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Aquestes concordances contenen, dins el seu context, tots els mots del text bíblic ordenats alfabètica-
ment i amb la referència del llibre bíblic, el capítol i el verset. En el cas dels textos no bíblics que
acompanyen el text bíblic, es fa servir l’abreviació Inc per al títol de cada llibre i l’abreviació Tit per
al títol de cada capítol i el sumari escrit a continuació.

S’hi inclouen fins i tot els mots més repetits, com la conjunció e o bé la preposició a. Les elisions
vocàliques s’indiquen conservant l’apòstrof en l’índex de mots; així, la forma d’Abraham s’indexa amb
els mots d’ i Abraham, la forma se’n, amb els mots se i ’n. Tots els mots s’escriuen amb minúscula o
majúscula inicial segons com apareixen en el text editat, però el mot CAPÍTOL, escrit en el text amb
totes les lletres majúscules, s’inclou en les concordances només amb la lletra inicial majúscula. Les
cursives del text apareixen en lletra rodona en les concordances.

Les xifres aràbigues inserides en el text indiquen el lloc on comença el corresponent verset.
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Mt 1,2 fill d’Abraham. 2 Abraham engendrà  a Isaac. I Isaac engendrà a Jacob. I Jacob 
Mt 1,2  engendrà a Isaac. I Isaac engendrà  a Jacob. I Jacob engendrà a Judes i a sos  
Mt 1,2  engendrà a Jacob. I Jacob engendrà  a Judes i a sos germans. 3 I Judes  
Mt 1,2 a Jacob. I Jacob engendrà a Judes i  a sos germans. 3 I Judes engendrà de  
Mt 1,3  3 I Judes engendrà de Tamar,  a Fares i a Zara. I Fares engendrà a  
Mt 1,3  Judes engendrà de Tamar, a Fares i  a Zara. I Fares engendrà a Esron. I Esron  
Mt 1,3  a Fares i a Zara. I Fares engendrà  a Esron. I Esron engendrà a Aram. 4 I Aram 
Mt 1,3  engendrà a Esron. I Esron engendrà  a Aram. 4 I Aram engendrà a Aminadab. I  
Mt 1,4  engendrà a Aram. 4 I Aram engendrà  a Aminadab. I Aminadab engendrà a Naasson. 
Mt 1,4  a Aminadab. I Aminadab engendrà  a Naasson. I Naasson engendrà a Salmó. 5 I 
Mt 1,4  a Naasson. I Naasson engendrà  a Salmó. 5 I Salmó engendrà de Raab a  
Mt 1,5 a Salmó. 5 I Salmó engendrà de Raab  a Booz. I Booz engendrà de Rut a Obed. I  
Mt 1,5 Raab a Booz. I Booz engendrà de Rut  a Obed. I Obed engendrà a Jessè. I Jessè  
Mt 1,5  de Rut a Obed. I Obed engendrà  a Jessè. I Jessè engendrà a David, lo rei. 
Mt 1,5  engendrà a Jessè. I Jessè engendrà  a David, lo rei. 6 I David, lo rei,  
Mt 1,6 lo rei. 6 I David, lo rei, engendrà  a Salomó d’aquella que fou d’Uries. 7 I  
Mt 1,7  fou d’Uries. 7 I Salomó engendrà  a Roboam. I Roboam engendrà a Abies. I  
Mt 1,7  a Roboam. I Roboam engendrà  a Abies. I Abies engendrà a Asà. 8 I Asà  
Mt 1,7  engendrà a Abies. I Abies engendrà  a Asà. 8 I Asà engendrà a Josafat. I  
Mt 1,8  engendrà a Asà. 8 I Asà engendrà  a Josafat. I Josafat engendrà a Joram. I  
Mt 1,8  a Josafat. I Josafat engendrà  a Joram. I Joram engendrà a Ozies. 9 I  
Mt 1,8  engendrà a Joram. I Joram engendrà  a Ozies. 9 I Ozies engendrà a Joatam. I  
Mt 1,9  a Ozies. 9 I Ozies engendrà  a Joatam. I Joatam engendrà a Acaz. I Acaz 
Mt 1,9  a Joatam. I Joatam engendrà  a Acaz. I Acaz engendrà a Ezequies. 10 I  
Mt 1,9  engendrà a Acaz. I Acaz engendrà  a Ezequies. 10 I Ezequies engendrà a  
Mt 1,10  a Ezequies. 10 I Ezequies engendrà  a Manassès. I Manassès engendrà a Amon. I  
Mt 1,10  a Manassès. I Manassès engendrà  a Amon. I Amon engendrà a Josies. 11 I  
Mt 1,10  engendrà a Amon. I Amon engendrà  a Josies. 11 I Josies engendrà a Jeconies  
Mt 1,11  a Josies. 11 I Josies engendrà  a Jeconies i a sos germans en la  
Mt 1,11  11 I Josies engendrà a Jeconies i  a sos germans en la transmigració de  
Mt 1,12  de Babilònia, Jeconies engendrà  a Salatiel. I Salatiel engendrà a  
Mt 1,12  a Salatiel. I Salatiel engendrà  a Zorobabel. 13 I Zorobabel engendrà a  
Mt 1,13  Zorobabel. 13 I Zorobabel engendrà  a Abiüd. I Abiüd engendrà a Eliacim. I  
Mt 1,13  engendrà a Abiüd. I Abiüd engendrà  a Eliacim. I Eliacim engendrà a Azor. 14 I 
Mt 1,13  a Eliacim. I Eliacim engendrà  a Azor. 14 I Azor engendrà a Sadoc. I  
Mt 1,14 engendrà a Azor. 14 I Azor engendrà  a Sadoc. I Sadoc engendrà a Aquim. I Aquim 
Mt 1,14  engendrà a Sadoc. I Sadoc engendrà  a Aquim. I Aquim engendrà a Eliüd. 15 I  
Mt 1,14  engendrà a Aquim. I Aquim engendrà  a Eliüd. 15 I Eliüd engendrà a Eleazar. I  
Mt 1,15  a Eliüd. 15 I Eliüd engendrà  a Eleazar. I Eleazar engendrà a Matan. I  
Mt 1,15  a Eleazar. I Eleazar engendrà  a Matan. I Matan engendrà a Jacob. 16 I  
Mt 1,15  engendrà a Matan. I Matan engendrà  a Jacob. 16 I Jacob engendrà a Josep,  
Mt 1,16  a Jacob. 16 I Jacob engendrà  a Josep, espòs de Maria, de la qual nasqué 
Mt 1,17 les generacions des d’Abraham fins  a David són catorze generacions; i des de  
Mt 1,17  generacions; i des de David fins  a la transmigració de Babilònia, catorze  
Mt 1,17  la transmigració de Babilònia fins  a Cristo, catorze generacions. 18 I la  
Mt 1,20  fill de David, no témies rebre  a Maria ta muller, perquè lo que en ella  
Mt 1,21  Jesús, perquè ell salvarà  a son poble dels pecats d’ells. 22 Mes  
Mt 1,22  ells. 22 Mes tot això fou fet per  a què es complís lo que digué lo Senyor  
Mt 1,24  del Senyor li havia manat, i rebé  a sa muller. 25 I no la conegué fins que  
Mt 2,Tit  dels magos. Fugida de Jesús  a Egipte. Cruel mort dels innocents en  
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Mt 2,Tit  Maria i Josep tornen d’Egipte  a la terra d’Israel. 1 Havent, doncs, nat 
Mt 2,1  uns magos vingueren de l’Orient  a Jerusalem 2 dient: –A on és lo qui ha  
Mt 2,2  sa estrella en l’Orient i venim  a adorar-lo. 3 I lo rei Herodes quan ho  
Mt 2,4 ab ell tot Jerusalem. 4 I convocant  a tots los prínceps dels sacerdots i als  
Mt 2,4  escribes del poble, los preguntava  a on havia de nàixer lo Cristo. 5 I ells  
Mt 2,8  l’estrella. 8 I enviant-los  a Betlem, los digué: –Anau e informau’s  
Mt 2,8 i quan l’hajau trobat, feu-m’ho  a saber per a què jo també vàgia a adorar  
Mt 2,8  trobat, feu-m’ho a saber per  a què jo també vàgia a adorar-lo. 9  
Mt 2,8 ho a saber per a què jo també vàgia  a adorar-lo. 9 Luego que ells oïren això 
Mt 2,9  fins que, arribant, s’aturà sobre  a on estava l’infant. 10 I quan vegeren  
Mt 2,11  11 I entrant en la casa, trobaren  a l’infant ab Maria sa mare, i postrant- 
Mt 2,12  avís en somnis de que no tornassen  a Herodes, regressaren a son país per un  
Mt 2,12 no tornassen a Herodes, regressaren  a son país per un altre camí. 13 Després  
Mt 2,13  del Senyor s’aparegué en somnis  a Josep i li digué: –Alça’t i pren l’  
Mt 2,13  i pren l’infant i sa mare, i fuig  a Egipte, i està’t allí fins que jo t’ho 
Mt 2,13  que Herodes cercarà l’infant per  a matar-lo. 14 Alçant-se Josep,  
Mt 2,14  i sa mare de nit, i se retirà  a Egipte. 15 I permanesqué allí fins a la  
Mt 2,15  Egipte. 15 I permanesqué allí fins  a la mort d’Herodes, per a què es complís 
Mt 2,15 allí fins a la mort d’Herodes, per  a què es complís lo que havia dit lo  
Mt 2,15  profeta, que diu: «D’Egipte cridí  a mon fill.» 16 Llavors Herodes, quan vegé 
Mt 2,19  del Senyor s’aparegué en somnis  a Josep en Egipte, 20 dient: –Alça’t, i  
Mt 2,20  l’infant i sa mare, i vés-te’n  a la terra d’Israel, perquè són morts los 
Mt 2,20  són morts los que volien matar  a l’infant. 21 Alçant-se Josep, prengué 
Mt 2,21  l’infant i sa mare, i vingué  a la terra d’Israel. 22 Emperò, oint que  
Mt 2,22 allí; i avisat en somnis, se retirà  a les terres de Galilea. 23 I vingué a  
Mt 2,23  les terres de Galilea. 23 I vingué  a habitar en una ciutat que es diu  
Mt 2,23  una ciutat que es diu Nazaret, per  a què es complís lo que havien dit los  
Mt 3,Tit  als fariseus i saduceus. Bateja  a Cristo en lo Jordà. 1 I en aquells dies  
Mt 3,4  de camell i un cenyidor de cuiro  a l’entorn de sos lloms, i lo seu menjar  
Mt 3,7  fariseus i dels saduceus venien  a son baptisme, los digué: –Raça d’  
Mt 3,7  d’escurçons! Qui us ha ensenyat  a fugir de la ira venidera? 8 Feu, doncs,  
Mt 3,9  jo us dic que Déu és poderós per  a alçar d’aquestes pedres fills a  
Mt 3,9  a alçar d’aquestes pedres fills  a Abraham. 10 Perquè ja està posada la  
Mt 3,10 10 Perquè ja està posada la destral  a l’arrel dels arbres. Puix tot arbre que 
Mt 3,11  veritat jo us batejo en aigua per  a arrepentiment. Emperò lo qui ha de venir 
Mt 3,13  Jesús de la Galilea al Jordà,  a Joan, per a ser batejat per ell. 14  
Mt 3,13 de la Galilea al Jordà, a Joan, per  a ser batejat per ell. 14 Emperò Joan l’  
Mt 3,14 de ser batejat per vós, i vós veniu  a mi? 15 I Jesús, responent, li digué:  
Mt 3,16  veus aquí se li obrí lo cel i vegé  a l’Esperit de Déu que baixava com paloma 
Mt 4,Tit  de Jesucrist. Dóna principi  a sa predicació. Vocació de Pere, d’  
Mt 4,1  al desert per l’Esperit per  a què fos tentat del diable. 2 I havent  
Mt 4,3  tingué fam. 3 I acercant-se  a ell lo tentador, li digué: –Si ets fill  
Mt 4,5  lo prengué lo diable i el portà  a la ciutat santa i el posà sobre lo  
Mt 4,6  ets fill de Déu, tira’t de dalt  a baix, perquè escrit està: “Enviarà sos  
Mt 4,6  tu i te prendran en ses mans, per  a què no encepèguia ton peu en pedra  
Mt 4,8  8 Altra vegada lo diable lo conduí  a una muntanya molt alta, i li mostrà tots 
Mt 4,10  “Adoraràs al Senyor ton Déu, i  a ell sol serviràs.” 11 Aleshores lo  
Mt 4,12  oí que Joan estava pres, se retirà  a Galilea. 13 I deixant la ciutat de  
Mt 4,14  de Zabulon i de Neftalim, 14 per  a què es complís lo que digué Isaïes lo  
Mt 4,15  i terra de Neftalim, camí del mar,  a l’altre costat del Jordà, Galilea dels  
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Mt 4,17  Des d’aquella hora començà Jesús  a predicar i a dir: –Arrepentiu’s, perquè 
Mt 4,17  hora començà Jesús a predicar i  a dir: –Arrepentiu’s, perquè s’ha  
Mt 4,18  la ribera del mar de Galilea, vegé  a dos germans, Simó, que s’anomena Pere,  
Mt 4,20  siau pescadors d’homes. 20 I ells  a l’instant deixaren los filats i el  
Mt 5,Tit  benaventurances. Anomena lo Senyor  a sos apòstols sal i llum de la terra.  
Mt 5,Tit  la terra. Declara que no ha vingut  a destruir la Llei, sinó a complir-la i  
Mt 5,Tit  ha vingut a destruir la Llei, sinó  a complir-la i perfeccionar-la. 1  
Mt 5,1  Jesús aquell gentiu, se’n pujà  a una muntanya, i després d’haver-se  
Mt 5,8 los nets de cor, perquè ells veuran  a Déu. 9 »Benaventurats los pacífics,  
Mt 5,13  No serveix ja de res, sinó per  a ser llançada i trepitjada dels homes. 14 
Mt 5,15  sinó sobre un candelero, per  a què iŀlumínia a tots los que estan en  
Mt 5,15  un candelero, per a què iŀlumínia  a tots los que estan en casa. 16 Bríllia  
Mt 5,16  vostra llum davant dels homes, per  a què vègien vostres obres bones i  
Mt 5,16  vostres obres bones i glorifíquien  a vostre Pare que està en lo cel. 17 »No  
Mt 5,17 lo cel. 17 »No penseu que he vingut  a destruir la Llei o els Profetes. No he  
Mt 5,17  Llei o els Profetes. No he vingut  a destruir-los sinó a donar-los  
Mt 5,17  No he vingut a destruir-los sinó  a donar-los compliment. 18 »Perquè en  
Mt 5,21 del cel. 21 »Haveu oït que es digué  a vostres antepassats: “No mataràs.” I lo  
Mt 5,22  us dic que qualsevol que tinga ira  a son germà, estarà subjecte a judici. I  
Mt 5,22  ira a son germà, estarà subjecte  a judici. I lo qui diga: “‹Racà›” a son  
Mt 5,22  a judici. I lo qui diga: “‹Racà›”  a son germà, estarà subjecte a consell. I  
Mt 5,22  a son germà, estarà subjecte  a consell. I lo qui li diga: “Fàtuo”, serà 
Mt 5,23 infern. 23 »Per lo tant, quan vages  a oferir lo teu do en l’altar, si allí te 
Mt 5,24  de l’altar, i vés-te’n primer  a reconciliar ab ton germà, i llavors vine 
Mt 5,25  al jutge, i lo jutge t’entréguia  a l’agusil, i et pòrtien a la presó. 26  
Mt 5,25 entréguia a l’agusil, i et pòrtien  a la presó. 26 En veritat te dic que no  
Mt 5,28  que pòsia los ulls en una dona per  a cobdiciar-la, ja comet adulteri ab  
Mt 5,29  que no que ton cos sia llançat  a l’infern. 30 I si ta mà dreta te  
Mt 5,30  membres, que no que ton cos vaja  a l’infern. 31 »També fou dit: “Qualsevol 
Mt 5,31  fou dit: “Qualsevol que repudiï  a sa muller, doni-li carta de repudi.”  
Mt 5,32  jo us dic que aquell que repudiï  a sa muller, a no ser per causa de  
Mt 5,32 que aquell que repudiï a sa muller,  a no ser per causa de fornicació, la fa  
Mt 5,41  la capa. 41 I al que t’oblíguia  a anar carregat mil passos, vés ab ell  
Mt 5,43  43 »Oíreu que fou dit: “Amaràs  a ton proïsme, i avorriràs a ton enemic.”  
Mt 5,43  “Amaràs a ton proïsme, i avorriràs  a ton enemic.” 44 »Emperò jo us dic: Amau  
Mt 5,44 enemic.” 44 »Emperò jo us dic: Amau  a vostres enemics, feu bé als que us  
Mt 5,45  us perseguesquen i calumniïn, 45  a fi de que siau fills de vostre Pare que  
Mt 5,47  47 I si tan solament saludau  a vostres germans, què feu de més? ¿No ho  
Mt 6,Tit  en lo cel. Que no es pot servir  a dos amos. I que devem confiar en la  
Mt 6,2  almoina, no ho publíquies abans  a so de trompeta, com ho fan los  
Mt 6,2 les sinagogues i en los carrers per  a ser honrats dels homes. En veritat vos  
Mt 6,4  no sàpia lo que fa la dreta; 4  a fi de que la teva almoina sia en ocult,  
Mt 6,5 en les cantonades de les places per  a ser vistos dels homes. En veritat vos  
Mt 6,8  oïts. 8 No vullau semblar-vos  a ells, puix vostre Pare sap lo que us fa  
Mt 6,12  deutes així com nosaltres perdonam  a nostres deutors. 13 I no permetau que  
Mt 6,16  puix desfiguren sos rostros per  a fer veure als homes que dejunen. En  
Mt 6,18 -te lo cap i renta’t la cara; 18  a fi de no aparèixer als homes que  
Mt 6,18  als homes que dejunes, sinó sols  a ton Pare, que està en l’ocult, i ton  
Mt 6,19  19 »No vullau atresorar per  a vosaltres tresors en la terra, a on lo  
Mt 6,19  a vosaltres tresors en la terra,  a on lo rovell i l’arna los consumeixen i 
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Mt 6,19  rovell i l’arna los consumeixen i  a on los lladres los desenterren i roben.  
Mt 6,20  i roben. 20 Ans bé atresorau per  a vosaltres tresors en lo cel, a on ni lo  
Mt 6,20  per a vosaltres tresors en lo cel,  a on ni lo rovell ni l’arna los consum i  
Mt 6,20  lo rovell ni l’arna los consum i  a on los lladres no els desenterren i  
Mt 6,21  desenterren i roben. 21 Puix allà  a on és ton tresor, allí ton cor està  
Mt 6,24  tenebres? 24 »Ningú pot servir  a dos amos. Perquè o tindrà odi a l’un i  
Mt 6,24  a dos amos. Perquè o tindrà odi  a l’un i amarà a l’altre, o s’adherirà  
Mt 6,24 Perquè o tindrà odi a l’un i amarà  a l’altre, o s’adherirà a l’un i  
Mt 6,24  i amarà a l’altre, o s’adherirà  a l’un i despreciarà a l’altre. No podeu 
Mt 6,24 o s’adherirà a l’un i despreciarà  a l’altre. No podeu servir a Déu i a les  
Mt 6,24  a l’altre. No podeu servir  a Déu i a les riqueses. 25 »Per lo tant  
Mt 6,24 a l’altre. No podeu servir a Déu i  a les riqueses. 25 »Per lo tant vos dic:  
Mt 6,27  per més que discórria, pot anyadir  a sa estatura un sol colze? 28 I ¿per què  
Mt 6,30  com un d’aquestos. 30 Puix si  a l’herba del camp que avui existeix i  
Mt 6,30  foc, vesteix Déu així, ¿quant més  a vosaltres, homes de poca fe? 31 No us  
Mt 7,Tit  als cans les coses santes. Exhorta  a l’oració i a la caritat. Parla de quant 
Mt 7,Tit coses santes. Exhorta a l’oració i  a la caritat. Parla de quant estret és lo  
Mt 7,4  en lo teu? 4 O, ¿com és que dius  a ton germà: “Deixa, jo et trauré la volva 
Mt 7,5  ton ull, i aleshores hi veuràs per  a traure la volva de l’ull de ton germà.  
Mt 7,9  9 O ¿qui de vosaltres és l’home  a qui demanant-li son fill pa li dóna  
Mt 7,11  sent mals, sabeu donar coses bones  a vostres fills, ¿quant més vostre Pare  
Mt 7,12  que voleu que els homes facen per  a vosaltres, feu-ho també vosaltres per  
Mt 7,12  feu-ho també vosaltres per  a ells, perquè aqueixa és la Llei i los  
Mt 7,13 la porta i espaiós lo camí que guia  a la perdició, i molts són los que entren  
Mt 7,14  la porta i estret lo camí que guia  a la vida, i pocs són los que el troben.  
Mt 7,15 ’s dels falsos profetes, que vénen  a vosaltres ab vestit d’ovelles i per  
Mt 7,24  i les compleix, serà comparat  a un home sensat que edificà sa casa sobre 
Mt 7,26  i no les compleix, serà semblant  a un home neci que edificà sa casa sobre  
Mt 8,Tit  8,Tit Capítol VIII Cura Jesucrist  a un lleprós, al criat del centurió, a la  
Mt 8,Tit  un lleprós, al criat del centurió,  a la sogra de sant Pere, i a molts altres  
Mt 8,Tit  a la sogra de sant Pere, i  a molts altres malalts. No vol admetre a  
Mt 8,Tit  altres malalts. No vol admetre  a un escriba que volia seguir-lo, i mana 
Mt 8,Tit  que volia seguir-lo, i mana  a un de sos deixebles que sens dilació lo  
Mt 8,Tit  una tempestat en lo mar, i cura  a dos endemoniats en la terra dels  
Mt 8,4 li digué Jesús: –Mira, no ho digues  a ningú, sinó vés-te’n, presenta’t al  
Mt 8,4 i ofereix lo do que manà Moisès per  a testimoni d’ells. 5 I havent entrat en  
Mt 8,5  entrat en Cafarnaüm, s’acercà  a ell un centurió pregant-li 6 i dient- 
Mt 8,9  baix autoritat, que tinc soldats  a mes ordes, i dic a un: “Vés”, i va. I a  
Mt 8,9 que tinc soldats a mes ordes, i dic  a un: “Vés”, i va. I a un altre: “Vine”, i 
Mt 8,9  ordes, i dic a un: “Vés”, i va. I  a un altre: “Vine”, i ve. I a mon sirvent: 
Mt 8,9 i va. I a un altre: “Vine”, i ve. I  a mon sirvent: “Fes això”, i ho fa. 10  
Mt 8,12  los fills del Regne seran llançats  a les tenebres exteriors: allí seran los  
Mt 8,14  sirvent. 14 I havent arribat Jesús  a la casa de Pere, vegé a sa sogra jaent  
Mt 8,14  Jesús a la casa de Pere, vegé  a sa sogra jaent en lo llit i ab febre. 15 
Mt 8,16  llançava los esperits, i curà  a tots los que estaven malalts. 17 Per a  
Mt 8,17  los que estaven malalts. 17 Per  a què es complís lo que fou dit per lo  
Mt 8,18  Mes com Jesús vegés una gran turba  a l’entorn seu, manà que es passàs a l’  
Mt 8,18 a l’entorn seu, manà que es passàs  a l’altre costat de l’estany. 19 I  
Mt 8,19  li digué: –Mestre, jo us seguiré  a qualsevol part que aneu. 20 I Jesús li  
Mt 8,20  nius, mes lo Fill de l’home no té  a on reclinar lo cap. 21 I un de sos  
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Mt 8,25  25 I sos deixebles s’acercaren  a ell i lo despertaren dient: –Senyor,  
Mt 8,27  i deien: –Qui és aquest  a qui los vents i lo mar obeeixen? 28 I  
Mt 8,28  des de l’altra part de l’estany  a la terra dels gerassens, vingueren a son 
Mt 8,28  la terra dels gerassens, vingueren  a son encontre dos esperitats que eixien  
Mt 8,29  aquell camí. 29 I començaren luego  a cridar dient: –Què tenim nosaltres que  
Mt 8,29  Fill de Déu? ¿Haveu vingut aquí  a aturmentar-nos antes de temps? 30 I no 
Mt 8,31  ens traieu d’aquí, enviau-nos  a la ramada de porcs. 32 I los digué:  
Mt 8,33  I los pastors fugiren, i arribant  a la ciutat, ho referiren tot, junt ab lo  
Mt 8,34  34 I luego tota la ciutat isqué  a l’encontre de Jesús, i quan lo vegeren, 
Mt 9,Tit  9,Tit Capítol IX Cura lo Senyor  a un paralític. Murmuració dels escribes.  
Mt 9,Tit  que el calúmnien. Deslliura  a una dona d’un fluix de sang. Ressuscita 
Mt 9,Tit  d’un fluix de sang. Ressuscita  a una minyona i dóna vista a dos cegos.  
Mt 9,Tit  a una minyona i dóna vista  a dos cegos. Cura a un esperitat mut i  
Mt 9,Tit  i dóna vista a dos cegos. Cura  a un esperitat mut i obra altres miracles. 
Mt 9,1  1 I entrant en una barca, passà  a l’altre costat i se n’anà a sa ciutat. 
Mt 9,1 passà a l’altre costat i se n’anà  a sa ciutat. 2 I veus aquí que li  
Mt 9,6  o dir: “Alça’t i camina”? 6 Per  a què sapiau, doncs, que el Fill de l’  
Mt 9,6  ’t, pren ton llit, i vés-te’n  a casa teva. 7 I s’alçà, i se n’anà a sa 
Mt 9,7 casa teva. 7 I s’alçà, i se n’anà  a sa casa. 8 I quan la gent vegé això,  
Mt 9,8  la gent vegé això, temé, i alabà  a Déu que donà tal potestat als homes. 9 I 
Mt 9,9  9 I passant Jesús d’allí vegé  a un home anomenat Mateu, que seia en lo  
Mt 9,10  10 I succeí que, seient Jesús  a taula en la casa, vingueren molts  
Mt 9,10  i pecadors i s’assentaren  a taula a menjar ab ell i ab sos  
Mt 9,10  i pecadors i s’assentaren a taula  a menjar ab ell i ab sos deixebles. 11 I  
Mt 9,11  fariseus, al veure tal cosa, deien  a sos deixebles: –¿Com és que el vostre  
Mt 9,13 no sacrifici.» Puix jo no he vingut  a cridar justos, sinó pecadors. 14 Llavors 
Mt 9,23  la dona. 23 I havent vingut Jesús  a la casa d’aquell príncep, i veent als  
Mt 9,23  i veent als tocadors de flautes, i  a una multitud de gent que feien brogit,  
Mt 9,28  Fill de David! 28 I havent arribat  a la casa, vingueren los cegos a ell. I  
Mt 9,28  a la casa, vingueren los cegos  a ell. I Jesús los diu: –¿Creeu que jo puc 
Mt 9,28  –¿Creeu que jo puc fer això per  a vosaltres? Ells digueren: –Sí, Senyor.  
Mt 9,37 ovelles sens pastor. 37 Llavors diu  a sos deixebles: –La collita verdaderament 
Mt 9,38  la collita que enviï treballadors  a sa collita. 10,Tit Capítol X Vocació  
Mt 10,1  recompensa. 1 I havent convocat  a sos dotze deixebles, los donà poder  
Mt 10,1  sobre los esperits impurs, per  a llançar-los, i per a curar tot mal i  
Mt 10,1  impurs, per a llançar-los, i per  a curar tot mal i tota dolència. 2 I los  
Mt 10,6  dels samaritans. 6 Ans bé anau  a les ovelles perdudes de la casa d’  
Mt 10,13  si no ho fos, vostra pau retornarà  a vosaltres. 14 I tot aquell que no us  
Mt 10,14 us rèbia ni oiga vostres plàtiques,  a l’eixir fora de la casa o de la ciutat, 
Mt 10,15  del judici serà menor lo rigor per  a la terra dels de Sodoma i de Gomorra que 
Mt 10,15 dels de Sodoma i de Gomorra que per  a aquella ciutat. 16 »Mirau que jo us  
Mt 10,17  dels homes, perquè vos entregaran  a sos consells i vos assotaran en les  
Mt 10,21 vosaltres. 21 »I lo germà entregarà  a la mort a son germà, i lo pare, a son  
Mt 10,21  21 »I lo germà entregarà a la mort  a son germà, i lo pare, a son fill. I s’  
Mt 10,21  a la mort a son germà, i lo pare,  a son fill. I s’alçaran los fills contra  
Mt 10,22  Emperò aquell que persevéria fins  a la fi, aqueix se salvarà. 23 I quan vos  
Mt 10,23  perseguesquen en una ciutat, fugiu  a una altra. En veritat vos dic que no  
Mt 10,25 l’apellidaren Beelzebub, quant més  a sos domèstics? 26 »Emperò no els temau,  
Mt 10,27  dieu-ho en la llum, i lo que oïu  a l’orella, predicau-ho en los terrats. 
Mt 10,28  al que pot llançar cos i ànima  a l’infern. 29 ¿Per ventura no es venen  
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Mt 10,29 per un diner, i ni un d’ells caurà  a terra sens la voluntat de vostre Pare?  
Mt 10,34  en lo cel. 34 »No penseu que vinga  a posar pau sobre la terra: no he vingut a 
Mt 10,34  pau sobre la terra: no he vingut  a posar la pau, sinó l’espasa. 35 Puix he 
Mt 10,35  sinó l’espasa. 35 Puix he vingut  a posar en desunió al fill contra el pare, 
Mt 10,35  desunió al fill contra el pare, i  a la filla contra sa mare, i a la nora  
Mt 10,35  i a la filla contra sa mare, i  a la nora contra sa sogra. 36 I los  
Mt 10,37  los de sa pròpia casa. 37 »Qui ama  a son pare o a sa mare més que a mi, no és 
Mt 10,37  casa. 37 »Qui ama a son pare o  a sa mare més que a mi, no és digne de mi; 
Mt 10,37  ama a son pare o a sa mare més que  a mi, no és digne de mi; i lo qui ama al  
Mt 10,37 digne de mi; i lo qui ama al fill o  a la filla més que a mi, no és digne de  
Mt 10,37  ama al fill o a la filla més que  a mi, no és digne de mi. 38 I qui no pren  
Mt 10,40  de mi, la trobarà. 40 »Qui vos rep  a vosaltres, me rep a mi; i el qui em rep  
Mt 10,40 40 »Qui vos rep a vosaltres, me rep  a mi; i el qui em rep a mi, rep a aquell  
Mt 10,40  me rep a mi; i el qui em rep  a mi, rep a aquell que ha enviat a mi. 41  
Mt 10,40 rep a mi; i el qui em rep a mi, rep  a aquell que ha enviat a mi. 41 Qui rep a  
Mt 10,40  a mi, rep a aquell que ha enviat  a mi. 41 Qui rep a un profeta en nom de  
Mt 10,41  que ha enviat a mi. 41 Qui rep  a un profeta en nom de profeta, rebrà  
Mt 10,41  gallardó de profeta; i qui rep  a un just en nom de just, rebrà gallardó  
Mt 10,42  I tot aquell que donarà per beure  a un d’aquestos petits un got d’aigua  
Mt 11,Tit Baptista envia dos de sos deixebles  a Jesús per averiguar si ell era lo  
Mt 11,Tit  era lo Messies o si devien esperar  a un altre. Lo que ab est motiu digué  
Mt 11,Tit ab est motiu digué Jesús sobre Joan  a sos oients. Ciutats incrèdules. Suavitat 
Mt 11,1  de donar aquestes instruccions  a sos dotze deixebles, passà d’allí a  
Mt 11,1  sos dotze deixebles, passà d’allí  a ensenyar i predicar en les ciutats d’  
Mt 11,3  envià dos de sos deixebles 3  a preguntar-li: –¿Sou vós lo qui ha de  
Mt 11,3 qui ha de venir, o havem d’esperar  a un altre? 4 I responent Jesús, los  
Mt 11,4  Jesús, los digué: –Anau i contau  a Joan lo que haveu vist i oït: 5 los  
Mt 11,7  ells se n’anaren, començà Jesús  a parlar de Joan a la gent dient: –Què és  
Mt 11,7  començà Jesús a parlar de Joan  a la gent dient: –Què és lo que isquéreu a 
Mt 11,7 gent dient: –Què és lo que isquéreu  a veure en lo desert? ¿Una canya agitada  
Mt 11,8 vent? 8 Mes, què és lo que isquéreu  a veure? ¿Un home vestit mollament?  
Mt 11,9  estan. 9 A qui, doncs, isquéreu  a veure? ¿A un profeta? Certament vos dic, 
Mt 11,13  tots los profetes i la Llei, fins  a Joan han profetisat. 14 I si ho voleu  
Mt 11,16  té orelles per oir, oiga. 16 »Mes,  a qui compararé jo aquesta generació? És  
Mt 11,16  jo aquesta generació? És semblant  a uns nois que estan assentats en la plaça 
Mt 11,16  assentats en la plaça i, cridant  a sos companys, 17 los diuen: “Vos  
Mt 11,20 per sos fills. 20 Aleshores començà  a reprendre a les ciutats en què s’havien 
Mt 11,20  20 Aleshores començà a reprendre  a les ciutats en què s’havien obrat  
Mt 11,22 us dic que hi haurà menos rigor per  a Tiro i Sidon que per a vosaltres en lo  
Mt 11,22  rigor per a Tiro i Sidon que per  a vosaltres en lo dia del judici. 23 I tu, 
Mt 11,23  alçat fins al cel, baixaràs fins  a l’infern. Perquè si en Sodoma s’  
Mt 11,24 del judici menos rigor hi haurà per  a la terra de Sodoma que per a tu. 25 En  
Mt 11,24  per a la terra de Sodoma que per  a tu. 25 En aquell temps, responent Jesús, 
Mt 11,27  al Pare, sinó el Fill, i aquell  a qui lo Fill ho haurà volgut revelar. 28  
Mt 11,29  de cor, i trobareu lo descans per  a vostres ànimes. 30 Puix que és suau mon  
Mt 12,Tit  la murmuració dels fariseus. Cura  a un home que tenia seca una mà i a un  
Mt 12,Tit  a un home que tenia seca una mà i  a un endemoniat cego i mut. Parla del  
Mt 12,1  com tinguessen fam, començaren  a collir espigues i a menjar 2 I veent-  
Mt 12,1 fam, començaren a collir espigues i  a menjar 2 I veent-ho los fariseus, li  
Mt 12,9  9 I havent passat d’allí, vingué  a la sinagoga d’ells. 10 I veus aquí un  
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Mt 12,13  bé en dissabte. 13 Llavors digué  a l’home: –Estén ta mà. Ell l’estengué,  
Mt 12,15  I molts lo seguiren, i els curà  a tots. 16 I els manà que no el  
Mt 12,17 manà que no el descobrissen. 17 Per  a què es complís lo que fou dit per lo  
Mt 12,18  que diu: 18 «Veus aquí mon sirvent  a qui he escollit, lo meu amat en qui s’  
Mt 12,20 que fuma, fins que pòrtia lo judici  a victòria. 21 I en son nom esperaran los  
Mt 12,26  26 I si Satanàs llança fora  a Satanàs, està desunit contra de si  
Mt 12,28  de Déu, certament que ha arribat  a vosaltres lo Regne de Déu. 29 »O com  
Mt 12,42  perquè vingué del fi de la terra  a oir la sabiduria de Salomó, i veus aquí  
Mt 12,44  44 Llavors diu: “Me’n tornaré  a ma casa d’a on he eixit.” I quan ve, la 
Mt 12,44  diu: “Me’n tornaré a ma casa d’ a on he eixit.” I quan ve, la troba  
Mt 12,45  el primer. Així també esdevindrà  a aquesta mala raça. 46 Mentres ell estava 
Mt 13,1 eixint Jesús de la casa, s’assentà  a la vora del mar. 2 I se li acercà gran  
Mt 13,3  –Veus aquí que un sembrador eixí  a sembrar. 4 I quan sembrava, caigueren  
Mt 13,5  caigueren en llocs pedregosos,  a on no hi havia molta terra, i nasqueren  
Mt 13,6  havia fondària de terra; 6 emperò  a l’eixir lo sol, se cremaren i se  
Mt 13,8 en terra bona, i donaren fruit, una  a cent, altra a seixanta, i altra a  
Mt 13,8  i donaren fruit, una a cent, altra  a seixanta, i altra a trenta. 9 »Qui té  
Mt 13,8  a cent, altra a seixanta, i altra  a trenta. 9 »Qui té orelles per oir, oiga. 
Mt 13,11 11 Ell los respongué dient: –Perquè  a vosaltres se us ha otorgat lo conèixer  
Mt 13,11  misteris del Regne del cel, emperò  a ells no se’ls ha otorgat. 12 Puix al  
Mt 13,15 i ses orelles se tornaren dures per  a oir, i se’ls tancaren los ulls; per a  
Mt 13,15  i se’ls tancaren los ulls; per  a què mai hi vegen ab sos ulls, ni oiguen  
Mt 13,19  cor: aqueix és lo que fou sembrat  a la vora del camí. 20 Emperò lo sembrat  
Mt 13,21 persecució per causa de la paraula,  a l’instant s’escandalisa. 22 I el  
Mt 13,23 i l’entén, i dóna fruit; i un dóna  a cent, altre a seixanta, i altre a  
Mt 13,23 dóna fruit; i un dóna a cent, altre  a seixanta, i altre a trenta. 24 Una altra 
Mt 13,23  a cent, altre a seixanta, i altre  a trenta. 24 Una altra paràbola los  
Mt 13,24  –Lo Regne del cel és semblant  a un home que sembrà bona llavor en son  
Mt 13,30  i lligau-la en gavelles per  a cremar-la. Emperò lo blat, arreplegau  
Mt 13,31  –Lo Regne del cel és semblant  a un gra de mostassa que un home prengué i 
Mt 13,32  que els aucells de l’aire vénen  a fer niu en ses branques. 33 Los digué  
Mt 13,34  aquestes coses les digué Jesús  a la gent ab paràboles, i no els parlava  
Mt 13,35  parlava mai sens paràboles. 35 Per  a què es complís lo que havia dit lo  
Mt 13,36  despedida la gent, se’n vingué  a casa, i acercant-se-li sos  
Mt 13,42  obren iniquitat. 42 I els tiraran  a la fornal del foc. Allí seran los plors  
Mt 13,43  de son Pare. »Qui té orelles per  a oir, oiga. 44 »És semblant lo Regne del  
Mt 13,44  44 »És semblant lo Regne del cel  a un tresor escondit en lo camp, que quan  
Mt 13,45  modo és semblant lo Regne del cel  a un negociant que busca perles bones. 46  
Mt 13,47 »També és semblant lo Regne del cel  a un filat que, tirat al mar, arreplega  
Mt 13,48  48 I quan està ple, lo trauen  a la vora los pescadors i, assentats allí, 
Mt 13,52  en lo Regne del cel és semblant  a un pare de família que trau de son  
Mt 13,54  se n’anà d’allí. 54 I vingué  a sa pàtria i els instruïa en les  
Mt 13,54  que es meravellaven i deien: –D’ a on li ve a aquest tal sabiduria i tals  
Mt 13,54  i deien: –D’a on li ve  a aquest tal sabiduria i tals miracles? 55 
Mt 13,56  totes entre nosaltres? Puix d’ a on li vénen a aquest totes aqueixes  
Mt 13,56  nosaltres? Puix d’a on li vénen  a aquest totes aqueixes coses? 57 I s’  
Mt 14,Tit  sobre les oles del mar, i cura  a tots los malalts que se li presenten o  
Mt 14,2  oigué la fama de Jesús 2 i digué  a sos criats: –Aquest és Joan lo Baptista, 
Mt 14,3  3 Perquè Herodes havia fet prendre  a Joan, i lligat, lo posà en la presó per  
Mt 14,5  al poble, perquè el miraven com  a un profeta. 6 Mes en lo dia del  
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Mt 14,6  ballà davant de tots i agradà  a Herodes, 7 per lo que prometé ab  
Mt 14,9  jurament i dels que estaven ab ell  a taula, manà donar-se-li. 10 I envià  
Mt 14,10  se-li. 10 I envià i féu degollar  a Joan en la presó. 11 I portaren son cap  
Mt 14,11  cap en una plata, i donat que fou  a la noia, esta lo portà a sa mare. 12  
Mt 14,11  que fou a la noia, esta lo portà  a sa mare. 12 Acudiren després sos  
Mt 14,12  12 Acudiren després sos deixebles  a recollir lo cos, i l’enterraren. I  
Mt 14,12  lo cos, i l’enterraren. I anaren  a donar-ne part a Jesús. 13 I havent-  
Mt 14,12  I anaren a donar-ne part  a Jesús. 13 I havent-ho oït Jesús, se  
Mt 14,13  se retirà d’allí en una barca  a un lloc desert i apartat. I havent-ho  
Mt 14,13 la gent, lo seguiren de les ciutats  a peu. 14 I a l’eixir vegé una gran  
Mt 14,14 seguiren de les ciutats a peu. 14 I  a l’eixir vegé una gran multitud de gent, 
Mt 14,15  és passada. Despediu la gent, per  a què, anant als pobles, se cómprien de  
Mt 14,19  -me’ls aquí. 19 I havent manat  a la gent que s’assentassen sobre l’  
Mt 14,19  va donar als deixebles, i aquestos  a la gent. 20 I tots menjaren i quedaren  
Mt 14,22 criatures. 22 I luego Jesús compelí  a sos deixebles a pujar en la barca i a  
Mt 14,22 luego Jesús compelí a sos deixebles  a pujar en la barca i a que passassen  
Mt 14,22 sos deixebles a pujar en la barca i  a que passassen antes que ell a l’altra  
Mt 14,22  i a que passassen antes que ell  a l’altra banda de l’estany, mentres que 
Mt 14,22 l’estany, mentres que ell despedia  a la gent. 23 I quan hagué despedit la  
Mt 14,23 hagué despedit la turba, se’n pujà  a una muntanya a fer oració. I arribat lo  
Mt 14,23 la turba, se’n pujà a una muntanya  a fer oració. I arribat lo vespre estava  
Mt 14,25  era contrari lo vent. 25 Emperò  a la quarta vetlla de la nit, vingué Jesús 
Mt 14,26  una fantasma! I de por començaren  a cridar. 27 Mes Jesús, al mateix temps  
Mt 14,28 me que vinga per sobre l’aigua cap  a vós. 29 I ell li digué: –Vine. I baixant 
Mt 14,29 caminava sobre l’aigua per arribar  a Jesús. 30 Emperò veent que el vent era  
Mt 14,30  fort, tingué temor, i com començàs  a enfonsar-se, cridà dient: –Senyor,  
Mt 14,34  lo Fill de Déu. 34 I havent passat  a l’altre costat de l’estany, vingueren  
Mt 14,34  costat de l’estany, vingueren  a la terra de Genesar. 35 I havent-lo  
Mt 15,Tit oposades als preceptes de Déu. Cura  a la filla de la cananea, que dóna mostres 
Mt 15,Tit gran fe, i dóna menjar en lo desert  a una gran multitud de gent ab set pans i  
Mt 15,1  peixos. 1 Llavors s’acercaren  a ell alguns escribes i fariseus de  
Mt 15,4  Puix Déu digué: 4 “Honra al pare i  a la mare.” I: “Aquell que maleesca al  
Mt 15,4  I: “Aquell que maleesca al pare o  a la mare morirà de mort.” 5 Emperò  
Mt 15,5 vosaltres dieu: “Qualsevol que diga  a son pare o a sa mare: ‘Tot do que jo  
Mt 15,5  “Qualsevol que diga a son pare o  a sa mare: ‘Tot do que jo ofresca vos  
Mt 15,6  vos aprofitarà’, 6 i no honra  a son pare o a sa mare, queda desobligat.” 
Mt 15,6  ’, 6 i no honra a son pare o  a sa mare, queda desobligat.” I així haveu 
Mt 15,10  manaments d’homes. 10 I convocada  a si la gent, los digué: –Oïu i enteneu.  
Mt 15,11  –Oïu i enteneu. 11 No contamina  a l’home lo que entra en la boca, sinó lo 
Mt 15,11  la boca, això és lo que contamina  a l’home. 12 Llavors, acercant-se-li  
Mt 15,14 i guies de cegos. I si un cego guia  a altre cego, los dos cauen en lo fosso.  
Mt 15,18  cor ix, i això és lo que contamina  a l’home. 19 Puix del cor ixen los mals  
Mt 15,20  coses són les que contaminen  a l’home. Emperò lo menjar sens rentar- 
Mt 15,20  rentar-se les mans no contamina  a l’home. 21 I eixint Jesús d’allí, se  
Mt 15,24  dient: –Jo no só enviat sinó  a les ovelles perdudes de la casa d’  
Mt 15,29  cerca del mar de Galilea, i pujant  a una muntanya, s’assentà allí. 30 I se  
Mt 15,30  i molts altres, i els posaren  a sos peus. I els curà. 31 De manera que  
Mt 15,32 d’Israel. 32 Emperò Jesús, cridant  a sos deixebles, digué: –Me compadesc d’  
Mt 15,32  ab mi, i no tenen res per  a menjar, i no vull despatxar-los en  
Mt 15,33  en aquest desert tants pans per  a saciar a tanta multitud de gent? 34 I  
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Mt 15,33  desert tants pans per a saciar  a tanta multitud de gent? 34 I Jesús los  
Mt 15,35 –Set, i uns pocs peixets. 35 I manà  a la gent que s’assentassen sobre de l’  
Mt 15,36  i donant gràcies, los partí i donà  a sos deixebles, i els deixebles los  
Mt 15,36  i els deixebles los donaren  a la gent. 37 I tots menjaren i quedaren  
Mt 16,Tit  li foren fetes. Reprèn lo Senyor  a sant Pere i exhorta a tots a que  
Mt 16,Tit  lo Senyor a sant Pere i exhorta  a tots a que prenguen la creu i lo  
Mt 16,Tit Senyor a sant Pere i exhorta a tots  a que prenguen la creu i lo seguesquen. 1  
Mt 16,1  i lo seguesquen. 1 I s’acercaren  a ell los fariseus i els saduceus a fi de  
Mt 16,1  a ell los fariseus i els saduceus  a fi de tentar-lo. I li demanaren que  
Mt 16,5  5 I havent vingut sos deixebles  a l’altra banda, s’havien olvidat de  
Mt 16,9  ni us recordau dels cinc pans per  a cinc mil homes, i quants coves de bocins 
Mt 16,10  10 ¿Ni dels set pans per  a quatre mil homes, i quants coves ne  
Mt 16,13  de Cesarea de Filipo, i preguntava  a sos deixebles dient: –¿Qui diuen los  
Mt 16,19  prevaleixeran contra d’ella. 19 I  a tu te donaré les claus del Regne del  
Mt 16,20  en lo cel. 20 Aleshores manà  a sos deixebles que no diguessen a ningú  
Mt 16,20  a sos deixebles que no diguessen  a ningú que ell era Jesús lo Cristo. 21  
Mt 16,21 21 Des d’aquell punt començà Jesús  a declarar a sos deixebles que convenia  
Mt 16,21  punt començà Jesús a declarar  a sos deixebles que convenia que ell anàs  
Mt 16,21 deixebles que convenia que ell anàs  a Jerusalem i que sofrís moltes coses de  
Mt 16,22  tercer dia. 22 I prenent-lo Pere  a part, començà a reconvenir-lo, dient:  
Mt 16,22 I prenent-lo Pere a part, començà  a reconvenir-lo, dient: –Senyor, lluny  
Mt 16,23  23 Mes Jesús, girant-se  a ell li digué: –Aparta’t d’aquí,  
Mt 16,24  dels homes. 24 Llavors digué Jesús  a sos deixebles: –Si algú me vol seguir,  
Mt 16,24  –Si algú me vol seguir, néguia’s  a si mateix, i prenga sa creu i seguesca  
Mt 16,26  trobarà. 26 Puix de què li serveix  a l’home lo guanyar tot lo món si perd sa 
Mt 16,27  ab sos àngels, i llavors donarà  a cada qual la recompensa segons ses  
Mt 17,1  cap de sis dies, Jesús pren ab ell  a Pere, i a Jaume, i a son germà Joan, i  
Mt 17,1  dies, Jesús pren ab ell a Pere, i  a Jaume, i a son germà Joan, i se’ls ne  
Mt 17,1  pren ab ell a Pere, i a Jaume, i  a son germà Joan, i se’ls ne porta a part 
Mt 17,1 a son germà Joan, i se’ls ne porta  a part a una muntanya elevada. 2 I se  
Mt 17,1  Joan, i se’ls ne porta a part  a una muntanya elevada. 2 I se transfigurà 
Mt 17,4  4 I prenent Pere la paraula, digué  a Jesús: –Senyor, bo és que ens estem  
Mt 17,4 farem aquí tres tabernacles, un per  a vós, altre per a Moisès, i altre per a  
Mt 17,4  un per a vós, altre per  a Moisès, i altre per a Elies. 5 Encara  
Mt 17,4  altre per a Moisès, i altre per  a Elies. 5 Encara estava parlant, quan un  
Mt 17,5  quan un núvol resplendent vingué  a cobrir-los. I veus aquí una veu des  
Mt 17,5  en qui jo m’he ben complagut: oïu  a ell. 6 I a l’oir-lo los deixebles  
Mt 17,6 m’he ben complagut: oïu a ell. 6 I  a l’oir-lo los deixebles caigueren de  
Mt 17,8 I ells, alçant los ulls, no vegeren  a altre més que a Jesús. 9 I al baixar  
Mt 17,8  ulls, no vegeren a altre més que  a Jesús. 9 I al baixar ells de la  
Mt 17,14  Baptista. 14 I quan arribà al lloc  a on era la multitud, se li acercà un  
Mt 17,15  en l’aigua. 15 I l’he portat  a vostres deixebles i no l’han pogut  
Mt 17,16 –Oh raça incrèdula i perversa! Fins  a quan estaré ab vosaltres? Fins a quan  
Mt 17,16  a quan estaré ab vosaltres? Fins  a quan vos sofriré? Portau-me’l aquí.  
Mt 17,18  18 Llavors los deixebles parlaren  a part ab Jesús, i li digueren: –Com és  
Mt 17,19  fe com un gra de mostassa, direu  a esta muntanya: “Traslada’t d’aquí  
Mt 17,23 en gran manera. 23 I havent arribat  a Cafarnaüm, s’acercaren a Pere los que  
Mt 17,23  arribat a Cafarnaüm, s’acercaren  a Pere los que cobraven lo tribut de les  
Mt 17,26  Pren-la i dóna’ls-e-la per  a mi i per a tu. 18,Tit Capítol XVIII  
Mt 17,26  i dóna’ls-e-la per a mi i per  a tu. 18,Tit Capítol XVIII Doctrina de  
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Mt 18,1  hora s’acercaren los deixebles  a Jesús dient-li: –Qui és lo major en lo 
Mt 18,5  en lo Regne del cel. 5 I qui rèbia  a un tal infant en mon nom, a mi em rep. 6 
Mt 18,5  rèbia a un tal infant en mon nom,  a mi em rep. 6 I qualsevol que  
Mt 18,6 rep. 6 I qualsevol que escandalísia  a un d’aquestos infants que creuen en mi, 
Mt 18,10  10 »Cuidado que no menyspreeu  a un d’aquestos infants. Perquè jo us dic 
Mt 18,11  Puix lo Fill de l’home ha vingut  a salvar lo que estava perdut. 12 Què us  
Mt 18,15  I si t’escoltàs, hauràs guanyat  a ton germà. 16 I si no t’escoltàs, pren  
Mt 18,16  encara una o dues persones, per  a què per boca de dos o tres testimonis  
Mt 18,17  I si no els escoltàs, digues-ho  a la Iglésia. I si no oigués a la Iglésia, 
Mt 18,17  -ho a la Iglésia. I si no oigués  a la Iglésia, ten-lo per un gentil i un  
Mt 18,20  que està en lo cel. 20 Puix allà  a on se troben congregats dos o tres en  
Mt 18,21  21 Llavors Pere, acercant-se  a ell, digué: –Senyor, quantes vegades  
Mt 18,21  de mi lo tinc de perdonar? Fins  a set vegades? 22 Jesús li digué: –No et  
Mt 18,22  22 Jesús li digué: –No et dic fins  a set, sinó fins a setanta vegades set. 23 
Mt 18,22  –No et dic fins a set, sinó fins  a setanta vegades set. 23 »Per això lo  
Mt 18,23  això lo Regne del cel és semblant  a un rei que volgué prendre comptes a sos  
Mt 18,23 a un rei que volgué prendre comptes  a sos criats. 24 I havent començat a  
Mt 18,24  a sos criats. 24 I havent començat  a prendre’ls, se li presentà un que li  
Mt 18,25 mil talents. 25 I com no tingués d’ a on pagar, manà son amo que fos vengut  
Mt 18,26  26 Llavors lo criat, llançant-se  a sos peus, li suplicava dient: »–Senyor,  
Mt 18,28  aquell criat isqué fora, encontrà  a un de sos companys criats que li devia  
Mt 18,29 lo que em deus. 29 »I llançant-se  a sos peus son company, li suplicava  
Mt 18,31  se contristaren en extrem, i foren  a contar a son amo lo que havia passat. 32 
Mt 18,31  en extrem, i foren a contar  a son amo lo que havia passat. 32 »Llavors 
Mt 19,1  i vingué als confins de la Judea,  a l’altra banda del Jordà. 2 I lo seguí  
Mt 19,3  I los curà allí. 3 I s’acercaren  a ell los fariseus per a tentar-lo,  
Mt 19,3 s’acercaren a ell los fariseus per  a tentar-lo, dient: –¿És lícit a un home 
Mt 19,3  a tentar-lo, dient: –¿És lícit  a un home repudiar sa muller per qualsevol 
Mt 19,5 »I digué per això: “Deixarà l’home  a pare i mare i s’unirà ab sa muller, i  
Mt 19,8  vostres cors, vos permeté repudiar  a vostres mullers. Mes al principi no fou  
Mt 19,9 jo us dic que qualsevol que repudiï  a sa muller, a no ser per causa de  
Mt 19,9  qualsevol que repudiï a sa muller,  a no ser per causa de fornicació, i ne  
Mt 19,11  són capaços d’això, sinó aquells  a qui s’ha concedit. 12 »Perquè hi ha  
Mt 19,12  I hi ha eunucs que es castraren  a si mateixos per amor del Regne del cel.  
Mt 19,13  li presentaren uns infants per  a què imposàs les mans sobre d’ells i  
Mt 19,14 infants i no els destorbeu de venir  a mi, puix dels tals és lo Regne del cel.  
Mt 19,16  –Bon mestre, què faré jo de bo per  a conseguir la vida eterna? 17 Ell li  
Mt 19,19  falsos testimonis. 19 Honra  a ton pare i a ta mare. I amaràs a ton  
Mt 19,19  testimonis. 19 Honra a ton pare i  a ta mare. I amaràs a ton proïsme com a tu 
Mt 19,19  a ton pare i a ta mare. I amaràs  a ton proïsme com a tu mateix. 20 Lo jove  
Mt 19,19 ta mare. I amaràs a ton proïsme com  a tu mateix. 20 Lo jove li diu: –Jo he  
Mt 19,23  possessions. 23 I Jesús digué  a sos deixebles: –En veritat vos dic que  
Mt 19,25 lo Regne del cel. 25 Los deixebles,  a l’oir això, se meravellaren molt, i  
Mt 19,26 mirant-los Jesús, los digué: –Per  a los homes això és impossible, mes per a  
Mt 19,26  homes això és impossible, mes per  a Déu tot és possible. 27 Llavors, prenent 
Mt 19,28 també vosaltres en dotze tronos per  a judicar a les dotze tribus d’Israel. 29 
Mt 19,28  en dotze tronos per a judicar  a les dotze tribus d’Israel. 29 I  
Mt 20,Tit  XX Paràbola dels jornalers cridats  a treballar en la vinya a diferents hores. 
Mt 20,Tit  cridats a treballar en la vinya  a diferents hores. Jesús prediu sa mort i  
Mt 20,Tit  sa mort i resurrecció. Respon  a la pretensió de la mare dels fills del  
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Mt 20,Tit  dels fills del Zebedeu. Dóna vista  a dos cegos. 1 »Lo Regne del cel és  
Mt 20,1  1 »Lo Regne del cel és semblant  a un pare de famílies que isqué de bon  
Mt 20,1  de famílies que isqué de bon matí  a llogar treballadors per a sa vinya. 2 I  
Mt 20,1  bon matí a llogar treballadors per  a sa vinya. 2 I havent fet l’ajust ab los 
Mt 20,2 fet l’ajust ab los treballadors de  a diner per dia, los envià a sa vinya. 3 I 
Mt 20,2  de a diner per dia, los envià  a sa vinya. 3 I eixint envers l’hora de  
Mt 20,4 I els digué: »–Anau vosaltres també  a ma vinya, i vos donaré lo que sia just.  
Mt 20,5  just. 5 »I ells hi anaren. Tornà  a eixir envers l’hora de sexta, i de  
Mt 20,7  los digué: »–Anau també vosaltres  a ma vinya, i rebreu tot allò que sia  
Mt 20,8 lo vespre, digué l’amo de la vinya  a son majordom: »–Crida als treballadors i 
Mt 20,13  13 »Mes ell, en resposta, digué  a un d’ells: »–Amic, jo no et faig tort.  
Mt 20,14  és teu i marxa. Puix jo vull donar  a aquest darrer lo mateix que a tu. 15 ¿No 
Mt 20,14 donar a aquest darrer lo mateix que  a tu. 15 ¿No m’és lícit fer lo que em  
Mt 20,17 pocs los elegits. 17 I pujant Jesús  a Jerusalem, prengué a part en lo camí a  
Mt 20,17 I pujant Jesús a Jerusalem, prengué  a part en lo camí a sos dotze deixebles i  
Mt 20,17  prengué a part en lo camí  a sos dotze deixebles i els digué: 18  
Mt 20,18  digué: 18 –Mirau, nosaltres pujam  a Jerusalem, i lo Fill de l’home serà  
Mt 20,18  i als escribes, i lo condemnaran  a mort. 19 I l’entregaran als gentils per 
Mt 20,19  19 I l’entregaran als gentils per  a què se’n traguen mofa, i l’assòtien, i 
Mt 20,21  s’asséntien en vostre Regne, un  a la dreta i altre a l’esquerra vostra.  
Mt 20,21 vostre Regne, un a la dreta i altre  a l’esquerra vostra. 22 I Jesús,  
Mt 20,23  só batejat. Emperò l’estar sentat  a ma dreta o esquerra, no m’és donat a mi 
Mt 20,23 ma dreta o esquerra, no m’és donat  a mi lo concedir-ho, sinó a aquells per  
Mt 20,23  donat a mi lo concedir-ho, sinó  a aquells per a qui mon Pare ho té  
Mt 20,23  concedir-ho, sinó a aquells per  a qui mon Pare ho té preparat. 24 I quan  
Mt 20,25 els prínceps dels gentils avasallen  a sos pobles, i que els que són poderosos  
Mt 20,28  lo Fill de l’home no vingué per  a ser servit, sinó per a servir i per a  
Mt 20,28  vingué per a ser servit, sinó per  a servir i per a donar sa vida en rescat  
Mt 20,28 ser servit, sinó per a servir i per  a donar sa vida en rescat de molts. 29 I a 
Mt 20,29  sa vida en rescat de molts. 29 I  a l’eixir ells de Jericó, lo seguí una  
Mt 20,30  30 I veus aquí dos cegos sentats  a la vora del camí oïren que Jesús passava 
Mt 20,30  que Jesús passava i començaren  a cridar dient: –Senyor, Fill de David,  
Mt 20,31  31 I la gent los renyava per  a què callassen; emperò ells cridaven més, 
Mt 21,1  èmuls ab paràboles i raons. 1 I  a l’acercar-se a Jerusalem, quan  
Mt 21,1  i raons. 1 I a l’acercar-se  a Jerusalem, quan arribaren a Betfage,  
Mt 21,1  -se a Jerusalem, quan arribaren  a Betfage, prop de la muntanya de l’  
Mt 21,2  sos deixebles 2 dient-los: –Anau  a aquell lloc que està davant de  
Mt 21,4  deixarà. 4 I tot això fou fet per  a què es complís lo que havia dit lo  
Mt 21,5  dit lo profeta, que diu: 5 «Dieu  a la filla de Sion: Mira que ton rei ve,  
Mt 21,12  en lo temple de Déu i treia fora  a tots los que venien i compraven en lo  
Mt 21,14 cova de lladres.” 14 I s’acercaren  a ell cegos i coixos en lo temple, i els  
Mt 21,17 -los, se n’anà fora de la ciutat,  a Betània, i se quedà allí. 18 I l’endemà 
Mt 21,18 18 I l’endemà dematí, quan tornava  a la ciutat, tingué fam. 19 I veent una  
Mt 21,19  figuera prop del camí, s’acercà  a ella, i no trobant-hi més que fulles,  
Mt 21,20  i deien: –Com s’ha secat  a l’instant la figuera! 21 Jesús,  
Mt 21,21  la figuera, sinó que si diguésseu  a esta muntanya: “Aparta’t i tira’t al  
Mt 21,23  los ancians del poble s’acercaren  a ell en ocasió en què estava ensenyant i  
Mt 21,25  coses: 25 Lo baptisme de Joan, d’ a on era? ¿Del cel o dels homes? I ells  
Mt 21,26 temem al poble. Perquè tothom tenia  a Joan per un profeta. 27 I respongueren a 
Mt 21,27  per un profeta. 27 I respongueren  a Jesús dient: –No ho sabem. I ell los  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

14 
 

Mt 21,28  al primer li diu: »–Fill, vés avui  a treballar en ma vinya. 29 »I responent  
Mt 21,30  n’hi va anar. 30 »I acostant-se  a l’altre, li digué del mateix modo. I  
Mt 21,32  Regne de Déu. 32 Puix vingué Joan  a vosaltres per lo camí de la justícia, i  
Mt 21,32  no us arrepentíreu després per  a creure-lo. 33 »Oïu una altra paràbola: 
Mt 21,33  i edificà una torre; i l’arrendà  a uns pagesos i s’ausentà lluny. 34 I  
Mt 21,34  envià sos criats als pagesos per  a què percibissen los fruits d’ella. 35  
Mt 21,35  agarraren als criats, feriren  a un, mataren a un altre, i a l’altre l’ 
Mt 21,35  als criats, feriren a un, mataren  a un altre, i a l’altre l’apedregaren.  
Mt 21,35 feriren a un, mataren a un altre, i  a l’altre l’apedregaren. 36 Novament  
Mt 21,37  son fill dient: “Tindran respecte  a mon fill.” 38 Emperò los pagesos, quan  
Mt 21,40  l’amo de la vinya, què els farà  a estos pagesos? 41 Ells li digueren:  
Mt 21,41  miserablement i arrendarà sa vinya  a altres pagesos que a son degut temps li  
Mt 21,41  sa vinya a altres pagesos que  a son degut temps li pagaran lo fruit. 42  
Mt 21,42 per lo Senyor i és cosa meravellosa  a nostres ulls”? 43 »Per lo tant, vos dic  
Mt 21,43 serà llevat lo Regne de Déu i donat  a gent que produesca fruits d’ell. 44 I  
Mt 21,46 por del poble, perquè era mirat com  a profeta. 22,Tit Capítol XXII Paràbola  
Mt 22,Tit  XXII Paràbola del rei que convidà  a les esposalles de son fill. Si ha de  
Mt 22,1  1 I responent Jesús, los tornà  a parlar de nou ab paràboles dient: 2 –Lo  
Mt 22,2  2 –Lo Regne del cel és semblant  a un rei que féu les esposalles per a son  
Mt 22,2 a un rei que féu les esposalles per  a son fill. 3 I envià sos criats a que  
Mt 22,3  a son fill. 3 I envià sos criats  a que cridassen als convidats a les  
Mt 22,3  a que cridassen als convidats  a les esposalles; emperò ells no hi  
Mt 22,4  grassos són ja morts; tot està  a punt. Veniu a les esposalles!” 5 »Ells,  
Mt 22,4  ja morts; tot està a punt. Veniu  a les esposalles!” 5 »Ells, emperò, no en  
Mt 22,5  en feren cas i se n’anaren, l’un  a sa granja, i l’altre a son tràfic. 6 I  
Mt 22,5  l’un a sa granja, i l’altre  a son tràfic. 6 I els altres agarraren als 
Mt 22,8 incendià sa ciutat. 8 Llavors digué  a sos criats: »–Les esposalles certament  
Mt 22,9  no eren dignes. 9 Anau, doncs,  a les eixides dels camins i a tots quants  
Mt 22,9  doncs, a les eixides dels camins i  a tots quants trobeu convidau-los a les  
Mt 22,9 a tots quants trobeu convidau-los  a les esposalles. 10 »I havent eixit sos  
Mt 22,11  11 »Quan entrà lo rei per  a veure als hostes, vegé allí un home que  
Mt 22,13  ell callà. 13 Llavors lo rei digué  a sos criats: »–Lligau-lo de peus i mans 
Mt 22,13  -lo de peus i mans i tirau-lo  a les tenebres exteriors; allí seran los  
Mt 22,21  al Cèsar lo que és del Cèsar, i  a Déu lo que és de Déu. 22 I a l’oir això 
Mt 22,22  i a Déu lo que és de Déu. 22 I  a l’oir això se meravellaren i, deixant- 
Mt 22,23  23 En aquell dia s’acercaren  a ell los saduceus, que diuen no hi ha  
Mt 22,24  ab sa muller i dónia successió  a son germà.” 25 Doncs, havia entre  
Mt 22,25  tingut successió, deixà sa muller  a son germà. 26 I lo mateix féu lo segon,  
Mt 22,33 és Déu de morts, sinó de vius. 33 I  a l’oir això, la gent se meravellava de  
Mt 22,35  doctor de la Llei, li preguntà per  a tentar-lo: 36 –Mestre, quin és lo gran 
Mt 22,39 manament. 39 I lo segon és semblant  a ell: Amaràs a ton proïsme com a tu  
Mt 22,39  lo segon és semblant a ell: Amaràs  a ton proïsme com a tu mateix. 40 D’  
Mt 22,39  a ell: Amaràs a ton proïsme com  a tu mateix. 40 D’aquestos dos manaments  
Mt 22,44 “Senyor” dient: 44 “Digué el Senyor  a mon Senyor: Assenta’t a ma dreta, fins  
Mt 22,44  el Senyor a mon Senyor: Assenta’t  a ma dreta, fins que pòsia tos enemics per 
Mt 22,44  fins que pòsia tos enemics per  a peanya de tos peus”? 45 »Doncs si David  
Mt 22,46  des d’aquell dia s’atreví ningú  a fer-li més preguntes. 23,Tit Capítol  
Mt 23,Tit  les falses explicacions que donen  a la Llei, de la mort violenta dels  
Mt 23,1 de Jerusalem. 1 Llavors Jesús parlà  a la multitud i a sos deixebles 2 dient:  
Mt 23,1 Llavors Jesús parlà a la multitud i  a sos deixebles 2 dient: –Sobre la càtedra 
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Mt 23,4  ells ni un sol dit apliquen per  a moure-les. 5 I fan totes les obres per 
Mt 23,5 -les. 5 I fan totes les obres per  a ser vistos dels homes. I aixís eixamplen 
Mt 23,9  i tots vosaltres sou germans. 9 I  a ningú sobre la terra apellideu pare  
Mt 23,15  perquè rodau lo mar i la terra per  a fer un prosèlit, i després d’haver-lo 
Mt 23,26  l’interior de la copa i del plat,  a fi de que sia límpio lo que està defora! 
Mt 23,30 no ens hauríem associat ab ells per  a derramar la sang dels profetes”! 31 I  
Mt 23,31  31 I aixís serviu de testimoni  a vosaltres mateixos, de que sou fills d’ 
Mt 23,34  34 »Perquè veus aquí, jo us envio  a vosaltres profetes, i savis, i escribes, 
Mt 23,35  de ciutat en ciutat, 35 per  a què vinga sobre vosaltres tota la sang  
Mt 23,35  de la sang d’Abel lo just, fins  a la sang de Zacaries, fill de Baraquies,  
Mt 23,35  de Zacaries, fill de Baraquies,  a qui matàreu entre el temple i l’altar. 
Mt 23,37 que mates als profetes i apedregues  a aquells que et són enviats! Quantes  
Mt 24,Tit  de Jerusalem i del temple. Anuncia  a sos deixebles lo que succeiria durant la 
Mt 24,Tit  que estiguen sempre alerta per  a què la segona vinguda no els tròbia  
Mt 24,1 temple, se retirava. I s’acercaren  a ell sos deixebles per a mostrar-li los 
Mt 24,1  acercaren a ell sos deixebles per  a mostrar-li los edificis del temple. 2  
Mt 24,5  nom i diran: “Jo só el Cristo”, i  a molts seduiran. 6 I oireu també guerres  
Mt 24,9  dolors. 9 »Llavors sereu entregats  a la tribulació i vos mataran, i sereu  
Mt 24,11  molts profetes falsos i seduiran  a molta gent. 12 I perquè abundarà la  
Mt 24,14  per tot lo món en testimoni  a totes les nacions, i aleshores vindrà lo 
Mt 24,16  que es tròbien en la Judea fúgien  a les muntanyes, 17 i lo qui es tròbia en  
Mt 24,17  es tròbia en lo terrat, no bàixia  a prendre res de sa casa, 18 i lo qui es  
Mt 24,18 qui es tròbia en lo camp, no tórnia  a prendre sa túnica. 19 Emperò, ai de les  
Mt 24,31  los quatre vents, des d’un extrem  a altre del cel. 32 »Apreneu de la figuera 
Mt 24,33 tot això, sabeu que està ell cerca,  a la porta. 34 En veritat vos dic que no  
Mt 24,39  que arribà lo diluvi i se’n portà  a tothom, així serà també la vinguda del  
Mt 24,42  42 Vetllau, doncs, puix no sabeu  a quina hora ha de venir vostre Senyor. 43 
Mt 24,43  que si el pare de famílies sabés  a què hora havia de venir lo lladre, sens  
Mt 24,44  44 Per lo tant, estau vosaltres  a punt també, perquè a l’hora menos  
Mt 24,44  vosaltres a punt també, perquè  a l’hora menos pensada ha de venir lo  
Mt 24,45  que és lo criat fiel i prudent  a qui son amo constitueix sobre sa  
Mt 24,45  constitueix sobre sa família, per  a què els dónia de menjar a l’hora? 46  
Mt 24,45  per a què els dónia de menjar  a l’hora? 46 Benaventurat aquell criat a  
Mt 24,46  hora? 46 Benaventurat aquell criat  a qui son senyor tròbia fent això quan  
Mt 24,48  en son cor: “Lo meu senyor tarda  a venir”, 49 i començàs a maltractar a sos 
Mt 24,49  tarda a venir”, 49 i començàs  a maltractar a sos companys i a menjar i  
Mt 24,49  venir”, 49 i començàs a maltractar  a sos companys i a menjar i beure ab los  
Mt 24,49  a maltractar a sos companys i  a menjar i beure ab los que s’embriaguen, 
Mt 24,50  criat en lo dia que no l’espera i  a l’hora que menos pensa, 51 i el  
Mt 25,Tit  alerta i practicar bones obres per  a què no siam condemnats en sa segona  
Mt 25,1  lo Regne del cel serà semblant  a deu verges que, prenent ses llanternes,  
Mt 25,1  prenent ses llanternes, eixiren  a rebre a l’espòs. 2 Emperò cinc d’elles 
Mt 25,1  ses llanternes, eixiren a rebre  a l’espòs. 2 Emperò cinc d’elles eren  
Mt 25,5  ab les llanternes. 5 »I com tardàs  a venir l’espòs, s’endormiscaren totes i 
Mt 25,6  totes i se quedaren dormides. 6 I  a mitjanit s’oí un clamor: »–Mirau que ve 
Mt 25,6  »–Mirau que ve l’espòs, eixiu  a rebre-lo! 7 »Llavors s’alçaren totes  
Mt 25,8 llanternes. 8 I les fàtues digueren  a les prudents: »–Donau-nos oli del  
Mt 25,9  »–Com tal vegada no bastaria per  a nosaltres i per a vosaltres, anau abans  
Mt 25,9  no bastaria per a nosaltres i per  a vosaltres, anau abans als que el venen,  
Mt 25,9  que el venen, i comprau-ne per  a vosaltres. 10 »I mentres que elles foren 
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Mt 25,10  10 »I mentres que elles foren  a comprar-lo, vingué l’espòs, i les que 
Mt 25,10  vingué l’espòs, i les que estaven  a punt entraren ab ell a les esposalles, i 
Mt 25,10  que estaven a punt entraren ab ell  a les esposalles, i la porta fou tancada.  
Mt 25,14 14 »Perquè això és com un home que,  a l’anar-se’n lluny, cridà a sos  
Mt 25,14 que, a l’anar-se’n lluny, cridà  a sos criats i els entregà sos béns. 15 I  
Mt 25,15 criats i els entregà sos béns. 15 I  a l’un li donà cinc talents, a l’altre,  
Mt 25,15  15 I a l’un li donà cinc talents,  a l’altre, dos, i a l’altre, un, a  
Mt 25,15  cinc talents, a l’altre, dos, i  a l’altre, un, a quiscun segons sa  
Mt 25,15  a l’altre, dos, i a l’altre, un,  a quiscun segons sa capacitat. I se n’anà 
Mt 25,16  rebut los cinc talents, se n’anà  a negociar ab ells i ne guanyà altres  
Mt 25,19  d’aquells criats, i els cridà  a comptes. 20 I arribant aquell que havia  
Mt 25,24  de caràcter dur, que segau allà  a on no haveu sembrat i que arreplegau  
Mt 25,24 haveu sembrat i que arreplegau allà  a on no haveu escampat. 25 I posseït de  
Mt 25,26  i peresós, tu sabies que sego allà  a on no sembro i que arreplego allà a on  
Mt 25,26 a on no sembro i que arreplego allà  a on no he espargit. 27 Doncs devies haver 
Mt 25,29 -lo al que té deu talents. 29 Puix  a quiscun tinga, li serà donat, i tindrà  
Mt 25,30 té. 30 I al criat inútil tirau-lo  a les tenebres exteriors: allí seran los  
Mt 25,33  cabrits. 33 I posarà les ovelles  a sa mà dreta, i los cabrits a l’  
Mt 25,33  a sa mà dreta, i los cabrits  a l’esquerra. 34 Aleshores dirà lo rei  
Mt 25,34 Aleshores dirà lo rei als que estan  a sa dreta: »–Veniu, beneïts de mon Pare,  
Mt 25,36  estava en la presó, i me vinguéreu  a veure. 37 Llavors li respondran los  
Mt 25,39 malalt, i en la presó, i vos anàrem  a veure? 40 »I responent lo rei, los dirà: 
Mt 25,41  »Llavors dirà també als que estan  a l’esquerra: »–Apartau’s de mi,  
Mt 25,41  està aparellat per al diable i per  a sos àngels. 42 Puix tinguí fam, i no em  
Mt 25,43  i en la presó, i no em vinguéreu  a veure. 44 »Llavors ells també li  
Mt 25,46  al suplici etern, i los justos,  a la vida eterna. 26,Tit Capítol XXVI Cena 
Mt 26,Tit  XXVI Cena de Jesús en Betània,  a on una dona derrama bàlsam sobre d’ell. 
Mt 26,1  totes aquestes plàtiques, digué  a sos deixebles: 2 –Sabeu que dins dos  
Mt 26,2  Fill de l’home serà entregat per  a què el crucifíquien. 3 Llavors se  
Mt 26,4  com podrien prendre dolosament  a Jesús i fer-lo morir. 5 Mes ells  
Mt 26,7  sobre son cap, quan estava sentat  a taula. 8 I al veure-ho sos deixebles,  
Mt 26,9  9 Puix això podia vendre-se  a bon preu i donar-se als pobres. 10  
Mt 26,11  teniu pobres ab vosaltres, mes  a mi no em tindreu sempre. 12 »Puix,  
Mt 26,12  ungüent sobre mon cos, ho féu per  a sepultar-me. 13 En veritat vos dic que 
Mt 26,14  anomenat Judes Iscariot, se n’anà  a trobar als prínceps dels sacerdots 15 i  
Mt 26,17  Àzims s’acercaren los deixebles  a Jesús i li digueren: –A on voleu que  
Mt 26,18  la pasqua? 18 I Jesús digué: –Anau  a la ciutat, a casa d’un cert home, i  
Mt 26,18  I Jesús digué: –Anau a la ciutat,  a casa d’un cert home, i dieu-li: “Lo  
Mt 26,20  I vingut lo vespre, estava sentat  a taula ab sos dotze deixebles. 21 I  
Mt 26,22  en gran manera, començà cada u  a dir: –Só tal vegada jo, Senyor? 23 I ell 
Mt 26,26  i lo beneí i lo partí, i lo donà  a sos deixebles dient: –Preneu i menjau:  
Mt 26,28  que serà derramada per molts per  a remissió dels pecats. 29 I jo us dic,  
Mt 26,29  d’aquest fruit de la parra, fins  a aquell dia en què el bèguia de nou ab  
Mt 26,30  cantat l’himne, se n’anaren  a la muntanya de l’Oliverar. 31 Llavors  
Mt 26,36  Aleshores se n’anà Jesús ab ells  a una granja que s’anomena Getsemaní, i  
Mt 26,36  que s’anomena Getsemaní, i digué  a sos deixebles: –Assentau’s aquí,  
Mt 26,36  ’s aquí, mentres que jo vaig allà  a orar. 37 I prenent ab ell a Pere i als  
Mt 26,37  allà a orar. 37 I prenent ab ell  a Pere i als dos fills del Zebedeu,  
Mt 26,37  als dos fills del Zebedeu, començà  a entristir-se i a angustiar-se. 38 I  
Mt 26,37 Zebedeu, començà a entristir-se i  a angustiar-se. 38 I aleshores los  
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Mt 26,38  –Trista està l’ànima meva fins  a la mort. Aguardau aquí i vetllau ab mi.  
Mt 26,40  sinó com vós voleu. 40 I vingué  a sos deixebles i els encontrà dormint, i  
Mt 26,40  i els encontrà dormint, i digué  a Pere: –Què? ¿No haveu pogut vetllar una  
Mt 26,44  I els deixà, i de nou se’n tornà  a orar per tercera vegada, dient les  
Mt 26,45  paraules. 45 Llavors vingué  a sos deixebles i els digué: –Dormiu ja i  
Mt 26,49  -lo. 49 I tot seguit s’acercà  a Jesús i digué: –Salve, mestre. I el  
Mt 26,50  besà. 50 I Jesús li digué: –Amic,  a què has vingut? Al mateix temps  
Mt 26,51 mà desembeinà son coltell, i ferint  a un criat del pontífice, li tallà l’  
Mt 26,52  52 Llavors li digué Jesús: –Torna  a son lloc ton coltell; perquè tots los  
Mt 26,52  tots los que prenguen coltell,  a coltell moriran. 53 ¿Per ventura penses  
Mt 26,53  ventura penses que no puc pregar  a mon Pare, i em donarà a l’instant més  
Mt 26,53  puc pregar a mon Pare, i em donarà  a l’instant més de dotze legions d’  
Mt 26,55  55 En aquella hora digué Jesús  a la turba: –Com si fos jo un lladre,  
Mt 26,55  si fos jo un lladre, haveu vingut  a prendre’m a mi ab coltells i bastons.  
Mt 26,55  lladre, haveu vingut a prendre’m  a mi ab coltells i bastons. Tots los dies  
Mt 26,56  56 Emperò tot això fou fet per  a què es complissen les escriptures dels  
Mt 26,57  57 Emperò los que havien pres  a Jesús lo portaren a casa de Caifàs,  
Mt 26,57 que havien pres a Jesús lo portaren  a casa de Caifàs, príncep dels sacerdots,  
Mt 26,57  de Caifàs, príncep dels sacerdots,  a on s’havien juntat los escribes i los  
Mt 26,58 s’estava sentat ab los criats, per  a veure lo fi. 59 Emperò los prínceps dels 
Mt 26,59  testimoni fals contra Jesús per  a fer-lo morir. 60 I no el trobaren, a  
Mt 26,60  -lo morir. 60 I no el trobaren,  a pesar d’haver-se presentat molts  
Mt 26,60  I no el trobaren. Emperò  a l’últim arribaren dos testimonis  
Mt 26,62  li digué: –¿No respons res  a lo que aquestos testifiquen contra tu?  
Mt 26,64  veureu al Fill de l’home assentat  a la dreta del poder de Déu, i venir en  
Mt 26,67  de mort. 67 Aleshores li escopiren  a la cara i el maltractaren a cops de  
Mt 26,67  a la cara i el maltractaren  a cops de puny, i altres li donaren  
Mt 26,71  dient: –No sé lo que et dius. 71 I  a l’eixir ell a la porta, lo vegé una  
Mt 26,71 lo que et dius. 71 I a l’eixir ell  a la porta, lo vegé una altra sirventa i  
Mt 26,73  –No conec tal home. 73 I d’allí  a poc s’acercaren los que estaven allí i  
Mt 26,73  los que estaven allí i digueren  a Pere: –Certament tu també ets un d’  
Mt 26,74  te descobreix. 74 Llavors començà  a maleir i a jurar que no coneixia tal  
Mt 26,74  74 Llavors començà a maleir i  a jurar que no coneixia tal home. I en  
Mt 27,1  en consell contra Jesús per  a fer-lo morir. 2 I el portaren lligat i 
Mt 27,4  ells digueren: –Què ens importa  a nosaltres? Allà t’ho veuràs. 5 I  
Mt 27,7  ab elles lo camp d’un oller, per  a enterrar als forasters. 8 Per qual raó  
Mt 27,14  contra tu? 14 I no li respongué  a paraula alguna, de modo que el president 
Mt 27,17  –A qui voleu que jo us desllíuria,  a Barrabàs o a Jesús, que s’anomena  
Mt 27,17  que jo us desllíuria, a Barrabàs o  a Jesús, que s’anomena Cristo? 18 Puix  
Mt 27,19  sentat en son tribunal, li envià  a dir sa muller: –No vulles tenir res que  
Mt 27,20 sacerdots i els ancians persuadiren  a la turba que demanàs a Barrabàs i que  
Mt 27,20  persuadiren a la turba que demanàs  a Barrabàs i que fes morir a Jesús. 21 I  
Mt 27,20  demanàs a Barrabàs i que fes morir  a Jesús. 21 I el president los respongué i 
Mt 27,26  i després d’haver fet assotar  a Jesús, los l’entregà per a què fos  
Mt 27,26 assotar a Jesús, los l’entregà per  a què fos crucificat. 27 Aleshores los  
Mt 27,27  los soldats del president, prenent  a Jesús per a conduir-lo al pretori,  
Mt 27,27  del president, prenent a Jesús per  a conduir-lo al pretori, feren formar  
Mt 27,27  feren formar tota la cohort  a son alrededor. 28 I despullant-lo, li  
Mt 27,31 ses vestidures, i se’l ne portaren  a crucificar. 32 I a l’eixir fora,  
Mt 27,32  ’l ne portaren a crucificar. 32 I  a l’eixir fora, encontraren un home de  
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Mt 27,32  un home de Cirene, per nom Simó,  a qui obligaren a que carregàs ab la creu  
Mt 27,32  per nom Simó, a qui obligaren  a que carregàs ab la creu de Jesús. 33 I  
Mt 27,33 ab la creu de Jesús. 33 I vingueren  a un lloc anomenat Gòlgota, és dir, «lloc  
Mt 27,34  de la Calavera». 34 I li donaren  a beure vi mesclat ab fel. I havent-lo  
Mt 27,35  repartiren ses vestidures, tirant  a sort; per a què es complís lo que fou  
Mt 27,35  ses vestidures, tirant a sort; per  a què es complís lo que fou dit per lo  
Mt 27,35  i sobre ma túnica tiraran  a sort.» 36 I sentats li feien guarda. 37  
Mt 27,38  dos lladres ab ell, l’un  a la dreta, i l’altre a l’esquerra. 39 I 
Mt 27,38  ell, l’un a la dreta, i l’altre  a l’esquerra. 39 I los que passaven lo  
Mt 27,40  reedifiques en tres dies, salva’t  a tu mateix. Si ets lo Fill de Déu, baixa  
Mt 27,42  i ancians, deien: 42 –Salvà  a altres, i no es pot salvar a si mateix!  
Mt 27,42 –Salvà a altres, i no es pot salvar  a si mateix! Si és lo rei d’Israel, que  
Mt 27,45  tenebres sobre tota la terra fins  a l’hora de nona. 46 I cerca l’hora de  
Mt 27,48 deien: –A Elies, crida aquest. 48 I  a l’instant un d’ells, corrent, prengué  
Mt 27,48  al cap d’una canya, i li donava  a beure. 49 I los altres deien: –Deixau,  
Mt 27,49  deien: –Deixau, vejam si ve Elies  a lliurar-lo. 50 Emperò Jesús, clamant  
Mt 27,53  que ell ressuscità, vingueren  a la ciutat santa i s’aparegueren a  
Mt 27,53  a la ciutat santa i s’aparegueren  a molts. 54 Emperò lo centurió i els que  
Mt 27,54  els que ab ell estaven fent guarda  a Jesús, vist lo terratrèmol i les coses  
Mt 27,55  des de lluny, que havien seguit  a Jesús des de Galilea servint-lo, 56  
Mt 27,58  de Jesús. 58 Aquest tal anà  a trobar a Pilat i li demanà lo cos de  
Mt 27,58  Jesús. 58 Aquest tal anà a trobar  a Pilat i li demanà lo cos de Jesús.  
Mt 27,60  una roca. I arrimà una gran llosa  a l’entrada del sepulcre, i se n’anà. 61 
Mt 27,62  i els fariseus acudiren junts  a Pilat, 63 dient: –Senyor, nos recordam  
Mt 28,Tit  Resurrecció de Jesús. Sa aparició  a les santes dones. S’apareix també als  
Mt 28,1  Maria Magdalena i l’altra Maria  a veure lo sepulcre. 2 I veus aquí que hi  
Mt 28,5 l’àngel, prenent la paraula, digué  a les dones: –No tingau por vosaltres,  
Mt 28,5 por vosaltres, perquè sé que buscau  a Jesús, que fou crucificat. 6 No està  
Mt 28,6  com digué. Veniu i veeu lo lloc  a on havia estat colocat lo Senyor. 7 I  
Mt 28,7  7 I anau immediatament i dieu  a sos deixebles que ha ressuscitat. I veus 
Mt 28,8  Mirau, jo us ho he avisat. 8 I  a l’instant eixiren del sepulcre ab temor 
Mt 28,8 temor i gran alegria, i corregueren  a donar la nova a sos deixebles. 9 I veus  
Mt 28,8  i corregueren a donar la nova  a sos deixebles. 9 I veus aquí Jesús los  
Mt 28,9  9 I veus aquí Jesús los eixí  a l’encontre dient: –Déu vos guàrdia. I  
Mt 28,10 –No tingau por. Anau, donau la nova  a mos germans per a què vagen a Galilea:  
Mt 28,10  donau la nova a mos germans per  a què vagen a Galilea: allí em veuran. 11  
Mt 28,10  nova a mos germans per a què vagen  a Galilea: allí em veuran. 11 I havent-  
Mt 28,11  aquí alguns dels guardes vingueren  a la ciutat i donaren avís als prínceps  
Mt 28,14  dormint.” 14 I si això arribàs  a oïdos del president, nosaltres l’hi  
Mt 28,16  I los onze deixebles se n’anaren  a la Galilea, a la muntanya a on Jesús los 
Mt 28,16  se n’anaren a la Galilea,  a la muntanya a on Jesús los havia manat.  
Mt 28,16  anaren a la Galilea, a la muntanya  a on Jesús los havia manat. 17 I quan lo  
Mt 28,19  terra. 19 Anau, doncs, i ensenyau  a tota la gent, batejant-los en lo nom  
Mt 28,20 l’Esperit Sant, 20 ensenyant-los  a observar totes les coses que us he  
Mt 28,20  ab vosaltres tots los dies fins  a la consumació del sigle. Mc Inc L’  
Mc 1,Tit  i tentat en lo desert, comença  a predicar l’evangeli en Galilea. Vocació 
Mc 1,4  lo baptisme d’arrepentiment per  a remissió dels pecats. 5 I eixia envers  
Mc 1,6  i portava un cenyidor de cuiro  a l’entorn de sos lloms, i menjava  
Mc 1,7  jo no só digne de postrar-me per  a desfer-li la corretja de les  
Mc 1,10 de l’aigua, vegé los cels oberts i  a l’Esperit en figura de paloma que  
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Mc 1,14  que Joan fou pres, vingué Jesús  a Galilea predicant l’evangeli del Regne  
Mc 1,16  la ribera del mar de Galilea, vegé  a Simó i a Andreu, son germà, que tiraven  
Mc 1,16  del mar de Galilea, vegé a Simó i  a Andreu, son germà, que tiraven sos  
Mc 1,18  que siau pescadors d’homes. 18 I  a l’instant deixaren los filats i el  
Mc 1,19  I anant un poc més en avant, vegé  a Jaume, fill del Zebedeu, i a Joan, son  
Mc 1,19  vegé a Jaume, fill del Zebedeu, i  a Joan, son germà, que estaven també en  
Mc 1,20  cridà. I ells, deixant en la barca  a Zebedeu, son pare, ab los jornalers, lo  
Mc 1,23  de l’esperit impur, que començà  a cridar 24 dient: –Deixa’ns estar; què  
Mc 1,24  tu, Jesús de Nazaret? ¿Has vingut  a destruir-nos? Sé qui ets: lo Sant de  
Mc 1,29 seguit de la sinagoga, se n’anaren  a casa de Simó i d’Andreu, ab Jaume i  
Mc 1,32  deixà la febre, i els servia. 32 I  a la tarda, post ja lo sol, li portaven  
Mc 1,33 33 I tota la ciutat s’havia reunit  a la porta. 34 I curà a molts que patien  
Mc 1,34  havia reunit a la porta. 34 I curà  a molts que patien de diferents mals, i  
Mc 1,35 -se de bon matí, isqué i se n’anà  a un lloc desert, i allí feia oració. 36 I 
Mc 1,38  als poblets i ciutats veïnes per  a predicar també allí, puix per açò he  
Mc 1,40 i llançava los dimonis. 40 I vingué  a ell un leprós; pregant-li i agenollant 
Mc 1,42 lo, li digué: –Vull, sies net. 42 I  a l’acabar de dir això, a l’instant  
Mc 1,42  net. 42 I a l’acabar de dir això,  a l’instant desaparegué d’ell la lepra,  
Mc 1,44  44 dient-li: –Mira, no ho digues  a ningú; ans bé vés, presenta’t al  
Mc 1,44  lo que Moisès manà en testimoni  a ells. 45 Emperò ell, luego que isqué,  
Mc 1,45  ell, luego que isqué, començà  a publicar-ho i a divulgar l’  
Mc 1,45  isqué, començà a publicar-ho i  a divulgar l’acontescut, de manera que  
Mc 1,45  en paratges deserts, i acudien  a ell de totes parts. 2,Tit Capítol II  
Mc 2,Tit  parts. 2,Tit Capítol II Cura Jesús  a un paralític en prova de sa potestat de  
Mc 2,Tit  potestat de perdonar pecats. Crida  a l’apostolat a Mateu, cobrador de  
Mc 2,Tit  pecats. Crida a l’apostolat  a Mateu, cobrador de tributs, i reprimeix  
Mc 2,1  1 Al cap d’alguns dies tornà  a entrar en Cafarnaüm. 2 I corregué la veu 
Mc 2,3 predicava la paraula. 3 I vingueren  a ell portant-li un paralític, que el  
Mc 2,8  Déu solament?» 8 Jesús, coneixent  a l’instant en son esperit que pensaven  
Mc 2,10 ’t, pren ton llit i camina”? 10 Per  a què, doncs, sapiau que el Fill de l’  
Mc 2,11  ’t, pren ton llit i vés-te’n  a ta casa. 12 I a l’instant s’alçà i,  
Mc 2,12  llit i vés-te’n a ta casa. 12 I  a l’instant s’alçà i, prenent son llit,  
Mc 2,12 alçà i, prenent son llit, se n’anà  a vista de tothom, de manera que tots se  
Mc 2,12 tots se meravellaren i glorificaren  a Déu dient: –Mai vegérem semblant cosa.  
Mc 2,13 altra vegada envers lo mar, i venia  a ell tota la gent, i els ensenyava. 14 I  
Mc 2,14  els ensenyava. 14 I al passar vegé  a Leví, fill d’Alfeu, que estava sentat  
Mc 2,15  15 I succeí que, estant sentat  a taula en casa d’est, molts publicans i  
Mc 2,15  publicans i pecadors estaven també  a taula ab Jesús i sos deixebles, perquè  
Mc 2,16  ab los publicans i pecadors, deien  a sos deixebles: –Per què vostre mestre  
Mc 2,17  estan malalts; puix no he vingut  a cridar justos, sinó pecadors per a  
Mc 2,17  a cridar justos, sinó pecadors per  a arrepentiment. 18 I els deixebles de  
Mc 2,18 fariseus, que solien dejunar, vénen  a ell i li diuen: –Per què els deixebles  
Mc 2,23 deixebles s’avançaren i començaren  a arrancar espigues. 24 I els fariseus li  
Mc 2,27  els deia: –Lo dissabte fou fet per  a l’home, i no l’home per al dissabte.  
Mc 3,Tit  3,Tit Capítol III Cura Jesús  a un home que tenia la mà seca. És seguit  
Mc 3,2  si curaria en dia de dissabte per  a acusar-lo. 3 I digué a l’home que  
Mc 3,3  per a acusar-lo. 3 I digué  a l’home que tenia la mà seca: –Alça’t  
Mc 3,5 -se de la ceguera de son cor, diu  a l’home: –Extén ta mà. I l’extengué, i  
Mc 3,6  ab los herodians contra d’ell per  a veure com lo farien perdre. Emperò  
Mc 3,8 oïren les coses que feia, vingueren  a ell en gran multitud. 9 I manà a sos  
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Mc 3,9  a ell en gran multitud. 9 I manà  a sos deixebles que li tinguessen una  
Mc 3,9  que li tinguessen una barca  a punt, per causa del tropell de la gent,  
Mc 3,9  per causa del tropell de la gent,  a fi de que no l’oprimís. 10 Perquè  
Mc 3,10 que no l’oprimís. 10 Perquè curava  a molts, de manera que tots los que patien 
Mc 3,10  patien d’algun mal s’abalaçaven  a ell per a tocar-lo. 11 I al veure-lo 
Mc 3,10  algun mal s’abalaçaven a ell per  a tocar-lo. 11 I al veure-lo los  
Mc 3,12 Mes ell los amenaçava fortament per  a què no el descobrissen. 13 I pujant a  
Mc 3,13 què no el descobrissen. 13 I pujant  a una muntanya, cridà envers si a aquells  
Mc 3,13  a una muntanya, cridà envers si  a aquells que ell volgué, i vingueren a  
Mc 3,13 aquells que ell volgué, i vingueren  a ell. 14 I escollí a dotze per a què  
Mc 3,14  i vingueren a ell. 14 I escollí  a dotze per a què estiguessen ab ell i per 
Mc 3,14  a ell. 14 I escollí a dotze per  a què estiguessen ab ell i per a enviar- 
Mc 3,14  per a què estiguessen ab ell i per  a enviar-los a predicar. 15 I els donà  
Mc 3,14  ab ell i per a enviar-los  a predicar. 15 I els donà poder per a  
Mc 3,15 a predicar. 15 I els donà poder per  a curar mals i per a llançar dimonis. 16 I 
Mc 3,15  donà poder per a curar mals i per  a llançar dimonis. 16 I a Simó li posà lo  
Mc 3,16  mals i per a llançar dimonis. 16 I  a Simó li posà lo nom de Pere; 17 i a  
Mc 3,17 a Simó li posà lo nom de Pere; 17 i  a Jaume del Zebedeu, i a Joan, germà de  
Mc 3,17  Pere; 17 i a Jaume del Zebedeu, i  a Joan, germà de Jaume, als quals donà lo  
Mc 3,18  que vol dir «fills del tro»; 18 i  a Andreu, i a Felip, i a Bartomeu, i a  
Mc 3,18  «fills del tro»; 18 i a Andreu, i  a Felip, i a Bartomeu, i a Mateu, i a  
Mc 3,18  tro»; 18 i a Andreu, i a Felip, i  a Bartomeu, i a Mateu, i a Tomàs, i a  
Mc 3,18  Andreu, i a Felip, i a Bartomeu, i  a Mateu, i a Tomàs, i a Jaume d’Alfeu, i  
Mc 3,18 a Felip, i a Bartomeu, i a Mateu, i  a Tomàs, i a Jaume d’Alfeu, i a Tadeu, i  
Mc 3,18 a Bartomeu, i a Mateu, i a Tomàs, i  a Jaume d’Alfeu, i a Tadeu, i a Simó lo  
Mc 3,18  i a Tomàs, i a Jaume d’Alfeu, i  a Tadeu, i a Simó lo Cananeu, 19 i a Judes 
Mc 3,18  i a Jaume d’Alfeu, i a Tadeu, i  a Simó lo Cananeu, 19 i a Judes Iscariot,  
Mc 3,19  a Tadeu, i a Simó lo Cananeu, 19 i  a Judes Iscariot, que l’entregà. 20 I  
Mc 3,20  que l’entregà. 20 I vingueren  a la casa, i comparegué de nou tanta  
Mc 3,21  ho oïren los seus, isqueren per  a apoderar-se d’ell, perquè deien:  
Mc 3,22  baixat de Jerusalem deien: –Té  a Beelzebub, i per virtut del príncep dels 
Mc 3,23  : –Com pot Satanàs llançar  a Satanàs? 24 I si un regne està dividit  
Mc 3,27  si primer no lliga al valent per  a poder després saquejar sa casa. 28 »En  
Mc 3,31  i, quedant-se defora, enviaren  a demanar-lo. 32 I estava sentada al  
Mc 4,1  de repente. 1 I novament se posà  a ensenyar a la vora del mar. I s’arrimà  
Mc 4,1  1 I novament se posà a ensenyar  a la vora del mar. I s’arrimà a son  
Mc 4,1  a la vora del mar. I s’arrimà  a son rodador tanta gent, que entrant-se 
Mc 4,1  en lo mar, i tota la gent estava  a la vora, en terra. 2 I els ensenyava  
Mc 4,3 –Oïu: Veus aquí, isqué un sembrador  a sembrar. 4 I al temps de sembrar, una  
Mc 4,5  5 I altra caigué sobre pedregals,  a on no hi havia molta terra, i nasqué a  
Mc 4,5  no hi havia molta terra, i nasqué  a l’instant perquè no hi havia fondària  
Mc 4,8  que pujà i cresqué; i una donà  a trenta, altra a xeixanta i altra a cent. 
Mc 4,8 cresqué; i una donà a trenta, altra  a xeixanta i altra a cent. 9 I els deia:  
Mc 4,8  a trenta, altra a xeixanta i altra  a cent. 9 I els deia: –Qui té orelles per  
Mc 4,9  9 I els deia: –Qui té orelles per  a oir, oiga. 10 I quan estigué sol, los  
Mc 4,15  emperò després que l’han oïda, ve  a l’instant Satanàs i els pren la paraula 
Mc 4,16  són aquells que, oïda la paraula,  a l’instant la reben ab goig, 17 mes no  
Mc 4,17 i persecució per raó de la paraula,  a l’instant s’escandalisen. 18 I els  
Mc 4,19  i els desigs d’altres coses  a què donen entrada, sufoquen la paraula,  
Mc 4,20  i la reben i donen fruit: un  a trenta, altre a xeixanta i altre a cent. 



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

21 
 

Mc 4,20  i donen fruit: un a trenta, altre  a xeixanta i altre a cent. 21 I els deia:  
Mc 4,20  a trenta, altre a xeixanta i altre  a cent. 21 I els deia: –¿Per ventura se  
Mc 4,21  ventura se porta una candela per  a posar-la dessota d’una mesura o sota  
Mc 4,21  o sota del llit? No la porten per  a posar-la sobre un candelero? 22 Perquè 
Mc 4,23  pública. 23 Si algú té orelles per  a oir, oiga. 24 I els deia: –Teniu compte  
Mc 4,24 els deia: –Teniu compte lo que anau  a oir. Ab la mida ab què midareu, sereu  
Mc 4,33  33 I ab moltes paràboles semblants  a estes los proposava la paraula, segons  
Mc 4,35  -se fet tard, los digué: –Passem  a l’altra banda. 36 I després d’haver  
Mc 4,40  de gran temor. I es deia l’un  a l’altre: –Qui és aquest a qui obeeixen  
Mc 4,40  l’un a l’altre: –Qui és aquest  a qui obeeixen fins lo vent i lo mar?  
Mc 5,Tit entrar en una ramada de porcs. Cura  a una dona d’un fluix de sang inveterat i 
Mc 5,Tit  de sang inveterat i ressuscita  a la filla de Jairo. 1 I passaren a l’  
Mc 5,1  a la filla de Jairo. 1 I passaren  a l’altra banda del mar, al territori  
Mc 5,2  al territori dels gerassens. 2 I  a l’eixir Jesús de la barca, tot seguit  
Mc 5,2  de la barca, tot seguit li isqué  a l’encontre, dels sepulcres, un home  
Mc 5,6  -se ab pedres. 6 I quan vegé  a Jesús des de lluny, corregué a ell i l’ 
Mc 5,6 vegé a Jesús des de lluny, corregué  a ell i l’adorà. 7 I clamant en alta veu  
Mc 5,11  lloc una ramada gran de porcs  a la falda d’un serrat. 12 I li demanaven 
Mc 5,12  dient: –Envia’ns als porcs, per  a què entrem en ells. 13 I Jesús, a l’  
Mc 5,13  a què entrem en ells. 13 I Jesús,  a l’instant, los ho concedí. I eixint los 
Mc 5,14 la ciutat i en los camps. I eixiren  a veure lo que havia succeït. 15 I vénen a 
Mc 5,15  lo que havia succeït. 15 I vénen  a Jesús i veuen al que havia estat  
Mc 5,16  tot lo fet tal com havia succeït  a l’endemoniat, i lo dels porcs. 17 I  
Mc 5,17  i lo dels porcs. 17 I començaren  a pregar-li que es retiràs dels seus  
Mc 5,18  estat posseït del dimoni començà  a demanar-li que el deixàs estar ab ell. 
Mc 5,19  sinó que li digué: –Vés-te’n  a ta casa ab los teus, i conta’ls quant  
Mc 5,19  grans són les coses que ha fet per  a tu lo Senyor i la misericòrdia que t’ha 
Mc 5,20 ha tingut. 20 I se n’anà i començà  a publicar en Decàpolis quant grans coses  
Mc 5,20  grans coses havia fet Jesús per  a ell, i se meravellaven tots. 21 I havent 
Mc 5,21  passat en la barca altra vegada  a l’altre costat, se li acercà una gran  
Mc 5,22  i luego que el vegé se postrà  a sos peus, 23 i li pregava molt dient:  
Mc 5,23  pregava molt dient: –Ma filla està  a les darreries. Veniu-li a posar la mà  
Mc 5,23  està a les darreries. Veniu-li  a posar la mà sobre per a què es cúria i  
Mc 5,23  Veniu-li a posar la mà sobre per  a què es cúria i visca. 24 I se n’anà ab  
Mc 5,30  plaga. 30 Emperò Jesús, coneixent  a l’instant en si mateix la virtut que  
Mc 5,32  tocat?” 32 I mirava al rodador per  a veure a la que ho havia fet. 33 Llavors  
Mc 5,32  32 I mirava al rodador per a veure  a la que ho havia fet. 33 Llavors la dona, 
Mc 5,37  creu solament. 37 I no permeté  a ningú que el seguís, excepte Pere, i  
Mc 5,38  Joan, germà de Jaume. 38 I arriben  a casa del príncep de la sinagoga, i veu  
Mc 5,39 39 I havent entrat, los digué: –Per  a què feu aqueix brogit i estau plorant?  
Mc 5,40  d’ell. Mes ell, havent-los tret  a tots fora, pren ab si al pare i a la  
Mc 5,40  a tots fora, pren ab si al pare i  a la mare de la noia, i als que estaven ab 
Mc 5,40  i als que estaven ab ell, i entra  a on estava jaient la noia. 41 I prenent  
Mc 5,41  jaient la noia. 41 I prenent la mà  a la noia, li digué: –‹Talithà, cumí›, que 
Mc 5,41  cumí›, que vol dir: “Noia,  a tu t’ho dic, alça’t.” 42 I al moment  
Mc 5,42  moment s’alçà la noia, i se posà  a caminar. I tenia dotze anys. I quedaren  
Mc 6,Tit  Jesús camina sobre l’aigua i cura  a molts malalts. 1 I havent eixit d’allí, 
Mc 6,1 1 I havent eixit d’allí, se n’anà  a sa pàtria, i el seguien sos deixebles. 2 
Mc 6,2  2 I arribat lo dissabte, començà  a ensenyar en la sinagoga; i molts que l’ 
Mc 6,2  de sa doctrina, dient: –D’ a on trau aquest totes estes coses? I  
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Mc 6,7  7 I convocà als Dotze i començà  a enviar-los de dos en dos; i els donava 
Mc 6,11  que no us rèbien ni vos escóltien,  a l’eixir d’allí sacudiu la pols de  
Mc 6,12  ciutat. 12 I eixint, predicaven  a tots que s’arrepentissen. 13 I  
Mc 6,14 malalts i curaven. 14 I això arribà  a oïdos del rei Herodes (puix son nom s’  
Mc 6,17  el mateix Herodes havia enviat  a prendre a Joan i l’havia fet posar ab  
Mc 6,17  Herodes havia enviat a prendre  a Joan i l’havia fet posar ab grillons en 
Mc 6,17  fet posar ab grillons en la presó,  a causa d’Herodias, muller de Filipo, son 
Mc 6,18 desposat ab ella. 18 Puix deia Joan  a Herodes: –No t’és lícit tenir la muller 
Mc 6,20  no podia. 20 Perquè Herodes temia  a Joan, sabent que era un baró just i  
Mc 6,22  d’Herodias, i dansat, i agradat  a Herodes i als que estaven ab ell a  
Mc 6,22  a Herodes i als que estaven ab ell  a taula, digué el rei a la minyona:  
Mc 6,22  ab ell a taula, digué el rei  a la minyona: –Demana’m lo que vulles i  
Mc 6,24  24 I havent ella eixit, digué  a sa mare: –Què demanaré? I ella digué:  
Mc 6,25  Joan Baptista. 25 I tornant luego  a entrar apressuradament a on estava el  
Mc 6,25  luego a entrar apressuradament  a on estava el rei, demanà dient: –Vull  
Mc 6,26 raó del jurament i dels que estaven  a taula ab ell, no volgué disgustar-la,  
Mc 6,28  son cap en una plata, i lo donà  a la minyona; i la minyona lo donà a sa  
Mc 6,28  a la minyona; i la minyona lo donà  a sa mare. 29 I quan sos deixebles ho  
Mc 6,31  I els digué: –Veniu, apartem-nos  a un lloc solitari i descansau un poc.  
Mc 6,31  i venien, i no tenien temps ni per  a menjar. 32 I entrant en una barca, se  
Mc 6,32  entrant en una barca, se retiraren  a un lloc desert i apartat. 33 I molts los 
Mc 6,33  conegueren; i concorregueren allí  a peu de totes les ciutats i arribaren  
Mc 6,34  que no tenen pastor. I començà  a ensenyar-los moltes coses. 35 I com  
Mc 6,35  35 I com fos ja tard, s’acercaren  a ell sos deixebles i li digueren: –Desert 
Mc 6,36  ja passada. 36 Despediu-los per  a què vagen a les granges i poblets de la  
Mc 6,36  36 Despediu-los per a què vagen  a les granges i poblets de la comarca i  
Mc 6,36  pans, perquè no tenen res per  a menjar. 37 I ell, responent, los digué:  
Mc 6,37  I li digueren: –Què? ¿Anirem  a comprar pans per dos-cents diners i  
Mc 6,39 39 I els manà que els fessen sentar  a tots en pletes sobre l’herba. 40 I s’  
Mc 6,41  beneí i partí los pans, i els donà  a sos deixebles per a què els presentassen 
Mc 6,41  i els donà a sos deixebles per  a què els presentassen a la gent, i ell  
Mc 6,41  per a què els presentassen  a la gent, i ell repartí entre tots los  
Mc 6,45  mil homes. 45 I luego donà pressa  a sos deixebles per a què entrassen en la  
Mc 6,45  donà pressa a sos deixebles per  a què entrassen en la barca i anassen  
Mc 6,45 en la barca i anassen antes que ell  a Betsaida, a l’altre costat de l’  
Mc 6,45 i anassen antes que ell a Betsaida,  a l’altre costat de l’estany, mentres  
Mc 6,46  que els hagué despedit, se n’anà  a orar en la muntanya. 47 I essent ja  
Mc 6,48 quarta vetlla de la nit, vingué cap  a ells caminant sobre del mar i volia  
Mc 6,51  no temau. 51 I se’n pujà ab ells  a la barca, i parà lo vent. I ells més i  
Mc 6,53  obcecat. 53 I quan estigueren  a l’altra banda, vingueren al territori  
Mc 6,53  territori de Genesaret i atracaren  a terra. 54 I havent eixit de la barca, a  
Mc 6,54  54 I havent eixit de la barca,  a l’instant lo conegueren. 55 I recorrent 
Mc 7,Tit  per la qual deslliura del dimoni  a sa filla. Cura a un home sord i mut. 1 I 
Mc 7,Tit  del dimoni a sa filla. Cura  a un home sord i mut. 1 I s’acercaren a  
Mc 7,1  home sord i mut. 1 I s’acercaren  a ell los fariseus i alguns dels escribes, 
Mc 7,5  què tos deixebles no van conforme  a la tradició dels ancians, sinó que  
Mc 7,8  fer moltes altres coses semblants  a estes. 9 I els deia: –Molt bé feu va lo  
Mc 7,10  10 Perquè Moisès digué: “Honra  a ton pare i a ta mare.” I: “Aquell que  
Mc 7,10  Moisès digué: “Honra a ton pare i  a ta mare.” I: “Aquell que maleesca a son  
Mc 7,10 a ta mare.” I: “Aquell que maleesca  a son pare o a sa mare, morirà de mort.”  
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Mc 7,10  “Aquell que maleesca a son pare o  a sa mare, morirà de mort.” 11 Emperò  
Mc 7,11  vosaltres dieu: “Si l’home diu  a son pare o a sa mare: Qualsevol ‹corban› 
Mc 7,11  dieu: “Si l’home diu a son pare o  a sa mare: Qualsevol ‹corban› (ço és, lo  
Mc 7,11  (ço és, lo do) que jo ofresca,  a tu t’aprofitarà”: 12 i no li permeteu  
Mc 7,13  i fent moltes coses semblants  a esta. 14 I convocant novament al poble,  
Mc 7,15  ell, eixes són les que contaminen  a l’home. 16 Si hi ha algú que tinga  
Mc 7,16 Si hi ha algú que tinga orelles per  a oir, oiga. 17 I luego que deixà la gent  
Mc 7,20  de l’home són les que contaminen  a l’home. 21 Perquè de dins del cor de l’ 
Mc 7,23  aquestos mals ixen de dins i fan  a l’home impur. 24 I, alçant-se d’  
Mc 7,25  parlar d’ell, entrà i se llançà  a sos peus. 26 I la dona era gentil, i de  
Mc 7,30 eixit de ta filla. 30 I quan arribà  a casa sua, trobà sa filla ajaguda sobre  
Mc 7,33  mà sobre d’ell. 33 I prenent-lo  a part d’entre la turba, li posà los dits 
Mc 7,35  –que vol dir “Obriu’s!” 35 I  a l’instant foren obertes ses orelles i  
Mc 7,36  36 I els manà que no ho diguessen  a ningú; emperò, com més los ho manava,  
Mc 8,Tit  dels set pans. Jesús instrueix  a sos deixebles. Dóna vista a un cego.  
Mc 8,Tit  a sos deixebles. Dóna vista  a un cego. Pere lo confessa per Messies.  
Mc 8,Tit Los revela sa passió i mort; reprèn  a Pere i los anima a portar la creu. 1 En  
Mc 8,Tit  i mort; reprèn a Pere i los anima  a portar la creu. 1 En aquells dies,  
Mc 8,1 no tenint què menjar, cridant Jesús  a sos deixebles los digué: 2 –Tinc  
Mc 8,3 què menjar. 3 I si els envio dejuns  a sa casa, se defalliran en lo camí,  
Mc 8,6  Ells digueren: –Set. 6 I manà  a la gent que s’assentàs en terra. I  
Mc 8,6  donant gràcies, los partí i donà  a sos deixebles per a què els  
Mc 8,6  partí i donà a sos deixebles per  a què els distribuïssen, i els  
Mc 8,11  isqueren los fariseus i es posaren  a disputar ab ell, demanant-li un senyal 
Mc 8,11  -li un senyal del cel, per  a tentar-lo. 12 Emperò Jesús, sospirant  
Mc 8,12  vos dic que no es donarà senyal  a esta generació. 13 I deixant-los,  
Mc 8,13  13 I deixant-los, tornà  a entrar en la barca, i passà a l’altra  
Mc 8,13 tornà a entrar en la barca, i passà  a l’altra banda de l’estany. 14 I s’  
Mc 8,22 no compreneu encara? 22 I vingueren  a Betsaida; i li portaren un cego i li  
Mc 8,25  les mans sobre els ulls, i començà  a veure, i quedà sa, de manera que veia  
Mc 8,26  totes les coses. 26 I l’envià  a casa seva dient: –Vés-te’n a ta casa, 
Mc 8,26  a casa seva dient: –Vés-te’n  a ta casa, i si entres en lo lloc no ho  
Mc 8,26  si entres en lo lloc no ho cónties  a ningú del lloc. 27 E isqué Jesús ab sos  
Mc 8,27  de Filipo, i en lo camí preguntava  a sos deixebles dient-los: –Qui diuen  
Mc 8,30  30 I els prohibí rigorosament que  a ningú diguessen això d’ell. 31 I  
Mc 8,31 diguessen això d’ell. 31 I començà  a declarar-los que convenia que el Fill  
Mc 8,32 plàtica. Llavors Pere, prenent-lo  a part, començà a reconvenir-lo. 33  
Mc 8,32  Pere, prenent-lo a part, començà  a reconvenir-lo. 33 Emperò ell, girant- 
Mc 8,33 33 Emperò ell, girant-se i mirant  a sos deixebles, reprengué a Pere dient:  
Mc 8,33 i mirant a sos deixebles, reprengué  a Pere dient: –Fuig-me d’aquí, Satanàs, 
Mc 8,34  vulla seguir-me, néguia’s  a si mateix, i prenga la creu, i seguesca  
Mc 8,36 salvarà. 36 Puix, què li aprofitarà  a l’home si guanya tot lo món i perd sa  
Mc 9,Tit  IX Transfiguració de Jesús. Cura  a un endemoniat mut. Poder de la fe, de l’ 
Mc 9,Tit  l’oració i del dejuni. Instrueix  a sos deixebles en la humilitat i en los  
Mc 9,1  de sis dies prengué Jesús ab ell  a Pere, i a Jaume, i a Joan, i se’ls ne  
Mc 9,1 dies prengué Jesús ab ell a Pere, i  a Jaume, i a Joan, i se’ls ne portà sols  
Mc 9,1  Jesús ab ell a Pere, i a Jaume, i  a Joan, i se’ls ne portà sols a una  
Mc 9,1  i a Joan, i se’ls ne portà sols  a una muntanya alta, en un lloc apartat, i 
Mc 9,1  un lloc apartat, i es transfigurà  a presència d’ells. 2 I sos vestits se  
Mc 9,4  4 I prenent Pere la paraula, digué  a Jesús: –Mestre, bo serà que ens estem  
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Mc 9,4  i façam tres tabernacles, un per  a vós, altre per a Moisès i altre per a  
Mc 9,4  un per a vós, altre per  a Moisès i altre per a Elies. 5 Perquè ell 
Mc 9,4 vós, altre per a Moisès i altre per  a Elies. 5 Perquè ell no sabia lo que es  
Mc 9,7  al rodador, no vegeren ab ells  a ningú més que a Jesús. 8 I quan baixaven 
Mc 9,7  no vegeren ab ells a ningú més que  a Jesús. 8 I quan baixaven de la muntanya  
Mc 9,8  de la muntanya los manà que  a ningú diguessen lo que havien vist fins  
Mc 9,13  està escrit d’ell. 13 I venint  a sos deixebles, vegé cerca d’ells una  
Mc 9,14  estaven disputant ab ells. 14 I  a l’instant, tot lo poble, al veure a  
Mc 9,14  l’instant, tot lo poble, al veure  a Jesús, quedà pasmat i ple de temor, i  
Mc 9,14  i ple de temor, i acudiren corrent  a saludar-lo. 15 I els preguntà: –De què 
Mc 9,17 dents, i se va tornant sec; i diguí  a vostres deixebles que el llançassen, i  
Mc 9,18  –Oh generació incrèdula! Fins  a quan estaré jo ab vosaltres? Fins a quan 
Mc 9,18 a quan estaré jo ab vosaltres? Fins  a quan vos sofriré? Portau-me’l aquí.  
Mc 9,19  com lo vegé, començà l’esperit  a aturmentar-lo; i tirat a terra, se  
Mc 9,19  esperit a aturmentar-lo; i tirat  a terra, se rebolcava traient bromera. 20  
Mc 9,21 moltes vegades l’ha tirat al foc i  a l’aigua per a destruir-lo. Emperò si  
Mc 9,21 l’ha tirat al foc i a l’aigua per  a destruir-lo. Emperò si podeu alguna  
Mc 9,22  totes les coses són possibles per  a aquell que creu. 23 I exclamant al  
Mc 9,24  anava venint ab tropell, amenaçà  a l’esperit impur dient-li: –Esperit  
Mc 9,26  prenent-lo per la mà, l’ajudà  a alçar-se, i s’aixecà. 27 I després  
Mc 9,27  casa, sos deixebles li preguntaren  a soles: –Per què nosaltres no el poguérem 
Mc 9,30  que ningú ho sabés. 30 I ensenyava  a sos deixebles i els deia: –Lo Fill de l’ 
Mc 9,32  lo preguntar-li. 32 I arribaren  a Cafarnaüm. I quan estava en la casa, los 
Mc 9,36  los digué: 36 –Qualsevol que rèbia  a un d’aquestos infants en mon nom, me  
Mc 9,36 aquestos infants en mon nom, me rep  a mi; i quiscun me rèbia a mi, no rep a mi 
Mc 9,36  me rep a mi; i quiscun me rèbia  a mi, no rep a mi sinó a aquell que m’ha  
Mc 9,36 mi; i quiscun me rèbia a mi, no rep  a mi sinó a aquell que m’ha enviat. 37 I  
Mc 9,36  me rèbia a mi, no rep a mi sinó  a aquell que m’ha enviat. 37 I li  
Mc 9,37  Joan dient: –Mestre, havem vist  a un que llançava dimonis en ton nom, lo  
Mc 9,39  no és contra vosaltres, està per  a vosaltres. 40 I qualsevol que vos dónia  
Mc 9,40  40 I qualsevol que vos dónia  a beure un got d’aigua en mon nom perquè  
Mc 9,41  41 »I quisvulla que escandalísia  a un d’aquestos infants que creuen en mi, 
Mc 9,42  la vida, que tenir dos mans i anar  a l’infern, al foc inextinguible, 43 a on 
Mc 9,43 l’infern, al foc inextinguible, 43  a on lo cuc d’aquells no mor i lo foc mai 
Mc 9,45  l’infern de foc inextinguible, 45  a on lo cuc d’aquells no mor i lo foc mai 
Mc 9,47 ser llançat al foc de l’infern, 47  a on no mor lo cuc d’aquells i lo foc mai 
Mc 10,Tit  que deixen totes les coses per  a seguir-lo. Torna a anunciar a sos  
Mc 10,Tit  les coses per a seguir-lo. Torna  a anunciar a sos deixebles que havia de  
Mc 10,Tit per a seguir-lo. Torna a anunciar  a sos deixebles que havia de morir i  
Mc 10,Tit  de morir i ressuscitar. Respon  a la petició dels fills del Zebedeu, i  
Mc 10,1  se n’anà als confins de la Judea,  a l’altra part del Jordà, i tornà la gent 
Mc 10,1  part del Jordà, i tornà la gent  a reunir-se ab ell, i novament los  
Mc 10,2 se los fariseus, li preguntaven per  a tentar-lo si és lícit al marit  
Mc 10,7  Déu. 7 Per això deixarà l’home  a son pare i a sa mare i es juntarà ab sa  
Mc 10,7  això deixarà l’home a son pare i  a sa mare i es juntarà ab sa muller; 8 i  
Mc 10,10  home no ho sepària. 10 I tornaren  a preguntar-li sos deixebles en casa  
Mc 10,11 I els digué: –Qualsevol que repudiï  a sa muller i es càsia ab una altra, comet 
Mc 10,12  aquella. 12 I si la dona repudiàs  a son marit i es casàs ab un altre, comet  
Mc 10,13 13 I li presentaren uns infants per  a què els tocàs. Emperò los deixebles  
Mc 10,14 quan ho vegé Jesús, ho prengué molt  a mal i els digué: –Deixau venir a mi los  
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Mc 10,14  a mal i els digué: –Deixau venir  a mi los infants i no els ho destorbeu,  
Mc 10,17  -se en camí, vingué un corrent  a ell i, agenollant-se-li davant, li  
Mc 10,17  –Bon mestre, què faré jo per  a conseguir la vida eterna? 18 I Jesús li  
Mc 10,19  testimonis, no faces fraus, honra  a ton pare i a ta mare. 20 Mes ell li  
Mc 10,19  no faces fraus, honra a ton pare i  a ta mare. 20 Mes ell li respongué dient:  
Mc 10,22  -me. 22 Emperò ell, afligit  a l’oir estes paraules, se retirà  
Mc 10,23  I Jesús, mirant al rodador, digué  a sos deixebles: –Quant difícilment  
Mc 10,27  cosa impossible és, mes no per  a Déu. Perquè totes les coses són  
Mc 10,27  totes les coses són possibles per  a Déu. 28 I començà Pere a dir-li: –Veus 
Mc 10,28  per a Déu. 28 I començà Pere  a dir-li: –Veus aquí nosaltres ho havem  
Mc 10,32  32 I estaven en lo camí pujant  a Jerusalem, i Jesús anava davant d’ells, 
Mc 10,32  de temor. I prenent altra vegada  a part als Dotze, començà a dir-los les  
Mc 10,32  vegada a part als Dotze, començà  a dir-los les coses que li havien de  
Mc 10,33  dient: –Veus aquí, nosaltres pujam  a Jerusalem, i el Fill de l’home serà  
Mc 10,33  i als ancians; i el sentenciaran  a mort, i l’entregaran als gentils, 34 i  
Mc 10,35  35 Llavors s’acercaren  a ell Jaume i Joan, fills del Zebedeu,  
Mc 10,36  los digué: –Què voleu que faça per  a vosaltres? 37 I digueren: –Concediu-  
Mc 10,37  assentem en vostra glòria, l’un  a la dreta i l’altre a l’esquerra de  
Mc 10,37 glòria, l’un a la dreta i l’altre  a l’esquerra de vós. 38 Emperò Jesús los  
Mc 10,40  jo batejat; 40 mes lo sentar-se  a ma dreta o a ma esquerra, no està en mi  
Mc 10,40  40 mes lo sentar-se a ma dreta o  a ma esquerra, no està en mi lo donar-  
Mc 10,40  en mi lo donar-vos-ho, sinó  a aquells per a qui està aparellat. 41 I  
Mc 10,40  -vos-ho, sinó a aquells per  a qui està aparellat. 41 I quan los deu l’ 
Mc 10,41  los deu l’oigueren, començaren  a indignar-se contra Jaume i Joan. 42  
Mc 10,42  i els digué: –Sabeu que aquells  a qui es veu manar sobre les nacions, les  
Mc 10,45  lo Fill de l’home no vingué per  a ser servit, sinó per a servir i donar sa 
Mc 10,45  vingué per a ser servit, sinó per  a servir i donar sa vida per a redempció  
Mc 10,45  per a servir i donar sa vida per  a redempció de molts. 46 I vingueren a  
Mc 10,46  redempció de molts. 46 I vingueren  a Jericó, i a l’eixir de Jericó ell i sos 
Mc 10,46  molts. 46 I vingueren a Jericó, i  a l’eixir de Jericó ell i sos deixebles,  
Mc 10,46  fill de Timeu, estava assentat  a la vora del camí demanant almoina. 47 I  
Mc 10,47  que era Jesús de Nazaret, començà  a cridar dient: –Jesús, fill de David,  
Mc 10,48  de mi. 48 I molts lo renyaven per  a fer-lo callar; emperò ell cridava molt 
Mc 11,1  sacerdots. 1 I quan s’acercaren  a Jerusalem i a Betània, prop de la  
Mc 11,1 1 I quan s’acercaren a Jerusalem i  a Betània, prop de la muntanya de l’  
Mc 11,7  menar. 7 I menaren lo pollí  a Jesús i posaren sobre d’ell sos  
Mc 11,11  les coses, sent ja tard, se n’anà  a Betània ab los Dotze. 12 I al dia  
Mc 11,12  ab los Dotze. 12 I al dia següent,  a l’eixir de Betània, tingué fam. 13 I  
Mc 11,15  ho oïren. 15 Vénen, doncs,  a Jerusalem. I havent Jesús entrat en lo  
Mc 11,15  Jesús entrat en lo temple, començà  a traure fora als que venien i compraven  
Mc 11,23  vos dic que qualsevol que diga  a esta muntanya: “Alça’t i tira’t al  
Mc 11,25  i vos vindran. 25 I quan vos poseu  a orar, si teniu alguna cosa contra d’  
Mc 11,25 cosa contra d’algú, perdonau-lo,  a fi de que vostre Pare que està en lo cel 
Mc 11,27  pecats. 27 I tornaren altra vegada  a Jerusalem. I mentres estava passejant  
Mc 11,28  I qui t’ha donat tal poder per  a fer estes coses? 29 I Jesús los  
Mc 11,33  profeta. 33 I respongueren  a Jesús dient: –No ho sabem. I Jesús los  
Mc 12,Tit  tènue de la viuda, preferible  a tots los grans oferiments dels rics. 1 I 
Mc 12,1  oferiments dels rics. 1 I començà  a parlar-los ab paràboles: –Un home  
Mc 12,1  i fabricà una torre, i l’arrendà  a uns pagesos, i se n’anà lluny de son  
Mc 12,2  i se n’anà lluny de son país. 2 I  a son temps envià un dels seus sirvents  
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Mc 12,2 dels seus sirvents als pagesos, per  a què rebés dels pagesos lo fruit de la  
Mc 12,4  sens donar-li res. 4 I tornà  a enviar-los altre sirvent, i l’  
Mc 12,5  envià un altre, i lo mataren; i  a molts altres, dels quals feriren a uns i 
Mc 12,5  a molts altres, dels quals feriren  a uns i mataren a altres. 6 Emperò tenint  
Mc 12,5  dels quals feriren a uns i mataren  a altres. 6 Emperò tenint un fill a qui  
Mc 12,6  a altres. 6 Emperò tenint un fill  a qui molt estimava, los envià finalment  
Mc 12,6  també est, dient: “Respectaran  a mon fill.” 7 Emperò aquells pagesos  
Mc 12,9  als pagesos, i donarà la vinya  a altres. 10 ¿Ni haveu llegit aquesta  
Mc 12,11  fet això, i és cosa meravellosa  a nostres ulls”? 12 I ells maquinaven com  
Mc 12,13  dels fariseus i dels herodians per  a què lo sorprenguessen en alguna paraula. 
Mc 12,15  Portau-me aquí un diner per  a què ho veja. 16 I ells l’hi portaren. I 
Mc 12,17  al Cèsar lo que és del Cèsar, i  a Déu, lo que és de Déu. I se meravellaren 
Mc 12,18 meravellaren d’ell. 18 I vingueren  a ell los saduceus, que neguen la  
Mc 12,19  d’aquell i que àlcia descendència  a son germà. 20 Puix eren set germans, i  
Mc 12,31 manament. 31 I el segon és semblant  a ell: “Amaràs a ton proïsme com a tu  
Mc 12,31 el segon és semblant a ell: “Amaràs  a ton proïsme com a tu mateix.” No hi ha  
Mc 12,31  a ell: “Amaràs a ton proïsme com  a tu mateix.” No hi ha altre manament  
Mc 12,33 tot lo poder, i amar al proïsme com  a si mateix, és més que tots los  
Mc 12,34 Regne de Déu. I ja ningú s’atrevia  a fer-li més preguntes. 35 I responent  
Mc 12,36  l’Esperit Sant: »“Digué el Senyor  a mon Senyor: Assenta’t a ma dreta, fins  
Mc 12,36  el Senyor a mon Senyor: Assenta’t  a ma dreta, fins que pòsia tos enemics per 
Mc 12,37 mateix David l’apellida Senyor, d’ a on, doncs, és son fill? I una gran  
Mc 12,43  valor d’una malla. 43 I cridant  a sos deixebles, los digué: –En veritat  
Mc 13,1  ab los senyals que preceiran. 1 I  a l’eixir del temple li digué un dels  
Mc 13,3  de cara al temple, li preguntaven  a part Pere i Jaume i Joan i Andreu: 4  
Mc 13,4 quan totes aquestes coses comèncien  a complir-se? 5 I responent Jesús,  
Mc 13,5 -se? 5 I responent Jesús, començà  a dir-los: –Teniu compte que ningú vos  
Mc 13,6  “Jo só lo Cristo”, i enganyaran  a molts. 7 Emperò quan oigau de guerres i  
Mc 13,9  de dolors. 9 »Emperò guardau-vos  a vosaltres mateixos. Perquè vos  
Mc 13,10  que sia predicat l’evangeli  a totes les nacions. 11 I quan vos pòrtien 
Mc 13,11  nacions. 11 I quan vos pòrtien per  a ser entregats, no premediteu lo que  
Mc 13,12  12 I lo germà entregarà son germà  a la mort, i el pare, al fill, i els fills 
Mc 13,14  parla lo profeta Daniel, que està  a on no deu (qui llegeix entenga), llavors 
Mc 13,14  los que estan en la Judea, fúgien  a les muntanyes; 15 i el qui es tròbia en  
Mc 13,15  es tròbia en lo terrat, no bàixia  a la casa, ni éntria dins per a prendre  
Mc 13,15  a la casa, ni éntria dins per  a prendre cosa alguna de sa casa; 16 i el  
Mc 13,16  en lo camp, no tórnia atràs per  a prendre son vestit. 17 Emperò, ai de les 
Mc 13,22  i donaran senyals i prodigis per  a seduir, si fos possible, als elegits. 23 
Mc 13,27  des d’un extrem de la terra fins  a l’extrem del cel. 28 »I apreneu una  
Mc 13,29  coses, sabeu que està ell cerca,  a la porta. 30 En veritat vos dic que no  
Mc 13,34 ’n lluny, deixà sa casa i encarregà  a quiscun de sos sirvents lo que havia de  
Mc 13,35  quan vindrà l’amo de la casa, si  a la tarda, o a mitjanit, o al cantar del  
Mc 13,35 l’amo de la casa, si a la tarda, o  a mitjanit, o al cantar del gall, o al  
Mc 13,37 tròbia dormint. 37 I lo que vos dic  a vosaltres, a tots ho dic: Vetllau!  
Mc 13,37  37 I lo que vos dic a vosaltres,  a tots ho dic: Vetllau! 14,Tit Capítol XIV 
Mc 14,Tit  en l’hort. Lo Senyor és presentat  a Caifàs. Negació de sant Pere. 1 I dos  
Mc 14,3  en casa de Simó el leprós, sentat  a taula, vingué una dona que portava un  
Mc 14,7 i quan vullau los podeu fer bé; mes  a mi no em teniu sempre. 8 Ella ha fet lo  
Mc 14,8 ha fet lo que ha pogut: s’anticipà  a ungir mon cos per a la sepultura. 9 En  
Mc 14,8  s’anticipà a ungir mon cos per  a la sepultura. 9 En veritat vos dic que,  
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Mc 14,9  9 En veritat vos dic que,  a onsevulla se predíquia aquest evangeli  
Mc 14,10 anà als prínceps dels sacerdots per  a entregar-los-el. 11 I quan ells ho  
Mc 14,11  I buscava una oportunitat per  a entregar-lo. 12 I al primer dia dels  
Mc 14,12  on voleu que anem i aparellem per  a què mengeu la pasqua? 13 I envià dos de  
Mc 14,13  de sos deixebles, i els diu: –Anau  a la ciutat, i trobareu un home que porta  
Mc 14,14  en qualsevol part que éntria, dieu  a l’amo de la casa: “Lo Mestre diu: ¿A on 
Mc 14,15  Aparellau allí la pasqua per  a nosaltres. 16 I partiren los deixebles i 
Mc 14,16  I partiren los deixebles i anaren  a la ciutat, i l’encontraren com los ho  
Mc 14,18  18 I estant sentats i menjant  a taula, los digué Jesús: –En veritat vos  
Mc 14,19  19 Llavors ells començaren  a contristar-se i a dir-li cada u de  
Mc 14,19 ells començaren a contristar-se i  a dir-li cada u de per si: –Só jo, acàs? 
Mc 14,24  ma sang del Nou Testament, que per  a molts serà derramada. 25 En veritat vos  
Mc 14,26 Déu. 26 I cantat l’himne, isqueren  a la muntanya de l’Oliverar. 27 I Jesús  
Mc 14,32  deien també tots. 32 I anaren  a una granja anomenada Getsemaní. I digué  
Mc 14,32 granja anomenada Getsemaní. I digué  a sos deixebles: –Sentau-vos aquí,  
Mc 14,33  jo ória. 33 I se’n portà ab ell  a Pere, i a Jaume, i a Joan, i començà a  
Mc 14,33  33 I se’n portà ab ell a Pere, i  a Jaume, i a Joan, i començà a atemorisar  
Mc 14,33  portà ab ell a Pere, i a Jaume, i  a Joan, i començà a atemorisar-se i a  
Mc 14,33  i a Jaume, i a Joan, i començà  a atemorisar-se i a congoixar-se. 34 I 
Mc 14,33 Joan, i començà a atemorisar-se i  a congoixar-se. 34 I els digué: –La mia  
Mc 14,34  –La mia ànima està trista fins  a la mort, esperau aquí i vetllau. 35 I  
Mc 14,37 vingué i els trobà dormint, i digué  a Pere: –Simó, dorms? ¿Una hora no has  
Mc 14,38  ab mi? 38 Vetllau i orau, per  a què no entreu en tentació. L’esperit,  
Mc 14,39  dèbil. 39 I altra vegada tornà  a orar, dient les mateixes paraules. 40 I  
Mc 14,41 Veus aquí que el Fill de l’home va  a ser entregat en mans de pecadors. 42  
Mc 14,44  donat un senyal, dient: –Aquell  a qui jo bésia, ell és: preneu-lo i  
Mc 14,45  arribà, s’acercà immediatament  a ell i li digué: –Salve, mestre. I el  
Mc 14,47 Jesús, desembeinant l’espasa, ferí  a un criat del sumo sacerdot i li tallà l’ 
Mc 14,48  si jo fos un lladre, haveu eixit  a prendre-me ab espases i bastons? 49  
Mc 14,53 escapà d’ells desnú. 53 I portaren  a Jesús a casa del sumo sacerdot, i se  
Mc 14,53  ells desnú. 53 I portaren a Jesús  a casa del sumo sacerdot, i se juntaren  
Mc 14,54  l’anava seguint des de lluny fins  a dins del palaci del sumo sacerdot, i s’ 
Mc 14,55 algun testimoni contra de Jesús per  a fer-lo morir, i no el trobaven. 56  
Mc 14,60  en mig lo sumo sacerdot, preguntà  a Jesús dient: –¿No respons res a lo que  
Mc 14,60  a Jesús dient: –¿No respons res  a lo que aquestos testifiquen contra de  
Mc 14,61  i no respongué res. Li tornà  a preguntar lo sumo sacerdot i li digué:  
Mc 14,62  i veureu al Fill de l’home sentat  a la dreta del poder de Déu i venir en los 
Mc 14,64 n’apar? I el condemnaren tots ells  a que era reo de mort. 65 I alguns  
Mc 14,65 reo de mort. 65 I alguns començaren  a escopir-li, i a tapar-li la cara, i  
Mc 14,65 alguns començaren a escopir-li, i  a tapar-li la cara, i a donar-li cops, 
Mc 14,65  -li, i a tapar-li la cara, i  a donar-li cops, i li deien: –Endevina!  
Mc 14,66  l’abufetejaven. 66 I estant Pere  a baix en lo pati, arribà una de les  
Mc 14,67  del sumo sacerdot. 67 I quan vegé  a Pere que s’escalfava, li pegà una  
Mc 14,69  veent-lo la criada, començà  a dir als circunstants: –Aquest és un d’  
Mc 14,70  de poc, los que estaven allí deien  a Pere: –Verdaderament tu ets un d’ells,  
Mc 14,71  és semblant. 71 I ell començà  a maleir i a jurar dient: –No conec a  
Mc 14,71  71 I ell començà a maleir i  a jurar dient: –No conec a aqueix home de  
Mc 14,71 a maleir i a jurar dient: –No conec  a aqueix home de qui em parlau. 72 I en  
Mc 14,72 em negaràs tres vegades.» I començà  a plorar. 15,Tit Capítol XV Jesús és  
Mc 15,Tit  Capítol XV Jesús és presentat  a Pilat, assotat, coronat d’espines i  
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Mc 15,1  i tot lo consistori, lligaren  a Jesús, se l’emportaren i l’entregaren  
Mc 15,1  se l’emportaren i l’entregaren  a Pilat. 2 I Pilat li preguntà: –Ets tu lo 
Mc 15,6  dia de festivitat donar llibertat  a un dels presos, qualsevol que ells  
Mc 15,8 I reunit lo poble, cridant, començà  a demanar-li la gràcia que sempre els  
Mc 15,11  sacerdots incitaren al poble, per  a què ell los llibertàs abans a Barrabàs.  
Mc 15,11  per a què ell los llibertàs abans  a Barrabàs. 12 I Pilat, responent, los  
Mc 15,12 vegada: –Puix què voleu que li faça  a aquest a qui apellidau rei dels jueus?  
Mc 15,12  què voleu que li faça a aquest  a qui apellidau rei dels jueus? 13 I ells  
Mc 15,15  i després d’haver fet assotar  a Jesús, l’entregà per a què fos  
Mc 15,15 fet assotar a Jesús, l’entregà per  a què fos crucificat. 16 I los soldats lo  
Mc 15,16  16 I los soldats lo portaren  a l’atri del pretori i convocaren tota la 
Mc 15,18  la hi posaren, 18 i començaren  a saludar-lo dient: –Salve, rei dels  
Mc 15,20  ses robes, i el tragueren fora per  a crucificar-lo. 21 I compeliren a un  
Mc 15,21  a crucificar-lo. 21 I compeliren  a un que passava, anomenat Simó Cirineu,  
Mc 15,21  i de Ruf, que venia d’una granja,  a que es carregàs sa creu. 22 I el  
Mc 15,22 carregàs sa creu. 22 I el conduïren  a un lloc anomenat Gòlgota, que s’  
Mc 15,23  de la Calavera». 23 I li donaven  a beure vi mesclat ab mirra, i no el  
Mc 15,24  repartiren ses robes, tirant  a sort sobre d’elles, per a veure lo que  
Mc 15,24  tirant a sort sobre d’elles, per  a veure lo que cada un se’n portaria. 25  
Mc 15,27  ab ell dos lladres, l’un  a sa dreta, i l’altre a sa esquerra. 28 I 
Mc 15,27  l’un a sa dreta, i l’altre  a sa esquerra. 28 I se complí l’  
Mc 15,30  dies lo reedifiques, 30 salva’t  a tu mateix baixant de la creu! 31 I d’  
Mc 15,31 –A altres salvà, i no es pot salvar  a si mateix! 32 Lo Cristo, lo rei d’  
Mc 15,32  que bàixia ara de la creu per  a què vejam i cregam. També los que  
Mc 15,33  de tenebres tota la terra fins  a l’hora de nona. 34 I a l’hora de nona  
Mc 15,34  terra fins a l’hora de nona. 34 I  a l’hora de nona exclamà Jesús ab gran  
Mc 15,35  quan l’oïren, deien: –Mirau,  a Elies crida. 36 I corrent un, i empapant 
Mc 15,36  esponja ab vinagre, i lligant-la  a una canya, li donava beure, dient:  
Mc 15,36  –Deixau-lo, vejam si ve Elies  a baixar-lo. 37 Emperò, Jesús, donant un 
Mc 15,41 altres que junt ab ell havien pujat  a Jerusalem. 42 I essent ja vespre, puix  
Mc 15,43  Regne de Déu, i entrà atrevidament  a la presència de Pilat i demanà el cos de 
Mc 15,45  -ho per lo centurió, donà el cos  a Josep. 46 I Josep comprà un llençol i,  
Mc 15,46  en la roca, i arrimà una llosa  a la boca del sepulcre. 47 I Maria  
Mc 15,47  mare de Josep, estaven mirant  a on lo posaven. 16,Tit Capítol XVI  
Mc 16,Tit  Resurrecció de Jesús: s’apareix  a Maria Magdalena, i als deixebles i als  
Mc 16,Tit  deixebles i als apòstols, i envia  a estos a batejar i a predicar l’  
Mc 16,Tit  i als apòstols, i envia a estos  a batejar i a predicar l’evangeli. Sa  
Mc 16,Tit  i envia a estos a batejar i  a predicar l’evangeli. Sa ascensió al  
Mc 16,1  i Salomé, compraren aromàtics per  a anar a embalsamar a Jesús. 2 I de bon  
Mc 16,1  compraren aromàtics per a anar  a embalsamar a Jesús. 2 I de bon matí, en  
Mc 16,1  aromàtics per a anar a embalsamar  a Jesús. 2 I de bon matí, en lo primer dia 
Mc 16,5 5 I entrant en lo sepulcre, vegeren  a un jove sentat a la dreta, cobert d’una 
Mc 16,5  sepulcre, vegeren a un jove sentat  a la dreta, cobert d’una vestidura  
Mc 16,6  –No us assusteu. Vosaltres buscau  a Jesús de Nazaret, que fou crucificat. Ha 
Mc 16,6  no està aquí, mirau lo siti  a on lo posaren. 7 Emperò, anau i dieu a  
Mc 16,7  lo posaren. 7 Emperò, anau i dieu  a sos deixebles i a Pere que va davant de  
Mc 16,7  anau i dieu a sos deixebles i  a Pere que va davant de vosaltres en  
Mc 16,8  espavorides, i no digueren res  a ningú, perquè estaven plenes de temor. 9 
Mc 16,9  la semana, s’aparegué primerament  a Maria Magdalena, de la qual havia  
Mc 16,10  llançat set dimonis. 10 Ella anà  a dir-ho als que havien estat ab ell,  
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Mc 16,12  d’això, se mostrà en altra forma  a dos d’ells que anaven a una granja. 13  
Mc 16,12  forma a dos d’ells que anaven  a una granja. 13 I aquestos anaren a  
Mc 16,13  a una granja. 13 I aquestos anaren  a contar-ho als demés, i tampoc los  
Mc 16,14  14 Finalment, estant sentats  a taula los Onze, se’ls aparegué i els  
Mc 16,15  tot lo món i predicau l’evangeli  a totes les criatures. 16 Lo qui crega i  
Mc 16,19 rebut dalt en lo cel, i està sentat  a la dreta de Déu. 20 I ells eixiren i  
Lc 1,Tit  Fill de Déu. Visita la Verge Maria  a santa Elisabet. Càntic de la Verge.  
Lc 1,3  ministres de la paraula, 3 també  a mi m’ha aparegut, després d’haver-me 
Lc 1,4 ordre, oh digníssim Teòfilo!, 4 per  a què conegues la veritat de les coses que 
Lc 1,9 sort entrar en lo temple del Senyor  a posar encens. 10 I tota la multitud del  
Lc 1,10  del poble estava pregant defora  a l’hora de l’encens. 11 I se li  
Lc 1,11  un àngel del Senyor, estant en peu  a la dreta de l’altar de l’encens. 12 I  
Lc 1,16  ja des del ventre de sa mare. 16 I  a molts dels fills d’Israel convertirà al 
Lc 1,17  l’esperit i virtut d’Elies, per  a convertir los cors dels pares als fills, 
Lc 1,17  pares als fills, i els incrèduls  a la prudència dels justos, per a  
Lc 1,17  a la prudència dels justos, per  a aparellar al Senyor un poble perfet. 18  
Lc 1,18  poble perfet. 18 I digué Zacaries  a l’àngel: –Com coneixeré jo això? Perquè 
Lc 1,19 estic davant de Déu i só enviat per  a parlar-te i portar-te aquesta bona  
Lc 1,20  mes paraules, que es compliran  a son temps. 21 I lo poble estava  
Lc 1,21  21 I lo poble estava aguardant  a Zacaries, i se meravellava de que s’  
Lc 1,22  en lo temple. I ell los ho donava  a entendre ab senyes, i permanesqué mut.  
Lc 1,23  dies de son ministeri, se n’anà  a sa casa. 24 I després d’aquestos dies  
Lc 1,26  mes, Déu envià l’àngel Gabriel  a una ciutat de Galilea anomenada Nazaret, 
Lc 1,27  de Galilea anomenada Nazaret, 27  a una verge desposada ab un baró anomenat  
Lc 1,28  Maria. 28 I havent entrat l’àngel  a on ella estava, digué: –Déu vos sàlvia,  
Lc 1,32  i regnarà en la casa de Jacob per  a sempre. 33 I son regne no tindrà fi. 34  
Lc 1,34  no tindrà fi. 34 I digué Maria  a l’àngel: –Com serà això, puix jo no  
Lc 1,37 és anomenada estèril. 37 Perquè per  a Déu no hi ha res impossible. 38 I digué  
Lc 1,39  dies, alçant-se Maria, se n’anà  a tota pressa a les muntanyes de la Judea, 
Lc 1,39 -se Maria, se n’anà a tota pressa  a les muntanyes de la Judea, a una ciutat  
Lc 1,39 pressa a les muntanyes de la Judea,  a una ciutat de Judà. 40 I entrà en la  
Lc 1,40  en la casa de Zacaries i saludà  a Elisabet. 41 I succeí que, quan Elisabet 
Lc 1,43  lo fruit de ton ventre. 43 I d’ a on me ve tanta ditxa que la mare de mon  
Lc 1,43  que la mare de mon Senyor vinga  a mi? 44 Perquè, veus aquí, tan prest com  
Lc 1,44  veus aquí, tan prest com arribà  a mos oïdos la veu de ta salutació, l’  
Lc 1,54 recordat de sa misericòrdia, emparà  a Israel son servo; 55 així com havia dit  
Lc 1,55  son servo; 55 així com havia dit  a nostres pares, a Abraham i a sa  
Lc 1,55 així com havia dit a nostres pares,  a Abraham i a sa descendència per sigles  
Lc 1,55  dit a nostres pares, a Abraham i  a sa descendència per sigles de sigles. 56 
Lc 1,56  cosa de tres mesos, i se’n tornà  a sa casa. 57 Emperò a Elisabet se li  
Lc 1,57  i se’n tornà a sa casa. 57 Emperò  a Elisabet se li complí lo temps en què  
Lc 1,59 I succeí que al vuitè dia vingueren  a circuncidar l’infant, i li donaven lo  
Lc 1,64  nom». I tots se meravellaren. 64 I  a l’instant s’obrí sa boca i quedà  
Lc 1,64  sa llengua, i parlava beneint  a Déu. 65 I s’ompliren de temor tots sos  
Lc 1,69  de son poble. 69 I erigí per  a nosaltres lo corn de salvació en la casa 
Lc 1,73 son sant pacte. 73 Jurament que féu  a Abraham, nostre pare, que ell nos  
Lc 1,77  per aparellar ses vies; 77 per  a donar coneixement de salvació a son  
Lc 1,77 per a donar coneixement de salvació  a son poble en remissió de sos pecats. 78  
Lc 1,79  de lo alt nos ha visitat, 79 per  a iŀluminar als que estan sentats enmig de 
Lc 1,79  i en la sombra de la mort, per  a encaminar nostres passos en lo camí de  
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Lc 1,80  al dia que s’havia de manifestar  a Israel. 2,Tit Capítol II Jesús naix en  
Lc 2,Tit Càntic i profecia de Simeon. Jesús,  a l’edat de dotze anys, disputa en lo  
Lc 2,Tit  de la Llei. Viu en Nazaret sumís  a sos pares. 1 I succeí en aquells dies  
Lc 2,3  de la Síria. 3 I anaven tots  a allistar-se cada qual en sa ciutat. 4  
Lc 2,4  Josep des de Nazaret, en Galilea,  a Judea, a la ciutat de David anomenada  
Lc 2,4  de Nazaret, en Galilea, a Judea,  a la ciutat de David anomenada Betlem,  
Lc 2,5  la casa i família de David, 5 per  a empadronar-se ab Maria, sa muller, que 
Lc 2,7 pessebre, puix no hi havia lloc per  a ells en la posada. 8 I hi havia uns  
Lc 2,10 noves que seran d’un gran goig per  a tota la gent: 11 perquè avui vos ha nat  
Lc 2,12  -us de senyal: que trobareu  a l’infant embolicat en bolquers i  
Lc 2,13 de la milícia celestial que alabava  a Déu i deia: 14 –Glòria a Déu en les  
Lc 2,14  alabava a Déu i deia: 14 –Glòria  a Déu en les altures, i en la terra pau, i 
Lc 2,15  al cel, los pastors se deien uns  a altres: –Anem fins a Betlem i vejam això 
Lc 2,15  se deien uns a altres: –Anem fins  a Betlem i vejam això que ha ocorregut i  
Lc 2,16  16 I partiren corrent, i trobaren  a Maria i a Josep, i a l’infant en lo  
Lc 2,16  corrent, i trobaren a Maria i  a Josep, i a l’infant en lo pessebre. 17  
Lc 2,16  i trobaren a Maria i a Josep, i  a l’infant en lo pessebre. 17 I quan ho  
Lc 2,20 ’n tornaren, glorificant i alabant  a Déu per totes les coses que havien vist  
Lc 2,21  d’haver passat los vuit dies per  a circuncidar a l’infant, li posaren lo  
Lc 2,21  los vuit dies per a circuncidar  a l’infant, li posaren lo nom de Jesús,  
Lc 2,22  la purificació de Maria, conforme  a la llei de Moisès, lo portaren a  
Lc 2,22  a la llei de Moisès, lo portaren  a Jerusalem per a presentar-lo al  
Lc 2,22 Moisès, lo portaren a Jerusalem per  a presentar-lo al Senyor, 23 segons està 
Lc 2,24  serà consagrat al Senyor. 24 I per  a donar l’oferiment, conforme està escrit 
Lc 2,27  al temple. I portant los pares  a l’infant Jesús per a practicar per ell  
Lc 2,27  los pares a l’infant Jesús per  a practicar per ell lo que la Llei manava, 
Lc 2,28  prengué ell en sos braços i beneí  a Déu i digué: 29 –Ara, Senyor, despediu  
Lc 2,29  29 –Ara, Senyor, despediu en pau  a vostre servo, conforme a vostra paraula. 
Lc 2,29  en pau a vostre servo, conforme  a vostra paraula. 30 Perquè mos ulls han  
Lc 2,31  salut, 31 la qual aparellàreu  a presència de tots los pobles: 32 llum  
Lc 2,32  de tots los pobles: 32 llum per  a iŀluminar als gentils, i per a glòria d’ 
Lc 2,32  per a iŀluminar als gentils, i per  a glòria d’Israel, vostre poble. 33 I  
Lc 2,34  ell. 34 I Simeon los beneí i digué  a Maria, sa mare: –Veus aquí, aquest  
Lc 2,34  aquí, aquest infant està posat per  a ruïna i per a restauració de molts en  
Lc 2,34 infant està posat per a ruïna i per  a restauració de molts en Israel, i per a  
Lc 2,34  de molts en Israel, i per  a ser lo blanc de la contradicció dels  
Lc 2,35  traspassarà ta pròpia ànima), per  a què sien descoberts los pensaments de  
Lc 2,38  alabà al Senyor, i parlava d’ell  a tots los que esperaven la redempció d’  
Lc 2,39  complert totes les coses, conforme  a la Llei del Senyor, se’n tornaren a sa  
Lc 2,39  la Llei del Senyor, se’n tornaren  a sa ciutat de Nazaret, en Galilea. 40 I  
Lc 2,41 41 I sos pares anaven tots los anys  a Jerusalem, en lo dia solemne de la  
Lc 2,42  ja d’edat de dotze anys, pujant  a Jerusalem segons lo costum del dia de la 
Lc 2,45  no havent-lo trobat, regressaren  a Jerusalem en busca d’ell. 46 I succeí  
Lc 2,49  buscant. 49 I los respongué: –Per  a què em buscàveu? No sabíeu que jo dec  
Lc 2,51  dit. 51 I baixà ab ells, i vingué  a Nazaret, i estigué sumís a ells. I sa  
Lc 2,51 i vingué a Nazaret, i estigué sumís  a ells. I sa mare guardava totes aquestes  
Lc 3,Tit  de sant Joan. Bateja aquest  a Jesús, i prodigis que succeeixen.  
Lc 3,3  baptisme de penitència per  a remissió dels pecats, 4 com està escrit  
Lc 3,7 veurà la salvació de Déu.» 7 I deia  a la multitud de gent que venien a que els 
Lc 3,7  a la multitud de gent que venien  a que els batejàs: –Raça de víbores! Qui  
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Lc 3,7  de víbores! Qui vos ha ensenyat  a fugir de la ira que ha de venir? 8 Feu,  
Lc 3,8  d’arrepentiment i no comenceu  a dir dintre de vosaltres: “Tenim per pare 
Lc 3,8  de vosaltres: “Tenim per pare  a Abraham”, perquè jo us dic que poderós  
Lc 3,8  jo us dic que poderós és Déu per  a alçar d’aquestes pedres fills a  
Lc 3,8  a alçar d’aquestes pedres fills  a Abraham. 9 Perquè ja està posada la  
Lc 3,9  9 Perquè ja està posada la destral  a l’arrel dels arbres. Puix tot arbre que 
Lc 3,12  12 I vingueren també publicans  a ell per a què els batejàs i li digueren: 
Lc 3,12 vingueren també publicans a ell per  a què els batejàs i li digueren: –Mestre,  
Lc 3,14  farem? I els digué: –No maltracteu  a ningú ni el calumnieu, i contentau’s ab 
Lc 3,16  lo Cristo, 16 respongué Joan dient  a tots: –En veritat jo us batejo ab aigua, 
Lc 3,19  lo tetrarca, essent reprès per ell  a causa d’Herodias, muller de son germà,  
Lc 3,20  Herodes havia fet, 20 hi anyadí,  a tots los demés, lo de fer tancar a Joan  
Lc 3,20  a tots los demés, lo de fer tancar  a Joan en la presó. 21 I succeí que, al  
Lc 3,23  23 I lo mateix Jesús començava  a ser com de trenta anys d’edat, fill,  
Lc 4,Tit  lo desert. Predica en Nazaret. Va  a Cafarnaüm, a on deslliura a una  
Lc 4,Tit Predica en Nazaret. Va a Cafarnaüm,  a on deslliura a una esperitada. Cura la  
Lc 4,Tit  Va a Cafarnaüm, a on deslliura  a una esperitada. Cura la sogra de sant  
Lc 4,2  per lo mateix Esperit al desert, 2  a on estigué quaranta dies, i era tentat  
Lc 4,3 diable: –Si ets Fill de Déu, digues  a aquesta pedra que es tórnia pa. 4 I  
Lc 4,5  de Déu.” 5 I el portà lo diable  a una muntanya molt alta, i al moment li  
Lc 4,6  poder i la glòria d’ells, puix  a mi se m’ha donat i ho dono a qui vull.  
Lc 4,6  puix a mi se m’ha donat i ho dono  a qui vull. 7 Per lo tant, si postrat m’  
Lc 4,8  “A Déu, ton Senyor, adoraràs, i  a ell sol serviràs.” 9 I el portà a  
Lc 4,9 i a ell sol serviràs.” 9 I el portà  a Jerusalem i el posà sobre lo pinacle del 
Lc 4,10 baix. 10 Puix escrit està que “manà  a sos àngels te guàrdien; 11 i te  
Lc 4,11 11 i te sostinguen en ses mans, per  a què ton peu no ensopèguia en pedra  
Lc 4,14  virtut de l’Esperit tornà Jesús  a Galilea, i sa fama s’espargí per tota  
Lc 4,16 ells i era alabat de tots. 16 I anà  a Nazaret, a on s’havia criat, i segons  
Lc 4,16 alabat de tots. 16 I anà a Nazaret,  a on s’havia criat, i segons tenia de  
Lc 4,16  dissabte en la sinagoga, i s’alçà  a llegir. 17 I li donaren lo llibre del  
Lc 4,18  lo que m’ha ungit, i m’ha enviat  a predicar l’evangeli als pobres, a curar 
Lc 4,18  a predicar l’evangeli als pobres,  a curar als contrits de cor, 19 a anunciar 
Lc 4,19  a curar als contrits de cor, 19  a anunciar la redempció als catius, a  
Lc 4,19 a anunciar la redempció als catius,  a donar vista als cegos, a posar en  
Lc 4,19  catius, a donar vista als cegos,  a posar en llibertat als que estan  
Lc 4,19  llibertat als que estan oprimits,  a publicar l’any de misericòrdia del  
Lc 4,21  vista fixada en ell. 21 I començà  a dir-los: –Avui s’ha complert esta  
Lc 4,23  aquell proverbi: “Metge, cura’t  a tu mateix.” “Totes aquelles grans coses  
Lc 4,23  aquelles grans coses que havem oït  a dir que foren fetes en Cafarnaüm, fes- 
Lc 4,26  moltes viudes en Israel, 26 emperò  a ninguna d’elles fou enviat Elies, sinó  
Lc 4,26  d’elles fou enviat Elies, sinó  a una viuda en Sarepta, ciutat de Sidònia. 
Lc 4,28  los que estaven en la sinagoga,  a l’oir això s’irritaren, 29 i s’  
Lc 4,29  fora de la ciutat, i lo conduïren  a la punta d’una muntanya a on estava  
Lc 4,29  a la punta d’una muntanya  a on estava edificada sa ciutat per a  
Lc 4,29 a on estava edificada sa ciutat per  a tirar-lo dalt baix. 30 Mes ell,  
Lc 4,31  d’ells, se n’anà. 31 I baixà  a Cafarnaüm, ciutat de la Galilea, i allí  
Lc 4,34  Jesús de Nazaret? ¿Has vingut  a destruir-nos? Conec bé qui ets tu: lo  
Lc 4,35 ix d’ell! I lo dimoni, tirant-lo  a terra enmig de tots, isqué d’ell, i no  
Lc 4,36  plens d’espant, i se parlaven uns  a altres dient: –Quines paraules són  
Lc 4,39  39 Llavors, havent-se acostat  a la malalta, reprengué a la febre, i la  
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Lc 4,39  se acostat a la malalta, reprengué  a la febre, i la febre la deixà. I ella se 
Lc 4,40  se llevà luego i los servia. 40 I  a la posta del sol, tots los que tenien  
Lc 4,42  42 I quan fou de dia isqué per  a anar-se’n a un lloc desert, i la gent 
Lc 4,42 fou de dia isqué per a anar-se’n  a un lloc desert, i la gent lo buscava i  
Lc 4,42  gent lo buscava i anaren fins allà  a on ell estava, i lo detenien per a què  
Lc 4,42  a on ell estava, i lo detenien per  a què no s’apartàs d’ells. 43 Mes ell  
Lc 4,43  –És menester que vaja jo també  a les altres ciutats a predicar lo Regne  
Lc 4,43  vaja jo també a les altres ciutats  a predicar lo Regne de Déu, puix per això  
Lc 5,1  atropelladament sobre d’ell per  a oir la paraula de Déu, estant a la vora  
Lc 5,1 per a oir la paraula de Déu, estant  a la vora de l’estany de Genesaret, 2  
Lc 5,2  2 vegé dos barques que estaven  a la vora de l’estany, i los pescadors  
Lc 5,3 terra. I estant sentat, adoctrinava  a la gent des de la barca. 4 I quan acabà  
Lc 5,4  4 I quan acabà de parlar, digué  a Simó: –Allarga’t més endins i tirau los 
Lc 5,4  més endins i tirau los filats per  a pescar. 5 I responent Simó, li digué:  
Lc 5,7  que estaven en l’altra barca per  a què vinguessen a ajudar-los. I  
Lc 5,7 l’altra barca per a què vinguessen  a ajudar-los. I vingueren, i de tal  
Lc 5,7  dos barques, que casi se n’anaven  a fons. 8 I quan Simó Pere vegé això, se  
Lc 5,10  companys de Simó. I digué Jesús  a Simó: –No témies, d’avui en avant seràs 
Lc 5,11  homes. 11 I atracades les barques  a terra, ho abandoraren tot i el seguiren. 
Lc 5,12  home cobert de lepra. I quan vegé  a Jesús, se postrà de rostro en terra i li 
Lc 5,14  14 I li manà que no ho digués  a ningú, ans bé: –Vés-te’n –li digué– i 
Lc 5,14  segons manà Moisès en testimoni  a ells. 15 I tant més s’estenia sa fama,  
Lc 5,15  i acudia gent en gran número per  a oir-lo i per a ser curats de ses  
Lc 5,15 en gran número per a oir-lo i per  a ser curats de ses dolències. 16 Emperò  
Lc 5,17  i lo poder del Senyor obrava per  a curar-los. 18 I veus aquí uns homes  
Lc 5,18  uns homes que portaven en un llit  a un paralític i buscaven com ficar-lo  
Lc 5,19  19 Emperò no sabent com fer-ho,  a causa de la gran multitud de gent, se’n 
Lc 5,21  els escribes i fariseus començaren  a discórrer dient: «Qui és aquest que diu  
Lc 5,24  o dir: “Alça’t i camina”? 24 Per  a què sapiau, doncs, que el Fill de l’  
Lc 5,24  ’t, pren ton llit, i vés-te’n  a ta casa. 25 I a l’instant s’alçà a  
Lc 5,25 llit, i vés-te’n a ta casa. 25 I  a l’instant s’alçà a vista d’ells, i  
Lc 5,25  ta casa. 25 I a l’instant s’alçà  a vista d’ells, i prengué lo llit en què  
Lc 5,25  lo llit en què jeia i se n’anà  a sa casa glorificant a Déu. 26 I quedaren 
Lc 5,25  i se n’anà a sa casa glorificant  a Déu. 26 I quedaren tots atordits i  
Lc 5,26  tots atordits i glorificaven  a Déu, i coberts de temor deien: –Avui hem 
Lc 5,27  27 I després d’això isqué i vegé  a un publicà anomenat Leví, que estava  
Lc 5,29  de publicans i altres que estaven  a taula ab ells. 30 I els fariseus i els  
Lc 5,30 escribes murmuraven d’ells i deien  a sos deixebles: –Per què menjau i beveu  
Lc 5,32  que estan malalts. 32 No he vingut  a cridar los justos a arrepentiment, sinó  
Lc 5,32 32 No he vingut a cridar los justos  a arrepentiment, sinó los pecadors. 33 I  
Lc 6,7  fariseus l’estaven observant, per  a veure si curaria en dissabte, a fi de  
Lc 6,7 per a veure si curaria en dissabte,  a fi de poder-lo acusar. 8 Emperò ell  
Lc 6,8  los pensaments d’ells i digué  a l’home que tenia seca la mà: –Alça’t i 
Lc 6,10  llevar-la? 10 I, mirant-se’ls  a tots al rodador, digué a l’home: –Extén 
Lc 6,10  -se’ls a tots al rodador, digué  a l’home: –Extén ta mà. Ell l’estengué i 
Lc 6,11  entre si què és lo que podrien fer  a Jesús. 12 I succeí en aquells dies que  
Lc 6,12  en aquells dies que ell se n’anà  a una muntanya a fer oració i passà allí  
Lc 6,12  que ell se n’anà a una muntanya  a fer oració i passà allí tota la nit  
Lc 6,12  i passà allí tota la nit orant  a Déu. 13 I al ser de dia cridà a sos  
Lc 6,13  a Déu. 13 I al ser de dia cridà  a sos deixebles i elegí dotze d’ells, que 
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Lc 6,14  que anomenà apòstols: 14 Simó,  a qui li posà lo sobrenom de Pere, i  
Lc 6,18  i de Sidon, 18 que havien vingut  a oir-lo i a que els curàs de sos mals.  
Lc 6,18  18 que havien vingut a oir-lo i  a que els curàs de sos mals. I els que  
Lc 6,19  d’ell una virtut que els curava  a tots. 20 I ell, alçant los ulls envers  
Lc 6,22  i despreciïn vostre nom, com  a dolent, per causa del Fill de l’home.  
Lc 6,27  profetes! 27 »Emperò jo us dic  a vosaltres, los que oïu: Amau a vostres  
Lc 6,27  dic a vosaltres, los que oïu: Amau  a vostres enemics, feu bé als que us volen 
Lc 6,28  als que us maleeixen, i pregau per  a los que us calumniïn. 29 I al que et  
Lc 6,29  la capa, no t’opòsies tampoc  a que se te’n duga la túnica. 30 Dóna a  
Lc 6,30  se te’n duga la túnica. 30 Dóna  a tots los que et demànien, i al que  
Lc 6,30  prenga lo que és teu, no tórnies  a demanar-li. 31 I el que vullau que els 
Lc 6,31  que vullau que els homes facen per  a vosaltres, això mateix feu-ho per a  
Lc 6,31 vosaltres, això mateix feu-ho per  a ells. 32 I si amau als que us amen, quin 
Lc 6,32  també amen als que els amen  a ells. 33 I si feu bé als que us fan bé,  
Lc 6,34  també ho fan. 34 I si prestau  a aquells de qui esperau rebre, quin grat  
Lc 6,34  també presten als pecadors per  a rebre altre tant. 35 »Amau, doncs, a  
Lc 6,35  rebre altre tant. 35 »Amau, doncs,  a vostres enemics; feu bé, i prestau sens  
Lc 6,38 apretada i crumullada, se us tirarà  a la falda. Puix ab la mateixa mida ab què 
Lc 6,39  –¿Per ventura un cego podrà guiar  a altre cego? ¿No cauran los dos en lo  
Lc 6,42  tens en ton ull? 42 O com pots dir  a ton germà: “Deixa’m-te traure, germà, 
Lc 6,42 de ton ull, i després hi veuràs per  a traure la volva de l’ull de ton germà.  
Lc 6,47 que jo us dic? 47 Tot aquell que ve  a mi i ou mes paraules i les compleix, jo  
Lc 6,47  i les compleix, jo vos mostraré  a qui se sembla: 48 És semblant a un home  
Lc 6,48  a qui se sembla: 48 És semblant  a un home que edificà una casa, lo qual  
Lc 6,49  aquell que ou i no fa, és semblant  a un home que fabricà sa casa sobre terra  
Lc 7,Tit  Reprèn als jueus i los compara  a uns nois que juguen. Una dona li ungeix  
Lc 7,2 hi havia allí aleshores molt mal, i  a punt de morir, un criat d’un centurió a 
Lc 7,2  de morir, un criat d’un centurió  a qui est volia molt. 3 I havent oït  
Lc 7,3  jueus, suplicant-li que vingués  a curar a son criat. 4 I ells, tan prest  
Lc 7,3  suplicant-li que vingués a curar  a son criat. 4 I ells, tan prest com  
Lc 7,4  4 I ells, tan prest com arribaren  a Jesús, li pregaven ab gran instància  
Lc 7,5 façau eix favor, 5 perquè és afecte  a nostra nació i nos ha edificat una  
Lc 7,7  he considerat digne d’eixir-vos  a rebre. Emperò dieu sols una paraula i  
Lc 7,8  baix autoritat, que tinc soldats  a mes ordres, i dic a est: “Vés”, i va, i  
Lc 7,8  tinc soldats a mes ordres, i dic  a est: “Vés”, i va, i a l’altre: “Vine”,  
Lc 7,8 ordres, i dic a est: “Vés”, i va, i  a l’altre: “Vine”, i ve, i a mon criat:  
Lc 7,8 i va, i a l’altre: “Vine”, i ve, i  a mon criat: “Fes això”, i ho fa. 9 Quan  
Lc 7,10  una fe tan gran. 10 I tornats  a casa los que havien estat enviats,  
Lc 7,11  11 I succeí després que anava  a una ciutat anomenada Naïm i l’  
Lc 7,12  i una gran multitud de gent. 12 I,  a l’arribar prop de les portes de la  
Lc 7,12  ciutat, veus aquí que treien fora  a un difunt, fill únic de sa mare, que era 
Lc 7,14  se pararen. I digué: –Jove,  a tu t’ho dic, alça’t. 15 I el difunt se 
Lc 7,15  15 I el difunt se sentà, i començà  a parlar. I Jesús l’entregà a sa mare. 16 
Lc 7,15  a parlar. I Jesús l’entregà  a sa mare. 16 I un temor s’apoderà de  
Lc 7,16  s’apoderà de tots, i glorificaven  a Déu dient: –Un gran profeta s’ha alçat  
Lc 7,16 entre nosaltres. I: –Déu ha visitat  a son poble. 17 I aquest rumor d’ell s’  
Lc 7,18 18 I els deixebles de Joan contaren  a ell totes estes coses. 19 I Joan cridà a 
Lc 7,19  totes estes coses. 19 I Joan cridà  a dos de sos deixebles i los envià a  
Lc 7,19  a dos de sos deixebles i los envià  a Jesús, dient: «¿Sou vós lo qui ha de  
Lc 7,20 -ne un altre?» 20 I havent arribat  a ell aquestos homes, li digueren: –Joan  
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Lc 7,20  –Joan Baptista nos ha enviat  a vós, i diu: “¿Sou vós lo qui ha de venir 
Lc 7,21  Jesús en aquella mateixa hora curà  a molts de malalties, de llagues i d’  
Lc 7,21  d’esperits malignes, i donà vista  a molts cegos. 22 Llavors, responent  
Lc 7,22  Jesús, los digué: –Anau i dieu  a Joan lo que haveu oït i vist: que els  
Lc 7,24  missatgers de Joan, començà Jesús  a parlar de Joan a la gent dient: –Què  
Lc 7,24  començà Jesús a parlar de Joan  a la gent dient: –Què eixíreu a veure en  
Lc 7,24  Joan a la gent dient: –Què eixíreu  a veure en lo desert? ¿Una canya moguda  
Lc 7,25  pel vent? 25 Mes, què isquéreu  a veure? ¿Un home vestit ab robes  
Lc 7,26  reis estan. 26 Emperò què isquéreu  a veure? Un profeta? Sí, jo us dic, i més  
Lc 7,29  que l’oïren, glorificaren  a Déu, sent batejats ab lo baptisme de  
Lc 7,31  31 I digué el Senyor: –Doncs,  a qui diré que s’assemblen los homes d’  
Lc 7,31  los homes d’aquesta generació, i  a qui són semblants? 32 Són semblants als  
Lc 7,36 suplicava un dels fariseus que anàs  a menjar ab ell. I havent entrat en la  
Lc 7,36  en la casa del fariseu, se sentà  a taula. 37 I veus aquí hi havia en la  
Lc 7,37  que, quan sabé que Jesús estava  a taula en casa del fariseu, portà un vas  
Lc 7,38  ple d’ungüent. 38 I posada  a sos peus detràs d’ell, començà a regar  
Lc 7,38  a sos peus detràs d’ell, començà  a regar-li los peus ab llàgrimes i els  
Lc 7,43  dient: –Jo penso que serà aquell  a qui més li condonà. I Jesús li replicà:  
Lc 7,44 I girant-se envers la dona, digué  a Simó: –Veus aquesta dona? Jo entrí en ta 
Lc 7,44  casa i tu no em donares aigua per  a los peus; emperò ella, ab ses llàgrimes, 
Lc 7,47  perquè amà molt. Puix aquell  a qui menos se perdona, menos ama. 48 I  
Lc 7,48  se perdona, menos ama. 48 I digué  a ella: –Perdonats te són tos pecats. 49 I 
Lc 7,49 que estaven allí menjant començaren  a dir entre si: «Qui és aquest que fins  
Lc 7,50  los pecats perdona?» 50 I digué  a la dona: –Ta fe t’ha salvat. Vés-te  
Lc 8,Tit  i sobre la mort ressuscitant  a la filla de Jairo. 1 I succeí després,  
Lc 8,2  apòstols, 2 i també algunes dones  a qui ell havia curat dels esperits  
Lc 8,5 per paràbola: 5 –Un sembrador isqué  a sembrar sa llavor, i al sembrar-la,  
Lc 8,5  i al sembrar-la, una part caigué  a la vora del camí, i fou trepitjada i se  
Lc 8,8  terra bona, i nasqué, i donà fruit  a cent per una. Conclòs això, començà a  
Lc 8,8 cent per una. Conclòs això, començà  a dir en alta veu: –Qui té orelles per a  
Lc 8,8  en alta veu: –Qui té orelles per  a oir, oiga. 9 I els deixebles li  
Lc 8,10 emperò als demés, en paràboles, per  a què »“veent no vegen, i entenent no  
Lc 8,12  la paraula de Déu. 12 La sembrada  a la vora del camí són aquells que l’  
Lc 8,12  la paraula del cor d’ells per  a què no se sàlvien creent. 13 La que  
Lc 8,16 que la posa sobre un candelero, per  a què los que entren vegen la llum. 17  
Lc 8,18 »Teniu compte, doncs, com oïu, puix  a aquell que té, se li donarà, i al que no 
Lc 8,19  li serà llevat. 19 I vingueren  a ell sa mare i sos germans, i no podien  
Lc 8,22  en una barca i els digué: –Passem  a l’altra banda de l’estany. I partiren. 
Lc 8,24  en perill. 24 I acercant-se  a ell, lo despertaren dient: –Mestre,  
Lc 8,24  alçant-se, reprengué al vent i  a la tempestat d’aigua, i cessà; i vingué 
Lc 8,28  28 Aquest, tan prest com vegé  a Jesús, se postrà davant d’ell i,  
Lc 8,29  aturménties. 29 I és perquè manava  a l’esperit impur que eixís de l’home;  
Lc 8,31 li suplicaven que no els manàs anar  a l’abisme. 32 I estava allí pasturant en 
Lc 8,35  i en les masies. 35 I eixiren  a veure lo que havia succeït i vingueren a 
Lc 8,35  lo que havia succeït i vingueren  a Jesús, i encontraren sentat a l’home de 
Lc 8,35  a Jesús, i encontraren sentat  a l’home de qui havien eixit los dimonis, 
Lc 8,35  ja vestit i en son cabal judici  a sos peus, i s’atemorisaren. 36 I els  
Lc 8,39  despatxà dient: 39 –Torna-te’n  a casa teva i conta quant grans coses ha  
Lc 8,39  quant grans coses ha fet Déu per  a tu. I anà publicant per tota la ciutat  
Lc 8,44 l’havia poguda curar, 44 s’acercà  a ell per darrere i tocà la vora de son  
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Lc 8,47  vingué tremolant i se llançà  a sos peus, i declarà davant de tothom la  
Lc 8,50  no incomòdies al Mestre. 50 Emperò  a l’oir-ho Jesús, digué al pare de la  
Lc 8,51  i serà salva. 51 I quan arribà  a la casa, no deixà entrar ningú ab ell,  
Lc 8,51  no deixà entrar ningú ab ell, sinó  a Pere, i a Jaume, i a Joan, i al pare i a 
Lc 8,51 entrar ningú ab ell, sinó a Pere, i  a Jaume, i a Joan, i al pare i a la mare  
Lc 8,51  ab ell, sinó a Pere, i a Jaume, i  a Joan, i al pare i a la mare de la noia.  
Lc 8,51  i a Jaume, i a Joan, i al pare i  a la mare de la noia. 52 I tots ploraven i 
Lc 8,54  que era morta. 54 I ell los tragué  a tots fora i la prengué per la mà, i  
Lc 8,55  alça’t! 55 I son esperit retornà  a ella, i s’alçà luego. I manà que li  
Lc 8,56  i ell los manà que no diguessen  a ningú lo que havia acontescut. 9,Tit  
Lc 9,Tit del Zebedeu. Un home que vol seguir  a Jesucrist. 1 I havent convocat als dotze 
Lc 9,2  curar les dolències. 2 I els envià  a predicar lo Regne de Déu i a curar los  
Lc 9,2  envià a predicar lo Regne de Déu i  a curar los malalts. 3 I els digué: –No us 
Lc 9,7  i curant per tot arreu. 7 I arribà  a oïdos d’Herodes, lo tetrarca, tot lo  
Lc 9,9 9 I digué Herodes: –Jo fiu degollar  a Joan. Qui és, doncs, aquest de qui oic  
Lc 9,10  havien fet. I, cridant-los ell  a part, se retirà a un paratge solitari  
Lc 9,10 cridant-los ell a part, se retirà  a un paratge solitari que és del territori 
Lc 9,12  de cura. 12 I començava  a caure lo dia, quan acercant-se-li  
Lc 9,12  –Despatxau aquesta gent, per  a què vagen als llocs i masies del veïnat, 
Lc 9,13  més que cinc pans i dos peixos,  a no ser que vajam nosaltres a comprar  
Lc 9,13  a no ser que vajam nosaltres  a comprar vianda per tota aquesta gent. 14 
Lc 9,14 cosa de cinc mil homes. I ell digué  a sos deixebles: –Feu-los sentar en  
Lc 9,15 I així ho feren, i los feren sentar  a tots. 16 I prenent los cinc pans i los  
Lc 9,16  al cel, los beneí i partí i donà  a sos deixebles per a què los posassen  
Lc 9,16  i partí i donà a sos deixebles per  a què los posassen davant de la gent. 17 I 
Lc 9,21  i manà que no ho diguessen  a ningú 22 dient-los: –És precís que el  
Lc 9,23  al tercer dia. 23 I digué  a tots ells: –Qui vulla seguir-me,  
Lc 9,23  –Qui vulla seguir-me, néguia’s  a si mateix i prenga sa creu cada dia i  
Lc 9,25 salvarà. 25 Puix, què li aprofitarà  a un home lo guanyar tot lo món, si es  
Lc 9,25  guanyar tot lo món, si es perd ell  a si mateix i es causa son dany? 26 Perquè 
Lc 9,28  aquestes paraules, prengué ab si  a Pere i a Jaume i a Joan i se’n pujà a  
Lc 9,28  paraules, prengué ab si a Pere i  a Jaume i a Joan i se’n pujà a una  
Lc 9,28  prengué ab si a Pere i a Jaume i  a Joan i se’n pujà a una muntanya a orar. 
Lc 9,28  i a Jaume i a Joan i se’n pujà  a una muntanya a orar. 29 I mentres feia  
Lc 9,28  a Joan i se’n pujà a una muntanya  a orar. 29 I mentres feia oració, la  
Lc 9,33  s’apartaren d’ell, digué Pere  a Jesús: –Mestre, bo és que ens estem aquí 
Lc 9,33  aquí i façam tres tendes, una per  a vós, altra per a Moisès i altra per a  
Lc 9,33  tendes, una per a vós, altra per  a Moisès i altra per a Elies –no sabent lo 
Lc 9,33 vós, altra per a Moisès i altra per  a Elies –no sabent lo que es deia. 34  
Lc 9,34  i els cobrí i s’ompliren de temor  a l’entrar aquells en lo núvol. 35 I  
Lc 9,36  mon Fill, l’amat, oïu-lo. 36 I  a l’eixir aquesta veu trobaren a Jesús  
Lc 9,36  I a l’eixir aquesta veu trobaren  a Jesús sol, i ells callaren, i en aquells 
Lc 9,36  i ells callaren, i en aquells dies  a ningú digueren cosa alguna de lo que  
Lc 9,37  ells de la muntanya, los isqué  a l’encontre una gran multitud de gent.  
Lc 9,38  –Mestre, vos suplico que vejau  a mon fill, perquè és l’únic que tinc. 39 
Lc 9,39  l’agarrà, i repentinament se posà  a cridar, i el tirà per terra, i li causà  
Lc 9,40  -lo. 40 I vaig suplicar  a vostres deixebles que el llançassen  
Lc 9,41  –O raça infiel i malvada! Fins  a quan estaré ab vosaltres i vos sofriré?  
Lc 9,43  43 Emperò Jesús reprengué  a l’esperit impur i curà al jove i el  
Lc 9,43  impur i curà al jove i el restituí  a son pare. 44 I s’atordien tots del gran 
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Lc 9,44 les coses que Jesús feia, digué ell  a sos deixebles: –Gravau en vostre cor  
Lc 9,48  si. 48 I els digué: –Lo qui rèbia  a est infant en mon mon, me rep a mi, i  
Lc 9,48  a est infant en mon mon, me rep  a mi, i qualsevol que em rèbia a mi, rep a 
Lc 9,48  rep a mi, i qualsevol que em rèbia  a mi, rep a aquell que m’ha enviat, puix  
Lc 9,48  i qualsevol que em rèbia a mi, rep  a aquell que m’ha enviat, puix lo qui és  
Lc 9,49 paraula, digué: –Mestre, havem vist  a un que llançava los dimonis en nom  
Lc 9,50 qui no és contra nosaltres està per  a nosaltres. 51 I succeí que, estant per a 
Lc 9,51  51 I succeí que, estant per  a complir-se lo temps de ser rebut en lo 
Lc 9,51  posà lo semblant resolt d’anar  a Jerusalem. 52 I despatxà davant d’ell  
Lc 9,53  perquè lo seu semblant era d’anar  a Jerusalem. 54 I quan los seus deixebles  
Lc 9,56  56 Lo Fill de l’home no ha vingut  a perdre les ànimes, sinó a salvar-les.  
Lc 9,56 ha vingut a perdre les ànimes, sinó  a salvar-les. I se n’anaren a un altre  
Lc 9,56 sinó a salvar-les. I se n’anaren  a un altre lloc. 57 I succeí que, mentres  
Lc 9,57  mentres anaven caminant, digué un  a Jesús: –Jo us seguiré a on vulla que  
Lc 9,57  digué un a Jesús: –Jo us seguiré  a on vulla que aneu. 58 Emperò Jesús li  
Lc 9,58  nius; mes lo Fill de l’home no té  a on reclinar lo cap. 59 I a un altre li  
Lc 9,59  no té a on reclinar lo cap. 59 I  a un altre li digué: –Segueix-me. I ell  
Lc 9,59  –Senyor, deixau-me anar primer  a enterrar mon pare. 60 I Jesús li digué:  
Lc 9,60  –Deixa que els morts entèrrien  a sos morts; emperò tu, vés i anuncia lo  
Lc 9,61 Senyor; mes primer deixau-me anar  a donar disposició de lo que tinc en casa. 
Lc 9,62  que després d’haver posat sa mà  a l’arada mira endarrere, és apte per al  
Lc 10,Tit  obstinades. Marta i Maria hospeden  a Jesús. 1 I després d’això elegí lo  
Lc 10,1  los envià de dos en dos davant seu  a cada ciutat o lloc a on ell havia de  
Lc 10,1 dos davant seu a cada ciutat o lloc  a on ell havia de venir. 2 I els digué:  
Lc 10,2  la collita que enviï treballadors  a sa collita. 3 Anau, veus aquí jo us  
Lc 10,4  ni alforja, ni calçat, ni saludeu  a ningú en lo camí. 5 En qualsevulla casa  
Lc 10,6  d’ell; i si no, se’n tornarà  a vosaltres. 7 I perseverau en la mateixa  
Lc 10,9  ella, i dieu-los: “S’ha acercat  a vosaltres lo Regne de Déu.” 10 Emperò si 
Lc 10,12 aquell dia hi haurà menos rigor per  a Sodoma que per a la tal ciutat. 13 »Ai  
Lc 10,12  menos rigor per a Sodoma que per  a la tal ciutat. 13 »Ai de tu, Corozain!,  
Lc 10,14  arrepentit. 14 En veritat, per  a Tiro i Sidon hi haurà en lo judici menos 
Lc 10,14  en lo judici menos rigor que per  a vosaltres. 15 I tu, Cafarnaüm, que t’  
Lc 10,16  al profundo de l’infern! 16 »Qui  a vosaltres ou, me ou a mi; i qui a  
Lc 10,16  16 »Qui a vosaltres ou, me ou  a mi; i qui a vosaltres desprecia, me  
Lc 10,16  a vosaltres ou, me ou a mi; i qui  a vosaltres desprecia, me desprecia a mi;  
Lc 10,16 a vosaltres desprecia, me desprecia  a mi; i qui em desprecia a mi, desprecia a 
Lc 10,16  desprecia a mi; i qui em desprecia  a mi, desprecia a aquell que m’ha enviat. 
Lc 10,16  i qui em desprecia a mi, desprecia  a aquell que m’ha enviat. 17 I tornaren  
Lc 10,17  fins los dimonis se someten  a nosaltres per virtut de vostre nom. 18 I 
Lc 10,18  nom. 18 I ell los digué: –Jo vegí  a Satanàs caure del cel com un llamp. 19  
Lc 10,19  Mirau, jo us he donat potestat per  a trepitjar les serpents i els escorpins i 
Lc 10,22  és lo Pare, sinó el Fill, i aquell  a qui lo Fill ho vulla revelar. 23 I girat 
Lc 10,25  de la Llei s’alçà i li digué per  a tentar-lo: –Mestre, què faré jo per a  
Lc 10,25  -lo: –Mestre, què faré jo per  a posseir la vida eterna? 26 I ell li  
Lc 10,27  enteniment, i al teu proïsme com  a tu mateix. 28 I li digué: –Bé has  
Lc 10,29  Emperò ell, volent-se justificar  a si mateix, digué a Jesús: –I qui és mon  
Lc 10,29 -se justificar a si mateix, digué  a Jesús: –I qui és mon proïsme? 30 I  
Lc 10,30  –Baixava un home de Jerusalem  a Jericó, i caigué en mans de lladres, que 
Lc 10,33  que feia son camí s’acercà  a ell, i al veure’l tingué compassió. 34  
Lc 10,34  -lo sobre son jument, lo portà  a un hostal, i tingué cuidado d’ell. 35 I 
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Lc 10,35  tragué dos diners, i els donà  a l’hostaler, i li digué: »–Cuida’l, i  
Lc 10,35  gàsties de més, jo t’ho refaré  a la tornada. 36 »Qual d’aquestos tres te 
Lc 10,40  ab les feines de la casa, i vingué  a ell, i li digué: –Senyor, ¿no veeu com  
Lc 10,40  ma germana m’ha deixat sola per  a servir? Dieu-li, doncs, que m’ajúdia. 
Lc 11,1 sos deixebles: –Senyor, ensenya’ns  a orar així com ensenyà Joan a sos  
Lc 11,1  ’ns a orar així com ensenyà Joan  a sos deixebles. 2 I els digué: –Quan  
Lc 11,4 pecats, així com nosaltres perdonam  a tots los que ens deuen. I no ens deixeu  
Lc 11,5  vosaltres tingués un amic, i anàs  a ell a mitjanit i li digués: “Amic, deixa 
Lc 11,5  tingués un amic, i anàs a ell  a mitjanit i li digués: “Amic, deixa’m  
Lc 11,7 són al llit ab mi, no em puc llevar  a donar-te’ls.” 8 I si l’altre  
Lc 11,8  8 I si l’altre insistís en trucar  a la porta, jo us dic que si no es llevàs  
Lc 11,8  jo us dic que si no es llevàs  a donar-los-hi per raó de ser amic  
Lc 11,9  pans haja menester. 9 »I jo us dic  a vosaltres: Demanau, i se us donarà;  
Lc 11,11  I si algú de vosaltres demanàs pa  a son pare, li donarà ell per ventura una  
Lc 11,13 sent mals, sabeu donar regalos bons  a vostres fills, ¿quant més vostre Pare  
Lc 11,16  los dimonis. 16 I altres, per  a tentar-lo, li demanaven algun senyal  
Lc 11,20  que el Regne de Déu ha arribat  a vosaltres. 21 »Quan l’home valent armat 
Lc 11,24  no el troba, diu: “Me’n tornaré  a ma casa d’a on he eixit.” 25 I quan  
Lc 11,24  diu: “Me’n tornaré a ma casa d’ a on he eixit.” 25 I quan torna, la troba  
Lc 11,29 gent acudís de totes parts, començà  a dir: –Aquesta raça és una raça perversa. 
Lc 11,30  així com Jonàs fou senyal per  a los ninivites, així també lo Fill de l’ 
Lc 11,30  lo Fill de l’home ho serà per  a aquesta generació. 31 La reina del  
Lc 11,31  vingué dels extrems de la terra  a oir la sabiduria de Salomó, i veus-ne  
Lc 11,32 condemnaran, perquè s’arrepentiren  a la predicació de Jonàs, i veus-ne aquí 
Lc 11,33 mesura, sinó sobre un candelero per  a què los que éntrien vegen la llum. 34  
Lc 11,37  parlant, un fariseu lo convidà  a dinar ab ell. I havent entrat, se sentà  
Lc 11,37  ab ell. I havent entrat, se sentà  a taula. 38 I el fariseu començà a pensar  
Lc 11,38  a taula. 38 I el fariseu començà  a pensar i a dir dintre de si: «Per què no 
Lc 11,38  38 I el fariseu començà a pensar i  a dir dintre de si: «Per què no s’haurà  
Lc 11,41 i totes les coses seran límpies per  a vosaltres. 42 »Emperò, ai de vosaltres,  
Lc 11,45  aquestes coses nos injúries també  a nosaltres. 46 I ell respongué: –Ai de  
Lc 11,49  i apòstols, i d’ells ne mataran  a uns i en perseguiran a altres.” 50 Per a 
Lc 11,49  ne mataran a uns i en perseguiran  a altres.” 50 Per a què a esta raça se li  
Lc 11,50  i en perseguiran a altres.” 50 Per  a què a esta raça se li demània la sang de 
Lc 11,50 perseguiran a altres.” 50 Per a què  a esta raça se li demània la sang de tots  
Lc 11,51 món, 51 des de la sang d’Abel fins  a la sang de Zacaries, que fou mort entre  
Lc 11,51 us ho dic que se’n demanarà compte  a esta raça. 52 »Ai de vosaltres, doctors  
Lc 11,53 i els doctors de la Llei començaren  a instar fortament, i a abrumar-lo ab  
Lc 11,53  començaren a instar fortament, i  a abrumar-lo ab moltes preguntes, 54  
Lc 11,54  collir de sa boca alguna cosa per  a poder-lo acusar. 12,Tit Capítol XII  
Lc 12,Tit Llevat dels fariseus. No témer sinó  a Déu. Ric del sigle. No afanar-se per a 
Lc 12,Tit  Ric del sigle. No afanar-se per  a menjar i vestir. Tresor i cor en lo cel. 
Lc 12,Tit  violent i infiel. Jesús vingué  a posar foc sobre la terra. 1 I com s’  
Lc 12,1  atropellaven als altres, començà  a dir a sos deixebles: –Guardau-vos del  
Lc 12,1  als altres, començà a dir  a sos deixebles: –Guardau-vos del llevat 
Lc 12,3  en la claredat; i lo que diguéreu  a l’oïdo en les estàncies, serà anunciat  
Lc 12,5  res més. 5 Emperò jo us ensenyaré  a qui haveu de témer: temeu aquell que,  
Lc 12,5 llevat la vida, té poder de llançar  a l’infern. A est, vos dic, és a qui  
Lc 12,5  a l’infern. A est, vos dic, és  a qui haveu de témer. 6 ¿No es venen cinc  
Lc 12,8  lo Fill de l’home lo confessarà  a ell davant dels àngels de Déu. 9 Emperò  
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Lc 12,10  davant dels àngels de Déu. 10 »I  a tot aquell que pàrlia contra lo Fill de  
Lc 12,11  perdó. 11 »I quan vos pòrtien  a les sinagogues i als magistrats i a les  
Lc 12,11 a les sinagogues i als magistrats i  a les potestats, no passeu cuidado de lo  
Lc 12,13  del poble li digué: –Mestre, dieu  a mon germà que partesca ab mi l’heretat. 
Lc 12,14 li respongué: –Home, ¿qui m’ha fet  a mi jutge o repartidor entre vosaltres?  
Lc 12,17 dient: “Què faré jo, perquè no tinc  a on recollir mos fruits?” 18 I digué:  
Lc 12,18  18 I digué: “Faré açò: tiraré  a terra mos graners i los faré més grans,  
Lc 12,19  mos fruits i mos béns. 19 I diré  a ma ànima: Oh, ànima! molts béns tens de  
Lc 12,19  molts béns tens de reserva per  a molts anys; reposa, menja, beu i dóna’t 
Lc 12,20  digué: »–Neci! Aquesta nit te van  a demanar l’ànima; ¿per a qui serà tot  
Lc 12,20 nit te van a demanar l’ànima; ¿per  a qui serà tot quant has arreplegat? 21  
Lc 12,21 és lo que passa al que atresora per  a si i no és ric envers Déu. 22 I digué a  
Lc 12,22  i no és ric envers Déu. 22 I digué  a sos deixebles: –Per lo tant vos dic: No  
Lc 12,22  tant vos dic: No aneu afanats per  a la vostra vida, sobre què menjareu, ni  
Lc 12,22  vida, sobre què menjareu, ni per  a lo vostre cos, sobre què vestireu. 23  
Lc 12,25  discórria, pot aumentar un colze  a sa estatura? 26 Doncs, si no teniu poder 
Lc 12,26  26 Doncs, si no teniu poder per  a les coses més petites, a què afanar-  
Lc 12,26  poder per a les coses més petites,  a què afanar-vos per a les demés? 27  
Lc 12,26 més petites, a què afanar-vos per  a les demés? 27 Mirau los lliris com  
Lc 12,28  vestí com un d’ells. 28 Doncs, si  a l’herba que avui està en lo camp i demà 
Lc 12,28  forn, vesteix Déu així, quant més  a vosaltres, gent de poca fe? 29 No aneu,  
Lc 12,29  fe? 29 No aneu, doncs, afanats per  a lo que haveu de menjar o beure, i no  
Lc 12,30  30 Puix totes estes són coses per  a les que la gent del món s’afana; i sap  
Lc 12,32  doncs, petit ramat, puix és plagut  a vostre Pare lo donar-vos lo Regne. 33  
Lc 12,34  arna lo destrueix. 34 Perquè allà  a on és vostre tresor, allí estarà també  
Lc 12,36  vostres mans. 36 I siau semblants  a aquells homes que esperen a son Senyor  
Lc 12,36  a aquells homes que esperen  a son Senyor que ha de tornar de les  
Lc 12,36  que ha de tornar de les bodes,  a fi de que quan vinga i trúquia a la  
Lc 12,36  a fi de que quan vinga i trúquia  a la porta li òbrien tot seguit. 37  
Lc 12,37  37 Benaventurats aquells sirvents  a qui tròbia vetllant lo Senyor quan  
Lc 12,37  son vestit i els farà assentar  a taula, i passant, los anirà servint. 38  
Lc 12,38  los anirà servint. 38 I si vingués  a la segona vetlla o vingués a la tercera  
Lc 12,38  a la segona vetlla o vingués  a la tercera vetlla i els trobàs en eix  
Lc 12,40  vosaltres sobre l’avís, perquè  a l’hora que menos penseu vindrà lo Fill  
Lc 12,41 –Senyor, ¿dieu aquesta paràbola per  a nosaltres o també per a tots? 42 I el  
Lc 12,41  per a nosaltres o també per  a tots? 42 I el Senyor li digué: –Qui  
Lc 12,42  que és lo majordom fiel i prudent  a qui son amo constituí sobre sos criats,  
Lc 12,42 amo constituí sobre sos criats, per  a què los donàs la mesura de blat a son  
Lc 12,42  a què los donàs la mesura de blat  a son degut temps? 43 Benaventurat lo tal  
Lc 12,43  43 Benaventurat lo tal sirvent,  a qui quan lo Senyor vinga lo tròbia fent  
Lc 12,45  en son cor: “Lo meu Senyor tarda  a venir”, i començàs a tractar mal als  
Lc 12,45  Senyor tarda a venir”, i començàs  a tractar mal als criats i a les criades,  
Lc 12,45 començàs a tractar mal als criats i  a les criades, i a menjar i beure, i a  
Lc 12,45  mal als criats i a les criades, i  a menjar i beure, i a embriagar-se, 46  
Lc 12,45  les criades, i a menjar i beure, i  a embriagar-se, 46 vindrà lo Senyor del  
Lc 12,46  en lo dia que no l’espera i  a l’hora que no sap, i lo separarà i li  
Lc 12,47  de son senyor, i no es posà  a punt, i no obrà segons sa voluntat, serà 
Lc 12,48 de càstig, serà poc assotat. Perquè  a tot aquell a qui li fou donat molt, de  
Lc 12,48  poc assotat. Perquè a tot aquell  a qui li fou donat molt, de molt se li  
Lc 12,49  li demanarà més. 49 »Jo he vingut  a posar foc en la terra, i què he de  
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Lc 12,51  cúmplia! 51 ¿Pensau que he vingut  a posar pau en la terra? Vos dic que no,  
Lc 12,58  del magistrat, fes lo possible per  a deslliurar-te d’ell en lo camí, a fi  
Lc 12,58  deslliurar-te d’ell en lo camí,  a fi de que no et pòrtia al jutge, i lo  
Lc 12,58  al jutge, i lo jutge t’entréguia  a l’agusil, i l’agusil te pòsia en la  
Lc 13,Tit  13,Tit Capítol XIII Exhortació  a l’arrepentiment. Figuera estèril. Cura  
Lc 13,Tit  Figuera estèril. Cura en dissabte  a una dona encorbada. Paràboles del gra de 
Lc 13,1  havia allí uns que contaven noves  a Jesús dels galileus la sang dels quals  
Lc 13,6 figuera plantada en sa vinya, i anà  a buscar fruit en ella, i no n’hi trobà.  
Lc 13,7  »–Mira, fa tres anys que vinc  a cercar fruit en aquesta figuera, i no n’ 
Lc 13,9 al seu rodador, i li posaré fems, 9  a veure si així dóna fruit, i si no, la  
Lc 13,13  13 I imposà les mans sobre ella, i  a l’instant s’adreçà i glorificava a  
Lc 13,13  l’instant s’adreçà i glorificava  a Déu. 14 I prenent la paraula lo príncep  
Lc 13,15  ase de la menjadora, i no el mena  a abeurar? 16 ¿I a esta filla d’Abraham a 
Lc 13,16  i no el mena a abeurar? 16 ¿I  a esta filla d’Abraham a qui Satanàs ha  
Lc 13,16  16 ¿I a esta filla d’Abraham  a qui Satanàs ha tingut lligada, com veeu, 
Lc 13,19 ab què el compararé? 19 És semblant  a un gra de mostassa que un home prengué i 
Lc 13,22  per les ciutats i llocs, caminant  a Jerusalem. 23 I li digué un home:  
Lc 13,24 I ell los digué: 24 –Esforçau-vos  a entrar per la porta estreta, perquè vos  
Lc 13,25  quedareu defora, i començareu  a trucar a la porta, dient: “Senyor,  
Lc 13,25  defora, i començareu a trucar  a la porta, dient: “Senyor, Senyor, obriu  
Lc 13,25  ell vos respondrà dient: “No sé d’ a on sou, vosaltres.” 26 Llavors  
Lc 13,26  vosaltres.” 26 Llavors començareu  a dir: “Davant vostre menjàrem i beguérem, 
Lc 13,27  27 I ell vos dirà: “No sé d’ a on sou, vosaltres. Apartau-vos de mi  
Lc 13,28  i lo cruixir de dents, quan veureu  a Abraham, i a Isaac, i a Jacob, i a tots  
Lc 13,28  de dents, quan veureu a Abraham, i  a Isaac, i a Jacob, i a tots los profetes  
Lc 13,28 quan veureu a Abraham, i a Isaac, i  a Jacob, i a tots los profetes en lo Regne 
Lc 13,28  a Abraham, i a Isaac, i a Jacob, i  a tots los profetes en lo Regne de Déu, i  
Lc 13,29  nord i del migdia, i se sentaran  a taula en el Regne de Déu. 30 I veus aquí 
Lc 13,32  32 I ell los digué: –Anau, i dieu  a aquell rabós: “Mira que jo llanço  
Lc 14,Tit  del gran convit. Qui vulla seguir  a Jesús ha de portar sa creu. Sal  
Lc 14,1  d’un dels principals fariseus per  a menjar pa, ells l’estaven observant. 2  
Lc 14,4  ells callaren. Llavors ell, tocant  a l’hidròpic, lo curà i despedí. 5 I els  
Lc 14,6  6 I no li podien respondre  a estes coses. 7 I observant també com los 
Lc 14,8  i digué: 8 –Quan sies convidat  a bodes, no t’assénties en lo primer  
Lc 14,9 9 i que vinga el qui et va convidar  a tu i a ell, i et diga: “Cedeix lo puesto 
Lc 14,9  vinga el qui et va convidar a tu i  a ell, i et diga: “Cedeix lo puesto a  
Lc 14,9 a ell, i et diga: “Cedeix lo puesto  a aquest”, i aleshores tingues tu,  
Lc 14,9  tingues tu, avergonyit, que acudir  a ocupar l’últim siti. 10 Ans bé, quan  
Lc 14,10  i assenta’t en l’últim puesto,  a fi de que quan vinga lo qui t’ha  
Lc 14,12  un dinar o un sopar, no convidis  a tos amics, ni a tos germans, ni a tos  
Lc 14,12  sopar, no convidis a tos amics, ni  a tos germans, ni a tos parents, ni a tos  
Lc 14,12  a tos amics, ni a tos germans, ni  a tos parents, ni a tos veïns rics, no sia 
Lc 14,12 a tos germans, ni a tos parents, ni  a tos veïns rics, no sia que et tórnien a  
Lc 14,12  veïns rics, no sia que et tórnien  a convidar, i te sia donat en recompensa.  
Lc 14,15 estes paraules un dels que menjaven  a taula, li digué: –Benaventurat lo qui  
Lc 14,16  home féu un gran sopar i convidà  a molts. 17 I quan arribà l’hora del  
Lc 14,17  l’hora del sopar, envià son criat  a dir als convidats: »–Veniu, perquè tot  
Lc 14,17 convidats: »–Veniu, perquè tot està  a punt. 18 »I tots, a un temps, començaren 
Lc 14,18 perquè tot està a punt. 18 »I tots,  a un temps, començaren a escusar-se. Lo  
Lc 14,18  18 »I tots, a un temps, començaren  a escusar-se. Lo primer li digué: »–He  
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Lc 14,18  comprat una granja i tinc d’anar  a veure-la. Vos suplico que em doneu per 
Lc 14,19  cinc parells de bous i vull anar  a provar-los; vos suplico que em doneu  
Lc 14,21  irritat lo pare de família, digué  a son criat: »–Ix luego a les places i als 
Lc 14,21  digué a son criat: »–Ix luego  a les places i als carrers de la ciutat, i 
Lc 14,23  camins i als cercats, i obliga’ls  a entrar per a què s’ómplia ma casa. 24  
Lc 14,23  cercats, i obliga’ls a entrar per  a què s’ómplia ma casa. 24 »Perquè vos  
Lc 14,26  -se, los digué: 26 –Si algú ve  a mi i no avorreix a son pare i a sa mare, 
Lc 14,26  26 –Si algú ve a mi i no avorreix  a son pare i a sa mare, i muller, i fills, 
Lc 14,26  ve a mi i no avorreix a son pare i  a sa mare, i muller, i fills, i germans, i 
Lc 14,28  dels gastos que són necessaris,  a fi de veure si té per a acabar-la? 29  
Lc 14,28 necessaris, a fi de veure si té per  a acabar-la? 29 No sia que després d’  
Lc 14,29  tots quants la vegen comèncien  a traure burla d’ell 30 dient: “Aqueix  
Lc 14,30  ell 30 dient: “Aqueix home començà  a edificar, però no ha pogut concloure.”  
Lc 14,31  »O qui és lo rei que, volent eixir  a pelear contra un altre rei, no considera 
Lc 14,31  si podrà ab deu mil homes eixir  a fer frente al que ve contra d’ell ab  
Lc 14,35  lo sabor? 35 No és ja bona ni per  a la terra, ni per al femer, sinó per a  
Lc 14,35 la terra, ni per al femer, sinó per  a ser llançada fora. Qui té orelles per a  
Lc 14,35  llançada fora. Qui té orelles per  a oir, oiga. 15,Tit Capítol XV Paràboles  
Lc 15,Tit  perduda i del fill pròdig, per  a confusió dels fariseus vanitosos i  
Lc 15,1  arrepentits. 1 I s’acercaven  a Jesús los publicans i pecadors per a oir 
Lc 15,1  Jesús los publicans i pecadors per  a oir-lo. 2 I els fariseus i els  
Lc 15,5  5 I quan la troba, se la carrega  a les espatlles ple de goig. 6 I arribant  
Lc 15,6 espatlles ple de goig. 6 I arribant  a casa, crida a sos amics i veïns dient- 
Lc 15,6 de goig. 6 I arribant a casa, crida  a sos amics i veïns dient-los: “Donau- 
Lc 15,7  hi haurà més goig en lo cel per  a un pecador que s’arrepentesca, que per  
Lc 15,7  que s’arrepentesca, que per  a noranta-nou justos que no necessiten  
Lc 15,8  casa, no la busca ab cuidado fins  a trobar-la? 9 I després que l’ha  
Lc 15,12  dos fills. 12 I el més petit digué  a son pare: »–Pare, donau-me la part que 
Lc 15,13 tot lo que era seu, se n’anà lluny  a un país estrany i allí dissipà tots sos  
Lc 15,14  fam en aquella terra, i començà  a patir misèria. 15 Llavors se n’anà i s’ 
Lc 15,15  15 Llavors se n’anà i s’arrimà  a un dels ciutadans d’aquella terra, qui  
Lc 15,15  d’aquella terra, qui l’envià  a sa granja a guardar porcs. 16 I  
Lc 15,15  terra, qui l’envià a sa granja  a guardar porcs. 16 I desitjava omplir son 
Lc 15,18  de fam! 18 M’alçaré, i aniré  a mon pare, i li diré: ‘Pare, he pecat  
Lc 15,19  fill vostre; tractau-me com  a un de vostres jornalers.’ ” 20 I alçant  
Lc 15,20  ” 20 I alçant-se, se’n vingué  a son pare. »I quan estava encara lluny,  
Lc 15,20  pare, i se compadesqué. I corrent  a ell, se li tirà al coll, i el besà. 21 I 
Lc 15,22  fill vostre. 22 »Mes lo pare digué  a sos criats: »–Portau aquí la roba més  
Lc 15,24  i ha estat trobat. »I començaren  a menjar alegrement. 25 »I son fill major  
Lc 15,25  lo camp. I quan vingué i s’acercà  a la casa, oigué la música i la dansa. 26  
Lc 15,26  la música i la dansa. 26 I cridant  a un dels criats, li preguntà què era  
Lc 15,28  Emperò, eixint son pare, començà  a pregar-lo. 29 I ell respongué a son  
Lc 15,29  a pregar-lo. 29 I ell respongué  a son pare dient-li: »–Veus aquí tants  
Lc 15,29  i mai m’haveu donat un cabrit per  a menja’l alegrement ab mos amics. 30 I  
Lc 15,30  de mala vida, haveu fet matar per  a ell lo vedell gras. 31 »Llavors lo pare  
Lc 16,Tit  majordom injust. Ningú pot servir  a dos amos. Indissolubilitat del  
Lc 16,1  Làssaro pobre. 1 Jesús digué també  a sos deixebles: –Hi havia un home ric que 
Lc 16,2  li digué: »–Què és això que he oït  a dir de tu? Dóna’m compte de ta  
Lc 16,3  l’administració? Jo no só bo per  a cavar, i me dono vergonya de demanar  
Lc 16,4  4 Mes ja sé lo que tinc de fer  a fi de que, quan m’hagen tret de la  
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Lc 16,5  i digué al primer: »–Quant deus tu  a mon senyor? 6 »I ell li respongué:  
Lc 16,7  -ne cinquanta. 7 »Després digué  a l’altre: »–I tu, quant deus? »I est  
Lc 16,9  ab les riqueses de la iniquitat,  a fi de que quan vindreu a menos, ells vos 
Lc 16,9 iniquitat, a fi de que quan vindreu  a menos, ells vos rèbien en les eternes  
Lc 16,13  donarà? 13 Ningun criat pot servir  a dos amos; perquè o avorrirà a l’un i  
Lc 16,13  a dos amos; perquè o avorrirà  a l’un i amarà a l’altre, o s’  
Lc 16,13  perquè o avorrirà a l’un i amarà  a l’altre, o s’aficionarà a un i  
Lc 16,13 i amarà a l’altre, o s’aficionarà  a un i despreciarà a l’altre. No podeu  
Lc 16,13  o s’aficionarà a un i despreciarà  a l’altre. No podeu servir a Déu i a les  
Lc 16,13  a l’altre. No podeu servir  a Déu i a les riqueses. 14 Emperò los  
Lc 16,13 a l’altre. No podeu servir a Déu i  a les riqueses. 14 Emperò los fariseus,  
Lc 16,16  Llei i els Profetes han durat fins  a Joan. Des de llavors és anunciat lo  
Lc 16,16  lo Regne de Déu, i tots hi entren  a pura força. 17 I més fàcil és que  
Lc 16,20 anomenat Làssaro, que estava ajagut  a la porta d’aquell, tot ple de llagues,  
Lc 16,23  en los turments, vegé de lluny  a Abraham, i a Làssaro en son seno. 24 I  
Lc 16,23  vegé de lluny a Abraham, i  a Làssaro en son seno. 24 I cridant digué: 
Lc 16,24  de mi i enviau-me Làssaro, per  a què mullant la punta de son dit en  
Lc 16,26  que los qui vullen passar d’aquí  a vosaltres no poden, ni tampoc d’allà a  
Lc 16,26  no poden, ni tampoc d’allà  a aquí. 27 »I digué lo ric: »–Doncs jo us  
Lc 16,27  jo us suplico, pare, que l’envieu  a casa de mon pare, 28 perquè tinc cinc  
Lc 16,28  pare, 28 perquè tinc cinc germans,  a fi de que los testifíquia açò, no sia  
Lc 16,28  açò, no sia que vinguen ells també  a aquest lloc de turments. 29 »I Abraham  
Lc 16,29  »I Abraham li digué: »–Allà tenen  a Moisès i als Profetes, que els oiguen.  
Lc 16,30  mes si algú dels morts anàs  a ells, s’arrepentirien. 31 I Abraham li  
Lc 16,31 31 I Abraham li digué: »–Si no ouen  a Moisès ni als Profetes, encara que algun 
Lc 17,Tit  17,Tit Capítol XVII Ensenya Jesús  a sos deixebles quant mal és l’escàndol;  
Lc 17,Tit  que tots som servos inútils. Cura  a deu leprosos i parla de sa segona  
Lc 17,1 de sa segona vinguda. 1 Digué també  a sos deixebles: –És impossible que no  
Lc 17,2  al mar, que no que escandalisàs  a un d’aquestos petits. 3 »Ateneu: Si ton 
Lc 17,4 dia i set vegades en un dia vingués  a trobar-te dient: “Me n’arrepentesc”,  
Lc 17,6  fe com un gra de mostassa, direu  a esta morera: “Arranca’t d’arrel i  
Lc 17,7  del camp li diu: “Vine, senta’t  a taula”? 8 Ans bé li diu: “Prepara’m lo  
Lc 17,11  fer.” 11 I succeí que, anant ell  a Jerusalem, passava per mig de la Samària 
Lc 17,12 de la Samària i de la Galilea. 12 I  a l’entrar en un lloc, isqueren a son  
Lc 17,12  I a l’entrar en un lloc, isqueren  a son encontre deu leprosos, que s’  
Lc 17,15 quedat net, tornà atràs glorificant  a Déu en alta veu. 16 I caigué sobre son  
Lc 17,18 hagut altre que tornàs i glorificàs  a Déu, sinó aquest estranger? 19 I li  
Lc 17,22  dintre de vosaltres. 22 I digué  a sos deixebles: –Vindrà temps en què  
Lc 17,24 cel, resplendeix des de l’una part  a l’altra, així serà lo Fill de l’home  
Lc 17,29  foc i sofre del cel i els consumí  a tots. 30 Lo mateix serà en lo dia en què 
Lc 17,31  alhajes dintre de casa, no bàixia  a prendre-les. I el qui es tròbia en lo  
Lc 17,37 I els respongué: –En qualsevol part  a on se tròbia lo cos, allí se juntaran  
Lc 18,1 proposà també aquesta paràbola, per  a mostrar-los que convé orar  
Lc 18,3  mateixa ciutat una viuda que venia  a ell i li deia: »–Feu-me justícia del  
Lc 18,4 digué entre si: “Encara que no temo  a Déu ni tinc respecte als homes, 5 ab  
Lc 18,5  m’importuna, li faré justícia,  a fi de que no vinga tantes vegades a  
Lc 18,5 a fi de que no vinga tantes vegades  a molestar-me.” 6 I digué lo Senyor:  
Lc 18,7  7 ¿I no farà, doncs, Déu, justícia  a sos elegits que dia i nit clamen a ell?  
Lc 18,7  a sos elegits que dia i nit clamen  a ell? ¿I sofrirà sempre que se’ls  
Lc 18,9  9 I digué també aquesta paràbola  a uns que confiaven en si mateixos com si  
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Lc 18,10  10 –Dos homes pujaren al temple  a orar; l’un era fariseu, i l’altre,  
Lc 18,13  estant apartat, no s’atrevia ni  a alçar los ulls al cel, sinó que es  
Lc 18,14 i no aquell, se’n tornà justificat  a sa casa; perquè tot home que s’exalta,  
Lc 18,15  portaven també alguns infants per  a què els tocàs. I veent-ho los  
Lc 18,16  cridà i digué: –Deixau que vinguen  a mi los infants i no els ho impediu,  
Lc 18,18  –Bon mestre, què podré jo fer per  a conseguir la vida eterna? 19 I Jesús li  
Lc 18,19  eterna? 19 I Jesús li digué: –Per  a què em dius bo? Ningú és bo, sinó Déu  
Lc 18,20  llevaràs falsos testimonis, honra  a ton pare i a ta mare. 21 Ell digué:  
Lc 18,20  testimonis, honra a ton pare i  a ta mare. 21 Ell digué: –Tots aqueixos  
Lc 18,27  per als homes, és possible per  a Déu. 28 I digué Pere: –Ja veeu que  
Lc 18,28  nosaltres ho havem deixat tot per  a seguir-vos. 29 Ell los digué: –En  
Lc 18,31  eterna. 31 I prenent després Jesús  a part als Dotze, los digué: –Mirau,  
Lc 18,31  los digué: –Mirau, nosaltres anam  a Jerusalem, i seran complertes totes les  
Lc 18,34  plàtica era impenetrable per  a ells i no entenien lo que els deia. 35 I 
Lc 18,35  35 I succeí que, acercant-se  a Jericó, estava un cego assentat a la  
Lc 18,35  a Jericó, estava un cego assentat  a la vora del camí demanant almoina. 36 I  
Lc 18,38  passava per allí. 38 I se posà  a cridar dient: –Jesús, fill de David,  
Lc 18,39 els que anaven davant lo reprenien,  a fi de que callàs. Emperò ell cridava més 
Lc 18,43 -la; la teva fe t’ha salvat. 43 I  a l’instant vegé, i lo seguia glorificant 
Lc 18,43  vegé, i lo seguia glorificant  a Déu. I tot lo poble, quan vegé això,  
Lc 18,43  quan vegé això, donà alabances  a Déu. 19,Tit Capítol XIX Conversió de  
Lc 19,3  era molt ric, 3 cercava com veure  a Jesús i conèixer-lo; emperò no podia,  
Lc 19,3  i conèixer-lo; emperò no podia,  a causa de la molta gent i perquè ell era  
Lc 19,4  4 I s’avançà corrent i se’n pujà  a un sicòmoro per a veure-lo, puix havia 
Lc 19,4  i se’n pujà a un sicòmoro per  a veure-lo, puix havia de passar per  
Lc 19,5 per allí. 5 I arribat que fou Jesús  a aquell lloc, alçant los ulls lo vegé, i  
Lc 19,6  hospèdia en ta casa. 6 I ell baixà  a tota pressa i lo rebé ab alegria. 7 Al  
Lc 19,7  murmuraven dient que havia anat  a hospedar-se en casa d’un home  
Lc 19,8  la meitat del que tinc ho vaig  a donar als pobres. I si he defraudat res  
Lc 19,8  als pobres. I si he defraudat res  a algú, li restituiré quatre vegades més.  
Lc 19,9  digué: –Avui ha vingut la salvació  a esta casa, perquè aquest és també fill  
Lc 19,10 Perquè lo Fill de l’home ha vingut  a buscar i salvar lo que estava perdut. 11 
Lc 19,12  –Un home d’iŀlustre naixement anà  a una terra distant, per a rebre allí un  
Lc 19,12  anà a una terra distant, per  a rebre allí un regne i tornar-se’n  
Lc 19,13 se’n després. 13 I havent convocat  a deu de sos criats, los donà deu mines de 
Lc 19,15  manà que vinguessen aquells criats  a qui havia donat son diner, per a  
Lc 19,15  a qui havia donat son diner, per  a informar-se del que cada u havia  
Lc 19,19  ha guanyat cinc mines. 19 »Digué  a est: »–Tu tindràs mando també sobre cinc 
Lc 19,23  què no posares mon diner al banc,  a fi de que quan jo tornàs lo recobràs ab  
Lc 19,26 deu mines. 26 »–Puix jo us dic, que  a tot aquell que té, se li donarà, i  
Lc 19,27  fins allò que té. 27 I en quant  a aquells enemics meus que no volgueren  
Lc 19,28 28 I dit això, prosseguí son viatge  a Jerusalem, i anava davant de tots. 29 I  
Lc 19,30  deixebles, 30 dient-los: –Anau  a aquell lloc que està davant de  
Lc 19,35  l’ha menester. 35 I lo menaren  a Jesús i, posant ses vestidures sobre el  
Lc 19,37  en lo camí. 37 I quan s’acercà  a la baixada de la muntanya de l’  
Lc 19,37  transportats de goig, començaren  a alabar a Déu en altes veus per tots los  
Lc 19,37  de goig, començaren a alabar  a Déu en altes veus per tots los prodigis  
Lc 19,39  gent li digueren: –Mestre, reprèn  a tos deixebles. 40 Ell los respongué:  
Lc 19,44  44 I et derrocaran, aixís com  a tos fills que estan dintre de tu, i no  
Lc 19,45 havent entrat en lo temple, començà  a traure fora a tots los que venien i  
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Lc 19,45 en lo temple, començà a traure fora  a tots los que venien i compraven en ell,  
Lc 20,7  7 I respongueren que no sabien d’ a on era. 8 I Jesús los digué: –Doncs  
Lc 20,9  coses. 9 Llavors ell començà  a dir al poble aquesta paràbola: –Un home  
Lc 20,9  home plantà una vinya i l’arrendà  a uns pagesos, i ell s’ausentà per llarg  
Lc 20,10 un dels seus criats als pagesos per  a què li donassen del fruit de la vinya.  
Lc 20,11  lo despatxaren sense res. 11 Tornà  a enviar altre criat, emperò ells també  
Lc 20,11  criat, emperò ells també feriren  a aquest i, omplint-lo de vituperis, l’ 
Lc 20,12  res. 12 I envià encara lo tercer,  a qui ells feriren també, i el tragueren  
Lc 20,13 amo de la vinya: “Què faré? Enviaré  a mon fill estimat: pot ser que quan lo  
Lc 20,14  “Aquest és l’hereu, matem-lo  a fi de que la hisenda sia per a  
Lc 20,14 -lo a fi de que la hisenda sia per  a nosaltres!” 15 I traent-lo fora de la  
Lc 20,16  los vinyaders, i donarà sa vinya  a altres. Lo que oït per los prínceps dels 
Lc 20,17  los que edificaven, aqueixa vingué  a ser la principal del cantó”? 18  
Lc 20,20  que es fingissen homes de bé per  a sorprendre’l en alguna expressió i  
Lc 20,20 en alguna expressió i entregar-lo  a la jurisdicció i potestat del president. 
Lc 20,21  és just, i que no teniu respecte  a persones, sinó que ensenyau lo camí de  
Lc 20,25  al Cèsar lo que és del Cèsar, i  a Déu lo que és de Déu. 26 I no pogueren  
Lc 20,28 son germà, i que àlcia descendència  a son germà.” 29 Eren, doncs, set germans. 
Lc 20,32  sens deixar descendència. 32 I  a la fi la muller morí també després d’  
Lc 20,40 I des d’aquell punt no s’atrevien  a fer-li més preguntes. 41 Emperò Jesús  
Lc 20,42  dels Salms: »“Digué lo Senyor  a mon Senyor: Assenta’t a ma dreta, 43  
Lc 20,42  lo Senyor a mon Senyor: Assenta’t  a ma dreta, 43 fins i a tant que jo pòsia  
Lc 20,43  Assenta’t a ma dreta, 43 fins i  a tant que jo pòsia a tos enemics per a  
Lc 20,43  43 fins i a tant que jo pòsia  a tos enemics per a peanya de tos peus.”  
Lc 20,43 tant que jo pòsia a tos enemics per  a peanya de tos peus.” 44 »Anomenant-lo, 
Lc 20,45  ésser fill seu? 45 Després digué  a sos deixebles, estant-lo oint tot lo  
Lc 21,Tit  del temple. Senyals que preceiran  a la destrucció de Jerusalem i lo segon  
Lc 21,4 perquè tots ells han fet oferiments  a Déu de lo que els sobrava; emperò  
Lc 21,4  pobresa tot lo que li quedava per  a sa subsistència. 5 I dient-li alguns  
Lc 21,7  hi haurà quan això estiga per  a complir-se? 8 Ell digué: –Teniu compte 
Lc 21,12  i vos perseguiran i entregaran  a les sinagogues, i vos posaran en la  
Lc 21,15 vos donaré una boca i una sabiduria  a la que no podran resistir ni contradir  
Lc 21,20  vejau que un exèrcit està circuint  a Jerusalem, sabeu que sa desolació està  
Lc 21,21  los que estan en la Judea, fúgien  a les muntanyes; i los que es tròbien  
Lc 21,22 aquestos dies són dies de venjança,  a fi de que es cúmplia tot lo que està  
Lc 21,26 per les coses que han de sobrevenir  a tot lo món, puix les virtuts del cel  
Lc 21,28 majestat. 28 Quan comèncien, doncs,  a complir-se aquestes coses, mirau i  
Lc 21,30  demés arbres: 30 quan ja comencen  a donar de si lo fruit, coneixeu que està  
Lc 21,34 que aquell dia vos vinga de repente  a sorprendre-us. 35 Puix com un llaç  
Lc 21,36  doncs, orant en tot lo temps, per  a què siau dignes d’evitar totes aquestes 
Lc 21,38  Oliverar. 38 I tot lo poble acudia  a ell, de bon matí, en lo temple, per a  
Lc 21,38 ell, de bon matí, en lo temple, per  a oir-lo. 22,Tit Capítol XXII Traïció de 
Lc 22,2 els escribes cercaven com fer morir  a Jesús, emperò temien al poble. 3 I  
Lc 22,4  un dels Dotze, 4 lo qual se n’anà  a tractar ab los prínceps dels sacerdots i 
Lc 22,8  sacrificar la pasqua. 8 I envià  a Pere i a Joan, dient-los: –Anau a  
Lc 22,8  la pasqua. 8 I envià a Pere i  a Joan, dient-los: –Anau a aparellar lo  
Lc 22,8 a Pere i a Joan, dient-los: –Anau  a aparellar lo necessari per a menjar la  
Lc 22,8  –Anau a aparellar lo necessari per  a menjar la pasqua. 9 I ells li digueren:  
Lc 22,10  10 I els digué: –Veus aquí que  a l’entrar en la ciutat trobareu un home  
Lc 22,10  càntir d’aigua; seguiu-lo fins  a la casa a on éntria. 11 I direu al pare  
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Lc 22,10  aigua; seguiu-lo fins a la casa  a on éntria. 11 I direu al pare de  
Lc 22,11  de la casa: “Lo Mestre t’envia  a dir: A on és l’estància en què he de  
Lc 22,14 quan l’hora fou arribada, se sentà  a taula, i els dotze apòstols ab ell. 15 I 
Lc 22,19  és mon cos, que és donat per  a vosaltres. Feu açò en memòria de mi. 20  
Lc 22,20  en ma sang, que serà derramada per  a vosaltres. 21 Emperò veus aquí, la mà  
Lc 22,21  del que m’entrega està aquí ab mi  a taula. 22 I veritat és que el Fill de l’ 
Lc 22,23 serà entregat! 23 I ells començaren  a preguntar-se los uns als altres quin  
Lc 22,27  quin és major, lo qui està sentat  a taula o lo qui serveix? ¿No és major lo  
Lc 22,27  ¿No és major lo qui està sentat  a taula? Ab tot, jo estic enmig de  
Lc 22,29  com mon Pare me l’ha preparat  a mi, 30 a fi de que menjau i begau a ma  
Lc 22,30 mon Pare me l’ha preparat a mi, 30  a fi de que menjau i begau a ma taula en  
Lc 22,30 a mi, 30 a fi de que menjau i begau  a ma taula en mon Regne, i vos senteu  
Lc 22,30  i vos senteu sobre tronos per  a judicar a les dotze tribus d’Israel. 31 
Lc 22,30  senteu sobre tronos per a judicar  a les dotze tribus d’Israel. 31 Ademés  
Lc 22,31 mira que Satanàs vos ha demanat per  a garbellar-vos com se garbella lo blat. 
Lc 22,32 lo blat. 32 Emperò jo he pregat per  a tu a fi de que ta fe no et fàltia. Quan, 
Lc 22,32  32 Emperò jo he pregat per a tu  a fi de que ta fe no et fàltia. Quan,  
Lc 22,32 doncs, estigues convertit, confirma  a tos germans. 33 Ell li respongué:  
Lc 22,33  per anar ab vós, encara que sia  a la presó i fins a la mort! 34 Mes Jesús  
Lc 22,33  encara que sia a la presó i fins  a la mort! 34 Mes Jesús li digué: –Te dic, 
Lc 22,39  se n’anà, segons tenia de costum,  a la muntanya de l’Oliverar. I el  
Lc 22,40  arribat allí, los digué: –Orau  a fi de que no caigau en tentació. 41 I  
Lc 22,44  de gotes de sang que corrien fins  a terra. 45 I alçant-se després de l’  
Lc 22,45  -se després de l’oració, vingué  a sos deixebles, i els trobà dormint per  
Lc 22,46 –Per què dormiu? Alçau-vos i orau  a fi de que no entreu en la tentació. 47 I 
Lc 22,47  Dotze anomenat Judes, i s’acercà  a Jesús per a besar-lo. 48 Emperò Jesús  
Lc 22,47  Judes, i s’acercà a Jesús per  a besar-lo. 48 Emperò Jesús li digué:  
Lc 22,49 los que estaven ab ell lo que anava  a succeir, li digueren: –Senyor, ¿ferirem  
Lc 22,50  ab espasa? 50 I un d’ells ferí  a un criat del príncep dels sacerdots i li 
Lc 22,52  i als ancians que havien vingut  a ell: –Haveu vingut armats d’espases i  
Lc 22,54  seguida lo prengueren i conduïren  a la casa del príncep dels sacerdots. I  
Lc 22,54  I Pere lo seguia de lluny  a lluny. 55 I havent encès foc enmig del  
Lc 22,61  61 I girant-se lo Senyor, mirà  a Pere. I Pere se recordà de la paraula  
Lc 22,63  63 Entretant, los que tenien  a Jesús l’escarnien i li donaven cops. 64 
Lc 22,66  i els escribes, i el feren venir  a son Consell, i li digueren: –Si tu ets  
Lc 22,69  lo Fill de l’home estarà sentat  a la dreta del poder de Déu. 70 I digueren 
Lc 23,Tit  és acusat davant de Pilat; enviat  a Herodes; posposat a Barrabàs; entregat  
Lc 23,Tit  Pilat; enviat a Herodes; posposat  a Barrabàs; entregat als jueus; crucificat 
Lc 23,1  la multitud d’ells, lo portaren  a Pilat. 2 I començaren a acusar-lo  
Lc 23,2 lo portaren a Pilat. 2 I començaren  a acusar-lo dient: –Havem trobat a  
Lc 23,2  a acusar-lo dient: –Havem trobat  a aquest subvertint a la nació nostra i  
Lc 23,2  –Havem trobat a aquest subvertint  a la nació nostra i prohibint-los de  
Lc 23,7  jurisdicció d’Herodes, lo remeté  a Herodes, lo qual, en aquella ocasió,  
Lc 23,8 en Jerusalem. 8 I Herodes, al veure  a Jesús, tingué un gran goig, puix temps  
Lc 23,8  que ho desitjava, per haver oït  a dir moltes coses d’ell, i esperava  
Lc 23,11  ab sa comitiva lo desprecià, i per  a escarni li féu posar una vestidura  
Lc 23,11  una vestidura blanca, i el tornà  a enviar a Pilat. 12 I aquell dia quedaren 
Lc 23,11  blanca, i el tornà a enviar  a Pilat. 12 I aquell dia quedaren amics  
Lc 23,15 Herodes tampoc, perquè jo us dirigí  a ell, i sembla que no se li ha provat res 
Lc 23,16 que meresca la mort. 16 I així vaig  a llibertar-lo després d’haver-lo  
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Lc 23,17 -lo castigat. 17 I estava obligat  a entregar-los llibre a un en lo dia de  
Lc 23,17  obligat a entregar-los llibre  a un en lo dia de la festa. 18 I tot lo  
Lc 23,18 la festa. 18 I tot lo poble començà  a cridar, dient: –Via fora aqueix i  
Lc 23,20  los parlà de nou volent deslliurar  a Jesús. 21 Mes ells tornaven a cridar  
Lc 23,21  a Jesús. 21 Mes ells tornaven  a cridar dient: –Crucificau-lo,  
Lc 23,25  i ells demanaven, i entregà Jesús  a voluntat d’ells. 26 I quan se’l ne  
Lc 23,26 granja, i li carregaren la creu per  a què la portàs detràs de Jesús. 27 I lo  
Lc 23,30 alletaren.” 30 Aleshores començaran  a dir a les muntanyes: “Caeu sobre  
Lc 23,30  30 Aleshores començaran a dir  a les muntanyes: “Caeu sobre nosaltres”, i 
Lc 23,31  “Cobriu-nos.” 31 Perquè si  a l’arbre verd lo tracten d’aqueixa  
Lc 23,32 dos homes, que eren malfactors, per  a fer-los morir. 33 I quan hagueren  
Lc 23,33 anomenat Calvari, crucificaren allí  a Jesús i als lladres, un a la dreta i  
Lc 23,33  allí a Jesús i als lladres, un  a la dreta i altre a l’esquerra. 34  
Lc 23,33  als lladres, un a la dreta i altre  a l’esquerra. 34 Emperò Jesús deia:  
Lc 23,34 dividiren sos vestits i els tiraren  a sort. 35 I el poble estava mirant, i els 
Lc 23,35  ne feien burla i deien: –Salvà  a altres: que se sàlvia a si mateix, si  
Lc 23,35  –Salvà a altres: que se sàlvia  a si mateix, si ell és lo Cristo, l’  
Lc 23,36  també l’insultaven, acercant-se  a ell i presentant-li vinagre, 37 i  
Lc 23,37  tu ets lo rei dels jueus, salva’t  a tu mateix! 38 I hi havia també sobre ell 
Lc 23,39  –Si tu ets lo Cristo, salva’t  a tu mateix i a nosaltres. 40 Emperò l’  
Lc 23,39  lo Cristo, salva’t a tu mateix i  a nosaltres. 40 Emperò l’altre,  
Lc 23,40  lo reprengué dient: –¿Ni tu tems  a Déu, encara, estant en lo mateix  
Lc 23,41  en lo mateix suplici? 41 En quant  a nosaltres, és ab justícia que sofrim la  
Lc 23,42  no ha fet ningun mal. 42 I deia  a Jesús: –Senyor, recordau-vos de mi  
Lc 23,44  la terra se cobrí de tenebres fins  a l’hora de nona. 45 I lo sol s’obscurí  
Lc 23,47  lo que havia succeït, glorificà  a Déu dient: –Certament aquest home era  
Lc 23,48  48 I tot lo gentiu que assistí  a est espectacle i veia lo que passava, se 
Lc 23,52 Regne de Déu. 52 Aquest, doncs, anà  a trobar a Pilat i li demanà lo cos de  
Lc 23,52 Déu. 52 Aquest, doncs, anà a trobar  a Pilat i li demanà lo cos de Jesús. 53 I  
Lc 23,54  era lo dia de Parasceve i anava ja  a entrar lo dissabte. 55 I les dones que  
Lc 23,55  de Galilea ab ell, havent seguit  a Josep, observaren lo sepulcre i la  
Lc 23,56 descansaren en lo dissabte conforme  a la Llei. 24,Tit Capítol XXIV Jesús  
Lc 24,Tit  dels apòstols. Deixebles que van  a Emmaús. S’apareix als apòstols, los  
Lc 24,5  i tenint lo rostro inclinat  a terra, ells les digueren: –Per què  
Lc 24,9  9 I isqueren del sepulcre i anaren  a contar tot això als onze apòstols i a  
Lc 24,9 contar tot això als onze apòstols i  a tots los demés. 10 I les que referiren  
Lc 24,13  d’ells aquell mateix dia anaven  a un lloc anomenat Emmaús, que distava de  
Lc 24,16  sos ulls estaven com detinguts per  a què no el coneguessen. 17 I els digué:  
Lc 24,17  entre vosaltres en lo camí? Per  a què estau tristos? 18 Un d’ells,  
Lc 24,20  nostres senadors l’entregaren per  a què fos condemnat a mort, i l’han  
Lc 24,20  entregaren per a què fos condemnat  a mort, i l’han crucificat. 21 Emperò  
Lc 24,21  que ell seria lo qui rescataria  a Israel, i no obstant, després de tot  
Lc 24,22  perquè havent anat antes de dia  a son sepulcre 23 i no havent trobat son  
Lc 24,24  les dones les havien referit; mes  a ell no el trobaren. 25 I ell los digué  
Lc 24,25  –Oh necis i tardos de cor per  a creure tot lo que los profetes han dit!  
Lc 24,28  lo que s’havia dit d’ell. 28 I  a l’acercar-se al castell a on anaven,  
Lc 24,28  28 I a l’acercar-se al castell  a on anaven, ell féu mostres de passar  
Lc 24,30  I entrà ab ells. 30 I estant junts  a taula, prengué lo pa i lo beneí, i  
Lc 24,32 se desvanesqué. 32 I se deien l’un  a l’altre: –¿No és veritat que sentíem  
Lc 24,33 -se immediatament, se’n tornaren  a Jerusalem i trobaren congregats als onze 
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Lc 24,34  ha ressuscitat i s’ha aparegut  a Simó! 35 I ells contaren lo que els  
Lc 24,41 digué: –¿Teniu aquí alguna cosa per  a menjar? 42 I ells li presentaren un bocí 
Lc 24,45  Llavors los obrí l’enteniment per  a què entenguessen les Escriptures. 46 I  
Lc 24,47  i la remissió dels pecats  a totes les nacions començant per  
Lc 24,49  d’aquestes coses. 49 I jo vaig  a enviar-vos la promesa de mon Pare. Mes 
Lc 24,52  havent-lo adorat, se’n tornaren  a Jerusalem ab gran goig. 53 I estaven  
Lc 24,53  en lo temple alabant i beneint  a Déu. Amén. Jn Inc L’Evangeli de  
Jn 1,7 que s’anomenava Joan. 7 Est vingué  a servir de testimoni per a testificar de  
Jn 1,7  vingué a servir de testimoni per  a testificar de la llum, a fi de que tots  
Jn 1,7  per a testificar de la llum,  a fi de que tots creguessen per medi d’  
Jn 1,8 No era ell la llum, sinó enviat per  a donar testimoni de la llum. 9 Aquell era 
Jn 1,9 era la verdadera llum, que iŀlumina  a tot home que ve a est món. 10 Ell era en 
Jn 1,9  que iŀlumina a tot home que ve  a est món. 10 Ell era en lo món, i el món  
Jn 1,11  i el món no el conegué. 11 Vingué  a sa pròpia casa, i els seus no el  
Jn 1,12  i els seus no el reberen. 12 Mes,  a tots los que el reberen, que són los que 
Jn 1,15  després de mi ha estat preferit  a mi, per quant ell era abans que jo.» 16  
Jn 1,18  del Pare, és lo qui l’ha donat  a conèixer. 19 I est és lo testimoni que  
Jn 1,19  los sacerdots i los levites per  a preguntar-li: –Tu, qui ets? 20 Puix  
Jn 1,22  22 –Doncs, qui ets? –li digueren–,  a fi de que pugam donar alguna resposta  
Jn 1,24  24 I els que havien estat enviats  a ell eren fariseus, 25 i li preguntaren i 
Jn 1,26  emperò enmig de vosaltres hi ha un  a qui no coneixeu. 27 Ell és lo qui ha de  
Jn 1,27  de mi, lo qual ha estat preferit  a mi i a qui jo no só digne de deslligar  
Jn 1,27  lo qual ha estat preferit a mi i  a qui jo no só digne de deslligar la  
Jn 1,28  28 Açò esdevingué en Betània,  a l’altra banda del Jordà, a on Joan  
Jn 1,28  a l’altra banda del Jordà,  a on Joan estava batejant. 29 A l’endemà  
Jn 1,29  batejant. 29 A l’endemà Joan vegé  a Jesús que venia a ell i digué: –Veus  
Jn 1,29  endemà Joan vegé a Jesús que venia  a ell i digué: –Veus aquí l’anyell de  
Jn 1,31  31 I jo no el coneixia; emperò per  a què fos reconegut en Israel, per això he 
Jn 1,31  en Israel, per això he vingut jo  a batejar ab aigua. 32 I Joan donà  
Jn 1,33 el coneixia, emperò lo qui m’envià  a batejar ab aigua, aquell me digué:  
Jn 1,36  dos de sos deixebles. 36 I mirant  a Jesús que passava, digué: –Veus aquí l’ 
Jn 1,37  l’oigueren parlar i seguiren  a Jesús. 38 Llavors Jesús se girà, i veent 
Jn 1,38 (que interpretat vol dir “mestre”),  a on habitau? 39 Ell los digué: –Veniu i  
Jn 1,39 i veeu. Vingueren, doncs, i vegeren  a on habitava, i permanesqueren ab ell  
Jn 1,40 un dels dos que havien oït dir això  a Joan i que havien seguit a Jesús, era  
Jn 1,40 dir això a Joan i que havien seguit  a Jesús, era Andreu, germà de Simó Pere.  
Jn 1,41  germà de Simó Pere. 41 Lo primer  a qui ell trobà fou son germà Simó, i li  
Jn 1,42  vol dir lo Cristo. 42 I el conduí  a Jesús. I Jesús, havent-lo mirat, li  
Jn 1,43  A l’endemà, Jesús determinà anar  a Galilea, i trobà a Felip. I Jesús li  
Jn 1,43  determinà anar a Galilea, i trobà  a Felip. I Jesús li digué: –Segueix-me.  
Jn 1,45  i de Pere. 45 Felip, havent trobat  a Natanael, li digué: –Nosaltres havem  
Jn 1,45  digué: –Nosaltres havem encontrat  a aquell de qui Moisès, en la Llei, i els  
Jn 1,47  –Vine i veu-ho. 47 Jesús, veent  a Natanael que venia a encontrar-lo, li  
Jn 1,47  Jesús, veent a Natanael que venia  a encontrar-lo, li digué: –Veus aquí un  
Jn 2,Tit  2,Tit Capítol II Bodes de Canà,  a on Jesús converteix l’aigua en vi. Trau 
Jn 2,1  Obra vàrios miracles. 1 D’allí  a tres dies se feren unes bodes en Canà de 
Jn 2,2 mare de Jesús. 2 Fou també convidat  a les bodes Jesús, i sos deixebles. 3 I  
Jn 2,3  Jesús, i sos deixebles. 3 I venint  a faltar lo vi, la mare de Jesús li digué: 
Jn 2,6  allí sis grans gerres de pedra per  a les purificacions que s’usaven entre  
Jn 2,7  d’aigua. I ells les ompliren fins  a dalt. 8 I Jesús los digué: –Traeu-ne  
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Jn 2,9  convertida en vi, i no sabent d’ a on l’havien treta, encara que los  
Jn 2,9  l’havien treta ho sabien, cridà  a l’espòs 10 i li digué: –Tothom dóna lo  
Jn 2,11  Jesús en Canà de Galilea principi  a sos miracles i manifestà sa glòria, i  
Jn 2,12  en ell. 12 Després d’això passà  a Cafarnaüm, ell i sa mare, i sos germans  
Jn 2,12  i sos germans i sos deixebles,  a on se detingueren per pocs dies. 13 I la 
Jn 2,13  estava pròxima, i Jesús se n’anà  a Jerusalem. 14 I havent trobat en lo  
Jn 2,15 uns assots de cordills i els tragué  a tots del temple, ab ses ovelles i bous,  
Jn 2,15  ab ses ovelles i bous, i tirà  a terra la moneda dels canviadors i  
Jn 2,18  –Quin senyal nos mostrau per  a fer aquestes coses? 19 Jesús respongué i 
Jn 2,24  fiava d’ells perquè els coneixia  a tots 25 i no necessitava que ningú li  
Jn 3,Tit  3,Tit Capítol III Nicodemus ve  a trobar a Jesucrist. Instrucció que est  
Jn 3,Tit  Capítol III Nicodemus ve a trobar  a Jesucrist. Instrucció que est li dóna.  
Jn 3,Tit  de Jesucrist. Resposta de Joan  a sos deixebles. 1 Hi havia un home de la  
Jn 3,2  dels jueus, 2 que vingué de nit  a trobar a Jesús i li digué: –Rabbí,  
Jn 3,2 jueus, 2 que vingué de nit a trobar  a Jesús i li digué: –Rabbí, nosaltres  
Jn 3,5  veritat, en veritat jo et dic que,  a menos que un home no renasca de l’aigua 
Jn 3,8  part, i ous sa veu, mes no saps d’ a on ve, ni a on va. Lo mateix succeeix a  
Jn 3,8  sa veu, mes no saps d’a on ve, ni  a on va. Lo mateix succeeix a qualsevol  
Jn 3,8  ve, ni a on va. Lo mateix succeeix  a qualsevol home nat de l’Esperit. 9  
Jn 3,15  lo Fill de l’home sia alçat, 15  a fi de que tothom que creu en ell no  
Jn 3,16  que ha donat son unigènit Fill,  a fi de que tothom que creu en ell no  
Jn 3,17  no ha enviat son Fill al món per  a condemnar lo món, sinó perquè el món se  
Jn 3,20  avorreix la llum, i no s’acerca  a la llum per temor de que ses obres no  
Jn 3,21  Emperò qui obra veritat s’acerca  a la llum a fi de que ses obres sien  
Jn 3,21  obra veritat s’acerca a la llum  a fi de que ses obres sien descobertes,  
Jn 3,22  Jesús se n’anà ab sos deixebles  a la Judea. I allí s’estava ab ells i  
Jn 3,25  de Joan i els jueus tocant  a la purificació. 26 I anaren a Joan i li  
Jn 3,26  a la purificació. 26 I anaren  a Joan i li digueren: –Mestre, aquell que  
Jn 3,26  –Mestre, aquell que estava ab vós  a l’altra banda del Jordà, de qui vós  
Jn 3,26  veus aquí que bateja i tots van  a ell. 27 Joan respongué i digué: –L’home 
Jn 3,29  en peu i l’ou, s’omple de goig  a l’oir la veu de l’espòs. Aquest mon  
Jn 3,34  Déu és verdader, 34 perquè aquell  a qui Déu ha enviat, diu paraules de Déu,  
Jn 4,Tit  que ab eix motiu dóna lo Senyor  a sos deixebles. Cura milagrosament al  
Jn 4,3  3 deixà la Judea i se’n tornà  a Galilea. 4 I com hagués de passar per la 
Jn 4,5  de passar per la Samària, 5 vingué  a una ciutat de la Samària anomenada  
Jn 4,5  prop de l’heretat que donà Jacob  a son fill Josep. 6 I estava allí la font  
Jn 4,7 sexta. 7 Vingué una dona de Samària  a traure aigua. Jesús li digué: –Dóna’m  
Jn 4,8  8 (Puix los deixebles havien anat  a la ciutat a comprar què menjar.) 9  
Jn 4,8  deixebles havien anat a la ciutat  a comprar què menjar.) 9 Emperò aquesta  
Jn 4,9  tu, essent jueu, me demanes beure  a mi, que só samaritana? Puix los jueus no 
Jn 4,10 ’m beure”, tu li ho hauries demanat  a ell, i ell t’hauria donat aigua viva.  
Jn 4,14  una font d’aigua que rajarà fins  a la vida eterna. 15 La dona li digué:  
Jn 4,15  donau-me d’aqueixa aigua  a fi de que mai més tinga jo set, ni haja  
Jn 4,15  més tinga jo set, ni haja de venir  a traure-la. 16 Jesús li digué: –Vés,  
Jn 4,16  la. 16 Jesús li digué: –Vés, crida  a ton marit i torna aquí. 17 Respongué la  
Jn 4,20  dieu que Jerusalem és lo lloc  a on se deu adorar. 21 Jesús li digué:  
Jn 4,28  allí son càntir, se’n tornà  a la ciutat, i digué a la gent: 29 –Veniu  
Jn 4,28  se’n tornà a la ciutat, i digué  a la gent: 29 –Veniu a veure un home que  
Jn 4,29  i digué a la gent: 29 –Veniu  a veure un home que m’ha dit tot quant jo 
Jn 4,30  doncs, de la ciutat, i vingueren  a encontrar-lo. 31 Mentrestant los  
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Jn 4,33  33 Los deixebles se deien uns  a altres: –Si li haurà algú portat què  
Jn 4,34  d’aquell que m’ha enviat, per  a què dónia compliment a sa obra. 35 ¿No  
Jn 4,34  enviat, per a què dónia compliment  a sa obra. 35 ¿No dieu vosaltres que  
Jn 4,35  encara hi ha quatre mesos d’aquí  a la sega? Veus aquí jo us dic: alçau los  
Jn 4,35  los camps, que són ja blancs,  a punt de segar. 36 I aquell que sega rep  
Jn 4,36  i arreplega los fruits per  a la vida eterna, a fi de que gòsia així  
Jn 4,36  los fruits per a la vida eterna,  a fi de que gòsia així lo qui sembra com  
Jn 4,38  lo qui sega.” 38 Jo us he enviat  a segar lo que vosaltres no haveu  
Jn 4,40  ella havia fet. 40 I havent vingut  a ell los samaritans, li pregaren que es  
Jn 4,42  haver-lo oït parlar. 42 I deien  a la dona: –Ja no creem per lo que tu has  
Jn 4,43 dos dies, isqué d’allí i se n’anà  a Galilea. 44 Perquè lo mateix Jesús donà  
Jn 4,45  en sa pàtria. 45 Arribat, doncs,  a la Galilea, los galileus lo reberen  
Jn 4,45  perquè ells havien assistit també  a la festa. 46 I Jesús vingué novament a  
Jn 4,46  festa. 46 I Jesús vingué novament  a Canà de Galilea, a on havia convertit l’ 
Jn 4,46  vingué novament a Canà de Galilea,  a on havia convertit l’aigua en vi. I hi  
Jn 4,47 oït aquest que Jesús venia de Judea  a la Galilea, anà a trobar-lo i li  
Jn 4,47  venia de Judea a la Galilea, anà  a trobar-lo i li demanà que baixàs i  
Jn 4,47  i curàs son fill, puix estava per  a morir-se. 48 Jesús, doncs, li digué:  
Jn 4,51  I quan anava baixant, li isqueren  a l’encontre sos criats, dient que son  
Jn 4,52  millor, li respongueren: –Ahir  a les set lo deixà la febre. 53 I  
Jn 4,54  féu quan hagué vingut de Judea  a Galilea. 5,Tit Capítol V Jesús cura al  
Jn 5,Tit  i el Senyor alega contra ells,  a son favor, testimonis irrefragables. 1  
Jn 5,1  la festa dels jueus, Jesús pujà  a Jerusalem. 2 I en Jerusalem està la  
Jn 5,4  del Senyor baixava en cert temps  a la piscina i agitava l’aigua; i lo  
Jn 5,9  i prengué son llit i se posà  a caminar. I era aquell un dia de  
Jn 5,15  pitjor. 15 Aquest home se n’anà  a trobar als jueus i els contà que era  
Jn 5,16  aquest motiu los jueus perseguiren  a Jesús i cercaven com fer-lo morir,  
Jn 5,18  Déu era son pare, fent-se igual  a Déu. I així los respongué Jesús, dient:  
Jn 5,21  així també lo Fill dóna la vida  a qui li plau. 22 I ni el Pare judica a  
Jn 5,22 qui li plau. 22 I ni el Pare judica  a persona alguna, sinó que ha comès tot  
Jn 5,23 que ha comès tot judici al Fill, 23  a fi de que tots hónrien al Fill així com  
Jn 5,24  sinó que ha passat de mort  a vida. 25 En veritat, en veritat jo us  
Jn 5,29  hagen fet obres bones eixiran per  a ressuscitar a la vida, emperò los que  
Jn 5,29  bones eixiran per a ressuscitar  a la vida, emperò los que hagen fet obres  
Jn 5,29  hagen fet obres males eixiran per  a ressuscitar a sa condemnació. 30 »Jo de  
Jn 5,29  males eixiran per a ressuscitar  a sa condemnació. 30 »Jo de mi mateix no  
Jn 5,33  és verdader. 33 Vosaltres enviàreu  a Joan i ell donà testimoni a la veritat.  
Jn 5,33  a Joan i ell donà testimoni  a la veritat. 34 Emperò jo no prenc  
Jn 5,34  d’home, sinó que dic això  a fi de que siau salvos. 35 Ell era una  
Jn 5,36  les obres que el Pare m’ha donat  a complir, estes mateixes obres que jo faç 
Jn 5,38  en vosaltres, perquè no creeu  a aquell a qui ell ha enviat. 39  
Jn 5,38 vosaltres, perquè no creeu a aquell  a qui ell ha enviat. 39 Escodrinyau les  
Jn 5,40  de mi. 40 I no voleu venir  a mi perquè tingau vida. 41 »Jo no rebo  
Jn 5,46  confiau. 46 Puix si creguésseu  a Moisès, també me creuríeu a mi, perquè  
Jn 5,46  a Moisès, també me creuríeu  a mi, perquè ell escrigué de mi. 47 Mes si 
Jn 6,1  1 Després d’això passà Jesús  a l’altra part del mar de Galilea, que és 
Jn 6,3 que estaven malalts. 3 I Jesús pujà  a una muntanya i s’assentà allí ab sos  
Jn 6,5 que una gran multitud de gent venia  a ell, digué a Felip: –A on comprarem pans 
Jn 6,5 multitud de gent venia a ell, digué  a Felip: –A on comprarem pans per a què  
Jn 6,5  a Felip: –A on comprarem pans per  a què aquestos méngien? 6 Emperò deia això 
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Jn 6,6  méngien? 6 Emperò deia això per  a provar-lo, puix ell sabia lo que havia 
Jn 6,7  diners de pa no els basten per  a donar-ne un bocí a cada u. 8 Un de sos 
Jn 6,7 els basten per a donar-ne un bocí  a cada u. 8 Un de sos deixebles, que era  
Jn 6,12 Després que quedaren saciats, digué  a sos deixebles: –Recolliu los bocins que  
Jn 6,12  los bocins que han sobrat,  a fi de que no es pèrdia res. 13 Los  
Jn 6,15  sabent que havien de venir per  a portar-se-l’en a la força i fer-  
Jn 6,15  de venir per a portar-se-l’en  a la força i fer-lo rei, fugí tot sol  
Jn 6,15 -lo rei, fugí tot sol altra vegada  a la muntanya. 16 I arribada la tarda, sos 
Jn 6,16  la tarda, sos deixebles baixaren  a la vora del mar. 17 I havent-se’n  
Jn 6,17 ’n pujat en una barca, se n’anaren  a l’altre costat del mar, en Cafarnaüm. I 
Jn 6,17 nit, i Jesús encara no havia vingut  a ells. 18 I el mar començà a alborotar- 
Jn 6,18  vingut a ells. 18 I el mar començà  a alborotar-se per raó del gran vent que 
Jn 6,19 -i-cinc o trenta estadis, veuen  a Jesús que caminava sobre del mar i que  
Jn 6,19  sobre del mar i que s’acercava  a la barca, i tingueren temor. 20 Emperò  
Jn 6,21 lo en la barca, i esta arribà luego  a la terra a on ells anaven. 22 Al dia  
Jn 6,21  i esta arribà luego a la terra  a on ells anaven. 22 Al dia següent, la  
Jn 6,22  Al dia següent, la gent que estava  a l’altre costat del mar vegé que no hi  
Jn 6,24 tampoc sos deixebles, se’n pujaren  a les barques i vingueren a Cafarnaüm en  
Jn 6,24  pujaren a les barques i vingueren  a Cafarnaüm en busca d’ell. 25 I havent- 
Jn 6,25  d’ell. 25 I havent-lo encontrat  a l’altre costat del mar, li digueren:  
Jn 6,27  sinó per aquell que dura fins  a la vida eterna; lo qual vos donarà lo  
Jn 6,28  –Què farem nosaltres per  a fer les obres de Déu? 29 Respongué Jesús 
Jn 6,30  –Quin miracle, doncs, feu vós per  a què vejam i vos cregam? Quina obra feu  
Jn 6,31  segons està escrit: “Los donà  a menjar pa del cel.” 32 I Jesús los  
Jn 6,35 –Jo só lo pa de vida: aquell que ve  a mi no tindrà fam, i aquell que creu en  
Jn 6,37  Tot lo que el Pare me dóna, vindrà  a mi, i aquell que a mi vinga, no el  
Jn 6,37  me dóna, vindrà a mi, i aquell que  a mi vinga, no el llançaré fora. 38 Puix  
Jn 6,38  38 Puix he baixat del cel, no per  a fer ma voluntat, sinó la voluntat d’  
Jn 6,39  ha donat, sinó que ho ressuscítia  a l’últim dia. 40 I aquesta és la  
Jn 6,41  41 I els jueus se posaren llavors  a murmurar d’ell perquè havia dit: «Jo só 
Jn 6,44 entre vosaltres. 44 Ningú pot venir  a mi si no és que el pòrtia lo Pare que m’ 
Jn 6,45  que oigué i aprengué del Pare, ve  a mi. 46 No perquè algú haja vist al Pare, 
Jn 6,50  és lo pa que baixà del cel per  a què lo qui méngia d’ell no mòria. 51 Jo 
Jn 6,51  és ma carn, la que jo donaré per  a la vida del món. 52 I els jueus, doncs,  
Jn 6,52  dient: –Com pot aquest donar-nos  a menjar sa carn? 53 I Jesús los digué:  
Jn 6,57 visc per lo Pare, així qui em menja  a mi també viurà per mi. 58 Aquest és lo  
Jn 6,62  vegésseu pujar al Fill de l’home  a on antes estava? 63 L’Esperit és lo qui 
Jn 6,63  vivifica; la carn no aprofita per  a res. Les paraules que jo us dic, Esperit 
Jn 6,65  jo us he dit que ningú pot venir  a mi si mon Pare no l’hi concedeix. 66  
Jn 6,68 Pere, doncs, li respongué: –Senyor,  a qui anirem? Vós teniu paraules de vida  
Jn 6,70  respongué: –¿No só jo qui escollí  a vosaltres dotze?; i ab tot, un de  
Jn 7,Tit  7,Tit Capítol VII Va Jesús  a Jerusalem per la festa dels Tabernacles. 
Jn 7,Tit  Muda lo cor dels que venien  a prendre’l. És defensat per Nicodemus. 1 
Jn 7,3  –Parteix d’aquí i vés-te’n  a la Judea, a fi de que tos deixebles  
Jn 7,3  d’aquí i vés-te’n a la Judea,  a fi de que tos deixebles vegen les obres  
Jn 7,7  lo món no pot avorrir-vos, mes  a mi m’avorreix, perquè jo dono testimoni 
Jn 7,8  obres són males. 8 Pujau vosaltres  a eixa festa; jo no vaig encara a eixa  
Jn 7,8  a eixa festa; jo no vaig encara  a eixa festa, perquè mon temps no s’ha  
Jn 7,10  hagueren partit, ell marxà també  a la festa, no públicament sinó com d’  
Jn 7,22  sinó dels Pares), i circumcidau  a l’home en dissabte. 23 Si l’home rep  
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Jn 7,23  contra de mi per haver jo curat  a tot un home en dissabte? 24 No judiqueu  
Jn 7,27 27 Emperò aquest sabem nosaltres d’ a on és, mes quan vinga lo Cristo ningú  
Jn 7,27 quan vinga lo Cristo ningú sabrà d’ a on és ell. 28 I Jesús en lo temple anava 
Jn 7,28  –Vosaltres me coneixeu i sabeu d’ a on só jo; mes jo no he vingut de mi  
Jn 7,32  sacerdots enviaren ministres per  a prendre’l. 33 Mes Jesús los digué:  
Jn 7,33  poc de temps, i després me’n vaig  a aquell que m’ha enviat. 34 Vosaltres me 
Jn 7,34  buscareu i no em trobareu, i allà  a on jo só no hi podeu venir vosaltres. 35 
Jn 7,35  les nacions espargides per lo món  a predicar als gentils? 36 Què paraules  
Jn 7,36  cercareu i no em trobareu. I allà  a on só jo, vosaltres no hi podeu venir”?  
Jn 7,37  veu deia: –Si algú té set, vinga  a mi i bega. 38 Lo qui creu en mi, eixiran 
Jn 7,40  40 Per això molts del poble,  a l’oir d’ell estes paraules, deien:  
Jn 7,42  de David i del lloc de Betlem, d’ a on era David? 43 Així que lo poble  
Jn 7,50  50 Nicodemus, aquell mateix que  a la nit vingué a Jesús i era un d’ells,  
Jn 7,50  aquell mateix que a la nit vingué  a Jesús i era un d’ells, los digué: 51  
Jn 7,51  –¿Per ventura nostra Llei condemna  a ningú antes d’oir-lo i de saber lo  
Jn 7,53  53 En seguida se retirà cada qual  a sa pròpia casa. 8,Tit Capítol VIII  
Jn 8,Tit  VIII Deslliura Jesús de la mort  a una dona adúltera confundint a sos  
Jn 8,Tit mort a una dona adúltera confundint  a sos acusadors. Declara de vàries maneres 
Jn 8,Tit  de Déu, i respon ab gran mansuetud  a les blasfèmies dels jueus. 1 Jesús se n’ 
Jn 8,1  dels jueus. 1 Jesús se n’anà  a la muntanya de l’Oliverar. 2 I a l’  
Jn 8,2  a la muntanya de l’Oliverar. 2 I  a l’apuntar lo dia, tornà al temple; i  
Jn 8,2  al temple; i tot lo poble vingué  a ell i, assentant-se, los ensenyava. 3  
Jn 8,6 que li preguntaven tentant-lo per  a poder-lo acusar. Mes Jesús, inclinant  
Jn 8,8  -li la pedra. 8 I tornant-se  a inclinar, continuava a escriure en  
Jn 8,8 tornant-se a inclinar, continuava  a escriure en terra. 9 I oït això, i  
Jn 8,10  sinó la dona, li digué: –Dona,  a on són los que t’acusaven? Ningú t’ha  
Jn 8,12  no pèquies mai més. 12 Jesús tornà  a parlar-los dient: –Jo só la llum del  
Jn 8,12  la llum del món: lo qui em segueix  a mi no camina en les tenebres, sinó que  
Jn 8,14  és verídic, perquè jo sé d’ a on vinc i a on vaig; mes vosaltres no  
Jn 8,14  perquè jo sé d’a on vinc i  a on vaig; mes vosaltres no sabeu d’a on  
Jn 8,14  on vaig; mes vosaltres no sabeu d’ a on vinc ni a on vaig. 15 Vosaltres  
Jn 8,14  vosaltres no sabeu d’a on vinc ni  a on vaig. 15 Vosaltres judicau segons la  
Jn 8,15  segons la carn; jo no judico  a ningú. 16 I si judico, mon judici és  
Jn 8,19  Jesús respongué: –Ni em coneixeu  a mi ni a mon Pare. Si em coneguésseu a  
Jn 8,19  respongué: –Ni em coneixeu a mi ni  a mon Pare. Si em coneguésseu a mi, també  
Jn 8,19 mi ni a mon Pare. Si em coneguésseu  a mi, també coneixeríeu a mon Pare. 20  
Jn 8,19 coneguésseu a mi, també coneixeríeu  a mon Pare. 20 Jesús digué aquestes  
Jn 8,21  era arribada. 21 I Jesús los tornà  a dir: –Jo me’n vaig i vosaltres me  
Jn 8,21  i morireu en vostre pecat. Allà  a on jo vaig no podeu venir vosaltres. 22  
Jn 8,22  –¿Voldrà tal vegada matar-se  a si mateix i per això diu: “Allà a on jo  
Jn 8,22  a si mateix i per això diu: “Allà  a on jo vaig no podeu venir vosaltres”? 23 
Jn 8,40  buscau com llevar-me la vida,  a un home que us he dit la veritat que he  
Jn 8,42  vostre pare, certament m’amaríeu  a mi, puix jo he proceït i vingut de Déu;  
Jn 8,49  posseït del dimoni, sinó que honro  a mon Pare, i vosaltres me deshonrau a mi. 
Jn 8,49  mon Pare, i vosaltres me deshonrau  a mi. 50 I jo no cerco ma pròpia glòria:  
Jn 8,54  respongué: –Si jo em glorifico  a mi mateix, la meva glòria no és res. Mon 
Jn 8,57  encara cinquanta anys i has vist  a Abraham? 58 Jesús los respongué: –En  
Jn 9,Tit  9,Tit Capítol IX Jesús dóna vista  a un cego de naixement. Murmuren los  
Jn 9,11  es diu Jesús féu fang i l’aplicà  a mos ulls, i em digué: “Vés a la piscina  
Jn 9,11 aplicà a mos ulls, i em digué: “Vés  a la piscina de Siloè i renta’t.” Hi aní, 
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Jn 9,22 convinguts en traure de la sinagoga  a qualsevol que reconegués a Jesús per  
Jn 9,22 sinagoga a qualsevol que reconegués  a Jesús per Cristo. 23 Per això sos pares  
Jn 9,23  «Ja que té l’edat, preguntau-li  a ell.» 24 Cridaren, doncs, novament a l’ 
Jn 9,24  ell.» 24 Cridaren, doncs, novament  a l’home que havia estat cego i li  
Jn 9,24  cego i li digueren: –Glorifica  a Déu; nosaltres sabem que aquest home és  
Jn 9,26  cego ara hi veig. 26 Li tornaren  a dir: –Què et féu? Com t’obrí los ulls?  
Jn 9,27  ho diguí i vosaltres ho oiguéreu;  a què fi voleu oir-ho de nou? Voleu, tal 
Jn 9,29  de Moisès. 29 Sabem que Déu parlà  a Moisès; emperò aquest no sabem d’a on  
Jn 9,29 a Moisès; emperò aquest no sabem d’ a on és. 30 Respongué aquell home i els  
Jn 9,30  miracle, que vosaltres no sabeu d’ a on és aquest i, ab tot, ell ha obert mos 
Jn 9,31 pecadors, sinó que aquell que adora  a Déu i fa sa voluntat, aqueix és a qui  
Jn 9,31  a Déu i fa sa voluntat, aqueix és  a qui Déu ou. 32 Des de que el món és món  
Jn 9,32 jamai que ningú haja obert los ulls  a un cego de naixement. 33 Si aquest home  
Jn 9,36  i digué: –Qui és, Senyor, per  a què jo crega en ell? 37 I li digué  
Jn 9,39  l’adorà. 39 I Jesús digué: –Per  a exercir judici he vingut a est món, a fi 
Jn 9,39  –Per a exercir judici he vingut  a est món, a fi de que los que no hi  
Jn 9,39 exercir judici he vingut a est món,  a fi de que los que no hi veuen, vegen; i  
Jn 10,Tit  Los jueus prenen pedres per  a tirar-les-hi com a blasfemador,  
Jn 10,Tit  pedres per a tirar-les-hi com  a blasfemador, perquè deia que era Fill de 
Jn 10,3  pastor de les ovelles. 3 A est és  a qui lo porter obre, i les ovelles  
Jn 10,3  sa veu, i ell crida per son nom  a les ovelles pròpies i les guia defora. 4 
Jn 10,5  perquè coneixen sa veu. 5 Mes  a un estrany no el segueixen, sinó que  
Jn 10,10  10 Lo lladre no ve sinó per  a robar, i matar, i destruir. Jo he vingut 
Jn 10,10 matar, i destruir. Jo he vingut per  a què elles tinguen vida, i la tinguen ab  
Jn 10,14  mes ovelles, i elles me coneixen  a mi. 15 Així com lo Pare me coneix a mi,  
Jn 10,15 a mi. 15 Així com lo Pare me coneix  a mi, així jo conec al Pare, i dono ma  
Jn 10,17  m’ama, perquè jo dono ma vida per  a què puga prendre-la de nou. 18 Ningú  
Jn 10,24 de Salomó. 24 I els jueus vingueren  a son rodador i li deien: –Fins a quan has 
Jn 10,24  a son rodador i li deien: –Fins  a quan has de tenir nostre ànimo suspès?  
Jn 10,29  lo que m’ha donat és superior  a totes les coses, i ningú pot arrancar- 
Jn 10,35  sou déus”? 35 Si anomenà déus  a aquells a qui vingué la paraula de Déu,  
Jn 10,35 déus”? 35 Si anomenà déus a aquells  a qui vingué la paraula de Déu, i l’  
Jn 10,36 Escriptura no pot faltar, 36 de mi,  a qui lo Pare ha santificat i ha enviat al 
Jn 10,38 mes si les faç i no em voleu creure  a mi, creeu a les obres, a fi de que  
Jn 10,38  i no em voleu creure a mi, creeu  a les obres, a fi de que conegau i cregau  
Jn 10,38  creure a mi, creeu a les obres,  a fi de que conegau i cregau que lo Pare  
Jn 10,40  mans. 40 I se n’anà altra vegada  a l’altra part del Jordà, a aquell lloc a 
Jn 10,40  vegada a l’altra part del Jordà,  a aquell lloc a on primerament havia estat 
Jn 10,40 altra part del Jordà, a aquell lloc  a on primerament havia estat Joan  
Jn 10,41  allí. 41 I acudiren molts  a ell dient: –Joan no ha fet miracle  
Jn 11,Tit  Consell dels pontífices i fariseus  a on se resol la mort de Jesús i que ha de 
Jn 11,Tit  home per tots. Jesucrist se retira  a Efrem, ciutat de Galilea. 1 I hi havia  
Jn 11,3 germanes d’aquest, doncs, enviaren  a dir-li: –Senyor, mirau que aquell a  
Jn 11,3 dir-li: –Senyor, mirau que aquell  a qui vos amau està malalt. 4 I oint-ho  
Jn 11,4  sinó que és per la glòria de Déu,  a fi de que lo Fill de Déu sia glorificat  
Jn 11,5  per ella. 5 I Jesús amava  a Marta, i a sa germana Maria, i a  
Jn 11,5  ella. 5 I Jesús amava a Marta, i  a sa germana Maria, i a Làssaro. 6 Quan  
Jn 11,5  a Marta, i a sa germana Maria, i  a Làssaro. 6 Quan oigué, doncs, que aquest 
Jn 11,7  lloc. 7 I després d’això digué  a sos deixebles: –Anem altra vegada a la  
Jn 11,7 a sos deixebles: –Anem altra vegada  a la Judea. 8 Los deixebles li diuen:  
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Jn 11,11  amic Làssaro dorm, emperò jo vaig  a despertar-lo del somni. 12 I digueren  
Jn 11,15  de no haver-me trobat allí,  a fi de que cregau. Emperò anem a ell. 16  
Jn 11,15  a fi de que cregau. Emperò anem  a ell. 16 I Tomàs, anomenat Dídimo, digué  
Jn 11,16  16 I Tomàs, anomenat Dídimo, digué  a sos condeixebles: –Anem-hi també  
Jn 11,16  –Anem-hi també nosaltres,  a fi de morir ab ell. 17 Arribà, doncs,  
Jn 11,19  19 I molts jueus havien vingut  a Marta i a Maria per a consolar-les de  
Jn 11,19 molts jueus havien vingut a Marta i  a Maria per a consolar-les de la mort de 
Jn 11,19 havien vingut a Marta i a Maria per  a consolar-les de la mort de son germà.  
Jn 11,20  Marta oigué que Jesús venia, isqué  a rebre-lo, emperò Maria se quedà en  
Jn 11,21  se quedà en casa. 21 I Marta digué  a Jesús: –Senyor, si vós haguésseu estat  
Jn 11,22  ara que qualsevol cosa que demaneu  a Déu, Déu vos la concedirà. 23 Jesús li  
Jn 11,27  lo Fill de Déu viu, que ha vingut  a est món. 28 I dit això se n’anà i cridà 
Jn 11,28  això se n’anà i cridà secretament  a Maria, sa germana, dient-li: –Aquí  
Jn 11,29  I luego que ella ho oigué, s’alçà  a tota pressa i vingué a ell. 30 Perquè  
Jn 11,29  s’alçà a tota pressa i vingué  a ell. 30 Perquè Jesús no havia entrat  
Jn 11,30 que estava en aquell mateix paratge  a on Marta l’havia encontrat. 31 Mes los  
Jn 11,31  la seguiren dient: –Aquesta va  a la sepultura per a plorar allí. 32 I  
Jn 11,31  –Aquesta va a la sepultura per  a plorar allí. 32 I havent arribat Maria  
Jn 11,32  32 I havent arribat Maria al siti  a on estava Jesús, i veent-lo, se llançà 
Jn 11,32  Jesús, i veent-lo, se llançà  a sos peus i li digué: –Senyor, si vós  
Jn 11,42  gent que està al rodador de mi,  a fi de que creguen que vós m’haveu  
Jn 11,44  alta veu: –Làssaro, ix fora! 44 I  a l’instant isqué lo qui havia mort,  
Jn 11,45  molts dels jueus que havien vingut  a veure a Maria i a Marta, i que havien  
Jn 11,45  jueus que havien vingut a veure  a Maria i a Marta, i que havien vist lo  
Jn 11,45 que havien vingut a veure a Maria i  a Marta, i que havien vist lo que Jesús  
Jn 11,46  Emperò alguns d’ells se n’anaren  a trobar als fariseus i els contaren les  
Jn 11,52  tant per la nació, sinó també per  a congregar en un als fills de Déu que  
Jn 11,54 entre els jueus, sinó que es retirà  a un territori prop del desert, en la  
Jn 11,55  i molts d’aquella comarca pujaren  a Jerusalem antes de la Pasqua, per a  
Jn 11,55 a Jerusalem antes de la Pasqua, per  a purificar-se. 56 I cercaven a Jesús, i 
Jn 11,56 per a purificar-se. 56 I cercaven  a Jesús, i els que estaven en lo temple se 
Jn 11,56  estaven en lo temple se deien uns  a altres: –Què pensau? Per què no ha  
Jn 11,56  –Què pensau? Per què no ha vingut  a la festa? 57 I els pontífices i els  
Jn 11,57 donat l’ordre de que si algú sabia  a on era ell lo denunciàs per a fer-lo  
Jn 11,57 sabia a on era ell lo denunciàs per  a fer-lo prendre. 12,Tit Capítol XII  
Jn 12,Tit  Alguns gentils volen veure  a Jesús. Declara est que fins després de  
Jn 12,1  abans de la Pasqua vingué Jesús  a Betània, a on ell havia ressuscitat a  
Jn 12,1  la Pasqua vingué Jesús a Betània,  a on ell havia ressuscitat a Làssaro, que  
Jn 12,1 Betània, a on ell havia ressuscitat  a Làssaro, que havia mort. 2 Allí li  
Jn 12,2  i Làssaro era un dels que estaven  a taula ab ell. 3 I havent pres Maria una  
Jn 12,8  sempre los teniu ab vosaltres, mes  a mi no em teniu sempre. 9 I una gran  
Jn 12,9  no tant per Jesús, quant per  a veure a Làssaro, a qui havia ressuscitat 
Jn 12,9  tant per Jesús, quant per a veure  a Làssaro, a qui havia ressuscitat d’  
Jn 12,9 Jesús, quant per a veure a Làssaro,  a qui havia ressuscitat d’entre los  
Jn 12,10  resolgueren fer morir també  a Làssaro, 11 perquè molts jueus, per sa  
Jn 12,12  multitud de gent, que havia vingut  a la festa, havent sabut que Jesús venia a 
Jn 12,12 festa, havent sabut que Jesús venia  a Jerusalem, 13 prengueren rames de  
Jn 12,13  rames de palmers i eixiren  a rebre-lo, i cridaven: –Hosanna! Beneït 
Jn 12,15  15 «No témies, filla de Sion: mira  a ton rei que ve assentat sobre un pollí  
Jn 12,17  que es trobava ab Jesús quan cridà  a Làssaro del sepulcre i el ressuscità d’ 
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Jn 12,18  d’ell. 18 Per això isqué la turba  a rebre-lo, per haver oït que havia fet  
Jn 12,20 gentils dels que pujaren per adorar  a Déu en la festa. 21 Estos, doncs, s’  
Jn 12,21  21 Estos, doncs, s’acercaren  a Felip, natural de Betsaida, en Galilea,  
Jn 12,21  dient: –Senyor, voldríem veure  a Jesús. 22 Felip vingué a dir-ho a  
Jn 12,22  veure a Jesús. 22 Felip vingué  a dir-ho a Andreu, i Andreu i Felip  
Jn 12,22 a Jesús. 22 Felip vingué a dir-ho  a Andreu, i Andreu i Felip altra vegada ho 
Jn 12,22  i Felip altra vegada ho digueren  a Jesús. 23 I Jesús los respongué dient:  
Jn 12,25 vida en aquest món, la conserva per  a la vida eterna. 26 Si algú em serveix,  
Jn 12,26  em serveix, seguesca’m, que allí  a on jo só, allí estarà també mon sirvent; 
Jn 12,30  –Aquesta veu no ha vingut per  a mi, sinó per a vosaltres. 31 Ara és lo  
Jn 12,30 veu no ha vingut per a mi, sinó per  a vosaltres. 31 Ara és lo judici del món,  
Jn 12,32  jo fos elevat de la terra, atrauré  a tots envers mi. 33 Això ho deia per a  
Jn 12,33 tots envers mi. 33 Això ho deia per  a significar de quina mort havia de morir. 
Jn 12,35  doncs, mentres teniu llum, per  a què les tenebres no us sorprenguen, puix 
Jn 12,35  lo qui camina en tenebres no sap  a on va. 36 Mentres teniu llum, creeu en  
Jn 12,36  teniu llum, creeu en la llum, per  a què siau fills de la llum. Estes coses  
Jn 12,38  d’ells, no creien en ell; 38  a fi de que es complissen les paraules del 
Jn 12,38  qui ha cregut lo que ens ha oït  a nosaltres? I a qui lo braç del Senyor ha 
Jn 12,38  lo que ens ha oït a nosaltres? I  a qui lo braç del Senyor ha estat  
Jn 12,40  sos ulls i endurí son cor, per  a què no vegen ab los ulls ni comprenguen  
Jn 12,45  m’ha enviat. 45 I lo qui em veu  a mi veu al que m’ha enviat. 46 Jo, llum, 
Jn 12,46  46 Jo, llum, he vingut al món per  a què tot aquell que creu en mi no  
Jn 12,47 no el judico, puix no he vingut per  a judicar lo món sinó per a salvar lo món. 
Jn 12,47  per a judicar lo món sinó per  a salvar lo món. 48 Lo qui em desprècia i  
Jn 13,Tit  del Senyor. Jesús renta los peus  a sos deixebles. Prediu la traïció de  
Jn 13,3  havia vingut de Déu, i que tornava  a Déu, 4 s’alçà de la cena i, traent-se 
Jn 13,5  aigua en una conca, i començà  a rentar los peus dels deixebles i a  
Jn 13,5  a rentar los peus dels deixebles i  a eixugar-los ab la tovallola que tenia  
Jn 13,6 que tenia cenyida. 6 Arribà, doncs,  a Simó Pere, i Pere li diu: –Senyor, vós  
Jn 13,6  li diu: –Senyor, vós rentar-me  a mi los peus? 7 Respongué Jesús dient-  
Jn 13,12  i havent-se sentat novament  a taula, los digué: –¿Sabeu lo que he fet  
Jn 13,18  sé als que tinc elegits. Sinó per  a què es cúmplia l’Escriptura: “Aquell  
Jn 13,19  des d’ara, abans que esdevinga,  a fi de que quan succeesca cregau que só  
Jn 13,20  al que jo hauré enviat, me rep  a mi; i el qui em rep a mi, rep a aquell  
Jn 13,20  me rep a mi; i el qui em rep  a mi, rep a aquell que m’ha enviat. 21  
Jn 13,20 rep a mi; i el qui em rep a mi, rep  a aquell que m’ha enviat. 21 Havent Jesús 
Jn 13,22  deixebles, doncs, se miraven uns  a altres, dubtant de qui parlava. 23 I un  
Jn 13,23  parlava. 23 I un de sos deixebles,  a qui Jesús amava, estava reclinat en lo  
Jn 13,26  26 Jesús li respongué: –És aquell  a qui jo donaré pa sucat. I havent sucat  
Jn 13,26  I havent sucat lo pa, lo donà  a Judes, fill de Simó Iscariot. 27 I  
Jn 13,28  28 Emperò ningú dels que estaven  a taula comprengué lo fi per què li deia.  
Jn 13,29  dit: «Compra lo que necessitem per  a la festa», o que donàs alguna cosa als  
Jn 13,33  així com jo diguí als jueus: “Allà  a on jo vaig no hi podeu venir vosaltres”, 
Jn 13,33  així mateix vos ho dic ara  a vosaltres. 34 Vos dono un manament nou:  
Jn 13,36  36 Simó Pere li digué: –Senyor,  a on anau vós? Jesús li respongué: –Allà a 
Jn 13,36 anau vós? Jesús li respongué: –Allà  a on jo vaig, tu no pots seguir-me ara,  
Jn 14,Tit  Capítol XIV Plàtica de Jesucrist  a sos deixebles. 1 »Que no es pertúrbia  
Jn 14,2 així jo us ho hauria dit, puix vaig  a preparar lo lloc per a vosaltres. 3 I  
Jn 14,2  puix vaig a preparar lo lloc per  a vosaltres. 3 I quan me n’hauré anat i  
Jn 14,3  anat i hauré preparat lo lloc per  a vosaltres, tornaré i us prendré ab mi,  
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Jn 14,3  tornaré i us prendré ab mi, per  a què allà a on só jo estigueu també  
Jn 14,3  i us prendré ab mi, per a què allà  a on só jo estigueu també vosaltres. 4 I  
Jn 14,4  també vosaltres. 4 I ja sabeu  a on vaig, i sabeu també vosaltres lo  
Jn 14,5  5 Tomàs li digué: –Senyor no sabem  a on anau; ¿com podem, doncs, saber lo  
Jn 14,7  per mi. 7 Si m’haguésseu conegut  a mi, hauríeu conegut també a mon Pare; i  
Jn 14,7 conegut a mi, hauríeu conegut també  a mon Pare; i des d’ara lo coneixeu i l’ 
Jn 14,9 haveu conegut? Felip, lo qui em veu  a mi, veu també al Pare. Doncs, com dius:  
Jn 14,13  al Pare en mon nom, ho faré,  a fi de que el Pare sia glorificat en lo  
Jn 14,16  i vos donarà altre Consolador, per  a què habítia ab vosaltres eternament; 17  
Jn 14,17  17 ço és, l’Esperit de veritat,  a qui lo món no pot rebre, perquè no el  
Jn 14,18  18 No us deixaré òrfens: tornaré  a vosaltres. 19 Encara un poc de temps, i  
Jn 14,21  i jo l’amaré, i jo em manifestaré  a ell. 22 Judes, no l’Iscariot, li diu:  
Jn 14,22  per quina raó vos manifestareu  a nosaltres, i no al món? 23 Jesús  
Jn 14,23  i mon Pare l’amarà i vindrem  a ell, i farem mansió en ell. 24 Lo qui no 
Jn 14,28  que us diguí: “Me’n vaig, i torno  a vosaltres.” Si m’amàsseu, vos  
Jn 14,29  us ho dic ara abans que esdevinga,  a fi de que quan succeesca, cregau. 30 Ja  
Jn 14,31 món, mes no té res ab mi. 31 Emperò  a fi de que el món conega que jo amo al  
Jn 15,11 11 »Aquestes coses vos les he dites  a fi de que mon goig sia en vosaltres, i  
Jn 15,12  uns als altres com jo us he amat  a vosaltres. 13 Ningú pot tenir un amor  
Jn 15,15  no sap lo que fa son amo. Emperò  a vosaltres vos he apellidat amics, perquè 
Jn 15,15  apellidat amics, perquè us he fet  a saber quantes coses he oït de mon Pare.  
Jn 15,16  Pare. 16 No m’elegíreu vosaltres  a mi, sinó que jo us he elegit a  
Jn 15,16  a mi, sinó que jo us he elegit  a vosaltres, i vos he destinat per a què  
Jn 15,16  a vosaltres, i vos he destinat per  a què aneu i façau fruit, i vostre fruit  
Jn 15,16  fruit, i vostre fruit sia durader,  a fi de que qualsevol cosa que demaneu al  
Jn 15,17  que jo us mano és que us ameu uns  a altres. 18 »Si el món vos avorreix,  
Jn 15,18  vos avorreix, sabeu que primer que  a vosaltres, m’avorrí a mi. 19 Si fósseu  
Jn 15,18  primer que a vosaltres, m’avorrí  a mi. 19 Si fósseu del món, lo món vos  
Jn 15,19  del món, lo món vos amaria com  a cosa seva; mes com no sou del món, sinó  
Jn 15,20  que son amo.” Si m’han perseguit  a mi, també us han de perseguir a  
Jn 15,20  a mi, també us han de perseguir  a vosaltres; si han guardat mes paraules,  
Jn 15,23 de son pecat. 23 Lo qui m’avorreix  a mi, avorreix també a mon Pare. 24 Si jo  
Jn 15,23  m’avorreix a mi, avorreix també  a mon Pare. 24 Si jo no hagués fet entre  
Jn 15,24  les han vistes i m’han avorrit  a mi i a mon Pare, 25 a fi de que es  
Jn 15,24  han vistes i m’han avorrit a mi i  a mon Pare, 25 a fi de que es complís la  
Jn 15,25  han avorrit a mi i a mon Pare, 25  a fi de que es complís la paraula escrita  
Jn 16,1  coses vos les he dites per  a què no us escandaliseu. 2 Vos trauran de 
Jn 16,2 màtia creurà fer una cosa agradable  a Déu. 3 I vos tractaran d’aquesta manera 
Jn 16,3  perquè no han conegut al Pare ni  a mi. 4 Mes jo us he parlat aquestes coses 
Jn 16,4  jo us he parlat aquestes coses per  a què, quan vínguia l’hora, vos recordeu  
Jn 16,5 ab vosaltres. Emperò ara me’n vaig  a aquell que m’ha enviat; i ningú de  
Jn 16,7 me’n vaig, lo Consolador no vindrà  a vosaltres, mes si me’n vaig, vos l’  
Jn 16,17  emperò al cap de poc me tornareu  a veure”? I: “Perquè me’n vaig al Pare”?  
Jn 16,19  mes al cap de poc me tornareu  a veure.” 20 En veritat, en veritat vos  
Jn 16,21 hora; emperò tan prest com ha donat  a llum l’infant, ja no es recorda de sa  
Jn 16,22  veritat tristeses, mes jo tornaré  a veure-us, i vostre cor s’alegrarà i  
Jn 16,24  res en mon nom. Demanau i rebreu,  a fi de que vostre goig sia ple. 25  
Jn 16,33  33 Vos he dit aquestes coses per  a què tingau pau en mi. En lo món tindreu  
Jn 17,Tit  XVII Plegària afectuosa de Jesús  a son etern Pare. 1 Estes coses digué  
Jn 17,1  l’hora és arribada, glorificau  a vostre Fill, a fi de que vostre Fill vos 
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Jn 17,1 arribada, glorificau a vostre Fill,  a fi de que vostre Fill vos glorifíquia a  
Jn 17,1  de que vostre Fill vos glorifíquia  a vós, 2 com li haveu donat poder sobre  
Jn 17,2  donat poder sobre tota carn, per  a què dónia la vida eterna a tots aquells  
Jn 17,2  per a què dónia la vida eterna  a tots aquells que li haveu donat. 3 I  
Jn 17,3 és la vida eterna: que vos coneguen  a vós, sol Déu verdader, i a Jesucrist, a  
Jn 17,3 coneguen a vós, sol Déu verdader, i  a Jesucrist, a qui vós enviàreu. 4 Jo us  
Jn 17,3  sol Déu verdader, i a Jesucrist,  a qui vós enviàreu. 4 Jo us he glorificat  
Jn 17,11  queden en lo món, i jo vinc  a vós. Oh Pare sant!, guardau en vostre  
Jn 17,11  Pare sant!, guardau en vostre nom  a aquells que vós me donàreu, a fi de que  
Jn 17,11  nom a aquells que vós me donàreu,  a fi de que ells sien una mateixa cosa com 
Jn 17,12  sinó el fill de la perdició, per  a què es cúmplia l’Escriptura. 13 Emperò  
Jn 17,13  l’Escriptura. 13 Emperò ara vinc  a vós, i dic això estant encara en lo món, 
Jn 17,13 i dic això estant encara en lo món,  a fi de que tinguen goig complert en si  
Jn 17,18  al món, així jo els he enviat  a ells també al món. 19 I per ells jo em  
Jn 17,19  món. 19 I per ells jo em santifico  a fi de que ells sien també santificats en 
Jn 17,21  en mi per medi de sa paraula; 21  a fi de que tots sien una mateixa cosa,  
Jn 17,21  sien ells una cosa ab nosaltres,  a fi de que el món crega que vós m’haveu  
Jn 17,22  la glòria que vós me donàreu, per  a què ells sien una mateixa cosa, així com 
Jn 17,23  23 Jo en ells i vós en mi, per  a què ells sien fets perfets en una  
Jn 17,23  perfets en una mateixa cosa, i per  a què conega lo món que vós m’haveu  
Jn 17,23 i los haveu amat així com m’amàreu  a mi. 24 Pare, jo desitjo que aquells que  
Jn 17,24  m’haveu donat estiguen ab mi allà  a on jo só, per a què vègien ma glòria que 
Jn 17,24 estiguen ab mi allà a on jo só, per  a què vègien ma glòria que m’haveu donat, 
Jn 18,Tit  Fugen los apòstols. Pere nega  a Jesús. Interrogatori que li fan lo sumo  
Jn 18,1  coses, se n’anà ab sos deixebles  a l’altra banda del torrent Cedron, a on  
Jn 18,1  l’altra banda del torrent Cedron,  a on hi havia un hort, en lo qual entrà  
Jn 18,3  i per los fariseus, vingué  a est lloc ab llanternes, atxes i armes. 4 
Jn 18,8 dit que só jo. Si, doncs, me buscau  a mi, deixau anar aquestos. 9 Per a què es 
Jn 18,9  a mi, deixau anar aquestos. 9 Per  a què es complís la paraula que havia dit: 
Jn 18,9  que havia dit: «Pare, no he perdut  a ningú dels que vós me donàreu.» 10  
Jn 18,10  la desembeinà i, donant un cop  a un criat del pontífice, li tallà l’  
Jn 18,11  anomenava Malcos. 11 I Jesús digué  a Pere: –Torna l’espasa a la baina. Lo  
Jn 18,11  digué a Pere: –Torna l’espasa  a la baina. Lo calze que m’ha donat mon  
Jn 18,12  ministres dels jueus, prengueren  a Jesús i el lligaren. 13 I el conduïren  
Jn 18,13  13 I el conduïren primerament  a Anàs, perquè era sogre de Caifàs, que  
Jn 18,15  per lo poble. 15 Anaven seguint  a Jesús, Simó Pere i altre deixeble; i est 
Jn 18,16  del pontífice, isqué i parlà  a la portera, i introduí a Pere. 17 Doncs, 
Jn 18,16  i parlà a la portera, i introduí  a Pere. 17 Doncs, la sirventa que guardava 
Jn 18,17  que guardava la porta digué  a Pere: –No ets tu també dels deixebles d’ 
Jn 18,19  -se. 19 I el pontífice se posà  a fer preguntes a Jesús sobre sos  
Jn 18,19  pontífice se posà a fer preguntes  a Jesús sobre sos deixebles i sa doctrina. 
Jn 18,20  en la sinagoga i en lo temple,  a on concorren tots los jueus, i en secret 
Jn 18,22  que era allí donà una bufetada  a Jesús dient: –Així respons al pontífice? 
Jn 18,26  del pontífice, parent d’aquell  a qui Pere havia tallat l’orella: –Puix  
Jn 18,28  cantà lo gall. 28 Portaren després  a Jesús des de casa de Caifàs al pretori.  
Jn 18,28  lo pretori per no contaminar-se,  a fi de poder menjar la pasqua. 29 I Pilat 
Jn 18,31  no ens és permès donar la mort  a ningú. 32 Per a què es complís la  
Jn 18,32  donar la mort a ningú. 32 Per  a què es complís la paraula que Jesús  
Jn 18,33  de morir. 33 Tornà, doncs, Pilat  a entrar en lo pretori, i cridà a Jesús i  
Jn 18,33  a entrar en lo pretori, i cridà  a Jesús i li digué: –Ets tu lo rei dels  
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Jn 18,35  i els pontífices t’han entregat  a mi. Què has fet? 36 Respongué Jesús:  
Jn 18,36  que ma gent haurien peleat per  a què no caigués en mans dels jueus.  
Jn 18,37  nat, i per això he vingut al món,  a fi de donar testimoni a la veritat. Tot  
Jn 18,37  al món, a fi de donar testimoni  a la veritat. Tot aquell que és de la  
Jn 18,40  40 Llavors tots ells tornaren  a cridar dient: –No a est, sinó a  
Jn 18,40  ells tornaren a cridar dient: –No  a est, sinó a Barrabàs! I Barrabàs era un  
Jn 18,40  a cridar dient: –No a est, sinó  a Barrabàs! I Barrabàs era un lladre.  
Jn 19,1  de Jesús. 1 Llavors Pilat prengué  a Jesús i l’assotà. 2 I els soldats  
Jn 19,3  un manto de púrpura. 3 I venien  a ell i deien: –Salve, oh rei dels jueus!  
Jn 19,4  4 I altra vegada Pilat isqué  a fora, i els digué: –Veus aquí, jo us lo  
Jn 19,4 –Veus aquí, jo us lo trac fora, per  a què reconegau que no trobo en ell causa  
Jn 19,6  ministres lo vegeren, se posaren  a cridar dient: –Crucificau-lo,  
Jn 19,9 aquesta paraula temé més. 9 I tornà  a entrar en lo pretori i digué a Jesús:  
Jn 19,9  a entrar en lo pretori i digué  a Jesús: –D’a on ets, tu? Emperò Jesús no 
Jn 19,9  en lo pretori i digué a Jesús: –D’ a on ets, tu? Emperò Jesús no li tornà  
Jn 19,11  lo que aquell que m’ha entregat  a tu és reo de pecat més grave. 12 I des  
Jn 19,12 jueus cridaven dient: –Si llibertes  a est, no ets amic del Cèsar; puix tot  
Jn 19,13  havent oït estes paraules, tragué  a Jesús fora del pretori, i s’assentà en  
Jn 19,14  i digué als jueus: –Aquí teniu  a vostre rei! 15 Ells, emperò, cridaven:  
Jn 19,15 15 Ells, emperò, cridaven: –A fora,  a fora, crucificau-lo! Pilat los deia:  
Jn 19,15 lo! Pilat los deia: –Crucificaré jo  a vostre rei? Los pontífices responen: –No 
Jn 19,16  16 I llavors los l’entregà per  a què fos crucificat. I prengueren a Jesús 
Jn 19,16  a què fos crucificat. I prengueren  a Jesús i el tragueren fora. 17 I portant  
Jn 19,18  Calvari, i en hebreu Gòlgota, 18  a on lo crucificaren, i dos altres ab ell, 
Jn 19,18  i dos altres ab ell, l’un  a un costat, l’altre a l’altre, i Jesús  
Jn 19,18 ab ell, l’un a un costat, l’altre  a l’altre, i Jesús al mig. 19 I Pilat  
Jn 19,20  Jesús crucificat estava immediat  a la ciutat; i estava escrit en hebreu, en 
Jn 19,21 I els prínceps dels sacerdots deien  a Pilat: –No escrigau: “Rei dels jueus”,  
Jn 19,23  doncs, los soldats crucificat  a Jesús, prengueren sos vestits i ne feren 
Jn 19,24 entre si: –No la partim, sinó tirem  a sort per veure de qui serà. Per a què es 
Jn 19,24  a sort per veure de qui serà. Per  a què es complís l’Escriptura, que diu:  
Jn 19,24  mos vestits entre ells, i tiraren  a la sort ma túnica.» Això és lo que feren 
Jn 19,26  Magdalena. 26 I havent vist Jesús  a sa mare i al deixeble a qui ell amava,  
Jn 19,26  vist Jesús a sa mare i al deixeble  a qui ell amava, lo qual estava allí dret, 
Jn 19,26  lo qual estava allí dret, digué  a sa mare: –Dona, vet aquí ton fill! 27  
Jn 19,28  les coses estaven complertes, per  a què es complís l’Escriptura, digué:  
Jn 19,29  empapada en vinagre, li aplicaren  a la boca. 30 Jesús, tan prest com hagué  
Jn 19,31  esperit. 31 I per això los jueus,  a fi de que no quedassen los cossos en la  
Jn 19,31  era un gran dia, suplicaren  a Pilat que els trencassen les cames i els 
Jn 19,33  ab ell. 33 I havent vingut  a Jesús, i veent-lo ja mort, no li  
Jn 19,34  ab la llança li obrí lo costat, i  a l’instant isqué sang i aigua. 35 I qui  
Jn 19,35  i ell sap que diu la veritat,  a fi de que vosaltres ho cregau també. 36  
Jn 19,36  Puix aquestes coses succeïren per  a què es complís l’Escriptura: «No  
Jn 19,37  altra Escriptura diu: «Miraran  a aquell a qui traspassaren.» 38 Després  
Jn 19,37  Escriptura diu: «Miraran a aquell  a qui traspassaren.» 38 Després d’això,  
Jn 19,38  perquè temia als jueus, suplicà  a Pilat que li permetés traure d’allí lo  
Jn 19,39 que havia primerament vingut de nit  a trobar a Jesús, portant ab si com cosa  
Jn 19,39  primerament vingut de nit a trobar  a Jesús, portant ab si com cosa de cent  
Jn 19,40 ab los aromàtics en teles, conforme  a la costum que tenen d’enterrar los  
Jn 19,41  enterrar los jueus. 41 En lo lloc  a on fou crucificat hi havia un hort i, en 
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Jn 19,42  estava cerca lo sepulcre, posaren  a Jesús. 20,Tit Capítol XX Resurrecció de  
Jn 20,2  la pedra. 2 I corregué, i vingué  a Simó Pere i a aquell altre deixeble amat 
Jn 20,2  I corregué, i vingué a Simó Pere i  a aquell altre deixeble amat de Jesús, i  
Jn 20,2  lo Senyor del sepulcre, i no sabem  a on l’han posat. 3 Isqué, doncs, Pere i  
Jn 20,10 deixebles se n’anaren altra vegada  a sa casa. 11 Emperò Maria estava fora,  
Jn 20,12  i mirà en lo sepulcre, 12 i vegé  a dos àngels vestits de blanc sentats, un  
Jn 20,12 un al cap i altre als peus del siti  a on havia estat posat lo cos de Jesús. 13 
Jn 20,13  –És que se n’han portat d’aquí  a mon Senyor, i no sé a on l’han posat.  
Jn 20,13  d’aquí a mon Senyor, i no sé  a on l’han posat. 14 I havent dit això,  
Jn 20,14  dit això, se girà endetràs i vegé  a Jesús dret; emperò no coneixia que fos  
Jn 20,15 vós lo qui l’haveu tret, dieu-me  a on lo posàreu, i jo me’l ne portaré. 16 
Jn 20,17  tòquies, perquè no he pujat encara  a mon Pare; emperò vés a mos germans i  
Jn 20,17 pujat encara a mon Pare; emperò vés  a mos germans i digue’ls: “Jo me’n pujo  
Jn 20,17 germans i digue’ls: “Jo me’n pujo  a mon Pare i Pare vostre, mon Déu i Déu  
Jn 20,19  i m’ha dit estes coses.» 19 I  a la vesprada d’aquell mateix dia, que  
Jn 20,19  i estant tancades les portes d’ a on s’havien reunit los deixebles, per  
Jn 20,21 la vista del Senyor. 21 I els tornà  a dir: –La pau sia ab vosaltres. Com lo  
Jn 20,21 vosaltres. Com lo Pare m’ha enviat  a mi, així vos envio jo també a vosaltres. 
Jn 20,21  a mi, així vos envio jo també  a vosaltres. 22 Havent dit aquestes  
Jn 20,23  –Rebeu l’Esperit Sant. 23 Aquells  a qui vosaltres perdonareu los pecats,  
Jn 20,23  quedaran perdonats, i aquells  a qui vosaltres los retindreu, quedaran  
Jn 20,27  sia ab vosaltres. 27 Després diu  a Tomàs: –Posa aquí ton dit, i mira mes  
Jn 20,31  31 Emperò aquestos s’han escrit  a fi de que cregau que Jesús és lo Cristo, 
Jn 20,31 és lo Cristo, lo Fill de Déu, i per  a què creent tingau la vida en son nom.  
Jn 21,3  3 Los diu Simó Pere: –Me’n vaig  a pescar. Li responen ells: –Nosaltres  
Jn 21,6  6 Ell los digué: –Tirau lo filat  a la dreta de la barca, i encontrareu. L’ 
Jn 21,7 tenia. 7 Llavors lo deixeble aquell  a qui Jesús amava, digué a Pere: –És lo  
Jn 21,7  aquell a qui Jesús amava, digué  a Pere: –És lo Senyor. I Simó Pere, a  
Jn 21,7 a Pere: –És lo Senyor. I Simó Pere,  a penes oigué que era lo Senyor, se vestí  
Jn 21,8  8 I els demés deixebles vingueren  a la barca tirant lo filat ple de peixos  
Jn 21,11  cinquanta i tres peixos grans. I  a pesar de ser tants, no es rompé lo  
Jn 21,14  vegada que Jesús s’aparegué  a sos deixebles després d’haver  
Jn 21,15  Acabat, doncs, de dinar, Jesús diu  a Simó Pere: –Simó, fill de Joan, m’ames  
Jn 21,18  dic que quan eres jove te cenyies  a tu mateix i anaves allà a on volies, mes 
Jn 21,18  cenyies a tu mateix i anaves allà  a on volies, mes quan te faces vell,  
Jn 21,18 i un altre te cenyirà i et conduirà  a on no vulles. 19 Li digué això per a  
Jn 21,19  on no vulles. 19 Li digué això per  a indicar-li ab quina espècie de mort  
Jn 21,19 espècie de mort havia de glorificar  a Déu. I després d’això li anyadí:  
Jn 21,21  doncs, havent-lo vist, digué  a Jesús: –Senyor, i aquest què farà? 22 Li 
Jn 21,22 –Si jo vull que es quédia així fins  a ma vinguda, a tu què t’importa? Tu  
Jn 21,22  es quédia així fins a ma vinguda,  a tu què t’importa? Tu segueix-me. 23 I 
Jn 21,23 «Si jo vull que es quédia així fins  a ma vinguda, a tu què t’importa?» 24  
Jn 21,23  es quédia així fins a ma vinguda,  a tu què t’importa?» 24 Aquest és aquell  
Ac 1,Tit  del Senyor. Elecció de Maties per  a l’apostolat. 1 He parlat, oh Teòfilo,  
Ac 1,1  totes les coses que Jesús començà  a fer i ensenyar, 2 fins al dia en què,  
Ac 1,6  en aquest temps lo Regne  a Israel? 7 I els digué: –No us toca a  
Ac 1,7  Israel? 7 I els digué: –No us toca  a vosaltres lo saber lo temps o els  
Ac 1,8 tota la Judea, i la Samària, i fins  a l’extrem de la terra. 9 I havent dit  
Ac 1,9  9 I havent dit aquestes paraules,  a la vista d’ells fou elevat, i lo rebé  
Ac 1,9  i lo rebé un núvol que l’ocultà  a sos ulls. 10 I estant mirant al cel quan 
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Ac 1,12  al cel. 12 Llavors se’n tornaren  a Jerusalem des de la muntanya anomenada  
Ac 1,13  13 I quan entraren, pujaren  a una habitació alta, a on estaven Pere i  
Ac 1,13  pujaren a una habitació alta,  a on estaven Pere i Joan, Jaume i Andreu,  
Ac 1,16  lo guia d’aquells que prengueren  a Jesús. 17 Lo qual era contat ab  
Ac 1,19  espargides. 19 I fou notori  a tots los habitants de Jerusalem, de  
Ac 1,22 en què d’entre nosaltres fou rebut  a dalt, que un sia testimoni ab nosaltres  
Ac 1,23  de sa resurrecció. 23 I senyalaren  a dos: a Josep, que era anomenat Barsabàs, 
Ac 1,23 resurrecció. 23 I senyalaren a dos:  a Josep, que era anomenat Barsabàs, i  
Ac 1,23  i tenia per sobrenom lo Just, i  a Maties. 24 I orant digueren: –Vós,  
Ac 1,25  dos qual haveu elegit 25 per  a què ocúpia lo puesto en aquest ministeri 
Ac 1,25  caigué Judes per anar-se’n  a son lloc. 26 I tiraren sorts, i caigué  
Ac 1,26  I tiraren sorts, i caigué la sort  a Maties, i fou contat ab los onze  
Ac 2,2  de vent, que omplí tota la casa  a on estaven ells sentats. 3 I se’ls  
Ac 2,4  de l’Esperit Sant i començaren  a parlar en vàries llengües, com l’  
Ac 2,4  com l’Esperit Sant los donava  a parlar. 5 I llavors habitaven en  
Ac 2,12  -se los uns als altres: –Què ve  a ser això? 13 Emperò altres, burlant-  
Ac 2,14 sia-us açò notori i prestau oïdos  a mes paraules. 15 Puix aquestos no estan  
Ac 2,23  de vosaltres, com també sabeu, 23  a est, que per determinat consell i  
Ac 2,25  Senyor davant de mi, puix ell està  a ma dreta per a què jo no sia remogut. 26 
Ac 2,25 de mi, puix ell està a ma dreta per  a què jo no sia remogut. 26 Per això s’  
Ac 2,30  la carn, alçaria lo Cristo per  a sentar-lo en son trono, 31 preveent- 
Ac 2,34  i ab tot diu: »“Digué el Senyor  a mon Senyor: Assenta’t a ma dreta, 35  
Ac 2,34  el Senyor a mon Senyor: Assenta’t  a ma dreta, 35 mentres poso tos enemics  
Ac 2,35  35 mentres poso tos enemics per  a peanya de tos peus.” 36 »Sàpia, doncs,  
Ac 2,36  de cert tota la casa d’Israel que  a est Jesús, a qui vosaltres crucificàreu, 
Ac 2,36  la casa d’Israel que a est Jesús,  a qui vosaltres crucificàreu, Déu lo féu  
Ac 2,37  se compungiren de cor i digueren  a Pere i als demés apòstols: –Barons  
Ac 2,39  Sant. 39 Perquè la promesa és per  a vosaltres i per a vostres fills, i per a 
Ac 2,39 la promesa és per a vosaltres i per  a vostres fills, i per a tots los que  
Ac 2,39  i per a vostres fills, i per  a tots los que estan lluny, i per a quants 
Ac 2,39  a tots los que estan lluny, i per  a quants crídia a si lo Senyor, nostre  
Ac 2,39  estan lluny, i per a quants crídia  a si lo Senyor, nostre Déu. 40 I ab  
Ac 2,45  los repartien entre tots, conforme  a la necessitat de cada u. 46 I cada dia,  
Ac 2,47  i senzillès de cor, 47 alabant  a Déu i trobant gràcia en tota la gent. I  
Ac 2,47  tota la gent. I el Senyor anyadia  a la Iglésia cada dia aquells que havien  
Ac 3,Tit  III Un coix de naixement és curat  a la porta de la iglésia. Segon sermó de  
Ac 3,1  1 I pujaven al temple Pere i Joan  a l’oració de l’hora de nona. 2 I un  
Ac 3,2  portat allí i posat tots los dies  a la porta del temple anomenada l’  
Ac 3,2  temple anomenada l’Hermosa, per  a què demanàs almoina als que entraven en  
Ac 3,3  en lo temple. 3 Aquest, com vegés  a Pere i a Joan que anaven a entrar en lo  
Ac 3,3  3 Aquest, com vegés a Pere i  a Joan que anaven a entrar en lo temple,  
Ac 3,3  vegés a Pere i a Joan que anaven  a entrar en lo temple, demanava li  
Ac 3,8  temple caminant, saltant i alabant  a Déu. 9 I tothom lo veia caminar i alabar 
Ac 3,9 9 I tothom lo veia caminar i alabar  a Déu. 10 I coneixien que ell era lo  
Ac 3,10  ell era lo mateix que es sentava  a la porta Hermosa del temple a l’  
Ac 3,10  a la porta Hermosa del temple  a l’almoina, i quedaren plens d’espant i 
Ac 3,10 fora de si per lo que havia succeït  a aquell. 11 I tenint per la mà a Pere i a 
Ac 3,11  a aquell. 11 I tenint per la mà  a Pere i a Joan, vingué apressuradament a  
Ac 3,11  11 I tenint per la mà a Pere i  a Joan, vingué apressuradament a ells tot  
Ac 3,11  i a Joan, vingué apressuradament  a ells tot lo poble, atordit, al pòrtic  
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Ac 3,12  i poder haguéssem fet caminar  a aquest? 13 Lo Déu d’Abraham, i el Déu  
Ac 3,13 Déu de nostres pares, ha glorificat  a son Fill Jesús, a qui vosaltres  
Ac 3,13  ha glorificat a son Fill Jesús,  a qui vosaltres entregàreu i negàreu  
Ac 3,15  us donàs un homicida. 15 I matàreu  a l’autor de la vida, a qui Déu  
Ac 3,15 15 I matàreu a l’autor de la vida,  a qui Déu ressuscità d’entre els morts,  
Ac 3,16  la fe en son nom, ha fortalescut  a est, a qui vosaltres haveu vist, i  
Ac 3,16  en son nom, ha fortalescut a est,  a qui vosaltres haveu vist, i coneixeu; i  
Ac 3,16  li ha donat aquesta perfeta salut  a vista de tots vosaltres. 17 »I ara,  
Ac 3,19  ’s, doncs, i convertiu’s, per  a què us sien borrats vostres pecats, 20  
Ac 3,20 sien borrats vostres pecats, 20 per  a quan vinguen los temps del refrigeri  
Ac 3,22  d’entre vostres germans, com  a mi; a ell oireu en tot quant vos diga.  
Ac 3,22 d’entre vostres germans, com a mi;  a ell oireu en tot quant vos diga. 23 I  
Ac 3,23 succeirà que tota ànima que no oiga  a aquell profeta, serà exterminada del  
Ac 3,25 que Déu féu ab nostres pares, dient  a Abraham: “En ta descendència seran  
Ac 3,26  de la terra.” 26 Déu, ressuscitant  a son Fill Jesús, vos l’ha enviat  
Ac 3,26 Jesús, vos l’ha enviat primerament  a vosaltres, perquè us beneesca a fi de  
Ac 3,26  a vosaltres, perquè us beneesca  a fi de que cada u s’apàrtia de sa  
Ac 4,9  avui se’ns demana raó del bé fet  a un home malalt, per virtut de qui ha  
Ac 4,10  ha estat est curat, 10 sia notori  a tots vosaltres i a tot lo poble d’  
Ac 4,10  10 sia notori a tots vosaltres i  a tot lo poble d’Israel, que en nom de  
Ac 4,10 nostre Senyor Jesucrist de Nazaret,  a qui vosaltres crucificàreu, i a qui Déu  
Ac 4,10  a qui vosaltres crucificàreu, i  a qui Déu ressuscità d’entre els morts,  
Ac 4,16  entre si 16 dient: –Què els farem,  a aquestos homes? Perquè, que ha estat fet 
Ac 4,16  un miracle notable, és manifest  a tots los habitants de Jerusalem, i no ho 
Ac 4,17 los que d’aquí en avant no pàrlien  a ningun home en aquest nom. 18 I cridant  
Ac 4,19 –Si és just davant de Déu oir-vos  a vosaltres abans que a Déu, judicau-ho  
Ac 4,19 Déu oir-vos a vosaltres abans que  a Déu, judicau-ho vosaltres. 20 Puix no  
Ac 4,21 del poble, perquè tots glorificaven  a Déu per lo que havia succeït. 22 Puix l’ 
Ac 4,24  tots unànims alçaren la veu  a Déu, i digueren: «Senyor, vós sou lo qui 
Ac 4,26 la terra i els prínceps se juntaren  a una contra el Senyor i contra son  
Ac 4,27  contra ton sant infant Jesús,  a qui ungires, Herodes i Ponç Pilat, ab  
Ac 4,28  i els pobles d’Israel, 28 per  a fer lo que vostra mà i vostre consell  
Ac 4,29  mirau ses amenaces i concediu  a vostres servos que ab tota firmesa  
Ac 4,30  paraula, 30 extenent vostra mà  a curar les dolències i a que es facen  
Ac 4,30  vostra mà a curar les dolències i  a que es facen meravelles i prodigis en  
Ac 4,35  peus dels apòstols, i se repartia  a cada u segons lo que tenia menester. 36  
Ac 4,36  lo que tenia menester. 36 I Josep,  a qui els apòstols donaven lo sobrenom de  
Ac 5,3  per què Satanàs ha tentat ton cor,  a fi de que mentisses a l’Esperit Sant, i 
Ac 5,3  ton cor, a fi de que mentisses  a l’Esperit Sant, i defraudasses del preu 
Ac 5,4  que conservant-lo, quedava per  a tu, i venent-lo, lo tenies en ton  
Ac 5,4 cor? Tu no mentires als homes, sinó  a Déu! 5 Ananies, així que oigué estes  
Ac 5,7 -l’en, l’enterraren. 7 I d’allí  a tres hores entrà també sa muller, no  
Ac 5,9  –Per què us haveu concertat per  a tentar a l’Esperit del Senyor? Vet aquí 
Ac 5,9 què us haveu concertat per a tentar  a l’Esperit del Senyor? Vet aquí a la  
Ac 5,9  a l’Esperit del Senyor? Vet aquí  a la porta los peus dels que han enterrat  
Ac 5,9  los peus dels que han enterrat  a ton marit, i se te’n portaran a tu. 10  
Ac 5,9  a ton marit, i se te’n portaran  a tu. 10 A l’instant caigué davant de sos 
Ac 5,10 trobaren morta, i se la’n portaren  a enterrar ab son marit. 11 I sobrevingué  
Ac 5,15 els posaven en llits i lliteres per  a què al venir Pere almenos sa sombra  
Ac 5,16  de sos mals. 16 I acudia també  a Jerusalem molta gent de les ciutats  
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Ac 5,21  ab ell, convocaren lo Consell i  a tots los ancians dels fills d’Israel, i 
Ac 5,21  dels fills d’Israel, i enviaren  a la presó per a què els portassen. 22  
Ac 5,21  Israel, i enviaren a la presó per  a què els portassen. 22 Emperò quan anaren 
Ac 5,22  la presó no els trobaren, tornaren  a donar l’avís, 23 dient: –Certament  
Ac 5,25  –Mirau, aquells homes que posàreu  a la presó, són al temple i estan  
Ac 5,29  digueren: –És precís obeir  a Déu primer que als homes. 30 Lo Déu de  
Ac 5,30  Lo Déu de nostres pares ressuscità  a Jesús, a qui vosaltres matàreu penjant- 
Ac 5,30  nostres pares ressuscità a Jesús,  a qui vosaltres matàreu penjant-lo en un 
Ac 5,31  dreta per príncep i salvador, per  a donar arrepentiment a Israel i remissió  
Ac 5,31 salvador, per a donar arrepentiment  a Israel i remissió dels pecats. 32 I  
Ac 5,32  Esperit Sant, lo qual ha donat Déu  a tots los que l’obeeixen. 33 I quan  
Ac 5,35 d’Israel, teniu compte lo que anau  a fer ab aquestos homes. 36 Perquè antes  
Ac 5,39  i no sia que us trobeu fins  a combatre contra Déu. I es conformaren ab 
Ac 5,42  no cessaven d’ensenyar i predicar  a Jesucrist. 6,Tit Capítol VI Nombrament  
Ac 6,4 4 I nosaltres atendrem contínuament  a l’oració i a l’administració de la  
Ac 6,4 atendrem contínuament a l’oració i  a l’administració de la paraula. 5 I  
Ac 6,5  5 I agradà aquesta proposició  a tota la junta, i elegiren a Esteve, baró 
Ac 6,5  a tota la junta, i elegiren  a Esteve, baró ple de fe i de l’Esperit  
Ac 6,5  ple de fe i de l’Esperit Sant, i  a Felip, i a Procoro, i a Nicanor, i a  
Ac 6,5  i de l’Esperit Sant, i a Felip, i  a Procoro, i a Nicanor, i a Temon, i a  
Ac 6,5  Sant, i a Felip, i a Procoro, i  a Nicanor, i a Temon, i a Parmenas, i a  
Ac 6,5  Felip, i a Procoro, i a Nicanor, i  a Temon, i a Parmenas, i a Nicolau,  
Ac 6,5  Procoro, i a Nicanor, i a Temon, i  a Parmenas, i a Nicolau, prosèlit d’  
Ac 6,5 Nicanor, i a Temon, i a Parmenas, i  a Nicolau, prosèlit d’Antioquia. 6  
Ac 6,6  d’Antioquia. 6 Presentaren  a estos davant dels apòstols, los quals,  
Ac 6,7  multitud de sacerdots obeïa també  a la fe. 8 I Esteve, ple de gràcia i de  
Ac 6,9 de Cilícia i de l’Àsia, s’alçaren  a disputar ab Esteve. 10 Mes no podien  
Ac 6,10  Esteve. 10 Mes no podien resistir  a la sabiduria i a l’esperit ab què  
Ac 6,10 no podien resistir a la sabiduria i  a l’esperit ab què parlava. 11 Llavors  
Ac 6,11  què parlava. 11 Llavors subornaren  a alguns per a què diguessen que ells li  
Ac 6,11  11 Llavors subornaren a alguns per  a què diguessen que ells li havien oït dir 
Ac 7,2  Lo Déu de la glòria s’aparegué  a nostre pare Abraham quan era en  
Ac 7,3  ton país i de ta parentela i vine  a la terra que jo et mostraré. 4 »Llavors  
Ac 7,4  que morí son pare, lo trasladà  a esta terra, en què vosaltres ara  
Ac 7,5 que li donaria possessió d’ella, i  a sa descendència després d’ell, quan no  
Ac 7,6  estrangera, i que els reduirien  a esclavitud i els tractarien mal per  
Ac 7,7  anys. 7 “Mes jo judicaré al poble  a qui hagen servit”, digué Déu, i:  
Ac 7,8  de circumcisió. I engendrà així  a Isaac i el circumcidà al cap de vuit  
Ac 7,8  cap de vuit dies; i Isaac engendrà  a Jacob, i Jacob, als dotze patriarques. 9 
Ac 7,9  moguts d’enveja, vengueren  a Josep per a ser portat a Egipte. Mes Déu 
Ac 7,9  d’enveja, vengueren a Josep per  a ser portat a Egipte. Mes Déu era ab ell  
Ac 7,9  vengueren a Josep per a ser portat  a Egipte. Mes Déu era ab ell 10 i el  
Ac 7,12 hi havia blat en Egipte, envià allí  a nostres pares per la primera vegada. 13  
Ac 7,13  pares per la primera vegada. 13 I  a la segona, Josep fou conegut de sos  
Ac 7,13  germans i descobert son llinatge  a Faraó. 14 I enviant Josep, féu venir a  
Ac 7,14  14 I enviant Josep, féu venir  a son pare Jacob i a tota sa parentela,  
Ac 7,14 Josep, féu venir a son pare Jacob i  a tota sa parentela, que constava de  
Ac 7,15  -cinc persones. 15 I Jacob baixà  a Egipte, i morí ell i els nostres pares,  
Ac 7,16  pares, 16 i foren transportats  a Siquem, i posats en lo sepulcre que  
Ac 7,16  en lo sepulcre que Abraham comprà  a preu de plata dels fills d’Hemor, pare  
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Ac 7,17  de la promesa que Déu havia jurat  a Abraham, cresqué lo poble i se  
Ac 7,18 altre rei en Egipte que no coneixia  a Josep. 19 Aquell, usant d’astúcia  
Ac 7,19 astúcia contra nostra nació, afligí  a nostres pares fins a obligar-los a  
Ac 7,19  nació, afligí a nostres pares fins  a obligar-los a abandonar sos infants, a 
Ac 7,19  nostres pares fins a obligar-los  a abandonar sos infants, a fi de que no  
Ac 7,19  -los a abandonar sos infants,  a fi de que no visquessen. 20 En aquell  
Ac 7,20  temps nasqué Moisès, que fou grat  a Déu i per espai de tres mesos criat en  
Ac 7,21  la filla de Faraó i el crià com  a fill seu. 22 I Moisès fou instruït en  
Ac 7,23  paraules i en obres. 23 I arribat  a l’edat de quaranta anys, se li posà al  
Ac 7,23  anys, se li posà al cor lo visitar  a sos germans, los fills d’Israel. 24 I  
Ac 7,24 los fills d’Israel. 24 I com vegés  a un que era agraviat, lo defensà, i venjà 
Ac 7,24  al que sofria l’agravi matant  a l’egipci. 25 I ell pensava que sos  
Ac 7,26  per què us maltractau l’un  a l’altre? 27 »Emperò lo qui agraviava a  
Ac 7,27  altre? 27 »Emperò lo qui agraviava  a son proïsme se’l tragué de davant,  
Ac 7,27  de davant, dient: »–Qui t’ha fet  a tu príncep i jutge sobre nosaltres? 28  
Ac 7,28  vols matar-me com matares ahir  a l’egipci? 29 »I a aquestes paraules  
Ac 7,29 com matares ahir a l’egipci? 29 »I  a aquestes paraules fugí Moisès, i habità  
Ac 7,29  com un estrany en terra de Madian,  a on engendrà dos fills. 30 »I passats  
Ac 7,31  se meravellà d’aquesta visió, i  a l’acercar-se ell per a considerar-  
Ac 7,31  visió, i a l’acercar-se ell per  a considerar-la, sobrevingué una veu del 
Ac 7,32  Moisès, tremolant, no s’atrevia  a mirar. 33 Llavors lo Senyor li digué:  
Ac 7,33  calçat de tos peus, perquè lo lloc  a on estàs terra santa és. 34 He vist, he  
Ac 7,34  i he oït sos gemecs, i he baixat  a llibertar-los. Ara vine tu i t’  
Ac 7,34  -los. Ara vine tu i t’enviaré  a Egipte. 35 »A est Moisès, a qui ells  
Ac 7,35 enviaré a Egipte. 35 »A est Moisès,  a qui ells refusaren dient: “Qui t’ha fet 
Ac 7,35  “Qui t’ha fet príncep i jutge?”,  a est envià Déu per capità i redemptor per 
Ac 7,37  d’entre vostres germans, com jo;  a ell oireu.” 38 Aquest és aquell que  
Ac 7,38  lo qui rebé paraules de vida per  a donar-nos-les. 39 A qui no volgueren 
Ac 7,39  i ab sos cors se’n tornaren  a Egipte, 40 dient a Aaron: »–Feu-nos  
Ac 7,40  se’n tornaren a Egipte, 40 dient  a Aaron: »–Feu-nos déus que vagen davant 
Ac 7,41  aquells dies, i oferiren sacrifici  a l’ídol, i es regositjaven en les obres  
Ac 7,42  Déu s’apartà i els abandonà  a que servissen la milícia del cel, així  
Ac 7,44  així com ho ordenà Déu dient  a Moisès que el fes segons la forma que  
Ac 7,45  portaren baix la conducta de Josuè  a la possessió dels gentils, als quals Déu 
Ac 7,51  cor i d’orelles, resistiu sempre  a l’Esperit Sant; com feren vostres  
Ac 7,55  al cel vegé la glòria de Déu, i  a Jesús que estava en peu a la dreta de  
Ac 7,55 de Déu, i a Jesús que estava en peu  a la dreta de Déu. 56 I digué: –Aquí veig  
Ac 7,56  al Fill de l’home que està en peu  a la dreta de Déu. 57 Mes ells, exclamant  
Ac 7,57  de Déu. 57 Mes ells, exclamant  a grans veus, se taparen les orelles, i  
Ac 7,59  anomenat Saulo. 59 I apedregaven  a Esteve, que pregava i deia: –Senyor  
Ac 8,Tit  Iglésia. Felip predica en Samària,  a on són enviats Pere i Joan. Pecat comès  
Ac 8,Tit  per Simó lo Mago. Felip bateja  a l’eunuc d’Etiopia. 1 En aquell temps  
Ac 8,2  2 I uns homes piadosos portaren  a enterrar a Esteve, i feren gran condol  
Ac 8,2  homes piadosos portaren a enterrar  a Esteve, i feren gran condol sobre ell. 3 
Ac 8,4  dispersos transitaven d’una part  a l’altra anunciant la paraula de Déu. 5  
Ac 8,5  paraula de Déu. 5 I Felip, baixant  a una ciutat de Samària, los predicava a  
Ac 8,5  ciutat de Samària, los predicava  a Cristo. 6 I la gent escoltava ab atenció 
Ac 8,12  ab sa màgia. 12 Mes, havent cregut  a Felip, que els predicava del Regne de  
Ac 8,14  la paraula de Déu, los enviaren  a Pere i a Joan, 15 los quals, així que  
Ac 8,14  de Déu, los enviaren a Pere i  a Joan, 15 los quals, així que arribaren,  
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Ac 8,15  arribaren, feren oració per ells  a fi de que rebessen l’Esperit Sant. 16  
Ac 8,19  -me també aquesta potestat, per  a què tot aquell a qui jo impòsia les  
Ac 8,19  potestat, per a què tot aquell  a qui jo impòsia les mans, rèbia l’  
Ac 8,22  d’aquesta maldat teva, i prega  a Déu per si acàs te serà perdonat aquest  
Ac 8,24  Simó, digué: –Pregau vosaltres per  a mi al Senyor, per a què no vinga sobre  
Ac 8,24  vosaltres per a mi al Senyor, per  a què no vinga sobre mi ninguna cosa de  
Ac 8,25  paraula del Senyor, se’n tornaren  a Jerusalem i predicaven l’evangeli en  
Ac 8,26  26 I l’àngel del Senyor parlà  a Felip dient: –Alça’t i vés-te’n cap  
Ac 8,26 per la senda que baixa de Jerusalem  a Gaza, la qual està deserta. 27 I alçant  
Ac 8,29 Isaïes. 29 Llavors l’Esperit digué  a Felip: –Acosta’t, i arrima’t a est  
Ac 8,29  a Felip: –Acosta’t, i arrima’t  a est carro. 30 I Felip, acercant-se,  
Ac 8,31 algú que m’ho explíquia? I suplicà  a Felip que pujàs i s’assentàs ab ell. 32 
Ac 8,32  era aquest: «Fou portat com ovella  a l’escorxador; i com anyell mut davant  
Ac 8,34  la terra.» 34 I responent l’eunuc  a Felip, digué: –Te demano, ¿de qui digué  
Ac 8,36 I mentres anaven de camí, arribaren  a un lloc a on hi havia aigua, i digué l’ 
Ac 8,36 anaven de camí, arribaren a un lloc  a on hi havia aigua, i digué l’eunuc:  
Ac 8,39  l’Esperit del Senyor arrebatà  a Felip, i l’eunuc no el vegé més. I se  
Ac 8,40  I passant, predicava l’evangeli  a totes les ciutats, fins que arribà a  
Ac 8,40  totes les ciutats, fins que arribà  a Cesarea. 9,Tit Capítol IX Conversió de  
Ac 9,Tit  Predica després en Damasco. Va  a Jerusalem i és enviat a Tarso. Sant Pere 
Ac 9,Tit Damasco. Va a Jerusalem i és enviat  a Tarso. Sant Pere cura a Eneas i  
Ac 9,Tit i és enviat a Tarso. Sant Pere cura  a Eneas i ressuscita a Tabita. 1 Saulo,  
Ac 9,Tit Sant Pere cura a Eneas i ressuscita  a Tabita. 1 Saulo, doncs, respirant encara 
Ac 9,2 sacerdots, 2 i li demanà cartes per  a les sinagogues de Damasco, ab lo fi de  
Ac 9,2  Damasco, ab lo fi de portar presos  a Jerusalem a quants encontràs d’aquesta  
Ac 9,2  lo fi de portar presos a Jerusalem  a quants encontràs d’aquesta professió,  
Ac 9,5  el Senyor respongué: –Jo só Jesús,  a qui tu persegueixes. Cosa dura és tirar  
Ac 9,7  atordits, oient la veu i no veent  a ningú. 8 I Saulo s’alçà de terra, i  
Ac 9,11  Dret, i busca en casa de Judes  a un home de Tarso anomenat Saulo, perquè  
Ac 9,12  entrava i li imposava les mans per  a què recobràs la vista. 13 I respongué  
Ac 9,13  Ananies: –Senyor, he oït parlar  a molts d’aquest home, quant mal féu a  
Ac 9,13 molts d’aquest home, quant mal féu  a vostres sants en Jerusalem, 14 i aquí té 
Ac 9,14  prínceps dels sacerdots de prendre  a tots quants invoquen ton nom. 15 Emperò  
Ac 9,15  est és un vas escollit per mi per  a portar mon nom davant dels gentils, i  
Ac 9,17  que se t’aparegué en lo camí per  a on venies, m’ha enviat per a què  
Ac 9,17  per a on venies, m’ha enviat per  a què recòbries la vista i sies omplert de 
Ac 9,20 seguida predicava en les sinagogues  a Jesús, que est és lo Fill de Déu. 21 I  
Ac 9,21  nom, i per això vingué aquí per  a portar-los presos als prínceps dels  
Ac 9,23  jueus se juntaren en consell per  a donar-li la mort. 24 Emperò Saulo fou  
Ac 9,24  les portes de dia i de nit per  a donar-li la mort. 25 I els deixebles  
Ac 9,26  per la muralla. 26 I quan vingué  a Jerusalem, desitjava juntar-se ab los  
Ac 9,30  los germans, l’acompanyaren  a Cesarea i l’enviaren a Tarso. 31 La  
Ac 9,30  a Cesarea i l’enviaren  a Tarso. 31 La Iglésia, tenint llavors pau 
Ac 9,32  32 I succeí que, visitant Pere  a tothom, arribà als sants que habitaven  
Ac 9,34 te cura. Alça’t i plega el llit. I  a l’instant s’alçà. 35 I el vegeren tots 
Ac 9,38  -li que sens detenció anàs  a ells. 39 Llavors Pere s’alçà i anà ab  
Ac 9,39  I així que arribà, lo portaren  a l’aposento alt, i el rodejaren totes  
Ac 9,40  40 Mes Pere, havent fet eixir  a tothom defora, s’agenollà, pregà i,  
Ac 9,40  ’t! I ella obrí los ulls, i veent  a Pere, s’assentà. 41 I ell li donà la mà 
Ac 9,41 mà i l’alçà, i cridant als sants i  a les viudes, los la presentà viva. 42 I  
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Ac 10,Tit X Pere bateja al centurió Corneli i  a vàrios altres gentils parents i amics d’ 
Ac 10,2 caritats al poble, i estava pregant  a Déu contínuament. 3 Aquest vegé  
Ac 10,5  de Déu. 5 Envia, doncs, ara homes  a Jope i fes venir aquí a un tal Simó, per 
Ac 10,5  ara homes a Jope i fes venir aquí  a un tal Simó, per sobrenom Pere. 6 Aquest 
Ac 10,7  l’àngel que li parlava, cridà  a dos de sos domèstics i a un soldat  
Ac 10,7  cridà a dos de sos domèstics i  a un soldat temerós de Déu, d’aquells que 
Ac 10,8  -los contat tot això, los envià  a Jope. 9 I a l’endemà, anant ells per  
Ac 10,9  tot això, los envià a Jope. 9 I  a l’endemà, anant ells per son camí, i  
Ac 10,9  ja prop de la ciutat, pujà Pere  a dalt de la casa a fer oració envers l’  
Ac 10,9 ciutat, pujà Pere a dalt de la casa  a fer oració envers l’hora de sexta. 10 I 
Ac 10,11  les quatre puntes baixava del cel  a la terra, 12 en lo qual hi havia tota  
Ac 10,13  i aucells del cel. 13 I vingué  a ell una veu que li deia: –Alça’t, Pere, 
Ac 10,17  per la casa de Simó, arribaren  a la porta 18 i, havent trucat,  
Ac 10,22  d’un sant àngel de que et cridàs  a sa casa i que oigués tes paraules. 23  
Ac 10,23  fent-los entrar, los hospedà. I  a l’endemà, s’alçà i se n’anà ab ells;  
Ac 10,24  estava esperant, havent convidat  a sos parents i amics més íntims. 25 I  
Ac 10,25  I succeí que, quan Pere estava per  a entrar, isqué Corneli a rebre-lo i,  
Ac 10,25  estava per a entrar, isqué Corneli  a rebre-lo i, postrant-se a sos peus,  
Ac 10,25  a rebre-lo i, postrant-se  a sos peus, l’adorà. 26 Mes Pere l’alçà  
Ac 10,27  I entrà parlant ab ell i encontrà  a molts que s’havien reunit, 28 i els  
Ac 10,28  sabeu que és cosa abominable per  a un jueu lo juntar-se o acercar-se a  
Ac 10,28  jueu lo juntar-se o acercar-se  a un estranger; emperò Déu m’ha mostrat  
Ac 10,28  emperò Déu m’ha mostrat que  a ningun home anomenàs comú o impur. 29 I  
Ac 10,30  dejunant fins aquesta hora, i  a l’hora nona pregava en ma casa, quan  
Ac 10,32  davant de Déu. 32 Envia, doncs,  a Jope i fes cridar a Simó que té per  
Ac 10,32  Envia, doncs, a Jope i fes cridar  a Simó que té per sobrenom Pere: posa en  
Ac 10,33  parlarà.” 33 I tot seguit t’envií  a buscar, i tu has fet bé en venir. I ara  
Ac 10,33  estam en la presència de Déu per  a oir totes les coses que el Senyor t’ha  
Ac 10,38  del baptisme que predicà Joan; 38  a Jesús de Nazaret, com Déu l’ungí ab l’ 
Ac 10,38 poder, lo qual anà fent bé i curant  a tots los oprimits del dimoni, perquè Déu 
Ac 10,41  i volgué que es manifestàs, 41 no  a tot lo poble, sinó als testimonis que  
Ac 10,41  que Déu havia ordenat abans;  a nosaltres, que menjàrem i beguérem ab  
Ac 11,2 paraula de Déu. 2 I quan Pere passà  a Jerusalem disputaven contra d’ell los  
Ac 11,5  baixava del cel, i vingué fins  a mi. 6 I com jo l’estigués mirant i  
Ac 11,11  que luego arribaren tres barons  a la casa a on jo posava, enviats a mi des 
Ac 11,11  arribaren tres barons a la casa  a on jo posava, enviats a mi des de  
Ac 11,11  a la casa a on jo posava, enviats  a mi des de Cesarea. 12 I em digué l’  
Ac 11,13  davant i li digué: “Envia homes  a Jope i fes venir a Simó, per sobrenom  
Ac 11,13  “Envia homes a Jope i fes venir  a Simó, per sobrenom Pere, 14 lo qual te  
Ac 11,15 i tota ta casa.” 15 »I quan comencí  a parlar, l’Esperit Sant baixà sobre d’  
Ac 11,17  Esperit Sant.” 17 Puix si Déu donà  a aquells la mateixa gràcia que a  
Ac 11,17  a aquells la mateixa gràcia que  a nosaltres que creguérem en lo Senyor  
Ac 11,17  ¿qui era jo que pogués oposar-me  a Déu? 18 Oïdes estes coses, callaren, i  
Ac 11,18  coses, callaren, i glorificaren  a Déu dient: –Doncs Déu ha concedit també  
Ac 11,18 també arrepentiment als gentils per  a la vida. 19 I els altres que havien  
Ac 11,19 per causa d’Esteve, arribaren fins  a Fenícia, i Xipre, i Antioquia, no  
Ac 11,19  Antioquia, no predicant la paraula  a ningú sinó als jueus solament. 20 I  
Ac 11,20  de Xipre i de Cirene, los quals  a l’entrar en Antioquia parlaven també  
Ac 11,22  I arribà la fama d’aquestes coses  a oïdos de la iglésia que estava en  
Ac 11,22 que estava en Jerusalem, i enviaren  a Antioquia a Bernabé, 23 lo qual quan  
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Ac 11,22  Jerusalem, i enviaren a Antioquia  a Bernabé, 23 lo qual quan arribà i vegé  
Ac 11,23  Déu, s’omplí de goig, i exhortava  a tots que ab propòsit de cor  
Ac 11,25  25 I des d’allí marxà Bernabé  a Tarso en busca de Saulo, i quan l’hagué 
Ac 11,25  i quan l’hagué trobat lo conduí  a Antioquia. 26 I estigueren tot un any en 
Ac 11,27 aquestos dies baixaren de Jerusalem  a Antioquia uns profetes. 28 I alçant-se 
Ac 11,28  un d’ells, anomenat Àgabo, donava  a entendre per l’Esperit que hi havia d’ 
Ac 12,1  lo rei Herodes alçà la mà per  a maltractar a alguns de la Iglésia. 2 I  
Ac 12,1 Herodes alçà la mà per a maltractar  a alguns de la Iglésia. 2 I matà ab espasa 
Ac 12,2  de la Iglésia. 2 I matà ab espasa  a sant Jaume, germà de Joan. 3 I veent que 
Ac 12,3 veent que agradava als jueus, passà  a prendre també a Pere. Llavors eren los  
Ac 12,3  als jueus, passà a prendre també  a Pere. Llavors eren los dies dels Àzims.  
Ac 12,4  I havent-lo fet prendre, lo posà  a la presó i el féu guardar per quatre  
Ac 12,5  en la presó, la Iglésia pregava  a Déu per ell sens cessar. 6 I quan  
Ac 12,7  una llum en aquell lloc, i tocant  a Pere en lo costat, lo despertà i digué:  
Ac 12,10  i la segona guàrdia, arribaren  a la porta de ferro que va a la ciutat, la 
Ac 12,10  a la porta de ferro que va  a la ciutat, la que se’ls obrí per si  
Ac 12,12  12 I considerant això, se n’anà  a casa de Maria, mare de Joan, anomenat  
Ac 12,12 Maria, mare de Joan, anomenat Marc,  a on se trobaven molts congregats i en  
Ac 12,13  i en oració. 13 I trucant ell  a la porta del pati, una minyona anomenada 
Ac 12,13  una minyona anomenada Rode isqué  a escoltar. 14 I així que conegué la veu  
Ac 12,14  i donà la nova de que Pere estava  a la porta. 15 I ells li digueren: –Tu  
Ac 12,17  de la presó, i digué: –Feu-ho  a saber a Jaume i als germans. I eixint d’ 
Ac 12,17  presó, i digué: –Feu-ho a saber  a Jaume i als germans. I eixint d’allí se 
Ac 12,17 germans. I eixint d’allí se n’anà  a altre lloc. 18 I quan fou de dia hi  
Ac 12,19 -los la mort. I ell passà de Judea  a Cesarea, a on permanesqué. 20 I estava  
Ac 12,19  I ell passà de Judea a Cesarea,  a on permanesqué. 20 I estava aïrat contra 
Ac 12,20  Emperò ells, unànims, vingueren  a ell i, havent guanyat a Blasto, que era  
Ac 12,20  vingueren a ell i, havent guanyat  a Blasto, que era camarer del rei,  
Ac 12,23  Senyor, per quant no havia donat  a Déu honra. I espirà, menjat de cucs. 24  
Ac 12,25  son ministeri, prenent ab ells  a Joan, per sobrenom Marc. 13,Tit Capítol  
Ac 13,Tit  són enviats per l’Esperit Sant  a predicar als gentils. Conversió del  
Ac 13,Tit en Antioquia de Pisídia: converteix  a molts gentils i abandona als jueus  
Ac 13,2  Sant los digué: –Separau-me  a Saulo i a Bernabé per a l’obra a què  
Ac 13,2  los digué: –Separau-me a Saulo i  a Bernabé per a l’obra a què els he  
Ac 13,2  -me a Saulo i a Bernabé per  a l’obra a què els he destinat. 3 I quan  
Ac 13,2  a Saulo i a Bernabé per a l’obra  a què els he destinat. 3 I quan hagueren  
Ac 13,4  així per l’Esperit Sant, anaren  a Selèucia, i des d’allí navegaren a  
Ac 13,4 a Selèucia, i des d’allí navegaren  a Xipre. 5 I quan arribaren a Salamina,  
Ac 13,5  a Xipre. 5 I quan arribaren  a Salamina, predicaven la paraula de Déu  
Ac 13,5  dels jueus. I tenien també  a Joan en lo ministeri. 6 I havent  
Ac 13,6 havent atravessat tota la isla fins  a Pafo, trobaren un cert mago, profeta  
Ac 13,7  baró prudent. I est féu cridar  a Bernabé i a Saulo, puix tenia ganes d’  
Ac 13,7  I est féu cridar a Bernabé i  a Saulo, puix tenia ganes d’oir la  
Ac 13,11  i seràs cego, no veent lo sol fins  a cert temps. I luego caigué sobre ell  
Ac 13,11  i tenebres, i girant-se  a totes parts, cercava qui li donàs la mà. 
Ac 13,13  del Senyor. 13 I havent-se fet  a la vela des de Pafo, Pau i los que eren  
Ac 13,13 Pau i los que eren ab ell vingueren  a Perges de Pamfília. Emperò Joan,  
Ac 13,13  separant-se d’ells, se’n tornà  a Jerusalem. 14 I ells, passant de llarg  
Ac 13,14  de llarg en Perges, vingueren  a Antioquia de Pisídia, i havent entrat en 
Ac 13,15  prínceps de la sinagoga enviaren  a ells dient: –Barons germans, si teniu  
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Ac 13,16  –Barons d’Israel i els que temeu  a Déu, oïu: 17 Lo Déu del poble d’Israel  
Ac 13,17 17 Lo Déu del poble d’Israel elegí  a nostres pares i exaltà al poble, essent  
Ac 13,21  demanaren rei, i Déu los donà  a Saül, fill de Cis, baró de la tribu de  
Ac 13,22  I remogut aquest, los alçà per rei  a David, al qual donà testimoni dient:  
Ac 13,22  donà testimoni dient: »–He trobat  a David, fill de Jessè, home segons mon  
Ac 13,23  ha portat Déu lo Salvador Jesús  a Israel. 24 Havent Joan predicat abans de 
Ac 13,24  vinguda lo baptisme de penitència  a tot lo poble d’Israel. 25 I quan Joan  
Ac 13,25  Mes veus aquí, després de mi ve un  a qui jo no só digne de deslligar lo  
Ac 13,26  i los que entre vosaltres temeu  a Déu: a vosaltres és enviada la paraula  
Ac 13,26  que entre vosaltres temeu a Déu:  a vosaltres és enviada la paraula d’  
Ac 13,27  i sos prínceps, no coneixent  a est ni a les veus dels profetes que es  
Ac 13,27 sos prínceps, no coneixent a est ni  a les veus dels profetes que es llegeixen  
Ac 13,28  ninguna causa de mort, demanaren  a Pilat que li fos llevada la vida. 29 I  
Ac 13,31  juntament ab ell de la Galilea  a Jerusalem, los quals fins ara donen  
Ac 13,32  aquella promesa que fou feta  a nostres pares, 33 la qual certament Déu  
Ac 13,33  la qual certament Déu ha complert  a nosaltres, fills seus, ressuscitant a  
Ac 13,33 nosaltres, fills seus, ressuscitant  a Jesús, com també està escrit en lo salm  
Ac 13,34 ressuscitat d’entre els morts, per  a no tornar mai més a la corrupció, ho  
Ac 13,34  els morts, per a no tornar mai més  a la corrupció, ho digué d’aquesta  
Ac 13,34 fielment les misericòrdies promeses  a David.” 35 I per això diu també en altre 
Ac 13,36  David, després que hagué servit  a sa pròpia generació, segons la voluntat  
Ac 13,37  i vegé corrupció. 37 Mes aquell  a qui Déu ha ressuscitat d’entre els  
Ac 13,43  temerosos de Déu, seguiren  a Pau i a Bernabé, los quals ab ses raons  
Ac 13,43  temerosos de Déu, seguiren a Pau i  a Bernabé, los quals ab ses raons los  
Ac 13,43  quals ab ses raons los persuadien  a perseverar en la gràcia de Déu. 44 I al  
Ac 13,44  concorregué casi tota la ciutat  a oir la paraula de Déu. 45 Mes quan los  
Ac 13,48  havien estat predestinats per  a la vida eterna. 49 I la paraula del  
Ac 13,50  50 Emperò los jueus instigaren  a algunes dones devotes i iŀlustres i als  
Ac 13,51  peus contra d’ells, se n’anaren  a Iconi. 52 I els deixebles estaven plens  
Ac 14,Tit  i altres ciutats de Licaònia. Van  a Derbe i tornen a Antioquia de Síria. 1 I 
Ac 14,Tit  de Licaònia. Van a Derbe i tornen  a Antioquia de Síria. 1 I succeí en Iconi  
Ac 14,5  ab sos capitans s’amotinassen per  a ultrajar-los i apedregar-los, 6  
Ac 14,6  los, 6 entenent-ho ells, fugiren  a Listra i a Derbe, ciutats de Licaònia, i 
Ac 14,6  -ho ells, fugiren a Listra i  a Derbe, ciutats de Licaònia, i a tota  
Ac 14,6  i a Derbe, ciutats de Licaònia, i  a tota aquella comarca, i allí predicaven  
Ac 14,8  sentat. 8 Aquest oigué predicar  a Pau, lo qual, fixant en ell los ulls i  
Ac 14,8  los ulls i veent que tenia fe per  a ser curat, 9 digué en alta veu: –Alça’t 
Ac 14,10  de Licaònia: –Han baixat déus  a nosaltres en figura d’homes! 11 I  
Ac 14,11 en figura d’homes! 11 I anomenaven  a Bernabé, Júpiter, i a Pau, Mercuri,  
Ac 14,11  I anomenaven a Bernabé, Júpiter, i  a Pau, Mercuri, perquè est era lo qui  
Ac 14,12  lo sacerdot de Júpiter, que estava  a l’entrada de la ciutat, portant davant  
Ac 14,14  som mortals i homes semblants  a vosaltres, i vos predicam perquè d’  
Ac 14,15 qui en los sigles passats ha permès  a tots los gentils anar per sos camins. 16 
Ac 14,17  nostres cors. 17 I dient això,  a penes pogueren contenir al poble que  
Ac 14,17  contenir al poble que sacrificàs  a ells. 18 Emperò sobrevingueren alguns  
Ac 14,18  persuadiren al poble, i apedregant  a Pau lo tragueren arrastrant fora de la  
Ac 14,19  i al dia següent marxà ab Bernabé  a Derbes. 20 I havent predicat l’evangeli 
Ac 14,20  20 I havent predicat l’evangeli  a aquella ciutat i ensenyat a molts, se’n 
Ac 14,20  a aquella ciutat i ensenyat  a molts, se’n tornaren a Listra, i a  
Ac 14,20  i ensenyat a molts, se’n tornaren  a Listra, i a Iconi, i a Antioquia, 21  
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Ac 14,20 a molts, se’n tornaren a Listra, i  a Iconi, i a Antioquia, 21 confirmant los  
Ac 14,20 ’n tornaren a Listra, i a Iconi, i  a Antioquia, 21 confirmant los cors dels  
Ac 14,21  dels deixebles, exhortant-los  a perseverar en la fe i que ens és precís  
Ac 14,21  passar per moltes tribulacions per  a entrar en lo Regne de Déu. 22 I després  
Ac 14,23  I atravessant la Pisídia vingueren  a Pamfília. 24 I després que hagueren  
Ac 14,24  del Senyor en Perges, baixaren  a Atàlia. 25 I des d’allí navegaren a  
Ac 14,25  Atàlia. 25 I des d’allí navegaren  a Antioquia, d’a on havien estat  
Ac 14,25  d’allí navegaren a Antioquia, d’ a on havien estat recomanats a la gràcia  
Ac 14,25  d’a on havien estat recomanats  a la gràcia de Déu per a l’obra que  
Ac 14,25  recomanats a la gràcia de Déu per  a l’obra que havien acabat. 26 I havent  
Ac 15,2  i alguns dels altres passassen  a Jerusalem, als apòstols i presbíteros,  
Ac 15,3  gentils, i donaven gran contento  a tots los germans. 4 I quan arribaren a  
Ac 15,4  los germans. 4 I quan arribaren  a Jerusalem foren rebuts per la iglésia i  
Ac 15,4 per los apòstols i per los ancians,  a qui referien totes les coses que Déu  
Ac 15,8 cors, donà testimoni d’això donant  a ells l’Esperit Sant així com a  
Ac 15,8  a ells l’Esperit Sant així com  a nosaltres. 9 I no féu diferència entre  
Ac 15,10 la fe. 10 Doncs ara, per què tentau  a Déu posant un jou sobre el coll dels  
Ac 15,12  tota la multitud i escoltaven  a Bernabé i a Pau, que els contaven quant  
Ac 15,12  multitud i escoltaven a Bernabé i  a Pau, que els contaven quant grans  
Ac 15,14  Déu visità primer als gentils per  a prendre d’ells un poble per a son nom.  
Ac 15,14  per a prendre d’ells un poble per  a son nom. 15 I en això convenen les  
Ac 15,17  ses ruïnes i l’alçaré, 17 per  a què búsquien al Senyor los demés homes i 
Ac 15,19  als gentils que es converteixen  a Déu, 20 sinó que se’ls escriga que s’  
Ac 15,21 qui el predíquia en les sinagogues,  a on és llegit tots los dissabtes. 22  
Ac 15,22 barons d’entre ells i enviar-los  a Antioquia ab Pau i Bernabé: a Judes per  
Ac 15,22 -los a Antioquia ab Pau i Bernabé:  a Judes per sobrenom Barsabàs, i a Silas,  
Ac 15,22  a Judes per sobrenom Barsabàs, i  a Silas, barons principals entre los  
Ac 15,25 acord, elegir barons i enviar-los  a vosaltres ab nostres molt amats Bernabé  
Ac 15,27  Senyor Jesucrist. 27 Enviam també  a Judes i a Silas, los quals vos diran  
Ac 15,27  27 Enviam també a Judes i  a Silas, los quals vos diran també de  
Ac 15,28 lo mateix. 28 Perquè ha aparegut bé  a l’Esperit Sant i a nosaltres no imposar 
Ac 15,28  ha aparegut bé a l’Esperit Sant i  a nosaltres no imposar sobre vosaltres més 
Ac 15,30  d’aquesta manera, anaren  a Antioquia; i havent congregats los  
Ac 15,34  enviat. 34 Silas, emperò, tingué  a bé lo quedar-se allí, i Judes se’n  
Ac 15,34 -se allí, i Judes se’n tornà sol  a Jerusalem. 35 I Pau i Bernabé s’estaven 
Ac 15,36  I al cap d’alguns dies digué Pau  a Bernabé: –Tornem a visitar als germans  
Ac 15,36  dies digué Pau a Bernabé: –Tornem  a visitar als germans per totes les  
Ac 15,36  als germans per totes les ciutats  a on havem predicat la paraula del Senyor, 
Ac 15,36  predicat la paraula del Senyor,  a fi de veure com los va. 37 I Bernabé  
Ac 15,37  Bernabé volia portar-se’n també  a Joan, que tenia per sobrenom Marc. 38  
Ac 15,39  i Bernabé, havent-se’n portat  a Marc, navegà a Xipre. 40 I Pau, havent  
Ac 15,39  -se’n portat a Marc, navegà  a Xipre. 40 I Pau, havent elegit a Silas,  
Ac 15,40  a Xipre. 40 I Pau, havent elegit  a Silas, partí encomanat a la gràcia de  
Ac 15,40  elegit a Silas, partí encomanat  a la gràcia de Déu per los germans. 41 I  
Ac 16,Tit  XVI Pau en Listra. Circumcida  a Timoteu i se’l ne porta per company.  
Ac 16,Tit  Lluc se’ls junta en Tròada. Van  a Macedònia i arriben a Filipos. Conversió 
Ac 16,Tit  Tròada. Van a Macedònia i arriben  a Filipos. Conversió de Lídia. Pau i Silas 
Ac 16,Tit  Pau i Silas són assotats, posats  a la presó i llibertats. 1 I arriba a  
Ac 16,1 a la presó i llibertats. 1 I arriba  a Derbe i a Listra. I veus aquí que allí  
Ac 16,1  i llibertats. 1 I arriba a Derbe i  a Listra. I veus aquí que allí hi havia un 
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Ac 16,4  per les ciutats, los ensenyaven  a guardar los decrets que havien estat  
Ac 16,7  Àsia. 7 I després d’haver arribat  a Mísia, volien passar a Bitínia, mes  
Ac 16,7  arribat a Mísia, volien passar  a Bitínia, mes tampoc los ho permeté l’  
Ac 16,8  atravessat la Mísia, baixaren  a Tròada. 9 I una visió de nit s’aparegué 
Ac 16,9  9 I una visió de nit s’aparegué  a Pau: i estant de peus un home de  
Ac 16,9 Macedònia, li pregava dient: «Passa  a Macedònia i ajuda’ns.» 10 I luego que  
Ac 16,10  vist la visió, procuràrem anar  a Macedònia, cerciorats de que Déu nos  
Ac 16,10  de que Déu nos havia cridat per  a què els predicàssem l’evangeli. 11 Per  
Ac 16,11  nos en Tròada, navegàrem via recta  a Samotràcia, i al dia següent a Nàpols.  
Ac 16,11  a Samotràcia, i al dia següent  a Nàpols. 12 I des d’allí a Filipos, que  
Ac 16,12  següent a Nàpols. 12 I des d’allí  a Filipos, que és una colònia i la ciutat  
Ac 16,13  isquérem fora de la ciutat  a la vora del riu, a on s’acostumava fer  
Ac 16,13  de la ciutat a la vora del riu,  a on s’acostumava fer l’oració i,  
Ac 16,13  i, assentant-nos allí, parlàrem  a les dones que havien acudit allí. 14 I  
Ac 16,14 A la qual lo Senyor obrí lo cor per  a què atengués a les coses que deia Pau.  
Ac 16,14  obrí lo cor per a què atengués  a les coses que deia Pau. 15 I quan fou  
Ac 16,15 casa i quedau’s allí. I nos obligà  a això. 16 Succeí, doncs, que anant  
Ac 16,16  Succeí, doncs, que anant nosaltres  a l’oració se’ns féu a l’encontre una  
Ac 16,16  nosaltres a l’oració se’ns féu  a l’encontre una minyona que tenia  
Ac 16,16  de Piton i donava molt guany  a sos amos endevinant. 17 Ella, seguint a  
Ac 16,17  amos endevinant. 17 Ella, seguint  a Pau i a nosaltres, donava veus dient:  
Ac 16,17  17 Ella, seguint a Pau i  a nosaltres, donava veus dient: –Aquestos  
Ac 16,18 Pau, enfadant-se, se girà i digué  a l’esperit: –Te mano, en nom de  
Ac 16,19  esperança del seu guany, agafaren  a Pau i a Silas, i els portaren al  
Ac 16,19  del seu guany, agafaren a Pau i  a Silas, i els portaren al tribunal davant 
Ac 16,23 los donat molts assots, los ficaren  a la presó, manant a l’escarceller que  
Ac 16,23  los ficaren a la presó, manant  a l’escarceller que els guardàs ab  
Ac 16,25  i de peus al cep. 25 Emperò  a mitjanit, posats en oració Pau i Silas,  
Ac 16,25  en oració Pau i Silas, alabaven  a Déu, i els que estaven presos los oïen.  
Ac 16,30  –Senyors, què he de fer jo per  a salvar-me? 31 I ells li digueren:  
Ac 16,32  la paraula del Senyor, així com  a tots los que estaven en sa casa. 33 I  
Ac 16,34  família. 34 I havent-los conduït  a sa casa, los presentà la taula i s’  
Ac 16,35  de dia, los magistrats li enviaren  a dir per los aguasils: –Deixa anar  
Ac 16,35  los aguasils: –Deixa anar llibres  a eixos homes. 36 I l’escarceller donà  
Ac 16,36  I l’escarceller donà avís d’això  a Pau dient: –Los magistrats han enviat  
Ac 16,36  magistrats han enviat ordre per  a què us pòsia en llibertat: doncs, eixiu  
Ac 16,37  judici; essent romans nos posaren  a la presó; ¿i ara nos trauen fora en  
Ac 17,Tit  Predica en Berea, i és conduït  a Atenes, i parla en l’Areopago. 1 I quan 
Ac 17,1 per Amfípolis i Apolònia, arribaren  a Tessalònica, a on hi havia una sinagoga  
Ac 17,1  Apolònia, arribaren a Tessalònica,  a on hi havia una sinagoga de jueus. 2 I  
Ac 17,6 -los trobat, portaren ab violència  a Jason i alguns dels germans davant dels  
Ac 17,10  immediatament enviaren de nit  a Pau i a Silas a Berea, i quan arribaren  
Ac 17,10  enviaren de nit a Pau i  a Silas a Berea, i quan arribaren entraren 
Ac 17,10  enviaren de nit a Pau i a Silas  a Berea, i quan arribaren entraren en la  
Ac 17,13  la paraula de Déu, vingueren allí  a pertorbar i alborotar la multitud. 14 I  
Ac 17,14  germans immediatament feren eixir  a Pau per a què anàs envers lo mar; emperò 
Ac 17,14 immediatament feren eixir a Pau per  a què anàs envers lo mar; emperò Silas i  
Ac 17,15  allí. 15 I els que acompanyaven  a Pau lo conduïren fins a Atenes, i  
Ac 17,15  a Pau lo conduïren fins  a Atenes, i després d’haver rebut son  
Ac 17,15  d’haver rebut son mandato, per  a què Silas i Timoteu anassen luego ab  
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Ac 17,16 interior, veent la ciutat entregada  a la idolatria. 17 I per això disputava en 
Ac 17,19  19 I l’agafaren i el portaren  a l’Areopago dient: –¿No podrem saber què 
Ac 17,25  cosa, puix que ell mateix dóna  a tots vida i respiració i tota cosa; 26 i 
Ac 17,26  sol féu tot lo llinatge humà, per  a què habitàs sobre tota la cara de la  
Ac 17,27  els límits de sa habitació, 27 per  a què buscassen a Déu, si per ventura lo  
Ac 17,27  habitació, 27 per a què buscassen  a Déu, si per ventura lo podien tocar i  
Ac 17,29  que la divinitat és semblant no  a l’or, o plata, o pedra treballada ab  
Ac 17,30  d’aquesta ignorància, ara intima  a tots los homes en totes parts que s’  
Ac 17,31  ordenat, donant una prova certa  a tots ressuscitant-lo d’entre els  
Ac 18,Tit  És acusat al procònsol. Parteix  a Èfeso i torna a Jerusalem. Apolo és  
Ac 18,Tit  procònsol. Parteix a Èfeso i torna  a Jerusalem. Apolo és instruït per  
Ac 18,1  isqué Pau d’Atenes i se n’anà  a Corinto. 2 I trobant un jueu anomenat  
Ac 18,2  feia poc havia vingut d’Itàlia, i  a Prisciŀla, sa muller (puix Claudi havia  
Ac 18,2  Claudi havia manat eixir de Roma  a tots los jueus), se juntà ab ells. 3 I  
Ac 18,7  Déu, la casa del qual estava junt  a la sinagoga. 8 I Crispo, que era príncep 
Ac 18,9  eren batejats. 9 I digué lo Senyor  a Pau de nit en una visió: –No témies, ans 
Ac 18,10  ab tu, i ningú se t’arrimarà per  a danyar-te, puix tinc molta gent en  
Ac 18,12 l’Acaia, los jueus s’alçaren tots  a una contra Pau i el conduïren al  
Ac 18,13 persuadeix als homes que servesquen  a Déu contra la Llei. 14 I com Pau  
Ac 18,14  la Llei. 14 I com Pau començàs  a obrir sa boca, digué Gàlio als jueus:  
Ac 18,17  de la sinagoga, lo maltractaven  a colps davant del tribunal, sens que  
Ac 18,18  se dels germans, se n’anà per mar  a la Síria, i ab ell Prisciŀla i Aquila, i 
Ac 18,19  puix tenia vot. 19 I arribà  a Èfeso, i els deixà allí. I entrant en la 
Ac 18,21 que ve en Jerusalem; emperò tornaré  a veure-us, si Déu vol. I partí d’  
Ac 18,22  hagué desembarcat en Cesarea, pujà  a saludar a la iglésia, i des d’allí  
Ac 18,22  en Cesarea, pujà a saludar  a la iglésia, i des d’allí passà a  
Ac 18,22  a la iglésia, i des d’allí passà  a Antioquia. 23 I havent estat algun temps 
Ac 18,23  de Galàcia i la Frígia, confortant  a tots los deixebles. 24 I vingué a Èfeso  
Ac 18,24  a tots los deixebles. 24 I vingué  a Èfeso un jueu anomenat Apolo, natural d’ 
Ac 18,26  de Joan. 26 Aquest, doncs, començà  a parlar llibrement en la sinagoga. I quan 
Ac 18,26  ab ells, i l’instruïren més  a fondo en lo camí del Senyor. 27 I volent 
Ac 18,27  del Senyor. 27 I volent ell anar  a l’Acaia, los germans escrigueren  
Ac 19,Tit  19,Tit Capítol XIX Torna Pau  a Èfeso i bateja a vàrios que solament  
Ac 19,Tit  XIX Torna Pau a Èfeso i bateja  a vàrios que solament havien rebut lo  
Ac 19,1  les províncies altes, vingué  a Èfeso i, encontrant alguns deixebles, 2  
Ac 19,13  exorcistes que rodaven d’una part  a altra, provaren l’invocar lo nom del  
Ac 19,15  maligne respongué i digué: –Conec  a Jesús i sé qui és Pau, mes vosaltres,  
Ac 19,17  aquella casa. 17 I això fou notori  a tots los jueus i gentils que habitaven  
Ac 19,19  son valor, trobaren que pujava  a cinquanta mil denaris. 20 D’aqueix modo 
Ac 19,21  coses, proposà Pau en esperit anar  a Jerusalem atravessant la Macedònia i l’ 
Ac 19,22  jo veja Roma. 22 I havent enviat  a Macedònia a dos dels que l’assistien,  
Ac 19,22  22 I havent enviat a Macedònia  a dos dels que l’assistien, Timoteu i  
Ac 19,26  ab ses persuasions aquest Pau  a molta gent dient que no són déus los  
Ac 19,27  temple de la gran Diana i comència  a no fer-se cas de la majestat d’  
Ac 19,27 -se cas de la majestat d’aquella  a qui tota l’Àsia i el món adoren. 28 Oït 
Ac 19,29  tota la ciutat de confusió, i tots  a una envestiren ab ímpetu al teatro,  
Ac 19,29  ab ímpetu al teatro, arrebatant  a Gai i a Aristarc, macedonis companys de  
Ac 19,29  al teatro, arrebatant a Gai i  a Aristarc, macedonis companys de Pau. 30  
Ac 19,31  que eren amics seus, li enviaren  a dir que no es presentàs en lo teatro. 32 
Ac 19,32  i la major part no sabia per  a què s’havien aplegat. 33 I tragueren a  
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Ac 19,33  s’havien aplegat. 33 I tragueren  a Alexandre d’entre la turba, empenyant- 
Ac 19,34  que conegueren que era jueu, tots  a una per espai de dos hores, cridaren:  
Ac 19,35  la ciutat d’Èfeso dóna adoració  a la gran Diana, filla de Júpiter? 36  
Ac 20,Tit  la Macedònia, predica en Tròada  a on ressuscita a Eutic. Plàtica de Pau en 
Ac 20,Tit  predica en Tròada a on ressuscita  a Eutic. Plàtica de Pau en Milet. 1 I  
Ac 20,1 se despedí d’ells i partí per anar  a Macedònia. 2 I després d’haver  
Ac 20,2  ab moltes plàtiques, se’n vingué  a la Grècia, 3 a on permanesqué tres  
Ac 20,3  se’n vingué a la Grècia, 3  a on permanesqué tres mesos. I els jueus  
Ac 20,3  emboscades quan estava per navegar  a la Síria, i així determinà tornar-se  
Ac 20,6  dels dies dels Àzims nos férem  a la vela des de Filipos i arribàrem en  
Ac 20,6 de Filipos i arribàrem en cinc dies  a Tròada, a on ells eren, i ens  
Ac 20,6  i arribàrem en cinc dies a Tròada,  a on ells eren, i ens detinguérem allí set 
Ac 20,7  -se los deixebles juntat per  a partir lo pa, Pau, que havia de marxar  
Ac 20,7  ab ells, allargant la plàtica fins  a mitjanit. 8 I hi havia moltes llànties  
Ac 20,8  llànties en l’aposento superior  a on estaven congregats. 9 I un jove  
Ac 20,9  des del tercer pis de la casa  a baix, i l’alçaren mort. 10 I Pau baixà  
Ac 20,13  nosaltres nos embarcàrem i anàrem  a Asson per a rebre allí a Pau, puix així  
Ac 20,13 nos embarcàrem i anàrem a Asson per  a rebre allí a Pau, puix així ell ho havia 
Ac 20,13  i anàrem a Asson per a rebre allí  a Pau, puix així ell ho havia disposat  
Ac 20,13  disposat intentant fer lo viatge  a peu. 14 I havent-se juntat ab  
Ac 20,14  en Asson, lo prenguérem i anàrem  a Mitilene. 15 I navegant des d’allí, lo  
Ac 20,15  nos posàrem en frente de Quio, i  a l’altre dia prenguérem port en Samos, i 
Ac 20,15  en Samos, i al següent vinguérem  a Milet. 16 Perquè Pau s’havia proposat  
Ac 20,16  s’apressurava tot quant podia per  a celebrar en Jerusalem lo dia de  
Ac 20,17  17 I des de Milet envià  a Èfeso, cridant als ancians de la  
Ac 20,22  lligat de l’Esperit, me’n vaig  a Jerusalem, no sabent les coses que allí  
Ac 20,24  coses, ni estimo més ma vida que  a mi mateix, ab tal que acàbia ma carrera  
Ac 20,24  que he rebut del Senyor Jesús per  a donar testimoni de l’evangeli de la  
Ac 20,28  Sant vos ha posat per bisbes per  a governar la Iglésia de Déu, la qual ell  
Ac 20,30  que parlaran coses perverses per  a portar-se’n deixebles tras de si. 31  
Ac 20,31 nit i dia d’amonestar ab llàgrimes  a cada u de vosaltres. 32 »I ara vos  
Ac 20,32  vosaltres. 32 »I ara vos encomano  a Déu i a la paraula de sa gràcia, a  
Ac 20,32  32 »I ara vos encomano a Déu i  a la paraula de sa gràcia, a aquell que és 
Ac 20,32  a Déu i a la paraula de sa gràcia,  a aquell que és poderós per a edificar i  
Ac 20,32 gràcia, a aquell que és poderós per  a edificar i donar-vos herència entre  
Ac 20,34  subministrat les coses necessàries  a mi i als que estaven ab mi. 35 Jo us he  
Ac 20,38 no veurien més sa cara. I l’anaren  a acompanyar fins a la barca. 21,Tit  
Ac 20,38 cara. I l’anaren a acompanyar fins  a la barca. 21,Tit Capítol XXI Viatge de  
Ac 21,Tit  21,Tit Capítol XXI Viatge de Pau  a Jerusalem. Lo profeta Àgabo li prediu  
Ac 21,1  tribú Lísias. 1 I havent-nos fet  a la vela després que ens separàrem d’  
Ac 21,1 separàrem d’ells, anàrem via recta  a Coos, i al dia següent a Rodes, i des d’ 
Ac 21,1  via recta a Coos, i al dia següent  a Rodes, i des d’allí a Pàtara. 2 I  
Ac 21,1  dia següent a Rodes, i des d’allí  a Pàtara. 2 I havent trobat una barca que  
Ac 21,2 havent trobat una barca que passava  a Fenícia, entràrem en ella i ens férem a  
Ac 21,2  entràrem en ella i ens férem  a la vela. 3 I quan haguérem arribat a  
Ac 21,3  la vela. 3 I quan haguérem arribat  a Xipre, deixant-lo a mà esquerra,  
Ac 21,3  arribat a Xipre, deixant-lo  a mà esquerra, navegàrem ab rumbo a Síria, 
Ac 21,3  a mà esquerra, navegàrem ab rumbo  a Síria, i arribàrem a Tiro, a on la barca 
Ac 21,3  ab rumbo a Síria, i arribàrem  a Tiro, a on la barca havia de deixar lo  
Ac 21,3  rumbo a Síria, i arribàrem a Tiro,  a on la barca havia de deixar lo càrrec. 4 
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Ac 21,4  allí set dies; los quals deien  a Pau, per medi de l’Esperit, que no  
Ac 21,4  medi de l’Esperit, que no pujàs  a Jerusalem. 5 I passats aquestos dies  
Ac 21,5 tots ab ses dones i criatures, fins  a fora de la ciutat, i agenollats en la  
Ac 21,6  en la barca, i ells se’n tornaren  a ses cases. 7 I nosaltres, conclosa  
Ac 21,7  nostra navegació, passàrem de Tiro  a Ptolemaida, i havent saludat als  
Ac 21,8 següent, partint d’allí, arribàrem  a Cesarea. I entrant en casa de Felip, l’ 
Ac 21,11  Àgabo, 11 lo qual, així com vingué  a nosaltres, prengué lo cenyidor de Pau i, 
Ac 21,12  lloc, li pregàvem que no pujàs  a Jerusalem. 13 Llavors Pau respongué  
Ac 21,13  jo estic aparellat no solament per  a ser lligat, sinó també per a morir en  
Ac 21,13  per a ser lligat, sinó també per  a morir en Jerusalem per lo nom del Senyor 
Ac 21,15 nos preparat per lo viatge, pujàrem  a Jerusalem. 16 I alguns dels deixebles  
Ac 21,16 antic de Xipre anomenat Mnason, per  a què ens hospedàs en sa casa. 17 I quan  
Ac 21,17  en sa casa. 17 I quan arribàrem  a Jerusalem, los germans nos reberen ab  
Ac 21,18  ab nosaltres en casa de Jaume,  a on se juntaren tots los ancians. 19 I  
Ac 21,20  quan ells ho oigueren glorificaven  a Déu i li digueren: –Tu veus, germà,  
Ac 21,21  zelosos de la Llei. 21 I han oït  a dir de tu que ensenyes als jueus que  
Ac 21,21  entre els gentils l’abandonar  a Moisès dient que no han de circumcidar a 
Ac 21,21  dient que no han de circumcidar  a sos fills, ni caminar segons los  
Ac 21,23  vingut. 23 Fes, doncs, lo que anam  a dir-te: “Aquí tenim quatre barons que  
Ac 21,24  ab ells, i fes-los lo gasto per  a què s’afèitien lo cap, i sabrà tothom  
Ac 21,26  lo dia següent en lo temple, fent  a saber lo compliment dels dies de la  
Ac 21,27  vegeren en lo temple, alborotaren  a tot lo poble, i el prengueren cridant:  
Ac 21,28 l’home que per totes parts ensenya  a tothom contra lo poble, i contra la  
Ac 21,29  vist anar ab ell per la ciutat  a Tròfim d’Èfeso i cregueren que Pau l’  
Ac 21,30  s’amotinà tot lo poble. I prenent  a Pau, lo tragueren arrastrant fora del  
Ac 21,32  soldats i centurions i corregué  a ells, los quals així que vegeren al  
Ac 21,32 als soldats, cessaren de maltractar  a Pau. 33 Llavors, arribant lo tribú, lo  
Ac 21,34  l’alborot, manà que el portassen  a la fortalesa. 35 I quan arribà a les  
Ac 21,35  a la fortalesa. 35 I quan arribà  a les grades fou precís que els soldats lo 
Ac 21,35  els soldats lo portassen en pes,  a causa de la violència del poble. 36  
Ac 21,37  -lo. 37 I quan començaven ja  a ficar a Pau en la fortalesa, digué al  
Ac 21,37 lo. 37 I quan començaven ja a ficar  a Pau en la fortalesa, digué al tribú:  
Ac 22,1  germans i pares, oïu lo que vaig  a dir-vos en ma defensa. 2 I quan  
Ac 22,3  als peus de Gamaliel, conforme  a la veritat de la Llei de nostres pares,  
Ac 22,4  4 I he prosseguit aquest camí fins  a la mort, lligant i posant a la presó  
Ac 22,4  fins a la mort, lligant i posant  a la presó homes i dones, 5 com lo príncep 
Ac 22,5  cartes per als germans, anava jo  a Damasco ab lo fi de portar-los lligats 
Ac 22,5 de portar-los lligats des d’allí  a Jerusalem, per a què fossen castigats. 6 
Ac 22,5  des d’allí a Jerusalem, per  a què fossen castigats. 6 »I succeí que  
Ac 22,8 em digué: »–Jo só Jesús de Nazaret,  a qui tu persegueixes. 9 »I els que eren  
Ac 22,10  me respongué: »–Alça’t i vés  a Damasco, i allí se’t dirà tot lo que et 
Ac 22,13  jueus que residien allí, 13 venint  a mi i posant-se’m davant, digué:  
Ac 22,14 nostres pares t’ha predestinat per  a què coneguesses sa voluntat i vegesses  
Ac 22,17  nom. 17 »I succeí que, quan torní  a Jerusalem i estava fent oració en lo  
Ac 22,22  22 I l’estigueren escoltant fins  a esta paraula; emperò llavors alçaren lo  
Ac 22,22  lo crit dient: –Trau fora del món  a semblant home, perquè no és just que  
Ac 22,23  de si sos vestits, i tirassen pols  a l’aire, 24 lo tribú manà ficar-lo a  
Ac 22,24  aire, 24 lo tribú manà ficar-lo  a la fortalesa i donar-li turment  
Ac 22,24  -li turment assotant-lo, per  a saber per quina causa clamaven així  
Ac 22,25  que estava allí: –Vos és lícit  a vosaltres assotar a un home romà i sens  
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Ac 22,25  –Vos és lícit a vosaltres assotar  a un home romà i sens ésser condemnat? 26  
Ac 22,26  donà avís dient: –Mira lo que vas  a fer, perquè aquest home és ciutadà romà. 
Ac 22,30  i tot lo Consell, i traent  a Pau, lo presentà enmig d’ells. 23,Tit  
Ac 23,Tit  Lísias l’envia ab escolta militar  a Cesarea, a Fèlix, governador romà, a fi  
Ac 23,Tit envia ab escolta militar a Cesarea,  a Fèlix, governador romà, a fi de  
Ac 23,Tit  Cesarea, a Fèlix, governador romà,  a fi de deslliurar-lo d’una conjuració  
Ac 23,3  Pau li digué: –Déu te ferirà  a tu, paret emblanquinada! ¿Tu estàs  
Ac 23,3 emblanquinada! ¿Tu estàs sentat per  a judicar-me segons la Llei, i me manes  
Ac 23,10  lo tribú que ells no despedaçassen  a Pau, manà venir als soldats i que el  
Ac 23,10  del mig d’ells i que el portassen  a la fortalesa. 11 I a la nit següent se  
Ac 23,11  el portassen a la fortalesa. 11 I  a la nit següent se li aparegué lo Senyor  
Ac 23,12  ni beure fins que haguessen mort  a Pau. 13 I eren més de quaranta homes los 
Ac 23,14  havem obligat, baix de maledicció,  a no tastar bocí fins que matem a Pau. 15  
Ac 23,14  a no tastar bocí fins que matem  a Pau. 15 Doncs ara, vosaltres, ab lo  
Ac 23,15  I nosaltres estarem esperant per  a matar-lo abans que arríbia. 16 I quan  
Ac 23,16  entrà en la fortalesa, i donà avís  a Pau. 17 I Pau cridant a un dels  
Ac 23,17 i donà avís a Pau. 17 I Pau cridant  a un dels centurions digué: –Condueix  
Ac 23,19  lo tribú per la mà i retirant-lo  a part, li preguntà: –Què és lo que tens  
Ac 23,20  suplicar-vos que demà presenteu  a Pau al Consell, com que volen inquirir  
Ac 23,22  al jove, i li manà que no digués  a ningú que li havia donat avís d’això.  
Ac 23,23  donat avís d’això. 23 I cridant  a dos centurions los digué: –Teniu  
Ac 23,23  dos-cents soldats que vagen fins  a Cesarea, i setanta de cavall, i dos-  
Ac 23,24 cavalcadures en què sia conduït Pau  a cavall ab tota seguretat al governador  
Ac 23,25 matassen, i després lo calumniassen  a ell de que havia rebut diner. 26 I  
Ac 23,26  en aquestos termes: «Claudi Lísias  a l’excelentíssim governador Fèlix,  
Ac 23,27  que prengueren los jueus i estaven  a punt de matar-lo, sobrevenint jo ab la 
Ac 23,30  posades parades, vos l’he enviat  a vós, intimant també als acusadors que  
Ac 23,30  també als acusadors que apèŀlien  a vós si tenen res que dir contra ell.  
Ac 23,31  31 Los soldats, doncs, conforme  a l’ordre que tenien, prengueren a Pau i  
Ac 23,31  a l’ordre que tenien, prengueren  a Pau i el portaren de nit a Antipatride.  
Ac 23,31  a Pau i el portaren de nit  a Antipatride. 32 I al dia següent,  
Ac 23,32  ab ell, se’n tornaren los demés  a la fortalesa. 33 I quan arribaren a  
Ac 23,33 a la fortalesa. 33 I quan arribaren  a Cesarea, entregaren la carta al  
Ac 23,33  al governador i presentaren també  a Pau davant d’ell. 34 I havent-la  
Ac 24,Tit  Queda pres. Fèlix fa comparèixer  a Pau i, atemorisat de lo que est li diu,  
Ac 24,2  governador contra Pau. 2 I citant  a Pau, començà Tèrtuŀlo a acusar-lo  
Ac 24,2  2 I citant a Pau, començà Tèrtuŀlo  a acusar-lo dient: –Lo gosar nosaltres  
Ac 24,8  manant que sos acusadors acudíssem  a vós. Examinant-lo vós mateix podreu  
Ac 24,11 no fa més de dotze dies que jo pugí  a Jerusalem per adorar, 12 i no em  
Ac 24,14  ells anomenen heretgia, servesc jo  a mon Pare i Déu, creent totes les coses  
Ac 24,17  I després de molts anys he vingut  a portar almoines als de la meva nació, i  
Ac 24,22 informat d’aquest camí, los remeté  a una altra ocasió dient: –Quan bàixia lo  
Ac 24,23  vos donaré audiència. 23 I manà  a un centurió que guardàs a Pau i li  
Ac 24,23 23 I manà a un centurió que guardàs  a Pau i li deixàs tenir llibertat, i que  
Ac 24,23  llibertat, i que no s’impedís  a ningú dels seus l’entrar a servir-lo. 
Ac 24,23 impedís a ningú dels seus l’entrar  a servir-lo. 24 I després d’alguns dies 
Ac 24,24  sa esposa, que era jueua, i cridà  a Pau i l’oí parlar de la fe que està en  
Ac 24,27  de dos anys, Pòrcio Festo succeí  a Fèlix, lo qual, volent-se congraciar  
Ac 24,27 -se congraciar ab los jueus, deixà  a Pau en la presó. 25,Tit Capítol XXV Pau  
Ac 25,Tit  se defensa davant de Festo. Apeŀla  a Cèsar. Lo rei Agripa desitja veure a  
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Ac 25,Tit  Cèsar. Lo rei Agripa desitja veure  a Pau, i Festo lo presenta a ell. 1 Festo, 
Ac 25,Tit  veure a Pau, i Festo lo presenta  a ell. 1 Festo, doncs, havent vingut a la  
Ac 25,1  ell. 1 Festo, doncs, havent vingut  a la província, al cap de tres dies pujà  
Ac 25,1 al cap de tres dies pujà de Cesarea  a Jerusalem. 2 I els prínceps dels  
Ac 25,2 i els principals del jueus acudiren  a ell contra Pau, i li suplicaven, 3  
Ac 25,3 demanant-li favor contra ell, per  a què el manàs venir a Jerusalem, posant- 
Ac 25,3  ell, per a què el manàs venir  a Jerusalem, posant-li emboscades en lo  
Ac 25,3  -li emboscades en lo camí per  a assassinar-lo. 4 Emperò Festo  
Ac 25,6  entre ells més de deu dies, baixà  a Cesarea. I al dia següent, sentant-se  
Ac 25,6  lo tribunal, manà que li portassen  a Pau. 7 Luego que hagué vingut, lo  
Ac 25,9  congraciar ab los jueus, respongué  a Pau i digué: –¿Vols pujar a Jerusalem i  
Ac 25,9  a Pau i digué: –¿Vols pujar  a Jerusalem i ser judicat d’aquestes  
Ac 25,11  m’acusen, ningú pot entregar-me  a ells: apeŀlo al Cèsar. 12 Llavors Festo, 
Ac 25,13  lo rei Agripa i Berenice vingueren  a Cesarea a saludar a Festo. 14 I havent- 
Ac 25,13  i Berenice vingueren a Cesarea  a saludar a Festo. 14 I havent-se  
Ac 25,13  vingueren a Cesarea a saludar  a Festo. 14 I havent-se detingut allí  
Ac 25,15  15 acerca del qual, quan jo era  a Jerusalem, acudiren a mi los prínceps  
Ac 25,15  quan jo era a Jerusalem, acudiren  a mi los prínceps dels sacerdots i els  
Ac 25,16  costum entre els romans condemnar  a ningun home sens que l’acusat tinga  
Ac 25,20  qüestió, li vaig dir si volia anar  a Jerusalem i ser allí judicat d’aquestes 
Ac 25,22  al Cèsar. 22 Llavors Agripa digué  a Festo: –Jo també desitjaria oir a aquest 
Ac 25,22  a Festo: –Jo també desitjaria oir  a aquest home. I ell respongué: –Demà l’  
Ac 25,24  estau ab nosaltres, vosaltres veeu  a aquest home contra del qual tota la  
Ac 25,24  multitud dels jueus ha recorregut  a mi en Jerusalem, demanant a crits que no 
Ac 25,24  a mi en Jerusalem, demanant  a crits que no devia viure més. 25 Mes jo  
Ac 25,25  de mort. Emperò havent ell apeŀlat  a August, resolguí enviar-lo a ell. 26  
Ac 25,25  a August, resolguí enviar-lo  a ell. 26 Del qual jo no tinc cosa certa  
Ac 25,26  vos l’he presentat, i majorment  a vós, oh rei Agripa, a fi de tenir  
Ac 25,26  i majorment a vós, oh rei Agripa,  a fi de tenir després de l’interrogatori  
Ac 26,1  sa innocència. 1 I digué Agripa  a Pau: –T’és permès parlar en ta defensa. 
Ac 26,1  Pau, extenent la mà, començà  a justificar-se: 2 –Me tinc per ditxós,  
Ac 26,6 per esperar la promesa feta per Déu  a nostres pares, 7 la qual esperen veure  
Ac 26,7  les nostres dotze tribus, servint  a Déu de nit i de dia. Per aquesta  
Ac 26,10  en Jerusalem, i vaig posar presos  a molts sants, havent rebut poder dels  
Ac 26,11  les sinagogues, i los compelia  a blasfemar. I indignant-me més i més  
Ac 26,12  12 »En quals coses, anant  a Damasco ab autoritat i comissió dels  
Ac 26,13  del sol, la que em rodejà  a mi i als que anaven ab mi. 14 I havent  
Ac 26,15  »I el Senyor digué: »–Jo só Jesús,  a qui tu persegueixes. 16 Emperò alça’t i 
Ac 26,16  perquè per això m’he aparegut  a tu, a fi de constituir-te ministre i  
Ac 26,16  per això m’he aparegut a tu,  a fi de constituir-te ministre i  
Ac 26,18  als quals jo t’envio ara, 18 per  a què els òbries los ulls i es  
Ac 26,18  i es convertesquen de les tenebres  a la llum, i del poder de Satanàs a Déu,  
Ac 26,18  a la llum, i del poder de Satanàs  a Déu, per a què rèbien la remissió de sos 
Ac 26,18  i del poder de Satanàs a Déu, per  a què rèbien la remissió de sos pecats i  
Ac 26,19  jo no vaig ésser desobedient  a la visió celestial, 20 sinó que prediquí 
Ac 26,20  s’arrepentissen i es convertissen  a Déu, fent obres dignes d’arrepentiment. 
Ac 26,22  d’avui, donant testimoni d’ell  a grans i a xics, no dient altres coses  
Ac 26,22  donant testimoni d’ell a grans i  a xics, no dient altres coses fora d’  
Ac 26,26  estes coses té coneixement lo rei,  a presència de qui parlo ab tota  
Ac 26,28  hi creeu! 28 Llavors Agripa digué  a Pau: –Per poc me persuadeixes a fer-me 



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

73 
 

Ac 26,28  a Pau: –Per poc me persuadeixes  a fer-me cristià! 29 I Pau digué:  
Ac 26,29  cristià! 29 I Pau digué: –Plagués  a Déu que per poc i per molt, no tan  
Ac 26,29  tots los que m’ouen, arribassen  a ser tals qual jo só, excepte aquestes  
Ac 26,32  estar en presó. 32 I Agripa digué  a Festo: –Podria aquest home posar-se en 
Ac 27,Tit  27,Tit Capítol XXVII Pau navega  a Roma conduït per lo centurió Júlio.  
Ac 27,1  determinat enviar-lo per mar  a Itàlia, i que Pau fos entregat ab altres 
Ac 27,1  Pau fos entregat ab altres presos  a un centurió anomenat Júlio, de la cohort 
Ac 27,2  en un barco d’Adrumeto, nos férem  a la vela, intentant costejar les terres  
Ac 27,2  Àsia i portant en nostra companyia  a Aristarc, macedoni de Tessalònica. 3 I  
Ac 27,3  3 I al dia següent arribàrem  a Sidon; i Júlio, tractant a Pau ab  
Ac 27,3  a Sidon; i Júlio, tractant  a Pau ab humanitat, li donà permís per  
Ac 27,3  humanitat, li donà permís per anar  a sos amics, a fi de que es proveís de lo  
Ac 27,3  donà permís per anar a sos amics,  a fi de que es proveís de lo necessari. 4  
Ac 27,5 de Cilícia i de Pamfília, arribàrem  a Mira de Lícia. 6 I allí, trobant lo  
Ac 27,6  un barco d’Alexandria que anava  a Itàlia, nos trasbordà a ell. 7 I com  
Ac 27,6  que anava a Itàlia, nos trasbordà  a ell. 7 I com navegàssem molts dies  
Ac 27,7  navegàssem molts dies lentament i  a penes poguéssem avistar a Gnido, essent  
Ac 27,7  i a penes poguéssem avistar  a Gnido, essent-nos contrari lo vent,  
Ac 27,8  lo llarg de la costa, arribàrem  a un lloc que s’anomena Bons Ports, prop  
Ac 27,10  jo veig que la navegació comença  a ser perillosa i de molt dany, no sols  
Ac 27,11  al pilot i al patró del barco que  a lo que deia Pau. 12 I com lo port no fos 
Ac 27,12  d’allí per si se podia arribar  a Fenice a hivernar en ella, per ser un  
Ac 27,12  per si se podia arribar a Fenice  a hivernar en ella, per ser un port de  
Ac 27,12  per ser un port de Creta que mira  a l’àfrico i al coro. 13 I corrent vent  
Ac 27,15  lo barco, i no podent resistir  a la borrasca, abandonàrem la barca a la  
Ac 27,15 a la borrasca, abandonàrem la barca  a la mercè del vent, i aixís érem portats. 
Ac 27,16  16 I llançats per la corrent  a una isla, anomenada Cauda, ab dificultat 
Ac 27,23  l’àngel de Déu, de qui jo só i  a qui jo servesc, 24 dient: “No témies,  
Ac 27,26 dit. 26 Emperò és precís que toquem  a una altra isla. 27 I quan arribà la nit  
Ac 27,27  de mitjanit sospitaren que tenien  a la vista alguna terra. 28 I tirant la  
Ac 27,33  deixaren perdre. 33 I quan començà  a fer-se de dia, Pau suplicava a tots  
Ac 27,33  a fer-se de dia, Pau suplicava  a tots que menjassen alguna cosa dient:  
Ac 27,35  dit això, prenent pa, donà gràcies  a Déu en presència de tots, i partint-lo 
Ac 27,35  de tots, i partint-lo començà  a menjar. 36 Ab això tots prengueren ànimo 
Ac 27,40  40 I llevant ancles, s’entregaren  a la mercè de les oles, i afluixant també  
Ac 27,40  timó i alçada la vela de popa per  a prendre vent, se dirigien a la platja.  
Ac 27,40  per a prendre vent, se dirigien  a la platja. 41 Emperò donant en un lloc  
Ac 27,41  i immòbil, mes la popa s’obria  a cops de mar. 42 Llavors los soldats  
Ac 27,42  es donàs la mort als presos, per  a què ningú s’escapàs nedant. 43 Emperò  
Ac 27,43  Emperò lo centurió, volent salvar  a Pau, prohibí tal cosa, i manà que els  
Ac 27,43  los primers al mar i escapassen  a terra. 44 I els demés foren trets, uns  
Ac 27,44 conseguí que tots escapassen salvos  a terra. 28,Tit Capítol XXVIII Pau és  
Ac 28,Tit  vàrios mals. Continua son viatge  a Roma, a on predica a Jesucrist entre els 
Ac 28,Tit  mals. Continua son viatge a Roma,  a on predica a Jesucrist entre els  
Ac 28,Tit  son viatge a Roma, a on predica  a Jesucrist entre els principals jueus. 1  
Ac 28,2  encenent un gran foc, nos referen  a tots de la pluja que queia i del fred. 3 
Ac 28,3  lo calor un escurçó i se li agarrà  a la mà. 4 I quan los bàrbaros vegeren lo  
Ac 28,8  de febres i disenteria. Entrà Pau  a veure’l i, fent oració i posant-li  
Ac 28,10 igualment nos feren molts honors i,  a l’embarcar-nos, nos proveïren de tot  
Ac 28,12  Càstor i Pòlux. 12 I arribant  a Siracusa, nos detinguérem allí tres  
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Ac 28,13  13 Des d’allí, costejant, anàrem  a Règio, i tenint un altre dia vent de  
Ac 28,13  de migjorn, arribàrem al següent  a Puzol, 14 a on, després d’haver trobat  
Ac 28,14  arribàrem al següent a Puzol, 14  a on, després d’haver trobat alguns  
Ac 28,14  ab ells set dies, i així vinguérem  a Roma. 15 I quan los germans ho saberen,  
Ac 28,15  germans ho saberen, nos isqueren  a rebre fins al Foro d’Àpio i les Tres  
Ac 28,15  i quan los vegé Pau, donà gràcies  a Déu i cobrà ànimo. 16 I quan arribàrem a 
Ac 28,16  i cobrà ànimo. 16 I quan arribàrem  a Roma, lo centurió entregà los presos al  
Ac 28,16  al capità de la guàrdia; emperò  a Pau se li permeté estar sol en una casa  
Ac 28,19  -ho los jueus, me vegí precisat  a apeŀlar al Cèsar, no ab lo fi d’acusar  
Ac 28,20 Per això, doncs, vos he cridat, per  a veure-us i parlar-vos, perquè per l’ 
Ac 28,21 de tu, ni ningú dels germans vingué  a avisar-nos o a dir-nos mal de tu. 22 
Ac 28,21  germans vingué a avisar-nos o  a dir-nos mal de tu. 22 Emperò nosaltres 
Ac 28,22 què és lo que penses; perquè tocant  a aquesta secta, nos és notori que pertot  
Ac 28,23  dia, vingueren en gran número  a son allotjament, als quals predicava,  
Ac 28,23 per los Profetes, des del matí fins  a la tarda. 24 I alguns creien les coses  
Ac 28,25  Esperit Sant per lo profeta Isaïes  a nostres pares 26 dient: »“Vés a aqueix  
Ac 28,26  a nostres pares 26 dient: »“Vés  a aqueix poble i digue’ls: Oireu ab  
Ac 28,30  la casa que tenia llogada, i rebia  a tots los que el venien a veure, 31  
Ac 28,30  i rebia a tots los que el venien  a veure, 31 predicant lo Regne de Déu i  
Rm 1,Tit  Capítol I La fe és necessària per  a salvar-se, perquè sens ella ningú és  
Rm 1,Tit  que los preciats de savis vénen  a ser los més viciosos. 1 Pau, servo de  
Rm 1,3  santes Escriptures, 3 concernent  a son Fill Jesucrist, Senyor nostre, que  
Rm 1,7  de Déu, apellidats sants: gràcia  a vosaltres i pau de Déu nostre Pare i del 
Rm 1,8  8 Primerament dono gràcies  a mon Déu per medi de Jesucrist acerca  
Rm 1,9  per tot lo món. 9 Puix Déu,  a qui servesc ab mon esperit en l’  
Rm 1,10  de Déu, un viatge ditxós per venir  a vosaltres. 11 Puix desitjo veure-us a  
Rm 1,11  11 Puix desitjo veure-us  a fi de comunicar-vos algun do  
Rm 1,12  siau confirmats, 12 ço és, per  a consolar-me junt ab vosaltres, per  
Rm 1,13 moltes vegades m’he proposat venir  a vosaltres (i m’ha estat impedit fins  
Rm 1,13  m’ha estat impedit fins ara), per  a lograr algun fruit també entre  
Rm 1,14  les demés nacions. 14 Só deutor  a grecs i a bàrbaros, a savis i a  
Rm 1,14  nacions. 14 Só deutor a grecs i  a bàrbaros, a savis i a ignorants. 15  
Rm 1,14  14 Só deutor a grecs i a bàrbaros,  a savis i a ignorants. 15 Així, en quant a 
Rm 1,14  a grecs i a bàrbaros, a savis i  a ignorants. 15 Així, en quant a mi, estic 
Rm 1,15  i a ignorants. 15 Així, en quant  a mi, estic prompte també a anunciar l’  
Rm 1,15  en quant a mi, estic prompte també  a anunciar l’evangeli a vosaltres que  
Rm 1,15  també a anunciar l’evangeli  a vosaltres que estau en Roma. 16 Puix jo  
Rm 1,16  perquè és virtut de Déu per  a salvació a tot aquell que creu, al jueu  
Rm 1,16  és virtut de Déu per a salvació  a tot aquell que creu, al jueu  
Rm 1,19  es pot conèixer de Déu és manifest  a ells; puix Déu los ho manifestà. 20  
Rm 1,21  excusa. 21 Perquè havent conegut  a Déu, no el glorificaren com a Déu, ni  
Rm 1,21  a Déu, no el glorificaren com  a Déu, ni donaren gràcies, ans bé se  
Rm 1,24  Per lo que Déu los abandonà també  a la immundícia, per les concupiscències  
Rm 1,24 les concupiscències de son cor, per  a deshonrar sos cossos entre ells  
Rm 1,25  en mentida, i adoraren i serviren  a les criatures abans que al Criador, lo  
Rm 1,26  Amén. 26 Per això Déu los entregà  a passions ignominioses, puix fins les  
Rm 1,27  si mateixos la paga que era deguda  a son error. 28 I com ells no volguessen  
Rm 1,28 28 I com ells no volguessen retenir  a Déu en son coneixement, Déu los abandonà 
Rm 1,28  son coneixement, Déu los abandonà  a un ànimo rèprobo, per a fer coses que no 
Rm 1,28  abandonà a un ànimo rèprobo, per  a fer coses que no convenen, 29 plens de  
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Rm 1,30  inventors de maldats, desobedients  a sos pares, 31 necis, desvergonyits,  
Rm 2,1  perquè en allò en què tu judiques  a altre, te condemnes a tu mateix, puix  
Rm 2,1  tu judiques a altre, te condemnes  a tu mateix, puix fas les mateixes coses  
Rm 2,4  que la benignitat de Déu te guia  a l’arrepentiment? 5 Emperò tu, per ta  
Rm 2,5 i ton cor impenitent, atresores per  a tu ira en lo dia de la ira i de la  
Rm 2,6  judici de Déu, 6 lo qual pagarà  a cada u conforme a ses obres: 7 a aquells 
Rm 2,6  6 lo qual pagarà a cada u conforme  a ses obres: 7 a aquells que per medi d’  
Rm 2,7  a cada u conforme a ses obres: 7  a aquells que per medi d’una  
Rm 2,8 amics de disputes i que no obeeixen  a la veritat, sinó que obeeixen a la  
Rm 2,8  a la veritat, sinó que obeeixen  a la injustícia, ira i indignació. 9  
Rm 2,10 grec. 10 Emperò glòria, honra i pau  a tots los que obren bé, al jueu  
Rm 2,14  aquestos tals, no tenint Llei, són  a si mateixos Llei, 15 los quals  
Rm 2,16  los secrets dels homes, conforme  a mon evangeli, per Jesucrist. 17 Doncs,  
Rm 2,21  als altres, no t’instrueixes  a tu mateix? ¿Tu que prediques que no s’  
Rm 2,23  vanaglòries en la Llei, deshonres  a Déu trencant la Llei? 24 Perquè lo nom  
Rm 2,27 exactament la Llei, ¿no et judicarà  a tu, que ab la lletra i la circumcisió  
Rm 3,5  direm? ¿És injust Déu (parlo com  a home) que castiga en ira? 6 De ninguna  
Rm 3,6  altrament, com judicaria Déu  a aquest món? 7 Perquè si la veritat de  
Rm 3,7  de Déu cresqué per ma mentida  a glòria seva, per què jo també só judicat 
Rm 3,7  què jo també só judicat encara com  a pecador? 8 I no abans (segons som  
Rm 3,8 alguns que nosaltres diem) fem mal,  a fi de que vinga bé: la condemnació dels  
Rm 3,11  entenga, no hi ha un que búsquia  a Déu. 12 Tots se desviaren i tots junts  
Rm 3,15  15 Los peus estan llestos per  a anar a derramar sang. 16 En sos camins  
Rm 3,15  Los peus estan llestos per a anar  a derramar sang. 16 En sos camins hi ha  
Rm 3,19  ho diu als que estan baix la Llei,  a fi de que tota boca sia tapada i tot lo  
Rm 3,22  de Déu per la fe en Jesucrist per  a tots i sobre tots los que creuen en ell, 
Rm 3,25  mediant la fe en sa sang,  a fi de manifestar sa justícia per la  
Rm 3,26  26 en la paciència de Déu per  a demostrar sa justícia en aquest temps; a 
Rm 3,26  sa justícia en aquest temps;  a fi de que ell sia trobat just i  
Rm 4,3  l’Escriptura? Abraham cregué  a Déu, i li fou imputat a justícia. 4 I al 
Rm 4,3  cregué a Déu, i li fou imputat  a justícia. 4 I al que treballa, no se li  
Rm 4,5  i creu en aquell que justifica  a l’impio, sa fe li és imputada a  
Rm 4,5  a l’impio, sa fe li és imputada  a justícia. 6 Així com també David declara 
Rm 4,6  la benaventurança de l’home  a qui Déu imputa justícia sens obres, 7  
Rm 4,8  8 Benaventurat és aquell home  a qui el Senyor no imputa pecat.» 9 ¿Està, 
Rm 4,9  Puix diem que la fe fou imputada  a Abraham per justícia. 10 ¿Com, doncs, li 
Rm 4,11  fe quan no era encara circumcidat,  a fi de que fos pare de tots los que  
Rm 4,11 encara que incircumcidats, i perquè  a ells també los sia imputat a justícia.  
Rm 4,11 perquè a ells també los sia imputat  a justícia. 12 I sia pare de la  
Rm 4,12 pare de la circumcisió, no solament  a aquells que són de la circumcisió, sinó  
Rm 4,13  seria hereu del món, no fou feta  a Abraham ni a sa descendència per la  
Rm 4,13  del món, no fou feta a Abraham ni  a sa descendència per la Llei, sinó per la 
Rm 4,15  15 Perquè la Llei obra ira; puix  a on no hi ha Llei, tampoc hi ha violació. 
Rm 4,16  16 Per lo tant, és per la fe,  a fi de que per la gràcia la promesa sia  
Rm 4,16 per la gràcia la promesa sia segura  a tot son llinatge, no tan sols al que és  
Rm 4,17  de moltes gents»), davant de Déu,  a qui havia cregut, lo qual dóna vida als  
Rm 4,18  cregué en esperança que vindria  a ser pare de moltes gents, conforme lo  
Rm 4,20  fortificà en la fe, donant glòria  a Déu, 21 pleníssimament persuadit que  
Rm 4,21  persuadit que també és poderós per  a complir tot lo que havia promès. 22 I  
Rm 4,22  22 I per això li fou imputat  a justícia. 23 I no està escrit solament  
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Rm 4,23  23 I no està escrit solament per  a ell, que li fou imputat a justícia, 24  
Rm 4,23  per a ell, que li fou imputat  a justícia, 24 sinó també per a nosaltres, 
Rm 4,24  a justícia, 24 sinó també per  a nosaltres, als quals serà imputat si  
Rm 4,24  que ressuscità d’entre els morts  a Jesucrist nostre Senyor, 25 lo qual fou  
Rm 4,25  nostres delictes i ressuscità per  a justificació nostra. 5,Tit Capítol V  
Rm 5,2  igualment tenim entrada per la fe  a esta gràcia, en la que estam ferms i ens 
Rm 5,7  senyalat, per los impios? 7 Perquè  a penes hi ha qui mòria per un just,  
Rm 5,10  essent enemics fórem reconciliats  a Déu per la mort de son Fill, molt més  
Rm 5,12  la mort, així també passà la mort  a tots los homes per aquell en qui tots  
Rm 5,13  qui tots pecaren. 13 (Perquè fins  a la Llei lo pecat estava en lo món;  
Rm 5,14  Ab tot, la mort regnà des d’Adam  a Moisès, fins en aquells que no havien  
Rm 5,14  pecat ab una transgressió semblant  a la d’Adam, lo qual és la figura del que 
Rm 5,16  verdaderament fou d’un pecat per  a la condemnació, emperò la gràcia fou de  
Rm 5,16 la gràcia fou de molts delictes per  a la justificació. 17 Perquè si per lo  
Rm 5,20  20 Puix la Llei sobrevingué per  a què abundàs lo pecat. Emperò quan  
Rm 5,21  lo pecat, sobrepujà la gràcia, 21  a fi de que com regnà lo pecat per la  
Rm 5,21  la gràcia per la justícia per  a la vida eterna, per Jesucrist nostre  
Rm 6,Tit  nova i entregant-se enterament  a Déu. 1 Doncs, què direm? Perseverarem en 
Rm 6,4 ab ell en mort per lo baptisme, per  a què, així com Cristo ressuscità d’entre 
Rm 6,4  ressuscità d’entre els morts per  a glòria del Pare, així també caminem  
Rm 6,10  sobre d’ell. 10 Perquè en quant  a haver ell mort per lo pecat, morí una  
Rm 6,10  emperò en quant al viure, viu per  a Déu. 11 Així també considerau’s  
Rm 6,11  morts al pecat, emperò vius per  a Déu en Jesucrist nostre Senyor. 12 No  
Rm 6,13  ans bé oferiu’s vosaltres  a Déu com ressuscitats d’entre els morts, 
Rm 6,13  entre els morts, i vostres membres  a Déu com instruments de justícia. 14 Puix 
Rm 6,16  No ho vulla Déu! 16 ¿No sabeu que  a aquell a qui us oferiu per servos per a  
Rm 6,16  Déu! 16 ¿No sabeu que a aquell  a qui us oferiu per servos per a obeir-  
Rm 6,16  a qui us oferiu per servos per  a obeir-lo, sou servos del mateix a qui  
Rm 6,16 a obeir-lo, sou servos del mateix  a qui obeïu, o del pecat per a mort, o de  
Rm 6,16 mateix a qui obeïu, o del pecat per  a mort, o de l’obediència per a justícia? 
Rm 6,16  per a mort, o de l’obediència per  a justícia? 17 Mes, gràcies a Déu que  
Rm 6,17  per a justícia? 17 Mes, gràcies  a Déu que vosaltres fóreu servos del  
Rm 6,17  de cor aquella forma de doctrina  a la que haveu estat entregats. 18 I  
Rm 6,19  de la justícia. 19 Vos parlo com  a home, a causa de la flaquesa de vostra  
Rm 6,19  justícia. 19 Vos parlo com a home,  a causa de la flaquesa de vostra carn;  
Rm 6,19  oferíreu vostres membres per  a servir a la impuresa i a la iniquitat,  
Rm 6,19  vostres membres per a servir  a la impuresa i a la iniquitat, així ara  
Rm 6,19  per a servir a la impuresa i  a la iniquitat, així ara per a  
Rm 6,19  i a la iniquitat, així ara per  a santificació oferiu vostres membres que  
Rm 6,19  vostres membres que servesquen  a la justícia. 20 Puix quan éreu esclaus  
Rm 7,4  vosaltres, germans meus, sou morts  a la Llei per lo cos de Cristo, per a què  
Rm 7,4 a la Llei per lo cos de Cristo, per  a què siau d’altre, ço és, d’aquell que  
Rm 7,4  que ressuscità d’entre els morts,  a fi de que donem fruit a Déu. 5 Perquè  
Rm 7,4  els morts, a fi de que donem fruit  a Déu. 5 Perquè quan nosaltres estàvem en  
Rm 7,5  obraven en nostres membres per  a donar fruit a la mort. 6 Emperò ara som  
Rm 7,5  nostres membres per a donar fruit  a la mort. 6 Emperò ara som deslliurats de 
Rm 7,6  en la qual estàvem lligats, per  a què serviam en la novedat de l’Esperit, 
Rm 7,10  i lo manament que era ordenat per  a vida, fou trobat ser-me per a mort. 11 
Rm 7,10 per a vida, fou trobat ser-me per  a mort. 11 Perquè lo pecat, prenent ocasió 
Rm 7,13  en mi per medi de lo que era bo,  a fi de que el pecat se tornàs sobremanera 
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Rm 7,23  la llei de mon esperit i em porta  a la llei del pecat que està en mos  
Rm 7,25  jo mateix ab l’esperit servesc  a la llei de Déu, i ab la carn, a la llei  
Rm 7,25  a la llei de Déu, i ab la carn,  a la llei del pecat. 8,Tit Capítol VIII  
Rm 8,4 condemnà lo pecat en la carn, 4 per  a què la justificació de la Llei fos  
Rm 8,7  de Déu, com que no està subjecta  a la llei de Déu, ni pot ser. 8 De modo  
Rm 8,8  segons la carn, no poden agradar  a Déu. 9 Emperò vosaltres no sou segons la 
Rm 8,11 l’Esperit d’aquell que ressuscità  a Jesús d’entre els morts habita en  
Rm 8,11  en vosaltres, lo qui ressuscità  a Jesucrist d’entre els morts vivificarà  
Rm 8,12  germans, nosaltres som deutors, no  a la carn, per a viure segons la carn, 13  
Rm 8,12  som deutors, no a la carn, per  a viure segons la carn, 13 perquè si viviu 
Rm 8,16  lo mateix Esperit dóna testimoni  a nostre esperit de que som fills de Déu.  
Rm 8,17  ab tal que patiam ab ell, per  a què siam també glorificats ab ell. 18  
Rm 8,20 20 Perquè la criatura està subjecta  a la vanitat, no de son grat, sinó per  
Rm 8,21  de l’esclavitud de la corrupció  a la llibertat gloriosa dels fills de Déu. 
Rm 8,26  Així mateix l’Esperit ajuda també  a nostra flaquesa, perquè no sabem lo que  
Rm 8,27  qual demana per los sants conforme  a Déu. 28 I sabem també que totes les  
Rm 8,28  cooperen al bé d’aquells que amen  a Déu, d’aquells que conforme a son  
Rm 8,28 amen a Déu, d’aquells que conforme  a son propòsit ha cridat per a ésser  
Rm 8,28  a son propòsit ha cridat per  a ésser sants. 29 Puix aquells a qui ell  
Rm 8,29  per a ésser sants. 29 Puix aquells  a qui ell preconegué, a eixos mateixos  
Rm 8,29  Puix aquells a qui ell preconegué,  a eixos mateixos predestinà per a què  
Rm 8,29  a eixos mateixos predestinà per  a què fossen fets conformes a la imatge de 
Rm 8,29  per a què fossen fets conformes  a la imatge de son Fill, a fi de que ell  
Rm 8,29  conformes a la imatge de son Fill,  a fi de que ell sia lo primogènit entre  
Rm 8,30  germans. 30 I als que predestinà,  a eixos cridà també; i als que cridà, a  
Rm 8,30  també; i als que justificà,  a eixos també glorificà. 31 Doncs, què  
Rm 8,31  glorificà. 31 Doncs, què direm  a estes coses? Si Déu està per nosaltres,  
Rm 8,32  contra nosaltres? 32 Aquell que ni  a son propi Fill perdonà, sinó que l’  
Rm 8,34  també, i lo qui està també  a la dreta de Déu, lo qual intercedeix  
Rm 8,34  Déu, lo qual intercedeix també per  a nosaltres. 35 Qui ens separarà, doncs,  
Rm 8,36  «Perquè per tu som entregats  a la mort tots los dies, som tinguts com  
Rm 8,36  dies, som tinguts com ovelles per  a l’escorxador.» 37 Emperò en totes estes 
Rm 9,11  no havent fet bé ni mal algun, per  a què fos complert lo designe de Déu en l’ 
Rm 9,12  per aquell que crida, li fou dit  a ella que el major serviria al menor, 13  
Rm 9,13  serviria al menor, 13 conforme  a lo que està escrit: «Amí a Jacob, i  
Rm 9,13 conforme a lo que està escrit: «Amí  a Jacob, i avorrí a Esaú.» 14 Què direm,  
Rm 9,13 està escrit: «Amí a Jacob, i avorrí  a Esaú.» 14 Què direm, doncs? Hi ha  
Rm 9,15  No, per cert. 15 Perquè ell diu  a Moisès: «Me compadeixeré del que em  
Rm 9,17  17 Perquè diu l’Escriptura  a Faraó: «Per això mateix t’he elevat,  
Rm 9,17  «Per això mateix t’he elevat, per  a mostrar en tu mon poder, i per a què sia 
Rm 9,17  a mostrar en tu mon poder, i per  a què sia anunciat mon nom per tota la  
Rm 9,19  es queixa? Perquè, ¿qui resistirà  a sa voluntat?» 20 Mes home, qui ets tu  
Rm 9,20  20 Mes home, qui ets tu per  a replicar a Déu? ¿Per ventura dirà un vas 
Rm 9,20 Mes home, qui ets tu per a replicar  a Déu? ¿Per ventura dirà un vas de fang al 
Rm 9,21 fer d’una mateixa pasta un vas per  a honra, i altre per a deshonra? 22 ¿I què 
Rm 9,21  un vas per a honra, i altre per  a deshonra? 22 ¿I què si volent Déu  
Rm 9,22  los vasos d’ira aparellats per  a destrucció, 23 i per a fer manifestes  
Rm 9,23  per a destrucció, 23 i per  a fer manifestes les riqueses de sa glòria 
Rm 9,23  de misericòrdia que preparà per  a glòria, 24 i fins nosaltres, a qui ell  
Rm 9,24  per a glòria, 24 i fins nosaltres,  a qui ell ha cridat, no solament dels  
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Rm 9,25  també dels gentils? 25 Conforme  a lo que diu en Osees: «Apellidaré “poble  
Rm 9,25  al que no era mon poble, i “amada”  a la que no era amada, i “objecte de  
Rm 9,26  26 I succeirà que en lo lloc  a on los fou dit: «Vosaltres no sou poble  
Rm 9,27  27 Isaïes també exclamà tocant  a Israel: «Encara que el número dels fills 
Rm 9,29 estat com Sodoma i seríem semblants  a Gomorra.» 30 Doncs, què direm? Que els  
Rm 9,30 la justícia, han obtingut justícia,  a saber, la justícia que ve de la fe. 31  
Rm 9,31  la llei de justícia, no ha arribat  a la llei de justícia. 32 Per què? No la  
Rm 10,1  lo desig de mon cor i ma oració  a Déu per Israel és per a què ells se  
Rm 10,1 i ma oració a Déu per Israel és per  a què ells se sàlvien. 2 Puix jo els dono  
Rm 10,3  la seva pròpia, no es someten  a la justícia de Déu. 4 Perquè Cristo és  
Rm 10,4  Cristo és lo fi de la Llei per  a justificar a tots los que creuen. 5  
Rm 10,4  lo fi de la Llei per a justificar  a tots los que creuen. 5 Perquè Moisès  
Rm 10,6  cor: Qui pujarà al cel?» (ço és,  a baixar de lo alt a Cristo). 7 O: «Qui  
Rm 10,6 al cel?» (ço és, a baixar de lo alt  a Cristo). 7 O: «Qui baixarà a l’abisme?» 
Rm 10,7 lo alt a Cristo). 7 O: «Qui baixarà  a l’abisme?» (ço és, per a tornar a  
Rm 10,7  baixarà a l’abisme?» (ço és, per  a tornar a portar a Cristo d’entre els  
Rm 10,7  a l’abisme?» (ço és, per a tornar  a portar a Cristo d’entre els morts). 8  
Rm 10,7  (ço és, per a tornar a portar  a Cristo d’entre els morts). 8 Emperò,  
Rm 10,10  10 Perquè ab lo cor se creu per  a justícia; emperò de boca se fa la  
Rm 10,10  de boca se fa la confessió per  a salvació. 11 Perquè diu l’Escriptura:  
Rm 10,12  és lo Senyor de tots, ric per  a tots aquells que l’invoquen. 13 Perquè  
Rm 10,14  serà salvo. 14 Mes, ¿com invocaran  a aquell en qui no cregueren? I com  
Rm 10,14  en qui no cregueren? I com creuran  a aquell de qui no oigueren? I com oiran  
Rm 10,16 bones!» 16 Emperò no tots han obeït  a l’evangeli; perquè Isaïes diu: «Senyor, 
Rm 10,19  diu lo primer: «Jo us provocaré  a gelosia per un poble que no és mon  
Rm 10,19  que no és mon poble, i jo us mouré  a ira per una gent insensata.» 20 I Isaïes 
Rm 10,20  insensata.» 20 I Isaïes s’atreví  a dir: «Vaig ésser trobat dels que no em  
Rm 10,21  als que no em demanaven.» 21 I diu  a Israel: «Tot lo dia he tingut esteses  
Rm 10,21  lo dia he tingut esteses mes mans  a un poble incrèdul i rebelde.» 11,Tit  
Rm 11,1  ¿Per ventura Déu ha llançat de si  a son poble? No, per cert; perquè jo també 
Rm 11,2  Benjamí. 2 Déu no ha llançat de si  a son poble, a qui preconegué. ¿I no sabeu 
Rm 11,2  no ha llançat de si a son poble,  a qui preconegué. ¿I no sabeu lo que diu  
Rm 11,2  Elies l’Escriptura, com se queixa  a Déu contra Israel dient: 3 «Senyor,  
Rm 11,3 i jo he quedat sol i em busquen per  a matar-me»? 4 Mes, què li diu la  
Rm 11,8  esperit d’estupiditat; ulls per  a què no vegen i orelles per a què no  
Rm 11,8  per a què no vegen i orelles per  a què no oiguen») fins al dia d’avui. 9 I 
Rm 11,10  Obscuresquen-se’ls los ulls per  a què no vegen i vagen sempre encorbats d’ 
Rm 11,11 vingué la salvació als gentils, per  a incitar-los a gelosia. 12 I si el  
Rm 11,11  als gentils, per a incitar-los  a gelosia. 12 I si el pecat d’ells és lo  
Rm 11,14  per si d’alguna manera puc moure  a gelosia als de ma carn i fer que es  
Rm 11,18 no suportes l’arrel, sinó l’arrel  a tu. 19 Emperò tu diràs: «Les branques  
Rm 11,19  «Les branques han estat trencades,  a fi de que jo sia empeltat.» 20 Bé dius:  
Rm 11,21 bé tem. 21 Perquè si Déu no perdonà  a les branques naturals, tal vegada no et  
Rm 11,21  tal vegada no et perdonarà  a tu tampoc. 22 Considera, doncs, la  
Rm 11,25  que ignoreu aquest misteri,  a fi de que no siau presumits en vosaltres 
Rm 11,25  la ceguedat ha sobrevingut en part  a Israel fins que haja entrat la plenitud  
Rm 11,30  en algun temps no creguéreu  a Déu, i ara haveu alcançat misericòrdia  
Rm 11,31  també aquestos ara no han cregut,  a fi de que per vostra misericòrdia  
Rm 11,32  també. 32 Perquè Déu los ha enclòs  a tots en la incredulitat, per a usar de  
Rm 11,32  a tots en la incredulitat, per  a usar de misericòrdia ab tots. 33 Oh  
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Rm 11,35 son conseller? 35 O qui li ha donat  a ell primer, per a què li sia  
Rm 11,35 O qui li ha donat a ell primer, per  a què li sia recompensat? 36 Perquè d’  
Rm 11,36  les coses. A ell sia la glòria per  a los sigles. Amén. 12,Tit Capítol XII  
Rm 12,Tit XII Dóna l’Apòstol regles conforme  a la doctrina que ha ensenyat als fiels,  
Rm 12,Tit  un mateix cos, havem de treballar  a favor de la Iglésia i amar-nos  
Rm 12,1  en hòstia viva, santa, i agradable  a Déu, que és vostre racional culto. 2 I  
Rm 12,2 la renovació de vostre esperit, per  a què experimenteu quina és la voluntat de 
Rm 12,3  gràcia que m’ha estat donada, dic  a tots los que estan entre vosaltres, que  
Rm 12,9  Avorriu lo mal, adheriu-vos  a lo que és bo; 10 amant-vos  
Rm 12,10  -vos los uns als altres per  a honrar-vos. 11 No siau peresosos en  
Rm 12,16 en coses altes, sinó acomodau-vos  a les humils. No us tingau per savis en  
Rm 12,19 vosaltres mateixos, ans bé feu lloc  a la ira; puix està escrit: «La venjança  
Rm 13,Tit  la submissió als superiors i  a les potestats civils. L’amor del  
Rm 13,1  1 Subjéctia’s tota persona  a les potestats superiors. Perquè no hi ha 
Rm 13,2 2 Per lo tant, aquell que resisteix  a la potestat, resisteix al precepte de  
Rm 13,3 3 Perquè los prínceps no són terror  a les obres bones, sinó a les males. ¿Vols 
Rm 13,3  són terror a les obres bones, sinó  a les males. ¿Vols tu no tenir temor de la 
Rm 13,4  el príncep és ministre de Déu per  a ton bé. Emperò si fas mal, tem, perquè  
Rm 13,7  lo en això mateix. 7 Pagau, doncs,  a tothom son degut: al que se li deu  
Rm 13,7  al que se li deu tribut, tribut;  a qui gabella, gabella; a qui temor,  
Rm 13,7  tribut; a qui gabella, gabella;  a qui temor, temor; a qui honra, honra. 8  
Rm 13,7  gabella; a qui temor, temor;  a qui honra, honra. 8 No degau res a  
Rm 13,8  a qui honra, honra. 8 No degau res  a ningú, sinó amau-vos los uns als  
Rm 13,8  als altres; perquè aquell que ama  a son proïsme ha complert la Llei. 9 Per  
Rm 13,9  en aquesta expressió: «Amaràs  a ton proïsme com a tu mateix.» 10 La  
Rm 13,9  «Amaràs a ton proïsme com  a tu mateix.» 10 La caritat no obra mal  
Rm 13,14  i no feu cas de la carn per  a satisfer sos apetits. 14,Tit Capítol XIV 
Rm 14,4 que judiques al servo d’altre? Per  a son amo està en peus, o cau; emperò ferm 
Rm 14,6  al Senyor menja; puix dóna gràcies  a Déu; i el que no menja, per al Senyor no 
Rm 14,6 no menja, per al Senyor no menja, i  a Déu dóna gràcies. 7 Perquè ningú de  
Rm 14,7 7 Perquè ningú de nosaltres viu per  a si, i ningú mor per a si: 8 puix si  
Rm 14,7  viu per a si, i ningú mor per  a si: 8 puix si vivim, per al Senyor  
Rm 14,9 morim, del Senyor som. 9 Perquè per  a això morí Cristo, i ressuscità per a ser 
Rm 14,9  això morí Cristo, i ressuscità per  a ser Senyor de morts i de vius. 10 I tu,  
Rm 14,10  de vius. 10 I tu, per què judiques  a ton germà? O tu, per què desprècies a  
Rm 14,10 ton germà? O tu, per què desprècies  a ton germà? Puix tots compareixerem  
Rm 14,11  de mi i tota llengua confessarà  a Déu.» 12 Puix cada u de nosaltres donarà 
Rm 14,12  cada u de nosaltres donarà compte  a Déu de si mateix. 13 No ens judiquem ja  
Rm 14,14 que no hi ha cosa immunda, sinó per  a aquell que creu que és immunda. 15  
Rm 14,15  contrista, ja no camines conforme  a la caritat. No pèrdies, doncs, per raó  
Rm 14,15  doncs, per raó de ton menjar  a aquell per a qui Cristo morí. 16 No feu, 
Rm 14,15  per raó de ton menjar a aquell per  a qui Cristo morí. 16 No feu, doncs, que  
Rm 14,18  Sant. 18 I qui en això serveix  a Cristo, és accepte a Déu i té l’  
Rm 14,18  això serveix a Cristo, és accepte  a Déu i té l’aprovació dels homes. 19 Per 
Rm 14,19  seguir les coses que contribueixen  a la pau i observem les que poden servir a 
Rm 14,19 pau i observem les que poden servir  a nostra mútua edificació. 20 No vulles  
Rm 14,20  veritat són netes, però mal és per  a l’home que menja ab escàndol. 21 Bo és  
Rm 14,22  flac. 22 Tens tu fe? Ten-la per  a tu mateix davant de Déu. Benaventurat  
Rm 14,22  aquell que no es condemna  a si mateix en lo que aprova. 23 Emperò  
Rm 15,Tit del fort desig que té d’anar-los  a veure quan estiga de camí per Espanya. 1 
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Rm 15,1  dels dèbils, sens complaure-nos  a nosaltres mateixos. 2 Procúria complaure 
Rm 15,2  cada u de nosaltres al proïsme per  a son bé, a edificació. 3 Perquè Cristo no 
Rm 15,2  nosaltres al proïsme per a son bé,  a edificació. 3 Perquè Cristo no es  
Rm 15,3  3 Perquè Cristo no es complagué  a si mateix, ans bé, com està escrit: «Los 
Rm 15,4  que abans han estat escrites, per  a nostra ensenyança foren escrites, a fi  
Rm 15,4 a nostra ensenyança foren escrites,  a fi de que per la paciència i consolació  
Rm 15,5  entre vosaltres, conforme  a Jesucrist. 6 Perquè unànims, ab una  
Rm 15,7 als altres, com Cristo vos rebé per  a glòria de Déu. 8 Doncs dic que Jesucrist 
Rm 15,8  per la veritat de Déu, per  a confirmar les promeses dels pares, 9 i  
Rm 15,9  les promeses dels pares, 9 i per  a què els gentils glorifíquien a Déu per  
Rm 15,9  per a què els gentils glorifíquien  a Déu per sa misericòrdia, com està  
Rm 15,9  entre els gentils, i cantaré  a vostre nom.» 10 I en altre lloc:  
Rm 15,12  una arrel de Jessè que s’alçarà  a governar los gentils; en ell confiaran  
Rm 15,13  tot goig i pau en la creència, per  a què abundeu en esperança per la virtut  
Rm 15,14  estic cert, germans meus, en quant  a vosaltres, que estau també plens de  
Rm 15,15  escrit ab algun més atreviment per  a fer-vos memòria d’això, a causa de la 
Rm 15,15  per a fer-vos memòria d’això,  a causa de la gràcia que m’és dada de  
Rm 15,16  ministrant l’evangeli de Déu,  a fi de que sia agradable l’oferta dels  
Rm 15,17  en aquelles coses que pertanyen  a Déu. 18 Perquè no m’atreviré a parlar  
Rm 15,18  a Déu. 18 Perquè no m’atreviré  a parlar de ninguna d’aquelles coses que  
Rm 15,18  Cristo no ha fet per medi meu, per  a portar a l’obediència als gentils, ab  
Rm 15,18  ha fet per medi meu, per a portar  a l’obediència als gentils, ab paraules i 
Rm 15,19 Jerusalem i terres comarcanes, fins  a Ilírico, he difundit l’evangeli de  
Rm 15,20  he anunciat aquest evangeli, no  a on s’havia fet ja menció de Cristo, a  
Rm 15,20  s’havia fet ja menció de Cristo,  a fi de no edificar sobre fonament d’  
Rm 15,21  sinó com està escrit: 21 «Aquells  a qui no ha estat ell anunciat lo veuran,  
Rm 15,22  he estat impedit de venir-us  a veure, i no he pogut fins aquí. 23  
Rm 15,23  per molts anys desitjat venir  a vosaltres, 24 quan emprènguia mon viatge 
Rm 15,24  24 quan emprènguia mon viatge  a Espanya espero veure-us al passar, i  
Rm 15,25  companyia. 25 Mes ara me’n vaig  a Jerusalem per a ministrar als sants. 26  
Rm 15,25  Mes ara me’n vaig a Jerusalem per  a ministrar als sants. 26 Perquè la  
Rm 15,26  la Macedònia i l’Acaia han tingut  a bé lo fer una colecció per als pobres d’ 
Rm 15,27  27 Així los plagué i són deutors  a ells. Perquè si els gentils han estat  
Rm 15,28 aquest fruit, passaré per vosaltres  a l’anar a Espanya. 29 I estic cert que  
Rm 15,28  passaré per vosaltres a l’anar  a Espanya. 29 I estic cert que quan vinga  
Rm 15,29  29 I estic cert que quan vinga  a vosaltres, vindré ab la plenitud de  
Rm 15,30  que m’ajudeu ab vostres pregàries  a Déu per a mi, 31 per a què em desllíuria 
Rm 15,30  ab vostres pregàries a Déu per  a mi, 31 per a què em desllíuria dels  
Rm 15,31  pregàries a Déu per a mi, 31 per  a què em desllíuria dels infiels que hi ha 
Rm 15,32  l’oferta de mon servei, 32  a fi de que jo vinga a vosaltres ab goig  
Rm 15,32 mon servei, 32 a fi de que jo vinga  a vosaltres ab goig per la voluntat de  
Rm 16,1  residents en Roma. 1 Vos recomano  a Febe, germana nostra, que està en lo  
Rm 16,2  Senyor, com deuen los sants, i per  a què l’ajudeu en tot quant sia menester; 
Rm 16,2  menester; puix ella ha socorregut  a molts, i a mi en particular. 3 Saludau a 
Rm 16,2  puix ella ha socorregut a molts, i  a mi en particular. 3 Saludau a Prisca i a 
Rm 16,3  i a mi en particular. 3 Saludau  a Prisca i a Aquila, mos coadjutors en  
Rm 16,3 en particular. 3 Saludau a Prisca i  a Aquila, mos coadjutors en Cristo Jesús,  
Rm 16,5  5 I del mateix modo saludau  a la iglésia que està en casa d’ells.  
Rm 16,5  que està en casa d’ells. Saludau  a Epenet, mon amic, que és lo primer fruit 
Rm 16,6  de l’Acaia en Cristo. 6 Saludau  a Maria, la que treballà molt per  
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Rm 16,7  molt per nosaltres. 7 Saludau  a Andrònic i a Junia, parents i companys  
Rm 16,7  nosaltres. 7 Saludau a Andrònic i  a Junia, parents i companys meus de presó, 
Rm 16,8  abans que jo en Cristo. 8 Saludau  a Ampliat, a qui jo amo entranyablement en 
Rm 16,8  jo en Cristo. 8 Saludau a Ampliat,  a qui jo amo entranyablement en lo Senyor. 
Rm 16,9  en lo Senyor. 9 Saludau  a Urbà, que ha treballat ab mi en Cristo  
Rm 16,9  treballat ab mi en Cristo Jesús, i  a mon amat Estaqui. 10 Saludau a Apeles,  
Rm 16,10  i a mon amat Estaqui. 10 Saludau  a Apeles, provat en Cristo. 11 Saludau a  
Rm 16,11  provat en Cristo. 11 Saludau  a aquells que són de la casa d’Aristòbul. 
Rm 16,11  de la casa d’Aristòbul. Saludau  a mon parent Herodi. Saludau als de la  
Rm 16,12 que creuen en lo Senyor. 12 Saludau  a Trifena i a Trifosa, que treballen en lo 
Rm 16,12  lo Senyor. 12 Saludau a Trifena i  a Trifosa, que treballen en lo Senyor.  
Rm 16,12 que treballen en lo Senyor. Saludau  a nostra amada Pèrside, que treballà molt  
Rm 16,13  molt en lo Senyor. 13 Saludau  a Rufo, escollit del Senyor, i a sa mare i 
Rm 16,13  a Rufo, escollit del Senyor, i  a sa mare i meva. 14 Saludau a Asincrit, a 
Rm 16,14  i a sa mare i meva. 14 Saludau  a Asincrit, a Flegont, a Hermas, a  
Rm 16,14 mare i meva. 14 Saludau a Asincrit,  a Flegont, a Hermas, a Patrobas, a Hermes, 
Rm 16,14  14 Saludau a Asincrit, a Flegont,  a Hermas, a Patrobas, a Hermes, i als  
Rm 16,14  a Asincrit, a Flegont, a Hermas,  a Patrobas, a Hermes, i als germans que  
Rm 16,14  a Flegont, a Hermas, a Patrobas,  a Hermes, i als germans que estan ab ells. 
Rm 16,15  que estan ab ells. 15 Saludau  a Filòlog i a Júlia, i a Nereo, i a sa  
Rm 16,15  ab ells. 15 Saludau a Filòlog i  a Júlia, i a Nereo, i a sa germana, i a  
Rm 16,15  15 Saludau a Filòlog i a Júlia, i  a Nereo, i a sa germana, i a Olimpiada, i  
Rm 16,15  a Filòlog i a Júlia, i a Nereo, i  a sa germana, i a Olimpiada, i a tots los  
Rm 16,15 Júlia, i a Nereo, i a sa germana, i  a Olimpiada, i a tots los sants que estan  
Rm 16,15  i a sa germana, i a Olimpiada, i  a tots los sants que estan ab ells. 16  
Rm 16,16 estan ab ells. 16 Saludau-vos uns  a altres ab bes sant. Totes les iglésies  
Rm 16,17 I vos demano, germans, que observeu  a aquells que causen divisions i escàndols 
Rm 16,18  18 Perquè los tals no serveixen  a nostre Senyor Jesucrist, sinó a son  
Rm 16,18  a nostre Senyor Jesucrist, sinó  a son ventre; i ab bones paraules i raons  
Rm 16,20  de la pau destròssia quant antes  a Satanàs baix de vostres peus. La gràcia  
Rm 16,25  sia ab tots vosaltres. Amén. 25 I  a aquell que és poderós per a confirmar- 
Rm 16,25  25 I a aquell que és poderós per  a confirmar-vos segons mon evangeli i la 
Rm 16,26  manament de l’etern Déu, declarat  a totes les nacions per a obeir a la fe,  
Rm 16,26  declarat a totes les nacions per  a obeir a la fe, 27 a Déu que és sol savi, 
Rm 16,26  a totes les nacions per a obeir  a la fe, 27 a Déu que és sol savi, a ell  
Rm 16,27 les nacions per a obeir a la fe, 27  a Déu que és sol savi, a ell sia dada l’  
Rm 16,27  a la fe, 27 a Déu que és sol savi,  a ell sia dada l’honra i glòria per  
1Co 1,Tit  1,Tit Capítol I Los exhorta  a la unió i concòrdia. Los demostra com  
1Co 1,2  de Déu, i Sostenes, germà nostre 2  a la iglésia de Déu que està en Corinti,  
1Co 1,2 en Cristo Jesús, anomenats sants, i  a tots los que en qualsevol lloc invoquen  
1Co 1,3  d’ells i de nosaltres: 3 gràcia  a vosaltres i pau de part de Déu nostre  
1Co 1,4  4 Dono gràcies sens cessar  a mon Déu per a vosaltres, per la gràcia  
1Co 1,4  gràcies sens cessar a mon Déu per  a vosaltres, per la gràcia de Déu que us  
1Co 1,9 és Déu, per qui haveu estat cridats  a la companyia de son Fill Jesucrist,  
1Co 1,13 ¿Per ventura Pau fou crucificat per  a vosaltres? ¿O haveu estat batejats en  
1Co 1,14  batejats en nom de Pau? 14 Gràcies  a Déu que no he batejat a ningú de  
1Co 1,14  14 Gràcies a Déu que no he batejat  a ningú de vosaltres, sinó a Crispo i a  
1Co 1,14  batejat a ningú de vosaltres, sinó  a Crispo i a Caio, 15 perquè ningú diga  
1Co 1,14 ningú de vosaltres, sinó a Crispo i  a Caio, 15 perquè ningú diga que en mon  
1Co 1,16  i per lo demés no sé si he batejat  a ningun altre. 17 Perquè Cristo no m’  
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1Co 1,17 altre. 17 Perquè Cristo no m’envià  a batejar, sinó a predicar l’evangeli; no 
1Co 1,17  Cristo no m’envià a batejar, sinó  a predicar l’evangeli; no ab sabiduria de 
1Co 1,17  no ab sabiduria de paraules, per  a què no sia vana la creu de Cristo. 18  
1Co 1,18  per als que es salven, ço és, per  a nosaltres, és virtut de Déu. 19 Perquè  
1Co 1,21  sabiduria de Déu lo món no conegué  a Déu per la sabiduria, a Déu plagué fer  
1Co 1,21  no conegué a Déu per la sabiduria,  a Déu plagué fer salvos per la fatuïtat de 
1Co 1,23  23 Emperò nosaltres predicam  a Cristo crucificat, que és escàndol per  
1Co 1,27  les coses fàtues del món per  a confondre les sàvies; i les coses  
1Co 1,27  flaques del món escollí Déu per  a confondre les fortes; 28 i les coses  
1Co 1,28  i aquelles que no existeixen, per  a destruir les que existeixen; 29 a fi de  
1Co 1,29  a destruir les que existeixen; 29  a fi de que ninguna carn se vanagloriï  
1Co 1,30  en Cristo Jesús, lo qual per  a nosaltres ha estat fet per Déu sabiduria 
1Co 1,31  i santificació i redempció; 31 per  a què, segons està escrit: «Aquell que es  
1Co 2,1  Sant. 1 I jo, germans, quan vinguí  a vosaltres, no vinguí ab sublimitat de  
1Co 2,1  de paraules ni de sabiduria  a anunciar-vos lo testimoni de Cristo; 2 
1Co 2,2  saber res entre vosaltres, sinó  a Jesucrist, i aqueix crucificat. 3 I jo  
1Co 2,5  d’Esperit i de poder, 5 per  a què vostra fe no reposàs en la sabiduria 
1Co 2,7  predestinà antes dels sigles per  a glòria nostra. 8 La que ningú dels  
1Co 2,9 home, les coses que preparà Déu per  a aquells que l’amen.» 10 Mes Déu nos les 
1Co 2,10 l’amen.» 10 Mes Déu nos les revelà  a nosaltres per son Esperit, perquè l’  
1Co 2,12  sinó l’Esperit que és de Déu, per  a què conegam les coses que Déu nos ha  
1Co 2,16  conegué l’ànimo del Senyor, per  a què el puga instruir? Mes nosaltres  
1Co 3,Tit  de qui són ministres, i exhorta  a despreciar la sabiduria vana del món i a 
1Co 3,Tit  la sabiduria vana del món i  a abraçar la sàvia ignorància de l’  
1Co 3,1 jo, germans, no us poguí parlar com  a espirituals, sinó com a carnals, com a  
1Co 3,1  parlar com a espirituals, sinó com  a carnals, com a infants en Cristo. 2 Vos  
1Co 3,1  sinó com a carnals, com  a infants en Cristo. 2 Vos he alimentat ab 
1Co 3,3  així que sou carnals i caminau com  a homes? 4 Perquè dient l’un: «Jo  
1Co 3,5  creeu, i segons que el Senyor donà  a cada u. 6 Jo plantí, Apolo regà; mes Déu 
1Co 3,18  és sant. 18 Ningú s’engànyia  a si mateix. Si algú de vosaltres se té  
1Co 3,18  en aquest món, faça’s neci, per  a què sia savi. 19 Perquè la sabiduria d’ 
1Co 4,3 qual sia encontrat fiel. 3 En quant  a mi, poc m’importa ser judicat de  
1Co 4,3  judici humà, puix ni jo em judico  a mi mateix. 4 Perquè de res m’acusa la  
1Co 4,6 en Apolo per amor de vosaltres, per  a què en nosaltres aprengau a no pensar  
1Co 4,6  per a què en nosaltres aprengau  a no pensar dels homes sobre lo que està  
1Co 4,8  i vulla Déu que regneu, per  a què així nosaltres regnem també ab  
1Co 4,9  jo penso que Déu nos ha posat  a nosaltres, los apòstols, los últims, i  
1Co 4,9  los últims, i com destinats  a la mort; puix som fets l’expectacle del 
1Co 4,11  i nosaltres, vilipendiats. 11 Fins  a l’hora present patim fam i set, i anam  
1Co 4,13 blasfemats, i suplicam. Hem arribat  a ser com les escombraries d’aquest món,  
1Co 4,14  14 No us escric aquestes coses per  a confusió vostra; emperò vos amonesto com 
1Co 4,14  vostra; emperò vos amonesto com  a fills meus caríssims. 15 Perquè encara  
1Co 4,17  17 Per aquesta causa vos envií  a Timoteu, que és mon fill caríssim, i  
1Co 4,18  com si jo no hagués de venir  a vosaltres. 19 Mes dins poc vindré a  
1Co 4,19 a vosaltres. 19 Mes dins poc vindré  a vosaltres, si lo Senyor ho vol, i  
1Co 4,21 en la virtut. 21 Què voleu? ¿Vindré  a vosaltres ab bastó, o ab amor i ab  
1Co 5,Tit  Capítol V Excomunica l’Apòstol  a un incestuós i exhorta als de Corinti  
1Co 5,1  i tal fornicació qual ni arribà  a anomenar-se entre els gentils, de  
1Co 5,2  i ni menos vos haveu lamentat, per  a què fos expeŀlit d’entre vosaltres lo  
1Co 5,5  5 que sia aqueix entregat  a Satanàs per a destrucció de la carn, a  
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1Co 5,5  sia aqueix entregat a Satanàs per  a destrucció de la carn, a fi de que sa  
1Co 5,5  per a destrucció de la carn,  a fi de que sa ànima se sàlvia en lo dia  
1Co 5,7 Netejau, doncs, lo llevat vell, per  a què siau una pasta nova, com que sou  
1Co 5,7  pasqua, ha estat sacrificat per  a nosaltres. 8 Per lo tant, celebrem la  
1Co 6,1  tenint diferències ab un altre,  a anar a judici davant dels inics i no  
1Co 6,1  diferències ab un altre, a anar  a judici davant dels inics i no davant  
1Co 6,13 són per al ventre, i el ventre, per  a les viandes; emperò Déu destruirà aquell 
1Co 6,13  aquell i estes. I el cos no és per  a la fornicació, sinó per al Senyor, i el  
1Co 6,14 al Senyor, i ens ressuscitarà també  a nosaltres per son propi poder. 15 ¿No  
1Co 6,20  mateixos? 20 Puix fóreu comprats  a preu. Glorificau, doncs, a Déu en vostre 
1Co 6,20 comprats a preu. Glorificau, doncs,  a Déu en vostre cos i en vostre esperit,  
1Co 7,Tit  ventatges de la virginitat. Avís  a les viudes. 1 I tocant a les coses sobre 
1Co 7,1  Avís a les viudes. 1 I tocant  a les coses sobre què m’escriguéreu, bo  
1Co 7,1  sobre què m’escriguéreu, bo seria  a l’home no tocar dona. 2 Emperò, a fi d’ 
1Co 7,2  a l’home no tocar dona. 2 Emperò,  a fi d’evitar la fornicació, tinga cada  
1Co 7,3  dona son marit. 3 Lo marit pàguia  a sa muller la deguda benevolència, i de  
1Co 7,5  la muller. 5 No us defraudeu l’un  a l’altre, si no és per algun temps i de  
1Co 7,5  temps i de comú consentiment, per  a dedicar-vos al dejuni i a l’oració; i 
1Co 7,5  per a dedicar-vos al dejuni i  a l’oració; i de nou tornau a cohabitar,  
1Co 7,5  i a l’oració; i de nou tornau  a cohabitar, a fi de que Satanàs no us  
1Co 7,5  i de nou tornau a cohabitar,  a fi de que Satanàs no us téntia per  
1Co 7,8 8 Per consegüent, dic als solters i  a les viudes que els és bo si permaneixen  
1Co 7,15  o la germana no estan subjectes  a esclavitud en tals coses; i Déu nos ha  
1Co 7,15  en tals coses; i Déu nos ha cridat  a pau. 16 Perquè, ¿saps tu, muller, si  
1Co 7,25  en lo que és cridat. 25 En quant  a les verges, no tinc precepte del Senyor; 
1Co 7,25  misericòrdia del Senyor per  a ser fiel. 26 Penso, doncs, que açò és bo 
1Co 7,26  presents, perquè bo li és  a l’home l’estar-se així. 27 ¿Estàs  
1Co 7,27  estar-se així. 27 ¿Estàs lligat  a muller? No cèrquies deslligar-te.  
1Co 7,32  són del Senyor, com ha d’agradar  a Déu. 33 Emperò lo qui té muller està  
1Co 7,33 coses del món, com podrà donar gust  a la muller, i està dividit. 34 I la dona  
1Co 7,34  pensa en les coses del Senyor, per  a ser santa de cos i d’esperit. Emperò la 
1Co 7,35  marit. 35 En veritat dic això per  a vostre profit, no per a parar-vos  
1Co 7,35  això per a vostre profit, no per  a parar-vos ningun llaç, sinó solament  
1Co 7,35  vos ningun llaç, sinó solament per  a lo que és convenient, i per a què pugau  
1Co 7,35  per a lo que és convenient, i per  a què pugau servir al Senyor sens destorb. 
1Co 8,1 peca contra Jesucrist. 1 I en quant  a les coses que són sacrificades als  
1Co 8,3  convé saber. 3 Emperò si algú ama  a Déu, aqueix tal és conegut de Déu. 4 I  
1Co 8,4 tal és conegut de Déu. 4 I en quant  a les viandes sacrificades als ídols,  
1Co 8,6 déus i molts senyors), 6 emperò per  a nosaltres no hi ha sinó un Déu, lo Pare, 
1Co 8,7  ídol, mengen com cosa sacrificada  a l’ídol; i la consciència d’aquestos,  
1Co 8,8 Emperò la vianda no ens fa acceptes  a Déu, perquè ni que mengem tindrem res de 
1Co 8,10  10 Perquè si algú te vegés  a tu, que tens ciència, estar sentat a  
1Co 8,10  tu, que tens ciència, estar sentat  a taula en lo lloc dels ídols, la  
1Co 8,10 del que és dèbil, ¿no serà alentada  a menjar de les coses sacrificades als  
1Co 8,11  se perdrà lo germà dèbil, per  a qui morí Cristo? 12 I d’aquest modo,  
1Co 8,13  si la vianda és ocasió d’escàndol  a mon germà, jamai menjaré carn, per no  
1Co 8,13  menjaré carn, per no escandalisar  a mon germà. 9,Tit Capítol IX L’Apòstol  
1Co 9,Tit  li era lícit per no escandalisar  a ningú, fent-se tot per a tots, i  
1Co 9,Tit  a ningú, fent-se tot per  a tots, i sofrint mil treballs per guanyar 
1Co 9,Tit  mil treballs per guanyar per  a Déu a tot lo món. 1 ¿No só jo apòstol?  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

84 
 

1Co 9,Tit  mil treballs per guanyar per a Déu  a tot lo món. 1 ¿No só jo apòstol? ¿No só  
1Co 9,1  ¿No só jo llibre? ¿No he vist jo  a Jesucrist, Senyor nostre? ¿No sou  
1Co 9,2  en lo Senyor? 2 I encara que per  a altres no sia apòstol, ho só certament  
1Co 9,2 no sia apòstol, ho só certament per  a vosaltres, perquè vosaltres sou lo sello 
1Co 9,3 lo Senyor. 3 Aquesta és ma resposta  a aquells que m’examinen: 4 ¿Per ventura  
1Co 9,7  de fer això? 7 ¿Qui va jamai  a la guerra a ses expenses? ¿Qui planta  
1Co 9,7  això? 7 ¿Qui va jamai a la guerra  a ses expenses? ¿Qui planta una vinya i no 
1Co 9,8  ventura dic jo aquestes coses com  a home?; ¿o no diu també lo mateix la  
1Co 9,12  potestat, ans bé ho sofrim tot per  a no posar destorb algun a l’evangeli de  
1Co 9,12  tot per a no posar destorb algun  a l’evangeli de Cristo. 13 ¿No sabeu que  
1Co 9,13  santuari, i que els que serveixen  a l’altar participen juntament de lo de  
1Co 9,16  gloriar-me, perquè estic obligat  a això: puix ai de mi, si jo no  
1Co 9,19  tots, m’he fet servo de tots, per  a guanyar molt més. 20 I així, ab los  
1Co 9,20  ab los jueus m’he fet jueu per  a guanyar als jueus. 21 Ab los que estan  
1Co 9,21  Llei (no estant baix la Llei) per  a guanyar als que estan baix la Llei; i ab 
1Co 9,21 estant en la llei de Jesucrist) per  a guanyar als que estaven sens Llei. 22 M’ 
1Co 9,22  22 M’he fet flac ab los flacs per  a guanyar als flacs. M’he fet tot per a  
1Co 9,22  als flacs. M’he fet tot per  a tots per a salvar a tots. 23 I tot això  
1Co 9,22 flacs. M’he fet tot per a tots per  a salvar a tots. 23 I tot això ho faç per  
1Co 9,22  he fet tot per a tots per a salvar  a tots. 23 I tot això ho faç per amor de  
1Co 9,23 ho faç per amor de l’evangeli, per  a ser participant d’ell ab vosaltres. 24  
1Co 9,24  lo gallardó? Correu, doncs, per  a què pugau obtenir-lo. 25 I tot aquell  
1Co 9,25  les coses; i això ell ho fa per  a alcançar una corona corruptible, mes  
1Co 9,26 i combato, no com un que dóna colps  a l’aire, 26 sinó que castigo mon cos, i  
1Co 9,26  que castigo mon cos, i el reduesc  a subjecció; perquè no em succeesca que,  
1Co 10,6 foren fetes en figura de nosaltres,  a fi de que no siam cobdiciosos de les  
1Co 10,7  està escrit: «Se sentà lo poble  a menjar i a beure, i s’alçà per a  
1Co 10,7  «Se sentà lo poble a menjar i  a beure, i s’alçà per a jugar.» 8 Ni  
1Co 10,7  a menjar i a beure, i s’alçà per  a jugar.» 8 Ni forniquem, com alguns d’  
1Co 10,9  vint-i-tres mil. 9 Ni tentem  a Cristo, com alguns d’ells lo tentaren,  
1Co 10,11 totes aquestes coses los esdevenien  a ells en figura; emperò foren escrites  
1Co 10,11  figura; emperò foren escrites per  a escarment de nosaltres, sobre qui han  
1Co 10,13  ab la tentació vos donarà camí per  a què pugau suportar-la. 14 Per lo qual, 
1Co 10,15 meus, fugiu de la idolatria! 15 Com  a prudents vos parlo, judicau de lo que us 
1Co 10,18  d’aquell mateix pa. 18 Considerau  a Israel segons la carn. Los que mengen  
1Co 10,20  les sacrifiquen als dimonis, i no  a Déu. I no vull jo que tingau societat ab 
1Co 10,22  dels dimonis. 22 ¿Voleu provocar  a gelosia al Senyor? ¿Per ventura som  
1Co 10,31  qualsevol altra cosa, feu-ho tot  a glòria de Déu. 32 No doneu ofensa als  
1Co 10,32  ofensa als jueus ni als gentils ni  a la Iglésia de Déu, 33 a la manera que jo 
1Co 10,33  gentils ni a la Iglésia de Déu, 33  a la manera que jo procuro també en tot  
1Co 10,33 que jo procuro també en tot agradar  a tots, no buscant lo meu profit, sinó lo  
1Co 10,33  meu profit, sinó lo de molts, per  a què sian salvos. 11,Tit Capítol XI  
1Co 11,9 l’home. 9 Ni l’home fou criat per  a la dona, sinó la dona per a l’home. 10  
1Co 11,9  per a la dona, sinó la dona per  a l’home. 10 Per això la dona deu portar  
1Co 11,12  l’home, així també l’home és per  a la dona; mes totes les coses són de Déu. 
1Co 11,13  ¿És propi que una dona préguia  a Déu estant descoberta? 14 ¿No us ensenya 
1Co 11,14  mateixa que seria ignominiós  a l’home lo criar llarga cabellera? 15  
1Co 11,15  criar llarga cabellera? 15 Emperò  a la dona li és glòria lo criar cabellera, 
1Co 11,15  los cabells li foren donats per  a cobrir-se. 16 Emperò si algun home  
1Co 11,17 no aprovo lo congregar-vos no per  a lo millor sinó per a lo pitjor. 18  
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1Co 11,17  -vos no per a lo millor sinó per  a lo pitjor. 18 Perquè, abans de tot, quan 
1Co 11,19  que hi haja heretgies també, per  a què los que són aprovats sien manifestos 
1Co 11,20  congregau en un lloc, ja no és per  a menjar la cena del Senyor. 21 Perquè  
1Co 11,21  qual pren abans sa pròpia cena per  a menjar. I l’un té fam, i l’altre està  
1Co 11,22  22 ¿Que per ventura no teniu cases  a on menjar i beure? ¿O despreciau la  
1Co 11,23  del Senyor lo que us he ensenyat  a vosaltres: que el Senyor Jesús, en la  
1Co 11,28 28 Per lo tant, examínia’s l’home  a si mateix, i així méngia d’aquell pa i  
1Co 11,32  som castigats del Senyor, per  a què no siam condemnats ab aquest món. 33 
1Co 11,33  meus, quan vos congregau per  a menjar, esperau’s los uns als altres.  
1Co 11,34  I si algú té fam, méngia en casa,  a fi de que no us junteu per a  
1Co 11,34  casa, a fi de que no us junteu per  a condemnació. I les demés coses les  
1Co 12,Tit  distribueix entre els fiels per  a utilitat de la Iglésia. Aquesta és un  
1Co 12,3  conduïts. 3 Per lo tant, vos faç  a saber que ningú que parla per l’Esperit 
1Co 12,3  per l’Esperit de Déu diu anatema  a Jesús. I ningú pot dir que Jesús és lo  
1Co 12,7  de l’Esperit és donada  a cada u per a profit. 8 Perquè a un li és 
1Co 12,7  l’Esperit és donada a cada u per  a profit. 8 Perquè a un li és donada per  
1Co 12,8  a cada u per a profit. 8 Perquè  a un li és donada per l’Esperit la  
1Co 12,8 l’Esperit la paraula de sabiduria;  a altre, paraula de ciència, segons lo  
1Co 12,9 A altre, fe, per lo mateix Esperit;  a altre, do de curar, per lo mateix  
1Co 12,10 de curar, per lo mateix Esperit; 10  a altre, lo fer miracles; a altre, do de  
1Co 12,10  10 a altre, lo fer miracles;  a altre, do de profecia; a altre,  
1Co 12,10  miracles; a altre, do de profecia;  a altre, discreció d’esperits; a altre,  
1Co 12,10  a altre, discreció d’esperits;  a altre, do de diferents llengües; a  
1Co 12,10  a altre, do de diferents llengües;  a altre, intepretació de llengües. 11 Mes  
1Co 12,11  un sol i mateix Esperit, repartint  a cada u com ell vol. 12 Perquè així com  
1Co 12,13  estat batejats tots nosaltres per  a ser un mateix cos, així jueus com  
1Co 12,17  cos? 17 I si tot lo cos fos ull,  ¿a on estaria l’oïdo? I si tot fos oïdo,  
1Co 12,17 estaria l’oïdo? I si tot fos oïdo,  ¿a on estaria l’olfato? 18 Emperò ara Déu 
1Co 12,19  19 I si tots fossen un sol membre,  ¿a on seria lo cos? 20 Emperò ara, encara  
1Co 12,21  cos és un. 21 I l’ull no pot dir  a la mà: «Jo no t’he menester»; ni tampoc 
1Co 12,23 del cos que tenim per menos nobles,  a estos conferim major honra; i als que  
1Co 12,25 al membre que no la tenia en si, 25  a fi de que no hi hagués dissensió en lo  
1Co 13,3  i encara que entregàs mon cos per  a ser cremat, si no tinc caritat de res m’ 
1Co 13,12  obscurament; mes llavors cara  a cara. Ara conec en part, mes llavors  
1Co 14,Tit  S’ha d’usar dels dons per  a edificació del proïsme. Déu és un Déu de 
1Co 14,2  no parla als homes, sinó  a Déu, perquè ningun home l’entén. I en  
1Co 14,4 una llengua desconeguda, s’edifica  a si mateix; mes aquell que profetisa,  
1Co 14,5  que el que parla llengües,  a no ser que interprétia, per a què la  
1Co 14,5  a no ser que interprétia, per  a què la Iglésia rèbia edificació. 6 Ara,  
1Co 14,6  Ara, doncs, germans, si jo vingués  a vosaltres parlant llengües, de què us  
1Co 14,6  llengües, de què us aprofitaré,  a no ser que us pàrlia o en revelació, o  
1Co 14,8 un so incert, ¿qui es prepararà per  a la batalla? 9 Així també vosaltres, si  
1Co 14,9  lo que es diu? Certament parlareu  a l’aire. 10 Hi ha, per exemple, tantes  
1Co 14,11  de les paraules, seré bàrbaro per  a aquell a qui parlo, i el que parla serà  
1Co 14,11 paraules, seré bàrbaro per a aquell  a qui parlo, i el que parla serà bàrbaro  
1Co 14,11  i el que parla serà bàrbaro per  a mi. 12 Així mateix vosaltres, ja que sou 
1Co 14,12  procurau abundar en ells per  a edificació de la Iglésia. 13 Per lo  
1Co 14,18  no queda edificat. 18 Gràcies dono  a Déu, puix parlo totes les llengües de  
1Co 14,19  dir cinc paraules ab inteŀligència  a fi d’instruir també als altres, que no  
1Co 14,21 llengües i d’altres llavis parlaré  a est poble, i ni ab tot això m’oiran,  
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1Co 14,22  22 Així, les llengües són per  a senyal, no als fiels, sinó als infiels;  
1Co 14,25 i, postrat sobre el rostro, adorarà  a Déu, i declararà que Déu verdaderament  
1Co 14,26  té interpretació: faci’s tot per  a edificació. 27 Si algú parla en llengua  
1Co 14,28 la iglésia, i pàrlia ab si mateix i  a Déu. 29 En quant als profetes, pàrlien  
1Co 14,30  i els demés que judíquien. 30 I si  a altre que estiga sentat li fos revelada  
1Co 14,31  podeu profetisar tots un per un,  a fi de que tots aprenguen i sien tots  
1Co 14,35  en alguna cosa, que ho pregúntien  a sos marits en casa, puix que és  
1Co 14,35  en casa, puix que és indecorós  a una dona lo parlar en la iglésia. 36  
1Co 14,36 de Déu isqué de vosaltres, o vingué  a vosaltres sols? 37 Si algú se té per  
1Co 15,3 ensenyat lo mateix que havia après,  a saber, que Cristo morí per nostres  
1Co 15,5  Escriptures. 5 I que s’aparegué  a Cefas i després als Onze. 6 I que  
1Co 15,7 han ja finat. 7 Després s’aparegué  a Jaume també, i després a tots los  
1Co 15,7  aparegué a Jaume també, i després  a tots los apòstols. 8 I finalment se m’  
1Co 15,8  8 I finalment se m’aparegué  a mi també, com a un fill avortiu. 9 Puix  
1Co 15,8  se m’aparegué a mi també, com  a un fill avortiu. 9 Puix jo só el menor  
1Co 15,15  Déu dient que havia ressuscitat  a Cristo, al qual no ressuscità, si és que 
1Co 15,27  I quan diu: 27 «Tot està subjecte  a ell», s’exceptua, sens dubte, aquell  
1Co 15,28  totes les coses estiguen subjectes  a ell, llavors fins lo mateix Fill estarà  
1Co 15,28 fins lo mateix Fill estarà subjecte  a aquell que someté a ell totes les coses, 
1Co 15,28 estarà subjecte a aquell que someté  a ell totes les coses, per a què Déu sia  
1Co 15,28  someté a ell totes les coses, per  a què Déu sia tot en tots. 29 D’altra  
1Co 15,30 I per què nosaltres estam en perill  a cada hora? 31 Cada dia, germans, moro  
1Co 15,31  31 Cada dia, germans, moro per  a glòria vostra, la qual tinc en Cristo  
1Co 15,34  coneixement de Déu; ho dic per  a confusió vostra. 35 Emperò algú dirà:  
1Co 15,38  Déu li dóna lo cos com li plau, i  a cada una de les llavors son propi cos.  
1Co 15,55  mort en la victòria. 55 Oh mort!,  a on és ta victòria? Oh mort!, a on és ton 
1Co 15,55  a on és ta victòria? Oh mort!,  a on és ton agulló?» 56 Agulló de la mort  
1Co 15,57  pecat és la Llei. 57 Mes, gràcies  a Déu, que ens donà la victòria per nostre 
1Co 16,Tit  Capítol XVI Exhorta als corintis  a que facen la coŀlecta de les almoines  
1Co 16,Tit iglésia de Jerusalem i los recomana  a Timoteu i a altres deixebles. 1 I en  
1Co 16,Tit  i los recomana a Timoteu i  a altres deixebles. 1 I en quant a les  
1Co 16,1  i a altres deixebles. 1 I en quant  a les coŀlectes que es fan per als sants,  
1Co 16,2 la semana cada u de vosaltres pòsia  a part en sa casa guardant lo que gústia,  
1Co 16,2  en sa casa guardant lo que gústia,  a fi de que no es facen les coŀlectes quan 
1Co 16,3 que vosaltres aprovareu per cartes,  a eixos enviaré per a què pòrtien a  
1Co 16,3  per cartes, a eixos enviaré per  a què pòrtien a Jerusalem vostre socorro.  
1Co 16,3  a eixos enviaré per a què pòrtien  a Jerusalem vostre socorro. 4 I si la cosa 
1Co 16,5  vaja, vindran ab mi. 5 I jo vindré  a vosaltres quan pàssia per la Macedònia;  
1Co 16,6  i hi passaré també l’hivern, per  a què m’acompanyeu allà a on tinga d’  
1Co 16,6  per a què m’acompanyeu allà  a on tinga d’anar. 7 Puix no us vull  
1Co 16,8 8 Però jo em detindré en Èfeso fins  a Pentecostes. 9 Perquè se m’ha obert una 
1Co 16,11  ans bé acompanyau-lo en pau per  a què vinga a mi, puix l’espero ab los  
1Co 16,11  -lo en pau per a què vinga  a mi, puix l’espero ab los germans. 12 I  
1Co 16,12  I en quant al germà Apolo, vos faç  a saber que li preguí molt vingués a  
1Co 16,12  a saber que li preguí molt vingués  a vosaltres ab los germans; emperò no  
1Co 16,12  no tingué voluntat de venir ara  a vosaltres, mes vindrà quan tinga  
1Co 16,13  ferms en la fe, conduïu-vos com  a homes i siau forts. 14 Sien fetes totes  
1Co 16,16  dels sants), 16 que siau obedients  a eixos tals i a tot aquell que ens ajuda  
1Co 16,16  que siau obedients a eixos tals i  a tot aquell que ens ajuda i treballa. 17  
1Co 16,17  i d’Acaic; puix lo que us faltava  a vosaltres ho supliren ells. 18 Perquè  
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1Co 16,18  vostre. Teniu, doncs, consideració  a tals persones. 19 Vos saluden les  
1Co 16,22  ab ma pròpia mà. 22 Si algú no ama  a nostre Senyor Jesucrist, sia anatema.  
2Co 1,Tit  l’Apòstol de no haver anat abans  a visitar-los, després de fer-los  
2Co 1,1  de Déu, i el germà Timoteu,  a la iglésia de Déu que està en Corinti,  
2Co 1,2  ha en tota l’Acaia. 2 Gràcia sia  a vosaltres i pau, de Déu nostre Pare i  
2Co 1,4  en tota nostra tribulació, per  a què pugam també nosaltres consolar a  
2Co 1,4  què pugam també nosaltres consolar  a aquells que es troben en tot treball, ab 
2Co 1,5  som consolats de Déu. 5 Perquè  a la manera ab què abunden en nosaltres  
2Co 1,6  6 I si som atribolats, és per  a vostra consolació i salvació; i si som  
2Co 1,6  i si som consolats, és per  a vostra consolació; si som confortats,  
2Co 1,6  consolació; si som confortats, per  a vostra confortació és i salvació; la  
2Co 1,8  d’una manera tan superior  a nostres forces, que arribàrem a  
2Co 1,8  a nostres forces, que arribàrem  a desesperar de la vida. 9 Mes nosaltres  
2Co 1,9  mateixos la sentència de mort, per  a què no confiàssem en nosaltres, sinó en  
2Co 1,11  també en vostres oracions, per  a què per lo do que se’ns ha concedit per 
2Co 1,11  sien donades gràcies per molts  a favor de nosaltres. 12 Perquè nostra  
2Co 1,15  confiança pensava venir abans  a vosaltres per a què tinguésseu un segon  
2Co 1,15 pensava venir abans a vosaltres per  a què tinguésseu un segon benefici. 16 I  
2Co 1,16  un segon benefici. 16 I anar  a Macedònia passant per vosaltres, i de  
2Co 1,16  i de Macedònia venir altra vegada  a vosaltres, i ser conduït per vosaltres a 
2Co 1,16  i ser conduït per vosaltres  a la Judea. 17 Doncs, quan jo em proposava 
2Co 1,20 ell sí; i així també en ell «Amén»,  a glòria de Déu per nosaltres. 21 I com  
2Co 1,23 en nostres cors. 23 Emperò jo crido  a Déu per testimoni sobre ma ànima de que  
2Co 1,23  perdonar-vos no he vingut encara  a Corinti. 24 No que tingam domini sobre  
2Co 1,24  la vostra fe, sinó que contribuïm  a vostre goig, puix per la fe estau ferms. 
2Co 2,1  mi mateix de no venir altra vegada  a vosaltres ab tristesa, 2 perquè si jo us 
2Co 2,2 si jo us entristesc, ¿qui m’alegra  a mi després, sinó aquell que ha estat  
2Co 2,3  mi? 3 I això mateix vos he escrit,  a fi de que quan vinga a vosaltres no  
2Co 2,3  he escrit, a fi de que quan vinga  a vosaltres no tinga tristesa sobre  
2Co 2,4  ab moltes llàgrimes, no per  a què us contristàsseu, ans bé per a què  
2Co 2,4  a què us contristàsseu, ans bé per  a què coneguésseu l’amor tan gran que us  
2Co 2,5  sinó en part, per no agoviar-vos  a tots vosaltres. 6 Basta-li al que és  
2Co 2,9 I per aqueix fi vos escriguí també,  a fi d’experimentar si vosaltres sou  
2Co 2,10  en totes les coses. 10 Aquell  a qui vosaltres perdonau alguna cosa,  
2Co 2,11 ho he fet, en persona de Cristo, 11  a fi de que no siam sorpresos de Satanàs;  
2Co 2,12  ses maquinacions. 12 I quan vinguí  a Troas a predicar l’evangeli de Cristo i 
2Co 2,12  12 I quan vinguí a Troas  a predicar l’evangeli de Cristo i em fou  
2Co 2,13  en mon esperit, perquè no encontrí  a mon germà Tito, i així, despedint-me  
2Co 2,13  despedint-me d’ells, me n’aní  a Macedònia. 14 Emperò gràcies a Déu que  
2Co 2,14  aní a Macedònia. 14 Emperò gràcies  a Déu que sempre nos fa triümfar en Cristo 
2Co 2,16  i en los que es perden. 16 Per  a uns som realment olor de mort per a  
2Co 2,16 a uns som realment olor de mort per  a mort; i per a altres, olor de vida per a 
2Co 2,16  olor de mort per a mort; i per  a altres, olor de vida per a vida. ¿I qui  
2Co 2,16  i per a altres, olor de vida per  a vida. ¿I qui és idòneo per a aquestes  
2Co 2,16  per a vida. ¿I qui és idòneo per  a aquestes coses? 17 Perquè no som com  
2Co 3,1 fe en Jesucrist. 1 ¿Començam de nou  a alabar-nos a nosaltres mateixos, o  
2Co 3,1  1 ¿Començam de nou a alabar-nos  a nosaltres mateixos, o tenim necessitat,  
2Co 3,1  de cartes de recomendació per  a vosaltres, o de vosaltres? 2 Vosaltres  
2Co 3,5  per nosaltres mateixos per  a pensar res, com de nosaltres, sinó que  
2Co 3,11  Perquè si lo que és anuŀlat és per  a glòria, molt més gloriós serà lo que  
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2Co 3,13  posava un vel sobre el rostro, per  a què los fills d’Israel no fixassen la  
2Co 3,15  I fins aquest dia, quan llegeixen  a Moisès, lo vel està posat sobre el cor  
2Co 3,17 Perquè el Senyor és Esperit, i allà  a on està l’Esperit del Senyor, allí hi  
2Co 3,18  I així tots nosaltres, contemplant  a cara descoberta, com en un mirall, la  
2Co 4,Tit  de sinceritat. L’evangeli per  a uns és llum, per a altres tenebres. Los  
2Co 4,Tit  L’evangeli per a uns és llum, per  a altres tenebres. Los apòstols, agoviats  
2Co 4,2 recomanant-nos nosaltres mateixos  a la consciència de tots los homes davant  
2Co 4,3  evangeli està encara encobert, per  a aquells que es perden està encobert: 4  
2Co 4,4 los enteniments dels incrèduls, per  a què no resplendesca en ells la llum de  
2Co 4,5  de Déu. 5 Perquè no us predicam  a nosaltres mateixos, sinó a Jesucrist,  
2Co 4,5 predicam a nosaltres mateixos, sinó  a Jesucrist, Senyor nostre, i nosaltres  
2Co 4,6  resplendí en nostres cors, per  a iŀluminació del coneixement de la glòria 
2Co 4,7 aquest tresor en vasos de fang, per  a què la grandesa del poder sia de Déu i  
2Co 4,10  del Senyor Jesús en nostre cos,  a fi de que la vida de Jesús se maniféstia 
2Co 4,11  vivim som contínuament entregats  a la mort per amor de Jesús, per a què la  
2Co 4,11  a la mort per amor de Jesús, per  a què la vida de Jesús se maniféstia també 
2Co 4,14  Jesús, nos ressuscitarà també  a nosaltres ab Jesús, i ens colocarà ab  
2Co 4,15  tot és per amor de vosaltres,  a fi de que la gràcia, que abunda per l’  
2Co 4,18 de glòria, 18 mentres contemplam no  a les coses que es veuen, sinó a les que  
2Co 4,18  no a les coses que es veuen, sinó  a les que no es veuen. Perquè les coses  
2Co 5,Tit  desterro d’aquesta vida i agradar  a Jesucrist, jutge de tots. Per ell som  
2Co 5,4  ésser despullats, sinó revestits,  a fi de que lo que és mortal sia absorbit  
2Co 5,9  o siam presents, o siam ausents,  a ser-li acceptes. 10 Puix devem tots  
2Co 5,10  davant lo tribunal de Cristo, per  a què cada qual rèbia, segons lo que ha  
2Co 5,11  de Déu, persuadim als homes, puix  a Déu li som manifestos, i espero que ho  
2Co 5,12  12 No ens alabam de nou  a vosaltres, sinó que us donam ocasió de  
2Co 5,12  de gloriar-vos per nosaltres,  a fi de que tingau què respondre als que  
2Co 5,13  estam com fora de si, és per  a Déu; i si estam en cabal seny, és per a  
2Co 5,13  i si estam en cabal seny, és per  a vosaltres. 14 Perquè l’amor de Cristo  
2Co 5,15  15 I que Cristo morí per tots, per  a què los que viuen no visquen ja per a  
2Co 5,15 què los que viuen no visquen ja per  a si, sinó per aquell que morí per ells i  
2Co 5,16  d’aquí en avant ja no coneixem  a ningú segons la carn. I encara que  
2Co 5,16  la carn. I encara que coneguérem  a Cristo segons la carn, ab tot ara ja no  
2Co 5,18  són de Déu, que ens ha reconciliat  a si per Jesucrist, i ens donà lo  
2Co 5,19  en Cristo, reconciliant lo món  a si, no imputant-los los pecats d’  
2Co 5,21  al que no havia conegut pecat,  a fi de que nosaltres fóssem fets justícia 
2Co 6,1  infiels. 1 I així nosaltres, com  a cooperadors de Déu, vos exhortam a no  
2Co 6,1  a cooperadors de Déu, vos exhortam  a no rebre la gràcia de Déu en va. 2  
2Co 6,3  3 No donem ocasió d’escàndol  a ningú, perquè no sia vituperat nostre  
2Co 6,4  totes les coses conduïm-nos com  a ministres de Déu, en molta paciència, en 
2Co 6,7  Déu, ab les armes de la justícia,  a dreta i esquerra, 8 per honra i  
2Co 6,8  per infàmia i bona fama; com  a seductors, encara que verdaders; com a  
2Co 6,8  encara que verdaders; com  a desconeguts, encara que coneguts; 9 com  
2Co 6,9  encara que coneguts; 9 com  a moribundos, i veus aquí vivim; com a  
2Co 6,9  moribundos, i veus aquí vivim; com  a castigats, emperò no morts; 10 com a  
2Co 6,10  castigats, emperò no morts; 10 com  a tristos, emperò sempre alegres; com a  
2Co 6,10 tristos, emperò sempre alegres; com  a pobres, mes enriquint a molts; com no  
2Co 6,10  com a pobres, mes enriquint  a molts; com no tenint res, emperò  
2Co 6,11  Nostra boca està oberta per  a vosaltres, nostre cor s’és dilatat. 12  
2Co 6,13  mateixa recompensa –vos parlo com  a fills– dilatau-vos també vosaltres. 14 
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2Co 7,2 -nos cabuda. A ningú hem injuriat,  a ningú hem pervertit, a ningú hem  
2Co 7,2  injuriat, a ningú hem pervertit,  a ningú hem enganyat. 3 No ho dic per  
2Co 7,3 vosaltres estau en nostres cors per  a morir i viure junt ab vosaltres. 4 Gran  
2Co 7,5  quan nosaltres haguérem arribat  a Macedònia, nostra carn no tingué repòs  
2Co 7,10  produeix arrepentiment durader per  a salvació; emperò la tristesa del món  
2Co 7,12  per aquell que el sofrí, sinó per  a manifestar la solicitud que tenim per  
2Co 8,Tit  exhorta l’Apòstol als corintis  a què contribuesquen ab grans almoines al  
2Co 8,1 de Jerusalem. 1 Així mateix vos fem  a saber, germans, la gràcia de Déu que ha  
2Co 8,1  gràcia de Déu que ha estat donada  a les iglésies de Macedònia, 2 ço és, com  
2Co 8,5  primer al Senyor, i després  a nosaltres per voluntat de Déu. 6 De  
2Co 8,6  de Déu. 6 De manera que pregàrem  a Tito que, així com començà, acabàs en  
2Co 8,7  en vosaltres també esta gràcia, 7  a fi de que com en tot abundau en fe, i en 
2Co 8,8  8 No ho dic com qui mana, sinó per  a experimentar ab motiu de la solicitud d’ 
2Co 8,9 se féu pobre per amor de vosaltres,  a fi de que vosaltres fósseu rics per sa  
2Co 8,10  suposat que no sols començàreu ja  a fer-ho, sinó que formàreu lo designi  
2Co 8,11  11 Doncs ara compliu-ho, per  a què així com la voluntat estigué prompta 
2Co 8,11 com la voluntat estigué prompta per  a desitjar-ho, així també ho estiga per  
2Co 8,11  -ho, així també ho estiga per  a complir-ho d’allò que teniu. 12  
2Co 8,14  les seves necessitats, per  a què la seva abundància suplesca també  
2Co 8,16  poc, no li faltà.» 16 I gràcies  a Déu que posà en lo cor de Tito lo mateix 
2Co 8,16 en lo cor de Tito lo mateix zel per  a vosaltres, 17 perquè verdaderament ell  
2Co 8,17  solícit, de sa pròpia voluntat anà  a vosaltres. 18 I enviàrem també junt ab  
2Co 8,19  que fou elegit de les iglésies per  a company de nostra peregrinació ab  
2Co 8,19  gràcia, ministrada per nosaltres  a glòria del Senyor, i declaració de  
2Co 8,22  22 Enviàrem igualment ab ells  a nostre germà, a qui hem freqüentment  
2Co 8,22  igualment ab ells a nostre germà,  a qui hem freqüentment experimentat  
2Co 8,23  tenim en vosaltres. 23 I en quant  a Tito, és mon company i coadjutor envers  
2Co 8,24  24 Mostrau, doncs, envers ells, i  a presència de les iglésies, la prova de  
2Co 9,Tit  que s’ha de donar ab alegria per  a conseguir lo fruit d’ella. 1 Perquè, en 
2Co 9,2 any passat, i vostre zel ha incitat  a molts. 3 No obstant, he enviat als  
2Co 9,3  obstant, he enviat als germans per  a què no fos en va l’haver-me gloriat  
2Co 9,5  als germans que vagen primer  a vosaltres, i apròmptien la vostra  
2Co 9,5  la vostra benedicció ja promesa,  a fi de que estiga a punt com a  
2Co 9,5  ja promesa, a fi de que estiga  a punt com a benedicció, i no avarícia. 6  
2Co 9,5  a fi de que estiga a punt com  a benedicció, i no avarícia. 6 I dic això: 
2Co 9,8  abundant la gràcia en vosaltres,  a fi de que estant sempre proveïts de tot, 
2Co 9,8  proveïts de tot, abundeu també per  a tota obra bona. 9 (Així com està escrit: 
2Co 9,9  pobres; sa justícia permaneix per  a sempre.» 10 I el que dóna llavor al  
2Co 9,10 al sembrador vos dónia també pa per  a menjar, i multiplíquia vostra llavor  
2Co 9,11  per nosaltres sien donades gràcies  a Déu. 12 Perquè la ministració d’aquest  
2Co 9,13 d’aquesta ministració donen glòria  a Déu per la submissió que mostrau a l’  
2Co 9,13  a Déu per la submissió que mostrau  a l’evangeli de Cristo, i per la  
2Co 9,15  vosaltres. 15 Gràcies sien donades  a Déu per son do inefable. 10,Tit Capítol  
2Co 10,Tit  de sant Pau en contraposició  a la dels falsos apòstols, los quals ab  
2Co 10,4 carnals, sinó poderoses en Déu, per  a derrocar fortaleses i destruir consells, 
2Co 10,5 contra la ciència de Déu, i reduint  a cautiveri tot enteniment en obediència  
2Co 10,6 en obediència de Cristo; 6 i tenint  a la mà lo poder per a venjar tota  
2Co 10,6  6 i tenint a la mà lo poder per  a venjar tota desobediència quan vostra  
2Co 10,8  que el Senyor nos ha donat per  a edificació, i no per a destrucció  
2Co 10,8 ha donat per a edificació, i no per  a destrucció vostra, no deuria avergonyir  
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2Co 10,9  avergonyir-me. 9 Emperò per  a què no penseu que jo us vull com aterrar 
2Co 10,12  presents. 12 Perquè no ens atrevim  a fer-nos del número, o comparar-nos  
2Co 10,12  -nos ab alguns que s’alaben  a si mateixos; emperò ells, medint-se  
2Co 10,13  nos ha midat, mida que arribà fins  a vosaltres. 14 Perquè no ens extenem ab  
2Co 10,14  ab excés, com si no arribàssem  a vosaltres; perquè fins a vosaltres havem 
2Co 10,14 arribàssem a vosaltres; perquè fins  a vosaltres havem arribat en l’evangeli  
2Co 10,16 estan més allà de vosaltres, no per  a gloriar-nos en la regla d’altre de  
2Co 10,18  18 Puix no aquell que s’alaba  a si mateix és aprovat, sinó aquell a qui  
2Co 10,18 a si mateix és aprovat, sinó aquell  a qui Déu alaba. 11,Tit Capítol XI  
2Co 11,1  treballs que ha sofert. 1 Plagués  a Déu que sofrísseu un poc ma imprudència; 
2Co 11,2  vos he desposat ab un espòs per  a presentar-vos com a verge pura a  
2Co 11,2  un espòs per a presentar-vos com  a verge pura a Cristo. 3 Emperò temo que,  
2Co 11,2  a presentar-vos com a verge pura  a Cristo. 3 Emperò temo que, així com la  
2Co 11,3 temo que, així com la serpent seduí  a Eva ab sa astúcia, no sien viciats  
2Co 11,6 no en saber, en tot nos havem donat  a conèixer a vosaltres. 7 ¿O per ventura  
2Co 11,6  en tot nos havem donat a conèixer  a vosaltres. 7 ¿O per ventura he comès jo  
2Co 11,7  humiliant-me jo mateix per  a què vosaltres fósseu exaltats; perquè  
2Co 11,8  prenent d’elles assistències per  a servir-vos a vosaltres. 9 I quan era  
2Co 11,8  assistències per a servir-vos  a vosaltres. 9 I quan era ab vosaltres i  
2Co 11,9 ab vosaltres i em trobí necessitat,  a ningú vaig ésser gravós, perquè lo que  
2Co 11,12  12 Emperò lo que faç ho faré, per  a apartar l’ocasió a aquells que desitgen 
2Co 11,12  ho faré, per a apartar l’ocasió  a aquells que desitgen l’ocasió per a  
2Co 11,12  aquells que desitgen l’ocasió per  a ésser trobats com nosaltres en allò de  
2Co 11,16  -me enhorabona per imprudent)  a fi de que em gloriï un poc encara. 17 Lo 
2Co 11,17  17 Lo que dic per lo que toca  a esta glòria, ho dic no segons lo Senyor, 
2Co 11,31 nostre Senyor Jesucrist, que és per  a sempre beneït, sap que jo no mento. 32  
2Co 11,32  en la ciutat dels damascens per  a prendre’m, 33 i per una finestra me  
2Co 12,1  que no convé en veritat–, vindré  a les visions i a les revelacions del  
2Co 12,1 en veritat–, vindré a les visions i  a les revelacions del Senyor. 2 Conec un  
2Co 12,4  inefables, que no li és lícit  a un home proferir-les. 5 D’aquest tal  
2Co 12,7  que veu en mi u ou de mi. 7 I per  a què la grandesa de les revelacions no m’ 
2Co 12,9  me gloriaré en mes flaqueses, per  a què habítia en mi la virtut de Cristo.  
2Co 12,13 què haveu estat vosaltres inferiors  a les demés iglésies, sinó en que jo no us 
2Co 12,14  tercera vegada estic aparellat per  a venir a vosaltres, i no us seré gravós,  
2Co 12,14  vegada estic aparellat per a venir  a vosaltres, i no us seré gravós, perquè  
2Co 12,14  jo no cerco vostres coses, sinó  a vosaltres. Puix los fills no deuen  
2Co 12,15  i seré desprès jo mateix per  a vostres ànimes; encara que amant-vos  
2Co 12,18  que us vaig enviar? 18 Ho demaní  a Tito, i ab ell envií un germà. ¿Per  
2Co 12,19  en Cristo; i tot, caríssims, per  a edificació vostra. 20 Perquè temo que  
2Co 12,20  temo que tal vegada quan vinga  a vosaltres no us trobaré tals quals vos  
2Co 12,20  i que vosaltres no em trobeu  a mi qual no em voldríeu. Que no hi haja  
2Co 13,1  és la tercera vegada que vinc  a vosaltres. «En la boca de dos o tres  
2Co 13,2 perdonaré als que pecaren abans, ni  a tots los demés. 3 Ja que cercau una  
2Co 13,7  no som reprovats. 7 I pregam  a Déu que no façau mal algun, no perquè  
2Co 13,7  nosaltres aparescam aprovats, sinó  a fi de que vosaltres façau lo que és bo,  
2Co 13,10  vos escric açò estant ausent, per  a què, present, no haja d’obrar ab rigor, 
2Co 13,10  l’autoritat que em donà Déu per  a edificació i no per a destrucció. 11 Per 
2Co 13,10  donà Déu per a edificació i no per  a destrucció. 11 Per lo demés, germans,  
2Co 13,12 pau i caritat. 12 Saludau-vos uns  a altres ab lo sant bes. Tots los sants  
Ga 1,Tit  als gàlates per haver donat oïdos  a uns falsos apòstols i per haver  
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Ga 1,2 2 i tots los germans que són ab mi,  a les iglésies de Galàcia. 3 Gràcia a  
Ga 1,3 a les iglésies de Galàcia. 3 Gràcia  a vosaltres i pau, de part de Déu Pare i  
Ga 1,4 Senyor Jesucrist, 4 lo qual se donà  a si mateix per nostres pecats, per a  
Ga 1,4 a si mateix per nostres pecats, per  a deslliurar-nos d’aquest present  
Ga 1,6  vos apartau d’aquell que us cridà  a la gràcia de Cristo, a un altre  
Ga 1,6 que us cridà a la gràcia de Cristo,  a un altre evangeli, 7 lo qual no és  
Ga 1,9  com abans diguérem, ara ho tornam  a dir també: Si algú vos predica un altre  
Ga 1,10  ¿persuadesc jo ara als homes o  a Déu? ¿O cerco jo agradar als homes?  
Ga 1,11  servo de Cristo. 11 Perquè vos faç  a saber, germans, que l’evangeli que jo  
Ga 1,15  de mos pares. 15 Mes quan plagué  a Déu, que em separà del ventre de la meva 
Ga 1,16  i em cridà ab sa gràcia, 16 per  a revelar-me son Fill, a fi de que jo el 
Ga 1,16  16 per a revelar-me son Fill,  a fi de que jo el predicàs entre els  
Ga 1,17 la carn ni ab la sang, 17 ni vinguí  a Jerusalem a aquells que eren apòstols  
Ga 1,17  la sang, 17 ni vinguí a Jerusalem  a aquells que eren apòstols abans que jo,  
Ga 1,17  abans que jo, sinó que me n’aní  a l’Aràbia i vaig tornar altra vegada a  
Ga 1,17  Aràbia i vaig tornar altra vegada  a Damasco. 18 Des d’allí, al cap de tres  
Ga 1,18 d’allí, al cap de tres anys vinguí  a Jerusalem a veure a Pere, i estiguí ab  
Ga 1,18 cap de tres anys vinguí a Jerusalem  a veure a Pere, i estiguí ab ell quinze  
Ga 1,18  anys vinguí a Jerusalem a veure  a Pere, i estiguí ab ell quinze dies; 19  
Ga 1,19  ab ell quinze dies; 19 mes no vegí  a ningun altre dels apòstols, sinó a  
Ga 1,19  a ningun altre dels apòstols, sinó  a Jaume, lo germà del Senyor. 20 I en això 
Ga 1,21  de Déu no mento. 21 Després vinguí  a les regions de Síria i de Cilícia. 22 I  
Ga 1,22  22 I no era conegut de vista  a les iglésies de Judea que eren en  
Ga 1,23  en Cristo. 23 Solament havien oït  a dir: «Aquell que abans nos perseguia,  
Ga 1,24 temps impugnava.» 24 I glorificaven  a Déu en mi. 2,Tit Capítol II Sant Pau  
Ga 2,Tit  lo judaisme. Resistència que féu  a Cefas en Antioquia sobre les ceremònies  
Ga 2,1  anys després pugí altra vegada  a Jerusalem ab Bernabé, prenent ab mi  
Ga 2,1  ab Bernabé, prenent ab mi també  a Tito. 2 I pugí per revelació, i els vaig 
Ga 2,2  entre els gentils, i privadament  a aquells que pareixien ser d’alguna  
Ga 2,3 ab mi, essent gentil, fou compeŀlit  a circumcidar-se, 4 per causa dels  
Ga 2,4  se ficaren entre nosaltres, per  a espiar la llibertat que tenim en Cristo  
Ga 2,4  que tenim en Cristo Jesús,  a fi de reduir-nos a l’esclavitud. 5  
Ga 2,4  Cristo Jesús, a fi de reduir-nos  a l’esclavitud. 5 Als quals ni una sola  
Ga 2,5  sola hora volguérem sometre’ns,  a fi de que permanèsquia entre vosaltres  
Ga 2,7  de la incircumcisió, així com  a Pere lo de la circumcisió. 8 (Perquè  
Ga 2,9  donat, nos donaren la mà dreta  a Bernabé i a mi en senyal de companyia,  
Ga 2,9 nos donaren la mà dreta a Bernabé i  a mi en senyal de companyia, per a què  
Ga 2,9  i a mi en senyal de companyia, per  a què nosaltres anàssem als gentils, i  
Ga 2,11  de fer. 11 I quan Cefas vingué  a Antioquia, li fiu resistència en sa  
Ga 2,14  la veritat de l’evangeli, diguí  a Cefas davant de tots: «Si tu, essent  
Ga 2,14 jueus, per què obligues als gentils  a que visquen com los jueus?» 15  
Ga 2,16  nosaltres creem en Jesucrist, per  a què siam justificats per la fe de Cristo 
Ga 2,19  19 Perquè jo per la Llei só mort  a la Llei a fi de viure ab Déu. Jo só  
Ga 2,19  jo per la Llei só mort a la Llei  a fi de viure ab Déu. Jo só clavat a la  
Ga 2,19  a fi de viure ab Déu. Jo só clavat  a la creu junt ab Cristo. 20 I no obstant, 
Ga 2,20  de Déu, que m’amà i s’entregà  a si mateix per mi. 21 No desprècio la  
Ga 3,1 insensats!, qui us ha hetxissat per  a no obeir la veritat, davant los ulls  
Ga 3,6  com està escrit: «Abraham cregué  a Déu, i li fou imputat a justícia.» 7  
Ga 3,6  cregué a Déu, i li fou imputat  a justícia.» 7 Reconeixeu, doncs, que els  
Ga 3,8  gentils per la fe, anuncia primer  a Abraham, dient: «En tu seran beneïdes  
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Ga 3,10  en lo llibre de la Llei per  a fer-les.» 11 I que ningú en la Llei és 
Ga 3,14  que penja en un arbre.» 14 Per  a què la benedicció d’Abraham puga venir  
Ga 3,14  sobre els gentils per Jesucrist,  a fi de que per la fe rebiam la promesa de 
Ga 3,15  l’Esperit. 15 Germans, parlo com  a home: un testament, encara que sia d’  
Ga 3,16  16 I les promeses foren fetes  a Abraham i a sa progènie. No parla de la  
Ga 3,16  promeses foren fetes a Abraham i  a sa progènie. No parla de la progènie com 
Ga 3,16  com de molts, sinó com d’un: I  a ta progènie, que és Cristo. 17 Emperò jo 
Ga 3,17  després, no pot anuŀlar-lo per  a fer vana la promesa. 18 Perquè si l’  
Ga 3,18  18 Perquè si l’herència és per  a la Llei, ja no és per la promesa. I Déu  
Ga 3,18  la promesa. I Déu féu la donació  a Abraham per promesa. 19 Per a què,  
Ga 3,19  a Abraham per promesa. 19 Per  a què, doncs, la Llei? Per causa de les  
Ga 3,19 posada fins que vingués la progènie  a qui era feta la promesa, ordenada per  
Ga 3,22  enclogué tot baix del pecat, per  a què la promesa fos donada per la fe en  
Ga 3,24  fou lo preceptor que ens conduí  a Cristo, per a què fóssem justificats per 
Ga 3,24  que ens conduí a Cristo, per  a què fóssem justificats per la fe. 25  
Ga 3,29  d’Abraham i hereus conforme  a la promesa. 4,Tit Capítol IV Tracta del  
Ga 4,4  la plenitud del temps, envià Déu  a son Fill, format de dona, i fet subjecte 
Ga 4,4  format de dona, i fet subjecte  a la Llei, 5 per a rescatar als que  
Ga 4,5  i fet subjecte a la Llei, 5 per  a rescatar als que estaven baix la Llei, a 
Ga 4,5  als que estaven baix la Llei,  a fi de que rebessen l’adopció de fills.  
Ga 4,6  vosaltres sou fills, ha enviat Déu  a vostres cors l’Esperit de son Fill, que 
Ga 4,8 8 Emperò llavors, quan no coneixíeu  a Déu, servíeu a aquells que per  
Ga 4,8  quan no coneixíeu a Déu, servíeu  a aquells que per naturalesa no són déus.  
Ga 4,9 són déus. 9 Mes ara, havent conegut  a Déu o, ans bé essent coneguts de Déu,  
Ga 4,14  rebutjàreu; ans bé me rebéreu com  a un àngel de Déu, com a Cristo Jesús. 15  
Ga 4,14  rebéreu com a un àngel de Déu, com  a Cristo Jesús. 15 A on és, doncs, aquella 
Ga 4,15  parlau? Perquè jo testifico que,  a poder ser, vos hauríeu trets los ulls i  
Ga 4,24 muntanya de Sinaí, que engendra per  a esclavitud, qual és Agar; 25 perquè  
Ga 4,25  de Sinaí, en Aràbia, i correspon  a lo que ara és Jerusalem, la que està en  
Ga 4,28  germans, som fills de la promesa  a la manera d’Isaac. 29 Emperò com  
Ga 4,30  «Trau defora l’esclava i  a son fill, perquè lo fill de l’esclava  
Ga 5,3  de res. 3 I declaro de nou  a tot home que és circumcís, que està  
Ga 5,3  que és circumcís, que està obligat  a fer tota la Llei. 4 Oh, vosaltres que us 
Ga 5,7 bé! ¿Qui us ha impedit que obeísseu  a la veritat? 8 Aquesta persuasió no ve  
Ga 5,13  germans, haveu estat cridats  a llibertat. Solament no useu de la  
Ga 5,13  no useu de la llibertat per  a servir d’ocasió a la carn, ans bé  
Ga 5,13 la llibertat per a servir d’ocasió  a la carn, ans bé serviu’s los uns als  
Ga 5,14 se resumeix en una paraula: «Amaràs  a ton proïsme com a tu mateix.» 15 Mes si  
Ga 5,14  paraula: «Amaràs a ton proïsme com  a tu mateix.» 15 Mes si us mossegau i us  
Ga 5,17 Perquè la carn té apetits contraris  a l’Esperit, i l’Esperit los té contra  
Ga 6,Tit  de les virtuts cristianes. Per  a collir és necessari sembrar. La glòria  
Ga 6,1  considerant-te tu mateix, per  a què no sies tentat també. 2 Portau les  
Ga 6,2  també. 2 Portau les càrregues uns  a altres i així complireu la llei de  
Ga 6,8  I així, aquell que sémbria per  a sa carn, de la carn segarà corrupció;  
Ga 6,8  emperò aquell que sémbria per  a l’Esperit, de l’Esperit segarà vida  
Ga 6,9  cansem, doncs, de fer bé, perquè  a son temps segarem, si no desmaiam. 10 I  
Ga 6,10 I així, mentres tenim temps, fem bé  a tothom, especialment als que són de la  
Ga 6,12  agradar en la carn vos impeleixen  a circumcidar-vos solament per no patir  
Ga 6,13 que vosaltres siau cricumcidats per  a gloriar-se en vostra carn. 14 Mes no  
Ga 6,14  lo qual lo món és crucificat per  a mi, i jo per al món. 15 Puix en Cristo  
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Ef 1,1  de Déu apòstol de Jesucrist,  a tots los sants que hi ha en Efesi i als  
Ef 1,2 fiels en Cristo Jesús. 2 Gràcia sia  a vosaltres i pau, de Déu, nostre Pare, i  
Ef 1,4  abans de la fundació del món, per  a què fóssem sants i sens màcula davant d’ 
Ef 1,5 caritat, 5 havent-nos predestinat  a l’adopció de fills per Jesucrist, en  
Ef 1,6 lo beneplàcit de sa voluntat, 6 per  a alabança de la glòria de sa gràcia, per  
Ef 1,9 lo misteri de sa voluntat, conforme  a son beneplàcit, que s’havia proposat en 
Ef 1,12  al consell de sa voluntat; 12 per  a què siam en alabança de sa glòria,  
Ef 1,14  la prenda de nostra herència fins  a la redempció de la possessió comprada,  
Ef 1,14  de la possessió comprada, per  a alabança de la glòria d’ell mateix. 15  
Ef 1,17  vosaltres en mes oracions, 17 per  a què el Déu de nostre Senyor Jesucrist,  
Ef 1,18  los ulls de vostre cor, per  a què sapiau qual és l’esperança de sa  
Ef 1,20  d’entre els morts i colocant-lo  a sa dreta en los llocs celestials, 21  
Ef 2,1  sa Iglésia. 1 I ell vos vivificà  a vosaltres que éreu morts per delictes i  
Ef 2,2  visquéreu en altre temps, conforme  a la costum d’aquest món, segons lo  
Ef 2,7  celestials en Cristo Jesús, 7 per  a mostrar en los sigles veniders les  
Ef 2,10  mateix, criats en Cristo Jesús per  a obres bones, les que abans ordenà Déu  
Ef 2,10 bones, les que abans ordenà Déu per  a què caminàssem en elles. 11 Per lo tant, 
Ef 2,15  continguda en los decrets, per  a formar en si mateix dels dos, un sol  
Ef 2,16 sol home nou, fent la pau, 16 i per  a reconciliar-los ab Déu als dos en un  
Ef 2,17  mateix. 17 I vingué i predicà pau  a vosaltres que estàveu lluny, i pau als  
Ef 2,21  edifici, ben construït, creix per  a ser un temple sant en lo Senyor, 22 en  
Ef 2,22  sou també edificats juntament per  a ser habitació de Déu, per medi de l’  
Ef 3,Tit Reconciliació dels gentils revelada  a sant Pau, destinat especialment per Déu  
Ef 3,Tit  destinat especialment per Déu per  a predicar-los l’evangeli. 1 Per esta  
Ef 3,2  la gràcia de Déu que em fou donada  a mi envers vosaltres, 3 de quina manera,  
Ef 3,4  abans en poques paraules; 4 d’ a on, si llegiu, podeu inferir ma  
Ef 3,5  en altres generacions no fou donat  a conèixer als fills dels homes, així com  
Ef 3,9  de Cristo, 9 i de manifestar  a tothom qual és la comunicació del  
Ef 3,12 fe d’ell, segura confiança i accés  a Déu. 13 Per lo qual vos demano que no  
Ef 3,16  del cel i de la terra. 16 Per  a què segons les riqueses de sa glòria vos 
Ef 3,17 Esperit en l’home interior; 17 per  a què Cristo habítia per la fe en vostres  
Ef 3,19  Cristo, que supera tot enteniment,  a fi de que siau plens de tota la plenitud 
Ef 3,20  de tota la plenitud de Déu. 20 I  a aquell que és poderós per a fer totes  
Ef 3,20  20 I a aquell que és poderós per  a fer totes les coses més abundantment que 
Ef 3,21 la virtut que obra en nosaltres, 21  a ell sia la glòria en la Iglésia per medi 
Ef 4,1 que camineu dignament en la vocació  a què sou cridats, 2 ab tota humilitat i  
Ef 4,2  ab paciència, suportant-vos uns  a altres ab caritat, 3 procurant mantenir  
Ef 4,4  i un Esperit, així com sou cridats  a una esperança de vostra vocació. 5 Un  
Ef 4,7  coses, i en tots nosaltres. 7 Mes  a cada u de nosaltres l’hi ha estat  
Ef 4,7  ha estat donada la gràcia conforme  a la mida del do de Cristo. 8 Per lo qual  
Ef 4,10  que pujà sobre tots los cels per  a què omplís totes les coses.) 11 I ell  
Ef 4,11  les coses.) 11 I ell mateix donà  a uns, apòstols; a altres, profetes; a  
Ef 4,11  I ell mateix donà a uns, apòstols;  a altres, profetes; a altres,  
Ef 4,11  uns, apòstols; a altres, profetes;  a altres, evangelistes; i a altres,  
Ef 4,11 profetes; a altres, evangelistes; i  a altres, pastors i doctors; 12 per a la  
Ef 4,12 a altres, pastors i doctors; 12 per  a la perfecció dels sants, per a l’obra  
Ef 4,12  per a la perfecció dels sants, per  a l’obra del ministeri, per a l’  
Ef 4,12  per a l’obra del ministeri, per  a l’edificació del cos de Cristo. 13 Fins 
Ef 4,13  i del coneixement del Fill de Déu,  a baró perfet, a la mida de l’edat madura 
Ef 4,13  del Fill de Déu, a baró perfet,  a la mida de l’edat madura de Cristo. 14  
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Ef 4,14 de l’edat madura de Cristo. 14 Per  a què no siam ja més infants fluctuant i  
Ef 4,16  per la qual subministra aliment  a proporció, segons l’obra eficaç de cada 
Ef 4,16  de cada membre, pren increment per  a edificar-se ell mateix en caritat. 17  
Ef 4,19  s’entregaren ells mateixos  a la disolució, a obres de tota impuresa,  
Ef 4,19  ells mateixos a la disolució,  a obres de tota impuresa, a l’avarícia.  
Ef 4,19  a obres de tota impuresa,  a l’avarícia. 20 Mes vosaltres no haveu  
Ef 4,20  Mes vosaltres no haveu après així  a Cristo, 21 si és que l’hajau oït, i  
Ef 4,22 ell, com la veritat és en Jesús: 22  a despullar-vos de l’home vell, segons  
Ef 4,22  que és corrompuda conforme  a les enganyoses concupiscències. 23  
Ef 4,28  ab ses mans lo que és bo, per  a què tinga de què donar al menesterós. 29 
Ef 4,29  boca, sinó la que és bona per  a edificació de la fe i dónia gràcia als  
Ef 4,30  als oients. 30 I no contristeu  a l’Esperit Sant de Déu, en qui fóreu  
Ef 5,Tit efesis ab la imitació de Jesucrist,  a què s’apàrtien de tot vici i s’empleïn 
Ef 5,2  nos amà també i s’entregà per  a nosaltres, oferta i hòstia a Déu en olor 
Ef 5,2  per a nosaltres, oferta i hòstia  a Déu en olor de suavitat. 3 Mes  
Ef 5,10  10 aprovant lo que és accepte  a Déu. 11 I no comuniqueu ab les obres  
Ef 5,19  l’Esperit Sant, 19 parlant-vos  a vosaltres mateixos en salms, i himnes, i 
Ef 5,22  22 Les mullers estiguen subjectes  a sos marits com al Senyor, 23 perquè lo  
Ef 5,24 I així com la Iglésia està subjecta  a Cristo, així estiguen-ho les mullers a 
Ef 5,24  així estiguen-ho les mullers  a sos marits en tot. 25 Vosaltres, marits, 
Ef 5,25  en tot. 25 Vosaltres, marits, amau  a vostres mullers, així com Cristo amà  
Ef 5,25  mullers, així com Cristo amà també  a la Iglésia i s’entregà a si mateix per  
Ef 5,25 amà també a la Iglésia i s’entregà  a si mateix per ella, 26 per a santificar  
Ef 5,26  a si mateix per ella, 26 per  a santificar-la, purificant-la ab lo  
Ef 5,27 aigua ab la paraula de vida, 27 per  a presentar-se-la a si mateix Iglésia  
Ef 5,27  vida, 27 per a presentar-se-la  a si mateix Iglésia gloriosa, que no tinga 
Ef 5,28 28 Així també los marits deuen amar  a ses mullers com a sos propis cossos. Lo  
Ef 5,28 marits deuen amar a ses mullers com  a sos propis cossos. Lo qui ama a sa  
Ef 5,28 com a sos propis cossos. Lo qui ama  a sa muller, s’ama a si mateix. 29 Perquè 
Ef 5,28  Lo qui ama a sa muller, s’ama  a si mateix. 29 Perquè ningú avorrí mai sa 
Ef 5,29  i cuida, així com també Cristo  a la Iglésia. 30 Perquè som membres de son 
Ef 5,31 ossos. 31 «Per això deixarà l’home  a son pare i a sa mare i es juntarà a sa  
Ef 5,31  això deixarà l’home a son pare i  a sa mare i es juntarà a sa muller, i  
Ef 5,31 a son pare i a sa mare i es juntarà  a sa muller, i seran dos en una carn.» 32  
Ef 5,32  misteri; mes jo parlo concernent  a Cristo i a la Iglésia. 33 Emperò àmia  
Ef 5,32  mes jo parlo concernent a Cristo i  a la Iglésia. 33 Emperò àmia cada u de  
Ef 5,33  33 Emperò àmia cada u de vosaltres  a sa muller com a si mateix, i la muller  
Ef 5,33 cada u de vosaltres a sa muller com  a si mateix, i la muller reverenciï a son  
Ef 5,33 a si mateix, i la muller reverenciï  a son marit. 6,Tit Capítol VI Obligacions  
Ef 6,1  en l’oració. 1 Fills, obeïu  a vostres pares en lo Senyor, perquè això  
Ef 6,2  perquè això és just. 2 «Honra  a ton pare i a ta mare», que és lo primer  
Ef 6,2 això és just. 2 «Honra a ton pare i  a ta mare», que és lo primer manament ab  
Ef 6,3  primer manament ab promesa: 3 «per  a què et vaja bé i tingues llarga vida  
Ef 6,4  4 I vosaltres, pares, no provoqueu  a vostres fills a la ira, ans bé criau-  
Ef 6,4 pares, no provoqueu a vostres fills  a la ira, ans bé criau-los en instrucció 
Ef 6,5  en simplicitat de cor, així com  a Cristo; 6 no servint-los a l’ull, com 
Ef 6,6  com a Cristo; 6 no servint-los  a l’ull, com per a agradar als homes,  
Ef 6,6  no servint-los a l’ull, com per  a agradar als homes, sinó com a servos de  
Ef 6,6  per a agradar als homes, sinó com  a servos de Cristo, fent de cor la  
Ef 6,11  Vestiu’s l’armadura de Déu, per  a què pugau resistir les tretes del  
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Ef 6,13 preneu tota l’armadura de Déu, per  a què pugau resistir en lo dia fatal, i  
Ef 6,16  prenent l’escut de la fe,  a fi de que pugau apagar totes les fletxes 
Ef 6,19  per tots los sants. 19 I per mi,  a fi de que em sia donat lo parlar, i per  
Ef 6,19  que em sia donat lo parlar, i per  a què puga obrir los llavis ab confiança,  
Ef 6,19  obrir los llavis ab confiança, per  a fer conèixer lo misteri de l’evangeli,  
Ef 6,20  qual só ambaixador en cadenes, per  a què pàrlia ab valentia d’ell, com jo  
Ef 6,21 d’ell, com jo dec parlar. 21 I per  a què pugau també saber l’estat de mes  
Ef 6,22  i fiel ministre en lo Senyor, 22  a qui us he enviat per aqueix fi, per a  
Ef 6,22 qui us he enviat per aqueix fi, per  a què sapiau lo que és de nosaltres i  
Ef 6,24  La gràcia sia ab tots los que amen  a nostre Senyor Jesucrist ab sinceritat.  
Fl 1,Tit  presons en los fiels. Los exhorta  a sofrir treballs per Cristo. 1 Pau i  
Fl 1,1 Pau i Timoteu, servos de Jesucrist,  a tots los sants en Cristo Jesús que estan 
Fl 1,2  ab los bisbes i diaques: 2 gràcia  a vosaltres i pau de Déu nostre Pare i del 
Fl 1,3  Senyor Jesucrist. 3 Gràcies dono  a mon Déu cada vegada que em recordo de  
Fl 1,8  testimoni de quina manera vos amo  a tots vosaltres en les entranyes de  
Fl 1,10  i en tot coneixement, 10 per  a què aproveu lo millor i siau sincers i  
Fl 1,11  de fruit de justícia per Jesucrist  a glòria i alabança de Déu. 12 Emperò,  
Fl 1,15  15 És veritat que alguns prediquen  a Cristo per enveja, i com per tema; mes  
Fl 1,16  sabent que jo he estat posat per  a la defensa de l’evangeli; 17 mes altres 
Fl 1,17  evangeli; 17 mes altres prediquen  a Cristo per contenció, no sincerament,  
Fl 1,17  creent aumentar l’aflicció  a mes cadenes. 18 I què? Ab tal que Cristo 
Fl 1,21  vida, sia per mort. 21 Perquè per  a mi lo viure és Cristo, i lo morir és  
Fl 1,24  en la carn és més necessari per  a vosaltres. 25 I confiat d’això, sé que  
Fl 1,25 i continuaré ab tots vosaltres, per  a profit vostre i goig de la fe, 26 a fi  
Fl 1,26 a profit vostre i goig de la fe, 26  a fi de que vostre regosig abúndia per mi  
Fl 1,26 en Jesucrist, mediant lo meu retorn  a vosaltres. 27 Procurau solament en què  
Fl 1,27 digna de l’evangeli de Cristo, per  a què, vaja a veure-us o estiga ausent,  
Fl 1,27 evangeli de Cristo, per a què, vaja  a veure-us o estiga ausent, oiga de  
Fl 1,28  por vostres contraris; lo qual per  a ells és una senyal clara de perdició,  
Fl 1,28  senyal clara de perdició, però per  a vosaltres ho és de salvació, i això de  
Fl 1,29  salvació, i això de Déu. 29 Perquè  a vosaltres vos és donat per Cristo, no  
Fl 2,Tit en mi. 2,Tit Capítol II Los exhorta  a la unió i caritat fraternal, a la  
Fl 2,Tit  a la unió i caritat fraternal,  a la humilitat i a l’obediència ab l’  
Fl 2,Tit caritat fraternal, a la humilitat i  a l’obediència ab l’exemple de  
Fl 2,Tit  de Jesucrist. Recomana i alaba  a Timoteu i a Epafrodito. 1 Per lo tant,  
Fl 2,Tit  Recomana i alaba a Timoteu i  a Epafrodito. 1 Per lo tant, si hi ha  
Fl 2,4  als altres, 4 no atenent sols  a les coses que són seves pròpies, sinó a  
Fl 2,4  coses que són seves pròpies, sinó  a les dels altres. 5 I el mateix ànimo hi  
Fl 2,6  per usurpació lo ser ell igual  a Déu, 7 sinó que es reduí a si mateix a  
Fl 2,7  igual a Déu, 7 sinó que es reduí  a si mateix a no res, prenent la figura de 
Fl 2,7  7 sinó que es reduí a si mateix  a no res, prenent la figura de servo, fet  
Fl 2,7  prenent la figura de servo, fet  a semblança dels homes; i trobat en la  
Fl 2,7  homes; i trobat en la condició com  a home. 8 S’humillà a si mateix, fet  
Fl 2,8  condició com a home. 8 S’humillà  a si mateix, fet obedient fins a la mort,  
Fl 2,8  a si mateix, fet obedient fins  a la mort, i mort de creu. 9 Per lo qual  
Fl 2,10  un nom que és sobre tot nom, 10  a fi de que al nom de Jesús se dóblia tot  
Fl 2,11  que Jesucrist és lo Senyor per  a glòria de Déu Pare. 12 Per lo tant,  
Fl 2,15  sens murmuració i disputes, 15 per  a què siau irreprensibles i senzills,  
Fl 2,16  conservant la paraula de vida, per  a glòria meva en lo dia de Cristo, de que  
Fl 2,19  Jesús que prompte vos enviaré  a Timoteu, per a cobrar jo també bon ànimo 
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Fl 2,19  prompte vos enviaré a Timoteu, per  a cobrar jo també bon ànimo al saber l’  
Fl 2,24  que jo mateix vindré quant antes  a vosaltres. 25 I he judicat necessari  
Fl 2,25 I he judicat necessari enviar-vos  a Epafrodito, germà, coadjutor i company  
Fl 2,27  I certament estigué malalt, i casi  a la mort; mes Déu tingué misericòrdia d’ 
Fl 2,27  sols d’ell, sinó també de mi, per  a què jo no tingués tristesa sobre  
Fl 2,28 28 I així l’he enviat més prompte,  a fi de que veent-lo vos regositgeu de  
Fl 2,29  en lo Senyor i ab l’honor degut  a semblants persones. 30 Perquè per l’  
Fl 2,30  per l’obra de Cristo estigué  a la mort, exposant sa vida per a suplir  
Fl 2,30  a la mort, exposant sa vida per  a suplir la falta de vostres serveis  
Fl 3,1 escriure-us les mateixes coses, i  a vosaltres vos és necessari. 2 Guardau’s 
Fl 3,3  som la circumcisió, los que servim  a Déu en esperit, i ens gloriam en Cristo  
Fl 3,5  hebreu d’hebreus; en quant  a la Llei, fariseu; 6 en quant a zel,  
Fl 3,6  a la Llei, fariseu; 6 en quant  a zel, perseguidor de la Iglésia de Déu;  
Fl 3,6  de la Iglésia de Déu; en quant  a la justícia que és de la Llei, he viscut 
Fl 3,8  conto com fems ab tal que guànyia  a Cristo 9 i sia trobat en ell sens tenir  
Fl 3,10  que és de Déu per la fe. 10 Per  a què puga conèixer a ell i el poder de sa 
Fl 3,10  la fe. 10 Per a què puga conèixer  a ell i el poder de sa resurrecció, i la  
Fl 3,10  de sos sofriments, essent conforme  a sa mort; 11 per si d’alguna manera puc  
Fl 3,11 per si d’alguna manera puc arribar  a la resurrecció que és dels morts. 12 No  
Fl 3,12 alguna manera puc alcançar allò per  a lo qual vaig ésser pres de Cristo Jesús. 
Fl 3,13  que queden darrere i avançant-me  a les que estan davant. 14 Corro envers la 
Fl 3,14  14 Corro envers la marca, per  a alcançar lo premi de l’alta vocació de  
Fl 3,16  vos ho revelarà. 16 Mes en quant  a lo que havem ja arribat, tingam uns  
Fl 3,20  conversació és en los cels, d’ a on esperam també al Salvador, nostre  
Fl 3,21  transformarà nostre vil cos per  a fer-lo semblant a son cos gloriós,  
Fl 3,21  vil cos per a fer-lo semblant  a son cos gloriós, segons aquell poder ab  
Fl 3,21  poder ab què pot subjectar també  a si totes les coses. 4,Tit Capítol IV  
Fl 4,Tit  IV Última exhortació de l’Apòstol  a la pràctica de totes les virtuts i son  
Fl 4,2  en lo Senyor, amats meus. 2 Prego  a Evòdia, i suplico a Sintique, que sien  
Fl 4,2  meus. 2 Prego a Evòdia, i suplico  a Sintique, que sien del mateix sentiment  
Fl 4,3  demano, company fiel, que ajúdies  a aquelles que treballaren ab mi en l’  
Fl 4,5  ’s. 5 Sia notòria vostra modèstia  a tots los homes. Lo Senyor està prop. 6  
Fl 4,6  acció de gràcies, sien presentades  a Déu vostres peticions. 7 I la pau de  
Fl 4,7  7 I la pau de Déu, que sobrepuja  a tot enteniment, guàrdia vostres cors i  
Fl 4,10 Senyor de que ja per fi haja tornat  a florir vostre cuidado envers mi; puix  
Fl 4,11 raó de necessitat, puix ja he après  a acontentar-me de l’estat en què em  
Fl 4,12  en abundància; per totes parts i  a totes les coses estic avesat a estar  
Fl 4,12  i a totes les coses estic avesat  a estar saciat i a sofrir fam, a tenir  
Fl 4,12 coses estic avesat a estar saciat i  a sofrir fam, a tenir abundància i a patir 
Fl 4,12  a estar saciat i a sofrir fam,  a tenir abundància i a patir misèria. 13  
Fl 4,12  a sofrir fam, a tenir abundància i  a patir misèria. 13 Tot ho puc en Cristo,  
Fl 4,16  Puix una i dos vegades m’enviàreu  a Tessalònica lo que jo necessitava. 17 No 
Fl 4,17  sinó que cerco fruit que abúndia  a vostre compte. 18 Així que tot ho tinc,  
Fl 4,18 suavitat, hòstia accepta, agradable  a Déu. 19 Però mon Déu suplirà totes  
Fl 4,20  glòria per Cristo Jesús. 20 I sia  a Déu i nostre Pare glòria per los sigles  
Fl 4,21  dels sigles. Amén. 21 Saludau  a tots los sants en Cristo Jesús. 22 Los  
Col 1,Tit  la fe dels colossians i prega per  a ells. Jesucrist és la imatge perfeta de  
Col 1,3  que estan en Colossi. 3 Gràcia  a vosaltres i pau de part de Déu, nostre  
Col 1,3  Senyor Jesucrist. Donam gràcies  a Déu i al Pare de nostre Senyor  
Col 1,3  Jesucrist, pregant sempre per  a vosaltres, 4 des de que havem oït vostra 
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Col 1,4 en Cristo Jesús i l’amor que teniu  a tots los sants, 5 per l’esperança que  
Col 1,6  l’evangeli; 6 la qual ha arribat  a vosaltres, com també a tot lo món, i  
Col 1,6  ha arribat a vosaltres, com també  a tot lo món, i dóna fruit i creix, així  
Col 1,7 nostre estimat conservo, que és per  a vosaltres un fiel ministre de Cristo  
Col 1,9  no havem cessat de pregar per  a vosaltres i de demanar que siau plens  
Col 1,10  e inteŀligència espiritual, 10 per  a què camineu dignes del Senyor, agradant  
Col 1,12  ab goig, 12 donant gràcies  a Déu lo Pare que ens féu dignes de  
Col 1,18  lo primogènit dels morts, per  a què ell tinga en tot la preminència. 19  
Col 1,20 per medi de la sang de sa creu, per  a reconciliar per ell totes les coses a si 
Col 1,20 reconciliar per ell totes les coses  a si mateix; per ell, dic, ja sien les  
Col 1,22  en lo cos de sa carn per la mort,  a fi de presentar-vos sants i sens  
Col 1,23  que haveu oït i que fou predicat  a tota criatura baix lo cel, del qual jo,  
Col 1,25  de Déu que m’ha esta donada per  a vosaltres, a fi de complir la paraula de 
Col 1,25  m’ha esta donada per a vosaltres,  a fi de complir la paraula de Déu, 26 lo  
Col 1,26  mes que ara ha estat manifestat  a sos sants, 27 als quals Déu ha volgut  
Col 1,28  qui nosaltres anunciam, amonestant  a tothom i ensenyant a tothom en tota  
Col 1,28  amonestant a tothom i ensenyant  a tothom en tota sabiduria, per a què  
Col 1,28  a tothom en tota sabiduria, per  a què pugam presentar tot home perfet en  
Col 2,Tit  Capítol II Exhorta als colossians  a que es guàrdien dels sofismes dels  
Col 2,2 plena certesa d’inteŀligència, per  a conèixer lo misteri de Déu Pare i de  
Col 2,8  de gràcies. 8 Estau alerta per  a què ningú vos engànyia ab filosofies i  
Col 2,13 ressuscità d’entre els morts. 13 I  a vosaltres, essent morts en los pecats i  
Col 2,23  del cos, no en honra alguna, per  a sacietat de la carn. 3,Tit Capítol III  
Col 3,Tit  renovació de les costums conforme  a la vida nova rebuda de Cristo. Vàrios  
Col 3,1  cercau les coses que són de dalt,  a on Cristo està sentat a la dreta de Déu. 
Col 3,1  de dalt, a on Cristo està sentat  a la dreta de Déu. 2 Saborejau’s en les  
Col 3,13  així com lo Senyor vos perdonà  a vosaltres, així també vosaltres. 14 Mes  
Col 3,15  en vostres cors la pau de Cristo,  a la que fóreu també cridats en un cos, i  
Col 3,16 càntics espirituals, cantant de cor  a Déu ab gràcia. 17 I qualsevol cosa que  
Col 3,17  Jesucrist, donant gràcies per ell  a Déu i al Pare. 18 Casades, estau someses 
Col 3,18  al Pare. 18 Casades, estau someses  a vostres marits, com convé, en lo Senyor. 
Col 3,19  en lo Senyor. 19 Marits, amau  a vostres mullers i no les tracteu ab  
Col 3,20  ab asperesa. 20 Fills, obeïu  a vostres pares en tot, puix això és de l’ 
Col 3,21  del Senyor. 21 Pares, no provoqueu  a ira a vostres fills, per a què no es  
Col 3,21  21 Pares, no provoqueu a ira  a vostres fills, per a què no es tórnien  
Col 3,21  a ira a vostres fills, per  a què no es tórnien pussiŀlànims. 22  
Col 3,22  22 Sirvents, obeïu en totes coses  a vostres amos segons la carn, no servint  
Col 3,22  amos segons la carn, no servint  a l’ull com per a agradar als homes, sinó 
Col 3,22  carn, no servint a l’ull com per  a agradar als homes, sinó ab simplicitat  
Col 4,Tit  avisos de l’Apòstol. Recomana  a Tiquic i a Onèssim i saluda a diferents. 
Col 4,Tit  de l’Apòstol. Recomana a Tiquic i  a Onèssim i saluda a diferents. 1 Amos,  
Col 4,Tit  a Tiquic i a Onèssim i saluda  a diferents. 1 Amos, donau a vostres  
Col 4,1 i saluda a diferents. 1 Amos, donau  a vostres sirvents lo que és de justícia i 
Col 4,3  Orant juntament per nosaltres, per  a què Déu nos òbria la porta de la paraula 
Col 4,3  òbria la porta de la paraula per  a anunciar lo misteri de Cristo, per amor  
Col 4,4  qual estic jo encara pres, 4 i per  a què jo el maniféstia de la manera que  
Col 4,6  assaborada ab gràcia i sal, per  a què sapiau com haveu de respondre a cada 
Col 4,6 a què sapiau com haveu de respondre  a cada u. 7 Mon caríssim germà Tiquic,  
Col 4,8  mes coses. 8 Al qual he enviat  a vosaltres per això mateix, a fi de que  
Col 4,8 enviat a vosaltres per això mateix,  a fi de que sàpia l’estat de vostres  
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Col 4,10  ja rebéreu mos encàrrecs): si ve  a vosaltres rebeu-lo bé. 11 I Jesús,  
Col 4,12  per vosaltres en ses oracions, per  a què siau perfets i complerts en tota la  
Col 4,15  germans que estan en Laodicea, i  a Nimfas i a la iglésia que està en sa  
Col 4,15 que estan en Laodicea, i a Nimfas i  a la iglésia que està en sa casa. 16 I  
Col 4,17 també la dels laodiceans. 17 I dieu  a Arquip: «Té compte en lo ministeri que  
Col 4,17  que has rebut en lo Senyor, per  a què el cúmplies.» 18 Salutació de mi,  
1Te 1,1  1 Pau i Silvà i Timoteu,  a la iglésia dels tessalònics en Déu Pare  
1Te 1,2  i en lo Senyor Jesucrist. 2 Gràcia  a vosaltres i pau de part de Déu nostre  
1Te 1,2  Jesucrist. Donam sempre gràcies  a Déu per tots vosaltres, fent memòria  
1Te 1,5  5 Perquè nostre evangeli no vingué  a vosaltres solament en paraula, sinó  
1Te 1,7  vosaltres haveu estat l’exemple  a tots los que han cregut en Macedònia i  
1Te 1,9  i com vos convertíreu dels ídols  a Déu per a servir al Déu viu i verdader  
1Te 1,9  convertíreu dels ídols a Déu per  a servir al Déu viu i verdader 10 i per a  
1Te 1,10  al Déu viu i verdader 10 i per  a esperar dels cels a son Fill Jesús, a  
1Te 1,10  10 i per a esperar dels cels  a son Fill Jesús, a qui ressuscità d’  
1Te 1,10 esperar dels cels a son Fill Jesús,  a qui ressuscità d’entre els morts, lo  
1Te 2,2  tinguérem valor en nostre Déu per  a predicar-vos l’evangeli de Déu ab  
1Te 2,4  així com fórem aprovats de Déu per  a què se’ns confiàs l’evangeli, així  
1Te 2,4 evangeli, així parlàrem, no com per  a agradar als homes, sinó a Déu, que prova 
1Te 2,4  com per a agradar als homes, sinó  a Déu, que prova nostres cors. 5 Puix  
1Te 2,8  8 I estant així apassionats  a vosaltres, desitjàvem ab ànsia, no sols  
1Te 2,9 i fatiga: treballant nit i dia, per  a no ser gravosos a ningú de vosaltres,  
1Te 2,9  nit i dia, per a no ser gravosos  a ningú de vosaltres, vos predicàrem l’  
1Te 2,11  11 Així com sabeu de quina manera  a cada u de vosaltres, com un pare a sos  
1Te 2,11  a cada u de vosaltres, com un pare  a sos fills, 12 vos amonestàrem i us  
1Te 2,12  dignes de Déu, que us cridà  a son Regne i glòria. 13 Per això donam  
1Te 2,13  donam també sens cessar gràcies  a Déu, perquè quan rebéreu la paraula de  
1Te 2,15 los quals mataren al Senyor Jesús i  a sos propis profetes i ens han perseguit  
1Te 2,15 propis profetes i ens han perseguit  a nosaltres, i no són de l’agrado de Déu  
1Te 2,15 de l’agrado de Déu i són contraris  a tots los homes 16 prohibint-nos de  
1Te 2,16  -nos de parlar als gentils per  a què fossen salvos, a fi de complir ells  
1Te 2,16  gentils per a què fossen salvos,  a fi de complir ells sempre sos pecats.  
1Te 2,16  de Déu ha arribat sobre ells fins  a l’extrem. 17 Mes nosaltres, germans,  
1Te 2,18  18 Per lo qual volguérem venir  a vosaltres, especialment jo, Pau, una i  
1Te 3,2  sols en Atenes. 2 I havem enviat  a Timoteu, nostre germà i ministre de Déu  
1Te 3,2  en l’evangeli de Cristo, per  a confirmar-vos i esforçar-vos en  
1Te 3,3  i esforçar-vos en vostra fe, 3  a fi de que ningú es contúrbia per  
1Te 3,5  no podent jo sofrir més, envií  a informar-me de vostra fe, tement que  
1Te 3,6  aquí de vosaltres, i ens ha fet  a saber vostra fe i caritat, i que sempre  
1Te 3,6  veure’ns, com nosaltres també  a vosaltres, 7 per això, germans, enmig de 
1Te 3,9 ¿quina acció de gràcies podem donar  a Déu per vosaltres, per tot lo goig ab  
1Te 3,10  cara i pugam complir lo que falta  a vostra fe? 11 I el mateix Déu i Pare  
1Te 3,11 Jesucrist, encamínia nostres passos  a vosaltres. 12 I el Senyor faça que  
1Te 3,13  la tenim envers vosaltres. 13 Per  a què confírmia vostres cors sens  
1Te 3,13  davant de Déu i Pare nostre, per  a quan vinga nostre Senyor Jesucrist ab  
1Te 4,Tit 4,Tit Capítol IV Exhorta l’Apòstol  a la virtut i a l’arreglo de costums.  
1Te 4,Tit IV Exhorta l’Apòstol a la virtut i  a l’arreglo de costums. Parla al fi de la 
1Te 4,1 vos convé comportar-vos i agradar  a Déu, així també proceïu per abundar més  
1Te 4,5  com los gentils que no coneixen  a Déu; 6 i que ningú oprimesca ni engànyia 
1Te 4,6  ningú oprimesca ni engànyia en res  a son germà, perquè el Senyor és venjador  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

99 
 

1Te 4,7  7 Perquè no ens cridà Déu per  a immundícia, sinó per a santificació. 8 I 
1Te 4,7  Déu per a immundícia, sinó per  a santificació. 8 I així aquell que  
1Te 4,8  que desprècia això, no desprècia  a l’home, sinó a Déu, que ens ha donat  
1Te 4,8  això, no desprècia a l’home, sinó  a Déu, que ens ha donat també son Sant  
1Te 4,9  també son Sant Esperit. 9 I tocant  a la caritat fraternal, no necessitau que  
1Te 4,9  de Déu l’amar-vos uns  a altres. 10 I en veritat vosaltres ho feu 
1Te 4,13 respecte d’aquells que dormen, per  a què no us contristeu com los demés, que  
1Te 4,14  així també Déu portarà ab Jesús  a aquells que dormiren en ell. 15 Això,  
1Te 4,15  que vivim i havem quedat aquí per  a la vinguda del Senyor, no ens  
1Te 4,17  juntament ab ells en los núvols  a rebre a Cristo en los aires, i així  
1Te 4,17  ab ells en los núvols a rebre  a Cristo en los aires, i així estarem per  
1Te 4,17  en los aires, i així estarem per  a sempre ab lo Senyor. 18 Per lo tant,  
1Te 5,Tit  menos s’ho pènsien. Los exhorta  a preparar-se ab bones obres i els  
1Te 5,Tit els demana, per últim, que préguien  a Déu per ell. 1 I en quant als temps i  
1Te 5,3  sobre ells, com lo dolor de part  a una dona prenyada, i no escaparan. 4 Mes 
1Te 5,9  9 Perquè no ens ha posat Déu per  a ira, sinó per a alcançar la salut per  
1Te 5,9  ha posat Déu per a ira, sinó per  a alcançar la salut per nostre Senyor  
1Te 5,10  10 lo qual morí per nosaltres, per  a què, sia que vetllem, sia que dormim,  
1Te 5,15  ab tots. 15 Mirau que ningú tórnia  a altre mal per mal, ans bé seguiu sempre  
1Te 5,15  lo que és bo entre vosaltres i per  a tots. 16 Estau sempre alegres. 17 Orau  
1Te 5,23  de pau vos santifíquia en tot, per  a què tot vostre esperit, i l’ànima, i el 
1Te 5,23  se consérvien irreprensibles per  a la vinguda de nostre Senyor Jesucrist.  
1Te 5,26  pregau per nosaltres. 26 Saludau  a tots los germans ab bes sant. 27 Vos  
1Te 5,27  Senyor que se llegesca esta carta  a tots los sants germans. 28 La gràcia de  
2Te 1,Tit  1,Tit Capítol I Dóna gràcies  a Déu per la fe dels tessalònics i per sa  
2Te 1,1  1 Pau, i Silvà, i Timoteu,  a la iglésia dels tessalònics en Déu  
2Te 1,2  lo Senyor Jesucrist. 2 Gràcia sia  a vosaltres i pau de part de Déu, nostre  
2Te 1,3  3 Devem, germans, donar gràcies  a Déu sens cessar per vosaltres, com és  
2Te 1,5  del just judici de Déu, per  a què siau contats dignes en lo Regne de  
2Te 1,7 aflicció als que us afligeixen, 7 i  a vosaltres, que sou atribolats, descans,  
2Te 1,8 venjança d’aquells que no coneixen  a Déu i dels que no obeeixen a l’evangeli 
2Te 1,8  a Déu i dels que no obeeixen  a l’evangeli de nostre Senyor Jesucrist.  
2Te 1,10  glòria de son poder 10 quan vindrà  a ser glorificat en sos sants i a fer-se 
2Te 1,10  a ser glorificat en sos sants i  a fer-se meravellós en tots los que  
2Te 1,11  sens cessar per vosaltres, per  a què nostre Déu vos faça dignes d’esta  
2Te 1,12  l’obra de fe ab son poder, 12 per  a què sia glorificat lo nom de nostre  
2Te 2,Tit  Descriu les senyals que preceiran  a la vinguda de Cristo i a la de l’  
2Te 2,Tit  preceiran a la vinguda de Cristo i  a la de l’Anticrist i els exhorta a  
2Te 2,Tit  a la de l’Anticrist i els exhorta  a permanèixer en la doctrina que els ha  
2Te 2,8  se descobrirà aquell Pervers,  a qui lo Senyor Jesús consumirà ab l’alè  
2Te 2,10  reberen l’amor de la veritat per  a ser salvos. 11 Per això los enviarà Déu  
2Te 2,11  enviarà Déu iŀlusió d’error, per  a què creguen la mentida 12 i sien  
2Te 2,13  devem donar sempre gràcies  a Déu per vosaltres, germans amats de Déu, 
2Te 2,13  des del principi vos escollí per  a salvació, mediant la santificació de l’ 
2Te 2,14  i la creència de la veritat, 14  a la qual ell vos cridà per nostre  
2Te 2,14  vos cridà per nostre evangeli, per  a obtenir la glòria de nostre Senyor  
2Te 3,Tit Capítol III Los demana que préguien  a Déu per ell. Parla contra los ociosos,  
2Te 3,1  germans, pregau per nosaltres, per  a què la paraula de Déu se propàguia i sia 
2Te 3,2  com ho és entre vosaltres. 2 I per  a què siam deslliurats d’homes  
2Te 3,4  en lo Senyor, per lo que toca  a vosaltres, que feu i fareu lo que us  
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2Te 3,5  de Déu i en esperar ab paciència  a Cristo. 6 Emperò vos intimam, germans,  
2Te 3,8  8 ni menjàrem lo pa de grat  a costa de ningú, sinó ab treball i  
2Te 3,8  treballant de nit i de dia, per  a no ser gravosos a ningú de vosaltres. 9  
2Te 3,8 nit i de dia, per a no ser gravosos  a ningú de vosaltres. 9 I no perquè no  
2Te 3,9  no tinguéssem potestat, sinó per  a oferir-vos en nosaltres mateixos un  
2Te 3,14  lo, i no tingau comunicació ab ell  a fi de que s’avergonyesca. 15 Ab tot, no 
2Te 3,15  15 Ab tot, no el mireu com  a enemic, ans bé corretgiu-lo com a  
2Te 3,15 a enemic, ans bé corretgiu-lo com  a germà. 16 I el mateix Senyor de la pau  
1Tm Inc  primera de l’apòstol sant Pau  a Timoteu 1,Tit Capítol I Encarrega l’  
1Tm 1,Tit  Capítol I Encarrega l’Apòstol  a Timoteu que impedesca les doctrines  
1Tm 1,2  Jesucrist, esperança nostra, 2  a Timoteu caríssim fill en la fe. Gràcia,  
1Tm 1,3  quan jo partí per la Macedònia,  a fi de que amonestasses a alguns que no  
1Tm 1,3 Macedònia, a fi de que amonestasses  a alguns que no ensenyassen altra  
1Tm 1,6  -se alguns, s’han entregat  a parladuries vanes, 7 volent ser doctors  
1Tm 1,10  alguna altra cosa que és contrària  a la sana doctrina, 11 conforme al gloriós 
1Tm 1,12 estat encarregat. 12 I dono gràcies  a Jesucrist Senyor nostre, que m’ha  
1Tm 1,13  posant-me en lo ministeri, 13  a mi, que era abans blasfemo, i  
1Tm 1,15 acceptació: que Cristo Jesús vingué  a aquest món per a salvar als pecadors,  
1Tm 1,15  Jesús vingué a aquest món per  a salvar als pecadors, dels quals jo só el 
1Tm 1,16 per això conseguí misericòrdia, per  a què, en mi lo primer, mostràs Jesucrist  
1Tm 1,16  sa extremada paciència, per  a exemple dels que havien de creure en ell 
1Tm 1,16  que havien de creure en ell per  a la vida eterna. 17 Al rei, doncs, dels  
1Tm 1,18  que foren abans fetes de tu, per  a què per elles milíties bona milícia, 19  
1Tm 1,20  i Alexandri, que he entregat  a Satanàs per a què aprenguen a no  
1Tm 1,20  que he entregat a Satanàs per  a què aprenguen a no blasfemar. 2,Tit  
1Tm 1,20  a Satanàs per a què aprenguen  a no blasfemar. 2,Tit Capítol II Encarrega 
1Tm 2,1  pregàries, accions de gràcies per  a tots los homes, 2 pels reis i per tots  
1Tm 2,2 que estan constituïts en autoritat,  a fi de que tingam una vida quieta i  
1Tm 2,4  Salvador, 4 lo qual vol fer salvos  a tots los homes i que vinguen al  
1Tm 2,6  Jesucrist home, 6 que es donà  a si mateix en rescat per tots, per a ser  
1Tm 2,6 a si mateix en rescat per tots, per  a ser testimoni en degut temps. 7 Per lo  
1Tm 2,10  costosos, 10 sinó com correspon  a dones que fan professió de pietat, ab  
1Tm 2,12  sumissió. 12 Emperò jo no permeto  a la dona que ensènyia, ni que usúrpia l’ 
1Tm 3,Tit  diaques i les dones que serveixen  a la Iglésia. 1 És una paraula verdadera:  
1Tm 3,2 amant de l’hospitalitat i apte per  a ensenyar; 3 no donat al vi, ni violent,  
1Tm 3,6  de Déu? 6 No sia neòfit, per  a què ple de supèrbia no caiga en la  
1Tm 3,8 ni donats molt al vi, ni aficionats  a la usura, 9 conservant lo misteri de la  
1Tm 3,13  bé son ministeri, adquiriran per  a si un bon grau i molta confiança en la  
1Tm 3,14  esperant que en breu te vindré  a veure. 15 I si tardàs, perquè sàpies com 
1Tm 4,Tit  diferents errors; l’exhorta  a prevenir-se contra d’ells, a que s’  
1Tm 4,Tit  a prevenir-se contra d’ells,  a que s’exercítia en la pietat i a que  
1Tm 4,Tit  a que s’exercítia en la pietat i  a que dónia bon exemple als demés. 1  
1Tm 4,1  alguns de la fe, donant oïdos  a esperits seductors i a doctrines de  
1Tm 4,1 donant oïdos a esperits seductors i  a doctrines de diables; 2 mentint ab  
1Tm 4,3  -se de les viandes que Déu crià  a fi de que ab acció de gràcies  
1Tm 4,8  poc; mes la pietat és útil per  a tot, tenint la promesa de la vida que  
1Tm 4,15  aquestes coses, ocupa’t en elles  a fi de que ton avançament sia manifest a  
1Tm 4,15  de que ton avançament sia manifest  a tots. 16 Vetlla sobre tu mateix i sobre  
1Tm 4,16  coses, puix fent això te salvaràs  a tu mateix i als que t’oiguen. 5,Tit  
1Tm 5,Tit  oiguen. 5,Tit Capítol V Adverteix  a Timoteu com ha de portar-se ab los  
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1Tm 5,1  per ordenar-lo. 1 No incrépies  a l’ancià, ans bé amonesta’l com a pare; 
1Tm 5,1  a l’ancià, ans bé amonesta’l com  a pare; als joves, com a germans; 2 a les  
1Tm 5,1  ’l com a pare; als joves, com  a germans; 2 a les ancianes, com a mares;  
1Tm 5,2 a pare; als joves, com a germans; 2  a les ancianes, com a mares; a les joves,  
1Tm 5,2  a germans; 2 a les ancianes, com  a mares; a les joves, com a germanes, ab  
1Tm 5,2  2 a les ancianes, com a mares;  a les joves, com a germanes, ab tota  
1Tm 5,2  com a mares; a les joves, com  a germanes, ab tota puresa. 3 Honra a les  
1Tm 5,3 a germanes, ab tota puresa. 3 Honra  a les viudes que són verdaderament viudes. 
1Tm 5,4  fills o néts, aprenga primerament  a ben governar sa casa i a correspondre a  
1Tm 5,4  a ben governar sa casa i  a correspondre a sos pares, puix això és  
1Tm 5,4  governar sa casa i a correspondre  a sos pares, puix això és accepte davant  
1Tm 5,10  de bones obres: si ha criat bé  a sos fills, si ha exercitat l’  
1Tm 5,10  rentà los peus als sants, si acudí  a l’alivi dels atribolats, si ha  
1Tm 5,13  ademés, ocioses, s’acostumen  a divagar de casa en casa; no solament  
1Tm 5,14  no dónien ocasió de maledicència  a l’enemic. 15 Perquè algunes s’han ja  
1Tm 5,15  algunes s’han ja pervertit per  a seguir a Satanàs. 16 Si algun dels fiels 
1Tm 5,15  s’han ja pervertit per a seguir  a Satanàs. 16 Si algun dels fiels té  
1Tm 5,16 -les, i no sia gravada la Iglésia,  a fi de que hi haja lo que bàstia per a  
1Tm 5,16 fi de que hi haja lo que bàstia per  a les que verdaderament són viudes. 17 Los 
1Tm 5,20  reprèn-los davant de tothom, per  a què los demés també témien. 21 Te  
1Tm 6,1  que estan baix lo jou tinguen  a sos amos per dignes de tota honra, per a 
1Tm 6,1  amos per dignes de tota honra, per  a què el nom de Déu i sa doctrina no sien  
1Tm 6,2  2 I els que tenen per amos  a fiels, no els menyspreïn, puix són  
1Tm 6,3  i la doctrina que és conforme  a la pietat, 4 és un superbo que no sap  
1Tm 6,4  i disputes de paraules; d’ a on s’originen enveges, renyines,  
1Tm 6,7  guany. 7 Perquè no duguérem res  a aquest món, i és cert que no podem  
1Tm 6,10 desviaren de la fe i es subjectaren  a moltes penes. 11 Emperò tu, home de Déu, 
1Tm 6,12  la fe, agafa’t de la vida eterna,  a la que fores cridat, havent també fet  
1Tm 6,14  sens màcula, irreprensible, fins  a la vinguda de nostre Senyor Jesucrist.  
1Tm 6,17  abundantment totes les coses per  a nostre ús. 18 Que òbrien lo bé, que es  
1Tm 6,18  rics en obres bones, disposats  a donar i a repartir lliberalment, 19  
1Tm 6,18 en obres bones, disposats a donar i  a repartir lliberalment, 19 atresorant per 
1Tm 6,19  lliberalment, 19 atresorant per  a ells mateixos un bon fonament per a lo  
1Tm 6,19 a ells mateixos un bon fonament per  a lo venider, a fi de que puguen alcançar  
1Tm 6,19  un bon fonament per a lo venider,  a fi de que puguen alcançar la vida  
2Tm Inc  segona de l’apòstol sant Pau  a Timoteu 1,Tit Capítol I Exhorta a  
2Tm 1,Tit  a Timoteu 1,Tit Capítol I Exhorta  a Timoteu a predicar ab valentia l’  
2Tm 1,Tit  1,Tit Capítol I Exhorta a Timoteu  a predicar ab valentia l’evangeli per a  
2Tm 1,Tit  ab valentia l’evangeli per  a manifestar millor sa fe. Se condol d’  
2Tm 1,2  la vida que és en Cristo Jesús, 2  a Timoteu, caríssim fill: gràcia,  
2Tm 1,3  Senyor Jesucrist. 3 Gràcies dono  a Déu, a qui servesc des de mos  
2Tm 1,3  Jesucrist. 3 Gràcies dono a Déu,  a qui servesc des de mos antepassats ab  
2Tm 1,4  -me de tes llàgrimes, per  a omplir-me de goig; 5 fent memòria d’  
2Tm 1,9 segons nostres obres, sinó conforme  a son designi i gràcia, la que nos ha  
2Tm 1,10  ha destruït la mort i ha portat  a llum la vida i la immortalitat per medi  
2Tm 1,12  no m’avergonyesc. Puix jo sé  a qui he cregut, i estic cert de que ell  
2Tm 1,12  cert de que ell és poderós per  a guardar mon depòsit fins a aquell dia.  
2Tm 1,12  per a guardar mon depòsit fins  a aquell dia. 13 Guarda la forma de les  
2Tm 1,17  cadenes; 17 ans bé quan vingué  a Roma me cercà ab gran diligència i m’  
2Tm 2,Tit  molt bé. 2,Tit Capítol II Parla  a Timoteu de la fortalesa i prudència ab  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

102 
 

2Tm 2,2  de molts testimonis, confia-les  a homes fiels que sien capaços d’ensenyar 
2Tm 2,4 s’enreda en los negocis del sigle,  a fi de que agràdia a aquell que l’elegí  
2Tm 2,4  del sigle, a fi de que agràdia  a aquell que l’elegí per soldat. 5 Perquè 
2Tm 2,10  tot per amor dels elegits, per  a què ells alcàncien també la salut que és 
2Tm 2,12  lo negam, ell també nos negarà  a nosaltres. 13 Si nosaltres no creem, ell 
2Tm 2,13  se manté fiel: no pot negar-se  a si mateix.» 14 Amonesta estes coses,  
2Tm 2,14  no serveixen de res, mes sinó per  a pervertir als que les ouen. 15 Procura  
2Tm 2,20 fusta i de terra, i els uns són per  a honor, i els altres, per a deshonor. 21  
2Tm 2,20  són per a honor, i els altres, per  a deshonor. 21 Si algú, doncs, se  
2Tm 2,21 al servei del Senyor, aparellat per  a tota obra bona. 22 Fuig també d’apetits 
2Tm 2,23  nècies i que no contribueixen  a la instrucció, evita-les, sabent que  
2Tm 2,24  sinó ser mans ab tothom, apte per  a ensenyar, sofert, 25 corretgint ab  
2Tm 2,25  dia los dóna Déu arrepentiment per  a conèixer la veritat, 26 i s’escàpien  
2Tm 2,26 llaços del diable que els té presos  a son arbitre. 3,Tit Capítol III Caràcter  
2Tm 3,Tit  incrèduls i heretges. Encarrega  a Timoteu que guàrdia lo depòsit de la fe  
2Tm 3,2  blasfemadors, desobedients  a sos pares, desagraïts, malvats, 3  
2Tm 3,6  que entren en les cases i captiven  a dones tontes carregades de pecats, que  
2Tm 3,7 sempre estan aprenent i mai arriben  a la ciència de la veritat. 8 I així com  
2Tm 3,8 així com Janes i Mambres resistiren  a Moisès, així aquestos resisteixen a la  
2Tm 3,8 a Moisès, així aquestos resisteixen  a la veritat, homes corromputs de cor, i  
2Tm 3,8  de cor, i rèprobos tocant  a la fe. 9 Mes no aniran mes enllà, perquè 
2Tm 3,9 perquè sa necedat se farà manifesta  a tothom, com també ho fou la d’aquells.  
2Tm 3,15  que et poden instruir per  a la salvació mediant la fe que és en  
2Tm 3,16  inspirada de Déu és útil per  a ensenyar, per a reprendre, per a  
2Tm 3,16  de Déu és útil per a ensenyar, per  a reprendre, per a corretgir i per a  
2Tm 3,16  a ensenyar, per a reprendre, per  a corretgir i per a instruir en la  
2Tm 3,16  a reprendre, per a corretgir i per  a instruir en la justícia; 17 per a què l’ 
2Tm 3,17  a instruir en la justícia; 17 per  a què l’home de Déu sia perfet i estiga  
2Tm 3,17  sia perfet i estiga previngut per  a tota obra bona. 4,Tit Capítol IV L’  
2Tm 4,Tit  bona. 4,Tit Capítol IV L’exhorta  a que predíquia sens intermissió per a  
2Tm 4,Tit  que predíquia sens intermissió per  a fortificar los esperits dels fiels  
2Tm 4,2  predíquies la paraula, que ínsties  a temps i fora de temps; reprèn, prega,  
2Tm 4,3 la sana doctrina, sinó que conforme  a sos apetits acumularan mestres, tenint  
2Tm 4,4 oïdos de la veritat i els aplicaran  a rondalles. 5 Tu, emperò, vetlla en totes 
2Tm 4,6 sies temperat. 6 Perquè jo ja estic  a punt de ser sacrificat, i prop està lo  
2Tm 4,8  me donarà en aquell dia; i no sols  a mi, sinó també a aquells que amen la sua 
2Tm 4,8  dia; i no sols a mi, sinó també  a aquells que amen la sua vinguda. Dóna’t 
2Tm 4,8  Dóna’t pressa en venir prompte  a mi, 9 perquè Demas m’ha desemparat per  
2Tm 4,9  d’aquest sigle i se n’ha anat  a Tessalònica; 10 Crescent, a Galàcia;  
2Tm 4,10 ha anat a Tessalònica; 10 Crescent,  a Galàcia; Tito, a Dalmàcia. 11 Solament  
2Tm 4,10  10 Crescent, a Galàcia; Tito,  a Dalmàcia. 11 Solament Lluc està ab mi.  
2Tm 4,11  11 Solament Lluc està ab mi. Pren  a Marc i porta’l ab tu, puix m’és útil  
2Tm 4,12 ministeri. 12 A Tiquic l’he enviat  a Efesi. 13 Quan vingues porta’m la capa  
2Tm 4,15  d’ell, perquè s’ha oposat molt  a nostres paraules. 16 En ma primera  
2Tm 4,16  ans bé tots me desempararen. Prec  a Déu que no els sia imputat. 17 Emperò lo 
2Tm 4,17 Senyor m’assistí i em confortà per  a què jo complís la predicació i l’oïssen 
2Tm 4,18  tota obra mala i em preservarà per  a son Regne celestial, a qui sia la glòria 
2Tm 4,18  per a son Regne celestial,  a qui sia la glòria per los sigles dels  
2Tm 4,19 sigles dels sigles. Amén. 19 Saluda  a Prisca i a Aquilas i a la casa d’  
2Tm 4,19  sigles. Amén. 19 Saluda a Prisca i  a Aquilas i a la casa d’Onesíforo. 20  
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2Tm 4,19  19 Saluda a Prisca i a Aquilas i  a la casa d’Onesíforo. 20 Erasto se quedà 
2Tm 4,20  20 Erasto se quedà en Corinti i  a Tròfim lo deixí malalt en Milet. 21  
2Tm 4,21  malalt en Milet. 21 Apressura’t  a venir abans de l’hivern. Te saluden  
Tt Inc Inc Epístola de l’apòstol sant Pau  a Tito 1,Tit Capítol I Després de saludar  
Tt 1,Tit  1,Tit Capítol I Després de saludar  a Tito, li recorda l’esperança de la vida 
Tt 1,4  precepte de Déu Salvador nostre: 4  a Tito, fill amat segons la fe que ens és  
Tt 1,5  nostre. 5 Jo et deixí en Creta per  a què arreglasses les coses que falten i  
Tt 1,7  necessari que sia sens màcula, com  a dispensador de Déu; no superbo, ni  
Tt 1,9  la paraula de la fe conforme  a lo que se li ha ensenyat, per a què puga 
Tt 1,9  a lo que se li ha ensenyat, per  a què puga exhortar segons la sana  
Tt 1,13  tant, reprèn-los ab duresa, per  a què sien sans en la fe, 14 no donant  
Tt 1,14  sans en la fe, 14 no donant oïdos  a faules de jueus ni a manaments d’homes  
Tt 1,14  donant oïdos a faules de jueus ni  a manaments d’homes que s’aparten de la  
Tt 1,16  consciència. 16 Professen conèixer  a Déu, emperò lo neguen ab los fets,  
Tt 1,16  i desobedients i reprovats per  a tota obra bona. 2,Tit Capítol II  
Tt 2,Tit  bona. 2,Tit Capítol II Manifesta  a Tito com s’ha de portar ab los fiels de 
Tt 2,1  ensenya’ls les coses que convenen  a la sana doctrina. 2 Que els ancians sien 
Tt 2,3 d’una conducta ajustada qual convé  a la santedat, no calumniadores, ni  
Tt 2,4  de lo bo, 4 ensenyant prudència  a les joves, a que àmien a sos marits i  
Tt 2,4  4 ensenyant prudència a les joves,  a que àmien a sos marits i estímien a sos  
Tt 2,4  prudència a les joves, a que àmien  a sos marits i estímien a sos fills, 5 a  
Tt 2,4 a que àmien a sos marits i estímien  a sos fills, 5 a ser prudents, castes,  
Tt 2,5  marits i estímien a sos fills, 5  a ser prudents, castes, temperades, a  
Tt 2,5 a ser prudents, castes, temperades,  a tenir cuidado de casa, benignes,  
Tt 2,5  de casa, benignes, obedients  a sos marits, per a què no sia blasfemada  
Tt 2,5  obedients a sos marits, per  a què no sia blasfemada la paraula de Déu. 
Tt 2,8  sanes i irreprensibles, per  a què lo qui és contrari se confónguia, no 
Tt 2,9  nosaltres. 9 Exhorta als sirvents  a que sien obedients a sos amos, donant- 
Tt 2,9  als sirvents a que sien obedients  a sos amos, donant-los gust en tot sens  
Tt 2,10 los lealtat en totes les coses, per  a què adórnien en tot la doctrina de Déu,  
Tt 2,11  porta salvació, s’ha manifestat  a tots los homes, 12 ensenyant-nos que,  
Tt 2,14  Jesucrist, 14 lo qual se donà  a si mateix per nosaltres, per a redimir- 
Tt 2,14 donà a si mateix per nosaltres, per  a redimir-nos de tot pecat i purificar- 
Tt 2,14  de tot pecat i purificar-nos per  a si com un poble peculiar, zelós de les  
Tt 3,Tit  gràcia de Jesucrist. Aplicar-se  a les bones obres. Fugir de disputes i del 
Tt 3,1  estiguen submissos als prínceps i  a les potestats, que els obeesquen, que  
Tt 3,1  que estiguen apercebits per  a tota obra bona, 2 que no diguen mal de  
Tt 3,7  per Jesucrist, salvador nostre, 7  a fi de que, justificats per sa gràcia,  
Tt 3,8  que les afírmies constantment, per  a què los que han cregut en Déu procúrien  
Tt 3,8  Estes coses són bones i profitoses  a tothom. 9 Emperò evita qüestions nècies, 
Tt 3,12  12 Quan jo t’enviï Artemas o  a Tiquic, dóna’t pressa a venir a mi a  
Tt 3,12  Artemas o a Tiquic, dóna’t pressa  a venir a mi a Nicopolis, perquè he  
Tt 3,12  o a Tiquic, dóna’t pressa a venir  a mi a Nicopolis, perquè he determinat  
Tt 3,12 Tiquic, dóna’t pressa a venir a mi  a Nicopolis, perquè he determinat passar  
Tt 3,13  13 Envia endavant ab diligència  a Zenas, doctor de la Llei, i a Apolo,  
Tt 3,13  a Zenas, doctor de la Llei, i  a Apolo, procurant que no els fàltia res.  
Tt 3,14  14 I aprenguen també los nostres  a exercitar los primers les bones obres  
Tt 3,14  per les coses que són necessàries,  a fi de que no sien infructuosos. 15 Te  
Flm Inc Inc Epístola de l’apòstol sant Pau  a Filèmon Tit Li demana ab l’eloqüència  
Flm 1 Jesucrist, i Timoteu, germà nostre,  a Filèmon, amat i coadjutor nostre, 2 i a  
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Flm 2  amat i coadjutor nostre, 2 i  a Àppia, caríssima germana nostra, i a  
Flm 2  Àppia, caríssima germana nostra, i  a Arquip, company nostre en los combats de 
Flm 2  nostre en los combats de Cristo, i  a la iglésia que està en ta casa: 3 gràcia 
Flm 3  que està en ta casa: 3 gràcia  a vosaltres i pau de part de Déu nostre  
Flm 4  Senyor Jesucrist. 4 Gràcies dono  a mon Déu, fent sempre memòria de tu en  
Flm 6  i envers tots los sants, 6 per  a què la comunicació de ta fe se tórnia  
Flm 8  molta llibertat en Jesucrist per  a manar-te lo que et convé, 9 emperò per 
Flm 10  10 Te suplico per mon fill Onèsim,  a qui jo he engendrat estant en cadenes,  
Flm 11  te fou inútil, mes ara és útil  a tu i a mi, 12 a qui he tornat a enviar:  
Flm 11  fou inútil, mes ara és útil a tu i  a mi, 12 a qui he tornat a enviar: rep-  
Flm 12  mes ara és útil a tu i a mi, 12  a qui he tornat a enviar: rep-lo com a  
Flm 12  a tu i a mi, 12 a qui he tornat  a enviar: rep-lo com a mes entranyes  
Flm 12  he tornat a enviar: rep-lo com  a mes entranyes pròpies. 13 Jo el volia  
Flm 13  13 Jo el volia detenir ab mi, per  a què em servís en lloc teu mentres estic  
Flm 13  teu mentres estic en cadenes per  a l’evangeli; 14 emperò sens ton  
Flm 14  consentiment no he volgut fer res,  a fi de que ton benefici no fos com per  
Flm 15  de tu per algun temps, sinó per  a què el recobrasses per a sempre: 16 no  
Flm 15  sinó per a què el recobrasses per  a sempre: 16 no ja com servo, sinó en lloc 
Flm 17  per company, rep-lo com  a mi mateix. 18 I si t’ha fet algun dany  
Flm 19  dir-te que tu mateix te’m deus  a mi. 20 Sí, germà. Deixa’m regositjar en 
He 1,1  maneres parlà en altre temps  a nostres pares per los profetes, 2  
He 1,3  pecats per si mateix, se sentà  a la dreta de la Majestat en les altures,  
He 1,5  més exceŀlent que ells. 5 Perquè,  a quin dels àngels digué jamai: «Tu ets  
He 1,5  I altra vegada: «Jo li seré  a ell Pare, i ell me serà a mi Fill»? 6 I  
He 1,5  li seré a ell Pare, i ell me serà  a mi Fill»? 6 I altra vegada, quan ell  
He 1,7  quant als àngels, diu: «Lo qui fa  a sos àngels, esperits, i a sos ministres, 
He 1,7  qui fa a sos àngels, esperits, i  a sos ministres, flama de foc.» 8 Mes al  
He 1,13  i tos anys no minvaran.» 13 Puix  a quin dels àngels digué jamai en ningun  
He 1,13  jamai en ningun temps: «Senta’t  a ma dreta, fins que pòsia tos enemics per 
He 1,14  esperits servidors, enviats per  a ministeri en favor d’aquells que han de 
He 2,1  les coses que havem oït,  a fi de que en ningun temps les deixem  
He 2,3  salvació? La qual, havent començat  a ser anunciada per lo Senyor, ha estat  
He 2,8  en això mateix d’haver subjectat  a ell totes les coses, no n’ha deixat una 
He 2,8  deixat una que no estiga subjecta  a ell. Emperò ara no veem totes les coses  
He 2,8  totes les coses encara subjectes  a ell. 9 Mes veem a Jesús, que fou fet un  
He 2,9  encara subjectes a ell. 9 Mes veem  a Jesús, que fou fet un poc menor que els  
He 2,9  coronat d’honra i glòria, per  a què per la gràcia de Déu gustàs ell la  
He 2,10  per qui són totes les coses i per  a qui són totes les coses, havent de  
He 2,10 coses, havent de portar molts fills  a la glòria, consumàs a l’autor de la  
He 2,10  molts fills a la glòria, consumàs  a l’autor de la salvació d’ells per medi 
He 2,12  dient: 12 «Anunciaré ton nom  a mos germans, enmig de la Iglésia cantaré 
He 2,13  I en altre lloc: «Veeu-me aquí  a mi i als fills que Déu m’ha donat.» 14  
He 2,14  ell també participà de lo mateix,  a fi de destruir per sa mort a aquell que  
He 2,14  a fi de destruir per sa mort  a aquell que tenia poder de mort, ço és,  
He 2,15 mort estaven tota sa vida subjectes  a esclavitud. 16 Perquè ell verdaderament  
He 2,17 en totes les coses fos fet semblant  a sos germans, per a què fos un sumo  
He 2,17 fos fet semblant a sos germans, per  a què fos un sumo sacerdot piadós i fiel  
He 2,17  i fiel en les coses pertanyents  a Déu, a fi de fer la reconciliació per  
He 2,17  en les coses pertanyents a Déu,  a fi de fer la reconciliació per los  
He 2,18 sofrí i fou temptat, és poderós per  a socórrer als que són temptats. 3,Tit  
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He 3,Tit deu ser obeït sens contradicció per  a què no siam castigats com los hebreus  
He 3,1 de la vocació celestial, considerau  a l’apòstol i pontífice de nostra  
He 3,5 en tota sa casa com un sirvent, per  a donar testimoni d’aquelles coses que s’ 
He 3,9  dia de la tentació en lo desert, 9  a on vostres pares me temptaren, me  
He 3,13  mentres que s’anomena avui, per  a què ningú de vosaltres s’enduresca per  
He 3,18  estesos en lo desert? 18 ¿I  a qui ell jurà que no entrarien en sos  
He 3,18  no entrarien en sos descans, sinó  a aquells que foren incrèduls? 19 Així  
He 4,Tit  los cristians, i com devem acudir  a Jesucrist per a poder entrar en ella.  
He 4,Tit  i com devem acudir a Jesucrist per  a poder entrar en ella. Quant gran és la  
He 4,2  d’ella. 2 Perquè se’ns anuncià  a nosaltres, així com a ells, l’evangeli; 
He 4,2  ’ns anuncià a nosaltres, així com  a ells, l’evangeli; mes no els aprofità  
He 4,6  alguns deuen entrar, i que aquells  a qui primer fou predicada no entraren per 
He 4,9  queda un repòs, o dissabte, per  a lo poble de Déu. 10 Perquè aquell que ha 
He 4,11  seves. 11 Esforcem-nos, doncs,  a entrar en aquell repòs, per a què ningú  
He 4,11  a entrar en aquell repòs, per  a què ningú caiga en igual exemple d’  
He 4,12 espasa de dos talls; penetrant fins  a la divisió de l’ànima i de l’esperit,  
He 4,13  no hi ha criatura alguna invisible  a sa vista, i totes les coses estan  
He 4,16  confiança al trono de gràcia, per  a què pugam conseguir misericòrdia i  
He 4,16  misericòrdia i trobar gràcia per  a ser socorreguts en temps de necessitat.  
He 5,1  pres d’entre els homes és posat  a favor dels homes en aquelles coses  
He 5,1 homes en aquelles coses pertanyents  a Déu, per a què ofresca dons i sacrificis 
He 5,1  coses pertanyents a Déu, per  a què ofresca dons i sacrificis per los  
He 5,4  los pecats. 4 I ningú usurpa per  a si aquesta honra, sinó aquell que és  
He 5,5 5 Així també Cristo no se glorificà  a si mateix per a fer-se pontífice, sinó 
He 5,5  no se glorificà a si mateix per  a fer-se pontífice, sinó aquell que li  
He 5,7  ab gran clamor i llàgrimes,  a aquell que era poderós per a salvar-lo 
He 5,7  a aquell que era poderós per  a salvar-lo de mort, fou oït per la sua  
He 5,9  9 I així fet perfet, vingué  a ser l’autor de salut eterna per a tots  
He 5,9  a ser l’autor de salut eterna per  a tots aquells que l’obeeixen, 10 cridat  
He 5,14  14 Emperò l’aliment fort pertany  a aquells que són ja barons perfets, a  
He 5,14  aquells que són ja barons perfets,  a aquells que per raó del costum tenen ja  
He 5,14 tenen ja los sentits exercitats per  a discernir lo bé del mal. 6,Tit Capítol  
He 6,1  de la doctrina de Cristo, passem  a coses més perfetes, no posant de nou lo  
He 6,6  al Fill de Déu i l’exposen  a l’escarni. 7 Perquè la terra que es beu 
He 6,7  ella, i produeix herbes profitoses  a aquells que la cultiven, rep benedicció  
He 6,9  coses millors, i que condueixen  a salvació, encara que us parlam d’  
He 6,10  10 Perquè no és Déu injust per  a què s’olvídia de vostres obres i  
He 6,12  seguretat de l’esperança; 12 per  a què no us façau peresosos, sinó  
He 6,13  13 Perquè quan Déu féu la promesa  a Abraham, com no pogués jurar per altre  
He 6,18  lo confirmà ab jurament, 18  a fi de que per dues coses immutables (en  
He 6,18  nosaltres que havem volat per  a refugi a agafar-nos de l’esperança  
He 6,18  que havem volat per a refugi  a agafar-nos de l’esperança que se’ns  
He 6,19  fins en lo que està del vel per  a dintre, 20 a on ha entrat per nosaltres  
He 6,20  que està del vel per a dintre, 20  a on ha entrat per nosaltres lo precursor  
He 6,20  Jesús, constituït pontífice per  a sempre segons l’ordre de Melquisedec.  
He 7,Tit  és pontífice soberà i prega  a son etern Pare, no per a si, sinó per a  
He 7,Tit  i prega a son etern Pare, no per  a si, sinó per a nosaltres. 1 Perquè est  
He 7,Tit  etern Pare, no per a si, sinó per  a nosaltres. 1 Perquè est Melquisedec, rei 
He 7,1 sacerdot de Déu altíssim, que isqué  a l’encontre d’Abraham quan tornava de  
He 7,2  la derrota dels reis i el beneí, 2  a qui Abraham donà també lo delme de totes 
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He 7,3 Fill de Déu, permaneix sacerdot per  a sempre. 4 Considerau, doncs, quant gran  
He 7,4  doncs, quant gran era aquest home,  a qui fins lo patriarca Abraham donà lo  
He 7,10 de son pare, quan Melquisedec isqué  a l’encontre d’Abraham. 11 I si la  
He 7,13 qui es diuen aquestes coses pertany  a altra tribu, de la qual ningú serví a l’ 
He 7,13 altra tribu, de la qual ningú serví  a l’altar. 14 Perquè és notori que del  
He 7,15  ja que s’alça un altre sacerdot  a semblança de Melquisedec, 16 lo qual és  
He 7,19  19 perquè la Llei no porta res  a perfecció, sinó que fou introducció a  
He 7,19 perfecció, sinó que fou introducció  a millor esperança, per la qual nos  
He 7,19  esperança, per la qual nos acercam  a Déu. 20 I per quant fou ell fet sacerdot 
He 7,21 ab jurament per aquell que li digué  a ell: «Jurà lo Senyor i no s’  
He 7,25  perpètuament als que per ell vénen  a Déu, vivint sempre per intercedir per  
He 7,27 això ho féu una vegada oferint-se  a si mateix. 28 Perquè la Llei constitueix 
He 7,28  la Llei constitueix ja sacerdots  a homes que tenen flaqueses, mes la  
He 7,28  al Fill, que és consagrat per  a sempre més. 8,Tit Capítol VIII Jesucrist 
He 8,1  un tal pontífice que està sentat  a la dreta del trono de la Majestat en los 
He 8,3  tot pontífice és constituït per  a oferir dons i sacrificis, per lo qual és 
He 8,4  que ofereixen dons conforme  a la Llei, 5 los quals serveixen d’  
He 8,8  dies, diu lo Senyor, en què faré  a la casa d’Israel i a la casa de Judà un 
He 8,8  en què faré a la casa d’Israel i  a la casa de Judà un pacte (testament)  
He 8,9  en què els prenguí per la mà per  a traure’ls de la terra d’Egipte; perquè 
He 8,10 escriuré en sos cors, i jo seré per  a ells son Déu, i ells seran per a mi mon  
He 8,10  a ells son Déu, i ells seran per  a mi mon poble. 11 I no ensenyarà cada u a 
He 8,11 mon poble. 11 I no ensenyarà cada u  a son proïsme, ni cada qual a son germà  
He 8,11  cada u a son proïsme, ni cada qual  a son germà dient: “Coneix al Senyor”;  
He 9,Tit ceremònies de la Llei molt inferior  a la dignitat i perfecció de la sang i  
He 9,6 primer tabernacle los sacerdots per  a complir les funcions de son ministeri. 7 
He 9,7  solament lo pontífice una vegada  a l’any, no sens sang, que ell oferia per 
He 9,7  no sens sang, que ell oferia per  a si i per los errors del poble, 8  
He 9,13 sobre los contaminats santifica per  a la purificació de la carn, 14 ¿quant més 
He 9,14  medi de l’Esperit Sant s’oferí  a si mateix sens màcula a Déu, netejarà  
He 9,14  s’oferí a si mateix sens màcula  a Déu, netejarà vostra consciència de les  
He 9,14  de les obres de mort per  a servir a Déu viu? 15 I per això ell és  
He 9,14  de les obres de mort per a servir  a Déu viu? 15 I per això ell és lo  
He 9,15  del nou pacte (testament), per  a què per medi de sa mort, per a l’  
He 9,15  per a què per medi de sa mort, per  a l’expiació d’aquelles prevaricacions  
He 9,16  que han estat cridats. 16 Perquè  a on hi ha pacte (testament) és necessari  
He 9,19  havent llegit tots los preceptes  a tot lo poble, conforme a la Llei,  
He 9,19  preceptes a tot lo poble, conforme  a la Llei, prengué la sang de vedells i de 
He 9,24  sinó en lo mateix cel, per  a presentar-se a la presència de Déu per 
He 9,24 lo mateix cel, per a presentar-se  a la presència de Déu per nosaltres. 25 I  
He 9,25  Déu per nosaltres. 25 I no ja per  a oferir-se moltes vegades a si mateix,  
He 9,25 ja per a oferir-se moltes vegades  a si mateix, com lo pontífice entra cada  
He 9,26  sola vegada en lo fi del món per  a traure lo pecat ab lo sacrifici de si  
He 9,28  fou una sola vegada ofert per  a borrar los pecats de molts; i a aquells  
He 9,28 per a borrar los pecats de molts; i  a aquells que l’esperen apareixerà la  
He 9,28  la segona vegada sens pecat per  a salvació. 10,Tit Capítol X Jesucrist és  
He 10,Tit  nostres pecats, i devem unir-nos  a ella per la fe, esperança, caritat i  
He 10,Tit  i bones obres. Exhorta als hebreus  a la paciència en los treballs. 1 Perquè  
He 10,5 tràguien los pecats. 5 Per lo qual,  a l’entrar en lo món diu: «Sacrifici i  
He 10,5  emperò un cos m’haveu apropiat  a mi. 6 Holocaustos i sacrificis per lo  
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He 10,7  del llibre està escrit de mi) per  a fer vostra voluntat, oh Déu!» 8 Dient  
He 10,9  «Veeu-me aquí, que vinc per  a fer, oh Déu, vostra voluntat.» Aparta lo 
He 10,9  voluntat.» Aparta lo primer per  a poder establir lo segon. 10 Per qual  
He 10,11  tot sacerdot se presenta cada dia  a exercir son ministeri i a oferir moltes  
He 10,11  cada dia a exercir son ministeri i  a oferir moltes vegades los mateixos  
He 10,12  per los pecats, s’assentà per  a sempre a la dreta de Déu, 13 aguardant  
He 10,12 los pecats, s’assentà per a sempre  a la dreta de Déu, 13 aguardant entretant  
He 10,14  ab una sola oferta féu perfets per  a sempre als que són santificats. 15 I l’ 
He 10,18  me’n recordaré mai més.» 18 Puix  a on hi ha remissió d’aquestos, ja no és  
He 10,22  la casa de Déu, 22 acerquem-nos  a ell ab cor verdader, ab fe complerta,  
He 10,24  -nos los uns als altres per  a estimular-nos a caritat i a bones  
He 10,24  als altres per a estimular-nos  a caritat i a bones obres, 25 no  
He 10,24  per a estimular-nos a caritat i  a bones obres, 25 no abandonant nostra  
He 10,29  la qual fou santificat, i ultràgia  a l’Esperit de gràcia? 30 Perquè coneixem 
He 10,30 I altra vegada: «Lo Senyor judicarà  a son poble.» 31 Cosa espantosa és lo  
He 10,36 qual té un gran gallardó. 36 Perquè  a vosaltres vos és necessària la  
He 10,36  vos és necessària la paciència,  a fi de que fent la voluntat de Déu  
He 10,39  som d’aquells que s’aparten per  a perdició, sinó dels que tenen fe per a  
He 10,39  sinó dels que tenen fe per  a salvació de l’ànima. 11,Tit Capítol XI  
He 11,3  sigles per la paraula de Déu, per  a què de les coses invisibles fossen fetes 
He 11,4  visibles. 4 Per la fe oferí Abel  a Déu un sacrifici més exceŀlent que Caín, 
He 11,5 5 Per la fe fou trasladat Enoc, per  a què no vegés la mort, i no fou trobat,  
He 11,5  tingué testimoni d’haver agradat  a Déu. 6 I així, sens fe és impossible  
He 11,6 així, sens fe és impossible agradar  a Déu. Perquè lo qui s’acerca a Déu, és  
He 11,6  a Déu. Perquè lo qui s’acerca  a Déu, és precís que crega que hi ha Déu i 
He 11,7  tement, aparellà una arca per  a salvament de sa casa; per la qual  
He 11,8  quan Abraham fou cridat per anar  a un lloc que ell després havia de rebre  
He 11,8  herència, obeí i partí sens saber  a on anava. 9 Per la fe habità en la terra 
He 11,11  que era estèril, rebé virtut per  a concebir, per més que era fora del temps 
He 11,15  tingut temps de tornar-se’n  a ella. 16 Emperò ara n’apeteixen una de  
He 11,18  promeses, oferí son únic fill, 18  a qui s’havia dit: «En Isaac te serà  
He 11,19 considerant que Déu era poderós per  a ressuscitar fins d’entre els morts; per 
He 11,20  figura. 20 Per la fe beneí també  a Isaac i a Esaú acerca les coses que  
He 11,20  20 Per la fe beneí també a Isaac i  a Esaú acerca les coses que havien de  
He 11,27 perquè ell sofrí ferm, com si vegés  a l’invisible. 28 Per la fe celebrà la  
He 11,28  i el derramament de la sang, per  a què no els tocàs aquell que matava als  
He 11,35  no volent rescatar sa vida per  a poder alcançar millor resurrecció. 36  
He 11,37  apedregats, migpartits, posats  a prova, moriren mort d’espasa, anaren d’ 
He 11,40 Déu disposat alguna cosa millor per  a nosaltres a fi de que ells sens  
He 11,40  alguna cosa millor per a nosaltres  a fi de que ells sens nosaltres no fossen  
He 12,Tit  ab l’exemple de Jesucrist,  a sofrir ab fortalesa les afliccions i a  
He 12,Tit  ab fortalesa les afliccions i  a ser obedients a la llei del Senyor. 1 I  
He 12,Tit  les afliccions i a ser obedients  a la llei del Senyor. 1 I per això, tenint 
He 12,2  que ens està proposada, 2 mirant  a Jesús, autor i consumador de la fe, lo  
He 12,2  la deshonra, i està sentat  a la dreta del trono de Déu. 3 Considerau, 
He 12,3  3 Considerau, doncs, atentament  a aquell que sofrí tal contradicció dels  
He 12,3  pecadors contra sa persona, per  a què no us fatigueu, desmaiant en vostres 
He 12,4  Puix encara no haveu resistit fins  a la sang, peleant contra el pecat. 5 I  
He 12,5  que parla ab vosaltres com  a fills dient: «Fill meu, no despreciïs la 
He 12,7  en la correcció. Déu s’ofereix  a vosaltres com a fills, perquè, ¿quin és  
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He 12,7  Déu s’ofereix a vosaltres com  a fills, perquè, ¿quin és lo fill a qui no 
He 12,7  a fills, perquè, ¿quin és lo fill  a qui no castiga lo pare? 8 Emperò si  
He 12,9  9 Ademés d’això, si tinguérem  a nostres pares carnals que ens  
He 12,10  esperits i viurem? 10 I aquells,  a la veritat, per pocs dies nos corretgien 
He 12,10  per pocs dies nos corretgien  a son plaer; emperò aquest, per nostre  
He 12,10  emperò aquest, per nostre profit,  a fi de que pugam ser participants de sa  
He 12,13  passos drets ab vostres peus»,  a fi de que lo qui és coix no es desviï,  
He 12,14  santedat, sens la qual ningú veurà  a Déu. 15 Mirant atentament a que ningú  
He 12,15  veurà a Déu. 15 Mirant atentament  a que ningú caiga de la gràcia de Déu, no  
He 12,16 per ella sien molts contaminats; 16  a fi de que no hi haja ningun fornicari o  
He 12,18  no us haveu acercat encara  a la muntanya palpable, i al foc encès, i  
He 12,18  i al foc encès, i al torbellí, i  a l’obscuritat i tempestat, 19 i al so de 
He 12,19  19 i al so de la trompeta, i  a la veu de les paraules, les quals, los  
He 12,20  intimava: «Que si una bèstia toca  a la muntanya serà apedregada.» 21 I era  
He 12,22  22 Mes vosaltres haveu vingut  a la muntanya de Sion i a la ciutat de Déu 
He 12,22  vingut a la muntanya de Sion i  a la ciutat de Déu viu, la celestial  
He 12,22  Déu viu, la celestial Jerusalem, i  a una companyia de molts mils d’àngels,  
He 12,23  de molts mils d’àngels, 23 i  a la general assemblea de la Iglésia dels  
He 12,23  que estan escrits en lo cel, i  a Déu, jutge de tots, i als esperits dels  
He 12,24  dels justos ja perfets, 24 i  a Jesús, medianer del Nou Testament, i a  
He 12,24  medianer del Nou Testament, i  a l’aspersió d’aquella sang que parla  
He 12,27  es commouen com coses fetes, per  a què permanèsquien aquelles que no poden  
He 12,28  tenim gràcia, per la que agradant  a Déu, lo servim ab sant temor i  
He 13,Tit  13,Tit capítol XIII Los exhorta  a l’exercici de les virtuts cristianes,  
He 13,Tit  misericòrdia, castedat, i  a la conformitat ab la voluntat de Déu. 1  
He 13,8  lo mateix ahir, i avui, i per  a sempre. 9 No us deixeu desencaminar per  
He 13,12  12 Per lo qual també Jesús, per  a santificar al poble per sa sang, patí  
He 13,13 13 Eixim, doncs, fora del campament  a ell, portant sos oprobis. 14 Perquè no  
He 13,15  venir. 15 Oferim, doncs, per ell  a Déu sacrifici d’alabança sens cessar,  
He 13,17 s’agrada de tals ofertes. 17 Obeïu  a vostres superiors i estau-los somesos; 
He 13,17 donar compte de vostres ànimes; per  a què fassen això ab goig i no gemegant,  
He 13,17  perquè això no és profitós per  a vosaltres. 18 Pregau per nosaltres,  
He 13,19  tant més vos prego que façau això,  a fi de que jo més prompte vos sia  
He 13,21 faça perfets en tota obra bona, per  a fer sa voluntat, obrant en vosaltres lo  
He 13,21  en vosaltres lo que sia agradable  a sos ulls per Jesucrist, al qual sia  
He 13,23  qui, si jo vingués prompte, aniré  a veure-us. 24 Salut a tots vostres  
He 13,24  aniré a veure-us. 24 Salut  a tots vostres superiors i a tots los  
He 13,24 24 Salut a tots vostres superiors i  a tots los sants. Vos saluden los germans  
Jm 1,1  Déu i de nostre Senyor Jesucrist,  a les dotze tribus que estan disperses,  
Jm 1,5 té falta de sabiduria, demània-la  a Déu, que la dóna a tots copiosament i no 
Jm 1,5  demània-la a Déu, que la dóna  a tots copiosament i no impropera, i la hi 
Jm 1,6  perquè lo qui titubeja és semblant  a l’ola del mar, agitada del vent i  
Jm 1,11  de l’herba. 11 Perquè així com  a l’eixir lo sol ab ardor se seca l’  
Jm 1,13 ser tentat dels mals i ell no tenta  a ningú, 14 sinó que cada qual és tentat  
Jm 1,18  ab la paraula de veritat, per  a què nosaltres siam com primícies de ses  
Jm 1,22  tan solament, enganyant-vos  a vosaltres mateixos. 23 Perquè si algú és 
Jm 1,24 son natiu rostro; 24 perquè es mirà  a si mateix, i se n’anà, i luego s’  
Jm 1,27  és aquesta: visitar als òrfens i  a les viudes en ses tribulacions i  
Jm 2,Tit accepció de persones no és conforme  a la fe de Jesucrist, i que la fe sens  
Jm 2,5  Déu als pobres d’aquest món per  a ser rics en fe i hereus del Regne que  
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Jm 2,8 8 Si compliu la llei real, conforme  a les Escriptures: «Amaràs a ton proïsme  
Jm 2,8 conforme a les Escriptures: «Amaràs  a ton proïsme com a tu mateix», feu bé. 9  
Jm 2,8  «Amaràs a ton proïsme com  a tu mateix», feu bé. 9 Emperò si feu  
Jm 2,9  essent represos per la Llei com  a transgressors. 10 Perquè qualsevol que  
Jm 2,14  14 Què aprofitarà, germans meus,  a un que diu que té fe, si no té obres?  
Jm 2,22  22 ¿No veus com la fe acompanyava  a ses obres i que es féu perfeta per les  
Jm 2,23 Escriptura que diu: «Abraham cregué  a Déu i li fou imputat a justícia», i fou  
Jm 2,23  cregué a Déu i li fou imputat  a justícia», i fou anomenat amic de Déu.  
Jm 3,3  fre en la boca dels cavalls per  a què ens obeesquen, governam també tot lo 
Jm 3,4  ab un petit timó se giren allà  a on vol lo qui les governa. 5 Així també  
Jm 3,9 de metzina mortal. 9 Ab ella beneïm  a Déu i al Pare, i ab ella maleïm als  
Jm 3,9  maleïm als homes que foren fets  a semblança de Déu. 10 D’una mateixa boca 
Jm 3,16  sensual, diabòlica. 16 Puix allà  a on hi ha enveja i disputa, allí hi ha  
Jm 3,17  modesta, dòcil, que s’acomoda  a lo que és bo, plena de misericòrdia i de 
Jm 4,Tit  evitar la murmuració i sometre’ns  a la divina providència. 1 D’a on vénen  
Jm 4,1  ’ns a la divina providència. 1 D’ a on vénen les disputes i plets entre  
Jm 4,3  i això és perquè demanau mal, per  a safisfer vostres passions. 4 Adúlteros,  
Jm 4,7  humils.» 7 Someteu-vos, doncs,  a Déu i resistiu al diable, i fugirà de  
Jm 4,8  de vosaltres. 8 Acercau-vos  a Déu, i ell s’acercarà a vosaltres.  
Jm 4,8  -vos a Déu, i ell s’acercarà  a vosaltres. Pecadors, netejau vostres  
Jm 4,10 goig en tristesa. 10 Humiliau-vos  a la presència del Senyor, i ell vos  
Jm 4,11  qui diu mal de son germà, o judica  a son germà, diu mal de la Llei i judica  
Jm 4,13 13 Emperò, tu, qui ets que judiques  a ton proïsme? Anau, vosaltres que dieu:  
Jm 4,13  que dieu: «Avui o demà anirem  a aquella ciutat [*], comprarem i vendrem, 
Jm 5,Tit  que oprimeixen als pobres. Exhorta  a la paciència en les tribulacions i a no  
Jm 5,Tit  la paciència en les tribulacions i  a no jurar. Parla de la unció dels malalts 
Jm 5,7  doncs, paciència, germans, fins  a la vinguda del Senyor. Mirau com lo  
Jm 5,7  l’aguarda ab molta paciència fins  a rebre la pluja primerenca i tardana. 8  
Jm 5,9  germans, uns contra altres, per  a què no siau judicats. Mirau que el jutge 
Jm 5,12  vostre parlar sia: sí, sí; no, no;  a fi de no caure en condemnació. 13 ¿Hi ha 
Jm 5,16  doncs, vostres pecats l’un  a l’altre, i pregau los uns pels altres,  
Jm 5,16  i pregau los uns pels altres,  a fi de que siau salvos; puix val molt l’ 
Jm 5,17  just. 17 Elies era home semblant  a nosaltres, subjecte a patir; féu oració  
Jm 5,17 home semblant a nosaltres, subjecte  a patir; féu oració per a què no plogués  
Jm 5,17  subjecte a patir; féu oració per  a què no plogués sobre la terra, i per  
1Pe 1,Tit  Pere 1,Tit Capítol I Dóna gràcies  a Déu per haver-nos cridat a la fe i a  
1Pe 1,Tit  a Déu per haver-nos cridat  a la fe i a la vida eterna, a la qual s’  
1Pe 1,Tit  per haver-nos cridat a la fe i  a la vida eterna, a la qual s’arriba per  
1Pe 1,Tit  cridat a la fe i a la vida eterna,  a la qual s’arriba per moltes  
1Pe 1,Tit  tribulacions. Exhorta als fiels  a la puresa de vida, recordant-los que  
1Pe 1,2  la santificació de l’Esperit, per  a obeir i ser aspergits ab la sang de  
1Pe 1,3 Senyor Jesucrist, lo qual, conforme  a sa abundant misericòrdia, nos ha  
1Pe 1,3  nos ha reengendrat per  a esperança de vida, per la resurrecció de 
1Pe 1,4 Jesucrist d’entre els morts, 4 per  a una herència incorruptible, que no pot  
1Pe 1,4  -se, reservada en lo cel per  a vosaltres, 5 que sou guardats per lo  
1Pe 1,5 poder de Déu per medi de la fe, per  a la salvació que està prompta per a ser  
1Pe 1,5  a la salvació que està prompta per  a ser mostrada en l’últim temps. 6 En lo  
1Pe 1,7  temps en vàries tentacions, 7 per  a què la prova de vostra fe, sent més  
1Pe 1,12 12 Als quals fou revelat que no per  a si mateixos, sinó per a vosaltres,  
1Pe 1,12  que no per a si mateixos, sinó per  a vosaltres, administraven les coses que  
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1Pe 1,12  enviat del cel l’Esperit Sant,  a les quals coses desitgen mirar los  
1Pe 1,17  jo só sant.» 17 I si invocau com  a pare a aquell que sens accepció de  
1Pe 1,17  sant.» 17 I si invocau com a pare  a aquell que sens accepció de persones  
1Pe 1,21  els morts i li ha donat glòria per  a què vostra fe i vostra esperança fossen  
1Pe 1,25 la paraula del Senyor permaneix per  a sempre.» I aquesta és la paraula que us  
1Pe 2,Tit  Capítol II Amonesta als cristians  a que sien sincers i sens malícia, com los 
1Pe 2,Tit  i sens malícia, com los infants, i  a que es conduesquen segons exigeix la  
1Pe 2,2  la llet pura de la paraula, per  a què ab ella crescau en salut, 3 si és  
1Pe 2,4  4 arrimant-vos al qual com  a pedra viva, refusada en veritat pels  
1Pe 2,5  espiritual, sacerdoci sant, per  a oferir sacrificis espirituals acceptes a 
1Pe 2,5  sacrificis espirituals acceptes  a Déu en Jesucrist. 6 Per lo qual se troba 
1Pe 2,7 confundit.» 7 Ella és, doncs, honra  a vosaltres que creeu; emperò pels  
1Pe 2,9  santa, lo poble d’adquisició; per  a què publiqueu les alabances d’aquell  
1Pe 2,9  que us ha cridat de les tenebres  a sa meravellosa llum. 10 Vosaltres, que  
1Pe 2,11  11 Vos suplico, caríssims, com  a estrangers i pelegrins, que us abstingau 
1Pe 2,12  honesta entre els gentils; per  a què així com ara murmuren de vosaltres  
1Pe 2,12  com ara murmuren de vosaltres com  a malfactors, considerant-vos per  
1Pe 2,12  bones que veuran, glorifíquien  a Déu en lo dia de la visitació. 13  
1Pe 2,13 visitació. 13 Someteu-vos, doncs,  a tota ordenança d’humana criatura per  
1Pe 2,13 amor del Senyor, ja sia al rei, com  a superior, 14 o als governadors, com  
1Pe 2,14  com enviats per ell per  a càstig dels malfactors i per alabança  
1Pe 2,15  de Déu: que fent bé poseu silenci  a la ignorància dels homes imprudents; 16  
1Pe 2,16  dels homes imprudents; 16 com  a llibres, i no usant la llibertat per  
1Pe 2,17  sinó com servos de Déu. 17 Honrau  a tothom. Amau la germandat. Temeu a Déu.  
1Pe 2,17  a tothom. Amau la germandat. Temeu  a Déu. Donau honra al rei. 18 Sirvents,  
1Pe 2,19  de gràcia, si algú per respecte  a Déu sofreix molèsties, patint  
1Pe 2,21  deixant-nos un exemple per  a què seguíssem sos passos; 22 «lo qual no 
1Pe 2,23  no amenaçava, sinó que s’entregà  a aquell que el judicava injustament. 24  
1Pe 2,24  en son cos sobre l’arbre, per  a què, morts nosaltres als pecats,  
1Pe 2,24  nosaltres als pecats, visquéssem  a la justícia; per les llagues del qual  
1Pe 3,Tit als casats en particular, i exhorta  a tots los fiels a la caritat i innocència 
1Pe 3,Tit  i exhorta a tots los fiels  a la caritat i innocència de vida, i a la  
1Pe 3,Tit  la caritat i innocència de vida, i  a la paciència en l’adversitat a imitació 
1Pe 3,Tit  i a la paciència en l’adversitat  a imitació de Jesucrist. 1 Així mateix,  
1Pe 3,1  mateix, les mullers sien obedients  a sos marits, a fi de que si alguns no  
1Pe 3,1  sien obedients a sos marits,  a fi de que si alguns no obeeixen la  
1Pe 3,4  i modest, que és de gran valor  a la presència de Déu. 5 Puix d’aquest  
1Pe 3,5  esperaven en Déu, estant someses  a sos propis marits. 6 Així com Sara obeïa 
1Pe 3,6  marits. 6 Així com Sara obeïa  a Abraham, apellidant-lo senyor; de la  
1Pe 3,7  elles segons ciència, donant honra  a la muller, com a un vas més flac, i com  
1Pe 3,7  donant honra a la muller, com  a un vas més flac, i com a cohereves que  
1Pe 3,7  com a un vas més flac, i com  a cohereves que són ab vosaltres de la  
1Pe 3,7  de la gràcia de la vida, per  a què no tròbien destorb vostres oracions. 
1Pe 3,9  puix per això fóreu cridats, per  a què posseïu benedicció per herència. 10  
1Pe 3,12  ulls sobre els justos, i sos oïdos  a les pregàries d’ells, emperò lo rostro  
1Pe 3,15 vostres cors, aparellats sempre per  a respondre a tot aquell que us pregúntia  
1Pe 3,15  aparellats sempre per a respondre  a tot aquell que us pregúntia la raó de l’ 
1Pe 3,16 temor, tenint bona consciència, per  a què en lo que diuen mal de vosaltres  
1Pe 3,18  lo just per los injustos, per  a oferir-nos a Déu, essent a la veritat  
1Pe 3,18  los injustos, per a oferir-nos  a Déu, essent a la veritat mort en la  
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1Pe 3,18  per a oferir-nos a Déu, essent  a la veritat mort en la carn, però  
1Pe 3,19 l’Esperit. 19 En lo qual anà també  a predicar als esperits que estaven en  
1Pe 3,22  22 lo qual se n’anà al cel i està  a la dreta de Déu, essent-li somesos los 
1Pe 4,Tit  virtuts. 4,Tit Capítol IV Exhorta  a fugir dels vicis antics i a la pràctica  
1Pe 4,Tit Exhorta a fugir dels vicis antics i  a la pràctica de les virtuts per atraure a 
1Pe 4,Tit pràctica de les virtuts per atraure  a la fe als gentils, i diu que devem  
1Pe 4,4  molt que vosaltres no concorregau  a la mateixa ignomínia de luxúria, omplint 
1Pe 4,5  5 Los quals donaran compte  a aquell que està aparellat per a judicar  
1Pe 4,5  a aquell que està aparellat per  a judicar a vius i a morts. 6 Perquè per  
1Pe 4,5  que està aparellat per a judicar  a vius i a morts. 6 Perquè per això fou  
1Pe 4,5  aparellat per a judicar a vius i  a morts. 6 Perquè per això fou predicat l’ 
1Pe 4,6  l’evangeli també als morts, per  a què en veritat sien judicats segons  
1Pe 4,11  algú ministra, minístria conforme  a la virtut que Déu dóna; per a què en  
1Pe 4,11  a la virtut que Déu dóna; per  a què en totes coses sia Déu honrat per  
1Pe 4,12 lo foc de la tribulació, que és per  a provar-vos, com si us acontesqués  
1Pe 4,13  dels sofriments de Cristo, per  a què vos regositgeu també ab goig en l’  
1Pe 4,16  d’altre. 16 Emperò si patís com  a cristià, no s’avergonyesca, ans bé  
1Pe 4,16 avergonyesca, ans bé dónia alabança  a Déu en esta part. 17 Puix ha arribat lo  
1Pe 4,18 l’evangeli de Déu? 18 I si lo just  a penes serà salvo, ¿l’impio, lo pecador  
1Pe 4,18  serà salvo, ¿l’impio, lo pecador  a on compareixeran? 19 I així, aquells que 
1Pe 4,19  de Déu, encomànien ses ànimes  a son fiel criador obrant bé. 5,Tit  
1Pe 5,Tit obediència i la humilitat. Amonesta  a tots a que vétllien per a resistir les  
1Pe 5,Tit  i la humilitat. Amonesta a tots  a que vétllien per a resistir les  
1Pe 5,Tit  Amonesta a tots a que vétllien per  a resistir les tentacions del dimoni. 1  
1Pe 5,6  baix la mà poderosa de Déu, per  a què vos exàltia quan sia lo temps de sa  
1Pe 5,8  lleó rugint, vos rodeja, buscant  a qui devorar. 9 Resistiu-lo, estant  
1Pe 5,10  lo qui ens cridà en Jesucrist  a sa eterna glòria, després que hajau  
1Pe 5,14  altres ab bes de caritat. Sia pau  a tots vosaltres, los que sou en  
2Pe 1,Tit  Pere 1,Tit Capítol I Los exhorta  a que, tenint presents los dons rebuts de  
2Pe 1,Tit  en lo Regne del Senyor. Dóna  a entendre que està prop sa mort, i  
2Pe 1,2  2 gràcia i pau complerta sia  a vosaltres en lo coneixement de Déu i de  
2Pe 1,3  com totes les coses que pertanyen  a la vida i a la pietat nos han estat  
2Pe 1,3 les coses que pertanyen a la vida i  a la pietat nos han estat donades per la  
2Pe 1,4  moltes i precioses promeses, per  a què per elles siam fets participants de  
2Pe 1,5  aplicant tot cuidado, anyadiu  a vostra fe virtut, i a la virtut,  
2Pe 1,5  anyadiu a vostra fe virtut, i  a la virtut, ciència, 6 i a la ciència,  
2Pe 1,6 virtut, i a la virtut, ciència, 6 i  a la ciència, templança, i a la templança, 
2Pe 1,6  6 i a la ciència, templança, i  a la templança, paciència, i a la  
2Pe 1,6  i a la templança, paciència, i  a la paciència, pietat, 7 i a la pietat,  
2Pe 1,7  i a la paciència, pietat, 7 i  a la pietat, amor fraternal, i a l’amor  
2Pe 1,7  7 i a la pietat, amor fraternal, i  a l’amor fraternal, caritat. 8 Perquè si  
2Pe 1,9  Senyor Jesucrist. 9 Emperò aquell  a qui falten estes coses, és cego i va a  
2Pe 1,9  falten estes coses, és cego i va  a palpentes, olvidant que ha estat  
2Pe 1,17 Déu Pare honra i glòria, quan baixà  a ell de la magnífica glòria una veu d’  
2Pe 1,17  Fill, en qui jo m’he complascut,  a ell oïu.» 18 I aquesta veu que vingué  
2Pe 1,19 més ferma la paraula dels profetes,  a la qual feu bé d’atendre, com a una  
2Pe 1,19  a la qual feu bé d’atendre, com  a una antorxa que resplendeix en lloc  
2Pe 2,1  sectes de perdició i negaran  a aquell Senyor que els comprà, atraent- 
2Pe 2,4 profundo de l’infern i els entregà  a les cadenes de les tenebres per a ser  
2Pe 2,4  a les cadenes de les tenebres per  a ser aturmentats i reservats per al dia  
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2Pe 2,5  al món vell, sinó que preservà  a Noè, vuitena persona, pregoner de  
2Pe 2,6  un món d’impios; 6 i condemnà  a ruïna les ciutats de Sodoma i Gomorra,  
2Pe 2,6  de Sodoma i Gomorra, reduint-les  a cendres, posant-les per escarment dels 
2Pe 2,9  justos i reservar los malvats per  a què sien aturmentats en lo dia del  
2Pe 2,12  sens raó, naturalment fets per  a ser presa i per a perdició, blasfemant  
2Pe 2,12  fets per a ser presa i per  a perdició, blasfemant de les coses que no 
2Pe 2,18  per los desigs impurs de la carn  a aquells que poc antes havien fugit dels  
2Pe 2,20  són vençuts, lo darrer fou fet per  a ells pitjor que el primer. 21 Per lo  
2Pe 2,22  refrà verdader: «Lo ca se’n tornà  a lo que havia vomitat, i la porca,  
2Pe 2,22 havia vomitat, i la porca, rentada,  a rebolcar-se en lo fang.» 3,Tit Capítol 
2Pe 3,2  senzill ab amonestacions, 2 per  a què tingau presents les paraules dels  
2Pe 3,9  sinó que tots se convertesquen  a penitència. 10 Vindrà, doncs, com lladre 
2Pe 3,12 12 esperant i apressurant-vos per  a la vinguda del dia del Senyor, en lo  
2Pe 3,17 germans, avisats, viviu alerta, per  a què no caigau de vostra firmesa  
1Jn 1,2  en lo Pare i nos fou manifestada  a nosaltres. 3 Lo que vegérem i oiguérem,  
1Jn 1,3  i oiguérem, això vos anunciam, per  a què tingau també vosaltres comunió ab  
1Jn 1,4  4 I us escrivim aquestes coses per  a què vos regositgeu i vostre goig sia  
1Jn 1,5  havem oït d’ell i que us anunciam  a vosaltres: Que Déu és llum i no hi ha en 
1Jn 1,9  pecats, ell és fiel i just per  a perdonar-nos nostres pecats i per a  
1Jn 1,9 perdonar-nos nostres pecats i per  a limpiar-nos de tota iniquitat. 10 Si  
1Jn 1,10  que no havem pecat, lo fem  a ell mentider, i sa paraula no està en  
1Jn 2,Tit  2,Tit Capítol II Nos exhorta  a no pecar i a acollir-nos a Jesucrist  
1Jn 2,Tit Capítol II Nos exhorta a no pecar i  a acollir-nos a Jesucrist quan haguéssem 
1Jn 2,Tit  a no pecar i a acollir-nos  a Jesucrist quan haguéssem pecat.  
1Jn 2,Tit  especialment del primer. Consola  a tots i amonesta que ens apartem dels  
1Jn 2,1  1 Fillets meus, vos escric açò per  a què no pequeu. Emperò si algú pecàs,  
1Jn 2,1 tenim per advocat, junt ab lo Pare,  a Jesucrist, lo just. 2 I ell és  
1Jn 2,9  diu que està en llum, i avorreix  a son germà, està en tenebres fins ara. 10 
1Jn 2,10 en tenebres fins ara. 10 Lo qui ama  a son germà habita en la llum, i no hi ha  
1Jn 2,11  en ell. 11 Emperò lo qui avorreix  a son germà està en tenebres, i camina en  
1Jn 2,11  i camina en tenebres, i no sap  a on va, perquè les tenebres cegaren sos  
1Jn 2,12  cegaren sos ulls. 12 Vos escric  a vosaltres, fillets, perquè vostres  
1Jn 2,13  per son nom. 13 Vos escric  a vosaltres, pares, perquè haveu conegut a 
1Jn 2,13  pares, perquè haveu conegut  a aquell que és des del principi. Vos  
1Jn 2,13 que és des del principi. Vos escric  a vosaltres, joves, perquè haveu vençut al 
1Jn 2,13 haveu vençut al Maligne. Vos escric  a vosaltres, infants, perquè haveu conegut 
1Jn 2,14  conegut al Pare. 14 Vos escric  a vosaltres, pares, perquè haveu conegut a 
1Jn 2,14  pares, perquè haveu conegut  a aquell que és des del principi. Vos  
1Jn 2,14 que és des del principi. Vos escric  a vosaltres, joves, perquè sou forts, i la 
1Jn 2,17 fa la voluntat de Déu permaneix per  a sempre. 18 Fillets, ja és l’última  
1Jn 2,19  ab nosaltres; emperò per  a què es veja clar que no tots són de  
1Jn 2,21  les coses. 21 Jo no us he escrit  a vosaltres com si ignoràsseu la veritat,  
1Jn 2,28  fillets, permaneixeu en això, per  a què quan aparega, tingam confiança i no  
1Jn 3,Tit  fraternal i conclou exhortant  a l’observància dels manaments de Déu. 1  
1Jn 3,1  no ens coneix, perquè no el coneix  a ell. 2 Caríssims, ara som fills de Déu,  
1Jn 3,2 quan ell apareixerà serem semblants  a ell, per quant nosaltres lo veurem així  
1Jn 3,3  esperança en ell, se purifica  a si mateix així com ell és pur. 4 Tot  
1Jn 3,5  5 I sabeu que ell aparegué per  a traure nostres pecats; i no hi ha pecat  
1Jn 3,8  això aparegué lo Fill de Déu, per  a destruir les obres del diable. 9 Tot  
1Jn 3,10  no és de Déu, ni el que no ama  a son germà. 11 Perquè aquesta és la  
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1Jn 3,12  Caín, que era del Maligne i matà  a son germà. I per a què el matà? Perquè  
1Jn 3,12  Maligne i matà a son germà. I per  a què el matà? Perquè ses obres eren  
1Jn 3,14  coneixem que havem passat de mort  a vida en què amam als germans. Lo qui no  
1Jn 3,14 què amam als germans. Lo qui no ama  a son germà està en la mort. 15 Qualsevol  
1Jn 3,15  la mort. 15 Qualsevol que avorreix  a son germà és homicida. I sabeu que  
1Jn 3,17  riqueses d’aquest món i vègia  a son germà que té necessitat i li tanca  
1Jn 3,22  i fem les coses que són agradables  a sa vista. 23 I aquest és son manament:  
1Jn 4,Tit Déu dels que no ho són. Nos exhorta  a l’amor de Déu i del pròxim, i diu que  
1Jn 4,1  tot temor. 1 Caríssims, no cregau  a tot esperit, emperò provau los esperits  
1Jn 4,4  fillets, sou de Déu i vencereu  a aquell, perquè lo qui està en vosaltres  
1Jn 4,6  6 Nosaltres som de Déu. Qui coneix  a Déu, nos ou; lo qui no és de Déu, no ens 
1Jn 4,7  que ama és nat de Déu i coneix  a Déu. 8 Lo qui no ama no coneix a Déu,  
1Jn 4,8  a Déu. 8 Lo qui no ama no coneix  a Déu, perquè Déu és caritat. 9 En això se 
1Jn 4,9  nosaltres: en que Déu envià al món  a son Fill unigènit per a què viscam per  
1Jn 4,9  al món a son Fill unigènit per  a què viscam per ell. 10 En això  
1Jn 4,10  no en que nosaltres hajam amat  a Déu, sinó que ell nos amà primer a  
1Jn 4,10  a Déu, sinó que ell nos amà primer  a nosaltres i envià son Fill en  
1Jn 4,12 uns als altres. 12 Ningú vegé jamai  a Déu. Si ens amàssem los uns als altres,  
1Jn 4,14  que el Pare envià son Fill per  a ser salvador del món. 15 Qualsevol que  
1Jn 4,16  I nosaltres havem conegut i cregut  a la caritat que Déu té per nosaltres. Déu 
1Jn 4,17 la caritat de Déu ab nosaltres, per  a què tinguéssem confiança en lo dia del  
1Jn 4,19  en la caritat. 19 Doncs, ameu  a Déu, perquè Déu nos amà primer. 20 Si  
1Jn 4,20  primer. 20 Si algú digués: «Jo amo  a Déu», i avorrís a son germà, mentider  
1Jn 4,20  digués: «Jo amo a Déu», i avorrís  a son germà, mentider és, perquè qui no  
1Jn 4,20  mentider és, perquè qui no ama  a son germà al qual veu, ¿com pot amar a  
1Jn 4,20  germà al qual veu, ¿com pot amar  a Déu, a qui no veu? 21 I aquest manament  
1Jn 4,20  al qual veu, ¿com pot amar a Déu,  a qui no veu? 21 I aquest manament tenim  
1Jn 4,21  tenim d’ell: que el qui ama  a Déu, ama també a son germà. 5,Tit  
1Jn 4,21  que el qui ama a Déu, ama també  a son germà. 5,Tit Capítol V Virtut  
1Jn 5,1  al que l’ha engendrat, ama també  a aquell qui nasqué d’ell. 2 En això  
1Jn 5,2  que amam als fills de Déu: si amam  a Déu i guardam sos manaments. 3 Perquè  
1Jn 5,13  13 Aquestes coses vos escric per  a què sapiau que teniu vida eterna los que 
1Jn 5,14  quant li demanam, essent conforme  a sa voluntat. 15 I si sabem que ens ou en 
1Jn 5,16  mort, demània, i serà donada vida  a aquell que peca no de mort. Hi ha pecat  
1Jn 5,18  que és engendrat de Déu se guarda  a si mateix i el Maligne no el toca. 19 I  
1Jn 5,20  donà enteniment perquè coneguéssem  a aquell que és verdader; i nosaltres  
2Jn Tit de l’apòstol sant Joan Tit Exhorta  a Electa i a sos fills, la virtut dels  
2Jn Tit  sant Joan Tit Exhorta a Electa i  a sos fills, la virtut dels quals alaba, a 
2Jn Tit  fills, la virtut dels quals alaba,  a perseverar constantment en la caritat i  
2Jn Tit  constantment en la caritat i  a guardar-se dels heretges, permaneixent 
2Jn 1  en la doctrina rebuda. 1 L’ancià  a la senyora Electa i a sos fills, als  
2Jn 1  1 L’ancià a la senyora Electa i  a sos fills, als quals jo amo de veres, i  
2Jn 8  i anticrist. 8 Guardau-vos  a vosaltres mateixos, perquè no perdau lo  
2Jn 9  en la doctrina de Cristo, no té  a Déu; lo qui persevera en la doctrina,  
2Jn 10 té al Pare i al Fill. 10 Si algú ve  a nosaltres i no fa professió d’aquesta  
2Jn 12  paper i tinta, perquè espero anar  a veure-us i parlar-vos boca a boca, a 
2Jn 12  a veure-us i parlar-vos boca  a boca, a fi de que vostre goig sia  
2Jn 12  -us i parlar-vos boca a boca,  a fi de que vostre goig sia complert. 13  
3Jn Tit  de l’apòstol sant Joan Tit Alaba  a Gaio per sa constància en la fe i per sa 
3Jn 1  1 L’ancià al caríssim Gaio,  a qui jo amo de veres. 2 Caríssim, prego  
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3Jn 8  consegüent, devem rebre als tals  a fi de cooperar a la veritat. 9 Hauria jo 
3Jn 8  rebre als tals a fi de cooperar  a la veritat. 9 Hauria jo escrit a la  
3Jn 9  a la veritat. 9 Hauria jo escrit  a la iglésia, emperò Diotrefes, que pretén 
3Jn 10  això, si jo vingués allí, donaré  a entendre les obres que fa, espargint  
3Jn 11  bé, és de Déu; qui fa mal, no vegé  a Déu. 12 Tots donen testimoni de Demetri, 
3Jn 14  veure’t en breu, i parlarem boca  a boca. Sia pau ab tu. Te saluden los  
3Jn 14 ab tu. Te saluden los amics. Saluda  a nostres amics, a cada u en particular.  
3Jn 14  los amics. Saluda a nostres amics,  a cada u en particular. Jud Inc Epístola  
Jud Tit  l’apòstol sant Judes Tit Exhorta  a la constància en la fe i a resistir los  
Jud Tit  Exhorta a la constància en la fe i  a resistir los esforços i ardits dels  
Jud 1  de Jesucrist i germà de Jaume,  a aquells que són santificats en Déu Pare  
Jud 3 m’ha estat precís ara fer-ho per  a exhortar-vos a què peleeu per la fe  
Jud 3  ara fer-ho per a exhortar-vos  a què peleeu per la fe que fou donada als  
Jud 4  de nostre Déu en luxúria i neguen  a Jesucrist, nostre únic soberà i Senyor.  
Jud 5 la terra d’Egipte, destruí després  a aquells que no creien. 6 I que als  
Jud 7 de la mateixa manera entregant-se  a la fornicació i anant detràs d’altra  
Jud 9  el cos de Moisès, no s’atreví  a fulminar-li sentència de blasfemo,  
Jud 12  convits de caritat, peixent-se  a si mateixos sens rubor, núvols sens  
Jud 15  Senyor entre mil de sos sants, 15  a fer judici contra tots, i a convèncer a  
Jud 15  15 a fer judici contra tots, i  a convèncer a tots los impios de les obres 
Jud 15  judici contra tots, i a convèncer  a tots los impios de les obres de sa  
Jud 16  parla coses de supèrbia, admirant  a certes persones per raó d’interès. 17  
Jud 19  19 Aquestos són los que se separen  a si mateixos, sensuals que no tenen l’  
Jud 20  caríssims, edificant-vos  a vosaltres mateixos sobre el fonament de  
Jud 21 en l’Esperit Sant, 21 conservau’s  a vosaltres mateixos en l’amor de Déu,  
Jud 21  de nostre Senyor Jesucrist per  a vida eterna. 22 I teniu compassió d’  
Jud 23  fent diferència. 23 I salvau  a altres ab temor, arrebatant-los del  
Jud 24  està contaminada per la carn. 24 I  a aquell que és poderós per a guardar-  
Jud 24  24 I a aquell que és poderós per  a guardar-vos sens pecats, i per a  
Jud 24  a guardar-vos sens pecats, i per  a presentar-vos sens màcula i plens d’  
Jud 24  vos sens màcula i plens d’alegria  a la presència de sa glòria, 25 al sol  
Ap 1,Tit  Déu la revelació que havia tingut,  a les set iglésies de l’Àsia,  
Ap 1,1  de Jesucrist, que Déu li donà per  a manifestar a sos servos les coses que  
Ap 1,1  que Déu li donà per a manifestar  a sos servos les coses que convé sien  
Ap 1,1 declarà enviant-les per son àngel  a Joan, servo seu, 2 lo qual ha donat  
Ap 1,4  perquè lo temps està cerca. 4 Joan  a les set iglésies que hi ha en l’Àsia.  
Ap 1,4  que hi ha en l’Àsia. Gràcia  a vosaltres i pau d’aquell que és, i que  
Ap 1,6 6 i ens ha fet reis i sacerdots per  a Déu i son Pare. A ell sia la glòria i l’ 
Ap 1,11  -ho en un llibre, i envia’l  a les set iglésies que hi ha en l’Àsia: a 
Ap 1,11  set iglésies que hi ha en l’Àsia:  a Efesi, i a Esmirna, i a Pèrgamo, i a  
Ap 1,11  que hi ha en l’Àsia: a Efesi, i  a Esmirna, i a Pèrgamo, i a Tiatira, i a  
Ap 1,11 en l’Àsia: a Efesi, i a Esmirna, i  a Pèrgamo, i a Tiatira, i a Sardis, i a  
Ap 1,11  Efesi, i a Esmirna, i a Pèrgamo, i  a Tiatira, i a Sardis, i a Filadèlfia, i a 
Ap 1,11  i a Pèrgamo, i a Tiatira, i  a Sardis, i a Filadèlfia, i a Laodicea. 12 
Ap 1,11 Pèrgamo, i a Tiatira, i a Sardis, i  a Filadèlfia, i a Laodicea. 12 I em vaig  
Ap 1,11  i a Sardis, i a Filadèlfia, i  a Laodicea. 12 I em vaig girar per a veure 
Ap 1,12  a Laodicea. 12 I em vaig girar per  a veure la veu del que parlava ab mi. I  
Ap 1,13  i enmig dels set candeleros d’or,  a un semblant al Fill de l’home, vestit  
Ap 1,16  rumor de moltes aigües. 16 I tenia  a sa dreta set estrelles, i eixia de sa  
Ap 1,17 vigor. 17 I així que el vegí caiguí  a sos peus com mort. I posà sa mà dreta  
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Ap 2,Tit  2,Tit Capítol II Se li mana  a l’Apòstol que escriga vàrios avisos a  
Ap 2,Tit  Apòstol que escriga vàrios avisos  a les quatre iglésies primeres. Alaba als  
Ap 2,Tit  doctrina dels nicolaïtes i convida  a altres a l’arrepentiment. Detesta al  
Ap 2,Tit  dels nicolaïtes i convida a altres  a l’arrepentiment. Detesta al cristià  
Ap 2,1  lo premi al vencedor. 1 »Escriu  a l’àngel de la iglésia d’Efesi: »“Açò  
Ap 2,1  diu lo qui té les set estrelles  a sa dreta, i el que camina enmig dels set 
Ap 2,2  sofrir als mals; i que provares  a aquells que diuen són apòstols i no ho  
Ap 2,5  caritat. 5 Recorda’t, doncs, d’ a on has caigut; i arrepenteix-te, i fes 
Ap 2,5 primeres obres, perquè si no vindré  a tu promptament, i remouré ton candelero  
Ap 2,5  remouré ton candelero de son lloc,  a no ser que t’arrepentesques. 6 Emperò  
Ap 2,7  orella, oiga lo que l’Esperit diu  a les iglésies: ‘Al vencedor li donaré a  
Ap 2,7  iglésies: ‘Al vencedor li donaré  a menjar de l’arbre de la vida que està  
Ap 2,8  enmig del paradís de Déu.’ ” 8 »I  a l’àngel de la iglésia d’Esmirna,  
Ap 2,10  de vosaltres en la presó, per  a què sien provats; i tindreu tribulació  
Ap 2,10 tribulació deu dies. Sies fiel fins  a la mort, i et donaré la corona de vida.  
Ap 2,11  orella, oiga lo que l’Esperit diu  a les iglésies: Lo qui vència no rebrà  
Ap 2,12  de la segona mort.” 12 »I escriu  a l’àngel de la iglésia de Pèrgamo: »“Açò 
Ap 2,13  de dos talls: 13 »Sé tes obres,  a on habites i a on està lo siti de  
Ap 2,13  13 »Sé tes obres, a on habites i  a on està lo siti de Satanàs; i conserves  
Ap 2,13  màrtir, i fou mort entre vosaltres  a on Satanàs habita. 14 »Emperò tinc  
Ap 2,14  doctrina de Balaam, que ensenyava  a Balac a posar tropés davant dels fills  
Ap 2,14  de Balaam, que ensenyava a Balac  a posar tropés davant dels fills d’  
Ap 2,14  davant dels fills d’Israel, per  a què menjassen coses sacrificades als  
Ap 2,16 -te, perquè d’altra manera vindré  a tu promptament, i pelearé contra ells ab 
Ap 2,17  orella, oiga lo que diu l’Esperit  a les iglésies: Al vencedor daré jo mannà  
Ap 2,18  aquell que el rep.” 18 »I escriu  a l’àngel de la iglésia de Tiatira: »“Lo  
Ap 2,18  flama de foc i sos peus semblants  a llautó fi, diu açò: 19 »Jo sé tes obres, 
Ap 2,19  obres que feres, que excedeixen  a les primeres. 20 »Però tinc algunes  
Ap 2,20  coses contra tu, perquè tu permets  a Jezabel, una dona que es diu profeta,  
Ap 2,20 es diu profeta, predicar i enganyar  a mos servos, cometre fornicació i menjar  
Ap 2,21  ídols. 21 I li he donat temps per  a què s’arrepentís; i de sa fornicació  
Ap 2,22  ella se veuran en gran tribulació,  a menos que s’arrepentesquen de ses  
Ap 2,23  de ses obres. 23 I entregaré  a la mort a sos fills; i totes les  
Ap 2,23 ses obres. 23 I entregaré a la mort  a sos fills; i totes les iglésies sabran  
Ap 2,23  les entranyes i els cors, i donaré  a cada u de vosaltres segons ses obres.  
Ap 2,23  segons ses obres. »Emperò vos dic  a vosaltres, 24 i als demés que estau en  
Ap 2,24  i als demés que estau en Tiatira,  a quants no segueixen aquesta doctrina i  
Ap 2,29  orella, oiga lo que l’Esperit diu  a les iglésies.” 3,Tit Capítol III Dóna  
Ap 3,Tit  Capítol III Dóna avisos importants  a les tres iglésies de Sardis, de  
Ap 3,1  i de Laodicea. 1 »I escriu  a l’àngel de la iglésia de Sardis. »“Açò  
Ap 3,2  coses que queden i estan promptes  a morir, perquè jo no trobo tes obres  
Ap 3,3 te. Perquè si no vigiles, jo vindré  a tu com a lladre, i no sabràs l’hora en  
Ap 3,3  si no vigiles, jo vindré a tu com  a lladre, i no sabràs l’hora en què jo  
Ap 3,3  no sabràs l’hora en què jo vindré  a tu. 4 »Emperò tens encara alguns noms en 
Ap 3,6  orella, oiga lo que diu l’Esperit  a les iglésies.” 7 »I escriu a l’àngel de 
Ap 3,7  a les iglésies.” 7 »I escriu  a l’àngel de la iglésia de Filadèlfia:  
Ap 3,10  ha de venir sobre tot lo món per  a provar als habitants de la terra. 11  
Ap 3,11 vinc luego: guarda lo que tens, per  a què ningú prenga ta corona. 12 »Al que  
Ap 3,13  orella, oiga lo que l’Esperit diu  a les iglésies.” 14 »I escriu a l’àngel  
Ap 3,14  diu a les iglésies.” 14 »I escriu  a l’àngel de la iglésia de Laodicea:  
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Ap 3,16  no ets fred ni calent, començaré  a vomitar-te de ma boca. 17 Perquè tu  
Ap 3,18  de mon or refinat en lo foc, per  a què sies ric, i et vestesques de robes  
Ap 3,18  i ungeix tos ulls ab coŀliri, per  a què veges. 19 »A tots quants amo,  
Ap 3,20  -te. 20 Vet aquí, estic  a la porta i truco; si algú oigués ma veu  
Ap 3,20 ma veu i m’obrís la porta, entraré  a ell i soparé ab ell, i ell ab mi. 21 »Al 
Ap 3,22  orella, oiga lo que l’Esperit diu  a les iglésies.” 4,Tit Capítol IV Veu l’  
Ap 4,3  en l’aspecte era semblant  a una pedra jaspe i de sàrdio; i al  
Ap 4,3 del trono hi havia un arc iris, que  a la vista pareixia una esmeralda. 4 I al  
Ap 4,7  lleó, i el segon animal, semblant  a un vedell, i el tercer animal tenia la  
Ap 4,7  i el quart animal era semblant  a una àliga volant. 8 I els quatre  
Ap 5,9 fóreu mort, i ens haveu redimit per  a Déu, ab vostra sang, de tota tribu, i  
Ap 5,13 honra, i glòria, i benedicció. 13 I  a totes les criatures que hi ha en lo cel, 
Ap 5,13  –Al que està sentat en lo trono, i  a l’Anyell, benedicció, i honra, i  
Ap 6,2  una corona, i isqué victoriós per  a vèncer. 3 I quan ell hagué obert lo  
Ap 6,4 al que estava sentat sobre ell, per  a què tragués la pau de la terra, i que es 
Ap 6,6  per un diner; emperò no faces dany  a l’oli ni al vi. 7 I quan obrí lo quart  
Ap 6,8  la quarta part de la terra per  a matar ab espasa, ab fam, i ab mortaldat, 
Ap 6,10  clamaven en veu alta dient: –¿Fins  a quan, Senyor, sant i verdader, no  
Ap 6,11  en la terra? 11 I foren donades  a cada u d’ells unes robes blanques. I  
Ap 6,16  de les muntanyes; 16 i «deien  a les muntanyes i a les roques»: –«Caeu  
Ap 6,16  16 i «deien a les muntanyes i  a les roques»: –«Caeu sobre nosaltres i  
Ap 7,Tit  Se dóna ordre als àngels que vénen  a destruir la terra que no facen dany als  
Ap 7,1  los quatre vents de la terra per  a què no bufassen sobre la terra, ni sobre 
Ap 7,2  altre àngel que pujava de la part  a on naix lo sol, i tenia la senyal de Déu 
Ap 7,2 als quals era donat poder de danyar  a la terra i al mar, 3 dient: –No danyeu a 
Ap 7,3 terra i al mar, 3 dient: –No danyeu  a la terra, ni al mar, ni als arbres, fins 
Ap 7,10  clamaven en alta veu dient: –Salut  a nostre Déu, que està sentat sobre el  
Ap 7,10  que està sentat sobre el trono, i  a l’Anyell. 11 I tots los àngels estaven  
Ap 7,11  rostro davant del trono i adoraren  a Déu, 12 dient: –Amén. Benedicció, i  
Ap 7,12  i honra, i poder, i fortalesa  a nostre Déu en los sigles dels sigles.  
Ap 7,13 vestidures blanques, qui són?, i d’ a on vingueren? 14 I li responguí: –Senyor 
Ap 7,17  trono, los guardarà i els portarà  a fonts d’aigua viva, i Déu eixugarà  
Ap 8,5  de foc de l’altar, i el llançà  a terra, i hi hagué trons, clamors, llamps 
Ap 8,6  set trompetes s’aparellaren per  a tocar-les. 7 I el primer àngel tocà la 
Ap 9,1  i vegí caure una estrella del cel  a la terra, i a ell li fou donada la clau  
Ap 9,1  una estrella del cel a la terra, i  a ell li fou donada la clau del pou de l’ 
Ap 9,3  del fum del pou isqueren llagostes  a la terra, a les quals los fou donat  
Ap 9,3  pou isqueren llagostes a la terra,  a les quals los fou donat poder com tenen  
Ap 9,4  I els fou manat que no fessen dany  a l’herba de la terra, ni a cosa alguna  
Ap 9,4  dany a l’herba de la terra, ni  a cosa alguna verda, ni a ningun arbre,  
Ap 9,4  terra, ni a cosa alguna verda, ni  a ningun arbre, sinó solament als homes  
Ap 9,5 com turment de l’escorpí quan pica  a un home. 6 I en aquells dies buscaran  
Ap 9,7  de les llagostes eren semblants  a cavalls aparellats per la batalla, i  
Ap 9,7  caps tenien com corones semblants  a l’or, i ses cares eren com cares d’  
Ap 9,10  combat. 10 I tenien cues semblants  a les dels escorpins, i hi havia agulló en 
Ap 9,10  en ses cues, i tenien poder per  a aturmentar als homes cinc mesos. 11 I  
Ap 9,15  l’hora, i dia, i mes, i any, per  a matar la tercera part dels homes. 16 I  
Ap 9,16  16 I el número de l’exèrcit d’ a cavall era de dos-cents milions. I jo  
Ap 9,20  de les obres de ses mans, per  a què no adorassen als diables i als ídols 
Ap 10,Tit  la trompeta. Una veu del cel mana  a sant Joan que prenga aquell llibre i el  
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Ap 10,4  articulat ses veus, anava jo  a escriure, i oiguí una veu del cel que em 
Ap 10,7  del setè àngel, quan ell comència  a tocar la trompeta, serà consumat lo  
Ap 10,7 misteri de Déu, com ell ha declarat  a sos servos, los profetes. 8 I oiguí la  
Ap 10,9 mar i sobre la terra. 9 I me n’aní  a l’àngel i li diguí: –Dóna’m lo  
Ap 10,11  que altra vegada profetísies  a moltes gents, i als pobles, i a  
Ap 10,11  a moltes gents, i als pobles, i  a llengües, i a reis. 11,Tit Capítol XI  
Ap 10,11  i als pobles, i a llengües, i  a reis. 11,Tit Capítol XI Senyals que hi  
Ap 11,1  I em fou donada una canya semblant  a una verga, i se’m digué: –Alça’t i  
Ap 11,3  -i-dos mesos. 3 I donaré poder  a mos dos testimonis i profetisaran,  
Ap 11,6  també. 6 Aquestos tenen poder per  a tancar lo cel, que no ploga en los dies  
Ap 11,6  i tenen poder sobre les aigües per  a convertir-les en sang, i per a ferir  
Ap 11,6  a convertir-les en sang, i per  a ferir la terra ab tota mena de plagues  
Ap 11,8  espiritualment Sodoma i Egipte,  a on nostre Senyor fou també crucificat. 9 
Ap 11,13 foren atemorisats, i donaren glòria  a Déu del cel. 14 Passa lo segon ai, i  
Ap 11,16  sobre sos rostros i adoraren  a Déu, dient: 17 –Vos donam gràcies,  
Ap 11,18  los morts, i de donar gallardó  a tos servos, los profetes, i als sants, i 
Ap 12,4  de la dona que estava de part,  a fi de tragar-se lo fill luego que ella 
Ap 12,6  trono. 6 I la dona fugí al desert,  a on tenia un lloc aparellat de Déu, per a 
Ap 12,6 tenia un lloc aparellat de Déu, per  a ser alimentada allí mil dos-cents i  
Ap 12,9  diable i Satanàs, que enganya  a tot lo món; i fou llançat a la terra, i  
Ap 12,9 enganya a tot lo món; i fou llançat  a la terra, i sos àngels foren llançats ab 
Ap 12,10 son Cristo; perquè ha estat llançat  a terra l’acusador de nostres germans,  
Ap 12,11  i ells no amaren ses vides fins  a la mort. 12 Per lo tant, regositjau-  
Ap 12,12 del mar, perquè el diable ha baixat  a vosaltres ab gran còlera, perquè sap que 
Ap 12,13  estat tirat per terra, perseguí  a la dona que parí lo fill baró, 14 i  
Ap 12,14  lo fill baró, 14 i foren donades  a la dona dos ales de gran àliga, per a  
Ap 12,14 la dona dos ales de gran àliga, per  a què volàs al desert a son lloc, a on és  
Ap 12,14  àliga, per a què volàs al desert  a son lloc, a on és alimentada per un  
Ap 12,14  a què volàs al desert a son lloc,  a on és alimentada per un temps, i dos  
Ap 12,15  com una riuada, sobre la dona, per  a què la corrent se la’n pogués portar.  
Ap 12,16  pogués portar. 16 I la terra ajudà  a la dona: i la terra obrí sa boca i se  
Ap 12,17  dragó contra la dona; i se n’anà  a fer la guerra als demés de son llinatge, 
Ap 13,Tit  ab dos banyes, que dóna vigor  a la primera. 1 I em parí a la vora del  
Ap 13,1  vigor a la primera. 1 I em parí  a la vora del mar, i vegí pujar del mar  
Ap 13,4  I adoraren al dragó que donà poder  a la bèstia i adoraren a la bèstia, dient: 
Ap 13,4  donà poder a la bèstia i adoraren  a la bèstia, dient: –Qui hi ha semblant a  
Ap 13,4  bèstia, dient: –Qui hi ha semblant  a la bèstia? Qui podrà batallar ab ella? 5 
Ap 13,6  boca ab blasfèmies contra Déu, per  a blasfemar son nom, i son tabernacle, i  
Ap 13,10  òiguia. 10 «Lo qui esclavísia  a altres, serà esclavisat; lo qui màtia a  
Ap 13,10  serà esclavisat; lo qui màtia  a espasa, és precís que mòria a espasa.»  
Ap 13,10 màtia a espasa, és precís que mòria  a espasa.» Aquí està la paciència i la fe  
Ap 13,11  i que tenia dos banyes semblants  a les de l’Anyell, emperò parlava com un  
Ap 13,13  que fins foc feia baixar del cel  a la terra a la vista dels homes. 14 I  
Ap 13,13  foc feia baixar del cel a la terra  a la vista dels homes. 14 I enganyà als  
Ap 13,15  li fou donat que comunicàs esperit  a la figura de la bèstia, i que la figura  
Ap 14,4  són verges. Aquestos segueixen  a l’Anyell a on vulla que vaja. Aquestos  
Ap 14,4  Aquestos segueixen a l’Anyell  a on vulla que vaja. Aquestos foren  
Ap 14,4 els homes, essent les primícies per  a Déu i per a l’Anyell. 5 I en la boca d’ 
Ap 14,4  les primícies per a Déu i per  a l’Anyell. 5 I en la boca d’ells no fou 
Ap 14,6  que tenia l’evangeli etern per  a predicar-lo als habitants de la terra, 
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Ap 14,6  -lo als habitants de la terra, i  a tota nació, i tribu, i llengua, i poble, 
Ap 14,7  l’hora de son judici; i adorau  a aquell que féu lo cel i la terra, lo mar 
Ap 14,8  Babilònia, la gran ciutat que donà  a beure a totes les nacions del vi de la  
Ap 14,8  la gran ciutat que donà a beure  a totes les nacions del vi de la ira de sa 
Ap 14,20  ciutat, i isqué sang del cup fins  a les brides dels cavalls per l’espai de  
Ap 15,Tit  de la còlera de Déu entregades  a set àngels. 1 I vegí un altre senyal en  
Ap 16,5 i es convertiren en sang. 5 I oiguí  a dir a l’àngel de les aigües: –Vós sou  
Ap 16,5  en sang. 5 I oiguí a dir  a l’àngel de les aigües: –Vós sou just,  
Ap 16,6  profetes, i vós los haveu donat  a beure sang perquè ho mereixen. 7 I oiguí 
Ap 16,9  plagues, i no s’arrepentiren per  a glorificar-lo. 10 I el quint àngel  
Ap 16,12  i s’assecaren ses aigües, per  a què s’aparellàs lo camí per als reis de 
Ap 16,13  profeta, tres esperits immundos  a manera de granotes. 14 Perquè són  
Ap 16,14  de la terra i de tot lo món, per  a juntar-los per a la batalla en lo gran 
Ap 16,14  tot lo món, per a juntar-los per  a la batalla en lo gran dia del Déu  
Ap 16,15 vetlla, i guarda ses vestidures per  a què no vaja desnú i vegen sa vergonya.  
Ap 16,17  17 I el setè àngel derramà sa copa  a l’aire, i isqué una gran veu del temple 
Ap 16,19  en memòria davant de Déu, per  a donar-li la copa del vi de la  
Ap 17,8  és, i eixirà de l’abisme i anirà  a la perdició; i es meravellaran los  
Ap 17,11  és l’octava, i és dels set, i va  a la perdició. 12 I les deu banyes que has 
Ap 17,13 designi, i donaran sa força i poder  a la bèstia. 14 Aquestos batallaran contra 
Ap 17,15 I em digué: –Les aigües que vegeres  a on la prostituta està sentada, són  
Ap 17,16  la prostituta i la reduiran  a desolació, i la deixaran desnusa, i  
Ap 17,16  desnusa, i menjaran ses carns, i  a ella la cremaran ab foc. 17 Perquè Déu  
Ap 17,17  voluntat d’ell, i donat son regne  a la bèstia, fins que estiguen complertes  
Ap 18,4  –Eixiu d’ella, poble meu, per  a què no tingau part en sos pecats i no  
Ap 18,6  de ses maldats. 6 Tornau-li  a donar, així com ella vos ha donat a  
Ap 18,6 a donar, així com ella vos ha donat  a vosaltres; i pagau-li al doble segons  
Ap 18,6  en la copa en què ella vos donà  a beure, donau-li beure al doble. 7 Tant 
Ap 18,18  «Quina ciutat hi havia semblant  a esta gran ciutat?» 19 I es tiraren pols  
Ap 19,2  verdaders, perquè ell ha condemnat  a la gran prostituta que pervertia la  
Ap 19,4  i les quatre bèsties i adoraren  a Déu, que estava sentat sobre el trono, i 
Ap 19,5 del trono una veu que deia: –Alabau  a nostre Déu, tots vosaltres servos d’  
Ap 19,8  i sa esposa està aparellada. 8 I  a ella fou donat cobrir-se de finíssima  
Ap 19,9 “Ditxosos los que han estat cridats  a la cena de les bodes de l’Anyell!” I em 
Ap 19,10  Déu són verdaderes. 10 I em postrí  a sos peus per adorar-lo. I em diu:  
Ap 19,10  tenen lo testimoni de Jesús. Adora  a Déu, perquè el testimoni de Jesús és  
Ap 19,15  boca una espasa de dos talls, per  a ferir ab ella les nacions. I ell mateix  
Ap 19,17  lo sol i clamava en veu alta dient  a tots los aucells que volaven per mig del 
Ap 19,17  mig del cel: –Veniu i juntau-vos  a la gran cena de Déu. 18 Per a menjar  
Ap 19,18 -vos a la gran cena de Déu. 18 Per  a menjar carns de reis, i carns de  
Ap 19,19  terra, i sos exèrcits reunits per  a batallar ab lo que estava sobre el  
Ap 19,20  reberen lo senyal de la bèstia i  a aquells que adoraren sa imatge. Aquestos 
Ap 20,Tit 20,Tit Capítol XX L’àngel encadena  a Satanàs en l’abisme per mil anys,  
Ap 20,Tit  Deslligat després Satanàs, mou  a Gog i a Magog contra la ciutat santa;  
Ap 20,Tit  després Satanàs, mou a Gog i  a Magog contra la ciutat santa; emperò lo  
Ap 20,Tit  Després Jesucrist judicarà  a tots los morts. 1 I vegí baixar del cel  
Ap 20,3  i posà un sello sobre ell, per  a què no enganyàs més a les nacions, fins  
Ap 20,3  ell, per a què no enganyàs més  a les nacions, fins que s’hagen complerts 
Ap 20,4 i els que no adoraren la bèstia, ni  a sa imatge, ni reberen sa marca en sos  
Ap 20,8 Satanàs de sa presó. 8 I eixirà per  a enganyar a les nacions que estan en los  
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Ap 20,8 sa presó. 8 I eixirà per a enganyar  a les nacions que estan en los quatre  
Ap 20,8  en los quatre cantons de la terra,  a Gog i a Magog, i els reunirà per a  
Ap 20,8 quatre cantons de la terra, a Gog i  a Magog, i els reunirà per a combatre; lo  
Ap 20,8  a Gog i a Magog, i els reunirà per  a combatre; lo número dels quals és com l’ 
Ap 20,10  en un estany de foc i de sofre,  a on estan la bèstia i el fals profeta; i  
Ap 20,11  11 I vegí un gran trono blanc i  a un que estava assentat sobre ell, a la  
Ap 20,11 a un que estava assentat sobre ell,  a la vista del qual fugí lo cel i la  
Ap 20,14  l’infern i la mort foren llançats  a l’estany de foc. Aquesta és la segona  
Ap 21,2  com una esposa adornada per  a son espòs. 3 I oiguí una gran veu del  
Ap 21,10 per espòs. 10 I em portà en esperit  a una muntanya gran i elevada, i em mostrà 
Ap 21,11  de Déu, i sa llum era semblant  a una pedra preciosa de jaspe, a manera de 
Ap 21,11  a una pedra preciosa de jaspe,  a manera de cristall. 12 I tenia una  
Ap 21,13  13 A l’orient tenia tres portes,  a tramuntana tres portes, a migdia tres  
Ap 21,13  portes, a tramuntana tres portes,  a migdia tres portes, i tres portes a  
Ap 21,13 a migdia tres portes, i tres portes  a ponent. 14 I la muralla de la ciutat  
Ap 21,15  tenia una mida de canya d’or per  a amidar la ciutat, i les portes, i la  
Ap 21,18  la ciutat era or pur, semblant  a un vidre clar. 19 I els fonaments de la  
Ap 21,24  i els reis de la terra portaran  a ella glòria i honra. 25 I ses portes no  
Ap 21,26  puix allí no hi haurà nit. 26 I  a ella portaran la glòria i l’honra de  
Ap 22,Tit  o la Revelació de Jesucrist  a son deixeble amat. 1 I em mostrà un riu  
Ap 22,2  2 enmig de la plaça d’ella i  a l’una i a l’altra vora del riu, hi  
Ap 22,2  de la plaça d’ella i a l’una i  a l’altra vora del riu, hi havia l’arbre 
Ap 22,2  i les fulles dels arbres són per  a curació de les nacions. 3 I no hi haurà  
Ap 22,6  sants profetes envià son àngel per  a mostrar a sos servos les coses que han  
Ap 22,6  envià son àngel per a mostrar  a sos servos les coses que han de ser  
Ap 22,8 de l’àngel que me les mostrava per  a adorar-lo, 9 i em digué: –Guarda no ho 
Ap 22,9 la profecia d’aquest llibre. Adora  a Déu. 10 I em digué: –No séllies les  
Ap 22,12  i mon gallardó va ab mi, per  a recompensar a cada u segons ses obres.  
Ap 22,12  va ab mi, per a recompensar  a cada u segons ses obres. 13 Jo só l’  
Ap 22,14  en la sang de l’Anyell, per  a què tinguen part en l’arbre de la vida, 
Ap 22,16 »Jo, Jesús, he enviat mon àngel per  a donar-vos testimoni d’aquestes coses  
Ap 22,18  aigua de vida. 18 Perquè protesto  a tot lo qui ou les paraules de la  
Ap 22,18  aquest llibre que, si algú anyadís  a elles alguna cosa, Déu posarà sobre ell  
Mt 2,2  de l’Orient a Jerusalem 2 dient:  –A on és lo qui ha nat rei dels jueus?  
Mt 3,9  no vullau dir dintre de vosaltres:  “A Abraham, tenim per pare.” Perquè jo us  
Mt 11,9 mollesa, en casa dels reis estan. 9  A qui, doncs, isquéreu a veure? ¿A un  
Mt 11,9  9 A qui, doncs, isquéreu a veure?  ¿A un profeta? Certament vos dic, i encara 
Mt 17,9  la muntanya, los manà Jesús dient:  –A ningú digau lo que haveu vist fins que  
Mt 17,26  –Luego los fills són francs. 26  A pesar d’això, perquè no els  
Mt 25,11  i la porta fou tancada. 11  »A l’últim vingueren també les altres  
Mt 26,8  deixebles, s’indignaren, dient:  –A què ve aqueix desperdici? 9 Puix això  
Mt 26,17  deixebles a Jesús i li digueren:  –A on voleu que disposem menjar la pasqua? 
Mt 26,48  entregà, los donà lo senyal dient:  –A qui jo bésia, ell és, preneu-lo. 49 I 
Mt 27,17 -se ells juntat, Pilat los digué:  –A qui voleu que jo us desllíuria, a  
Mt 27,21 el president los respongué i digué:  –A quin dels dos voleu que us entréguia  
Mt 27,21  entréguia llibre? I ells digueren:  –A Barrabàs. 22 Pilat los diu: –¿Què faré, 
Mt 27,47  eren allí, quan oïren això deien:  –A Elies, crida aquest. 48 I a l’instant  
Mt 28,1  i els promet sa protecció. 1  A l’acabar lo dissabte, i apuntant lo  
Mc 2,11  pecats –diu al paralític–: 11  »A tu t’ho dic, alça’t, pren ton llit i  
Mc 4,11  de la paràbola. 11 I els digué:  –A vosaltres és donat lo comprendre lo  
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Mc 4,30  la sega ha arribat. 30 I deia:  –A què assemblarem lo Regne de Déu? O ab  
Mc 14,4  dintre de si mateixos, i deien:  –A què est desperdici d’ungüent? 5 Puix  
Mc 14,12  la pasqua, li diuen sos deixebles:  –A on voleu que anem i aparellem per a què 
Mc 14,14  l’amo de la casa: “Lo Mestre diu:  ¿A on és la sala en què he de menjar la  
Mc 15,31 los uns als altres ab los escribes:  –A altres salvà, i no es pot salvar a si  
Lc 4,8 de mi, Satanàs, perquè escrit està:  “A Déu, ton Senyor, adoraràs, i a ell sol  
Lc 5,24  pecats –digué al paralític–:  »A tu t’ho dic, alça’t, pren ton llit, i 
Lc 8,10  era aquesta? 10 Ell los digué:  –A vosaltres se us ha donat lo conèixer lo 
Lc 8,25  i vingué bonança. 25 I els digué:  –A on és vostra fe? I ells, plens de  
Lc 12,4  serà anunciat sobre los terrats. 4  »A vosaltres, doncs, amics meus, vos dic  
Lc 12,5  té poder de llançar a l’infern.  A est, vos dic, és a qui haveu de témer. 6 
Lc 13,18  accions. 18 Deia també Jesús:  –A què és semblant lo Regne de Déu? I ab  
Lc 13,20 ses rames. 20 I digué altra vegada:  –A què diré que és semblant lo Regne de  
Lc 17,17  no són deu los que quedaren nets?  ¿A on són los altres nou? 18 ¿No hi ha  
Lc 17,36 36 Ells respongueren i li digueren:  –A on esdevindrà això, Senyor? 37 I els  
Lc 22,9  la pasqua. 9 I ells li digueren:  –A on voleu que l’aparellem? 10 I els  
Lc 22,11 la casa: “Lo Mestre t’envia a dir:  A on és l’estància en què he de menjar la 
Jn 1,18  veritat fou feta per Jesucrist. 18  A Déu ningú l’ha vist mai: l’unigènit  
Jn 1,29  a on Joan estava batejant. 29  A l’endemà Joan vegé a Jesús que venia a  
Jn 1,35  de que est és lo Fill de Déu. 35  A l’endemà, Joan estava encara allí ab  
Jn 1,43  Cefas, que vol dir Pere. 43  A l’endemà, Jesús determinà anar a  
Jn 1,48 hi ha engany! 48 Natanael li digué:  –A on m’haveu conegut? Jesús respongué i  
Jn 4,11 què traure-la, i lo pou és fondo.  A on, doncs, teniu l’aigua viva? 12 Sou  
Jn 6,5 de gent venia a ell, digué a Felip:  –A on comprarem pans per a què aquestos  
Jn 7,7  temps sempre està preparat. 7  A vosaltres lo món no pot avorrir-vos,  
Jn 7,11  en lo dia de la festa i deien:  –A on és, aquell? 12 I hi havia gran  
Jn 7,35  35 I digueren los jueus entre si:  –A on anirà aquest que no el pugam trobar? 
Jn 8,19  de mi. 19 Llavors ells li deien:  –A on és ton Pare? Jesús respongué: –Ni em 
Jn 8,45  mentider i pare de la mentida. 45  A mi, emperò, no em creeu, perquè vos dic  
Jn 9,12  rentí i hi veig. 12 I li digueren:  –A on és aqueix? Respongué: –No ho sé. 13  
Jn 10,3  és lo pastor de les ovelles. 3  A est és a qui lo porter obre, i les  
Jn 11,34  esperit i es pertorbà. 34 I digué:  –A on l’haveu posat? –Veniu, Senyor –li  
Jn 15,4 mi, i jo permaneixeré en vosaltres.  A la manera que el sarment no pot de per  
Jn 16,5  i ningú de vosaltres me pregunta:  “A on anau, vós?” 6 Mes perquè us he dit  
Jn 18,4  de succeir, s’avançà i els digué:  –A qui buscau? 5 Li respongueren: –A Jesús 
Jn 18,5  –A qui buscau? 5 Li respongueren:  –A Jesús de Nazaret. Los diu Jesús: –Só  
Jn 18,6  entre ells Judes, que el traïa. 6  A penes Jesús los hagué dit: «Só jo»,  
Jn 18,7 terra. 7 Ell los preguntà novament:  –A qui buscau? I ells digueren: –A Jesús  
Jn 18,7  –A qui buscau? I ells digueren:  –A Jesús de Nazaret. 8 Jesús replicà: –Ja  
Jn 18,31  Los jueus, emperò, li digueren:  –A nosaltres no ens és permès donar la  
Jn 19,10  10 Per lo que Pilat li diu:  –A mi no em parles? No saps que està en  
Jn 19,15  rei! 15 Ells, emperò, cridaven:  –A fora, a fora, crucificau-lo! Pilat  
Jn 20,15  diu Jesús: –Dona, per què plores?  A qui cerques? Ella, suposant que seria l’ 
Ac 2,22  d’Israel, oïu aquestes paraules:  A Jesús Nazareno, baró aprovat per Déu  
Ac 2,32  ni sa carn vegé mai corrupció. 32  »A aquest Jesús ressuscità Déu, de lo que  
Ac 5,10 marit, i se te’n portaran a tu. 10  A l’instant caigué davant de sos peus, i  
Ac 5,31  penjant-lo en un arbre. 31  A est exaltà Déu ab sa dreta per príncep i 
Ac 7,35  vine tu i t’enviaré a Egipte. 35  »A est Moisès, a qui ells refusaren dient: 
Ac 7,39 de vida per a donar-nos-les. 39  A qui no volgueren obeir nostres pares,  
Ac 7,52  vostres pares, així vosaltres. 52  A quin dels profetes no perseguiren  
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Ac 7,54  àngels i no l’haveu guardada! 54  A l’oir tals coses, son cor rebentava de  
Ac 10,40  penjant-lo en un arbre. 40  A est lo ressuscità Déu al tercer dia, i  
Ac 10,43  per jutge de vius i de morts. 43  A est donen testimoni tots los profetes,  
Ac 13,46  los digueren ab gran firmesa:  –A vosaltres convenia que fos primer  
Ac 16,14 de púrpura, temerosa de Déu, oigué.  A la qual lo Senyor obrí lo cor per a què  
Ac 23,27  governador Fèlix, salut. 27  A est home que prengueren los jueus i  
Rm 1,7  sou també cridats per Jesucrist. 7  A tots los qui estan en Roma, amats de  
Rm 3,4  tot home, faŀlaç, com està escrit:  «A fi de que sies reconegut fiel en tes  
Rm 3,27  que té la fe de Jesucrist. 27  A on està, doncs, ta jactància? Queda  
Rm 11,36  ell, i en ell són totes les coses.  A ell sia la glòria per a los sigles.  
Rm 12,17  per savis en vostra opinió. 17  A ningú torneu mal per mal; procurant  
1Co 1,20  la prudència dels prudents.» 20  A on és lo savi? A on és l’escriba? A on, 
1Co 1,20 dels prudents.» 20 A on és lo savi?  A on és l’escriba? A on, l’escodrinyador 
1Co 1,20  on és lo savi? A on és l’escriba?  A on, l’escodrinyador d’aquest sigle?  
1Co 12,9  segons lo mateix Esperit. 9  A altre, fe, per lo mateix Esperit; a  
2Co 7,2 temor de Déu. 2 Doneu-nos cabuda.  A ningú hem injuriat, a ningú hem  
2Co 9,11  los fruits de vostra justícia.) 11  A fi de que, enriquits en totes coses,  
Ga 4,15  de Déu, com a Cristo Jesús. 15  A on és, doncs, aquella felicitat de què  
Ef 3,8  per l’obra eficaç de son poder. 8  A mi, que só el menor de tots los sants,  
Fl 2,23  ha servit ab mi en l’evangeli. 23  A ell, doncs, espero enviar-vos tan  
Fl 3,1  meus, regositjau’s en lo Senyor.  A mi certament no m’és molest l’escriure 
Col 1,28  l’esperança de la glòria. 28  A qui nosaltres anunciam, amonestant a  
Col 2,2  no han vist mon rostro en carn. 2  A fi de que sos cors sien consolats,  
Col 3,11 la imatge d’aquell que el crià. 11  A on no hi ha ni grec ni jueu, circumcisió 
2Te 2,9  ab lo resplendor de sa vinguda. 9  A ell, la vinguda del qual és segons l’  
2Te 3,12  ocupen en lo que no els va res. 12  A estos, doncs, que es condueixen d’  
2Tm 4,12  m’és útil per al ministeri. 12  A Tiquic l’he enviat a Efesi. 13 Quan  
He 10,30  30 Perquè coneixem al que digué:  «A mi em toca la venjança; jo  
1Pe 5,11  fortifíquia i consolídia. 11  A ell sia la glòria i l’imperi per los  
2Pe 3,4  pròpies concupiscències, 4 dient:  «A on és la promesa de son adveniment?;  
2Pe 3,18 nostre Senyor i salvador Jesucrist.  A ell sia la glòria ara i fins al dia de  
Ap 1,6  i sacerdots per a Déu i son Pare.  A ell sia la glòria i l’imperi per los  
Ap 3,19  ab coŀliri, per a què veges. 19  »A tots quants amo, reprenc i castigo.  
Ap 21,13  tribus dels fills d’Israel. 13  A l’orient tenia tres portes, a  
Lc 1,5  i sa muller, una de les filles d’ Aaron, i tenia per nom Elisabet. 6 I un i  
Ac 7,40 se’n tornaren a Egipte, 40 dient a  Aaron: »–Feu-nos déus que vagen davant  
He 5,4  aquell que és cridat de Déu, com  Aaron. 5 Així també Cristo no se glorificà 
He 7,11 Melquisedec i no segons l’ordre d’ Aaron? 12 Puix, mudat lo sacerdoci, és  
He 9,4  que contenia lo manà i la vara d’ Aaron que havia florit i les taules del  
Mt 1,18  estant Maria, sa mare, desposada  ab Josep, abans que visquessen junts se  
Mt 1,23 l’anomenaran Emanuel», que vol dir  «ab nosaltres Déu». 24 I despertant Josep  
Mt 2,3 rei Herodes quan ho oí, se torbà, i  ab ell tot Jerusalem. 4 I convocant a tots 
Mt 2,11  en la casa, trobaren a l’infant  ab Maria sa mare, i postrant-se l’  
Mt 4,21  i son germà Joan en una barca  ab Zebedeu, son pare, que adobaven sos  
Mt 5,Tit  Jesucrist en la muntanya. Comença  ab les vuit benaventurances. Anomena lo  
Mt 5,13  terra. I si la sal se dessaborís,  ab què es salarà? No serveix ja de res,  
Mt 5,24  i vés-te’n primer a reconciliar  ab ton germà, i llavors vine i ofereix ton 
Mt 5,25 ofereix ton do. 25 »Avén-te luego  ab ton contrari, mentres que estàs ab ell  
Mt 5,25  ab ton contrari, mentres que estàs  ab ell en lo camí. No sia que ton contrari 
Mt 5,28 a cobdiciar-la, ja comet adulteri  ab ella en son cor. 29 I si ton ull dret  
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Mt 5,32  fa ser adúltera. I lo qui es càsia  ab la repudiada, comet adulteri. 33  
Mt 5,41  a anar carregat mil passos, vés  ab ell altres dos mil. 42 Al qui et  
Mt 6,1  bones obres davant dels homes  ab lo fi de ser vistos d’ells; d’altra  
Mt 7,2  no voleu que us judíquien. 2 Puix  ab lo judici ab què judicareu, sereu  
Mt 7,2  us judíquien. 2 Puix ab lo judici  ab què judicareu, sereu judicats, i ab la  
Mt 7,2 ab què judicareu, sereu judicats, i  ab la mida ab què midareu, sereu midats. 3 
Mt 7,2  sereu judicats, i ab la mida  ab què midareu, sereu midats. 3 I, per  
Mt 7,15  profetes, que vénen a vosaltres  ab vestit d’ovelles i per dins són llops  
Mt 8,11  i d’occident, i s’assentaran  ab Abraham, i Isaac, i Jacob en lo Regne  
Mt 8,14  vegé a sa sogra jaent en lo llit i  ab febre. 15 I li tocà la mà i la deixà la 
Mt 8,16  li presentaren molts esperitats; i  ab sa paraula llançava los esperits, i  
Mt 8,17  prengué nostres mals i carregà  ab nostres dolències.» 18 Mes com Jesús  
Mt 8,29  –Què tenim nosaltres que veure  ab vós, Jesús, Fill de Déu? ¿Haveu vingut  
Mt 8,33 a la ciutat, ho referiren tot, junt  ab lo cas dels esperitats. 34 I luego tota 
Mt 9,10  i s’assentaren a taula a menjar  ab ell i ab sos deixebles. 11 I los  
Mt 9,10  a taula a menjar ab ell i  ab sos deixebles. 11 I los fariseus, al  
Mt 9,11 –¿Com és que el vostre mestre menja  ab los publicans i pecadors? 12 I oint-  
Mt 9,15  fills de l’Espòs mentres que està  ab ells l’Espòs? Ja vindrà dia en què els 
Mt 9,19  19 I alçant-se Jesús, lo seguí  ab sos deixebles. 20 I veus aquí una dona  
Mt 10,23  En veritat vos dic que no acabareu  ab les ciutats d’Israel fins que vinga lo 
Mt 11,Tit  devien esperar a un altre. Lo que  ab est motiu digué Jesús sobre Joan a sos  
Mt 11,8  Certament que els que vesteixen  ab mollesa, en casa dels reis estan. 9 A  
Mt 12,3  David quan tingué fam, i els que  ab ell estaven, 4 com entrà en la casa de  
Mt 12,4  no li era lícit menjar, ni als que  ab ell estaven, sinó solament als  
Mt 12,30  sa casa. 30 Aquell que no és  ab mi, contra mi és; i aquell que no  
Mt 12,30  mi és; i aquell que no arreplega  ab mi, escampa. 31 »Per lo tant vos dic:  
Mt 12,45  i alhajada. 45 Aleshores va i pren  ab ell altres set esperits pitjors que  
Mt 12,46  46 Mentres ell estava platicant  ab la gent, veus aquí sa mare i sos  
Mt 12,46  estaven defora, desitjant parlar  ab ell. 47 I un li digué: –Mira que ta  
Mt 13,Tit  13,Tit Capítol XIII Predica Jesús  ab paràboles i les desxifra als apòstols.  
Mt 13,3 vora. 3 I els parlà de moltes coses  ab paràboles dient: –Veus aquí que un  
Mt 13,10  li digueren: –Per què els parlau  ab paràboles? 11 Ell los respongué dient:  
Mt 13,13  prendrà. 13 Per això els parlo jo  ab paràboles, perquè mirant no veuen, i  
Mt 13,14 profecia d’Isaïes que diu: “Oireu  ab vostres orelles, i no entendreu; i  
Mt 13,15  los ulls; per a què mai hi vegen  ab sos ulls, ni oiguen ab ses orelles, ni  
Mt 13,15 mai hi vegen ab sos ulls, ni oiguen  ab ses orelles, ni comprenguen ab son cor  
Mt 13,15  ab ses orelles, ni comprenguen  ab son cor i se convertesquen i jo els  
Mt 13,20  ou la paraula i al prompte la rep  ab goig; 21 mes no té en si arrel, ans bé  
Mt 13,29  la sisanya, arrancàsseu també  ab ella lo blat. 30 Deixau que cresca l’  
Mt 13,33  que pren una dona i el barreja  ab tres mesures de farina, fins que tot ha 
Mt 13,34  coses les digué Jesús a la gent  ab paràboles, i no els parlava mai sens  
Mt 13,35  profeta, que diu: «Obriré la boca  ab paràboles, i enunciaré coses que han  
Mt 14,7  a Herodes, 7 per lo que prometé  ab jurament donar-li tot quant li  
Mt 14,9 raó del jurament i dels que estaven  ab ell a taula, manà donar-se-li. 10 I 
Mt 15,Tit  desert a una gran multitud de gent  ab set pans i alguns peixos. 1 Llavors s’ 
Mt 15,8 dient: 8 »Aquesta gent se m’acerca  ab sa boca, i ab los llavis m’honra;  
Mt 15,8  gent se m’acerca ab sa boca, i  ab los llavis m’honra; emperò son cor  
Mt 15,30 se li acercà gran multitud de gent,  ab qui venien muts, cegos, coixos, baldats 
Mt 15,32  ja fa tres dies que permaneixen  ab mi, i no tenen res per a menjar, i no  
Mt 16,27  de venir en la glòria de son Pare  ab sos àngels, i llavors donarà a cada  
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Mt 17,1  1 Al cap de sis dies, Jesús pren  ab ell a Pere, i a Jaume, i a son germà  
Mt 17,3  aparegueren Moisès i Elies parlant  ab ell. 4 I prenent Pere la paraula, digué 
Mt 17,16  i perversa! Fins a quan estaré  ab vosaltres? Fins a quan vos sofriré?  
Mt 17,18  los deixebles parlaren a part  ab Jesús, i li digueren: –Com és que  
Mt 18,9 perquè més te val entrar en la vida  ab un sol ull, que tenir dos ulls i ser  
Mt 18,13 dic en veritat que es complaurà més  ab ella que ab les noranta-nou que no s’ 
Mt 18,13  que es complaurà més ab ella que  ab les noranta-nou que no s’  
Mt 19,5  l’home a pare i mare i s’unirà  ab sa muller, i seran dos en una carn.” 6  
Mt 19,9  adulteri. I aquell que es càsia  ab la repudiada, comet adulteri. 10 Los  
Mt 19,23  deixebles: –En veritat vos dic que  ab dificultat entrarà un ric en lo Regne  
Mt 20,2 a sa vinya. 2 I havent fet l’ajust  ab los treballadors de a diner per dia,  
Mt 20,12  que una hora i los haveu igualats  ab nosaltres, que havem suportat tot lo  
Mt 20,13  no et faig tort. ¿No t’ajustares  ab mi per un diner? 14 Pren lo que és teu  
Mt 20,20  la mare del fills del Zebedeu  ab sos fills, adorant-lo i demanant-li 
Mt 20,22  que jo he de beure i ser batejats  ab lo baptisme ab què jo só batejat? I li  
Mt 20,22 beure i ser batejats ab lo baptisme  ab què jo só batejat? I li diuen: –Sí que  
Mt 20,23  beureu mon calze i sereu batejats  ab lo baptisme ab què jo só batejat.  
Mt 20,23  i sereu batejats ab lo baptisme  ab què jo só batejat. Emperò l’estar  
Mt 21,Tit  figuera. I confon als seus èmuls  ab paràboles i raons. 1 I a l’acercar-  
Mt 21,2  una somera fermada i un pollí  ab ella. Desfermau-la i menau-me’ls.  
Mt 21,24  si me la dieu, vos diré igualment  ab quina potestat faig jo aquestes coses:  
Mt 21,27  los digué: –Ni jo us diré, doncs,  ab quina potestat faig jo aquestes coses.  
Mt 22,1  Jesús, los tornà a parlar de nou  ab paràboles dient: 2 –Lo Regne del cel és 
Mt 22,7  i, enviant sos exèrcits, acabà  ab aquells homicides, e incendià sa  
Mt 22,11  allí un home que no anava vestit  ab robes d’esposalles. 12 I li digué:  
Mt 22,16  16 I li envien sos deixebles junt  ab los herodians, dient: –Mestre, sabem  
Mt 22,24  sens fill, desposi’s son germà  ab sa muller i dónia successió a son  
Mt 23,14  i fariseus, hipòcrites, que  ab pretext de llargues plegàries devorau  
Mt 23,30  pares, no ens hauríem associat  ab ells per a derramar la sang dels  
Mt 24,30  que vindrà en los núvols del cel  ab gran poder i majestat. 31 I enviarà sos 
Mt 24,31 i majestat. 31 I enviarà sos àngels  ab trompetes i ab gran clamor; i  
Mt 24,31 I enviarà sos àngels ab trompetes i  ab gran clamor; i congregaran sos elegits  
Mt 24,49  a sos companys i a menjar i beure  ab los que s’embriaguen, 50 vindrà el  
Mt 25,Tit  de les deu verges i dels talents,  ab les quals Jesús mana estar alerta i  
Mt 25,4 ’n portaren oli en sos vasos, junt  ab les llanternes. 5 »I com tardàs a venir 
Mt 25,10  i les que estaven a punt entraren  ab ell a les esposalles, i la porta fou  
Mt 25,16  cinc talents, se n’anà a negociar  ab ells i ne guanyà altres cinc. 17 E  
Mt 25,27 al venir jo, hauria rebut certament  ab usura lo que era meu. 28 Preneu-li,  
Mt 25,31  majestat, i tots los sants àngels  ab ell, llavors s’assentarà sobre el  
Mt 25,37  dient: »–Senyor, quan vos vegérem  ab fam, i vos donàrem menjar; o ab set, i  
Mt 25,37  ab fam, i vos donàrem menjar; o  ab set, i vos donàrem beure? 38 ¿I quan  
Mt 25,40  dic que sempre i quan ho haveu fet  ab un d’aquestos petits mos germans, ho  
Mt 25,40  petits mos germans, ho haveu fet  ab mi. 41 »Llavors dirà també als que  
Mt 25,44  »–Senyor, quan vos havem vist  ab fam, o ab set, o foraster, o desnú, o  
Mt 25,44  quan vos havem vist ab fam, o  ab set, o foraster, o desnú, o malalt, o  
Mt 25,45 vos dic, que sempre que no ho féreu  ab un d’aquestos petits, tampoc ho féreu  
Mt 25,45 d’aquestos petits, tampoc ho féreu  ab mi. 46 »I aniran aquestos al suplici  
Mt 26,7  que portava un vas d’alabastre  ab ungüent preciós, i lo derramà sobre son 
Mt 26,10  molestau aquesta dona? Puix ha fet  ab mi una bona obra. 11 Perquè sempre  
Mt 26,11 obra. 11 Perquè sempre teniu pobres  ab vosaltres, mes a mi no em tindreu  
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Mt 26,18  acerca; en ta casa faré la pasqua  ab mos deixebles.” 19 I los deixebles ho  
Mt 26,20  lo vespre, estava sentat a taula  ab sos dotze deixebles. 21 I mentres ells  
Mt 26,23  respongué dient: –Aquell que posa  ab mi la mà en lo plat, eix m’entregarà.  
Mt 26,29  aquell dia en què el bèguia de nou  ab vosaltres en lo Regne de mon Pare. 30 I 
Mt 26,35  –Encara que em sia precís morir  ab vós, jo no us negaré. I tots los demés  
Mt 26,36  36 Aleshores se n’anà Jesús  ab ells a una granja que s’anomena  
Mt 26,37  jo vaig allà a orar. 37 I prenent  ab ell a Pere i als dos fills del Zebedeu, 
Mt 26,38  a la mort. Aguardau aquí i vetllau  ab mi. 39 I havent-se’n anat un poc més 
Mt 26,40  ¿No haveu pogut vetllar una hora  ab mi? 41 Vetllau i orau, perquè no entreu 
Mt 26,47 arribà Judes, un dels Dotze, i junt  ab ell una gran turba de gent ab espases i 
Mt 26,47  junt ab ell una gran turba de gent  ab espases i bastons, enviada per los  
Mt 26,51  51 I veus aquí un dels que estaven  ab Jesús, estenent la mà desembeinà son  
Mt 26,55  haveu vingut a prendre’m a mi  ab coltells i bastons. Tots los dies  
Mt 26,55  Tots los dies estava assentat  ab vosaltres en lo temple ensenyant, i no  
Mt 26,58  entrat dins, s’estava sentat  ab los criats, per a veure lo fi. 59  
Mt 26,69 una sirventa dient: –Tu també érets  ab Jesús, lo galileu. 70 Mes ell negà  
Mt 26,71 que estaven allí: –Aquest també era  ab Jesús de Nazaret. 72 I altra vegada  
Mt 26,72  de Nazaret. 72 I altra vegada negà  ab jurament dient: –No conec tal home. 73  
Mt 27,5  se retirà i se n’anà, i es penjà  ab un llaç. 6 I els prínceps dels  
Mt 27,7  consell sobre això, compraren  ab elles lo camp d’un oller, per a  
Mt 27,19  –No vulles tenir res que fer  ab eix just, puix moltes coses he sofert  
Mt 27,31  li llevaren lo manto i el vestiren  ab ses vestidures, i se’l ne portaren a  
Mt 27,32  a qui obligaren a que carregàs  ab la creu de Jesús. 33 I vingueren a un  
Mt 27,34  34 I li donaren a beure vi mesclat  ab fel. I havent-lo gustat, no el volgué 
Mt 27,38 38 Llavors crucificaren dos lladres  ab ell, l’un a la dreta, i l’altre a l’ 
Mt 27,41  també los prínceps dels sacerdots  ab los escribes i ancians, deien: 42  
Mt 27,44  I los lladres que eren crucificats  ab ell també li deien improperis. 45  
Mt 27,46 cerca l’hora de nona exclamà Jesús  ab una gran veu dient: –‹Elí, Elí, lammà  
Mt 27,50 Emperò Jesús, clamant segona vegada  ab una gran veu, entregà l’esperit. 51 I  
Mt 27,54  54 Emperò lo centurió i els que  ab ell estaven fent guarda a Jesús, vist  
Mt 27,59 I prenent Josep lo cos, l’embolicà  ab un llençol net. 60 I el posà en un  
Mt 28,8 I a l’instant eixiren del sepulcre  ab temor i gran alegria, i corregueren a  
Mt 28,12  ocorregut. 12 I havent-se juntat  ab los ancians i pres consell, donaren una 
Mt 28,20  us he manat. I mirau que jo estic  ab vosaltres tots los dies fins a la  
Mc 1,8  les sandàlies. 8 Jo us he batejat  ab aigua, mes ell vos batejarà en Esperit  
Mc 1,13  nits, i lo tentà Satanàs, i morava  ab les fieres, i els àngels lo servien. 14 
Mc 1,20  en la barca a Zebedeu, son pare,  ab los jornalers, lo seguiren. 21 I  
Mc 1,24  què tenim nosaltres que veure  ab tu, Jesús de Nazaret? ¿Has vingut a  
Mc 1,27  Puix fins als esperits impurs mana  ab autoritat i l’obeeixen. 28 I luego s’ 
Mc 1,29  anaren a casa de Simó i d’Andreu,  ab Jaume i Joan. 30 I la sogra de Simó  
Mc 1,30  I la sogra de Simó jeia en lo llit  ab febre, i luego li parlaren d’ella. 31  
Mc 1,36  oració. 36 I Simó i los que eren  ab ell lo seguien. 37 I quan l’  
Mc 2,Tit  cobrador de tributs, i reprimeix  ab sa doctrina l’orgull e hipocresia dels 
Mc 2,15  i pecadors estaven també a taula  ab Jesús i sos deixebles, perquè hi havia  
Mc 2,16 escribes i els fariseus que menjava  ab los publicans i pecadors, deien a sos  
Mc 2,16  –Per què vostre mestre menja i beu  ab los publicans i ab los pecadors? 17  
Mc 2,16  menja i beu ab los publicans i  ab los pecadors? 17 Quan Jesús oigué això, 
Mc 2,19  poden dejunar mentres que està  ab ells l’espòs? Mentres que tenen ab  
Mc 2,19 ab ells l’espòs? Mentres que tenen  ab ells l’espòs, no poden dejunar. 20  
Mc 2,25  i tingueren fam, ell i los que  ab ell estaven? 26 Com entrà en la casa de 
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Mc 2,26  i encara ne donà als que estaven  ab ell? 27 I els deia: –Lo dissabte fou  
Mc 3,Tit Elegeix als dotze apòstols i respon  ab gran mansuetud als dicteris i  
Mc 3,5  ells callaven. 5 I mirant-los  ab indignació, dolent-se de la ceguera  
Mc 3,6  d’allí, tingueren luego consell  ab los herodians contra d’ell per a veure 
Mc 3,7  perdre. Emperò Jesús se retirà  ab sos deixebles envers lo mar, i el seguí 
Mc 3,14  a dotze per a què estiguessen  ab ell i per a enviar-los a predicar. 15 
Mc 3,23  I havent-los convocat, los deia  ab paràboles : –Com pot Satanàs llançar a  
Mc 4,2  2 I els ensenyava moltes coses  ab paràboles, i els deia en sa doctrina: 3 
Mc 4,10  estigué sol, los Dotze que estaven  ab ell li preguntaven de la paràbola. 11 I 
Mc 4,11  que estan fora, tot se’ls anúncia  ab paràboles. 12 «Perquè mirant mírien, i  
Mc 4,16  la paraula, a l’instant la reben  ab goig, 17 mes no tenen arrel en si, i  
Mc 4,24  lo que anau a oir. Ab la mida  ab què midareu, sereu midats, i als que  
Mc 4,30  què assemblarem lo Regne de Déu? O  ab quina paràbola lo compararem? 31 És com 
Mc 4,33  reposar sota de sa sombra. 33 I  ab moltes paràboles semblants a estes los  
Mc 4,34  paràboles; mes quan estava apartat  ab sos deixebles, los ho desxifrava tot.  
Mc 4,36  en la barca. I hi havia també  ab ell altres barques. 37 I se mogué una  
Mc 5,3  i ningú lo podia lligar ja ni  ab cadenes. 4 Perquè havent-lo lligat  
Mc 5,4  havent-lo lligat moltes vegades  ab grillons i ab cadenes, havia romput les 
Mc 5,4 lligat moltes vegades ab grillons i  ab cadenes, havia romput les cadenes i fet 
Mc 5,5  muntanyes, cridant i ferint-se  ab pedres. 6 I quan vegé a Jesús des de  
Mc 5,7  veu digué: –Què tinc jo que veure  ab tu, Jesús, Fill de Déu altíssim? Te  
Mc 5,13 número com de dos mil, se precipità  ab gran ímpetu en lo mar, i s’ofegaren.  
Mc 5,18  a demanar-li que el deixàs estar  ab ell. 19 Mes Jesús no li permeté sinó  
Mc 5,19  li digué: –Vés-te’n a ta casa  ab los teus, i conta’ls quant grans són  
Mc 5,24  es cúria i visca. 24 I se n’anà  ab ell. I lo seguia molta gent, i l’  
Mc 5,40 havent-los tret a tots fora, pren  ab si al pare i a la mare de la noia, i  
Mc 5,40  mare de la noia, i als que estaven  ab ell, i entra a on estava jaient la  
Mc 5,42  dotze anys. I quedaren atordits  ab gran temor. 43 I ell los manà molt  
Mc 6,3 ¿I ses germanes no estan també aquí  ab nosaltres? I s’escandalisaven d’ell.  
Mc 6,13 I llançaven molts dimonis, i ungien  ab oli molts malalts i curaven. 14 I això  
Mc 6,17 prendre a Joan i l’havia fet posar  ab grillons en la presó, a causa d’  
Mc 6,17 son germà, perquè s’havia desposat  ab ella. 18 Puix deia Joan a Herodes: –No  
Mc 6,22 agradat a Herodes i als que estaven  ab ell a taula, digué el rei a la minyona: 
Mc 6,26 jurament i dels que estaven a taula  ab ell, no volgué disgustar-la, 27 sinó  
Mc 6,30  30 I reunint-se los apòstols  ab Jesús, li contaren tot lo que havien  
Mc 6,48  en terra. 48 I veent-los remar  ab gran fatiga, puix lo vent los era  
Mc 6,50  Emperò immediatament parlà  ab ells i els digué: –Teniu bon ànimo! Só  
Mc 6,51  Só jo, no temau. 51 I se’n pujà  ab ells a la barca, i parà lo vent. I ells 
Mc 7,2  menjar alguns de sos deixebles  ab les mans impures, ço és, sens haver-  
Mc 7,3 los jueus, si no es renten les mans  ab freqüència, no mengen, seguint la  
Mc 7,6  escrit: »“Aquesta gent m’honra  ab los llavis, emperò son cor està lluny  
Mc 7,8  lo manament de Déu, vos agafau  ab la tradició dels homes, com lo rentar  
Mc 8,2 gent, perquè fa tres dies que estan  ab mi i no tenen què menjar. 3 I si els  
Mc 8,10  10 I entrant luego en la barca  ab sos deixebles, passà al territori de  
Mc 8,11  fariseus i es posaren a disputar  ab ell, demanant-li un senyal del cel,  
Mc 8,14  olvidat de prendre pa, ni tenien  ab ells més que un pa en la barca. 15 I  
Mc 8,27  a ningú del lloc. 27 E isqué Jesús  ab sos deixebles per los llocs de Cesarea  
Mc 8,34 dels homes. 34 I convocant al poble  ab sos deixebles, los digué: –Quiscun  
Mc 8,39  que vegen lo Regne de Déu que ve  ab poder. 9,Tit Capítol IX Transfiguració  
Mc 9,1  I al cap de sis dies prengué Jesús  ab ell a Pere, i a Jaume, i a Joan, i se  
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Mc 9,3  blancs. 3 I se’ls aparegué Elies  ab Moisès, i estaven conversant ab Jesús.  
Mc 9,3  ab Moisès, i estaven conversant  ab Jesús. 4 I prenent Pere la paraula,  
Mc 9,7 mirant luego al rodador, no vegeren  ab ells a ningú més que a Jesús. 8 I quan  
Mc 9,13  que els escribes estaven disputant  ab ells. 14 I a l’instant, tot lo poble,  
Mc 9,18  incrèdula! Fins a quan estaré jo  ab vosaltres? Fins a quan vos sofriré?  
Mc 9,24 vegé Jesús que la gent anava venint  ab tropell, amenaçà a l’esperit impur  
Mc 9,28  digué: –Aquesta raça no pot eixir  ab res més que ab l’oració i el dejuni.  
Mc 9,28  raça no pot eixir ab res més que  ab l’oració i el dejuni. 29 I havent  
Mc 9,46  trau-te’l: més te val entrar  ab un ull en lo Regne de Déu, que tenir- 
Mc 9,48  apaga. 48 Perquè tots seran salats  ab foc, i tota víctima serà salada ab sal. 
Mc 9,48  ab foc, i tota víctima serà salada  ab sal. 49 »Bona és la sal; emperò si la  
Mc 9,49  emperò si la sal se dessaborís,  ab què li donareu sabor? Teniu sal en  
Mc 10,1  i tornà la gent a reunir-se  ab ell, i novament los ensenyava segons  
Mc 10,7 a son pare i a sa mare i es juntarà  ab sa muller; 8 i seran dos en una carn.  
Mc 10,11  que repudiï a sa muller i es càsia  ab una altra, comet adulteri contra  
Mc 10,12  repudiàs a son marit i es casàs  ab un altre, comet adulteri. 13 I li  
Mc 10,30  i mares, i fills, i terres,  ab persecucions, i en lo sigle venider la  
Mc 10,38 lo calze que jo bec, o ser batejats  ab lo baptisme ab què jo só batejat? 39 I  
Mc 10,38  bec, o ser batejats ab lo baptisme  ab què jo só batejat? 39 I ells li  
Mc 10,39  calze que jo bec i sereu batejats  ab lo baptisme ab què só jo batejat; 40  
Mc 10,39 bec i sereu batejats ab lo baptisme  ab què só jo batejat; 40 mes lo sentar-  
Mc 10,46  ell i sos deixebles, i molta gent  ab ells, Bartimeu, lo cego, fill de Timeu, 
Mc 11,11  sent ja tard, se n’anà a Betània  ab los Dotze. 12 I al dia següent, a l’  
Mc 11,29  i responeu-me; i us diré  ab quina autoritat faç jo aquestes coses.  
Mc 11,33  digué: –Puix ni jo tampoc vos diré  ab quina autoritat faç aquestes coses.  
Mc 12,1  rics. 1 I començà a parlar-los  ab paràboles: –Un home plantà una vinya, i 
Mc 12,30  ànima, i de tot ton enteniment, i  ab totes tes forces.” Aquest és lo primer  
Mc 12,33  enteniment, i de tota l’ànima, i  ab tot lo poder, i amar al proïsme com a  
Mc 12,37  una gran multitud del poble l’oïa  ab gust. 38 I els deia en sa doctrina:  
Mc 12,40 Que devoren les cases de les viudes  ab pretext de llargues oracions. Aquestos  
Mc 12,40  oracions. Aquestos seran judicats  ab major rigor. 41 I estant Jesús assentat 
Mc 13,Tit  i de la segona vinguda de Jesús,  ab los senyals que preceiran. 1 I a l’  
Mc 13,26  l’home, que vindrà en los núvols  ab gran poder i glòria. 27 I llavors  
Mc 14,6 molestau? Una bona obra ha fet ella  ab mi. 7 Perquè sempre teniu pobres ab  
Mc 14,7 ab mi. 7 Perquè sempre teniu pobres  ab vosaltres, i quan vullau los podeu fer  
Mc 14,14  sala en què he de menjar la pasqua  ab mos deixebles?” 15 I ell vos ensenyarà  
Mc 14,17  17 I arribada l’hora hi anà  ab los Dotze. 18 I estant sentats i  
Mc 14,18  dic que un de vosaltres, que menja  ab mi, m’entregarà. 19 Llavors ells  
Mc 14,20  –Un dels Dotze, lo qui fica  ab mi la mà en lo plat. 21 I el Fill de l’ 
Mc 14,31  me negaràs tu tres. 31 Mes ell  ab major firmesa deia: –Encara que sia  
Mc 14,31 sia menester que jo mòria juntament  ab vós, no us negaré. I lo mateix deien  
Mc 14,33  que jo ória. 33 I se’n portà  ab ell a Pere, i a Jaume, i a Joan, i  
Mc 14,37  ¿Una hora no has pogut vetllar  ab mi? 38 Vetllau i orau, per a què no  
Mc 14,43  Iscariot, un dels Dotze, i junt  ab ell una gran turba de gent ab espases i 
Mc 14,43  junt ab ell una gran turba de gent  ab espases i bastons, de part dels  
Mc 14,44  ell és: preneu-lo i portau-lo  ab cuidado. 45 I quan arribà, s’acercà  
Mc 14,47  47 I un dels que estaven  ab Jesús, desembeinant l’espasa, ferí a  
Mc 14,48  lladre, haveu eixit a prendre-me  ab espases i bastons? 49 Tots los dies  
Mc 14,49  i bastons? 49 Tots los dies estava  ab vosaltres ensenyant en lo temple, i no  
Mc 14,51 d’ell, cobertes ses carns solament  ab un llençol, i el prengueren. 52 Emperò, 
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Mc 14,54 sacerdot, i s’estava sentat al foc  ab los criats escalfant-se. 55 I els  
Mc 14,67  mirada i li digué: –Tu també érets  ab Jesús de Nazaret. 68 Emperò ell ho negà 
Mc 15,1  sacerdots, havent tingut consell  ab los ancians, i els escribes, i tot lo  
Mc 15,7  anomenat Barrabàs, que estava pres  ab altres sediciosos per haver comès un  
Mc 15,19  jueus! 19 I lo ferien en lo cap  ab una canya, i li escopien, i arrodillant 
Mc 15,20  de la púrpura i el vestiren  ab ses robes, i el tragueren fora per a  
Mc 15,23  23 I li donaven a beure vi mesclat  ab mirra, i no el prengué. 24 I després d’ 
Mc 15,27  rei dels jueus.» 27 I crucificaren  ab ell dos lladres, l’un a sa dreta, i l’ 
Mc 15,31  se deien los uns als altres  ab los escribes: –A altres salvà, i no es  
Mc 15,32  També los que estaven crucificats  ab ell l’ultrajaven. 33 I quan fou l’  
Mc 15,34  I a l’hora de nona exclamà Jesús  ab gran crit dient: –‹Eloí, Eloí, lammà  
Mc 15,36  corrent un, i empapant una esponja  ab vinagre, i lligant-la a una canya, li 
Mc 15,41  servien), i moltes altres que junt  ab ell havien pujat a Jerusalem. 42 I  
Mc 16,10 anà a dir-ho als que havien estat  ab ell, que estaven afligits i plorant. 11 
Mc 16,20 en totes parts, cooperant lo Senyor  ab ells, i confirmant la paraula ab los  
Mc 16,20  ab ells, i confirmant la paraula  ab los miracles que l’acompanyaven. Amén. 
Lc 1,2 que des del començament les vegeren  ab sos propis ulls i foren ministres de la 
Lc 1,3  després d’haver-me informat  ab diligència com passaren des del  
Lc 1,3  del principi, escriure-te-les  ab ordre, oh digníssim Teòfilo!, 4 per a  
Lc 1,17  d’ells. 17 Perquè ell lo preceirà  ab l’esperit i virtut d’Elies, per a  
Lc 1,22  I ell los ho donava a entendre  ab senyes, i permanesqué mut. 23 I succeí  
Lc 1,25  25 «Perquè el Senyor ha fet açò  ab mi en los dies en què ha volgut apartar 
Lc 1,27  Nazaret, 27 a una verge desposada  ab un baró anomenat Josep, de la casa de  
Lc 1,28  plena de gràcia. Lo Senyor és  ab vós. Beneita vós entre les dones. 29 I  
Lc 1,56  de sigles. 56 I Maria se detingué  ab ella com cosa de tres mesos, i se’n  
Lc 1,58  envers ella, i se’n congratulaven  ab ella. 59 I succeí que al vuitè dia  
Lc 1,62  tinga aqueix nom! 62 I preguntaven  ab senyes al pare de l’infant com volia  
Lc 1,66  Perquè la mà del Senyor estava  ab ell. 67 I Zacaries, son pare, quedà ple 
Lc 1,78  de misericòrdia de nostre Déu,  ab què l’orient de lo alt nos ha visitat, 
Lc 2,Tit de dotze anys, disputa en lo temple  ab los doctors de la Llei. Viu en Nazaret  
Lc 2,5  de David, 5 per a empadronar-se  ab Maria, sa muller, que estava prenyada.  
Lc 2,13  13 I de repente comparegué  ab l’àngel un exèrcit de la milícia  
Lc 2,36  avançada i havia viscut set anys  ab son marit des de sa virginitat. 37 I  
Lc 2,37  del temple servint dia i nit  ab dejunis i oracions. 38 I arribant ella  
Lc 2,40  sabiduria, i la gràcia de Déu era  ab ell. 41 I sos pares anaven tots los  
Lc 2,44  44 Mes suposant que ell estaria  ab los de la comitiva, feren un dia de  
Lc 2,48  –Fill, per què t’has portat així  ab nosaltres? Mira com ton pare i jo,  
Lc 2,51  que els havia dit. 51 I baixà  ab ells, i vingué a Nazaret, i estigué  
Lc 3,14  ni el calumnieu, i contentau’s  ab lo vostre pre. 15 I com lo poble estava 
Lc 3,16  a tots: –En veritat jo us batejo  ab aigua, emperò ne vindrà un més fort que 
Lc 4,32 de sa doctrina, puix sa paraula era  ab autoritat. 33 I estava en la sinagoga  
Lc 4,34  –Deixa’ns! Què tens tu que veure  ab nosaltres, Jesús de Nazaret? ¿Has  
Lc 4,36  paraules són estes? Perquè ell  ab poder i autoritat mana als esperits  
Lc 5,9  9 Puix ell i tots quants estaven  ab ell quedaren atordits de l’agafada de  
Lc 5,29  i altres que estaven a taula  ab ells. 30 I els fariseus i els escribes  
Lc 5,30  deixebles: –Per què menjau i beveu  ab los publicans i els pecadors? 31 I  
Lc 5,34  de l’espòs dejúnien mentres està  ab ells l’espòs? 35 Emperò ja vindran  
Lc 5,36 i ademés que no cau bé lo pedaç nou  ab lo vell. 37 I ningú posa vi novell en  
Lc 6,3  quan tingué fam ell i los que eren  ab ell? 4 Com entrà en la casa de Déu i  
Lc 6,4  en menjà i en donà als que estaven  ab ell, encara que no podien menjar d’  
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Lc 6,17  que fou lo traïdor. 17 I baixant  ab ells, se deturà en un pla, junt ab la  
Lc 6,17  ab ells, se deturà en un pla, junt  ab la companyia de sos deixebles i d’una  
Lc 6,26  perquè així sos pares ho feien  ab los falsos profetes! 27 »Emperò jo us  
Lc 6,38  se us tirarà a la falda. Puix  ab la mateixa mida ab què amidareu sereu  
Lc 6,38 a la falda. Puix ab la mateixa mida  ab què amidareu sereu amidats. 39 I els  
Lc 6,48  i quan vingué una riuada, pegà  ab fúria lo riu contra aquella casa, i no  
Lc 6,49  fonaments i contra la qual pegà  ab ímpetu la riuada, i tot seguit caigué,  
Lc 7,4  com arribaren a Jesús, li pregaven  ab gran instància dient: –Mereix que li  
Lc 7,6 una sinagoga. 6 Jesús, doncs, anava  ab ells. I essent ja prop de la casa, lo  
Lc 7,12  de sa mare, que era viuda, i venia  ab ella molta gent de la ciutat. 13 Al  
Lc 7,25  isquéreu a veure? ¿Un home vestit  ab robes delicades? Certament que els que  
Lc 7,29  glorificaren a Déu, sent batejats  ab lo baptisme de Joan. 30 Mes los  
Lc 7,36  un dels fariseus que anàs a menjar  ab ell. I havent entrat en la casa del  
Lc 7,38  ell, començà a regar-li los peus  ab llàgrimes i els eixugava ab los cabells 
Lc 7,38  peus ab llàgrimes i els eixugava  ab los cabells de son cap, i li besava sos 
Lc 7,38  i li besava sos peus i els ungia  ab ungüent. 39 I quan lo fariseu que l’  
Lc 7,44  aigua per a los peus; emperò ella,  ab ses llàgrimes, ha regat mos peus i els  
Lc 7,44  ha regat mos peus i els ha eixugat  ab sos cabells. 45 No em donares un bes;  
Lc 7,46  mos peus. 46 No ungires mon cap  ab oli; emperò ella ha ungit mos peus ab  
Lc 7,46  oli; emperò ella ha ungit mos peus  ab ungüent. 47 Per lo tant te dic que li  
Lc 8,1  lo Regne de Déu. I estaven  ab ell los dotze apòstols, 2 i també  
Lc 8,3  i moltes altres que l’assistien  ab sos béns. 4 I com hagués concorregut un 
Lc 8,4  crescut de gent, que venia ansiosa  ab ell des de les ciutats, los digué per  
Lc 8,7  i les espines que nasqueren junt  ab ella, la sufocaren. 8 I altra caigué en 
Lc 8,13  sobre pedres són aquells que reben  ab goig la paraula quan l’ouen, però no  
Lc 8,15 molt sa, la preserven i donen fruit  ab paciència. 16 »Ningú encén una candela  
Lc 8,16  »Ningú encén una candela i la tapa  ab un vas, ni la posa sota del llit, sinó  
Lc 8,22  22 I succeí que un dia entrà ell  ab sos deixebles en una barca i els digué: 
Lc 8,28  veu, digué: –Què tens tu que veure  ab mi, Jesús, Fill de Déu altíssim? Te  
Lc 8,29  que el tenien tancat i lligat  ab grillons i cadenes, rompia los vincles  
Lc 8,33 dels porcs, i la ramada se despenyà  ab ímpetu per un barranc en l’estany i s’ 
Lc 8,38  li suplicava poder-se quedar  ab ell. Mes Jesús lo despatxà dient: 39  
Lc 8,45  ho tots, digué Pere i los que eren  ab ell: –Mestre, la gent vos empeny i  
Lc 8,51  a la casa, no deixà entrar ningú  ab ell, sinó a Pere, i a Jaume, i a Joan,  
Lc 9,18  que, estant orant, se trobaven  ab ell sos deixebles i los preguntà dient: 
Lc 9,28  dit aquestes paraules, prengué  ab si a Pere i a Jaume i a Joan i se’n  
Lc 9,30  30 I veus aquí que parlaven  ab ell dos barons, i eren Moisès i Elies,  
Lc 9,32  32 Emperò Pere i los que estaven  ab ell se trobaven carregats de son, i  
Lc 9,32  Jesús i als dos barons que estaven  ab ell. 33 I quan s’apartaren d’ell,  
Lc 9,39  fent-li traure bromera, i  ab dificultat se separà d’ell despedaçant 
Lc 9,41  i malvada! Fins a quan estaré  ab vosaltres i vos sofriré? Porta’m aquí  
Lc 9,49  prohibit, perquè no us segueix  ab nosaltres. 50 I Jesús li digué: –No l’ 
Lc 10,27  tot ton cor, i de tota ta ànima, i  ab totes tes forces, i de tot ton  
Lc 10,34  les ferides, xopant-les-hi  ab oli i vi, i cavalgant-lo sobre son  
Lc 10,37 37 I ell respongué: –Aquell que usà  ab ell de misericòrdia. –Doncs, vés –li  
Lc 10,40  contínuament estava aqueferada  ab les feines de la casa, i vingué a ell,  
Lc 11,7  i les meves criatures són al llit  ab mi, no em puc llevar a donar-te’ls.” 
Lc 11,23  ses despulles. 23 »Lo qui no està  ab mi, contra mi està. I el qui no  
Lc 11,23  mi està. I el qui no arreplega  ab mi, escampa. 24 »Quan l’esperit impur  
Lc 11,26  i alhajada. 26 Llavors va i pren  ab ell altres set esperits pitjors que  
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Lc 11,37  un fariseu lo convidà a dinar  ab ell. I havent entrat, se sentà a taula. 
Lc 11,46  de la Llei, que carregau los homes  ab càrregues que no poden dur, i vosaltres 
Lc 11,46  dur, i vosaltres no les tocau ni  ab la punta del dit! 47 »Ai de vosaltres,  
Lc 11,53  instar fortament, i a abrumar-lo  ab moltes preguntes, 54 armant-li  
Lc 12,13  dieu a mon germà que partesca  ab mi l’heretat. 14 Emperò ell li  
Lc 12,24  ni tenen rebost, ni graner; i  ab tot, Déu los alimenta. Puix, ¿quant més 
Lc 12,27  puix jo us dic que mai Salomó,  ab tota sa glòria, se vestí com un d’  
Lc 12,46  i lo separarà i li donarà sa part  ab los infiels. 47» Perquè aquell criat  
Lc 12,50  doncs, sinó que s’encenga? 50 I  ab un baptisme he de ser batejat, i com  
Lc 12,58  lo que és just? 58 Quan vas  ab ton contrari davant del magistrat, fes  
Lc 13,1 sang dels quals havia mesclat Pilat  ab la dels seus sacrificis. 2 I Jesús los  
Lc 13,18  què és semblant lo Regne de Déu? I  ab què el compararé? 19 És semblant a un  
Lc 13,21  que una dona prengué i lo barrejà  ab tres mesures de farina, fins que tota  
Lc 14,10  honrat davant dels que estiguen  ab tu en la taula. 11 Perquè el qui s’  
Lc 14,14 seràs benaventurat, perquè no tenen  ab què correspondre’t; emperò te servirà  
Lc 14,25  mon sopar. 25 I molta gent anava  ab ell; i girant-se, los digué: 26 –Si  
Lc 14,31  no considera despai abans si podrà  ab deu mil homes eixir a fer frente al que 
Lc 14,31  fer frente al que ve contra d’ell  ab vint mil? 32 Sinó que li enviarà una  
Lc 14,34  emperò si la sal se dessaborís,  ab què se li tornarà lo sabor? 35 No és ja 
Lc 15,2  home rep als pecadors i menja  ab ells. 3 Llavors los proposà aquesta  
Lc 15,8  i escombrant la casa, no la busca  ab cuidado fins a trobar-la? 9 I després 
Lc 15,27  vedell gras, perquè l’ha recobrat  ab salut. 28 »Llavors ell s’irrità i no  
Lc 15,29 un cabrit per a menja’l alegrement  ab mos amics. 30 I quan ha arribat aqueix  
Lc 15,30 teu que ha gastat tota sa llegítima  ab dones de mala vida, haveu fet matar per 
Lc 15,31  li digué: »–Fill, tu sempre estàs  ab mi i tots mos béns són teus. 32 Mes raó 
Lc 16,8 al majordom infiel, perquè féu això  ab sagacitat. Puix los fills d’aquest  
Lc 16,9 dic que procureu guanyar-us amics  ab les riqueses de la iniquitat, a fi de  
Lc 16,18  adulteri. I aquell que es casa  ab la que repudia lo marit, també comet  
Lc 16,19  finíssima i que es tractava sempre  ab esplendor. 20 I també hi havia un pobre 
Lc 16,21  llagues, 21 desitjant saciar-se  ab les molles que queien de la taula del  
Lc 17,27 l’arca; i vingué lo diluvi i acabà  ab tothom. 28 I com esdevingué en los dies 
Lc 18,5 a Déu ni tinc respecte als homes, 5  ab tot, com aquesta viuda m’importuna, li 
Lc 19,6 I ell baixà a tota pressa i lo rebé  ab alegria. 7 Al veure això, tots  
Lc 19,13  de plata i els digué: »–Negociau  ab elles fins que jo tórnia. 14 »Emperò,  
Lc 19,23  de que quan jo tornàs lo recobràs  ab ganància? 24 »I digué als que estaven  
Lc 19,43  tu en què tos enemics te circuiran  ab trinxeres, i et posaran siti, i t’  
Lc 19,48  morir. 48 I no sabien què fer-se  ab ell, puix tot lo poble estava ab la  
Lc 19,48 se ab ell, puix tot lo poble estava  ab la boca oberta escoltant-lo. 20,Tit  
Lc 20,1  dels sacerdots i els escribes  ab los ancians 2 i li parlaren d’aquest  
Lc 20,2 parlaren d’aquest modo: –Digue’ns  ab quina autoritat fas tu aquestes coses o 
Lc 20,8 los digué: –Doncs tampoc jo us diré  ab quina autoritat faç jo aquestes coses.  
Lc 20,15  lo mataren. »Què farà, doncs,  ab ells l’amo de la vinya? 16 Vindrà i  
Lc 20,28  i no deixàs fills, que es càsia  ab ella son germà, i que àlcia  
Lc 20,30  sens fills. 30 I lo segon se casà  ab ella, i també morí sens fills. 31 I la  
Lc 20,46 escribes, que amen lo passejar-se  ab vestidures llargues i gusten de ser  
Lc 20,47  les viudes. Estos seran condemnats  ab major rigor. 21,Tit Capítol XXI Almoina 
Lc 21,5  que el temple estava fabricat  ab pedres hermoses i adornat de rics dons, 
Lc 21,19  de vostre cap se perdrà. 19 I  ab vostra paciència posseireu vostres  
Lc 21,27  home, que vindrà sobre d’un núvol  ab gran poder i majestat. 28 Quan  
Lc 21,34  que vostres cors s’engordesquen  ab la glotoneria i l’excés de vi, i ab  
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Lc 21,34  la glotoneria i l’excés de vi, i  ab los afanys d’aquesta vida, i que  
Lc 21,36  coses que succeiran i d’aparèixer  ab confiança davant del Fill de l’home.  
Lc 22,4  4 lo qual se n’anà a tractar  ab los prínceps dels sacerdots i ab los  
Lc 22,4  ab los prínceps dels sacerdots i  ab los magistrats la manera d’entregar- 
Lc 22,11  en què he de menjar la pasqua  ab mos deixebles?” 12 I ell vos mostrarà  
Lc 22,14 sentà a taula, i els dotze apòstols  ab ell. 15 I els digué: –Ab gran ànsia  
Lc 22,15  –Ab gran ànsia desitjava menjar  ab vosaltres aquesta pasqua antes de ma  
Lc 22,21  la mà del que m’entrega està aquí  ab mi a taula. 22 I veritat és que el Fill 
Lc 22,25  reis de les nacions les tracten  ab imperi, i els que tenen poder sobre  
Lc 22,26  benefactors. 26 Que no sia així  ab vosaltres; ans bé, lo qui és major  
Lc 22,28  sou los que haveu permanescut  ab mi en mes tentacions. 29 I per això jo  
Lc 22,33  –Senyor, estic prompte per anar  ab vós, encara que sia a la presó i fins a 
Lc 22,43  I estant en agonia, pregava  ab major ànsia. 44 I li vingué un suor com 
Lc 22,48  48 Emperò Jesús li digué: –Judes,  ab un bes entregues lo Fill de l’home? 49 
Lc 22,49  49 I quan vegeren los que estaven  ab ell lo que anava a succeir, li  
Lc 22,49  li digueren: –Senyor, ¿ferirem  ab espasa? 50 I un d’ells ferí a un criat 
Lc 22,53 Sent aixís que estant tots los dies  ab vosaltres en lo temple no posàreu les  
Lc 22,56  una criada sentat al foc, lo mirà  ab atenció i digué: –Aquest també era ab  
Lc 22,56  atenció i digué: –Aquest també era  ab ell. 57 Mes ell lo negà dient: –Dona,  
Lc 22,59  i deia: –Certament aquest estava  ab ell, puix és galileu també. 60 I digué  
Lc 23,5  dient: –Té alborotat lo poble  ab la doctrina que espargeix per tota la  
Lc 23,11  en acusar-lo. 11 Mes Herodes  ab sa comitiva lo desprecià, i per a  
Lc 23,14  com un pervertidor del poble, i  ab tot, havent-lo interrogat davant de  
Lc 23,23  23 Mes ells insistien, demanant  ab grans crits que fos crucificat. I sos  
Lc 23,31  d’aqueixa manera, què faran  ab lo sec? 32 I portaven també ab ell  
Lc 23,32  ab lo sec? 32 I portaven també  ab ell altres dos homes, que eren  
Lc 23,35  mirant, i els prínceps, juntament  ab ells, ne feien burla i deien: –Salvà a  
Lc 23,39  dels lladres que eren crucificats  ab ell l’insultava dient: –Si tu ets lo  
Lc 23,41  41 En quant a nosaltres, és  ab justícia que sofrim la pena que nostres 
Lc 23,43 –En veritat te dic que avui estaràs  ab mi en lo paradís. 44 I era ja cerca l’ 
Lc 23,55  dones que havien vingut de Galilea  ab ell, havent seguit a Josep, observaren  
Lc 23,55  observaren lo sepulcre i la manera  ab què havia estat depositat lo cos de  
Lc 24,4  cos del Senyor Jesús. 4 I quedant  ab aqueix motiu molt consternades, veus  
Lc 24,4  davant d’elles dos homes  ab vestidures resplendents. 5 I estant  
Lc 24,10  de Jaume, i les demés que estaven  ab elles. 11 I ells tingueren per un  
Lc 24,15  parlant i conferenciant l’un  ab l’altre, i assolint-los Jesús,  
Lc 24,22  algunes dones de les que estaven  ab nosaltres nos pasmaren, perquè havent  
Lc 24,29  per força dient: –Queda’t  ab nosaltres, perquè és ja tard i lo dia  
Lc 24,29 tard i lo dia va declinant. I entrà  ab ells. 30 I estant junts a taula,  
Lc 24,33 als onze apòstols i als que estaven  ab ells 34 dient: –Verdaderament lo Senyor 
Lc 24,36  d’ells i els digué: –La pau sia  ab vosaltres; só jo, no temau. 37 Emperò  
Lc 24,44  que jo us deia quan encara estava  ab vosaltres: que era necessari que es  
Lc 24,52  adorat, se’n tornaren a Jerusalem  ab gran goig. 53 I estaven sempre en lo  
Jn 1,1 principi era lo Verb, i lo Verb era  ab Déu, i lo Verb era Déu. 2 Ell era en lo 
Jn 1,2  era Déu. 2 Ell era en lo principi  ab Déu. 3 Per ell foren fetes totes les  
Jn 1,26  los respongué dient: –Jo batejo  ab aigua, emperò enmig de vosaltres hi ha  
Jn 1,31  per això he vingut jo a batejar  ab aigua. 32 I Joan donà testimoni dient:  
Jn 1,33  emperò lo qui m’envià a batejar  ab aigua, aquell me digué: “Sobre lo qui  
Jn 1,33  d’ell, aqueix és lo qui bateja  ab l’Esperit Sant.” 34 I jo el vegí i  
Jn 1,35  l’endemà, Joan estava encara allí  ab dos de sos deixebles. 36 I mirant a  
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Jn 1,39  a on habitava, i permanesqueren  ab ell aquell dia. Llavors era com l’hora 
Jn 2,4  digué: –Dona, què tinc jo que fer  ab vós? Encara no és arribada ma hora. 5  
Jn 2,15  i els tragué a tots del temple,  ab ses ovelles i bous, i tirà a terra la  
Jn 2,23  que ell estigué en Jerusalem  ab motiu de la Pasqua, molts cregueren en  
Jn 3,2  miracles que vós feu si Déu no és  ab ell. 3 Respongué Jesús i li digué: –En  
Jn 3,22 22 Després d’això, Jesús se n’anà  ab sos deixebles a la Judea. I allí s’  
Jn 3,22  a la Judea. I allí s’estava  ab ells i batejava. 23 I Joan estava també 
Jn 3,26  –Mestre, aquell que estava  ab vós a l’altra banda del Jordà, de qui  
Jn 3,34 Déu, puix Déu no li donà l’Esperit  ab mida. 35 Lo Pare ama al Fill i posà  
Jn 4,Tit de molts samaritans. Instrucció que  ab eix motiu dóna lo Senyor a sos  
Jn 4,9  Puix los jueus no tenen tracte  ab los samaritans. 10 Jesús respongué i li 
Jn 4,11  diu la dona: –Senyor, vós no teniu  ab què traure-la, i lo pou és fondo. A  
Jn 4,26  li digué: –Eix só jo que parlo  ab tu. 27 Al mateix temps arribaren sos  
Jn 4,27  i s’admiraven de que parlàs  ab aquella dona. Ab tot, ningú li digué:  
Jn 4,27  li preguntau?”, o: “Per què parlau  ab ella?” 28 La dona, emperò, deixant allí 
Jn 6,3  a una muntanya i s’assentà allí  ab sos deixebles. 4 I estava ja cerca la  
Jn 6,22  i que Jesús no hi havia entrat  ab sos deixebles, sinó que los deixebles  
Jn 6,66  de sa comitiva i ja no anaven  ab ell. 67 Per lo que Jesús digué als  
Jn 6,70  qui escollí a vosaltres dotze?; i  ab tot, un de vosaltres és diable! 71 Deia 
Jn 7,19  Moisès no us donà la Llei, i  ab tot, ningú de vosaltres l’observa? 20  
Jn 7,33 Mes Jesús los digué: –Encara estaré  ab vosaltres un poc de temps, i després me 
Jn 8,Tit  ser ell lo Fill de Déu, i respon  ab gran mansuetud a les blasfèmies dels  
Jn 8,6 Mes Jesús, inclinant-se, escrivia  ab lo dit en terra. 7 I com perseverassen  
Jn 8,29 Pare. 29 I el qui m’ha enviat està  ab mi, i no m’ha deixat sol, perquè jo  
Jn 9,6 això, escopí en terra, i formà fang  ab la saliva i l’aplicà sobre els ulls  
Jn 9,7  Hi anà, doncs, se rentà i tornà  ab vista. 8 Per lo que los veïns i els que 
Jn 9,30  no sabeu d’a on és aquest i,  ab tot, ell ha obert mos ulls. 31 Lo que  
Jn 9,37  i és lo mateix que està parlant  ab tu. 38 Llavors digué ell: –Crec,  
Jn 9,40  I alguns dels fariseus que estaven  ab ell oigueren això i li digueren: –Puix  
Jn 10,10  elles tinguen vida, i la tinguen  ab més abundància. 11 »Jo só lo bon  
Jn 11,2  Maria era aquella que havia ungit  ab ungüent al Senyor, i netejat los peus  
Jn 11,2  al Senyor, i netejat los peus  ab sos cabells; lo germà de la qual,  
Jn 11,16 -hi també nosaltres, a fi de morir  ab ell. 17 Arribà, doncs, Jesús i trobà  
Jn 11,31  31 Mes los jueus que estaven  ab Maria en casa i l’aconsolaven, veent  
Jn 11,33  també los jueus que havien vingut  ab ella, gemí en son esperit i es  
Jn 11,44  havia mort, lligat de peus i mans  ab faixes, i tapada la cara ab un sudari.  
Jn 11,44  i mans ab faixes, i tapada la cara  ab un sudari. Jesús los digué: –Deslligau  
Jn 11,54  dita Efrem, i allí permanesqué  ab sos deixebles. 55 I era pròxima la  
Jn 12,2  era un dels que estaven a taula  ab ell. 3 I havent pres Maria una lliura  
Jn 12,3  los peus de Jesús i els eixugà  ab sos cabells; i la casa s’omplí de la  
Jn 12,8  Perquè als pobres sempre los teniu  ab vosaltres, mes a mi no em teniu sempre. 
Jn 12,17 coses. 17 I la turba que es trobava  ab Jesús quan cridà a Làssaro del sepulcre 
Jn 12,35  encara està per un poc de temps  ab vosaltres. Caminau, doncs, mentres  
Jn 12,40  endurí son cor, per a què no vegen  ab los ulls ni comprenguen ab son cor i es 
Jn 12,40 no vegen ab los ulls ni comprenguen  ab son cor i es convertesquen, i jo els  
Jn 13,5  dels deixebles i a eixugar-los  ab la tovallola que tenia cenyida. 6  
Jn 13,8 –Si jo no et rento, no tindràs part  ab mi. 9 Li diu Simó Pere: –Senyor, no  
Jn 13,12  los digué: –¿Sabeu lo que he fet  ab vosaltres? 13 Vosaltres m’anomenau  
Jn 13,15  exemple: perquè així com jo he fet  ab vosaltres, així façau vosaltres també.  
Jn 13,18 l’Escriptura: “Aquell que menja pa  ab mi, alçarà contra mi son taló.” 19 Vos  
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Jn 13,33  per un poc de temps encara estic  ab vosaltres. Vosaltres me buscareu i,  
Jn 13,34  uns als altres, i que de la manera  ab què jo us he amat, vos ameu  
Jn 14,3  a vosaltres, tornaré i us prendré  ab mi, per a què allà a on só jo estigueu  
Jn 14,9 li respon: –Tant temps ha que estic  ab vosaltres, i no m’haveu conegut?  
Jn 14,16 altre Consolador, per a què habítia  ab vosaltres eternament; 17 ço és, l’  
Jn 14,17  lo coneixereu, perquè habitarà  ab vosaltres i estarà en vosaltres. 18 No  
Jn 14,25  aquestes coses permaneixent encara  ab vosaltres. 26 Emperò lo Consolador, l’ 
Jn 14,30  cregau. 30 Ja no parlaré molt  ab vosaltres, puix ve lo príncep d’aquest 
Jn 14,30  d’aquest món, mes no té res  ab mi. 31 Emperò a fi de que el món conega 
Jn 15,4  tampoc vosaltres si no estau units  ab mi. 5 Jo só lo cep, vosaltres los  
Jn 15,5  los sarments. Lo qui està unit  ab mi, i jo ab ell, aqueix dóna molt  
Jn 15,5  Lo qui està unit ab mi, i jo  ab ell, aqueix dóna molt fruit, puix que  
Jn 15,21  21 Mes totes estes coses les faran  ab vosaltres per causa de mon nom, perquè  
Jn 16,5  diguí al principi, perquè estava  ab vosaltres. Emperò ara me’n vaig a  
Jn 16,17 uns als altres: –Què ens voldrà dir  ab: “Dintre de poc no em veureu, emperò al 
Jn 16,21  ja no es recorda de sa congoixa,  ab lo goig de que un home ha nat en lo  
Jn 16,25  Ja ve l’hora en què no us parlaré  ab paràboles, sinó que us parlaré  
Jn 16,32  no estic sol, perquè el Pare està  ab mi. 33 Vos he dit aquestes coses per a  
Jn 17,5  ara glorificau-me vós, oh Pare!,  ab vós mateix, ab aquella glòria que  
Jn 17,5 -me vós, oh Pare!, ab vós mateix,  ab aquella glòria que tinguí ab vós abans  
Jn 17,5  ab aquella glòria que tinguí  ab vós abans que fos lo món. 6 »He  
Jn 17,10 vostres, i les vostres són meves; i  ab elles he estat clarificat. 11 I jo ja  
Jn 17,12  com nosaltres. 12 Mentres jo era  ab ells, los conservava en vostre nom. He  
Jn 17,21  vós, així també sien ells una cosa  ab nosaltres, a fi de que el món crega que 
Jn 17,24  que vós m’haveu donat estiguen  ab mi allà a on jo só, per a què vègien ma 
Jn 17,26 conèixer vostre nom, perquè l’amor  ab què vós m’haveu amat sia en ells, i jo 
Jn 18,1 Jesús dit aquestes coses, se n’anà  ab sos deixebles a l’altra banda del  
Jn 18,2  perquè Jesús hi anava freqüentment  ab sos deixebles. 3 Judes, doncs, havent  
Jn 18,3 per los fariseus, vingué a est lloc  ab llanternes, atxes i armes. 4 Emperò  
Jn 18,15 conegut del pontífice, i així entrà  ab Jesús en la casa del pontífice. 16 I  
Jn 18,26  que no t’he vist jo en l’hort  ab ell? 27 Negà Pere altra vegada, i al  
Jn 19,18  a on lo crucificaren, i dos altres  ab ell, l’un a un costat, l’altre a l’  
Jn 19,27  I des d’aquella hora la tingué  ab ell en sa casa. 28 Després d’això,  
Jn 19,32 l’altre que havia estat crucificat  ab ell. 33 I havent vingut a Jesús, i  
Jn 19,34  les cames, 34 mes un dels soldats  ab la llança li obrí lo costat, i a l’  
Jn 19,39  de nit a trobar a Jesús, portant  ab si com cosa de cent lliures d’una  
Jn 19,40  lo cos de Jesús i l’embolicaren  ab los aromàtics en teles, conforme a la  
Jn 20,7  estat sobre lo cap d’ell, no junt  ab les demés teles, sinó separat i plegat  
Jn 20,19 mig d’ells, los digué: –La pau sia  ab vosaltres. 20 I després d’haver dit  
Jn 20,20 i s’ompliren de goig los deixebles  ab la vista del Senyor. 21 I els tornà a  
Jn 20,21  21 I els tornà a dir: –La pau sia  ab vosaltres. Com lo Pare m’ha enviat a  
Jn 20,24  Dotze, anomenat Dídimo, no estava  ab ells quan vingué Jesús. 25 I li  
Jn 20,26  los deixebles dintre, i Tomàs,  ab ells. Vingué Jesús, estant tancades les 
Jn 20,26  d’ells i els digué: –La pau sia  ab vosaltres. 27 Després diu a Tomàs:  
Jn 21,3  ells: –Nosaltres també venim  ab tu. Marxaren, doncs, i entraren en una  
Jn 21,19 19 Li digué això per a indicar-li  ab quina espècie de mort havia de  
Ac 1,3  viu també després de sa passió  ab moltes proves, apareixent-se’ls per  
Ac 1,4 -los del Regne de Déu. 4 I menjant  ab ells, los manà que no partissen de  
Ac 1,5  5 Perquè Joan, en veritat, batejà  ab aigua; mes vosaltres sereu batejats en  
Ac 1,10 aparegueren prop d’ells dos barons  ab vestidures blanques, 11 los quals los  
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Ac 1,14  perseveraven unànims en oració  ab les dones, i ab Maria, mare de Jesús, i 
Ac 1,14  unànims en oració ab les dones, i  ab Maria, mare de Jesús, i ab los germans  
Ac 1,14 dones, i ab Maria, mare de Jesús, i  ab los germans d’ell. 15 En aquells dies, 
Ac 1,17  a Jesús. 17 Lo qual era contat  ab nosaltres i tenia part en aquest  
Ac 1,18  18 Aquest, doncs, posseí un camp  ab lo preu de la iniquitat, i penjant-  
Ac 1,21  que el Senyor Jesús entrà i isqué  ab nosaltres, 22 començant des del  
Ac 1,22  rebut a dalt, que un sia testimoni  ab nosaltres de sa resurrecció. 23 I  
Ac 1,26  la sort a Maties, i fou contat  ab los onze apòstols. 2,Tit Capítol II  
Ac 2,14 14 Mes Pere, que estava allí en peu  ab los Onze, alçà sa veu, i els digué:  
Ac 2,22  aprovat per Déu entre vosaltres  ab virtuts, i prodigis, i senyals, que Déu 
Ac 2,28  de la vida, i m’ompliràs de goig  ab ta cara.” 29 »Barons germans, sia’m  
Ac 2,29 germans, sia’m permès parlar-vos  ab llibertat del patriarca David, que morí 
Ac 2,30  i sabent que Déu li havia promès  ab jurament que del fruit de sos lloms,  
Ac 2,34  34 Perquè David no pujà al cel, i  ab tot diu: »“Digué el Senyor a mon  
Ac 2,40  a si lo Senyor, nostre Déu. 40 I  ab moltíssimes altres paraules ho  
Ac 2,46 pa per les cases, prenien lo menjar  ab alegria i senzillès de cor, 47 alabant  
Ac 3,4  fixant la vista en ell juntament  ab Joan, digué: –Mira’ns. 5 I ell los  
Ac 3,5  –Mira’ns. 5 I ell los mirava  ab atenció, esperant rebre d’ells alguna  
Ac 3,8  posà en peus, i caminava, i entrà  ab ells en lo temple caminant, saltant i  
Ac 3,25  i de l’aliança que Déu féu  ab nostres pares, dient a Abraham: “En ta  
Ac 4,Tit  S’aumenten los fiels i viuen  ab perfecta unió. 1 I estant ells parlant  
Ac 4,13  i coneixien que havien ells estat  ab Jesús. 14 I veent que estava també ab  
Ac 4,14  Jesús. 14 I veent que estava també  ab ells l’home que havia estat curat, no  
Ac 4,27  qui ungires, Herodes i Ponç Pilat,  ab los gentils i els pobles d’Israel, 28  
Ac 4,29  i concediu a vostres servos que  ab tota firmesa pàrlien vostra paraula, 30 
Ac 4,31  Sant, i parlaven la paraula de Déu  ab firmesa. 32 I la multitud dels creients 
Ac 4,33 coses eren comunes entre ells. 33 I  ab gran fortalesa donaven los apòstols  
Ac 5,1  1 I un home anomenat Ananies,  ab sa muller Sàfira, vengué un camp, 2 i  
Ac 5,10  i se la’n portaren a enterrar  ab son marit. 11 I sobrevingué un gran  
Ac 5,13  I ningú dels altres se gosava unir  ab ells, emperò lo poble los venerava en  
Ac 5,17  sacerdots i tots los que estaven  ab ell (que era la secta dels saduceus),  
Ac 5,21  dels sacerdots i els que estaven  ab ell, convocaren lo Consell i a tots los 
Ac 5,26  poble. 26 Llavors anà lo magistrat  ab sos ministres, i els portà sens  
Ac 5,31 lo en un arbre. 31 A est exaltà Déu  ab sa dreta per príncep i salvador, per a  
Ac 5,35  teniu compte lo que anau a fer  ab aquestos homes. 36 Perquè antes d’  
Ac 5,38  ara jo us dic que no us fiqueu  ab aquestos homes i que els deixeu estar,  
Ac 5,39  contra Déu. I es conformaren  ab ell. 40 I havent cridat als apòstols,  
Ac 6,9 i de l’Àsia, s’alçaren a disputar  ab Esteve. 10 Mes no podien resistir a la  
Ac 6,10  a la sabiduria i a l’esperit  ab què parlava. 11 Llavors subornaren a  
Ac 7,9  a ser portat a Egipte. Mes Déu era  ab ell 10 i el deslliurà de totes ses  
Ac 7,38 estigué en la iglésia en lo desert,  ab l’àngel que li parlava en la muntanya  
Ac 7,38 li parlava en la muntanya de Sina i  ab nostres pares; lo qui rebé paraules de  
Ac 7,39  pares, ans bé lo refusaren, i  ab sos cors se’n tornaren a Egipte, 40  
Ac 7,44  tabernacle del testimoni estigué  ab nostres pares en lo desert, així com ho 
Ac 8,6  a Cristo. 6 I la gent escoltava  ab atenció lo que Felip deia, oient-lo  
Ac 8,6  lo que Felip deia, oient-lo  ab un mateix ànimo i veent los miracles  
Ac 8,11  molt temps que els tenia encantats  ab sa màgia. 12 Mes, havent cregut a  
Ac 8,13  i després de ser batejat se juntà  ab Felip. I veent los grans miracles i  
Ac 8,20  li digué: 20 –Tos diners sien junt  ab tu en la perdició, perquè has judicat  
Ac 8,20  que el do de Déu s’alcançava  ab diners. 21 No tens tu part ni sort en  
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Ac 8,31  a Felip que pujàs i s’assentàs  ab ell. 32 I el passatge de l’Escriptura  
Ac 9,2  per a les sinagogues de Damasco,  ab lo fi de portar presos a Jerusalem a  
Ac 9,19  les forces; i estigué alguns dies  ab los deixebles que estaven en Damasco.  
Ac 9,26  a Jerusalem, desitjava juntar-se  ab los deixebles; emperò tots lo temien,  
Ac 9,28  en nom de Jesús. 28 I estava  ab ells en Jerusalem, entrant i eixint, i  
Ac 9,28  entrant i eixint, i parlant  ab llibertat en lo nom del Senyor. 29 I  
Ac 9,29  nom del Senyor. 29 I parlava també  ab los gentils, i disputava ab los grecs,  
Ac 9,29  també ab los gentils, i disputava  ab los grecs, i ells tractaven de donar- 
Ac 9,31  caminant en lo temor del Senyor, i  ab lo consol de l’Esperit Sant, se  
Ac 9,39 ells. 39 Llavors Pere s’alçà i anà  ab ells. I així que arribà, lo portaren a  
Ac 10,2  2 religiós i temerós de Déu  ab tota sa casa, que feia moltes caritats  
Ac 10,20  20 Alça’t, doncs, baixa i marxa  ab ells sens dubtar, perquè jo els he  
Ac 10,23  I a l’endemà, s’alçà i se n’anà  ab ells; i alguns dels germans l’  
Ac 10,27  també só home. 27 I entrà parlant  ab ell i encontrà a molts que s’havien  
Ac 10,30  que se’m presentà davant un baró  ab una vestidura blanca, i em digué: 31  
Ac 10,38 a Jesús de Nazaret, com Déu l’ungí  ab l’Esperit Sant i ab poder, lo qual anà 
Ac 10,38  Déu l’ungí ab l’Esperit Sant i  ab poder, lo qual anà fent bé i curant a  
Ac 10,38  del dimoni, perquè Déu estava  ab ell. 39 I nosaltres som testimoni de  
Ac 10,41  nosaltres, que menjàrem i beguérem  ab ell després que ressuscità d’entre els 
Ac 10,45  los quals havien vingut  ab Pere, de que la gràcia de l’Esperit  
Ac 10,48  li suplicaren que es quedàs  ab ells alguns dies. 11,Tit Capítol XI  
Ac 11,3 de gents incircumcidades i menjares  ab ells? 4 I Pere prenent les coses des  
Ac 11,12  em digué l’Esperit que me n’anàs  ab ells sens titubejar. I vingueren també  
Ac 11,12  sens titubejar. I vingueren també  ab mi aquestos sis germans i entràrem en  
Ac 11,16  havia dit: “Joan certament batejà  ab aigua, mes vosaltres sereu batejats ab  
Ac 11,16 aigua, mes vosaltres sereu batejats  ab l’Esperit Sant.” 17 Puix si Déu donà a 
Ac 11,21  Jesús. 21 I la mà del Senyor era  ab ells, i un gran número cregueren i es  
Ac 11,23  de goig, i exhortava a tots que  ab propòsit de cor perseverassen en lo  
Ac 12,2  a alguns de la Iglésia. 2 I matà  ab espasa a sant Jaume, germà de Joan. 3 I 
Ac 12,6  dormint entre dos soldats, lligat  ab dues cadenes, i els guardes davant de  
Ac 12,17  pasmats. 17 I signant-los  ab la mà que callassen, los contà de quina 
Ac 12,25  complert son ministeri, prenent  ab ells a Joan, per sobrenom Marc. 13,Tit  
Ac 13,7 anomenat Barjesús, 7 lo qual estava  ab lo procònsol Sèrgio Paulo, baró  
Ac 13,13  des de Pafo, Pau i los que eren  ab ell vingueren a Perges de Pamfília.  
Ac 13,16  16 I alçant-se Pau, i fent  ab la mà senyal de silenci, digué: –Barons 
Ac 13,17  estrangers en terra d’Egipte, i  ab braç poderós los tragué d’ella. 18 I  
Ac 13,31  aquells 31 que pujaren juntament  ab ell de la Galilea a Jerusalem, los  
Ac 13,36  de Déu, morí i fou enterrat  ab sos pares, i vegé corrupció. 37 Mes  
Ac 13,43  a Pau i a Bernabé, los quals  ab ses raons los persuadien a perseverar  
Ac 13,46  Llavors Pau i Bernabé los digueren  ab gran firmesa: –A vosaltres convenia que 
Ac 14,3  allí molt temps, treballant  ab confiança en lo Senyor, que donava  
Ac 14,5  5 Mes com los gentils i els jueus  ab sos capitans s’amotinassen per a  
Ac 14,12  i guirnaldes, volia sacrificar  ab lo poble. 13 I quan ho oigueren los  
Ac 14,19  la ciutat, i al dia següent marxà  ab Bernabé a Derbes. 20 I havent predicat  
Ac 14,22  presbíteros i hagueren fet oració  ab dejunis, los encomanaren al Senyor en  
Ac 14,26  totes les coses que Déu havia fet  ab ells, i com havia obert la porta de la  
Ac 14,27  I se detingueren allí no poc temps  ab los deixebles. 15,Tit Capítol XV  
Ac 15,4 totes les coses que Déu havia obrat  ab ells. 5 Mes s’alçaren alguns de la  
Ac 15,9  havent purificat sos cors  ab la fe. 10 Doncs ara, per què tentau a  
Ac 15,22  plagué als apòstols i als ancians  ab tota la iglésia elegir alguns barons d’ 
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Ac 15,22  ells i enviar-los a Antioquia  ab Pau i Bernabé: a Judes per sobrenom  
Ac 15,24  vostres cors, vos han alarmat  ab paraules dient: “Vosaltres haveu de ser 
Ac 15,25  barons i enviar-los a vosaltres  ab nostres molt amats Bernabé i Pau, 26  
Ac 15,29 si us ne guardau, fareu bé. Déu sia  ab vosaltres.» 30 Ells, doncs, despatxats  
Ac 15,32  que eren profetes, consolaren  ab moltes paraules als germans, i els  
Ac 15,35  i predicant la paraula del Senyor  ab molts altres. 36 I al cap d’alguns  
Ac 16,3 en Iconi. 3 Pau volgué que est anàs  ab ell, i el prengué, i el circumcidà per  
Ac 16,22  d’aquells, los manaren assotar  ab vergues. 23 I després d’haver-los  
Ac 16,23  a l’escarceller que els guardàs  ab diligència. 24 Ell, així que rebé  
Ac 16,34  los presentà la taula i s’alegrà  ab tots los de sa casa creient en Déu. 35  
Ac 17,2  i durant tres dissabtes disputà  ab ells sobre les Escriptures, 3 declarant 
Ac 17,4  d’ells cregueren i se juntaren  ab Pau i ab Silas, com també una gran  
Ac 17,4  cregueren i se juntaren ab Pau i  ab Silas, com també una gran multitud de  
Ac 17,5  moguts d’enveja, i prenent  ab si alguns homes dolents de la plebe, i  
Ac 17,6  I no havent-los trobat, portaren  ab violència a Jason i alguns dels germans 
Ac 17,11  puix reberen la paraula  ab gran ànsia, escodrinyant tots los dies  
Ac 17,12  així molts d’ells cregueren junts  ab moltes dones gentils i de distinció, i  
Ac 17,15 a què Silas i Timoteu anassen luego  ab ell, se n’anaren. 16 I mentres que Pau 
Ac 17,17 I per això disputava en la sinagoga  ab los jueus i ab los prosèlits, i en la  
Ac 17,17  en la sinagoga ab los jueus i  ab los prosèlits, i en la plaça tots los  
Ac 17,17  i en la plaça tots los dies  ab los que se li presentaven davant. 18 I  
Ac 17,18  epicurians i estoics disputaven  ab ell; i els uns deien: –Què ens voldrà  
Ac 17,29  l’or, o plata, o pedra treballada  ab art o indústria de l’home. 30 I Déu,  
Ac 17,34  i una dona anomenada Damaris, i  ab ells alguns altres. 18,Tit Capítol  
Ac 18,2 de Roma a tots los jueus), se juntà  ab ells. 3 I com era del seu mateix art,  
Ac 18,3  com era del seu mateix art, estava  ab ells, i treballava, perquè son ofici  
Ac 18,8 de la sinagoga, cregué en lo Senyor  ab tots los de sa casa; i molts dels de  
Ac 18,10  guàrdies silenci, 10 perquè jo só  ab tu, i ningú se t’arrimarà per a danyar 
Ac 18,18  se n’anà per mar a la Síria, i  ab ell Prisciŀla i Aquila, i s’havia fet  
Ac 18,19  I entrant en la sinagoga disputava  ab los jueus. 20 I demanant-li ells que  
Ac 18,25  d’esperit, parlava i ensenyava  ab diligència les coses de Jesús,  
Ac 18,26  l’oigueren, se l’en portaren  ab ells, i l’instruïren més a fondo en lo 
Ac 18,28  als que havien cregut. 28 Perquè  ab gran vehemència convencia públicament  
Ac 18,28  als jueus mostrant-los  ab les Escriptures que Jesús era lo  
Ac 19,4 I Pau digué: –Joan batejà certament  ab lo baptisme de penitència, dient al  
Ac 19,25  25 als quals ell convocà, junt  ab los que treballaven en obres semblants, 
Ac 19,26  Èfeso sinó en tota l’Àsia, retrau  ab ses persuasions aquest Pau a molta gent 
Ac 19,29  confusió, i tots a una envestiren  ab ímpetu al teatro, arrebatant a Gai i a  
Ac 19,33 los jueus. I Alexandre, fent senyal  ab la mà de que callassen, volia donar raó 
Ac 20,2  terres, i d’haver-los exhortat  ab moltes plàtiques, se’n vingué a la  
Ac 20,7  al dia següent, conferenciava  ab ells, allargant la plàtica fins a  
Ac 20,14  a peu. 14 I havent-se juntat  ab nosaltres en Asson, lo prenguérem i  
Ac 20,18  conduït tot lo temps que he estat  ab vosaltres: 19 servint al Senyor ab tota 
Ac 20,19  ab vosaltres: 19 servint al Senyor  ab tota humilitat i ab llàgrimes i ab  
Ac 20,19  al Senyor ab tota humilitat i  ab llàgrimes i ab tentacions esdevingudes  
Ac 20,19  ab tota humilitat i ab llàgrimes i  ab tentacions esdevingudes per les  
Ac 20,24 estimo més ma vida que a mi mateix,  ab tal que acàbia ma carrera i el  
Ac 20,28 Iglésia de Déu, la qual ell adquirí  ab sa sang. 29 »Jo sé que després de ma  
Ac 20,31 no he cessat nit i dia d’amonestar  ab llàgrimes a cada u de vosaltres. 32 »I  
Ac 20,34  necessàries a mi i als que estaven  ab mi. 35 Jo us he mostrat en totes les  
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Ac 20,36  dit això s’agenollà i féu oració  ab tots ells. 37 I es mogué un gran plor  
Ac 21,3  -lo a mà esquerra, navegàrem  ab rumbo a Síria, i arribàrem a Tiro, a on 
Ac 21,5  d’allí, acompanyant-nos tots  ab ses dones i criatures, fins a fora de  
Ac 21,7 als germans, nos detinguérem un dia  ab ells. 8 I al dia següent, partint d’  
Ac 21,16  dels deixebles vingueren també  ab nosaltres des de Cesarea, los quals  
Ac 21,16  des de Cesarea, los quals portaven  ab ells un deixeble antic de Xipre  
Ac 21,17  Jerusalem, los germans nos reberen  ab bona voluntat. 18 I al dia següent Pau  
Ac 21,18  18 I al dia següent Pau entrà  ab nosaltres en casa de Jaume, a on se  
Ac 21,24  si. 24 Pren-los, i purifica’t  ab ells, i fes-los lo gasto per a què s’ 
Ac 21,26  pres aquells homes, purificat  ab ells entrà lo dia següent en lo temple, 
Ac 21,29 sant lloc. 29 Puix havien vist anar  ab ell per la ciutat a Tròfim d’Èfeso i  
Ac 21,33  tribú, lo prengué i el manà lligar  ab dos cadenes, i li preguntà qui era i  
Ac 21,40  les grades, féu senyal al poble  ab la mà. I havent-se seguit un gran  
Ac 22,5 per als germans, anava jo a Damasco  ab lo fi de portar-los lligats des d’  
Ac 22,9  tu persegueixes. 9 »I els que eren  ab mi vegeren realment la llum i tingueren 
Ac 22,25  ell. 25 I quan l’hagueren lligat  ab corretges, digué Pau al centurió que  
Ac 23,Tit  d’ells. 23,Tit Capítol XXIII Pau,  ab ses paraules, ocasiona una disputa  
Ac 23,Tit  i saduceus. Lísias l’envia  ab escolta militar a Cesarea, a Fèlix,  
Ac 23,1  avui m’he conduït davant de Déu  ab tota bona consciència. 2 I Ananies,  
Ac 23,15  a Pau. 15 Doncs ara, vosaltres,  ab lo Concili, significau al tribú que us  
Ac 23,15  fora, com que voleu conèixer  ab més certesa de sa causa. I nosaltres  
Ac 23,20  volen inquirir d’ell alguna cosa  ab més certesa. 21 Emperò vós no els  
Ac 23,24  en què sia conduït Pau a cavall  ab tota seguretat al governador Fèlix. 25  
Ac 23,27  punt de matar-lo, sobrevenint jo  ab la tropa, lo deslliurí, sabent que era  
Ac 23,32  als de cavall perquè anassen  ab ell, se’n tornaren los demés a la  
Ac 24,1  Ananies, príncep dels sacerdots,  ab alguns ancians i ab un orador anomenat  
Ac 24,1 dels sacerdots, ab alguns ancians i  ab un orador anomenat Tèrtuŀlo, i  
Ac 24,3 ho reconeixem, excelentíssim Fèlix,  ab acció de gràcies. 4 Mes per no detenir  
Ac 24,7 Emperò sobrevenint lo tribú Lísias,  ab gran violència nos l’arrancà de les  
Ac 24,10 ets jutge d’aquesta nació, emprenc  ab més bon ànimo lo justificar-me 11  
Ac 24,12  em trobaren en lo temple disputant  ab ningú, ni aplegant gent en les  
Ac 24,18 trobaren purificat en lo temple, no  ab reunió de gent ni ab tumult. 19 Los  
Ac 24,18  lo temple, no ab reunió de gent ni  ab tumult. 19 Los quals devien comparèixer 
Ac 24,24 després d’alguns dies vingué Fèlix  ab Drusila, sa esposa, que era jueua, i  
Ac 24,26  lo cridava més sovint i conversava  ab ell. 27 Emperò al cap de dos anys,  
Ac 24,27  lo qual, volent-se congraciar  ab los jueus, deixà a Pau en la presó.  
Ac 25,5  los principals d’entre vosaltres  ab mi, i si hi ha algun delicte en aquest  
Ac 25,9  Festo, volent-se congraciar  ab los jueus, respongué a Pau i digué:  
Ac 25,12  després d’haver conferenciat  ab lo consell, respongué: –Has apeŀlat al  
Ac 25,23  següent, venint Agripa i Berenice  ab una gran ostentació, i havent entrat en 
Ac 25,23  i havent entrat en l’audiència  ab los tribuns i ab les principals  
Ac 25,23  en l’audiència ab los tribuns i  ab les principals persones de la ciutat,  
Ac 25,24  Agripa i tots los que aquí estau  ab nosaltres, vosaltres veeu a aquest home 
Ac 26,3  lo qual jo us suplico que m’oigau  ab paciència. 4 »I en veritat que la vida  
Ac 26,12 12 »En quals coses, anant a Damasco  ab autoritat i comissió dels prínceps dels 
Ac 26,13 que em rodejà a mi i als que anaven  ab mi. 14 I havent caigut tots nosaltres  
Ac 26,26  lo rei, a presència de qui parlo  ab tota llibertat, puix crec que ninguna  
Ac 26,30 Berenice, i els que estaven sentats  ab ells. 31 I retirant-se d’allí,  
Ac 27,1  a Itàlia, i que Pau fos entregat  ab altres presos a un centurió anomenat  
Ac 27,3  a Sidon; i Júlio, tractant a Pau  ab humanitat, li donà permís per anar a  
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Ac 27,8 Creta, cerca de Salmó. 8 I navegant  ab molt treball lo llarg de la costa,  
Ac 27,16  a una isla, anomenada Cauda,  ab dificultat poguérem agarrar lo bot. 17  
Ac 27,19  al tercer dia tiraren també al mar  ab ses pròpies mans l’aparell del barco.  
Ac 27,24 fet gràcia de tots los que naveguen  ab tu.” 25 Per lo qual, barons, teniu bon  
Ac 27,30  del barco, tiraren lo bot al mar,  ab lo pretext de voler allargar les  
Ac 28,1  I els bàrbaros nos tractaren  ab molta humanitat. 2 Perquè, encenent un  
Ac 28,3  i posant-los al foc, isqué  ab lo calor un escurçó i se li agarrà a la 
Ac 28,14  nos pregaren que ens quedàssem  ab ells set dies, i així vinguérem a Roma. 
Ac 28,16  estar sol en una casa particular  ab un soldat que el custodiava. 17 I  
Ac 28,19  precisat a apeŀlar al Cèsar, no  ab lo fi d’acusar de cosa alguna als de  
Ac 28,20 esperança d’Israel estic jo lligat  ab aquesta cadena. 21 Llavors ells li  
Ac 28,26  a aqueix poble i digue’ls: Oireu  ab vostres oïdos i no comprendreu; i  
Ac 28,27  tancat sos ulls; no sia que vegen  ab sos ulls i oiguen ab ses orelles i  
Ac 28,27  sia que vegen ab sos ulls i oiguen  ab ses orelles i comprenguen ab son cor, i 
Ac 28,27 oiguen ab ses orelles i comprenguen  ab son cor, i es convertesquen i jo els  
Ac 28,31  coses que són del Senyor Jesucrist  ab tota llibertat, sens que l’hi prohibís 
Rm 1,4  4 i declarant ser lo Fill de Déu  ab poder, segons l’Esperit de  
Rm 1,9  lo món. 9 Puix Déu, a qui servesc  ab mon esperit en l’evangeli de son Fill, 
Rm 1,12  12 ço és, per a consolar-me junt  ab vosaltres, per aquella fe mútua, vostra 
Rm 1,27  sos apetits mútuament, fent homes  ab homes coses nefandes, i rebent en si  
Rm 2,15  i també excusant-se uns  ab altres) 16 en lo dia en què Déu  
Rm 2,27  la Llei, ¿no et judicarà a tu, que  ab la lletra i la circumcisió trenques la  
Rm 3,13  13 Sepultura oberta és sa gorja;  ab ses llengües han forjat enganys:  
Rm 5,1  doncs, per la fe, tingam pau  ab Déu mediant nostre Senyor Jesucrist, 2  
Rm 5,14 fins en aquells que no havien pecat  ab una transgressió semblant a la d’Adam, 
Rm 6,4  mort? 4 Per lo tant, som sepultats  ab ell en mort per lo baptisme, per a què, 
Rm 6,5  si havem estat plantats juntament  ab ell en la semblança de sa mort, ho  
Rm 6,6  home vell és crucificat juntament  ab ell, perquè sia destruït lo cos del  
Rm 6,8  del pecat. 8 I si som morts  ab Cristo, creem que viurem també ab  
Rm 6,8  ab Cristo, creem que viurem també  ab Cristo, 9 sabent que havent Cristo  
Rm 7,Tit estat de la llei de gràcia comparat  ab lo de la Llei antigua. Combat entre la  
Rm 7,1  per ventura, germans (puix parlo  ab los que saben la llei), que la llei té  
Rm 7,3  que si vivint lo marit s’unís  ab un altre home, serà apellidada  
Rm 7,3  és adúltera encara que s’unèsquia  ab un altre home. 4 Així també vosaltres,  
Rm 7,25  nostre Senyor. Doncs jo mateix  ab l’esperit servesc a la llei de Déu, i  
Rm 7,25 esperit servesc a la llei de Déu, i  ab la carn, a la llei del pecat. 8,Tit  
Rm 8,15  esclavitud per estar altra vegada  ab temor, sinó que haveu rebut l’Esperit  
Rm 8,17  de Déu, i cohereus de Cristo,  ab tal que patiam ab ell, per a què siam  
Rm 8,17  de Cristo, ab tal que patiam  ab ell, per a què siam també glorificats  
Rm 8,17  per a què siam també glorificats  ab ell. 18 Perquè entenc que no són de  
Rm 8,18  los treballs d’aquest temps  ab la glòria venidera, que es manifestarà  
Rm 8,26 Esperit mateix demana per nosaltres  ab gemecs inexplicables. 27 Emperò aquell  
Rm 8,32  tots nosaltres, ¿com no ens donarà  ab ell també totes les coses? 33 Qui farà  
Rm 9,18 conseqüent, ell usa de misericòrdia  ab qui li plau, i endureix al qui vol. 19  
Rm 9,22 ira i manifestar son poder, suportà  ab gran paciència los vasos d’ira  
Rm 10,Tit en Jesucrist ningú pot salvar-se;  ab ella i no ab les obres de la Llei s’  
Rm 10,Tit ningú pot salvar-se; ab ella i no  ab les obres de la Llei s’alcança la  
Rm 10,9  9 Perquè si tu confessasses  ab ta boca al Senyor Jesús i creguesses en 
Rm 10,10  els morts, seràs salvo. 10 Perquè  ab lo cor se creu per a justícia; emperò  
Rm 11,13  més la plenitud d’ells? 13 Perquè  ab vosaltres parlo, gentils: mentres jo  
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Rm 11,27  27 Puix aquesta és ma aliança  ab ells quan trauré sos pecats.» 28  
Rm 11,32  per a usar de misericòrdia  ab tots. 33 Oh profunditat de les riqueses 
Rm 12,Tit  u i segons los dons rebuts de Déu  ab la fe de Jesucrist. Diu que, essent  
Rm 12,2 racional culto. 2 I no us conformeu  ab aquest món, ans bé transformau’s per  
Rm 12,3  de lo que deuen, sinó que pènsien  ab templança i cada qual segons la mesura  
Rm 12,10 és bo; 10 amant-vos recíprocament  ab amor fraternal, anticipant-vos los  
Rm 12,15  i no els maleïu.15 Alegrau-vos  ab los que s’alegren, plorau ab los que  
Rm 12,15 -vos ab los que s’alegren, plorau  ab los que ploren. 16 Siau d’un mateix  
Rm 12,18  està de vostra part, teniu pau  ab tothom. 19 Amats meus, no us vengeu  
Rm 12,21  mal, ans bé procura vèncer lo mal  ab lo bé. 13,Tit Capítol XIII Recomana la  
Rm 13,12  de les tenebres, i vestim-nos  ab les armes de la llum. 13 Caminem  
Rm 14,20 però mal és per a l’home que menja  ab escàndol. 21 Bo és no menjar carn, ni  
Rm 15,Tit  XV Conclou Pau sa exhortació  ab mostres de gran afecte als romans i del 
Rm 15,6  a Jesucrist. 6 Perquè unànims,  ab una boca, glorifiqueu al Déu i Pare de  
Rm 15,10  lloc: «Alegrau’s, oh gentils,  ab son poble.» 11 I altra vegada: «Alabau  
Rm 15,15  15 Ab tot, germans, vos he escrit  ab algun més atreviment per a fer-vos  
Rm 15,18 portar a l’obediència als gentils,  ab paraules i obres, 19 ab l’eficàcia de  
Rm 15,19  gentils, ab paraules i obres, 19  ab l’eficàcia de senyals i de prodigis,  
Rm 15,29  que quan vinga a vosaltres, vindré  ab la plenitud de benedicció de l’  
Rm 15,30  de l’Esperit Sant, que m’ajudeu  ab vostres pregàries a Déu per a mi, 31  
Rm 15,32 32 a fi de que jo vinga a vosaltres  ab goig per la voluntat de Déu, i tinga  
Rm 15,32  de Déu, i tinga refrigeri junt  ab vosaltres. 33 Lo Déu de pau, doncs, sia 
Rm 15,33  33 Lo Déu de pau, doncs, sia  ab vosaltres tots. Amén. 16,Tit Capítol  
Rm 16,9  9 Saludau a Urbà, que ha treballat  ab mi en Cristo Jesús, i a mon amat  
Rm 16,14  a Hermes, i als germans que estan  ab ells. 15 Saludau a Filòlog i a Júlia, i 
Rm 16,15  i a tots los sants que estan  ab ells. 16 Saludau-vos uns a altres ab  
Rm 16,16 ells. 16 Saludau-vos uns a altres  ab bes sant. Totes les iglésies de Cristo  
Rm 16,18  Jesucrist, sinó a son ventre; i  ab bones paraules i raons dolces enganyen  
Rm 16,19  parts, de lo que jo em regositjo  ab vosaltres. Emperò voldria que fósseu  
Rm 16,20  de nostre Senyor Jesucrist sia  ab vosaltres. Amén. 21 Vos saluda Timoteu, 
Rm 16,24  de nostre Senyor Jesucrist sia  ab tots vosaltres. Amén. 25 I a aquell que 
1Co 1,17  sinó a predicar l’evangeli; no  ab sabiduria de paraules, per a què no sia 
1Co 2,Tit  en Corinti no havia estat  ab pompa de paraules ni aparato de ciència 
1Co 2,Tit  ni aparato de ciència humana, sinó  ab la sabiduria apresa en l’escola de  
1Co 2,1  quan vinguí a vosaltres, no vinguí  ab sublimitat de paraules ni de sabiduria  
1Co 2,3  3 I jo estiguí entre vosaltres  ab pusiŀlanimitat, ab temor i tremolant. 4 
1Co 2,3  entre vosaltres ab pusiŀlanimitat,  ab temor i tremolant. 4 I mon parlar i ma  
1Co 2,4 I mon parlar i ma predicació no fou  ab paraules persuasives de sabiduria  
1Co 2,4  de sabiduria humana, sinó  ab demostració d’Esperit i de poder, 5  
1Co 2,13  13 Les quals anunciam també, no  ab paraules doctes d’humana sabiduria,  
1Co 2,13  doctes d’humana sabiduria, sinó  ab doctrina d’esperit, comparant les  
1Co 2,13  comparant les coses espirituals  ab les espirituals. 14 Mes l’home animal  
1Co 3,2  en Cristo. 2 Vos he alimentat  ab llet, no ab vianda; perquè llavors no  
1Co 3,2  2 Vos he alimentat ab llet, no  ab vianda; perquè llavors no podíeu  
1Co 4,Tit  i estimació que es mereix. Reprèn  ab energia i mansuetud als corintis. 1  
1Co 4,8  a què així nosaltres regnem també  ab vosaltres. 9 Perquè jo penso que Déu  
1Co 4,12  segur. 12 I treballam, obrant  ab nostres pròpies mans; nos maleeixen, i  
1Co 4,21  21 Què voleu? ¿Vindré a vosaltres  ab bastó, o ab amor i ab esperit de  
1Co 4,21  ¿Vindré a vosaltres ab bastó, o  ab amor i ab esperit de mansuetud? 5,Tit  
1Co 4,21  a vosaltres ab bastó, o ab amor i  ab esperit de mansuetud? 5,Tit Capítol V  
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1Co 5,Tit Corinti que evítien lo tractar-se  ab los pecadors públics. 1 És un rumor  
1Co 5,4 congregats vosaltres i mon esperit,  ab la potestat de nostre Senyor Jesucrist, 
1Co 5,8  Per lo tant, celebrem la festa, no  ab llevat vell, ni ab llevat de malícia i  
1Co 5,8  la festa, no ab llevat vell, ni  ab llevat de malícia i depravació, sinó ab 
1Co 5,8  de malícia i depravació, sinó  ab lo pa àzim de sinceritat i de veritat.  
1Co 5,9  en la carta que no us acompanyeu  ab los fornicadors. 10 No absolutament ab  
1Co 5,10 los fornicadors. 10 No absolutament  ab los fornicadors d’aquest món, o ab los 
1Co 5,10 ab los fornicadors d’aquest món, o  ab los avaros, o lladres, o que adoren  
1Co 5,11  o maldient o embriac o rapinyador;  ab un home semblant, ni prendre-hi  
1Co 6,1  de vosaltres, tenint diferències  ab un altre, a anar a judici davant dels  
1Co 6,3  que judicarem als àngels?; puix,  ¿ab quanta més raó les coses del món? 4  
1Co 6,6  6 sinó que el germà ha de pledejar  ab lo germà, i això davant dels infiels? 7 
1Co 6,7 verdaderament lo pledejar vosaltres  ab vosaltres. Per què no sofriu abans l’  
1Co 6,16  ¿No sabeu que aquell que es junta  ab una ramera se fa un cos ab ella?  
1Co 6,16 es junta ab una ramera se fa un cos  ab ella? Perquè, «seran», digué, «dos en  
1Co 6,17  carn». 17 Emperò lo qui es junta  ab lo Senyor, un esperit és. 18 Fugiu de  
1Co 7,11  quédia sens casar o se reconciliï  ab son marit; i el marit no déixia tampoc  
1Co 7,12  muller i ella consent en habitar  ab ell, no la repudiï. 13 I si una muller  
1Co 7,13  per marit i ell consent en habitar  ab ella, no déixia al marit. 14 Perquè lo  
1Co 7,33 Emperò lo qui té muller està afanat  ab les coses del món, com podrà donar gust 
1Co 7,39 son marit mor, queda llibre: càsies  ab qui vúllia, ab tal que sia segons lo  
1Co 7,39 queda llibre: càsies ab qui vúllia,  ab tal que sia segons lo Senyor. 40 Emperò 
1Co 8,Tit  gustar coses ofertes als ídols si  ab això dóna escàndol, puix lo qui  
1Co 8,7 coneixement. Puix alguns, fins ara,  ab consciència de l’ídol, mengen com cosa 
1Co 9,10  en esperança; i lo qui bat, és  ab esperança de participar de lo que  
1Co 9,15  aquestes coses perquè es faça això  ab mi; puix millor m’és lo morir que no  
1Co 9,20  per a guanyar molt més. 20 I així,  ab los jueus m’he fet jueu per a guanyar  
1Co 9,21  als que estan baix la Llei; i  ab los que estaven sens Llei, com si jo  
1Co 9,22  sens Llei. 22 M’he fet flac  ab los flacs per a guanyar als flacs. M’  
1Co 9,23  per a ser participant d’ell  ab vosaltres. 24 ¿No sabeu que els que  
1Co 9,26  Jo, per consegüent, corro, no així  ab incertitud; i combato, no com un que  
1Co 10,13  sobre vostres forces; ans bé  ab la tentació vos donarà camí per a què  
1Co 10,20  I no vull jo que tingau societat  ab los dimonis. No podeu beure lo calze  
1Co 11,Tit  XI Ordena que els homes órien  ab lo cap descobert, i cobert les dones.  
1Co 11,4  Tot home que fa oració o profetisa  ab lo cap cobert, deshonra son cap. 5 I  
1Co 11,5 tota dona que fa oració o profetisa  ab lo cap descobert, deshonra son cap,  
1Co 11,32  per a què no siam condemnats  ab aquest món. 33 Per lo qual, germans  
1Co 12,23  per menos honestos, los cobrim  ab més decència. 24 Perquè los que en  
1Co 12,26  pateix, tots los membres pateixen  ab ell; o si un membre és honrat, tots los 
1Co 12,26  tots los membres se regositgen  ab ell. 27 Doncs vosaltres sou cos de  
1Co 13,1  propietats. 1 Encara que jo pàrlia  ab llengües d’homes i d’àngels, si no  
1Co 14,7  ¿com se distingirà lo que es toca  ab flauta o lo que ab arpa? 8 Puix si la  
1Co 14,7  lo que es toca ab flauta o lo que  ab arpa? 8 Puix si la trompeta dóna un so  
1Co 14,15  sens fruit. 15 Què, doncs? Pregaré  ab l’esperit, pregaré també ab l’  
1Co 14,15  ab l’esperit, pregaré també  ab l’enteniment; cantaré ab l’esperit, i 
1Co 14,15  també ab l’enteniment; cantaré  ab l’esperit, i cantaré també ab l’  
1Co 14,15  ab l’esperit, i cantaré també  ab l’enteniment. 16 D’altra manera, quan 
1Co 14,16  manera, quan dónies la benedicció  ab l’esperit, ¿com aquell que està en la  
1Co 14,19 Iglésia preferesc dir cinc paraules  ab inteŀligència a fi d’instruir també  
1Co 14,21  llavis parlaré a est poble, i ni  ab tot això m’oiran, diu lo Senyor.» 22  
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1Co 14,23 congrega en un lloc, i parlant tots  ab llengües, entren ignorants o infiels,  
1Co 14,28  silenci en la iglésia, i pàrlia  ab si mateix i a Déu. 29 En quant als  
1Co 14,40  parlar en llengües. 40 Faça’s tot  ab decoro i ordre. 15,Tit Capítol XV La fe 
1Co 15,10  jo, sinó la gràcia de Déu que era  ab mi. 11 Per lo tant, sia jo, sien ells,  
1Co 15,32  32 Si, com home, vaig jo combatre  ab les fieres en Èfeso, què m’aprofita si 
1Co 15,35  «Com ressuscitaran los morts, o  ab quin cos vindran?» 36 Neci, lo que tu  
1Co 16,4  que jo també hi vaja, vindran  ab mi. 5 I jo vindré a vosaltres quan  
1Co 16,6  6 I tal vegada me quedaré  ab vosaltres, i hi passaré també l’  
1Co 16,7  bé espero detenir-me algun temps  ab vosaltres, si el Senyor ho permet. 8  
1Co 16,11  a què vinga a mi, puix l’espero  ab los germans. 12 I en quant al germà  
1Co 16,12  li preguí molt vingués a vosaltres  ab los germans; emperò no tingué voluntat  
1Co 16,14  Sien fetes totes les vostres coses  ab caritat. 15 Vos prego, germans (ja  
1Co 16,19  en lo Senyor, Aquila i Prisciŀla,  ab la iglésia de sa casa, en la que em  
1Co 16,20  Saludau-vos los uns als altres  ab bes sant. 21 La salutació, de mi, Pau,  
1Co 16,21  sant. 21 La salutació, de mi, Pau,  ab ma pròpia mà. 22 Si algú no ama a  
1Co 16,23  de nostre Senyor Jesucrist sia  ab vosaltres. 24 Mon amor sia ab tots  
1Co 16,24  sia ab vosaltres. 24 Mon amor sia  ab tots vosaltres en Cristo Jesús. Amén.  
2Co 1,1 iglésia de Déu que està en Corinti,  ab tots los sants que hi ha en tota l’  
2Co 1,4  que es troben en tot treball,  ab lo consol ab què nosaltres som  
2Co 1,4 troben en tot treball, ab lo consol  ab què nosaltres som consolats de Déu. 5  
2Co 1,5  de Déu. 5 Perquè a la manera  ab què abunden en nosaltres les afliccions 
2Co 1,12  de cor i en santa sinceritat, no  ab sabiduria carnal, sinó ab la gràcia de  
2Co 1,12  no ab sabiduria carnal, sinó  ab la gràcia de Déu, havem proceït en  
2Co 1,12  en aquest món, i més abundantment  ab vosaltres. 13 Puix no us escrivim  
2Co 1,15  de nostre Senyor Jesucrist. 15 I  ab aquesta confiança pensava venir abans a 
2Co 1,21  I com aquell que ens confirmà junt  ab vosaltres en Cristo i el qui ens ha  
2Co 2,Tit  en la comunió de la Iglésia i,  ab indulgència paternal i autoritat  
2Co 2,1  no venir altra vegada a vosaltres  ab tristesa, 2 perquè si jo us entristesc, 
2Co 2,4  i angústia de cor, vos escriguí  ab moltes llàgrimes, no per a què us  
2Co 2,17  de Déu, sinó que parlam en Cristo  ab sinceritat, com de part de Déu, davant  
2Co 3,Tit  de l’evangeli comparada  ab la Llei escrita. Lo vel que cobreix la  
2Co 3,Tit  als jueus solament se remou  ab la fe en Jesucrist. 1 ¿Començam de nou  
2Co 3,3  per nosaltres i escrita no  ab tinta, sinó ab l’Esperit de Déu viu,  
2Co 3,3  i escrita no ab tinta, sinó  ab l’Esperit de Déu viu, no en taules de  
2Co 3,7 7 I si el ministeri de mort, gravat  ab lletres sobre pedres, fou gloriós, de  
2Co 3,10  part no fou gloriós comparat  ab la glòria exceŀlent. 11 Perquè si lo  
2Co 3,12  tenint tal esperança vos parlam  ab molta confiança. 13 I no com Moisès,  
2Co 4,14  nos ressuscitarà també a nosaltres  ab Jesús, i ens colocarà ab vosaltres. 15  
2Co 4,14  nosaltres ab Jesús, i ens colocarà  ab vosaltres. 15 Perquè tot és per amor de 
2Co 5,Tit  de tots. Per ell som reconciliats  ab Déu. Los apòstols són sos ambaixadors.  
2Co 5,8  -nos del cos i estar presents  ab lo Senyor. 9 I per això nos esforçam, o 
2Co 5,16 coneguérem a Cristo segons la carn,  ab tot ara ja no el coneixem. 17 Per lo  
2Co 5,20  per Cristo que us reconcilieu  ab Déu. 21 Lo qual per nosaltres féu pecat 
2Co 6,Tit i avís als fiels de no mesclar-se  ab los infiels. 1 I així nosaltres, com a  
2Co 6,7  de veritat, en virtut de Déu,  ab les armes de la justícia, a dreta i  
2Co 6,14  14 No us uniu en lo mateix jou  ab los infiels. Perquè, quina participació 
2Co 6,14  quina participació té la justícia  ab la injustícia? I quina comunió té la  
2Co 6,14  I quina comunió té la llum  ab les tenebres? 15 O quina concòrdia té  
2Co 6,15  15 O quina concòrdia té Cristo  ab Belial? O quina part té lo fiel ab l’  
2Co 6,15  ab Belial? O quina part té lo fiel  ab l’infiel? 16 O quina consonància hi ha 
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2Co 7,3  cors per a morir i viure junt  ab vosaltres. 4 Gran confiança tinc envers 
2Co 7,6  als humils, nos ha consolat  ab la vinguda de Tito; 7 i no sols ab sa  
2Co 7,7  ab la vinguda de Tito; 7 i no sols  ab sa vinguda, sinó també ab lo consol que 
2Co 7,7 i no sols ab sa vinguda, sinó també  ab lo consol que tingué en vosaltres, al  
2Co 7,8  8 Perquè encara que jo us entristí  ab una carta, no m’arrepentesc, encara  
2Co 7,14  I si en alguna cosa m’he gloriat  ab ell de vosaltres, no m’avergonyesc;  
2Co 7,14  així també l’haver-nos gloriat  ab Tito ha resultat ser veritat. 15 I son  
2Co 7,15  tots vosaltres, de com lo rebéreu  ab temor i ab reverència. 16 Me regositjo, 
2Co 7,15  de com lo rebéreu ab temor i  ab reverència. 16 Me regositjo, doncs, de  
2Co 8,Tit  als corintis a què contribuesquen  ab grans almoines al socorro dels  
2Co 8,4  tingueren voluntat, 4 demanant  ab molts precs que rebéssem la gràcia i la 
2Co 8,8  qui mana, sinó per a experimentar  ab motiu de la solicitud d’altres la  
2Co 8,18 vosaltres. 18 I enviàrem també junt  ab ell lo germà l’alabança del qual està  
2Co 8,19  a company de nostra peregrinació  ab aquesta gràcia, ministrada per  
2Co 8,22  dels homes. 22 Enviàrem igualment  ab ells a nostre germà, a qui hem  
2Co 9,Tit  IX Continua la mateixa exhortació  ab noves raons, en les que dóna l’Apòstol 
2Co 9,Tit l’almoina i diu que s’ha de donar  ab alegria per a conseguir lo fruit d’  
2Co 9,4  que quan vinguen los de Macedònia  ab mi vos tròbien desprevinguts i tingam  
2Co 9,7  conforme se proposà en son cor, no  ab recança, ni com per força; perquè «Déu  
2Co 9,13  lliberalitat de vostra comunicació  ab ells i ab tothom. 14 I en ses oracions  
2Co 9,13  de vostra comunicació ab ells i  ab tothom. 14 I en ses oracions per  
2Co 10,Tit  la dels falsos apòstols, los quals  ab ses calúmnies impedien lo fruit de sa  
2Co 10,2  present feu que no tínguia d’usar  ab llibertat de la valentia que se m’  
2Co 10,9  penseu que jo us vull com aterrar  ab cartes. 10 Perquè les cartes, diuen  
2Co 10,12 -nos del número, o comparar-nos  ab alguns que s’alaben a si mateixos;  
2Co 10,12  per si mateixos, i comparant-se  ab si mateixos, no tenen enteniment algun. 
2Co 10,13  sinó segons la mida de la regla  ab què Déu nos ha midat, mida que arribà  
2Co 10,14 vosaltres. 14 Perquè no ens extenem  ab excés, com si no arribàssem a  
2Co 11,2  sofriu-me 2 perquè vos zelo  ab zel de Déu. Puix vos he desposat ab un  
2Co 11,2 ab zel de Déu. Puix vos he desposat  ab un espòs per a presentar-vos com a  
2Co 11,3  així com la serpent seduí a Eva  ab sa astúcia, no sien viciats vostres  
2Co 11,4  que no haveu abraçat, podríeu  ab raó sofrir-lo. 5 Mes jo suposo que no 
2Co 11,9  -vos a vosaltres. 9 I quan era  ab vosaltres i em trobí necessitat, a  
2Co 11,21  que altre tinga atreviment –parlo  ab imprudència–, també tinc jo atreviment. 
2Co 11,25 u; 25 tres vegades he estat assotat  ab vergues; una vegada, apedregat; tres  
2Co 12,18 vaig enviar? 18 Ho demaní a Tito, i  ab ell envií un germà. ¿Per ventura Tito  
2Co 12,18  de vosaltres? ¿No caminàrem  ab un mateix esperit i per unes mateixes  
2Co 12,19 19 ¿O pensau encara que ens escusam  ab vosaltres? Davant de Déu parlam en  
2Co 13,Tit  Capítol XIII Amenaça l’Apòstol  ab forts càstigs als que no s’haguessen  
2Co 13,Tit  no s’haguessen esmenat, i conclou  ab una exhortació general. 1 Mirau que  
2Co 13,4  si bé fou crucificat per flaquesa,  ab tot viu per virtut de Déu. Puix  
2Co 13,4  som també flacs en ell, mes viurem  ab ell per virtut de Déu en vosaltres. 5  
2Co 13,10  a què, present, no haja d’obrar  ab rigor, segons l’autoritat que em donà  
2Co 13,11  mateix ànimo, viviu en pau, i serà  ab vosaltres lo Déu de pau i caritat. 12  
2Co 13,12  12 Saludau-vos uns a altres  ab lo sant bes. Tots los sants vos  
2Co 13,13 i la comunió de l’Esperit Sant sia  ab tots vosaltres. Amén. Ga Inc Epístola  
Ga 1,2 morts, 2 i tots los germans que són  ab mi, a les iglésies de Galàcia. 3 Gràcia 
Ga 1,13 jo en altre temps en lo judaisme, i  ab quin excés perseguia jo la Iglésia de  
Ga 1,15  ventre de la meva mare i em cridà  ab sa gràcia, 16 per a revelar-me son  
Ga 1,16  aquell instant no m’aconsellí ni  ab la carn ni ab la sang, 17 ni vinguí a  
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Ga 1,16  no m’aconsellí ni ab la carn ni  ab la sang, 17 ni vinguí a Jerusalem a  
Ga 1,18 Jerusalem a veure a Pere, i estiguí  ab ell quinze dies; 19 mes no vegí a  
Ga 2,Tit  2,Tit Capítol II Sant Pau predica  ab valentia contra los falsos profetes i  
Ga 2,1  pugí altra vegada a Jerusalem  ab Bernabé, prenent ab mi també a Tito. 2  
Ga 2,1  a Jerusalem ab Bernabé, prenent  ab mi també a Tito. 2 I pugí per  
Ga 2,3  en va. 3 Mes ni Tito que era  ab mi, essent gentil, fou compeŀlit a  
Ga 2,12  alguns de part de Jaume, menjava  ab los gentils; emperò després que  
Ga 2,19  só mort a la Llei a fi de viure  ab Déu. Jo só clavat a la creu junt ab  
Ga 2,19 ab Déu. Jo só clavat a la creu junt  ab Cristo. 20 I no obstant, visc; mes no  
Ga 3,9  los que són de la fe seran beneïts  ab lo fiel Abraham. 10 Perquè tots quants  
Ga 3,15  testament, encara que sia d’home,  ab tal que sia confirmat, ningú l’anuŀla, 
Ga 4,13  13 Vosaltres sabeu que al principi  ab flaquesa de carn vos prediquí l’  
Ga 4,17  afecten zel per vosaltres, mes no  ab bon fi; ans bé vos volen excloure  
Ga 4,18  i no tan solament quan jo estic  ab vosaltres. 19 Ai, fillets meus!, per  
Ga 4,20  en vosaltres. 20 Voldria estar ara  ab vosaltres i canviar ma veu, puix estic  
Ga 4,25  la que està en esclavitud  ab sos fills. 26 Mes la Jerusalem que està 
Ga 4,30 lo fill de l’esclava no serà hereu  ab lo fill de la llibre.» 31 I així,  
Ga 4,31  de l’esclava, sinó de la llibre;  ab qual llibertat Cristo nos ha fet  
Ga 5,24 Cristo han crucificat la carn, junt  ab sos afectes i concupiscències. 25 Si  
Ga 6,1 que sou espirituals, amonestau-lo  ab esperit de mansuetud, considerant-te  
Ga 6,18  Senyor Jesucrist sia, germans,  ab vostre esperit. Amén. Ef Inc Epístola  
Ef 1,3  Jesucrist, lo qual nos ha beneït  ab tota benedicció espiritual en llocs  
Ef 1,8 de sa gràcia, 8 la qual ha derramat  ab abundància sobre nosaltres en tota  
Ef 1,13  havent cregut en ell fóreu sellats  ab lo sant Esperit de promesa, 14 lo qual  
Ef 2,4  per l’extremada caritat  ab què ens amà, 5 encara que érem morts  
Ef 2,5  los pecats, nos vivificà juntament  ab Cristo (per la gràcia del qual sou  
Ef 2,6 sou salvos) 6 i ens ressuscità junt  ab ell i ens féu sentar en los llocs  
Ef 2,16  pau, 16 i per a reconciliar-los  ab Déu als dos en un cos per la creu,  
Ef 3,18  18 així que pugau comprendre  ab tots los sants qual és l’amplària, i  
Ef 4,2  en la vocació a què sou cridats, 2  ab tota humilitat i mansuetud, ab  
Ef 4,2  2 ab tota humilitat i mansuetud,  ab paciència, suportant-vos uns a altres 
Ef 4,2  suportant-vos uns a altres  ab caritat, 3 procurant mantenir la unitat 
Ef 4,14  malignitat dels homes que enganyen  ab astúcia per introduir l’error. 15 Ans  
Ef 4,25  mentida, «parlau veritat cada qual  ab son proïsme», puix som membres los uns  
Ef 4,28  robava, ans bé trebàllia, obrant  ab ses mans lo que és bo, per a què tinga  
Ef 4,31  indignació, i clamor, i blasfèmia,  ab tota malícia; 32 ans bé siau benignes  
Ef 5,Tit  5,Tit Capítol V Exhorta als efesis  ab la imitació de Jesucrist, a què s’  
Ef 5,6  i de Déu. 6 No us deixeu enganyar  ab paraules vanes, perquè per això ve la  
Ef 5,7  7 No tingau, doncs, participació  ab ells. 8 Perquè en algun temps éreu  
Ef 5,11  accepte a Déu. 11 I no comuniqueu  ab les obres infructuoses de les tenebres, 
Ef 5,15 I així, mirau, germans, que camineu  ab circunspecció, no com uns necis, 16  
Ef 5,26  a santificar-la, purificant-la  ab lo baptisme de l’aigua ab la paraula  
Ef 5,26  -la ab lo baptisme de l’aigua  ab la paraula de vida, 27 per a presentar  
Ef 6,2 ta mare», que és lo primer manament  ab promesa: 3 «per a què et vaja bé i  
Ef 6,5 són vostres senyors segons la carn,  ab temor i tremolor, en simplicitat de  
Ef 6,9  I vosaltres, amos, feu això mateix  ab ells, abstenint-vos d’amenaces,  
Ef 6,14  doncs, ferms, cenyiu vostres lloms  ab veritat, i armats de la lloriga de la  
Ef 6,15  15 i vostres peus, calçats  ab la preparació de l’evangeli de pau. 16 
Ef 6,18  de Déu; 18 orant en tot temps  ab tota pregària i súplica en l’Esperit,  
Ef 6,18 l’Esperit, i vetllant en lo mateix  ab tota perseverància, i pregant per tots  
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Ef 6,19  i per a què puga obrir los llavis  ab confiança, per a fer conèixer lo  
Ef 6,20  en cadenes, per a què pàrlia  ab valentia d’ell, com jo dec parlar. 21  
Ef 6,23  cors. 23 Pau als germans i caritat  ab fe de part de Déu Pare i del Senyor  
Ef 6,24  Senyor Jesucrist. 24 La gràcia sia  ab tots los que amen a nostre Senyor  
Ef 6,24  que amen a nostre Senyor Jesucrist  ab sinceritat. Amén. Fl Inc Epístola de  
Fl 1,1  Cristo Jesús que estan en Filipi,  ab los bisbes i diaques: 2 gràcia a  
Fl 1,4  de vosaltres, 4 pregant sempre  ab goig per tots vosaltres en totes mes  
Fl 1,20  ninguna cosa seré confós, ans bé,  ab entera confiança, com sempre també serà 
Fl 1,23 ser deslligat de la carn i d’estar  ab Cristo, lo que és molt millor. 24 Ab  
Fl 1,25  sé que permaneixeré i continuaré  ab tots vosaltres, per a profit vostre i  
Fl 2,Tit  a la humilitat i a l’obediència  ab l’exemple de Jesucrist. Recomana i  
Fl 2,3  tema, ni per vanaglòria, sinó que  ab humilitat d’esperit considéria cada  
Fl 2,12  fóreu sempre obedients, treballau  ab temor i tremolant en l’obra de vostra  
Fl 2,17  me’n regositjo i me’n congratulo  ab tots vosaltres. 18 I d’això mateix  
Fl 2,18  ’s vosaltres i congratulau-vos  ab mi. 19 I espero en lo Senyor Jesús que  
Fl 2,20  ningú posseït d’igual ànimo, qui  ab un afecte sincer s’interèssia tant per 
Fl 2,22 respecte de son pare, ell ha servit  ab mi en l’evangeli. 23 A ell, doncs,  
Fl 2,29  tristesa. 29 Rebeu-lo, doncs,  ab tota alegria en lo Senyor i ab l’honor 
Fl 2,29  ab tota alegria en lo Senyor i  ab l’honor degut a semblants persones. 30 
Fl 3,8  ho he perdut i ho conto com fems  ab tal que guànyia a Cristo 9 i sia trobat 
Fl 3,21  cos gloriós, segons aquell poder  ab què pot subjectar també a si totes les  
Fl 4,3  ajúdies a aquelles que treballaren  ab mi en l’evangeli, ab Climent i ab los  
Fl 4,3  treballaren ab mi en l’evangeli,  ab Climent i ab los demés que m’ajudaren, 
Fl 4,3  ab mi en l’evangeli, ab Climent i  ab los demés que m’ajudaren, los noms  
Fl 4,6  alguna; ans bé en totes les coses,  ab pregàries i súpliques, ab acció de  
Fl 4,6  coses, ab pregàries i súpliques,  ab acció de gràcies, sien presentades a  
Fl 4,9  això feu; i el Déu de la pau serà  ab vosaltres. 10 M’he regositjat sobre  
Fl 4,15 Macedònia, ninguna iglésia comunicà  ab mi respecte de donar i rebre, sinó  
Fl 4,22  Jesús. 22 Los germans que estan  ab mi vos saluden. Vos saluden tots los  
Fl 4,23  de nostre Senyor Jesucrist sia  ab tots vosaltres. Amén. Col Inc Epístola 
Col 1,11  coneixement de Déu, 11 fortificats  ab tota virtut, segons lo poder de sa  
Col 1,11  en tota paciència i longanimitat,  ab goig, 12 donant gràcies a Déu lo Pare  
Col 1,22 de cor per les males obres, 22 ara,  ab tot, vos ha reconciliat en lo cos de sa 
Col 1,29  segons sa eficàcia que obra en mi  ab poder. 2,Tit Capítol II Exhorta als  
Col 2,4 perquè no sia que algú vos engànyia  ab paraules sutils. 5 Perquè encara que  
Col 2,5  estic ausent en la carn, mes estic  ab vosaltres ab l’esperit, gosant-me i  
Col 2,5  en la carn, mes estic ab vosaltres  ab l’esperit, gosant-me i contemplant  
Col 2,7  com haveu après, creixent en ella  ab accions de gràcies. 8 Estau alerta per  
Col 2,8 alerta per a què ningú vos engànyia  ab filosofies i sofismes vans, segons la  
Col 2,11  11 en qui estau també circumcidats  ab la circumcisió no feta de mà,  
Col 2,11  lo cos dels pecats de la carn  ab la circumcisió de Cristo; 12 essent  
Col 2,12  12 essent sepultats juntament  ab ell en lo baptisme, en lo que  
Col 2,13 vostra carn, vos vivificà juntament  ab ell, perdonant-vos tots los pecats;  
Col 2,19  ànimo carnal, 19 i no estant unit  ab lo cap, del qual tot lo cos, sustentat  
Col 2,20  20 Per consegüent, si sou morts  ab Cristo als elements d’aquest món, per  
Col 3,1  1 Si haveu, doncs, ressuscitat  ab Cristo, cercau les coses que són de  
Col 3,3  ja, i vostra vida està escondida  ab Cristo en Déu. 4 Quan Cristo, que és  
Col 3,4 llavors també vosaltres apareixereu  ab ell en glòria. 5 Per lo tant,  
Col 3,9  us haveu despullat de l’home vell  ab sos fets 10 i us haveu vestit lo nou,  
Col 3,16 amonestant-vos los uns als altres  ab salms, himnes i càntics espirituals,  
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Col 3,16  espirituals, cantant de cor a Déu  ab gràcia. 17 I qualsevol cosa que façau,  
Col 3,19  a vostres mullers i no les tracteu  ab asperesa. 20 Fills, obeïu a vostres  
Col 3,22  com per a agradar als homes, sinó  ab simplicitat de cor i temor de Déu. 23  
Col 4,2  en l’oració, vetllant en ella  ab acció de gràcies. 3 Orant juntament per 
Col 4,5  que dec parlar-ne. 5 Caminau  ab sabiduria envers aquells que estan  
Col 4,6  vostra conversació assaborada  ab gràcia i sal, per a què sapiau com  
Col 4,9  consòlia vostres cors, 9 juntament  ab Onèssim, mon caríssim i fiel germà, lo  
Col 4,18 cúmplies.» 18 Salutació de mi, Pau,  ab ma pròpia mà. Recordau-vos de mes  
Col 4,18 -vos de mes cadenes. La gràcia sia  ab vosaltres. Amén. 1Te Inc Epístola  
1Te 1,6  paraula enmig de molta tribulació,  ab goig de l’Esperit Sant. 7 De manera  
1Te 2,Tit  la llibertat, desinterès i zel  ab què els predicà l’evangeli i també l’ 
1Te 2,2 a predicar-vos l’evangeli de Déu  ab gran solicitud. 3 Perquè nostra  
1Te 2,3  fou d’error, ni d’immundícia, ni  ab engany, 4 sinó que així com fórem  
1Te 2,8 apassionats a vosaltres, desitjàvem  ab ànsia, no sols fer-vos participants  
1Te 2,17  més abundantment veure vostra cara  ab gran desig. 18 Per lo qual volguérem  
1Te 3,4  4 Perquè quan encara érem  ab vosaltres, ja us prediguérem que havíem 
1Te 3,9  Déu per vosaltres, per tot lo goig  ab què ens regositjam, per amor de  
1Te 3,10  Déu, 10 pregant-li nit i dia  ab lo major ardor, que pugam veure vostra  
1Te 3,13  quan vinga nostre Senyor Jesucrist  ab tots los sants. Amén. 4,Tit Capítol IV  
1Te 4,5  vas en santificació i honra, 5 no  ab afecte de concupiscència, com los  
1Te 4,10  10 I en veritat vosaltres ho feu  ab tots los germans que hi ha en tota la  
1Te 4,11  més i més, 11 i que procureu viure  ab sossego, i que us ocupeu en vostres  
1Te 4,14  ressuscità, així també Déu portarà  ab Jesús a aquells que dormiren en ell. 15 
1Te 4,16  dormen. 16 Perquè el mateix Senyor  ab mandato, i ab veu de l’arcàngel, i ab  
1Te 4,16  el mateix Senyor ab mandato, i  ab veu de l’arcàngel, i ab trompeta de  
1Te 4,16 mandato, i ab veu de l’arcàngel, i  ab trompeta de Déu, baixarà del cel, i els 
1Te 4,17  aquí, serem arrebatats juntament  ab ells en los núvols a rebre a Cristo en  
1Te 4,17  aires, i així estarem per a sempre  ab lo Senyor. 18 Per lo tant, consolau-  
1Te 4,18  consolau-vos los uns als altres  ab aquestes paraules. 5,Tit Capítol V Los  
1Te 5,Tit  Los exhorta a preparar-se  ab bones obres i els demana, per últim,  
1Te 5,8  som del dia, vivim sobris, vestits  ab la lloriga de la fe i de la caritat, i  
1Te 5,10  sia que dormim, viscam juntament  ab ell. 11 Per lo tant, consolau’s  
1Te 5,13 de caritat per sa obra, i teniu pau  ab ells. 14 Vos pregam també, germans, que 
1Te 5,14  als flacs, i que siau soferts  ab tots. 15 Mirau que ningú tórnia a altre 
1Te 5,26  26 Saludau a tots los germans  ab bes sant. 27 Vos conjuro per lo Senyor  
1Te 5,28  de nostre Senyor Jesucrist sia  ab vosaltres. Amén. 2Te Inc Epístola  
2Te 1,7  sou atribolats, descans, juntament  ab nosaltres, quan lo Senyor Jesús  
2Te 1,7  lo Senyor Jesús apareixerà del cel  ab los àngels de son poder, 8 en flames de 
2Te 1,11  plaer de sa bondat i l’obra de fe  ab son poder, 12 per a què sia glorificat  
2Te 2,1  Jesucrist, i de nostra reunió  ab ell, 2 que no us aparteu fàcilment de  
2Te 2,5  us recordau que quan jo era encara  ab vosaltres vos deia aquestes coses? 6 I  
2Te 2,8  a qui lo Senyor Jesús consumirà  ab l’alè de sa boca, i el destruirà ab lo 
2Te 2,8  l’alè de sa boca, i el destruirà  ab lo resplendor de sa vinguda. 9 A ell,  
2Te 2,9  qual és segons l’obra de Satanàs  ab tot poder, i senyals, i ab meravelles  
2Te 2,9  Satanàs ab tot poder, i senyals, i  ab meravelles de mentida, 10 i ab tota  
2Te 2,10  i ab meravelles de mentida, 10 i  ab tota seducció d’iniquitat en aquells  
2Te 3,5 cors en l’amor de Déu i en esperar  ab paciència a Cristo. 6 Emperò vos  
2Te 3,8  pa de grat a costa de ningú, sinó  ab treball i fatiga, treballant de nit i  
2Te 3,10  10 Perquè fins quan estàvem  ab vosaltres vos intimàvem açò: Que el que 
2Te 3,14  -lo, i no tingau comunicació  ab ell a fi de que s’avergonyesca. 15 Ab  
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2Te 3,16  i en totes parts. Lo Senyor sia  ab tots vosaltres. 17 La salutació de mi,  
2Te 3,17  17 La salutació de mi, Pau,  ab ma pròpia mà, que és lo senyal en cada  
2Te 3,18  de nostre Senyor Jesucrist sia  ab tots vosaltres. Amén. 1Tm Inc Epístola 
1Tm 1,14  Senyor sobreabundà en gran manera  ab la fe i caritat que és en Cristo Jesús. 
1Tm 2,9  honestament, i adornant-se  ab modèstia i simplicitat, i no ab los  
1Tm 2,9  se ab modèstia i simplicitat, i no  ab los cabells rissats, o ab or, o perles, 
1Tm 2,9  i no ab los cabells rissats, o  ab or, o perles, o vestits costosos, 10  
1Tm 2,10  dones que fan professió de pietat,  ab bones obres. 11 Aprenga la dona en  
1Tm 2,11  11 Aprenga la dona en silenci  ab tota sumissió. 12 Emperò jo no permeto  
1Tm 2,15  en fe, i caritat, i santedat,  ab modèstia. 3,Tit Capítol III Descriu com 
1Tm 3,4  que tinga sos fills en subjecció  ab tota honestedat. 5 Puix lo qui no sap  
1Tm 4,2 i a doctrines de diables; 2 mentint  ab hipocresia i tenint sa consciència  
1Tm 4,3  viandes que Déu crià a fi de que  ab acció de gràcies participassen d’elles 
1Tm 4,4 rebutjar res de lo que es participa  ab acció de gràcies, 5 perquè se santifica 
1Tm 4,6  bon ministre de Jesucrist, criat  ab les paraules de la fe i de la bona  
1Tm 4,14 lo qual se t’ha donat per profecia  ab la imposició de mans dels presbíteros.  
1Tm 5,Tit  a Timoteu com ha de portar-se  ab los fiels de totes edats. Com han de  
1Tm 5,2 mares; a les joves, com a germanes,  ab tota puresa. 3 Honra a les viudes que  
1Tm 5,17  que governen bé sien recompensats  ab doble honor, especialment los que  
1Tm 5,21  aquestes coses, no fent res  ab parcialitat. 22 No impòsies de lleuger  
1Tm 6,6  aparta-te’n. 6 Emperò la pietat  ab contentament és un gran guany. 7 Perquè 
1Tm 6,8  portar-nos-en res. 8 I tenint  ab què alimentar-nos i cobrir-nos,  
1Tm 6,8 nos i cobrir-nos, contentem-nos  ab això. 9 Puix los que volen fer-se  
1Tm 6,10  arrel de tots mals és l’avarícia,  ab la codícia de la qual alguns se  
1Tm 6,21  desviaren de la fe. La gràcia sia  ab tu. Amén. 2Tm Inc Epístola segona de  
2Tm 1,Tit  I Exhorta a Timoteu a predicar  ab valentia l’evangeli per a manifestar  
2Tm 1,3  qui servesc des de mos antepassats  ab consciència pura, de que sens cessar me 
2Tm 1,9  Déu, 9 que ens ha salvat i cridat  ab una santa vocació, no segons nostres  
2Tm 1,17  ans bé quan vingué a Roma me cercà  ab gran diligència i m’encontrà. 18 Vulla 
2Tm 2,Tit Timoteu de la fortalesa i prudència  ab què deu ensenyar les coses de la fe i  
2Tm 2,10  la salut que és en Cristo Jesús  ab la glòria celestial. 11 Fiel paraula,  
2Tm 2,11  perquè: «Si nosaltres som morts  ab ell, viurem també ab ell. 12 Si patim,  
2Tm 2,11  som morts ab ell, viurem també  ab ell. 12 Si patim, regnarem també ab  
2Tm 2,12 ab ell. 12 Si patim, regnarem també  ab ell. Si nosaltres lo negam, ell també  
2Tm 2,22  l’esperança, la caritat i la pau  ab aquells que invoquen al Senyor ab un  
2Tm 2,22  ab aquells que invoquen al Senyor  ab un cor pur. 23 Les qüestions nècies i  
2Tm 2,24 no li convé altercar, sinó ser mans  ab tothom, apte per a ensenyar, sofert, 25 
2Tm 2,25  a ensenyar, sofert, 25 corretgint  ab suavitat als que resisteixen la  
2Tm 4,Tit  cerca lo fi de sa vida. I conclou  ab les salutacions acostumades. 1 Te  
2Tm 4,2  de temps; reprèn, prega, amonesta  ab tota paciència i doctrina. 3 Perquè  
2Tm 4,11  a Dalmàcia. 11 Solament Lluc està  ab mi. Pren a Marc i porta’l ab tu, puix  
2Tm 4,11  està ab mi. Pren a Marc i porta’l  ab tu, puix m’és útil per al ministeri.  
2Tm 4,22 germans. 22 Lo Senyor Jesucrist sia  ab ton esperit. La gràcia sia ab  
2Tm 4,22  sia ab ton esperit. La gràcia sia  ab vosaltres. Amén. Tt Inc Epístola de l’ 
Tt 1,13 verdader. Per lo tant, reprèn-los  ab duresa, per a què sien sans en la fe,  
Tt 1,16  conèixer a Déu, emperò lo neguen  ab los fets, essent abominables i  
Tt 2,Tit  a Tito com s’ha de portar  ab los fiels de tots estats, sexos, edats  
Tt 2,15  aquestes coses, exhorta i reprèn  ab tota autoritat. No et despreciï ningú.  
Tt 3,13  allí l’hivern. 13 Envia endavant  ab diligència a Zenas, doctor de la Llei,  
Tt 3,15  15 Te saluden tots los que estan  ab mi. Saluda tu als que ens amen en la  
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Tt 3,15 amen en la fe. La gràcia de Déu sia  ab tots vosaltres. Amén. Flm Inc Epístola 
Flm Tit  sant Pau a Filèmon Tit Li demana  ab l’eloqüència divina de la caritat que  
Flm Tit  de la caritat que es reconciliï  ab Onèsim, son esclau fugitiu, ja cristià  
Flm 13  pròpies. 13 Jo el volia detenir  ab mi, per a què em servís en lloc teu  
Flm 23 23 Te saluda Epafras, que està pres  ab mi per Jesucrist, Flm 24 Marc,  
Flm 25  de nostre Senyor Jesucrist sia  ab vostre esperit. Amén. He Inc Epístola  
He 1,9  per això Déu, ton Déu, t’ha ungit  ab oli d’alegria sobre tos companys. 10 I 
He 2,Tit  de la Llei nova seran castigats  ab major rigor. Glòria del Fill de Déu fet 
He 2,4 confirmant-la Déu al mateix temps  ab senyals i meravelles i ab vàrios  
He 2,4  temps ab senyals i meravelles i  ab vàrios miracles, i ab dons de l’  
He 2,4  meravelles i ab vàrios miracles, i  ab dons de l’Esperit Sant, segons sa  
He 3,6  casa; la qual casa som nosaltres,  ab tal que mantingam ferma la confiança i  
He 3,14  som fets participants de Cristo,  ab tal que conservem ferm fins al fi lo  
He 4,16  pecat. 16 Acerquem-nos, doncs,  ab confiança al trono de gràcia, per a què 
He 5,7  hagué ofert plegàries i súpliques,  ab gran clamor i llàgrimes, a aquell que  
He 6,15  15 I així, després d’haver sofert  ab paciència, conseguí la promesa. 16  
He 6,17  de son consell, lo confirmà  ab jurament, 18 a fi de que per dues coses 
He 7,Tit  segons l’ordre de Melquisedec, i  ab son sacerdoci, que és etern, queda  
He 7,21  sens jurament; 21 emperò aquest,  ab jurament per aquell que li digué a ell: 
He 8,9  al pacte (testament) que fiu  ab sos pares en lo dia en què els prenguí  
He 8,10 és lo pacte (testament) que jo faré  ab la casa d’Israel, després d’aquells  
He 9,8 los errors del poble, 8 significant  ab això l’Esperit Sant que el camí del  
He 9,19  la sang de vedells i de crestats  ab aigua, i llana carmesina, i un hisop, i 
He 9,21  ordenat.» 21 I així mateix aspergí  ab sang lo tabernacle i tots los vasos del 
He 9,22  segons la Llei, se purifiquen  ab sang, i sens efusió de sang no hi ha  
He 9,23 coses celestials fossen purificades  ab aquestes coses; mes les coses mateixes  
He 9,23  mes les coses mateixes celestials,  ab sacrificis millors que estos. 24 Perquè 
He 9,25  entra cada any en lo santuari  ab sang d’altre. 26 D’altra manera li  
He 9,26 lo fi del món per a traure lo pecat  ab lo sacrifici de si mateix. 27 I així  
He 10,1  imatge de les coses, jamai pot,  ab aquells sacrificis que ells oferien  
He 10,4  any. 4 Perquè és impossible que  ab sang de toros i de crestats se tràguien 
He 10,14  per peanya de sos peus. 14 Perquè  ab una sola oferta féu perfets per a  
He 10,16 és lo pacte (testament) que jo faré  ab ells després d’aquells dies”, diu lo  
He 10,22  de Déu, 22 acerquem-nos a ell  ab cor verdader, ab fe complerta,  
He 10,22  -nos a ell ab cor verdader,  ab fe complerta, purificats los cors d’  
He 10,22  mala i rentats los cossos  ab aigua pura. 23 Conservem immoble la  
He 10,28 la Llei de Moisès, sent-li provat  ab dos o tres testimonis, mor sens  
He 10,33  d’afliccions. 33 Per una part,  ab oprobis i tribulacions servíreu d’  
He 10,34  estaven entre cadenes i sofríreu  ab alegria la rapinya de vostres béns,  
He 11,9  estranya, habitant en barraques  ab Isaac i Jacob, cohereus de la mateixa  
He 11,25  25 preferint ans bé ser afligit  ab lo poble de Déu que gosar los plaers  
He 11,31 Rahab, prostituta, no fou destruïda  ab los incrèduls, rebent als espies en  
He 12,Tit  12,Tit Capítol XII Los exhorta,  ab l’exemple de Jesucrist, a sofrir ab  
He 12,Tit  l’exemple de Jesucrist, a sofrir  ab fortalesa les afliccions i a ser  
He 12,1  pecat que ens té rodejats, correm  ab paciència la carrera que ens està  
He 12,5  d’aquella consolació que parla  ab vosaltres com a fills dient: «Fill meu, 
He 12,9  que ens corretgiren, i els miràvem  ab respecte, ¿no obeirem molt més al Pare  
He 12,13 enflaquits; 13 i donau passos drets  ab vostres peus», a fi de que lo qui és  
He 12,14  ans bé sia curat. 14 Seguiu la pau  ab tots i la santedat, sens la qual ningú  
He 12,17  encara que ell ho solicità  ab llàgrimes. 18 Perquè vosaltres no us  
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He 12,28  la que agradant a Déu, lo servim  ab sant temor i reverència. 29 Perquè  
He 13,Tit  castedat, i a la conformitat  ab la voluntat de Déu. 1 Continuï entre  
He 13,3  com si vosaltres fósseu presos  ab ells, i dels afligits, com si vosaltres 
He 13,5  sens avarícia, contentant-vos  ab lo present, perquè ell digué: «No et  
He 13,6  6 de manera que pugam dir  ab confiança: «Lo Senyor és mon ajuda; no  
He 13,9 perquè és molt bo fortificar lo cor  ab la gràcia, no ab viandes, que no  
He 13,9  fortificar lo cor ab la gràcia, no  ab viandes, que no aprofiten als que van  
He 13,16  I no olvideu lo fer bé i comunicar  ab altres vostres béns, puix Déu s’agrada 
He 13,17  ànimes; per a què fassen això  ab goig i no gemegant, perquè això no és  
He 13,23  germà Timoteu està en llibertat,  ab qui, si jo vingués prompte, aniré a  
He 13,25 germans d’Itàlia. 25 Sia la gràcia  ab tots vosaltres. Amén. Jm Inc Epístola  
Jm 1,6  serà donada. 6 Emperò demània-la  ab fe, sens titubejar en res, perquè lo  
Jm 1,11  Perquè així com a l’eixir lo sol  ab ardor se seca l’herba, i cau sa flor,  
Jm 1,18 sa pròpia voluntat nos ha engendrat  ab la paraula de veritat, per a què  
Jm 1,21  i abundància de malícia, rebeu  ab mansuetud la paraula que ha estat  
Jm 2,2  algun baró, portant anell d’or,  ab vestidura preciosa, i entràs també un  
Jm 2,2  preciosa, i entràs també un pobre  ab un mal vestit, 3 i atenent al que ve  
Jm 2,6  pobre. ¿No us oprimeixen los rics  ab sa prepotència i no us arrastren als  
Jm 3,4  impelides per vents impetuosos,  ab un petit timó se giren allà a on vol lo 
Jm 3,9 9 Ab ella beneïm a Déu i al Pare, i  ab ella maleïm als homes que foren fets a  
Jm 4,2 desigs; pledejau i feu la guerra, i  ab tot no alcançau, perquè no demanau. 3  
Jm 4,5  que habita en vosaltres cobdícia  ab enveja»? 6 Emperò ell dóna major  
Jm 5,7  preciós de la terra, i l’aguarda  ab molta paciència fins a rebre la pluja  
Jm 5,8  8 Esperau, doncs, també vosaltres  ab paciència, i fortificau vostres cors,  
Jm 5,14  i préguien sobre ell, ungint-lo  ab oli en nom del Senyor. 15 I l’oració  
1Pe 1,Tit  -los que han estat redimits  ab la sang de Jesucrist. 1 Pere, apòstol  
1Pe 1,2  per a obeir i ser aspergits  ab la sang de Jesucrist: gràcia i pau vos  
1Pe 1,7 or pereixedor (lo qual és acrisolat  ab foc), sia trobada en alabança, i honra, 
1Pe 1,8 ’l; i creent en ell vos regositjau  ab goig inefable i ple de glòria, 9  
1Pe 1,10  salvació inquiriren i indagaren  ab diligència los profetes que vaticinaren 
1Pe 1,14  obedients, no conformant-vos  ab los desigs que abans teníeu en vostra  
1Pe 1,18  (que rebéreu de vostres pares), no  ab or ni plata, que són coses  
1Pe 1,19 que són coses corruptibles, 19 sinó  ab la preciosa sang de Cristo, com d’un  
1Pe 1,22 -vos uns als altres fervorosament  ab un cor pur. 23 Ja que haveu renascut,  
1Pe 2,2  llet pura de la paraula, per a què  ab ella crescau en salut, 3 si és que  
1Pe 2,18  Sirvents, siau obedients als amos  ab tot temor, no tan sols als bons i  
1Pe 2,20  per vostres faltes, ho preneu  ab paciència? Emperò, si fent bé sofriu ab 
1Pe 2,20  Emperò, si fent bé sofriu  ab paciència, aqueixa és gràcia davant de  
1Pe 3,7  7 Així mateix, marits, cohabitau  ab elles segons ciència, donant honra a la 
1Pe 3,7 més flac, i com a cohereves que són  ab vosaltres de la gràcia de la vida, per  
1Pe 3,16  que és en vosaltres. 16 Mes  ab mansuetud i temor, tenint bona  
1Pe 4,9  9 Practicant l’hospitalitat uns  ab altres sens murmurar. 10 Cada qual  
1Pe 4,13  per a què vos regositgeu també  ab goig en l’aparició de sa glòria. 14 Si 
1Pe 5,Tit  de la Iglésia que govèrnien  ab moderació. Encarrega als joves l’  
1Pe 5,13  en Babilònia, juntament elegida  ab vosaltres, i mon fill Marc. 14 Saludau  
1Pe 5,14 14 Saludau-vos los uns als altres  ab bes de caritat. Sia pau a tots  
2Pe 1,1  als que alcançaren igual fe  ab nosaltres per medi de la justícia de  
2Pe 1,13 aquest tabernacle, l’excitar-vos  ab amonestacions; 14 estant cert de que  
2Pe 1,18 cel l’oírem nosaltres quan estàvem  ab ell en la muntanya santa. 19 I encara  
2Pe 2,3  3 I per medi de l’avarícia,  ab paraules fingides, faran tràfic de  
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2Pe 2,8 aturmentava cada dia sa ànima justa  ab les obres detestables d’ells; 9 lo  
2Pe 2,13 sos errors mentres estan en convits  ab vosaltres, 14 tenint los ulls plens d’ 
2Pe 2,14  i de pecat incessant, atraent  ab halagos les ànimes inconstants, i  
2Pe 3,1 les dos avivar vostre ànimo senzill  ab amonestacions, 2 per a què tingau  
2Pe 3,9  com alguns pensen, sinó que espera  ab paciència per amor de vosaltres, no  
2Pe 3,10  en lo qual passaran los cels  ab gran soroll, i els elements se  
2Pe 3,10  i els elements se derritiran  ab lo calor, i la terra i les obres que hi 
2Pe 3,12 disolts, i els elements seran fosos  ab l’ardor del foc? 13 No obstant això,  
1Jn 1,1  lo que oiguérem, lo que vegérem  ab nostres ulls, lo que miràrem i palparen 
1Jn 1,3  què tingau també vosaltres comunió  ab nosaltres, i nostra comunió certament  
1Jn 1,3  i nostra comunió certament és  ab lo Pare i son Fill Jesucrist. 4 I us  
1Jn 1,6  6 Si diguéssem que tenim comunió  ab ell i caminam en tenebres, mentim i no  
1Jn 2,1 algú pecàs, tenim per advocat, junt  ab lo Pare, a Jesucrist, lo just. 2 I ell  
1Jn 2,19  haurien certament permanescut  ab nosaltres; emperò per a què es veja  
1Jn 4,17 fou perfeccionada la caritat de Déu  ab nosaltres, per a què tinguéssem  
2Jn 2  en nosaltres i que estarà sempre  ab nosaltres. 3 Gràcia sia ab vosaltres,  
2Jn 3  sempre ab nosaltres. 3 Gràcia sia  ab vosaltres, misericòrdia i pau de Déu  
2Jn 12  escriure-us, no ho he volgut fer  ab paper i tinta, perquè espero anar a  
3Jn 5  la veritat. 5 Caríssim, te portes  ab fidelitat en tot lo que fas ab los  
3Jn 5  ab fidelitat en tot lo que fas  ab los germans, i particularment ab los  
3Jn 5  ab los germans, i particularment  ab los pelegrins, 6 los quals han donat  
3Jn 13  ’t, emperò no ho he volgut fer  ab tinta i ab ploma, 14 puix espero veure  
3Jn 13  no ho he volgut fer ab tinta i  ab ploma, 14 puix espero veure’t en breu, 
3Jn 14  i parlarem boca a boca. Sia pau  ab tu. Te saluden los amics. Saluda a  
Jud 2  i pau, i caritat complerta sia  ab vosaltres. 3 Caríssims, desitjant jo ab 
Jud 3  3 Caríssims, desitjant jo  ab ànsia escriure-us acerca vostra comú  
Jud 4  sants. 4 Perquè s’han introduït  ab dissimulo certs homes impios que d’  
Jud 6  pròpia habitació, los té reservats  ab cadenes eternes en tenebres per al  
Jud 9  Quan l’arcàngel Miquel, disputant  ab lo diable, altercava sobre el cos de  
Jud 23  diferència. 23 I salvau a altres  ab temor, arrebatant-los del foc,  
Ap 1,5  amà i ens rentà de nostres pecats  ab sa pròpia sang, 6 i ens ha fet reis i  
Ap 1,7  sigles. Amén. 7 Veus aquí que ve  ab núvols, i el veurà tot ull, i els que  
Ap 1,12  per a veure la veu del que parlava  ab mi. I girat, vegí set candeleros d’or; 
Ap 1,13  llarga i cenyit en los pits  ab una cinta d’or. 14 I son cap i sos  
Ap 2,16  promptament, i pelearé contra ells  ab l’espasa de ma boca. 17 »Lo qui té  
Ap 2,22  en un llit, i els que adultérien  ab ella se veuran en gran tribulació, a  
Ap 2,27  les nacions, 27 i les governarà  ab vara de ferro, i com vasos de terra  
Ap 3,4  ses vestidures, los quals aniran  ab mi en vestidures blanques, perquè són  
Ap 3,5  5 »Lo que vència serà vestit  ab vestidures blanques, i jo no esborraré  
Ap 3,18  de ta desnuesa; i ungeix tos ulls  ab coŀliri, per a què veges. 19 »A tots  
Ap 3,20  la porta, entraré a ell i soparé  ab ell, i ell ab mi. 21 »Al que vència, li 
Ap 3,20  a ell i soparé ab ell, i ell  ab mi. 21 »Al que vència, li concediré  
Ap 3,21  vència, li concediré sentar-se  ab mi en lo meu trono; així com jo també  
Ap 3,21  jo també he vençut i estic sentat  ab mon Pare en son trono. 22 »Lo qui té  
Ap 4,1  era com de trompeta que parlava  ab mi dient: –Puja aquí i et mostraré les  
Ap 4,4 -quatre ancians assentats, vestits  ab robes blanques, i en sos caps, corones  
Ap 5,Tit  ningú podia obrir lo llibre tancat  ab set sellos, l’obrí l’Anyell de Déu,  
Ap 5,1  escrit per dins i per fora, sellat  ab set sellos. 2 I vegí un àngel fort que  
Ap 5,9  i ens haveu redimit per a Déu,  ab vostra sang, de tota tribu, i llengua,  
Ap 6,1  un dels quatres animals deia, com  ab veu de tro: –Vine, i veuràs. 2 I mirí,  
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Ap 6,8 quarta part de la terra per a matar  ab espasa, ab fam, i ab mortaldat, i ab  
Ap 6,8  de la terra per a matar ab espasa,  ab fam, i ab mortaldat, i ab bèsties de la 
Ap 6,8  per a matar ab espasa, ab fam, i  ab mortaldat, i ab bèsties de la terra. 9  
Ap 6,8  espasa, ab fam, i ab mortaldat, i  ab bèsties de la terra. 9 I quan hagué  
Ap 7,9  coberts de vestidures blanques i  ab palmes en ses mans. 10 I clamaven en  
Ap 7,13  digué: –Aquestos que estan coberts  ab vestidures blanques, qui són?, i d’a  
Ap 7,14  ses robes, i les blanquejaren  ab la sang de l’Anyell. 15 Per això estan 
Ap 8,Tit setè sello, s’apareixen set àngels  ab set trompetes. Toquen los quatre  
Ap 8,3  molts encens perquè els oferís  ab les oracions de tots los sants sobre l’ 
Ap 8,4  de Déu. 4 I el fum dels encens,  ab les oracions dels sants, pujà de la mà  
Ap 8,7  i vingué calamarsa i foc barrejat  ab sang, lo qual caigué sobre la terra, i  
Ap 9,2 forn, i s’obscurí lo sol i l’aire  ab lo fum del pou. 3 I del fum del pou  
Ap 9,19  als serpents, que tenen cap, i  ab elles fan dany. 20 I els altres homes  
Ap 9,20 no foren morts d’aquestes plagues,  ab tot no s’arrepentiren de les obres de  
Ap 10,Tit un altre àngel rodejat d’un núvol,  ab un llibre en la mà. Aquest àngel  
Ap 10,8  del cel, que parlava altra vegada  ab mi i deia: –Vés i pren lo llibre obert  
Ap 11,6 les en sang, i per a ferir la terra  ab tota mena de plagues tan sovint com  
Ap 11,13  la desena part de la ciutat; i  ab lo terratrèmol foren morts dels homes  
Ap 12,2  2 I estant prenyada, clamava  ab dolors de part i sofria dolors de  
Ap 12,5 havia de governar totes les nacions  ab vara de ferro; i son fill fou arrebatat 
Ap 12,9  terra, i sos àngels foren llançats  ab ell. 10 I oiguí un clamor en lo cel que 
Ap 12,11  per la sang de l’Anyell, i  ab la paraula de son testimoni, i ells no  
Ap 12,12  el diable ha baixat a vosaltres  ab gran còlera, perquè sap que té poc  
Ap 13,Tit  de set caps i deu banyes,  ab deu corones, ix del mar i blasfema  
Ap 13,Tit  S’alça en la terra altra bèstia  ab dos banyes, que dóna vigor a la  
Ap 13,4  a la bèstia? Qui podrà batallar  ab ella? 5 I li fou donada boca ab què  
Ap 13,5  ab ella? 5 I li fou donada boca  ab què parlava grans coses i blasfèmies, i 
Ap 13,6  -dos mesos. 6 I obrí sa boca  ab blasfèmies contra Déu, per a blasfemar  
Ap 13,14 I enganyà als habitants de la terra  ab los prodigis que se li permetien fer  
Ap 14,1  en peus sobre la muntanya Sion, i  ab ell cent i quaranta-quatre mil que  
Ap 14,4  són los que no se contaminaren  ab dones, perquè són verges. Aquestos  
Ap 14,10 de sa indignació, i serà aturmentat  ab foc i sofre davant dels sants àngels i  
Ap 15,2  com una mar de cristall barrejat  ab foc, i als que venceren la bèstia i sa  
Ap 16,8 i li fou donat l’abrasar als homes  ab ardor i foc. 9 I s’abrasaren los homes 
Ap 16,9  i foc. 9 I s’abrasaren los homes  ab gran ardor i blasfemaren lo nom de Déu, 
Ap 17,Tit  ço és, Babilònia, que s’embriagà  ab la sang dels màrtirs i es vegé sentada  
Ap 17,2 està sentada sobre moltes aigües, 2  ab qui cometeren fornicació los reis de la 
Ap 17,2  los habitants de la terra  ab lo vi de sa prostitució. 3 I m’  
Ap 17,8  vegen la bèstia que era i no és, i  ab tot és. 9 I aquí està lo sentit que té  
Ap 17,14 i el Rei dels reis; i els que estan  ab ell són cridats, escollits i fiels. 15  
Ap 17,16  ses carns, i a ella la cremaran  ab foc. 17 Perquè Déu ha posat en sos cors 
Ap 18,1  poder, i la terra fou iŀluminada  ab sa glòria. 2 I exclamà poderosament  
Ap 18,3  de la terra han comès fornicació  ab ella, i els mercaders de la terra s’  
Ap 18,3  de la terra s’han enriquit  ab lo poder de ses delícies. 4 I oiguí una 
Ap 18,8 mort, i plor, i fam, i serà cremada  ab foc, perquè és fort lo Déu que la  
Ap 18,9  la terra que cometeren fornicació  ab ella i visqueren en plaer, quan veuran  
Ap 19,2  prostituta que pervertia la terra  ab sa prostitució i ha venjat la sang de  
Ap 19,15  espasa de dos talls, per a ferir  ab ella les nacions. I ell mateix les  
Ap 19,15 nacions. I ell mateix les governarà  ab vara de ferro; i ell trepitja lo cup  
Ap 19,19 sos exèrcits reunits per a batallar  ab lo que estava sobre el cavall i ab son  
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Ap 19,19  ab lo que estava sobre el cavall i  ab son exèrcit. 20 I fou presa la bèstia,  
Ap 19,20  20 I fou presa la bèstia, i  ab ella lo profeta fals que féu prodigis  
Ap 19,20  que féu prodigis davant d’ell,  ab los quals enganyà als que reberen lo  
Ap 19,21  sofre. 21 I els altres foren morts  ab l’espasa que ix de la boca d’aquell  
Ap 19,21 seia sobre el cavall. I es saciaren  ab ses carns tots los aucells. 20,Tit  
Ap 20,Tit  les ànimes dels màrtirs regnen  ab Cristo en la primera resurrecció.  
Ap 20,4 en ses mans; i visqueren i regnaren  ab Cristo per espai de mil anys. 5 Emperò  
Ap 20,6  de Déu i de Cristo, i regnaran  ab ells mil anys. 7 I quan sien acabats  
Ap 21,3 –Veus aquí, lo tabernacle de Déu és  ab los homes, i habitarà ab ells. I ells  
Ap 21,3  de Déu és ab los homes, i habitarà  ab ells. I ells seran son poble, i el  
Ap 21,8 sa sort serà en l’estany que crema  ab foc i sofre, que és la segona mort. 9 I 
Ap 21,9 de les set plagues darreres i parlà  ab mi dient: –Vine aquí, i et mostraré l’ 
Ap 21,12  12 I tenia una muralla gran i alta  ab dotze portes; i en les portes, dotze  
Ap 21,15  de l’Anyell. 15 I el que parlava  ab mi tenia una mida de canya d’or per a  
Ap 21,16 llarga com ampla; i amidà la ciutat  ab la canya d’or, i tenia dotze mil  
Ap 22,Tit  de la celestial Jerusalem, i  ab ella, l’Apocalipsi o la Revelació de  
Ap 22,9  no ho faces, perquè jo só servo  ab tu, i ab tos germans los profetes, i ab 
Ap 22,9  faces, perquè jo só servo ab tu, i  ab tos germans los profetes, i ab aquells  
Ap 22,9  i ab tos germans los profetes, i  ab aquells que guarden les paraules de la  
Ap 22,12 que vinc prompte, i mon gallardó va  ab mi, per a recompensar a cada u segons  
Ap 22,21  de nostre Senyor Jesucrist sia  ab tots vosaltres. Amén. Fi  
Mt 6,31  Què menjarem?; o: Què beurem?; o:  Ab què ens cobrirem? 32 Perquè los gentils 
Mt 21,23 què estava ensenyant i li digueren:  –Ab quina autoritat fas tu aquestes coses? 
Mc 4,24  –Teniu compte lo que anau a oir.  Ab la mida ab què midareu, sereu midats, i 
Mc 11,28  i els ancians, 28 i li digueren:  –Ab quina autoritat fas tu aquestes coses? 
Lc 10,11  la sacudim contra vosaltres.  Ab tot, sabeu que s’ha acercat lo Regne  
Lc 22,15  apòstols ab ell. 15 I els digué:  –Ab gran ànsia desitjava menjar ab  
Lc 22,27  major lo qui està sentat a taula?  Ab tot, jo estic enmig de vosaltres com lo 
Lc 24,31 havent-lo partit, los el donà. 31  Ab lo que se’ls obriren los ulls i el  
Jn 2,11  has guardat fins ara lo bon vi. 11  Ab aquest, donà Jesús en Canà de Galilea  
Jn 4,27  de que parlàs ab aquella dona.  Ab tot, ningú li digué: “Què li  
Jn 12,42  vegé sa glòria i parlà d’ell. 42  Ab tot, molts dels senadors cregueren en  
Ac 4,7  presentar al mig, los preguntaren:  –Ab quin poder, o en nom de qui haveu  
Ac 5,28  sacerdots los preguntà 28 dient:  –Ab exprés manament vos manàrem que no  
Ac 27,36 i partint-lo començà a menjar. 36  Ab això tots prengueren ànimo i menjaren  
Rm 4,Tit  establim la Llei. 4,Tit Capítol IV  Ab l’exemple d’Abraham prova l’Apòstol  
Rm 5,14  Llei, lo pecat no era imputat. 14  Ab tot, la mort regnà des d’Adam a  
Rm 11,Tit  i rebelde.» 11,Tit Capítol XI  Ab l’escarment dels jueus incrèduls  
Rm 15,15  amonestar los uns als altres. 15  Ab tot, germans, vos he escrit ab algun  
Rm 15,17  santificada en l’Esperit Sant. 17  Ab raó, doncs, puc gloriar-me en  
1Co 9,21  jueu per a guanyar als jueus. 21  Ab los que estan baix la Llei, com si  
1Co 14,21 lo seny. 21 Està escrit en la Llei:  «Ab homes d’altres llengües i d’altres  
2Co 8,Tit  en vosaltres. 8,Tit Capítol VIII  Ab l’exemple dels macedonis exhorta l’  
Fl 1,18  aflicció a mes cadenes. 18 I què?  Ab tal que Cristo sia de totes maneres  
Fl 1,22  aqueix és lo fruit de mon treball.  Ab tot, jo no sé lo que escolliré. 23  
Fl 1,24  Cristo, lo que és molt millor. 24  Ab tot, lo permanèixer en la carn és més  
Fl 4,14  puc en Cristo, que em conforta. 14  Ab tot, haveu fet bé en haver participat  
2Te 3,15 ell a fi de que s’avergonyesca. 15  Ab tot, no el mireu com a enemic, ans bé  
Jm 3,9  i està plena de metzina mortal. 9  Ab ella beneïm a Déu i al Pare, i ab ella  
Ap 18,21  de molí i la tirà al mar, dient:  –Ab tanta fúria serà derribada Babilònia,  
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Ap 9,11  de l’abisme anomenat en hebreu  Abaddon, en grec Apoŀlion, i en llatí,  
Jn 8,23  I ell los deia: –Vosaltres sou d’ abaix, jo só de dalt; vosaltres sou d’  
Jn 20,11 sepulcre, i estant així plorant, s’ abaixà i mirà en lo sepulcre, 12 i vegé a  
Lc 24,12 -se Pere, corregué al sepulcre i,  abaixant-se, vegé deixada allí sola la  
Lc 3,5  rublerta, i tot serrat i coll serà  abaixat, i los camins torts se tornaran  
Mc 3,10 tots los que patien d’algun mal s’ abalaçaven a ell per a tocar-lo. 11 I al 
Jn 10,12  les ovelles, veu venir lo llop i  abandona les ovelles i fuig, i el llop les 
Ac 13,Tit  converteix a molts gentils i  abandona als jueus incrèduls. 1 Hi havia,  
Ac 7,42  42 Llavors Déu s’apartà i els  abandonà a que servissen la milícia del  
Rm 1,24  de serpents. 24 Per lo que Déu los  abandonà també a la immundícia, per les  
Rm 1,28  a Déu en son coneixement, Déu los  abandonà a un ànimo rèprobo, per a fer  
He 10,25  a caritat i a bones obres, 25 no  abandonant nostra congregació, com és  
Ac 7,19  pares fins a obligar-los a  abandonar sos infants, a fi de que no  
Ac 21,21  que estan entre els gentils l’ abandonar a Moisès dient que no han de  
Ac 27,15 i no podent resistir a la borrasca,  abandonàrem la barca a la mercè del vent,  
2Tm 1,Tit  condol d’alguns de l’Àsia que l’ abandonaren en Roma i fa elogis d’  
Mt 19,27  –Veus aquí nosaltres ho havem  abandonat tot i vos havem seguit. Què és,  
Ac 7,21 de son pare. 21 Emperò havent estat  abandonat, lo prengué la filla de Faraó i  
Ga 1,Tit  a uns falsos apòstols i per haver  abandonat la doctrina que els havia  
2Tm 1,15  los que estan en l’Àsia m’han  abandonat, dels quals són Figelo i  
2Co 4,9  9 som perseguits, mes no  abandonats; abatuts, mes no destruïts; 10  
Col 3,8  quan vivíeu en elles. 8 Emperò ara  abandonau també totes aquestes coses: ira, 
He 6,Tit  favorits de Déu, perden la fe o s’ abandonen als vicis. Parla contra la  
Lc 5,11 I atracades les barques a terra, ho  abandoraren tot i el seguiren. 12 I succeí 
Mt 1,18 Maria, sa mare, desposada ab Josep,  abans que visquessen junts se trobà haver  
Mt 5,12  també als profetes que existiren  abans de vosaltres. 13 »Vosaltres sou la  
Mt 6,2  faces almoina, no ho publíquies  abans a so de trompeta, com ho fan los  
Mt 25,9 a nosaltres i per a vosaltres, anau  abans als que el venen, i comprau-ne per 
Mt 26,34 –En veritat te dic que aquesta nit,  abans que el gall càntia, me negaràs tres  
Mc 6,33  de totes les ciutats i arribaren  abans que ells. 34 I al desembarcar, vegé  
Mc 7,4  tornen de la plaça, no mengen si  abans no es renten; i observen moltes  
Mc 14,30  te dic que avui, aquesta nit,  abans que el gall haja cantat dues  
Mc 15,11  poble, per a què ell los llibertàs  abans a Barrabàs. 12 I Pilat, responent,  
Lc 2,21  com l’àngel l’havia anomenat  abans que fos concebut en lo ventre. 22 I  
Lc 2,26  ell no veuria la mort sens veure  abans lo Cristo del Senyor. 27 I mogut de  
Lc 10,5  qualsevulla casa que entreu, dieu  abans de tot: “La pau sia en aquesta  
Lc 14,31  un altre rei, no considera despai  abans si podrà ab deu mil homes eixir a  
Lc 17,25  de l’home en son dia. 25 Emperò  abans és menester que ell patesca molt i  
Jn 1,15  preferit a mi, per quant ell era  abans que jo.» 16 I tots nosaltres havem  
Jn 1,30  ha estat preferit, perquè ell era  abans que jo.” 31 I jo no el coneixia;  
Jn 4,49  noble li digué: –Senyor, veniu  abans que mon fill mòria. 50 Jesús li  
Jn 9,13  13 I portaren als fariseus al que  abans era cego. 14 I era dissabte quan  
Jn 12,1 fruit entre ells. 1 Doncs, sis dies  abans de la Pasqua vingué Jesús a Betània, 
Jn 13,19  taló.” 19 Vos ho dic des d’ara,  abans que esdevinga, a fi de que quan  
Jn 13,38  veritat te dic: no cantarà lo gall  abans que tu m’hages negat tres vegades.  
Jn 14,29 major que jo. 29 I jo us ho dic ara  abans que esdevinga, a fi de que quan  
Jn 17,5 ab aquella glòria que tinguí ab vós  abans que fos lo món. 6 »He manifestat  
Ac 2,20  en tenebres, i la lluna, en sang,  abans que vinga lo dia gran e iŀlustre del 
Ac 3,18 complert així lo que tenia anunciat  abans per boca de tots los profetes: que  
Ac 4,19 davant de Déu oir-vos a vosaltres  abans que a Déu, judicau-ho vosaltres.  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

152 
 

Ac 7,2  Abraham quan era en Mesopotàmia,  abans que habitàs en Caran, 3 i li digué:  
Ac 8,9 anomenat Simó, que havia estat mago  abans en la ciutat, enganyant als  
Ac 10,41  testimonis que Déu havia ordenat  abans; a nosaltres, que menjàrem i  
Ac 13,24  a Israel. 24 Havent Joan predicat  abans de sa vinguda lo baptisme de  
Ac 23,15  estarem esperant per a matar-lo  abans que arríbia. 16 I quan oigué aquesta 
Rm 1,2 l’evangeli de Déu, 2 lo qual havia  abans promès per sos profetes en les  
Rm 1,25 adoraren i serviren a les criatures  abans que al Criador, lo qui és beneït per 
Rm 3,8  encara com a pecador? 8 I no  abans (segons som calumniats i asseguren  
Rm 9,11  d’Isaac nostre pare 11 (perquè  abans que els fills fossen nats, no havent 
Rm 9,29  la terra.» 29 I com Isaïes digué  abans: «Si el Senyor dels exèrcits no ens  
Rm 15,4  mi.» 4 Perquè totes les coses que  abans han estat escrites, per a nostra  
Rm 16,7  entre els apòstols i foren  abans que jo en Cristo. 8 Saludau a  
1Co 4,5 lo Senyor. 5 Per lo que no judiqueu  abans de temps, fins que vinga lo Senyor,  
1Co 6,7  ab vosaltres. Per què no sofriu  abans l’agravi? Per què no sofriu primer  
1Co 9,12  poder sobre vosaltres, ¿per què no  abans nosaltres? Emperò no havem fet ús d’ 
1Co 11,18  sinó per a lo pitjor. 18 Perquè,  abans de tot, quan vos congregau en la  
1Co 11,21  Senyor. 21 Perquè cada qual pren  abans sa pròpia cena per a menjar. I l’un 
1Co 15,36  que tu sembres, no es vivifica si  abans no mor. 37 I al sembrar, no sembres  
2Co 1,Tit  escusa l’Apòstol de no haver anat  abans a visitar-los, després de fer-  
2Co 1,15  ab aquesta confiança pensava venir  abans a vosaltres per a què tinguésseu un  
2Co 7,3  condemnar-vos. Puix jo us diguí  abans, que vosaltres estau en nostres cors 
2Co 13,2  tota paraula.» 2 Ja us diguí  abans, estant present, i ho dic ara,  
2Co 13,2 vegada no perdonaré als que pecaren  abans, ni a tots los demés. 3 Ja que  
Ga 1,Tit  Jesucrist. Refereix lo que ell era  abans i després de sa conversió. 1 Pau,  
Ga 1,9  predicat, sia anatema. 9 Així com  abans diguérem, ara ho tornam a dir també: 
Ga 1,17  a aquells que eren apòstols  abans que jo, sinó que me n’aní a l’  
Ga 1,23  havien oït a dir: «Aquell que  abans nos perseguia, ara predica la fe que 
Ga 2,12  perquè era reprensible. 12 Puix  abans que vinguessen alguns de part de  
Ga 3,Tit  en va Cristo. 3,Tit Capítol III Ni  abans ni després de la Llei escrita pogué  
Ga 3,23 Jesucrist als que creuen. 23 Emperò  abans que la fe vingués, estàvem baix la  
Ga 5,21 quals vos denuncio, com ja us diguí  abans, que els que fan semblants coses no  
Ef 1,4  4 Així com nos escollí en ell  abans de la fundació del món, per a què  
Ef 2,10  Jesús per a obres bones, les que  abans ordenà Déu per a què caminàssem en  
Ef 3,3  conèixer lo misteri, com escriguí  abans en poques paraules; 4 d’a on, si  
Col 1,17 mateix i en ell mateix. 17 I ell és  abans que tot, i totes les coses  
1Te 4,6  és venjador de tot això, com ja  abans vos ho havem dit i testificat. 7  
1Tm 1,4  interminables, les quals  abans exciten disputes que edificació de  
1Tm 1,13  en lo ministeri, 13 a mi, que era  abans blasfemo, i perseguidor, i  
1Tm 1,18  segons les profecies que foren  abans fetes de tu, per a què per elles  
1Tm 3,10  pura. 10 I sien estos provats  abans, i llavors exercesquen lo ministeri  
1Tm 5,24  homes són notoris d’antemà anant  abans al judici, mes los d’altres  
2Tm 4,21  en Milet. 21 Apressura’t a venir  abans de l’hivern. Te saluden Eubul i  
Tt 1,2  Déu, que no pot enganyar, prometé  abans dels temps dels sigles, 3 però  
He 11,5 perquè Déu l’havia trasladat; puix  abans de la traslació tingué testimoni d’ 
Jm 5,12  misericordiós i piadós. 12 Emperò  abans de totes coses, germans, no jureu,  
1Pe 1,14  conformant-vos ab los desigs que  abans teníeu en vostra ignorància; 15  
1Pe 1,20  taca, 20 predestinat ja en veritat  abans de la creació del món, però  
2Pe 1,10  10 Per lo tant, germans, siau  abans solícits de fer segura vostra  
Jud 25  glòria i majestat, imperi i poder  abans dels sigles, ara i per los sigles  
Ap 5,Tit  l’obrí l’Anyell de Déu, que poc  abans havia estat mort. Per lo que totes  
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Ap 11,Tit  Capítol XI Senyals que hi haurà  abans de tocar l’última trompeta. Dos  
Mc 14,72  la paraula que Jesús li havia dit:  «Abans que el gall càntia dues vegades, tu 
Lc 22,61 paraula que el Senyor li havia dit:  «Abans que el gall càntia, me negaràs tres 
Jn 1,48  Jesús respongué i li digué:  –Abans que Felip te cridàs, quan tu  
Jn 13,1  i anuncia la negació de Pere. 1  Abans de la festa de la Pasqua, sabent  
1Pe 4,8  prudents i vetllau en oracions. 8  Abans de tot tenint caritat fervorosa  
Ac 12,20  perquè les terres d’ells estaven  abastades del territori del rei. 21 I al  
Mc 12,3 de la vinya. 3 Ells l’agafaren, l’ abastonejaren, i el despatxaren sens donar 
Ac 8,33 tonedor, no obrí sa boca. 33 En son  abatiment fou tret son judici. Sa  
Lc 10,15  t’has exaltat fins al cel, seràs  abatuda fins al profundo de l’infern! 16  
2Co 4,9  som perseguits, mes no abandonats;  abatuts, mes no destruïts; 10 portant  
Mc 14,36  d’ell aquella hora. 36 I digué:  –‹Abbà›, Pare!, totes les coses vos són  
Rm 8,15  de fills, per lo qual clamam:  «‹Abbà›, Pare!» 16 Perquè lo mateix  
Ga 4,6  l’Esperit de son Fill, que clama:  «‹Abbà›, Pare!» 7 Per lo tant, ja no ets  
Mt 23,35  sobre la terra, des de la sang d’ Abel lo just, fins a la sang de Zacaries,  
Lc 11,51  del món, 51 des de la sang d’ Abel fins a la sang de Zacaries, que fou  
He 11,4  les visibles. 4 Per la fe oferí  Abel a Déu un sacrifici més exceŀlent que  
He 12,24  sang que parla millor que la d’ Abel. 25 Mirau que no refuseu al que  
Lc 13,15 ase de la menjadora, i no el mena a  abeurar? 16 ¿I a esta filla d’Abraham a  
Mc 2,26 entrà en la casa de Déu en temps d’ Abiatar, príncep dels sacerdots, i se  
Mt 1,7  a Roboam. I Roboam engendrà a  Abies. I Abies engendrà a Asà. 8 I Asà  
Mt 1,7  I Roboam engendrà a Abies. I  Abies engendrà a Asà. 8 I Asà engendrà a  
Lc 1,5  anomenat Zacaries, del torn d’ Abies, i sa muller, una de les filles d’  
Lc 3,1  Traconite, i Lisànias tetrarca d’ Abilina, 2 essent sumos sacerdots Anàs i  
Lc 8,31  que no els manàs anar a l’ abisme. 32 I estava allí pasturant en la  
Lc 16,26  26 Ademés de que hi ha un  abisme insondable entre nosaltres i  
Rm 10,7  a Cristo). 7 O: «Qui baixarà a l’ abisme?» (ço és, per a tornar a portar a  
Ap 9,1 li fou donada la clau del pou de l’ abisme. 2 I obrí lo pou de l’abisme i  
Ap 9,2 de l’abisme. 2 I obrí lo pou de l’ abisme i pujà fum del pou, com un fum d’  
Ap 9,11  sobre si per rei un àngel de l’ abisme anomenat en hebreu Abaddon, en grec 
Ap 11,7 testimoni, la bèstia que pujà de l’ abisme farà guerra contra ells, i els  
Ap 17,8  vist, fou i no és, i eixirà de l’ abisme i anirà a la perdició; i es  
Ap 20,Tit  L’àngel encadena a Satanàs en l’ abisme per mil anys, durant los quals les  
Ap 20,1  un àngel que tenia la clau de l’ abisme i una gran cadena en sa mà. 2 I  
Ap 20,3  per mil anys, 3 i el ficà en l’ abisme, i el tancà, i posà un sello sobre  
Mt 1,13  13 I Zorobabel engendrà a  Abiüd. I Abiüd engendrà a Eliacim. I  
Mt 1,13  13 I Zorobabel engendrà a Abiüd. I  Abiüd engendrà a Eliacim. I Eliacim  
1Co 13,10  quan lo que és perfet vinga, serà  abolit lo que és en part. 11 Quan jo era  
Ef 2,15 separació d’entre nosaltres: 15 ha  abolit en sa carn l’enemistat fins la  
He 7,Tit  son sacerdoci, que és etern, queda  abolit lo de Leví. Jesucrist és pontífice  
Ac 10,28 digué: –Vosaltres sabeu que és cosa  abominable per a un jueu lo juntar-se o  
Ap 18,2 i en gàbia de tot aucell asquerós i  abominable. 3 Perquè totes les gents han  
Tt 1,16  lo neguen ab los fets, essent  abominables i desobedients i reprovats per 
1Pe 4,3  en excessos de beure i en  abominables idolatries. 4 Per lo que  
Mt 24,15  15 »Per lo tant, quan vejau que l’ abominació desoladora, pronosticada per lo 
Mc 13,14  se salvarà. 14 »I quan veges l’ abominació de la desolació, de què parla  
Lc 16,15  que els homes tenen per excels és  abominació davant de Déu. 16 »La Llei i  
Jud 13  mar que llancen la bromera de sa  abominació, estrelles errants; per als que 
Ap 17,4 tenia un vas d’or en sa mà, ple d’ abominació i de la immundícia de sa  
Ap 21,27  contaminada, ni ningú que comètia  abominació o mentida, sinó solament los  
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Ap 17,5  la gran, la mare de prostitutes i  abominacions de la terra.» 6 I vegí  
Rm 2,22  adulteri, comets adulteri? ¿Tu que  abomines als ídols, comets sacrilegi? 23  
1Tm 6,3  algú ensenya d’altra manera, i no  abraça les paraules sanes de Jesucrist  
Mc 10,16  un infant, no entrarà en ell. 16 I  abraçant-los i posant les mans sobre d’ 
Ac 20,10 Pau baixà i se reclinà sobre ell, i  abraçant-lo digué: –No us torbeu perquè  
1Co 3,Tit  la sabiduria vana del món i a  abraçar la sàvia ignorància de l’  
Mt 28,9 guàrdia. I elles se li acercaren, i  abraçaren sos peus i l’adoraren. 10  
Ac 19,2  lo Sant Esperit després que  abraçàreu la fe? I ells li respongueren:  
Mc 9,35  d’ells; i després d’haver-lo  abraçat, los digué: 36 –Qualsevol que  
2Co 11,4  o altre evangeli que no haveu  abraçat, podríeu ab raó sofrir-lo. 5 Mes 
Ap 2,Tit  primeres. Alaba als que no havien  abraçat la doctrina dels nicolaïtes i  
1Te 5,21  profecies. 21 Examinau-ho tot, i  abraçau lo que és bo. 22 Guardau’s de  
1Pe 3,13  és lo qui podrà danyar-vos, si  abraçau lo bé? 14 I també si patiu alguna  
Rm 10,Tit  en tot lo món. Los gentils l’ abracen, mentres que els jueus permaneixen 
Tt 1,9  just, sant i contingut. 9 Que  abràcia fermament la paraula de la fe  
Mt 1,1  Jesucrist, fill de David, fill d’ Abraham. 2 Abraham engendrà a Isaac. I  
Mt 1,2  fill de David, fill d’Abraham. 2  Abraham engendrà a Isaac. I Isaac engendrà 
Mt 1,17  que totes les generacions des d’ Abraham fins a David són catorze  
Mt 3,9  vullau dir dintre de vosaltres: “A  Abraham, tenim per pare.” Perquè jo us dic 
Mt 3,9  a alçar d’aquestes pedres fills a  Abraham. 10 Perquè ja està posada la  
Mt 8,11  i d’occident, i s’assentaran ab  Abraham, i Isaac, i Jacob en lo Regne del  
Mt 22,32 vos té dit Déu: 32 “Jo só lo Déu d’ Abraham, i lo Déu d’Isaac, i lo Déu de  
Mc 12,26 l’esbarzer dient: “Jo só el Déu d’ Abraham, i el Déu d’Isaac, i el Déu de  
Lc 1,55  com havia dit a nostres pares, a  Abraham i a sa descendència per sigles de  
Lc 1,73  sant pacte. 73 Jurament que féu a  Abraham, nostre pare, que ell nos  
Lc 3,8  de vosaltres: “Tenim per pare a  Abraham”, perquè jo us dic que poderós és  
Lc 3,8  a alçar d’aquestes pedres fills a  Abraham. 9 Perquè ja està posada la  
Lc 3,34  que ho fou d’Isaac, que ho fou d’ Abraham, que ho fou de Tare, que ho fou de 
Lc 13,16  a abeurar? 16 ¿I a esta filla d’ Abraham a qui Satanàs ha tingut lligada,  
Lc 13,28  lo cruixir de dents, quan veureu a  Abraham, i a Isaac, i a Jacob, i a tots  
Lc 16,22  lo portaren los àngels al seno d’ Abraham. I morí també el ric i fou  
Lc 16,23  en los turments, vegé de lluny a  Abraham, i a Làssaro en son seno. 24 I  
Lc 16,24  seno. 24 I cridant digué: »–Pare  Abraham, compadeixeu-vos de mi i enviau  
Lc 16,25  en aquestes llames. 25 »I  Abraham li digué: »–Fill, recorda’t que  
Lc 16,29  a aquest lloc de turments. 29 »I  Abraham li digué: »–Allà tenen a Moisès i  
Lc 16,30  30 »Emperò ell replicà: »–No, pare  Abraham; mes si algú dels morts anàs a  
Lc 16,31 anàs a ells, s’arrepentirien. 31 I  Abraham li digué: »–Si no ouen a Moisès ni 
Lc 19,9  perquè aquest és també fill d’ Abraham. 10 Perquè lo Fill de l’home ha  
Lc 20,37  digué lo Senyor: “Jo só lo Déu d’ Abraham, i lo Déu d’Isaac, i lo Déu de  
Jn 8,33  som de la descendència d’ Abraham, i jamai havem estat esclaus de  
Jn 8,37 llibres. 37 »Ja sé que sou fills d’ Abraham, emperò cercau com donar-me la  
Jn 8,38 respongueren dient: –Nostre pare és  Abraham. –Si fósseu fills d’Abraham  
Jn 8,38  és Abraham. –Si fósseu fills d’ Abraham –replicà Jesús–, faríeu les obres  
Jn 8,38  Jesús–, faríeu les obres d’ Abraham. 40 Emperò vosaltres buscau com  
Jn 8,40  que he oït de Déu; això no ho féu  Abraham. 41 Vosaltres feu les obres de  
Jn 8,52  que estàs posseït del dimoni.  Abraham és mort, i los profetes, també, i  
Jn 8,53  per ventura, major que nostre pare  Abraham, lo qual morí, i que els profetes, 
Jn 8,56  el conec i observo sa paraula. 56  Abraham, vostre pare, se regositjà de  
Jn 8,57  encara cinquanta anys i has vist a  Abraham? 58 Jesús los respongué: –En  
Jn 8,58  en veritat vos dic que antes que  Abraham fos, jo só. 59 Llavors prengueren  
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Ac 3,13  fet caminar a aquest? 13 Lo Déu d’ Abraham, i el Déu d’Isaac, i el Déu de  
Ac 3,25  Déu féu ab nostres pares, dient a  Abraham: “En ta descendència seran  
Ac 7,2 la glòria s’aparegué a nostre pare  Abraham quan era en Mesopotàmia, abans que 
Ac 7,16 Siquem, i posats en lo sepulcre que  Abraham comprà a preu de plata dels fills  
Ac 7,17 de la promesa que Déu havia jurat a  Abraham, cresqué lo poble i se multiplicà  
Ac 7,32  só lo Déu de tos pares, lo Déu d’ Abraham, lo Déu d’Isaac i el Déu de  
Ac 13,26  germans, fills del llinatge d’ Abraham i los que entre vosaltres temeu a  
Rm 4,Tit  4,Tit Capítol IV Ab l’exemple d’ Abraham prova l’Apòstol que Déu justifica 
Rm 4,1  fe. 1 Què direm, doncs, que trobà  Abraham, nostre pare segons la carn? 2  
Rm 4,2  pare segons la carn? 2 Perquè si  Abraham fou justificat per les obres, té  
Rm 4,3  3 Què diu, doncs, l’Escriptura?  Abraham cregué a Déu, i li fou imputat a  
Rm 4,9  Puix diem que la fe fou imputada a  Abraham per justícia. 10 ¿Com, doncs, li  
Rm 4,12  petjades de la fe de nostre pare  Abraham essent encara incircumcidat. 13  
Rm 4,13  seria hereu del món, no fou feta a  Abraham ni a sa descendència per la Llei,  
Rm 4,16  sinó també al que és de la fe d’ Abraham, que és pare de tots nosaltres 17  
Rm 9,7  7 ni perquè són llinatge d’ Abraham són tots fills, sinó que: «D’  
Rm 11,1  també só israelita del llinatge d’ Abraham, de la tribu de Benjamí. 2 Déu no  
2Co 11,22  Jo só també. ¿Són del llinatge d’ Abraham? També ho só jo. 23 ¿Són ministres 
Ga 3,6  de la fe? 6 Així com està escrit:  «Abraham cregué a Déu, i li fou imputat a  
Ga 3,7  són de la fe, eixos són fills d’ Abraham. 8 I l’Escriptura, preveent que  
Ga 3,8 gentils per la fe, anuncia primer a  Abraham, dient: «En tu seran beneïdes  
Ga 3,9  de la fe seran beneïts ab lo fiel  Abraham. 10 Perquè tots quants són de les  
Ga 3,14  14 Per a què la benedicció d’ Abraham puga venir sobre els gentils per  
Ga 3,16  16 I les promeses foren fetes a  Abraham i a sa progènie. No parla de la  
Ga 3,18  la promesa. I Déu féu la donació a  Abraham per promesa. 19 Per a què, doncs,  
Ga 3,29  per consegüent de la progènie d’ Abraham i hereus conforme a la promesa.  
Ga 4,22  la Llei? 22 Perquè escrit està que  Abraham tingué dos fills, l’un de l’  
He 2,16  sinó que prengué la progènie d’ Abraham. 17 Per lo que fou necessari que  
He 6,13 13 Perquè quan Déu féu la promesa a  Abraham, com no pogués jurar per altre  
He 7,1  que isqué a l’encontre d’ Abraham quan tornava de la derrota dels  
He 7,2  dels reis i el beneí, 2 a qui  Abraham donà també lo delme de totes les  
He 7,4  home, a qui fins lo patriarca  Abraham donà lo delme de les coses  
He 7,5  ells isqueren també dels lloms d’ Abraham. 6 Mes aquell lo llinatge del qual 
He 7,6  entre ells, prengué delmes d’ Abraham i beneí al que tenia les promeses. 
He 7,9  que rebé los delmes, pagà delme en  Abraham, 10 perquè encara estava ell en  
He 7,10  Melquisedec isqué a l’encontre d’ Abraham. 11 I si la perfecció fos pel  
He 11,8  que és per fe. 8 Per la fe, quan  Abraham fou cridat per anar a un lloc que  
He 11,17  aparellat ciutat. 17 Per la fe,  Abraham, quan oferí Isaac, fou provat; i  
Jm 2,21 les obres és morta? 21 ¿Per ventura  Abraham, nostre pare, no fou justificat  
Jm 2,23  I es complí l’Escriptura que diu:  «Abraham cregué a Déu i li fou imputat a  
1Pe 3,6  marits. 6 Així com Sara obeïa a  Abraham, apellidant-lo senyor; de la  
Ap 8,7  qual caigué sobre la terra, i fou  abrasada la tercera part de la terra, i  
Ap 8,7  la tercera part de la terra, i fou  abrasada la tercera part dels arbres i  
2Pe 3,10 i les obres que hi ha en ella seran  abrasades. 11 Doncs, ja que totes estes  
He 10,27  expectació del judici i un foc  abrasador que ha de devorar als enemics de 
Lc 24,32  és veritat que sentíem nostre cor  abrasar-se quan nos parlava en lo camí i 
1Co 7,9  -se; puix més val casar-se que  abrasar-se. 10 Mes als casats los mano,  
Ap 16,8  sobre el sol, i li fou donat l’ abrasar als homes ab ardor i foc. 9 I s’  
Rm 1,27  l’ús natural de les dones, s’ abrasaren en sos apetits mútuament, fent  
Ap 16,9  als homes ab ardor i foc. 9 I s’ abrasaren los homes ab gran ardor i  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

156 
 

Lc 9,54  digam que bàixia foc del cel i els  abràsia, com també féu Elies? 55 Emperò  
2Co 11,29 só jo? ¿Qui s’escandalisa, i no m’ abraso jo? 30 Si és precís gloriar-se d’ 
Mc 13,20 per amor dels elegits, que escollí,  abrevià aquells dies. 21 »I llavors si  
Rm 9,28  i abreviadora en justícia, paraula  abreviada farà lo Senyor sobre la terra.»  
Rm 9,28  28 perquè paraula consumidora i  abreviadora en justícia, paraula abreviada 
Mc 13,20  seran. 20 I si el Senyor no hagués  abreviat aquells dies, no es salvaria  
Mt 24,22  ni n’hi haurà. 22 I si no fossen  abreviats aquells dies, ninguna carn se  
Mt 24,22  Mes per amor dels elegits seran  abreviats aquells dies. 23 »Llavors, si  
He 6,8  aquella que produeix espines i  abriülls, és rebutjada i està prop de  
He 7,18  18 Lo manament primer és  abrogat verdaderament per causa de sa  
Lc 11,53  començaren a instar fortament, i a  abrumar-lo ab moltes preguntes, 54  
Mc 4,6 però tan prest com isqué lo sol, s’ abrusà, i com no tenia arrel, se secà. 7 I 
1Co 5,10  ab los fornicadors. 10 No  absolutament ab los fornicadors d’aquest  
2Co 5,4  a fi de que lo que és mortal sia  absorbit per la vida. 5 Emperò lo qui ens  
Ef 6,9  amos, feu això mateix ab ells,  abstenint-vos d’amenaces, sabent que el 
1Tm 4,3  3 prohibint casar-se i manant  abstenir-se de les viandes que Déu crià  
Ac 15,29  coses necessàries: 29 que us  abstingau de coses sacrificades als ídols, 
1Te 4,3 de Déu: vostra santificació. Que us  abstingau de fornicació; 4 que sàpia cada  
1Pe 2,11  a estrangers i pelegrins, que us  abstingau dels desigs carnals que combaten 
Ac 15,20  20 sinó que se’ls escriga que s’ abstinguen de les contaminacions dels  
Ac 21,25  havem escrit manant que s’ abstinguen de lo que fos sacrificat als  
1Co 4,11  fam i set, i anam nusos, i som  abufetejats, i no tenim domicili segur. 12 
1Pe 2,20  quina glòria és, si quan sou  abufetejats per vostres faltes, ho preneu  
Mc 14,65  deien: –Endevina! I els criats l’ abufetejaven. 66 I estant Pere a baix en  
Lc 22,64  -li posat una bena als ulls, l’ abufetejaven i li preguntaven dient-li:  
Rm 5,15  d’un sol home, que és Jesucrist,  abunda sobre molts. 16 I no fou lo do com  
2Co 1,5  les afliccions de Cristo, així  abunda també nostra consolació per Cristo. 
2Co 4,15  a fi de que la gràcia, que  abunda per l’acció de gràcies de molts,  
2Te 1,3 perquè vostra fe creix més i més, i  abunda la caritat de cada u de vosaltres  
2Co 8,2  de goig, i sa extremada pobresa  abundà en les riqueses de sa simplicitat.  
Mt 12,34  bones sent dolents? Puix de l’ abundància del cor parla la boca. 35 L’  
Mt 25,29  tinga, li serà donat, i tindrà  abundància; emperò al que no tinga, li  
Lc 6,45  son cor trau la maldat. Puix de l’ abundància del cor parla la boca. 46 »Per  
Lc 12,15  la vida de cada qual no està en l’ abundància de les coses que posseeix. 16 I 
Lc 12,16  camp d’un home ric havia portat  abundància de fruits. 17 I discorria entre 
Jn 10,10  tinguen vida, i la tinguen ab més  abundància. 11 »Jo só lo bon pastor. Lo  
Rm 5,17  un sol Jesucrist los que reben l’ abundància de la gràcia, i del do, i de la 
2Co 8,2  prova de tribulació tingueren ells  abundància de goig, i sa extremada pobresa 
2Co 8,14  14 Al present suplesca vostra  abundància les seves necessitats, per a  
2Co 8,14  necessitats, per a què la seva  abundància suplesca també vostra  
2Co 8,20 ningú nos puga vituperar en aquesta  abundància ministrada per nosaltres; 21  
Ef 1,8 sa gràcia, 8 la qual ha derramat ab  abundància sobre nosaltres en tota  
Fl 4,12  I sé viure humiliat, i sé viure en  abundància; per totes parts i a totes les  
Fl 4,12  saciat i a sofrir fam, a tenir  abundància i a patir misèria. 13 Tot ho  
Jm 1,21 lo tant, llançant tota immundícia i  abundància de malícia, rebeu ab mansuetud  
1Co 15,58  meus, estigau ferms i constants,  abundant sempre en l’obra del Senyor,  
2Co 9,8  8 I poderós és Déu per fer  abundant la gràcia en vosaltres, a fi de  
2Co 9,12 lo que manca als sants, sinó que és  abundant també en moltes accions de  
Fl 4,18  18 Així que tot ho tinc, i estic  abundant i ple, havent rebut per  
1Pe 1,3  Jesucrist, lo qual, conforme a sa  abundant misericòrdia, nos ha reengendrat  
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2Pe 1,Tit  la virtut per poder tenir entrada  abundant en lo Regne del Senyor. Dóna a  
2Co 1,12  havem proceït en aquest món, i més  abundantment ab vosaltres. 13 Puix no us  
2Co 9,6  sembra, escassament segarà, i qui  abundantment sembra, abundantment segarà.  
2Co 9,6  segarà, i qui abundantment sembra,  abundantment segarà. 7 Dónia cada u  
2Co 10,15  que, creixent vostra fe, serem  abundantment engrandits en vosaltres  
Ef 3,20  per a fer totes les coses més  abundantment que lo que demanam i  
Col 3,16  16 Habítia la paraula de Cristo  abundantment en vosaltres en tota  
1Te 2,17  presència, no de cor, ansiàrem més  abundantment veure vostra cara ab gran  
1Tm 6,17  sinó en lo Déu viu, que ens dóna  abundantment totes les coses per a nostre  
Tt 3,6 lo qual derramà ell sobre nosaltres  abundantment per Jesucrist, salvador  
2Pe 1,11  mai. 11 Puix així vos serà donada  abundantment l’entrada en lo Regne etern  
Ef 2,7  mostrar en los sigles veniders les  abundants riqueses de sa gràcia en sa  
1Co 14,12  de dons espirituals, procurau  abundar en ells per a edificació de la  
2Co 3,9  fou glòria, molt més deu  abundar en glòria lo ministeri de  
1Te 4,1  a Déu, així també proceïu per  abundar més i més. 2 Perquè ja sabeu quins 
Mt 24,12  seduiran a molta gent. 12 I perquè  abundarà la iniquitat, se refredarà la  
Rm 5,20  Puix la Llei sobrevingué per a què  abundàs lo pecat. Emperò quan cresqué lo  
2Co 8,7  gràcia, 7 a fi de que com en tot  abundau en fe, i en paraula, i en ciència, 
2Co 1,5 de Déu. 5 Perquè a la manera ab què  abunden en nosaltres les afliccions de  
2Pe 1,8  si aquestes coses se troben i  abunden en vosaltres, no us deixaran  
Rm 15,13  i pau en la creència, per a què  abundeu en esperança per la virtut de l’  
2Co 8,7  caritat que ens teniu, així també  abundeu en aquesta gràcia. 8 No ho dic com 
2Co 9,8  que estant sempre proveïts de tot,  abundeu també per a tota obra bona. 9  
2Co 9,11  de que, enriquits en totes coses,  abundeu en tota beneficència, la qual fa  
1Te 3,12 Senyor faça que vosaltres crescau i  abundeu en caritat los uns envers los  
1Te 4,10  Macedònia. Emperò vos suplicam que  abundeu més i més, 11 i que procureu viure 
Rm 6,1  Perseverarem en lo pecat perquè  abúndia la gràcia? 2 No ho vulla Déu!  
Fl 1,9 que us demano és que vostra caritat  abúndia més i més en ciència i en tot  
Fl 1,26  fe, 26 a fi de que vostre regosig  abúndia per mi en Jesucrist, mediant lo  
Fl 4,17  dàdives, sinó que cerco fruit que  abúndia a vostre compte. 18 Així que tot  
Rm 14,5  considera iguals tots los dies.  Abúndia cada qual en sa opinió. 6 Lo qui  
Rm 1,Tit ningú és justificat, i de la raó s’ abusa en termes, que los preciats de savis 
1Co 9,18  evangeli sens causar gasto per no  abusar de ma potestat en l’evangeli. 19  
Mt 9,18  i l’adorà dient: –Senyor, ara s’ acaba de morir ma filla, emperò veniu,  
Lc 11,6 “Amic, deixa’m tres pans, 6 perquè  acaba d’arribar de jornada un amic meu i  
Jn 8,4  li digueren: –Mestre, aquesta dona  acaba de ser sorpresa en adulteri. 5 I  
Mt 11,1  Senyor. 1 I succeí que, quan Jesús  acabà de donar aquestes instruccions a sos 
Mt 22,7  s’irrità i, enviant sos exèrcits,  acabà ab aquells homicides, e incendià sa  
Lc 5,4 a la gent des de la barca. 4 I quan  acabà de parlar, digué a Simó: –Allarga’t 
Lc 17,27  en l’arca; i vingué lo diluvi i  acabà ab tothom. 28 I com esdevingué en  
Jn 17,4  he glorificat sobre la terra; tinc  acabada l’obra que m’encarregàreu fer. 5 
Lc 4,13  tentaràs al Senyor, ton Déu.” 13 I  acabades totes estes tentacions, se retirà 
He 4,3  en mon repòs”, encara que sien ja  acabades les obres des de la creació del  
Ac 28,29  salut de Déu, i ells oiran. 29 I  acabant de dir això, isqueren d’allí los  
Mt 28,1  i els promet sa protecció. 1 A l’ acabar lo dissabte, i apuntant lo primer  
Mc 1,42  digué: –Vull, sies net. 42 I a l’ acabar de dir això, a l’instant  
Lc 14,28  a fi de veure si té per a  acabar-la? 29 No sia que després d’  
Lc 14,29 posat los fonaments i no poder-la  acabar, tots quants la vegen comèncien a  
Ac 21,27  u d’ells. 27 I quan estaven per  acabar los set dies, los jueus de l’Àsia  
He 8,5  de part de Déu quan estava per  acabar lo tabernacle: «Mira», diu, «que  
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Mt 10,23  altra. En veritat vos dic que no  acabareu ab les ciutats d’Israel fins que 
2Co 8,6  a Tito que, així com començà,  acabàs en vosaltres també esta gràcia, 7 a 
Lc 24,41  peus. 41 Emperò com ells encara no  acabassen de creure’l, estant  
Mt 7,28  sa ruïna. 28 I succeí que, havent  acabat Jesús aquestes plàtiques, se  
Mt 19,1  1 I succeí que, quan Jesús hagué  acabat estes plàtiques, partí de Galilea i 
Lc 7,1  dels dos deutors. 1 I quan hagué  acabat estes plàtiques al poble que l’  
Lc 8,49 -te’n en pau. 49 Encara no havia  acabat de parlar, quan vingué un al  
Ac 14,25  de Déu per a l’obra que havien  acabat. 26 I havent arribat i congregat la 
Ga 5,11  ¿per què sofresc persecució? S’ha  acabat, doncs, l’escàndol de la creu. 12  
Ap 11,7  sovint com vullen. 7 I quan hauran  acabat son testimoni, la bèstia que pujà  
Jn 21,15  ressuscitat d’entre els morts. 15  Acabat, doncs, de dinar, Jesús diu a Simó  
Lc 2,43 lo costum del dia de la festa, 43 i  acabats los dies, quan se’n tornaren, se  
Ap 20,7  ab ells mil anys. 7 I quan sien  acabats los mil anys serà deslligat  
Mt 26,65  tenim ja de testimonis? Mirau, ara  acabau d’oir la blasfèmia. 66 Què us n’  
Lc 4,21  s’ha complert esta escriptura que  acabau d’oir. 22 I tots li donaven  
Ga 3,3  que, havent començat en esperit,  acabeu en carn? 4 ¿Haveu sofert tantes  
Ac 20,24 ma vida que a mi mateix, ab tal que  acàbia ma carrera i el ministeri de la  
1Co 13,8  caritat mai decau, per més que s’ acàbien les profecies, céssien les  
Ac 18,12  12 I essent Gàlio procònsol de l’ Acaia, los jueus s’alçaren tots a una  
Ac 18,27  Senyor. 27 I volent ell anar a l’ Acaia, los germans escrigueren exhortant  
Ac 19,21  atravessant la Macedònia i l’ Acaia dient: –Perquè després que jo estiga 
Rm 15,26  sants. 26 Perquè la Macedònia i l’ Acaia han tingut a bé lo fer una colecció  
Rm 16,5  amic, que és lo primer fruit de l’ Acaia en Cristo. 6 Saludau a Maria, la que 
1Co 16,15  perquè són les primícies de l’ Acaia i se consagraren al servei dels  
2Co 1,1 tots los sants que hi ha en tota l’ Acaia. 2 Gràcia sia a vosaltres i pau, de  
2Co 9,2  entre els macedonis, perquè  Acaia està prompta des de l’any passat, i 
2Co 11,10 aquesta glòria en les regions de l’ Acaia. 11 Per què? ¿Serà perquè no us amo? 
1Te 1,7  que han cregut en Macedònia i en  Acaia. 8 Perquè per vosaltres fou  
1Te 1,8  no sols en la Macedònia i en l’ Acaia, sinó que es propagà per totes parts 
1Co 16,15 casa d’Estèfana i de Fortunat i d’ Acaic, perquè són les primícies de l’  
1Co 16,17  d’Estèfana i de Fortunat i d’ Acaic; puix lo que us faltava a vosaltres  
1Te 2,7  entre vosaltres, com una dida que  acarícia als seus infants. 8 I estant així 
Mc 9,Tit  en la humilitat i en los danys que  acarrea lo pecat d’escàndol. 1 I al cap  
Mc 11,13  que tenia fulles, anà allí per si  acàs hi trobava en ella alguna cosa. I  
Mc 14,19  dir-li cada u de per si: –Só jo,  acàs? 20 I ell los respongué: –Un dels  
Ac 8,22  maldat teva, i prega a Déu per si  acàs te serà perdonat aquest pensament de  
1Co 9,5  de menjar i beure? 5 ¿No tenim,  acàs, facultat de portar per totes parts  
2Co 1,17  quan jo em proposava això, ¿usí,  acàs, de lleugeresa? ¿O les coses que jo  
Jn 7,48  vosaltres haveu quedat seduïts? 48  Acàs algun dels prínceps o dels fariseus  
Mt 1,9  a Joatam. I Joatam engendrà a  Acaz. I Acaz engendrà a Ezequies. 10 I  
Mt 1,9 Joatam. I Joatam engendrà a Acaz. I  Acaz engendrà a Ezequies. 10 I Ezequies  
Rm 2,11 grec. 11 Perquè envers Déu no hi ha  accepció de persones. 12 Perquè tots los  
Ga 2,6  res lo que hagen estat, Déu no fa  accepció de persones), aquells que  
Ef 6,9  en lo cel, i que per ell no hi ha  accepció de persones. 10 En lo demés,  
Col 3,25  mal que ha fet; i en Déu no hi ha  accepció de persones. 4,Tit Capítol IV  
Jm 2,Tit  II Adverteix l’Apòstol que l’ accepció de persones no és conforme a la  
Jm 2,1  Jesucrist, Senyor de la glòria, en  accepció de persones. 2 Perquè si entràs  
Jm 2,9 tu mateix», feu bé. 9 Emperò si feu  accepció de persones, cometeu pecat,  
1Pe 1,17  com a pare a aquell que sens  accepció de persones judica segons l’obra 
2Co 8,12  si la voluntat està prompta, és  accepta segons lo que té, no segons lo que 
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Fl 4,18  com olor de suavitat, hòstia  accepta, agradable a Déu. 19 Però mon Déu  
1Tm 2,3  3 Perquè això és cosa bona i  accepta davant de Déu nostre Salvador, 4  
2Co 8,17  17 perquè verdaderament ell  acceptà l’exhortació; emperò estant ell  
1Tm 1,15  és aquesta paraula i digna de tota  acceptació: que Cristo Jesús vingué a  
1Tm 4,9 paraula és aquesta, i digna de tota  acceptació. 10 Puix per això treballam i  
Rm 14,18  I qui en això serveix a Cristo, és  accepte a Déu i té l’aprovació dels  
2Co 6,2 (Perquè ell diu: «T’oiguí en temps  accepte, i et socorreguí en lo dia de  
2Co 6,2  Veus aquí ara és lo temps  accepte, veus aquí ara és lo dia de  
Ef 5,10  i veritat), 10 aprovant lo que és  accepte a Déu. 11 I no comuniqueu ab les  
1Tm 5,4  a sos pares, puix això és  accepte davant de Déu. 5 Emperò la que  
1Co 8,8  8 Emperò la vianda no ens fa  acceptes a Déu, perquè ni que mengem  
2Co 5,9  o siam ausents, a ser-li  acceptes. 10 Puix devem tots comparèixer  
Ef 1,6  de sa gràcia, per la qual nos féu  acceptes en son amat Fill. 7 En lo qual  
1Pe 2,5 per a oferir sacrificis espirituals  acceptes a Déu en Jesucrist. 6 Per lo qual 
Ef 3,12  la fe d’ell, segura confiança i  accés a Déu. 13 Per lo qual vos demano que 
Ac 24,3 reconeixem, excelentíssim Fèlix, ab  acció de gràcies. 4 Mes per no detenir-  
2Co 4,15 de que la gràcia, que abunda per l’ acció de gràcies de molts, redúndia en  
Fl 4,6 coses, ab pregàries i súpliques, ab  acció de gràcies, sien presentades a Déu  
Col 4,2  en l’oració, vetllant en ella ab  acció de gràcies. 3 Orant juntament per  
1Te 3,9 en lo Senyor. 9 Per lo tant, ¿quina  acció de gràcies podem donar a Déu per  
1Tm 4,3 viandes que Déu crià a fi de que ab  acció de gràcies participassen d’elles  
1Tm 4,4  res de lo que es participa ab  acció de gràcies, 5 perquè se santifica  
Ap 7,12  i glòria, i sabiduria, i  acció de gràcies, i honra, i poder, i  
Lc 13,17  poble se complaïa en ses glorioses  accions. 18 Deia també Jesús: –A què és  
2Co 9,12  que és abundant també en moltes  accions de gràcies al Senyor, 13 mentres  
Ef 5,4  que no convenen, sinó ans bé  accions de gràcies. 5 Perquè haveu de  
Col 2,7  haveu après, creixent en ella ab  accions de gràcies. 8 Estau alerta per a  
1Tm 2,1  peticions, oracions, pregàries,  accions de gràcies per a tots los homes, 2 
1Pe 1,15  vosaltres també sants en totes les  accions. 16 Perquè escrit està: «Sereu  
Mt 15,8  dient: 8 »Aquesta gent se m’ acerca ab sa boca, i ab los llavis m’  
Mt 26,18 -li: “Lo Mestre diu: Mon temps s’ acerca; en ta casa faré la pasqua ab mos  
Lc 6,Tit  i reconvé als escribes i fariseus  acerca l’observància del dissabte.  
Lc 9,45  i temien lo preguntar-li  acerca d’aquesta plàtica. 46 I els vingué 
Jn 3,20  obra mal avorreix la llum, i no s’ acerca a la llum per temor de que ses  
Jn 3,21  21 Emperò qui obra veritat s’ acerca a la llum a fi de que ses obres  
Jn 7,12  12 I hi havia gran enraonament  acerca d’ell entre la gent. Perquè uns  
Ac 1,16  l’Esperit Sant per boca de David  acerca de Judes, que fou lo guia d’  
Ac 19,23  s’alçà una pertorbació no petita  acerca del camí del Senyor, 24 perquè un  
Ac 21,25 tu continues guardant la Llei. 25 I  acerca aquells gentils que cregueren,  
Ac 25,15 ha un home que Fèlix deixà pres, 15  acerca del qual, quan jo era a Jerusalem,  
Ac 25,20  que era viu. 20 I estant en dubte  acerca d’aquesta qüestió, li vaig dir si  
Rm 1,8  a mon Déu per medi de Jesucrist  acerca tots vosaltres, perquè vostra fe és 
Ga 4,20  ma veu, puix estic en dubtes  acerca de vosaltres. 21 Dieu-me, los que 
He 10,25 -nos, i tant més quant veeu que s’ acerca lo dia. 26 Perquè si pecam  
He 11,6  agradar a Déu. Perquè lo qui s’ acerca a Déu, és precís que crega que hi  
He 11,20  la fe beneí també a Isaac i a Esaú  acerca les coses que havien de venir. 21  
He 11,22  fills d’Israel i donà disposició  acerca de sos propis ossos. 23 Per la fe,  
Jm 5,8  i fortificau vostres cors, puix s’ acerca la vinguda del Senyor. 9 No us  
Jud 3 desitjant jo ab ànsia escriure-us  acerca vostra comú salvació, m’ha estat  
Mt 8,5  5 I havent entrat en Cafarnaüm, s’ acercà a ell un centurió pregant-li 6 i  
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Mt 9,18  un príncep de la sinagoga se li  acercà, i l’adorà dient: –Senyor, ara s’ 
Mt 9,20  de sang dotze anys havia, i se li  acercà per detràs i li tocà la vora del  
Mt 13,2  a la vora del mar. 2 I se li  acercà gran multitud de gent, de manera  
Mt 15,30  s’assentà allí. 30 I se li  acercà gran multitud de gent, ab qui  
Mt 17,7  tingueren gran temor. 7 I Jesús s’ acercà i els tocà, i els digué: –Alçau’s, 
Mt 17,14 al lloc a on era la multitud, se li  acercà un home, i posat de genolls en  
Mt 20,20  dia ressuscitarà. 20 Llavors se li  acercà la mare del fills del Zebedeu ab  
Mt 21,19 veent una figuera prop del camí, s’ acercà a ella, i no trobant-hi més que  
Mt 21,34  i s’ausentà lluny. 34 I quan s’ acercà la collita dels fruits, envià sos  
Mt 25,22  en lo goig de ton senyor. 22 »I s’ acercà també aquell que havia rebut los  
Mt 26,7  en casa de Simó Leprós, 7 se li  acercà una dona que portava un vas d’  
Mt 26,49 és, preneu-lo. 49 I tot seguit s’ acercà a Jesús i digué: –Salve, mestre. I  
Mt 26,69  estava defora en lo pati, i se li  acercà una sirventa dient: –Tu també érets 
Mc 5,21  vegada a l’altre costat, se li  acercà una gran multitud de gent, i ell  
Mc 5,33  sabent lo que li havia passat, s’ acercà i se postrà davant d’ell, i li  
Mc 12,28  anau molt errats. 28 I se li  acercà un dels escribes, que els havia oït 
Mc 14,45 lo ab cuidado. 45 I quan arribà, s’ acercà immediatament a ell i li digué:  
Lc 7,14  li digué: –No plòries. 14 I s’ acercà i tocà les andes. I els que el  
Lc 8,27  I luego que saltà en terra, se li  acercà un home que molt temps havia estava 
Lc 8,44  ningú l’havia poguda curar, 44 s’ acercà a ell per darrere i tocà la vora de 
Lc 10,33  un samarità que feia son camí s’ acercà a ell, i al veure’l tingué  
Lc 15,25  en lo camp. I quan vingué i s’ acercà a la casa, oigué la música i la  
Lc 19,37 vestidures en lo camí. 37 I quan s’ acercà a la baixada de la muntanya de l’  
Lc 22,47  un dels Dotze anomenat Judes, i s’ acercà a Jesús per a besar-lo. 48 Emperò 
Jn 21,13  era lo Senyor. 13 Jesús, doncs, s’ acercà i pren lo pa, i los lo distribueix, 
Ac 7,17  pare de Siquem. 17 »I quan s’ acercà lo temps de la promesa que Déu  
He 7,19 a millor esperança, per la qual nos  acercam a Déu. 20 I per quant fou ell fet  
Mt 4,3  nits, després tingué fam. 3 I  acercant-se a ell lo tentador, li digué: 
Mt 8,19  l’altre costat de l’estany. 19 I  acercant-se-li un escriba li digué:  
Mt 13,36  la gent, se’n vingué a casa, i  acercant-se-li sos deixebles, li  
Mt 15,12  contamina a l’home. 12 Llavors,  acercant-se-li sos deixebles li  
Mt 15,23 23 I ell no li respongué paraula. I  acercant-se-li sos deixebles, li  
Mt 18,21  jo enmig d’ells. 21 Llavors Pere,  acercant-se a ell, digué: –Senyor,  
Mt 21,28 apareix? Un home tenia dos fills, i  acercant-se al primer li diu: »–Fill,  
Mt 28,2  àngel del Senyor baixà del cel i,  acercant-se, remogué la pedra, i s’  
Mc 10,2  segons tenia de costum. 2 I  acercant-se los fariseus, li preguntaven 
Lc 8,24 d’aigua, i estaven en perill. 24 I  acercant-se a ell, lo despertaren dient: 
Lc 9,12 12 I començava a caure lo dia, quan  acercant-se-li los Dotze, li digueren: 
Lc 18,35  lo que els deia. 35 I succeí que,  acercant-se a Jericó, estava un cego  
Lc 23,36 36 Los soldats també l’insultaven,  acercant-se a ell i presentant-li  
Ac 8,30  arrima’t a est carro. 30 I Felip,  acercant-se, oigué que llegia en lo  
Mt 21,1  ab paràboles i raons. 1 I a l’ acercar-se a Jerusalem, quan arribaren a 
Lc 8,19  sa mare i sos germans, i no podien  acercar-se-li per raó del gentiu. 20 I 
Lc 24,28  que s’havia dit d’ell. 28 I a l’ acercar-se al castell a on anaven, ell  
Ac 7,31  meravellà d’aquesta visió, i a l’ acercar-se ell per a considerar-la,  
Ac 10,28  per a un jueu lo juntar-se o  acercar-se a un estranger; emperò Déu m’ 
Jm 4,8  8 Acercau-vos a Déu, i ell s’ acercarà a vosaltres. Pecadors, netejau  
Mt 5,1 després d’haver-se sentat, se li  acercaren sos deixebles. 2 I obrint sa  
Mt 8,25  ell dormia. 25 I sos deixebles s’ acercaren a ell i lo despertaren dient:  
Mt 9,14  sinó pecadors. 14 Llavors se li  acercaren los deixebles de Joan i li  
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Mt 14,15  15 I havent-se fet vespre se li  acercaren sos deixebles i li digueren:  
Mt 14,33 33 I els que estaven en la barca s’ acercaren i l’adoraren dient:  
Mt 15,1  pans i alguns peixos. 1 Llavors s’ acercaren a ell alguns escribes i fariseus 
Mt 16,1  la creu i lo seguesquen. 1 I s’ acercaren a ell los fariseus i els  
Mt 17,23 23 I havent arribat a Cafarnaüm, s’ acercaren a Pere los que cobraven lo  
Mt 18,1  mil talents. 1 En aquella hora s’ acercaren los deixebles a Jesús dient-  
Mt 19,3  de gent. I los curà allí. 3 I s’ acercaren a ell los fariseus per a tentar  
Mt 21,14  en cova de lladres.” 14 I s’ acercaren a ell cegos i coixos en lo  
Mt 21,23  i los ancians del poble s’ acercaren a ell en ocasió en què estava  
Mt 22,23  se n’anaren. 23 En aquell dia s’ acercaren a ell los saduceus, que diuen no 
Mt 24,1 eixit del temple, se retirava. I s’ acercaren a ell sos deixebles per a  
Mt 24,3  la muntanya de l’Oliverar, se li  acercaren sos deixebles secretament i li  
Mt 26,17  17 I lo primer dia dels Àzims s’ acercaren los deixebles a Jesús i li  
Mt 26,73  tal home. 73 I d’allí a poc s’ acercaren los que estaven allí i digueren  
Mt 28,9  –Déu vos guàrdia. I elles se li  acercaren, i abraçaren sos peus i l’  
Mc 6,35  coses. 35 I com fos ja tard, s’ acercaren a ell sos deixebles i li  
Mc 7,1  Cura a un home sord i mut. 1 I s’ acercaren a ell los fariseus i alguns dels 
Mc 10,35  dia ressuscitarà. 35 Llavors s’ acercaren a ell Jaume i Joan, fills del  
Mc 11,1  dels sacerdots. 1 I quan s’ acercaren a Jerusalem i a Betània, prop de 
Mc 11,27  passejant ell en lo temple, se li  acercaren los prínceps dels sacerdots i  
Lc 13,31  31 En aquell mateix dia se li  acercaren alguns del fariseus i li  
Lc 20,27  de sa resposta, callaren. 27 S’ acercaren després alguns dels saduceus,  
Jn 12,21  en la festa. 21 Estos, doncs, s’ acercaren a Felip, natural de Betsaida, en 
Mt 3,2 dient: –Arrepentiu’s, perquè s’ha  acercat lo Regne del cel. 3 Puix aquest és 
Mt 4,17 a dir: –Arrepentiu’s, perquè s’ha  acercat lo Regne del cel. 18 I anant Jesús 
Mt 10,7 7 Anau i predicau dient: «Que s’ha  acercat lo Regne del cel.» 8 Curau  
Mc 1,15 que el temps s’ha complert i s’ha  acercat lo Regne de Déu, arrepentiu-vos  
Lc 10,9  haja en ella, i dieu-los: “S’ha  acercat a vosaltres lo Regne de Déu.” 10  
Lc 10,11  vosaltres. Ab tot, sabeu que s’ha  acercat lo Regne de Déu.” 12 Emperò jo us  
Ef 2,13  temps estàveu lluny, vos haveu  acercat per la sang de Cristo. 14 Perquè  
He 12,18  18 Perquè vosaltres no us haveu  acercat encara a la muntanya palpable, i  
1Pe 4,7  lo fi de totes les coses s’ha  acercat. Per lo tant, siau prudents i  
Jm 4,8 al diable, i fugirà de vosaltres. 8  Acercau-vos a Déu, i ell s’acercarà a  
Jn 6,19 que caminava sobre del mar i que s’ acercava a la barca, i tingueren temor. 20 
Lc 15,1  dels pecadors arrepentits. 1 I s’ acercaven a Jesús los publicans i pecadors 
He 10,22  sacerdot sobre la casa de Déu, 22  acerquem-nos a ell ab cor verdader, ab  
He 4,16  ho som, però sens pecat. 16  Acerquem-nos, doncs, ab confiança al  
He 10,1  cada any, fer perfets als que s’ acerquen. 2 D’altra manera haurien cessat 
1Co 4,5  fins que vinga lo Senyor, lo qual  aclararà les coses escondides en les  
Mt 5,37  no; perquè tot lo que excedeix d’ açò, de mal proceeix. 38 »Oíreu que fou  
Mc 1,38 per a predicar també allí, puix per  açò he vingut. 39 I predicava en les  
Lc 1,25  dient: 25 «Perquè el Senyor ha fet  açò ab mi en los dies en què ha volgut  
Lc 12,18  mos fruits?” 18 I digué: “Faré  açò: tiraré a terra mos graners i los faré 
Lc 16,28  a fi de que los testifíquia  açò, no sia que vinguen ells també a  
Lc 22,19  que és donat per a vosaltres. Feu  açò en memòria de mi. 20 Així mateix  
Ac 2,14  que habitau en Jerusalem, sia-us  açò notori i prestau oïdos a mes paraules. 
Ac 24,14 què ara m’acusen. 14 Però confesso  açò davant de vós: que, segons la via que  
Rm 15,28  28 Doncs quan haja jo complert  açò i els haja entregat aquest fruit,  
1Co 1,12  disputes entre vosaltres. 12 I dic  açò, puix cada qual de vosaltres diu: «Jo  
1Co 7,26  a ser fiel. 26 Penso, doncs, que  açò és bo per les necessitats presents,  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

162 
 

1Co 15,50  la imatge del celestial. 50 Emperò  açò vos dic, germans, que la carn i la  
1Co 15,53  mudats. 53 Perquè és precís que  açò corruptible se vestesca d’  
1Co 15,53 se vestesca d’incorruptibilitat, i  açò que és mortal se vestesca d’  
1Co 15,54 vestesca d’immortalitat. 54 I quan  açò que és corruptible s’haja vestit d’  
2Co 8,10  I en això vos dono consell, perquè  açò és lo que us és útil, suposat que no  
2Co 13,10  10 Per lo tant, vos escric  açò estant ausent, per a què, present, no  
Ga 3,17  que és Cristo. 17 Emperò jo dic  açò: Que el testament confirmat per Déu en 
2Te 3,10  estàvem ab vosaltres vos intimàvem  açò: Que el que no vol treballar, no  
1Tm 1,9 usa d’ella llegítimament. 9 Sabent  açò, que la Llei no fou feta per al just,  
2Tm 3,1  Escriptures. 1 Mes has de saber  açò, que en los darrers dies vindran temps 
2Pe 1,20 en vostres cors. 20 Entenent primer  açò: que ninguna profecia de l’Escriptura 
1Jn 2,1  1 Fillets meus, vos escric  açò per a què no pequeu. Emperò si algú  
Jud 5 vos present, ja que haveu sabut tot  açò, que Jesús, salvant al poble de la  
Ap 2,6  t’arrepentesques. 6 Emperò tens  açò, que avorreixes los fets dels  
Ap 2,18 sos peus semblants a llautó fi, diu  açò: 19 »Jo sé tes obres, i ta fe, i  
Jn 1,28  la corretja de la sabata. 28  Açò esdevingué en Betània, a l’altra  
Jn 6,61  murmuraven d’això, los digué:  –Açò us escandalisa? 62 Puix què si  
Ac 21,11  -se los peus i les mans, digué:  –Açò diu l’Esperit Sant: “Així lligaran  
1Co 11,17 consuetud, ni la Iglésia de Déu. 17  Açò vos mano; mes no aprovo lo congregar- 
Ga 3,2  enmig de vosaltres mateixos? 2  Açò solament desitjo saber de vosaltres:  
Ap 2,1  a l’àngel de la iglésia d’Efesi:  »“Açò diu lo qui té les set estrelles a sa 
Ap 2,8  de la iglésia d’Esmirna, escriu:  »“Açò diu lo primer i el darrer, que morí  
Ap 2,12  l’àngel de la iglésia de Pèrgamo:  »“Açò diu lo que té l’espasa aguda de dos 
Ap 3,1 a l’àngel de la iglésia de Sardis.  »“Açò diu lo qui té los set esperits de  
Ap 3,7  àngel de la iglésia de Filadèlfia:  »“Açò diu aquell que és sant i verdader,  
Ap 3,14 l’àngel de la iglésia de Laodicea:  »“Açò diu l’Amén, lo fiel i verdader  
1Jn 2,Tit  II Nos exhorta a no pecar i a  acollir-nos a Jesucrist quan haguéssem  
Ac 17,7  i han vingut aquí, 7 als quals ha  acollit Jason; i tots aquestos van contra  
Mt 4,24  tots los faltats de salut i  acomesos de diferents mals i dolors, i los 
Jm 3,17  pacífica, modesta, dòcil, que s’ acomoda a lo que és bo, plena de  
Rm 12,16  l’enteniment en coses altes, sinó  acomodau-vos a les humils. No us tingau  
He 4,2  la paraula anunciada per no anar  acompanyada de la fe en los que l’  
Ac 21,5  aquestos dies isquérem d’allí,  acompanyant-nos tots ab ses dones i  
Ac 20,38  veurien més sa cara. I l’anaren a  acompanyar fins a la barca. 21,Tit Capítol 
Ac 9,30  ho comprengueren los germans, l’ acompanyaren a Cesarea i l’enviaren a  
Ac 10,23  ab ells; i alguns dels germans l’ acompanyaren des de Jope. 24 I al dia  
Ac 20,4  -se’n per Macedònia. 4 I l’ acompanyaren Sopatri de Berea, fill de  
Rm 15,24  veure-us al passar, i que m’ acompanyareu fins allà després d’haver  
Mc 8,38 quan vinga en la glòria de son Pare  acompanyat dels sants àngels. 39 I els  
Ac 15,38 ells des de Pamfília i no els havia  acompanyat en l’obra. 39 I hi hagué tal  
1Co 16,11 tant, no el despreciï ningú, ans bé  acompanyau-lo en pau per a què vinga a  
Jm 2,22  l’altar? 22 ¿No veus com la fe  acompanyava a ses obres i que es féu  
Mc 16,20  la paraula ab los miracles que l’ acompanyaven. Amén. Lc Inc L’Evangeli de 
Lc 7,11  a una ciutat anomenada Naïm i l’ acompanyaven sos deixebles i una gran  
Ac 9,7  et convé fer. I els homes que l’ acompanyaven quedaren atordits, oient la  
Ac 17,15  se quedaren allí. 15 I els que  acompanyaven a Pau lo conduïren fins a  
Ac 19,38  si Demetri i els artistes que l’ acompanyen tenen queixes contra algú,  
1Co 5,9  Vos escriguí en la carta que no us  acompanyeu ab los fornicadors. 10 No  
1Co 5,11  Emperò ara vos he escrit que no us  acompanyeu si algú apellidat germà és  
1Co 16,6  també l’hivern, per a què m’ acompanyeu allà a on tinga d’anar. 7 Puix 
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2Co 4,8  tot patim tribulacions, mes no ens  acongoixam; estam apurats, mes no  
Ga 1,16  des d’aquell instant no m’ aconsellí ni ab la carn ni ab la sang, 17  
Ap 3,18  i pobre, i cego, i desnú. 18 Jo t’ aconsello que cómpries de mon or refinat  
Lc 16,25  mals. Així és que ara ell és aquí  aconsolat, i tu aturmentat. 26 Ademés de  
Mt 5,5  los que ploren, perquè ells seran  aconsolats. 6 »Benaventurats los que tenen 
Jn 11,31  que estaven ab Maria en casa i l’ aconsolaven, veent que s’alçava de  
1Te 5,14  que reprengau als inquiets, que  aconsoleu als pussiŀlànims, que suporteu  
Fl 4,11  de necessitat, puix ja he après a  acontentar-me de l’estat en què em  
Mc 1,45  a publicar-ho i a divulgar l’ acontescut, de manera que Jesús ja no  
Lc 8,56  no diguessen a ningú lo que havia  acontescut. 9,Tit Capítol IX Missió i  
1Pe 4,12  és per a provar-vos, com si us  acontesqués alguna cosa estranya; 13 ans  
Ac 15,25  bé, estant congregats d’un  acord, elegir barons i enviar-los a  
Ac 16,4  los decrets que havien estat  acordats per los apòstols i per los  
Ac 8,29  Llavors l’Esperit digué a Felip:  –Acosta’t, i arrima’t a est carro. 30 I  
Mt 21,30 arrepentí i se n’hi va anar. 30 »I  acostant-se a l’altre, li digué del  
Mc 1,31  i luego li parlaren d’ella. 31 I  acostant-se, la prengué per la mà i l’  
Lc 10,34  al veure’l tingué compassió. 34 I  acostant-se, li embenà les ferides,  
Lc 4,39  per ella. 39 Llavors, havent-se  acostat a la malalta, reprengué a la  
2Tm 4,Tit  vida. I conclou ab les salutacions  acostumades. 1 Te protesto, doncs, davant  
Mt 27,15  se meravellà en gran manera. 15 I  acostumava lo president en dies de gran  
Mc 15,6  que Pilat se meravellava. 6 Mes  acostumava en dia de festivitat donar  
Ac 16,13  ciutat a la vora del riu, a on s’ acostumava fer l’oració i, assentant-  
1Tm 5,13  13 I estant, ademés, ocioses, s’ acostumen a divagar de casa en casa; no  
Jn 14,27  No es pertúrbia vostre cor, ni s’ acovardesca. 28 Oíreu que us diguí: “Me’n 
Lc 7,41  respongué: –Mestre, dieu. 41 –Un  acreedor tenia dos deutors, l’un li devia 
2Tm 3,3  3 desnaturalisats, inquiets,  acriminadors, incontinents, cruels, sens  
1Pe 1,7  que l’or pereixedor (lo qual és  acrisolat ab foc), sia trobada en  
Mc 2,2  la veu que estava en una casa, i  acudí tal multitud de gent que no hi  
Ac 2,6  cel. 6 Divulgada, doncs, la veu,  acudí molta gent, i quedà atordida, puix  
1Tm 5,10  si rentà los peus als sants, si  acudí a l’alivi dels atribolats, si ha  
Lc 5,15 15 I tant més s’estenia sa fama, i  acudia gent en gran número per a oir-lo  
Lc 21,38  de l’Oliverar. 38 I tot lo poble  acudia a ell, de bon matí, en lo temple,  
Ac 5,16  deslliurats de sos mals. 16 I  acudia també a Jerusalem molta gent de les 
Mc 1,45  defora en paratges deserts, i  acudien a ell de totes parts. 2,Tit  
Lc 14,9  tingues tu, avergonyit, que  acudir a ocupar l’últim siti. 10 Ans bé,  
He 4,Tit  caminen los cristians, i com devem  acudir a Jesucrist per a poder entrar en  
Mt 27,62  dels sacerdots i els fariseus  acudiren junts a Pilat, 63 dient: –Senyor, 
Mc 9,14  quedà pasmat i ple de temor, i  acudiren corrent a saludar-lo. 15 I els  
Jn 10,41  batejant, i permanesqué allí. 41 I  acudiren molts a ell dient: –Joan no ha  
Ac 25,2  i els principals del jueus  acudiren a ell contra Pau, i li  
Ac 25,15  del qual, quan jo era a Jerusalem,  acudiren a mi los prínceps dels sacerdots  
Mt 14,12  noia, esta lo portà a sa mare. 12  Acudiren després sos deixebles a recollir  
Lc 11,29  Déu i la guarden! 29 I com la gent  acudís de totes parts, començà a dir:  
Ac 24,8  mans, 8 manant que sos acusadors  acudíssem a vós. Examinant-lo vós mateix 
Ac 16,13  parlàrem a les dones que havien  acudit allí. 14 I una certa dona,  
Ac 25,17  que li imputen. 17 I havent ells  acudit aquí sens la menor dilació, al dia  
2Tm 4,3  sinó que conforme a sos apetits  acumularan mestres, tenint pruïtja d’  
Jn 5,45  davant del Pare: hi ha un que us  acusa, ço és, Moisès, en qui vosaltres  
1Co 4,4  a mi mateix. 4 Perquè de res m’ acusa la consciència; emperò no per això  
He 13,18  tenim confiança que en res nos  acusa la consciència, desitjant portar-  
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Jn 18,29  isqué defora i els digué: –Quina  acusació produïu contra aquest home? 30 Li 
Rm 8,33  també totes les coses? 33 Qui farà  acusació alguna contra els elegits de Déu? 
1Tm 5,19  19 Contra el presbítero no rèbies  acusació sinó davant de dos o tres  
2Pe 2,11  no pronúncien contra aquells  acusació davant del Senyor. 12 Mes  
Ac 25,27  un home pres i no informar de les  acusacions que li fan. 26,Tit Capítol XXVI 
Ap 12,10  perquè ha estat llançat a terra l’ acusador de nostres germans, que els  
Jn 8,Tit  una dona adúltera confundint a sos  acusadors. Declara de vàries maneres ser  
Ac 23,30 he enviat a vós, intimant també als  acusadors que apèŀlien a vós si tenen res  
Ac 23,35 li digué: –T’oiré quan vinguen tos  acusadors. I donà ordre de que fos guardat 
Ac 24,8  de les mans, 8 manant que sos  acusadors acudíssem a vós. Examinant-lo  
Ac 25,16 sens que l’acusat tinga davant sos  acusadors i sens donar-li lloc de  
Ac 25,18  davant de mi aquest home, 18 los  acusadors del qual, estant presents,  
Ac 24,8  coneixement de les coses de què l’ acusam. 9 I els jueus anyadiren dient que  
Ac 25,7  que havien vingut de Jerusalem,  acusant-lo de molts i graves delictes  
Rm 2,15 mateixa, i sos pensament interiors,  acusant-se entretant, i també excusant- 
Mt 12,10  que tenia seca una mà, i ells, per  acusar-lo, li preguntaren si era lícit  
Mc 3,2 si curaria en dia de dissabte per a  acusar-lo. 3 I digué a l’home que tenia 
Lc 6,7  en dissabte, a fi de poder-lo  acusar. 8 Emperò ell coneixia los  
Lc 11,54  boca alguna cosa per a poder-lo  acusar. 12,Tit Capítol XII Llevat dels  
Lc 23,2  portaren a Pilat. 2 I començaren a  acusar-lo dient: –Havem trobat a aquest  
Lc 23,10  persistien obstinadament en  acusar-lo. 11 Mes Herodes ab sa comitiva 
Jn 5,45 penseu que sia jo lo qui us haja d’ acusar davant del Pare: hi ha un que us  
Jn 8,6  tentant-lo per a poder-lo  acusar. Mes Jesús, inclinant-se,  
Ac 22,30  la causa que tenien los jueus per  acusar-lo, lo féu deslligar i manà que  
Ac 24,2  I citant a Pau, començà Tèrtuŀlo a  acusar-lo dient: –Lo gosar nosaltres per 
Ac 24,19  devien comparèixer davant de vós i  acusar-me si tenien alguna cosa contra  
Ac 28,19  a apeŀlar al Cèsar, no ab lo fi d’ acusar de cosa alguna als de ma nació. 20  
Mt 27,12  li digué: –Tu ho dius. 12 I essent  acusat per los prínceps dels sacerdots i  
Lc 16,1  que tenia un majordom, lo qual fou  acusat davant d’ell d’haver-li  
Lc 23,Tit  23,Tit Capítol XXIII Jesucrist és  acusat davant de Pilat; enviat a Herodes;  
Ac 18,Tit  Fruit que féu Pau en Corinto. És  acusat al procònsol. Parteix a Èfeso i  
Ac 24,Tit  Herodes. 24,Tit Capítol XXIV Pau,  acusat davant de Fèlix, se defensa. Queda  
Ac 25,16 condemnar a ningun home sens que l’ acusat tinga davant sos acusadors i sens  
Ac 26,6 vaig viure qual fariseu. 6 I ara só  acusat en judici per esperar la promesa  
Ac 26,7  aquesta esperança, oh rei, só jo  acusat dels jueus. 8 Puix què?, ¿se té per 
Tt 1,6  que tinga fills fiels, sens ser  acusats de disolució ni de desobediència.  
Lc 23,14  dels crims de què vosaltres l’ acusau; 15 ni Herodes tampoc, perquè jo us 
Ap 12,10  de nostres germans, que els  acusava dia i nit davant de Déu. 11 I ells 
Mc 15,3  3 I els prínceps dels sacerdots l’ acusaven de moltes coses. Emperò ell no  
Jn 8,10  digué: –Dona, a on són los que t’ acusaven? Ningú t’ha condemnat? 11 Ella  
Ac 23,29  Consell d’ells 29 i trobí que l’ acusaven sobre qüestions de sa Llei, sens  
Mc 15,4  res? Mira de quantes coses t’ acusen. 5 Emperò Jesús ni per això  
Ac 24,13  provar les coses de què ara m’ acusen. 14 Però confesso açò davant de  
Ac 25,11  si no hi ha res de quant ells m’ acusen, ningú pot entregar-me a ells:  
Ac 26,2 en vostra presència de tot quant m’ acusen los jueus. 3 Majorment quan vós  
Ac 19,38  pública hi ha i procònsols:  acúsien-se los uns als altres. 39 I si  
Ac 19,40  40 Perquè hi ha perill que ens  acúsien de sediciosos per l’alborot d’  
Ac 25,5 algun delicte en aquest home que l’ acúsien. 6 I havent-se detingut entre  
Lc 3,38  que ho fou de Set, que ho fou d’ Adam, que ho fou de Déu. 4,Tit Capítol IV  
Rm 5,14  14 Ab tot, la mort regnà des d’ Adam a Moisès, fins en aquells que no  
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Rm 5,14  una transgressió semblant a la d’ Adam, lo qual és la figura del que havia  
1Co 15,22  dels morts. 22 I així com en  Adam moren tots, així en Cristo també  
1Co 15,45  com està escrit: 45 Lo primer home  Adam fou format en ànima vivent; lo darrer 
1Co 15,45  format en ànima vivent; lo darrer  Adam, en esperit vivificant. 46 Mes no fou 
1Tm 2,13  que estiga en silenci. 13 Perquè  Adam fou format primer; després, Eva. 14 I 
1Tm 2,14  format primer; després, Eva. 14 I  Adam no fou seduït; mes la dona fou  
Jud 14  I Enoc, que fou lo setè després d’ Adam, profetisà també d’aquestos dient:  
Lc 3,28 que ho fou de Melquí, que ho fou d’ Addí, que ho fou de Cosan, que ho fou d’  
Jn 12,19  los uns als altres: –¿Veeu com no  adelantam res? Veus aquí que tot lo món se 
1Te 4,15 per a la vinguda del Senyor, no ens  adelantarem als que dormen. 16 Perquè el  
Ac 20,5  i Tròfim. 5 I havent-se aquestos  adelantat, nos aguardaven en Tròada. 6 I  
2Pe 1,Tit  presents los dons rebuts de Déu,  adelàntien en la virtut per poder tenir  
Lc 5,36 altra manera lo nou romp lo vell, i  ademés que no cau bé lo pedaç nou ab lo  
Jn 12,39  podien creure, perquè Isaïes digué  ademés: 40 «Cegà sos ulls i endurí son  
Ac 2,26  cor i es regositja ma llengua, i  ademés ma carn reposarà en l’esperança.  
Ac 21,28  contra aquest lloc, i ha introduït  ademés los gentils en lo temple, i ha  
Ac 24,6  dels nazarens; 6 lo qual intenta,  ademés, profanar lo temple, i havent-lo  
1Co 15,15  i també és vana vostra fe. 15 I  ademés resultam ser falsos testimonis  
2Co 8,7 en ciència, i en tota diligència, i  ademés en la caritat que ens teniu, així  
1Tm 5,13  vana la primera fe. 13 I estant,  ademés, ocioses, s’acostumen a divagar de 
2Pe 1,5  que hi ha en lo món. 5 I  ademés d’això, vosaltres, aplicant tot  
Lc 16,26 aquí aconsolat, i tu aturmentat. 26  Ademés de que hi ha un abisme insondable  
Lc 22,31  a les dotze tribus d’Israel. 31  Ademés digué lo Senyor: –Simó, Simó, mira  
2Co 11,28  dejunis, en fred i desnuesa. 28  Ademés de les coses que són de part de  
1Tm 3,7  en la condemnació del diable. 7  Ademés és menester que tinga bona  
He 12,9  sou bastards i no fills. 9  Ademés d’això, si tinguérem a nostres  
2Pe 1,15  nostre Senyor Jesucrist. 15  Ademés que jo procuraré que fins després  
Mt 6,24  a l’un i amarà a l’altre, o s’ adherirà a l’un i despreciarà a l’altre. 
Rm 12,9  amor sens ficció. Avorriu lo mal,  adheriu-vos a lo que és bo; 10 amant-  
Ga 3,15  confirmat, ningú l’anuŀla, ni l’ adiciona. 16 I les promeses foren fetes a  
Jn 3,11  lo que havem vist, i vosaltres no  admeteu lo nostre testimoni. 12 Si no  
Rm 14,1  1 I al que és flac en la fe,  admeteu-lo, no per disputes d’opinions. 
1Tm 5,11  obra. 11 Viudes més joves no les  admèties; perquè després d’haver viscut  
Mt 8,Tit  i a molts altres malalts. No vol  admetre a un escriba que volia seguir-  
Lc 16,3  faré ara que mon amo me pren l’ administració? Jo no só bo per a cavar, i  
Ac 6,4  contínuament a l’oració i a l’ administració de la paraula. 5 I agradà  
Lc 16,2  ta majordomia, perquè ja no podràs  administrar més mos béns. 3 »Llavors lo  
1Pe 1,12  si mateixos, sinó per a vosaltres,  administraven les coses que ara vos són  
Lc 6,Tit  Cura malalts i predica aquell  admirable sermó en què declara les  
1Jn 5,Tit a son germà. 5,Tit Capítol V Virtut  admirable de la viva fe i de la caritat.  
Ap 22,Tit  Capítol XXII Conclou la pintura  admirable i misteriosa de la celestial  
Lc 24,41  ’l, estant transportats de goig i  admiració, los digué: –¿Teniu aquí alguna  
Jn 5,20  que vosaltres quedareu plens d’ admiració. 21 Puix així com lo Pare  
Ac 8,13  es feien, estava atònit i ple d’ admiració. 14 I havent oït los apòstols  
Ap 17,6  la vegí, quedí meravellat de gran  admiració. 7 I em digué l’àngel: –Per què 
Jud 16  i sa boca parla coses de supèrbia,  admirant a certes persones per raó d’  
Lc 7,9 ho fa. 9 Quan Jesús ho oigué, quedà  admirat, i girant-se envers la gent que  
Lc 24,12  sola la mortalla, i se’n tornà  admirat de lo que havia vist. 13 I veus  
Lc 2,48  quan sos pares lo vegeren quedaren  admirats. I li digué sa mare: –Fill, per  
Jn 4,27 temps arribaren sos deixebles, i s’ admiraven de que parlàs ab aquella dona.  
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Jn 5,28 perquè és Fill de l’home. 28 No us  admireu d’això, perquè ve l’hora en què  
Mc 1,19  que estaven també en una barca  adobant los filats. 20 I tot seguit los  
Mt 4,21 una barca ab Zebedeu, son pare, que  adobaven sos filats, i els cridà. 22 I  
Ga 6,6  en tots los béns al que l’ adoctrina. 7 No us enganyeu: Déu no pot  
Ga 6,6  sa càrrega. 6 I aquell que és  adoctrinat en la paraula, comuníquia en  
Lc 5,3  un poc de terra. I estant sentat,  adoctrinava a la gent des de la barca. 4 I 
Lc 6,41  en l’ull de ton germà i no t’ adones de la biga que tens en ton ull? 42  
Mc 4,27  brótia i cresca sens que ell se n’ adónia. 28 Perquè la terra de si dóna  
Rm 8,15  sinó que haveu rebut l’Esperit d’ adopció de fills, per lo qual clamam:  
Rm 8,23  de nosaltres mateixos, esperant l’ adopció de fills de Déu, ço és, la  
Rm 9,4  són los israelites, de qui és l’ adopció dels fills, i la glòria, i l’  
Ga 4,5  la Llei, a fi de que rebessen l’ adopció de fills. 6 I perquè vosaltres sou 
Ef 1,5  5 havent-nos predestinat a l’ adopció de fills per Jesucrist, en ell  
Jn 9,Tit  per Jesús, creu en ell i l’ adora. 1 I al passar vegé Jesús un home  
Jn 9,31  als pecadors, sinó que aquell que  adora a Déu i fa sa voluntat, aqueix és a  
2Te 2,4 tot lo que s’anomena Déu, o que s’ adora, de manera que s’assentarà en lo  
Ap 19,10  que tenen lo testimoni de Jesús.  Adora a Déu, perquè el testimoni de Jesús  
Ap 22,9  de la profecia d’aquest llibre.  Adora a Déu. 10 I em digué: –No séllies  
Mt 9,18  de la sinagoga se li acercà, i l’ adorà dient: –Senyor, ara s’acaba de  
Mt 15,25  Israel. 25 Emperò ella vingué i l’ adorà, dient: –Senyor, valeu-me. 26 I  
Mc 5,6  des de lluny, corregué a ell i l’ adorà. 7 I clamant en alta veu digué: –Què 
Jn 9,38  –Crec, Senyor. I postrant-se, l’ adorà. 39 I Jesús digué: –Per a exercir  
Ac 10,25  lo i, postrant-se a sos peus, l’ adorà. 26 Mes Pere l’alçà i digué:  
He 11,21  un i altre dels fills de Josep, i  adorà apoiant-se en la punta de sa vara. 
Ac 19,35  sàpia que la ciutat d’Èfeso dóna  adoració a la gran Diana, filla de  
Col 2,18  extraviï, afectant en humilitat i  adoració dels àngels, ficant-se en coses 
Mt 2,Tit  l’anomenà Jesús. 2,Tit Capítol II  Adoració dels magos. Fugida de Jesús a  
Ap 13,Tit  contra Déu i els sants, i és  adorada dels homes. S’alça en la terra  
Jn 4,23  hora, i ara és, quan los verdaders  adoradors adoraran al Pare en esperit i en 
Jn 4,22 que no coneixeu; nosaltres, emperò,  adoram lo que coneixem, perquè la salut ve 
Mt 20,20 del fills del Zebedeu ab sos fills,  adorant-lo i demanant-li alguna cosa.  
Mt 2,2  sa estrella en l’Orient i venim a  adorar-lo. 3 I lo rei Herodes quan ho  
Mt 2,8  a saber per a què jo també vàgia a  adorar-lo. 9 Luego que ells oïren això  
Jn 4,20  Jerusalem és lo lloc a on se deu  adorar. 21 Jesús li digué: –Dona, creu-  
Jn 12,20 alguns gentils dels que pujaren per  adorar a Déu en la festa. 21 Estos, doncs, 
Ac 7,43  déu Remfam, figures que féreu per  adorar-les. Jo us transportaré, doncs,  
Ac 8,27 tots sos tresors i havia vingut per  adorar en Jerusalem; 28 i se’n tornava, i 
Ac 24,11  dies que jo pugí a Jerusalem per  adorar, 12 i no em trobaren en lo temple  
Ap 3,9  Vet aquí, los faré venir i  adorar davant de tos peus; i sabran que jo 
Ap 19,10  10 I em postrí a sos peus per  adorar-lo. I em diu: –Mira no ho faces;  
Ap 22,8  l’àngel que me les mostrava per a  adorar-lo, 9 i em digué: –Guarda no ho  
1Co 14,25  cor; i, postrat sobre el rostro,  adorarà a Déu, i declararà que Déu  
Jn 4,23  és, quan los verdaders adoradors  adoraran al Pare en esperit i en veritat,  
Ap 15,4 sant, i totes les nacions vindran i  adoraran davant de vós, puix vostres  
Lc 4,8  escrit està: “A Déu, ton Senyor,  adoraràs, i a ell sol serviràs.” 9 I el  
Mt 4,10  aquí, Satanàs, perquè escrit està:  “Adoraràs al Senyor ton Déu, i a ell sol  
Mt 2,11  Maria sa mare, i postrant-se l’ adoraren, i oberts sos tresors, li  
Mt 14,33  en la barca s’acercaren i l’ adoraren dient: –Verdaderament sou lo Fill 
Mt 28,9  i abraçaren sos peus i l’ adoraren. 10 Llavors los digué Jesús: –No  
Mt 28,17  manat. 17 I quan lo vegeren, l’ adoraren; emperò alguns dubtaren. 18 I  
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Jn 4,20  sou un profeta. 20 Nostres pares  adoraren en aquesta muntanya i vosaltres  
Rm 1,25  la veritat de Déu en mentida, i  adoraren i serviren a les criatures abans  
Ap 5,14  postrats sobre sos rostros, i  adoraren al que viu per los sigles dels  
Ap 7,11 sobre son rostro davant del trono i  adoraren a Déu, 12 dient: –Amén.  
Ap 11,16  Déu, caigueren sobre sos rostros i  adoraren a Déu, dient: 17 –Vos donam  
Ap 13,4  la terra detràs de la bèstia. 4 I  adoraren al dragó que donà poder a la  
Ap 13,4  dragó que donà poder a la bèstia i  adoraren a la bèstia, dient: –Qui hi ha  
Ap 13,8 i poble, i llengua, i nació. 8 I l’ adoraren tots los habitants de la terra,  
Ap 14,11  repòs de dia ni de nit los que  adoraren la bèstia i sa imatge, i el que  
Ap 16,2  de la bèstia i sobre aquells que  adoraren sa imatge. 3 I el segon àngel  
Ap 19,4  ancians i les quatre bèsties i  adoraren a Déu, que estava sentat sobre el 
Ap 19,20 senyal de la bèstia i a aquells que  adoraren sa imatge. Aquestos dos foren  
Ap 20,4 per la paraula de Déu, i els que no  adoraren la bèstia, ni a sa imatge, ni  
Jn 4,21  que ve l’hora en què vosaltres no  adorareu al Pare en aquesta muntanya ni en 
Ap 14,9  àngel, dient en alta veu: –Si algú  adoràs la bèstia i sa imatge, i prengués  
Ap 9,20 les obres de ses mans, per a què no  adorassen als diables i als ídols d’or, i 
Ap 13,12  i tots los que habitaven en ella  adorassen la primera bèstia, la mortal  
Ap 13,15  que fossen morts tots los que no  adorassen la figura de la bèstia. 16 I  
Mt 4,9  t’ho donaré, si postrant-te, m’ adorasses. 10 Llavors li digué Jesús:  
Lc 4,7  vull. 7 Per lo tant, si postrat m’ adorasses, tots seran teus. 8 I responent  
Lc 24,52 era elevat al cel. 52 I havent-lo  adorat, se’n tornaren a Jerusalem ab gran 
Jn 4,22  ni en Jerusalem. 22 Vosaltres  adorau lo que no coneixeu; nosaltres,  
Ac 17,23  Aquell, doncs, que vosaltres  adorau sens conèixer-lo, aqueix és lo  
Ap 14,7  vingué l’hora de son judici; i  adorau a aquell que féu lo cel i la terra, 
Mt 8,2  I veus aquí vingué un lleprós i l’ adorava dient: –Senyor, si vós voleu,  
Mc 15,19 li escopien, i arrodillant-se, l’ adoraven. 20 I després d’haver-lo  
Ap 4,10 del que estava sentat en lo trono i  adoraven al que viu per los sigles dels  
Jn 4,24  i és menester que els que l’ adoren, l’adórien en esperit i en  
Ac 19,27 aquella a qui tota l’Àsia i el món  adoren. 28 Oït això, s’ompliren d’ira i  
1Co 5,10  o ab los avaros, o lladres, o que  adoren ídols, perquè en tal cas hauríeu d’ 
Ap 11,1  de Déu, i l’altar, i als que  adoren en ell. 2 Emperò lo pati que està  
Jn 4,23  són los que el Pare busca que l’ adórien. 24 Déu és esperit i és menester  
Jn 4,24  menester que els que l’adoren, l’ adórien en esperit i en veritat. 25 La  
He 1,6  son primogènit en lo món, diu: «I  adórien-lo tots los àngels de Déu.» 7 I  
Ap 17,4  de púrpura i d’escarlata, i  adornada d’or, i de pedres precioses, i  
Ap 18,16  i d’escarlata, i de grana, i  adornada d’or, i de pedres precioses, i  
Ap 21,2  i estava ataviada com una esposa  adornada per a son espòs. 3 I oiguí una  
1Tm 2,9  les dones vestides honestament, i  adornant-se ab modèstia i simplicitat, i 
Lc 21,5  fabricat ab pedres hermoses i  adornat de rics dons, los respongué: 6  
Ap 21,19  de la muralla de la ciutat estaven  adornats de tota pedra preciosa. Lo primer 
Mt 23,29  los sepulcres dels profetes i  adornau los monuments dels justos. 30 I  
1Pe 3,5  de Déu. 5 Puix d’aquest modo s’ adornaven antiguament les santes dones que 
Tt 2,10  en totes les coses, per a què  adórnien en tot la doctrina de Déu,  
1Pe 3,3  santa conversació en temor. 3 L’ adorno de les quals no sia exterior, o  
1Pe 3,3  sia exterior, o cabells rissats, o  adornos d’or, o gala en sos vestits, 4  
Ac 20,28  la Iglésia de Déu, la qual ell  adquirí ab sa sang. 29 »Jo sé que després  
1Tm 3,13 haguessen exercit bé son ministeri,  adquiriran per a si un bon grau i molta  
1Pe 2,9  real, la nació santa, lo poble d’ adquisició; per a què publiqueu les  
Lc 13,13  mans sobre ella, i a l’instant s’ adreçà i glorificava a Déu. 14 I prenent  
Ac 27,27  catorze, com navegàssem per lo mar  Adriàtic, los mariners cerca de mitjanit  
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Ac 27,2  2 embarcant-nos en un barco d’ Adrumeto, nos férem a la vela, intentant  
1Te 2,5  jamai lo nostre llenguatge fou d’ adulació, com sabeu, ni un pretext d’  
Mt 5,32  per causa de fornicació, la fa ser  adúltera. I lo qui es càsia ab la  
Mt 16,4 dels temps? La generació perversa i  adúltera demana un senyal, i no se li  
Mc 8,38 paraules enmig d’aquesta generació  adúltera i pecadora, lo Fill de l’home  
Jn 8,Tit  Jesús de la mort a una dona  adúltera confundint a sos acusadors.  
Rm 7,3  ab un altre home, serà apellidada  adúltera; emperò si morís son marit,  
Rm 7,3  de la llei del marit, i no és  adúltera encara que s’unèsquia ab un  
2Co 4,2  no caminant en l’astúcia, ni  adulterant la paraula de Déu, sinó  
Rm 13,9  complert la Llei. 9 Per això: «No  adulteraràs, no mataràs, no robaràs, no  
2Pe 3,Tit escrits de sant Pau, los quals eren  adulterats per molts ignorants. 1 Aquesta  
2Co 2,17  17 Perquè no som com molts, que  adulteren la paraula de Déu, sinó que  
2Pe 3,16  difícils d’entendre, les quals  adulteren los indoctes i inconstants, com  
Mt 5,27 digué als antepassats: “No cometràs  adulteri.” 28 »I jo us dic que qualsevol  
Mt 5,28 dona per a cobdiciar-la, ja comet  adulteri ab ella en son cor. 29 I si ton  
Mt 5,32 qui es càsia ab la repudiada, comet  adulteri. 33 »Encara més oíreu que fou dit 
Mt 19,9  i ne prenga una altra, comet  adulteri. I aquell que es càsia ab la  
Mt 19,9 que es càsia ab la repudiada, comet  adulteri. 10 Los deixebles li digueren:  
Mt 19,18 respongué: –No mataràs. No cometràs  adulteri. No robaràs. No llevaràs falsos  
Mc 10,11  i es càsia ab una altra, comet  adulteri contra aquella. 12 I si la dona  
Mc 10,12 marit i es casàs ab un altre, comet  adulteri. 13 I li presentaren uns infants  
Mc 10,19  Tu saps los manaments: No cometis  adulteri, no màties, no ròbies, no digues  
Lc 16,18  muller i en pren una altra, comet  adulteri. I aquell que es casa ab la que  
Lc 16,18  que repudia lo marit, també comet  adulteri. 19 »Hi havia un home ric que  
Jn 8,3  una dona que l’havien sorpresa en  adulteri, i havent-la colocada enmig de  
Jn 8,4  dona acaba de ser sorpresa en  adulteri. 5 I Moisès nos té manat en la  
Rm 2,22  als homes que no s’ha de cometre  adulteri, comets adulteri? ¿Tu que  
Rm 2,22  s’ha de cometre adulteri, comets  adulteri? ¿Tu que abomines als ídols,  
1Co 6,9  fornicaris [*], ni els que cometen  adulteri, 10 ni els efeminats, ni els  
Ga 5,19 carn són manifestes, les quals són:  adulteri, fornicació, deshonestedat,  
Jm 2,11  Perquè lo qui digué: «No cometràs  adulteri», digué també: «No mataràs.» I si 
Jm 2,11 si mates, encara que no hages comès  adulteri, ets transgressor de la Llei. 12  
2Pe 2,14  14 tenint los ulls plens d’ adulteri i de pecat incessant, atraent ab  
Ap 2,22  la postraré en un llit, i els que  adultérien ab ella se veuran en gran  
Mt 12,39  dient: –La generació mala i  adulterina demana senyal; emperò no li  
Mt 15,19 mals pensaments, los homicidis, los  adulteris, les fornicacions, los robos,  
Mc 7,21  home ixen los mals pensaments, los  adulteris, les fornicacions, los  
Lc 18,11  homes, que són lladres, injustos,  adúlteros, ni com aquest publicà. 12  
He 13,4  Déu judicarà als fornicaris i als  adúlteros. 5 Sien vostres costums sens  
Jm 4,4  per a safisfer vostres passions. 4  Adúlteros, ¿no sabeu que l’amistat d’  
Mt 24,27  en l’occident, així serà també l’ adveniment del Fill de l’home. 28 En  
Lc 21,Tit  destrucció de Jerusalem i lo segon  adveniment de Jesucrist. 1 I estant Jesús  
1Co 1,8  trobats sens culpa en lo dia de l’ adveniment de nostre Senyor Jesucrist. 9  
2Te 2,1  1 I vos suplicam, germans, per l’ adveniment de nostre Senyor Jesucrist, i  
Tt 2,13  l’esperança benaventurada i l’ adveniment gloriós del gran Déu i salvador 
2Pe 3,4 4 dient: «A on és la promesa de son  adveniment?; perquè des de que els pares  
1Jn 2,28  confundits davant d’ell en son  adveniment. 29 Si sabeu que ell és just,  
1Co 16,9  una porta gran i eficaç, i los  adversaris són molts. 10 I si Timoteu  
1Pe 3,Tit  de vida, i a la paciència en l’ adversitat a imitació de Jesucrist. 1 Així 
1Te 5,Tit  paraules. 5,Tit Capítol V Los  adverteix que la segona vinguda del Senyor 
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1Tm 4,Tit  en la glòria». 4,Tit Capítol IV Li  adverteix que vindran alguns que  
1Tm 5,Tit  als que t’oiguen. 5,Tit Capítol V  Adverteix a Timoteu com ha de portar-se  
Jm 2,Tit  d’aquest món. 2,Tit Capítol II  Adverteix l’Apòstol que l’accepció de  
Ac 17,22  digué: –Barons atenienses, ara  advertesc que en totes les coses sou  
Lc 2,43  Jesús en Jerusalem sens que ho  advertissen sos pares. 44 Mes suposant que 
Ac 9,24  -li la mort. 24 Emperò Saulo fou  advertit de ses insídies. I guardaven les  
1Jn 2,1  Emperò si algú pecàs, tenim per  advocat, junt ab lo Pare, a Jesucrist, lo  
Rm 8,30 eixos cridà també; i als que cridà,  a eixos justificà també; i als que  
Lc 12,30  per a les que la gent del món s’ afana; i sap vostre Pare que teniu  
Lc 10,41 dient: –Marta, Marta, tu estàs molt  afanada i et fatigues en moltes coses, 42  
Lc 12,Tit témer sinó a Déu. Ric del sigle. No  afanar-se per a menjar i vestir. Tresor  
Lc 12,26  per a les coses més petites, a què  afanar-vos per a les demés? 27 Mirau los 
1Co 7,33  33 Emperò lo qui té muller està  afanat ab les coses del món, com podrà  
Mt 6,34 seran anyadides. 34 I així, no aneu  afanats per lo dia de demà. Perquè lo dia  
Lc 12,22  –Per lo tant vos dic: No aneu  afanats per a la vostra vida, sobre què  
Lc 12,29 gent de poca fe? 29 No aneu, doncs,  afanats per a lo que haveu de menjar o  
Mt 6,28  un sol colze? 28 I ¿per què us  afanau per lo vestir? Considerau com  
Mt 6,32  cobrirem? 32 Perquè los gentils s’ afanen per totes aquestes coses, i vostre  
Mt 6,25  25 »Per lo tant vos dic: No us  afaneu per la vostra vida, sobre què  
Mt 6,31  homes de poca fe? 31 No us  afaneu, doncs, dient: Què menjarem?; o:  
Mt 6,34  Basta-li al dia son propi  afany. 7,Tit Capítol VII Continuació i fi  
Fl 4,6  Lo Senyor està prop. 6 No tingau  afany per cosa alguna; ans bé en totes les 
Mc 4,19  que ouen la paraula, 19 emperò els  afanys del sigle i l’engany de les  
Lc 8,14 mes després queden sufocats per los  afanys, riqueses i plaiers d’esta vida, i 
Lc 21,34  i l’excés de vi, i ab los  afanys d’aquesta vida, i que aquell dia  
Col 2,18  de Cristo. 18 Ningú vos extraviï,  afectant en humilitat i adoració dels  
Lc 7,5 que li façau eix favor, 5 perquè és  afecte a nostra nació i nos ha edificat  
Rm 15,Tit  sa exhortació ab mostres de gran  afecte als romans i del fort desig que té  
2Co 9,14  vosaltres vos demostren singular  afecte per raó de la gràcia eminent de Déu 
Fl 2,20  posseït d’igual ànimo, qui ab un  afecte sincer s’interèssia tant per  
1Te 4,5  en santificació i honra, 5 no ab  afecte de concupiscència, com los gentils  
Fl 1,Tit  Pau als Filipians 1,Tit Capítol I  Afecte de Pau als filipians i fruit de ses 
Ga 4,17  dient-vos la veritat? 17 Ells  afecten zel per vosaltres, mes no ab bon  
Rm 7,5  nosaltres estàvem en la carn, los  afectes dels pecats, que eren per la Llei, 
Ga 5,24 han crucificat la carn, junt ab sos  afectes i concupiscències. 25 Si vivim per 
Tt 3,3  desencaminats, esclaus de vàrios  afectes i plaers, vivint en malícia i en  
Jn 17,Tit  món. 17,Tit Capítol XVII Plegària  afectuosa de Jesús a son etern Pare. 1  
Lc 12,31  aquestes altres coses se us seran  afegides. 32 »No temau, doncs, petit  
Ac 21,24  i fes-los lo gasto per a què s’ afèitien lo cap, i sabrà tothom que és  
Lc 16,13  a l’un i amarà a l’altre, o s’ aficionarà a un i despreciarà a l’altre.  
1Tm 3,8  dobles, ni donats molt al vi, ni  aficionats a la usura, 9 conservant lo  
He 4,12  de Déu és viva i eficaç, i més  afilada que ninguna espasa de dos talls;  
Ap 14,14  d’or, i en sa mà una falç ben  afilada. 15 I isqué un altre àngel del  
Ap 14,17  lo cel, tenint també una falç ben  afilada. 18 I isqué un altre àngel [*],  
Ap 14,18  veu alta al que tenia la falç ben  afilada, dient: –Planta ta falç afilada, i 
Ap 14,18 ben afilada, dient: –Planta ta falç  afilada, i verema los raïms de la vinya de 
Ap 14,19 d’ells. 19 I posà l’àngel sa falç  afilada en la terra, i veremà la vinya de  
Ac 9,22 als jueus que habitaven en Damasco,  afirmant que aquest és lo Cristo. 23 I  
Ef 6,10  persones. 10 En lo demés, germans,  afirmau-vos en lo Senyor i en lo poder  
Lc 22,59  59 I passant com cosa d’una hora,  afirmava un altre i deia: –Certament  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

170 
 

Ac 25,19  un cert Jesús mort, lo qual Pau  afirmava que era viu. 20 I estant en dubte 
1Tm 1,7 entendre ni lo que diuen, ni lo que  afirmen. 8 Sabem, doncs, que la Llei és  
Tt 3,8 aquesta, i estes coses vull que les  afírmies constantment, per a què los que  
Ac 7,34  santa és. 34 He vist, he vist l’ aflicció del meu poble que habita en  
2Co 2,4  vosaltres. 4 Perquè per la molta  aflicció i angústia de cor, vos escriguí  
Fl 1,17  no sincerament, creent aumentar l’ aflicció a mes cadenes. 18 I què? Ab tal  
2Te 1,6 davant de Déu que ell dónia en paga  aflicció als que us afligeixen, 7 i a  
Jm 5,10  de paciència i dels treballs en l’ aflicció. 11 Mirau que tenim per  
Jn 16,33 en mi. En lo món tindreu que sofrir  afliccions; emperò teniu confiança, jo he  
2Co 1,5  ab què abunden en nosaltres les  afliccions de Cristo, així abunda també  
2Co 1,6 qual obra sofriment de les mateixes  afliccions que patim nosaltres també. 7 De 
2Co 1,7  així com sou participadors de les  afliccions, ho sereu també de la  
2Co 4,17  de dia en dia. 17 Perquè nostres  afliccions lleugeres, que no duren més que 
Col 1,24  24 Lo qual ara me regositjo en mes  afliccions per vosaltres, i complesc lo  
2Tm 3,11  paciència, 11 persecucions,  afliccions que vingueren sobre mi en  
2Tm 4,5  en totes les coses, suporta les  afliccions, fes l’obra d’un evangelista, 
He 10,32 iŀluminats, sofríreu gran combat d’ afliccions. 33 Per una part, ab oprobis i  
He 12,Tit  a sofrir ab fortalesa les  afliccions i a ser obedients a la llei del 
2Te 1,6  dónia en paga aflicció als que us  afligeixen, 7 i a vosaltres, que sou  
Ac 7,19  d’astúcia contra nostra nació,  afligí a nostres pares fins a obligar-  
Ac 21,13 respongué dient: –Què feu plorant i  afligint mon cor? Perquè jo estic  
Mc 10,22 creu i segueix-me. 22 Emperò ell,  afligit a l’oir estes paraules, se retirà 
Lc 12,50 de ser batejat, i com tinc l’ànimo  afligit fins que es cúmplia! 51 ¿Pensau  
Ac 28,8 trobava al llit, en aquella ocasió,  afligit de febres i disenteria. Entrà Pau  
He 11,25  de Faraó, 25 preferint ans bé ser  afligit ab lo poble de Déu que gosar los  
2Pe 2,7 impietat; 7 i llibertà al just Lot,  afligit dels ultratges i de la conversació 
Mt 9,15  digué: –¿Per ventura poden estar  afligits los fills de l’Espòs mentres que 
Mc 16,10  havien estat ab ell, que estaven  afligits i plorant. 11 I ells, quan oïren  
Lc 2,48  nosaltres? Mira com ton pare i jo,  afligits, t’hem estat buscant. 49 I los  
Ac 20,38 -se al coll de Pau, lo besaven, 38  afligits en gran manera per les paraules  
He 11,37 de cabra, desemparats, angustiats i  afligits. 38 Dels quals no era digne lo  
He 13,3  fósseu presos ab ells, i dels  afligits, com si vosaltres estiguésseu  
Jm 1,Tit  Reprimir la llengua. Assistir als  afligits. Fugir de l’esperit del món. 1  
1Pe 1,6  que al present convé que siau  afligits per un poc de temps en vàries  
Jm 4,9  ànimo doble purificau los cors. 9  Afligiu-vos, lamentau-vos i plorau:  
Ac 27,40  a la mercè de les oles, i  afluixant també les cordes del timó i  
Ac 27,12  ser un port de Creta que mira a l’ àfrico i al coro. 13 I corrent vent de  
2Co 11,21 us fereix en la cara. 21 Ho dic per  afront, com si nosaltres haguéssem estat  
Jm 2,6  6 Vosaltres, al contrari, haveu  afrontat al pobre. ¿No us oprimeixen los  
1Te 2,2 ans bé, havent primer patit i estat  afrontats, com sabeu, en Filipi, tinguérem 
2Co 12,10  complasc en mes flaqueses, en los  afronts, en les necessitats, en les  
Ac 11,28  I alçant-se un d’ells, anomenat  Àgabo, donava a entendre per l’Esperit  
Ac 21,Tit  de Pau a Jerusalem. Lo profeta  Àgabo li prediu los treballs que li han de 
Ac 21,10  de la Judea un profeta anomenat  Àgabo, 11 lo qual, així com vingué a  
Mc 9,17  17 I en qualsevulla part que l’ agafa, lo tira per terra, i li fa traure  
1Tm 6,12  12 Pelea bona batalla de la fe,  agafa’t de la vida eterna, a la que fores 
Mt 14,31  I luego, allargant Jesús sa mà, l’ agafà i li digué: –Home de poca fe! Per  
Lc 5,9  ab ell quedaren atordits de l’ agafada de peix que havien fet. 10 I així  
He 6,18  que havem volat per a refugi a  agafar-nos de l’esperança que se’ns  
Mc 16,18  nom; parlaran noves llengües; 18  agafaran serpents; i si beguessen alguna  
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Mc 12,3  lo fruit de la vinya. 3 Ells l’ agafaren, l’abastonejaren, i el  
Lc 5,6  filat. 6 I havent-ho fet aixís,  agafaren una multitud tan gran de peixos  
Jn 21,3  en una barca, i aquella nit no  agafaren res. 4 Vingut lo matí comparegué  
Ac 4,3  la resurrecció dels morts. 3 I els  agafaren i els posaren en la presó fins al 
Ac 16,19 escapat l’esperança del seu guany,  agafaren a Pau i a Silas, i els portaren  
Ac 17,19  Jesús i la resurrecció. 19 I l’ agafaren i el portaren a l’Areopago  
Lc 5,5 nit hem estat treballant sens haver  agafat res, emperò baix de vostra paraula  
Lc 10,11  11 “Fins la pols que se’ns ha  agafat de vostra ciutat, la sacudim contra 
Jn 21,10  –Portau aquí peixos dels que haveu  agafat ara. 11 Simó Pere pujà i tragué en  
Mc 7,8  deixant lo manament de Déu, vos  agafau ab la tradició dels homes, com lo  
Ga 4,Tit Cristo tingueren fi. Ismael, nat d’ Agar, figura de la llei antigua. Isaac,  
Ga 4,24  engendra per a esclavitud, qual és  Agar; 25 perquè aqueix Agar és la muntanya 
Ga 4,25  qual és Agar; 25 perquè aqueix  Agar és la muntanya de Sinaí, en Aràbia, i 
Jn 10,12  les ovelles i fuig, i el llop les  agarra i esbarria lo bestiar. 13 Lo  
Lc 9,39  39 I veus aquí que un esperit l’ agarrà, i repentinament se posà a cridar,  
Ac 28,3  ab lo calor un escurçó i se li  agarrà a la mà. 4 I quan los bàrbaros  
Mt 18,28  criats que li devia cent diners, i  agarrant-lo pel coll l’ofegava, dient:  
Mt 21,39 -lo, i tindrem sa herència.” 39 I  agarrant-lo, lo tragueren fora de la  
Mc 12,8 -lo i serà nostra l’heretat.” 8 I  agarrant-lo, lo mataren i el tiraren  
Ac 27,16  Cauda, ab dificultat poguérem  agarrar lo bot. 17 I havent-lo alçat, se 
Mt 21,35  d’ella. 35 Emperò los pagesos  agarraren als criats, feriren a un,  
Mt 22,6  altre a son tràfic. 6 I els altres  agarraren als criats i, després d’haver- 
Mt 12,11  cau en dissabte en un fosso, no l’ agàrria i no la trega? 12 Puix quant més  
2Tm 2,Tit  origen de discòrdies i de disputes  agenes del cristià. 1 Doncs tu, fill meu,  
Ac 9,40  fet eixir a tothom defora, s’ agenollà, pregà i, girant-se envers lo  
Ac 20,36 que rebre.” 36 I havent dit això s’ agenollà i féu oració ab tots ells. 37 I  
Mt 27,29  cap, i una canya en sa mà dreta. I  agenollant-se davant d’ell, l’  
Mc 1,40  a ell un leprós; pregant-li i  agenollant-se, li digué: –Si vós voleu,  
Mc 10,17 en camí, vingué un corrent a ell i,  agenollant-se-li davant, li  
Ac 7,60  Jesús, rebeu mon esperit. 60 I  agenollat, clamava en alta veu dient:  
Ac 21,5  fins a fora de la ciutat, i  agenollats en la ribera férem oració. 6 I  
Mt 11,7  a veure en lo desert? ¿Una canya  agitada del vent? 8 Mes, què és lo que  
Jn 5,4 que entrava, després d’haver estat  agitada l’aigua, quedava curat, qualsevol 
Jn 5,7  en la piscina quan l’aigua és  agitada, i mentres jo hi vaig un altre hi  
Jm 1,6  és semblant a l’ola del mar,  agitada del vent i portada d’aquí allí. 7 
2Pe 2,17  són fonts sens aigua, núvols  agitats de torbellins, per als quals està  
Jn 5,4  en cert temps a la piscina i  agitava l’aigua; i lo primer que entrava, 
Lc 22,Tit  prediu la negació de sant Pere. Sa  agonia en l’hort. És pres i ultrajat en  
Lc 22,43  cel que el confortava. I estant en  agonia, pregava ab major ànsia. 44 I li  
2Co 2,5  ha contristat sinó en part, per no  agoviar-vos a tots vosaltres. 6 Basta- 
Mt 11,28  mi tots los que estau cansats i  agoviats, i jo us descansaré. 29 Preneu  
2Co 4,Tit  a altres tenebres. Los apòstols,  agoviats de treballs, però plens d’  
He 13,16 ab altres vostres béns, puix Déu s’ agrada de tals ofertes. 17 Obeïu a vostres 
Mt 14,6  d’Herodias ballà davant de tots i  agradà a Herodes, 7 per lo que prometé ab  
Ac 6,5 l’administració de la paraula. 5 I  agradà aquesta proposició a tota la junta, 
Jn 16,2  que us màtia creurà fer una cosa  agradable a Déu. 3 I vos tractaran d’  
Rm 12,1  cossos en hòstia viva, santa, i  agradable a Déu, que és vostre racional  
Rm 12,2  quina és la voluntat de Déu, bona,  agradable i perfecta. 3 Puix, per la  
Rm 15,16 l’evangeli de Déu, a fi de que sia  agradable l’oferta dels gentils i  
Rm 15,31  que hi ha en la Judea, i sia  agradable als sants de Jerusalem l’oferta 



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

172 
 

Fl 4,18  olor de suavitat, hòstia accepta,  agradable a Déu. 19 Però mon Déu suplirà  
He 13,21  obrant en vosaltres lo que sia  agradable a sos ulls per Jesucrist, al  
He 10,8  pecat vós no volguéreu, ni us són  agradables» (coses que se us ofereixen per 
1Jn 3,22  manaments i fem les coses que són  agradables a sa vista. 23 I aquest és son  
Col 1,10  a què camineu dignes del Senyor,  agradant-li en tot, fructificant en tota 
He 12,28 immovible, tenim gràcia, per la que  agradant a Déu, lo servim ab sant temor i  
Rm 8,8  que viuen segons la carn, no poden  agradar a Déu. 9 Emperò vosaltres no sou  
1Co 7,32 coses que són del Senyor, com ha d’ agradar a Déu. 33 Emperò lo qui té muller  
1Co 10,33  manera que jo procuro també en tot  agradar a tots, no buscant lo meu profit,  
2Co 5,Tit  del desterro d’aquesta vida i  agradar a Jesucrist, jutge de tots. Per  
Ga 1,10  ara als homes o a Déu? ¿O cerco jo  agradar als homes? Perquè, certament, si  
Ga 6,12  12 Perquè tots aquells que volen  agradar en la carn vos impeleixen a  
Ef 6,6  servint-los a l’ull, com per a  agradar als homes, sinó com a servos de  
Col 3,22 carn, no servint a l’ull com per a  agradar als homes, sinó ab simplicitat de  
1Te 2,4  així parlàrem, no com per a  agradar als homes, sinó a Déu, que prova  
1Te 4,1  manera vos convé comportar-vos i  agradar a Déu, així també proceïu per  
He 11,6  6 I així, sens fe és impossible  agradar a Déu. Perquè lo qui s’acerca a  
1Co 7,34 en les coses que són del món, i com  agradarà al marit. 35 En veritat dic això  
He 10,6  i sacrificis per lo pecat no us  agradaren.» 7 Llavors digué: «Veeu-me,  
Ga 1,10 als homes? Perquè, certament, si jo  agradàs als homes, no seria servo de  
Mc 6,22  la filla d’Herodias, i dansat, i  agradat a Herodes i als que estaven ab ell 
He 11,5 traslació tingué testimoni d’haver  agradat a Déu. 6 I així, sens fe és  
Ac 12,3 Jaume, germà de Joan. 3 I veent que  agradava als jueus, passà a prendre també  
2Tm 2,4  los negocis del sigle, a fi de que  agràdia a aquell que l’elegí per soldat.  
Mt 11,26 és, Pare. Perquè així fou de vostre  agrado. 27 »Mon Pare posà en mes mans  
Jn 8,29  jo faç sempre lo que és de son  agrado. 30 Estant ell dient estes coses,  
Ac 10,35  el tem i obra justícia, és de son  agrado. 36 Déu envià paraula als fills d’ 
1Co 10,5 Emperò molts d’ells no foren de l’ agrado de Déu; per lo qual foren postrats  
Col 3,20  pares en tot, puix això és de l’ agrado del Senyor. 21 Pares, no provoqueu  
1Te 2,15  a nosaltres, i no són de l’ agrado de Déu i són contraris a tots los  
Rm 16,4  ma vida posaren sos colls, i no ho  agraesc jo sols, sinó també totes les  
Fl 4,Tit pràctica de totes les virtuts i son  agraïment per lo socorro que li havien  
Lc 17,9  ¿Per ventura l’amo li ha d’estar  agraït al tal criat perquè féu lo que li  
Col 3,15  també cridats en un cos, i siau  agraïts. 16 Habítia la paraula de Cristo  
Ac 7,24  defensà, i venjà al que sofria l’ agravi matant a l’egipci. 25 I ell  
Ac 25,11  molt bé. 11 I si els he fet algun  agravi o cosa digna de mort, no rehuso lo  
1Co 6,7  Per què no sofriu abans l’ agravi? Per què no sofriu primer lo dany?  
2Co 7,12  fiu per causa d’aquell que féu l’ agravi, ni per aquell que el sofrí, sinó  
2Co 12,13  ninguna càrrega? Perdonau-me est  agravi. 14 Veus aquí, tercera vegada estic 
Ac 7,24 Israel. 24 I com vegés a un que era  agraviat, lo defensà, i venjà al que  
Ga 4,12 també só com vosaltres: no m’haveu  agraviat en res. 13 Vosaltres sabeu que al 
1Co 6,8  8 Emperò vosaltres sou los que  agraviau, i defraudau, i això als germans. 
Ac 7,27 l’un a l’altre? 27 »Emperò lo qui  agraviava a son proïsme se’l tragué de  
Lc 17,Tit  que s’han de perdonar los  agravis; que tots som servos inútils. Cura 
Ac 11,24 i ple d’Esperit Sant i de fe. I s’ agregà molta gent al Senyor. 25 I des d’  
Ac 25,Tit  de Festo. Apeŀla a Cèsar. Lo rei  Agripa desitja veure a Pau, i Festo lo  
Ac 25,13  13 I passats alguns dies, lo rei  Agripa i Berenice vingueren a Cesarea a  
Ac 25,22  jo l’enviï al Cèsar. 22 Llavors  Agripa digué a Festo: –Jo també desitjaria 
Ac 25,23  oireu. 23 I al dia següent, venint  Agripa i Berenice ab una gran ostentació,  
Ac 25,24  de Festo. 24 I Festo digué: –Rei  Agripa i tots los que aquí estau ab  
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Ac 25,26  i majorment a vós, oh rei  Agripa, a fi de tenir després de l’  
Ac 26,Tit  XXVI Pau se justifica davant d’ Agripa. Festo lo tracta d’insensat.  
Ac 26,Tit  Festo lo tracta d’insensat.  Agripa reconeix sa innocència. 1 I digué  
Ac 26,1  reconeix sa innocència. 1 I digué  Agripa a Pau: –T’és permès parlar en ta  
Ac 26,2 -se: 2 –Me tinc per ditxós, oh rei  Agripa, en poder justificar-me en vostra 
Ac 26,19  és en mi. 19 »Per lo qual, oh rei  Agripa, jo no vaig ésser desobedient a la  
Ac 26,27  estes coses en ningun racó. 27 Rei  Agripa, creeu vós en los profetes? Jo sé  
Ac 26,28  Jo sé que hi creeu! 28 Llavors  Agripa digué a Pau: –Per poc me  
Ac 26,32  de morir ni estar en presó. 32 I  Agripa digué a Festo: –Podria aquest home  
1Co 13,7  es complau en la veritat. 7 Tot ho  aguanta, tot ho creu, tot ho espera i ho  
Jm 5,Tit  Capítol V Denuncia lo càstig que  aguarda als rics que oprimeixen als  
Jm 5,7  lo fruit preciós de la terra, i l’ aguarda ab molta paciència fins a rebre la 
Ga 5,5  nosaltres, per medi de l’Esperit  aguardam l’esperança de la justícia per  
Lc 1,21  a son temps. 21 I lo poble estava  aguardant a Zacaries, i se meravellava de  
Ac 23,21  -lo mort, i ara estan ja alerta  aguardant aqueixa promesa de vós. 22  
Tt 2,13  món sòbria, justa i santament, 13  aguardant l’esperança benaventurada i l’ 
He 10,13  per a sempre a la dreta de Déu, 13  aguardant entretant lo que resta, fins que 
Mt 26,38  està l’ànima meva fins a la mort.  Aguardau aquí i vetllau ab mi. 39 I havent 
Ac 17,16 n’anaren. 16 I mentres que Pau los  aguardava en Atenes, son esperit s’  
Jn 5,3  cegos, coixos, paralítics, que  aguardaven lo moviment de les aigües. 4  
Ac 20,5 havent-se aquestos adelantat, nos  aguardaven en Tròada. 6 I nosaltres,  
Ac 20,23  per totes les ciutats dient que m’ aguarden en Jerusalem cadenes i  
Ac 16,35  li enviaren a dir per los  aguasils: –Deixa anar llibres a eixos  
Ac 16,38  traguen fora ells mateixos. I els  aguasils reportaren aquestes raons als  
Ap 1,16  i eixia de sa boca una espasa  aguda de dos talls, i sa cara resplendia  
Ap 2,12  »“Açò diu lo que té l’espasa  aguda de dos talls: 13 »Sé tes obres, a on 
Mt 19,24  un camell per lo forat d’una  agulla que l’entrar un ric en lo Regne  
Mc 10,25  passar un camell per lo cos d’una  agulla, que entrar lo ric en lo Regne de  
Lc 18,25  passar un camell per lo cos d’una  agulla que entrar un ric en lo Regne de  
Ac 9,5  Cosa dura és tirar coces contra l’ agulló. 6 I tremolant i espavorit, digué:  
Ac 26,14  Cosa dura és tirar coces contra l’ agulló. 15 »I jo diguí: »–Qui sou vós,  
1Co 15,55  ta victòria? Oh mort!, a on és ton  agulló?» 56 Agulló de la mort és lo pecat, 
Ap 9,10  a les dels escorpins, i hi havia  agulló en ses cues, i tenien poder per a  
1Co 15,56  Oh mort!, a on és ton agulló?» 56  Agulló de la mort és lo pecat, i la força  
Mt 5,25 jutge, i lo jutge t’entréguia a l’ agusil, i et pòrtien a la presó. 26 En  
Lc 12,58 jutge, i lo jutge t’entréguia a l’ agusil, i l’agusil te pòsia en la presó.  
Lc 12,58  t’entréguia a l’agusil, i l’ agusil te pòsia en la presó. 59 Te dic que 
Mc 15,29  d’ell, movent sos caps i dient:  –Ah!, tu que destrueixes lo temple de Déu  
Lc 19,42 ciutat, plorà sobre ella, dient: 42  –Ah, si tu reconeguesses al menos en  
Ac 7,28 ventura vols matar-me com matares  ahir a l’egipci? 29 »I a aquestes  
He 13,8 conversació. 8 Jesucrist, lo mateix  ahir, i avui, i per a sempre. 9 No us  
Jn 4,52  se sentí millor, li respongueren:  –Ahir a les set lo deixà la febre. 53 I  
Mt 18,7  que vinguen escàndols; emperò  ai de l’home per qui ve l’escàndol! 8  
Mt 23,13  humiliï, serà exaltat. 13 »Emperò,  ai de vosaltres, escribes i fariseus,  
Mt 24,19  a prendre sa túnica. 19 Emperò,  ai de les que estan prenyades i de les que 
Mt 26,24  així com està escrit d’ell. Mes,  ai d’aquell home per qui serà entregat lo 
Mc 13,17  a prendre son vestit. 17 Emperò,  ai de les prenyades i de les que criïn en  
Mc 14,21  com està escrit d’ell; emperò,  ai d’aquell home per qui serà entregat lo 
Lc 6,24 tractaren als profetes. 24 »Emperò,  ai de vosaltres, los rics: perquè ja teniu 
Lc 10,13  ciutat. 13 »Ai de tu, Corozain!,  ai de tu, Betsaida!, que si en Tiro i en  
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Lc 11,42  per a vosaltres. 42 »Emperò,  ai de vosaltres, fariseus, que pagau delme 
Lc 17,1  que no vinguen escàndols. Emperò,  ai d’aquell per qui vénen! 2 Més li  
Lc 21,23  tot lo que està escrit. 23 Emperò,  ai de les prenyades i de les que donen de  
Lc 22,22  segons lo que està determinat. Mes  ai d’aquell home per qui ell serà  
1Co 9,16  perquè estic obligat a això: puix  ai de mi, si jo no evangelisàs! 17 Per lo  
Ap 8,13 mig del cel dient en gran veu: –Ai,  ai, ai dels habitants de la terra per  
Ap 8,13 del cel dient en gran veu: –Ai, ai,  ai dels habitants de la terra per causa de 
Ap 9,12  i en llatí, Exterminans. 12 Un  ai ja passà; i veus aquí que vénen dos ais 
Ap 11,14  a Déu del cel. 14 Passa lo segon  ai, i veus aquí que el tercer ai vindrà  
Ap 11,14 segon ai, i veus aquí que el tercer  ai vindrà prest. 15 I el setè àngel tocà  
Ap 18,10  dels turments d’ella, diran: «Ai,  ai, ai de la gran ciutat de Babilònia,  
Ap 18,10  turments d’ella, diran: «Ai, ai,  ai de la gran ciutat de Babilònia, aquella 
Ap 18,16  i gemegant, 16 i dient: «Ai,  ai d’aquella gran ciutat que estava  
Ap 18,19  i lamentant-se deien: «Ai,  ai d’aquella gran ciutat, en la que s’  
Mt 11,21  perquè no s’havien arrepentit: 21  –Ai de tu, Corozain! Ai de tu, Betsaida!  
Mt 11,21 arrepentit: 21 –Ai de tu, Corozain!  Ai de tu, Betsaida! Que si en Tiro i en  
Mt 18,7 s’anegàs en lo profundo del mar. 7  »Ai del món per causa dels escàndols! Puix 
Mt 23,14  entrar als que hi entrarien. 14  »Ai de vosaltres, escribes i fariseus,  
Mt 23,15  sofrireu un judici més rigorós! 15  »Ai de vosaltres, escribes i fariseus,  
Mt 23,16  al doble de vosaltres mateixos! 16  »Ai de vosaltres, guies cegos, que dieu:  
Mt 23,23  qui està assentat sobre d’ell. 23  »Ai de vosaltres, escribes i fariseus,  
Mt 23,25  i vos engulliu un camell! 25  »Ai de vosaltres, escribes i fariseus,  
Mt 23,27  sia límpio lo que està defora! 27  »Ai de vosaltres, escribes i fariseus,  
Mt 23,29 plens d’hipocresia e iniquitat. 29  »Ai de vosaltres, escribes i fariseus,  
Lc 6,25 teniu vostre consol en la terra! 25  »Ai de vosaltres, los que estau saciats,  
Lc 6,25  estau saciats, puix tindreu fam!  »Ai de vosaltres, los que ara rieu, puix  
Lc 6,26 rieu, puix gemegareu i plorareu! 26  »Ai de vosaltres quan los homes vos  
Lc 10,13  Sodoma que per a la tal ciutat. 13  »Ai de tu, Corozain!, ai de tu, Betsaida!, 
Lc 11,43  coses sens ometre aquelles. 43  »Ai de vosaltres, fariseus, que amau tenir 
Lc 11,44  i ser saludats en les places! 44  »Ai de vosaltres, escribes i fariseus,  
Lc 11,46  a nosaltres. 46 I ell respongué:  –Ai de vosaltres, doctors de la Llei, que  
Lc 11,47  tocau ni ab la punta del dit! 47  »Ai de vosaltres, que edificau los  
Lc 11,52 ’n demanarà compte a esta raça. 52  »Ai de vosaltres, doctors de la Llei, que  
Ga 4,19  quan jo estic ab vosaltres. 19  Ai, fillets meus!, per qui altra vegada  
Jud 11  coses que saben naturalment. 11  Ai d’aquells que seguiren lo camí de  
Ap 8,13  per mig del cel dient en gran veu:  –Ai, ai, ai dels habitants de la terra per 
Ap 12,12  i vosaltres que habitau en ells.  Ai dels habitants de la terra i del mar,  
Ap 18,10 temor dels turments d’ella, diran:  «Ai, ai, ai de la gran ciutat de  
Ap 18,16  plorant i gemegant, 16 i dient:  «Ai, ai d’aquella gran ciutat que estava  
Ap 18,19  i plorant i lamentant-se deien:  «Ai, ai d’aquella gran ciutat, en la que  
Mt 3,11  foc. 11 En veritat jo us batejo en  aigua per a arrepentiment. Emperò lo qui  
Mt 3,16 Jesús fou batejat, pujà luego de l’ aigua. I veus aquí se li obrí lo cel i  
Mt 10,42  a un d’aquestos petits un got d’ aigua fresca tan sols en nom de deixeble,  
Mt 14,28  manau-me que vinga per sobre l’ aigua cap a vós. 29 I ell li digué: –Vine. 
Mt 14,29 Pere de la barca, caminava sobre l’ aigua per arribar a Jesús. 30 Emperò veent 
Mt 17,14  cau en lo foc, i sovint en l’ aigua. 15 I l’he portat a vostres  
Mt 27,24  bé creixia més l’alborot, prenent  aigua, se rentà les mans davant del poble  
Mc 1,8  sandàlies. 8 Jo us he batejat ab  aigua, mes ell vos batejarà en Esperit  
Mc 1,10 Jordà. 10 I pujant tot seguit de l’ aigua, vegé los cels oberts i a l’Esperit 
Mc 4,37  de manera que esta s’omplia d’ aigua. 38 I ell estava en la popa, dormint 
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Mc 6,Tit i dos peixos. Jesús camina sobre l’ aigua i cura a molts malalts. 1 I havent  
Mc 9,21  vegades l’ha tirat al foc i a l’ aigua per a destruir-lo. Emperò si podeu 
Mc 9,40  que vos dónia a beure un got d’ aigua en mon nom perquè sou de Cristo, en  
Mc 14,13  un home que porta un càntir d’ aigua, seguiu-lo. 14 I en qualsevol part 
Lc 3,16 a tots: –En veritat jo us batejo ab  aigua, emperò ne vindrà un més fort que  
Lc 7,44 entrí en ta casa i tu no em donares  aigua per a los peus; emperò ella, ab ses  
Lc 8,23 vent en l’estany, i s’ompliren d’ aigua, i estaven en perill. 24 I acercant  
Lc 8,24  al vent i a la tempestat d’ aigua, i cessà; i vingué bonança. 25 I els 
Lc 16,24  què mullant la punta de son dit en  aigua, refrèsquia ma llengua, puix estic  
Lc 22,10  un home que porta un càntir d’ aigua; seguiu-lo fins a la casa a on  
Jn 1,26  los respongué dient: –Jo batejo ab  aigua, emperò enmig de vosaltres hi ha un  
Jn 1,31  per això he vingut jo a batejar ab  aigua. 32 I Joan donà testimoni dient: –He 
Jn 1,33 emperò lo qui m’envià a batejar ab  aigua, aquell me digué: “Sobre lo qui  
Jn 2,Tit  de Canà, a on Jesús converteix l’ aigua en vi. Trau del temple als que  
Jn 2,7  los digué: –Ompliu les gerres d’ aigua. I ells les ompliren fins a dalt. 8  
Jn 2,9 mestre de sala hagué gustat aquesta  aigua convertida en vi, i no sabent d’a  
Jn 3,5  menos que un home no renasca de l’ aigua i de l’Esperit Sant, no pot entrar  
Jn 3,23  Salim, perquè allí hi havia molta  aigua. I venien i eren batejats. 24 Puix  
Jn 4,7 Vingué una dona de Samària a traure  aigua. Jesús li digué: –Dóna’m beure. 8  
Jn 4,10  a ell, i ell t’hauria donat  aigua viva. 11 Li diu la dona: –Senyor,  
Jn 4,11 pou és fondo. A on, doncs, teniu l’ aigua viva? 12 Sou vós, per ventura, major 
Jn 4,13  –Qualsevol que bega d’aquesta  aigua tindrà altra vegada set; mes lo qui  
Jn 4,13  vegada set; mes lo qui bega de l’ aigua que jo li donaré, no tindrà mai més  
Jn 4,14 no tindrà mai més set, 14 ans bé l’ aigua que jo li donaré, serà en ell una  
Jn 4,14  li donaré, serà en ell una font d’ aigua que rajarà fins a la vida eterna. 15 
Jn 4,15  –Senyor, donau-me d’aqueixa  aigua a fi de que mai més tinga jo set, ni 
Jn 4,46 de Galilea, a on havia convertit l’ aigua en vi. I hi havia un noble que tenia 
Jn 5,4  temps a la piscina i agitava l’ aigua; i lo primer que entrava, després d’ 
Jn 5,4  després d’haver estat agitada l’ aigua, quedava curat, qualsevol que fos  
Jn 5,7 que em fíquia en la piscina quan l’ aigua és agitada, i mentres jo hi vaig un  
Jn 7,38  com diu l’Escriptura, rius d’ aigua viva. 39 Això ho digué de l’Esperit 
Jn 13,5  i se la cenyí. 5 Posà en seguida  aigua en una conca, i començà a rentar los 
Jn 19,34 costat, i a l’instant isqué sang i  aigua. 35 I qui ho vegé n’ha donat  
Ac 1,5  Perquè Joan, en veritat, batejà ab  aigua; mes vosaltres sereu batejats en l’ 
Ac 8,36  arribaren a un lloc a on hi havia  aigua, i digué l’eunuc: –Veus aquí aigua, 
Ac 8,36 aigua, i digué l’eunuc: –Veus aquí  aigua, què impedeix que jo sia batejat? 37 
Ac 8,38 carro, i baixaren los dos dintre l’ aigua, Felip i l’eunuc, i el batejà. 39 I 
Ac 8,39  el batejà. 39 I quan eixiren de l’ aigua, l’Esperit del Senyor arrebatà a  
Ac 10,47 Pere respongué: –Pot ningú negar l’ aigua perquè no sien batejats aquestos que 
Ac 11,16  dit: “Joan certament batejà ab  aigua, mes vosaltres sereu batejats ab l’ 
Ac 27,28  la sonda trobaren vint braces d’ aigua, i després un poc més enllà ne  
2Co 11,26  moltes vegades, en perills d’ aigua, en perills de lladres, en perills  
Ef 5,26  -la ab lo baptisme de l’ aigua ab la paraula de vida, 27 per a  
1Tm 5,23  Conserva’t pur. 23 No bèguies més  aigua sola, sinó usa un poc de vi per  
He 2,1  temps les deixem xurriar com l’ aigua. 2 Perquè si la paraula que fou dita 
He 9,19 la sang de vedells i de crestats ab  aigua, i llana carmesina, i un hisop, i n’ 
He 10,22  mala i rentats los cossos ab  aigua pura. 23 Conservem immoble la  
Jm 3,11  una font per un mateix canal mana  aigua dolça i amarga? 12 ¿Per ventura,  
Jm 3,12  Així la font salada no pot manar  aigua dolça. 13 ¿Qui d’entre vosaltres és 
1Pe 3,20  ço és, vuit, se salvaren per  aigua. 21 Lo que era figura del baptisme  
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2Pe 2,17 profeta. 17 Aquestes són fonts sens  aigua, núvols agitats de torbellins, per  
2Pe 3,5 i que la terra subsistia fora de l’ aigua i en l’aigua. 6 Per lo qual, lo món 
2Pe 3,5  subsistia fora de l’aigua i en l’ aigua. 6 Per lo qual, lo món d’aquell  
2Pe 3,6 d’aquell temps, essent inundat per  aigua, fou destruït. 7 Emperò los cels que 
1Jn 5,6 Aquest és Jesucrist, que vingué per  aigua i per sang. No en aigua tan  
1Jn 5,6  vingué per aigua i per sang. No en  aigua tan solament, sinó en aigua i sang.  
1Jn 5,6  No en aigua tan solament, sinó en  aigua i sang. I l’Esperit és lo qui dóna  
1Jn 5,8  en la terra: l’Esperit, i l’ aigua, i la sang, i aquestes tres coses  
Jud 12 si mateixos sens rubor, núvols sens  aigua que els vents fan córrer d’aquí per 
Ap 7,17  guardarà i els portarà a fonts d’ aigua viva, i Déu eixugarà totes les  
Ap 12,15  15 I la serpent llançà de sa boca  aigua, com una riuada, sobre la dona, per  
Ap 21,6  al que tinga set de la font de l’ aigua de vida. 7 Lo qui vència posseirà  
Ap 22,1  amat. 1 I em mostrà un riu d’ aigua de vida, resplendent com cristall,  
Ap 22,17  i qui vulla, prenga de grat de l’ aigua de vida. 18 Perquè protesto a tot lo 
Mt 8,32 en lo mar; i moriren ofegats en les  aigües. 33 I los pastors fugiren, i  
Jn 5,3  que aguardaven lo moviment de les  aigües. 4 Puix un àngel del Senyor baixava 
Ap 1,15  i sa veu, com lo rumor de moltes  aigües. 16 I tenia a sa dreta set  
Ap 8,Tit  cau foc, la mar s’altera, les  aigües se tornen amargues i les estrelles  
Ap 8,10 part dels rius i sobre les fonts d’ aigües. 11 I el nom de l’estrella era  
Ap 8,11  Donzell; i la tercera part de les  aigües se convertí en donzell; i moriren  
Ap 8,11  i moriren molts homes per les  aigües, perquè es tornaren amargues. 12 I  
Ap 11,6  d’ells; i tenen poder sobre les  aigües per a convertir-les en sang, i  
Ap 14,2  una veu del cel, com veu de moltes  aigües, i com la veu d’un gran tro; i la  
Ap 14,7 la terra, lo mar i les fonts de les  aigües. 8 I altre àngel lo seguí, dient:  
Ap 16,4  els rius i sobre les fonts de les  aigües, i es convertiren en sang. 5 I  
Ap 16,5  5 I oiguí a dir a l’àngel de les  aigües: –Vós sou just, Senyor, que sou,  
Ap 16,12  riu Eufrates, i s’assecaren ses  aigües, per a què s’aparellàs lo camí per 
Ap 17,1  que està sentada sobre moltes  aigües, 2 ab qui cometeren fornicació los  
Ap 17,15  i fiels. 15 I em digué: –Les  aigües que vegeres a on la prostituta està 
Ap 19,6  molta gent, i com soroll de moltes  aigües, i com una veu de grans trons que  
Rm 6,19 de vostra carn; perquè així com per  a iniquitat oferíreu vostres membres per a 
Ac 12,20  a on permanesqué. 20 I estava  aïrat contra los de Tiro i de Sidon.  
Mt 6,26  vestit? 26 Mirau los aucells de l’ aire, que no sembren, ni seguen, ni junten 
Mt 8,20  tenen caus, i los aucells de l’ aire, nius, mes lo Fill de l’home no té a 
Mt 13,4 camí, i vingueren los aucells de l’ aire i se les menjaren. 5 Altres caigueren 
Mt 13,32  de manera que els aucells de l’ aire vénen a fer niu en ses branques. 33  
Mc 4,4 camí, i vingueren los aucells de l’ aire i se la menjaren. 5 I altra caigué  
Mc 4,32  de manera que els aucells de l’ aire poden reposar sota de sa sombra. 33 I 
Lc 8,5  i se la menjaren los aucells de l’ aire. 6 I altra caigué sobre pedres, i  
Lc 9,58  tenen caus, i los aucells de l’ aire, nius; mes lo Fill de l’home no té a 
Lc 13,19  l’arbre, que els aucells de l’ aire reposaven en ses rames. 20 I digué  
Ac 22,23  sos vestits, i tirassen pols a l’ aire, 24 lo tribú manà ficar-lo a la  
1Co 9,26  no com un que dóna colps a l’ aire, 26 sinó que castigo mon cos, i el  
1Co 14,9 que es diu? Certament parlareu a l’ aire. 10 Hi ha, per exemple, tantes  
Ef 2,2 lo príncep de la potestat d’aquest  aire, que és l’esperit que ara obra en  
Ap 9,2 gran forn, i s’obscurí lo sol i l’ aire ab lo fum del pou. 3 I del fum del  
Ap 16,17  el setè àngel derramà sa copa a l’ aire, i isqué una gran veu del temple des  
Ef 6,12 contra els esperits malignes en los  aires. 13 Per lo tant, preneu tota l’  
1Te 4,17  los núvols a rebre a Cristo en los  aires, i així estarem per a sempre ab lo  
Ap 9,12 ja passà; i veus aquí que vénen dos  ais després. 13 I el sisè àngel tocà la  
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Ac 10,26 adorà. 26 Mes Pere l’alçà i digué:  –Aixeca’t, jo també só home. 27 I entrà  
Mt 8,15  la mà i la deixà la febre; i s’ aixecà i los servia. 16 I vingut lo  
Mc 9,26  la mà, l’ajudà a alçar-se, i s’ aixecà. 27 I després que entrà en la casa, 
Mt 2,5  –En Betlem de Judà, perquè  així està escrit per lo profeta: 6 »“I tu, 
Mt 3,15  li digué: –Deixa per ara, perquè  així nos convé complir tota justícia.  
Mt 5,12  vostre gallardó en lo cel. Puix  així perseguiren també als profetes que  
Mt 5,16  los que estan en casa. 16 Bríllia  així vostra llum davant dels homes, per a  
Mt 5,19  mínims manaments, i ensènyia  així als homes, serà anomenat mínim en lo  
Mt 5,48  48 »Siau, puix, vosaltres perfets,  així com és perfet vostre Pare celestial.  
Mt 6,2  Pare que està en lo cel. 2 »I  així, quan faces almoina, no ho publíquies 
Mt 6,10  Regne. Faça’s la vostra voluntat,  així en la terra com en lo cel. 11 Lo  
Mt 6,12  avui. 12 I perdonau nostres deutes  així com nosaltres perdonam a nostres  
Mt 6,30  demà és tirada al foc, vesteix Déu  així, ¿quant més a vosaltres, homes de  
Mt 6,34  coses vos seran anyadides. 34 I  així, no aneu afanats per lo dia de demà.  
Mt 7,Tit los falsos profetes dels verdaders,  així com l’arbre bo del dolent per sos  
Mt 7,12 béns als que els hi demànien? 12 »I  així tot allò que voleu que els homes  
Mt 8,13  Jesús al centurió: –Vés-te’n, i  així com has cregut, així te sia fet. I en 
Mt 8,13  -te’n, i així com has cregut,  així te sia fet. I en aquell punt quedà sa 
Mt 9,29  los ulls dient: –Segons vostra fe,  així se us faça. 30 I se’ls obriren los  
Mt 11,26  petits. 26 Així és, Pare. Perquè  així fou de vostre agrado. 27 »Mon Pare  
Mt 12,40 senyal del profeta Jonàs. 40 Perquè  així com Jonàs estigué tres dies i tres  
Mt 13,40  són los àngels. 40 De manera que  així com se cull la sisanya i es crema en  
Mt 13,40  la sisanya i es crema en lo foc,  així succeirà en la fi del món. 41 Lo Fill 
Mt 15,6  o a sa mare, queda desobligat.” I  així haveu fet va lo manament de Déu per  
Mt 15,28  és ta fe, oh dona! Com tu vols,  així se’t faça. I des d’aquell punt  
Mt 19,8  mullers. Mes al principi no fou  així. 9 I jo us dic que qualsevol que  
Mt 19,12  »Perquè hi ha eunucs que nasqueren  així del ventre de sa mare. I hi ha eunucs 
Mt 20,26  domini sobre d’ells. 26 No serà  així entre vosaltres, sinó que qualsevol  
Mt 23,37 vegades volguí arreplegar tos fills  així com la gallina arreplega sos polls  
Mt 24,27  la casa”, no ho cregau. 27 Perquè  així com lo llampec ix de l’orient i es  
Mt 24,27 es deixa veure fins en l’occident,  així serà també l’adveniment del Fill de  
Mt 24,37 37 »I aixís com en los dies de Noè,  així serà també la vinguda del Fill de l’ 
Mt 24,38  del Fill de l’home. 38 Puix  així com en los dies antes del diluvi  
Mt 24,39  lo diluvi i se’n portà a tothom,  així serà també la vinguda del Fill de l’ 
Mt 25,32 ell i separarà los uns dels altres,  així com lo pastor separa les ovelles dels 
Mt 26,24  Fill de l’home certament se’n va  així com està escrit d’ell. Mes, ai d’  
Mt 26,54  compliran les Escriptures, de que  així convé que es faça? 55 En aquella hora 
Mt 27,10  donaren per lo camp de l’oller,  així com ho manà lo Senyor.» 11 I Jesús  
Mc 2,7  interior: 7 «Com aquest home parla  així? Blasfema. Qui pot perdonar pecats,  
Mc 2,8  manera, los diu: –Per què pensau  així dintre de vostres cors? 9 Què és més  
Mc 4,16  que fou sembrada en sos cors. 16 I  així mateix los sembrats en pedregals són  
Mc 4,17  17 mes no tenen arrel en si, i  així no dura sinó per algun temps, i  
Mc 4,36  despedit la gent, lo prengueren  així com estava en la barca. I hi havia  
Mc 6,Tit  miracles en sa pàtria, castigant  així sa incredulitat. Missió dels  
Mc 7,13  la mare, queda desobligat; 13 fent  així vana la paraula de Déu per la vostra  
Mc 10,43  sobre elles. 43 Emperò no serà  així entre vosaltres; ans bé, lo qui vulla 
Mc 12,22  la mateixa manera lo tercer. 22 I  així mateix la prengueren los set, i no  
Mc 12,27 No és Déu de morts, sinó de vius. I  així vosaltres anau molt errats. 28 I se  
Mc 13,29  que està prop l’estiu. 29 Puix  així també, quan vejau que succeeixen  
Lc 1,55  emparà a Israel son servo; 55  així com havia dit a nostres pares, a  
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Lc 2,48  mare: –Fill, per què t’has portat  així ab nosaltres? Mira com ton pare i jo, 
Lc 3,18 palla en un foc inextinguible. 18 I  així anunciava moltes altres coses al  
Lc 5,10  de peix que havien fet. 10 I  així mateix Jaume i Joan, fills del  
Lc 5,38 novell se deu posar en bots nous, i  així l’un i l’altre se mantindran. 39 I  
Lc 6,26  los homes vos aplaudesquen, perquè  així sos pares ho feien ab los falsos  
Lc 6,36  doncs, vosaltres misericordiosos,  així com és misericordiós també vostre  
Lc 8,25  als altres: –Qui serà aquest que  així mana als vents i al mar i l’  
Lc 9,15  de cinquanta en cinquanta. 15 I  així ho feren, i los feren sentar a tots.  
Lc 10,21  als petits. Així és, Pare, perquè  així vos ha plagut. 22 »Totes les coses me 
Lc 11,1  –Senyor, ensenya’ns a orar  així com ensenyà Joan a sos deixebles. 2 I 
Lc 11,2  Regne; faça’s la vostra voluntat,  així en la terra com en lo cel. 3 Donau- 
Lc 11,4  4 I perdonau-nos nostres pecats,  així com nosaltres perdonam a tots los que 
Lc 11,30 senyal del profeta Jonàs. 30 Perquè  així com Jonàs fou senyal per a los  
Lc 11,30  fou senyal per a los ninivites,  així també lo Fill de l’home ho serà per  
Lc 11,36  hi ha en tu no sien tenebres. 36 I  així, si tot ton cos fos resplendent, sens 
Lc 12,28 demà és tirada al forn, vesteix Déu  així, quant més a vosaltres, gent de poca  
Lc 12,54  dieu: “Temporal ve”, i succeeix  així. 55 I quan corre vent de migdia,  
Lc 12,55 de migdia, dieu: “Farà calor”, i és  així. 56 Hipòcrites! Sabeu distingir lo  
Lc 13,9  i li posaré fems, 9 a veure si  així dóna fruit, i si no, la tallareu  
Lc 15,7  ’ns havia perdut.” 7 »Vos dic que  així mateix hi haurà més goig en lo cel  
Lc 17,24  anar, ni els seguiu. 24 Perquè  així com lo llampec, que brillant en la  
Lc 17,24  des de l’una part a l’altra,  així serà lo Fill de l’home en son dia.  
Lc 17,26  lo que succeí en los dies de Noè,  així també succeirà en los dies del Fill  
Lc 19,31  què el desfermau?”, li respondreu  així: “Perquè el Senyor l’ha menester.”  
Lc 20,31 fills. 31 I la prengué lo tercer. I  així en seguida tots set, los quals  
Lc 22,26  benefactors. 26 Que no sia  així ab vosaltres; ans bé, lo qui és major 
Lc 22,36  qui té bossa que la prenga, i  així mateix alforja; i qui no té espasa,  
Lc 23,16  per lo que meresca la mort. 16 I  així vaig a llibertar-lo després d’  
Lc 24,26  patís aquestes coses i entràs  així en sa glòria? 27 I començant per  
Lc 24,46 I els digué: –Així estava escrit, i  així era menester que el Cristo patís i  
Jn 3,14 de l’home que està en lo cel. 14 I  així com Moisès alçà la serpent en lo  
Jn 3,14  alçà la serpent en lo desert,  així també és necessari que lo Fill de l’ 
Jn 4,36 a la vida eterna, a fi de que gòsia  així lo qui sembra com lo qui sega. 37  
Jn 5,18  son pare, fent-se igual a Déu. I  així los respongué Jesús, dient: 19 –En  
Jn 5,21  plens d’admiració. 21 Puix  així com lo Pare ressuscita los morts, i  
Jn 5,21  los morts, i els dóna la vida,  així també lo Fill dóna la vida a qui li  
Jn 5,23 23 a fi de que tots hónrien al Fill  així com honren al Pare. Lo qui no honra  
Jn 5,26  que l’oiguen, viuran. 26 Perquè  així com lo Pare té vida en si mateix,  
Jn 5,26  com lo Pare té vida en si mateix,  així ha donat també al Fill lo tenir vida  
Jn 6,11  distribuí als que estaven sentats,  així com los peixos, donant-los-ne  
Jn 6,57  ha enviat, i jo visc per lo Pare,  així qui em menja a mi també viurà per mi. 
Jn 7,45 ningú posà sobre ell les mans. 45 I  així los ministres tornaren als prínceps  
Jn 8,59  havent passat pel mig d’ells, i  així se n’anà. 9,Tit Capítol IX Jesús  
Jn 10,15 15 Així com lo Pare me coneix a mi,  així jo conec al Pare, i dono ma vida per  
Jn 11,53  de Déu que estaven dispersos. 53 I  així des d’aquell dia no pensaven sinó  
Jn 13,15  jo us he donat exemple: perquè  així com jo he fet ab vosaltres, així  
Jn 13,15  així com jo he fet ab vosaltres,  així façau vosaltres també. 16 En veritat, 
Jn 13,33 vosaltres. Vosaltres me buscareu i,  així com jo diguí als jueus: “Allà a on jo 
Jn 13,33  vaig no hi podeu venir vosaltres”,  així mateix vos ho dic ara a vosaltres. 34 
Jn 14,2 hi ha moltes habitacions; si no fos  així jo us ho hauria dit, puix vaig a  
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Jn 14,31  i com me donà manament lo Pare,  així faç també. »Alçau’s i anem’s-en  
Jn 15,4 donar fruit si no està unit al cep,  així tampoc vosaltres si no estau units ab 
Jn 15,9  meus. 9 Així com m’ama lo Pare,  així vos he amat jo. Continuau en mon  
Jn 15,10  permaneixereu en mon amor,  així com jo he guardat també los preceptes 
Jn 17,14  ha avorrit, perquè no són del món,  així com jo tampoc só del món. 15 No us  
Jn 17,16  del mal. 16 Ells no són del món,  així com jo tampoc só del món. 17  
Jn 17,18  com vós m’haveu enviat al món,  així jo els he enviat a ells també al món. 
Jn 17,21  de que tots sien una mateixa cosa,  així com vós, Pare, sou en mi, i jo en  
Jn 17,21  vós, Pare, sou en mi, i jo en vós,  així també sien ells una cosa ab  
Jn 17,22  a què ells sien una mateixa cosa,  així com ho som nosaltres. 23 Jo en ells i 
Jn 17,23  m’haveu enviat i los haveu amat  així com m’amàreu a mi. 24 Pare, jo  
Jn 18,15  era conegut del pontífice, i  així entrà ab Jesús en la casa del  
Jn 20,11  cerca del sepulcre, i estant  així plorant, s’abaixà i mirà en lo  
Jn 20,21  Com lo Pare m’ha enviat a mi,  així vos envio jo també a vosaltres. 22  
Jn 21,13 pren lo pa, i los lo distribueix, i  així mateix los peixos. 14 Aquesta fou ja  
Jn 21,17  vegada li preguntàs: «M’ames?», i  així li digué: –Senyor, vós sabeu totes  
Jn 21,22  Jesús: –Si jo vull que es quédia  així fins a ma vinguda, a tu què t’  
Jn 21,23  sinó: «Si jo vull que es quédia  així fins a ma vinguda, a tu què t’  
Ac 1,11  ha estat rebut en lo cel, vindrà  així com l’haveu vist anar al cel. 12  
Ac 2,11  i els que han vingut de Roma, 11  així jueus com prosèlites, cretenses i  
Ac 3,17  jo sé que ho féreu per ignorància,  així com també vostres prínceps. 18 Emperò 
Ac 3,18 prínceps. 18 Emperò Déu ha complert  així lo que tenia anunciat abans per boca  
Ac 5,5  als homes, sinó a Déu! 5 Ananies,  així que oigué estes paraules, caigué i  
Ac 5,27 que el poble no els apedregàs. 27 I  així que els portaren, los presentaren al  
Ac 7,1  lo sumo sacerdot digué: –Són  així aquestes coses? 2 I ell digué:  
Ac 7,8 lo pacte de circumcisió. I engendrà  així a Isaac i el circumcidà al cap de  
Ac 7,42 a que servissen la milícia del cel,  així com està escrit en lo llibre dels  
Ac 7,44  ab nostres pares en lo desert,  així com ho ordenà Déu dient a Moisès que  
Ac 7,51  Sant; com feren vostres pares,  així vosaltres. 52 A quin dels profetes no 
Ac 8,15  a Pere i a Joan, 15 los quals,  així que arribaren, feren oració per ells  
Ac 9,39  Pere s’alçà i anà ab ells. I  així que arribà, lo portaren a l’aposento 
Ac 9,43  molts cregueren en lo Senyor. 43 I  així fou que Pere permanesqué molts dies  
Ac 10,47  que han rebut l’Esperit Sant  així com nosaltres? 48 I manà que fossen  
Ac 11,10  no ho anomènies tu comú. 10 »I  així fou fet tres vegades, i tot això se  
Ac 11,15  Esperit Sant baixà sobre d’ells,  així com sobre nosaltres al principi. 16 I 
Ac 12,5 Pasqua. 5 I mentres que Pere estava  així guardat en la presó, la Iglésia  
Ac 12,8  i calça’t les sandàlies. I ho féu  així. I li digué: –Tira’t dessobre tos  
Ac 12,14  Rode isqué a escoltar. 14 I  així que conegué la veu de Pere, de goig  
Ac 12,15  de si! Mes ella assegurava que era  així. I ells li deien: –És son àngel. 16 I 
Ac 13,4  los enviaren. 4 I ells, enviats  així per l’Esperit Sant, anaren a  
Ac 13,8  8 Emperò Èlimas lo Mago (perquè  així s’interpreta son nom) se’ls  
Ac 13,47  als gentils. 47 Perquè lo Senyor  així nos ho manà, dient: “Jo t’he posat  
Ac 15,8  això donant a ells l’Esperit Sant  així com a nosaltres. 9 I no féu  
Ac 15,11  Jesucrist, serem salvos nosaltres  així com ells. 12 Callà aleshores tota la  
Ac 15,23 23 I els escrigueren per mà d’ells  així: «Los apòstols i els ancians germans, 
Ac 16,5 i per los ancians en Jerusalem. 5 I  així les iglésies se confirmaven en la fe  
Ac 16,24  els guardàs ab diligència. 24 Ell,  així que rebé aquest ordre, los posà en  
Ac 16,32  anunciaren la paraula del Senyor,  així com a tots los que estaven en sa  
Ac 16,37  trauen fora en secret? No, no serà  així, sinó vinguen 38 i que ens traguen  
Ac 16,40  que eixissen de la ciutat. 40 I  així que isqueren de la presó, entraren en 
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Ac 17,11 Escriptures per si estes coses eren  així. 12 I així molts d’ells cregueren  
Ac 17,12  per si estes coses eren així. 12 I  així molts d’ells cregueren junts ab  
Ac 20,3  estava per navegar a la Síria, i  així determinà tornar-se’n per  
Ac 20,13  Asson per a rebre allí a Pau, puix  així ell ho havia disposat intentant fer  
Ac 21,11 profeta anomenat Àgabo, 11 lo qual,  així com vingué a nosaltres, prengué lo  
Ac 21,32  i corregué a ells, los quals  així que vegeren al tribú i als soldats,  
Ac 22,3 de nostres pares, zelós envers Déu,  així com ho sou tots vosaltres en lo dia  
Ac 22,24  a saber per quina causa clamaven  així contra d’ell. 25 I quan l’hagueren  
Ac 23,11  digué: –Té constància, Pau; perquè  així com has donat testimoni de mi en  
Ac 24,9  dient que aquestes coses eren  així. 10 Llavors Pau, havent-li lo  
Ac 26,10  lo nom de Jesús Nazareno. 10 I  així ho fiu en Jerusalem, i vaig posar  
Ac 27,17  d’arena, arriaren les veles, i  així eren arrastrats. 18 Al dia següent,  
Ac 27,25  ànimo, perquè crec en Déu que serà  així com se m’ha dit. 26 Emperò és precís 
Ac 27,44  altres sobre trossos del barco, i  així se conseguí que tots escapassen  
Ac 28,14  ens quedàssem ab ells set dies, i  així vinguérem a Roma. 15 I quan los  
Rm 1,13  algun fruit també entre vosaltres,  així com entre les demés nacions. 14 Só  
Rm 1,20  son poder etern i sa divinitat;  així que ells no tenen excusa. 21 Perquè  
Rm 1,27  ús que és contra naturalesa; 27 i  així mateix los homes, deixant l’ús  
Rm 5,12  la reconciliació. 12 Per lo tant,  així com per un home entrà lo pecat en  
Rm 5,12  món, i per lo pecat, la mort,  així també passà la mort a tots los homes  
Rm 5,18 do, i de la justícia.) 18 Per això,  així com per lo pecat d’un caigué la  
Rm 5,18  condemnació sobre tots los homes,  així també per la justícia d’un sol, tots 
Rm 5,19  justificació de la vida. 19 Perquè  així com per la desobediència d’un sol  
Rm 5,19 sol home molts foren fets pecadors,  així també molts seran fets justos per l’ 
Rm 5,21 que com regnà lo pecat per la mort,  així també régnia la gràcia per la  
Rm 6,4 en mort per lo baptisme, per a què,  així com Cristo ressuscità d’entre els  
Rm 6,4  els morts per a glòria del Pare,  així també caminem nosaltres en novedat de 
Rm 6,19  la flaquesa de vostra carn; perquè  així com per a iniquitat oferíreu vostres  
Rm 6,19  a la impuresa i a la iniquitat,  així ara per a santificació oferiu vostres 
Rm 9,20 al que l’ha fet: «Per què em feres  així?» 21 O no té potestat l’oller de fer 
Rm 9,33  en pedra d’escàndol, 33  així com està escrit: «Veus aquí jo poso  
Rm 10,6  la justícia que és de la fe, diu  així: «No digues en ton cor: Qui pujarà al 
Rm 11,5 lo genoll davant de Baal.» 5 Doncs,  així també, en aquest temps, hi ha un  
Rm 11,26  la plenitud dels gentils. 26 I que  així se sàlvia tot Israel, com està  
Rm 11,30  de Déu són irrevocables. 30 Perquè  així com vosaltres en algun temps no  
Rm 11,31  per raó de sa incredulitat, 31  així també aquestos ara no han cregut, a  
Rm 12,1 Iglésia i amar-nos mútuament. 1 I  així vos suplico, germans, per la  
Rm 12,4 fe que Déu li ha repartit. 4 Perquè  així com en un cos tenim molts membres, i  
Rm 12,5  membres tenen lo mateix ofici, 5  així nosaltres, essent molts, som un sol  
Rm 13,10  no obra mal contra el proïsme, i  així la caritat és lo compliment de la  
Rm 14,8  i si morim, per al Senyor morim. I  així, tant si vivim com si morim, del  
Rm 15,1  estiga de camí per Espanya. 1 I  així, doncs, nosaltres que som més forts  
Rm 15,12 i pobles tots, ensalçau-lo». 12 I  així mateix diu Isaïes: «Hi haurà una  
Rm 15,20  l’evangeli de Cristo. 20 I  així he anunciat aquest evangeli, no a on  
1Co 1,6  i en tota ciència; 6 havent-se  així confirmat en vosaltres lo testimoni  
1Co 1,26  és més fort que els homes. 26 I  així, germans, considerau vostra vocació,  
1Co 3,3  quimeres i divisions, ¿no és  així que sou carnals i caminau com a  
1Co 4,8  i vulla Déu que regneu, per a què  així nosaltres regnem també ab vosaltres.  
1Co 4,19  no les paraules dels que van  així engreïts, sinó la virtut. 20 Perquè  
1Co 5,3  ja he judicat com present al que  així se conduí: 4 en lo nom de nostre  
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1Co 7,4  de son propi cos, sinó lo marit, i  així mateix lo marit no té lo domini de  
1Co 7,8 viudes que els és bo si permaneixen  així com jo. 9 Emperò si no es poden  
1Co 7,17  i segons Déu l’ha cridat, i  així és com jo ho ordeno en totes les  
1Co 7,22  Senyor, és llibert del Senyor; i  així mateix, lo qui és cridat essent  
1Co 7,25  del Senyor; emperò dono consell,  així com un que ha alcançat misericòrdia  
1Co 7,26  bo li és a l’home l’estar-se  així. 27 ¿Estàs lligat a muller? No  
1Co 7,38 cor conservar sa verge, fa bé. 38 I  així aquell que casa sa verge, fa bé; i  
1Co 7,40  serà més ditxosa si permanesqués  així segons mon consell, i penso que jo  
1Co 9,5  parts una germana, una muller,  així com los demés apòstols, i els germans 
1Co 9,20  tots, per a guanyar molt més. 20 I  així, ab los jueus m’he fet jueu per a  
1Co 9,26  26 Jo, per consegüent, corro, no  així ab incertitud; i combato, no com un  
1Co 11,1  la comunió. 1 Siau imitadors meus,  així com jo ho só també de Cristo. 2 I vos 
1Co 11,12  l’home, en lo Senyor. 12 Perquè  així com la dona és de l’home, així també 
1Co 11,12  així com la dona és de l’home,  així també l’home és per a la dona; mes  
1Co 11,28  examínia’s l’home a si mateix, i  així méngia d’aquell pa i bèguia del  
1Co 12,12  a cada u com ell vol. 12 Perquè  així com lo cos és un i té molts membres,  
1Co 12,12  encara que molts, són un sol cos,  així també és Cristo. 13 Perquè per un  
1Co 12,13  nosaltres per a ser un mateix cos,  així jueus com gentils, així servos com  
1Co 12,13 mateix cos, així jueus com gentils,  així servos com llibres, i tots havem  
1Co 12,28  Cristo, i membres de membre. 28 I  així Déu té posats alguns en la Iglésia,  
1Co 14,25  convençut i de tots judicat. 25 I  així es fan manifestos los secrets de son  
1Co 14,27  en llengua desconeguda, pàrlien  així dos, o al més tres, i per torn, i un  
1Co 14,31  cosa, càllia lo primer. 31 Puix  així podeu profetisar tots un per un, a fi 
1Co 14,33 és autor de dissensió, sinó de pau,  així com jo ensenyo en totes les iglésies  
1Co 15,11  11 Per lo tant, sia jo, sien ells,  així predicam, i així vosaltres haveu  
1Co 15,11 sia jo, sien ells, així predicam, i  així vosaltres haveu cregut. 12 I si es  
1Co 15,21  d’aquells que dormen. 21 Perquè  així com per home vingué la mort, per home 
1Co 15,22  la resurrecció dels morts. 22 I  així com en Adam moren tots, així en  
1Co 15,22  22 I així com en Adam moren tots,  així en Cristo també seran tots  
1Co 15,40  i altra, la dels peixos. 40 Hi ha,  així mateix, cossos celestials i cossos  
1Co 15,44 ressuscitarà cos espiritual; perquè  així com hi ha cos animal, així hi ha cos  
1Co 15,44  perquè així com hi ha cos animal,  així hi ha cos espiritual, com està  
1Co 15,48  celestial. 48 Com és lo terrenal,  així són també los que són terrenals; i  
1Co 15,48  terrenals; i com és lo celestial,  així són tots los que són celestials. 49 I 
1Co 15,49  tots los que són celestials. 49 I  així com havem portat la imatge del  
1Co 15,49  portat la imatge del terrenal,  així portarem també la imatge del  
1Co 16,1 als sants, feu-ho també vosaltres  així com ho ordení en les iglésies de  
1Co 16,10 puix treballa en l’obra del Senyor  així com jo. 11 Per lo tant, no el  
2Co 1,5 nosaltres les afliccions de Cristo,  així abunda també nostra consolació per  
2Co 1,7  en vosaltres és ferma, sabent que  així com sou participadors de les  
2Co 1,14  que nosaltres som vostra glòria,  així com vosaltres també la nostra en lo  
2Co 1,20  promeses de Déu són en ell sí; i  així també en ell «Amén», a glòria de Déu  
2Co 2,13  no encontrí a mon germà Tito, i  així, despedint-me d’ells, me n’aní a  
2Co 3,18  Senyor, allí hi ha llibertat. 18 I  així tots nosaltres, contemplant a cara  
2Co 5,16  morí per ells i ressuscità. 16 I  així nosaltres d’aquí en avant ja no  
2Co 6,1 no mesclar-se ab los infiels. 1 I  així nosaltres, com a cooperadors de Déu,  
2Co 7,12  purs en aquest negoci. 12 I  així encara que us escriguí, no ho fiu per 
2Co 7,14  lo que us parlàrem fou en veritat,  així també l’haver-nos gloriat ab Tito  
2Co 8,6  De manera que pregàrem a Tito que,  així com començà, acabàs en vosaltres  
2Co 8,7 ademés en la caritat que ens teniu,  així també abundeu en aquesta gràcia. 8 No 
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2Co 8,11  Doncs ara compliu-ho, per a què  així com la voluntat estigué prompta per a 
2Co 8,11  prompta per a desitjar-ho,  així també ho estiga per a complir-ho d’ 
2Co 10,7  pènsia també en son interior, que  així com ell és de Cristo, així també  
2Co 10,7  que així com ell és de Cristo,  així també nosaltres som de Cristo. 8  
2Co 10,11  11 Sàpia lo qui pènsia  així que tals quals som en la paraula per  
2Co 11,3  pura a Cristo. 3 Emperò temo que,  així com la serpent seduí a Eva ab sa  
2Co 11,15  transforma en àngel de llum. 15 I  així no és molt que els seus ministres se  
2Co 11,33  en un cove des de la muralla i  així escapí de ses mans. 12,Tit Capítol  
2Co 12,16  amat de vosaltres. 16 Emperò sia  així: jo no us he gravat; no obstant,  
Ga 1,6  sigles. Amén. 6 Me meravello com  així tan lleugerament vos apartau d’  
Ga 2,7  l’evangeli de la incircumcisió,  així com a Pere lo de la circumcisió. 8  
Ga 3,24 després havia de ser revelada. 24 I  així la Llei fou lo preceptor que ens  
Ga 4,29  al que era segons l’Esperit,  així també ara. 30 Mes què diu l’  
Ga 4,31  ab lo fill de la llibre.» 31 I  així, germans, nosaltres no som fills de  
Ga 6,2 Portau les càrregues uns a altres i  així complireu la llei de Cristo. 3 Perquè 
Ga 6,4  Emperò pròvia cada qual sa obra, i  així tindrà glòria en si mateix solament i 
Ga 6,8  home sémbria, això també segarà. I  així, aquell que sémbria per a sa carn, de 
Ga 6,10 temps segarem, si no desmaiam. 10 I  així, mentres tenim temps, fem bé a  
Ef 1,10  en un totes les coses en Cristo,  així les que hi ha en lo cel com en la  
Ef 2,Tit  l’herència dels fills; i de tots,  així gentils com jueus, forma Jesucrist sa 
Ef 3,5  a conèixer als fills dels homes,  així com ara és revelat als seus sants  
Ef 3,18  i fundamentats en caritat, 18  així que pugau comprendre ab tots los  
Ef 4,4  pau. 4 Hi ha un cos i un Esperit,  així com sou cridats a una esperança de  
Ef 4,20  20 Mes vosaltres no haveu après  així a Cristo, 21 si és que l’hajau oït,  
Ef 4,32  perdonant-vos recíprocament,  així com també vos ha perdonat Déu per  
Ef 5,2  caríssims. 2 I caminau en amor,  així com Cristo nos amà també i s’entregà 
Ef 5,15  i Cristo t’iŀluminarà.» 15 I  així, mirau, germans, que camineu ab  
Ef 5,23  lo marit és cap de la muller,  així com Cristo és cap de la Iglésia, i  
Ef 5,24  mateix és salvador del cos. 24 I  així com la Iglésia està subjecta a  
Ef 5,24  la Iglésia està subjecta a Cristo,  així estiguen-ho les mullers a sos  
Ef 5,25  marits, amau a vostres mullers,  així com Cristo amà també a la Iglésia i  
Ef 5,29  carn, ans bé la sustenta i cuida,  així com també Cristo a la Iglésia. 30  
Ef 6,5  i tremolor, en simplicitat de cor,  així com a Cristo; 6 no servint-los a l’ 
Fl 2,13  Déu és lo qui obra en vosaltres,  així lo voler com l’obrar, segons son  
Fl 2,28  tristesa sobre tristesa. 28 I  així l’he enviat més prompte, a fi de que 
Fl 3,15  de Déu en Cristo Jesús. 15 I  així siam tots los que som perfets d’un  
Fl 3,17  no perdeu de vista als que caminen  així, segons l’exemple que teniu nostre.  
Fl 4,1  mon goig i ma corona, perseverau  així ferms en lo Senyor, amats meus. 2  
Col 1,6 a tot lo món, i dóna fruit i creix,  així com entre vosaltres, des del dia en  
Col 3,13  algú té queixa contra de l’altre;  així com lo Senyor vos perdonà a  
Col 3,13  lo Senyor vos perdonà a vosaltres,  així també vosaltres. 14 Mes sobretot  
1Te 2,4  ni ab engany, 4 sinó que  així com fórem aprovats de Déu per a què  
1Te 2,4  a què se’ns confiàs l’evangeli,  així parlàrem, no com per a agradar als  
1Te 2,8  als seus infants. 8 I estant  així apassionats a vosaltres, desitjàvem  
1Te 3,12  envers los altres, i envers tots,  així com nosaltres la tenim envers  
1Te 4,1  comportar-vos i agradar a Déu,  així també proceïu per abundar més i més.  
1Te 4,8  sinó per a santificació. 8 I  així aquell que desprècia això, no  
1Te 4,14  creem que Jesús morí i ressuscità,  així també Déu portarà ab Jesús a aquells  
1Te 4,17  a rebre a Cristo en los aires, i  així estarem per a sempre ab lo Senyor. 18 
1Te 5,11  i edificau’s los uns als altres,  així com ja ho feu. 12 I vos pregam,  
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2Te 2,15  de nostre Senyor Jesucrist. 15 I  així, germans, estigau ferms, i manteniu  
2Tm 3,8  a la ciència de la veritat. 8 I  així com Janes i Mambres resistiren a  
2Tm 3,8  i Mambres resistiren a Moisès,  així aquestos resisteixen a la veritat,  
He 2,6  dient: «Què és l’home que  així te recordes d’ell?, o lo fill de l’ 
He 2,6  d’ell?, o lo fill de l’home que  així lo visites? 7 Tu l’has fet un poc  
He 2,14  fills participaren de carn i sang,  així ell també participà de lo mateix, a  
He 3,2  és fiel al que el constituí tal,  així com ho fou Moisès en tota sa casa. 3  
He 3,11  no han conegut mos camins.” 11 I  així jo jurí en ma ira: “Ells no entraran  
He 4,2  Perquè se’ns anuncià a nosaltres,  així com a ells, l’evangeli; mes no els  
He 4,4  món.» 4 Perquè en cert lloc parlà  així del dia setè: «I reposà Déu en lo  
He 4,10  ell també ha cessat de ses obres,  així com Déu cessà de les seves. 11  
He 5,9  que patí aprengué obediència. 9 I  així fet perfet, vingué a ser l’autor de  
He 6,15 multiplicant te multiplicaré.» 15 I  així, després d’haver sofert ab  
He 8,5  i sombra de coses celestials,  així com Moisès fou amonestat de part de  
He 8,8  buscat lloc per lo segon. 8 I  així, reprenent-los, diu: «Veus aquí,  
He 9,21  que Déu vos ha ordenat.» 21 I  així mateix aspergí ab sang lo tabernacle  
He 9,27  ab lo sacrifici de si mateix. 27 I  així com està senyalat als homes lo morir  
He 9,28  vegada, i després, lo judici, 28  així Cristo fou una sola vegada ofert per  
He 10,11  feta una sola vegada. 11 I  així tot sacerdot se presenta cada dia a  
He 11,6  d’haver agradat a Déu. 6 I  així, sens fe és impossible agradar a Déu. 
He 12,28  que no poden ser commogudes. 28 I  així, rebent un regne immovible, tenim  
Jm 1,7  vent i portada d’aquí allí. 7 I  així no pènsia aquell home que rebrà cosa  
Jm 1,11  com la flor de l’herba. 11 Perquè  així com a l’eixir lo sol ab ardor se  
Jm 1,11  i es perd sa vistosa hermosura,  així també lo ric s’emmustueix en sos  
Jm 2,12  transgressor de la Llei. 12 Parlau  així i feu així com aquells que han de ser 
Jm 2,12  de la Llei. 12 Parlau així i feu  així com aquells que han de ser judicats  
Jm 2,26 -los per un altre camí? 26 Perquè  així com lo cos, sens l’esperit, és mort, 
Jm 2,26  lo cos, sens l’esperit, és mort,  així també la fe sens obres és morta.  
1Pe 2,12  entre els gentils; per a què  així com ara murmuren de vosaltres com a  
1Pe 4,19 lo pecador a on compareixeran? 19 I  així, aquells que sofreixen segons la  
2Pe 1,11  fent això no caureu mai. 11 Puix  així vos serà donada abundantment l’  
2Pe 2,1  entre el poble falsos profetes,  així com hi haurà entre vosaltres falsos  
2Pe 3,4  els pares dormiren tot permaneix  així com en lo principi de la creació.» 5  
1Jn 2,18  haveu oït que l’Anticrist vindrà,  així molts ara s’han fet anticrists, per  
1Jn 3,2  ell, per quant nosaltres lo veurem  així com ell és. 3 I tot aquell que té  
1Jn 3,3  en ell, se purifica a si mateix  així com ell és pur. 4 Tot aquell que fa  
1Jn 3,7  ningú. Lo qui fa justícia és just,  així com ell també és just. 8 Lo qui comet 
1Jn 3,12  us ameu los uns als altres. 12 No  així com Caín, que era del Maligne i matà  
1Jn 3,19  coneixem que som de la veritat, i  així alentarem nostres cors davant de Déu. 
1Jn 4,17 lo dia del judici; puix com ell és,  així som nosaltres en aquest món. 18 En la 
1Jn 4,18  temor; perquè lo temor té pena, i  així lo qui tem no és perfet en la  
2Jn 4  tos fills que caminen en veritat,  així com havem rebut lo manament del Pare. 
3Jn 2 en tot i que et consérvia en salut,  així com ta ànima prospera. 3 Gran ha  
3Jn 3  que han donat de ta veritat,  així com tu camines en la veritat. 4 No  
Ap 1,17  com lo sol en son vigor. 17 I  així que el vegí caiguí a sos peus com  
Ap 3,21  sentar-se ab mi en lo meu trono;  així com jo també he vençut i estic sentat 
Ap 5,6 enmig dels ancians, un anyell dret,  així com havia estat mort, que tenia set  
Ap 9,17  I jo oiguí lo número d’ells. 17 I  així jo vegí als cavalls en una visió, i  
Ap 10,Tit  lo compliment de tot lo misteri  així que el setè àngel haja tocat la  
Ap 18,6 ses maldats. 6 Tornau-li a donar,  així com ella vos ha donat a vosaltres; i  
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Mt 6,9  menester antes de demanar-li. 9  »Així, doncs, haveu d’orar: Pare nostre  
Mt 7,17 arços, ni figues dels esbarzers? 17  Així, que tot arbre bo fa bon fruit, i tot 
Mt 7,20  serà tallat i llançat al foc. 20  Així, doncs, per sos fruits los  
Mt 11,26 les haveu declarades als petits. 26  Així és, Pare. Perquè així fou de vostre  
Mt 12,12  més val un home que una ovella?  Així, que lícit és lo fer bé en dissabte.  
Mt 12,45  home és pitjor que el primer.  Així també esdevindrà a aquesta mala raça. 
Mt 13,49  coves, i llancen los dolents. 49  Així esdevindrà en la consumació del  
Mt 15,27  -lo als cans. 27 I ella digué:  –Així és, Senyor; mes los cadells mengen  
Mt 17,12  bé feren d’ell lo que els plagué.  Així també faran ells patir al Fill de l’ 
Mt 18,14  -nou que no s’esgarriaren. 14  Així que no és la voluntat de vostre Pare  
Mt 19,6 muller, i seran dos en una carn.” 6  Així que ja no són dues, sinó una carn.  
Mt 20,28  ser primer, sia criat vostre. 28  Així com lo Fill de l’home no vingué per  
Mt 23,28  de morts i de tota immundícia! 28  Així també vosaltres per defora vos  
Mt 27,41  Fill de Déu, baixa de la creu! 41  Així mateix, insultant-lo també los  
Mc 1,2  de Jesucrist, Fill de Déu. 2  Així com està escrit en los Profetes:  
Mc 2,28  i no l’home per al dissabte. 28  Així que el Fill de l’home és també  
Mc 4,26 que té li serà pres. 26 També deia:  –Així és lo Regne de Déu, com un home que  
Mc 7,28  Emperò ella respongué i li digué:  –Així és, Senyor, mes los cadells mengen  
Mc 10,8  muller; 8 i seran dos en una carn.  Així que no són ja dues sinó una carn. 9  
Mc 13,34  no sabeu quan serà el temps. 34  Així com un home, que anant-se’n lluny, 
Lc 10,21  i les haveu revelades als petits.  Així és, Pare, perquè així vos ha plagut.  
Lc 13,4  tots de la mateixa manera. 4  Així com també aquells divuit homes sobre  
Lc 16,25  i que Làssaro no rebé sinó mals.  Així és que ara ell és aquí aconsolat, i  
Lc 17,10  lo que li manà? 10 Jo crec que no.  Així també vosaltres, quan façau totes les 
Lc 21,31 coneixeu que està prop l’estiu. 31  Així també vosaltres, quan vejau arribar  
Lc 22,20  Feu açò en memòria de mi. 20  Així mateix prengué lo calze, després d’  
Lc 24,46  les Escriptures. 46 I els digué:  –Així estava escrit, i així era menester  
Jn 6,19  per raó del gran vent que feia. 19  Així que, havent remat com cosa de vint- 
Jn 6,57  sang, habita en mi i jo en ell. 57  Així com lo Pare viu m’ha enviat, i jo  
Jn 7,43  de Betlem, d’a on era David? 43  Així que lo poble estava dividit per causa 
Jn 8,35 comet pecat és esclau del pecat. 35  Així és que l’esclau no habita sempre en  
Jn 9,6 en lo món, jo só la llum del món. 6  Així que hagué dit això, escopí en terra,  
Jn 10,15  i elles me coneixen a mi. 15  Així com lo Pare me coneix a mi, així jo  
Jn 12,25  si mor, produeix molt fruit. 25  Així mateix, lo qui ama sa vida la perdrà; 
Jn 15,9 molt fruit i siau deixebles meus. 9  Així com m’ama lo Pare, així vos he amat  
Jn 17,18 La paraula vostra és la veritat. 18  Així com vós m’haveu enviat al món, així  
Jn 18,22  donà una bufetada a Jesús dient:  –Així respons al pontífice? 23 Jesús li  
Ac 17,33  ocasió t’oirem sobre això. 33  Així Pau isqué del mig d’ells. 34 No  
Ac 21,11  digué: –Açò diu l’Esperit Sant:  “Així lligaran los jueus, en Jerusalem, al 
Ac 23,9 fariseus confessen les dos coses. 9  Així que es mogué una gran clamor. I  
Rm 1,15 bàrbaros, a savis i a ignorants. 15  Així, en quant a mi, estic prompte també a 
Rm 3,28  No, sinó per la llei de la fe. 28  Així que concluïm que l’home és  
Rm 4,6  sa fe li és imputada a justícia. 6  Així com també David declara la  
Rm 4,18 conforme lo que li havia estat dit:  «Així serà ton llinatge.» 19 I no se  
Rm 6,11  quant al viure, viu per a Déu. 11  Així també considerau’s vosaltres  
Rm 7,4 que s’unèsquia ab un altre home. 4  Així també vosaltres, germans meus, sou  
Rm 8,26  per la paciència ho esperam. 26  Així mateix l’Esperit ajuda també a  
Rm 8,36  o la persecució, o l’espasa? 36  Així com està escrit: «Perquè per tu som  
Rm 9,16  del qui tindré misericòrdia.» 16  Així que no és del que vol, ni del que  
Rm 10,17  ha cregut lo que ens ha oït?» 17  Així que la fe ve de l’oir, i l’oir, de  
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Rm 15,27  sants que estan en Jerusalem. 27  Així los plagué i són deutors a ells.  
1Co 1,22 de la predicació als que creien. 22  Així és que els jueus demanen miracles, i  
1Co 2,11 esperit de l’home que està en ell?  Així mateix ningú coneix les coses de Déu, 
1Co 9,14  juntament de lo de l’altar? 14  Així també ordenà lo Senyor que els que  
1Co 11,25  Feu això en memòria de mi.» 25  Així mateix prengué lo calze després d’  
1Co 14,9  es prepararà per a la batalla? 9  Així també vosaltres, si per la llengua no 
1Co 14,12 que parla serà bàrbaro per a mi. 12  Així mateix vosaltres, ja que sou  
1Co 14,22  això m’oiran, diu lo Senyor.» 22  Així, les llengües són per a senyal, no  
1Co 15,42  d’altra estrella en claredat. 42  Així també és la resurrecció dels morts:  
1Co 15,58  per nostre Senyor Jesucrist. 58  Així, amats germans meus, estigau ferms i  
2Co 3,12  gloriós serà lo que subsisteix. 12  Així, doncs, tenint tal esperança vos  
2Co 4,12  també en nostra carn mortal. 12  Així, doncs, la mort obra en nosaltres,  
2Co 8,1  cristians pobres de Jerusalem. 1  Així mateix vos fem a saber, germans, la  
2Co 9,9  també per a tota obra bona. 9  (Així com està escrit: «Ell ha derramat,  
Ga 1,9  vos havem predicat, sia anatema. 9  Així com abans diguérem, ara ho tornam a  
Ga 3,6  o per la predicació de la fe? 6  Així com està escrit: «Abraham cregué a  
Ga 3,9  seran beneïdes totes les gents.» 9  Així los que són de la fe seran beneïts ab 
Ga 4,3  al temps determinat pel pare. 3  Així mateix, quan érem infants estàvem  
Ef 1,4  en llocs celestials en Cristo. 4  Així com nos escollí en ell abans de la  
Ef 5,28 sinó que sia santa e immaculada. 28  Així també los marits deuen amar a ses  
Fl 1,7  fins al dia de Jesucrist. 7  Així com és just que jo pènsia això de  
Fl 4,18  que abúndia a vostre compte. 18  Així que tot ho tinc, i estic abundant i  
Col 2,6  firmesa de vostra fe en Cristo. 6  Així com, doncs, haveu rebut Cristo Jesús, 
1Te 2,11  entre vosaltres que creeu. 11  Així com sabeu de quina manera a cada u de 
2Te 3,17 mà, que és lo senyal en cada carta.  Així escric. 18 La gràcia de nostre Senyor 
1Tm 2,9 mans pures sens ira ni discussió. 9  Així mateix préguien també les dones  
1Tm 5,25 los d’altres segueixen després. 25  Així mateix les bones obres d’alguns són  
He 3,19  a aquells que foren incrèduls? 19  Així veem que ells no pogueren entrar per  
He 4,3  entram en lo repòs, com ell digué:  «Així com jurí en ma ira: “No entraran en  
He 5,5  que és cridat de Déu, com Aaron. 5  Així també Cristo no se glorificà a si  
Jm 2,17  per lo cos, què aprofitaria? 17  Així també la fe, si no té obres, és  
Jm 2,25  home, i no per la fe solament? 25  Així mateix, Rahab, essent una prostituta, 
Jm 3,5 allà a on vol lo qui les governa. 5  Així també la llengua és certament un  
Jm 3,6  llengua és foc, un món de maldat.  Així la llengua se conta entre nostres  
Jm 3,12  fer raïms, i la parra, figues?  Així la font salada no pot manar aigua  
1Pe 1,14  en la revelació de Jesucrist. 14  Així, com fills obedients, no conformant- 
1Pe 3,1  a imitació de Jesucrist. 1  Així mateix, les mullers sien obedients a  
1Pe 3,6  someses a sos propis marits. 6  Així com Sara obeïa a Abraham, apellidant  
1Pe 3,7  i no temeu ninguna pertorbació. 7  Així mateix, marits, cohabitau ab elles  
1Pe 5,5  de glòria que no s’emmustueix. 5  Així mateix, joves, someteu’s als  
2Pe 1,3  i de Jesucrist, nostre Senyor. 3  Així com totes les coses que pertanyen a  
Jud 7  per al judici del gran dia. 7  Així com Sodoma i Gomorra i les ciutats  
Ap 1,7 ’l tots los llinatges de la terra.  Així serà! Amén! 8 Jo só l’alfa i l’  
Ap 2,15  ídols i cometessen fornicació. 15  Així també tens tu los que segueixen la  
Ap 2,28  de terra seran fets miques. 28  Així com jo també ho tinc rebut de mon  
Mt 18,33  compassió també de ton company,  aixís com jo en tinguí de tu? 34 »I  
Mt 23,5  per a ser vistos dels homes. I  aixís eixamplen ses filactèries i  
Mt 23,31  la sang dels profetes”! 31 I  aixís serviu de testimoni a vosaltres  
Mt 24,37  cel, sinó tan sols lo Pare. 37 »I  aixís com en los dies de Noè, així serà  
Mc 15,39  vegé que havia espirat clamant  aixís, digué: –Verdaderament aquest home  
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Lc 5,6  lo filat. 6 I havent-ho fet  aixís, agafaren una multitud tan gran de  
Lc 10,28 li digué: –Bé has respost, fes-ho  aixís i viuràs. 29 Emperò ell, volent-se 
Lc 19,44 de totes parts. 44 I et derrocaran,  aixís com a tos fills que estan dintre de  
Lc 20,42 lo Cristo és fill de David? 42 Sent  aixís que el mateix David diu en lo llibre 
Lc 22,53  com contra un lladre? 53 Sent  aixís que estant tots los dies ab  
Ac 27,15  la barca a la mercè del vent, i  aixís érem portats. 16 I llançats per la  
1Co 3,7  mes Déu donà l’increment. 7 I  aixís, ni el que planta és res, ni el que  
Fl 2,12  12 Per lo tant, caríssims meus,  aixís com fóreu sempre obedients,  
Mt 1,20  20 I estant ell pensant en  això, veus aquí l’àngel del Senyor se li  
Mt 1,22  dels pecats d’ells. 22 Mes tot  això fou fet per a què es complís lo que  
Mt 2,9 adorar-lo. 9 Luego que ells oïren  això del rei, marxaren. I veus aquí l’  
Mt 4,9  glòria d’ells, 9 i li digué: –Tot  això t’ho donaré, si postrant-te, m’  
Mt 8,9 “Vine”, i ve. I a mon sirvent: “Fes  això”, i ho fa. 10 Quan Jesús oigué això,  
Mt 8,10 això”, i ho fa. 10 Quan Jesús oigué  això, se meravellà i digué als que el  
Mt 9,8  a sa casa. 8 I quan la gent vegé  això, temé, i alabà a Déu que donà tal  
Mt 9,28  los diu: –¿Creeu que jo puc fer  això per a vosaltres? Ells digueren: –Sí,  
Mt 12,27  qui los llancen vostres fills? Per  això ells seran vostres jutges. 28 »Mes,  
Mt 13,13  allò que té se li prendrà. 13 Per  això els parlo jo ab paràboles, perquè  
Mt 13,28 »I los digué: »–Algun enemic ha fet  això. »I los criats li digueren: »–¿Voleu  
Mt 13,52  –Sí. 52 I ell anyadí: –Per  això, qualsevol escriba instruït en lo  
Mt 14,2  d’entre los morts, i per  això s’obren en ell prodigis. 3 Perquè  
Mt 15,11 la boca, sinó lo que ix de la boca,  això és lo que contamina a l’home. 12  
Mt 15,18 lo que ix de la boca, del cor ix, i  això és lo que contamina a l’home. 19  
Mt 16,17  ets, Simó fill de Joan, perquè  això no t’ho ha revelat la carn ni la  
Mt 17,26 los fills són francs. 26 A pesar d’ això, perquè no els escandalisem, vés al  
Mt 18,23 fins a setanta vegades set. 23 »Per  això lo Regne del cel és semblant a un rei 
Mt 19,5  mascle i femella? 5 »I digué per  això: “Deixarà l’home a pare i mare i s’ 
Mt 19,11  los digué: –No tots són capaços d’ això, sinó aquells a qui s’ha concedit.  
Mt 19,12 del Regne del cel. Qui sia capaç d’ això, que ho sia. 13 Llavors li  
Mt 19,25 del cel. 25 Los deixebles, a l’oir  això, se meravellaren molt, i digueren:  
Mt 19,26  Jesús, los digué: –Per a los homes  això és impossible, mes per a Déu tot és  
Mt 20,24  preparat. 24 I quan los deu oïren  això, s’indignaren contra els dos  
Mt 21,4  i tot seguit los deixarà. 4 I tot  això fou fet per a què es complís lo que  
Mt 21,20  20 I quan los deixebles vegeren  això, se meravellaren i deien: –Com s’ha  
Mt 21,32  lo cregueren, i vosaltres, veent  això, no us arrepentíreu després per a  
Mt 22,22 Déu lo que és de Déu. 22 I a l’oir  això se meravellaren i, deixant-lo, se  
Mt 22,33  morts, sinó de vius. 33 I a l’oir  això, la gent se meravellava de sa  
Mt 23,14  les cases de les viudes. Per  això sofrireu un judici més rigorós! 15  
Mt 24,2  responent, los digué: –No veeu tot  això? En veritat vos dic que no quedarà  
Mt 24,33  la mateixa manera, quan vejau tot  això, sabeu que està ell cerca, a la  
Mt 24,46  criat a qui son senyor tròbia fent  això quan vinga. 47 En veritat vos dic que 
Mt 25,14  lo Fill de l’home. 14 »Perquè  això és com un home que, a l’anar-se’n 
Mt 26,9 –A què ve aqueix desperdici? 9 Puix  això podia vendre-se a bon preu i donar  
Mt 26,56  i no em prenguéreu. 56 Emperò tot  això fou fet per a què es complissen les  
Mt 27,7  7 I havent tingut consell sobre  això, compraren ab elles lo camp d’un  
Mt 27,47  dels que eren allí, quan oïren  això deien: –A Elies, crida aquest. 48 I a 
Mt 28,14 nosaltres estàvem dormint.” 14 I si  això arribàs a oïdos del president,  
Mc 1,27  los uns als altres dient: –Què és  això? Quina nova doctrina és aquesta? Puix 
Mc 1,42  sies net. 42 I a l’acabar de dir  això, a l’instant desaparegué d’ell la  
Mc 2,17  los pecadors? 17 Quan Jesús oigué  això, los digué: –Los que estan bons no  
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Mc 6,14  oli molts malalts i curaven. 14 I  això arribà a oïdos del rei Herodes (puix  
Mc 6,14  d’entre els morts i per  això s’obren prodigis en ell. 15 Altres  
Mc 7,29  fills. 29 Aleshores li digué: –Per  això que tu has dit, vés, que el dimoni ha 
Mc 8,30  rigorosament que a ningú diguessen  això d’ell. 31 I començà a declarar-los 
Mc 9,20 d’ell: –Quan temps ha que li passa  això? I ell digué: –Des de la infància. 21 
Mc 9,31  dia. 31 Emperò estos no entenien  això que els deia, i temien lo preguntar- 
Mc 10,7  i femella los crià Déu. 7 Per  això deixarà l’home a son pare i a sa  
Mc 10,20  li respongué dient: –Mestre, tot  això ho he observat des de ma joventut. 21 
Mc 12,11  11 Per lo Senyor ha estat fet  això, i és cosa meravellosa a nostres  
Mc 13,7  no temau, puix és precís que  això sia; emperò no serà encara el fi. 8  
Mc 13,30  aquesta generació sens que tot  això sia complert. 31 Lo cel i la terra  
Mc 14,59  sens ser fet de mà.” 59 Mes ni en  això convenien los testimonis. 60 I alçant 
Mc 15,5  t’acusen. 5 Emperò Jesús ni per  això respongué res, de manera que Pilat se 
Mc 16,12 no ho cregueren. 12 Mes, després d’ això, se mostrà en altra forma a dos d’  
Lc 1,18  a l’àngel: –Com coneixeré jo  això? Perquè jo só ja vell, i ma muller,  
Lc 1,20 no podràs parlar fins al dia en què  això s’haja verificat, perquè no has  
Lc 1,34 I digué Maria a l’àngel: –Com serà  això, puix jo no conec baró? 35 I,  
Lc 1,35  vos cobrirà de sa sombra. I per  això lo Sant que naixerà de vós, serà  
Lc 2,15 altres: –Anem fins a Betlem i vejam  això que ha ocorregut i que el Senyor nos  
Lc 4,28  estaven en la sinagoga, a l’oir  això s’irritaren, 29 i s’alçaren i lo  
Lc 4,43  predicar lo Regne de Déu, puix per  això he estat enviat. 44 I anava predicant 
Lc 5,8  a fons. 8 I quan Simó Pere vegé  això, se llançà als peus de Jesús dient:  
Lc 5,27 coses meravelloses. 27 I després d’ això isqué i vegé a un publicà anomenat  
Lc 6,3 los digué: –¿Ni haveu llegit encara  això que féu David quan tingué fam ell i  
Lc 6,31  els homes facen per a vosaltres,  això mateix feu-ho per a ells. 32 I si  
Lc 7,8  “Vine”, i ve, i a mon criat: “Fes  això”, i ho fa. 9 Quan Jesús ho oigué,  
Lc 7,39  fariseu que l’havia convidat vegé  això, deia entre si mateix dient: «Si  
Lc 8,8  donà fruit a cent per una. Conclòs  això, començà a dir en alta veu: –Qui té  
Lc 9,34  es deia. 34 Mentres estava dient  això, se formà un núvol i els cobrí i s’  
Lc 9,54 seus deixebles Jaume i Joan vegeren  això, digueren: –Senyor, voleu que digam  
Lc 10,1  hospeden a Jesús. 1 I després d’ això elegí lo Senyor també altres setanta  
Lc 10,20  20 Emperò no us regositgeu d’ això, que els esperits vos estan  
Lc 11,19  per virtut de qui los llancen? Per  això ells seran vostres jutges. 20 Emperò  
Lc 11,27  27 I succeí que, estant dient  això, una dona del mig del poble alçà la  
Lc 11,49  edificau sos sepulcres. 49 »Per  això digué també la sabiduria de Déu: “Los 
Lc 12,4  que maten lo cos i després d’ això no poden fer res més. 5 Emperò jo us  
Lc 12,43 quan lo Senyor vinga lo tròbia fent  això. 44 En veritat vos dic que li donarà  
Lc 14,20  l’altre: »–He pres muller, i per  això no hi puc anar. 21 »I tornant-se’n 
Lc 14,21 criat, donà compte al senyor de tot  això. Llavors, irritat lo pare de família, 
Lc 16,2  2 I el cridà i li digué: »–Què és  això que he oït a dir de tu? Dóna’m  
Lc 16,8  al majordom infiel, perquè féu  això ab sagacitat. Puix los fills d’  
Lc 17,36  i li digueren: –A on esdevindrà  això, Senyor? 37 I els respongué: –En  
Lc 18,23 vine i segueix-me. 23 Quan ell oí  això se contristà, perquè era molt ric. 24 
Lc 18,34 34 Mes ells no comprengueren res d’ això, ans bé aquesta plàtica era  
Lc 18,43  a Déu. I tot lo poble, quan vegé  això, donà alabances a Déu. 19,Tit Capítol 
Lc 19,7  i lo rebé ab alegria. 7 Al veure  això, tots murmuraven dient que havia anat 
Lc 19,11  perdut. 11 I estant ells oient  això, prosseguí dient-los una paràbola,  
Lc 19,28  i matau-los davant meu. 28 I dit  això, prosseguí son viatge a Jerusalem, i  
Lc 20,17  -los, digué: –Puix què vol dir  això que està escrit: “La pedra que  
Lc 21,6  6 –Vindrà temps en què tot  això que veeu serà destruït, de tal manera 
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Lc 21,7  coses, i quin senyal hi haurà quan  això estiga per a complir-se? 8 Ell  
Lc 21,9 atemoriseu: perquè és necessari que  això succeesca primer, mes no serà tan  
Lc 21,13  per causa de mon nom. 13 I  això vos succeirà en testimoni. 14 Fixeu,  
Lc 22,29  ab mi en mes tentacions. 29 I per  això jo us preparo lo Regne, com mon Pare  
Lc 23,46 mans encomano mon esperit. I al dir  això, espirà. 47 I quan lo centurió vegé  
Lc 24,9  del sepulcre i anaren a contar tot  això als onze apòstols i a tots los demés. 
Lc 24,21  i no obstant, després de tot  això, avui és lo tercer dia després que  
Lc 24,40  veeu que jo tinc. 40 I dit  això, los mostrà les mans i los peus. 41  
Jn 1,31  a què fos reconegut en Israel, per  això he vingut jo a batejar ab aigua. 32 I 
Jn 1,40 40 I un dels dos que havien oït dir  això a Joan i que havien seguit a Jesús,  
Jn 2,12  cregueren en ell. 12 Després d’ això passà a Cafarnaüm, ell i sa mare, i  
Jn 2,16  venien palomes los digué: –Traeu  això d’aquí, i no feu la casa de mon Pare 
Jn 2,22  se recordaren de que els havia dit  això, i ells cregueren l’Escriptura i la  
Jn 3,9  li respongué: –Com pot fer-se  això? 10 Jesús respongué i li digué: –I tu 
Jn 3,18  qui no creu és ja condemnat per  això mateix que no creu en lo nom de l’  
Jn 3,22  estat fetes en Déu. 22 Després d’ això, Jesús se n’anà ab sos deixebles a  
Jn 4,18 el que tens ara no és marit teu. En  això has dit veritat. 19 Digué-li la  
Jn 4,37  com lo qui sega. 37 Perquè en  això se verifica aquell refrà: “Un és lo  
Jn 5,1  irrefragables. 1 Després d’ això, essent la festa dels jueus, Jesús  
Jn 5,28  de l’home. 28 No us admireu d’ això, perquè ve l’hora en què los que  
Jn 5,34  testimoni d’home, sinó que dic  això a fi de que siau salvos. 35 Ell era  
Jn 6,1  la traïció de Judes. 1 Després d’ això passà Jesús a l’altra part del mar  
Jn 6,6 què aquestos méngien? 6 Emperò deia  això per a provar-lo, puix ell sabia lo  
Jn 6,9  ordi i dos peixos; emperò, què és  això per tanta gent? 10 I Jesús digué:  
Jn 6,61  que sos deixebles murmuraven d’ això, los digué: –Açò us escandalisa? 62  
Jn 6,65  havia d’entregar. 65 I deia: –Per  això jo us he dit que ningú pot venir a mi 
Jn 6,71  un de vosaltres és diable! 71 Deia  això per Judes Iscariot, fill de Simó, qui 
Jn 7,9 s’ha complert encara. 9 Havent dit  això, se quedà en Galilea. 10 Emperò, tan  
Jn 7,22  i tots vos ne meravellau. 22 Per  això vos donà Moisès la circumcisió (no  
Jn 7,40 no estava encara glorificat. 40 Per  això molts del poble, a l’oir d’ell  
Jn 8,9  a escriure en terra. 9 I oït  això, i estant convençuts per ses  
Jn 8,22 vegada matar-se a si mateix i per  això diu: “Allà a on jo vaig no podeu  
Jn 8,24 món, jo no só d’aquest món. 24 Per  això us he dit que morireu en vostres  
Jn 8,40  dit la veritat que he oït de Déu;  això no ho féu Abraham. 41 Vosaltres feu  
Jn 8,47  escolta les paraules de Déu. Per  això vosaltres no les escoltau, perquè no  
Jn 9,3  ell pecà, ni sos pares, sinó que  això és perquè les obres de Déu se  
Jn 9,6  llum del món. 6 Així que hagué dit  això, escopí en terra, i formà fang ab la  
Jn 9,23  a Jesús per Cristo. 23 Per  això sos pares digueren: «Ja que té l’  
Jn 9,30  aquell home i els digué: –En  això està lo miracle, que vosaltres no  
Jn 9,40  que estaven ab ell oigueren  això i li digueren: –Puix què, també  
Jn 10,17  sol ramat i un sol pastor. 17 »Per  això mon Pare m’ama, perquè jo dono ma  
Jn 11,7  en lo mateix lloc. 7 I després d’ això digué a sos deixebles: –Anem altra  
Jn 11,26  mi no morirà mai més. ¿Creus, tu,  això? 27 Ella li respongué: –Senyor, sí,  
Jn 11,28  que ha vingut a est món. 28 I dit  això se n’anà i cridà secretament a  
Jn 11,43  vós m’haveu enviat. 43 Havent dit  això, cridà en alta veu: –Làssaro, ix  
Jn 12,6  son preu als pobres? 6 Mes digué  això, no perquè ell passàs cuidado dels  
Jn 12,10  d’entre los morts. 10 Per  això los prínceps dels sacerdots  
Jn 12,18  donava testimoni d’ell. 18 Per  això isqué la turba a rebre-lo, per  
Jn 12,27  -me d’aquesta hora? Mes per  això he vingut en aquesta hora. 28 Pare,  
Jn 12,39  Senyor ha estat revelat?» 39 Per  això no podien creure, perquè Isaïes digué 
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Jn 13,11  lo qui l’havia d’entregar; per  això digué: «No tots estau nets.» 12  
Jn 13,31 isqué fora, i era ja de nit. 31 Per  això, després d’haver-se’n anat Judes, 
Jn 13,35 amat, vos ameu recíprocament. 35 En  això coneixeran tots que sou mos deixebles 
Jn 15,19  jo us elegí d’entre el món, per  això lo món vos avorreix. 20 Recordau-  
Jn 16,15  Tot lo que té lo Pare és meu. Per  això he dit que rebrà del meu i vos ho  
Jn 16,18  18 Deien, doncs: –Què significa  això que diu: “Dintre de poc”? No sabem lo 
Jn 16,30  que ningú vos pregúntia; per  això creem que haveu eixit de Déu. 31  
Jn 17,13  13 Emperò ara vinc a vós, i dic  això estant encara en lo món, a fi de que  
Jn 18,22  que jo he dit. 22 I havent dit  això, un dels ministres que era allí donà  
Jn 18,34 jueus? 34 Jesús li respongué: –Dius  això de tu mateix o altres t’ho han dit  
Jn 18,37  –Tu ho dius, que jo só rei. Per  això jo he nat, i per això he vingut al  
Jn 18,37  só rei. Per això jo he nat, i per  això he vingut al món, a fi de donar  
Jn 18,38  és la veritat? I quan hagué dit  això, isqué segona vegada envers los jueus 
Jn 19,28  ab ell en sa casa. 28 Després d’ això, sabent Jesús que totes les coses  
Jn 19,31  cap, entregà son esperit. 31 I per  això los jueus, a fi de que no quedassen  
Jn 19,38  a qui traspassaren.» 38 Després d’ això, Josep, natural d’Arimatea, que era  
Jn 20,14  a on l’han posat. 14 I havent dit  això, se girà endetràs i vegé a Jesús  
Jn 20,20  20 I després d’haver dit  això, los mostrà les mans i el costat, i  
Jn 21,19  a on no vulles. 19 Li digué  això per a indicar-li ab quina espècie  
Jn 21,19  de glorificar a Déu. I després d’ això li anyadí: –Segueix-me. 20 Havent- 
Ac 2,12  los uns als altres: –Què ve a ser  això? 13 Emperò altres, burlant-se,  
Ac 2,16  hora de tèrcia del dia. 16 Emperò  això és lo que fou dit per lo profeta  
Ac 2,26 per a què jo no sia remogut. 26 Per  això s’alegra mon cor i es regositja ma  
Ac 3,12  anomenat de Salomó. 12 I veent  això, Pere digué al poble: –Barons d’  
Ac 3,12 d’Israel, per què us meravellau d’ això? O per què fixau los ulls en  
Ac 4,7 o en nom de qui haveu vosaltres fet  això? 8 Llavors Pere, ple de l’Esperit  
Ac 5,21  vida. 21 Ells, quan oigueren  això, entraren de bon matí en lo temple i  
Ac 5,33 que l’obeeixen. 33 I quan oigueren  això, rebentaven de ràbia i consultaren  
Ac 5,37  i aniquilats. 37 Després d’ això s’alçà Judes de Galilea, en lo temps 
Ac 7,7  servit”, digué Déu, i: “després d’ això eixiran i em serviran en aquest  
Ac 7,60  aquest pecat. I quan hagué dit  això, dormí en lo Senyor. I Saulo  
Ac 8,34  digué: –Te demano, ¿de qui digué  això lo profeta, de si mateix o d’algun  
Ac 9,21 als que invocaven aquest nom, i per  això vingué aquí per a portar-los presos 
Ac 10,4  i ple de temor, digué: –Què és  això, Senyor? I ell li digué: –Tes  
Ac 10,8 ordres. 8 I havent-los contat tot  això, los envià a Jope. 9 I a l’endemà,  
Ac 10,16  no ho anomènies tu comú. 16 I  això se repetí tres vegades, i luego lo  
Ac 10,29  anomenàs comú o impur. 29 I per  això he vingut sens dificultat tan prest  
Ac 11,10 »I així fou fet tres vegades, i tot  això se’n tornà al cel. 11 I veus aquí  
Ac 12,12  poble dels jueus. 12 I considerant  això, se n’anà a casa de Maria, mare de  
Ac 13,20  la terra d’estes. 20 I després d’ això los donà jutges per l’espai de  
Ac 13,35  promeses a David.” 35 I per  això diu també en altre lloc: “No  
Ac 13,48  al cap del món.” 48 I quan oïren  això los gentils, se regositjaren, i  
Ac 14,3 gentils contra sos germans. 3 I per  això se detingueren allí molt temps,  
Ac 14,14  14 i dient: –Barons, per què feu  això? Nosaltres som mortals i homes  
Ac 14,17 d’alegria nostres cors. 17 I dient  això, a penes pogueren contenir al poble  
Ac 15,8  coneix los cors, donà testimoni d’ això donant a ells l’Esperit Sant així  
Ac 15,15  un poble per a son nom. 15 I en  això convenen les paraules dels profetes,  
Ac 15,16  com està escrit: 16 »“Després d’ això tornaré i reedificaré lo tabernacle  
Ac 16,15  i quedau’s allí. I nos obligà a  això. 16 Succeí, doncs, que anant  
Ac 16,18  18 I hi havia molts dies que feia  això; i Pau, enfadant-se, se girà i  
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Ac 16,36  36 I l’escarceller donà avís d’ això a Pau dient: –Los magistrats han  
Ac 17,17  entregada a la idolatria. 17 I per  això disputava en la sinagoga ab los jueus 
Ac 17,32  –En altra ocasió t’oirem sobre  això. 33 Així Pau isqué del mig d’ells.  
Ac 18,1  Prisciŀla i Aquila. 1 Després d’ això, isqué Pau d’Atenes i se n’anà a  
Ac 19,5  d’ell, ço és, en Jesús. 5 Oït  això, foren batejats en lo nom del Senyor  
Ac 19,10  en l’escola d’un tal Tirà. 10 I  això durà per espai de dos anys, de manera 
Ac 19,14 que Pau predica. 14 I els que feien  això eren set fills d’un jueu príncep  
Ac 19,17  fugiren d’aquella casa. 17 I  això fou notori a tots los jueus i gentils 
Ac 19,28  l’Àsia i el món adoren. 28 Oït  això, s’ompliren d’ira i cridaren dient: 
Ac 19,36  de Júpiter? 36 Veent, doncs, que  això no es pot contradir, convé que us  
Ac 19,40 raó d’aquest tumulto. I havent dit  això féu retirar la reunió. 20,Tit Capítol 
Ac 20,36  donar que rebre.” 36 I havent dit  això s’agenollà i féu oració ab tots  
Ac 21,12  gentils.” 12 I quan haguérem oït  això, nosaltres i els que estaven en  
Ac 22,26  26 Quan lo centurió oigué  això, anà al tribú i li donà avís dient:  
Ac 23,7  só jo judicat. 7 I quan hagué dit  això, se mogué una gran dissensió entre  
Ac 23,22  a ningú que li havia donat avís d’ això. 23 I cridant a dos centurions los  
Ac 24,16  justos i dels pecadors. 16 I per  això procuro tenir sempre ma consciència  
Ac 24,18  i ofertes, i vots. 18 I estant en  això és quan certs jueus de l’Àsia me  
Ac 24,26  diners perquè el soltàs; i per  això lo cridava més sovint i conversava ab 
Ac 26,16  ’t i posa’t de peus, perquè per  això m’he aparegut a tu, a fi de  
Ac 27,35 ningú de vosaltres. 35 I havent dit  això, prenent pa, donà gràcies a Déu en  
Ac 27,36  -lo començà a menjar. 36 Ab  això tots prengueren ànimo i menjaren ells 
Ac 28,9  dessobre, lo curà. 9 I després d’ això, venien tots quants tenien mals en l’ 
Ac 28,20 cosa alguna als de ma nació. 20 Per  això, doncs, vos he cridat, per a veure- 
Ac 28,29  i ells oiran. 29 I acabant de dir  això, isqueren d’allí los jueus, tenint  
Rm 1,19  de Déu en injustícia. 19 Per  això que lo que es pot conèixer de Déu és  
Rm 1,26  per tots los sigles. Amén. 26 Per  això Déu los entregà a passions  
Rm 4,22  tot lo que havia promès. 22 I per  això li fou imputat a justícia. 23 I no  
Rm 5,3  dels fills de Déu. 3 I no tan sols  això, sinó que ens gloriam també en les  
Rm 5,11  per sa vida. 11 I no tan solament  això, sinó que ens gloriam també en Déu  
Rm 5,18 i del do, i de la justícia.) 18 Per  això, així com per lo pecat d’un caigué  
Rm 6,6  en la de sa resurrecció. 6 Sabent  això que nostre home vell és crucificat  
Rm 9,17  diu l’Escriptura a Faraó: «Per  això mateix t’he elevat, per a mostrar en 
Rm 10,Tit  s’alcança la justificació. Per  això és predicada en tot lo món. Los  
Rm 12,20  té set, dóna-li beure; puix fent  això apilaràs brases de foc sobre son  
Rm 13,6  ministres de Déu, servint-lo en  això mateix. 7 Pagau, doncs, a tothom son  
Rm 13,9  proïsme ha complert la Llei. 9 Per  això: «No adulteraràs, no mataràs, no  
Rm 13,11  és lo compliment de la Llei. 11 I  això sabent lo temps, que és ja hora d’  
Rm 14,9  del Senyor som. 9 Perquè per a  això morí Cristo, i ressuscità per a ser  
Rm 14,18  en l’Esperit Sant. 18 I qui en  això serveix a Cristo, és accepte a Déu i  
Rm 15,9 misericòrdia, com està escrit: «Per  això jo us confessaré, Senyor, entre els  
Rm 15,15  per a fer-vos memòria d’ això, a causa de la gràcia que m’és dada  
1Co 2,6  en lo poder de Déu. 6 No obstant  això, parlam sabiduria entre aquells que  
1Co 4,4 acusa la consciència; emperò no per  això me tinc per justificat, perquè qui em 
1Co 6,6 germà ha de pledejar ab lo germà, i  això davant dels infiels? 7 De totes  
1Co 6,8  los que agraviau, i defraudau, i  això als germans. 9 ¿No sabeu que els  
1Co 7,6  per vostra incontinència. 6 Emperò  això ho dic per condescendència, no per  
1Co 7,35  al marit. 35 En veritat dic  això per a vostre profit, no per a parar- 
1Co 8,Tit  coses ofertes als ídols si ab  això dóna escàndol, puix lo qui  
1Co 9,6  i Bernabé no tenim potestat de fer  això? 7 ¿Qui va jamai a la guerra a ses  
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1Co 9,10 té Déu cuidado dels bous? 10 ¿O diu  això també per nosaltres? Sí, certament,  
1Co 9,15 l’evangeli. 15 Emperò jo de res d’ això m’he aprofitat, ni he escrit  
1Co 9,15  aquestes coses perquè es faça  això ab mi; puix millor m’és lo morir que 
1Co 9,16  -me, perquè estic obligat a  això: puix ai de mi, si jo no evangelisàs! 
1Co 9,23  tots per a salvar a tots. 23 I tot  això ho faç per amor de l’evangeli, per a 
1Co 9,25  continència en totes les coses; i  això ell ho fa per a alcançar una corona  
1Co 11,10  sinó la dona per a l’home. 10 Per  això la dona deu portar sobre son cap lo  
1Co 11,22  Què us diré? ¿Vos alabaré? En  això no us alabo. 23 Perquè jo rebí del  
1Co 11,24  que per vosaltres és partit. Feu  això en memòria de mi.» 25 Així mateix  
1Co 11,25 és lo Nou Testament en ma sang; feu  això quantes vegades ne beureu, en memòria 
1Co 11,30  del cos del Senyor. 30 Per  això hi ha entre vosaltres molts dèbils i  
1Co 12,15  só mà, no só del cos», ¿no és per  això del cos? 16 I si digués l’orella:  
1Co 12,16  no só ull, no só del cos», ¿per  això no serà del cos? 17 I si tot lo cos  
1Co 12,28  en tercer, doctors; després d’ això, do de miracles; després, gràcia de  
1Co 14,21  parlaré a est poble, i ni ab tot  això m’oiran, diu lo Senyor.» 22 Així,  
2Co 1,17  17 Doncs, quan jo em proposava  això, ¿usí, acàs, de lleugeresa? ¿O les  
2Co 2,3 que ha estat contristat per mi? 3 I  això mateix vos he escrit, a fi de que  
2Co 4,13  està escrit: «Creguí, i per  això he parlat», nosaltres també creem, i  
2Co 4,13  nosaltres també creem, i per  això parlam, 14 sabent que aquell que  
2Co 5,2  serà eterna en los cels. 2 I per  això gemegam nosaltres, desitjant ser  
2Co 5,5 5 Emperò lo qui ens ha preparat per  això mateix és Déu, qui ens ha donat la  
2Co 5,6  la penyora de l’Esperit. 6 Per  això vivim sempre confiats, sabent que  
2Co 5,9  presents ab lo Senyor. 9 I per  això nos esforçam, o siam presents, o siam 
2Co 5,14  Cristo nos compeŀleix; considerant  això, que si un morí per tots, tots, per  
2Co 7,13  vosaltres 13 davant de Déu. I per  això nos havem consolat. Emperò en nostre  
2Co 8,10 fósseu rics per sa pobresa. 10 I en  això vos dono consell, perquè açò és lo  
2Co 8,19  les iglésies. 19 I no solament  això, sinó que fou elegit de les iglésies  
2Co 9,6  benedicció, i no avarícia. 6 I dic  això: Qui escassament sembra, escassament  
Ga 1,20 Jaume, lo germà del Senyor. 20 I en  això que us escric, mirau que davant de  
Ga 2,17 som trobats també pecadors, ¿és per  això Cristo ministre de pecat? No, per  
Ga 6,8  8 perquè allò que l’home sémbria,  això també segarà. I així, aquell que  
Ef 1,15  de la glòria d’ell mateix. 15 Per  això, jo també, després d’haver oït la fe 
Ef 2,8  gràcia sou salvos mediant la fe, i  això no és de vosaltres, sinó que és do de 
Ef 4,1  ha de ser la dels cristians. 1 Per  això jo, presoner del Senyor, vos suplico  
Ef 5,6  ab paraules vanes, perquè per  això ve la ira de Déu sobre los fills de  
Ef 5,31 de sa carn, i de sos ossos. 31 «Per  això deixarà l’home a son pare i a sa  
Ef 6,1  vostres pares en lo Senyor, perquè  això és just. 2 «Honra a ton pare i a ta  
Ef 6,9  llibre. 9 I vosaltres, amos, feu  això mateix ab ells, abstenint-vos d’  
Fl 1,6  dia fins ara, 6 tenint per cert  això mateix: que aquell que començà en  
Fl 1,7  7 Així com és just que jo pènsia  això de tots vosaltres, perquè us tinc en  
Fl 1,18  sia en pretext o en veritat: i en  això me regositjo, i encara me  
Fl 1,19  me regositjaré. 19 Puix sé que  això se’m convertirà en salvació, per  
Fl 1,25  per a vosaltres. 25 I confiat d’ això, sé que permaneixeré i continuaré ab  
Fl 1,28  a vosaltres ho és de salvació, i  això de Déu. 29 Perquè a vosaltres vos és  
Fl 2,18  ab tots vosaltres. 18 I d’ això mateix regositjau’s vosaltres i  
Fl 3,13  haver-ho ja alcançat; mes jo faç  això olvidant les coses que queden darrere 
Fl 4,9  i rebut, i oït, i vist en mi,  això feu; i el Déu de la pau serà ab  
Col 2,4  de sabiduria i de ciència. 4 I  això ho dic perquè no sia que algú vos  
Col 3,20  obeïu a vostres pares en tot, puix  això és de l’agrado del Senyor. 21 Pares, 
Col 4,8 8 Al qual he enviat a vosaltres per  això mateix, a fi de que sàpia l’estat de 
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1Te 2,13  cridà a son Regne i glòria. 13 Per  això donam també sens cessar gràcies a  
1Te 3,3  vosaltres mateixos sabeu que per  això havem estat destinats. 4 Perquè quan  
1Te 3,5  com ha succeït i sabeu. 5 Per  això mateix, no podent jo sofrir més,  
1Te 3,7  nosaltres també a vosaltres, 7 per  això, germans, enmig de totes nostres  
1Te 4,6 perquè el Senyor és venjador de tot  això, com ja abans vos ho havem dit i  
1Te 4,8  8 I així aquell que desprècia  això, no desprècia a l’home, sinó a Déu,  
2Te 2,11 la veritat per a ser salvos. 11 Per  això los enviarà Déu iŀlusió d’error, per 
1Tm 1,16  jo só el principal. 16 Mes per  això conseguí misericòrdia, per a què, en  
1Tm 2,3  tota pietat i honestedat. 3 Perquè  això és cosa bona i accepta davant de Déu  
1Tm 4,6 de Déu i per l’oració. 6 Proposant  això als germans, seràs bon ministre de  
1Tm 4,10  de tota acceptació. 10 Puix per  això treballam i som vituperats, perquè  
1Tm 4,16  en aquestes coses, puix fent  això te salvaràs a tu mateix i als que t’ 
1Tm 5,4  i a correspondre a sos pares, puix  això és accepte davant de Déu. 5 Emperò la 
1Tm 6,8  i cobrir-nos, contentem-nos ab  això. 9 Puix los que volen fer-se rics  
He 1,9  i avorrit la iniquitat; per  això Déu, ton Déu, t’ha ungit ab oli d’  
He 2,8 subjecció baix sos peus.» Perquè en  això mateix d’haver subjectat a ell totes 
He 6,3 morts, i del judici perdurable. 3 I  això farem, si Déu ho permet. 4 Perquè és  
He 7,2  rei de justícia, i després d’ això rei de Salem, que és rei de pau. 3  
He 7,15 sacerdoci. 15 I encara se manifesta  això més clarament, ja que s’alça un  
He 7,25 té un sacerdoci immutable. 25 I per  això pot salvar perpètuament als que per  
He 7,27 i després per los del poble, perquè  això ho féu una vegada oferint-se a si  
He 9,8  errors del poble, 8 significant ab  això l’Esperit Sant que el camí del  
He 9,15  per a servir a Déu viu? 15 I per  això ell és lo mediador del nou pacte  
He 9,18  que viu lo testador. 18 I per  això ni el primer testament fou celebrat  
He 11,16  millor, ço és, la celestial. I per  això Déu no es desdenya d’apellidar-se  
He 12,1  a la llei del Senyor. 1 I per  això, tenint posat també sobre nosaltres  
He 12,9  bastards i no fills. 9 Ademés d’ això, si tinguérem a nostres pares carnals 
He 12,27 la terra, sinó també lo cel.» 27 En  això que diu: «encara una vegada» declara  
He 13,17 de vostres ànimes; per a què fassen  això ab goig i no gemegant, perquè això no 
He 13,17  això ab goig i no gemegant, perquè  això no és profitós per a vosaltres. 18  
He 13,19  19 I tant més vos prego que façau  això, a fi de que jo més prompte vos sia  
Jm 1,19  sabeu, germans meus caríssims. Per  això sia tot home prompte en oir, però  
Jm 4,3  demanau. 3 Demanau, i no rebeu; i  això és perquè demanau mal, per a safisfer 
Jm 4,6 6 Emperò ell dóna major gràcia. Per  això diu: «Déu resisteix als superbos i  
Jm 4,15  volgués i si visquéssem, farem  això, o allò.» 16 Emperò ara vos  
1Pe 2,21  gràcia davant de Déu. 21 Puix per  això fóreu cridats, ja que Cristo sofrí  
1Pe 3,9  bé al contrari, beneint; puix per  això fóreu cridats, per a què posseïu  
1Pe 4,6  a vius i a morts. 6 Perquè per  això fou predicat l’evangeli també als  
2Pe 1,5  que hi ha en lo món. 5 I ademés d’ això, vosaltres, aplicant tot cuidado,  
2Pe 1,10  vocació i elecció, perquè fent  això no caureu mai. 11 Puix així vos serà  
2Pe 3,3  del Senyor i salvador. 3 Sabent  això primerament: que en los últims temps  
2Pe 3,13  ab l’ardor del foc? 13 No obstant  això, nosaltres, conforme sa promesa,  
2Pe 3,16  ses epístoles, parlant en elles d’ això; en les quals hi ha algunes coses  
1Jn 1,3  3 Lo que vegérem i oiguérem,  això vos anunciam, per a què tingau també  
1Jn 2,3 també per los de tot lo món. 3 I en  això sabem que l’havem conegut, si  
1Jn 2,5  està en ell perfeta; i per  això sabem que som en ell. 6 Aquell que  
1Jn 2,27  i no és mentida. I permaneixeu en  això que ella vos ha ensenyat. 28 I ara,  
1Jn 2,28  28 I ara, fillets, permaneixeu en  això, per a què quan aparega, tingam  
1Jn 3,1 nom de fills de Déu, i ho siam. Per  això lo món no ens coneix, perquè no el  
1Jn 3,8  diable des del principi pecà. Per  això aparegué lo Fill de Déu, per a  
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1Jn 3,10  pecar, perquè és nat de Déu. 10 En  això són coneguts los fills de Déu i els  
1Jn 3,16 que permanesca en ell mateix. 16 En  això coneixem la caritat de Déu, en que  
1Jn 3,19  sinó d’obra i de veritat. 19 En  això coneixem que som de la veritat, i  
1Jn 3,24  està en Déu, i Déu en ell; i en  això sabem que ell permaneix en nosaltres: 
1Jn 4,2  falsos profetes en lo món. 2 En  això se coneix l’Esperit de Déu: tot  
1Jn 4,5  en lo món. 5 Ells són del món; per  això parlen del món, i el món los ou. 6  
1Jn 4,6  lo qui no és de Déu, no ens ou: en  això coneixem l’esperit de veritat i l’  
1Jn 4,9  a Déu, perquè Déu és caritat. 9 En  això se demostra la caritat de Déu envers  
1Jn 4,10  per a què viscam per ell. 10 En  això consisteix la caritat: no en que  
1Jn 4,13  és perfeta en nosaltres. 13 En  això coneixem que estam en ell, i ell en  
1Jn 4,17 Déu permaneix, i Déu en ell. 17 Per  això fou perfeccionada la caritat de Déu  
1Jn 5,2  a aquell qui nasqué d’ell. 2 En  això coneixem que amam als fills de Déu:  
3Jn 10  ells, no ens vol rebre. 10 I per  això, si jo vingués allí, donaré a  
3Jn 10  contra de nosaltres; i com si  això no li bastàs, ni rebre vol als  
Ap 4,1  que el glorifiquen. 1 Després d’ això mirí, i veus aquí una porta oberta en 
Ap 7,1  una vestidura blanca. 1 Després d’ això vegí quatre àngels que estaven drets  
Ap 7,9  dotze mil senyalats. 9 Després d’ això mirí, i veus aquí una gran multitud,  
Ap 7,15  ab la sang de l’Anyell. 15 Per  això estan davant del trono de Déu, i el  
Ap 15,5  han fet manifestos. 5 I després d’ això mirí; i veus aquí que s’obrí en lo  
Ap 16,5  sou, que éreu i que sereu, perquè  això haveu judicat. 6 Perquè derramaren la 
Ap 18,1  canten la victòria. 1 I després d’ això vegí baixar del cel un altre àngel  
Ap 18,8 no só viuda, ni veuré plors.” 8 Per  això en un dia vindran ses plagues, mort,  
Ap 19,1  de sos enemics. 1 Després d’ això oiguí una gran veu, com de molta gent 
Ap 20,3  los mil anys; i després d’ això convé que sia deslligat per un poc de 
Mt 16,7 7 Mes ells pensaven dient entre si:  «Això és perquè no havem pres pa.» 8 I  
Mt 21,42  eixa fou feta cap de cantonada.  Això fou fet per lo Senyor i és cosa  
Mc 8,16  16 I discorrien entre si dient:  «Això és perquè no tenim pa.» 17 I havent  
Mc 13,8  en diferents llocs, i fam.  Això serà principi de dolors. 9 »Emperò  
Lc 12,21  serà tot quant has arreplegat? 21  »Això és lo que passa al que atresora per  
Jn 7,39  Escriptura, rius d’aigua viva. 39  Això ho digué de l’Esperit que los que  
Jn 12,33 terra, atrauré a tots envers mi. 33  Això ho deia per a significar de quina  
Jn 12,41  convertesquen, i jo els cúria.» 41  Això digué Isaïes quan vegé sa glòria i  
Jn 19,24  i tiraren a la sort ma túnica.»  Això és lo que feren los soldats. 25 I  
1Co 10,28  28 Emperò si algú vos digués:  «Això ha estat sacrificat als ídols», no  
Ef 4,17  -se ell mateix en caritat. 17  Això, doncs, vos dic, i testifico en lo  
1Te 4,15  a aquells que dormiren en ell. 15  Això, doncs, vos diem en la paraula del  
Mc 7,30  arribà a casa sua, trobà sa filla  ajaguda sobre el llit i que el dimoni  
Lc 16,20  pobre anomenat Làssaro, que estava  ajagut a la porta d’aquell, tot ple de  
Ac 16,9 pregava dient: «Passa a Macedònia i  ajuda’ns.» 10 I luego que hagué vist la  
Ac 21,28  cridant: 28 –Barons d’Israel,  ajuda. Aquest és l’home que per totes  
Rm 8,26  esperam. 26 Així mateix l’Esperit  ajuda també a nostra flaquesa, perquè no  
1Co 16,16 a eixos tals i a tot aquell que ens  ajuda i treballa. 17 I m’alegro de la  
He 13,6 dir ab confiança: «Lo Senyor és mon  ajuda; no temeré cosa que em puga fer  
Mc 9,26  Jesús, prenent-lo per la mà, l’ ajudà a alçar-se, i s’aixecà. 27 I  
2Tm 4,16  16 En ma primera defensa ningú m’ ajudà, ans bé tots me desempararen. Prec a 
Ap 12,16  la’n pogués portar. 16 I la terra  ajudà a la dona: i la terra obrí sa boca i 
2Co 1,11  que encara nos deslliurarà. 11  Ajudant-nos vosaltres també en vostres  
Lc 5,7  altra barca per a què vinguessen a  ajudar-los. I vingueren, i de tal manera 
1Co 12,Tit  místic, los membres del qual deuen  ajudar-se mútuament. 1 I tocant als dons 
Ga 6,Tit  altres. 6,Tit Capítol VI Com deuen  ajudar-se los uns als altres en l’  
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Fl 4,3  ab Climent i ab los demés que m’ ajudaren, los noms dels quals estan en lo  
Mc 9,21 -lo. Emperò si podeu alguna cosa,  ajudau-nos, tenint compassió de  
Mc 9,23  ple de llàgrimes: –Crec, Senyor,  ajudau ma incredulitat. 24 I quan vegé  
Col 4,11  aquestos són los únics que m’ ajuden en lo Regne de Déu, i m’han servit 
Rm 15,30 per amor de l’Esperit Sant, que m’ ajudeu ab vostres pregàries a Déu per a  
Rm 16,2 com deuen los sants, i per a què l’ ajudeu en tot quant sia menester; puix  
Lc 10,40  a servir? Dieu-li, doncs, que m’ ajúdia. 41 I el Senyor li respongué dient: 
Fl 4,3  també te demano, company fiel, que  ajúdies a aquelles que treballaren ab mi  
Ac 19,39  se podrà decidir en llegítim  ajuntament. 40 Perquè hi ha perill que ens 
Mt 20,2  per a sa vinya. 2 I havent fet l’ ajust ab los treballadors de a diner per  
Tt 2,3  del mateix modo, d’una conducta  ajustada qual convé a la santedat, no  
Mt 20,13  »–Amic, jo no et faig tort. ¿No t’ ajustares ab mi per un diner? 14 Pren lo  
Mt 2,16  de dos anys i en avall, conforme  al temps que havia averiguat dels magos.  
Mt 3,10 no fa bon fruit serà tallat i tirat  al foc. 11 En veritat jo us batejo en  
Mt 3,13  Llavors vingué Jesús de la Galilea  al Jordà, a Joan, per a ser batejat per  
Mt 4,1  mals. 1 Llavors Jesús fou impelit  al desert per l’Esperit per a què fos  
Mt 4,7  –També està escrit: “No tentaràs  al Senyor, ton Déu.” 8 Altra vegada lo  
Mt 4,10  perquè escrit està: “Adoraràs  al Senyor ton Déu, i a ell sol serviràs.”  
Mt 4,18  germà, los quals tiraven lo filat  al mar, puix eren pescadors. 19 I els  
Mt 4,22 sos filats, i els cridà. 22 I ells,  al punt, deixant los filats i son pare, lo 
Mt 5,25  sia que ton contrari t’entréguia  al jutge, i lo jutge t’entréguia a l’  
Mt 5,33 “No juraràs en va; ans bé compliràs  al Senyor tos juraments.” 34 »Mes jo us  
Mt 5,39  39 »Emperò jo us dic: No resistiu  al mal; ans bé, si algú et ferís en la  
Mt 5,40  presenta-li també l’altra. 40 I  al que et vulga moure un plet i prendre’t 
Mt 5,41  cedeix-li també la capa. 41 I  al que t’oblíguia a anar carregat mil  
Mt 5,42  42 Al qui et demània, dóna-li. I  al qui et vulla emmanllevar, no li giris  
Mt 6,30  que avui existeix i demà és tirada  al foc, vesteix Déu així, ¿quant més a  
Mt 6,34  en si son cuidado. Basta-li  al dia son propi afany. 7,Tit Capítol VII  
Mt 7,8  rep; i lo qui busca, troba, i  al que truca, se li obrirà. 9 O ¿qui de  
Mt 7,19  bon fruit, serà tallat i llançat  al foc. 20 Així, doncs, per sos fruits los 
Mt 8,Tit  VIII Cura Jesucrist a un lleprós,  al criat del centurió, a la sogra de sant  
Mt 8,4  sinó vés-te’n, presenta’t  al sacerdot, i ofereix lo do que manà  
Mt 8,13  cruixir de dents. 13 I digué Jesús  al centurió: –Vés-te’n, i així com has  
Mt 8,26  se immediatament, manà als vents i  al mar, i se seguí una gran bonança. 27 I  
Mt 9,2  I veent Jesús la fe d’ells, digué  al paralític: –Fill, té confiança, que et  
Mt 9,6 de perdonar pecats –digué aleshores  al paralític–: »Alça’t, pren ton llit, i  
Mt 9,11  sos deixebles. 11 I los fariseus,  al veure tal cosa, deien a sos deixebles:  
Mt 9,36  i tota dolència en lo poble. 36 I  al veure aquella gent, se compadesqué d’  
Mt 9,38 los treballadors. 38 Pregau, doncs,  al Senyor de la collita que enviï  
Mt 10,25  més que son amo. 25 Basta-li  al deixeble lo ser com son mestre, i al  
Mt 10,25  deixeble lo ser com son mestre, i  al sirvent, com son amo. Si al pare de  
Mt 10,25  i al sirvent, com son amo. Si  al pare de famílies l’apellidaren  
Mt 10,28  poden matar l’ànima. Ans bé temeu  al que pot llançar cos i ànima a l’  
Mt 10,35  Puix he vingut a posar en desunió  al fill contra el pare, i a la filla  
Mt 10,37 mi, no és digne de mi; i lo qui ama  al fill o a la filla més que a mi, no és  
Mt 11,23  Cafarnaüm, que t’has alçat fins  al cel, baixaràs fins a l’infern. Perquè  
Mt 11,23  tal vegada hauria permanescut fins  al dia d’avui. 24 Per lo tant, vos dic  
Mt 11,27  totes les coses. I ningú coneix  al Fill, sinó el Pare; ni ningú coneix al  
Mt 11,27 Fill, sinó el Pare; ni ningú coneix  al Pare, sinó el Fill, i aquell a qui lo  
Mt 12,29  ses joies, si primer no ha lligat  al valent? Aleshores saquejarà sa casa. 30 
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Mt 12,48  i et demanen. 48 I ell, responent  al que li parlava, li digué: –Qui és ma  
Mt 13,12  ells no se’ls ha otorgat. 12 Puix  al que té, se li donarà i tindrà més;  
Mt 13,12  se li donarà i tindrà més; emperò  al que no té, fins allò que té se li  
Mt 13,20  és aquell que ou la paraula i  al prompte la rep ab goig; 21 mes no té en 
Mt 13,30  que cresca l’una i l’altra fins  al segar, i al temps de la sega diré jo  
Mt 13,30  l’una i l’altra fins al segar, i  al temps de la sega diré jo als segadors:  
Mt 13,33  –És semblant lo Regne del cel  al llevat que pren una dona i el barreja  
Mt 13,47 Regne del cel a un filat que, tirat  al mar, arreplega tota mena de peixos. 48  
Mt 14,5  -la. 5 I volent-lo matar, temé  al poble, perquè el miraven com a un  
Mt 14,19 i els dos peixos, i alçant los ulls  al cel, beneí i partí los pans, i els va  
Mt 14,27  començaren a cridar. 27 Mes Jesús,  al mateix temps los parlà, i digué: –Teniu 
Mt 15,4  tradició? Puix Déu digué: 4 “Honra  al pare i a la mare.” I: “Aquell que  
Mt 15,4 a la mare.” I: “Aquell que maleesca  al pare o a la mare morirà de mort.” 5  
Mt 15,17 tot allò que entra en la boca passa  al ventre i se llança en lloc secret? 18  
Mt 15,23  –Despatxau-la, puix ve cridant  al darrere de nosaltres. 24 I ell los  
Mt 15,31  veure los cegos; i glorificaven  al Déu d’Israel. 32 Emperò Jesús, cridant 
Mt 16,3  perquè lo cel és vermell.” 3 I  al dematí: “Avui hi haurà tempestat,  
Mt 16,21  i que morís i que ressuscitàs  al tercer dia. 22 I prenent-lo Pere a  
Mt 16,28  fins que vegen venir en son Regne  al Fill de l’home. 17,Tit Capítol XVII  
Mt 17,Tit  endemoniat. Jesús paga lo tribut  al Cèsar. 1 Al cap de sis dies, Jesús pren 
Mt 17,9  a altre més que a Jesús. 9 I  al baixar ells de la muntanya, los manà  
Mt 17,12 plagué. Així també faran ells patir  al Fill de l’home. 13 Aleshores  
Mt 17,14  de Joan Baptista. 14 I quan arribà  al lloc a on era la multitud, se li acercà 
Mt 17,17 -me’l aquí. 17 I Jesús reprengué  al dimoni, i eixí aquest del jove, lo qual 
Mt 17,22  22 I el mataran, i ressuscitarà  al tercer dia. I ells se contristaren en  
Mt 17,26  perquè no els escandalisem, vés  al mar, tira l’ham, i pren lo primer peix 
Mt 18,6  que li penjassen una roda de molí  al coll i s’anegàs en lo profundo del  
Mt 18,8  dues mans o dos peus ser llançat  al foc etern. 9 »I si ton ull t’  
Mt 18,9  que tenir dos ulls i ser llançat  al foc de l’infern. 10 »Cuidado que no  
Mt 19,8  repudiar a vostres mullers. Mes  al principi no fou així. 9 I jo us dic que 
Mt 20,19 assòtien, i el crucifíquien. Emperò  al tercer dia ressuscitarà. 20 Llavors se  
Mt 21,5  pollí, fill de la que està avesada  al jou.» 6 I los deixebles se n’anaren, i 
Mt 21,9  detràs cridaven dient: –Hosana  al Fill de David! Beneït sia el qui ve en  
Mt 21,15  en lo temple i dient: «Hosana  al Fill de David!», s’indignaren. 16 I li 
Mt 21,19  –Per mai més nasca fruit de tu. I  al punt quedà seca la figuera. 20 I quan  
Mt 21,21 esta muntanya: “Aparta’t i tira’t  al mar”, se verificaria. 22 I totes les  
Mt 21,23  les conseguireu. 23 I havent anat  al temple, los prínceps dels sacerdots i  
Mt 21,26  I si diem: “Dels homes”, temem  al poble. Perquè tothom tenia a Joan per  
Mt 21,28  tenia dos fills, i acercant-se  al primer li diu: »–Fill, vés avui a  
Mt 21,38 38 Emperò los pagesos, quan vegeren  al fill, digueren entre si: “Aquest és l’ 
Mt 22,Tit fill. Si ha de pagar-se lo tribut  al Cèsar. Doctrina sobre la resurrecció.  
Mt 22,17 apareix? És lícit o no donar tribut  al Cèsar? 18 Emperò Jesús, coneixent la  
Mt 22,21  Llavors los digué: –Puix pagueu  al Cèsar lo que és del Cèsar, i a Déu lo  
Mt 22,26  féu lo segon, i lo tercer, fins  al setè. 27 I després de tots, morí també  
Mt 22,37  37 Jesús li respongué: –Amaràs  al Senyor, ton Déu, de tot ton cor, i de  
Mt 23,Tit  en la doctrina que ensenyen  al poble. Parla de sa hipocresia i  
Mt 23,15 -lo fet, lo feu fill de l’infern  al doble de vosaltres mateixos! 16 »Ai de  
Mt 24,13  Emperò aquell que persevéria fins  al fi, aqueix se salvarà. 14 I aqueix  
Mt 24,30  les tribus de la terra, i veuran  al Fill de l’home, que vindrà en los  
Mt 24,38  -se i donant en matrimoni, fins  al dia que Noè va entrar en l’arca, 39 i  
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Mt 25,27  donat mon diner als canviadors, i  al venir jo, hauria rebut certament ab  
Mt 25,28 -li, puix, lo talent, i donau-lo  al que té deu talents. 29 Puix a quiscun  
Mt 25,29  donat, i tindrà abundància; emperò  al que no tinga, li serà llevat fins allò  
Mt 25,30  fins allò que apareix que té. 30 I  al criat inútil tirau-lo a les tenebres  
Mt 25,41  »–Apartau’s de mi, maleïts,  al foc etern, que està aparellat per al  
Mt 25,41  foc etern, que està aparellat per  al diable i per a sos àngels. 42 Puix  
Mt 25,46  féreu ab mi. 46 »I aniran aquestos  al suplici etern, i los justos, a la vida  
Mt 26,8  quan estava sentat a taula. 8 I  al veure-ho sos deixebles, s’  
Mt 26,24  lo Fill de l’home! Més li valdria  al tal que no hagués nat. 25 I responent  
Mt 26,31  nit. Puix escrit està: “Feriré  al pastor, i s’esgarriaran les ovelles  
Mt 26,58  58 I Pere lo seguia de lluny fins  al palàcio del príncep dels sacerdots. I  
Mt 26,64  dic: que d’aquí en avant veureu  al Fill de l’home assentat a la dreta del 
Mt 27,2  el portaren lligat i l’entregaren  al president Ponç Pilat. 3 Llavors Judes,  
Mt 27,8  raó aquell camp és anomenat fins  al dia d’avui Hacèldama, que vol dir,  
Mt 27,9  de plata, preu de l’apreciat,  al qual apreciaren los fills d’Israel. 10 
Mt 27,15  de gran festivitat entregar llibre  al poble un dels presos, lo qui ells  
Mt 27,27  prenent a Jesús per a conduir-lo  al pretori, feren formar tota la cohort a  
Mt 27,48  i l’empapà en vinagre, i la posà  al cap d’una canya, i li donava a beure.  
Mt 27,61 altra Maria estaven assentades allí  al davant del sepulcre. 62 I al dia  
Mt 27,62  allí al davant del sepulcre. 62 I  al dia següent, que és lo dia després del  
Mt 27,64  que es guàrdia lo sepulcre fins  al tercer dia, no sia que sos deixebles  
Mt 27,64  de nit i el ròbien, i diguen  al poble: “Ressuscità d’entre los morts.” 
Mc 1,12  12 I l’Esperit lo compelí  al desert. 13 I estigué en lo desert  
Mc 1,31  la prengué per la mà i l’alçà, i  al punt la deixà la febre, i els servia.  
Mc 1,44  a ningú; ans bé vés, presenta’t  al príncep dels sacerdots i ofereix per ta 
Mc 2,4 4 I com no poguessen presentar-li  al davant per causa del tropell de gent,  
Mc 2,5  Jesús vegé la fe d’ells, digué  al paralític: –Fill, tos pecats te són  
Mc 2,9  cors? 9 Què és més fàcil, dir  al paralític: “Perdonats te són tos  
Mc 2,10 en la terra de perdonar pecats –diu  al paralític–: 11 »A tu t’ho dic, alça  
Mc 2,14 tota la gent, i els ensenyava. 14 I  al passar vegé a Leví, fill d’Alfeu, que  
Mc 2,14  fill d’Alfeu, que estava sentat  al banc dels tributs, i li digué: –Segueix 
Mc 2,16 hi havia molts que el seguien. 16 I  al veure los escribes i els fariseus que  
Mc 2,27 fet per a l’home, i no l’home per  al dissabte. 28 Així que el Fill de l’  
Mc 3,3 home que tenia la mà seca: –Alça’t  al mig. 4 I els diu: –És lícit en dia de  
Mc 3,11  a ell per a tocar-lo. 11 I  al veure-lo los esperits impurs, se  
Mc 3,27  ses alhajes si primer no lliga  al valent per a poder després saquejar sa  
Mc 3,32 a demanar-lo. 32 I estava sentada  al rodador d’ell una multitud de gent, i  
Mc 3,34 34 I mirant als que estaven sentats  al rodador de si: –Veus aquí –los digué–  
Mc 4,4  isqué un sembrador a sembrar. 4 I  al temps de sembrar, una part caigué prop  
Mc 4,25 que oïu se us donarà més. 25 Perquè  al que té, se li donarà; i al que no té,  
Mc 4,25  Perquè al que té, se li donarà; i  al que no té, fins allò que té li serà  
Mc 4,39  perdem? 39 I alçant-se, amenaçà  al vent, i digué al mar: –Calla, sossega  
Mc 4,39  -se, amenaçà al vent, i digué  al mar: –Calla, sossega’t. I parà el vent 
Mc 5,1  passaren a l’altra banda del mar,  al territori dels gerassens. 2 I a l’  
Mc 5,15 succeït. 15 I vénen a Jesús i veuen  al que havia estat aturmentat del dimoni,  
Mc 5,32  “Qui m’ha tocat?” 32 I mirava  al rodador per a veure a la que ho havia  
Mc 5,35  és morta, per què incomodes més  al Mestre? 36 Emperò Jesús, quan oí lo que 
Mc 5,36  Jesús, quan oí lo que deien, digué  al príncep de la sinagoga: –No tingues  
Mc 5,40 -los tret a tots fora, pren ab si  al pare i a la mare de la noia, i als que  
Mc 5,42  a tu t’ho dic, alça’t.” 42 I  al moment s’alçà la noia, i se posà a  
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Mc 6,8 manà que no se’n portassen res per  al camí, ni alforja, ni pa, ni diners en  
Mc 6,34  i arribaren abans que ells. 34 I  al desembarcar, vegé Jesús una gran  
Mc 6,41  i los dos peixos, alçant los ulls  al cel, beneí i partí los pans, i els donà 
Mc 6,45 l’estany, mentres que ell despedia  al poble. 46 I després que els hagué  
Mc 6,53  a l’altra banda, vingueren  al territori de Genesaret i atracaren a  
Mc 7,14  a esta. 14 I convocant novament  al poble, los deia: –Oïu-me tots, i  
Mc 7,19 no entra en son cor, sinó que passa  al ventre, i després se llança en llocs  
Mc 7,31  de Tiro, se n’anà per Sidon  al mar de Galilea, atravessant lo  
Mc 7,34  la llengua. 34 I alçant los ulls  al cel, sospirà i li digué: –‹Effatà› –que 
Mc 8,10 en la barca ab sos deixebles, passà  al territori de Dalmanuta. 11 E isqueren  
Mc 8,23  el tocàs. 23 I prenent per la mà  al cego, lo tragué fora del lloc, i  
Mc 8,31  i que fos mort, i que ressuscitàs  al cap de tres dies. 32 I clarament deia  
Mc 8,34  que són dels homes. 34 I convocant  al poble ab sos deixebles, los digué:  
Mc 9,1  acarrea lo pecat d’escàndol. 1 I  al cap de sis dies prengué Jesús ab ell a  
Mc 9,7  amat; oïu-lo. 7 I mirant luego  al rodador, no vegeren ab ells a ningú més 
Mc 9,14  14 I a l’instant, tot lo poble,  al veure a Jesús, quedà pasmat i ple de  
Mc 9,20  traient bromera. 20 I preguntà  al pare d’ell: –Quan temps ha que li  
Mc 9,21  21 I moltes vegades l’ha tirat  al foc i a l’aigua per a destruir-lo.  
Mc 9,23  a aquell que creu. 23 I exclamant  al moment lo pare del noi, deia ple de  
Mc 9,30  i després de mort, ressuscitarà  al tercer dia. 31 Emperò estos no entenien 
Mc 9,41 mi, més li valdria que li lligassen  al coll una mola de molí i que el tirassen 
Mc 9,41  una mola de molí i que el tirassen  al mar. 42 »I si ta mà t’escandalisàs,  
Mc 9,42  tenir dos mans i anar a l’infern,  al foc inextinguible, 43 a on lo cuc d’  
Mc 9,46  que tenir-ne dos i ser llançat  al foc de l’infern, 47 a on no mor lo cuc 
Mc 10,Tit  vegada la humilitat. Dóna la vista  al cego Bartimeu. 1 I partint d’allí se  
Mc 10,2  per a tentar-lo si és lícit  al marit repudiar sa muller. 3 Emperò ell, 
Mc 10,6  escrit aquest manament. 6 Emperò  al principi de la creació, mascle i  
Mc 10,23  possessions. 23 I Jesús, mirant  al rodador, digué a sos deixebles: –Quant  
Mc 10,34 i l’assotaran, i el faran morir; i  al tercer dia ressuscitarà. 35 Llavors s’ 
Mc 10,49  se, lo manà cridar. Criden, doncs,  al cego i li diuen: –Té bon ànimo! Alça  
Mc 10,52  digué: –Vés, ta fe t’ha curat. I  al moment hi vegé; i lo seguia per lo  
Mc 11,2  sos deixebles 2 i els digué: –Anau  al lloc que està davant de vosaltres, i  
Mc 11,9  per lo camí. 9 I els que anaven  al davant i els que venien detràs cridaven 
Mc 11,12 n’anà a Betània ab los Dotze. 12 I  al dia següent, a l’eixir de Betània,  
Mc 11,20  de la ciutat. 20 I l’endemà matí,  al temps de passar, vegeren que la figuera 
Mc 11,23 a esta muntanya: “Alça’t i tira’t  al mar”, i en son cor no dúbtia ans bé  
Mc 11,32  32 Si diem “Dels homes”, temem  al poble. Puix tots estaven persuadits que 
Mc 12,Tit  els reconvé. Sobre pagar lo tribut  al Cèsar i sobre la resurrecció dels  
Mc 12,12  com prendre-lo; emperò temeren  al poble, perquè coneixien que contra ells 
Mc 12,14  en veritat. ¿És lícit donar tribut  al Cèsar o no? 15 Li donarem o no li  
Mc 12,17  Jesús, los digué: –Donau, doncs,  al Cèsar lo que és del Cèsar, i a Déu, lo  
Mc 12,30 ton Déu, un sol Déu és. 30 I amaràs  al Senyor, ton Déu, de tot ton cor, i de  
Mc 12,33 l’ànima, i ab tot lo poder, i amar  al proïsme com a si mateix, és més que  
Mc 13,3  la muntanya de l’Oliverar de cara  al temple, li preguntaven a part Pere i  
Mc 13,12  son germà a la mort, i el pare,  al fill, i els fills s’alçaran contra els 
Mc 13,13  nom. Emperò lo qui persevéria fins  al fi, aqueix se salvarà. 14 »I quan veges 
Mc 13,26  commogudes. 26 »I aleshores veuran  al Fill de l’home, que vindrà en los  
Mc 13,34  lo que havia de fer, i manà  al porter que vetllàs. 35 Vetllau, doncs,  
Mc 13,35  si a la tarda, o a mitjanit, o  al cantar del gall, o al dematí. 36 No sia 
Mc 13,35 a mitjanit, o al cantar del gall, o  al dematí. 36 No sia que venint de  
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Mc 14,12  per a entregar-lo. 12 I  al primer dia dels Àzims, quan  
Mc 14,21  lo Fill de l’home! Bo li seria  al tal home que mai hagués nat. 22 I  
Mc 14,27  en mi, perquè està escrit: “Feriré  al pastor, i s’esgarriaran les ovelles.”  
Mc 14,54  sumo sacerdot, i s’estava sentat  al foc ab los criats escalfant-se. 55 I  
Mc 14,62  I Jesús li digué: –Jo só, i veureu  al Fill de l’home sentat a la dreta del  
Mc 14,70  Emperò ell ho negà altra vegada. I  al cap de poc, los que estaven allí deien  
Mc 15,1 mort i com fou sepultat. 1 I luego,  al dematí, los prínceps dels sacerdots,  
Mc 15,11  prínceps dels sacerdots incitaren  al poble, per a què ell los llibertàs  
Mc 15,15 -lo! 15 I Pilat, volent contentar  al poble, los llibertà Barrabàs, i després 
Mc 15,44  hagués mort tan prompte; i cridant  al centurió, li preguntà si havia ja mort. 
Mc 16,Tit a predicar l’evangeli. Sa ascensió  al cel. 1 I passat lo dissabte, Maria  
Mc 16,2  lo primer dia de la semana, vénen  al sepulcre eixit ja el sol. 3 I deien  
Lc 1,16  dels fills d’Israel convertirà  al Senyor Déu d’ells. 17 Perquè ell lo  
Lc 1,17  dels justos, per a aparellar  al Senyor un poble perfet. 18 I digué  
Lc 1,20  mut i no podràs parlar fins  al dia en què això s’haja verificat,  
Lc 1,26  oprobi d’entre els homes.» 26 I  al sisè mes, Déu envià l’àngel Gabriel a  
Lc 1,46  I digué Maria: –Ma ànima glorifica  al Senyor. 47 I mon esperit s’ha  
Lc 1,59  ab ella. 59 I succeí que  al vuitè dia vingueren a circuncidar l’  
Lc 1,62  nom! 62 I preguntaven ab senyes  al pare de l’infant com volia que l’  
Lc 1,80  i estigué en los deserts fins  al dia que s’havia de manifestar a  
Lc 2,Tit àngels als pastors i és circuncidat  al vuitè dia. Càntic i profecia de Simeon. 
Lc 2,15 com los àngels se retiraren d’ells  al cel, los pastors se deien uns a altres: 
Lc 2,22  a Jerusalem per a presentar-lo  al Senyor, 23 segons està escrit en la  
Lc 2,23  que nasca primer, serà consagrat  al Senyor. 24 I per a donar l’oferiment,  
Lc 2,27  27 I mogut de l’Esperit, vingué  al temple. I portant los pares a l’infant 
Lc 2,38 ella en aquella mateixa hora, alabà  al Senyor, i parlava d’ell a tots los que 
Lc 2,46  en busca d’ell. 46 I succeí que,  al cap de tres dies, lo trobaren en lo  
Lc 3,9  fa bon fruit, serà tallat i tirat  al foc. 10 I li preguntaven la gent i  
Lc 3,11  que té dos vestits, dónia’n  al que no en té; i lo qui té què menjar,  
Lc 3,18  així anunciava moltes altres coses  al poble en ses exhortacions. 19 Emperò  
Lc 3,21  Joan en la presó. 21 I succeí que,  al rebre tot lo poble lo baptisme, Jesús  
Lc 4,1 i fou impelit per lo mateix Esperit  al desert, 2 a on estigué quaranta dies, i 
Lc 4,5  diable a una muntanya molt alta, i  al moment li mostrà tots los regnes de l’ 
Lc 4,12  li digué: –Dit està: “No tentaràs  al Senyor, ton Déu.” 13 I acabades totes  
Lc 4,20 havent tancat lo llibre, l’entregà  al ministre i se sentà. I tots quants se  
Lc 5,14  -te’n –li digué– i presenta’t  al sacerdot, i ofereix per ta netedat,  
Lc 5,16  16 Emperò ell se retirava  al desert i orava. 17 I succeí que un dia, 
Lc 5,19  multitud de gent, se’n pujaren  al teulat i, per entre les teules,  
Lc 5,19  despenjaren lo llit posant-lo  al mig davant de Jesús. 20 I quan vegé la  
Lc 5,24  la terra de perdonar pecats –digué  al paralític–: »A tu t’ho dic, alça’t,  
Lc 6,8  seca la mà: –Alça’t i posa’t  al mig. I ell, alçant-se, se posà en  
Lc 6,10 -la? 10 I, mirant-se’ls a tots  al rodador, digué a l’home: –Extén ta mà. 
Lc 6,13  allí tota la nit orant a Déu. 13 I  al ser de dia cridà a sos deixebles i  
Lc 6,29  per a los que us calumniïn. 29 I  al que et feresca en una galta, presenta- 
Lc 6,29  presenta-li l’altra també. I  al que et prenga la capa, no t’opòsies  
Lc 6,30  Dóna a tots los que et demànien, i  al que prenga lo que és teu, no tórnies a  
Lc 6,40  40 No és lo deixeble superior  al mestre, ans bé serà perfet qualsevol  
Lc 7,Tit  casa. 7,Tit Capítol VII Cura Jesús  al criat del centurió. Ressuscita al fill  
Lc 7,Tit  al criat del centurió. Ressuscita  al fill de la viuda de Naïm. Respon als  
Lc 7,1 I quan hagué acabat estes plàtiques  al poble que l’escoltava, entrà en  
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Lc 7,10  havien estat enviats, trobaren sa  al criat que havia estat malalt. 11 I  
Lc 8,5  isqué a sembrar sa llavor, i  al sembrar-la, una part caigué a la vora 
Lc 8,18  a aquell que té, se li donarà, i  al que no té, fins allò mateix que ell  
Lc 8,24  I ell, alçant-se, reprengué  al vent i a la tempestat d’aigua, i  
Lc 8,25  aquest que així mana als vents i  al mar i l’obeeixen? 26 I navegaren al  
Lc 8,26  mar i l’obeeixen? 26 I navegaren  al territori dels gerasens, que està  
Lc 8,47  causa per què l’havia tocat i com  al moment havia quedat sana. 48 I ell li  
Lc 8,49  acabat de parlar, quan vingué un  al príncep de la sinagoga i li digué: –Ta  
Lc 8,49  –Ta filla és morta; no incomòdies  al Mestre. 50 Emperò a l’oir-ho Jesús,  
Lc 8,50  Emperò a l’oir-ho Jesús, digué  al pare de la noia: –No témies; creu  
Lc 8,51 sinó a Pere, i a Jaume, i a Joan, i  al pare i a la mare de la noia. 52 I tots  
Lc 9,3  els digué: –No us emporteu res per  al camí, ni bastó, ni alforja, ni pa, ni  
Lc 9,16  i los dos peixos, alçà los ulls  al cel, los beneí i partí i donà a sos  
Lc 9,22  i que sia mort, i que ressuscítia  al tercer dia. 23 I digué a tots ells:  
Lc 9,37 lo que havien vist. 37 I succeí que  al dia següent, al baixar ells de la  
Lc 9,37  37 I succeí que al dia següent,  al baixar ells de la muntanya, los isqué a 
Lc 9,43 reprengué a l’esperit impur i curà  al jove i el restituí a son pare. 44 I s’ 
Lc 9,62  arada mira endarrere, és apte per  al Regne de Déu. 10,Tit Capítol X Missió i 
Lc 10,2  pocs. Suplicau, doncs,  al Senyor de la collita que enviï  
Lc 10,15  Cafarnaüm, que t’has exaltat fins  al cel, seràs abatuda fins al profundo de  
Lc 10,15  fins al cel, seràs abatuda fins  al profundo de l’infern! 16 »Qui a  
Lc 10,27 27 I ell, responent, digué: –Amaràs  al Senyor, ton Déu, de tot ton cor, i de  
Lc 10,27  forces, i de tot ton enteniment, i  al teu proïsme com a tu mateix. 28 I li  
Lc 10,33  feia son camí s’acercà a ell, i  al veure’l tingué compassió. 34 I  
Lc 10,35  i tingué cuidado d’ell. 35 I  al dia següent, quan partia, tragué dos  
Lc 11,7  tancada i les meves criatures són  al llit ab mi, no em puc llevar a donar- 
Lc 11,10  rep; i el qui cerca, troba; i  al que truca, li obren. 11 I si algú de  
Lc 12,1 terra. 1 I com s’hagués arreplegat  al rodador de Jesús molta gent, de tal  
Lc 12,21  21 »Això és lo que passa  al que atresora per a si i no és ric  
Lc 12,28  està en lo camp i demà és tirada  al forn, vesteix Déu així, quant més a  
Lc 12,48  de molt se li demanarà compte; i  al que li confiaren molt, se li demanarà  
Lc 12,54  contra la sogra. 54 I deia també  al poble: –En veent un núvol que s’alça  
Lc 12,58  lo camí, a fi de que no et pòrtia  al jutge, i lo jutge t’entréguia a l’  
Lc 13,7  ella, i no n’hi trobà. 7 I digué  al vinyader: »–Mira, fa tres anys que vinc 
Lc 13,8 -la també per aquest any, i cavaré  al seu rodador, i li posaré fems, 9 a  
Lc 13,14  havia curat en dissabte, digué  al poble: –Sis dies hi ha en què es pot  
Lc 13,21  lo Regne de Déu? 21 És semblant  al llevat que una dona prengué i lo  
Lc 13,32  perfeta salut avui i demà, però  al tercer dia seré finat. 33 Mes és precís 
Lc 14,12  serà exaltat. 12 I deia també  al que l’havia convidat: –Quan dónies un  
Lc 14,21  -se’n lo criat, donà compte  al senyor de tot això. Llavors, irritat lo 
Lc 14,23  queda lloc. 23 »I digué el Senyor  al criat: »–Vés als camins i als cercats,  
Lc 14,31 ab deu mil homes eixir a fer frente  al que ve contra d’ell ab vint mil? 32  
Lc 14,35  ja bona ni per a la terra, ni per  al femer, sinó per a ser llançada fora.  
Lc 15,13  »I ell los repartí los béns. 13 I  al cap de pocs dies, juntant lo fill menor 
Lc 15,20  I corrent a ell, se li tirà  al coll, i el besà. 21 I lo fill li digué: 
Lc 16,5  un als deutors de son amo, i digué  al primer: »–Quant deus tu a mon senyor? 6 
Lc 16,8 -ne vuitanta. 8 »I el senyor alabà  al majordom infiel, perquè féu això ab  
Lc 16,22  pobre, lo portaren los àngels  al seno d’Abraham. I morí també el ric i  
Lc 17,2  2 Més li valdria que li posassen  al coll una mola de molí i lo tirassen al  
Lc 17,2 coll una mola de molí i lo tirassen  al mar, que no que escandalisàs a un d’  
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Lc 17,5  5 Aleshores los apòstols digueren  al Senyor: –Aumentau-nos la fe. 6 I  
Lc 17,6  ’t d’arrel i trasplanta’t  al mar”, i vos obeirà. 7 »¿I qui de  
Lc 17,9  l’amo li ha d’estar agraït  al tal criat perquè féu lo que li manà? 10 
Lc 17,27  mullers, les mullers marits, fins  al dia en què Noè entrà en l’arca; i  
Lc 18,Tit  lo perill de les riqueses i cura  al cego de Jericó. 1 Los proposà també  
Lc 18,10  als demés: 10 –Dos homes pujaren  al temple a orar; l’un era fariseu, i l’ 
Lc 18,13  lo que posseesc. 13 »Lo publicà,  al contrari, estant apartat, no s’atrevia 
Lc 18,13  no s’atrevia ni a alçar los ulls  al cel, sinó que es pegava cops al pit,  
Lc 18,13  al cel, sinó que es pegava cops  al pit, dient: “Oh Déu!, teniu pietat de  
Lc 18,33  hauran assotat, lo faran morir, i  al tercer dia ressuscitarà. 34 Mes ells no 
Lc 19,23 doncs, per què no posares mon diner  al banc, a fi de que quan jo tornàs lo  
Lc 19,24  »–Preneu-li la mina i donau-la  al que té les deu mines. 25 »I li  
Lc 19,26  se li donarà, i tindrà més; emperò  al que no té, se li prendrà fins allò que  
Lc 19,41  la veu. 41 I quan arribà cerca,  al veure la ciutat, plorà sobre ella,  
Lc 19,42  dient: 42 –Ah, si tu reconeguesses  al menos en aquest dia que se t’ha donat, 
Lc 20,Tit  vinyaders. Pedra cantonera. Tribut  al Cèsar. Resurrecció dels morts.  
Lc 20,1  estant ell en lo temple instruint  al poble i anunciant-li l’evangeli, se  
Lc 20,9  coses. 9 Llavors ell començà a dir  al poble aquesta paràbola: –Un home plantà 
Lc 20,19  contra ells, emperò temeren  al poble. 20 I observant-lo, enviaren  
Lc 20,22  22 ¿Nos és lícit pagar lo tribut  al Cèsar, o no? 23 I ell, coneixent sa  
Lc 20,25  25 I ell los digué: –Pagau, doncs,  al Cèsar lo que és del Cèsar, i a Déu lo  
Lc 21,24 sobre d’aquest poble. 24 I moriran  al fil de l’espasa, i seran portats en  
Lc 21,27 seran commogudes. 27 Llavors veuran  al Fill de l’home, que vindrà sobre d’un 
Lc 22,2  fer morir a Jesús, emperò temien  al poble. 3 I Satanàs entrà en Judes, per  
Lc 22,11  a la casa a on éntria. 11 I direu  al pare de famílies de la casa: “Lo Mestre 
Lc 22,55  enmig del pati, i estant-se ells  al rodador, també Pere estava entre ells.  
Lc 22,56  havent-lo vist una criada sentat  al foc, lo mirà ab atenció i digué:  
Lc 23,2  i prohibint-los de donar tribut  al Cèsar, i dient que ell és Cristo Rei. 3 
Lc 23,4 digué als prínceps dels sacerdots i  al poble: –Ningun delicte trobo en aquest  
Lc 23,8  també en Jerusalem. 8 I Herodes,  al veure a Jesús, tingué un gran goig,  
Lc 23,13  dels sacerdots, als magistrats i  al poble, 14 los digué: –M’haveu  
Lc 23,25  25 I els posà en llibertat  al que per causa de sedició i homicidi  
Lc 23,33  morir. 33 I quan hagueren arribat  al lloc anomenat Calvari, crucificaren  
Lc 23,42  recordau-vos de mi quan arribeu  al vostre Regne. 43 I Jesús li digué: –En  
Lc 23,46  mans encomano mon esperit. I  al dir això, espirà. 47 I quan lo centurió 
Lc 23,48  se’n tornà pegant-se cops  al pit. 49 I tots sos coneguts i les dones 
Lc 24,Tit  Capítol XXIV Jesús ressuscita. Van  al sepulcre les santes dones. Incredulitat 
Lc 24,Tit promet l’Esperit Sant i se’n puja  al cel. 1 I lo primer dia de la semana  
Lc 24,1  anaren aquestes dones de bon matí  al sepulcre, portant los aromàtics que  
Lc 24,5  –Per què buscau entre els morts  al que està viu? 6 No està aquí sinó que  
Lc 24,7  sia crucificat, i que ressuscítia  al tercer dia.” 8 Llavors se recordaren de 
Lc 24,12  Emperò, alçant-se Pere, corregué  al sepulcre i, abaixant-se, vegé deixada 
Lc 24,24  dels nostres, havent anat també  al sepulcre, han trobat totes les coses  
Lc 24,28  dit d’ell. 28 I a l’acercar-se  al castell a on anaven, ell féu mostres de 
Lc 24,35  en lo camí i com l’havien conegut  al partir lo pa. 36 Mentres estaven  
Lc 24,46  que ressuscitàs d’entre los morts  al tercer dia. 47 I que en son nom se  
Lc 24,51 anava separant d’ells i era elevat  al cel. 52 I havent-lo adorat, se’n  
Jn 1,41  Simó, i li digué: –Havem encontrat  al Messies, que vol dir lo Cristo. 42 I el 
Jn 2,8  –Traeu-ne ara i portau-ne  al mestre de sala. I li’n portaren. 9 Tan 
Jn 2,10  i li digué: –Tothom dóna lo bon vi  al principi, i després que n’han begut  
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Jn 3,4  un home essent vell? ¿Pot tornar  al ventre de sa mare i nàixer de nou? 5  
Jn 3,13  les coses del cel? 13 I ningú puja  al cel, sinó lo qui baixà del cel, lo Fill 
Jn 3,16  16 Puix Déu ha amat de tal modo  al món, que ha donat son unigènit Fill, a  
Jn 3,17  17 Puix Déu no ha enviat son Fill  al món per a condemnar lo món, sinó perquè 
Jn 3,19  lo judici: que la llum vingué  al món i los homes han amat més les  
Jn 3,35  l’Esperit ab mida. 35 Lo Pare ama  al Fill i posà totes les coses en ses  
Jn 4,Tit a sos deixebles. Cura milagrosament  al fill d’un gran senyor. 1 Quan, doncs,  
Jn 4,21  hora en què vosaltres no adorareu  al Pare en aquesta muntanya ni en  
Jn 4,23  los verdaders adoradors adoraran  al Pare en esperit i en veritat, perquè  
Jn 5,Tit Galilea. 5,Tit Capítol V Jesús cura  al paralític de la piscina. Los jueus lo  
Jn 5,10  10 Los jueus, doncs, deien  al que havia estat curat: –Avui és  
Jn 5,19 si cosa alguna, sinó lo que veu fer  al Pare; perquè qualsevol cosa que el Pare 
Jn 5,22  sinó que ha comès tot judici  al Fill, 23 a fi de que tots hónrien al  
Jn 5,23  Fill, 23 a fi de que tots hónrien  al Fill així com honren al Pare. Lo qui no 
Jn 5,23  hónrien al Fill així com honren  al Pare. Lo qui no honra al Fill, tampoc  
Jn 5,23 com honren al Pare. Lo qui no honra  al Fill, tampoc honra al Pare que l’ha  
Jn 5,23  qui no honra al Fill, tampoc honra  al Pare que l’ha enviat. 24 »En veritat,  
Jn 5,24  que escolta ma paraula i creu  al qui m’ha enviat, té la vida eterna i  
Jn 5,26  en si mateix, així ha donat també  al Fill lo tenir vida en si mateix; 27 i  
Jn 6,14  lo profeta que ha de venir  al món. 15 Emperò Jesús, sabent que havien 
Jn 6,33  que baixà del cel i dóna la vida  al món. 34 Llavors ells li digueren:  
Jn 6,40  ha enviat: que tot aquell que veu  al Fill i creu en ell, tinga la vida  
Jn 6,44  m’ha enviat, i jo el ressuscitaré  al darrer dia. 45 Escrit està en los  
Jn 6,46  a mi. 46 No perquè algú haja vist  al Pare, sinó aquell que és de Déu; aqueix 
Jn 6,46  aquell que és de Déu; aqueix vegé  al Pare. 47 En veritat, en veritat jo us  
Jn 6,54  vida eterna, i jo el ressuscitaré  al darrer dia. 55 Perquè ma carn és  
Jn 6,62  62 Puix què si vegésseu pujar  al Fill de l’home a on antes estava? 63  
Jn 7,4  fas estes coses, manifesta’t  al món. 5 Puix ni sos germans creien en  
Jn 7,12  Altres deien: –No, ans bé sedueix  al poble. 13 Emperò ningú parlava  
Jn 7,14  lo mig de la festa, Jesús pujà  al temple i ensenyava. 15 I els jueus se  
Jn 7,25  de Jerusalem deien: –No és aquest  al qui busquen per donar-li la mort? 26  
Jn 7,28  és verídic aquell que m’ha enviat  al qual no coneixeu vosaltres. 29 Mes jo  
Jn 8,2  2 I a l’apuntar lo dia, tornà  al temple; i tot lo poble vingué a ell i,  
Jn 8,9  sol Jesús i la dona, que estava  al mig. 10 Llavors Jesús, alçant-se dret 
Jn 8,26 m’ha enviat és verídic, i jo parlo  al món aquelles coses que he oït d’ell.  
Jn 8,28  digué: –Quan haureu alçat en alt  al Fill de l’home, llavors coneixereu que 
Jn 9,Tit  d’aquest miracle i excomuniquen  al cego, que, instruït per Jesús, creu en  
Jn 9,1  Jesús, creu en ell i l’adora. 1 I  al passar vegé Jesús un home cego de  
Jn 9,13  ho sé. 13 I portaren als fariseus  al que abans era cego. 14 I era dissabte  
Jn 9,17  ells. 17 Digueren, doncs, novament  al cego: –I tu, què dius del que t’ha  
Jn 10,Tit X Paràbola del bon pastor. Va Jesús  al temple en lo dia de la Dedicació i  
Jn 10,15  Pare me coneix a mi, així jo conec  al Pare, i dono ma vida per mes ovelles.  
Jn 10,36  lo Pare ha santificat i ha enviat  al món, dieu vosaltres que blasfemo perquè 
Jn 11,2  aquella que havia ungit ab ungüent  al Senyor, i netejat los peus ab sos  
Jn 11,32  allí. 32 I havent arribat Maria  al siti a on estava Jesús, i veent-lo,  
Jn 11,33  mort mon germà. 33 Jesús, doncs,  al veure-la plorar, i que ploraven també 
Jn 11,38  altra vegada en si mateix, vingué  al sepulcre, que era una gruta, i tenia  
Jn 11,41  la pedra. I Jesús, alçant los ulls  al cel, digué: –Pare, vos dono gràcies  
Jn 11,42  per causa d’aquesta gent que està  al rodador de mi, a fi de que creguen que  
Jn 12,7  –Deixau-la, que el guàrdia per  al dia de ma sepultura. 8 Perquè als  
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Jn 12,16  d’una somera.» 16 Los deixebles,  al principi, no entengueren aquestes  
Jn 12,26  allí estarà també mon sirvent; i  al que em servesca, mon Pare l’honrarà.  
Jn 12,45 enviat. 45 I lo qui em veu a mi veu  al que m’ha enviat. 46 Jo, llum, he  
Jn 12,46  ha enviat. 46 Jo, llum, he vingut  al món per a què tot aquell que creu en mi 
Jn 13,1  l’hora de son trànsit d’est món  al Pare, havent amat als seus que eren en  
Jn 13,1  que eren en lo món, los amà fins  al fi. 2 I concluïda la cena, havent lo  
Jn 13,20 en veritat vos dic que el qui rèbia  al que jo hauré enviat, me rep a mi; i el  
Jn 14,6  i la veritat, i la vida. Ningú ve  al Pare sinó per mi. 7 Si m’haguésseu  
Jn 14,9  lo qui em veu a mi, veu també  al Pare. Doncs, com dius: “Mostrau-nos  
Jn 14,12 encara majors, perquè jo me’n vaig  al Pare. 13 I tot quant demaneu al Pare en 
Jn 14,13  al Pare. 13 I tot quant demaneu  al Pare en mon nom, ho faré, a fi de que  
Jn 14,16  mos manaments. 16 I jo pregaré  al Pare, i vos donarà altre Consolador,  
Jn 14,22  vos manifestareu a nosaltres, i no  al món? 23 Jesús respongué i li digué: –Si 
Jn 14,28 alegraríeu, sens dubte, de que vaig  al Pare, perquè el Pare és major que jo.  
Jn 14,31  fi de que el món conega que jo amo  al Pare; i com me donà manament lo Pare,  
Jn 15,4  per si donar fruit si no està unit  al cep, així tampoc vosaltres si no estau  
Jn 15,6 secarà, i el prendran, i el posaran  al foc, i cremarà. 7 Si permaneixeu en mi, 
Jn 15,16  de que qualsevol cosa que demaneu  al Pare en mon nom vos la concedesca. 17  
Jn 15,21  de mon nom, perquè no coneixen  al que m’ha enviat. 22 Si jo no hagués  
Jn 16,3  manera perquè no han conegut  al Pare ni a mi. 4 Mes jo us he parlat  
Jn 16,5  anunciat. 5 »I no us les diguí  al principi, perquè estava ab vosaltres.  
Jn 16,8 enviaré. 8 I quan vinga, convencerà  al món de pecat, de justícia i de judici.  
Jn 16,10  De justícia, perquè jo me’n vaig  al Pare i ja no em veureu més. 11 I de  
Jn 16,16 de poc me veureu, perquè me’n vaig  al Pare. 17 Doncs alguns dels deixebles se 
Jn 16,17 “Dintre de poc no em veureu, emperò  al cap de poc me tornareu a veure”? I:  
Jn 16,17  a veure”? I: “Perquè me’n vaig  al Pare”? 18 Deien, doncs: –Què significa  
Jn 16,19 “Dintre de poc ja no em veureu, mes  al cap de poc me tornareu a veure.” 20 En  
Jn 16,22  ha nat en lo món. 22 I vosaltres,  al present, patiu en veritat tristeses,  
Jn 16,23  vos dic que tot quant demaneu  al Pare en mon nom, vos ho concedirà. 24  
Jn 16,26  nom, i no us dic que jo suplicaré  al Pare per vosaltres; 27 perquè lo Pare  
Jn 16,28  de Déu. 28 Isquí del Pare i vinguí  al món; ara deixo lo món i altra vegada me 
Jn 16,28  lo món i altra vegada me’n vaig  al Pare. 29 Los deixebles li diuen: –Ara  
Jn 16,33  teniu confiança, jo he vençut  al món. 17,Tit Capítol XVII Plegària  
Jn 17,1  digué Jesús, i alçant los ulls  al cel digué: –Pare, l’hora és arribada,  
Jn 17,18  18 Així com vós m’haveu enviat  al món, així jo els he enviat a ells també 
Jn 17,18  així jo els he enviat a ells també  al món. 19 I per ells jo em santifico a fi 
Jn 18,18  criats i els ministres s’estaven  al foc, perquè feia fred, i s’escalfaven. 
Jn 18,20  –Jo he parlat públicament  al món; jo sempre he ensenyat en la  
Jn 18,22  a Jesús dient: –Així respons  al pontífice? 23 Jesús li respongué: –Si  
Jn 18,24 fereixes? 24 I Anàs l’envià lligat  al pontífice Caifàs. 25 I Simó Pere estava 
Jn 18,27  ell? 27 Negà Pere altra vegada, i  al punt cantà lo gall. 28 Portaren després 
Jn 18,28  a Jesús des de casa de Caifàs  al pretori. I era al matí; i ells no  
Jn 18,28 de casa de Caifàs al pretori. I era  al matí; i ells no entraren en lo pretori  
Jn 18,37  jo he nat, i per això he vingut  al món, a fi de donar testimoni a la  
Jn 18,39  ¿voleu que us pòsia en llibertat  al rei dels jueus? 40 Llavors tots ells  
Jn 19,12  tot aquell que es fa rei contradiu  al Cèsar. 13 I Pilat, havent oït estes  
Jn 19,17  fora. 17 I portant sa creu  al coll, anà caminant envers lo lloc  
Jn 19,18  l’altre a l’altre, i Jesús  al mig. 19 I Pilat escrigué un rètol i el  
Jn 19,26  26 I havent vist Jesús a sa mare i  al deixeble a qui ell amava, lo qual  
Jn 19,27 vet aquí ton fill! 27 Després digué  al deixeble: –Vet aquí ta mare! I des d’  
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Jn 19,29  vas ple de vinagre, i ells, posant  al rodador de l’hisop una esponja  
Jn 20,1  la semana, quan era encara obscur,  al dematí, vingué Maria Magdalena al  
Jn 20,1  al dematí, vingué Maria Magdalena  al sepulcre i vegé que havien tret d’ell  
Jn 20,3  aquell altre deixeble i vingueren  al sepulcre. 4 Corrien los dos junts;  
Jn 20,4  de pressa que Pere i vingué primer  al sepulcre. 5 I havent-se inclinat,  
Jn 20,8  deixeble que havia arribat primer  al sepulcre, i vegé i cregué. 9 Perquè  
Jn 20,12 àngels vestits de blanc sentats, un  al cap i altre als peus del siti a on  
Jn 20,18  anunciant als deixebles: «He vist  al Senyor i m’ha dit estes coses.» 19 I a 
Jn 20,19  vingué Jesús i, presentant-se  al mig d’ells, los digué: –La pau sia ab  
Jn 20,25  los altres deixebles: –Havem vist  al Senyor. I ell los digué: –Si jo no veig 
Jn 21,7  túnica, puix estava nu, i se tirà  al mar. 8 I els demés deixebles vingueren  
Jn 21,9  com uns dos-cents colzes). 9 I  al saltar en terra vegeren preparades unes 
Jn 21,20  Pere girat, vegé venir detràs seu  al deixeble amat de Jesús, aquell que en  
Ac 1,2  començà a fer i ensenyar, 2 fins  al dia en què, després d’haver instruït  
Ac 1,10  a sos ulls. 10 I estant mirant  al cel quan ell s’anava elevant, veus  
Ac 1,11  de Galilea, per què estau mirant  al cel? Aquest Jesús que des de vosaltres  
Ac 1,11  vindrà així com l’haveu vist anar  al cel. 12 Llavors se’n tornaren a  
Ac 1,22  des del baptisme de Joan fins  al dia en què d’entre nosaltres fou rebut 
Ac 2,1  Vida dels primers fiels. 1 I  al complir-se los dies de Pentecostes  
Ac 2,25  David diu d’ell: »“Veia sempre  al Senyor davant de mi, puix ell està a ma 
Ac 2,29  sepulcre està entre nosaltres fins  al dia d’avui. 30 Essent, doncs, profeta, 
Ac 2,33  ha derramat est sobre nosaltres,  al qual vosaltres veeu i oïu. 34 Perquè  
Ac 2,34 veeu i oïu. 34 Perquè David no pujà  al cel, i ab tot diu: »“Digué el Senyor a  
Ac 3,1  sermó de sant Pere. 1 I pujaven  al temple Pere i Joan a l’oració de l’  
Ac 3,11  a ells tot lo poble, atordit,  al pòrtic anomenat de Salomó. 12 I veent  
Ac 3,12 Salomó. 12 I veent això, Pere digué  al poble: –Barons d’Israel, per què us  
Ac 3,14  14 Emperò vosaltres negàreu  al Sant i al Just, i demanàreu que se us  
Ac 3,14  Emperò vosaltres negàreu al Sant i  al Just, i demanàreu que se us donàs un  
Ac 3,21  és menester que lo cel rèbia fins  al temps de la restauració de totes les  
Ac 4,1  unió. 1 I estant ells parlant  al poble, sobrevingueren los sacerdots, i  
Ac 4,2  2 queixant-se de que ensenyassen  al poble i que predicassen en Jesús la  
Ac 4,3  i els posaren en la presó fins  al dia següent, perquè era ja tard. 4  
Ac 4,5  barons cinc mil. 5 I succeí que  al dia següent se juntaren en Jerusalem  
Ac 4,7  7 I fent-los presentar  al mig, los preguntaren: –Ab quin poder, o 
Ac 5,15  en llits i lliteres per a què  al venir Pere almenos sa sombra passàs  
Ac 5,20 digué: 20 –Anau i, presentant-vos  al temple, predicau al poble totes les  
Ac 5,20  -vos al temple, predicau  al poble totes les paraules d’aquesta  
Ac 5,25 què s’havia fet d’ells. 25 Emperò  al mateix temps arribà un i els digué:  
Ac 5,25  homes que posàreu a la presó, són  al temple i estan ensenyant al poble. 26  
Ac 5,25  són al temple i estan ensenyant  al poble. 26 Llavors anà lo magistrat ab  
Ac 5,27  que els portaren, los presentaren  al Consell. I el príncep dels sacerdots  
Ac 5,37  i arrastrà tras de si  al poble; ell fou mort també, i tots los  
Ac 6,12  i contra Déu. 12 I commogueren  al poble, i als ancians, i als escribes.  
Ac 6,12  l’arrebataren i el portaren  al Consell, 13 i presentaren testimonis  
Ac 7,7  -cents anys. 7 “Mes jo judicaré  al poble a qui hagen servit”, digué Déu,  
Ac 7,8  així a Isaac i el circumcidà  al cap de vuit dies; i Isaac engendrà a  
Ac 7,23  edat de quaranta anys, se li posà  al cor lo visitar a sos germans, los fills 
Ac 7,24  era agraviat, lo defensà, i venjà  al que sofria l’agravi matant a l’  
Ac 7,26  salut, mes no ho entengueren. 26 I  al dia següent, quan ells estaven renyint, 
Ac 7,46 Déu, i demanà trobar tabernacle per  al Déu de Jacob. 47 Emperò Salomó li  
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Ac 7,55  ple de l’Esperit Sant, mirant  al cel vegé la glòria de Déu, i a Jesús  
Ac 7,56  –Aquí veig los cels oberts, i  al Fill de l’home que està en peu a la  
Ac 8,10  l’escoltava, des del més xic  al més gran, i deien: «Aquest home és lo  
Ac 8,24  digué: –Pregau vosaltres per a mi  al Senyor, per a què no vinga sobre mi  
Ac 8,26  dient: –Alça’t i vés-te’n cap  al migdia per la senda que baixa de  
Ac 8,28  i sentat sobre son carro llegia  al profeta Isaïes. 29 Llavors l’Esperit  
Ac 9,1  deixebles del Senyor, se presentà  al príncep dels sacerdots, 2 i li demanà  
Ac 9,11  el Senyor li digué: –Alça’t i vés  al carrer que s’anomena Dret, i busca en  
Ac 9,27 apòstols i els contà com havia vist  al Senyor en lo camí, i que li havia  
Ac 9,35 Lidda i de Sarona, i es convertiren  al Senyor. 36 Havia també en Jope una  
Ac 10,Tit  Simó. 10,Tit Capítol X Pere bateja  al centurió Corneli i a vàrios altres  
Ac 10,2  sa casa, que feia moltes caritats  al poble, i estava pregant a Déu  
Ac 10,16 vegades, i luego lo vas se’n tornà  al cel. 17 I mentres Pere dubtava entre si 
Ac 10,24  l’acompanyaren des de Jope. 24 I  al dia següent entraren en Cesarea. I  
Ac 10,39 la regió dels jueus i en Jerusalem;  al qual ells mataren penjant-lo en un  
Ac 10,40  arbre. 40 A est lo ressuscità Déu  al tercer dia, i volgué que es manifestàs, 
Ac 10,42  42 I ens manà que predicàssem  al poble i que donàssem testimoni de que  
Ac 11,10  vegades, i tot això se’n tornà  al cel. 11 I veus aquí que luego arribaren 
Ac 11,15  d’ells, així com sobre nosaltres  al principi. 16 I llavors me recordí de  
Ac 11,20  també als grecs i anunciaven  al Senyor Jesús. 21 I la mà del Senyor era 
Ac 11,21  número cregueren i es convertiren  al Senyor. 22 I arribà la fama d’aquestes 
Ac 11,24  i de fe. I s’agregà molta gent  al Senyor. 25 I des d’allí marxà Bernabé  
Ac 12,4  cada u, volent-lo presentar  al poble després de Pasqua. 5 I mentres  
Ac 12,21  del territori del rei. 21 I  al dia senyalat, Herodes, vestit de rei,  
Ac 12,23  –Veus de Déu i no d’home! 23 I  al punt lo ferí l’àngel del Senyor, per  
Ac 13,2 i Saulo. 2 I estant ells ministrant  al Senyor, i dejunant, l’Esperit Sant los 
Ac 13,8  se’ls oposava, procurant apartar  al procònsol de la fe. 9 Mes Saulo,  
Ac 13,15  dir alguna paraula d’exhortació  al poble, parlau. 16 I alçant-se Pau, i  
Ac 13,17  elegí a nostres pares i exaltà  al poble, essent ells estrangers en terra  
Ac 13,20  -cents i cinquanta anys, fins  al profeta Samuel. 21 I després demanaren  
Ac 13,22  aquest, los alçà per rei a David,  al qual donà testimoni dient: »–He trobat  
Ac 13,30  sepulcre. 30 Mes Déu lo ressuscità  al tercer dia d’entre els morts, i el  
Ac 13,31  fins ara donen testimoni d’ell  al poble. 32 I nosaltres vos anunciam  
Ac 13,44  en la gràcia de Déu. 44 I  al dissabte següent concorregué casi tota  
Ac 13,47  perquè sies la salvació fins  al cap del món.” 48 I quan oïren això los  
Ac 14,14  aquestes coses vanes vos convertiu  al Déu viu, que féu lo cel, i la terra, i  
Ac 14,17  això, a penes pogueren contenir  al poble que sacrificàs a ells. 18 Emperò  
Ac 14,18  i d’Iconi que persuadiren  al poble, i apedregant a Pau lo tragueren  
Ac 14,19  s’alçà i entrà en la ciutat, i  al dia següent marxà ab Bernabé a Derbes.  
Ac 14,22  oració ab dejunis, los encomanaren  al Senyor en qui ells creien. 23 I  
Ac 15,17  i l’alçaré, 17 per a què búsquien  al Senyor los demés homes i tots los  
Ac 15,36  del Senyor ab molts altres. 36 I  al cap d’alguns dies digué Pau a Bernabé: 
Ac 16,4 sabien que son pare era gentil. 4 I  al passar per les ciutats, los ensenyaven  
Ac 16,11 navegàrem via recta a Samotràcia, i  al dia següent a Nàpols. 12 I des d’allí  
Ac 16,15 –Si haveu fet judici que jo só fiel  al Senyor, entrau en ma casa i quedau’s  
Ac 16,19  a Pau i a Silas, i els portaren  al tribunal davant dels prínceps. 20 I  
Ac 16,24  en una presó interior i de peus  al cep. 25 Emperò a mitjanit, posats en  
Ac 17,8  lo qual és Jesús. 8 I alborotaren  al poble i als principals de la ciutat,  
Ac 17,31  lo dia en què ha de judicar  al món segons justícia, per aquell baró  
Ac 18,Tit  que féu Pau en Corinto. És acusat  al procònsol. Parteix a Èfeso i torna a  
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Ac 18,12  a una contra Pau i el conduïren  al tribunal 13 dient: –Aquest persuadeix  
Ac 19,4 ab lo baptisme de penitència, dient  al poble que creguessen en aquell que  
Ac 19,8  i persuadint les coses tocant  al Regne de Déu. 9 Mes com alguns d’ells  
Ac 19,29  i tots a una envestiren ab ímpetu  al teatro, arrebatant a Gai i a Aristarc,  
Ac 19,30 Pau. 30 I volent Pau presentar-se  al poble, los deixebles no li permeteren.  
Ac 19,33  de que callassen, volia donar raó  al poble. 34 Emperò luego que conegueren  
Ac 20,7  ens detinguérem allí set dies. 7 I  al primer dia de la semana, havent-se  
Ac 20,7  lo pa, Pau, que havia de marxar  al dia següent, conferenciava ab ells,  
Ac 20,12  de dia, marxà. 12 I portaren viu  al jove, de lo que reberen un consol  
Ac 20,15  dia prenguérem port en Samos, i  al següent vinguérem a Milet. 16 Perquè  
Ac 20,19  he estat ab vosaltres: 19 servint  al Senyor ab tota humilitat i ab llàgrimes 
Ac 20,37 gran plor entre tots; i tirant-se  al coll de Pau, lo besaven, 38 afligits en 
Ac 21,1 d’ells, anàrem via recta a Coos, i  al dia següent a Rodes, i des d’allí a  
Ac 21,8 nos detinguérem un dia ab ells. 8 I  al dia següent, partint d’allí, arribàrem 
Ac 21,11  lligaran los jueus, en Jerusalem,  al baró de qui és aquest cenyidor i l’  
Ac 21,18  nos reberen ab bona voluntat. 18 I  al dia següent Pau entrà ab nosaltres en  
Ac 21,24  tot quant oigueren de tu i que,  al contrari, tu continues guardant la  
Ac 21,31  de matar-lo, fou donat avís  al tribú de la cohort de que tot Jerusalem 
Ac 21,32  a ells, los quals així que vegeren  al tribú i als soldats, cessaren de  
Ac 21,37  ficar a Pau en la fortalesa, digué  al tribú: –¿Me serà permès dir-te alguna 
Ac 21,38  un alborot, i te’n portares  al desert quatre mil bandolers? 39 I Pau  
Ac 21,39  te demano que em déixies parlar  al poble. 40 I havent-li donat permís lo 
Ac 21,40  peus sobre les grades, féu senyal  al poble ab la mà. I havent-se seguit un 
Ac 22,14  coneguesses sa voluntat i vegesses  al Just, i oiguesses la veu de sa boca. 15 
Ac 22,25  lligat ab corretges, digué Pau  al centurió que estava allí: –Vos és lícit 
Ac 22,26 26 Quan lo centurió oigué això, anà  al tribú i li donà avís dient: –Mira lo  
Ac 22,30 com sabé que era ciutadà romà. 30 I  al dia següent, volent saber de cert la  
Ac 23,4  allí digueren: –¿Maleeixes tu  al sumo sacerdot de Déu? 5 I digué Pau:  
Ac 23,5  perquè escrit està: “No maleiràs  al príncep de ton poble.” 6 I sabent Pau  
Ac 23,15  ab lo Concili, significau  al tribú que us lo tràguia fora, com que  
Ac 23,17  digué: –Condueix aquest jove  al tribú perquè té que participar-li  
Ac 23,18 Prenent-lo lo centurió, lo conduí  al tribú i digué: –Pau, lo pres, me demanà 
Ac 23,20  -vos que demà presenteu a Pau  al Consell, com que volen inquirir d’ell  
Ac 23,22 de vós. 22 Llavors lo tribú despedí  al jove, i li manà que no digués a ningú  
Ac 23,24  Pau a cavall ab tota seguretat  al governador Fèlix. 25 Puix temia no s’  
Ac 23,28  delicte que li imputaven, lo portí  al Consell d’ells 29 i trobí que l’  
Ac 23,32 portaren de nit a Antipatride. 32 I  al dia següent, despatxant als de cavall  
Ac 23,33  a Cesarea, entregaren la carta  al governador i presentaren també a Pau  
Ac 24,1 per son successor Pòrcio Festo. 1 I  al cap de cinc dies vingué Ananies,  
Ac 24,27  i conversava ab ell. 27 Emperò  al cap de dos anys, Pòrcio Festo succeí a  
Ac 25,1  havent vingut a la província,  al cap de tres dies pujà de Cesarea a  
Ac 25,6 més de deu dies, baixà a Cesarea. I  al dia següent, sentant-se en lo  
Ac 25,11  pot entregar-me a ells: apeŀlo  al Cèsar. 12 Llavors Festo, després d’  
Ac 25,12 lo consell, respongué: –Has apeŀlat  al Cèsar? Aniràs al Cèsar. 13 I passats  
Ac 25,12  –Has apeŀlat al Cèsar? Aniràs  al Cèsar. 13 I passats alguns dies, lo rei 
Ac 25,14  allí molts dies, Festo declarà  al rei la causa de Pau dient: –Aquí hi ha  
Ac 25,17  acudit aquí sens la menor dilació,  al dia següent me vaig sentar en lo  
Ac 25,21  el guardassen fins que jo l’enviï  al Cèsar. 22 Llavors Agripa digué a Festo: 
Ac 25,23 ell respongué: –Demà l’oireu. 23 I  al dia següent, venint Agripa i Berenice  
Ac 25,26  jo no tinc cosa certa que escriure  al senyor. Per lo qual vos l’he  
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Ac 26,13  dels prínceps dels sacerdots, 13  al migdia vegí, oh rei, en lo camí una  
Ac 26,22  l’auxili de Déu, permanesc fins  al dia d’avui, donant testimoni d’ell a  
Ac 26,23  els morts i anunciaria la llum  al poble i als gentils. 24 I mentres ell  
Ac 26,32  en llibertat si no hagués apeŀlat  al Cèsar. 27,Tit Capítol XXVII Pau navega  
Ac 27,3  macedoni de Tessalònica. 3 I  al dia següent arribàrem a Sidon; i Júlio, 
Ac 27,11  lo centurió donava més crèdit  al pilot i al patró del barco que a lo que 
Ac 27,11  donava més crèdit al pilot i  al patró del barco que a lo que deia Pau.  
Ac 27,12  de Creta que mira a l’àfrico i  al coro. 13 I corrent vent de migjorn,  
Ac 27,14  Asson, costejaven Creta. 14 Emperò  al cap de poc donà contra del barco un  
Ac 27,18  del temporal, tiraren lo càrrec  al mar. 19 I al tercer dia tiraren també  
Ac 27,19  tiraren lo càrrec al mar. 19 I  al tercer dia tiraren també al mar ab ses  
Ac 27,19  19 I al tercer dia tiraren també  al mar ab ses pròpies mans l’aparell del  
Ac 27,30  escapar del barco, tiraren lo bot  al mar, ab lo pretext de voler allargar  
Ac 27,31  les àncores de proa. 31 Digué Pau  al centurió i als soldats: –Si aquestos  
Ac 27,38  lo barco, tirant lo blat  al mar. 39 I havent-se fet de dia no  
Ac 27,43  nedar se tirassen los primers  al mar i escapassen a terra. 44 I els  
Ac 28,3 un manat de sarments i posant-los  al foc, isqué ab lo calor un escurçó i se  
Ac 28,5  viure. 5 Emperò sacudí l’escurçó  al foc, i no sentí mal algun. 6 Mes ells  
Ac 28,8  que el pare de Públio se trobava  al llit, en aquella ocasió, afligit de  
Ac 28,11 proveïren de tot lo necessari. 11 I  al cap de tres mesos entràrem en un barco  
Ac 28,13  dia vent de migjorn, arribàrem  al següent a Puzol, 14 a on, després d’  
Ac 28,15  saberen, nos isqueren a rebre fins  al Foro d’Àpio i les Tres Tavernes; i  
Ac 28,16  lo centurió entregà los presos  al capità de la guàrdia; emperò a Pau se  
Ac 28,19  jueus, me vegí precisat a apeŀlar  al Cèsar, no ab lo fi d’acusar de cosa  
Rm 1,10  sempre en mes oracions, si  al fi en algun temps me serà concedit, per 
Rm 1,16  a salvació a tot aquell que creu,  al jueu primerament, i també al grec. 17  
Rm 1,16  creu, al jueu primerament, i també  al grec. 17 Perquè en ell la justícia de  
Rm 1,25  serviren a les criatures abans que  al Criador, lo qui és beneït per tots los  
Rm 2,10  i pau a tots los que obren bé,  al jueu primerament, i després al grec. 11 
Rm 2,10  bé, al jueu primerament, i després  al grec. 11 Perquè envers Déu no hi ha  
Rm 3,Tit  Uns i altres estan subjectes  al pecat. No és la Llei, sinó la fe en  
Rm 4,Tit  prova l’Apòstol que Déu justifica  al pecador, no per les obres sinó per la  
Rm 4,4  i li fou imputat a justícia. 4 I  al que treballa, no se li conta lo jornal  
Rm 4,5  gràcia, sinó per deute. 5 Emperò  al que no obra, i creu en aquell que  
Rm 4,16  a tot son llinatge, no tan sols  al que és de la Llei, sinó també al que és 
Rm 4,16  al que és de la Llei, sinó també  al que és de la fe d’Abraham, que és pare 
Rm 5,6  estàvem encara flacs, morí,  al temps senyalat, per los impios? 7  
Rm 5,8  perquè essent nosaltres pecadors,  al temps senyalat 9 morí Cristo per  
Rm 6,2  Perquè essent nosaltres ja morts  al pecat, ¿com viurem encara en ell? 3 ¿No 
Rm 6,6  cos del pecat i no serviam ja més  al pecat. 7 Puix aquell que és mort està  
Rm 6,10  una sola vegada; emperò en quant  al viure, viu per a Déu. 11 Així també  
Rm 6,11  ’s vosaltres certament morts  al pecat, emperò vius per a Déu en  
Rm 6,13  13 Ni oferiu vostres membres  al pecat com instruments d’iniquitat; ans 
Rm 7,2  té marit, està lligada per la llei  al marit mentres lo marit viu; emperò quan 
Rm 8,28  també que totes les coses cooperen  al bé d’aquells que amen a Déu, d’  
Rm 9,12  dit a ella que el major serviria  al menor, 13 conforme a lo que està  
Rm 9,18  ab qui li plau, i endureix  al qui vol. 19 Emperò tu em diràs: «Doncs, 
Rm 9,20  ¿Per ventura dirà un vas de fang  al que l’ha fet: «Per què em feres així?» 
Rm 9,25  en Osees: «Apellidaré “poble meu”  al que no era mon poble, i “amada” a la  
Rm 9,25  amada, i “objecte de misericòrdia”  al que no havia conseguit misericòrdia.»  
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Rm 10,6  «No digues en ton cor: Qui pujarà  al cel?» (ço és, a baixar de lo alt a  
Rm 10,9  si tu confessasses ab ta boca  al Senyor Jesús i creguesses en ton cor  
Rm 11,8  orelles per a què no oiguen») fins  al dia d’avui. 9 I David diu:  
Rm 12,11 siau fervorosos en esperit, servint  al Senyor. 12 Alegres en l’esperança,  
Rm 13,2  resisteix a la potestat, resisteix  al precepte de Déu, i els que resisteixen  
Rm 13,7 7 Pagau, doncs, a tothom son degut:  al que se li deu tribut, tribut; a qui  
Rm 14,1 altres edificar-se mútuament. 1 I  al que és flac en la fe, admeteu-lo, no  
Rm 14,3  3 Aquell que menja, no despreciï  al que no menja; i el que no menja, no  
Rm 14,3  i el que no menja, no judíquia  al que menja, perquè Déu l’ha rebut per  
Rm 14,4  per seu. 4 Qui ets tu que judiques  al servo d’altre? Per a son amo està en  
Rm 14,6  fa diferència del dia, la fa per  al Senyor; i el que no fa diferència del  
Rm 14,6 no fa diferència del dia, també per  al Senyor; i aquell que menja, per al  
Rm 14,6  al Senyor; i aquell que menja, per  al Senyor menja; puix dóna gràcies a Déu;  
Rm 14,6  a Déu; i el que no menja, per  al Senyor no menja, i a Déu dóna gràcies.  
Rm 14,8  mor per a si: 8 puix si vivim, per  al Senyor vivim; i si morim, per al Senyor 
Rm 14,8  al Senyor vivim; i si morim, per  al Senyor morim. I així, tant si vivim com 
Rm 14,13  en no posar ensopec o escàndol  al germà. 14 Sé, i estic persuadit en lo  
Rm 15,2  complaure cada u de nosaltres  al proïsme per a son bé, a edificació. 3  
Rm 15,6  unànims, ab una boca, glorifiqueu  al Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist.  
Rm 15,11  poble.» 11 I altra vegada: «Alabau  al Senyor, vosaltres tots los gentils, i  
Rm 15,24  viatge a Espanya espero veure-us  al passar, i que m’acompanyareu fins allà 
1Co 1,8 8 lo qual vos confirmarà també fins  al fi, perquè siau trobats sens culpa en  
1Co 2,8  coneguda, jamai haurien crucificat  al Senyor de la glòria. 9 Emperò, com està 
1Co 3,Tit  de l’evangeli sens mirar  al Senyor, de qui són ministres, i exhorta 
1Co 5,3  esperit, ja he judicat com present  al que així se conduí: 4 en lo nom de  
1Co 6,13  de ningú. 13 Les viandes són per  al ventre, i el ventre, per a les viandes; 
1Co 6,13 no és per a la fornicació, sinó per  al Senyor, i el Senyor, per al cos. 14 I  
1Co 6,13  per al Senyor, i el Senyor, per  al cos. 14 I Déu ressuscità al Senyor, i  
1Co 6,14  per al cos. 14 I Déu ressuscità  al Senyor, i ens ressuscitarà també a  
1Co 7,3  i de la mateixa manera la muller  al marit. 4 La muller no té lo domini de  
1Co 7,5  consentiment, per a dedicar-vos  al dejuni i a l’oració; i de nou tornau a 
1Co 7,13  en habitar ab ella, no déixia  al marit. 14 Perquè lo marit infiel és  
1Co 7,16  ¿saps tu, muller, si salvaràs  al marit? ¿I saps tu, marit, si salvaràs  
1Co 7,34  que són del món, i com agradarà  al marit. 35 En veritat dic això per a  
1Co 7,35  i per a què pugau servir  al Senyor sens destorb. 36 Mes si algun  
1Co 9,13  13 ¿No sabeu que els que serveixen  al santuari mengen de lo que és del  
1Co 9,18  Qual és, doncs, mon gallardó? Que  al predicar l’evangeli, dispènsia jo l’  
1Co 10,Tit  de la vana confiança i d’ofendre  al proïsme. 1 Puix no vull, germans, que  
1Co 10,22  22 ¿Voleu provocar a gelosia  al Senyor? ¿Per ventura som nosaltres més  
1Co 11,Tit  los desordres que es cometien  al temps de la comunió. 1 Siau imitadors  
1Co 12,24  lo cos, donant honra més complerta  al membre que no la tenia en si, 25 a fi  
1Co 14,Tit  XIV Lo do de llengües és inferior  al de profecia. S’ha d’usar dels dons  
1Co 14,16  del poble senzill, dirà «Amén»  al donar tu gràcies, veent no comprèn lo  
1Co 14,27  desconeguda, pàrlien així dos, o  al més tres, i per torn, i un interprétia. 
1Co 15,4  que fou sepultat, i que ressuscità  al tercer dia, segons les Escriptures. 5 I 
1Co 15,15  que havia ressuscitat a Cristo,  al qual no ressuscità, si és que els morts 
1Co 15,24  quan ell haurà entregat lo Regne  al Déu i al Pare, quan haja destruït tot  
1Co 15,24  haurà entregat lo Regne al Déu i  al Pare, quan haja destruït tot imperi i  
1Co 15,37  es vivifica si abans no mor. 37 I  al sembrar, no sembres lo cos que ha de  
1Co 16,12  ab los germans. 12 I en quant  al germà Apolo, vos faç a saber que li  
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1Co 16,15  de l’Acaia i se consagraren  al servei dels sants), 16 que siau  
2Co 1,13  i espero que les reconeixereu fins  al fi. 14 Com també nos haveu reconegut en 
2Co 2,6  vos a tots vosaltres. 6 Basta-li  al que és tal aquesta reprehensió feta per 
2Co 2,7  feta per molts. 7 De manera que,  al contrari, vosaltres deveu perdonar-lo 
2Co 3,16  ells. 16 Mes quan se convertesquen  al Senyor, serà remogut son vel. 17 Perquè 
2Co 4,14 14 sabent que aquell que ressuscità  al Senyor Jesús, nos ressuscitarà també a  
2Co 5,21  21 Lo qual per nosaltres féu pecat  al que no havia conegut pecat, a fi de que 
2Co 7,7  lo consol que tingué en vosaltres,  al referir-nos vostre desig, vostres  
2Co 8,Tit  contribuesquen ab grans almoines  al socorro dels cristians pobres de  
2Co 8,5  sinó que s’entregaren primer  al Senyor, i després a nosaltres per  
2Co 8,15  qui molt recollí, res li sobrà, i  al qui arreplegà poc, no li faltà.» 16 I  
2Co 9,1  fruit d’ella. 1 Perquè, en quant  al socorro que es dóna als sants, és per  
2Co 9,7  ni com per força; perquè «Déu ama  al que dóna alegrement». 8 I poderós és  
2Co 9,10  a sempre.» 10 I el que dóna llavor  al sembrador vos dónia també pa per a  
2Co 9,12  també en moltes accions de gràcies  al Senyor, 13 mentres que per l’  
2Co 11,20  vosaltres savis; 20 puix sofriu  al que us posa en servitud, al que us  
2Co 11,20  sofriu al que us posa en servitud,  al que us devora, al que us lleva, al que  
2Co 11,20 posa en servitud, al que us devora,  al que us lleva, al que exalta, al que us  
2Co 11,20  al que us devora, al que us lleva,  al que exalta, al que us fereix en la  
2Co 11,20  al que us lleva, al que exalta,  al que us fereix en la cara. 21 Ho dic per 
2Co 12,2 del cos, no ho sé; Déu ho sap– fins  al tercer cel. 3 I sé que aquest tal home  
2Co 12,4  ho sé; Déu ho sap– 4 fou arrebatat  al paradís i oigué paraules inefables, que 
2Co 12,8  manera. 8 Per lo qual supliquí  al Senyor tres vegades que fos apartat de  
Ga 1,18  vegada a Damasco. 18 Des d’allí,  al cap de tres anys vinguí a Jerusalem a  
Ga 2,7  cosa, res me comunicaren. 7 Ans bé  al contrari, veent que m’havia estat  
Ga 4,2  baix de tutors i curadors, fins  al temps determinat pel pare. 3 Així  
Ga 4,13  en res. 13 Vosaltres sabeu que  al principi ab flaquesa de carn vos  
Ga 4,29  havia nat segons la carn perseguia  al que era segons l’Esperit, així també  
Ga 5,1  i no us subjecteu altra vegada  al jou de l’esclavitud. 2 Mirau, jo, Pau, 
Ga 6,6  comuníquia en tots los béns  al que l’adoctrina. 7 No us enganyeu: Déu 
Ga 6,14  és crucificat per a mi, i jo per  al món. 15 Puix en Cristo Jesús, ni la  
Ef 1,11  que obra totes les coses conforme  al consell de sa voluntat; 12 per a què  
Ef 2,18 ell, los uns i altres tenim entrada  al Pare en un Esperit. 19 De manera que ja 
Ef 3,14 Per aquesta causa doblo mos genolls  al Pare de nostre Senyor Jesucrist, 15 del 
Ef 4,27  vostra ira. 27 Ni doneu entrada  al dimoni. 28 No ròbia més aquell que  
Ef 4,28 és bo, per a què tinga de què donar  al menesterós. 29 No isca paraula mala de  
Ef 4,30  de Déu, en qui fóreu sellats per  al dia de la redempció. 31 Sia desterrada  
Ef 5,11  de les tenebres, ans bé  al contrari, condemnau-les; 12 perquè és 
Ef 5,18 de Déu. 18 I no us doneu en demesia  al vi, de lo que naix luxúria, ans bé  
Ef 5,19  espirituals, cantant i alabant  al Senyor en vostre cor, 20 donant gràcies 
Ef 5,20  cor, 20 donant gràcies sempre  al Déu i Pare per totes les coses en nom  
Ef 5,22 estiguen subjectes a sos marits com  al Senyor, 23 perquè lo marit és cap de la 
Ef 6,7  7 servint de bona voluntat, com  al Senyor, i no com als homes; 8 sabent  
Fl 1,6 la bona obra, la perfeccionarà fins  al dia de Jesucrist. 7 Així com és just  
Fl 1,10  i siau sincers i sens ofensa fins  al dia de Cristo, 11 plens de fruit de  
Fl 1,12  m’han succeït han contribuït més  al profit de l’evangeli, 13 de manera que 
Fl 2,10  és sobre tot nom, 10 a fi de que  al nom de Jesús se dóblia tot genoll de  
Fl 2,19  per a cobrar jo també bon ànimo  al saber l’estat de vostres coses. 20  
Fl 3,5  jo més, 5 que he estat circumcidat  al vuitè dia, del llinatge d’Israel, de  
Fl 3,20  en los cels, d’a on esperam també  al Salvador, nostre Senyor Jesucrist, 21  
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Col 1,3  Jesucrist. Donam gràcies a Déu i  al Pare de nostre Senyor Jesucrist,  
Col 1,13 de les tenebres i ens ha traslladat  al Regne de son Fill caríssim, 14 en lo  
Col 1,19  tot la preminència. 19 Puix plagué  al Pare que en ell habitàs tota plenitud.  
Col 2,15  potestats, los exposà atrevidament  al públic, triümfant sobre d’ells en si  
Col 2,20 d’ordenances com si visquésseu per  al món 21 («No mengeu, ni gusteu, ni  
Col 3,17  donant gràcies per ell a Déu i  al Pare. 18 Casades, estau someses a  
Col 3,23  façau, feu-ho de cor com per  al Senyor, i no per als homes, 24 sabent  
Col 3,24  herència, perquè vosaltres serviu  al Senyor Cristo. 25 Mes lo qui obra mal,  
Col 4,10  i Marc, cosí de Bernabé (tocant  al qual ja rebéreu mos encàrrecs): si ve a 
1Te 1,9  dels ídols a Déu per a servir  al Déu viu i verdader 10 i per a esperar  
1Te 2,15  dels jueus, 15 los quals mataren  al Senyor Jesús i a sos propis profetes i  
1Te 3,Tit  Capítol III Consol de l’Apòstol  al saber per Timoteu la constància dels  
1Te 4,Tit  i a l’arreglo de costums. Parla  al fi de la resurrecció dels morts. 1 Per  
2Te 3,Tit  i temeraris, i recomana l’amor  al treball i la correcció dels dolents. 1  
1Tm 1,9  açò, que la Llei no fou feta per  al just, sinó per als injustos i  
1Tm 1,11  a la sana doctrina, 11 conforme  al gloriós evangeli del Déu beneït, lo  
1Tm 1,17  dels sigles, immortal i invisible,  al Déu sol savi, sia l’honra i glòria per 
1Tm 2,4  a tots los homes i que vinguen  al coneixement de la veritat. 5 Perquè un  
1Tm 2,15  salvarà per los fills que portarà  al món, si continua en fe, i caritat, i  
1Tm 3,3  i apte per a ensenyar; 3 no donat  al vi, ni violent, sinó moderat, no  
1Tm 3,8  de paraules dobles, ni donats molt  al vi, ni aficionats a la usura, 9  
1Tm 5,18  diu l’Escriptura: «No posaràs boç  al bou que bat.» I: «El jornaler és digne  
1Tm 5,24  són notoris d’antemà anant abans  al judici, mes los d’altres segueixen  
1Tm 6,16  i habita en una llum inaccessible,  al qui ningun home ha vist ni pot veure,  
1Tm 6,16  ningun home ha vist ni pot veure,  al qui sia honra i poder etern. Amén. 17  
2Tm 2,21 vas d’honor, santificat i útil per  al servei del Senyor, aparellat per a tota 
2Tm 2,22  i la pau ab aquells que invoquen  al Senyor ab un cor pur. 23 Les qüestions  
2Tm 4,11 porta’l ab tu, puix m’és útil per  al ministeri. 12 A Tiquic l’he enviat a  
Tt 1,7  no superbo, ni colèric, ni donat  al vi, ni violent, ni codiciós de torpes  
Tt 2,3  no calumniadores, ni donades  al molt vi, mestres de lo bo, 4 ensenyant  
Flm 22  encara més de lo que et dic. 22 I  al mateix temps prepara’m allotjament,  
He 1,2  dies, nos ha parlat per son Fill,  al qual constituí hereu de tot, per qui  
He 1,8 sos ministres, flama de foc.» 8 Mes  al Fill li diu: «Ton trono, oh Déu, és per 
He 2,4 que l’oïren; 4 confirmant-la Déu  al mateix temps ab senyals i meravelles i  
He 2,14  que tenia poder de mort, ço és,  al diable, 15 i llibertar als que per  
He 3,2  Jesucrist, 2 lo qual és fiel  al que el constituí tal, així com ho fou  
He 3,6  i la glòria de l’esperança fins  al fi. 7 Per lo qual, com diu l’Esperit  
He 3,14  ab tal que conservem ferm fins  al fi lo principi de la substància d’ell. 
He 4,14  Veent, doncs, que nosaltres tenim  al pontífice que penetra fins als cels,  
He 4,16 Acerquem-nos, doncs, ab confiança  al trono de gràcia, per a què pugam  
He 6,6  crucifiquen de nou en si mateixos  al Fill de Déu i l’exposen a l’escarni.  
He 6,11  maniféstia lo mateix zel fins  al fi, per la completa seguretat de l’  
He 7,3  ni fi de vida, fet emperò semblant  al Fill de Déu, permaneix sacerdot per a  
He 7,6  prengué delmes d’Abraham i beneí  al que tenia les promeses. 7 I sens  
He 7,14  tribu no parlà res Moisès tocant  al sacerdoci. 15 I encara se manifesta  
He 7,28 fou després de la Llei, constitueix  al Fill, que és consagrat per a sempre  
He 8,9  (testament) nou. 9 No conforme  al pacte (testament) que fiu ab sos pares  
He 8,11  qual a son germà dient: “Coneix  al Senyor”; perquè tots me coneixeran, des 
He 8,11  coneixeran, des del més petit fins  al més gran. 12 Perquè jo els perdonaré  
He 9,5  querubins de glòria, fent sombra  al propiciatori, de les quals coses no  
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He 9,10  carnals imposades sobre ells fins  al temps de la reformació. 11 Mes  
He 10,29 que serà digne aquell que trepítgia  al Fill de Déu, tinga per vil la sang del  
He 10,30  de gràcia? 30 Perquè coneixem  al que digué: «A mi em toca la venjança;  
He 11,7  de sa casa; per la qual condemnà  al món i fou instituït hereu de la  
He 12,6  6 Perquè lo Senyor castiga  al que ama, i assota al que rep per fill.  
He 12,6 Senyor castiga al que ama, i assota  al que rep per fill. 7 Perseverau en la  
He 12,9  ab respecte, ¿no obeirem molt més  al Pare dels esperits i viurem? 10 I  
He 12,11 sa santedat. 11 I ninguna correcció  al present apar ser de goig, sinó de  
He 12,18  encara a la muntanya palpable, i  al foc encès, i al torbellí, i a l’  
He 12,18  palpable, i al foc encès, i  al torbellí, i a l’obscuritat i  
He 12,19 i a l’obscuritat i tempestat, 19 i  al so de la trompeta, i a la veu de les  
He 12,25 la d’Abel. 25 Mirau que no refuseu  al que parla. Perquè si no escaparen  
He 12,25  escaparen aquells que despreciaren  al que els parlava sobre la terra, molt  
He 12,25  molt menos nosaltres si refusam  al que ens parla des del cel. 26 La veu  
He 13,10  de menjar los que serveixen  al tabernacle. 11 Perquè los cossos d’  
He 13,12  qual també Jesús, per a santificar  al poble per sa sang, patí fora del  
He 13,20 etern ressuscità d’entre els morts  al gran pastor de les ovelles, nostre  
He 13,21 agradable a sos ulls per Jesucrist,  al qual sia glòria pels sigles dels  
Jm 2,3 pobre ab un mal vestit, 3 i atenent  al que ve vestit magníficament li  
Jm 2,3 tu en aquest bon lloc», i diguésseu  al pobre: «Esta’t tu allí en peu, o senta 
Jm 2,6  Déu als que l’amen? 6 Vosaltres,  al contrari, haveu afrontat al pobre. ¿No  
Jm 2,6  al contrari, haveu afrontat  al pobre. ¿No us oprimeixen los rics ab sa 
Jm 2,13  es judicarà sens misericòrdia  al que no usà de misericòrdia, i la  
Jm 3,9  mortal. 9 Ab ella beneïm a Déu i  al Pare, i ab ella maleïm als homes que  
Jm 4,7  -vos, doncs, a Déu i resistiu  al diable, i fugirà de vosaltres. 8  
Jm 5,6  sacrifici. 6 Condemnàreu i matàreu  al just; i no féu resistència contra  
Jm 5,15  15 I l’oració de la fe salvarà  al malalt, i el Senyor l’aliviarà, i si  
1Pe 1,6  vos regositjareu molt, encara que  al present convé que siau afligits per un  
1Pe 1,13  siau sobris i esperau fins  al fi per aquella gràcia que us ha de ser  
1Pe 2,4 dolç és lo Senyor; 4 arrimant-vos  al qual com a pedra viva, refusada en  
1Pe 2,13  per amor del Senyor, ja sia  al rei, com a superior, 14 o als  
1Pe 2,17 germandat. Temeu a Déu. Donau honra  al rei. 18 Sirvents, siau obedients als  
1Pe 2,25  mes ara vos haveu retornat  al pastor i bisbe de vostres ànimes. 3,Tit 
1Pe 3,9  maledicció per maledicció, ans bé  al contrari, beneint; puix per això fóreu  
1Pe 3,15  ni us torbeu, 15 ans bé santificau  al Senyor Déu en vostres cors, aparellats  
1Pe 3,22  de Jesucrist, 22 lo qual se n’anà  al cel i està a la dreta de Déu, essent- 
2Pe 2,4 que pecaren, sinó que els precipità  al profundo de l’infern i els entregà a  
2Pe 2,4  a ser aturmentats i reservats per  al dia del judici; 5 i no perdonà al món  
2Pe 2,5  al dia del judici; 5 i no perdonà  al món vell, sinó que preservà a Noè,  
2Pe 2,7 visqueren en impietat; 7 i llibertà  al just Lot, afligit dels ultratges i de  
2Pe 2,21 del coneixement girar les espatlles  al sant manament que els fou donat. 22  
2Pe 3,7  són guardats, i reservats per  al foc en lo dia del judici i de l’  
2Pe 3,18  A ell sia la glòria ara i fins  al dia de l’eternitat. Amén. 1Jn Inc  
1Jn 2,13  joves, perquè haveu vençut  al Maligne. Vos escric a vosaltres,  
1Jn 2,13  infants, perquè haveu conegut  al Pare. 14 Vos escric a vosaltres, pares, 
1Jn 2,14  en vosaltres, i haveu vençut  al Maligne. 15 No ameu al món ni les coses 
1Jn 2,15 haveu vençut al Maligne. 15 No ameu  al món ni les coses que hi ha en lo món.  
1Jn 2,22  tal és l’Anticrist, que nega  al Pare i al Fill. 23 Qualsevol que nega  
1Jn 2,22 és l’Anticrist, que nega al Pare i  al Fill. 23 Qualsevol que nega al Fill no  
1Jn 2,23  i al Fill. 23 Qualsevol que nega  al Fill no té al Pare; lo qui confessa al  
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1Jn 2,23 23 Qualsevol que nega al Fill no té  al Pare; lo qui confessa al Fill té també  
1Jn 2,23 Fill no té al Pare; lo qui confessa  al Fill té també al Pare. 24 Permanèsquia  
1Jn 2,23  lo qui confessa al Fill té també  al Pare. 24 Permanèsquia en vosaltres lo  
1Jn 4,9  envers nosaltres: en que Déu envià  al món a son Fill unigènit per a què  
1Jn 4,20  és, perquè qui no ama a son germà  al qual veu, ¿com pot amar a Déu, a qui no 
1Jn 5,1  és nat de Déu; i tot lo qui ama  al que l’ha engendrat, ama també a aquell 
1Jn 5,10 lo testimoni de Déu. Lo qui no creu  al Fill, lo fa mentider, perquè no creu en 
1Jn 5,12 vida està en son Fill. 12 Lo qui té  al Fill, té la vida; lo qui no té al Fill, 
1Jn 5,12  al Fill, té la vida; lo qui no té  al Fill, no té la vida. 13 Aquestes coses  
2Jn 9 persevera en la doctrina, aqueix té  al Pare i al Fill. 10 Si algú ve a  
2Jn 9 en la doctrina, aqueix té al Pare i  al Fill. 10 Si algú ve a nosaltres i no fa 
3Jn 1 de la virtut de Demetri. 1 L’ancià  al caríssim Gaio, a qui jo amo de veres. 2 
3Jn 2  jo amo de veres. 2 Caríssim, prego  al Senyor que et prospéria en tot i que et 
Jud 5  sabut tot açò, que Jesús, salvant  al poble de la terra d’Egipte, destruí  
Jud 6  ab cadenes eternes en tenebres per  al judici del gran dia. 7 Així com Sodoma  
Jud 25  a la presència de sa glòria, 25  al sol Déu, savi, salvador nostre, per  
Ap 1,7 traspassaren. I es feriran los pits  al veure’l tots los llinatges de la  
Ap 1,13 set candeleros d’or, a un semblant  al Fill de l’home, vestit d’una  
Ap 1,15  de foc. 15 I sos peus, semblants  al llautó fi quan està en una fornal  
Ap 2,Tit  altres a l’arrepentiment. Detesta  al cristià tibi i promet lo premi al  
Ap 2,Tit  al cristià tibi i promet lo premi  al vencedor. 1 »Escriu a l’àngel de la  
Ap 2,26  que teniu fins que jo vinga. 26 »I  al que vència i guàrdia mes obres fins al  
Ap 2,26 que vència i guàrdia mes obres fins  al fi, jo li donaré potestat sobre les  
Ap 4,3  a una pedra jaspe i de sàrdio; i  al rodador del trono hi havia un arc iris, 
Ap 4,4  vista pareixia una esmeralda. 4 I  al rodador del trono, vint-i-quatre  
Ap 4,6  mar transparent de vidre, semblant  al cristall; i enmig del trono, i al  
Ap 4,6  al cristall; i enmig del trono, i  al rodador del trono, quatre animals plens 
Ap 4,8  cada u d’ells tenia sis ales, i  al rodador i dintre estaven plens d’ulls, 
Ap 4,9  donaven glòria, i honor, i gràcies  al que estava sentat en lo trono, que viu  
Ap 4,10  sentat en lo trono i adoraven  al que viu per los sigles dels sigles, i  
Ap 5,11  I vegí i oiguí veu de molts àngels  al rodador del trono, i els animals, i els 
Ap 5,14  sobre sos rostros, i adoraren  al que viu per los sigles dels sigles.  
Ap 6,3  hagué obert lo segon sello, oiguí  al segon animal que deia: –Vine, i veuràs. 
Ap 6,4  cavall, vermell. I fou donat poder  al que estava sentat sobre ell, per a què  
Ap 6,5  I quan obrí lo tercer sello, oiguí  al tercer animal que deia: –Vine, i  
Ap 6,6  emperò no faces dany a l’oli ni  al vi. 7 I quan obrí lo quart sello, oiguí 
Ap 7,2  donat poder de danyar a la terra i  al mar, 3 dient: –No danyeu a la terra, ni 
Ap 7,3  3 dient: –No danyeu a la terra, ni  al mar, ni als arbres, fins que hajam  
Ap 7,11  11 I tots los àngels estaven drets  al rodador del trono, i dels ancians, i  
Ap 8,8  tocà la trompeta, i fou llançada  al mar com una gran muntanya encesa de  
Ap 9,Tit  9,Tit Capítol IX Lo que esdevingué  al tocar la quinta i sexta trompeta. 1 I  
Ap 9,9  carros de molts cavalls que corren  al combat. 10 I tenien cues semblants a  
Ap 9,14  dels ulls de Déu, 14 la qual deia  al sisè àngel que tenia la trompeta:  
Ap 10,5  el mar i sobre la terra alçà sa mà  al cel 6 i jurà per aquell que viu en los  
Ap 11,11  que habitaven sobre la terra. 11 I  al cap de tres dies i mig entrà en ells l’ 
Ap 11,12  els deia: –Pujau aquí. I pujaren  al cel en un núvol i els vegeren los  
Ap 12,6  Déu i son trono. 6 I la dona fugí  al desert, a on tenia un lloc aparellat de 
Ap 12,14 ales de gran àliga, per a què volàs  al desert a son lloc, a on és alimentada  
Ap 13,4  detràs de la bèstia. 4 I adoraren  al dragó que donà poder a la bèstia i  
Ap 14,7  poble, 7 dient en alta veu: –Temeu  al Senyor i donau-li honra, perquè  
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Ap 14,14  el núvol un, assentat, semblant  al Fill de l’home, que tenia en son cap  
Ap 14,15  del temple, cridant en alta veu  al que estava sentat sobre el núvol: –Tira 
Ap 14,18  sobre el foc, i clamà en veu alta  al que tenia la falç ben afilada, dient:  
Ap 16,11 llengües de dolor. 11 I blasfemaren  al Déu del cel per sos dolors i ses  
Ap 17,3  3 I m’arrebatà en esperit  al desert i vegí una dona sentada sobre  
Ap 18,5  Perquè sos pecats han arribat fins  al cel, i el Senyor s’ha recordat de ses  
Ap 18,6  ha donat a vosaltres; i pagau-li  al doble segons ses obres: en la copa en  
Ap 18,6  vos donà a beure, donau-li beure  al doble. 7 Tant quant ella s’ha  
Ap 18,21 com una gran mola de molí i la tirà  al mar, dient: –Ab tanta fúria serà  
Ap 19,1  i glòria, i honra, i poder  al Senyor, nostre Déu. 2 Perquè sos  
Ap 20,2  gran cadena en sa mà. 2 I prengué  al dragó, la serpent antigua, que és lo  
Ap 21,6  i lo fi. Jo donaré beure de grat  al que tinga set de la font de l’aigua de 
Mt 5,42  vés ab ell altres dos mil. 42  Al qui et demània, dóna-li. I al qui et  
Mt 17,1  Jesús paga lo tribut al Cèsar. 1  Al cap de sis dies, Jesús pren ab ell a  
Mt 25,19  allí lo diner de son senyor. 19  »Al cap de molt temps, vingué el senyor d’ 
Mt 26,50  li digué: –Amic, a què has vingut?  Al mateix temps arribaren i posaren les  
Mc 2,1  e hipocresia dels fariseus. 1  Al cap d’alguns dies tornà a entrar en  
Mc 12,23  última de tots morí la muller. 23  Al temps, doncs, de la resurrecció, quan  
Lc 7,13 ab ella molta gent de la ciutat. 13  Al punt que el Senyor la vegé, mogut de  
Lc 19,7 tota pressa i lo rebé ab alegria. 7  Al veure això, tots murmuraven dient que  
Lc 22,58  negà dient: –Dona, no el conec. 58  Al cap d’un poc, veent-lo un altre, li  
Jn 4,27  –Eix só jo que parlo ab tu. 27  Al mateix temps arribaren sos deixebles, i 
Jn 4,43  lo salvador del món. 43  Al cap de dos dies, isqué d’allí i se n’ 
Jn 6,22  a la terra a on ells anaven. 22  Al dia següent, la gent que estava a l’  
Jn 20,26  mà en son costat, no ho creuré. 26  Al cap de vuit dies estaven altra vegada  
Ac 2,24  -lo per mans de malvats. 24  Al qual Déu ha ressuscitat, havent soltat  
Ac 3,21  Jesucrist que us fou predicat. 21  Al qual certament és menester que lo cel  
Ac 17,23  trobí un ara en què estava escrit:  “Al Déu no conegut.” Aquell, doncs, que  
Ac 22,29  Pau– ho só de naixement. 29  Al punt, doncs, s’apartaren d’ell los  
Ac 27,18  veles, i així eren arrastrats. 18  Al dia següent, trobant-se furiosament  
Rm 3,25  que és en Cristo Jesús. 25  Al qual Déu ha constituït per propiciació, 
2Co 8,14  sinó que hi haja igualtat. 14  Al present suplesca vostra abundància les  
2Co 8,15  haja igualtat, com està escrit: 15  «Al qui molt recollí, res li sobrà, i al  
Col 4,8  de l’estat de totes mes coses. 8  Al qual he enviat a vosaltres per això  
1Tm 1,17  en ell per a la vida eterna. 17  Al rei, doncs, dels sigles, immortal i  
2Tm 2,24  sabent que engendren disputes. 24  Al servo del Senyor no li convé altercar,  
1Pe 1,8  en l’aparició de Jesucrist. 8  Al qual amau, encara que no l’haveu vist; 
Ap 2,7  que l’Esperit diu a les iglésies:  ‘Al vencedor li donaré a menjar de l’  
Ap 2,17  que diu l’Esperit a les iglésies:  Al vencedor daré jo mannà escondit, i li  
Ap 3,12  a què ningú prenga ta corona. 12  »Al que vència, lo faré columna en lo  
Ap 3,21  i soparé ab ell, i ell ab mi. 21  »Al que vència, li concediré sentar-se  
Ap 5,13  hi ha en ells, les oiguí dir:  –Al que està sentat en lo trono, i a l’  
2Co 10,18  Senyor». 18 Puix no aquell que s’ alaba a si mateix és aprovat, sinó aquell  
2Co 10,18  és aprovat, sinó aquell a qui Déu  alaba. 11,Tit Capítol XI Prossegueix  
Fl 2,Tit l’exemple de Jesucrist. Recomana i  alaba a Timoteu i a Epafrodito. 1 Per lo  
2Jn Tit i a sos fills, la virtut dels quals  alaba, a perseverar constantment en la  
Col 1,Tit  Pau als Colossians 1,Tit Capítol I  Alaba sant Pau la fe dels colossians i  
1Te 1,Tit Pau als Tessalònics 1,Tit Capítol I  Alaba l’Apòstol als tessalònics per haver 
2Pe 3,Tit  que l’espérien previnguts.  Alaba los escrits de sant Pau, los quals  
3Jn Tit tercera de l’apòstol sant Joan Tit  Alaba a Gaio per sa constància en la fe i  
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Ap 2,Tit  a les quatre iglésies primeres.  Alaba als que no havien abraçat la  
Mt 9,8 8 I quan la gent vegé això, temé, i  alabà a Déu que donà tal potestat als  
Lc 2,38  ella en aquella mateixa hora,  alabà al Senyor, i parlava d’ell a tots  
Lc 16,8  -ne vuitanta. 8 »I el senyor  alabà al majordom infiel, perquè féu això  
2Co 5,12  en vostres consciències. 12 No ens  alabam de nou a vosaltres, sinó que us  
Mt 21,16  petits i dels que mamen tragueres  alabança perfeta”? 17 I deixant-los, se  
Rm 2,29  l’Esperit, i no en la lletra, l’ alabança de la qual no és dels homes, sinó 
Rm 13,3  de la potestat? Fes bé i tindràs  alabança d’ella. 4 Perquè el príncep és  
1Co 4,5  llavors cada home tindrà de Déu l’ alabança. 6 I jo, germans, he representat  
2Co 8,18  també junt ab ell lo germà l’ alabança del qual està en l’evangeli per  
Ef 1,6  beneplàcit de sa voluntat, 6 per a  alabança de la glòria de sa gràcia, per la 
Ef 1,12  sa voluntat; 12 per a què siam en  alabança de sa glòria, nosaltres que  
Ef 1,14  de la possessió comprada, per a  alabança de la glòria d’ell mateix. 15  
Fl 1,11  justícia per Jesucrist a glòria i  alabança de Déu. 12 Emperò, germans,  
Fl 4,8  ha alguna virtut, si hi ha alguna  alabança, pensau en estes coses. 9 Lo que  
He 13,15  doncs, per ell a Déu sacrifici d’ alabança sens cessar, que és lo fruit dels 
1Pe 1,7  acrisolat ab foc), sia trobada en  alabança, i honra, i glòria, en l’  
1Pe 2,14  per a càstig dels malfactors i per  alabança dels bons. 15 Perquè tal és la  
1Pe 4,16  no s’avergonyesca, ans bé dónia  alabança a Déu en esta part. 17 Puix ha  
Lc 18,43  tot lo poble, quan vegé això, donà  alabances a Déu. 19,Tit Capítol XIX  
He 2,12  enmig de la Iglésia cantaré tes  alabances.» 13 I altra vegada: «Jo posaré  
1Pe 2,9 adquisició; per a què publiqueu les  alabances d’aquell que us ha cridat de  
Ap 5,Tit  criatures li tributaren càntics d’ alabances. 1 Després vegí en la mà dreta  
Lc 2,20  se’n tornaren, glorificant i  alabant a Déu per totes les coses que  
Lc 24,53  53 I estaven sempre en lo temple  alabant i beneint a Déu. Amén. Jn Inc L’ 
Ac 2,47  ab alegria i senzillès de cor, 47  alabant a Déu i trobant gràcia en tota la  
Ac 3,8  en lo temple caminant, saltant i  alabant a Déu. 9 I tothom lo veia caminar  
Ef 5,19  i cantars espirituals, cantant i  alabant al Senyor en vostre cor, 20 donant 
Lc 19,37  transportats de goig, començaren a  alabar a Déu en altes veus per tots los  
Ac 3,9 a Déu. 9 I tothom lo veia caminar i  alabar a Déu. 10 I coneixien que ell era  
2Co 3,1  en Jesucrist. 1 ¿Començam de nou a  alabar-nos a nosaltres mateixos, o tenim 
1Co 11,22 als que no tenen? Què us diré? ¿Vos  alabaré? En això no us alabo. 23 Perquè jo 
Mt 26,7  una dona que portava un vas d’ alabastre ab ungüent preciós, i lo derramà 
Mc 14,3  una dona que portava un vas d’ alabastre d’ungüent molt preciós de l’  
Lc 7,37  casa del fariseu, portà un vas d’ alabastre ple d’ungüent. 38 I posada a  
Lc 4,15  en les sinagogues d’ells i era  alabat de tots. 16 I anà a Nazaret, a on  
2Co 12,11  compeŀlit. Perquè jo devia ésser  alabat de vosaltres, ja que en res só  
Rm 15,11  ab son poble.» 11 I altra vegada:  «Alabau al Senyor, vosaltres tots los  
Ap 19,5 I isqué del trono una veu que deia:  –Alabau a nostre Déu, tots vosaltres  
Lc 2,13 exèrcit de la milícia celestial que  alabava a Déu i deia: 14 –Glòria a Déu en  
Ac 16,25  posats en oració Pau i Silas,  alabaven a Déu, i els que estaven presos  
2Co 10,12  o comparar-nos ab alguns que s’ alaben a si mateixos; emperò ells, medint  
Lc 10,21  en l’Esperit Sant i digué: –Vos  alabo, Pare, Senyor del cel i de la terra, 
1Co 11,2  jo ho só també de Cristo. 2 I vos  alabo, germans, perquè en tot vos recordau 
1Co 11,22  diré? ¿Vos alabaré? En això no us  alabo. 23 Perquè jo rebí del Senyor lo que 
Mt 2,18  Ramà, plors, lamentacions i grans  alarits. Raquel plorant sos fills i no  
Mc 5,38  i als que ploraven i donaven grans  alarits. 39 I havent entrat, los digué:  
Mc 9,25  en ell. 25 Aleshores, donant grans  alarits i aturmentant-lo molt, isqué d’ 
Ap 18,19  sobre sos caps i prorromperen en  alarits, i plorant i lamentant-se deien: 
Ac 15,24  trastornant vostres cors, vos han  alarmat ab paraules dient: “Vosaltres  
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Lc 16,6 d’oli. »I ell li digué: »–Pren ton  albarà, assenta’t immediatament, i escriu 
Lc 16,7  de blat. »Ell li digué: »–Pren ton  albarà i escriu-ne vuitanta. 8 »I el  
Mt 26,5  no sia el cas que succeesca algun  alborot en lo poble. 6 I estant Jesús en  
Mt 27,24  aprofitava, ans bé creixia més l’ alborot, prenent aigua, se rentà les mans  
Ac 19,40  ens acúsien de sediciosos per l’ alborot d’avui, no havent-hi causa  
Ac 20,1  en Milet. 1 I després que cessà l’ alborot, convocant Pau als deixebles i  
Ac 21,34  saber cosa certa per causa de l’ alborot, manà que el portassen a la  
Ac 21,38 egipci que pocs dies ha mogueres un  alborot, i te’n portares al desert quatre 
Mt 8,24  24 I veus aquí que lo mar s’ alborotà en tanta manera, que les oles  
Jn 6,18  a ells. 18 I el mar començà a  alborotar-se per raó del gran vent que  
Ac 17,13  Déu, vingueren allí a pertorbar i  alborotar la multitud. 14 I els germans  
Ac 17,5  de la plebe, i juntant una turba,  alborotaren la ciutat, i assaltaren la  
Ac 17,8 un altre rei, lo qual és Jesús. 8 I  alborotaren al poble i als principals de  
Ac 21,27 allí, quan lo vegeren en lo temple,  alborotaren a tot lo poble, i el  
Lc 23,5  5 Mes ells insistien dient: –Té  alborotat lo poble ab la doctrina que  
Ac 21,31  cohort de que tot Jerusalem estava  alborotat; 32 lo qual prengué  
Ac 17,6  cridant: –Aquestos són los que  alboroten la ciutat i han vingut aquí, 7  
Mc 2,11  al paralític–: 11 »A tu t’ho dic,  alça’t, pren ton llit i vés-te’n a ta  
Mc 4,17 per algun temps, i després, quan s’ alça tribulació i persecució per raó de la 
Mc 5,41 que vol dir: “Noia, a tu t’ho dic,  alça’t.” 42 I al moment s’alçà la noia,  
Lc 5,24  al paralític–: »A tu t’ho dic,  alça’t, pren ton llit, i vés-te’n a ta 
Lc 7,14  I digué: –Jove, a tu t’ho dic,  alça’t. 15 I el difunt se sentà, i  
Lc 8,54  per la mà, i cridà dient: –Noia,  alça’t! 55 I son esperit retornà a ella,  
Lc 12,54 al poble: –En veent un núvol que s’ alça de ponent, luego dieu: “Temporal ve”, 
Ac 3,6  en nom de Jesucrist de Nazaret,  alça’t i camina! 7 I prenent-lo per la  
Ac 9,40 -se envers lo cos, digué: –Tabita,  alça’t! I ella obrí los ulls, i veent a  
Ac 26,16  a qui tu persegueixes. 16 Emperò  alça’t i posa’t de peus, perquè per això 
2Co 2,Tit  apostòlica, en nom de Cristo, li  alça la pena imposada. 1 Mes jo he resolt  
2Co 10,5 consells, 5 i tota altaneria que s’ alça contra la ciència de Déu, i reduint a 
Ef 5,14  ell: «Desperta’t, tu que dorms, i  alça’t d’entre els morts, i Cristo t’  
2Te 2,4  perdició, 4 lo qual s’oposa i s’ alça sobre tot lo que s’anomena Déu, o  
He 7,15  això més clarament, ja que s’ alça un altre sacerdot a semblança de  
Ap 13,Tit  sants, i és adorada dels homes. S’ alça en la terra altra bèstia ab dos  
Mt 2,13  en somnis a Josep i li digué:  –Alça’t i pren l’infant i sa mare, i  
Mt 2,20 somnis a Josep en Egipte, 20 dient:  –Alça’t, i pren l’infant i sa mare, i  
Mt 9,5  te són tos pecats”, o dir:  “Alça’t i camina”? 6 Per a què sapiau,  
Mt 9,6  –digué aleshores al paralític–:  »Alça’t, pren ton llit, i vés-te’n a  
Mc 2,9  te són tos pecats”, o dir-li:  “Alça’t, pren ton llit i camina”? 10 Per  
Mc 3,3  a l’home que tenia la mà seca:  –Alça’t al mig. 4 I els diu: –És lícit en 
Mc 10,49  al cego i li diuen: –Té bon ànimo!  Alça’t, que et crida. 50 Lo qual tirà la  
Mc 11,23 qualsevol que diga a esta muntanya:  “Alça’t i tira’t al mar”, i en son cor  
Lc 5,23  te són tos pecats”, o dir:  “Alça’t i camina”? 24 Per a què sapiau,  
Lc 6,8  a l’home que tenia seca la mà:  –Alça’t i posa’t al mig. I ell, alçant- 
Lc 17,19  aquest estranger? 19 I li digué:  –Alça’t, vés, que ta fe t’ha salvat. 20  
Jn 5,8  primer que jo. 8 Jesús li diu:  –Alça’t, pren ton llit i marxa. 9 I  
Ac 8,26  del Senyor parlà a Felip dient:  –Alça’t i vés-te’n cap al migdia per  
Ac 9,7  faça? 7 I el Senyor li respongué:  –Alça’t i entra en la ciutat, i allí se  
Ac 9,11  Senyor. 11 I el Senyor li digué:  –Alça’t i vés al carrer que s’anomena  
Ac 9,34  lo Senyor Jesucrist te cura.  Alça’t i plega el llit. I a l’instant s’ 
Ac 10,13 I vingué a ell una veu que li deia:  –Alça’t, Pere, mata i menja. 14 I digué  
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Ac 10,20  aquí tres homes que et busquen. 20  Alça’t, doncs, baixa i marxa ab ells sens 
Ac 11,7  I oiguí també una veu que em deia:  »–Alça’t, Pere, mata i menja. 8 »I diguí: 
Ac 12,7  en lo costat, lo despertà i digué:  –Alça’t immediatament. I caigueren les  
Ac 14,9  a ser curat, 9 digué en alta veu:  –Alça’t dret sobre tos peus! I ell saltà  
Ac 22,10  Senyor? »I el Senyor me respongué:  »–Alça’t i vés a Damasco, i allí se’t  
Ac 22,16 i oït. 16 I ara, per què et detens?  Alça’t, i bateja’t, i renta tos pecats  
Ap 11,1  a una verga, i se’m digué:  –Alça’t i amida lo temple de Déu, i l’  
Mt 9,7  i vés-te’n a casa teva. 7 I s’ alçà, i se n’anà a sa casa. 8 I quan la  
Mt 9,25  entrà i la prengué per la mà. I s’ alçà la noia. 26 I corregué esta fama per  
Mt 11,11 que, entre los nats de dones, no s’ alçà ningú major que Joan Baptista. Emperò 
Mc 1,31  -se, la prengué per la mà i l’ alçà, i al punt la deixà la febre, i els  
Mc 2,12 ’n a ta casa. 12 I a l’instant s’ alçà i, prenent son llit, se n’anà a  
Mc 5,42 ho dic, alça’t.” 42 I al moment s’ alçà la noia, i se posà a caminar. I tenia 
Lc 4,16  de dissabte en la sinagoga, i s’ alçà a llegir. 17 I li donaren lo llibre  
Lc 5,25 ’n a ta casa. 25 I a l’instant s’ alçà a vista d’ells, i prengué lo llit en 
Lc 8,55  I son esperit retornà a ella, i s’ alçà luego. I manà que li donassen de  
Lc 9,16  los cinc pans i los dos peixos,  alçà los ulls al cel, los beneí i partí i  
Lc 10,25 I veus aquí un doctor de la Llei s’ alçà i li digué per a tentar-lo:  
Lc 11,27  això, una dona del mig del poble  alçà la veu i digué: –Benaventurat lo  
Jn 3,14  en lo cel. 14 I així com Moisès  alçà la serpent en lo desert, així també  
Jn 8,7  ells en preguntar-li, s’ alçà dret i els digué: –Aquell de  
Jn 11,29  29 I luego que ella ho oigué, s’ alçà a tota pressa i vingué a ell. 30  
Jn 12,44  la glòria de Déu. 44 Jesús, doncs,  alçà la veu i digué: –Qui creu en mi no  
Jn 13,4  de Déu, i que tornava a Déu, 4 s’ alçà de la cena i, traent-se ses  
Ac 2,14 que estava allí en peu ab los Onze,  alçà sa veu, i els digué: –Barons de Judea 
Ac 3,7  I prenent-lo per la mà dreta, l’ alçà. I en aquell mateix instant se li  
Ac 5,36 36 Perquè antes d’aquestos dies s’ alçà un cert Teodas, jactant-se de que  
Ac 5,37 i aniquilats. 37 Després d’això s’ alçà Judes de Galilea, en lo temps de l’  
Ac 7,18  en Egipte, 18 fins que s’ alçà un altre rei en Egipte que no  
Ac 8,1  d’Etiopia. 1 En aquell temps s’ alçà una gran persecució contra la iglésia 
Ac 9,8  i no veent a ningú. 8 I Saulo s’ alçà de terra, i oberts los ulls no veia  
Ac 9,34  i plega el llit. I a l’instant s’ alçà. 35 I el vegeren tots los habitants  
Ac 9,39  anàs a ells. 39 Llavors Pere s’ alçà i anà ab ells. I així que arribà, lo  
Ac 9,41  41 I ell li donà la mà i l’ alçà, i cridant als sants i a les viudes,  
Ac 10,23  los hospedà. I a l’endemà, s’ alçà i se n’anà ab ells; i alguns dels  
Ac 10,26  sos peus, l’adorà. 26 Mes Pere l’ alçà i digué: –Aixeca’t, jo també só  
Ac 12,1 aqueix mateix temps, lo rei Herodes  alçà la mà per a maltractar a alguns de la 
Ac 13,22  anys. 22 I remogut aquest, los  alçà per rei a David, al qual donà  
Ac 14,19  rodejant-lo los deixebles, s’ alçà i entrà en la ciutat, i al dia  
Ac 19,23  en Àsia. 23 I en aquell temps s’ alçà una pertorbació no petita acerca del  
Ac 26,30  excepte aquestes cadenes. 30 I s’ alçà lo rei, i el governador, i Berenice,  
Ac 27,21  passat molt temps sens menjar, s’ alçà llavors Pau i, posat dret enmig d’  
1Co 10,7  lo poble a menjar i a beure, i s’ alçà per a jugar.» 8 Ni forniquem, com  
Ap 10,5 estar sobre el mar i sobre la terra  alçà sa mà al cel 6 i jurà per aquell que  
Ap 18,21  venjat en ella. 21 I un àngel fort  alçà una pedra com una gran mola de molí i 
Ac 27,40  també les cordes del timó i  alçada la vela de popa per a prendre vent, 
Rm 10,Tit  i no ab les obres de la Llei s’ alcança la justificació. Per això és  
He 11,4  més exceŀlent que Caín, per la que  alcançà testimoni de que era just, donant  
Fl 3,12  és dels morts. 12 No que l’haja  alcançada ja, ni que sia jo perfet; emperò 
1Pe 1,9 ab goig inefable i ple de glòria, 9  alcançant lo fi de vostra fe, que és la  
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1Co 9,25  les coses; i això ell ho fa per a  alcançar una corona corruptible, mes  
Fl 3,12  per veure si d’alguna manera puc  alcançar allò per a lo qual vaig ésser  
Fl 3,14  14 Corro envers la marca, per a  alcançar lo premi de l’alta vocació de  
1Te 5,9  ha posat Déu per a ira, sinó per a  alcançar la salut per nostre Senyor  
1Tm 6,19  a lo venider, a fi de que puguen  alcançar la vida eterna. 20 Oh, Timoteu!,  
He 11,35 volent rescatar sa vida per a poder  alcançar millor resurrecció. 36 Altres  
Mt 5,7  los misericordiosos, perquè ells  alcançaran misericòrdia. 8 »Benaventurats  
Ga 5,21  que els que fan semblants coses no  alcançaran lo Regne de Déu. 22 Mes lo  
He 11,2  que no es veuen. 2 Perquè per ella  alcançaren testimoni los antics. 3 Per la  
He 11,33  regnes, obraren justícia,  alcançaren les promeses, taparen les  
2Pe 1,1  i apòstol de Jesucrist, als que  alcançaren igual fe ab nosaltres per medi  
1Tm 4,6  de la fe i de la bona doctrina que  alcançares. 7 Emperò desprècia les faules  
Rm 11,30  no creguéreu a Déu, i ara haveu  alcançat misericòrdia per raó de sa  
1Co 7,25  dono consell, així com un que ha  alcançat misericòrdia del Senyor per a ser 
1Co 10,13  compte que no càiguia. 13 No us ha  alcançat altra tentació sinó la que és  
2Co 4,1  segons la misericòrdia que havem  alcançat, no desmaiam; 2 ans bé llançam  
Fl 3,13  jo no considero haver-ho ja  alcançat; mes jo faç això olvidant les  
He 8,6  en la muntanya.» 6 Mes ara ell ha  alcançat un ministeri tant més exceŀlent  
He 9,12  sola vegada en lo santuari havent  alcançat eterna redempció per nosaltres.  
1Pe 2,10 ara sou poble de Déu; que no havíeu  alcançat misericòrdia, mes ara haveu  
1Pe 2,10  misericòrdia, mes ara haveu  alcançat misericòrdia. 11 Vos suplico,  
Jm 4,2  i feu la guerra, i ab tot no  alcançau, perquè no demanau. 3 Demanau, i  
Ac 8,20  has judicat que el do de Déu s’ alcançava ab diners. 21 No tens tu part ni 
He 10,36 a fi de que fent la voluntat de Déu  alcanceu la promesa. 37 Perquè, «encara un 
1Tm 1,13 i perseguidor, i injuriador. Emperò  alcancí misericòrdia de Déu, perquè ho fiu 
Rm 11,31 a fi de que per vostra misericòrdia  alcàncien ells misericòrdia també. 32  
2Tm 2,10  amor dels elegits, per a què ells  alcàncien també la salut que és en Cristo  
Mt 8,26  –De què temeu, homes de poca fe? I  alçant-se immediatament, manà als vents  
Mt 9,9  i li digué : –Segueix-me. I  alçant-se, lo seguí. 10 I succeí que,  
Mt 9,19 -li la mà dessobre, i viurà. 19 I  alçant-se Jesús, lo seguí ab sos  
Mt 14,19  los cinc pans i els dos peixos, i  alçant los ulls al cel, beneí i partí los  
Mt 17,8  –Alçau’s, i no temau. 8 I ells,  alçant los ulls, no vegeren a altre més  
Mt 26,62 reedificar-lo en tres dies.” 62 I  alçant-se lo príncep dels sacerdots, li  
Mc 1,35  dir que sabien qui era. 35 I  alçant-se de bon matí, isqué i se n’anà 
Mc 2,14  i li digué: –Segueix-me. I  alçant-se, lo seguí. 15 I succeí que,  
Mc 4,39  no us fa res que ens perdem? 39 I  alçant-se, amenaçà al vent, i digué al  
Mc 6,41  los cinc pans i los dos peixos,  alçant los ulls al cel, beneí i partí los  
Mc 7,24  dins i fan a l’home impur. 24 I,  alçant-se d’allí, se n’anà als confins 
Mc 7,34  escopint, li tocà la llengua. 34 I  alçant los ulls al cel, sospirà i li  
Mc 8,24  preguntà si hi veia res. 24 I ell,  alçant los ulls, digué: –Veig los homes  
Mc 14,57 no concordaven sos testimonis. 57 I  alçant-se uns, testificaren en fals  
Mc 14,60 això convenien los testimonis. 60 I  alçant-se en mig lo sumo sacerdot,  
Lc 1,39  l’àngel. 39 I en aquells dies,  alçant-se Maria, se n’anà a tota pressa 
Lc 5,28  i li digué: –Segueix-me. 28 I  alçant-se, ho deixà tot i lo seguí. 29 I 
Lc 6,8  –Alça’t i posa’t al mig. I ell,  alçant-se, se posà en peu. 9 I Jesús li  
Lc 6,20  que els curava a tots. 20 I ell,  alçant los ulls envers sos deixebles,  
Lc 8,24  mestre, que ens perdem! I ell,  alçant-se, reprengué al vent i a la  
Lc 15,20  a un de vostres jornalers.’ ” 20 I  alçant-se, se’n vingué a son pare. »I  
Lc 16,23 i fou sepultat. 23 »I en l’infern,  alçant los ulls quan estava en los  
Lc 19,5  que fou Jesús a aquell lloc,  alçant los ulls lo vegé, i li digué:  
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Lc 22,45 sang que corrien fins a terra. 45 I  alçant-se després de l’oració, vingué a 
Lc 23,1  centurió. Sepulcre de Jesús. 1 I  alçant-se tota la multitud d’ells, lo  
Lc 24,12  i no les cregueren. 12 Emperò,  alçant-se Pere, corregué al sepulcre i,  
Lc 24,33 nos explicava les Escriptures? 33 I  alçant-se immediatament, se’n tornaren  
Lc 24,50  los guià fora, camí de Betània i,  alçant les mans, los beneí. 51 I mentres  
Jn 8,10  estava al mig. 10 Llavors Jesús,  alçant-se dret i no veent ningú sinó la  
Jn 11,41  doncs, la pedra. I Jesús,  alçant los ulls al cel, digué: –Pare, vos  
Jn 17,1  Pare. 1 Estes coses digué Jesús, i  alçant los ulls al cel digué: –Pare, l’  
Ac 1,15 germans d’ell. 15 En aquells dies,  alçant-se Pere enmig dels germans (i  
Ac 5,6 temor de tots los que ho oïren. 6 I  alçant-se uns joves, lo retiraren, i  
Ac 5,17  los quals eren curats. 17 Emperò  alçant-se lo príncep dels sacerdots i  
Ac 5,34 com los donarien la mort. 34 Emperò  alçant-se en lo Consell un fariseu,  
Ac 8,27  a Gaza, la qual està deserta. 27 I  alçant-se, marxà. I veus aquí un home  
Ac 9,18  com escates i recobrà la vista, i  alçant-se, fou batejat. 19 I després que 
Ac 11,28  a Antioquia uns profetes. 28 I  alçant-se un d’ells, anomenat Àgabo,  
Ac 13,16  exhortació al poble, parlau. 16 I  alçant-se Pau, i fent ab la mà senyal de 
Ac 15,7 7 I després d’haver disputat molt,  alçant-se Pere, los digué: –Barons  
Ac 23,9  que es mogué una gran clamor. I  alçant-se alguns dels fariseus,  
1Tm 2,8 que els homes préguien en tot lloc,  alçant les mans pures sens ira ni  
Mt 2,14  l’infant per a matar-lo. 14  Alçant-se Josep, prengué l’infant i sa  
Mt 2,21  que volien matar a l’infant. 21  Alçant-se Josep, prengué l’infant i sa  
Mt 3,9  jo us dic que Déu és poderós per a  alçar d’aquestes pedres fills a Abraham.  
Mc 9,26  prenent-lo per la mà, l’ajudà a  alçar-se, i s’aixecà. 27 I després que  
Lc 3,8  jo us dic que poderós és Déu per a  alçar d’aquestes pedres fills a Abraham.  
Lc 18,13  estant apartat, no s’atrevia ni a  alçar los ulls al cel, sinó que es pegava  
Rm 13,11  sabent lo temps, que és ja hora d’ alçar-nos del somni; puix ara nostra  
Mt 12,42  Jonàs. 42 La reina del migdia s’ alçarà en judici contra aquesta generació  
Mt 24,7 mes encara no és lo fi. 7 Perquè s’ alçarà gent contra gent, i regne contra  
Mc 13,8  no serà encara el fi. 8 Perquè s’ alçarà gent contra gent, i regne sobre  
Lc 11,31  31 La reina del migdia s’ alçarà en judici contra los homes d’  
Lc 21,10  lo fi. 10 Llavors los deia: –S’ alçarà poble contra poble, i regne contra  
Jn 13,18  “Aquell que menja pa ab mi,  alçarà contra mi son taló.” 19 Vos ho dic  
Ac 3,22  pares: “Lo Senyor, vostre Déu, vos  alçarà un profeta d’entre vostres  
Ac 7,37  fills d’Israel: “Un profeta vos  alçarà Déu d’entre vostres germans, com  
Rm 15,12 «Hi haurà una arrel de Jessè que s’ alçarà a governar los gentils; en ell  
Mt 10,21  germà, i lo pare, a son fill. I s’ alçaran los fills contra dels pares i los  
Mt 12,41  de la terra. 41 Los ninivites s’ alçaran en judici contra aquesta generació 
Mt 24,11  i es tindran odi entre si. 11 I s’ alçaran molts profetes falsos i seduiran a 
Mt 24,24  o “Allí”, no el cregau. 24 Puix s’ alçaran falsos Cristos i falsos profetes,  
Mc 13,12  i el pare, al fill, i els fills s’ alçaran contra els pares i els mataran. 13 
Mc 13,22  el aquí”, no ho cregau. 22 Puix s’ alçaran falsos Cristos i falsos profetes,  
Lc 11,32 més que Salomó. 32 Los ninivites s’ alçaran en judici contra aquesta generació 
Lc 19,40 que, si aquestos callen, les pedres  alçaran la veu. 41 I quan arribà cerca, al 
Ac 20,30  d’entre vosaltres mateixos s’ alçaran homes que parlaran coses perverses 
Lc 15,18  aquí m’estic morint de fam! 18 M’ alçaré, i aniré a mon pare, i li diré:  
Ac 15,16  caigué, i repararé ses ruïnes i l’ alçaré, 17 per a què búsquien al Senyor  
Mt 25,7  eixiu a rebre-lo! 7 »Llavors s’ alçaren totes aquelles verges i  
Mc 6,43  tots i quedaren saciats. 43 I  alçaren les sobres i ompliren dotze coves  
Lc 4,29 a l’oir això s’irritaren, 29 i s’ alçaren i lo tragueren fora de la ciutat,  
Lc 9,17  saciats. I de lo que sobrà, n’ alçaren dotze coves de bocins. 18 I succeí 
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Lc 17,13  que s’aturaren des de lluny 13 i  alçaren la veu dient: –Jesús, mestre,  
Ac 4,24 24 I quan ho oigueren, tots unànims  alçaren la veu a Déu, i digueren: «Senyor, 
Ac 4,26  pobles pensaren coses vanes? 26 S’ alçaren los reis de la terra i els  
Ac 6,9  eren de Cilícia i de l’Àsia, s’ alçaren a disputar ab Esteve. 10 Mes no  
Ac 14,10  quan vegeren lo que Pau havia fet,  alçaren sa veu i digueren en llengua de  
Ac 15,5  Déu havia obrat ab ells. 5 Mes s’ alçaren alguns de la secta dels fariseus  
Ac 18,12 procònsol de l’Acaia, los jueus s’ alçaren tots a una contra Pau i el  
Ac 20,9  tercer pis de la casa a baix, i l’ alçaren mort. 10 I Pau baixà i se reclinà  
Ac 22,22 fins a esta paraula; emperò llavors  alçaren lo crit dient: –Trau fora del món  
Ap 11,11 esperit de vida enviat de Déu. I s’ alçaren sobre sos peus i vingué gran temor 
Ac 2,30 fruit de sos lloms, segons la carn,  alçaria lo Cristo per a sentar-lo en son 
Ap 21,16  mil estadis; i la llargària, i l’ alçària, i l’amplària d’ella són iguals. 
Mc 3,26  la tal casa. 26 I si Satanàs s’ alçàs contra de si mateix, està dividit i  
Jn 6,5  és una festa dels jueus. 5 I com  alçàs Jesús los ulls i vegés que una gran  
He 7,11 quina necessitat hi havia de que s’ alçàs després altre sacerdoci, cridat  
Mt 11,23  23 I tu, Cafarnaüm, que t’has  alçat fins al cel, baixaràs fins a l’  
Lc 7,16 a Déu dient: –Un gran profeta s’ha  alçat entre nosaltres. I: –Déu ha visitat  
Jn 3,14  que lo Fill de l’home sia  alçat, 15 a fi de que tothom que creu en  
Jn 8,28 tant, Jesús los digué: –Quan haureu  alçat en alt al Fill de l’home, llavors  
Ac 27,17  agarrar lo bot. 17 I havent-lo  alçat, se valgueren de tots los medis,  
1Jn 4,1  si són de Déu, perquè s’han  alçat molts falsos profetes en lo món. 2  
2Jn 7  des del principi. 7 Perquè s’han  alçat molts impostors en lo món, que no  
Lc 21,28  -se aquestes coses, mirau i  alçau lo cap, puix està cerca vostra  
Lc 24,38  –Per què estau torbats, i per què  alçau tals pensaments en vostres cors? 39  
Jn 4,35  a la sega? Veus aquí jo us dic:  alçau los ulls i contemplau los camps, que 
He 12,12  estat exercitats. 12 Per lo qual,  «alçau vostres mans caigudes i los genolls 
Mt 17,7  s’acercà i els tocà, i els digué:  –Alçau’s, i no temau. 8 I ells, alçant  
Mt 26,46  entregat en mans dels pecadors. 46  Alçau’s, anem!; mirau que ja ha arribat  
Mc 14,42  entregat en mans de pecadors. 42  Alçau-vos, anem. Veus aquí, lo qui m’ha 
Lc 22,46  46 I els digué: –Per què dormiu?  Alçau-vos i orau a fi de que no entreu  
Jn 14,31  manament lo Pare, així faç també.  »Alçau’s i anem’s-en d’aquí. 15,Tit  
Jn 11,31 casa i l’aconsolaven, veent que s’ alçava de repente i eixia fora, la  
Ac 6,Tit  entre tots; fa grans miracles i s’ alcen contra ell molts jueus. 1 En aquells 
Mc 4,27  la terra, 27 i que dòrmia i s’ àlcia de nit i de dia, i la llavor brótia  
Mc 12,19  son germà la dona d’aquell i que  àlcia descendència a son germà. 20 Puix  
Lc 20,28  es càsia ab ella son germà, i que  àlcia descendència a son germà.” 29 Eren,  
2Te 2,8 qui lo Senyor Jesús consumirà ab l’ alè de sa boca, i el destruirà ab lo  
Jn 5,Tit  per aquest miracle i el Senyor  alega contra ells, a son favor, testimonis 
Ac 2,26  jo no sia remogut. 26 Per això s’ alegra mon cor i es regositja ma llengua,  
2Co 2,2 perquè si jo us entristesc, ¿qui m’ alegra a mi després, sinó aquell que ha  
Ga 4,27  nosaltres. 27 Perquè escrit està:  «Alegra’t tu, l’estèril, que no  
Ac 16,34 sa casa, los presentà la taula i s’ alegrà ab tots los de sa casa creient en  
Jn 5,35 vosaltres per algun temps volguéreu  alegrar-vos en sa llum. 36 »Emperò jo  
1Pe 4,Tit  la fe als gentils, i diu que devem  alegrar-nos de patir per amor de Cristo. 
Jn 16,22  a veure-us, i vostre cor s’ alegrarà i ningú vos prendrà lo vostre  
Ap 11,10  se regositjaran sobre ells, i s’ alegraran, i s’enviaran regalos los uns  
Mc 14,11  -el. 11 I quan ells ho oïren, s’ alegraren i prometeren donar-li moneda.  
Lc 22,5  entregar-los-el. 5 Ells se n’ alegraren i pactaren lo donar-li una  
Jn 14,28  a vosaltres.” Si m’amàsseu, vos  alegraríeu, sens dubte, de que vaig al  
Lc 15,32  raó era que féssem un convit i nos  alegràssem, puix ton germà era mort i ha  
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1Co 7,30  i els que s’alegren, com si no s’ alegrassen; i els que compren, com si no  
Lc 10,20  vos estan subjectes; ans bé  alegrau’s de que los vostres noms estan  
2Co 13,11  11 Per lo demés, germans,  alegrau-vos, siau perfets, exhortau-  
1Pe 4,13  alguna cosa estranya; 13 ans bé  alegrau-vos en quant sou participants  
Mt 5,12 espècie de mal contra vosaltres. 12  Alegrau’s i regositjau’s, perquè és gran 
Lc 6,23  per causa del Fill de l’home. 23  Alegrau-vos, en aquell dia, i regositjau 
Rm 12,15  beneïu-los i no els maleïu.15  Alegrau-vos ab los que s’alegren,  
Rm 15,10  a vostre nom.» 10 I en altre lloc:  «Alegrau’s, oh gentils, ab son poble.» 11 
Jm 5,13 entre vosaltres? Faça oració. ¿Està  alegre? Càntia salms. 14 ¿Està malalt algú 
Ap 19,7  totpoderós. 7 Regositgem-nos, i  alegrem-nos, i donem-li glòria, perquè 
Lc 15,24  trobat. »I començaren a menjar  alegrement. 25 »I son fill major estava en 
Lc 15,29  donat un cabrit per a menja’l  alegrement ab mos amics. 30 I quan ha  
2Co 9,7  força; perquè «Déu ama al que dóna  alegrement». 8 I poderós és Déu per fer  
Rm 12,15  Alegrau-vos ab los que s’ alegren, plorau ab los que ploren. 16 Siau 
1Co 7,30  com si no plorassen; i els que s’ alegren, com si no s’alegrassen; i els  
Ac 5,41 deixaren anar. 41 Ells se n’anaren  alegres de davant del Consell, perquè  
2Co 6,10  10 com a tristos, emperò sempre  alegres; com a pobres, mes enriquint a  
1Te 5,16  i per a tots. 16 Estau sempre  alegres. 17 Orau sens cessar. 18 En tot  
Rm 12,12  en esperit, servint al Senyor. 12  Alegres en l’esperança, soferts en la  
Mt 28,8  del sepulcre ab temor i gran  alegria, i corregueren a donar la nova a  
Lc 1,14  per nom Joan. 14 I tindràs goig i  alegria, i molts se regositjaran en son  
Lc 19,6  baixà a tota pressa i lo rebé ab  alegria. 7 Al veure això, tots murmuraven  
Ac 2,46 per les cases, prenien lo menjar ab  alegria i senzillès de cor, 47 alabant a  
Ac 8,8  8 I aquella ciutat s’omplí d’ alegria. 9 Hi havia allí un baró anomenat  
Ac 14,16 fruits, omplint de manteniment i d’ alegria nostres cors. 17 I dient això, a  
Rm 8,Tit  Felicitat dels justos; sa  alegria i esperança, i que res los pot  
Rm 12,8  lo qui mostra misericòrdia, en  alegria. 9 Sia l’amor sens ficció.  
2Co 2,3  d’aquells de qui jo deuria tenir  alegria; confiant en tots vosaltres de que 
2Co 9,Tit almoina i diu que s’ha de donar ab  alegria per a conseguir lo fruit d’ella.  
Fl 2,29  29 Rebeu-lo, doncs, ab tota  alegria en lo Senyor i ab l’honor degut a 
He 1,9 Déu, ton Déu, t’ha ungit ab oli d’ alegria sobre tos companys. 10 I tu,  
He 10,34 estaven entre cadenes i sofríreu ab  alegria la rapinya de vostres béns,  
Jud 24  -vos sens màcula i plens d’ alegria a la presència de sa glòria, 25 al 
Jn 11,15  és mort. 15 I per vosaltres m’ alegro de no haver-me trobat allí, a fi  
1Co 16,17  que ens ajuda i treballa. 17 I m’ alegro de la vinguda d’Estèfana i de  
2Co 7,9  de temps vos contristà, 9 ara m’ alegro, no de la tristesa que tinguéreu,  
Jn 3,8 precís nàixer de nou.” 8 L’esperit  alena en qualsevol part, i ous sa veu, mes 
Jn 20,22  22 Havent dit aquestes paraules  alenà sobre d’ells, i els digué: –Rebeu  
1Co 8,10  del que és dèbil, ¿no serà  alentada a menjar de les coses  
He 10,25  com és costum d’alguns, ans bé,  alentant-nos, i tant més quant veeu que  
1Jn 3,19  que som de la veritat, i així  alentarem nostres cors davant de Déu. 20  
Mt 24,Tit  Los encarrega que estiguen sempre  alerta per a què la segona vinguda no els  
Mt 25,Tit  ab les quals Jesús mana estar  alerta i practicar bones obres per a què  
Lc 12,15  vosaltres? 15 I els digué: –Anau  alerta, guardau-vos de tota avarícia,  
Ac 23,21  haver-lo mort, i ara estan ja  alerta aguardant aqueixa promesa de vós.  
Col 2,8 ella ab accions de gràcies. 8 Estau  alerta per a què ningú vos engànyia ab  
2Pe 3,17  doncs, germans, avisats, viviu  alerta, per a què no caigau de vostra  
Mt 23,37  arreplega sos polls dessota de ses  ales, i no ho volguéreu! 38 Veus aquí que  
Lc 13,34  com l’aucell sa niuada sota ses  ales, i no ho volgueres? 35 Veus aquí que  
Ap 4,8  animals, cada u d’ells tenia sis  ales, i al rodador i dintre estaven plens  
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Ap 9,9  de ferro. I el soroll de ses  ales, com un soroll de carros de molts  
Ap 12,14  14 i foren donades a la dona dos  ales de gran àliga, per a què volàs al  
Mt 7,5  primerament la biga de ton ull, i  aleshores hi veuràs per a traure la volva  
Mt 9,6  la terra de perdonar pecats –digué  aleshores al paralític–: »Alça’t, pren  
Mt 9,15 dia en què els serà pres l’Espòs i  aleshores dejunaran. 16 »I ningú posa  
Mt 24,10  per causa de mon nom. 10 I molts  aleshores s’escandalisaran i es trairan  
Mt 24,14 en testimoni a totes les nacions, i  aleshores vindrà lo fi. 15 »Per lo tant,  
Mt 24,21  dia de dissabte. 21 Puix hi haurà  aleshores gran tribulació, tal que no n’  
Mt 24,30  del Fill de l’home en lo cel. I  aleshores se lamentaran totes les tribus  
Mt 26,38  -se i a angustiar-se. 38 I  aleshores los digué: –Trista està l’ànima 
Mc 13,26  en lo cel seran commogudes. 26 »I  aleshores veuran al Fill de l’home, que  
Lc 7,2  en Cafarnaüm. 2 I hi havia allí  aleshores molt mal, i a punt de morir, un  
Lc 14,9  “Cedeix lo puesto a aquest”, i  aleshores tingues tu, avergonyit, que  
Lc 20,13  i el tragueren fora. 13 Digué  aleshores l’amo de la vinya: “Què faré?  
Lc 24,25  no el trobaren. 25 I ell los digué  aleshores: –Oh necis i tardos de cor per a 
Jn 8,22 venir vosaltres. 22 Los jueus deien  aleshores: –¿Voldrà tal vegada matar-se  
Jn 11,14  somni natural. 14 Jesús los digué  aleshores clarament: –Làssaro és mort. 15  
Ac 10,48  en lo nom del Senyor Jesucrist. I  aleshores li suplicaren que es quedàs ab  
Ac 15,12  nosaltres així com ells. 12 Callà  aleshores tota la multitud i escoltaven a  
1Co 15,54  s’haja vestit d’immortalitat,  aleshores se complirà la paraula que està  
Mt 3,15  nos convé complir tota justícia.  Aleshores lo deixà. 16 I després que Jesús 
Mt 4,11  ton Déu, i a ell sol serviràs.” 11  Aleshores lo diable lo deixà. I veus aquí  
Mt 11,20  fou justificada per sos fills. 20  Aleshores començà a reprendre a les  
Mt 12,14  i quedà sana com l’altra. 14  Aleshores, eixint d’allí los fariseus,  
Mt 12,29  si primer no ha lligat al valent?  Aleshores saquejarà sa casa. 30 Aquell que 
Mt 12,45  escombrada i alhajada. 45  Aleshores va i pren ab ell altres set  
Mt 15,28  cauen de la taula de sos amos. 28  Aleshores Jesús, responent, li digué:  
Mt 16,12  dels fariseus i dels saduceus”? 12  Aleshores entengueren que no havia dit que 
Mt 16,20  serà també deslligat en lo cel. 20  Aleshores manà a sos deixebles que no  
Mt 17,13  ells patir al Fill de l’home. 13  Aleshores comprengueren los deixebles que  
Mt 22,15  los cridats i pocs los elegits. 15  Aleshores los fariseus se n’anaren i  
Mt 25,34  i los cabrits a l’esquerra. 34  Aleshores dirà lo rei als que estan a sa  
Mt 25,45  la presó, i no us havem servit? 45  »–Aleshores los respondrà ell dient: »–En  
Mt 26,36  deixebles digueren lo mateix. 36  Aleshores se n’anà Jesús ab ells a una  
Mt 26,67  digueren: –És reo de mort. 67  Aleshores li escopiren a la cara i el  
Mt 27,27  per a què fos crucificat. 27  Aleshores los soldats del president,  
Mc 7,29  de les engrunes dels fills. 29  Aleshores li digué: –Per això que tu has  
Mc 8,29  i altres, com un dels profetes. 29  Aleshores los digué: –I vosaltres, què  
Mc 9,25 ell i no éntries mai més en ell. 25  Aleshores, donant grans alarits i  
Mc 14,46  –Salve, mestre. I el besà. 46  Aleshores ells li posaren les mans sobre i 
Lc 9,49  vosaltres, aqueix és lo major. 49  Aleshores Joan, prenent la paraula, digué: 
Lc 17,5  “Me n’arrepentesc”, perdona’l. 5  Aleshores los apòstols digueren al Senyor: 
Lc 23,30  i los pits que no alletaren.” 30  Aleshores començaran a dir a les  
Mc 15,21  anomenat Simó Cirineu, pare d’ Alexandre i de Ruf, que venia d’una  
Ac 19,33 s’havien aplegat. 33 I tragueren a  Alexandre d’entre la turba, empenyant-  
Ac 19,33  -lo en avant los jueus. I  Alexandre, fent senyal ab la mà de que  
1Tm 1,20  fe. 20 D’est número són Himeneu i  Alexandri, que he entregat a Satanàs per a 
2Tm 4,14  en particular los pergamins. 14  Alexandri, lo calderer, me féu molt mal:  
Ac 18,24  un jueu anomenat Apolo, natural d’ Alexandria, home eloqüent i molt docte en  
Ac 27,6  trobant lo centurió un barco d’ Alexandria que anava a Itàlia, nos  
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Ac 28,11  tres mesos entràrem en un barco d’ Alexandria que havia passat l’hivern en  
Ac 6,9 llibertins, i dels cirineus, i dels  alexandrins, i dels que eren de Cilícia i  
Ac 4,6 dels sacerdots, i Caifàs, i Joan, i  Alexandro, i tots quants eren del llinatge 
Ap 1,8  terra. Així serà! Amén! 8 Jo só l’ alfa i l’omega, lo principi i el fi, diu  
Ap 21,6  6 I em digué: –Està fet. Jo só l’ alfa i l’omega, lo principi i lo fi. Jo  
Ap 22,13  u segons ses obres. 13 Jo só l’ alfa i l’omega, lo primer i lo darrer,  
Mt 10,3 Tomàs i Mateu, lo publicà; Jaume d’ Alfeu i Tadeu; 4 Simó Cananeu, i Judes  
Mc 2,14 14 I al passar vegé a Leví, fill d’ Alfeu, que estava sentat al banc dels  
Mc 3,18  i a Mateu, i a Tomàs, i a Jaume d’ Alfeu, i a Tadeu, i a Simó lo Cananeu, 19  
Lc 6,15  15 Mateu i Tomàs, Jaume d’ Alfeu i Simó, anomenat lo Zelador, 16 i  
Ac 1,13 i Tomàs, Bartomeu i Mateu, Jaume d’ Alfeu i Simó lo Zelós, i Judes germà de  
Mt 10,10  ni diners en vostres faixes. 10 Ni  alforja per lo camí, ni dos túniques, ni  
Mc 6,8 se’n portassen res per al camí, ni  alforja, ni pa, ni diners en lo cenyidor,  
Lc 9,3  res per al camí, ni bastó, ni  alforja, ni pa, ni diners; ni tingau dues  
Lc 10,4  llops. 4 No us emporteu bossa, ni  alforja, ni calçat, ni saludeu a ningú en  
Lc 22,35  –Quan vos envií sens bossa, i sens  alforja, i sens calçat, ¿vos faltà per  
Lc 22,36  bossa que la prenga, i així mateix  alforja; i qui no té espasa, venga sa  
Mt 5,39 dic: No resistiu al mal; ans bé, si  algú et ferís en la galta dreta, presenta  
Mt 16,24  digué Jesús a sos deixebles: –Si  algú me vol seguir, néguia’s a si mateix, 
Mt 21,3  -la i menau-me’ls. 3 I si  algú vos digués res, responeu-li que el  
Mt 22,24  –Mestre, Moisès digué: “Si morís  algú sens fill, desposi’s son germà ab sa 
Mt 24,23  aquells dies. 23 »Llavors, si  algú vos digués: “Mira, lo Cristo està  
Mc 4,23  no haja de fer-se pública. 23 Si  algú té orelles per a oir, oiga. 24 I els  
Mc 7,16  contaminen a l’home. 16 Si hi ha  algú que tinga orelles per a oir, oiga. 17 
Mc 9,34  cridà als Dotze i els digué: –Si  algú vol ser lo primer, serà el darrer de  
Mc 11,3  -lo i menau-me’l. 3 I si  algú vos digués: “Què feu?”, dieu-li que 
Mc 11,25  si teniu alguna cosa contra d’ algú, perdonau-lo, a fi de que vostre  
Mc 12,19  escrit que, si morís lo germà d’ algú i deixàs muller i no tingués fills,  
13,21  aquells dies. 21 »I llavors si  algú vos digués: “Mirau, aquí està el  
Lc 11,5  de mal. 5 I els digué també: –Si  algú de vosaltres tingués un amic, i anàs  
Lc 11,11  i al que truca, li obren. 11 I si  algú de vosaltres demanàs pa a son pare,  
Lc 14,26  i girant-se, los digué: 26 –Si  algú ve a mi i no avorreix a son pare i a  
Lc 16,30 replicà: »–No, pare Abraham; mes si  algú dels morts anàs a ells, s’  
Lc 19,8 als pobres. I si he defraudat res a  algú, li restituiré quatre vegades més. 9  
Lc 19,31  -lo i menau-me’l. 31 I si  algú vos preguntàs: “Per què el  
Lc 20,28 deixà escrit: “Si morís lo germà d’ algú tenint muller, i no deixàs fills, que 
Jn 4,33 se deien uns a altres: –Si li haurà  algú portat què menjar? 34 Jesús los  
Jn 6,46  del Pare, ve a mi. 46 No perquè  algú haja vist al Pare, sinó aquell que és 
Jn 7,37  en peu, i en alta veu deia: –Si  algú té set, vinga a mi i bega. 38 Lo qui  
Jn 8,52 los profetes, també, i tu dius: “Si  algú observa ma paraula no tastarà mai la  
Jn 9,9  9 I altres deien: –No és ell, sinó  algú que se li sembla. Emperò ell deia:  
Jn 11,57  havien ja donat l’ordre de que si  algú sabia a on era ell lo denunciàs per a 
Jn 12,26  per a la vida eterna. 26 Si  algú em serveix, seguesca’m, que allí a  
Jn 12,47  no permanesca en tenebres. 47 I si  algú ou mes paraules i no les observa, jo  
Jn 14,23  23 Jesús respongué i li digué: –Si  algú m’ama, guardarà mes paraules, i mon  
Ac 5,36 Teodas, jactant-se de que ell era  algú; i hi hagué com cosa de quatre-  
Ac 8,31 respongué: –¿I com puc, si no hi ha  algú que m’ho explíquia? I suplicà a  
Ac 13,41  obra que no creureu vosaltres si  algú vos la contàs.” 42 I quan los jueus  
Ac 19,38  l’acompanyen tenen queixes contra  algú, audiència pública hi ha i  
Ac 23,29  sa Llei, sens haver en ell delicte  algú que meresqués mort o presó. 30 I quan 
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1Co 3,12  posat, ço és, Jesucrist. 12 I si  algú sobre aquest fonament edifica or,  
1Co 3,17  de Déu habita en vosaltres? 17 Si  algú profana lo temple de Déu, Déu lo  
1Co 3,18  Ningú s’engànyia a si mateix. Si  algú de vosaltres se té per savi en aquest 
1Co 5,11  he escrit que no us acompanyeu si  algú apellidat germà és fornicari o avaro  
1Co 7,18  en totes les iglésies. 18 ¿És  algú cridat essent circumcidat? No es faça 
1Co 7,18  No es faça incircumcís. ¿És  algú cridat en la incircumcisió? Que no es 
1Co 8,2  emperò la caritat edifica. 2 I si  algú pensa saber alguna cosa, encara no  
1Co 8,3  manera li convé saber. 3 Emperò si  algú ama a Déu, aqueix tal és conegut de  
1Co 8,10  dèbils d’encepegar. 10 Perquè si  algú te vegés a tu, que tens ciència,  
1Co 10,27  i tot quant hi ha en ella». 27 Si  algú dels infiels vos convida i hi voleu  
1Co 10,28  raó de consciència. 28 Emperò si  algú vos digués: «Això ha estat sacrificat 
1Co 11,34  ’s los uns als altres. 34 I si  algú té fam, méngia en casa, a fi de que  
1Co 14,27 faci’s tot per a edificació. 27 Si  algú parla en llengua desconeguda, pàrlien 
1Co 14,37  o vingué a vosaltres sols? 37 Si  algú se té per profeta, o espiritual,  
1Co 15,35  per a confusió vostra. 35 Emperò  algú dirà: «Com ressuscitaran los morts, o 
1Co 16,22  de mi, Pau, ab ma pròpia mà. 22 Si  algú no ama a nostre Senyor Jesucrist, sia 
2Co 2,5  amor tan gran que us tinc. 5 I si  algú m’ha contristat, no m’ha contristat 
2Co 5,17 ja no el coneixem. 17 Per lo que si  algú està en Cristo, és ja una criatura  
2Co 10,7  les coses segons l’apariència? Si  algú està confiat que és de Cristo, pènsia 
2Co 12,17 m’he jo aprofitat de vosaltres per  algú d’aquells que us vaig enviar? 18 Ho  
Ga 1,9  ara ho tornam a dir també: Si  algú vos predica un altre evangeli  
Ga 6,3  la llei de Cristo. 3 Perquè si  algú se creu ser alguna cosa, no essent  
Fl 3,4  també confiança en la carn. Si  algú creu que té de què confiar en la  
Col 2,4  4 I això ho dic perquè no sia que  algú vos engànyia ab paraules sutils. 5  
Col 3,13  i perdonant-vos mútuament si  algú té queixa contra de l’altre; així  
2Te 3,14  no us canseu de fer bé. 14 I si  algú no obeís lo que ordenam per nostra  
1Tm 3,1  1 És una paraula verdadera: si  algú desitja l’ofici de bisbe, desitja un 
1Tm 5,8  sien irreprehensibles. 8 Emperò si  algú no té cuidado dels seus, i majorment  
1Tm 5,22  impòsies de lleuger les mans sobre  algú ni et faces participant dels pecats  
1Tm 6,3  i amonesta aquestes coses. 3 Si  algú ensenya d’altra manera, i no abraça  
2Tm 2,21 i els altres, per a deshonor. 21 Si  algú, doncs, se purificàs d’aquestes  
He 3,4 4 Perquè tota casa és edificada per  algú, emperò lo qui ha criat totes les  
He 4,1 paraula de Déu. 1 Temam, doncs, que  algú de vosaltres, havent-vos estat  
He 8,2 erigit per lo Senyor, i no per home  algú. 3 Perquè tot pontífice és constituït 
He 11,15  que cerquen pàtria. 15 I si  algú d’ells s’hagués recordat d’aquella 
Jm 1,5  cabals, sens faltar en res. 5 I si  algú de vosaltres té falta de sabiduria,  
Jm 1,23  a vosaltres mateixos. 23 Perquè si  algú és oïdor de la paraula i no la  
Jm 1,26 serà benaventurat en sa obra. 26 Si  algú, doncs, se té per religiós i no  
Jm 2,16 l’aliment quotidià 16 i els digués  algú de vosaltres: «Anau en pau, escalfau  
Jm 2,18  morta, essent sola. 18 Emperò dirà  algú: «Tu tens la fe i jo tinc les obres.  
Jm 5,13  no caure en condemnació. 13 ¿Hi ha  algú trist entre vosaltres? Faça oració.  
Jm 5,14  Càntia salms. 14 ¿Està malalt  algú entre vosaltres? Crídia als ancians  
Jm 5,19 donà son fruit. 19 Germans meus, si  algú de vosaltres se desviàs de la veritat 
Jm 5,19  se desviàs de la veritat i  algú lo convertís, 20 sàpia que lo qui  
1Pe 2,19  19 Puix és digne de gràcia, si  algú per respecte a Déu sofreix molèsties, 
1Pe 4,11  que és de moltes maneres. 11 Si  algú parla, pàrlia com los oracles de Déu; 
1Pe 4,11  pàrlia com los oracles de Déu; si  algú ministra, minístria conforme a la  
1Jn 2,1  açò per a què no pequeu. Emperò si  algú pecàs, tenim per advocat, junt ab lo  
1Jn 2,15  les coses que hi ha en lo món. Si  algú ama lo món, la caritat del Pare no  
1Jn 4,20  perquè Déu nos amà primer. 20 Si  algú digués: «Jo amo a Déu», i avorrís a  
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1Jn 5,16  que li havem suplicat. 16 Si  algú sap que son germà comet un pecat que  
2Jn 10  aqueix té al Pare i al Fill. 10 Si  algú ve a nosaltres i no fa professió d’  
Ap 3,20  aquí, estic a la porta i truco; si  algú oigués ma veu i m’obrís la porta,  
Ap 11,5  davant del Déu de la terra. 5 I si  algú volgués danyar-los, eixirà foc de  
Ap 11,5 d’ells i tragarà sos enemics; i si  algú volgués fer-los dany, és precís que 
Ap 13,9 mort des del principi del món. 9 Si  algú té orella, òiguia. 10 «Lo qui  
Ap 14,9  àngel, dient en alta veu: –Si  algú adoràs la bèstia i sa imatge, i  
Ap 22,18  profecia d’aquest llibre que, si  algú anyadís a elles alguna cosa, Déu  
Ap 22,19  escrites en aquest llibre. 19 I si  algú detragués res de les paraules del  
Lc 8,46  m’ha tocat?” 46 I Jesús digué:  –Algú m’ha tocat, puix jo he conegut que  
Mt 12,43  »Quan l’esperit impur ha eixit d’ algun home, va divagant per llocs deserts  
Mt 16,1  lo. I li demanaren que els mostràs  algun senyal del cel. 2 I ell, responent,  
Mt 26,5  festa, no sia el cas que succeesca  algun alborot en lo poble. 6 I estant  
Mt 26,59  ancians i tot lo Consell buscaven  algun testimoni fals contra Jesús per a  
Mc 3,10  manera que tots los que patien d’ algun mal s’abalaçaven a ell per a tocar  
Mc 4,17  en si, i així no dura sinó per  algun temps, i després, quan s’alça  
Mc 4,19  la paraula, i no dóna fruit  algun. 20 I els sembrats en bona terra són 
Mc 6,5  5 I no podia allí fer miracle  algun; solament curà alguns pocs malalts  
Mc 11,16  permetia que ningú transportàs vas  algun per lo temple. 17 I els ensenyava  
Mc 14,2  de festa, no fos cas que es mogués  algun motí en lo poble. 3 I estant Jesús  
Mc 14,55 sacerdots i tot lo Consell cercaven  algun testimoni contra de Jesús per a fer  
Lc 1,7  del Senyor. 7 I no tenien fill  algun, perquè Elisabet era estèril i los  
Lc 4,13  se retirà lo diable d’ell per  algun temps. 14 I per virtut de l’Esperit 
Lc 4,35  isqué d’ell, i no li féu dany  algun. 36 I quedaren tots plens d’espant, 
Lc 8,13  no posa en ells arrel, puix per  algun temps creuen, mes en temps de la  
Lc 8,27  dels dimonis, i no portava vestit  algun, ni habitava en casa, sinó dintre  
Lc 9,19 Elies, i altres, que ha ressuscitat  algun dels antics profetes. 20 –I  
Lc 10,6  casa.” 6 I si hi hagués allí  algun fill de la pau, descansarà vostra  
Lc 11,16  per a tentar-lo, li demanaven  algun senyal del cel. 17 Mes Jesús,  
Lc 16,31  Moisès ni als Profetes, encara que  algun dels morts ressuscítia, tampoc  
Lc 23,8  d’ell, i esperava veure-li fer  algun miracle. 9 Li féu, doncs, moltes  
Lc 24,37  i espantats, pensaven que veien  algun esperit. 38 I els digué: –Per què  
Jn 5,35  i iŀluminava. I vosaltres per  algun temps volguéreu alegrar-vos en sa  
Jn 7,46 ministres respongueren: –Jamai home  algun ha parlat com aquest home. 47 I els  
Jn 7,48  haveu quedat seduïts? 48 Acàs  algun dels prínceps o dels fariseus ha  
Jn 7,52  i mira com no ix profeta  algun de Galilea. 53 En seguida se retirà  
Jn 10,13  és assalariat, i no té interès  algun en les ovelles. 14 »Jo só lo bon  
Jn 10,41  ell dient: –Joan no ha fet miracle  algun, 42 mes totes quantes coses Joan  
Jn 19,11 Jesús respongué: –No tindries poder  algun sobre mi si no et fos donat de l’  
Ac 8,34  això lo profeta, de si mateix o d’ algun altre? 35 Llavors Felip, obrint sa  
Ac 11,29 sa possibilitat, resolgueren enviar  algun socorro als germans que habitaven en 
Ac 15,33  d’haver-se detingut allí per  algun temps, los germans los despediren en 
Ac 18,23  a Antioquia. 23 I havent estat  algun temps allí, partí i recorregué per  
Ac 19,22  i Erasto, ell se mantingué per  algun temps en Àsia. 23 I en aquell temps  
Ac 25,5  entre vosaltres ab mi, i si hi ha  algun delicte en aquest home que l’  
Ac 25,11  sabeu molt bé. 11 I si els he fet  algun agravi o cosa digna de mort, no  
Ac 27,29 quinze. 29 I tement que donassen en  algun escoll, tiraren quatre àncores des  
Ac 28,5  l’escurçó al foc, i no sentí mal  algun. 6 Mes ells creien que s’aniria  
Ac 28,6  vegeren que no li sobrevenia mal  algun, mudant de parer, deien que ell era  
Rm 1,10 sempre en mes oracions, si al fi en  algun temps me serà concedit, per la  
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Rm 1,11  veure-us a fi de comunicar-vos  algun do espiritual, perquè siau  
Rm 1,13  impedit fins ara), per a lograr  algun fruit també entre vosaltres, així  
Rm 3,9  9 Doncs, què?, ¿tenim nosaltres  algun ventatge sobre d’ells? De ninguna  
Rm 7,9 era mort. 9 I jo vivia sens Llei en  algun temps; emperò quan sobrevingué lo  
Rm 9,11  nats, no havent fet bé ni mal  algun, per a què fos complert lo designe  
Rm 11,30  30 Perquè així com vosaltres en  algun temps no creguéreu a Déu, i ara  
Rm 13,9  no cobdiciaràs»; i si hi ha  algun altre manament, està sumàriament  
Rm 15,15  Ab tot, germans, vos he escrit ab  algun més atreviment per a fer-vos  
Rm 15,24  fins allà després d’haver gosat  algun tant de vostra companyia. 25 Mes ara 
1Co 7,5  l’un a l’altre, si no és per  algun temps i de comú consentiment, per a  
1Co 7,12  demés los dic jo, no lo Senyor: si  algun germà té una infiel per muller i  
1Co 7,36  al Senyor sens destorb. 36 Mes si  algun home pensa que és una cosa  
1Co 9,12  sofrim tot per a no posar destorb  algun a l’evangeli de Cristo. 13 ¿No  
1Co 11,16  per a cobrir-se. 16 Emperò si  algun home apareix contenciós, nosaltres  
1Co 16,7  de pas, ans bé espero detenir-me  algun temps ab vosaltres, si el Senyor ho  
2Co 7,5  nostra carn no tingué repòs  algun, ans bé sofrírem moltes  
2Co 10,8  8 Perquè encara que jo em gloriàs  algun tant més del poder que el Senyor nos 
2Co 10,12 ab si mateixos, no tenen enteniment  algun. 13 Nosaltres, doncs, no ens gloriam 
2Co 13,7  7 I pregam a Déu que no façau mal  algun, no perquè nosaltres aparescam  
Ga 6,1 la creu de Jesucrist. 1 Germans, si  algun home fos sorprès en alguna falta,  
Ef 5,8  participació ab ells. 8 Perquè en  algun temps éreu tenebres, emperò ara sou  
Fl 2,1  ha alguna consolació en Cristo, si  algun refrigeri de caritat, si alguna  
Col 1,21  ha en lo cel. 21 I vosaltres, que  algun temps vos havíeu estranyat de Déu i  
Col 3,7 les quals caminàreu també vosaltres  algun temps quan vivíeu en elles. 8 Emperò 
1Tm 5,16  per a seguir a Satanàs. 16 Si  algun dels fiels té viudes, mantingui-  
2Tm 2,25  que resisteixen la veritat, per si  algun dia los dóna Déu arrepentiment per a 
Tt 3,3  3 Perquè nosaltres mateixos també  algun temps fórem necis, incrèduls,  
Flm 15  tal vegada no s’apartà de tu per  algun temps, sinó per a què el recobrasses 
Flm 18  com a mi mateix. 18 I si t’ha fet  algun dany o te deu alguna cosa, posa-ho 
He 3,12  no sia que hi haja entre vosaltres  algun cor mal d’incredulitat, apartant- 
Jm 2,2  si entràs en vostra congregació  algun baró, portant anell d’or, ab  
Ap 7,16  el sol caurà sobre ells, ni calor  algun, 17 perquè l’Anyell, que està enmig 
Mt 13,28 que hi ha sisanya? 28 »I los digué:  »–Algun enemic ha fet això. »I los criats  
Mt 4,6  què no encepèguia ton peu en pedra  alguna.” 7 Jesús li digué: –També està  
Mt 5,23  allí te recordes que ton germà té  alguna cosa contra de tu, 24 deixa allí lo 
Mt 18,19  sobre la terra per demanar  alguna cosa, sia la que es vulla, se’ls  
Mt 20,20 fills, adorant-lo i demanant-li  alguna cosa. 21 Ell li digué: –Què vols?  
Mt 27,14  tu? 14 I no li respongué a paraula  alguna, de modo que el president se  
Mc 4,12  no sia que es convertesquen  alguna vegada i se’ls perdónien sos  
Mc 5,43  ho sabés, i digué que li donassen  alguna cosa de menjar. 6,Tit Capítol VI  
Mc 9,21  a destruir-lo. Emperò si podeu  alguna cosa, ajudau-nos, tenint  
Mc 11,13 allí per si acàs hi trobava en ella  alguna cosa. I quan hi arribà no hi trobà  
Mc 11,25  I quan vos poseu a orar, si teniu  alguna cosa contra d’algú, perdonau-lo, 
Mc 12,13  per a què lo sorprenguessen en  alguna paraula. 14 Quan ells arribaren, li 
Mc 13,15  ni éntria dins per a prendre cosa  alguna de sa casa; 16 i el qui estiga en  
Mc 16,18  agafaran serpents; i si beguessen  alguna cosa mortífera, no els danyarà;  
Lc 1,22  i comprengueren que havia tingut  alguna visió en lo temple. I ell los ho  
Lc 1,53  fam i despedí als rics sense cosa  alguna. 54 »Havent-se recordat de sa  
Lc 4,11  què ton peu no ensopèguia en pedra  alguna.” 12 I responent Jesús, li digué:  
Lc 9,36  aquells dies a ningú digueren cosa  alguna de lo que havien vist. 37 I succeí  
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Lc 11,36  fos resplendent, sens tenir part  alguna tenebrosa, tot ell serà lluminós, i 
Lc 11,54  i procurant collir de sa boca  alguna cosa per a poder-lo acusar.  
Lc 20,20  homes de bé per a sorprendre’l en  alguna expressió i entregar-lo a la  
Lc 22,35 sens calçat, ¿vos faltà per ventura  alguna cosa? 36 I ells respongueren: –No,  
Lc 24,41  admiració, los digué: –¿Teniu aquí  alguna cosa per a menjar? 42 I ells li  
Jn 1,22  digueren–, a fi de que pugam donar  alguna resposta als que ens han enviat.  
Jn 1,46  li digué: –¿Per ventura pot eixir  alguna cosa bona de Nazaret? Felip li  
Jn 5,14  més, no sia que et succeesca  alguna cosa pitjor. 15 Aquest home se n’  
Jn 5,19  que el Fill no pot fer per si cosa  alguna, sinó lo que veu fer al Pare;  
Jn 5,22  22 I ni el Pare judica a persona  alguna, sinó que ha comès tot judici al  
Jn 5,30 30 »Jo de mi mateix no puc fer cosa  alguna. Judico segons oic, i mon judici és 
Jn 13,29  per a la festa», o que donàs  alguna cosa als pobres. 30 Ell, luego que  
Jn 14,14  en lo Fill. 14 Si demanau  alguna cosa en mon nom, la faré. 15 »Si m’ 
Jn 15,25 sa Llei: “M’han avorrit sens causa  alguna.” 26 »Emperò quan vinga lo  
Jn 16,23  en aquell dia no em demanareu cosa  alguna. »En veritat, en veritat vos dic  
Jn 18,38  digué: –Jo no trobo en ell causa  alguna. 39 Emperò, com és la costum entre  
Jn 19,4 reconegau que no trobo en ell causa  alguna. 5 Isqué Jesús, doncs, portant la  
Jn 19,6 -lo, que jo no trobo en ell causa  alguna. 7 Respongueren-li los jueus:  
Ac 3,5  ab atenció, esperant rebre d’ells  alguna cosa. 6 I Pere digué: –No tinc or  
Ac 7,5 ara habitau. 5 I no li donà heretat  alguna en ella, ni l’espai d’un peu.  
Ac 10,14  Senyor, perquè mai he menjat cosa  alguna comuna ni impura. 15 I altra vegada 
Ac 13,15  –Barons germans, si teniu que dir  alguna paraula d’exhortació al poble,  
Ac 17,25 mans d’homes, com si necessitàs d’ alguna cosa, puix que ell mateix dóna a  
Ac 19,39  los uns als altres. 39 I si teniu  alguna pretensió sobre altres negocis, se  
Ac 19,40  d’avui, no havent-hi causa  alguna per la qual pugam donar raó d’  
Ac 21,37 al tribú: –¿Me serà permès dir-te  alguna cosa? I ell respongué: –Saps grec?  
Ac 23,18 jove, perquè té que comunicar-vos  alguna cosa. 19 I prenent-lo lo tribú  
Ac 23,20  com que volen inquirir d’ell  alguna cosa ab més certesa. 21 Emperò vós  
Ac 24,19  de vós i acusar-me si tenien  alguna cosa contra de mi. 20 Altrament,  
Ac 24,20 aquestos mateixos si trobaren en mi  alguna maldat quan jo compareguí davant  
Ac 25,26  tenir després de l’interrogatori  alguna cosa que escriure. 27 Puix me  
Ac 27,27  sospitaren que tenien a la vista  alguna terra. 28 I tirant la sonda  
Ac 27,33  Pau suplicava a tots que menjassen  alguna cosa dient: –Catorze dies fa que  
Ac 28,19  no ab lo fi d’acusar de cosa  alguna als de ma nació. 20 Per això,  
Rm 8,33  les coses? 33 Qui farà acusació  alguna contra els elegits de Déu? Déu és  
Rm 11,14  honraré mon ministeri 14 per si d’ alguna manera puc moure a gelosia als de  
Rm 11,17  ho són també les branques. 17 I si  alguna de les branques és trencada, i  
1Co 8,2  edifica. 2 I si algú pensa saber  alguna cosa, encara no coneix de quina  
1Co 10,19  19 Què, doncs? ¿Dic que l’ídol és  alguna cosa, o que lo que ha estat  
1Co 10,19  ha estat sacrificat als ídols és  alguna cosa? 20 Ans bé dic que les coses  
1Co 14,30  que estiga sentat li fos revelada  alguna cosa, càllia lo primer. 31 Puix  
1Co 14,35  I si elles volen instruir-se en  alguna cosa, que ho pregúntien a sos  
2Co 2,10  10 Aquell a qui vosaltres perdonau  alguna cosa, també jo li perdono; puix jo  
2Co 2,10  perdono; puix jo si li he perdonat  alguna cosa, per amor de vosaltres ho he  
2Co 7,14  de tots vosaltres. 14 I si en  alguna cosa m’he gloriat ab ell de  
2Co 11,7  7 ¿O per ventura he comès jo  alguna ofensa, humiliant-me jo mateix  
2Co 11,30 jo? 30 Si és precís gloriar-se d’ alguna cosa, me gloriaré en les coses que  
Ga 2,2  a aquells que pareixien ser d’ alguna reputació, per temor de que jo no  
Ga 2,6  6 Mes d’aquells que semblaven ser  alguna cosa (ni importa res lo que hagen  
Ga 2,6  aquells que semblaven ser  alguna cosa, res me comunicaren. 7 Ans bé  
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Ga 5,4  la Llei!, Cristo ja no té virtut  alguna en vosaltres: haveu caigut de la  
Ga 6,1  si algun home fos sorprès en  alguna falta, vosaltres, que sou  
Ga 6,3  3 Perquè si algú se creu ser  alguna cosa, no essent res, ell mateix s’ 
Fl 2,1 Epafrodito. 1 Per lo tant, si hi ha  alguna consolació en Cristo, si algun  
Fl 2,1  si algun refrigeri de caritat, si  alguna comunicació d’Esperit, si algunes  
Fl 3,11  conforme a sa mort; 11 per si d’ alguna manera puc arribar a la resurrecció 
Fl 3,12 seguesc ma carrera, per veure si d’ alguna manera puc alcançar allò per a lo  
Fl 3,15  d’un mateix sentiment; i si en  alguna cosa pensau d’altra manera, Déu  
Fl 4,6  prop. 6 No tingau afany per cosa  alguna; ans bé en totes les coses, ab  
Fl 4,8  lo que és de bona fama, si hi ha  alguna virtut, si hi ha alguna alabança,  
Fl 4,8  si hi ha alguna virtut, si hi ha  alguna alabança, pensau en estes coses. 9  
Col 2,23 la negligència del cos, no en honra  alguna, per a sacietat de la carn. 3,Tit  
1Te 1,8  no tenim necessitat de dir cosa  alguna. 9 Perquè ells mateixos publiquen  
2Te 2,3 us deixeu seduir de ningú en manera  alguna, perquè tal dia no serà sens que  
1Tm 1,10 i els que juren en fals, i si hi ha  alguna altra cosa que és contrària a la  
1Tm 5,4  són verdaderament viudes. 4 I si  alguna viuda tingués fills o néts, aprenga 
Flm 18  I si t’ha fet algun dany o te deu  alguna cosa, posa-ho en mon compte. 19  
He 4,13  del cor. 13 I no hi ha criatura  alguna invisible a sa vista, i totes les  
He 8,3 és necessari que aquest tinga també  alguna cosa que oferir. 4 Puix si ell  
He 10,28  testimonis, mor sens misericòrdia  alguna. 29 ¿Puix de quant majors turments  
He 11,40  la promesa; 40 havent Déu disposat  alguna cosa millor per a nosaltres a fi de 
He 12,15 la gràcia de Déu, no sia que brótia  alguna arrel d’amargura, vos incomòdia i  
Jm 1,7  pènsia aquell home que rebrà cosa  alguna del Senyor. 8 Lo baró d’ànimo  
1Pe 3,14  abraçau lo bé? 14 I també si patiu  alguna cosa per amor de la justícia, sou  
1Pe 4,12 provar-vos, com si us acontesqués  alguna cosa estranya; 13 ans bé alegrau- 
Ap 9,4  a l’herba de la terra, ni a cosa  alguna verda, ni a ningun arbre, sinó  
Ap 22,18 llibre que, si algú anyadís a elles  alguna cosa, Déu posarà sobre ell les  
Mt 13,4  4 I quan sembrava, caigueren  algunes llavors prop del camí, i vingueren 
Lc 8,2  ell los dotze apòstols, 2 i també  algunes dones a qui ell havia curat dels  
Lc 24,22  estes coses. 22 És veritat que  algunes dones de les que estaven ab  
Jn 20,Tit  Capítol XX Resurrecció de Jesús, i  algunes de ses aparicions. 1 I el primer  
Ac 13,50  50 Emperò los jueus instigaren a  algunes dones devotes i iŀlustres i als  
Ac 25,19  19 Solament tenien contra ell  algunes qüestions sobre la seva  
Fl 2,1  alguna comunicació d’Esperit, si  algunes entranyes de compassió, 2 feu  
1Tm 5,15 maledicència a l’enemic. 15 Perquè  algunes s’han ja pervertit per a seguir a 
2Pe 3,16  elles d’això; en les quals hi ha  algunes coses difícils d’entendre, les  
1Jn 1,5  és llum i no hi ha en ell tenebres  algunes. 6 Si diguéssem que tenim comunió  
Ap 2,14  habita. 14 »Emperò tinc contra tu  algunes coses, perquè tens allí als que  
Ap 2,20  a les primeres. 20 »Però tinc  algunes coses contra tu, perquè tu permets 
Mt 9,3 són perdonats tos pecats. 3 I luego  alguns dels escribes deien entre si:  
Mt 12,38  38 Llavors li respongueren  alguns escribes i fariseus dient: –Mestre, 
Mt 15,Tit gran multitud de gent ab set pans i  alguns peixos. 1 Llavors s’acercaren a  
Mt 15,1  1 Llavors s’acercaren a ell  alguns escribes i fariseus de Jerusalem,  
Mt 16,28  que dels que estan aquí n’hi ha  alguns que no tastaran la mort fins que  
Mt 28,11  -se’n elles anat, veus aquí  alguns dels guardes vingueren a la ciutat  
Mt 28,17  lo vegeren, l’adoraren; emperò  alguns dubtaren. 18 I arribant Jesús los  
Mc 2,1  dels fariseus. 1 Al cap d’ alguns dies tornà a entrar en Cafarnaüm. 2 
Mc 2,6 perdonats. 6 I estaven allí sentats  alguns dels escribes, pensant en son  
Mc 6,5  fer miracle algun; solament curà  alguns pocs malalts posant les mans sobre  
Mc 7,1 I s’acercaren a ell los fariseus i  alguns dels escribes, que havien vingut de 
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Mc 7,2  Jerusalem. 2 I quan vegeren menjar  alguns de sos deixebles ab les mans  
Mc 8,3  se defalliran en lo camí, perquè  alguns d’ells han vingut de lluny. 4 I  
Mc 8,7  entre la gent. 7 Tenien també  alguns peixets, i els beneí, i manà que  
Mc 8,28  dient: –Joan lo Baptista;  alguns, Elies; i altres, com un dels  
Mc 8,39 deia: –En veritat vos dic que hi ha  alguns dels que estan aquí que no tastaran 
Mc 11,5  dos camins, i el desfermaren. 5 I  alguns dels que estaven allí los deien:  
Mc 12,13  lo, se n’anaren. 13 I li enviaren  alguns dels fariseus i dels herodians per  
Mc 14,4  lo bàlsam sobre son cap. 4 I  alguns dels que estaven allí s’indignaren 
Mc 14,65  ells a que era reo de mort. 65 I  alguns començaren a escopir-li, i a  
Mc 15,35  per què m’haveu desemparat?» 35 I  alguns dels que estaven presents, quan l’ 
Lc 5,17  hi havia allí també sentats  alguns fariseus i doctors de la Llei, que  
Lc 6,2  les mans, se les menjaven. 2 I  alguns dels fariseus los deien: –Per què  
Lc 7,3  oït parlar de Jesús, li envià  alguns ancians dels jueus, suplicant-li  
Lc 9,7  Jesús, i estava suspès per lo que  alguns deien: 8 que Joan havia ressuscitat 
Lc 9,27  jo us dic en veritat que hi ha  alguns aquí que no gustaran la mort fins  
Lc 11,15 i la gent se meravellava. 15 Emperò  alguns d’ells deien: –Per virtut de  
Lc 13,31  aquell mateix dia se li acercaren  alguns del fariseus i li digueren: –Eixiu  
Lc 18,15  exaltat. 15 I li portaven també  alguns infants per a què els tocàs. I  
Lc 19,39  cel i glòria en les altures! 39 I  alguns dels fariseus que estaven entre la  
Lc 20,27  callaren. 27 S’acercaren després  alguns dels saduceus, que neguen la  
Lc 20,39  ell tots són vius. 39 I responent  alguns dels escribes, li digueren:  
Lc 21,5  a sa subsistència. 5 I dient-li  alguns que el temple estava fabricat ab  
Lc 21,16  parents, i amics, i en faran morir  alguns de vosaltres. 17 I sereu avorrits  
Lc 24,24  los quals diuen que viu. 24 I  alguns dels nostres, havent anat també al  
Jn 6,64  són. 64 Mes entre vosaltres hi ha  alguns que no creuen. Puix Jesús sabia des 
Jn 7,25 bé judicau judici recte. 25 Llavors  alguns dels de Jerusalem deien: –No és  
Jn 7,41  és lo Cristo –deien altres. Emperò  alguns replicaven: –¿Per ventura lo Cristo 
Jn 7,44  dividit per causa d’ell. 44 I  alguns d’ells volien prendre’l, mes  
Jn 9,8  caritat? –Aqueix és –responien  alguns. 9 I altres deien: –No és ell, sinó 
Jn 9,16  i hi veig. 16 Per lo que deien  alguns dels fariseus: –Aquest home no és  
Jn 9,40 que hi veuen se quédien cegos. 40 I  alguns dels fariseus que estaven ab ell  
Jn 11,37  jueus: –Mirau com l’amava! 37 I  alguns d’ells digueren: –Aquest, doncs,  
Jn 11,46  fet, cregueren en ell. 46 Emperò  alguns d’ells se n’anaren a trobar als  
Jn 12,20 se’n va detràs d’ell. 20 Hi havia  alguns gentils dels que pujaren per adorar 
Jn 13,29  com Judes tenia la bossa, pensaven  alguns que Jesús li havia dit: «Compra lo  
Jn 16,17 perquè me’n vaig al Pare. 17 Doncs  alguns dels deixebles se deien los uns als 
Ac 6,9  i miracles en lo poble. 9 I  alguns de la sinagoga anomenada dels  
Ac 6,11  parlava. 11 Llavors subornaren a  alguns per a què diguessen que ells li  
Ac 9,19  recobrà les forces; i estigué  alguns dies ab los deixebles que estaven  
Ac 10,23  s’alçà i se n’anà ab ells; i  alguns dels germans l’acompanyaren des de 
Ac 10,48 li suplicaren que es quedàs ab ells  alguns dies. 11,Tit Capítol XI Pere,  
Ac 12,1  alçà la mà per a maltractar a  alguns de la Iglésia. 2 I matà ab espasa a 
Ac 14,18  a ells. 18 Emperò sobrevingueren  alguns jueus d’Antioquia i d’Iconi que  
Ac 15,1 i Bernabé se separen. 1 I vingueren  alguns de la Judea que ensenyaven als  
Ac 15,2  i se resolgué que Pau i Bernabé i  alguns dels altres passassen a Jerusalem,  
Ac 15,5  obrat ab ells. 5 Mes s’alçaren  alguns de la secta dels fariseus que  
Ac 15,22  ancians ab tota la iglésia elegir  alguns barons d’entre ells i enviar-los 
Ac 15,24  salut. 24 Per quant havem oït que  alguns que han eixit de nosaltres,  
Ac 15,36  ab molts altres. 36 I al cap d’ alguns dies digué Pau a Bernabé: –Tornem a 
Ac 16,12 I en aquesta ciutat nos detinguérem  alguns dies conferenciant. 13 I en un dels 
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Ac 17,4  lo qual jo us anuncio.» 4 I  alguns d’ells cregueren i se juntaren ab  
Ac 17,5  moguts d’enveja, i prenent ab si  alguns homes dolents de la plebe, i  
Ac 17,6  portaren ab violència a Jason i  alguns dels germans davant dels magistrats 
Ac 17,18  que se li presentaven davant. 18 I  alguns filosops epicurians i estoics  
Ac 17,28  movem i som”, com digueren també  alguns de vostres poetes: “Perquè  
Ac 17,34  del mig d’ells. 34 No obstant,  alguns se li juntaren i cregueren, entre  
Ac 17,34  dona anomenada Damaris, i ab ells  alguns altres. 18,Tit Capítol XVIII Fruit  
Ac 19,1 altes, vingué a Èfeso i, encontrant  alguns deixebles, 2 los digué: –¿Rebéreu  
Ac 19,9  tocant al Regne de Déu. 9 Mes com  alguns d’ells s’endurissen de cor i no  
Ac 19,13  eixien los esperits malignes. 13 I  alguns jueus exorcistes que rodaven d’una 
Ac 19,31  no li permeteren. 31 I també  alguns dels principals de l’Àsia que eren 
Ac 21,10  10 I com nos detinguéssem allí  alguns dies, arribà de la Judea un profeta 
Ac 21,16  viatge, pujàrem a Jerusalem. 16 I  alguns dels deixebles vingueren també ab  
Ac 23,9  una gran clamor. I alçant-se  alguns dels fariseus, altercaven dient:  
Ac 23,12  12 I quan fou de dia se juntaren  alguns dels jueus i se conjuraren baix  
Ac 24,1 Ananies, príncep dels sacerdots, ab  alguns ancians i ab un orador anomenat  
Ac 24,24  a servir-lo. 24 I després d’ alguns dies vingué Fèlix ab Drusila, sa  
Ac 25,13  Aniràs al Cèsar. 13 I passats  alguns dies, lo rei Agripa i Berenice  
Ac 28,14  14 a on, després d’haver trobat  alguns germans, nos pregaren que ens  
Ac 28,24  des del matí fins a la tarda. 24 I  alguns creien les coses que se’ls deien i 
Rm 3,3  los oracles de Déu. 3 Puix què, si  alguns d’ells no cregueren, per ventura  
Rm 3,8  (segons som calumniats i asseguren  alguns que nosaltres diem) fem mal, a fi  
Rm 11,14 als de ma carn i fer que es sàlvien  alguns d’ells. 15 Perquè si la rejecció  
1Co 6,11  lo Regne de Déu. 11 I tals foren  alguns de vosaltres; emperò haveu estat  
1Co 8,5 un sol. 5 Perquè encara que hi haja  alguns que s’apellídien déus, ja en lo  
1Co 8,7 tots hi ha aqueix coneixement. Puix  alguns, fins ara, ab consciència de l’  
1Co 10,7  7 Ni us façau idòlatres com  alguns d’ells, segons està escrit: «Se  
1Co 10,8  per a jugar.» 8 Ni forniquem, com  alguns d’ells fornicaren i en un dia ne  
1Co 10,9 tres mil. 9 Ni tentem a Cristo, com  alguns d’ells lo tentaren, i foren  
1Co 10,10  les serpents. 10 Ni murmureu, com  alguns d’ells murmuraren, i foren morts  
1Co 12,28  de membre. 28 I així Déu té posats  alguns en la Iglésia, en primer lloc,  
1Co 15,6 la major part viuen vui dia, emperò  alguns han ja finat. 7 Després s’aparegué 
1Co 15,12  entre els morts, ¿com és que diuen  alguns d’entre vosaltres que no hi ha  
1Co 15,34  justament, i no pequeu; puix  alguns no tenen coneixement de Déu; ho dic 
2Co 3,1  mateixos, o tenim necessitat, com  alguns, de cartes de recomendació per a  
2Co 9,Tit  raons, en les que dóna l’Apòstol  alguns avisos sobre l’almoina i diu que  
2Co 10,2 valentia que se m’atribueix contra  alguns que judiquen de nosaltres, com si  
2Co 10,12 nos del número, o comparar-nos ab  alguns que s’alaben a si mateixos; emperò 
Ga 1,7 lo qual no és altre, sinó que hi ha  alguns que us perturben i volen trastornar 
Ga 2,12  12 Puix abans que vinguessen  alguns de part de Jaume, menjava ab los  
Fl 1,15  Déu sens temor. 15 És veritat que  alguns prediquen a Cristo per enveja, i  
2Te 3,11 havem oït que entre vosaltres hi ha  alguns inquiets que van desordenats, que  
1Tm 1,3  a fi de que amonestasses a  alguns que no ensenyassen altra doctrina,  
1Tm 1,6  6 De la qual, desviant-se  alguns, s’han entregat a parladuries  
1Tm 1,19 bona consciència, la qual per haver  alguns apartat de si, naufragaren respecte 
1Tm 4,Tit Capítol IV Li adverteix que vindran  alguns que ensenyaran diferents errors; l’ 
1Tm 4,1  en los darrers temps prevaricaran  alguns de la fe, donant oïdos a esperits  
1Tm 5,24  dolències. 24 Los pecats d’ alguns homes són notoris d’antemà anant  
1Tm 5,25  25 Així mateix les bones obres d’ alguns són manifestes d’antemà, i les que 
1Tm 6,10  avarícia, ab la codícia de la qual  alguns se desviaren de la fe i es  
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1Tm 6,21  21 la qual, professant-la  alguns, se desviaren de la fe. La gràcia  
2Tm 1,Tit  millor sa fe. Se condol d’ alguns de l’Àsia que l’abandonaren en  
2Tm 2,18  ja feta, i pervertiren la fe d’ alguns. 19 Emperò lo fonament de Déu se  
He 3,16  com en la provocació.» 16 Perquè  alguns, després que l’hagueren oïda, lo  
He 4,6  6 Veent, doncs, que resta que  alguns deuen entrar, i que aquells a qui  
He 10,25  congregació, com és costum d’ alguns, ans bé, alentant-nos, i tant més 
He 13,2  l’hospitalitat; puix per ella  alguns, sens saber-ho, hospedaren  
1Pe 3,1  a sos marits, a fi de que si  alguns no obeeixen la paraula, puguen  
2Pe 3,9  doncs, lo Senyor sa promesa, com  alguns pensen, sinó que espera ab  
Jud 22  eterna. 22 I teniu compassió d’ alguns, fent diferència. 23 I salvau a  
Ap 2,10  Vet aquí lo diable n’ha de ficar  alguns de vosaltres en la presó, per a què 
Ap 3,4  vindré a tu. 4 »Emperò tens encara  alguns noms en Sardis que no han  
Mt 27,47 meu, per què m’has desemparat?» 47  Alguns, doncs, dels que eren allí, quan  
Jn 12,Tit  de Jesucrist en Jerusalem.  Alguns gentils volen veure a Jesús.  
1Co 4,18  parts en totes les iglésies. 18  Alguns van tan engreïts, com si jo no  
Mt 12,44  la troba desocupada, escombrada i  alhajada. 45 Aleshores va i pren ab ell  
Lc 11,25 I quan torna, la troba escombrada i  alhajada. 26 Llavors va i pren ab ell  
Lc 22,12 12 I ell vos mostrarà una gran sala  alhajada; aparellau-la allí. 13 I havent 
Mc 3,27  en la casa del valent i robar ses  alhajes si primer no lliga al valent per a 
Lc 17,31  es tròbia en lo terrat i tinga ses  alhajes dintre de casa, no bàixia a  
Ac 3,25 sou los fills dels profetes i de l’ aliança que Déu féu ab nostres pares,  
Rm 9,4  dels fills, i la glòria, i l’ aliança, i la constitució de la Llei, i el 
Rm 11,27  de Jacob. 27 Puix aquesta és ma  aliança ab ells quan trauré sos pecats.»  
Ef 4,18 enteniment oscurit en les tenebres,  alienats de la vida de Déu per la  
Lc 15,Tit  confusió dels fariseus vanitosos i  aliento dels pecadors arrepentits. 1 I s’ 
Ap 4,7  el quart animal era semblant a una  àliga volant. 8 I els quatre animals, cada 
Ap 8,13  13 I vegí i oiguí la veu d’una  àliga que volava per mig del cel dient en  
Ap 12,14  donades a la dona dos ales de gran  àliga, per a què volàs al desert a son  
Mt 24,28 cadàver, allí se juntaran també les  àligues. 29 »I luego, després de la  
Lc 17,37  lo cos, allí se juntaran també les  àligues. 18,Tit Capítol XVIII Paràboles de 
Mt 6,25  ¿No val més la vida que l’ aliment, i lo cos més que el vestit? 26  
Mt 10,10  qui treballa és mereixedor de son  aliment. 11 I en qualsevol ciutat o vila  
Jn 4,34  menjar? 34 Jesús los digué: –Mon  aliment és fer la voluntat d’aquell que  
Ac 9,19  batejat. 19 I després que prengué  aliment, recobrà les forces; i estigué  
1Co 5,11  un home semblant, ni prendre-hi  aliment. 12 Puix, què en tinc de fer de  
Ef 4,16  juntura, per la qual subministra  aliment a proporció, segons l’obra eficaç 
He 5,12  que necessitau de llet, i no d’ aliment fort. 13 Perquè tot aquell que s’ 
He 5,14  quant és un infant. 14 Emperò l’ aliment fort pertany a aquells que són ja  
Jm 2,15  desnusos i destituïts de l’ aliment quotidià 16 i els digués algú de  
Mt 6,26  I vostre Pare celestial los  alimenta. ¿I no valeu vosaltres molt més  
Lc 12,24  ni graner; i ab tot, Déu los  alimenta. Puix, ¿quant més valeu vosaltres 
1Co 9,7  ¿Qui apastura un ramat i no s’ alimenta de la llet del ramat? 8 ¿Per  
He 5,13  fort. 13 Perquè tot aquell que s’ alimenta de llet és incapaç de la paraula  
Ap 12,6 un lloc aparellat de Déu, per a ser  alimentada allí mil dos-cents i xixanta  
Ap 12,14 volàs al desert a son lloc, a on és  alimentada per un temps, i dos temps, i la 
Jn 4,32  I ell los respongué: –Jo tinc per  alimentar-me un menjar que vosaltres no  
1Co 13,3 que jo distribuís tots mos béns per  alimentar als pobres, i encara que  
1Tm 6,8  -nos-en res. 8 I tenint ab què  alimentar-nos i cobrir-nos, contentem  
1Co 3,2  com a infants en Cristo. 2 Vos he  alimentat ab llet, no ab vianda; perquè  
1Tm 5,10  los peus als sants, si acudí a l’ alivi dels atribolats, si ha practicat  
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Jm 5,15  salvarà al malalt, i el Senyor l’ aliviarà, i si estigués en pecats li seran 
2Co 8,13  vull dir que los altres estíguien  aliviats i vosaltres quedeu oprimits, sinó 
Mt 6,21 no els desenterren i roben. 21 Puix  allà a on és ton tresor, allí ton cor està 
Mt 18,20  Pare que està en lo cel. 20 Puix  allà a on se troben congregats dos o tres  
Mt 25,24  un home de caràcter dur, que segau  allà a on no haveu sembrat i que  
Mt 25,24  no haveu sembrat i que arreplegau  allà a on no haveu escampat. 25 I posseït  
Mt 25,26  i peresós, tu sabies que sego  allà a on no sembro i que arreplego allà a 
Mt 25,26 allà a on no sembro i que arreplego  allà a on no he espargit. 27 Doncs devies  
Mt 26,36  ’s aquí, mentres que jo vaig  allà a orar. 37 I prenent ab ell a Pere i  
Mc 3,32  mare i vostres germans vos demanen  allà fora. 33 I els respongué dient: –Qui  
Lc 4,42  i la gent lo buscava i anaren fins  allà a on ell estava, i lo detenien per a  
Lc 12,34  ni l’arna lo destrueix. 34 Perquè  allà a on és vostre tresor, allí estarà  
Lc 16,26  a vosaltres no poden, ni tampoc d’ allà a aquí. 27 »I digué lo ric: »–Doncs  
Jn 7,34  me buscareu i no em trobareu, i  allà a on jo só no hi podeu venir  
Jn 7,36  “Me cercareu i no em trobareu. I  allà a on só jo, vosaltres no hi podeu  
Jn 14,3  i us prendré ab mi, per a què  allà a on só jo estigueu també vosaltres.  
Jn 17,24  vós m’haveu donat estiguen ab mi  allà a on jo só, per a què vègien ma  
Jn 21,18  te cenyies a tu mateix i anaves  allà a on volies, mes quan te faces vell,  
Ac 7,43 les. Jo us transportaré, doncs, més  allà de Babilònia.” 44 »Lo tabernacle del  
Ac 18,15  i de nom, i de vostra Llei,  allà vos ho vejau vosaltres, que jo no  
Ac 20,16  Pau s’havia proposat navegar més  allà d’Èfeso per no detenir-se en l’  
Rm 15,24  passar, i que m’acompanyareu fins  allà després d’haver gosat algun tant de  
1Co 16,6  l’hivern, per a què m’acompanyeu  allà a on tinga d’anar. 7 Puix no us vull 
2Co 3,17  17 Perquè el Senyor és Esperit, i  allà a on està l’Esperit del Senyor, allí 
2Co 10,16 evangeli en los llocs que estan més  allà de vosaltres, no per a gloriar-nos  
Jm 3,4  ab un petit timó se giren  allà a on vol lo qui les governa. 5 Així  
Jm 3,16  sensual, diabòlica. 16 Puix  allà a on hi ha enveja i disputa, allí hi  
Jud 12  els vents fan córrer d’aquí per  allà, arbres de tardor, sens fruit, dos  
Mt 27,4  –Què ens importa a nosaltres?  Allà t’ho veuràs. 5 I llançant les  
Mt 27,24 innocent de la sang d’aquest just.  Allà vos ho vejau. 25 I responent tot lo  
Lc 16,29  turments. 29 »I Abraham li digué:  »–Allà tenen a Moisès i als Profetes, que  
Jn 8,21  i morireu en vostre pecat.  Allà a on jo vaig no podeu venir  
Jn 8,22  -se a si mateix i per això diu:  “Allà a on jo vaig no podeu venir  
Jn 13,33  i, així com jo diguí als jueus:  “Allà a on jo vaig no hi podeu venir  
Jn 13,36  a on anau vós? Jesús li respongué:  –Allà a on jo vaig, tu no pots seguir-me 
Lc 5,4 quan acabà de parlar, digué a Simó:  –Allarga’t més endins i tirau los filats  
Mt 14,31  –Senyor, salvau-me. 31 I luego,  allargant Jesús sa mà, l’agafà i li  
Ac 20,7 dia següent, conferenciava ab ells,  allargant la plàtica fins a mitjanit. 8 I  
Ac 27,30  bot al mar, ab lo pretext de voler  allargar les àncores de proa. 31 Digué Pau 
Lc 5,3  que era de Simó, li demanà que s’ allargàs un poc de terra. I estant sentat, 
Ga 4,24 promesa. 24 Les quals coses són una  aŀlegoria. Perquè aquestos són los dos  
Ap 19,1 de molta gent en lo cel, que deien:  –Aŀleluia!, salvació, i glòria, i honra, i 
Ap 19,3 d’ella. 3 I altra vegada digueren:  –Aŀleluia! I el fum d’ella pujà per los  
Ap 19,4  sobre el trono, i deien: –Amén!  Aŀleluia! 5 I isqué del trono una veu que  
Ap 19,6  una veu de grans trons que deien:  –Aŀleluia! Perquè regnà lo Senyor, nostre  
Lc 23,29  no concebiren, i los pits que no  alletaren.” 30 Aleshores començaran a dir  
Ac 27,38 -sis. 38 I quan estigueren saciats  alleugeraven lo barco, tirant lo blat al  
Mt 2,13 sa mare, i fuig a Egipte, i està’t  allí fins que jo t’ho diga, perquè ha de  
Mt 2,15  retirà a Egipte. 15 I permanesqué  allí fins a la mort d’Herodes, per a què  
Mt 2,22  d’Herodes, son pare, temé anar  allí; i avisat en somnis, se retirà a les  
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Mt 4,21  i el seguiren. 21 I prosseguint d’ allí en avant, vegé altres dos germans,  
Mt 5,23  a oferir lo teu do en l’altar, si  allí te recordes que ton germà té alguna  
Mt 5,24  alguna cosa contra de tu, 24 deixa  allí lo teu do davant de l’altar, i vés- 
Mt 5,26 En veritat te dic que no eixiràs d’ allí fins que hages pagat l’última malla. 
Mt 6,21  21 Puix allà a on és ton tresor,  allí ton cor està també. 22 »Llum de ton  
Mt 8,12  llançats a les tenebres exteriors:  allí seran los plors i lo cruixir de  
Mt 9,9  als homes. 9 I passant Jesús d’ allí vegé a un home anomenat Mateu, que  
Mt 9,27  terra. 27 I passant Jesús d’ allí, lo seguiren dos cegos, cridant i  
Mt 9,31 ho sàpia. 31 Emperò ells, eixint d’ allí, ho publicaren per tota aquella  
Mt 10,11  hi ha digne en ella i permaneixeu  allí fins que marxeu. 12 Quan entreu en  
Mt 11,1  a sos dotze deixebles, passà d’ allí a ensenyar i predicar en les ciutats  
Mt 12,9  del dissabte. 9 I havent passat d’ allí, vingué a la sinagoga d’ells. 10 I  
Mt 12,14  l’altra. 14 Aleshores, eixint d’ allí los fariseus, tingueren consell sobre 
Mt 12,15  coneixent-ho Jesús, se retirà d’ allí. I molts lo seguiren, i els curà a  
Mt 12,45  que ell, i entren dins i habiten  allí. I l’últim estat d’aquell home és  
Mt 13,48  la vora los pescadors i, assentats  allí, trien los bons i los posen en sos  
Mt 13,50 I els posaran en la fornal del foc:  allí seran los plors i el cruixir de  
Mt 13,53  aquestes paràboles, se n’anà d’ allí. 54 I vingué a sa pàtria i els  
Mt 13,58 sa pàtria i en sa casa. 58 I no féu  allí molts miracles per raó de la  
Mt 14,13 havent-ho oït Jesús, se retirà d’ allí en una barca a un lloc desert i  
Mt 14,23  lo vespre estava ell tot sol  allí. 24 I la barca, enmig del mar, era  
Mt 15,21  a l’home. 21 I eixint Jesús d’ allí, se retirà als confins de Tiro i de  
Mt 15,29  filla. 29 I havent Jesús eixit d’ allí, vingué cerca del mar de Galilea, i  
Mt 15,29 i pujant a una muntanya, s’assentà  allí. 30 I se li acercà gran multitud de  
Mt 17,19 esta muntanya: “Traslada’t d’aquí  allí”, i es trasladarà. I res vos serà  
Mt 18,20  congregats dos o tres en mon nom,  allí estic jo enmig d’ells. 21 Llavors  
Mt 19,2  gran multitud de gent. I los curà  allí. 3 I s’acercaren a ell los fariseus  
Mt 19,15  imposat les mans, se n’anà d’ allí. 16 I veus aquí vingué un i li digué: 
Mt 21,Tit  del temple als que estaven venent  allí. Maleeix una figuera. I confon als  
Mt 21,17 de la ciutat, a Betània, i se quedà  allí. 18 I l’endemà dematí, quan tornava  
Mt 21,33  rodejà d’una tanca, i cavant féu  allí un cup, i edificà una torre; i l’  
Mt 22,11 lo rei per a veure als hostes, vegé  allí un home que no anava vestit ab robes  
Mt 22,13  -lo a les tenebres exteriors;  allí seran los plors i el cruixir de  
Mt 24,28  part que es tròbia lo cadàver,  allí se juntaran també les àligues. 29 »I  
Mt 25,18  n’anà i cavà en terra, i escondí  allí lo diner de son senyor. 19 »Al cap de 
Mt 25,30  -lo a les tenebres exteriors:  allí seran los plors i el cruixir de  
Mt 26,71  sirventa i digué als que estaven  allí: –Aquest també era ab Jesús de  
Mt 26,73  dient: –No conec tal home. 73 I d’ allí a poc s’acercaren los que estaven  
Mt 26,73  a poc s’acercaren los que estaven  allí i digueren a Pere: –Certament tu  
Mt 27,47  47 Alguns, doncs, dels que eren  allí, quan oïren això deien: –A Elies,  
Mt 27,55  era Fill de Déu. 55 I hi havia  allí moltes dones observant des de lluny,  
Mt 27,61 i l’altra Maria estaven assentades  allí al davant del sepulcre. 62 I al dia  
Mt 28,7  va davant de vosaltres en Galilea:  allí lo veureu. Mirau, jo us ho he avisat. 
Mt 28,10  germans per a què vagen a Galilea:  allí em veuran. 11 I havent-se’n elles  
Mc 1,35  i se n’anà a un lloc desert, i  allí feia oració. 36 I Simó i los que eren 
Mc 1,38 ciutats veïnes per a predicar també  allí, puix per açò he vingut. 39 I  
Mc 2,6  te són perdonats. 6 I estaven  allí sentats alguns dels escribes, pensant 
Mc 3,1 novament en la sinagoga, i hi havia  allí un home que tenia seca una mà. 2 I l’ 
Mc 3,6  6 Mes los fariseus, eixint d’ allí, tingueren luego consell ab los  
Mc 6,1  molts malalts. 1 I havent eixit d’ allí, se n’anà a sa pàtria, i el seguien  
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Mc 6,5  i entre sos parents. 5 I no podia  allí fer miracle algun; solament curà  
Mc 6,10  -vos en ella fins que iscau d’ allí. 11 I tots los que no us rèbien ni  
Mc 6,11  ni vos escóltien, a l’eixir d’ allí sacudiu la pols de vostres peus en  
Mc 6,33  i els conegueren; i concorregueren  allí a peu de totes les ciutats i  
Mc 6,55  tan prest com oïren que estava  allí. 56 I en qualsevulla part que entràs, 
Mc 7,24 l’home impur. 24 I, alçant-se d’ allí, se n’anà als confins de Tiro i de  
Mc 9,29  i el dejuni. 29 I havent partit d’ allí, atravessaren la Galilea, i no volia  
Mc 10,1  al cego Bartimeu. 1 I partint d’ allí se n’anà als confins de la Judea, a  
Mc 11,5  5 I alguns dels que estaven  allí los deien: –Què feu? Per què  
Mc 11,13  una figuera que tenia fulles, anà  allí per si acàs hi trobava en ella alguna 
Mc 14,4  cap. 4 I alguns dels que estaven  allí s’indignaren dintre de si mateixos,  
Mc 14,15  gran amoblat i preparat. Aparellau  allí la pasqua per a nosaltres. 16 I  
Mc 14,70  I al cap de poc, los que estaven  allí deien a Pere: –Verdaderament tu ets  
Mc 15,40 lo Fill de Déu. 40 I hi havia també  allí unes dones mirant des de lluny, entre 
Mc 16,7  va davant de vosaltres en Galilea;  allí el veureu com ell vos digué. 8 I  
Lc 2,6  estava prenyada. 6 I trobant-se  allí, esdevingué que es compliren los dies 
Lc 4,31  Cafarnaüm, ciutat de la Galilea, i  allí los ensenyava en los dissabtes. 32 I  
Lc 5,17 dia, estant ell ensenyant, hi havia  allí també sentats alguns fariseus i  
Lc 6,6 la sinagoga i ensenyava. I hi havia  allí un home que tenia seca la mà dreta. 7 
Lc 6,12 a una muntanya a fer oració i passà  allí tota la nit orant a Déu. 13 I al ser  
Lc 7,2  entrà en Cafarnaüm. 2 I hi havia  allí aleshores molt mal, i a punt de  
Lc 7,49  tos pecats. 49 I los que estaven  allí menjant començaren a dir entre si:  
Lc 8,32 manàs anar a l’abisme. 32 I estava  allí pasturant en la muntanya una gran  
Lc 9,4  permaneixeu en ella i no iscau d’ allí. 5 I si no hi hagués qui us volgués  
Lc 10,6  en aquesta casa.” 6 I si hi hagués  allí algun fill de la pau, descansarà  
Lc 11,26  que ell, i entren dintre i habiten  allí. I lo darrer estat d’aquell home és  
Lc 12,18 mos graners i los faré més grans, i  allí recolliré tots mos fruits i mos béns. 
Lc 12,34  Perquè allà a on és vostre tresor,  allí estarà també lo vostre cor. 35 »Teniu 
Lc 12,59  presó. 59 Te dic que no eixiràs d’ allí fins haver pagat l’última malla.  
Lc 13,1 1 I en aquest mateix temps hi havia  allí uns que contaven noves a Jesús dels  
Lc 14,8  lo primer siti, no sia que hi haja  allí altre convidat de més consideració  
Lc 15,13 se n’anà lluny a un país estrany i  allí dissipà tots sos béns vivint  
Lc 17,21  “Veu’s-el aquí”, o “Veu’s-el  allí.” Puix, mirau, lo Regne de Déu està  
Lc 17,23  “Veu’s-el aquí” o “Veu’s-el  allí”: no hi vullau anar, ni els seguiu.  
Lc 17,37  part a on se tròbia lo cos,  allí se juntaran també les àligues. 18,Tit 
Lc 18,37  que Jesús Nazaret passava per  allí. 38 I se posà a cridar dient: –Jesús, 
Lc 19,4  -lo, puix havia de passar per  allí. 5 I arribat que fou Jesús a aquell  
Lc 19,12  a una terra distant, per a rebre  allí un regne i tornar-se’n després. 13 
Lc 19,24  24 »I digué als que estaven  allí: »–Preneu-li la mina i donau-la  
Lc 22,12  gran sala alhajada; aparellau-la  allí. 13 I havent-se’n anat, ho  
Lc 22,40  deixebles. 40 I quan hagué arribat  allí, los digué: –Orau a fi de que no  
Lc 23,33 lloc anomenat Calvari, crucificaren  allí a Jesús i als lladres, un a la dreta  
Lc 24,12  i, abaixant-se, vegé deixada  allí sola la mortalla, i se’n tornà  
Lc 24,18  que no sàpies lo que ha passat  allí aquestos dies? 19 Ell los digué:  
Jn 1,35  35 A l’endemà, Joan estava encara  allí ab dos de sos deixebles. 36 I mirant  
Jn 2,1  Obra vàrios miracles. 1 D’ allí a tres dies se feren unes bodes en  
Jn 2,6  quant ell vos diga. 6 I hi havia  allí sis grans gerres de pedra per a les  
Jn 3,22  anà ab sos deixebles a la Judea. I  allí s’estava ab ells i batejava. 23 I  
Jn 3,23  en Ennon, prop de Salim, perquè  allí hi havia molta aigua. I venien i eren 
Jn 4,6  Jacob a son fill Josep. 6 I estava  allí la font de Jacob. Jesús, doncs,  
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Jn 4,28  ella?” 28 La dona, emperò, deixant  allí son càntir, se’n tornà a la ciutat,  
Jn 4,40  li pregaren que es quedàs  allí; i s’hi detingué dos dies. 41 I n’  
Jn 4,43  43 Al cap de dos dies, isqué d’ allí i se n’anà a Galilea. 44 Perquè lo  
Jn 5,5  que fos son mal. 5 I hi havia  allí un home que feia trenta-vuit anys  
Jn 5,13  retirat de la turba que hi havia  allí. 14 Després Jesús trobà aquest home  
Jn 6,3  pujà a una muntanya i s’assentà  allí ab sos deixebles. 4 I estava ja cerca 
Jn 6,22 costat del mar vegé que no hi havia  allí més que una barca, i que Jesús no hi  
Jn 6,24  vist la turba que Jesús no estava  allí, ni tampoc sos deixebles, se’n  
Jn 10,40  estat Joan batejant, i permanesqué  allí. 41 I acudiren molts a ell dient:  
Jn 11,8  jueus volien apedregar-vos, anau  allí altra vegada? 9 Jesús respongué: –No  
Jn 11,15  m’alegro de no haver-me trobat  allí, a fi de que cregau. Emperò anem a  
Jn 11,31  va a la sepultura per a plorar  allí. 32 I havent arribat Maria al siti a  
Jn 11,54  desert, en la ciutat dita Efrem, i  allí permanesqué ab sos deixebles. 55 I  
Jn 12,9  de jueus sabé que Jesús estava  allí. I vingueren, no tant per Jesús,  
Jn 12,26  algú em serveix, seguesca’m, que  allí a on jo só, allí estarà també mon  
Jn 12,26  seguesca’m, que allí a on jo só,  allí estarà també mon sirvent; i al que em 
Jn 12,29  més. 29 La gent, doncs, que estava  allí i ho oigué deia que era un tro.  
Jn 18,22 dit això, un dels ministres que era  allí donà una bufetada a Jesús dient:  
Jn 19,26  a qui ell amava, lo qual estava  allí dret, digué a sa mare: –Dona, vet  
Jn 19,29  digué: –Tinc set. 29 I hi havia  allí un vas ple de vinagre, i ells, posant 
Jn 19,31  les cames i els traguessen d’ allí. 32 Vingueren, doncs, los soldats, i  
Jn 19,38  a Pilat que li permetés traure d’ allí lo cos de Jesús, i havent-li Pilat  
Ac 1,15  germans (i eren los que estaven  allí junts com unes cent i vint persones), 
Ac 2,14  de most. 14 Mes Pere, que estava  allí en peu ab los Onze, alçà sa veu, i  
Ac 3,2  del ventre de sa mare, era portat  allí i posat tots los dies a la porta del  
Ac 5,7 -se-l’en, l’enterraren. 7 I d’ allí a tres hores entrà també sa muller,  
Ac 7,12  que hi havia blat en Egipte, envià  allí a nostres pares per la primera  
Ac 8,9  s’omplí d’alegria. 9 Hi havia  allí un baró anomenat Simó, que havia  
Ac 9,7  –Alça’t i entra en la ciutat, i  allí se’t dirà lo que et convé fer. I els 
Ac 9,9 introduïren en Damasco. 9 I estigué  allí tres dies sens vista, i no menjà ni  
Ac 9,33  que habitaven en Lidda. 33 I trobà  allí un home anomenat Eneas, que vuit anys 
Ac 9,38  oint los deixebles que Pere estava  allí, li enviaren dos homes, suplicant-  
Ac 10,18  trucat, preguntaven si posava  allí Simó, per sobrenom Pere. 19 I pensant 
Ac 11,6 estigués mirant i contemplant, vegí  allí animals terrestres de quatre peus, i  
Ac 11,25  molta gent al Senyor. 25 I des d’ allí marxà Bernabé a Tarso en busca de  
Ac 12,17  a Jaume i als germans. I eixint d’ allí se n’anà a altre lloc. 18 I quan fou 
Ac 13,4  Sant, anaren a Selèucia, i des d’ allí navegaren a Xipre. 5 I quan arribaren 
Ac 14,1  junts en la sinagoga dels jueus, i  allí predicaren, de manera que cregué una  
Ac 14,3  3 I per això se detingueren  allí molt temps, treballant ab confiança  
Ac 14,6  i a tota aquella comarca, i  allí predicaven l’evangeli. 7 I en Listra 
Ac 14,25  baixaren a Atàlia. 25 I des d’ allí navegaren a Antioquia, d’a on havien 
Ac 14,27 fe als gentils. 27 I se detingueren  allí no poc temps ab los deixebles. 15,Tit 
Ac 15,33 33 I després d’haver-se detingut  allí per algun temps, los germans los  
Ac 15,34  emperò, tingué a bé lo quedar-se  allí, i Judes se’n tornà sol a Jerusalem. 
Ac 16,1 a Derbe i a Listra. I veus aquí que  allí hi havia un deixeble anomenat  
Ac 16,12  dia següent a Nàpols. 12 I des d’ allí a Filipos, que és una colònia i la  
Ac 16,13  fer l’oració i, assentant-nos  allí, parlàrem a les dones que havien  
Ac 16,13  a les dones que havien acudit  allí. 14 I una certa dona, anomenada  
Ac 16,15  entrau en ma casa i quedau’s  allí. I nos obligà a això. 16 Succeí,  
Ac 17,13  Berea la paraula de Déu, vingueren  allí a pertorbar i alborotar la multitud.  
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Ac 17,14  emperò Silas i Timoteu se quedaren  allí. 15 I els que acompanyaven a Pau lo  
Ac 17,21  i els forasters que residien  allí no passaven lo temps en res més que  
Ac 18,7 ’n vaig als gentils. 7 I partint d’ allí, entrà en casa d’un que es deia Tito 
Ac 18,11  en esta ciutat. 11 I permanesqué  allí un any i sis mesos, ensenyant-los  
Ac 18,18  Emperò Pau, que havia permanescut  allí encara per molts dies, despedint-se 
Ac 18,19  19 I arribà a Èfeso, i els deixà  allí. I entrant en la sinagoga disputava  
Ac 18,20  I demanant-li ells que es quedàs  allí per més temps, no hi consentí, 21  
Ac 18,22  a saludar a la iglésia, i des d’ allí passà a Antioquia. 23 I havent estat  
Ac 18,23  23 I havent estat algun temps  allí, partí i recorregué per son ordre la  
Ac 18,27  rebessen. Lo qual, havent arribat  allí, fou de gran profit als que havien  
Ac 19,21  –Perquè després que jo estiga  allí és necessari també que jo veja Roma.  
Ac 20,6  a on ells eren, i ens detinguérem  allí set dies. 7 I al primer dia de la  
Ac 20,13  i anàrem a Asson per a rebre  allí a Pau, puix així ell ho havia  
Ac 20,15  a Mitilene. 15 I navegant des d’ allí, lo dia següent nos posàrem en frente 
Ac 20,22  Jerusalem, no sabent les coses que  allí m’han de succeir, 23 sinó que l’  
Ac 21,1  i al dia següent a Rodes, i des d’ allí a Pàtara. 2 I havent trobat una barca 
Ac 21,4  deixebles, nos detinguérem  allí set dies; los quals deien a Pau, per  
Ac 21,5 I passats aquestos dies isquérem d’ allí, acompanyant-nos tots ab ses dones  
Ac 21,8  8 I al dia següent, partint d’ allí, arribàrem a Cesarea. I entrant en  
Ac 21,10  10 I com nos detinguéssem  allí alguns dies, arribà de la Judea un  
Ac 21,27  los jueus de l’Àsia que estaven  allí, quan lo vegeren en lo temple,  
Ac 22,5  fi de portar-los lligats des d’ allí a Jerusalem, per a què fossen  
Ac 22,10  »–Alça’t i vés a Damasco, i  allí se’t dirà tot lo que et toca fer. 11 
Ac 22,12  tots los jueus que residien  allí, 13 venint a mi i posant-se’m  
Ac 22,25  digué Pau al centurió que estava  allí: –Vos és lícit a vosaltres assotar a  
Ac 23,4 contra la Llei? 4 I els que estaven  allí digueren: –¿Maleeixes tu al sumo  
Ac 25,4  i que ell quant antes partiria per  allí. 5 Per lo tant, digué: –Que vinguen  
Ac 25,14  a Festo. 14 I havent-se detingut  allí molts dies, Festo declarà al rei la  
Ac 25,20 dir si volia anar a Jerusalem i ser  allí judicat d’aquestes coses. 21 Emperò, 
Ac 26,31  ab ells. 31 I retirant-se d’ allí, parlaven entre ells dient: –Aquest  
Ac 27,4  lo necessari. 4 I quan isquérem d’ allí anàvem bordejant sota de Xipre,  
Ac 27,6  arribàrem a Mira de Lícia. 6 I  allí, trobant lo centurió un barco d’  
Ac 27,12  foren de parer que s’isqués d’ allí per si se podia arribar a Fenice a  
Ac 27,39  i discorrien com podrien atracar  allí lo barco. 40 I llevant ancles, s’  
Ac 28,12  a Siracusa, nos detinguérem  allí tres dies. 13 Des d’allí, costejant, 
Ac 28,13  allí tres dies. 13 Des d’ allí, costejant, anàrem a Règio, i tenint  
Ac 28,29  I acabant de dir això, isqueren d’ allí los jueus, tenint entre si una gran  
Rm 9,26  dit: «Vosaltres no sou poble meu»,  allí seran apellidats «Fills de Déu viu.»  
2Co 3,17  a on està l’Esperit del Senyor,  allí hi ha llibertat. 18 I així tots  
Ga 1,18  altra vegada a Damasco. 18 Des d’ allí, al cap de tres anys vinguí a  
Ef 4,14  i ens deixem portar aquí i  allí de qualsevol vent de doctrina per la  
Tt 3,12  perquè he determinat passar  allí l’hivern. 13 Envia endavant ab  
He 7,8  delmes los homes que moren, emperò  allí los rep aquell de qui es dóna  
He 11,37  mort d’espasa, anaren d’aquí per  allí coberts de pells d’ovella i de  
Jm 1,6  agitada del vent i portada d’aquí  allí. 7 I així no pènsia aquell home que  
Jm 2,3  i diguésseu al pobre: «Esta’t tu  allí en peu, o senta’t aquí, davall la  
Jm 3,16  allà a on hi ha enveja i disputa,  allí hi ha inconstància i tota obra mala.  
3Jn 10 rebre. 10 I per això, si jo vingués  allí, donaré a entendre les obres que fa,  
Ap 2,14  tu algunes coses, perquè tens  allí als que segueixen la doctrina de  
Ap 12,6  de Déu, per a ser alimentada  allí mil dos-cents i xixanta dies. 7 I  
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Ap 21,25  portes no es tancaran de dia, puix  allí no hi haurà nit. 26 I a ella portaran 
Ap 22,3  de les nacions. 3 I no hi haurà  allí mai més maledicció, sinó que els  
Ap 22,5  escrit en los fronts d’ells. 5 I  allí no hi haurà mai més nit, i no farà  
Mt 13,42  I els tiraran a la fornal del foc.  Allí seran los plors i el cruixir de  
Mt 24,23  “Mira, lo Cristo està aquí”, o  “Allí”, no el cregau. 24 Puix s’alçaran  
Mt 24,51  sa porció entre els hipòcrites.  Allí seran los plors i el cruixir de  
Lc 13,28  tots los que obrau iniquitat.” 28  Allí serà lo plor i lo cruixir de dents,  
Jn 12,2  a Làssaro, que havia mort. 2  Allí li aparellaren una cena, i Marta  
Jn 19,42  havia estat encara posat ningú. 42  Allí, doncs, per causa de la Parasceve  
Ac 21,Tit los treballs que li han de succeir.  Allí se purifica en lo temple i,  
Lc 2,3  de la Síria. 3 I anaven tots a  allistar-se cada qual en sa ciutat. 4 I  
Mt 7,12 que els hi demànien? 12 »I així tot  allò que voleu que els homes facen per a  
Mt 13,12  més; emperò al que no té, fins  allò que té se li prendrà. 13 Per això els 
Mt 15,17  17 ¿No compreneu que tot  allò que entra en la boca passa al ventre  
Mt 16,19  les claus del Regne del cel. I tot  allò que llíguies sobre la terra estarà  
Mt 20,7  vosaltres a ma vinya, i rebreu tot  allò que sia just. 8 »I havent arribat lo  
Mt 23,3  3 Observau, doncs, i feu tot  allò que us diguen. Emperò no ho feu  
Mt 25,29  que no tinga, li serà llevat fins  allò que apareix que té. 30 I al criat  
Mc 4,25  se li donarà; i al que no té, fins  allò que té li serà pres. 26 També deia:  
Lc 8,18  se li donarà, i al que no té, fins  allò mateix que ell pensa tenir li serà  
Lc 15,26 un dels criats, li preguntà què era  allò. 27 I aquest li digué: »–Ton germà ha 
Lc 18,36  gent que passava, preguntà què era  allò. 37 I li digueren que Jesús Nazaret  
Lc 19,26  al que no té, se li prendrà fins  allò que té. 27 I en quant a aquells  
Rm 2,1  qui vulles que judiques; perquè en  allò en què tu judiques a altre, te  
Rm 7,15  desitjo, sinó lo mal que avorresc,  allò és lo que faç. 16 I si lo que no vull 
Rm 7,17  manera que ja no só jo lo qui obro  allò, sinó lo pecat que habita en mi. 18  
Rm 7,19 no el faç; sinó lo mal que no vull,  allò faç. 20 I si jo faç lo que no vull,  
Rm 8,24  que es veu no és esperança, puix  allò que un veu, ¿com ho pot esperar? 25 I 
1Co 10,30  ¿per quin fi só jo vituperat per  allò de què dono gràcies? 31 Doncs, si  
2Co 8,11  ho estiga per a complir-ho d’ allò que teniu. 12 Perquè si la voluntat  
2Co 11,12  a ésser trobats com nosaltres en  allò de què es glorien. 13 Perquè los tals 
2Co 11,21 molt dèbils en aquesta part. En tot  allò que altre tinga atreviment –parlo ab  
Ga 6,8  Déu no pot ser burlat, 8 perquè  allò que l’home sémbria, això també  
Fl 3,12  si d’alguna manera puc alcançar  allò per a lo qual vaig ésser pres de  
Jm 4,15  i si visquéssem, farem això, o  allò.» 16 Emperò ara vos regositjau en  
1Pe 2,8  en la Paraula i no creuen en  allò per lo qual foren ordenats. 9 Mes  
2Pe 2,22  fou donat. 22 Puix los ha succeït  allò que diu lo refrà verdader: «Lo ca se  
Ap 2,25 altra càrrega. 25 Emperò guardau bé  allò que teniu fins que jo vinga. 26 »I al 
Lc 9,12  als llocs i masies del veïnat, s’ allòtgien i tròbien què menjar, puix aquí  
Ac 28,23 dia, vingueren en gran número a son  allotjament, als quals predicava, donant  
Flm 22  22 I al mateix temps prepara’m  allotjament, perquè espero que per vostres 
Mt 25,38 ¿I quan vos vegérem foraster, i vos  allotjàrem; o desnú, i vos vestírem? 39 ¿O 
Mt 25,35  donàreu beure; era foraster, i m’ allotjàreu; 36 desnú, i me cobríreu;  
Mt 25,43  beure; 43 era foraster, i no m’ allotjàreu; estava desnú, i no em  
1Co 16,19  de sa casa, en la que em trobo  allotjat. 20 Vos saluden tots los germans. 
Mc 6,56  en los carrers i li suplicaven que  almenos los permetés tocar la vora de son  
Jn 14,12  lo Pare està en mi? 12 Creeu-ho  almenos per les obres que jo faç. En  
Ac 5,15  i lliteres per a què al venir Pere  almenos sa sombra passàs sobre d’ells i  
Mt 6,Tit  continua lo sermó i parla de l’ almoina, de l’oració i del dejuni. Que no 
Mt 6,2  en lo cel. 2 »I així, quan faces  almoina, no ho publíquies abans a so de  
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Mt 6,3  gallardó. 3 Emperò tu, quan faces  almoina, que ta mà esquerra no sàpia lo  
Mt 6,4  fa la dreta; 4 a fi de que la teva  almoina sia en ocult, i ton Pare, que veu  
Mc 10,46  a la vora del camí demanant  almoina. 47 I quan oigué que era Jesús de  
Lc 11,41  de lo que us resta feu-ne  almoina, i totes les coses seran límpies  
Lc 12,33  33 Veneu lo que posseïu i feu  almoina. Feu-vos bosses que no es  
Lc 18,35  a la vora del camí demanant  almoina. 36 I oint lo tropell de la gent  
Ac 3,2  l’Hermosa, per a què demanàs  almoina als que entraven en lo temple. 3  
Ac 3,3  en lo temple, demanava li donassen  almoina. 4 I Pere, fixant la vista en ell  
Ac 3,10  a la porta Hermosa del temple a l’ almoina, i quedaren plens d’espant i com  
2Co 9,Tit  l’Apòstol alguns avisos sobre l’ almoina i diu que s’ha de donar ab  
Lc 21,Tit  ab major rigor. 21,Tit Capítol XXI  Almoina de la viuda. Predicció de la ruïna 
Lc 21,1  1 I estant Jesús mirant les  almoines que posaven los rics en l’arca,  
Ac 10,4 I ell li digué: –Tes oracions i tes  almoines han pujat en memòria davant de  
Ac 10,31  ta plegària ha estat oïda i tes  almoines han estat recordades davant de  
Ac 24,17  de molts anys he vingut a portar  almoines als de la meva nació, i ofertes,  
1Co 16,Tit  a que facen la coŀlecta de les  almoines per als pobres de la iglésia de  
2Co 8,Tit  a què contribuesquen ab grans  almoines al socorro dels cristians pobres  
Jn 19,39 lliures d’una confecció de mirra i  àloes. 40 I prengueren lo cos de Jesús i  
Mt 27,27  feren formar tota la cohort a son  alrededor. 28 I despullant-lo, li  
Mt 2,4  tots los prínceps dels sacerdots i  als escribes del poble, los preguntava a  
Mt 2,7  Llavors Herodes, cridant en secret  als magos, s’informà d’ells  
Mt 3,Tit  predica en lo desert. Reprèn  als fariseus i saduceus. Bateja a Cristo  
Mt 4,Tit  i de Joan. Anúncia l’evangeli  als galileus i cura diferents mals. 1  
Mt 4,16  les tenebres vegé una gran llum, i  als que estaven sentats en la regió de la  
Mt 5,12 lo cel. Puix així perseguiren també  als profetes que existiren abans de  
Mt 5,19  mínims manaments, i ensènyia així  als homes, serà anomenat mínim en lo Regne 
Mt 5,27  malla. 27 »Haveu oït que es digué  als antepassats: “No cometràs adulteri.”  
Mt 5,33  33 »Encara més oíreu que fou dit  als antepassats: “No juraràs en va; ans bé 
Mt 5,44 dic: Amau a vostres enemics, feu bé  als que us avorreixen i pregau per los que 
Mt 5,46  i pecadors. 46 Perquè si amau  als que us amen, quina recompensa tindreu? 
Mt 6,14  mal. Amén. 14 »Perquè si perdonau  als homes sos pecats, també us perdonarà  
Mt 6,15  culpes. 15 Emperò, si no perdonau  als homes, tampoc vostre Pare vos  
Mt 6,16  sos rostros per a fer veure  als homes que dejunen. En veritat vos dic  
Mt 6,18 ’t la cara; 18 a fi de no aparèixer  als homes que dejunes, sinó sols a ton  
Mt 7,Tit  Diu que no s’han de donar  als cans les coses santes. Exhorta a l’  
Mt 7,6  germà. 6 »No doneu lo que és sant  als cans, ni tireu vostres perles als  
Mt 7,6  als cans, ni tireu vostres perles  als porcs, no sia que les trepítgien, i  
Mt 7,11 Pare que està en lo cel donarà béns  als que els hi demànien? 12 »I així tot  
Mt 8,10  oigué això, se meravellà i digué  als que el seguien: –En veritat vos dic  
Mt 8,26  I alçant-se immediatament, manà  als vents i al mar, i se seguí una gran  
Mt 8,32  I ells eixiren i se n’anaren  als porcs. I veus aquí tota la ramada  
Mt 9,Tit Vocació de Mateu lo publicà. Respon  als fariseus que el calúmnien. Deslliura a 
Mt 9,8 i alabà a Déu que donà tal potestat  als homes. 9 I passant Jesús d’allí vegé  
Mt 9,23  la casa d’aquell príncep, i veent  als tocadors de flautes, i a una multitud  
Mt 10,28 -ho en los terrats. 28 I no temau  als que maten lo cos i no poden matar l’  
Mt 11,5  i és anunciat l’evangeli  als pobres. 6 I benaventurat aquell que no 
Mt 11,25  perquè ocultàreu aquestes coses  als savis i als prudents, i les haveu  
Mt 11,25  aquestes coses als savis i  als prudents, i les haveu declarades als  
Mt 11,25  prudents, i les haveu declarades  als petits. 26 Així és, Pare. Perquè així  
Mt 12,4  que no li era lícit menjar, ni  als que ab ell estaven, sinó solament als  
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Mt 12,4  que ab ell estaven, sinó solament  als sacerdots? 5 ¿O no haveu llegit en la  
Mt 12,7 i no sacrifici”, jamai condemnaríeu  als innocents. 8 Perquè lo Fill de l’home 
Mt 12,18  sobre ell i anunciarà justícia  als gentils. 19 No disputarà, ni cridarà,  
Mt 12,31  pecat i blasfèmia seran perdonats  als homes, mes lo blasfemar contra de l’  
Mt 13,Tit  Jesús ab paràboles i les desxifra  als apòstols. Paràbola del sembrador, del  
Mt 13,30  i al temps de la sega diré jo  als segadors: “Colliu primer la sisanya i  
Mt 14,15  Despediu la gent, per a què, anant  als pobles, se cómprien de menjar. 16 I  
Mt 14,19  i partí los pans, i els va donar  als deixebles, i aquestos a la gent. 20 I  
Mt 15,Tit  les tradicions humanes oposades  als preceptes de Déu. Cura a la filla de  
Mt 15,21  I eixint Jesús d’allí, se retirà  als confins de Tiro i de Sidon. 22 I veus  
Mt 15,26  lo pa dels fills i tirar-lo  als cans. 27 I ella digué: –Així és,  
Mt 15,39 la gent, entrà en una barca i passà  als confins de Magedan. 16,Tit Capítol XVI 
Mt 16,13  i dels saduceus. 13 I vingué Jesús  als confins de Cesarea de Filipo, i  
Mt 18,34 »I irritat son amo, lo féu entregar  als aturmentadors fins que hagués pagat  
Mt 19,1  partí de Galilea i vingué  als confins de la Judea, a l’altra banda  
Mt 19,14 14 I Jesús los digué: –Deixau estar  als infants i no els destorbeu de venir a  
Mt 19,21 vés, ven tot quant tens i dóna-ho  als pobres, i tindràs un tresor en lo cel. 
Mt 20,8 de la vinya a son majordom: »–Crida  als treballadors i paga’ls son jornal,  
Mt 20,8  jornal, començant des dels últims  als primers. 9 »Quan vingueren los que hi  
Mt 20,18  i lo Fill de l’home serà entregat  als prínceps dels sacerdots i als  
Mt 20,18  als prínceps dels sacerdots i  als escribes, i lo condemnaran a mort. 19  
Mt 20,19  a mort. 19 I l’entregaran  als gentils per a què se’n traguen mofa,  
Mt 21,Tit  en Jerusalem. Trau del temple  als que estaven venent allí. Maleeix una  
Mt 21,Tit allí. Maleeix una figuera. I confon  als seus èmuls ab paràboles i raons. 1 I a 
Mt 21,15  les meravelles que havia fet, i  als petits clamant en lo temple i dient:  
Mt 21,34  dels fruits, envià sos criats  als pagesos per a què percibissen los  
Mt 21,35  35 Emperò los pagesos agarraren  als criats, feriren a un, mataren a un  
Mt 21,41  41 Ells li digueren: –Destruirà  als perversos miserablement i arrendarà sa 
Mt 22,3  I envià sos criats a que cridassen  als convidats a les esposalles; emperò  
Mt 22,4  de nou altres criats dient: »–Dieu  als convidats: “Veus aquí he aparellat mon 
Mt 22,6  tràfic. 6 I els altres agarraren  als criats i, després d’haver-los  
Mt 22,10  10 »I havent eixit sos criats  als camins, reuniren tots los que  
Mt 22,11  11 »Quan entrà lo rei per a veure  als hostes, vegé allí un home que no anava 
Mt 22,34  quan oïren que havia fet callar  als saduceus, se juntaren en consell. 35 I 
Mt 23,13  vosaltres entrau ni deixau entrar  als que hi entrarien. 14 »Ai de vosaltres, 
Mt 23,27  hipòcrites, que sou semblants  als sepulcres emblanquits, los quals per  
Mt 23,27 quals per defora apareixen hermosos  als homes, i per dins estan plens d’ossos 
Mt 23,28  vos mostrau en veritat justos  als homes, emperò de part de dins estau  
Mt 23,31  sou fills d’aquells que mataren  als profetes. 32 Ompliu, doncs, la mesura  
Mt 23,37 37 »Jerusalem, Jerusalem, que mates  als profetes i apedregues a aquells que et 
Mt 24,Tit  i en sa segona vinguda. Avisa  als verdaders fiels lo que deurien fer per 
Mt 24,10  s’escandalisaran i es trairan uns  als altres, i es tindran odi entre si. 11  
Mt 25,9  i per a vosaltres, anau abans  als que el venen, i comprau-ne per a  
Mt 25,27  Doncs devies haver donat mon diner  als canviadors, i al venir jo, hauria  
Mt 25,34  esquerra. 34 Aleshores dirà lo rei  als que estan a sa dreta: »–Veniu, beneïts 
Mt 25,41  fet ab mi. 41 »Llavors dirà també  als que estan a l’esquerra: »–Apartau’s  
Mt 26,9 vendre-se a bon preu i donar-se  als pobres. 10 Emperò, comprenent-ho  
Mt 26,14  Judes Iscariot, se n’anà a trobar  als prínceps dels sacerdots 15 i els  
Mt 26,37  orar. 37 I prenent ab ell a Pere i  als dos fills del Zebedeu, començà a  
Mt 26,71  lo vegé una altra sirventa i digué  als que estaven allí: –Aquest també era ab 
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Mt 27,3 i tornà les trenta monedes de plata  als prínceps dels sacerdots i als ancians  
Mt 27,3 plata als prínceps dels sacerdots i  als ancians 4 dient: –He pecat entregant  
Mt 27,7 lo camp d’un oller, per a enterrar  als forasters. 8 Per qual raó aquell camp  
Mt 28,Tit  les santes dones. S’apareix també  als apòstols i els promet sa protecció. 1  
Mt 28,11  a la ciutat i donaren avís  als prínceps dels sacerdots de tot quant  
Mt 28,12  donaren una gran suma de diner  als soldats, 13 dient: –Dieu que: “De nit  
Mc 1,27  manera que es preguntaven los uns  als altres dient: –Què és això? Quina nova 
Mc 1,27 nova doctrina és aquesta? Puix fins  als esperits impurs mana ab autoritat i l’ 
Mc 1,38  de vós. 38 I ell los digué: –Anem  als poblets i ciutats veïnes per a  
Mc 2,26 quals no era lícit menjar-ne sinó  als sacerdots, i encara ne donà als que  
Mc 2,26  als sacerdots, i encara ne donà  als que estaven ab ell? 27 I els deia: –Lo 
Mc 3,Tit  És seguit de totes parts. Elegeix  als dotze apòstols i respon ab gran  
Mc 3,Tit apòstols i respon ab gran mansuetud  als dicteris i blasfèmies dels escribes. 1 
Mc 3,17  Zebedeu, i a Joan, germà de Jaume,  als quals donà lo nom de Boanerges, que  
Mc 3,28 sa casa. 28 »En veritat vos dic que  als fills dels homes los seran perdonats  
Mc 3,28  tots los pecats, i les blasfèmies  als que hagen blasfemat. 29 Mes aquell que 
Mc 3,34 mare i qui mos germans? 34 I mirant  als que estaven sentats al rodador de si:  
Mc 4,11  lo misteri del Regne de Déu; mes  als que estan fora, tot se’ls anúncia ab  
Mc 4,24  ab què midareu, sereu midats, i  als que oïu se us donarà més. 25 Perquè al 
Mc 5,12  los esperits dient: –Envia’ns  als porcs, per a què entrem en ells. 13 I  
Mc 5,38  de la sinagoga, i veu l’avalot i  als que ploraven i donaven grans alarits.  
Mc 5,40  al pare i a la mare de la noia, i  als que estaven ab ell, i entra a on  
Mc 6,7  de l’encontorn. 7 I convocà  als Dotze i començà a enviar-los de dos  
Mc 6,21  de son cumpleanys, donà un convit  als magnates de sa cort i als tribuns i  
Mc 6,21 un convit als magnates de sa cort i  als tribuns i als principals de la  
Mc 6,21 magnates de sa cort i als tribuns i  als principals de la Galilea. 22 I havent  
Mc 6,22  i dansat, i agradat a Herodes i  als que estaven ab ell a taula, digué el  
Mc 7,24  I, alçant-se d’allí, se n’anà  als confins de Tiro i de Sidon. I entrant  
Mc 7,27  lo pa dels fills i tirar-lo  als cans. 28 Emperò ella respongué i li  
Mc 7,37  –Tot ho ha fet bé, ha fet oir  als sords i parlar als muts. 8,Tit Capítol 
Mc 7,37  bé, ha fet oir als sords i parlar  als muts. 8,Tit Capítol VIII Miracle dels  
Mc 9,34  lo major. 34 I sentant-se, cridà  als Dotze i els digué: –Si algú vol ser lo 
Mc 10,1  1 I partint d’allí se n’anà  als confins de la Judea, a l’altra part  
Mc 10,13  Emperò los deixebles renyaven  als que els hi presentaven. 14 I quan ho  
Mc 10,21 vés, ven tot quant tens i dóna-ho  als pobres, i tindràs tresor en lo cel; i  
Mc 10,24  és entrar en lo Regne de Déu  als que confien en les riqueses! 25 Més  
Mc 10,26  més, i es deien los uns  als altres: –Qui podrà, doncs, salvar-  
Mc 10,27  mirant-los Jesús, digué: –Per  als homes cosa impossible és, mes no per a 
Mc 10,32  I prenent altra vegada a part  als Dotze, començà a dir-los les coses  
Mc 10,33  i el Fill de l’home serà entregat  als prínceps dels sacerdots, i als  
Mc 10,33  als prínceps dels sacerdots, i  als escribes, i als ancians; i el  
Mc 10,33  dels sacerdots, i als escribes, i  als ancians; i el sentenciaran a mort, i  
Mc 10,33  a mort, i l’entregaran  als gentils, 34 i es mofaran d’ell, li  
Mc 11,Tit  la fe. Perdó dels enemics. Confon  als prínceps dels sacerdots. 1 I quan s’  
Mc 11,15 en lo temple, començà a traure fora  als que venien i compraven en lo temple, i 
Mc 12,Tit plantada i arrendada. Jesús convenç  als fariseus i saduceus, i els reconvé.  
Mc 12,2  temps envià un dels seus sirvents  als pagesos, per a què rebés dels pagesos  
Mc 12,9 amo de la vinya? Vindrà i destruirà  als pagesos, i donarà la vinya a altres.  
Mc 12,14  respectes humans, puix no mirau  als homes per l’apariència, sinó que  
Mc 12,26  àngels en lo cel. 26 »I en quant  als morts que han de ressuscitar, ¿no  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

239 
 

Mc 13,22  per a seduir, si fos possible,  als elegits. 23 Estau, doncs, vosaltres  
Mc 14,5 de tres-cents diners i donar-se  als pobres. I murmuraven fortament contra  
Mc 14,10  Judes Iscariot, un dels Dotze, anà  als prínceps dels sacerdots per a entregar 
Mc 14,69 veent-lo la criada, començà a dir  als circunstants: –Aquest és un d’ells.  
Mc 15,31  dels sacerdots, se deien los uns  als altres ab los escribes: –A altres  
Mc 16,Tit  s’apareix a Maria Magdalena, i  als deixebles i als apòstols, i envia a  
Mc 16,Tit  Maria Magdalena, i als deixebles i  als apòstols, i envia a estos a batejar i  
Mc 16,10 set dimonis. 10 Ella anà a dir-ho  als que havien estat ab ell, que estaven  
Mc 16,13  13 I aquestos anaren a contar-ho  als demés, i tampoc los cregueren. 14  
Mc 16,14 i duresa de cor per no haver cregut  als que l’havien vist ressuscitat. 15 I  
Mc 16,17  17 I aquestos senyals seguiran  als que creguen: llançaran dimonis en mon  
Lc 1,17 per a convertir los cors dels pares  als fills, i els incrèduls a la prudència  
Lc 1,52 pensaments de sos cors, 52 destronà  als poderosos i exaltà als humils; 53  
Lc 1,52  52 destronà als poderosos i exaltà  als humils; 53 omplí de béns als que  
Lc 1,53 exaltà als humils; 53 omplí de béns  als que tenien fam i despedí als rics  
Lc 1,53  béns als que tenien fam i despedí  als rics sense cosa alguna. 54 »Havent-  
Lc 1,79  nos ha visitat, 79 per a iŀluminar  als que estan sentats enmig de les  
Lc 2,Tit  Betlem. És anunciat per los àngels  als pastors i és circuncidat al vuitè dia. 
Lc 2,14  les altures, i en la terra pau, i  als homes bona voluntat. 15 I succeí que  
Lc 2,32 los pobles: 32 llum per a iŀluminar  als gentils, i per a glòria d’Israel,  
Lc 4,18 m’ha enviat a predicar l’evangeli  als pobres, a curar als contrits de cor,  
Lc 4,18  l’evangeli als pobres, a curar  als contrits de cor, 19 a anunciar la  
Lc 4,19  de cor, 19 a anunciar la redempció  als catius, a donar vista als cegos, a  
Lc 4,19 redempció als catius, a donar vista  als cegos, a posar en llibertat als que  
Lc 4,19  als cegos, a posar en llibertat  als que estan oprimits, a publicar l’any  
Lc 4,36  ell ab poder i autoritat mana  als esperits impurs i ixen. 37 I se  
Lc 5,7  rompia lo filat. 7 I feren senyal  als seus companys que estaven en l’altra  
Lc 5,8 quan Simó Pere vegé això, se llançà  als peus de Jesús dient: –Senyor, apartau  
Lc 6,Tit  6,Tit Capítol VI Jesús defensa  als seus deixebles i reconvé als escribes  
Lc 6,Tit  als seus deixebles i reconvé  als escribes i fariseus acerca l’  
Lc 6,4 la proposició, i en menjà i en donà  als que estaven ab ell, encara que no  
Lc 6,23  aquesta manera sos pares tractaren  als profetes. 24 »Emperò, ai de vosaltres, 
Lc 6,27 oïu: Amau a vostres enemics, feu bé  als que us volen mal, 28 beneïu als que us 
Lc 6,28  bé als que us volen mal, 28 beneïu  als que us maleeixen, i pregau per a los  
Lc 6,32  feu-ho per a ells. 32 I si amau  als que us amen, quin grat vos ne  
Lc 6,32  perquè els pecadors també amen  als que els amen a ells. 33 I si feu bé  
Lc 6,33 que els amen a ells. 33 I si feu bé  als que us fan bé, quin grat vos ne  
Lc 6,34  puix los pecadors també presten  als pecadors per a rebre altre tant. 35  
Lc 6,35 Altíssim, perquè ell és bo fins per  als desagraïts i dolents. 36 Siau, doncs,  
Lc 7,Tit al fill de la viuda de Naïm. Respon  als missatgers de Joan Baptista. Reprèn  
Lc 7,Tit missatgers de Joan Baptista. Reprèn  als jueus i los compara a uns nois que  
Lc 7,22  és anunciat l’evangeli  als pobres. 23 I benaventurat és lo qui no 
Lc 7,32 qui són semblants? 32 Són semblants  als nois que estan sentats en la plaça,  
Lc 7,42  de què pagar-lo, condonà  als dos son deute. Doncs, quin d’ells l’ 
Lc 8,10 lo misteri del Regne de Déu; emperò  als demés, en paràboles, per a què »“veent 
Lc 8,25 se meravellaven, dient-se los uns  als altres: –Qui serà aquest que així mana 
Lc 8,25  –Qui serà aquest que així mana  als vents i al mar i l’obeeixen? 26 I  
Lc 8,29  i era transportat pel dimoni  als deserts. 30 I Jesús li preguntà dient: 
Lc 8,41  de la sinagoga, i postrant-se  als peus de Jesús, li suplicava que entràs 
Lc 9,1  a Jesucrist. 1 I havent convocat  als dotze apòstols, los donà poder i  
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Lc 9,11  parlava del Regne de Déu, i curava  als que necessitaven de cura. 12 I  
Lc 9,12  aquesta gent, per a què vagen  als llocs i masies del veïnat, s’  
Lc 9,32 -se, vegeren la glòria de Jesús i  als dos barons que estaven ab ell. 33 I  
Lc 10,9  lo que us pòsien davant. 9 I curau  als malalts que hi haja en ella, i dieu- 
Lc 10,21  perquè escondíreu aquestes coses  als savis i als prudents, i les haveu  
Lc 10,21  aquestes coses als savis i  als prudents, i les haveu revelades als  
Lc 10,21 als prudents, i les haveu revelades  als petits. Així és, Pare, perquè així vos 
Lc 10,39  Maria, la qual, sentada també  als peus del Senyor, oïa sa paraula. 40  
Lc 11,Tit  del valent armat. Jesús reprèn  als fariseus i als doctors de la Llei. 1 I 
Lc 11,Tit  armat. Jesús reprèn als fariseus i  als doctors de la Llei. 1 I succeí que,  
Lc 11,13 Pare celestial donarà l’Esperit bo  als que l’hi demànien? 14 I Jesús estava  
Lc 11,52  no entràreu, i ho prohibíreu  als que hi volien entrar! 53 I dient-los 
Lc 12,1 tal manera que los uns atropellaven  als altres, començà a dir a sos deixebles: 
Lc 12,11 quan vos pòrtien a les sinagogues i  als magistrats i a les potestats, no  
Lc 12,45  a venir”, i començàs a tractar mal  als criats i a les criades, i a menjar i  
Lc 13,34 34 »Jerusalem, Jerusalem, que mates  als profetes i apedregues als que et són  
Lc 13,34 que mates als profetes i apedregues  als que et són enviats. Quantes vegades  
Lc 14,3 ell. 3 I Jesús, dirigint sa paraula  als doctors de la Llei i als fariseus, los 
Lc 14,3 sa paraula als doctors de la Llei i  als fariseus, los digué: –És lícit curar  
Lc 14,13 Sinó, quan faces un convit, convida  als pobres, als tullits, als coixos i  
Lc 14,13  un convit, convida als pobres,  als tullits, als coixos i cegos. 14 I  
Lc 14,13  convida als pobres, als tullits,  als coixos i cegos. 14 I seràs  
Lc 14,17  del sopar, envià son criat a dir  als convidats: »–Veniu, perquè tot està a  
Lc 14,21  criat: »–Ix luego a les places i  als carrers de la ciutat, i porta’m aquí  
Lc 14,23  »I digué el Senyor al criat: »–Vés  als camins i als cercats, i obliga’ls a  
Lc 14,23 Senyor al criat: »–Vés als camins i  als cercats, i obliga’ls a entrar per a  
Lc 15,2  murmuraven dient: –Aquest home rep  als pecadors i menja ab ells. 3 Llavors  
Lc 16,5  casa.” 5 »Cridà, doncs, un per un  als deutors de son amo, i digué al primer: 
Lc 16,29  li digué: »–Allà tenen a Moisès i  als Profetes, que els oiguen. 30 »Emperò  
Lc 16,31  li digué: »–Si no ouen a Moisès ni  als Profetes, encara que algun dels morts  
Lc 17,14  vegé, digué: –Anau, manifestau’s  als sacerdots. I succeí que, mentres hi  
Lc 17,16  veu. 16 I caigué sobre son rostro  als peus de Jesús, donant-li gràcies. I  
Lc 18,Tit  del publicà. Jesús rep amorosament  als infants. Dóna consells de perfecció.  
Lc 18,2  no tenia temor de Déu ni respecte  als homes. 3 I hi havia en la mateixa  
Lc 18,4  que no temo a Déu ni tinc respecte  als homes, 5 ab tot, com aquesta viuda m’ 
Lc 18,9 com si fossen justos i despreciaven  als demés: 10 –Dos homes pujaren al temple 
Lc 18,22  ven tot quant tens i dóna-ho  als pobres, i tindràs un tresor en lo cel. 
Lc 18,27  digué: –Lo que és impossible per  als homes, és possible per a Déu. 28 I  
Lc 18,31  31 I prenent després Jesús a part  als Dotze, los digué: –Mirau, nosaltres  
Lc 18,32  de l’home. 32 Puix serà entregat  als gentils, i serà escarnit, i assotat, i 
Lc 19,Tit  ruïna i desolació. Trau del temple  als que el profanaven comprant i venent. 1 
Lc 19,8 meitat del que tinc ho vaig a donar  als pobres. I si he defraudat res a algú,  
Lc 19,24  recobràs ab ganància? 24 »I digué  als que estaven allí: »–Preneu-li la  
Lc 20,Tit  lo. 20,Tit Capítol XX Jesús confon  als sacerdots i als escribes. Paràbola  
Lc 20,Tit  XX Jesús confon als sacerdots i  als escribes. Paràbola dels vinyaders.  
Lc 20,10  estació, envià un dels seus criats  als pagesos per a què li donassen del  
Lc 20,36  -se més, per quant seran iguals  als àngels, i sent fills de la  
Lc 22,23 començaren a preguntar-se los uns  als altres quin d’ells seria lo qui fes  
Lc 22,52  orella i el curà. 52 I Jesús digué  als prínceps dels sacerdots i als  
Lc 22,52 digué als prínceps dels sacerdots i  als magistrats del temple i als ancians  
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Lc 22,52  i als magistrats del temple i  als ancians que havien vingut a ell:  
Lc 22,64 cops. 64 Havent-li posat una bena  als ulls, l’abufetejaven i li preguntaven 
Lc 23,Tit  posposat a Barrabàs; entregat  als jueus; crucificat i insultat.  
Lc 23,4 digué: –Tu ho dius. 4 I Pilat digué  als prínceps dels sacerdots i al poble:  
Lc 23,13  13 I Pilat, havent convocat  als prínceps dels sacerdots, als  
Lc 23,13  als prínceps dels sacerdots,  als magistrats i al poble, 14 los digué:  
Lc 23,30  “Caeu sobre nosaltres”, i  als serrats: “Cobriu-nos.” 31 Perquè si  
Lc 23,33  crucificaren allí a Jesús i  als lladres, un a la dreta i altre a l’  
Lc 24,Tit  que van a Emmaús. S’apareix  als apòstols, los promet l’Esperit Sant i 
Lc 24,9 sepulcre i anaren a contar tot això  als onze apòstols i a tots los demés. 10 I 
Lc 24,10  los demés. 10 I les que referiren  als apòstols aquestes coses eren Maria  
Lc 24,33  a Jerusalem i trobaren congregats  als onze apòstols i als que estaven ab  
Lc 24,33  congregats als onze apòstols i  als que estaven ab ells 34 dient:  
Jn 1,22  de que pugam donar alguna resposta  als que ens han enviat. Què dius de tu  
Jn 2,Tit  l’aigua en vi. Trau del temple  als que traficaven en ell. Anuncia sa  
Jn 2,5  arribada ma hora. 5 Sa mare digué  als que servien: –Feu tot quant ell vos  
Jn 2,16  i trabucà ses taules. 16 I  als que venien palomes los digué: –Traeu  
Jn 5,15  15 Aquest home se n’anà a trobar  als jueus i els contà que era Jesús lo qui 
Jn 6,11 havent donat gràcies, los distribuí  als que estaven sentats, així com los  
Jn 6,67  ab ell. 67 Per lo que Jesús digué  als Dotze: –I vosaltres, vos ne voleu anar 
Jn 7,35  espargides per lo món a predicar  als gentils? 36 Què paraules són aquestes  
Jn 7,45  45 I així los ministres tornaren  als prínceps dels sacerdots i als fariseus 
Jn 7,45  als prínceps dels sacerdots i  als fariseus i els digueren: –Per què no  
Jn 8,31  cregueren en ell. 31 I Jesús deia  als jueus que creien en ell: –Si  
Jn 9,13 Respongué: –No ho sé. 13 I portaren  als fariseus al que abans era cego. 14 I  
Jn 9,15 vista. Ell los digué: –Me posà fang  als ulls, me rentí i hi veig. 16 Per lo  
Jn 9,18  la vista, fins que cridaren  als pares del que hi veia. 19 I els  
Jn 9,31  31 Lo que sabem és que Déu no ou  als pecadors, sinó que aquell que adora a  
Jn 11,46  d’ells se n’anaren a trobar  als fariseus i els contaren les coses que  
Jn 11,52  sinó també per a congregar en un  als fills de Déu que estaven dispersos. 53 
Jn 12,5  -cents diners i donat son preu  als pobres? 6 Mes digué això, no perquè  
Jn 12,8  al dia de ma sepultura. 8 Perquè  als pobres sempre los teniu ab vosaltres,  
Jn 12,19  19 I los fariseus se deien los uns  als altres: –¿Veeu com no adelantam res?  
Jn 13,1  d’est món al Pare, havent amat  als seus que eren en lo món, los amà fins  
Jn 13,14 deveu rentar-vos los peus los uns  als altres. 15 Perquè jo us he donat  
Jn 13,18 »No ho dic de tots vosaltres. Jo sé  als que tinc elegits. Sinó per a què es  
Jn 13,29  la festa», o que donàs alguna cosa  als pobres. 30 Ell, luego que prengué lo  
Jn 13,33  me buscareu i, així com jo diguí  als jueus: “Allà a on jo vaig no hi podeu  
Jn 13,34  manament nou: que us ameu los uns  als altres, i que de la manera ab què jo  
Jn 13,35  deixebles si us teniu amor los uns  als altres. 36 Simó Pere li digué:  
Jn 15,12 Mon precepte és que us ameu los uns  als altres com jo us he amat a vosaltres.  
Jn 16,17  dels deixebles se deien los uns  als altres: –Què ens voldrà dir ab:  
Jn 17,6 lo món. 6 »He manifestat vostre nom  als homes que em donàreu del món; eren  
Jn 18,14  14 I Caifàs era lo qui havia donat  als jueus lo consell de que convenia de  
Jn 18,21  21 Per què em preguntes? Pregunta  als que han oït lo que jo els he dit, puix 
Jn 19,14  i envers l’hora sexta, i digué  als jueus: –Aquí teniu a vostre rei! 15  
Jn 19,38  bé que en secret, perquè temia  als jueus, suplicà a Pilat que li permetés 
Jn 20,12 de blanc sentats, un al cap i altre  als peus del siti a on havia estat posat  
Jn 20,18  Maria Magdalena, doncs, anunciant  als deixebles: «He vist al Senyor i m’ha  
Jn 21,1  Jesús s’aparegué altra vegada  als deixebles en lo mar de Tiberíades, i  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

242 
 

Ac 1,2  haver instruït per l’Esperit Sant  als apòstols que havia elegit, fou rebut  
Ac 1,3  elegit, fou rebut en lo alt; 3  als quals se mostrà viu també després de  
Ac 2,10  i terres de la Líbia, que està  als confins de Cirene, i els que han  
Ac 2,12 es meravellaven, dient-se los uns  als altres: –Què ve a ser això? 13 Emperò  
Ac 2,37  de cor i digueren a Pere i  als demés apòstols: –Barons germans, què  
Ac 3,2  Hermosa, per a què demanàs almoina  als que entraven en lo temple. 3 Aquest,  
Ac 3,22  Perquè Moisès digué verdaderament  als pares: “Lo Senyor, vostre Déu, vos  
Ac 4,12  hi ha altre nom baix del cel donat  als homes per lo qual degam salvar-nos.  
Ac 4,23  aquells en llibertat, vingueren  als seus i els contaren tot lo que els  
Ac 4,35  lo preu d’elles 35 i el posaven  als peus dels apòstols, i se repartia a  
Ac 4,37  vengué, i portà el preu i el posà  als peus dels apòstols. 5,Tit Capítol V  
Ac 5,2 muller; i portant una part, la posà  als peus dels apòstols. 3 I Pere digué:  
Ac 5,4  cosa en tot cor? Tu no mentires  als homes, sinó a Déu! 5 Ananies, així que 
Ac 5,15  15 tant, que treien los malalts  als carrers i els posaven en llits i  
Ac 5,18 s’ompliren de zel; 18 i prengueren  als apòstols i els posaren en la presó  
Ac 5,29  –És precís obeir a Déu primer que  als homes. 30 Lo Déu de nostres pares  
Ac 5,40  ab ell. 40 I havent cridat  als apòstols, després d’haver-los fet  
Ac 6,3  d’Esperit Sant i de sabiduria,  als quals encarregarem aquesta obra. 4 I  
Ac 6,12  Déu. 12 I commogueren al poble, i  als ancians, i als escribes. I, conjurats, 
Ac 6,12  al poble, i als ancians, i  als escribes. I, conjurats, l’arrebataren 
Ac 7,8  i Isaac engendrà a Jacob, i Jacob,  als dotze patriarques. 9 »I els  
Ac 7,37  37 Aquest és lo Moisès que digué  als fills d’Israel: “Un profeta vos  
Ac 7,45  Josuè a la possessió dels gentils,  als quals Déu expeŀlí fora de la presència 
Ac 7,45  la presència de nostres pares fins  als dies de David; 46 lo qual encontrà  
Ac 7,52  vostres pares? Ells mataren  als que anunciaven la vinguda del Just,  
Ac 7,58  els testimonis posaren sos vestits  als peus d’un jove anomenat Saulo. 59 I  
Ac 8,9  mago abans en la ciutat, enganyant  als samaritans, dient que ell era un gran  
Ac 9,21  aquell que perseguia en Jerusalem  als que invocaven aquest nom, i per això  
Ac 9,21  aquí per a portar-los presos  als prínceps dels sacerdots? 22 Emperò  
Ac 9,22  s’esforçava molt més, i confonia  als jueus que habitaven en Damasco,  
Ac 9,27  Bernabé, prenent-lo, lo conduí  als apòstols i els contà com havia vist al 
Ac 9,32 que, visitant Pere a tothom, arribà  als sants que habitaven en Lidda. 33 I  
Ac 9,41  li donà la mà i l’alçà, i cridant  als sants i a les viudes, los la presentà  
Ac 10,36 de son agrado. 36 Déu envià paraula  als fills d’Israel, anunciant-los pau  
Ac 10,41  41 no a tot lo poble, sinó  als testimonis que Déu havia ordenat  
Ac 11,Tit  deixebles, dispersats, prediquen  als jueus, i després als gentils. Bernabé  
Ac 11,Tit  prediquen als jueus, i després  als gentils. Bernabé i Saulo prediquen en  
Ac 11,18 Déu ha concedit també arrepentiment  als gentils per a la vida. 19 I els altres 
Ac 11,19  predicant la paraula a ningú sinó  als jueus solament. 20 I entre ells hi  
Ac 11,20  entrar en Antioquia parlaven també  als grecs i anunciaven al Senyor Jesús. 21 
Ac 11,29  resolgueren enviar algun socorro  als germans que habitaven en la Judea. 30  
Ac 11,30 Judea. 30 Lo que feren enviant-ho  als ancians per mà de Bernabé i de Saulo.  
Ac 12,3  de Joan. 3 I veent que agradava  als jueus, passà a prendre també a Pere.  
Ac 12,17  digué: –Feu-ho a saber a Jaume i  als germans. I eixint d’allí se n’anà a  
Ac 13,Tit  per l’Esperit Sant a predicar  als gentils. Conversió del procònsol  
Ac 13,Tit  a molts gentils i abandona  als jueus incrèduls. 1 Hi havia, doncs, en 
Ac 13,46  des d’aquest punt nos ne tornam  als gentils. 47 Perquè lo Senyor així nos  
Ac 13,50 algunes dones devotes i iŀlustres i  als homes principals de la ciutat, i  
Ac 14,26 i com havia obert la porta de la fe  als gentils. 27 I se detingueren allí no  
Ac 15,1  alguns de la Judea que ensenyaven  als germans: –Si no us circumcidau, segons 
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Ac 15,2  dels altres passassen a Jerusalem,  als apòstols i presbíteros, per raó d’  
Ac 15,14  ha contat com Déu visità primer  als gentils per a prendre d’ells un poble 
Ac 15,19  lo que judico que no s’incomòdia  als gentils que es converteixen a Déu, 20  
Ac 15,22  los dissabtes. 22 Llavors plagué  als apòstols i als ancians ab tota la  
Ac 15,22  22 Llavors plagué als apòstols i  als ancians ab tota la iglésia elegir  
Ac 15,23  apòstols i els ancians germans,  als germans que són dels gentils i estan  
Ac 15,24  i haveu de guardar la Llei”,  als quals no els havem donat semblant  
Ac 15,29  us abstingau de coses sacrificades  als ídols, i de sang, i de coses ofegades, 
Ac 15,32  consolaren ab moltes paraules  als germans, i els confirmaren en la fe.  
Ac 15,33  los germans los despediren en pau  als que els havien enviat. 34 Silas,  
Ac 15,36  Pau a Bernabé: –Tornem a visitar  als germans per totes les ciutats a on  
Ac 16,20  prínceps. 20 I presentant-los  als magistrats, digueren: –Aquestos homes, 
Ac 16,29 entrà dintre, i tremolant se llançà  als peus de Pau i de Silas. 30 I traent- 
Ac 16,38  aguasils reportaren aquestes raons  als magistrats. I ells temeren quan oïren  
Ac 16,40  en casa de Lídia, i visitant  als germans, los consolaren, i partiren.  
Ac 17,Tit  17,Tit Capítol XVII Pau converteix  als de Tessalònica. És perseguit dels  
Ac 17,7  la ciutat i han vingut aquí, 7  als quals ha acollit Jason; i tots  
Ac 17,8  Jesús. 8 I alborotaren al poble i  als principals de la ciutat, que oïen  
Ac 18,4  lo nom del Senyor Jesús, persuadia  als jueus i als grecs. 5 I quan Silas i  
Ac 18,4 Senyor Jesús, persuadia als jueus i  als grecs. 5 I quan Silas i Timoteu  
Ac 18,5  de l’Esperit, testificava  als jueus que Jesús era lo Cristo. 6  
Ac 18,6  net estic, i des d’ara me’n vaig  als gentils. 7 I partint d’allí, entrà en 
Ac 18,13  13 dient: –Aquest persuadeix  als homes que servesquen a Déu contra la  
Ac 18,14  a obrir sa boca, digué Gàlio  als jueus: –Si fos una cosa iniqua, o un  
Ac 18,27  los germans escrigueren exhortant  als deixebles que el rebessen. Lo qual,  
Ac 18,27  arribat allí, fou de gran profit  als que havien cregut. 28 Perquè ab gran  
Ac 18,28  vehemència convencia públicament  als jueus mostrant-los ab les  
Ac 19,12  de Pau, 12 de manera que aplicaven  als malalts los mocadors i cenyidors de  
Ac 19,24 de Diana, donava no poc que guanyar  als artistes, 25 als quals ell convocà,  
Ac 19,25 no poc que guanyar als artistes, 25  als quals ell convocà, junt ab los que  
Ac 19,38  i procònsols: acúsien-se los uns  als altres. 39 I si teniu alguna pretensió 
Ac 20,1 que cessà l’alborot, convocant Pau  als deixebles i fent-los una plàtica, se 
Ac 20,17 des de Milet envià a Èfeso, cridant  als ancians de la iglésia, 18 los quals  
Ac 20,21 públic i en les cases, 21 predicant  als jueus i als gentils l’arrepentiment  
Ac 20,21 les cases, 21 predicant als jueus i  als gentils l’arrepentiment envers Déu i  
Ac 20,34  les coses necessàries a mi i  als que estaven ab mi. 35 Jo us he mostrat 
Ac 21,7 Tiro a Ptolemaida, i havent saludat  als germans, nos detinguérem un dia ab  
Ac 21,21  I han oït a dir de tu que ensenyes  als jueus que estan entre els gentils l’  
Ac 21,25 abstinguen de lo que fos sacrificat  als ídols, de sang i animals sufocats, i  
Ac 21,32  quals així que vegeren al tribú i  als soldats, cessaren de maltractar a Pau. 
Ac 22,Tit  Capítol XXII Plàtica de sant Pau  als jueus. Furor d’estos contra ell. Vol  
Ac 22,3  criat en aquesta ciutat, instruït  als peus de Gamaliel, conforme a la  
Ac 22,5 quals, havent pres també cartes per  als germans, anava jo a Damasco ab lo fi  
Ac 22,19  presó i assotava en les sinagogues  als que creien en vós. 20 I quan se  
Ac 22,21  jo et vull enviar lluny d’aquí,  als gentils. 22 I l’estigueren escoltant  
Ac 23,2  príncep dels sacerdots, manà  als que estaven prop d’ell que el  
Ac 23,10  no despedaçassen a Pau, manà venir  als soldats i que el traguessen del mig d’ 
Ac 23,14  conjuració, 14 los quals anaren  als prínceps dels sacerdots i als ancians  
Ac 23,14  als prínceps dels sacerdots i  als ancians i digueren: –Nosaltres nos  
Ac 23,30  l’he enviat a vós, intimant també  als acusadors que apèŀlien a vós si tenen  
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Ac 23,32  32 I al dia següent, despatxant  als de cavall perquè anassen ab ell, se’n 
Ac 24,17  anys he vingut a portar almoines  als de la meva nació, i ofertes, i vots.  
Ac 25,10  jo ser judicat; ningun mal he fet  als jueus, com vós sabeu molt bé. 11 I si  
Ac 25,16 jueus demanant que el condemnàs; 16  als quals responguí que no és costum entre 
Ac 26,13  del sol, la que em rodejà a mi i  als que anaven ab mi. 14 I havent caigut  
Ac 26,17  -te del poble i dels gentils,  als quals jo t’envio ara, 18 per a què  
Ac 26,20  20 sinó que prediquí primerament  als de Damasco i després en Jerusalem, i  
Ac 26,20  i per tota la terra de Judea, i  als gentils, que s’arrepentissen i es  
Ac 26,23  i anunciaria la llum al poble i  als gentils. 24 I mentres ell deia estes  
Ac 27,31 de proa. 31 Digué Pau al centurió i  als soldats: –Si aquestos homes no  
Ac 27,42 foren de parer que es donàs la mort  als presos, per a què ningú s’escapàs  
Ac 28,4  penjant de sa mà, se deien los uns  als altres: –Aquest home segurament és un  
Ac 28,17  17 I passats tres dies convocà Pau  als principals dels jueus. I estant junts  
Ac 28,19  ab lo fi d’acusar de cosa alguna  als de ma nació. 20 Per això, doncs, vos  
Ac 28,23  en gran número a son allotjament,  als quals predicava, donant testimoni del  
Ac 28,28  haveu de saber vosaltres que  als gentils és enviada aquesta salut de  
Rm Inc ningú. Rm Inc Epístola de sant Pau  als Romans 1,Tit Capítol I La fe és  
Rm 2,3  coses. 3 I tu, home, que judiques  als que fan tals coses i obres les  
Rm 2,8  i immortalitat, la vida eterna; 8  als que són amics de disputes i que no  
Rm 2,21  Llei; 21 ¿tu, doncs, que ensenyes  als altres, no t’instrueixes a tu mateix? 
Rm 2,22 ha de robar, robes? 22 ¿Tu que dius  als homes que no s’ha de cometre  
Rm 2,22  comets adulteri? ¿Tu que abomines  als ídols, comets sacrilegi? 23 ¿Tu que et 
Rm 3,19  que tot quant la Llei diu, ho diu  als que estan baix la Llei, a fi de que  
Rm 4,12  que són de la circumcisió, sinó  als que segueixen les petjades de la fe de 
Rm 4,17 qui havia cregut, lo qual dóna vida  als morts i crida les coses que no són com 
Rm 4,24  24 sinó també per a nosaltres,  als quals serà imputat si creem en aquell  
Rm 8,30  entre molts germans. 30 I  als que predestinà, a eixos cridà també; i 
Rm 8,30  predestinà, a eixos cridà també; i  als que cridà, a eixos justificà també; i  
Rm 8,30  cridà, a eixos justificà també; i  als que justificà, a eixos també  
Rm 9,Tit  l’Apòstol testificat son amor  als israelites, tracta de la vocació dels  
Rm 10,18 terra, i ses paraules se oïren fins  als confins del món. 19 Mes pregunto: ¿Per 
Rm 10,20  em buscaven, me descobrí clarament  als que no em demanaven.» 21 I diu a  
Rm 11,Tit jueus incrèduls amonesta l’Apòstol  als gentils que no presúmien de si, i  
Rm 11,11  per sa caiguda vingué la salvació  als gentils, per a incitar-los a  
Rm 11,14  alguna manera puc moure a gelosia  als de ma carn i fer que es sàlvien alguns 
Rm 12,Tit  a la doctrina que ha ensenyat  als fiels, segons l’estat de cada u i  
Rm 12,10 fraternal, anticipant-vos los uns  als altres per a honrar-vos. 11 No siau  
Rm 12,14 exercint l’hospitalitat. 14 Beneïu  als que us persegueixen; beneïu-los i no 
Rm 13,Tit  Capítol XIII Recomana la submissió  als superiors i a les potestats civils. L’ 
Rm 13,8  a ningú, sinó amau-vos los uns  als altres; perquè aquell que ama a son  
Rm 14,Tit  Los forts en la fe deuen suportar  als flacs, i uns i altres edificar-se  
Rm 14,13 ens judiquem ja més, doncs, los uns  als altres, ans bé pensau en no posar  
Rm 15,Tit  ab mostres de gran afecte  als romans i del fort desig que té d’anar 
Rm 15,7  7 Per lo tant, rebeu-vos los uns  als altres, com Cristo vos rebé per a  
Rm 15,14 modo que us podeu amonestar los uns  als altres. 15 Ab tot, germans, vos he  
Rm 15,18  meu, per a portar a l’obediència  als gentils, ab paraules i obres, 19 ab l’ 
Rm 15,25 ’n vaig a Jerusalem per a ministrar  als sants. 26 Perquè la Macedònia i l’  
Rm 15,26 tingut a bé lo fer una colecció per  als pobres d’entre els sants que estan en 
Rm 15,31  hi ha en la Judea, i sia agradable  als sants de Jerusalem l’oferta de mon  
Rm 16,Tit  memòries i últim avís de Pau  als fiels residents en Roma. 1 Vos  
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Rm 16,11  a mon parent Herodi. Saludau  als de la casa de Narcís, que creuen en lo 
Rm 16,14  a Hermas, a Patrobas, a Hermes, i  als germans que estan ab ells. 15 Saludau  
1Co Inc  primera de l’apòstol sant Pau  als Corintis 1,Tit Capítol I Los exhorta a 
1Co 1,Tit  que és necedat i escàndol per  als mundans, és per als fiels, sabiduria i 
1Co 1,Tit  i escàndol per als mundans, és per  als fiels, sabiduria i salut. 1 Pau,  
1Co 1,2 iglésia de Déu que està en Corinti,  als santificats en Cristo Jesús, anomenats 
1Co 1,18  de la creu és una necedat per  als que es perden; mes per als que es  
1Co 1,18  per als que es perden; mes per  als que es salven, ço és, per a nosaltres, 
1Co 1,21  per la fatuïtat de la predicació  als que creien. 22 Així és que els jueus  
1Co 1,23  crucificat, que és escàndol per  als jueus i fatuïtat per als gentils. 24  
1Co 1,23  per als jueus i fatuïtat per  als gentils. 24 Mes per als que han estat  
1Co 1,24  per als gentils. 24 Mes per  als que han estat cridats, tant jueus com  
1Co 3,Tit de Cristo. 3,Tit Capítol III Reprèn  als que s’apassionen als predicadors de  
1Co 3,Tit  III Reprèn als que s’apassionen  als predicadors de l’evangeli sens mirar  
1Co 3,19  per quant escrit està: «Jo prendré  als savis en sa pròpia astúcia.» 20 I en  
1Co 4,Tit  Reprèn ab energia i mansuetud  als corintis. 1 Considéria’ns l’home com 
1Co 5,Tit l’Apòstol a un incestuós i exhorta  als de Corinti que evítien lo tractar-se 
1Co 5,13  estan dins? 13 Perquè Déu judicarà  als que estan fora. Per lo tant, traeu  
1Co 6,3  3 ¿No sabeu que judicarem  als àngels?; puix, ¿ab quanta més raó les  
1Co 6,8  que agraviau, i defraudau, i això  als germans. 9 ¿No sabeu que els injustos  
1Co 7,8 d’una altra. 8 Per consegüent, dic  als solters i a les viudes que els és bo  
1Co 7,10 casar-se que abrasar-se. 10 Mes  als casats los mano, no jo, sinó lo  
1Co 7,12  no déixia tampoc la muller. 12 I  als demés los dic jo, no lo Senyor: si  
1Co 8,Tit VIII Ningú deu gustar coses ofertes  als ídols si ab això dóna escàndol, puix  
1Co 8,Tit  escàndol, puix lo qui escandalisa  als flacs peca contra Jesucrist. 1 I en  
1Co 8,1  a les coses que són sacrificades  als ídols, sabem que tots tenim ciència.  
1Co 8,4 en quant a les viandes sacrificades  als ídols, sabem que l’ídol no és res en  
1Co 8,9  llibertat que teniu no sia ocasió  als dèbils d’encepegar. 10 Perquè si algú 
1Co 8,10  a menjar de les coses sacrificades  als ídols? 11 ¿I per ta ciència se perdrà  
1Co 9,20  jueus m’he fet jueu per a guanyar  als jueus. 21 Ab los que estan baix la  
1Co 9,21  estant baix la Llei) per a guanyar  als que estan baix la Llei; i ab los que  
1Co 9,21 la llei de Jesucrist) per a guanyar  als que estaven sens Llei. 22 M’he fet  
1Co 9,22 fet flac ab los flacs per a guanyar  als flacs. M’he fet tot per a tots per a  
1Co 9,26  em succeesca que, havent predicat  als altres, no em faça jo mateix reprovat. 
1Co 10,Tit  sa ingratitud, amonesta l’Apòstol  als corintis que es guàrdien de sos vicis, 
1Co 10,13  altra tentació sinó la que és comú  als homes; emperò fiel és Déu, que no  
1Co 10,19  o que lo que ha estat sacrificat  als ídols és alguna cosa? 20 Ans bé dic  
1Co 10,20  los gentils, les sacrifiquen  als dimonis, i no a Déu. I no vull jo que  
1Co 10,28  digués: «Això ha estat sacrificat  als ídols», no en mengeu, per causa d’  
1Co 10,32 a glòria de Déu. 32 No doneu ofensa  als jueus ni als gentils ni a la Iglésia  
1Co 10,32  32 No doneu ofensa als jueus ni  als gentils ni a la Iglésia de Déu, 33 a  
1Co 11,22  la Iglésia de Déu i avergonyiu  als que no tenen? Què us diré? ¿Vos  
1Co 11,33  per a menjar, esperau’s los uns  als altres. 34 I si algú té fam, méngia en 
1Co 12,1  ajudar-se mútuament. 1 I tocant  als dons espirituals, no vull, germans,  
1Co 12,2  que, quan éreu gentils, anàveu  als ídols muts, segons éreu conduïts. 3  
1Co 12,21  t’he menester»; ni tampoc lo cap  als peus: «Jo no us necessito.» 22 Ans bé  
1Co 12,23  a estos conferim major honra; i  als que tenim per menos honestos, los  
1Co 12,31 tots? 31 Aspirau, emperò, vosaltres  als dons majors. Mes jo us mostro un camí  
1Co 13,3  tots mos béns per alimentar  als pobres, i encara que entregàs mon cos  
1Co 14,2  en llengua desconeguda, no parla  als homes, sinó a Déu, perquè ningun home  
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1Co 14,3  3 Mes aquell que profetisa, parla  als homes per edificació, i exhortació, i  
1Co 14,19  a fi d’instruir també  als altres, que no deu mil paraules en  
1Co 14,22  les llengües són per a senyal, no  als fiels, sinó als infiels; mes la  
1Co 14,22  per a senyal, no als fiels, sinó  als infiels; mes la profecia serveix, no  
1Co 14,22  mes la profecia serveix, no  als infiels, sinó als fiels. 23 Si, doncs, 
1Co 14,22  serveix, no als infiels, sinó  als fiels. 23 Si, doncs, tota la Iglésia  
1Co 14,29  ab si mateix i a Déu. 29 En quant  als profetes, pàrlien dos o tres, i els  
1Co 14,32  dels profetes estan subjectes  als profetes. 33 Perquè Déu no és autor de 
1Co 15,5 I que s’aparegué a Cefas i després  als Onze. 6 I que després fou vist per més 
1Co 15,29  faran aquells que es bategen per  als morts, si de ningun modo ressusciten  
1Co 15,29  ¿Per què es bategen, doncs, per  als morts? 30 I per què nosaltres estam en 
1Co 16,Tit  Senyor. 16,Tit Capítol XVI Exhorta  als corintis a que facen la coŀlecta de  
1Co 16,Tit  la coŀlecta de les almoines per  als pobres de la iglésia de Jerusalem i  
1Co 16,1  a les coŀlectes que es fan per  als sants, feu-ho també vosaltres així  
1Co 16,20  los germans. Saludau-vos los uns  als altres ab bes sant. 21 La salutació,  
2Co Inc  epístola de l’apòstol sant Pau  als Corintis 1,Tit Capítol I S’escusa l’ 
2Co 3,Tit la inteŀligència de les Escriptures  als jueus solament se remou ab la fe en  
2Co 5,11 doncs, del terror de Déu, persuadim  als homes, puix a Déu li som manifestos, i 
2Co 5,12  a fi de que tingau què respondre  als que es glorien en l’apariència i no  
2Co 6,Tit  ministres de l’evangeli i avís  als fiels de no mesclar-se ab los  
2Co 7,6  6 Emperò Déu, que conforta  als humils, nos ha consolat ab la vinguda  
2Co 8,Tit  dels macedonis exhorta l’Apòstol  als corintis a què contribuesquen ab grans 
2Co 8,4  del ministeri que es dóna  als sants. 5 I ho feren, no com nosaltres  
2Co 8,23  envers vosaltres; i en quant  als germans nostres, són apòstols de les  
2Co 9,1  en quant al socorro que es dóna  als sants, és per demés que jo us  
2Co 9,3  a molts. 3 No obstant, he enviat  als germans per a què no fos en va l’  
2Co 9,5  tant, he cregut necessari demanar  als germans que vagen primer a vosaltres,  
2Co 9,9  «Ell ha derramat, ell ha donat  als pobres; sa justícia permaneix per a  
2Co 9,12  no solament supleix lo que manca  als sants, sinó que és abundant també en  
2Co 11,19  19 Ja que sofriu de bon grat  als necis, essent vosaltres savis; 20 puix 
2Co 12,Tit  i conclou manifestant son amor  als corintis. 1 Si és necessari gloriar- 
2Co 12,11  ja que en res só inferior  als més grans apòstols, encara que jo no  
2Co 12,14  per los pares, sinó los pares per  als fills. 15 I jo de molt bon grat me  
2Co 13,Tit Amenaça l’Apòstol ab forts càstigs  als que no s’haguessen esmenat, i conclou 
2Co 13,2  si vinc altra vegada no perdonaré  als que pecaren abans, ni a tots los  
Ga Inc Inc Epístola de l’apòstol sant Pau  als Gàlates 1,Tit Capítol I Reprèn als  
Ga 1,Tit  als Gàlates 1,Tit Capítol I Reprèn  als gàlates per haver donat oïdos a uns  
Ga 1,10  10 Puix, ¿persuadesc jo ara  als homes o a Déu? ¿O cerco jo agradar als 
Ga 1,10  homes o a Déu? ¿O cerco jo agradar  als homes? Perquè, certament, si jo  
Ga 1,10  Perquè, certament, si jo agradàs  als homes, no seria servo de Cristo. 11  
Ga 2,8  lo mateix obrà en mi també per  als gentils.) 9 I quan Jaume, Cefas i  
Ga 2,9  per a què nosaltres anàssem  als gentils, i ells, als circumcisos. 10  
Ga 2,9  anàssem als gentils, i ells,  als circumcisos. 10 Solament nos  
Ga 2,12  se retirava i es separava, tement  als que eren de la circumcisió. 13 I els  
Ga 2,14  no com los jueus, per què obligues  als gentils a que visquen com los jueus?»  
Ga 3,8  que Déu havia de justificar  als gentils per la fe, anuncia primer a  
Ga 3,22  fos donada per la fe en Jesucrist  als que creuen. 23 Emperò abans que la fe  
Ga 4,5  a la Llei, 5 per a rescatar  als que estaven baix la Llei, a fi de que  
Ga 4,9  ¿com és que tornau altra vegada  als elements flacs i miserables, als quals 
Ga 4,9  als elements flacs i miserables,  als quals voleu servir de nou? 10  
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Ga 5,13 a la carn, ans bé serviu’s los uns  als altres per la caritat de l’Esperit.  
Ga 5,15 si us mossegau i us devorau los uns  als altres, teniu compte que no us  
Ga 5,15  compte que no us consumiau los uns  als altres. 16 Vos dic, doncs: Caminau en  
Ga 5,26  glòria, provocant-nos los uns  als altres, envejant-nos los uns als  
Ga 5,26  als altres, envejant-nos los uns  als altres. 6,Tit Capítol VI Com deuen  
Ga 6,Tit  VI Com deuen ajudar-se los uns  als altres en l’exercici de les virtuts  
Ga 6,10  fem bé a tothom, especialment  als que són de la família de la fe. 11  
Ef Inc Inc Epístola de l’apòstol sant Pau  als Efesis 1,Tit Capítol I Tots los béns  
Ef 1,1 tots los sants que hi ha en Efesi i  als fiels en Cristo Jesús. 2 Gràcia sia a  
Ef 2,12 la comunicació d’Israel i estranys  als pactes de la promesa, no tenint  
Ef 2,16 16 i per a reconciliar-los ab Déu  als dos en un cos per la creu, matant les  
Ef 2,17  vosaltres que estàveu lluny, i pau  als que estaven prop. 18 Perquè, per ell,  
Ef 3,5 generacions no fou donat a conèixer  als fills dels homes, així com ara és  
Ef 3,5 dels homes, així com ara és revelat  als seus sants apòstols i profetes en  
Ef 3,8  donada aquesta gràcia de predicar  als gentils les riqueses insondables de  
Ef 3,10  sia ara notificada per la Iglésia  als principats i potestats en los llocs  
Ef 4,8 portà catiu lo captiveri, donà dons  als homes.» 9 (I que ell pujà, què és sinó 
Ef 4,9 què és sinó que havia baixat primer  als paratges més baixos de la terra? 10  
Ef 4,29  edificació de la fe i dónia gràcia  als oients. 30 I no contristeu a l’  
Ef 4,32  32 ans bé siau benignes los uns  als altres, misericordiosos, perdonant-  
Ef 5,Tit per Cristo. 5,Tit Capítol V Exhorta  als efesis ab la imitació de Jesucrist, a  
Ef 5,21  21 sometent-vos los uns  als altres en lo temor de Cristo. 22 Les  
Ef 6,5  Senyor. 5 Criats, siau obedients  als que són vostres senyors segons la  
Ef 6,6  -los a l’ull, com per a agradar  als homes, sinó com a servos de Cristo,  
Ef 6,7  voluntat, com al Senyor, i no com  als homes; 8 sabent que cada qual rebrà  
Ef 6,23  i consòlia vostres cors. 23 Pau  als germans i caritat ab fe de part de Déu 
Fl Inc Inc Epístola de l’apòstol sant Pau  als Filipians 1,Tit Capítol I Afecte de  
Fl 1,Tit  1,Tit Capítol I Afecte de Pau  als filipians i fruit de ses presons en  
Fl 2,3  considéria cada qual per superior  als altres, 4 no atenent sols a les coses  
Fl 3,17  meus, i no perdeu de vista  als que caminen així, segons l’exemple  
Col Inc Inc Epístola de l’apòstol sant Pau  als Colossians 1,Tit Capítol I Alaba sant  
Col 1,2  de Déu, i Timoteu, nostre germà, 2  als sants i fiels germans en Cristo Jesús  
Col 1,27 ha estat manifestat a sos sants, 27  als quals Déu ha volgut revelar les  
Col 2,Tit  ab poder. 2,Tit Capítol II Exhorta  als colossians a que es guàrdien dels  
Col 2,20  consegüent, si sou morts ab Cristo  als elements d’aquest món, per què us  
Col 3,Tit  rebuda de Cristo. Vàrios avisos  als casats, als pares de família i als  
Col 3,Tit  Cristo. Vàrios avisos als casats,  als pares de família i als criats. 1 Si  
Col 3,Tit  als casats, als pares de família i  als criats. 1 Si haveu, doncs, ressuscitat 
Col 3,9 de vostra boca. 9 No mentiu los uns  als altres, ja que us haveu despullat de  
Col 3,13 paciència; 13 sofrint-vos los uns  als altres, i perdonant-vos mútuament si 
Col 3,16  -vos i amonestant-vos los uns  als altres ab salms, himnes i càntics  
Col 3,22  servint a l’ull com per a agradar  als homes, sinó ab simplicitat de cor i  
Col 3,23  de cor com per al Senyor, i no per  als homes, 24 sabent que del Senyor rebreu 
Col 4,15  metge, i també Demas. 15 Saludau  als germans que estan en Laodicea, i a  
1Te Inc  primera de l’apòstol sant Pau  als Tessalònics 1,Tit Capítol I Alaba l’  
1Te 1,Tit  1,Tit Capítol I Alaba l’Apòstol  als tessalònics per haver estat un exemple 
1Te 1,Tit  per haver estat un exemple  als demés fiels en lo fervor de sa fe,  
1Te 2,Tit  Capítol II Fa present l’Apòstol  als tessalònics la llibertat, desinterès i 
1Te 2,4 així parlàrem, no com per a agradar  als homes, sinó a Déu, que prova nostres  
1Te 2,7  com una dida que acarícia  als seus infants. 8 I estant així  
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1Te 2,16  homes 16 prohibint-nos de parlar  als gentils per a què fossen salvos, a fi  
1Te 4,15  del Senyor, no ens adelantarem  als que dormen. 16 Perquè el mateix Senyor 
1Te 4,18 Per lo tant, consolau-vos los uns  als altres ab aquestes paraules. 5,Tit  
1Te 5,1  a Déu per ell. 1 I en quant  als temps i als moments, no necessitau,  
1Te 5,1  per ell. 1 I en quant als temps i  als moments, no necessitau, germans, que  
1Te 5,11 ’s mútuament i edificau’s los uns  als altres, així com ja ho feu. 12 I vos  
1Te 5,12  germans, que siau reconeguts  als que treballen entre vosaltres, i us  
1Te 5,14  també, germans, que reprengau  als inquiets, que aconsoleu als  
1Te 5,14  als inquiets, que aconsoleu  als pussiŀlànims, que suporteu als flacs,  
1Te 5,14  als pussiŀlànims, que suporteu  als flacs, i que siau soferts ab tots. 15  
2Te Inc  segona de l’apòstol sant Pau  als Tessalònics 1,Tit Capítol I Dóna  
2Te 1,6  Déu que ell dónia en paga aflicció  als que us afligeixen, 7 i a vosaltres,  
1Tm 1,9  no fou feta per al just, sinó per  als injustos i desobedients, per als  
1Tm 1,9  als injustos i desobedients, per  als impios i pecadors, per als inics i  
1Tm 1,9  per als impios i pecadors, per  als inics i profans, per als parricides i  
1Tm 1,9  per als inics i profans, per  als parricides i matricides, per als  
1Tm 1,9  als parricides i matricides, per  als homicides, 10 per als fornicaris, per  
1Tm 1,10  per als homicides, 10 per  als fornicaris, per als sodomites, per als 
1Tm 1,10  10 per als fornicaris, per  als sodomites, per als robadors d’homes,  
1Tm 1,10  fornicaris, per als sodomites, per  als robadors d’homes, per als mentiders i 
1Tm 1,10  per als robadors d’homes, per  als mentiders i els que juren en fals, i  
1Tm 1,15  vingué a aquest món per a salvar  als pecadors, dels quals jo só el  
1Tm 3,16 Esperit, vist dels àngels, predicat  als gentils, cregut en lo món, i rebut  
1Tm 4,Tit la pietat i a que dónia bon exemple  als demés. 1 Emperò l’Esperit Sant diu  
1Tm 4,6  i per l’oració. 6 Proposant això  als germans, seràs bon ministre de  
1Tm 4,16 fent això te salvaràs a tu mateix i  als que t’oiguen. 5,Tit Capítol V  
1Tm 5,1  ans bé amonesta’l com a pare;  als joves, com a germans; 2 a les  
1Tm 5,10  l’hospitalitat, si rentà los peus  als sants, si acudí a l’alivi dels  
1Tm 6,Tit  Capítol VI Los sirvents obeesquen  als amos, sien o no cristians. Sobre los  
1Tm 6,9  i perniciosos, que sumergeixen  als homes en la mort i perdició. 10 Perquè 
2Tm 2,2  que sien capaços d’ensenyar també  als demés. 3 Suporta, doncs, la fatiga com 
2Tm 2,14  de res, mes sinó per a pervertir  als que les ouen. 15 Procura presentar-  
2Tm 2,19  aquest sello: «Lo Senyor coneix  als que són seus»; i: «Apàrtia’s de la  
2Tm 2,25  sofert, 25 corretgint ab suavitat  als que resisteixen la veritat, per si  
Tt 1,9 segons la sana doctrina i convèncer  als que la contradiuen. 10 Perquè encara  
Tt 1,11  dels que són de la circumcisió, 11  als quals és menester tapar la boca,  
Tt 1,15  s’aparten de la veritat. 15 Per  als nets totes les coses són netes; mes  
Tt 1,15  totes les coses són netes; mes per  als contaminats i infiels no hi ha res  
Tt 2,6  de Déu. 6 Igualment amonesta  als joves que sien temperats. 7 Mostrant- 
Tt 2,9 mal que dir de nosaltres. 9 Exhorta  als sirvents a que sien obedients a sos  
Tt 3,Tit  ningú. 3,Tit Capítol III Submissió  als prínceps. Efusió de la gràcia de  
Tt 3,1 Amonesta’ls que estiguen submissos  als prínceps i a les potestats, que els  
Tt 3,3 avorribles i avorrint-nos los uns  als altres. 4 Emperò quan s’aparegué la  
Tt 3,15 tots los que estan ab mi. Saluda tu  als que ens amen en la fe. La gràcia de  
He Inc Inc Epístola de l’apòstol sant Pau  als Hebreus 1,Tit Capítol I Jesucrist,  
He 1,Tit  i home, és infinitament superior  als àngels. 1 Déu, que en diferents  
He 1,7  los àngels de Déu.» 7 I en quant  als àngels, diu: «Lo qui fa a sos àngels,  
He 2,5  voluntat. 5 Perquè Déu no someté  als àngels lo món venider de què parlam. 6 
He 2,13  altre lloc: «Veeu-me aquí a mi i  als fills que Déu m’ha donat.» 14 I per  
He 2,15  ço és, al diable, 15 i llibertar  als que per temor de mort estaven tota sa  
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He 2,18  temptat, és poderós per a socórrer  als que són temptats. 3,Tit Capítol III  
He 3,13  -vos tots los dies los uns  als altres, mentres que s’anomena avui,  
He 4,13  les coses estan desnuses i patents  als ulls d’aquell de qui nosaltres  
He 4,14 tenim al pontífice que penetra fins  als cels, Jesús, Fill de Déu, mantingam  
He 5,Tit  intercedeix per nosaltres. Reprèn  als hebreus per la poca disposició que  
He 6,Tit de Déu, perden la fe o s’abandonen  als vicis. Parla contra la peresa, i de l’ 
He 6,10  lo que haveu ministrat i ministrau  als sants. 11 I nosaltres desitjam que  
He 6,17  volent mostrar més complidament  als hereus de la promesa la immutabilitat  
He 7,25  I per això pot salvar perpètuament  als que per ell vénen a Déu, vivint sempre 
He 9,27 mateix. 27 I així com està senyalat  als homes lo morir una sola vegada, i  
He 10,Tit  caritat i bones obres. Exhorta  als hebreus a la paciència en los  
He 10,1  sens cessar cada any, fer perfets  als que s’acerquen. 2 D’altra manera  
He 10,14  oferta féu perfets per a sempre  als que són santificats. 15 I l’Esperit  
He 10,24  24 i considerem-nos los uns  als altres per a estimular-nos a caritat 
He 10,27  un foc abrasador que ha de devorar  als enemics de Déu. 28 Lo qui prevarica  
He 11,28  què no els tocàs aquell que matava  als primogènits. 29 Per la fe passaren la  
He 11,31  destruïda ab los incrèduls, rebent  als espies en pau. 32 I què més diré,  
He 12,11  fruit molt apacible de justícia  als que per ella han estat exercitats. 12  
He 12,23  lo cel, i a Déu, jutge de tots, i  als esperits dels justos ja perfets, 24 i  
He 13,4  immaculat; perquè Déu judicarà  als fornicaris i als adúlteros. 5 Sien  
He 13,4  Déu judicarà als fornicaris i  als adúlteros. 5 Sien vostres costums sens 
He 13,9  no ab viandes, que no aprofiten  als que van detràs d’elles. 10 Tenim un  
Jm 1,Tit  Reprimir la llengua. Assistir  als afligits. Fugir de l’esperit del món. 
Jm 1,12 la corona de vida que Déu ha promès  als que l’amen. 13 No diga ningú quan sia 
Jm 1,27  Déu i del Pare és aquesta: visitar  als òrfens i a les viudes en ses  
Jm 2,5  ¿per ventura no ha elegit Déu  als pobres d’aquest món per a ser rics en 
Jm 2,5  i hereus del Regne que prometé Déu  als que l’amen? 6 Vosaltres, al contrari, 
Jm 2,6 ab sa prepotència i no us arrastren  als tribunals? 7 ¿No blasfemen ells aquell 
Jm 3,9  a Déu i al Pare, i ab ella maleïm  als homes que foren fets a semblança de  
Jm 4,6  Per això diu: «Déu resisteix  als superbos i dóna gràcia als humils.» 7  
Jm 4,6  als superbos i dóna gràcia  als humils.» 7 Someteu-vos, doncs, a Déu 
Jm 5,Tit  V Denuncia lo càstig que aguarda  als rics que oprimeixen als pobres.  
Jm 5,Tit que aguarda als rics que oprimeixen  als pobres. Exhorta a la paciència en les  
Jm 5,4  que el jornal que haveu defraudat  als treballadors que segaren vostres camps 
Jm 5,10  de la porta. 10 Preneu, germans,  als profetes que parlaren en nom del  
Jm 5,11  Mirau que tenim per benaventurats  als que sofreixen. Oiguéreu lo sofriment  
Jm 5,14 malalt algú entre vosaltres? Crídia  als ancians de la Iglésia i préguien sobre 
1Pe 1,Tit  per moltes tribulacions. Exhorta  als fiels a la puresa de vida, recordant- 
1Pe 1,1  1 Pere, apòstol de Jesucrist,  als estrangers que estan espargits per lo  
1Pe 1,22  de fraternitat, amau-vos uns  als altres fervorosament ab un cor pur. 23 
1Pe 2,Tit evangeli. 2,Tit Capítol II Amonesta  als cristians a que sien sincers i sens  
1Pe 2,14 ja sia al rei, com a superior, 14 o  als governadors, com enviats per ell per a 
1Pe 2,18 al rei. 18 Sirvents, siau obedients  als amos ab tot temor, no tan sols als  
1Pe 2,18  als amos ab tot temor, no tan sols  als bons i moderats, sinó també als de  
1Pe 2,18  als bons i moderats, sinó també  als de geni impertinent. 19 Puix és digne  
1Pe 2,24  arbre, per a què, morts nosaltres  als pecats, visquéssem a la justícia; per  
1Pe 3,Tit  Capítol III Dóna saludables avisos  als casats en particular, i exhorta a tots 
1Pe 3,19  19 En lo qual anà també a predicar  als esperits que estaven en presó, 20 los  
1Pe 4,Tit  de les virtuts per atraure a la fe  als gentils, i diu que devem alegrar-nos 
1Pe 4,6 això fou predicat l’evangeli també  als morts, per a què en veritat sien  
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1Pe 4,10  lo do que ha rebut comuníquia’l  als altres, com bons dispensadors de la  
1Pe 5,Tit  obrant bé. 5,Tit Capítol V Exhorta  als ministres de la Iglésia que govèrnien  
1Pe 5,Tit  govèrnien ab moderació. Encarrega  als joves l’obediència i la humilitat.  
1Pe 5,1  del dimoni. 1 Suplico, doncs,  als ancians que hi ha entre vosaltres, jo  
1Pe 5,5  5 Així mateix, joves, someteu’s  als ancians. I inspirau-vos humilitat  
1Pe 5,5  I inspirau-vos humilitat los uns  als altres, perquè Déu resisteix als  
1Pe 5,5  als altres, perquè Déu resisteix  als superbos i dóna gràcia als humils. 6  
1Pe 5,5  als superbos i dóna gràcia  als humils. 6 Humiliau-vos, doncs, baix  
1Pe 5,14 fill Marc. 14 Saludau-vos los uns  als altres ab bes de caritat. Sia pau a  
2Pe 1,1 Pere, servo i apòstol de Jesucrist,  als que alcançaren igual fe ab nosaltres  
2Pe 2,Tit  que vindrà sobre ells, i avisa  als fiels que se’n guàrdien. 1 Hi havia  
2Pe 2,4 ells no dorm. 4 I si Déu no perdonà  als àngels que pecaren, sinó que els  
2Pe 2,9  sap com llibertar de temptació  als justos i reservar los malvats per a  
2Pe 2,17  núvols agitats de torbellins, per  als quals està reservada l’obscuritat de  
1Jn 2,Tit  apartem dels incrèduls i heretges,  als quals apellida anticrists. 1 Fillets  
1Jn 3,11  del principi: que us ameu los uns  als altres. 12 No així com Caín, que era  
1Jn 3,14  passat de mort a vida en què amam  als germans. Lo qui no ama a son germà  
1Jn 3,23  Fill Jesucrist i ens amem los uns  als altres, com nos ho ha manat. 24 I el  
1Jn 4,7  7 Caríssims, amem-nos los uns  als altres, perquè la caritat ve de Déu. I 
1Jn 4,11  també devem amar-nos los uns  als altres. 12 Ningú vegé jamai a Déu. Si  
1Jn 4,12 jamai a Déu. Si ens amàssem los uns  als altres, Déu està en nosaltres, i sa  
1Jn 5,2 d’ell. 2 En això coneixem que amam  als fills de Déu: si amam a Déu i guardam  
2Jn 1  a la senyora Electa i a sos fills,  als quals jo amo de veres, i no jo sol,  
2Jn 5  del principi: que ens amem los uns  als altres. 6 I aquesta és la caritat: que 
3Jn Tit  i per sa beneficència en hospedar  als pelegrins. Parla dels vicis de  
3Jn 6 caritat en presència de la Iglésia;  als quals, si encamines com convé segons  
3Jn 8  per consegüent, devem rebre  als tals a fi de cooperar a la veritat. 9  
3Jn 10  si això no li bastàs, ni rebre vol  als nostres germans, i impedeix als que  
3Jn 10 vol als nostres germans, i impedeix  als que els voldrien rebre, i els trau  
Jud 3 què peleeu per la fe que fou donada  als sants. 4 Perquè s’han introduït ab  
Jud 6  a aquells que no creien. 6 I que  als àngels que no guardaren son primer  
Jud 13  abominació, estrelles errants; per  als que està reservada la tempestat de les 
Ap 2,Tit les quatre iglésies primeres. Alaba  als que no havien abraçat la doctrina dels 
Ap 2,2  ta paciència, i que no pots sofrir  als mals; i que provares a aquells que  
Ap 2,14  tu algunes coses, perquè tens allí  als que segueixen la doctrina de Balaam,  
Ap 2,14  a què menjassen coses sacrificades  als ídols i cometessen fornicació. 15 Així 
Ap 2,20  i menjar de les coses sacrificades  als ídols. 21 I li he donat temps per a  
Ap 2,24  »Emperò vos dic a vosaltres, 24 i  als demés que estau en Tiatira, a quants  
Ap 3,9  los faré de la sinagoga de Satanàs  als que diuen que són jueus, i no ho són,  
Ap 3,10 venir sobre tot lo món per a provar  als habitants de la terra. 11 Mira que  
Ap 6,4 la terra, i que es matassen los uns  als altres. I li fou donada una gran  
Ap 7,Tit  7,Tit Capítol VII Se dóna ordre  als àngels que vénen a destruir la terra  
Ap 7,Tit destruir la terra que no facen dany  als sellats, tant del poble d’Israel com  
Ap 7,2  de Déu viu, i clamà en alta veu  als quatre àngels, als quals era donat  
Ap 7,2  en alta veu als quatre àngels,  als quals era donat poder de danyar a la  
Ap 7,3  danyeu a la terra, ni al mar, ni  als arbres, fins que hajam senyalat als  
Ap 7,3 als arbres, fins que hajam senyalat  als servos de nostre Déu en sos fronts. 4  
Ap 9,4  ni a ningun arbre, sinó solament  als homes que no tenen en sos fronts lo  
Ap 9,10  i tenien poder per a aturmentar  als homes cinc mesos. 11 I tenien sobre si 
Ap 9,17  número d’ells. 17 I així jo vegí  als cavalls en una visió, i als que  
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Ap 9,17 jo vegí als cavalls en una visió, i  als que cavalgaven, que vestien corasses  
Ap 9,19  cues, puix ses cues eren semblants  als serpents, que tenen cap, i ab elles  
Ap 9,20 de ses mans, per a què no adorassen  als diables i als ídols d’or, i de plata, 
Ap 9,20  a què no adorassen als diables i  als ídols d’or, i de plata, i de coure, i 
Ap 10,11  profetísies a moltes gents, i  als pobles, i a llengües, i a reis. 11,Tit 
Ap 11,1  lo temple de Déu, i l’altar, i  als que adoren en ell. 2 Emperò lo pati  
Ap 11,2  l’amídies, perquè ha estat donat  als gentils, i serà trepitjada la ciutat  
Ap 11,10  i s’enviaran regalos los uns  als altres, perquè aquestos dos profetes  
Ap 11,10  aquestos dos profetes aturmentaren  als que habitaven sobre la terra. 11 I al  
Ap 11,18  a tos servos, los profetes, i  als sants, i als que temen vostre nom,  
Ap 11,18  los profetes, i als sants, i  als que temen vostre nom, petits i grans,  
Ap 11,18  petits i grans, i d’exterminar  als que han corromput la terra. 19 I s’  
Ap 12,17  dona; i se n’anà a fer la guerra  als demés de son llinatge, que guarden los 
Ap 13,6  son nom, i son tabernacle, i  als que habiten en lo cel. 7 I li fou  
Ap 13,7  7 I li fou donat que fes guerra  als sants i que els vencés. I li fou donat 
Ap 13,14 a la vista dels homes. 14 I enganyà  als habitants de la terra ab los prodigis  
Ap 13,14  fer davant de la bèstia, dient  als que habiten en la terra que fessen una 
Ap 14,6  evangeli etern per a predicar-lo  als habitants de la terra, i a tota nació, 
Ap 15,2  mar de cristall barrejat ab foc, i  als que venceren la bèstia i sa figura i  
Ap 15,7 or. 7 I un dels quatre animals donà  als set àngels set copes d’or plenes de  
Ap 16,1  una gran veu del temple que deia  als set àngels: –Anau i derramau les set  
Ap 16,8  el sol, i li fou donat l’abrasar  als homes ab ardor i foc. 9 I s’abrasaren 
Ap 16,12  per a què s’aparellàs lo camí per  als reis de l’orient. 13 I vegí eixir de  
Ap 16,14 de dimonis, que fan prodigis, i van  als reis de la terra i de tot lo món, per  
Ap 19,20 davant d’ell, ab los quals enganyà  als que reberen lo senyal de la bèstia i a 
Ap 20,12  trobat lo lloc d’ells. 12 I vegí  als morts, grans i xics, que estaven en  
Ap 22,8 les haguí vistes i oïdes, me postrí  als peus de l’àngel que me les mostrava  
Ap 22,15  els homicides, i els que serveixen  als ídols, i tot lo qui ama i fa mentida.  
Lc 5,34  i los teus mengen i beuen? 34  Als quals ell digué: –¿Per ventura podeu  
Ga 2,5  de reduir-nos a l’esclavitud. 5  Als quals ni una sola hora volguérem  
1Tm 5,20 davant de dos o tres testimonis. 20  Als que pèquien, reprèn-los davant de  
1Tm 6,17  sia honra i poder etern. Amén. 17  Als rics d’aquest món mana’ls que no  
1Pe 1,12 i les glòries que els seguirien. 12  Als quals fou revelat que no per a si  
Lc 1,78  nostre Déu, ab què l’orient de lo  alt nos ha visitat, 79 per a iŀluminar als 
Lc 9,51  -se lo temps de ser rebut en lo  alt, posà lo semblant resolt d’anar a  
Lc 13,11 tan encorbada que no podia mirar en  alt. 12 Quan Jesús la vegé, la cridà  
Lc 18,39  que callàs. Emperò ell cridava més  alt: –Fill de David, teniu misericòrdia de 
Jn 8,28  los digué: –Quan haureu alçat en  alt al Fill de l’home, llavors coneixereu 
Jn 19,11  sobre mi si no et fos donat de l’ alt. Per lo que aquell que m’ha entregat  
Ac 1,2  que havia elegit, fou rebut en lo  alt; 3 als quals se mostrà viu també  
Ac 9,37  rentada, la posaren en un aposento  alt. 38 I com Lidda estava cerca de Jope,  
Ac 9,39  arribà, lo portaren a l’aposento  alt, i el rodejaren totes les viudes,  
Rm 10,6  al cel?» (ço és, a baixar de lo  alt a Cristo). 7 O: «Qui baixarà a l’  
Ga 4,26  26 Mes la Jerusalem que està en lo  alt és llibre, la qual és la mare de tots  
Ef 4,8 8 Per lo qual diu: «Quan pujà en lo  alt se’n portà catiu lo captiveri, donà  
Mt 4,8  lo conduí a una muntanya molt  alta, i li mostrà tots los regnes del món  
Mc 5,7  a ell i l’adorà. 7 I clamant en  alta veu digué: –Què tinc jo que veure ab  
Mc 9,1 se’ls ne portà sols a una muntanya  alta, en un lloc apartat, i es transfigurà 
Lc 1,42 de l’Esperit Sant. 42 I exclamà en  alta veu i digué: –Beneita tu entre les  
Lc 4,5 portà lo diable a una muntanya molt  alta, i al moment li mostrà tots los  
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Lc 4,33  d’un dimoni impur, i exclamà en  alta veu 34 dient: –Deixa’ns! Què tens tu 
Lc 8,8 una. Conclòs això, començà a dir en  alta veu: –Qui té orelles per a oir, oiga. 
Lc 8,28  davant d’ell i, exclamant en  alta veu, digué: –Què tens tu que veure ab 
Lc 17,15  tornà atràs glorificant a Déu en  alta veu. 16 I caigué sobre son rostro als 
Jn 7,28  en lo temple anava ensenyant en  alta veu i dient: –Vosaltres me coneixeu i 
Jn 7,37  festa, Jesús se posà en peu, i en  alta veu deia: –Si algú té set, vinga a mi 
Jn 11,43  43 Havent dit això, cridà en  alta veu: –Làssaro, ix fora! 44 I a l’  
Ac 1,13  entraren, pujaren a una habitació  alta, a on estaven Pere i Joan, Jaume i  
Ac 7,60 esperit. 60 I agenollat, clamava en  alta veu dient: –Senyor, no els imputeu  
Ac 14,9  fe per a ser curat, 9 digué en  alta veu: –Alça’t dret sobre tos peus! I  
Ac 16,28  escapat. 28 Emperò Pau clamà en  alta veu dient: –No et faces dany, que  
Ac 23,6 saduceus i altra fariseus, digué en  alta veu en lo Consell: –Barons germans,  
Ac 24,21  aquestes paraules que proferí en  alta veu estant enmig d’ells: “Per la  
Ac 26,24 coses en sa defensa, Festo digué en  alta veu: –Estàs fora de si, Pau. Les  
Fl 3,14  per a alcançar lo premi de l’ alta vocació de Déu en Cristo Jesús. 15 I  
Ap 5,2  un àngel fort que proclamava en  alta veu: –¿Qui és digne d’obrir lo  
Ap 5,12 millars de millars, 12 que deien en  alta veu: –Digne és l’Anyell que fou mort 
Ap 6,10  que tenien; 10 i clamaven en veu  alta dient: –¿Fins a quan, Senyor, sant i  
Ap 7,2  la senyal de Déu viu, i clamà en  alta veu als quatre àngels, als quals era  
Ap 7,10  en ses mans. 10 I clamaven en  alta veu dient: –Salut a nostre Déu, que  
Ap 10,3  sobre la terra. 3 I clamà en  alta veu, com un lleó quan rugeix. I  
Ap 14,7  i llengua, i poble, 7 dient en  alta veu: –Temeu al Senyor i donau-li  
Ap 14,9 els seguí lo tercer àngel, dient en  alta veu: –Si algú adoràs la bèstia i sa  
Ap 14,15  altre àngel del temple, cridant en  alta veu al que estava sentat sobre el  
Ap 14,18  poder sobre el foc, i clamà en veu  alta al que tenia la falç ben afilada,  
Ap 19,17  estava en lo sol i clamava en veu  alta dient a tots los aucells que volaven  
Ap 21,12  12 I tenia una muralla gran i  alta ab dotze portes; i en les portes,  
Rm 12,3 vosaltres, que no pènsien de si més  altament de lo que deuen, sinó que pènsien 
Fl 2,9  9 Per lo qual Déu també l’exaltà  altament i li donà un nom que és sobre tot 
2Co 10,5  i destruir consells, 5 i tota  altaneria que s’alça contra la ciència de 
Mt 5,23 quan vages a oferir lo teu do en l’ altar, si allí te recordes que ton germà  
Mt 5,24  deixa allí lo teu do davant de l’ altar, i vés-te’n primer a reconciliar  
Mt 23,18  18 I: “Qualsevol que júria per l’ altar no és res; emperò aquell que júria  
Mt 23,19  Cegos! Què és més, l’oferta o l’ altar que santifica l’oferta? 20 Aquell,  
Mt 23,20  20 Aquell, doncs, que jura per l’ altar, jura per ell i per tot lo que està  
Mt 23,35  a qui matàreu entre el temple i l’ altar. 36 »En veritat vos dic que totes  
Lc 1,11  estant en peu a la dreta de l’ altar de l’encens. 12 I Zacaries, quan lo 
Lc 11,51  de Zacaries, que fou mort entre l’ altar i el temple. Jo us ho dic que se’n  
1Co 9,13  i que els que serveixen a l’ altar participen juntament de lo de l’  
1Co 9,13  participen juntament de lo de l’ altar? 14 Així també ordenà lo Senyor que  
1Co 10,18  ¿per ventura no participen de l’ altar? 19 Què, doncs? ¿Dic que l’ídol és  
He 7,13  tribu, de la qual ningú serví a l’ altar. 14 Perquè és notori que del  
He 13,10  van detràs d’elles. 10 Tenim un  altar del qual no tenen facultat de menjar 
Jm 2,21  quan oferí son fill Isaac sobre l’ altar? 22 ¿No veus com la fe acompanyava a 
Ap 6,9  lo quint sello, vegí sota de l’ altar les ànimes dels que havien estat  
Ap 8,3  altre àngel i es posà davant de l’ altar, tenint un incenser d’or, i li  
Ap 8,3 oracions de tots los sants sobre l’ altar d’or que estava davant del trono de 
Ap 8,5 l’encenser i l’omplí de foc de l’ altar, i el llançà a terra, i hi hagué  
Ap 9,13  una veu dels quatre corns de l’ altar d’or que està davant dels ulls de  
Ap 11,1  ’t i amida lo temple de Déu, i l’ altar, i als que adoren en ell. 2 Emperò  
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Ap 16,7 I oiguí que deia un altre des de l’ altar: –Certament, Senyor, Déu totpoderós, 
Rm 11,3  profetes i soscavaren vostres  altars, i jo he quedat sol i em busquen  
Ap 8,Tit  cada u la seva, cau foc, la mar s’ altera, les aigües se tornen amargues i  
2Tm 2,24  24 Al servo del Senyor no li convé  altercar, sinó ser mans ab tothom, apte  
1Tm 6,5  blasfèmies, males sospites, 5  altercats d’homes d’enteniment pervers i 
Jud 9  Miquel, disputant ab lo diable,  altercava sobre el cos de Moisès, no s’  
Ac 23,9 I alçant-se alguns dels fariseus,  altercaven dient: –No trobam ningun mal en 
Lc 19,37  goig, començaren a alabar a Déu en  altes veus per tots los prodigis que  
Ac 19,1  d’haver atravessat les províncies  altes, vingué a Èfeso i, encontrant alguns 
Rm 12,16  no tingau l’enteniment en coses  altes, sinó acomodau-vos a les humils.  
Mc 5,7 que veure ab tu, Jesús, Fill de Déu  altíssim? Te conjuro per Déu que no m’  
Lc 8,28 que veure ab mi, Jesús, Fill de Déu  altíssim? Te suplico que no m’  
Ac 16,17  –Aquestos homes són servos de Déu  altíssim, los quals vos anuncien lo camí  
He 7,1  rei de Salem, sacerdot de Déu  altíssim, que isqué a l’encontre d’  
Lc 1,32  gran i s’apellidarà Fill de l’ Altíssim, i lo Senyor Déu li donarà lo  
Lc 1,35 vindrà sobre vós, i la virtut de l’ Altíssim vos cobrirà de sa sombra. I per  
Lc 1,76  seràs apellidat profeta de l’ Altíssim, perquè aniràs davant lo rostro  
Lc 6,35  serà gran, i sereu fills de l’ Altíssim, perquè ell és bo fins per als  
Ac 7,48  li edificà una casa. 48 Mes l’ Altíssim no habita temples fets de mà, com 
Rm 1,30  de Déu, contumeliosos, superbos,  altius, inventors de maldats, desobedients 
1Tm 6,17  d’aquest món mana’ls que no sien  altius ni confiïn en riqueses incertes,  
2Tm 3,2 amants de si mateixos, cobdiciosos,  altius, superbos, blasfemadors,  
Mt 4,25 i de Jerusalem, i de Judea, i de l’ altra banda del Jordà. 5,Tit Capítol V  
Mt 5,39 galta dreta, presenta-li també l’ altra. 40 I al que et vulga moure un plet  
Mt 6,1  ab lo fi de ser vistos d’ells; d’ altra manera no tindreu gallardó de vostre 
Mt 8,28  28 I havent passat Jesús des de l’ altra part de l’estany a la terra dels  
Mt 9,17 es posa vi novell en bots vells. D’ altra manera se rebenten los bots i es  
Mt 10,23  en una ciutat, fugiu a una  altra. En veritat vos dic que no acabareu  
Mt 12,13  l’estengué, i quedà sana com l’ altra. 14 Aleshores, eixint d’allí los  
Mt 13,8  bona, i donaren fruit, una a cent,  altra a seixanta, i altra a trenta. 9 »Qui 
Mt 13,8  una a cent, altra a seixanta, i  altra a trenta. 9 »Qui té orelles per oir, 
Mt 13,24  seixanta, i altre a trenta. 24 Una  altra paràbola los proposà, dient: –Lo  
Mt 13,30  30 Deixau que cresca l’una i l’ altra fins al segar, i al temps de la sega 
Mt 13,33  en ses branques. 33 Los digué una  altra paràbola: –És semblant lo Regne del  
Mt 14,22  a que passassen antes que ell a l’ altra banda de l’estany, mentres que ell  
Mt 16,5  I havent vingut sos deixebles a l’ altra banda, s’havien olvidat de prendre  
Mt 19,1  als confins de la Judea, a l’ altra banda del Jordà. 2 I lo seguí una  
Mt 19,9  de fornicació, i ne prenga una  altra, comet adulteri. I aquell que es  
Mt 19,24  un ric en lo Regne del cel. 24 I  altra vegada vos dic que és més fàcil  
Mt 21,33  per a creure-lo. 33 »Oïu una  altra paràbola: Hi havia un pare de  
Mt 24,41  serà presa l’una i deixada l’ altra. 42 Vetllau, doncs, puix no sabeu a  
Mt 26,43 ’s la vostra voluntat. 43 I vingué  altra vegada i els trobà dormint, puix sos 
Mt 26,71  eixir ell a la porta, lo vegé una  altra sirventa i digué als que estaven  
Mt 26,72 també era ab Jesús de Nazaret. 72 I  altra vegada negà ab jurament dient: –No  
Mt 27,61  n’anà. 61 I Maria Magdalena i l’ altra Maria estaven assentades allí al  
Mt 28,1  vingueren Maria Magdalena i l’ altra Maria a veure lo sepulcre. 2 I veus  
Mc 2,13  vegérem semblant cosa. 13 Isqué  altra vegada envers lo mar, i venia a ell  
Mc 2,21  vell un pedaç de panyo nou; d’ altra manera lo pedaç nou se’n porta el  
Mc 2,22  posa vi novell en bots vells; d’ altra manera el vi rebentarà els bots i es 
Mc 2,23  en bots nous. 23 I esdevingué  altra vegada que, passant lo Senyor per  
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Mc 3,5  i li fou restablerta la mà com l’ altra. 6 Mes los fariseus, eixint d’allí, 
Mc 3,8  Jerusalem, i de la Idumea, i de l’ altra ribera del Jordà. I els de la  
Mc 4,5  de l’aire i se la menjaren. 5 I  altra caigué sobre pedregals, a on no hi  
Mc 4,7  i com no tenia arrel, se secà. 7 I  altra caigué entre espines, i cresqueren  
Mc 4,8  la sufocaren, i no donà fruit. 8 I  altra caigué en bona terra, i donà fruit,  
Mc 4,8  i cresqué; i una donà a trenta,  altra a xeixanta i altra a cent. 9 I els  
Mc 4,8  donà a trenta, altra a xeixanta i  altra a cent. 9 I els deia: –Qui té  
Mc 4,35  fet tard, los digué: –Passem a l’ altra banda. 36 I després d’haver  
Mc 5,1  filla de Jairo. 1 I passaren a l’ altra banda del mar, al territori dels  
Mc 5,21  I havent Jesús passat en la barca  altra vegada a l’altre costat, se li  
Mc 6,53  obcecat. 53 I quan estigueren a l’ altra banda, vingueren al territori de  
Mc 7,12  i no li permeteu que fàcia ninguna  altra cosa per lo pare o per la mare,  
Mc 8,1 En aquells dies, havent-se juntat  altra vegada un gran número de gent i no  
Mc 8,13  a entrar en la barca, i passà a l’ altra banda de l’estany. 14 I s’havien  
Mc 8,25  arbres que caminen. 25 I li posà  altra vegada les mans sobre els ulls, i  
Mc 10,Tit  dels fills del Zebedeu, i recomana  altra vegada la humilitat. Dóna la vista  
Mc 10,1  anà als confins de la Judea, a l’ altra part del Jordà, i tornà la gent a  
Mc 10,11  a sa muller i es càsia ab una  altra, comet adulteri contra aquella. 12 I 
Mc 10,24  Emperò Jesús los respongué  altra vegada dient: –Fills, quant difícil  
Mc 10,32  seguien plens de temor. I prenent  altra vegada a part als Dotze, començà a  
Mc 11,27  vostres pecats. 27 I tornaren  altra vegada a Jerusalem. I mentres estava 
Mc 14,39  prompte, mes la carn, dèbil. 39 I  altra vegada tornà a orar, dient les  
Mc 14,70  un d’ells. 70 Emperò ell ho negà  altra vegada. I al cap de poc, los que  
Mc 15,4  res. 4 I Pilat li preguntà  altra vegada dient: –No respons res? Mira  
Mc 15,12  12 I Pilat, responent, los digué  altra vegada: –Puix què voleu que li faça  
Mc 16,12  Mes, després d’això, se mostrà en  altra forma a dos d’ells que anaven a una 
Lc 1,15 davant del Senyor, i no beurà vi ni  altra beguda forta, i estarà ple de l’  
Lc 5,7 als seus companys que estaven en l’ altra barca per a què vinguessen a ajudar  
Lc 5,36  nou en un vestit vell, perquè d’ altra manera lo nou romp lo vell, i ademés 
Lc 5,37  vi novell en bots vells, perquè d’ altra manera lo vi novell rebentarà los  
Lc 6,10  fou restablerta la mà sana com l’ altra. 11 I ells s’ompliren de ràbia, i  
Lc 6,29  en una galta, presenta-li l’ altra també. I al que et prenga la capa,  
Lc 8,6  los aucells de l’aire. 6 I  altra caigué sobre pedres, i quan hagué  
Lc 8,7 se secà, perquè no tenia humor. 7 I  altra caigué entre espines, i les espines  
Lc 8,8  junt ab ella, la sufocaren. 8 I  altra caigué en terra bona, i nasqué, i  
Lc 8,22 una barca i els digué: –Passem a l’ altra banda de l’estany. I partiren. 23 I 
Lc 9,33 i façam tres tendes, una per a vós,  altra per a Moisès i altra per a Elies –no 
Lc 9,33 una per a vós, altra per a Moisès i  altra per a Elies –no sabent lo que es  
Lc 13,20  reposaven en ses rames. 20 I digué  altra vegada: –A què diré que és semblant  
Lc 16,18  que deixa sa muller i en pren una  altra, comet adulteri. I aquell que es  
Lc 17,24 resplendeix des de l’una part a l’ altra, així serà lo Fill de l’home en son 
Lc 17,35  juntes: l’una serà presa, i l’ altra, deixada; dos en un camp: l’un serà 
Jn 1,28  28 Açò esdevingué en Betània, a l’ altra banda del Jordà, a on Joan estava  
Jn 3,26  aquell que estava ab vós a l’ altra banda del Jordà, de qui vós donàreu  
Jn 4,13  que bega d’aquesta aigua tindrà  altra vegada set; mes lo qui bega de l’  
Jn 6,1  1 Després d’això passà Jesús a l’ altra part del mar de Galilea, que és lo  
Jn 6,15  força i fer-lo rei, fugí tot sol  altra vegada a la muntanya. 16 I arribada  
Jn 10,1  de les ovelles, sinó que puja per  altra part, lo tal és un lladre i un  
Jn 10,40  escapà de ses mans. 40 I se n’anà  altra vegada a l’altra part del Jordà, a  
Jn 10,40  40 I se n’anà altra vegada a l’ altra part del Jordà, a aquell lloc a on  
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Jn 11,7  això digué a sos deixebles: –Anem  altra vegada a la Judea. 8 Los deixebles  
Jn 11,8  volien apedregar-vos, anau allí  altra vegada? 9 Jesús respongué: –No hi ha 
Jn 11,38  no morís? 38 Gemint, doncs, Jesús  altra vegada en si mateix, vingué al  
Jn 12,22 dir-ho a Andreu, i Andreu i Felip  altra vegada ho digueren a Jesús. 23 I  
Jn 13,12  los hagué rentat los peus i pres  altra vegada ses vestidures, i havent-se 
Jn 16,16  »Dintre de poc ja no em veureu, i  altra vegada dintre de poc me veureu,  
Jn 16,28 i vinguí al món; ara deixo lo món i  altra vegada me’n vaig al Pare. 29 Los  
Jn 18,1  se n’anà ab sos deixebles a l’ altra banda del torrent Cedron, a on hi  
Jn 18,27  jo en l’hort ab ell? 27 Negà Pere  altra vegada, i al punt cantà lo gall. 28  
Jn 19,4  jueus! I li donaven bufetades. 4 I  altra vegada Pilat isqué a fora, i els  
Jn 19,37  ni un os d’ell.» 37 I també  altra Escriptura diu: «Miraran a aquell a  
Jn 20,10  10 Aquestos deixebles se n’anaren  altra vegada a sa casa. 11 Emperò Maria  
Jn 20,26  26 Al cap de vuit dies estaven  altra vegada los deixebles dintre, i  
Jn 21,1  1 Després, Jesús s’aparegué  altra vegada als deixebles en lo mar de  
Ac 8,4  transitaven d’una part a l’ altra anunciant la paraula de Déu. 5 I  
Ac 10,15  cosa alguna comuna ni impura. 15 I  altra vegada la veu li digué: –Lo que Déu  
Ac 11,9  comuna ni impura. 9 I em respongué  altra vegada la veu del cel: »–Lo que Déu  
Ac 17,32  i els altres digueren: –En  altra ocasió t’oirem sobre això. 33 Així  
Ac 19,13  que rodaven d’una part a  altra, provaren l’invocar lo nom del  
Ac 19,32  Uns cridaven una cosa, altres, una  altra, perquè en lo concurs reinava la  
Ac 21,34  una cosa, i els altres, una  altra; i veent que no podia saber cosa  
Ac 23,6 que una part d’ells era saduceus i  altra fariseus, digué en alta veu en lo  
Ac 24,22  d’aquest camí, los remeté a una  altra ocasió dient: –Quan bàixia lo tribú  
Ac 27,26  Emperò és precís que toquem a una  altra isla. 27 I quan arribà la nit del  
Rm 7,23  home interior; 23 emperò veig una  altra llei en mos membres que combat la  
Rm 8,15  l’esperit d’esclavitud per estar  altra vegada ab temor, sinó que haveu  
Rm 8,39  altura, ni profunditat, ni ninguna  altra criatura, serà capaç d’apartar-  
Rm 11,22 tu, si permaneixes en la bondat; d’ altra manera seràs tu també tallat. 23 I  
Rm 15,11 ’s, oh gentils, ab son poble.» 11 I  altra vegada: «Alabau al Senyor, vosaltres 
1Co 3,20  en sa pròpia astúcia.» 20 I en  altra part: «Lo Senyor coneix los  
1Co 7,7 do, qui d’una manera, i qui d’una  altra. 8 Per consegüent, dic als solters i 
1Co 7,14 muller infiel per lo marit fiel; d’ altra manera vostres fills serien impurs,  
1Co 10,13  no càiguia. 13 No us ha alcançat  altra tentació sinó la que és comú als  
1Co 10,31  o si beveu, o si feu qualsevol  altra cosa, feu-ho tot a glòria de Déu.  
1Co 14,16  també ab l’enteniment. 16 D’ altra manera, quan dónies la benedicció ab 
1Co 15,29  a què Déu sia tot en tots. 29 D’ altra manera, què faran aquells que es  
1Co 15,37  sinó lo gra nu, o de blat o d’ altra llavor. 38 Mes Déu li dóna lo cos  
1Co 15,39  certament, és la carn dels homes;  altra, la de les bèsties; altra, la dels  
1Co 15,39  homes; altra, la de les bèsties;  altra, la dels aucells, i altra, la dels  
1Co 15,39  bèsties; altra, la dels aucells, i  altra, la dels peixos. 40 Hi ha, així  
1Co 15,40 una és la glòria dels celestials, i  altra, la dels terrenals. 41 Una és la  
1Co 15,41  41 Una és la claredat del sol;  altra la claredat de la lluna, i altra, la 
1Co 15,41  altra la claredat de la lluna, i  altra, la claredat de les estrelles. I  
1Co 15,41  fins una estrella se diferència d’ altra estrella en claredat. 42 Així també  
2Co 1,16 per vosaltres, i de Macedònia venir  altra vegada a vosaltres, i ser conduït  
2Co 2,1  he resolt en mi mateix de no venir  altra vegada a vosaltres ab tristesa, 2  
2Co 4,Tit són de poca duració; los béns de l’ altra, eterns. 1 Per lo tant, tenint  
2Co 12,21  que quan jo vinga m’humiliï Déu  altra vegada entre vosaltres, i que tinga  
2Co 13,2  i ho dic ara, ausent, que si vinc  altra vegada no perdonaré als que pecaren  
Ga 1,17 me n’aní a l’Aràbia i vaig tornar  altra vegada a Damasco. 18 Des d’allí, al 
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Ga 2,1  1 Catorze anys després pugí  altra vegada a Jerusalem ab Bernabé,  
Ga 4,9 coneguts de Déu, ¿com és que tornau  altra vegada als elements flacs i  
Ga 4,19  19 Ai, fillets meus!, per qui  altra vegada estic de part fins que Cristo 
Ga 5,1  -vos ferms i no us subjecteu  altra vegada al jou de l’esclavitud. 2  
Fl 3,15  i si en alguna cosa pensau d’ altra manera, Déu també vos ho revelarà.  
Fl 4,4  ’s sempre en lo Senyor; i  altra vegada vos ho dic: regositjau’s. 5  
1Tm 1,3  a alguns que no ensenyassen  altra doctrina, 4 ni s’ocupassen en  
1Tm 1,10  juren en fals, i si hi ha alguna  altra cosa que és contrària a la sana  
1Tm 6,3  coses. 3 Si algú ensenya d’ altra manera, i no abraça les paraules  
He 1,5  Fill, avui jo t’he engendrat»? I  altra vegada: «Jo li seré a ell Pare, i  
He 1,6 Pare, i ell me serà a mi Fill»? 6 I  altra vegada, quan ell introdueix son  
He 2,13  cantaré tes alabances.» 13 I  altra vegada: «Jo posaré en ell ma  
He 4,5  ses obres.» 5 I en aquest lloc,  altra vegada: «No entraran en mon repòs.»  
He 4,7  per causa de sa incredulitat, 7 i  altra vegada determina un cert dia, dient  
He 6,6  6 si després han caigut, que sien  altra vegada renovats per l’  
He 7,13  es diuen aquestes coses pertany a  altra tribu, de la qual ningú serví a l’  
He 9,17  de la mort del que l’otorgà; d’ altra manera no val, mentres que viu lo  
He 9,26 lo santuari ab sang d’altre. 26 D’ altra manera li hauria estat precís patir  
He 10,2  perfets als que s’acerquen. 2 D’ altra manera haurien cessat d’oferir-  
He 10,30  jo recompensaré, diu lo Senyor.» I  altra vegada: «Lo Senyor judicarà a son  
He 10,33  servíreu d’expectacle, i per  altra, fóreu fets companys dels que es  
Jud 7  a la fornicació i anant detràs d’ altra carn foren fetes exemple, sofrint  
Ap 2,16  Doncs, arrepenteix-te, perquè d’ altra manera vindré a tu promptament, i  
Ap 2,24  no posaré sobre vosaltres ninguna  altra càrrega. 25 Emperò guardau bé allò  
Ap 10,8 I oiguí la veu del cel, que parlava  altra vegada ab mi i deia: –Vés i pren lo  
Ap 10,11  11 I em digué: –És necessari que  altra vegada profetísies a moltes gents, i 
Ap 13,Tit  dels homes. S’alça en la terra  altra bèstia ab dos banyes, que dóna vigor 
Ap 13,11  i la fe dels sants. 11 I vegí una  altra bèstia que eixia de la terra i que  
Ap 18,4  de ses delícies. 4 I oiguí una  altra veu del cel que deia: –Eixiu d’  
Ap 19,3 sos servos de les mans d’ella. 3 I  altra vegada digueren: –Aŀleluia! I el fum 
Ap 22,2  la plaça d’ella i a l’una i a l’ altra vora del riu, hi havia l’arbre de  
Mt 4,8 “No tentaràs al Senyor, ton Déu.” 8  Altra vegada lo diable lo conduí a una  
Mt 13,31 arreplegau-lo en mon graner. ” 31  Altra paràbola los proposà dient: –Lo  
Mt 18,19  deslligat serà també en lo cel. 19  »Altra vegada vos dic que si dos de  
Mc 4,Tit  i creix dormint lo qui la sembrà.  Altra paràbola del gra de mostassa.  
2Co 11,16  quals serà segons ses obres. 16  Altra vegada ho dic (perquè ningú em tinga 
Rm 3,6  en ira? 6 De ninguna manera:  altrament, com judicaria Déu a aquest món? 
Rm 11,6 per la gràcia, ja no per les obres;  altrament la gràcia ja no és gràcia; i si  
Rm 11,6 si per les obres, ja no per gràcia;  altrament l’obra ja no és obra. 7 Què,  
Ac 24,20 tenien alguna cosa contra de mi. 20  Altrament, diguen aquestos mateixos si  
Mt 2,12  regressaren a son país per un  altre camí. 13 Després que ells se n’  
Mt 4,15  de Neftalim, camí del mar, a l’ altre costat del Jordà, Galilea dels  
Mt 6,24  o tindrà odi a l’un i amarà a l’ altre, o s’adherirà a l’un i despreciarà 
Mt 6,24 adherirà a l’un i despreciarà a l’ altre. No podeu servir a Déu i a les  
Mt 8,9  i dic a un: “Vés”, i va. I a un  altre: “Vine”, i ve. I a mon sirvent: “Fes 
Mt 8,18 entorn seu, manà que es passàs a l’ altre costat de l’estany. 19 I acercant- 
Mt 9,1  I entrant en una barca, passà a l’ altre costat i se n’anà a sa ciutat. 2 I  
Mt 9,17  d’aqueix modo se manté l’un i l’ altre. 18 Mentres ell los deia estes  
Mt 11,Tit lo Messies o si devien esperar a un  altre. Lo que ab est motiu digué Jesús  
Mt 11,3  de venir, o havem d’esperar a un  altre? 4 I responent Jesús, los digué:  
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Mt 13,23  i dóna fruit; i un dóna a cent,  altre a seixanta, i altre a trenta. 24 Una 
Mt 13,23 un dóna a cent, altre a seixanta, i  altre a trenta. 24 Una altra paràbola los  
Mt 14,34  de Déu. 34 I havent passat a l’ altre costat de l’estany, vingueren a la  
Mt 15,14 guies de cegos. I si un cego guia a  altre cego, los dos cauen en lo fosso. 15  
Mt 17,4  tres tabernacles, un per a vós,  altre per a Moisès, i altre per a Elies. 5 
Mt 17,4 un per a vós, altre per a Moisès, i  altre per a Elies. 5 Encara estava  
Mt 17,8 ells, alçant los ulls, no vegeren a  altre més que a Jesús. 9 I al baixar ells  
Mt 20,21  en vostre Regne, un a la dreta i  altre a l’esquerra vostra. 22 I Jesús,  
Mt 21,30  va anar. 30 »I acostant-se a l’ altre, li digué del mateix modo. I ell,  
Mt 21,35  criats, feriren a un, mataren a un  altre, i a l’altre l’apedregaren. 36  
Mt 21,35  a un, mataren a un altre, i a l’ altre l’apedregaren. 36 Novament envià  
Mt 22,5  n’anaren, l’un a sa granja, i l’ altre a son tràfic. 6 I els altres  
Mt 24,31  quatre vents, des d’un extrem a  altre del cel. 32 »Apreneu de la figuera  
Mt 24,40  en lo camp: l’un serà pres i l’ altre deixat. 41 Dues dones moldran en un  
Mt 25,15  a l’un li donà cinc talents, a l’ altre, dos, i a l’altre, un, a quiscun  
Mt 25,15  talents, a l’altre, dos, i a l’ altre, un, a quiscun segons sa capacitat.  
Mt 27,38  ab ell, l’un a la dreta, i l’ altre a l’esquerra. 39 I los que passaven 
Mc 4,20  reben i donen fruit: un a trenta,  altre a xeixanta i altre a cent. 21 I els  
Mc 4,20  un a trenta, altre a xeixanta i  altre a cent. 21 I els deia: –¿Per ventura 
Mc 4,40 de gran temor. I es deia l’un a l’ altre: –Qui és aquest a qui obeeixen fins  
Mc 5,21  en la barca altra vegada a l’ altre costat, se li acercà una gran  
Mc 6,45  antes que ell a Betsaida, a l’ altre costat de l’estany, mentres que ell 
Mc 9,4  tres tabernacles, un per a vós,  altre per a Moisès i altre per a Elies. 5  
Mc 9,4  un per a vós, altre per a Moisès i  altre per a Elies. 5 Perquè ell no sabia  
Mc 10,12  a son marit i es casàs ab un  altre, comet adulteri. 13 I li presentaren 
Mc 10,37  glòria, l’un a la dreta i l’ altre a l’esquerra de vós. 38 Emperò  
Mc 12,4 -li res. 4 I tornà a enviar-los  altre sirvent, i l’apedregaren i el  
Mc 12,5 moltes befes. 5 I novament envià un  altre, i lo mataren; i a molts altres,  
Mc 12,31  proïsme com a tu mateix.” No hi ha  altre manament major que estos. 32 I l’  
Mc 12,32  dit bé que un és Déu i no hi ha  altre fora d’ell. 33 I amar-lo de tot  
Mc 14,58 mà i dins tres dies n’edificaré un  altre sens ser fet de mà.” 59 Mes ni en  
Mc 15,27 dos lladres, l’un a sa dreta, i l’ altre a sa esquerra. 28 I se complí l’  
Lc 1,6  i tenia per nom Elisabet. 6 I un i  altre eren justos davant de Déu, caminant  
Lc 5,38  en bots nous, i així l’un i l’ altre se mantindran. 39 I ningú que beu  
Lc 6,6  del dissabte. 6 I succeí que un  altre dissabte entrà també en la sinagoga  
Lc 6,34  presten als pecadors per a rebre  altre tant. 35 »Amau, doncs, a vostres  
Lc 6,39 –¿Per ventura un cego podrà guiar a  altre cego? ¿No cauran los dos en lo  
Lc 7,8  i dic a est: “Vés”, i va, i a l’ altre: “Vine”, i ve, i a mon criat: “Fes  
Lc 7,19  de venir, o devem esperar-ne un  altre?» 20 I havent arribat a ell aquestos 
Lc 7,20 ha de venir o devem esperar-ne un  altre?” 21 I Jesús en aquella mateixa hora 
Lc 7,41  li devia cinc-cents diners, i l’ altre, cinquanta. 42 Emperò com no  
Lc 9,56 a salvar-les. I se n’anaren a un  altre lloc. 57 I succeí que, mentres  
Lc 9,59  té a on reclinar lo cap. 59 I a un  altre li digué: –Segueix-me. I ell li  
Lc 9,61  i anuncia lo Regne de Déu. 61 I un  altre li digué: –Vos seguiré, Senyor; mes  
Lc 11,7 tinc res que donar-li.” 7 I si l’ altre respongués des de dins dient: “No m’ 
Lc 11,8 llevar a donar-te’ls.” 8 I si l’ altre insistís en trucar a la porta, jo us 
Lc 14,8  siti, no sia que hi haja allí  altre convidat de més consideració que tu, 
Lc 14,19  que em doneu per escusat. 19 I l’ altre digué: »–He comprat cinc parells de  
Lc 14,20 em doneu per escusat. 20 I digué l’ altre: »–He pres muller, i per això no hi  
Lc 14,31  volent eixir a pelear contra un  altre rei, no considera despai abans si  
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Lc 16,7 ne cinquanta. 7 »Després digué a l’ altre: »–I tu, quant deus? »I est  
Lc 16,13  o avorrirà a l’un i amarà a l’ altre, o s’aficionarà a un i despreciarà  
Lc 16,13  aficionarà a un i despreciarà a l’ altre. No podeu servir a Déu i a les  
Lc 17,18  los altres nou? 18 ¿No hi ha hagut  altre que tornàs i glorificàs a Déu, sinó  
Lc 17,34  en un llit: l’un serà pres, i l’ altre, deixat; 35 estaran dues dones  
Lc 17,35  en un camp: l’un serà pres, i l’ altre, deixat. 36 Ells respongueren i li  
Lc 18,10  a orar; l’un era fariseu, i l’ altre, publicà. 11 »Lo fariseu, posat en  
Lc 20,11  sense res. 11 Tornà a enviar  altre criat, emperò ells també feriren a  
Lc 22,58  58 Al cap d’un poc, veent-lo un  altre, li digué: –I tu ets d’aquells. Mes 
Lc 22,59  com cosa d’una hora, afirmava un  altre i deia: –Certament aquest estava ab  
Lc 23,33  i als lladres, un a la dreta i  altre a l’esquerra. 34 Emperò Jesús deia: 
Lc 23,40  mateix i a nosaltres. 40 Emperò l’ altre, responent, lo reprengué dient: –¿Ni 
Lc 24,15 parlant i conferenciant l’un ab l’ altre, i assolint-los Jesús, caminava en 
Lc 24,32  32 I se deien l’un a l’ altre: –¿No és veritat que sentíem nostre  
Jn 4,37  refrà: “Un és lo qui sembra i  altre lo qui sega.” 38 Jo us he enviat a  
Jn 5,7 és agitada, i mentres jo hi vaig un  altre hi baixa primer que jo. 8 Jesús li  
Jn 5,32 mon testimoni no és verdader. 32 Un  altre és lo qui dóna testimoni de mi, i jo 
Jn 5,43  Pare, i no em rebeu; si vingués un  altre en son nom propi, lo rebreu. 44 Com  
Jn 6,17  en una barca, se n’anaren a l’ altre costat del mar, en Cafarnaüm. I era  
Jn 6,22  següent, la gent que estava a l’ altre costat del mar vegé que no hi havia  
Jn 6,25  25 I havent-lo encontrat a l’ altre costat del mar, li digueren: –Rabbí, 
Jn 8,9  marxaven l’un detràs de l’ altre, començant per los més vells, i  
Jn 14,16  I jo pregaré al Pare, i vos donarà  altre Consolador, per a què habítia ab  
Jn 15,24  fet entre ells obres que ningú  altre ha fet, no tindrien culpa; mes ara  
Jn 18,15 Anaven seguint a Jesús, Simó Pere i  altre deixeble; i est deixeble era conegut 
Jn 18,16  fora, en la porta. Llavors l’ altre deixeble, conegut del pontífice,  
Jn 19,15  Los pontífices responen: –No tenim  altre rei que Cèsar. 16 I llavors los l’  
Jn 19,18  ab ell, l’un a un costat, l’ altre a l’altre, i Jesús al mig. 19 I  
Jn 19,18  l’un a un costat, l’altre a l’ altre, i Jesús al mig. 19 I Pilat escrigué 
Jn 19,32  les cames del primer i de l’ altre que havia estat crucificat ab ell.  
Jn 20,2  i vingué a Simó Pere i a aquell  altre deixeble amat de Jesús, i els digué: 
Jn 20,3 3 Isqué, doncs, Pere i també aquell  altre deixeble i vingueren al sepulcre. 4  
Jn 20,4  4 Corrien los dos junts; emperò l’ altre deixeble corregué més de pressa que  
Jn 20,7  teles, sinó separat i plegat en  altre lloc. 8 Llavors entrà també l’altre 
Jn 20,8  lloc. 8 Llavors entrà també l’ altre deixeble que havia arribat primer al 
Jn 20,12  de blanc sentats, un al cap i  altre als peus del siti a on havia estat  
Jn 21,18 faces vell, estendràs tes mans i un  altre te cenyirà i et conduirà a on no  
Ac 1,20  qui habítia en ella, i prenga un  altre son bisbat.” 21 Convé, doncs, que d’ 
Ac 4,12  12 I no hi ha salut en ningun  altre. Perquè no hi ha altre nom baix del  
Ac 4,12  en ningun altre. Perquè no hi ha  altre nom baix del cel donat als homes per 
Ac 7,18  en Egipte, 18 fins que s’alçà un  altre rei en Egipte que no coneixia a  
Ac 7,26  per què us maltractau l’un a l’ altre? 27 »Emperò lo qui agraviava a son  
Ac 8,34 lo profeta, de si mateix o d’algun  altre? 35 Llavors Felip, obrint sa boca i  
Ac 12,17  I eixint d’allí se n’anà a  altre lloc. 18 I quan fou de dia hi hagué  
Ac 13,35  David.” 35 I per això diu també en  altre lloc: “No permetreu que vostre Sant  
Ac 15,39  ells, que se separaren l’un de l’ altre; i Bernabé, havent-se’n portat a  
Ac 17,7  del Cèsar dient que hi ha un  altre rei, lo qual és Jesús. 8 I  
Ac 20,15  posàrem en frente de Quio, i a l’ altre dia prenguérem port en Samos, i al  
Ac 28,13  anàrem a Règio, i tenint un  altre dia vent de migjorn, arribàrem al  
Rm 1,26  invertiren l’ús natural en aquell  altre ús que és contra naturalesa; 27 i  
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Rm 2,1 perquè en allò en què tu judiques a  altre, te condemnes a tu mateix, puix fas  
Rm 7,3  si vivint lo marit s’unís ab un  altre home, serà apellidada adúltera;  
Rm 7,3  encara que s’unèsquia ab un  altre home. 4 Així també vosaltres,  
Rm 7,4 lo cos de Cristo, per a què siau d’ altre, ço és, d’aquell que ressuscità d’ 
Rm 9,21 mateixa pasta un vas per a honra, i  altre per a deshonra? 22 ¿I què si volent  
Rm 12,5  Cristo i cada u membre l’un de l’ altre. 6 Tenint, emperò, diferents dons,  
Rm 12,16  d’un mateix ànimo l’un envers l’ altre; no tingau l’enteniment en coses  
Rm 13,9  no cobdiciaràs»; i si hi ha algun  altre manament, està sumàriament comprès  
Rm 14,4 Qui ets tu que judiques al servo d’ altre? Per a son amo està en peus, o cau;  
Rm 14,5 fa diferència entre dia i dia, i l’ altre considera iguals tots los dies.  
Rm 15,10  i cantaré a vostre nom.» 10 I en  altre lloc: «Alegrau’s, oh gentils, ab  
1Co 1,16  demés no sé si he batejat a ningun  altre. 17 Perquè Cristo no m’envià a  
1Co 3,4  un: «Jo certament só de Pau», i l’ altre: «Jo, d’Apolo»; ¿no és clar que  
1Co 3,10  com arquitecte savi; mes un  altre edifica sobre ell. I míria cada u  
1Co 3,11  ell. 11 Perquè ningú pot posar  altre fonament que el que està posat, ço  
1Co 4,6  per causa de l’un contra de l’ altre. 7 Perquè, qui et distingeix? I què  
1Co 6,1 vosaltres, tenint diferències ab un  altre, a anar a judici davant dels inics i 
1Co 7,5  5 No us defraudeu l’un a l’ altre, si no és per algun temps i de comú  
1Co 8,4  no és res en lo món i que no hi ha  altre Déu sinó un sol. 5 Perquè encara que 
1Co 10,24 lo que és seu, sinó lo que és de l’ altre. 25 De tot lo que es ven en la  
1Co 10,29  dic, no la teva, sinó la de l’ altre, puix, ¿per quin fi ma llibertat és  
1Co 10,29  judicada per la consciència d’un  altre? 30 Perquè si jo per gràcia ne  
1Co 11,21  per a menjar. I l’un té fam, i l’ altre està embriac. 22 ¿Que per ventura no 
1Co 12,8  Esperit la paraula de sabiduria; a  altre, paraula de ciència, segons lo  
1Co 12,9  segons lo mateix Esperit. 9 A  altre, fe, per lo mateix Esperit; a altre, 
1Co 12,9 altre, fe, per lo mateix Esperit; a  altre, do de curar, per lo mateix Esperit; 
1Co 12,10  curar, per lo mateix Esperit; 10 a  altre, lo fer miracles; a altre, do de  
1Co 12,10  10 a altre, lo fer miracles; a  altre, do de profecia; a altre, discreció  
1Co 12,10  a altre, do de profecia; a  altre, discreció d’esperits; a altre, do  
1Co 12,10  a altre, discreció d’esperits; a  altre, do de diferents llengües; a altre,  
1Co 12,10  altre, do de diferents llengües; a  altre, intepretació de llengües. 11 Mes  
1Co 12,25  igual solicitud l’un per l’ altre. 26 I que si un membre pateix, tots  
1Co 14,17  tu bé dónes gràcies, emperò l’ altre no queda edificat. 18 Gràcies dono a 
1Co 14,30  els demés que judíquien. 30 I si a  altre que estiga sentat li fos revelada  
2Co 10,16  per a gloriar-nos en la regla d’ altre de les coses que estaven  
2Co 11,4  4 Perquè si aquell que ve predica  altre Cristo que nosaltres no havem  
2Co 11,4  no havem predicat, o si rebeu  altre Esperit que vosaltres no haveu  
2Co 11,4  que vosaltres no haveu rebut, o  altre evangeli que no haveu abraçat,  
2Co 11,21  en aquesta part. En tot allò que  altre tinga atreviment –parlo ab  
Ga 1,6  cridà a la gràcia de Cristo, a un  altre evangeli, 7 lo qual no és altre,  
Ga 1,7  un altre evangeli, 7 lo qual no és  altre, sinó que hi ha alguns que us  
Ga 1,8 o un àngel del cel, vos anunciàs un  altre evangeli diferent del que nosaltres  
Ga 1,9 a dir també: Si algú vos predica un  altre evangeli diferent del que haveu  
Ga 1,13  oït de quina manera vivia jo en  altre temps en lo judaisme, i ab quin  
Ga 1,19  dies; 19 mes no vegí a ningun  altre dels apòstols, sinó a Jaume, lo  
Ga 1,23 perseguia, ara predica la fe que en  altre temps impugnava.» 24 I glorificaven  
Ga 4,22  dos fills, l’un de l’esclava, l’ altre de la llibre. 23 Mes lo de l’  
Ga 5,10  en lo Senyor que no tindreu  altre sentiment; mes aquell que us  
Ga 6,4  en si mateix solament i no en  altre. 5 Puix cada u portarà sa càrrega. 6 
Ef 2,2  i pecats, 2 en què visquéreu en  altre temps, conforme a la costum d’  
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Ef 2,11  ’s que, essent vosaltres en  altre temps gentils en carn, que sou  
Ef 2,13  en Cristo Jesús, vosaltres que en  altre temps estàveu lluny, vos haveu  
Col 3,13  si algú té queixa contra de l’ altre; així com lo Senyor vos perdonà a  
1Te 5,15  tots. 15 Mirau que ningú tórnia a  altre mal per mal, ans bé seguiu sempre lo 
He 1,1  i de diverses maneres parlà en  altre temps a nostres pares per los  
He 2,13  posaré en ell ma confiança.» I en  altre lloc: «Veeu-me aquí a mi i als  
He 4,8  ell no hauria parlat després d’ altre dia. 9 Per consegüent, queda un  
He 5,6 he engendrat.» 6 Com també digué en  altre paratge: «Tu ets sacerdot  
He 6,13  a Abraham, com no pogués jurar per  altre major, jurà per si mateix 14 dient:  
He 7,11  hi havia de que s’alçàs després  altre sacerdoci, cridat segons l’ordre de 
He 7,15  més clarament, ja que s’alça un  altre sacerdot a semblança de Melquisedec, 
He 9,25  cada any en lo santuari ab sang d’ altre. 26 D’altra manera li hauria estat  
He 11,21  quan estava per morir, beneí un i  altre dels fills de Josep, i adorà apoiant 
Jm 2,25  messatgers i enviant-los per un  altre camí? 26 Perquè així com lo cos,  
Jm 5,12  cel, ni per la terra, ni feu cap  altre jurament. Emperò vostre parlar sia:  
Jm 5,16  doncs, vostres pecats l’un a l’ altre, i pregau los uns pels altres, a fi  
1Pe 2,10  llum. 10 Vosaltres, que en  altre temps no éreu poble, mes ara sou  
1Pe 3,20  estaven en presó, 20 los quals en  altre temps havien estat incrèduls, quan  
1Pe 4,15  o un curiós en los negocis d’ altre. 16 Emperò si patís com a cristià,  
Ap 6,4 deia: –Vine, i veuràs. 4 I isqué un  altre cavall, vermell. I fou donat poder  
Ap 7,2  ni sobre ningun arbre. 2 I vegí un  altre àngel que pujava de la part a on  
Ap 8,3  set trompetes. 3 I vingué un  altre àngel i es posà davant de l’altar,  
Ap 10,Tit  10,Tit Capítol X Apareix un  altre àngel rodejat d’un núvol, ab un  
Ap 10,1  i el devória. 1 Vegí també un  altre àngel poderós que baixava del cel  
Ap 12,3  dolors de parir. 3 I fou vist un  altre senyal en lo cel; i veus aquí un  
Ap 14,6  del trono de Déu. 6 I vegí un  altre àngel volant per mig del cel, que  
Ap 14,8  mar i les fonts de les aigües. 8 I  altre àngel lo seguí, dient: –Caigué,  
Ap 14,15 una falç ben afilada. 15 I isqué un  altre àngel del temple, cridant en alta  
Ap 14,17  la terra fou segada. 17 I isqué un  altre àngel del temple que hi ha en lo  
Ap 14,18 una falç ben afilada. 18 I isqué un  altre àngel [*], que tenia poder sobre el  
Ap 15,1  a set àngels. 1 I vegí un  altre senyal en lo cel, gran i meravellós: 
Ap 16,7  ho mereixen. 7 I oiguí que deia un  altre des de l’altar: –Certament, Senyor, 
Ap 17,10  Los cinc caigueren: l’un és i l’ altre no ha vingut encara; i quan vinga,  
Ap 18,1  d’això vegí baixar del cel un  altre àngel que tenia gran poder, i la  
Ap 20,12  oberts los llibres; i fou obert un  altre llibre, que és lo llibre de vida; i  
Mt 4,21  prosseguint d’allí en avant, vegé  altres dos germans, Jaume fill del  
Mt 5,41  carregat mil passos, vés ab ell  altres dos mil. 42 Al qui et demània, dóna 
Mt 8,Tit  a la sogra de sant Pere, i a molts  altres malalts. No vol admetre a un  
Mt 9,Tit  Cura a un esperitat mut i obra  altres miracles. Paràbola de la collita i  
Mt 12,45  45 Aleshores va i pren ab ell  altres set esperits pitjors que ell, i  
Mt 13,8  les espines i les sufocaren. 8 I  altres caigueren en terra bona, i donaren  
Mt 15,30  cegos, coixos, baldats i molts  altres, i els posaren a sos peus. I els  
Mt 16,14  –Uns diuen que és Joan Baptista,  altres que és Elies, i altres que és  
Mt 16,14  Baptista, altres que és Elies, i  altres que és Jeremies o un dels profetes. 
Mt 18,31 que pagàs lo deute. 31 »I veent los  altres criats companys seus lo que  
Mt 20,3  l’hora de tèrcia, ne vegé d’ altres en la plaça que estaven ociosos. 4  
Mt 20,6  l’hora undècima i ne trobà d’ altres que estaven sense fer res, i los  
Mt 21,8  ses vestidures en lo camí. I  altres tallaven rames d’arbres i les  
Mt 21,36  l’apedregaren. 36 Novament envià  altres criats en major número que els  
Mt 21,41  i arrendarà sa vinya a  altres pagesos que a son degut temps li  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

261 
 

Mt 22,4  hi volgueren venir. 4 Envià de nou  altres criats dient: »–Dieu als convidats: 
Mt 22,6  i l’altre a son tràfic. 6 I els  altres agarraren als criats i, després d’ 
Mt 24,10 escandalisaran i es trairan uns als  altres, i es tindran odi entre si. 11 I s’ 
Mt 25,2  cinc d’elles eren fàtues, i les  altres cinc, prudents. 3 I les cinc  
Mt 25,11  11 »A l’últim vingueren també les  altres verges, dient: »–Senyor, Senyor,  
Mt 25,16  anà a negociar ab ells i ne guanyà  altres cinc. 17 E igualment aquell que n’ 
Mt 25,17 n’havia rebut dos, ne guanyà també  altres dos. 18 Emperò aquell que n’havia  
Mt 25,20  los cinc talents, n’hi presentà  altres cinc dient: »–Senyor, cinc talents  
Mt 25,20 m’entregàreu vós, veu-se’n aquí  altres cinc que jo n’he guanyat. 21 »Son  
Mt 25,22  m’entregàreu vós; aquí en teniu  altres dos que n’he guanyat. 23 »Son  
Mt 25,32  d’ell i separarà los uns dels  altres, així com lo pastor separa les  
Mt 26,67 i el maltractaren a cops de puny, i  altres li donaren bufetadas en lo rostro  
Mt 27,42  i ancians, deien: 42 –Salvà a  altres, i no es pot salvar a si mateix! Si 
Mt 27,49  i li donava a beure. 49 I los  altres deien: –Deixau, vejam si ve Elies a 
Mc 1,Tit  en Galilea. Vocació de sant Pere i  altres deixebles. Jesucrist obra vàrios  
Mc 1,27  que es preguntaven los uns als  altres dient: –Què és això? Quina nova  
Mc 4,19  de les riqueses i els desigs d’ altres coses a què donen entrada, sufoquen 
Mc 4,36  la barca. I hi havia també ab ell  altres barques. 37 I se mogué una gran  
Mc 7,4  no es renten; i observen moltes  altres coses que tenen per tradició, com  
Mc 7,8 les copes i gerros, i el fer moltes  altres coses semblants a estes. 9 I els  
Mc 8,28 –Joan lo Baptista; alguns, Elies; i  altres, com un dels profetes. 29 Aleshores 
Mc 10,26  més, i es deien los uns als  altres: –Qui podrà, doncs, salvar-se? 27 
Mc 11,8  sos vestits en lo camí, i  altres tallaven rames d’arbres i les  
Mc 12,5  un altre, i lo mataren; i a molts  altres, dels quals feriren a uns i mataren 
Mc 12,5  quals feriren a uns i mataren a  altres. 6 Emperò tenint un fill a qui molt 
Mc 12,9  als pagesos, i donarà la vinya a  altres. 10 ¿Ni haveu llegit aquesta  
Mc 15,7  Barrabàs, que estava pres ab  altres sediciosos per haver comès un  
Mc 15,31  sacerdots, se deien los uns als  altres ab los escribes: –A altres salvà, i 
Mc 15,31  uns als altres ab los escribes: –A  altres salvà, i no es pot salvar a si  
Mc 15,41  lo seguien i el servien), i moltes  altres que junt ab ell havien pujat a  
Lc 2,15  al cel, los pastors se deien uns a  altres: –Anem fins a Betlem i vejam això  
Lc 3,18  18 I així anunciava moltes  altres coses al poble en ses exhortacions. 
Lc 4,Tit  Cura la sogra de sant Pere i fa  altres miracles. 1 Emperò Jesús, ple de l’ 
Lc 4,36  d’espant, i se parlaven uns a  altres dient: –Quines paraules són estes?  
Lc 4,43  menester que vaja jo també a les  altres ciutats a predicar lo Regne de Déu, 
Lc 5,29 havia un gran número de publicans i  altres que estaven a taula ab ells. 30 I  
Lc 8,3  d’Herodes, i Susanna, i moltes  altres que l’assistien ab sos béns. 4 I  
Lc 8,25  dient-se los uns als  altres: –Qui serà aquest que així mana als 
Lc 9,8  ressuscitat d’entre els morts; i  altres, que Elies havia aparegut; i  
Lc 9,8 altres, que Elies havia aparegut; i  altres, que un dels antics profetes havia  
Lc 9,19  dient: –Joan lo Baptista;  altres, Elies, i altres, que ha  
Lc 9,19 –Joan lo Baptista; altres, Elies, i  altres, que ha ressuscitat algun dels  
Lc 10,1  d’això elegí lo Senyor també  altres setanta-dos i los envià de dos en 
Lc 11,16  dimonis, llança los dimonis. 16 I  altres, per a tentar-lo, li demanaven  
Lc 11,26  26 Llavors va i pren ab ell  altres set esperits pitjors que ell, i  
Lc 11,49 ne mataran a uns i en perseguiran a  altres.” 50 Per a què a esta raça se li  
Lc 12,1 manera que los uns atropellaven als  altres, començà a dir a sos deixebles:  
Lc 12,31 Déu i sa justícia, i totes aquestes  altres coses se us seran afegides. 32 »No  
Lc 16,12  12 I si no fóreu fiels en lo dels  altres, lo que és vostre, qui us ho  
Lc 17,17  que quedaren nets? ¿A on són los  altres nou? 18 ¿No hi ha hagut altre que  
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Lc 18,11  vos dono perquè no só com los  altres homes, que són lladres, injustos,  
Lc 20,16  los vinyaders, i donarà sa vinya a  altres. Lo que oït per los prínceps dels  
Lc 21,3  viuda ha donat més que tots los  altres, 4 perquè tots ells han fet  
Lc 22,23  a preguntar-se los uns als  altres quin d’ells seria lo qui fes tal  
Lc 22,65  qui t’ha pegat! 65 I deien  altres moltes coses blasfemant contra d’  
Lc 22,71 digueren: –Què necessitam ja buscar  altres testimonis, quan nosaltres mateixos 
Lc 23,32  lo sec? 32 I portaven també ab ell  altres dos homes, que eren malfactors, per 
Lc 23,35  ne feien burla i deien: –Salvà a  altres: que se sàlvia a si mateix, si ell  
Jn 4,33  33 Los deixebles se deien uns a  altres: –Si li haurà algú portat què  
Jn 4,38  que vosaltres no haveu treballat;  altres treballaren, i vosaltres haveu  
Jn 5,44  los que rebeu glòria los uns dels  altres, i no cercau la glòria que ve de  
Jn 6,23  havien anat sols. 23 Mes arribaren  altres barques de Tiberíades prop del lloc 
Jn 7,41  41 –Aquest és lo Cristo –deien  altres. Emperò alguns replicaven: –¿Per  
Jn 9,9  –Aqueix és –responien alguns. 9 I  altres deien: –No és ell, sinó algú que se 
Jn 9,16  no guarda lo dissabte. Emperò  altres deien: –¿Com un home pecador pot  
Jn 10,16  ma vida per mes ovelles. 16 I tinc  altres ovelles que no són d’aquest ramat, 
Jn 11,56 estaven en lo temple se deien uns a  altres: –Què pensau? Per què no ha vingut  
Jn 12,19 I los fariseus se deien los uns als  altres: –¿Veeu com no adelantam res? Veus  
Jn 13,14  rentar-vos los peus los uns als  altres. 15 Perquè jo us he donat exemple:  
Jn 13,22  deixebles, doncs, se miraven uns a  altres, dubtant de qui parlava. 23 I un de 
Jn 13,34  nou: que us ameu los uns als  altres, i que de la manera ab què jo us he 
Jn 13,35  si us teniu amor los uns als  altres. 36 Simó Pere li digué: –Senyor, a  
Jn 15,12 precepte és que us ameu los uns als  altres com jo us he amat a vosaltres. 13  
Jn 15,17 que jo us mano és que us ameu uns a  altres. 18 »Si el món vos avorreix, sabeu  
Jn 16,12  ja judicat. 12 »Encara tinc moltes  altres coses que dir-vos, mes ara no  
Jn 16,17 dels deixebles se deien los uns als  altres: –Què ens voldrà dir ab: “Dintre de 
Jn 16,19  estau inquirint los uns dels  altres perquè he dit: “Dintre de poc ja no 
Jn 18,34  –Dius això de tu mateix o  altres t’ho han dit de mi? 35 Replicà  
Jn 19,18  18 a on lo crucificaren, i dos  altres ab ell, l’un a un costat, l’altre 
Jn 20,25  vingué Jesús. 25 I li digueren los  altres deixebles: –Havem vist al Senyor. I 
Jn 20,30  no han vist i han cregut. 30 Molts  altres miracles féu també Jesús en  
Jn 21,2 Galilea, i los fills del Zebedeu, i  altres dos de sos deixebles. 3 Los diu  
Jn 21,25  és verdader. 25 I són moltes  altres coses que Jesús féu, les que, si s’ 
Ac 2,12  dient-se los uns als  altres: –Què ve a ser això? 13 Emperò  
Ac 2,13  –Què ve a ser això? 13 Emperò  altres, burlant-se, deien: –Aquestos  
Ac 2,40  nostre Déu. 40 I ab moltíssimes  altres paraules ho testificà, i els  
Ac 5,13  pòrtic de Salomó. 13 I ningú dels  altres se gosava unir ab ells, emperò lo  
Ac 10,Tit  al centurió Corneli i a vàrios  altres gentils parents i amics d’aquest.  
Ac 11,19 als gentils per a la vida. 19 I els  altres que havien estat espargits per la  
Ac 14,Tit Bernabé. Lo que sofriren en Iconi i  altres ciutats de Licaònia. Van a Derbe i  
Ac 14,4  eren de la part dels jueus, i els  altres, de la dels apòstols. 5 Mes com los 
Ac 15,2  que Pau i Bernabé i alguns dels  altres passassen a Jerusalem, als apòstols 
Ac 15,35  la paraula del Senyor ab molts  altres. 36 I al cap d’alguns dies digué  
Ac 17,9  rebuda satisfacció de Jason i dels  altres, los deixaren anar llibres. 10 I  
Ac 17,18 ens voldrà dir aquest enraonador? I  altres deien: –Sembla que és predicador de 
Ac 17,32  morts», los uns se burlaven, i els  altres digueren: –En altra ocasió t’oirem 
Ac 17,34 anomenada Damaris, i ab ells alguns  altres. 18,Tit Capítol XVIII Fruit que féu 
Ac 19,32  teatro. 32 Uns cridaven una cosa,  altres, una altra, perquè en lo concurs  
Ac 19,38  acúsien-se los uns als  altres. 39 I si teniu alguna pretensió  
Ac 19,39  I si teniu alguna pretensió sobre  altres negocis, se podrà decidir en  
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Ac 21,6  6 I despedint-nos los uns dels  altres, entràrem en la barca, i ells se’n 
Ac 21,34  los uns cridaven una cosa, i els  altres, una altra; i veent que no podia  
Ac 26,22  d’ell a grans i a xics, no dient  altres coses fora d’aquelles que digueren 
Ac 27,1 a Itàlia, i que Pau fos entregat ab  altres presos a un centurió anomenat  
Ac 27,44 demés foren trets, uns sobre posts,  altres sobre trossos del barco, i així se  
Ac 28,4  de sa mà, se deien los uns als  altres: –Aquest home segurament és un  
Ac 28,24 creien les coses que se’ls deien i  altres no les creien. 25 I com no  
Rm 2,15  i també excusant-se uns ab  altres) 16 en lo dia en què Déu judicarà  
Rm 2,21  21 ¿tu, doncs, que ensenyes als  altres, no t’instrueixes a tu mateix? ¿Tu 
Rm 3,Tit dels jueus sobre els gentils. Uns i  altres estan subjectes al pecat. No és la  
Rm 12,10  anticipant-vos los uns als  altres per a honrar-vos. 11 No siau  
Rm 13,8  ningú, sinó amau-vos los uns als  altres; perquè aquell que ama a son  
Rm 14,Tit  deuen suportar als flacs, i uns i  altres edificar-se mútuament. 1 I al que 
Rm 14,13 judiquem ja més, doncs, los uns als  altres, ans bé pensau en no posar ensopec  
Rm 15,7  lo tant, rebeu-vos los uns als  altres, com Cristo vos rebé per a glòria  
Rm 15,14  que us podeu amonestar los uns als  altres. 15 Ab tot, germans, vos he escrit  
Rm 15,20 fi de no edificar sobre fonament d’ altres, sinó com està escrit: 21 «Aquells  
Rm 16,16  ab ells. 16 Saludau-vos uns a  altres ab bes sant. Totes les iglésies de  
1Co 9,2  en lo Senyor? 2 I encara que per a  altres no sia apòstol, ho só certament per 
1Co 9,12  les vostres coses carnals? 12 Si  altres participen d’aquest poder sobre  
1Co 9,26  succeesca que, havent predicat als  altres, no em faça jo mateix reprovat.  
1Co 11,33  a menjar, esperau’s los uns als  altres. 34 I si algú té fam, méngia en  
1Co 14,19  a fi d’instruir també als  altres, que no deu mil paraules en llengua 
1Co 14,21  escrit en la Llei: «Ab homes d’ altres llengües i d’altres llavis parlaré 
1Co 14,21  «Ab homes d’altres llengües i d’ altres llavis parlaré a est poble, i ni ab 
1Co 16,Tit  i los recomana a Timoteu i a  altres deixebles. 1 I en quant a les  
1Co 16,20  germans. Saludau-vos los uns als  altres ab bes sant. 21 La salutació, de  
2Co 1,13  vosaltres. 13 Puix no us escrivim  altres coses sinó les que haveu llegit i  
2Co 2,16  olor de mort per a mort; i per a  altres, olor de vida per a vida. ¿I qui és 
2Co 4,Tit  evangeli per a uns és llum, per a  altres tenebres. Los apòstols, agoviats de 
2Co 8,8  ab motiu de la solicitud d’ altres la sinceritat de vostra caritat. 9  
2Co 8,13  que no té. 13 No vull dir que los  altres estíguien aliviats i vosaltres  
2Co 10,15  fora de mida en los treballs dels  altres, sinó esperant que, creixent vostra 
2Co 11,8  evangeli de Déu? 8 Jo he despullat  altres iglésies, prenent d’elles  
2Co 13,12  i caritat. 12 Saludau-vos uns a  altres ab lo sant bes. Tots los sants vos  
Ga 5,13  carn, ans bé serviu’s los uns als  altres per la caritat de l’Esperit. 14  
Ga 5,15  mossegau i us devorau los uns als  altres, teniu compte que no us consumiau  
Ga 5,15  que no us consumiau los uns als  altres. 16 Vos dic, doncs: Caminau en l’  
Ga 5,21  embriagueses, glotoneries i  altres coses com aquestes, sobre les quals 
Ga 5,26 glòria, provocant-nos los uns als  altres, envejant-nos los uns als altres. 
Ga 5,26  altres, envejant-nos los uns als  altres. 6,Tit Capítol VI Com deuen ajudar  
Ga 6,Tit  Com deuen ajudar-se los uns als  altres en l’exercici de les virtuts  
Ga 6,2 també. 2 Portau les càrregues uns a  altres i així complireu la llei de Cristo. 
Ef 2,Tit  Capítol II Béns grans ja rebuts, i  altres majors, de què gosam en esperança  
Ef 2,3  fills d’ira, com també los  altres. 4 Emperò Déu, que és ric en  
Ef 2,18 prop. 18 Perquè, per ell, los uns i  altres tenim entrada al Pare en un  
Ef 3,5  lo misteri de Cristo, 5 lo qual en  altres generacions no fou donat a conèixer 
Ef 4,2 ab paciència, suportant-vos uns a  altres ab caritat, 3 procurant mantenir la 
Ef 4,11  ell mateix donà a uns, apòstols; a  altres, profetes; a altres, evangelistes;  
Ef 4,11  apòstols; a altres, profetes; a  altres, evangelistes; i a altres, pastors  
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Ef 4,11  a altres, evangelistes; i a  altres, pastors i doctors; 12 per a la  
Ef 4,25  puix som membres los uns dels  altres. 26 «Enfadau-vos, i no pequeu»:  
Ef 4,32 32 ans bé siau benignes los uns als  altres, misericordiosos, perdonant-vos  
Ef 5,21  21 sometent-vos los uns als  altres en lo temor de Cristo. 22 Les  
Fl 1,15  per enveja, i com per tema; mes  altres ho fan també de bona voluntat. 16  
Fl 1,17 a la defensa de l’evangeli; 17 mes  altres prediquen a Cristo per contenció,  
Fl 2,3  cada qual per superior als  altres, 4 no atenent sols a les coses que  
Fl 2,4  són seves pròpies, sinó a les dels  altres. 5 I el mateix ànimo hi haja en  
Fl 3,18  caminen (dels quals vos he dit  altres vegades, i ara ho repetesc plorant) 
Col 3,9  boca. 9 No mentiu los uns als  altres, ja que us haveu despullat de l’  
Col 3,13  13 sofrint-vos los uns als  altres, i perdonant-vos mútuament si  
Col 3,16  vos i amonestant-vos los uns als  altres ab salms, himnes i càntics  
1Te 2,6  dels homes, ni de vosaltres, ni d’ altres, 7 podent, com apòstols de Cristo,  
1Te 3,12  en caritat los uns envers los  altres, i envers tots, així com nosaltres  
1Te 4,9  de Déu l’amar-vos uns a  altres. 10 I en veritat vosaltres ho feu  
1Te 4,18 lo tant, consolau-vos los uns als  altres ab aquestes paraules. 5,Tit Capítol 
1Te 5,6  6 Per lo tant, no dormim com  altres, ans bé vetllem i viscam en  
1Te 5,11 mútuament i edificau’s los uns als  altres, així com ja ho feu. 12 I vos  
1Tm 5,22  faces participant dels pecats dels  altres. Conserva’t pur. 23 No bèguies més 
1Tm 5,24  anant abans al judici, mes los d’ altres segueixen després. 25 Així mateix  
2Tm 2,20  i els uns són per a honor, i els  altres, per a deshonor. 21 Si algú, doncs, 
Tt 3,3  i avorrint-nos los uns als  altres. 4 Emperò quan s’aparegué la  
He 3,13  -vos tots los dies los uns als  altres, mentres que s’anomena avui, per a 
He 7,20  no sens jurament (perquè los  altres sacerdots foren certament fets sens 
He 10,24  24 i considerem-nos los uns als  altres per a estimular-nos a caritat i a 
He 13,16 no olvideu lo fer bé i comunicar ab  altres vostres béns, puix Déu s’agrada de 
Jm 3,7  i d’aucells, i de serps, i d’ altres coses del mar, se doma. I la  
Jm 4,Tit  pau. 4,Tit Capítol IV Discòrdies i  altres mals que causen les passions  
Jm 4,11  Germans, no digau mal los uns dels  altres. Lo qui diu mal de son germà, o  
Jm 5,9  No us queixeu, germans, uns contra  altres, per a què no siau judicats. Mirau  
Jm 5,16  a l’altre, i pregau los uns pels  altres, a fi de que siau salvos; puix val  
1Pe 1,22  de fraternitat, amau-vos uns als  altres fervorosament ab un cor pur. 23 Ja  
1Pe 4,9 9 Practicant l’hospitalitat uns ab  altres sens murmurar. 10 Cada qual segons  
1Pe 4,10  do que ha rebut comuníquia’l als  altres, com bons dispensadors de la gràcia 
1Pe 5,5  -vos humilitat los uns als  altres, perquè Déu resisteix als superbos  
1Pe 5,14  Marc. 14 Saludau-vos los uns als  altres ab bes de caritat. Sia pau a tots  
2Pe 3,16  i inconstants, com també les  altres Escriptures, per ruïna de si  
1Jn 3,11  principi: que us ameu los uns als  altres. 12 No així com Caín, que era del  
1Jn 3,23  Jesucrist i ens amem los uns als  altres, com nos ho ha manat. 24 I el qui  
1Jn 4,7 7 Caríssims, amem-nos los uns als  altres, perquè la caritat ve de Déu. I tot 
1Jn 4,11  també devem amar-nos los uns als  altres. 12 Ningú vegé jamai a Déu. Si ens  
1Jn 4,12  a Déu. Si ens amàssem los uns als  altres, Déu està en nosaltres, i sa  
1Jn 5,Tit  que Cristo és verdader home, i  altres tres en lo cel lo demostren  
2Jn 5  principi: que ens amem los uns als  altres. 6 I aquesta és la caritat: que  
Jud 23  fent diferència. 23 I salvau a  altres ab temor, arrebatant-los del foc, 
Ap 2,Tit  dels nicolaïtes i convida a  altres a l’arrepentiment. Detesta al  
Ap 6,4  i que es matassen los uns als  altres. I li fou donada una gran espasa. 5 
Ap 8,13  de la terra per causa de les  altres veus de les trompetes dels tres  
Ap 9,20  cap, i ab elles fan dany. 20 I els  altres homes que no foren morts d’  
Ap 11,10  i s’enviaran regalos los uns als  altres, perquè aquestos dos profetes  
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Ap 13,10  òiguia. 10 «Lo qui esclavísia a  altres, serà esclavisat; lo qui màtia a  
Ap 19,21  de foc ardent i sofre. 21 I els  altres foren morts ab l’espasa que ix de  
Ap 20,5 per espai de mil anys. 5 Emperò los  altres morts no entraren en vida fins que  
Mt 13,5  de l’aire i se les menjaren. 5  Altres caigueren en llocs pedregosos, a on 
Mt 13,7  secaren, perquè no tenien arrel. 7  Altres caigueren sobre espines, i  
Mc 6,15  això s’obren prodigis en ell. 15  Altres deien: –Que és Elies. Altres emperò 
Mc 6,15  15 Altres deien: –Que és Elies.  Altres emperò deien: –Que és profeta o com 
Jn 7,12  uns deien: –Ell és home de bé.  Altres deien: –No, ans bé sedueix al  
Jn 10,21 enteniment, per què l’escoltau? 21  Altres deien: –Aquestes no són paraules d’ 
Jn 12,29  i ho oigué deia que era un tro.  Altres deien: –Un àngel li ha parlat. 30 I 
He 11,36  alcançar millor resurrecció. 36  Altres sofriren escarnis i assots, i  
Rm 8,39  venideres, ni fortalesa, 39 ni  altura, ni profunditat, ni ninguna altra  
Ef 3,18  l’amplària, i la llargària, i l’ altura, i la profunditat, 19 i conèixer  
Mt 21,9 en lo nom del Senyor! Hosana en les  altures! 10 I havent entrat en Jerusalem,  
Mc 11,10  lo nom del Senyor! Hosanna en les  altures! 11 I entrà Jesús en Jerusalem en  
Lc 2,14 Déu i deia: 14 –Glòria a Déu en les  altures, i en la terra pau, i als homes  
Lc 19,38  Pau en lo cel i glòria en les  altures! 39 I alguns dels fariseus que  
He 1,3  a la dreta de la Majestat en les  altures, 4 essent fet tant més exceŀlent  
Mt 10,37  los de sa pròpia casa. 37 »Qui  ama a son pare o a sa mare més que a mi,  
Mt 10,37  a mi, no és digne de mi; i lo qui  ama al fill o a la filla més que a mi, no  
Mt 27,43  Déu, que el desllíuria ara, si l’ ama. Puix digué: “Só lo Fill de Déu”! 44 I 
Lc 7,47  a qui menos se perdona, menos  ama. 48 I digué a ella: –Perdonats te són  
Jn 3,35 donà l’Esperit ab mida. 35 Lo Pare  ama al Fill i posà totes les coses en ses  
Jn 5,20 fa també lo Fill. 20 Perquè el Pare  ama lo Fill i li manifesta tot lo que fa,  
Jn 10,17  pastor. 17 »Per això mon Pare m’ ama, perquè jo dono ma vida per a què puga 
Jn 12,25  molt fruit. 25 Així mateix, lo qui  ama sa vida la perdrà; emperò aquell que  
Jn 14,21  manaments i els guarda, aqueix m’ ama. I el qui m’ama, serà amat de mon  
Jn 14,21  guarda, aqueix m’ama. I el qui m’ ama, serà amat de mon Pare, i jo l’amaré, 
Jn 14,23  respongué i li digué: –Si algú m’ ama, guardarà mes paraules, i mon Pare l’ 
Jn 14,24  mansió en ell. 24 Lo qui no m’ ama, no guarda mes paraules. I la paraula  
Jn 15,9  siau deixebles meus. 9 Així com m’ ama lo Pare, així vos he amat jo.  
Jn 16,27  27 perquè lo Pare mateix vos  ama, perquè vosaltres m’haveu amat i  
Rm 13,8  uns als altres; perquè aquell que  ama a son proïsme ha complert la Llei. 9  
1Co 8,3  li convé saber. 3 Emperò si algú  ama a Déu, aqueix tal és conegut de Déu. 4 
1Co 16,22 Pau, ab ma pròpia mà. 22 Si algú no  ama a nostre Senyor Jesucrist, sia  
2Co 9,7  ni com per força; perquè «Déu  ama al que dóna alegrement». 8 I poderós  
Ef 5,28  com a sos propis cossos. Lo qui  ama a sa muller, s’ama a si mateix. 29  
Ef 5,28  cossos. Lo qui ama a sa muller, s’ ama a si mateix. 29 Perquè ningú avorrí  
He 12,6  6 Perquè lo Senyor castiga al que  ama, i assota al que rep per fill. 7  
1Jn 2,10  en tenebres fins ara. 10 Lo qui  ama a son germà habita en la llum, i no hi 
1Jn 2,15  coses que hi ha en lo món. Si algú  ama lo món, la caritat del Pare no està en 
1Jn 3,10 justícia no és de Déu, ni el que no  ama a son germà. 11 Perquè aquesta és la  
1Jn 3,14  en què amam als germans. Lo qui no  ama a son germà està en la mort. 15  
1Jn 4,7 caritat ve de Déu. I tot aquell que  ama és nat de Déu i coneix a Déu. 8 Lo qui 
1Jn 4,8  de Déu i coneix a Déu. 8 Lo qui no  ama no coneix a Déu, perquè Déu és  
1Jn 4,20  germà, mentider és, perquè qui no  ama a son germà al qual veu, ¿com pot amar 
1Jn 4,21  manament tenim d’ell: que el qui  ama a Déu, ama també a son germà. 5,Tit  
1Jn 4,21 tenim d’ell: que el qui ama a Déu,  ama també a son germà. 5,Tit Capítol V  
1Jn 5,1 Cristo, és nat de Déu; i tot lo qui  ama al que l’ha engendrat, ama també a  
1Jn 5,1  lo qui ama al que l’ha engendrat,  ama també a aquell qui nasqué d’ell. 2 En 
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Ap 22,15  serveixen als ídols, i tot lo qui  ama i fa mentida. 16 »Jo, Jesús, he enviat 
Lc 7,47  perdonats sos molts pecats, perquè  amà molt. Puix aquell a qui menos se  
Jn 13,1  als seus que eren en lo món, los  amà fins al fi. 2 I concluïda la cena,  
Rm 8,37 triümfam per medi d’aquell que ens  amà. 38 Per lo qual estic cert que ni  
Ga 2,20  en la fe del Fill de Déu, que m’ amà i s’entregà a si mateix per mi. 21 No 
Ef 2,4 per l’extremada caritat ab què ens  amà, 5 encara que érem morts per los  
Ef 5,2  en amor, així com Cristo nos  amà també i s’entregà per a nosaltres,  
Ef 5,25  a vostres mullers, així com Cristo  amà també a la Iglésia i s’entregà a si  
2Pe 2,15  lo camí de Balaam de Bosor, que  amà lo premi de la iniquitat. 16 Emperò  
1Jn 4,10  hajam amat a Déu, sinó que ell nos  amà primer a nosaltres i envià son Fill en 
1Jn 4,11  pecats. 11 Caríssims, si Déu nos  amà d’aquesta manera, també devem amar- 
1Jn 4,19  Doncs, ameu a Déu, perquè Déu nos  amà primer. 20 Si algú digués: «Jo amo a  
Ap 1,5  dels reis de la terra, que ens  amà i ens rentà de nostres pecats ab sa  
Fl 4,8  tot lo que és sant, tot lo que és  amable, tot lo que és de bona fama, si hi  
Rm 9,25  meu” al que no era mon poble, i  “amada” a la que no era amada, i “objecte  
Rm 9,25  poble, i “amada” a la que no era  amada, i “objecte de misericòrdia” al que  
Rm 16,12  en lo Senyor. Saludau a nostra  amada Pèrside, que treballà molt en lo  
Ap 20,9  los reals dels sants i la ciutat  amada; i baixà foc del cel enviat per Déu, 
1Jn 3,14  havem passat de mort a vida en què  amam als germans. Lo qui no ama a son  
1Jn 5,2  d’ell. 2 En això coneixem que  amam als fills de Déu: si amam a Déu i  
1Jn 5,2  que amam als fills de Déu: si  amam a Déu i guardam sos manaments. 3  
Rm 12,10  adheriu-vos a lo que és bo; 10  amant-vos recíprocament ab amor  
2Co 12,15  per a vostres ànimes; encara que  amant-vos jo més, sia menos amat de  
1Tm 3,2  prudent, respectable, modest,  amant de l’hospitalitat i apte per a  
2Tm 3,2  2 Perquè los homes seran  amants de si mateixos, cobdiciosos,  
2Tm 3,4 4 traïdors, protervos, orgullosos i  amants de plaers més que de Déu; 5 tenint  
1Pe 3,8 un mateix ànimo, essent compassius,  amants de la germandat, misericordiosos,  
Mc 12,33  i no hi ha altre fora d’ell. 33 I  amar-lo de tot lo cor, i de tot l’  
Mc 12,33 tota l’ànima, i ab tot lo poder, i  amar al proïsme com a si mateix, és més  
Rm 12,Tit  treballar a favor de la Iglésia i  amar-nos mútuament. 1 I així vos  
Ef 5,28  28 Així també los marits deuen  amar a ses mullers com a sos propis  
1Te 4,9  mateixos aprenguéreu de Déu l’ amar-vos uns a altres. 10 I en veritat  
1Jn 4,11  amà d’aquesta manera, també devem  amar-nos los uns als altres. 12 Ningú  
1Jn 4,20  a son germà al qual veu, ¿com pot  amar a Déu, a qui no veu? 21 I aquest  
Mt 6,24 amos. Perquè o tindrà odi a l’un i  amarà a l’altre, o s’adherirà a l’un i  
Lc 7,42  son deute. Doncs, quin d’ells l’ amarà més? 43 Respongué Simó dient: –Jo  
Lc 16,13  amos; perquè o avorrirà a l’un i  amarà a l’altre, o s’aficionarà a un i  
Jn 14,23  mes paraules, i mon Pare l’ amarà i vindrem a ell, i farem mansió en  
Mt 19,19  19 Honra a ton pare i a ta mare. I  amaràs a ton proïsme com a tu mateix. 20  
Mc 12,30  ton Déu, un sol Déu és. 30 I  amaràs al Senyor, ton Déu, de tot ton cor, 
Mt 5,43 l’espatlla. 43 »Oíreu que fou dit:  “Amaràs a ton proïsme, i avorriràs a ton  
Mt 22,37  de la Llei? 37 Jesús li respongué:  –Amaràs al Senyor, ton Déu, de tot ton  
Mt 22,39  39 I lo segon és semblant a ell:  Amaràs a ton proïsme com a tu mateix. 40  
Mc 12,31  31 I el segon és semblant a ell:  “Amaràs a ton proïsme com a tu mateix.” No 
Lc 10,27  27 I ell, responent, digué:  –Amaràs al Senyor, ton Déu, de tot ton  
Rm 13,9  comprès en aquesta expressió:  «Amaràs a ton proïsme com a tu mateix.» 10 
Ga 5,14 la Llei se resumeix en una paraula:  «Amaràs a ton proïsme com a tu mateix.» 15 
Jm 2,8  real, conforme a les Escriptures:  «Amaràs a ton proïsme com a tu mateix»,  
Jn 14,21 ama, serà amat de mon Pare, i jo l’ amaré, i jo em manifestaré a ell. 22  
Jn 12,43  de la sinagoga. 43 Puix ells  amaren més la glòria dels homes que la  
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Ap 12,11 paraula de son testimoni, i ells no  amaren ses vides fins a la mort. 12 Per lo 
Jn 17,23 enviat i los haveu amat així com m’ amàreu a mi. 24 Pare, jo desitjo que  
Jm 3,14  14 Emperò si teniu un zel  amarg i hi ha discòrdies en vostres cors,  
Ap 10,10  com l’haguí devorat, se tornà  amarg mon ventre. 11 I em digué: –És  
Jm 3,11  un mateix canal mana aigua dolça i  amarga? 12 ¿Per ventura, germans meus, pot 
Mt 26,75  I havent eixit defora, plorà  amargament. 27,Tit Capítol XXVII Judes se  
Lc 22,62  62 I eixint Pere defora, plorà  amargament. 63 Entretant, los que tenien a 
Ap 18,Tit  de Babilònia, sobre la qual ploren  amargament los que seguiren son partit;  
Ap 10,9  –Pren-lo i devora’l, i farà  amargar ton ventre, emperò en ta boca serà 
Rm 3,14 quals està plena de maledicció i d’ amargor. 15 Los peus estan llestos per a  
Ap 8,Tit mar s’altera, les aigües se tornen  amargues i les estrelles perden son  
Ap 8,11  per les aigües, perquè es tornaren  amargues. 12 I el quart àngel tocà la  
Ac 8,23  23 Perquè veig que estàs en fel d’ amargura i en lo llaç de la iniquitat. 24  
Ef 4,31 31 Sia desterrada de vosaltres tota  amargura, i ira, i indignació, i clamor, i 
He 12,15  no sia que brótia alguna arrel d’ amargura, vos incomòdia i per ella sien  
Jn 15,19  19 Si fósseu del món, lo món vos  amaria com a cosa seva; mes com no sou del 
Jn 8,42  Déu fos vostre pare, certament m’ amaríeu a mi, puix jo he proceït i vingut  
Ac 27,32 32 Llavors los soldats tallaren les  amarres del bot i el deixaren perdre. 33 I 
1Jn 4,12  12 Ningú vegé jamai a Déu. Si ens  amàssem los uns als altres, Déu està en  
Jn 14,28  vaig, i torno a vosaltres.” Si m’ amàsseu, vos alegraríeu, sens dubte, de  
Mt 3,17  que deia: –Aquest és mon fill, l’ amat, en qui m’he complascut. 4,Tit  
Mt 12,18  sirvent a qui he escollit, lo meu  amat en qui s’ha ben complagut ma ànima.  
Mt 17,5  que deia: –Aquest és mon Fill, l’ amat, en qui jo m’he ben complagut: oïu a 
Mc 1,11  cel que deia: –Tu ets mon Fill, l’ amat, en tu m’he complascut. 12 I l’  
Mc 9,6  deia: –Aquest és mon Fill, lo molt  amat; oïu-lo. 7 I mirant luego al  
Lc 3,22  veu del cel: –Tu ets mon fill, l’ amat; en tu m’he complagut. 23 I lo  
Lc 9,35  dient: –Aquest és mon Fill, l’ amat, oïu-lo. 36 I a l’eixir aquesta  
Jn 3,16  la vida eterna. 16 Puix Déu ha  amat de tal modo al món, que ha donat son  
Jn 3,19  llum vingué al món i los homes han  amat més les tenebres que la llum, perquè  
Jn 13,1  trànsit d’est món al Pare, havent  amat als seus que eren en lo món, los amà  
Jn 13,34  i que de la manera ab què jo us he  amat, vos ameu recíprocament. 35 En això  
Jn 14,21  m’ama. I el qui m’ama, serà  amat de mon Pare, i jo l’amaré, i jo em  
Jn 15,9  com m’ama lo Pare, així vos he  amat jo. Continuau en mon amor. 10 Si  
Jn 15,12  los uns als altres com jo us he  amat a vosaltres. 13 Ningú pot tenir un  
Jn 16,27  vos ama, perquè vosaltres m’haveu  amat i cregut que jo he eixit de Déu. 28  
Jn 17,23 que vós m’haveu enviat i los haveu  amat així com m’amàreu a mi. 24 Pare, jo  
Jn 17,24  m’haveu donat, puix vós m’haveu  amat des d’antes de la creació del món.  
Jn 17,26  perquè l’amor ab què vós m’haveu  amat sia en ells, i jo en ells. 18,Tit  
Jn 20,2 Simó Pere i a aquell altre deixeble  amat de Jesús, i els digué: –Se n’han  
Jn 21,20  vegé venir detràs seu al deixeble  amat de Jesús, aquell que en la cena  
Rm 16,9  ab mi en Cristo Jesús, i a mon  amat Estaqui. 10 Saludau a Apeles, provat  
2Co 12,15  que amant-vos jo més, sia menos  amat de vosaltres. 16 Emperò sia així: jo  
Ef 1,6 per la qual nos féu acceptes en son  amat Fill. 7 En lo qual tenim la redempció 
Col 4,14  Hieràpolis. 14 Vos saluda lo molt  amat Lluc, metge, i també Demas. 15  
2Te 2,16 i Déu i Pare nostre, lo qual nos ha  amat i ens ha donat consol etern i bones  
Tt 1,4 Déu Salvador nostre: 4 a Tito, fill  amat segons la fe que ens és comuna, sia  
Flm 1 i Timoteu, germà nostre, a Filèmon,  amat i coadjutor nostre, 2 i a Àppia,  
Flm 16  en lloc de servo per germà molt  amat, especialment de mi; ¿puix quant més  
He 1,9 és lo ceptre de ton regne. 9 Tu has  amat la justícia i avorrit la iniquitat;  
2Pe 1,17  d’aquesta manera: «Aquest és mon  amat Fill, en qui jo m’he complascut, a  
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1Jn 4,10  caritat: no en que nosaltres hajam  amat a Déu, sinó que ell nos amà primer a  
Ap 3,9  de tos peus; i sabran que jo t’he  amat. 10 Perquè tu has guardat la paraula  
Ap 22,Tit  de Jesucrist a son deixeble  amat. 1 I em mostrà un riu d’aigua de  
Ac 15,25  -los a vosaltres ab nostres molt  amats Bernabé i Pau, 26 homes que han  
Rm 1,7  7 A tots los qui estan en Roma,  amats de Déu, apellidats sants: gràcia a  
Rm 11,28  emperò segons l’elecció són molt  amats per causa de sos pares. 29 Puix los  
1Co 15,58  nostre Senyor Jesucrist. 58 Així,  amats germans meus, estigau ferms i  
Fl 4,1 perseverau així ferms en lo Senyor,  amats meus. 2 Prego a Evòdia, i suplico a  
Col 3,12  doncs, com elegits de Déu, sants i  amats, entranyes de misericòrdia, de  
1Te 1,4  de Déu i Pare nostre. 4 Sabent,  amats germans, que vostra elecció és de  
2Te 2,13  a Déu per vosaltres, germans  amats de Déu, perquè Déu des del principi  
1Tm 6,2  -los millor perquè són fiels i  amats, participants del benefici. Ensenya  
Rm 12,19  part, teniu pau ab tothom. 19  Amats meus, no us vengeu vosaltres  
Mt 5,46  justos i pecadors. 46 Perquè si  amau als que us amen, quina recompensa  
Lc 6,32 mateix feu-ho per a ells. 32 I si  amau als que us amen, quin grat vos ne  
Lc 11,43  43 »Ai de vosaltres, fariseus, que  amau tenir los primers sitis en les  
Jn 11,3 –Senyor, mirau que aquell a qui vos  amau està malalt. 4 I oint-ho Jesús los  
Jn 14,15 cosa en mon nom, la faré. 15 »Si m’ amau, guardau mos manaments. 16 I jo  
Rm 13,8 honra. 8 No degau res a ningú, sinó  amau-vos los uns als altres; perquè  
Ef 5,25  en tot. 25 Vosaltres, marits,  amau a vostres mullers, així com Cristo  
Col 3,19 com convé, en lo Senyor. 19 Marits,  amau a vostres mullers i no les tracteu ab 
1Pe 1,8 l’aparició de Jesucrist. 8 Al qual  amau, encara que no l’haveu vist; en qui  
1Pe 1,22  en amor sincer de fraternitat,  amau-vos uns als altres fervorosament ab 
Mt 5,44  ton enemic.” 44 »Emperò jo us dic:  Amau a vostres enemics, feu bé als que us  
Lc 6,27 jo us dic a vosaltres, los que oïu:  Amau a vostres enemics, feu bé als que us  
Lc 6,35 pecadors per a rebre altre tant. 35  »Amau, doncs, a vostres enemics; feu bé, i 
1Pe 2,17  servos de Déu. 17 Honrau a tothom.  Amau la germandat. Temeu a Déu. Donau  
Jn 11,5  sia glorificat per ella. 5 I Jesús  amava a Marta, i a sa germana Maria, i a  
Jn 11,36  digueren los jueus: –Mirau com l’ amava! 37 I alguns d’ells digueren:  
Jn 13,23  I un de sos deixebles, a qui Jesús  amava, estava reclinat en lo seno de  
Jn 19,26  a sa mare i al deixeble a qui ell  amava, lo qual estava allí dret, digué a  
Jn 21,7  lo deixeble aquell a qui Jesús  amava, digué a Pere: –És lo Senyor. I Simó 
Lc 14,32  mil? 32 Sinó que li enviarà una  ambaixada quan encara està lluny, demanant 
Lc 19,14  l’avorrien, li enviaren una  ambaixada, dient-li: »–No volem que  
Ef 6,20  de l’evangeli, 20 del qual só  ambaixador en cadenes, per a què pàrlia ab 
2Co 5,Tit  ab Déu. Los apòstols són sos  ambaixadors. 1 Perquè sabem que si nostra  
2Co 5,20  20 Nosaltres, doncs, som  ambaixadors en nom de Cristo, com si fos  
1Co 13,5  ni s’ensuperbeix. 5 No és  ambiciosa, no cerca sos profits, no s’  
1Jn 3,18  de Déu en ell? 18 Fillets meus, no  amem de paraula ni de llengua, sinó d’  
1Jn 3,23  lo nom de son Fill Jesucrist i ens  amem los uns als altres, com nos ho ha  
1Jn 4,7 i l’esperit d’error. 7 Caríssims,  amem-nos los uns als altres, perquè la  
2Jn 5  tingut des del principi: que ens  amem los uns als altres. 6 I aquesta és la 
Mt 5,46  46 Perquè si amau als que us  amen, quina recompensa tindreu? ¿No ho fan 
Mt 6,5  no feu com los hipòcrites, que  amen pregar estant drets en les sinagogues 
Mc 12,38  –Guardau-vos dels escribes, que  amen lo portar vestimentes llargues i que  
Lc 6,32 per a ells. 32 I si amau als que us  amen, quin grat vos ne sentiran?; perquè  
Lc 6,32  perquè els pecadors també  amen als que els amen a ells. 33 I si feu  
Lc 6,32 els pecadors també amen als que els  amen a ells. 33 I si feu bé als que us fan 
Lc 20,46  –Guardau-vos dels escribes, que  amen lo passejar-se ab vestidures  
Rm 8,28 coses cooperen al bé d’aquells que  amen a Déu, d’aquells que conforme a son  
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1Co 2,9  preparà Déu per a aquells que l’ amen.» 10 Mes Déu nos les revelà a  
Ef 6,24  24 La gràcia sia ab tots los que  amen a nostre Senyor Jesucrist ab  
2Tm 4,8 sols a mi, sinó també a aquells que  amen la sua vinguda. Dóna’t pressa en  
Tt 3,15  estan ab mi. Saluda tu als que ens  amen en la fe. La gràcia de Déu sia ab  
Jm 1,12  vida que Déu ha promès als que l’ amen. 13 No diga ningú quan sia tentat que 
Jm 2,5  Regne que prometé Déu als que l’ amen? 6 Vosaltres, al contrari, haveu  
Mt 6,13  Ans deslliurau-nos de mal.  Amén. 14 »Perquè si perdonau als homes sos 
Mc 16,20  los miracles que l’acompanyaven.  Amén. Lc Inc L’Evangeli de Jesucrist  
Lc 24,53  lo temple alabant i beneint a Déu.  Amén. Jn Inc L’Evangeli de Jesucrist  
Rm 1,25  qui és beneït per tots los sigles.  Amén. 26 Per això Déu los entregà a  
Rm 9,5  Déu beneït en tots los sigles.  Amén. 6 I no que la paraula de Déu haja  
Rm 11,36 ell sia la glòria per a los sigles.  Amén. 12,Tit Capítol XII Dóna l’Apòstol  
Rm 15,33  pau, doncs, sia ab vosaltres tots.  Amén. 16,Tit Capítol XVI Recomendacions,  
Rm 16,20  Senyor Jesucrist sia ab vosaltres.  Amén. 21 Vos saluda Timoteu, mon  
Rm 16,24  Jesucrist sia ab tots vosaltres.  Amén. 25 I a aquell que és poderós per a  
Rm 16,27  per los sigles dels sigles.  Amén. 1Co Inc Epístola primera de l’  
1Co 14,16  la classe del poble senzill, dirà  «Amén» al donar tu gràcies, veent no  
1Co 16,24  ab tots vosaltres en Cristo Jesús.  Amén. 2Co Inc Segona epístola de l’  
2Co 1,20  són en ell sí; i així també en ell  «Amén», a glòria de Déu per nosaltres. 21  
2Co 13,13 Esperit Sant sia ab tots vosaltres.  Amén. Ga Inc Epístola de l’apòstol sant  
Ga 1,5  glòria per los sigles dels sigles.  Amén. 6 Me meravello com així tan  
Ga 6,18  sia, germans, ab vostre esperit.  Amén. Ef Inc Epístola de l’apòstol sant  
Ef 3,21  generacions del sigle dels sigles.  Amén. 4,Tit Capítol IV Unió dels fiels en  
Ef 6,24  Senyor Jesucrist ab sinceritat.  Amén. Fl Inc Epístola de l’apòstol sant  
Fl 4,20  glòria per los sigles dels sigles.  Amén. 21 Saludau a tots los sants en  
Fl 4,23  Jesucrist sia ab tots vosaltres.  Amén. Col Inc Epístola de l’apòstol sant 
Col 4,18  La gràcia sia ab vosaltres.  Amén. 1Te Inc Epístola primera de l’  
1Te 3,13 Senyor Jesucrist ab tots los sants.  Amén. 4,Tit Capítol IV Exhorta l’Apòstol  
1Te 5,28  Senyor Jesucrist sia ab vosaltres.  Amén. 2Te Inc Epístola segona de l’  
2Te 3,18  Jesucrist sia ab tots vosaltres.  Amén. 1Tm Inc Epístola primera de l’  
1Tm 1,17  glòria per los sigles dels sigles.  Amén. 18 Aquest manament t’encomano, fill 
1Tm 6,16  al qui sia honra i poder etern.  Amén. 17 Als rics d’aquest món mana’ls  
1Tm 6,21  de la fe. La gràcia sia ab tu.  Amén. 2Tm Inc Epístola segona de l’  
2Tm 4,18  glòria per los sigles dels sigles.  Amén. 19 Saluda a Prisca i a Aquilas i a  
2Tm 4,22  La gràcia sia ab vosaltres.  Amén. Tt Inc Epístola de l’apòstol sant  
Tt 3,15  de Déu sia ab tots vosaltres.  Amén. Flm Inc Epístola de l’apòstol sant 
Flm 25  Jesucrist sia ab vostre esperit.  Amén. He Inc Epístola de l’apòstol sant  
He 13,21 sia glòria pels sigles dels sigles.  Amén. 22 Emperò vos suplico, germans, que  
He 13,25 25 Sia la gràcia ab tots vosaltres.  Amén. Jm Inc Epístola catòlica de l’  
1Pe 4,11  imperi per los sigles dels sigles.  Amén. 12 Caríssims, no us sorprengau en lo 
1Pe 5,11  imperi per los sigles dels sigles.  Amén. 12 Per Silvà, fiel germà vostre,  
1Pe 5,14  los que sou en Jesucrist.  Amén. 2Pe Inc Epístola segona de l’  
2Pe 3,18  ara i fins al dia de l’eternitat.  Amén. 1Jn Inc Epístola primera de l’  
1Jn 5,21  Fillets, guardau-vos dels ídols.  Amén. 2Jn Inc Epístola segona de l’  
Jud 25  ara i per los sigles dels sigles.  Amén. Ap Inc L’Apocalipsi o Revelació de 
Ap 1,6  imperi per los sigles dels sigles.  Amén. 7 Veus aquí que ve ab núvols, i el  
Ap 1,7  llinatges de la terra. Així serà!  Amén! 8 Jo só l’alfa i l’omega, lo  
Ap 3,14  iglésia de Laodicea: »“Açò diu l’ Amén, lo fiel i verdader testimoni, lo  
Ap 5,14  14 I els quatre animals deien:  –Amén. I els vint-i-quatre ancians  
Ap 7,12  trono i adoraren a Déu, 12 dient:  –Amén. Benedicció, i glòria, i sabiduria,  
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Ap 7,12  Déu en los sigles dels sigles.  Amén. 13 I prenent la paraula un dels  
Ap 11,15 regnarà per los sigles dels sigles.  Amén. 16 I els vint-i-quatre ancians  
Ap 19,4  sentat sobre el trono, i deien:  –Amén! Aŀleluia! 5 I isqué del trono una  
Ap 22,20 coses diu: «Certament, vinc prest.»  Amén! Veniu, Senyor Jesús! 21 La gràcia de 
Ap 22,21  Jesucrist sia ab tots vosaltres.  Amén. Fi  
2Co 13,Tit  que han comès. 13,Tit Capítol XIII  Amenaça l’Apòstol ab forts càstigs als  
Mt 9,30  ’ls obriren los ulls, i Jesús los  amenaçà dient: –Mirau que ningú ho sàpia.  
Mc 1,43  lepra, i quedà net. 43 I Jesús l’ amenaçà, e immediatament lo despedí 44  
Mc 4,39  que ens perdem? 39 I alçant-se,  amenaçà al vent, i digué al mar: –Calla,  
Mc 9,24  la gent anava venint ab tropell,  amenaçà a l’esperit impur dient-li:  
Ac 4,21  havem vist i oït. 21 Llavors ells,  amenaçant-los, los deixaren anar  
Ac 27,20  dies lo sol ni les estrelles, i  amenaçats d’una borrasca, teníem ja  
Mc 3,12 –Tu ets lo Fill de Déu! Mes ell los  amenaçava fortament per a què no el  
1Pe 2,23  maleït, no maleïa; patint, no  amenaçava, sinó que s’entregà a aquell  
Ac 4,17  no es divúlguia més en lo poble,  amenacem-los que d’aquí en avant no  
Ac 4,29 es fes. 29 I ara, Senyor, mirau ses  amenaces i concediu a vostres servos que  
Ac 9,1  1 Saulo, doncs, respirant encara  amenaces i mort contra los deixebles del  
Ef 6,9  mateix ab ells, abstenint-vos d’ amenaces, sabent que el Senyor d’ells i  
Jn 21,15  Simó Pere: –Simó, fill de Joan, m’ ames tu més que aquestos? Li diu: –Sí,  
Jn 21,16  li diu: –Simó, fill de Joan, m’ ames? Li respon: –Sí, Senyor, vós sabeu  
Jn 21,17  vegada: –Simó, fill de Joan, m’ ames? Pere se contristà de que per tercera 
Jn 21,17  tercera vegada li preguntàs: «M’ ames?», i així li digué: –Senyor, vós  
Ap 21,20  l’onzè, jacinto; lo dotzè,  ametista. 21 I les dotze portes són dotze  
Jn 13,34 34 Vos dono un manament nou: que us  ameu los uns als altres, i que de la  
Jn 13,34 la manera ab què jo us he amat, vos  ameu recíprocament. 35 En això coneixeran  
Jn 15,12 complert. 12 Mon precepte és que us  ameu los uns als altres com jo us he amat  
Jn 15,17  17 Lo que jo us mano és que us  ameu uns a altres. 18 »Si el món vos  
1Jn 2,15  i haveu vençut al Maligne. 15 No  ameu al món ni les coses que hi ha en lo  
1Jn 3,11  haveu oït des del principi: que us  ameu los uns als altres. 12 No així com  
1Jn 4,19  és perfet en la caritat. 19 Doncs,  ameu a Déu, perquè Déu nos amà primer. 20  
Ac 17,1  1 I quan hagueren passat per  Amfípolis i Apolònia, arribaren a  
Rm 9,13  13 conforme a lo que està escrit:  «Amí a Jacob, i avorrí a Esaú.» 14 Què  
Ef 5,33  a Cristo i a la Iglésia. 33 Emperò  àmia cada u de vosaltres a sa muller com a 
1Pe 3,10  per herència. 10 Perquè «lo qui  àmia la vida i vulla veure los dies bons,  
Mt 11,19  “Veus aquí un glotó i un vinós,  amic de publicans i de pecadors.” Emperò  
Lc 7,34  “Veus aquí un glotó i un vinós,  amic de publicans i de pecadors.” 35  
Lc 11,5  –Si algú de vosaltres tingués un  amic, i anàs a ell a mitjanit i li digués: 
Lc 11,6  acaba d’arribar de jornada un  amic meu i no tinc res que donar-li.” 7  
Lc 11,8  a donar-los-hi per raó de ser  amic seu, certament se llevarà per sa  
Jn 3,29  l’esposa, és l’espòs. Emperò l’ amic de l’espòs que està en peu i l’ou,  
Jn 11,11 coses i després los anyadí: –Nostre  amic Làssaro dorm, emperò jo vaig a  
Jn 19,12  dient: –Si llibertes a est, no ets  amic del Cèsar; puix tot aquell que es fa  
Rm 16,5 casa d’ells. Saludau a Epenet, mon  amic, que és lo primer fruit de l’Acaia  
Tt 1,8  de torpes ganàncies, 8 sinó  amic d’hospitalitat, benigne, temperat,  
Jm 2,23 imputat a justícia», i fou anomenat  amic de Déu. 24 ¿No veeu com per les obres 
Jm 4,4  Déu? Quiscun, doncs, que vulla ser  amic d’aquest sigle se constitueix enemic 
Mt 20,13  en resposta, digué a un d’ells:  »–Amic, jo no et faig tort. ¿No t’  
Mt 22,12 robes d’esposalles. 12 I li digué:  »–Amic, com és que has entrat aquí no  
Mt 26,50  I el besà. 50 I Jesús li digué:  –Amic, a què has vingut? Al mateix temps  
Lc 11,5  anàs a ell a mitjanit i li digués:  “Amic, deixa’m tres pans, 6 perquè acaba  
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Lc 14,10  lo qui t’ha convidat, te diga:  “Amic, fes-te més amunt.” Llavors seràs  
Lc 5,34  –¿Per ventura podeu fer que els  amics de l’espòs dejúnien mentres està ab 
Lc 7,6  la casa, lo centurió li envià sos  amics dient-li: –Senyor, no us prengau  
Lc 12,4 los terrats. 4 »A vosaltres, doncs,  amics meus, vos dic que no temau aquells  
Lc 14,12 dinar o un sopar, no convidis a tos  amics, ni a tos germans, ni a tos parents, 
Lc 15,6  6 I arribant a casa, crida a sos  amics i veïns dient-los: “Donau-me l’ 
Lc 15,29  per a menja’l alegrement ab mos  amics. 30 I quan ha arribat aqueix fill  
Lc 16,9 jo us dic que procureu guanyar-us  amics ab les riqueses de la iniquitat, a  
Lc 21,16  pares, i germans, i parents, i  amics, i en faran morir alguns de  
Lc 23,12  a Pilat. 12 I aquell dia quedaren  amics Herodes i Pilat, que antes estaven  
Jn 15,13 que aquell que dóna sa vida per sos  amics. 14 Vosaltres sou mos amics, si feu  
Jn 15,14 per sos amics. 14 Vosaltres sou mos  amics, si feu lo que jo us mano. 15 Ja no  
Jn 15,15 Emperò a vosaltres vos he apellidat  amics, perquè us he fet a saber quantes  
Ac 10,Tit i a vàrios altres gentils parents i  amics d’aquest. 1 I hi havia en Cesarea  
Ac 10,24  havent convidat a sos parents i  amics més íntims. 25 I succeí que, quan  
Ac 19,31 dels principals de l’Àsia que eren  amics seus, li enviaren a dir que no es  
Ac 27,3  li donà permís per anar a sos  amics, a fi de que es proveís de lo  
Rm 2,8  la vida eterna; 8 als que són  amics de disputes i que no obeeixen a la  
3Jn 14 boca. Sia pau ab tu. Te saluden los  amics. Saluda a nostres amics, a cada u en 
3Jn 14 saluden los amics. Saluda a nostres  amics, a cada u en particular. Jud Inc  
Ap 11,1  verga, i se’m digué: –Alça’t i  amida lo temple de Déu, i l’altar, i als  
Ap 21,16  quadrada, tan llarga com ampla; i  amidà la ciutat ab la canya d’or, i tenia 
Ap 21,17  amplària d’ella són iguals. 17 I  amidà sa muralla, i tenia cent i quaranta  
Ap 21,15 tenia una mida de canya d’or per a  amidar la ciutat, i les portes, i la  
Lc 6,38  Puix ab la mateixa mida ab què  amidareu sereu amidats. 39 I els deia  
Lc 6,38  mateixa mida ab què amidareu sereu  amidats. 39 I els deia també un símil:  
Ap 11,2  fora del temple, deixa’l i no l’ amídies, perquè ha estat donat als  
Tt 2,4  prudència a les joves, a que  àmien a sos marits i estímien a sos fills, 
Lc 15,9  que l’ha encontrada reuneix les  amigues i veïnes, i diu: “Donau-me l’  
Mt 1,4  a Aram. 4 I Aram engendrà a  Aminadab. I Aminadab engendrà a Naasson. I 
Mt 1,4  4 I Aram engendrà a Aminadab. I  Aminadab engendrà a Naasson. I Naasson  
Lc 3,33 ho fou de Naasson, 33 que ho fou d’ Aminadab, que ho fou d’Aram, que ho fou  
Jm 4,4  4 Adúlteros, ¿no sabeu que l’ amistat d’aquest món és enemiga de Déu?  
Mt 10,24  mestre, ni lo sirvent més que son  amo. 25 Basta-li al deixeble lo ser com  
Mt 10,25  son mestre, i al sirvent, com son  amo. Si al pare de famílies l’apellidaren 
Mt 18,25  no tingués d’a on pagar, manà son  amo que fos vengut ell, sa muller, sos  
Mt 18,27 vos ho pagaré. 27 »I compadescut l’ amo d’aquell criat, lo deixà llibre i li  
Mt 18,31  en extrem, i foren a contar a son  amo lo que havia passat. 32 »Llavors lo  
Mt 18,32  passat. 32 »Llavors lo cridà son  amo i li digué: »–O criat pervers! Jo et  
Mt 18,34  en tinguí de tu? 34 »I irritat son  amo, lo féu entregar als aturmentadors  
Mt 20,8  havent arribat lo vespre, digué l’ amo de la vinya a son majordom: »–Crida  
Mt 21,40  i lo mataren. 40 »Quan vinga l’ amo de la vinya, què els farà a estos  
Mt 24,45  lo criat fiel i prudent a qui son  amo constitueix sobre sa família, per a  
Mc 12,9 de la vinya. 9 »Què farà, doncs, l’ amo de la vinya? Vindrà i destruirà als  
Mc 13,35  perquè no sabeu quan vindrà l’ amo de la casa, si a la tarda, o a  
Mc 14,14  part que éntria, dieu a l’ amo de la casa: “Lo Mestre diu: ¿A on és  
Lc 12,42  majordom fiel i prudent a qui son  amo constituí sobre sos criats, per a què  
Lc 16,3  entre si: “Què faré ara que mon  amo me pren l’administració? Jo no só bo  
Lc 16,5 doncs, un per un als deutors de son  amo, i digué al primer: »–Quant deus tu a  
Lc 17,9  i beuràs tu.” 9 ¿Per ventura l’ amo li ha d’estar agraït al tal criat  
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Lc 20,13  fora. 13 Digué aleshores l’ amo de la vinya: “Què faré? Enviaré a mon  
Lc 20,15  »Què farà, doncs, ab ells l’ amo de la vinya? 16 Vindrà i destruirà los 
Jn 13,16  que el criat no és major que son  amo, ni l’enviat, major que aquell que l’ 
Jn 14,31  a fi de que el món conega que jo  amo al Pare; i com me donà manament lo  
Jn 15,15  lo sirvent no sap lo que fa son  amo. Emperò a vosaltres vos he apellidat  
Jn 15,20  “Lo sirvent no és major que son  amo.” Si m’han perseguit a mi, també us  
Jn 21,15  diu: –Sí, Senyor, vós sabeu que us  amo. Jesús li diu: –Apastura mos anyells.  
Jn 21,16  –Sí, Senyor, vós sabeu que us  amo. Li diu: –Apastura mos anyells. 17 Li  
Jn 21,17  les coses, vós sabeu que jo us  amo. Jesús li digué: –Apastura mes  
Rm 14,4  al servo d’altre? Per a son  amo està en peus, o cau; emperò ferm  
Rm 16,8  8 Saludau a Ampliat, a qui jo  amo entranyablement en lo Senyor. 9  
2Co 11,11  11 Per què? ¿Serà perquè no us  amo? Déu ho sap. 12 Emperò lo que faç ho  
Fl 1,8 m’és testimoni de quina manera vos  amo a tots vosaltres en les entranyes de  
1Jn 4,20  amà primer. 20 Si algú digués: «Jo  amo a Déu», i avorrís a son germà,  
2Jn 1  Electa i a sos fills, als quals jo  amo de veres, i no jo sol, sinó també tots 
3Jn 1 L’ancià al caríssim Gaio, a qui jo  amo de veres. 2 Caríssim, prego al Senyor  
Ap 3,19  per a què veges. 19 »A tots quants  amo, reprenc i castigo. Arma’t, doncs, de 
Mc 14,15  ell vos ensenyarà un menjador gran  amoblat i preparat. Aparellau allí la  
Mt 1,10  a Manassès. I Manassès engendrà a  Amon. I Amon engendrà a Josies. 11 I  
Mt 1,10  I Manassès engendrà a Amon. I  Amon engendrà a Josies. 11 I Josies  
Rm 11,Tit  l’escarment dels jueus incrèduls  amonesta l’Apòstol als gentils que no  
Rm 12,8  qui ensenya, en doctrina; 8 lo qui  amonesta, en exhortació; lo qui dóna, en  
1Co 10,Tit  hebreus per raó de sa ingratitud,  amonesta l’Apòstol als corintis que es  
2Co 5,20  de Cristo, com si fos Déu qui us  amonesta per nosaltres. Vos suplicam per  
1Tm 5,1  1 No incrépies a l’ancià, ans bé  amonesta’l com a pare; als joves, com a  
1Tm 6,2  del benefici. Ensenya i  amonesta aquestes coses. 3 Si algú ensenya 
2Tm 4,2  i fora de temps; reprèn, prega,  amonesta ab tota paciència i doctrina. 3  
Tt 2,6  la paraula de Déu. 6 Igualment  amonesta als joves que sien temperats. 7  
2Pe 3,Tit  en lo fang.» 3,Tit Capítol III Los  amonesta de nou i els fortifica contra los 
1Jn 2,Tit  del primer. Consola a tots i  amonesta que ens apartem dels incrèduls i  
2Tm 2,14  no pot negar-se a si mateix.» 14  Amonesta estes coses, donant testimoni  
Tt 3,1  tracte dels heretges declarats. 1  Amonesta’ls que estiguen submissos als  
1Pe 2,Tit  per l’evangeli. 2,Tit Capítol II  Amonesta als cristians a que sien sincers  
1Pe 5,Tit joves l’obediència i la humilitat.  Amonesta a tots a que vétllien per a  
Tt 3,10  després de la primera i segona  amonestació, 11 sabent que el que és tal  
2Pe 1,13  tabernacle, l’excitar-vos ab  amonestacions; 14 estant cert de que luego 
2Pe 3,1  dos avivar vostre ànimo senzill ab  amonestacions, 2 per a què tingau presents 
Col 1,28  28 A qui nosaltres anunciam,  amonestant a tothom i ensenyant a tothom  
Col 3,16  tota sabiduria, ensenyant-vos i  amonestant-vos los uns als altres ab  
1Pe 5,12 tinc entès, vos he escrit breument,  amonestant-vos i protestant-vos que  
Ac 20,31 tres anys no he cessat nit i dia d’ amonestar ab llàgrimes a cada u de  
Rm 15,14  de tot saber, de modo que us podeu  amonestar los uns als altres. 15 Ab tot,  
2Pe 1,12  12 Per lo qual no cessaré d’ amonestar-vos sempre sobre aquestes  
1Te 2,12  com un pare a sos fills, 12 vos  amonestàrem i us consolàrem, protestant- 
1Tm 1,3 partí per la Macedònia, a fi de que  amonestasses a alguns que no ensenyassen  
He 8,5  celestials, així com Moisès fou  amonestat de part de Déu quan estava per  
1Co 14,31  de que tots aprenguen i sien tots  amonestats. 32 I els esperits dels  
Ga 6,1  vosaltres, que sou espirituals,  amonestau-lo ab esperit de mansuetud,  
He 3,13  -se de Déu viu; 13 ans bé,  amonestau-vos tots los dies los uns als  
Ac 27,9  era ja passat lo dejuni, Pau los  amonestava 10 dient-los: –Barons, jo  
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1Te 5,12  i us governen en lo Senyor, i us  amonesten. 13 I que els doneu majors  
Ac 27,22  perill i dany. 22 Emperò ara vos  amonesto que tingau bon ànimo, puix no es  
1Co 4,14  per a confusió vostra; emperò vos  amonesto com a fills meus caríssims. 15  
2Tm 1,6  que en tu també. 6 Per lo qual t’ amonesto que avívies la gràcia de Déu que  
Mt 5,10  los que sofreixen persecució per  amor de la justícia, perquè d’ells és lo  
Mt 5,11  11 »Sereu benaventurats quan per  amor de mi vos maleesquen i perseguesquen, 
Mt 10,18  en les sinagogues. 18 I per  amor de mi sereu conduïts davant dels  
Mt 10,39 la perdrà; i qui pèrdia sa vida per  amor de mi, la trobarà. 40 »Qui vos rep a  
Mt 16,25  aquell que pèrdia sa vida per  amor de mi, la trobarà. 26 Puix de què li  
Mt 19,Tit rics i del premi d’aquells que per  amor seu renúncien totes les coses. 1 I  
Mt 19,12  que es castraren a si mateixos per  amor del Regne del cel. Qui sia capaç d’  
Mt 24,22  ninguna carn se salvaria. Mes per  amor dels elegits seran abreviats aquells  
Mc 10,29  o muller, o fills, o terres per  amor de mi i de l’evangeli 30 que no  
Mc 13,20  salvaria ninguna carn; emperò per  amor dels elegits, que escollí, abrevià  
Lc 11,42  i traspassau la justícia i l’ amor de Déu! Era necessari observàsseu  
Jn 5,42 42 Mes jo us conec, que no teniu l’ amor de Déu en vosaltres. 43 Jo he vingut  
Jn 13,35  que sou mos deixebles si us teniu  amor los uns als altres. 36 Simó Pere li  
Jn 15,9  vos he amat jo. Continuau en mon  amor. 10 Si guardau mos manaments,  
Jn 15,10 mos manaments, permaneixereu en mon  amor, així com jo he guardat també los  
Jn 15,10  de mon Pare i permanesc en son  amor. 11 »Aquestes coses vos les he dites  
Jn 15,13  a vosaltres. 13 Ningú pot tenir un  amor més gran que aquell que dóna sa vida  
Jn 17,26 faré conèixer vostre nom, perquè l’ amor ab què vós m’haveu amat sia en ells, 
Rm 5,8  8 Emperò Déu fa brillar son  amor envers nosaltres, perquè essent  
Rm 8,Tit  i que res los pot apartar de l’ amor de Jesucrist. 1 No hi ha, doncs, ara  
Rm 8,32  perdonà, sinó que l’entregà per  amor de tots nosaltres, ¿com no ens donarà 
Rm 8,35  35 Qui ens separarà, doncs, de l’ amor de Cristo? ¿La tribulació, o l’  
Rm 8,39  serà capaç d’apartar-nos de l’ amor de Déu, que està en Cristo Jesús,  
Rm 9,Tit  d’haver l’Apòstol testificat son  amor als israelites, tracta de la vocació  
Rm 9,3  ser anatematisat de Cristo, per  amor de mos germans, parents meus, segons  
Rm 12,9  misericòrdia, en alegria. 9 Sia l’ amor sens ficció. Avorriu lo mal, adheriu  
Rm 12,10 bo; 10 amant-vos recíprocament ab  amor fraternal, anticipant-vos los uns  
Rm 13,Tit  i a les potestats civils. L’ amor del proïsme és lo compendi de la  
Rm 13,5  per raó de la ira, sinó també per  amor de la consciència. 6 Per aquesta  
Rm 15,30  per nostre Senyor Jesucrist i per  amor de l’Esperit Sant, que m’ajudeu ab  
1Co 4,6 aquestes coses en mi i en Apolo per  amor de vosaltres, per a què en nosaltres  
1Co 4,10 dels homes. 10 Nosaltres, necis per  amor de Cristo, i vosaltres, savis en  
1Co 4,21  ¿Vindré a vosaltres ab bastó, o ab  amor i ab esperit de mansuetud? 5,Tit  
1Co 9,10  per nosaltres? Sí, certament, per  amor de nosaltres estan escrites aquestes  
1Co 9,23  a tots. 23 I tot això ho faç per  amor de l’evangeli, per a ser participant 
1Co 16,24  Jesucrist sia ab vosaltres. 24 Mon  amor sia ab tots vosaltres en Cristo  
2Co 2,4  ans bé per a què coneguésseu l’ amor tan gran que us tinc. 5 I si algú m’ 
2Co 2,10  si li he perdonat alguna cosa, per  amor de vosaltres ho he fet, en persona de 
2Co 4,11  entregats a la mort per  amor de Jesús, per a què la vida de Jesús  
2Co 4,15  ab vosaltres. 15 Perquè tot és per  amor de vosaltres, a fi de que la gràcia,  
2Co 5,14  és per a vosaltres. 14 Perquè l’ amor de Cristo nos compeŀleix; considerant 
2Co 7,Tit  7,Tit Capítol VII Mostres del gran  amor entre sant Pau i els corintis. La  
2Co 7,15  ser veritat. 15 I son entranyable  amor creix més envers vosaltres, quan se  
2Co 8,9  que, essent ric, se féu pobre per  amor de vosaltres, a fi de que vosaltres  
2Co 12,Tit  i conclou manifestant son  amor als corintis. 1 Si és necessari  
2Co 12,10  persecucions i les congoixes per  amor de Cristo. Perquè quan enflaquesc,  
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Ef 1,15  vosaltres en lo Senyor Jesús, i l’ amor envers tots los sants, 16 no cesso de 
Ef 3,1  jo, Pau, presoner de Jesucrist per  amor de vosaltres, los gentils, 2 si haveu 
Ef 3,13 no desmaieu en mes tribulacions per  amor de vosaltres, que és vostra glòria.  
Ef 3,19 profunditat, 19 i conèixer també l’ amor de Cristo, que supera tot enteniment, 
Ef 5,2 com fills caríssims. 2 I caminau en  amor, així com Cristo nos amà també i s’  
Fl 1,29  en ell, sinó que patiu també per  amor d’ell, 30 tenint lo mateix conflicte 
Fl 3,8  de Jesucrist, Senyor meu, per  amor del qual tot ho he perdut i ho conto  
Col 1,4  oït vostra fe en Cristo Jesús i l’ amor que teniu a tots los sants, 5 per l’ 
Col 1,8  lo qui ens informà també de vostre  amor en l’Esperit. 9 Per aqueix motiu,  
Col 1,24  de Cristo en ma carn, per  amor de son cos, que és la Iglésia; 25 de  
Col 4,3  anunciar lo misteri de Cristo, per  amor del qual estic jo encara pres, 4 i  
1Te 1,5  quals fórem entre vosaltres per  amor vostre. 6 I vosaltres vos haveu fet  
1Te 2,Tit  els predicà l’evangeli i també l’ amor entranyable que els professa per raó  
1Te 3,9  lo goig ab què ens regositjam, per  amor de vosaltres, davant de nostre Déu,  
2Te 1,5  dignes en lo Regne de Déu, per  amor del qual també patiu. 6 Suposat que  
2Te 2,10  que pereixen, perquè no reberen l’ amor de la veritat per a ser salvos. 11  
2Te 3,Tit  díscols i temeraris, i recomana l’ amor al treball i la correcció dels  
2Te 3,5 Senyor encamínia vostres cors en l’ amor de Déu i en esperar ab paciència a  
2Tm 2,10  consegüent, jo ho sofresc tot per  amor dels elegits, per a què ells  
2Tm 4,9  Demas m’ha desemparat per l’ amor d’aquest sigle i se n’ha anat a  
Tt 1,11  ensenyant lo que no convé, per  amor d’una torpe ganància. 12 Digué un d’ 
Tt 3,4  del salvador nostre Déu i son  amor envers los homes, 5 no per obres de  
1Pe 1,20  manifestat en los últims temps per  amor de vosaltres, 21 que per ell creeu en 
1Pe 1,22  veritat per medi de l’Esperit en  amor sincer de fraternitat, amau-vos uns 
1Pe 2,13  ordenança d’humana criatura per  amor del Senyor, ja sia al rei, com a  
1Pe 3,14 14 I també si patiu alguna cosa per  amor de la justícia, sou benaventurats.  
1Pe 4,Tit  devem alegrar-nos de patir per  amor de Cristo. 1 Havent, doncs, Cristo  
1Pe 5,2  de voluntat, segons Déu; no per  amor d’un vergonyós guany, sinó de grat;  
2Pe 1,7 paciència, pietat, 7 i a la pietat,  amor fraternal, i a l’amor fraternal,  
2Pe 1,7 a la pietat, amor fraternal, i a l’ amor fraternal, caritat. 8 Perquè si  
2Pe 3,9  sinó que espera ab paciència per  amor de vosaltres, no volent que ningú es  
1Jn 3,Tit nat d’ell. 3,Tit Capítol III De l’ amor de Déu envers nosaltres. Encarrega de 
1Jn 4,Tit  que no ho són. Nos exhorta a l’ amor de Déu i del pròxim, i diu que la  
1Jn 5,3  manaments. 3 Perquè aquest és l’ amor de Déu: que guardem sos manaments, i  
2Jn 2  que han conegut la veritat; 2 per  amor de la veritat que permaneix en  
Jud 21  ’s a vosaltres mateixos en l’ amor de Déu, esperant la misericòrdia de  
Ap 2,3  tens paciència, has treballat per  amor de mon nom i no has desmaiat. 4  
Mt 22,Tit  Doctrina sobre la resurrecció.  Amor de Déu i del proïsme. Cristo, fill i  
Jn 21,Tit mar de Tiberíades. Pesca milagrosa.  Amor de sant Pere. Jesús li encomana  
Lc 18,Tit  fariseu i del publicà. Jesús rep  amorosament als infants. Dóna consells de  
Mt 6,Tit  lo cel. Que no es pot servir a dos  amos. I que devem confiar en la divina  
Mt 6,24  24 »Ningú pot servir a dos  amos. Perquè o tindrà odi a l’un i amarà  
Mt 15,27  que cauen de la taula de sos  amos. 28 Aleshores Jesús, responent, li  
Lc 16,Tit  injust. Ningú pot servir a dos  amos. Indissolubilitat del matrimoni. Ric  
Lc 16,13  13 Ningun criat pot servir a dos  amos; perquè o avorrirà a l’un i amarà a  
Lc 19,33  lo desfermaven, los digueren los  amos d’ell: –Per què desfermau lo pollí?  
Ac 16,16  de Piton i donava molt guany a sos  amos endevinant. 17 Ella, seguint a Pau i  
Ac 16,19  hora isqué. 19 I quan vegeren sos  amos que se’ls havia escapat l’esperança 
Ef 6,Tit  i dels pares, dels criats i dels  amos. Armes espirituals del cristià.  
Ef 6,9  servo, sia llibre. 9 I vosaltres,  amos, feu això mateix ab ells, abstenint- 
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Col 3,22  obeïu en totes coses a vostres  amos segons la carn, no servint a l’ull  
1Tm 6,Tit  VI Los sirvents obeesquen als  amos, sien o no cristians. Sobre los  
1Tm 6,1 que estan baix lo jou tinguen a sos  amos per dignes de tota honra, per a què  
1Tm 6,2  blasfemats. 2 I els que tenen per  amos a fiels, no els menyspreïn, puix són  
Tt 2,9 sirvents a que sien obedients a sos  amos, donant-los gust en tot sens ser  
1Pe 2,18  18 Sirvents, siau obedients als  amos ab tot temor, no tan sols als bons i  
Col 4,1 i a Onèssim i saluda a diferents. 1  Amos, donau a vostres sirvents lo que és  
Lc 3,25  ho fou de Mataties, que ho fou d’ Amós, que ho fou de Nahum, que ho fou d’  
Ac 21,30  I es commogué tota la ciutat i s’ amotinà tot lo poble. I prenent a Pau, lo  
Ac 14,5  i els jueus ab sos capitans s’ amotinassen per a ultrajar-los i  
Mt 7,13  per la porta estreta, perquè  ampla és la porta i espaiós lo camí que  
Ap 21,16  ciutat és quadrada, tan llarga com  ampla; i amidà la ciutat ab la canya d’  
Ef 3,18  ab tots los sants qual és l’ amplària, i la llargària, i l’altura, i  
Ap 20,9 arena del mar. 9 I pujaren sobre l’ amplària de la terra i cercaren los reals  
Ap 21,16  i la llargària, i l’alçària, i l’ amplària d’ella són iguals. 17 I amidà sa 
Rm 16,8 abans que jo en Cristo. 8 Saludau a  Ampliat, a qui jo amo entranyablement en  
Lc 14,10  te diga: “Amic, fes-te més  amunt.” Llavors seràs honrat davant dels  
Mt 6,29  que ni Salomó enmig de sa glòria  anà vestit com un d’aquestos. 30 Puix si  
Mt 9,1  passà a l’altre costat i se n’ anà a sa ciutat. 2 I veus aquí que li  
Mt 9,7  a casa teva. 7 I s’alçà, i se n’ anà a sa casa. 8 I quan la gent vegé això, 
Mt 13,25  sisanya enmig del blat i se n’ anà. 26 Quan la planta hagué crescut i  
Mt 13,46  ne trobat una de gran valor, se n’ anà i vengué tot quant tenia, i la comprà. 
Mt 13,53  conclòs aquestes paràboles, se n’ anà d’allí. 54 I vingué a sa pàtria i els 
Mt 16,4  Jonàs. I deixant-los, se n’ anà. 5 I havent vingut sos deixebles a l’ 
Mt 19,15  los hagué imposat les mans, se n’ anà d’allí. 16 I veus aquí vingué un i li 
Mt 19,22 lo jove oí aqueixes paraules, se n’ anà trist, puix tenia moltes possessions.  
Mt 21,17 perfeta”? 17 I deixant-los, se n’ anà fora de la ciutat, a Betània, i se  
Mt 25,15  segons sa capacitat. I se n’ anà immediatament. 16 »Doncs aquell que  
Mt 25,16 havia rebut los cinc talents, se n’ anà a negociar ab ells i ne guanyà altres  
Mt 25,18 aquell que n’havia rebut un, se n’ anà i cavà en terra, i escondí allí lo  
Mt 26,14  anomenat Judes Iscariot, se n’ anà a trobar als prínceps dels sacerdots  
Mt 26,36  lo mateix. 36 Aleshores se n’ anà Jesús ab ells a una granja que s’  
Mt 27,5  en lo temple, se retirà i se n’ anà, i es penjà ab un llaç. 6 I els  
Mt 27,58  deixeble de Jesús. 58 Aquest tal  anà a trobar a Pilat i li demanà lo cos de 
Mt 27,60  a l’entrada del sepulcre, i se n’ anà. 61 I Maria Magdalena i l’altra Maria 
Mc 1,35  -se de bon matí, isqué i se n’ anà a un lloc desert, i allí feia oració.  
Mc 2,12  s’alçà i, prenent son llit, se n’ anà a vista de tothom, de manera que tots  
Mc 5,20  que t’ha tingut. 20 I se n’ anà i començà a publicar en Decàpolis  
Mc 5,24  a què es cúria i visca. 24 I se n’ anà ab ell. I lo seguia molta gent, i l’  
Mc 6,1  1 I havent eixit d’allí, se n’ anà a sa pàtria, i el seguien sos  
Mc 6,46  que els hagué despedit, se n’ anà a orar en la muntanya. 47 I essent ja  
Mc 7,24  24 I, alçant-se d’allí, se n’ anà als confins de Tiro i de Sidon. I  
Mc 7,31 novament los confins de Tiro, se n’ anà per Sidon al mar de Galilea,  
Mc 10,1 Bartimeu. 1 I partint d’allí se n’ anà als confins de la Judea, a l’altra  
Mc 10,50 qual tirà la capa, i saltant, se n’ anà envers ell. 51 I prenent Jesús la  
Mc 11,11  les coses, sent ja tard, se n’ anà a Betània ab los Dotze. 12 I al dia  
Mc 11,13 lluny una figuera que tenia fulles,  anà allí per si acàs hi trobava en ella  
Mc 11,19  quan hagué arribat la tarda, se n’ anà fora de la ciutat. 20 I l’endemà  
Mc 12,1 i l’arrendà a uns pagesos, i se n’ anà lluny de son país. 2 I a son temps  
Mc 14,10 10 I Judes Iscariot, un dels Dotze,  anà als prínceps dels sacerdots per a  
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Mc 14,17 la pasqua. 17 I arribada l’hora hi  anà ab los Dotze. 18 I estant sentats i  
Mc 16,10  havia llançat set dimonis. 10 Ella  anà a dir-ho als que havien estat ab  
Lc 1,23  los dies de son ministeri, se n’ anà a sa casa. 24 I després d’aquestos  
Lc 1,39  dies, alçant-se Maria, se n’ anà a tota pressa a les muntanyes de la  
Lc 4,16  d’ells i era alabat de tots. 16 I  anà a Nazaret, a on s’havia criat, i  
Lc 4,30 passant per entremig d’ells, se n’ anà. 31 I baixà a Cafarnaüm, ciutat de la  
Lc 5,25 prengué lo llit en què jeia i se n’ anà a sa casa glorificant a Déu. 26 I  
Lc 6,12  en aquells dies que ell se n’ anà a una muntanya a fer oració i passà  
Lc 8,39  grans coses ha fet Déu per a tu. I  anà publicant per tota la ciutat quant  
Lc 13,6 una figuera plantada en sa vinya, i  anà a buscar fruit en ella, i no n’hi  
Lc 15,13  menor tot lo que era seu, se n’ anà lluny a un país estrany i allí dissipà 
Lc 15,15  a patir misèria. 15 Llavors se n’ anà i s’arrimà a un dels ciutadans d’  
Lc 19,12  –Un home d’iŀlustre naixement  anà a una terra distant, per a rebre allí  
Lc 22,4  un dels Dotze, 4 lo qual se n’ anà a tractar ab los prínceps dels  
Lc 22,39  digué: –Basta. 39 I eixint se n’ anà, segons tenia de costum, a la muntanya 
Lc 23,52  lo Regne de Déu. 52 Aquest, doncs,  anà a trobar a Pilat i li demanà lo cos de 
Jn 2,13 jueus estava pròxima, i Jesús se n’ anà a Jerusalem. 14 I havent trobat en lo 
Jn 3,22  22 Després d’això, Jesús se n’ anà ab sos deixebles a la Judea. I allí s’ 
Jn 4,43  de dos dies, isqué d’allí i se n’ anà a Galilea. 44 Perquè lo mateix Jesús  
Jn 4,47  Jesús venia de Judea a la Galilea,  anà a trobar-lo i li demanà que baixàs i 
Jn 4,50  que Jesús li havia dit i se n’ anà. 51 I quan anava baixant, li isqueren  
Jn 5,15  cosa pitjor. 15 Aquest home se n’ anà a trobar als jueus i els contà que era 
Jn 8,1  dels jueus. 1 Jesús se n’ anà a la muntanya de l’Oliverar. 2 I a l’ 
Jn 8,59  pel mig d’ells, i així se n’ anà. 9,Tit Capítol IX Jesús dóna vista a  
Jn 9,7  Siloè, que significa “enviat”. Hi  anà, doncs, se rentà i tornà ab vista. 8  
Jn 10,40  s’escapà de ses mans. 40 I se n’ anà altra vegada a l’altra part del  
Jn 11,28  a est món. 28 I dit això se n’ anà i cridà secretament a Maria, sa  
Jn 12,36  Estes coses digué Jesús, i se n’ anà i s’ocultà d’ells. 37 Mes, encara  
Jn 18,1  Jesús dit aquestes coses, se n’ anà ab sos deixebles a l’altra banda del  
Jn 19,17 fora. 17 I portant sa creu al coll,  anà caminant envers lo lloc anomenat  
Ac 5,26  ensenyant al poble. 26 Llavors  anà lo magistrat ab sos ministres, i els  
Ac 8,39  i l’eunuc no el vegé més. I se n’ anà gosós per son camí. 40 I Felip se  
Ac 9,39  a ells. 39 Llavors Pere s’alçà i  anà ab ells. I així que arribà, lo  
Ac 10,23  I a l’endemà, s’alçà i se n’ anà ab ells; i alguns dels germans l’  
Ac 10,38 l’Esperit Sant i ab poder, lo qual  anà fent bé i curant a tots los oprimits  
Ac 12,12 jueus. 12 I considerant això, se n’ anà a casa de Maria, mare de Joan,  
Ac 12,17 als germans. I eixint d’allí se n’ anà a altre lloc. 18 I quan fou de dia hi  
Ac 15,41 gràcia de Déu per los germans. 41 I  anà per la Síria i per Cilícia, confirmant 
Ac 18,1  això, isqué Pau d’Atenes i se n’ anà a Corinto. 2 I trobant un jueu  
Ac 18,18  despedint-se dels germans, se n’ anà per mar a la Síria, i ab ell Prisciŀla 
Ac 22,26  26 Quan lo centurió oigué això,  anà al tribú i li donà avís dient: –Mira  
Ac 23,16  un fill de la germana de Pau,  anà i entrà en la fortalesa, i donà avís a 
2Co 8,17 molt solícit, de sa pròpia voluntat  anà a vosaltres. 18 I enviàrem també junt  
Jm 1,24 perquè es mirà a si mateix, i se n’ anà, i luego s’olvidà de quin home havia  
1Pe 3,19  per l’Esperit. 19 En lo qual  anà també a predicar als esperits que  
1Pe 3,22  de Jesucrist, 22 lo qual se n’ anà al cel i està a la dreta de Déu,  
Ap 6,Tit  Capítol VI Senyals misteriosos que  anà veent l’Apòstol conforme anava obrint 
Ap 12,17  lo dragó contra la dona; i se n’ anà a fer la guerra als demés de son  
Ap 16,2  la ira de Déu sobre la terra. 2 I  anà lo primer i derramà sa copa sobre la  
Lc 18,31 Dotze, los digué: –Mirau, nosaltres  anam a Jerusalem, i seran complertes totes 
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Ac 21,23  has vingut. 23 Fes, doncs, lo que  anam a dir-te: “Aquí tenim quatre barons 
1Co 4,11  l’hora present patim fam i set, i  anam nusos, i som abufetejats, i no tenim  
Ac 5,Tit apòstols. 5,Tit Capítol V Càstig d’ Ananies i Sàfira. Los apòstols són  
Ac 5,1 -los assotat. 1 I un home anomenat  Ananies, ab sa muller Sàfira, vengué un  
Ac 5,3 peus dels apòstols. 3 I Pere digué:  –Ananies, per què Satanàs ha tentat ton  
Ac 5,5  mentires als homes, sinó a Déu! 5  Ananies, així que oigué estes paraules,  
Ac 9,10  hi havia un deixeble anomenat  Ananies, i el Senyor li digué en visió:  
Ac 9,10  i el Senyor li digué en visió:  –Ananies. I ell digué: –Veeu, aquí estic,  
Ac 9,12  i ha vist en visió un home per nom  Ananies que entrava i li imposava les mans 
Ac 9,13  recobràs la vista. 13 I respongué  Ananies: –Senyor, he oït parlar a molts d’ 
Ac 9,17  que sofresca per mon nom. 17 I  Ananies marxà i entrà en la casa, i posant 
Ac 22,12  entrí en Damasco. 12 »I un cert  Ananies, baró just segons la Llei, de qui  
Ac 23,2  Déu ab tota bona consciència. 2 I  Ananies, príncep dels sacerdots, manà als  
Ac 24,1  1 I al cap de cinc dies vingué  Ananies, príncep dels sacerdots, ab alguns 
Mt 4,18  ha acercat lo Regne del cel. 18 I  anant Jesús per la ribera del mar de  
Mt 14,15  Despediu la gent, per a què,  anant als pobles, se cómprien de menjar.  
Mt 22,12  com és que has entrat aquí no  anant vestit d’esposalles? »Emperò ell  
Mc 1,19  los filats i el seguiren. 19 I  anant un poc més en avant, vegé a Jaume,  
Mc 13,34  el temps. 34 Així com un home, que  anant-se’n lluny, deixà sa casa i  
Lc 17,11  que devíem fer.” 11 I succeí que,  anant ell a Jerusalem, passava per mig de  
Ac 9,3  professió, homes o dones. 3 I  anant pel camí, succeí que estant ja cerca 
Ac 10,9  los envià a Jope. 9 I a l’endemà,  anant ells per son camí, i estant ja prop  
Ac 16,16  a això. 16 Succeí, doncs, que  anant nosaltres a l’oració se’ns féu a  
Ac 26,12  estranyes. 12 »En quals coses,  anant a Damasco ab autoritat i comissió  
Col 2,18  ficant-se en coses que mai vegé,  anant vanament inflat en lo sentit de son  
1Tm 5,24  alguns homes són notoris d’antemà  anant abans al judici, mes los d’altres  
He 11,38  38 Dels quals no era digne lo món;  anant errants per los deserts, per les  
Jud 7  entregant-se a la fornicació i  anant detràs d’altra carn foren fetes  
Mt 2,22  en lloc d’Herodes, son pare, temé  anar allí; i avisat en somnis, se retirà a 
Mt 5,41  la capa. 41 I al que t’oblíguia a  anar carregat mil passos, vés ab ell  
Mt 8,21  li digué: –Senyor, deixau-me  anar primer i enterrar mon pare. 22 Emperò 
Mt 14,16  los digué: –No tenen necessitat d’ anar-se’n; donau-los vosaltres de què 
Mt 21,29  responent ell, li digué: »–No vull  anar-hi. »Emperò després s’arrepentí i  
Mt 21,29  després s’arrepentí i se n’hi va  anar. 30 »I acostant-se a l’altre, li  
Mt 21,30 »–Ja hi vaig, senyor. »Mes no hi va  anar. 31 »Qual dels dos féu la voluntat  
Mt 25,14  això és com un home que, a l’ anar-se’n lluny, cridà a sos criats i  
Mc 9,42  en la vida, que tenir dos mans i  anar a l’infern, al foc inextinguible, 43 
Mc 16,1 i Salomé, compraren aromàtics per a  anar a embalsamar a Jesús. 2 I de bon  
Lc 4,42  42 I quan fou de dia isqué per a  anar-se’n a un lloc desert, i la gent  
Lc 8,31 31 I li suplicaven que no els manàs  anar a l’abisme. 32 I estava allí  
Lc 9,51  lo alt, posà lo semblant resolt d’ anar a Jerusalem. 52 I despatxà davant d’ 
Lc 9,53  perquè lo seu semblant era d’ anar a Jerusalem. 54 I quan los seus  
Lc 9,59  li respongué: –Senyor, deixau-me  anar primer a enterrar mon pare. 60 I  
Lc 9,61  Senyor; mes primer deixau-me  anar a donar disposició de lo que tinc en  
Lc 14,18  »–He comprat una granja i tinc d’ anar a veure-la. Vos suplico que em  
Lc 14,19 comprat cinc parells de bous i vull  anar a provar-los; vos suplico que em  
Lc 14,20  pres muller, i per això no hi puc  anar. 21 »I tornant-se’n lo criat, donà 
Lc 17,23  o “Veu’s-el allí”: no hi vullau  anar, ni els seguiu. 24 Perquè així com lo 
Lc 22,33  –Senyor, estic prompte per  anar ab vós, encara que sia a la presó i  
Jn 1,43  43 A l’endemà, Jesús determinà  anar a Galilea, i trobà a Felip. I Jesús  
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Jn 6,67  Dotze: –I vosaltres, vos ne voleu  anar també? 68 Simó Pere, doncs, li  
Jn 11,44  –Deslligau-lo, i deixau-lo  anar. 45 I molts dels jueus que havien  
Jn 18,8  Si, doncs, me buscau a mi, deixau  anar aquestos. 9 Per a què es complís la  
Ac 1,11  cel, vindrà així com l’haveu vist  anar al cel. 12 Llavors se’n tornaren a  
Ac 1,25  sa prevaricació caigué Judes per  anar-se’n a son lloc. 26 I tiraren  
Ac 4,21 ells, amenaçant-los, los deixaren  anar llibres, no trobant motiu de castigar 
Ac 5,40 més en nom de Jesús, i els deixaren  anar. 41 Ells se n’anaren alegres de  
Ac 14,15  ha permès a tots los gentils  anar per sos camins. 16 Emperò ell mai  
Ac 16,10 que hagué vist la visió, procuràrem  anar a Macedònia, cerciorats de que Déu  
Ac 16,35  a dir per los aguasils: –Deixa  anar llibres a eixos homes. 36 I l’  
Ac 17,9  Jason i dels altres, los deixaren  anar llibres. 10 I els germans  
Ac 18,27 lo camí del Senyor. 27 I volent ell  anar a l’Acaia, los germans escrigueren  
Ac 19,21  coses, proposà Pau en esperit  anar a Jerusalem atravessant la Macedònia  
Ac 20,1  se despedí d’ells i partí per  anar a Macedònia. 2 I després d’haver  
Ac 21,29  sant lloc. 29 Puix havien vist  anar ab ell per la ciutat a Tròfim d’  
Ac 25,20  qüestió, li vaig dir si volia  anar a Jerusalem i ser allí judicat d’  
Ac 27,3  ab humanitat, li donà permís per  anar a sos amics, a fi de que es proveís  
Rm 3,15  15 Los peus estan llestos per a  anar a derramar sang. 16 En sos camins hi  
Rm 15,Tit  romans i del fort desig que té d’ anar-los a veure quan estiga de camí per 
Rm 15,28  fruit, passaré per vosaltres a l’ anar a Espanya. 29 I estic cert que quan  
1Co 5,10 ídols, perquè en tal cas hauríeu d’ anar-vos-en del món. 11 Emperò ara vos 
1Co 6,1  tenint diferències ab un altre, a  anar a judici davant dels inics i no  
1Co 10,27 dels infiels vos convida i hi voleu  anar, menjau de tot quant vos preséntia  
1Co 16,6  m’acompanyeu allà a on tinga d’ anar. 7 Puix no us vull veure de pas, ans  
2Co 1,16  tinguésseu un segon benefici. 16 I  anar a Macedònia passant per vosaltres, i  
He 4,2  la paraula anunciada per no  anar acompanyada de la fe en los que l’  
He 11,8  la fe, quan Abraham fou cridat per  anar a un lloc que ell després havia de  
2Jn 12 fer ab paper i tinta, perquè espero  anar a veure-us i parlar-vos boca a  
Mt 25,39  malalt, i en la presó, i vos  anàrem a veure? 40 »I responent lo rei,  
Ac 20,13  Emperò nosaltres nos embarcàrem i  anàrem a Asson per a rebre allí a Pau,  
Ac 20,14 nosaltres en Asson, lo prenguérem i  anàrem a Mitilene. 15 I navegant des d’  
Ac 21,1  després que ens separàrem d’ells,  anàrem via recta a Coos, i al dia següent  
Ac 27,7  essent-nos contrari lo vent,  anàrem costejant l’isla de Creta, cerca  
Ac 28,13  dies. 13 Des d’allí, costejant,  anàrem a Règio, i tenint un altre dia vent 
Mt 2,13  camí. 13 Després que ells se n’ anaren, veus aquí un àngel del Senyor s’  
Mt 8,32  –Anau. I ells eixiren i se n’ anaren als porcs. I veus aquí tota la  
Mt 11,7  de mi. 7 I tantost com ells se n’ anaren, començà Jesús a parlar de Joan a  
Mt 14,12 recollir lo cos, i l’enterraren. I  anaren a donar-ne part a Jesús. 13 I  
Mt 20,5  lo que sia just. 5 »I ells hi  anaren. Tornà a eixir envers l’hora de  
Mt 21,6  al jou.» 6 I los deixebles se n’ anaren, i feren lo que els havia manat  
Mt 22,5  emperò, no en feren cas i se n’ anaren, l’un a sa granja, i l’altre a  
Mt 22,15  15 Aleshores los fariseus se n’ anaren i tingueren consell sobre com  
Mt 22,22 meravellaren i, deixant-lo, se n’ anaren. 23 En aquell dia s’acercaren a  
Mt 26,30 que hagueren cantat l’himne, se n’ anaren a la muntanya de l’Oliverar. 31  
Mt 27,66  tan bé com pugau. 66 I ells se n’ anaren, i per assegurar lo sepulcre  
Mt 28,16  dia. 16 I los onze deixebles se n’ anaren a la Galilea, a la muntanya a on  
Mc 1,29  tot seguit de la sinagoga, se n’ anaren a casa de Simó i d’Andreu, ab  
Mc 11,4  vos lo deixarà menar. 4 I se n’ anaren i trobaren lo pollí fermat davant  
Mc 12,12  paràbola. I deixant-lo, se n’ anaren. 13 I li enviaren alguns dels  
Mc 14,16  16 I partiren los deixebles i  anaren a la ciutat, i l’encontraren com  
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Mc 14,32  I lo mateix deien també tots. 32 I  anaren a una granja anomenada Getsemaní. I 
Mc 16,13  anaven a una granja. 13 I aquestos  anaren a contar-ho als demés, i tampoc  
Lc 4,42 lloc desert, i la gent lo buscava i  anaren fins allà a on ell estava, i lo  
Lc 8,34  lo que havia succeït, fugiren, i  anaren i ho contaren en la ciutat i en les 
Lc 9,56  sinó a salvar-les. I se n’ anaren a un altre lloc. 57 I succeí que,  
Lc 10,30  després d’haver-lo ferit, se n’ anaren deixant-lo mig mort. 31 Succeí,  
Lc 24,1 cel. 1 I lo primer dia de la semana  anaren aquestes dones de bon matí al  
Lc 24,9 d’ell. 9 I isqueren del sepulcre i  anaren a contar tot això als onze apòstols 
Jn 3,26 jueus tocant a la purificació. 26 I  anaren a Joan i li digueren: –Mestre,  
Jn 6,17  -se’n pujat en una barca, se n’ anaren a l’altre costat del mar, en  
Jn 11,46 ell. 46 Emperò alguns d’ells se n’ anaren a trobar als fariseus i els  
Jn 20,10  morts. 10 Aquestos deixebles se n’ anaren altra vegada a sa casa. 11 Emperò  
Ac 5,22 a què els portassen. 22 Emperò quan  anaren los ministres i obrint la presó no  
Ac 5,41  i els deixaren anar. 41 Ells se n’ anaren alegres de davant del Consell,  
Ac 13,4  enviats així per l’Esperit Sant,  anaren a Selèucia, i des d’allí navegaren 
Ac 13,51  seus peus contra d’ells, se n’ anaren a Iconi. 52 I els deixebles estaven 
Ac 15,30  despatxats d’aquesta manera,  anaren a Antioquia; i havent congregats  
Ac 17,15 Timoteu anassen luego ab ell, se n’ anaren. 16 I mentres que Pau los aguardava 
Ac 20,38  que no veurien més sa cara. I l’ anaren a acompanyar fins a la barca.  
Ac 23,14 en aquesta conjuració, 14 los quals  anaren als prínceps dels sacerdots i als  
He 11,37  a prova, moriren mort d’espasa,  anaren d’aquí per allí coberts de pells  
Mt 8,34  lo vegeren, li pregaven que se n’ anàs fora de sos termes. 9,Tit Capítol IX  
Mt 16,21  sos deixebles que convenia que ell  anàs a Jerusalem i que sofrís moltes coses 
Lc 7,36 I li suplicava un dels fariseus que  anàs a menjar ab ell. I havent entrat en  
Lc 11,5  de vosaltres tingués un amic, i  anàs a ell a mitjanit i li digués: “Amic,  
Lc 16,30  Abraham; mes si algú dels morts  anàs a ells, s’arrepentirien. 31 I  
Ac 9,38  suplicant-li que sens detenció  anàs a ells. 39 Llavors Pere s’alçà i anà 
Ac 11,12  12 I em digué l’Esperit que me n’ anàs ab ells sens titubejar. I vingueren  
Ac 16,3  i en Iconi. 3 Pau volgué que est  anàs ab ell, i el prengué, i el circumcidà 
Ac 17,14  feren eixir a Pau per a què  anàs envers lo mar; emperò Silas i Timoteu 
Lc 3,2  Abilina, 2 essent sumos sacerdots  Anàs i Caifàs, la paraula del Senyor  
Jn 18,13  13 I el conduïren primerament a  Anàs, perquè era sogre de Caifàs, que era  
Jn 18,24  bé, per què em fereixes? 24 I  Anàs l’envià lligat al pontífice Caifàs.  
Ac 4,6  i els ancians, i els escribes, 6 i  Anàs, lo príncep dels sacerdots, i Caifàs, 
Ga 2,9  de companyia, per a què nosaltres  anàssem als gentils, i ells, als  
Mc 6,45  per a què entrassen en la barca i  anassen antes que ell a Betsaida, a l’  
Ac 17,15  mandato, per a què Silas i Timoteu  anassen luego ab ell, se n’anaren. 16 I  
Ac 23,32  despatxant als de cavall perquè  anassen ab ell, se’n tornaren los demés a 
Mt 20,9 9 »Quan vingueren los que hi havien  anat envers l’hora undècima, cada u rebé  
Mt 21,23  fe, les conseguireu. 23 I havent  anat al temple, los prínceps dels  
Mt 26,39  vetllau ab mi. 39 I havent-se’n  anat un poc més enllà, se postrà de rostro 
Mt 28,11  veuran. 11 I havent-se’n elles  anat, veus aquí alguns dels guardes  
Mc 14,35 esperau aquí i vetllau. 35 I havent  anat un poc més endavant, se postrà en  
Lc 19,7  tots murmuraven dient que havia  anat a hospedar-se en casa d’un home  
Lc 22,13  -la allí. 13 I havent-se’n  anat, ho trobaren tot com los ho havia  
Lc 24,22  nos pasmaren, perquè havent  anat antes de dia a son sepulcre 23 i no  
Lc 24,24  24 I alguns dels nostres, havent  anat també al sepulcre, han trobat totes  
Jn 4,8 beure. 8 (Puix los deixebles havien  anat a la ciutat a comprar què menjar.) 9  
Jn 6,22 sinó que los deixebles se n’havien  anat sols. 23 Mes arribaren altres barques 
Jn 13,31  Per això, després d’haver-se’n  anat Judes, digué Jesús: –Ara és  
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Jn 14,3  a vosaltres. 3 I quan me n’hauré  anat i hauré preparat lo lloc per a  
Ac 20,25 sé que tots vosaltres, entre qui he  anat predicant lo Regne de Déu, no veureu  
2Co 1,Tit  I S’escusa l’Apòstol de no haver  anat abans a visitar-los, després de fer 
2Tm 4,9  l’amor d’aquest sigle i se n’ha  anat a Tessalònica; 10 Crescent, a  
1Co 12,3 que parla per l’Esperit de Déu diu  anatema a Jesús. I ningú pot dir que Jesús 
1Co 16,22  ama a nostre Senyor Jesucrist, sia  anatema. ‹Maran atha!› 23 La gràcia de  
Ga 1,8  nosaltres vos havem predicat, sia  anatema. 9 Així com abans diguérem, ara ho 
Ga 1,9  diferent del que haveu rebut, sia  anatema. 10 Puix, ¿persuadesc jo ara als  
Rm 9,3 cor. 3 Puix desitjava jo mateix ser  anatematisat de Cristo, per amor de mos  
Mt 10,6  ciutats dels samaritans. 6 Ans bé  anau a les ovelles perdudes de la casa d’ 
Mt 16,8  digué: –Homes de poca fe!, per què  anau pensant dintre de vosaltres mateixos, 
Mt 25,9  per a nosaltres i per a vosaltres,  anau abans als que el venen, i comprau-  
Mt 27,65 65 Pilat los digué: –Guardes teniu;  anau i guardau-lo tan bé com pugau. 66 I 
Mt 28,7  havia estat colocat lo Senyor. 7 I  anau immediatament i dieu a sos deixebles  
Mc 4,24 24 I els deia: –Teniu compte lo que  anau a oir. Ab la mida ab què midareu,  
Mc 12,24  Jesús, los digué: –¿No veeu que  anau errats, perquè no compreneu les  
Mc 12,27  sinó de vius. I així vosaltres  anau molt errats. 28 I se li acercà un  
Mc 16,7  lo siti a on lo posaren. 7 Emperò,  anau i dieu a sos deixebles i a Pere que  
Lc 13,31  i li digueren: –Eixiu d’aquí,  anau’s-en, perquè Herodes vos vol  
Jn 7,20 de vosaltres l’observa? 20 Per què  anau, doncs, cercant com matar-me? Lo  
Jn 11,8  los jueus volien apedregar-vos,  anau allí altra vegada? 9 Jesús respongué: 
Jn 13,36  Simó Pere li digué: –Senyor, a on  anau vós? Jesús li respongué: –Allà a on  
Jn 14,5  li digué: –Senyor no sabem a on  anau; ¿com podem, doncs, saber lo camí? 6  
Jn 16,5  de vosaltres me pregunta: “A on  anau, vós?” 6 Mes perquè us he dit  
Ac 5,35  d’Israel, teniu compte lo que  anau a fer ab aquestos homes. 36 Perquè  
Ac 16,36  en llibertat: doncs, eixiu ara i  anau’s-en en pau. 37 Emperò Pau los  
1Co 5,2  la muller de son pare. 2 I encara  anau engreïts, i ni menos vos haveu  
Mt 2,8  enviant-los a Betlem, los digué:  –Anau e informau’s bé de l’infant, i  
Mt 8,32 la ramada de porcs. 32 I los digué:  –Anau. I ells eixiren i se n’anaren als  
Mt 9,13  metge, sinó los que estan mals. 13  Anau, doncs, i apreneu què significa:  
Mt 10,7  perdudes de la casa d’Israel. 7  Anau i predicau dient: «Que s’ha acercat  
Mt 11,4  4 I responent Jesús, los digué:  –Anau i contau a Joan lo que haveu vist i  
Mt 20,4 que estaven ociosos. 4 I els digué:  »–Anau vosaltres també a ma vinya, i vos  
Mt 20,7  ens ha llogat. »Ell los digué:  »–Anau també vosaltres a ma vinya, i  
Mt 21,2 dos de sos deixebles 2 dient-los:  –Anau a aquell lloc que està davant de  
Mt 22,9  estat convidats no eren dignes. 9  Anau, doncs, a les eixides dels camins i a 
Mt 22,29  29 I responent Jesús, los digué:  –Anau errats, no entenent les Escriptures, 
Mt 26,18 menjar la pasqua? 18 I Jesús digué:  –Anau a la ciutat, a casa d’un cert home, 
Mt 28,10  los digué Jesús: –No tingau por.  Anau, donau la nova a mos germans per a  
Mt 28,19  en lo cel i en la terra. 19  Anau, doncs, i ensenyau a tota la gent,  
Mc 6,38  I ell los diu: –Quants pans teniu?  Anau i veeu-ho. I quan ho hagueren vist, 
Mc 11,2 dos de sos deixebles 2 i els digué:  –Anau al lloc que està davant de  
Mc 14,13  dos de sos deixebles, i els diu:  –Anau a la ciutat, i trobareu un home que  
Mc 16,15  vist ressuscitat. 15 I els digué:  –Anau per tot lo món i predicau l’  
Lc 7,22  responent Jesús, los digué:  –Anau i dieu a Joan lo que haveu oït i  
Lc 10,3  enviï treballadors a sa collita. 3  Anau, veus aquí jo us envio com anyells  
Lc 12,15  entre vosaltres? 15 I els digué:  –Anau alerta, guardau-vos de tota  
Lc 13,32  vos vol matar. 32 I ell los digué:  –Anau, i dieu a aquell rabós: “Mira que jo 
Lc 17,14  14 Quan ell los vegé, digué:  –Anau, manifestau’s als sacerdots. I  
Lc 19,30  de sos deixebles, 30 dient-los:  –Anau a aquell lloc que està davant de  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

281 
 

Lc 22,8 envià a Pere i a Joan, dient-los:  –Anau a aparellar lo necessari per a  
Ac 5,20  i traent-los fora, los digué: 20  –Anau i, presentant-vos al temple,  
Jm 2,16  16 i els digués algú de vosaltres:  «Anau en pau, escalfau’s i assaciau’s»,  
Jm 4,13 qui ets que judiques a ton proïsme?  Anau, vosaltres que dieu: «Avui o demà  
Ap 16,1 del temple que deia als set àngels:  –Anau i derramau les set copes de la ira  
Mt 2,9  que havien vist en l’Orient  anava davant d’ells, fins que, arribant,  
Mt 4,23  i son pare, lo seguiren. 23 I  anava Jesús recorrent tota la Galilea,  
Mt 9,35  llança los dimonis. 35 I Jesús  anava recorrent totes les ciutats i viles, 
Mt 12,1 Reina del migdia. 1 En aquell temps  anava Jesús un dia de dissabte per uns  
Mt 21,9  en lo camí. 9 I la turba que  anava davant i la que venia detràs  
Mt 22,11  hostes, vegé allí un home que no  anava vestit ab robes d’esposalles. 12 I  
Mc 6,6  de la incredulitat d’ells. I  anava predicant per tots los poblets de l’ 
Mc 9,24  24 I quan vegé Jesús que la gent  anava venint ab tropell, amenaçà a l’  
Mc 10,32 lo camí pujant a Jerusalem, i Jesús  anava davant d’ells, i es meravellaven, i 
Mc 14,51  fugiren tots. 51 I un jove  anava detràs d’ell, cobertes ses carns  
Mc 14,54  i els ancians. 54 Mes Pere l’ anava seguint des de lluny fins a dins del 
Lc 4,44 puix per això he estat enviat. 44 I  anava predicant en les sinagogues de la  
Lc 7,6  una sinagoga. 6 Jesús, doncs,  anava ab ells. I essent ja prop de la  
Lc 7,11  malalt. 11 I succeí després que  anava a una ciutat anomenada Naïm i l’  
Lc 8,42  I succeí que mentres que ell hi  anava l’oprimia la multitud. 43 I certa  
Lc 13,22  la massa quedà fermentada. 22 I  anava ensenyant per les ciutats i llocs,  
Lc 14,25  gustarà mon sopar. 25 I molta gent  anava ab ell; i girant-se, los digué: 26 
Lc 16,19  19 »Hi havia un home ric que  anava vestit de púrpura i de tela  
Lc 19,28 prosseguí son viatge a Jerusalem, i  anava davant de tots. 29 I succeí que  
Lc 19,36  Jesús sobre. 36 Mentres Jesús  anava passant, estenien ses vestidures en  
Lc 22,47  turba de gent, davant de la qual  anava un dels Dotze anomenat Judes, i s’  
Lc 22,49  los que estaven ab ell lo que  anava a succeir, li digueren: –Senyor,  
Lc 23,54  54 I era lo dia de Parasceve i  anava ja a entrar lo dissabte. 55 I les  
Lc 24,51  beneí. 51 I mentres los beneïa s’ anava separant d’ells i era elevat al  
Jn 4,51 li havia dit i se n’anà. 51 I quan  anava baixant, li isqueren a l’encontre  
Jn 7,1  1 Després d’estes coses,  anava Jesús per la Galilea, no volent  
Jn 7,28  on és ell. 28 I Jesús en lo temple  anava ensenyant en alta veu i dient:  
Jn 11,54  morir. 54 Per lo que Jesús ja no  anava públicament entre els jueus, sinó  
Jn 18,2  també aquest siti, perquè Jesús hi  anava freqüentment ab sos deixebles. 3  
Ac 1,10  I estant mirant al cel quan ell s’ anava elevant, veus aquí que s’  
Ac 12,9  i segueix-me. 9 E isqué, i l’ anava seguint; i no sabia que fos veritat  
Ac 22,5  pres també cartes per als germans,  anava jo a Damasco ab lo fi de portar-  
Ac 22,6  castigats. 6 »I succeí que quan jo  anava i estava ja cerca de Damasco, enmig  
Ac 27,6 centurió un barco d’Alexandria que  anava a Itàlia, nos trasbordà a ell. 7 I  
He 11,8  obeí i partí sens saber a on  anava. 9 Per la fe habità en la terra de  
Ap 6,Tit  que anà veent l’Apòstol conforme  anava obrint l’Anyell los sis primers  
Ap 10,4  trons hagueren articulat ses veus,  anava jo a escriure, i oiguí una veu del  
Ap 19,13  comprenia, sinó ell mateix. 13 I  anava vestit d’una roba tenyida de sang;  
Mc 1,6 riu Jordà, confessant sos pecats. 6  Anava Joan vestit de pèl de camell, i  
Ac 27,4  4 I quan isquérem d’allí  anàvem bordejant sota de Xipre, perquè els 
Ac 27,37  també. 37 I totes les persones que  anàvem dins del barco érem dos-centes i  
Mc 6,31  un poc. Puix eren molts los que  anaven i venien, i no tenien temps ni per  
Mc 6,33  33 I molts los vegeren com se n’ anaven i els conegueren; i concorregueren  
Mc 11,9 espargiren per lo camí. 9 I els que  anaven al davant i els que venien detràs  
Mc 14,1  dels sacerdots i los escribes  anaven maquinant com lo prendrien  
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Mc 16,12  en altra forma a dos d’ells que  anaven a una granja. 13 I aquestos anaren  
Lc 2,3  essent governador de la Síria. 3 I  anaven tots a allistar-se cada qual en  
Lc 2,41  de Déu era ab ell. 41 I sos pares  anaven tots los anys a Jerusalem, en lo  
Lc 5,7  les dos barques, que casi se n’ anaven a fons. 8 I quan Simó Pere vegé  
Lc 9,6  contra d’ells. 6 I havent eixit,  anaven pels pobles predicant l’evangeli i 
Lc 9,57  lloc. 57 I succeí que, mentres  anaven caminant, digué un a Jesús: –Jo us  
Lc 17,14 sacerdots. I succeí que, mentres hi  anaven, quedaren curats. 15 I un d’ells,  
Lc 18,39  misericòrdia de mi. 39 I els que  anaven davant lo reprenien, a fi de que  
Lc 24,13  que dos d’ells aquell mateix dia  anaven a un lloc anomenat Emmaús, que  
Lc 24,28 I a l’acercar-se al castell a on  anaven, ell féu mostres de passar  
Jn 6,21  arribà luego a la terra a on ells  anaven. 22 Al dia següent, la gent que  
Jn 6,66 se retiraren de sa comitiva i ja no  anaven ab ell. 67 Per lo que Jesús digué  
Jn 12,11  molts jueus, per sa causa, se n’ anaven d’ells i creien en Jesús. 12 I l’ 
Ac 3,3  com vegés a Pere i a Joan que  anaven a entrar en lo temple, demanava li  
Ac 8,36  li anuncià Jesús. 36 I mentres  anaven de camí, arribaren a un lloc a on  
Ac 26,13  la que em rodejà a mi i als que  anaven ab mi. 14 I havent caigut tots  
Ac 28,25  estiguessen conformes entre si, s’ anaven retirant quan Pau los digué aquesta 
Ga 2,14  14 Emperò quan jo vegí que no  anaven rectament conforme la veritat de l’ 
Jn 18,15  que un home morís per lo poble. 15  Anaven seguint a Jesús, Simó Pere i altre  
Jn 21,18  eres jove te cenyies a tu mateix i  anaves allà a on volies, mes quan te faces 
1Co 12,2  sabeu que, quan éreu gentils,  anàveu als ídols muts, segons éreu  
1Tm 5,1  ordenar-lo. 1 No incrépies a l’ ancià, ans bé amonesta’l com a pare; als  
1Pe 5,1  hi ha entre vosaltres, jo que só  ancià com ells, i testimoni de la passió  
2Jn 1  en la doctrina rebuda. 1 L’ ancià a la senyora Electa i a sos fills,  
3Jn 1  i de la virtut de Demetri. 1 L’ ancià al caríssim Gaio, a qui jo amo de  
1Tm 5,2  als joves, com a germans; 2 a les  ancianes, com a mares; a les joves, com a  
Tt 2,3  fe, en caritat i paciència. 3 Les  ancianes, del mateix modo, d’una conducta 
Mt 15,2  traspassen la tradició dels  ancians? Puix no es renten les mans quan  
Mt 16,21  sofrís moltes coses de part dels  ancians i dels escribes i dels prínceps  
Mt 21,23  los prínceps dels sacerdots i los  ancians del poble s’acercaren a ell en  
Mt 26,3 dels sacerdots i els escribes i els  ancians del poble en lo palaci del sumo  
Mt 26,47  los prínceps dels sacerdots i los  ancians del poble. 48 I aquell que l’  
Mt 26,57 s’havien juntat los escribes i los  ancians. 58 I Pere lo seguia de lluny fins 
Mt 26,59  los prínceps dels sacerdots i els  ancians i tot lo Consell buscaven algun  
Mt 27,1  los prínceps del sacerdots i los  ancians del poble entraren en consell  
Mt 27,3  als prínceps dels sacerdots i als  ancians 4 dient: –He pecat entregant la  
Mt 27,12  prínceps dels sacerdots i per los  ancians, no respongué res. 13 Llavors li  
Mt 27,20  los prínceps dels sacerdots i els  ancians persuadiren a la turba que demanàs 
Mt 27,41  dels sacerdots ab los escribes i  ancians, deien: 42 –Salvà a altres, i no  
Mt 28,12  12 I havent-se juntat ab los  ancians i pres consell, donaren una gran  
Mc 7,3 no mengen, seguint la tradició dels  ancians. 4 I quan tornen de la plaça, no  
Mc 7,5  no van conforme a la tradició dels  ancians, sinó que mengen pa sense rentar- 
Mc 8,31  molt, i que fos despreciat per los  ancians, i per los prínceps dels  
Mc 10,33  sacerdots, i als escribes, i als  ancians; i el sentenciaran a mort, i l’  
Mc 11,27 dels sacerdots i els escribes i els  ancians, 28 i li digueren: –Ab quina  
Mc 14,43  dels sacerdots i dels escribes i  ancians. 44 I el traïdor los havia donat  
Mc 14,53  sacerdots, i els escribes, i els  ancians. 54 Mes Pere l’anava seguint des  
Mc 15,1  havent tingut consell ab los  ancians, i els escribes, i tot lo  
Lc 7,3  parlar de Jesús, li envià alguns  ancians dels jueus, suplicant-li que  
Lc 9,22 coses, i que sia despreciat per los  ancians i els prínceps dels sacerdots i  
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Lc 20,1  sacerdots i els escribes ab los  ancians 2 i li parlaren d’aquest modo:  
Lc 22,52  i als magistrats del temple i als  ancians que havien vingut a ell: –Haveu  
Lc 22,66  que fou de dia, se juntaren los  ancians del poble, i els prínceps dels  
Ac 2,17  joves veuran visions, i vostres  ancians somiaran somnis. 18 I certament en 
Ac 4,5  los prínceps d’ells, i els  ancians, i els escribes, 6 i Anàs, lo  
Ac 4,8  los digué: –Prínceps del poble i  ancians d’Israel, oïu: 9 Ja que avui se  
Ac 4,23  los prínceps dels sacerdots i els  ancians. 24 I quan ho oigueren, tots  
Ac 5,21  convocaren lo Consell i a tots los  ancians dels fills d’Israel, i enviaren a 
Ac 6,12  12 I commogueren al poble, i als  ancians, i als escribes. I, conjurats, l’ 
Ac 11,30  30 Lo que feren enviant-ho als  ancians per mà de Bernabé i de Saulo.  
Ac 15,4  i per los apòstols i per los  ancians, a qui referien totes les coses  
Ac 15,6  de Moisès. 6 I els apòstols i els  ancians se congregaren per examinar  
Ac 15,22  Llavors plagué als apòstols i als  ancians ab tota la iglésia elegir alguns  
Ac 15,23  d’ells així: «Los apòstols i els  ancians germans, als germans que són dels  
Ac 15,41  los preceptes dels apòstols i dels  ancians. 16,Tit Capítol XVI Pau en Listra. 
Ac 16,4 acordats per los apòstols i per los  ancians en Jerusalem. 5 I així les  
Ac 20,17 de Milet envià a Èfeso, cridant als  ancians de la iglésia, 18 los quals havent 
Ac 21,18 de Jaume, a on se juntaren tots los  ancians. 19 I havent-los saludat, los  
Ac 22,5  sacerdots i tot lo consistori dels  ancians me són testimoni; dels quals,  
Ac 23,14  als prínceps dels sacerdots i als  ancians i digueren: –Nosaltres nos havem  
Ac 24,1  príncep dels sacerdots, ab alguns  ancians i ab un orador anomenat Tèrtuŀlo,  
Ac 25,15  los prínceps dels sacerdots i els  ancians dels jueus demanant que el  
Tt 2,2  a la sana doctrina. 2 Que els  ancians sien moderats, honestos, prudents, 
Jm 5,14  algú entre vosaltres? Crídia als  ancians de la Iglésia i préguien sobre  
1Pe 5,1  del dimoni. 1 Suplico, doncs, als  ancians que hi ha entre vosaltres, jo que  
1Pe 5,5  Així mateix, joves, someteu’s als  ancians. I inspirau-vos humilitat los  
Ap 4,Tit  cel, rodejat de vint-i-quatre  ancians i de quatre animals misteriosos  
Ap 4,4  sobre los sitis, vint-i-quatre  ancians assentats, vestits ab robes  
Ap 4,10  sigles, 10 los vint-i-quatre  ancians se postraven davant del que estava 
Ap 5,5  ni de mirar-lo. 5 I un dels  ancians me digué: –No plòries: vet aquí lo 
Ap 5,6 i dels quatres animals i enmig dels  ancians, un anyell dret, així com havia  
Ap 5,8  animals i los vint-i-quatre  ancians se postraren davant de l’Anyell,  
Ap 5,11  del trono, i els animals, i els  ancians; i el número d’ells era millars  
Ap 5,14  –Amén. I els vint-i-quatre  ancians caigueren postrats sobre sos  
Ap 7,11  drets al rodador del trono, i dels  ancians, i dels quatre animals; i  
Ap 7,13  13 I prenent la paraula un dels  ancians, me digué: –Aquestos que estan  
Ap 11,16  Amén. 16 I els vint-i-quatre  ancians que estaven sentats en ses cadires 
Ap 14,3  davant dels quatre animals, i dels  ancians; i ningú podia aprendre aquell  
Ap 19,4  es postraren los vint-i-quatre  ancians i les quatre bèsties i adoraren a  
Ac 27,40 atracar allí lo barco. 40 I llevant  ancles, s’entregaren a la mercè de les  
He 6,Tit  Parla contra la peresa, i de l’ àncora segura que tenim en l’esperança  
He 6,19  proposat. 19 La qual tenim com un  àncora ferma i segura de l’ànima, i que  
Ac 27,13 tenir ja lograt son intent, llevant  àncores en Asson, costejaven Creta. 14  
Ac 27,29  en algun escoll, tiraren quatre  àncores des de la popa, i desitjaven que  
Ac 27,30 ab lo pretext de voler allargar les  àncores de proa. 31 Digué Pau al centurió  
Lc 7,14  plòries. 14 I s’acercà i tocà les  andes. I els que el portaven se pararen. I 
Mt 4,Tit  sa predicació. Vocació de Pere, d’ Andreu, de Jaume i de Joan. Anúncia l’  
Mt 4,18  Simó, que s’anomena Pere, i  Andreu, son germà, los quals tiraven lo  
Mt 10,2  lo primer, Simó, anomenat Pere, i  Andreu, son germà; 3 Jaume, del Zebedeu, i 
Mc 1,16 del mar de Galilea, vegé a Simó i a  Andreu, son germà, que tiraven sos filats  
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Mc 1,29  se n’anaren a casa de Simó i d’ Andreu, ab Jaume i Joan. 30 I la sogra de  
Mc 3,18 que vol dir «fills del tro»; 18 i a  Andreu, i a Felip, i a Bartomeu, i a  
Mc 13,3  a part Pere i Jaume i Joan i  Andreu: 4 –Dieu-nos: ¿Quan succeiran  
Lc 6,14  qui li posà lo sobrenom de Pere, i  Andreu, son germà, Jaume i Joan, Felip i  
Jn 1,40  i que havien seguit a Jesús, era  Andreu, germà de Simó Pere. 41 Lo primer a 
Jn 1,44 44 Felip era de Betsaida, ciutat d’ Andreu i de Pere. 45 Felip, havent trobat  
Jn 6,8  u. 8 Un de sos deixebles, que era  Andreu, germà de Simó Pere, li digué: 9  
Jn 12,22 Jesús. 22 Felip vingué a dir-ho a  Andreu, i Andreu i Felip altra vegada ho  
Jn 12,22 Felip vingué a dir-ho a Andreu, i  Andreu i Felip altra vegada ho digueren a  
Ac 1,13  a on estaven Pere i Joan, Jaume i  Andreu, Felip i Tomàs, Bartomeu i Mateu,  
Rm 16,7  molt per nosaltres. 7 Saludau a  Andrònic i a Junia, parents i companys  
Mt 18,6  una roda de molí al coll i s’ anegàs en lo profundo del mar. 7 »Ai del  
He 11,29  provant de fer los egipcis, foren  anegats. 30 Per la fe caigueren les  
Lc 15,22 bona i vestiu-lo, i posau-li un  anell en son dit i calçat en sos peus, 23  
Jm 2,2  congregació algun baró, portant  anell d’or, ab vestidura preciosa, i  
Mt 13,28 criats li digueren: »–¿Voleu que hi  anem i la colliam? 29 »–No –los  
Mt 26,46 en mans dels pecadors. 46 Alçau’s,  anem!; mirau que ja ha arribat aquell que  
Mc 14,12  sos deixebles: –A on voleu que  anem i aparellem per a què mengeu la  
Mc 14,42  mans de pecadors. 42 Alçau-vos,  anem. Veus aquí, lo qui m’ha d’entregar  
Jn 11,15  allí, a fi de que cregau. Emperò  anem a ell. 16 I Tomàs, anomenat Dídimo,  
Jn 14,31  Pare, així faç també. »Alçau’s i  anem’s-en d’aquí. 15,Tit Capítol XV  
Mc 1,38  busca de vós. 38 I ell los digué:  –Anem als poblets i ciutats veïnes per a  
Lc 2,15  los pastors se deien uns a altres:  –Anem fins a Betlem i vejam això que ha  
Jn 11,7  d’això digué a sos deixebles:  –Anem altra vegada a la Judea. 8 Los  
Jn 11,16  Dídimo, digué a sos condeixebles:  –Anem-hi també nosaltres, a fi de morir  
Jm 5,1  i de l’eficàcia de l’oració. 1  Anem, doncs, rics, plorau, udolant per les 
Mt 23,23  que pagau delme de la menta, de l’ anet i del comí, i haveu deixat les coses  
Mt 6,34  vos seran anyadides. 34 I així, no  aneu afanats per lo dia de demà. Perquè lo 
Mt 8,19  jo us seguiré a qualsevol part que  aneu. 20 I Jesús li digué: –Les guineus  
Mt 10,5  dotze, manant-los i dient: –No  aneu per lo camí dels gentils, ni entreu  
Lc 9,57  –Jo us seguiré a on vulla que  aneu. 58 Emperò Jesús li respongué: –Les  
Lc 12,22 deixebles: –Per lo tant vos dic: No  aneu afanats per a la vostra vida, sobre  
Lc 12,29 a vosaltres, gent de poca fe? 29 No  aneu, doncs, afanats per a lo que haveu de 
Jn 15,16  i vos he destinat per a què  aneu i façau fruit, i vostre fruit sia  
Mt 1,20  ell pensant en això, veus aquí l’ àngel del Senyor se li aparegué en somnis  
Mt 1,24  Josep del somni, féu com l’ àngel del Senyor li havia manat, i rebé a  
Mt 2,13 que ells se n’anaren, veus aquí un  àngel del Senyor s’aparegué en somnis a  
Mt 2,19 I havent mort Herodes, veus aquí l’ àngel del Senyor s’aparegué en somnis a  
Mt 11,10  escrit: “Veus aquí, jo envio mon  àngel davant ton rostro, lo qual  
Mt 28,2  hagué un gran terratrèmol, puix un  àngel del Senyor baixà del cel i, acercant 
Mt 28,5  com si fossen morts. 5 Emperò l’ àngel, prenent la paraula, digué a les  
Mc 1,2  Profetes: «Veus aquí, jo envio mon  àngel davant ton rostro, lo qual  
Lc 1,Tit segons sant Lluc 1,Tit Capítol I L’ àngel Gabriel anuncia lo naixement de sant 
Lc 1,11  l’encens. 11 I se li aparegué un  àngel del Senyor, estant en peu a la dreta 
Lc 1,13  s’apoderà d’ell. 13 Emperò l’ àngel li digué: –No témies, Zacaries, puix 
Lc 1,18  perfet. 18 I digué Zacaries a l’ àngel: –Com coneixeré jo això? Perquè jo  
Lc 1,19  edat avançada. 19 I, responent, l’ àngel li digué: –Jo só Gabriel, que estic  
Lc 1,26  26 I al sisè mes, Déu envià l’ àngel Gabriel a una ciutat de Galilea  
Lc 1,28  era Maria. 28 I havent entrat l’ àngel a on ella estava, digué: –Déu vos  
Lc 1,30  salutació seria aquella. 30 I l’ àngel li digué: –No temau, Maria, puix  
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Lc 1,34 no tindrà fi. 34 I digué Maria a l’ àngel: –Com serà això, puix jo no conec  
Lc 1,35  no conec baró? 35 I, responent, l’ àngel li digué: –L’Esperit Sant vindrà  
Lc 1,38  ta paraula. I se retirà d’ella l’ àngel. 39 I en aquells dies, alçant-se  
Lc 2,9  que s’aparegué cerca d’ells un  àngel del Senyor i la claredat de Déu los  
Lc 2,10  temor s’apoderà d’ells. 10 I l’ àngel los digué: –No temau, perquè veus  
Lc 2,13  13 I de repente comparegué ab l’ àngel un exèrcit de la milícia celestial  
Lc 2,21  li posaren lo nom de Jesús, com l’ àngel l’havia anomenat abans que fos  
Lc 22,43  43 I llavors se li aparegué un  àngel del cel que el confortava. I estant  
Jn 5,4  moviment de les aigües. 4 Puix un  àngel del Senyor baixava en cert temps a  
Jn 12,29  que era un tro. Altres deien: –Un  àngel li ha parlat. 30 I Jesús los  
Ac 5,19  en la presó pública. 19 Mes l’ àngel del Senyor, obrint de nit les portes 
Ac 6,15  rostre com si fos lo rostre d’un  àngel. 7,Tit Capítol VII Plàtica de sant  
Ac 7,30 lo desert de la muntanya de Sina l’ àngel del Senyor en la llama d’un  
Ac 7,35 per capità i redemptor per mà de l’ àngel que se li aparegué en l’esbarzer.  
Ac 7,38  en la iglésia en lo desert, ab l’ àngel que li parlava en la muntanya de  
Ac 8,26  llocs dels samaritans. 26 I l’ àngel del Senyor parlà a Felip dient:  
Ac 10,3  envers l’hora de nona, que un  àngel de Déu entrava en ell i li deia:  
Ac 10,7  fer. 7 I luego que es retirà l’ àngel que li parlava, cridà a dos de sos  
Ac 10,22  rebé avís per medi d’un sant  àngel de que et cridàs a sa casa i que  
Ac 11,13  contà com havia vist en sa casa un  àngel que se li posà davant i li digué:  
Ac 12,7 presó. 7 I veus aquí sobrevingué l’ àngel del Senyor, i resplendí una llum en  
Ac 12,8  les cadenes de ses mans. 8 I l’ àngel li digué: –Cenyeix-te i calça’t  
Ac 12,9  no sabia que fos veritat lo que l’ àngel feia, sinó que es pensava que veia  
Ac 12,10 carrer, i luego s’apartà d’ell l’ àngel. 11 Llavors Pere, tornant en si,  
Ac 12,11  que el Senyor ha enviat son  àngel i m’ha llibertat de la mà d’  
Ac 12,15  era així. I ells li deien: –És son  àngel. 16 I Pere continuà trucant, i  
Ac 12,23 no d’home! 23 I al punt lo ferí l’ àngel del Senyor, per quant no havia donat 
Ac 23,8  diuen que no hi ha resurrecció, ni  àngel, ni esperit; emperò los fariseus  
Ac 23,9  i si li ha parlat un esperit o un  àngel, no pugnem contra Déu. 10 I per la  
Ac 27,23  aquesta nit se m’ha aparegut l’ àngel de Déu, de qui jo só i a qui jo  
2Co 11,14  el mateix Satanàs se transforma en  àngel de llum. 15 I així no és molt que  
2Co 12,7  donada una espina en ma carn: l’ àngel de Satanàs que em bufetègia, perquè  
Ga 1,8 encara que nosaltres mateixos, o un  àngel del cel, vos anunciàs un altre  
Ga 4,14  ans bé me rebéreu com a un  àngel de Déu, com a Cristo Jesús. 15 A on  
Ap 1,1 i les declarà enviant-les per son  àngel a Joan, servo seu, 2 lo qual ha  
Ap 2,1  premi al vencedor. 1 »Escriu a l’ àngel de la iglésia d’Efesi: »“Açò diu lo 
Ap 2,8  del paradís de Déu.’ ” 8 »I a l’ àngel de la iglésia d’Esmirna, escriu:  
Ap 2,12  la segona mort.” 12 »I escriu a l’ àngel de la iglésia de Pèrgamo: »“Açò diu  
Ap 2,18  que el rep.” 18 »I escriu a l’ àngel de la iglésia de Tiatira: »“Lo Fill  
Ap 3,1  i de Laodicea. 1 »I escriu a l’ àngel de la iglésia de Sardis. »“Açò diu  
Ap 3,7  a les iglésies.” 7 »I escriu a l’ àngel de la iglésia de Filadèlfia: »“Açò  
Ap 3,14  a les iglésies.” 14 »I escriu a l’ àngel de la iglésia de Laodicea: »“Açò diu 
Ap 5,2  sellat ab set sellos. 2 I vegí un  àngel fort que proclamava en alta veu:  
Ap 7,2  ningun arbre. 2 I vegí un altre  àngel que pujava de la part a on naix lo  
Ap 8,3  set trompetes. 3 I vingué un altre  àngel i es posà davant de l’altar, tenint 
Ap 8,4  dels sants, pujà de la mà de l’ àngel davant de Déu. 5 I l’àngel prengué  
Ap 8,5  de l’àngel davant de Déu. 5 I l’ àngel prengué l’encenser i l’omplí de  
Ap 8,7  per a tocar-les. 7 I el primer  àngel tocà la trompeta, i vingué calamarsa 
Ap 8,8  tota l’herba verda. 8 I el segon  àngel tocà la trompeta, i fou llançada al  
Ap 8,10 part de les barques. 10 I el tercer  àngel tocà la trompeta, i caigué del cel  
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Ap 8,12 es tornaren amargues. 12 I el quart  àngel tocà la trompeta, i fou ferida la  
Ap 9,1  i sexta trompeta. 1 I el quint  àngel tocà la trompeta; i vegí caure una  
Ap 9,11  11 I tenien sobre si per rei un  àngel de l’abisme anomenat en hebreu  
Ap 9,13 vénen dos ais després. 13 I el sisè  àngel tocà la trompeta, i oiguí una veu  
Ap 9,14  de Déu, 14 la qual deia al sisè  àngel que tenia la trompeta: –Deslliga los 
Ap 10,Tit  10,Tit Capítol X Apareix un altre  àngel rodejat d’un núvol, ab un llibre en 
Ap 10,Tit  ab un llibre en la mà. Aquest  àngel anuncia lo compliment de tot lo  
Ap 10,Tit  de tot lo misteri així que el setè  àngel haja tocat la trompeta. Una veu del  
Ap 10,1 i el devória. 1 Vegí també un altre  àngel poderós que baixava del cel cobert  
Ap 10,5  trons, i no les escríguies. 5 I l’ àngel que vegí estar sobre el mar i sobre  
Ap 10,7  mes en los dies de la veu del setè  àngel, quan ell comència a tocar la  
Ap 10,8  i pren lo llibre obert de mà de l’ àngel que està sobre el mar i sobre la  
Ap 10,9  sobre la terra. 9 I me n’aní a l’ àngel i li diguí: –Dóna’m lo llibret. I  
Ap 10,10  10 I prenguí lo llibre de mà de l’ àngel i el devorí; i era dolç en ma boca  
Ap 11,Tit  ressuscitats per Déu. Toca lo setè  àngel la trompeta; se descriu la  
Ap 11,15  ai vindrà prest. 15 I el setè  àngel tocà la trompeta, i hi hagué en lo  
Ap 14,6 del trono de Déu. 6 I vegí un altre  àngel volant per mig del cel, que tenia l’ 
Ap 14,8  les fonts de les aigües. 8 I altre  àngel lo seguí, dient: –Caigué, caigué  
Ap 14,9 fornicació. 9 I els seguí lo tercer  àngel, dient en alta veu: –Si algú adoràs  
Ap 14,15  ben afilada. 15 I isqué un altre  àngel del temple, cridant en alta veu al  
Ap 14,17  fou segada. 17 I isqué un altre  àngel del temple que hi ha en lo cel,  
Ap 14,18  ben afilada. 18 I isqué un altre  àngel [*], que tenia poder sobre el foc, i 
Ap 14,19  los grans d’ells. 19 I posà l’ àngel sa falç afilada en la terra, i  
Ap 16,3  adoraren sa imatge. 3 I el segon  àngel derramà sa copa sobre el mar, i es  
Ap 16,5  en sang. 5 I oiguí a dir a l’ àngel de les aigües: –Vós sou just,  
Ap 16,8  justos i verdaders. 8 I el quart  àngel derramà sa copa sobre el sol, i li  
Ap 16,10  a glorificar-lo. 10 I el quint  àngel derramà sa copa sobre lo siti de la  
Ap 16,12  de ses obres. 12 I el sisè  àngel derramà sa copa sobre aquell gran  
Ap 16,17 s’apellida Armagedon. 17 I el setè  àngel derramà sa copa a l’aire, i isqué  
Ap 17,7  de gran admiració. 7 I em digué l’ àngel: –Per què et meravelles? Jo et diré  
Ap 18,1  això vegí baixar del cel un altre  àngel que tenia gran poder, i la terra fou 
Ap 18,21  Déu vos ha venjat en ella. 21 I un  àngel fort alçà una pedra com una gran  
Ap 19,17  i Senyor de senyors.» 17 I vegí un  àngel que estava en lo sol i clamava en  
Ap 20,Tit  los aucells. 20,Tit Capítol XX L’ àngel encadena a Satanàs en l’abisme per  
Ap 20,1  morts. 1 I vegí baixar del cel un  àngel que tenia la clau de l’abisme i una 
Ap 21,17  mida de l’home, que era la de l’ àngel. 18 I el material d’aquesta muralla 
Ap 22,6  Déu dels sants profetes envià son  àngel per a mostrar a sos servos les coses 
Ap 22,8  i oïdes, me postrí als peus de l’ àngel que me les mostrava per a adorar-  
Ap 22,16  16 »Jo, Jesús, he enviat mon  àngel per a donar-vos testimoni d’  
Mt 4,6  perquè escrit està: “Enviarà sos  àngels cerca de tu i te prendran en ses  
Mt 4,11 lo diable lo deixà. I veus aquí los  àngels arribaren i el servien. 12 I quan  
Mt 13,39  del sigle. I els segadors són los  àngels. 40 De manera que així com se cull  
Mt 13,41  41 Lo Fill de l’home enviarà sos  àngels, i aplegaran de son Regne tots los  
Mt 13,49  consumació del sigle: vindran los  àngels i separaran los dolents d’entre  
Mt 16,27  en la glòria de son Pare ab sos  àngels, i llavors donarà a cada qual la  
Mt 18,10  infants. Perquè jo us dic que sos  àngels en lo cel veuen sempre la cara de  
Mt 22,30  en matrimoni, sinó que seran com  àngels de Déu en lo cel. 31 »I de la  
Mt 24,31  poder i majestat. 31 I enviarà sos  àngels ab trompetes i ab gran clamor; i  
Mt 24,36  hora ningú en sap res, ni los  àngels del cel, sinó tan sols lo Pare. 37  
Mt 25,31  en sa majestat, i tots los sants  àngels ab ell, llavors s’assentarà sobre  
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Mt 25,41 aparellat per al diable i per a sos  àngels. 42 Puix tinguí fam, i no em  
Mt 26,53  l’instant més de dotze legions d’ àngels? 54 Emperò, com se compliran les  
Mc 1,13  i morava ab les fieres, i els  àngels lo servien. 14 Mes després que Joan 
Mc 8,38  de son Pare acompanyat dels sants  àngels. 39 I els deia: –En veritat vos dic 
Mc 12,25  matrimoni, sinó que seran com los  àngels en lo cel. 26 »I en quant als morts 
Mc 13,27  i glòria. 27 I llavors enviarà sos  àngels i congregarà sos elegits dels  
Mc 13,32  hora ningú en sap res, ni els  àngels que estan en lo cel, ni el Fill,  
Lc 2,Tit naix en Betlem. És anunciat per los  àngels als pastors i és circuncidat al  
Lc 2,15  15 I succeí que tan prest com los  àngels se retiraren d’ells al cel, los  
Lc 4,10 10 Puix escrit està que “manà a sos  àngels te guàrdien; 11 i te sostinguen en  
Lc 9,26  i en la del Pare i dels sants  àngels. 27 Emperò jo us dic en veritat que 
Lc 12,8  lo confessarà a ell davant dels  àngels de Déu. 9 Emperò lo qui em néguia  
Lc 12,9  dels homes, serà negat davant dels  àngels de Déu. 10 »I a tot aquell que  
Lc 15,10  dic que hi haurà goig davant dels  àngels de Déu per un pecador que s’  
Lc 16,22  morí aquell pobre, lo portaren los  àngels al seno d’Abraham. I morí també el 
Lc 20,36  se més, per quant seran iguals als  àngels, i sent fills de la resurrecció,  
Lc 24,23  dient que havien vist una visió d’ àngels los quals diuen que viu. 24 I  
Jn 1,51  de l’home, pujant i baixant, los  àngels de Déu. 2,Tit Capítol II Bodes de  
Jn 20,12  en lo sepulcre, 12 i vegé a dos  àngels vestits de blanc sentats, un al cap 
Ac 7,53  rebéreu la Llei per ministeri d’ àngels i no l’haveu guardada! 54 A l’oir 
Rm 8,38 estic cert que ni mort, ni vida, ni  àngels, ni principats, ni potestats, ni  
1Co 4,9  fets l’expectacle del món, dels  àngels i dels homes. 10 Nosaltres, necis  
1Co 6,3  3 ¿No sabeu que judicarem als  àngels?; puix, ¿ab quanta més raó les  
1Co 11,10  de la potestat per causa dels  àngels. 11 Emperò ni l’home és sens la  
1Co 13,1 jo pàrlia ab llengües d’homes i d’ àngels, si no tinc caritat só com coure  
Ga 3,19  era feta la promesa, ordenada per  àngels en mà d’un mediador. 20 Emperò lo  
Col 2,18  en humilitat i adoració dels  àngels, ficant-se en coses que mai vegé, 
2Te 1,7  Jesús apareixerà del cel ab los  àngels de son poder, 8 en flames de foc,  
1Tm 3,16 justificat en l’Esperit, vist dels  àngels, predicat als gentils, cregut en lo 
1Tm 5,21  Déu i del Senyor Jesucrist i dels  àngels elegits que guàrdies aquestes  
He 1,Tit  home, és infinitament superior als  àngels. 1 Déu, que en diferents ocasions i 
He 1,4  fet tant més exceŀlent que els  àngels, quant per herència obtingué un nom 
He 1,5  que ells. 5 Perquè, a quin dels  àngels digué jamai: «Tu ets mon Fill, avui 
He 1,6  món, diu: «I adórien-lo tots los  àngels de Déu.» 7 I en quant als àngels,  
He 1,7  àngels de Déu.» 7 I en quant als  àngels, diu: «Lo qui fa a sos àngels,  
He 1,7  als àngels, diu: «Lo qui fa a sos  àngels, esperits, i a sos ministres, flama 
He 1,13  no minvaran.» 13 Puix a quin dels  àngels digué jamai en ningun temps: «Senta 
He 2,2  si la paraula que fou dita per los  àngels fou ferma i tota transgressió i  
He 2,5  5 Perquè Déu no someté als  àngels lo món venider de què parlam. 6 I  
He 2,7  Tu l’has fet un poc menor que els  àngels; tu l’has coronat de glòria i  
He 2,9  que fou fet un poc menor que els  àngels per la passió de mort, coronat d’  
He 2,16 prengué sobre si la naturalesa dels  àngels, sinó que prengué la progènie d’  
He 12,22  i a una companyia de molts mils d’ àngels, 23 i a la general assemblea de la  
He 13,2 alguns, sens saber-ho, hospedaren  àngels. 3 Recordau-vos dels presos, com  
1Pe 1,12  les quals coses desitgen mirar los  àngels. 13 Per lo tant, cenyiu’s los  
1Pe 3,22  de Déu, essent-li somesos los  àngels, les potestats, i les virtuts.  
2Pe 2,4  no dorm. 4 I si Déu no perdonà als  àngels que pecaren, sinó que els precipità 
2Pe 2,11  superiors; 11 mentres que els  àngels, que són majors en fortalesa i en  
Jud 6  aquells que no creien. 6 I que als  àngels que no guardaren son primer estat,  
Ap 1,20  d’or. Les set estrelles són los  àngels de les set iglésies, i els set  
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Ap 3,5  davant de mon Pare i davant de sos  àngels. 6 »Lo qui té orella, oiga lo que  
Ap 5,11  11 I vegí i oiguí veu de molts  àngels al rodador del trono, i els  
Ap 7,Tit 7,Tit Capítol VII Se dóna ordre als  àngels que vénen a destruir la terra que  
Ap 7,1  1 Després d’això vegí quatre  àngels que estaven drets en los quatre  
Ap 7,2 viu, i clamà en alta veu als quatre  àngels, als quals era donat poder de  
Ap 7,11 trono, i a l’Anyell. 11 I tots los  àngels estaven drets al rodador del trono, 
Ap 8,Tit  ja lo setè sello, s’apareixen set  àngels ab set trompetes. Toquen los quatre 
Ap 8,2 cel com de mitja hora. 2 I vegí set  àngels que estaven en peu davant de Déu, i 
Ap 8,6  i gran terratrèmol. 6 I els set  àngels que tenien les set trompetes s’  
Ap 8,13  veus de les trompetes dels tres  àngels que havien de tocar encara! 9,Tit  
Ap 9,14  la trompeta: –Deslliga los quatre  àngels que estan lligats en lo gran riu  
Ap 9,15  15 I foren deslligats los quatre  àngels, que estaven aparellats per l’  
Ap 12,7  batalla en lo cel: Miquel i sos  àngels peleaven contra el dragó, i el  
Ap 12,7 el dragó, i el dragó peleava, i sos  àngels. 8 I estos no venceren, i no fou  
Ap 12,9  i fou llançat a la terra, i sos  àngels foren llançats ab ell. 10 I oiguí  
Ap 14,10  ab foc i sofre davant dels sants  àngels i davant de l’Anyell. 11 I el fum  
Ap 15,Tit  la còlera de Déu entregades a set  àngels. 1 I vegí un altre senyal en lo  
Ap 15,1  en lo cel, gran i meravellós: set  àngels que tenien les set plagues  
Ap 15,6  del testimoni. 6 I isqueren set  àngels del temple, que portaven set  
Ap 15,7 un dels quatre animals donà als set  àngels set copes d’or plenes de la ira de 
Ap 15,8 consumades les set plagues dels set  àngels. 16,Tit Capítol XVI Terribles  
Ap 16,Tit  de les set copes d’or que els set  àngels derramen sobre la terra. 1 I oiguí  
Ap 16,1  veu del temple que deia als set  àngels: –Anau i derramau les set copes de  
Ap 17,1  deu banyes. 1 I vingué un dels set  àngels que tenien les set copes i em parlà 
Ap 21,9 segona mort. 9 I vingué un dels set  àngels que tenien les set copes plenes de  
Ap 21,12  portes; i en les portes, dotze  àngels, i els noms escrits, que són los  
Ap 7,1  que estaven drets en los quatre  ànguls de la terra i tenien los quatre  
Rm 2,9  ira i indignació. 9 Tribulació i  angústia sobre l’ànima de qualsevol home  
Rm 8,35  de Cristo? ¿La tribulació, o l’ angústia, o la fam, o la desnuesa, o los  
2Co 2,4  4 Perquè per la molta aflicció i  angústia de cor, vos escriguí ab moltes  
Mt 26,37  començà a entristir-se i a  angustiar-se. 38 I aleshores los digué:  
Fl 2,26  entre tots vosaltres, i estava  angustiat, perquè havíeu sabut que havia  
He 11,37  d’ovella i de cabra, desemparats,  angustiats i afligits. 38 Dels quals no  
2Co 6,4 en tribulacions, en necessitats, en  angústies, 5 en assots, en presons, en  
Mt 25,25  25 I posseït de temor, me n’ aní i vaig escondir ton talent en la  
Jn 9,11 la piscina de Siloè i renta’t.” Hi  aní, me rentí i hi veig. 12 I li digueren: 
2Co 2,13 així, despedint-me d’ells, me n’ aní a Macedònia. 14 Emperò gràcies a Déu  
Ga 1,17  abans que jo, sinó que me n’ aní a l’Aràbia i vaig tornar altra vegada 
Ap 10,9  el mar i sobre la terra. 9 I me n’ aní a l’àngel i li diguí: –Dóna’m lo  
Mc 8,Tit  passió i mort; reprèn a Pere i los  anima a portar la creu. 1 En aquells dies, 
Mt 10,28  maten lo cos i no poden matar l’ ànima. Ans bé temeu al que pot llançar cos 
Mt 10,28  bé temeu al que pot llançar cos i  ànima a l’infern. 29 ¿Per ventura no es  
Mt 12,18  amat en qui s’ha ben complagut ma  ànima. Posaré mon esperit sobre ell i  
Mt 16,26  lo guanyar tot lo món si perd sa  ànima? O què donarà l’home en canvi de sa 
Mt 16,26 O què donarà l’home en canvi de sa  ànima? 27 Perquè lo Fill de l’home ha de  
Mt 22,37  Déu, de tot ton cor, i de tota ta  ànima, i de tot ton enteniment. 38 Aquest  
Mt 26,38  los digué: –Trista està l’ ànima meva fins a la mort. Aguardau aquí i 
Mc 8,36 home si guanya tot lo món i perd sa  ànima? 37 O, què donarà en canvi l’home  
Mc 8,37  què donarà en canvi l’home per sa  ànima? 38 I qui s’avergonyesca de mi i de 
Mc 12,30  Déu, de tot ton cor, i de tota ta  ànima, i de tot ton enteniment, i ab totes 
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Mc 12,33  de tot l’enteniment, i de tota l’ ànima, i ab tot lo poder, i amar al  
Mc 14,34  -se. 34 I els digué: –La mia  ànima està trista fins a la mort, esperau  
Lc 1,46  del Senyor. 46 I digué Maria: –Ma  ànima glorifica al Senyor. 47 I mon  
Lc 2,35 (i una espasa traspassarà ta pròpia  ànima), per a què sien descoberts los  
Lc 10,27  Déu, de tot ton cor, i de tota ta  ànima, i ab totes tes forces, i de tot ton 
Lc 12,19  fruits i mos béns. 19 I diré a ma  ànima: Oh, ànima! molts béns tens de  
Lc 12,19 mos béns. 19 I diré a ma ànima: Oh,  ànima! molts béns tens de reserva per a  
Lc 12,20  Aquesta nit te van a demanar l’ ànima; ¿per a qui serà tot quant has  
Lc 12,23  sobre què vestireu. 23 Més val l’ ànima que el menjar, i lo cos més que el  
Jn 12,27  mon Pare l’honrarà. 27 »Ara ma  ànima està pertorbada, i què diré? Pare,  
Ac 2,27 esperança. 27 Perquè no deixaràs ma  ànima en l’infern, ni permetràs que ton  
Ac 3,23  vos diga. 23 I succeirà que tota  ànima que no oiga a aquell profeta, serà  
Rm 2,9  9 Tribulació i angústia sobre l’ ànima de qualsevol home que obra mal, del  
1Co 5,5  de la carn, a fi de que sa  ànima se sàlvia en lo dia de nostre Senyor 
1Co 15,45  Lo primer home Adam fou format en  ànima vivent; lo darrer Adam, en esperit  
2Co 1,23  crido a Déu per testimoni sobre ma  ànima de que per perdonar-vos no he  
1Te 5,23  per a què tot vostre esperit, i l’ ànima, i el cos se consérvien  
He 4,12  penetrant fins a la divisió de l’ ànima i de l’esperit, i de les  
He 6,19  com un àncora ferma i segura de l’ ànima, i que penetra fins en lo que està  
He 10,38  per la fe; emperò si s’aparta, ma  ànima no es complaurà en ell». 39 Mes  
He 10,39  que tenen fe per a salvació de l’ ànima. 11,Tit Capítol XI Descriu la força  
Jm 2,Tit la fe sens obres és com un cos sens  ànima. 1 Germans meus, no poseu la fe de  
Jm 5,20 de l’error de son camí, salvarà sa  ànima de la mort i cobrirà una multitud de 
1Pe 2,11  carnals que combaten contra l’ ànima, 12 tenint vostra conducta honesta  
2Pe 2,8  i oïdos aturmentava cada dia sa  ànima justa ab les obres detestables d’  
3Jn 2  et consérvia en salut, així com ta  ànima prospera. 3 Gran ha estat mon goig  
Ap 16,3  com de mort; i morí en la mar tota  ànima vivent. 4 I el tercer derramà sa  
Ap 18,14  d’homes. 14 I les fruites que ta  ànima ansiava se retiraren de tu, i totes  
1Co 2,14  ab les espirituals. 14 Mes l’home  animal no percebeix aquelles coses que són 
1Co 15,44  en vigor; 44 se sembra cos  animal, ressuscitarà cos espiritual;  
1Co 15,44  perquè així com hi ha cos  animal, així hi ha cos espiritual, com  
1Co 15,46  l’espiritual, sinó lo que és  animal, i després lo que és espiritual. 47 
Ap 4,7  davant i darrere. 7 I el primer  animal era com un lleó, i el segon animal, 
Ap 4,7  animal era com un lleó, i el segon  animal, semblant a un vedell, i el tercer  
Ap 4,7  semblant a un vedell, i el tercer  animal tenia la cara com un home, i el  
Ap 4,7  la cara com un home, i el quart  animal era semblant a una àliga volant. 8  
Ap 6,3  lo segon sello, oiguí al segon  animal que deia: –Vine, i veuràs. 4 I  
Ap 6,5  lo tercer sello, oiguí al tercer  animal que deia: –Vine, i veuràs. I  
Ap 6,7 quart sello, oiguí la veu del quart  animal que deia: –Vine, i veuràs. 8 I  
Mt 22,4  mon dinar; mos toros i los demés  animals grassos són ja morts; tot està a  
Ac 11,6  mirant i contemplant, vegí allí  animals terrestres de quatre peus, i  
Ac 21,25 fos sacrificat als ídols, de sang i  animals sufocats, i de fornicació.” 26  
He 13,11  11 Perquè los cossos d’aquells  animals la sang dels quals ofereix lo  
Ap 4,Tit  -i-quatre ancians i de quatre  animals misteriosos que el glorifiquen. 1  
Ap 4,6  i al rodador del trono, quatre  animals plens d’ulls davant i darrere. 7  
Ap 4,8  a una àliga volant. 8 I els quatre  animals, cada u d’ells tenia sis ales, i  
Ap 4,9 és i ha de venir.» 9 I quan aquells  animals donaven glòria, i honor, i gràcies 
Ap 5,6  enmig del trono i dels quatres  animals i enmig dels ancians, un anyell  
Ap 5,8  hagué obert lo llibre, los quatre  animals i los vint-i-quatre ancians se 
Ap 5,11  àngels al rodador del trono, i els  animals, i els ancians; i el número d’  
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Ap 5,14 sigles dels sigles. 14 I els quatre  animals deien: –Amén. I els vint-i-  
Ap 6,1 sellos, i oiguí que un dels quatres  animals deia, com ab veu de tro: –Vine, i  
Ap 6,6 6 I oiguí una veu enmig dels quatre  animals que deia: –Dos mesures de blat per 
Ap 7,11  i dels ancians, i dels quatre  animals; i caigueren sobre son rostro  
Ap 14,3  del trono, i davant dels quatre  animals, i dels ancians; i ningú podia  
Ap 15,7 de bandes d’or. 7 I un dels quatre  animals donà als set àngels set copes d’  
Mt 11,29 i trobareu lo descans per a vostres  ànimes. 30 Puix que és suau mon jou, i  
Lc 9,56  l’home no ha vingut a perdre les  ànimes, sinó a salvar-les. I se n’  
Lc 21,19  vostra paciència posseireu vostres  ànimes. 20 »I quan vejau que un exèrcit  
2Co 12,15  desprès jo mateix per a vostres  ànimes; encara que amant-vos jo més, sia 
1Te 2,8  de Déu, sinó de nostres pròpies  ànimes, perquè ja ens éreu vosaltres  
He 13,17  que han de donar compte de vostres  ànimes; per a què fassen això ab goig i no 
Jm 1,21  vosaltres i que pot salvar vostres  ànimes. 22 Siau, doncs, practicadors de la 
1Pe 1,9  fe, que és la salvació de vostres  ànimes. 10 De la qual salvació inquiriren  
1Pe 1,22  Veent que haveu purificat vostres  ànimes, obeint la veritat per medi de l’  
1Pe 2,25  al pastor i bisbe de vostres  ànimes. 3,Tit Capítol III Dóna saludables  
1Pe 4,19  la voluntat de Déu, encomànien ses  ànimes a son fiel criador obrant bé. 5,Tit 
2Pe 2,14  incessant, atraent ab halagos les  ànimes inconstants, i tenint un cor  
Ap 6,9  sello, vegí sota de l’altar les  ànimes dels que havien estat morts per la  
Ap 18,13  i de carrosses, i d’esclaus, i d’ ànimes d’homes. 14 I les fruites que ta  
Ap 20,Tit  per mil anys, durant los quals les  ànimes dels màrtirs regnen ab Cristo en la 
Ap 20,4  fou donat lo judicar; i vegí les  ànimes d’aquells que foren degollats per  
Mt 14,27  los parlà, i digué: –Teniu bon  ànimo! Jo só, no temau. 28 I respongué  
Mc 6,50  ab ells i els digué: –Teniu bon  ànimo! Só jo, no temau. 51 I se’n pujà ab 
Mc 10,49  doncs, al cego i li diuen: –Té bon  ànimo! Alça’t, que et crida. 50 Lo qual  
Lc 8,48  48 I ell li digué: –Filla, té bon  ànimo, ta fe t’ha salvat. Vés-te’n en  
Lc 12,29  de menjar o beure, i no tingau l’ ànimo suspès. 30 Puix totes estes són  
Lc 12,50  he de ser batejat, i com tinc l’ ànimo afligit fins que es cúmplia! 51  
Jn 10,24  –Fins a quan has de tenir nostre  ànimo suspès? Si ets lo Cristo, digues-  
Ac 8,6 Felip deia, oient-lo ab un mateix  ànimo i veent los miracles que feia. 7  
Ac 24,10  aquesta nació, emprenc ab més bon  ànimo lo justificar-me 11 Perquè vós  
Ac 27,22  ara vos amonesto que tingau bon  ànimo, puix no es perdrà de vosaltres  
Ac 27,25  25 Per lo qual, barons, teniu bon  ànimo, perquè crec en Déu que serà així  
Ac 27,36  menjar. 36 Ab això tots prengueren  ànimo i menjaren ells també. 37 I totes  
Ac 28,15  Pau, donà gràcies a Déu i cobrà  ànimo. 16 I quan arribàrem a Roma, lo  
Rm 1,28  coneixement, Déu los abandonà a un  ànimo rèprobo, per a fer coses que no  
Rm 11,34  34 Perquè, qui comprengué l’ ànimo del Senyor?, o qui fou son  
Rm 12,16  que ploren. 16 Siau d’un mateix  ànimo l’un envers l’altre; no tingau l’ 
1Co 2,16 de ningú. 16 Perquè ¿qui conegué l’ ànimo del Senyor, per a què el puga  
1Co 2,16  instruir? Mes nosaltres tenim l’ ànimo de Cristo. 3,Tit Capítol III Reprèn  
2Co 9,2  escríguia. 2 Puix conec que vostre  ànimo està prompte, per lo que me glorio  
2Co 13,11 -vos mútuament, siau d’un mateix  ànimo, viviu en pau, i serà ab vosaltres  
Ef 4,23  -vos en l’esperit de vostre  ànimo 24 i vestiu-vos de l’home nou,  
Fl 1,14  dels germans en lo Senyor, cobrant  ànimo per mes cadenes, són més atrevits en 
Fl 2,5  a les dels altres. 5 I el mateix  ànimo hi haja en vosaltres que hi hagué  
Fl 2,19  Timoteu, per a cobrar jo també bon  ànimo al saber l’estat de vostres coses.  
Fl 2,20  no tinc ningú posseït d’igual  ànimo, qui ab un afecte sincer s’  
Col 2,18 vanament inflat en lo sentit de son  ànimo carnal, 19 i no estant unit ab lo  
Jm 1,8  alguna del Senyor. 8 Lo baró d’ ànimo doble és inconstant en tots sos  
Jm 4,8  vostres mans, i els que sou d’ ànimo doble purificau los cors. 9 Afligiu  
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1Pe 3,8  I finalment siau tots d’un mateix  ànimo, essent compassius, amants de la  
2Pe 3,1  procurant en les dos avivar vostre  ànimo senzill ab amonestacions, 2 per a  
Ac 14,2  se sublevaren i irritaren los  ànimos dels gentils contra sos germans. 3  
He 12,3  us fatigueu, desmaiant en vostres  ànimos. 4 Puix encara no haveu resistit  
Ac 5,36 li donaren crèdit foren dissipats i  aniquilats. 37 Després d’això s’alçà  
Mt 18,12  les noranta-nou en la muntanya i  anirà en busca de la que s’esgarrià? 13 I 
Lc 12,37  assentar a taula, i passant, los  anirà servint. 38 I si vingués a la segona 
Jn 7,35  digueren los jueus entre si: –A on  anirà aquest que no el pugam trobar? ¿Se  
Jn 7,35  que no el pugam trobar? ¿Se n’ anirà, per ventura, entre les nacions  
Ap 17,8  i no és, i eixirà de l’abisme i  anirà a la perdició; i es meravellaran los 
Mt 25,46  tampoc ho féreu ab mi. 46 »I  aniran aquestos al suplici etern, i los  
2Tm 3,9 i rèprobos tocant a la fe. 9 Mes no  aniran mes enllà, perquè sa necedat se  
2Tm 3,13  Mes los homes dolents i impostors  aniran de mal en pitjor, enganyant i sent  
Ap 3,4  ses vestidures, los quals  aniran ab mi en vestidures blanques,  
Lc 1,76  profeta de l’Altíssim, perquè  aniràs davant lo rostro del Senyor per  
Ac 25,12  respongué: –Has apeŀlat al Cèsar?  Aniràs al Cèsar. 13 I passats alguns dies, 
Mt 8,7  7 I Jesús li digué: –Jo hi  aniré i lo curaré. 8 I responent lo  
Mt 26,32  després que haja ressuscitat,  aniré davant de vosaltres en la Galilea.  
Mc 14,28  28 Emperò després de ressuscitat,  aniré davant de vosaltres en Galilea. 29 I 
Lc 15,18  morint de fam! 18 M’alçaré, i  aniré a mon pare, i li diré: ‘Pare, he  
He 13,23  ab qui, si jo vingués prompte,  aniré a veure-us. 24 Salut a tots  
Jn 6,68 doncs, li respongué: –Senyor, a qui  anirem? Vós teniu paraules de vida eterna. 
Jm 4,13  vosaltres que dieu: «Avui o demà  anirem a aquella ciutat [*], comprarem i  
Mc 6,37  de menjar. I li digueren: –Què?  ¿Anirem a comprar pans per dos-cents  
Ac 28,6 mal algun. 6 Mes ells creien que s’ aniria entumint i que cauria mort de  
Lc 2,36  I hi havia una profetisa anomenada  Anna, filla de Fanuel, de la tribu d’  
Mt 1,16  de la qual nasqué Jesús, que s’ anomena lo Cristo. 17 De manera que totes  
Mt 4,18  vegé a dos germans, Simó, que s’ anomena Pere, i Andreu, son germà, los  
Mt 22,43  com és que David en esperit l’ anomena “Senyor” dient: 44 “Digué el  
Mt 22,45 de tos peus”? 45 »Doncs si David l’ anomena “Senyor”, com és ell son fill? 46  
Mt 26,36  Jesús ab ells a una granja que s’ anomena Getsemaní, i digué a sos  
Mt 27,17  a Barrabàs o a Jesús, que s’ anomena Cristo? 18 Puix sabia que per  
Ac 9,11  –Alça’t i vés al carrer que s’ anomena Dret, i busca en casa de Judes a  
Ac 27,8  costa, arribàrem a un lloc que s’ anomena Bons Ports, prop del qual estava  
Ef 1,21 i dominació, i sobre tot nom que s’ anomena no sols en aquest món, sinó també  
2Te 2,4 oposa i s’alça sobre tot lo que s’ anomena Déu, o que s’adora, de manera que 
He 3,13  los uns als altres, mentres que s’ anomena avui, per a què ningú de vosaltres 
He 9,2  pans de la proposició, lo qual s’ anomena santuari. 3 I després del segon  
Ap 1,9  estiguí en una isla que s’ anomena Patmos, per la paraula de Déu i  
Mt 5,Tit  ab les vuit benaventurances.  Anomena lo Senyor a sos apòstols sal i  
Lc 6,Tit acerca l’observància del dissabte.  Anomena los dotze apòstols. Cura malalts i 
Mt 1,25  que parí son fill primogènit. I l’ anomenà Jesús. 2,Tit Capítol II Adoració  
Lc 6,13  i elegí dotze d’ells, que  anomenà apòstols: 14 Simó, a qui li posà  
Jn 10,35  diguí: Vosaltres sou déus”? 35 Si  anomenà déus a aquells a qui vingué la  
Mt 21,13  digué: –Escrit està: “Ma casa serà  anomenada casa d’oració, emperò vosaltres 
Mc 11,17  –¿No està escrit que ma casa serà  anomenada per totes les nacions casa d’  
Mc 14,32  tots. 32 I anaren a una granja  anomenada Getsemaní. I digué a sos  
Lc 1,26  Gabriel a una ciutat de Galilea  anomenada Nazaret, 27 a una verge  
Lc 1,36  és lo sisè mes d’aquella que és  anomenada estèril. 37 Perquè per a Déu no  
Lc 2,4  a Judea, a la ciutat de David  anomenada Betlem, puix era de la casa i  
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Lc 2,36  cors. 36 I hi havia una profetisa  anomenada Anna, filla de Fanuel, de la  
Lc 7,11  després que anava a una ciutat  anomenada Naïm i l’acompanyaven sos  
Lc 10,39  casa. 39 I tenia ella una germana  anomenada Maria, la qual, sentada també  
Lc 21,37  eixia i s’estava en la muntanya  anomenada de l’Oliverar. 38 I tot lo  
Jn 4,5 5 vingué a una ciutat de la Samària  anomenada Sicar, prop de l’heretat que  
Jn 5,2  està la piscina de les Ovelles,  anomenada en hebreu Betesda, la qual té  
Ac 1,12  a Jerusalem des de la muntanya  anomenada de l’Oliverar, que dista de  
Ac 3,2 tots los dies a la porta del temple  anomenada l’Hermosa, per a què demanàs  
Ac 6,9 lo poble. 9 I alguns de la sinagoga  anomenada dels llibertins, i dels  
Ac 9,36 36 Havia també en Jope una deixebla  anomenada Tabita, que vol dir Dorcas.  
Ac 12,13  a la porta del pati, una minyona  anomenada Rode isqué a escoltar. 14 I així 
Ac 16,14  acudit allí. 14 I una certa dona,  anomenada Lídia, de la ciutat de Tiatira,  
Ac 17,34  fou Dionisi Areopagita, i una dona  anomenada Damaris, i ab ells alguns  
Ac 27,16 llançats per la corrent a una isla,  anomenada Cauda, ab dificultat poguérem  
Ap 12,9  dragó, aquella antigua serpent,  anomenada diable i Satanàs, que enganya a  
Lc 20,44  per a peanya de tos peus.” 44  »Anomenant-lo, doncs, David, Senyor, com 
1Co 5,1  i tal fornicació qual ni arribà a  anomenar-se entre els gentils, de manera 
Mt 2,23 lo que havien dit los profetes: «S’ anomenarà nazareno.» 3,Tit Capítol III  
Lc 1,60  –De ninguna manera, sinó que s’ anomenarà Joan. 61 I li deien: –No hi ha  
Mt 1,23 verge concebirà i parirà fill. I l’ anomenaran Emanuel», que vol dir «ab  
Mt 1,21  Sant és. 21 I parirà un fill, i l’ anomenaràs Jesús, perquè ell salvarà a son 
Lc 1,31  ventre, i parireu un fill, i l’ anomenareu Jesús. 32 Aquest serà gran i s’ 
Ac 10,28 Déu m’ha mostrat que a ningun home  anomenàs comú o impur. 29 I per això he  
Lc 1,62  pare de l’infant com volia que l’ anomenassen. 63 I demanà una tauleta i  
Mt 5,19  i ensènyia així als homes, serà  anomenat mínim en lo Regne del cel. Mes  
Mt 5,19  que els guàrdia i ensènyia, serà  anomenat gran en lo Regne del cel. 20  
Mt 9,9  Jesús d’allí vegé a un home  anomenat Mateu, que seia en lo banc dels  
Mt 10,2  són aquestos: lo primer, Simó,  anomenat Pere, i Andreu, son germà; 3  
Mt 26,3  en lo palaci del sumo sacerdot,  anomenat Caifàs, 4 i tingueren consell com 
Mt 26,14  seva. 14 Llavors un dels Dotze,  anomenat Judes Iscariot, se n’anà a  
Mt 27,8  8 Per qual raó aquell camp és  anomenat fins al dia d’avui Hacèldama,  
Mt 27,16  ocasió tenia un pres molt famós,  anomenat Barrabàs. 17 I havent-se ells  
Mt 27,22  diu: –¿Què faré, doncs, de Jesús  anomenat Cristo? 23 Diuen tots: –Sia  
Mt 27,33  de Jesús. 33 I vingueren a un lloc  anomenat Gòlgota, és dir, «lloc de la  
Mt 27,57  vingué un home ric d’Arimatea,  anomenat Josep, lo qual era també deixeble 
Mc 5,22  un dels prínceps de la sinagoga,  anomenat Jairo, i luego que el vegé se  
Mc 15,7 ells demanassen. 7 I n’hi havia un  anomenat Barrabàs, que estava pres ab  
Mc 15,21  21 I compeliren a un que passava,  anomenat Simó Cirineu, pare d’Alexandre i 
Mc 15,22  creu. 22 I el conduïren a un lloc  anomenat Gòlgota, que s’interpreta «lloc  
Lc 1,5  rei de Judea, hi hagué un sacerdot  anomenat Zacaries, del torn d’Abies, i sa 
Lc 1,27 27 a una verge desposada ab un baró  anomenat Josep, de la casa de David, i lo  
Lc 1,35  lo Sant que naixerà de vós, serà  anomenat Fill de Déu. 36 I mirau,  
Lc 2,21 nom de Jesús, com l’àngel l’havia  anomenat abans que fos concebut en lo  
Lc 2,25  hi havia en Jerusalem un home  anomenat Simeon, i aquest home, just i  
Lc 5,27  d’això isqué i vegé a un publicà  anomenat Leví, que estava sentat en lo  
Lc 6,15  i Tomàs, Jaume d’Alfeu i Simó,  anomenat lo Zelador, 16 i Judes, germà de  
Lc 8,41  41 I veus aquí que vingué un home  anomenat Jairo, que era príncep de la  
Lc 15,19  vós. 19 Ja no só digne de ser  anomenat fill vostre; tractau-me com a  
Lc 16,20  20 I també hi havia un pobre  anomenat Làssaro, que estava ajagut a la  
Lc 19,2  per Jericó. 2 I veus aquí un home,  anomenat Zaqueu, lo principal dels  
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Lc 22,47  de la qual anava un dels Dotze  anomenat Judes, i s’acercà a Jesús per a  
Lc 23,26  prengueren un home de Cirene  anomenat Simó, que venia d’una granja, i  
Lc 23,33  33 I quan hagueren arribat al lloc  anomenat Calvari, crucificaren allí a  
Lc 23,50  coses. 50 I veus aquí un baró  anomenat Josep, lo qual era senador, i  
Lc 24,13  aquell mateix dia anaven a un lloc  anomenat Emmaús, que distava de Jerusalem  
Lc 24,18 a què estau tristos? 18 Un d’ells,  anomenat Cleofàs, prenent la paraula li  
Jn 3,1  un home de la secta dels fariseus,  anomenat Nicodemus, príncep dels jueus, 2  
Jn 11,1  1 I hi havia malalt un home  anomenat Làssaro, resident en Betània,  
Jn 11,16  Emperò anem a ell. 16 I Tomàs,  anomenat Dídimo, digué a sos condeixebles: 
Jn 11,49  i la nació. 49 Emperò, un d’ells,  anomenat Caifàs, que era lo sumo pontífice 
Jn 19,13  assentà en lo tribunal en un lloc  anomenat Litòstrotos, i en hebreu,  
Jn 19,17  coll, anà caminant envers lo lloc  anomenat Calvari, i en hebreu Gòlgota, 18  
Jn 20,24  24 Emperò Tomàs, un dels Dotze,  anomenat Dídimo, no estava ab ells quan  
Jn 21,2  2 Estaven junts Simó Pere i Tomàs,  anomenat Dídimo, i Natanael, lo qual era  
Ac 1,19  de Jerusalem, de manera que fou  anomenat aquell camp, en sa llengua,  
Ac 1,23  senyalaren a dos: a Josep, que era  anomenat Barsabàs, i tenia per sobrenom lo 
Ac 3,11  tot lo poble, atordit, al pòrtic  anomenat de Salomó. 12 I veent això, Pere  
Ac 5,1 d’haver-los assotat. 1 I un home  anomenat Ananies, ab sa muller Sàfira,  
Ac 5,34  -se en lo Consell un fariseu,  anomenat Gamaliel, doctor de la Llei, home 
Ac 7,58  sos vestits als peus d’un jove  anomenat Saulo. 59 I apedregaven a Esteve, 
Ac 8,9 d’alegria. 9 Hi havia allí un baró  anomenat Simó, que havia estat mago abans  
Ac 9,10  I en Damasco hi havia un deixeble  anomenat Ananies, i el Senyor li digué en  
Ac 9,11 en casa de Judes a un home de Tarso  anomenat Saulo, perquè veus aquí està  
Ac 9,33  en Lidda. 33 I trobà allí un home  anomenat Eneas, que vuit anys havia feia  
Ac 9,43  en Jope, en casa d’un blanquer  anomenat Simó. 10,Tit Capítol X Pere  
Ac 10,1  I hi havia en Cesarea un cert home  anomenat Corneli, centurió d’una  
Ac 11,28  28 I alçant-se un d’ells,  anomenat Àgabo, donava a entendre per l’  
Ac 12,12  anà a casa de Maria, mare de Joan,  anomenat Marc, a on se trobaven molts  
Ac 13,1  i entre ells Bernabé i Simó,  anomenat Negre, i Luci de Cirene, i  
Ac 13,6  un cert mago, profeta fals i jueu  anomenat Barjesús, 7 lo qual estava ab lo  
Ac 13,9 al procònsol de la fe. 9 Mes Saulo,  anomenat també Pau, ple de l’Esperit  
Ac 16,1  aquí que allí hi havia un deixeble  anomenat Timoteu, fill d’una jueua fiel i 
Ac 18,2  anà a Corinto. 2 I trobant un jueu  anomenat Aquila, natural de Ponto, que  
Ac 18,24  24 I vingué a Èfeso un jueu  anomenat Apolo, natural d’Alexandria,  
Ac 19,14  d’un jueu príncep dels sacerdots  anomenat Esceva. 15 Emperò l’esperit  
Ac 19,24  del Senyor, 24 perquè un argenter,  anomenat Demetri, que feia capelletes de  
Ac 20,9  on estaven congregats. 9 I un jove  anomenat Eutic s’assentà en una finestra  
Ac 21,10 dies, arribà de la Judea un profeta  anomenat Àgabo, 11 lo qual, així com  
Ac 21,16  ab ells un deixeble antic de Xipre  anomenat Mnason, per a què ens hospedàs en 
Ac 24,1  ab alguns ancians i ab un orador  anomenat Tèrtuŀlo, i comparegueren davant  
Ac 27,1  ab altres presos a un centurió  anomenat Júlio, de la cohort Augusta, 2  
Ac 27,14 contra del barco un vent tempestuós  anomenat euroaquilon. 15 I arrebatat lo  
Ac 28,7  possessions lo príncep de l’isla,  anomenat Públio, lo qual nos hospedà tres  
Rm 1,1  1 Pau, servo de Jesucrist,  anomenat apòstol, escollit per l’evangeli 
1Co 15,9  lo qual no só digne de ser  anomenat apòstol, perquè he perseguit la  
He 9,3 del segon vel, lo tabernacle que és  anomenat lo Sant dels Sants, 4 lo qual  
He 11,24  quan fou crescut, refusà lo ser  anomenat fill de la filla de Faraó, 25  
Jm 2,23 i li fou imputat a justícia», i fou  anomenat amic de Déu. 24 ¿No veeu com per  
Ap 9,11  si per rei un àngel de l’abisme  anomenat en hebreu Abaddon, en grec  
Mt 5,9  los pacífics, perquè seran  anomenats fills de Déu. 10 »Benaventurats  
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Mt 23,8  8 »Emperò vosaltres no vullau ser  anomenats rabís, puix un sol és vostre  
Ac 11,Tit  en Antioquia. Los deixebles són  anomenats cristians. 1 I els apòstols i  
Ac 11,26  que los deixebles foren primer  anomenats cristians en Antioquia. 27 I en  
1Co 1,2  als santificats en Cristo Jesús,  anomenats sants, i a tots los que en  
Jn 13,13  fet ab vosaltres? 13 Vosaltres m’ anomenau “Mestre” i “Senyor”, i dieu bé,  
Jn 1,6  hagué un home enviat de Déu que s’ anomenava Joan. 7 Est vingué a servir de  
Jn 18,10  l’orella dreta. I aquest criat s’ anomenava Malcos. 11 I Jesús digué a Pere: 
Ac 28,1 ja en salvo, sabérem que l’isla s’ anomenava Melita. I els bàrbaros nos  
Ac 14,11  nosaltres en figura d’homes! 11 I  anomenaven a Bernabé, Júpiter, i a Pau,  
Lc 8,2  malignes i de dolències: Maria,  anomendada Magdalena, de la qual havia  
Ac 24,14 de vós: que, segons la via que ells  anomenen heretgia, servesc jo a mon Pare i 
Ac 10,15  –Lo que Déu ha purificat no ho  anomènies tu comú. 16 I això se repetí  
Ac 11,9  »–Lo que Déu ha purificat, no ho  anomènies tu comú. 10 »I així fou fet tres 
Mt 5,33 als antepassats: “No juraràs en va;  ans bé compliràs al Senyor tos juraments.” 
Mt 5,39  jo us dic: No resistiu al mal;  ans bé, si algú et ferís en la galta  
Mt 13,21  ab goig; 21 mes no té en si arrel,  ans bé és de poca duració, i en  
Mt 17,12  ja vingué, i no el conegueren;  ans bé feren d’ell lo que els plagué.  
Mt 27,24  veent Pilat que de res aprofitava,  ans bé creixia més l’alborot, prenent  
Mc 1,44 -li: –Mira, no ho digues a ningú;  ans bé vés, presenta’t al príncep dels  
Mc 3,26  està dividit i no podrà durar,  ans bé està cerca son fi. 27 Ningú pot  
Mc 5,26 tenia sens haver conseguit millora,  ans bé estava pitjor, 27 quan oigué parlar 
Mc 10,43  no serà així entre vosaltres;  ans bé, lo qui vulla ser major, serà  
Mc 11,23 ’t al mar”, i en son cor no dúbtia  ans bé crega que succeirà lo que diu, tot  
Lc 5,14 I li manà que no ho digués a ningú,  ans bé: –Vés-te’n –li digué– i presenta 
Lc 6,40  és lo deixeble superior al mestre,  ans bé serà perfet qualsevol que sia com  
Lc 10,20  els esperits vos estan subjectes;  ans bé alegrau’s de que los vostres noms  
Lc 11,4 no ens deixeu caure en la tentació;  ans deslliurau-nos de mal. 5 I els digué 
Lc 12,51  pau en la terra? Vos dic que no,  ans bé desunió. 52 Puix d’aquí en avant  
Lc 18,34  ells no comprengueren res d’això,  ans bé aquesta plàtica era impenetrable  
Lc 20,26  ses paraules davant del poble,  ans bé, meravellats de sa resposta,  
Lc 22,26  26 Que no sia així ab vosaltres;  ans bé, lo qui és major entre vosaltres,  
Lc 23,28  de Jerusalem, no ploreu sobre mi,  ans bé plorau sobre vosaltres mateixes i  
Jn 3,15  tothom que creu en ell no peresca,  ans bé tinga la vida eterna. 16 Puix Déu  
Jn 3,16  tothom que creu en ell no peresca,  ans bé tinga la vida eterna. 17 Puix Déu  
Jn 4,14  donaré, no tindrà mai més set, 14  ans bé l’aigua que jo li donaré, serà en  
Jn 7,12  és home de bé. Altres deien: –No,  ans bé sedueix al poble. 13 Emperò ningú  
Jn 7,24  24 No judiqueu per l’apariència,  ans bé judicau judici recte. 25 Llavors  
Ac 7,39  no volgueren obeir nostres pares,  ans bé lo refusaren, i ab sos cors se’n  
Ac 7,43 de quaranta anys en lo desert? 43 I  ans bé portàreu lo tabernacle de Moloc i  
Ac 18,9  de nit en una visió: –No témies,  ans bé parla i no guàrdies silenci, 10  
Ac 26,25  he perdut lo judici, òptimo Festo,  ans bé dic paraules de veritat i de  
Rm 1,21  com a Déu, ni donaren gràcies,  ans bé se desvanesqueren en sos pensaments 
Rm 3,31  la Llei per la fe? No, per cert,  ans bé establim la Llei. 4,Tit Capítol IV  
Rm 4,20  desconfiança en la promesa de Déu,  ans bé se fortificà en la fe, donant  
Rm 6,13 pecat com instruments d’iniquitat;  ans bé oferiu’s vosaltres a Déu com  
Rm 11,20  fe estàs dret. No t’envanesques,  ans bé tem. 21 Perquè si Déu no perdonà a  
Rm 12,2  2 I no us conformeu ab aquest món,  ans bé transformau’s per la renovació de  
Rm 12,11  peresosos en vostres obligacions;  ans bé siau fervorosos en esperit, servint 
Rm 12,19  no us vengeu vosaltres mateixos,  ans bé feu lloc a la ira; puix està  
Rm 12,21  21 No et déixies vèncer del mal,  ans bé procura vèncer lo mal ab lo bé.  
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Rm 14,13  ja més, doncs, los uns als altres,  ans bé pensau en no posar ensopec o  
Rm 15,3 Cristo no es complagué a si mateix,  ans bé, com està escrit: «Los vituperis  
1Co 1,10  hi haja divisions entre vosaltres;  ans bé estigau perfectament units en un  
1Co 7,37  no obligant-li la necessitat,  ans bé tenint domini sobre sa pròpia  
1Co 9,12  havem fet ús d’aquesta potestat,  ans bé ho sofrim tot per a no posar  
1Co 9,21  jo no estava sens la Llei de Déu,  ans bé estant en la llei de Jesucrist) per 
1Co 10,13  siau tentats sobre vostres forces;  ans bé ab la tentació vos donarà camí per  
1Co 14,34  puix no els és donat lo parlar,  ans bé estiguen sumisses, com també ho diu 
1Co 15,10 i sa gràcia no ha estat vana en mi,  ans bé he treballat més copiosament que  
1Co 16,7  7 Puix no us vull veure de pas,  ans bé espero detenir-me algun temps ab  
1Co 16,11 Per lo tant, no el despreciï ningú,  ans bé acompanyau-lo en pau per a què  
2Co 2,4  no per a què us contristàsseu,  ans bé per a què coneguésseu l’amor tan  
2Co 4,2  que havem alcançat, no desmaiam; 2  ans bé llançam fora de nosaltres les  
2Co 4,16  de Déu. 16 Per lo que no desmaiam;  ans bé, encara que en nosaltres l’home  
2Co 5,8 visió.) 8 Emperò tenim confiança, i  ans bé més ganes d’ausentar-nos del cos 
2Co 7,5  nostra carn no tingué repòs algun,  ans bé sofrírem moltes tribulacions,  
2Co 7,14  de vosaltres, no m’avergonyesc;  ans bé, com tot lo que us parlàrem fou en  
2Co 13,3  lo qual no és flac en vosaltres,  ans bé poderós en vosaltres! 4 Perquè si  
Ga 4,9  9 Mes ara, havent conegut a Déu o,  ans bé essent coneguts de Déu, ¿com és que 
Ga 4,14  vosaltres, ni la rebutjàreu;  ans bé me rebéreu com a un àngel de Déu,  
Ga 4,17  per vosaltres, mes no ab bon fi;  ans bé vos volen excloure perquè els  
Ga 5,13  per a servir d’ocasió a la carn,  ans bé serviu’s los uns als altres per la 
Ef 4,28  28 No ròbia més aquell que robava,  ans bé trebàllia, obrant ab ses mans lo  
Ef 4,32  i blasfèmia, ab tota malícia; 32  ans bé siau benignes los uns als altres,  
Ef 5,4  ni xanxes, que no convenen, sinó  ans bé accions de gràcies. 5 Perquè haveu  
Ef 5,11 obres infructuoses de les tenebres,  ans bé al contrari, condemnau-les; 12  
Ef 5,17 17 Per lo tant, no siau indiscrets,  ans bé compreneu qual és la voluntat de  
Ef 5,18  al vi, de lo que naix luxúria,  ans bé ompliu’s de l’Esperit Sant, 19  
Ef 5,29  ningú avorrí mai sa pròpia carn,  ans bé la sustenta i cuida, així com també 
Ef 6,4 provoqueu a vostres fills a la ira,  ans bé criau-los en instrucció i  
Fl 1,20 de que en ninguna cosa seré confós,  ans bé, ab entera confiança, com sempre  
Fl 4,6  6 No tingau afany per cosa alguna;  ans bé en totes les coses, ab pregàries i  
1Te 2,2 entrada en vosaltres no fou vana; 2  ans bé, havent primer patit i estat  
1Te 5,6  Per lo tant, no dormim com altres,  ans bé vetllem i viscam en temperància; 7  
1Te 5,15  ningú tórnia a altre mal per mal,  ans bé seguiu sempre lo que és bo entre  
2Te 2,12  los que no cregueren la veritat,  ans bé se complagueren en la iniquitat. 13 
2Te 3,15  Ab tot, no el mireu com a enemic,  ans bé corretgiu-lo com a germà. 16 I el 
1Tm 5,1  -lo. 1 No incrépies a l’ancià,  ans bé amonesta’l com a pare; als joves,  
1Tm 6,2  els menyspreïn, puix són germans;  ans bé servesquen-los millor perquè són  
1Tm 6,4  4 és un superbo que no sap res,  ans bé flaqueja sobre qüestions i disputes 
2Tm 1,8  ni de mi, que só presoner seu;  ans bé sies participant dels treballs de  
2Tm 1,17  avergonyí de les meves cadenes; 17  ans bé quan vingué a Roma me cercà ab gran 
2Tm 4,16  ma primera defensa ningú m’ajudà,  ans bé tots me desempararen. Prec a Déu  
Tt 1,15  i infiels no hi ha res pur,  ans bé estan contaminats sos enteniments i 
Tt 2,10  10 Que no els defràudien,  ans bé mòstrien-los lealtat en totes les 
Tt 3,2  de ningú, que no sien pledegistes,  ans bé modestos, mostrant tota mansuetud  
He 3,13  apartant-se de Déu viu; 13  ans bé, amonestau-vos tots los dies los  
He 10,25  com és costum d’alguns,  ans bé, alentant-nos, i tant més quant  
He 11,25  de la filla de Faraó, 25 preferint  ans bé ser afligit ab lo poble de Déu que  
He 12,13 de que lo qui és coix no es desviï,  ans bé sia curat. 14 Seguiu la pau ab tots 
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1Pe 3,9  mal, ni maledicció per maledicció,  ans bé al contrari, beneint; puix per això 
1Pe 3,15  de son terror ni us torbeu, 15  ans bé santificau al Senyor Déu en vostres 
1Pe 4,13  alguna cosa estranya; 13  ans bé alegrau-vos en quant sou  
1Pe 4,16  com a cristià, no s’avergonyesca,  ans bé dónia alabança a Déu en esta part.  
1Jn 2,21  com si ignoràsseu la veritat,  ans bé com la sabeu, i perquè ninguna  
Ap 3,5  son nom del llibre de la vida,  ans bé confessaré son nom davant de mon  
Ap 20,6  no té poder la segona mort;  ans bé seran sacerdots de Déu i de Cristo, 
Mt 6,13  nosaltres caigam en la tentació.  Ans deslliurau-nos de mal. Amén. 14  
Mt 6,17  dic que reberen son gallardó. 17  Ans bé, tu, quan dejúnies, ungeix-te lo  
Mt 6,20 lladres los desenterren i roben. 20  Ans bé atresorau per a vosaltres tresors  
Mt 10,6  en les ciutats dels samaritans. 6  Ans bé anau a les ovelles perdudes de la  
Mt 10,28  lo cos i no poden matar l’ànima.  Ans bé temeu al que pot llançar cos i  
Lc 5,38 lo vi i se faran malbé los bots. 38  Ans bé lo vi novell se deu posar en bots  
Lc 11,28 pits que has mamat. 28 I ell digué:  –Ans bé benaventurats los que ouen la  
Lc 14,10  acudir a ocupar l’últim siti. 10  Ans bé, quan sies convidat, vés i assenta  
Lc 17,8 li diu: “Vine, senta’t a taula”? 8  Ans bé li diu: “Prepara’m lo sopar,  
Rm 13,14  no en quimeres i enveges. 14  Ans bé vestiu’s de nostre Senyor  
1Co 10,20  als ídols és alguna cosa? 20  Ans bé dic que les coses que sacrifiquen  
1Co 12,22  als peus: «Jo no us necessito.» 22  Ans bé aquells membres del cos que semblen 
2Co 6,4  sia vituperat nostre ministeri. 4  Ans bé en totes les coses conduïm-nos  
Ga 2,7  alguna cosa, res me comunicaren. 7  Ans bé al contrari, veent que m’havia  
Ef 4,15  astúcia per introduir l’error. 15  Ans bé, parlant la veritat en caritat,  
2Pe 3,18  enganyats pels insensats. 18  Ans bé, creixeu en la gràcia i coneixement 
Lc 22,15  ab ell. 15 I els digué: –Ab gran  ànsia desitjava menjar ab vosaltres  
Lc 22,43  estant en agonia, pregava ab major  ànsia. 44 I li vingué un suor com de gotes 
Ac 17,11  puix reberen la paraula ab gran  ànsia, escodrinyant tots los dies les  
Ga 2,10 dels pobres, lo mateix que jo tenia  ànsia de fer. 11 I quan Cefas vingué a  
1Te 2,8  a vosaltres, desitjàvem ab  ànsia, no sols fer-vos participants de  
Jud 3  3 Caríssims, desitjant jo ab  ànsia escriure-us acerca vostra comú  
1Te 2,17  de vostra presència, no de cor,  ansiàrem més abundantment veure vostra  
Mt 13,17 vos dic que molts profetes i justos  ansiaren veure lo que veeu, i no ho  
Fl 2,26  en mes necessitats. 26 Perquè ell  ansiava estar entre tots vosaltres, i  
Ap 18,14  14 I les fruites que ta ànima  ansiava se retiraren de tu, i totes les  
2Co 7,11 contristar-vos segons Déu, quanta  ansietat no produeix en vosaltres. Sí, què 
Col 2,1 desitjo que sapiau quant gran és l’ ansietat que tinc per vosaltres, i per  
1Co 7,32  cuidados. Lo qui no té muller està  ansiós per les coses que són del Senyor,  
Lc 8,4  número crescut de gent, que venia  ansiosa ab ell des de les ciutats, los  
1Tm 5,24  d’alguns homes són notoris d’ antemà anant abans al judici, mes los d’  
1Tm 5,25  obres d’alguns són manifestes d’ antemà, i les que no ho són no poden estar 
Jud 4 dissimulo certs homes impios que d’ antemà estaven destinats per aquest  
Mt 5,21  »Haveu oït que es digué a vostres  antepassats: “No mataràs.” I lo qui màtia  
Mt 5,27  27 »Haveu oït que es digué als  antepassats: “No cometràs adulteri.” 28 »I 
Mt 5,33  »Encara més oíreu que fou dit als  antepassats: “No juraràs en va; ans bé  
2Tm 1,3  a Déu, a qui servesc des de mos  antepassats ab consciència pura, de que  
Rm 8,Tit  VIII Confirma l’Apòstol lo dit  anteriorment. Felicitat dels justos; sa  
Mt 6,8  Pare sap lo que us fa menester  antes de demanar-li. 9 »Així, doncs,  
Mt 8,29  vingut aquí a aturmentar-nos  antes de temps? 30 I no molt lluny d’ells 
Mt 14,22 pujar en la barca i a que passassen  antes que ell a l’altra banda de l’  
Mt 24,38  home. 38 Puix així com en los dies  antes del diluvi estaven menjant i bevent, 
Mc 6,45 què entrassen en la barca i anassen  antes que ell a Betsaida, a l’altre  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

297 
 

Lc 1,Tit  Càntic de Zacaries. Prodigis que  antes i després succeïren. 1 Ja que molts  
Lc 11,38  de si: «Per què no s’haurà rentat  antes de dinar?» 39 I el Senyor li digué:  
Lc 21,12  extraordinaris en lo cel. 12 »Mes  antes que succeesquen totes aquestes  
Lc 21,14 doncs, en vostres cors lo no pensar  antes com haveu de respondre, 15 puix jo  
Lc 22,15  menjar ab vosaltres aquesta pasqua  antes de ma passió! 16 Perquè vos dic que  
Lc 23,12 quedaren amics Herodes i Pilat, que  antes estaven enemistats. 13 I Pilat,  
Lc 24,22  nos pasmaren, perquè havent anat  antes de dia a son sepulcre 23 i no havent 
Jn 6,62  pujar al Fill de l’home a on  antes estava? 63 L’Esperit és lo qui  
Jn 7,51  nostra Llei condemna a ningú  antes d’oir-lo i de saber lo que fa? 52 
Jn 8,58 –En veritat, en veritat vos dic que  antes que Abraham fos, jo só. 59 Llavors  
Jn 9,8  8 Per lo que los veïns i els que  antes l’havien vist demanar caritat  
Jn 11,55 aquella comarca pujaren a Jerusalem  antes de la Pasqua, per a purificar-se.  
Jn 17,24  puix vós m’haveu amat des d’ antes de la creació del món. 25 Oh Pare  
Ac 5,36  a fer ab aquestos homes. 36 Perquè  antes d’aquestos dies s’alçà un cert  
Ac 25,4 guardat en Cesarea, i que ell quant  antes partiria per allí. 5 Per lo tant,  
Rm 16,20 I el Déu de la pau destròssia quant  antes a Satanàs baix de vostres peus. La  
1Co 2,7  encoberta, la que Déu predestinà  antes dels sigles per a glòria nostra. 8  
Fl 2,24  Senyor que jo mateix vindré quant  antes a vosaltres. 25 I he judicat  
2Tm 1,9 nos ha estat donada en Cristo Jesús  antes del principi dels sigles. 10 Emperò  
2Pe 2,18 impurs de la carn a aquells que poc  antes havien fugit dels que viuen en  
Mt 26,75  paraules que li havia dit Jesús:  «Antes que el gall càntia, me negaràs tres 
Ac 15,21  21 Perquè Moisès, des de temps  antic, té en cada ciutat qui el predíquia  
Ac 21,16  quals portaven ab ells un deixeble  antic de Xipre anomenat Mnason, per a què  
He 8,13  antiquat lo primer. I el que es fa  antic i vell, està cerca de ser anuŀlat.  
2Pe 1,21  particular. 21 Puix en lo temps  antic no fou donada la profecia per  
2Pe 3,5  de Déu los cels foren des de temps  antic, i que la terra subsistia fora de l’ 
1Jn 2,7  escric manament nou, sinó manament  antic, que l’haveu tingut des del  
1Jn 2,7  des del principi. Lo manament  antic és la paraula que vosaltres haveu  
He 8,Tit  qual és molt més exceŀlent que l’ Antic. 1 La suma, doncs, de tot lo que  
He 9,Tit  de Jesucrist sobre lo de l’ Antic Pacte (Testament). 1 En veritat que  
Mc 14,8  8 Ella ha fet lo que ha pogut: s’ anticipà a ungir mon cos per a la  
Rm 12,10  recíprocament ab amor fraternal,  anticipant-vos los uns als altres per a  
2Jn 7  en carn; aqueix tal és impostor i  anticrist. 8 Guardau-vos a vosaltres  
2Te 2,Tit a la vinguda de Cristo i a la de l’ Anticrist i els exhorta a permanèixer en  
1Jn 2,18 última hora, i com haveu oït que l’ Anticrist vindrà, així molts ara s’han  
1Jn 2,22  és lo Cristo? Aqueix tal és l’ Anticrist, que nega al Pare i al Fill. 23  
1Jn 4,3  I aquest tal és l’esperit de l’ Anticrist, de qui haveu oït que ve, i que  
Ap 12,Tit XII De la guerra del diable i de l’ Anticrist contra la Iglésia, simbolisada  
1Jn 2,Tit  i heretges, als quals apellida  anticrists. 1 Fillets meus, vos escric açò 
1Jn 2,18  vindrà, així molts ara s’han fet  anticrists, per lo qual coneixem que és l’ 
Lc 9,8  aparegut; i altres, que un dels  antics profetes havia ressuscitat. 9 I  
Lc 9,19  que ha ressuscitat algun dels  antics profetes. 20 –I vosaltres –los  
He 11,Tit  la fe per una inducció dels pares  antics, que foren més senyalats en ella. 1 
He 11,2  per ella alcançaren testimoni los  antics. 3 Per la fe comprenem que foren  
1Pe 4,Tit  IV Exhorta a fugir dels vicis  antics i a la pràctica de les virtuts per  
2Pe 1,9  que ha estat purificat de sos  antics pecats. 10 Per lo tant, germans,  
Rm 7,Tit de gràcia comparat ab lo de la Llei  antigua. Combat entre la llei de la carn i 
Ga 4,Tit  nat d’Agar, figura de la llei  antigua. Isaac, nat de Sara, figura de la  
Ef 4,22  vell, segons lo qual fou vostra  antigua conversació, que és corrompuda  
Ap 12,9  fora aquell gran dragó, aquella  antigua serpent, anomenada diable i  
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Ap 20,2  2 I prengué al dragó, la serpent  antigua, que és lo diable i Satanàs, i el  
1Pe 3,5  5 Puix d’aquest modo s’adornaven  antiguament les santes dones que esperaven 
Ac 6,5  Parmenas, i a Nicolau, prosèlit d’ Antioquia. 6 Presentaren a estos davant  
Ac 11,Tit  Bernabé i Saulo prediquen en  Antioquia. Los deixebles són anomenats  
Ac 11,19  fins a Fenícia, i Xipre, i  Antioquia, no predicant la paraula a ningú 
Ac 11,20 de Cirene, los quals a l’entrar en  Antioquia parlaven també als grecs i  
Ac 11,22  estava en Jerusalem, i enviaren a  Antioquia a Bernabé, 23 lo qual quan  
Ac 11,25  i quan l’hagué trobat lo conduí a  Antioquia. 26 I estigueren tot un any en  
Ac 11,26 foren primer anomenats cristians en  Antioquia. 27 I en aquestos dies baixaren  
Ac 11,27  dies baixaren de Jerusalem a  Antioquia uns profetes. 28 I alçant-se  
Ac 13,Tit  Sèrgio Paulo. Sant Pau predica en  Antioquia de Pisídia: converteix a molts  
Ac 13,1  doncs, en la iglésia que estava en  Antioquia, vàrios profetes i doctors, i  
Ac 13,14  de llarg en Perges, vingueren a  Antioquia de Pisídia, i havent entrat en  
Ac 14,Tit de Licaònia. Van a Derbe i tornen a  Antioquia de Síria. 1 I succeí en Iconi  
Ac 14,18  sobrevingueren alguns jueus d’ Antioquia i d’Iconi que persuadiren al  
Ac 14,20  tornaren a Listra, i a Iconi, i a  Antioquia, 21 confirmant los cors dels  
Ac 14,25  25 I des d’allí navegaren a  Antioquia, d’a on havien estat recomanats 
Ac 15,22  d’entre ells i enviar-los a  Antioquia ab Pau i Bernabé: a Judes per  
Ac 15,23  que són dels gentils i estan en  Antioquia, i en Síria, i en Cilícia,  
Ac 15,30  d’aquesta manera, anaren a  Antioquia; i havent congregats los fiels,  
Ac 15,35  35 I Pau i Bernabé s’estaven en  Antioquia, ensenyant i predicant la  
Ac 18,22 a la iglésia, i des d’allí passà a  Antioquia. 23 I havent estat algun temps  
Ga 2,Tit  Resistència que féu a Cefas en  Antioquia sobre les ceremònies de la Llei. 
Ga 2,11  de fer. 11 I quan Cefas vingué a  Antioquia, li fiu resistència en sa cara,  
2Tm 3,11  que vingueren sobre mi en  Antioquia, Iconi i en Listres; quals  
Ap 2,13  ma fe fins en aquells dies en què  Antipas fou mon fiel màrtir, i fou mort  
Ac 23,31  a Pau i el portaren de nit a  Antipatride. 32 I al dia següent,  
He 8,13  Puix apellidant-lo nou, donà per  antiquat lo primer. I el que es fa antic i 
Jn 5,35  de que siau salvos. 35 Ell era una  antorxa que cremava i iŀluminava. I  
2Pe 1,19  qual feu bé d’atendre, com a una  antorxa que resplendeix en lloc obscur,  
Ap 18,23  ninguna mola de molí; 23 i llum d’ antorxa mai més resplendirà en tu, i veu  
Ap 22,5  més nit, i no farà fretura llum d’ antorxa, ni llum de sol, perquè lo Senyor  
Ga 3,15  ab tal que sia confirmat, ningú l’ anuŀla, ni l’adiciona. 16 I les promeses  
Rm 4,14 hereus, la fe és vana, i la promesa  anuŀlada. 15 Perquè la Llei obra ira; puix 
Ga 3,17 cents i trenta anys després, no pot  anuŀlar-lo per a fer vana la promesa. 18 
1Co 1,19  la sabiduria dels savis i  anuŀlaré la prudència dels prudents.» 20 A 
2Co 3,11  exceŀlent. 11 Perquè si lo que és  anuŀlat és per a glòria, molt més gloriós  
He 8,13  fa antic i vell, està cerca de ser  anuŀlat. 9,Tit Capítol IX Descripció de  
1Jn 1,5  goig sia complert. 5 Aquest és l’ anunci que havem oït d’ell i que us  
Lc 1,Tit  1,Tit Capítol I L’àngel Gabriel  anuncia lo naixement de sant Joan lo  
Lc 9,60  a sos morts; emperò tu, vés i  anuncia lo Regne de Déu. 61 I un altre li  
Lc 19,Tit  Plora sobre aquesta ciutat i  anuncia sa ruïna i desolació. Trau del  
Jn 13,Tit  de Judes. Recomana la caritat i  anuncia la negació de Pere. 1 Abans de la  
Ac 13,38  germans, que per aquest se us  anuncia la remissió dels pecats i de tot  
Ga 3,8  justificar als gentils per la fe,  anuncia primer a Abraham, dient: «En tu  
Ap 10,Tit ab un llibre en la mà. Aquest àngel  anuncia lo compliment de tot lo misteri  
Mt 24,Tit la ruïna de Jerusalem i del temple.  Anuncia a sos deixebles lo que succeiria  
Jn 2,Tit  temple als que traficaven en ell.  Anuncia sa resurrecció. Obra vàrios  
Jn 6,Tit sobre el mar. Parla del pa del cel.  Anuncia la traïció de Judes. 1 Després d’ 
1Jn 1,Tit  apòstol sant Joan 1,Tit Capítol I  Anuncia sant Joan la doctrina que oigué  
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Ac 8,35 principi per aquesta Escriptura, li  anuncià Jesús. 36 I mentres anaven de  
He 4,2  exclòs d’ella. 2 Perquè se’ns  anuncià a nosaltres, així com a ells, l’  
Mt 10,Tit  instrueix i els dóna potestat. Los  anúncia persecució i els promet  
Mc 4,11  mes als que estan fora, tot se’ls  anúncia ab paràboles. 12 «Perquè mirant  
Ap 14,Tit  és predicat en tota la terra. S’ anúncia lo judici final. Ve Jesucrist i es 
Mt 4,Tit  d’Andreu, de Jaume i de Joan.  Anúncia l’evangeli als galileus i cura  
Ac 13,46  vosaltres convenia que fos primer  anunciada la paraula de Déu; mes, ja que  
He 2,3  La qual, havent començat a ser  anunciada per lo Senyor, ha estat després  
He 4,2  mes no els aprofità la paraula  anunciada per no anar acompanyada de la fe 
1Pe 1,12  les coses que ara vos són  anunciades per aquells que us han predicat 
Ac 13,32 d’ell al poble. 32 I nosaltres vos  anunciam aquella promesa que fou feta a  
1Co 2,13 ha donat graciosament. 13 Les quals  anunciam també, no ab paraules doctes d’  
Col 1,28  de la glòria. 28 A qui nosaltres  anunciam, amonestant a tothom i ensenyant  
1Jn 1,2  d’ella testimoni, i nosaltres vos  anunciam la vida eterna que era en lo Pare 
1Jn 1,3 Lo que vegérem i oiguérem, això vos  anunciam, per a què tingau també vosaltres 
1Jn 1,5  que havem oït d’ell i que us  anunciam a vosaltres: Que Déu és llum i no 
Lc 8,1 per les ciutats i llocs predicant i  anunciant lo Regne de Déu. I estaven ab  
Lc 20,1  en lo temple instruint al poble i  anunciant-li l’evangeli, se juntaren  
Jn 20,18  18 Vingué Maria Magdalena, doncs,  anunciant als deixebles: «He vist al  
Ac 8,4  transitaven d’una part a l’altra  anunciant la paraula de Déu. 5 I Felip,  
Ac 10,36  envià paraula als fills d’Israel,  anunciant-los pau per Jesucrist (aquest  
2Co 10,16  vosaltres segons nostra regla, 16  anunciant l’evangeli en los llocs que  
1Pe 1,11  de Cristo que estava en ells,  anunciant los sofriments que havien de ser 
Mc 10,Tit  coses per a seguir-lo. Torna a  anunciar a sos deixebles que havia de  
Lc 4,19  a curar als contrits de cor, 19 a  anunciar la redempció als catius, a donar  
Ac 20,27  de tots. 27 Perquè no he fugit d’ anunciar-vos tot lo consell de Déu. 28  
Rm 1,15  quant a mi, estic prompte també a  anunciar l’evangeli a vosaltres que estau 
1Co 2,1  de paraules ni de sabiduria a  anunciar-vos lo testimoni de Cristo; 2  
Col 1,Tit  Pau és ministre de l’evangeli per  anunciar lo misteri de la vocació dels  
Col 4,3  òbria la porta de la paraula per a  anunciar lo misteri de Cristo, per amor  
He 3,5  d’aquelles coses que s’havien d’ anunciar. 6 Mes Cristo, com Fill en sa  
Mt 12,18  Posaré mon esperit sobre ell i  anunciarà justícia als gentils. 19 No  
Jn 16,13  totes les coses que haurà oït i us  anunciarà les que han de venir. 14 Ell me  
Jn 16,14  perquè prendrà del meu i vos ho  anunciarà. 15 Tot lo que té lo Pare és  
Jn 16,15  he dit que rebrà del meu i vos ho  anunciarà. 16 »Dintre de poc ja no em  
He 2,12  apellidar-los germans dient: 12  «Anunciaré ton nom a mos germans, enmig de 
Ac 3,24 Samuel i quants han parlat després,  anunciaren aquestos dies. 25 Vosaltres sou 
Ac 16,32 seràs salvat, tu i ta casa. 32 I li  anunciaren la paraula del Senyor, així com 
1Co 11,26  aquest pa i beureu aquest calze,  anunciareu la mort del Senyor fins que  
Ac 26,23  ressuscitaria d’entre els morts i  anunciaria la llum al poble i als gentils. 
Ga 1,8  mateixos, o un àngel del cel, vos  anunciàs un altre evangeli diferent del  
Mt 11,5  ouen, los morts ressusciten, i és  anunciat l’evangeli als pobres. 6 I  
Lc 2,Tit Capítol II Jesús naix en Betlem. És  anunciat per los àngels als pastors i és  
Lc 7,22  ouen, los morts ressusciten, és  anunciat l’evangeli als pobres. 23 I  
Lc 12,3  a l’oïdo en les estàncies, serà  anunciat sobre los terrats. 4 »A  
Lc 16,16  fins a Joan. Des de llavors és  anunciat lo Regne de Déu, i tots hi entren 
Jn 16,4 vos recordeu de que jo us les havia  anunciat. 5 »I no us les diguí al  
Ac 3,18  Déu ha complert així lo que tenia  anunciat abans per boca de tots los  
Ac 8,25  després d’haver donat testimoni i  anunciat la paraula del Senyor, se’n  
Ac 14,24 Pamfília. 24 I després que hagueren  anunciat la paraula del Senyor en Perges,  
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Rm 9,17  en tu mon poder, i per a què sia  anunciat mon nom per tota la terra.» 18  
Rm 15,20 l’evangeli de Cristo. 20 I així he  anunciat aquest evangeli, no a on s’havia 
Rm 15,21  21 «Aquells a qui no ha estat ell  anunciat lo veuran, i l’entendran los que 
2Co 1,18  que en aquella paraula que us he  anunciat no hi ha sí i no. 19 Perquè lo  
Lc 3,18  en un foc inextinguible. 18 I així  anunciava moltes altres coses al poble en  
Ac 17,18  predicador de déus nous. Puix los  anunciava Jesús i la resurrecció. 19 I l’ 
Ac 7,52 vostres pares? Ells mataren als que  anunciaven la vinguda del Just, del qual  
Ac 11,20  parlaven també als grecs i  anunciaven al Senyor Jesús. 21 I la mà del 
Ac 16,17  de Déu altíssim, los quals vos  anuncien lo camí de la salvació. 18 I hi  
1Co 9,14  també ordenà lo Senyor que els que  anuncien l’evangeli visquen de l’  
Rm 10,15  l’evangeli de pau, d’aquells que  anúncien coses bones!» 16 Emperò no tots  
Lc 2,10  –No temau, perquè veus aquí jo us  anuncio noves que seran d’un gran goig  
Ac 17,3 «aquest és Jesucrist, lo qual jo us  anuncio.» 4 I alguns d’ells cregueren i  
Ac 17,23  -lo, aqueix és lo qui jo us  anuncio. 24 Lo Déu que féu lo món i totes  
Lc 3,1  Genealogia de Jesús. 1 I en l’ any quinze de l’imperi de Tiberi Cèsar,  
Lc 4,19  que estan oprimits, a publicar l’ any de misericòrdia del Senyor i lo dia  
Lc 13,8  deixau-la també per aquest  any, i cavaré al seu rodador, i li posaré  
Jn 11,49 que era lo sumo pontífice d’aquell  any, los digué: –Vosaltres no hi enteneu  
Jn 11,51  si mateix, sinó que, essent aquell  any pontífice, profetisà que Jesús havia  
Jn 18,13 de Caifàs, que era pontífice aquell  any. 14 I Caifàs era lo qui havia donat  
Ac 11,26 a Antioquia. 26 I estigueren tot un  any en aquesta iglésia, i instruïren una  
Ac 18,11  ciutat. 11 I permanesqué allí un  any i sis mesos, ensenyant-los la  
2Co 8,10  que formàreu lo designi des de l’ any passat. 11 Doncs ara compliu-ho, per 
2Co 9,2 perquè Acaia està prompta des de l’ any passat, i vostre zel ha incitat a  
He 9,7  lo pontífice una vegada a l’ any, no sens sang, que ell oferia per a si 
He 9,25 mateix, com lo pontífice entra cada  any en lo santuari ab sang d’altre. 26 D’ 
He 10,1  que ells oferien sens cessar cada  any, fer perfets als que s’acerquen. 2 D’ 
He 10,3  se fa memòria dels pecats cada  any. 4 Perquè és impossible que ab sang de 
Ap 9,15  per l’hora, i dia, i mes, i  any, per a matar la tercera part dels  
Mt 13,52 coses? Ells digueren: –Sí. 52 I ell  anyadí: –Per això, qualsevol escriba  
Lc 3,20  mals que Herodes havia fet, 20 hi  anyadí, a tots los demés, lo de fer tancar 
Jn 11,11  11 Digué estes coses i després los  anyadí: –Nostre amic Làssaro dorm, emperò  
Jn 21,19  a Déu. I després d’això li  anyadí: –Segueix-me. 20 Havent-se Pere 
Ac 2,47 gràcia en tota la gent. I el Senyor  anyadia a la Iglésia cada dia aquells que  
Mt 6,33  i totes aqueixes coses vos seran  anyadides. 34 I així, no aneu afanats per  
Mt 6,27  per més que discórria, pot  anyadir a sa estatura un sol colze? 28 I  
Ac 2,41 sa paraula foren batejats, i se’ls  anyadiren aquell dia cerca de tres mil  
Ac 24,9  de què l’acusam. 9 I els jueus  anyadiren dient que aquestes coses eren  
Ap 22,18  d’aquest llibre que, si algú  anyadís a elles alguna cosa, Déu posarà  
2Pe 1,5  vosaltres, aplicant tot cuidado,  anyadiu a vostra fe virtut, i a la virtut, 
Mt 26,Tit  bàlsam sobre d’ell. Cena de l’ anyell pasqual en Jerusalem, en la qual  
Jn 1,29  venia a ell i digué: –Veus aquí l’ anyell de Déu, veus aquí aquell que trau  
Jn 1,36  que passava, digué: –Veus aquí l’ anyell de Déu. 37 I los dos deixebles l’  
Ac 8,32  com ovella a l’escorxador; i com  anyell mut davant del tonedor, no obrí sa  
1Pe 1,19  preciosa sang de Cristo, com d’un  anyell immaculat i sens taca, 20  
Ap 5,6  animals i enmig dels ancians, un  anyell dret, així com havia estat mort,  
Ap 5,Tit  tancat ab set sellos, l’obrí l’ Anyell de Déu, que poc abans havia estat  
Ap 5,8  ancians se postraren davant de l’ Anyell, tenint cada u arpes i copes d’or  
Ap 5,12 que deien en alta veu: –Digne és l’ Anyell que fou mort de rebre virtut, i  
Ap 5,13 que està sentat en lo trono, i a l’ Anyell, benedicció, i honra, i glòria, i  
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Ap 6,Tit l’Apòstol conforme anava obrint l’ Anyell los sis primers sellos. 1 I vegí  
Ap 6,1 sis primers sellos. 1 I vegí que l’ Anyell obrí un dels set sellos, i oiguí  
Ap 6,16  sobre el trono i de la ira de l’ Anyell. 17 Perquè lo gran dia de sa ira és 
Ap 7,9  davant del trono i davant de l’ Anyell, coberts de vestidures blanques i  
Ap 7,10  està sentat sobre el trono, i a l’ Anyell. 11 I tots los àngels estaven drets 
Ap 7,14 i les blanquejaren ab la sang de l’ Anyell. 15 Per això estan davant del trono 
Ap 7,17  ells, ni calor algun, 17 perquè l’ Anyell, que està enmig del trono, los  
Ap 12,11  ells lo venceren per la sang de l’ Anyell, i ab la paraula de son testimoni, 
Ap 13,8  en lo llibre de la vida de l’ Anyell, que fou mort des del principi del  
Ap 13,11  dos banyes semblants a les de l’ Anyell, emperò parlava com un dragó, 12 i  
Ap 14,Tit  14,Tit Capítol XIV S’apareix l’ Anyell de Déu sobre la muntanya de Sion.  
Ap 14,1  hisenda. 1 I mirí, i veus aquí l’ Anyell que estava en peus sobre la  
Ap 14,4 són verges. Aquestos segueixen a l’ Anyell a on vulla que vaja. Aquestos foren 
Ap 14,4  les primícies per a Déu i per a l’ Anyell. 5 I en la boca d’ells no fou  
Ap 14,10  dels sants àngels i davant de l’ Anyell. 11 I el fum dels turments d’ells  
Ap 15,Tit Capítol XV Càntic de Moisès i de l’ Anyell, que canten los que venceren la  
Ap 15,3  servo de Déu, i el càntic de l’ Anyell dient: –Grans i meravelloses són  
Ap 17,14  14 Aquestos batallaran contra l’ Anyell, i l’Anyell los vencerà, perquè  
Ap 17,14  batallaran contra l’Anyell, i l’ Anyell los vencerà, perquè ell és lo  
Ap 19,Tit  Regne de Déu i per les bodes de l’ Anyell. Lo Verb de Déu triümfa de sos  
Ap 19,7  perquè han arribat les bodes de l’ Anyell i sa esposa està aparellada. 8 I a  
Ap 19,9  a la cena de les bodes de l’ Anyell!” I em diu: –Aquestes paraules de  
Ap 21,Tit  de Jerusalem, mística esposa de l’ Anyell de Déu. 1 I vegí un cel nou i una  
Ap 21,9  i et mostraré l’esposa que té l’ Anyell per espòs. 10 I em portà en esperit 
Ap 21,14  los noms dels dotze apòstols de l’ Anyell. 15 I el que parlava ab mi tenia  
Ap 21,22  lo Senyor, Déu totpoderós, i l’ Anyell són lo temple d’ella. 23 I la  
Ap 21,23 la claredat de Déu la iŀlumina i l’ Anyell és la llum d’ella. 24 I les  
Ap 21,27  escrits en lo llibre de vida de l’ Anyell. 22,Tit Capítol XXII Conclou la  
Ap 22,1  proceint del trono de Déu i de l’ Anyell. 2 enmig de la plaça d’ella i a l’ 
Ap 22,3  sinó que els tronos de Déu i de l’ Anyell estaran en ella, i sos servos lo  
Ap 22,14  ses vestidures en la sang de l’ Anyell, per a què tinguen part en l’arbre 
Lc 10,3  3 Anau, veus aquí jo us envio com  anyells enmig de llops. 4 No us emporteu  
Jn 21,15 us amo. Jesús li diu: –Apastura mos  anyells. 16 Segona vegada li diu: –Simó,  
Jn 21,16  que us amo. Li diu: –Apastura mos  anyells. 17 Li diu tercera vegada: –Simó,  
Mt 2,16 Betlem i en tota sa comarca, de dos  anys i en avall, conforme al temps que  
Mt 9,20 que patia d’un fluix de sang dotze  anys havia, i se li acercà per detràs i li 
Mc 5,25  que patia un fluix de sang dotze  anys havia 26 i que havia sofert molt en  
Mc 5,42  i se posà a caminar. I tenia dotze  anys. I quedaren atordits ab gran temor.  
Lc 2,Tit  Simeon. Jesús, a l’edat de dotze  anys, disputa en lo temple ab los doctors  
Lc 2,36  molt avançada i havia viscut set  anys ab son marit des de sa virginitat. 37 
Lc 2,37  viuda, i com de vuitanta-quatre  anys, la qual no s’apartava del temple  
Lc 2,41 ell. 41 I sos pares anaven tots los  anys a Jerusalem, en lo dia solemne de la  
Lc 2,42  42 I essent ja d’edat de dotze  anys, pujant a Jerusalem segons lo costum  
Lc 3,23 Jesús començava a ser com de trenta  anys d’edat, fill, segons se reputava, de 
Lc 4,25  Elies, quan lo cel fou tancat tres  anys i sis mesos, de modo que hi hagué  
Lc 8,42 sa única filla, de l’edat de dotze  anys, que s’estava morint. I succeí que  
Lc 8,43 que patia d’un fluix de sang dotze  anys feia i que havia gastat tot quant  
Lc 12,19  béns tens de reserva per a molts  anys; reposa, menja, beu i dóna’t bona  
Lc 13,7  digué al vinyader: »–Mira, fa tres  anys que vinc a cercar fruit en aquesta  
Lc 13,11  que estava mala feia divuit  anys i tan encorbada que no podia mirar en 
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Lc 13,16 ha tingut lligada, com veeu, divuit  anys, no convenia deslligar-la d’aquest 
Lc 15,29  pare dient-li: »–Veus aquí tants  anys ha que jo us servesc sens haver-us  
Jn 2,20  replicaren: –En quaranta-sis  anys s’edificà aquest temple, ¿i el  
Jn 5,5 allí un home que feia trenta-vuit  anys que estava malalt. 6 I veent-lo  
Jn 8,57  –¿Tu no tens encara cinquanta  anys i has vist a Abraham? 58 Jesús los  
Ac 4,22  de la cura tenia més de quaranta  anys. 23 I posats aquells en llibertat,  
Ac 7,6  mal per espai de quatre-cents  anys. 7 “Mes jo judicaré al poble a qui  
Ac 7,23  23 I arribat a l’edat de quaranta  anys, se li posà al cor lo visitar a sos  
Ac 7,30  dos fills. 30 »I passats quaranta  anys, se li aparegué en lo desert de la  
Ac 7,36  en lo desert per espai de quaranta  anys. 37 Aquest és lo Moisès que digué als 
Ac 7,42  i sacrificis per espai de quaranta  anys en lo desert? 43 I ans bé portàreu lo 
Ac 9,33  un home anomenat Eneas, que vuit  anys havia feia llit, perquè estava  
Ac 13,18 ella. 18 I per l’espai de quaranta  anys suportà sos costums en lo desert. 19  
Ac 13,20 espai de quatre-cents i cinquanta  anys, fins al profeta Samuel. 21 I després 
Ac 13,21  Benjamí, per l’espai de quaranta  anys. 22 I remogut aquest, los alçà per  
Ac 19,10  10 I això durà per espai de dos  anys, de manera que tots los que habitaven 
Ac 20,31 teniu present que per espai de tres  anys no he cessat nit i dia d’amonestar  
Ac 24,10  respongué: –Sabent jo que fa molts  anys que ets jutge d’aquesta nació,  
Ac 24,17 i dels homes. 17 I després de molts  anys he vingut a portar almoines als de la 
Ac 24,27  ab ell. 27 Emperò al cap de dos  anys, Pòrcio Festo succeí a Fèlix, lo  
Ac 28,30  disputa. 30 I Pau permanesqué dos  anys enters en la casa que tenia llogada,  
Rm 4,19  ja casi mort (essent de cerca cent  anys), ni que la virtut de concebir estava 
Rm 15,23 aquestes terres, i havent per molts  anys desitjat venir a vosaltres, 24 quan  
2Co 12,2 Conec un home en Cristo que catorze  anys ha fou arrebatat –si en lo cos o fora 
Ga 1,18  18 Des d’allí, al cap de tres  anys vinguí a Jerusalem a veure a Pere, i  
Ga 2,1  per la fe en Jesucrist. 1 Catorze  anys després pugí altra vegada a Jerusalem 
Ga 3,17  donada quatre-cents i trenta  anys després, no pot anuŀlar-lo per a  
Ga 4,10  i els mesos, i els temps, i els  anys. 11 Temo de vosaltres no sia que jo  
1Tm 5,9  ninguna viuda de menos de xixanta  anys, ni que haja tingut més d’un marit,  
He 1,12  emperò tu ets lo mateix i tos  anys no minvaran.» 13 Puix a quin dels  
He 3,10  mes obres 10 per espai de quaranta  anys. Per lo qual jo m’indigní contra  
He 3,17 contra qui estigué irritat quaranta  anys? ¿No fou contra aquells que pecaren,  
Jm 5,17 sobre la terra, i per espai de tres  anys i sis mesos no plogué. 18 I pregà  
2Pe 3,8  dia respecte del Senyor és com mil  anys, i mil anys, com un dia. 9 No  
2Pe 3,8  del Senyor és com mil anys, i mil  anys, com un dia. 9 No retarda, doncs, lo  
Ap 20,Tit  a Satanàs en l’abisme per mil  anys, durant los quals les ànimes dels  
Ap 20,2  i Satanàs, i el lligà per mil  anys, 3 i el ficà en l’abisme, i el  
Ap 20,3 fins que s’hagen complerts los mil  anys; i després d’això convé que sia  
Ap 20,4 regnaren ab Cristo per espai de mil  anys. 5 Emperò los altres morts no  
Ap 20,5  fins que hagueren passat los mil  anys. Aquesta és la primera resurrecció. 6 
Ap 20,6 i de Cristo, i regnaran ab ells mil  anys. 7 I quan sien acabats los mil anys  
Ap 20,7 anys. 7 I quan sien acabats los mil  anys serà deslligat Satanàs de sa presó. 8 
He 12,11  emperò després donarà fruit molt  apacible de justícia als que per ella han  
Ac 19,35  35 Llavors lo secretari, havent  apaciguat la gent, digué: –Barons d’  
Mc 9,43  d’aquells no mor i lo foc mai s’ apaga. 44 »I si ton peu t’escandalisa,  
Mc 9,45  d’aquells no mor i lo foc mai s’ apaga. 46 »I si ton ull t’escandalisa,  
Mc 9,47  lo cuc d’aquells i lo foc mai s’ apaga. 48 Perquè tots seran salats ab foc, 
Ef 6,16  escut de la fe, a fi de que pugau  apagar totes les fletxes enceses del  
Mt 12,20 20 No trencarà la canya cascada, ni  apagarà la metxa que fuma, fins que pòrtia 
He 11,34  taparen les boques dels lleons, 34  apagaren la violència del foc, escaparen  
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Mt 25,8  vostre, puix nostres llanternes s’ apaguen. 9 »Mes les prudents respongueren  
1Te 5,19  Jesús respecte de vosaltres. 19 No  apagueu l’Esperit. 20 No desprecieu les  
Mt 17,24  li parlà primer, dient: –Què t’ apar, Simó? Los reis de la terra, de qui  
Mt 18,12  lo que estava perdut. 12 Què us  apar?: si un home tingués cent ovelles i  
Mt 22,42  los preguntà 42 dient: –Què us  apar de Cristo? De qui és fill? Li  
Mt 26,66  d’oir la blasfèmia. 66 Què us n’ apar? I ells, responent, digueren: –És reo 
Mc 14,64  Haveu oït la blasfèmia! Què us n’ apar? I el condemnaren tots ells a que era 
1Co 1,25  i sabiduria de Déu. 25 Puix lo que  apar fàtuo en Déu, és més savi que els  
1Co 1,25 és més savi que els homes; i lo que  apar flac en Déu, és més fort que els  
He 12,11  11 I ninguna correcció al present  apar ser de goig, sinó de tristesa; emperò 
1Co 2,Tit havia estat ab pompa de paraules ni  aparato de ciència humana, sinó ab la  
Col 3,4 Quan Cristo, que és vostra vida, s’ aparega, llavors també vosaltres  
He 4,1  d’entrar en son descans, no  aparega quedar exclòs d’ella. 2 Perquè se 
1Pe 5,4 -vos exemples del ramat. 4 I quan  aparega lo príncep dels pastors, rebreu  
1Jn 2,28 permaneixeu en això, per a què quan  aparega, tingam confiança i no siam  
Mt 1,20 veus aquí l’àngel del Senyor se li  aparegué en somnis dient: –Josep, fill de  
Mt 2,7  del temps en què se’ls  aparegué l’estrella. 8 I enviant-los a  
Mt 2,13  veus aquí un àngel del Senyor s’ aparegué en somnis a Josep i li digué:  
Mt 2,19  veus aquí l’àngel del Senyor s’ aparegué en somnis a Josep en Egipte, 20  
Mt 13,26  crescut i presentat fruit, llavors  aparegué també la sisanya. 27 I venint los 
Mc 9,3 -los tornar tan blancs. 3 I se’ls  aparegué Elies ab Moisès, i estaven  
Mc 16,9  lo primer dia de la semana, s’ aparegué primerament a Maria Magdalena, de 
Mc 16,14  sentats a taula los Onze, se’ls  aparegué i els reprengué sa incredulitat i 
Lc 1,11  a l’hora de l’encens. 11 I se li  aparegué un àngel del Senyor, estant en  
Lc 2,9 durant la nit. 9 I veus aquí que s’ aparegué cerca d’ells un àngel del Senyor 
Lc 9,29  oració, la figura de son rostro  aparegué diferent, i sos vestits se  
Lc 22,43  sinó la vostra. 43 I llavors se li  aparegué un àngel del cel que el  
Jn 21,1  son martiri. 1 Després, Jesús s’ aparegué altra vegada als deixebles en lo  
Jn 21,14  ja la tercera vegada que Jesús s’ aparegué a sos deixebles després d’haver  
Ac 7,2  pares, oïu: Lo Déu de la glòria s’ aparegué a nostre pare Abraham quan era en 
Ac 7,30  30 »I passats quaranta anys, se li  aparegué en lo desert de la muntanya de  
Ac 7,35  per mà de l’àngel que se li  aparegué en l’esbarzer. 36 Aquest los  
Ac 9,17  Saulo, lo Senyor Jesús que se t’ aparegué en lo camí per a on venies, m’ha 
Ac 15,25  donat semblant encàrrec: 25 Nos  aparegué bé, estant congregats d’un  
Ac 16,9  a Tròada. 9 I una visió de nit s’ aparegué a Pau: i estant de peus un home  
Ac 23,11  11 I a la nit següent se li  aparegué lo Senyor i digué: –Té  
1Co 15,5  segons les Escriptures. 5 I que s’ aparegué a Cefas i després als Onze. 6 I  
1Co 15,7  alguns han ja finat. 7 Després s’ aparegué a Jaume també, i després a tots  
1Co 15,8  los apòstols. 8 I finalment se m’ aparegué a mi també, com a un fill  
1Te 3,1  lo qual, no podent sofrir més, nos  aparegué bé quedar-nos sols en Atenes. 2 
Tt 3,4  uns als altres. 4 Emperò quan s’ aparegué la bondat del salvador nostre Déu 
He 9,26  de la fundació del món; emperò ara  aparegué una sola vegada en lo fi del món  
1Jn 3,5  de la Llei. 5 I sabeu que ell  aparegué per a traure nostres pecats; i no 
1Jn 3,8  des del principi pecà. Per això  aparegué lo Fill de Déu, per a destruir  
Ap 6,5 animal que deia: –Vine, i veuràs. I  aparegué un cavall negre, i el que estava  
Ap 12,1  perseguida del dragó infernal. 1 I  aparegué en lo cel un gran senyal: una  
Ap 19,11 profecia. 11 I vegí lo cel obert, i  aparegué un cavall blanc; i el que estava  
Mt 17,3  la neu. 3 I veus aquí que se’ls  aparegueren Moisès i Elies parlant ab ell. 
Mt 27,53  vingueren a la ciutat santa i s’ aparegueren a molts. 54 Emperò lo centurió 
Lc 9,31 i eren Moisès i Elies, 31 los quals  aparegueren en glòria, i parlaven de sa  
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Lc 24,4 molt consternades, veus aquí que s’ aparegueren davant d’elles dos homes ab  
Ac 1,10  s’anava elevant, veus aquí que s’ aparegueren prop d’ells dos barons ab  
Ac 2,3 on estaven ells sentats. 3 I se’ls  aparegueren unes llengües partides com de  
Lc 1,3  de la paraula, 3 també a mi m’ha  aparegut, després d’haver-me informat  
Lc 9,8  morts; i altres, que Elies havia  aparegut; i altres, que un dels antics  
Lc 24,34  lo Senyor ha ressuscitat i s’ha  aparegut a Simó! 35 I ells contaren lo que 
Ac 15,28  de paraula lo mateix. 28 Perquè ha  aparegut bé a l’Esperit Sant i a  
Ac 26,16  ’t de peus, perquè per això m’he  aparegut a tu, a fi de constituir-te  
Ac 27,23  23 Perquè aquesta nit se m’ha  aparegut l’àngel de Déu, de qui jo só i a 
Mt 21,28  aquestes coses. 28 »Emperò, què us  apareix? Un home tenia dos fills, i  
Mt 22,17  homes. 17 Digue’ns, doncs: Què t’ apareix? És lícit o no donar tribut al  
Mt 25,29 tinga, li serà llevat fins allò que  apareix que té. 30 I al criat inútil tirau 
Mt 28,Tit  Sa aparició a les santes dones. S’ apareix també als apòstols i els promet sa 
Mc 16,Tit  XVI Resurrecció de Jesús: s’ apareix a Maria Magdalena, i als deixebles 
Lc 24,Tit  Deixebles que van a Emmaús. S’ apareix als apòstols, los promet l’  
1Co 11,16  -se. 16 Emperò si algun home  apareix contenciós, nosaltres no tenim tal 
Jm 4,15 què és vostra vida? És un vapor que  apareix per un poc de temps i luego se  
1Jn 3,2  ara som fills de Déu, i no  apareix encara lo que havem de ser. Mes  
Ap 14,Tit  -sis. 14,Tit Capítol XIV S’ apareix l’Anyell de Déu sobre la muntanya 
Ap 10,Tit  sos lladronicis. 10,Tit Capítol X  Apareix un altre àngel rodejat d’un  
Mt 23,27  emblanquits, los quals per defora  apareixen hermosos als homes, i per dins  
Ap 8,Tit  VIII Obert ja lo setè sello, s’ apareixen set àngels ab set trompetes.  
Ac 1,3  de sa passió ab moltes proves,  apareixent-se’ls per l’espai de  
Mt 6,18  i renta’t la cara; 18 a fi de no  aparèixer als homes que dejunes, sinó sols 
Lc 21,36  aquestes coses que succeiran i d’ aparèixer ab confiança davant del Fill de  
Ac 2,19  serves, i profetisaran. 19 I faré  aparèixer prodigis dalt en lo cel, i  
Rm 7,13  per cert; sinó que el pecat, per  aparèixer pecat, engendrà la mort en mi  
Mt 24,30 cel seran commogudes. 30 »I llavors  apareixerà lo senyal del Fill de l’home  
2Te 1,7  ab nosaltres, quan lo Senyor Jesús  apareixerà del cel ab los àngels de son  
He 9,28  molts; i a aquells que l’esperen  apareixerà la segona vegada sens pecat per 
1Jn 3,2  de ser. Mes sabem que quan ell  apareixerà serem semblants a ell, per  
Col 3,4 s’aparega, llavors també vosaltres  apareixereu ab ell en glòria. 5 Per lo  
Ga 2,9  9 I quan Jaume, Cefas i Joan, que  apareixien ser les columnes, conegueren la 
Ac 27,19 també al mar ab ses pròpies mans l’ aparell del barco. 20 I no veent-se per  
He 11,7  que encara no eren vistes, tement,  aparellà una arca per a salvament de sa  
Ap 19,7 bodes de l’Anyell i sa esposa està  aparellada. 8 I a ella fou donat cobrir- 
Mt 22,8  »–Les esposalles certament estan  aparellades; emperò los que havien estat  
2Co 10,16  d’altre de les coses que estaven  aparellades. 17 Emperò «lo qui es gloria,  
Lc 1,17  a la prudència dels justos, per a  aparellar al Senyor un poble perfet. 18 I  
Lc 1,76  davant lo rostro del Senyor per  aparellar ses vies; 77 per a donar  
Lc 9,52  en una ciutat dels samaritans per  aparellar-li hospedatge. 53 I no el  
Lc 22,8 Pere i a Joan, dient-los: –Anau a  aparellar lo necessari per a menjar la  
Mt 11,10  àngel davant ton rostro, lo qual  aparellarà lo teu camí davant de tu.” 11  
Mc 1,2  àngel davant ton rostro, lo qual  aparellarà ton camí davant de tu. 3 Veu  
Lc 7,27 missatger davant de ton rostro, que  aparellarà ton camí davant teu.” 28 Perquè 
Mt 26,19  la manera que Jesús havia manat, i  aparellaren la pasqua. 20 I vingut lo  
Mc 14,16 encontraren com los ho havia dit, i  aparellaren la pasqua. 17 I arribada l’  
Lc 22,13  tot com los ho havia dit, i  aparellaren la pasqua. 14 I quan l’hora  
Jn 12,2  Làssaro, que havia mort. 2 Allí li  aparellaren una cena, i Marta servia i  
Ap 8,6  que tenien les set trompetes s’ aparellaren per a tocar-les. 7 I el  
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Lc 2,31  vist la vostra salut, 31 la qual  aparellàreu a presència de tots los  
Ap 16,12  assecaren ses aigües, per a què s’ aparellàs lo camí per als reis de l’  
Mt 22,4 »–Dieu als convidats: “Veus aquí he  aparellat mon dinar; mos toros i los demés 
Mt 25,41 mi, maleïts, al foc etern, que està  aparellat per al diable i per a sos  
Mc 10,40 -ho, sinó a aquells per a qui està  aparellat. 41 I quan los deu l’oigueren,  
Ac 21,13 i afligint mon cor? Perquè jo estic  aparellat no solament per a ser lligat,  
2Co 12,14  14 Veus aquí, tercera vegada estic  aparellat per a venir a vosaltres, i no us 
2Tm 2,21  i útil per al servei del Senyor,  aparellat per a tota obra bona. 22 Fuig  
He 11,16 -se Déu d’ells, perquè els havia  aparellat ciutat. 17 Per la fe, Abraham,  
1Pe 4,5  donaran compte a aquell que està  aparellat per a judicar a vius i a morts.  
Ap 12,6  fugí al desert, a on tenia un lloc  aparellat de Déu, per a ser alimentada  
Rm 9,22  ab gran paciència los vasos d’ira  aparellats per a destrucció, 23 i per a  
1Pe 3,15  al Senyor Déu en vostres cors,  aparellats sempre per a respondre a tot  
Ap 9,7  llagostes eren semblants a cavalls  aparellats per la batalla, i sobre sos  
Ap 9,15  los quatre àngels, que estaven  aparellats per l’hora, i dia, i mes, i  
Lc 22,12  mostrarà una gran sala alhajada;  aparellau-la allí. 13 I havent-se’n  
Ac 23,24  de l’hora tèrcia de la nit. 24 I  aparellau cavalcadures en què sia conduït  
Mt 3,3  «Veu del que clama en lo desert:  Aparellau lo camí del Senyor. Feu drets  
Mc 1,3  3 Veu del que clama en lo desert:  Aparellau lo camí del Senyor, feu drets  
Mc 14,15  menjador gran amoblat i preparat.  Aparellau allí la pasqua per a nosaltres.  
Lc 3,4  «Veu del que clama en lo desert:  Aparellau lo camí del Senyor. Feu dretes  
Ac 10,10  fam, volgué menjar. I mentres li  aparellaven, caigué en un èxtasis. 11 I  
Mc 14,12  deixebles: –A on voleu que anem i  aparellem per a què mengeu la pasqua? 13 I 
Lc 22,9  li digueren: –A on voleu que l’ aparellem? 10 I els digué: –Veus aquí que  
2Co 13,7  mal algun, no perquè nosaltres  aparescam aprovats, sinó a fi de que  
Mt 28,Tit  XXVIII Resurrecció de Jesús. Sa  aparició a les santes dones. S’apareix  
2Tm 1,10  ara ha estat feta manifesta per l’ aparició de nostre Salvador Jesucrist, lo  
1Pe 1,7  alabança, i honra, i glòria, en l’ aparició de Jesucrist. 8 Al qual amau,  
1Pe 4,13  vos regositgeu també ab goig en l’ aparició de sa glòria. 14 Si sou  
Jn 21,Tit vida en son nom. 21,Tit Capítol XXI  Aparició de Jesús cerca del mar de  
Jn 20,Tit  de Jesús, i algunes de ses  aparicions. 1 I el primer dia de la  
Ac 26,16  i de les que jo et mostraré en mes  aparicions, 17 deslliurant-te del poble  
Mc 12,14  puix no mirau als homes per l’ apariència, sinó que ensenyau lo camí de  
Jn 7,24  en dissabte? 24 No judiqueu per l’ apariència, ans bé judicau judici recte.  
2Co 5,12  respondre als que es glorien en l’ apariència i no en lo cor. 13 Perquè si  
2Co 10,7  vosaltres les coses segons l’ apariència? Si algú està confiat que és de 
Col 2,23 aquestes coses en veritat tenen una  apariència de sabiduria en lo culto  
1Te 5,22 lo que és bo. 22 Guardau’s de tota  apariència de mal. 23 I el mateix Déu de  
2Tm 3,5  de plaers més que de Déu; 5 tenint  apariència de pietat, però negant la  
1Tm 6,5  és un guany. De semblant gent,  aparta-te’n. 6 Emperò la pietat ab  
He 10,38  just viu per la fe; emperò si s’ aparta, ma ànima no es complaurà en ell».  
2Jn 9  gallardó. 9 Tot aquell que s’ aparta i no persevera en la doctrina de  
Mt 4,10  10 Llavors li digué Jesús:  –Aparta’t d’aquí, Satanàs, perquè escrit 
Mt 16,23  Jesús, girant-se a ell li digué:  –Aparta’t d’aquí, Satanàs, que m’  
Mt 21,21  que si diguésseu a esta muntanya:  “Aparta’t i tira’t al mar”, se  
Lc 4,8  8 I responent Jesús, li digué:  –Aparta’t de mi, Satanàs, perquè escrit  
He 10,9  a fer, oh Déu, vostra voluntat.»  Aparta lo primer per a poder establir lo  
Ac 7,42  de ses mans. 42 Llavors Déu s’ apartà i els abandonà a que servissen la  
Ac 12,10  atravessaren un carrer, i luego s’ apartà d’ell l’àngel. 11 Llavors Pere,  
Flm 15  15 Perquè ell tal vegada no s’ apartà de tu per algun temps, sinó per a  
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Lc 22,41  de que no caigau en tentació. 41 I  apartant-se d’ells com cosa d’un tir  
Ac 19,9  del Senyor davant de la multitud,  apartant-se d’ells separà los  
He 3,12  algun cor mal d’incredulitat,  apartant-se de Déu viu; 13 ans bé,  
Lc 1,25  ab mi en los dies en què ha volgut  apartar mon oprobi d’entre els homes.» 26 
Ac 13,8  son nom) se’ls oposava, procurant  apartar al procònsol de la fe. 9 Mes  
Rm 8,Tit  i esperança, i que res los pot  apartar de l’amor de Jesucrist. 1 No hi  
Rm 8,39  altra criatura, serà capaç d’ apartar-nos de l’amor de Déu, que està  
2Co 11,12 12 Emperò lo que faç ho faré, per a  apartar l’ocasió a aquells que desitgen  
2Tm 4,4  tenint pruïtja d’orelles. 4 I  apartaran los oïdos de la veritat i els  
Lc 9,33  que estaven ab ell. 33 I quan s’ apartaren d’ell, digué Pere a Jesús:  
Ac 22,29 de naixement. 29 Al punt, doncs, s’ apartaren d’ell los que li havien de  
Lc 4,42  i lo detenien per a què no s’ apartàs d’ells. 43 Mes ell los digué: –És 
Mt 14,13  en una barca a un lloc desert i  apartat. I havent-ho oït la gent, lo  
Mc 4,34 mai sens paràboles; mes quan estava  apartat ab sos deixebles, los ho  
Mc 6,32  se retiraren a un lloc desert i  apartat. 33 I molts los vegeren com se n’ 
Mc 9,1  a una muntanya alta, en un lloc  apartat, i es transfigurà a presència d’  
Lc 18,13 13 »Lo publicà, al contrari, estant  apartat, no s’atrevia ni a alçar los ulls 
2Co 12,8  al Senyor tres vegades que fos  apartat de mi. 9 I em digué: «T’és  
1Tm 1,19  la qual per haver alguns  apartat de si, naufragaren respecte de la  
2Pe 2,20  20 I si després d’haver-se  apartat de les contaminacions del món per  
Mc 14,36  totes les coses vos són possibles,  apartau de mi aquest calze; emperò no lo  
Lc 5,8  als peus de Jesús dient: –Senyor,  apartau-vos de mi, que só un home  
Rm 16,17  la doctrina que haveu après, i  apartau’s d’ells. 18 Perquè los tals no  
2Co 6,17  «eixiu-vos del mig d’ells i  apartau-vos, diu lo Senyor, i no toqueu  
Ga 1,6  com així tan lleugerament vos  apartau d’aquell que us cridà a la gràcia 
Mt 7,23  diré clarament: “Mai vos coneguí.  Apartau’s de mi, vosaltres que obrau  
Mt 25,41  també als que estan a l’esquerra:  »–Apartau’s de mi, maleïts, al foc etern, 
Lc 13,27  “No sé d’a on sou, vosaltres.  Apartau-vos de mi tots los que obrau  
Lc 2,37  -quatre anys, la qual no s’ apartava del temple servint dia i nit ab  
Mc 6,31 i ensenyat. 31 I els digué: –Veniu,  apartem-nos a un lloc solitari i  
1Jn 2,Tit  Consola a tots i amonesta que ens  apartem dels incrèduls i heretges, als  
Tt 1,14  ni a manaments d’homes que s’ aparten de la veritat. 15 Per als nets  
He 10,39  nosaltres no som d’aquells que s’ aparten per a perdició, sinó dels que  
2Te 2,2  nostra reunió ab ell, 2 que no us  aparteu fàcilment de vostres sentiments,  
2Te 3,6  de nostre Senyor Jesucrist, que us  aparteu de qualsevol de vostres germans  
Ac 3,26  us beneesca a fi de que cada u s’ apàrtia de sa maldat. 4,Tit Capítol IV Los 
2Tm 2,19 Senyor coneix als que són seus»; i:  «Apàrtia’s de la iniquitat tot aquell que 
Lc 6,22  quan los homes vos avorresquen, i  apàrtien de si, i vos insúltien, i  
Ef 5,Tit  la imitació de Jesucrist, a què s’ apàrtien de tot vici i s’empleïn en obres 
1Te 2,8  als seus infants. 8 I estant així  apassionats a vosaltres, desitjàvem ab  
1Co 3,Tit 3,Tit Capítol III Reprèn als que s’ apassionen als predicadors de l’evangeli  
1Co 9,7  i no menja del fruit d’ella? ¿Qui  apastura un ramat i no s’alimenta de la  
Jn 21,15 vós sabeu que us amo. Jesús li diu:  –Apastura mos anyells. 16 Segona vegada li 
Jn 21,16  vós sabeu que us amo. Li diu:  –Apastura mos anyells. 17 Li diu tercera  
Jn 21,17  que jo us amo. Jesús li digué:  –Apastura mes ovelles. 18 En veritat, en  
Jn 21,Tit  de sant Pere. Jesús li encomana  apasturar ses ovelles i li prediu son  
1Pe 5,2  ha de manifestar en lo venider: 2  apasturau lo ramat de Déu que està entre  
He 12,20  una bèstia toca a la muntanya serà  apedregada.» 21 I era tan espantós lo que  
Jn 10,33  33 Respongueren los jueus: –No t’ apedregam per ninguna obra bona, sinó per  
Ac 14,18  Iconi que persuadiren al poble, i  apedregant a Pau lo tragueren arrastrant  
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Jn 8,5  5 I Moisès nos té manat en la Llei  apedregar les tals. Vós, doncs, què dieu?  
Jn 10,31  I los jueus prengueren pedres per  apedregar-lo. 32 I Jesús los respongué:  
Jn 11,8  –Rabbí, ara que los jueus volien  apedregar-vos, anau allí altra vegada? 9 
Ac 14,5  amotinassen per a ultrajar-los i  apedregar-los, 6 entenent-ho ells,  
Lc 20,6  que dels homes, tot lo poble nos  apedregarà, puix està persuadit que Joan  
Mt 21,35 mataren a un altre, i a l’altre l’ apedregaren. 36 Novament envià altres  
Mc 12,4  a enviar-los altre sirvent, i l’ apedregaren i el feriren en lo cap, i li  
Ac 5,26  perquè temien que el poble no els  apedregàs. 27 I així que els portaren, los 
2Co 11,25  assotat ab vergues; una vegada,  apedregat; tres vegades he naufragat, un  
He 11,37  i cadenes, i presons; 37 foren  apedregats, migpartits, posats a prova,  
Jn 10,32  per quina d’aquelles obres m’ apedregau? 33 Respongueren los jueus: –No  
Ac 7,58 i traent-lo fora de la ciutat, l’ apedregaven; i els testimonis posaren sos  
Ac 7,59  d’un jove anomenat Saulo. 59 I  apedregaven a Esteve, que pregava i deia:  
Mt 23,37 Jerusalem, que mates als profetes i  apedregues a aquells que et són enviats!  
Lc 13,34 Jerusalem, que mates als profetes i  apedregues als que et són enviats. Quantes 
Rm 16,10  i a mon amat Estaqui. 10 Saludau a  Apeles, provat en Cristo. 11 Saludau a  
Ac 25,Tit XXV Pau se defensa davant de Festo.  Apeŀla a Cèsar. Lo rei Agripa desitja  
Ac 28,19 -ho los jueus, me vegí precisat a  apeŀlar al Cèsar, no ab lo fi d’acusar de 
Ac 25,12  ab lo consell, respongué: –Has  apeŀlat al Cèsar? Aniràs al Cèsar. 13 I  
Ac 25,21  aquestes coses. 21 Emperò, havent  apeŀlat Pau que se’l reservàs per lo  
Ac 25,25  digne de mort. Emperò havent ell  apeŀlat a August, resolguí enviar-lo a  
Ac 26,32  -se en llibertat si no hagués  apeŀlat al Cèsar. 27,Tit Capítol XXVII Pau 
Mc 12,37  peus.” 37 »Puix lo mateix David l’ apellida Senyor, d’a on, doncs, és son  
1Tm 6,20  de la que falsament s’ apellida ciència, 21 la qual, professant- 
1Jn 2,Tit  incrèduls i heretges, als quals  apellida anticrists. 1 Fillets meus, vos  
Ap 11,8  carrers de la gran ciutat, que s’ apellida espiritualment Sodoma i Egipte, a 
Ap 16,16 plegats en un lloc que en hebreu s’ apellida Armagedon. 17 I el setè àngel  
Rm 7,3  s’unís ab un altre home, serà  apellidada adúltera; emperò si morís son  
He 8,13  més de sos pecats.» 13 Puix  apellidant-lo nou, donà per antiquat lo  
1Pe 3,6  6 Així com Sara obeïa a Abraham,  apellidant-lo senyor; de la qual sou  
He 2,11  Per qual causa no s’avergonyí d’ apellidar-los germans dient: 12  
He 11,16  I per això Déu no es desdenya d’ apellidar-se Déu d’ells, perquè els  
Lc 1,32  Jesús. 32 Aquest serà gran i s’ apellidarà Fill de l’Altíssim, i lo  
Jn 15,15  feu lo que jo us mano. 15 Ja no us  apellidaré sirvents, perquè lo sirvent no  
Rm 9,25  25 Conforme a lo que diu en Osees:  «Apellidaré “poble meu” al que no era mon  
Mt 10,25  son amo. Si al pare de famílies l’ apellidaren Beelzebub, quant més a sos  
Lc 1,76  vida. 76 »I tu, infant, seràs  apellidat profeta de l’Altíssim, perquè  
Lc 15,21  de vós. Ja no só digne de ser  apellidat fill vostre. 22 »Mes lo pare  
Jn 1,42  ets Simó, fill de Jonà, tu seràs  apellidat Cefas, que vol dir Pere. 43 A l’ 
Jn 15,15  son amo. Emperò a vosaltres vos he  apellidat amics, perquè us he fet a saber  
1Co 5,11 escrit que no us acompanyeu si algú  apellidat germà és fornicari o avaro o  
Col 4,11  rebeu-lo bé. 11 I Jesús,  apellidat Just. Los quals són de la  
Ap 19,11  el que estava sentat sobre ell era  apellidat Fiel i Verdader, lo qual en  
Ap 19,13  roba tenyida de sang; i son nom és  apellidat: «Lo Verb de Déu.» 14 I el  
Lc 22,25 els que tenen poder sobre elles són  apellidats benefactors. 26 Que no sia així 
Rm 1,7  qui estan en Roma, amats de Déu,  apellidats sants: gràcia a vosaltres i pau 
Rm 9,26  no sou poble meu», allí seran  apellidats «Fills de Déu viu.» 27 Isaïes  
Ef 2,11  temps gentils en carn, que sou  apellidats incircumcisió per la que es diu 
Mc 15,12  voleu que li faça a aquest a qui  apellidau rei dels jueus? 13 I ells de nou 
Mt 23,9 germans. 9 I a ningú sobre la terra  apellideu pare vostre, perquè un és vostre 
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Mt 23,10  Pare que està en lo cel. 10 Ni us  apellideu mestres, perquè un és vostre  
Mt 23,7  en les places i que els homes los  apellídien rabís. 8 »Emperò vosaltres no  
1Co 8,5  encara que hi haja alguns que s’ apellídien déus, ja en lo cel, ja en la  
Ac 23,30  intimant també als acusadors que  apèŀlien a vós si tenen res que dir contra 
Ac 25,11  ningú pot entregar-me a ells:  apeŀlo al Cèsar. 12 Llavors Festo, després 
Lc 9,21  Cristo de Déu. 21 Llavors ell los  apercebí, i manà que no ho diguessen a  
Tt 3,1  que els obeesquen, que estiguen  apercebits per a tota obra bona, 2 que no  
Mt 23,6  i engrandeixen ses franges. 6 I  apeteixen los primers puestos en los  
He 11,16  -se’n a ella. 16 Emperò ara n’ apeteixen una de millor, ço és, la  
Jn 8,44  lo diable, i voleu satisfer los  apetits de vostre pare. Ell fou homicida  
Rm 1,27  de les dones, s’abrasaren en sos  apetits mútuament, fent homes ab homes  
Rm 13,14  cas de la carn per a satisfer sos  apetits. 14,Tit Capítol XIV Los forts en  
Ga 5,16  en l’Esperit, i no satisfareu los  apetits de la carn. 17 Perquè la carn té  
Ga 5,17  de la carn. 17 Perquè la carn té  apetits contraris a l’Esperit, i l’  
2Tm 2,22  a tota obra bona. 22 Fuig també d’ apetits juvenils i segueix la justícia, la 
2Tm 4,3  doctrina, sinó que conforme a sos  apetits acumularan mestres, tenint pruïtja 
Mt 17,14  davant d’ell, li digué: –Senyor,  apiadau’s de mon fill, que és llunàtic i  
Rm 12,20  dóna-li beure; puix fent això  apilaràs brases de foc sobre son cap.» 21  
Ac 28,15  isqueren a rebre fins al Foro d’ Àpio i les Tres Tavernes; i quan los vegé  
Lc 3,5  drets i los escabrosos seran  aplanats; 6 i tota carn veurà la salvació  
Lc 6,26 »Ai de vosaltres quan los homes vos  aplaudesquen, perquè així sos pares ho  
Ac 12,22  i els arengava. 22 I el poble l’ aplaudia, dient: –Veus de Déu i no d’  
Ac 24,12 en lo temple disputant ab ningú, ni  aplegant gent en les sinagogues, 13 ni en  
Mt 13,41  de l’home enviarà sos àngels, i  aplegaran de son Regne tots los escàndols  
Ac 19,32  part no sabia per a què s’havien  aplegat. 33 I tragueren a Alexandre d’  
Mc 4,29  los fruits, immediatament hi  aplica la falç, perquè la sega ha arribat. 
Jn 9,6  i formà fang ab la saliva i l’ aplicà sobre els ulls del cego. 7 I li  
Jn 9,11 home que es diu Jesús féu fang i l’ aplicà a mos ulls, i em digué: “Vés a la  
2Pe 1,5 món. 5 I ademés d’això, vosaltres,  aplicant tot cuidado, anyadiu a vostra fe  
Tt 3,Tit  Efusió de la gràcia de Jesucrist.  Aplicar-se a les bones obres. Fugir de  
2Tm 4,4  los oïdos de la veritat i els  aplicaran a rondalles. 5 Tu, emperò,  
Jn 19,29 una esponja empapada en vinagre, li  aplicaren a la boca. 30 Jesús, tan prest  
Ac 19,12  per mà de Pau, 12 de manera que  aplicaven als malalts los mocadors i  
Mt 23,4  homes, emperò ells ni un sol dit  apliquen per a moure-les. 5 I fan totes  
Ap Inc  dels sigles. Amén. Ap Inc L’ Apocalipsi o Revelació de l’apòstol sant  
Ap 22,Tit  celestial Jerusalem, i ab ella, l’ Apocalipsi o la Revelació de Jesucrist a  
Lc 12,33  cel que mai falta, del qual ni s’ apodera lo lladre, ni l’arna lo  
Lc 1,12  lo vegé, se torbà, i lo temor s’ apoderà d’ell. 13 Emperò l’àngel li  
Lc 2,9  de resplendor, i un gran temor s’ apoderà d’ells. 10 I l’àngel los digué:  
Lc 7,16 entregà a sa mare. 16 I un temor s’ apoderà de tots, i glorificaven a Déu  
Ac 5,5  paraules, caigué i espirà; i s’ apoderà un gran temor de tots los que ho  
Ac 19,16  maligne saltà sobre d’ells i,  apoderant-se de dos, prevalesqué contra  
Mc 3,21  ho oïren los seus, isqueren per a  apoderar-se d’ell, perquè deien: –Està  
Lc 21,12  totes aquestes coses, s’ apoderaran de vosaltres, i vos perseguiran 
Lc 11,52  doctors de la Llei, que vos  apoderàreu de la clau de la ciència!  
Ac 23,25  Fèlix. 25 Puix temia no s’ apoderassen de Pau los jueus i el  
Lc 8,29  puix llarg temps havia que estava  apoderat d’ell, i encara que el tenien  
He 11,21  altre dels fills de Josep, i adorà  apoiant-se en la punta de sa vara. 22  
Ap 9,11 anomenat en hebreu Abaddon, en grec  Apoŀlion, i en llatí, Exterminans. 12 Un  
Ac 18,Tit  a Èfeso i torna a Jerusalem.  Apolo és instruït per Prisciŀla i Aquila.  
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Ac 18,24  I vingué a Èfeso un jueu anomenat  Apolo, natural d’Alexandria, home  
Ac 19,1  l’apòstol. 1 I succeí que estant  Apolo en Corinto, Pau, després d’haver  
1Co 1,12  diu: «Jo só de Pau», «I jo, d’ Apolo», «I jo, de Cefas», «I jo, de  
1Co 3,4  só de Pau», i l’altre: «Jo, d’ Apolo»; ¿no és clar que encara sou homes?  
1Co 3,4 que encara sou homes? Puix, ¿qui és  Apolo, o qui és Pau? 5 Ministres d’aquell 
1Co 3,6  Senyor donà a cada u. 6 Jo plantí,  Apolo regà; mes Déu donà l’increment. 7 I 
1Co 3,22 les coses són vostres: sia Pau, sia  Apolo, sia Cefas, sia món, sia vida, sia  
1Co 4,6  aquestes coses en mi i en  Apolo per amor de vosaltres, per a què en  
1Co 16,12 los germans. 12 I en quant al germà  Apolo, vos faç a saber que li preguí molt  
Tt 3,13  a Zenas, doctor de la Llei, i a  Apolo, procurant que no els fàltia res. 14 
Ac 17,1  hagueren passat per Amfípolis i  Apolònia, arribaren a Tessalònica, a on hi 
Mt 6,6  tu, quan préguies, entra en ton  aposento, i tancada la porta, prega en  
Ac 9,37  hagueren rentada, la posaren en un  aposento alt. 38 I com Lidda estava cerca  
Ac 9,39 I així que arribà, lo portaren a l’ aposento alt, i el rodejaren totes les  
Ac 20,8  8 I hi havia moltes llànties en l’ aposento superior a on estaven congregats. 
2Te 2,3  no serà sens que primer vinga l’ apostasia i sia manifestat l’home del  
Ac 19,Tit  Argenter mou una sedició contra l’ apòstol. 1 I succeí que estant Apolo en  
Rm 1,1 1 Pau, servo de Jesucrist, anomenat  apòstol, escollit per l’evangeli de Déu,  
Rm 11,13  parlo, gentils: mentres jo sia  apòstol dels gentils, honraré mon  
1Co Inc  1Co Inc Epístola primera de l’ apòstol sant Pau als Corintis 1,Tit  
1Co 1,1  sabiduria i salut. 1 Pau, cridat  apòstol de Jesucrist per voluntat de Déu,  
1Co 4,Tit 4,Tit Capítol IV Ofici del verdader  apòstol i estimació que es mereix. Reprèn  
1Co 9,1 per a Déu a tot lo món. 1 ¿No só jo  apòstol? ¿No só jo llibre? ¿No he vist jo  
1Co 9,2  2 I encara que per a altres no sia  apòstol, ho só certament per a vosaltres,  
1Co 15,9 lo qual no só digne de ser anomenat  apòstol, perquè he perseguit la Iglésia de 
2Co Inc  2Co Inc Segona epístola de l’ apòstol sant Pau als Corintis 1,Tit  
2Co 1,1 de son cor i de sa doctrina. 1 Pau,  apòstol de Jesucrist per la voluntat de  
Ga Inc  Amén. Ga Inc Epístola de l’ apòstol sant Pau als Gàlates 1,Tit Capítol 
Ga 1,1  i després de sa conversió. 1 Pau,  apòstol, no dels homes, ni per home, sinó  
Ef Inc  Amén. Ef Inc Epístola de l’ apòstol sant Pau als Efesis 1,Tit Capítol  
Ef 1,1 Iglésia. 1 Pau, per voluntat de Déu  apòstol de Jesucrist, a tots los sants que 
Fl Inc  Amén. Fl Inc Epístola de l’ apòstol sant Pau als Filipians 1,Tit  
Col Inc  Amén. Col Inc Epístola de l’ apòstol sant Pau als Colossians 1,Tit  
Col 1,1  de la vocació dels gentils. 1 Pau,  apòstol de Jesucrist per la voluntat de  
1Te Inc  1Te Inc Epístola primera de l’ apòstol sant Pau als Tessalònics 1,Tit  
2Te Inc  2Te Inc Epístola segona de l’ apòstol sant Pau als Tessalònics 1,Tit  
1Tm Inc  1Tm Inc Epístola primera de l’ apòstol sant Pau a Timoteu 1,Tit Capítol I 
1Tm 1,1  del ministeri episcopal. 1 Pau,  apòstol de Jesucrist per manament de Déu,  
1Tm 2,7 jo he estat constituït predicador i  apòstol (veritat dic, no enganyo), doctor  
2Tm Inc  2Tm Inc Epístola segona de l’ apòstol sant Pau a Timoteu 1,Tit Capítol I 
2Tm 1,1  i fa elogis d’Onesíforo. 1 Pau,  apòstol de Jesucrist per voluntat de Déu,  
2Tm 1,11 qual jo só constituït predicador, i  apòstol, i doctor dels gentils. 12 Per  
Tt Inc  Amén. Tt Inc Epístola de l’ apòstol sant Pau a Tito 1,Tit Capítol I  
Tt 1,1 i els bisbes. 1 Pau, servo de Déu i  apòstol de Jesucrist, segons la fe dels  
Flm Inc  Amén. Flm Inc Epístola de l’ apòstol sant Pau a Filèmon Tit Li demana  
He Inc  Amén. He Inc Epístola de l’ apòstol sant Pau als Hebreus 1,Tit Capítol 
He 3,1  vocació celestial, considerau a l’ apòstol i pontífice de nostra confessió,  
Jm Inc  Jm Inc Epístola catòlica de l’ apòstol sant Jaume 1,Tit Capítol I De la  
1Pe Inc  1Pe Inc Epístola primera de l’ apòstol sant Pere 1,Tit Capítol I Dóna  
1Pe 1,1  ab la sang de Jesucrist. 1 Pere,  apòstol de Jesucrist, als estrangers que  
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2Pe Inc  2Pe Inc Epístola segona de l’ apòstol sant Pere 1,Tit Capítol I Los  
2Pe 1,1  -se d’ell. 1 Simó Pere, servo i  apòstol de Jesucrist, als que alcançaren  
1Jn Inc  1Jn Inc Epístola primera de l’ apòstol sant Joan 1,Tit Capítol I Anuncia  
2Jn Inc  2Jn Inc Epístola segona de l’ apòstol sant Joan Tit Exhorta a Electa i a 
3Jn Inc  3Jn Inc Epístola tercera de l’ apòstol sant Joan Tit Alaba a Gaio per sa  
Jud Inc particular. Jud Inc Epístola de l’ apòstol sant Judes Tit Exhorta a la  
Ap Inc Inc L’Apocalipsi o Revelació de l’ apòstol sant Joan 1,Tit Capítol I Sant  
Rm 3,Tit  Déu. 3,Tit Capítol III Declara l’ Apòstol en què consisteix la preferència  
Rm 4,Tit  Ab l’exemple d’Abraham prova l’ Apòstol que Déu justifica al pecador, no  
Rm 8,Tit  8,Tit Capítol VIII Confirma l’ Apòstol lo dit anteriorment. Felicitat  
Rm 9,Tit  Capítol IX Després d’haver l’ Apòstol testificat son amor als  
Rm 11,Tit  dels jueus incrèduls amonesta l’ Apòstol als gentils que no presúmien de  
Rm 12,Tit  Amén. 12,Tit Capítol XII Dóna l’ Apòstol regles conforme a la doctrina que  
1Co 2,Tit  2,Tit Capítol II Demostra l’ Apòstol que la predicació en Corinti no  
1Co 5,Tit  5,Tit Capítol V Excomunica l’ Apòstol a un incestuós i exhorta als de  
1Co 9,Tit  a mon germà. 9,Tit Capítol IX L’ Apòstol se priva de lo que li era lícit  
1Co 10,Tit  raó de sa ingratitud, amonesta l’ Apòstol als corintis que es guàrdien de  
2Co 1,Tit  1,Tit Capítol I S’escusa l’ Apòstol de no haver anat abans a visitar- 
2Co 5,Tit eternes. 5,Tit Capítol V Desitja l’ Apòstol veure-se llibre del desterro d’ 
2Co 8,Tit  exemple dels macedonis exhorta l’ Apòstol als corintis a què contribuesquen  
2Co 9,Tit  ab noves raons, en les que dóna l’ Apòstol alguns avisos sobre l’almoina i  
2Co 13,Tit  13,Tit Capítol XIII Amenaça l’ Apòstol ab forts càstigs als que no s’  
Fl 4,Tit  Capítol IV Última exhortació de l’ Apòstol a la pràctica de totes les virtuts 
Col 4,Tit  Capítol IV Últims avisos de l’ Apòstol. Recomana a Tiquic i a Onèssim i  
1Te 1,Tit  1,Tit Capítol I Alaba l’ Apòstol als tessalònics per haver estat un 
1Te 2,Tit  2,Tit Capítol II Fa present l’ Apòstol als tessalònics la llibertat,  
1Te 3,Tit  3,Tit Capítol III Consol de l’ Apòstol al saber per Timoteu la constància 
1Te 4,Tit  Amén. 4,Tit Capítol IV Exhorta l’ Apòstol a la virtut i a l’arreglo de  
1Tm 1,Tit  1,Tit Capítol I Encarrega l’ Apòstol a Timoteu que impedesca les  
He 5,Tit  5,Tit Capítol V Descriu l’ Apòstol qual és l’ofici del sumo  
He 6,Tit  mal. 6,Tit Capítol VI Observa l’ Apòstol que solen ser incorretgibles los  
Jm 2,Tit  món. 2,Tit Capítol II Adverteix l’ Apòstol que l’accepció de persones no és  
Ap 2,Tit  2,Tit Capítol II Se li mana a l’ Apòstol que escriga vàrios avisos a les  
Ap 4,Tit  iglésies.” 4,Tit Capítol IV Veu l’ Apòstol en un èxtasis lo trono de Déu en  
Ap 6,Tit  misteriosos que anà veent l’ Apòstol conforme anava obrint l’Anyell  
Mc 2,Tit  de perdonar pecats. Crida a l’ apostolat a Mateu, cobrador de tributs, i  
Ac 1,Tit  Senyor. Elecció de Maties per a l’ apostolat. 1 He parlat, oh Teòfilo, en lo  
Ac 1,25  lo puesto en aquest ministeri i  apostolat, del qual per sa prevaricació  
Rm 1,5  lo qui havem rebut la gràcia i l’ apostolat, perquè s’obeesca la fe en  
1Co 9,2  vosaltres sou lo sello de mon  apostolat en lo Senyor. 3 Aquesta és ma  
2Co 12,12  12 En veritat les senyals de mon  apostolat obraren entre vosaltres en tota  
Ga 2,8  que obrà eficaçment en Pere per l’ apostolat de la circumcisió, lo mateix  
2Co 2,Tit ab indulgència paternal i autoritat  apostòlica, en nom de Cristo, li alça la  
Mt 5,Tit  Anomena lo Senyor a sos  apòstols sal i llum de la terra. Declara  
Mt 10,Tit 10,Tit Capítol X Vocació dels dotze  apòstols. Jesucrist los instrueix i els  
Mt 10,2  dolència. 2 I los noms dels dotze  apòstols són aquestos: lo primer, Simó,  
Mt 13,Tit  ab paràboles i les desxifra als  apòstols. Paràbola del sembrador, del gra  
Mt 28,Tit  santes dones. S’apareix també als  apòstols i els promet sa protecció. 1 A l’ 
Mc 3,Tit  de totes parts. Elegeix als dotze  apòstols i respon ab gran mansuetud als  
Mc 6,Tit  així sa incredulitat. Missió dels  apòstols. Presó i mort de Joan Baptista.  
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Mc 6,30  un sepulcre. 30 I reunint-se los  apòstols ab Jesús, li contaren tot lo que  
Mc 16,Tit  Magdalena, i als deixebles i als  apòstols, i envia a estos a batejar i a  
Lc 6,Tit  del dissabte. Anomena los dotze  apòstols. Cura malalts i predica aquell  
Lc 6,13  i elegí dotze d’ells, que anomenà  apòstols: 14 Simó, a qui li posà lo  
Lc 8,1  de Déu. I estaven ab ell los dotze  apòstols, 2 i també algunes dones a qui  
Lc 9,Tit  Capítol IX Missió i poder dels  apòstols. Multiplicació dels pans i dels  
Lc 9,Tit  Passió predita. Disputa dels  apòstols sobre la primacia. Zel indiscret  
Lc 9,1  1 I havent convocat als dotze  apòstols, los donà poder i autoritat sobre 
Lc 9,10  veure-lo. 10 I havent tornat los  apòstols, li contaren lo que havien fet.  
Lc 11,49  de Déu: “Los enviaré profetes i  apòstols, i d’ells ne mataran a uns i en  
Lc 17,5  perdona’l. 5 Aleshores los  apòstols digueren al Senyor: –Aumentau-  
Lc 22,14  se sentà a taula, i els dotze  apòstols ab ell. 15 I els digué: –Ab gran  
Lc 24,Tit les santes dones. Incredulitat dels  apòstols. Deixebles que van a Emmaús. S’  
Lc 24,Tit  que van a Emmaús. S’apareix als  apòstols, los promet l’Esperit Sant i se  
Lc 24,9 i anaren a contar tot això als onze  apòstols i a tots los demés. 10 I les que  
Lc 24,10  demés. 10 I les que referiren als  apòstols aquestes coses eren Maria  
Lc 24,33  i trobaren congregats als onze  apòstols i als que estaven ab ells 34  
Jn 18,Tit  és pres; Malcos, ferit. Fugen los  apòstols. Pere nega a Jesús. Interrogatori 
Ac 1,2  instruït per l’Esperit Sant als  apòstols que havia elegit, fou rebut en lo 
Ac 1,26  a Maties, i fou contat ab los onze  apòstols. 2,Tit Capítol II Vinguda de l’  
Ac 2,37  cor i digueren a Pere i als demés  apòstols: –Barons germans, què farem? 38 I 
Ac 2,42  perseveraven en la doctrina dels  apòstols, i en la comunicació de la  
Ac 2,43  i senyals eren fets per los  apòstols. 44 I tots los que creien estaven 
Ac 4,Tit  de sa maldat. 4,Tit Capítol IV Los  apòstols, presos i examinats sobre la  
Ac 4,33  33 I ab gran fortalesa donaven los  apòstols testimoni de la resurrecció de  
Ac 4,35 elles 35 i el posaven als peus dels  apòstols, i se repartia a cada u segons lo 
Ac 4,36  menester. 36 I Josep, a qui els  apòstols donaven lo sobrenom de Bernabé  
Ac 4,37  el preu i el posà als peus dels  apòstols. 5,Tit Capítol V Càstig d’  
Ac 5,Tit  V Càstig d’Ananies i Sàfira. Los  apòstols són novament perseguits i presos, 
Ac 5,2  una part, la posà als peus dels  apòstols. 3 I Pere digué: –Ananies, per  
Ac 5,12  coses. 12 I per les mans dels  apòstols se feien molts miracles i  
Ac 5,18  de zel; 18 i prengueren als  apòstols i els posaren en la presó  
Ac 5,29  home. 29 I responent Pere i els  apòstols, digueren: –És precís obeir a Déu 
Ac 5,40  ab ell. 40 I havent cridat als  apòstols, després d’haver-los fet  
Ac 6,6  6 Presentaren a estos davant dels  apòstols, los quals, fent oració,  
Ac 8,1  Judea i de Samària, exceptats los  apòstols. 2 I uns homes piadosos portaren  
Ac 8,14  d’admiració. 14 I havent oït los  apòstols que estaven en Jerusalem que  
Ac 8,18  per la imposició de les mans dels  apòstols se donava l’Esperit Sant, los  
Ac 9,27  prenent-lo, lo conduí als  apòstols i els contà com havia vist al  
Ac 11,1  són anomenats cristians. 1 I els  apòstols i els germans que estaven en la  
Ac 14,4  jueus, i els altres, de la dels  apòstols. 5 Mes com los gentils i els  
Ac 14,13 lo poble. 13 I quan ho oigueren los  apòstols Bernabé i Pau, rompent ses  
Ac 15,2  altres passassen a Jerusalem, als  apòstols i presbíteros, per raó d’aquesta 
Ac 15,4  rebuts per la iglésia i per los  apòstols i per los ancians, a qui referien 
Ac 15,6  guardar la Llei de Moisès. 6 I els  apòstols i els ancians se congregaren per  
Ac 15,22  dissabtes. 22 Llavors plagué als  apòstols i als ancians ab tota la iglésia  
Ac 15,23  per mà d’ells així: «Los  apòstols i els ancians germans, als  
Ac 15,41  s’observassen los preceptes dels  apòstols i dels ancians. 16,Tit Capítol  
Ac 16,4  que havien estat acordats per los  apòstols i per los ancians en Jerusalem. 5 
Rm 16,7  quals s’han distingit entre els  apòstols i foren abans que jo en Cristo. 8 
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1Co 4,9  Déu nos ha posat a nosaltres, los  apòstols, los últims, i com destinats a la 
1Co 9,5  una muller, així com los demés  apòstols, i els germans del Senyor, i  
1Co 12,28  en la Iglésia, en primer lloc,  apòstols; en segon, profetes; en tercer,  
1Co 12,29  llengües. 29 ¿Per ventura són tots  apòstols? ¿Són tots profetes? ¿Són tots  
1Co 15,7 a Jaume també, i després a tots los  apòstols. 8 I finalment se m’aparegué a  
1Co 15,9 avortiu. 9 Puix jo só el menor dels  apòstols, lo qual no só digne de ser  
2Co 4,Tit és llum, per a altres tenebres. Los  apòstols, agoviats de treballs, però plens 
2Co 5,Tit  ell som reconciliats ab Déu. Los  apòstols són sos ambaixadors. 1 Perquè  
2Co 8,23 i en quant als germans nostres, són  apòstols de les iglésies, glòria de  
2Co 10,Tit  en contraposició a la dels falsos  apòstols, los quals ab ses calúmnies  
2Co 11,5  que no he fet menos que els majors  apòstols. 6 Perquè bé que tosc en lo  
2Co 11,13  glorien. 13 Perquè los tals falsos  apòstols són operaris fraudulents, que es  
2Co 11,13  fraudulents, que es transformen en  apòstols de Cristo. 14 I no és d’  
2Co 12,Tit  XII Relata Pau contra els falsos  apòstols ses visions i revelacions, i  
2Co 12,11  en res só inferior als més grans  apòstols, encara que jo no sia res. 12 En  
Ga 1,Tit  per haver donat oïdos a uns falsos  apòstols i per haver abandonat la doctrina 
Ga 1,17  a Jerusalem a aquells que eren  apòstols abans que jo, sinó que me n’aní  
Ga 1,19  19 mes no vegí a ningun altre dels  apòstols, sinó a Jaume, lo germà del  
Ef 2,20  edificats sobre el fonament dels  apòstols i profetes, essent Jesucrist  
Ef 3,5  com ara és revelat als seus sants  apòstols i profetes en Esperit: 6 de que  
Ef 4,11 coses.) 11 I ell mateix donà a uns,  apòstols; a altres, profetes; a altres,  
Fl 3,Tit  de la Llei i de la fe. Dels falsos  apòstols enemics de la creu de Cristo. 1  
1Te 2,7  ni d’altres, 7 podent, com  apòstols de Cristo, haver-vos estat  
2Tm 3,Tit  Capítol III Caràcter dels falsos  apòstols i, en general, dels incrèduls i  
2Pe 3,2  que us foren donats per los  apòstols del Senyor i salvador. 3 Sabent  
Jud 17 paraules que us foren dites per los  apòstols de nostre Senyor Jesucrist, 18  
Ap 2,2  provares a aquells que diuen són  apòstols i no ho són, i els has trobat  
Ap 18,20  ella, cels, i vosaltres, sants  apòstols i profetes, perquè Déu vos ha  
Ap 21,14 aquestos dotze, los noms dels dotze  apòstols de l’Anyell. 15 I el que parlava 
Ac Inc  d’escriure. Ac Inc Los Fets dels  Apòstols 1,Tit Capítol I Promesa de l’  
Flm 2  amat i coadjutor nostre, 2 i a  Àppia, caríssima germana nostra, i a  
1Pe 2,4  homes, emperò escollida de Déu i  apreciada, 5 vosaltres també com pedres  
Mt 27,9 plata, preu de l’apreciat, al qual  apreciaren los fills d’Israel. 10 I les  
Mt 27,9 trenta monedes de plata, preu de l’ apreciat, al qual apreciaren los fills d’ 
Ap 14,3  i dels ancians; i ningú podia  aprendre aquell càntic, sinó aquells cent  
2Tm 3,7  passions, 7 que sempre estan  aprenent i mai arriben a la ciència de la  
Mt 9,13  que estan mals. 13 Anau, doncs, i  apreneu què significa: «Misericòrdia vull  
Mt 11,29  Preneu mon jou sobre vosaltres, i  apreneu de mi, que só mans i humil de cor, 
Mc 13,28  fins a l’extrem del cel. 28 »I  apreneu una paràbola de la figuera: quan  
Mt 24,32  d’un extrem a altre del cel. 32  »Apreneu de la figuera una comparació.  
1Tm 5,4  alguna viuda tingués fills o néts,  aprenga primerament a ben governar sa casa 
1Tm 2,11  de pietat, ab bones obres. 11  Aprenga la dona en silenci ab tota  
1Co 4,6  vosaltres, per a què en nosaltres  aprengau a no pensar dels homes sobre lo  
Jn 6,45  Tot aquell, doncs, que oigué i  aprengué del Pare, ve a mi. 46 No perquè  
He 5,8 Fill de Déu, per les coses que patí  aprengué obediència. 9 I així fet perfet,  
1Co 14,31  tots un per un, a fi de que tots  aprenguen i sien tots amonestats. 32 I els 
1Tm 1,20 que he entregat a Satanàs per a què  aprenguen a no blasfemar. 2,Tit Capítol II 
Tt 3,14  que no els fàltia res. 14 I  aprenguen també los nostres a exercitar  
2Tm 3,14  encomanades, sabent de qui les  aprengueres. 15 I que des de la infància  
Col 1,7  de Déu en veritat; 7 com també l’ aprenguéreu d’Epafras, nostre estimat  
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1Te 4,9  escriga, perquè vosaltres mateixos  aprenguéreu de Déu l’amar-vos uns a  
2Te 2,15  i manteniu les tradicions que  aprenguéreu, o per paraula o per carta  
Jn 7,15  les Escriptures sens haver-les  après? 16 Jesús los respongué i digué: –Ma 
Rm 16,17  contra la doctrina que haveu  après, i apartau’s d’ells. 18 Perquè los 
1Co 15,3 vos he ensenyat lo mateix que havia  après, a saber, que Cristo morí per  
Ga 1,12 ni jo l’he rebut d’home, ni l’he  après, sinó per revelació de Jesucrist. 13 
Ef 4,20 avarícia. 20 Mes vosaltres no haveu  après així a Cristo, 21 si és que l’hajau 
Fl 4,9  en estes coses. 9 Lo que haveu  après, i rebut, i oït, i vist en mi, això  
Fl 4,11  per raó de necessitat, puix ja he  après a acontentar-me de l’estat en què 
Col 2,7  i fortificats en la fe, com haveu  après, creixent en ella ab accions de  
2Tm 3,14  tu persevera en les coses que has  après i que t’han estat encomanades,  
1Co 2,Tit  humana, sinó ab la sabiduria  apresa en l’escola de Jesucrist  
2Tm 4,21 Tròfim lo deixí malalt en Milet. 21  Apressura’t a venir abans de l’hivern.  
Mc 6,25  25 I tornant luego a entrar  apressuradament a on estava el rei, demanà 
Ac 3,11  per la mà a Pere i a Joan, vingué  apressuradament a ells tot lo poble,  
2Pe 3,12  de vida i pietat, 12 esperant i  apressurant-vos per a la vinguda del dia 
Ac 20,16 no detenir-se en l’Àsia, puix s’ apressurava tot quant podia per a celebrar 
Lc 6,38 Donau, i se us donarà; bona mesura,  apretada i crumullada, se us tirarà a la  
Lc 19,43  trinxeres, i et posaran siti, i t’ apretaran de totes parts. 44 I et  
Fl 1,23  escolliré. 23 Perquè jo em trobo  apretat per dos costats: tinc desig de ser 
Jn 6,63  és lo qui vivifica; la carn no  aprofita per a res. Les paraules que jo us 
Rm 2,25  25 La circumcisió verdaderament  aprofita si guardes la Llei; emperò si  
1Co 7,21  cuidado; i si pots ésser llibre,  aprofita-te’n més bé. 22 Perquè aquell  
1Co 15,32  ab les fieres en Èfeso, què m’ aprofita si no ressusciten los morts?  
Ga 5,6 Puix en Jesucrist ni la circumcisió  aprofita res, ni la incircumcisió, sinó la 
He 4,2 com a ells, l’evangeli; mes no els  aprofità la paraula anunciada per no anar  
2Pe 1,Tit  de l’evangeli, proposa lo medi d’ aprofitar-se d’ell. 1 Simó Pere, servo  
Mt 15,5 sa mare: ‘Tot do que jo ofresca vos  aprofitarà’, 6 i no honra a son pare o a  
Mc 7,11  és, lo do) que jo ofresca, a tu t’ aprofitarà”: 12 i no li permeteu que fàcia 
Mc 8,36  la salvarà. 36 Puix, què li  aprofitarà a l’home si guanya tot lo món  
Lc 9,25  de mi, la salvarà. 25 Puix, què li  aprofitarà a un home lo guanyar tot lo  
1Co 13,3  si no tinc caritat de res m’ aprofitarà. 4 La caritat és pacient, i és  
Ga 5,2  si us circumcidau, Cristo no us  aprofitarà de res. 3 I declaro de nou a  
Jm 2,14  triümfa sobre lo judici. 14 Què  aprofitarà, germans meus, a un que diu que 
1Co 14,6  parlant llengües, de què us  aprofitaré, a no ser que us pàrlia o en  
Jm 2,16  lo que necessiten per lo cos, què  aprofitaria? 17 Així també la fe, si no té 
1Co 9,15  15 Emperò jo de res d’això m’he  aprofitat, ni he escrit aquestes coses  
2Co 12,17  17 ¿Per ventura m’he jo  aprofitat de vosaltres per algú d’aquells 
2Co 12,18  un germà. ¿Per ventura Tito s’és  aprofitat de vosaltres? ¿No caminàrem ab  
Mt 27,24  24 I veent Pilat que de res  aprofitava, ans bé creixia més l’alborot, 
1Tm 4,8  8 Perquè els exercicis corporals  aprofiten poc; mes la pietat és útil per a 
He 13,9 ab la gràcia, no ab viandes, que no  aprofiten als que van detràs d’elles. 10  
2Co 9,5  que vagen primer a vosaltres, i  apròmptien la vostra benedicció ja  
He 10,5  volguéreu; emperò un cos m’haveu  apropiat a mi. 6 Holocaustos i sacrificis  
Rm 14,22  es condemna a si mateix en lo que  aprova. 23 Emperò aquell que dubta si en  
Rm 14,18  a Cristo, és accepte a Déu i té l’ aprovació dels homes. 19 Per lo que  
2Tm 2,15  15 Procura presentar-te digne d’ aprovació davant de Déu, operari que no té 
Ef 5,10  bondat, i justícia, i veritat), 10  aprovant lo que és accepte a Déu. 11 I no  
1Co 16,3  jo present, aquells que vosaltres  aprovareu per cartes, a eixos enviaré per  
Ac 2,22  paraules: A Jesús Nazareno, baró  aprovat per Déu entre vosaltres ab  
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2Co 10,18  aquell que s’alaba a si mateix és  aprovat, sinó aquell a qui Déu alaba.  
1Co 11,19  també, per a què los que són  aprovats sien manifestos entre vosaltres.  
2Co 13,7  no perquè nosaltres aparescam  aprovats, sinó a fi de que vosaltres façau 
1Te 2,4  engany, 4 sinó que així com fórem  aprovats de Déu per a què se’ns confiàs  
Rm 2,18 sa voluntat, i instruït per la Llei  aproves les coses que són més exceŀlents,  
Fl 1,10  i en tot coneixement, 10 per a què  aproveu lo millor i siau sincers i sens  
Rm 7,15  venut baix lo pecat. 15 Perquè no  aprovo lo que faç; puix no faç lo bé que  
Rm 7,16  I si lo que no vull és lo que faç,  aprovo la Llei per bona. 17 De manera que  
1Co 11,17  de Déu. 17 Açò vos mano; mes no  aprovo lo congregar-vos no per a lo  
Lc 9,42  ’m aquí ton fill. 42 I quan s’ aproximava, lo dimoni lo tirà per terra i  
Lc 9,62 sa mà a l’arada mira endarrere, és  apte per al Regne de Déu. 10,Tit Capítol X 
1Tm 3,2  modest, amant de l’hospitalitat i  apte per a ensenyar; 3 no donat al vi, ni  
2Tm 2,24  altercar, sinó ser mans ab tothom,  apte per a ensenyar, sofert, 25 corretgint 
Mt 28,1  1 A l’acabar lo dissabte, i  apuntant lo primer dia de la semana,  
Jn 8,2  muntanya de l’Oliverar. 2 I a l’ apuntar lo dia, tornà al temple; i tot lo  
2Co 4,8  mes no ens acongoixam; estam  apurats, mes no destituïts; 9 som  
Lc 10,40 40 Emperò Marta contínuament estava  aqueferada ab les feines de la casa, i  
Mt 9,17  posen vi novell en bots nous, i d’ aqueix modo se manté l’un i l’altre. 18  
Mt 10,22 aquell que persevéria fins a la fi,  aqueix se salvarà. 23 I quan vos  
Mt 12,50  de mon Pare que està en lo cel,  aqueix és mon germà, i germana, i mare.  
Mt 13,19 lo que s’havia sembrat en son cor:  aqueix és lo que fou sembrat a la vora del 
Mt 24,13  aquell que persevéria fins al fi,  aqueix se salvarà. 14 I aqueix evangeli  
Mt 24,14 fins al fi, aqueix se salvarà. 14 I  aqueix evangeli del Regne serà predicat  
Mt 26,8  s’indignaren, dient: –A què ve  aqueix desperdici? 9 Puix això podia  
Mt 26,13  qualsevulla part que es predíquia  aqueix evangeli per tot lo món, se contarà 
Mc 5,39  entrat, los digué: –Per a què feu  aqueix brogit i estau plorant? La noia no  
Mc 13,13  lo qui persevéria fins al fi,  aqueix se salvarà. 14 »I quan veges l’  
Mc 14,71 maleir i a jurar dient: –No conec a  aqueix home de qui em parlau. 72 I en  
Mc 15,31  mateix baixant de la creu! 31 I d’ aqueix modo, escarnint-lo també els  
Lc 1,61  ha ningú en ta parentela que tinga  aqueix nom! 62 I preguntaven ab senyes al  
Lc 9,48  lo qui és menor entre vosaltres,  aqueix és lo major. 49 Aleshores Joan,  
Lc 15,30  ab mos amics. 30 I quan ha arribat  aqueix fill teu que ha gastat tota sa  
Lc 23,18  començà a cridar, dient: –Via fora  aqueix i deslliurau-nos Barrabàs! 19 –Lo 
Lc 24,4  del Senyor Jesús. 4 I quedant ab  aqueix motiu molt consternades, veus aquí  
Jn 1,33  l’Esperit i reposar sobre d’ell,  aqueix és lo qui bateja ab l’Esperit  
Jn 2,19  respongué i els digué: –Destruïu  aqueix temple, i jo el reedificaré en tres 
Jn 5,12  12 Ells li preguntaren: –Qui és  aqueix home que t’ha dit: “Pren ton llit  
Jn 6,46 al Pare, sinó aquell que és de Déu;  aqueix vegé al Pare. 47 En veritat, en  
Jn 9,12 hi veig. 12 I li digueren: –A on és  aqueix? Respongué: –No ho sé. 13 I  
Jn 9,31  que adora a Déu i fa sa voluntat,  aqueix és a qui Déu ou. 32 Des de que el  
Jn 12,34  elevat lo Fill de l’home? Qui és  aqueix Fill de l’home? 35 Jesús los  
Jn 14,12  vos dic que, qui creu en mi,  aqueix farà també les obres que jo faç, i  
Jn 14,21  Qui té mos manaments i els guarda,  aqueix m’ama. I el qui m’ama, serà amat  
Jn 15,5  qui està unit ab mi, i jo ab ell,  aqueix dóna molt fruit, puix que sens mi  
Ac 6,14  14 Perquè li havem oït dir que  aqueix Jesús de Nazaret destruirà aquest  
Ac 12,1  Pere. Mort del rei Herodes. 1 I en  aqueix mateix temps, lo rei Herodes alçà  
Ac 17,23  adorau sens conèixer-lo,  aqueix és lo qui jo us anuncio. 24 Lo Déu  
Ac 17,24 i totes les coses que hi ha en ell,  aqueix, essent Senyor de cel i terra, no  
Ac 19,20  a cinquanta mil denaris. 20 D’ aqueix modo creixia i es fortaleixia la  
Ac 28,26  a nostres pares 26 dient: »“Vés a  aqueix poble i digue’ls: Oireu ab vostres 
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Rm 8,9  que no té l’Esperit de Cristo,  aqueix tal no és dels seus. 10 I si Cristo 
1Co 2,2  vosaltres, sinó a Jesucrist, i  aqueix crucificat. 3 I jo estiguí entre  
1Co 5,5  nostre Senyor Jesucrist, 5 que sia  aqueix entregat a Satanàs per a destrucció 
1Co 5,13  traeu fora de vostra companyia  aqueix malvat. 6,Tit Capítol VI Contra los 
1Co 8,3  saber. 3 Emperò si algú ama a Déu,  aqueix tal és conegut de Déu. 4 I en quant 
1Co 8,7  per ell. 7 Mes no en tots hi ha  aqueix coneixement. Puix alguns, fins ara, 
2Co 2,9  vostra caritat envers ell. 9 I per  aqueix fi vos escriguí també, a fi d’  
2Co 7,11  món produeix mort. 11 I veus aquí  aqueix mateix contristar-vos segons Déu, 
Ga 4,25 esclavitud, qual és Agar; 25 perquè  aqueix Agar és la muntanya de Sinaí, en  
Ef 6,22  Senyor, 22 a qui us he enviat per  aqueix fi, per a què sapiau lo que és de  
Fl 1,22  guany. 22 Mes si visc en la carn,  aqueix és lo fruit de mon treball. Ab tot, 
Col 1,9 de vostre amor en l’Esperit. 9 Per  aqueix motiu, nosaltres també, des del dia 
Jm 1,25 olvidadís sinó practicador d’obra,  aqueix serà benaventurat en sa obra. 26 Si 
Jm 3,2  Lo qui no tropessa en paraula,  aqueix tal és baró perfet, i capaç també  
2Pe 2,8 impúdica d’aquells malvats, 8 puix  aqueix home just, habitant entre ells, de  
1Jn 2,6  6 Aquell que diu que està en ell,  aqueix deu caminar com ell camina. 7  
2Jn 7  que Jesucrist vingué en carn;  aqueix tal és impostor i anticrist. 8  
2Jn 9  lo qui persevera en la doctrina,  aqueix té al Pare i al Fill. 10 Si algú ve 
Mt 26,61  testimonis falsos. 61 I digueren:  –Aqueix digué: “Puc destruir lo temple de  
Lc 7,27  jo us dic, i més que profeta. 27  Aqueix és de qui està escrit: “Veus aquí  
Lc 14,30  a traure burla d’ell 30 dient:  “Aqueix home començà a edificar, però no  
Jn 1,15  testimoni d’ell i clamà dient:  «Aqueix és aquell de qui jo us deia: Lo  
Jn 9,8  que assentat demanava caritat?  –Aqueix és –responien alguns. 9 I altres  
1Jn 2,22  que nega que Jesús és lo Cristo?  Aqueix tal és l’Anticrist, que nega al  
Mt 7,12  també vosaltres per a ells, perquè  aqueixa és la Llei i los Profetes. 13  
Mt 21,44 ell. 44 I qualsevol que caiga sobre  aqueixa pedra serà romput, i aquell sobre  
Mt 26,13 tot lo món, se contarà també lo que  aqueixa dona ha fet en memòria seva. 14  
Mc 2,8  en son esperit que pensaven d’ aqueixa manera, los diu: –Per què pensau  
Mc 12,10  despreciaren los que edificaven,  aqueixa mateixa fou feta cap de cantonada. 
Lc 20,17  despreciaren los que edificaven,  aqueixa vingué a ser la principal del  
Lc 23,31  si a l’arbre verd lo tracten d’ aqueixa manera, què faran ab lo sec? 32 I  
Jn 4,15  li digué: –Senyor, donau-me d’ aqueixa aigua a fi de que mai més tinga jo 
Jn 12,48  la paraula que jo he predicat,  aqueixa serà la que el judicarà en lo  
Ac 17,19  –¿No podrem saber què cosa és  aqueixa nova doctrina de què tu parles? 20 
Ac 23,21  i ara estan ja alerta aguardant  aqueixa promesa de vós. 22 Llavors lo  
1Co 10,4  pedra espiritual que els seguia, i  aqueixa pedra era Cristo. 5 Emperò molts  
1Te 5,18  18 En tot donau gràcies, perquè  aqueixa és la voluntat de Déu en Cristo  
1Pe 2,7  que refusaren los que edifiquen,  aqueixa fou feta cap de cantó», 8 i «pedra 
1Pe 2,20  si fent bé sofriu ab paciència,  aqueixa és gràcia davant de Déu. 21 Puix  
Mt 6,33 Regne de Déu i sa justícia, i totes  aqueixes coses vos seran anyadides. 34 I  
Mt 13,56  d’a on li vénen a aquest totes  aqueixes coses? 57 I s’escandalisaven d’ 
Mt 19,22  segueix-me. 22 I quan lo jove oí  aqueixes paraules, se n’anà trist, puix  
Ap 17,16  banyes que vegeres en la bèstia,  aqueixes avorriran la prostituta i la  
Mt 15,20  testimonis, les blasfèmies. 20  Aqueixes coses són les que contaminen a l’ 
Lc 13,14  hi ha en què es pot treballar; en  aqueixos veniu i que us cúria, mes no en  
Lc 18,21  i a ta mare. 21 Ell digué: –Tots  aqueixos manaments los he guardat des de  
1Co 7,28  verge se casa, ella no peca. Mes  aqueixos tals tindran tribulació en la  
Mt 20,12  el pare de famílies 12 dient:  »–Aqueixos darrers no han treballat més  
Mt 5,1  i perfeccionar-la. 1 Veent Jesús  aquell gentiu, se’n pujà a una muntanya,  
Mt 5,19  mínim en lo Regne del cel. Mes  aquell que els guàrdia i ensènyia, serà  
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Mt 5,32  repudi.” 32 »Emperò jo us dic que  aquell que repudiï a sa muller, a no ser  
Mt 7,8  i se us obrirà. 8 Perquè tot  aquell que demana, rep; i lo qui busca,  
Mt 7,21  fruits los coneixereu. 21 »No tot  aquell que em diu: “Senyor, Senyor”  
Mt 7,22 Regne del cel. 22 Molts me diran en  aquell dia: “Senyor, Senyor, ¿no  
Mt 8,13  has cregut, així te sia fet. I en  aquell punt quedà sa lo sirvent. 14 I  
Mt 8,28  que ningú podia transitar per  aquell camí. 29 I començaren luego a  
Mt 9,22  ta fe t’ha curat. I des d’ aquell punt quedà sana la dona. 23 I  
Mt 9,23  I havent vingut Jesús a la casa d’ aquell príncep, i veent als tocadors de  
Mt 10,4  4 Simó Cananeu, i Judes Iscariot,  aquell que l’entregà. 5 Jesús envià  
Mt 10,14 pau retornarà a vosaltres. 14 I tot  aquell que no us rèbia ni oiga vostres  
Mt 10,22  sereu avorrits de tothom. Emperò  aquell que persevéria fins a la fi, aqueix 
Mt 10,32  que molts aucells. 32 »Puix tot  aquell que em conféssia davant dels homes, 
Mt 10,33  Pare que està en lo cel. 33 I tot  aquell que em néguia davant dels homes, jo 
Mt 10,40  a mi; i el qui em rep a mi, rep a  aquell que ha enviat a mi. 41 Qui rep a un 
Mt 10,42  rebrà gallardó de just. 42 I tot  aquell que donarà per beure a un d’  
Mt 11,6  als pobres. 6 I benaventurat  aquell que no prendrà escàndol de mi. 7 I  
Mt 11,11  major que Joan Baptista. Emperò  aquell que és lo mínim en lo Regne del  
Mt 11,14  14 I si ho voleu rebre, ell és  aquell Elies que ha de venir. 15 Qui té  
Mt 11,25 terra de Sodoma que per a tu. 25 En  aquell temps, responent Jesús, digué: –Vos 
Mt 11,27  coneix al Pare, sinó el Fill, i  aquell a qui lo Fill ho haurà volgut  
Mt 12,1  Ninivites. Reina del migdia. 1 En  aquell temps anava Jesús un dia de  
Mt 12,30  que no és ab mi, contra mi és; i  aquell que no arreplega ab mi, escampa. 31 
Mt 12,32  de l’home, serà perdonat. Emperò  aquell que pàrlia contra l’Esperit Sant,  
Mt 12,45 i habiten allí. I l’últim estat d’ aquell home és pitjor que el primer. Així  
Mt 13,1  sens honra en sa pàtria. 1 En  aquell dia, eixint Jesús de la casa, s’  
Mt 13,19  19 Qualsevol que ou la paraula d’ aquell Regne i no l’entén, ve lo Maligne  
Mt 13,20  lo sembrat en terra pedregosa és  aquell que ou la paraula i al prompte la  
Mt 13,22  22 I el sembrat entre espines és  aquell que ou la paraula, emperò los  
Mt 13,23  23 I el sembrat en terra bona és  aquell que ou la paraula i l’entén, i  
Mt 13,44 ’n va i ven tot lo que té, i compra  aquell camp. 45 »Del mateix modo és  
Mt 14,1 presenten o toquen son vestit. 1 En  aquell temps, Herodes lo tetrarca oigué la 
Mt 14,35  I havent-lo conegut los homes d’ aquell lloc, enviaren per tota aquella  
Mt 15,28  tu vols, així se’t faça. I des d’ aquell punt quedà sana sa filla. 29 I  
Mt 16,21  ell era Jesús lo Cristo. 21 Des d’ aquell punt començà Jesús a declarar a sos 
Mt 16,25  sa creu i seguesca’m. 25 Puix  aquell que vulga salvar sa vida, la  
Mt 16,25  salvar sa vida, la perdrà. Emperò  aquell que pèrdia sa vida per amor de mi,  
Mt 17,17  jove, lo qual quedà curat des d’ aquell punt. 18 Llavors los deixebles  
Mt 18,27 pagaré. 27 »I compadescut l’amo d’ aquell criat, lo deixà llibre i li perdonà 
Mt 18,28  lo deute. 28 »Emperò luego que  aquell criat isqué fora, encontrà a un de  
Mt 19,9 prenga una altra, comet adulteri. I  aquell que es càsia ab la repudiada, comet 
Mt 20,27  vosaltres, sia criat vostre. 27 I  aquell que entre vosaltres vulla ser  
Mt 20,34  d’ells, los tocà los ulls. I en  aquell mateix instant vegeren, i lo  
Mt 21,2  deixebles 2 dient-los: –Anau a  aquell lloc que està davant de vosaltres,  
Mt 21,44  sobre aqueixa pedra serà romput, i  aquell sobre qui ella caiga serà fet  
Mt 22,23  deixant-lo, se n’anaren. 23 En  aquell dia s’acercaren a ell los  
Mt 22,46  podia respondre paraula, ni des d’ aquell dia s’atreví ningú a fer-li més  
Mt 23,12  que s’exàltia, serà humiliat. I  aquell que s’humiliï, serà exaltat. 13  
Mt 23,16  per lo temple, no és res; emperò  aquell que júria per l’or del temple, és  
Mt 23,18  per l’altar no és res; emperò  aquell que júria per l’oferta que està  
Mt 23,21  per lo temple, jura per ell i per  aquell que habita en ell. 22 I qui jura  
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Mt 23,39  més fins que digau: “Beneït sia  aquell que ve en lo nom del Senyor.”  
Mt 24,13  la caritat de molts. 13 Emperò  aquell que persevéria fins al fi, aqueix  
Mt 24,36  paraules no passaran. 36 »Mes d’ aquell dia ni d’aquella hora ningú en sap 
Mt 24,46  menjar a l’hora? 46 Benaventurat  aquell criat a qui son senyor tròbia fent  
Mt 24,48  sobre tots sos béns. 48 Emperò, si  aquell criat dolent digués en son cor: “Lo 
Mt 25,16  se n’anà immediatament. 16 »Doncs  aquell que havia rebut los cinc talents,  
Mt 25,17  guanyà altres cinc. 17 E igualment  aquell que n’havia rebut dos, ne guanyà  
Mt 25,18  guanyà també altres dos. 18 Emperò  aquell que n’havia rebut un, se n’anà i  
Mt 25,20  els cridà a comptes. 20 I arribant  aquell que havia rebut los cinc talents,  
Mt 25,22  ton senyor. 22 »I s’acercà també  aquell que havia rebut los dos talents i  
Mt 25,24  senyor. 24 »I havent arribat també  aquell que havia rebut un talent, digué:  
Mt 26,16  monedes de plata. 16 I des d’ aquell moment buscava ocasió d’entregar- 
Mt 26,24  com està escrit d’ell. Mes, ai d’ aquell home per qui serà entregat lo Fill  
Mt 26,29 d’aquest fruit de la parra, fins a  aquell dia en què el bèguia de nou ab  
Mt 26,46 ’s, anem!; mirau que ja ha arribat  aquell que m’entregarà. 47 I encara ell  
Mt 26,48  i los ancians del poble. 48 I  aquell que l’entregà, los donà lo senyal  
Mt 26,74  que no coneixia tal home. I en  aquell punt lo gall cantà. 75 I Pere se  
Mt 27,8  als forasters. 8 Per qual raó  aquell camp és anomenat fins al dia d’  
Mt 27,63 dient: –Senyor, nos recordam de que  aquell impostor digué quan encara vivia:  
Mc 3,29  als que hagen blasfemat. 29 Mes  aquell que blasfèmia contra l’Esperit  
Mc 4,35  los ho desxifrava tot. 35 I  aquell dia, havent-se fet tard, los  
Mc 5,11  11 Estava llavors pasturant en  aquell lloc una ramada gran de porcs a la  
Mc 5,18  18 I quan entrà en la barca,  aquell que havia estat posseït del dimoni  
Mc 5,29  sa vestidura, me curaré.» 29 I en  aquell mateix punt cessà son fluix de sang 
Mc 6,16  Herodes ho oí, digué: –Aquest és  aquell Joan que jo fiu degollar, lo qual  
Mc 9,22 totes les coses són possibles per a  aquell que creu. 23 I exclamant al moment  
Mc 9,36  me rèbia a mi, no rep a mi sinó a  aquell que m’ha enviat. 37 I li respongué 
Mc 12,19  que prenga son germà la dona d’ aquell i que àlcia descendència a son  
Mc 13,32  paraules no passaran. 32 »Mes d’ aquell dia ni d’aquella hora ningú en sap 
Mc 14,21  està escrit d’ell; emperò, ai d’ aquell home per qui serà entregat lo Fill  
Mc 14,25  d’aquest fruit de la parra, fins  aquell dia que el beuré nou en lo Regne de 
Mc 14,72  home de qui em parlau. 72 I en  aquell mateix punt cantà lo gall segona  
Lc 2,17  lo que els havia estat dit d’ aquell infant. 18 I tots los que ho oïren  
Lc 4,23  –Vosaltres, sens dubte, me direu  aquell proverbi: “Metge, cura’t a tu  
Lc 6,Tit  apòstols. Cura malalts i predica  aquell admirable sermó en què declara les  
Lc 6,23  de l’home. 23 Alegrau-vos, en  aquell dia, i regositjau-vos, perquè  
Lc 6,47  i no feu lo que jo us dic? 47 Tot  aquell que ve a mi i ou mes paraules i les 
Lc 6,49  fundada sobre roca. 49 Emperò,  aquell que ou i no fa, és semblant a un  
Lc 7,30 si mateixos, no essent batejats per  aquell. 31 I digué el Senyor: –Doncs, a  
Lc 7,43  Simó dient: –Jo penso que serà  aquell a qui més li condonà. I Jesús li  
Lc 7,47 molts pecats, perquè amà molt. Puix  aquell a qui menos se perdona, menos ama.  
Lc 8,18  compte, doncs, com oïu, puix a  aquell que té, se li donarà, i al que no  
Lc 8,44  i tocà la vora de son vestit. I en  aquell mateix instant s’estroncà lo fluix 
Lc 9,26  i es causa son dany? 26 Perquè  aquell que s’avergonyesca de mi i de mes  
Lc 9,48  qualsevol que em rèbia a mi, rep a  aquell que m’ha enviat, puix lo qui és  
Lc 10,12 de Déu.” 12 Emperò jo us dic que en  aquell dia hi haurà menos rigor per a  
Lc 10,16  qui em desprecia a mi, desprecia a  aquell que m’ha enviat. 17 I tornaren los 
Lc 10,22  ni qui és lo Pare, sinó el Fill, i  aquell a qui lo Fill ho vulla revelar. 23  
Lc 10,32  un levita, arribant cerca d’ aquell lloc, i veent-lo, passà també de  
Lc 10,36  te sembla que fou lo proïsme d’ aquell que donà en mans dels lladres? 37 I 
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Lc 11,10  i se us obrirà. 10 Perquè tot  aquell que demana, rep; i el qui cerca,  
Lc 11,26  habiten allí. I lo darrer estat d’ aquell home és pitjor que el primer. 27 I  
Lc 12,5  a qui haveu de témer: temeu  aquell que, després d’haver llevat la  
Lc 12,8  8 »També vos dic: Que tot  aquell que em conféssia davant dels homes, 
Lc 12,10  dels àngels de Déu. 10 »I a tot  aquell que pàrlia contra lo Fill de l’  
Lc 12,10  hi serà perdonat est pecat; emperò  aquell que blasfèmia contra de l’Esperit  
Lc 12,47  sa part ab los infiels. 47» Perquè  aquell criat que sabia la voluntat de son  
Lc 12,48  serà poc assotat. Perquè a tot  aquell a qui li fou donat molt, de molt se 
Lc 13,31  los que seran darrers. 31 En  aquell mateix dia se li acercaren alguns  
Lc 13,32 32 I ell los digué: –Anau, i dieu a  aquell rabós: “Mira que jo llanço dimonis  
Lc 16,18  pren una altra, comet adulteri. I  aquell que es casa ab la que repudia lo  
Lc 16,20  que estava ajagut a la porta d’ aquell, tot ple de llagues, 21 desitjant  
Lc 16,22  22 »I succeí que, quan morí  aquell pobre, lo portaren los àngels al  
Lc 17,1 no vinguen escàndols. Emperò, ai d’ aquell per qui vénen! 2 Més li valdria que 
Lc 18,14  14 »Vos declaro que est, i no  aquell, se’n tornà justificat a sa casa;  
Lc 19,5  allí. 5 I arribat que fou Jesús a  aquell lloc, alçant los ulls lo vegé, i li 
Lc 19,26  26 »–Puix jo us dic, que a tot  aquell que té, se li donarà, i tindrà més; 
Lc 19,30  deixebles, 30 dient-los: –Anau a  aquell lloc que està davant de vosaltres,  
Lc 20,18  aquesta pedra se farà trossos, i  aquell sobre qui ella caiga serà fet  
Lc 20,35  los que seran judicats dignes d’ aquell sigle i de la resurrecció dels  
Lc 20,40  –Mestre, has dit bé. 40 I des d’ aquell punt no s’atrevien a fer-li més  
Lc 21,34  los afanys d’aquesta vida, i que  aquell dia vos vinga de repente a  
Lc 22,22  lo que està determinat. Mes ai d’ aquell home per qui ell serà entregat! 23  
Lc 22,60  –Home, no sé lo que et dius. I en  aquell mateix instant, quan encara estava  
Lc 23,12  i el tornà a enviar a Pilat. 12 I  aquell dia quedaren amics Herodes i Pilat, 
Lc 24,13  13 I veus aquí que dos d’ells  aquell mateix dia anaven a un lloc  
Jn 1,15  d’ell i clamà dient: «Aqueix és  aquell de qui jo us deia: Lo qui ha de  
Jn 1,29  aquí l’anyell de Déu, veus aquí  aquell que trau lo pecat del món! 30  
Jn 1,33 lo qui m’envià a batejar ab aigua,  aquell me digué: “Sobre lo qui veges  
Jn 1,39  habitava, i permanesqueren ab ell  aquell dia. Llavors era com l’hora  
Jn 1,45 digué: –Nosaltres havem encontrat a  aquell de qui Moisès, en la Llei, i els  
Jn 3,3  veritat jo et dic que ningú, sinó  aquell que nasca de nou, pot veure lo  
Jn 3,20  ses obres eren males. 20 Puix tot  aquell que obra mal avorreix la llum, i no 
Jn 3,26  a Joan i li digueren: –Mestre,  aquell que estava ab vós a l’altra banda  
Jn 3,34  que Déu és verdader, 34 perquè  aquell a qui Déu ha enviat, diu paraules  
Jn 4,34  –Mon aliment és fer la voluntat d’ aquell que m’ha enviat, per a què dónia  
Jn 4,36  ja blancs, a punt de segar. 36 I  aquell que sega rep la recompensa i  
Jn 4,37 sega. 37 Perquè en això se verifica  aquell refrà: “Un és lo qui sembra i altre 
Jn 5,9 son llit i se posà a caminar. I era  aquell un dia de dissabte. 10 Los jueus,  
Jn 5,30  ma voluntat sinó la voluntat d’ aquell que m’ha enviat. 31 »Si jo dono  
Jn 5,38  en vosaltres, perquè no creeu a  aquell a qui ell ha enviat. 39 Escodrinyau 
Jn 6,10  –Feu assentar la gent. I estava  aquell lloc cobert d’herba. Se sentaren,  
Jn 6,27  lo menjar que es consum, sinó per  aquell que dura fins a la vida eterna; lo  
Jn 6,29  de Déu és que vosaltres cregau en  aquell que ell ha enviat. 30 I li  
Jn 6,33  del cel. 33 Perquè lo pa de Déu és  aquell que baixà del cel i dóna la vida al 
Jn 6,35  respongué: –Jo só lo pa de vida:  aquell que ve a mi no tindrà fam, i aquell 
Jn 6,35 aquell que ve a mi no tindrà fam, i  aquell que creu en mi no tindrà mai més  
Jn 6,37 que el Pare me dóna, vindrà a mi, i  aquell que a mi vinga, no el llançaré  
Jn 6,38  ma voluntat, sinó la voluntat d’ aquell que m’ha enviat. 39 I esta és la  
Jn 6,40  mon Pare que m’ha enviat: que tot  aquell que veu al Fill i creu en ell,  
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Jn 6,45  tots seran ensenyats de Déu.” Tot  aquell, doncs, que oigué i aprengué del  
Jn 6,46 perquè algú haja vist al Pare, sinó  aquell que és de Déu; aqueix vegé al Pare. 
Jn 6,47  veritat, en veritat jo us dic que  aquell que creu en mi té la vida eterna.  
Jn 7,11  dia de la festa i deien: –A on és,  aquell? 12 I hi havia gran enraonament  
Jn 7,16  –Ma doctrina no és meva, sinó d’ aquell que m’ha enviat. 17 Qualsevol que  
Jn 7,17  que vulla fer la voluntat d’ aquell, coneixerà per la doctrina si és de 
Jn 7,18 mateix, busca sa pròpia glòria; mes  aquell que busca la glòria del que l’ha  
Jn 7,28  de mi mateix, sinó que és verídic  aquell que m’ha enviat al qual no  
Jn 7,33  de temps, i després me’n vaig a  aquell que m’ha enviat. 34 Vosaltres me  
Jn 7,50  la Llei és maleïda. 50 Nicodemus,  aquell mateix que a la nit vingué a Jesús  
Jn 8,34 veritat, en veritat vos dic que tot  aquell que comet pecat és esclau del  
Jn 8,54  res. Mon Pare és qui em glorifica,  aquell de qui dieu vosaltres que és vostre 
Jn 9,8  caritat deien: –¿No és aquest,  aquell que assentat demanava caritat?  
Jn 9,30  no sabem d’a on és. 30 Respongué  aquell home i els digué: –En això està lo  
Jn 9,31  Déu no ou als pecadors, sinó que  aquell que adora a Déu i fa sa voluntat,  
Jn 10,40 vegada a l’altra part del Jordà, a  aquell lloc a on primerament havia estat  
Jn 11,3  a dir-li: –Senyor, mirau que  aquell a qui vos amau està malalt. 4 I  
Jn 11,26 encara que hagués mort, viurà. 26 I  aquell que viu i creu en mi no morirà mai  
Jn 11,30  en lo poblet, sinó que estava en  aquell mateix paratge a on Marta l’havia  
Jn 11,49  que era lo sumo pontífice d’ aquell any, los digué: –Vosaltres no hi  
Jn 11,51  de si mateix, sinó que, essent  aquell any pontífice, profetisà que Jesús  
Jn 11,53 estaven dispersos. 53 I així des d’ aquell dia no pensaven sinó com poder-lo 
Jn 12,25  qui ama sa vida la perdrà; emperò  aquell que avorreix sa vida en aquest món, 
Jn 12,44  creu en mi no creu en mi, sinó en  aquell que m’ha enviat. 45 I lo qui em  
Jn 12,46  he vingut al món per a què tot  aquell que creu en mi no permanesca en  
Jn 13,16  son amo, ni l’enviat, major que  aquell que l’envià. 17 Si compreneu estes 
Jn 13,20  a mi; i el qui em rep a mi, rep a  aquell que m’ha enviat. 21 Havent Jesús  
Jn 13,25 és aquest de qui parla? 25 I estant  aquell reclinat en lo seno de Jesús, li  
Jn 13,26  aquest? 26 Jesús li respongué: –És  aquell a qui jo donaré pa sucat. I havent  
Jn 14,20  i vosaltres viureu també. 20 En  aquell dia coneixereu que jo estic en mon  
Jn 15,13  pot tenir un amor més gran que  aquell que dóna sa vida per sos amics. 14  
Jn 16,5  vosaltres. Emperò ara me’n vaig a  aquell que m’ha enviat; i ningú de  
Jn 16,13  portar-les. 13 Emperò quan vinga  aquell Esperit de veritat, vos ensenyarà  
Jn 16,23 vos prendrà lo vostre goig. 23 I en  aquell dia no em demanareu cosa alguna.  
Jn 16,26  parlaré obertament del Pare. 26 En  aquell dia demanareu en mon nom, i no us  
Jn 18,13  sogre de Caifàs, que era pontífice  aquell any. 14 I Caifàs era lo qui havia  
Jn 18,26  criats del pontífice, parent d’ aquell a qui Pere havia tallat l’orella:  
Jn 18,37  donar testimoni a la veritat. Tot  aquell que és de la veritat, ou ma veu. 38 
Jn 19,11  et fos donat de l’alt. Per lo que  aquell que m’ha entregat a tu és reo de  
Jn 19,12 reo de pecat més grave. 12 I des d’ aquell punt Pilat buscava com llibertar- 
Jn 19,12  no ets amic del Cèsar; puix tot  aquell que es fa rei contradiu al Cèsar.  
Jn 19,31 dissabte, puix era la preparació, i  aquell dia de dissabte era un gran dia,  
Jn 19,37  altra Escriptura diu: «Miraran a  aquell a qui traspassaren.» 38 Després d’ 
Jn 19,39  Jesús. 39 Vingué també Nicodemus,  aquell mateix que havia primerament vingut 
Jn 20,2  corregué, i vingué a Simó Pere i a  aquell altre deixeble amat de Jesús, i els 
Jn 20,3 posat. 3 Isqué, doncs, Pere i també  aquell altre deixeble i vingueren al  
Jn 20,19 estes coses.» 19 I a la vesprada d’ aquell mateix dia, que era lo primer de la 
Jn 21,7  que tenia. 7 Llavors lo deixeble  aquell a qui Jesús amava, digué a Pere:  
Jn 21,20  seu al deixeble amat de Jesús,  aquell que en la cena estava reclinat en  
Jn 21,24  a tu què t’importa?» 24 Aquest és  aquell deixeble que dóna testimoni d’  
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Ac 1,19  de manera que fou anomenat  aquell camp, en sa llengua, Hacèldama, ço  
Ac 2,21 del Senyor. 21 I esdevindrà que tot  aquell que invóquia lo nom del Senyor,  
Ac 2,41  foren batejats, i se’ls anyadiren  aquell dia cerca de tres mil persones. 42  
Ac 3,7 -lo per la mà dreta, l’alçà. I en  aquell mateix instant se li enfortiren les 
Ac 3,10  de si per lo que havia succeït a  aquell. 11 I tenint per la mà a Pere i a  
Ac 3,20 refrigeri davant del Senyor i enviï  aquell Jesucrist que us fou predicat. 21  
Ac 3,23  que tota ànima que no oiga a  aquell profeta, serà exterminada del  
Ac 4,22  Puix l’home en qui s’havia obrat  aquell prodigi de la cura tenia més de  
Ac 7,20  a fi de que no visquessen. 20 En  aquell temps nasqué Moisès, que fou grat a 
Ac 7,38  com jo; a ell oireu.” 38 Aquest és  aquell que estigué en la iglésia en lo  
Ac 8,1  bateja a l’eunuc d’Etiopia. 1 En  aquell temps s’alçà una gran persecució  
Ac 8,19  aquesta potestat, per a què tot  aquell a qui jo impòsia les mans, rèbia l’ 
Ac 9,21  oïen, i deien: –Puix no és aquest  aquell que perseguia en Jerusalem als que  
Ac 10,35  35 sinó que en qualsevol nació,  aquell que el tem i obra justícia, és de  
Ac 11,12  sis germans i entràrem en casa d’ aquell baró. 13 I ens contà com havia vist 
Ac 12,7 del Senyor, i resplendí una llum en  aquell lloc, i tocant a Pere en lo costat, 
Ac 13,37 sos pares, i vegé corrupció. 37 Mes  aquell a qui Déu ha ressuscitat d’entre  
Ac 13,39  39 En aquest és justificat tot  aquell que creu. 40 Per consegüent, feu  
Ac 17,31 judicar al món segons justícia, per  aquell baró que havia ordenat, donant una  
Ac 19,4  dient al poble que creguessen en  aquell que havia de venir després d’ell,  
Ac 19,23  per algun temps en Àsia. 23 I en  aquell temps s’alçà una pertorbació no  
Ac 20,32  Déu i a la paraula de sa gràcia, a  aquell que és poderós per a edificar i  
Ac 21,12  nosaltres i els que estaven en  aquell lloc, li pregàvem que no pujàs a  
Ac 21,38  –Saps grec? 38 Ets tu per ventura  aquell egipci que pocs dies ha mogueres un 
Ac 22,13  germà, recobra la vista. »I en  aquell mateix instant lo vegí. 14 I ell  
Rm 1,16  virtut de Déu per a salvació a tot  aquell que creu, al jueu primerament, i  
Rm 1,26 d’ells invertiren l’ús natural en  aquell altre ús que és contra naturalesa;  
Rm 2,28  la Llei? 28 Perquè no és jueu  aquell que ho és exteriorment, ni és  
Rm 2,29  en la carn, 29 sinó que és jueu  aquell que ho és interiorment, i la  
Rm 3,26  sia trobat just i justificador d’ aquell que té la fe de Jesucrist. 27 A on  
Rm 4,5  5 Emperò al que no obra, i creu en  aquell que justifica a l’impio, sa fe li  
Rm 4,8  són coberts. 8 Benaventurat és  aquell home a qui el Senyor no imputa  
Rm 4,24  als quals serà imputat si creem en  aquell que ressuscità d’entre els morts a 
Rm 5,12  passà la mort a tots los homes per  aquell en qui tots pecaren. 13 (Perquè  
Rm 6,7  no serviam ja més al pecat. 7 Puix  aquell que és mort està llibertat del  
Rm 6,16 No ho vulla Déu! 16 ¿No sabeu que a  aquell a qui us oferiu per servos per a  
Rm 7,4  per a què siau d’altre, ço és, d’ aquell que ressuscità d’entre els morts,  
Rm 8,9  de Déu habita en vosaltres. Mes  aquell que no té l’Esperit de Cristo,  
Rm 8,11  la justícia. 11 I si l’Esperit d’ aquell que ressuscità a Jesús d’entre els 
Rm 8,20  no de son grat, sinó per causa d’ aquell que la somet en esperança 21 que la 
Rm 8,27  ab gemecs inexplicables. 27 Emperò  aquell que escodrinya los cors sap lo que  
Rm 8,37  estes coses triümfam per medi d’ aquell que ens amà. 38 Per lo qual estic  
Rm 9,12  12 no per les obres, sinó per  aquell que crida, li fou dit a ella que el 
Rm 9,33  i pedra d’escàndol; i tot  aquell que creu en ell no serà confundit.» 
Rm 10,11  11 Perquè diu l’Escriptura: «Tot  aquell que creu en ell no serà confós.» 12 
Rm 10,13  que l’invoquen. 13 Perquè tot  aquell que invóquia lo nom del Senyor serà 
Rm 10,14  salvo. 14 Mes, ¿com invocaran a  aquell en qui no cregueren? I com creuran  
Rm 10,14  qui no cregueren? I com creuran a  aquell de qui no oigueren? I com oiran  
Rm 13,2  les que existeixen. 2 Per lo tant,  aquell que resisteix a la potestat,  
Rm 13,4  de Déu, venjador en ira contra  aquell que fa lo mal. 5 Per lo que és  
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Rm 13,8  -vos los uns als altres; perquè  aquell que ama a son proïsme ha complert  
Rm 14,6  del dia, també per al Senyor; i  aquell que menja, per al Senyor menja;  
Rm 14,14  no hi ha cosa immunda, sinó per a  aquell que creu que és immunda. 15 Emperò  
Rm 14,15  doncs, per raó de ton menjar a  aquell per a qui Cristo morí. 16 No feu,  
Rm 14,22  mateix davant de Déu. Benaventurat  aquell que no es condemna a si mateix en  
Rm 14,23  mateix en lo que aprova. 23 Emperò  aquell que dubta si en menjarà, és  
Rm 16,25 sia ab tots vosaltres. Amén. 25 I a  aquell que és poderós per a confirmar-  
1Co 2,15  espiritualment. 15 Emperò  aquell que és espiritual judica totes les  
1Co 3,5 Apolo, o qui és Pau? 5 Ministres d’ aquell en qui creeu, i segons que el  
1Co 6,13 a les viandes; emperò Déu destruirà  aquell i estes. I el cos no és per a la  
1Co 6,16  No, per cert! 16 ¿No sabeu que  aquell que es junta ab una ramera se fa un 
1Co 7,22  aprofita-te’n més bé. 22 Perquè  aquell que essent servo fou cridat del  
1Co 7,38  sa verge, fa bé. 38 I així  aquell que casa sa verge, fa bé; i aquell  
1Co 7,38  aquell que casa sa verge, fa bé; i  aquell que no la casa, fa millor. 39 La  
1Co 9,25  a què pugau obtenir-lo. 25 I tot  aquell que ha de combatre en la palestra,  
1Co 10,17  perquè tots som participants d’ aquell mateix pa. 18 Considerau a Israel  
1Co 10,28  ídols», no en mengeu, per causa d’ aquell que us ha avisat i de la  
1Co 11,28  home a si mateix, i així méngia d’ aquell pa i bèguia del calze. 29 Perquè el 
1Co 14,2  sobretot lo de profecia. 2 Perquè  aquell que parla en llengua desconeguda,  
1Co 14,3  esperit parla los misteris. 3 Mes  aquell que profetisa, parla als homes per  
1Co 14,4  s’edifica a si mateix; mes  aquell que profetisa, edifica la Iglésia  
1Co 14,11 de les paraules, seré bàrbaro per a  aquell a qui parlo, i el que parla serà  
1Co 14,13  de la Iglésia. 13 Per lo tant,  aquell que pàrlia una llengua desconeguda, 
1Co 14,16  la benedicció ab l’esperit, ¿com  aquell que està en la classe del poble  
1Co 15,27  a ell», s’exceptua, sens dubte,  aquell que posà totes les coses sota d’  
1Co 15,28  lo mateix Fill estarà subjecte a  aquell que someté a ell totes les coses,  
1Co 16,16 siau obedients a eixos tals i a tot  aquell que ens ajuda i treballa. 17 I m’  
2Co 1,21  de Déu per nosaltres. 21 I com  aquell que ens confirmà junt ab vosaltres  
2Co 2,2  ¿qui m’alegra a mi després, sinó  aquell que ha estat contristat per mi? 3 I 
2Co 4,14  i per això parlam, 14 sabent que  aquell que ressuscità al Senyor Jesús, nos 
2Co 5,15  no visquen ja per a si, sinó per  aquell que morí per ells i ressuscità. 16  
2Co 7,12 us escriguí, no ho fiu per causa d’ aquell que féu l’agravi, ni per aquell  
2Co 7,12 d’aquell que féu l’agravi, ni per  aquell que el sofrí, sinó per a manifestar 
2Co 10,18  gloriïs en lo Senyor». 18 Puix no  aquell que s’alaba a si mateix és  
2Co 10,18  alaba a si mateix és aprovat, sinó  aquell a qui Déu alaba. 11,Tit Capítol XI  
2Co 11,4  que és en Cristo. 4 Perquè si  aquell que ve predica altre Cristo que  
Ga 1,6  tan lleugerament vos apartau d’ aquell que us cridà a la gràcia de Cristo, 
Ga 1,16  predicàs entre els gentils, des d’ aquell instant no m’aconsellí ni ab la  
Ga 2,8  lo de la circumcisió. 8 (Perquè  aquell que obrà eficaçment en Pere per l’ 
Ga 3,10  puix està escrit: «Maleït tot  aquell que no permanesca en totes les  
Ga 3,13  perquè està escrit: «Maleït tot  aquell que penja en un arbre.» 14 Per a  
Ga 4,29  d’Isaac. 29 Emperò com llavors  aquell que havia nat segons la carn  
Ga 5,10 que no tindreu altre sentiment; mes  aquell que us inquieta, sia qui es vulla,  
Ga 6,6 Puix cada u portarà sa càrrega. 6 I  aquell que és adoctrinat en la paraula,  
Ga 6,8 sémbria, això també segarà. I així,  aquell que sémbria per a sa carn, de la  
Ga 6,8 de la carn segarà corrupció; emperò  aquell que sémbria per a l’Esperit, de l’ 
Ef 1,11  predestinats, segons lo designi d’ aquell que obra totes les coses conforme  
Ef 1,23 la qual és son cos i la plenitud d’ aquell que ho omple tot en tot. 2,Tit  
Ef 2,12  en la carn feta per mà, 12 que en  aquell temps éreu sens Cristo, separats de 
Ef 3,20  de tota la plenitud de Déu. 20 I a  aquell que és poderós per a fer totes les  
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Ef 4,15  crescam en totes les coses en  aquell que és lo cap, ço és, Cristo. 16 De 
Ef 4,28  entrada al dimoni. 28 No ròbia més  aquell que robava, ans bé trebàllia,  
Fl 1,6  6 tenint per cert això mateix: que  aquell que començà en vosaltres la bona  
Fl 3,21  semblant a son cos gloriós, segons  aquell poder ab què pot subjectar també a  
Col 3,10 lo coneixement, segons la imatge d’ aquell que el crià. 11 A on no hi ha ni  
1Te 4,8  sinó per a santificació. 8 I així  aquell que desprècia això, no desprècia a  
1Te 5,4 no estau en tenebres, de manera que  aquell dia vos sorprenga com un lladre. 5  
1Te 5,24 nostre Senyor Jesucrist. 24 Fiel és  aquell que us cridà, qui ho complirà  
2Te 1,10  vosaltres nostre testimoni) en  aquell dia. 11 Per lo que pregam també  
2Te 2,8  del mig. 8 I llavors se descobrirà  aquell Pervers, a qui lo Senyor Jesús  
1Tm 1,8  doncs, que la Llei és bona per  aquell que usa d’ella llegítimament. 9  
2Tm 1,12  per a guardar mon depòsit fins a  aquell dia. 13 Guarda la forma de les  
2Tm 1,18  misericòrdia davant del Senyor en  aquell dia. I quants serveis ell me féu en 
2Tm 2,4  del sigle, a fi de que agràdia a  aquell que l’elegí per soldat. 5 Perquè  
2Tm 2,19  i: «Apàrtia’s de la iniquitat tot  aquell que invoca lo nom del Senyor.» 20  
2Tm 4,8 el Senyor, jutge just, me donarà en  aquell dia; i no sols a mi, sinó també a  
He 2,10 mort per tots. 10 Puix convenia que  aquell per qui són totes les coses i per a 
He 2,14  a fi de destruir per sa mort a  aquell que tenia poder de mort, ço és, al  
He 4,10  per a lo poble de Déu. 10 Perquè  aquell que ha entrat en son repòs, ell  
He 4,11  Esforcem-nos, doncs, a entrar en  aquell repòs, per a què ningú caiga en  
He 4,13  desnuses i patents als ulls d’ aquell de qui nosaltres parlam. 14 Veent,  
He 5,4 usurpa per a si aquesta honra, sinó  aquell que és cridat de Déu, com Aaron. 5  
He 5,5  per a fer-se pontífice, sinó  aquell que li digué: «Tu ets mon Fill, jo  
He 5,7  ab gran clamor i llàgrimes, a  aquell que era poderós per a salvar-lo  
He 5,13 i no d’aliment fort. 13 Perquè tot  aquell que s’alimenta de llet és incapaç  
He 7,6  també dels lloms d’Abraham. 6 Mes  aquell lo llinatge del qual no és contat  
He 7,8  que moren, emperò allí los rep  aquell de qui es dóna testimoni que viu. 9 
He 7,13  es múdia també la Llei. 13 Perquè  aquell de qui es diuen aquestes coses  
He 7,21  21 emperò aquest, ab jurament per  aquell que li digué a ell: «Jurà lo Senyor 
He 8,7  sobre millors promeses. 7 Puix si  aquell primer pacte (testament) hagués  
He 9,9  era figura de lo que passava en  aquell temps, en què s’oferien dons i  
He 10,29  turments no creeu que serà digne  aquell que trepítgia al Fill de Déu, tinga 
He 11,11 l’edat; perquè cregué que era fiel  aquell que havia promès. 12 Per lo qual d’ 
He 11,28  de la sang, per a què no els tocàs  aquell que matava als primogènits. 29 Per  
He 12,3  3 Considerau, doncs, atentament a  aquell que sofrí tal contradicció dels  
Jm 1,7  d’aquí allí. 7 I així no pènsia  aquell home que rebrà cosa alguna del  
Jm 1,25 de quin home havia estat. 25 Emperò  aquell que contémplia en la llei perfeta  
Jm 2,7 als tribunals? 7 ¿No blasfemen ells  aquell bon nom que fou invocat sobre  
1Pe 1,15 ignorància; 15 sinó, segons és sant  aquell que vos ha cridat, siau vosaltres  
1Pe 1,17 sant.» 17 I si invocau com a pare a  aquell que sens accepció de persones  
1Pe 2,9  a què publiqueu les alabances d’ aquell que us ha cridat de les tenebres a  
1Pe 2,23 no amenaçava, sinó que s’entregà a  aquell que el judicava injustament. 24 Lo  
1Pe 3,15  sempre per a respondre a tot  aquell que us pregúntia la raó de l’  
1Pe 4,1  mateixa consideració, perquè  aquell que ha sofert en la carn, ha cessat 
1Pe 4,5  5 Los quals donaran compte a  aquell que està aparellat per a judicar a  
2Pe 1,3  de Déu, mediant lo coneixement d’ aquell que ens cridà per sa pròpia glòria  
2Pe 1,9  nostre Senyor Jesucrist. 9 Emperò  aquell a qui falten estes coses, és cego i 
2Pe 2,1  sectes de perdició i negaran a  aquell Senyor que els comprà, atraent-se 
2Pe 2,19 esclaus de la corrupció, perquè tot  aquell que fou vençut queda esclau del que 
2Pe 3,6  l’aigua. 6 Per lo qual, lo món d’ aquell temps, essent inundat per aigua,  
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1Jn 2,13  pares, perquè haveu conegut a  aquell que és des del principi. Vos escric 
1Jn 2,14  pares, perquè haveu conegut a  aquell que és des del principi. Vos escric 
1Jn 2,22  veritat. 22 ¿Qui és mentider sinó  aquell que nega que Jesús és lo Cristo?  
1Jn 2,29  ell és just, sabeu també que tot  aquell que fa justícia és nat d’ell.  
1Jn 3,3  lo veurem així com ell és. 3 I tot  aquell que té aquesta esperança en ell, se 
1Jn 3,4  mateix així com ell és pur. 4 Tot  aquell que fa pecat, traspassa la Llei,  
1Jn 3,6  i no hi ha pecat en ell. 6 Tot  aquell que permaneix en ell no peca, i tot 
1Jn 3,9  les obres del diable. 9 Tot  aquell que és nat de Déu no fa pecat,  
1Jn 3,10  de Déu i els fills del diable. Tot  aquell que no practica la justícia no és  
1Jn 4,4  fillets, sou de Déu i vencereu a  aquell, perquè lo qui està en vosaltres és 
1Jn 4,7  perquè la caritat ve de Déu. I tot  aquell que ama és nat de Déu i coneix a  
1Jn 5,1 troba l’home la vida eterna. 1 Tot  aquell que creu que Jesús és lo Cristo, és 
1Jn 5,1 al que l’ha engendrat, ama també a  aquell qui nasqué d’ell. 2 En això  
1Jn 5,16 mort, demània, i serà donada vida a  aquell que peca no de mort. Hi ha pecat de 
1Jn 5,18 que no és de mort. 18 Sabem que tot  aquell que és nat de Déu no peca, sinó que 
1Jn 5,18 que és nat de Déu no peca, sinó que  aquell que és engendrat de Déu se guarda a 
1Jn 5,20  enteniment perquè coneguéssem a  aquell que és verdader; i nosaltres estam  
1Jn 5,20  és verdader; i nosaltres estam en  aquell que és verdader, en son Fill  
2Jn 9  que rebau complert gallardó. 9 Tot  aquell que s’aparta i no persevera en la  
Jud 24  contaminada per la carn. 24 I a  aquell que és poderós per a guardar-vos  
Ap 1,3  les coses que vegé. 3 Benaventurat  aquell que llegeix i ou les paraules d’  
Ap 1,4  Àsia. Gràcia a vosaltres i pau d’ aquell que és, i que era, i que ha de  
Ap 2,17  nom escrit, que ningú el sap, sinó  aquell que el rep.” 18 »I escriu a l’  
Ap 3,7 la iglésia de Filadèlfia: »“Açò diu  aquell que és sant i verdader, lo qui té  
Ap 3,7  lo qui té la clau de David,  aquell que obre, i ningú tanca; i tanca, i 
Ap 10,Tit del cel mana a sant Joan que prenga  aquell llibre i el devória. 1 Vegí també  
Ap 10,6  alçà sa mà al cel 6 i jurà per  aquell que viu en los sigles dels sigles,  
Ap 12,9  en lo cel. 9 I fou llançat fora  aquell gran dragó, aquella antigua  
Ap 13,17  home pogués comprar o vendre, sinó  aquell que té lo senyal, o lo nom de la  
Ap 14,3  ancians; i ningú podia aprendre  aquell càntic, sinó aquells cent i  
Ap 14,7  l’hora de son judici; i adorau a  aquell que féu lo cel i la terra, lo mar i 
Ap 16,12 el sisè àngel derramà sa copa sobre  aquell gran riu Eufrates, i s’assecaren  
Ap 19,21  ab l’espasa que ix de la boca d’ aquell que seia sobre el cavall. I es  
Mt 12,30  Aleshores saquejarà sa casa. 30  Aquell que no és ab mi, contra mi és; i  
Mt 13,37  camp. 37 Ell los respongué dient:  –Aquell que sembra la bona llavor és lo  
Mt 15,4  4 “Honra al pare i a la mare.” I:  “Aquell que maleesca al pare o a la mare  
Mt 23,11  un és vostre mestre, lo Cristo. 11  Aquell que és major entre vosaltres, serà  
Mt 23,20  altar que santifica l’oferta? 20  Aquell, doncs, que jura per l’altar, jura 
Mt 26,23  Senyor? 23 I ell respongué dient:  –Aquell que posa ab mi la mà en lo plat,  
Mc 7,10  “Honra a ton pare i a ta mare.” I:  “Aquell que maleesca a son pare o a sa  
Mc 14,44  los havia donat un senyal, dient:  –Aquell a qui jo bésia, ell és: preneu-  
Lc 3,11 què farem? 11 I responent los deia:  –Aquell que té dos vestits, dónia’n al  
Lc 10,37  dels lladres? 37 I ell respongué:  –Aquell que usà ab ell de misericòrdia.  
Jn 1,9 per a donar testimoni de la llum. 9  Aquell era la verdadera llum, que iŀlumina 
Jn 3,29  he estat enviat davant d’ell.” 29  Aquell que té l’esposa, és l’espòs.  
Jn 4,49  miracles i prodigis, no creeu. 49  Aquell noble li digué: –Senyor, veniu  
Jn 5,11  ’n lo llit. 11 Ell los respongué:  –Aquell que m’ha curat m’ha dit: “Pren  
Jn 8,7  -li, s’alçà dret i els digué:  –Aquell de vosaltres que es tròbia sens  
Jn 9,11  han obert los ulls? 11 Respongué:  –Aquell home que es diu Jesús féu fang i  
Jn 13,18 per a què es cúmplia l’Escriptura:  “Aquell que menja pa ab mi, alçarà contra  
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Ac 7,19  Egipte que no coneixia a Josep. 19  Aquell, usant d’astúcia contra nostra  
Ac 17,23 estava escrit: “Al Déu no conegut.”  Aquell, doncs, que vosaltres adorau sens  
Rm 8,32  qui serà contra nosaltres? 32  Aquell que ni a son propi Fill perdonà,  
Rm 14,3 flac no menjarà sinó hortalisses. 3  Aquell que menja, no despreciï al que no  
1Co 1,31  31 per a què, segons està escrit:  «Aquell que es gloria, gloriï’s en lo  
1Co 14,4  i exhortació, i consol. 4  Aquell que parla una llengua desconeguda,  
2Co 2,10  obedients en totes les coses. 10  Aquell a qui vosaltres perdonau alguna  
Ga 1,23  23 Solament havien oït a dir:  «Aquell que abans nos perseguia, ara  
Ga 3,5  en va, si és que sien en va? 5  Aquell, doncs, que us comunicà l’Esperit  
Jm 4,17 Tota jactància semblant és mala. 17  Aquell, doncs, que sap fer bé i no el fa,  
1Jn 2,6  i per això sabem que som en ell. 6  Aquell que diu que està en ell, aqueix deu 
Ap 22,20 estan escrites en aquest llibre. 20  Aquell que dóna testimoni d’aquestes  
Mt 1,6 David, lo rei, engendrà a Salomó d’ aquella que fou d’Uries. 7 I Salomó  
Mt 4,17  mort, los nasqué llum.» 17 Des d’ aquella hora començà Jesús a predicar i a  
Mt 7,25  los vents, i arremeteren contra  aquella casa; i no caigué, perquè estava  
Mt 7,27  los vents, i arremeteren contra  aquella casa; i caigué, i fou gran sa  
Mt 9,26  26 I corregué esta fama per tota  aquella terra. 27 I passant Jesús d’allí, 
Mt 9,31  d’allí, ho publicaren per tota  aquella terra. 32 I luego que eixiren, li  
Mt 9,36 dolència en lo poble. 36 I al veure  aquella gent, se compadesqué d’ella,  
Mt 10,15  de Sodoma i de Gomorra que per a  aquella ciutat. 16 »Mirau que jo us envio  
Mt 10,19  dir, ni de quina manera, perquè en  aquella hora se us donarà lo que hajau de  
Mt 14,35  d’aquell lloc, enviaren per tota  aquella comarca, i li presentaven tots los 
Mt 18,1 Paràbola dels deu mil talents. 1 En  aquella hora s’acercaren los deixebles a  
Mt 24,36  36 »Mes d’aquell dia ni d’ aquella hora ningú en sap res, ni los  
Mt 26,55  que així convé que es faça? 55 En  aquella hora digué Jesús a la turba: –Com  
Mt 27,16 presos, lo qui ells volien. 16 I en  aquella ocasió tenia un pres molt famós,  
Mc 5,10  pregava molt que no l’expeŀlís d’ aquella terra. 11 Estava llavors pasturant 
Mc 5,29  en son cos que estava curada d’ aquella plaga. 30 Emperò Jesús, coneixent  
Mc 6,11  tractades en lo dia del judici que  aquella ciutat. 12 I eixint, predicaven a  
Mc 6,55  lo conegueren. 55 I recorrent tota  aquella comarca, li portaven de tota ella  
Mc 10,11 ab una altra, comet adulteri contra  aquella. 12 I si la dona repudiàs a son  
Mc 13,11  haveu de dir, sinó dieu lo que en  aquella hora vos serà donat; perquè no sou 
Mc 13,24 »Emperò en aquells dies, després d’ aquella tribulació, s’obscurirà el sol, i 
Mc 13,32  32 »Mes d’aquell dia ni d’ aquella hora ningú en sap res, ni els  
Mc 14,35  que si era possible passàs d’ell  aquella hora. 36 I digué: –‹Abbà›, Pare!,  
Lc 1,29  pensant quina salutació seria  aquella. 30 I l’àngel li digué: –No  
Lc 1,36 vellesa, i aquest és lo sisè mes d’ aquella que és anomenada estèril. 37  
Lc 2,8 posada. 8 I hi havia uns pastors en  aquella comarca que estaven vetllant i  
Lc 2,25 de tórtoles o dos colomins. 25 I en  aquella ocasió hi havia en Jerusalem un  
Lc 2,38  i oracions. 38 I arribant ella en  aquella mateixa hora, alabà al Senyor, i  
Lc 6,48 riuada, pegà ab fúria lo riu contra  aquella casa, i no pogué moure-la,  
Lc 7,21  -ne un altre?” 21 I Jesús en  aquella mateixa hora curà a molts de  
Lc 9,5  qui us volgués rebre, eixint d’ aquella ciutat, sacudiu fins la pols de  
Lc 10,21 noms estan escrits en lo cel. 21 En  aquella mateixa hora Jesús se regositjà en 
Lc 12,12  l’Esperit Sant vos mostrarà en  aquella hora lo que us convinga dir. 13  
Lc 15,14  gastat, vingué una gran fam en  aquella terra, i començà a patir misèria.  
Lc 15,15  i s’arrimà a un dels ciutadans d’ aquella terra, qui l’envià a sa granja a  
Lc 17,31  lo Fill de l’home. 31 En  aquella hora, lo qui es tròbia en lo  
Lc 17,34  la salvarà. 34 »Vos declaro que en  aquella nit estaran dos en un llit: l’un  
Lc 20,19 escribes desitjaven prendre-lo en  aquella mateixa hora puix comprengueren  
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Lc 20,19  puix comprengueren que havia dit  aquella paràbola contra ells, emperò  
Lc 23,7  lo remeté a Herodes, lo qual, en  aquella ocasió, estava també en Jerusalem. 
Jn 4,27  i s’admiraven de que parlàs ab  aquella dona. Ab tot, ningú li digué: “Què 
Jn 4,39  39 I molts dels samaritans d’ aquella ciutat cregueren en ell per les  
Jn 4,39  en ell per les paraules d’ aquella dona, que assegurava que li havia  
Jn 4,53  febre. 53 I reconegué lo pare que  aquella era l’hora en què Jesús li havia  
Jn 6,66  Pare no l’hi concedeix. 66 Des d’ aquella hora molts de sos deixebles se  
Jn 11,2  germanes seves. 2 I esta Maria era  aquella que havia ungit ab ungüent al  
Jn 11,55  la Pasqua dels jueus, i molts d’ aquella comarca pujaren a Jerusalem antes  
Jn 15,20  vos avorreix. 20 Recordau-vos d’ aquella sentència que jo us he dit: “Lo  
Jn 17,5 me vós, oh Pare!, ab vós mateix, ab  aquella glòria que tinguí ab vós abans que 
Jn 19,27  –Vet aquí ta mare! I des d’ aquella hora la tingué ab ell en sa casa.  
Jn 21,3  doncs, i entraren en una barca, i  aquella nit no agafaren res. 4 Vingut lo  
Ac 8,8  i paralítics foren curats. 8 I  aquella ciutat s’omplí d’alegria. 9 Hi  
Ac 10,17  Pere dubtava entre si què seria  aquella visió que havia vist, veus aquí  
Ac 12,6 quan Herodes l’havia de presentar,  aquella mateixa nit estava Pere dormint  
Ac 13,32  poble. 32 I nosaltres vos anunciam  aquella promesa que fou feta a nostres  
Ac 14,6  ciutats de Licaònia, i a tota  aquella comarca, i allí predicaven l’  
Ac 14,20  20 I havent predicat l’evangeli a  aquella ciutat i ensenyat a molts, se’n  
Ac 16,12  colònia i la ciutat principal d’ aquella part de Macedònia. I en aquesta  
Ac 16,18 Jesucrist, que isques d’ella. I en  aquella mateixa hora isqué. 19 I quan  
Ac 16,33  en sa casa. 33 I prenent-los en  aquella mateixa hora de nit, los rentà les 
Ac 19,16  que nusos i ferits fugiren d’ aquella casa. 17 I això fou notori a tots  
Ac 19,27 a no fer-se cas de la majestat d’ aquella a qui tota l’Àsia i el món  
Ac 22,11  vegés per causa del resplendor d’ aquella llum, guiat de la mà per los  
Ac 28,8  de Públio se trobava al llit, en  aquella ocasió, afligit de febres i  
Rm 1,12  -me junt ab vosaltres, per  aquella fe mútua, vostra i meva. 13 Emperò 
Rm 2,28  és exteriorment, ni és circumcisió  aquella que es manifesta en la carn, 29  
Rm 6,17  pecat, emperò haveu obeït de cor  aquella forma de doctrina a la que haveu  
1Co 10,4 beguda espiritual, perquè bevien d’ aquella pedra espiritual que els seguia, i 
2Co 1,18 Déu verdader m’és testimoni que en  aquella paraula que us he anunciat no hi  
2Co 7,8 encara que em pesà; perquè veig que  aquella carta, encara que per un poc de  
Ga 2,13 fins Bernabé fou induït per ells en  aquella dissimulació. 14 Emperò quan jo  
Ga 3,23  la custòdia de la Llei, tancats en  aquella fe que després havia de ser  
Ga 4,15  a Cristo Jesús. 15 A on és, doncs,  aquella felicitat de què parlau? Perquè jo 
Ga 4,27  que és deixada per estèril, que d’ aquella que té marit.» 28 I nosaltres,  
Ef 1,19 herència en los sants, 19 i qual és  aquella soberana grandesa de son poder  
2Tm 1,5  -me de goig; 5 fent memòria d’ aquella fe sens ficció que hi ha en tu, la 
He 3,10  Per lo qual jo m’indigní contra  aquella generació i diguí: “Ells sempre  
He 6,8  rep benedicció de Déu. 8 Emperò  aquella que produeix espines i abriülls,  
He 11,15  algú d’ells s’hagués recordat d’ aquella de què isqué, certament hauria  
He 12,5  el pecat. 5 I estau olvidats d’ aquella consolació que parla ab vosaltres  
He 12,24  Nou Testament, i a l’aspersió d’ aquella sang que parla millor que la d’  
Jm 4,13  que dieu: «Avui o demà anirem a  aquella ciutat [*], comprarem i vendrem, i 
1Pe 1,13  sobris i esperau fins al fi per  aquella gràcia que us ha de ser presentada 
Ap 11,13  los enemics d’ells. 13 I en  aquella hora vingué un gran terratrèmol i  
Ap 12,9 fou llançat fora aquell gran dragó,  aquella antigua serpent, anomenada diable  
Ap 17,6 abominacions de la terra.» 6 I vegí  aquella dona embriagada de la sang dels  
Ap 18,10  ai de la gran ciutat de Babilònia,  aquella ciutat poderosa! Puix en una hora  
Ap 18,16  i gemegant, 16 i dient: «Ai, ai d’ aquella gran ciutat que estava coberta de  
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Ap 18,19  i lamentant-se deien: «Ai, ai d’ aquella gran ciutat, en la que s’  
Ap 18,21  fúria serà derribada Babilònia,  aquella gran ciutat, i mai més serà  
Mt 23,23  coses convenia fer, sens omitir  aquelles. 24 Guies cegos, que colau un  
Mt 25,7  -lo! 7 »Llavors s’alçaren totes  aquelles verges i compongueren ses  
Lc 2,33  i sa mare estaven meravellats d’ aquelles coses que deien d’ell. 34 I  
Lc 4,23  cura’t a tu mateix.” “Totes  aquelles grans coses que havem oït a dir  
Lc 5,12  I succeí que, estant ell en una d’ aquelles ciutats, vingué un home cobert de 
Lc 11,42  aquestes coses sens ometre  aquelles. 43 »Ai de vosaltres, fariseus,  
Jn 8,26  és verídic, i jo parlo al món  aquelles coses que he oït d’ell. 27 I  
Jn 10,32  mostrat de mon Pare; per quina d’ aquelles obres m’apedregau? 33  
Ac 20,2  2 I després d’haver recorregut  aquelles terres, i d’haver-los exhortat 
Ac 20,35  los flacs i recordar-se d’ aquelles paraules que digué lo Senyor  
Ac 26,22 xics, no dient altres coses fora d’ aquelles que digueren los profetes i  
Rm 6,21  21 I quin fruit traguéreu d’ aquelles coses de què ara vos avergonyiu?  
Rm 15,17  puc gloriar-me en Jesucrist en  aquelles coses que pertanyen a Déu. 18  
Rm 15,18  m’atreviré a parlar de ninguna d’ aquelles coses que Cristo no ha fet per  
1Co 1,28  del món escollí Déu, i  aquelles que no existeixen, per a destruir 
1Co 2,14  14 Mes l’home animal no percebeix  aquelles coses que són de l’Esperit de  
Ga 3,12 no és de la fe; emperò «lo qui faça  aquelles coses viurà en elles». 13 Cristo  
Fl 4,3 demano, company fiel, que ajúdies a  aquelles que treballaren ab mi en l’  
He 3,5  sirvent, per a donar testimoni d’ aquelles coses que s’havien d’anunciar.  
He 5,1  és posat a favor dels homes en  aquelles coses pertanyents a Déu, per a  
He 9,15  de sa mort, per a l’expiació d’ aquelles prevaricacions que eren baix del  
He 12,27  fetes, per a què permanèsquien  aquelles que no poden ser commogudes. 28 I 
Jud 10  com bèsties irracionals en  aquelles coses que saben naturalment. 11  
Mt 3,1 Bateja a Cristo en lo Jordà. 1 I en  aquells dies vingué Joan lo Baptista  
Mt 13,41  de son Regne tots los escàndols i  aquells que obren iniquitat. 42 I els  
Mt 15,22 una dona cananea que havia eixit d’ aquells confins cridava dient: –Senyor,  
Mt 19,Tit salvar-se los rics i del premi d’ aquells que per amor seu renúncien totes  
Mt 19,11  –No tots són capaços d’això, sinó  aquells a qui s’ha concedit. 12 »Perquè  
Mt 20,23 donat a mi lo concedir-ho, sinó a  aquells per a qui mon Pare ho té preparat. 
Mt 22,7  i, enviant sos exèrcits, acabà ab  aquells homicides, e incendià sa ciutat. 8 
Mt 23,31  mateixos, de que sou fills d’ aquells que mataren als profetes. 32  
Mt 23,37  mates als profetes i apedregues a  aquells que et són enviats! Quantes  
Mt 24,19  prenyades i de les que criaran en  aquells dies! 20 Pregau, doncs, que vostra 
Mt 24,22  haurà. 22 I si no fossen abreviats  aquells dies, ninguna carn se salvaria.  
Mt 24,22  amor dels elegits seran abreviats  aquells dies. 23 »Llavors, si algú vos  
Mt 24,29  luego, després de la tribulació d’ aquells dies, s’obscurirà lo sol, i la  
Mt 25,19  de molt temps, vingué el senyor d’ aquells criats, i els cridà a comptes. 20  
Mc 1,9  en Esperit Sant. 9 I succeí que en  aquells dies Jesús vingué de Nazaret de  
Mc 2,20 serà llevat, i llavors dejunaran en  aquells dies. 21 »Ningú posa en un vestit  
Mc 3,13  a una muntanya, cridà envers si a  aquells que ell volgué, i vingueren a ell. 
Mc 4,15 15 I els sembrats prop del camí són  aquells en qui es sembra la paraula,  
Mc 4,16  los sembrats en pedregals són  aquells que, oïda la paraula, a l’instant 
Mc 8,1  i los anima a portar la creu. 1 En  aquells dies, havent-se juntat altra  
Mc 9,43  inextinguible, 43 a on lo cuc d’ aquells no mor i lo foc mai s’apaga. 44  
Mc 9,45  inextinguible, 45 a on lo cuc d’ aquells no mor i lo foc mai s’apaga. 46  
Mc 9,47 l’infern, 47 a on no mor lo cuc d’ aquells i lo foc mai s’apaga. 48 Perquè  
Mc 10,Tit  de les riqueses i el premi d’ aquells que deixen totes les coses per a  
Mc 10,40  en mi lo donar-vos-ho, sinó a  aquells per a qui està aparellat. 41 I  
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Mc 10,42  los cridà i els digué: –Sabeu que  aquells a qui es veu manar sobre les  
Mc 12,7  “Respectaran a mon fill.” 7 Emperò  aquells pagesos digueren entre si: “Aquest 
Mc 13,17 les prenyades i de les que criïn en  aquells dies! 18 Pregau, doncs, perquè  
Mc 13,19 succeesquen en hivern. 19 Perquè en  aquells dies seran tals les tribulacions,  
Mc 13,20  I si el Senyor no hagués abreviat  aquells dies, no es salvaria ninguna carn; 
Mc 13,20  dels elegits, que escollí, abrevià  aquells dies. 21 »I llavors si algú vos  
Mc 13,24  ho he pronosticat. 24 »Emperò en  aquells dies, després d’aquella  
Lc 1,2  2 conforme nos les contaren  aquells que des del començament les  
Lc 1,39 se retirà d’ella l’àngel. 39 I en  aquells dies, alçant-se Maria, se n’anà 
Lc 2,1  sumís a sos pares. 1 I succeí en  aquells dies que es proclamà un edicte de  
Lc 4,2 dies, i era tentat del diable. I en  aquells dies no menjà res, passats los  
Lc 5,35  l’espòs, i llavors dejunaran en  aquells dies. 36 I els digué un símil:  
Lc 6,12 podrien fer a Jesús. 12 I succeí en  aquells dies que ell se n’anà a una  
Lc 6,34  també ho fan. 34 I si prestau a  aquells de qui esperau rebre, quin grat  
Lc 8,12  La sembrada a la vora del camí són  aquells que l’ouen, emperò luego ve lo  
Lc 8,13  13 La que caigué sobre pedres són  aquells que reben ab goig la paraula quan  
Lc 8,14  I la que caigué entre espines, són  aquells que l’oïren, mes després queden  
Lc 8,15  la que caigué en bona terra són  aquells que, oint la paraula de bon cor i  
Lc 8,21  digué: –Ma mare i mos germans són  aquells que ouen la paraula de Déu i la  
Lc 9,34  i s’ompliren de temor a l’entrar  aquells en lo núvol. 35 I isqué una veu  
Lc 9,36  a Jesús sol, i ells callaren, i en  aquells dies a ningú digueren cosa alguna  
Lc 12,4  amics meus, vos dic que no temau  aquells que maten lo cos i després d’això 
Lc 12,36 vostres mans. 36 I siau semblants a  aquells homes que esperen a son Senyor que 
Lc 12,37 òbrien tot seguit. 37 Benaventurats  aquells sirvents a qui tròbia vetllant lo  
Lc 13,2  los respongué dient: –¿Pensau que  aquells galileus foren més grans pecadors  
Lc 13,4 la mateixa manera. 4 Així com també  aquells divuit homes sobre els quals  
Lc 14,24  24 »Perquè vos dic que ningú d’ aquells que foren convidats gustarà mon  
Lc 19,15  de son regne, manà que vinguessen  aquells criats a qui havia donat son  
Lc 19,27  fins allò que té. 27 I en quant a  aquells enemics meus que no volgueren que  
Lc 21,23  i de les que donen de mamar en  aquells dies! Perquè hi haurà grans  
Lc 22,58 lo un altre, li digué: –I tu ets d’ aquells. Mes Pere digué: –Home, no ho só.  
Jn 6,14  n’havien menjat. 14 I havent vist  aquells homes lo miracle que Jesús havia  
Jn 6,26 haveu vist, sinó perquè menjàreu d’ aquells pans i vos saciàreu. 27 Treballau, 
Jn 10,35  sou déus”? 35 Si anomenà déus a  aquells a qui vingué la paraula de Déu, i  
Jn 15,2  que no porten fruit en mi, i  aquells que dónien fruit, los podarà  
Jn 17,2  a què dónia la vida eterna a tots  aquells que li haveu donat. 3 I aquesta és 
Jn 17,11 Pare sant!, guardau en vostre nom a  aquells que vós me donàreu, a fi de que  
Jn 17,20  prego per ells solament, sinó per  aquells també que han de creure en mi per  
Jn 17,24  a mi. 24 Pare, jo desitjo que  aquells que vós m’haveu donat estiguen ab 
Jn 20,23  los pecats, quedaran perdonats, i  aquells a qui vosaltres los retindreu,  
Jn 20,29  perquè m’has vist. Benaventurats  aquells que no han vist i han cregut. 30  
Ac 1,15  i ab los germans d’ell. 15 En  aquells dies, alçant-se Pere enmig dels  
Ac 1,16 acerca de Judes, que fou lo guia d’ aquells que prengueren a Jesús. 17 Lo qual 
Ac 2,18  somiaran somnis. 18 I certament en  aquells dies derramaré mon Esperit sobre  
Ac 2,47  anyadia a la Iglésia cada dia  aquells que havien de ser salvos. 3,Tit  
Ac 4,23  més de quaranta anys. 23 I posats  aquells en llibertat, vingueren als seus i 
Ac 5,25  arribà un i els digué: –Mirau,  aquells homes que posàreu a la presó, són  
Ac 5,34  lo poble, manà que isquessen fora  aquells homes per un curt espai. 35 I els  
Ac 6,1  alcen contra ell molts jueus. 1 En  aquells dies, creixent lo número dels  
Ac 7,41  41 »I fabricaren un vedell en  aquells dies, i oferiren sacrifici a l’  
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Ac 9,37  que feia. 37 I succeí que en  aquells dies caigué malalta, i es morí. I  
Ac 10,7  i a un soldat temerós de Déu, d’ aquells que estaven baix ses ordres. 8 I  
Ac 11,17  Sant.” 17 Puix si Déu donà a  aquells la mateixa gràcia que a nosaltres  
Ac 13,30  els morts, i el vegeren molts dies  aquells 31 que pujaren juntament ab ell de 
Ac 16,3  causa dels jueus que hi havia en  aquells llocs perquè tots sabien que son  
Ac 16,22  d’esquinçades les túniques d’ aquells, los manaren assotar ab vergues.  
Ac 19,19 i declarant sos fets. 19 I molts d’ aquells que havien seguit les arts vanes,  
Ac 21,25  guardant la Llei. 25 I acerca  aquells gentils que cregueren, nosaltres  
Ac 21,26  26 Llavors Pau, havent pres  aquells homes, purificat ab ells entrà lo  
Ac 28,7  deien que ell era un déu. 7 I en  aquells llocs tenia unes possessions lo  
Rm 1,18  tota la impietat i injustícia d’ aquells homes que retenen la veritat de  
Rm 1,32  sinó que es complauen en  aquells que les practiquen. 2,Tit Capítol  
Rm 2,2  de Déu és segons veritat contra  aquells que fan tals coses. 3 I tu, home,  
Rm 2,7  a cada u conforme a ses obres: 7 a  aquells que per medi d’una perseverància  
Rm 4,7 sens obres, 7 dient: «Benaventurats  aquells les maldats dels quals són  
Rm 4,12  de la circumcisió, no solament a  aquells que són de la circumcisió, sinó  
Rm 5,14 regnà des d’Adam a Moisès, fins en  aquells que no havien pecat ab una  
Rm 8,1 No hi ha, doncs, ara condemnació en  aquells que són en Cristo Jesús, los quals 
Rm 8,28  totes les coses cooperen al bé d’ aquells que amen a Déu, d’aquells que  
Rm 8,28 al bé d’aquells que amen a Déu, d’ aquells que conforme a son propòsit ha  
Rm 8,29  cridat per a ésser sants. 29 Puix  aquells a qui ell preconegué, a eixos  
Rm 10,12  lo Senyor de tots, ric per a tots  aquells que l’invoquen. 13 Perquè tot  
Rm 10,15  «Que hermosos són los peus d’ aquells que prediquen l’evangeli de pau,  
Rm 10,15  prediquen l’evangeli de pau, d’ aquells que anúncien coses bones!» 16  
Rm 11,Tit i profetisa la conversió general d’ aquells. 1 Llavors jo dic: ¿Per ventura  
Rm 11,22  i rigor de Déu: lo rigor envers  aquells que caigueren i la bondat de Déu  
Rm 11,24  en un oliver bo, ¿quant més  aquells que són naturals seran empeltats  
Rm 16,11  provat en Cristo. 11 Saludau a  aquells que són de la casa d’Aristòbul.  
Rm 16,17 vos demano, germans, que observeu a  aquells que causen divisions i escàndols  
1Co 1,11  de vosaltres, germans meus, per  aquells que són de la casa de Cloe, que hi 
1Co 2,6  això, parlam sabiduria entre  aquells que són perfects; emperò no  
1Co 2,9  les coses que preparà Déu per a  aquells que l’amen.» 10 Mes Déu nos les  
1Co 5,12  què en tinc de fer de judicar d’ aquells que estan fora? ¿Per ventura no  
1Co 9,3  Senyor. 3 Aquesta és ma resposta a  aquells que m’examinen: 4 ¿Per ventura no 
1Co 12,22  «Jo no us necessito.» 22 Ans bé  aquells membres del cos que semblen més  
1Co 15,20  morts, i ha estat fet primícies d’ aquells que dormen. 21 Perquè així com per 
1Co 15,29 tots. 29 D’altra manera, què faran  aquells que es bategen per als morts, si  
1Co 16,3  vinga. 3 I quan estiga jo present,  aquells que vosaltres aprovareu per  
2Co 1,4  pugam també nosaltres consolar a  aquells que es troben en tot treball, ab  
2Co 2,3 no tinga tristesa sobre tristesa d’ aquells de qui jo deuria tenir alegria;  
2Co 2,15  envers Déu bon olor de Cristo en  aquells que es salven i en los que es  
2Co 4,3  està encara encobert, per a  aquells que es perden està encobert: 4 en  
2Co 11,12  ho faré, per a apartar l’ocasió a  aquells que desitgen l’ocasió per a ésser 
2Co 12,17  aprofitat de vosaltres per algú d’ aquells que us vaig enviar? 18 Ho demaní a 
Ga 1,17 la sang, 17 ni vinguí a Jerusalem a  aquells que eren apòstols abans que jo,  
Ga 2,2  entre els gentils, i privadament a  aquells que pareixien ser d’alguna  
Ga 2,6 la veritat de l’evangeli. 6 Mes d’ aquells que semblaven ser alguna cosa (ni  
Ga 2,6  Déu no fa accepció de persones),  aquells que semblaven ser alguna cosa, res 
Ga 4,8  quan no coneixíeu a Déu, servíeu a  aquells que per naturalesa no són déus. 9  
Ga 6,12 escrit de pròpia mà. 12 Perquè tots  aquells que volen agradar en la carn vos  
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Col 2,1  que tinc per vosaltres, i per  aquells que estan en Laodicea, i per  
Col 4,5 -ne. 5 Caminau ab sabiduria envers  aquells que estan fora, redimint lo temps. 
1Te 4,13  germans, que ignoreu respecte d’ aquells que dormen, per a què no us  
1Te 4,14  així també Déu portarà ab Jesús a  aquells que dormiren en ell. 15 Això,  
2Te 1,8  flames de foc, prenent venjança d’ aquells que no coneixen a Déu i dels que  
2Te 2,10  i ab tota seducció d’iniquitat en  aquells que pereixen, perquè no reberen l’ 
1Tm 3,7  que tinga bona reputació entre  aquells que són de fora, perquè no càiguia 
2Tm 2,22  esperança, la caritat i la pau ab  aquells que invoquen al Senyor ab un cor  
2Tm 3,9  a tothom, com també ho fou la d’ aquells. 10 Emperò tu ja has comprès ma  
2Tm 4,8  dia; i no sols a mi, sinó també a  aquells que amen la sua vinguda. Dóna’t  
He 1,14 enviats per a ministeri en favor d’ aquells que han de ser hereus de salvació? 
He 2,3  confirmada entre nosaltres per  aquells que l’oïren; 4 confirmant-la  
He 3,16  oïda, lo provocaren; mes no tots  aquells que havien eixit d’Egipte per  
He 3,17  quaranta anys? ¿No fou contra  aquells que pecaren, los cadàvers dels  
He 3,18 no entrarien en sos descans, sinó a  aquells que foren incrèduls? 19 Així veem  
He 4,6  que alguns deuen entrar, i que  aquells a qui primer fou predicada no  
He 5,9 l’autor de salut eterna per a tots  aquells que l’obeeixen, 10 cridat per Déu 
He 5,14 14 Emperò l’aliment fort pertany a  aquells que són ja barons perfets, a  
He 5,14  que són ja barons perfets, a  aquells que per raó del costum tenen ja  
He 6,4  permet. 4 Perquè és impossible que  aquells que una vegada han estat  
He 6,7  i produeix herbes profitoses a  aquells que la cultiven, rep benedicció de 
He 6,12  façau peresosos, sinó imitadors d’ aquells que mediant la fe i la paciència  
He 7,23  un testament molt més perfet. 23 I  aquells verdaderament foren molts  
He 7,27  27 lo qual no té necessitat, com  aquells sacerdots, d’oferir cada dia  
He 8,10  ab la casa d’Israel, després d’ aquells dies, diu lo Senyor: Imprimiré mes 
He 9,28  a borrar los pecats de molts; i a  aquells que l’esperen apareixerà la  
He 10,1  imatge de les coses, jamai pot, ab  aquells sacrificis que ells oferien sens  
He 10,16  que jo faré ab ells després d’ aquells dies”, diu lo Senyor, “Imprimiré  
He 10,39 en ell». 39 Mes nosaltres no som d’ aquells que s’aparten per a perdició,  
He 12,10  Pare dels esperits i viurem? 10 I  aquells, a la veritat, per pocs dies nos  
He 12,25  que parla. Perquè si no escaparen  aquells que despreciaren al que els  
He 13,11 tabernacle. 11 Perquè los cossos d’ aquells animals la sang dels quals ofereix 
Jm 2,12 Llei. 12 Parlau així i feu així com  aquells que han de ser judicats per la  
Jm 3,18  de justícia se sembra en pau per  aquells que fan pau. 4,Tit Capítol IV  
1Pe 1,12  que ara vos són anunciades per  aquells que us han predicat l’evangeli,  
1Pe 3,12  ells, emperò lo rostro està contra  aquells que obren mal.» 13 ¿I qui és lo  
1Pe 4,17  per nosaltres, ¿qual serà lo fi d’ aquells que no creuen l’evangeli de Déu?  
1Pe 4,19  a on compareixeran? 19 I així,  aquells que sofreixen segons la voluntat  
2Pe 2,7  i de la conversació impúdica d’ aquells malvats, 8 puix aqueix home just,  
2Pe 2,10  lo dia del judici. 10 I majorment  aquells que, seguint la carn, caminen en  
2Pe 2,11  i en virtut, no pronúncien contra  aquells acusació davant del Senyor. 12 Mes 
2Pe 2,18  per los desigs impurs de la carn a  aquells que poc antes havien fugit dels  
1Jn 2,26  coses vos he escrit respecte d’ aquells que us sedueixen. 27 I  
Jud 1  de Jesucrist i germà de Jaume, a  aquells que són santificats en Déu Pare i  
Jud 5  terra d’Egipte, destruí després a  aquells que no creien. 6 I que als àngels  
Jud 11  que saben naturalment. 11 Ai d’ aquells que seguiren lo camí de Caín, i  
Ap 2,2  sofrir als mals; i que provares a  aquells que diuen són apòstols i no ho  
Ap 2,9  tu ets ric), i sé la blasfèmia d’ aquells que diuen que són jueus i no ho  
Ap 2,13 mon nom, i no negares ma fe fins en  aquells dies en què Antipas fou mon fiel  
Ap 4,9  era, és i ha de venir.» 9 I quan  aquells animals donaven glòria, i honor, i 
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Ap 9,6 escorpí quan pica a un home. 6 I en  aquells dies buscaran los homes la mort, i 
Ap 13,8  tots los habitants de la terra,  aquells los noms dels quals no estan  
Ap 14,3  podia aprendre aquell càntic, sinó  aquells cent i quaranta-i-quatre mil  
Ap 16,2  lo senyal de la bèstia i sobre  aquells que adoraren sa imatge. 3 I el  
Ap 17,8  los habitants de la terra,  aquells los noms dels quals no estan  
Ap 19,20  reberen lo senyal de la bèstia i a  aquells que adoraren sa imatge. Aquestos  
Ap 20,4  lo judicar; i vegí les ànimes d’ aquells que foren degollats per lo  
Ap 21,24  llum d’ella. 24 I les nacions d’ aquells que s’han salvat caminaran en la  
Ap 22,9 i ab tos germans los profetes, i ab  aquells que guarden les paraules de la  
Jn 20,23  digué: –Rebeu l’Esperit Sant. 23  Aquells a qui vosaltres perdonareu los  
Rm 15,21 d’altres, sinó com està escrit: 21  «Aquells a qui no ha estat ell anunciat lo 
Mt 3,3 ha acercat lo Regne del cel. 3 Puix  aquest és de qui parlà lo profeta Isaïes  
Mt 8,27  se meravellaren, i deien: –Qui és  aquest a qui los vents i lo mar obeeixen?  
Mt 11,10  i encara més que profeta. 10 Puix  aquest és de qui està escrit: “Veus aquí,  
Mt 12,23  gent quedava pasmada, i deia: –¿És  aquest lo Fill de David? 24 Emperò los  
Mt 12,32  Sant, no serà perdonat, ni en  aquest sigle, ni en lo venider. 33 O  
Mt 12,41 Jonàs, i veus aquí que el que és en  aquest lloc és més que Jonàs. 42 La reina  
Mt 12,42  i veus aquí que el que és en  aquest lloc és més que Salomó. 43 »Quan l’ 
Mt 13,22  la paraula, emperò los cuidados d’ aquest món i la faŀlàcia de les riqueses  
Mt 13,54  i deien: –D’a on li ve a  aquest tal sabiduria i tals miracles? 55  
Mt 13,55  miracles? 55 ¿Per ventura no és  aquest lo fill del fuster? ¿No es diu sa  
Mt 13,56  nosaltres? Puix d’a on li vénen a  aquest totes aqueixes coses? 57 I s’  
Mt 15,33  digueren: –¿Com havem de trobar en  aquest desert tants pans per a saciar a  
Mt 17,17 I Jesús reprengué al dimoni, i eixí  aquest del jove, lo qual quedà curat des  
Mt 18,4  Quiscun, doncs, que s’humiliï com  aquest infant, eix serà lo major en lo  
Mt 20,14  teu i marxa. Puix jo vull donar a  aquest darrer lo mateix que a tu. 15 ¿No  
Mt 21,10  tota la ciutat, dient: –Qui és  aquest? 11 I la gent responia: –Aquest és  
Mt 23,39  casa. 39 Puix jo us dic que des d’ aquest punt no em veureu més fins que  
Mt 26,12  sempre. 12 »Puix, derramant ella  aquest ungüent sobre mon cos, ho féu per a 
Mt 26,26  deixebles dient: –Preneu i menjau:  aquest és mon cos. 27 I prenent lo calze,  
Mt 26,27 i els el donà dient: –Beveu tots d’ aquest. 28 Puix aquesta és ma sang del Nou 
Mt 26,29  que des d’avui no beuré més d’ aquest fruit de la parra, fins a aquell  
Mt 26,39  meu, si és possible, pàssia de mi  aquest calze. Emperò no com jo vull, sinó  
Mt 26,42  dient: –Pare meu, si no pot passar  aquest calze sens que jo el bèguia, faça  
Mt 27,24  –Jo só innocent de la sang d’ aquest just. Allà vos ho vejau. 25 I  
Mt 27,47  oïren això deien: –A Elies, crida  aquest. 48 I a l’instant un d’ells,  
Mt 27,54  molt i deien: –Verdaderament,  aquest era Fill de Déu. 55 I hi havia allí 
Mc 2,7  pensant en son interior: 7 «Com  aquest home parla així? Blasfema. Qui pot  
Mc 4,40 I es deia l’un a l’altre: –Qui és  aquest a qui obeeixen fins lo vent i lo  
Mc 6,2  sa doctrina, dient: –D’a on trau  aquest totes estes coses? I quina  
Mc 6,3  com obra per ses mans? 3 ¿No és  aquest lo menestral, fill de Maria, germà  
Mc 6,35 deixebles i li digueren: –Desert és  aquest lloc i l’hora és ja passada. 36  
Mc 10,5  de vostre cor vos deixà escrit  aquest manament. 6 Emperò al principi de  
Mc 10,30  no rèbia cent vegades més, ara en  aquest temps, cases, i germans, i  
Mc 14,5  est desperdici d’ungüent? 5 Puix  aquest ungüent podia vendre-se per més  
Mc 14,9  dic que, a onsevulla se predíquia  aquest evangeli per tot lo món, també lo  
Mc 14,22  el donà, i digué: –Preneu, menjau:  aquest és mon cos. 23 I prenent lo calze,  
Mc 14,25 veritat vos dic, que no beuré ja d’ aquest fruit de la parra, fins aquell dia  
Mc 14,36  vos són possibles, apartau de mi  aquest calze; emperò no lo que jo vull,  
Mc 14,58  li havem oït dir: “Jo destruiré  aquest temple fet de mà i dins tres dies  
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Mc 15,12  –Puix què voleu que li faça a  aquest a qui apellidau rei dels jueus? 13  
Mc 15,39  aixís, digué: –Verdaderament  aquest home era lo Fill de Déu. 40 I hi  
Lc 1,36  concebut un fill en sa vellesa, i  aquest és lo sisè mes d’aquella que és  
Lc 1,48 esclava, puix, veus aquí, ja des d’ aquest moment me diran benaventurada totes 
Lc 1,66  cor, dient: «Qui pensau que serà  aquest infant?» Perquè la mà del Senyor  
Lc 2,2  que tothom fos empadronat. 2 I  aquest primer empadronament fou fet per  
Lc 2,25  un home anomenat Simeon, i  aquest home, just i temerós de Déu,  
Lc 2,34 digué a Maria, sa mare: –Veus aquí,  aquest infant està posat per a ruïna i per 
Lc 3,Tit  i baptisme de sant Joan. Bateja  aquest a Jesús, i prodigis que succeeixen. 
Lc 4,6  6 i li digué: –Te donaré tot  aquest poder i la glòria d’ells, puix a  
Lc 4,22  eixien de sa boca i deien: –No és  aquest lo fill de Josep? 23 I ell los  
Lc 5,21  a discórrer dient: «Qui és  aquest que diu blasfèmies? Qui pot  
Lc 7,17  –Déu ha visitat a son poble. 17 I  aquest rumor d’ell s’espargí per tota la 
Lc 7,39  deia entre si mateix dient: «Si  aquest home fos profeta, bé sabria qui i  
Lc 7,49  començaren a dir entre si: «Qui és  aquest que fins los pecats perdona?» 50 I  
Lc 8,25 -se los uns als altres: –Qui serà  aquest que així mana als vents i al mar i  
Lc 9,9 fiu degollar a Joan. Qui és, doncs,  aquest de qui oic tals coses? I cercava  
Lc 13,1  homicida dels profetes. 1 I en  aquest mateix temps hi havia allí uns que  
Lc 13,8  »–Senyor, deixau-la també per  aquest any, i cavaré al seu rodador, i li  
Lc 13,16 anys, no convenia deslligar-la d’ aquest llaç en dissabte? 17 I dient  
Lc 14,9 ell, i et diga: “Cedeix lo puesto a  aquest”, i aleshores tingues tu,  
Lc 15,24  i celebrem un convit, 24 perquè  aquest fill meu era mort i ha ressuscitat, 
Lc 15,27  li preguntà què era allò. 27 I  aquest li digué: »–Ton germà ha vingut, i  
Lc 16,8  ab sagacitat. Puix los fills d’ aquest sigle són més prudents en sa  
Lc 16,28  no sia que vinguen ells també a  aquest lloc de turments. 29 »I Abraham li  
Lc 17,16  de Jesús, donant-li gràcies. I  aquest era samarità. 17 I respongué Jesús  
Lc 17,18 que tornàs i glorificàs a Déu, sinó  aquest estranger? 19 I li digué: –Alça’t, 
Lc 18,6  lo Senyor: –Escoltau lo que diu  aquest jutge pervers. 7 ¿I no farà, doncs, 
Lc 18,11  injustos, adúlteros, ni com  aquest publicà. 12 Dejuno dos vegades la  
Lc 18,30 de Déu, 30 que no rèbia molt més en  aquest món, i en lo sigle venider, la vida 
Lc 19,9  la salvació a esta casa, perquè  aquest és també fill d’Abraham. 10 Perquè 
Lc 19,14  dient-li: »–No volem que  aquest régnia sobre nosaltres. 15 »I quan  
Lc 19,42  si tu reconeguesses al menos en  aquest dia que se t’ha donat, lo que pot  
Lc 20,2  ab los ancians 2 i li parlaren d’ aquest modo: –Digue’ns ab quina autoritat 
Lc 20,11  criat, emperò ells també feriren a  aquest i, omplint-lo de vituperis, l’  
Lc 20,34 34 I Jesús los digué: –Los fills d’ aquest sigle se casen i són donats en  
Lc 21,23  i la ira del cel caurà sobre d’ aquest poble. 24 I moriran al fil de l’  
Lc 22,42  –Pare, si voleu, transferiu de mi  aquest calze. Emperò no es faça ma  
Lc 22,59  un altre i deia: –Certament  aquest estava ab ell, puix és galileu  
Lc 23,2  acusar-lo dient: –Havem trobat a  aquest subvertint a la nació nostra i  
Lc 23,4  al poble: –Ningun delicte trobo en  aquest home. 5 Mes ells insistien dient:  
Lc 23,14  14 los digué: –M’haveu presentat  aquest home com un pervertidor del poble,  
Lc 23,22  los digué: –Puix quin mal ha fet  aquest? Jo no trobo res en ell que meresca 
Lc 23,41 que nostres crims mereixien; emperò  aquest no ha fet ningun mal. 42 I deia a  
Lc 23,47  glorificà a Déu dient: –Certament  aquest home era just. 48 I tot lo gentiu  
Jn 2,11  guardat fins ara lo bon vi. 11 Ab  aquest, donà Jesús en Canà de Galilea  
Jn 2,20  –En quaranta-sis anys s’edificà  aquest temple, ¿i el restablireu vós en  
Jn 4,12 que nostre pare Jacob, que nos donà  aquest pou i ne begué ell mateix, i sos  
Jn 4,29  ha dit tot quant jo he fet. ¿No és  aquest lo Cristo? 30 Isqueren, doncs, de  
Jn 4,47  malalt en Cafarnaüm. 47 Havent oït  aquest que Jesús venia de Judea a la  
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Jn 5,Tit piscina. Los jueus lo calumnien per  aquest miracle i el Senyor alega contra  
Jn 5,9  ’t, pren ton llit i marxa. 9 I  aquest home fou curat en un instant, i  
Jn 5,14  havia allí. 14 Després Jesús trobà  aquest home en lo temple, i li digué: –Ja  
Jn 5,16  lo qui l’havia curat. 16 I per  aquest motiu los jueus perseguiren a Jesús 
Jn 6,34  –Senyor, donau-nos sempre d’ aquest pa. 35 I Jesús los respongué: –Jo  
Jn 6,42  del cel.» 42 I deien: –¿No és  aquest, Jesús, fill de Josep, lo pare i  
Jn 6,51  he baixat del cel. Qui méngia d’ aquest pa, viurà eternament. I lo pa que  
Jn 6,52  entre si, dient: –Com pot  aquest donar-nos a menjar sa carn? 53 I  
Jn 6,58 pares menjaren i moriren; qui menja  aquest pa viurà eternament. 59 Aquestes  
Jn 7,15  se meravellaven dient: –Com sap  aquest les Escriptures sens haver-les  
Jn 7,25  dels de Jerusalem deien: –No és  aquest al qui busquen per donar-li la  
Jn 7,26 senadors han conegut de cert que és  aquest lo Cristo? 27 Emperò aquest sabem  
Jn 7,27  que és aquest lo Cristo? 27 Emperò  aquest sabem nosaltres d’a on és, mes  
Jn 7,31  més miracles que els que fa  aquest? 32 Los fariseus oigueren estos  
Jn 7,35  los jueus entre si: –A on anirà  aquest que no el pugam trobar? ¿Se n’  
Jn 7,46  –Jamai home algun ha parlat com  aquest home. 47 I els fariseus  
Jn 8,23  jo só de dalt; vosaltres sou d’ aquest món, jo no só d’aquest món. 24 Per 
Jn 8,23  sou d’aquest món, jo no só d’ aquest món. 24 Per això us he dit que  
Jn 9,Tit naixement. Murmuren los fariseus d’ aquest miracle i excomuniquen al cego,  
Jn 9,8 vist demanar caritat deien: –¿No és  aquest, aquell que assentat demanava  
Jn 9,19  19 I els preguntaren dient: –¿És  aquest lo vostre fill, lo qual dieu  
Jn 9,20  dient: –Nosaltres sabem que  aquest és lo nostre fill i que nasqué  
Jn 9,24  a Déu; nosaltres sabem que  aquest home és un pecador. 25 I ell  
Jn 9,29  que Déu parlà a Moisès; emperò  aquest no sabem d’a on és. 30 Respongué  
Jn 9,30  que vosaltres no sabeu d’a on és  aquest i, ab tot, ell ha obert mos ulls.  
Jn 9,33  ulls a un cego de naixement. 33 Si  aquest home no fos de Déu, no podria fer  
Jn 10,16 I tinc altres ovelles que no són d’ aquest ramat, les quals he de recollir, i  
Jn 10,42  totes quantes coses Joan digué d’ aquest eren verdaderes. I molts cregueren  
Jn 11,3  estava malalt. 3 Les germanes d’ aquest, doncs, enviaren a dir-li:  
Jn 11,6 a Làssaro. 6 Quan oigué, doncs, que  aquest estava malalt, se detingué encara  
Jn 11,9  no encepega, perquè veu la llum d’ aquest món. 10 Mes lo qui va de nit  
Jn 11,47  i digueren: –Què farem?, perquè  aquest home fa molts miracles. 48 Si el  
Jn 12,Tit  Los jueus maquinen la mort d’ aquest. Entrada triümfant de Jesucrist en  
Jn 12,18  -lo, per haver oït que havia fet  aquest miracle. 19 I los fariseus se deien 
Jn 12,25  aquell que avorreix sa vida en  aquest món, la conserva per a la vida  
Jn 12,31  judici del món, ara lo príncep d’ aquest món serà llançat fora. 32 I si jo  
Jn 13,24  li féu senya, dient-li: –Qui és  aquest de qui parla? 25 I estant aquell  
Jn 13,25 de Jesús, li digué: –Senyor, qui és  aquest? 26 Jesús li respongué: –És aquell  
Jn 14,30 ab vosaltres, puix ve lo príncep d’ aquest món, mes no té res ab mi. 31 Emperò 
Jn 16,11  I de judici, perquè el príncep d’ aquest món ha estat ja judicat. 12 »Encara 
Jn 18,2  I Judes, que el traïa, sabia també  aquest siti, perquè Jesús hi anava  
Jn 18,10  li tallà l’orella dreta. I  aquest criat s’anomenava Malcos. 11 I  
Jn 18,17  –No ets tu també dels deixebles d’ aquest home? Ell li respongué: –No ho só.  
Jn 18,29  –Quina acusació produïu contra  aquest home? 30 Li respongueren dient: –Si 
Jn 18,30  Li respongueren dient: –Si no fos  aquest un malfactor no te l’hauríem  
Jn 18,36  Jesús: –Mon regne no és d’ aquest món. Si mon regne fos d’aquest  
Jn 18,36  d’aquest món. Si mon regne fos d’ aquest món, sens dubte que ma gent haurien 
Jn 20,30  deixebles que no estan escrits en  aquest llibre. 31 Emperò aquestos s’han  
Jn 21,21  lo vist, digué a Jesús: –Senyor, i  aquest què farà? 22 Li respon Jesús: –Si  
Ac 1,6  dient: –Senyor, ¿si restituireu en  aquest temps lo Regne a Israel? 7 I els  
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Ac 1,17 contat ab nosaltres i tenia part en  aquest ministeri. 18 Aquest, doncs, posseí 
Ac 1,25  25 per a què ocúpia lo puesto en  aquest ministeri i apostolat, del qual per 
Ac 2,32  sa carn vegé mai corrupció. 32 »A  aquest Jesús ressuscità Déu, de lo que som 
Ac 3,12  i poder haguéssem fet caminar a  aquest? 13 Lo Déu d’Abraham, i el Déu d’ 
Ac 4,10  morts, per virtut d’ell està sa  aquest davant de vosaltres. 11 Aquest és  
Ac 4,17  avant no pàrlien a ningun home en  aquest nom. 18 I cridant-los, los  
Ac 5,28  vos manàrem que no ensenyàsseu en  aquest nom; i veus aquí que haveu omplert  
Ac 5,28  caure sobre nosaltres la sang d’ aquest home. 29 I responent Pere i els  
Ac 6,14  aqueix Jesús de Nazaret destruirà  aquest lloc i mudarà les tradicions que  
Ac 7,7  d’això eixiran i em serviran en  aquest lloc”. 8 I li donà lo pacte de  
Ac 7,60  veu dient: –Senyor, no els imputeu  aquest pecat. I quan hagué dit això, dormí 
Ac 8,21  21 No tens tu part ni sort en  aquest negoci, perquè ton cor no és recte  
Ac 8,22  a Déu per si acàs te serà perdonat  aquest pensament de ton cor. 23 Perquè  
Ac 8,32  de l’Escriptura que llegia era  aquest: «Fou portat com ovella a l’  
Ac 9,13  –Senyor, he oït parlar a molts d’ aquest home, quant mal féu a vostres sants 
Ac 9,21  l’oïen, i deien: –Puix no és  aquest aquell que perseguia en Jerusalem  
Ac 9,21  en Jerusalem als que invocaven  aquest nom, i per això vingué aquí per a  
Ac 9,22  habitaven en Damasco, afirmant que  aquest és lo Cristo. 23 I després d’haver 
Ac 10,Tit  altres gentils parents i amics d’ aquest. 1 I hi havia en Cesarea un cert  
Ac 10,36  anunciant-los pau per Jesucrist  (aquest és lo Senyor de tots). 37  
Ac 13,12  12 Llavors lo procònsol, quan vegé  aquest fet, cregué, meravellant-se de la 
Ac 13,22  de quaranta anys. 22 I remogut  aquest, los alçà per rei a David, al qual  
Ac 13,23  voluntats. 23 »I del llinatge d’ aquest, segons la promesa, ha portat Déu  
Ac 13,38  doncs, barons germans, que per  aquest se us anuncia la remissió dels  
Ac 13,39  per la Llei de Moisès. 39 En  aquest és justificat tot aquell que creu.  
Ac 13,46  indignes de la vida eterna, des d’ aquest punt nos ne tornam als gentils. 47  
Ac 16,24  diligència. 24 Ell, així que rebé  aquest ordre, los posà en una presó  
Ac 17,3  ressuscitàs d’entre els morts; i:  «aquest és Jesucrist, lo qual jo us  
Ac 17,18  els uns deien: –Què ens voldrà dir  aquest enraonador? I altres deien: –Sembla 
Ac 18,25 docte en les Escriptures. 25 Estava  aquest instruït en lo camí del Senyor i,  
Ac 19,26  l’Àsia, retrau ab ses persuasions  aquest Pau a molta gent dient que no són  
Ac 19,40  per la qual pugam donar raó d’ aquest tumulto. I havent dit això féu  
Ac 20,26  26 Per lo tant jo us protesto en  aquest dia que estic net de la sang de  
Ac 21,9 set, nos hospedàrem en sa casa. 9 I  aquest tenia quatre filles donzelles que  
Ac 21,11  en Jerusalem, al baró de qui és  aquest cenyidor i l’entregaran en mans  
Ac 21,28  poble, i contra la Llei, i contra  aquest lloc, i ha introduït ademés los  
Ac 21,28 gentils en lo temple, i ha profanat  aquest sant lloc. 29 Puix havien vist anar 
Ac 22,4  lo dia d’avui. 4 I he prosseguit  aquest camí fins a la mort, lligant i  
Ac 22,26  –Mira lo que vas a fer, perquè  aquest home és ciutadà romà. 27 I venint  
Ac 22,28  –Jo per una gran suma obtinguí  aquest privilegi de ciutadà. –Puix jo  
Ac 23,9  dient: –No trobam ningun mal en  aquest home; i si li ha parlat un esperit  
Ac 23,17 un dels centurions digué: –Condueix  aquest jove al tribú perquè té que  
Ac 23,18  lo pres, me demanà que us conduís  aquest jove, perquè té que comunicar-vos 
Ac 24,5  curts moments. 5 Havent trobat que  aquest home és pestilencial i que mou  
Ac 24,21  só jo judicat per vosaltres en  aquest dia.” 22 Fèlix, doncs, havent oït  
Ac 24,22  coses, i estant ben informat d’ aquest camí, los remeté a una altra ocasió 
Ac 25,5  ab mi, i si hi ha algun delicte en  aquest home que l’acúsien. 6 I havent-  
Ac 25,17 tribunal i maní portar davant de mi  aquest home, 18 los acusadors del qual,  
Ac 25,22 a Festo: –Jo també desitjaria oir a  aquest home. I ell respongué: –Demà l’  
Ac 25,24  ab nosaltres, vosaltres veeu a  aquest home contra del qual tota la  
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Ac 26,32  32 I Agripa digué a Festo: –Podria  aquest home posar-se en llibertat si no  
Ac 27,21  no haver eixit de Creta i evitar  aquest perill i dany. 22 Emperò ara vos  
Ac 28,27  27 Perquè està encrassat lo cor d’ aquest poble i sos oïdos estan pesats i  
Rm 3,6  altrament, com judicaria Déu a  aquest món? 7 Perquè si la veritat de Déu  
Rm 3,26  Déu per a demostrar sa justícia en  aquest temps; a fi de que ell sia trobat  
Rm 5,12  com per un home entrà lo pecat en  aquest món, i per lo pecat, la mort, així  
Rm 7,24  só jo! ¿Qui em deslliurarà d’ aquest cos de mort? 25 La gràcia de Déu  
Rm 8,18  no són de comparar los treballs d’ aquest temps ab la glòria venidera, que es 
Rm 9,9  és la paraula de la promesa: «En  aquest temps jo vindré, i Sara tindrà un  
Rm 11,5  de Baal.» 5 Doncs, així també, en  aquest temps, hi ha un remanent segons l’ 
Rm 11,25  no vull, germans, que ignoreu  aquest misteri, a fi de que no siau  
Rm 12,2  culto. 2 I no us conformeu ab  aquest món, ans bé transformau’s per la  
Rm 15,20  de Cristo. 20 I així he anunciat  aquest evangeli, no a on s’havia fet ja  
Rm 15,28 jo complert açò i els haja entregat  aquest fruit, passaré per vosaltres a l’  
1Co 1,20  escriba? A on, l’escodrinyador d’ aquest sigle? ¿No ha fet Déu fàtua la  
1Co 1,20  ha fet Déu fàtua la sabiduria d’ aquest món? 21 Puix després que en la  
1Co 2,6  perfects; emperò no sabiduria d’ aquest món ni dels prínceps d’aquest món, 
1Co 2,6  d’aquest món ni dels prínceps d’ aquest món, que són destruïts, 7 sinó que  
1Co 2,8  8 La que ningú dels prínceps d’ aquest món conegué, perquè si l’haguessen 
1Co 2,12  havem rebut no l’esperit d’ aquest món, sinó l’Esperit que és de Déu, 
1Co 3,12  és, Jesucrist. 12 I si algú sobre  aquest fonament edifica or, plata, pedres  
1Co 3,18 algú de vosaltres se té per savi en  aquest món, faça’s neci, per a què sia  
1Co 3,19 sia savi. 19 Perquè la sabiduria d’ aquest món és fatuïtat davant de Déu, per  
1Co 4,13  a ser com les escombraries d’ aquest món, com l’escòria de tothom fins  
1Co 5,10  absolutament ab los fornicadors d’ aquest món, o ab los avaros, o lladres, o  
1Co 6,2 2 ¿No sabeu que els sants judicaran  aquest món? I si lo món ha de ser judicat  
1Co 6,4  teniu diferències sobre negocis d’ aquest món, feu-les judicar per los de  
1Co 7,31 no posseïssen; 31 i els que usen d’ aquest món, com si no n’usassen; perquè  
1Co 7,31  usassen; perquè passa la figura d’ aquest món. 32 Mes desitjaria que  
1Co 8,12  per a qui morí Cristo? 12 I d’ aquest modo, pecant contra els germans, i  
1Co 9,12 carnals? 12 Si altres participen d’ aquest poder sobre vosaltres, ¿per què no  
1Co 11,24 lo partí, i digué: «Preneu, menjau;  aquest és mon cos que per vosaltres és  
1Co 11,26  totes quantes vegades menjareu  aquest pa i beureu aquest calze,  
1Co 11,26 vegades menjareu aquest pa i beureu  aquest calze, anunciareu la mort del  
1Co 11,27  Per lo tant, qualsevol que méngia  aquest pa o bèguia lo calze del Senyor  
1Co 11,32  per a què no siam condemnats ab  aquest món. 33 Per lo qual, germans meus,  
2Co 1,12  la gràcia de Déu, havem proceït en  aquest món, i més abundantment ab  
2Co 3,15 vel és remogut en Cristo. 15 I fins  aquest dia, quan llegeixen a Moisès, lo  
2Co 4,1  1 Per lo tant, tenint nosaltres  aquest ministeri, segons la misericòrdia  
2Co 4,4  encobert: 4 en los quals lo déu d’ aquest món ha cegat los enteniments dels  
2Co 4,7  cara de Jesucrist. 7 Emperò tenim  aquest tresor en vasos de fang, per a què  
2Co 7,11  En tot vos haveu mostrats purs en  aquest negoci. 12 I així encara que us  
2Co 9,12  a Déu. 12 Perquè la ministració d’ aquest servei, no solament supleix lo que  
2Co 12,3 sap– fins al tercer cel. 3 I sé que  aquest tal home –si fou en lo cos o fora  
2Co 12,5  a un home proferir-les. 5 D’ aquest tal me gloriaré; emperò de mi no em 
Ga 1,4  pecats, per a deslliurar-nos d’ aquest present malvat sigle, segons la  
Ef 1,21  tot nom que s’anomena no sols en  aquest món, sinó també en lo venider; 22 i 
Ef 2,2  temps, conforme a la costum d’ aquest món, segons lo príncep de la  
Ef 2,2 segons lo príncep de la potestat d’ aquest aire, que és l’esperit que ara  
Ef 2,12  no tenint esperança, i sens Déu en  aquest món. 13 Mes ara, en Cristo Jesús,  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

335 
 

Ef 6,12  els governadors de les tenebres d’ aquest món, contra els esperits malignes  
Col 1,27  les riqueses de la glòria d’ aquest misteri entre els gentils: que  
Col 2,20 sou morts ab Cristo als elements d’ aquest món, per què us deixau governar d’ 
2Te 2,6  lo que deté que ell sia revelat en  aquest temps. 7 Perquè ja està obrant lo  
1Tm 1,15  que Cristo Jesús vingué a  aquest món per a salvar als pecadors, dels 
1Tm 6,7  guany. 7 Perquè no duguérem res a  aquest món, i és cert que no podem portar  
1Tm 6,14  bona confessió, 14 que guàrdies  aquest manament sens màcula,  
1Tm 6,17 i poder etern. Amén. 17 Als rics d’ aquest món mana’ls que no sien altius ni  
2Tm 2,19  de Déu se manté ferm tenint  aquest sello: «Lo Senyor coneix als que  
2Tm 4,9  m’ha desemparat per l’amor d’ aquest sigle i se n’ha anat a  
Tt 2,12  i els desigs mundans, viscam en  aquest món sòbria, justa i santament, 13  
He 3,3  Moisès en tota sa casa. 3 Perquè  aquest fou reputat digne de major glòria  
He 4,5  dia de totes ses obres.» 5 I en  aquest lloc, altra vegada: «No entraran en 
He 7,4 4 Considerau, doncs, quant gran era  aquest home, a qui fins lo patriarca  
He 7,21  fets sens jurament; 21 emperò  aquest, ab jurament per aquell que li  
He 7,24 no permetia que durassen. 24 Emperò  aquest, com dura sempre, té un sacerdoci  
He 8,3  per lo qual és necessari que  aquest tinga també alguna cosa que oferir. 
He 8,10  diu lo Senyor. 10 Perquè  aquest és lo pacte (testament) que jo faré 
He 10,12  poden traure los pecats. 12 Emperò  aquest, després que hagué ofert un sol  
He 12,10  nos corretgien a son plaer; emperò  aquest, per nostre profit, a fi de que  
Jm 1,27 i preservar-se de la corrupció d’ aquest món. 2,Tit Capítol II Adverteix l’ 
Jm 2,3  li diguésseu: «Senta’t tu en  aquest bon lloc», i diguésseu al pobre:  
Jm 2,5  no ha elegit Déu als pobres d’ aquest món per a ser rics en fe i hereus  
Jm 4,4  ¿no sabeu que l’amistat d’ aquest món és enemiga de Déu? Quiscun,  
Jm 4,4  doncs, que vulla ser amic d’ aquest sigle se constitueix enemic de Déu. 
1Pe 3,5  a la presència de Déu. 5 Puix d’ aquest modo s’adornaven antiguament les  
2Pe 1,13  tinc per just, mentres estic en  aquest tabernacle, l’excitar-vos ab  
2Pe 1,14  cert de que luego tinc de deixar  aquest mon tabernacle, segons també m’ho  
1Jn 3,17  17 Lo qui tinga riqueses d’ aquest món i vègia a son germà que té  
1Jn 3,23 que són agradables a sa vista. 23 I  aquest és son manament: que cregam en lo  
1Jn 4,3  vingué en carn, no és de Déu. I  aquest tal és l’esperit de l’Anticrist,  
1Jn 4,17  com ell és, així som nosaltres en  aquest món. 18 En la caritat no hi ha  
1Jn 4,21  pot amar a Déu, a qui no veu? 21 I  aquest manament tenim d’ell: que el qui  
1Jn 5,3  i guardam sos manaments. 3 Perquè  aquest és l’amor de Déu: que guardem sos  
1Jn 5,9  major és lo testimoni de Déu, puix  aquest és lo testimoni de Déu, que és lo  
1Jn 5,11  que Déu ha donat de son Fill. 11 I  aquest és lo testimoni: que Déu nos ha  
Jud 4 que d’antemà estaven destinats per  aquest judici, los quals cànvien la gràcia 
Ap 11,15  grans veus dient: –Los regnes d’ aquest món s’han tornat regnes de nostre  
Ap 14,10  senyal en son front o en sa mà, 10  aquest beurà també del vi de la ira de  
Ap 22,7  les paraules de la profecia d’ aquest llibre! 8 I jo, Joan, só lo qui he  
Ap 22,9  les paraules de la profecia d’ aquest llibre. Adora a Déu. 10 I em digué: 
Ap 22,10  les paraules de la profecia d’ aquest llibre, perquè lo temps està prop.  
Ap 22,18  ou les paraules de la profecia d’ aquest llibre que, si algú anyadís a elles 
Ap 22,18  les plagues que estan escrites en  aquest llibre. 19 I si algú detragués res  
Ap 22,19  de les coses que estan escrites en  aquest llibre. 20 Aquell que dóna  
Mt 3,17 veus aquí una veu del cel que deia:  –Aquest és mon fill, l’amat, en qui m’he 
Mt 9,3  dels escribes deien entre si:  «Aquest blasfema.» 4 I com Jesús vegés sos 
Mt 12,24  los fariseus, oint-ho, deien:  –Aquest no llança los dimonis sinó en  
Mt 14,2  de Jesús 2 i digué a sos criats:  –Aquest és Joan lo Baptista, que  
Mt 14,15  sos deixebles i li digueren:  –Aquest és un lloc desert i l’hora ja és  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

336 
 

Mt 17,5  una veu des del núvol que deia:  –Aquest és mon Fill, l’amat, en qui jo m’ 
Mt 21,11  és aquest? 11 I la gent responia:  –Aquest és Jesús, lo profeta de Nazaret de 
Mt 21,38 vegeren al fill, digueren entre si:  “Aquest és l’hereu, veniu, matem-lo, i  
Mt 22,38  ànima, i de tot ton enteniment. 38  Aquest és lo més gran i lo primer  
Mt 26,71  i digué als que estaven allí:  –Aquest també era ab Jesús de Nazaret. 72  
Mt 27,37  son cap la seva causa escrita:  «Aquest és Jesús, lo rei dels jueus.» 38  
Mt 27,58  era també deixeble de Jesús. 58  Aquest tal anà a trobar a Pilat i li  
Mc 6,16  16 Quan Herodes ho oí, digué:  –Aquest és aquell Joan que jo fiu  
Mc 9,6 e isqué una veu del núvol que deia:  –Aquest és mon Fill, lo molt amat; oïu-  
Mc 12,7  aquells pagesos digueren entre si:  “Aquest és l’hereu, veniu, matem-lo i  
Mc 12,30 enteniment, i ab totes tes forces.”  Aquest és lo primer manament. 31 I el  
Mc 14,69  començà a dir als circunstants:  –Aquest és un d’ells. 70 Emperò ell ho  
Lc 1,32  un fill, i l’anomenareu Jesús. 32  Aquest serà gran i s’apellidarà Fill de  
Lc 8,28  sinó dintre dels sepulcres. 28  Aquest, tan prest com vegé a Jesús, se  
Lc 9,35 35 I isqué una veu del núvol dient:  –Aquest és mon Fill, l’amat, oïu-lo. 36 
Lc 15,2  i els escribes murmuraven dient:  –Aquest home rep als pecadors i menja ab  
Lc 20,14  pensaren entre si i digueren:  “Aquest és l’hereu, matem-lo a fi de  
Lc 22,19  lo partí i los el donà, dient:  –Aquest és mon cos, que és donat per a  
Lc 22,20  després d’haver sopat, dient:  –Aquest calze és lo nou pacte en ma sang,  
Lc 22,56 al foc, lo mirà ab atenció i digué:  –Aquest també era ab ell. 57 Mes ell lo  
Lc 23,38  en llatí i en hebreu, que deia:  «Aquest és lo rei dels jueus.» 39 I l’un  
Lc 23,52  esperava també lo Regne de Déu. 52  Aquest, doncs, anà a trobar a Pilat i li  
Jn 1,30  que trau lo pecat del món! 30  Aquest és lo mateix de qui jo he dit:  
Jn 3,19  nom de l’unigènit Fill de Déu. 19  Aquest és, doncs, lo judici: que la llum  
Jn 3,29  goig a l’oir la veu de l’espòs.  Aquest mon goig, doncs, és complert. 30 És 
Jn 4,54  i cregué ell i tota sa casa. 54  Aquest fou lo segon miracle que Jesús féu  
Jn 5,15 et succeesca alguna cosa pitjor. 15  Aquest home se n’anà a trobar als jueus i 
Jn 6,14 miracle que Jesús havia fet, deien:  –Aquest és verdaderament lo profeta que ha 
Jn 6,50  mannà en lo desert, i moriren. 50  Aquest és lo pa que baixà del cel per a  
Jn 6,58  menja a mi també viurà per mi. 58  Aquest és lo pa que baixà del cel. No és  
Jn 7,40  oir d’ell estes paraules, deien:  –Aquest, certament, és lo Profeta. 41  
Jn 7,41  certament, és lo Profeta. 41  –Aquest és lo Cristo –deien altres. Emperò 
Jn 9,16  lo que deien alguns dels fariseus:  –Aquest home no és de Déu, perquè no  
Jn 10,18  i tinc potestat de recobrar-la.  Aquest és lo manament que rebí de mon  
Jn 11,37  37 I alguns d’ells digueren:  –Aquest, doncs, que obrí los ulls d’un  
Jn 19,20  Nazareno, rei dels jueus.» 20  Aquest rètol, doncs, lo llegiren molts  
Jn 21,24  vinguda, a tu què t’importa?» 24  Aquest és aquell deixeble que dóna  
Ac 1,11  per què estau mirant al cel?  Aquest Jesús que des de vosaltres ha estat 
Ac 1,18  tenia part en aquest ministeri. 18  Aquest, doncs, posseí un camp ab lo preu  
Ac 3,3  als que entraven en lo temple. 3  Aquest, com vegés a Pere i a Joan que  
Ac 4,11  sa aquest davant de vosaltres. 11  Aquest és la pedra que vosaltres los  
Ac 6,13  testimonis falsos que deien:  –Aquest home no cessa de dir paraules  
Ac 7,36  se li aparegué en l’esbarzer. 36  Aquest los llibertà fent prodigis i  
Ac 7,37  per espai de quaranta anys. 37  Aquest és lo Moisès que digué als fills d’ 
Ac 7,38  germans, com jo; a ell oireu.” 38  Aquest és aquell que estigué en la iglésia 
Ac 8,10  del més xic al més gran, i deien:  «Aquest home és lo gran poder de Déu.» 11  
Ac 10,3  pregant a Déu contínuament. 3  Aquest vegé clarament en una visió, envers 
Ac 10,6 a un tal Simó, per sobrenom Pere. 6  Aquest posa en casa d’un cert Simó  
Ac 14,8  lisiat de peus, estava sentat. 8  Aquest oigué predicar a Pau, lo qual,  
Ac 18,13  el conduïren al tribunal 13 dient:  –Aquest persuadeix als homes que  
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Ac 18,26  solament lo baptisme de Joan. 26  Aquest, doncs, començà a parlar llibrement 
Ac 21,28  28 –Barons d’Israel, ajuda.  Aquest és l’home que per totes parts  
Ac 26,31 d’allí, parlaven entre ells dient:  –Aquest home no ha fet cosa per la qual  
Ac 28,4 sa mà, se deien los uns als altres:  –Aquest home segurament és un homicida,  
1Co 11,25 calze després d’haver sopat dient:  «Aquest calze és lo Nou Testament en ma  
Ef 5,32  i seran dos en una carn.» 32  Aquest és un gran misteri; mes jo parlo  
1Tm 1,18  los sigles dels sigles. Amén. 18  Aquest manament t’encomano, fill Timoteu, 
Tt 1,13  bèsties i ventres peresosos. 13  Aquest testimoni és verdader. Per lo tant, 
He 10,16  Perquè després d’haver dit: 16  «“Aquest és lo pacte (testament) que jo  
2Pe 1,17  glòria una veu d’aquesta manera:  «Aquest és mon amat Fill, en qui jo m’he  
1Jn 1,5  i vostre goig sia complert. 5  Aquest és l’anunci que havem oït d’ell i 
1Jn 5,6  creu que Jesús és Fill de Déu? 6  Aquest és Jesucrist, que vingué per aigua  
1Jn 5,20 és verdader, en son Fill Jesucrist.  Aquest és lo verdader Déu i la vida  
2Jn 6  caminem segons los seus manaments.  Aquest és lo manament: que camineu en ell  
Ap 10,Tit d’un núvol, ab un llibre en la mà.  Aquest àngel anuncia lo compliment de tot  
Mt 1,18  I la generació de Jesucrist fou d’ aquesta manera: estant Maria, sa mare,  
Mt 10,12  saludau-la dient: “La pau sia en  aquesta casa.” 13 I si la tal fos digna,  
Mt 11,16  oiga. 16 »Mes, a qui compararé jo  aquesta generació? És semblant a uns nois  
Mt 12,41  s’alçaran en judici contra  aquesta generació i la condemnaran, perquè 
Mt 12,42  migdia s’alçarà en judici contra  aquesta generació i la condemnarà, perquè  
Mt 12,45  el primer. Així també esdevindrà a  aquesta mala raça. 46 Mentres ell estava  
Mt 13,15  i no veureu. 15 Puix lo cor d’ aquesta gent s’ha engrossit, i ses  
Mt 15,12  s’han escandalisat, quan han oït  aquesta paraula? 13 Emperò ell, responent, 
Mt 15,15  Pere, li digué: –Explicau-nos  aquesta paràbola. 16 I Jesús digué:  
Mt 15,32  deixebles, digué: –Me compadesc d’ aquesta gent, perquè ja fa tres dies que  
Mt 16,18  també que tu ets Pere, i que sobre  aquesta pedra edificaré ma Iglésia, i les  
Mt 17,20 res vos serà impossible. 20 »Emperò  aquesta casta de dimonis, no es llança  
Mt 23,36  totes aquestes coses vindran sobre  aquesta generació. 37 »Jerusalem,  
Mt 24,34  En veritat vos dic que no passarà  aquesta generació fins que totes estes  
Mt 26,10 Jesús, los digué: –Per què molestau  aquesta dona? Puix ha fet ab mi una bona  
Mt 26,28  –Beveu tots d’aquest. 28 Puix  aquesta és ma sang del Nou Testament, que  
Mt 26,31  vosaltres patireu escàndol en mi  aquesta nit. Puix escrit està: “Feriré al  
Mt 26,34  li digué: –En veritat te dic que  aquesta nit, abans que el gall càntia, me  
Mt 28,15  ho feren com se’ls havia dit. I  aquesta veu que es divulgà entre els jueus 
Mc 1,27  és això? Quina nova doctrina és  aquesta? Puix fins als esperits impurs  
Mc 4,13  13 I els digué: –No compreneu  aquesta paràbola? ¿Com entendreu, doncs,  
Mc 8,2  los digué: 2 –Tinc compassió d’ aquesta gent, perquè fa tres dies que  
Mc 8,4  podrà saciar-los de pa aquí en  aquesta soledat? 5 I els preguntà: –Quants 
Mc 8,32  de tres dies. 32 I clarament deia  aquesta plàtica. Llavors Pere, prenent-  
Mc 8,38  de mi i de mes paraules enmig d’ aquesta generació adúltera i pecadora, lo  
Mc 12,10 vinya a altres. 10 ¿Ni haveu llegit  aquesta Escriptura: “La pedra que  
Mc 12,12 coneixien que contra ells havia dit  aquesta paràbola. I deixant-lo, se n’  
Mc 12,43 veritat vos dic que més hi ha posat  aquesta pobra viuda que tots los demés que 
Mc 12,44 tirat de lo que els sobrava; emperò  aquesta, de sa pobresa hi tirà tot lo que  
Mc 13,30  En veritat vos dic que no passarà  aquesta generació sens que tot això sia  
Mc 14,9  per tot lo món, també lo que  aquesta ha fet se contarà en memòria d’  
Mc 14,30 digué: –En veritat te dic que avui,  aquesta nit, abans que el gall haja cantat 
Lc 1,19  per a parlar-te i portar-te  aquesta bona nova. 20 I tu et tornaràs mut 
Lc 3,22  com d’una paloma i s’oigué  aquesta veu del cel: –Tu ets mon fill, l’ 
Lc 4,3  –Si ets Fill de Déu, digues a  aquesta pedra que es tórnia pa. 4 I Jesús  
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Lc 6,23  vostre gallardó en lo cel, puix d’ aquesta manera sos pares tractaren als  
Lc 7,31  diré que s’assemblen los homes d’ aquesta generació, i a qui són semblants?  
Lc 7,39  qui i quina espècie de dona és  aquesta que el toca, perquè ella pecadora  
Lc 7,44 envers la dona, digué a Simó: –Veus  aquesta dona? Jo entrí en ta casa i tu no  
Lc 8,9  li preguntaven: –Què paràbola era  aquesta? 10 Ell los digué: –A vosaltres se 
Lc 8,11  no entenguen”. 11 »És, doncs,  aquesta paràbola: »La llavor és la paraula 
Lc 9,12  los Dotze, li digueren: –Despatxau  aquesta gent, per a què vagen als llocs i  
Lc 9,13 nosaltres a comprar vianda per tota  aquesta gent. 14 Perquè eren com cosa de  
Lc 9,36  l’amat, oïu-lo. 36 I a l’eixir  aquesta veu trobaren a Jesús sol, i ells  
Lc 9,45  homes. 45 Emperò ells no entenien  aquesta plàtica, i era per ells tan  
Lc 9,45  temien lo preguntar-li acerca d’ aquesta plàtica. 46 I els vingué lo  
Lc 10,5  dieu abans de tot: “La pau sia en  aquesta casa.” 6 I si hi hagués allí algun 
Lc 11,30  lo Fill de l’home ho serà per a  aquesta generació. 31 La reina del migdia  
Lc 11,31  en judici contra los homes d’ aquesta generació i els condemnarà, perquè 
Lc 11,32  s’alçaran en judici contra  aquesta generació i la condemnaran, perquè 
Lc 12,41  41 I Pere li digué: –Senyor, ¿dieu  aquesta paràbola per a nosaltres o també  
Lc 13,6  mateixa manera. 6 I els deia també  aquesta paràbola: –Un home tenia una  
Lc 13,7  anys que vinc a cercar fruit en  aquesta figuera, i no n’hi trobo. Talla- 
Lc 15,3  ab ells. 3 Llavors los proposà  aquesta paràbola, dient: 4 –¿Qui de  
Lc 17,25  patesca molt i que sia reprovat d’ aquesta generació. 26 »I lo que succeí en  
Lc 18,1 cego de Jericó. 1 Los proposà també  aquesta paràbola, per a mostrar-los que  
Lc 18,5  respecte als homes, 5 ab tot, com  aquesta viuda m’importuna, li faré  
Lc 18,9  fe en la terra? 9 I digué també  aquesta paràbola a uns que confiaven en si 
Lc 18,34  comprengueren res d’això, ans bé  aquesta plàtica era impenetrable per a  
Lc 19,Tit triümfant en Jerusalem. Plora sobre  aquesta ciutat i anuncia sa ruïna i  
Lc 20,9  Llavors ell començà a dir al poble  aquesta paràbola: –Un home plantà una  
Lc 20,18  18 Qualsevol que caiga sobre  aquesta pedra se farà trossos, i aquell  
Lc 21,3  3 i digué: –En veritat vos dic que  aquesta pobra viuda ha donat més que tots  
Lc 21,4 a Déu de lo que els sobrava; emperò  aquesta ha donat de sa pobresa tot lo que  
Lc 21,29  29 I en seguida los proposà  aquesta comparació: –Reparau en la figuera 
Lc 21,32  En veritat vos dic que no passarà  aquesta generació sens que totes estes  
Lc 21,34  l’excés de vi, i ab los afanys d’ aquesta vida, i que aquell dia vos vinga  
Lc 22,15 ànsia desitjava menjar ab vosaltres  aquesta pasqua antes de ma passió! 16  
Lc 22,53  posàreu les mans sobre mi. Emperò  aquesta és la vostra hora i lo poder de  
Jn 2,9  com lo mestre de sala hagué gustat  aquesta aigua convertida en vi, i no  
Jn 4,9  a comprar què menjar.) 9 Emperò  aquesta dona samaritana li digué: –Com és  
Jn 4,13  i li digué: –Qualsevol que bega d’ aquesta aigua tindrà altra vegada set; mes 
Jn 4,20  20 Nostres pares adoraren en  aquesta muntanya i vosaltres dieu que  
Jn 4,21  vosaltres no adorareu al Pare en  aquesta muntanya ni en Jerusalem. 22  
Jn 6,40 ho ressuscítia a l’últim dia. 40 I  aquesta és la voluntat de mon Pare que m’ 
Jn 7,49  ha cregut en ell? 49 Emperò sols  aquesta turba que no comprèn la Llei és  
Jn 8,4  de tots, 4 li digueren: –Mestre,  aquesta dona acaba de ser sorpresa en  
Jn 11,42  oïu, emperò ho he dit per causa d’ aquesta gent que està al rodador de mi, a  
Jn 12,27  què diré? Pare, deslliurau-me d’ aquesta hora? Mes per això he vingut en  
Jn 12,27  hora? Mes per això he vingut en  aquesta hora. 28 Pare, glorificau vostre  
Jn 16,3  a Déu. 3 I vos tractaran d’ aquesta manera perquè no han conegut al  
Jn 17,3  aquells que li haveu donat. 3 I  aquesta és la vida eterna: que vos  
Jn 19,7 –Nosaltres tenim una Llei, i segons  aquesta Llei deu morir, perquè ell s’ha  
Jn 19,8 fet Fill de Déu. 8 Quan Pilat oigué  aquesta paraula temé més. 9 I tornà a  
Jn 21,23  Tu segueix-me. 23 I s’espargí  aquesta veu entre els germans: que est  
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Ac 2,40  els exhortava dient: –Salvau’s d’ aquesta generació perversa. 41 I els que  
Ac 3,16  i la fe que és per ell li ha donat  aquesta perfeta salut a vista de tots  
Ac 5,20  al poble totes les paraules d’ aquesta vida. 21 Ells, quan oigueren això, 
Ac 5,38  estar, perquè si est consell o  aquesta obra és dels homes, se disoldrà;  
Ac 6,3  sabiduria, als quals encarregarem  aquesta obra. 4 I nosaltres atendrem  
Ac 6,5  de la paraula. 5 I agradà  aquesta proposició a tota la junta, i  
Ac 7,31  Moisès lo vegé, se meravellà d’ aquesta visió, i a l’acercar-se ell per 
Ac 8,19 diners, 19 dient: –Donau-me també  aquesta potestat, per a què tot aquell a  
Ac 8,22 Déu. 22 Arrepenteix-te, doncs, d’ aquesta maldat teva, i prega a Déu per si  
Ac 8,35  sa boca i donant principi per  aquesta Escriptura, li anuncià Jesús. 36 I 
Ac 9,2  a Jerusalem a quants encontràs d’ aquesta professió, homes o dones. 3 I  
Ac 10,30 dies ha que jo estava dejunant fins  aquesta hora, i a l’hora nona pregava en  
Ac 10,44  Sant sobre tots los que oïen  aquesta plàtica. 45 I quedaren pasmats los 
Ac 11,26  26 I estigueren tot un any en  aquesta iglésia, i instruïren una gran  
Ac 13,26  vosaltres és enviada la paraula d’ aquesta salvació. 27 Perquè los que  
Ac 13,34 mai més a la corrupció, ho digué d’ aquesta manera: “Jo us donaré fielment les 
Ac 15,2  apòstols i presbíteros, per raó d’ aquesta qüestió. 3 Ells, doncs, enviats  
Ac 15,6 ancians se congregaren per examinar  aquesta controvèrsia. 7 I després d’haver 
Ac 15,30  30 Ells, doncs, despatxats d’ aquesta manera, anaren a Antioquia; i  
Ac 16,12  d’aquella part de Macedònia. I en  aquesta ciutat nos detinguérem alguns dies 
Ac 17,30  30 I Déu, dissimulant los temps d’ aquesta ignorància, ara intima a tots los  
Ac 18,21  –De totes maneres he de guardar  aquesta festa que ve en Jerusalem; emperò  
Ac 19,25  sabeu lo guany que ens resulta d’ aquesta indústria; 26 i estau veent i oint 
Ac 20,35  totes les coses que, treballant d’ aquesta manera, és menester sostenir los  
Ac 22,3  en Cilícia, però m’he criat en  aquesta ciutat, instruït als peus de  
Ac 23,13  homes los que havien entrat en  aquesta conjuració, 14 los quals anaren  
Ac 23,16  abans que arríbia. 16 I quan oigué  aquesta conspiració un fill de la germana  
Ac 24,10  que fa molts anys que ets jutge d’ aquesta nació, emprenc ab més bon ànimo lo 
Ac 25,20 viu. 20 I estant en dubte acerca d’ aquesta qüestió, li vaig dir si volia anar 
Ac 26,7  servint a Déu de nit i de dia. Per  aquesta esperança, oh rei, só jo acusat  
Ac 27,23  excepte lo barco. 23 Perquè  aquesta nit se m’ha aparegut l’àngel de  
Ac 28,20  d’Israel estic jo lligat ab  aquesta cadena. 21 Llavors ells li  
Ac 28,22  és lo que penses; perquè tocant a  aquesta secta, nos és notori que pertot  
Ac 28,25  anaven retirant quan Pau los digué  aquesta paraula: –Bé parlà l’Esperit Sant 
Ac 28,28  que als gentils és enviada  aquesta salut de Déu, i ells oiran. 29 I  
Rm 4,9  no imputa pecat.» 9 ¿Està, doncs,  aquesta benaventurança en la circumcisió  
Rm 9,9  tinguts per del llinatge. 9 Puix  aquesta és la paraula de la promesa: «En  
Rm 11,27  la impietat de Jacob. 27 Puix  aquesta és ma aliança ab ells quan trauré  
Rm 13,6  per amor de la consciència. 6 Per  aquesta causa, pagau també tributs, perquè 
Rm 13,9  està sumàriament comprès en  aquesta expressió: «Amaràs a ton proïsme  
Rm 16,22  meus. 22 Jo, Terci, que he escrit  aquesta carta, vos saludo en lo Senyor. 23 
1Co 4,17  també ho só jo de Cristo. 17 Per  aquesta causa vos envií a Timoteu, que és  
1Co 5,2  d’entre vosaltres lo qui cometé  aquesta maldat. 3 Mes jo, en veritat,  
1Co 8,9 de menos. 9 Emperò teniu compte que  aquesta llibertat que teniu no sia ocasió  
1Co 9,12  Emperò no havem fet ús d’ aquesta potestat, ans bé ho sofrim tot per 
1Co 9,15 morir que no que ningú me prívia d’ aquesta glòria. 16 Perquè encara que  
1Co 15,19  en Cristo són perduts. 19 Si en  aquesta vida solament, tenim esperança en  
2Co 1,12  12 Perquè nostra glòria és  aquesta: lo testimoni de nostra  
2Co 1,15 de nostre Senyor Jesucrist. 15 I ab  aquesta confiança pensava venir abans a  
2Co 2,6  6 Basta-li al que és tal  aquesta reprehensió feta per molts. 7 De  
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2Co 3,10  10 Perquè lo que resplendí en  aquesta part no fou gloriós comparat ab la 
2Co 4,Tit  plens d’esperança. Los mals d’ aquesta vida són de poca duració; los béns 
2Co 5,Tit  veure-se llibre del desterro d’ aquesta vida i agradar a Jesucrist, jutge  
2Co 8,7  ens teniu, així també abundeu en  aquesta gràcia. 8 No ho dic com qui mana,  
2Co 8,19 a company de nostra peregrinació ab  aquesta gràcia, ministrada per nosaltres a 
2Co 8,20  que ningú nos puga vituperar en  aquesta abundància ministrada per  
2Co 9,4 nosaltres (per no dir vosaltres) d’ aquesta gloriació atrevida. 5 Per lo tant, 
2Co 9,13  mentres que per l’experiència d’ aquesta ministració donen glòria a Déu per 
2Co 11,10 és en mi, no se’m privarà de tenir  aquesta glòria en les regions de l’Acaia. 
2Co 11,21  haguéssem estat molt dèbils en  aquesta part. En tot allò que altre tinga  
2Co 13,1 una exhortació general. 1 Mirau que  aquesta és la tercera vegada que vinc a  
Ga 6,16  16 I sobre quants seguesquen  aquesta regla, vinga la pau i la  
Ef 3,8  tots los sants, m’ha estat donada  aquesta gràcia de predicar als gentils les 
Ef 3,14  que és vostra glòria. 14 Per  aquesta causa doblo mos genolls al Pare de 
Col 4,16  està en sa casa. 16 I després que  aquesta epístola sia llegida entre  
1Te 4,3  donat per lo Senyor Jesús. 3 Puix  aquesta és la voluntat de Déu: vostra  
2Te 3,12  estos, doncs, que es condueixen d’ aquesta manera, los manam i exhortam per  
1Tm 1,15  que és en Cristo Jesús. 15 Fiel és  aquesta paraula i digna de tota  
1Tm 4,9 la que ha de ser. 9 Fiel paraula és  aquesta, i digna de tota acceptació. 10  
Tt 3,8  la vida eterna. 8 Paraula fiel és  aquesta, i estes coses vull que les  
He 5,3 també rodejat de dolències. 3 I per  aquesta raó deu, tant per lo poble com per 
He 5,4  pecats. 4 I ningú usurpa per a si  aquesta honra, sinó aquell que és cridat  
He 6,9 a salvació, encara que us parlam d’ aquesta manera. 10 Perquè no és Déu injust 
He 8,1  doncs, de tot lo que havem dit és  aquesta: Tenim un tal pontífice que està  
He 9,6  6 I estant les coses disposades d’ aquesta manera, entraven sempre en lo  
He 11,19 morts; per lo qual lo rebé també en  aquesta figura. 20 Per la fe beneí també a 
He 13,22  vos suplico, germans, que sofriu  aquesta paraula d’exhortació. Puix vos he 
Jm 1,27  màcula davant de Déu i del Pare és  aquesta: visitar als òrfens i a les viudes 
Jm 3,15  contra la veritat. 15 Perquè  aquesta sabiduria no és la que baixa de  
1Pe 1,25  Senyor permaneix per a sempre.» I  aquesta és la paraula que us ha estat  
1Pe 4,1  armau-vos també vosaltres d’ aquesta mateixa consideració, perquè  
1Pe 5,12  -vos i protestant-vos que  aquesta és la verdadera gràcia de Déu, en  
2Pe 1,17  de la magnífica glòria una veu d’ aquesta manera: «Aquest és mon amat Fill,  
2Pe 1,18  m’he complascut, a ell oïu.» 18 I  aquesta veu que vingué del cel l’oírem  
1Jn 2,25  en lo Fill i en lo Pare. 25 I  aquesta és la promesa que ell nos féu: la  
1Jn 3,3  com ell és. 3 I tot aquell que té  aquesta esperança en ell, se purifica a si 
1Jn 3,11  que no ama a son germà. 11 Perquè  aquesta és la doctrina que haveu oït des  
1Jn 4,11  11 Caríssims, si Déu nos amà d’ aquesta manera, també devem amar-nos los 
1Jn 5,11 que Déu nos ha donat vida eterna, i  aquesta vida està en son Fill. 12 Lo qui  
1Jn 5,14  en lo nom del Fill de Déu. 14 I  aquesta és la confiança que tenim en ell:  
2Jn 6  ens amem los uns als altres. 6 I  aquesta és la caritat: que caminem segons  
2Jn 10 ve a nosaltres i no fa professió d’ aquesta doctrina, no el rebeu en casa, ni  
Ap 1,3  que llegeix i ou les paraules d’ aquesta profecia i guarda les coses que en 
Ap 2,24  en Tiatira, a quants no segueixen  aquesta doctrina i no han conegut les  
Ap 19,8  tela, resplendent i blanca. I  aquesta tela fina és la justícia dels  
Ap 21,18 la de l’àngel. 18 I el material d’ aquesta muralla era de pedra jaspe, emperò 
Ap 22,19  res de les paraules del llibre d’ aquesta profecia, Déu detraurà sa part del 
Mt 15,8  Isaïes de vosaltres dient: 8  »Aquesta gent se m’acerca ab sa boca, i  
Mc 7,6  de vosaltres, com està escrit:  »“Aquesta gent m’honra ab los llavis,  
Mc 9,28  poguérem llançar? 28 I els digué:  –Aquesta raça no pot eixir ab res més que  
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Mc 14,24  tots d’ell. 24 I els digué:  –Aquesta és ma sang del Nou Testament, que 
Mc 14,27  l’Oliverar. 27 I Jesús los digué:  –Aquesta nit tots vos escandalisareu en  
Lc 11,29  de totes parts, començà a dir:  –Aquesta raça és una raça perversa. Demana 
Lc 12,20  20 »Emperò Déu li digué: »–Neci!  Aquesta nit te van a demanar l’ànima;  
Jn 10,6 no coneixen la veu dels estranys. 6  Aquesta paràbola los posà Jesús, però no  
Jn 11,4  4 I oint-ho Jesús los digué:  –Aquesta malaltia no és mortal, sinó que  
Jn 11,31  i eixia fora, la seguiren dient:  –Aquesta va a la sepultura per a plorar  
Jn 12,30  30 I Jesús los respongué dient:  –Aquesta veu no ha vingut per a mi, sinó  
Jn 21,14  i així mateix los peixos. 14  Aquesta fou ja la tercera vegada que Jesús 
Ac 9,36  Tabita, que vol dir Dorcas.  Aquesta estava plena d’obres bones i de  
1Co 9,3  de mon apostolat en lo Senyor. 3  Aquesta és ma resposta a aquells que m’  
1Co 12,Tit fiels per a utilitat de la Iglésia.  Aquesta és un sol cos místic, los membres  
Ga 5,8  que obeísseu a la veritat? 8  Aquesta persuasió no ve del que us crida.  
He 9,20 lo llibre i tot lo poble, 20 dient:  «Aquesta és la sang del pacte (testament)  
2Pe 3,1  adulterats per molts ignorants. 1  Aquesta és, caríssims, la segona carta que 
Ap 20,5  que hagueren passat los mil anys.  Aquesta és la primera resurrecció. 6  
Ap 20,14  foren llançats a l’estany de foc.  Aquesta és la segona mort. 15 I el que no  
Mt 3,9  que Déu és poderós per a alçar d’ aquestes pedres fills a Abraham. 10 Perquè 
Mt 4,3  –Si ets fill de Déu, digues que  aquestes pedres se tórnien pans. 4 Lo  
Mt 6,32  los gentils s’afanen per totes  aquestes coses, i vostre Pare sap que  
Mt 7,24  24 »Puix qualsevol que ou  aquestes mes paraules i les compleix, serà 
Mt 7,26  sobre roca. 26 I qualsevol que ou  aquestes mes paraules i no les compleix,  
Mt 7,28  I succeí que, havent acabat Jesús  aquestes plàtiques, se meravellava la gent 
Mt 11,1  que, quan Jesús acabà de donar  aquestes instruccions a sos dotze  
Mt 11,25  de cel i terra, perquè ocultàreu  aquestes coses als savis i als prudents, i 
Mt 13,34 fins que tot ha fermentat. 34 Totes  aquestes coses les digué Jesús a la gent  
Mt 13,51  los digué: –¿Haveu comprès totes  aquestes coses? Ells digueren: –Sí. 52 I  
Mt 13,53  53 I quan Jesús hagué conclòs  aquestes paràboles, se n’anà d’allí. 54  
Mt 19,20  jove li diu: –Jo he guardat totes  aquestes coses des de ma joventut. Què més 
Mt 21,23  –Ab quina autoritat fas tu  aquestes coses? I qui t’ha donat tal  
Mt 21,24 igualment ab quina potestat faig jo  aquestes coses: 25 Lo baptisme de Joan, d’ 
Mt 21,27  doncs, ab quina potestat faig jo  aquestes coses. 28 »Emperò, què us  
Mt 23,36  36 »En veritat vos dic que totes  aquestes coses vindran sobre aquesta  
Mt 24,3  –Dieu-nos, ¿quan esdevindran  aquestes coses i quin senyal hi haurà de  
Mt 24,8  en diferents llocs. 8 I totes  aquestes coses són principi de dolors. 9  
Mt 26,1 que, quan Jesús hagué conclòs totes  aquestes plàtiques, digué a sos deixebles: 
Mc 11,28  –Ab quina autoritat fas tu  aquestes coses? I qui t’ha donat tal  
Mc 11,29 i us diré ab quina autoritat faç jo  aquestes coses. 30 Lo baptisme de Joan,  
Mc 11,33  vos diré ab quina autoritat faç  aquestes coses. 12,Tit Capítol XII  
Mc 13,4  4 –Dieu-nos: ¿Quan succeiran  aquestes coses? ¿I quin senyal hi haurà  
Mc 13,4  ¿I quin senyal hi haurà quan totes  aquestes coses comèncien a complir-se? 5 
Mc 13,29  també, quan vejau que succeeixen  aquestes coses, sabeu que està ell cerca,  
Lc 1,65  tots sos veïns, i es difundiren  aquestes veus per totes les muntanyes de  
Lc 2,51  a ells. I sa mare guardava totes  aquestes paraules en son cor. 52 I Jesús  
Lc 3,8  que poderós és Déu per a alçar d’ aquestes pedres fills a Abraham. 9 Perquè  
Lc 5,3  sos filats. 3 I entrant en una d’ aquestes barques, que era de Simó, li  
Lc 9,28  de vuit dies després d’haver dit  aquestes paraules, prengué ab si a Pere i  
Lc 9,44  deixebles: –Gravau en vostre cor  aquestes paraules, perquè lo Fill de l’  
Lc 10,21  i de la terra, perquè escondíreu  aquestes coses als savis i als prudents, i 
Lc 11,42  de Déu! Era necessari observàsseu  aquestes coses sens ometre aquelles. 43  
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Lc 11,45  doctors li digué: –Mestre, dient  aquestes coses nos injúries també a  
Lc 11,53  hi volien entrar! 53 I dient-los  aquestes coses, los fariseus i els doctors 
Lc 12,31 Regne de Déu i sa justícia, i totes  aquestes altres coses se us seran  
Lc 13,17 aquest llaç en dissabte? 17 I dient  aquestes coses, s’avergonyiren tots sos  
Lc 16,24  llengua, puix estic aturmentat en  aquestes llames. 25 »I Abraham li digué:  
Lc 20,2  ’ns ab quina autoritat fas tu  aquestes coses o qui és lo qui t’ha donat 
Lc 20,8  us diré ab quina autoritat faç jo  aquestes coses. 9 Llavors ell començà a  
Lc 21,7  –Mestre, i quan succeiran  aquestes coses, i quin senyal hi haurà  
Lc 21,12 12 »Mes antes que succeesquen totes  aquestes coses, s’apoderaran de  
Lc 21,28  comèncien, doncs, a complir-se  aquestes coses, mirau i alçau lo cap, puix 
Lc 21,31 també vosaltres, quan vejau arribar  aquestes coses, sabeu que està prop lo  
Lc 21,36  a què siau dignes d’evitar totes  aquestes coses que succeiran i d’  
Lc 23,49 Galilea estaven mirant des de lluny  aquestes coses. 50 I veus aquí un baró  
Lc 24,1 I lo primer dia de la semana anaren  aquestes dones de bon matí al sepulcre,  
Lc 24,10 10 I les que referiren als apòstols  aquestes coses eren Maria Magdalena, i  
Lc 24,26  era menester que el Cristo patís  aquestes coses i entràs així en sa glòria? 
Lc 24,36  pa. 36 Mentres estaven parlant d’ aquestes coses, se presentà Jesús enmig d’ 
Lc 24,48  48 I vosaltres sou testimoni d’ aquestes coses. 49 I jo vaig a enviar-  
Jn 2,18  –Quin senyal nos mostrau per a fer  aquestes coses? 19 Jesús respongué i els  
Jn 3,10  tu ets mestre en Israel, i ignores  aquestes coses? 11 En veritat, en veritat  
Jn 4,25  vingut, ell nos declararà totes  aquestes coses. 26 Jesús li digué: –Eix só 
Jn 5,16  com fer-lo morir, perquè feia  aquestes coses en dissabte. 17 Mes Jesús  
Jn 6,60 sos deixebles, digueren: –Dures són  aquestes paraules. I: –Qui podrà escoltar  
Jn 7,36  als gentils? 36 Què paraules són  aquestes que ha dit: “Me cercareu i no em  
Jn 8,20  a mon Pare. 20 Jesús digué  aquestes paraules en lo lloc del tresor,  
Jn 12,16  al principi, no entengueren  aquestes coses; emperò quan Jesús fou  
Jn 12,16  coses, i que ells li havien fet  aquestes coses. 17 I la turba que es  
Jn 13,21  m’ha enviat. 21 Havent Jesús dit  aquestes paraules, se torbà en son  
Jn 14,25  que m’ha enviat. 25 »Vos he dit  aquestes coses permaneixent encara ab  
Jn 16,4 Pare ni a mi. 4 Mes jo us he parlat  aquestes coses per a què, quan vínguia l’ 
Jn 16,6  anau, vós?” 6 Mes perquè us he dit  aquestes coses, vostre cor està ple de  
Jn 16,33  el Pare està ab mi. 33 Vos he dit  aquestes coses per a què tingau pau en mi. 
Jn 18,1 president Pilat. 1 Havent Jesús dit  aquestes coses, se n’anà ab sos deixebles 
Jn 19,36  vosaltres ho cregau també. 36 Puix  aquestes coses succeïren per a què es  
Jn 20,22 jo també a vosaltres. 22 Havent dit  aquestes paraules alenà sobre d’ells, i  
Ac 1,9  extrem de la terra. 9 I havent dit  aquestes paraules, a la vista d’ells fou  
Ac 2,22  salvo.” 22 »Barons d’Israel, oïu  aquestes paraules: A Jesús Nazareno, baró  
Ac 2,37  Senyor i també Cristo. 37 I oïdes  aquestes coses, se compungiren de cor i  
Ac 5,11  Iglésia i en tots los que oigueren  aquestes coses. 12 I per les mans dels  
Ac 5,32  32 I nosaltres som testimoni d’ aquestes paraules, i també l’Esperit  
Ac 7,1  lo sumo sacerdot digué: –Són així  aquestes coses? 2 I ell digué: –Barons  
Ac 7,29  matares ahir a l’egipci? 29 »I a  aquestes paraules fugí Moisès, i habità  
Ac 11,22  al Senyor. 22 I arribà la fama d’ aquestes coses a oïdos de la iglésia que  
Ac 13,42  següent que els fossen predicades  aquestes paraules. 43 I despedida la  
Ac 14,14 vosaltres, i vos predicam perquè d’ aquestes coses vanes vos convertiu al Déu  
Ac 15,28  sobre vosaltres més càrrega que  aquestes coses necessàries: 29 que us  
Ac 16,38 mateixos. I els aguasils reportaren  aquestes raons als magistrats. I ells  
Ac 17,8  principals de la ciutat, que oïen  aquestes coses. 9 Emperò, rebuda  
Ac 17,20  i voldríem saber què signifiquen  aquestes coses. 21 Perquè tots los  
Ac 18,15  que jo no vull ser jutge d’ aquestes coses. 16 I els tragué fora del  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

343 
 

Ac 19,21  la paraula de Déu. 21 I complertes  aquestes coses, proposà Pau en esperit  
Ac 20,24  24 Emperò no temo ninguna d’ aquestes coses, ni estimo més ma vida que  
Ac 24,9  9 I els jueus anyadiren dient que  aquestes coses eren així. 10 Llavors Pau,  
Ac 24,21  del Consell, 21 except que sia per  aquestes paraules que proferí en alta veu  
Ac 24,22  dia.” 22 Fèlix, doncs, havent oït  aquestes coses, i estant ben informat d’  
Ac 25,9  pujar a Jerusalem i ser judicat d’ aquestes coses davant de mi? 10 I Pau  
Ac 25,20  a Jerusalem i ser allí judicat d’ aquestes coses. 21 Emperò, havent apeŀlat  
Ac 26,21  dignes d’arrepentiment. 21 Per  aquestes causes, estant jo en lo temple,  
Ac 26,29  a ser tals qual jo só, excepte  aquestes cadenes. 30 I s’alçà lo rei, i  
Rm 15,23  ja lloc de detenir-me més en  aquestes terres, i havent per molts anys  
1Co 4,6  6 I jo, germans, he representat  aquestes coses en mi i en Apolo per amor  
1Co 4,14 de tothom fins ara. 14 No us escric  aquestes coses per a confusió vostra;  
1Co 6,2  ¿sereu indignes de judicar  aquestes petiteses? 3 ¿No sabeu que  
1Co 9,8  del ramat? 8 ¿Per ventura dic jo  aquestes coses com a home?; ¿o no diu  
1Co 9,10  amor de nosaltres estan escrites  aquestes coses; perquè lo qui llaura, deu  
1Co 9,15  això m’he aprofitat, ni he escrit  aquestes coses perquè es faça això ab mi;  
1Co 10,11  per l’exterminador. 11 I totes  aquestes coses los esdevenien a ells en  
1Co 12,11  de llengües. 11 Mes totes  aquestes coses les obra un sol i mateix  
2Co 2,16  per a vida. ¿I qui és idòneo per a  aquestes coses? 17 Perquè no som com  
2Co 7,1  1 Tenint, doncs, caríssims meus,  aquestes promeses, netegem-nos de tota  
Ga 5,21  glotoneries i altres coses com  aquestes, sobre les quals vos denuncio,  
Ga 5,23  continència, castedat. Contra  aquestes coses no hi ha Llei. 24 I els que 
Col 2,23  i doctrines dels homes? 23 I  aquestes coses en veritat tenen una  
Col 3,8  8 Emperò ara abandonau també totes  aquestes coses: ira, indignació, malícia,  
1Te 3,3  a fi de que ningú es contúrbia per  aquestes tribulacions, puix vosaltres  
1Te 4,18  -vos los uns als altres ab  aquestes paraules. 5,Tit Capítol V Los  
2Te 2,5 jo era encara ab vosaltres vos deia  aquestes coses? 6 I vosaltres sabeu ara lo 
1Tm 4,11  dels que creuen. 11 Mana  aquestes coses i ensenya-les. 12 Ningú  
1Tm 4,15 de mans dels presbíteros. 15 Medita  aquestes coses, ocupa’t en elles a fi de  
1Tm 4,16  i sobre la doctrina. Continua en  aquestes coses, puix fent això te salvaràs 
1Tm 5,7 en plaer, és morta mentres viu. 7 I  aquestes coses mana-les, perquè elles  
1Tm 5,21  i dels àngels elegits que guàrdies  aquestes coses, no fent res ab  
1Tm 6,2  del benefici. Ensenya i amonesta  aquestes coses. 3 Si algú ensenya d’altra 
1Tm 6,11  11 Emperò tu, home de Déu, fuig d’ aquestes coses i segueix la justícia, la  
2Tm 1,12  12 Per qual motiu sofresc jo també  aquestes coses, emperò no m’avergonyesc.  
2Tm 2,21  21 Si algú, doncs, se purificàs d’ aquestes coses, serà un vas d’honor,  
Tt 2,15  de les bones obres. 15 Predica  aquestes coses, exhorta i reprèn ab tota  
He 7,13  13 Perquè aquell de qui es diuen  aquestes coses pertany a altra tribu, de  
He 9,23  celestials fossen purificades ab  aquestes coses; mes les coses mateixes  
2Pe 1,8  fraternal, caritat. 8 Perquè si  aquestes coses se troben i abunden en  
2Pe 1,12  d’amonestar-vos sempre sobre  aquestes coses, encara que estigau  
2Pe 1,15 mort pugau vosaltres fer memòria d’ aquestes coses. 16 Perquè nosaltres no  
2Pe 3,14 14 Per lo tant, caríssims, esperant  aquestes coses, procurau ser trobats per  
1Jn 1,4 son Fill Jesucrist. 4 I us escrivim  aquestes coses per a què vos regositgeu i  
1Jn 5,8  Esperit, i l’aigua, i la sang, i  aquestes tres coses convenen en una. 9 Si  
Ap 1,19  i les que han de ser després d’ aquestes: 20 »Lo misteri de les set  
Ap 2,10 de Satanàs. 10 No témies ninguna d’ aquestes coses que has de patir. Vet aquí  
Ap 4,1  és necessari sien fetes després d’ aquestes. 2 I immediatament jo vaig ésser  
Ap 9,18  boca foc, i fum, i sofre. 18 I per  aquestes tres plagues fou morta la tercera 
Ap 9,20  altres homes que no foren morts d’ aquestes plagues, ab tot no s’  
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Ap 16,9  lo nom de Déu, que té poder sobre  aquestes plagues, i no s’arrepentiren per 
Ap 18,15  mai més. 15 Los mercaders d’ aquestes coses, que s’enriquiren, estaran 
Ap 21,5  coses. I em digué: –Escriu, perquè  aquestes paraules són molt fiels i  
Ap 21,7  de vida. 7 Lo qui vència posseirà  aquestes coses, i jo seré son Déu i ell  
Ap 22,8  Joan, só lo qui he oït i he vist  aquestes coses. I després que les haguí  
Ap 22,16  per a donar-vos testimoni d’ aquestes coses en les iglésies. Jo só l’  
Ap 22,20  20 Aquell que dóna testimoni d’ aquestes coses diu: «Certament, vinc  
Mt 23,23  justícia, la misericòrdia i la fe!  Aquestes coses convenia fer, sens omitir  
Lc 24,44  i los les donà. 44 I els digué:  –Aquestes són les paraules que jo us deia  
Jn 6,59  aquest pa viurà eternament. 59  Aquestes coses digué ell en la sinagoga,  
Jn 10,21  què l’escoltau? 21 Altres deien:  –Aquestes no són paraules d’un que està  
Jn 15,11  Pare i permanesc en son amor. 11  »Aquestes coses vos les he dites a fi de  
Jn 16,1 XVI Jesucrist conclou la plàtica. 1  »Aquestes coses vos les he dites per a què 
Jn 16,25 a fi de que vostre goig sia ple. 25  »Aquestes coses vos les he dites en  
1Tm 3,14 en la fe que és en Cristo Jesús. 14  Aquestes coses t’escric, esperant que en  
2Pe 2,17  refrenà la locura del profeta. 17  Aquestes són fonts sens aigua, núvols  
1Jn 2,26 que ell nos féu: la vida eterna. 26  Aquestes coses vos he escrit respecte d’  
1Jn 5,13  no té al Fill, no té la vida. 13  Aquestes coses vos escric per a què sapiau 
Ap 11,4  mil dos-cents i xixanta dies. 4  Aquestes són les dos oliveres i els dos  
Ap 19,9  les bodes de l’Anyell!” I em diu:  –Aquestes paraules de Déu són verdaderes.  
Mt 5,19  Qualsevol, doncs, que viòlia un d’ aquestos mínims manaments, i ensènyia així 
Mt 6,29  de sa glòria anà vestit com un d’ aquestos. 30 Puix si a l’herba del camp  
Mt 10,2  I los noms dels dotze apòstols són  aquestos: lo primer, Simó, anomenat Pere,  
Mt 10,5  que l’entregà. 5 Jesús envià  aquestos dotze, manant-los i dient: –No  
Mt 10,42 aquell que donarà per beure a un d’ aquestos petits un got d’aigua fresca tan 
Mt 14,19  i els va donar als deixebles, i  aquestos a la gent. 20 I tots menjaren i  
Mt 18,6  qualsevol que escandalísia a un d’ aquestos infants que creuen en mi, més li  
Mt 18,10  »Cuidado que no menyspreeu a un d’ aquestos infants. Perquè jo us dic que sos 
Mt 18,14  està en lo cel que es pèrdia un d’ aquestos petits. 15 »Per lo tant, si ton  
Mt 20,21  vols? Ella respongué: –Dieu que  aquestos dos fills meus s’asséntien en  
Mt 21,16  16 I li digueren: –¿No oïu lo que  aquestos diuen? I Jesús los respongué:  
Mt 22,40  ton proïsme com a tu mateix. 40 D’ aquestos dos manaments dependeix tota la  
Mt 25,40 sempre i quan ho haveu fet ab un d’ aquestos petits mos germans, ho haveu fet  
Mt 25,45 que sempre que no ho féreu ab un d’ aquestos petits, tampoc ho féreu ab mi. 46 
Mt 25,46 tampoc ho féreu ab mi. 46 »I aniran  aquestos al suplici etern, i los justos, a 
Mt 26,62 li digué: –¿No respons res a lo que  aquestos testifiquen contra tu? 63 I Jesús 
Mc 7,23  la supèrbia, la fatuïtat. 23 Tots  aquestos mals ixen de dins i fan a l’home 
Mc 9,36  36 –Qualsevol que rèbia a un d’ aquestos infants en mon nom, me rep a mi;  
Mc 9,41  quisvulla que escandalísia a un d’ aquestos infants que creuen en mi, més li  
Mc 13,2  Jesús, li digué: –Veus tots  aquestos grans edificis? No quedarà pedra  
Mc 14,60  dient: –¿No respons res a lo que  aquestos testifiquen contra de tu? 61  
Mc 16,13  ells que anaven a una granja. 13 I  aquestos anaren a contar-ho als demés, i 
Mc 16,17  qui no crega, se condemnarà. 17 I  aquestos senyals seguiran als que creguen: 
Lc 1,24  n’anà a sa casa. 24 I després d’ aquestos dies concebí Elisabet, sa muller, 
Lc 7,20  altre?» 20 I havent arribat a ell  aquestos homes, li digueren: –Joan  
Lc 10,36 ho refaré a la tornada. 36 »Qual d’ aquestos tres te sembla que fou lo proïsme 
Lc 17,2  que no que escandalisàs a un d’ aquestos petits. 3 »Ateneu: Si ton germà  
Lc 19,40 Ell los respongué: –Vos dic que, si  aquestos callen, les pedres alçaran la  
Lc 21,22 en los camps, no éntrien. 22 Perquè  aquestos dies són dies de venjança, a fi  
Lc 24,18 que no sàpies lo que ha passat allí  aquestos dies? 19 Ell los digué: –Què? –Lo 
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Jn 6,5  –A on comprarem pans per a què  aquestos méngien? 6 Emperò deia això per a 
Jn 9,16  –¿Com un home pecador pot fer  aquestos miracles? I hi havia dissensió  
Jn 17,9 ells. No prego per lo món, sinó per  aquestos que em donàreu, perquè són  
Jn 17,11  11 I jo ja no estic en lo món, mes  aquestos queden en lo món, i jo vinc a  
Jn 18,8  doncs, me buscau a mi, deixau anar  aquestos. 9 Per a què es complís la  
Jn 20,31 escrits en aquest llibre. 31 Emperò  aquestos s’han escrit a fi de que cregau  
Jn 21,15  fill de Joan, m’ames tu més que  aquestos? Li diu: –Sí, Senyor, vós sabeu  
Ac 1,5  l’Esperit Sant no molt després d’ aquestos dies.» 6 Llavors, los que s’  
Ac 1,14  i Judes germà de Jaume. 14 Tots  aquestos perseveraven unànims en oració ab 
Ac 1,21  bisbat.” 21 Convé, doncs, que d’ aquestos barons que han estat en companyia 
Ac 1,24  los cors de tots; mostrau-nos d’ aquestos dos qual haveu elegit 25 per a  
Ac 2,7  dient: –Mirau, no són tots  aquestos que parlen galileus? 8 Puix, ¿com 
Ac 2,15  oïdos a mes paraules. 15 Puix  aquestos no estan embriagats, com  
Ac 3,24  han parlat després, anunciaren  aquestos dies. 25 Vosaltres sou los fills  
Ac 4,16  si 16 dient: –Què els farem, a  aquestos homes? Perquè, que ha estat fet  
Ac 5,35  teniu compte lo que anau a fer ab  aquestos homes. 36 Perquè antes d’  
Ac 5,36  aquestos homes. 36 Perquè antes d’ aquestos dies s’alçà un cert Teodas,  
Ac 5,38  ara jo us dic que no us fiqueu ab  aquestos homes i que els deixeu estar,  
Ac 10,47  l’aigua perquè no sien batejats  aquestos que han rebut l’Esperit Sant  
Ac 11,12  titubejar. I vingueren també ab mi  aquestos sis germans i entràrem en casa d’ 
Ac 11,27  cristians en Antioquia. 27 I en  aquestos dies baixaren de Jerusalem a  
Ac 17,7  als quals ha acollit Jason; i tots  aquestos van contra los decrets del Cèsar  
Ac 17,11  en la sinagoga dels jueus. 11 I  aquestos eren més nobles que los de  
Ac 19,37  res inconsideradament. 37 Perquè  aquestos homes que haveu portat aquí no  
Ac 20,5  Tiquic i Tròfim. 5 I havent-se  aquestos adelantat, nos aguardaven en  
Ac 21,5  no pujàs a Jerusalem. 5 I passats  aquestos dies isquérem d’allí,  
Ac 21,15  del Senyor. 15 I després d’ aquestos dies, havent-nos preparat per  
Ac 23,26  diner. 26 I escrigué una carta en  aquestos termes: «Claudi Lísias a l’  
Ac 24,20  contra de mi. 20 Altrament, diguen  aquestos mateixos si trobaren en mi alguna 
Ac 27,31  Pau al centurió i als soldats: –Si  aquestos homes no permaneixen en lo barco, 
Rm 2,14  les coses que conté la Llei,  aquestos tals, no tenint Llei, són a si  
Rm 11,31  de sa incredulitat, 31 així també  aquestos ara no han cregut, a fi de que  
1Co 8,7  a l’ídol; i la consciència d’ aquestos, per ser dèbil, és contaminada. 8 
Ga 4,24  coses són una aŀlegoria. Perquè  aquestos són los dos testaments: l’un, de 
Col 4,11  Los quals són de la circumcisió:  aquestos són los únics que m’ajuden en lo 
2Tm 3,5  la virtut d’ella. Fuig també d’ aquestos tals. 6 Perquè d’estos són los  
2Tm 3,8 i Mambres resistiren a Moisès, així  aquestos resisteixen a la veritat, homes  
He 1,2  per los profetes, 2 últimament, en  aquestos dies, nos ha parlat per son Fill, 
He 5,Tit  disposició que tenen d’entendre  aquestos misteris. 1 Perquè tot pontífice  
He 10,18  18 Puix a on hi ha remissió d’ aquestos, ja no és menester oferta per lo  
He 11,13 vora del mar. 13 En fe moriren tots  aquestos sens haver rebut les promeses;  
He 11,39 les cavernes de la terra. 39 I tots  aquestos, provats per lo testimoni de la  
1Pe 4,3  voluntat de Déu. 3 Puix basta per  aquestos que en lo temps passat hagen  
2Pe 2,12  acusació davant del Senyor. 12 Mes  aquestos, com bèsties sens raó,  
1Jn 5,7 Pare, lo Verb, i l’Esperit Sant. I  aquestos tres són una mateixa cosa. 8 I  
Jud 8  foc etern. 8 De la mateixa manera  aquestos també contaminen sa carn, i  
Jud 10  ’t lo Senyor!» 10 Emperò  aquestos blasfemen de les coses que no  
Jud 14 després d’Adam, profetisà també d’ aquestos dient: «Veus aquí vingué lo  
Ap 11,10  regalos los uns als altres, perquè  aquestos dos profetes aturmentaren als que 
Ap 20,6  part en la primera resurrecció: en  aquestos no té poder la segona mort; ans  
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Ap 21,14  ciutat tenia dotze fonaments, i en  aquestos dotze, los noms dels dotze  
Mc 12,40  ab pretext de llargues oracions.  Aquestos seran judicats ab major rigor. 41 
Lc 20,21  i potestat del president. 21  Aquestos, doncs, li preguntaren, dient:  
Jn 20,10  ressuscitàs d’entre els morts. 10  Aquestos deixebles se n’anaren altra  
Ac 2,13 Emperò altres, burlant-se, deien:  –Aquestos estan plens de most. 14 Mes  
Ac 16,17  i a nosaltres, donava veus dient:  –Aquestos homes són servos de Déu  
Ac 16,20  -los als magistrats, digueren:  –Aquestos homes, essent jueus, perturben  
Ac 17,6  magistrats de la ciutat, cridant:  –Aquestos són los que alboroten la ciutat  
Jud 12  en la sedició de Corè! 12  Aquestos són los que contaminen vostres  
Jud 16  impios han parlat contra Déu.» 16  Aquestos són uns murmuradors malcontents,  
Jud 19  sos desigs plens d’impietat. 19  Aquestos són los que se separen a si  
Ap 7,13  paraula un dels ancians, me digué:  –Aquestos que estan coberts ab vestidures  
Ap 7,14  meu, vós ho sabeu. I em digué:  –Aquestos són los que vingueren d’una  
Ap 11,6  és precís que ell mòria també. 6  Aquestos tenen poder per a tancar lo cel,  
Ap 14,4  que foren rescatats de la terra. 4  Aquestos són los que no se contaminaren ab 
Ap 14,4  ab dones, perquè són verges.  Aquestos segueixen a l’Anyell a on vulla  
Ap 14,4  a l’Anyell a on vulla que vaja.  Aquestos foren rescatats d’entre els  
Ap 17,13  una hora després de la bèstia. 13  Aquestos tenen un mateix designi, i  
Ap 17,14  sa força i poder a la bèstia. 14  Aquestos batallaran contra l’Anyell, i l’ 
Ap 19,20 i a aquells que adoraren sa imatge.  Aquestos dos foren llançats vius en un  
Ap 22,6  sigles dels sigles. 6 I em digué:  –Aquests paraules són molt fiels i  
Mt 1,20  I estant ell pensant en això, veus  aquí l’àngel del Senyor se li aparegué en 
Mt 1,23  per lo profeta, que diu: 23 «Veus  aquí la verge concebirà i parirà fill. I  
Mt 2,1  en temps d’Herodes lo rei, veus  aquí uns magos vingueren de l’Orient a  
Mt 2,9  això del rei, marxaren. I veus  aquí l’estrella que havien vist en l’  
Mt 2,13 Després que ells se n’anaren, veus  aquí un àngel del Senyor s’aparegué en  
Mt 2,19  19 I havent mort Herodes, veus  aquí l’àngel del Senyor s’aparegué en  
Mt 3,16  pujà luego de l’aigua. I veus  aquí se li obrí lo cel i vegé a l’Esperit 
Mt 3,17  i venia sobre d’ell. 17 I veus  aquí una veu del cel que deia: –Aquest és  
Mt 4,10  li digué Jesús: –Aparta’t d’ aquí, Satanàs, perquè escrit està:  
Mt 4,11  lo diable lo deixà. I veus  aquí los àngels arribaren i el servien. 12 
Mt 7,4  trauré la volva de l’ull”, i vet  aquí tu tens una biga en lo teu? 5  
Mt 8,2  lo seguí molta gent. 2 I veus  aquí vingué un lleprós i l’adorava dient: 
Mt 8,24 lo seguien sos deixebles. 24 I veus  aquí que lo mar s’alborotà en tanta  
Mt 8,29  Jesús, Fill de Déu? ¿Haveu vingut  aquí a aturmentar-nos antes de temps? 30 
Mt 8,31  pregaven dient: –Si ens traieu d’ aquí, enviau-nos a la ramada de porcs.  
Mt 8,32  i se n’anaren als porcs. I veus  aquí tota la ramada corregué furiosament i 
Mt 9,2  i se n’anà a sa ciutat. 2 I veus  aquí que li presentaren un paralític  
Mt 9,18  ell los deia estes coses, veus  aquí un príncep de la sinagoga se li  
Mt 9,20  seguí ab sos deixebles. 20 I veus  aquí una dona que patia d’un fluix de  
Mt 11,10 aquest és de qui està escrit: “Veus  aquí, jo envio mon àngel davant ton  
Mt 11,19  que menja i beu, i diuen: “Veus  aquí un glotó i un vinós, amic de  
Mt 12,6  i no pequen? 6 Puix jo us dic que  aquí està qui és major que el temple. 7 I  
Mt 12,10  a la sinagoga d’ells. 10 I veus  aquí un home que tenia seca una mà, i  
Mt 12,18  profeta Isaïes, que diu: 18 «Veus  aquí mon sirvent a qui he escollit, lo meu 
Mt 12,41  per la predicació de Jonàs, i veus  aquí que el que és en aquest lloc és més  
Mt 12,42  oir la sabiduria de Salomó, i veus  aquí que el que és en aquest lloc és més  
Mt 12,46  estava platicant ab la gent, veus  aquí sa mare i sos germans que estaven  
Mt 12,49  envers sos deixebles, digué: –Veus  aquí ma mare i mos germans! 50 Puix  
Mt 13,3  coses ab paràboles dient: –Veus  aquí que un sembrador eixí a sembrar. 4 I  
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Mt 14,8  per sa mare, digué: –Dóna’m  aquí, en una plata, lo cap de Joan  
Mt 14,17  17 Li respongueren: –No tenim  aquí més que cinc pans i dos peixos. 18  
Mt 14,18  Jesús los digué: –Portau-me’ls  aquí. 19 I havent manat a la gent que s’  
Mt 15,22  de Tiro i de Sidon. 22 I veus  aquí una dona cananea que havia eixit d’  
Mt 16,23 -se a ell li digué: –Aparta’t d’ aquí, Satanàs, que m’escandalises. Perquè 
Mt 16,28  veritat vos dic que dels que estan  aquí n’hi ha alguns que no tastaran la  
Mt 17,3  blanques com la neu. 3 I veus  aquí que se’ls aparegueren Moisès i Elies 
Mt 17,4 Jesús: –Senyor, bo és que ens estem  aquí; si voleu, farem aquí tres  
Mt 17,4 que ens estem aquí; si voleu, farem  aquí tres tabernacles, un per a vós, altre 
Mt 17,5  vingué a cobrir-los. I veus  aquí una veu des del núvol que deia:  
Mt 17,16  a quan vos sofriré? Portau-me’l  aquí. 17 I Jesús reprengué al dimoni, i  
Mt 17,19  a esta muntanya: “Traslada’t d’ aquí allí”, i es trasladarà. I res vos  
Mt 19,16  mans, se n’anà d’allí. 16 I veus  aquí vingué un i li digué: –Bon mestre,  
Mt 19,27  Pere la paraula, li digué: –Veus  aquí nosaltres ho havem abandonat tot i  
Mt 20,6  i los digué: »–Per què us estau  aquí tot lo dia ociosos? 7 »I ells li  
Mt 20,30  gran multitud de gent. 30 I veus  aquí dos cegos sentats a la vora del camí  
Mt 22,4  dient: »–Dieu als convidats: “Veus  aquí he aparellat mon dinar; mos toros i  
Mt 22,12  »–Amic, com és que has entrat  aquí no anant vestit d’esposalles?  
Mt 23,34  de l’infern? 34 »Perquè veus  aquí, jo us envio a vosaltres profetes, i  
Mt 23,38  ales, i no ho volguéreu! 38 Veus  aquí que us quedarà deserta vostra casa.  
Mt 24,2  En veritat vos dic que no quedarà  aquí pedra sobre pedra sens ser derrocada. 
Mt 24,23  vos digués: “Mira, lo Cristo està  aquí”, o “Allí”, no el cregau. 24 Puix s’ 
Mt 24,26 Per lo tant, si us diguessen: “Veus  aquí que està en lo desert”, no iscau.  
Mt 25,20  m’entregàreu vós, veu-se’n  aquí altres cinc que jo n’he guanyat. 21  
Mt 25,22  dos talents m’entregàreu vós;  aquí en teniu altres dos que n’he  
Mt 26,36 digué a sos deixebles: –Assentau’s  aquí, mentres que jo vaig allà a orar. 37  
Mt 26,38 ànima meva fins a la mort. Aguardau  aquí i vetllau ab mi. 39 I havent-se’n  
Mt 26,45 digué: –Dormiu ja i descansau, veus  aquí que l’hora és arribada, i el Fill de 
Mt 26,47  I encara ell estava parlant, veus  aquí que arribà Judes, un dels Dotze, i  
Mt 26,51  Jesús i el prengueren. 51 I veus  aquí un dels que estaven ab Jesús,  
Mt 26,64  dit. I encara més vos dic: que d’ aquí en avant veureu al Fill de l’home  
Mt 27,51  veu, entregà l’esperit. 51 I veus  aquí que es rompé lo vel del temple en dos 
Mt 28,2 Maria a veure lo sepulcre. 2 I veus  aquí que hi hagué un gran terratrèmol,  
Mt 28,6  que fou crucificat. 6 No està  aquí, puix ha ressuscitat, com digué.  
Mt 28,7  que ha ressuscitat. I veus  aquí que va davant de vosaltres en  
Mt 28,9  la nova a sos deixebles. 9 I veus  aquí Jesús los eixí a l’encontre dient:  
Mt 28,11  I havent-se’n elles anat, veus  aquí alguns dels guardes vingueren a la  
Mc 1,2  està escrit en los Profetes: «Veus  aquí, jo envio mon àngel davant ton  
Mc 3,34  sentats al rodador de si: –Veus  aquí –los digué– la meva mare i mos  
Mc 4,3  deia en sa doctrina: 3 –Oïu: Veus  aquí, isqué un sembrador a sembrar. 4 I al 
Mc 5,22  ell estava prop del mar. 22 I veus  aquí vingué un dels prínceps de la  
Mc 6,3  ¿I ses germanes no estan també  aquí ab nosaltres? I s’escandalisaven d’ 
Mc 8,4  –Qui podrà saciar-los de pa  aquí en aquesta soledat? 5 I els preguntà: 
Mc 8,33  a Pere dient: –Fuig-me d’ aquí, Satanàs, perquè no trobes gust en  
Mc 8,39 dic que hi ha alguns dels que estan  aquí que no tastaran la mort fins que  
Mc 9,4  –Mestre, bo serà que ens estem  aquí i façam tres tabernacles, un per a  
Mc 9,16  digué: –Mestre, vos he portat  aquí mon fill, que està posseït d’un  
Mc 9,18  a quan vos sofriré? Portau-me’l  aquí. 19 I l’hi portaren. I tan prest com 
Mc 10,28 28 I començà Pere a dir-li: –Veus  aquí nosaltres ho havem deixat tot i vos  
Mc 10,33 li havien de passar 33 dient: –Veus  aquí, nosaltres pujam a Jerusalem, i el  
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Mc 11,21  Pere, li digué: –Mestre, veus  aquí la figuera que maleíreu, s’ha  
Mc 12,15  –Per què em tentau? Portau-me  aquí un diner per a què ho veja. 16 I ells 
13,21 llavors si algú vos digués: “Mirau,  aquí està el Cristo”, o: “Veus-el aquí”, 
13,21 aquí està el Cristo”, o: “Veus-el  aquí”, no ho cregau. 22 Puix s’alçaran  
Mc 14,32  a sos deixebles: –Sentau-vos  aquí, mentres que jo ória. 33 I se’n  
Mc 14,34 està trista fins a la mort, esperau  aquí i vetllau. 35 I havent anat un poc  
Mc 14,41  Basta: l’hora és arribada. Veus  aquí que el Fill de l’home va a ser  
Mc 14,42  42 Alçau-vos, anem. Veus  aquí, lo qui m’ha d’entregar està cerca. 
Mc 16,6 crucificat. Ha ressuscitat, no està  aquí, mirau lo siti a on lo posaren. 7  
Lc 1,31  gràcia envers lo Senyor. 31 Veus  aquí: concebireu en vostre ventre, i  
Lc 1,38 impossible. 38 I digué Maria: –Veus  aquí l’esclava del Senyor, faça’s en mi  
Lc 1,44  Senyor vinga a mi? 44 Perquè, veus  aquí, tan prest com arribà a mos oïdos la  
Lc 1,48  condició de sa esclava, puix, veus  aquí, ja des d’aquest moment me diran  
Lc 2,9 son bestiar durant la nit. 9 I veus  aquí que s’aparegué cerca d’ells un  
Lc 2,10  los digué: –No temau, perquè veus  aquí jo us anuncio noves que seran d’un  
Lc 2,34  i digué a Maria, sa mare: –Veus  aquí, aquest infant està posat per a ruïna 
Lc 4,23 foren fetes en Cafarnaüm, fes-les  aquí també en ta pàtria.” 24 I deia: –En  
Lc 5,18 obrava per a curar-los. 18 I veus  aquí uns homes que portaven en un llit a  
Lc 7,12  de les portes de la ciutat, veus  aquí que treien fora a un difunt, fill  
Lc 7,27 Aqueix és de qui està escrit: “Veus  aquí envio mon missatger davant de ton  
Lc 7,34  que menja i beu, i dieu: “Veus  aquí un glotó i un vinós, amic de  
Lc 7,37  se sentà a taula. 37 I veus  aquí hi havia en la ciutat una dona  
Lc 8,41  l’estava esperant. 41 I veus  aquí que vingué un home anomenat Jairo,  
Lc 9,12  i tròbien què menjar, puix  aquí estam en un lloc desert. 13 I els  
Lc 9,27  us dic en veritat que hi ha alguns  aquí que no gustaran la mort fins que  
Lc 9,30  blancs i resplendents. 30 I veus  aquí que parlaven ab ell dos barons, i  
Lc 9,33 Jesús: –Mestre, bo és que ens estem  aquí i façam tres tendes, una per a vós,  
Lc 9,38  gran multitud de gent. 38 I veus  aquí un home de la turba que exclamà  
Lc 9,39  és l’únic que tinc. 39 I veus  aquí que un esperit l’agarrà, i  
Lc 9,41  vosaltres i vos sofriré? Porta’m  aquí ton fill. 42 I quan s’aproximava, lo 
Lc 10,3  a sa collita. 3 Anau, veus  aquí jo us envio com anyells enmig de  
Lc 10,25  oïu, i no ho oïren. 25 I veus  aquí un doctor de la Llei s’alçà i li  
Lc 11,31 la sabiduria de Salomó, i veus-ne  aquí un que és més que Salomó. 32 Los  
Lc 11,32 la predicació de Jonàs, i veus-ne  aquí un que és més que Jonàs. 33 »Ningú,  
Lc 12,52  que no, ans bé desunió. 52 Puix d’ aquí en avant si hi ha cinc persones en  
Lc 13,11 ensenyant en la sinagoga. 11 I veus  aquí una dona posseïda de l’esperit, que  
Lc 13,30 taula en el Regne de Déu. 30 I veus  aquí que són darrers los que seran primers 
Lc 13,31  fariseus i li digueren: –Eixiu d’ aquí, anau’s-en, perquè Herodes vos vol 
Lc 13,35  ales, i no ho volgueres? 35 Veus  aquí que vostra casa quedarà deserta. I  
Lc 14,2 ells l’estaven observant. 2 I veus  aquí un home hidròpic que estava davant d’ 
Lc 14,21  carrers de la ciutat, i porta’m  aquí los pobres, i els mancos, i els  
Lc 15,17  pare tenen lo pa de sobres, i jo  aquí m’estic morint de fam! 18 M’alçaré, 
Lc 15,22  pare digué a sos criats: »–Portau  aquí la roba més bona i vestiu-lo, i  
Lc 15,29  a son pare dient-li: »–Veus  aquí tants anys ha que jo us servesc sens  
Lc 16,25  sinó mals. Així és que ara ell és  aquí aconsolat, i tu aturmentat. 26 Ademés 
Lc 16,26 manera que los qui vullen passar d’ aquí a vosaltres no poden, ni tampoc d’  
Lc 16,26  no poden, ni tampoc d’allà a  aquí. 27 »I digué lo ric: »–Doncs jo us  
Lc 17,21 observar, 21 ni diran: “Veu’s-el  aquí”, o “Veu’s-el allí.” Puix, mirau,  
Lc 17,23  23 I vos diran: “Veu’s-el  aquí” o “Veu’s-el allí”: no hi vullau  
Lc 19,2  passava per Jericó. 2 I veus  aquí un home, anomenat Zaqueu, lo  
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Lc 19,20 vingué lo tercer i digué: »–Senyor,  aquí teniu vostra mina, la qual he tingut  
Lc 19,27  regnàs sobre ells, portau-me’ls  aquí i matau-los davant meu. 28 I dit  
Lc 22,10 l’aparellem? 10 I els digué: –Veus  aquí que a l’entrar en la ciutat trobareu 
Lc 22,21  per a vosaltres. 21 Emperò veus  aquí, la mà del que m’entrega està aquí  
Lc 22,21 aquí, la mà del que m’entrega està  aquí ab mi a taula. 22 I veritat és que el 
Lc 22,38  ells respongueren: –Senyor, veus  aquí dos espases. I ell los digué: –Basta. 
Lc 22,51  paraula, digué: –Deixau-lo fins  aquí. I li tocà l’orella i el curà. 52 I  
Lc 23,5  començant des de la Galilea fins  aquí. 6 Pilat, oint parlar de la Galilea,  
Lc 23,50  de lluny aquestes coses. 50 I veus  aquí un baró anomenat Josep, lo qual era  
Lc 24,4  motiu molt consternades, veus  aquí que s’aparegueren davant d’elles  
Lc 24,6  morts al que està viu? 6 No està  aquí sinó que ha ressuscitat. Recordau’s  
Lc 24,13  de lo que havia vist. 13 I veus  aquí que dos d’ells aquell mateix dia  
Lc 24,41  i admiració, los digué: –¿Teniu  aquí alguna cosa per a menjar? 42 I ells  
Lc 24,49 mon Pare. Mes entretant permaneixeu  aquí en la ciutat de Jerusalem, fins que  
Jn 1,29  que venia a ell i digué: –Veus  aquí l’anyell de Déu, veus aquí aquell  
Jn 1,29  –Veus aquí l’anyell de Déu, veus  aquí aquell que trau lo pecat del món! 30  
Jn 1,36  a Jesús que passava, digué: –Veus  aquí l’anyell de Déu. 37 I los dos  
Jn 1,47  a encontrar-lo, li digué: –Veus  aquí un verdader israelita, en qui no hi  
Jn 2,16  palomes los digué: –Traeu això d’ aquí, i no feu la casa de mon Pare casa de 
Jn 3,26  de qui vós donàreu testimoni, veus  aquí que bateja i tots van a ell. 27 Joan  
Jn 4,16  –Vés, crida a ton marit i torna  aquí. 17 Respongué la dona i digué: –Jo no 
Jn 4,35  que encara hi ha quatre mesos d’ aquí a la sega? Veus aquí jo us dic: alçau 
Jn 4,35  mesos d’aquí a la sega? Veus  aquí jo us dic: alçau los ulls i  
Jn 6,25 digueren: –Rabbí, quan haveu vingut  aquí? 26 Jesús los respongué i digué: –En  
Jn 7,3  germans li digueren: –Parteix d’ aquí i vés-te’n a la Judea, a fi de que 
Jn 7,26  per donar-li la mort? 26 Veus  aquí que parla públicament i no li diuen  
Jn 11,21  –Senyor, si vós haguésseu estat  aquí, no hauria mort mon germà. 22 Emperò  
Jn 11,32  –Senyor, si vós haguésseu estat  aquí, no hauria mort mon germà. 33 Jesús,  
Jn 12,19  –¿Veeu com no adelantam res? Veus  aquí que tot lo món se’n va detràs d’  
Jn 14,31  també. »Alçau’s i anem’s-en d’ aquí. 15,Tit Capítol XV Continua la  
Jn 16,32  –I vosaltres creeu ara? 32 Veus  aquí que ve l’hora, i ja ha arribat, en  
Jn 18,36  jueus. Emperò mon regne no és d’ aquí. 37 Llavors li digué Pilat: –Doncs tu 
Jn 19,4  isqué a fora, i els digué: –Veus  aquí, jo us lo trac fora, per a què  
Jn 19,5  púrpura. I Pilat los digué: –Veus  aquí l’home. 6 I luego que els pontífices 
Jn 19,26  dret, digué a sa mare: –Dona, vet  aquí ton fill! 27 Després digué al  
Jn 19,27  27 Després digué al deixeble: –Vet  aquí ta mare! I des d’aquella hora la  
Jn 20,13  digué: –És que se n’han portat d’ aquí a mon Senyor, i no sé a on l’han  
Jn 20,27  27 Després diu a Tomàs: –Posa  aquí ton dit, i mira mes mans, i dóna’m  
Jn 21,10  i pa. 10 Jesús los digué: –Portau  aquí peixos dels que haveu agafat ara. 11  
Ac 1,10 cel quan ell s’anava elevant, veus  aquí que s’aparegueren prop d’ells dos  
Ac 4,17  en lo poble, amenacem-los que d’ aquí en avant no pàrlien a ningun home en  
Ac 5,9 tentar a l’Esperit del Senyor? Vet  aquí a la porta los peus dels que han  
Ac 5,28  ensenyàsseu en aquest nom; i veus  aquí que haveu omplert Jerusalem de vostra 
Ac 8,27  27 I alçant-se, marxà. I veus  aquí un home etíope, eunuc, privat de  
Ac 8,36  aigua, i digué l’eunuc: –Veus  aquí aigua, què impedeix que jo sia  
Ac 9,10  –Ananies. I ell digué: –Veeu,  aquí estic, Senyor. 11 I el Senyor li  
Ac 9,11  Tarso anomenat Saulo, perquè veus  aquí està orant, 12 i ha vist en visió un  
Ac 9,14  a vostres sants en Jerusalem, 14 i  aquí té poder dels prínceps dels sacerdots 
Ac 9,21  aquest nom, i per això vingué  aquí per a portar-los presos als  
Ac 10,5 doncs, ara homes a Jope i fes venir  aquí a un tal Simó, per sobrenom Pere. 6  
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Ac 10,17  aquella visió que havia vist, veus  aquí los homes que havia enviat Corneli  
Ac 10,19 la visió, li digué l’Esperit: –Vet  aquí tres homes que et busquen. 20 Alça  
Ac 10,21  los homes, los digué: –Veeu-me  aquí, jo só lo qui buscau. Qual és la  
Ac 10,30  nona pregava en ma casa, quan veus  aquí que se’m presentà davant un baró ab  
Ac 11,11  això se’n tornà al cel. 11 I veus  aquí que luego arribaren tres barons a la  
Ac 12,7  porta guardant la presó. 7 I veus  aquí sobrevingué l’àngel del Senyor, i  
Ac 13,11  drets del Senyor? 11 Emperò vet  aquí ara la mà del Senyor sobre tu, i  
Ac 13,25  que só, jo? Jo no só ell. Mes veus  aquí, després de mi ve un a qui jo no só  
Ac 15,2 no us podeu salvar. 2 S’originà d’ aquí una gran dissensió i disputa de Pau i 
Ac 16,1 I arriba a Derbe i a Listra. I veus  aquí que allí hi havia un deixeble  
Ac 16,28  –No et faces dany, que tots som  aquí. 29 Llavors ell demanà una llum, i  
Ac 17,6  alboroten la ciutat i han vingut  aquí, 7 als quals ha acollit Jason; i tots 
Ac 19,37  aquestos homes que haveu portat  aquí no són sacrílegs ni blasfemadors de  
Ac 20,22  Senyor Jesucrist. 22 »I ara veus  aquí que jo, lligat de l’Esperit, me’n  
Ac 20,25  la gràcia de Déu. 25 »I ara, veus  aquí jo sé que tots vosaltres, entre qui  
Ac 22,21  perquè jo et vull enviar lluny d’ aquí, als gentils. 22 I l’estigueren  
Ac 25,17 li imputen. 17 I havent ells acudit  aquí sens la menor dilació, al dia següent 
Ac 25,24  digué: –Rei Agripa i tots los que  aquí estau ab nosaltres, vosaltres veeu a  
Ac 27,24  davant del Cèsar; i vet  aquí que Déu t’ha fet gràcia de tots los  
Rm 9,33  33 així com està escrit: «Veus  aquí jo poso en Sion pedra ensopegadora, i 
Rm 15,22  -us a veure, i no he pogut fins  aquí. 23 Emperò ara, no tenint ja lloc de  
1Co 15,51  la incorruptibilitat. 51 Veus  aquí jo us declaro un misteri: tots  
2Co 5,16  ressuscità. 16 I així nosaltres d’ aquí en avant ja no coneixem a ningú  
2Co 5,17  les coses velles ja passaren: veus  aquí totes s’han tornat noves. 18 I totes 
2Co 6,2  en lo dia de salvació.» Veus  aquí ara és lo temps accepte, veus aquí  
2Co 6,2  aquí ara és lo temps accepte, veus  aquí ara és lo dia de salvació.) 3 No  
2Co 6,9  9 com a moribundos, i veus  aquí vivim; com a castigats, emperò no  
2Co 7,11  del món produeix mort. 11 I veus  aquí aqueix mateix contristar-vos segons 
2Co 12,14  Perdonau-me est agravi. 14 Veus  aquí, tercera vegada estic aparellat per a 
Ga 6,17  i sobre l’Israel de Déu. 17 D’ aquí en avant ningú me moléstia, perquè jo 
Ef 4,14  fluctuant i ens deixem portar  aquí i allí de qualsevol vent de doctrina  
Col 4,9  vos contaran totes les coses que  aquí es fan. 10 Vos saluda Aristarc, mon  
1Te 3,6  6 Mes ara que Timoteu ha retornat  aquí de vosaltres, i ens ha fet a saber  
1Te 4,15 nosaltres, que vivim i havem quedat  aquí per a la vinguda del Senyor, no ens  
1Te 4,17  los que vivim, los que quedam  aquí, serem arrebatats juntament ab ells  
He 2,13  I en altre lloc: «Veeu-me  aquí a mi i als fills que Déu m’ha  
He 8,8 I així, reprenent-los, diu: «Veus  aquí, vindran dies, diu lo Senyor, en què  
He 10,9  Llei). 9 Llavors digué: «Veeu-me  aquí, que vinc per a fer, oh Déu, vostra  
He 11,37  moriren mort d’espasa, anaren d’ aquí per allí coberts de pells d’ovella i 
He 13,14  sos oprobis. 14 Perquè no tenim  aquí ciutat permanent, emperò cercam la  
Jm 1,6  mar, agitada del vent i portada d’ aquí allí. 7 I així no pènsia aquell home  
Jm 2,3 «Esta’t tu allí en peu, o senta’t  aquí, davall la peanya de mos peus», 4 ¿no 
Jm 4,1 plets entre vosaltres? ¿No vénen d’ aquí, de vostres concupiscències, que fan  
Jud 12  aigua que els vents fan córrer d’ aquí per allà, arbres de tardor, sens  
Jud 14  també d’aquestos dient: «Veus  aquí vingué lo Senyor entre mil de sos  
Ap 1,7  sigles dels sigles. Amén. 7 Veus  aquí que ve ab núvols, i el veurà tot ull, 
Ap 1,18  lo qui visc i he estat mort; i vet  aquí que visc en los sigles dels sigles, i 
Ap 2,10  coses que has de patir. Vet  aquí lo diable n’ha de ficar alguns de  
Ap 2,22  ella no s’ha arrepentit. 22 Veus  aquí la postraré en un llit, i els que  
Ap 3,8  obre. 8 »Jo conec tes obres. Vet  aquí, jo posí davant teu una porta oberta  
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Ap 3,9  i no has negat mon nom. 9 Vet  aquí, los faré de la sinagoga de Satanàs  
Ap 3,9  no ho són, sinó que menteixen. Vet  aquí, los faré venir i adorar davant de  
Ap 3,20  de zel, i arrepenteix-te. 20 Vet  aquí, estic a la porta i truco; si algú  
Ap 4,1  1 Després d’això mirí, i veus  aquí una porta oberta en lo cel, i la  
Ap 4,1  que parlava ab mi dient: –Puja  aquí i et mostraré les coses que és  
Ap 4,2  ésser arrebatat en esperit, i veus  aquí un trono que estava posat en lo cel,  
Ap 5,5  ancians me digué: –No plòries: vet  aquí lo lleó de la tribu de Judà, l’arrel 
Ap 6,12 quan ell obrí lo sisè sello, i veus  aquí hi hagué un gran terratrèmol, i es  
Ap 7,9  9 Després d’això mirí, i veus  aquí una gran multitud, que ningú podia  
Ap 9,12  12 Un ai ja passà; i veus  aquí que vénen dos ais després. 13 I el  
Ap 11,12  veu del cel que els deia: –Pujau  aquí. I pujaren al cel en un núvol i els  
Ap 11,14  cel. 14 Passa lo segon ai, i veus  aquí que el tercer ai vindrà prest. 15 I  
Ap 12,3  un altre senyal en lo cel; i veus  aquí un gran dragó vermell, que tenia set  
Ap 14,1  de sa hisenda. 1 I mirí, i veus  aquí l’Anyell que estava en peus sobre la 
Ap 14,13 “Benaventurats los morts que des d’ aquí en avant moren en lo Senyor. Sí, diu  
Ap 14,14  los segueixen.” 14 I mirí, i veus  aquí un núvol blanc, i sobre el núvol un,  
Ap 15,5  5 I després d’això mirí; i veus  aquí que s’obrí en lo cel lo temple del  
Ap 17,1  set copes i em parlà dient: –Vine  aquí i et mostraré la condemnació de la  
Ap 17,9  que era i no és, i ab tot és. 9 I  aquí està lo sentit que té sabiduria. Los  
Ap 21,3  gran veu del trono que deia: –Veus  aquí, lo tabernacle de Déu és ab los  
Ap 21,5  estava assentat en lo trono: –Veus  aquí jo faç noves totes les coses. I em  
Ap 21,9 darreres i parlà ab mi dient: –Vine  aquí, i et mostraré l’esposa que té l’  
Ap 22,7 de ser fetes promptament. 7 “I veus  aquí jo vinc de pressa.” Benaventurat lo  
Ap 22,12  sia encara santificat. 12 «Veus  aquí que vinc prompte, i mon gallardó va  
Mt 25,25  escondir ton talent en la terra.  Aquí teniu lo que és vostre. 26 »I  
Jn 6,9  germà de Simó Pere, li digué: 9  –Aquí hi ha un minyó que té cinc pans d’  
Jn 11,28  a Maria, sa germana, dient-li:  –Aquí està lo Mestre, i et demana. 29 I  
Jn 19,14  l’hora sexta, i digué als jueus:  –Aquí teniu a vostre rei! 15 Ells, emperò, 
Ac 7,56  peu a la dreta de Déu. 56 I digué:  –Aquí veig los cels oberts, i al Fill de  
Ac 21,23 Fes, doncs, lo que anam a dir-te:  “Aquí tenim quatre barons que tenen vot  
Ac 25,14  al rei la causa de Pau dient:  –Aquí hi ha un home que Fèlix deixà pres,  
He 7,8  rep la benedicció del major. 8  Aquí certament prenen delmes los homes que 
Ap 13,10  és precís que mòria a espasa.»  Aquí està la paciència i la fe dels sants. 
Ap 13,18  bèstia, o lo número de son nom. 18  Aquí hi ha sabiduria. Qui té inteŀligència 
Ap 14,12 que prenga lo senyal de son nom. 12  Aquí està la paciència dels sants que  
Ac 18,Tit  Apolo és instruït per Prisciŀla i  Aquila. 1 Després d’això, isqué Pau d’  
Ac 18,2  2 I trobant un jueu anomenat  Aquila, natural de Ponto, que feia poc  
Ac 18,18  a la Síria, i ab ell Prisciŀla i  Aquila, i s’havia fet tallar los cabells  
Ac 18,26  en la sinagoga. I quan Prisciŀla i  Aquila l’oigueren, se l’en portaren ab  
Rm 16,3  particular. 3 Saludau a Prisca i a  Aquila, mos coadjutors en Cristo Jesús, 4  
1Co 16,19  Vos saluden molt en lo Senyor,  Aquila i Prisciŀla, ab la iglésia de sa  
2Tm 4,19  Amén. 19 Saluda a Prisca i a  Aquilas i a la casa d’Onesíforo. 20  
Mt 1,14  a Sadoc. I Sadoc engendrà a  Aquim. I Aquim engendrà a Eliüd. 15 I  
Mt 1,14  Sadoc. I Sadoc engendrà a Aquim. I  Aquim engendrà a Eliüd. 15 I Eliüd  
Mt 3,15  responent, li digué: –Deixa per  ara, perquè així nos convé complir tota  
Mt 9,18  acercà, i l’adorà dient: –Senyor,  ara s’acaba de morir ma filla, emperò  
Mt 11,12  de los dies de Joan Baptista fins  ara, lo Regne del cel pateix violència, i  
Mt 19,20  de ma joventut. Què més me falta  ara? 21 Jesús li digué: –Si vols ésser  
Mt 24,21  des del començament del món fins  ara, ni n’hi haurà. 22 I si no fossen  
Mt 26,65  tenim ja de testimonis? Mirau,  ara acabau d’oir la blasfèmia. 66 Què us  
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Mt 27,42  Si és lo rei d’Israel, que bàixia  ara de la creu, i el creurem. 43 Confià en 
Mt 27,43 43 Confià en Déu, que el desllíuria  ara, si l’ama. Puix digué: “Só lo Fill de 
Mc 10,30  30 que no rèbia cent vegades més,  ara en aquest temps, cases, i germans, i  
Mc 13,19  de la creació, que crià Déu, fins  ara, ni hi seran. 20 I si el Senyor no  
Mc 15,32  lo rei d’Israel, que bàixia  ara de la creu per a què vejam i cregam.  
Lc 6,21  de Déu. 21 »Benaventurats los que  ara teniu fam, puix sereu saciats.  
Lc 6,21  saciats. »Benaventurats los que  ara plorau, puix riureu. 22 »Sereu  
Lc 6,25  fam! »Ai de vosaltres, los que  ara rieu, puix gemegareu i plorareu! 26  
Lc 16,3  majordom digué entre si: “Què faré  ara que mon amo me pren l’administració?  
Lc 16,25  no rebé sinó mals. Així és que  ara ell és aquí aconsolat, i tu  
Lc 19,42  pot procurar-te la pau! Emperò  ara està escondit de tos ulls. 43 Perquè  
Lc 22,69  em deixareu llibre. 69 Mes des d’ ara lo Fill de l’home estarà sentat a la  
Jn 2,8  8 I Jesús los digué: –Traeu-ne  ara i portau-ne al mestre de sala. I li  
Jn 2,10  tan bo; emperò tu has guardat fins  ara lo bon vi. 11 Ab aquest, donà Jesús en 
Jn 4,18  marits has tingut i el que tens  ara no és marit teu. En això has dit  
Jn 4,23 dels jueus. 23 Mes ja ve l’hora, i  ara és, quan los verdaders adoradors  
Jn 5,17 Jesús los respongué: –Mon Pare fins  ara està obrant, i jo també obro. 18 Per  
Jn 9,19  cego? Com és, doncs, que hi veu  ara? 20 Sos pares los respongueren dient:  
Jn 9,21 que nasqué cego. 21 Mes, com és que  ara hi veu, no ho sabem ni tampoc sabem  
Jn 9,25  una cosa sé, que jo que era cego  ara hi veig. 26 Li tornaren a dir: –Què et 
Jn 9,41  cegos, no tindríeu pecat. Mes  ara dieu: “Nosaltres hi veem”, per lo que  
Jn 10,8  8 Tots los que han vingut fins  ara són lladres i robadors, però les  
Jn 11,8  8 Los deixebles li diuen: –Rabbí,  ara que los jueus volien apedregar-vos,  
Jn 11,22  mort mon germà. 22 Emperò també sé  ara que qualsevol cosa que demaneu a Déu,  
Jn 12,31  31 Ara és lo judici del món,  ara lo príncep d’aquest món serà llançat  
Jn 13,7  –Lo que jo faç, tu no ho comprens  ara, i ho sabràs després. 8 Pere li diu:  
Jn 13,19  mi son taló.” 19 Vos ho dic des d’ ara, abans que esdevinga, a fi de que quan 
Jn 13,33  vosaltres”, així mateix vos ho dic  ara a vosaltres. 34 Vos dono un manament  
Jn 13,36  on jo vaig, tu no pots seguir-me  ara, mes me seguiràs després. 37 Pere li  
Jn 13,37  –Senyor, per què no vos puc seguir  ara? Donaré per vós la meva vida. 38 Jesús 
Jn 14,7  conegut també a mon Pare; i des d’ ara lo coneixeu i l’haveu vist. 8 Felip  
Jn 14,29  és major que jo. 29 I jo us ho dic  ara abans que esdevinga, a fi de que quan  
Jn 15,22 predicat, no tindrien pecat; emperò  ara no tenen escusa de son pecat. 23 Lo  
Jn 15,24  ha fet, no tindrien culpa; mes  ara ells les han vistes i m’han avorrit a 
Jn 16,5  perquè estava ab vosaltres. Emperò  ara me’n vaig a aquell que m’ha enviat;  
Jn 16,12  altres coses que dir-vos, mes  ara no podeu portar-les. 13 Emperò quan  
Jn 16,24  mon nom, vos ho concedirà. 24 Fins  ara no haveu demanat res en mon nom.  
Jn 16,28  28 Isquí del Pare i vinguí al món;  ara deixo lo món i altra vegada me’n vaig 
Jn 16,31  los respongué: –I vosaltres creeu  ara? 32 Veus aquí que ve l’hora, i ja ha  
Jn 17,5  obra que m’encarregàreu fer. 5 I  ara glorificau-me vós, oh Pare!, ab vós  
Jn 17,13 es cúmplia l’Escriptura. 13 Emperò  ara vinc a vós, i dic això estant encara  
Jn 21,10  aquí peixos dels que haveu agafat  ara. 11 Simó Pere pujà i tragué en terra  
Ac 3,17  a vista de tots vosaltres. 17 »I  ara, germans, jo sé que ho féreu per  
Ac 4,29 consell decretaren que es fes. 29 I  ara, Senyor, mirau ses amenaces i concediu 
Ac 5,38 seguiren foren dispersats. 38 Doncs  ara jo us dic que no us fiqueu ab aquestos 
Ac 7,4  a esta terra, en què vosaltres  ara habitau. 5 I no li donà heretat alguna 
Ac 10,5  davant de Déu. 5 Envia, doncs,  ara homes a Jope i fes venir aquí a un tal 
Ac 10,33 buscar, i tu has fet bé en venir. I  ara nosaltres tots estam en la presència  
Ac 13,11  del Senyor? 11 Emperò vet aquí  ara la mà del Senyor sobre tu, i seràs  
Ac 13,31 Galilea a Jerusalem, los quals fins  ara donen testimoni d’ell al poble. 32 I  
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Ac 15,10  sos cors ab la fe. 10 Doncs  ara, per què tentau a Déu posant un jou  
Ac 16,36 us pòsia en llibertat: doncs, eixiu  ara i anau’s-en en pau. 37 Emperò Pau  
Ac 16,37  romans nos posaren a la presó; ¿i  ara nos trauen fora en secret? No, no serà 
Ac 17,22 Areopago digué: –Barons atenienses,  ara advertesc que en totes les coses sou  
Ac 17,23  veent vostres simulacres, trobí un  ara en què estava escrit: “Al Déu no  
Ac 17,30  los temps d’aquesta ignorància,  ara intima a tots los homes en totes parts 
Ac 18,6  caps; jo net estic, i des d’ ara me’n vaig als gentils. 7 I partint d’ 
Ac 20,22  nostre Senyor Jesucrist. 22 »I  ara veus aquí que jo, lligat de l’  
Ac 20,25 evangeli de la gràcia de Déu. 25 »I  ara, veus aquí jo sé que tots vosaltres,  
Ac 20,32  a cada u de vosaltres. 32 »I  ara vos encomano a Déu i a la paraula de  
Ac 22,16  les coses que has vist i oït. 16 I  ara, per què et detens? Alça’t, i bateja  
Ac 23,15 bocí fins que matem a Pau. 15 Doncs  ara, vosaltres, ab lo Concili, significau  
Ac 23,21  ni beurien fins haver-lo mort, i  ara estan ja alerta aguardant aqueixa  
Ac 24,13  ni podran provar les coses de què  ara m’acusen. 14 Però confesso açò davant 
Ac 24,25  espantat Fèlix, li digué: –Per  ara retira’t, que quan sia ocasió jo et  
Ac 26,6  vaig viure qual fariseu. 6 I  ara só acusat en judici per esperar la  
Ac 26,17 dels gentils, als quals jo t’envio  ara, 18 per a què els òbries los ulls i es 
Ac 27,22  aquest perill i dany. 22 Emperò  ara vos amonesto que tingau bon ànimo,  
Rm 1,13  (i m’ha estat impedit fins  ara), per a lograr algun fruit també entre 
Rm 3,21 ve lo coneixement del pecat. 21 Mes  ara la justícia de Déu sens la Llei s’és  
Rm 5,9  per nosaltres. Doncs molt més  ara que som justificats per sa sang, serem 
Rm 5,11  nostre Senyor Jesucrist, per qui  ara havem rebut la reconciliació. 12 Per  
Rm 6,19  la impuresa i a la iniquitat, així  ara per a santificació oferiu vostres  
Rm 6,21  traguéreu d’aquelles coses de què  ara vos avergonyiu? Puix lo terme d’elles 
Rm 6,22  d’elles és la mort. 22 Emperò  ara que estau deslliurats del pecat i que  
Rm 7,6  a donar fruit a la mort. 6 Emperò  ara som deslliurats de la Llei de la mort, 
Rm 8,1  de Jesucrist. 1 No hi ha, doncs,  ara condemnació en aquells que són en  
Rm 8,22 criatura gemega i està de part fins  ara. 23 I no solament elles, sinó també  
Rm 11,30  algun temps no creguéreu a Déu, i  ara haveu alcançat misericòrdia per raó de 
Rm 11,31  31 així també aquestos  ara no han cregut, a fi de que per vostra  
Rm 13,11 hora d’alçar-nos del somni; puix  ara nostra salvació està més prop que quan 
Rm 15,23  i no he pogut fins aquí. 23 Emperò  ara, no tenint ja lloc de detenir-me més 
Rm 15,25  tant de vostra companyia. 25 Mes  ara me’n vaig a Jerusalem per a ministrar 
Rm 16,26 des dels sigles passats, 26 lo qual  ara s’ha descobert per les escriptures  
1Co 3,2  no podíeu suportar-la, i ni  ara podeu, perquè encara sou carnals. 3  
1Co 4,13  món, com l’escòria de tothom fins  ara. 14 No us escric aquestes coses per a  
1Co 5,11  anar-vos-en del món. 11 Emperò  ara vos he escrit que no us acompanyeu si  
1Co 7,14  vostres fills serien impurs, mes  ara són sants. 15 Emperò si l’infiel se  
1Co 8,7  coneixement. Puix alguns, fins  ara, ab consciència de l’ídol, mengen com 
1Co 12,18  ¿a on estaria l’olfato? 18 Emperò  ara Déu ha posat los membres, cada u d’  
1Co 12,20  ¿a on seria lo cos? 20 Emperò  ara, encara que los membres sien molts, lo 
1Co 16,12  emperò no tingué voluntat de venir  ara a vosaltres, mes vindrà quan tinga  
2Co 5,16  a Cristo segons la carn, ab tot  ara ja no el coneixem. 17 Per lo que si  
2Co 6,2  en lo dia de salvació.» Veus aquí  ara és lo temps accepte, veus aquí ara és  
2Co 6,2  ara és lo temps accepte, veus aquí  ara és lo dia de salvació.) 3 No donem  
2Co 7,9  un poc de temps vos contristà, 9  ara m’alegro, no de la tristesa que  
2Co 8,11  des de l’any passat. 11 Doncs  ara compliu-ho, per a què així com la  
2Co 8,22  diligent en moltes coses, i  ara ho serà molt més per la gran confiança 
2Co 13,2  abans, estant present, i ho dic  ara, ausent, que si vinc altra vegada no  
Ga 1,9 anatema. 9 Així com abans diguérem,  ara ho tornam a dir també: Si algú vos  
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Ga 1,10  anatema. 10 Puix, ¿persuadesc jo  ara als homes o a Déu? ¿O cerco jo agradar 
Ga 1,23  «Aquell que abans nos perseguia,  ara predica la fe que en altre temps  
Ga 4,9  per naturalesa no són déus. 9 Mes  ara, havent conegut a Déu o, ans bé essent 
Ga 4,20  en vosaltres. 20 Voldria estar  ara ab vosaltres i canviar ma veu, puix  
Ga 4,25  en Aràbia, i correspon a lo que  ara és Jerusalem, la que està en  
Ga 4,29  era segons l’Esperit, així també  ara. 30 Mes què diu l’Escriptura? «Trau  
Ef 2,2  aquest aire, que és l’esperit que  ara obra en los fills de desobediència; 3  
Ef 2,13  i sens Déu en aquest món. 13 Mes  ara, en Cristo Jesús, vosaltres que en  
Ef 3,5  als fills dels homes, així com  ara és revelat als seus sants apòstols i  
Ef 3,10  la molt vària sabiduria de Déu sia  ara notificada per la Iglésia als  
Ef 5,8  algun temps éreu tenebres, emperò  ara sou llum en lo Senyor: proceïu com  
Fl 1,5  de Cristo, des del primer dia fins  ara, 6 tenint per cert això mateix: que  
Fl 1,20  confiança, com sempre també serà  ara Cristo glorificat en mon cos, sia per  
Fl 1,30  conflicte que vegéreu en mi, i que  ara oïu estar en mi. 2,Tit Capítol II Los  
Fl 2,12  com en ma presència, sinó molt més  ara en ma ausència. 13 Puix Déu és lo qui  
Fl 3,18  quals vos he dit altres vegades, i  ara ho repetesc plorant) que són enemics  
Col 1,22  de cor per les males obres, 22  ara, ab tot, vos ha reconciliat en lo cos  
Col 1,24  Pau, só fet ministre. 24 Lo qual  ara me regositjo en mes afliccions per  
Col 1,26  i de les generacions, mes que  ara ha estat manifestat a sos sants, 27  
Col 3,8  quan vivíeu en elles. 8 Emperò  ara abandonau també totes aquestes coses:  
1Te 3,6  i que fos va nostre treball. 6 Mes  ara que Timoteu ha retornat aquí de  
1Te 3,8 per causa de vostra fe, 8 per quant  ara vivim, si vosaltres estau ferms en lo  
2Te 2,6 aquestes coses? 6 I vosaltres sabeu  ara lo que deté que ell sia revelat en  
2Te 2,7  la iniquitat, solament que el que  ara reté, retindrà fins que ell sia tret  
1Tm 4,8  tenint la promesa de la vida que  ara és i de la que ha de ser. 9 Fiel  
2Tm 1,10 del principi dels sigles. 10 Emperò  ara ha estat feta manifesta per l’  
Flm 9 més, essent tu, ja com Pau, vell, i  ara també presoner en Jesucrist. 10 Te  
Flm 11  en temps passat te fou inútil, mes  ara és útil a tu i a mi, 12 a qui he  
He 2,8  no estiga subjecta a ell. Emperò  ara no veem totes les coses encara  
He 8,6  fou mostrat en la muntanya.» 6 Mes  ara ell ha alcançat un ministeri tant més  
He 9,5  de les quals coses no podem  ara parlar en particular. 6 I estant les  
He 9,26  des de la fundació del món; emperò  ara aparegué una sola vegada en lo fi del  
He 11,16 de tornar-se’n a ella. 16 Emperò  ara n’apeteixen una de millor, ço és, la  
He 12,26  commogué llavors la terra; emperò  ara nos promet dient: «Encara una vegada,  
Jm 4,16  farem això, o allò.» 16 Emperò  ara vos regositjau en vostres vanes  
1Pe 1,8  que no l’haveu vist; en qui creeu  ara, sens veure’l; i creent en ell vos  
1Pe 1,12  administraven les coses que  ara vos són anunciades per aquells que us  
1Pe 2,10  en altre temps no éreu poble, mes  ara sou poble de Déu; que no havíeu  
1Pe 2,10  havíeu alcançat misericòrdia, mes  ara haveu alcançat misericòrdia. 11 Vos  
1Pe 2,12  els gentils; per a què així com  ara murmuren de vosaltres com a  
1Pe 2,25  éreu com ovelles esgarriades; mes  ara vos haveu retornat al pastor i bisbe  
1Pe 3,21  Lo que era figura del baptisme d’ ara que us fa salvos: no la purificació de 
2Pe 3,7 destruït. 7 Emperò los cels que són  ara i la terra per la mateixa paraula són  
2Pe 3,18  Jesucrist. A ell sia la glòria  ara i fins al dia de l’eternitat. Amén.  
1Jn 2,8  ja passaren, i la verdadera llum  ara resplendeix. 9 Lo qui diu que està en  
1Jn 2,9  a son germà, està en tenebres fins  ara. 10 Lo qui ama a son germà habita en  
1Jn 2,18 que l’Anticrist vindrà, així molts  ara s’han fet anticrists, per lo qual  
1Jn 2,28 això que ella vos ha ensenyat. 28 I  ara, fillets, permaneixeu en això, per a  
1Jn 3,2  no el coneix a ell. 2 Caríssims,  ara som fills de Déu, i no apareix encara  
1Jn 4,3  de qui haveu oït que ve, i que  ara ja està en lo món. 4 Vosaltres,  
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2Jn 5  rebut lo manament del Pare. 5 I  ara vos demano, senyora, no com si us  
Jud 3  comú salvació, m’ha estat precís  ara fer-ho per a exhortar-vos a què  
Jud 25  imperi i poder abans dels sigles,  ara i per los sigles dels sigles. Amén.  
Lc 2,29  braços i beneí a Déu i digué: 29  –Ara, Senyor, despediu en pau a vostre  
Lc 22,36  –No, res. I ell los digué:  –Ara, doncs, qui té bossa que la prenga, i 
Jn 8,52  mort. 52 I els jueus li digueren:  –Ara coneixem que estàs posseït del  
Jn 12,27  servesca, mon Pare l’honrarà. 27  »Ara ma ànima està pertorbada, i què diré? 
Jn 12,31  per a mi, sinó per a vosaltres. 31  Ara és lo judici del món, ara lo príncep  
Jn 13,31  -se’n anat Judes, digué Jesús:  –Ara és glorificat lo Fill de l’home, i  
Jn 16,29 al Pare. 29 Los deixebles li diuen:  –Ara sí que parlau clarament i no dieu  
Jn 16,30  clarament i no dieu paràboles. 30  Ara coneixem que vós ho sabeu tot i que no 
Jn 17,7  ells han guardat vostra paraula. 7  Ara han conegut que tot lo que em donàreu  
Ac 7,34  i he baixat a llibertar-los.  Ara vine tu i t’enviaré a Egipte. 35 »A  
Ac 12,11 Llavors Pere, tornant en si, digué:  –Ara conec verdaderament que el Senyor ha  
1Co 13,12  deixí córrer les coses de noi. 12  Ara veem com per un mirall, obscurament;  
1Co 13,12  mes llavors cara a cara.  Ara conec en part, mes llavors coneixeré  
1Co 13,13 coneixeré tan bé com só conegut. 13  Ara permaneixen eixes tres coses: fe,  
1Co 14,6  què la Iglésia rèbia edificació. 6  Ara, doncs, germans, si jo vingués a  
Ap 12,10 oiguí un clamor en lo cel que deia:  –Ara és arribada la salvació, i la virtut, 
Ga 1,17  que jo, sinó que me n’aní a l’ Aràbia i vaig tornar altra vegada a  
Ga 4,25  Agar és la muntanya de Sinaí, en  Aràbia, i correspon a lo que ara és  
Ac 2,11  jueus com prosèlites, cretenses i  àrabs, los oïm parlar en nostres llengües  
Lc 9,62  després d’haver posat sa mà a l’ arada mira endarrere, és apte per al Regne 
Mt 1,3  a Esron. I Esron engendrà a  Aram. 4 I Aram engendrà a Aminadab. I  
Mt 1,4 Esron. I Esron engendrà a Aram. 4 I  Aram engendrà a Aminadab. I Aminadab  
Lc 3,33  ho fou d’Aminadab, que ho fou d’ Aram, que ho fou d’Esron, que ho fou de  
2Tm 2,26  del diable que els té presos a son  arbitre. 3,Tit Capítol III Caràcter dels  
Mt 3,10  a l’arrel dels arbres. Puix tot  arbre que no fa bon fruit serà tallat i  
Mt 7,Tit  dels verdaders, així com l’ arbre bo del dolent per sos fruits. Símil  
Mt 7,17  dels esbarzers? 17 Així, que tot  arbre bo fa bon fruit, i tot arbre mal fa  
Mt 7,17  tot arbre bo fa bon fruit, i tot  arbre mal fa mal fruit. 18 L’arbre bo no  
Mt 7,18 i tot arbre mal fa mal fruit. 18 L’ arbre bo no pot donar mal fruit, ni l’  
Mt 7,18  bo no pot donar mal fruit, ni l’ arbre mal, fruit bo. 19 Tot arbre que no  
Mt 7,19  ni l’arbre mal, fruit bo. 19 Tot  arbre que no porta bon fruit, serà tallat  
Mt 12,33  lo venider. 33 O vosaltres feu l’ arbre bo i son fruit bo, o feu l’arbre  
Mt 12,33  arbre bo i son fruit bo, o feu l’ arbre dolent i son fruit dolent; puix per  
Mt 12,33  puix per lo fruit se coneix l’ arbre. 34 Raça de víbores! Com podeu dir  
Mt 13,32  que totes les llegums, i se fa un  arbre, de manera que els aucells de l’  
Lc 3,9  a l’arrel dels arbres. Puix tot  arbre que no fa bon fruit, serà tallat i  
Lc 6,43  de ton germà. 43 »Puix no és bon  arbre lo qui fa fruit mal, ni mal arbre lo 
Lc 6,43  arbre lo qui fa fruit mal, ni mal  arbre lo qui fa bon fruit. 44 Perquè cada  
Lc 6,44 lo qui fa bon fruit. 44 Perquè cada  arbre és conegut per son fruit. Puix no es 
Lc 13,19  I cresqué i se féu tan gran l’ arbre, que els aucells de l’aire  
Lc 23,31  “Cobriu-nos.” 31 Perquè si a l’ arbre verd lo tracten d’aqueixa manera,  
Ac 5,30  matàreu penjant-lo en un  arbre. 31 A est exaltà Déu ab sa dreta per 
Ac 10,39  ells mataren penjant-lo en un  arbre. 40 A est lo ressuscità Déu al  
Ac 13,29  escrites d’ell, lo baixaren de l’ arbre i el posaren en un sepulcre. 30 Mes  
Ga 3,13  «Maleït tot aquell que penja en un  arbre.» 14 Per a què la benedicció d’  
1Pe 2,24  nostres pecats en son cos sobre l’ arbre, per a què, morts nosaltres als  
Ap 2,7  vencedor li donaré a menjar de l’ arbre de la vida que està enmig del  
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Ap 7,1  ni sobre el mar, ni sobre ningun  arbre. 2 I vegí un altre àngel que pujava  
Ap 9,4 ni a cosa alguna verda, ni a ningun  arbre, sinó solament als homes que no  
Ap 22,2  l’altra vora del riu, hi havia l’ arbre de vida portant dotze menes de  
Ap 22,14  per a què tinguen part en l’ arbre de la vida, i éntrien per les portes 
Mt 3,10  posada la destral a l’arrel dels  arbres. Puix tot arbre que no fa bon fruit 
Mt 21,8 lo camí. I altres tallaven rames d’ arbres i les estenien en lo camí. 9 I la  
Mc 8,24  ulls, digué: –Veig los homes com  arbres que caminen. 25 I li posà altra  
Mc 11,8 lo camí, i altres tallaven rames d’ arbres i les espargiren per lo camí. 9 I  
Lc 3,9  posada la destral a l’arrel dels  arbres. Puix tot arbre que no fa bon  
Lc 21,29  en la figuera i en los demés  arbres: 30 quan ja comencen a donar de si  
Jud 12  vents fan córrer d’aquí per allà,  arbres de tardor, sens fruit, dos vegades  
Ap 7,3  a la terra, ni al mar, ni als  arbres, fins que hajam senyalat als servos 
Ap 8,7 i fou abrasada la tercera part dels  arbres i cremada tota l’herba verda. 8 I  
Ap 22,2  fruit cada mes; i les fulles dels  arbres són per a curació de les nacions. 3 
Ap 4,3  i al rodador del trono hi havia un  arc iris, que a la vista pareixia una  
Ap 6,2  i el que estava sobre ell tenia un  arc, i li fou donada una corona, i isqué  
Ap 10,1  del cel cobert d’un núvol, i l’ arc iris sobre son cap, i sa cara era com  
Mt 24,38 fins al dia que Noè va entrar en l’ arca, 39 i no ho comprengueren fins que  
Mc 12,41  Jesús assentat en davant de l’ arca dels oferiments, estava mirant com la 
Mc 12,41  com la gent tirava diners en l’ arca, i molts rics n’hi tiraven molts. 42 
Mc 12,43 tots los demés que hi tiraren en l’ arca. 44 Perquè tots hi han tirat de lo  
Lc 17,27  fins al dia en què Noè entrà en l’ arca; i vingué lo diluvi i acabà ab  
Lc 21,1 almoines que posaven los rics en l’ arca, 2 vegé també una pobra viuda que hi  
He 9,4 qual contenia l’encenser d’or, l’ arca del testament coberta d’or per totes 
He 9,5  pacte (testament). 5 I sobre de l’ arca estaven los querubins de glòria, fent 
He 11,7  eren vistes, tement, aparellà una  arca per a salvament de sa casa; per la  
1Pe 3,20  de Déu, mentres que fabricava l’ arca en la qual poques persones, ço és,  
Ap 11,19  lo temple de Déu en lo cel, i l’ arca de son testament fou vista en son  
1Te 4,16  Senyor ab mandato, i ab veu de l’ arcàngel, i ab trompeta de Déu, baixarà  
Jud 9 blasfemen de la Majestat. 9 Quan l’ arcàngel Miquel, disputant ab lo diable,  
Mt 7,16 ¿Se cullen, per ventura, raïms dels  arços, ni figues dels esbarzers? 17 Així,  
Lc 6,44  Puix no es cullen figues dels  arços, ni raïms dels esbarzers. 45 L’home 
Ap 1,15  llautó fi quan està en una fornal  ardent, i sa veu, com lo rumor de moltes  
Ap 19,20  llançats vius en un estany de foc  ardent i sofre. 21 I els altres foren  
Jud Tit  la fe i a resistir los esforços i  ardits dels impios. Descriu son caràcter i 
1Te 3,10  pregant-li nit i dia ab lo major  ardor, que pugam veure vostra cara i pugam 
Jm 1,11  així com a l’eixir lo sol ab  ardor se seca l’herba, i cau sa flor, i  
2Pe 3,12  i els elements seran fosos ab l’ ardor del foc? 13 No obstant això,  
Ap 16,8  fou donat l’abrasar als homes ab  ardor i foc. 9 I s’abrasaren los homes ab 
Ap 16,9  9 I s’abrasaren los homes ab gran  ardor i blasfemaren lo nom de Déu, que té  
Mt 7,Tit  casa fabricada sobre roca o sobre  arena. 1 »No vullau judicar, si no voleu  
Mt 7,26 home neci que edificà sa casa sobre  arena. 27 I baixà la pluja, i vingueren  
Ac 27,17  i temerosos de donar en un banc d’ arena, arriaren les veles, i així eren  
Rm 9,27  dels fills d’Israel sia com l’ arena del mar, les relíquies seran  
Ap 20,8  lo número dels quals és com l’ arena del mar. 9 I pujaren sobre l’  
He 11,12  les estrelles del cel, i com les  arenes innumerables de la vora del mar. 13 
Ac 12,21  rei, se sentà en lo tribunal i els  arengava. 22 I el poble l’aplaudia,  
Ac 17,34  entre els quals fou Dionisi  Areopagita, i una dona anomenada Damaris,  
Ac 17,Tit  és conduït a Atenes, i parla en l’ Areopago. 1 I quan hagueren passat per  
Ac 17,19 19 I l’agafaren i el portaren a l’ Areopago dient: –¿No podrem saber què cosa 
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Ac 17,22  Pau, doncs, posat dret enmig de l’ Areopago digué: –Barons atenienses, ara  
2Co 11,32  lo governador de la gent del rei  Aretas tenia posades guàrdies en la ciutat 
Lc 3,36 que ho fou de Cainan, que ho fou d’ Arfaxad, que ho fou de Sem, que ho fou de  
Ac 19,24  del camí del Senyor, 24 perquè un  argenter, anomenat Demetri, que feia  
Ac 19,Tit  los llibres dolents. Demetri  Argenter mou una sedició contra l’  
Lc 11,24  eixit d’un home, divaga per llocs  àridos, cercant repòs. I quan no el troba, 
Mt 27,57  lo vespre, vingué un home ric d’ Arimatea, anomenat Josep, lo qual era  
Mc 15,43  del dissabte, 43 vingué Josep d’ Arimatea, iŀlustre senador, qui esperava  
Lc 23,51  ells havien fet), lo qual era d’ Arimatea, ciutat de la Judea, qui esperava 
Jn 19,38  Després d’això, Josep, natural d’ Arimatea, que era deixeble de Jesús, bé  
Ac 19,29  al teatro, arrebatant a Gai i a  Aristarc, macedonis companys de Pau. 30 I  
Ac 20,4  de Pirro; i dels de Tessalònica,  Aristarc i Secundo; i Gai de Derbe, i  
Ac 27,2  i portant en nostra companyia a  Aristarc, macedoni de Tessalònica. 3 I al  
Col 4,10  que aquí es fan. 10 Vos saluda  Aristarc, mon company en presó, i Marc,  
Flm 24  ab mi per Jesucrist, Flm 24 Marc,  Aristarc, Demas i Lluc, colaboradors meus. 
Rm 16,11  a aquells que són de la casa d’ Aristòbul. Saludau a mon parent Herodi.  
Ap 3,19 tots quants amo, reprenc i castigo.  Arma’t, doncs, de zel, i arrepenteix-  
Ef 6,11 poder de sa virtut. 11 Vestiu’s l’ armadura de Déu, per a què pugau resistir  
Ef 6,13  13 Per lo tant, preneu tota l’ armadura de Déu, per a què pugau resistir  
Ap 16,16  un lloc que en hebreu s’apellida  Armagedon. 17 I el setè àngel derramà sa  
Lc 11,54  -lo ab moltes preguntes, 54  armant-li paranys i procurant collir de  
Lc 11,Tit  dels jueus. Paràbola del valent  armat. Jesús reprèn als fariseus i als  
Lc 11,21  vosaltres. 21 »Quan l’home valent  armat guarda sa casa, estan en pau totes  
Lc 22,52  havien vingut a ell: –Haveu vingut  armats d’espases i de bastons com contra  
Ef 6,14  cenyiu vostres lloms ab veritat, i  armats de la lloriga de la justícia, 15 i  
1Pe 4,1  patit per nosaltres en la carn,  armau-vos també vosaltres d’aquesta  
Lc 11,22  ell, lo venç, li prendrà totes les  armes en què ell confiava i repartirà ses  
Jn 18,3  a est lloc ab llanternes, atxes i  armes. 4 Emperò Jesús, sabent les coses  
Rm 13,12 les tenebres, i vestim-nos ab les  armes de la llum. 13 Caminem honestament  
2Co 6,7  veritat, en virtut de Déu, ab les  armes de la justícia, a dreta i esquerra,  
2Co 10,4  segons la carn. 4 Perquè les  armes de nostra milícia no són carnals,  
Ef 6,Tit  pares, dels criats i dels amos.  Armes espirituals del cristià. Vigilància  
Mt 6,19  en la terra, a on lo rovell i l’ arna los consumeixen i a on los lladres  
Mt 6,20  en lo cel, a on ni lo rovell ni l’ arna los consum i a on los lladres no els  
Lc 12,33 qual ni s’apodera lo lladre, ni l’ arna lo destrueix. 34 Perquè allà a on és  
Jm 5,2  i vostres robes són menjades de l’ arna. 3 Vostre or i plata és rovellat, i  
Mc 16,1  mare de Jaume, i Salomé, compraren  aromàtics per a anar a embalsamar a Jesús. 
Lc 23,56  56 I tornant-se’n, prepararen  aromàtics i ungüents, i descansaren en lo  
Lc 24,1  bon matí al sepulcre, portant los  aromàtics que havien preparat. 2 I  
Jn 19,40  de Jesús i l’embolicaren ab los  aromàtics en teles, conforme a la costum  
1Co 14,7  donen sonido, com la flauta i l’ arpa, si no formen diferència de sons,  
1Co 14,7  que es toca ab flauta o lo que ab  arpa? 8 Puix si la trompeta dóna un so  
Ap 5,8  davant de l’Anyell, tenint cada u  arpes i copes d’or plenes de perfums, que 
Ap 14,2  que oiguí era com de tocadors d’ arpes que tocaven ses arpes. 3 I cantaven  
Ap 14,2  tocadors d’arpes que tocaven ses  arpes. 3 I cantaven com un càntic nou  
Ap 15,2  sobre el mar de vidre, tenint les  arpes de Déu 3 i que cantaven lo càntic de 
Ap 18,22  oirà en tu la veu dels tocadors d’ arpes, ni de músics, ni de tocadors de  
Mt 2,22  d’Israel. 22 Emperò, oint que  Arquelao regnava en la Judea en lloc d’  
Col 4,17  la dels laodiceans. 17 I dieu a  Arquip: «Té compte en lo ministeri que has 
Flm 2  caríssima germana nostra, i a  Arquip, company nostre en los combats de  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

358 
 

1Co 3,10 estat donada, posí lo fonament, com  arquitecte savi; mes un altre edifica  
He 11,10  la ciutat que té fonament, l’ arquitecte i fundador de la qual és Déu.  
Ac 4,11  és la pedra que vosaltres los  arquitectes haveu refusat, i que ha estat  
Mt 13,19  i no l’entén, ve lo Maligne i  arrabassa lo que s’havia sembrat en son  
Lc 17,6  de mostassa, direu a esta morera:  “Arranca’t d’arrel i trasplanta’t al  
Ac 24,7  Lísias, ab gran violència nos l’ arrancà de les mans, 8 manant que sos  
Mc 2,23  s’avançaren i començaren a  arrancar espigues. 24 I els fariseus li  
Jn 10,29  a totes les coses, i ningú pot  arrancar-ho de la mà de mon Pare. 30 Jo  
Jn 10,28  i no es perdran mai, i ningú les  arrancarà de mes mans. 29 Mon Pare, lo que 
Mt 13,29 No fos cas que, collint la sisanya,  arrancàsseu també ab ella lo blat. 30  
Ac 5,37  en lo temps de l’empadronament, i  arrastrà tras de si al poble; ell fou mort 
2Tm 3,6  carregades de pecats, que són  arrastrades de diferents passions, 7 que  
Ac 14,18  i apedregant a Pau lo tragueren  arrastrant fora de la ciutat, pensant-se 
Ac 21,30  I prenent a Pau, lo tragueren  arrastrant fora del temple, i tot seguit  
Jm 1,14  que cada qual és tentat quan és  arrastrat i halagat de sa pròpia  
Ac 27,17  arriaren les veles, i així eren  arrastrats. 18 Al dia següent, trobant-  
Ap 12,4  set corones; 4 i la cua d’ell  arrastrava la tercera part de les  
Jm 2,6  los rics ab sa prepotència i no us  arrastren als tribunals? 7 ¿No blasfemen  
Ac 8,39  de l’aigua, l’Esperit del Senyor  arrebatà a Felip, i l’eunuc no el vegé  
Ap 17,3  ab lo vi de sa prostitució. 3 I m’ arrebatà en esperit al desert i vegí una  
Ac 19,29 una envestiren ab ímpetu al teatro,  arrebatant a Gai i a Aristarc, macedonis  
Jud 23  23 I salvau a altres ab temor,  arrebatant-los del foc, avorrint fins la 
Jud 11  Caín, i per l’interès se deixaren  arrebatar de l’error de Balaam i  
Ac 6,12  i als escribes. I, conjurats, l’ arrebataren i el portaren al Consell, 13 i 
Ac 22,17  oració en lo temple, vaig ésser  arrebatat fora de mi. 18 I el vegí que em  
Ac 27,15  anomenat euroaquilon. 15 I  arrebatat lo barco, i no podent resistir a 
2Co 12,2  en Cristo que catorze anys ha fou  arrebatat –si en lo cos o fora del cos, no 
2Co 12,4  cos, no ho sé; Déu ho sap– 4 fou  arrebatat al paradís i oigué paraules  
Ap 4,2  2 I immediatament jo vaig ésser  arrebatat en esperit, i veus aquí un trono 
Ap 12,5  ab vara de ferro; i son fill fou  arrebatat envers Déu i son trono. 6 I la  
1Te 4,17  vivim, los que quedam aquí, serem  arrebatats juntament ab ells en los núvols 
Mt 11,12 pateix violència, i los violents l’ arrebaten. 13 Perquè tots los profetes i  
Tt 1,5  5 Jo et deixí en Creta per a què  arreglasses les coses que falten i  
1Te 4,Tit  l’Apòstol a la virtut i a l’ arreglo de costums. Parla al fi de la  
Mt 3,10  ja està posada la destral a l’ arrel dels arbres. Puix tot arbre que no  
Mt 13,6  i se secaren, perquè no tenien  arrel. 7 Altres caigueren sobre espines, i 
Mt 13,21  la rep ab goig; 21 mes no té en si  arrel, ans bé és de poca duració, i en  
Mt 15,13  Pare celestial, serà arrencada d’ arrel. 14 Deixau-los: són cegos i guies  
Mc 4,6  lo sol, s’abrusà, i com no tenia  arrel, se secà. 7 I altra caigué entre  
Mc 4,17  la reben ab goig, 17 mes no tenen  arrel en si, i així no dura sinó per algun 
Mc 11,20  que la figuera s’havia secat d’ arrel. 21 I havent-se’n recordat Pere,  
Lc 3,9  ja està posada la destral a l’ arrel dels arbres. Puix tot arbre que no  
Lc 8,13  quan l’ouen, però no posa en ells  arrel, puix per algun temps creuen, mes en 
Lc 17,6 direu a esta morera: “Arranca’t d’ arrel i trasplanta’t al mar”, i vos  
Rm 11,16 sant, ho és també la massa; i si l’ arrel és santa, ho són també les branques. 
Rm 11,17  en elles, i has participat de l’ arrel i de la grassa de l’oliver, 18 no  
Rm 11,18  sàpies que tu no suportes l’ arrel, sinó l’arrel a tu. 19 Emperò tu  
Rm 11,18  tu no suportes l’arrel, sinó l’ arrel a tu. 19 Emperò tu diràs: «Les  
Rm 15,12  mateix diu Isaïes: «Hi haurà una  arrel de Jessè que s’alçarà a governar  
1Tm 6,10  en la mort i perdició. 10 Perquè  arrel de tots mals és l’avarícia, ab la  
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He 12,15  de Déu, no sia que brótia alguna  arrel d’amargura, vos incomòdia i per  
Ap 5,5  lo lleó de la tribu de Judà, l’ arrel de David, ha vençut per obrir lo  
Ap 22,16  coses en les iglésies. Jo só l’ arrel, i el llinatge de David, l’estrella 
Ef 3,17  habítia per la fe en vostres cors,  arrelats i fundamentats en caritat, 18  
Col 2,7 Jesús, lo Senyor, caminau en ell, 7  arrelats i sobredificats en ell i  
Mt 7,25  los rius, i bufaren los vents, i  arremeteren contra aquella casa; i no  
Mt 7,27  los rius, i bufaren los vents, i  arremeteren contra aquella casa; i caigué, 
Mt 15,13 ha plantat mon Pare celestial, serà  arrencada d’arrel. 14 Deixau-los: són  
Ac 8,3 la Iglésia: entrant per les cases i  arrencant-ne homes i dones, los feia  
Mt 21,33  un cup, i edificà una torre; i l’ arrendà a uns pagesos i s’ausentà lluny.  
Mc 12,1  un cup, i fabricà una torre, i l’ arrendà a uns pagesos, i se n’anà lluny  
Lc 20,9  –Un home plantà una vinya i l’ arrendà a uns pagesos, i ell s’ausentà  
Mc 12,Tit XII Paràbola de la vinya plantada i  arrendada. Jesús convenç als fariseus i  
Mt 21,41  als perversos miserablement i  arrendarà sa vinya a altres pagesos que a  
Ap 2,5  ’t, doncs, d’a on has caigut; i  arrepenteix-te, i fes les primeres  
Ap 2,16  lo que jo avorresc. 16 Doncs,  arrepenteix-te, perquè d’altra manera  
Ap 3,3  rebut i oït, i guarda-ho bé, i  arrepenteix-te. Perquè si no vigiles, jo 
Ap 3,19  castigo. Arma’t, doncs, de zel, i  arrepenteix-te. 20 Vet aquí, estic a la  
Ac 8,22  cor no és recte davant de Déu. 22  Arrepenteix-te, doncs, d’aquesta maldat 
Lc 17,4 vingués a trobar-te dient: “Me n’ arrepentesc”, perdona’l. 5 Aleshores los  
2Co 7,8  jo us entristí ab una carta, no m’ arrepentesc, encara que em pesà; perquè  
Lc 15,7  en lo cel per a un pecador que s’ arrepentesca, que per a noranta-nou  
Lc 15,10 àngels de Déu per un pecador que s’ arrepentesca. 11 Mes ell digué: –Un home  
Ac 17,30  los homes en totes parts que s’ arrepentesquen, 31 per quant té determinat 
Ap 2,22  en gran tribulació, a menos que s’ arrepentesquen de ses obres. 23 I  
Ap 2,5  de son lloc, a no ser que t’ arrepentesques. 6 Emperò tens açò, que  
Mt 21,29  vull anar-hi. »Emperò després s’ arrepentí i se n’hi va anar. 30 »I  
Mt 27,3  vegé que l’havien condemnat, s’ arrepentí i tornà les trenta monedes de  
Mt 3,8  8 Feu, doncs, fruit digne d’ arrepentiment. 9 I no vullau dir dintre  
Mt 3,11 veritat jo us batejo en aigua per a  arrepentiment. Emperò lo qui ha de venir  
Mt 26,Tit  i sentència de Jesús. Negacions i  arrepentiment de sant Pere. 1 I succeí  
Mc 1,4 batejant i predicant lo baptisme d’ arrepentiment per a remissió dels pecats.  
Mc 2,17  cridar justos, sinó pecadors per a  arrepentiment. 18 I els deixebles de Joan  
Lc 3,8  8 Feu, doncs, fruits dignes d’ arrepentiment i no comenceu a dir dintre  
Lc 5,32  No he vingut a cridar los justos a  arrepentiment, sinó los pecadors. 33 I  
Lc 13,Tit 13,Tit Capítol XIII Exhortació a l’ arrepentiment. Figuera estèril. Cura en  
Ac 5,31 per príncep i salvador, per a donar  arrepentiment a Israel i remissió dels  
Ac 11,18 dient: –Doncs Déu ha concedit també  arrepentiment als gentils per a la vida.  
Ac 20,21  als jueus i als gentils l’ arrepentiment envers Déu i la fe envers  
Ac 26,20  a Déu, fent obres dignes d’ arrepentiment. 21 Per aquestes causes,  
Rm 2,4  la benignitat de Déu te guia a l’ arrepentiment? 5 Emperò tu, per ta duresa  
2Co 7,9  sinó de que us entristíreu per  arrepentiment. Perquè vos contristàreu  
2Co 7,10  que és segons Déu, produeix  arrepentiment durader per a salvació;  
2Tm 2,25  per si algun dia los dóna Déu  arrepentiment per a conèixer la veritat,  
He 6,1  no posant de nou lo fonament d’ arrepentiment de les obres mortes i de la  
He 6,6  sien altra vegada renovats per l’ arrepentiment, puix crucifiquen de nou en  
He 12,17  perquè no encontrà lloc d’ arrepentiment, encara que ell ho solicità  
Ap 2,Tit  nicolaïtes i convida a altres a l’ arrepentiment. Detesta al cristià tibi i  
He 7,21  a ell: «Jurà lo Senyor i no s’ arrepentirà: “Tu ets sacerdot  
Mt 12,41  i la condemnaran, perquè s’ arrepentiren per la predicació de Jonàs, i 
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Lc 11,32  i la condemnaran, perquè s’ arrepentiren a la predicació de Jonàs, i  
Ap 9,20  d’aquestes plagues, ab tot no s’ arrepentiren de les obres de ses mans, per 
Ap 9,21 veure, ni oir, ni caminar. 21 Ni s’ arrepentiren de sos homicidis, ni de sos  
Ap 16,9  sobre aquestes plagues, i no s’ arrepentiren per a glorificar-lo. 10 I  
Ap 16,11  sos dolors i ses ferides, i no s’ arrepentiren de ses obres. 12 I el sisè  
Mt 21,32  i vosaltres, veent això, no us  arrepentíreu després per a creure-lo. 33 
Lc 16,30  si algú dels morts anàs a ells, s’ arrepentirien. 31 I Abraham li digué: »–Si 
Lc 17,3  de tu, corretgeix-lo, i si s’ arrepentís, perdona’l. 4 I si pecàs  
Ap 2,21 21 I li he donat temps per a què s’ arrepentís; i de sa fornicació ella no s’ 
Mc 6,12  I eixint, predicaven a tots que s’ arrepentissen. 13 I llançaven molts  
Ac 26,20  de Judea, i als gentils, que s’ arrepentissen i es convertissen a Déu,  
Mt 11,20  sos miracles, perquè no s’havien  arrepentit: 21 –Ai de tu, Corozain! Ai de  
Mt 11,21  de cendra i cilici, s’haurien  arrepentit. 22 Per lo tant, jo us dic que  
Lc 10,13  de cilici i cendra, s’haurien  arrepentit. 14 En veritat, per a Tiro i  
2Co 2,Tit  Capítol II Mana que l’incestuós  arrepentit sia readmès en la comunió de la 
2Co 12,21  molts que han pecat ja i no s’han  arrepentit de la impuresa i fornicació i  
Flm Tit  son esclau fugitiu, ja cristià i  arrepentit. 1 Pau, presoner de Jesucrist,  
Ap 2,21  i de sa fornicació ella no s’ha  arrepentit. 22 Veus aquí la postraré en un 
Lc 15,Tit  vanitosos i aliento dels pecadors  arrepentits. 1 I s’acercaven a Jesús los  
Mc 1,15  i s’ha acercat lo Regne de Déu,  arrepentiu-vos i creeu l’evangeli. 16 I 
Lc 13,3  3 Vos dic que no. Emperò si no us  arrepentiu, vos perdreu tots de la mateixa 
Lc 13,5  5 Vos dic que no. Emperò si no us  arrepentiu, tots vosaltres pereixereu de  
Mt 3,2 en lo desert de la Judea 2 i dient:  –Arrepentiu’s, perquè s’ha acercat lo  
Mt 4,17  començà Jesús a predicar i a dir:  –Arrepentiu’s, perquè s’ha acercat lo  
Ac 2,38  què farem? 38 I Pere los digué:  –Arrepentiu’s i sia batejat cada u de  
Ac 3,19  que son Cristo patiria. 19  Arrepentiu’s, doncs, i convertiu’s, per  
Mt 12,30  mi, contra mi és; i aquell que no  arreplega ab mi, escampa. 31 »Per lo tant  
Mt 13,47  cel a un filat que, tirat al mar,  arreplega tota mena de peixos. 48 I quan  
Mt 23,37  tos fills així com la gallina  arreplega sos polls dessota de ses ales, i 
Lc 11,23  ab mi, contra mi està. I el qui no  arreplega ab mi, escampa. 24 »Quan l’  
Jn 4,36 aquell que sega rep la recompensa i  arreplega los fruits per a la vida eterna, 
2Co 8,15  recollí, res li sobrà, i al qui  arreplegà poc, no li faltà.» 16 I gràcies  
Mt 23,37 són enviats! Quantes vegades volguí  arreplegar tos fills així com la gallina  
Mt 3,12  en sa mà, i netejarà bé sa era, i  arreplegarà son blat en lo graner. Mes  
Lc 3,17 està en sa mà, i netejarà sa era, i  arreplegarà lo blat en son graner i  
Lc 12,1  sobre la terra. 1 I com s’hagués  arreplegat al rodador de Jesús molta gent, 
Lc 12,20  ¿per a qui serà tot quant has  arreplegat? 21 »Això és lo que passa al  
Mt 13,30  per a cremar-la. Emperò lo blat,  arreplegau-lo en mon graner. ” 31 Altra  
Mt 25,24  allà a on no haveu sembrat i que  arreplegau allà a on no haveu escampat. 25 
Mt 25,26  que sego allà a on no sembro i que  arreplego allà a on no he espargit. 27  
Lc 9,6  l’evangeli i curant per tot  arreu. 7 I arribà a oïdos d’Herodes, lo  
Ac 28,22  secta, nos és notori que pertot  arreu és contradita. 23 I ells, havent-  
Ac 27,17  de donar en un banc d’arena,  arriaren les veles, i així eren  
Mt 16,2  I ell, responent, los digué: –Quan  arriba lo vespre dieu: “Farà bon temps,  
Ac 16,1 posats a la presó i llibertats. 1 I  arriba a Derbe i a Listra. I veus aquí que 
1Pe 1,Tit fe i a la vida eterna, a la qual s’ arriba per moltes tribulacions. Exhorta  
Mt 17,14  parlat de Joan Baptista. 14 I quan  arribà al lloc a on era la multitud, se li 
Mt 24,39  39 i no ho comprengueren fins que  arribà lo diluvi i se’n portà a tothom,  
Mt 26,47  ell estava parlant, veus aquí que  arribà Judes, un dels Dotze, i junt ab ell 
Mc 3,31  deien: –Té l’esperit impur. 31 I  arribà sa mare i sos germans i, quedant- 
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Mc 5,27  27 quan oigué parlar de Jesús  arribà per detràs entre la confusió de la  
Mc 6,14  molts malalts i curaven. 14 I això  arribà a oïdos del rei Herodes (puix son  
Mc 6,21 de bona gana. 21 Fins que per últim  arribà un dia favorable, en què Herodes,  
Mc 7,30  ha eixit de ta filla. 30 I quan  arribà a casa sua, trobà sa filla ajaguda  
Mc 11,13  en ella alguna cosa. I quan hi  arribà no hi trobà més que fulles, perquè  
Mc 14,43  43 I estant ell encara parlant,  arribà Judes Iscariot, un dels Dotze, i  
Mc 14,45 i portau-lo ab cuidado. 45 I quan  arribà, s’acercà immediatament a ell i li 
Mc 14,66 66 I estant Pere a baix en lo pati,  arribà una de les criades del sumo  
Lc 1,44 44 Perquè, veus aquí, tan prest com  arribà a mos oïdos la veu de ta salutació, 
Lc 8,51  solament, i serà salva. 51 I quan  arribà a la casa, no deixà entrar ningú ab 
Lc 9,7  i curant per tot arreu. 7 I  arribà a oïdos d’Herodes, lo tetrarca,  
Lc 14,17  sopar i convidà a molts. 17 I quan  arribà l’hora del sopar, envià son criat  
Lc 19,16 del que cada u havia negociat. 16 I  arribà lo primer i digué: »–Senyor, vostra 
Lc 19,41  pedres alçaran la veu. 41 I quan  arribà cerca, al veure la ciutat, plorà  
Lc 22,7 concurrència del poble. 7 Entretant  arribà lo dia dels Àzims, en què era  
Jn 6,21  rebre-lo en la barca, i esta  arribà luego a la terra a on ells anaven.  
Ac 5,25  d’ells. 25 Emperò al mateix temps  arribà un i els digué: –Mirau, aquells  
Ac 8,40  a totes les ciutats, fins que  arribà a Cesarea. 9,Tit Capítol IX  
Ac 9,32 succeí que, visitant Pere a tothom,  arribà als sants que habitaven en Lidda.  
Ac 9,39  s’alçà i anà ab ells. I així que  arribà, lo portaren a l’aposento alt, i  
Ac 11,22  i es convertiren al Senyor. 22 I  arribà la fama d’aquestes coses a oïdos  
Ac 11,23  a Bernabé, 23 lo qual quan  arribà i vegé la gràcia de Déu, s’omplí  
Ac 18,19  en Cencres, puix tenia vot. 19 I  arribà a Èfeso, i els deixà allí. I  
Ac 21,10  nos detinguéssem allí alguns dies,  arribà de la Judea un profeta anomenat  
Ac 21,35 portassen a la fortalesa. 35 I quan  arribà a les grades fou precís que els  
Ac 27,27  toquem a una altra isla. 27 I quan  arribà la nit del dia catorze, com  
1Co 5,1  i tal fornicació qual ni  arribà a anomenar-se entre els gentils,  
2Co 10,13  ab què Déu nos ha midat, mida que  arribà fins a vosaltres. 14 Perquè no ens  
Jn 11,17 nosaltres, a fi de morir ab ell. 17  Arribà, doncs, Jesús i trobà que havia ja  
Jn 13,6  la tovallola que tenia cenyida. 6  Arribà, doncs, a Simó Pere, i Pere li diu: 
Mt 26,45 descansau, veus aquí que l’hora és  arribada, i el Fill de l’home serà  
Mc 14,17  dit, i aparellaren la pasqua. 17 I  arribada l’hora hi anà ab los Dotze. 18 I 
Mc 14,41  ja i reposau. Basta: l’hora és  arribada. Veus aquí que el Fill de l’home 
Lc 20,10  per llarg temps de son país. 10 I  arribada l’estació, envià un dels seus  
Lc 22,14  la pasqua. 14 I quan l’hora fou  arribada, se sentà a taula, i els dotze  
Jn 2,4  jo que fer ab vós? Encara no és  arribada ma hora. 5 Sa mare digué als que  
Jn 6,16  altra vegada a la muntanya. 16 I  arribada la tarda, sos deixebles baixaren  
Jn 8,20  perquè sa hora encara no era  arribada. 21 I Jesús los tornà a dir: –Jo  
Jn 17,1  al cel digué: –Pare, l’hora és  arribada, glorificau a vostre Fill, a fi  
Ap 12,10  clamor en lo cel que deia: –Ara és  arribada la salvació, i la virtut, i el  
Jn 12,23  23 I Jesús los respongué dient:  –Arribada és l’hora en què lo Fill de l’ 
Mt 2,9  anava davant d’ells, fins que,  arribant, s’aturà sobre a on estava l’  
Mt 8,33 aigües. 33 I los pastors fugiren, i  arribant a la ciutat, ho referiren tot,  
Mt 13,10 »Qui té orelles per oir, oiga. 10 I  arribant los deixebles, li digueren: –Per  
Mt 25,20 criats, i els cridà a comptes. 20 I  arribant aquell que havia rebut los cinc  
Mt 28,18  emperò alguns dubtaren. 18 I  arribant Jesús los parlà dient: –Se m’ha  
Lc 2,38  i nit ab dejunis i oracions. 38 I  arribant ella en aquella mateixa hora,  
Lc 10,32 de llarg. 32 I igualment un levita,  arribant cerca d’aquell lloc, i veent-  
Lc 15,6  a les espatlles ple de goig. 6 I  arribant a casa, crida a sos amics i veïns 
Ac 5,21  en lo temple i ensenyaven. Emperò  arribant lo príncep dels sacerdots i els  
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Ac 21,33  de maltractar a Pau. 33 Llavors,  arribant lo tribú, lo prengué i el manà  
Ac 28,12  per divisa Càstor i Pòlux. 12 I  arribant a Siracusa, nos detinguérem allí  
Mt 27,1 son sepulcre, sellat i custodiat. 1  Arribant lo dematí, tots los prínceps del  
Mt 14,29  barca, caminava sobre l’aigua per  arribar a Jesús. 30 Emperò veent que el  
Lc 7,12  gran multitud de gent. 12 I, a l’ arribar prop de les portes de la ciutat,  
Lc 11,6  ’m tres pans, 6 perquè acaba d’ arribar de jornada un amic meu i no tinc  
Lc 21,31 31 Així també vosaltres, quan vejau  arribar aquestes coses, sabeu que està  
Ac 27,12  s’isqués d’allí per si se podia  arribar a Fenice a hivernar en ella, per  
Fl 3,11  11 per si d’alguna manera puc  arribar a la resurrecció que és dels  
Ac 20,6  férem a la vela des de Filipos i  arribàrem en cinc dies a Tròada, a on ells 
Ac 21,3  navegàrem ab rumbo a Síria, i  arribàrem a Tiro, a on la barca havia de  
Ac 21,8  I al dia següent, partint d’allí,  arribàrem a Cesarea. I entrant en casa de  
Ac 21,17  ens hospedàs en sa casa. 17 I quan  arribàrem a Jerusalem, los germans nos  
Ac 27,3  de Tessalònica. 3 I al dia següent  arribàrem a Sidon; i Júlio, tractant a Pau 
Ac 27,5  la mar de Cilícia i de Pamfília,  arribàrem a Mira de Lícia. 6 I allí,  
Ac 27,8  molt treball lo llarg de la costa,  arribàrem a un lloc que s’anomena Bons  
Ac 28,13  un altre dia vent de migjorn,  arribàrem al següent a Puzol, 14 a on,  
Ac 28,16  a Déu i cobrà ànimo. 16 I quan  arribàrem a Roma, lo centurió entregà los  
2Co 1,8  tan superior a nostres forces, que  arribàrem a desesperar de la vida. 9 Mes  
Mt 4,11  lo deixà. I veus aquí los àngels  arribaren i el servien. 12 I quan Jesús oí 
Mt 20,10  cada u rebé son diner. 10 I quan  arribaren los primers, cregueren que els  
Mt 21,1 a l’acercar-se a Jerusalem, quan  arribaren a Betfage, prop de la muntanya  
Mt 26,50  a què has vingut? Al mateix temps  arribaren i posaren les mans sobre Jesús i 
Mt 26,60 I no el trobaren. Emperò a l’últim  arribaren dos testimonis falsos. 61 I  
Mc 5,35  35 Estava encara parlant quan  arribaren de casa del príncep de la  
Mc 6,33  allí a peu de totes les ciutats i  arribaren abans que ells. 34 I al  
Mc 9,32  i temien lo preguntar-li. 32 I  arribaren a Cafarnaüm. I quan estava en la 
Mc 12,14  en alguna paraula. 14 Quan ells  arribaren, li diuen: –Mestre, sabem que  
Lc 7,4  son criat. 4 I ells, tan prest com  arribaren a Jesús, li pregaven ab gran  
Jn 4,27 que parlo ab tu. 27 Al mateix temps  arribaren sos deixebles, i s’admiraven de 
Jn 6,23  se n’havien anat sols. 23 Mes  arribaren altres barques de Tiberíades  
Ac 8,15  i a Joan, 15 los quals, així que  arribaren, feren oració per ells a fi de  
Ac 8,36 Jesús. 36 I mentres anaven de camí,  arribaren a un lloc a on hi havia aigua, i 
Ac 10,17  preguntant per la casa de Simó,  arribaren a la porta 18 i, havent trucat,  
Ac 11,11  al cel. 11 I veus aquí que luego  arribaren tres barons a la casa a on jo  
Ac 11,19  ocorregut per causa d’Esteve,  arribaren fins a Fenícia, i Xipre, i  
Ac 12,10  la primera i la segona guàrdia,  arribaren a la porta de ferro que va a la  
Ac 13,5 d’allí navegaren a Xipre. 5 I quan  arribaren a Salamina, predicaven la  
Ac 15,4  a tots los germans. 4 I quan  arribaren a Jerusalem foren rebuts per la  
Ac 17,1  passat per Amfípolis i Apolònia,  arribaren a Tessalònica, a on hi havia una 
Ac 17,10 nit a Pau i a Silas a Berea, i quan  arribaren entraren en la sinagoga dels  
Ac 23,33 los demés a la fortalesa. 33 I quan  arribaren a Cesarea, entregaren la carta  
Mt 28,14  estàvem dormint.” 14 I si això  arribàs a oïdos del president, nosaltres  
2Co 10,14  no ens extenem ab excés, com si no  arribàssem a vosaltres; perquè fins a  
Ac 26,29  vós, sinó tots los que m’ouen,  arribassen a ser tals qual jo só, excepte  
Mt 8,14  quedà sa lo sirvent. 14 I havent  arribat Jesús a la casa de Pere, vegé a sa 
Mt 9,28  Fill de David! 28 I havent  arribat a la casa, vingueren los cegos a  
Mt 12,28 l’Esperit de Déu, certament que ha  arribat a vosaltres lo Regne de Déu. 29 »O 
Mt 14,23 pujà a una muntanya a fer oració. I  arribat lo vespre estava ell tot sol allí. 
Mt 17,23  en gran manera. 23 I havent  arribat a Cafarnaüm, s’acercaren a Pere  
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Mt 20,8  tot allò que sia just. 8 »I havent  arribat lo vespre, digué l’amo de la  
Mt 25,24 lo goig de ton senyor. 24 »I havent  arribat també aquell que havia rebut un  
Mt 26,46 46 Alçau’s, anem!; mirau que ja ha  arribat aquell que m’entregarà. 47 I  
Mt 27,57 dels fills del Zebedeu. 57 I havent  arribat lo vespre, vingué un home ric d’  
Mc 4,29  aplica la falç, perquè la sega ha  arribat. 30 I deia: –A què assemblarem lo  
Mc 6,2  i el seguien sos deixebles. 2 I  arribat lo dissabte, començà a ensenyar en 
Mc 11,19  de sa doctrina. 19 I quan hagué  arribat la tarda, se n’anà fora de la  
Lc 7,20 esperar-ne un altre?» 20 I havent  arribat a ell aquestos homes, li digueren: 
Lc 11,20  certament que el Regne de Déu ha  arribat a vosaltres. 21 »Quan l’home  
Lc 15,30  ab mos amics. 30 I quan ha  arribat aqueix fill teu que ha gastat tota 
Lc 19,5  puix havia de passar per allí. 5 I  arribat que fou Jesús a aquell lloc,  
Lc 22,40  sos deixebles. 40 I quan hagué  arribat allí, los digué: –Orau a fi de que 
Lc 23,33 fer-los morir. 33 I quan hagueren  arribat al lloc anomenat Calvari,  
Jn 7,6  Jesús los digué: –Mon temps no ha  arribat encara; mes vostre temps sempre  
Jn 7,30  ell, perquè la seva hora no havia  arribat encara. 31 I molts del poble  
Jn 11,32  per a plorar allí. 32 I havent  arribat Maria al siti a on estava Jesús, i 
Jn 13,1  la Pasqua, sabent Jesús que havia  arribat l’hora de son trànsit d’est món  
Jn 16,21 està posseïda de tristor, perquè ha  arribat sa hora; emperò tan prest com ha  
Jn 16,32  Veus aquí que ve l’hora, i ja ha  arribat, en què sereu dispersats cada qual 
Jn 20,8  també l’altre deixeble que havia  arribat primer al sepulcre, i vegé i  
Ac 7,23  en paraules i en obres. 23 I  arribat a l’edat de quaranta anys, se li  
Ac 14,26 obra que havien acabat. 26 I havent  arribat i congregat la iglésia, contaren  
Ac 16,7  en l’Àsia. 7 I després d’haver  arribat a Mísia, volien passar a Bitínia,  
Ac 18,27  que el rebessen. Lo qual, havent  arribat allí, fou de gran profit als que  
Ac 21,3  férem a la vela. 3 I quan haguérem  arribat a Xipre, deixant-lo a mà  
Rm 9,31  seguia la llei de justícia, no ha  arribat a la llei de justícia. 32 Per què? 
1Co 4,13  13 som blasfemats, i suplicam. Hem  arribat a ser com les escombraries d’  
1Co 10,11  de nosaltres, sobre qui han  arribat les darreries del sigle. 12 Per lo 
2Co 7,5  5 Perquè quan nosaltres haguérem  arribat a Macedònia, nostra carn no tingué 
2Co 10,14  perquè fins a vosaltres havem  arribat en l’evangeli de Cristo, 15 no  
Fl 3,16  16 Mes en quant a lo que havem ja  arribat, tingam uns mateixos sentiments i  
Col 1,6  de l’evangeli; 6 la qual ha  arribat a vosaltres, com també a tot lo  
1Te 2,16 sos pecats. Perquè la ira de Déu ha  arribat sobre ells fins a l’extrem. 17  
1Pe 4,17  a Déu en esta part. 17 Puix ha  arribat lo temps en què lo judici comència 
Ap 6,17  17 Perquè lo gran dia de sa ira és  arribat, i ¿qui serà capaç de sostenir-  
Ap 11,18  s’han irritat i vostra ira ha  arribat, i el temps de ser judicats los  
Ap 14,15  –Tira ta falç, i sega, perquè ha  arribat l’hora de segar, puix està ja  
Ap 18,5  plagues. 5 Perquè sos pecats han  arribat fins al cel, i el Senyor s’ha  
Ap 19,7  i donem-li glòria, perquè han  arribat les bodes de l’Anyell i sa esposa 
Jn 4,45  no és honrat en sa pàtria. 45  Arribat, doncs, a la Galilea, los galileus 
Ef 4,13 del cos de Cristo. 13 Fins que tots  arribem en la unitat de la fe i del  
Mc 5,38 Jaume, i Joan, germà de Jaume. 38 I  arriben a casa del príncep de la sinagoga, 
Ac 16,Tit  junta en Tròada. Van a Macedònia i  arriben a Filipos. Conversió de Lídia. Pau 
2Tm 3,7  7 que sempre estan aprenent i mai  arriben a la ciència de la veritat. 8 I  
Lc 23,42  –Senyor, recordau-vos de mi quan  arribeu al vostre Regne. 43 I Jesús li  
Lc 13,35 I vos dic que no em veureu fins que  arríbia lo dia en què digau: “Beneït lo  
Ac 23,15 esperant per a matar-lo abans que  arríbia. 16 I quan oigué aquesta  
Ac 8,29  digué a Felip: –Acosta’t, i  arrima’t a est carro. 30 I Felip,  
Mt 27,60  que havia fet obrir en una roca. I  arrimà una gran llosa a l’entrada del  
Mc 4,1  a ensenyar a la vora del mar. I s’ arrimà a son rodador tanta gent, que  
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Mc 15,46  que estava obert en la roca, i  arrimà una llosa a la boca del sepulcre.  
Lc 15,15  misèria. 15 Llavors se n’anà i s’ arrimà a un dels ciutadans d’aquella  
1Pe 2,4  gustat quant dolç és lo Senyor; 4  arrimant-vos al qual com a pedra viva,  
Ac 18,10  perquè jo só ab tu, i ningú se t’ arrimarà per a danyar-te, puix tinc  
Mc 15,19  cap ab una canya, i li escopien, i  arrodillant-se, l’adoraven. 20 I  
Ef 5,27  gloriosa, que no tinga màcula, ni  arruga, ni cosa semblant, sinó que sia  
Lc 11,17  dividida contra si mateixa serà  arruïnada. 18 Puix si Satanàs està també  
Jn 11,48  en ell, i vindran los romans i  arruïnaran nostre lloc i la nació. 49  
Ac 17,29  or, o plata, o pedra treballada ab  art o indústria de l’home. 30 I Déu,  
Ac 18,3 ab ells. 3 I com era del seu mateix  art, estava ab ells, i treballava, perquè  
Tt 3,12  consciència. 12 Quan jo t’enviï  Artemas o a Tiquic, dóna’t pressa a venir 
Ap 10,3 després que hagué cridat, set trons  articularen ses veus. 4 I quan los set  
Ap 10,4  4 I quan los set trons hagueren  articulat ses veus, anava jo a escriure, i 
2Pe 3,3  los últims temps vindran impostors  artificiosos que caminaran segons ses  
Ap 18,22  ni mai més se trobarà en tu ningun  artista; ni tampoc s’oirà lo soroll de  
Ac 19,24  donava no poc que guanyar als  artistes, 25 als quals ell convocà, junt  
Ac 19,38  deessa. 38 Emperò si Demetri i els  artistes que l’acompanyen tenen queixes  
Ac 19,19  d’aquells que havien seguit les  arts vanes, portaren los llibres i els  
2Pe 2,Tit  2,Tit Capítol II Descriu les males  arts dels falsos doctors i parla de sos  
Mt 1,7  a Abies. I Abies engendrà a  Asà. 8 I Asà engendrà a Josafat. I Josafat 
Mt 1,8  Abies. I Abies engendrà a Asà. 8 I  Asà engendrà a Josafat. I Josafat engendrà 
Mc 16,Tit  i a predicar l’evangeli. Sa  ascensió al cel. 1 I passat lo dissabte,  
Ac 1,Tit  I Promesa de l’Esperit Sant.  Ascensió del Senyor. Elecció de Maties per 
Lc 13,15  desferma en dissabte son bou o son  ase de la menjadora, i no el mena a  
Lc 14,5  vosaltres que veent son bou o son  ase caigut en un pou no el tragui  
Lc 2,36  filla de Fanuel, de la tribu d’ Aser. Era ja d’edat molt avançada i havia 
Ap 7,6  mil senyalats. 6 De la tribu d’ Aser, dotze mil senyalats. De la tribu de  
Ac 2,9  en Judea i Capadòcia, en Ponto i  Àsia, 10 en Frígia i Pamfília, Egipte i  
Ac 6,9  i dels que eren de Cilícia i de l’ Àsia, s’alçaren a disputar ab Esteve. 10  
Ac 16,6 predicassen la paraula de Déu en l’ Àsia. 7 I després d’haver arribat a  
Ac 19,10  que tots los que habitaven en l’ Àsia oïen la paraula del Senyor Jesús,  
Ac 19,22 ell se mantingué per algun temps en  Àsia. 23 I en aquell temps s’alçà una  
Ac 19,26  solament en Èfeso sinó en tota l’ Àsia, retrau ab ses persuasions aquest Pau 
Ac 19,27  majestat d’aquella a qui tota l’ Àsia i el món adoren. 28 Oït això, s’  
Ac 19,31  també alguns dels principals de l’ Àsia que eren amics seus, li enviaren a  
Ac 20,4  Gai de Derbe, i Timoteu; i dels d’ Àsia, Tiquic i Tròfim. 5 I havent-se  
Ac 20,16  d’Èfeso per no detenir-se en l’ Àsia, puix s’apressurava tot quant podia  
Ac 20,18  des del primer dia que entrí en l’ Àsia de quina manera m’he conduït tot lo  
Ac 21,27  los set dies, los jueus de l’ Àsia que estaven allí, quan lo vegeren en  
Ac 24,18  en això és quan certs jueus de l’ Àsia me trobaren purificat en lo temple,  
Ac 27,2 intentant costejar les terres de l’ Àsia i portant en nostra companyia a  
1Co 16,19  19 Vos saluden les iglésies de l’ Àsia. Vos saluden molt en lo Senyor,  
2Co 1,8  tribulacions que tinguérem en l’ Àsia; perquè nos oprimiren d’una manera  
2Tm 1,Tit  sa fe. Se condol d’alguns de l’ Àsia que l’abandonaren en Roma i fa  
2Tm 1,15  saps que tots los que estan en l’ Àsia m’han abandonat, dels quals són  
1Pe 1,1  per lo Ponto, Galàcia, Capadòcia,  Àsia i Bitínia, 2 elegits segons la  
Ap 1,Tit  tingut, a les set iglésies de l’ Àsia, representades en set candeleros. 1  
Ap 1,4  a les set iglésies que hi ha en l’ Àsia. Gràcia a vosaltres i pau d’aquell  
Ap 1,11  a les set iglésies que hi ha en l’ Àsia: a Efesi, i a Esmirna, i a Pèrgamo, i 
Rm 16,14  i a sa mare i meva. 14 Saludau a  Asincrit, a Flegont, a Hermas, a Patrobas, 
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Mt 16,4  4 »Hipòcrites! ¿Sabeu distingir l’ aspecte del cel i no podeu discernir los  
Ap 4,3  3 I el que estava assentat, en l’ aspecte era semblant a una pedra jaspe i  
Col 3,19 vostres mullers i no les tracteu ab  asperesa. 20 Fills, obeïu a vostres pares  
He 9,19 i llana carmesina, i un hisop, i n’ aspergí lo llibre i tot lo poble, 20  
He 9,21  vos ha ordenat.» 21 I així mateix  aspergí ab sang lo tabernacle i tots los  
1Pe 1,2  de l’Esperit, per a obeir i ser  aspergits ab la sang de Jesucrist: gràcia  
He 12,24  medianer del Nou Testament, i a l’ aspersió d’aquella sang que parla millor  
Rm 3,13  han forjat enganys: metzines d’ àspids tenen sota sos llavis; 14 la boca  
1Co 12,31  llengües? ¿Interpreten tots? 31  Aspirau, emperò, vosaltres als dons  
Ap 18,2  impur, i en gàbia de tot aucell  asquerós i abominable. 3 Perquè totes les  
Col 4,6  6 Sia sempre vostra conversació  assaborada ab gràcia i sal, per a què  
Jm 2,16  «Anau en pau, escalfau’s i  assaciau’s», i no els donàs lo que  
Jn 10,13  13 Lo mercenari fuig, perquè és  assalariat, i no té interès algun en les  
Ac 20,29  sé que després de ma partida vos  assaltaran llops devoradors que no  
Ac 17,5 una turba, alborotaren la ciutat, i  assaltaren la casa de Jason, volent-los  
Ac 25,3  -li emboscades en lo camí per a  assassinar-lo. 4 Emperò Festo respongué  
Ap 16,12  aquell gran riu Eufrates, i s’ assecaren ses aigües, per a què s’  
Mc 11,21 aquí la figuera que maleíreu, s’ha  assecat. 22 I responent Jesús los digué:  
Mt 27,66  66 I ells se n’anaren, i per  assegurar lo sepulcre sellaren la pedra i  
Jn 4,39  les paraules d’aquella dona, que  assegurava que li havia dit tot lo que  
Ac 12,15  –Tu estàs fora de si! Mes ella  assegurava que era així. I ells li deien:  
Rm 3,8 I no abans (segons som calumniats i  asseguren alguns que nosaltres diem) fem  
Lc 22,37  túnica i ne cómpria. 37 Perquè us  asseguro que és necessari se cúmplia en mi 
Mc 4,30  sega ha arribat. 30 I deia: –A què  assemblarem lo Regne de Déu? O ab quina  
He 12,23  mils d’àngels, 23 i a la general  assemblea de la Iglésia dels primogènits  
Lc 7,31  Senyor: –Doncs, a qui diré que s’ assemblen los homes d’aquesta generació,  
Lc 14,10  Ans bé, quan sies convidat, vés i  assenta’t en l’últim puesto, a fi de que 
Lc 16,6 »I ell li digué: »–Pren ton albarà,  assenta’t immediatament, i escriu-ne  
Mt 22,44  44 “Digué el Senyor a mon Senyor:  Assenta’t a ma dreta, fins que pòsia tos  
Mc 12,36  »“Digué el Senyor a mon Senyor:  Assenta’t a ma dreta, fins que pòsia tos  
Lc 20,42  »“Digué lo Senyor a mon Senyor:  Assenta’t a ma dreta, 43 fins i a tant  
Ac 2,34  »“Digué el Senyor a mon Senyor:  Assenta’t a ma dreta, 35 mentres poso tos 
Mt 13,1  dia, eixint Jesús de la casa, s’ assentà a la vora del mar. 2 I se li  
Mt 13,2  que, entrant en una barca, s’ assentà, i tota la gent estava dreta en la 
Mt 15,29  i pujant a una muntanya, s’ assentà allí. 30 I se li acercà gran  
Mt 28,2  -se, remogué la pedra, i s’ assentà sobre d’ella. 3 I son rostro era  
Mc 4,1 que entrant-se’n en una barca s’ assentà dins, en lo mar, i tota la gent  
Mc 11,7  sobre d’ell sos vestits; i s’ assentà en ell. 8 I molts estengueren sos  
Jn 6,3  3 I Jesús pujà a una muntanya i s’ assentà allí ab sos deixebles. 4 I estava  
Jn 12,14  14 I trobà Jesús un pollí, i s’ assentà sobre ell, conforme està escrit:  
Jn 19,13  a Jesús fora del pretori, i s’ assentà en lo tribunal en un lloc anomenat 
Ac 9,40  obrí los ulls, i veent a Pere, s’ assentà. 41 I ell li donà la mà i l’alçà, 
Ac 20,9  9 I un jove anomenat Eutic s’ assentà en una finestra i caigué en una  
He 10,12 un sol sacrifici per los pecats, s’ assentà per a sempre a la dreta de Déu, 13 
Mt 27,61  Magdalena i l’altra Maria estaven  assentades allí al davant del sepulcre. 62 
Jn 8,2  i tot lo poble vingué a ell i,  assentant-se, los ensenyava. 3 Llavors  
Ac 16,13 a on s’acostumava fer l’oració i,  assentant-nos allí, parlàrem a les dones 
Mt 21,7  d’ells sos vestits i lo feren  assentar damunt. 8 I una gran multitud de  
Lc 12,37  es cenyirà son vestit i els farà  assentar a taula, i passant, los anirà  
Jn 6,10  tanta gent? 10 I Jesús digué: –Feu  assentar la gent. I estava aquell lloc  
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Mt 19,28  regeneració lo Fill de l’home s’ assentarà en lo trono de sa glòria, vos  
Mt 25,31 los sants àngels ab ell, llavors s’ assentarà sobre el trono de sa majestat.  
2Te 2,4  o que s’adora, de manera que s’ assentarà en lo temple de Déu, mostrant- 
Mt 8,11 molts d’orient i d’occident, i s’ assentaran ab Abraham, i Isaac, i Jacob en 
Mt 9,10  molts publicans i pecadors i s’ assentaren a taula a menjar ab ell i ab  
Mc 6,40  en pletes sobre l’herba. 40 I s’ assentaren en pletes de cent en cent i de  
Ap 20,4  de temps. 4 I vegí cadires, i s’ assentaren sobre elles, i els fou donat lo 
Mc 8,6  –Set. 6 I manà a la gent que s’ assentàs en terra. I prenent los set pans, 
Ac 8,31  I suplicà a Felip que pujàs i s’ assentàs ab ell. 32 I el passatge de l’  
Mt 14,19  19 I havent manat a la gent que s’ assentassen sobre l’herba, prengué los  
Mt 15,35 peixets. 35 I manà a la gent que s’ assentassen sobre de l’herba. 36 I  
Mt 21,5  ve, ple de mansuetud, envers tu,  assentat sobre una somera i son pollí,  
Mt 23,22  lo trono de Déu i per lo qui està  assentat sobre d’ell. 23 »Ai de  
Mt 24,3  sens ser derrocada. 3 I estant ell  assentat en la muntanya de l’Oliverar, se 
Mt 26,55  i bastons. Tots los dies estava  assentat ab vosaltres en lo temple  
Mt 26,64  en avant veureu al Fill de l’home  assentat a la dreta del poder de Déu, i  
Mc 10,46  lo cego, fill de Timeu, estava  assentat a la vora del camí demanant  
Mc 12,41  ab major rigor. 41 I estant Jesús  assentat en davant de l’arca dels  
Lc 18,35  -se a Jericó, estava un cego  assentat a la vora del camí demanant  
Jn 9,8  deien: –¿No és aquest, aquell que  assentat demanava caritat? –Aqueix és  
Jn 12,15  de Sion: mira a ton rei que ve  assentat sobre un pollí d’una somera.» 16 
Ap 4,2  lo cel, i sobre el trono estava un  assentat. 3 I el que estava assentat, en  
Ap 4,3  un assentat. 3 I el que estava  assentat, en l’aspecte era semblant a una 
Ap 5,7  de la mà dreta del que estava  assentat en lo trono. 8 I quan hagué obert 
Ap 14,14  núvol blanc, i sobre el núvol un,  assentat, semblant al Fill de l’home, que 
Ap 20,11  gran trono blanc i a un que estava  assentat sobre ell, a la vista del qual  
Ap 21,5  passaren. 5 I digué lo que estava  assentat en lo trono: –Veus aquí jo faç  
Mt 11,16  És semblant a uns nois que estan  assentats en la plaça i, cridant a sos  
Mt 13,48  trauen a la vora los pescadors i,  assentats allí, trien los bons i los posen 
Ap 4,4  sitis, vint-i-quatre ancians  assentats, vestits ab robes blanques, i en 
Mt 26,36 Getsemaní, i digué a sos deixebles:  –Assentau’s aquí, mentres que jo vaig  
Mc 10,37 I digueren: –Concediu-nos que ens  assentem en vostra glòria, l’un a la  
Mt 20,21  que aquestos dos fills meus s’ asséntien en vostre Regne, un a la dreta i 
Lc 14,8  –Quan sies convidat a bodes, no t’ assénties en lo primer siti, no sia que hi 
2Co 11,8  altres iglésies, prenent d’elles  assistències per a servir-vos a  
Lc 23,48  era just. 48 I tot lo gentiu que  assistí a est espectacle i veia lo que  
2Tm 4,17 sia imputat. 17 Emperò lo Senyor m’ assistí i em confortà per a què jo complís 
Lc 8,3  i Susanna, i moltes altres que l’ assistien ab sos béns. 4 I com hagués  
Ac 19,22  a Macedònia a dos dels que l’ assistien, Timoteu i Erasto, ell se  
Jm 1,Tit de la pobresa. Reprimir la llengua.  Assistir als afligits. Fugir de l’esperit 
Jn 4,45 dia de la festa, perquè ells havien  assistit també a la festa. 46 I Jesús  
Fl 2,25  i vostre messatger, que m’ha  assistit en mes necessitats. 26 Perquè ell 
Mt 23,30  de nostres pares, no ens hauríem  associat ab ells per a derramar la sang  
Ac 8,3  condol sobre ell. 3 Emperò Saulo  assolava la Iglésia: entrant per les cases 
Lc 24,15  conferenciant l’un ab l’altre, i  assolint-los Jesús, caminava en  
Ac 20,13 nosaltres nos embarcàrem i anàrem a  Asson per a rebre allí a Pau, puix així  
Ac 20,14  havent-se juntat ab nosaltres en  Asson, lo prenguérem i anàrem a Mitilene.  
Ac 27,13  son intent, llevant àncores en  Asson, costejaven Creta. 14 Emperò al cap  
He 12,6  lo Senyor castiga al que ama, i  assota al que rep per fill. 7 Perseverau  
Jn 19,1  Llavors Pilat prengué a Jesús i l’ assotà. 2 I els soldats formaren una  
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Ac 22,24 a la fortalesa i donar-li turment  assotant-lo, per a saber per quina causa 
Mt 27,26  Barrabàs, i després d’haver fet  assotar a Jesús, los l’entregà per a què  
Mc 15,15  Barrabàs, i després d’haver fet  assotar a Jesús, l’entregà per a què fos  
Ac 5,40  després d’haver-los fet  assotar, los manaren que no parlassen més  
Ac 16,22  túniques d’aquells, los manaren  assotar ab vergues. 23 I després d’haver  
Ac 22,Tit  contra ell. Vol lo tribú fer-lo  assotar i ell se declara ciutadà romà. 1  
Ac 22,25  allí: –Vos és lícit a vosaltres  assotar a un home romà i sens ésser  
Mt 10,17 vos entregaran a sos consells i vos  assotaran en les sinagogues. 18 I per amor 
Mc 10,34  mofaran d’ell, li escopiran, i l’ assotaran, i el faran morir; i al tercer  
Mt 23,34  i crucificareu, i d’ells n’ assotareu en vostres sinagogues, i los  
Mt 27,Tit  XXVII Judes se penja. Jesús és  assotat, escarnit, crucificat i blasfemat. 
Mc 15,Tit  XV Jesús és presentat a Pilat,  assotat, coronat d’espines i crucificat  
Lc 12,47  obrà segons sa voluntat, serà molt  assotat. 48 Emperò lo qui no la sabé i féu 
Lc 12,48  coses dignes de càstig, serà poc  assotat. Perquè a tot aquell a qui li fou  
Lc 18,32  als gentils, i serà escarnit, i  assotat, i escopit. 33 I després que l’  
Lc 18,33 escopit. 33 I després que l’hauran  assotat, lo faran morir, i al tercer dia  
Ac 5,Tit en llibertat després d’haver-los  assotat. 1 I un home anomenat Ananies, ab  
Ac 16,37 Emperò Pau los digué: –Ells nos han  assotat públicament sens forma de judici;  
2Co 11,25  menos u; 25 tres vegades he estat  assotat ab vergues; una vegada, apedregat; 
Mc 13,9 entregaran en los consells, i sereu  assotats en les sinagogues, i vos  
Ac 16,Tit Conversió de Lídia. Pau i Silas són  assotats, posats a la presó i llibertats.  
Ac 22,19  saben que jo ficava en la presó i  assotava en les sinagogues als que creien  
Mt 20,19  per a què se’n traguen mofa, i l’ assòtien, i el crucifíquien. Emperò al  
Ac 8,40  son camí. 40 I Felip se trobà en  Assoto. I passant, predicava l’evangeli a 
Jn 2,15  en ses taules, 15 féu com uns  assots de cordills i els tragué a tots del 
Ac 16,23  després d’haver-los donat molts  assots, los ficaren a la presó, manant a  
2Co 6,5  en necessitats, en angústies, 5 en  assots, en presons, en sedicions, en  
2Co 11,23  en presons moltes vegades, en  assots fora de mida, en perills de mort  
2Co 11,24  he rebut dels jueus quaranta  assots menos u; 25 tres vegades he estat  
He 11,36  36 Altres sofriren escarnis i  assots, i cadenes, i presons; 37 foren  
Mc 16,6  espavoriren. 6 Ell los diu: –No us  assusteu. Vosaltres buscau a Jesús de  
Ac 7,19  a Josep. 19 Aquell, usant d’ astúcia contra nostra nació, afligí a  
Ac 13,10  home ple de tot engany i de tota  astúcia, fill del diable, enemic de tota  
1Co 3,19  «Jo prendré als savis en sa pròpia  astúcia.» 20 I en altra part: «Lo Senyor  
2Co 4,2  vergonyoses, no caminant en l’ astúcia, ni adulterant la paraula de Déu,  
2Co 11,3  com la serpent seduí a Eva ab sa  astúcia, no sien viciats vostres  
Ef 4,14  dels homes que enganyen ab  astúcia per introduir l’error. 15 Ans bé, 
2Co 12,16 no us he gravat; no obstant, essent  astut, vos he sorprès dolosament. 17 ¿Per  
Ac 14,24  del Senyor en Perges, baixaren a  Atàlia. 25 I des d’allí navegaren a  
Ap 21,2  de Déu baixava del cel, i estava  ataviada com una esposa adornada per a son 
Lc 24,5  resplendents. 5 I estant elles  atemorisades, i tenint lo rostro inclinat  
Mc 14,33  i a Jaume, i a Joan, i començà a  atemorisar-se i a congoixar-se. 34 I  
Mt 27,54  i les coses que passaven, s’ atemorisaren molt i deien: –Verdaderament, 
Lc 8,35  son cabal judici a sos peus, i s’ atemorisaren. 36 I els que ho havien vist  
Ac 24,Tit pres. Fèlix fa comparèixer a Pau i,  atemorisat de lo que est li diu, lo  
Ap 11,13  homes set mil, i els demés foren  atemorisats, i donaren glòria a Déu del  
Lc 21,9  de guerres i de sedicions, no us  atemoriseu: perquè és necessari que això  
Lc 22,56  criada sentat al foc, lo mirà ab  atenció i digué: –Aquest també era ab ell. 
Ac 3,5  –Mira’ns. 5 I ell los mirava ab  atenció, esperant rebre d’ells alguna  
Ac 8,6  a Cristo. 6 I la gent escoltava ab  atenció lo que Felip deia, oient-lo ab  
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Ac 8,11  és lo gran poder de Déu.» 11 I l’ atendien perquè feia molt temps que els  
2Pe 1,19  dels profetes, a la qual feu bé d’ atendre, com a una antorxa que resplendeix 
Ac 6,4  aquesta obra. 4 I nosaltres  atendrem contínuament a l’oració i a l’  
Fl 2,4  qual per superior als altres, 4 no  atenent sols a les coses que són seves  
Jm 2,3  un pobre ab un mal vestit, 3 i  atenent al que ve vestit magníficament li  
Ac 17,Tit  Predica en Berea, i és conduït a  Atenes, i parla en l’Areopago. 1 I quan  
Ac 17,15  a Pau lo conduïren fins a  Atenes, i després d’haver rebut son  
Ac 17,16  I mentres que Pau los aguardava en  Atenes, son esperit s’inflamava en son  
Ac 18,1  1 Després d’això, isqué Pau d’ Atenes i se n’anà a Corinto. 2 I trobant  
1Te 3,1  aparegué bé quedar-nos sols en  Atenes. 2 I havem enviat a Timoteu, nostre 
Lc 17,3  a un d’aquestos petits. 3  »Ateneu: Si ton germà pecàs contra de tu,  
Ac 16,14  lo Senyor obrí lo cor per a què  atengués a les coses que deia Pau. 15 I  
Ac 17,21  aquestes coses. 21 Perquè tots los  atenienses i els forasters que residien  
Ac 17,22 enmig de l’Areopago digué: –Barons  atenienses, ara advertesc que en totes les 
He 12,3  trono de Déu. 3 Considerau, doncs,  atentament a aquell que sofrí tal  
He 12,15  qual ningú veurà a Déu. 15 Mirant  atentament a que ningú caiga de la gràcia  
2Co 10,9  a què no penseu que jo us vull com  aterrar ab cartes. 10 Perquè les cartes,  
Mt 28,4  4 I els guardes, espavorits, s’ aterraren i quedaren com si fossen morts.  
Mc 9,5  sabia lo que es deia, puix estaven  aterrats d’espant. 6 I se formà un núvol  
Lc 21,26 i de ses oles, 26 quedant los homes  aterrats de temor i de sobresalt, per les  
1Co 16,22  Jesucrist, sia anatema. ‹Maran  atha!› 23 La gràcia de nostre Senyor  
Ac 8,13  i prodigis que es feien, estava  atònit i ple d’admiració. 14 I havent oït 
Ac 2,6  la veu, acudí molta gent, i quedà  atordida, puix cada qual los oïa parlar en 
Lc 2,47 -los. 47 I tots quants l’oïen, s’ atordien de sa sabiduria i de ses  
Lc 9,44  i el restituí a son pare. 44 I s’ atordien tots del gran poder de Déu; i  
Ac 3,11  a ells tot lo poble,  atordit, al pòrtic anomenat de Salomó. 12  
Mc 5,42  I tenia dotze anys. I quedaren  atordits ab gran temor. 43 I ell los manà  
Lc 5,9 tots quants estaven ab ell quedaren  atordits de l’agafada de peix que havien  
Lc 5,26  a Déu. 26 I quedaren tots  atordits i glorificaven a Déu, i coberts  
Lc 8,56  de menjar. 56 I sos pares quedaren  atordits; i ell los manà que no diguessen  
Ac 9,7  homes que l’acompanyaven quedaren  atordits, oient la veu i no veent a ningú. 
Ac 9,21  és lo Fill de Déu. 21 I quedaven  atordits tots quants l’oïen, i deien:  
Lc 5,11 avant seràs pescador d’homes. 11 I  atracades les barques a terra, ho  
Ac 27,39  platja i discorrien com podrien  atracar allí lo barco. 40 I llevant  
Mc 6,53  al territori de Genesaret i  atracaren a terra. 54 I havent eixit de la 
2Pe 2,1  a aquell Senyor que els comprà,  atraent-se sobre si prompta perdició. 2  
2Pe 2,14  d’adulteri i de pecat incessant,  atraent ab halagos les ànimes inconstants, 
Mc 13,16 el qui estiga en lo camp, no tórnia  atràs per a prendre son vestit. 17 Emperò, 
Lc 8,13  mes en temps de la tentació tornen  atràs. 14 I la que caigué entre espines,  
Lc 17,15  vegé que havia quedat net, tornà  atràs glorificant a Déu en alta veu. 16 I  
Lc 17,31 es tròbia en lo camp, tampoc tórnia  atràs. 32 Recordau-vos de la muller de  
2Pe 2,18  paraules entumides de vanitat,  atrauen per los desigs impurs de la carn a 
Rm 13,2  de Déu, i els que resisteixen  atrauran sobre si la condemnació. 3 Perquè 
1Pe 4,Tit  i a la pràctica de les virtuts per  atraure a la fe als gentils, i diu que  
Jn 12,32  32 I si jo fos elevat de la terra,  atrauré a tots envers mi. 33 Això ho deia  
Mc 7,31 n’anà per Sidon al mar de Galilea,  atravessant lo territori de Decàpolis. 32  
Ac 14,23  al Senyor en qui ells creien. 23 I  atravessant la Pisídia vingueren a  
Ac 19,21  Pau en esperit anar a Jerusalem  atravessant la Macedònia i l’Acaia dient: 
Mc 9,29 dejuni. 29 I havent partit d’allí,  atravessaren la Galilea, i no volia que  
Ac 12,10  per si mateixa. I havent eixit,  atravessaren un carrer, i luego s’apartà  
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1Co 10,1  estigueren tots baix del núvol i  atravessaren tots lo mar. 2 I que tots, en 
Ac 13,6  a Joan en lo ministeri. 6 I havent  atravessat tota la isla fins a Pafo,  
Ac 16,6  número cada dia. 6 I quan hagueren  atravessat la Frígia i la província de  
Ac 16,8  l’Esperit de Jesús. 8 I havent  atravessat la Mísia, baixaren a Tròada. 9  
Ac 19,1  en Corinto, Pau, després d’haver  atravessat les províncies altes, vingué a  
Lc 12,21  21 »Això és lo que passa al que  atresora per a si i no és ric envers Déu.  
1Tm 6,19 donar i a repartir lliberalment, 19  atresorant per a ells mateixos un bon  
Mt 6,Tit  i del dejuni. Que no s’ha d’ atresorar en la terra sinó en lo cel. Que  
Mt 6,19  manifestament. 19 »No vullau  atresorar per a vosaltres tresors en la  
2Co 12,14  vosaltres. Puix los fills no deuen  atresorar per los pares, sinó los pares  
Jm 5,3  carns com si fos foc. Vos haveu  atresorat ira per los darrers dies. 4  
Mt 6,20  los desenterren i roben. 20 Ans bé  atresorau per a vosaltres tresors en lo  
Rm 2,5 per ta duresa i ton cor impenitent,  atresores per a tu ira en lo dia de la ira 
1Co 6,1 pledegistes i dels deshonests. 1 S’ atreveix ningú de vosaltres, tenint  
Mt 22,46  paraula, ni des d’aquell dia s’ atreví ningú a fer-li més preguntes.  
Rm 10,20 una gent insensata.» 20 I Isaïes s’ atreví a dir: «Vaig ésser trobat dels que  
Jud 9  sobre el cos de Moisès, no s’ atreví a fulminar-li sentència de  
Mc 12,34  del Regne de Déu. I ja ningú s’ atrevia a fer-li més preguntes. 35 I  
Lc 18,13  al contrari, estant apartat, no s’ atrevia ni a alçar los ulls al cel, sinó  
Ac 7,32  »Emperò Moisès, tremolant, no s’ atrevia a mirar. 33 Llavors lo Senyor li  
2Co 9,4 dir vosaltres) d’aquesta gloriació  atrevida. 5 Per lo tant, he cregut  
Mc 15,43  també lo Regne de Déu, i entrà  atrevidament a la presència de Pilat i  
Col 2,15  principats i potestats, los exposà  atrevidament al públic, triümfant sobre d’ 
Lc 20,40  bé. 40 I des d’aquell punt no s’ atrevien a fer-li més preguntes. 41  
2Co 10,12  estant presents. 12 Perquè no ens  atrevim a fer-nos del número, o comparar 
Rm 15,15 germans, vos he escrit ab algun més  atreviment per a fer-vos memòria d’  
2Co 11,21  part. En tot allò que altre tinga  atreviment –parlo ab imprudència–, també  
2Co 11,21  ab imprudència–, també tinc jo  atreviment. 22 ¿Són hebreus? Jo só també.  
Rm 15,18  pertanyen a Déu. 18 Perquè no m’ atreviré a parlar de ninguna d’aquelles  
2Co 10,1  vostra só humil, i ausent só  atrevit envers vosaltres, 2 vos suplico,  
Fl 1,14  ànimo per mes cadenes, són més  atrevits en parlar la paraula de Déu sens  
2Pe 2,10  i desprècien la potestat, són  atrevits, presumptuosos i no temen parlar  
Mc 15,16  16 I los soldats lo portaren a l’ atri del pretori i convocaren tota la  
2Co 1,6  consolació per Cristo. 6 I si som  atribolats, és per a vostra consolació i  
2Te 1,7  7 i a vosaltres, que sou  atribolats, descans, juntament ab  
1Tm 5,10 als sants, si acudí a l’alivi dels  atribolats, si ha practicat tota bona  
2Co 10,2  llibertat de la valentia que se m’ atribueix contra alguns que judiquen de  
Lc 5,1 1 I succeí que, com la gent vingués  atropelladament sobre d’ell per a oir la  
Lc 12,1  gent, de tal manera que los uns  atropellaven als altres, començà a dir a  
Mt 2,9  d’ells, fins que, arribant, s’ aturà sobre a on estava l’infant. 10 I  
Mt 20,32  de nosaltres. 32 I Jesús s’ aturà, i los cridà, i digué: –Què voleu  
Lc 17,12 a son encontre deu leprosos, que s’ aturaren des de lluny 13 i alçaren la veu  
Mt 15,22 de mi. La meva filla està cruelment  aturmentada del dimoni. 23 I ell no li  
Mt 18,34  son amo, lo féu entregar als  aturmentadors fins que hagués pagat tot  
Mc 9,25  Aleshores, donant grans alarits i  aturmentant-lo molt, isqué d’ell; i  
Mt 8,29  Fill de Déu? ¿Haveu vingut aquí a  aturmentar-nos antes de temps? 30 I no  
Mc 9,19  com lo vegé, començà l’esperit a  aturmentar-lo; i tirat a terra, se  
Ap 9,10  en ses cues, i tenien poder per a  aturmentar als homes cinc mesos. 11 I  
Ap 11,10  perquè aquestos dos profetes  aturmentaren als que habitaven sobre la  
Ap 9,5  que no els matassen, sinó que els  aturmentassen per espai de cinc mesos; i  
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Mt 8,6  en casa paralític i està fortament  aturmentat. 7 I Jesús li digué: –Jo hi  
Mc 5,15  a Jesús i veuen al que havia estat  aturmentat del dimoni, sentat, vestit i en 
Lc 16,24  refrèsquia ma llengua, puix estic  aturmentat en aquestes llames. 25 »I  
Lc 16,25 que ara ell és aquí aconsolat, i tu  aturmentat. 26 Ademés de que hi ha un  
Ap 14,10 en la copa de sa indignació, i serà  aturmentat ab foc i sofre davant dels  
Lc 6,18  curàs de sos mals. I els que eren  aturmentats dels esperits impurs se  
Ac 5,16  portant los malalts i els que eren  aturmentats dels esperits impurs, tots los 
2Pe 2,4  cadenes de les tenebres per a ser  aturmentats i reservats per al dia del  
2Pe 2,9 reservar los malvats per a què sien  aturmentats en lo dia del judici. 10 I  
Ap 20,10  bèstia i el fals profeta; i seran  aturmentats dia i nit per los sigles dels  
2Pe 2,8  entre ells, de vista i oïdos  aturmentava cada dia sa ànima justa ab les 
Mc 5,7  Te conjuro per Déu que no m’ aturménties. 8 Puix li deia: «Ix de l’  
Lc 8,28  Déu altíssim? Te suplico que no m’ aturménties. 29 I és perquè manava a l’  
Ap 8,10  estrella, cremant com si fos una  atxa, i caigué sobre la tercera part dels  
Jn 18,3  vingué a est lloc ab llanternes,  atxes i armes. 4 Emperò Jesús, sabent les  
Lc 13,34  volguí reunir tos fills, com l’ aucell sa niuada sota ses ales, i no ho  
Ap 18,2  esperit impur, i en gàbia de tot  aucell asquerós i abominable. 3 Perquè  
Lc 12,6 haveu de témer. 6 ¿No es venen cinc  aucellets per dos diners, i no obstant  
Lc 12,7  més valeu vosaltres que molts  aucellets. 8 »També vos dic: Que tot  
Mt 6,26 cos més que el vestit? 26 Mirau los  aucells de l’aire, que no sembren, ni  
Mt 8,20  –Les guineus tenen caus, i los  aucells de l’aire, nius, mes lo Fill de  
Mt 10,29  29 ¿Per ventura no es venen dos  aucells per un diner, i ni un d’ells  
Mt 10,31  puix valeu més vosaltres que molts  aucells. 32 »Puix tot aquell que em  
Mt 13,4  prop del camí, i vingueren los  aucells de l’aire i se les menjaren. 5  
Mt 13,32 i se fa un arbre, de manera que els  aucells de l’aire vénen a fer niu en ses  
Mc 4,4  prop del camí, i vingueren los  aucells de l’aire i se la menjaren. 5 I  
Mc 4,32  branques grans, de manera que els  aucells de l’aire poden reposar sota de  
Lc 8,5 fou trepitjada i se la menjaren los  aucells de l’aire. 6 I altra caigué sobre 
Lc 9,58  –Les guineus tenen caus, i los  aucells de l’aire, nius; mes lo Fill de  
Lc 13,19 i se féu tan gran l’arbre, que els  aucells de l’aire reposaven en ses rames. 
Ac 10,12  i reptils de la terra, i  aucells del cel. 13 I vingué a ell una veu 
Ac 11,6 quatre peus, i fieres, i reptils, i  aucells del cel. 7 I oiguí també una veu  
Rm 1,23  de figura humana corruptible, i d’ aucells, i de quadrúpedos, i de serpents.  
1Co 15,39  la de les bèsties; altra, la dels  aucells, i altra, la dels peixos. 40 Hi  
Jm 3,7  tota espècie de bèsties, i d’ aucells, i de serps, i d’altres coses del 
Ap 19,17  en veu alta dient a tots los  aucells que volaven per mig del cel:  
Ap 19,21 I es saciaren ab ses carns tots los  aucells. 20,Tit Capítol XX L’àngel  
Ac 19,38  tenen queixes contra algú,  audiència pública hi ha i procònsols:  
Ac 24,22  bàixia lo tribú Lísias vos donaré  audiència. 23 I manà a un centurió que  
Ac 25,23  ostentació, i havent entrat en l’ audiència ab los tribuns i ab les  
Lc 2,1  que es proclamà un edicte de Cèsar  August manant que tothom fos empadronat. 2 
Ac 25,21 que se’l reservàs per lo judici d’ August, vaig manar que el guardassen fins  
Ac 25,25  mort. Emperò havent ell apeŀlat a  August, resolguí enviar-lo a ell. 26 Del 
Ac 27,1  anomenat Júlio, de la cohort  Augusta, 2 embarcant-nos en un barco d’ 
Col 2,19  juntures i lligaments, creix en l’ aument de Déu. 20 Per consegüent, si sou  
Lc 12,25  per molt que discórria, pot  aumentar un colze a sa estatura? 26 Doncs, 
Fl 1,17  contenció, no sincerament, creent  aumentar l’aflicció a mes cadenes. 18 I  
Lc 17,5  los apòstols digueren al Senyor:  –Aumentau-nos la fe. 6 I digué el  
Ac 5,14  venerava en gran manera. 14 I s’ aumentava més lo número dels homes i dones 
Lc 23,23  fos crucificat. I sos clamors s’ aumentaven. 24 I Pilat ordenà que s’  
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Ac 4,Tit  Se’ls mana que no predíquien. S’ aumenten los fiels i viuen ab perfecta  
2Co 9,10  vostra llavor sembrada, i  auméntia los fruits de vostra justícia.)  
Fl 2,12  presència, sinó molt més ara en ma  ausència. 13 Puix Déu és lo qui obra en  
1Co 5,3  3 Mes jo, en veritat, encara que  ausent de cos, emperò present d’esperit,  
2Co 10,1 que en presència vostra só humil, i  ausent só atrevit envers vosaltres, 2 vos  
2Co 13,2  estant present, i ho dic ara,  ausent, que si vinc altra vegada no  
2Co 13,10  Per lo tant, vos escric açò estant  ausent, per a què, present, no haja d’  
Fl 1,27  a què, vaja a veure-us o estiga  ausent, oiga de vosaltres que permaneixeu  
Col 2,5  sutils. 5 Perquè encara que estic  ausent en la carn, mes estic ab vosaltres  
Mt 21,33  i l’arrendà a uns pagesos i s’ ausentà lluny. 34 I quan s’acercà la  
Lc 20,9  l’arrendà a uns pagesos, i ell s’ ausentà per llarg temps de son país. 10 I  
2Co 5,8  confiança, i ans bé més ganes d’ ausentar-nos del cos i estar presents ab 
2Co 5,6  que mentres estam en lo cos estam  ausents del Senyor. 7 (Perquè caminam per  
2Co 5,9  esforçam, o siam presents, o siam  ausents, a ser-li acceptes. 10 Puix  
2Co 10,11 som en la paraula per cartes estant  ausents, lo mateix serem en fet estant  
Ac 3,15  un homicida. 15 I matàreu a l’ autor de la vida, a qui Déu ressuscità d’ 
1Co 14,33  als profetes. 33 Perquè Déu no és  autor de dissensió, sinó de pau, així com  
He 2,10  fills a la glòria, consumàs a l’ autor de la salvació d’ells per medi de  
He 5,9  I així fet perfet, vingué a ser l’ autor de salut eterna per a tots aquells  
He 12,2  està proposada, 2 mirant a Jesús,  autor i consumador de la fe, lo qual, per  
Mt 7,29  Perquè los ensenyava com un que té  autoritat, i no com los seus escribes i  
Mt 8,9  jo també só home constituït baix  autoritat, que tinc soldats a mes ordes, i 
Mt 21,23  ensenyant i li digueren: –Ab quina  autoritat fas tu aquestes coses? I qui t’ 
Mc 1,27  fins als esperits impurs mana ab  autoritat i l’obeeixen. 28 I luego s’  
Mc 11,28  28 i li digueren: –Ab quina  autoritat fas tu aquestes coses? I qui t’ 
Mc 11,29 i responeu-me; i us diré ab quina  autoritat faç jo aquestes coses. 30 Lo  
Mc 11,33  ni jo tampoc vos diré ab quina  autoritat faç aquestes coses. 12,Tit  
Lc 4,32 sa doctrina, puix sa paraula era ab  autoritat. 33 I estava en la sinagoga un  
Lc 4,36  són estes? Perquè ell ab poder i  autoritat mana als esperits impurs i ixen. 
Lc 7,8  jo també só home constituït baix  autoritat, que tinc soldats a mes ordres,  
Lc 9,1  dotze apòstols, los donà poder i  autoritat sobre tots los dimonis, i virtut 
Lc 20,2 d’aquest modo: –Digue’ns ab quina  autoritat fas tu aquestes coses o qui és  
Lc 20,8  –Doncs tampoc jo us diré ab quina  autoritat faç jo aquestes coses. 9 Llavors 
Ac 26,12 »En quals coses, anant a Damasco ab  autoritat i comissió dels prínceps dels  
1Co 15,24  haja destruït tot imperi i tota  autoritat i tot poder. 25 Perquè és  
2Co 2,Tit  i, ab indulgència paternal i  autoritat apostòlica, en nom de Cristo, li 
2Co 13,10  haja d’obrar ab rigor, segons l’ autoritat que em donà Déu per a edificació 
1Tm 2,2  tots los que estan constituïts en  autoritat, a fi de que tingam una vida  
1Tm 2,12  que ensènyia, ni que usúrpia l’ autoritat sobre l’home, sinó que estiga  
Tt 2,15  coses, exhorta i reprèn ab tota  autoritat. No et despreciï ningú. 3,Tit  
2Pe 2,10  i no temen parlar mal de les  autoritats superiors; 11 mentres que els  
Ac 26,22 matar. 22 Emperò havent obtingut l’ auxili de Déu, permanesc fins al dia d’  
2Co 11,Tit  son ministeri sens rebre ningun  auxili, i dels treballs que ha sofert. 1  
Fl 1,19  per vostra oració i per l’ auxili de l’Esperit de Jesucrist. 20  
Mt 2,16  tota sa comarca, de dos anys i en  avall, conforme al temps que havia  
Mc 5,38  príncep de la sinagoga, i veu l’ avalot i als que ploraven i donaven grans  
Lc 19,4  ell era petit d’estatura. 4 I s’ avançà corrent i se’n pujà a un sicòmoro  
Jn 18,4  coses que li havien de succeir, s’ avançà i els digué: –A qui buscau? 5 Li  
Lc 1,18 jo só ja vell, i ma muller, d’edat  avançada. 19 I, responent, l’àngel li  
Lc 2,36  tribu d’Aser. Era ja d’edat molt  avançada i havia viscut set anys ab son  
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Rm 13,12 quan creguérem. 12 La nit està molt  avançada, lo dia està cerca. Llancem,  
1Tm 4,15  ocupa’t en elles a fi de que ton  avançament sia manifest a tots. 16 Vetlla  
Fl 3,13  les coses que queden darrere i  avançant-me a les que estan davant. 14  
Mc 2,23  dia de dissabte, sos deixebles s’ avançaren i començaren a arrancar  
Mt 4,21  21 I prosseguint d’allí en  avant, vegé altres dos germans, Jaume fill 
Mt 26,64  encara més vos dic: que d’aquí en  avant veureu al Fill de l’home assentat a 
Mc 1,19  seguiren. 19 I anant un poc més en  avant, vegé a Jaume, fill del Zebedeu, i a 
Lc 5,10  a Simó: –No témies, d’avui en  avant seràs pescador d’homes. 11 I  
Lc 12,52  ans bé desunió. 52 Puix d’aquí en  avant si hi ha cinc persones en una casa,  
Ac 4,17  amenacem-los que d’aquí en  avant no pàrlien a ningun home en aquest  
Ac 19,33  entre la turba, empenyant-lo en  avant los jueus. I Alexandre, fent senyal  
2Co 5,16  16 I així nosaltres d’aquí en  avant ja no coneixem a ningú segons la  
Ga 6,17  l’Israel de Déu. 17 D’aquí en  avant ningú me moléstia, perquè jo porto  
Ap 14,13  los morts que des d’aquí en  avant moren en lo Senyor. Sí, diu l’  
Lc 12,15 –Anau alerta, guardau-vos de tota  avarícia, puix la vida de cada qual no  
Lc 20,Tit  fill i Senyor de David. Supèrbia i  avarícia dels escribes. 1 I succeí un dia  
Rm 1,29  de malícia, de fornicació, d’ avarícia, de maldat, plens d’enveja, d’  
2Co 9,5  a punt com a benedicció, i no  avarícia. 6 I dic això: Qui escassament  
Ef 4,19  a obres de tota impuresa, a l’ avarícia. 20 Mes vosaltres no haveu après  
Ef 5,3  3 Mes fornicació i tota impuresa i  avarícia, no es menciónia entre vosaltres, 
Col 3,5  luxúria, concupiscència mala i  avarícia, que és idolatria. 6 Per les  
1Te 2,5  com sabeu, ni un pretext d’ avarícia: Déu és testimoni. 6 Ni cercàrem  
1Tm 6,Tit  mestres. Danys que naixen de l’ avarícia. Deuen los rics evitar la  
1Tm 6,10  10 Perquè arrel de tots mals és l’ avarícia, ab la codícia de la qual alguns  
He 13,5  5 Sien vostres costums sens  avarícia, contentant-vos ab lo present,  
2Pe 2,3  de la veritat. 3 I per medi de l’ avarícia, ab paraules fingides, faran  
2Pe 2,14  i tenint un cor exercitat en  avarícia, com fills de maledicció; 15 los  
Mc 7,22  los homicidis, 22 los furts, les  avarícies, les maldats, lo frau, les  
Lc 16,Tit Indissolubilitat del matrimoni. Ric  avariciós i Làssaro pobre. 1 Jesús digué  
Lc 16,14  14 Emperò los fariseus, que eren  avariciosos, oïen totes estes coses i se  
1Co 5,11 algú apellidat germà és fornicari o  avaro o idòlatra o maldient o embriac o  
Ef 5,5  que tot fornicari, o deshonest, o  avaro, lo qual és idolatria, no té  
1Co 5,10 fornicadors d’aquest món, o ab los  avaros, o lladres, o que adoren ídols,  
1Co 6,10  sodomites, ni els lladres, ni els  avaros, ni els vinosos, ni els maldients,  
Mt 20,25  que els prínceps dels gentils  avasallen a sos pobles, i que els que són  
Mt 5,25 i llavors vine i ofereix ton do. 25  »Avén-te luego ab ton contrari, mentres  
Rm 1,16 que estau en Roma. 16 Puix jo no m’ avergonyesc de l’evangeli de Jesucrist;  
2Co 7,14  gloriat ab ell de vosaltres, no m’ avergonyesc; ans bé, com tot lo que us  
2Tm 1,12  també aquestes coses, emperò no m’ avergonyesc. Puix jo sé a qui he cregut, i 
Mc 8,38  l’home per sa ànima? 38 I qui s’ avergonyesca de mi i de mes paraules enmig 
Lc 9,26  son dany? 26 Perquè aquell que s’ avergonyesca de mi i de mes paraules, lo  
2Te 3,14  comunicació ab ell a fi de que s’ avergonyesca. 15 Ab tot, no el mireu com a 
1Pe 4,16  si patís com a cristià, no s’ avergonyesca, ans bé dónia alabança a Déu  
2Tm 1,8  temperància. 8 Per lo tant, no t’ avergonyesques del testimoni de nostre  
2Tm 1,16  moltes vegades me consolà, i no s’ avergonyí de les meves cadenes; 17 ans bé  
He 2,11  són d’un. Per qual causa no s’ avergonyí d’apellidar-los germans  
Rm 5,5  5 i l’esperança no porta  avergonyiment, perquè la caritat de Déu  
2Co 9,4  tròbien desprevinguts i tingam que  avergonyir-nos nosaltres (per no dir  
2Co 10,8  per a destrucció vostra, no deuria  avergonyir-me. 9 Emperò per a què no  
2Tm 2,15  de Déu, operari que no té de què  avergonyir-se dispensant justament la  
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Mc 8,38  lo Fill de l’home també s’ avergonyirà d’ell quan vinga en la glòria 
Lc 9,26 mes paraules, lo Fill de l’home s’ avergonyirà d’ell quan vinga en sa glòria 
Lc 13,17  17 I dient aquestes coses, s’ avergonyiren tots sos contraris. Emperò  
Lc 14,9  a aquest”, i aleshores tingues tu,  avergonyit, que acudir a ocupar l’últim  
Rm 6,21  d’aquelles coses de què ara vos  avergonyiu? Puix lo terme d’elles és la  
1Co 11,22  ¿O despreciau la Iglésia de Déu i  avergonyiu als que no tenen? Què us diré?  
Mt 11,Tit  dos de sos deixebles a Jesús per  averiguar si ell era lo Messies o si  
Ac 23,28  sabent que era romà. 28 I volent  averiguar lo delicte que li imputaven, lo  
Mt 2,16  avall, conforme al temps que havia  averiguat dels magos. 17 Llavors fou  
Mt 21,5  i son pollí, fill de la que està  avesada al jou.» 6 I los deixebles se n’  
Fl 4,12  parts i a totes les coses estic  avesat a estar saciat i a sofrir fam, a  
2Tm 1,5  en tu, la qual habità primer en ta  àvia Loide i en ta mare Eunice, i estic  
Mt 2,12  or, encens i mirra. 12 I hagut  avís en somnis de que no tornassen a  
Mt 28,11  vingueren a la ciutat i donaren  avís als prínceps dels sacerdots de tot  
Lc 12,40 40 Estau, doncs, vosaltres sobre l’ avís, perquè a l’hora que menos penseu  
Ac 5,22  els trobaren, tornaren a donar l’ avís, 23 dient: –Certament havem trobat la 
Ac 10,22  de tota la nació dels jueus, rebé  avís per medi d’un sant àngel de que et  
Ac 16,36  homes. 36 I l’escarceller donà  avís d’això a Pau dient: –Los magistrats  
Ac 21,31  tractant de matar-lo, fou donat  avís al tribú de la cohort de que tot  
Ac 22,26  oigué això, anà al tribú i li donà  avís dient: –Mira lo que vas a fer, perquè 
Ac 23,16 anà i entrà en la fortalesa, i donà  avís a Pau. 17 I Pau cridant a un dels  
Ac 23,22  digués a ningú que li havia donat  avís d’això. 23 I cridant a dos  
Rm 16,Tit  Recomendacions, memòries i últim  avís de Pau als fiels residents en Roma. 1 
2Co 6,Tit  dels ministres de l’evangeli i  avís als fiels de no mesclar-se ab los  
1Co 7,Tit  de les ventatges de la virginitat.  Avís a les viudes. 1 I tocant a les coses  
2Pe 2,Tit  terrible que vindrà sobre ells, i  avisa als fiels que se’n guàrdien. 1 Hi  
Mt 24,Tit l’evangeli i en sa segona vinguda.  Avisa als verdaders fiels lo que deurien  
Ac 28,21  tu, ni ningú dels germans vingué a  avisar-nos o a dir-nos mal de tu. 22  
Mt 2,22  son pare, temé anar allí; i  avisat en somnis, se retirà a les terres  
Mt 28,7  allí lo veureu. Mirau, jo us ho he  avisat. 8 I a l’instant eixiren del  
1Co 10,28  per causa d’aquell que us ha  avisat i de la consciència. 29  
He 11,7  7 Per la fe, Noè, després d’estar  avisat de les coses que encara no eren  
2Pe 3,17  17 Vosaltres, doncs, germans,  avisats, viviu alerta, per a què no caigau 
2Co 9,Tit  en les que dóna l’Apòstol alguns  avisos sobre l’almoina i diu que s’ha de 
Col 3,Tit  vida nova rebuda de Cristo. Vàrios  avisos als casats, als pares de família i  
Col 4,Tit  persones. 4,Tit Capítol IV Últims  avisos de l’Apòstol. Recomana a Tiquic i  
1Pe 3,Tit  3,Tit Capítol III Dóna saludables  avisos als casats en particular, i exhorta 
Ap 2,Tit  a l’Apòstol que escriga vàrios  avisos a les quatre iglésies primeres.  
Ap 3,Tit  iglésies.” 3,Tit Capítol III Dóna  avisos importants a les tres iglésies de  
Ac 27,7  dies lentament i a penes poguéssem  avistar a Gnido, essent-nos contrari lo  
2Pe 3,1 que us escric, procurant en les dos  avivar vostre ànimo senzill ab  
2Tm 1,6  6 Per lo qual t’amonesto que  avívies la gràcia de Déu que habita en tu  
Lc 14,26 los digué: 26 –Si algú ve a mi i no  avorreix a son pare i a sa mare, i muller, 
Jn 3,20  20 Puix tot aquell que obra mal  avorreix la llum, i no s’acerca a la llum 
Jn 7,7  no pot avorrir-vos, mes a mi m’ avorreix, perquè jo dono testimoni d’ell  
Jn 12,25  vida la perdrà; emperò aquell que  avorreix sa vida en aquest món, la  
Jn 15,18  uns a altres. 18 »Si el món vos  avorreix, sabeu que primer que a  
Jn 15,19  entre el món, per això lo món vos  avorreix. 20 Recordau-vos d’aquella  
Jn 15,23  escusa de son pecat. 23 Lo qui m’ avorreix a mi, avorreix també a mon Pare.  
Jn 15,23  pecat. 23 Lo qui m’avorreix a mi,  avorreix també a mon Pare. 24 Si jo no  
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1Jn 2,9  9 Lo qui diu que està en llum, i  avorreix a son germà, està en tenebres  
1Jn 2,11  escàndol en ell. 11 Emperò lo qui  avorreix a son germà està en tenebres, i  
1Jn 3,13  13 No estranyeu, germans, si us  avorreix lo món. 14 Nosaltres coneixem que 
1Jn 3,15  està en la mort. 15 Qualsevol que  avorreix a son germà és homicida. I sabeu  
Mt 5,44  vostres enemics, feu bé als que us  avorreixen i pregau per los que us  
Lc 1,71  i de la mà de tots los que nos  avorreixen, 72 exercint misericòrdia  
Ap 2,6  6 Emperò tens açò, que  avorreixes los fets dels nicolaïtes, que  
Rm 7,15  lo bé que desitjo, sinó lo mal que  avorresc, allò és lo que faç. 16 I si lo  
Ap 2,6  fets dels nicolaïtes, que jo també  avorresc. 7 »Lo qui té orella, oiga lo que 
Ap 2,15 doctrina dels nicolaïtes, lo que jo  avorresc. 16 Doncs, arrepenteix-te,  
Lc 6,22  benaventurats quan los homes vos  avorresquen, i apàrtien de si, i vos  
Jn 15,18  que primer que a vosaltres, m’ avorrí a mi. 19 Si fósseu del món, lo món  
Rm 9,13 lo que està escrit: «Amí a Jacob, i  avorrí a Esaú.» 14 Què direm, doncs? Hi ha 
Ef 5,29 s’ama a si mateix. 29 Perquè ningú  avorrí mai sa pròpia carn, ans bé la  
Tt 3,3  vivint en malícia i en enveja,  avorribles i avorrint-nos los uns als  
Rm 1,30  murmuradors, 30 detractors,  avorridors de Déu, contumeliosos,  
Lc 19,14  14 »Emperò, com sos ciutadans l’ avorrien, li enviaren una ambaixada, dient 
Tt 3,3  malícia i en enveja, avorribles i  avorrint-nos los uns als altres. 4  
Jud 23 ab temor, arrebatant-los del foc,  avorrint fins la roba que està contaminada 
Jn 7,7  7 A vosaltres lo món no pot  avorrir-vos, mes a mi m’avorreix,  
Lc 16,13  pot servir a dos amos; perquè o  avorrirà a l’un i amarà a l’altre, o s’ 
Ap 17,16  que vegeres en la bèstia, aqueixes  avorriran la prostituta i la reduiran a  
Mt 5,43  fou dit: “Amaràs a ton proïsme, i  avorriràs a ton enemic.” 44 »Emperò jo us  
1Jn 4,20  Si algú digués: «Jo amo a Déu», i  avorrís a son germà, mentider és, perquè  
Jn 15,24  ara ells les han vistes i m’han  avorrit a mi i a mon Pare, 25 a fi de que  
Jn 15,25 paraula escrita en sa Llei: “M’han  avorrit sens causa alguna.” 26 »Emperò  
Jn 17,14  vostra paraula, i el món los ha  avorrit, perquè no són del món, així com  
He 1,9  regne. 9 Tu has amat la justícia i  avorrit la iniquitat; per això Déu, ton  
Mt 10,22  morir. 22 I per causa meva sereu  avorrits de tothom. Emperò aquell que  
Mt 24,9  tribulació i vos mataran, i sereu  avorrits de tothom per causa de mon nom.  
Lc 21,17  alguns de vosaltres. 17 I sereu  avorrits de tots per causa de mon nom. 18  
Rm 12,9 alegria. 9 Sia l’amor sens ficció.  Avorriu lo mal, adheriu-vos a lo que és  
1Co 15,8  aparegué a mi també, com a un fill  avortiu. 9 Puix jo só el menor dels  
Mt 6,11  pa de cada dia, donau-nos-lo  avui. 12 I perdonau nostres deutes així  
Mt 6,30  30 Puix si a l’herba del camp que  avui existeix i demà és tirada al foc,  
Mt 11,23  hauria permanescut fins al dia d’ avui. 24 Per lo tant, vos dic que en lo  
Mt 21,28 -se al primer li diu: »–Fill, vés  avui a treballar en ma vinya. 29 »I  
Mt 26,29  pecats. 29 I jo us dic, que des d’ avui no beuré més d’aquest fruit de la  
Mt 27,8  camp és anomenat fins al dia d’ avui Hacèldama, que vol dir, «camp de  
Mt 27,19  puix moltes coses he sofert jo  avui en somnis per causa d’ell. 20 Emperò 
Mc 14,30  li digué: –En veritat te dic que  avui, aquesta nit, abans que el gall haja  
Lc 2,11  goig per a tota la gent: 11 perquè  avui vos ha nat en la ciutat de David lo  
Lc 5,10  digué Jesús a Simó: –No témies, d’ avui en avant seràs pescador d’homes. 11  
Lc 11,3  terra com en lo cel. 3 Donau-nos  avui lo nostre pa de cada dia. 4 I  
Lc 12,28  ells. 28 Doncs, si a l’herba que  avui està en lo camp i demà és tirada al  
Lc 13,32 llanço dimonis i dono perfeta salut  avui i demà, però al tercer dia seré  
Lc 13,33  33 Mes és precís que jo camínia  avui i demà, i lo dia següent, perquè no  
Lc 19,5  immediatament, perquè convé que jo  avui m’hospèdia en ta casa. 6 I ell baixà 
Lc 22,34  –Te dic, Pere, que no cantarà  avui lo gall sens que hages negat tres  
Lc 23,43  li digué: –En veritat te dic que  avui estaràs ab mi en lo paradís. 44 I era 
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Lc 24,21  i no obstant, després de tot això,  avui és lo tercer dia després que han  
Ac 2,29 està entre nosaltres fins al dia d’ avui. 30 Essent, doncs, profeta, i sabent  
Ac 4,9  i ancians d’Israel, oïu: 9 Ja que  avui se’ns demana raó del bé fet a un  
Ac 13,33 lo salm segon: “Tu ets lo Fill meu,  avui t’he engendrat jo.” 34 I que l’haja 
Ac 19,40  de sediciosos per l’alborot d’ avui, no havent-hi causa alguna per la  
Ac 22,3  ho sou tots vosaltres en lo dia d’ avui. 4 I he prosseguit aquest camí fins a 
Ac 23,1  digué: –Barons germans, fins  avui m’he conduït davant de Déu ab tota  
Ac 26,22  de Déu, permanesc fins al dia d’ avui, donant testimoni d’ell a grans i a  
Rm 11,8  a què no oiguen») fins al dia d’ avui. 9 I David diu: «Convertesca-se’ls 
2Co 3,14  quedaren ofuscats, puix fins  avui permaneix en la lectura del Vell  
He 1,5  digué jamai: «Tu ets mon Fill,  avui jo t’he engendrat»? I altra vegada:  
He 3,7  diu l’Esperit Sant: «Si oiguésseu  avui sa veu, 8 no vullau endurir vostres  
He 3,13  als altres, mentres que s’anomena  avui, per a què ningú de vosaltres s’  
He 3,15  Mentres que es diu: «Si oiguésseu  avui sa veu, no enduriu vostres cors com  
He 5,5  que li digué: «Tu ets mon Fill, jo  avui t’he engendrat.» 6 Com també digué  
He 13,8  8 Jesucrist, lo mateix ahir, i  avui, i per a sempre. 9 No us deixeu  
Mt 16,3  lo cel és vermell.” 3 I al dematí:  “Avui hi haurà tempestat, perquè lo cel  
Lc 4,21  en ell. 21 I començà a dir-los:  –Avui s’ha complert esta escriptura que  
Lc 5,26  a Déu, i coberts de temor deien:  –Avui hem vist coses meravelloses. 27 I  
Lc 19,9  vegades més. 9 I Jesús li digué:  –Avui ha vingut la salvació a esta casa,  
Jn 5,10  deien al que havia estat curat:  –Avui és dissabte. No t’és lícit portar- 
He 4,7  un cert dia, dient per David:  «Avui, després de tant temps, com sobre  
He 4,7  de tant temps, com sobre està dit:  “Avui, si oísseu sa veu, no enduriu  
Jm 4,13  proïsme? Anau, vosaltres que dieu:  «Avui o demà anirem a aquella ciutat [*],  
1Co 5,8 malícia i depravació, sinó ab lo pa  àzim de sinceritat i de veritat. 9 Vos  
Mt 26,17  -lo. 17 I lo primer dia dels  Àzims s’acercaren los deixebles a Jesús i 
Mc 14,1  dies després era la Pasqua i los  Àzims, i los prínceps dels sacerdots i los 
Mc 14,12  -lo. 12 I al primer dia dels  Àzims, quan sacrificaven la pasqua, li  
Lc 22,1  1 I estant ja cerca la festa dels  Àzims, dita la Pasqua, 2 los prínceps dels 
Lc 22,7  7 Entretant arribà lo dia dels  Àzims, en què era necessari sacrificar la  
Ac 12,3  a Pere. Llavors eren los dies dels  Àzims. 4 I havent-lo fet prendre, lo  
Ac 20,6 I nosaltres, després dels dies dels  Àzims nos férem a la vela des de Filipos i 
Mt 1,13  a Eliacim. I Eliacim engendrà a  Azor. 14 I Azor engendrà a Sadoc. I Sadoc  
Mt 1,14  I Eliacim engendrà a Azor. 14 I  Azor engendrà a Sadoc. I Sadoc engendrà a  
Rm 11,4  no han doblat lo genoll davant de  Baal.» 5 Doncs, així també, en aquest  
Mt 1,11  sos germans en la transmigració de  Babilònia. 12 I després de la  
Mt 1,12 12 I després de la transmigració de  Babilònia, Jeconies engendrà a Salatiel. I 
Mt 1,17 de David fins a la transmigració de  Babilònia, catorze generacions; i des de  
Mt 1,17  i des de la transmigració de  Babilònia fins a Cristo, catorze  
Ac 7,43 us transportaré, doncs, més allà de  Babilònia.” 44 »Lo tabernacle del  
1Pe 5,13  Vos saluda la iglésia que està en  Babilònia, juntament elegida ab vosaltres, 
Ap 14,8  lo seguí, dient: –Caigué, caigué  Babilònia, la gran ciutat que donà a beure 
Ap 16,19  ciutats de les nacions; i la gran  Babilònia vingué en memòria davant de Déu, 
Ap 17,Tit  de la gran prostituta, ço és,  Babilònia, que s’embriagà ab la sang dels 
Ap 17,5 son front, escrit un nom: «Misteri:  Babilònia, la gran, la mare de prostitutes 
Ap 18,Tit  XVIII Ruïna, judici i càstig de  Babilònia, sobre la qual ploren amargament 
Ap 18,2 poderosament dient: –Caigué, caigué  Babilònia, la gran; i s’ha convertit en  
Ap 18,10  «Ai, ai, ai de la gran ciutat de  Babilònia, aquella ciutat poderosa! Puix  
Ap 18,21  –Ab tanta fúria serà derribada  Babilònia, aquella gran ciutat, i mai més  
Ap 19,Tit i càntic dels sants per la ruïna de  Babilònia, per lo Regne de Déu i per les  
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Jn 18,11 digué a Pere: –Torna l’espasa a la  baina. Lo calze que m’ha donat mon Pare,  
Mt 4,6  ets fill de Déu, tira’t de dalt a  baix, perquè escrit està: “Enviarà sos  
Mt 8,9  9 Puix jo també só home constituït  baix autoritat, que tinc soldats a mes  
Mt 27,51  del temple en dos trossos de dalt  baix, i tremolà la terra, i les pedres se  
Mc 14,66 l’abufetejaven. 66 I estant Pere a  baix en lo pati, arribà una de les criades 
Mc 15,38  del temple en dos trossos de dalt  baix. 39 I quan lo centurió, que estava  
Lc 4,9  ets fill de Déu, tira’t de dalt  baix. 10 Puix escrit està que “manà a sos  
Lc 4,29  sa ciutat per a tirar-lo dalt  baix. 30 Mes ell, passant per entremig d’ 
Lc 5,5  sens haver agafat res, emperò  baix de vostra paraula tiraré lo filat. 6  
Lc 7,8  Perquè jo també só home constituït  baix autoritat, que tinc soldats a mes  
Lc 20,47  sitis en los convits; 47 que  baix lo pretext de llargues oracions,  
Jn 19,23  que era d’un sol teixit de dalt  baix. 24 I digueren entre si: –No la  
Ac 2,5  de totes les nacions que hi ha  baix del cel. 6 Divulgada, doncs, la veu,  
Ac 2,19  prodigis dalt en lo cel, i senyals  baix en la terra, sang, i foc, i vapor de  
Ac 4,12  altre. Perquè no hi ha altre nom  baix del cel donat als homes per lo qual  
Ac 7,45  que vingueren després lo portaren  baix la conducta de Josuè a la possessió  
Ac 10,7  de Déu, d’aquells que estaven  baix ses ordres. 8 I havent-los contat  
Ac 20,9  des del tercer pis de la casa a  baix, i l’alçaren mort. 10 I Pau baixà i  
Ac 23,12  alguns dels jueus i se conjuraren  baix maledicció dient que no havien de  
Ac 23,14  –Nosaltres nos havem obligat,  baix de maledicció, a no tastar bocí fins  
Ac 23,21  l’esperen de parada, i han jurat  baix pena de maledicció, que no menjarien  
Rm 3,9  que jueus i gentils estan tots  baix de pecat, 10 com està escrit: «No hi  
Rm 3,19  la Llei diu, ho diu als que estan  baix la Llei, a fi de que tota boca sia  
Rm 6,14  sobre vosaltres, perquè no estau  baix de la Llei, sinó baix de la gràcia.  
Rm 6,14  no estau baix de la Llei, sinó  baix de la gràcia. 15 Doncs, què? ¿Pecarem 
Rm 6,15  què? ¿Pecarem perquè no estam  baix de la Llei, sinó baix de la gràcia?  
Rm 6,15  no estam baix de la Llei, sinó  baix de la gràcia? No ho vulla Déu! 16 ¿No 
Rm 7,14  emperò jo só carnal, venut  baix lo pecat. 15 Perquè no aprovo lo que  
Rm 16,20  destròssia quant antes a Satanàs  baix de vostres peus. La gràcia de nostre  
1Co 6,12  és permès», emperò jo no em posaré  baix lo poder de ningú. 13 Les viandes són 
1Co 9,21  als jueus. 21 Ab los que estan  baix la Llei, com si estigués jo baix la  
1Co 9,21  baix la Llei, com si estigués jo  baix la Llei (no estant baix la Llei) per  
1Co 9,21 estigués jo baix la Llei (no estant  baix la Llei) per a guanyar als que estan  
1Co 9,21  Llei) per a guanyar als que estan  baix la Llei; i ab los que estaven sens  
1Co 10,1  que nostres pares estigueren tots  baix del núvol i atravessaren tots lo mar. 
Ga 3,10  són de les obres de la Llei estan  baix la maledicció; puix està escrit:  
Ga 3,22  22 Mes l’Escriptura enclogué tot  baix del pecat, per a què la promesa fos  
Ga 3,23  abans que la fe vingués, estàvem  baix la custòdia de la Llei, tancats en  
Ga 3,25  de que vingué la fe, ja no estam  baix lo preceptor. 26 Perquè tots sou  
Ga 4,2  sia senyor de tot, 2 sinó que està  baix de tutors i curadors, fins al temps  
Ga 4,3  infants estàvem posats en servitud  baix los elements del món. 4 Emperò quan  
Ga 4,5  5 per a rescatar als que estaven  baix la Llei, a fi de que rebessen l’  
Ga 4,21  21 Dieu-me, los que voleu estar  baix la Llei, ¿no haveu llegit la Llei? 22 
Ga 5,18 sou guiats per l’Esperit, no estau  baix la Llei. 19 Emperò les obres de la  
Col 1,23  i que fou predicat a tota criatura  baix lo cel, del qual jo, Pau, só fet  
1Tm 6,1  1 Tots los sirvents que estan  baix lo jou tinguen a sos amos per dignes  
He 2,8  les coses posares en subjecció  baix sos peus.» Perquè en això mateix d’  
He 7,11  fos pel sacerdoci levític (puix  baix d’ell lo poble rebé la Llei), quina  
He 9,15 d’aquelles prevaricacions que eren  baix del primer pacte (testament) rèbien  
1Pe 5,6  humils. 6 Humiliau-vos, doncs,  baix la mà poderosa de Déu, per a què vos  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

377 
 

Mt 27,40 a tu mateix. Si ets lo Fill de Déu,  baixa de la creu! 41 Així mateix,  
Lc 19,5  ulls lo vegé, i li digué: –Zaqueu,  baixa immediatament, perquè convé que jo  
Jn 5,7  i mentres jo hi vaig un altre hi  baixa primer que jo. 8 Jesús li diu: –Alça 
Ac 8,26  ’n cap al migdia per la senda que  baixa de Jerusalem a Gaza, la qual està  
Ac 10,20  que et busquen. 20 Alça’t, doncs,  baixa i marxa ab ells sens dubtar, perquè  
Jm 3,15  aquesta sabiduria no és la que  baixa de dalt, sinó terrena, sensual,  
Jm 3,17  mala. 17 Emperò la sabiduria que  baixa de dalt, primerament és casta;  
Ap 3,12  de mon Déu, la nova Jerusalem, que  baixa del cel de mon Déu, i el nom meu  
Mt 7,25  edificà sa casa sobre roca. 25 I  baixà la pluja, i vingueren los rius, i  
Mt 7,27  edificà sa casa sobre arena. 27 I  baixà la pluja, i vingueren los rius, i  
Mt 28,2  puix un àngel del Senyor  baixà del cel i, acercant-se, remogué la 
Lc 2,51  paraules que els havia dit. 51 I  baixà ab ells, i vingué a Nazaret, i  
Lc 3,22  ell orant, s’obrí lo cel, 22 i  baixà sobre d’ell l’Esperit Sant en  
Lc 4,31  entremig d’ells, se n’anà. 31 I  baixà a Cafarnaüm, ciutat de la Galilea, i 
Lc 19,6  m’hospèdia en ta casa. 6 I ell  baixà a tota pressa i lo rebé ab alegria.  
Jn 3,13 13 I ningú puja al cel, sinó lo qui  baixà del cel, lo Fill de l’home que està 
Jn 6,33  Perquè lo pa de Déu és aquell que  baixà del cel i dóna la vida al món. 34  
Jn 6,50  i moriren. 50 Aquest és lo pa que  baixà del cel per a què lo qui méngia d’  
Jn 6,58  per mi. 58 Aquest és lo pa que  baixà del cel. No és com lo mannà que  
Ac 7,15 setanta-cinc persones. 15 I Jacob  baixà a Egipte, i morí ell i els nostres  
Ac 10,44  encara Pere dient estes paraules,  baixà l’Esperit Sant sobre tots los que  
Ac 11,15  comencí a parlar, l’Esperit Sant  baixà sobre d’ells, així com sobre  
Ac 20,10 a baix, i l’alçaren mort. 10 I Pau  baixà i se reclinà sobre ell, i abraçant- 
Ac 25,6  entre ells més de deu dies,  baixà a Cesarea. I al dia següent, sentant 
Ef 4,10  més baixos de la terra? 10 Ell que  baixà és lo mateix també que pujà sobre  
2Pe 1,17  de Déu Pare honra i glòria, quan  baixà a ell de la magnífica glòria una veu 
Ap 20,9  dels sants i la ciutat amada; i  baixà foc del cel enviat per Déu, i els  
Lc 19,37  lo camí. 37 I quan s’acercà a la  baixada de la muntanya de l’Oliverar,  
Mt 14,29  a vós. 29 I ell li digué: –Vine. I  baixant Pere de la barca, caminava sobre  
Mc 15,30  30 salva’t a tu mateix  baixant de la creu! 31 I d’aqueix modo,  
Mc 15,46  46 I Josep comprà un llençol i,  baixant-lo, l’embolicà en lo llençol, i 
Lc 6,17  Iscariot, que fou lo traïdor. 17 I  baixant ab ells, se deturà en un pla, junt 
Jn 1,51  sobre lo Fill de l’home, pujant i  baixant, los àngels de Déu. 2,Tit Capítol  
Jn 4,51  dit i se n’anà. 51 I quan anava  baixant, li isqueren a l’encontre sos  
Ac 8,5  la paraula de Déu. 5 I Felip,  baixant a una ciutat de Samària, los  
Ac 10,21  perquè jo els he enviat. 21 I  baixant Pere envers los homes, los digué:  
Mt 17,9  a altre més que a Jesús. 9 I al  baixar ells de la muntanya, los manà Jesús 
Mc 15,36  –Deixau-lo, vejam si ve Elies a  baixar-lo. 37 Emperò, Jesús, donant un  
Lc 9,37  37 I succeí que al dia següent, al  baixar ells de la muntanya, los isqué a l’ 
Jn 1,32  dient: –He vist l’Esperit Sant  baixar del cel com una paloma i posar-se 
Jn 1,33  me digué: “Sobre lo qui veges  baixar l’Esperit i reposar sobre d’ell,  
Rm 10,6  cor: Qui pujarà al cel?» (ço és, a  baixar de lo alt a Cristo). 7 O: «Qui  
Ap 13,13  de manera que fins foc feia  baixar del cel a la terra a la vista dels  
Ap 18,1  victòria. 1 I després d’això vegí  baixar del cel un altre àngel que tenia  
Ap 20,1 judicarà a tots los morts. 1 I vegí  baixar del cel un àngel que tenia la clau  
Rm 10,7  de lo alt a Cristo). 7 O: «Qui  baixarà a l’abisme?» (ço és, per a tornar 
1Te 4,16  l’arcàngel, i ab trompeta de Déu,  baixarà del cel, i els que moriren en  
Mt 11,23  que t’has alçat fins al cel,  baixaràs fins a l’infern. Perquè si en  
Mc 2,4 estava i, havent-hi fet un forat,  baixaren lo llit en què jeia lo paralític. 
Jn 6,16  I arribada la tarda, sos deixebles  baixaren a la vora del mar. 17 I havent- 
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Ac 8,38 de Déu. 38 I manà parar lo carro, i  baixaren los dos dintre l’aigua, Felip i  
Ac 9,25  nit i, posant-lo en un cove, lo  baixaren per la muralla. 26 I quan vingué  
Ac 11,27 en Antioquia. 27 I en aquestos dies  baixaren de Jerusalem a Antioquia uns  
Ac 13,29  que estaven escrites d’ell, lo  baixaren de l’arbre i el posaren en un  
Ac 14,24  la paraula del Senyor en Perges,  baixaren a Atàlia. 25 I des d’allí  
Ac 16,8  8 I havent atravessat la Mísia,  baixaren a Tròada. 9 I una visió de nit s’ 
2Co 11,33  ’m, 33 i per una finestra me  baixaren en un cove des de la muralla i  
Jn 4,47  anà a trobar-lo i li demanà que  baixàs i curàs son fill, puix estava per a 
Mt 8,1  terra dels gerassens. 1 Quan hagué  baixat de la muntanya, lo seguí molta  
Mc 3,22 de si. 22 I els escribes que havien  baixat de Jerusalem deien: –Té a  
Lc 23,53  lo cos de Jesús. 53 I havent-lo  baixat de la creu, l’embolicà en un  
Jn 6,38  no el llançaré fora. 38 Puix he  baixat del cel, no per a fer ma voluntat,  
Jn 6,41  havia dit: «Jo só lo pa viu que he  baixat del cel.» 42 I deien: –¿No és  
Jn 6,42  ¿Com diu ell, doncs, que ha  baixat del cel? 43 Emperò Jesús respongué  
Jn 6,51 no mòria. 51 Jo só lo pa viu que he  baixat del cel. Qui méngia d’aquest pa,  
Ac 7,34  Egipte, i he oït sos gemecs, i he  baixat a llibertar-los. Ara vine tu i t’ 
Ac 8,16 l’Esperit Sant. 16 Perquè no havia  baixat encara sobre ningú d’ells, sinó  
Ac 14,10  en llengua de Licaònia: –Han  baixat déus a nosaltres en figura d’  
Ef 4,9 que ell pujà, què és sinó que havia  baixat primer als paratges més baixos de  
Ap 12,12  i del mar, perquè el diable ha  baixat a vosaltres ab gran còlera, perquè  
Mt 3,16  cel i vegé a l’Esperit de Déu que  baixava com paloma i venia sobre d’ell.  
Mc 1,10  l’Esperit en figura de paloma que  baixava i se posava sobre d’ell mateix.  
Lc 10,31  lo mig mort. 31 Succeí, doncs, que  baixava per lo mateix camí un sacerdot, i  
Jn 5,4  aigües. 4 Puix un àngel del Senyor  baixava en cert temps a la piscina i  
Ac 10,11  11 I vegé lo cel obert i que  baixava envers ell un vas com un gran  
Ac 10,11  que lligat per les quatre puntes  baixava del cel a la terra, 12 en lo qual  
Ac 11,5 i vegí en un èxtasis una visió, que  baixava un vas com una gran tela que per  
Ac 11,5 gran tela que per les quatre puntes  baixava del cel, i vingué fins a mi. 6 I  
Ap 10,1  també un altre àngel poderós que  baixava del cel cobert d’un núvol, i l’  
Ap 21,2  nova Jerusalem, que de part de Déu  baixava del cel, i estava ataviada com una 
Ap 21,10  la ciutat santa de Jerusalem, que  baixava del cel, de la presència de Déu,  
Lc 10,30  I Jesús, prenent la paraula digué:  –Baixava un home de Jerusalem a Jericó, i  
Mc 9,8  a ningú més que a Jesús. 8 I quan  baixaven de la muntanya los manà que a  
Mt 24,17 i lo qui es tròbia en lo terrat, no  bàixia a prendre res de sa casa, 18 i lo  
Mt 27,42 mateix! Si és lo rei d’Israel, que  bàixia ara de la creu, i el creurem. 43  
Mc 13,15 i el qui es tròbia en lo terrat, no  bàixia a la casa, ni éntria dins per a  
Mc 15,32 32 Lo Cristo, lo rei d’Israel, que  bàixia ara de la creu per a què vejam i  
Lc 9,54  –Senyor, voleu que digam que  bàixia foc del cel i els abràsia, com  
Lc 17,31  ses alhajes dintre de casa, no  bàixia a prendre-les. I el qui es tròbia 
Ac 24,22  a una altra ocasió dient: –Quan  bàixia lo tribú Lísias vos donaré  
Ef 4,9  baixat primer als paratges més  baixos de la terra? 10 Ell que baixà és lo 
2Pe 2,15  s’extraviaren, seguint lo camí de  Balaam de Bosor, que amà lo premi de la  
Jud 11  deixaren arrebatar de l’error de  Balaam i peresqueren en la sedició de  
Ap 2,14  als que segueixen la doctrina de  Balaam, que ensenyava a Balac a posar  
Ap 2,14 doctrina de Balaam, que ensenyava a  Balac a posar tropés davant dels fills d’ 
Ap 6,5  sobre ell tenia en sa mà unes  balances. 6 I oiguí una veu enmig dels  
Ga 5,12  doncs, l’escàndol de la creu. 12  Baldament que fossen separats los que us  
Ap 3,15  obres, que no ets fred ni calent.  Baldament fosses fred o calent! 16 Emperò  
Mt 15,30  ab qui venien muts, cegos, coixos,  baldats i molts altres, i els posaren a  
Mt 12,40 dies i tres nits en lo ventre de la  balena, del mateix modo lo Fill de l’home 
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Mt 14,6  d’Herodes, la filla d’Herodias  ballà davant de tots i agradà a Herodes, 7 
Lc 7,32  havem tocat flautes, i no haveu  ballat; nos havem lamentat, i no haveu  
Mt 26,Tit  en Betània, a on una dona derrama  bàlsam sobre d’ell. Cena de l’anyell  
Mc 14,3 nardo, i rompent lo vas, derramà lo  bàlsam sobre son cap. 4 I alguns dels que  
Mt 9,9 home anomenat Mateu, que seia en lo  banc dels drets, i li digué : –Segueix-  
Mc 2,14 fill d’Alfeu, que estava sentat al  banc dels tributs, i li digué: –Segueix- 
Lc 5,27  Leví, que estava sentat en lo  banc dels tributs, i li digué: –Segueix- 
Lc 19,23  per què no posares mon diner al  banc, a fi de que quan jo tornàs lo  
Ac 27,17  barco, i temerosos de donar en un  banc d’arena, arriaren les veles, i així  
Lc 20,46  les places i d’ocupar los primers  bancs en les sinagogues i los primers  
Mt 4,25  i de Judea, i de l’altra  banda del Jordà. 5,Tit Capítol V Sermó de  
Mt 14,22  passassen antes que ell a l’altra  banda de l’estany, mentres que ell  
Mt 16,5  vingut sos deixebles a l’altra  banda, s’havien olvidat de prendre pa. 6  
Mt 19,1 als confins de la Judea, a l’altra  banda del Jordà. 2 I lo seguí una gran  
Mc 4,35 tard, los digué: –Passem a l’altra  banda. 36 I després d’haver despedit la  
Mc 5,1  de Jairo. 1 I passaren a l’altra  banda del mar, al territori dels  
Mc 6,53  53 I quan estigueren a l’altra  banda, vingueren al territori de Genesaret 
Mc 8,13  en la barca, i passà a l’altra  banda de l’estany. 14 I s’havien olvidat 
Lc 8,22  i els digué: –Passem a l’altra  banda de l’estany. I partiren. 23 I  
Jn 1,28  esdevingué en Betània, a l’altra  banda del Jordà, a on Joan estava  
Jn 3,26 aquell que estava ab vós a l’altra  banda del Jordà, de qui vós donàreu  
Jn 18,1  n’anà ab sos deixebles a l’altra  banda del torrent Cedron, a on hi havia un 
Ap 15,6  i blanca, i cenyits per lo pit de  bandes d’or. 7 I un dels quatre animals  
Ac 21,38 te’n portares al desert quatre mil  bandolers? 39 I Pau li digué: –Jo,  
Ap 5,6 com havia estat mort, que tenia set  banyes i set ulls, que són los set  
Ap 12,3  vermell, que tenia set caps i deu  banyes, i en sos caps, set corones; 4 i la 
Ap 13,Tit bèstia monstruosa de set caps i deu  banyes, ab deu corones, ix del mar i  
Ap 13,Tit  en la terra altra bèstia ab dos  banyes, que dóna vigor a la primera. 1 I  
Ap 13,1 una bèstia que tenia set caps i deu  banyes, i sobre ses banyes, deu corones, i 
Ap 13,1  set caps i deu banyes, i sobre ses  banyes, deu corones, i sobre sos caps, lo  
Ap 13,11  eixia de la terra i que tenia dos  banyes semblants a les de l’Anyell,  
Ap 17,Tit  la bèstia dels set caps i les deu  banyes. 1 I vingué un dels set àngels que  
Ap 17,3 blasfèmia, que tenia set caps i deu  banyes. 4 I la dona estava rodejada de  
Ap 17,7 la porta, la qual té set caps i deu  banyes. 8 La bèstia que has vist, fou i no 
Ap 17,12  i va a la perdició. 12 I les deu  banyes que has vist són deu reis, que  
Ap 17,16  nacions i llengües. 16 I les deu  banyes que vegeres en la bèstia, aqueixes  
Mt 3,7  i dels saduceus venien a son  baptisme, los digué: –Raça d’escurçons!  
Mt 20,22 jo he de beure i ser batejats ab lo  baptisme ab què jo só batejat? I li diuen: 
Mt 20,23  mon calze i sereu batejats ab lo  baptisme ab què jo só batejat. Emperò l’  
Mt 21,25  faig jo aquestes coses: 25 Lo  baptisme de Joan, d’a on era? ¿Del cel o  
Mc 1,Tit  Marc 1,Tit Capítol I Predicació i  baptisme de Joan. Jesús, després de  
Mc 1,4  lo desert batejant i predicant lo  baptisme d’arrepentiment per a remissió  
Mc 10,38  que jo bec, o ser batejats ab lo  baptisme ab què jo só batejat? 39 I ells  
Mc 10,39  que jo bec i sereu batejats ab lo  baptisme ab què só jo batejat; 40 mes lo  
Mc 11,30  faç jo aquestes coses. 30 Lo  baptisme de Joan, era del cel o dels  
Lc 3,Tit  3,Tit Capítol III Predicació i  baptisme de sant Joan. Bateja aquest a  
Lc 3,3  la comarca del Jordà, predicant  baptisme de penitència per a remissió dels 
Lc 3,21  que, al rebre tot lo poble lo  baptisme, Jesús fou batejat també, i  
Lc 7,29  a Déu, sent batejats ab lo  baptisme de Joan. 30 Mes los fariseus i  
Lc 12,50  sinó que s’encenga? 50 I ab un  baptisme he de ser batejat, i com tinc l’ 
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Lc 20,4  una pregunta. Responeu-me: 4 lo  baptisme de Joan, ¿era del cel o dels  
Ac 1,22  ab nosaltres, 22 començant des del  baptisme de Joan fins al dia en què d’  
Ac 10,37  des de la Galilea, després del  baptisme que predicà Joan; 38 a Jesús de  
Ac 13,24  predicat abans de sa vinguda lo  baptisme de penitència a tot lo poble d’  
Ac 18,25  de Jesús, coneixent solament lo  baptisme de Joan. 26 Aquest, doncs,  
Ac 19,Tit vàrios que solament havien rebut lo  baptisme de Joan. Obra molts miracles. Són 
Ac 19,3  I ells respongueren: –En lo  baptisme de Joan. 4 I Pau digué: –Joan  
Ac 19,4 digué: –Joan batejà certament ab lo  baptisme de penitència, dient al poble que 
Rm 6,Tit  en la gràcia rebuda en lo  baptisme, fent vida nova i entregant-se  
Rm 6,4 som sepultats ab ell en mort per lo  baptisme, per a què, així com Cristo  
Ef 4,5  vocació. 5 Un Senyor, una fe, un  baptisme, 6 un Déu i Pare de tots, que és  
Ef 5,26  -la, purificant-la ab lo  baptisme de l’aigua ab la paraula de  
Col 2,12  sepultats juntament ab ell en lo  baptisme, en lo que ressuscitàreu també  
Tt 3,5  ell nos féu salvos per lo  baptisme de regeneració i renovació de l’ 
He 6,2 fe envers Déu, 2 de la doctrina del  baptisme, i de la imposició de mans, i de  
1Pe 3,21 per aigua. 21 Lo que era figura del  baptisme d’ara que us fa salvos: no la  
Mt 3,Tit  nazareno.» 3,Tit Capítol III Joan  Baptista, precursor de Jesucrist, predica  
Mt 3,1  1 I en aquells dies vingué Joan lo  Baptista predicant en lo desert de la  
Mt 11,Tit  gallardó. 11,Tit Capítol XI Joan  Baptista envia dos de sos deixebles a  
Mt 11,11  no s’alçà ningú major que Joan  Baptista. Emperò aquell que és lo mínim en 
Mt 11,12  ell. 12 I des de los dies de Joan  Baptista fins ara, lo Regne del cel pateix 
Mt 14,Tit  14,Tit Capítol XIV Mort de Joan  Baptista. Miracle dels cinc pans. Jesús  
Mt 14,2  a sos criats: –Aquest és Joan lo  Baptista, que ressuscità d’entre los  
Mt 14,8  aquí, en una plata, lo cap de Joan  Baptista. 9 I el rei s’entristí. Mes per  
Mt 16,14  –Uns diuen que és Joan  Baptista, altres que és Elies, i altres  
Mt 17,13  que els havia parlat de Joan  Baptista. 14 I quan arribà al lloc a on  
Mc 6,Tit dels apòstols. Presó i mort de Joan  Baptista. Miracle dels cinc pans i dos  
Mc 6,14 s’havia fet notori), i deia: –Joan  Baptista ha ressuscitat d’entre els morts 
Mc 6,24  I ella digué: –Lo cap de Joan  Baptista. 25 I tornant luego a entrar  
Mc 6,25  doneu en una plata lo cap de Joan  Baptista. 26 I el rei se contristà; mes  
Mc 8,28  li respongueren dient: –Joan lo  Baptista; alguns, Elies; i altres, com un  
Lc 7,Tit Naïm. Respon als missatgers de Joan  Baptista. Reprèn als jueus i los compara a 
Lc 7,20  aquestos homes, li digueren: –Joan  Baptista nos ha enviat a vós, i diu: “¿Sou 
Lc 7,28  no hi ha profeta major que Joan  Baptista; emperò qui és menor en lo Regne  
Lc 7,33  plorat.” 33 Perquè vingué Joan  Baptista, que no menjava pa ni bevia vi, i 
Lc 9,19 I ells respongueren dient: –Joan lo  Baptista; altres, Elies, i altres, que ha  
Jn 1,Tit  Sa encarnació. Testimoni de Joan  Baptista. Vocació dels primers deixebles.  
Jn 3,Tit  est li dóna. Los deixebles de Joan  Baptista murmuren de Jesucrist. Resposta  
He 11,32  temps per contar de Gedeon, de  Barac, de Samsó, de Jeftè, de David, de  
Mt 23,35 fins a la sang de Zacaries, fill de  Baraquies, a qui matàreu entre el temple i 
1Co 14,11 lo significat de les paraules, seré  bàrbaro per a aquell a qui parlo, i el que 
1Co 14,11  a qui parlo, i el que parla serà  bàrbaro per a mi. 12 Així mateix  
Col 3,11 jueu, circumcisió ni incircumcisió,  bàrbaro ni escita, llibert ni servo, sinó  
Ac 28,1  l’isla s’anomenava Melita. I els  bàrbaros nos tractaren ab molta humanitat. 
Ac 28,4  se li agarrà a la mà. 4 I quan los  bàrbaros vegeren lo reptil penjant de sa  
Rm 1,14  nacions. 14 Só deutor a grecs i a  bàrbaros, a savis i a ignorants. 15 Així,  
Mt 4,21  Zebedeu, i son germà Joan en una  barca ab Zebedeu, son pare, que adobaven  
Mt 8,23  sos morts. 23 I entrant ell en una  barca, lo seguien sos deixebles. 24 I veus 
Mt 8,24  manera, que les oles cobrien la  barca; mes ell dormia. 25 I sos deixebles  
Mt 9,1  treballadors. 1 I entrant en una  barca, passà a l’altre costat i se n’anà 
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Mt 13,2 gent, de manera que, entrant en una  barca, s’assentà, i tota la gent estava  
Mt 14,13 oït Jesús, se retirà d’allí en una  barca a un lloc desert i apartat. I havent 
Mt 14,22  a sos deixebles a pujar en la  barca i a que passassen antes que ell a l’ 
Mt 14,24  estava ell tot sol allí. 24 I la  barca, enmig del mar, era combatuda de les 
Mt 14,29  digué: –Vine. I baixant Pere de la  barca, caminava sobre l’aigua per arribar 
Mt 14,32  32 I tan prest com entraren en la  barca, cessà lo vent. 33 I els que estaven 
Mt 14,33 lo vent. 33 I els que estaven en la  barca s’acercaren i l’adoraren dient:  
Mt 15,39  I despatxada la gent, entrà en una  barca i passà als confins de Magedan.  
Mc 1,19 son germà, que estaven també en una  barca adobant los filats. 20 I tot seguit  
Mc 1,20  los cridà. I ells, deixant en la  barca a Zebedeu, son pare, ab los  
Mc 3,9 sos deixebles que li tinguessen una  barca a punt, per causa del tropell de la  
Mc 4,1  gent, que entrant-se’n en una  barca s’assentà dins, en lo mar, i tota  
Mc 4,36 lo prengueren així com estava en la  barca. I hi havia també ab ell altres  
Mc 4,37  que feia entrar les oles en la  barca, de manera que esta s’omplia d’  
Mc 5,2  2 I a l’eixir Jesús de la  barca, tot seguit li isqué a l’encontre,  
Mc 5,18 seus confins. 18 I quan entrà en la  barca, aquell que havia estat posseït del  
Mc 5,21  21 I havent Jesús passat en la  barca altra vegada a l’altre costat, se  
Mc 6,32  per a menjar. 32 I entrant en una  barca, se retiraren a un lloc desert i  
Mc 6,45 deixebles per a què entrassen en la  barca i anassen antes que ell a Betsaida,  
Mc 6,47  47 I essent ja tard, estava la  barca enmig del mar, i ell sol en terra.  
Mc 6,51 temau. 51 I se’n pujà ab ells a la  barca, i parà lo vent. I ells més i més se 
Mc 6,54  a terra. 54 I havent eixit de la  barca, a l’instant lo conegueren. 55 I  
Mc 8,10  despedí. 10 I entrant luego en la  barca ab sos deixebles, passà al territori 
Mc 8,13 deixant-los, tornà a entrar en la  barca, i passà a l’altra banda de l’  
Mc 8,14  tenien ab ells més que un pa en la  barca. 15 I els manà dient: –Teniu compte  
Lc 5,Tit  Capítol V Predica Jesús des de la  barca de sant Pere. Pesca milagrosa.  
Lc 5,3  adoctrinava a la gent des de la  barca. 4 I quan acabà de parlar, digué a  
Lc 5,7  companys que estaven en l’altra  barca per a què vinguessen a ajudar-los. 
Lc 8,22  entrà ell ab sos deixebles en una  barca i els digué: –Passem a l’altra  
Lc 8,37 gran temor. I ell se’n pujà en una  barca i se’n tornà. 38 I l’home de qui  
Jn 6,17  17 I havent-se’n pujat en una  barca, se n’anaren a l’altre costat del  
Jn 6,19  del mar i que s’acercava a la  barca, i tingueren temor. 20 Emperò ell  
Jn 6,21  Volgueren, doncs, rebre-lo en la  barca, i esta arribà luego a la terra a on 
Jn 6,22  que no hi havia allí més que una  barca, i que Jesús no hi havia entrat ab  
Jn 21,3  Marxaren, doncs, i entraren en una  barca, i aquella nit no agafaren res. 4  
Jn 21,6  –Tirau lo filat a la dreta de la  barca, i encontrareu. L’hi tiraren,  
Jn 21,8  els demés deixebles vingueren a la  barca tirant lo filat ple de peixos (puix  
Ac 20,38  I l’anaren a acompanyar fins a la  barca. 21,Tit Capítol XXI Viatge de Pau a  
Ac 21,2  a Pàtara. 2 I havent trobat una  barca que passava a Fenícia, entràrem en  
Ac 21,3  Síria, i arribàrem a Tiro, a on la  barca havia de deixar lo càrrec. 4 I com  
Ac 21,6 los uns dels altres, entràrem en la  barca, i ells se’n tornaren a ses cases.  
Ac 27,Tit  per lo centurió Júlio. Naufraga la  barca prop d’una isla, emperò tots se  
Ac 27,10  i de molt dany, no sols per la  barca i son càrrec, sinó també per nostres 
Ac 27,15  a la borrasca, abandonàrem la  barca a la mercè del vent, i aixís érem  
Ac 27,41 los dos costats, ells hi vararen la  barca; i la proa estava encallada i  
Ac 27,2  Augusta, 2 embarcant-nos en un  barco d’Adrumeto, nos férem a la vela,  
Ac 27,6  6 I allí, trobant lo centurió un  barco d’Alexandria que anava a Itàlia,  
Ac 27,11  més crèdit al pilot i al patró del  barco que a lo que deia Pau. 12 I com lo  
Ac 27,14  al cap de poc donà contra del  barco un vent tempestuós anomenat  
Ac 27,15  euroaquilon. 15 I arrebatat lo  barco, i no podent resistir a la borrasca, 
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Ac 27,17  de tots los medis, cenyint lo  barco, i temerosos de donar en un banc d’ 
Ac 27,19  ab ses pròpies mans l’aparell del  barco. 20 I no veent-se per molts dies  
Ac 27,22  ninguna persona, excepte lo  barco. 23 Perquè aquesta nit se m’ha  
Ac 27,30  mariners, volent-se escapar del  barco, tiraren lo bot al mar, ab lo  
Ac 27,31 aquestos homes no permaneixen en lo  barco, vosaltres no podeu salvar-vos. 32 
Ac 27,37  les persones que anàvem dins del  barco érem dos-centes i setanta-sis.  
Ac 27,38  estigueren saciats alleugeraven lo  barco, tirant lo blat al mar. 39 I havent  
Ac 27,39  com podrien atracar allí lo  barco. 40 I llevant ancles, s’entregaren  
Ac 27,44  posts, altres sobre trossos del  barco, i així se conseguí que tots  
Ac 28,11 al cap de tres mesos entràrem en un  barco d’Alexandria que havia passat l’  
Ap 18,17  grans riqueses.» I tot capità de  barco, i tots los que naveguen en la mar,  
Ap 18,19  s’enriquiren tots los que tenien  barcos en la mar per causa de sa  
Ac 13,6  mago, profeta fals i jueu anomenat  Barjesús, 7 lo qual estava ab lo procònsol 
Mc 6,20  temia a Joan, sabent que era un  baró just i sant, i el tenia en custòdia,  
Lc 1,27  27 a una verge desposada ab un  baró anomenat Josep, de la casa de David,  
Lc 1,34  –Com serà això, puix jo no conec  baró? 35 I, responent, l’àngel li digué:  
Lc 2,23  en la Llei del Senyor: que tot  baró que nasca primer, serà consagrat al  
Lc 23,50  aquestes coses. 50 I veus aquí un  baró anomenat Josep, lo qual era senador,  
Jn 1,30 qui jo he dit: “Després de mi ve un  baró que m’ha estat preferit, perquè ell  
Ac 2,22  paraules: A Jesús Nazareno,  baró aprovat per Déu entre vosaltres ab  
Ac 6,5 tota la junta, i elegiren a Esteve,  baró ple de fe i de l’Esperit Sant, i a  
Ac 8,9  d’alegria. 9 Hi havia allí un  baró anomenat Simó, que havia estat mago  
Ac 10,22  digueren: –Lo centurió Corneli,  baró just i temerós de Déu, i que té el  
Ac 10,30  aquí que se’m presentà davant un  baró ab una vestidura blanca, i em digué:  
Ac 11,12  i entràrem en casa d’aquell  baró. 13 I ens contà com havia vist en sa  
Ac 11,24  en lo Senyor. 24 Perquè ell era  baró just i ple d’Esperit Sant i de fe. I 
Ac 13,7  ab lo procònsol Sèrgio Paulo,  baró prudent. I est féu cridar a Bernabé i 
Ac 13,21 i Déu los donà a Saül, fill de Cis,  baró de la tribu de Benjamí, per l’espai  
Ac 17,31  al món segons justícia, per aquell  baró que havia ordenat, donant una prova  
Ac 21,11  los jueus, en Jerusalem, al  baró de qui és aquest cenyidor i l’  
Ac 22,12  en Damasco. 12 »I un cert Ananies,  baró just segons la Llei, de qui donaven  
Ef 4,13  del coneixement del Fill de Déu, a  baró perfet, a la mida de l’edat madura  
Jm 1,8  rebrà cosa alguna del Senyor. 8 Lo  baró d’ànimo doble és inconstant en tots  
Jm 2,2  entràs en vostra congregació algun  baró, portant anell d’or, ab vestidura  
Jm 3,2  tropessa en paraula, aqueix tal és  baró perfet, i capaç també de refrenar tot 
Ap 12,5  l’hagués parit. 5 I parí un fill  baró que havia de governar totes les  
Ap 12,13 perseguí a la dona que parí lo fill  baró, 14 i foren donades a la dona dos  
Lc 9,30 I veus aquí que parlaven ab ell dos  barons, i eren Moisès i Elies, 31 los  
Lc 9,32  la glòria de Jesús i als dos  barons que estaven ab ell. 33 I quan s’  
Ac 1,10 que s’aparegueren prop d’ells dos  barons ab vestidures blanques, 11 los  
Ac 1,21  21 Convé, doncs, que d’aquestos  barons que han estat en companyia nostra  
Ac 2,5  habitaven en Jerusalem jueus,  barons piadosos, de totes les nacions que  
Ac 4,4  cregueren, i fou lo número dels  barons cinc mil. 5 I succeí que al dia  
Ac 6,3  germans, d’entre vosaltres, set  barons de bona reputació, plens d’Esperit 
Ac 11,11  veus aquí que luego arribaren tres  barons a la casa a on jo posava, enviats a 
Ac 11,20  solament. 20 I entre ells hi havia  barons de Xipre i de Cirene, los quals a  
Ac 13,38  38 Sia-us notori, doncs,  barons germans, que per aquest se us  
Ac 15,22  ab tota la iglésia elegir alguns  barons d’entre ells i enviar-los a  
Ac 15,22  per sobrenom Barsabàs, i a Silas,  barons principals entre los germans. 23 I  
Ac 15,25  congregats d’un acord, elegir  barons i enviar-los a vosaltres ab  
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Ac 21,23 anam a dir-te: “Aquí tenim quatre  barons que tenen vot sobre si. 24 Pren-  
Ac 27,21  hauria estat, sens dubte, oh  barons, seguint lo meu consell, no haver  
Ac 27,25  naveguen ab tu.” 25 Per lo qual,  barons, teniu bon ànimo, perquè crec en  
Rm 11,4  de Déu? «M’he reservat set mil  barons que no han doblat lo genoll davant  
He 5,14  fort pertany a aquells que són ja  barons perfets, a aquells que per raó del  
2Pe 1,21  per voluntat d’home, sinó que los  barons sants de Déu parlaren com inspirats 
Ac 1,11  11 los quals los digueren també:  –Barons de Galilea, per què estau mirant  
Ac 1,16  cent i vint persones), digué: 16  –Barons germans, era precís que es complís 
Ac 2,14 los Onze, alçà sa veu, i els digué:  –Barons de Judea i vosaltres tots los que  
Ac 2,22  lo nom del Senyor, serà salvo.” 22  »Barons d’Israel, oïu aquestes paraules:  
Ac 2,29 m’ompliràs de goig ab ta cara.” 29  »Barons germans, sia’m permès parlar-  
Ac 2,37  a Pere i als demés apòstols:  –Barons germans, què farem? 38 I Pere los  
Ac 3,12  I veent això, Pere digué al poble:  –Barons d’Israel, per què us meravellau  
Ac 5,35  per un curt espai. 35 I els digué:  –Barons d’Israel, teniu compte lo que  
Ac 7,2 així aquestes coses? 2 I ell digué:  –Barons germans i pares, oïu: Lo Déu de la 
Ac 7,26  presentà i els posà en pau dient:  »–Barons, sou germans, per què us  
Ac 13,15  la sinagoga enviaren a ells dient:  –Barons germans, si teniu que dir alguna  
Ac 13,16  ab la mà senyal de silenci, digué:  –Barons d’Israel i els que temeu a Déu,  
Ac 13,26 deslligar lo calçat de sos peus. 26  »Barons germans, fills del llinatge d’  
Ac 14,14  de la gent, exclamant 14 i dient:  –Barons, per què feu això? Nosaltres som  
Ac 15,7  molt, alçant-se Pere, los digué:  –Barons germans, vosaltres sabeu que molt  
Ac 15,13  callaren, respongué Jaume dient:  –Barons germans, oïu-me: 14 Simó ha  
Ac 17,22  dret enmig de l’Areopago digué:  –Barons atenienses, ara advertesc que en  
Ac 19,25  en obres semblants, i digué:  –Barons, vosaltres sabeu lo guany que ens  
Ac 19,35  havent apaciguat la gent, digué:  –Barons d’Èfeso, quin home hi ha que no  
Ac 21,28  poble, i el prengueren cridant: 28  –Barons d’Israel, ajuda. Aquest és l’  
Ac 22,1  i ell se declara ciutadà romà. 1  –Barons germans i pares, oïu lo que vaig a 
Ac 23,1  los ulls en lo Consell, digué:  –Barons germans, fins avui m’he conduït  
Ac 23,6  digué en alta veu en lo Consell:  –Barons germans, jo só fariseu, fill de  
Ac 27,10  Pau los amonestava 10 dient-los:  –Barons, jo veig que la navegació comença  
Ac 28,17  jueus. I estant junts los digué:  –Barons germans, encara que jo no he fet  
Mc 4,36  I hi havia també ab ell altres  barques. 37 I se mogué una gran tempestat  
Lc 5,2  l’estany de Genesaret, 2 vegé dos  barques que estaven a la vora de l’  
Lc 5,3  3 I entrant en una d’aquestes  barques, que era de Simó, li demanà que s’ 
Lc 5,7  i de tal manera ompliren les dos  barques, que casi se n’anaven a fons. 8 I 
Lc 5,11  d’homes. 11 I atracades les  barques a terra, ho abandoraren tot i el  
Jn 6,23  anat sols. 23 Mes arribaren altres  barques de Tiberíades prop del lloc en què 
Jn 6,24  sos deixebles, se’n pujaren a les  barques i vingueren a Cafarnaüm en busca  
Jm 3,4  lo cos d’ells. 4 Mirau també les  barques, encara que sien grans i estiguen  
Ap 8,9  destruïda la tercera part de les  barques. 10 I el tercer àngel tocà la  
Mt 27,16  tenia un pres molt famós, anomenat  Barrabàs. 17 I havent-se ells juntat,  
Mt 27,17  qui voleu que jo us desllíuria, a  Barrabàs o a Jesús, que s’anomena Cristo? 
Mt 27,20  a la turba que demanàs a  Barrabàs i que fes morir a Jesús. 21 I el  
Mt 27,21  llibre? I ells digueren: –A  Barrabàs. 22 Pilat los diu: –¿Què faré,  
Mt 27,26 seva sang. 26 Llavors los deslliurà  Barrabàs, i després d’haver fet assotar a 
Mc 15,7  7 I n’hi havia un anomenat  Barrabàs, que estava pres ab altres  
Mc 15,11 per a què ell los llibertàs abans a  Barrabàs. 12 I Pilat, responent, los digué 
Mc 15,15  contentar al poble, los llibertà  Barrabàs, i després d’haver fet assotar a 
Lc 23,Tit Pilat; enviat a Herodes; posposat a  Barrabàs; entregat als jueus; crucificat i 
Lc 23,18 –Via fora aqueix i deslliurau-nos  Barrabàs! 19 –Lo qual havia estat posat  
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Jn 18,40  a cridar dient: –No a est, sinó a  Barrabàs! I Barrabàs era un lladre. 19,Tit 
Jn 18,40  –No a est, sinó a Barrabàs! I  Barrabàs era un lladre. 19,Tit Capítol XIX 
Mt 8,32  corregué furiosament i per un  barranc se precipitaren en lo mar; i  
Lc 8,33 ramada se despenyà ab ímpetu per un  barranc en l’estany i s’ofegaren. 34  
He 11,9  en una terra estranya, habitant en  barraques ab Isaac i Jacob, cohereus de la 
Mt 13,33  al llevat que pren una dona i el  barreja ab tres mesures de farina, fins  
Lc 13,21 al llevat que una dona prengué i lo  barrejà ab tres mesures de farina, fins  
Ap 8,7  trompeta, i vingué calamarsa i foc  barrejat ab sang, lo qual caigué sobre la  
Ap 15,2  2 I vegí com una mar de cristall  barrejat ab foc, i als que venceren la  
Ac 1,23  a dos: a Josep, que era anomenat  Barsabàs, i tenia per sobrenom lo Just, i  
Ac 15,22 Pau i Bernabé: a Judes per sobrenom  Barsabàs, i a Silas, barons principals  
Mc 10,Tit la humilitat. Dóna la vista al cego  Bartimeu. 1 I partint d’allí se n’anà  
Mc 10,46  deixebles, i molta gent ab ells,  Bartimeu, lo cego, fill de Timeu, estava  
Mt 10,3 Zebedeu, i Joan, son germà; Felip i  Bartomeu; Tomàs i Mateu, lo publicà; Jaume 
Mc 3,18 tro»; 18 i a Andreu, i a Felip, i a  Bartomeu, i a Mateu, i a Tomàs, i a Jaume  
Lc 6,14  son germà, Jaume i Joan, Felip i  Bartomeu, 15 Mateu i Tomàs, Jaume d’Alfeu 
Ac 1,13  Jaume i Andreu, Felip i Tomàs,  Bartomeu i Mateu, Jaume d’Alfeu i Simó lo 
Jn 14,8  mostrau-nos lo Pare, i nos  basta. 9 Jesús li respon: –Tant temps ha  
1Pe 4,3  sinó en la voluntat de Déu. 3 Puix  basta per aquestos que en lo temps passat  
Mt 6,34  de demà portarà en si son cuidado.  Basta-li al dia son propi afany. 7,Tit  
Mt 10,25  ni lo sirvent més que son amo. 25  Basta-li al deixeble lo ser com son  
Mc 14,41  i els digué: –Dormiu ja i reposau.  Basta: l’hora és arribada. Veus aquí que  
Lc 22,38  aquí dos espases. I ell los digué:  –Basta. 39 I eixint se n’anà, segons  
2Co 2,6  agoviar-vos a tots vosaltres. 6  Basta-li al que és tal aquesta  
2Co 12,9 apartat de mi. 9 I em digué: «T’és  bastant ma gràcia, perquè la virtut se  
He 12,8 participants, llavors vosaltres sou  bastards i no fills. 9 Ademés d’això, si  
Mt 25,9  dient: »–Com tal vegada no  bastaria per a nosaltres i per a  
3Jn 10  de nosaltres; i com si això no li  bastàs, ni rebre vol als nostres germans,  
Jn 6,7  –Dos-cents diners de pa no els  basten per a donar-ne un bocí a cada u.  
1Tm 5,16 Iglésia, a fi de que hi haja lo que  bàstia per a les que verdaderament són  
Mt 10,10  ni dos túniques, ni calçat, ni  bastó; perquè qui treballa és mereixedor  
Lc 9,3 –No us emporteu res per al camí, ni  bastó, ni alforja, ni pa, ni diners; ni  
1Co 4,21  Què voleu? ¿Vindré a vosaltres ab  bastó, o ab amor i ab esperit de  
Mt 26,47 una gran turba de gent ab espases i  bastons, enviada per los prínceps dels  
Mt 26,55  a prendre’m a mi ab coltells i  bastons. Tots los dies estava assentat ab  
Mc 14,43 una gran turba de gent ab espases i  bastons, de part dels prínceps dels  
Mc 14,48  eixit a prendre-me ab espases i  bastons? 49 Tots los dies estava ab  
Lc 22,52  vingut armats d’espases i de  bastons com contra un lladre? 53 Sent  
1Co 9,9  posaràs boç en la boca del bou que  bat.» ¿Per ventura té Déu cuidado dels  
1Co 9,10  deu llaurar en esperança; i lo qui  bat, és ab esperança de participar de lo  
1Tm 5,18  «No posaràs boç al bou que  bat.» I: «El jornaler és digne de son  
1Co 14,8  incert, ¿qui es prepararà per a la  batalla? 9 Així també vosaltres, si per la 
1Tm 6,12  i la mansuetud. 12 Pelea bona  batalla de la fe, agafa’t de la vida  
2Tm 4,7  temps de ma mort. 7 He peleat bona  batalla, he conclòs ma carrera, he guardat 
Ap 9,7  a cavalls aparellats per la  batalla, i sobre sos caps tenien com  
Ap 12,7 xixanta dies. 7 I hi hagué una gran  batalla en lo cel: Miquel i sos àngels  
Ap 16,14 lo món, per a juntar-los per a la  batalla en lo gran dia del Déu totpoderós. 
Ap 13,4  ha semblant a la bèstia? Qui podrà  batallar ab ella? 5 I li fou donada boca  
Ap 19,19 terra, i sos exèrcits reunits per a  batallar ab lo que estava sobre el cavall  
Ap 17,14  i poder a la bèstia. 14 Aquestos  batallaran contra l’Anyell, i l’Anyell  
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1Co 15,29  manera, què faran aquells que es  bategen per als morts, si de ningun modo  
1Co 15,29  ressusciten los morts? ¿Per què es  bategen, doncs, per als morts? 30 I per  
Jn 1,25  i li digueren: –Per què, doncs,  bateges tu si no ets ni el Cristo, ni l’  
Jn 1,33  sobre d’ell, aqueix és lo qui  bateja ab l’Esperit Sant.” 34 I jo el  
Jn 3,26  donàreu testimoni, veus aquí que  bateja i tots van a ell. 27 Joan respongué 
Ac 8,Tit Pecat comès per Simó lo Mago. Felip  bateja a l’eunuc d’Etiopia. 1 En aquell  
Ac 10,Tit  Simó. 10,Tit Capítol X Pere  bateja al centurió Corneli i a vàrios  
Ac 19,Tit  Capítol XIX Torna Pau a Èfeso i  bateja a vàrios que solament havien rebut  
Ac 22,16  ara, per què et detens? Alça’t, i  bateja’t, i renta tos pecats invocant son 
Mt 3,Tit  Reprèn als fariseus i saduceus.  Bateja a Cristo en lo Jordà. 1 I en  
Lc 3,Tit Predicació i baptisme de sant Joan.  Bateja aquest a Jesús, i prodigis que  
Ac 1,5 ma boca. 5 Perquè Joan, en veritat,  batejà ab aigua; mes vosaltres sereu  
Ac 8,38  l’aigua, Felip i l’eunuc, i el  batejà. 39 I quan eixiren de l’aigua, l’ 
Ac 11,16  com ell havia dit: “Joan certament  batejà ab aigua, mes vosaltres sereu  
Ac 19,4  de Joan. 4 I Pau digué: –Joan  batejà certament ab lo baptisme de  
Ac 16,15  coses que deia Pau. 15 I quan fou  batejada ella i sa família, nos suplicà  
Mt 28,19  doncs, i ensenyau a tota la gent,  batejant-los en lo nom del Pare, i del  
Mc 1,4 camins.» 4 Estava Joan en lo desert  batejant i predicant lo baptisme d’  
Jn 1,28  banda del Jordà, a on Joan estava  batejant. 29 A l’endemà Joan vegé a Jesús 
Jn 3,23  i batejava. 23 I Joan estava també  batejant en Ennon, prop de Salim, perquè  
Jn 10,40  a on primerament havia estat Joan  batejant, i permanesqué allí. 41 I  
Mc 16,Tit  i als apòstols, i envia a estos a  batejar i a predicar l’evangeli. Sa  
Jn 1,31  en Israel, per això he vingut jo a  batejar ab aigua. 32 I Joan donà testimoni 
Jn 1,33  coneixia, emperò lo qui m’envià a  batejar ab aigua, aquell me digué: “Sobre  
1Co 1,17  17 Perquè Cristo no m’envià a  batejar, sinó a predicar l’evangeli; no  
Mt 3,11 qual no só digne de portar. Ell vos  batejarà en Esperit Sant i en foc. 12 Son  
Mc 1,8 us he batejat ab aigua, mes ell vos  batejarà en Esperit Sant. 9 I succeí que  
Lc 3,16 la corretja de ses sabates. Ell vos  batejarà en Esperit Sant i en foc. 17 Lo  
Lc 3,7  de gent que venien a que els  batejàs: –Raça de víbores! Qui vos ha  
Lc 3,12 també publicans a ell per a què els  batejàs i li digueren: –Mestre, què farem? 
Mt 3,13 Galilea al Jordà, a Joan, per a ser  batejat per ell. 14 Emperò Joan l’en  
Mt 3,14  en destorbava dient: –Jo he de ser  batejat per vós, i vós veniu a mi? 15 I  
Mt 3,16  deixà. 16 I després que Jesús fou  batejat, pujà luego de l’aigua. I veus  
Mt 20,22  ab lo baptisme ab què jo só  batejat? I li diuen: –Sí que podem. 23  
Mt 20,23  ab lo baptisme ab què jo só  batejat. Emperò l’estar sentat a ma dreta 
Mc 1,Tit baptisme de Joan. Jesús, després de  batejat en lo Jordà i tentat en lo desert, 
Mc 1,8  de les sandàlies. 8 Jo us he  batejat ab aigua, mes ell vos batejarà en  
Mc 1,9  vingué de Nazaret de Galilea i fou  batejat per Joan en lo Jordà. 10 I pujant  
Mc 10,38  ab lo baptisme ab què jo só  batejat? 39 I ells li digueren: –Podem. I  
Mc 10,39  ab lo baptisme ab què só jo  batejat; 40 mes lo sentar-se a ma dreta  
Mc 16,16  criatures. 16 Lo qui crega i sia  batejat, se salvarà; mes lo qui no crega,  
Lc 3,21 tot lo poble lo baptisme, Jesús fou  batejat també, i estant ell orant, s’obrí 
Lc 12,50  50 I ab un baptisme he de ser  batejat, i com tinc l’ànimo afligit fins  
Ac 2,38  los digué: –Arrepentiu’s i sia  batejat cada u de vosaltres en lo nom de  
Ac 8,13 cregué també Simó, i després de ser  batejat se juntà ab Felip. I veent los  
Ac 8,36 aquí aigua, què impedeix que jo sia  batejat? 37 I Felip digué: –Si creus de  
Ac 9,18  la vista, i alçant-se, fou  batejat. 19 I després que prengué aliment, 
Ac 16,33  les llagues; i immediatament fou  batejat ell i tota sa família. 34 I havent 
1Co 1,14  de Pau? 14 Gràcies a Déu que no he  batejat a ningú de vosaltres, sinó a  
1Co 1,16  nom haveu estat batejats. 16 I he  batejat també la família d’Estèfana, i  
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1Co 1,16  i per lo demés no sé si he  batejat a ningun altre. 17 Perquè Cristo  
Mt 3,6  de la comarca del Jordà. 6 I eren  batejats per ell en lo Jordà, confessant  
Mt 20,22  lo calze que jo he de beure i ser  batejats ab lo baptisme ab què jo só  
Mt 20,23  vosaltres beureu mon calze i sereu  batejats ab lo baptisme ab què jo só  
Mc 1,5  i tots los de Jerusalem, i eren  batejats per ell en lo riu Jordà,  
Mc 10,38  beure lo calze que jo bec, o ser  batejats ab lo baptisme ab què jo só  
Mc 10,39  beureu lo calze que jo bec i sereu  batejats ab lo baptisme ab què só jo  
Lc 7,29  l’oïren, glorificaren a Déu, sent  batejats ab lo baptisme de Joan. 30 Mes  
Lc 7,30  en dany de si mateixos, no essent  batejats per aquell. 31 I digué el Senyor: 
Jn 3,23  havia molta aigua. I venien i eren  batejats. 24 Puix llavors Joan encara no  
Ac 1,5  ab aigua; mes vosaltres sereu  batejats en l’Esperit Sant no molt  
Ac 2,41  I els que reberen sa paraula foren  batejats, i se’ls anyadiren aquell dia  
Ac 8,16  sinó que solament havien estat  batejats en nom del Senyor Jesús. 17  
Ac 10,47 ningú negar l’aigua perquè no sien  batejats aquestos que han rebut l’Esperit 
Ac 10,48 com nosaltres? 48 I manà que fossen  batejats en lo nom del Senyor Jesucrist. I 
Ac 11,16  ab aigua, mes vosaltres sereu  batejats ab l’Esperit Sant.” 17 Puix si  
Ac 18,8  Corinto, oint-lo, creien i eren  batejats. 9 I digué lo Senyor a Pau de nit 
Ac 19,3  digué: –Doncs, en què haveu estat  batejats? I ells respongueren: –En lo  
Ac 19,5  ço és, en Jesús. 5 Oït això, foren  batejats en lo nom del Senyor Jesús. 6 I  
Rm 6,3  sabeu que tots los que havem estat  batejats en Jesucrist, havem estat  
Rm 6,3  batejats en Jesucrist, havem estat  batejats en sa mort? 4 Per lo tant, som  
1Co 1,13  per a vosaltres? ¿O haveu estat  batejats en nom de Pau? 14 Gràcies a Déu  
1Co 1,15  diga que en mon nom haveu estat  batejats. 16 I he batejat també la família 
1Co 10,2 mar. 2 I que tots, en Moisès, foren  batejats en lo núvol i en la mar; 3 i tots 
1Co 12,13  per un mateix Esperit havem estat  batejats tots nosaltres per a ser un  
Ga 3,27  27 Puix tots los que haveu estat  batejats en Cristo, estau revestits de  
Jn 3,22  Judea. I allí s’estava ab ells i  batejava. 23 I Joan estava també batejant  
Jn 4,1  sabut que ell feia més deixebles i  batejava més que Joan 2 (encara que Jesús  
Jn 4,2 més que Joan 2 (encara que Jesús no  batejava per si mateix sinó per medi de  
Ac 8,12  els predicava del Regne de Déu, se  batejaven en lo nom de Jesucrist homes i  
Mt 3,11 i tirat al foc. 11 En veritat jo us  batejo en aigua per a arrepentiment.  
Lc 3,16  dient a tots: –En veritat jo us  batejo ab aigua, emperò ne vindrà un més  
Jn 1,26  26 Joan los respongué dient: –Jo  batejo ab aigua, emperò enmig de vosaltres 
Mt 2,8  los digué: –Anau e informau’s  bé de l’infant, i quan l’hajau trobat,  
Mt 3,12  ventador està en sa mà, i netejarà  bé sa era, i arreplegarà son blat en lo  
Mt 5,33 antepassats: “No juraràs en va; ans  bé compliràs al Senyor tos juraments.” 34  
Mt 5,39  jo us dic: No resistiu al mal; ans  bé, si algú et ferís en la galta dreta,  
Mt 5,44 us dic: Amau a vostres enemics, feu  bé als que us avorreixen i pregau per los  
Mt 6,17  que reberen son gallardó. 17 Ans  bé, tu, quan dejúnies, ungeix-te lo cap  
Mt 6,20  los desenterren i roben. 20 Ans  bé atresorau per a vosaltres tresors en lo 
Mt 10,6  les ciutats dels samaritans. 6 Ans  bé anau a les ovelles perdudes de la casa  
Mt 10,28  cos i no poden matar l’ànima. Ans  bé temeu al que pot llançar cos i ànima a  
Mt 12,12  ovella? Així, que lícit és lo fer  bé en dissabte. 13 Llavors digué a l’  
Mt 13,21 goig; 21 mes no té en si arrel, ans  bé és de poca duració, i en sobrevenint  
Mt 15,7 per vostra tradició. 7 Hipòcrites!,  bé profetisà Isaïes de vosaltres dient: 8  
Mt 17,12  ja vingué, i no el conegueren; ans  bé feren d’ell lo que els plagué. Així  
Mt 25,21  21 »Son senyor li digué: »–Molt  bé, criat fiel i bo, ja que fores fiel en  
Mt 25,23  23 »Son senyor li digué: »–Molt  bé, criat fiel i bo, ja que fores fiel en  
Mt 27,24  Pilat que de res aprofitava, ans  bé creixia més l’alborot, prenent aigua,  
Mt 27,65  teniu; anau i guardau-lo tan  bé com pugau. 66 I ells se n’anaren, i  
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Mc 1,44  –Mira, no ho digues a ningú; ans  bé vés, presenta’t al príncep dels  
Mc 3,4  –És lícit en dia de dissabte fer  bé o mal, salvar la vida o llevar-la?  
Mc 3,26  està dividit i no podrà durar, ans  bé està cerca son fi. 27 Ningú pot entrar  
Mc 5,26  sens haver conseguit millora, ans  bé estava pitjor, 27 quan oigué parlar de  
Mc 7,6 respongué i els digué: –Hipòcrites,  bé profetisà Isaïes de vosaltres, com està 
Mc 7,9  a estes. 9 I els deia: –Molt  bé feu va lo manament de Déu per observar  
Mc 7,37 meravellaven, dient: –Tot ho ha fet  bé, ha fet oir als sords i parlar als  
Mc 10,43  no serà així entre vosaltres; ans  bé, lo qui vulla ser major, serà vostre  
Mc 11,23 al mar”, i en son cor no dúbtia ans  bé crega que succeirà lo que diu, tot li  
Mc 12,28  i veent que els havia respost  bé, li preguntà quin era lo primer de tots 
Mc 12,32  –Mestre, en veritat haveu dit  bé que un és Déu i no hi ha altre fora d’ 
Mc 14,7  i quan vullau los podeu fer  bé; mes a mi no em teniu sempre. 8 Ella ha 
Lc 4,34 ¿Has vingut a destruir-nos? Conec  bé qui ets tu: lo Sant de Déu! 35 I Jesús  
Lc 5,14  manà que no ho digués a ningú, ans  bé: –Vés-te’n –li digué– i presenta’t  
Lc 5,36  romp lo vell, i ademés que no cau  bé lo pedaç nou ab lo vell. 37 I ningú  
Lc 5,38  i se faran malbé los bots. 38 Ans  bé lo vi novell se deu posar en bots nous, 
Lc 6,9  preguntaré una cosa: ¿És lícit fer  bé o fer mal en dissabte, salvar la vida o 
Lc 6,27  oïu: Amau a vostres enemics, feu  bé als que us volen mal, 28 beneïu als que 
Lc 6,33  que els amen a ells. 33 I si feu  bé als que us fan bé, quin grat vos ne  
Lc 6,33 ells. 33 I si feu bé als que us fan  bé, quin grat vos ne sentiran?; puix los  
Lc 6,35  doncs, a vostres enemics; feu  bé, i prestau sens esperar interès, i  
Lc 6,40 lo deixeble superior al mestre, ans  bé serà perfet qualsevol que sia com lo  
Lc 6,45  del bon tresor de son cor trau lo  bé, i l’home dolent, del mal tresor de  
Lc 7,39 dient: «Si aquest home fos profeta,  bé sabria qui i quina espècie de dona és  
Lc 10,20  esperits vos estan subjectes; ans  bé alegrau’s de que los vostres noms  
Lc 11,28 que has mamat. 28 I ell digué: –Ans  bé benaventurats los que ouen la paraula  
Lc 12,51  en la terra? Vos dic que no, ans  bé desunió. 52 Puix d’aquí en avant si hi 
Lc 14,10  a ocupar l’últim siti. 10 Ans  bé, quan sies convidat, vés i assenta’t  
Lc 17,8  “Vine, senta’t a taula”? 8 Ans  bé li diu: “Prepara’m lo sopar, cenyeix- 
Lc 18,34  no comprengueren res d’això, ans  bé aquesta plàtica era impenetrable per a  
Lc 19,17  deu mines. 17 »I li digué: »–Està  bé, oh bon criat. Ja que en lo poc has  
Lc 20,20  espies que es fingissen homes de  bé per a sorprendre’l en alguna expressió 
Lc 20,26  ses paraules davant del poble, ans  bé, meravellats de sa resposta, callaren.  
Lc 20,39  li digueren: –Mestre, has dit  bé. 40 I des d’aquell punt no s’atrevien 
Lc 22,26  Que no sia així ab vosaltres; ans  bé, lo qui és major entre vosaltres, fàcia 
Lc 23,28  Jerusalem, no ploreu sobre mi, ans  bé plorau sobre vosaltres mateixes i sobre 
Jn 3,15  que creu en ell no peresca, ans  bé tinga la vida eterna. 16 Puix Déu ha  
Jn 3,16  que creu en ell no peresca, ans  bé tinga la vida eterna. 17 Puix Déu no ha 
Jn 4,14  no tindrà mai més set, 14 ans  bé l’aigua que jo li donaré, serà en ell  
Jn 7,12  Perquè uns deien: –Ell és home de  bé. Altres deien: –No, ans bé sedueix al  
Jn 7,12  home de bé. Altres deien: –No, ans  bé sedueix al poble. 13 Emperò ningú  
Jn 7,24  No judiqueu per l’apariència, ans  bé judicau judici recte. 25 Llavors alguns 
Jn 13,13  “Mestre” i “Senyor”, i dieu  bé, perquè ho só. 14 Doncs, si jo, que só  
Jn 18,23 testimoni del mal, mes si he parlat  bé, per què em fereixes? 24 I Anàs l’  
Jn 19,38  que era deixeble de Jesús,  bé que en secret, perquè temia als jueus,  
Ac 4,9 9 Ja que avui se’ns demana raó del  bé fet a un home malalt, per virtut de qui 
Ac 7,39  volgueren obeir nostres pares, ans  bé lo refusaren, i ab sos cors se’n  
Ac 7,43  anys en lo desert? 43 I ans  bé portàreu lo tabernacle de Moloc i l’  
Ac 8,37  digué: –Si creus de tot ton cor,  bé pots. I ell respongué i digué: –Crec  
Ac 10,33  t’envií a buscar, i tu has fet  bé en venir. I ara nosaltres tots estam en 
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Ac 10,38  Sant i ab poder, lo qual anà fent  bé i curant a tots los oprimits del  
Ac 14,16  de donar testimoni de si, fent  bé des del cel, donant pluges i temps  
Ac 15,25  semblant encàrrec: 25 Nos aparegué  bé, estant congregats d’un acord, elegir  
Ac 15,28  lo mateix. 28 Perquè ha aparegut  bé a l’Esperit Sant i a nosaltres no  
Ac 15,29  de lo que si us ne guardau, fareu  bé. Déu sia ab vosaltres.» 30 Ells, doncs, 
Ac 15,34  enviat. 34 Silas, emperò, tingué a  bé lo quedar-se allí, i Judes se’n  
Ac 18,9  nit en una visió: –No témies, ans  bé parla i no guàrdies silenci, 10 perquè  
Ac 25,10  fet als jueus, com vós sabeu molt  bé. 11 I si els he fet algun agravi o cosa 
Ac 26,25 perdut lo judici, òptimo Festo, ans  bé dic paraules de veritat i de sabiduria. 
Ac 27,34  pres res. 34 Per lo tant, per lo  bé de vostra salut, vos prego que mengeu,  
Ac 28,7  dies en sa casa i ens tractà molt  bé. 8 I succeí que el pare de Públio se  
Rm 1,21  com a Déu, ni donaren gràcies, ans  bé se desvanesqueren en sos pensaments  
Rm 2,10  honra i pau a tots los que obren  bé, al jueu primerament, i després al  
Rm 3,8  diem) fem mal, a fi de que vinga  bé: la condemnació dels quals és justa. 9  
Rm 3,12 se feren inútils, no hi ha qui faça  bé, ni tan sols un. 13 Sepultura oberta és 
Rm 3,31  Llei per la fe? No, per cert, ans  bé establim la Llei. 4,Tit Capítol IV Ab  
Rm 4,20  en la promesa de Déu, ans  bé se fortificà en la fe, donant glòria a  
Rm 6,13  com instruments d’iniquitat; ans  bé oferiu’s vosaltres a Déu com  
Rm 7,15  aprovo lo que faç; puix no faç lo  bé que desitjo, sinó lo mal que avorresc,  
Rm 7,18 mi, ço és, en ma carn, no habita lo  bé; perquè lo voler lo bé està en mi, mes  
Rm 7,18 no habita lo bé; perquè lo voler lo  bé està en mi, mes no trobo lo modo de fer 
Rm 7,18  mi, mes no trobo lo modo de fer lo  bé. 19 Puix lo bé que jo vull, no el faç;  
Rm 7,19  lo modo de fer lo bé. 19 Puix lo  bé que jo vull, no el faç; sinó lo mal que 
Rm 7,21  una llei, que quan jo voldria fer  bé, lo mal resideix en mi. 22 Perquè jo em 
Rm 8,28  que totes les coses cooperen al  bé d’aquells que amen a Déu, d’aquells  
Rm 9,11  fills fossen nats, no havent fet  bé ni mal algun, per a què fos complert lo 
Rm 11,20  estàs dret. No t’envanesques, ans  bé tem. 21 Perquè si Déu no perdonà a les  
Rm 12,2  no us conformeu ab aquest món, ans  bé transformau’s per la renovació de  
Rm 12,11  en vostres obligacions; ans  bé siau fervorosos en esperit, servint al  
Rm 12,19  us vengeu vosaltres mateixos, ans  bé feu lloc a la ira; puix està escrit:  
Rm 12,21  No et déixies vèncer del mal, ans  bé procura vèncer lo mal ab lo bé. 13,Tit  
Rm 12,21  ans bé procura vèncer lo mal ab lo  bé. 13,Tit Capítol XIII Recomana la  
Rm 13,3  no tenir temor de la potestat? Fes  bé i tindràs alabança d’ella. 4 Perquè el 
Rm 13,4  és ministre de Déu per a ton  bé. Emperò si fas mal, tem, perquè no en  
Rm 13,14  no en quimeres i enveges. 14 Ans  bé vestiu’s de nostre Senyor Jesucrist, i 
Rm 14,13 més, doncs, los uns als altres, ans  bé pensau en no posar ensopec o escàndol  
Rm 14,16  doncs, que sia vituperat vostre  bé. 17 Perquè lo Regne de Déu no és menjar 
Rm 15,2 u de nosaltres al proïsme per a son  bé, a edificació. 3 Perquè Cristo no es  
Rm 15,3  no es complagué a si mateix, ans  bé, com està escrit: «Los vituperis dels  
Rm 15,26  Macedònia i l’Acaia han tingut a  bé lo fer una colecció per als pobres d’  
Rm 16,19  voldria que fósseu savis en lo  bé, i simples en lo mal. 20 I el Déu de la 
1Co 1,10 haja divisions entre vosaltres; ans  bé estigau perfectament units en un mateix 
1Co 7,21  ésser llibre, aprofita-te’n més  bé. 22 Perquè aquell que essent servo fou  
1Co 7,37 no obligant-li la necessitat, ans  bé tenint domini sobre sa pròpia voluntat, 
1Co 7,37  en son cor conservar sa verge, fa  bé. 38 I així aquell que casa sa verge, fa 
1Co 7,38 I així aquell que casa sa verge, fa  bé; i aquell que no la casa, fa millor. 39 
1Co 9,12  fet ús d’aquesta potestat, ans  bé ho sofrim tot per a no posar destorb  
1Co 9,21  no estava sens la Llei de Déu, ans  bé estant en la llei de Jesucrist) per a  
1Co 10,13  tentats sobre vostres forces; ans  bé ab la tentació vos donarà camí per a  
1Co 10,20  als ídols és alguna cosa? 20 Ans  bé dic que les coses que sacrifiquen los  
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1Co 12,22  peus: «Jo no us necessito.» 22 Ans  bé aquells membres del cos que semblen més 
1Co 13,12  en part, mes llavors coneixeré tan  bé com só conegut. 13 Ara permaneixen  
1Co 14,17  lo que tu dius? 17 Certament tu  bé dónes gràcies, emperò l’altre no queda 
1Co 14,34 puix no els és donat lo parlar, ans  bé estiguen sumisses, com també ho diu la  
1Co 15,10  gràcia no ha estat vana en mi, ans  bé he treballat més copiosament que tots  
1Co 16,7 7 Puix no us vull veure de pas, ans  bé espero detenir-me algun temps ab  
1Co 16,11 lo tant, no el despreciï ningú, ans  bé acompanyau-lo en pau per a què vinga  
2Co 2,4  no per a què us contristàsseu, ans  bé per a què coneguésseu l’amor tan gran  
2Co 4,2  havem alcançat, no desmaiam; 2 ans  bé llançam fora de nosaltres les  
2Co 4,16 Déu. 16 Per lo que no desmaiam; ans  bé, encara que en nosaltres l’home  
2Co 5,8  8 Emperò tenim confiança, i ans  bé més ganes d’ausentar-nos del cos i  
2Co 6,4  vituperat nostre ministeri. 4 Ans  bé en totes les coses conduïm-nos com a  
2Co 7,5  carn no tingué repòs algun, ans  bé sofrírem moltes tribulacions, combats  
2Co 7,14  vosaltres, no m’avergonyesc; ans  bé, com tot lo que us parlàrem fou en  
2Co 11,6  que els majors apòstols. 6 Perquè  bé que tosc en lo parlar, encara que no en 
2Co 13,3  qual no és flac en vosaltres, ans  bé poderós en vosaltres! 4 Perquè si bé  
2Co 13,4  poderós en vosaltres! 4 Perquè si  bé fou crucificat per flaquesa, ab tot viu 
Ga 2,7  cosa, res me comunicaren. 7 Ans  bé al contrari, veent que m’havia estat  
Ga 4,9  ara, havent conegut a Déu o, ans  bé essent coneguts de Déu, ¿com és que  
Ga 4,14  vosaltres, ni la rebutjàreu; ans  bé me rebéreu com a un àngel de Déu, com a 
Ga 4,17  vosaltres, mes no ab bon fi; ans  bé vos volen excloure perquè els seguiau.  
Ga 4,18  18 Siau vosaltres gelosos del  bé en bé sempre, i no tan solament quan jo 
Ga 4,18 18 Siau vosaltres gelosos del bé en  bé sempre, i no tan solament quan jo estic 
Ga 5,7  per caritat. 7 Vosaltres corríeu  bé! ¿Qui us ha impedit que obeísseu a la  
Ga 5,13  a servir d’ocasió a la carn, ans  bé serviu’s los uns als altres per la  
Ga 6,9  9 No ens cansem, doncs, de fer  bé, perquè a son temps segarem, si no  
Ga 6,10 10 I així, mentres tenim temps, fem  bé a tothom, especialment als que són de  
Ef 4,15  per introduir l’error. 15 Ans  bé, parlant la veritat en caritat, crescam 
Ef 4,28 No ròbia més aquell que robava, ans  bé trebàllia, obrant ab ses mans lo que és 
Ef 4,32  blasfèmia, ab tota malícia; 32 ans  bé siau benignes los uns als altres,  
Ef 5,4  xanxes, que no convenen, sinó ans  bé accions de gràcies. 5 Perquè haveu de  
Ef 5,11  infructuoses de les tenebres, ans  bé al contrari, condemnau-les; 12 perquè 
Ef 5,17  lo tant, no siau indiscrets, ans  bé compreneu qual és la voluntat de Déu.  
Ef 5,18  al vi, de lo que naix luxúria, ans  bé ompliu’s de l’Esperit Sant, 19  
Ef 5,29  avorrí mai sa pròpia carn, ans  bé la sustenta i cuida, així com també  
Ef 6,3  ab promesa: 3 «per a què et vaja  bé i tingues llarga vida sobre la terra».  
Ef 6,4  a vostres fills a la ira, ans  bé criau-los en instrucció i correcció  
Ef 6,8  que cada qual rebrà del Senyor lo  bé que haurà fet, sia servo, sia llibre. 9 
Fl 1,20  en ninguna cosa seré confós, ans  bé, ab entera confiança, com sempre també  
Fl 4,6  tingau afany per cosa alguna; ans  bé en totes les coses, ab pregàries i  
Fl 4,14  em conforta. 14 Ab tot, haveu fet  bé en haver participat de ma tribulació.  
Col 4,10  si ve a vosaltres rebeu-lo  bé. 11 I Jesús, apellidat Just. Los quals  
1Te 2,2  en vosaltres no fou vana; 2 ans  bé, havent primer patit i estat afrontats, 
1Te 3,1  no podent sofrir més, nos aparegué  bé quedar-nos sols en Atenes. 2 I havem  
1Te 5,2  2 perquè vosaltres mateixos sabeu  bé que el dia del Senyor vindrà com un  
1Te 5,6  lo tant, no dormim com altres, ans  bé vetllem i viscam en temperància; 7  
1Te 5,15  tórnia a altre mal per mal, ans  bé seguiu sempre lo que és bo entre  
2Te 2,12  que no cregueren la veritat, ans  bé se complagueren en la iniquitat. 13 Mes 
2Te 3,13  germans, no us canseu de fer  bé. 14 I si algú no obeís lo que ordenam  
2Te 3,15  tot, no el mireu com a enemic, ans  bé corretgiu-lo com a germà. 16 I el  
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1Tm 3,4  4 sinó un que sàpia governar  bé sa casa; que tinga sos fills en  
1Tm 3,12  d’una sola dona i govèrnien  bé sos fills i sa casa. 13 Perquè los que  
1Tm 3,13 13 Perquè los que haguessen exercit  bé son ministeri, adquiriran per a si un  
1Tm 5,Tit  los presbíteros que cumplen  bé son ministeri; que ha de corretgir los  
1Tm 5,1  lo. 1 No incrépies a l’ancià, ans  bé amonesta’l com a pare; als joves, com  
1Tm 5,10  de bones obres: si ha criat  bé a sos fills, si ha exercitat l’  
1Tm 5,17  17 Los presbíteros que governen  bé sien recompensats ab doble honor,  
1Tm 6,2  menyspreïn, puix són germans; ans  bé servesquen-los millor perquè són  
1Tm 6,4 4 és un superbo que no sap res, ans  bé flaqueja sobre qüestions i disputes de  
1Tm 6,18  per a nostre ús. 18 Que òbrien lo  bé, que es facen rics en obres bones,  
2Tm 1,8  ni de mi, que só presoner seu; ans  bé sies participant dels treballs de l’  
2Tm 1,17  de les meves cadenes; 17 ans  bé quan vingué a Roma me cercà ab gran  
2Tm 1,18  me féu en Efesi, tu ho saps molt  bé. 2,Tit Capítol II Parla a Timoteu de la 
2Tm 4,16 primera defensa ningú m’ajudà, ans  bé tots me desempararen. Prec a Déu que no 
Tt 1,15  i infiels no hi ha res pur, ans  bé estan contaminats sos enteniments i sa  
Tt 2,10  10 Que no els defràudien, ans  bé mòstrien-los lealtat en totes les  
Tt 3,2 ningú, que no sien pledegistes, ans  bé modestos, mostrant tota mansuetud  
He 3,13  apartant-se de Déu viu; 13 ans  bé, amonestau-vos tots los dies los uns  
He 5,14  exercitats per a discernir lo  bé del mal. 6,Tit Capítol VI Observa l’  
He 10,25  com és costum d’alguns, ans  bé, alentant-nos, i tant més quant veeu  
He 11,25 la filla de Faraó, 25 preferint ans  bé ser afligit ab lo poble de Déu que  
He 12,13  lo qui és coix no es desviï, ans  bé sia curat. 14 Seguiu la pau ab tots i  
He 13,16  son nom. 16 I no olvideu lo fer  bé i comunicar ab altres vostres béns,  
Jm 2,8 a ton proïsme com a tu mateix», feu  bé. 9 Emperò si feu accepció de persones,  
Jm 2,19  19 Tu creus que Déu és un; fas  bé. També los dimonis ho creuen, i  
Jm 4,17 mala. 17 Aquell, doncs, que sap fer  bé i no el fa, té pecat en ell. 5,Tit  
1Pe 2,15 tal és la voluntat de Déu: que fent  bé poseu silenci a la ignorància dels  
1Pe 2,20  ab paciència? Emperò, si fent  bé sofriu ab paciència, aqueixa és gràcia  
1Pe 3,6  de la qual sou filles mentres feu  bé i no temeu ninguna pertorbació. 7 Així  
1Pe 3,9  ni maledicció per maledicció, ans  bé al contrari, beneint; puix per això  
1Pe 3,11  engany. 11 Desviïs del mal i òbria  bé, búsquia pau i vaja detràs d’ella. 12  
1Pe 3,13  podrà danyar-vos, si abraçau lo  bé? 14 I també si patiu alguna cosa per  
1Pe 3,15  de son terror ni us torbeu, 15 ans  bé santificau al Senyor Déu en vostres  
1Pe 3,17 voluntat de Déu, que sofriu per fer  bé que per fer mal. 18 Perquè també Cristo 
1Pe 4,13  alguna cosa estranya; 13 ans  bé alegrau-vos en quant sou participants 
1Pe 4,16  a cristià, no s’avergonyesca, ans  bé dónia alabança a Déu en esta part. 17  
1Pe 4,19  ànimes a son fiel criador obrant  bé. 5,Tit Capítol V Exhorta als ministres  
2Pe 1,19  dels profetes, a la qual feu  bé d’atendre, com a una antorxa que  
2Pe 3,18  enganyats pels insensats. 18 Ans  bé, creixeu en la gràcia i coneixement de  
1Jn 2,21  com si ignoràsseu la veritat, ans  bé com la sabeu, i perquè ninguna mentida  
3Jn 6  com convé segons Déu, faràs  bé; 7 perquè per son nom se posaren en  
3Jn 11  mal, sinó lo que és bo. Lo qui fa  bé, és de Déu; qui fa mal, no vegé a Déu.  
Ap 2,25  altra càrrega. 25 Emperò guardau  bé allò que teniu fins que jo vinga. 26 »I 
Ap 3,3  que has rebut i oït, i guarda-ho  bé, i arrepenteix-te. Perquè si no  
Ap 3,5  son nom del llibre de la vida, ans  bé confessaré son nom davant de mon Pare i 
Ap 20,6  no té poder la segona mort; ans  bé seran sacerdots de Déu i de Cristo, i  
Lc 10,28  com a tu mateix. 28 I li digué:  –Bé has respost, fes-ho aixís i viuràs.  
Jn 11,42  gràcies perquè m’haveu oït. 42  Bé sabia jo que sempre m’oïu, emperò ho  
Ac 28,25 quan Pau los digué aquesta paraula:  –Bé parlà l’Esperit Sant per lo profeta  
Rm 11,20  a fi de que jo sia empeltat.» 20  Bé dius: «per sa incredulitat foren  
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Mc 10,38  ¿Podeu beure lo calze que jo  bec, o ser batejats ab lo baptisme ab què  
Mc 10,39  en veritat beureu lo calze que jo  bec i sereu batejats ab lo baptisme ab què 
Lc 17,8  i serveix-me mentres jo menjo i  bec, que després menjaràs i beuràs tu.” 9  
Mt 10,25  al pare de famílies l’apellidaren  Beelzebub, quant més a sos domèstics? 26  
Mt 12,24  los dimonis sinó en virtut de  Beelzebub, príncep dels dimonis. 25 I  
Mt 12,27 jo llanço los dimonis per virtut de  Beelzebub, per virtut de qui los llancen  
Mc 3,22  baixat de Jerusalem deien: –Té a  Beelzebub, i per virtut del príncep dels  
Lc 11,15  d’ells deien: –Per virtut de  Beelzebub, príncep dels dimonis, llança  
Lc 11,18 jo llanço los dimonis per virtut de  Beelzebub. 19 Doncs si jo llanço los  
Lc 11,19 jo llanço los dimonis per virtut de  Beelzebub, vostres fills per virtut de qui 
Mc 12,4  en lo cap, i li feren moltes  befes. 5 I novament envià un altre, i lo  
Jn 4,13  i li digué: –Qualsevol que  bega d’aquesta aigua tindrà altra vegada  
Jn 4,13 tindrà altra vegada set; mes lo qui  bega de l’aigua que jo li donaré, no  
Jn 7,37 deia: –Si algú té set, vinga a mi i  bega. 38 Lo qui creu en mi, eixiran de son 
Lc 22,30  a mi, 30 a fi de que menjau i  begau a ma taula en mon Regne, i vos  
Lc 1,15  del Senyor, i no beurà vi ni altra  beguda forta, i estarà ple de l’Esperit  
1Co 10,4  4 i tots begueren la mateixa  beguda espiritual, perquè bevien d’  
He 9,9  per medi solament de viandes i  begudes 10 i de diferents lavatoris i  
Jn 4,12 Jacob, que nos donà aquest pou i ne  begué ell mateix, i sos fills, i son  
Ac 9,9 tres dies sens vista, i no menjà ni  begué. 10 I en Damasco hi havia un  
Lc 13,26  a dir: “Davant vostre menjàrem i  beguérem, i ensenyàreu en nostres places.” 
Ac 10,41  abans; a nosaltres, que menjàrem i  beguérem ab ell després que ressuscità d’ 
Mc 14,23  donades gràcies, los el donà, i  begueren tots d’ell. 24 I els digué:  
1Co 10,4 mateixa vianda espiritual, 4 i tots  begueren la mateixa beguda espiritual,  
Mc 16,18  18 agafaran serpents; i si  beguessen alguna cosa mortífera, no els  
Mt 26,29  parra, fins a aquell dia en què el  bèguia de nou ab vosaltres en lo Regne de  
Mt 26,42  passar aquest calze sens que jo el  bèguia, faça’s la vostra voluntat. 43 I  
1Co 11,27  qualsevol que méngia aquest pa o  bèguia lo calze del Senyor indignament,  
1Co 11,28  i així méngia d’aquell pa i  bèguia del calze. 29 Perquè el qui en  
1Tm 5,23 dels altres. Conserva’t pur. 23 No  bèguies més aigua sola, sinó usa un poc de 
Jn 2,10  al principi, i després que n’han  begut molt, ne serveixen del que no és tan 
1Co 12,13  servos com llibres, i tots havem  begut en un mateix Esperit. 14 Perquè  
Ap 18,3  3 Perquè totes les gents han  begut del vi de la ira de sa fornicació, i 
2Co 6,15  15 O quina concòrdia té Cristo ab  Belial? O quina part té lo fiel ab l’  
Mt 12,18  escollit, lo meu amat en qui s’ha  ben complagut ma ànima. Posaré mon esperit 
Mt 17,5  mon Fill, l’amat, en qui jo m’he  ben complagut: oïu a ell. 6 I a l’oir-  
Lc 4,24  vos dic que ningun profeta és  ben rebut en sa pàtria. 25 Certament vos  
Ac 5,23  havem trobat la presó molt  ben tancada, i els guardes que estaven  
Ac 5,34  Gamaliel, doctor de la Llei, home  ben reputat de tot lo poble, manà que  
Ac 24,22 havent oït aquestes coses, i estant  ben informat d’aquest camí, los remeté a  
Ef 2,21  21 en el qual tot l’edifici,  ben construït, creix per a ser un temple  
1Tm 5,4 fills o néts, aprenga primerament a  ben governar sa casa i a correspondre a  
Ap 14,14  corona d’or, i en sa mà una falç  ben afilada. 15 I isqué un altre àngel del 
Ap 14,17 ha en lo cel, tenint també una falç  ben afilada. 18 I isqué un altre àngel  
Ap 14,18  en veu alta al que tenia la falç  ben afilada, dient: –Planta ta falç  
Lc 22,64  cops. 64 Havent-li posat una  bena als ulls, l’abufetejaven i li  
Lc 1,45  saltà de goig en mon ventre. 45 I  benaventurada tu que cregueres, perquè es  
Lc 1,48  ja des d’aquest moment me diran  benaventurada totes les generacions, 49  
Ac 20,35  digué lo Senyor Jesús: “Cosa més  benaventurada és donar que rebre.” 36 I  
Tt 2,13  13 aguardant l’esperança  benaventurada i l’adveniment gloriós del  
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Rm 4,6  6 Així com també David declara la  benaventurança de l’home a qui Déu imputa 
Rm 4,9  pecat.» 9 ¿Està, doncs, aquesta  benaventurança en la circumcisió tan  
Mt 5,Tit en la muntanya. Comença ab les vuit  benaventurances. Anomena lo Senyor a sos  
Mt 11,6  l’evangeli als pobres. 6 I  benaventurat aquell que no prendrà  
Lc 7,23  l’evangeli als pobres. 23 I  benaventurat és lo qui no s’escandalísia  
Lc 14,14  als coixos i cegos. 14 I seràs  benaventurat, perquè no tenen ab què  
1Tm 6,15 qual farà manifesta en son temps lo  benaventurat i sol poderós Rei de reis i  
Jm 1,25  practicador d’obra, aqueix serà  benaventurat en sa obra. 26 Si algú,  
Mt 16,17  17 I responent Jesús, li digué:  –Benaventurat ets, Simó fill de Joan,  
Mt 24,46  els dónia de menjar a l’hora? 46  Benaventurat aquell criat a qui son senyor 
Lc 11,27  mig del poble alçà la veu i digué:  –Benaventurat lo ventre que t’ha portat i 
Lc 12,43  de blat a son degut temps? 43  Benaventurat lo tal sirvent, a qui quan lo 
Lc 14,15  que menjaven a taula, li digué:  –Benaventurat lo qui menjarà pa en lo  
Rm 4,8  pecats dels quals són coberts. 8  Benaventurat és aquell home a qui el  
Rm 14,22 -la per a tu mateix davant de Déu.  Benaventurat aquell que no es condemna a  
Jm 1,12 ric s’emmustueix en sos camins. 12  Benaventurat l’home que sofreix tentació, 
Ap 1,3  i de totes les coses que vegé. 3  Benaventurat aquell que llegeix i ou les  
Ap 16,15  15 Mirau que vinc com un lladre.  Benaventurat lo qui vetlla, i guarda ses  
Ap 20,6  és la primera resurrecció. 6  Benaventurat i sant lo qui té part en la  
Ap 22,7  7 “I veus aquí jo vinc de pressa.”  Benaventurat lo qui guarda les paraules de 
Mt 5,11 ells és lo Regne del cel. 11 »Sereu  benaventurats quan per amor de mi vos  
Mt 13,16  jo els dónia la salut.” 16 »Emperò  benaventurats los vostres ulls, perquè  
Lc 6,22  ara plorau, puix riureu. 22 »Sereu  benaventurats quan los homes vos  
Lc 11,28  has mamat. 28 I ell digué: –Ans bé  benaventurats los que ouen la paraula de  
Lc 12,38  vetlla i els trobàs en eix estat,  benaventurats són los tals sirvents. 39  
Jn 13,17  17 Si compreneu estes coses, sereu  benaventurats si les practiqueu. 18 »No ho 
Jm 5,11 l’aflicció. 11 Mirau que tenim per  benaventurats als que sofreixen. Oiguéreu  
1Pe 3,14  cosa per amor de la justícia, sou  benaventurats. Per lo qual, no temau de  
1Pe 4,14  per lo nom de Cristo, sereu  benaventurats, perquè l’Esperit de glòria 
Mt 5,3  sa boca, los ensenyava dient: 3  –Benaventurats los pobres d’esperit,  
Mt 5,4  d’ells és lo Regne del cel. 4  »Benaventurats los mansos, perquè ells  
Mt 5,5  perquè ells posseiran la terra. 5  »Benaventurats los que ploren, perquè ells 
Mt 5,6  perquè ells seran aconsolats. 6  »Benaventurats los que tenen fam i set de  
Mt 5,7  perquè ells seran saciats. 7  »Benaventurats los misericordiosos, perquè 
Mt 5,8  ells alcançaran misericòrdia. 8  »Benaventurats los nets de cor, perquè  
Mt 5,9 de cor, perquè ells veuran a Déu. 9  »Benaventurats los pacífics, perquè seran  
Mt 5,10  seran anomenats fills de Déu. 10  »Benaventurats los que sofreixen  
Lc 6,20  ulls envers sos deixebles, deia:  –Benaventurats los pobres, perquè de  
Lc 6,21 de vosaltres és lo Regne de Déu. 21  »Benaventurats los que ara teniu fam, puix 
Lc 6,21  ara teniu fam, puix sereu saciats.  »Benaventurats los que ara plorau, puix  
Lc 10,23  girat envers sos deixebles, digué:  –Benaventurats los ulls que veuen lo que  
Lc 12,37 a la porta li òbrien tot seguit. 37  Benaventurats aquells sirvents a qui  
Jn 20,29  cregut, Tomàs, perquè m’has vist.  Benaventurats aquells que no han vist i  
Rm 4,7  justícia sens obres, 7 dient:  «Benaventurats aquells les maldats dels  
Ap 14,13  veu del cel que em deia: –Escriu:  “Benaventurats los morts que des d’aquí  
Ap 22,14  i lo darrer, principi i fi. 14  »Benaventurats los que renten ses  
Rm 15,29 vosaltres, vindré ab la plenitud de  benedicció de l’evangeli de Cristo. 30  
1Co 10,16  de lo que us dic. 16 Lo calze de  benedicció que beneïm, ¿no és la comunió  
1Co 14,16  16 D’altra manera, quan dónies la  benedicció ab l’esperit, ¿com aquell que  
2Co 9,5 a vosaltres, i apròmptien la vostra  benedicció ja promesa, a fi de que estiga  
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2Co 9,5  a fi de que estiga a punt com a  benedicció, i no avarícia. 6 I dic això:  
Ga 3,14 penja en un arbre.» 14 Per a què la  benedicció d’Abraham puga venir sobre els 
Ef 1,3  lo qual nos ha beneït ab tota  benedicció espiritual en llocs celestials  
He 6,7  a aquells que la cultiven, rep  benedicció de Déu. 8 Emperò aquella que  
He 7,7  lo qui és menor rep la  benedicció del major. 8 Aquí certament  
He 12,17  desitjant ell després heretar la  benedicció, fou despreciat, perquè no  
Jm 3,10  10 D’una mateixa boca proceeix  benedicció i maledicció. Germans meus, no  
1Pe 3,9  fóreu cridats, per a què posseïu  benedicció per herència. 10 Perquè «lo qui 
Ap 5,12  i fortalesa, i honra, i glòria, i  benedicció. 13 I a totes les criatures que 
Ap 5,13  sentat en lo trono, i a l’Anyell,  benedicció, i honra, i glòria, i poder per 
Ap 7,12  i adoraren a Déu, 12 dient: –Amén.  Benedicció, i glòria, i sabiduria, i acció 
Ac 3,26  primerament a vosaltres, perquè us  beneesca a fi de que cada u s’apàrtia de  
Rm 5,7  vegada hi hauria qui mòria per un  benefactor. 8 Emperò Déu fa brillar son  
Lc 22,25  poder sobre elles són apellidats  benefactors. 26 Que no sia així ab  
2Co 9,11  en totes coses, abundeu en tota  beneficència, la qual fa que per nosaltres 
3Jn Tit per sa constància en la fe i per sa  beneficència en hospedar als pelegrins.  
2Co 1,15  per a què tinguésseu un segon  benefici. 16 I anar a Macedònia passant  
1Tm 6,2 són fiels i amats, participants del  benefici. Ensenya i amonesta aquestes  
Flm 14  he volgut fer res, a fi de que ton  benefici no fos com per necessitat, sinó  
1Co 10,Tit  X Després d’haver proposat los  beneficis i els càstigs dels hebreus per  
Tt 2,Tit que ens dóna la gràcia de Déu i els  beneficis que havem rebut de Jesucrist. 1  
Mt 14,19  peixos, i alçant los ulls al cel,  beneí i partí los pans, i els va donar als 
Mt 26,26 menjaven, prengué Jesús lo pa, i lo  beneí i lo partí, i lo donà a sos  
Mc 6,41 dos peixos, alçant los ulls al cel,  beneí i partí los pans, i els donà a sos  
Mc 8,7  Tenien també alguns peixets, i els  beneí, i manà que els distribuïssen també. 
Lc 2,28  lo prengué ell en sos braços i  beneí a Déu i digué: 29 –Ara, Senyor,  
Lc 2,34  que deien d’ell. 34 I Simeon los  beneí i digué a Maria, sa mare: –Veus  
Lc 9,16  peixos, alçà los ulls al cel, los  beneí i partí i donà a sos deixebles per a 
Lc 24,30  junts a taula, prengué lo pa i lo  beneí, i havent-lo partit, los el donà.  
Lc 24,50  de Betània i, alçant les mans, los  beneí. 51 I mentres los beneïa s’anava  
He 7,1  de la derrota dels reis i el  beneí, 2 a qui Abraham donà també lo delme 
He 7,6  ells, prengué delmes d’Abraham i  beneí al que tenia les promeses. 7 I sens  
He 11,20  en aquesta figura. 20 Per la fe  beneí també a Isaac i a Esaú acerca les  
He 11,21  fe, Jacob, quan estava per morir,  beneí un i altre dels fills de Josep, i  
Mc 10,16  posant les mans sobre d’ells, los  beneïa. 17 I havent eixit per posar-se  
Lc 24,51  mans, los beneí. 51 I mentres los  beneïa s’anava separant d’ells i era  
Ac 3,25  Abraham: “En ta descendència seran  beneïdes totes les famílies de la terra.”  
Ga 3,8  a Abraham, dient: «En tu seran  beneïdes totes les gents.» 9 Així los que  
1Co 4,12  pròpies mans; nos maleeixen, i els  beneïm; nos persegueixen, i ho sofrim; 13  
1Co 10,16  dic. 16 Lo calze de benedicció que  beneïm, ¿no és la comunió de la sang de  
Jm 3,9  plena de metzina mortal. 9 Ab ella  beneïm a Déu i al Pare, i ab ella maleïm  
Mc 14,22  menjant, prengué Jesús lo pa, i  beneint-lo, lo partí, i els el donà, i  
Lc 1,64  quedà llibre sa llengua, i parlava  beneint a Déu. 65 I s’ompliren de temor  
Lc 24,53  sempre en lo temple alabant i  beneint a Déu. Amén. Jn Inc L’Evangeli  
He 6,14 per si mateix 14 dient: «Certament,  beneint te beneiré, i multiplicant te  
1Pe 3,9 per maledicció, ans bé al contrari,  beneint; puix per això fóreu cridats, per  
He 6,14  14 dient: «Certament, beneint te  beneiré, i multiplicant te multiplicaré.»  
Mc 14,61  –Ets tu lo Cristo, lo Fill de Déu  beneït? 62 I Jesús li digué: –Jo só, i  
Lc 1,42  –Beneita tu entre les dones i  beneït lo fruit de ton ventre. 43 I d’a  
Rm 1,25  abans que al Criador, lo qui és  beneït per tots los sigles. Amén. 26 Per  
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Rm 9,5  que és sobre totes les coses Déu  beneït en tots los sigles. Amén. 6 I no  
2Co 11,31  Jesucrist, que és per a sempre  beneït, sap que jo no mento. 32 En  
Ef 1,3  Senyor Jesucrist, lo qual nos ha  beneït ab tota benedicció espiritual en  
1Tm 1,11  al gloriós evangeli del Déu  beneït, lo qual m’ha estat encarregat. 12 
Mt 21,9  dient: –Hosana al Fill de David!  Beneït sia el qui ve en lo nom del Senyor! 
Mt 23,39  no em veureu més fins que digau:  “Beneït sia aquell que ve en lo nom del  
Mc 11,10 detràs cridaven dient: –Hosanna! 10  Beneït lo qui ve en lo nom del Senyor!  
Mc 11,10  lo qui ve en lo nom del Senyor!  Beneït sia lo Regne de nostre pare David,  
Lc 1,68  Esperit Sant i profetisà dient: 68  –Beneït sia lo Senyor, Déu d’Israel:  
Lc 13,35  que arríbia lo dia en què digau:  “Beneït lo qui ve en nom del Senyor!”  
Lc 19,38  prodigis que havien vist 38 dient:  –Beneït sia lo rei que ve en nom del  
Jn 12,13 a rebre-lo, i cridaven: –Hosanna!  Beneït sia lo qui ve en nom del Senyor,  
2Co 1,3  Pare i del Senyor Jesucrist. 3  Beneït sia lo Déu i Pare de nostre Senyor  
Ef 1,3  Pare, i del Senyor Jesucrist. 3  Beneït sia lo Déu i Pare de nostre Senyor  
1Pe 1,3  i pau vos sia multiplicada. 3  Beneït sia lo Déu i Pare de nostre Senyor  
Lc 1,28  de gràcia. Lo Senyor és ab vós.  Beneita vós entre les dones. 29 I quan  
Lc 1,42  42 I exclamà en alta veu i digué:  –Beneita tu entre les dones i beneït lo  
Mt 25,34  als que estan a sa dreta: »–Veniu,  beneïts de mon Pare, posseïu lo Regne que  
Ga 3,9  9 Així los que són de la fe seran  beneïts ab lo fiel Abraham. 10 Perquè tots 
Lc 6,28  feu bé als que us volen mal, 28  beneïu als que us maleeixen, i pregau per  
Rm 12,14  14 Beneïu als que us persegueixen;  beneïu-los i no els maleïu.15 Alegrau- 
Rm 12,14 sants, exercint l’hospitalitat. 14  Beneïu als que us persegueixen; beneïu-  
Ef 1,5 Jesucrist, en ell mateix, segons lo  beneplàcit de sa voluntat, 6 per a  
Ef 1,9  de sa voluntat, conforme a son  beneplàcit, que s’havia proposat en si  
Fl 2,13  lo voler com l’obrar, segons son  beneplàcit. 14 I feu totes les coses sens  
1Co 7,3  marit pàguia a sa muller la deguda  benevolència, i de la mateixa manera la  
1Co 13,4  4 La caritat és pacient, i és  benigna; la caritat no és envejosa, ni  
Tt 1,8  8 sinó amic d’hospitalitat,  benigne, temperat, just, sant i contingut. 
Ef 4,32  ab tota malícia; 32 ans bé siau  benignes los uns als altres,  
Tt 2,5  a tenir cuidado de casa,  benignes, obedients a sos marits, per a  
Rm 2,4  i llarg sofriment? ¿No saps que la  benignitat de Déu te guia a l’  
2Co 10,1  vos suplico, per la mansuetud i  benignitat de Cristo, jo que en presència  
Ga 5,22  és caritat, goig, pau, paciència,  benignitat, bondat, longanimitat, 23  
Col 3,12  entranyes de misericòrdia, de  benignitat, humilitat d’esperit,  
2Tm 3,3  incontinents, cruels, sens  benignitat, 4 traïdors, protervos,  
Ac 13,21  fill de Cis, baró de la tribu de  Benjamí, per l’espai de quaranta anys. 22 
Rm 11,1 llinatge d’Abraham, de la tribu de  Benjamí. 2 Déu no ha llançat de si a son  
Fl 3,5  llinatge d’Israel, de la tribu de  Benjamí, hebreu d’hebreus; en quant a la  
Ap 7,8  mil senyalats. I de la tribu de  Benjamí, dotze mil senyalats. 9 Després d’ 
Mt 7,11  Pare que està en lo cel donarà  béns als que els hi demànien? 12 »I així  
Mt 24,47  que el constituirà sobre tots sos  béns. 48 Emperò, si aquell criat dolent  
Mt 25,14  a sos criats i els entregà sos  béns. 15 I a l’un li donà cinc talents, a 
Lc 1,53  i exaltà als humils; 53 omplí de  béns als que tenien fam i despedí als rics 
Lc 8,3  altres que l’assistien ab sos  béns. 4 I com hagués concorregut un número 
Lc 12,18  recolliré tots mos fruits i mos  béns. 19 I diré a ma ànima: Oh, ànima!  
Lc 12,19 I diré a ma ànima: Oh, ànima! molts  béns tens de reserva per a molts anys;  
Lc 12,44  dic que li donarà lo maneig dels  béns que posseesca. 45 Emperò si digués lo 
Lc 15,12 -me la part que em toca de vostres  béns. »I ell los repartí los béns. 13 I al 
Lc 15,12  béns. »I ell los repartí los  béns. 13 I al cap de pocs dies, juntant lo 
Lc 15,13  estrany i allí dissipà tots sos  béns vivint dissolutament. 14 I quan ho  
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Lc 15,31  tu sempre estàs ab mi i tots mos  béns són teus. 32 Mes raó era que féssem  
Lc 16,1  d’ell d’haver-li dissipat sos  béns. 2 I el cridà i li digué: »–Què és  
Lc 16,2  ja no podràs administrar més mos  béns. 3 »Llavors lo majordom digué entre  
Lc 16,25  »–Fill, recorda’t que reberes tos  béns en ta vida, i que Làssaro no rebé  
Ac 2,45  45 Venien ses possessions i  béns i los repartien entre tots, conforme  
Rm 5,Tit  sinó que ens omple d’immensos  béns. 1 Justificats, doncs, per la fe,  
1Co 13,3 I encara que jo distribuís tots mos  béns per alimentar als pobres, i encara  
2Co 4,Tit  vida són de poca duració; los  béns de l’altra, eterns. 1 Per lo tant,  
Ga 5,Tit  de l’observància de la Llei i  béns de la fe de Jesucrist. Quals sien los 
Ga 6,6  la paraula, comuníquia en tots los  béns al que l’adoctrina. 7 No us  
Ef 1,Tit als Efesis 1,Tit Capítol I Tots los  béns de gràcia i glòria nos són donats per 
He 9,11  sobrevenint Cristo, pontífice dels  béns veniders, per un tabernacle més gran  
He 10,1  la Llei, tenint la sombra dels  béns veniders, i no la verdadera imatge de 
He 10,34  ab alegria la rapinya de vostres  béns, coneixent que teniu patrimoni més  
He 13,16  bé i comunicar ab altres vostres  béns, puix Déu s’agrada de tals ofertes.  
Ap 3,17  tu dius: ‘Só ric, i estic ple de  béns, i no necessito de res’; i no  
Ef 2,Tit  omple tot en tot. 2,Tit Capítol II  Béns grans ja rebuts, i altres majors, de  
Ac 17,Tit És perseguit dels jueus. Predica en  Berea, i és conduït a Atenes, i parla en  
Ac 17,10  enviaren de nit a Pau i a Silas a  Berea, i quan arribaren entraren en la  
Ac 17,13  que Pau havia predicat també en  Berea la paraula de Déu, vingueren allí a  
Ac 20,4  4 I l’acompanyaren Sopatri de  Berea, fill de Pirro; i dels de  
Ac 25,13  alguns dies, lo rei Agripa i  Berenice vingueren a Cesarea a saludar a  
Ac 25,23  I al dia següent, venint Agripa i  Berenice ab una gran ostentació, i havent  
Ac 26,30  s’alçà lo rei, i el governador, i  Berenice, i els que estaven sentats ab  
Ap 21,20  lo setè, crisòlit; lo vuitè,  beril; lo novè, topazi; lo desè,  
Ac 4,36 els apòstols donaven lo sobrenom de  Bernabé –que vol dir «fill de  
Ac 9,27  que fos deixeble. 27 Llavors  Bernabé, prenent-lo, lo conduí als  
Ac 11,Tit  als jueus, i després als gentils.  Bernabé i Saulo prediquen en Antioquia.  
Ac 11,22 Jerusalem, i enviaren a Antioquia a  Bernabé, 23 lo qual quan arribà i vegé la  
Ac 11,25  al Senyor. 25 I des d’allí marxà  Bernabé a Tarso en busca de Saulo, i quan  
Ac 11,30  enviant-ho als ancians per mà de  Bernabé i de Saulo. 12,Tit Capítol XII  
Ac 12,25  creixia i es multiplicava. 25 I  Bernabé i Saulo tornaren de Jerusalem,  
Ac 13,Tit  Marc. 13,Tit Capítol XIII Saulo i  Bernabé són enviats per l’Esperit Sant a  
Ac 13,1  profetes i doctors, i entre ells  Bernabé i Simó, anomenat Negre, i Luci de  
Ac 13,2  digué: –Separau-me a Saulo i a  Bernabé per a l’obra a què els he  
Ac 13,7  baró prudent. I est féu cridar a  Bernabé i a Saulo, puix tenia ganes d’oir 
Ac 13,43  de Déu, seguiren a Pau i a  Bernabé, los quals ab ses raons los  
Ac 13,46  que deia Pau. 46 Llavors Pau i  Bernabé los digueren ab gran firmesa: –A  
Ac 13,50  una persecució contra Pau i  Bernabé, i els expeŀliren de sos confins.  
Ac 14,Tit 14,Tit Capítol XIV Miracle de Pau i  Bernabé. Lo que sofriren en Iconi i altres 
Ac 14,11  figura d’homes! 11 I anomenaven a  Bernabé, Júpiter, i a Pau, Mercuri, perquè 
Ac 14,13  13 I quan ho oigueren los apòstols  Bernabé i Pau, rompent ses túniques  
Ac 14,19  ciutat, i al dia següent marxà ab  Bernabé a Derbes. 20 I havent predicat l’ 
Ac 15,Tit  Judes i Silas, profetes. Pau i  Bernabé se separen. 1 I vingueren alguns  
Ac 15,2  gran dissensió i disputa de Pau i  Bernabé contra ells, i se resolgué que Pau 
Ac 15,2  ells, i se resolgué que Pau i  Bernabé i alguns dels altres passassen a  
Ac 15,12  tota la multitud i escoltaven a  Bernabé i a Pau, que els contaven quant  
Ac 15,22 i enviar-los a Antioquia ab Pau i  Bernabé: a Judes per sobrenom Barsabàs, i  
Ac 15,25  a vosaltres ab nostres molt amats  Bernabé i Pau, 26 homes que han exposat  
Ac 15,35  tornà sol a Jerusalem. 35 I Pau i  Bernabé s’estaven en Antioquia, ensenyant 
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Ac 15,36 I al cap d’alguns dies digué Pau a  Bernabé: –Tornem a visitar als germans per 
Ac 15,37  a fi de veure com los va. 37 I  Bernabé volia portar-se’n també a Joan, 
Ac 15,39  se separaren l’un de l’altre; i  Bernabé, havent-se’n portat a Marc,  
1Co 9,6 Senyor, i Cefas? 6 ¿O jo solament i  Bernabé no tenim potestat de fer això? 7  
Ga 2,1  pugí altra vegada a Jerusalem ab  Bernabé, prenent ab mi també a Tito. 2 I  
Ga 2,9  donat, nos donaren la mà dreta a  Bernabé i a mi en senyal de companyia, per 
Ga 2,13 sa dissimulació, de manera que fins  Bernabé fou induït per ells en aquella  
Col 4,10  company en presó, i Marc, cosí de  Bernabé (tocant al qual ja rebéreu mos  
Lc 7,45 ab sos cabells. 45 No em donares un  bes; emperò ella des de que ha entrat no  
Lc 22,48  Jesús li digué: –Judes, ab un  bes entregues lo Fill de l’home? 49 I  
Rm 16,16  16 Saludau-vos uns a altres ab  bes sant. Totes les iglésies de Cristo vos 
1Co 16,20 Saludau-vos los uns als altres ab  bes sant. 21 La salutació, de mi, Pau, ab  
2Co 13,12  -vos uns a altres ab lo sant  bes. Tots los sants vos saluden. 13 La  
1Te 5,26  26 Saludau a tots los germans ab  bes sant. 27 Vos conjuro per lo Senyor que 
1Pe 5,14 Saludau-vos los uns als altres ab  bes de caritat. Sia pau a tots vosaltres,  
Mt 26,49 Jesús i digué: –Salve, mestre. I el  besà. 50 I Jesús li digué: –Amic, a què  
Mc 14,45  i li digué: –Salve, mestre. I el  besà. 46 Aleshores ells li posaren les  
Lc 15,20  a ell, se li tirà al coll, i el  besà. 21 I lo fill li digué: »–Pare, he  
Lc 7,45  de que ha entrat no ha cessat de  besar mos peus. 46 No ungires mon cap ab  
Lc 22,47  Judes, i s’acercà a Jesús per a  besar-lo. 48 Emperò Jesús li digué:  
Lc 7,38  ab los cabells de son cap, i li  besava sos peus i els ungia ab ungüent. 39 
Ac 20,37  i tirant-se al coll de Pau, lo  besaven, 38 afligits en gran manera per  
Mt 26,48 los donà lo senyal dient: –A qui jo  bésia, ell és, preneu-lo. 49 I tot  
Mc 14,44  un senyal, dient: –Aquell a qui jo  bésia, ell és: preneu-lo i portau-lo  
He 12,20 lo que se’ls intimava: «Que si una  bèstia toca a la muntanya serà  
Ap 11,Tit del Senyor seran despedaçats per la  bèstia i ressuscitats per Déu. Toca lo  
Ap 11,7  hauran acabat son testimoni, la  bèstia que pujà de l’abisme farà guerra  
Ap 13,Tit  Jesucrist. 13,Tit Capítol XIII Una  bèstia monstruosa de set caps i deu  
Ap 13,Tit  homes. S’alça en la terra altra  bèstia ab dos banyes, que dóna vigor a la  
Ap 13,1  del mar, i vegí pujar del mar una  bèstia que tenia set caps i deu banyes, i  
Ap 13,2  caps, lo nom de blasfèmia. 2 I la  bèstia que vegí era com un lleopardo, i  
Ap 13,3  tota la terra detràs de la  bèstia. 4 I adoraren al dragó que donà  
Ap 13,4  al dragó que donà poder a la  bèstia i adoraren a la bèstia, dient: –Qui 
Ap 13,4  poder a la bèstia i adoraren a la  bèstia, dient: –Qui hi ha semblant a la  
Ap 13,4  dient: –Qui hi ha semblant a la  bèstia? Qui podrà batallar ab ella? 5 I li 
Ap 13,11  fe dels sants. 11 I vegí una altra  bèstia que eixia de la terra i que tenia  
Ap 13,12  exercia tot lo poder de la primera  bèstia en sa presència, i féu que la terra 
Ap 13,12  en ella adorassen la primera  bèstia, la mortal ferida de la qual era  
Ap 13,14  se li permetien fer davant de la  bèstia, dient als que habiten en la terra  
Ap 13,14  terra que fessen una imatge de la  bèstia que tingué ferida de l’espasa i  
Ap 13,15 comunicàs esperit a la figura de la  bèstia, i que la figura de la bèstia  
Ap 13,15 de la bèstia, i que la figura de la  bèstia parlàs; i que fes que fossen morts  
Ap 13,15  que no adorassen la figura de la  bèstia. 16 I manà que tots los homes,  
Ap 13,17  que té lo senyal, o lo nom de la  bèstia, o lo número de son nom. 18 Aquí hi 
Ap 13,18  calcúlia lo número de la  bèstia, perquè és lo número d’un home, i  
Ap 14,9  en alta veu: –Si algú adoràs la  bèstia i sa imatge, i prengués la senyal  
Ap 14,11  dia ni de nit los que adoraren la  bèstia i sa imatge, i el que prenga lo  
Ap 15,Tit  que canten los que venceren la  bèstia. Les set plagues darreres,  
Ap 15,2  ab foc, i als que venceren la  bèstia i sa figura i el número de son nom, 
Ap 16,2  homes que tenien lo senyal de la  bèstia i sobre aquells que adoraren sa  
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Ap 16,10 derramà sa copa sobre lo siti de la  bèstia, i es tornà ple de tenebres son  
Ap 16,13  boca del dragó, i de la boca de la  bèstia, i de la boca del fals profeta,  
Ap 17,Tit  màrtirs i es vegé sentada sobre la  bèstia dels set caps i les deu banyes. 1 I 
Ap 17,3  i vegí una dona sentada sobre una  bèstia vermella, plena de noms de  
Ap 17,7  diré lo misteri de la dona i de la  bèstia que la porta, la qual té set caps i 
Ap 17,8 qual té set caps i deu banyes. 8 La  bèstia que has vist, fou i no és, i eixirà 
Ap 17,8  la creació del món, quan vegen la  bèstia que era i no és, i ab tot és. 9 I  
Ap 17,11 vinga, deu durar poc temps. 11 I la  bèstia que era i no és, i ell és l’  
Ap 17,12 com reis per una hora després de la  bèstia. 13 Aquestos tenen un mateix  
Ap 17,13  i donaran sa força i poder a la  bèstia. 14 Aquestos batallaran contra l’  
Ap 17,16  I les deu banyes que vegeres en la  bèstia, aqueixes avorriran la prostituta i 
Ap 17,17  d’ell, i donat son regne a la  bèstia, fins que estiguen complertes les  
Ap 19,19  i xics i grans. 19 I vegí la  bèstia, i els reis de la terra, i sos  
Ap 19,20 i ab son exèrcit. 20 I fou presa la  bèstia, i ab ella lo profeta fals que féu  
Ap 19,20  als que reberen lo senyal de la  bèstia i a aquells que adoraren sa imatge. 
Ap 20,4  de Déu, i els que no adoraren la  bèstia, ni a sa imatge, ni reberen sa  
Ap 20,10  de foc i de sofre, a on estan la  bèstia i el fals profeta; i seran  
Lc 2,8 que estaven vetllant i guardant son  bestiar durant la nit. 9 I veus aquí que  
Lc 17,7 tenint un servo que llaura o guarda  bestiar, tant prest com torna del camp li  
Jn 4,12  ell mateix, i sos fills, i son  bestiar? 13 Jesús respongué i li digué:  
Jn 10,12  i el llop les agarra i esbarria lo  bestiar. 13 Lo mercenari fuig, perquè és  
1Co 15,39  carn dels homes; altra, la de les  bèsties; altra, la dels aucells, i altra,  
Tt 1,12  Creta sempre són mentiders, males  bèsties i ventres peresosos. 13 Aquest  
Jm 3,7  infernal. 7 Perquè tota espècie de  bèsties, i d’aucells, i de serps, i d’  
2Pe 2,12  del Senyor. 12 Mes aquestos, com  bèsties sens raó, naturalment fets per a  
Jud 10  no entenen, i es perverteixen com  bèsties irracionals en aquelles coses que  
Ap 6,8  ab fam, i ab mortaldat, i ab  bèsties de la terra. 9 I quan hagué obert  
Ap 18,13  flor de farina, i de forment, i de  bèsties de càrrega, i de cavalls, i d’  
Ap 19,4  -i-quatre ancians i les quatre  bèsties i adoraren a Déu, que estava  
Mt 21,17 los, se n’anà fora de la ciutat, a  Betània, i se quedà allí. 18 I l’endemà  
Mt 26,Tit  Capítol XXVI Cena de Jesús en  Betània, a on una dona derrama bàlsam  
Mt 26,6  en lo poble. 6 I estant Jesús en  Betània, en casa de Simó Leprós, 7 se li  
Mc 11,1 I quan s’acercaren a Jerusalem i a  Betània, prop de la muntanya de l’  
Mc 11,11  coses, sent ja tard, se n’anà a  Betània ab los Dotze. 12 I al dia següent, 
Mc 11,12  12 I al dia següent, a l’eixir de  Betània, tingué fam. 13 I veent de lluny  
Mc 14,3  en lo poble. 3 I estant Jesús en  Betània, en casa de Simó el leprós, sentat 
Lc 19,29  que estant cerca de Betfage i de  Betània, en la muntanya dita de l’  
Lc 24,50  50 Després los guià fora, camí de  Betània i, alçant les mans, los beneí. 51  
Jn 1,28  de la sabata. 28 Açò esdevingué en  Betània, a l’altra banda del Jordà, a on  
Jn 11,1  home anomenat Làssaro, resident en  Betània, lloc de Maria i de Marta,  
Jn 11,18  en la sepultura. 18 I distava  Betània de Jerusalem com cosa de quinze  
Jn 12,1  abans de la Pasqua vingué Jesús a  Betània, a on ell havia ressuscitat a  
Jn 5,2 de les Ovelles, anomenada en hebreu  Betesda, la qual té cinc porxos, 3 en los  
Mt 21,1 -se a Jerusalem, quan arribaren a  Betfage, prop de la muntanya de l’  
Lc 19,29  29 I succeí que estant cerca de  Betfage i de Betània, en la muntanya dita  
Mt 2,Tit  Cruel mort dels innocents en  Betlem. Jesús, Maria i Josep tornen d’  
Mt 2,1  1 Havent, doncs, nat Jesús en  Betlem de Judà en temps d’Herodes lo rei, 
Mt 2,5  Cristo. 5 I ells li digueren: –En  Betlem de Judà, perquè així està escrit  
Mt 2,6  escrit per lo profeta: 6 »“I tu,  Betlem, terra de Judà, no ets la menor  
Mt 2,8  l’estrella. 8 I enviant-los a  Betlem, los digué: –Anau e informau’s bé  
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Mt 2,16  tots los infants que hi havia en  Betlem i en tota sa comarca, de dos anys i 
Lc 2,Tit  2,Tit Capítol II Jesús naix en  Betlem. És anunciat per los àngels als  
Lc 2,4  a la ciutat de David anomenada  Betlem, puix era de la casa i família de  
Lc 2,15 se deien uns a altres: –Anem fins a  Betlem i vejam això que ha ocorregut i que 
Jn 7,42  de la raça de David i del lloc de  Betlem, d’a on era David? 43 Així que lo  
Mt 11,21  21 –Ai de tu, Corozain! Ai de tu,  Betsaida! Que si en Tiro i en Sidon s’  
Mc 6,45  la barca i anassen antes que ell a  Betsaida, a l’altre costat de l’estany,  
Mc 8,22  compreneu encara? 22 I vingueren a  Betsaida; i li portaren un cego i li  
Lc 9,10  solitari que és del territori de  Betsaida. 11 I lo poble, quan ho sabé, lo  
Lc 10,13  13 »Ai de tu, Corozain!, ai de tu,  Betsaida!, que si en Tiro i en Sidon s’  
Jn 1,44  –Segueix-me. 44 Felip era de  Betsaida, ciutat d’Andreu i de Pere. 45  
Jn 12,21  s’acercaren a Felip, natural de  Betsaida, en Galilea, i li suplicaren  
Mt 11,19  lo Fill de l’home, que menja i  beu, i diuen: “Veus aquí un glotó i un  
Mc 2,16  –Per què vostre mestre menja i  beu ab los publicans i ab los pecadors? 17 
Lc 5,39 altre se mantindran. 39 I ningú que  beu del vi vell vol després lo novell,  
Lc 7,34  el Fill de l’home, que menja i  beu, i dieu: “Veus aquí un glotó i un  
Lc 12,19  per a molts anys; reposa, menja,  beu i dóna’t bona vida.” 20 »Emperò Déu  
Jn 6,54  vosaltres. 54 Qui menja ma carn i  beu ma sang, té vida eterna, i jo el  
Jn 6,56  beure. 56 Qui menja ma carn i  beu ma sang, habita en mi i jo en ell. 57  
1Co 11,29  calze. 29 Perquè el qui en menja i  beu indignament, menja i beu sa pròpia  
1Co 11,29 en menja i beu indignament, menja i  beu sa pròpia condemnació, no fent  
He 6,7  escarni. 7 Perquè la terra que es  beu la pluja que cau molt sovint sobre  
Lc 5,33  dels fariseus, i los teus mengen i  beuen? 34 Als quals ell digué: –¿Per  
Lc 1,15  serà gran davant del Senyor, i no  beurà vi ni altra beguda forta, i estarà  
Ap 14,10  en son front o en sa mà, 10 aquest  beurà també del vi de la ira de Déu,  
Lc 17,8 menjo i bec, que després menjaràs i  beuràs tu.” 9 ¿Per ventura l’amo li ha d’ 
Mt 10,42  42 I tot aquell que donarà per  beure a un d’aquestos petits un got d’  
Mt 20,22 lo que us demanau. ¿Podeu vosaltres  beure lo calze que jo he de beure i ser  
Mt 20,22  beure lo calze que jo he de  beure i ser batejats ab lo baptisme ab què 
Mt 24,49  a sos companys i a menjar i  beure ab los que s’embriaguen, 50 vindrà  
Mt 25,35  menjar; tinguí set, i me donàreu  beure; era foraster, i m’allotjàreu; 36  
Mt 25,37  menjar; o ab set, i vos donàrem  beure? 38 ¿I quan vos vegérem foraster, i  
Mt 25,42 menjar; tinguí set, i no em donàreu  beure; 43 era foraster, i no m’  
Mt 27,34  de la Calavera». 34 I li donaren a  beure vi mesclat ab fel. I havent-lo  
Mt 27,34  I havent-lo gustat, no el volgué  beure. 35 I després que l’hagueren  
Mt 27,48  al cap d’una canya, i li donava a  beure. 49 I los altres deien: –Deixau,  
Mc 9,40  40 I qualsevol que vos dónia a  beure un got d’aigua en mon nom perquè  
Mc 10,38  sabeu lo que vos demanau. ¿Podeu  beure lo calze que jo bec, o ser batejats  
Mc 15,23  de la Calavera». 23 I li donaven a  beure vi mesclat ab mirra, i no el  
Mc 15,36 lligant-la a una canya, li donava  beure, dient: –Deixau-lo, vejam si ve  
Lc 12,29  per a lo que haveu de menjar o  beure, i no tingau l’ànimo suspès. 30  
Lc 12,45  i a les criades, i a menjar i  beure, i a embriagar-se, 46 vindrà lo  
Jn 4,7  aigua. Jesús li digué: –Dóna’m  beure. 8 (Puix los deixebles havien anat a 
Jn 4,9  és que tu, essent jueu, me demanes  beure a mi, que só samaritana? Puix los  
Jn 4,10  i qui és lo qui et diu: “Dóna’m  beure”, tu li ho hauries demanat a ell, i  
Jn 6,55  menjar, i ma sang és verdaderament  beure. 56 Qui menja ma carn i beu ma sang, 
Jn 18,11  que m’ha donat mon Pare, no he de  beure’l? 12 I els soldats i son capità, i 
Ac 23,12  dient que no havien de menjar ni  beure fins que haguessen mort a Pau. 13 I  
Rm 12,20  -li menjar; si té set, dóna-li  beure; puix fent això apilaràs brases de  
Rm 14,17  lo Regne de Déu no és menjar i  beure, sinó justícia, i pau, i goig en l’ 
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Rm 14,21  21 Bo és no menjar carn, ni  beure vi, ni cosa en què ton germà  
1Co 9,4  no tenim potestat de menjar i  beure? 5 ¿No tenim, acàs, facultat de  
1Co 10,7  «Se sentà lo poble a menjar i a  beure, i s’alçà per a jugar.» 8 Ni  
1Co 10,20  societat ab los dimonis. No podeu  beure lo calze del Senyor i el calze dels  
1Co 11,22  no teniu cases a on menjar i  beure? ¿O despreciau la Iglésia de Déu i  
Col 2,16  judíquia per lo menjar, o per lo  beure, o per respecte del dia de festa, o  
1Pe 4,3 [*], en glotoneries, en excessos de  beure i en abominables idolatries. 4 Per  
Ap 14,8  la gran ciutat que donà a  beure a totes les nacions del vi de la ira 
Ap 16,6  profetes, i vós los haveu donat a  beure sang perquè ho mereixen. 7 I oiguí  
Ap 18,6  en la copa en què ella vos donà a  beure, donau-li beure al doble. 7 Tant  
Ap 18,6  ella vos donà a beure, donau-li  beure al doble. 7 Tant quant ella s’ha  
Ap 21,6  lo principi i lo fi. Jo donaré  beure de grat al que tinga set de la font  
Mt 26,29  29 I jo us dic, que des d’avui no  beuré més d’aquest fruit de la parra,  
Mc 14,25  25 En veritat vos dic, que no  beuré ja d’aquest fruit de la parra, fins 
Mc 14,25 de la parra, fins aquell dia que el  beuré nou en lo Regne de Déu. 26 I cantat  
Lc 22,18 vosaltres, 18 perquè vos dic que no  beuré més del fruit de la parra fins que  
Mt 6,31 doncs, dient: Què menjarem?; o: Què  beurem?; o: Ab què ens cobrirem? 32 Perquè 
Mt 20,23  ell los diu: –En veritat vosaltres  beureu mon calze i sereu batejats ab lo  
Mc 10,39  los digué: –Vosaltres en veritat  beureu lo calze que jo bec i sereu  
1Co 11,25  sang; feu això quantes vegades ne  beureu, en memòria de mi.» 26 Perquè totes 
1Co 11,26  vegades menjareu aquest pa i  beureu aquest calze, anunciareu la mort  
Ac 23,21  de maledicció, que no menjarien ni  beurien fins haver-lo mort, i ara estan  
1Co 15,32  no ressusciten los morts? Mengem i  bevem, que demà morirem. 33 No us deixeu  
Mt 24,38  antes del diluvi estaven menjant i  bevent, casant-se i donant en matrimoni, 
Lc 10,7  en la mateixa casa, menjant i  bevent lo que ells tinguen; puix digne és  
Lc 5,30  a sos deixebles: –Per què menjau i  beveu ab los publicans i els pecadors? 31  
Jn 6,53  la carn del Fill de l’home i no  beveu sa sang, no tindreu vida en  
1Co 10,31  gràcies? 31 Doncs, si menjau, o si  beveu, o si feu qualsevol altra cosa, feu  
Mt 26,27  donà gràcies, i els el donà dient:  –Beveu tots d’aquest. 28 Puix aquesta és  
Mt 11,18 Puix vingué Joan, que no menjava ni  bevia, i diuen: “Està posseït del dimoni.” 
Lc 7,33 Joan Baptista, que no menjava pa ni  bevia vi, i dieu: “Té lo dimoni.” 34  
Lc 17,27  del Fill de l’home. 27 Menjaven i  bevien. Los homes prenien mullers, les  
Lc 17,28  en los dies de Lot. Menjaven i  bevien, compraven i venien, plantaven i  
1Co 10,4  mateixa beguda espiritual, perquè  bevien d’aquella pedra espiritual que els 
Mt 7,3 en l’ull de ton germà i no veus la  biga en lo teu? 4 O, ¿com és que dius a  
Mt 7,4  de l’ull”, i vet aquí tu tens una  biga en lo teu? 5 Hipòcrita!, trau  
Mt 7,5  5 Hipòcrita!, trau primerament la  biga de ton ull, i aleshores hi veuràs per 
Lc 6,41  de ton germà i no t’adones de la  biga que tens en ton ull? 42 O com pots  
Lc 6,42  de ton ull”, no reparant tu la  biga que tens en ton ull? Hipòcrita!, trau 
Lc 6,42 ton ull? Hipòcrita!, trau primer la  biga de ton ull, i després hi veuràs per a 
Ac 1,20  en ella, i prenga un altre son  bisbat.” 21 Convé, doncs, que d’aquestos  
1Tm 3,1  si algú desitja l’ofici de  bisbe, desitja un bon treball. 2 Puix és  
1Tm 3,2 treball. 2 Puix és necessari que el  bisbe sia irreprensible, espòs d’una sola 
Tt 1,7  ni de desobediència. 7 Perquè el  bisbe és necessari que sia sens màcula,  
1Pe 2,25  ara vos haveu retornat al pastor i  bisbe de vostres ànimes. 3,Tit Capítol III 
Ac 20,28  l’Esperit Sant vos ha posat per  bisbes per a governar la Iglésia de Déu,  
Fl 1,1  Jesús que estan en Filipi, ab los  bisbes i diaques: 2 gràcia a vosaltres i  
1Tm 3,Tit  III Descriu com deuen ser los  bisbes, los diaques i les dones que  
Tt 1,Tit  han de tenir los presbíteros i els  bisbes. 1 Pau, servo de Déu i apòstol de  
Ac 16,7  arribat a Mísia, volien passar a  Bitínia, mes tampoc los ho permeté l’  
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1Pe 1,1  Ponto, Galàcia, Capadòcia, Àsia i  Bitínia, 2 elegits segons la presciència  
Mt 5,36  puix no pots fer que un cabell sia  blanc o negre. 37 Sia, doncs, lo vostre  
Lc 2,34  de molts en Israel, i per a ser lo  blanc de la contradicció dels homes 35 (i  
Jn 20,12  12 i vegé a dos àngels vestits de  blanc sentats, un al cap i altre als peus  
Ap 6,2  veuràs. 2 I mirí, i vegí un cavall  blanc, i el que estava sobre ell tenia un  
Ap 14,14  14 I mirí, i veus aquí un núvol  blanc, i sobre el núvol un, assentat,  
Ap 19,11  lo cel obert, i aparegué un cavall  blanc; i el que estava sentat sobre ell  
Ap 20,11  sigles. 11 I vegí un gran trono  blanc i a un que estava assentat sobre  
Mc 16,5 a la dreta, cobert d’una vestidura  blanca, i s’espavoriren. 6 Ell los diu:  
Lc 23,11  escarni li féu posar una vestidura  blanca, i el tornà a enviar a Pilat. 12 I  
Ac 10,30  davant un baró ab una vestidura  blanca, i em digué: 31 “Corneli, ta  
Ap 1,14  sos cabells eren blancs, com llana  blanca i com neu, i sos ulls com una flama 
Ap 2,17  escondit, i li donaré una pedreta  blanca; i en la pedreta, un nou nom  
Ap 7,Tit  sant Joan vestits d’una vestidura  blanca. 1 Després d’això vegí quatre  
Ap 15,6 plagues, vestits d’una tela neta i  blanca, i cenyits per lo pit de bandes d’ 
Ap 19,8 se de finíssima tela, resplendent i  blanca. I aquesta tela fina és la justícia 
Ap 19,14  vestits tots de tela finíssima,  blanca i pura. 15 I eixia de sa boca una  
Mc 9,2  tornaren resplendents i en extrem  blancs com una neu, de tal manera que no  
Mc 9,2  món que puga fer-los tornar tan  blancs. 3 I se’ls aparegué Elies ab  
Lc 9,29 diferent, i sos vestits se tornaren  blancs i resplendents. 30 I veus aquí que  
Jn 4,35  i contemplau los camps, que són ja  blancs, a punt de segar. 36 I aquell que  
Ap 1,14 or. 14 I son cap i sos cabells eren  blancs, com llana blanca i com neu, i sos  
Ap 19,14  que hi ha en lo cel en cavalls  blancs, vestits tots de tela finíssima,  
Mc 9,2 una neu, de tal manera que no hi ha  blanquejador en lo món que puga fer-los  
Ap 7,14  i rentaren ses robes, i les  blanquejaren ab la sang de l’Anyell. 15  
Ac 9,43  molts dies en Jope, en casa d’un  blanquer anomenat Simó. 10,Tit Capítol X  
Ac 10,6 Aquest posa en casa d’un cert Simó  blanquer, que té la casa prop del mar; ell 
Ac 10,32  Pere: posa en casa de Simó, lo  blanquer, prop del mar; lo qual quan vinga 
Mt 17,2  sol, i ses vestidures se tornaren  blanques com la neu. 3 I veus aquí que se  
Ac 1,10  d’ells dos barons ab vestidures  blanques, 11 los quals los digueren també: 
Ap 3,4  quals aniran ab mi en vestidures  blanques, perquè són dignes. 5 »Lo que  
Ap 3,5  vència serà vestit ab vestidures  blanques, i jo no esborraré son nom del  
Ap 3,18  sies ric, i et vestesques de robes  blanques, i no es descúbria la vergonya de 
Ap 4,4 ancians assentats, vestits ab robes  blanques, i en sos caps, corones d’or. 5  
Ap 6,11 donades a cada u d’ells unes robes  blanques. I els fou dit que reposassen  
Ap 7,9 de l’Anyell, coberts de vestidures  blanques i ab palmes en ses mans. 10 I  
Ap 7,13  que estan coberts ab vestidures  blanques, qui són?, i d’a on vingueren?  
Mt 9,3  escribes deien entre si: «Aquest  blasfema.» 4 I com Jesús vegés sos  
Ap 13,Tit  ab deu corones, ix del mar i  blasfema contra Déu i els sants, i és  
Mc 2,7  7 «Com aquest home parla així?  Blasfema. Qui pot perdonar pecats, sinó  
Tt 2,5  a sos marits, per a què no sia  blasfemada la paraula de Déu. 6 Igualment  
Jn 10,Tit pedres per a tirar-les-hi com a  blasfemador, perquè deia que era Fill de  
Ac 19,37  portat aquí no són sacrílegs ni  blasfemadors de vostra deessa. 38 Emperò  
2Tm 3,2  cobdiciosos, altius, superbos,  blasfemadors, desobedients a sos pares,  
Lc 22,65  65 I deien altres moltes coses  blasfemant contra d’ell. 66 Luego que fou 
Ac 13,45  la multitud, s’ompliren de zel i,  blasfemant, contradeien les coses que deia 
Ac 18,6  6 Emperò, contradint-lo ells i  blasfemant, sacudí sos vestits i els  
2Pe 2,12  per a ser presa i per a perdició,  blasfemant de les coses que no entenen,  
Mt 12,31  seran perdonats als homes, mes lo  blasfemar contra de l’Esperit no serà  
Ac 26,11  les sinagogues, i los compelia a  blasfemar. I indignant-me més i més  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

401 
 

1Tm 1,20  a Satanàs per a què aprenguen a no  blasfemar. 2,Tit Capítol II Encarrega que  
Ap 13,6  ab blasfèmies contra Déu, per a  blasfemar son nom, i son tabernacle, i als 
Ap 16,9 abrasaren los homes ab gran ardor i  blasfemaren lo nom de Déu, que té poder  
Ap 16,11  ses llengües de dolor. 11 I  blasfemaren al Déu del cel per sos dolors  
Ap 16,21  gran com un talent; i els homes  blasfemaren de Déu per raó de la plaga de  
Mt 26,65  rompé ses vestidures i digué: –Ha  blasfemat! Quina necessitat tenim ja de  
Mt 27,Tit  és assotat, escarnit, crucificat i  blasfemat. Prodigis que succeïren en sa  
Mc 3,28  i les blasfèmies als que hagen  blasfemat. 29 Mes aquell que blasfèmia  
Rm 2,24 la Llei? 24 Perquè lo nom de Déu és  blasfemat per causa de vosaltres entre els 
1Pe 4,14 reposa en vosaltres; segons ells és  blasfemat, mes segons vosaltres és  
2Pe 2,2  dissolucions; per los quals serà  blasfemat lo camí de la veritat. 3 I per  
1Co 4,13  persegueixen, i ho sofrim; 13 som  blasfemats, i suplicam. Hem arribat a ser  
1Tm 6,1 el nom de Déu i sa doctrina no sien  blasfemats. 2 I els que tenen per amos a  
Mt 27,39  esquerra. 39 I los que passaven lo  blasfemaven, movent sos caps 40 i dient:  
Mc 15,29 los malvats.» 29 I els que passaven  blasfemaven d’ell, movent sos caps i  
Jm 2,7  us arrastren als tribunals? 7 ¿No  blasfemen ells aquell bon nom que fou  
Jud 8  carn, i desprecien la dominació, i  blasfemen de la Majestat. 9 Quan l’  
Jud 10  ’t lo Senyor!» 10 Emperò aquestos  blasfemen de les coses que no entenen, i  
Ac 6,11 que ells li havien oït dir paraules  blasfemes contra Moisès i contra Déu. 12 I 
Mt 12,31  lo tant vos dic: qualsevol pecat i  blasfèmia seran perdonats als homes, mes  
Mt 26,65  Mirau, ara acabau d’oir la  blasfèmia. 66 Què us n’apar? I ells,  
Mc 3,29  hagen blasfemat. 29 Mes aquell que  blasfèmia contra l’Esperit Sant, mai més  
Mc 7,22  deshonestedats, l’ull maligne, la  blasfèmia, la supèrbia, la fatuïtat. 23  
Mc 14,64  ja de testimonis? 64 Haveu oït la  blasfèmia! Què us n’apar? I el  
Lc 12,10  est pecat; emperò aquell que  blasfèmia contra de l’Esperit Sant, no  
Jn 10,33  per ninguna obra bona, sinó per la  blasfèmia, i perquè, essent tu home, te  
Ef 4,31  i ira, i indignació, i clamor, i  blasfèmia, ab tota malícia; 32 ans bé siau 
Col 3,8  coses: ira, indignació, malícia,  blasfèmia, paraula torpe de vostra boca. 9 
Ap 2,9  (emperò tu ets ric), i sé la  blasfèmia d’aquells que diuen que són  
Ap 13,1  i sobre sos caps, lo nom de  blasfèmia. 2 I la bèstia que vegí era com  
Ap 17,3  bèstia vermella, plena de noms de  blasfèmia, que tenia set caps i deu  
Mt 15,19  robos, los falsos testimonis, les  blasfèmies. 20 Aqueixes coses són les que  
Mc 3,Tit  ab gran mansuetud als dicteris i  blasfèmies dels escribes. 1 I entrà  
Mc 3,28  perdonats tots los pecats, i les  blasfèmies als que hagen blasfemat. 29 Mes 
Lc 5,21  dient: «Qui és aquest que diu  blasfèmies? Qui pot perdonar pecats sinó  
Jn 8,Tit  i respon ab gran mansuetud a les  blasfèmies dels jueus. 1 Jesús se n’anà a 
1Tm 6,4 a on s’originen enveges, renyines,  blasfèmies, males sospites, 5 altercats d’ 
Ap 13,5  boca ab què parlava grans coses i  blasfèmies, i li fou donat poder de  
Ap 13,6  -dos mesos. 6 I obrí sa boca ab  blasfèmies contra Déu, per a blasfemar son 
Lc 11,Tit  Perseverància en orar. Dimoni mut.  Blasfèmies dels jueus. Paràbola del valent 
Jn 10,36  enviat al món, dieu vosaltres que  blasfemo perquè he dit: “Só Fill de Déu”?  
1Tm 1,13  ministeri, 13 a mi, que era abans  blasfemo, i perseguidor, i injuriador.  
Jud 9 atreví a fulminar-li sentència de  blasfemo, emperò digué: «Reprimesca’t lo  
Ac 12,20 vingueren a ell i, havent guanyat a  Blasto, que era camarer del rei,  
Mt 3,12  bé sa era, i arreplegarà son  blat en lo graner. Mes cremarà les palles  
Mt 13,25  i contrasembrà sisanya enmig del  blat i se n’anà. 26 Quan la planta hagué  
Mt 13,29  arrancàsseu també ab ella lo  blat. 30 Deixau que cresca l’una i l’  
Mt 13,30  per a cremar-la. Emperò lo  blat, arreplegau-lo en mon graner. ” 31  
Lc 3,17 i netejarà sa era, i arreplegarà lo  blat en son graner i cremarà la palla en  
Lc 12,42  per a què los donàs la mesura de  blat a son degut temps? 43 Benaventurat lo 
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Lc 16,7  est respongué: »–Cent quarteres de  blat. »Ell li digué: »–Pren ton albarà i  
Lc 22,31  garbellar-vos com se garbella lo  blat. 32 Emperò jo he pregat per a tu a fi 
Ac 7,12  Mes quan Jacob oigué que hi havia  blat en Egipte, envià allí a nostres pares 
Ac 27,38  alleugeraven lo barco, tirant lo  blat al mar. 39 I havent-se fet de dia  
1Co 15,37  ha de nàixer, sinó lo gra nu, o de  blat o d’altra llavor. 38 Mes Déu li dóna 
Ap 6,6  animals que deia: –Dos mesures de  blat per un diner, i sis mesures d’ordi  
Mt 7,Tit  dels verdaders, així com l’arbre  bo del dolent per sos fruits. Símil de la  
Mt 7,17  esbarzers? 17 Així, que tot arbre  bo fa bon fruit, i tot arbre mal fa mal  
Mt 7,18 arbre mal fa mal fruit. 18 L’arbre  bo no pot donar mal fruit, ni l’arbre  
Mt 7,18  mal fruit, ni l’arbre mal, fruit  bo. 19 Tot arbre que no porta bon fruit,  
Mt 12,33  33 O vosaltres feu l’arbre  bo i son fruit bo, o feu l’arbre dolent i 
Mt 12,33  feu l’arbre bo i son fruit  bo, o feu l’arbre dolent i son fruit  
Mt 12,35  del cor parla la boca. 35 L’home  bo trau coses bones del bon tresor de son  
Mt 17,4 la paraula, digué a Jesús: –Senyor,  bo és que ens estem aquí; si voleu, farem  
Mt 19,16  digué: –Bon mestre, què faré jo de  bo per a conseguir la vida eterna? 17 Ell  
Mt 19,17  17 Ell li digué: –Per què em dius  bo? No hi ha sinó un que és bo, i és Déu.  
Mt 19,17 em dius bo? No hi ha sinó un que és  bo, i és Déu. Emperò si vols entrar en la  
Mt 20,15  meu? ¿És ton ull mal perquè jo só  bo? 16 »Per lo tant, los darrers seran  
Mt 25,21  li digué: »–Molt bé, criat fiel i  bo, ja que fores fiel en lo poc, jo et  
Mt 25,23  li digué: »–Molt bé, criat fiel i  bo, ja que fores fiel en lo poc, jo et  
Mc 7,27  saciar los fills, perquè no és  bo prendre lo pa dels fills i tirar-lo  
Mc 9,4 la paraula, digué a Jesús: –Mestre,  bo serà que ens estem aquí i façam tres  
Mc 10,18  I Jesús li digué: –Per què em dius  bo? Ningú és bo, sinó Déu solament. 19 Tu  
Mc 10,18  –Per què em dius bo? Ningú és  bo, sinó Déu solament. 19 Tu saps los  
Lc 6,35 fills de l’Altíssim, perquè ell és  bo fins per als desagraïts i dolents. 36  
Lc 6,45 ni raïms dels esbarzers. 45 L’home  bo, del bon tresor de son cor trau lo bé,  
Lc 9,33  ell, digué Pere a Jesús: –Mestre,  bo és que ens estem aquí i façam tres  
Lc 11,13  Pare celestial donarà l’Esperit  bo als que l’hi demànien? 14 I Jesús  
Lc 16,3  me pren l’administració? Jo no só  bo per a cavar, i me dono vergonya de  
Lc 18,19  Jesús li digué: –Per a què em dius  bo? Ningú és bo, sinó Déu tan solament. 20 
Lc 18,19  –Per a què em dius bo? Ningú és  bo, sinó Déu tan solament. 20 Ja saps los  
Jn 2,10  ne serveixen del que no és tan  bo; emperò tu has guardat fins ara lo bon  
Ac 27,12  deia Pau. 12 I com lo port no fos  bo per hivernar-hi, la major part foren  
Rm 7,12  i lo manament, sant, i just, i  bo. 13 Que, doncs, lo que és bo m’ha  
Rm 7,13  i bo. 13 Que, doncs, lo que és  bo m’ha causat la mort? No, per cert;  
Rm 7,13  mort en mi per medi de lo que era  bo, a fi de que el pecat se tornàs  
Rm 11,24  has estat empeltat en un oliver  bo, ¿quant més aquells que són naturals  
Rm 12,9  lo mal, adheriu-vos a lo que és  bo; 10 amant-vos recíprocament ab amor  
1Co 7,1 les coses sobre què m’escriguéreu,  bo seria a l’home no tocar dona. 2  
1Co 7,8  solters i a les viudes que els és  bo si permaneixen així com jo. 9 Emperò si 
1Co 7,26  fiel. 26 Penso, doncs, que açò és  bo per les necessitats presents, perquè bo 
1Co 7,26  les necessitats presents, perquè  bo li és a l’home l’estar-se així. 27  
2Co 5,10  qual rèbia, segons lo que ha fet  bo o mal, estant en son propi cos. 11  
2Co 13,7 fi de que vosaltres façau lo que és  bo, encara que nosaltres siam com  
Ef 4,28  obrant ab ses mans lo que és  bo, per a què tinga de què donar al  
1Te 5,15 mal, ans bé seguiu sempre lo que és  bo entre vosaltres i per a tots. 16 Estau  
1Te 5,21  -ho tot, i abraçau lo que és  bo. 22 Guardau’s de tota apariència de  
Tt 2,3  donades al molt vi, mestres de lo  bo, 4 ensenyant prudència a les joves, a  
He 13,9  vanes i peregrines, perquè és molt  bo fortificar lo cor ab la gràcia, no ab  
Jm 3,17  dòcil, que s’acomoda a lo que és  bo, plena de misericòrdia i de bons  
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3Jn 11  lo que és mal, sinó lo que és  bo. Lo qui fa bé, és de Déu; qui fa mal,  
Mc 14,21  serà entregat lo Fill de l’home!  Bo li seria al tal home que mai hagués  
Rm 14,21 a l’home que menja ab escàndol. 21  Bo és no menjar carn, ni beure vi, ni cosa 
Mc 3,17  de Jaume, als quals donà lo nom de  Boanerges, que vol dir «fills del tro»; 18 
1Co 9,9  en la Llei de Moisès: «No posaràs  boç en la boca del bou que bat.» ¿Per  
1Tm 5,18  diu l’Escriptura: «No posaràs  boç al bou que bat.» I: «El jornaler és  
Mt 4,4  sinó de tota paraula que ix de la  boca de Déu.” 5 Llavors lo prengué lo  
Mt 5,2  sos deixebles. 2 I obrint sa  boca, los ensenyava dient: 3  
Mt 12,34  de l’abundància del cor parla la  boca. 35 L’home bo trau coses bones del  
Mt 13,35 dit lo profeta, que diu: «Obriré la  boca ab paràboles, i enunciaré coses que  
Mt 15,8  8 »Aquesta gent se m’acerca ab sa  boca, i ab los llavis m’honra; emperò son 
Mt 15,11  a l’home lo que entra en la  boca, sinó lo que ix de la boca, això és  
Mt 15,11  en la boca, sinó lo que ix de la  boca, això és lo que contamina a l’home.  
Mt 15,17  que tot allò que entra en la  boca passa al ventre i se llança en lloc  
Mt 15,18  secret? 18 Emperò lo que ix de la  boca, del cor ix, i això és lo que  
Mt 17,26  peix que isca. I obrint-li la  boca trobaràs una moneda de quatre  
Mt 18,16  una o dues persones, per a què per  boca de dos o tres testimonis cònstia tota 
Mt 21,16  haveu vosaltres llegit que “de la  boca dels petits i dels que mamen  
Mc 15,46 en la roca, i arrimà una llosa a la  boca del sepulcre. 47 I Maria Magdalena i  
Lc 1,64  64 I a l’instant s’obrí sa  boca i quedà llibre sa llengua, i parlava  
Lc 1,70  son servo, 70 segons havia dit per  boca de sos sants profetes, que han  
Lc 4,22 paraules de gràcia que eixien de sa  boca i deien: –No és aquest lo fill de  
Lc 6,45  de l’abundància del cor parla la  boca. 46 »Per què, doncs, me cridau:  
Lc 11,54 li paranys i procurant collir de sa  boca alguna cosa per a poder-lo acusar.  
Lc 19,22  digué: »–Mal criat, per ta pròpia  boca te condemno. Sabies que jo era home  
Lc 19,48 ell, puix tot lo poble estava ab la  boca oberta escoltant-lo. 20,Tit Capítol 
Lc 21,15  15 puix jo vos donaré una  boca i una sabiduria a la que no podran  
Lc 22,71  mateixos ho havem oït de sa  boca? 23,Tit Capítol XXIII Jesucrist és  
Jn 19,29  en vinagre, li aplicaren a la  boca. 30 Jesús, tan prest com hagué pres  
Ac 1,4 oíreu vosaltres», digué ell, «de ma  boca. 5 Perquè Joan, en veritat, batejà ab 
Ac 1,16  que predigué l’Esperit Sant per  boca de David acerca de Judes, que fou lo  
Ac 3,18  lo que tenia anunciat abans per  boca de tots los profetes: que son Cristo  
Ac 3,21  les coses, les quals parlà Déu per  boca dels seus sants profetes des del  
Ac 4,25  25 Lo qui en Esperit Sant, per  boca de nostre pare David, ton servo,  
Ac 8,32  mut davant del tonedor, no obrí sa  boca. 33 En son abatiment fou tret son  
Ac 8,35  altre? 35 Llavors Felip, obrint sa  boca i donant principi per aquesta  
Ac 10,34  ha manat. 34 Llavors Pere obrí sa  boca i digué: –Verdaderament reconec que  
Ac 11,8  Senyor, perquè jamai entrà en ma  boca cosa comuna ni impura. 9 I em  
Ac 15,7  Déu entre nosaltres que per ma  boca oiguessen los gentils la paraula de  
Ac 18,14  14 I com Pau començàs a obrir sa  boca, digué Gàlio als jueus: –Si fos una  
Ac 22,14  al Just, i oiguesses la veu de sa  boca. 15 Perquè tu li seràs testimoni  
Ac 23,2  prop d’ell que el ferissen en la  boca. 3 Llavors Pau li digué: –Déu te  
Rm 3,14 àspids tenen sota sos llavis; 14 la  boca dels quals està plena de maledicció i 
Rm 3,19  baix la Llei, a fi de que tota  boca sia tapada i tot lo món se reconega  
Rm 10,8  «I prop està la paraula, en ta  boca i en ton cor», ço és, la paraula de  
Rm 10,9  9 Perquè si tu confessasses ab ta  boca al Senyor Jesús i creguesses en ton  
Rm 10,10  se creu per a justícia; emperò de  boca se fa la confessió per a salvació. 11 
Rm 15,6 Jesucrist. 6 Perquè unànims, ab una  boca, glorifiqueu al Déu i Pare de nostre  
1Co 9,9  de Moisès: «No posaràs boç en la  boca del bou que bat.» ¿Per ventura té Déu 
2Co 6,11  -ho tot. 11 Oh, corintis! Nostra  boca està oberta per a vosaltres, nostre  
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2Co 13,1 vegada que vinc a vosaltres. «En la  boca de dos o tres testimonis serà  
Ef 4,29  29 No isca paraula mala de vostra  boca, sinó la que és bona per a edificació 
Col 3,8  blasfèmia, paraula torpe de vostra  boca. 9 No mentiu los uns als altres, ja  
2Te 2,8  Jesús consumirà ab l’alè de sa  boca, i el destruirà ab lo resplendor de  
2Tm 4,17  i vaig ésser deslliurat de la  boca del lleó. 18 I el Senyor me  
Tt 1,11  11 als quals és menester tapar la  boca, perquè trastornen famílies enteres,  
Jm 3,3  tot lo cos. 3 I si posam fre en la  boca dels cavalls per a què ens obeesquen, 
Jm 3,10 semblança de Déu. 10 D’una mateixa  boca proceeix benedicció i maledicció.  
1Pe 2,22 no pecà, ni fou trobat engany en sa  boca»; 23 lo qual, essent maleït, no  
2Jn 12  anar a veure-us i parlar-vos  boca a boca, a fi de que vostre goig sia  
2Jn 12  a veure-us i parlar-vos boca a  boca, a fi de que vostre goig sia  
3Jn 14 espero veure’t en breu, i parlarem  boca a boca. Sia pau ab tu. Te saluden los 
3Jn 14 veure’t en breu, i parlarem boca a  boca. Sia pau ab tu. Te saluden los amics. 
Jud 16  caminen segons ses passions, i sa  boca parla coses de supèrbia, admirant a  
Ap 1,16  dreta set estrelles, i eixia de sa  boca una espasa aguda de dos talls, i sa  
Ap 2,16  contra ells ab l’espasa de ma  boca. 17 »Lo qui té orella, oiga lo que  
Ap 3,16  començaré a vomitar-te de ma  boca. 17 Perquè tu dius: ‘Só ric, i estic  
Ap 9,17  com caps de lleons; i eixia de sa  boca foc, i fum, i sofre. 18 I per  
Ap 9,19  el poder dels cavalls està en sa  boca i en ses cues, puix ses cues eren  
Ap 10,9  amargar ton ventre, emperò en ta  boca serà dolç com la mel. 10 I prenguí lo 
Ap 10,10 àngel i el devorí; i era dolç en ma  boca com la mel; i tan prest com l’haguí  
Ap 11,5  danyar-los, eixirà foc de la  boca d’ells i tragarà sos enemics; i si  
Ap 12,15  15 I la serpent llançà de sa  boca aigua, com una riuada, sobre la dona, 
Ap 12,16 ajudà a la dona: i la terra obrí sa  boca i se xuclà lo riu que havia llançat  
Ap 12,16  que havia llançat lo dragó de sa  boca. 17 I estava [*] lo dragó contra la  
Ap 13,2 ses potes, com potes d’un ós, i sa  boca, com boca d’un lleó. I el dragó li  
Ap 13,2  com potes d’un ós, i sa boca, com  boca d’un lleó. I el dragó li donà son  
Ap 13,5 batallar ab ella? 5 I li fou donada  boca ab què parlava grans coses i  
Ap 13,6  quaranta-dos mesos. 6 I obrí sa  boca ab blasfèmies contra Déu, per a  
Ap 14,5  a Déu i per a l’Anyell. 5 I en la  boca d’ells no fou trobada mentida,  
Ap 16,13 de l’orient. 13 I vegí eixir de la  boca del dragó, i de la boca de la bèstia, 
Ap 16,13 eixir de la boca del dragó, i de la  boca de la bèstia, i de la boca del fals  
Ap 16,13  i de la boca de la bèstia, i de la  boca del fals profeta, tres esperits  
Ap 19,15  blanca i pura. 15 I eixia de sa  boca una espasa de dos talls, per a ferir  
Ap 19,21  morts ab l’espasa que ix de la  boca d’aquell que seia sobre el cavall. I 
Lc 24,42 menjar? 42 I ells li presentaren un  bocí de peix fregit i una bresca. 43 I  
Jn 6,7  no els basten per a donar-ne un  bocí a cada u. 8 Un de sos deixebles, que  
Jn 13,27  27 I després d’haver pres lo  bocí, entrà en ell Satanàs. I Jesús li  
Jn 13,30  30 Ell, luego que prengué lo  bocí, isqué fora, i era ja de nit. 31 Per  
Ac 23,14  baix de maledicció, a no tastar  bocí fins que matem a Pau. 15 Doncs ara,  
He 12,16  o profà, com Esaú, lo qual per un  bocí vengué sa primogenitura. 17 Sapiau,  
Mt 14,20  sobres, ompliren dotze coves dels  bocins. 21 I el número dels que menjaren  
Mt 15,37 menjaren i quedaren saciats. I dels  bocins que sobraren n’ompliren set coves. 
Mt 16,9 a cinc mil homes, i quants coves de  bocins ne recollíreu? 10 ¿Ni dels set pans 
Mc 6,43  sobres i ompliren dotze coves dels  bocins i dels peixos. 44 I els que ne  
Mc 8,8  i se saciaren; i recolliren, dels  bocins que havien sobrat, set senalles. 9  
Mc 8,19  quants coves recollíreu plens de  bocins? –Dotze –li respongueren. 20 –I  
Mc 8,20  mil, quantes senalles omplíreu de  bocins? –Set –li digueren. 21 I els deia:  
Lc 9,17  sobrà, n’alçaren dotze coves de  bocins. 18 I succeí que, estant orant, se  
Jn 6,12  a sos deixebles: –Recolliu los  bocins que han sobrat, a fi de que no es  
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Jn 6,13  doncs, i ompliren dotze coves de  bocins que havien sobrat dels cinc pans d’ 
Mc 2,19  –¿Per ventura los fills de les  bodes poden dejunar mentres que està ab  
Lc 12,36  son Senyor que ha de tornar de les  bodes, a fi de que quan vinga i trúquia a  
Lc 14,8  i digué: 8 –Quan sies convidat a  bodes, no t’assénties en lo primer siti,  
Jn 2,1 1 D’allí a tres dies se feren unes  bodes en Canà de Galilea, i s’hi trobava  
Jn 2,2  Jesús. 2 Fou també convidat a les  bodes Jesús, i sos deixebles. 3 I venint a 
Ap 19,Tit  per lo Regne de Déu i per les  bodes de l’Anyell. Lo Verb de Déu triümfa 
Ap 19,7 -li glòria, perquè han arribat les  bodes de l’Anyell i sa esposa està  
Ap 19,9  han estat cridats a la cena de les  bodes de l’Anyell!” I em diu: –Aquestes  
Jn 2,Tit los àngels de Déu. 2,Tit Capítol II  Bodes de Canà, a on Jesús converteix l’  
Lc 2,7  fill primogènit i l’embolicà en  bolquers i lo reclinà en un pessebre, puix 
Lc 2,12  trobareu a l’infant embolicat en  bolquers i reclinat en lo pessebre. 13 I  
Mt 3,10  arbres. Puix tot arbre que no fa  bon fruit serà tallat i tirat al foc. 11  
Mt 7,17  17 Així, que tot arbre bo fa  bon fruit, i tot arbre mal fa mal fruit.  
Mt 7,19 fruit bo. 19 Tot arbre que no porta  bon fruit, serà tallat i llançat al foc.  
Mt 12,35  35 L’home bo trau coses bones del  bon tresor de son cor, i l’home dolent  
Mt 14,27  temps los parlà, i digué: –Teniu  bon ànimo! Jo só, no temau. 28 I respongué 
Mt 16,2  –Quan arriba lo vespre dieu: “Farà  bon temps, perquè lo cel és vermell.” 3 I  
Mt 18,Tit la correcció fraterna. Paràbola del  bon pastor. Sobre la potestat de perdonar  
Mt 20,1  a un pare de famílies que isqué de  bon matí a llogar treballadors per a sa  
Mt 26,9  9 Puix això podia vendre-se a  bon preu i donar-se als pobres. 10  
Mc 1,35 sabien qui era. 35 I alçant-se de  bon matí, isqué i se n’anà a un lloc  
Mc 6,50  parlà ab ells i els digué: –Teniu  bon ànimo! Só jo, no temau. 51 I se’n  
Mc 10,49  doncs, al cego i li diuen: –Té  bon ànimo! Alça’t, que et crida. 50 Lo  
Mc 16,2 a anar a embalsamar a Jesús. 2 I de  bon matí, en lo primer dia de la semana,  
Mc 16,9  9 Emperò havent ressuscitat de  bon matí, lo primer dia de la semana, s’  
Lc 3,9  arbres. Puix tot arbre que no fa  bon fruit, serà tallat i tirat al foc. 10  
Lc 6,43 l’ull de ton germà. 43 »Puix no és  bon arbre lo qui fa fruit mal, ni mal  
Lc 6,43  fruit mal, ni mal arbre lo qui fa  bon fruit. 44 Perquè cada arbre és conegut 
Lc 6,45  dels esbarzers. 45 L’home bo, del  bon tresor de son cor trau lo bé, i l’  
Lc 8,15 són aquells que, oint la paraula de  bon cor i molt sa, la preserven i donen  
Lc 8,48 sana. 48 I ell li digué: –Filla, té  bon ànimo, ta fe t’ha salvat. Vés-te’n 
Lc 19,17  17 »I li digué: »–Està bé, oh  bon criat. Ja que en lo poc has estat  
Lc 21,38  38 I tot lo poble acudia a ell, de  bon matí, en lo temple, per a oir-lo.  
Lc 23,Tit  Inscripció de la creu. Del  bon lladre. Tenebres. Mort del Senyor.  
Lc 24,1  la semana anaren aquestes dones de  bon matí al sepulcre, portant los  
Jn 2,10  10 i li digué: –Tothom dóna lo  bon vi al principi, i després que n’han  
Jn 2,10  emperò tu has guardat fins ara lo  bon vi. 11 Ab aquest, donà Jesús en Canà  
Jn 10,Tit  10,Tit Capítol X Paràbola del  bon pastor. Va Jesús al temple en lo dia  
Jn 10,11  ab més abundància. 11 »Jo só lo  bon pastor. Lo bon pastor sacrifica la  
Jn 10,11  11 »Jo só lo bon pastor. Lo  bon pastor sacrifica la vida per ses  
Jn 10,14  algun en les ovelles. 14 »Jo só lo  bon pastor, i conec mes ovelles, i elles  
Ac 5,21  quan oigueren això, entraren de  bon matí en lo temple i ensenyaven. Emperò 
Ac 16,2  i de pare gentil. 2 D’est donaven  bon testimoni los germans que estaven en  
Ac 24,10  d’aquesta nació, emprenc ab més  bon ànimo lo justificar-me 11 Perquè vós 
Ac 27,22  Emperò ara vos amonesto que tingau  bon ànimo, puix no es perdrà de vosaltres  
Ac 27,25  tu.” 25 Per lo qual, barons, teniu  bon ànimo, perquè crec en Déu que serà  
2Co 2,15  15 Puix nosaltres som envers Déu  bon olor de Cristo en aquells que es  
2Co 11,19  me gloriaré. 19 Ja que sofriu de  bon grat als necis, essent vosaltres  
2Co 12,9  en la flaquesa.» Per lo tant, de  bon grat me gloriaré en mes flaqueses, per 
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2Co 12,15  per als fills. 15 I jo de molt  bon grat me desprendré, i seré desprès jo  
Ga 4,Tit  4,Tit Capítol IV Tracta del  bon ús de les ceremònies de la Llei, les  
Ga 4,17  zel per vosaltres, mes no ab  bon fi; ans bé vos volen excloure perquè  
Fl 2,19  a Timoteu, per a cobrar jo també  bon ànimo al saber l’estat de vostres  
Col 2,5  gosant-me i contemplant vostre  bon ordre i la firmesa de vostra fe en  
1Tm 3,1  l’ofici de bisbe, desitja un  bon treball. 2 Puix és necessari que el  
1Tm 3,13  ministeri, adquiriran per a si un  bon grau i molta confiança en la fe que és 
1Tm 4,Tit  en la pietat i a que dónia  bon exemple als demés. 1 Emperò l’Esperit 
1Tm 4,6 6 Proposant això als germans, seràs  bon ministre de Jesucrist, criat ab les  
1Tm 6,19  atresorant per a ells mateixos un  bon fonament per a lo venider, a fi de que 
2Tm 1,14  és en Cristo Jesús. 14 Guarda lo  bon depòsit que se t’ha confiat per l’  
2Tm 2,3  3 Suporta, doncs, la fatiga com un  bon soldat de Jesucrist. 4 Ningú que pelea 
Tt 2,Tit  l’obligació que té de donar-los  bon exemple. Explica los documents que ens 
Jm 2,3  diguésseu: «Senta’t tu en aquest  bon lloc», i diguésseu al pobre: «Esta’t  
Jm 2,7  7 ¿No blasfemen ells aquell  bon nom que fou invocat sobre vosaltres? 8 
Mt 19,16  I veus aquí vingué un i li digué:  –Bon mestre, què faré jo de bo per a  
Mc 10,17  -se-li davant, li preguntava:  –Bon mestre, què faré jo per a conseguir  
Lc 18,18  home principal li preguntà dient:  –Bon mestre, què podré jo fer per a  
Mt 13,8  8 I altres caigueren en terra  bona, i donaren fruit, una a cent, altra a 
Mt 13,23  fruit. 23 I el sembrat en terra  bona és aquell que ou la paraula i l’  
Mt 13,24  és semblant a un home que sembrà  bona llavor en son camp. 25 I mentres que  
Mt 13,27  digueren: »–Senyor, ¿no sembràreu  bona llavor en vostre camp? Com és, doncs, 
Mt 13,37  dient: –Aquell que sembra la  bona llavor és lo Fill de l’home. 38 I el 
Mt 13,38  home. 38 I el camp és lo món. I la  bona llavor són los fills del Regne. I la  
Mt 26,10 aquesta dona? Puix ha fet ab mi una  bona obra. 11 Perquè sempre teniu pobres  
Mc 4,8  no donà fruit. 8 I altra caigué en  bona terra, i donà fruit, que pujà i  
Mc 4,20  fruit algun. 20 I els sembrats en  bona terra són los que ouen la paraula i  
Mc 6,20  feia moltes coses, i l’oïa de  bona gana. 21 Fins que per últim arribà un 
Mc 14,6  -la, per què la molestau? Una  bona obra ha fet ella ab mi. 7 Perquè  
Lc 1,19 a parlar-te i portar-te aquesta  bona nova. 20 I tu et tornaràs mut i no  
Lc 2,14  i en la terra pau, i als homes  bona voluntat. 15 I succeí que tan prest  
Lc 6,38  38 Donau, i se us donarà;  bona mesura, apretada i crumullada, se us  
Lc 8,8  8 I altra caigué en terra  bona, i nasqué, i donà fruit a cent per  
Lc 8,15  fruit. 15 Emperò la que caigué en  bona terra són aquells que, oint la  
Lc 12,19  anys; reposa, menja, beu i dóna’t  bona vida.” 20 »Emperò Déu li digué:  
Lc 14,35 se li tornarà lo sabor? 35 No és ja  bona ni per a la terra, ni per al femer,  
Lc 15,22  criats: »–Portau aquí la roba més  bona i vestiu-lo, i posau-li un anell  
Jn 1,46 –¿Per ventura pot eixir alguna cosa  bona de Nazaret? Felip li digué: –Vine i  
Jn 10,33  –No t’apedregam per ninguna obra  bona, sinó per la blasfèmia, i perquè,  
Ac 6,3  d’entre vosaltres, set barons de  bona reputació, plens d’Esperit Sant i de 
Ac 21,17  los germans nos reberen ab  bona voluntat. 18 I al dia següent Pau  
Ac 23,1 m’he conduït davant de Déu ab tota  bona consciència. 2 I Ananies, príncep  
Rm 7,16  és lo que faç, aprovo la Llei per  bona. 17 De manera que ja no só jo lo qui  
Rm 12,2  quina és la voluntat de Déu,  bona, agradable i perfecta. 3 Puix, per la 
1Co 5,6  6 Vostra vanaglòria no és  bona. ¿No sabeu que un poc de llevat  
2Co 6,8 per honra i deshonra, per infàmia i  bona fama; com a seductors, encara que  
2Co 9,8  tot, abundeu també per a tota obra  bona. 9 (Així com està escrit: «Ell ha  
Ef 4,29 mala de vostra boca, sinó la que és  bona per a edificació de la fe i dónia  
Ef 6,7  la voluntat de Déu; 7 servint de  bona voluntat, com al Senyor, i no com als 
Fl 1,6  aquell que començà en vosaltres la  bona obra, la perfeccionarà fins al dia de 
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Fl 1,15  tema; mes altres ho fan també de  bona voluntat. 16 Uns per caritat, sabent  
Fl 4,8  lo que és amable, tot lo que és de  bona fama, si hi ha alguna virtut, si hi  
Col 1,10  en tot, fructificant en tota obra  bona i creixent en lo coneixement de Déu,  
1Te 3,6  fe i caritat, i que sempre teniu  bona recordança de nosaltres, i que  
2Te 2,17 us confírmia en tota paraula i obra  bona. 3,Tit Capítol III Los demana que  
1Tm 1,5  caritat proceint de cor pur, i de  bona consciència, i de fe no fingida. 6 De 
1Tm 1,8  8 Sabem, doncs, que la Llei és  bona per aquell que usa d’ella  
1Tm 1,18 de tu, per a què per elles milíties  bona milícia, 19 tenint fe i bona  
1Tm 1,19  bona milícia, 19 tenint fe i  bona consciència, la qual per haver alguns 
1Tm 2,3 i honestedat. 3 Perquè això és cosa  bona i accepta davant de Déu nostre  
1Tm 3,7  7 Ademés és menester que tinga  bona reputació entre aquells que són de  
1Tm 4,4  4 Perquè tota criatura de Déu és  bona i no és de rebutjar res de lo que es  
1Tm 4,6  ab les paraules de la fe i de la  bona doctrina que alcançares. 7 Emperò  
1Tm 4,12  modelo dels fiels en paraula, en  bona vida, en caritat, en fe, en puresa.  
1Tm 5,10  atribolats, si ha practicat tota  bona obra. 11 Viudes més joves no les  
1Tm 6,12  paciència i la mansuetud. 12 Pelea  bona batalla de la fe, agafa’t de la vida 
1Tm 6,12  que fores cridat, havent també fet  bona confessió davant de molts testimonis. 
1Tm 6,13  que davant de Ponç Pilat testificà  bona confessió, 14 que guàrdies aquest  
2Tm 2,21  Senyor, aparellat per a tota obra  bona. 22 Fuig també d’apetits juvenils i  
2Tm 3,17  i estiga previngut per a tota obra  bona. 4,Tit Capítol IV L’exhorta a que  
2Tm 4,7  lo temps de ma mort. 7 He peleat  bona batalla, he conclòs ma carrera, he  
Tt 1,16  i reprovats per a tota obra  bona. 2,Tit Capítol II Manifesta a Tito  
Tt 3,1 estiguen apercebits per a tota obra  bona, 2 que no diguen mal de ningú, que no 
Flm 6  per lo reconeixement de tota obra  bona que hi ha en vosaltres per Jesucrist. 
He 6,5  Sant, 5 i han gustat igualment la  bona paraula de Déu, i les virtuts del  
He 13,21  21 vos faça perfets en tota obra  bona, per a fer sa voluntat, obrant en  
Jm 1,17  meus caríssims. 17 Tota dàdiva  bona i tot do perfet és de dalt i  
Jm 3,13 és savi i instruït? Mòstria, per la  bona conversació, ses obres en mansuetud  
1Pe 3,16 16 Mes ab mansuetud i temor, tenint  bona consciència, per a què en lo que  
1Pe 3,21  de la carn, sinó la promesa de la  bona consciència envers Déu per la  
Mc 9,49 tota víctima serà salada ab sal. 49  »Bona és la sal; emperò si la sal se  
Lc 14,34  no pot ser mon deixeble. 34  »Bona és la sal, emperò si la sal se  
Mt 8,26 vents i al mar, i se seguí una gran  bonança. 27 I los homes se meravellaren, i 
Mc 4,39 parà el vent i sobrevingué una gran  bonança. 40 I els digué: –Per què estau  
Lc 8,24  d’aigua, i cessà; i vingué  bonança. 25 I els digué: –A on és vostra  
Rm 2,4  4 ¿O menysprees les riqueses de sa  bondat i paciència, i llarg sofriment? ¿No 
Rm 11,22  tu tampoc. 22 Considera, doncs, la  bondat i rigor de Déu: lo rigor envers  
Rm 11,22  envers aquells que caigueren i la  bondat de Déu envers tu, si permaneixes en 
Rm 11,22 Déu envers tu, si permaneixes en la  bondat; d’altra manera seràs tu també  
Ga 5,22  goig, pau, paciència, benignitat,  bondat, longanimitat, 23 mansuetud, fe,  
Ef 2,7  riqueses de sa gràcia en sa  bondat envers nosaltres per Cristo Jesús.  
Ef 5,9  lo fruit de l’Esperit és en tota  bondat, i justícia, i veritat), 10  
2Te 1,11  i cúmplia tot lo plaer de sa  bondat i l’obra de fe ab son poder, 12  
Tt 3,4  4 Emperò quan s’aparegué la  bondat del salvador nostre Déu i son amor  
Mt 5,16  per a què vègien vostres obres  bones i glorifíquien a vostre Pare que  
Mt 6,1  1 »Teniu compte en no fer vostres  bones obres davant dels homes ab lo fi de  
Mt 7,11  sent mals, sabeu donar coses  bones a vostres fills, ¿quant més vostre  
Mt 12,34  de víbores! Com podeu dir coses  bones sent dolents? Puix de l’abundància  
Mt 12,35  la boca. 35 L’home bo trau coses  bones del bon tresor de son cor, i l’home 
Mt 13,45 cel a un negociant que busca perles  bones. 46 I havent-ne trobat una de gran 
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Mt 25,Tit Jesús mana estar alerta i practicar  bones obres per a què no siam condemnats  
Jn 5,29  Déu, 29 i los que hagen fet obres  bones eixiran per a ressuscitar a la vida, 
Jn 10,32  Jesús los respongué: –Moltes obres  bones vos he mostrat de mon Pare; per  
Ac 9,36  Aquesta estava plena d’obres  bones i de caritats que feia. 37 I succeí  
Rm 2,7  d’una perseverància en fer obres  bones, cerquen glòria, i honra, i  
Rm 10,15  pau, d’aquells que anúncien coses  bones!» 16 Emperò no tots han obeït a l’  
Rm 13,3  prínceps no són terror a les obres  bones, sinó a les males. ¿Vols tu no tenir 
Rm 16,18  Jesucrist, sinó a son ventre; i ab  bones paraules i raons dolces enganyen los 
1Co 15,33  les males companyies corrompen les  bones costums. 34 Vetllau justament, i no  
Ef 2,10  criats en Cristo Jesús per a obres  bones, les que abans ordenà Déu per a què  
Ef 5,Tit  de tot vici i s’empleïn en obres  bones, i tracta de la santedat del  
1Te 5,Tit  Los exhorta a preparar-se ab  bones obres i els demana, per últim, que  
2Te 2,16  amat i ens ha donat consol etern i  bones esperances per medi de la gràcia, 17 
1Tm 2,10  que fan professió de pietat, ab  bones obres. 11 Aprenga la dona en silenci 
1Tm 5,10 un marit, 10 tenint lo testimoni de  bones obres: si ha criat bé a sos fills,  
1Tm 5,14  joves se càsien, criïn fills, sien  bones mares de família, i que no dónien  
1Tm 5,25  després. 25 Així mateix les  bones obres d’alguns són manifestes d’  
1Tm 6,18  lo bé, que es facen rics en obres  bones, disposats a donar i a repartir  
Tt 2,7  en totes les coses l’exemple de  bones obres, en doctrina, en integritat,  
Tt 2,14 com un poble peculiar, zelós de les  bones obres. 15 Predica aquestes coses,  
Tt 3,Tit  de Jesucrist. Aplicar-se a les  bones obres. Fugir de disputes i del  
Tt 3,8  Déu procúrien conservar les obres  bones. Estes coses són bones i profitoses  
Tt 3,8  les obres bones. Estes coses són  bones i profitoses a tothom. 9 Emperò  
Tt 3,14 nostres a exercitar los primers les  bones obres per les coses que són  
He 10,Tit  per la fe, esperança, caritat i  bones obres. Exhorta als hebreus a la  
He 10,24 per a estimular-nos a caritat i a  bones obres, 25 no abandonant nostra  
1Pe 2,12 considerant-vos per vostres obres  bones que veuran, glorifíquien a Déu en lo 
1Jn 3,12  eren males, i les de son germà,  bones. 13 No estranyeu, germans, si us  
Mt 5,45  cel, qui fa eixir lo seu sol sobre  bons i mals, i ploure sobre justos i  
Mt 9,12 Jesús, digué: –No són los que estan  bons los que necessiten de metge, sinó los 
Mt 13,48  i, assentats allí, trien los  bons i los posen en sos coves, i llancen  
Mt 13,49  separaran los dolents d’entre los  bons. 50 I els posaran en la fornal del  
Mt 22,10  reuniren tots los que trobaren,  bons i dolents, i s’ompliren les  
Mc 2,17  això, los digué: –Los que estan  bons no necessiten de metge, sinó los que  
Lc 11,13  sent mals, sabeu donar regalos  bons a vostres fills, ¿quant més vostre  
Jm 3,17  és bo, plena de misericòrdia i de  bons fruits, no judicadora ni fingida. 18  
1Pe 2,14 dels malfactors i per alabança dels  bons. 15 Perquè tal és la voluntat de Déu: 
1Pe 2,18  amos ab tot temor, no tan sols als  bons i moderats, sinó també als de geni  
1Pe 3,10 àmia la vida i vulla veure los dies  bons, refrènia sa llengua del mal, i sos  
1Pe 4,10 rebut comuníquia’l als altres, com  bons dispensadors de la gràcia de Déu, que 
Ac 27,8  arribàrem a un lloc que s’anomena  Bons Ports, prop del qual estava la ciutat 
Mt 1,5 Salmó. 5 I Salmó engendrà de Raab a  Booz. I Booz engendrà de Rut a Obed. I  
Mt 1,5  I Salmó engendrà de Raab a Booz. I  Booz engendrà de Rut a Obed. I Obed  
Lc 3,32  que ho fou d’Obed, que ho fou de  Booz, que ho fou de Salmon, que ho fou de  
He 11,33  les promeses, taparen les  boques dels lleons, 34 apagaren la  
Ap 9,18  fum, i pel sofre que eixia de ses  boques. 19 Perquè el poder dels cavalls  
Rm 11,17  és trencada, i essent tu oliver  bord ets empeltat en elles, i has  
Rm 11,24  si tu fores tallat de l’oliver  bord natural i contra naturalesa has estat 
Ac 27,4  4 I quan isquérem d’allí anàvem  bordejant sota de Xipre, perquè els vents  
Rm 5,Tit  sobreabundant del qual no sols  borra los mals del pecat, sinó que ens  
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He 9,28  fou una sola vegada ofert per a  borrar los pecats de molts; i a aquells  
Ac 27,15 lo barco, i no podent resistir a la  borrasca, abandonàrem la barca a la mercè  
Ac 27,20  les estrelles, i amenaçats d’una  borrasca, teníem ja perdudes totes les  
Ac 3,19  i convertiu’s, per a què us sien  borrats vostres pecats, 20 per a quan  
Jm 3,5  Mirau un poc de foc quant gran  bosc incèndia! 6 I la llengua és foc, un  
2Pe 2,15  seguint lo camí de Balaam de  Bosor, que amà lo premi de la iniquitat.  
Lc 10,4  enmig de llops. 4 No us emporteu  bossa, ni alforja, ni calçat, ni saludeu a 
Lc 22,35  els digué: 35 –Quan vos envií sens  bossa, i sens alforja, i sens calçat, ¿vos 
Lc 22,36  ell los digué: –Ara, doncs, qui té  bossa que la prenga, i així mateix  
Jn 12,6 sinó perquè era lladre i, tenint la  bossa, portava lo diner que es posava en  
Jn 13,29  deia. 29 Perquè com Judes tenia la  bossa, pensaven alguns que Jesús li havia  
Lc 12,33  posseïu i feu almoina. Feu-vos  bosses que no es tórnien velles, tresor en 
Ac 27,16  ab dificultat poguérem agarrar lo  bot. 17 I havent-lo alçat, se valgueren  
Ac 27,30 -se escapar del barco, tiraren lo  bot al mar, ab lo pretext de voler  
Ac 27,32  soldats tallaren les amarres del  bot i el deixaren perdre. 33 I quan  
Mt 9,17  gran. 17 No es posa vi novell en  bots vells. D’altra manera se rebenten  
Mt 9,17  D’altra manera se rebenten los  bots i es vessa lo vi, i los bots se fan  
Mt 9,17  los bots i es vessa lo vi, i los  bots se fan malbé. Sinó que posen vi  
Mt 9,17  malbé. Sinó que posen vi novell en  bots nous, i d’aqueix modo se manté l’un 
Mc 2,22  22 I ningú posa vi novell en  bots vells; d’altra manera el vi  
Mc 2,22 d’altra manera el vi rebentarà els  bots i es vessarà, i es faran malbé els  
Mc 2,22  i es vessarà, i es faran malbé els  bots. Sinó que deu posar-se el vi novell 
Mc 2,22  que deu posar-se el vi novell en  bots nous. 23 I esdevingué altra vegada  
Lc 5,37  vell. 37 I ningú posa vi novell en  bots vells, perquè d’altra manera lo vi  
Lc 5,37  manera lo vi novell rebentarà los  bots, se vessarà lo vi i se faran malbé  
Lc 5,37  vessarà lo vi i se faran malbé los  bots. 38 Ans bé lo vi novell se deu posar  
Lc 5,38 Ans bé lo vi novell se deu posar en  bots nous, i així l’un i l’altre se  
Lc 13,15  no desferma en dissabte son  bou o son ase de la menjadora, i no el  
Lc 14,5 hi ha entre vosaltres que veent son  bou o son ase caigut en un pou no el  
1Co 9,9  «No posaràs boç en la boca del  bou que bat.» ¿Per ventura té Déu cuidado  
1Tm 5,18  l’Escriptura: «No posaràs boç al  bou que bat.» I: «El jornaler és digne de  
Lc 14,19 digué: »–He comprat cinc parells de  bous i vull anar a provar-los; vos  
Jn 2,14 trobat en lo temple gent que venien  bous, ovelles i palomes, i canviadors  
Jn 2,15 a tots del temple, ab ses ovelles i  bous, i tirà a terra la moneda dels  
1Co 9,9  ¿Per ventura té Déu cuidado dels  bous? 10 ¿O diu això també per nosaltres?  
Lc 1,51  51 Manifestà poder en son  braç i dissipà los superbos en los  
Jn 12,38  ens ha oït a nosaltres? I a qui lo  braç del Senyor ha estat revelat?» 39 Per  
Ac 13,17 estrangers en terra d’Egipte, i ab  braç poderós los tragué d’ella. 18 I per  
Ac 27,28  28 I tirant la sonda trobaren vint  braces d’aigua, i després un poc més  
Lc 2,28  28 llavors lo prengué ell en sos  braços i beneí a Déu i digué: 29 –Ara,  
Ac 4,25  ton servo, digueres: »“Per què  bramaren les gents i els pobles pensaren  
Mt 13,32  de l’aire vénen a fer niu en ses  branques. 33 Los digué una altra paràbola: 
Mt 24,32 la figuera una comparació. Quan ses  branques estan tendres i les fulles han  
Mc 4,32  més que tots los llegums, i fa  branques grans, de manera que els aucells  
Mc 13,28  paràbola de la figuera: quan ses  branques són ja tendres i les fulles han  
Rm 11,16 l’arrel és santa, ho són també les  branques. 17 I si alguna de les branques  
Rm 11,17 les branques. 17 I si alguna de les  branques és trencada, i essent tu oliver  
Rm 11,18 oliver, 18 no et jàcties contra les  branques. I si te’n jactes, sàpies que tu 
Rm 11,19  a tu. 19 Emperò tu diràs: «Les  branques han estat trencades, a fi de que  
Rm 11,21  21 Perquè si Déu no perdonà a les  branques naturals, tal vegada no et  
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Jn 21,9  en terra vegeren preparades unes  brases i un peix posat dessobre, i pa. 10  
Rm 12,20 -li beure; puix fent això apilaràs  brases de foc sobre son cap.» 21 No et  
Lc 24,42  un bocí de peix fregit i una  bresca. 43 I havent menjat davant d’ells, 
1Tm 3,14  coses t’escric, esperant que en  breu te vindré a veure. 15 I si tardàs,  
3Jn 14  ploma, 14 puix espero veure’t en  breu, i parlarem boca a boca. Sia pau ab  
He 13,22  d’exhortació. Puix vos he escrit  breument. 23 Sabeu que nostre germà  
1Pe 5,12  segons tinc entès, vos he escrit  breument, amonestant-vos i protestant- 
Ap 14,20  i isqué sang del cup fins a les  brides dels cavalls per l’espai de mil i  
Lc 17,24  24 Perquè així com lo llampec, que  brillant en la regió inferior del cel,  
Rm 3,5  5 Emperò si nostra injustícia fa  brillar la justícia de Déu, què direm? ¿És 
Rm 5,8  per un benefactor. 8 Emperò Déu fa  brillar son amor envers nosaltres, perquè  
Mt 5,16  a tots los que estan en casa. 16  Bríllia així vostra llum davant dels  
Mt 9,23  i a una multitud de gent que feien  brogit, digué: 24 –Retirau’s, puix no és  
Mc 5,39  los digué: –Per a què feu aqueix  brogit i estau plorant? La noia no és  
Mc 9,17  lo tira per terra, i li fa traure  bromera i cruixir les dents, i se va  
Mc 9,19 tirat a terra, se rebolcava traient  bromera. 20 I preguntà al pare d’ell:  
Lc 9,39 fortes convulsions fent-li traure  bromera, i ab dificultat se separà d’ell  
Jud 13  furioses del mar que llancen la  bromera de sa abominació, estrelles  
Mt 24,32  estan tendres i les fulles han  brotat, coneixeu que està cerca l’estiu.  
Mc 4,27  àlcia de nit i de dia, i la llavor  brótia i cresca sens que ell se n’adónia. 
He 12,15  de la gràcia de Déu, no sia que  brótia alguna arrel d’amargura, vos  
Ga 5,20  luxúria, 20 idolatria,  bruixeries, enemistats, disputes,  
Mt 7,25  la pluja, i vingueren los rius, i  bufaren los vents, i arremeteren contra  
Mt 7,27  la pluja, i vingueren los rius, i  bufaren los vents, i arremeteren contra  
Ap 7,1  vents de la terra per a què no  bufassen sobre la terra, ni sobre el mar,  
Jn 18,22  ministres que era allí donà una  bufetada a Jesús dient: –Així respons al  
Mt 26,67 a cops de puny, i altres li donaren  bufetadas en lo rostro 68 dient: –Endevina 
Jn 19,3  oh rei dels jueus! I li donaven  bufetades. 4 I altra vegada Pilat isqué a  
2Co 12,7 ma carn: l’àngel de Satanàs que em  bufetègia, perquè jo no m’exaltàs sobre  
Lc 14,29  quants la vegen comèncien a traure  burla d’ell 30 dient: “Aqueix home  
Lc 23,35  juntament ab ells, ne feien  burla i deien: –Salvà a altres: que se  
Ac 2,13  ve a ser això? 13 Emperò altres,  burlant-se, deien: –Aquestos estan plens 
Mt 2,16 Herodes, quan vegé que havia quedat  burlat dels magos, s’irrità molt; i  
Ga 6,7  7 No us enganyeu: Déu no pot ser  burlat, 8 perquè allò que l’home sémbria, 
Mt 9,24  morta la noia, sinó que dorm. I se  burlaven d’ell. 25 I treta fora la gent,  
Mc 5,40 no és morta, sinó que dorm. 40 I es  burlaven d’ell. Mes ell, havent-los  
Lc 8,53  la noia, sinó que dorm. 53 I se  burlaven d’ell, sabent que era morta. 54  
Lc 16,14  oïen totes estes coses i se  burlaven d’ell. 15 I els digué:  
Ac 17,32  dels morts», los uns se  burlaven, i els altres digueren: –En altra 
Mt 7,8  aquell que demana, rep; i lo qui  busca, troba, i al que truca, se li  
Mt 13,45 lo Regne del cel a un negociant que  busca perles bones. 46 I havent-ne  
Mt 18,12  -nou en la muntanya i anirà en  busca de la que s’esgarrià? 13 I si li  
Mc 1,37  li digueren: –Tots van en  busca de vós. 38 I ell los digué: –Anem  
Lc 2,45  trobat, regressaren a Jerusalem en  busca d’ell. 46 I succeí que, al cap de  
Lc 15,4  -nou en lo desert i no va en  busca de la que es perdé fins haver-la  
Lc 15,8  i escombrant la casa, no la  busca ab cuidado fins a trobar-la? 9 I  
Jn 4,23  perquè tals són los que el Pare  busca que l’adórien. 24 Déu és esperit i  
Jn 6,24  barques i vingueren a Cafarnaüm en  busca d’ell. 25 I havent-lo encontrat a 
Jn 7,4  obres que fas. 4 Perquè ningú que  busca ser conegut en públic, fa res en  
Jn 7,18  mateix. 18 Qui parla de si mateix,  busca sa pròpia glòria; mes aquell que  
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Jn 7,18  sa pròpia glòria; mes aquell que  busca la glòria del que l’ha enviat, és  
Ac 9,11  al carrer que s’anomena Dret, i  busca en casa de Judes a un home de Tarso  
Ac 11,25  d’allí marxà Bernabé a Tarso en  busca de Saulo, i quan l’hagué trobat lo  
Mt 12,43 home, va divagant per llocs deserts  buscant repòs, i no el troba. 44 Llavors  
Lc 2,48  pare i jo, afligits, t’hem estat  buscant. 49 I los respongué: –Per a què em 
1Co 10,33  també en tot agradar a tots, no  buscant lo meu profit, sinó lo de molts,  
1Pe 5,8  qual lleó rugint, vos rodeja,  buscant a qui devorar. 9 Resistiu-lo,  
Lc 13,6  plantada en sa vinya, i anà a  buscar fruit en ella, i no n’hi trobà. 7  
Lc 19,10  lo Fill de l’home ha vingut a  buscar i salvar lo que estava perdut. 11 I 
Lc 22,71 I ells digueren: –Què necessitam ja  buscar altres testimonis, quan nosaltres  
Ac 10,33  33 I tot seguit t’envií a  buscar, i tu has fet bé en venir. I ara  
Ac 12,19 Pere. 19 I Herodes, havent-lo fet  buscar i no trobant-lo, després d’  
Ap 9,6 pica a un home. 6 I en aquells dies  buscaran los homes la mort, i no la  
Rm 9,32 llei de justícia. 32 Per què? No la  buscaren per la fe, sinó per obres; i  
Jn 7,34  que m’ha enviat. 34 Vosaltres me  buscareu i no em trobareu, i allà a on jo  
Jn 13,33  estic ab vosaltres. Vosaltres me  buscareu i, així com jo diguí als jueus:  
Ac 17,27  de sa habitació, 27 per a què  buscassen a Déu, si per ventura lo podien  
He 8,7  defecte, certament no s’hauria  buscat lloc per lo segon. 8 I així,  
Mt 7,7  7 »Demanau, i se us donarà;  buscau, i trobareu; trucau, i se us  
Mt 28,5 tingau por vosaltres, perquè sé que  buscau a Jesús, que fou crucificat. 6 No  
Mc 16,6 los diu: –No us assusteu. Vosaltres  buscau a Jesús de Nazaret, que fou  
Lc 12,31  d’elles. 31 Per lo tant,  buscau primerament lo Regne de Déu i sa  
Lc 24,5  terra, ells les digueren: –Per què  buscau entre els morts al que està viu? 6  
Jn 1,38  que el seguien, los digué: –Què  buscau? Los quals li digueren: –‹Rabbí›  
Jn 8,40  d’Abraham. 40 Emperò vosaltres  buscau com llevar-me la vida, a un home  
Jn 18,4  s’avançà i els digué: –A qui  buscau? 5 Li respongueren: –A Jesús de  
Jn 18,7 7 Ell los preguntà novament: –A qui  buscau? I ells digueren: –A Jesús de  
Jn 18,8  us he dit que só jo. Si, doncs, me  buscau a mi, deixau anar aquestos. 9 Per a 
Ac 10,21  –Veeu-me aquí, jo só lo qui  buscau. Qual és la causa per què haveu  
Mt 6,33  que teniu necessitat d’elles. 33  Buscau, doncs, primerament lo Regne de Déu 
Mt 26,16 de plata. 16 I des d’aquell moment  buscava ocasió d’entregar-lo. 17 I lo  
Mc 14,11  i prometeren donar-li moneda. I  buscava una oportunitat per a entregar-  
Lc 4,42  ’n a un lloc desert, i la gent lo  buscava i anaren fins allà a on ell  
Lc 22,6  de diner. 6 I Judes s’obligà i  buscava l’oportunitat d’entregar-los- 
Jn 19,12  12 I des d’aquell punt Pilat  buscava com llibertar-lo. Emperò los  
Rm 11,7  Israel no ha conseguit lo que  buscava, sinó que l’elecció ho ha  
Mt 26,59  i els ancians i tot lo Consell  buscaven algun testimoni fals contra Jesús 
Lc 2,44  feren un dia de camí, i llavors lo  buscaven entre los parents i coneguts. 45  
Lc 5,18  en un llit a un paralític i  buscaven com ficar-lo dintre de la casa  
Jn 7,11  com d’ocult. 11 I els jueus lo  buscaven en lo dia de la festa i deien: –A 
Rm 10,20  «Vaig ésser trobat dels que no em  buscaven, me descobrí clarament als que no 
Jn 7,30  d’ell só, i ell m’ha enviat. 30  Buscaven, doncs, com prendre’l, i ningú  
Lc 2,49  49 I los respongué: –Per a què em  buscàveu? No sabíeu que jo dec emplear-  
Jn 5,30  oic, i mon judici és just, puix no  busco ma voluntat sinó la voluntat d’  
Jn 7,25  deien: –No és aquest al qui  busquen per donar-li la mort? 26 Veus  
Ac 10,19  –Vet aquí tres homes que et  busquen. 20 Alça’t, doncs, baixa i marxa  
Rm 11,3  altars, i jo he quedat sol i em  busquen per a matar-me»? 4 Mes, què li  
Fl 2,21  tant per vosaltres. 21 Perquè tots  busquen ses pròpies coses i no les que són 
Rm 3,11  ha un que entenga, no hi ha un que  búsquia a Déu. 12 Tots se desviaren i tots 
1Co 10,24  no tot és edificant. 24 Ningú  búsquia lo que és seu, sinó lo que és de  
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1Pe 3,11  11 Desviïs del mal i òbria bé,  búsquia pau i vaja detràs d’ella. 12 Puix 
Ac 15,17  ruïnes i l’alçaré, 17 per a què  búsquien al Senyor los demés homes i tots  
1Co 7,27  -te. ¿Estàs llibre de muller? No  búsquies muller. 28 Emperò si et cases, no 
2Pe 2,22 allò que diu lo refrà verdader: «Lo  ca se’n tornà a lo que havia vomitat, i  
Mc 5,15 del dimoni, sentat, vestit i en son  cabal judici, i tingueren temor. 16 I els  
Lc 8,35  lo qual estava ja vestit i en son  cabal judici a sos peus, i s’  
2Co 5,13  de si, és per a Déu; i si estam en  cabal seny, és per a vosaltres. 14 Perquè  
Jm 1,4 obra perfeta, perquè siau perfets i  cabals, sens faltar en res. 5 I si algú de 
Mt 5,36  ton cap, puix no pots fer que un  cabell sia blanc o negre. 37 Sia, doncs,  
Lc 21,18  de mon nom. 18 No obstant, ni un  cabell de vostre cap se perdrà. 19 I ab  
Ac 27,34 mengeu, puix no es perdrà ni un sol  cabell del cap de ningú de vosaltres. 35 I 
1Co 11,14  a l’home lo criar llarga  cabellera? 15 Emperò a la dona li és  
1Co 11,15  a la dona li és glòria lo criar  cabellera, perquè los cabells li foren  
Mt 10,30  de vostre Pare? 30 Fins los  cabells de vostre cap estan tots contats.  
Lc 7,38  ab llàgrimes i els eixugava ab los  cabells de son cap, i li besava sos peus i 
Lc 7,44  mos peus i els ha eixugat ab sos  cabells. 45 No em donares un bes; emperò  
Lc 12,7  ells és olvidat de Déu? 7 Fins los  cabells de vostre cap estan tots contats.  
Jn 11,2  Senyor, i netejat los peus ab sos  cabells; lo germà de la qual, Làssaro, era 
Jn 12,3  peus de Jesús i els eixugà ab sos  cabells; i la casa s’omplí de la  
Ac 18,18 i Aquila, i s’havia fet tallar los  cabells en Cencres, puix tenia vot. 19 I  
1Co 11,6  per la dona lo tallar-se los  cabells, o rapar-se, cúbria’s lo cap. 7 
1Co 11,15  lo criar cabellera, perquè los  cabells li foren donats per a cobrir-se. 
1Tm 2,9 modèstia i simplicitat, i no ab los  cabells rissats, o ab or, o perles, o  
1Pe 3,3  de les quals no sia exterior, o  cabells rissats, o adornos d’or, o gala  
Ap 1,14 una cinta d’or. 14 I son cap i sos  cabells eren blancs, com llana blanca i  
Ap 9,8 eren com cares d’homes. 8 I tenien  cabells com cabells de dona i ses dents  
Ap 9,8  d’homes. 8 I tenien cabells com  cabells de dona i ses dents eren com dents 
Mc 2,2  tal multitud de gent que no hi  cabia, ni en la porta; i els predicava la  
Jn 2,6 els jueus, en cada una de les quals  cabien dues o tres mesures. 7 Jesús los  
He 11,37  coberts de pells d’ovella i de  cabra, desemparats, angustiats i afligits. 
Jn 21,25  una per una, me sembla que no  cabrien en lo món los llibres que se n’  
Lc 15,29  manat, i mai m’haveu donat un  cabrit per a menja’l alegrement ab mos  
Mt 25,32  lo pastor separa les ovelles dels  cabrits. 33 I posarà les ovelles a sa mà  
Mt 25,33  les ovelles a sa mà dreta, i los  cabrits a l’esquerra. 34 Aleshores dirà  
Jn 8,37 me la mort, perquè ma paraula no té  cabuda en vosaltres. 38 Jo dic lo que he  
2Co 7,2  en lo temor de Déu. 2 Doneu-nos  cabuda. A ningú hem injuriat, a ningú hem  
Mt 6,11  com en lo cel. 11 Lo nostre pa de  cada dia, donau-nos-lo avui. 12 I  
Mt 16,27  ab sos àngels, i llavors donarà a  cada qual la recompensa segons ses obres.  
Mt 20,9  anat envers l’hora undècima,  cada u rebé son diner. 10 I quan arribaren 
Mt 20,10  més, però no reberen sinó un diner  cada u. 11 I després d’haver-lo rebut,  
Mt 26,22 contristats en gran manera, començà  cada u a dir: –Só tal vegada jo, Senyor?  
Mc 14,19  a contristar-se i a dir-li  cada u de per si: –Só jo, acàs? 20 I ell  
Mc 15,24  sobre d’elles, per a veure lo que  cada un se’n portaria. 25 Era, doncs, l’ 
Lc 2,3  3 I anaven tots a allistar-se  cada qual en sa ciutat. 4 I pujà també  
Lc 4,40  I ell, posant les mans sobre  cada u d’ells, los curava. 41 I de molts  
Lc 6,44  lo qui fa bon fruit. 44 Perquè  cada arbre és conegut per son fruit. Puix  
Lc 9,23  ’s a si mateix i prenga sa creu  cada dia i seguesca’m. 24 Perquè el qui  
Lc 10,1  envià de dos en dos davant seu a  cada ciutat o lloc a on ell havia de  
Lc 11,3  3 Donau-nos avui lo nostre pa de  cada dia. 4 I perdonau-nos nostres  
Lc 12,15  de tota avarícia, puix la vida de  cada qual no està en l’abundància de les  
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Lc 19,15  diner, per a informar-se del que  cada u havia negociat. 16 I arribà lo  
Jn 2,6  que s’usaven entre els jueus, en  cada una de les quals cabien dues o tres  
Jn 6,7  basten per a donar-ne un bocí a  cada u. 8 Un de sos deixebles, que era  
Jn 7,53 de Galilea. 53 En seguida se retirà  cada qual a sa pròpia casa. 8,Tit Capítol  
Jn 16,32 ha arribat, en què sereu dispersats  cada qual per son costat, i em deixareu  
Jn 19,23  i ne feren quatre parts, una per  cada soldat; i la túnica; mes la túnica no 
Ac 2,3  com de foc i es posaren sobre  cada u d’ells. 4 I quedaren tots plens de 
Ac 2,6  molta gent, i quedà atordida, puix  cada qual los oïa parlar en sa pròpia  
Ac 2,8 Puix, ¿com nosaltres los oïm parlar  cada u en nostra llengua nativa? 9 Partos  
Ac 2,38 digué: –Arrepentiu’s i sia batejat  cada u de vosaltres en lo nom de Jesucrist 
Ac 2,45  tots, conforme a la necessitat de  cada u. 46 I cada dia, continuant unànims  
Ac 2,46  a la necessitat de cada u. 46 I  cada dia, continuant unànims en lo temple  
Ac 2,47  I el Senyor anyadia a la Iglésia  cada dia aquells que havien de ser salvos. 
Ac 3,26  perquè us beneesca a fi de que  cada u s’apàrtia de sa maldat. 4,Tit  
Ac 4,35 peus dels apòstols, i se repartia a  cada u segons lo que tenia menester. 36 I  
Ac 6,1  despreciades en lo ministeri de  cada dia. 2 Per lo tant, los Dotze,  
Ac 11,29  Cèsar. 29 Llavors los deixebles,  cada qual segons sa possibilitat,  
Ac 12,4  quatre piquets de quatre soldats  cada u, volent-lo presentar al poble  
Ac 14,22  Regne de Déu. 22 I després que en  cada iglésia d’ells hagueren ordenat  
Ac 15,21  Moisès, des de temps antic, té en  cada ciutat qui el predíquia en les  
Ac 16,5  en la fe i creixien en número  cada dia. 6 I quan hagueren atravessat la  
Ac 17,27 trobar, encara que no està lluny de  cada u de nosaltres. 28 “Perquè en ell  
Ac 18,4 ofici era fer tendes. 4 I disputava  cada dissabte en la sinagoga i, fent  
Ac 20,31  i dia d’amonestar ab llàgrimes a  cada u de vosaltres. 32 »I ara vos  
Ac 21,26  fins que fes l’oferta per  cada u d’ells. 27 I quan estaven per  
Rm 2,6  judici de Déu, 6 lo qual pagarà a  cada u conforme a ses obres: 7 a aquells  
Rm 12,Tit  als fiels, segons l’estat de  cada u i segons los dons rebuts de Déu ab  
Rm 12,3  sinó que pènsien ab templança i  cada qual segons la mesura de la fe que  
Rm 12,5  molts, som un sol cos en Cristo i  cada u membre l’un de l’altre. 6 Tenint, 
Rm 14,5  iguals tots los dies. Abúndia  cada qual en sa opinió. 6 Lo qui fa  
Rm 14,12  llengua confessarà a Déu.» 12 Puix  cada u de nosaltres donarà compte a Déu de 
Rm 15,2  mateixos. 2 Procúria complaure  cada u de nosaltres al proïsme per a son  
1Co 1,12 entre vosaltres. 12 I dic açò, puix  cada qual de vosaltres diu: «Jo só de  
1Co 3,5  i segons que el Senyor donà a  cada u. 6 Jo plantí, Apolo regà; mes Déu  
1Co 3,8  qui rega són una mateixa cosa. Mes  cada qual rebrà son gallardó segons son  
1Co 3,10 un altre edifica sobre ell. I míria  cada u com edifica sobre ell. 11 Perquè  
1Co 3,13 palla, 13 serà manifesta l’obra de  cada u; perquè el dia del Senyor la  
1Co 3,13  en lo foc; i qual sia l’obra de  cada u, ho provarà lo foc. 14 Si permaneix 
1Co 4,2  requereix dels dispensadors és que  cada qual sia encontrat fiel. 3 En quant a 
1Co 4,5  los designis dels cors; i llavors  cada home tindrà de Déu l’alabança. 6 I  
1Co 7,2 a fi d’evitar la fornicació, tinga  cada home sa muller, i cada dona son  
1Co 7,2  tinga cada home sa muller, i  cada dona son marit. 3 Lo marit pàguia a  
1Co 7,7  vosaltres com jo mateix. Emperò  cada u té de Déu son propi do, qui d’una  
1Co 7,17  la muller? 17 Emperò proceesca  cada qual segons lo Senyor li té repartit  
1Co 7,20 los preceptes de Déu. 20 Permanesca  cada u en la vocació en què ha estat  
1Co 7,24  façau servos dels homes. 24 Doncs  cada qual, germans, permanesca davant de  
1Co 11,21  la cena del Senyor. 21 Perquè  cada qual pren abans sa pròpia cena per a  
1Co 12,7  de l’Esperit és donada a  cada u per a profit. 8 Perquè a un li és  
1Co 12,11  sol i mateix Esperit, repartint a  cada u com ell vol. 12 Perquè així com lo  
1Co 12,18  ara Déu ha posat los membres,  cada u d’ells en lo cos, de la manera que 
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1Co 14,26  què, germans? Quan vos congregueu,  cada u de vosaltres té salm, té doctrina,  
1Co 15,23  seran tots vivificats. 23 Emperò  cada qual en son ordre: les primícies,  
1Co 15,30 per què nosaltres estam en perill a  cada hora? 31 Cada dia, germans, moro per  
1Co 15,38 Déu li dóna lo cos com li plau, i a  cada una de les llavors son propi cos. 39  
1Co 16,2  2 Lo primer dia de la semana  cada u de vosaltres pòsia a part en sa  
2Co 5,10  lo tribunal de Cristo, per a què  cada qual rèbia, segons lo que ha fet bo o 
2Co 9,7  abundantment segarà. 7 Dónia  cada u conforme se proposà en son cor, no  
Ga 6,4  mateix s’enganya. 4 Emperò pròvia  cada qual sa obra, i així tindrà glòria en 
Ga 6,5  solament i no en altre. 5 Puix  cada u portarà sa càrrega. 6 I aquell que  
Ef 4,Tit  la perfecció de la qual deu  cada u procurar segons son grau. Vida dels 
Ef 4,7 coses, i en tots nosaltres. 7 Mes a  cada u de nosaltres l’hi ha estat donada  
Ef 4,16 proporció, segons l’obra eficaç de  cada membre, pren increment per a edificar 
Ef 4,25 deixant la mentida, «parlau veritat  cada qual ab son proïsme», puix som  
Ef 5,33  i a la Iglésia. 33 Emperò àmia  cada u de vosaltres a sa muller com a si  
Ef 6,8  i no com als homes; 8 sabent que  cada qual rebrà del Senyor lo bé que haurà 
Fl 1,3 Jesucrist. 3 Gràcies dono a mon Déu  cada vegada que em recordo de vosaltres, 4 
Fl 2,3  ab humilitat d’esperit considéria  cada qual per superior als altres, 4 no  
Col 4,6 què sapiau com haveu de respondre a  cada u. 7 Mon caríssim germà Tiquic, fiel  
1Te 2,11 11 Així com sabeu de quina manera a  cada u de vosaltres, com un pare a sos  
1Te 4,4  de fornicació; 4 que sàpia  cada u de vosaltres posseir son vas en  
2Te 1,3  més i més, i abunda la caritat de  cada u de vosaltres entre vosaltres  
2Te 3,17  ma pròpia mà, que és lo senyal en  cada carta. Així escric. 18 La gràcia de  
Tt 1,5  falten i ordenasses presbíteros en  cada ciutat, com t’havia manat. 6 Lo qui  
He 6,11  sants. 11 I nosaltres desitjam que  cada u de vosaltres maniféstia lo mateix  
He 7,27  com aquells sacerdots, d’oferir  cada dia sacrifici, primerament per sos  
He 8,11  a mi mon poble. 11 I no ensenyarà  cada u a son proïsme, ni cada qual a son  
He 8,11  ensenyarà cada u a son proïsme, ni  cada qual a son germà dient: “Coneix al  
He 9,25 a si mateix, com lo pontífice entra  cada any en lo santuari ab sang d’altre.  
He 10,1  que ells oferien sens cessar  cada any, fer perfets als que s’acerquen. 
He 10,3  se fa memòria dels pecats  cada any. 4 Perquè és impossible que ab  
He 10,11  11 I així tot sacerdot se presenta  cada dia a exercir son ministeri i a  
Jm 1,14 i ell no tenta a ningú, 14 sinó que  cada qual és tentat quan és arrastrat i  
1Pe 1,17  persones judica segons l’obra de  cada u, viviu en temor lo temps de vostra  
2Pe 2,8  ells, de vista i oïdos aturmentava  cada dia sa ànima justa ab les obres  
3Jn 14  amics. Saluda a nostres amics, a  cada u en particular. Jud Inc Epístola de 
Ap 2,23  entranyes i els cors, i donaré a  cada u de vosaltres segons ses obres.  
Ap 4,8  volant. 8 I els quatre animals,  cada u d’ells tenia sis ales, i al  
Ap 5,8  davant de l’Anyell, tenint  cada u arpes i copes d’or plenes de  
Ap 6,11  en la terra? 11 I foren donades a  cada u d’ells unes robes blanques. I els  
Ap 8,Tit  Toquen los quatre primers  cada u la seva, cau foc, la mar s’altera, 
Ap 16,21 una gran pedregada sobre els homes;  cada pedra, gran com un talent; i els  
Ap 20,13  en ells; i fou fet judici de  cada u d’ells segons ses obres. 14 I l’  
Ap 21,21  portes són dotze perles, una en  cada una; i cada porta era d’una perla; i 
Ap 21,21  dotze perles, una en cada una; i  cada porta era d’una perla; i la plaça de 
Ap 22,2 menes de fruits, i donant son fruit  cada mes; i les fulles dels arbres són per 
Ap 22,12  va ab mi, per a recompensar a  cada u segons ses obres. 13 Jo só l’alfa  
Lc 13,15  responent, li digué: –Hipòcrites!  ¿Cada u de vosaltres no desferma en  
1Co 15,31  estam en perill a cada hora? 31  Cada dia, germans, moro per a glòria  
1Pe 4,10  uns ab altres sens murmurar. 10  Cada qual segons lo do que ha rebut  
Mt 24,28  En qualsevol part que es tròbia lo  cadàver, allí se juntaran també les  
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He 3,17 fou contra aquells que pecaren, los  cadàvers dels quals quedaren estesos en lo 
Mt 15,27  digué: –Així és, Senyor; mes los  cadells mengen de les engrunes que cauen  
Mc 7,28 li digué: –Així és, Senyor, mes los  cadells mengen sota la taula de les  
Ac 28,20  Israel estic jo lligat ab aquesta  cadena. 21 Llavors ells li digueren:  
Ap 20,1  la clau de l’abisme i una gran  cadena en sa mà. 2 I prengué al dragó, la  
Mc 5,3  i ningú lo podia lligar ja ni ab  cadenes. 4 Perquè havent-lo lligat  
Mc 5,4  moltes vegades ab grillons i ab  cadenes, havia romput les cadenes i fet  
Mc 5,4  i ab cadenes, havia romput les  cadenes i fet trossos los grillons, i  
Lc 8,29  tancat i lligat ab grillons i  cadenes, rompia los vincles i era  
Ac 12,6  entre dos soldats, lligat ab dues  cadenes, i els guardes davant de la porta  
Ac 12,7  ’t immediatament. I caigueren les  cadenes de ses mans. 8 I l’àngel li  
Ac 20,23  dient que m’aguarden en Jerusalem  cadenes i tribulacions. 24 Emperò no temo  
Ac 21,33  lo prengué i el manà lligar ab dos  cadenes, i li preguntà qui era i què havia 
Ac 26,29  tals qual jo só, excepte aquestes  cadenes. 30 I s’alçà lo rei, i el  
Ef 6,20  20 del qual só ambaixador en  cadenes, per a què pàrlia ab valentia d’  
Fl 1,7  perquè us tinc en mon cor i en mes  cadenes, i en la defensa i confirmació de  
Fl 1,13  l’evangeli, 13 de manera que mes  cadenes s’han fet notòries en Cristo en  
Fl 1,14 en lo Senyor, cobrant ànimo per mes  cadenes, són més atrevits en parlar la  
Fl 1,17  creent aumentar l’aflicció a mes  cadenes. 18 I què? Ab tal que Cristo sia  
Col 4,18 ma pròpia mà. Recordau-vos de mes  cadenes. La gràcia sia ab vosaltres. Amén. 
2Tm 1,16  i no s’avergonyí de les meves  cadenes; 17 ans bé quan vingué a Roma me  
2Tm 2,9  lo qual estic jo sofrint fins en  cadenes, com un malfactor; mes la paraula  
Flm 10  a qui jo he engendrat estant en  cadenes, 11 lo qui en temps passat te fou  
Flm 13 servís en lloc teu mentres estic en  cadenes per a l’evangeli; 14 emperò sens  
He 10,34  compassió dels que estaven entre  cadenes i sofríreu ab alegria la rapinya  
He 11,36  sofriren escarnis i assots, i  cadenes, i presons; 37 foren apedregats,  
2Pe 2,4  de l’infern i els entregà a les  cadenes de les tenebres per a ser  
Jud 6  habitació, los té reservats ab  cadenes eternes en tenebres per al judici  
Ap 11,16  ancians que estaven sentats en ses  cadires davant de Déu, caigueren sobre sos 
Ap 20,4  per un poc de temps. 4 I vegí  cadires, i s’assentaren sobre elles, i  
Ac 22,7  d’una gran llum del cel 7 i,  caent en terra, oiguí una veu que em deia: 
Lc 23,30  començaran a dir a les muntanyes:  “Caeu sobre nosaltres”, i als serrats:  
Ap 6,16  a les muntanyes i a les roques»:  –«Caeu sobre nosaltres i ocultau-nos» de 
Mt 4,13  de Nazaret, vingué i habità en  Cafarnaüm, ciutat marítima en los confins  
Mt 8,5  d’ells. 5 I havent entrat en  Cafarnaüm, s’acercà a ell un centurió  
Mt 11,23  en lo dia del judici. 23 I tu,  Cafarnaüm, que t’has alçat fins al cel,  
Mt 17,23  gran manera. 23 I havent arribat a  Cafarnaüm, s’acercaren a Pere los que  
Mc 1,21  lo seguiren. 21 I entraren en  Cafarnaüm. I luego, en los dissabtes,  
Mc 2,1  d’alguns dies tornà a entrar en  Cafarnaüm. 2 I corregué la veu que estava  
Mc 9,32 lo preguntar-li. 32 I arribaren a  Cafarnaüm. I quan estava en la casa, los  
Lc 4,Tit lo desert. Predica en Nazaret. Va a  Cafarnaüm, a on deslliura a una  
Lc 4,23  havem oït a dir que foren fetes en  Cafarnaüm, fes-les aquí també en ta  
Lc 4,31  d’ells, se n’anà. 31 I baixà a  Cafarnaüm, ciutat de la Galilea, i allí  
Lc 7,1 al poble que l’escoltava, entrà en  Cafarnaüm. 2 I hi havia allí aleshores  
Lc 10,15 rigor que per a vosaltres. 15 I tu,  Cafarnaüm, que t’has exaltat fins al cel, 
Jn 2,12  en ell. 12 Després d’això passà a  Cafarnaüm, ell i sa mare, i sos germans i  
Jn 4,46  noble que tenia un fill malalt en  Cafarnaüm. 47 Havent oït aquest que Jesús  
Jn 6,17  a l’altre costat del mar, en  Cafarnaüm. I era ja de nit, i Jesús encara 
Jn 6,24 pujaren a les barques i vingueren a  Cafarnaüm en busca d’ell. 25 I havent-  
Jn 6,59  ell en la sinagoga, ensenyant en  Cafarnaüm. 60 I havent-les oït molts de  
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Mt 26,3  palaci del sumo sacerdot, anomenat  Caifàs, 4 i tingueren consell com podrien  
Mt 26,57  pres a Jesús lo portaren a casa de  Caifàs, príncep dels sacerdots, a on s’  
Mc 14,Tit  l’hort. Lo Senyor és presentat a  Caifàs. Negació de sant Pere. 1 I dos dies 
Lc 3,2  2 essent sumos sacerdots Anàs i  Caifàs, la paraula del Senyor vingué sobre 
Jn 11,49  49 Emperò, un d’ells, anomenat  Caifàs, que era lo sumo pontífice d’  
Jn 18,13  a Anàs, perquè era sogre de  Caifàs, que era pontífice aquell any. 14 I 
Jn 18,14  que era pontífice aquell any. 14 I  Caifàs era lo qui havia donat als jueus lo 
Jn 18,24 I Anàs l’envià lligat al pontífice  Caifàs. 25 I Simó Pere estava dret,  
Jn 18,28  després a Jesús des de casa de  Caifàs al pretori. I era al matí; i ells  
Ac 4,6  Anàs, lo príncep dels sacerdots, i  Caifàs, i Joan, i Alexandro, i tots quants 
Mt 21,44  fruits d’ell. 44 I qualsevol que  caiga sobre aqueixa pedra serà romput, i  
Mt 21,44  romput, i aquell sobre qui ella  caiga serà fet engrunes. 45 I quan los  
Lc 20,18  del cantó”? 18 Qualsevol que  caiga sobre aquesta pedra se farà trossos, 
Lc 20,18  trossos, i aquell sobre qui ella  caiga serà fet miques. 19 Llavors los  
1Tm 3,6  per a què ple de supèrbia no  caiga en la condemnació del diable. 7  
He 4,11  en aquell repòs, per a què ningú  caiga en igual exemple d’incredulitat. 12 
He 12,15  15 Mirant atentament a que ningú  caiga de la gràcia de Déu, no sia que  
Mt 6,13  13 I no permetau que nosaltres  caigam en la tentació. Ans deslliurau-  
Lc 22,40  los digué: –Orau a fi de que no  caigau en tentació. 41 I apartant-se d’ 
Jm 1,2  meus, teniu per goig complert quan  caigau en diverses tentacions, 3 sabent  
2Pe 3,17 avisats, viviu alerta, per a què no  caigau de vostra firmesa enganyats pels  
Rm 11,11  No, per cert. Emperò per sa  caiguda vingué la salvació als gentils,  
He 12,12 12 Per lo qual, «alçau vostres mans  caigudes i los genolls enflaquits; 13 i  
Mt 7,25  contra aquella casa; i no  caigué, perquè estava fundada sobre roca.  
Mt 7,27  arremeteren contra aquella casa; i  caigué, i fou gran sa ruïna. 28 I succeí  
Mc 4,4  4 I al temps de sembrar, una part  caigué prop del camí, i vingueren los  
Mc 4,5 l’aire i se la menjaren. 5 I altra  caigué sobre pedregals, a on no hi havia  
Mc 4,7  no tenia arrel, se secà. 7 I altra  caigué entre espines, i cresqueren les  
Mc 4,8  i no donà fruit. 8 I altra  caigué en bona terra, i donà fruit, que  
Lc 6,49  ab ímpetu la riuada, i tot seguit  caigué, i fou gran la ruïna de la tal  
Lc 8,5 llavor, i al sembrar-la, una part  caigué a la vora del camí, i fou  
Lc 8,6  los aucells de l’aire. 6 I altra  caigué sobre pedres, i quan hagué nat, se  
Lc 8,7  perquè no tenia humor. 7 I altra  caigué entre espines, i les espines que  
Lc 8,8  ab ella, la sufocaren. 8 I altra  caigué en terra bona, i nasqué, i donà  
Lc 8,13 què no se sàlvien creent. 13 La que  caigué sobre pedres són aquells que reben  
Lc 8,14  tentació tornen atràs. 14 I la que  caigué entre espines, són aquells que l’  
Lc 8,15  i no donen fruit. 15 Emperò la que  caigué en bona terra són aquells que, oint 
Lc 10,30  un home de Jerusalem a Jericó, i  caigué en mans de lladres, que el  
Lc 13,4  divuit homes sobre els quals  caigué la torre de Siloè i els matà,  
Lc 17,16 glorificant a Déu en alta veu. 16 I  caigué sobre son rostro als peus de Jesús, 
Ac 1,25  del qual per sa prevaricació  caigué Judes per anar-se’n a son lloc.  
Ac 1,26  a son lloc. 26 I tiraren sorts, i  caigué la sort a Maties, i fou contat ab  
Ac 5,5  així que oigué estes paraules,  caigué i espirà; i s’apoderà un gran  
Ac 5,10  ’n portaran a tu. 10 A l’instant  caigué davant de sos peus, i espirà. I  
Ac 9,4 de resplendor una llum del cel. 4 I  caigué en terra i oigué una veu que li  
Ac 9,37  37 I succeí que en aquells dies  caigué malalta, i es morí. I després que  
Ac 10,10  menjar. I mentres li aparellaven,  caigué en un èxtasis. 11 I vegé lo cel  
Ac 13,11  lo sol fins a cert temps. I luego  caigué sobre ell obscuritat i tenebres, i  
Ac 15,16  lo tabernacle de David que  caigué, i repararé ses ruïnes i l’alçaré, 
Ac 20,9  Eutic s’assentà en una finestra i  caigué en una profunda son. I com Pau  
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Ac 20,9  per llarg temps, vençut de la son,  caigué des del tercer pis de la casa a  
Rm 5,18  això, així com per lo pecat d’un  caigué la condemnació sobre tots los  
Ap 8,7  i foc barrejat ab sang, lo qual  caigué sobre la terra, i fou abrasada la  
Ap 8,10 el tercer àngel tocà la trompeta, i  caigué del cel una gran estrella, cremant  
Ap 8,10  cremant com si fos una atxa, i  caigué sobre la tercera part dels rius i  
Ap 11,13  hora vingué un gran terratrèmol i  caigué la desena part de la ciutat; i ab  
Ap 14,8  àngel lo seguí, dient: –Caigué,  caigué Babilònia, la gran ciutat que donà  
Ap 16,21  muntanyes no foren trobades. 21 I  caigué del cel una gran pedregada sobre  
Ap 18,2  poderosament dient: –Caigué,  caigué Babilònia, la gran; i s’ha  
Ap 14,8  8 I altre àngel lo seguí, dient:  –Caigué, caigué Babilònia, la gran ciutat  
Ap 18,2  2 I exclamà poderosament dient:  –Caigué, caigué Babilònia, la gran; i s’  
Mt 13,4  eixí a sembrar. 4 I quan sembrava,  caigueren algunes llavors prop del camí, i 
Mt 13,5 l’aire i se les menjaren. 5 Altres  caigueren en llocs pedregosos, a on no hi  
Mt 13,7  perquè no tenien arrel. 7 Altres  caigueren sobre espines, i cresqueren les  
Mt 13,8 espines i les sufocaren. 8 I altres  caigueren en terra bona, i donaren fruit,  
Mt 17,6  6 I a l’oir-lo los deixebles  caigueren de rostro en terra, i tingueren  
Jn 18,6  hagué dit: «Só jo», retrocediren i  caigueren en terra. 7 Ell los preguntà  
Ac 9,18 l’Esperit Sant. 18 I immediatament  caigueren de sos ulls unes com escates i  
Ac 12,7  i digué: –Alça’t immediatament. I  caigueren les cadenes de ses mans. 8 I l’ 
Rm 11,22 de Déu: lo rigor envers aquells que  caigueren i la bondat de Déu envers tu, si 
Rm 15,3  vituperis dels que et vituperen  caigueren sobre mi.» 4 Perquè totes les  
He 11,30  foren anegats. 30 Per la fe  caigueren les muralles de Jericó després  
Ap 5,14  I els vint-i-quatre ancians  caigueren postrats sobre sos rostros, i  
Ap 6,13  sang. 13 I les estrelles del cel  caigueren sobre la terra, com la figuera  
Ap 7,11  ancians, i dels quatre animals; i  caigueren sobre son rostro davant del  
Ap 11,16  en ses cadires davant de Déu,  caigueren sobre sos rostros i adoraren a  
Ap 16,19 ciutat fou partida en tres parts; i  caigueren les ciutats de les nacions; i la 
Ap 17,10  i també són set reis. 10 Los cinc  caigueren: l’un és i l’altre no ha  
Jn 18,36 ma gent haurien peleat per a què no  caigués en mans dels jueus. Emperò mon  
Rm 11,11  ¿Ensopegaren ells de manera que  caiguessen? No, per cert. Emperò per sa  
Ap 1,17 en son vigor. 17 I així que el vegí  caiguí a sos peus com mort. I posà sa mà  
1Co 10,12  estar de peus, tinga compte que no  càiguia. 13 No us ha alcançat altra  
1Tm 3,7  aquells que són de fora, perquè no  càiguia en despreci i en llaç del diable.  
Lc 14,5  que veent son bou o son ase  caigut en un pou no el tragui  
Ac 26,14 i als que anaven ab mi. 14 I havent  caigut tots nosaltres en terra, oiguí una  
Ga 5,4  virtut alguna en vosaltres: haveu  caigut de la gràcia. 5 Perquè nosaltres,  
He 6,6 del sigle venider, 6 si després han  caigut, que sien altra vegada renovats per 
Ap 2,5  5 Recorda’t, doncs, d’a on has  caigut; i arrepenteix-te, i fes les  
He 11,4  Déu un sacrifici més exceŀlent que  Caín, per la que alcançà testimoni de que  
1Jn 3,12  los uns als altres. 12 No així com  Caín, que era del Maligne i matà a son  
Jud 11  d’aquells que seguiren lo camí de  Caín, i per l’interès se deixaren  
Lc 3,36  ho fou de Salè, 36 que ho fou de  Cainan, que ho fou d’Arfaxad, que ho fou  
Lc 3,37  ho fou de Malaleel, que ho fou de  Cainan, 38 que ho fou d’Henós, que ho fou 
1Co 1,14  de vosaltres, sinó a Crispo i a  Caio, 15 perquè ningú diga que en mon nom  
Ac 27,39  terra; no obstant, descobrien una  cala que tenia platja i discorrien com  
Ap 8,7  àngel tocà la trompeta, i vingué  calamarsa i foc barrejat ab sang, lo qual  
Mt 27,33  Gòlgota, és dir, «lloc de la  Calavera». 34 I li donaren a beure vi  
Mc 15,22  que s’interpreta «lloc de la  Calavera». 23 I li donaven a beure vi  
Ac 12,8  l’àngel li digué: –Cenyeix-te i  calça’t les sandàlies. I ho féu així. I  
Mt 3,11  de mi és més fort que jo, lo  calçat del qual no só digne de portar. Ell 
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Mt 10,10  per lo camí, ni dos túniques, ni  calçat, ni bastó; perquè qui treballa és  
Lc 10,4  us emporteu bossa, ni alforja, ni  calçat, ni saludeu a ningú en lo camí. 5  
Lc 15,22  i posau-li un anell en son dit i  calçat en sos peus, 23 i portau lo vedell  
Lc 22,35  sens bossa, i sens alforja, i sens  calçat, ¿vos faltà per ventura alguna  
Ac 7,33  lo Senyor li digué: »–Trau-te lo  calçat de tos peus, perquè lo lloc a on  
Ac 13,25  qui jo no só digne de deslligar lo  calçat de sos peus. 26 »Barons germans,  
Ef 6,15  de la justícia, 15 i vostres peus,  calçats ab la preparació de l’evangeli de 
Ac 19,19  i els cremaren davant de tothom; i  calculat son valor, trobaren que pujava a  
Ap 13,18  ha sabiduria. Qui té inteŀligència  calcúlia lo número de la bèstia, perquè és 
Lc 14,28  volent edificar una torre, no fa  càlculs primer dels gastos que són  
2Tm 4,14  los pergamins. 14 Alexandri, lo  calderer, me féu molt mal: Déu lo pàguia  
Ac 7,4  4 »Llavors isqué de la terra dels  caldeus i habità en Caran. I després que  
Ap 3,15  tes obres, que no ets fred ni  calent. Baldament fosses fred o calent! 16 
Ap 3,15  ni calent. Baldament fosses fred o  calent! 16 Emperò perquè ets tebi, que no  
Ap 3,16 perquè ets tebi, que no ets fred ni  calent, començaré a vomitar-te de ma  
Mc 1,25 Déu! 25 I Jesús lo reprengué dient:  –Calla e ix de l’home. 26 I maltractant- 
Mc 4,39  amenaçà al vent, i digué al mar:  –Calla, sossega’t. I parà el vent i  
Lc 4,35  35 I Jesús lo reprengué i digué:  –Calla i ix d’ell! I lo dimoni, tirant- 
Mt 22,12  vestit d’esposalles? »Emperò ell  callà. 13 Llavors lo rei digué a sos  
Ac 15,12  salvos nosaltres així com ells. 12  Callà aleshores tota la multitud i  
Mt 22,34  fariseus, quan oïren que havia fet  callar als saduceus, se juntaren en  
Mc 10,48  I molts lo renyaven per a fer-lo  callar; emperò ell cridava molt més: –Fill 
1Co 14,Tit  és un Déu de pau. Les dones deuen  callar en la Iglésia. 1 Seguiu la caritat, 
Lc 9,36  veu trobaren a Jesús sol, i ells  callaren, i en aquells dies a ningú  
Lc 14,4  curar en dissabte? 4 Emperò ells  callaren. Llavors ell, tocant a l’  
Lc 20,26 ans bé, meravellats de sa resposta,  callaren. 27 S’acercaren després alguns  
Ac 11,18  -me a Déu? 18 Oïdes estes coses,  callaren, i glorificaren a Déu dient:  
Ac 15,13  per medi d’ells. 13 I després que  callaren, respongué Jaume dient: –Barons  
Lc 18,39  davant lo reprenien, a fi de que  callàs. Emperò ell cridava més alt: –Fill  
Mt 20,31  31 I la gent los renyava per a què  callassen; emperò ells cridaven més,  
Ac 12,17  17 I signant-los ab la mà que  callassen, los contà de quina manera lo  
Ac 19,33  fent senyal ab la mà de que  callassen, volia donar raó al poble. 34  
Mt 26,63  testifiquen contra tu? 63 I Jesús  callava. I lo príncep dels sacerdots li  
Mc 14,61  contra de tu? 61 Emperò ell  callava, i no respongué res. Li tornà a  
Mc 3,4  la vida o llevar-la? Emperò ells  callaven. 5 I mirant-los ab indignació,  
Mc 9,33 tractant en lo camí? 33 Emperò ells  callaven, perquè en lo camí havien  
Lc 19,40  –Vos dic que, si aquestos  callen, les pedres alçaran la veu. 41 I  
1Co 14,30 sentat li fos revelada alguna cosa,  càllia lo primer. 31 Puix així podeu  
1Co 14,34  totes les iglésies dels sants. 34  Càllien les dones en les iglésies, puix no 
Mt 20,12  suportat tot lo pes del dia i del  calor. 13 »Mes ell, en resposta, digué a  
Lc 12,55  corre vent de migdia, dieu: “Farà  calor”, i és així. 56 Hipòcrites! Sabeu  
Ac 28,3  i posant-los al foc, isqué ab lo  calor un escurçó i se li agarrà a la mà. 4 
2Pe 3,10  i els elements se derritiran ab lo  calor, i la terra i les obres que hi ha en 
Ap 7,16 set, ni el sol caurà sobre ells, ni  calor algun, 17 perquè l’Anyell, que està 
Tt 2,3  qual convé a la santedat, no  calumniadores, ni donades al molt vi,  
Ac 23,25  jueus i el matassen, i després lo  calumniassen a ell de que havia rebut  
Rm 3,8 a pecador? 8 I no abans (segons som  calumniats i asseguren alguns que  
Jn 5,Tit  de la piscina. Los jueus lo  calumnien per aquest miracle i el Senyor  
Mt 9,Tit publicà. Respon als fariseus que el  calúmnien. Deslliura a una dona d’un  
2Co 10,Tit  falsos apòstols, los quals ab ses  calúmnies impedien lo fruit de sa  
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2Co 12,20  quimeres, orgulls, dissensions,  calúmnies, murmuracions, presumpcions,  
1Pe 2,1  i enveges, i tota classe de  calúmnies, 2 com infants recent nats  
Lc 3,14 digué: –No maltracteu a ningú ni el  calumnieu, i contentau’s ab lo vostre  
Mt 5,44  per los que us perseguesquen i  calumniïn, 45 a fi de que siau fills de  
Lc 6,28  i pregau per a los que us  calumniïn. 29 I al que et feresca en una  
Lc 23,33  hagueren arribat al lloc anomenat  Calvari, crucificaren allí a Jesús i als  
Jn 19,17  caminant envers lo lloc anomenat  Calvari, i en hebreu Gòlgota, 18 a on lo  
Mt 20,22  demanau. ¿Podeu vosaltres beure lo  calze que jo he de beure i ser batejats ab 
Mt 20,23  –En veritat vosaltres beureu mon  calze i sereu batejats ab lo baptisme ab  
Mt 26,27  aquest és mon cos. 27 I prenent lo  calze, donà gràcies, i els el donà dient:  
Mt 26,39 si és possible, pàssia de mi aquest  calze. Emperò no com jo vull, sinó com vós 
Mt 26,42  –Pare meu, si no pot passar aquest  calze sens que jo el bèguia, faça’s la  
Mc 10,38 lo que vos demanau. ¿Podeu beure lo  calze que jo bec, o ser batejats ab lo  
Mc 10,39  –Vosaltres en veritat beureu lo  calze que jo bec i sereu batejats ab lo  
Mc 14,23  aquest és mon cos. 23 I prenent lo  calze, donades gràcies, los el donà, i  
Mc 14,36 són possibles, apartau de mi aquest  calze; emperò no lo que jo vull, sinó lo  
Lc 22,17 en lo Regne de Déu. 17 I prenent lo  calze, donà gràcies i digué: –Preneu i  
Lc 22,20  de mi. 20 Així mateix prengué lo  calze, després d’haver sopat, dient:  
Lc 22,20  d’haver sopat, dient: –Aquest  calze és lo nou pacte en ma sang, que serà 
Lc 22,42  si voleu, transferiu de mi aquest  calze. Emperò no es faça ma voluntat sinó  
Jn 18,11  –Torna l’espasa a la baina. Lo  calze que m’ha donat mon Pare, no he de  
1Co 10,16  judicau de lo que us dic. 16 Lo  calze de benedicció que beneïm, ¿no és la  
1Co 10,20  ab los dimonis. No podeu beure lo  calze del Senyor i el calze dels dimonis.  
1Co 10,20  beure lo calze del Senyor i el  calze dels dimonis. 21 No podeu participar 
1Co 11,25  de mi.» 25 Així mateix prengué lo  calze després d’haver sopat dient:  
1Co 11,25  d’haver sopat dient: «Aquest  calze és lo Nou Testament en ma sang; feu  
1Co 11,26  menjareu aquest pa i beureu aquest  calze, anunciareu la mort del Senyor fins  
1Co 11,27  que méngia aquest pa o bèguia lo  calze del Senyor indignament, serà reo del 
1Co 11,28  méngia d’aquell pa i bèguia del  calze. 29 Perquè el qui en menja i beu  
Ac 12,20 i, havent guanyat a Blasto, que era  camarer del rei, solicitaren la pau,  
Mt 3,4  Joan tenia un vestit de pèl de  camell i un cenyidor de cuiro a l’entorn  
Mt 19,24  vos dic que és més fàcil passar un  camell per lo forat d’una agulla que l’  
Mt 23,24  colau un mosquit i vos engulliu un  camell! 25 »Ai de vosaltres, escribes i  
Mc 1,6  6 Anava Joan vestit de pèl de  camell, i portava un cenyidor de cuiro a  
Mc 10,25  25 Més fàcil és lo passar un  camell per lo cos d’una agulla, que  
Lc 18,25  25 Puix és més fàcil passar un  camell per lo cos d’una agulla que entrar 
Jn 19,31  a Pilat que els trencassen les  cames i els traguessen d’allí. 32  
Jn 19,32 doncs, los soldats, i trencaren les  cames del primer i de l’altre que havia  
Jn 19,33  -lo ja mort, no li trencaren les  cames, 34 mes un dels soldats ab la llança 
Ac 3,7 mateix instant se li enfortiren les  cames i les plantes. 8 I d’un salt se  
Mt 2,12 regressaren a son país per un altre  camí. 13 Després que ells se n’anaren,  
Mt 3,3  clama en lo desert: Aparellau lo  camí del Senyor. Feu drets sos camins.» 4  
Mt 4,15  de Zabulon i terra de Neftalim,  camí del mar, a l’altre costat del Jordà, 
Mt 5,25  mentres que estàs ab ell en lo  camí. No sia que ton contrari t’entréguia 
Mt 7,Tit  Parla de quant estret és lo  camí del cel, i que s’han de distingir  
Mt 7,13  ampla és la porta i espaiós lo  camí que guia a la perdició, i molts són  
Mt 7,14  estreta és la porta i estret lo  camí que guia a la vida, i pocs són los  
Mt 8,28  ningú podia transitar per aquell  camí. 29 I començaren luego a cridar  
Mt 10,5  -los i dient: –No aneu per lo  camí dels gentils, ni entreu en les  
Mt 10,10  faixes. 10 Ni alforja per lo  camí, ni dos túniques, ni calçat, ni  
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Mt 11,10  rostro, lo qual aparellarà lo teu  camí davant de tu.” 11 »En veritat vos dic 
Mt 13,4  caigueren algunes llavors prop del  camí, i vingueren los aucells de l’aire i 
Mt 13,19 és lo que fou sembrat a la vora del  camí. 20 Emperò lo sembrat en terra  
Mt 15,32 en dejú, perquè no es desmaïn en lo  camí. 33 I los deixebles li digueren:  
Mt 20,17  a Jerusalem, prengué a part en lo  camí a sos dotze deixebles i els digué: 18 
Mt 20,30  dos cegos sentats a la vora del  camí oïren que Jesús passava i començaren  
Mt 21,8  gent estenia ses vestidures en lo  camí. I altres tallaven rames d’arbres i  
Mt 21,8  d’arbres i les estenien en lo  camí. 9 I la turba que anava davant i la  
Mt 21,19  19 I veent una figuera prop del  camí, s’acercà a ella, i no trobant-hi  
Mt 21,32 Puix vingué Joan a vosaltres per lo  camí de la justícia, i vosaltres no el  
Mt 22,16  ets home verídic i que ensenyes lo  camí de Déu en veritat, i que no et cuides 
Mc 1,2  ton rostro, lo qual aparellarà ton  camí davant de tu. 3 Veu del que clama en  
Mc 1,3  clama en lo desert: Aparellau lo  camí del Senyor, feu drets sos camins.» 4  
Mc 4,4  sembrar, una part caigué prop del  camí, i vingueren los aucells de l’aire i 
Mc 4,15 paraula. 15 I els sembrats prop del  camí són aquells en qui es sembra la  
Mc 6,8  que no se’n portassen res per al  camí, ni alforja, ni pa, ni diners en lo  
Mc 8,3  a sa casa, se defalliran en lo  camí, perquè alguns d’ells han vingut de  
Mc 8,27 llocs de Cesarea de Filipo, i en lo  camí preguntava a sos deixebles dient-  
Mc 9,32  –De què estàveu tractant en lo  camí? 33 Emperò ells callaven, perquè en  
Mc 9,33  Emperò ells callaven, perquè en lo  camí havien disputat entre si sobre quin  
Mc 10,17 17 I havent eixit per posar-se en  camí, vingué un corrent a ell i,  
Mc 10,32  primers. 32 I estaven en lo  camí pujant a Jerusalem, i Jesús anava  
Mc 10,46  estava assentat a la vora del  camí demanant almoina. 47 I quan oigué que 
Mc 10,52  moment hi vegé; i lo seguia per lo  camí. 11,Tit Capítol XI Entrada triümfant  
Mc 11,8 molts estengueren sos vestits en lo  camí, i altres tallaven rames d’arbres i  
Mc 11,8  d’arbres i les espargiren per lo  camí. 9 I els que anaven al davant i els  
Mc 12,14 l’apariència, sinó que ensenyau lo  camí de Déu en veritat. ¿És lícit donar  
Lc 1,79  a encaminar nostres passos en lo  camí de la pau. 80 I l’infant creixia i  
Lc 2,44 los de la comitiva, feren un dia de  camí, i llavors lo buscaven entre los  
Lc 3,4  clama en lo desert: Aparellau lo  camí del Senyor. Feu dretes ses sendes. 5  
Lc 7,27  de ton rostro, que aparellarà ton  camí davant teu.” 28 Perquè jo us dic que  
Lc 8,5 -la, una part caigué a la vora del  camí, i fou trepitjada i se la menjaren  
Lc 8,12  Déu. 12 La sembrada a la vora del  camí són aquells que l’ouen, emperò luego 
Lc 9,3  digué: –No us emporteu res per al  camí, ni bastó, ni alforja, ni pa, ni  
Lc 10,4 ni calçat, ni saludeu a ningú en lo  camí. 5 En qualsevulla casa que entreu,  
Lc 10,31  doncs, que baixava per lo mateix  camí un sacerdot, i quan lo vegé, passà de 
Lc 10,33 33 »Emperò un samarità que feia son  camí s’acercà a ell, i al veure’l tingué 
Lc 10,38  38 I succeí que, seguint son  camí, entrà Jesús en un lloc, i una dona  
Lc 12,58  per a deslliurar-te d’ell en lo  camí, a fi de que no et pòrtia al jutge, i 
Lc 18,35  un cego assentat a la vora del  camí demanant almoina. 36 I oint lo  
Lc 19,36  estenien ses vestidures en lo  camí. 37 I quan s’acercà a la baixada de  
Lc 20,21  a persones, sinó que ensenyau lo  camí de Déu en veritat. 22 ¿Nos és lícit  
Lc 24,17  platicant entre vosaltres en lo  camí? Per a què estau tristos? 18 Un d’  
Lc 24,32 abrasar-se quan nos parlava en lo  camí i nos explicava les Escriptures? 33 I 
Lc 24,35  lo que els havia succeït en lo  camí i com l’havien conegut al partir lo  
Lc 24,50  de dalt. 50 Després los guià fora,  camí de Betània i, alçant les mans, los  
Jn 4,6 de Jacob. Jesús, doncs, fatigat del  camí, estava sentat sobre de la font, i  
Jn 14,4 on vaig, i sabeu també vosaltres lo  camí. 5 Tomàs li digué: –Senyor no sabem a 
Jn 14,5  anau; ¿com podem, doncs, saber lo  camí? 6 Jesús li respon: –Jo só lo camí, i 
Jn 14,6  camí? 6 Jesús li respon: –Jo só lo  camí, i la veritat, i la vida. Ningú ve al 
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Ac 8,36  Jesús. 36 I mentres anaven de  camí, arribaren a un lloc a on hi havia  
Ac 8,39 vegé més. I se n’anà gosós per son  camí. 40 I Felip se trobà en Assoto. I  
Ac 9,3  homes o dones. 3 I anant pel  camí, succeí que estant ja cerca de  
Ac 9,17  Jesús que se t’aparegué en lo  camí per a on venies, m’ha enviat per a  
Ac 9,27  com havia vist al Senyor en lo  camí, i que li havia parlat, i com després 
Ac 10,9 9 I a l’endemà, anant ells per son  camí, i estant ja prop de la ciutat, pujà  
Ac 16,17 altíssim, los quals vos anuncien lo  camí de la salvació. 18 I hi havia molts  
Ac 18,25  25 Estava aquest instruït en lo  camí del Senyor i, fervorós d’esperit,  
Ac 18,26  i l’instruïren més a fondo en lo  camí del Senyor. 27 I volent ell anar a l’ 
Ac 19,9  de cor i no creguessen, maleint lo  camí del Senyor davant de la multitud,  
Ac 19,23  pertorbació no petita acerca del  camí del Senyor, 24 perquè un argenter,  
Ac 22,4  d’avui. 4 I he prosseguit aquest  camí fins a la mort, lligant i posant a la 
Ac 24,22  i estant ben informat d’aquest  camí, los remeté a una altra ocasió dient: 
Ac 25,3  posant-li emboscades en lo  camí per a assassinar-lo. 4 Emperò Festo 
Ac 26,13  13 al migdia vegí, oh rei, en lo  camí una llum del cel que superava lo  
Rm 15,Tit  anar-los a veure quan estiga de  camí per Espanya. 1 I així, doncs,  
1Co 10,13  ans bé ab la tentació vos donarà  camí per a què pugau suportar-la. 14 Per 
1Co 12,31  dons majors. Mes jo us mostro un  camí encara més exceŀlent. 13,Tit Capítol  
He 9,8  ab això l’Esperit Sant que el  camí del santuari no estava encara  
He 10,20  per la sang de Cristo, 20 per un  camí nou i de vida que ell nos consagrà  
Jm 2,25  i enviant-los per un altre  camí? 26 Perquè així com lo cos, sens l’  
Jm 5,20  se convertesca de l’error de son  camí, salvarà sa ànima de la mort i  
2Pe 2,2  per los quals serà blasfemat lo  camí de la veritat. 3 I per medi de l’  
2Pe 2,15  15 los quals, deixant lo  camí dret, s’extraviaren, seguint lo camí 
2Pe 2,15  dret, s’extraviaren, seguint lo  camí de Balaam de Bosor, que amà lo premi  
2Pe 2,21  hauria estat no haver conegut lo  camí de la justícia, que no després del  
3Jn 7  7 perquè per son nom se posaren en  camí, no prenent res dels gentils. 8  
Jud 11  11 Ai d’aquells que seguiren lo  camí de Caín, i per l’interès se deixaren 
Ap 16,12  aigües, per a què s’aparellàs lo  camí per als reis de l’orient. 13 I vegí  
Mt 9,5  són tos pecats”, o dir: “Alça’t i  camina”? 6 Per a què sapiau, doncs, que el 
Mt 14,Tit  Miracle dels cinc pans. Jesús  camina i fa que sant Pere camínia sobre  
Mc 2,9 dir-li: “Alça’t, pren ton llit i  camina”? 10 Per a què, doncs, sapiau que  
Mc 6,Tit  dels cinc pans i dos peixos. Jesús  camina sobre l’aigua i cura a molts  
Lc 5,23  són tos pecats”, o dir: “Alça’t i  camina”? 24 Per a què sapiau, doncs, que  
Jn 5,11  curat m’ha dit: “Pren ton llit i  camina.” 12 Ells li preguntaren: –Qui és  
Jn 5,12  que t’ha dit: “Pren ton llit i  camina”? 13 Emperò lo qui havia estat  
Jn 8,12  del món: lo qui em segueix a mi no  camina en les tenebres, sinó que tindrà la 
Jn 12,35  no us sorprenguen, puix lo qui  camina en tenebres no sap a on va. 36  
Ac 3,6  de Jesucrist de Nazaret, alça’t i  camina! 7 I prenent-lo per la mà dreta,  
1Jn 2,6  en ell, aqueix deu caminar com ell  camina. 7 Caríssims, no us escric manament 
1Jn 2,11  a son germà està en tenebres, i  camina en tenebres, i no sap a on va,  
Ap 2,1  set estrelles a sa dreta, i el que  camina enmig dels set candeleros d’or: 2  
Jn 6,Tit  Capítol VI Miracle dels cinc pans.  Camina Jesús sobre el mar. Parla del pa  
Rm 8,4  fos complerta en nosaltres, que no  caminam segons la carn, sinó segons l’  
2Co 5,7 estam ausents del Senyor. 7 (Perquè  caminam per fe, i no per visió.) 8 Emperò  
2Co 10,3 segons la carn. 3 Perquè encara que  caminam en la carn, no militam segons la  
1Jn 1,6  que tenim comunió ab ell i  caminam en tenebres, mentim i no fem la  
1Jn 1,7  i no fem la veritat. 7 Emperò si  caminam en la llum, com ell està també en  
Mt 14,25 de la nit, vingué Jesús envers ells  caminant per sobre el mar. 26 I quan lo  
Mc 6,48 vetlla de la nit, vingué cap a ells  caminant sobre del mar i volia deixar-  
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Lc 1,6  i altre eren justos davant de Déu,  caminant irreprensiblement en tots los  
Lc 9,57  57 I succeí que, mentres anaven  caminant, digué un a Jesús: –Jo us seguiré 
Lc 13,22  ensenyant per les ciutats i llocs,  caminant a Jerusalem. 23 I li digué un  
Jn 19,17  17 I portant sa creu al coll, anà  caminant envers lo lloc anomenat Calvari,  
Ac 3,8  i entrà ab ells en lo temple  caminant, saltant i alabant a Déu. 9 I  
Ac 9,31 Galilea, i Samària, s’edificava; i  caminant en lo temor del Senyor, i ab lo  
2Co 4,2  les dissimulacions vergonyoses, no  caminant en l’astúcia, ni adulterant la  
Mt 14,26  sobre el mar. 26 I quan lo vegeren  caminar per sobre el mar, se torbaren,  
Mt 15,31  la gent, veent parlar los muts,  caminar los coixos, veure los cegos; i  
Mc 5,42 moment s’alçà la noia, i se posà a  caminar. I tenia dotze anys. I quedaren  
Mc 6,49  49 Emperò ells, quan lo vegeren  caminar sobre el mar, pensaren que era un  
Jn 5,9  i prengué son llit i se posà a  caminar. I era aquell un dia de dissabte.  
Ac 3,9 i alabant a Déu. 9 I tothom lo veia  caminar i alabar a Déu. 10 I coneixien que 
Ac 3,12 nostra virtut i poder haguéssem fet  caminar a aquest? 13 Lo Déu d’Abraham, i  
Ac 21,21  han de circumcidar a sos fills, ni  caminar segons los costums. 22 ¿Què s’ha  
1Jn 2,6 que diu que està en ell, aqueix deu  caminar com ell camina. 7 Caríssims, no us 
Ap 9,20  quals no poden veure, ni oir, ni  caminar. 21 Ni s’arrepentiren de sos  
2Pe 3,3  vindran impostors artificiosos que  caminaran segons ses pròpies  
Jud 18  últims temps vindran impostors que  caminaran segons sos desigs plens d’  
Ap 21,24  d’aquells que s’han salvat  caminaran en la llum d’ella; i els reis  
2Co 6,16  diu Déu: «Jo habitaré en ells, i  caminaré entre ells, i seré lo Déu d’  
2Co 12,18  s’és aprofitat de vosaltres? ¿No  caminàrem ab un mateix esperit i per unes  
Col 3,7  de la incredulitat. 7 En les quals  caminàreu també vosaltres algun temps quan 
2Co 10,2  que judiquen de nosaltres, com si  caminàssem segons la carn. 3 Perquè encara 
Ef 2,10  les que abans ordenà Déu per a què  caminàssem en elles. 11 Per lo tant,  
1Te 2,12 us consolàrem, protestant-vos que  caminàsseu dignes de Déu, que us cridà a  
Ac 14,7  ventre de sa mare, lo qui no havia  caminat mai, i per ser lisiat de peus,  
1Co 3,3  ¿no és així que sou carnals i  caminau com a homes? 4 Perquè dient l’un: 
Ef 5,2  de Déu, com fills caríssims. 2 I  caminau en amor, així com Cristo nos amà  
Col 2,6  rebut Cristo Jesús, lo Senyor,  caminau en ell, 7 arrelats i sobredificats 
Jn 12,35  per un poc de temps ab vosaltres.  Caminau, doncs, mentres teniu llum, per a  
Ga 5,16  uns als altres. 16 Vos dic, doncs:  Caminau en l’Esperit, i no satisfareu los 
Col 4,5 de la manera que dec parlar-ne. 5  Caminau ab sabiduria envers aquells que  
Mt 14,29  –Vine. I baixant Pere de la barca,  caminava sobre l’aigua per arribar a  
Lc 8,1  1 I succeí després, que Jesús  caminava per les ciutats i llocs predicant 
Lc 24,15  l’altre, i assolint-los Jesús,  caminava en companyia d’ells. 16 Emperò  
Jn 6,19 o trenta estadis, veuen a Jesús que  caminava sobre del mar i que s’acercava a 
Ac 3,8  8 I d’un salt se posà en peus, i  caminava, i entrà ab ells en lo temple  
Ac 14,9  dret sobre tos peus! I ell saltà i  caminava. 10 I les gents, quan vegeren lo  
Rm 6,4  per a glòria del Pare, així també  caminem nosaltres en novedat de vida. 5  
Ga 5,25  25 Si vivim per l’Esperit,  caminem també en l’Esperit. 26 No  
2Jn 6  6 I aquesta és la caritat: que  caminem segons los seus manaments. Aquest  
Rm 13,13  -nos ab les armes de la llum. 13  Caminem honestament com de dia, no en  
Mt 11,5  oït: 5 los cegos veuen, los coixos  caminen, los lleprosos se queden nets, los 
Mc 8,24  –Veig los homes com arbres que  caminen. 25 I li posà altra vegada les  
Lc 7,22  que els cegos veuen, los coixos  caminen, los leprosos queden nets, los  
Lc 11,44  que no es veuen, i sobre los que  caminen los homes sens que ho coneguen! 45 
Rm 8,1  són en Cristo Jesús, los quals no  caminen conforme la carn, sinó conforme l’ 
Ef 4,17  en lo Senyor: que no camineu com  caminen los demés gentils en la vanitat de 
Fl 3,17  meus, i no perdeu de vista als que  caminen així, segons l’exemple que teniu  
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Fl 3,18  que teniu nostre. 18 Perquè molts  caminen (dels quals vos he dit altres  
He 4,Tit  terra de promissió, envers la qual  caminen los cristians, i com devem acudir  
2Pe 2,10  aquells que, seguint la carn,  caminen en desigs impurs i desprècien la  
2Jn 4  perquè he trobat de tos fills que  caminen en veritat, així com havem rebut  
3Jn 4 jo major goig que oir que mos fills  caminen en la veritat. 5 Caríssim, te  
Jud 16  uns murmuradors malcontents, que  caminen segons ses passions, i sa boca  
Rm 14,15  ton germà se contrista, ja no  camines conforme a la caritat. No pèrdies, 
3Jn 3  donat de ta veritat, així com tu  camines en la veritat. 4 No tinc jo major  
Ef 4,1  del Senyor, vos suplico que  camineu dignament en la vocació a què sou  
Ef 4,17  i testifico en lo Senyor: que no  camineu com caminen los demés gentils en  
Ef 5,15  15 I així, mirau, germans, que  camineu ab circunspecció, no com uns  
Col 1,10  espiritual, 10 per a què  camineu dignes del Senyor, agradant-li  
1Te 4,12  com vos ho tenim manat. 12 I que  camineu honestament envers los que estan  
2Jn 6  Aquest és lo manament: que  camineu en ell com l’haveu oït des del  
Mt 14,Tit  Jesús camina i fa que sant Pere  camínia sobre les oles del mar, i cura a  
Lc 13,33 seré finat. 33 Mes és precís que jo  camínia avui i demà, i lo dia següent,  
2Te 3,6 de qualsevol de vostres germans que  camínia desordenadament i no segons la  
Mt 3,3  lo camí del Senyor. Feu drets sos  camins.» 4 I lo mateix Joan tenia un  
Mt 22,9  9 Anau, doncs, a les eixides dels  camins i a tots quants trobeu convidau-  
Mt 22,10  10 »I havent eixit sos criats als  camins, reuniren tots los que trobaren,  
Mc 1,3  lo camí del Senyor, feu drets sos  camins.» 4 Estava Joan en lo desert  
Mc 11,4  fora, en una encreuada de dos  camins, i el desfermaren. 5 I alguns dels  
Lc 3,5  serrat i coll serà abaixat, i los  camins torts se tornaran drets i los  
Lc 14,23 digué el Senyor al criat: »–Vés als  camins i als cercats, i obliga’ls a  
Ac 2,28 corrupció. 28 Me faràs conèixer los  camins de la vida, i m’ompliràs de goig  
Ac 13,10  ¿No deixaràs de trastornar los  camins drets del Senyor? 11 Emperò vet  
Ac 14,15  a tots los gentils anar per sos  camins. 16 Emperò ell mai deixà de donar  
Rm 3,16  a anar a derramar sang. 16 En sos  camins hi ha desditxa i destrucció. 17 No  
Rm 11,33 són sos judicis e impenetrables sos  camins! 34 Perquè, qui comprengué l’ànimo 
1Co 4,17  vos farà memòria de quals sien mos  camins en Cristo Jesús, com jo ensenyo per 
He 3,10  son cor, i ells no han conegut mos  camins.” 11 I així jo jurí en ma ira:  
Jm 1,8  doble és inconstant en tots sos  camins. 9 Lo germà que és humil gloriï’s  
Jm 1,11  també lo ric s’emmustueix en sos  camins. 12 Benaventurat l’home que  
Ap 15,3  justos i verdaders són vostres  camins, oh Rei dels sants! 4 Qui no us  
Mt 6,28  com creixen los lliris del  camp. Ells no treballen ni filen. 29  
Mt 6,30 aquestos. 30 Puix si a l’herba del  camp que avui existeix i demà és tirada al 
Mt 13,24  home que sembrà bona llavor en son  camp. 25 I mentres que els homes dormien,  
Mt 13,27 ¿no sembràreu bona llavor en vostre  camp? Com és, doncs, que hi ha sisanya? 28 
Mt 13,31 que un home prengué i sembrà en son  camp. 32 Lo qual gra certament és la més  
Mt 13,36 -nos la paràbola de la sisanya del  camp. 37 Ell los respongué dient: –Aquell  
Mt 13,38  és lo Fill de l’home. 38 I el  camp és lo món. I la bona llavor són los  
Mt 13,44  del cel a un tresor escondit en lo  camp, que quan un home lo troba l’  
Mt 13,44  ven tot lo que té, i compra aquell  camp. 45 »Del mateix modo és semblant lo  
Mt 24,18  casa, 18 i lo qui es tròbia en lo  camp, no tórnia a prendre sa túnica. 19  
Mt 24,40  40 Llavors dos se trobaran en lo  camp: l’un serà pres i l’altre deixat.  
Mt 27,7  sobre això, compraren ab elles lo  camp d’un oller, per a enterrar als  
Mt 27,8  forasters. 8 Per qual raó aquell  camp és anomenat fins al dia d’avui  
Mt 27,8 dia d’avui Hacèldama, que vol dir,  «camp de sang». 9 Llavors se complí lo que 
Mt 27,10  d’Israel. 10 I les donaren per lo  camp de l’oller, així com ho manà lo  
Mc 13,16  sa casa; 16 i el qui estiga en lo  camp, no tórnia atràs per a prendre son  
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Lc 12,16 los referí una paràbola, dient: –Lo  camp d’un home ric havia portat  
Lc 12,28  si a l’herba que avui està en lo  camp i demà és tirada al forn, vesteix Déu 
Lc 15,25  25 »I son fill major estava en lo  camp. I quan vingué i s’acercà a la casa, 
Lc 17,7  bestiar, tant prest com torna del  camp li diu: “Vine, senta’t a taula”? 8  
Lc 17,31  -les. I el qui es tròbia en lo  camp, tampoc tórnia atràs. 32 Recordau-  
Lc 17,35  i l’altra, deixada; dos en un  camp: l’un serà pres, i l’altre, deixat. 
Ac 1,18  18 Aquest, doncs, posseí un  camp ab lo preu de la iniquitat, i penjant 
Ac 1,19  de manera que fou anomenat aquell  camp, en sa llengua, Hacèldama, ço és,  
Ac 1,19  en sa llengua, Hacèldama, ço és,  “camp de sang”. 20 »Perquè escrit està en  
Ac 4,37 natural de Xipre, 37 com tingués un  camp, lo vengué, i portà el preu i el posà 
Ac 5,1  ab sa muller Sàfira, vengué un  camp, 2 i defraudà del preu del camp,  
Ac 5,2  un camp, 2 i defraudà del preu del  camp, consentint-hi sa muller; i portant 
Ac 5,3  Sant, i defraudasses del preu del  camp? 4 ¿No és veritat que conservant-  
He 13,11  lo santuari, són cremats fora del  campament. 12 Per lo qual també Jesús, per 
He 13,13  portal. 13 Eixim, doncs, fora del  campament a ell, portant sos oprobis. 14  
1Co 13,1  caritat só com coure que ressona o  campana que dringa. 2 Encara que jo  
Mc 5,14 i ho contaren en la ciutat i en los  camps. I eixiren a veure lo que havia  
Lc 21,21  -se; i los que es tròbien en los  camps, no éntrien. 22 Perquè aquestos dies 
Jn 4,35  alçau los ulls i contemplau los  camps, que són ja blancs, a punt de segar. 
Ac 4,34  ells, perquè tots quants posseïen  camps o cases les venien i portaven lo  
Jm 5,4  treballadors que segaren vostres  camps està clamant. I els crits dels que  
Jn 2,Tit  de Déu. 2,Tit Capítol II Bodes de  Canà, a on Jesús converteix l’aigua en  
Jn 2,1  a tres dies se feren unes bodes en  Canà de Galilea, i s’hi trobava la mare  
Jn 2,11 bon vi. 11 Ab aquest, donà Jesús en  Canà de Galilea principi a sos miracles i  
Jn 4,46 festa. 46 I Jesús vingué novament a  Canà de Galilea, a on havia convertit l’  
Jn 21,2  Dídimo, i Natanael, lo qual era de  Canà de Galilea, i los fills del Zebedeu,  
Ac 13,19 I destruint set nacions en terra de  Canaà, los distribuí per sort la terra d’ 
Ac 7,11 fam en tota la terra d’Egipte i de  Canaan, i gran tribulació. I nostres pares 
Jm 3,11 ¿Per ventura una font per un mateix  canal mana aigua dolça i amarga? 12 ¿Per  
Mt 15,Tit  de Déu. Cura a la filla de la  cananea, que dóna mostres de gran fe, i  
Mt 15,22 i de Sidon. 22 I veus aquí una dona  cananea que havia eixit d’aquells confins 
Mc 7,Tit  dels fariseus. Fe gran de la  cananea, per la qual deslliura del dimoni  
Mt 10,4  Jaume d’Alfeu i Tadeu; 4 Simó  Cananeu, i Judes Iscariot, aquell que l’  
Mc 3,18  d’Alfeu, i a Tadeu, i a Simó lo  Cananeu, 19 i a Judes Iscariot, que l’  
Ac 8,27  un home etíope, eunuc, privat de  Candace, reina d’Etiopia, lo qual era  
Mt 5,15  una muntanya. 15 Ni s’encén una  candela per posar-la sota una mesura,  
Mc 4,21  deia: –¿Per ventura se porta una  candela per a posar-la dessota d’una  
Lc 8,16  ab paciència. 16 »Ningú encén una  candela i la tapa ab un vas, ni la posa  
Lc 11,33  que Jonàs. 33 »Ningú, encenent una  candela, la posa en un lloc escondit, ni  
Lc 15,8  si en perdés una no encén una  candela, i escombrant la casa, no la busca 
Mt 5,15 -la sota una mesura, sinó sobre un  candelero, per a què iŀlumínia a tots los  
Mc 4,Tit  i sa explicació. La llum sobre del  candelero. Llavor que naix i creix dormint 
Mc 4,21 la porten per a posar-la sobre un  candelero? 22 Perquè no hi ha cosa  
Lc 8,Tit  del sembrador. Llum sobre del  candelero. Jesús exerceix son poder sobre  
Lc 8,16 del llit, sinó que la posa sobre un  candelero, per a què los que entren vegen  
Lc 11,33  sota d’una mesura, sinó sobre un  candelero per a què los que éntrien vegen  
He 9,2  tabernacle, en lo qual estaven lo  candelero, i la taula, i els pans de la  
Ap 2,5  a tu promptament, i remouré ton  candelero de son lloc, a no ser que t’  
Ap 1,Tit  de l’Àsia, representades en set  candeleros. 1 La revelació de Jesucrist,  
Ap 1,12  parlava ab mi. I girat, vegí set  candeleros d’or; 13 i enmig dels set  
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Ap 1,13  d’or; 13 i enmig dels set  candeleros d’or, a un semblant al Fill de 
Ap 1,20  que has vist en ma dreta i els set  candeleros d’or. Les set estrelles són  
Ap 1,20  de les set iglésies, i els set  candeleros són les set iglésies. 2,Tit  
Ap 2,1  i el que camina enmig dels set  candeleros d’or: 2 »Sé tes obres, i ton  
Ap 11,4  són les dos oliveres i els dos  candeleros que estan davant del Déu de la  
Lc 12,35  »Teniu vostres lloms cenyits i les  candeles enceses en vostres mans. 36 I  
Mt 7,Tit  Diu que no s’han de donar als  cans les coses santes. Exhorta a l’oració 
Mt 7,6  6 »No doneu lo que és sant als  cans, ni tireu vostres perles als porcs,  
Mt 15,26  lo pa dels fills i tirar-lo als  cans. 27 I ella digué: –Així és, Senyor;  
Mc 7,27  lo pa dels fills i tirar-lo als  cans. 28 Emperò ella respongué i li digué: 
Lc 16,21  les hi donava; emperò venien los  cans i li llepaven les llagues. 22 »I  
Fl 3,2 vos és necessari. 2 Guardau’s dels  cans, guardau’s dels mals operaris,  
Ap 22,15  ciutat. 15 Perquè fora queden los  cans, i els hetxisers, i els lascius, i  
Mt 11,28  Veniu envers mi tots los que estau  cansats i agoviats, i jo us descansaré. 29 
Ga 6,9  segarà vida eterna. 9 No ens  cansem, doncs, de fer bé, perquè a son  
2Te 3,13  pa. 13 I vosaltres, germans, no us  canseu de fer bé. 14 I si algú no obeís lo 
Mt 26,74  tal home. I en aquell punt lo gall  cantà. 75 I Pere se recordà de les  
Mc 14,68  fora davant del pati, i el gall  cantà. 69 I novament veent-lo la criada, 
Mc 14,72  parlau. 72 I en aquell mateix punt  cantà lo gall segona vegada. I se recordà  
Lc 22,60  quan encara estava ell parlant,  cantà lo gall. 61 I girant-se lo Senyor, 
Jn 18,27  Negà Pere altra vegada, i al punt  cantà lo gall. 28 Portaren després a Jesús 
Ef 5,19  i himnes, i cantars espirituals,  cantant i alabant al Senyor en vostre cor, 
Col 3,16  himnes i càntics espirituals,  cantant de cor a Déu ab gràcia. 17 I  
Mc 13,35  si a la tarda, o a mitjanit, o al  cantar del gall, o al dematí. 36 No sia  
Lc 22,34  li digué: –Te dic, Pere, que no  cantarà avui lo gall sens que hages negat  
Jn 13,38  En veritat, en veritat te dic: no  cantarà lo gall abans que tu m’hages  
Rm 15,9  Senyor, entre els gentils, i  cantaré a vostre nom.» 10 I en altre lloc: 
1Co 14,15  pregaré també ab l’enteniment;  cantaré ab l’esperit, i cantaré també ab  
1Co 14,15  cantaré ab l’esperit, i  cantaré també ab l’enteniment. 16 D’  
He 2,12  a mos germans, enmig de la Iglésia  cantaré tes alabances.» 13 I altra vegada: 
Mt 11,17  a sos companys, 17 los diuen: “Vos  cantàrem, i no dansàreu; nos lamentàrem, i 
Ef 5,19  mateixos en salms, i himnes, i  cantars espirituals, cantant i alabant al  
Mt 26,30 mon Pare. 30 I després que hagueren  cantat l’himne, se n’anaren a la  
Mc 14,26  beuré nou en lo Regne de Déu. 26 I  cantat l’himne, isqueren a la muntanya de 
Mc 14,30 aquesta nit, abans que el gall haja  cantat dues vegades, me negaràs tu tres.  
Ap 5,9  són les oracions dels sants. 9 I  cantaven un nou càntic dient: –Digne sou,  
Ap 14,3 d’arpes que tocaven ses arpes. 3 I  cantaven com un càntic nou davant del  
Ap 15,3  tenint les arpes de Déu 3 i que  cantaven lo càntic de Moisès, servo de  
Ap 15,Tit  de Moisès i de l’Anyell, que  canten los que venceren la bèstia. Les set 
Ap 18,Tit  son partit; mes los sants del cel  canten la victòria. 1 I després d’això  
Mt 26,34  que aquesta nit, abans que el gall  càntia, me negaràs tres vegades. 35 Pere  
Mt 26,75 havia dit Jesús: «Antes que el gall  càntia, me negaràs tres vegades.» I havent 
Mc 14,72  li havia dit: «Abans que el gall  càntia dues vegades, tu em negaràs tres  
Lc 22,61  li havia dit: «Abans que el gall  càntia, me negaràs tres vegades.» 62 I  
Jm 5,13  Faça oració. ¿Està alegre?  Càntia salms. 14 ¿Està malalt algú entre  
Ap 5,9  dels sants. 9 I cantaven un nou  càntic dient: –Digne sou, Senyor, de  
Ap 14,3  ses arpes. 3 I cantaven com un  càntic nou davant del trono, i davant dels 
Ap 14,3  i ningú podia aprendre aquell  càntic, sinó aquells cent i quaranta-i- 
Ap 15,3  arpes de Déu 3 i que cantaven lo  càntic de Moisès, servo de Déu, i el  
Ap 15,3  de Moisès, servo de Déu, i el  càntic de l’Anyell dient: –Grans i  
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Ap 19,Tit terra. 19,Tit Capítol XIX Triümfo i  càntic dels sants per la ruïna de  
Lc 1,Tit  la Verge Maria a santa Elisabet.  Càntic de la Verge. Naixement de sant  
Lc 1,Tit  la Verge. Naixement de sant Joan.  Càntic de Zacaries. Prodigis que antes i  
Lc 2,Tit  i és circuncidat al vuitè dia.  Càntic i profecia de Simeon. Jesús, a l’  
Ap 15,Tit -cents estadis. 15,Tit Capítol XV  Càntic de Moisès i de l’Anyell, que  
Col 3,16  uns als altres ab salms, himnes i  càntics espirituals, cantant de cor a Déu  
Ap 5,Tit  totes les criatures li tributaren  càntics d’alabances. 1 Després vegí en la 
Mc 14,13  i trobareu un home que porta un  càntir d’aigua, seguiu-lo. 14 I en  
Lc 22,10  trobareu un home que porta un  càntir d’aigua; seguiu-lo fins a la  
Jn 4,28  La dona, emperò, deixant allí son  càntir, se’n tornà a la ciutat, i digué a 
Lc 22,5  i pactaren lo donar-li una  cantitat de diner. 6 I Judes s’obligà i  
Lc 20,17  vingué a ser la principal del  cantó”? 18 Qualsevol que caiga sobre  
1Pe 2,7  edifiquen, aqueixa fou feta cap de  cantó», 8 i «pedra d’ensopec i pedra d’  
Mt 21,42  edificaven, eixa fou feta cap de  cantonada. Això fou fet per lo Senyor i és 
Mc 12,10  aqueixa mateixa fou feta cap de  cantonada. 11 Per lo Senyor ha estat fet  
Ac 4,11  i que ha estat posada per cap de  cantonada. 12 I no hi ha salut en ningun  
Mt 6,5  drets en les sinagogues i en les  cantonades de les places per a ser vistos  
Lc 20,Tit  Paràbola dels vinyaders. Pedra  cantonera. Tribut al Cèsar. Resurrecció  
Ef 2,20 Jesucrist mateix la principal pedra  cantonera; 21 en el qual tot l’edifici,  
1Pe 2,6  jo poso en Sion la pedra principal  cantonera, escollida, preciosa; i el qui  
Ap 20,8 les nacions que estan en los quatre  cantons de la terra, a Gog i a Magog, i  
Mt 16,26  sa ànima? O què donarà l’home en  canvi de sa ànima? 27 Perquè lo Fill de l’ 
Mc 8,37  perd sa ànima? 37 O, què donarà en  canvi l’home per sa ànima? 38 I qui s’  
Jm 1,17  qui no hi ha mudança ni sombra de  canvi. 18 Perquè de sa pròpia voluntat nos 
Mt 21,12  temple. I trabucà les taules dels  canviadors i els sitis dels que venien  
Mt 25,27  devies haver donat mon diner als  canviadors, i al venir jo, hauria rebut  
Mc 11,15  temple, i trabucà les taules dels  canviadors i els sitis dels que venien  
Jn 2,14  venien bous, ovelles i palomes, i  canviadors sentats en ses taules, 15 féu  
Jn 2,15 bous, i tirà a terra la moneda dels  canviadors i trabucà ses taules. 16 I als  
Ga 4,20 20 Voldria estar ara ab vosaltres i  canviar ma veu, puix estic en dubtes  
Jud 4  per aquest judici, los quals  cànvien la gràcia de nostre Déu en luxúria 
Mt 11,7 isquéreu a veure en lo desert? ¿Una  canya agitada del vent? 8 Mes, què és lo  
Mt 12,20  en les places. 20 No trencarà la  canya cascada, ni apagarà la metxa que  
Mt 27,29  la posaren sobre son cap, i una  canya en sa mà dreta. I agenollant-se  
Mt 27,30  30 I escopint-li, prengueren la  canya i ferien son cap. 31 I després d’  
Mt 27,48 en vinagre, i la posà al cap d’una  canya, i li donava a beure. 49 I los  
Mc 15,19  19 I lo ferien en lo cap ab una  canya, i li escopien, i arrodillant-se,  
Mc 15,36  ab vinagre, i lligant-la a una  canya, li donava beure, dient: –Deixau-  
Lc 7,24  eixíreu a veure en lo desert? ¿Una  canya moguda pel vent? 25 Mes, què  
Ap 11,1  i el judici. 1 I em fou donada una  canya semblant a una verga, i se’m digué: 
Ap 21,15 que parlava ab mi tenia una mida de  canya d’or per a amidar la ciutat, i les  
Ap 21,16  com ampla; i amidà la ciutat ab la  canya d’or, i tenia dotze mil estadis; i  
Ap 18,13  i de ferro, i de marbre, 13 i de  canyella, i de perfums, i d’ungüents, i  
Mt 2,6  de Judà, perquè de tu eixirà lo  cap, que regirà mon poble d’Israel.” 7  
Mt 5,36  del gran rei. 36 Ni júries per ton  cap, puix no pots fer que un cabell sia  
Mt 6,17  tu, quan dejúnies, ungeix-te lo  cap i renta’t la cara; 18 a fi de no  
Mt 8,20  de l’home no té a on reclinar lo  cap. 21 I un de sos deixebles li digué:  
Mt 10,30 Pare? 30 Fins los cabells de vostre  cap estan tots contats. 31 No temau,  
Mt 14,8  –Dóna’m aquí, en una plata, lo  cap de Joan Baptista. 9 I el rei s’  
Mt 14,11 Joan en la presó. 11 I portaren son  cap en una plata, i donat que fou a la  
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Mt 14,28  -me que vinga per sobre l’aigua  cap a vós. 29 I ell li digué: –Vine. I  
Mt 17,1 Jesús paga lo tribut al Cèsar. 1 Al  cap de sis dies, Jesús pren ab ell a Pere, 
Mt 21,42  los que edificaven, eixa fou feta  cap de cantonada. Això fou fet per lo  
Mt 25,19 allí lo diner de son senyor. 19 »Al  cap de molt temps, vingué el senyor d’  
Mt 26,7  preciós, i lo derramà sobre son  cap, quan estava sentat a taula. 8 I al  
Mt 27,29  d’espines, la posaren sobre son  cap, i una canya en sa mà dreta. I  
Mt 27,30  prengueren la canya i ferien son  cap. 31 I després d’haver-se mofat d’  
Mt 27,37  guarda. 37 I posaren sobre son  cap la seva causa escrita: «Aquest és  
Mt 27,48  l’empapà en vinagre, i la posà al  cap d’una canya, i li donava a beure. 49  
Mc 2,1  e hipocresia dels fariseus. 1 Al  cap d’alguns dies tornà a entrar en  
Mc 6,24  –Què demanaré? I ella digué: –Lo  cap de Joan Baptista. 25 I tornant luego a 
Mc 6,25  –Vull que em doneu en una plata lo  cap de Joan Baptista. 26 I el rei se  
Mc 6,27 un de sa guàrdia, li manà portar lo  cap de Joan en una plata. I el degollà en  
Mc 6,28  degollà en la presó 28 i portà son  cap en una plata, i lo donà a la minyona;  
Mc 6,48  la quarta vetlla de la nit, vingué  cap a ells caminant sobre del mar i volia  
Mc 8,31  que fos mort, i que ressuscitàs al  cap de tres dies. 32 I clarament deia  
Mc 9,1  lo pecat d’escàndol. 1 I al  cap de sis dies prengué Jesús ab ell a  
Mc 12,4 i l’apedregaren i el feriren en lo  cap, i li feren moltes befes. 5 I novament 
Mc 12,10  aqueixa mateixa fou feta  cap de cantonada. 11 Per lo Senyor ha  
Mc 14,3 lo vas, derramà lo bàlsam sobre son  cap. 4 I alguns dels que estaven allí s’  
Mc 14,70  ell ho negà altra vegada. I al  cap de poc, los que estaven allí deien a  
Mc 15,19  dels jueus! 19 I lo ferien en lo  cap ab una canya, i li escopien, i  
Lc 2,46  busca d’ell. 46 I succeí que, al  cap de tres dies, lo trobaren en lo temple 
Lc 7,38  els eixugava ab los cabells de son  cap, i li besava sos peus i els ungia ab  
Lc 7,46  besar mos peus. 46 No ungires mon  cap ab oli; emperò ella ha ungit mos peus  
Lc 9,58  de l’home no té a on reclinar lo  cap. 59 I a un altre li digué: –Segueix- 
Lc 12,7  Déu? 7 Fins los cabells de vostre  cap estan tots contats. Doncs, no temau,  
Lc 13,33 i demà, i lo dia següent, perquè no  cap que un profeta mòria fora de  
Lc 15,13  ell los repartí los béns. 13 I al  cap de pocs dies, juntant lo fill menor  
Lc 21,18  No obstant, ni un cabell de vostre  cap se perdrà. 19 I ab vostra paciència  
Lc 21,28 se aquestes coses, mirau i alçau lo  cap, puix està cerca vostra redempció. 29  
Lc 22,58  dient: –Dona, no el conec. 58 Al  cap d’un poc, veent-lo un altre, li  
Jn 4,43  lo salvador del món. 43 Al  cap de dos dies, isqué d’allí i se n’anà 
Jn 13,9  mos peus, sinó les mans i lo  cap també. 10 Jesús li diu: –Lo qui està  
Jn 16,17  de poc no em veureu, emperò al  cap de poc me tornareu a veure”? I:  
Jn 16,19  de poc ja no em veureu, mes al  cap de poc me tornareu a veure.” 20 En  
Jn 19,2 d’espines i la hi posaren sobre el  cap, i li vestiren un manto de púrpura. 3  
Jn 19,30  –Està consumat. I inclinant lo  cap, entregà son esperit. 31 I per això  
Jn 20,7 lo sudari, que havia estat sobre lo  cap d’ell, no junt ab les demés teles,  
Jn 20,12  vestits de blanc sentats, un al  cap i altre als peus del siti a on havia  
Jn 20,26  en son costat, no ho creuré. 26 Al  cap de vuit dies estaven altra vegada los  
Ac 4,11  refusat, i que ha estat posada per  cap de cantonada. 12 I no hi ha salut en  
Ac 7,8  així a Isaac i el circumcidà al  cap de vuit dies; i Isaac engendrà a  
Ac 8,26 Felip dient: –Alça’t i vés-te’n  cap al migdia per la senda que baixa de  
Ac 13,47  perquè sies la salvació fins al  cap del món.” 48 I quan oïren això los  
Ac 15,36 del Senyor ab molts altres. 36 I al  cap d’alguns dies digué Pau a Bernabé:  
Ac 21,24  lo gasto per a què s’afèitien lo  cap, i sabrà tothom que és fals tot quant  
Ac 24,1  son successor Pòrcio Festo. 1 I al  cap de cinc dies vingué Ananies, príncep  
Ac 24,5 entre els jueus per tot lo món i és  cap de la secta revoltosa dels nazarens; 6 
Ac 24,27  i conversava ab ell. 27 Emperò al  cap de dos anys, Pòrcio Festo succeí a  
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Ac 25,1  havent vingut a la província, al  cap de tres dies pujà de Cesarea a  
Ac 27,14  costejaven Creta. 14 Emperò al  cap de poc donà contra del barco un vent  
Ac 27,34  no es perdrà ni un sol cabell del  cap de ningú de vosaltres. 35 I havent dit 
Ac 28,11  de tot lo necessari. 11 I al  cap de tres mesos entràrem en un barco d’ 
Rm 12,20  apilaràs brases de foc sobre son  cap.» 21 No et déixies vèncer del mal, ans 
1Co 11,Tit XI Ordena que els homes órien ab lo  cap descobert, i cobert les dones. Tracta  
1Co 11,3  vull que sapiau que Cristo és lo  cap de tot home, i l’home és lo cap de la 
1Co 11,3 lo cap de tot home, i l’home és lo  cap de la dona, i Déu, lo cap de Cristo. 4 
1Co 11,3  és lo cap de la dona, i Déu, lo  cap de Cristo. 4 Tot home que fa oració o  
1Co 11,4  que fa oració o profetisa ab lo  cap cobert, deshonra son cap. 5 I tota  
1Co 11,4  ab lo cap cobert, deshonra son  cap. 5 I tota dona que fa oració o  
1Co 11,5  que fa oració o profetisa ab lo  cap descobert, deshonra son cap, puix és  
1Co 11,5  ab lo cap descobert, deshonra son  cap, puix és lo mateix que si fos rapada.  
1Co 11,6 cabells, o rapar-se, cúbria’s lo  cap. 7 L’home, en veritat, no deu cobrir  
1Co 11,7  en veritat, no deu cobrir-se lo  cap, perquè és imatge i glòria de Déu;  
1Co 11,10  això la dona deu portar sobre son  cap lo senyal de la potestat per causa  
1Co 12,21  no t’he menester»; ni tampoc lo  cap als peus: «Jo no us necessito.» 22 Ans 
Ga 1,18  a Damasco. 18 Des d’allí, al  cap de tres anys vinguí a Jerusalem a  
Ef 1,Tit  exaltat sobre totes les coses, fet  cap de tota la Iglésia. 1 Pau, per  
Ef 1,22 coses sota sos peus» i el constituí  cap de tota la Iglésia, 23 la qual és son  
Ef 4,15 totes les coses en aquell que és lo  cap, ço és, Cristo. 16 De qui tot lo cos,  
Ef 5,23  al Senyor, 23 perquè lo marit és  cap de la muller, així com Cristo és cap  
Ef 5,23  de la muller, així com Cristo és  cap de la Iglésia, i ell mateix és  
Col 1,Tit  lo Senyor de totes les coses, lo  cap de la Iglésia i el redemptor dels  
Col 1,18  per ell. 18 I ell mateix és lo  cap del cos de la Iglésia, que és lo  
Col 2,10 sou complerts en ell, lo qual és lo  cap de tot principat i potestat; 11 en qui 
Col 2,19  carnal, 19 i no estant unit ab lo  cap, del qual tot lo cos, sustentat i  
Jm 5,12 ni pel cel, ni per la terra, ni feu  cap altre jurament. Emperò vostre parlar  
1Pe 2,7 los que edifiquen, aqueixa fou feta  cap de cantó», 8 i «pedra d’ensopec i  
Ap 1,14  pits ab una cinta d’or. 14 I son  cap i sos cabells eren blancs, com llana  
Ap 9,19  semblants als serpents, que tenen  cap, i ab elles fan dany. 20 I els altres  
Ap 10,1  un núvol, i l’arc iris sobre son  cap, i sa cara era com lo sol, i sos peus, 
Ap 11,11  habitaven sobre la terra. 11 I al  cap de tres dies i mig entrà en ells l’  
Ap 12,1  i la lluna sota sos peus, i en son  cap, una corona de dotze estrelles. 2 I  
Ap 14,14  Fill de l’home, que tenia en son  cap una corona d’or, i en sa mà una falç  
Ap 19,12  com flama de foc, i tenia en son  cap moltes corones i un nom escrit que  
Mt 5,40 ’t la túnica, cedeix-li també la  capa. 41 I al que t’oblíguia a anar  
Mc 10,50  que et crida. 50 Lo qual tirà la  capa, i saltant, se n’anà envers ell. 51  
Lc 6,29  altra també. I al que et prenga la  capa, no t’opòsies tampoc a que se te’n  
2Tm 4,13  Efesi. 13 Quan vingues porta’m la  capa que em deixí en Troas en poder de  
1Pe 2,16  i no usant la llibertat per  capa de la malícia, sinó com servos de  
Mt 19,12 per amor del Regne del cel. Qui sia  capaç d’això, que ho sia. 13 Llavors li  
Rm 8,39  ni ninguna altra criatura, serà  capaç d’apartar-nos de l’amor de Déu,  
Jm 3,2  aqueix tal és baró perfet, i  capaç també de refrenar tot lo cos. 3 I si 
Ap 6,17  de sa ira és arribat, i ¿qui serà  capaç de sostenir-se en peu? 7,Tit  
Mt 25,15 a l’altre, un, a quiscun segons sa  capacitat. I se n’anà immediatament. 16  
Mc 4,33 los proposava la paraula, segons sa  capacitat d’oir-la. 34 I no els parlava 
Mt 19,11  se. 11 Ell los digué: –No tots són  capaços d’això, sinó aquells a qui s’ha  
2Tm 2,2 confia-les a homes fiels que sien  capaços d’ensenyar també als demés. 3  
Ac 2,9  en la Mesopotàmia, en Judea i  Capadòcia, en Ponto i Àsia, 10 en Frígia i 
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1Pe 1,1  espargits per lo Ponto, Galàcia,  Capadòcia, Àsia i Bitínia, 2 elegits  
Ac 19,24  anomenat Demetri, que feia  capelletes de plata de Diana, donava no  
Jn 18,12 de beure’l? 12 I els soldats i son  capità, i els ministres dels jueus,  
Ac 7,35  i jutge?”, a est envià Déu per  capità i redemptor per mà de l’àngel que  
Ac 28,16  lo centurió entregà los presos al  capità de la guàrdia; emperò a Pau se li  
Ap 18,17  tan grans riqueses.» I tot  capità de barco, i tots los que naveguen  
Ac 14,5  com los gentils i els jueus ab sos  capitans s’amotinassen per a ultrajar-  
He 13,Tit  Déu és foc consumidor. 13,Tit  capítol XIII Los exhorta a l’exercici de  
Mt 1,Tit  Jesucrist segons sant Mateu 1,Tit  Capítol I Genealogia de Jesucrist. Sa  
Mt 2,Tit  I l’anomenà Jesús. 2,Tit  Capítol II Adoració dels magos. Fugida de  
Mt 3,Tit  «S’anomenarà nazareno.» 3,Tit  Capítol III Joan Baptista, precursor de  
Mt 4,Tit  en qui m’he complascut. 4,Tit  Capítol IV Dejuni i tentació de Jesucrist. 
Mt 5,Tit  de l’altra banda del Jordà. 5,Tit  Capítol V Sermó de Jesucrist en la  
Mt 6,Tit perfet vostre Pare celestial. 6,Tit  Capítol VI Jesucrist continua lo sermó i  
Mt 7,Tit -li al dia son propi afany. 7,Tit  Capítol VII Continuació i fi del sermó de  
Mt 8,Tit seus escribes i els fariseus. 8,Tit  Capítol VIII Cura Jesucrist a un lleprós,  
Mt 9,Tit  n’anàs fora de sos termes. 9,Tit  Capítol IX Cura lo Senyor a un paralític.  
Mt 10,Tit  treballadors a sa collita. 10,Tit  Capítol X Vocació dels dotze apòstols.  
Mt 11,Tit  que no perdrà son gallardó. 11,Tit  Capítol XI Joan Baptista envia dos de sos  
Mt 12,Tit  jou, i lleugera ma càrrega. 12,Tit  Capítol XII Los deixebles cullen espigues  
Mt 13,Tit  germà, i germana, i mare. 13,Tit  Capítol XIII Predica Jesús ab paràboles i  
Mt 14,Tit de la incredulitat d’ells. 14,Tit  Capítol XIV Mort de Joan Baptista. Miracle 
Mt 15,Tit  la tocaren quedaren sans. 15,Tit  Capítol XV Condemna Jesús les tradicions  
Mt 16,Tit  als confins de Magedan. 16,Tit  Capítol XVI Fariseus i saduceus,  
Mt 17,Tit  Regne al Fill de l’home. 17,Tit  Capítol XVII Transfiguració del Senyor.  
Mt 18,Tit  e-la per a mi i per a tu. 18,Tit  Capítol XVIII Doctrina de Jesús sobre la  
Mt 19,Tit  tot quant devia. 35 [*] 19,Tit  Capítol XIX Ensenya Jesús que lo matrimoni 
Mt 20,Tit  i los darrers, primers. 20,Tit  Capítol XX Paràbola dels jornalers cridats 
Mt 21,Tit  vegeren, i lo seguiren. 21,Tit  Capítol XXI Jesús entra triümfant en  
Mt 22,Tit  era mirat com a profeta. 22,Tit  Capítol XXII Paràbola del rei que convidà  
Mt 23,Tit  a fer-li més preguntes. 23,Tit  Capítol XXIII Condemna Jesús lo rigor  
Mt 24,Tit  ve en lo nom del Senyor.” 24,Tit  Capítol XXIV Jesucrist pronostica la ruïna 
Mt 25,Tit plors i el cruixir de dents. 25,Tit  Capítol XXV Paràboles de les deu verges i  
Mt 26,Tit  justos, a la vida eterna. 26,Tit  Capítol XXVI Cena de Jesús en Betània, a  
Mt 27,Tit  defora, plorà amargament. 27,Tit  Capítol XXVII Judes se penja. Jesús és  
Mt 28,Tit  pedra i hi posaren guardes. 28,Tit  Capítol XXVIII Resurrecció de Jesús. Sa  
Mc 1,Tit de Jesucrist segons sant Marc 1,Tit  Capítol I Predicació i baptisme de Joan.  
Mc 2,Tit acudien a ell de totes parts. 2,Tit  Capítol II Cura Jesús a un paralític en  
Mc 3,Tit és també senyor del dissabte. 3,Tit  Capítol III Cura Jesús a un home que tenia 
Mc 4,Tit  i ma germana, i ma mare. 4,Tit  Capítol IV Paràbola del sembrador i sa  
Mc 5,Tit  fins lo vent i lo mar? 5,Tit  Capítol V Jesús expeŀleix los dimonis d’  
Mc 6,Tit  alguna cosa de menjar. 6,Tit  Capítol VI Jesús obra pocs miracles en sa  
Mc 7,Tit  la tocaven quedaven sans. 7,Tit  Capítol VII Jesús reprèn la hipocresia i  
Mc 8,Tit  als sords i parlar als muts. 8,Tit  Capítol VIII Miracle dels set pans. Jesús  
Mc 9,Tit Regne de Déu que ve ab poder. 9,Tit  Capítol IX Transfiguració de Jesús. Cura a 
Mc 10,Tit guardau pau entre vosaltres. 10,Tit  Capítol X Ensenya Jesús la indisolubilitat 
Mc 11,Tit  i lo seguia per lo camí. 11,Tit  Capítol XI Entrada triümfant de Jesús en  
Mc 12,Tit  faç aquestes coses. 12,Tit  Capítol XII Paràbola de la vinya plantada  
Mc 13,Tit  tenia, tot son manteniment. 13,Tit  Capítol XIII Profecies de la destrucció de 
Mc 14,Tit  a tots ho dic: Vetllau! 14,Tit  Capítol XIV Principi de la passió de  
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Mc 15,Tit  I començà a plorar. 15,Tit  Capítol XV Jesús és presentat a Pilat,  
Mc 16,Tit  mirant a on lo posaven. 16,Tit  Capítol XVI Resurrecció de Jesús: s’  
Lc 1,Tit de Jesucrist segons sant Lluc 1,Tit  Capítol I L’àngel Gabriel anuncia lo  
Lc 2,Tit havia de manifestar a Israel. 2,Tit  Capítol II Jesús naix en Betlem. És  
Lc 3,Tit  davant de Déu i dels homes. 3,Tit  Capítol III Predicació i baptisme de sant  
Lc 4,Tit  d’Adam, que ho fou de Déu. 4,Tit  Capítol IV Dejuni i tentació de Jesucrist  
Lc 5,Tit les sinagogues de la Galilea. 5,Tit  Capítol V Predica Jesús des de la barca de 
Lc 6,Tit  dirà: “Lo vell és millor.” 6,Tit  Capítol VI Jesús defensa als seus  
Lc 7,Tit gran la ruïna de la tal casa. 7,Tit  Capítol VII Cura Jesús al criat del  
Lc 8,Tit  salvat. Vés-te’n en pau. 8,Tit  Capítol VIII Paràbola del sembrador. Llum  
Lc 9,Tit  lo que havia acontescut. 9,Tit  Capítol IX Missió i poder dels apòstols.  
Lc 10,Tit és apte per al Regne de Déu. 10,Tit  Capítol X Missió i instrucció dels setanta 
Lc 11,Tit  la qual no li serà presa. 11,Tit  Capítol XI L’oració dominical.  
Lc 12,Tit  per a poder-lo acusar. 12,Tit  Capítol XII Llevat dels fariseus. No témer 
Lc 13,Tit haver pagat l’última malla. 13,Tit  Capítol XIII Exhortació a l’  
Lc 14,Tit  qui ve en nom del Senyor!” 14,Tit  Capítol XIV Curació d’un hidròpic en  
Lc 15,Tit  té orelles per a oir, oiga. 15,Tit  Capítol XV Paràboles de l’ovella  
Lc 16,Tit  perdut i ha estat trobat. 16,Tit  Capítol XVI Paràbola del majordom injust.  
Lc 17,Tit ressuscítia, tampoc creuran. 17,Tit  Capítol XVII Ensenya Jesús a sos deixebles 
Lc 18,Tit  juntaran també les àligues. 18,Tit  Capítol XVIII Paràboles de la viuda i del  
Lc 19,Tit  això, donà alabances a Déu. 19,Tit  Capítol XIX Conversió de Zaqueu. Paràbola  
Lc 20,Tit  boca oberta escoltant-lo. 20,Tit  Capítol XX Jesús confon als sacerdots i  
Lc 21,Tit  condemnats ab major rigor. 21,Tit  Capítol XXI Almoina de la viuda. Predicció 
Lc 22,Tit  lo temple, per a oir-lo. 22,Tit  Capítol XXII Traïció de Judes. Cena  
Lc 23,Tit  ho havem oït de sa boca? 23,Tit  Capítol XXIII Jesucrist és acusat davant  
Lc 24,Tit dissabte conforme a la Llei. 24,Tit  Capítol XXIV Jesús ressuscita. Van al  
Jn 1,Tit de Jesucrist segons sant Joan 1,Tit  Capítol I Existència eterna i divinitat  
Jn 2,Tit i baixant, los àngels de Déu. 2,Tit  Capítol II Bodes de Canà, a on Jesús  
Jn 3,Tit  lo que hi havia en l’home. 3,Tit  Capítol III Nicodemus ve a trobar a  
Jn 4,Tit ira de Déu està sobre d’ell. 4,Tit  Capítol IV Conversió de la samaritana i de 
Jn 5,Tit  vingut de Judea a Galilea. 5,Tit  Capítol V Jesús cura al paralític de la  
Jn 6,Tit ¿com creureu en mes paraules? 6,Tit  Capítol VI Miracle dels cinc pans. Camina  
Jn 7,Tit  Dotze l’havia d’entregar. 7,Tit  Capítol VII Va Jesús a Jerusalem per la  
Jn 8,Tit  cada qual a sa pròpia casa. 8,Tit  Capítol VIII Deslliura Jesús de la mort a  
Jn 9,Tit  d’ells, i així se n’anà. 9,Tit  Capítol IX Jesús dóna vista a un cego de  
Jn 10,Tit  que vostre pecat permaneix. 10,Tit  Capítol X Paràbola del bon pastor. Va  
Jn 11,Tit  I molts cregueren en ell. 11,Tit  Capítol XI Resurrecció de Làssaro. Consell 
Jn 12,Tit  per a fer-lo prendre. 12,Tit  Capítol XII Maria, germana de Làssaro,  
Jn 13,Tit  com lo Pare m’ha ordenat. 13,Tit  Capítol XIII Última cena del Senyor. Jesús 
Jn 14,Tit m’hages negat tres vegades. 14,Tit  Capítol XIV Plàtica de Jesucrist a sos  
Jn 15,Tit  ’s i anem’s-en d’aquí. 15,Tit  Capítol XV Continua la plàtica de  
Jn 16,Tit  estau en ma companyia. 16,Tit  Capítol XVI Jesucrist conclou la plàtica.  
Jn 17,Tit  jo he vençut al món. 17,Tit  Capítol XVII Plegària afectuosa de Jesús a 
Jn 18,Tit  sia en ells, i jo en ells. 18,Tit  Capítol XVIII Jesús és pres; Malcos,  
Jn 19,Tit  I Barrabàs era un lladre. 19,Tit  Capítol XIX Passió, mort i sepultura de  
Jn 20,Tit  sepulcre, posaren a Jesús. 20,Tit  Capítol XX Resurrecció de Jesús, i algunes 
Jn 21,Tit  tingau la vida en son nom. 21,Tit  Capítol XXI Aparició de Jesús cerca del  
Ac 1,Tit Ac Inc Los Fets dels Apòstols 1,Tit  Capítol I Promesa de l’Esperit Sant.  
Ac 2,Tit  contat ab los onze apòstols. 2,Tit  Capítol II Vinguda de l’Esperit Sant. Do  
Ac 3,Tit  que havien de ser salvos. 3,Tit  Capítol III Un coix de naixement és curat  
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Ac 4,Tit  u s’apàrtia de sa maldat. 4,Tit  Capítol IV Los apòstols, presos i  
Ac 5,Tit  posà als peus dels apòstols. 5,Tit  Capítol V Càstig d’Ananies i Sàfira. Los  
Ac 6,Tit  i predicar a Jesucrist. 6,Tit  Capítol VI Nombrament dels set diaques.  
Ac 7,Tit si fos lo rostre d’un àngel. 7,Tit  Capítol VII Plàtica de sant Esteve en lo  
Ac 8,Tit I Saulo consentia en sa mort. 8,Tit  Capítol VIII Saulo persegueix la Iglésia.  
Ac 9,Tit  fins que arribà a Cesarea. 9,Tit  Capítol IX Conversió de Saulo. Predica  
Ac 10,Tit  un blanquer anomenat Simó. 10,Tit  Capítol X Pere bateja al centurió Corneli  
Ac 11,Tit  quedàs ab ells alguns dies. 11,Tit  Capítol XI Pere, reconvingut, dóna raó de  
Ac 12,Tit  mà de Bernabé i de Saulo. 12,Tit  Capítol XII Martiri de sant Jaume. Presó i 
Ac 13,Tit  a Joan, per sobrenom Marc. 13,Tit  Capítol XIII Saulo i Bernabé són enviats  
Ac 14,Tit  goig i de l’Esperit Sant. 14,Tit  Capítol XIV Miracle de Pau i Bernabé. Lo  
Ac 15,Tit  poc temps ab los deixebles. 15,Tit  Capítol XV Concili de Jerusalem sobre les  
Ac 16,Tit  apòstols i dels ancians. 16,Tit  Capítol XVI Pau en Listra. Circumcida a  
Ac 17,Tit  los consolaren, i partiren. 17,Tit  Capítol XVII Pau converteix als de  
Ac 18,Tit  i ab ells alguns altres. 18,Tit  Capítol XVIII Fruit que féu Pau en  
Ac 19,Tit  que Jesús era lo Cristo. 19,Tit  Capítol XIX Torna Pau a Èfeso i bateja a  
Ac 20,Tit  això féu retirar la reunió. 20,Tit  Capítol XX Pau, després d’haver  
Ac 21,Tit  acompanyar fins a la barca. 21,Tit  Capítol XXI Viatge de Pau a Jerusalem. Lo  
Ac 22,Tit  en llengua hebrea dient: 22,Tit  Capítol XXII Plàtica de sant Pau als  
Ac 23,Tit  lo presentà enmig d’ells. 23,Tit  Capítol XXIII Pau, ab ses paraules,  
Ac 24,Tit  en lo pretori d’Herodes. 24,Tit  Capítol XXIV Pau, acusat davant de Fèlix,  
Ac 25,Tit  deixà a Pau en la presó. 25,Tit  Capítol XXV Pau se defensa davant de  
Ac 26,Tit  les acusacions que li fan. 26,Tit  Capítol XXVI Pau se justifica davant d’  
Ac 27,Tit  no hagués apeŀlat al Cèsar. 27,Tit  Capítol XXVII Pau navega a Roma conduït  
Ac 28,Tit  escapassen salvos a terra. 28,Tit  Capítol XXVIII Pau és picat d’un escurçó  
Rm 1,Tit  de sant Pau als Romans 1,Tit  Capítol I La fe és necessària per a salvar 
Rm 2,Tit  aquells que les practiquen. 2,Tit  Capítol II Se demostra que els jueus són  
Rm 3,Tit  és dels homes, sinó de Déu. 3,Tit  Capítol III Declara l’Apòstol en què  
Rm 4,Tit  ans bé establim la Llei. 4,Tit  Capítol IV Ab l’exemple d’Abraham prova  
Rm 5,Tit  per a justificació nostra. 5,Tit  Capítol V Exceŀlències de la justificació  
Rm 6,Tit  per Jesucrist nostre Senyor. 6,Tit  Capítol VI Com deuen los fiels perseverar  
Rm 7,Tit  en Jesucrist Senyor nostre. 7,Tit  Capítol VII Ventatge de l’home en l’  
Rm 8,Tit la carn, a la llei del pecat. 8,Tit  Capítol VIII Confirma l’Apòstol lo dit  
Rm 9,Tit  Cristo Jesús, nostre Senyor. 9,Tit  Capítol IX Després d’haver l’Apòstol  
Rm 10,Tit  en ell no serà confundit.» 10,Tit  Capítol X Sens la fe en Jesucrist ningú  
Rm 11,Tit  poble incrèdul i rebelde.» 11,Tit  Capítol XI Ab l’escarment dels jueus  
Rm 12,Tit  per a los sigles. Amén. 12,Tit  Capítol XII Dóna l’Apòstol regles  
Rm 13,Tit  vèncer lo mal ab lo bé. 13,Tit  Capítol XIII Recomana la submissió als  
Rm 14,Tit  per a satisfer sos apetits. 14,Tit  Capítol XIV Los forts en la fe deuen  
Rm 15,Tit no és segons la fe és pecat. 15,Tit  Capítol XV Conclou Pau sa exhortació ab  
Rm 16,Tit sia ab vosaltres tots. Amén. 16,Tit  Capítol XVI Recomendacions, memòries i  
1Co 1,Tit apòstol sant Pau als Corintis 1,Tit  Capítol I Los exhorta a la unió i  
1Co 2,Tit  gloriï’s en lo Senyor.» 2,Tit  Capítol II Demostra l’Apòstol que la  
1Co 3,Tit  tenim l’ànimo de Cristo. 3,Tit  Capítol III Reprèn als que s’apassionen  
1Co 4,Tit  de Cristo, i Cristo, de Déu. 4,Tit  Capítol IV Ofici del verdader apòstol i  
1Co 5,Tit  i ab esperit de mansuetud? 5,Tit  Capítol V Excomunica l’Apòstol a un  
1Co 6,Tit  companyia aqueix malvat. 6,Tit  Capítol VI Contra los desordres dels  
1Co 7,Tit  los quals són de Déu. 7,Tit  Capítol VII De les càrregues del matrimoni 
1Co 8,Tit tinc també l’Esperit de Déu. 8,Tit  Capítol VIII Ningú deu gustar coses  
1Co 9,Tit  no escandalisar a mon germà. 9,Tit  Capítol IX L’Apòstol se priva de lo que  
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1Co 10,Tit  em faça jo mateix reprovat. 10,Tit  Capítol X Després d’haver proposat los  
1Co 11,Tit  per a què sian salvos. 11,Tit  Capítol XI Ordena que els homes órien ab  
1Co 12,Tit  les ordenaré quan vinga. 12,Tit  Capítol XII De la varietat de dons que l’ 
1Co 13,Tit  camí encara més exceŀlent. 13,Tit  Capítol XIII Descripció de la caritat i de 
1Co 14,Tit  d’elles és la caritat. 14,Tit  Capítol XIV Lo do de llengües és inferior  
1Co 15,Tit  ’s tot ab decoro i ordre. 15,Tit  Capítol XV La fe i esperança de nostra  
1Co 16,Tit  no és en va en lo Senyor. 16,Tit  Capítol XVI Exhorta als corintis a que  
2Co 1,Tit apòstol sant Pau als Corintis 1,Tit  Capítol I S’escusa l’Apòstol de no haver 
2Co 2,Tit  puix per la fe estau ferms. 2,Tit  Capítol II Mana que l’incestuós  
2Co 3,Tit  part de Déu, davant de Déu. 3,Tit  Capítol III Exceŀlència de l’evangeli  
2Co 4,Tit  per l’Esperit del Senyor. 4,Tit  Capítol IV Conducta de sant Pau plena de  
2Co 5,Tit  que no es veuen són eternes. 5,Tit  Capítol V Desitja l’Apòstol veure-se  
2Co 6,Tit  fets justícia de Déu en ell. 6,Tit  Capítol VI Modo de proceir dels ministres  
2Co 7,Tit  diu lo Senyor totpoderós. 7,Tit  Capítol VII Mostres del gran amor entre  
2Co 8,Tit  tinc confiança en vosaltres. 8,Tit  Capítol VIII Ab l’exemple dels macedonis  
2Co 9,Tit  nostra glòria en vosaltres. 9,Tit  Capítol IX Continua la mateixa exhortació  
2Co 10,Tit  a Déu per son do inefable. 10,Tit  Capítol X Conducta de sant Pau en  
2Co 11,Tit sinó aquell a qui Déu alaba. 11,Tit  Capítol XI Prossegueix contra los falsos  
2Co 12,Tit  i així escapí de ses mans. 12,Tit  Capítol XII Relata Pau contra els falsos  
2Co 13,Tit deshonestedat que han comès. 13,Tit  Capítol XIII Amenaça l’Apòstol ab forts  
Ga 1,Tit  apòstol sant Pau als Gàlates 1,Tit  Capítol I Reprèn als gàlates per haver  
Ga 2,Tit  I glorificaven a Déu en mi. 2,Tit  Capítol II Sant Pau predica ab valentia  
Ga 3,Tit consegüent morí en va Cristo. 3,Tit  Capítol III Ni abans ni després de la Llei 
Ga 4,Tit hereus conforme a la promesa. 4,Tit  Capítol IV Tracta del bon ús de les  
Ga 5,Tit  Cristo nos ha fet llibres. 5,Tit  Capítol V Danys de l’observància de la  
Ga 6,Tit  -nos los uns als altres. 6,Tit  Capítol VI Com deuen ajudar-se los uns  
Ef 1,Tit  apòstol sant Pau als Efesis 1,Tit  Capítol I Tots los béns de gràcia i glòria 
Ef 2,Tit  que ho omple tot en tot. 2,Tit  Capítol II Béns grans ja rebuts, i altres  
Ef 3,Tit  Déu, per medi de l’Esperit. 3,Tit  Capítol III Reconciliació dels gentils  
Ef 4,Tit  del sigle dels sigles. Amén. 4,Tit  Capítol IV Unió dels fiels en la unitat de 
Ef 5,Tit  ha perdonat Déu per Cristo. 5,Tit  Capítol V Exhorta als efesis ab la  
Ef 6,Tit  reverenciï a son marit. 6,Tit  Capítol VI Obligacions respectives dels  
Fl 1,Tit  sant Pau als Filipians 1,Tit  Capítol I Afecte de Pau als filipians i  
Fl 2,Tit  i que ara oïu estar en mi. 2,Tit  Capítol II Los exhorta a la unió i caritat 
Fl 3,Tit de vostres serveis envers mi. 3,Tit  Capítol III Diferència de la Llei i de la  
Fl 4,Tit  també a si totes les coses. 4,Tit  Capítol IV Última exhortació de l’Apòstol 
Col 1,Tit  sant Pau als Colossians 1,Tit  Capítol I Alaba sant Pau la fe dels  
Col 2,Tit  que obra en mi ab poder. 2,Tit  Capítol II Exhorta als colossians a que es 
Col 3,Tit  per a sacietat de la carn. 3,Tit  Capítol III De la renovació de les costums 
Col 4,Tit  hi ha accepció de persones. 4,Tit  Capítol IV Últims avisos de l’Apòstol.  
1Te 1,Tit  sant Pau als Tessalònics 1,Tit  Capítol I Alaba l’Apòstol als tessalònics 
1Te 2,Tit  de la ira que ha de venir. 2,Tit  Capítol II Fa present l’Apòstol als  
1Te 3,Tit  nostra glòria i nostre goig. 3,Tit  Capítol III Consol de l’Apòstol al saber  
1Te 4,Tit  ab tots los sants. Amén. 4,Tit  Capítol IV Exhorta l’Apòstol a la virtut  
1Te 5,Tit  altres ab aquestes paraules. 5,Tit  Capítol V Los adverteix que la segona  
2Te 1,Tit  sant Pau als Tessalònics 1,Tit  Capítol I Dóna gràcies a Déu per la fe  
2Te 2,Tit  Déu i del Senyor Jesucrist. 2,Tit  Capítol II Descriu les senyals que  
2Te 3,Tit  en tota paraula i obra bona. 3,Tit  Capítol III Los demana que préguien a Déu  
1Tm 1,Tit l’apòstol sant Pau a Timoteu 1,Tit  Capítol I Encarrega l’Apòstol a Timoteu  
1Tm 2,Tit què aprenguen a no blasfemar. 2,Tit  Capítol II Encarrega que es préguia pels  
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1Tm 3,Tit  i santedat, ab modèstia. 3,Tit  Capítol III Descriu com deuen ser los  
1Tm 4,Tit  i rebut dalt en la glòria». 4,Tit  Capítol IV Li adverteix que vindran alguns 
1Tm 5,Tit  mateix i als que t’oiguen. 5,Tit  Capítol V Adverteix a Timoteu com ha de  
1Tm 6,Tit  no poden estar escondides. 6,Tit  Capítol VI Los sirvents obeesquen als  
2Tm 1,Tit l’apòstol sant Pau a Timoteu 1,Tit  Capítol I Exhorta a Timoteu a predicar ab  
2Tm 2,Tit en Efesi, tu ho saps molt bé. 2,Tit  Capítol II Parla a Timoteu de la fortalesa 
2Tm 3,Tit  els té presos a son arbitre. 3,Tit  Capítol III Caràcter dels falsos apòstols  
2Tm 4,Tit  per a tota obra bona. 4,Tit  Capítol IV L’exhorta a que predíquia sens 
Tt 1,Tit de l’apòstol sant Pau a Tito 1,Tit  Capítol I Després de saludar a Tito, li  
Tt 2,Tit  per a tota obra bona. 2,Tit  Capítol II Manifesta a Tito com s’ha de  
Tt 3,Tit  No et despreciï ningú. 3,Tit  Capítol III Submissió als prínceps. Efusió 
He 1,Tit  apòstol sant Pau als Hebreus 1,Tit  Capítol I Jesucrist, verdader Déu i home,  
He 2,Tit  de ser hereus de salvació? 2,Tit  Capítol II Los transgressors de la Llei  
He 3,Tit  als que són temptats. 3,Tit  Capítol III Mostra l’exceŀlència de  
He 4,Tit per causa de la incredulitat. 4,Tit  Capítol IV De la verdadera terra de  
He 5,Tit  en temps de necessitat. 5,Tit  Capítol V Descriu l’Apòstol qual és l’  
He 6,Tit  a discernir lo bé del mal. 6,Tit  Capítol VI Observa l’Apòstol que solen  
He 7,Tit  l’ordre de Melquisedec. 7,Tit  Capítol VII Jesucrist és verdader sacerdot 
He 8,Tit  consagrat per a sempre més. 8,Tit  Capítol VIII Jesucrist és mediador del Nou 
He 9,Tit  està cerca de ser anuŀlat. 9,Tit  Capítol IX Descripció de les ceremònies de 
He 10,Tit  sens pecat per a salvació. 10,Tit  Capítol X Jesucrist és l’única víctima  
He 11,Tit  per a salvació de l’ànima. 11,Tit  Capítol XI Descriu la força maravillosa de 
He 12,Tit  no fossen perfeccionats. 12,Tit  Capítol XII Los exhorta, ab l’exemple de  
Jm 1,Tit  de l’apòstol sant Jaume 1,Tit  Capítol I De la utilitat de les  
Jm 2,Tit  la corrupció d’aquest món. 2,Tit  Capítol II Adverteix l’Apòstol que l’  
Jm 3,Tit  la fe sens obres és morta. 3,Tit  Capítol III Vicis de la llengua  
Jm 4,Tit  pau per aquells que fan pau. 4,Tit  Capítol IV Discòrdies i altres mals que  
Jm 5,Tit  i no el fa, té pecat en ell. 5,Tit  Capítol V Denuncia lo càstig que aguarda  
1Pe 1,Tit  de l’apòstol sant Pere 1,Tit  Capítol I Dóna gràcies a Déu per haver-  
1Pe 2,Tit  predicada per l’evangeli. 2,Tit  Capítol II Amonesta als cristians a que  
1Pe 3,Tit  i bisbe de vostres ànimes. 3,Tit  Capítol III Dóna saludables avisos als  
1Pe 4,Tit les potestats, i les virtuts. 4,Tit  Capítol IV Exhorta a fugir dels vicis  
1Pe 5,Tit a son fiel criador obrant bé. 5,Tit  Capítol V Exhorta als ministres de la  
2Pe 1,Tit  de l’apòstol sant Pere 1,Tit  Capítol I Los exhorta a que, tenint  
2Pe 2,Tit inspirats de l’Esperit Sant. 2,Tit  Capítol II Descriu les males arts dels  
2Pe 3,Tit  a rebolcar-se en lo fang.» 3,Tit  Capítol III Los amonesta de nou i els  
1Jn 1,Tit  de l’apòstol sant Joan 1,Tit  Capítol I Anuncia sant Joan la doctrina  
1Jn 2,Tit paraula no està en nosaltres. 2,Tit  Capítol II Nos exhorta a no pecar i a  
1Jn 3,Tit  fa justícia és nat d’ell. 3,Tit  Capítol III De l’amor de Déu envers  
1Jn 4,Tit  l’Esperit que ens ha donat. 4,Tit  Capítol IV Per la fe i la caritat se  
1Jn 5,Tit a Déu, ama també a son germà. 5,Tit  Capítol V Virtut admirable de la viva fe i 
Ap 1,Tit  de l’apòstol sant Joan 1,Tit  Capítol I Sant Joan, desterrat en l’isla  
Ap 2,Tit  són les set iglésies. 2,Tit  Capítol II Se li mana a l’Apòstol que  
Ap 3,Tit  Esperit diu a les iglésies.” 3,Tit  Capítol III Dóna avisos importants a les  
Ap 4,Tit  Esperit diu a les iglésies.” 4,Tit  Capítol IV Veu l’Apòstol en un èxtasis lo 
Ap 5,Tit  elles són i foren criades. 5,Tit  Capítol V Mentres que sant Joan plorava  
Ap 6,Tit  per los sigles dels sigles. 6,Tit  Capítol VI Senyals misteriosos que anà  
Ap 7,Tit  de sostenir-se en peu? 7,Tit  Capítol VII Se dóna ordre als àngels que  
Ap 8,Tit  les llàgrimes de sos ulls. 8,Tit  Capítol VIII Obert ja lo setè sello, s’  
Ap 9,Tit  que havien de tocar encara! 9,Tit  Capítol IX Lo que esdevingué al tocar la  
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Ap 10,Tit  ni de sos lladronicis. 10,Tit  Capítol X Apareix un altre àngel rodejat  
Ap 11,Tit  i a llengües, i a reis. 11,Tit  Capítol XI Senyals que hi haurà abans de  
Ap 12,Tit  [*], i gran pedregada. 12,Tit  Capítol XII De la guerra del diable i de  
Ap 13,Tit  lo testimoni de Jesucrist. 13,Tit  Capítol XIII Una bèstia monstruosa de set  
Ap 14,Tit  sis-cents xixanta-sis. 14,Tit  Capítol XIV S’apareix l’Anyell de Déu  
Ap 15,Tit  mil i sis-cents estadis. 15,Tit  Capítol XV Càntic de Moisès i de l’  
Ap 16,Tit set plagues dels set àngels. 16,Tit  Capítol XVI Terribles efectes de les set  
Ap 17,Tit  que fou excessivament gran. 17,Tit  Capítol XVII Descripció de la gran  
Ap 18,Tit  sobre los reis de la terra. 18,Tit  Capítol XVIII Ruïna, judici i càstig de  
Ap 19,Tit  foren morts sobre la terra. 19,Tit  Capítol XIX Triümfo i càntic dels sants  
Ap 20,Tit  ses carns tots los aucells. 20,Tit  Capítol XX L’àngel encadena a Satanàs en  
Ap 21,Tit  en l’estany del foc. 21,Tit  Capítol XXI Fi i estat ditxós dels justos  
Ap 22,Tit llibre de vida de l’Anyell. 22,Tit  Capítol XXII Conclou la pintura admirable  
Mt 27,39 passaven lo blasfemaven, movent sos  caps 40 i dient: –Eh, tu que destrueixes  
Mc 15,29  blasfemaven d’ell, movent sos  caps i dient: –Ah!, tu que destrueixes lo  
Ac 7,51  totes estes coses?” 51 »Vosaltres,  caps durs i incircumcidats de cor i d’  
Ac 18,6  –Vostra sang sia sobre vostres  caps; jo net estic, i des d’ara me’n  
Ap 4,4 vestits ab robes blanques, i en sos  caps, corones d’or. 5 I eixien del trono  
Ap 9,7  per la batalla, i sobre sos  caps tenien com corones semblants a l’or, 
Ap 9,17  color de jacinto i de sofre; i els  caps dels cavalls eren com caps de lleons; 
Ap 9,17  i els caps dels cavalls eren com  caps de lleons; i eixia de sa boca foc, i  
Ap 12,3  gran dragó vermell, que tenia set  caps i deu banyes, i en sos caps, set  
Ap 12,3  set caps i deu banyes, i en sos  caps, set corones; 4 i la cua d’ell  
Ap 13,Tit  XIII Una bèstia monstruosa de set  caps i deu banyes, ab deu corones, ix del  
Ap 13,1  del mar una bèstia que tenia set  caps i deu banyes, i sobre ses banyes, deu 
Ap 13,1  banyes, deu corones, i sobre sos  caps, lo nom de blasfèmia. 2 I la bèstia  
Ap 13,3 i gran potestat. 3 I vegí un de sos  caps com ferit de mort, i fou curada sa  
Ap 17,Tit  sentada sobre la bèstia dels set  caps i les deu banyes. 1 I vingué un dels  
Ap 17,3 de noms de blasfèmia, que tenia set  caps i deu banyes. 4 I la dona estava  
Ap 17,7 bèstia que la porta, la qual té set  caps i deu banyes. 8 La bèstia que has  
Ap 17,9 lo sentit que té sabiduria. Los set  caps són set muntanyes, sobre los quals  
Ap 18,19  19 I es tiraren pols sobre sos  caps i prorromperen en alarits, i plorant  
2Tm 3,6  són los que entren en les cases i  captiven a dones tontes carregades de  
Ef 4,8 pujà en lo alt se’n portà catiu lo  captiveri, donà dons als homes.» 9 (I que  
Mt 6,17  ungeix-te lo cap i renta’t la  cara; 18 a fi de no aparèixer als homes  
Mt 18,10  àngels en lo cel veuen sempre la  cara de mon Pare que està en lo cel. 11  
Mt 26,67  67 Aleshores li escopiren a la  cara i el maltractaren a cops de puny, i  
Mc 13,3  en la muntanya de l’Oliverar de  cara al temple, li preguntaven a part Pere 
Mc 14,65  a escopir-li, i a tapar-li la  cara, i a donar-li cops, i li deien:  
Jn 11,44  peus i mans ab faixes, i tapada la  cara ab un sudari. Jesús los digué:  
Ac 2,28  vida, i m’ompliràs de goig ab ta  cara.” 29 »Barons germans, sia’m permès  
Ac 17,26  per a què habitàs sobre tota la  cara de la terra, senyalant l’ordre dels  
Ac 20,25 Regne de Déu, no veureu més la meva  cara. 26 Per lo tant jo us protesto en  
Ac 20,38  havia dit, que no veurien més sa  cara. I l’anaren a acompanyar fins a la  
1Co 13,12 un mirall, obscurament; mes llavors  cara a cara. Ara conec en part, mes  
1Co 13,12  obscurament; mes llavors cara a  cara. Ara conec en part, mes llavors  
2Co 3,7  no podien fixar la vista en la  cara de Moisès, per la glòria de son  
2Co 3,13  Israel no fixassen la vista en sa  cara, la glòria de la qual havia de  
2Co 3,18  així tots nosaltres, contemplant a  cara descoberta, com en un mirall, la  
2Co 4,6  de la glòria de Déu en la  cara de Jesucrist. 7 Emperò tenim aquest  
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2Co 11,20  que exalta, al que us fereix en la  cara. 21 Ho dic per afront, com si  
Ga 2,11 Antioquia, li fiu resistència en sa  cara, perquè era reprensible. 12 Puix  
1Te 2,17  més abundantment veure vostra  cara ab gran desig. 18 Per lo qual  
1Te 3,10 major ardor, que pugam veure vostra  cara i pugam complir lo que falta a vostra 
Ap 1,16 una espasa aguda de dos talls, i sa  cara resplendia com lo sol en son vigor.  
Ap 4,7 vedell, i el tercer animal tenia la  cara com un home, i el quart animal era  
Ap 10,1  i l’arc iris sobre son cap, i sa  cara era com lo sol, i sos peus, com  
Ap 22,4  servos lo serviran. 4 I veuran sa  cara, i son nom estarà escrit en los  
Mt 25,24  »–Senyor, jo sé que sou un home de  caràcter dur, que segau allà a on no haveu 
Lc 19,22 condemno. Sabies que jo era home de  caràcter dur, que me’n porto lo que no he 
Jud Tit  i ardits dels impios. Descriu son  caràcter i el terrible càstig que se’ls  
2Tm 3,Tit  a son arbitre. 3,Tit Capítol III  Caràcter dels falsos apòstols i, en  
Ac 7,2  Mesopotàmia, abans que habitàs en  Caran, 3 i li digué: »–Vés-te’n de ton  
Ac 7,4  la terra dels caldeus i habità en  Caran. I després que morí son pare, lo  
Mc 7,18  digué: –Pués què, també vosaltres  careixeu d’inteŀligència? No compreneu  
Ap 9,7  corones semblants a l’or, i ses  cares eren com cares d’homes. 8 I tenien  
Ap 9,7  a l’or, i ses cares eren com  cares d’homes. 8 I tenien cabells com  
Mc 10,21  Jesús los ulls en ell, li mostrà  carinyo i li digué: –Una sola cosa te  
1Co 4,17  envií a Timoteu, que és mon fill  caríssim, i fiel en lo Senyor, qui vos  
Ef 6,21  de tot Tiquic, germà nostre  caríssim i fiel ministre en lo Senyor, 22  
Col 1,13  ha traslladat al Regne de son Fill  caríssim, 14 en lo qual tenim la redempció 
Col 4,7  haveu de respondre a cada u. 7 Mon  caríssim germà Tiquic, fiel ministre i  
Col 4,9  cors, 9 juntament ab Onèssim, mon  caríssim i fiel germà, lo qual és dels  
1Tm 1,2  esperança nostra, 2 a Timoteu  caríssim fill en la fe. Gràcia,  
2Tm 1,2  és en Cristo Jesús, 2 a Timoteu,  caríssim fill: gràcia, misericòrdia i pau  
2Pe 3,15  segons que també Pau, nostre  caríssim germà, vos escrigué conforme la  
3Jn 1 la virtut de Demetri. 1 L’ancià al  caríssim Gaio, a qui jo amo de veres. 2  
3Jn 2  Gaio, a qui jo amo de veres. 2  Caríssim, prego al Senyor que et prospéria 
3Jn 5  mos fills caminen en la veritat. 5  Caríssim, te portes ab fidelitat en tot lo 
3Jn 11  i els trau fora de la iglésia. 11  Caríssim, no vulles seguir lo que és mal,  
Flm 2  i coadjutor nostre, 2 i a Àppia,  caríssima germana nostra, i a Arquip,  
1Co 4,14  vos amonesto com a fills meus  caríssims. 15 Perquè encara que tingau deu 
1Co 10,14  suportar-la. 14 Per lo qual,  caríssims meus, fugiu de la idolatria! 15  
2Co 7,1  molt saludable. 1 Tenint, doncs,  caríssims meus, aquestes promeses, netegem 
2Co 12,19  de Déu parlam en Cristo; i tot,  caríssims, per a edificació vostra. 20  
Ef 5,1  doncs, imitadors de Déu, com fills  caríssims. 2 I caminau en amor, així com  
Fl 2,12 glòria de Déu Pare. 12 Per lo tant,  caríssims meus, aixís com fóreu sempre  
Fl 4,1 enviat. 1 Per lo tant, germans meus  caríssims i molt desitjats, que sou mon  
1Te 2,8  perquè ja ens éreu vosaltres  caríssims. 9 Puix ja us recordau, germans, 
He 6,9  de la qual és ser cremada. 9 Mes,  caríssims, de vosaltres esperam coses  
Jm 1,16  no vullau errar, germans meus  caríssims. 17 Tota dàdiva bona i tot do  
Jm 1,19 19 Vosaltres ho sabeu, germans meus  caríssims. Per això sia tot home prompte  
Jm 2,5  inics? 5 Oïu, germans meus  caríssims, ¿per ventura no ha elegit Déu  
1Pe 2,11  misericòrdia. 11 Vos suplico,  caríssims, com a estrangers i pelegrins,  
2Pe 3,1  per molts ignorants. 1 Aquesta és,  caríssims, la segona carta que us escric,  
2Pe 3,8  dels homes impios. 8 Emperò,  caríssims, no siau ignorants d’una cosa:  
2Pe 3,14 habita la justícia. 14 Per lo tant,  caríssims, esperant aquestes coses,  
Jud 17  d’interès. 17 Emperò vosaltres,  caríssims, recordau-vos de les paraules  
Jud 20 tenen l’Esperit. 20 Mes vosaltres,  caríssims, edificant-vos a vosaltres  
1Pe 4,12  los sigles dels sigles. Amén. 12  Caríssims, no us sorprengau en lo foc de  
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1Jn 2,7  deu caminar com ell camina. 7  Caríssims, no us escric manament nou, sinó 
1Jn 3,2  perquè no el coneix a ell. 2  Caríssims, ara som fills de Déu, i no  
1Jn 3,21  cor, i sap totes les coses. 21  Caríssims, si nostre cor no ens reprèn,  
1Jn 4,1 perfeta caritat exclou tot temor. 1  Caríssims, no cregau a tot esperit, emperò 
1Jn 4,7 de veritat i l’esperit d’error. 7  Caríssims, amem-nos los uns als altres,  
1Jn 4,11  propiciació per nostres pecats. 11  Caríssims, si Déu nos amà d’aquesta  
Jud 3  complerta sia ab vosaltres. 3  Caríssims, desitjant jo ab ànsia escriure  
Mt 7,Tit  santes. Exhorta a l’oració i a la  caritat. Parla de quant estret és lo camí  
Mt 24,12  la iniquitat, se refredarà la  caritat de molts. 13 Emperò aquell que  
Lc 16,3  i me dono vergonya de demanar  caritat. 4 Mes ja sé lo que tinc de fer a  
Jn 9,8  que antes l’havien vist demanar  caritat deien: –¿No és aquest, aquell que  
Jn 9,8  aquell que assentat demanava  caritat? –Aqueix és –responien alguns. 9 I 
Jn 13,Tit  la traïció de Judes. Recomana la  caritat i anuncia la negació de Pere. 1  
Rm 5,5  no porta avergonyiment, perquè la  caritat de Déu està difundida en nostres  
Rm 13,10 ton proïsme com a tu mateix.» 10 La  caritat no obra mal contra el proïsme, i  
Rm 13,10  mal contra el proïsme, i així la  caritat és lo compliment de la Llei. 11 I  
Rm 14,15  ja no camines conforme a la  caritat. No pèrdies, doncs, per raó de ton 
Rm 15,14 vosaltres, que estau també plens de  caritat, plens de tot saber, de modo que  
1Co 8,1  La ciència engreeix, emperò la  caritat edifica. 2 I si algú pensa saber  
1Co 13,Tit  Capítol XIII Descripció de la  caritat i de ses propietats. 1 Encara que  
1Co 13,1  d’homes i d’àngels, si no tinc  caritat só com coure que ressona o campana 
1Co 13,2  remoure muntanyes, si no tinc  caritat no só res. 3 I encara que jo  
1Co 13,3  cos per a ser cremat, si no tinc  caritat de res m’aprofitarà. 4 La caritat 
1Co 13,4  caritat de res m’aprofitarà. 4 La  caritat és pacient, i és benigna; la  
1Co 13,4  és pacient, i és benigna; la  caritat no és envejosa, ni obra  
1Co 13,8  ho espera i ho sofreix tot. 8 La  caritat mai decau, per més que s’acàbien  
1Co 13,13  eixes tres coses: fe, esperança i  caritat; emperò la major d’elles és la  
1Co 13,13  emperò la major d’elles és la  caritat. 14,Tit Capítol XIV Lo do de  
1Co 14,1  callar en la Iglésia. 1 Seguiu la  caritat, cobdiciau los dons espirituals,  
1Co 16,14  fetes totes les vostres coses ab  caritat. 15 Vos prego, germans (ja  
2Co 2,8  que vos prec que confirmeu vostra  caritat envers ell. 9 I per aqueix fi vos  
2Co 6,6  en mansuetud, en Esperit Sant, en  caritat no fingida, 7 en paraula de  
2Co 8,7  en tota diligència, i ademés en la  caritat que ens teniu, així també abundeu  
2Co 8,8  d’altres la sinceritat de vostra  caritat. 9 Puix sabeu la gràcia de nostre  
2Co 8,24 de les iglésies, la prova de vostra  caritat i de nostra glòria en vosaltres.  
2Co 13,11 i serà ab vosaltres lo Déu de pau i  caritat. 12 Saludau-vos uns a altres ab  
2Co 13,13  de nostre Senyor Jesucrist i la  caritat de Déu i la comunió de l’Esperit  
Ga 5,6  sinó la fe, que obra per  caritat. 7 Vosaltres corríeu bé! ¿Qui us  
Ga 5,13 serviu’s los uns als altres per la  caritat de l’Esperit. 14 Perquè tota la  
Ga 5,22  22 Mes lo fruit de l’Esperit és  caritat, goig, pau, paciència, benignitat, 
Ef 1,4  i sens màcula davant d’ell en  caritat, 5 havent-nos predestinat a l’  
Ef 2,4  en misericòrdia, per l’extremada  caritat ab què ens amà, 5 encara que érem  
Ef 3,17  cors, arrelats i fundamentats en  caritat, 18 així que pugau comprendre ab  
Ef 4,2  suportant-vos uns a altres ab  caritat, 3 procurant mantenir la unitat de 
Ef 4,15  15 Ans bé, parlant la veritat en  caritat, crescam en totes les coses en  
Ef 4,16  per a edificar-se ell mateix en  caritat. 17 Això, doncs, vos dic, i  
Ef 6,23  vostres cors. 23 Pau als germans i  caritat ab fe de part de Déu Pare i del  
Fl 1,9  9 I lo que us demano és que vostra  caritat abúndia més i més en ciència i en  
Fl 1,16  també de bona voluntat. 16 Uns per  caritat, sabent que jo he estat posat per  
Fl 2,Tit  Capítol II Los exhorta a la unió i  caritat fraternal, a la humilitat i a l’  
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Fl 2,1  en Cristo, si algun refrigeri de  caritat, si alguna comunicació d’Esperit, 
Fl 2,2  mateixa cosa, tenint una mateixa  caritat, un mateix esperit, uns mateixos  
Col 2,2  sien consolats, estant units en  caritat i en totes riqueses de la plena  
Col 3,14  14 Mes sobretot revestiu’s de  caritat, que és lo vincle de la perfecció. 
1Te 1,Tit  en lo fervor de sa fe, esperança i  caritat enmig de les tribulacions. 1 Pau i 
1Te 1,3  vostra fe, i del treball, i de la  caritat, i de la paciència de l’esperança 
1Te 3,6  i ens ha fet a saber vostra fe i  caritat, i que sempre teniu bona  
1Te 3,12  que vosaltres crescau i abundeu en  caritat los uns envers los altres, i  
1Te 4,9  son Sant Esperit. 9 I tocant a la  caritat fraternal, no necessitau que jo us 
1Te 5,8  ab la lloriga de la fe i de la  caritat, i per elm, l’esperança de la  
1Te 5,13  I que els doneu majors mostres de  caritat per sa obra, i teniu pau ab ells.  
2Te 1,3  fe creix més i més, i abunda la  caritat de cada u de vosaltres entre  
1Tm 1,Tit  inútils que no fomenten la  caritat, que és lo fi de la Llei.  
1Tm 1,5 fe. 5 Puix lo fi del manament és la  caritat proceint de cor pur, i de bona  
1Tm 1,14  en gran manera ab la fe i  caritat que és en Cristo Jesús. 15 Fiel és 
1Tm 2,15  al món, si continua en fe, i  caritat, i santedat, ab modèstia. 3,Tit  
1Tm 4,12  fiels en paraula, en bona vida, en  caritat, en fe, en puresa. 13 Fins que jo  
1Tm 6,Tit supèrbia i emplear-se en obres de  caritat. 1 Tots los sirvents que estan  
1Tm 6,11  la justícia, la pietat, la fe, la  caritat, la paciència i la mansuetud. 12  
2Tm 1,7  de temor, sinó de fortalesa, i de  caritat, i de temperància. 8 Per lo tant,  
2Tm 1,13 sanes que has oït de mi, en la fe i  caritat que és en Cristo Jesús. 14 Guarda  
2Tm 2,22  justícia, la fe, l’esperança, la  caritat i la pau ab aquells que invoquen  
2Tm 3,10  -me, intent, fe, longanimitat,  caritat, paciència, 11 persecucions,  
Tt 2,2  honestos, prudents, sans en fe, en  caritat i paciència. 3 Les ancianes, del  
Flm Tit  ab l’eloqüència divina de la  caritat que es reconciliï ab Onèsim, son  
Flm 5  de tu en mes oracions, 5 oint ta  caritat i la fe que tens en lo Senyor  
Flm 7  tingut gran goig i consol en ta  caritat, per quant les entranyes dels  
Flm 9 -te lo que et convé, 9 emperò per  caritat te suplico; més, essent tu, ja com 
He 6,10  de vostres obres i treballs de  caritat que haveu mostrat envers son nom,  
He 10,Tit -nos a ella per la fe, esperança,  caritat i bones obres. Exhorta als hebreus 
He 10,24  als altres per a estimular-nos a  caritat i a bones obres, 25 no abandonant  
He 13,Tit de les virtuts cristianes, com són:  caritat, hospitalitat, misericòrdia,  
He 13,1  Déu. 1 Continuï entre vosaltres la  caritat fraternal. 2 I no olvideu l’  
1Pe 3,Tit  i exhorta a tots los fiels a la  caritat i innocència de vida, i a la  
1Pe 4,8  en oracions. 8 Abans de tot tenint  caritat fervorosa entre vosaltres, perquè  
1Pe 4,8  entre vosaltres, perquè la  caritat cobrirà multitud de pecats. 9  
1Pe 5,14 -vos los uns als altres ab bes de  caritat. Sia pau a tots vosaltres, los que 
2Pe 1,7  fraternal, i a l’amor fraternal,  caritat. 8 Perquè si aquestes coses se  
1Jn 2,5 Emperò lo qui guarda sa paraula, la  caritat de Déu verdaderament està en ell  
1Jn 2,15  en lo món. Si algú ama lo món, la  caritat del Pare no està en ell. 16 Perquè 
1Jn 3,Tit  nosaltres. Encarrega de nou la  caritat fraternal i conclou exhortant a l’ 
1Jn 3,1  de Déu. 1 Considerau quina  caritat nos ha donat lo Pare volent que  
1Jn 3,16  ell mateix. 16 En això coneixem la  caritat de Déu, en que posà ell sa vida  
1Jn 3,17  de compassió, ¿com habita la  caritat de Déu en ell? 18 Fillets meus, no 
1Jn 4,Tit  4,Tit Capítol IV Per la fe i la  caritat se discerneixen los esperits que  
1Jn 4,Tit  i del pròxim, i diu que la perfeta  caritat exclou tot temor. 1 Caríssims, no  
1Jn 4,7 -nos los uns als altres, perquè la  caritat ve de Déu. I tot aquell que ama és 
1Jn 4,8  ama no coneix a Déu, perquè Déu és  caritat. 9 En això se demostra la caritat  
1Jn 4,9  caritat. 9 En això se demostra la  caritat de Déu envers nosaltres: en que  
1Jn 4,10  per ell. 10 En això consisteix la  caritat: no en que nosaltres hajam amat a  
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1Jn 4,12 altres, Déu està en nosaltres, i sa  caritat és perfeta en nosaltres. 13 En  
1Jn 4,16  havem conegut i cregut a la  caritat que Déu té per nosaltres. Déu és  
1Jn 4,16  que Déu té per nosaltres. Déu és  caritat, i qui permaneix en caritat, en  
1Jn 4,16  Déu és caritat, i qui permaneix en  caritat, en Déu permaneix, i Déu en ell.  
1Jn 4,17  17 Per això fou perfeccionada la  caritat de Déu ab nosaltres, per a què  
1Jn 4,18  nosaltres en aquest món. 18 En la  caritat no hi ha temor, emperò la caritat  
1Jn 4,18  caritat no hi ha temor, emperò la  caritat perfeta llança fora lo temor;  
1Jn 4,18  així lo qui tem no és perfet en la  caritat. 19 Doncs, ameu a Déu, perquè Déu  
1Jn 5,Tit  admirable de la viva fe i de la  caritat. Tres testimonis en la terra  
2Jn Tit  a perseverar constantment en la  caritat i a guardar-se dels heretges,  
2Jn 3  Fill del Pare en veritat i en  caritat. 4 Molt m’he regositjat perquè he 
2Jn 6  uns als altres. 6 I aquesta és la  caritat: que caminem segons los seus  
3Jn 6 los quals han donat testimoni de ta  caritat en presència de la Iglésia; als  
Jud 2 Jesucrist. 2 Misericòrdia, i pau, i  caritat complerta sia ab vosaltres. 3  
Jud 12  que contaminen vostres convits de  caritat, peixent-se a si mateixos sens  
Ap 2,4  de tu que has deixat ta primera  caritat. 5 Recorda’t, doncs, d’a on has  
Ap 2,19  19 »Jo sé tes obres, i ta fe, i  caritat, i serveis, i ta paciència, i les  
Ac 9,36  estava plena d’obres bones i de  caritats que feia. 37 I succeí que en  
Ac 10,2  ab tota sa casa, que feia moltes  caritats al poble, i estava pregant a Déu  
He 9,19  i de crestats ab aigua, i llana  carmesina, i un hisop, i n’aspergí lo  
Mt 16,17  perquè això no t’ho ha revelat la  carn ni la sang, sinó mon Pare que està en 
Mt 19,5  ab sa muller, i seran dos en una  carn.” 6 Així que ja no són dues, sinó una 
Mt 19,6 6 Així que ja no són dues, sinó una  carn. Per lo tant, lo que Déu juntà, no ho 
Mt 24,22  abreviats aquells dies, ninguna  carn se salvaria. Mes per amor dels  
Mt 26,41  en veritat, està prompte, però la  carn, dèbil. 42 Segona vegada se’n tornà  
Mc 10,8  ab sa muller; 8 i seran dos en una  carn. Així que no són ja dues sinó una  
Mc 10,8  Així que no són ja dues sinó una  carn. 9 Puix lo que Déu juntà, l’home no  
Mc 13,20  dies, no es salvaria ninguna  carn; emperò per amor dels elegits, que  
Mc 14,38  en veritat, està prompte, mes la  carn, dèbil. 39 I altra vegada tornà a  
Lc 3,6 escabrosos seran aplanats; 6 i tota  carn veurà la salvació de Déu.» 7 I deia a 
Lc 24,39  i considerau que un esperit no té  carn ni ossos, com vosaltres veeu que jo  
Jn 1,13 de la sang, ni de la voluntat de la  carn, ni de la voluntat de l’home, sinó  
Jn 1,14  sinó de Déu. 14 I el Verb fou fet  carn, i habità entre nosaltres, i  
Jn 3,6  en lo Regne de Déu. 6 Lo qui de la  carn és nat, carn és, i lo qui és nat de  
Jn 3,6 de Déu. 6 Lo qui de la carn és nat,  carn és, i lo qui és nat de l’Esperit,  
Jn 6,51  I lo pa que jo donaré és ma  carn, la que jo donaré per a la vida del  
Jn 6,52  pot aquest donar-nos a menjar sa  carn? 53 I Jesús los digué: –En veritat,  
Jn 6,53 veritat vos dic que si no menjau la  carn del Fill de l’home i no beveu sa  
Jn 6,54  vida en vosaltres. 54 Qui menja ma  carn i beu ma sang, té vida eterna, i jo  
Jn 6,55  al darrer dia. 55 Perquè ma  carn és verdaderament menjar, i ma sang és 
Jn 6,56  beure. 56 Qui menja ma  carn i beu ma sang, habita en mi i jo en  
Jn 6,63  L’Esperit és lo qui vivifica; la  carn no aprofita per a res. Les paraules  
Jn 8,15  15 Vosaltres judicau segons la  carn; jo no judico a ningú. 16 I si  
Jn 17,2 com li haveu donat poder sobre tota  carn, per a què dónia la vida eterna a  
Ac 2,17 jo derramaré mon Esperit sobre tota  carn; i profetisaran vostres fills i  
Ac 2,26  regositja ma llengua, i ademés ma  carn reposarà en l’esperança. 27 Perquè  
Ac 2,30  del fruit de sos lloms, segons la  carn, alçaria lo Cristo per a sentar-lo  
Ac 2,31  ni fou deixat en l’infern ni sa  carn vegé mai corrupció. 32 »A aquest  
Rm 1,3 fet del llinatge de David segons la  carn; 4 i declarant ser lo Fill de Déu ab  
Rm 2,28  aquella que es manifesta en la  carn, 29 sinó que és jueu aquell que ho és 
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Rm 3,20  per les obres de la Llei ninguna  carn serà justificada davant d’ell;  
Rm 4,1  Abraham, nostre pare segons la  carn? 2 Perquè si Abraham fou justificat  
Rm 6,19  a causa de la flaquesa de vostra  carn; perquè així com per a iniquitat  
Rm 7,Tit antigua. Combat entre la llei de la  carn i la llei de l’esperit. 1 ¿Ignorau,  
Rm 7,5 Perquè quan nosaltres estàvem en la  carn, los afectes dels pecats, que eren  
Rm 7,18  jo sé que en mi, ço és, en ma  carn, no habita lo bé; perquè lo voler lo  
Rm 7,25  servesc a la llei de Déu, i ab la  carn, a la llei del pecat. 8,Tit Capítol  
Rm 8,1  los quals no caminen conforme la  carn, sinó conforme l’Esperit. 2 Perquè  
Rm 8,3  fer, en quant era dèbil per la  carn, Déu, enviant son propi Fill en  
Rm 8,3  son propi Fill en semblança de  carn pecadora, i per lo pecat, condemnà lo 
Rm 8,3  lo pecat, condemnà lo pecat en la  carn, 4 per a què la justificació de la  
Rm 8,4 nosaltres, que no caminam segons la  carn, sinó segons l’Esperit. 5 Perquè los 
Rm 8,5  5 Perquè los que són segons la  carn, gusten de les coses de la carn;  
Rm 8,5  la carn, gusten de les coses de la  carn; emperò los que són segons l’  
Rm 8,6  Esperit. 6 Puix la prudència de la  carn és mort; emperò la prudència de l’  
Rm 8,7 i vida. 7 Perquè la sabiduria de la  carn és enemiga de Déu, com que no està  
Rm 8,8 De modo que los que viuen segons la  carn, no poden agradar a Déu. 9 Emperò  
Rm 8,9 9 Emperò vosaltres no sou segons la  carn, sinó segons l’Esperit, si és que l’ 
Rm 8,12  nosaltres som deutors, no a la  carn, per a viure segons la carn, 13  
Rm 8,12 no a la carn, per a viure segons la  carn, 13 perquè si viviu segons la carn,  
Rm 8,13  carn, 13 perquè si viviu segons la  carn, morireu; mes si per medi de l’  
Rm 8,13  Esperit mortificau les obres de la  carn, viureu. 14 Puix que tots los que són 
Rm 9,3  germans, parents meus, segons la  carn, 4 que són los israelites, de qui és  
Rm 9,5  dels que és també Cristo segons la  carn, que és sobre totes les coses Déu  
Rm 9,8 8 Ço és, no los que són fills de la  carn són fills de Déu, sinó los que són  
Rm 11,14  puc moure a gelosia als de ma  carn i fer que es sàlvien alguns d’ells.  
Rm 13,14  Jesucrist, i no feu cas de la  carn per a satisfer sos apetits. 14,Tit  
Rm 14,21  ab escàndol. 21 Bo és no menjar  carn, ni beure vi, ni cosa en què ton  
1Co 1,26  no són molts los savis segons la  carn, ni molts los poderosos, ni molts los 
1Co 1,29  existeixen; 29 a fi de que ninguna  carn se vanagloriï davant d’ell. 30 I per 
1Co 5,5  a Satanàs per a destrucció de la  carn, a fi de que sa ànima se sàlvia en lo 
1Co 6,16 Perquè, «seran», digué, «dos en una  carn». 17 Emperò lo qui es junta ab lo  
1Co 7,28  tals tindran tribulació en la  carn, emperò jo us perdono. 29 I lo que jo 
1Co 8,13 escàndol a mon germà, jamai menjaré  carn, per no escandalisar a mon germà.  
1Co 10,18  18 Considerau a Israel segons la  carn. Los que mengen les víctimes, ¿per  
1Co 15,39  llavors son propi cos. 39 No tota  carn és una mateixa carn; mes una,  
1Co 15,39 cos. 39 No tota carn és una mateixa  carn; mes una, certament, és la carn dels  
1Co 15,39  carn; mes una, certament, és la  carn dels homes; altra, la de les bèsties; 
1Co 15,50 Emperò açò vos dic, germans, que la  carn i la sang no poden posseir lo Regne  
2Co 1,17  jo proposo, les proposo segons la  carn, de manera que hi haja en mi sí i no? 
2Co 3,3  taules de pedra, sinó en taules de  carn del cor. 4 I tenim tal confiança  
2Co 4,11 Jesús se maniféstia també en nostra  carn mortal. 12 Així, doncs, la mort obra  
2Co 5,16  ja no coneixem a ningú segons la  carn. I encara que coneguérem a Cristo  
2Co 5,16  que coneguérem a Cristo segons la  carn, ab tot ara ja no el coneixem. 17 Per 
2Co 7,1  netegem-nos de tota impuresa de  carn i d’esperit, perfeccionant la  
2Co 7,5  arribat a Macedònia, nostra  carn no tingué repòs algun, ans bé  
2Co 10,2  com si caminàssem segons la  carn. 3 Perquè encara que caminam en la  
2Co 10,3  3 Perquè encara que caminam en la  carn, no militam segons la carn. 4 Perquè  
2Co 10,3  en la carn, no militam segons la  carn. 4 Perquè les armes de nostra milícia 
2Co 11,18 I ja que molts se glorien segons la  carn, jo també me gloriaré. 19 Ja que  
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2Co 12,7  me fou donada una espina en ma  carn: l’àngel de Satanàs que em  
Ga 1,16  instant no m’aconsellí ni ab la  carn ni ab la sang, 17 ni vinguí a  
Ga 2,16  per les obres de la Llei ninguna  carn serà justificada. 17 Emperò, si  
Ga 2,20  mi. I la vida que ja jo visc en la  carn, la visc en la fe del Fill de Déu,  
Ga 3,3  començat en esperit, acabeu en  carn? 4 ¿Haveu sofert tantes coses en va,  
Ga 4,13  que al principi ab flaquesa de  carn vos prediquí l’evangeli. 14 I ma  
Ga 4,14  14 I ma tentació que estava en ma  carn, no la despreciàreu vosaltres, ni la  
Ga 4,23  lo de l’esclava nasqué segons la  carn, i el de la llibre, per la promesa.  
Ga 4,29  aquell que havia nat segons la  carn perseguia al que era segons l’  
Ga 5,13  per a servir d’ocasió a la  carn, ans bé serviu’s los uns als altres  
Ga 5,16  i no satisfareu los apetits de la  carn. 17 Perquè la carn té apetits  
Ga 5,17  apetits de la carn. 17 Perquè la  carn té apetits contraris a l’Esperit, i  
Ga 5,17  i l’Esperit los té contra la  carn, com que són coses oposades entre si, 
Ga 5,19  la Llei. 19 Emperò les obres de la  carn són manifestes, les quals són:  
Ga 5,24 que són de Cristo han crucificat la  carn, junt ab sos afectes i  
Ga 6,8 I així, aquell que sémbria per a sa  carn, de la carn segarà corrupció; emperò  
Ga 6,8  que sémbria per a sa carn, de la  carn segarà corrupció; emperò aquell que  
Ga 6,12  aquells que volen agradar en la  carn vos impeleixen a circumcidar-vos  
Ga 6,13  per a gloriar-se en vostra  carn. 14 Mes no permètia Déu que jo em  
Ef 2,3  carnals, fent la voluntat de la  carn i de sos pensaments, i érem per  
Ef 2,11 vosaltres en altre temps gentils en  carn, que sou apellidats incircumcisió per 
Ef 2,11 per la que es diu circumcisió en la  carn feta per mà, 12 que en aquell temps  
Ef 2,15 entre nosaltres: 15 ha abolit en sa  carn l’enemistat fins la Llei dels  
Ef 5,29  Perquè ningú avorrí mai sa pròpia  carn, ans bé la sustenta i cuida, així com 
Ef 5,30  som membres de son cos, de sa  carn, i de sos ossos. 31 «Per això deixarà 
Ef 5,31  a sa muller, i seran dos en una  carn.» 32 Aquest és un gran misteri; mes  
Ef 6,5  que són vostres senyors segons la  carn, ab temor i tremolor, en simplicitat  
Ef 6,12  nosaltres no peleam contra la  carn i la sang, sinó contra los principats 
Fl 1,22  és guany. 22 Mes si visc en la  carn, aqueix és lo fruit de mon treball.  
Fl 1,23  tinc desig de ser deslligat de la  carn i d’estar ab Cristo, lo que és molt  
Fl 1,24  24 Ab tot, lo permanèixer en la  carn és més necessari per a vosaltres. 25  
Fl 3,3  Jesús, i no tenim confiança en la  carn. 4 Encara que jo podria tenir també  
Fl 3,4  podria tenir també confiança en la  carn. Si algú creu que té de què confiar  
Fl 3,4  creu que té de què confiar en la  carn, jo més, 5 que he estat circumcidat  
Col 1,22  vos ha reconciliat en lo cos de sa  carn per la mort, a fi de presentar-vos  
Col 1,24  dels sofriments de Cristo en ma  carn, per amor de son cos, que és la  
Col 2,1  quants no han vist mon rostro en  carn. 2 A fi de que sos cors sien  
Col 2,5  encara que estic ausent en la  carn, mes estic ab vosaltres ab l’  
Col 2,11 despullant lo cos dels pecats de la  carn ab la circumcisió de Cristo; 12  
Col 2,13  i en la incircumcisió de vostra  carn, vos vivificà juntament ab ell,  
Col 2,23  honra alguna, per a sacietat de la  carn. 3,Tit Capítol III De la renovació de 
Col 3,22  coses a vostres amos segons la  carn, no servint a l’ull com per a  
1Tm 3,16 pietat, en què «Déu se manifestà en  carn, ha estat justificat en l’Esperit,  
Flm 16  de mi; ¿puix quant més de tu en la  carn i en lo Senyor? 17 Per lo tant, si em 
He 2,14 per quant los fills participaren de  carn i sang, així ell també participà de  
He 5,7  7 Lo qual en los dies de sa  carn, quan ell hagué ofert plegàries i  
He 9,13  per a la purificació de la  carn, 14 ¿quant més la sang de Cristo, que 
He 10,20 consagrà per lo vel, és dir, per sa  carn, 21 i tenint un gran sacerdot sobre  
1Pe 1,24  eternament. 24 Perquè: «Tota  carn és com l’herba, i tota sa glòria com 
1Pe 3,18 Déu, essent a la veritat mort en la  carn, però vivificat per l’Esperit. 19 En 
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1Pe 3,21  de les immundícies de la  carn, sinó la promesa de la bona  
1Pe 4,1  Cristo patit per nosaltres en la  carn, armau-vos també vosaltres d’  
1Pe 4,1  perquè aquell que ha sofert en la  carn, ha cessat en lo pecat. 2 De manera  
1Pe 4,2  temps que li queda d’estar en la  carn no el visca en les passions dels  
1Pe 4,6  sien judicats segons homes en la  carn, mes visquen segons Déu en l’  
2Pe 2,10 I majorment aquells que, seguint la  carn, caminen en desigs impurs i  
2Pe 2,18 atrauen per los desigs impurs de la  carn a aquells que poc antes havien fugit  
1Jn 2,16  ha en lo món és concupiscència de  carn, i concupiscència d’ulls, i supèrbia 
1Jn 4,2  confessa que Jesucrist vingué en  carn, és de Déu. 3 I tot esperit que no  
1Jn 4,3 no confessa que Jesucrist vingué en  carn, no és de Déu. I aquest tal és l’  
2Jn 7  confessen que Jesucrist vingué en  carn; aqueix tal és impostor i anticrist.  
Jud 7  fornicació i anant detràs d’altra  carn foren fetes exemple, sofrint pena de  
Jud 8 manera aquestos també contaminen sa  carn, i desprecien la dominació, i  
Jud 23 la roba que està contaminada per la  carn. 24 I a aquell que és poderós per a  
Rm 7,14 la Llei és espiritual; emperò jo só  carnal, venut baix lo pecat. 15 Perquè no  
2Co 1,12  santa sinceritat, no ab sabiduria  carnal, sinó ab la gràcia de Déu, havem  
Col 2,18  inflat en lo sentit de son ànimo  carnal, 19 i no estant unit ab lo cap, del 
He 7,16 fet, no segons la llei del manament  carnal, sinó segons la virtut d’una vida  
Rm 15,27  ells ministrar-los en les coses  carnals. 28 Doncs quan haja jo complert  
1Co 3,1  com a espirituals, sinó com a  carnals, com a infants en Cristo. 2 Vos he 
1Co 3,2  i ni ara podeu, perquè encara sou  carnals. 3 Perquè havent-hi entre  
1Co 3,3  i divisions, ¿no és així que sou  carnals i caminau com a homes? 4 Perquè  
1Co 9,11  que recolliam les vostres coses  carnals? 12 Si altres participen d’aquest 
2Co 10,4  les armes de nostra milícia no són  carnals, sinó poderoses en Déu, per a  
Ef 2,3 temps passat, segons nostres desigs  carnals, fent la voluntat de la carn i de  
He 9,10 de diferents lavatoris i ceremònies  carnals imposades sobre ells fins al temps 
He 12,9  això, si tinguérem a nostres pares  carnals que ens corretgiren, i els miràvem 
1Pe 2,11  que us abstingau dels desigs  carnals que combaten contra l’ànima, 12  
1Co 10,25  25 De tot lo que es ven en la  carnisseria, menjau-ne, sens fer  
Mc 14,51  anava detràs d’ell, cobertes ses  carns solament ab un llençol, i el  
Jm 5,3  testimoni i menjarà vostres  carns com si fos foc. Vos haveu atresorat  
Ap 17,16 la deixaran desnusa, i menjaran ses  carns, i a ella la cremaran ab foc. 17  
Ap 19,18  gran cena de Déu. 18 Per a menjar  carns de reis, i carns de tribuns, i carns 
Ap 19,18  18 Per a menjar carns de reis, i  carns de tribuns, i carns de poderosos, i  
Ap 19,18  de reis, i carns de tribuns, i  carns de poderosos, i carns de cavalls, i  
Ap 19,18 de tribuns, i carns de poderosos, i  carns de cavalls, i dels que cavalgaven en 
Ap 19,18  i dels que cavalgaven en ells, i  carns de tots, llibres i esclaus, i xics i 
Ap 19,21  el cavall. I es saciaren ab ses  carns tots los aucells. 20,Tit Capítol XX  
2Tm 4,13  que em deixí en Troas en poder de  Carpo i els llibres, en particular los  
Ac 21,3  a on la barca havia de deixar lo  càrrec. 4 I com encontràssem deixebles,  
Ac 27,10  dany, no sols per la barca i son  càrrec, sinó també per nostres vides. 11  
Ac 27,18  combatuts del temporal, tiraren lo  càrrec al mar. 19 I al tercer dia tiraren  
Lc 15,5  trobada? 5 I quan la troba, se la  carrega a les espatlles ple de goig. 6 I  
Mt 8,17  «Ell mateix prengué nostres mals i  carregà ab nostres dolències.» 18 Mes com  
Mt 11,30  que és suau mon jou, i lleugera ma  càrrega. 12,Tit Capítol XII Los deixebles  
Ac 15,28  no imposar sobre vosaltres més  càrrega que aquestes coses necessàries: 29 
2Co 11,9 tot m’he guardat de servir-us de  càrrega, i me’n guardaré. 10 Com la  
2Co 12,13  que jo no us vaig ésser de ninguna  càrrega? Perdonau-me est agravi. 14 Veus 
Ga 6,5  en altre. 5 Puix cada u portarà sa  càrrega. 6 I aquell que és adoctrinat en  
Ap 2,24  sobre vosaltres ninguna altra  càrrega. 25 Emperò guardau bé allò que  
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Ap 18,13  i de forment, i de bèsties de  càrrega, i de cavalls, i d’ovelles, i de  
2Tm 3,6 les cases i captiven a dones tontes  carregades de pecats, que són arrastrades  
Lc 23,26 Simó, que venia d’una granja, i li  carregaren la creu per a què la portàs  
Mt 27,32 per nom Simó, a qui obligaren a que  carregàs ab la creu de Jesús. 33 I  
Mc 15,21  que venia d’una granja, a que es  carregàs sa creu. 22 I el conduïren a un  
Mt 5,41  41 I al que t’oblíguia a anar  carregat mil passos, vés ab ell altres dos 
Lc 9,32  los que estaven ab ell se trobaven  carregats de son, i despertant-se,  
Lc 11,46  vosaltres, doctors de la Llei, que  carregau los homes ab càrregues que no  
Mt 23,4  pesades e insuportables i les  carreguen sobre les espatlles dels homes,  
2Co 11,28  les coses que són de part de fora,  carreguen sobre mi diàriament ocurrències  
Mt 23,4 ells diuen i no fan. 4 Puix lliguen  càrregues pesades e insuportables i les  
Lc 11,46  la Llei, que carregau los homes ab  càrregues que no poden dur, i vosaltres no 
1Co 7,Tit  de Déu. 7,Tit Capítol VII De les  càrregues del matrimoni i de les ventatges 
Ga 6,2  no sies tentat també. 2 Portau les  càrregues uns a altres i així complireu la 
Ac 9,11  Senyor li digué: –Alça’t i vés al  carrer que s’anomena Dret, i busca en  
Ac 12,10  I havent eixit, atravessaren un  carrer, i luego s’apartà d’ell l’àngel. 
Ac 13,25  Israel. 25 I quan Joan complia sa  carrera deia: »–Qui pensau vosaltres que  
Ac 20,24  a mi mateix, ab tal que acàbia ma  carrera i el ministeri de la paraula que  
Fl 3,12  sia jo perfet; emperò seguesc ma  carrera, per veure si d’alguna manera puc 
2Tm 4,7  peleat bona batalla, he conclòs ma  carrera, he guardat la fe. 8 Per lo demés, 
He 12,1 té rodejats, correm ab paciència la  carrera que ens està proposada, 2 mirant a 
Mt 6,2  en les sinagogues i en los  carrers per a ser honrats dels homes. En  
Mc 6,56 ciutats, posaven los malalts en los  carrers i li suplicaven que almenos los  
Lc 14,21  »–Ix luego a les places i als  carrers de la ciutat, i porta’m aquí los  
Ac 5,15 15 tant, que treien los malalts als  carrers i els posaven en llits i lliteres  
Ap 11,8  cossos morts d’ells jauran en los  carrers de la gran ciutat, que s’apellida 
Ac 8,28 i se’n tornava, i sentat sobre son  carro llegia al profeta Isaïes. 29 Llavors 
Ac 8,29  –Acosta’t, i arrima’t a est  carro. 30 I Felip, acercant-se, oigué  
Ac 8,38  lo Fill de Déu. 38 I manà parar lo  carro, i baixaren los dos dintre l’aigua, 
Ap 9,9  de ses ales, com un soroll de  carros de molts cavalls que corren al  
Ap 18,13  i de cavalls, i d’ovelles, i de  carrosses, i d’esclaus, i d’ànimes d’  
Mt 5,31  que repudiï a sa muller, doni-li  carta de repudi.” 32 »Emperò jo us dic que 
Mt 19,7  –Per què, doncs, manà Moisès donar  carta de repudi i despatxar-la? 8 Ell  
Mc 10,4  digueren: –Moisès permeté escriure  carta de divorci i repudiar. 5 I Jesús los 
Ac 15,30 congregats los fiels, entregaren la  carta. 31 I quan l’hagueren llegida se  
Ac 23,26  rebut diner. 26 I escrigué una  carta en aquestos termes: «Claudi Lísias a 
Ac 23,33  arribaren a Cesarea, entregaren la  carta al governador i presentaren també a  
Rm 16,22 22 Jo, Terci, que he escrit aquesta  carta, vos saludo en lo Senyor. 23 Vos  
1Co 5,9  i de veritat. 9 Vos escriguí en la  carta que no us acompanyeu ab los  
2Co 3,2  o de vosaltres? 2 Vosaltres  carta nostra sou, escrita en nostres cors, 
2Co 3,3  3 sent manifest que vosaltres sou  carta de Cristo, ministrada per nosaltres  
2Co 7,8  encara que jo us entristí ab una  carta, no m’arrepentesc, encara que em  
2Co 7,8  em pesà; perquè veig que aquella  carta, encara que per un poc de temps vos  
Ga 6,11 la família de la fe. 11 Mirau quina  carta tan llarga vos he escrit de pròpia  
1Te 5,27  per lo Senyor que se llegesca esta  carta a tots los sants germans. 28 La  
2Te 2,2 per esperit, ni per paraula, ni per  carta com enviada per nosaltres, com si lo 
2Te 2,15  aprenguéreu, o per paraula o per  carta nostra. 16 I el mateix Senyor nostre 
2Te 3,14  no obeís lo que ordenam per nostra  carta, senyalau-lo, i no tingau  
2Te 3,17 pròpia mà, que és lo senyal en cada  carta. Així escric. 18 La gràcia de nostre 
Flm 21 en ta obediència, t’he enviat esta  carta meva sabent que faràs encara més de  
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2Pe 3,1  1 Aquesta és, caríssims, la segona  carta que us escric, procurant en les dos  
Ac 9,2  dels sacerdots, 2 i li demanà  cartes per a les sinagogues de Damasco, ab 
Ac 22,5  dels quals, havent pres també  cartes per als germans, anava jo a Damasco 
Ac 28,21 digueren: –Nosaltres no havem rebut  cartes de la Judea sobre de tu, ni ningú  
1Co 16,3 aquells que vosaltres aprovareu per  cartes, a eixos enviaré per a què pòrtien  
2Co 3,1  o tenim necessitat, com alguns, de  cartes de recomendació per a vosaltres, o  
2Co 10,9  que jo us vull com aterrar ab  cartes. 10 Perquè les cartes, diuen ells,  
2Co 10,10  aterrar ab cartes. 10 Perquè les  cartes, diuen ells, certament són graves i 
2Co 10,11  tals quals som en la paraula per  cartes estant ausents, lo mateix serem en  
Mt 8,33  ho referiren tot, junt ab lo  cas dels esperitats. 34 I luego tota la  
Mt 13,29  29 »–No –los respongué–. No fos  cas que, collint la sisanya, arrancàsseu  
Mt 22,5  5 »Ells, emperò, no en feren  cas i se n’anaren, l’un a sa granja, i  
Mt 26,5  –No en dia de festa, no sia el  cas que succeesca algun alborot en lo  
Mc 14,2  deien: –No en dia de festa, no fos  cas que es mogués algun motí en lo poble.  
Ac 18,17  del tribunal, sens que Gàlio fes  cas d’estes coses. 18 Emperò Pau, que  
Ac 19,27 gran Diana i comència a no fer-se  cas de la majestat d’aquella a qui tota  
Rm 13,14  nostre Senyor Jesucrist, i no feu  cas de la carn per a satisfer sos apetits. 
1Co 5,10  o que adoren ídols, perquè en tal  cas hauríeu d’anar-vos-en del món. 11 
Mt 2,11  en gran manera. 11 I entrant en la  casa, trobaren a l’infant ab Maria sa  
Mt 5,15  iŀlumínia a tots los que estan en  casa. 16 Bríllia així vostra llum davant  
Mt 7,Tit  dolent per sos fruits. Símil de la  casa fabricada sobre roca o sobre arena. 1 
Mt 7,24  a un home sensat que edificà sa  casa sobre roca. 25 I baixà la pluja, i  
Mt 7,25 vents, i arremeteren contra aquella  casa; i no caigué, perquè estava fundada  
Mt 7,26  a un home neci que edificà sa  casa sobre arena. 27 I baixà la pluja, i  
Mt 7,27 vents, i arremeteren contra aquella  casa; i caigué, i fou gran sa ruïna. 28 I  
Mt 8,6  -li: –Senyor, mon sirvent jau en  casa paralític i està fortament  
Mt 8,8 no só digne de que vós entreu en ma  casa, mes dieu tan sols una paraula i  
Mt 8,14  14 I havent arribat Jesús a la  casa de Pere, vegé a sa sogra jaent en lo  
Mt 9,6 ’t, pren ton llit, i vés-te’n a  casa teva. 7 I s’alçà, i se n’anà a sa  
Mt 9,7 teva. 7 I s’alçà, i se n’anà a sa  casa. 8 I quan la gent vegé això, temé, i  
Mt 9,10  que, seient Jesús a taula en la  casa, vingueren molts publicans i pecadors 
Mt 9,23 dona. 23 I havent vingut Jesús a la  casa d’aquell príncep, i veent als  
Mt 9,28  de David! 28 I havent arribat a la  casa, vingueren los cegos a ell. I Jesús  
Mt 10,6  anau a les ovelles perdudes de la  casa d’Israel. 7 Anau i predicau dient:  
Mt 10,12  que marxeu. 12 Quan entreu en una  casa, saludau-la dient: “La pau sia en  
Mt 10,12 -la dient: “La pau sia en aquesta  casa.” 13 I si la tal fos digna, vostra  
Mt 10,14  plàtiques, a l’eixir fora de la  casa o de la ciutat, sacudiu la pols de  
Mt 10,36  de l’home seran los de sa pròpia  casa. 37 »Qui ama a son pare o a sa mare  
Mt 11,8  els que vesteixen ab mollesa, en  casa dels reis estan. 9 A qui, doncs,  
Mt 12,4  ab ell estaven, 4 com entrà en la  casa de Déu i es menjà los pans de la  
Mt 12,25  si mateix, serà destruït; i tota  casa o ciutat dividida contra si mateixa,  
Mt 12,29  29 »O com podrà entrar ningú en la  casa d’un home valent i robar ses joies,  
Mt 12,29  al valent? Aleshores saquejarà sa  casa. 30 Aquell que no és ab mi, contra mi 
Mt 12,44 44 Llavors diu: “Me’n tornaré a ma  casa d’a on he eixit.” I quan ve, la  
Mt 13,1 1 En aquell dia, eixint Jesús de la  casa, s’assentà a la vora del mar. 2 I se 
Mt 13,36  despedida la gent, se’n vingué a  casa, i acercant-se-li sos deixebles,  
Mt 13,57  honor sinó en sa pàtria i en sa  casa. 58 I no féu allí molts miracles per  
Mt 15,24  sinó a les ovelles perdudes de la  casa d’Israel. 25 Emperò ella vingué i l’ 
Mt 17,24  –respongué. I havent entrat en la  casa, Jesús li parlà primer, dient: –Què  
Mt 19,29  29 I qualsevol que haurà deixat  casa, o germans o germanes, o pare o mare, 



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

444 
 

Mt 21,13  13 I els digué: –Escrit està: “Ma  casa serà anomenada casa d’oració, emperò 
Mt 21,13  està: “Ma casa serà anomenada  casa d’oració, emperò vosaltres l’haveu  
Mt 23,38  aquí que us quedarà deserta vostra  casa. 39 Puix jo us dic que des d’aquest  
Mt 24,17  no bàixia a prendre res de sa  casa, 18 i lo qui es tròbia en lo camp, no 
Mt 24,26  que està en lo més escondit de la  casa”, no ho cregau. 27 Perquè així com lo 
Mt 24,43  vetllant i no deixaria minar sa  casa. 44 Per lo tant, estau vosaltres a  
Mt 26,6  6 I estant Jesús en Betània, en  casa de Simó Leprós, 7 se li acercà una  
Mt 26,18 I Jesús digué: –Anau a la ciutat, a  casa d’un cert home, i dieu-li: “Lo  
Mt 26,18  diu: Mon temps s’acerca; en ta  casa faré la pasqua ab mos deixebles.” 19  
Mt 26,57  havien pres a Jesús lo portaren a  casa de Caifàs, príncep dels sacerdots, a  
Mc 1,29  de la sinagoga, se n’anaren a  casa de Simó i d’Andreu, ab Jaume i Joan. 
Mc 2,2 I corregué la veu que estava en una  casa, i acudí tal multitud de gent que no  
Mc 2,4  gent, descobriren lo teulat de la  casa en què estava i, havent-hi fet un  
Mc 2,11  pren ton llit i vés-te’n a ta  casa. 12 I a l’instant s’alçà i, prenent 
Mc 2,15  que, estant sentat a taula en  casa d’est, molts publicans i pecadors  
Mc 2,26  ab ell estaven? 26 Com entrà en la  casa de Déu en temps d’Abiatar, príncep  
Mc 3,20 que l’entregà. 20 I vingueren a la  casa, i comparegué de nou tanta multitud  
Mc 3,25 pot durar lo tal regne. 25 I si una  casa estigués dividida contra de si  
Mc 3,25  mateixa, no pot permanèixer la tal  casa. 26 I si Satanàs s’alçàs contra de  
Mc 3,27  son fi. 27 Ningú pot entrar en la  casa del valent i robar ses alhajes si  
Mc 3,27  per a poder després saquejar sa  casa. 28 »En veritat vos dic que als fills 
Mc 5,19  que li digué: –Vés-te’n a ta  casa ab los teus, i conta’ls quant grans  
Mc 5,35  encara parlant quan arribaren de  casa del príncep de la sinagoga i li  
Mc 5,38  germà de Jaume. 38 I arriben a  casa del príncep de la sinagoga, i veu l’ 
Mc 6,4  honra, sinó en sa pàtria, i en sa  casa, i entre sos parents. 5 I no podia  
Mc 6,10  qualsevulla part que entreu en una  casa, quedau-vos en ella fins que iscau  
Mc 7,17  luego que deixà la gent i entrà en  casa, li preguntaven sos deixebles sobre  
Mc 7,24  Tiro i de Sidon. I entrant en una  casa, no volia que ningú ho sabés, mes no  
Mc 7,30  de ta filla. 30 I quan arribà a  casa sua, trobà sa filla ajaguda sobre el  
Mc 8,3  3 I si els envio dejuns a sa  casa, se defalliran en lo camí, perquè  
Mc 8,26  totes les coses. 26 I l’envià a  casa seva dient: –Vés-te’n a ta casa, i 
Mc 8,26  casa seva dient: –Vés-te’n a ta  casa, i si entres en lo lloc no ho cónties 
Mc 9,27  27 I després que entrà en la  casa, sos deixebles li preguntaren a  
Mc 9,32  a Cafarnaüm. I quan estava en la  casa, los preguntava: –De què estàveu  
Mc 10,10  a preguntar-li sos deixebles en  casa sobre el mateix. 11 I els digué:  
Mc 10,29  que no hi ha ningú que haja deixat  casa, o germans, o germanes, o pare, o  
Mc 11,17  dient: –¿No està escrit que ma  casa serà anomenada per totes les nacions  
Mc 11,17  anomenada per totes les nacions  casa d’oració? Emperò vosaltres l’haveu  
Mc 13,15 tròbia en lo terrat, no bàixia a la  casa, ni éntria dins per a prendre cosa  
Mc 13,15  per a prendre cosa alguna de sa  casa; 16 i el qui estiga en lo camp, no  
Mc 13,34  que anant-se’n lluny, deixà sa  casa i encarregà a quiscun de sos sirvents 
Mc 13,35  no sabeu quan vindrà l’amo de la  casa, si a la tarda, o a mitjanit, o al  
Mc 14,3  3 I estant Jesús en Betània, en  casa de Simó el leprós, sentat a taula,  
Mc 14,14  que éntria, dieu a l’amo de la  casa: “Lo Mestre diu: ¿A on és la sala en  
Mc 14,53 ells desnú. 53 I portaren a Jesús a  casa del sumo sacerdot, i se juntaren tots 
Lc 1,23  de son ministeri, se n’anà a sa  casa. 24 I després d’aquestos dies  
Lc 1,27  ab un baró anomenat Josep, de la  casa de David, i lo nom de la verge era  
Lc 1,32 de David, son pare, i regnarà en la  casa de Jacob per a sempre. 33 I son regne 
Lc 1,40  ciutat de Judà. 40 I entrà en la  casa de Zacaries i saludà a Elisabet. 41 I 
Lc 1,56  de tres mesos, i se’n tornà a sa  casa. 57 Emperò a Elisabet se li complí lo 
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Lc 1,69 nosaltres lo corn de salvació en la  casa de David, son servo, 70 segons havia  
Lc 2,4  anomenada Betlem, puix era de la  casa i família de David, 5 per a  
Lc 4,38  Jesús de la sinagoga, entrà en  casa de Simó. I la sogra de Simó patia una 
Lc 5,18  com ficar-lo dintre de la  casa i posar-lo davant d’ell. 19 Emperò 
Lc 5,24  pren ton llit, i vés-te’n a ta  casa. 25 I a l’instant s’alçà a vista d’ 
Lc 5,25  llit en què jeia i se n’anà a sa  casa glorificant a Déu. 26 I quedaren tots 
Lc 5,29 I li donà Leví un gran convit en sa  casa, i hi havia un gran número de  
Lc 6,4  que eren ab ell? 4 Com entrà en la  casa de Déu i prengué els pans de la  
Lc 6,48  semblant a un home que edificà una  casa, lo qual cavà, enfondí, i posà los  
Lc 6,48 pegà ab fúria lo riu contra aquella  casa, i no pogué moure-la, perquè estava 
Lc 6,49  semblant a un home que fabricà sa  casa sobre terra sens fonaments i contra  
Lc 6,49  i fou gran la ruïna de la tal  casa. 7,Tit Capítol VII Cura Jesús al  
Lc 7,6  ab ells. I essent ja prop de la  casa, lo centurió li envià sos amics dient 
Lc 7,6 no só digne de que vós entreu en ma  casa. 7 Per lo que ni jo m’he considerat  
Lc 7,10  una fe tan gran. 10 I tornats a  casa los que havien estat enviats,  
Lc 7,36  ab ell. I havent entrat en la  casa del fariseu, se sentà a taula. 37 I  
Lc 7,37  sabé que Jesús estava a taula en  casa del fariseu, portà un vas d’  
Lc 7,44  –Veus aquesta dona? Jo entrí en ta  casa i tu no em donares aigua per a los  
Lc 8,27  vestit algun, ni habitava en  casa, sinó dintre dels sepulcres. 28  
Lc 8,39 despatxà dient: 39 –Torna-te’n a  casa teva i conta quant grans coses ha fet 
Lc 8,41  li suplicava que entràs en sa  casa, 42 perquè tenia sa única filla, de  
Lc 8,51 i serà salva. 51 I quan arribà a la  casa, no deixà entrar ningú ab ell, sinó a 
Lc 9,4  dues túniques. 4 I en qualsevol  casa en què entreu, permaneixeu en ella i  
Lc 9,61  donar disposició de lo que tinc en  casa. 62 Jesús li digué: –Ningú que  
Lc 10,5  ningú en lo camí. 5 En qualsevulla  casa que entreu, dieu abans de tot: “La  
Lc 10,5  de tot: “La pau sia en aquesta  casa.” 6 I si hi hagués allí algun fill de 
Lc 10,7  7 I perseverau en la mateixa  casa, menjant i bevent lo que ells  
Lc 10,7  de son salari. No passeu de  casa en casa. 8 »I en qualsevol ciutat en  
Lc 10,7 de son salari. No passeu de casa en  casa. 8 »I en qualsevol ciutat en què  
Lc 10,38  que es deia Marta l’hospedà en sa  casa. 39 I tenia ella una germana  
Lc 10,40  aqueferada ab les feines de la  casa, i vingué a ell, i li digué: –Senyor, 
Lc 11,17  contra si mateix serà destruït, i  casa dividida contra si mateixa serà  
Lc 11,21  l’home valent armat guarda sa  casa, estan en pau totes les coses que ell 
Lc 11,24  el troba, diu: “Me’n tornaré a ma  casa d’a on he eixit.” 25 I quan torna,  
Lc 12,39 sens dubte i no deixaria foradar sa  casa. 40 Estau, doncs, vosaltres sobre l’ 
Lc 12,52 avant si hi ha cinc persones en una  casa, estaran dividits los tres contra los 
Lc 13,35  volgueres? 35 Veus aquí que vostra  casa quedarà deserta. I vos dic que no em  
Lc 14,1  que, entrant Jesús en dissabte en  casa d’un dels principals fariseus per a  
Lc 14,23 ’ls a entrar per a què s’ómplia ma  casa. 24 »Perquè vos dic que ningú d’  
Lc 15,6  ple de goig. 6 I arribant a  casa, crida a sos amics i veïns dient-  
Lc 15,8  encén una candela, i escombrant la  casa, no la busca ab cuidado fins a trobar 
Lc 15,17  en si, digué: “Quants jornalers en  casa de mon pare tenen lo pa de sobres, i  
Lc 15,25  I quan vingué i s’acercà a la  casa, oigué la música i la dansa. 26 I  
Lc 16,4  tròbia qui em vulga rebre en sa  casa.” 5 »Cridà, doncs, un per un als  
Lc 16,18  comet adulteri. I aquell que es  casa ab la que repudia lo marit, també  
Lc 16,27  us suplico, pare, que l’envieu a  casa de mon pare, 28 perquè tinc cinc  
Lc 17,31  i tinga ses alhajes dintre de  casa, no bàixia a prendre-les. I el qui  
Lc 18,14 aquell, se’n tornà justificat a sa  casa; perquè tot home que s’exalta, serà  
Lc 18,29  que no hi ha ningú que haja deixat  casa, o pares, o germans, o muller, o  
Lc 19,5 convé que jo avui m’hospèdia en ta  casa. 6 I ell baixà a tota pressa i lo  
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Lc 19,7  que havia anat a hospedar-se en  casa d’un home pecador. 8 Emperò Zaqueu,  
Lc 19,9  –Avui ha vingut la salvació a esta  casa, perquè aquest és també fill d’  
Lc 19,46  46 dient-los: –Escrit està: “Ma  casa és casa d’oració”, emperò vosaltres  
Lc 19,46  -los: –Escrit està: “Ma casa és  casa d’oració”, emperò vosaltres l’haveu 
Lc 22,Tit  l’hort. És pres i ultrajat en la  casa del sumo sacerdot. 1 I estant ja  
Lc 22,10  d’aigua; seguiu-lo fins a la  casa a on éntria. 11 I direu al pare de  
Lc 22,11  I direu al pare de famílies de la  casa: “Lo Mestre t’envia a dir: A on és  
Lc 22,54  lo prengueren i conduïren a la  casa del príncep dels sacerdots. I Pere lo 
Jn 1,11  el conegué. 11 Vingué a sa pròpia  casa, i els seus no el reberen. 12 Mes, a  
Jn 2,16  –Traeu això d’aquí, i no feu la  casa de mon Pare casa de tràfic. 17  
Jn 2,16  aquí, i no feu la casa de mon Pare  casa de tràfic. 17 Llavors se recordaren  
Jn 2,17 escrit: «Me devora lo zel de vostra  casa.» 18 I els jueus respongueren i li  
Jn 4,53  fill viu»; i cregué ell i tota sa  casa. 54 Aquest fou lo segon miracle que  
Jn 7,53  se retirà cada qual a sa pròpia  casa. 8,Tit Capítol VIII Deslliura Jesús  
Jn 8,35  l’esclau no habita sempre en la  casa; emperò lo Fill permaneix sempre en  
Jn 11,20  -lo, emperò Maria se quedà en  casa. 21 I Marta digué a Jesús: –Senyor,  
Jn 11,31  los jueus que estaven ab Maria en  casa i l’aconsolaven, veent que s’alçava 
Jn 12,3  i els eixugà ab sos cabells; i la  casa s’omplí de la fragància del perfum.  
Jn 14,2  Déu, i creeu també en mi. 2 En la  casa de mon Pare hi ha moltes habitacions; 
Jn 18,15  i així entrà ab Jesús en la  casa del pontífice. 16 I Pere estava fora, 
Jn 18,28  28 Portaren després a Jesús des de  casa de Caifàs al pretori. I era al matí;  
Jn 19,27 aquella hora la tingué ab ell en sa  casa. 28 Després d’això, sabent Jesús que 
Jn 20,10  se n’anaren altra vegada a sa  casa. 11 Emperò Maria estava fora, plorant 
Ac 2,2  ratxada de vent, que omplí tota la  casa a on estaven ells sentats. 3 I se’ls 
Ac 2,36  36 »Sàpia, doncs, de cert tota la  casa d’Israel que a est Jesús, a qui  
Ac 7,10  governador d’Egipte i de tota sa  casa. 11 Vingué després fam en tota la  
Ac 7,20 per espai de tres mesos criat en la  casa de son pare. 21 Emperò havent estat  
Ac 7,42  en lo llibre dels Profetes: “Oh  casa d’Israel! ¿Per ventura no m’  
Ac 7,47  47 Emperò Salomó li edificà una  casa. 48 Mes l’Altíssim no habita temples 
Ac 7,49 terra, la peanya de mos peus. Quina  casa m’edificareu? –diu lo Senyor–, ¿o  
Ac 9,11  que s’anomena Dret, i busca en  casa de Judes a un home de Tarso anomenat  
Ac 9,17  17 I Ananies marxà i entrà en la  casa, i posant les mans sobre ell, digué:  
Ac 9,43  permanesqué molts dies en Jope, en  casa d’un blanquer anomenat Simó. 10,Tit  
Ac 10,2  i temerós de Déu ab tota sa  casa, que feia moltes caritats al poble, i 
Ac 10,6 per sobrenom Pere. 6 Aquest posa en  casa d’un cert Simó blanquer, que té la  
Ac 10,6 d’un cert Simó blanquer, que té la  casa prop del mar; ell te dirà lo que et  
Ac 10,9  la ciutat, pujà Pere a dalt de la  casa a fer oració envers l’hora de sexta. 
Ac 10,17  Corneli que, preguntant per la  casa de Simó, arribaren a la porta 18 i,  
Ac 10,22 un sant àngel de que et cridàs a sa  casa i que oigués tes paraules. 23 Pere,  
Ac 10,30  i a l’hora nona pregava en ma  casa, quan veus aquí que se’m presentà  
Ac 10,32  que té per sobrenom Pere: posa en  casa de Simó, lo blanquer, prop del mar;  
Ac 11,3  3 dient: –Per què entrares en  casa de gents incircumcidades i menjares  
Ac 11,11  luego arribaren tres barons a la  casa a on jo posava, enviats a mi des de  
Ac 11,12  aquestos sis germans i entràrem en  casa d’aquell baró. 13 I ens contà com  
Ac 11,13 13 I ens contà com havia vist en sa  casa un àngel que se li posà davant i li  
Ac 11,14  les quals seràs salvo tu i tota ta  casa.” 15 »I quan comencí a parlar, l’  
Ac 12,12  12 I considerant això, se n’anà a  casa de Maria, mare de Joan, anomenat  
Ac 13,27 veus dels profetes que es llegeixen  casa dissabte, les compliren condemnant- 
Ac 16,15  jo só fiel al Senyor, entrau en ma  casa i quedau’s allí. I nos obligà a  
Ac 16,31  Jesucrist i seràs salvat, tu i ta  casa. 32 I li anunciaren la paraula del  
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Ac 16,32  com a tots los que estaven en sa  casa. 33 I prenent-los en aquella  
Ac 16,34  34 I havent-los conduït a sa  casa, los presentà la taula i s’alegrà ab 
Ac 16,34 taula i s’alegrà ab tots los de sa  casa creient en Déu. 35 I quan fou de dia, 
Ac 16,40  isqueren de la presó, entraren en  casa de Lídia, i visitant als germans, los 
Ac 17,5  la ciutat, i assaltaren la  casa de Jason, volent-los presentar  
Ac 18,7  7 I partint d’allí, entrà en  casa d’un que es deia Tito Just, temerós  
Ac 18,7  deia Tito Just, temerós de Déu, la  casa del qual estava junt a la sinagoga. 8 
Ac 18,8  en lo Senyor ab tots los de sa  casa; i molts dels de Corinto, oint-lo,  
Ac 19,16  nusos i ferits fugiren d’aquella  casa. 17 I això fou notori a tots los  
Ac 20,9  caigué des del tercer pis de la  casa a baix, i l’alçaren mort. 10 I Pau  
Ac 21,8  arribàrem a Cesarea. I entrant en  casa de Felip, l’evangelista, que era un  
Ac 21,8  un dels set, nos hospedàrem en sa  casa. 9 I aquest tenia quatre filles  
Ac 21,16  per a què ens hospedàs en sa  casa. 17 I quan arribàrem a Jerusalem, los 
Ac 21,18  següent Pau entrà ab nosaltres en  casa de Jaume, a on se juntaren tots los  
Ac 28,7 lo qual nos hospedà tres dies en sa  casa i ens tractà molt bé. 8 I succeí que  
Ac 28,16  Pau se li permeté estar sol en una  casa particular ab un soldat que el  
Ac 28,30  permanesqué dos anys enters en la  casa que tenia llogada, i rebia a tots los 
Rm 16,5  saludau a la iglésia que està en  casa d’ells. Saludau a Epenet, mon amic,  
Rm 16,11  11 Saludau a aquells que són de la  casa d’Aristòbul. Saludau a mon parent  
Rm 16,11  parent Herodi. Saludau als de la  casa de Narcís, que creuen en lo Senyor.  
1Co 1,11  meus, per aquells que són de la  casa de Cloe, que hi ha disputes entre  
1Co 7,28  no has pecat; i si una verge se  casa, ella no peca. Mes aqueixos tals  
1Co 7,36  ell lo que vulga; no peca si la  casa. 37 Emperò lo qui està ferm en son  
1Co 7,38  verge, fa bé. 38 I així aquell que  casa sa verge, fa bé; i aquell que no la  
1Co 7,38 sa verge, fa bé; i aquell que no la  casa, fa millor. 39 La muller està lligada 
1Co 11,34  34 I si algú té fam, méngia en  casa, a fi de que no us junteu per a  
1Co 14,35  que ho pregúntien a sos marits en  casa, puix que és indecorós a una dona lo  
1Co 16,2  u de vosaltres pòsia a part en sa  casa guardant lo que gústia, a fi de que  
1Co 16,15  Vos prego, germans (ja coneixeu la  casa d’Estèfana i de Fortunat i d’Acaic, 
1Co 16,19  i Prisciŀla, ab la iglésia de sa  casa, en la que em trobo allotjat. 20 Vos  
2Co 5,1  1 Perquè sabem que si nostra  casa terrena d’esta habitació se  
2Co 5,1  tenim de Déu un edifici, una  casa no feta de mà, que serà eterna en los 
Fl 4,22 sants, principalment los que són de  casa de Cèsar. 23 La gràcia de nostre  
Col 4,15  i a la iglésia que està en sa  casa. 16 I després que aquesta epístola  
1Tm 3,4  4 sinó un que sàpia governar bé sa  casa; que tinga sos fills en subjecció ab  
1Tm 3,5  5 Puix lo qui no sap governar sa  casa, ¿com cuidarà de la Iglésia de Déu? 6 
1Tm 3,12  dona i govèrnien bé sos fills i sa  casa. 13 Perquè los que haguessen exercit  
1Tm 3,15  com has de conduir-te en la  casa de Déu, que és la Iglésia del Déu  
1Tm 5,4  primerament a ben governar sa  casa i a correspondre a sos pares, puix  
1Tm 5,13  ocioses, s’acostumen a divagar de  casa en casa; no solament ocioses, sinó  
1Tm 5,13  s’acostumen a divagar de casa en  casa; no solament ocioses, sinó parladores 
2Tm 1,16  Senyor ses misericòrdies sobre la  casa d’Onesíforo, perquè moltes vegades  
2Tm 2,20  lo nom del Senyor.» 20 Mes en una  casa gran no sols hi ha vasos d’or i de  
2Tm 4,19  Saluda a Prisca i a Aquilas i a la  casa d’Onesíforo. 20 Erasto se quedà en  
Tt 2,5  temperades, a tenir cuidado de  casa, benignes, obedients a sos marits,  
Flm 2  i a la iglésia que està en ta  casa: 3 gràcia a vosaltres i pau de part  
He 3,2  així com ho fou Moisès en tota sa  casa. 3 Perquè aquest fou reputat digne de 
He 3,3 Moisès, quant lo qui ha edificat la  casa té major honra que la casa. 4 Perquè  
He 3,3  la casa té major honra que la  casa. 4 Perquè tota casa és edificada per  
He 3,4  honra que la casa. 4 Perquè tota  casa és edificada per algú, emperò lo qui  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

448 
 

He 3,5  Moisès fou fiel en tota sa  casa com un sirvent, per a donar testimoni 
He 3,6 6 Mes Cristo, com Fill en sa pròpia  casa; la qual casa som nosaltres, ab tal  
He 3,6 com Fill en sa pròpia casa; la qual  casa som nosaltres, ab tal que mantingam  
He 8,8  diu lo Senyor, en què faré a la  casa d’Israel i a la casa de Judà un  
He 8,8 què faré a la casa d’Israel i a la  casa de Judà un pacte (testament) nou. 9  
He 8,10 pacte (testament) que jo faré ab la  casa d’Israel, després d’aquells dies,  
He 10,21  i tenint un gran sacerdot sobre la  casa de Déu, 22 acerquem-nos a ell ab  
He 11,7  una arca per a salvament de sa  casa; per la qual condemnà al món i fou  
1Pe 2,5  com pedres vives sou sobredificats  casa espiritual, sacerdoci sant, per a  
1Pe 4,17  en què lo judici comència per la  casa de Déu. I si primer comença per  
2Jn 10 d’aquesta doctrina, no el rebeu en  casa, ni el saludeu. 11 Perquè lo qui el  
Lc 20,30 i morí sens fills. 30 I lo segon se  casà ab ella, i també morí sens fills. 31  
1Co 7,34  cos i d’esperit. Emperò la que és  casada pensa en les coses que són del món, 
Col 3,18 gràcies per ell a Déu i al Pare. 18  Casades, estau someses a vostres marits,  
Mt 24,38  diluvi estaven menjant i bevent,  casant-se i donant en matrimoni, fins al 
Mt 19,10  de sa muller, no és convenient lo  casar-se. 11 Ell los digué: –No tots són 
1Co 7,9 contenir, càsien-se; puix més val  casar-se que abrasar-se. 10 Mes als  
1Co 7,11  I que si es separa, se quédia sens  casar o se reconciliï ab son marit; i el  
1Tm 4,3  cauterisada; 3 prohibint  casar-se i manant abstenir-se de les  
1Tm 5,11  contra Cristo, volen  casar-se, 12 tenint condemnació, perquè  
Mc 12,25  d’entre els morts, ni es  casaran, ni seran donats en matrimoni,  
Lc 20,35 de la resurrecció dels morts, ni es  casaran ni seran donats en matrimoni, 36  
Mc 10,12  la dona repudiàs a son marit i es  casàs ab un altre, comet adulteri. 13 I li 
Mt 22,25  set germans, i havent-se  casat lo primer, morí, i per no haver  
1Co 7,10  -se que abrasar-se. 10 Mes als  casats los mano, no jo, sinó lo Senyor,  
Col 3,Tit rebuda de Cristo. Vàrios avisos als  casats, als pares de família i als criats. 
1Pe 3,Tit  III Dóna saludables avisos als  casats en particular, i exhorta a tots los 
Mt 12,20 les places. 20 No trencarà la canya  cascada, ni apagarà la metxa que fuma,  
Lc 20,34  –Los fills d’aquest sigle se  casen i són donats en matrimoni, 35 mes  
Mt 23,14  de llargues plegàries devorau les  cases de les viudes. Per això sofrireu un  
Mc 10,30  vegades més, ara en aquest temps,  cases, i germans, i germanes, i mares, i  
Mc 12,40  en los festins. 40 Que devoren les  cases de les viudes ab pretext de llargues 
Lc 20,47  de llargues oracions, devoren les  cases de les viudes. Estos seran  
Ac 2,46  lo temple i partint lo pa per les  cases, prenien lo menjar ab alegria i  
Ac 4,34 perquè tots quants posseïen camps o  cases les venien i portaven lo preu d’  
Ac 5,42  los dies, en lo temple i en les  cases, no cessaven d’ensenyar i predicar  
Ac 8,3  la Iglésia: entrant per les  cases i arrencant-ne homes i dones, los  
Ac 20,20  ensenyar-vos en públic i en les  cases, 21 predicant als jueus i als  
Ac 21,6  barca, i ells se’n tornaren a ses  cases. 7 I nosaltres, conclosa nostra  
1Co 7,28 No búsquies muller. 28 Emperò si et  cases, no has pecat; i si una verge se  
1Co 11,22  22 ¿Que per ventura no teniu  cases a on menjar i beure? ¿O despreciau  
2Tm 3,6  d’estos són los que entren en les  cases i captiven a dones tontes carregades 
Lc 5,7  ompliren les dos barques, que  casi se n’anaven a fons. 8 I quan Simó  
Ac 13,44  I al dissabte següent concorregué  casi tota la ciutat a oir la paraula de  
Rm 4,19  fe, ni considerà son propi cos, ja  casi mort (essent de cerca cent anys), ni  
Fl 2,27  27 I certament estigué malalt, i  casi a la mort; mes Déu tingué  
He 11,12 promès. 12 Per lo qual d’un sol (i  casi com mort) isqué una multitud tan  
Mt 5,32  la fa ser adúltera. I lo qui es  càsia ab la repudiada, comet adulteri. 33  
Mt 19,9  comet adulteri. I aquell que es  càsia ab la repudiada, comet adulteri. 10  
Mc 10,11  que repudiï a sa muller i es  càsia ab una altra, comet adulteri contra  
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Lc 20,28  muller, i no deixàs fills, que es  càsia ab ella son germà, i que àlcia  
1Co 7,36  sa edat, i que és necessari que es  càsia, faça ell lo que vulga; no peca si  
1Co 7,9  9 Emperò si no es poden contenir,  càsien-se; puix més val casar-se que  
1Tm 5,14  doncs, que les que són joves se  càsien, criïn fills, sien bones mares de  
1Co 7,39  si son marit mor, queda llibre:  càsies ab qui vúllia, ab tal que sia  
Mt 17,20 serà impossible. 20 »Emperò aquesta  casta de dimonis, no es llança sinó per  
Jm 3,17  que baixa de dalt, primerament és  casta; després, pacífica, modesta, dòcil,  
Ac 24,25  Pau parlàs de la justícia, de la  castedat i del judici que ha de venir,  
Ga 5,23  fe, modèstia, continència,  castedat. Contra aquestes coses no hi ha  
He 13,Tit  hospitalitat, misericòrdia,  castedat, i a la conformitat ab la  
Lc 24,28  d’ell. 28 I a l’acercar-se al  castell a on anaven, ell féu mostres de  
Tt 2,5  a sos fills, 5 a ser prudents,  castes, temperades, a tenir cuidado de  
Lc 12,48  no la sabé i féu coses dignes de  càstig, serà poc assotat. Perquè a tot  
Jm 5,Tit en ell. 5,Tit Capítol V Denuncia lo  càstig que aguarda als rics que oprimeixen 
1Pe 2,14  com enviats per ell per a  càstig dels malfactors i per alabança dels 
2Pe 2,Tit  i parla de sos deixebles i del  càstig terrible que vindrà sobre ells, i  
Jud Tit  Descriu son caràcter i el terrible  càstig que se’ls espera. 1 Judes, servo  
Ap 18,Tit  Capítol XVIII Ruïna, judici i  càstig de Babilònia, sobre la qual ploren  
Ac 5,Tit peus dels apòstols. 5,Tit Capítol V  Càstig d’Ananies i Sàfira. Los apòstols  
Rm 3,5  injust Déu (parlo com a home) que  castiga en ira? 6 De ninguna manera:  
He 12,6  te reprenga.» 6 Perquè lo Senyor  castiga al que ama, i assota al que rep  
He 12,7  perquè, ¿quin és lo fill a qui no  castiga lo pare? 8 Emperò si estau fora de 
Mc 6,Tit  obra pocs miracles en sa pàtria,  castigant així sa incredulitat. Missió  
Ac 4,21  anar llibres, no trobant motiu de  castigar-los per temor del poble, perquè 
Lc 23,22  res en ell que meresca la mort; lo  castigaré, doncs, i lo posaré en  
Lc 23,16  -lo després d’haver-lo  castigat. 17 I estava obligat a entregar- 
Ac 22,5  allí a Jerusalem, per a què fossen  castigats. 6 »I succeí que quan jo anava i 
1Co 11,32  32 Emperò quan som judicats, som  castigats del Senyor, per a què no siam  
2Co 6,9  i veus aquí vivim; com a  castigats, emperò no morts; 10 com a  
He 2,Tit transgressors de la Llei nova seran  castigats ab major rigor. Glòria del Fill  
He 3,Tit sens contradicció per a què no siam  castigats com los hebreus incrèduls. 1 Per 
1Co 9,26  dóna colps a l’aire, 26 sinó que  castigo mon cos, i el reduesc a subjecció; 
Ap 3,19  19 »A tots quants amo, reprenc i  castigo. Arma’t, doncs, de zel, i  
1Co 10,Tit  haver proposat los beneficis i els  càstigs dels hebreus per raó de sa  
2Co 13,Tit  XIII Amenaça l’Apòstol ab forts  càstigs als que no s’haguessen esmenat, i 
Ac 26,11  també. 11 I freqüentment los  castiguí en totes les sinagogues, i los  
Ac 28,11  en l’isla i tenia per divisa  Càstor i Pòlux. 12 I arribant a Siracusa,  
Mt 19,12  los homes. I hi ha eunucs que es  castraren a si mateixos per amor del Regne 
Mt 23,2  a sos deixebles 2 dient: –Sobre la  càtedra de Moisès estan sentats los  
Ef 4,8  «Quan pujà en lo alt se’n portà  catiu lo captiveri, donà dons als homes.»  
Lc 4,19 cor, 19 a anunciar la redempció als  catius, a donar vista als cegos, a posar  
Jm Inc  vosaltres. Amén. Jm Inc Epístola  catòlica de l’apòstol sant Jaume 1,Tit  
Mt 1,17  des d’Abraham fins a David són  catorze generacions; i des de David fins a 
Mt 1,17  a la transmigració de Babilònia,  catorze generacions; i des de la  
Mt 1,17  de Babilònia fins a Cristo,  catorze generacions. 18 I la generació de  
Ac 27,27  27 I quan arribà la nit del dia  catorze, com navegàssem per lo mar  
2Co 12,2  2 Conec un home en Cristo que  catorze anys ha fou arrebatat –si en lo  
Ac 27,33  que menjassen alguna cosa dient:  –Catorze dies fa que estau esperant i en  
Ga 2,1  sinó per la fe en Jesucrist. 1  Catorze anys després pugí altra vegada a  
Mt 12,11  que, tenint una ovella, si  cau en dissabte en un fosso, no l’agàrria 



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

450 
 

Mt 17,14  cruelment. Puix moltes vegades  cau en lo foc, i sovint en l’aigua. 15 I  
Lc 5,36  nou romp lo vell, i ademés que no  cau bé lo pedaç nou ab lo vell. 37 I ningú 
Jn 12,24  dic, que si lo gra del forment que  cau en terra no mor, queda tot sol; emperò 
Rm 14,4  Per a son amo està en peus, o  cau; emperò ferm estarà, perquè poderós és 
He 6,7  la terra que es beu la pluja que  cau molt sovint sobre ella, i produeix  
Jm 1,11 lo sol ab ardor se seca l’herba, i  cau sa flor, i es perd sa vistosa  
1Pe 1,24  de l’herba: se seca l’herba i  cau la flor. 25 Mes la paraula del Senyor  
Ap 8,Tit  los quatre primers cada u la seva,  cau foc, la mar s’altera, les aigües se  
Ac 27,16  la corrent a una isla, anomenada  Cauda, ab dificultat poguérem agarrar lo  
Mt 15,14  un cego guia a altre cego, los dos  cauen en lo fosso. 15 I responent Pere, li 
Mt 15,27  cadells mengen de les engrunes que  cauen de la taula de sos amos. 28  
1Tm 6,9  9 Puix los que volen fer-se rics  cauen en tentació i en llaç del diable i  
Mt 10,29  per un diner, i ni un d’ells  caurà a terra sens la voluntat de vostre  
Lc 21,23  en la terra, i la ira del cel  caurà sobre d’aquest poble. 24 I moriran  
Ap 7,16  més fam, ni mai més set, ni el sol  caurà sobre ells, ni calor algun, 17  
Mt 24,24  fins los elegits, si fos possible,  cauran en error. 25 Mirau que vos ho he  
Mt 24,29  son resplendor, i les estrelles  cauran del cel, i les potestats del cel  
Mc 13,25  no donarà son resplendor. 25 I  cauran les estrelles del cel, i les  
Lc 6,39  cego podrà guiar a altre cego? ¿No  cauran los dos en lo fosso? 40 No és lo  
Lc 9,12  de cura. 12 I començava a  caure lo dia, quan acercant-se-li los  
Lc 10,18 I ell los digué: –Jo vegí a Satanàs  caure del cel com un llamp. 19 Mirau, jo  
Lc 11,4  los que ens deuen. I no ens deixeu  caure en la tentació; ans deslliurau-nos 
Ac 5,28  de vostra doctrina, i voleu fer  caure sobre nosaltres la sang d’aquest  
He 10,31 son poble.» 31 Cosa espantosa és lo  caure en mans del Déu viu. 32 I feu  
Jm 5,12  sia: sí, sí; no, no; a fi de no  caure en condemnació. 13 ¿Hi ha algú trist 
Ap 6,13  la terra, com la figuera deixa  caure ses figues quan és sacudida per un  
Ap 9,1  àngel tocà la trompeta; i vegí  caure una estrella del cel a la terra, i a 
Ap 12,4 de les estrelles del cel, i les féu  caure sobre la terra; i el dragó se parà  
2Pe 1,10  i elecció, perquè fent això no  caureu mai. 11 Puix així vos serà donada  
Ac 28,6 creien que s’aniria entumint i que  cauria mort de repente. Emperò després d’ 
Mt 8,20  Jesús li digué: –Les guineus tenen  caus, i los aucells de l’aire, nius, mes  
Lc 9,58  li respongué: –Les guineus tenen  caus, i los aucells de l’aire, nius; mes  
Mt 5,32  repudiï a sa muller, a no ser per  causa de fornicació, la fa ser adúltera. I 
Mt 10,22  pares i los faran morir. 22 I per  causa meva sereu avorrits de tothom.  
Mt 13,21  tribulació i persecució per  causa de la paraula, a l’instant s’  
Mt 14,3  i lligat, lo posà en la presó per  causa d’Herodias, muller de son germà. 4  
Mt 17,19  llançar? 19 Jesús los digué: –Per  causa de vostra incredulitat. Puix jo us  
Mt 18,7 profundo del mar. 7 »Ai del món per  causa dels escàndols! Puix és precís que  
Mt 19,Tit  és indisoluble, que sols hi ha una  causa per la separació o divorci. Dóna  
Mt 19,3  repudiar sa muller per qualsevol  causa? 4 Ell los respongué dient: –¿No  
Mt 19,9  repudiï a sa muller, a no ser per  causa de fornicació, i ne prenga una  
Mt 19,29  o muller o fills, o terres per  causa de mon nom, rebrà cent per u i  
Mt 24,9  i sereu avorrits de tothom per  causa de mon nom. 10 I molts aleshores s’ 
Mt 27,19  he sofert jo avui en somnis per  causa d’ell. 20 Emperò los prínceps dels  
Mt 27,37  37 I posaren sobre son cap la seva  causa escrita: «Aquest és Jesús, lo rei  
Mc 2,4  presentar-li al davant per  causa del tropell de gent, descobriren lo  
Mc 3,9 li tinguessen una barca a punt, per  causa del tropell de la gent, a fi de que  
Mc 6,17  posar ab grillons en la presó, a  causa d’Herodias, muller de Filipo, son  
Mc 8,35  emperò el qui pèrdia sa vida per  causa de mi i de l’evangeli, la salvarà.  
Mc 10,5 I Jesús los respongué i digué: –Per  causa de la duresa de vostre cor vos deixà 



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

451 
 

Mc 13,9  davant dels governadors i reis per  causa de mi, en testimoni contra d’ells.  
Mc 13,13  13 I sereu odiats de tots per  causa de mon nom. Emperò lo qui persevéria 
Lc 3,19  tetrarca, essent reprès per ell a  causa d’Herodias, muller de son germà, i  
Lc 5,19 19 Emperò no sabent com fer-ho, a  causa de la gran multitud de gent, se’n  
Lc 6,22  vostre nom, com a dolent, per  causa del Fill de l’home. 23 Alegrau-  
Lc 8,47 peus, i declarà davant de tothom la  causa per què l’havia tocat i com al  
Lc 9,24 la perdrà, i qui pèrdia sa vida per  causa de mi, la salvarà. 25 Puix, què li  
Lc 9,25  si es perd ell a si mateix i es  causa son dany? 26 Perquè aquell que s’  
Lc 19,3 i conèixer-lo; emperò no podia, a  causa de la molta gent i perquè ell era  
Lc 19,11  dient-los una paràbola, per  causa d’estar prop de Jerusalem i perquè  
Lc 21,12  davant dels reis i governadors per  causa de mon nom. 13 I això vos succeirà  
Lc 21,17  17 I sereu avorrits de tots per  causa de mon nom. 18 No obstant, ni un  
Lc 22,45  deixebles, i els trobà dormint per  causa de la tristesa. 46 I els digué: –Per 
Lc 23,19 –Lo qual havia estat posat pres per  causa d’una sedició ocorreguda en la  
Lc 23,25  I els posà en llibertat al que per  causa de sedició i homicidi havia estat  
Jn 7,43  que lo poble estava dividit per  causa d’ell. 44 I alguns d’ells volien  
Jn 10,19  nova divisió entre los jueus per  causa d’esta plàtica. 20 I molts d’ells  
Jn 11,42 sempre m’oïu, emperò ho he dit per  causa d’aquesta gent que està al rodador  
Jn 12,11  11 perquè molts jueus, per sa  causa, se n’anaven d’ells i creien en  
Jn 12,42  cregueren en ell; emperò per  causa dels fariseus no el confessaven  
Jn 15,21  coses les faran ab vosaltres per  causa de mon nom, perquè no coneixen al  
Jn 15,25  en sa Llei: “M’han avorrit sens  causa alguna.” 26 »Emperò quan vinga lo  
Jn 18,38  i els digué: –Jo no trobo en ell  causa alguna. 39 Emperò, com és la costum  
Jn 19,4 a què reconegau que no trobo en ell  causa alguna. 5 Isqué Jesús, doncs,  
Jn 19,6  -lo, que jo no trobo en ell  causa alguna. 7 Respongueren-li los  
Jn 19,42  posat ningú. 42 Allí, doncs, per  causa de la Parasceve dels jueus, perquè  
Ac 10,21  jo só lo qui buscau. Qual és la  causa per què haveu vingut? 22 I ells  
Ac 10,29  cridat. Pregunto, doncs, per quina  causa m’haveu fet venir? 30 I digué  
Ac 11,19  tribulació que havia ocorregut per  causa d’Esteve, arribaren fins a Fenícia, 
Ac 13,28  lo. 28 I no trobant en ell ninguna  causa de mort, demanaren a Pilat que li  
Ac 16,3  i el prengué, i el circumcidà per  causa dels jueus que hi havia en aquells  
Ac 19,40  l’alborot d’avui, no havent-hi  causa alguna per la qual pugam donar raó  
Ac 21,34  que no podia saber cosa certa per  causa de l’alborot, manà que el portassen 
Ac 21,35  els soldats lo portassen en pes, a  causa de la violència del poble. 36 Perquè 
Ac 22,11  fer. 11 »I com jo no hi vegés per  causa del resplendor d’aquella llum,  
Ac 22,24  -lo, per a saber per quina  causa clamaven així contra d’ell. 25 I  
Ac 22,30  següent, volent saber de cert la  causa que tenien los jueus per acusar-  
Ac 23,15 voleu conèixer ab més certesa de sa  causa. I nosaltres estarem esperant per a  
Ac 25,14 molts dies, Festo declarà al rei la  causa de Pau dient: –Aquí hi ha un home  
Ac 28,18  donar per llibre, no encontrant  causa per la qual hagués jo de morir. 19  
Rm 2,24  lo nom de Déu és blasfemat per  causa de vosaltres entre els gentils, com  
Rm 6,19  19 Vos parlo com a home, a  causa de la flaquesa de vostra carn;  
Rm 8,20  vanitat, no de son grat, sinó per  causa d’aquell que la somet en esperança  
Rm 11,28 segons l’evangeli, són enemics per  causa de vosaltres; emperò segons l’  
Rm 11,28  l’elecció són molt amats per  causa de sos pares. 29 Puix los dons i  
Rm 13,6  de la consciència. 6 Per aquesta  causa, pagau també tributs, perquè són  
Rm 14,15 que és immunda. 15 Emperò si per la  causa de ton menjar, ton germà se  
Rm 15,15  per a fer-vos memòria d’això, a  causa de la gràcia que m’és dada de part  
1Co 4,6  de vosaltres s’ensuperbesca per  causa de l’un contra de l’altre. 7  
1Co 4,17  ho só jo de Cristo. 17 Per aquesta  causa vos envií a Timoteu, que és mon fill 
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1Co 10,28  als ídols», no en mengeu, per  causa d’aquell que us ha avisat i de la  
1Co 11,10  cap lo senyal de la potestat per  causa dels àngels. 11 Emperò ni l’home és 
2Co 7,12  que us escriguí, no ho fiu per  causa d’aquell que féu l’agravi, ni per  
Ga 2,4 compeŀlit a circumcidar-se, 4 per  causa dels falsos germans que furtivament  
Ga 3,19  19 Per a què, doncs, la Llei? Per  causa de les transgressions fou posada  
Ef 3,1  -los l’evangeli. 1 Per esta  causa, jo, Pau, presoner de Jesucrist per  
Ef 3,14  és vostra glòria. 14 Per aquesta  causa doblo mos genolls al Pare de nostre  
1Te 3,7  tenim consol en vosaltres, per  causa de vostra fe, 8 per quant ara vivim, 
1Tm 5,23  sola, sinó usa un poc de vi per  causa de ton ventrell i de tes freqüents  
He 2,11  tots són d’un. Per qual  causa no s’avergonyí d’apellidar-los  
He 3,19  que ells no pogueren entrar per  causa de la incredulitat. 4,Tit Capítol IV 
He 4,6  fou predicada no entraren per  causa de sa incredulitat, 7 i altra vegada 
He 7,18 primer és abrogat verdaderament per  causa de sa flaquesa i inutilitat; 19  
Ap 8,13  ai dels habitants de la terra per  causa de les altres veus de les trompetes  
Ap 18,19 los que tenien barcos en la mar per  causa de sa ostentació; puix en un dia ha  
Lc 9,39 a cridar, i el tirà per terra, i li  causà fortes convulsions fent-li traure  
2Co 7,Tit i els corintis. La tristesa que els  causà los fou molt saludable. 1 Tenint,  
1Co 9,18  dispènsia jo l’evangeli sens  causar gasto per no abusar de ma potestat  
Lc 21,25  consternada per la confusió que  causarà lo roncar del mar i de ses oles,  
Rm 7,13  13 Que, doncs, lo que és bo m’ha  causat la mort? No, per cert; sinó que el  
Rm 16,17 germans, que observeu a aquells que  causen divisions i escàndols contra la  
Jm 4,Tit  IV Discòrdies i altres mals que  causen les passions desenfrenades. Devem  
Ac 26,21  d’arrepentiment. 21 Per aquestes  causes, estant jo en lo temple, me  
1Tm 4,2  hipocresia i tenint sa consciència  cauterisada; 3 prohibint casar-se i  
Lc 21,24  de l’espasa, i seran portats en  cautiveri per totes les nacions, i  
2Co 10,5  la ciència de Déu, i reduint a  cautiveri tot enteniment en obediència de  
Mt 25,18  que n’havia rebut un, se n’anà i  cavà en terra, i escondí allí lo diner de  
Lc 6,48  home que edificà una casa, lo qual  cavà, enfondí, i posà los fonaments sobre  
Ac 23,24  tèrcia de la nit. 24 I aparellau  cavalcadures en què sia conduït Pau a  
Lc 10,34  xopant-les-hi ab oli i vi, i  cavalgant-lo sobre son jument, lo portà  
2Pe 2,16  una somera muda, en la que  cavalgava, parlant veu d’home refrenà la  
Ap 9,17 als cavalls en una visió, i als que  cavalgaven, que vestien corasses de foc de 
Ap 19,18  i carns de cavalls, i dels que  cavalgaven en ells, i carns de tots,  
Ac 23,23  vagen fins a Cesarea, i setanta de  cavall, i dos-centes llances des de l’  
Ac 23,24  en què sia conduït Pau a  cavall ab tota seguretat al governador  
Ac 23,32 I al dia següent, despatxant als de  cavall perquè anassen ab ell, se’n  
Ap 6,2  i veuràs. 2 I mirí, i vegí un  cavall blanc, i el que estava sobre ell  
Ap 6,4 –Vine, i veuràs. 4 I isqué un altre  cavall, vermell. I fou donat poder al que  
Ap 6,5  –Vine, i veuràs. I aparegué un  cavall negre, i el que estava sentat sobre 
Ap 6,8  i veuràs. 8 I mirí, i vegí un  cavall esblaimat; i el que estava sentat  
Ap 9,16  16 I el número de l’exèrcit d’a  cavall era de dos-cents milions. I jo  
Ap 19,11  I vegí lo cel obert, i aparegué un  cavall blanc; i el que estava sentat sobre 
Ap 19,19  batallar ab lo que estava sobre el  cavall i ab son exèrcit. 20 I fou presa la 
Ap 19,21 la boca d’aquell que seia sobre el  cavall. I es saciaren ab ses carns tots  
Jm 3,3  3 I si posam fre en la boca dels  cavalls per a què ens obeesquen, governam  
Ap 9,7  de les llagostes eren semblants a  cavalls aparellats per la batalla, i sobre 
Ap 9,9  com un soroll de carros de molts  cavalls que corren al combat. 10 I tenien  
Ap 9,17  d’ells. 17 I així jo vegí als  cavalls en una visió, i als que  
Ap 9,17 jacinto i de sofre; i els caps dels  cavalls eren com caps de lleons; i eixia  
Ap 9,19 ses boques. 19 Perquè el poder dels  cavalls està en sa boca i en ses cues,  
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Ap 14,20 sang del cup fins a les brides dels  cavalls per l’espai de mil i sis-cents  
Ap 18,13  i de bèsties de càrrega, i de  cavalls, i d’ovelles, i de carrosses, i  
Ap 19,14 los exèrcits que hi ha en lo cel en  cavalls blancs, vestits tots de tela  
Ap 19,18  i carns de poderosos, i carns de  cavalls, i dels que cavalgaven en ells, i  
Mt 21,33  vinya i la rodejà d’una tanca, i  cavant féu allí un cup, i edificà una  
Lc 16,3 l’administració? Jo no só bo per a  cavar, i me dono vergonya de demanar  
Lc 13,8 deixau-la també per aquest any, i  cavaré al seu rodador, i li posaré fems, 9 
He 11,38  i per les coves, i per les  cavernes de la terra. 39 I tots aquestos,  
Mt 5,40  un plet i prendre’t la túnica,  cedeix-li també la capa. 41 I al que t’ 
Lc 14,9  convidar a tu i a ell, i et diga:  “Cedeix lo puesto a aquest”, i aleshores  
Jn 18,1  a l’altra banda del torrent  Cedron, a on hi havia un hort, en lo qual  
Jn 1,42  fill de Jonà, tu seràs apellidat  Cefas, que vol dir Pere. 43 A l’endemà,  
1Co 1,12  Pau», «I jo, d’Apolo», «I jo, de  Cefas», «I jo, de Cristo». 13 ¿Puix, que  
1Co 3,22  vostres: sia Pau, sia Apolo, sia  Cefas, sia món, sia vida, sia mort, o lo  
1Co 9,5  i els germans del Senyor, i  Cefas? 6 ¿O jo solament i Bernabé no tenim 
1Co 15,5  Escriptures. 5 I que s’aparegué a  Cefas i després als Onze. 6 I que després  
Ga 2,Tit  lo judaisme. Resistència que féu a  Cefas en Antioquia sobre les ceremònies de 
Ga 2,9  per als gentils.) 9 I quan Jaume,  Cefas i Joan, que apareixien ser les  
Ga 2,11  jo tenia ànsia de fer. 11 I quan  Cefas vingué a Antioquia, li fiu  
Ga 2,14  la veritat de l’evangeli, diguí a  Cefas davant de tots: «Si tu, essent jueu, 
Jn 12,40  perquè Isaïes digué ademés: 40  «Cegà sos ulls i endurí son cor, per a què 
1Jn 2,11 no sap a on va, perquè les tenebres  cegaren sos ulls. 12 Vos escric a  
2Co 4,4  los quals lo déu d’aquest món ha  cegat los enteniments dels incrèduls, per  
Mt 12,Tit tenia seca una mà i a un endemoniat  cego i mut. Parla del pecat contra de l’  
Mt 12,22  Llavors li portaren un endemoniat  cego i mut, i el curà, de manera que parlà 
Mt 15,14 són cegos i guies de cegos. I si un  cego guia a altre cego, los dos cauen en  
Mt 15,14 de cegos. I si un cego guia a altre  cego, los dos cauen en lo fosso. 15 I  
Mt 23,26 rapinya i d’immundícia! 26 Fariseu  cego, neteja primer l’interior de la copa 
Mc 8,Tit  a sos deixebles. Dóna vista a un  cego. Pere lo confessa per Messies. Los  
Mc 8,22  a Betsaida; i li portaren un  cego i li suplicaven que el tocàs. 23 I  
Mc 8,23 el tocàs. 23 I prenent per la mà al  cego, lo tragué fora del lloc, i escopint  
Mc 10,Tit  la humilitat. Dóna la vista al  cego Bartimeu. 1 I partint d’allí se n’  
Mc 10,46  i molta gent ab ells, Bartimeu, lo  cego, fill de Timeu, estava assentat a la  
Mc 10,49  lo manà cridar. Criden, doncs, al  cego i li diuen: –Té bon ànimo! Alça’t,  
Mc 10,51  digué: –Què vols que et faça? I el  cego li digué: –Mestre, que jo hi veja. 52 
Lc 6,39  també un símil: –¿Per ventura un  cego podrà guiar a altre cego? ¿No cauran  
Lc 6,39 ventura un cego podrà guiar a altre  cego? ¿No cauran los dos en lo fosso? 40  
Lc 18,Tit lo perill de les riqueses i cura al  cego de Jericó. 1 Los proposà també  
Lc 18,35  acercant-se a Jericó, estava un  cego assentat a la vora del camí demanant  
Jn 9,Tit  Capítol IX Jesús dóna vista a un  cego de naixement. Murmuren los fariseus  
Jn 9,Tit d’aquest miracle i excomuniquen al  cego, que, instruït per Jesús, creu en ell 
Jn 9,1  1 I al passar vegé Jesús un home  cego de naixement. 2 I sos deixebles li  
Jn 9,2  est o sos pares, perquè haja nat  cego? 3 Jesús respongué: –Ni ell pecà, ni  
Jn 9,6  i l’aplicà sobre els ulls del  cego. 7 I li digué: –Marxa, vés, i renta  
Jn 9,13  als fariseus al que abans era  cego. 14 I era dissabte quan Jesús féu lo  
Jn 9,17  17 Digueren, doncs, novament al  cego: –I tu, què dius del que t’ha obert  
Jn 9,18  cregueren d’ell que hagués estat  cego i recobrat la vista, fins que  
Jn 9,19  lo qual dieu vosaltres que nasqué  cego? Com és, doncs, que hi veu ara? 20  
Jn 9,20  és lo nostre fill i que nasqué  cego. 21 Mes, com és que ara hi veu, no ho 
Jn 9,24  novament a l’home que havia estat  cego i li digueren: –Glorifica a Déu;  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

454 
 

Jn 9,25  ho sé; una cosa sé, que jo que era  cego ara hi veig. 26 Li tornaren a dir:  
Jn 9,32  que ningú haja obert los ulls a un  cego de naixement. 33 Si aquest home no  
Jn 11,37  doncs, que obrí los ulls d’un  cego de naixement, no podria fer de manera 
Ac 13,11  la mà del Senyor sobre tu, i seràs  cego, no veent lo sol fins a cert temps. I 
2Pe 1,9 aquell a qui falten estes coses, és  cego i va a palpentes, olvidant que ha  
Ap 3,17 desgraciat, i miserable, i pobre, i  cego, i desnú. 18 Jo t’aconsello que  
Mt 9,Tit  a una minyona i dóna vista a dos  cegos. Cura a un esperitat mut i obra  
Mt 9,27  Jesús d’allí, lo seguiren dos  cegos, cridant i dient: –Teniu  
Mt 9,28  arribat a la casa, vingueren los  cegos a ell. I Jesús los diu: –¿Creeu que  
Mt 11,5 Joan lo que haveu vist i oït: 5 los  cegos veuen, los coixos caminen, los  
Mt 15,14  d’arrel. 14 Deixau-los: són  cegos i guies de cegos. I si un cego guia  
Mt 15,14  Deixau-los: són cegos i guies de  cegos. I si un cego guia a altre cego, los 
Mt 15,30  de gent, ab qui venien muts,  cegos, coixos, baldats i molts altres, i  
Mt 15,31 muts, caminar los coixos, veure los  cegos; i glorificaven al Déu d’Israel. 32 
Mt 20,Tit fills del Zebedeu. Dóna vista a dos  cegos. 1 »Lo Regne del cel és semblant a  
Mt 20,30  de gent. 30 I veus aquí dos  cegos sentats a la vora del camí oïren que 
Mt 21,14  lladres.” 14 I s’acercaren a ell  cegos i coixos en lo temple, i els curà.  
Mt 23,16  16 »Ai de vosaltres, guies  cegos, que dieu: “Qualsevol que júria per  
Mt 23,17  del temple, és deutor”! 17 Necis i  cegos! Què és més, l’or o lo temple que  
Mt 23,24 fer, sens omitir aquelles. 24 Guies  cegos, que colau un mosquit i vos engulliu 
Lc 4,19  als catius, a donar vista als  cegos, a posar en llibertat als que estan  
Lc 7,21  malignes, i donà vista a molts  cegos. 22 Llavors, responent Jesús, los  
Lc 7,22  lo que haveu oït i vist: que els  cegos veuen, los coixos caminen, los  
Lc 14,13  pobres, als tullits, als coixos i  cegos. 14 I seràs benaventurat, perquè no  
Lc 14,21  los pobres, i els mancos, i els  cegos, i els coixos. 22 »I digué el criat: 
Jn 5,3  jeia una gran multitud de malalts,  cegos, coixos, paralítics, que aguardaven  
Jn 9,39  i los que hi veuen se quédien  cegos. 40 I alguns dels fariseus que  
Jn 9,40  –Puix què, també nosaltres som  cegos? 41 Jesús los digué: –Si fósseu  
Jn 9,41  41 Jesús los digué: –Si fósseu  cegos, no tindríeu pecat. Mes ara dieu:  
Jn 10,21  lo dimoni pot obrir los ulls dels  cegos? 22 I se celebrava en Jerusalem la  
Rm 2,19  19 i et jactes de ser guia de  cegos i llum dels que estan en tenebres,  
Mt 23,19  està sobre d’ell, és deutor.” 19  Cegos! Què és més, l’oferta o l’altar  
Rm 11,25  en vosaltres mateixos: que la  ceguedat ha sobrevingut en part a Israel  
Ef 4,18  que hi ha en ells, per raó de la  ceguedat de son cor. 19 Los quals,  
Mc 3,5  ab indignació, dolent-se de la  ceguera de son cor, diu a l’home: –Extén  
Mt 3,2  perquè s’ha acercat lo Regne del  cel. 3 Puix aquest és de qui parlà lo  
Mt 3,16 l’aigua. I veus aquí se li obrí lo  cel i vegé a l’Esperit de Déu que baixava 
Mt 3,17  d’ell. 17 I veus aquí una veu del  cel que deia: –Aquest és mon fill, l’  
Mt 4,17  perquè s’ha acercat lo Regne del  cel. 18 I anant Jesús per la ribera del  
Mt 5,3  perquè d’ells és lo Regne del  cel. 4 »Benaventurats los mansos, perquè  
Mt 5,10  perquè d’ells és lo Regne del  cel. 11 »Sereu benaventurats quan per amor 
Mt 5,12  és gran vostre gallardó en lo  cel. Puix així perseguiren també als  
Mt 5,16  a vostre Pare que està en lo  cel. 17 »No penseu que he vingut a  
Mt 5,18  vos dic que, fins que pàssia lo  cel i la terra, no passarà de la Llei ni  
Mt 5,19 serà anomenat mínim en lo Regne del  cel. Mes aquell que els guàrdia i  
Mt 5,19  serà anomenat gran en lo Regne del  cel. 20 »Puix jo us dic que, si vostra  
Mt 5,20  no entrareu en lo Regne del  cel. 21 »Haveu oït que es digué a vostres  
Mt 5,34  De ninguna manera jureu. Ni per lo  cel, perquè és lo trono de Déu, 35 ni per  
Mt 5,45 fills de vostre Pare que està en lo  cel, qui fa eixir lo seu sol sobre bons i  
Mt 6,Tit d’atresorar en la terra sinó en lo  cel. Que no es pot servir a dos amos. I  
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Mt 6,1  de vostre Pare que està en lo  cel. 2 »I així, quan faces almoina, no ho  
Mt 6,9  orar: Pare nostre que estau en lo  cel, sia santificat lo vostre nom. 10  
Mt 6,10  així en la terra com en lo  cel. 11 Lo nostre pa de cada dia, donau- 
Mt 6,20  per a vosaltres tresors en lo  cel, a on ni lo rovell ni l’arna los  
Mt 7,Tit  de quant estret és lo camí del  cel, i que s’han de distingir los falsos  
Mt 7,11  més vostre Pare que està en lo  cel donarà béns als que els hi demànien?  
Mt 7,21  Senyor” entrarà en lo Regne del  cel, sinó lo qui fa la voluntat de mon  
Mt 7,21 voluntat de mon Pare que està en lo  cel; eix entrarà en lo Regne del cel. 22  
Mt 7,21 lo cel; eix entrarà en lo Regne del  cel. 22 Molts me diran en aquell dia:  
Mt 8,11  i Isaac, i Jacob en lo Regne del  cel. 12 Però los fills del Regne seran  
Mt 10,7  «Que s’ha acercat lo Regne del  cel.» 8 Curau malalts, ressuscitau morts,  
Mt 10,32  davant mon Pare que està en lo  cel. 33 I tot aquell que em néguia davant  
Mt 10,33  davant mon Pare que està en lo  cel. 34 »No penseu que vinga a posar pau  
Mt 11,11  que és lo mínim en lo Regne del  cel, és més gran que ell. 12 I des de los  
Mt 11,12  Baptista fins ara, lo Regne del  cel pateix violència, i los violents l’  
Mt 11,23 Cafarnaüm, que t’has alçat fins al  cel, baixaràs fins a l’infern. Perquè si  
Mt 11,25  –Vos glorifico, Pare, Senyor de  cel i terra, perquè ocultàreu aquestes  
Mt 12,50 voluntat de mon Pare que està en lo  cel, aqueix és mon germà, i germana, i  
Mt 13,11 conèixer los misteris del Regne del  cel, emperò a ells no se’ls ha otorgat.  
Mt 13,24  los proposà, dient: –Lo Regne del  cel és semblant a un home que sembrà bona  
Mt 13,31  los proposà dient: –Lo Regne del  cel és semblant a un gra de mostassa que  
Mt 13,33 paràbola: –És semblant lo Regne del  cel al llevat que pren una dona i el  
Mt 13,44  oiga. 44 »És semblant lo Regne del  cel a un tresor escondit en lo camp, que  
Mt 13,45  modo és semblant lo Regne del  cel a un negociant que busca perles bones. 
Mt 13,47  47 »També és semblant lo Regne del  cel a un filat que, tirat al mar,  
Mt 13,52  escriba instruït en lo Regne del  cel és semblant a un pare de família que  
Mt 14,19  dos peixos, i alçant los ulls al  cel, beneí i partí los pans, i els va  
Mt 16,1  que els mostràs algun senyal del  cel. 2 I ell, responent, los digué: –Quan  
Mt 16,2  dieu: “Farà bon temps, perquè lo  cel és vermell.” 3 I al dematí: “Avui hi  
Mt 16,3 “Avui hi haurà tempestat, perquè lo  cel està nuvolós i rogeja.” 4 »Hipòcrites! 
Mt 16,4  ¿Sabeu distingir l’aspecte del  cel i no podeu discernir los senyals dels  
Mt 16,17  sang, sinó mon Pare que està en lo  cel. 18 I jo et dic també que tu ets Pere, 
Mt 16,19  te donaré les claus del Regne del  cel. I tot allò que llíguies sobre la  
Mt 16,19  sobre la terra estarà lligat en lo  cel, i tot lo que desllíguies sobre la  
Mt 16,19 la terra serà també deslligat en lo  cel. 20 Aleshores manà a sos deixebles que 
Mt 18,1  –Qui és lo major en lo Regne del  cel? 2 I Jesús, cridant un infant, lo  
Mt 18,3  no entrareu en lo Regne del  cel. 4 Quiscun, doncs, que s’humiliï com  
Mt 18,4  eix serà lo major en lo Regne del  cel. 5 I qui rèbia a un tal infant en mon  
Mt 18,10  jo us dic que sos àngels en lo  cel veuen sempre la cara de mon Pare que  
Mt 18,10  la cara de mon Pare que està en lo  cel. 11 Puix lo Fill de l’home ha vingut  
Mt 18,14  de vostre Pare que està en lo  cel que es pèrdia un d’aquestos petits.  
Mt 18,18  la terra, lligat serà també en lo  cel. I tot quant deslligareu sobre la  
Mt 18,18  terra, deslligat serà també en lo  cel. 19 »Altra vegada vos dic que si dos  
Mt 18,19  per mon Pare que està en lo  cel. 20 Puix allà a on se troben  
Mt 18,23  set. 23 »Per això lo Regne del  cel és semblant a un rei que volgué  
Mt 19,12  si mateixos per amor del Regne del  cel. Qui sia capaç d’això, que ho sia. 13 
Mt 19,14  mi, puix dels tals és lo Regne del  cel. 15 I quan los hagué imposat les mans, 
Mt 19,21  pobres, i tindràs un tresor en lo  cel. Després vine i segueix-me. 22 I  
Mt 19,23  entrarà un ric en lo Regne del  cel. 24 I altra vegada vos dic que és més  
Mt 19,24  l’entrar un ric en lo Regne del  cel. 25 Los deixebles, a l’oir això, se  
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Mt 20,1  vista a dos cegos. 1 »Lo Regne del  cel és semblant a un pare de famílies que  
Mt 21,25 baptisme de Joan, d’a on era? ¿Del  cel o dels homes? I ells discorrien entre  
Mt 21,26 entre si dient: 26 –Si diem que del  cel, nos dirà: “¿Puix per què no el  
Mt 22,2 ab paràboles dient: 2 –Lo Regne del  cel és semblant a un rei que féu les  
Mt 22,30  que seran com àngels de Déu en lo  cel. 31 »I de la resurrecció dels morts,  
Mt 23,9  un és vostre Pare que està en lo  cel. 10 Ni us apellideu mestres, perquè un 
Mt 23,13 hipòcrites, que tancau lo Regne del  cel davant dels homes! Puix ni vosaltres  
Mt 23,22 habita en ell. 22 I qui jura per lo  cel, jura per lo trono de Déu i per lo qui 
Mt 24,29  i les estrelles cauran del  cel, i les potestats del cel seran  
Mt 24,29 cauran del cel, i les potestats del  cel seran commogudes. 30 »I llavors  
Mt 24,30 lo senyal del Fill de l’home en lo  cel. I aleshores se lamentaran totes les  
Mt 24,30  home, que vindrà en los núvols del  cel ab gran poder i majestat. 31 I enviarà 
Mt 24,31 vents, des d’un extrem a altre del  cel. 32 »Apreneu de la figuera una  
Mt 24,35  estes coses se cúmplien. 35 Lo  cel i la terra passaran, emperò mes  
Mt 24,36 ningú en sap res, ni los àngels del  cel, sinó tan sols lo Pare. 37 »I aixís  
Mt 25,1  final. 1 »Llavors, lo Regne del  cel serà semblant a deu verges que,  
Mt 26,64  de Déu, i venir en los núvols del  cel. 65 Llavors lo príncep dels sacerdots  
Mt 28,2  puix un àngel del Senyor baixà del  cel i, acercant-se, remogué la pedra, i  
Mt 28,18 –Se m’ha donat tota potestat en lo  cel i en la terra. 19 Anau, doncs, i  
Mc 1,11  ell mateix. 11 I s’oí una veu del  cel que deia: –Tu ets mon Fill, l’amat,  
Mc 6,41  los dos peixos, alçant los ulls al  cel, beneí i partí los pans, i els donà a  
Mc 7,34 la llengua. 34 I alçant los ulls al  cel, sospirà i li digué: –‹Effatà› –que  
Mc 8,11 ab ell, demanant-li un senyal del  cel, per a tentar-lo. 12 Emperò Jesús,  
Mc 10,21  als pobres, i tindràs tresor en lo  cel; i vine, pren ta creu i segueix-me.  
Mc 11,25  de que vostre Pare que està en lo  cel vos perdónia també vostres pecats. 26  
Mc 11,26  vostre Pare que està en lo  cel tampoc vos perdonarà vostres pecats.  
Mc 11,30  30 Lo baptisme de Joan, era del  cel o dels homes? Responeu-me. 31 I ells 
Mc 11,31  entre si i deien: –Si diem que del  cel, nos dirà: “Per què no el creguéreu?”  
Mc 12,25 sinó que seran com los àngels en lo  cel. 26 »I en quant als morts que han de  
Mc 13,25  25 I cauran les estrelles del  cel, i les potestats que estan en lo cel  
Mc 13,25  i les potestats que estan en lo  cel seran commogudes. 26 »I aleshores  
Mc 13,27  de la terra fins a l’extrem del  cel. 28 »I apreneu una paràbola de la  
Mc 13,31  que tot això sia complert. 31 Lo  cel i la terra passaran, emperò mes  
Mc 13,32  res, ni els àngels que estan en lo  cel, ni el Fill, sinó el Pare. 33 Teniu  
Mc 14,62  de Déu i venir en los núvols del  cel. 63 Llavors lo sumo sacerdot, rompent  
Mc 16,Tit  l’evangeli. Sa ascensió al  cel. 1 I passat lo dissabte, Maria  
Mc 16,19  hagué parlat, fou rebut dalt en lo  cel, i està sentat a la dreta de Déu. 20 I 
Lc 2,15  los àngels se retiraren d’ells al  cel, los pastors se deien uns a altres:  
Lc 3,21  i estant ell orant, s’obrí lo  cel, 22 i baixà sobre d’ell l’Esperit  
Lc 3,22  paloma i s’oigué aquesta veu del  cel: –Tu ets mon fill, l’amat; en tu m’  
Lc 4,25  que en los dies d’Elies, quan lo  cel fou tancat tres anys i sis mesos, de  
Lc 6,23  serà gran vostre gallardó en lo  cel, puix d’aquesta manera sos pares  
Lc 9,16  i los dos peixos, alçà los ulls al  cel, los beneí i partí i donà a sos  
Lc 9,54  voleu que digam que bàixia foc del  cel i els abràsia, com també féu Elies? 55 
Lc 10,15  que t’has exaltat fins al  cel, seràs abatuda fins al profundo de l’ 
Lc 10,18 digué: –Jo vegí a Satanàs caure del  cel com un llamp. 19 Mirau, jo us he donat 
Lc 10,20  vostres noms estan escrits en lo  cel. 21 En aquella mateixa hora Jesús se  
Lc 10,21 digué: –Vos alabo, Pare, Senyor del  cel i de la terra, perquè escondíreu  
Lc 11,2  dieu: »Pare nostre que estau en lo  cel, sia santificat lo vostre nom. Vinga  
Lc 11,2  així en la terra com en lo  cel. 3 Donau-nos avui lo nostre pa de  
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Lc 11,16 -lo, li demanaven algun senyal del  cel. 17 Mes Jesús, penetrant sos  
Lc 12,Tit menjar i vestir. Tresor i cor en lo  cel. Majordom fiel i prudent. Criat  
Lc 12,33  no es tórnien velles, tresor en lo  cel que mai falta, del qual ni s’apodera  
Lc 12,56  Sabeu distingir lo semblant del  cel i de la terra, ¿com, doncs, no sabeu  
Lc 15,7 així mateix hi haurà més goig en lo  cel per a un pecador que s’arrepentesca,  
Lc 15,18  li diré: ‘Pare, he pecat contra el  cel i contra vós. 19 Ja no só digne de ser 
Lc 15,21  digué: »–Pare, he pecat contra el  cel i contra de vós. Ja no só digne de ser 
Lc 16,17  17 I més fàcil és que pàssien lo  cel i la terra, que no que déixia de  
Lc 17,24  brillant en la regió inferior del  cel, resplendeix des de l’una part a l’  
Lc 17,29  de Sodoma plogué foc i sofre del  cel i els consumí a tots. 30 Lo mateix  
Lc 18,13  s’atrevia ni a alçar los ulls al  cel, sinó que es pegava cops al pit,  
Lc 18,22  pobres, i tindràs un tresor en lo  cel. Després vine i segueix-me. 23 Quan  
Lc 19,38 que ve en nom del Senyor. Pau en lo  cel i glòria en les altures! 39 I alguns  
Lc 20,4 me: 4 lo baptisme de Joan, ¿era del  cel o dels homes? 5 Mes ells pensaven  
Lc 20,5  si dient: –Si responem que del  cel, dirà: “Puix per què no el creguéreu?” 
Lc 21,11  i senyals extraordinaris en lo  cel. 12 »Mes antes que succeesquen totes  
Lc 21,23  treballs en la terra, i la ira del  cel caurà sobre d’aquest poble. 24 I  
Lc 21,26  a tot lo món, puix les virtuts del  cel seran commogudes. 27 Llavors veuran al 
Lc 21,33  estes coses sien complertes. 33 Lo  cel i la terra passaran, emperò mes  
Lc 22,43 llavors se li aparegué un àngel del  cel que el confortava. I estant en agonia, 
Lc 24,Tit  l’Esperit Sant i se’n puja al  cel. 1 I lo primer dia de la semana anaren 
Lc 24,51  separant d’ells i era elevat al  cel. 52 I havent-lo adorat, se’n  
Jn 1,32 –He vist l’Esperit Sant baixar del  cel com una paloma i posar-se sobre d’  
Jn 1,51 veritat vos dic que veureu obert lo  cel, i sobre lo Fill de l’home, pujant i  
Jn 3,12  quan vos pàrlia de les coses del  cel? 13 I ningú puja al cel, sinó lo qui  
Jn 3,13  coses del cel? 13 I ningú puja al  cel, sinó lo qui baixà del cel, lo Fill de 
Jn 3,13  puja al cel, sinó lo qui baixà del  cel, lo Fill de l’home que està en lo  
Jn 3,13  lo Fill de l’home que està en lo  cel. 14 I així com Moisès alçà la serpent  
Jn 3,27 rebre res sinó que li sia donat del  cel. 28 Vosaltres mateixos sou testimoni  
Jn 3,31  i parla de la terra. Lo qui ve del  cel és sobre tots, 32 i dóna testimoni de  
Jn 6,Tit  sobre el mar. Parla del pa del  cel. Anuncia la traïció de Judes. 1  
Jn 6,31  escrit: “Los donà a menjar pa del  cel.” 32 I Jesús los respongué: –En  
Jn 6,32 us dic: Moisès no us donà lo pa del  cel, mes mon Pare és qui us dóna lo  
Jn 6,32  és qui us dóna lo verdader pa del  cel. 33 Perquè lo pa de Déu és aquell que  
Jn 6,33  pa de Déu és aquell que baixà del  cel i dóna la vida al món. 34 Llavors ells 
Jn 6,38  fora. 38 Puix he baixat del  cel, no per a fer ma voluntat, sinó la  
Jn 6,41  «Jo só lo pa viu que he baixat del  cel.» 42 I deien: –¿No és aquest, Jesús,  
Jn 6,42  diu ell, doncs, que ha baixat del  cel? 43 Emperò Jesús respongué i els  
Jn 6,50  50 Aquest és lo pa que baixà del  cel per a què lo qui méngia d’ell no  
Jn 6,51  Jo só lo pa viu que he baixat del  cel. Qui méngia d’aquest pa, viurà  
Jn 6,58  58 Aquest és lo pa que baixà del  cel. No és com lo mannà que vostres pares  
Jn 11,41  pedra. I Jesús, alçant los ulls al  cel, digué: –Pare, vos dono gràcies perquè 
Jn 12,28  vostre nom. I vingué una veu del  cel dient: –L’he glorificat ja, i el  
Jn 17,1  digué Jesús, i alçant los ulls al  cel digué: –Pare, l’hora és arribada,  
Ac 1,10  a sos ulls. 10 I estant mirant al  cel quan ell s’anava elevant, veus aquí  
Ac 1,11 de Galilea, per què estau mirant al  cel? Aquest Jesús que des de vosaltres ha  
Ac 1,11  de vosaltres ha estat rebut en lo  cel, vindrà així com l’haveu vist anar al 
Ac 1,11  així com l’haveu vist anar al  cel. 12 Llavors se’n tornaren a Jerusalem 
Ac 2,2  2 I vingué de repente un ruido del  cel, com una ratxada de vent, que omplí  
Ac 2,5  les nacions que hi ha baix del  cel. 6 Divulgada, doncs, la veu, acudí  
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Ac 2,19  faré aparèixer prodigis dalt en lo  cel, i senyals baix en la terra, sang, i  
Ac 2,34  i oïu. 34 Perquè David no pujà al  cel, i ab tot diu: »“Digué el Senyor a mon 
Ac 3,21  qual certament és menester que lo  cel rèbia fins al temps de la restauració  
Ac 4,12  Perquè no hi ha altre nom baix del  cel donat als homes per lo qual degam  
Ac 4,24  «Senyor, vós sou lo qui féreu lo  cel i la terra, lo mar, i tot lo que hi ha 
Ac 7,42  a que servissen la milícia del  cel, així com està escrit en lo llibre  
Ac 7,49  de mà, com diu lo profeta: 49 “Lo  cel és mon trono, i la terra, la peanya de 
Ac 7,55  ple de l’Esperit Sant, mirant al  cel vegé la glòria de Déu, i a Jesús que  
Ac 9,3  rodejà de resplendor una llum del  cel. 4 I caigué en terra i oigué una veu  
Ac 10,11  caigué en un èxtasis. 11 I vegé lo  cel obert i que baixava envers ell un vas  
Ac 10,11  per les quatre puntes baixava del  cel a la terra, 12 en lo qual hi havia  
Ac 10,12  reptils de la terra, i aucells del  cel. 13 I vingué a ell una veu que li  
Ac 10,16  i luego lo vas se’n tornà al  cel. 17 I mentres Pere dubtava entre si  
Ac 11,5  per les quatre puntes baixava del  cel, i vingué fins a mi. 6 I com jo l’  
Ac 11,6  i fieres, i reptils, i aucells del  cel. 7 I oiguí també una veu que em deia:  
Ac 11,9  respongué altra vegada la veu del  cel: »–Lo que Déu ha purificat, no ho  
Ac 11,10  vegades, i tot això se’n tornà al  cel. 11 I veus aquí que luego arribaren  
Ac 14,14  convertiu al Déu viu, que féu lo  cel, i la terra, i el mar, i tot quant hi  
Ac 14,16  testimoni de si, fent bé des del  cel, donant pluges i temps favorables pels 
Ac 17,24 ha en ell, aqueix, essent Senyor de  cel i terra, no habita en los temples fets 
Ac 22,6  repentinament d’una gran llum del  cel 7 i, caent en terra, oiguí una veu que 
Ac 26,13  oh rei, en lo camí una llum del  cel que superava lo resplendor del sol, la 
Rm 1,18  la ira de Déu se manifesta del  cel contra tota la impietat i injustícia  
Rm 10,6  digues en ton cor: Qui pujarà al  cel?» (ço és, a baixar de lo alt a  
1Co 8,5  que s’apellídien déus, ja en lo  cel, ja en la terra (puix hi ha molts déus 
1Co 15,47 terra, terrenal; lo segon home, del  cel, celestial. 48 Com és lo terrenal,  
2Co 5,2  de nostra habitació que és del  cel, 3 si és que siam trobats vestits i no 
2Co 12,2  ho sé; Déu ho sap– fins al tercer  cel. 3 I sé que aquest tal home –si fou en 
Ga 1,8  nosaltres mateixos, o un àngel del  cel, vos anunciàs un altre evangeli  
Ef 1,10 en Cristo, així les que hi ha en lo  cel com en la terra, en ell, 11 en qui  
Ef 3,15  pren lo nom tota la família del  cel i de la terra. 16 Per a què segons les 
Ef 6,9  d’ells i de vosaltres està en lo  cel, i que per ell no hi ha accepció de  
Col 1,16  totes les coses que hi ha en lo  cel i en la terra, visibles e invisibles,  
Col 1,20  en la terra, o les que hi ha en lo  cel. 21 I vosaltres, que algun temps vos  
Col 1,23  predicat a tota criatura baix lo  cel, del qual jo, Pau, só fet ministre. 24 
Col 4,1  també vosaltres teniu Senyor en lo  cel. 2 Perseverau en l’oració, vetllant  
1Te 4,16  i ab trompeta de Déu, baixarà del  cel, i els que moriren en Cristo  
2Te 1,7 quan lo Senyor Jesús apareixerà del  cel ab los àngels de son poder, 8 en  
He 9,24  del verdader, sinó en lo mateix  cel, per a presentar-se a la presència  
He 10,34  més exceŀlent i durader en lo  cel. 35 No maŀlogreu, doncs, vostra  
He 11,12  tan numerosa com les estrelles del  cel, i com les arenes innumerables de la  
He 12,23 primogènits que estan escrits en lo  cel, i a Déu, jutge de tots, i als  
He 12,25 si refusam al que ens parla des del  cel. 26 La veu del qual commogué llavors  
He 12,26 no tan sols la terra, sinó també lo  cel.» 27 En això que diu: «encara una  
Jm 5,12  coses, germans, no jureu, ni pel  cel, ni per la terra, ni feu cap altre  
Jm 5,18  plogué. 18 I pregà novament, i el  cel donà pluja i la terra donà son fruit.  
1Pe 1,4  ni emmustuir-se, reservada en lo  cel per a vosaltres, 5 que sou guardats  
1Pe 1,12  evangeli, havent estat enviat del  cel l’Esperit Sant, a les quals coses  
1Pe 3,22  Jesucrist, 22 lo qual se n’anà al  cel i està a la dreta de Déu, essent-li  
2Pe 1,18  18 I aquesta veu que vingué del  cel l’oírem nosaltres quan estàvem ab ell 
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1Jn 5,Tit  verdader home, i altres tres en lo  cel lo demostren verdader Fill de Déu, en  
1Jn 5,7  són los que donen testimoni en lo  cel: lo Pare, lo Verb, i l’Esperit Sant.  
Ap 3,12  la nova Jerusalem, que baixa del  cel de mon Déu, i el nom meu nou. 13 »Qui  
Ap 4,Tit en un èxtasis lo trono de Déu en lo  cel, rodejat de vint-i-quatre ancians  
Ap 4,1  i veus aquí una porta oberta en lo  cel, i la primera veu que oiguí era com de 
Ap 4,2  un trono que estava posat en lo  cel, i sobre el trono estava un assentat.  
Ap 5,3  sellos? 3 I ningú podia, ni en lo  cel, ni en la terra, ni davall la terra  
Ap 5,13 totes les criatures que hi ha en lo  cel, i sobre la terra, i davall la terra,  
Ap 6,13  com sang. 13 I les estrelles del  cel caigueren sobre la terra, com la  
Ap 6,14  sacudida per un vent fort. 14 I el  cel se retirà com un llibre que s’  
Ap 8,1  sello, hi hagué un silenci en lo  cel com de mitja hora. 2 I vegí set àngels 
Ap 8,10  tocà la trompeta, i caigué del  cel una gran estrella, cremant com si fos  
Ap 8,12  i fou ferida la tercera part del  cel, i la tercera part de la lluna, i la  
Ap 8,13 d’una àliga que volava per mig del  cel dient en gran veu: –Ai, ai, ai dels  
Ap 9,1  i vegí caure una estrella del  cel a la terra, i a ell li fou donada la  
Ap 10,Tit haja tocat la trompeta. Una veu del  cel mana a sant Joan que prenga aquell  
Ap 10,1 altre àngel poderós que baixava del  cel cobert d’un núvol, i l’arc iris  
Ap 10,4  jo a escriure, i oiguí una veu del  cel que em deia: –Sella les coses que han  
Ap 10,5  mar i sobre la terra alçà sa mà al  cel 6 i jurà per aquell que viu en los  
Ap 10,6 los sigles dels sigles, que crià lo  cel i les coses que hi ha en ell, i la  
Ap 10,8  los profetes. 8 I oiguí la veu del  cel, que parlava altra vegada ab mi i  
Ap 11,6  tenen poder per a tancar lo  cel, que no ploga en los dies de la  
Ap 11,12  12 I oigueren una gran veu del  cel que els deia: –Pujau aquí. I pujaren  
Ap 11,12 els deia: –Pujau aquí. I pujaren al  cel en un núvol i els vegeren los enemics  
Ap 11,13  i donaren glòria a Déu del  cel. 14 Passa lo segon ai, i veus aquí que 
Ap 11,15  tocà la trompeta, i hi hagué en lo  cel grans veus dient: –Los regnes d’  
Ap 11,19 19 I s’obrí lo temple de Déu en lo  cel, i l’arca de son testament fou vista  
Ap 12,1  dragó infernal. 1 I aparegué en lo  cel un gran senyal: una dona vestida del  
Ap 12,3  3 I fou vist un altre senyal en lo  cel; i veus aquí un gran dragó vermell,  
Ap 12,4  tercera part de les estrelles del  cel, i les féu caure sobre la terra; i el  
Ap 12,7 7 I hi hagué una gran batalla en lo  cel: Miquel i sos àngels peleaven contra  
Ap 12,8  fou trobat mai més son lloc en lo  cel. 9 I fou llançat fora aquell gran  
Ap 12,10  ab ell. 10 I oiguí un clamor en lo  cel que deia: –Ara és arribada la  
Ap 13,6 tabernacle, i als que habiten en lo  cel. 7 I li fou donat que fes guerra als  
Ap 13,13 manera que fins foc feia baixar del  cel a la terra a la vista dels homes. 14 I 
Ap 14,2  de son Pare. 2 I oiguí una veu del  cel, com veu de moltes aigües, i com la  
Ap 14,6  un altre àngel volant per mig del  cel, que tenia l’evangeli etern per a  
Ap 14,7  i adorau a aquell que féu lo  cel i la terra, lo mar i les fonts de les  
Ap 14,13 fe de Jesús. 13 I oiguí una veu del  cel que em deia: –Escriu: “Benaventurats  
Ap 14,17  àngel del temple que hi ha en lo  cel, tenint també una falç ben afilada. 18 
Ap 15,1  1 I vegí un altre senyal en lo  cel, gran i meravellós: set àngels que  
Ap 15,5 mirí; i veus aquí que s’obrí en lo  cel lo temple del tabernacle del  
Ap 16,11  dolor. 11 I blasfemaren al Déu del  cel per sos dolors i ses ferides, i no s’ 
Ap 16,21  no foren trobades. 21 I caigué del  cel una gran pedregada sobre els homes;  
Ap 18,Tit  son partit; mes los sants del  cel canten la victòria. 1 I després d’  
Ap 18,1 1 I després d’això vegí baixar del  cel un altre àngel que tenia gran poder, i 
Ap 18,4  4 I oiguí una altra veu del  cel que deia: –Eixiu d’ella, poble meu,  
Ap 18,5  sos pecats han arribat fins al  cel, i el Senyor s’ha recordat de ses  
Ap 19,1  gran veu, com de molta gent en lo  cel, que deien: –Aŀleluia!, salvació, i  
Ap 19,11  esperit de profecia. 11 I vegí lo  cel obert, i aparegué un cavall blanc; i  
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Ap 19,14  los exèrcits que hi ha en lo  cel en cavalls blancs, vestits tots de  
Ap 19,17 los aucells que volaven per mig del  cel: –Veniu i juntau-vos a la gran cena  
Ap 20,Tit  contra la ciutat santa; emperò lo  cel enviarà foc que els devorarà. Després  
Ap 20,1 tots los morts. 1 I vegí baixar del  cel un àngel que tenia la clau de l’  
Ap 20,9  i la ciutat amada; i baixà foc del  cel enviat per Déu, i els devorà. 10 I el  
Ap 20,11  ell, a la vista del qual fugí lo  cel i la terra, i no fou trobat lo lloc d’ 
Ap 21,1  de l’Anyell de Déu. 1 I vegí un  cel nou i una terra nova. Perquè lo primer 
Ap 21,1  i una terra nova. Perquè lo primer  cel i la primera terra desaparegueren, i  
Ap 21,2  que de part de Déu baixava del  cel, i estava ataviada com una esposa  
Ap 21,10 santa de Jerusalem, que baixava del  cel, de la presència de Déu, 11 que tenia  
He 11,28  vegés a l’invisible. 28 Per la fe  celebrà la Pasqua i el derramament de la  
Mc 6,21  dia favorable, en què Herodes, en  celebració de son cumpleanys, donà un  
Ac 20,16  apressurava tot quant podia per a  celebrar en Jerusalem lo dia de  
He 9,18 per això ni el primer testament fou  celebrat sens sang. 19 Perquè Moisès,  
Jn 10,22  obrir los ulls dels cegos? 22 I se  celebrava en Jerusalem la festa de la  
Lc 15,23  engreixat i matau-lo, i menjam i  celebrem un convit, 24 perquè aquest fill  
1Co 5,8  per a nosaltres. 8 Per lo tant,  celebrem la festa, no ab llevat vell, ni  
Mt 5,48  així com és perfet vostre Pare  celestial. 6,Tit Capítol VI Jesucrist  
Mt 6,14  també us perdonarà vostre Pare  celestial les vostres culpes. 15 Emperò,  
Mt 6,26 ni junten en graners. I vostre Pare  celestial los alimenta. ¿I no valeu  
Mt 15,13  planta que no ha plantat mon Pare  celestial, serà arrencada d’arrel. 14  
Lc 2,13  l’àngel un exèrcit de la milícia  celestial que alabava a Déu i deia: 14  
Lc 11,13  fills, ¿quant més vostre Pare  celestial donarà l’Esperit bo als que l’ 
Ac 26,19  vaig ésser desobedient a la visió  celestial, 20 sinó que prediquí  
1Co 15,47  terrenal; lo segon home, del cel,  celestial. 48 Com és lo terrenal, així són 
1Co 15,48  los que són terrenals; i com és lo  celestial, així són tots los que són  
1Co 15,49  així portarem també la imatge del  celestial. 50 Emperò açò vos dic, germans, 
2Tm 2,10 que és en Cristo Jesús ab la glòria  celestial. 11 Fiel paraula, perquè: «Si  
2Tm 4,18  i em preservarà per a son Regne  celestial, a qui sia la glòria per los  
He 3,1  que sou participants de la vocació  celestial, considerau a l’apòstol i  
He 6,4 estat iŀluminats, i gustaren del do  celestial, i foren fets participants de l’ 
He 11,16  apeteixen una de millor, ço és, la  celestial. I per això Déu no es desdenya  
He 12,22  Sion i a la ciutat de Déu viu, la  celestial Jerusalem, i a una companyia de  
Jm 3,Tit  entre la ciència terrena i la  celestial. 1 Germans meus, no us façau  
Ap 21,Tit  pecadors. Descripció de la ciutat  celestial de Jerusalem, mística esposa de  
Ap 22,Tit  admirable i misteriosa de la  celestial Jerusalem, i ab ella, l’  
1Co 15,40  40 Hi ha, així mateix, cossos  celestials i cossos terrenals; emperò una  
1Co 15,40  emperò una és la glòria dels  celestials, i altra, la dels terrenals. 41 
1Co 15,48  així són tots los que són  celestials. 49 I així com havem portat la  
Ef 1,3 tota benedicció espiritual en llocs  celestials en Cristo. 4 Així com nos  
Ef 1,20  -lo a sa dreta en los llocs  celestials, 21 sobre tot principat, i  
Ef 2,6  ell i ens féu sentar en los llocs  celestials en Cristo Jesús, 7 per a  
Ef 3,10 principats i potestats en los llocs  celestials, 11 conforme l’etern designi  
He 8,5  d’exemple i sombra de coses  celestials, així com Moisès fou amonestat  
He 9,23  que les figures de les coses  celestials fossen purificades ab aquestes  
He 9,23  coses; mes les coses mateixes  celestials, ab sacrificis millors que  
Mc 1,10  tot seguit de l’aigua, vegé los  cels oberts i a l’Esperit en figura de  
Ac 7,56  de Déu. 56 I digué: –Aquí veig los  cels oberts, i al Fill de l’home que està 
2Co 5,1  feta de mà, que serà eterna en los  cels. 2 I per això gemegam nosaltres,  
Ef 4,10  també que pujà sobre tots los  cels per a què omplís totes les coses.) 11 
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Fl 2,10  de les criatures que estan en los  cels, en la terra i en los inferns, 11 i  
Fl 3,20 Emperò nostra conversació és en los  cels, d’a on esperam també al Salvador,  
Col 1,5  que us està reservada en los  cels, de la que haveu oït per la paraula  
1Te 1,10  i verdader 10 i per a esperar dels  cels a son Fill Jesús, a qui ressuscità d’ 
He 1,10  principi fundares la terra, i los  cels són obra de tes mans; 11 ells  
He 4,14  al pontífice que penetra fins als  cels, Jesús, Fill de Déu, mantingam nostra 
He 7,26  de pecadors, i exaltat sobre els  cels; 27 lo qual no té necessitat, com  
He 8,1  del trono de la Majestat en los  cels. 2 Ministre del santuari i del  
2Pe 3,5  que per la paraula de Déu los  cels foren des de temps antic, i que la  
2Pe 3,7  aigua, fou destruït. 7 Emperò los  cels que són ara i la terra per la mateixa 
2Pe 3,10 del Senyor; en lo qual passaran los  cels ab gran soroll, i els elements se  
2Pe 3,12  del dia del Senyor, en lo qual los  cels, cremant, seran disolts, i els  
2Pe 3,13  conforme sa promesa, esperam  cels nous i terra nova, en los quals  
Ap 12,12  Per lo tant, regositjau-vos, oh  cels, i vosaltres que habitau en ells. Ai  
Ap 18,20  20 Regositjau-vos sobre ella,  cels, i vosaltres, sants apòstols i  
Mc 14,Tit  de la passió de Jesús. Última  cena i institució de l’eucaristia. Oració 
Jn 12,2  mort. 2 Allí li aparellaren una  cena, i Marta servia i Làssaro era un dels 
Jn 13,Tit ordenat. 13,Tit Capítol XIII Última  cena del Senyor. Jesús renta los peus a  
Jn 13,2  amà fins al fi. 2 I concluïda la  cena, havent lo diable posat en lo cor de  
Jn 13,4  que tornava a Déu, 4 s’alçà de la  cena i, traent-se ses vestidures,  
Jn 21,20  amat de Jesús, aquell que en la  cena estava reclinat en son seno i havia  
1Co 11,20  un lloc, ja no és per a menjar la  cena del Senyor. 21 Perquè cada qual pren  
1Co 11,21  cada qual pren abans sa pròpia  cena per a menjar. I l’un té fam, i l’  
Ap 19,9  los que han estat cridats a la  cena de les bodes de l’Anyell!” I em diu: 
Ap 19,17  –Veniu i juntau-vos a la gran  cena de Déu. 18 Per a menjar carns de  
Mt 26,Tit la vida eterna. 26,Tit Capítol XXVI  Cena de Jesús en Betània, a on una dona  
Mt 26,Tit  dona derrama bàlsam sobre d’ell.  Cena de l’anyell pasqual en Jerusalem, en 
Lc 22,Tit  Capítol XXII Traïció de Judes.  Cena pasqual i institució de l’  
Rm 16,1 lo servei de la iglésia que està en  Cencrea, 2 perquè la rebiau en lo Senyor,  
Ac 18,18  s’havia fet tallar los cabells en  Cencres, puix tenia vot. 19 I arribà a  
Mt 11,21 vosaltres, temps ha que, coberts de  cendra i cilici, s’haurien arrepentit. 22 
Lc 10,13  temps ha que, cobertes de cilici i  cendra, s’haurien arrepentit. 14 En  
He 9,13  dels crestats i dels toros i la  cendra de la vedella espargida sobre los  
2Pe 2,6  Sodoma i Gomorra, reduint-les a  cendres, posant-les per escarment dels  
Mt 17,24 de la terra, de qui cobren tribut o  cens: de sos fills o dels estranys? 25  
Mt 13,8  terra bona, i donaren fruit, una a  cent, altra a seixanta, i altra a trenta.  
Mt 13,23 l’entén, i dóna fruit; i un dóna a  cent, altre a seixanta, i altre a trenta.  
Mt 18,12 12 Què us apar?: si un home tingués  cent ovelles i s’esgarriàs una, no  
Mt 18,28 de sos companys criats que li devia  cent diners, i agarrant-lo pel coll l’  
Mt 19,29  terres per causa de mon nom, rebrà  cent per u i posseirà la vida eterna. 30  
Mc 4,8  trenta, altra a xeixanta i altra a  cent. 9 I els deia: –Qui té orelles per a  
Mc 4,20  trenta, altre a xeixanta i altre a  cent. 21 I els deia: –¿Per ventura se  
Mc 6,40  40 I s’assentaren en pletes de  cent en cent i de cinquanta en cinquanta.  
Mc 6,40  s’assentaren en pletes de cent en  cent i de cinquanta en cinquanta. 41 I  
Mc 10,30 mi i de l’evangeli 30 que no rèbia  cent vegades més, ara en aquest temps,  
Lc 8,8  bona, i nasqué, i donà fruit a  cent per una. Conclòs això, començà a dir  
Lc 15,4 de vosaltres és l’home que, tenint  cent ovelles i havent-ne perdut una, no  
Lc 19,Tit  de Zaqueu. Paràbola de les  cent mines. Entra Jesús triümfant en  
Jn 19,39  a Jesús, portant ab si com cosa de  cent lliures d’una confecció de mirra i  
Jn 21,11  i tragué en terra lo filat ple de  cent cinquanta i tres peixos grans. I a  
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Ac 1,15 los que estaven allí junts com unes  cent i vint persones), digué: 16 –Barons  
Rm 4,19  cos, ja casi mort (essent de cerca  cent anys), ni que la virtut de concebir  
Ap 7,4  lo número dels senyalats, que era  cent i quaranta-i-quatre mil senyalats 
Ap 14,1  sobre la muntanya Sion, i ab ell  cent i quaranta-quatre mil que tenien  
Ap 14,3  aquell càntic, sinó aquells  cent i quaranta-i-quatre mil que foren 
Ap 21,17  17 I amidà sa muralla, i tenia  cent i quaranta-i-quatre colzes de la  
Lc 16,6  mon senyor? 6 »I ell li respongué:  »–Cent cortans d’oli. »I ell li digué:  
Lc 16,7  tu, quant deus? »I est respongué:  »–Cent quarteres de blat. »Ell li digué:  
Ac 23,23  i setanta de cavall, i dos- centes llances des de l’hora tèrcia de la 
Ac 27,37  anàvem dins del barco érem dos- centes i setanta-sis. 38 I quan  
Mc 6,37  ¿Anirem a comprar pans per dos- cents diners i els donarem què menjar? 38  
Mc 14,5 podia vendre-se per més de tres- cents diners i donar-se als pobres. I  
Lc 7,41  dos deutors, l’un li devia cinc- cents diners, i l’altre, cinquanta. 42  
Jn 6,7  fer. 7 Felip li respongué: –Dos- cents diners de pa no els basten per a  
Jn 12,5 s’ha vengut est ungüent per tres- cents diners i donat son preu als pobres?  
Jn 21,8  lluny de terra sinó com uns dos- cents colzes). 9 I al saltar en terra  
Ac 5,36  i hi hagué com cosa de quatre- cents homes que el seguiren; i després lo  
Ac 7,6  mal per espai de quatre- cents anys. 7 “Mes jo judicaré al poble a  
Ac 13,20  jutges per l’espai de quatre- cents i cinquanta anys, fins al profeta  
Ac 23,23  los digué: –Teniu previnguts dos- cents soldats que vagen fins a Cesarea, i  
1Co 15,6  després fou vist per més de cinc- cents germans junts, dels quals la major  
Ga 3,17 en Cristo, la Llei, donada quatre- cents i trenta anys després, no pot  
Ap 9,16 l’exèrcit d’a cavall era de dos- cents milions. I jo oiguí lo número d’  
Ap 11,3  vestits de sac, mil dos- cents i xixanta dies. 4 Aquestes són les  
Ap 12,6 per a ser alimentada allí mil dos- cents i xixanta dies. 7 I hi hagué una  
Ap 13,18  d’un home, i son número és sis- cents xixanta-sis. 14,Tit Capítol XIV S’ 
Ap 14,20 cavalls per l’espai de mil i sis- cents estadis. 15,Tit Capítol XV Càntic de 
Mt 8,Tit  a un lleprós, al criat del  centurió, a la sogra de sant Pere, i a  
Mt 8,5  en Cafarnaüm, s’acercà a ell un  centurió pregant-li 6 i dient-li:  
Mt 8,8 aniré i lo curaré. 8 I responent lo  centurió, digué: –Senyor, jo no só digne  
Mt 8,13  de dents. 13 I digué Jesús al  centurió: –Vés-te’n, i així com has  
Mt 27,54  aparegueren a molts. 54 Emperò lo  centurió i els que ab ell estaven fent  
Mc 15,39  trossos de dalt baix. 39 I quan lo  centurió, que estava davant, vegé que  
Mc 15,44  mort tan prompte; i cridant al  centurió, li preguntà si havia ja mort. 45 
Mc 15,45  45 I després de saber-ho per lo  centurió, donà el cos a Josep. 46 I Josep  
Lc 7,Tit Capítol VII Cura Jesús al criat del  centurió. Ressuscita al fill de la viuda  
Lc 7,2  i a punt de morir, un criat d’un  centurió a qui est volia molt. 3 I havent  
Lc 7,6  I essent ja prop de la casa, lo  centurió li envià sos amics dient-li:  
Lc 23,Tit  Mort del Senyor. Confessió del  centurió. Sepulcre de Jesús. 1 I alçant- 
Lc 23,47 I al dir això, espirà. 47 I quan lo  centurió vegé lo que havia succeït,  
Ac 10,Tit  10,Tit Capítol X Pere bateja al  centurió Corneli i a vàrios altres gentils 
Ac 10,1  un cert home anomenat Corneli,  centurió d’una companyia que es diu  
Ac 10,22  vingut? 22 I ells digueren: –Lo  centurió Corneli, baró just i temerós de  
Ac 22,25  lligat ab corretges, digué Pau al  centurió que estava allí: –Vos és lícit a  
Ac 22,26  i sens ésser condemnat? 26 Quan lo  centurió oigué això, anà al tribú i li  
Ac 23,18 -li certa cosa. 18 Prenent-lo lo  centurió, lo conduí al tribú i digué:  
Ac 24,23  donaré audiència. 23 I manà a un  centurió que guardàs a Pau i li deixàs  
Ac 27,Tit  Pau navega a Roma conduït per lo  centurió Júlio. Naufraga la barca prop d’ 
Ac 27,1  fos entregat ab altres presos a un  centurió anomenat Júlio, de la cohort  
Ac 27,6 Mira de Lícia. 6 I allí, trobant lo  centurió un barco d’Alexandria que anava  
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Ac 27,11  per nostres vides. 11 Emperò lo  centurió donava més crèdit al pilot i al  
Ac 27,31  àncores de proa. 31 Digué Pau al  centurió i als soldats: –Si aquestos homes 
Ac 27,43  s’escapàs nedant. 43 Emperò lo  centurió, volent salvar a Pau, prohibí tal 
Ac 28,16  16 I quan arribàrem a Roma, lo  centurió entregà los presos al capità de  
Ac 21,32  prengué immediatament soldats i  centurions i corregué a ells, los quals  
Ac 23,17  a Pau. 17 I Pau cridant a un dels  centurions digué: –Condueix aquest jove al 
Ac 23,23  avís d’això. 23 I cridant a dos  centurions los digué: –Teniu previnguts  
Lc 17,8  bé li diu: “Prepara’m lo sopar,  cenyeix-te i serveix-me mentres jo  
Ac 12,8 de ses mans. 8 I l’àngel li digué:  –Cenyeix-te i calça’t les sandàlies. I  
Jn 13,4  prengué una tovallola, i se la  cenyí. 5 Posà en seguida aigua en una  
Jn 13,5  -los ab la tovallola que tenia  cenyida. 6 Arribà, doncs, a Simó Pere, i  
Mt 3,4  un vestit de pèl de camell i un  cenyidor de cuiro a l’entorn de sos  
Mc 1,6  de pèl de camell, i portava un  cenyidor de cuiro a l’entorn de sos  
Mc 6,8  ni alforja, ni pa, ni diners en lo  cenyidor, sinó solament un gaiato. 9  
Ac 21,11  com vingué a nosaltres, prengué lo  cenyidor de Pau i, lligant-se los peus i 
Ac 21,11 Jerusalem, al baró de qui és aquest  cenyidor i l’entregaran en mans dels  
Ac 19,12  als malalts los mocadors i  cenyidors de son cos i desapareixien d’  
Jn 21,18  te dic que quan eres jove te  cenyies a tu mateix i anaves allà a on  
Ac 27,17  se valgueren de tots los medis,  cenyint lo barco, i temerosos de donar en  
Lc 12,37  vinga; en veritat vos dic que es  cenyirà son vestit i els farà assentar a  
Jn 21,18  estendràs tes mans i un altre te  cenyirà i et conduirà a on no vulles. 19  
Ap 1,13  vestit d’una vestidura llarga i  cenyit en los pits ab una cinta d’or. 14  
Lc 12,35 vostre cor. 35 »Teniu vostres lloms  cenyits i les candeles enceses en vostres  
Ap 15,6  d’una tela neta i blanca, i  cenyits per lo pit de bandes d’or. 7 I un 
Ef 6,14  les coses. 14 Estau, doncs, ferms,  cenyiu vostres lloms ab veritat, i armats  
1Pe 1,13  mirar los àngels. 13 Per lo tant,  cenyiu’s los lloms de vostre enteniment,  
Jn 15,4  si donar fruit si no està unit al  cep, així tampoc vosaltres si no estau  
Jn 15,5 si no estau units ab mi. 5 Jo só lo  cep, vosaltres los sarments. Lo qui està  
Ac 16,24  en una presó interior i de peus al  cep. 25 Emperò a mitjanit, posats en  
He 1,8  sigles. Ceptre d’equitat és lo  ceptre de ton regne. 9 Tu has amat la  
He 1,8 Déu, és per los sigles dels sigles.  Ceptre d’equitat és lo ceptre de ton  
Mt 4,6  escrit està: “Enviarà sos àngels  cerca de tu i te prendran en ses mans, per 
Mt 15,29  havent Jesús eixit d’allí, vingué  cerca del mar de Galilea, i pujant a una  
Mt 24,32  han brotat, coneixeu que està  cerca l’estiu. 33 Doncs, de la mateixa  
Mt 24,33  vejau tot això, sabeu que està ell  cerca, a la porta. 34 En veritat vos dic  
Mt 27,46  terra fins a l’hora de nona. 46 I  cerca l’hora de nona exclamà Jesús ab una 
Mc 3,26  i no podrà durar, ans bé està  cerca son fi. 27 Ningú pot entrar en la  
Mc 6,48  puix lo vent los era contrari, i  cerca de la quarta vetlla de la nit,  
Mc 9,13  13 I venint a sos deixebles, vegé  cerca d’ells una gran multitud de gent, i 
Mc 12,1 plantà una vinya, i la voltà d’una  cerca, i féu un cup, i fabricà una torre,  
Mc 13,29  aquestes coses, sabeu que està ell  cerca, a la porta. 30 En veritat vos dic  
Mc 14,42 aquí, lo qui m’ha d’entregar està  cerca. 43 I estant ell encara parlant,  
Lc 2,9  nit. 9 I veus aquí que s’aparegué  cerca d’ells un àngel del Senyor i la  
Lc 10,32  32 I igualment un levita, arribant  cerca d’aquell lloc, i veent-lo, passà  
Lc 11,10  aquell que demana, rep; i el qui  cerca, troba; i al que truca, li obren. 11 
Lc 18,40 que l’hi portassen. I quan estigué  cerca, li preguntà 41 dient: –Què vols que 
Lc 19,29  de tots. 29 I succeí que estant  cerca de Betfage i de Betània, en la  
Lc 19,41  alçaran la veu. 41 I quan arribà  cerca, al veure la ciutat, plorà sobre  
Lc 21,28  mirau i alçau lo cap, puix està  cerca vostra redempció. 29 I en seguida  
Lc 22,1  del sumo sacerdot. 1 I estant ja  cerca la festa dels Àzims, dita la Pasqua, 
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Lc 23,44  ab mi en lo paradís. 44 I era ja  cerca l’hora de sexta, i tota la terra se 
Jn 6,4  ab sos deixebles. 4 I estava ja  cerca la Pasqua, que és una festa dels  
Jn 19,42 Parasceve dels jueus, perquè estava  cerca lo sepulcre, posaren a Jesús. 20,Tit 
Jn 20,11  Emperò Maria estava fora, plorant  cerca del sepulcre, i estant així plorant, 
Jn 21,Tit  Capítol XXI Aparició de Jesús  cerca del mar de Tiberíades. Pesca  
Ac 2,41  i se’ls anyadiren aquell dia  cerca de tres mil persones. 42 I ells  
Ac 9,3  pel camí, succeí que estant ja  cerca de Damasco, repentinament lo rodejà  
Ac 9,38 aposento alt. 38 I com Lidda estava  cerca de Jope, oint los deixebles que Pere 
Ac 22,6  que quan jo anava i estava ja  cerca de Damasco, enmig del dia, me vegí  
Ac 27,7  anàrem costejant l’isla de Creta,  cerca de Salmó. 8 I navegant ab molt  
Ac 27,27  per lo mar Adriàtic, los mariners  cerca de mitjanit sospitaren que tenien a  
Rm 4,19  propi cos, ja casi mort (essent de  cerca cent anys), ni que la virtut de  
Rm 13,12 nit està molt avançada, lo dia està  cerca. Llancem, doncs, les obres de les  
1Co 13,5  ensuperbeix. 5 No és ambiciosa, no  cerca sos profits, no s’irrita ni pensa  
2Te 2,2  si lo dia del Senyor estigués ja  cerca. 3 No us deixeu seduir de ningú en  
2Tm 4,Tit  havien de nàixer. Li diu que està  cerca lo fi de sa vida. I conclou ab les  
He 8,13  I el que es fa antic i vell, està  cerca de ser anuŀlat. 9,Tit Capítol IX  
Ap 1,3  escrites, perquè lo temps està  cerca. 4 Joan a les set iglésies que hi ha 
2Tm 1,17  17 ans bé quan vingué a Roma me  cercà ab gran diligència i m’encontrà. 18 
Ga 2,17  17 Emperò, si mentres nosaltres  cercam ser justificats en Cristo, som  
He 13,14 tenim aquí ciutat permanent, emperò  cercam la que està per venir. 15 Oferim,  
Lc 11,24  un home, divaga per llocs àridos,  cercant repòs. I quan no el troba, diu:  
Jn 7,20 l’observa? 20 Per què anau, doncs,  cercant com matar-me? Lo poble li  
Lc 13,7  »–Mira, fa tres anys que vinc a  cercar fruit en aquesta figuera, i no n’  
Mt 2,13  perquè ha de succeir que Herodes  cercarà l’infant per a matar-lo. 14  
1Te 2,6 d’avarícia: Déu és testimoni. 6 Ni  cercàrem la glòria dels homes, ni de  
Ap 20,9  sobre l’amplària de la terra i  cercaren los reals dels sants i la ciutat  
Jn 7,36  són aquestes que ha dit: “Me  cercareu i no em trobareu. I allà a on só  
Jn 8,21  dir: –Jo me’n vaig i vosaltres me  cercareu, i morireu en vostre pecat. Allà  
Lc 14,23  al criat: »–Vés als camins i als  cercats, i obliga’ls a entrar per a què  
Lc 11,9 vosaltres: Demanau, i se us donarà;  cercau, i trobareu; trucau, i se us  
Jn 5,44  glòria los uns dels altres, i no  cercau la glòria que ve de Déu solament?  
Jn 6,26  veritat jo us dic que vosaltres me  cercau, no per raó dels miracles que haveu 
Jn 8,37 sé que sou fills d’Abraham, emperò  cercau com donar-me la mort, perquè ma  
2Co 13,3  ni a tots los demés. 3 Ja que  cercau una prova que Cristo parla en mi,  
Col 3,1  doncs, ressuscitat ab Cristo,  cercau les coses que són de dalt, a on  
Lc 9,9  aquest de qui oic tals coses? I  cercava com veure-lo. 10 I havent tornat 
Lc 19,3 dels publicans, que era molt ric, 3  cercava com veure a Jesús i conèixer-lo; 
Ac 13,11  i girant-se a totes parts,  cercava qui li donàs la mà. 12 Llavors lo  
Mc 14,55  dels sacerdots i tot lo Consell  cercaven algun testimoni contra de Jesús  
Lc 19,47 escribes i els principals del poble  cercaven com fer-lo morir. 48 I no  
Lc 22,2  dels sacerdots i els escribes  cercaven com fer morir a Jesús, emperò  
Jn 5,16  los jueus perseguiren a Jesús i  cercaven com fer-lo morir, perquè feia  
Jn 5,18 també obro. 18 Per lo que los jueus  cercaven molt més com fer-lo morir,  
Jn 7,1  per la Judea perquè los jueus  cercaven com fer-lo morir. 2 Llavors  
Jn 10,39  en mi i jo en lo Pare. 39 I ells  cercaven com prendre-lo, emperò ell s’  
Jn 11,56  Pasqua, per a purificar-se. 56 I  cercaven a Jesús, i els que estaven en lo  
Ac 16,10 visió, procuràrem anar a Macedònia,  cerciorats de que Déu nos havia cridat per 
Jn 8,50  me deshonrau a mi. 50 I jo no  cerco ma pròpia glòria: hi ha qui la  
2Co 12,14  i no us seré gravós, perquè jo no  cerco vostres coses, sinó a vosaltres.  
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Ga 1,10  jo ara als homes o a Déu? ¿O  cerco jo agradar als homes? Perquè,  
Fl 4,17  que jo desítgia dàdives, sinó que  cerco fruit que abúndia a vostre compte.  
Ga 2,Tit  féu a Cefas en Antioquia sobre les  ceremònies de la Llei. Ningú és justificat 
Ga 4,Tit Capítol IV Tracta del bon ús de les  ceremònies de la Llei, les que per Cristo  
Col 2,Tit  superstició dels heretges, de les  ceremònies de la Llei i de les visions  
He 9,Tit  9,Tit Capítol IX Descripció de les  ceremònies de la Llei molt inferior a la  
He 9,10  10 i de diferents lavatoris i  ceremònies carnals imposades sobre ells  
Rm 2,7  perseverància en fer obres bones,  cerquen glòria, i honra, i immortalitat,  
1Co 1,22 jueus demanen miracles, i els grecs  cerquen sabiduria. 23 Emperò nosaltres  
He 11,6  i que és remunerador dels que el  cerquen. 7 Per la fe, Noè, després d’  
He 11,14  que diuen tals coses declaren que  cerquen pàtria. 15 I si algú d’ells s’  
Jn 20,15 Jesús: –Dona, per què plores? A qui  cerques? Ella, suposant que seria l’  
Jn 8,50  ma pròpia glòria: hi ha qui la  cèrquia i judíquia. 51 En veritat, en  
1Co 7,27 així. 27 ¿Estàs lligat a muller? No  cèrquies deslligar-te. ¿Estàs llibre de  
Mt 26,18  –Anau a la ciutat, a casa d’un  cert home, i dieu-li: “Lo Mestre diu:  
Lc 11,1 1 I succeí que, estant ell orant en  cert lloc, quan concloí, li digué un de  
Lc 12,39  sirvents. 39 »Teniu, emperò, per  cert que si lo pare de família sabés l’  
Lc 13,23  23 I li digué un home: –Senyor, és  cert que són pocs los que se salven? I ell 
Jn 5,4 Puix un àngel del Senyor baixava en  cert temps a la piscina i agitava l’  
Jn 7,26 ventura los senadors han conegut de  cert que és aquest lo Cristo? 27 Emperò  
Ac 2,36  de tos peus.” 36 »Sàpia, doncs, de  cert tota la casa d’Israel que a est  
Ac 5,36  antes d’aquestos dies s’alçà un  cert Teodas, jactant-se de que ell era  
Ac 10,1  aquest. 1 I hi havia en Cesarea un  cert home anomenat Corneli, centurió d’  
Ac 10,6  Pere. 6 Aquest posa en casa d’un  cert Simó blanquer, que té la casa prop  
Ac 13,6  la isla fins a Pafo, trobaren un  cert mago, profeta fals i jueu anomenat  
Ac 13,11  seràs cego, no veent lo sol fins a  cert temps. I luego caigué sobre ell  
Ac 22,12  entrí en Damasco. 12 »I un  cert Ananies, baró just segons la Llei, de 
Ac 22,30  I al dia següent, volent saber de  cert la causa que tenien los jueus per  
Ac 25,19  la seva superstició i sobre un  cert Jesús mort, lo qual Pau afirmava que  
Rm 2,26  los preceptes de la Llei, ¿no és  cert que sa incircumcisió serà reputada  
Rm 3,29  ho és també dels gentils? Sí, per  cert, dels gentils també. 30 Perquè un sol 
Rm 3,31  doncs, la Llei per la fe? No, per  cert, ans bé establim la Llei. 4,Tit  
Rm 7,13 és bo m’ha causat la mort? No, per  cert; sinó que el pecat, per aparèixer  
Rm 8,38  que ens amà. 38 Per lo qual estic  cert que ni mort, ni vida, ni àngels, ni  
Rm 9,14  Hi ha injustícia en Déu? No, per  cert. 15 Perquè ell diu a Moisès: «Me  
Rm 11,1  llançat de si a son poble? No, per  cert; perquè jo també só israelita del  
Rm 11,11  de manera que caiguessen? No, per  cert. Emperò per sa caiguda vingué la  
Rm 15,14 l’Esperit Sant. 14 Emperò jo estic  cert, germans meus, en quant a vosaltres,  
Rm 15,29  a l’anar a Espanya. 29 I estic  cert que quan vinga a vosaltres, vindré ab 
1Co 6,15 els faré membres de ramera? No, per  cert! 16 ¿No sabeu que aquell que es junta 
Ga 2,17  Cristo ministre de pecat? No, per  cert! 18 Perquè si jo reedifico lo mateix  
Ga 3,21 contra les promeses de Déu? No, per  cert, perquè si s’hagués donat una llei  
Fl 1,6  primer dia fins ara, 6 tenint per  cert això mateix: que aquell que començà  
1Tm 6,7  no duguérem res a aquest món, i és  cert que no podem portar-nos-en res. 8 
2Tm 1,5  Loide i en ta mare Eunice, i estic  cert que en tu també. 6 Per lo qual t’  
2Tm 1,12 Puix jo sé a qui he cregut, i estic  cert de que ell és poderós per a guardar  
He 2,6  venider de què parlam. 6 I un en  cert lloc donà testimoni dient: «Què és l’ 
He 4,4 de la creació del món.» 4 Perquè en  cert lloc parlà així del dia setè: «I  
He 4,7  7 i altra vegada determina un  cert dia, dient per David: «Avui, després  
2Pe 1,14  -vos ab amonestacions; 14 estant  cert de que luego tinc de deixar aquest  
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Lc 8,43  anava l’oprimia la multitud. 43 I  certa dona que patia d’un fluix de sang  
Lc 18,2  2 dient: –Hi havia un jutge en  certa ciutat, que no tenia temor de Déu ni 
Ac 16,14  que havien acudit allí. 14 I una  certa dona, anomenada Lídia, de la ciutat  
Ac 17,31 que havia ordenat, donant una prova  certa a tots ressuscitant-lo d’entre  
Ac 21,34  i veent que no podia saber cosa  certa per causa de l’alborot, manà que el 
Ac 23,17 tribú perquè té que participar-li  certa cosa. 18 Prenent-lo lo centurió,  
Ac 25,26  a ell. 26 Del qual jo no tinc cosa  certa que escriure al senyor. Per lo qual  
Mt 12,28  per virtut de l’Esperit de Déu,  certament que ha arribat a vosaltres lo  
Mt 13,32  sembrà en son camp. 32 Lo qual gra  certament és la més petita de totes les  
Mt 22,8  a sos criats: »–Les esposalles  certament estan aparellades; emperò los  
Mt 25,27  i al venir jo, hauria rebut  certament ab usura lo que era meu. 28  
Mt 26,24 m’entregarà. 24 Lo Fill de l’home  certament se’n va així com està escrit d’ 
Mc 9,11  Ell los respongué i digué: –Elies,  certament, vindrà primer i restablirà  
Lc 10,2  venir. 2 I els digué: –La collita  certament és gran, mes los treballadors,  
Lc 11,8 -los-hi per raó de ser amic seu,  certament se llevarà per sa importunitat,  
Lc 11,20  los dimonis mediant lo dit de Déu,  certament que el Regne de Déu ha arribat a 
Jn 7,40 ell estes paraules, deien: –Aquest,  certament, és lo Profeta. 41 –Aquest és lo 
Jn 8,42  Jesús: –Si Déu fos vostre pare,  certament m’amaríeu a mi, puix jo he  
Ac 2,18  ancians somiaran somnis. 18 I  certament en aquells dies derramaré mon  
Ac 3,21  que us fou predicat. 21 Al qual  certament és menester que lo cel rèbia  
Ac 11,16  Senyor, com ell havia dit: “Joan  certament batejà ab aigua, mes vosaltres  
Ac 13,33  feta a nostres pares, 33 la qual  certament Déu ha complert a nosaltres,  
Ac 19,4  Joan. 4 I Pau digué: –Joan batejà  certament ab lo baptisme de penitència,  
Ac 21,39  bandolers? 39 I Pau li digué: –Jo,  certament, só home jueu, ciutadà de Tarso, 
Rm 6,11  Així també considerau’s vosaltres  certament morts al pecat, emperò vius per  
Rm 7,12  me matà. 12 De manera que la Llei  certament és santa, i lo manament, sant, i 
Rm 10,18  pregunto: No han ells oït? Sí,  certament, puix sa veu ressonà per tota la 
1Co 3,4  a homes? 4 Perquè dient l’un: «Jo  certament só de Pau», i l’altre: «Jo, d’ 
1Co 9,2  per a altres no sia apòstol, ho só  certament per a vosaltres, perquè  
1Co 9,10  diu això també per nosaltres? Sí,  certament, per amor de nosaltres estan  
1Co 11,31 mateixos nos examinàssem, no seríem  certament judicats. 32 Emperò quan som  
1Co 14,7  o en profecia, o en doctrina? 7 I  certament que fins les coses inanimades  
1Co 15,39  carn és una mateixa carn; mes una,  certament, és la carn dels homes; altra,  
1Co 15,51 aquí jo us declaro un misteri: tots  certament no dormirem, mes tots serem  
2Co 5,19  de la reconciliació. 19 Perquè  certament Déu estava en Cristo,  
2Co 10,10  10 Perquè les cartes, diuen ells,  certament són graves i fortes, emperò sa  
Ga 1,10 cerco jo agradar als homes? Perquè,  certament, si jo agradàs als homes, no  
Fl 2,27  sabut que havia estat malalt. 27 I  certament estigué malalt, i casi a la  
Fl 3,1  regositjau’s en lo Senyor. A mi  certament no m’és molest l’escriure-us 
2Tm 1,10  nostre Salvador Jesucrist, lo qui  certament ha destruït la mort i ha portat  
He 3,5  criat totes les coses és Déu. 5 I  certament Moisès fou fiel en tota sa casa  
He 5,8  fou oït per la sua reverència. 8 I  certament, encara que Fill de Déu, per les 
He 6,16  la promesa. 16 Perquè els homes  certament juren per qui és major que ells; 
He 7,5  lo delme de les coses millors. 5 I  certament los que d’entre els fills de  
He 7,8 rep la benedicció del major. 8 Aquí  certament prenen delmes los homes que  
He 7,20  (perquè los altres sacerdots foren  certament fets sens jurament; 21 emperò  
He 8,7  hagués estat sens defecte,  certament no s’hauria buscat lloc per lo  
He 11,15  recordat d’aquella de què isqué,  certament hauria tingut temps de tornar- 
Jm 3,5 governa. 5 Així també la llengua és  certament un membre petit del cos, i es  
2Pe 3,5  en lo principi de la creació.» 5 I  certament ells ignoren voluntàriament que  
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1Jn 1,3  ab nosaltres, i nostra comunió  certament és ab lo Pare i son Fill  
1Jn 2,19  estat de nosaltres haurien  certament permanescut ab nosaltres; emperò 
Mt 11,8 a veure? ¿Un home vestit mollament?  Certament que els que vesteixen ab  
Mt 11,9  isquéreu a veure? ¿A un profeta?  Certament vos dic, i encara més que  
Mt 17,11  Elies? 11 Ell los respongué dient:  –Certament vindrà Elies, i restablirà  
Mt 26,73 que estaven allí i digueren a Pere:  –Certament tu també ets un d’ells, puix  
Lc 4,25  és ben rebut en sa pàtria. 25  Certament vos dic que en los dies d’  
Lc 7,25 ¿Un home vestit ab robes delicades?  Certament que els que vesteixen robes  
Lc 22,59 una hora, afirmava un altre i deia:  –Certament aquest estava ab ell, puix és  
Lc 23,47  succeït, glorificà a Déu dient:  –Certament aquest home era just. 48 I tot  
Ac 5,23 tornaren a donar l’avís, 23 dient:  –Certament havem trobat la presó molt ben  
Ac 21,22  22 ¿Què s’ha de fer, doncs?  Certament és necessari que la multitud se  
Rm 11,28 ab ells quan trauré sos pecats.» 28  Certament que, segons l’evangeli, són  
1Co 14,9  ¿com se sabrà lo que es diu?  Certament parlareu a l’aire. 10 Hi ha,  
1Co 14,17 veent no comprèn lo que tu dius? 17  Certament tu bé dónes gràcies, emperò l’  
1Te 2,20  Senyor Jesucrist en sa vinguda? 20  Certament vosaltres sou nostra glòria i  
He 6,14 major, jurà per si mateix 14 dient:  «Certament, beneint te beneiré, i  
Ap 16,7  que deia un altre des de l’altar:  –Certament, Senyor, Déu totpoderós,  
Ap 22,20  testimoni d’aquestes coses diu:  «Certament, vinc prest.» Amén! Veniu,  
Ac 17,20  20 Puix poses en nostres orelles  certes novedats, i voldríem saber què  
Jud 16 parla coses de supèrbia, admirant a  certes persones per raó d’interès. 17  
Ac 23,15 fora, com que voleu conèixer ab més  certesa de sa causa. I nosaltres estarem  
Ac 23,20  inquirir d’ell alguna cosa ab més  certesa. 21 Emperò vós no els cregau, puix 
Col 2,2  i en totes riqueses de la plena  certesa d’inteŀligència, per a conèixer  
Ac 24,18 i vots. 18 I estant en això és quan  certs jueus de l’Àsia me trobaren  
Jud 4  s’han introduït ab dissimulo  certs homes impios que d’antemà estaven  
Mt 17,Tit endemoniat. Jesús paga lo tribut al  Cèsar. 1 Al cap de sis dies, Jesús pren ab 
Mt 22,Tit  Si ha de pagar-se lo tribut al  Cèsar. Doctrina sobre la resurrecció. Amor 
Mt 22,17  És lícit o no donar tribut al  Cèsar? 18 Emperò Jesús, coneixent la  
Mt 22,21  e inscripció? 21 Li responen: –Del  Cèsar. Llavors los digué: –Puix pagueu al  
Mt 22,21  Llavors los digué: –Puix pagueu al  Cèsar lo que és del Cèsar, i a Déu lo que  
Mt 22,21 –Puix pagueu al Cèsar lo que és del  Cèsar, i a Déu lo que és de Déu. 22 I a l’ 
Mc 12,Tit  reconvé. Sobre pagar lo tribut al  Cèsar i sobre la resurrecció dels morts.  
Mc 12,14  veritat. ¿És lícit donar tribut al  Cèsar o no? 15 Li donarem o no li donarem? 
Mc 12,16  és esta efígie e inscripció? –Del  Cèsar –respongueren. 17 I responent Jesús, 
Mc 12,17 Jesús, los digué: –Donau, doncs, al  Cèsar lo que és del Cèsar, i a Déu, lo que 
Mc 12,17  doncs, al Cèsar lo que és del  Cèsar, i a Déu, lo que és de Déu. I se  
Lc 2,1  dies que es proclamà un edicte de  Cèsar August manant que tothom fos  
Lc 3,1  any quinze de l’imperi de Tiberi  Cèsar, essent Ponç Pilat governador de la  
Lc 20,Tit  Pedra cantonera. Tribut al  Cèsar. Resurrecció dels morts. Jesucrist,  
Lc 20,22 22 ¿Nos és lícit pagar lo tribut al  Cèsar, o no? 23 I ell, coneixent sa mala  
Lc 20,24  l’efígie e inscripció que té? –De  Cèsar –li respongueren. 25 I ell los  
Lc 20,25  I ell los digué: –Pagau, doncs, al  Cèsar lo que és del Cèsar, i a Déu lo que  
Lc 20,25  doncs, al Cèsar lo que és del  Cèsar, i a Déu lo que és de Déu. 26 I no  
Lc 23,2  prohibint-los de donar tribut al  Cèsar, i dient que ell és Cristo Rei. 3 I  
Jn 19,12  llibertes a est, no ets amic del  Cèsar; puix tot aquell que es fa rei  
Jn 19,12  aquell que es fa rei contradiu al  Cèsar. 13 I Pilat, havent oït estes  
Jn 19,15  responen: –No tenim altre rei que  Cèsar. 16 I llavors los l’entregà per a  
Ac 11,28  esdevingué en los dies de Claudi  Cèsar. 29 Llavors los deixebles, cada qual 
Ac 17,7 aquestos van contra los decrets del  Cèsar dient que hi ha un altre rei, lo  
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Ac 25,Tit  defensa davant de Festo. Apeŀla a  Cèsar. Lo rei Agripa desitja veure a Pau,  
Ac 25,8  ni contra lo temple, ni contra  Cèsar. 9 Emperò Festo, volent-se  
Ac 25,10 Pau digué: –Davant del tribunal del  Cèsar estic, en ell dec jo ser judicat;  
Ac 25,11 pot entregar-me a ells: apeŀlo al  Cèsar. 12 Llavors Festo, després d’haver  
Ac 25,12 consell, respongué: –Has apeŀlat al  Cèsar? Aniràs al Cèsar. 13 I passats  
Ac 25,12  –Has apeŀlat al Cèsar? Aniràs al  Cèsar. 13 I passats alguns dies, lo rei  
Ac 25,21  guardassen fins que jo l’enviï al  Cèsar. 22 Llavors Agripa digué a Festo:  
Ac 26,32  llibertat si no hagués apeŀlat al  Cèsar. 27,Tit Capítol XXVII Pau navega a  
Ac 27,24  que comparesques davant del  Cèsar; i vet aquí que Déu t’ha fet gràcia 
Ac 28,19  me vegí precisat a apeŀlar al  Cèsar, no ab lo fi d’acusar de cosa  
Fl 4,22  los que són de casa de  Cèsar. 23 La gràcia de nostre Senyor  
Mt 16,13  13 I vingué Jesús als confins de  Cesarea de Filipo, i preguntava a sos  
Mc 8,27  ab sos deixebles per los llocs de  Cesarea de Filipo, i en lo camí preguntava 
Ac 8,40  les ciutats, fins que arribà a  Cesarea. 9,Tit Capítol IX Conversió de  
Ac 9,30  los germans, l’acompanyaren a  Cesarea i l’enviaren a Tarso. 31 La  
Ac 10,1  i amics d’aquest. 1 I hi havia en  Cesarea un cert home anomenat Corneli,  
Ac 10,24  24 I al dia següent entraren en  Cesarea. I Corneli los estava esperant,  
Ac 11,11 a on jo posava, enviats a mi des de  Cesarea. 12 I em digué l’Esperit que me  
Ac 12,19 los la mort. I ell passà de Judea a  Cesarea, a on permanesqué. 20 I estava  
Ac 18,22  22 I quan hagué desembarcat en  Cesarea, pujà a saludar a la iglésia, i  
Ac 21,8  partint d’allí, arribàrem a  Cesarea. I entrant en casa de Felip, l’  
Ac 21,16 vingueren també ab nosaltres des de  Cesarea, los quals portaven ab ells un  
Ac 23,Tit  l’envia ab escolta militar a  Cesarea, a Fèlix, governador romà, a fi de 
Ac 23,23  -cents soldats que vagen fins a  Cesarea, i setanta de cavall, i dos-  
Ac 23,33 la fortalesa. 33 I quan arribaren a  Cesarea, entregaren la carta al governador 
Ac 25,1  al cap de tres dies pujà de  Cesarea a Jerusalem. 2 I els prínceps dels 
Ac 25,4 respongué que Pau estava guardat en  Cesarea, i que ell quant antes partiria  
Ac 25,6 entre ells més de deu dies, baixà a  Cesarea. I al dia següent, sentant-se en 
Ac 25,13  rei Agripa i Berenice vingueren a  Cesarea a saludar a Festo. 14 I havent-  
Ac 6,13  falsos que deien: –Aquest home no  cessa de dir paraules contra lo lloc sant  
Jm 3,8  la llengua, que és un mal que no  cessa i està plena de metzina mortal. 9 Ab 
Mt 14,32 tan prest com entraren en la barca,  cessà lo vent. 33 I els que estaven en la  
Mc 5,29 curaré.» 29 I en aquell mateix punt  cessà son fluix de sang i sentí en son cos 
Lc 8,24  vent i a la tempestat d’aigua, i  cessà; i vingué bonança. 25 I els digué:  
Ac 20,1  de Pau en Milet. 1 I després que  cessà l’alborot, convocant Pau als  
He 4,10  cessat de ses obres, així com Déu  cessà de les seves. 11 Esforcem-nos,  
Ac 12,5  Iglésia pregava a Déu per ell sens  cessar. 6 I quan Herodes l’havia de  
1Co 1,4  Jesucrist. 4 Dono gràcies sens  cessar a mon Déu per a vosaltres, per la  
1Te 1,2  tots vosaltres, fent memòria sens  cessar de vosaltres en nostres oracions, 3 
1Te 2,13  13 Per això donam també sens  cessar gràcies a Déu, perquè quan rebéreu  
1Te 5,17  Estau sempre alegres. 17 Orau sens  cessar. 18 En tot donau gràcies, perquè  
2Te 1,3  germans, donar gràcies a Déu sens  cessar per vosaltres, com és just, perquè  
2Te 1,11  11 Per lo que pregam també sens  cessar per vosaltres, per a què nostre Déu 
2Tm 1,3  ab consciència pura, de que sens  cessar me recòrdia de tu en mes pregàries  
He 10,1  sacrificis que ells oferien sens  cessar cada any, fer perfets als que s’  
He 13,15  a Déu sacrifici d’alabança sens  cessar, que és lo fruit dels llavis que  
2Pe 1,12  Jesucrist. 12 Per lo qual no  cessaré d’amonestar-vos sempre sobre  
Ac 21,14  14 I com no el poguéssem persuadir  cessàrem dient: –Faça’s la voluntat del  
Ac 21,32 que vegeren al tribú i als soldats,  cessaren de maltractar a Pau. 33 Llavors,  
Lc 7,45  ella des de que ha entrat no ha  cessat de besar mos peus. 46 No ungires  
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Ac 20,31  que per espai de tres anys no he  cessat nit i dia d’amonestar ab llàgrimes 
Col 1,9  del dia que ho oiguérem, no havem  cessat de pregar per a vosaltres i de  
He 4,10  entrat en son repòs, ell també ha  cessat de ses obres, així com Déu cessà de 
He 10,2 acerquen. 2 D’altra manera haurien  cessat d’oferir-los, perquè los  
1Pe 4,1 aquell que ha sofert en la carn, ha  cessat en lo pecat. 2 De manera que el  
Ac 5,42  en lo temple i en les cases, no  cessaven d’ensenyar i predicar a  
Ap 4,8  dintre estaven plens d’ulls, i no  cessaven dia i nit de dir: «Sant, sant,  
1Co 13,8  més que s’acàbien les profecies,  céssien les llengües i sia destruïda la  
Ef 1,16  amor envers tots los sants, 16 no  cesso de donar gràcies per vosaltres fent  
Lc 11,52 que vos apoderàreu de la clau de la  ciència! Vosaltres no entràreu, i ho  
Rm 2,20 d’infants, que tens la regla de la  ciència i de la veritat en la Llei; 21  
Rm 10,2 que tenen zel de Déu, mes no segons  ciència. 3 Per quant, ignorant la justícia 
Rm 11,33  de les riqueses de la sabiduria i  ciència de Déu! Quant inescrutables són  
1Co 1,5  en ell, en tota paraula i en tota  ciència; 6 havent-se així confirmat en  
1Co 2,Tit  ab pompa de paraules ni aparato de  ciència humana, sinó ab la sabiduria  
1Co 8,1  als ídols, sabem que tots tenim  ciència. La ciència engreeix, emperò la  
1Co 8,1  sabem que tots tenim ciència. La  ciència engreeix, emperò la caritat  
1Co 8,10  si algú te vegés a tu, que tens  ciència, estar sentat a taula en lo lloc  
1Co 8,11  als ídols? 11 ¿I per ta  ciència se perdrà lo germà dèbil, per a  
1Co 12,8  de sabiduria; a altre, paraula de  ciència, segons lo mateix Esperit. 9 A  
1Co 13,2  tots los misteris, i tota  ciència; i encara que jo tingués tota fe,  
1Co 13,8  les llengües i sia destruïda la  ciència. 9 Puix coneixem en part, i en  
1Co 14,6  que us pàrlia o en revelació, o en  ciència, o en profecia, o en doctrina? 7 I 
2Co 6,6  en dejunis, 6 en puresa, en  ciència, en longanimitat, en mansuetud, en 
2Co 8,7  abundau en fe, i en paraula, i en  ciència, i en tota diligència, i ademés en 
2Co 10,5  altaneria que s’alça contra la  ciència de Déu, i reduint a cautiveri tot  
Fl 1,9 vostra caritat abúndia més i més en  ciència i en tot coneixement, 10 per a què 
Col 2,3  tots los tresors de sabiduria i de  ciència. 4 I això ho dic perquè no sia que 
1Tm 6,20  de la que falsament s’apellida  ciència, 21 la qual, professant-la  
2Tm 3,7  estan aprenent i mai arriben a la  ciència de la veritat. 8 I així com Janes  
Jm 3,Tit  desenfrenada i diferència entre la  ciència terrena i la celestial. 1 Germans  
1Pe 3,7  marits, cohabitau ab elles segons  ciència, donant honra a la muller, com a  
2Pe 1,5  a vostra fe virtut, i a la virtut,  ciència, 6 i a la ciència, templança, i a  
2Pe 1,6  i a la virtut, ciència, 6 i a la  ciència, templança, i a la templança,  
Mt 11,21  temps ha que, coberts de cendra i  cilici, s’haurien arrepentit. 22 Per lo  
Lc 10,13  temps ha que, cobertes de  cilici i cendra, s’haurien arrepentit. 14 
Ac 6,9  alexandrins, i dels que eren de  Cilícia i de l’Àsia, s’alçaren a  
Ac 15,23  en Antioquia, i en Síria, i en  Cilícia, salut. 24 Per quant havem oït que 
Ac 15,41  41 I anà per la Síria i per  Cilícia, confirmant les iglésies, manant  
Ac 21,39 de Tarso, ciutat no poc noble de la  Cilícia. Emperò te demano que em déixies  
Ac 22,3 –Jo só home jueu, natiu de Tarso en  Cilícia, però m’he criat en aquesta  
Ac 23,34  província era, i sabut que era de  Cilícia, 35 li digué: –T’oiré quan  
Ac 27,5  5 I havent passat la mar de  Cilícia i de Pamfília, arribàrem a Mira de 
Ga 1,21  vinguí a les regions de Síria i de  Cilícia. 22 I no era conegut de vista a  
Mt 14,Tit Mort de Joan Baptista. Miracle dels  cinc pans. Jesús camina i fa que sant Pere 
Mt 14,17  –No tenim aquí més que  cinc pans i dos peixos. 18 Jesús los  
Mt 14,19  sobre l’herba, prengué los  cinc pans i els dos peixos, i alçant los  
Mt 14,21  I el número dels que menjaren fou  cinc mil homes, sens contar dones ni  
Mt 16,9  encara, ni us recordau dels  cinc pans per a cinc mil homes, i quants  
Mt 16,9 ni us recordau dels cinc pans per a  cinc mil homes, i quants coves de bocins  
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Mt 25,2  a rebre a l’espòs. 2 Emperò  cinc d’elles eren fàtues, i les altres  
Mt 25,2  d’elles eren fàtues, i les altres  cinc, prudents. 3 I les cinc fàtues,  
Mt 25,3  les altres cinc, prudents. 3 I les  cinc fàtues, havent pres ses llanternes,  
Mt 25,15  sos béns. 15 I a l’un li donà  cinc talents, a l’altre, dos, i a l’  
Mt 25,16  »Doncs aquell que havia rebut los  cinc talents, se n’anà a negociar ab ells 
Mt 25,16 negociar ab ells i ne guanyà altres  cinc. 17 E igualment aquell que n’havia  
Mt 25,20 arribant aquell que havia rebut los  cinc talents, n’hi presentà altres cinc  
Mt 25,20 cinc talents, n’hi presentà altres  cinc dient: »–Senyor, cinc talents m’  
Mt 25,20  altres cinc dient: »–Senyor,  cinc talents m’entregàreu vós, veu-se  
Mt 25,20  vós, veu-se’n aquí altres  cinc que jo n’he guanyat. 21 »Son senyor  
Mc 6,Tit mort de Joan Baptista. Miracle dels  cinc pans i dos peixos. Jesús camina sobre 
Mc 6,41  en cinquanta. 41 I prenent los  cinc pans i los dos peixos, alçant los  
Mc 6,44  44 I els que ne menjaren eren  cinc mil homes. 45 I luego donà pressa a  
Mc 8,19  us recordau? 19 »Quan jo partí los  cinc pans entre cinc mil, quants coves  
Mc 8,19  »Quan jo partí los cinc pans entre  cinc mil, quants coves recollíreu plens de 
Lc 1,24  i s’estigué oculta per espai de  cinc mesos, dient: 25 «Perquè el Senyor ha 
Lc 7,41  tenia dos deutors, l’un li devia  cinc-cents diners, i l’altre,  
Lc 9,13  I ells digueren: –No tenim més que  cinc pans i dos peixos, a no ser que vajam 
Lc 9,14  gent. 14 Perquè eren com cosa de  cinc mil homes. I ell digué a sos  
Lc 9,16  sentar a tots. 16 I prenent los  cinc pans i los dos peixos, alçà los ulls  
Lc 12,6  qui haveu de témer. 6 ¿No es venen  cinc aucellets per dos diners, i no  
Lc 12,52  52 Puix d’aquí en avant si hi ha  cinc persones en una casa, estaran  
Lc 14,19  19 I l’altre digué: »–He comprat  cinc parells de bous i vull anar a provar  
Lc 16,28  a casa de mon pare, 28 perquè tinc  cinc germans, a fi de que los testifíquia  
Lc 19,18  »–Senyor, vostra mina ha guanyat  cinc mines. 19 »Digué a est: »–Tu tindràs  
Lc 19,19 est: »–Tu tindràs mando també sobre  cinc ciutats. 20 »I vingué lo tercer i  
Jn 4,18 de dir que no tens marit, 18 perquè  cinc marits has tingut i el que tens ara  
Jn 5,2  en hebreu Betesda, la qual té  cinc porxos, 3 en los quals jeia una gran  
Jn 6,Tit  6,Tit Capítol VI Miracle dels  cinc pans. Camina Jesús sobre el mar.  
Jn 6,9  9 –Aquí hi ha un minyó que té  cinc pans d’ordi i dos peixos; emperò,  
Jn 6,10  sentaren, doncs, com en número de  cinc mil homes. 11 Jesús prengué los pans  
Jn 6,13  de bocins que havien sobrat dels  cinc pans d’ordi després que tots n’  
Jn 6,19 havent remat com cosa de vint-i- cinc o trenta estadis, veuen a Jesús que  
Ac 4,4  i fou lo número dels barons  cinc mil. 5 I succeí que al dia següent se 
Ac 7,14  que constava de setanta- cinc persones. 15 I Jacob baixà a Egipte,  
Ac 20,6  vela des de Filipos i arribàrem en  cinc dies a Tròada, a on ells eren, i ens  
Ac 24,1  Pòrcio Festo. 1 I al cap de  cinc dies vingué Ananies, príncep dels  
1Co 14,19  Emperò en la Iglésia preferesc dir  cinc paraules ab inteŀligència a fi d’  
1Co 15,6 6 I que després fou vist per més de  cinc-cents germans junts, dels quals la  
Ap 9,5  que els aturmentassen per espai de  cinc mesos; i son turment era com turment  
Ap 9,10  poder per a aturmentar als homes  cinc mesos. 11 I tenien sobre si per rei  
Ap 17,10  dona; i també són set reis. 10 Los  cinc caigueren: l’un és i l’altre no ha  
Mc 6,38 ho. I quan ho hagueren vist, diuen:  –Cinc, i dos peixos. 39 I els manà que els 
2Co 11,24  en perills de mort molt sovint. 24  Cinc vegades he rebut dels jueus quaranta  
Mc 6,40  en pletes de cent en cent i de  cinquanta en cinquanta. 41 I prenent los  
Mc 6,40  de cent en cent i de cinquanta en  cinquanta. 41 I prenent los cinc pans i  
Lc 7,41  cinc-cents diners, i l’altre,  cinquanta. 42 Emperò com no tinguessen de  
Lc 9,14  –Feu-los sentar en pletes de  cinquanta en cinquanta. 15 I així ho  
Lc 9,14  sentar en pletes de cinquanta en  cinquanta. 15 I així ho feren, i los feren 
Lc 16,6  ’t immediatament, i escriu-ne  cinquanta. 7 »Després digué a l’altre:  
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Jn 8,57  li digueren: –¿Tu no tens encara  cinquanta anys i has vist a Abraham? 58  
Jn 21,11  en terra lo filat ple de cent  cinquanta i tres peixos grans. I a pesar  
Ac 13,20  per l’espai de quatre-cents i  cinquanta anys, fins al profeta Samuel. 21 
Ac 19,19  son valor, trobaren que pujava a  cinquanta mil denaris. 20 D’aqueix modo  
Ap 1,13  llarga i cenyit en los pits ab una  cinta d’or. 14 I son cap i sos cabells  
Lc 2,9 del Senyor i la claredat de Déu los  circuí de resplendor, i un gran temor s’  
Lc 21,20  »I quan vejau que un exèrcit està  circuint a Jerusalem, sabeu que sa  
Lc 19,43  contra de tu en què tos enemics te  circuiran ab trinxeres, i et posaran siti, 
Ac 16,Tit  16,Tit Capítol XVI Pau en Listra.  Circumcida a Timoteu i se’l ne porta per  
Ac 7,8  I engendrà així a Isaac i el  circumcidà al cap de vuit dies; i Isaac  
Ac 16,3 est anàs ab ell, i el prengué, i el  circumcidà per causa dels jueus que hi  
Ac 21,21  a Moisès dient que no han de  circumcidar a sos fills, ni caminar segons 
Ga 2,3  mi, essent gentil, fou compeŀlit a  circumcidar-se, 4 per causa dels falsos  
Ga 6,12 agradar en la carn vos impeleixen a  circumcidar-vos solament per no patir  
Rm 4,10  doncs, li fou imputada, estant  circumcidat o incircumcidat? No en la  
Rm 4,11  de la fe quan no era encara  circumcidat, a fi de que fos pare de tots  
1Co 7,18 iglésies. 18 ¿És algú cridat essent  circumcidat? No es faça incircumcís. ¿És  
Fl 3,5  en la carn, jo més, 5 que he estat  circumcidat al vuitè dia, del llinatge d’ 
Ac 15,5  que era precís que ells fossen  circumcidats i que se’ls manàs també  
Ac 15,24  dient: “Vosaltres haveu de ser  circumcidats i haveu de guardar la Llei”,  
Col 2,11  i potestat; 11 en qui estau també  circumcidats ab la circumcisió no feta de  
Jn 7,22  sia de Moisès, sinó dels Pares), i  circumcidau a l’home en dissabte. 23 Si  
Ac 15,1  ensenyaven als germans: –Si no us  circumcidau, segons la costum de Moisès,  
Ga 5,2  Mirau, jo, Pau, vos dic que, si us  circumcidau, Cristo no us aprofitarà de  
Ga 6,13  13 Perquè ni els mateixos que se  circumciden guarden la Llei, sinó que  
1Co 7,18  en la incircumcisió? Que no es  circumcídia. 19 La circumcisió no és res,  
Ga 5,3  I declaro de nou a tot home que és  circumcís, que està obligat a fer tota la  
Jn 7,22  22 Per això vos donà Moisès la  circumcisió (no perquè sia de Moisès, sinó 
Jn 7,23  en dissabte. 23 Si l’home rep la  circumcisió en dissabte per no violar la  
Ac 7,8  lloc”. 8 I li donà lo pacte de  circumcisió. I engendrà així a Isaac i el  
Ac 10,45  pasmats los fiels que eren de la  circumcisió, los quals havien vingut ab  
Ac 11,2  contra d’ell los que eren de la  circumcisió, 3 dient: –Per què entrares en 
Rm 2,Tit obres que els gentils. La verdadera  circumcisió és la de l’esperit i de la  
Rm 2,25 els gentils, com està escrit. 25 La  circumcisió verdaderament aprofita si  
Rm 2,25  emperò si trenques la Llei, ta  circumcisió se torna incircumcisió. 26 Si, 
Rm 2,26  sa incircumcisió serà reputada per  circumcisió? 27 I si el que naturalment és 
Rm 2,27  a tu, que ab la lletra i la  circumcisió trenques la Llei? 28 Perquè no 
Rm 2,28  que ho és exteriorment, ni és  circumcisió aquella que es manifesta en la 
Rm 2,29 aquell que ho és interiorment, i la  circumcisió és del cor en l’Esperit, i no 
Rm 3,1  lo jueu, o de quin profit és la  circumcisió? 2 De totes maneres és gran lo 
Rm 3,30  lo qui per la fe justificarà la  circumcisió, i per la fe, la  
Rm 4,9 doncs, aquesta benaventurança en la  circumcisió tan solament, o en la  
Rm 4,10  o incircumcidat? No en la  circumcisió, sinó en la incircumcisió. 11  
Rm 4,11  11 I ell rebé lo senyal de la  circumcisió com sello de la justícia de la 
Rm 4,12  a justícia. 12 I sia pare de la  circumcisió, no solament a aquells que són 
Rm 4,12 no solament a aquells que són de la  circumcisió, sinó als que segueixen les  
Rm 15,8  que Jesucrist fou ministre de la  circumcisió per la veritat de Déu, per a  
1Co 7,19  Que no es circumcídia. 19 La  circumcisió no és res, ni és res la  
Ga 2,7  així com a Pere lo de la  circumcisió. 8 (Perquè aquell que obrà  
Ga 2,8  en Pere per l’apostolat de la  circumcisió, lo mateix obrà en mi també  
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Ga 2,12 separava, tement als que eren de la  circumcisió. 13 I els demés jueus  
Ga 5,6  la fe. 6 Puix en Jesucrist ni la  circumcisió aprofita res, ni la  
Ga 5,11  11 I jo, germans, si predico la  circumcisió, ¿per què sofresc persecució?  
Ga 6,15 món. 15 Puix en Cristo Jesús, ni la  circumcisió val res, ni la incircumcisió,  
Ef 2,11  incircumcisió per la que es diu  circumcisió en la carn feta per mà, 12 que 
Fl 3,3  incisió. 3 Perquè nosaltres som la  circumcisió, los que servim a Déu en  
Col 2,11  qui estau també circumcidats ab la  circumcisió no feta de mà, despullant lo  
Col 2,11 lo cos dels pecats de la carn ab la  circumcisió de Cristo; 12 essent sepultats 
Col 3,11  11 A on no hi ha ni grec ni jueu,  circumcisió ni incircumcisió, bàrbaro ni  
Col 4,11 apellidat Just. Los quals són de la  circumcisió: aquestos són los únics que m’ 
Tt 1,10  majorment dels que són de la  circumcisió, 11 als quals és menester  
Ga 2,9  anàssem als gentils, i ells, als  circumcisos. 10 Solament nos recomanaren  
Lc 1,59 succeí que al vuitè dia vingueren a  circuncidar l’infant, i li donaven lo nom 
Lc 2,21 d’haver passat los vuit dies per a  circuncidar a l’infant, li posaren lo nom 
Lc 2,Tit  per los àngels als pastors i és  circuncidat al vuitè dia. Càntic i  
Ef 5,15  mirau, germans, que camineu ab  circunspecció, no com uns necis, 16 sinó  
Mc 14,69  -lo la criada, començà a dir als  circunstants: –Aquest és un d’ells. 70  
Mt 27,32  eixir fora, encontraren un home de  Cirene, per nom Simó, a qui obligaren a  
Lc 23,26  ne portaven, prengueren un home de  Cirene anomenat Simó, que venia d’una  
Ac 2,10  la Líbia, que està als confins de  Cirene, i els que han vingut de Roma, 11  
Ac 11,20  ells hi havia barons de Xipre i de  Cirene, los quals a l’entrar en Antioquia 
Ac 13,1  i Simó, anomenat Negre, i Luci de  Cirene, i Manahèn, germà de llet d’  
Lc 2,2  primer empadronament fou fet per  Cireno, essent governador de la Síria. 3 I 
Mc 15,21  a un que passava, anomenat Simó  Cirineu, pare d’Alexandre i de Ruf, que  
Ac 6,9  anomenada dels llibertins, i dels  cirineus, i dels alexandrins, i dels que  
Ac 13,21 rei, i Déu los donà a Saül, fill de  Cis, baró de la tribu de Benjamí, per l’  
Ac 24,2  del governador contra Pau. 2 I  citant a Pau, començà Tèrtuŀlo a acusar- 
Ac 21,39  –Jo, certament, só home jueu,  ciutadà de Tarso, ciutat no poc noble de  
Ac 22,Tit  fer-lo assotar i ell se declara  ciutadà romà. 1 –Barons germans i pares,  
Ac 22,26  vas a fer, perquè aquest home és  ciutadà romà. 27 I venint lo tribú li  
Ac 22,28  suma obtinguí aquest privilegi de  ciutadà. –Puix jo –respongué Pau– ho só de 
Ac 22,29  lligat, tan prest com sabé que era  ciutadà romà. 30 I al dia següent, volent  
Lc 15,15  se n’anà i s’arrimà a un dels  ciutadans d’aquella terra, qui l’envià a 
Lc 19,14  que jo tórnia. 14 »Emperò, com sos  ciutadans l’avorrien, li enviaren una  
Mt 2,23  23 I vingué a habitar en una  ciutat que es diu Nazaret, per a què es  
Mt 4,5  prengué lo diable i el portà a la  ciutat santa i el posà sobre lo pinacle  
Mt 4,13  retirà a Galilea. 13 I deixant la  ciutat de Nazaret, vingué i habità en  
Mt 4,13  vingué i habità en Cafarnaüm,  ciutat marítima en los confins de Zabulon  
Mt 5,14 llum del món. No es pot ocultar una  ciutat situada sobre una muntanya. 15 Ni  
Mt 5,35  ni per Jerusalem, perquè és la  ciutat del gran rei. 36 Ni júries per ton  
Mt 8,33  pastors fugiren, i arribant a la  ciutat, ho referiren tot, junt ab lo cas  
Mt 8,34 dels esperitats. 34 I luego tota la  ciutat isqué a l’encontre de Jesús, i  
Mt 9,1  a l’altre costat i se n’anà a sa  ciutat. 2 I veus aquí que li presentaren  
Mt 10,11  de son aliment. 11 I en qualsevol  ciutat o vila en què entreu, preguntau qui 
Mt 10,14  a l’eixir fora de la casa o de la  ciutat, sacudiu la pols de vostres peus.  
Mt 10,15  i de Gomorra que per a aquella  ciutat. 16 »Mirau que jo us envio com  
Mt 10,23  23 I quan vos perseguesquen en una  ciutat, fugiu a una altra. En veritat vos  
Mt 12,25  serà destruït; i tota casa o  ciutat dividida contra si mateixa, no  
Mt 21,10  en Jerusalem, se commogué tota la  ciutat, dient: –Qui és aquest? 11 I la  
Mt 21,17 deixant-los, se n’anà fora de la  ciutat, a Betània, i se quedà allí. 18 I  
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Mt 21,18 l’endemà dematí, quan tornava a la  ciutat, tingué fam. 19 I veent una figuera 
Mt 22,7 ab aquells homicides, e incendià sa  ciutat. 8 Llavors digué a sos criats:  
Mt 23,34  sinagogues, i los perseguireu de  ciutat en ciutat, 35 per a què vinga sobre 
Mt 23,34  i los perseguireu de ciutat en  ciutat, 35 per a què vinga sobre vosaltres 
Mt 26,18  18 I Jesús digué: –Anau a la  ciutat, a casa d’un cert home, i dieu-  
Mt 27,53  que ell ressuscità, vingueren a la  ciutat santa i s’aparegueren a molts. 54  
Mt 28,11  alguns dels guardes vingueren a la  ciutat i donaren avís als prínceps dels  
Mc 1,33  i els esperitats. 33 I tota la  ciutat s’havia reunit a la porta. 34 I  
Mc 1,45  no podia entrar de manifest en la  ciutat, sinó que s’estava defora en  
Mc 5,14  fugiren i ho contaren en la  ciutat i en los camps. I eixiren a veure  
Mc 6,11  en lo dia del judici que aquella  ciutat. 12 I eixint, predicaven a tots que 
Mc 11,19  la tarda, se n’anà fora de la  ciutat. 20 I l’endemà matí, al temps de  
Mc 14,13  deixebles, i els diu: –Anau a la  ciutat, i trobareu un home que porta un  
Mc 14,16  los deixebles i anaren a la  ciutat, i l’encontraren com los ho havia  
Lc 1,26  Déu envià l’àngel Gabriel a una  ciutat de Galilea anomenada Nazaret, 27 a  
Lc 1,39  a les muntanyes de la Judea, a una  ciutat de Judà. 40 I entrà en la casa de  
Lc 2,3  a allistar-se cada qual en sa  ciutat. 4 I pujà també Josep des de  
Lc 2,4  Nazaret, en Galilea, a Judea, a la  ciutat de David anomenada Betlem, puix era 
Lc 2,11  11 perquè avui vos ha nat en la  ciutat de David lo Salvador, que és  
Lc 2,39  del Senyor, se’n tornaren a sa  ciutat de Nazaret, en Galilea. 40 I l’  
Lc 4,26 Elies, sinó a una viuda en Sarepta,  ciutat de Sidònia. 27 I molts leprosos hi  
Lc 4,29  alçaren i lo tragueren fora de la  ciutat, i lo conduïren a la punta d’una  
Lc 4,29  muntanya a on estava edificada sa  ciutat per a tirar-lo dalt baix. 30 Mes  
Lc 4,31  se n’anà. 31 I baixà a Cafarnaüm,  ciutat de la Galilea, i allí los ensenyava 
Lc 7,11 11 I succeí després que anava a una  ciutat anomenada Naïm i l’acompanyaven  
Lc 7,12 l’arribar prop de les portes de la  ciutat, veus aquí que treien fora a un  
Lc 7,12  i venia ab ella molta gent de la  ciutat. 13 Al punt que el Senyor la vegé,  
Lc 7,37  37 I veus aquí hi havia en la  ciutat una dona pecadora que, quan sabé  
Lc 8,34  i anaren i ho contaren en la  ciutat i en les masies. 35 I eixiren a  
Lc 8,39  a tu. I anà publicant per tota la  ciutat quant gran mercè li havia fet  
Lc 9,5 us volgués rebre, eixint d’aquella  ciutat, sacudiu fins la pols de vostres  
Lc 9,52  i partiren i entraren en una  ciutat dels samaritans per aparellar-li  
Lc 10,1  de dos en dos davant seu a cada  ciutat o lloc a on ell havia de venir. 2 I 
Lc 10,8  de casa en casa. 8 »I en qualsevol  ciutat en què entreu i vos rèbien, menjau  
Lc 10,10  Regne de Déu.” 10 Emperò si en la  ciutat en què entrareu no us rebessen,  
Lc 10,11 pols que se’ns ha agafat de vostra  ciutat, la sacudim contra vosaltres. Ab  
Lc 10,12 rigor per a Sodoma que per a la tal  ciutat. 13 »Ai de tu, Corozain!, ai de tu, 
Lc 14,21  a les places i als carrers de la  ciutat, i porta’m aquí los pobres, i els  
Lc 18,2  dient: –Hi havia un jutge en certa  ciutat, que no tenia temor de Déu ni  
Lc 18,3  homes. 3 I hi havia en la mateixa  ciutat una viuda que venia a ell i li  
Lc 19,Tit  en Jerusalem. Plora sobre aquesta  ciutat i anuncia sa ruïna i desolació.  
Lc 19,41 41 I quan arribà cerca, al veure la  ciutat, plorà sobre ella, dient: 42 –Ah,  
Lc 22,10  –Veus aquí que a l’entrar en la  ciutat trobareu un home que porta un  
Lc 23,19  d’una sedició ocorreguda en la  ciutat i per un homicidi. 20 Pilat los  
Lc 23,51  fet), lo qual era d’Arimatea,  ciutat de la Judea, qui esperava també lo  
Lc 24,49  entretant permaneixeu aquí en la  ciutat de Jerusalem, fins que estigau  
Jn 1,44  -me. 44 Felip era de Betsaida,  ciutat d’Andreu i de Pere. 45 Felip,  
Jn 4,5  per la Samària, 5 vingué a una  ciutat de la Samària anomenada Sicar, prop 
Jn 4,8  los deixebles havien anat a la  ciutat a comprar què menjar.) 9 Emperò  
Jn 4,28  allí son càntir, se’n tornà a la  ciutat, i digué a la gent: 29 –Veniu a  
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Jn 4,30  Cristo? 30 Isqueren, doncs, de la  ciutat, i vingueren a encontrar-lo. 31  
Jn 4,39  I molts dels samaritans d’aquella  ciutat cregueren en ell per les paraules  
Jn 11,Tit  tots. Jesucrist se retira a Efrem,  ciutat de Galilea. 1 I hi havia malalt un  
Jn 11,54 un territori prop del desert, en la  ciutat dita Efrem, i allí permanesqué ab  
Jn 19,20  crucificat estava immediat a la  ciutat; i estava escrit en hebreu, en grec 
Ac 4,27 verdaderament se coŀligaren en esta  ciutat contra ton sant infant Jesús, a qui 
Ac 7,58  ell; 58 i traent-lo fora de la  ciutat, l’apedregaven; i els testimonis  
Ac 8,5  de Déu. 5 I Felip, baixant a una  ciutat de Samària, los predicava a Cristo. 
Ac 8,8  foren curats. 8 I aquella  ciutat s’omplí d’alegria. 9 Hi havia  
Ac 8,9  que havia estat mago abans en la  ciutat, enganyant als samaritans, dient  
Ac 9,7  respongué: –Alça’t i entra en la  ciutat, i allí se’t dirà lo que et convé  
Ac 10,9  son camí, i estant ja prop de la  ciutat, pujà Pere a dalt de la casa a fer  
Ac 11,5  dient: 5 –Jo estava orant en la  ciutat de Jope i vegí en un èxtasis una  
Ac 12,10  a la porta de ferro que va a la  ciutat, la que se’ls obrí per si mateixa. 
Ac 13,44  següent concorregué casi tota la  ciutat a oir la paraula de Déu. 45 Mes  
Ac 13,50  i als homes principals de la  ciutat, i mogueren una persecució contra  
Ac 14,4  i miracles. 4 I la multitud de la  ciutat se dividí, i els uns eren de la  
Ac 14,12  que estava a l’entrada de la  ciutat, portant davant de les portes toros 
Ac 14,18  lo tragueren arrastrant fora de la  ciutat, pensant-se que era mort. 19  
Ac 14,19  deixebles, s’alçà i entrà en la  ciutat, i al dia següent marxà ab Bernabé  
Ac 14,20  predicat l’evangeli a aquella  ciutat i ensenyat a molts, se’n tornaren  
Ac 15,21  des de temps antic, té en cada  ciutat qui el predíquia en les sinagogues, 
Ac 16,12  a Filipos, que és una colònia i la  ciutat principal d’aquella part de  
Ac 16,12  part de Macedònia. I en aquesta  ciutat nos detinguérem alguns dies  
Ac 16,13  dels dissabtes isquérem fora de la  ciutat a la vora del riu, a on s’  
Ac 16,14  certa dona, anomenada Lídia, de la  ciutat de Tiatira, venedora de púrpura,  
Ac 16,20  essent jueus, perturben nostra  ciutat 21 i ensenyen costums que no ens és 
Ac 16,39  los suplicaven que eixissen de la  ciutat. 40 I així que isqueren de la  
Ac 17,5 i juntant una turba, alborotaren la  ciutat, i assaltaren la casa de Jason,  
Ac 17,6  davant dels magistrats de la  ciutat, cridant: –Aquestos són los que  
Ac 17,6  –Aquestos són los que alboroten la  ciutat i han vingut aquí, 7 als quals ha  
Ac 17,8  al poble i als principals de la  ciutat, que oïen aquestes coses. 9 Emperò, 
Ac 17,16 inflamava en son interior, veent la  ciutat entregada a la idolatria. 17 I per  
Ac 18,10 -te, puix tinc molta gent en esta  ciutat. 11 I permanesqué allí un any i sis 
Ac 19,29 dels efèsios! 29 I s’omplí tota la  ciutat de confusió, i tots a una  
Ac 19,35 quin home hi ha que no sàpia que la  ciutat d’Èfeso dóna adoració a la gran  
Ac 21,5  i criatures, fins a fora de la  ciutat, i agenollats en la ribera férem  
Ac 21,29 Puix havien vist anar ab ell per la  ciutat a Tròfim d’Èfeso i cregueren que  
Ac 21,30 lo temple. 30 I es commogué tota la  ciutat i s’amotinà tot lo poble. I  
Ac 21,39  só home jueu, ciutadà de Tarso,  ciutat no poc noble de la Cilícia. Emperò  
Ac 22,3  però m’he criat en aquesta  ciutat, instruït als peus de Gamaliel,  
Ac 24,13 gent en les sinagogues, 13 ni en la  ciutat, ni podran provar les coses de què  
Ac 25,23  i ab les principals persones de la  ciutat, se presentà Pau per ordre de  
Ac 27,8 Bons Ports, prop del qual estava la  ciutat de Talassa. 9 I com s’hagués  
Rm 16,23  Vos saluden Erasto, tresorer de la  ciutat, i lo germà Quart. 24 La gràcia de  
2Co 11,26 perills dels gentils, perills en la  ciutat, perills en lo desert, perills en  
2Co 11,32 Aretas tenia posades guàrdies en la  ciutat dels damascens per a prendre’m, 33 
Tt 1,5  i ordenasses presbíteros en cada  ciutat, com t’havia manat. 6 Lo qui sia  
He 11,10  promesa; 10 perquè esperava la  ciutat que té fonament, l’arquitecte i  
He 11,16 d’ells, perquè els havia aparellat  ciutat. 17 Per la fe, Abraham, quan oferí  
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He 12,22 vingut a la muntanya de Sion i a la  ciutat de Déu viu, la celestial Jerusalem, 
He 13,14  oprobis. 14 Perquè no tenim aquí  ciutat permanent, emperò cercam la que  
Jm 4,13 dieu: «Avui o demà anirem a aquella  ciutat [*], comprarem i vendrem, i  
Ap 3,12  lo nom de mon Déu, i el nom de la  ciutat de mon Déu, la nova Jerusalem, que  
Ap 11,2  als gentils, i serà trepitjada la  ciutat quaranta-i-dos mesos. 3 I  
Ap 11,8  jauran en los carrers de la gran  ciutat, que s’apellida espiritualment  
Ap 11,13  i caigué la desena part de la  ciutat; i ab lo terratrèmol foren morts  
Ap 14,8  –Caigué, caigué Babilònia, la gran  ciutat que donà a beure a totes les  
Ap 14,20  I fou trepitjat lo cup fora de la  ciutat, i isqué sang del cup fins a les  
Ap 16,19  estan sobre la terra. 19 I la gran  ciutat fou partida en tres parts; i  
Ap 17,18 18 I la dona que vegeres és la gran  ciutat, que té imperi sobre los reis de la 
Ap 18,10 ella, diran: «Ai, ai, ai de la gran  ciutat de Babilònia, aquella ciutat  
Ap 18,10  gran ciutat de Babilònia, aquella  ciutat poderosa! Puix en una hora ha  
Ap 18,16 16 i dient: «Ai, ai d’aquella gran  ciutat que estava coberta de tela  
Ap 18,18 son incendi, clamaven dient: «Quina  ciutat hi havia semblant a esta gran  
Ap 18,18  hi havia semblant a esta gran  ciutat?» 19 I es tiraren pols sobre sos  
Ap 18,19 -se deien: «Ai, ai d’aquella gran  ciutat, en la que s’enriquiren tots los  
Ap 18,21  derribada Babilònia, aquella gran  ciutat, i mai més serà trobada. 22 Ni mai  
Ap 20,Tit  mou a Gog i a Magog contra la  ciutat santa; emperò lo cel enviarà foc  
Ap 20,9  cercaren los reals dels sants i la  ciutat amada; i baixà foc del cel enviat  
Ap 21,Tit  dels pecadors. Descripció de la  ciutat celestial de Jerusalem, mística  
Ap 21,2  no existeix. 2 I jo, Joan, vegí la  ciutat santa, la nova Jerusalem, que de  
Ap 21,10  gran i elevada, i em mostrà la  ciutat santa de Jerusalem, que baixava del 
Ap 21,14  a ponent. 14 I la muralla de la  ciutat tenia dotze fonaments, i en  
Ap 21,15 mida de canya d’or per a amidar la  ciutat, i les portes, i la muralla. 16 I  
Ap 21,16 i les portes, i la muralla. 16 I la  ciutat és quadrada, tan llarga com ampla;  
Ap 21,16  tan llarga com ampla; i amidà la  ciutat ab la canya d’or, i tenia dotze  
Ap 21,18  era de pedra jaspe, emperò la  ciutat era or pur, semblant a un vidre  
Ap 21,19 I els fonaments de la muralla de la  ciutat estaven adornats de tota pedra  
Ap 21,21  era d’una perla; i la plaça de la  ciutat era or pur, com vidre transparent.  
Ap 21,23  són lo temple d’ella. 23 I la  ciutat no necessita sol ni lluna que  
Ap 22,14  i éntrien per les portes en la  ciutat. 15 Perquè fora queden los cans, i  
Ap 22,19 part del llibre de la vida, i de la  ciutat santa, i de les coses que estan  
Mt 9,35  I Jesús anava recorrent totes les  ciutats i viles, ensenyant en ses  
Mt 10,5 camí dels gentils, ni entreu en les  ciutats dels samaritans. 6 Ans bé anau a  
Mt 10,23  vos dic que no acabareu ab les  ciutats d’Israel fins que vinga lo Fill  
Mt 11,1  allí a ensenyar i predicar en les  ciutats d’ells. 2 I havent oït Joan,  
Mt 11,20 Aleshores començà a reprendre a les  ciutats en què s’havien obrat moltíssims  
Mt 14,13  ho oït la gent, lo seguiren de les  ciutats a peu. 14 I a l’eixir vegé una  
Mc 1,38  ell los digué: –Anem als poblets i  ciutats veïnes per a predicar també allí,  
Mc 6,33  allí a peu de totes les  ciutats i arribaren abans que ells. 34 I  
Mc 6,56  entràs, en llocs, en granges o en  ciutats, posaven los malalts en los  
Lc 4,43  que vaja jo també a les altres  ciutats a predicar lo Regne de Déu, puix  
Lc 5,12  que, estant ell en una d’aquelles  ciutats, vingué un home cobert de lepra. I 
Lc 8,1 després, que Jesús caminava per les  ciutats i llocs predicant i anunciant lo  
Lc 8,4 que venia ansiosa ab ell des de les  ciutats, los digué per paràbola: 5 –Un  
Lc 13,22  22 I anava ensenyant per les  ciutats i llocs, caminant a Jerusalem. 23  
Lc 19,17  fiel, tindràs potestat sobre deu  ciutats. 18 »I vingué lo segon i digué:  
Lc 19,19 »–Tu tindràs mando també sobre cinc  ciutats. 20 »I vingué lo tercer i digué:  
Ac 5,16 també a Jerusalem molta gent de les  ciutats comarcanes, portant los malalts i  
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Ac 8,40  predicava l’evangeli a totes les  ciutats, fins que arribà a Cesarea. 9,Tit  
Ac 14,Tit  Lo que sofriren en Iconi i altres  ciutats de Licaònia. Van a Derbe i tornen  
Ac 14,6  ells, fugiren a Listra i a Derbe,  ciutats de Licaònia, i a tota aquella  
Ac 15,36 a visitar als germans per totes les  ciutats a on havem predicat la paraula del 
Ac 16,4  era gentil. 4 I al passar per les  ciutats, los ensenyaven a guardar los  
Ac 20,23  Sant testifica per totes les  ciutats dient que m’aguarden en Jerusalem 
Ac 26,11  d’ells, los perseguia fins en  ciutats estranyes. 12 »En quals coses,  
2Pe 2,6 d’impios; 6 i condemnà a ruïna les  ciutats de Sodoma i Gomorra, reduint-les 
Jud 7  7 Així com Sodoma i Gomorra i les  ciutats comarcanes, de la mateixa manera  
Ap 16,19  en tres parts; i caigueren les  ciutats de les nacions; i la gran  
Mt 11,Tit  Jesús sobre Joan a sos oients.  Ciutats incrèdules. Suavitat del jou del  
Lc 10,Tit  deixebles. Paràbola del samarità.  Ciutats obstinades. Marta i Maria hospeden 
Rm 13,Tit  als superiors i a les potestats  civils. L’amor del proïsme és lo compendi 
Mt 3,3  profeta Isaïes dient: «Veu del que  clama en lo desert: Aparellau lo camí del  
Mc 1,3  camí davant de tu. 3 Veu del que  clama en lo desert: Aparellau lo camí del  
Lc 3,4 profeta Isaïes, dient: «Veu del que  clama en lo desert: Aparellau lo camí del  
Jn 1,23  –Jo só –los digué– “la veu del que  clama en lo desert: Feu dretes les sendes  
Ga 4,6  cors l’Esperit de son Fill, que  clama: «‹Abbà›, Pare!» 7 Per lo tant, ja  
Ga 4,27  que no pareixes; prorromp i  clama, la que no estàs de part; perquè són 
Jn 1,15  15 Joan donà testimoni d’ell i  clamà dient: «Aqueix és aquell de qui jo  
Ac 16,28  s’havien escapat. 28 Emperò Pau  clamà en alta veu dient: –No et faces  
Ap 7,2  i tenia la senyal de Déu viu, i  clamà en alta veu als quatre àngels, als  
Ap 10,3  i l’esquerre sobre la terra. 3 I  clamà en alta veu, com un lleó quan  
Ap 14,18  que tenia poder sobre el foc, i  clamà en veu alta al que tenia la falç ben 
Rm 8,15  d’adopció de fills, per lo qual  clamam: «‹Abbà›, Pare!» 16 Perquè lo  
Mt 21,15  que havia fet, i als petits  clamant en lo temple i dient: «Hosana al  
Mt 27,50  a lliurar-lo. 50 Emperò Jesús,  clamant segona vegada ab una gran veu,  
Mc 5,7  corregué a ell i l’adorà. 7 I  clamant en alta veu digué: –Què tinc jo  
Mc 15,39  davant, vegé que havia espirat  clamant aixís, digué: –Verdaderament  
Jm 5,4  que segaren vostres camps està  clamant. I els crits dels que han segat  
Ac 7,60  rebeu mon esperit. 60 I agenollat,  clamava en alta veu dient: –Senyor, no els 
Ap 12,2  estrelles. 2 I estant prenyada,  clamava ab dolors de part i sofria dolors  
Ap 19,17  un àngel que estava en lo sol i  clamava en veu alta dient a tots los  
Ac 22,24  -lo, per a saber per quina causa  clamaven així contra d’ell. 25 I quan l’ 
Ap 6,10 i per lo testimoni que tenien; 10 i  clamaven en veu alta dient: –¿Fins a quan, 
Ap 7,10  i ab palmes en ses mans. 10 I  clamaven en alta veu dient: –Salut a  
Ap 18,18 quan vegeren lo fum de son incendi,  clamaven dient: «Quina ciutat hi havia  
Lc 18,7  a sos elegits que dia i nit  clamen a ell? ¿I sofrirà sempre que se’ls 
Mt 24,31  sos àngels ab trompetes i ab gran  clamor; i congregaran sos elegits de tots  
Mt 25,6  dormides. 6 I a mitjanit s’oí un  clamor: »–Mirau que ve l’espòs, eixiu a  
Ac 23,9 coses. 9 Així que es mogué una gran  clamor. I alçant-se alguns dels  
Ef 4,31  amargura, i ira, i indignació, i  clamor, i blasfèmia, ab tota malícia; 32  
He 5,7  plegàries i súpliques, ab gran  clamor i llàgrimes, a aquell que era  
Ap 12,10  llançats ab ell. 10 I oiguí un  clamor en lo cel que deia: –Ara és  
Lc 23,23  crits que fos crucificat. I sos  clamors s’aumentaven. 24 I Pilat ordenà  
Ap 8,5  llançà a terra, i hi hagué trons,  clamors, llamps i gran terratrèmol. 6 I  
Ap 11,19  i es formaren llamps, i trons, i  clamors [*], i gran pedregada. 12,Tit  
Ap 16,18  18 I vingueren llamps i trons, i  clamors, i hi hagué un gran terratrèmol;  
Ap 21,4  mort, i no hi haurà més plors, ni  clamors, ni penes, perquè les primeres  
1Co 3,4  i l’altre: «Jo, d’Apolo»; ¿no és  clar que encara sou homes? Puix, ¿qui és  
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1Jn 2,19 nosaltres; emperò per a què es veja  clar que no tots són de nosaltres. 20 Però 
Ap 21,18  era or pur, semblant a un vidre  clar. 19 I els fonaments de la muralla de  
Fl 1,28  lo qual per a ells és una senyal  clara de perdició, però per a vosaltres ho 
Mt 7,23 miracles?” 23 I llavors jo els diré  clarament: “Mai vos coneguí. Apartau’s de 
Mc 8,25  i quedà sa, de manera que veia  clarament totes les coses. 26 I l’envià a 
Mc 8,32  al cap de tres dies. 32 I  clarament deia aquesta plàtica. Llavors  
Jn 10,24 Si ets lo Cristo, digues-nos-ho  clarament. 25 Jesús los respongué: –Vos  
Jn 11,14  14 Jesús los digué aleshores  clarament: –Làssaro és mort. 15 I per  
Jn 16,29  li diuen: –Ara sí que parlau  clarament i no dieu paràboles. 30 Ara  
Ac 10,3  a Déu contínuament. 3 Aquest vegé  clarament en una visió, envers l’hora de  
Rm 1,20  coses invisibles d’ell se veuen  clarament de la creació del món, per les  
Rm 10,20  que no em buscaven, me descobrí  clarament als que no em demanaven.» 21 I  
1Tm 4,1 demés. 1 Emperò l’Esperit Sant diu  clarament que en los darrers temps  
He 7,15  15 I encara se manifesta això més  clarament, ja que s’alça un altre  
Lc 2,9  d’ells un àngel del Senyor i la  claredat de Déu los circuí de resplendor,  
Lc 12,3  en les tenebres, seran dites en la  claredat; i lo que diguéreu a l’oïdo en  
1Co 15,41  la dels terrenals. 41 Una és la  claredat del sol; altra la claredat de la  
1Co 15,41  és la claredat del sol; altra la  claredat de la lluna, i altra, la claredat 
1Co 15,41  claredat de la lluna, i altra, la  claredat de les estrelles. I fins una  
1Co 15,41  se diferència d’altra estrella en  claredat. 42 Així també és la resurrecció  
2Co 3,18  en la mateixa imatge de  claredat en claredat com per l’Esperit  
2Co 3,18 en la mateixa imatge de claredat en  claredat com per l’Esperit del Senyor.  
Ap 21,11  presència de Déu, 11 que tenia la  claredat de Déu, i sa llum era semblant a  
Ap 21,23  que iŀlumínien en ella; perquè la  claredat de Déu la iŀlumina i l’Anyell és 
2Pe 1,19  en lloc obscur, fins que el dia  clarègia, i l’estrella del matí nàsquia  
1Co 14,9 si per la llengua no donau paraules  clares, ¿com se sabrà lo que es diu?  
Jn 17,10  són meves; i ab elles he estat  clarificat. 11 I jo ja no estic en lo món, 
1Co 14,16 esperit, ¿com aquell que està en la  classe del poble senzill, dirà «Amén» al  
1Pe 2,1  i hipocresia, i enveges, i tota  classe de calúmnies, 2 com infants recent  
2Pe 3,11  coses han de ser disoltes, quina  classe de gent haveu de ser vosaltres en  
1Co 14,10 aire. 10 Hi ha, per exemple, tantes  classes de llengües en lo món, i no hi ha  
Lc 11,52  la Llei, que vos apoderàreu de la  clau de la ciència! Vosaltres no entràreu, 
Ap 3,7  és sant i verdader, lo qui té la  clau de David, aquell que obre, i ningú  
Ap 9,1  la terra, i a ell li fou donada la  clau del pou de l’abisme. 2 I obrí lo pou 
Ap 20,1  del cel un àngel que tenia la  clau de l’abisme i una gran cadena en sa  
Ac 11,28  la que esdevingué en los dies de  Claudi Cèsar. 29 Llavors los deixebles,  
Ac 18,2  i a Prisciŀla, sa muller (puix  Claudi havia manat eixir de Roma a tots  
Ac 23,26  una carta en aquestos termes:  «Claudi Lísias a l’excelentíssim  
2Tm 4,21  Te saluden Eubul i Pudent, Lino i  Clàudia, i tots los germans. 22 Lo Senyor  
Mt 16,19  d’ella. 19 I a tu te donaré les  claus del Regne del cel. I tot allò que  
Jn 20,25  no veig en ses mans lo senyal dels  claus, i no fico lo dit en lo forat dels  
Jn 20,25  i no fico lo dit en lo forat dels  claus, i no fico ma mà en son costat, no  
Ap 1,18  los sigles dels sigles, i tinc les  claus de la mort i de l’infern. 19  
Col 2,14  era contrari, i el tragué del mig  clavant-lo en sa creu. 15 I despullant  
Ga 2,19 la Llei a fi de viure ab Déu. Jo só  clavat a la creu junt ab Cristo. 20 I no  
Ac 24,4  vos suplico que, segons vostra  clemència, nos escolteu per curts moments. 
Lc 24,18  tristos? 18 Un d’ells, anomenat  Cleofàs, prenent la paraula li digué:  
Jn 19,25 mare i la germana de sa mare, Maria  Cleofàs, i Maria Magdalena. 26 I havent  
Fl 4,3  ab mi en l’evangeli, ab  Climent i ab los demés que m’ajudaren,  
1Co 1,11  per aquells que són de la casa de  Cloe, que hi ha disputes entre vosaltres.  
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Mc 7,2  sos deixebles ab les mans impures,  ço és, sens haver-se-les rentat, ho  
Mc 7,11  o a sa mare: Qualsevol ‹corban›  (ço és, lo do) que jo ofresca, a tu t’  
Jn 4,25 La dona li diu: –Sé que el Messies,  ço és, lo Cristo, ha de venir. Quan haja  
Jn 5,45  del Pare: hi ha un que us acusa,  ço és, Moisès, en qui vosaltres confiau.  
Jn 14,17 habítia ab vosaltres eternament; 17  ço és, l’Esperit de veritat, a qui lo món 
Ac 1,19  camp, en sa llengua, Hacèldama,  ço és, “camp de sang”. 20 »Perquè escrit  
Ac 19,4  que havia de venir després d’ell,  ço és, en Jesús. 5 Oït això, foren  
Rm 1,12  perquè siau confirmats, 12  ço és, per a consolar-me junt ab  
Rm 7,4 de Cristo, per a què siau d’altre,  ço és, d’aquell que ressuscità d’entre  
Rm 7,18  en mi. 18 Perquè jo sé que en mi,  ço és, en ma carn, no habita lo bé; perquè 
Rm 8,23  l’adopció de fills de Déu,  ço és, la redempció de nostre cos. 24  
Rm 10,6  en ton cor: Qui pujarà al cel?»  (ço és, a baixar de lo alt a Cristo). 7 O: 
Rm 10,7  7 O: «Qui baixarà a l’abisme?»  (ço és, per a tornar a portar a Cristo d’ 
Rm 10,8  paraula, en ta boca i en ton cor»,  ço és, la paraula de la fe que predicam. 9 
1Co 1,18  perden; mes per als que es salven,  ço és, per a nosaltres, és virtut de Déu.  
1Co 3,11  fonament que el que està posat,  ço és, Jesucrist. 12 I si algú sobre  
2Co 1,19  entre vosaltres per nosaltres,  ço és, per mi i per Silvà i Timoteu, no  
2Co 8,2  a les iglésies de Macedònia, 2  ço és, com en la gran prova de tribulació  
Ef 4,15  les coses en aquell que és lo cap,  ço és, Cristo. 16 De qui tot lo cos,  
He 2,14  a aquell que tenia poder de mort,  ço és, al diable, 15 i llibertar als que  
He 7,5  delmes del poble, segons la Llei,  ço és, de sos germans, encara que ells  
He 9,11  gran i més perfet, no fet de mà,  ço és, no d’esta fàbrica 12 ni per sang  
He 11,16  ara n’apeteixen una de millor,  ço és, la celestial. I per això Déu no es  
1Pe 3,20 l’arca en la qual poques persones,  ço és, vuit, se salvaren per aigua. 21 Lo  
Ap 17,Tit  Descripció de la gran prostituta,  ço és, Babilònia, que s’embriagà ab la  
Rm 9,8  Isaac te serà cridat llinatge.» 8  Ço és, no los que són fills de la carn són 
Rm 16,21  Amén. 21 Vos saluda Timoteu, mon  coadjutor, i Luci, i Jason, i Sosipatre,  
2Co 8,23 I en quant a Tito, és mon company i  coadjutor envers vosaltres; i en quant als 
Fl 2,25  enviar-vos a Epafrodito, germà,  coadjutor i company meu en milícia, i  
Flm 1  germà nostre, a Filèmon, amat i  coadjutor nostre, 2 i a Àppia, caríssima  
Rm 16,3  3 Saludau a Prisca i a Aquila, mos  coadjutors en Cristo Jesús, 4 los quals  
1Co 3,9 son treball. 9 Perquè nosaltres som  coadjutors de Déu; vosaltres sou llaurança 
Jm 4,5 «L’esperit que habita en vosaltres  cobdícia ab enveja»? 6 Emperò ell dóna  
Mt 5,28  pòsia los ulls en una dona per a  cobdiciar-la, ja comet adulteri ab ella  
Rm 13,9  no llevaràs falsos testimonis, no  cobdiciaràs»; i si hi ha algun altre  
1Co 10,6  de les coses males, com ells les  cobdiciaren. 7 Ni us façau idòlatres com  
1Co 14,1 en la Iglésia. 1 Seguiu la caritat,  cobdiciau los dons espirituals, sobretot  
1Co 14,39  conegut. 39 Per lo tant, germans,  cobdiciau lo profetisar, i no impediu lo  
1Pe 2,2  2 com infants recent nats  cobdiciau la llet pura de la paraula, per  
Jm 4,2 fan la guerra en vostres membres? 2  Cobdiciau, i no teniu; matau i envejau; i  
Ga 5,26  caminem també en l’Esperit. 26 No  cobdiciem vana glòria, provocant-nos los 
1Te 4,12  envers los que estan fora i no  cobdicieu res de ningú. 13 Tampoc volem,  
1Tm 3,3  sinó moderat, no pledegista, no  cobdiciós, 4 sinó un que sàpia governar bé 
1Co 10,6  de nosaltres, a fi de que no siam  cobdiciosos de les coses males, com ells  
1Co 14,12  Així mateix vosaltres, ja que sou  cobdiciosos de dons espirituals, procurau  
2Tm 3,2  homes seran amants de si mateixos,  cobdiciosos, altius, superbos,  
Mc 16,5  a un jove sentat a la dreta,  cobert d’una vestidura blanca, i s’  
Lc 5,12 d’aquelles ciutats, vingué un home  cobert de lepra. I quan vegé a Jesús, se  
Jn 6,10  la gent. I estava aquell lloc  cobert d’herba. Se sentaren, doncs, com  
1Co 11,Tit  homes órien ab lo cap descobert, i  cobert les dones. Tracta de la institució  
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1Co 11,4 que fa oració o profetisa ab lo cap  cobert, deshonra son cap. 5 I tota dona  
Ap 10,1  àngel poderós que baixava del cel  cobert d’un núvol, i l’arc iris sobre  
1Co 11,6 rapada. 6 Perquè si la dona no està  coberta, ràpia’s també. I si és una cosa  
He 9,4  d’or, l’arca del testament  coberta d’or per totes parts, en la que  
Ap 18,16  d’aquella gran ciutat que estava  coberta de tela finíssima, i d’escarlata, 
Mc 14,51  51 I un jove anava detràs d’ell,  cobertes ses carns solament ab un llençol, 
Lc 10,13  obrat en vosaltres, temps ha que,  cobertes de cilici i cendra, s’haurien  
Mt 11,21  obrat en vosaltres, temps ha que,  coberts de cendra i cilici, s’haurien  
Lc 5,26  atordits i glorificaven a Déu, i  coberts de temor deien: –Avui hem vist  
Rm 4,7  i los pecats dels quals són  coberts. 8 Benaventurat és aquell home a  
He 11,37  d’espasa, anaren d’aquí per allí  coberts de pells d’ovella i de cabra,  
Ap 7,9  del trono i davant de l’Anyell,  coberts de vestidures blanques i ab palmes 
Ap 7,13  me digué: –Aquestos que estan  coberts ab vestidures blanques, qui són?,  
Ac 28,15  los vegé Pau, donà gràcies a Déu i  cobrà ànimo. 16 I quan arribàrem a Roma,  
Mc 2,Tit  Crida a l’apostolat a Mateu,  cobrador de tributs, i reprimeix ab sa  
Fl 1,14  I molts dels germans en lo Senyor,  cobrant ànimo per mes cadenes, són més  
Fl 2,19  vos enviaré a Timoteu, per a  cobrar jo també bon ànimo al saber l’  
Mt 17,23  s’acercaren a Pere los que  cobraven lo tribut de les dos dracmes, i  
2Co 3,Tit  ab la Llei escrita. Lo vel que  cobreix la inteŀligència de les  
Mt 17,24  Simó? Los reis de la terra, de qui  cobren tribut o cens: de sos fills o dels  
Mc 15,33  33 I quan fou l’hora de sexta, se  cobrí de tenebres tota la terra fins a l’ 
Lc 9,34 dient això, se formà un núvol i els  cobrí i s’ompliren de temor a l’entrar  
Lc 23,44  hora de sexta, i tota la terra se  cobrí de tenebres fins a l’hora de nona.  
Mt 8,24  en tanta manera, que les oles  cobrien la barca; mes ell dormia. 25 I sos 
1Co 12,23  que tenim per menos honestos, los  cobrim ab més decència. 24 Perquè los que  
Mt 17,5  quan un núvol resplendent vingué a  cobrir-los. I veus aquí una veu des del  
1Co 11,7  cap. 7 L’home, en veritat, no deu  cobrir-se lo cap, perquè és imatge i  
1Co 11,15  los cabells li foren donats per a  cobrir-se. 16 Emperò si algun home  
1Tm 6,8 8 I tenint ab què alimentar-nos i  cobrir-nos, contentem-nos ab això. 9  
Ap 19,8  aparellada. 8 I a ella fou donat  cobrir-se de finíssima tela, resplendent 
Lc 1,35 vós, i la virtut de l’Altíssim vos  cobrirà de sa sombra. I per això lo Sant  
Jm 5,20 camí, salvarà sa ànima de la mort i  cobrirà una multitud de pecats. 1Pe Inc  
1Pe 4,8  entre vosaltres, perquè la caritat  cobrirà multitud de pecats. 9 Practicant  
Mt 6,31  o: Què beurem?; o: Ab què ens  cobrirem? 32 Perquè los gentils s’afanen  
Mt 25,36  i m’allotjàreu; 36 desnú, i me  cobríreu; malalt, i me visitàreu; estava  
Mt 25,43  allotjàreu; estava desnú, i no em  cobríreu; malalt, i en la presó, i no em  
Lc 23,30  sobre nosaltres”, i als serrats:  “Cobriu-nos.” 31 Perquè si a l’arbre  
Ac 9,5 tu persegueixes. Cosa dura és tirar  coces contra l’agulló. 6 I tremolant i  
Ac 26,14 em persegueixes? Cosa dura és tirar  coces contra l’agulló. 15 »I jo diguí:  
1Tm 6,10  de tots mals és l’avarícia, ab la  codícia de la qual alguns se desviaren de  
Rm 7,7  si la Llei no hagués dit: «No  codiciaràs.» 8 Emperò lo pecat, prenent  
Ac 20,33  tots los santificats. 33 »No he  codiciat ni plata, ni or, ni vestit de  
Tt 1,7  ni donat al vi, ni violent, ni  codiciós de torpes ganàncies, 8 sinó amic  
1Co 7,5  i a l’oració; i de nou tornau a  cohabitar, a fi de que Satanàs no us  
1Pe 3,7 pertorbació. 7 Així mateix, marits,  cohabitau ab elles segons ciència, donant  
Rm 8,17  hereus verdaderament de Déu, i  cohereus de Cristo, ab tal que patiam ab  
Ef 3,6  Esperit: 6 de que els gentils són  cohereus i del mateix cos, i participants  
He 11,9  en barraques ab Isaac i Jacob,  cohereus de la mateixa promesa; 10 perquè  
1Pe 3,7  com a un vas més flac, i com a  cohereves que són ab vosaltres de la  
Mt 27,27 lo al pretori, feren formar tota la  cohort a son alrededor. 28 I despullant- 
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Mc 15,16  del pretori i convocaren tota la  cohort. 17 I lo vestiren de púrpura, i  
Ac 21,31 -lo, fou donat avís al tribú de la  cohort de que tot Jerusalem estava  
Ac 27,1 a un centurió anomenat Júlio, de la  cohort Augusta, 2 embarcant-nos en un  
Mt 18,8  te val entrar en la vida manco o  coix, que tenint dues mans o dos peus ser  
Mc 9,44  talla’l: més te val l’entrar  coix en la vida eterna, que tenir dos peus 
Ac 3,Tit de ser salvos. 3,Tit Capítol III Un  coix de naixement és curat a la porta de  
Ac 3,2  hora de nona. 2 I un home, que era  coix des del ventre de sa mare, era portat 
Ac 14,7  7 I en Listra hi havia un home  coix des del ventre de sa mare, lo qui no  
He 12,13  peus», a fi de que lo qui és  coix no es desviï, ans bé sia curat. 14  
Mc 4,38 estava en la popa, dormint sobre un  coixí; i el desperten i li diuen: –Mestre, 
Mt 11,5  vist i oït: 5 los cegos veuen, los  coixos caminen, los lleprosos se queden  
Mt 15,30 de gent, ab qui venien muts, cegos,  coixos, baldats i molts altres, i els  
Mt 15,31  veent parlar los muts, caminar los  coixos, veure los cegos; i glorificaven al 
Mt 21,14  14 I s’acercaren a ell cegos i  coixos en lo temple, i els curà. 15 Mes  
Lc 7,22  i vist: que els cegos veuen, los  coixos caminen, los leprosos queden nets,  
Lc 14,13  als pobres, als tullits, als  coixos i cegos. 14 I seràs benaventurat,  
Lc 14,21  i els mancos, i els cegos, i els  coixos. 22 »I digué el criat: »–Senyor, ja 
Jn 5,3  gran multitud de malalts, cegos,  coixos, paralítics, que aguardaven lo  
Ac 8,7  eixien donant grans veus, i molts  coixos i paralítics foren curats. 8 I  
1Te 3,2  nostre germà i ministre de Déu i  colaborador nostre en l’evangeli de  
Flm 24  24 Marc, Aristarc, Demas i Lluc,  colaboradors meus. Flm 25 La gràcia de  
Mt 23,24  aquelles. 24 Guies cegos, que  colau un mosquit i vos engulliu un camell! 
Rm 15,26 l’Acaia han tingut a bé lo fer una  colecció per als pobres d’entre els sants 
Ap 12,12  ha baixat a vosaltres ab gran  còlera, perquè sap que té poc temps. 13 I  
Ap 15,Tit  figurades en set copes de la  còlera de Déu entregades a set àngels. 1 I 
Tt 1,7  dispensador de Déu; no superbo, ni  colèric, ni donat al vi, ni violent, ni  
Mt 18,6  li penjassen una roda de molí al  coll i s’anegàs en lo profundo del mar. 7 
Mt 18,28  cent diners, i agarrant-lo pel  coll l’ofegava, dient: »–Paga’m lo que  
Mc 9,41  més li valdria que li lligassen al  coll una mola de molí i que el tirassen al 
Lc 3,5  vall serà rublerta, i tot serrat i  coll serà abaixat, i los camins torts se  
Lc 15,20  I corrent a ell, se li tirà al  coll, i el besà. 21 I lo fill li digué:  
Lc 17,2 2 Més li valdria que li posassen al  coll una mola de molí i lo tirassen al  
Jn 19,17  fora. 17 I portant sa creu al  coll, anà caminant envers lo lloc anomenat 
Ac 15,10 tentau a Déu posant un jou sobre el  coll dels deixebles que ni nostres pares  
Ac 20,37  plor entre tots; i tirant-se al  coll de Pau, lo besaven, 38 afligits en  
1Co 16,Tit Exhorta als corintis a que facen la  coŀlecta de les almoines per als pobres de 
1Co 16,1  deixebles. 1 I en quant a les  coŀlectes que es fan per als sants, feu- 
1Co 16,2 gústia, a fi de que no es facen les  coŀlectes quan jo vinga. 3 I quan estiga  
Mt 13,28 digueren: »–¿Voleu que hi anem i la  colliam? 29 »–No –los respongué–. No fos  
Lc 6,1  per uns sembrats, sos deixebles  collien espigues i, esgrunant-les entre  
Ac 4,27  27 »Perquè verdaderament se  coŀligaren en esta ciutat contra ton sant  
Mt 13,29  –los respongué–. No fos cas que,  collint la sisanya, arrancàsseu també ab  
Mt 12,1  com tinguessen fam, començaren a  collir espigues i a menjar 2 I veent-ho  
Lc 11,54  54 armant-li paranys i procurant  collir de sa boca alguna cosa per a poder  
Ga 6,Tit  de les virtuts cristianes. Per a  collir és necessari sembrar. La glòria del 
Ap 3,18  ta desnuesa; i ungeix tos ulls ab  coŀliri, per a què veges. 19 »A tots  
Mt 9,Tit  altres miracles. Paràbola de la  collita i dels treballadors. 1 I entrant  
Mt 9,37 37 Llavors diu a sos deixebles: –La  collita verdaderament és gran, emperò pocs 
Mt 9,38  38 Pregau, doncs, al Senyor de la  collita que enviï treballadors a sa  
Mt 9,38 collita que enviï treballadors a sa  collita. 10,Tit Capítol X Vocació dels  
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Mt 21,34  lluny. 34 I quan s’acercà la  collita dels fruits, envià sos criats als  
Lc 10,2  havia de venir. 2 I els digué: –La  collita certament és gran, mes los  
Lc 10,2  Suplicau, doncs, al Senyor de la  collita que enviï treballadors a sa  
Lc 10,2 collita que enviï treballadors a sa  collita. 3 Anau, veus aquí jo us envio com 
Mt 13,30  de la sega diré jo als segadors:  “Colliu primer la sisanya i lligau-la en 
Rm 16,4 4 los quals per ma vida posaren sos  colls, i no ho agraesc jo sols, sinó també 
Mt 18,2  2 I Jesús, cridant un infant, lo  colocà enmig d’ells 3 i digué: –En  
Jn 8,3 sorpresa en adulteri, i havent-la  colocada enmig de tots, 4 li digueren:  
Ef 1,20  -lo d’entre els morts i  colocant-lo a sa dreta en los llocs  
2Co 4,14  també a nosaltres ab Jesús, i ens  colocarà ab vosaltres. 15 Perquè tot és  
Mt 28,6  i veeu lo lloc a on havia estat  colocat lo Senyor. 7 I anau immediatament  
He 2,7 coronat de glòria i honra, i l’has  colocat sobre les obres de tes mans. 8  
Lc 2,24  d’un parell de tórtoles o dos  colomins. 25 I en aquella ocasió hi havia  
Ac 16,12 I des d’allí a Filipos, que és una  colònia i la ciutat principal d’aquella  
Ap 9,17  que vestien corasses de foc de  color de jacinto i de sofre; i els caps  
Col 1,2  en Cristo Jesús que estan en  Colossi. 3 Gràcia a vosaltres i pau de  
Col 1,Tit Capítol I Alaba sant Pau la fe dels  colossians i prega per a ells. Jesucrist  
Col 2,Tit poder. 2,Tit Capítol II Exhorta als  colossians a que es guàrdien dels sofismes 
Col Inc Epístola de l’apòstol sant Pau als  Colossians 1,Tit Capítol I Alaba sant Pau  
Ac 18,17  de la sinagoga, lo maltractaven a  colps davant del tribunal, sens que Gàlio  
1Co 9,26  i combato, no com un que dóna  colps a l’aire, 26 sinó que castigo mon  
Mt 26,51  estenent la mà desembeinà son  coltell, i ferint a un criat del  
Mt 26,52  digué Jesús: –Torna a son lloc ton  coltell; perquè tots los que prenguen  
Mt 26,52  perquè tots los que prenguen  coltell, a coltell moriran. 53 ¿Per  
Mt 26,52  tots los que prenguen coltell, a  coltell moriran. 53 ¿Per ventura penses  
Mt 26,55  haveu vingut a prendre’m a mi ab  coltells i bastons. Tots los dies estava  
1Tm 3,15 Déu, que és la Iglésia del Déu viu,  columna i fonament de la veritat. 16 I és  
Ap 3,12  corona. 12 »Al que vència, lo faré  columna en lo temple de mon Déu, i no  
Ga 2,9  i Joan, que apareixien ser les  columnes, conegueren la gràcia que se m’  
Ap 10,1  era com lo sol, i sos peus, com  columnes de foc. 2 I tenia en sa mà un  
Mt 6,27  pot anyadir a sa estatura un sol  colze? 28 I ¿per què us afanau per lo  
Lc 12,25 molt que discórria, pot aumentar un  colze a sa estatura? 26 Doncs, si no teniu 
Jn 21,8  de terra sinó com uns dos-cents  colzes). 9 I al saltar en terra vegeren  
Ap 21,17  tenia cent i quaranta-i-quatre  colzes de la mida de l’home, que era la  
Mt 1,24  I despertant Josep del somni, féu  com l’àngel del Senyor li havia manat, i  
Mt 3,16  a l’Esperit de Déu que baixava  com paloma i venia sobre d’ell. 17 I veus 
Mt 5,48  puix, vosaltres perfets, així  com és perfet vostre Pare celestial. 6,Tit 
Mt 6,2  publíquies abans a so de trompeta,  com ho fan los hipòcrites en les  
Mt 6,5  5 »I quan pregau, no feu  com los hipòcrites, que amen pregar estant 
Mt 6,7  7 »I quan pregueu, no parleu molt,  com fan los gentils. Puix pensen que  
Mt 6,10  vostra voluntat, així en la terra  com en lo cel. 11 Lo nostre pa de cada  
Mt 6,12  12 I perdonau nostres deutes així  com nosaltres perdonam a nostres deutors.  
Mt 6,16  quan dejuneu, no us poseu tristos  com los hipòcrites, puix desfiguren sos  
Mt 6,28 us afanau per lo vestir? Considerau  com creixen los lliris del camp. Ells no  
Mt 6,29  enmig de sa glòria anà vestit  com un d’aquestos. 30 Puix si a l’herba  
Mt 7,Tit  profetes dels verdaders, així  com l’arbre bo del dolent per sos fruits. 
Mt 7,4  i no veus la biga en lo teu? 4 O,  ¿com és que dius a ton germà: “Deixa, jo  
Mt 7,29  doctrina. 29 Perquè los ensenyava  com un que té autoritat, i no com los seus 
Mt 7,29  com un que té autoritat, i no  com los seus escribes i els fariseus.  
Mt 8,13  al centurió: –Vés-te’n, i així  com has cregut, així te sia fet. I en  
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Mt 8,18  ab nostres dolències.» 18 Mes  com Jesús vegés una gran turba a l’entorn 
Mt 9,4  entre si: «Aquest blasfema.» 4 I  com Jesús vegés sos pensaments, digué:  
Mt 9,36 perquè estava fatigada i decaiguda,  com ovelles sens pastor. 37 Llavors diu a  
Mt 10,16  ciutat. 16 »Mirau que jo us envio  com ovelles enmig de llops. Siau, doncs,  
Mt 10,16  de llops. Siau, doncs, prudents  com les serpents i senzills com les  
Mt 10,16  com les serpents i senzills  com les palomes. 17 »I guardau’s dels  
Mt 10,25  25 Basta-li al deixeble lo ser  com son mestre, i al sirvent, com son amo. 
Mt 10,25  ser com son mestre, i al sirvent,  com son amo. Si al pare de famílies l’  
Mt 11,7 prendrà escàndol de mi. 7 I tantost  com ells se n’anaren, començà Jesús a  
Mt 12,1  per uns sembrats, i sos deixebles,  com tinguessen fam, començaren a collir  
Mt 12,4  fam, i els que ab ell estaven, 4  com entrà en la casa de Déu i es menjà los 
Mt 12,13  mà. Ell l’estengué, i quedà sana  com l’altra. 14 Aleshores, eixint d’allí 
Mt 12,14  fariseus, tingueren consell sobre  com lo podrien fer perdre. 15 I coneixent  
Mt 12,26  està desunit contra de si mateix;  ¿com permaneixerà, doncs, son regne? 27 I  
Mt 12,29  a vosaltres lo Regne de Déu. 29 »O  com podrà entrar ningú en la casa d’un  
Mt 12,40  del profeta Jonàs. 40 Perquè així  com Jonàs estigué tres dies i tres nits en 
Mt 13,40  los àngels. 40 De manera que així  com se cull la sisanya i es crema en lo  
Mt 13,43  43 Llavors los justos resplendiran  com lo sol en lo Regne de son Pare. »Qui  
Mt 14,5  temé al poble, perquè el miraven  com a un profeta. 6 Mes en lo dia del  
Mt 14,30  el vent era fort, tingué temor, i  com començàs a enfonsar-se, cridà dient: 
Mt 14,32  Per què has dubtat? 32 I tan prest  com entraren en la barca, cessà lo vent.  
Mt 17,2  d’ells. I son rostro resplendia  com lo sol, i ses vestidures se tornaren  
Mt 17,2 ses vestidures se tornaren blanques  com la neu. 3 I veus aquí que se’ls  
Mt 17,10  li preguntaren dient: –Puix,  ¿com diuen los escribes que primer ha de  
Mt 17,19  us dic en veritat que, si teniu fe  com un gra de mostassa, direu a esta  
Mt 18,3  dic que si no us convertiu i feu  com los infants, no entrareu en lo Regne  
Mt 18,4  4 Quiscun, doncs, que s’humiliï  com aquest infant, eix serà lo major en lo 
Mt 18,25  que li devia deu mil talents. 25 I  com no tingués d’a on pagar, manà son amo 
Mt 18,33  també de ton company, aixís  com jo en tinguí de tu? 34 »I irritat son  
Mt 19,19 i a ta mare. I amaràs a ton proïsme  com a tu mateix. 20 Lo jove li diu: –Jo he 
Mt 20,28  primer, sia criat vostre. 28 Així  com lo Fill de l’home no vingué per a ser 
Mt 21,46  parlava d’ells. 46 I discorrent  com prendre-lo, tingueren por del poble, 
Mt 21,46  por del poble, perquè era mirat  com a profeta. 22,Tit Capítol XXII  
Mt 22,12  esposalles. 12 I li digué: »–Amic,  com és que has entrat aquí no anant vestit 
Mt 22,15 n’anaren i tingueren consell sobre  com podrien sorprendre’l en lo que  
Mt 22,30 donats en matrimoni, sinó que seran  com àngels de Déu en lo cel. 31 »I de la  
Mt 22,39  a ell: Amaràs a ton proïsme  com a tu mateix. 40 D’aquestos dos  
Mt 22,43 –De David. 43 I ell los diu: –¿Puix  com és que David en esperit l’anomena  
Mt 22,45  si David l’anomena “Senyor”,  com és ell son fill? 46 I ningú li podia  
Mt 23,33  33 Serpents, raça de víbores,  ¿com escapareu de la sentència de l’  
Mt 23,37  volguí arreplegar tos fills així  com la gallina arreplega sos polls dessota 
Mt 24,27 casa”, no ho cregau. 27 Perquè així  com lo llampec ix de l’orient i es deixa  
Mt 24,37  sinó tan sols lo Pare. 37 »I aixís  com en los dies de Noè, així serà també la 
Mt 24,38  del Fill de l’home. 38 Puix així  com en los dies antes del diluvi estaven  
Mt 25,5 vasos, junt ab les llanternes. 5 »I  com tardàs a venir l’espòs, s’  
Mt 25,14 Fill de l’home. 14 »Perquè això és  com un home que, a l’anar-se’n lluny,  
Mt 25,32  separarà los uns dels altres, així  com lo pastor separa les ovelles dels  
Mt 26,4  Caifàs, 4 i tingueren consell  com podrien prendre dolosament a Jesús i  
Mt 26,24  de l’home certament se’n va així  com està escrit d’ell. Mes, ai d’aquell  
Mt 26,39  de mi aquest calze. Emperò no  com jo vull, sinó com vós voleu. 40 I  
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Mt 26,39  calze. Emperò no com jo vull, sinó  com vós voleu. 40 I vingué a sos deixebles 
Mt 26,54 dotze legions d’àngels? 54 Emperò,  com se compliran les Escriptures, de que  
Mt 27,10  per lo camp de l’oller, així  com ho manà lo Senyor.» 11 I Jesús fou  
Mt 27,65  teniu; anau i guardau-lo tan bé  com pugau. 66 I ells se n’anaren, i per  
Mt 28,3  sobre d’ella. 3 I son rostro era  com un llampec, i ses vestidures, com la  
Mt 28,3  com un llampec, i ses vestidures,  com la neu. 4 I els guardes, espavorits,  
Mt 28,4 espavorits, s’aterraren i quedaren  com si fossen morts. 5 Emperò l’àngel,  
Mt 28,6  No està aquí, puix ha ressuscitat,  com digué. Veniu i veeu lo lloc a on havia 
Mt 28,15  ells, prenent los diners, ho feren  com se’ls havia dit. I aquesta veu que es 
Mc 1,2  de Jesucrist, Fill de Déu. 2 Així  com està escrit en los Profetes: «Veus  
Mc 1,22 de sa doctrina, perquè els instruïa  com un que té potestat, i no com los  
Mc 1,22  com un que té potestat, i no  com los escribes. 23 I hi havia en la  
Mc 2,4  que el duien entre quatre. 4 I  com no poguessen presentar-li al davant  
Mc 3,5  i li fou restablerta la mà  com l’altra. 6 Mes los fariseus, eixint  
Mc 3,6 herodians contra d’ell per a veure  com lo farien perdre. Emperò Jesús se  
Mc 4,6 fondària de terra; 6 però tan prest  com isqué lo sol, s’abrusà, i com no  
Mc 4,6  com isqué lo sol, s’abrusà, i  com no tenia arrel, se secà. 7 I altra  
Mc 4,26  deia: –Així és lo Regne de Déu,  com un home que tíria la llavor sobre la  
Mc 4,31 quina paràbola lo compararem? 31 És  com lo gra de la mostassa, que quan se  
Mc 4,36  la gent, lo prengueren així  com estava en la barca. I hi havia també  
Mc 5,13 en los porcs, i el ramat, en número  com de dos mil, se precipità ab gran  
Mc 5,16  vist los relataren tot lo fet tal  com havia succeït a l’endemoniat, i lo  
Mc 6,2  se li ha donat, i tals meravelles  com obra per ses mans? 3 ¿No és aquest lo  
Mc 6,15  emperò deien: –Que és profeta o  com un dels profetes. 16 Quan Herodes ho  
Mc 6,33  i apartat. 33 I molts los vegeren  com se n’anaven i els conegueren; i  
Mc 6,34  compassió d’ells, perquè eren  com ovelles que no tenen pastor. I començà 
Mc 6,35 a ensenyar-los moltes coses. 35 I  com fos ja tard, s’acercaren a ell sos  
Mc 6,55  los malalts en sos llits tan prest  com oïren que estava allí. 56 I en  
Mc 7,4  coses que tenen per tradició,  com és lo rentar copes, i gerros, i  
Mc 7,6  bé profetisà Isaïes de vosaltres,  com està escrit: »“Aquesta gent m’honra  
Mc 7,8  agafau ab la tradició dels homes,  com lo rentar de les copes i gerros, i el  
Mc 7,36  no ho diguessen a ningú; emperò,  com més los ho manava, més ho divulgaven.  
Mc 8,9  9 I els que en menjaren eren  com quatre mil; i els despedí. 10 I  
Mc 8,21  –li digueren. 21 I els deia: –Puix  com no compreneu encara? 22 I vingueren a  
Mc 8,24  los ulls, digué: –Veig los homes  com arbres que caminen. 25 I li posà altra 
Mc 8,28  Baptista; alguns, Elies; i altres,  com un dels profetes. 29 Aleshores los  
Mc 9,2  resplendents i en extrem blancs  com una neu, de tal manera que no hi ha  
Mc 9,10  10 I li preguntaren dient: –Puix  com diuen los fariseus i els escribes que  
Mc 9,11  i restablirà totes les coses; i  com està escrit del Fill de l’home, que  
Mc 9,19  19 I l’hi portaren. I tan prest  com lo vegé, començà l’esperit a  
Mc 9,25  -lo molt, isqué d’ell; i quedà  com si fos mort, de manera que molts  
Mc 10,15 que el que no rèbia lo Regne de Déu  com un infant, no entrarà en ell. 16 I  
Mc 11,18 sacerdots i els escribes, meditaven  com fer-lo morir, puix lo temien, perquè 
Mc 12,12 nostres ulls”? 12 I ells maquinaven  com prendre-lo; emperò temeren al poble, 
Mc 12,25 donats en matrimoni, sinó que seran  com los àngels en lo cel. 26 »I en quant  
Mc 12,26 haveu llegit en lo llibre de Moisès  com Déu li va parlar en l’esbarzer dient: 
Mc 12,31  a ell: “Amaràs a ton proïsme  com a tu mateix.” No hi ha altre manament  
Mc 12,33  ab tot lo poder, i amar al proïsme  com a si mateix, és més que tots los  
Mc 12,41 arca dels oferiments, estava mirant  com la gent tirava diners en l’arca, i  
Mc 13,34  sabeu quan serà el temps. 34 Així  com un home, que anant-se’n lluny,  
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Mc 14,1  i los escribes anaven maquinant  com lo prendrien dolosament i lo matarien. 
Mc 14,16  a la ciutat, i l’encontraren  com los ho havia dit, i aparellaren la  
Mc 14,21 I el Fill de l’home va en veritat,  com està escrit d’ell; emperò, ai d’  
Mc 15,Tit  que succeeixen en sa mort i  com fou sepultat. 1 I luego, al dematí,  
Mc 16,7  en Galilea; allí el veureu  com ell vos digué. 8 I elles marxaren de  
Lc 1,3  haver-me informat ab diligència  com passaren des del principi, escriure- 
Lc 1,44 mi? 44 Perquè, veus aquí, tan prest  com arribà a mos oïdos la veu de ta  
Lc 1,55  emparà a Israel son servo; 55 així  com havia dit a nostres pares, a Abraham i 
Lc 1,56  56 I Maria se detingué ab ella  com cosa de tres mesos, i se’n tornà a sa 
Lc 1,62  ab senyes al pare de l’infant  com volia que l’anomenassen. 63 I demanà  
Lc 2,15 voluntat. 15 I succeí que tan prest  com los àngels se retiraren d’ells al  
Lc 2,21 infant, li posaren lo nom de Jesús,  com l’àngel l’havia anomenat abans que  
Lc 2,37  virginitat. 37 I ella era viuda, i  com de vuitanta-quatre anys, la qual no  
Lc 2,48  has portat així ab nosaltres? Mira  com ton pare i jo, afligits, t’hem estat  
Lc 3,4  per a remissió dels pecats, 4  com està escrit en lo llibre de les  
Lc 3,15 contentau’s ab lo vostre pre. 15 I  com lo poble estava en expectació i  
Lc 3,22  l’Esperit Sant en forma corporal  com d’una paloma i s’oigué aquesta veu  
Lc 3,23  I lo mateix Jesús començava a ser  com de trenta anys d’edat, fill, segons  
Lc 5,1 deixebles de Jesús. 1 I succeí que,  com la gent vingués atropelladament sobre  
Lc 5,18  un llit a un paralític i buscaven  com ficar-lo dintre de la casa i posar- 
Lc 5,19  davant d’ell. 19 Emperò no sabent  com fer-ho, a causa de la gran multitud  
Lc 6,10  i li fou restablerta la mà sana  com l’altra. 11 I ells s’ompliren de  
Lc 6,22 insúltien, i despreciïn vostre nom,  com a dolent, per causa del Fill de l’  
Lc 6,36  vosaltres misericordiosos, així  com és misericordiós també vostre Pare. 37 
Lc 6,40  bé serà perfet qualsevol que sia  com lo mestre. 41 ¿I per què mires la  
Lc 6,42  la biga que tens en ton ull? 42 O  com pots dir a ton germà: “Deixa’m-te  
Lc 7,4  a son criat. 4 I ells, tan prest  com arribaren a Jesús, li pregaven ab gran 
Lc 7,42  i l’altre, cinquanta. 42 Emperò  com no tinguessen de què pagar-lo,  
Lc 8,4  que l’assistien ab sos béns. 4 I  com hagués concorregut un número crescut  
Lc 8,18 se públic. 18 »Teniu compte, doncs,  com oïu, puix a aquell que té, se li  
Lc 8,28  sepulcres. 28 Aquest, tan prest  com vegé a Jesús, se postrà davant d’ell  
Lc 8,47  la causa per què l’havia tocat i  com al moment havia quedat sana. 48 I ell  
Lc 9,9  de qui oic tals coses? I cercava  com veure-lo. 10 I havent tornat los  
Lc 9,14  tota aquesta gent. 14 Perquè eren  com cosa de cinc mil homes. I ell digué a  
Lc 9,28  lo Regne de Déu. 28 I succeí que,  com cosa de vuit dies després d’haver dit 
Lc 9,54  bàixia foc del cel i els abràsia,  com també féu Elies? 55 Emperò ell, girant 
Lc 10,3  3 Anau, veus aquí jo us envio  com anyells enmig de llops. 4 No us  
Lc 10,18  –Jo vegí a Satanàs caure del cel  com un llamp. 19 Mirau, jo us he donat  
Lc 10,27  ton enteniment, i al teu proïsme  com a tu mateix. 28 I li digué: –Bé has  
Lc 10,40  ell, i li digué: –Senyor, ¿no veeu  com ma germana m’ha deixat sola per a  
Lc 11,1  –Senyor, ensenya’ns a orar així  com ensenyà Joan a sos deixebles. 2 I els  
Lc 11,2  vostra voluntat, així en la terra  com en lo cel. 3 Donau-nos avui lo  
Lc 11,4 perdonau-nos nostres pecats, així  com nosaltres perdonam a tots los que ens  
Lc 11,18  també dividit contra si mateix,  com podrà subsistir son regne? Perquè  
Lc 11,29  paraula de Déu i la guarden! 29 I  com la gent acudís de totes parts, començà 
Lc 11,30  del profeta Jonàs. 30 Perquè així  com Jonàs fou senyal per a los ninivites,  
Lc 11,36  ell serà lluminós, i t’iŀluminarà  com una llum resplendent. 37 I mentres  
Lc 11,44  i fariseus, hipòcrites, que sou  com los sepulcres que no es veuen, i sobre 
Lc 12,1  a posar foc sobre la terra. 1 I  com s’hagués arreplegat al rodador de  
Lc 12,11  cuidado de lo que haveu de dir o  com haveu de respondre, 12 perquè l’  
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Lc 12,27  a les demés? 27 Mirau los lliris  com creixen: no treballen, ni filen; puix  
Lc 12,27 Salomó, ab tota sa glòria, se vestí  com un d’ells. 28 Doncs, si a l’herba  
Lc 12,50 ab un baptisme he de ser batejat, i  com tinc l’ànimo afligit fins que es  
Lc 12,56  lo semblant del cel i de la terra,  ¿com, doncs, no sabeu reconèixer lo temps  
Lc 13,4  tots de la mateixa manera. 4 Així  com també aquells divuit homes sobre els  
Lc 13,16  a qui Satanàs ha tingut lligada,  com veeu, divuit anys, no convenia  
Lc 13,34  vegades volguí reunir tos fills,  com l’aucell sa niuada sota ses ales, i  
Lc 14,7  a estes coses. 7 I observant també  com los convidats escollien los primers  
Lc 15,19  anomenat fill vostre; tractau-me  com a un de vostres jornalers.’ ” 20 I  
Lc 17,6  digué el Senyor: –Si tinguésseu fe  com un gra de mostassa, direu a esta  
Lc 17,7 llaura o guarda bestiar, tant prest  com torna del camp li diu: “Vine, senta’t 
Lc 17,24 anar, ni els seguiu. 24 Perquè així  com lo llampec, que brillant en la regió  
Lc 17,28  lo diluvi i acabà ab tothom. 28 I  com esdevingué en los dies de Lot.  
Lc 18,5  tinc respecte als homes, 5 ab tot,  com aquesta viuda m’importuna, li faré  
Lc 18,9  a uns que confiaven en si mateixos  com si fossen justos i despreciaven als  
Lc 18,11 Déu!, gràcies vos dono perquè no só  com los altres homes, que són lladres,  
Lc 18,11  lladres, injustos, adúlteros, ni  com aquest publicà. 12 Dejuno dos vegades  
Lc 18,17 que lo qui no rèbia lo Regne de Déu  com un infant, no entrarà en ell. 18 I un  
Lc 19,3  que era molt ric, 3 cercava  com veure a Jesús i conèixer-lo; emperò  
Lc 19,14  fins que jo tórnia. 14 »Emperò,  com sos ciutadans l’avorrien, li enviaren 
Lc 19,44  parts. 44 I et derrocaran, aixís  com a tos fills que estan dintre de tu, i  
Lc 19,47 i els principals del poble cercaven  com fer-lo morir. 48 I no sabien què fer 
Lc 20,44  -lo, doncs, David, Senyor,  com pot ésser fill seu? 45 Després digué a 
Lc 21,14  en vostres cors lo no pensar antes  com haveu de respondre, 15 puix jo vos  
Lc 21,35  repente a sorprendre-us. 35 Puix  com un llaç vindrà sobre tots los que  
Lc 22,2  sacerdots i els escribes cercaven  com fer morir a Jesús, emperò temien al  
Lc 22,13  -se’n anat, ho trobaren tot  com los ho havia dit, i aparellaren la  
Lc 22,26  és major entre vosaltres, fàcia’s  com lo menor; i el qui preceeix, com lo  
Lc 22,26 ’s com lo menor; i el qui preceeix,  com lo qui serveix. 27 Perquè, quin és  
Lc 22,27 Ab tot, jo estic enmig de vosaltres  com lo qui serveix. 28 »Mes vosaltres sou  
Lc 22,29  I per això jo us preparo lo Regne,  com mon Pare me l’ha preparat a mi, 30 a  
Lc 22,31  ha demanat per a garbellar-vos  com se garbella lo blat. 32 Emperò jo he  
Lc 22,41  41 I apartant-se d’ells  com cosa d’un tir de pedra, i posat de  
Lc 22,44 major ànsia. 44 I li vingué un suor  com de gotes de sang que corrien fins a  
Lc 22,52  armats d’espases i de bastons  com contra un lladre? 53 Sent aixís que  
Lc 22,59  –Home, no ho só. 59 I passant  com cosa d’una hora, afirmava un altre i  
Lc 23,14  –M’haveu presentat aquest home  com un pervertidor del poble, i ab tot,  
Lc 24,16 d’ells. 16 Emperò sos ulls estaven  com detinguts per a què no el coneguessen. 
Lc 24,20  de Déu i de tot lo poble. 20 I  com los prínceps dels sacerdots i nostres  
Lc 24,24  han trobat totes les coses  com les dones les havien referit; mes a  
Lc 24,35  que els havia succeït en lo camí i  com l’havien conegut al partir lo pa. 36  
Lc 24,39 que un esperit no té carn ni ossos,  com vosaltres veeu que jo tinc. 40 I dit  
Lc 24,41  les mans i los peus. 41 Emperò  com ells encara no acabassen de creure’l, 
Jn 1,14 nosaltres vegérem sa glòria, glòria  com de l’unigènit del Pare, ple de gràcia 
Jn 1,23  Feu dretes les sendes del Senyor”,  com digué Isaïes lo profeta. 24 I els que  
Jn 1,32 vist l’Esperit Sant baixar del cel  com una paloma i posar-se sobre d’ell.  
Jn 1,39  ab ell aquell dia. Llavors era  com l’hora dècima. 40 I un dels dos que  
Jn 2,9 sala. I li’n portaren. 9 Tan prest  com lo mestre de sala hagué gustat aquesta 
Jn 2,15  sentats en ses taules, 15 féu  com uns assots de cordills i els tragué a  
Jn 3,12 vos parlo de les coses de la terra,  com creureu quan vos pàrlia de les coses  
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Jn 3,14  home que està en lo cel. 14 I així  com Moisès alçà la serpent en lo desert,  
Jn 4,4  Judea i se’n tornà a Galilea. 4 I  com hagués de passar per la Samària, 5  
Jn 4,36  fi de que gòsia així lo qui sembra  com lo qui sega. 37 Perquè en això se  
Jn 5,16  perseguiren a Jesús i cercaven  com fer-lo morir, perquè feia aquestes  
Jn 5,18  lo que los jueus cercaven molt més  com fer-lo morir, perquè no solament  
Jn 5,21  plens d’admiració. 21 Puix així  com lo Pare ressuscita los morts, i els  
Jn 5,23 fi de que tots hónrien al Fill així  com honren al Pare. Lo qui no honra al  
Jn 5,26  l’oiguen, viuran. 26 Perquè així  com lo Pare té vida en si mateix, així ha  
Jn 5,47  47 Mes si no creeu en sos escrits,  ¿com creureu en mes paraules? 6,Tit  
Jn 6,5  que és una festa dels jueus. 5 I  com alçàs Jesús los ulls i vegés que una  
Jn 6,10  d’herba. Se sentaren, doncs,  com en número de cinc mil homes. 11 Jesús  
Jn 6,11  als que estaven sentats, així  com los peixos, donant-los-ne tant com 
Jn 6,11  los peixos, donant-los-ne tant  com volgueren. 12 Després que quedaren  
Jn 6,19 que feia. 19 Així que, havent remat  com cosa de vint-i-cinc o trenta  
Jn 6,57  habita en mi i jo en ell. 57 Així  com lo Pare viu m’ha enviat, i jo visc  
Jn 6,58  és lo pa que baixà del cel. No és  com lo mannà que vostres pares menjaren i  
Jn 7,1  la Judea perquè los jueus cercaven  com fer-lo morir. 2 Llavors estava  
Jn 7,10  en Galilea. 10 Emperò, tan prest  com sos germans hagueren partit, ell marxà 
Jn 7,10  a la festa, no públicament sinó  com d’ocult. 11 I els jueus lo buscaven  
Jn 7,20  20 Per què anau, doncs, cercant  com matar-me? Lo poble li respongué:  
Jn 7,30  m’ha enviat. 30 Buscaven, doncs,  com prendre’l, i ningú posà les mans  
Jn 7,38  creu en mi, eixiran de son ventre,  com diu l’Escriptura, rius d’aigua viva. 
Jn 7,46  –Jamai home algun ha parlat  com aquest home. 47 I els fariseus  
Jn 7,52  Examina les Escriptures i mira  com no ix profeta algun de Galilea. 53 En  
Jn 8,7  escrivia ab lo dit en terra. 7 I  com perseverassen ells en preguntar-li,  
Jn 8,37 sou fills d’Abraham, emperò cercau  com donar-me la mort, perquè ma paraula  
Jn 8,40 Abraham. 40 Emperò vosaltres buscau  com llevar-me la vida, a un home que us  
Jn 8,44  en ell. Quan diu mentida, parla  com ell és, puix és mentider i pare de la  
Jn 8,55  que no el conec, seria un mentider  com vosaltres. Mes jo el conec i observo  
Jn 9,15  los fariseus li preguntaven  com havia recobrat la vista. Ell los  
Jn 9,21  fill i que nasqué cego. 21 Mes,  com és que ara hi veu, no ho sabem ni  
Jn 10,Tit  pedres per a tirar-les-hi  com a blasfemador, perquè deia que era  
Jn 10,15  i elles me coneixen a mi. 15 Així  com lo Pare me coneix a mi, així jo conec  
Jn 10,26  perquè no sou de mes ovelles,  com jo us he dit. 27 Mes ovelles ouen ma  
Jn 10,39 i jo en lo Pare. 39 I ells cercaven  com prendre-lo, emperò ell s’escapà de  
Jn 11,18  18 I distava Betània de Jerusalem  com cosa de quinze estàdios. 19 I molts  
Jn 11,36  Llavors digueren los jueus: –Mirau  com l’amava! 37 I alguns d’ells  
Jn 11,53  des d’aquell dia no pensaven sinó  com poder-lo fer morir. 54 Per lo que  
Jn 12,19 se deien los uns als altres: –¿Veeu  com no adelantam res? Veus aquí que tot lo 
Jn 12,50  coses, doncs, que jo dic, les dic  com lo Pare m’ha ordenat. 13,Tit Capítol  
Jn 13,15 jo us he donat exemple: perquè així  com jo he fet ab vosaltres, així façau  
Jn 13,29  lo fi per què li deia. 29 Perquè  com Judes tenia la bossa, pensaven alguns  
Jn 13,33  Vosaltres me buscareu i, així  com jo diguí als jueus: “Allà a on jo vaig 
Jn 14,5  digué: –Senyor no sabem a on anau;  ¿com podem, doncs, saber lo camí? 6 Jesús  
Jn 14,9 veu a mi, veu també al Pare. Doncs,  com dius: “Mostrau-nos lo Pare”? 10 No  
Jn 14,27 pau meva vos dono; no us la dono jo  com la dóna lo món. No es pertúrbia vostre 
Jn 14,31 el món conega que jo amo al Pare; i  com me donà manament lo Pare, així faç  
Jn 15,6  permaneix en mi, serà llançat fora  com un sarment, se secarà, i el prendran,  
Jn 15,9 fruit i siau deixebles meus. 9 Així  com m’ama lo Pare, així vos he amat jo.  
Jn 15,10  permaneixereu en mon amor, així  com jo he guardat també los preceptes de  
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Jn 15,12  és que us ameu los uns als altres  com jo us he amat a vosaltres. 13 Ningú  
Jn 15,19  fósseu del món, lo món vos amaria  com a cosa seva; mes com no sou del món,  
Jn 15,19 món vos amaria com a cosa seva; mes  com no sou del món, sinó que jo us elegí  
Jn 16,21  arribat sa hora; emperò tan prest  com ha donat a llum l’infant, ja no es  
Jn 17,2  Fill vos glorifíquia a vós, 2  com li haveu donat poder sobre tota carn,  
Jn 17,11  de que ells sien una mateixa cosa  com nosaltres. 12 Mentres jo era ab ells,  
Jn 17,14  perquè no són del món, així  com jo tampoc só del món. 15 No us demano  
Jn 17,16  mal. 16 Ells no són del món, així  com jo tampoc só del món. 17 Santificau- 
Jn 17,18  vostra és la veritat. 18 Així  com vós m’haveu enviat al món, així jo  
Jn 17,21  tots sien una mateixa cosa, així  com vós, Pare, sou en mi, i jo en vós,  
Jn 17,22  ells sien una mateixa cosa, així  com ho som nosaltres. 23 Jo en ells i vós  
Jn 17,23  haveu enviat i los haveu amat així  com m’amàreu a mi. 24 Pare, jo desitjo  
Jn 18,39  en ell causa alguna. 39 Emperò,  com és la costum entre vosaltres de que jo 
Jn 19,12  I des d’aquell punt Pilat buscava  com llibertar-lo. Emperò los jueus  
Jn 19,30  a la boca. 30 Jesús, tan prest  com hagué pres lo vinagre, digué: –Està  
Jn 19,39 nit a trobar a Jesús, portant ab si  com cosa de cent lliures d’una confecció  
Jn 21,8 (puix no estava lluny de terra sinó  com uns dos-cents colzes). 9 I al saltar 
Ac 1,11  estat rebut en lo cel, vindrà així  com l’haveu vist anar al cel. 12 Llavors  
Ac 1,15  (i eren los que estaven allí junts  com unes cent i vint persones), digué: 16  
Ac 2,2 vingué de repente un ruido del cel,  com una ratxada de vent, que omplí tota la 
Ac 2,3  aparegueren unes llengües partides  com de foc i es posaren sobre cada u d’  
Ac 2,4  a parlar en vàries llengües,  com l’Esperit Sant los donava a parlar. 5 
Ac 2,8  que parlen galileus? 8 Puix,  ¿com nosaltres los oïm parlar cada u en  
Ac 2,11  han vingut de Roma, 11 així jueus  com prosèlites, cretenses i àrabs, los oïm 
Ac 2,15  Puix aquestos no estan embriagats,  com vosaltres creeu, essent l’hora de  
Ac 2,22  obrà per ell enmig de vosaltres,  com també sabeu, 23 a est, que per  
Ac 3,3  entraven en lo temple. 3 Aquest,  com vegés a Pere i a Joan que anaven a  
Ac 3,10  i quedaren plens d’espant i  com fora de si per lo que havia succeït a  
Ac 3,12  què fixau los ulls en nosaltres,  com si per nostra virtut i poder haguéssem 
Ac 3,17  que ho féreu per ignorància, així  com també vostres prínceps. 18 Emperò Déu  
Ac 3,22  profeta d’entre vostres germans,  com a mi; a ell oireu en tot quant vos  
Ac 4,37  levita natural de Xipre, 37  com tingués un camp, lo vengué, i portà el 
Ac 5,33  rebentaven de ràbia i consultaren  com los donarien la mort. 34 Emperò alçant 
Ac 5,36  se de que ell era algú; i hi hagué  com cosa de quatre-cents homes que el  
Ac 6,15  en lo Consell, vegeren son rostre  com si fos lo rostre d’un àngel. 7,Tit  
Ac 7,21 prengué la filla de Faraó i el crià  com a fill seu. 22 I Moisès fou instruït  
Ac 7,24  germans, los fills d’Israel. 24 I  com vegés a un que era agraviat, lo  
Ac 7,28  28 ¿O per ventura vols matar-me  com matares ahir a l’egipci? 29 »I a  
Ac 7,29  paraules fugí Moisès, i habità  com un estrany en terra de Madian, a on  
Ac 7,37  Déu d’entre vostres germans,  com jo; a ell oireu.” 38 Aquest és aquell  
Ac 7,42  servissen la milícia del cel, així  com està escrit en lo llibre dels  
Ac 7,44 ab nostres pares en lo desert, així  com ho ordenà Déu dient a Moisès que el  
Ac 7,48  no habita temples fets de mà,  com diu lo profeta: 49 “Lo cel és mon  
Ac 7,51  resistiu sempre a l’Esperit Sant;  com feren vostres pares, així vosaltres.  
Ac 7,55  de dents contra ell. 55 Emperò  com ell estava ple de l’Esperit Sant,  
Ac 8,18  i rebien l’Esperit Sant. 18 Mes,  com vegés Simó que per la imposició de les 
Ac 8,31  llegeixes? 31 Ell respongué: –¿I  com puc, si no hi ha algú que m’ho  
Ac 8,32  que llegia era aquest: «Fou portat  com ovella a l’escorxador; i com anyell  
Ac 8,32  com ovella a l’escorxador; i  com anyell mut davant del tonedor, no obrí 
Ac 9,18  caigueren de sos ulls unes  com escates i recobrà la vista, i alçant- 
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Ac 9,27  lo conduí als apòstols i els contà  com havia vist al Senyor en lo camí, i que 
Ac 9,27  lo camí, i que li havia parlat, i  com després havia predicat llibrement en  
Ac 9,38 la posaren en un aposento alt. 38 I  com Lidda estava cerca de Jope, oint los  
Ac 10,10  envers l’hora de sexta. 10 I  com sentís fam, volgué menjar. I mentres  
Ac 10,11  i que baixava envers ell un vas  com un gran llençol, que lligat per les  
Ac 10,29 he vingut sens dificultat tan prest  com m’haveu cridat. Pregunto, doncs, per  
Ac 10,38  Joan; 38 a Jesús de Nazaret,  com Déu l’ungí ab l’Esperit Sant i ab  
Ac 10,47  que han rebut l’Esperit Sant així  com nosaltres? 48 I manà que fossen  
Ac 11,5  una visió, que baixava un vas  com una gran tela que per les quatre  
Ac 11,6  del cel, i vingué fins a mi. 6 I  com jo l’estigués mirant i contemplant,  
Ac 11,13 casa d’aquell baró. 13 I ens contà  com havia vist en sa casa un àngel que se  
Ac 11,15  Sant baixà sobre d’ells, així  com sobre nosaltres al principi. 16 I  
Ac 11,16 recordí de les paraules del Senyor,  com ell havia dit: “Joan certament batejà  
Ac 13,33  fills seus, ressuscitant a Jesús,  com també està escrit en lo salm segon:  
Ac 14,5  altres, de la dels apòstols. 5 Mes  com los gentils i els jueus ab sos  
Ac 14,26  coses que Déu havia fet ab ells, i  com havia obert la porta de la fe als  
Ac 15,8  donant a ells l’Esperit Sant així  com a nosaltres. 9 I no féu diferència  
Ac 15,11  serem salvos nosaltres així  com ells. 12 Callà aleshores tota la  
Ac 15,14  oïu-me: 14 Simó ha contat  com Déu visità primer als gentils per a  
Ac 15,15  les paraules dels profetes,  com està escrit: 16 »“Després d’això  
Ac 15,36  paraula del Senyor, a fi de veure  com los va. 37 I Bernabé volia portar-se 
Ac 16,32  la paraula del Senyor, així  com a tots los que estaven en sa casa. 33  
Ac 17,4  i se juntaren ab Pau i ab Silas,  com també una gran multitud de gentils i  
Ac 17,25  25 ni és servit per mans d’homes,  com si necessitàs d’alguna cosa, puix que 
Ac 17,28  mateix vivim, i ens movem i som”,  com digueren també alguns de vostres  
Ac 18,3  los jueus), se juntà ab ells. 3 I  com era del seu mateix art, estava ab  
Ac 18,14  a Déu contra la Llei. 14 I  com Pau començàs a obrir sa boca, digué  
Ac 19,7  i profetisaven. 7 I eren en tots  com dotze persones. 8 I entrant en la  
Ac 19,9 coses tocant al Regne de Déu. 9 Mes  com alguns d’ells s’endurissen de cor i  
Ac 20,9  i caigué en una profunda son. I  com Pau predicàs per llarg temps, vençut  
Ac 20,34  ni or, ni vestit de ningú, 34  com vosaltres mateixos sabeu, perquè estes 
Ac 21,4  havia de deixar lo càrrec. 4 I  com encontràssem deixebles, nos  
Ac 21,10  donzelles que profetisaven. 10 I  com nos detinguéssem allí alguns dies,  
Ac 21,11  anomenat Àgabo, 11 lo qual, així  com vingué a nosaltres, prengué lo  
Ac 21,14  per lo nom del Senyor Jesús. 14 I  com no el poguéssem persuadir cessàrem  
Ac 22,3  pares, zelós envers Déu, així  com ho sou tots vosaltres en lo dia d’  
Ac 22,5  posant a la presó homes i dones, 5  com lo príncep dels sacerdots i tot lo  
Ac 22,11  dirà tot lo que et toca fer. 11 »I  com jo no hi vegés per causa del  
Ac 22,23  perquè no és just que visca. 23 I  com ells continuassen cridant, i  
Ac 22,29  per haver-lo lligat, tan prest  com sabé que era ciutadà romà. 30 I al dia 
Ac 23,11  –Té constància, Pau; perquè així  com has donat testimoni de mi en  
Ac 23,15  al tribú que us lo tràguia fora,  com que voleu conèixer ab més certesa de  
Ac 23,20  demà presenteu a Pau al Consell,  com que volen inquirir d’ell alguna cosa  
Ac 24,15  15 tenint l’esperança en Déu,  com ells mateixos tenen, de que ha de  
Ac 24,25 fe que està en Jesucrist. 25 Emperò  com Pau parlàs de la justícia, de la  
Ac 25,10  ningun mal he fet als jueus,  com vós sabeu molt bé. 11 I si els he fet  
Ac 27,1  isla, emperò tots se salven. 1 Mes  com estava determinat enviar-lo per mar  
Ac 27,7  a Itàlia, nos trasbordà a ell. 7 I  com navegàssem molts dies lentament i a  
Ac 27,9  estava la ciutat de Talassa. 9 I  com s’hagués gastat molt temps i no fos  
Ac 27,12  barco que a lo que deia Pau. 12 I  com lo port no fos bo per hivernar-hi,  
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Ac 27,25  perquè crec en Déu que serà així  com se m’ha dit. 26 Emperò és precís que  
Ac 27,27 quan arribà la nit del dia catorze,  com navegàssem per lo mar Adriàtic, los  
Ac 27,39  cala que tenia platja i discorrien  com podrien atracar allí lo barco. 40 I  
Ac 28,25  deien i altres no les creien. 25 I  com no estiguessen conformes entre si, s’ 
Rm 1,13  fruit també entre vosaltres, així  com entre les demés nacions. 14 Só deutor  
Rm 1,17  de Déu és revelada de fe en fe,  com està escrit: «Lo just per la fe viu.»  
Rm 1,21  conegut a Déu, no el glorificaren  com a Déu, ni donaren gràcies, ans bé se  
Rm 1,28  que era deguda a son error. 28 I  com ells no volguessen retenir a Déu en  
Rm 2,24  de vosaltres entre els gentils,  com està escrit. 25 La circumcisió  
Rm 3,4 Déu és verídic, i tot home, faŀlaç,  com està escrit: «A fi de que sies  
Rm 3,5  què direm? ¿És injust Déu (parlo  com a home) que castiga en ira? 6 De  
Rm 3,6  6 De ninguna manera: altrament,  com judicaria Déu a aquest món? 7 Perquè  
Rm 3,7  per què jo també só judicat encara  com a pecador? 8 I no abans (segons som  
Rm 3,10  estan tots baix de pecat, 10  com està escrit: «No hi ha un que sia  
Rm 4,6  li és imputada a justícia. 6 Així  com també David declara la benaventurança  
Rm 4,11  rebé lo senyal de la circumcisió  com sello de la justícia de la fe quan no  
Rm 4,17  que és pare de tots nosaltres 17  (com està escrit: «Jo us he constituït  
Rm 4,17  morts i crida les coses que no són  com les que són. 18 Lo qui contra  
Rm 5,12 reconciliació. 12 Per lo tant, així  com per un home entrà lo pecat en aquest  
Rm 5,15  de venir. 15 Emperò no és lo do  com lo delicte; perquè si per lo delicte  
Rm 5,16  sobre molts. 16 I no fou lo do  com lo pecat comès per un. Perquè lo  
Rm 5,18  de la justícia.) 18 Per això, així  com per lo pecat d’un caigué la  
Rm 5,19  de la vida. 19 Perquè així  com per la desobediència d’un sol home  
Rm 5,21 sobrepujà la gràcia, 21 a fi de que  com regnà lo pecat per la mort, així també 
Rm 6,2 essent nosaltres ja morts al pecat,  ¿com viurem encara en ell? 3 ¿No sabeu que 
Rm 6,4  per lo baptisme, per a què, així  com Cristo ressuscità d’entre els morts  
Rm 6,13  Ni oferiu vostres membres al pecat  com instruments d’iniquitat; ans bé  
Rm 6,13  ans bé oferiu’s vosaltres a Déu  com ressuscitats d’entre els morts, i  
Rm 6,13  els morts, i vostres membres a Déu  com instruments de justícia. 14 Puix lo  
Rm 6,19 servos de la justícia. 19 Vos parlo  com a home, a causa de la flaquesa de  
Rm 6,19  de vostra carn; perquè així  com per a iniquitat oferíreu vostres  
Rm 8,7  de la carn és enemiga de Déu,  com que no està subjecta a la llei de Déu, 
Rm 8,24 és esperança, puix allò que un veu,  ¿com ho pot esperar? 25 I si esperam lo  
Rm 8,26  no sabem lo que havem de demanar,  com convé; mes l’Esperit mateix demana  
Rm 8,32 entregà per amor de tots nosaltres,  ¿com no ens donarà ab ell també totes les  
Rm 8,36 la persecució, o l’espasa? 36 Així  com està escrit: «Perquè per tu som  
Rm 8,36  la mort tots los dies, som tinguts  com ovelles per a l’escorxador.» 37  
Rm 9,27  el número dels fills d’Israel sia  com l’arena del mar, les relíquies seran  
Rm 9,29  lo Senyor sobre la terra.» 29 I  com Isaïes digué abans: «Si el Senyor dels 
Rm 9,29  deixat llinatge, hauríem estat  com Sodoma i seríem semblants a Gomorra.»  
Rm 9,33  en pedra d’escàndol, 33 així  com està escrit: «Veus aquí jo poso en  
Rm 10,14  nom del Senyor serà salvo. 14 Mes,  ¿com invocaran a aquell en qui no  
Rm 10,14  a aquell en qui no cregueren? I  com creuran a aquell de qui no oigueren? I 
Rm 10,14  a aquell de qui no oigueren? I  com oiran sens predicador? 15 I com  
Rm 10,15  I com oiran sens predicador? 15 I  com predicaran si no són enviats? Segons  
Rm 11,2  lo que diu d’Elies l’Escriptura,  com se queixa a Déu contra Israel dient: 3 
Rm 11,26 26 I que així se sàlvia tot Israel,  com està escrit: «De Sion vindrà lo  
Rm 11,30  són irrevocables. 30 Perquè així  com vosaltres en algun temps no creguéreu  
Rm 12,4  Déu li ha repartit. 4 Perquè així  com en un cos tenim molts membres, i no  
Rm 13,9  expressió: «Amaràs a ton proïsme  com a tu mateix.» 10 La caritat no obra  
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Rm 13,13  de la llum. 13 Caminem honestament  com de dia, no en farts ni embriagueses,  
Rm 14,8 Senyor morim. I així, tant si vivim  com si morim, del Senyor som. 9 Perquè per 
Rm 15,3  es complagué a si mateix, ans bé,  com està escrit: «Los vituperis dels que  
Rm 15,7  rebeu-vos los uns als altres,  com Cristo vos rebé per a glòria de Déu. 8 
Rm 15,9  a Déu per sa misericòrdia,  com està escrit: «Per això jo us  
Rm 15,20  sobre fonament d’altres, sinó  com està escrit: 21 «Aquells a qui no ha  
Rm 16,2  2 perquè la rebiau en lo Senyor,  com deuen los sants, i per a què l’ajudeu 
1Co 1,Tit a la unió i concòrdia. Los demostra  com Déu confon la sabiduria i supèrbia  
1Co 1,24  que han estat cridats, tant jueus  com grecs, Cristo, virtut de Déu i  
1Co 2,9  al Senyor de la glòria. 9 Emperò,  com està escrit: «Que ull no vegé, ni  
1Co 3,1 1 I jo, germans, no us poguí parlar  com a espirituals, sinó com a carnals, com 
1Co 3,1  parlar com a espirituals, sinó  com a carnals, com a infants en Cristo. 2  
1Co 3,1  a espirituals, sinó com a carnals,  com a infants en Cristo. 2 Vos he  
1Co 3,3  és així que sou carnals i caminau  com a homes? 4 Perquè dient l’un: «Jo  
1Co 3,10  ha estat donada, posí lo fonament,  com arquitecte savi; mes un altre edifica  
1Co 3,10  edifica sobre ell. I míria cada u  com edifica sobre ell. 11 Perquè ningú pot 
1Co 3,15  pèrdua; mes ell se salvarà, emperò  com per foc. 16 ¿No sabeu que sou temple  
1Co 4,1  corintis. 1 Considéria’ns l’home  com ministres de Cristo i dispensadors  
1Co 4,7 si ho has rebut, per què et glories  com si no ho haguesses rebut? 8 Ja estau  
1Co 4,9  los apòstols, los últims, i  com destinats a la mort; puix som fets l’ 
1Co 4,13  i suplicam. Hem arribat a ser  com les escombraries d’aquest món, com l’ 
1Co 4,13 com les escombraries d’aquest món,  com l’escòria de tothom fins ara. 14 No  
1Co 4,14  vostra; emperò vos amonesto  com a fills meus caríssims. 15 Perquè  
1Co 4,16  suplico que siau imitadors meus,  com també ho só jo de Cristo. 17 Per  
1Co 4,17  sien mos camins en Cristo Jesús,  com jo ensenyo per totes parts en totes  
1Co 4,18  18 Alguns van tan engreïts,  com si jo no hagués de venir a vosaltres.  
1Co 5,3  present d’esperit, ja he judicat  com present al que així se conduí: 4 en lo 
1Co 5,7  per a què siau una pasta nova,  com que sou sens llevat. Perquè Cristo,  
1Co 7,7  voldria que fósseu tots vosaltres  com jo mateix. Emperò cada u té de Déu son 
1Co 7,8  que els és bo si permaneixen així  com jo. 9 Emperò si no es poden contenir,  
1Co 7,17  segons Déu l’ha cridat, i així és  com jo ho ordeno en totes les iglésies. 18 
1Co 7,25  Senyor; emperò dono consell, així  com un que ha alcançat misericòrdia del  
1Co 7,29  que los que tenen mullers visquen  com si no les tinguessen; 30 i els que  
1Co 7,30  tinguessen; 30 i els que ploren,  com si no plorassen; i els que s’alegren, 
1Co 7,30 no plorassen; i els que s’alegren,  com si no s’alegrassen; i els que  
1Co 7,30  s’alegrassen; i els que compren,  com si no posseïssen; 31 i els que usen d’ 
1Co 7,31  31 i els que usen d’aquest món,  com si no n’usassen; perquè passa la  
1Co 7,32  per les coses que són del Senyor,  com ha d’agradar a Déu. 33 Emperò lo qui  
1Co 7,33  està afanat ab les coses del món,  com podrà donar gust a la muller, i està  
1Co 7,34  en les coses que són del món, i  com agradarà al marit. 35 En veritat dic  
1Co 8,7  ab consciència de l’ídol, mengen  com cosa sacrificada a l’ídol; i la  
1Co 9,5 parts una germana, una muller, així  com los demés apòstols, i els germans del  
1Co 9,8  ¿Per ventura dic jo aquestes coses  com a home?; ¿o no diu també lo mateix la  
1Co 9,21  21 Ab los que estan baix la Llei,  com si estigués jo baix la Llei (no estant 
1Co 9,21  i ab los que estaven sens Llei,  com si jo estigués sens Llei (encara que  
1Co 9,26  així ab incertitud; i combato, no  com un que dóna colps a l’aire, 26 sinó  
1Co 10,6  cobdiciosos de les coses males,  com ells les cobdiciaren. 7 Ni us façau  
1Co 10,7  7 Ni us façau idòlatres  com alguns d’ells, segons està escrit:  
1Co 10,8  alçà per a jugar.» 8 Ni forniquem,  com alguns d’ells fornicaren i en un dia  
1Co 10,9 i-tres mil. 9 Ni tentem a Cristo,  com alguns d’ells lo tentaren, i foren  
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1Co 10,10  per les serpents. 10 Ni murmureu,  com alguns d’ells murmuraren, i foren  
1Co 11,1  1 Siau imitadors meus, així  com jo ho só també de Cristo. 2 I vos  
1Co 11,2  mi i guardau mes instruccions tals  com jo us les he ensenyat. 3 Emperò vull  
1Co 11,12  home, en lo Senyor. 12 Perquè així  com la dona és de l’home, així també l’  
1Co 12,11  mateix Esperit, repartint a cada u  com ell vol. 12 Perquè així com lo cos és  
1Co 12,12  cada u com ell vol. 12 Perquè així  com lo cos és un i té molts membres, i  
1Co 12,13 per a ser un mateix cos, així jueus  com gentils, així servos com llibres, i  
1Co 12,13 així jueus com gentils, així servos  com llibres, i tots havem begut en un  
1Co 13,1  i d’àngels, si no tinc caritat só  com coure que ressona o campana que  
1Co 13,11  11 Quan jo era un noi, parlava  com un noi, comprenia com un noi i  
1Co 13,11  noi, parlava com un noi, comprenia  com un noi i judicava com un noi. Mes quan 
1Co 13,11  comprenia com un noi i judicava  com un noi. Mes quan vaig ésser home fet,  
1Co 13,12  les coses de noi. 12 Ara veem  com per un mirall, obscurament; mes  
1Co 13,12  part, mes llavors coneixeré tan bé  com só conegut. 13 Ara permaneixen eixes  
1Co 14,7  coses inanimades que donen sonido,  com la flauta i l’arpa, si no formen  
1Co 14,7  si no formen diferència de sons,  ¿com se distingirà lo que es toca ab  
1Co 14,9  llengua no donau paraules clares,  ¿com se sabrà lo que es diu? Certament  
1Co 14,16 dónies la benedicció ab l’esperit,  ¿com aquell que està en la classe del  
1Co 14,33  de dissensió, sinó de pau, així  com jo ensenyo en totes les iglésies dels  
1Co 14,34  parlar, ans bé estiguen sumisses,  com també ho diu la Llei. 35 I si elles  
1Co 15,2  sou salvos també, si el reteniu  com vos lo prediquí, si és que no haveu  
1Co 15,8  se m’aparegué a mi també,  com a un fill avortiu. 9 Puix jo só el  
1Co 15,12  ressuscità d’entre els morts,  ¿com és que diuen alguns d’entre  
1Co 15,21  aquells que dormen. 21 Perquè així  com per home vingué la mort, per home  
1Co 15,22  resurrecció dels morts. 22 I així  com en Adam moren tots, així en Cristo  
1Co 15,32 Cristo Jesús, nostre Senyor. 32 Si,  com home, vaig jo combatre ab les fieres  
1Co 15,38  llavor. 38 Mes Déu li dóna lo cos  com li plau, i a cada una de les llavors  
1Co 15,44  cos espiritual; perquè així  com hi ha cos animal, així hi ha cos  
1Co 15,44  animal, així hi ha cos espiritual,  com està escrit: 45 Lo primer home Adam  
1Co 15,48  són també los que són terrenals; i  com és lo celestial, així són tots los que 
1Co 15,49  los que són celestials. 49 I així  com havem portat la imatge del terrenal,  
1Co 16,1  feu-ho també vosaltres així  com ho ordení en les iglésies de Galàcia.  
1Co 16,10 treballa en l’obra del Senyor així  com jo. 11 Per lo tant, no el despreciï  
1Co 16,13 estau ferms en la fe, conduïu-vos  com a homes i siau forts. 14 Sien fetes  
2Co 1,7 vosaltres és ferma, sabent que així  com sou participadors de les afliccions,  
2Co 1,14  nosaltres som vostra glòria, així  com vosaltres també la nostra en lo dia de 
2Co 1,21 a glòria de Déu per nosaltres. 21 I  com aquell que ens confirmà junt ab  
2Co 2,17  a aquestes coses? 17 Perquè no som  com molts, que adulteren la paraula de  
2Co 2,17 que parlam en Cristo ab sinceritat,  com de part de Déu, davant de Déu. 3,Tit  
2Co 3,1  mateixos, o tenim necessitat,  com alguns, de cartes de recomendació per  
2Co 3,5  mateixos per a pensar res,  com de nosaltres, sinó que nostra  
2Co 3,8  que havia de desaparèixer, 8  ¿com no serà més gloriós lo ministeri de  
2Co 3,13  parlam ab molta confiança. 13 I no  com Moisès, que es posava un vel sobre el  
2Co 3,18  contemplant a cara descoberta,  com en un mirall, la glòria del Senyor,  
2Co 3,18  imatge de claredat en claredat  com per l’Esperit del Senyor. 4,Tit  
2Co 5,13  cor. 13 Perquè si nosaltres estam  com fora de si, és per a Déu; i si estam  
2Co 5,20  som ambaixadors en nom de Cristo,  com si fos Déu qui us amonesta per  
2Co 6,1 ab los infiels. 1 I així nosaltres,  com a cooperadors de Déu, vos exhortam a  
2Co 6,4 bé en totes les coses conduïm-nos  com a ministres de Déu, en molta  
2Co 6,8  deshonra, per infàmia i bona fama;  com a seductors, encara que verdaders; com 
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2Co 6,8  a seductors, encara que verdaders;  com a desconeguts, encara que coneguts; 9  
2Co 6,9 desconeguts, encara que coneguts; 9  com a moribundos, i veus aquí vivim; com a 
2Co 6,9  a moribundos, i veus aquí vivim;  com a castigats, emperò no morts; 10 com a 
2Co 6,10  a castigats, emperò no morts; 10  com a tristos, emperò sempre alegres; com  
2Co 6,10  a tristos, emperò sempre alegres;  com a pobres, mes enriquint a molts; com  
2Co 6,10  a pobres, mes enriquint a molts;  com no tenint res, emperò posseint-ho  
2Co 6,13  la mateixa recompensa –vos parlo  com a fills– dilatau-vos també  
2Co 6,16 vosaltres sou lo temple de Déu viu,  com diu Déu: «Jo habitaré en ells, i  
2Co 7,14  no m’avergonyesc; ans bé,  com tot lo que us parlàrem fou en veritat, 
2Co 7,15 l’obediència de tots vosaltres, de  com lo rebéreu ab temor i ab reverència.  
2Co 8,2 les iglésies de Macedònia, 2 ço és,  com en la gran prova de tribulació  
2Co 8,5 es dóna als sants. 5 I ho feren, no  com nosaltres esperàvem, sinó que s’  
2Co 8,6  que pregàrem a Tito que, així  com començà, acabàs en vosaltres també  
2Co 8,7  també esta gràcia, 7 a fi de que  com en tot abundau en fe, i en paraula, i  
2Co 8,8  en aquesta gràcia. 8 No ho dic  com qui mana, sinó per a experimentar ab  
2Co 8,11  ara compliu-ho, per a què així  com la voluntat estigué prompta per a  
2Co 8,14  de manera que hi haja igualtat,  com està escrit: 15 «Al qui molt recollí,  
2Co 9,3  en esta part, i estigau promptes,  com diguí, 4 no sia que quan vinguen los  
2Co 9,5  promesa, a fi de que estiga a punt  com a benedicció, i no avarícia. 6 I dic  
2Co 9,7  en son cor, no ab recança, ni  com per força; perquè «Déu ama al que dóna 
2Co 9,9 també per a tota obra bona. 9 (Així  com està escrit: «Ell ha derramat, ell ha  
2Co 10,2  alguns que judiquen de nosaltres,  com si caminàssem segons la carn. 3 Perquè 
2Co 10,7  també en son interior, que així  com ell és de Cristo, així també nosaltres 
2Co 10,9  per a què no penseu que jo us vull  com aterrar ab cartes. 10 Perquè les  
2Co 10,14  14 Perquè no ens extenem ab excés,  com si no arribàssem a vosaltres; perquè  
2Co 11,2  ab un espòs per a presentar-vos  com a verge pura a Cristo. 3 Emperò temo  
2Co 11,3  a Cristo. 3 Emperò temo que, així  com la serpent seduí a Eva ab sa astúcia,  
2Co 11,12  l’ocasió per a ésser trobats  com nosaltres en allò de què es glorien.  
2Co 11,17  ho dic no segons lo Senyor, sinó  com per imprudència. 18 I ja que molts se  
2Co 11,21  en la cara. 21 Ho dic per afront,  com si nosaltres haguéssem estat molt  
2Co 11,23 23 ¿Són ministres de Cristo? –parlo  com un imprudent:– Jo ho só més; en  
2Co 13,7  és bo, encara que nosaltres siam  com reprovats. 8 Perquè nosaltres res  
Ga 1,6  dels sigles. Amén. 6 Me meravello  com així tan lleugerament vos apartau d’  
Ga 1,9 havem predicat, sia anatema. 9 Així  com abans diguérem, ara ho tornam a dir  
Ga 2,7  evangeli de la incircumcisió, així  com a Pere lo de la circumcisió. 8 (Perquè 
Ga 2,14  de tots: «Si tu, essent jueu, vius  com los gentils i no com los jueus, per  
Ga 2,14  jueu, vius com los gentils i no  com los jueus, per què obligues als  
Ga 2,14  obligues als gentils a que visquen  com los jueus?» 15 Nosaltres, jueus per  
Ga 3,6  per la predicació de la fe? 6 Així  com està escrit: «Abraham cregué a Déu, i  
Ga 3,15  de l’Esperit. 15 Germans, parlo  com a home: un testament, encara que sia  
Ga 3,16  progènie. No parla de la progènie  com de molts, sinó com d’un: I a ta  
Ga 3,16  de la progènie com de molts, sinó  com d’un: I a ta progènie, que és Cristo. 
Ga 4,9  o, ans bé essent coneguts de Déu,  ¿com és que tornau altra vegada als  
Ga 4,12  12 Germans, vos suplico siau  com jo, perquè jo també só com vosaltres:  
Ga 4,12  siau com jo, perquè jo també só  com vosaltres: no m’haveu agraviat en  
Ga 4,14 ni la rebutjàreu; ans bé me rebéreu  com a un àngel de Déu, com a Cristo Jesús. 
Ga 4,14  me rebéreu com a un àngel de Déu,  com a Cristo Jesús. 15 A on és, doncs,  
Ga 4,29  a la manera d’Isaac. 29 Emperò  com llavors aquell que havia nat segons la 
Ga 5,14  una paraula: «Amaràs a ton proïsme  com a tu mateix.» 15 Mes si us mossegau i  
Ga 5,17 i l’Esperit los té contra la carn,  com que són coses oposades entre si, per  
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Ga 5,21  glotoneries i altres coses  com aquestes, sobre les quals vos  
Ga 5,21  sobre les quals vos denuncio,  com ja us diguí abans, que els que fan  
Ef 1,4  llocs celestials en Cristo. 4 Així  com nos escollí en ell abans de la  
Ef 1,10  així les que hi ha en lo cel  com en la terra, en ell, 11 en qui fórem  
Ef 2,Tit dels fills; i de tots, així gentils  com jueus, forma Jesucrist sa Iglésia. 1 I 
Ef 2,3 i érem per naturalesa fills d’ira,  com també los altres. 4 Emperò Déu, que és 
Ef 3,3  se m’ha fet conèixer lo misteri,  com escriguí abans en poques paraules; 4  
Ef 3,5 conèixer als fills dels homes, així  com ara és revelat als seus sants apòstols 
Ef 4,4  4 Hi ha un cos i un Esperit, així  com sou cridats a una esperança de vostra  
Ef 4,17  en lo Senyor: que no camineu  com caminen los demés gentils en la  
Ef 4,21  i hajau estat ensenyats per ell,  com la veritat és en Jesús: 22 a despullar 
Ef 4,32 perdonant-vos recíprocament, així  com també vos ha perdonat Déu per Cristo.  
Ef 5,1  1 Siau, doncs, imitadors de Déu,  com fills caríssims. 2 I caminau en amor,  
Ef 5,2  2 I caminau en amor, així  com Cristo nos amà també i s’entregà per  
Ef 5,3  no es menciónia entre vosaltres,  com és propi dels sants. 4 Ni paraules  
Ef 5,8  ara sou llum en lo Senyor: proceïu  com fills de la llum 9 (puix lo fruit de  
Ef 5,15  que camineu ab circunspecció, no  com uns necis, 16 sinó com prudents,  
Ef 5,16  no com uns necis, 16 sinó  com prudents, recobrant lo temps, perquè  
Ef 5,22  estiguen subjectes a sos marits  com al Senyor, 23 perquè lo marit és cap  
Ef 5,23  lo marit és cap de la muller, així  com Cristo és cap de la Iglésia, i ell  
Ef 5,24  és salvador del cos. 24 I així  com la Iglésia està subjecta a Cristo,  
Ef 5,25  amau a vostres mullers, així  com Cristo amà també a la Iglésia i s’  
Ef 5,28 los marits deuen amar a ses mullers  com a sos propis cossos. Lo qui ama a sa  
Ef 5,29  ans bé la sustenta i cuida, així  com també Cristo a la Iglésia. 30 Perquè  
Ef 5,33  cada u de vosaltres a sa muller  com a si mateix, i la muller reverenciï a  
Ef 6,5  en simplicitat de cor, així  com a Cristo; 6 no servint-los a l’ull, 
Ef 6,6  6 no servint-los a l’ull,  com per a agradar als homes, sinó com a  
Ef 6,6  com per a agradar als homes, sinó  com a servos de Cristo, fent de cor la  
Ef 6,7 de Déu; 7 servint de bona voluntat,  com al Senyor, i no com als homes; 8  
Ef 6,7  bona voluntat, com al Senyor, i no  com als homes; 8 sabent que cada qual  
Ef 6,20  a què pàrlia ab valentia d’ell,  com jo dec parlar. 21 I per a què pugau  
Fl 1,7  fins al dia de Jesucrist. 7 Així  com és just que jo pènsia això de tots  
Fl 1,15  prediquen a Cristo per enveja, i  com per tema; mes altres ho fan també de  
Fl 1,20  ans bé, ab entera confiança,  com sempre també serà ara Cristo  
Fl 2,7 dels homes; i trobat en la condició  com a home. 8 S’humillà a si mateix, fet  
Fl 2,12  Per lo tant, caríssims meus, aixís  com fóreu sempre obedients, treballau ab  
Fl 2,12 l’obra de vostra salvació, no sols  com en ma presència, sinó molt més ara en  
Fl 2,13  obra en vosaltres, així lo voler  com l’obrar, segons son beneplàcit. 14 I  
Fl 2,15  entre els quals resplendiu  com lluminars en lo món, 16 conservant la  
Fl 2,22  vosaltres per experiència que,  com un fill respecte de son pare, ell ha  
Fl 2,23  espero enviar-vos tan prest  com jo haja vist l’estat dels meus  
Fl 3,7  em foren guanys, les he reputades  com pèrdues per Cristo. 8 I en veritat tot 
Fl 3,8  qual tot ho he perdut i ho conto  com fems ab tal que guànyia a Cristo 9 i  
Fl 4,18  per Epafrodito lo que m’enviàreu  com olor de suavitat, hòstia accepta,  
Col 1,6  6 la qual ha arribat a vosaltres,  com també a tot lo món, i dóna fruit i  
Col 1,6  lo món, i dóna fruit i creix, així  com entre vosaltres, des del dia en què l’ 
Col 1,7  la gràcia de Déu en veritat; 7  com també l’aprenguéreu d’Epafras,  
Col 2,6  de vostra fe en Cristo. 6 Així  com, doncs, haveu rebut Cristo Jesús, lo  
Col 2,7  en ell i fortificats en la fe,  com haveu après, creixent en ella ab  
Col 2,20  us deixau governar d’ordenances  com si visquésseu per al món 21 («No  
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Col 3,12 tot en tots. 12 Revestiu’s, doncs,  com elegits de Déu, sants i amats,  
Col 3,13  té queixa contra de l’altre; així  com lo Senyor vos perdonà a vosaltres,  
Col 3,18  estau someses a vostres marits,  com convé, en lo Senyor. 19 Marits, amau a 
Col 3,22 segons la carn, no servint a l’ull  com per a agradar als homes, sinó ab  
Col 3,23 23 Tot quant façau, feu-ho de cor  com per al Senyor, i no per als homes, 24  
Col 4,6  ab gràcia i sal, per a què sapiau  com haveu de respondre a cada u. 7 Mon  
1Te 1,9  entrada tinguérem en vosaltres i  com vos convertíreu dels ídols a Déu per a 
1Te 2,2  primer patit i estat afrontats,  com sabeu, en Filipi, tinguérem valor en  
1Te 2,4  ni ab engany, 4 sinó que així  com fórem aprovats de Déu per a què se’ns 
1Te 2,4  l’evangeli, així parlàrem, no  com per a agradar als homes, sinó a Déu,  
1Te 2,5  nostre llenguatge fou d’adulació,  com sabeu, ni un pretext d’avarícia: Déu  
1Te 2,7  vosaltres, ni d’altres, 7 podent,  com apòstols de Cristo, haver-vos estat  
1Te 2,7  petits infants entre vosaltres,  com una dida que acarícia als seus  
1Te 2,11  entre vosaltres que creeu. 11 Així  com sabeu de quina manera a cada u de  
1Te 2,11 quina manera a cada u de vosaltres,  com un pare a sos fills, 12 vos  
1Te 2,13  oït de nosaltres, la rebéreu no  com paraula d’homes, sinó, segons ella és 
1Te 2,13  sinó, segons ella és en veritat,  com paraula de Déu, la qual obra  
1Te 2,14  també de vostres compatriotes,  com ells dels jueus, 15 los quals mataren  
1Te 3,4  que havíem de passar tribulacions,  com ha succeït i sabeu. 5 Per això mateix, 
1Te 3,6  i que desitjau veure’ns,  com nosaltres també a vosaltres, 7 per  
1Te 3,12  los altres, i envers tots, així  com nosaltres la tenim envers vosaltres.  
1Te 4,1 us exhortam en lo Senyor Jesús que,  com haveu rebut de nosaltres de quina  
1Te 4,5  5 no ab afecte de concupiscència,  com los gentils que no coneixen a Déu; 6 i 
1Te 4,6  el Senyor és venjador de tot això,  com ja abans vos ho havem dit i  
1Te 4,11  negocis, i que treballeu de mans,  com vos ho tenim manat. 12 I que camineu  
1Te 4,13  dormen, per a què no us contristeu  com los demés, que no tenen esperança. 14  
1Te 5,2  bé que el dia del Senyor vindrà  com un lladre de nit. 3 Perquè quan diran  
1Te 5,3  destrucció vindrà sobre ells,  com lo dolor de part a una dona prenyada,  
1Te 5,4 manera que aquell dia vos sorprenga  com un lladre. 5 Perquè tots vosaltres sou 
1Te 5,6  tenebres. 6 Per lo tant, no dormim  com altres, ans bé vetllem i viscam en  
1Te 5,11  ’s los uns als altres, així  com ja ho feu. 12 I vos pregam, germans,  
2Te 1,3  a Déu sens cessar per vosaltres,  com és just, perquè vostra fe creix més i  
2Te 2,2  ni per paraula, ni per carta  com enviada per nosaltres, com si lo dia  
2Te 2,2  carta com enviada per nosaltres,  com si lo dia del Senyor estigués ja  
2Te 2,4  en lo temple de Déu, mostrant-se  com si fos Déu. 5 ¿No us recordau que quan 
2Te 3,1 Déu se propàguia i sia glorificada,  com ho és entre vosaltres. 2 I per a què  
2Te 3,7  7 Perquè vosaltres mateixos sabeu  com deveu imitar-nos, per quant no ens  
2Te 3,15  15 Ab tot, no el mireu  com a enemic, ans bé corretgiu-lo com a  
2Te 3,15 com a enemic, ans bé corretgiu-lo  com a germà. 16 I el mateix Senyor de la  
1Tm 2,10 perles, o vestits costosos, 10 sinó  com correspon a dones que fan professió de 
1Tm 3,Tit modèstia. 3,Tit Capítol III Descriu  com deuen ser los bisbes, los diaques i  
1Tm 3,5  lo qui no sap governar sa casa,  ¿com cuidarà de la Iglésia de Déu? 6 No  
1Tm 3,15  15 I si tardàs, perquè sàpies  com has de conduir-te en la casa de Déu, 
1Tm 5,Tit 5,Tit Capítol V Adverteix a Timoteu  com ha de portar-se ab los fiels de  
1Tm 5,1  a l’ancià, ans bé amonesta’l  com a pare; als joves, com a germans; 2 a  
1Tm 5,1  amonesta’l com a pare; als joves,  com a germans; 2 a les ancianes, com a  
1Tm 5,2  com a germans; 2 a les ancianes,  com a mares; a les joves, com a germanes,  
1Tm 5,2 ancianes, com a mares; a les joves,  com a germanes, ab tota puresa. 3 Honra a  
2Tm 2,Tit  deu ensenyar les coses de la fe i  com ha d’evitar les qüestions inútils,  
2Tm 2,3  demés. 3 Suporta, doncs, la fatiga  com un bon soldat de Jesucrist. 4 Ningú  
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2Tm 2,9  estic jo sofrint fins en cadenes,  com un malfactor; mes la paraula de Déu no 
2Tm 2,17  17 I la plàtica d’ells rosegarà  com lo cranc; dels quals són Himeneu i  
2Tm 3,8  la ciència de la veritat. 8 I així  com Janes i Mambres resistiren a Moisès,  
2Tm 3,9 necedat se farà manifesta a tothom,  com també ho fou la d’aquells. 10 Emperò  
Tt 1,5  presbíteros en cada ciutat,  com t’havia manat. 6 Lo qui sia sens  
Tt 1,7  és necessari que sia sens màcula,  com a dispensador de Déu; no superbo, ni  
Tt 2,Tit  2,Tit Capítol II Manifesta a Tito  com s’ha de portar ab los fiels de tots  
Tt 2,14  pecat i purificar-nos per a si  com un poble peculiar, zelós de les bones  
Flm 9  te suplico; més, essent tu, ja  com Pau, vell, i ara també presoner en  
Flm 12  a qui he tornat a enviar: rep-lo  com a mes entranyes pròpies. 13 Jo el  
Flm 14  a fi de que ton benefici no fos  com per necessitat, sinó voluntari. 15  
Flm 16  recobrasses per a sempre: 16 no ja  com servo, sinó en lloc de servo per germà 
Flm 17 em consideres per company, rep-lo  com a mi mateix. 18 I si t’ha fet algun  
He 1,11 permaneixeràs, i tots s’envelliran  com vestit. 12 I els mudaràs com un manto, 
He 1,12  com vestit. 12 I els mudaràs  com un manto, i seran mudats; emperò tu  
He 2,1  en ningun temps les deixem xurriar  com l’aigua. 2 Perquè si la paraula que  
He 2,3  rebé la justa paga que mereixia, 3  ¿com escaparem nosaltres si despreciam tan 
He 3,Tit  per a què no siam castigats  com los hebreus incrèduls. 1 Per lo qual,  
He 3,2  fiel al que el constituí tal, així  com ho fou Moisès en tota sa casa. 3  
He 3,5  Moisès fou fiel en tota sa casa  com un sirvent, per a donar testimoni d’  
He 3,6  havien d’anunciar. 6 Mes Cristo,  com Fill en sa pròpia casa; la qual casa  
He 3,7  fins al fi. 7 Per lo qual,  com diu l’Esperit Sant: «Si oiguésseu  
He 3,8  8 no vullau endurir vostres cors,  com en la provocació, en lo dia de la  
He 3,15  sa veu, no enduriu vostres cors  com en la provocació.» 16 Perquè alguns,  
He 4,Tit  la qual caminen los cristians, i  com devem acudir a Jesucrist per a poder  
He 4,2  se’ns anuncià a nosaltres, així  com a ells, l’evangeli; mes no els  
He 4,3  havem cregut, entram en lo repòs,  com ell digué: «Així com jurí en ma ira:  
He 4,3  en lo repòs, com ell digué: «Així  com jurí en ma ira: “No entraran en mon  
He 4,7  «Avui, després de tant temps,  com sobre està dit: “Avui, si oísseu sa  
He 4,10  també ha cessat de ses obres, així  com Déu cessà de les seves. 11 Esforcem- 
He 4,15  que fou temptat en totes les coses  com nosaltres ho som, però sens pecat. 16  
He 5,3  aquesta raó deu, tant per lo poble  com per si mateix, oferir sacrificis per  
He 5,4  sinó aquell que és cridat de Déu,  com Aaron. 5 Així també Cristo no se  
He 6,13  quan Déu féu la promesa a Abraham,  com no pogués jurar per altre major, jurà  
He 6,19  havia proposat. 19 La qual tenim  com un àncora ferma i segura de l’ànima,  
He 7,9  qui es dóna testimoni que viu. 9 I  (com jo puc dir-ho) lo mateix Leví, que  
He 7,24  que durassen. 24 Emperò aquest,  com dura sempre, té un sacerdoci  
He 7,27  cels; 27 lo qual no té necessitat,  com aquells sacerdots, d’oferir cada dia  
He 8,5  i sombra de coses celestials, així  com Moisès fou amonestat de part de Déu  
He 9,25  -se moltes vegades a si mateix,  com lo pontífice entra cada any en lo  
He 9,27  sacrifici de si mateix. 27 I així  com està senyalat als homes lo morir una  
He 10,25  no abandonant nostra congregació,  com és costum d’alguns, ans bé, alentant  
He 11,9  habità en la terra de la promissió  com en una terra estranya, habitant en  
He 11,12  12 Per lo qual d’un sol (i casi  com mort) isqué una multitud tan numerosa  
He 11,12  isqué una multitud tan numerosa  com les estrelles del cel, i com les  
He 11,12  com les estrelles del cel, i  com les arenes innumerables de la vora del 
He 11,27 ira del rei; perquè ell sofrí ferm,  com si vegés a l’invisible. 28 Per la fe  
He 11,29  Per la fe passaren la Mar Vermella  com si per terra seca; i lo qual, provant  
He 12,5  consolació que parla ab vosaltres  com a fills dient: «Fill meu, no  
He 12,7  Déu s’ofereix a vosaltres  com a fills, perquè, ¿quin és lo fill a  
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He 12,16  hi haja ningun fornicari o profà,  com Esaú, lo qual per un bocí vengué sa  
He 12,27  de les coses que es commouen  com coses fetes, per a què permanèsquien  
He 13,Tit exercici de les virtuts cristianes,  com són: caritat, hospitalitat,  
He 13,3  3 Recordau-vos dels presos,  com si vosaltres fósseu presos ab ells, i  
He 13,3  presos ab ells, i dels afligits,  com si vosaltres estiguésseu també en son  
He 13,17  -los somesos; perquè vetllen,  com que han de donar compte de vostres  
Jm 1,Tit  la utilitat de les tribulacions, i  com la paciència deu ser obra perfeta.  
Jm 1,10 ric en sa humilitat, perquè passarà  com la flor de l’herba. 11 Perquè així  
Jm 1,11 la flor de l’herba. 11 Perquè així  com a l’eixir lo sol ab ardor se seca l’ 
Jm 1,18  veritat, per a què nosaltres siam  com primícies de ses criatures. 19  
Jm 1,23 la paraula i no la practica, ell és  com un home que contempla en un mirall son 
Jm 2,Tit  i que la fe sens obres és  com un cos sens ànima. 1 Germans meus, no  
Jm 2,8  Escriptures: «Amaràs a ton proïsme  com a tu mateix», feu bé. 9 Emperò si feu  
Jm 2,9  pecat, essent represos per la Llei  com a transgressors. 10 Perquè qualsevol  
Jm 2,10 qualsevol que guàrdia tota la Llei,  com fàltia tan sols en un punt, s’ha fet  
Jm 2,12  la Llei. 12 Parlau així i feu així  com aquells que han de ser judicats per la 
Jm 2,22  Isaac sobre l’altar? 22 ¿No veus  com la fe acompanyava a ses obres i que es 
Jm 2,24  anomenat amic de Déu. 24 ¿No veeu  com per les obres és justificat l’home, i 
Jm 2,26  per un altre camí? 26 Perquè així  com lo cos, sens l’esperit, és mort, així 
Jm 5,3  testimoni i menjarà vostres carns  com si fos foc. Vos haveu atresorat ira  
Jm 5,7 fins a la vinguda del Senyor. Mirau  com lo pagès espera lo fruit preciós de la 
1Pe 1,14 la revelació de Jesucrist. 14 Així,  com fills obedients, no conformant-vos  
1Pe 1,17 perquè jo só sant.» 17 I si invocau  com a pare a aquell que sens accepció de  
1Pe 1,19 sinó ab la preciosa sang de Cristo,  com d’un anyell immaculat i sens taca, 20 
1Pe 1,24  24 Perquè: «Tota carn és  com l’herba, i tota sa glòria com la flor 
1Pe 1,24  és com l’herba, i tota sa glòria  com la flor de l’herba: se seca l’herba  
1Pe 2,Tit  a que sien sincers i sens malícia,  com los infants, i a que es conduesquen  
1Pe 2,2  i tota classe de calúmnies, 2  com infants recent nats cobdiciau la llet  
1Pe 2,4 lo Senyor; 4 arrimant-vos al qual  com a pedra viva, refusada en veritat pels 
1Pe 2,5  Déu i apreciada, 5 vosaltres també  com pedres vives sou sobredificats casa  
1Pe 2,11  11 Vos suplico, caríssims,  com a estrangers i pelegrins, que us  
1Pe 2,12  entre els gentils; per a què així  com ara murmuren de vosaltres com a  
1Pe 2,12  així com ara murmuren de vosaltres  com a malfactors, considerant-vos per  
1Pe 2,13 per amor del Senyor, ja sia al rei,  com a superior, 14 o als governadors, com  
1Pe 2,14  a superior, 14 o als governadors,  com enviats per ell per a càstig dels  
1Pe 2,16  dels homes imprudents; 16  com a llibres, i no usant la llibertat per 
1Pe 2,16  per capa de la malícia, sinó  com servos de Déu. 17 Honrau a tothom.  
1Pe 2,25  curats. 25 Puix vosaltres éreu  com ovelles esgarriades; mes ara vos haveu 
1Pe 3,6 someses a sos propis marits. 6 Així  com Sara obeïa a Abraham, apellidant-lo  
1Pe 3,7  ciència, donant honra a la muller,  com a un vas més flac, i com a cohereves  
1Pe 3,7 la muller, com a un vas més flac, i  com a cohereves que són ab vosaltres de la 
1Pe 4,10  ha rebut comuníquia’l als altres,  com bons dispensadors de la gràcia de Déu, 
1Pe 4,11  maneres. 11 Si algú parla, pàrlia  com los oracles de Déu; si algú ministra,  
1Pe 4,12  que és per a provar-vos,  com si us acontesqués alguna cosa  
1Pe 4,15  Mes no patesca ningú de vosaltres  com un homicida, o un lladre, o un  
1Pe 4,16  d’altre. 16 Emperò si patís  com a cristià, no s’avergonyesca, ans bé  
1Pe 5,1 ha entre vosaltres, jo que só ancià  com ells, i testimoni de la passió de  
1Pe 5,3 vergonyós guany, sinó de grat; 3 ni  com que volguésseu tenir domini sobre l’  
2Pe 1,3 de Jesucrist, nostre Senyor. 3 Així  com totes les coses que pertanyen a la  
2Pe 1,16  de nostre Senyor Jesucrist, sinó  com testimonis de vista de sa majestat. 17 
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2Pe 1,19  a la qual feu bé d’atendre,  com a una antorxa que resplendeix en lloc  
2Pe 1,21  los barons sants de Déu parlaren  com inspirats de l’Esperit Sant. 2,Tit  
2Pe 2,1  el poble falsos profetes, així  com hi haurà entre vosaltres falsos  
2Pe 2,9  d’ells; 9 lo Senyor sap  com llibertar de temptació als justos i  
2Pe 2,12 davant del Senyor. 12 Mes aquestos,  com bèsties sens raó, naturalment fets per 
2Pe 2,14  un cor exercitat en avarícia,  com fills de maledicció; 15 los quals,  
2Pe 3,4  pares dormiren tot permaneix així  com en lo principi de la creació.» 5 I  
2Pe 3,8  que un dia respecte del Senyor és  com mil anys, i mil anys, com un dia. 9 No 
2Pe 3,8 Senyor és com mil anys, i mil anys,  com un dia. 9 No retarda, doncs, lo Senyor 
2Pe 3,9  doncs, lo Senyor sa promesa,  com alguns pensen, sinó que espera ab  
2Pe 3,10  a penitència. 10 Vindrà, doncs,  com lladre de nit lo dia del Senyor; en lo 
2Pe 3,16  los indoctes i inconstants,  com també les altres Escriptures, per  
1Jn 1,7  7 Emperò si caminam en la llum,  com ell està també en la llum, tenim  
1Jn 2,6 que està en ell, aqueix deu caminar  com ell camina. 7 Caríssims, no us escric  
1Jn 2,18 18 Fillets, ja és l’última hora, i  com haveu oït que l’Anticrist vindrà,  
1Jn 2,21  21 Jo no us he escrit a vosaltres  com si ignoràsseu la veritat, ans bé com  
1Jn 2,21  si ignoràsseu la veritat, ans bé  com la sabeu, i perquè ninguna mentida  
1Jn 3,2  per quant nosaltres lo veurem així  com ell és. 3 I tot aquell que té aquesta  
1Jn 3,3  ell, se purifica a si mateix així  com ell és pur. 4 Tot aquell que fa pecat, 
1Jn 3,7  Lo qui fa justícia és just, així  com ell també és just. 8 Lo qui comet  
1Jn 3,12 ameu los uns als altres. 12 No així  com Caín, que era del Maligne i matà a son 
1Jn 3,17  tanca ses entranyes de compassió,  ¿com habita la caritat de Déu en ell? 18  
1Jn 3,23  i ens amem los uns als altres,  com nos ho ha manat. 24 I el qui guarda  
1Jn 4,17  en lo dia del judici; puix  com ell és, així som nosaltres en aquest  
1Jn 4,20 qui no ama a son germà al qual veu,  ¿com pot amar a Déu, a qui no veu? 21 I  
2Jn 4  fills que caminen en veritat, així  com havem rebut lo manament del Pare. 5 I  
2Jn 5  5 I ara vos demano, senyora, no  com si us escrigués un nou manament, sinó  
2Jn 6  és lo manament: que camineu en ell  com l’haveu oït des del principi. 7  
3Jn 2  i que et consérvia en salut, així  com ta ànima prospera. 3 Gran ha estat mon 
3Jn 3  que han donat de ta veritat, així  com tu camines en la veritat. 4 No tinc jo 
3Jn 6 la Iglésia; als quals, si encamines  com convé segons Déu, faràs bé; 7 perquè  
3Jn 10  malignes contra de nosaltres; i  com si això no li bastàs, ni rebre vol als 
Jud 7  per al judici del gran dia. 7 Així  com Sodoma i Gomorra i les ciutats  
Jud 10  que no entenen, i es perverteixen  com bèsties irracionals en aquelles coses  
Ap 1,10  i oiguí detràs de mi una gran veu,  com de trompeta, 11 que deia: –Lo que  
Ap 1,14  son cap i sos cabells eren blancs,  com llana blanca i com neu, i sos ulls com 
Ap 1,14  eren blancs, com llana blanca i  com neu, i sos ulls com una flama de foc.  
Ap 1,14  llana blanca i com neu, i sos ulls  com una flama de foc. 15 I sos peus,  
Ap 1,15  en una fornal ardent, i sa veu,  com lo rumor de moltes aigües. 16 I tenia  
Ap 1,16  de dos talls, i sa cara resplendia  com lo sol en son vigor. 17 I així que el  
Ap 1,17  així que el vegí caiguí a sos peus  com mort. I posà sa mà dreta sobre de mi,  
Ap 2,18  »“Lo Fill de Déu, que té los ulls  com flama de foc i sos peus semblants a  
Ap 2,24  les profunditats de Satanàs,  com ells diuen: Jo no posaré sobre  
Ap 2,27 i les governarà ab vara de ferro, i  com vasos de terra seran fets miques. 28  
Ap 2,28 de terra seran fets miques. 28 Així  com jo també ho tinc rebut de mon Pare, li 
Ap 3,3  si no vigiles, jo vindré a tu  com a lladre, i no sabràs l’hora en què  
Ap 3,21  -se ab mi en lo meu trono; així  com jo també he vençut i estic sentat ab  
Ap 4,1 cel, i la primera veu que oiguí era  com de trompeta que parlava ab mi dient:  
Ap 4,6  Déu. 6 I davant del trono hi havia  com un mar transparent de vidre, semblant  
Ap 4,7 i darrere. 7 I el primer animal era  com un lleó, i el segon animal, semblant a 
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Ap 4,7  i el tercer animal tenia la cara  com un home, i el quart animal era  
Ap 5,6  dels ancians, un anyell dret, així  com havia estat mort, que tenia set banyes 
Ap 6,1  que un dels quatres animals deia,  com ab veu de tro: –Vine, i veuràs. 2 I  
Ap 6,11 germans, que també han de ser morts  com ells. 12 I mirí quan ell obrí lo sisè  
Ap 6,12  i es tornà lo sol negre  com un sac de silici, i la lluna se tornà  
Ap 6,12  sac de silici, i la lluna se tornà  com sang. 13 I les estrelles del cel  
Ap 6,13  del cel caigueren sobre la terra,  com la figuera deixa caure ses figues quan 
Ap 6,14 un vent fort. 14 I el cel se retirà  com un llibre que s’enrolla, i totes les  
Ap 7,Tit  sellats, tant del poble d’Israel  com de les demés nacions. Quins són los  
Ap 8,1  hi hagué un silenci en lo cel  com de mitja hora. 2 I vegí set àngels que 
Ap 8,8  la trompeta, i fou llançada al mar  com una gran muntanya encesa de foc; i es  
Ap 8,10  del cel una gran estrella, cremant  com si fos una atxa, i caigué sobre la  
Ap 9,2  de l’abisme i pujà fum del pou,  com un fum d’un gran forn, i s’obscurí  
Ap 9,3  a les quals los fou donat poder  com tenen los escorpins de la terra. 4 I  
Ap 9,5  de cinc mesos; i son turment era  com turment de l’escorpí quan pica a un  
Ap 9,7 la batalla, i sobre sos caps tenien  com corones semblants a l’or, i ses cares 
Ap 9,7 semblants a l’or, i ses cares eren  com cares d’homes. 8 I tenien cabells com 
Ap 9,8  cares d’homes. 8 I tenien cabells  com cabells de dona i ses dents eren com  
Ap 9,8  cabells de dona i ses dents eren  com dents de lleó. 9 I vestien corasses,  
Ap 9,9  de lleó. 9 I vestien corasses,  com corasses de ferro. I el soroll de ses  
Ap 9,9  de ferro. I el soroll de ses ales,  com un soroll de carros de molts cavalls  
Ap 9,17 sofre; i els caps dels cavalls eren  com caps de lleons; i eixia de sa boca  
Ap 10,1  iris sobre son cap, i sa cara era  com lo sol, i sos peus, com columnes de  
Ap 10,1 sa cara era com lo sol, i sos peus,  com columnes de foc. 2 I tenia en sa mà un 
Ap 10,3  la terra. 3 I clamà en alta veu,  com un lleó quan rugeix. I després que  
Ap 10,7  serà consumat lo misteri de Déu,  com ell ha declarat a sos servos, los  
Ap 10,9 ventre, emperò en ta boca serà dolç  com la mel. 10 I prenguí lo llibre de mà  
Ap 10,10  i el devorí; i era dolç en ma boca  com la mel; i tan prest com l’haguí  
Ap 10,10  en ma boca com la mel; i tan prest  com l’haguí devorat, se tornà amarg mon  
Ap 11,6  ab tota mena de plagues tan sovint  com vullen. 7 I quan hauran acabat son  
Ap 12,15 la serpent llançà de sa boca aigua,  com una riuada, sobre la dona, per a què  
Ap 13,2  2 I la bèstia que vegí era  com un lleopardo, i ses potes, com potes  
Ap 13,2  era com un lleopardo, i ses potes,  com potes d’un ós, i sa boca, com boca d’ 
Ap 13,2  com potes d’un ós, i sa boca,  com boca d’un lleó. I el dragó li donà  
Ap 13,3  potestat. 3 I vegí un de sos caps  com ferit de mort, i fou curada sa ferida  
Ap 13,11  a les de l’Anyell, emperò parlava  com un dragó, 12 i exercia tot lo poder de 
Ap 14,2  Pare. 2 I oiguí una veu del cel,  com veu de moltes aigües, i com la veu d’ 
Ap 14,2  cel, com veu de moltes aigües, i  com la veu d’un gran tro; i la veu que  
Ap 14,2 un gran tro; i la veu que oiguí era  com de tocadors d’arpes que tocaven ses  
Ap 14,3 que tocaven ses arpes. 3 I cantaven  com un càntic nou davant del trono, i  
Ap 15,2  consumada la ira de Déu. 2 I vegí  com una mar de cristall barrejat ab foc, i 
Ap 16,3  copa sobre el mar, i es tornà sang  com de mort; i morí en la mar tota ànima  
Ap 16,15  Déu totpoderós. 15 Mirau que vinc  com un lladre. Benaventurat lo qui vetlla, 
Ap 16,21  sobre els homes; cada pedra, gran  com un talent; i els homes blasfemaren de  
Ap 17,12  reberen regne, emperò rebran poder  com reis per una hora després de la  
Ap 18,6  6 Tornau-li a donar, així  com ella vos ha donat a vosaltres; i pagau 
Ap 18,7  diu en son cor: “Jo estic sentada  com reina, i no só viuda, ni veuré plors.” 
Ap 18,21  21 I un àngel fort alçà una pedra  com una gran mola de molí i la tirà al  
Ap 19,1 Després d’això oiguí una gran veu,  com de molta gent en lo cel, que deien:  
Ap 19,6  el temeu, xics i grans. 6 I oiguí  com una veu de molta gent, i com soroll de 
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Ap 19,6  oiguí com una veu de molta gent, i  com soroll de moltes aigües, i com una veu 
Ap 19,6  i com soroll de moltes aigües, i  com una veu de grans trons que deien:  
Ap 19,12  i fa la guerra. 12 I sos ulls eren  com flama de foc, i tenia en son cap  
Ap 20,8 a combatre; lo número dels quals és  com l’arena del mar. 9 I pujaren sobre l’ 
Ap 21,2  baixava del cel, i estava ataviada  com una esposa adornada per a son espòs. 3 
Ap 21,16 I la ciutat és quadrada, tan llarga  com ampla; i amidà la ciutat ab la canya  
Ap 21,21 i la plaça de la ciutat era or pur,  com vidre transparent. 22 I no vegí temple 
Ap 22,1  riu d’aigua de vida, resplendent  com cristall, proceint del trono de Déu i  
Mt 9,11  tal cosa, deien a sos deixebles:  –¿Com és que el vostre mestre menja ab los 
Mt 12,34  l’arbre. 34 Raça de víbores!  Com podeu dir coses bones sent dolents?  
Mt 13,27  bona llavor en vostre camp?  Com és, doncs, que hi ha sisanya? 28 »I  
Mt 15,28  li digué: –Gran és ta fe, oh dona!  Com tu vols, així se’t faça. I des d’  
Mt 15,33  33 I los deixebles li digueren:  –¿Com havem de trobar en aquest desert  
Mt 16,11  i quants coves ne recollíreu? 11  ¿Com no compreneu que no és per lo pa que  
Mt 17,18  a part ab Jesús, i li digueren:  –Com és que nosaltres no el poguérem  
Mt 21,20  això, se meravellaren i deien:  –Com s’ha secat a l’instant la figuera!  
Mt 25,9  les prudents respongueren dient:  »–Com tal vegada no bastaria per a  
Mt 26,55  hora digué Jesús a la turba:  –Com si fos jo un lladre, haveu vingut a  
Mc 2,7  pensant en son interior: 7  «Com aquest home parla així? Blasfema. Qui 
Mc 2,26  ell i los que ab ell estaven? 26  Com entrà en la casa de Déu en temps d’  
Mc 3,23  convocat, los deia ab paràboles :  –Com pot Satanàs llançar a Satanàs? 24 I  
Mc 4,13  –No compreneu aquesta paràbola?  ¿Com entendreu, doncs, totes les  
Mc 12,35 Jesús, deia ensenyant en lo temple:  –¿Com diuen los escribes que Cristo és  
Mc 14,48  Jesús la paraula, los digué:  –¿Com si jo fos un lladre, haveu eixit a  
Lc 1,18  18 I digué Zacaries a l’àngel:  –Com coneixeré jo això? Perquè jo só ja  
Lc 1,34  fi. 34 I digué Maria a l’àngel:  –Com serà això, puix jo no conec baró? 35  
Lc 6,4  fam ell i los que eren ab ell? 4  Com entrà en la casa de Déu i prengué els  
Lc 10,26  és lo que està escrit en la Llei?  Com llegeixes? 27 I ell, responent, digué: 
Lc 20,41  41 Emperò Jesús los digué:  –Com diuen que lo Cristo és fill de David? 
Jn 3,4 Regne de Déu. 4 Nicodemus li digué:  –Com pot nàixer un home essent vell? ¿Pot  
Jn 3,9  Esperit. 9 Nicodemus li respongué:  –Com pot fer-se això? 10 Jesús respongué 
Jn 4,9  aquesta dona samaritana li digué:  –Com és que tu, essent jueu, me demanes  
Jn 5,44  en son nom propi, lo rebreu. 44  Com podeu vosaltres creure, los que rebeu  
Jn 6,42  lo pare i mare del qual coneixem?  ¿Com diu ell, doncs, que ha baixat del  
Jn 6,52  doncs, disputaven entre si, dient:  –Com pot aquest donar-nos a menjar sa  
Jn 7,15  I els jueus se meravellaven dient:  –Com sap aquest les Escriptures sens haver 
Jn 8,33 jamai havem estat esclaus de ningú.  Com dius, doncs, tu que serem llibres? 34  
Jn 9,10  jo. 10 Llavors ells li digueren:  –Com és que se t’han obert los ulls? 11  
Jn 9,16  lo dissabte. Emperò altres deien:  –¿Com un home pecador pot fer aquestos  
Jn 9,19  dieu vosaltres que nasqué cego?  Com és, doncs, que hi veu ara? 20 Sos  
Jn 9,26  26 Li tornaren a dir: –Què et féu?  Com t’obrí los ulls? 27 Ell los  
Jn 12,34 que lo Cristo permaneix eternament.  Com dius, doncs, tu que és necessari que  
Jn 20,21  a dir: –La pau sia ab vosaltres.  Com lo Pare m’ha enviat a mi, així vos  
Ac 20,20  per les insídies dels jueus. 20  Com no m’he retret de dir-vos tot lo  
Rm 4,10 imputada a Abraham per justícia. 10  ¿Com, doncs, li fou imputada, estant  
Rm 6,Tit  nostre Senyor. 6,Tit Capítol VI  Com deuen los fiels perseverar en la  
Rm 14,11  de Cristo. 11 Perquè escrit està:  «Com jo visc, diu lo Senyor, que tothom  
1Co 10,15  meus, fugiu de la idolatria! 15  Com a prudents vos parlo, judicau de lo  
1Co 15,35  vostra. 35 Emperò algú dirà:  «Com ressuscitaran los morts, o ab quin  
1Co 15,48  segon home, del cel, celestial. 48  Com és lo terrenal, així són també los que 
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2Co 1,14 que les reconeixereu fins al fi. 14  Com també nos haveu reconegut en part, que 
2Co 11,10 us de càrrega, i me’n guardaré. 10  Com la veritat de Cristo és en mi, no se  
Ga 6,Tit  uns als altres. 6,Tit Capítol VI  Com deuen ajudar-se los uns als altres  
1Tm 1,3  i de nostre Senyor Jesucrist. 3  Com jo et supliquí que et quedasses en  
1Tm 5,Tit  -se ab los fiels de totes edats.  Com han de ser les viudes que servesquen  
He 5,6  Fill, jo avui t’he engendrat.» 6  Com també digué en altre paratge: «Tu ets  
2Pe 3,16  la sabiduria que li fou donada. 16  Com també en totes ses epístoles, parlant  
Mt 2,16 que hi havia en Betlem i en tota sa  comarca, de dos anys i en avall, conforme  
Mt 3,5  la Judea, i tota la terra de la  comarca del Jordà. 6 I eren batejats per  
Mt 14,35  lloc, enviaren per tota aquella  comarca, i li presentaven tots los  
Mc 3,8 altra ribera del Jordà. I els de la  comarca de Tiro i Sidon, quan oïren les  
Mc 6,36 vagen a les granges i poblets de la  comarca i cómprien pans, perquè no tenen  
Mc 6,55  55 I recorrent tota aquella  comarca, li portaven de tota ella los  
Lc 2,8 8 I hi havia uns pastors en aquella  comarca que estaven vetllant i guardant  
Lc 3,3  lo desert. 3 I vingué per tota la  comarca del Jordà, predicant baptisme de  
Lc 4,14  i sa fama s’espargí per tota la  comarca. 15 I ell ensenyava en les  
Lc 4,37  sa fama per tots los llocs de la  comarca. 38 I eixint Jesús de la sinagoga, 
Lc 7,17  s’espargí per tota la Judea i sa  comarca. 18 I els deixebles de Joan  
Jn 11,55  dels jueus, i molts d’aquella  comarca pujaren a Jerusalem antes de la  
Ac 14,6  de Licaònia, i a tota aquella  comarca, i allí predicaven l’evangeli. 7  
Ac 5,16 Jerusalem molta gent de les ciutats  comarcanes, portant los malalts i els que  
Rm 15,19  que des de Jerusalem i terres  comarcanes, fins a Ilírico, he difundit l’ 
Jud 7  com Sodoma i Gomorra i les ciutats  comarcanes, de la mateixa manera entregant 
Rm 7,23  una altra llei en mos membres que  combat la llei de mon esperit i em porta a 
2Tm 2,5  per soldat. 5 Perquè també lo qui  combat en la palestra, no és coronat si no 
He 10,32 que fóreu iŀluminats, sofríreu gran  combat d’afliccions. 33 Per una part, ab  
He 11,34  les dolències, foren valents en lo  combat i posaren en fuga los exèrcits dels 
Ap 9,9  de molts cavalls que corren al  combat. 10 I tenien cues semblants a les  
Rm 7,Tit  comparat ab lo de la Llei antigua.  Combat entre la llei de la carn i la llei  
1Pe 2,11  abstingau dels desigs carnals que  combaten contra l’ànima, 12 tenint vostra 
Col 1,29 En lo que encara treballo jo també,  combatint segons sa eficàcia que obra en  
1Co 9,26  corro, no així ab incertitud; i  combato, no com un que dóna colps a l’  
Ac 5,39  i no sia que us trobeu fins a  combatre contra Déu. I es conformaren ab  
1Co 9,25  -lo. 25 I tot aquell que ha de  combatre en la palestra, guarda  
1Co 15,32  Senyor. 32 Si, com home, vaig jo  combatre ab les fieres en Èfeso, què m’  
Ap 20,8  Gog i a Magog, i els reunirà per a  combatre; lo número dels quals és com l’  
2Co 7,5  bé sofrírem moltes tribulacions,  combats exteriors i temors interiors. 6  
Flm 2  i a Arquip, company nostre en los  combats de Cristo, i a la iglésia que està 
Mt 14,24  24 I la barca, enmig del mar, era  combatuda de les oles, puix era contrari  
Ac 27,18  següent, trobant-se furiosament  combatuts del temporal, tiraren lo càrrec  
Mc 1,Tit  en lo Jordà i tentat en lo desert,  comença a predicar l’evangeli en Galilea. 
Ac 27,10  –Barons, jo veig que la navegació  comença a ser perillosa i de molt dany, no 
1Pe 4,17  per la casa de Déu. I si primer  comença per nosaltres, ¿qual serà lo fi d’ 
Mt 5,Tit  Sermó de Jesucrist en la muntanya.  Comença ab les vuit benaventurances.  
Mt 4,17  llum.» 17 Des d’aquella hora  començà Jesús a predicar i a dir:  
Mt 11,7  7 I tantost com ells se n’anaren,  començà Jesús a parlar de Joan a la gent  
Mt 11,20  per sos fills. 20 Aleshores  començà a reprendre a les ciutats en què  
Mt 16,21  lo Cristo. 21 Des d’aquell punt  començà Jesús a declarar a sos deixebles  
Mt 16,22 dia. 22 I prenent-lo Pere a part,  començà a reconvenir-lo, dient: –Senyor, 
Mt 26,22  estant contristats en gran manera,  començà cada u a dir: –Só tal vegada jo,  
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Mt 26,37 a Pere i als dos fills del Zebedeu,  començà a entristir-se i a angustiar-  
Mt 26,74  parlar te descobreix. 74 Llavors  començà a maleir i a jurar que no coneixia 
Mc 1,23  posseït de l’esperit impur, que  començà a cridar 24 dient: –Deixa’ns  
Mc 1,45  45 Emperò ell, luego que isqué,  començà a publicar-ho i a divulgar l’  
Mc 5,18  que havia estat posseït del dimoni  començà a demanar-li que el deixàs estar 
Mc 5,20  que t’ha tingut. 20 I se n’anà i  començà a publicar en Decàpolis quant  
Mc 6,2 deixebles. 2 I arribat lo dissabte,  començà a ensenyar en la sinagoga; i molts 
Mc 6,7  encontorn. 7 I convocà als Dotze i  començà a enviar-los de dos en dos; i  
Mc 6,34  com ovelles que no tenen pastor. I  començà a ensenyar-los moltes coses. 35  
Mc 8,25  vegada les mans sobre els ulls, i  començà a veure, i quedà sa, de manera que 
Mc 8,31 a ningú diguessen això d’ell. 31 I  començà a declarar-los que convenia que  
Mc 8,32  Llavors Pere, prenent-lo a part,  començà a reconvenir-lo. 33 Emperò ell,  
Mc 9,19  portaren. I tan prest com lo vegé,  començà l’esperit a aturmentar-lo; i  
Mc 10,28 coses són possibles per a Déu. 28 I  començà Pere a dir-li: –Veus aquí  
Mc 10,32  altra vegada a part als Dotze,  començà a dir-los les coses que li  
Mc 10,47  oigué que era Jesús de Nazaret,  començà a cridar dient: –Jesús, fill de  
Mc 11,15 I havent Jesús entrat en lo temple,  començà a traure fora als que venien i  
Mc 12,1 los grans oferiments dels rics. 1 I  començà a parlar-los ab paràboles: –Un  
Mc 13,5  complir-se? 5 I responent Jesús,  començà a dir-los: –Teniu compte que  
Mc 14,33  ell a Pere, i a Jaume, i a Joan, i  començà a atemorisar-se i a congoixar- 
Mc 14,69 69 I novament veent-lo la criada,  començà a dir als circunstants: –Aquest és 
Mc 14,71  i ton parlar és semblant. 71 I ell  començà a maleir i a jurar dient: –No  
Mc 14,72  tu em negaràs tres vegades.» I  començà a plorar. 15,Tit Capítol XV Jesús  
Mc 15,8 motí. 8 I reunit lo poble, cridant,  començà a demanar-li la gràcia que  
Lc 4,21 tenien la vista fixada en ell. 21 I  començà a dir-los: –Avui s’ha complert  
Lc 7,15 alça’t. 15 I el difunt se sentà, i  començà a parlar. I Jesús l’entregà a sa  
Lc 7,24  tornat los missatgers de Joan,  començà Jesús a parlar de Joan a la gent  
Lc 7,38  I posada a sos peus detràs d’ell,  començà a regar-li los peus ab llàgrimes 
Lc 8,8 fruit a cent per una. Conclòs això,  començà a dir en alta veu: –Qui té orelles 
Lc 11,29  com la gent acudís de totes parts,  començà a dir: –Aquesta raça és una raça  
Lc 11,38  se sentà a taula. 38 I el fariseu  començà a pensar i a dir dintre de si:  
Lc 12,1  los uns atropellaven als altres,  començà a dir a sos deixebles: –Guardau- 
Lc 14,30 burla d’ell 30 dient: “Aqueix home  començà a edificar, però no ha pogut  
Lc 15,14  una gran fam en aquella terra, i  començà a patir misèria. 15 Llavors se n’ 
Lc 15,28  entrar. Emperò, eixint son pare,  començà a pregar-lo. 29 I ell respongué  
Lc 19,45  45 I havent entrat en lo temple,  començà a traure fora a tots los que  
Lc 20,9  jo aquestes coses. 9 Llavors ell  començà a dir al poble aquesta paràbola:  
Lc 23,18  dia de la festa. 18 I tot lo poble  començà a cridar, dient: –Via fora aqueix  
Jn 6,18 no havia vingut a ells. 18 I el mar  començà a alborotar-se per raó del gran  
Jn 13,5  en seguida aigua en una conca, i  començà a rentar los peus dels deixebles i 
Ac 1,1  de totes les coses que Jesús  començà a fer i ensenyar, 2 fins al dia en 
Ac 18,26 baptisme de Joan. 26 Aquest, doncs,  començà a parlar llibrement en la  
Ac 24,2  contra Pau. 2 I citant a Pau,  començà Tèrtuŀlo a acusar-lo dient: –Lo  
Ac 26,1  Llavors Pau, extenent la mà,  començà a justificar-se: 2 –Me tinc per  
Ac 27,33 bot i el deixaren perdre. 33 I quan  començà a fer-se de dia, Pau suplicava a 
Ac 27,35  presència de tots, i partint-lo  començà a menjar. 36 Ab això tots  
2Co 8,6  que pregàrem a Tito que, així com  començà, acabàs en vosaltres també esta  
Fl 1,6  cert això mateix: que aquell que  començà en vosaltres la bona obra, la  
2Co 3,1  se remou ab la fe en Jesucrist. 1  ¿Començam de nou a alabar-nos a  
Mt 24,21  no n’hi ha hagut d’igual des del  començament del món fins ara, ni n’hi  
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Lc 1,2  les contaren aquells que des del  començament les vegeren ab sos propis ulls 
Mt 20,8 treballadors i paga’ls son jornal,  començant des dels últims als primers. 9  
Lc 23,5  que espargeix per tota la Judea,  començant des de la Galilea fins aquí. 6  
Lc 24,27  i entràs així en sa glòria? 27 I  començant per Moisès i en seguida per tots 
Lc 24,47  dels pecats a totes les nacions  començant per Jerusalem. 48 I vosaltres  
Jn 8,9  marxaven l’un detràs de l’altre,  començant per los més vells, i quedà sol  
Ac 1,22  entrà i isqué ab nosaltres, 22  començant des del baptisme de Joan fins al 
Ac 10,37  publicada per tota la Judea, i  començant des de la Galilea, després del  
Lc 23,30  que no alletaren.” 30 Aleshores  començaran a dir a les muntanyes: “Caeu  
Ap 3,16  tebi, que no ets fred ni calent,  començaré a vomitar-te de ma boca. 17  
Mt 8,29  transitar per aquell camí. 29 I  començaren luego a cridar dient: –Què  
Mt 12,1  sos deixebles, com tinguessen fam,  començaren a collir espigues i a menjar 2  
Mt 14,26  dient: –És una fantasma! I de por  començaren a cridar. 27 Mes Jesús, al  
Mt 20,30  del camí oïren que Jesús passava i  començaren a cridar dient: –Senyor, Fill  
Mc 2,23  sos deixebles s’avançaren i  començaren a arrancar espigues. 24 I els  
Mc 5,17  endemoniat, i lo dels porcs. 17 I  començaren a pregar-li que es retiràs  
Mc 10,41  41 I quan los deu l’oigueren,  començaren a indignar-se contra Jaume i  
Mc 14,19  mi, m’entregarà. 19 Llavors ells  començaren a contristar-se i a dir-li  
Mc 14,65  a que era reo de mort. 65 I alguns  començaren a escopir-li, i a tapar-li  
Mc 15,18  d’espines la hi posaren, 18 i  començaren a saludar-lo dient: –Salve,  
Lc 5,21  21 I els escribes i fariseus  començaren a discórrer dient: «Qui és  
Lc 7,49  49 I los que estaven allí menjant  començaren a dir entre si: «Qui és aquest  
Lc 11,53  fariseus i els doctors de la Llei  començaren a instar fortament, i a abrumar 
Lc 14,18  a punt. 18 »I tots, a un temps,  començaren a escusar-se. Lo primer li  
Lc 15,24  havia perdut i ha estat trobat. »I  començaren a menjar alegrement. 25 »I son  
Lc 19,37  gran número, transportats de goig,  començaren a alabar a Déu en altes veus  
Lc 22,23  qui ell serà entregat! 23 I ells  començaren a preguntar-se los uns als  
Lc 23,2  d’ells, lo portaren a Pilat. 2 I  començaren a acusar-lo dient: –Havem  
Ac 2,4  tots plens de l’Esperit Sant i  començaren a parlar en vàries llengües,  
Lc 13,25 porta, vosaltres quedareu defora, i  començareu a trucar a la porta, dient:  
Lc 13,26 d’a on sou, vosaltres.” 26 Llavors  començareu a dir: “Davant vostre menjàrem  
2Co 8,10 que us és útil, suposat que no sols  començàreu ja a fer-ho, sinó que  
Mt 14,30  vent era fort, tingué temor, i com  començàs a enfonsar-se, cridà dient:  
Mt 24,49 “Lo meu senyor tarda a venir”, 49 i  començàs a maltractar a sos companys i a  
Lc 12,45  “Lo meu Senyor tarda a venir”, i  començàs a tractar mal als criats i a les  
Ac 18,14  a Déu contra la Llei. 14 I com Pau  començàs a obrir sa boca, digué Gàlio als  
Mt 18,24  comptes a sos criats. 24 I havent  començat a prendre’ls, se li presentà un  
Ga 3,3 la fe? 3 ¿Tan necis sou que, havent  començat en esperit, acabeu en carn? 4  
He 2,3  tan gran salvació? La qual, havent  començat a ser anunciada per lo Senyor, ha 
Lc 3,23  he complagut. 23 I lo mateix Jesús  començava a ser com de trenta anys d’  
Lc 9,12  als que necessitaven de cura. 12 I  començava a caure lo dia, quan acercant- 
Ac 21,37  cridant: –Matau-lo. 37 I quan  començaven ja a ficar a Pau en la  
Lc 21,30  i en los demés arbres: 30 quan ja  comencen a donar de si lo fruit, coneixeu  
Lc 3,8 fruits dignes d’arrepentiment i no  comenceu a dir dintre de vosaltres: “Tenim 
Ac 11,15  tu i tota ta casa.” 15 »I quan  comencí a parlar, l’Esperit Sant baixà  
Ac 19,27  lo temple de la gran Diana i  comència a no fer-se cas de la majestat  
1Pe 4,17  arribat lo temps en què lo judici  comència per la casa de Déu. I si primer  
Ap 10,7  de la veu del setè àngel, quan ell  comència a tocar la trompeta, serà  
Mc 13,4  hi haurà quan totes aquestes coses  comèncien a complir-se? 5 I responent  
Lc 14,29  -la acabar, tots quants la vegen  comèncien a traure burla d’ell 30 dient:  
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Lc 21,28  ab gran poder i majestat. 28 Quan  comèncien, doncs, a complir-se aquestes  
Mc 15,7 pres ab altres sediciosos per haver  comès un homicidi en un motí. 8 I reunit  
Jn 5,22  a persona alguna, sinó que ha  comès tot judici al Fill, 23 a fi de que  
Ac 8,Tit a on són enviats Pere i Joan. Pecat  comès per Simó lo Mago. Felip bateja a l’ 
Ac 25,25  més. 25 Mes jo no trobí que hagués  comès res que el fes digne de mort. Emperò 
Rm 5,16  16 I no fou lo do com lo pecat  comès per un. Perquè lo judici  
2Co 11,7  a vosaltres. 7 ¿O per ventura he  comès jo alguna ofensa, humiliant-me jo  
2Co 12,21  fornicació i deshonestedat que han  comès. 13,Tit Capítol XIII Amenaça l’  
Jm 2,11  I si mates, encara que no hages  comès adulteri, ets transgressor de la  
Ap 18,3  i els reis de la terra han  comès fornicació ab ella, i els mercaders  
Mt 5,28  una dona per a cobdiciar-la, ja  comet adulteri ab ella en son cor. 29 I si 
Mt 5,32  I lo qui es càsia ab la repudiada,  comet adulteri. 33 »Encara més oíreu que  
Mt 19,9  fornicació, i ne prenga una altra,  comet adulteri. I aquell que es càsia ab  
Mt 19,9  que es càsia ab la repudiada,  comet adulteri. 10 Los deixebles li  
Mc 10,11  sa muller i es càsia ab una altra,  comet adulteri contra aquella. 12 I si la  
Mc 10,12 a son marit i es casàs ab un altre,  comet adulteri. 13 I li presentaren uns  
Lc 16,18  sa muller i en pren una altra,  comet adulteri. I aquell que es casa ab la 
Lc 16,18  ab la que repudia lo marit, també  comet adulteri. 19 »Hi havia un home ric  
Jn 8,34  veritat vos dic que tot aquell que  comet pecat és esclau del pecat. 35 Així  
1Co 6,18  és fora del cos; emperò lo qui  comet fornicació peca contra son propi  
1Jn 3,8  com ell també és just. 8 Lo qui  comet pecat és del diable, perquè el  
1Jn 5,16  16 Si algú sap que son germà  comet un pecat que no és de mort, demània, 
1Co 5,2  expeŀlit d’entre vosaltres lo qui  cometé aquesta maldat. 3 Mes jo, en  
Rm 1,32  lo judici de Déu, de que los que  cometen semblants coses són dignes de  
1Co 6,9  ni els fornicaris [*], ni els que  cometen adulteri, 10 ni els efeminats, ni  
Ap 17,2  sobre moltes aigües, 2 ab qui  cometeren fornicació los reis de la terra  
Ap 18,9 sobre ella los reis de la terra que  cometeren fornicació ab ella i visqueren  
Ap 2,14  coses sacrificades als ídols i  cometessen fornicació. 15 Així també tens  
Jm 2,9 Emperò si feu accepció de persones,  cometeu pecat, essent represos per la Llei 
1Co 6,18  Qualsevol pecat que l’home  comètia, és fora del cos; emperò lo qui  
Ap 21,27  cosa contaminada, ni ningú que  comètia abominació o mentida, sinó  
1Co 11,Tit  i reprèn los desordres que es  cometien al temps de la comunió. 1 Siau  
Mc 10,19  19 Tu saps los manaments: No  cometis adulteri, no màties, no ròbies, no 
Mt 5,27  que es digué als antepassats: “No  cometràs adulteri.” 28 »I jo us dic que  
Mt 19,18  I Jesús respongué: –No mataràs. No  cometràs adulteri. No robaràs. No llevaràs 
Jm 2,11 de tot. 11 Perquè lo qui digué: «No  cometràs adulteri», digué també: «No  
Rm 2,22  que dius als homes que no s’ha de  cometre adulteri, comets adulteri? ¿Tu que 
Ap 2,20  predicar i enganyar a mos servos,  cometre fornicació i menjar de les coses  
Rm 2,22  que no s’ha de cometre adulteri,  comets adulteri? ¿Tu que abomines als  
Rm 2,22  ¿Tu que abomines als ídols,  comets sacrilegi? 23 ¿Tu que et  
Mt 23,23 delme de la menta, de l’anet i del  comí, i haveu deixat les coses que són més 
Ac 26,12  anant a Damasco ab autoritat i  comissió dels prínceps dels sacerdots, 13  
Lc 2,44  que ell estaria ab los de la  comitiva, feren un dia de camí, i llavors  
Lc 23,11  acusar-lo. 11 Mes Herodes ab sa  comitiva lo desprecià, i per a escarni li  
Jn 6,66 de sos deixebles se retiraren de sa  comitiva i ja no anaven ab ell. 67 Per lo  
Ef 1,16 de donar gràcies per vosaltres fent  commemoració de vosaltres en mes oracions, 
Mt 24,29  cel, i les potestats del cel seran  commogudes. 30 »I llavors apareixerà lo  
Mc 13,25 potestats que estan en lo cel seran  commogudes. 26 »I aleshores veuran al Fill 
Lc 21,26 món, puix les virtuts del cel seran  commogudes. 27 Llavors veuran al Fill de  
He 12,27  aquelles que no poden ser  commogudes. 28 I així, rebent un regne  
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Mt 21,10 10 I havent entrat en Jerusalem, se  commogué tota la ciutat, dient: –Qui és  
Ac 21,30  havia entrat en lo temple. 30 I es  commogué tota la ciutat i s’amotinà tot  
He 12,26  des del cel. 26 La veu del qual  commogué llavors la terra; emperò ara nos  
Ac 6,12  contra Moisès i contra Déu. 12 I  commogueren al poble, i als ancians, i als 
Ac 16,26  un terratrèmol tan gran que es  commogueren los fonaments de la presó, i  
He 12,27  la mudança de les coses que es  commouen com coses fetes, per a què  
He 12,26  dient: «Encara una vegada, i jo  commouré no tan sols la terra, sinó també  
He 4,15  no tenim un pontífice que no puga  compadèixer-se de nostres dolències,  
He 5,2  per los pecats. 2 Lo qual se pot  compadèixer dels que ignoren i dels que  
Rm 9,15  15 Perquè ell diu a Moisès: «Me  compadeixeré del que em compadeixeré, i  
Rm 9,15 Moisès: «Me compadeixeré del que em  compadeixeré, i tindré misericòrdia del  
Lc 16,24 24 I cridant digué: »–Pare Abraham,  compadeixeu-vos de mi i enviau-me  
Mt 15,32 cridant a sos deixebles, digué: –Me  compadesc d’aquesta gent, perquè ja fa  
Mt 18,27  que tot vos ho pagaré. 27 »I  compadescut l’amo d’aquell criat, lo  
Mt 20,34 s’òbrien nostres ulls. 34 I Jesús,  compadescut d’ells, los tocà los ulls. I  
Mc 1,41  me podeu fer net. 41 I Jesús,  compadescut d’ell, estengué sa mà i,  
Mt 9,36  36 I al veure aquella gent, se  compadesqué d’ella, perquè estava  
Lc 15,20  lluny, lo vegé son pare, i se  compadesqué. I corrent a ell, se li tirà  
Mt 18,29  29 »I llançant-se a sos peus son  company, li suplicava dient: »–Té un poc  
Mt 18,33  tu tenir compassió també de ton  company, aixís com jo en tinguí de tu? 34  
Ac 16,Tit  a Timoteu i se’l ne porta per  company. Lluc se’ls junta en Tròada. Van  
2Co 8,19  fou elegit de les iglésies per a  company de nostra peregrinació ab aquesta  
2Co 8,23  23 I en quant a Tito, és mon  company i coadjutor envers vosaltres; i en 
Fl 2,25  a Epafrodito, germà, coadjutor i  company meu en milícia, i vostre  
Fl 4,3  en lo Senyor. 3 I també te demano,  company fiel, que ajúdies a aquelles que  
Col 4,10 es fan. 10 Vos saluda Aristarc, mon  company en presó, i Marc, cosí de Bernabé  
Flm 2  germana nostra, i a Arquip,  company nostre en los combats de Cristo, i 
Flm 17  Per lo tant, si em consideres per  company, rep-lo com a mi mateix. 18 I si 
Ap 1,9  9 Jo, Joan, vostre germà i  company en la tribulació, i en lo Regne, i 
Lc 6,17  se deturà en un pla, junt ab la  companyia de sos deixebles i d’una  
Lc 24,15 i assolint-los Jesús, caminava en  companyia d’ells. 16 Emperò sos ulls  
Jn 15,27 ja que des del principi estau en ma  companyia. 16,Tit Capítol XVI Jesucrist  
Jn 18,3  3 Judes, doncs, havent pres una  companyia de soldats i els ministres  
Ac 1,21 d’aquestos barons que han estat en  companyia nostra tot lo temps que el  
Ac 10,1  anomenat Corneli, centurió d’una  companyia que es diu Itàlica, 2 religiós i 
Ac 27,2  de l’Àsia i portant en nostra  companyia a Aristarc, macedoni de  
Rm 15,24 d’haver gosat algun tant de vostra  companyia. 25 Mes ara me’n vaig a  
1Co 1,9  per qui haveu estat cridats a la  companyia de son Fill Jesucrist, nostre  
1Co 5,13  Per lo tant, traeu fora de vostra  companyia aqueix malvat. 6,Tit Capítol VI  
Ga 2,9 dreta a Bernabé i a mi en senyal de  companyia, per a què nosaltres anàssem als 
He 12,22  la celestial Jerusalem, i a una  companyia de molts mils d’àngels, 23 i a  
1Co 15,33  33 No us deixeu seduir: les males  companyies corrompen les bones costums. 34 
Mt 11,16  en la plaça i, cridant a sos  companys, 17 los diuen: “Vos cantàrem, i  
Mt 18,28  isqué fora, encontrà a un de sos  companys criats que li devia cent diners,  
Mt 18,31  31 »I veent los altres criats  companys seus lo que passava, se  
Mt 24,49  49 i començàs a maltractar a sos  companys i a menjar i beure ab los que s’ 
Lc 5,7 lo filat. 7 I feren senyal als seus  companys que estaven en l’altra barca per 
Lc 5,10 i Joan, fills del Zebedeu, que eren  companys de Simó. I digué Jesús a Simó:  
Ac 19,29  a Gai i a Aristarc, macedonis  companys de Pau. 30 I volent Pau presentar 
Ac 22,11  llum, guiat de la mà per los  companys, entrí en Damasco. 12 »I un cert  
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Rm 16,7  a Andrònic i a Junia, parents i  companys meus de presó, los quals s’han  
He 1,9  ungit ab oli d’alegria sobre tos  companys. 10 I tu, Senyor, en lo principi  
He 10,33 expectacle, i per altra, fóreu fets  companys dels que es trobaven en lo mateix 
Lc 7,Tit  Baptista. Reprèn als jueus i los  compara a uns nois que juguen. Una dona li 
Mt 24,32  cel. 32 »Apreneu de la figuera una  comparació. Quan ses branques estan  
Lc 21,29 29 I en seguida los proposà aquesta  comparació: –Reparau en la figuera i en  
2Co 3,Tit  III Exceŀlència de l’evangeli  comparada ab la Llei escrita. Lo vel que  
1Co 2,13  sinó ab doctrina d’esperit,  comparant les coses espirituals ab les  
2Co 10,12  medint-se per si mateixos, i  comparant-se ab si mateixos, no tenen  
Rm 8,18 ell. 18 Perquè entenc que no són de  comparar los treballs d’aquest temps ab  
2Co 10,12  atrevim a fer-nos del número, o  comparar-nos ab alguns que s’alaben a  
Mt 11,16  per oir, oiga. 16 »Mes, a qui  compararé jo aquesta generació? És  
Lc 13,18  lo Regne de Déu? I ab què el  compararé? 19 És semblant a un gra de  
Mc 4,30  de Déu? O ab quina paràbola lo  compararem? 31 És com lo gra de la  
Mt 7,24  mes paraules i les compleix, serà  comparat a un home sensat que edificà sa  
Rm 7,Tit  en l’estat de la llei de gràcia  comparat ab lo de la Llei antigua. Combat  
2Co 3,10  en aquesta part no fou gloriós  comparat ab la glòria exceŀlent. 11 Perquè 
Mc 3,20  20 I vingueren a la casa, i  comparegué de nou tanta multitud de gent,  
Lc 2,13  en lo pessebre. 13 I de repente  comparegué ab l’àngel un exèrcit de la  
Lc 22,47  I encara estava ell parlant, quan  comparegué una turba de gent, davant de la 
Jn 21,4  no agafaren res. 4 Vingut lo matí  comparegué Jesús en la platja, mes los  
Ac 24,1 i ab un orador anomenat Tèrtuŀlo, i  comparegueren davant del governador contra 
Ac 24,20  en mi alguna maldat quan jo  compareguí davant del Consell, 21 except  
Ac 24,Tit  se defensa. Queda pres. Fèlix fa  comparèixer a Pau i, atemorisat de lo que  
Ac 24,19  ni ab tumult. 19 Los quals devien  comparèixer davant de vós i acusar-me si 
2Co 5,10  -li acceptes. 10 Puix devem tots  comparèixer davant lo tribunal de Cristo,  
1Pe 4,18  salvo, ¿l’impio, lo pecador a on  compareixeran? 19 I així, aquells que  
Rm 14,10  desprècies a ton germà? Puix tots  compareixerem davant del tribunal de  
Ac 27,24  “No témies, Pau, és necessari que  comparesques davant del Cèsar; i vet aquí  
Mt 14,14 una gran multitud de gent, i tingué  compassió d’ells i curà sos malalts. 15 I 
Mt 15,22  –Senyor, Fill de David, teniu  compassió de mi. La meva filla està  
Mt 18,33  33 ¿No devies, doncs, tu tenir  compassió també de ton company, aixís com  
Mc 6,34  Jesús una gran multitud, i tingué  compassió d’ells, perquè eren com ovelles 
Mc 8,2  a sos deixebles los digué: 2 –Tinc  compassió d’aquesta gent, perquè fa tres  
Mc 9,21  alguna cosa, ajudau-nos, tenint  compassió de nosaltres. 22 I Jesús li  
Lc 7,13  que el Senyor la vegé, mogut de  compassió envers ella, li digué: –No  
Lc 10,33  acercà a ell, i al veure’l tingué  compassió. 34 I acostant-se, li embenà  
Fl 2,1 d’Esperit, si algunes entranyes de  compassió, 2 feu complert mon goig,  
He 10,34  34 Perquè vosaltres tinguéreu  compassió dels que estaven entre cadenes i 
1Jn 3,17  i li tanca ses entranyes de  compassió, ¿com habita la caritat de Déu  
Jud 22  per a vida eterna. 22 I teniu  compassió d’alguns, fent diferència. 23 I 
Mt 18,Tit  la potestat de perdonar pecats.  Compassió dels pecadors i perdó dels  
1Pe 3,8  tots d’un mateix ànimo, essent  compassius, amants de la germandat,  
1Te 2,14  coses sofríreu també de vostres  compatriotes, com ells dels jueus, 15 los  
Mt 14,22  ni criatures. 22 I luego Jesús  compelí a sos deixebles a pujar en la  
Mc 1,12  he complascut. 12 I l’Esperit lo  compelí al desert. 13 I estigué en lo  
Ac 26,11  en totes les sinagogues, i los  compelia a blasfemar. I indignant-me més 
Mc 15,21  fora per a crucificar-lo. 21 I  compeliren a un que passava, anomenat Simó 
2Co 5,14  14 Perquè l’amor de Cristo nos  compeŀleix; considerant això, que si un  
2Co 12,11 gloriar-me: vosaltres m’hi haveu  compeŀlit. Perquè jo devia ésser alabat de 
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Ga 2,3  que era ab mi, essent gentil, fou  compeŀlit a circumcidar-se, 4 per causa  
Rm 13,Tit  civils. L’amor del proïsme és lo  compendi de la Llei. Imitació de  
Rm 15,3 a edificació. 3 Perquè Cristo no es  complagué a si mateix, ans bé, com està  
2Te 2,12  no cregueren la veritat, ans bé se  complagueren en la iniquitat. 13 Mes  
Mt 12,18  lo meu amat en qui s’ha ben  complagut ma ànima. Posaré mon esperit  
Mt 17,5  Fill, l’amat, en qui jo m’he ben  complagut: oïu a ell. 6 I a l’oir-lo  
Lc 3,22  ets mon fill, l’amat; en tu m’he  complagut. 23 I lo mateix Jesús començava  
Lc 13,17  contraris. Emperò tot lo poble se  complaïa en ses glorioses accions. 18 Deia 
2Co 12,10 virtut de Cristo. 10 Per lo qual me  complasc en mes flaqueses, en los afronts, 
Mt 3,17  és mon fill, l’amat, en qui m’he  complascut. 4,Tit Capítol IV Dejuni i  
Mc 1,11  ets mon Fill, l’amat, en tu m’he  complascut. 12 I l’Esperit lo compelí al  
2Pe 1,17  és mon amat Fill, en qui jo m’he  complascut, a ell oïu.» 18 I aquesta veu  
1Co 13,6  gosa en la iniquitat, sinó que es  complau en la veritat. 7 Tot ho aguanta,  
Rm 1,32  les practiquen, sinó que es  complauen en aquells que les practiquen.  
Mt 18,13  -la, vos dic en veritat que es  complaurà més ab ella que ab les noranta- 
He 10,38 emperò si s’aparta, ma ànima no es  complaurà en ell». 39 Mes nosaltres no som 
Rm 15,1  les flaqueses dels dèbils, sens  complaure-nos a nosaltres mateixos. 2  
Rm 15,2  a nosaltres mateixos. 2 Procúria  complaure cada u de nosaltres al proïsme  
Mt 7,24  que ou aquestes mes paraules i les  compleix, serà comparat a un home sensat  
Mt 7,26  ou aquestes mes paraules i no les  compleix, serà semblant a un home neci que 
Lc 6,47 que ve a mi i ou mes paraules i les  compleix, jo vos mostraré a qui se sembla: 
2Tm 4,5  fes l’obra d’un evangelista,  compleix ton ministeri, sies temperat. 6  
Rm 2,13  los que ouen la Llei, mes los que  compleixen la Llei seran justificats; 14  
Mt 2,17  dels magos. 17 Llavors fou  complert lo que s’havia dit per Jeremies, 
Mt 5,18  ni una titlla, sens que tot sia  complert. 19 Qualsevol, doncs, que viòlia  
Mc 1,15  i dient: –Puix que el temps s’ha  complert i s’ha acercat lo Regne de Déu,  
Mc 13,30  generació sens que tot això sia  complert. 31 Lo cel i la terra passaran,  
Lc 1,1  coses que entre nosaltres s’han  complert, 2 conforme nos les contaren  
Lc 1,23  23 I succeí que, quan s’hagueren  complert los dies de son ministeri, se n’ 
Lc 2,39  d’Israel 39 I quan ells hagueren  complert totes les coses, conforme a la  
Lc 4,21  I començà a dir-los: –Avui s’ha  complert esta escriptura que acabau d’  
Jn 3,29  espòs. Aquest mon goig, doncs, és  complert. 30 És necessari que ell cresca i 
Jn 7,8  festa, perquè mon temps no s’ha  complert encara. 9 Havent dit això, se  
Jn 15,11 sia en vosaltres, i vostre goig sia  complert. 12 Mon precepte és que us ameu  
Jn 17,13 en lo món, a fi de que tinguen goig  complert en si mateixos. 14 Jo els he  
Ac 3,18  vostres prínceps. 18 Emperò Déu ha  complert així lo que tenia anunciat abans  
Ac 12,25  de Jerusalem, després d’haver  complert son ministeri, prenent ab ells a  
Ac 13,29 llevada la vida. 29 I quan hagueren  complert totes les coses que estaven  
Ac 13,33  pares, 33 la qual certament Déu ha  complert a nosaltres, fills seus,  
Rm 9,11  fet bé ni mal algun, per a què fos  complert lo designe de Déu en l’elecció), 
Rm 13,8  aquell que ama a son proïsme ha  complert la Llei. 9 Per això: «No  
Rm 15,28  carnals. 28 Doncs quan haja jo  complert açò i els haja entregat aquest  
Ef 3,11 11 conforme l’etern designi que ha  complert en Cristo Jesús nostre Senyor; 12 
Ef 6,13  dia fatal, i sostenir-vos havent  complert totes les coses. 14 Estau, doncs, 
Fl 2,2  entranyes de compassió, 2 feu  complert mon goig, sentint tots una  
Jm 1,2  2 Germans meus, teniu per goig  complert quan caigau en diverses  
1Pe 4,3  que en lo temps passat hagen  complert la voluntat dels gentils, vivint  
1Jn 1,4  vos regositgeu i vostre goig sia  complert. 5 Aquest és l’anunci que havem  
2Jn 8  lo que haveu obrat, sinó que rebau  complert gallardó. 9 Tot aquell que s’  
2Jn 12 a boca, a fi de que vostre goig sia  complert. 13 Los fills de ta germana  
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Ac 26,7  pares, 7 la qual esperen veure  complerta les nostres dotze tribus,  
Rm 8,4  què la justificació de la Llei fos  complerta en nosaltres, que no caminam  
1Co 12,24  temperat lo cos, donant honra més  complerta al membre que no la tenia en si, 
2Co 10,6  quan vostra obediència sia  complerta. 7 ¿Mirau vosaltres les coses  
He 10,22 -nos a ell ab cor verdader, ab fe  complerta, purificats los cors d’una  
2Pe 1,2  salvador Jesucrist: 2 gràcia i pau  complerta sia a vosaltres en lo  
Jud 2  2 Misericòrdia, i pau, i caritat  complerta sia ab vosaltres. 3 Caríssims,  
Lc 18,31 nosaltres anam a Jerusalem, i seran  complertes totes les coses que escrigueren 
Lc 21,32  sens que totes estes coses sien  complertes. 33 Lo cel i la terra passaran, 
Jn 19,28  Jesús que totes les coses estaven  complertes, per a què es complís l’  
Ac 19,21 fortaleixia la paraula de Déu. 21 I  complertes aquestes coses, proposà Pau en  
Ap 17,17  a la bèstia, fins que estiguen  complertes les paraules de Déu. 18 I la  
Lc 2,22 que fos concebut en lo ventre. 22 I  complerts que foren los dies de la  
Col 2,10  corporalment. 10 I vosaltres sou  complerts en ell, lo qual és lo cap de tot 
Col 4,12  oracions, per a què siau perfets i  complerts en tota la voluntat de Déu. 13  
Ap 20,3  a les nacions, fins que s’hagen  complerts los mil anys; i després d’això  
Col 1,24  en mes afliccions per vosaltres, i  complesc lo que resta dels sofriments de  
He 6,11  lo mateix zel fins al fi, per la  completa seguretat de l’esperança; 12 per 
Mt 27,9  dir, «camp de sang». 9 Llavors se  complí lo que fou dit per lo profeta  
Mc 15,28  i l’altre a sa esquerra. 28 I se  complí l’Escriptura que diu: «I fou  
Lc 1,57 sa casa. 57 Emperò a Elisabet se li  complí lo temps en què havia de parir, i  
Jm 2,23  féu perfeta per les obres? 23 I es  complí l’Escriptura que diu: «Abraham  
Ac 13,25  lo poble d’Israel. 25 I quan Joan  complia sa carrera deia: »–Qui pensau  
He 2,1  tant és necessari que observem més  complidament les coses que havem oït, a fi 
He 6,17 Per lo qual Déu, volent mostrar més  complidament als hereus de la promesa la  
Mt 5,17 a destruir-los sinó a donar-los  compliment. 18 »Perquè en veritat vos dic  
Lc 22,16  més d’ella fins que tinga son  compliment en lo Regne de Déu. 17 I  
Lc 22,37  que foren predites de mi tenen  compliment. 38 Mes ells respongueren:  
Jn 4,34  que m’ha enviat, per a què dónia  compliment a sa obra. 35 ¿No dieu  
Ac 21,26  en lo temple, fent a saber lo  compliment dels dies de la purificació,  
Rm 13,10 el proïsme, i així la caritat és lo  compliment de la Llei. 11 I això sabent lo 
Ap 10,Tit  en la mà. Aquest àngel anuncia lo  compliment de tot lo misteri així que el  
Mt 3,15  per ara, perquè així nos convé  complir tota justícia. Aleshores lo deixà. 
Mt 5,Tit  vingut a destruir la Llei, sinó a  complir-la i perfeccionar-la. 1 Veent  
Mc 13,4  totes aquestes coses comèncien a  complir-se? 5 I responent Jesús, començà 
Mc 14,49  Emperò les Escriptures havien de  complir-se. 50 Llavors, desemparant-lo 
Lc 9,51  51 I succeí que, estant per a  complir-se lo temps de ser rebut en lo  
Lc 16,17  i la terra, que no que déixia de  complir-se una sola titlla de la Llei.  
Lc 21,7  hi haurà quan això estiga per a  complir-se? 8 Ell digué: –Teniu compte  
Lc 21,28  28 Quan comèncien, doncs, a  complir-se aquestes coses, mirau i alçau 
Jn 5,36 les obres que el Pare m’ha donat a  complir, estes mateixes obres que jo faç  
Ac 2,1  Vida dels primers fiels. 1 I al  complir-se los dies de Pentecostes  
Rm 4,21  que també és poderós per a  complir tot lo que havia promès. 22 I per  
2Co 8,11  -ho, així també ho estiga per a  complir-ho d’allò que teniu. 12 Perquè  
Col 1,25  donada per a vosaltres, a fi de  complir la paraula de Déu, 26 lo misteri  
1Te 2,16  per a què fossen salvos, a fi de  complir ells sempre sos pecats. Perquè la  
1Te 3,10 que pugam veure vostra cara i pugam  complir lo que falta a vostra fe? 11 I el  
He 9,6  tabernacle los sacerdots per a  complir les funcions de son ministeri. 7  
Lc 1,45  tu que cregueres, perquè es  complirà lo que et fou dit de part del  
1Co 15,54  d’immortalitat, aleshores se  complirà la paraula que està escrita:  
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1Te 5,24 Fiel és aquell que us cridà, qui ho  complirà també. 25 Germans, pregau per  
Mt 26,54  d’àngels? 54 Emperò, com se  compliran les Escriptures, de que així  
Lc 1,20  no has cregut mes paraules, que es  compliran a son temps. 21 I lo poble  
Mt 5,33  “No juraràs en va; ans bé  compliràs al Senyor tos juraments.” 34  
Lc 2,6  -se allí, esdevingué que es  compliren los dies en què havia de parir.  
Ac 13,27 que es llegeixen casa dissabte, les  compliren condemnant-lo. 28 I no trobant 
Ga 6,2  les càrregues uns a altres i així  complireu la llei de Cristo. 3 Perquè si  
Mt 1,22  Mes tot això fou fet per a què es  complís lo que digué lo Senyor per lo  
Mt 2,15  a la mort d’Herodes, per a què es  complís lo que havia dit lo Senyor per lo  
Mt 2,23  que es diu Nazaret, per a què es  complís lo que havien dit los profetes:  
Mt 4,14  i de Neftalim, 14 per a què es  complís lo que digué Isaïes lo profeta: 15 
Mt 8,17  estaven malalts. 17 Per a què es  complís lo que fou dit per lo profeta  
Mt 12,17 no el descobrissen. 17 Per a què es  complís lo que fou dit per lo profeta  
Mt 13,35 mai sens paràboles. 35 Per a què es  complís lo que havia dit lo profeta, que  
Mt 21,4  4 I tot això fou fet per a què es  complís lo que havia dit lo profeta, que  
Mt 27,35  tirant a sort; per a què es  complís lo que fou dit per lo profeta que  
Lc 24,44 vosaltres: que era necessari que es  complís tot quant està escrit de mi en la  
Jn 15,25  mi i a mon Pare, 25 a fi de que es  complís la paraula escrita en sa Llei: “M’ 
Jn 18,9  anar aquestos. 9 Per a què es  complís la paraula que havia dit: «Pare,  
Jn 18,32  la mort a ningú. 32 Per a què es  complís la paraula que Jesús digué,  
Jn 19,24 per veure de qui serà. Per a què es  complís l’Escriptura, que diu: «Se  
Jn 19,28  estaven complertes, per a què es  complís l’Escriptura, digué: –Tinc set.  
Jn 19,36  coses succeïren per a què es  complís l’Escriptura: «No trencareu ni un 
Ac 1,16  –Barons germans, era precís que es  complís l’Escriptura que predigué l’  
2Tm 4,17  assistí i em confortà per a què jo  complís la predicació i l’oïssen tots los 
Ap 6,11 encara un poc de temps, fins que es  complís lo número de sos coservos i el de  
Mt 26,56  tot això fou fet per a què es  complissen les escriptures dels profetes.  
Jn 12,38 no creien en ell; 38 a fi de que es  complissen les paraules del profeta  
2Co 8,11  des de l’any passat. 11 Doncs ara  compliu-ho, per a què així com la  
Jm 2,8  fou invocat sobre vosaltres? 8 Si  compliu la llei real, conforme a les  
Mt 25,7  s’alçaren totes aquelles verges i  compongueren ses llanternes. 8 I les  
1Te 4,1 nosaltres de quina manera vos convé  comportar-vos i agradar a Déu, així  
1Te 2,10  i justa, i irreprensiblement nos  comportàrem entre vosaltres que creeu. 11  
Mt 13,44  se’n va i ven tot lo que té, i  compra aquell camp. 45 »Del mateix modo és 
Jn 13,29  alguns que Jesús li havia dit:  «Compra lo que necessitem per a la festa», 
Mt 13,46  anà i vengué tot quant tenia, i la  comprà. 47 »També és semblant lo Regne del 
Mc 15,46  donà el cos a Josep. 46 I Josep  comprà un llençol i, baixant-lo, l’  
Ac 7,16 i posats en lo sepulcre que Abraham  comprà a preu de plata dels fills d’  
2Pe 2,1  i negaran a aquell Senyor que els  comprà, atraent-se sobre si prompta  
Ef 1,14 fins a la redempció de la possessió  comprada, per a alabança de la glòria d’  
Lc 19,Tit  del temple als que el profanaven  comprant i venent. 1 I havent Jesús  
Mt 25,10  10 »I mentres que elles foren a  comprar-lo, vingué l’espòs, i les que  
Mc 6,37  I li digueren: –Què? ¿Anirem a  comprar pans per dos-cents diners i els  
Lc 9,13  a no ser que vajam nosaltres a  comprar vianda per tota aquesta gent. 14  
Jn 4,8 deixebles havien anat a la ciutat a  comprar què menjar.) 9 Emperò aquesta dona 
Ap 13,17 fronts. 17 I que ningun home pogués  comprar o vendre, sinó aquell que té lo  
Ap 18,11 lamentaran sobre ella, perquè ningú  comprarà mai més ses mercaderies. 12  
Jn 6,5  venia a ell, digué a Felip: –A on  comprarem pans per a què aquestos méngien? 
Jm 4,13 o demà anirem a aquella ciutat [*],  comprarem i vendrem, i obtindrem guany.»  
Mt 27,7 I havent tingut consell sobre això,  compraren ab elles lo camp d’un oller,  
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Mc 16,1  i Maria, mare de Jaume, i Salomé,  compraren aromàtics per a anar a  
Lc 14,18  -se. Lo primer li digué: »–He  comprat una granja i tinc d’anar a veure  
Lc 14,19  escusat. 19 I l’altre digué: »–He  comprat cinc parells de bous i vull anar a 
1Co 6,20  vosaltres mateixos? 20 Puix fóreu  comprats a preu. Glorificau, doncs, a Déu  
1Co 7,23  és servo de Cristo. 23 Haveu estat  comprats per un preu: no us façau servos  
Mt 25,9  anau abans als que el venen, i  comprau-ne per a vosaltres. 10 »I  
Mt 21,12  treia fora a tots los que venien i  compraven en lo temple. I trabucà les  
Mc 11,15  a traure fora als que venien i  compraven en lo temple, i trabucà les  
Lc 17,28 los dies de Lot. Menjaven i bevien,  compraven i venien, plantaven i  
Lc 19,45 traure fora a tots los que venien i  compraven en ell, 46 dient-los: –Escrit  
1Co 7,30  com si no s’alegrassen; i els que  compren, com si no posseïssen; 31 i els  
Jn 7,49 49 Emperò sols aquesta turba que no  comprèn la Llei és maleïda. 50 Nicodemus,  
1Co 14,16  al donar tu gràcies, veent no  comprèn lo que tu dius? 17 Certament tu bé 
Mc 4,11 els digué: –A vosaltres és donat lo  comprendre lo misteri del Regne de Déu;  
1Co 2,14  per ell són fatuïtat i no les pot  comprendre, per quant se discerneixen  
Ef 3,18  en caritat, 18 així que pugau  comprendre ab tots los sants qual és l’  
Ac 28,26  ’ls: Oireu ab vostres oïdos i no  comprendreu; i veent, veureu, i no  
Ef 3,20  abundantment que lo que demanam i  comprenem, segons la virtut que obra en  
He 11,3  testimoni los antics. 3 Per la fe  comprenem que foren formats los sigles per 
Mt 26,10 i donar-se als pobres. 10 Emperò,  comprenent-ho Jesús, los digué: –Per què 
Mc 12,15 15 Li donarem o no li donarem? Ell,  comprenent la malícia d’ells, los digué:  
Mt 15,17  vosaltres sens comprensió? 17 ¿No  compreneu que tot allò que entra en la  
Mt 16,9 mateixos, perquè no teniu pa? 9 ¿No  compreneu encara, ni us recordau dels cinc 
Mt 16,11  coves ne recollíreu? 11 ¿Com no  compreneu que no és per lo pa que us  
Mc 4,13  sos pecats.» 13 I els digué: –No  compreneu aquesta paràbola? ¿Com  
Mc 7,18  careixeu d’inteŀligència? No  compreneu que qualsevol cosa extrínseca  
Mc 8,21  21 I els deia: –Puix com no  compreneu encara? 22 I vingueren a  
Mc 12,24  veeu que anau errats, perquè no  compreneu les Escriptures ni el poder de  
Jn 13,17  que aquell que l’envià. 17 Si  compreneu estes coses, sereu benaventurats 
Ef 5,17 lo tant, no siau indiscrets, ans bé  compreneu qual és la voluntat de Déu. 18 I 
Jn 13,28  ningú dels que estaven a taula  comprengué lo fi per què li deia. 29  
Rm 11,34  sos camins! 34 Perquè, qui  comprengué l’ànimo del Senyor?, o qui fou 
Mt 13,15  ulls, ni oiguen ab ses orelles, ni  comprenguen ab son cor i se convertesquen  
Mc 4,12  i no vegen; i oient oiguen, i no  comprenguen; no sia que es convertesquen  
Jn 12,40  per a què no vegen ab los ulls ni  comprenguen ab son cor i es convertesquen, 
Ac 28,27  sos ulls i oiguen ab ses orelles i  comprenguen ab son cor, i es convertesquen 
Mt 17,13  al Fill de l’home. 13 Aleshores  comprengueren los deixebles que els havia  
Mt 21,45 i los fariseus oïren ses paràboles,  comprengueren que parlava d’ells. 46 I  
Mt 24,39  va entrar en l’arca, 39 i no ho  comprengueren fins que arribà lo diluvi i  
Lc 1,22  quan isqué, no els podia parlar, i  comprengueren que havia tingut alguna  
Lc 2,17  17 I quan ho hagueren vist,  comprengueren lo que els havia estat dit  
Lc 2,50  de mon Pare? 50 Emperò ells no  comprengueren les paraules que els havia  
Lc 18,34  dia ressuscitarà. 34 Mes ells no  comprengueren res d’això, ans bé aquesta  
Lc 20,19  -lo en aquella mateixa hora puix  comprengueren que havia dit aquella  
Jn 1,5  les tenebres, i les tenebres no la  comprengueren. 6 Hi hagué un home enviat  
Jn 8,27  que he oït d’ell. 27 I ells no  comprengueren que deia que Déu era son  
Ac 9,30 de donar-li la mort. 30 I quan ho  comprengueren los germans, l’acompanyaren 
1Co 13,2 que jo tingués lo do de profecia, i  comprengués tots los misteris, i tota  
1Co 13,11  jo era un noi, parlava com un noi,  comprenia com un noi i judicava com un  
Ap 19,12  corones i un nom escrit que ningú  comprenia, sinó ell mateix. 13 I anava  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

510 
 

Lc 9,45  era per ells tan obscura que no la  comprenien, i temien lo preguntar-li  
Jn 13,7  -li: –Lo que jo faç, tu no ho  comprens ara, i ho sabràs després. 8 Pere  
Mt 15,16 digué: –Encara estau vosaltres sens  comprensió? 17 ¿No compreneu que tot allò  
Mt 13,51  51 I Jesús los digué: –¿Haveu  comprès totes aquestes coses? Ells  
Mc 6,52  52 Perquè encara no havien  comprès lo dels pans, puix son cor estava  
Rm 13,9  altre manament, està sumàriament  comprès en aquesta expressió: «Amaràs a  
2Tm 3,10  la d’aquells. 10 Emperò tu ja has  comprès ma doctrina, mon modo de conduir- 
Lc 22,36  no té espasa, venga sa túnica i ne  cómpria. 37 Perquè us asseguro que és  
Mt 14,15  per a què, anant als pobles, se  cómprien de menjar. 16 I Jesús los digué:  
Mc 6,36  granges i poblets de la comarca i  cómprien pans, perquè no tenen res per a  
Ap 3,18  i desnú. 18 Jo t’aconsello que  cómpries de mon or refinat en lo foc, per  
Mt 6,1  en la divina providència. 1 »Teniu  compte en no fer vostres bones obres  
Mt 12,36  els homes pàrlien, n’han de donar  compte en lo dia del judici. 37 Puix per  
Mt 16,6  pa. 6 Jesús los digué: –Teniu  compte i guardau’s del llevat dels  
Mt 24,4  responent Jesús, los digué: –Teniu  compte que ningú vos seduesca. 5 Puix  
Mc 4,24  a oir, oiga. 24 I els deia: –Teniu  compte lo que anau a oir. Ab la mida ab  
Mc 8,15  barca. 15 I els manà dient: –Teniu  compte i guardau-vos del llevat dels  
Mc 13,5  Jesús, començà a dir-los: –Teniu  compte que ningú vos engànyia. 6 Perquè  
Mc 13,33  ni el Fill, sinó el Pare. 33 Teniu  compte, vetllau i orau, perquè no sabeu  
Lc 8,18  -se i fer-se públic. 18 »Teniu  compte, doncs, com oïu, puix a aquell que  
Lc 11,51  Jo us ho dic que se’n demanarà  compte a esta raça. 52 »Ai de vosaltres,  
Lc 12,48  donat molt, de molt se li demanarà  compte; i al que li confiaren molt, se li  
Lc 14,21  »I tornant-se’n lo criat, donà  compte al senyor de tot això. Llavors,  
Lc 16,2  que he oït a dir de tu? Dóna’m  compte de ta majordomia, perquè ja no  
Lc 21,8 a complir-se? 8 Ell digué: –Teniu  compte que no us engànyien. Perquè molts  
Lc 21,34 no passaran. 34 Teniu-vos, doncs,  compte, no sia que vostres cors s’  
Ac 5,35 els digué: –Barons d’Israel, teniu  compte lo que anau a fer ab aquestos  
Rm 14,12  12 Puix cada u de nosaltres donarà  compte a Déu de si mateix. 13 No ens  
1Co 8,9  res de menos. 9 Emperò teniu  compte que aquesta llibertat que teniu no  
1Co 10,12 lo qui es creu estar de peus, tinga  compte que no càiguia. 13 No us ha  
Ga 5,15  devorau los uns als altres, teniu  compte que no us consumiau los uns als  
Fl 4,17  cerco fruit que abúndia a vostre  compte. 18 Així que tot ho tinc, i estic  
Col 4,17 laodiceans. 17 I dieu a Arquip: «Té  compte en lo ministeri que has rebut en lo 
Flm 18  deu alguna cosa, posa-ho en mon  compte. 19 Jo, Pau, ho he escrit de ma  
He 3,12  entraran en mon repòs.”» 12 Teniu  compte, germans, no sia que hi haja entre  
He 13,17  vetllen, com que han de donar  compte de vostres ànimes; per a què fassen 
1Pe 4,5  de vituperis. 5 Los quals donaran  compte a aquell que està aparellat per a  
Mt 18,23  a un rei que volgué prendre  comptes a sos criats. 24 I havent començat 
Mt 25,19  d’aquells criats, i els cridà a  comptes. 20 I arribant aquell que havia  
Ac 2,37  37 I oïdes aquestes coses, se  compungiren de cor i digueren a Pere i als 
Ac 10,15 Déu ha purificat no ho anomènies tu  comú. 16 I això se repetí tres vegades, i  
Ac 10,28  mostrat que a ningun home anomenàs  comú o impur. 29 I per això he vingut sens 
Ac 11,9  ha purificat, no ho anomènies tu  comú. 10 »I així fou fet tres vegades, i  
1Co 7,5  si no és per algun temps i de  comú consentiment, per a dedicar-vos al  
1Co 10,13  altra tentació sinó la que és  comú als homes; emperò fiel és Déu, que no 
Jud 3  ànsia escriure-us acerca vostra  comú salvació, m’ha estat precís ara fer  
Ac 10,14  perquè mai he menjat cosa alguna  comuna ni impura. 15 I altra vegada la veu 
Ac 11,8  perquè jamai entrà en ma boca cosa  comuna ni impura. 9 I em respongué altra  
Tt 1,4  fill amat segons la fe que ens és  comuna, sia gràcia, misericòrdia i pau de  
Ac 2,44  units i tenien totes les coses  comunes. 45 Venien ses possessions i béns  
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Ac 4,32  sinó que totes les coses eren  comunes entre ells. 33 I ab gran fortalesa 
2Jn 11 saludeu. 11 Perquè lo qui el saluda  comunica en ses males obres. 12 Tenint  
Ga 3,5 sien en va? 5 Aquell, doncs, que us  comunicà l’Esperit i obrà miracles entre  
Fl 4,15  de Macedònia, ninguna iglésia  comunicà ab mi respecte de donar i rebre,  
Ac 2,42  la doctrina dels apòstols, i en la  comunicació de la fracció del pa, i en les 
2Co 8,4  precs que rebéssem la gràcia i la  comunicació del ministeri que es dóna als  
2Co 9,13  i per la lliberalitat de vostra  comunicació ab ells i ab tothom. 14 I en  
Ef 2,12  éreu sens Cristo, separats de la  comunicació d’Israel i estranys als  
Ef 3,9 i de manifestar a tothom qual és la  comunicació del misteri escondit des del  
Fl 1,5 en totes mes oracions, 5 per vostra  comunicació en l’evangeli de Cristo, des  
Fl 2,1  refrigeri de caritat, si alguna  comunicació d’Esperit, si algunes  
Fl 3,10  i el poder de sa resurrecció, i la  comunicació de sos sofriments, essent  
2Te 3,14  carta, senyalau-lo, i no tingau  comunicació ab ell a fi de que s’  
Flm 6  tots los sants, 6 per a què la  comunicació de ta fe se tórnia eficaç per  
Ac 23,18  conduís aquest jove, perquè té que  comunicar-vos alguna cosa. 19 I prenent  
Rm 1,11  11 Puix desitjo veure-us a fi de  comunicar-vos algun do espiritual,  
Ga 2,2  2 I pugí per revelació, i els vaig  comunicar l’evangeli que predico entre  
He 13,16  nom. 16 I no olvideu lo fer bé i  comunicar ab altres vostres béns, puix Déu 
Ga 2,6  semblaven ser alguna cosa, res me  comunicaren. 7 Ans bé al contrari, veent  
Ap 13,15  i visqué. 15 I li fou donat que  comunicàs esperit a la figura de la  
Jn 7,39  rebre, puix encara no havia estat  comunicat l’Esperit, per quant Jesús no  
1Co 10,16 de benedicció que beneïm, ¿no és la  comunió de la sang de Cristo? I el pa que  
1Co 11,Tit  que es cometien al temps de la  comunió. 1 Siau imitadors meus, així com  
2Co 2,Tit  arrepentit sia readmès en la  comunió de la Iglésia i, ab indulgència  
2Co 6,14  justícia ab la injustícia? I quina  comunió té la llum ab les tenebres? 15 O  
2Co 13,13  Jesucrist i la caritat de Déu i la  comunió de l’Esperit Sant sia ab tots  
1Jn 1,3  per a què tingau també vosaltres  comunió ab nosaltres, i nostra comunió  
1Jn 1,3  comunió ab nosaltres, i nostra  comunió certament és ab lo Pare i son Fill 
1Jn 1,6  algunes. 6 Si diguéssem que tenim  comunió ab ell i caminam en tenebres,  
1Jn 1,7  ell està també en la llum, tenim  comunió mútua, i la sang de Jesucrist, son 
Ef 5,11  lo que és accepte a Déu. 11 I no  comuniqueu ab les obres infructuoses de  
Ga 6,6  que és adoctrinat en la paraula,  comuníquia en tots los béns al que l’  
1Pe 4,10 Cada qual segons lo do que ha rebut  comuníquia’l als altres, com bons  
Jn 13,5  5 Posà en seguida aigua en una  conca, i començà a rentar los peus dels  
Lc 1,24 casa. 24 I després d’aquestos dies  concebí Elisabet, sa muller, i s’estigué  
Rm 9,10  ella, sinó també Rebeca, que  concebí d’una vegada dos fills d’Isaac  
Rm 4,19  cent anys), ni que la virtut de  concebir estava ja extinguida en Sara. 20  
He 11,11  que era estèril, rebé virtut per a  concebir, per més que era fora del temps  
Mt 1,23  que diu: 23 «Veus aquí la verge  concebirà i parirà fill. I l’anomenaran  
Lc 23,29  les estèrils, i los ventres que no  concebiren, i los pits que no alletaren.”  
Lc 1,31  envers lo Senyor. 31 Veus aquí:  concebireu en vostre ventre, i parireu un  
Mt 1,18 que visquessen junts se trobà haver  concebut en son ventre de l’Esperit Sant. 
Lc 1,36  vostra cosina, també ella ha  concebut un fill en sa vellesa, i aquest  
Lc 2,21  l’havia anomenat abans que fos  concebut en lo ventre. 22 I complerts que  
Jm 1,15  Llavors, quan la concupiscència ha  concebut, pareix lo pecat, i el pecat,  
Jn 6,65 pot venir a mi si mon Pare no l’hi  concedeix. 66 Des d’aquella hora molts de 
Jn 15,16  demaneu al Pare en mon nom vos la  concedesca. 17 Lo que jo us mano és que us 
Ef 3,16  les riqueses de sa glòria vos  concedesca que siau corroborats en virtut  
Mc 5,13  13 I Jesús, a l’instant, los ho  concedí. I eixint los esperits impurs, s’ 
Ac 14,3  de la paraula de sa gràcia,  concedint que es fessen per ses mans  
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Mt 20,23  o esquerra, no m’és donat a mi lo  concedir-ho, sinó a aquells per a qui  
Jn 11,22  cosa que demaneu a Déu, Déu vos la  concedirà. 23 Jesús li digué: –Ton germà  
Jn 15,7 demanareu tot lo que vullau i se us  concedirà. 8 És la glòria de mon Pare que  
Jn 16,23  demaneu al Pare en mon nom, vos ho  concedirà. 24 Fins ara no haveu demanat  
Ap 3,21  i ell ab mi. 21 »Al que vència, li  concediré sentar-se ab mi en lo meu  
Mt 19,11  d’això, sinó aquells a qui s’ha  concedit. 12 »Perquè hi ha eunucs que  
Jn 19,38  cos de Jesús, i havent-li Pilat  concedit, vingué i se’n portà lo cos de  
Ac 11,18  a Déu dient: –Doncs Déu ha  concedit també arrepentiment als gentils  
Rm 1,10  si al fi en algun temps me serà  concedit, per la voluntat de Déu, un  
2Co 1,11  per a què per lo do que se’ns ha  concedit per medi de moltes persones, sien 
Mc 10,35  dient-li: –Mestre, volem que ens  concediu tot quant vos demanem. 36 I ell  
Ac 4,29 I ara, Senyor, mirau ses amenaces i  concediu a vostres servos que ab tota  
Mc 10,37  per a vosaltres? 37 I digueren:  –Concediu-nos que ens assentem en vostra 
Mt 1,Tit  I Genealogia de Jesucrist. Sa  concepció per obra de l’Esperit Sant i  
Rm 1,3  en les santes Escriptures, 3  concernent a son Fill Jesucrist, Senyor  
Ef 5,32  és un gran misteri; mes jo parlo  concernent a Cristo i a la Iglésia. 33  
Ac 5,9  Pere li digué: –Per què us haveu  concertat per a tentar a l’Esperit del  
Ac 23,20  me? 20 I ell digué: –Los jueus han  concertat suplicar-vos que demà  
Ac 15,Tit ab los deixebles. 15,Tit Capítol XV  Concili de Jerusalem sobre les  
Ac 23,15 Pau. 15 Doncs ara, vosaltres, ab lo  Concili, significau al tribú que us lo  
Ef 2,19 estranys ni forasters, sinó que sou  conciutadans dels sants i domèstics de  
Lc 11,1 estant ell orant en cert lloc, quan  concloí, li digué un de sos deixebles:  
Mt 13,53 coses velles. 53 I quan Jesús hagué  conclòs aquestes paràboles, se n’anà d’  
Mt 26,1  1 I succeí que, quan Jesús hagué  conclòs totes aquestes plàtiques, digué a  
2Tm 4,7  mort. 7 He peleat bona batalla, he  conclòs ma carrera, he guardat la fe. 8  
Lc 8,8  i donà fruit a cent per una.  Conclòs això, començà a dir en alta veu:  
Ac 21,7  a ses cases. 7 I nosaltres,  conclosa nostra navegació, passàrem de  
Jn 16,Tit  16,Tit Capítol XVI Jesucrist  conclou la plàtica. 1 »Aquestes coses vos  
2Co 12,Tit  ses visions i revelacions, i  conclou manifestant son amor als corintis. 
2Co 13,Tit  als que no s’haguessen esmenat, i  conclou ab una exhortació general. 1 Mirau 
2Tm 4,Tit  que està cerca lo fi de sa vida. I  conclou ab les salutacions acostumades. 1  
1Jn 3,Tit  de nou la caritat fraternal i  conclou exhortant a l’observància dels  
Rm 15,Tit  la fe és pecat. 15,Tit Capítol XV  Conclou Pau sa exhortació ab mostres de  
Ap 22,Tit  de l’Anyell. 22,Tit Capítol XXII  Conclou la pintura admirable i misteriosa  
Lc 14,30  a edificar, però no ha pogut  concloure.” 31 »O qui és lo rei que,  
Jn 13,2  en lo món, los amà fins al fi. 2 I  concluïda la cena, havent lo diable posat  
Rm 3,28  per la llei de la fe. 28 Així que  concluïm que l’home és justificat per la  
Mc 14,56  falsament contra d’ell, mes no  concordaven sos testimonis. 57 I alçant- 
1Co 1,Tit  Capítol I Los exhorta a la unió i  concòrdia. Los demostra com Déu confon la  
2Co 6,15 la llum ab les tenebres? 15 O quina  concòrdia té Cristo ab Belial? O quina  
1Pe 4,4 que estranyen molt que vosaltres no  concorregau a la mateixa ignomínia de  
Ac 13,44  de Déu. 44 I al dissabte següent  concorregué casi tota la ciutat a oir la  
Mc 6,33  se n’anaven i els conegueren; i  concorregueren allí a peu de totes les  
Lc 8,4  ab sos béns. 4 I com hagués  concorregut un número crescut de gent, que 
Jn 18,20 en la sinagoga i en lo temple, a on  concorren tots los jueus, i en secret no  
Rm 7,7  perquè jo no hauria conegut la  concupiscència si la Llei no hagués dit:  
Rm 7,8  del manament, obrà en mi tota  concupiscència, perquè sens la Llei lo  
Col 3,5  fornicació, impuresa, luxúria,  concupiscència mala i avarícia, que és  
1Te 4,5  i honra, 5 no ab afecte de  concupiscència, com los gentils que no  
Jm 1,14 és arrastrat i halagat de sa pròpia  concupiscència. 15 Llavors, quan la  
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Jm 1,15 concupiscència. 15 Llavors, quan la  concupiscència ha concebut, pareix lo  
2Pe 1,4  fugint de la corrupció de la  concupiscència que hi ha en lo món. 5 I  
1Jn 2,16  tot lo que hi ha en lo món és  concupiscència de carn, i concupiscència  
1Jn 2,16 lo món és concupiscència de carn, i  concupiscència d’ulls, i supèrbia de  
1Jn 2,17  del món. 17 I lo món passa i sa  concupiscència. Mes lo qui fa la voluntat  
Rm 1,24  també a la immundícia, per les  concupiscències de son cor, per a  
Rm 6,12 modo que hajau d’obeir-lo en ses  concupiscències. 13 Ni oferiu vostres  
Ga 5,24  la carn, junt ab sos afectes i  concupiscències. 25 Si vivim per l’  
Ef 4,22  conforme a les enganyoses  concupiscències. 23 Renovau-vos en l’  
Jm 4,1  ¿No vénen d’aquí, de vostres  concupiscències, que fan la guerra en  
1Pe 4,3  gentils, vivint en luxúries, en  concupiscències [*], en glotoneries, en  
2Pe 3,3  que caminaran segons ses pròpies  concupiscències, 4 dient: «A on és la  
Lc 22,6  d’entregar-los-el sens  concurrència del poble. 7 Entretant arribà 
Ac 19,32  altres, una altra, perquè en lo  concurs reinava la confusió i la major  
Jn 11,16 Tomàs, anomenat Dídimo, digué a sos  condeixebles: –Anem-hi també nosaltres,  
Jn 7,51 digué: 51 –¿Per ventura nostra Llei  condemna a ningú antes d’oir-lo i de  
Rm 8,34  és qui justifica; 34 qui és lo qui  condemna? Cristo Jesús és lo qui morí, i  
Rm 14,22  Déu. Benaventurat aquell que no es  condemna a si mateix en lo que aprova. 23  
Mt 7,Tit  i fi del sermó de Jesucrist.  Condemna los judicis temeraris. Diu que no 
Mt 15,Tit  quedaren sans. 15,Tit Capítol XV  Condemna Jesús les tradicions humanes  
Mt 23,Tit més preguntes. 23,Tit Capítol XXIII  Condemna Jesús lo rigor extremat dels  
Rm 8,3  de carn pecadora, i per lo pecat,  condemnà lo pecat en la carn, 4 per a què  
He 11,7 a salvament de sa casa; per la qual  condemnà al món i fou instituït hereu de  
2Pe 2,6  diluvi sobre un món d’impios; 6 i  condemnà a ruïna les ciutats de Sodoma i  
Jn 5,24  té la vida eterna i no sofrirà  condemnació, sinó que ha passat de mort a  
Jn 5,29  eixiran per a ressuscitar a sa  condemnació. 30 »Jo de mi mateix no puc  
Rm 3,8  fem mal, a fi de que vinga bé: la  condemnació dels quals és justa. 9 Doncs,  
Rm 5,16  fou d’un pecat per a la  condemnació, emperò la gràcia fou de molts 
Rm 5,18  com per lo pecat d’un caigué la  condemnació sobre tots los homes, així  
Rm 8,1  Jesucrist. 1 No hi ha, doncs, ara  condemnació en aquells que són en Cristo  
Rm 13,2  resisteixen atrauran sobre si la  condemnació. 3 Perquè los prínceps no són  
1Co 11,29  indignament, menja i beu sa pròpia  condemnació, no fent discerniment del cos  
1Co 11,34  a fi de que no us junteu per a  condemnació. I les demés coses les  
2Co 3,9  9 Perquè si el ministeri de  condemnació fou glòria, molt més deu  
Ga 5,10  qui es vulla, portarà sobre si la  condemnació. 11 I jo, germans, si predico  
1Tm 3,6  què ple de supèrbia no caiga en la  condemnació del diable. 7 Ademés és  
1Tm 5,12 Cristo, volen casar-se, 12 tenint  condemnació, perquè feren vana la primera  
Jm 3,1  sabent que nosaltres rebrem major  condemnació. 2 Perquè tots tropessam en  
Jm 5,12 sí, sí; no, no; a fi de no caure en  condemnació. 13 ¿Hi ha algú trist entre  
2Pe 2,3  faran tràfic de vosaltres; la  condemnació dels quals ja fa temps que no  
Ap 17,1  dient: –Vine aquí i et mostraré la  condemnació de la gran prostituta, que  
Ap 18,10  Puix en una hora ha vingut ta  condemnació!» 11 I els mercaders de la  
Ac 13,27  casa dissabte, les compliren  condemnant-lo. 28 I no trobant en ell  
Jn 3,17  no ha enviat son Fill al món per a  condemnar lo món, sinó perquè el món se  
Jn 8,26  coses que dir de vosaltres, i que  condemnar, emperò lo qui m’ha enviat és  
Ac 25,16  que no és costum entre els romans  condemnar a ningun home sens que l’acusat 
2Co 7,3 ningú hem enganyat. 3 No ho dic per  condemnar-vos. Puix jo us diguí abans,  
Mt 12,42  contra aquesta generació i la  condemnarà, perquè vingué del fi de la  
Mc 16,16 se salvarà; mes lo qui no crega, se  condemnarà. 17 I aquestos senyals seguiran 
Lc 11,31  homes d’aquesta generació i els  condemnarà, perquè vingué dels extrems de  
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Mt 12,41  contra aquesta generació i la  condemnaran, perquè s’arrepentiren per la 
Mt 20,18 dels sacerdots i als escribes, i lo  condemnaran a mort. 19 I l’entregaran als 
Lc 11,32  contra aquesta generació i la  condemnaran, perquè s’arrepentiren a la  
Jn 8,11  I Jesús digué: –Puix, jo tampoc te  condemnaré. Vés-te’n i no pèquies mai  
Mc 14,64  la blasfèmia! Què us n’apar? I el  condemnaren tots ells a que era reo de  
Jm 5,6  cors per lo dia del sacrifici. 6  Condemnàreu i matàreu al just; i no féu  
Mt 12,7  vull, i no sacrifici”, jamai  condemnaríeu als innocents. 8 Perquè lo  
Ac 25,15  ancians dels jueus demanant que el  condemnàs; 16 als quals responguí que no  
Mt 5,21  “No mataràs.” I lo qui màtia serà  condemnat en judici. 22 »Mes jo us dic que 
Mt 12,37  i per tes paraules seràs  condemnat. 38 Llavors li respongueren  
Mt 27,3  entregat, quan vegé que l’havien  condemnat, s’arrepentí i tornà les trenta 
Lc 24,20  l’entregaren per a què fos  condemnat a mort, i l’han crucificat. 21  
Jn 3,18  18 Qualsevol que creu en ell no és  condemnat, emperò qui no creu és ja  
Jn 3,18 condemnat, emperò qui no creu és ja  condemnat per això mateix que no creu en  
Jn 8,10  los que t’acusaven? Ningú t’ha  condemnat? 11 Ella respongué: –Ningú,  
Ac 22,25 assotar a un home romà i sens ésser  condemnat? 26 Quan lo centurió oigué això, 
Rm 14,23  aquell que dubta si en menjarà, és  condemnat; perquè no ho menja segons la  
Tt 3,11  tal està pervertit, i peca, essent  condemnat per sa pròpia consciència. 12  
Ap 19,2  justos i verdaders, perquè ell ha  condemnat a la gran prostituta que  
Mt 25,Tit  bones obres per a què no siam  condemnats en sa segona vinguda i judici  
Lc 6,37  judicats; no condemneu, i no sereu  condemnats; perdonau, i sereu perdonats.  
Lc 20,47  cases de les viudes. Estos seran  condemnats ab major rigor. 21,Tit Capítol  
1Co 11,32  del Senyor, per a què no siam  condemnats ab aquest món. 33 Per lo qual,  
2Te 2,12  a què creguen la mentida 12 i sien  condemnats tots los que no cregueren la  
Ef 5,11  les tenebres, ans bé al contrari,  condemnau-les; 12 perquè és vergonyós  
Rm 2,1 allò en què tu judiques a altre, te  condemnes a tu mateix, puix fas les  
Lc 6,37  judiqueu, i no sereu judicats; no  condemneu, i no sereu condemnats;  
Lc 19,22  »–Mal criat, per ta pròpia boca te  condemno. Sabies que jo era home de  
1Co 7,6  6 Emperò això ho dic per  condescendència, no per manament. 7 Perquè 
Mt 19,10  li digueren: –Si tal és la  condició de l’home respecte de sa muller, 
Lc 1,48 48 perquè posà los ulls en la humil  condició de sa esclava, puix, veus aquí,  
Fl 2,7  dels homes; i trobat en la  condició com a home. 8 S’humillà a si  
Tt 2,Tit  de tots estats, sexos, edats i  condicions, i l’obligació que té de donar 
Ac 8,2  a enterrar a Esteve, i feren gran  condol sobre ell. 3 Emperò Saulo assolava  
2Tm 1,Tit  per a manifestar millor sa fe. Se  condol d’alguns de l’Àsia que l’  
Lc 8,52 de la noia. 52 I tots ploraven i se  condolien d’ella. I ell digué: –No  
Lc 7,42  no tinguessen de què pagar-lo,  condonà als dos son deute. Doncs, quin d’ 
Lc 7,43  penso que serà aquell a qui més li  condonà. I Jesús li replicà: –Tu has  
Ac 7,45  després lo portaren baix la  conducta de Josuè a la possessió dels  
Ac 11,Tit  Pere, reconvingut, dóna raó de sa  conducta. Los deixebles, dispersats,  
Tt 2,3  ancianes, del mateix modo, d’una  conducta ajustada qual convé a la  
1Pe 2,12  contra l’ànima, 12 tenint vostra  conducta honesta entre els gentils; per a  
2Co 4,Tit  del Senyor. 4,Tit Capítol IV  Conducta de sant Pau plena de sinceritat.  
2Co 10,Tit  son do inefable. 10,Tit Capítol X  Conducta de sant Pau en contraposició a la 
Ac 23,17 cridant a un dels centurions digué:  –Condueix aquest jove al tribú perquè té  
2Te 3,12  va res. 12 A estos, doncs, que es  condueixen d’aquesta manera, los manam i  
He 6,9  esperam coses millors, i que  condueixen a salvació, encara que us  
1Pe 2,Tit  com los infants, i a que es  conduesquen segons exigeix la dignitat de  
Mt 4,8  Déu.” 8 Altra vegada lo diable lo  conduí a una muntanya molt alta, i li  
Jn 1,42  que vol dir lo Cristo. 42 I el  conduí a Jesús. I Jesús, havent-lo  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

515 
 

Ac 9,27  Llavors Bernabé, prenent-lo, lo  conduí als apòstols i els contà com havia  
Ac 11,25 de Saulo, i quan l’hagué trobat lo  conduí a Antioquia. 26 I estigueren tot un 
Ac 23,18  18 Prenent-lo lo centurió, lo  conduí al tribú i digué: –Pau, lo pres, me 
1Co 5,3  judicat com present al que així se  conduí: 4 en lo nom de nostre Senyor  
Ga 3,24  la Llei fou lo preceptor que ens  conduí a Cristo, per a què fóssem  
2Co 6,4  4 Ans bé en totes les coses  conduïm-nos com a ministres de Déu, en  
Mt 27,27  president, prenent a Jesús per a  conduir-lo al pretori, feren formar tota 
1Tm 3,15 si tardàs, perquè sàpies com has de  conduir-te en la casa de Déu, que és la  
2Tm 3,10  comprès ma doctrina, mon modo de  conduir-me, intent, fe, longanimitat,  
Jn 21,18 tes mans i un altre te cenyirà i et  conduirà a on no vulles. 19 Li digué això  
Mc 15,22  a que es carregàs sa creu. 22 I el  conduïren a un lloc anomenat Gòlgota, que  
Lc 4,29  tragueren fora de la ciutat, i lo  conduïren a la punta d’una muntanya a on  
Lc 22,54  54 I en seguida lo prengueren i  conduïren a la casa del príncep dels  
Jn 18,13  a Jesús i el lligaren. 13 I el  conduïren primerament a Anàs, perquè era  
Ac 17,15  15 I els que acompanyaven a Pau lo  conduïren fins a Atenes, i després d’  
Ac 18,12  alçaren tots a una contra Pau i el  conduïren al tribunal 13 dient: –Aquest  
Ac 23,18  –Pau, lo pres, me demanà que us  conduís aquest jove, perquè té que  
Ac 16,34  tota sa família. 34 I havent-los  conduït a sa casa, los presentà la taula i 
Ac 17,Tit  dels jueus. Predica en Berea, i és  conduït a Atenes, i parla en l’Areopago.  
Ac 20,18  en l’Àsia de quina manera m’he  conduït tot lo temps que he estat ab  
Ac 23,1  –Barons germans, fins avui m’he  conduït davant de Déu ab tota bona  
Ac 23,24 I aparellau cavalcadures en què sia  conduït Pau a cavall ab tota seguretat al  
Ac 27,Tit  Capítol XXVII Pau navega a Roma  conduït per lo centurió Júlio. Naufraga la 
2Co 1,16  altra vegada a vosaltres, i ser  conduït per vosaltres a la Judea. 17  
Mt 10,18  18 I per amor de mi sereu  conduïts davant dels governadors i dels  
1Co 12,2  anàveu als ídols muts, segons éreu  conduïts. 3 Per lo tant, vos faç a saber  
1Co 16,13  13 Vetllau, estau ferms en la fe,  conduïu-vos com a homes i siau forts. 14 
Mt 25,12  »–En veritat vos dic que no us  conec. 13 »Vetllau, doncs, pués no sabeu  
Mt 26,72  vegada negà ab jurament dient: –No  conec tal home. 73 I d’allí a poc s’  
Mc 14,68  Emperò ell ho negà i digué: –Ni el  conec ni sé lo que et dius. I se n’isqué  
Mc 14,71  a maleir i a jurar dient: –No  conec a aqueix home de qui em parlau. 72 I 
Lc 1,34  àngel: –Com serà això, puix jo no  conec baró? 35 I, responent, l’àngel li  
Lc 22,57 Mes ell lo negà dient: –Dona, no el  conec. 58 Al cap d’un poc, veent-lo un  
Jn 5,42  glòria dels homes. 42 Mes jo us  conec, que no teniu l’amor de Déu en  
Jn 7,29 no coneixeu vosaltres. 29 Mes jo el  conec, perquè d’ell só, i ell m’ha  
Jn 8,55  he conegut, i si digués que no el  conec, seria un mentider com vosaltres.  
Jn 8,55  mentider com vosaltres. Mes jo el  conec i observo sa paraula. 56 Abraham,  
Jn 10,14 ovelles. 14 »Jo só lo bon pastor, i  conec mes ovelles, i elles me coneixen a  
Jn 10,15 com lo Pare me coneix a mi, així jo  conec al Pare, i dono ma vida per mes  
Jn 10,27  Mes ovelles ouen ma veu, i jo les  conec i em segueixen. 28 I jo els dono la  
Ac 12,11  Pere, tornant en si, digué: –Ara  conec verdaderament que el Senyor ha  
1Co 13,12  mes llavors cara a cara. Ara  conec en part, mes llavors coneixeré tan  
2Co 9,2  demés que jo us escríguia. 2 Puix  conec que vostre ànimo està prompte, per  
Ap 3,1  de Déu, i les set estrelles: »Jo  conec tes obres, que tens nom de que vius, 
Ap 3,8 tanca; i tanca, i ningú obre. 8 »Jo  conec tes obres. Vet aquí, jo posí davant  
Lc 4,34  ¿Has vingut a destruir-nos?  Conec bé qui ets tu: lo Sant de Déu! 35 I  
Ac 19,15  esperit maligne respongué i digué:  –Conec a Jesús i sé qui és Pau, mes  
2Co 12,2  i a les revelacions del Senyor. 2  Conec un home en Cristo que catorze anys  
Ap 3,15  principi de la creació de Déu: 15  »Conec tes obres, que no ets fred ni  
Jn 14,31 ab mi. 31 Emperò a fi de que el món  conega que jo amo al Pare; i com me donà  
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Jn 17,23  en una mateixa cosa, i per a què  conega lo món que vós m’haveu enviat i  
1Co 14,38  del Senyor. 38 I el que no  conega, no serà conegut. 39 Per lo tant,  
1Co 2,12 l’Esperit que és de Déu, per a què  conegam les coses que Déu nos ha donat  
Jn 10,38  mi, creeu a les obres, a fi de que  conegau i cregau que lo Pare està en mi i  
1Co 2,8 món conegué, perquè si l’haguessen  coneguda, jamai haurien crucificat al  
2Co 3,2  sou, escrita en nostres cors,  coneguda i llegida de tots los homes; 3  
Ac 15,18  18 Des de l’eternitat té Déu  conegudes ses obres.” 19 »Per lo que  
Mt 1,25  i rebé a sa muller. 25 I no la  conegué fins que parí son fill primogènit. 
Jn 1,10  estat fet per ell, i el món no el  conegué. 11 Vingué a sa pròpia casa, i els 
Jn 16,19  que està parlant. 19 Emperò Jesús  conegué que volien preguntar-lo i els  
Ac 12,14  isqué a escoltar. 14 I així que  conegué la veu de Pere, de goig no obrí la 
1Co 1,21  en la sabiduria de Déu lo món no  conegué a Déu per la sabiduria, a Déu  
1Co 2,8  ningú dels prínceps d’aquest món  conegué, perquè si l’haguessen coneguda,  
1Co 2,16 és judicat de ningú. 16 Perquè ¿qui  conegué l’ànimo del Senyor, per a què el  
Lc 11,44  que caminen los homes sens que ho  coneguen! 45 Llavors un dels doctors li  
Jn 17,3  aquesta és la vida eterna: que vos  coneguen a vós, sol Déu verdader, i a  
2Co 5,16  ningú segons la carn. I encara que  coneguérem a Cristo segons la carn, ab tot 
Mt 17,12 us dic que Elies ja vingué, i no el  conegueren; ans bé feren d’ell lo que els 
Mc 6,33  los vegeren com se n’anaven i els  conegueren; i concorregueren allí a peu de 
Mc 6,54  eixit de la barca, a l’instant lo  conegueren. 55 I recorrent tota aquella  
Lc 24,31 lo que se’ls obriren los ulls i el  conegueren, i ell dels ulls d’ells se  
Jn 17,8  me donàreu, i ells les reberen, i  conegueren verdaderament que jo he eixit  
Jn 17,25  jo sí que us he conegut, i estos  conegueren que vós m’haveu enviat. 26 I  
Jn 21,4  en la platja, mes los deixebles no  conegueren que fos Jesús. 5 I Jesús los  
Ac 19,34  raó al poble. 34 Emperò luego que  conegueren que era jueu, tots a una per  
Rm 3,17  hi ha desditxa i destrucció. 17 No  conegueren la senda de la pau. 18 No hi ha 
Ga 2,9  que apareixien ser les columnes,  conegueren la gràcia que se m’havia  
1Tm 4,3  d’elles los fiels i els que  conegueren la veritat. 4 Perquè tota  
Col 1,6  des del dia en què l’oíreu i  coneguéreu la gràcia de Déu en veritat; 7  
Lc 1,4  oh digníssim Teòfilo!, 4 per a què  conegues la veritat de les coses que se t’ 
1Jn 5,20  i que ens donà enteniment perquè  coneguéssem a aquell que és verdader; i  
Lc 24,16  com detinguts per a què no el  coneguessen. 17 I els digué: –Què estau  
Jn 4,10  Jesús respongué i li digué: –Si tu  coneguesses lo do de Déu i qui és lo qui  
Ac 22,14  pares t’ha predestinat per a què  coneguesses sa voluntat i vegesses al  
Jn 8,19  coneixeu a mi ni a mon Pare. Si em  coneguésseu a mi, també coneixeríeu a mon  
2Co 2,4  us contristàsseu, ans bé per a què  coneguésseu l’amor tan gran que us tinc.  
Mt 7,23  jo els diré clarament: “Mai vos  coneguí. Apartau’s de mi, vosaltres que  
Rm 7,7 pecat? De ningun modo! Emperò jo no  coneguí lo pecat sinó per la Llei, perquè  
Mt 14,35  terra de Genesar. 35 I havent-lo  conegut los homes d’aquell lloc, enviaren 
Mc 8,17  no tenim pa.» 17 I havent-ho  conegut Jesús, los digué: –Què estau  
Lc 6,44  bon fruit. 44 Perquè cada arbre és  conegut per son fruit. Puix no es cullen  
Lc 8,46  –Algú m’ha tocat, puix jo he  conegut que ha eixit virtut de mi. 47 I  
Lc 24,35  succeït en lo camí i com l’havien  conegut al partir lo pa. 36 Mentres  
Jn 1,48  Natanael li digué: –A on m’haveu  conegut? Jesús respongué i li digué:  
Jn 4,42  mateixos l’havem oït i havem  conegut que ell és verdaderament lo  
Jn 6,69  69 I nosaltres havem cregut i  conegut que vós sou lo Cristo, lo Fill de  
Jn 7,4  fas. 4 Perquè ningú que busca ser  conegut en públic, fa res en secret. Si  
Jn 7,26  res. ¿Per ventura los senadors han  conegut de cert que és aquest lo Cristo?  
Jn 8,55 que és vostre Déu. 55 I no l’haveu  conegut; mes jo l’he conegut, i si digués 
Jn 8,55 I no l’haveu conegut; mes jo l’he  conegut, i si digués que no el conec,  
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Jn 14,7 Pare sinó per mi. 7 Si m’haguésseu  conegut a mi, hauríeu conegut també a mon  
Jn 14,7  m’haguésseu conegut a mi, hauríeu  conegut també a mon Pare; i des d’ara lo  
Jn 14,9  estic ab vosaltres, i no m’haveu  conegut? Felip, lo qui em veu a mi, veu  
Jn 16,3  d’aquesta manera perquè no han  conegut al Pare ni a mi. 4 Mes jo us he  
Jn 17,7  guardat vostra paraula. 7 Ara han  conegut que tot lo que em donàreu ve de  
Jn 17,25  25 Oh Pare just!, lo món no us ha  conegut; jo sí que us he conegut, i estos  
Jn 17,25  no us ha conegut; jo sí que us he  conegut, i estos conegueren que vós m’  
Jn 18,15  altre deixeble; i est deixeble era  conegut del pontífice, i així entrà ab  
Jn 18,16  porta. Llavors l’altre deixeble,  conegut del pontífice, isqué i parlà a la  
Ac 7,13 vegada. 13 I a la segona, Josep fou  conegut de sos germans i descobert son  
Ac 17,23  en què estava escrit: “Al Déu no  conegut.” Aquell, doncs, que vosaltres  
Rm 1,21  no tenen excusa. 21 Perquè havent  conegut a Déu, no el glorificaren com a  
Rm 7,7  per la Llei, perquè jo no hauria  conegut la concupiscència si la Llei no  
1Co 8,3  si algú ama a Déu, aqueix tal és  conegut de Déu. 4 I en quant a les viandes 
1Co 13,12 mes llavors coneixeré tan bé com só  conegut. 13 Ara permaneixen eixes tres  
1Co 14,38  38 I el que no conega, no serà  conegut. 39 Per lo tant, germans,  
2Co 5,21 nosaltres féu pecat al que no havia  conegut pecat, a fi de que nosaltres  
Ga 1,22  de Síria i de Cilícia. 22 I no era  conegut de vista a les iglésies de Judea  
Ga 4,9  no són déus. 9 Mes ara, havent  conegut a Déu o, ans bé essent coneguts de 
2Tm 3,15  15 I que des de la infància has  conegut les Santes Escriptures que et  
He 3,10  erren en son cor, i ells no han  conegut mos camins.” 11 I així jo jurí en  
2Pe 2,21  millor los hauria estat no haver  conegut lo camí de la justícia, que no  
1Jn 2,3 món. 3 I en això sabem que l’havem  conegut, si guardam sos manaments. 4 Lo  
1Jn 2,13  a vosaltres, pares, perquè haveu  conegut a aquell que és des del principi.  
1Jn 2,13  a vosaltres, infants, perquè haveu  conegut al Pare. 14 Vos escric a  
1Jn 2,14  a vosaltres, pares, perquè haveu  conegut a aquell que és des del principi.  
1Jn 3,6  i tot lo qui peca no l’ha vist ni  conegut. 7 Fillets, no us engànyia ningú.  
1Jn 4,16  i ell en Déu. 16 I nosaltres havem  conegut i cregut a la caritat que Déu té  
2Jn 1 jo sol, sinó també tots los que han  conegut la veritat; 2 per amor de la  
Ap 2,24 segueixen aquesta doctrina i no han  conegut les profunditats de Satanàs, com  
Lc 2,44  lo buscaven entre los parents i  coneguts. 45 I no havent-lo trobat,  
Lc 23,49  -se cops al pit. 49 I tots sos  coneguts i les dones que l’havien seguit  
2Co 6,8  com a desconeguts, encara que  coneguts; 9 com a moribundos, i veus aquí  
Ga 4,9  conegut a Déu o, ans bé essent  coneguts de Déu, ¿com és que tornau altra  
1Jn 3,10  és nat de Déu. 10 En això són  coneguts los fills de Déu i els fills del  
Mt 11,27  mes mans totes les coses. I ningú  coneix al Fill, sinó el Pare; ni ningú  
Mt 11,27  al Fill, sinó el Pare; ni ningú  coneix al Pare, sinó el Fill, i aquell a  
Mt 12,33  fruit dolent; puix per lo fruit se  coneix l’arbre. 34 Raça de víbores! Com  
Lc 16,15  davant dels homes, emperò Déu  coneix vostres cors, perquè lo que els  
Jn 10,15  a mi. 15 Així com lo Pare me  coneix a mi, així jo conec al Pare, i dono 
Jn 14,17  pot rebre, perquè no el veu ni el  coneix. Emperò vosaltres lo coneixereu,  
Ac 15,8 evangeli i creguessen. 8 I Déu, que  coneix los cors, donà testimoni d’això  
1Co 2,11  que està en ell? Així mateix ningú  coneix les coses de Déu, sinó l’Esperit  
1Co 3,20  20 I en altra part: «Lo Senyor  coneix los pensaments dels savis, i sap  
1Co 8,2  pensa saber alguna cosa, encara no  coneix de quina manera li convé saber. 3  
2Tm 2,19  tenint aquest sello: «Lo Senyor  coneix als que són seus»; i: «Apàrtia’s  
1Jn 2,4  sos manaments. 4 Lo qui diu que el  coneix, i no guarda sos manaments, és un  
1Jn 3,1  i ho siam. Per això lo món no ens  coneix, perquè no el coneix a ell. 2  
1Jn 3,1  lo món no ens coneix, perquè no el  coneix a ell. 2 Caríssims, ara som fills  
1Jn 4,2  profetes en lo món. 2 En això se  coneix l’Esperit de Déu: tot esperit que  
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1Jn 4,6 los ou. 6 Nosaltres som de Déu. Qui  coneix a Déu, nos ou; lo qui no és de Déu, 
1Jn 4,7  tot aquell que ama és nat de Déu i  coneix a Déu. 8 Lo qui no ama no coneix a  
1Jn 4,8  i coneix a Déu. 8 Lo qui no ama no  coneix a Déu, perquè Déu és caritat. 9 En  
He 8,11  ni cada qual a son germà dient:  “Coneix al Senyor”; perquè tots me  
Jn 4,22  nosaltres, emperò, adoram lo que  coneixem, perquè la salut ve dels jueus.  
Jn 6,42  de Josep, lo pare i mare del qual  coneixem? ¿Com diu ell, doncs, que ha  
Jn 8,52  52 I els jueus li digueren: –Ara  coneixem que estàs posseït del dimoni.  
Jn 16,30  i no dieu paràboles. 30 Ara  coneixem que vós ho sabeu tot i que no  
1Co 13,9  i sia destruïda la ciència. 9 Puix  coneixem en part, i en part profetisam. 10 
2Co 5,16  nosaltres d’aquí en avant ja no  coneixem a ningú segons la carn. I encara  
2Co 5,16 segons la carn, ab tot ara ja no el  coneixem. 17 Per lo que si algú està en  
He 10,30  a l’Esperit de gràcia? 30 Perquè  coneixem al que digué: «A mi em toca la  
1Jn 2,18  s’han fet anticrists, per lo qual  coneixem que és l’última hora. 19  
1Jn 3,14 si us avorreix lo món. 14 Nosaltres  coneixem que havem passat de mort a vida  
1Jn 3,16  en ell mateix. 16 En això  coneixem la caritat de Déu, en que posà  
1Jn 3,19  d’obra i de veritat. 19 En això  coneixem que som de la veritat, i així  
1Jn 4,6  no és de Déu, no ens ou: en això  coneixem l’esperit de veritat i l’  
1Jn 4,13 és perfeta en nosaltres. 13 En això  coneixem que estam en ell, i ell en  
1Jn 5,2 aquell qui nasqué d’ell. 2 En això  coneixem que amam als fills de Déu: si  
Lc 1,77  aparellar ses vies; 77 per a donar  coneixement de salvació a son poble en  
Ac 24,8  -lo vós mateix podreu prendre  coneixement de les coses de què l’acusam. 
Ac 26,26  26 Perquè d’estes coses té  coneixement lo rei, a presència de qui  
Rm 1,28  no volguessen retenir a Déu en son  coneixement, Déu los abandonà a un ànimo  
Rm 3,20  d’ell; perquè per la Llei ve lo  coneixement del pecat. 21 Mes ara la  
1Co 8,7  ell. 7 Mes no en tots hi ha aqueix  coneixement. Puix alguns, fins ara, ab  
1Co 15,34  i no pequeu; puix alguns no tenen  coneixement de Déu; ho dic per a confusió  
2Co 2,14  en totes parts l’olor del  coneixement d’ell mateix. 15 Puix  
2Co 4,6 nostres cors, per a iŀluminació del  coneixement de la glòria de Déu en la cara 
Ef 1,17  de sabiduria i de revelació en lo  coneixement d’ell, 18 iŀluminant los ulls 
Ef 4,13 arribem en la unitat de la fe i del  coneixement del Fill de Déu, a baró  
Fl 1,9  més i més en ciència i en tot  coneixement, 10 per a què aproveu lo  
Fl 3,8  per pèrdua per l’exceŀlència del  coneixement de Jesucrist, Senyor meu, per  
Col 1,9  i de demanar que siau plens del  coneixement de sa voluntat, en tota  
Col 1,10  en tota obra bona i creixent en lo  coneixement de Déu, 11 fortificats ab tota 
Col 3,10  lo nou, lo qual és renovat per lo  coneixement, segons la imatge d’aquell  
1Tm 2,4  a tots los homes i que vinguen al  coneixement de la veritat. 5 Perquè un sol 
Tt 1,1  la fe dels elegits de Déu i el  coneixement de la veritat, que és segons  
2Pe 1,2 pau complerta sia a vosaltres en lo  coneixement de Déu i de Jesucrist, nostre  
2Pe 1,3  per la virtut de Déu, mediant lo  coneixement d’aquell que ens cridà per sa 
2Pe 1,8  estèrils ni infructíferos en lo  coneixement de nostre Senyor Jesucrist. 9  
2Pe 2,20 contaminacions del món per medi del  coneixement de Jesucrist, Senyor i  
2Pe 2,21  de la justícia, que no després del  coneixement girar les espatlles al sant  
2Pe 3,18  18 Ans bé, creixeu en la gràcia i  coneixement de nostre Senyor i salvador  
Jn 10,4  i les ovelles lo segueixen, perquè  coneixen sa veu. 5 Mes a un estrany no el  
Jn 10,5  sinó que fugen d’ell, perquè no  coneixen la veu dels estranys. 6 Aquesta  
Jn 10,14  i conec mes ovelles, i elles me  coneixen a mi. 15 Així com lo Pare me  
Jn 15,21  per causa de mon nom, perquè no  coneixen al que m’ha enviat. 22 Si jo no  
1Te 4,5  com los gentils que no  coneixen a Déu; 6 i que ningú oprimesca ni 
2Te 1,8  prenent venjança d’aquells que no  coneixen a Déu i dels que no obeeixen a l’ 
Mt 12,15  com lo podrien fer perdre. 15 I  coneixent-ho Jesús, se retirà d’allí. I 



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

519 
 

Mt 12,25  príncep dels dimonis. 25 I Jesús,  coneixent sos pensaments, los digué: –Tot  
Mt 16,8  és perquè no havem pres pa.» 8 I  coneixent-ho Jesús, los digué: –Homes de 
Mt 22,18  tribut al Cèsar? 18 Emperò Jesús,  coneixent la malícia d’ells, digué: –Per  
Mc 2,8  sinó Déu solament?» 8 Jesús,  coneixent a l’instant en son esperit que  
Mc 5,30  d’aquella plaga. 30 Emperò Jesús,  coneixent a l’instant en si mateix la  
Lc 5,22  pecats sinó tan sols Déu?» 22 I  coneixent Jesús los pensaments d’ells,  
Lc 9,47  d’ells seria lo major. 47 Emperò  coneixent Jesús lo que pensaven en son  
Lc 20,23 lo tribut al Cèsar, o no? 23 I ell,  coneixent sa mala fe, los digué: –Per què  
Jn 5,6  6 I veent-lo Jesús que jeia, i  coneixent que molt temps havia estava  
Ac 13,27  en Jerusalem i sos prínceps, no  coneixent a est ni a les veus dels  
Ac 18,25  ab diligència les coses de Jesús,  coneixent solament lo baptisme de Joan. 26 
Ac 26,5  la saben tots los jueus, 5  coneixent des del principi, si volguessen  
Rm 1,32  fe, ni misericòrdia. 32 Los quals,  coneixent lo judici de Déu, de que los que 
He 10,34 alegria la rapinya de vostres béns,  coneixent que teniu patrimoni més  
Mt 13,11  a vosaltres se us ha otorgat lo  conèixer los misteris del Regne del cel,  
Lc 8,10  –A vosaltres se us ha donat lo  conèixer lo misteri del Regne de Déu;  
Lc 19,3  ric, 3 cercava com veure a Jesús i  conèixer-lo; emperò no podia, a causa de 
Jn 1,18  del Pare, és lo qui l’ha donat a  conèixer. 19 I est és lo testimoni que  
Jn 17,26  enviat. 26 I els he fet i faré  conèixer vostre nom, perquè l’amor ab què 
Ac 2,28  Sant veja corrupció. 28 Me faràs  conèixer los camins de la vida, i m’  
Ac 17,23  doncs, que vosaltres adorau sens  conèixer-lo, aqueix és lo qui jo us  
Ac 23,15  us lo tràguia fora, com que voleu  conèixer ab més certesa de sa causa. I  
Rm 1,19  19 Per això que lo que es pot  conèixer de Déu és manifest a ells; puix  
2Co 11,6  en saber, en tot nos havem donat a  conèixer a vosaltres. 7 ¿O per ventura he  
Ef 1,9 e inteŀligència, 9 havent-nos fet  conèixer lo misteri de sa voluntat,  
Ef 3,3 manera, per revelació, se m’ha fet  conèixer lo misteri, com escriguí abans en 
Ef 3,5  altres generacions no fou donat a  conèixer als fills dels homes, així com  
Ef 3,19 i l’altura, i la profunditat, 19 i  conèixer també l’amor de Cristo, que  
Ef 6,19  los llavis ab confiança, per a fer  conèixer lo misteri de l’evangeli, 20 del 
Fl 3,10 de Déu per la fe. 10 Per a què puga  conèixer a ell i el poder de sa  
Col 2,2  certesa d’inteŀligència, per a  conèixer lo misteri de Déu Pare i de  
2Tm 2,25  los dóna Déu arrepentiment per a  conèixer la veritat, 26 i s’escàpien dels 
Tt 1,16  i sa consciència. 16 Professen  conèixer a Déu, emperò lo neguen ab los  
2Pe 1,16  ingenioses quan vos havem fet  conèixer lo poder i la presència de nostre 
Jn 7,17  vulla fer la voluntat d’aquell,  coneixerà per la doctrina si és de Déu o  
Jn 13,35  vos ameu recíprocament. 35 En això  coneixeran tots que sou mos deixebles si  
He 8,11  “Coneix al Senyor”; perquè tots me  coneixeran, des del més petit fins al més  
Lc 1,18  I digué Zacaries a l’àngel: –Com  coneixeré jo això? Perquè jo só ja vell, i 
1Co 13,12  Ara conec en part, mes llavors  coneixeré tan bé com só conegut. 13 Ara  
Mt 7,16  robadors. 16 Per sos fruits los  coneixereu. ¿Se cullen, per ventura, raïms 
Mt 7,20  20 Així, doncs, per sos fruits los  coneixereu. 21 »No tot aquell que em diu:  
Jn 8,28  en alt al Fill de l’home, llavors  coneixereu que jo só i que no faç res de  
Jn 8,32  verdaderament deixebles meus; 32 i  coneixereu la veritat, i la veritat vos  
Jn 14,17  ni el coneix. Emperò vosaltres lo  coneixereu, perquè habitarà ab vosaltres i 
Jn 14,20  viureu també. 20 En aquell dia  coneixereu que jo estic en mon Pare, i que 
2Co 13,6  sou reprovats? 6 Emperò confio que  coneixereu que nosaltres no som reprovats. 
Jn 8,19 Pare. Si em coneguésseu a mi, també  coneixeríeu a mon Pare. 20 Jesús digué  
Lc 22,34 que hages negat tres vegades que em  coneixes. I els digué: 35 –Quan vos envií  
Rm 2,18  la Llei, i et glories en Déu, 18 i  coneixes sa voluntat, i instruït per la  
Ap 3,17  béns, i no necessito de res’; i no  coneixes que ets un desgraciat, i  
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Mt 24,32  tendres i les fulles han brotat,  coneixeu que està cerca l’estiu. 33  
Mc 8,17  Perquè no teniu pa? Encara no  coneixeu ni enteneu? Encara teniu obcecat  
Mc 13,28  ja tendres i les fulles han nat,  coneixeu que està prop l’estiu. 29 Puix  
Lc 21,30 ja comencen a donar de si lo fruit,  coneixeu que està prop l’estiu. 31 Així  
Jn 1,26  de vosaltres hi ha un a qui no  coneixeu. 27 Ell és lo qui ha de venir  
Jn 4,22  22 Vosaltres adorau lo que no  coneixeu; nosaltres, emperò, adoram lo que 
Jn 4,32  -me un menjar que vosaltres no  coneixeu. 33 Los deixebles se deien uns a  
Jn 7,28  en alta veu i dient: –Vosaltres me  coneixeu i sabeu d’a on só jo; mes jo no  
Jn 7,28  aquell que m’ha enviat al qual no  coneixeu vosaltres. 29 Mes jo el conec,  
Jn 8,19  ton Pare? Jesús respongué: –Ni em  coneixeu a mi ni a mon Pare. Si em  
Jn 14,7  també a mon Pare; i des d’ara lo  coneixeu i l’haveu vist. 8 Felip li  
Ac 1,24 I orant digueren: –Vós, Senyor, que  coneixeu los cors de tots; mostrau-nos  
Ac 3,16  est, a qui vosaltres haveu vist, i  coneixeu; i la fe que és per ell li ha  
1Co 16,15  caritat. 15 Vos prego, germans (ja  coneixeu la casa d’Estèfana i de Fortunat 
2Co 13,5  en la fe, provau-vos. ¿O no us  coneixeu vosaltres mateixos que Jesucrist  
Mt 26,74  començà a maleir i a jurar que no  coneixia tal home. I en aquell punt lo  
Lc 6,8  de poder-lo acusar. 8 Emperò ell  coneixia los pensaments d’ells i digué a  
Jn 1,31  era abans que jo.” 31 I jo no el  coneixia; emperò per a què fos reconegut  
Jn 1,33  -se sobre d’ell. 33 Jo no el  coneixia, emperò lo qui m’envià a batejar 
Jn 2,24  no es fiava d’ells perquè els  coneixia a tots 25 i no necessitava que  
Jn 2,25  testimoni de l’home, puix ell  coneixia per si mateix lo que hi havia en  
Jn 20,14  i vegé a Jesús dret; emperò no  coneixia que fos Jesús. 15 Li diu Jesús:  
Ac 7,18  alçà un altre rei en Egipte que no  coneixia a Josep. 19 Aquell, usant d’  
Mc 12,12 lo; emperò temeren al poble, perquè  coneixien que contra ells havia dit  
Ac 3,10  veia caminar i alabar a Déu. 10 I  coneixien que ell era lo mateix que es  
Ac 4,13  i idiotes, se meravellaven, i  coneixien que havien ells estat ab Jesús.  
Ac 27,39 mar. 39 I havent-se fet de dia no  coneixien la terra; no obstant, descobrien 
Ga 4,8  Cristo. 8 Emperò llavors, quan no  coneixíeu a Déu, servíeu a aquells que per 
Jn 19,39  si com cosa de cent lliures d’una  confecció de mirra i àloes. 40 I  
Lc 24,15  15 I mentres estaven parlant i  conferenciant l’un ab l’altre, i  
Ac 16,12  ciutat nos detinguérem alguns dies  conferenciant. 13 I en un dels dissabtes  
Ac 25,12  12 Llavors Festo, després d’haver  conferenciat ab lo consell, respongué:  
Ac 20,7 que havia de marxar al dia següent,  conferenciava ab ells, allargant la  
Lc 6,11  11 I ells s’ompliren de ràbia, i  conferenciaven entre si què és lo que  
Ac 4,15  manaren eixir fora del Consell, i  conferenciaven entre si 16 dient: –Què els 
1Co 12,23 que tenim per menos nobles, a estos  conferim major honra; i als que tenim per  
Mc 8,Tit  Dóna vista a un cego. Pere lo  confessa per Messies. Los revela sa passió 
1Jn 2,23  nega al Fill no té al Pare; lo qui  confessa al Fill té també al Pare. 24  
1Jn 4,2  l’Esperit de Déu: tot esperit que  confessa que Jesucrist vingué en carn, és  
1Jn 4,3  és de Déu. 3 I tot esperit que no  confessa que Jesucrist vingué en carn, no  
Jn 1,20  -li: –Tu, qui ets? 20 Puix ell  confessà i no negà, i confessà: –Jo no só  
Jn 1,20  20 Puix ell confessà i no negà, i  confessà: –Jo no só lo Cristo. 21 I li  
1Jn 1,9 no hi ha veritat en nosaltres. 9 Si  confessam nostres pecats, ell és fiel i  
Mt 3,6  eren batejats per ell en lo Jordà,  confessant sos pecats. 7 Veent, emperò,  
Mc 1,5  batejats per ell en lo riu Jordà,  confessant sos pecats. 6 Anava Joan vestit 
Ac 19,18  dels que havien cregut venien,  confessant i declarant sos fets. 19 I  
He 11,13 -les de lluny, i saludant-les, i  confessant que ells eren peregrins i  
Lc 12,8  dels homes, lo Fill de l’home lo  confessarà a ell davant dels àngels de  
Rm 14,11  genoll davant de mi i tota llengua  confessarà a Déu.» 12 Puix cada u de  
Mt 10,32  conféssia davant dels homes, jo el  confessaré també davant mon Pare que està  
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Rm 15,9  com està escrit: «Per això jo us  confessaré, Senyor, entre els gentils, i  
Ap 3,5  nom del llibre de la vida, ans bé  confessaré son nom davant de mon Pare i  
Rm 10,9  la fe que predicam. 9 Perquè si tu  confessasses ab ta boca al Senyor Jesús i  
Jm 5,16  en pecats li seran perdonats. 16  Confessau, doncs, vostres pecats l’un a  
Jn 12,42  per causa dels fariseus no el  confessaven públicament per temor de que  
Ac 4,Tit  sobre la curació del tullit,  confessen la fe de Jesucrist. Se’ls mana  
Ac 23,8  ni esperit; emperò los fariseus  confessen les dos coses. 9 Així que es  
He 13,15  que és lo fruit dels llavis que  confessen son nom. 16 I no olvideu lo fer  
2Jn 7  molts impostors en lo món, que no  confessen que Jesucrist vingué en carn;  
Mt 10,32 aucells. 32 »Puix tot aquell que em  conféssia davant dels homes, jo el  
Lc 12,8  vos dic: Que tot aquell que em  conféssia davant dels homes, lo Fill de l’ 
Fl 2,11 i en los inferns, 11 i tota llengua  conféssia que Jesucrist és lo Senyor per a 
1Jn 4,15  salvador del món. 15 Qualsevol que  conféssia que Jesús és Fill de Déu, Déu  
Rm 10,10 a justícia; emperò de boca se fa la  confessió per a salvació. 11 Perquè diu l’ 
1Tm 6,12 fores cridat, havent també fet bona  confessió davant de molts testimonis. 13  
1Tm 6,13 davant de Ponç Pilat testificà bona  confessió, 14 que guàrdies aquest manament 
He 3,1  a l’apòstol i pontífice de nostra  confessió, Jesucrist, 2 lo qual és fiel al 
He 4,14  Fill de Déu, mantingam nostra  confessió. 15 Perquè no tenim un pontífice 
Mt 16,Tit  Corrupció de sa doctrina.  Confessió de sant Pere. Promeses que li  
Lc 9,Tit  dels pans i dels peixos.  Confessió de Pere. Transfiguració de  
Lc 23,Tit  lladre. Tenebres. Mort del Senyor.  Confessió del centurió. Sepulcre de Jesús. 
Ac 24,14 coses de què ara m’acusen. 14 Però  confesso açò davant de vós: que, segons la 
2Tm 2,2  de mi davant de molts testimonis,  confia-les a homes fiels que sien  
Mt 27,43  ara de la creu, i el creurem. 43  Confià en Déu, que el desllíuria ara, si  
Tt 1,3  per la predicació, que em fou  confiada segons lo precepte de Déu  
2Te 3,4  confirmarà i guardarà de mal. 4 I  confiam en lo Senyor, per lo que toca a  
1Tm 4,10  treballam i som vituperats, perquè  confiam en lo Déu viu, lo qual és lo  
Mt 9,2 ells, digué al paralític: –Fill, té  confiança, que et són perdonats tos  
Mt 9,22  i veent-la, digué: –Filla, té  confiança, ta fe t’ha curat. I des d’  
Lc 21,36  que succeiran i d’aparèixer ab  confiança davant del Fill de l’home. 37 I 
Jn 16,33 que sofrir afliccions; emperò teniu  confiança, jo he vençut al món. 17,Tit  
Ac 14,3  allí molt temps, treballant ab  confiança en lo Senyor, que donava  
1Co 10,Tit  ressabi d’idolatria, de la vana  confiança i d’ofendre al proïsme. 1 Puix  
2Co 1,15  Senyor Jesucrist. 15 I ab aquesta  confiança pensava venir abans a vosaltres  
2Co 3,4  de carn del cor. 4 I tenim tal  confiança envers Déu per Cristo. 5 No que  
2Co 3,12  tal esperança vos parlam ab molta  confiança. 13 I no com Moisès, que es  
2Co 5,8 fe, i no per visió.) 8 Emperò tenim  confiança, i ans bé més ganes d’ausentar  
2Co 7,4  i viure junt ab vosaltres. 4 Gran  confiança tinc envers vosaltres, i molts  
2Co 7,16  de que en totes les coses tinc  confiança en vosaltres. 8,Tit Capítol VIII 
2Co 8,22  i ara ho serà molt més per la gran  confiança que tenim en vosaltres. 23 I en  
Ef 3,12 tenim, mediant la fe d’ell, segura  confiança i accés a Déu. 13 Per lo qual  
Ef 6,19  per a què puga obrir los llavis ab  confiança, per a fer conèixer lo misteri  
Fl 1,20 cosa seré confós, ans bé, ab entera  confiança, com sempre també serà ara  
Fl 3,3 gloriam en Cristo Jesús, i no tenim  confiança en la carn. 4 Encara que jo  
Fl 3,4  4 Encara que jo podria tenir també  confiança en la carn. Si algú creu que té  
1Tm 3,13  per a si un bon grau i molta  confiança en la fe que és en Cristo Jesús. 
Flm 21  en lo Senyor! 21 Tenint jo  confiança en ta obediència, t’he enviat  
He 2,13  altra vegada: «Jo posaré en ell ma  confiança.» I en altre lloc: «Veeu-me  
He 3,6  ab tal que mantingam ferma la  confiança i la glòria de l’esperança fins 
He 4,16 pecat. 16 Acerquem-nos, doncs, ab  confiança al trono de gràcia, per a què  
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He 10,19  19 Per lo tant, germans, tenint  confiança d’entrar en lo Sant dels Sants  
He 10,35 cel. 35 No maŀlogreu, doncs, vostra  confiança, la qual té un gran gallardó. 36 
He 13,6  6 de manera que pugam dir ab  confiança: «Lo Senyor és mon ajuda; no  
He 13,18  Pregau per nosaltres, perquè tenim  confiança que en res nos acusa la  
1Jn 2,28  per a què quan aparega, tingam  confiança i no siam confundits davant d’  
1Jn 3,21  cor no ens reprèn, llavors tenim  confiança envers Déu. 22 I quant li  
1Jn 4,17  ab nosaltres, per a què tinguéssem  confiança en lo dia del judici; puix com  
1Jn 5,14 del Fill de Déu. 14 I aquesta és la  confiança que tenim en ell: que ell nos ou 
2Co 2,3  de qui jo deuria tenir alegria;  confiant en tots vosaltres de que mon goig 
Mt 6,Tit  pot servir a dos amos. I que devem  confiar en la divina providència. 1 »Teniu 
Fl 3,4 la carn. Si algú creu que té de què  confiar en la carn, jo més, 5 que he estat 
Rm 15,12  a governar los gentils; en ell  confiaran los gentils.» 13 Ómplia-us,  
Lc 12,48  se li demanarà compte; i al que li  confiaren molt, se li demanarà més. 49 »Jo 
1Te 2,4  aprovats de Déu per a què se’ns  confiàs l’evangeli, així parlàrem, no com 
2Co 1,9  la sentència de mort, per a què no  confiàssem en nosaltres, sinó en Déu que  
2Co 10,7  segons l’apariència? Si algú està  confiat que és de Cristo, pènsia també en  
Ga 2,7  contrari, veent que m’havia estat  confiat l’evangeli de la incircumcisió,  
Fl 1,25 més necessari per a vosaltres. 25 I  confiat d’això, sé que permaneixeré i  
1Tm 6,20  guarda lo depòsit que se t’ha  confiat, evitant les profanes i vanes  
2Tm 1,14  Guarda lo bon depòsit que se t’ha  confiat per l’Esperit Sant que habita en  
Rm 3,2  principalment perquè els foren  confiats los oracles de Déu. 3 Puix què,  
2Co 5,6 l’Esperit. 6 Per això vivim sempre  confiats, sabent que mentres estam en lo  
Jn 5,45  ço és, Moisès, en qui vosaltres  confiau. 46 Puix si creguésseu a Moisès,  
Lc 11,22  prendrà totes les armes en què ell  confiava i repartirà ses despulles. 23 »Lo 
Lc 18,9  també aquesta paràbola a uns que  confiaven en si mateixos com si fossen  
Mc 10,24  entrar en lo Regne de Déu als que  confien en les riqueses! 25 Més fàcil és  
1Tm 5,5  és viuda i desemparada,  confiï en Déu i persevéria en súpliques i  
1Tm 6,17  món mana’ls que no sien altius ni  confiïn en riqueses incertes, sinó en lo  
Mt 4,13  Cafarnaüm, ciutat marítima en los  confins de Zabulon i de Neftalim, 14 per a 
Mt 15,21 eixint Jesús d’allí, se retirà als  confins de Tiro i de Sidon. 22 I veus aquí 
Mt 15,22  cananea que havia eixit d’aquells  confins cridava dient: –Senyor, Fill de  
Mt 15,39  entrà en una barca i passà als  confins de Magedan. 16,Tit Capítol XVI  
Mt 16,13  saduceus. 13 I vingué Jesús als  confins de Cesarea de Filipo, i preguntava 
Mt 19,1  partí de Galilea i vingué als  confins de la Judea, a l’altra banda del  
Mc 5,17  -li que es retiràs dels seus  confins. 18 I quan entrà en la barca,  
Mc 7,24  alçant-se d’allí, se n’anà als  confins de Tiro i de Sidon. I entrant en  
Mc 7,31  d’ella. 31 I deixant novament los  confins de Tiro, se n’anà per Sidon al  
Mc 10,1  1 I partint d’allí se n’anà als  confins de la Judea, a l’altra part del  
Ac 2,10  i terres de la Líbia, que està als  confins de Cirene, i els que han vingut de 
Ac 13,50  i Bernabé, i els expeŀliren de sos  confins. 51 Emperò ells, sacudint la pols  
Rm 10,18  i ses paraules se oïren fins als  confins del món. 19 Mes pregunto: ¿Per  
2Co 13,6  que ja no sou reprovats? 6 Emperò  confio que coneixereu que nosaltres no som 
Ga 5,10  fa llevar tota la pasta. 10 I  confio de vosaltres en lo Senyor que no  
Fl 2,24  l’estat dels meus negocis. 24 I  confio en lo Senyor que jo mateix vindré  
Lc 22,32  Quan, doncs, estigues convertit,  confirma a tos germans. 33 Ell li  
Rm 8,Tit  llei del pecat. 8,Tit Capítol VIII  Confirma l’Apòstol lo dit anteriorment.  
2Co 1,21  nosaltres. 21 I com aquell que ens  confirmà junt ab vosaltres en Cristo i el  
He 6,17 la immutabilitat de son consell, lo  confirmà ab jurament, 18 a fi de que per  
Fl 1,7 i en mes cadenes, i en la defensa i  confirmació de l’evangeli, tots vosaltres 
He 6,16  que ells; i el jurament fet en  confirmació és per ells lo terme de tota  
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2Co 13,1  boca de dos o tres testimonis serà  confirmada tota paraula.» 2 Ja us diguí  
He 2,3  per lo Senyor, ha estat després  confirmada entre nosaltres per aquells que 
Mc 16,20  cooperant lo Senyor ab ells, i  confirmant la paraula ab los miracles que  
Ac 14,21  i a Iconi, i a Antioquia, 21  confirmant los cors dels deixebles,  
Ac 15,41  I anà per la Síria i per Cilícia,  confirmant les iglésies, manant que s’  
He 2,4  per aquells que l’oïren; 4  confirmant-la Déu al mateix temps ab  
Rm 15,8  per la veritat de Déu, per a  confirmar les promeses dels pares, 9 i per 
Rm 16,25  25 I a aquell que és poderós per a  confirmar-vos segons mon evangeli i la  
1Te 3,2  en l’evangeli de Cristo, per a  confirmar-vos i esforçar-vos en vostra 
1Co 1,8  Senyor Jesucrist, 8 lo qual vos  confirmarà també fins al fi, perquè siau  
2Te 3,3  tots. 3 Emperò Déu és fiel, que us  confirmarà i guardarà de mal. 4 I confiam  
Ac 15,32  moltes paraules als germans, i els  confirmaren en la fe. 33 I després d’  
1Co 1,6 en tota ciència; 6 havent-se així  confirmat en vosaltres lo testimoni de  
Ga 3,15  que sia d’home, ab tal que sia  confirmat, ningú l’anuŀla, ni l’  
Ga 3,17 Emperò jo dic açò: Que el testament  confirmat per Déu en Cristo, la Llei,  
Rm 1,11  algun do espiritual, perquè siau  confirmats, 12 ço és, per a consolar-me  
2Pe 1,12  encara que estigau instruïts i  confirmats en la present veritat. 13  
Ac 16,5 Jerusalem. 5 I així les iglésies se  confirmaven en la fe i creixien en número  
1Co 15,Tit  de nostra futura resurrecció se  confirmen per la resurrecció de Jesucrist. 
2Co 2,8 tristesa. 8 Per lo que vos prec que  confirmeu vostra caritat envers ell. 9 I  
1Te 3,13  envers vosaltres. 13 Per a què  confírmia vostres cors sens reprensió en  
2Te 2,17  17 consòlia vostres cors i us  confírmia en tota paraula i obra bona.  
Fl 1,30  amor d’ell, 30 tenint lo mateix  conflicte que vegéreu en mi, i que ara oïu 
Mt 21,Tit venent allí. Maleeix una figuera. I  confon als seus èmuls ab paràboles i  
Lc 20,Tit  -lo. 20,Tit Capítol XX Jesús  confon als sacerdots i als escribes.  
1Co 1,Tit  i concòrdia. Los demostra com Déu  confon la sabiduria i supèrbia humana i  
Mc 11,Tit Poder de la fe. Perdó dels enemics.  Confon als prínceps dels sacerdots. 1 I  
1Co 1,27  les coses fàtues del món per a  confondre les sàvies; i les coses flaques  
1Co 1,27  flaques del món escollí Déu per a  confondre les fortes; 28 i les coses vils  
Tt 2,8  per a què lo qui és contrari se  confónguia, no tenint res de mal que dir  
Ac 9,22  Saulo s’esforçava molt més, i  confonia als jueus que habitaven en  
1Pe 1,14  14 Així, com fills obedients, no  conformant-vos ab los desigs que abans  
Ac 5,39  fins a combatre contra Déu. I es  conformaren ab ell. 40 I havent cridat als 
Mt 2,16 sa comarca, de dos anys i en avall,  conforme al temps que havia averiguat dels 
Mc 7,5  –Per què tos deixebles no van  conforme a la tradició dels ancians, sinó  
Mc 9,12 feren d’ell tot lo que els plagué,  conforme està escrit d’ell. 13 I venint a 
Lc 1,2  entre nosaltres s’han complert, 2  conforme nos les contaren aquells que des  
Lc 1,9 Déu, segons l’ordre de son torn, 9  conforme la consuetud del sacerdoci, li  
Lc 2,22  dies de la purificació de Maria,  conforme a la llei de Moisès, lo portaren  
Lc 2,24  24 I per a donar l’oferiment,  conforme està escrit en la Llei del  
Lc 2,29  despediu en pau a vostre servo,  conforme a vostra paraula. 30 Perquè mos  
Lc 2,39  hagueren complert totes les coses,  conforme a la Llei del Senyor, se’n  
Lc 23,56  i descansaren en lo dissabte  conforme a la Llei. 24,Tit Capítol XXIV  
Jn 12,14  un pollí, i s’assentà sobre ell,  conforme està escrit: 15 «No témies, filla 
Jn 19,40  ab los aromàtics en teles,  conforme a la costum que tenen d’enterrar 
Ac 2,45  i béns i los repartien entre tots,  conforme a la necessitat de cada u. 46 I  
Ac 22,3  instruït als peus de Gamaliel,  conforme a la veritat de la Llei de  
Ac 23,31 ell. Salut.» 31 Los soldats, doncs,  conforme a l’ordre que tenien, prengueren 
Rm 2,6  de Déu, 6 lo qual pagarà a cada u  conforme a ses obres: 7 a aquells que per  
Rm 2,16  judicarà los secrets dels homes,  conforme a mon evangeli, per Jesucrist. 17 
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Rm 4,18 vindria a ser pare de moltes gents,  conforme lo que li havia estat dit: «Així  
Rm 8,1  Cristo Jesús, los quals no caminen  conforme la carn, sinó conforme l’  
Rm 8,1  no caminen conforme la carn, sinó  conforme l’Esperit. 2 Perquè la llei de  
Rm 8,27  lo qual demana per los sants  conforme a Déu. 28 I sabem també que totes 
Rm 8,28  que amen a Déu, d’aquells que  conforme a son propòsit ha cridat per a  
Rm 9,13  que el major serviria al menor, 13  conforme a lo que està escrit: «Amí a  
Rm 11,8  i els demés foren obcecats 8  (conforme està escrit: «Déu los ha donat  
Rm 12,Tit  Capítol XII Dóna l’Apòstol regles  conforme a la doctrina que ha ensenyat als 
Rm 14,15  germà se contrista, ja no camines  conforme a la caritat. No pèrdies, doncs,  
Rm 15,5  sentiments entre vosaltres,  conforme a Jesucrist. 6 Perquè unànims, ab 
2Co 4,13  tenint lo mateix esperit de fe,  conforme està escrit: «Creguí, i per això  
2Co 9,7 abundantment segarà. 7 Dónia cada u  conforme se proposà en son cor, no ab  
Ga 2,14  jo vegí que no anaven rectament  conforme la veritat de l’evangeli, diguí  
Ga 3,29  de la progènie d’Abraham i hereus  conforme a la promesa. 4,Tit Capítol IV  
Ef 1,9 conèixer lo misteri de sa voluntat,  conforme a son beneplàcit, que s’havia  
Ef 1,11  d’aquell que obra totes les coses  conforme al consell de sa voluntat; 12 per 
Ef 2,2  2 en què visquéreu en altre temps,  conforme a la costum d’aquest món, segons 
Ef 3,11  en los llocs celestials, 11  conforme l’etern designi que ha complert  
Ef 4,7  l’hi ha estat donada la gràcia  conforme a la mida del do de Cristo. 8 Per 
Ef 4,22  conversació, que és corrompuda  conforme a les enganyoses concupiscències. 
Fl 3,10  de sos sofriments, essent  conforme a sa mort; 11 per si d’alguna  
Col 3,Tit  III De la renovació de les costums  conforme a la vida nova rebuda de Cristo.  
1Tm 1,11 és contrària a la sana doctrina, 11  conforme al gloriós evangeli del Déu  
1Tm 6,3  nostre Senyor i la doctrina que és  conforme a la pietat, 4 és un superbo que  
2Tm 1,9  no segons nostres obres, sinó  conforme a son designi i gràcia, la que  
2Tm 4,3  sofrir la sana doctrina, sinó que  conforme a sos apetits acumularan mestres, 
Tt 1,9  fermament la paraula de la fe  conforme a lo que se li ha ensenyat, per a 
Tt 3,7  per sa gràcia, fóssem fets hereus,  conforme l’esperança de la vida eterna. 8 
He 8,4  -hi sacerdots que ofereixen dons  conforme a la Llei, 5 los quals serveixen  
He 8,9 Judà un pacte (testament) nou. 9 No  conforme al pacte (testament) que fiu ab  
He 9,19  tots los preceptes a tot lo poble,  conforme a la Llei, prengué la sang de  
Jm 2,Tit  que l’accepció de persones no és  conforme a la fe de Jesucrist, i que la fe 
Jm 2,8  8 Si compliu la llei real,  conforme a les Escriptures: «Amaràs a ton  
1Pe 1,3  nostre Senyor Jesucrist, lo qual,  conforme a sa abundant misericòrdia, nos  
1Pe 4,11 de Déu; si algú ministra, minístria  conforme a la virtut que Déu dóna; per a  
2Pe 3,13 foc? 13 No obstant això, nosaltres,  conforme sa promesa, esperam cels nous i  
2Pe 3,15 nostre caríssim germà, vos escrigué  conforme la sabiduria que li fou donada.  
1Jn 5,14 nos ou tot quant li demanam, essent  conforme a sa voluntat. 15 I si sabem que  
Ap 6,Tit  que anà veent l’Apòstol  conforme anava obrint l’Anyell los sis  
Rm 9,25  jueus, sinó també dels gentils? 25  Conforme a lo que diu en Osees:  
Ac 28,25 les creien. 25 I com no estiguessen  conformes entre si, s’anaven retirant  
Rm 8,29  predestinà per a què fossen fets  conformes a la imatge de son Fill, a fi de 
Rm 12,2 és vostre racional culto. 2 I no us  conformeu ab aquest món, ans bé  
He 13,Tit  misericòrdia, castedat, i a la  conformitat ab la voluntat de Déu. 1  
2Co 7,6 temors interiors. 6 Emperò Déu, que  conforta als humils, nos ha consolat ab la 
Fl 4,13  13 Tot ho puc en Cristo, que em  conforta. 14 Ab tot, haveu fet bé en haver 
2Tm 4,17 17 Emperò lo Senyor m’assistí i em  confortà per a què jo complís la  
2Co 1,6  si som confortats, per a vostra  confortació és i salvació; la qual obra  
Ac 18,23  la terra de Galàcia i la Frígia,  confortant a tots los deixebles. 24 I  
1Tm 1,12  Jesucrist Senyor nostre, que m’ha  confortat, perquè em tingué per fiel,  
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2Co 1,6  és per a vostra consolació; si som  confortats, per a vostra confortació és i  
Lc 22,43 li aparegué un àngel del cel que el  confortava. I estant en agonia, pregava ab 
Rm 10,11 «Tot aquell que creu en ell no serà  confós.» 12 Perquè no hi ha diferència de  
Fl 1,20  tinc de que en ninguna cosa seré  confós, ans bé, ab entera confiança, com  
Jn 8,Tit  de la mort a una dona adúltera  confundint a sos acusadors. Declara de  
Rm 9,33  tot aquell que creu en ell no serà  confundit.» 10,Tit Capítol X Sens la fe en 
1Pe 2,6  i el qui crega en ella no serà  confundit.» 7 Ella és, doncs, honra a  
Mt 16,Tit  Capítol XVI Fariseus i saduceus,  confundits. Corrupció de sa doctrina.  
1Pe 3,16  lo que diuen mal de vosaltres sien  confundits los que desacrediten vostra  
1Jn 2,28 aparega, tingam confiança i no siam  confundits davant d’ell en son  
Mc 5,27 de Jesús arribà per detràs entre la  confusió de la gent i tocà son vestit, 28  
Lc 15,Tit  perduda i del fill pròdig, per a  confusió dels fariseus vanitosos i aliento 
Lc 21,25  la gent estarà consternada per la  confusió que causarà lo roncar del mar i  
Ac 12,18  I quan fou de dia hi hagué no poca  confusió entre els soldats, sobre què s’  
Ac 19,29  29 I s’omplí tota la ciutat de  confusió, i tots a una envestiren ab  
Ac 19,32  perquè en lo concurs reinava la  confusió i la major part no sabia per a  
1Co 4,14  No us escric aquestes coses per a  confusió vostra; emperò vos amonesto com a 
1Co 6,5  en la iglésia. 5 Per vostra  confusió ho dic. Doncs, ¿que no hi ha  
1Co 15,34  coneixement de Déu; ho dic per a  confusió vostra. 35 Emperò algú dirà: «Com 
Fl 3,19  i la glòria dels quals és en sa  confusió, que gusten de coses terrenals.  
Jn 16,21  l’infant, ja no es recorda de sa  congoixa, ab lo goig de que un home ha nat 
Mc 14,33  i començà a atemorisar-se i a  congoixar-se. 34 I els digué: –La mia  
2Co 12,10  en les persecucions i les  congoixes per amor de Cristo. Perquè quan  
Ac 24,27  a Fèlix, lo qual, volent-se  congraciar ab los jueus, deixà a Pau en la 
Ac 25,9  Cèsar. 9 Emperò Festo, volent-se  congraciar ab los jueus, respongué a Pau i 
Fl 2,18  mateix regositjau’s vosaltres i  congratulau-vos ab mi. 19 I espero en lo 
Lc 1,58  misericòrdia envers ella, i se’n  congratulaven ab ella. 59 I succeí que al  
Fl 2,17  vostra fe, me’n regositjo i me’n  congratulo ab tots vosaltres. 18 I d’això 
1Co 14,23  23 Si, doncs, tota la Iglésia se  congrega en un lloc, i parlant tots ab  
He 10,25  obres, 25 no abandonant nostra  congregació, com és costum d’alguns, ans  
Jm 2,2  2 Perquè si entràs en vostra  congregació algun baró, portant anell d’  
Jn 11,52 tant per la nació, sinó també per a  congregar en un als fills de Déu que  
1Co 11,17  17 Açò vos mano; mes no aprovo lo  congregar-vos no per a lo millor sinó  
Mc 13,27  27 I llavors enviarà sos àngels i  congregarà sos elegits dels quatre vents,  
Mt 24,31  ab trompetes i ab gran clamor; i  congregaran sos elegits de tots los quatre 
Mt 26,3 a què el crucifíquien. 3 Llavors se  congregaren los prínceps dels sacerdots i  
Ac 15,6  6 I els apòstols i els ancians se  congregaren per examinar aquesta  
Ac 1,6 dies.» 6 Llavors, los que s’havien  congregat li preguntaven dient: –Senyor,  
Ac 14,26  acabat. 26 I havent arribat i  congregat la iglésia, contaren totes les  
Mt 18,20 lo cel. 20 Puix allà a on se troben  congregats dos o tres en mon nom, allí  
Lc 24,33 ’n tornaren a Jerusalem i trobaren  congregats als onze apòstols i als que  
Ac 4,31  tremolà lo lloc en què estaven  congregats, i quedaren tots plens d’  
Ac 12,12  Marc, a on se trobaven molts  congregats i en oració. 13 I trucant ell a 
Ac 15,25  25 Nos aparegué bé, estant  congregats d’un acord, elegir barons i  
Ac 15,30  anaren a Antioquia; i havent  congregats los fiels, entregaren la carta. 
Ac 20,8  l’aposento superior a on estaven  congregats. 9 I un jove anomenat Eutic s’ 
1Co 5,4  de nostre Senyor Jesucrist, essent  congregats vosaltres i mon esperit, ab la  
1Co 11,18  18 Perquè, abans de tot, quan vos  congregau en la Iglésia, oic que hi ha  
1Co 11,20  20 Quan vosaltres, doncs, vos  congregau en un lloc, ja no és per a  
1Co 11,33 Per lo qual, germans meus, quan vos  congregau per a menjar, esperau’s los uns 
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1Co 14,26  26 ¿Doncs, què, germans? Quan vos  congregueu, cada u de vosaltres té salm,  
He 4,12  l’ànima i de l’esperit, i de les  conjuntures i del moll, i discerneix los  
Ac 23,Tit  a fi de deslliurar-lo d’una  conjuració horrible. 1 Pau, doncs, fixant  
Ac 23,13  los que havien entrat en aquesta  conjuració, 14 los quals anaren als  
Ac 23,12  se juntaren alguns dels jueus i se  conjuraren baix maledicció dient que no  
Ac 6,12  i als ancians, i als escribes. I,  conjurats, l’arrebataren i el portaren al 
Mt 26,63  dels sacerdots li digué: –Te  conjuro per Déu viu, que ens digues si tu  
Mc 5,7 tu, Jesús, Fill de Déu altíssim? Te  conjuro per Déu que no m’aturménties. 8  
Ac 19,13  esperits malignes dient: –Jo us  conjuro per Jesús que Pau predica. 14 I  
1Te 5,27  los germans ab bes sant. 27 Vos  conjuro per lo Senyor que se llegesca esta 
1Tm 5,21 a què los demés també témien. 21 Te  conjuro davant de Déu i del Senyor  
Ef 4,16  és, Cristo. 16 De qui tot lo cos,  connexo i unit per tota juntura, per la  
He 11,33  profetes, 33 los quals, per la fe,  conquistaren regnes, obraren justícia,  
He 10,20  un camí nou i de vida que ell nos  consagrà per lo vel, és dir, per sa carn,  
1Co 16,15  són les primícies de l’Acaia i se  consagraren al servei dels sants), 16 que  
Lc 2,23 que tot baró que nasca primer, serà  consagrat al Senyor. 24 I per a donar l’  
He 7,28  Llei, constitueix al Fill, que és  consagrat per a sempre més. 8,Tit Capítol  
Ac 23,1  conduït davant de Déu ab tota bona  consciència. 2 I Ananies, príncep dels  
Ac 24,16  I per això procuro tenir sempre ma  consciència sens culpa davant de Déu i  
Rm 2,15  en son cor, donant testimoni sa  consciència mateixa, i sos pensament  
Rm 9,1  donant-me també testimoni ma  consciència en l’Esperit Sant, 2 de que  
Rm 13,5  la ira, sinó també per amor de la  consciència. 6 Per aquesta causa, pagau  
1Co 4,4 mateix. 4 Perquè de res m’acusa la  consciència; emperò no per això me tinc  
1Co 8,7  Puix alguns, fins ara, ab  consciència de l’ídol, mengen com cosa  
1Co 8,7  cosa sacrificada a l’ídol; i la  consciència d’aquestos, per ser dèbil, és 
1Co 8,10  a taula en lo lloc dels ídols, la  consciència del que és dèbil, ¿no serà  
1Co 8,12 contra els germans, i llastimant sa  consciència dèbil, pecau contra Cristo. 13 
1Co 10,25 -ne, sens fer preguntes per raó de  consciència, 26 puix «del Senyor és la  
1Co 10,27  sens preguntar res per raó de  consciència. 28 Emperò si algú vos digués: 
1Co 10,28  d’aquell que us ha avisat i de la  consciència. 29 Consciència, dic, no la  
1Co 10,29  fi ma llibertat és judicada per la  consciència d’un altre? 30 Perquè si jo  
2Co 1,12  és aquesta: lo testimoni de nostra  consciència, que en simplicitat de cor i  
2Co 4,2  -nos nosaltres mateixos a la  consciència de tots los homes davant de  
1Tm 1,5  proceint de cor pur, i de bona  consciència, i de fe no fingida. 6 De la  
1Tm 1,19  bona milícia, 19 tenint fe i bona  consciència, la qual per haver alguns  
1Tm 3,9 9 conservant lo misteri de la fe en  consciència pura. 10 I sien estos provats  
1Tm 4,2 2 mentint ab hipocresia i tenint sa  consciència cauterisada; 3 prohibint casar 
2Tm 1,3  servesc des de mos antepassats ab  consciència pura, de que sens cessar me  
Tt 1,15  contaminats sos enteniments i sa  consciència. 16 Professen conèixer a Déu,  
Tt 3,11  essent condemnat per sa pròpia  consciència. 12 Quan jo t’enviï Artemas o 
He 9,9  que no podien purificar la  consciència del que sacrificava per medi  
He 9,14  sens màcula a Déu, netejarà vostra  consciència de les obres de mort per a  
He 10,2  purificats, no haurien tingut més  consciència dels pecats. 3 Mes en los  
He 10,22  purificats los cors d’una  consciència mala i rentats los cossos ab  
He 13,18  confiança que en res nos acusa la  consciència, desitjant portar-nos  
1Pe 3,16  ab mansuetud i temor, tenint bona  consciència, per a què en lo que diuen mal 
1Pe 3,21 la carn, sinó la promesa de la bona  consciència envers Déu per la resurrecció  
1Co 10,29  ha avisat i de la consciència. 29  Consciència, dic, no la teva, sinó la de  
Jn 8,9  això, i estant convençuts per ses  consciències, marxaven l’un detràs de l’ 
2Co 5,11  espero que ho som també en vostres  consciències. 12 No ens alabam de nou a  
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Ac 13,40  tot aquell que creu. 40 Per  consegüent, feu que no vinga sobre  
Rm 2,26  se torna incircumcisió. 26 Si, per  consegüent, l’incircumcís guarda los  
1Co 4,16  Jesús per l’evangeli. 16 Per  consegüent, vos suplico que siau imitadors 
1Co 7,8  manera, i qui d’una altra. 8 Per  consegüent, dic als solters i a les viudes 
1Co 9,26 nosaltres incorruptible. 26 Jo, per  consegüent, corro, no així ab incertitud;  
1Co 15,18  estau en vostres pecats. 18 I per  consegüent, també los que dormiren en  
2Co 5,14  que si un morí per tots, tots, per  consegüent, som morts. 15 I que Cristo  
Ga 2,21  si la justícia és per la Llei, per  consegüent morí en va Cristo. 3,Tit  
Ga 3,29  29 I essent de Cristo, sou per  consegüent de la progènie d’Abraham i  
Col 2,20  creix en l’aument de Déu. 20 Per  consegüent, si sou morts ab Cristo als  
2Tm 2,10  de Déu no està lligada. 10 Per  consegüent, jo ho sofresc tot per amor  
He 4,9  parlat després d’altre dia. 9 Per  consegüent, queda un repòs, o dissabte,  
He 9,23  sang no hi ha remissió. 23 Era per  consegüent necessari que les figures de  
3Jn 8  res dels gentils. 8 Nosaltres, per  consegüent, devem rebre als tals a fi de  
Ac 27,44  sobre trossos del barco, i així se  conseguí que tots escapassen salvos a  
1Tm 1,16 jo só el principal. 16 Mes per això  conseguí misericòrdia, per a què, en mi lo 
He 6,15  d’haver sofert ab paciència,  conseguí la promesa. 16 Perquè els homes  
Mt 19,16  mestre, què faré jo de bo per a  conseguir la vida eterna? 17 Ell li digué: 
Mc 10,17  –Bon mestre, què faré jo per a  conseguir la vida eterna? 18 I Jesús li  
Lc 18,18 –Bon mestre, què podré jo fer per a  conseguir la vida eterna? 19 I Jesús li  
2Co 9,Tit que s’ha de donar ab alegria per a  conseguir lo fruit d’ella. 1 Perquè, en  
He 4,16 al trono de gràcia, per a què pugam  conseguir misericòrdia i trobar gràcia per 
Jm 4,2  teniu; matau i envejau; i no podeu  conseguir vostres desigs; pledejau i feu  
Mt 21,22  en l’oració, tenint fe, les  conseguireu. 23 I havent anat al temple,  
Mc 5,26 i gastat tot quant tenia sens haver  conseguit millora, ans bé estava pitjor,  
Rm 9,25  de misericòrdia” al que no havia  conseguit misericòrdia.» 26 I succeirà que 
Rm 11,7 és obra. 7 Què, doncs? Israel no ha  conseguit lo que buscava, sinó que l’  
Rm 11,7  buscava, sinó que l’elecció ho ha  conseguit, i els demés foren obcecats 8  
Mt 5,22  a son germà, estarà subjecte a  consell. I lo qui li diga: “Fàtuo”, serà  
Mt 12,14  d’allí los fariseus, tingueren  consell sobre com lo podrien fer perdre.  
Mt 22,15  fariseus se n’anaren i tingueren  consell sobre com podrien sorprendre’l en 
Mt 22,34 callar als saduceus, se juntaren en  consell. 35 I un d’ells, que era doctor  
Mt 26,4  anomenat Caifàs, 4 i tingueren  consell com podrien prendre dolosament a  
Mt 27,1 i los ancians del poble entraren en  consell contra Jesús per a fer-lo morir. 
Mt 27,7  és preu de sang. 7 I havent tingut  consell sobre això, compraren ab elles lo  
Mt 28,12  -se juntat ab los ancians i pres  consell, donaren una gran suma de diner  
Mc 3,6  eixint d’allí, tingueren luego  consell ab los herodians contra d’ell per 
Mc 6,20  i el tenia en custòdia, i per son  consell feia moltes coses, i l’oïa de  
Mc 15,1  dels sacerdots, havent tingut  consell ab los ancians, i els escribes, i  
Lc 7,30  doctors de la Llei despreciaren lo  consell de Déu en dany de si mateixos, no  
Lc 23,51  51 (que no havia consentit en lo  consell, ni en lo que ells havien fet), lo 
Jn 18,14 era lo qui havia donat als jueus lo  consell de que convenia de que un home  
Ac 2,23 sabeu, 23 a est, que per determinat  consell i presciència de Déu fou entregat, 
Ac 4,28 per a fer lo que vostra mà i vostre  consell decretaren que es fes. 29 I ara,  
Ac 5,Tit novament perseguits i presos, i per  consell de Gamaliel posats en llibertat  
Ac 5,38 que els deixeu estar, perquè si est  consell o aquesta obra és dels homes, se  
Ac 9,23  dies, los jueus se juntaren en  consell per a donar-li la mort. 24  
Ac 20,27  he fugit d’anunciar-vos tot lo  consell de Déu. 28 Mirau per vosaltres i  
Ac 25,12 després d’haver conferenciat ab lo  consell, respongué: –Has apeŀlat al Cèsar? 
Ac 27,21  dubte, oh barons, seguint lo meu  consell, no haver eixit de Creta i evitar  
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1Co 7,25  precepte del Senyor; emperò dono  consell, així com un que ha alcançat  
1Co 7,40  si permanesqués així segons mon  consell, i penso que jo tinc també l’  
2Co 8,10  sa pobresa. 10 I en això vos dono  consell, perquè açò és lo que us és útil,  
Ef 1,11  obra totes les coses conforme al  consell de sa voluntat; 12 per a què siam  
He 6,17  la promesa la immutabilitat de son  consell, lo confirmà ab jurament, 18 a fi  
Mt 26,59  sacerdots i els ancians i tot lo  Consell buscaven algun testimoni fals  
Mc 14,55  prínceps dels sacerdots i tot lo  Consell cercaven algun testimoni contra de 
Lc 22,66  escribes, i el feren venir a son  Consell, i li digueren: –Si tu ets lo  
Jn 11,Tit  Capítol XI Resurrecció de Làssaro.  Consell dels pontífices i fariseus a on se 
Jn 11,47  pontífices i els fariseus juntaren  Consell i digueren: –Què farem?, perquè  
Ac 4,15  Emperò los manaren eixir fora del  Consell, i conferenciaven entre si 16  
Ac 5,21  que estaven ab ell, convocaren lo  Consell i a tots los ancians dels fills d’ 
Ac 5,27  els portaren, los presentaren al  Consell. I el príncep dels sacerdots los  
Ac 5,34  mort. 34 Emperò alçant-se en lo  Consell un fariseu, anomenat Gamaliel,  
Ac 5,41  se n’anaren alegres de davant del  Consell, perquè havien estat contats  
Ac 6,12  l’arrebataren i el portaren al  Consell, 13 i presentaren testimonis  
Ac 6,15 los ulls, tots quants estaven en lo  Consell, vegeren son rostre com si fos lo  
Ac 7,Tit  VII Plàtica de sant Esteve en lo  Consell dels jueus, i son martiri. 1  
Ac 22,30 es juntassen los sacerdots i tot lo  Consell, i traent a Pau, lo presentà enmig 
Ac 23,1 1 Pau, doncs, fixant los ulls en lo  Consell, digué: –Barons germans, fins avui 
Ac 23,6  fariseus, digué en alta veu en lo  Consell: –Barons germans, jo só fariseu,  
Ac 23,20  -vos que demà presenteu a Pau al  Consell, com que volen inquirir d’ell  
Ac 23,28  que li imputaven, lo portí al  Consell d’ells 29 i trobí que l’acusaven 
Ac 24,20  quan jo compareguí davant del  Consell, 21 except que sia per aquestes  
Rm 11,34 l’ànimo del Senyor?, o qui fou son  conseller? 35 O qui li ha donat a ell  
Mt 10,17  homes, perquè vos entregaran a sos  consells i vos assotaran en les  
Mt 19,Tit  per la separació o divorci. Dóna  consells sobre la perfecció. Parla de la  
Mc 13,9  Perquè vos entregaran en los  consells, i sereu assotats en les  
Lc 18,Tit  rep amorosament als infants. Dóna  consells de perfecció. Mostra lo perill de 
2Co 10,4  a derrocar fortaleses i destruir  consells, 5 i tota altaneria que s’alça  
1Co 7,12  té una infiel per muller i ella  consent en habitar ab ell, no la repudiï.  
1Co 7,13  fiel té un infiel per marit i ell  consent en habitar ab ella, no déixia al  
Ac 18,20 es quedàs allí per més temps, no hi  consentí, 21 sinó que es despedí d’ells  
Ac 22,20  Esteve, jo estava present també, i  consentí en sa mort, i guardava los  
Ac 7,60  això, dormí en lo Senyor. I Saulo  consentia en sa mort. 8,Tit Capítol VIII  
1Co 7,5  si no és per algun temps i de comú  consentiment, per a dedicar-vos al  
Flm 14  a l’evangeli; 14 emperò sens ton  consentiment no he volgut fer res, a fi de 
Ac 5,2  2 i defraudà del preu del camp,  consentint-hi sa muller; i portant una  
Ac 26,10  I quan los donaven la mort hi vaig  consentir també. 11 I freqüentment los  
Lc 23,51  virtuós i just 51 (que no havia  consentit en lo consell, ni en lo que ells 
Lc 11,48  donau testimoni de que  consentiu en les obres de vostres pares;  
Rm 9,18  mon nom per tota la terra.» 18 Per  conseqüent, ell usa de misericòrdia ab qui 
Jn 12,25  avorreix sa vida en aquest món, la  conserva per a la vida eterna. 26 Si algú  
1Tm 5,22  dels pecats dels altres.  Conserva’t pur. 23 No bèguies més aigua  
Ac 5,4 preu del camp? 4 ¿No és veritat que  conservant-lo, quedava per a tu, i  
Fl 2,16  com lluminars en lo món, 16  conservant la paraula de vida, per a  
1Tm 3,9  al vi, ni aficionats a la usura, 9  conservant lo misteri de la fe en  
1Co 7,37  i ha determinat en son cor  conservar sa verge, fa bé. 38 I així  
Tt 3,8 los que han cregut en Déu procúrien  conservar les obres bones. Estes coses són 
Jn 17,12  los conservava en vostre nom. He  conservat los que em donàreu, i ningú d’  
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Jud 21  fe, orant en l’Esperit Sant, 21  conservau’s a vosaltres mateixos en l’  
Jn 17,12  12 Mentres jo era ab ells, los  conservava en vostre nom. He conservat los 
He 3,14  participants de Cristo, ab tal que  conservem ferm fins al fi lo principi de  
He 10,23  los cossos ab aigua pura. 23  Conservem immoble la professió de nostra  
Ap 2,13  i a on està lo siti de Satanàs; i  conserves mon nom, i no negares ma fe fins 
3Jn 2  que et prospéria en tot i que et  consérvia en salut, així com ta ànima  
1Te 5,23  esperit, i l’ànima, i el cos se  consérvien irreprensibles per a la vinguda 
Col 1,7  d’Epafras, nostre estimat  conservo, que és per a vosaltres un fiel  
Col 4,7  germà Tiquic, fiel ministre i  conservo meu en lo Senyor, vos informarà  
Lc 14,31  a pelear contra un altre rei, no  considera despai abans si podrà ab deu mil 
Rm 14,5  entre dia i dia, i l’altre  considera iguals tots los dies. Abúndia  
Rm 11,22  no et perdonarà a tu tampoc. 22  Considera, doncs, la bondat i rigor de  
Rm 4,19  19 I no se debilità en la fe, ni  considerà son propi cos, ja casi mort  
Lc 14,8  hi haja allí altre convidat de més  consideració que tu, 9 i que vinga el qui  
1Co 6,4  feu-les judicar per los de menor  consideració en la iglésia. 5 Per vostra  
1Co 16,18  esperit i el vostre. Teniu, doncs,  consideració a tals persones. 19 Vos  
1Pe 4,1  també vosaltres d’aquesta mateixa  consideració, perquè aquell que ha sofert  
Ac 12,12  del poble dels jueus. 12 I  considerant això, se n’anà a casa de  
2Co 5,14  l’amor de Cristo nos compeŀleix;  considerant això, que si un morí per tots, 
Ga 6,1  -lo ab esperit de mansuetud,  considerant-te tu mateix, per a què no  
He 11,19  te serà cridada descendència», 19  considerant que Déu era poderós per a  
He 13,7 i la fe dels quals haveu d’imitar,  considerant lo fi de sa conversació. 8  
1Pe 2,12  de vosaltres com a malfactors,  considerant-vos per vostres obres bones  
Ac 7,31  i a l’acercar-se ell per a  considerar-la, sobrevingué una veu del  
Lc 7,7  ma casa. 7 Per lo que ni jo m’he  considerat digne d’eixir-vos a rebre.  
Lc 24,39  i mos peus; jo mateix só. Palpau i  considerau que un esperit no té carn ni  
Rm 6,11 viure, viu per a Déu. 11 Així també  considerau’s vosaltres certament morts al 
1Co 1,26  que els homes. 26 I així, germans,  considerau vostra vocació, que no són  
He 3,1  de la vocació celestial,  considerau a l’apòstol i pontífice de  
Mt 6,28 I ¿per què us afanau per lo vestir?  Considerau com creixen los lliris del  
1Co 10,18  d’aquell mateix pa. 18  Considerau a Israel segons la carn. Los  
He 7,4  permaneix sacerdot per a sempre. 4  Considerau, doncs, quant gran era aquest  
He 12,3  a la dreta del trono de Déu. 3  Considerau, doncs, atentament a aquell que 
1Jn 3,1  dels manaments de Déu. 1  Considerau quina caritat nos ha donat lo  
He 10,24 fiel és lo qui féu la promesa; 24 i  considerem-nos los uns als altres per a  
Flm 17 en lo Senyor? 17 Per lo tant, si em  consideres per company, rep-lo com a mi  
Fl 2,3  sinó que ab humilitat d’esperit  considéria cada qual per superior als  
1Co 4,1 energia i mansuetud als corintis. 1  Considéria’ns l’home com ministres de  
1Pe 3,2  ses mullers ésser guanyats, 2 quan  considérien vostra santa conversació en  
Fl 3,13  de Cristo Jesús. 13 Germans, jo no  considero haver-ho ja alcançat; mes jo  
Rm 3,Tit  III Declara l’Apòstol en què  consisteix la preferència dels jueus sobre 
1Jn 4,10  a què viscam per ell. 10 En això  consisteix la caritat: no en que nosaltres 
Mc 15,1  ancians, i els escribes, i tot lo  consistori, lligaren a Jesús, se l’  
Ac 22,5  lo príncep dels sacerdots i tot lo  consistori dels ancians me són testimoni;  
Lc 6,24  los rics: perquè ja teniu vostre  consol en la terra! 25 »Ai de vosaltres,  
Ac 9,31  en lo temor del Senyor, i ab lo  consol de l’Esperit Sant, se  
Ac 15,31  llegida se regositjaren per lo  consol. 32 I Judes i Silas, que eren  
Ac 20,12  viu al jove, de lo que reberen un  consol extraordinari. 13 Emperò nosaltres  
1Co 14,3  per edificació, i exhortació, i  consol. 4 Aquell que parla una llengua  
2Co 1,4 que es troben en tot treball, ab lo  consol ab què nosaltres som consolats de  
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2Co 7,4  -me per vosaltres; estic ple de  consol i sobreabundant de goig en tota  
2Co 7,7  ab sa vinguda, sinó també ab lo  consol que tingué en vosaltres, al referir 
2Co 7,13  havem consolat. Emperò en nostre  consol nos havem regositjat més en lo goig 
Col 4,11 lo Regne de Déu, i m’han servit de  consol. 12 Vos saluda Epafras, que és dels 
1Te 3,7  necessitats i tribulacions, tenim  consol en vosaltres, per causa de vostra  
2Te 2,16  lo qual nos ha amat i ens ha donat  consol etern i bones esperances per medi  
Flm 7  7 Puix havem tingut gran goig i  consol en ta caritat, per quant les  
He 6,18  tinguéssem nosaltres un poderós  consol, nosaltres que havem volat per a  
1Te 3,Tit  i nostre goig. 3,Tit Capítol III  Consol de l’Apòstol al saber per Timoteu  
1Jn 2,Tit manaments, especialment del primer.  Consola a tots i amonesta que ens apartem  
2Co 1,4  de tota consolació, 4 lo qual nos  consolà en tota nostra tribulació, per a  
2Tm 1,16 Onesíforo, perquè moltes vegades me  consolà, i no s’avergonyí de les meves  
Lc 2,25  just i temerós de Déu, esperava la  consolació d’Israel. I l’Esperit Sant  
Ac 4,36  de Bernabé –que vol dir «fill de  consolació»–, levita natural de Xipre, 37  
Rm 15,4  a fi de que per la paciència i  consolació de les Escriptures tingam  
Rm 15,5  doncs, Déu de la paciència i de la  consolació fer-vos la gràcia de tenir  
2Co 1,3  de les misericòrdies i Déu de tota  consolació, 4 lo qual nos consolà en tota  
2Co 1,5 de Cristo, així abunda també nostra  consolació per Cristo. 6 I si som  
2Co 1,6  si som atribolats, és per a vostra  consolació i salvació; i si som consolats, 
2Co 1,6 i si som consolats, és per a vostra  consolació; si som confortats, per a  
2Co 1,7  afliccions, ho sereu també de la  consolació. 8 Perquè no volem, germans,  
Fl 2,1  1 Per lo tant, si hi ha alguna  consolació en Cristo, si algun refrigeri  
He 12,5  5 I estau olvidats d’aquella  consolació que parla ab vosaltres com a  
Mt 2,18  plorant sos fills i no volent ser  consolada, perquè no existeixen.» 19 I  
Jn 14,16 pregaré al Pare, i vos donarà altre  Consolador, per a què habítia ab vosaltres 
Jn 14,26  encara ab vosaltres. 26 Emperò lo  Consolador, l’Esperit Sant que el Pare  
Jn 15,26  alguna.” 26 »Emperò quan vinga lo  Consolador, l’Esperit de la veritat que  
Jn 16,7  vaja, perquè si no me’n vaig, lo  Consolador no vindrà a vosaltres, mes si  
Jn 11,19  vingut a Marta i a Maria per a  consolar-les de la mort de son germà. 20 
Rm 1,12  siau confirmats, 12 ço és, per a  consolar-me junt ab vosaltres, per  
2Co 1,4  per a què pugam també nosaltres  consolar a aquells que es troben en tot  
2Co 2,7  vosaltres deveu perdonar-lo i  consolar-lo; no sia que el tal se pèrdia 
1Te 2,12  sos fills, 12 vos amonestàrem i us  consolàrem, protestant-vos que  
Ac 15,32 I Judes i Silas, que eren profetes,  consolaren ab moltes paraules als germans, 
Ac 16,40  Lídia, i visitant als germans, los  consolaren, i partiren. 17,Tit Capítol  
2Co 7,6  que conforta als humils, nos ha  consolat ab la vinguda de Tito; 7 i no  
2Co 7,13 davant de Déu. I per això nos havem  consolat. Emperò en nostre consol nos  
2Co 1,4  ab lo consol ab què nosaltres som  consolats de Déu. 5 Perquè a la manera ab  
2Co 1,6  consolació i salvació; i si som  consolats, és per a vostra consolació; si  
Col 2,2  carn. 2 A fi de que sos cors sien  consolats, estant units en caritat i en  
1Te 4,18  ab lo Senyor. 18 Per lo tant,  consolau-vos los uns als altres ab  
1Te 5,11  juntament ab ell. 11 Per lo tant,  consolau’s mútuament i edificau’s los  
Ef 6,22 què sapiau lo que és de nosaltres i  consòlia vostres cors. 23 Pau als germans  
Col 4,8  sàpia l’estat de vostres coses i  consòlia vostres cors, 9 juntament ab  
2Te 2,17  per medi de la gràcia, 17  consòlia vostres cors i us confírmia en  
1Pe 5,10  vos perfecciónia, fortifíquia i  consolídia. 11 A ell sia la glòria i l’  
2Co 6,16 té lo fiel ab l’infiel? 16 O quina  consonància hi ha entre el temple de Déu i 
Ac 23,16  arríbia. 16 I quan oigué aquesta  conspiració un fill de la germana de Pau,  
Ac 23,11  li aparegué lo Senyor i digué: –Té  constància, Pau; perquè així com has donat 
1Te 2,Tit  que els professa per raó de sa  constància en la fe. 1 Perquè vosaltres  
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1Te 3,Tit  l’Apòstol al saber per Timoteu la  constància dels tessalònics en la fe de  
3Jn Tit  sant Joan Tit Alaba a Gaio per sa  constància en la fe i per sa beneficència  
Jud Tit apòstol sant Judes Tit Exhorta a la  constància en la fe i a resistir los  
Tt 3,8 i estes coses vull que les afírmies  constantment, per a què los que han cregut 
2Jn Tit  dels quals alaba, a perseverar  constantment en la caritat i a guardar-  
1Co 15,58 amats germans meus, estigau ferms i  constants, abundant sempre en l’obra del  
Ac 7,14  Jacob i a tota sa parentela, que  constava de setanta-cinc persones. 15 I  
Lc 21,25  I en la terra, la gent estarà  consternada per la confusió que causarà lo 
Lc 24,4  4 I quedant ab aqueix motiu molt  consternades, veus aquí que s’aparegueren 
Mt 18,16  per boca de dos o tres testimonis  cònstia tota paraula. 17 I si no els  
Rm 9,4  i la glòria, i l’aliança, i la  constitució de la Llei, i el culto, i les  
Mt 24,45  criat fiel i prudent a qui son amo  constitueix sobre sa família, per a què  
He 7,28 -se a si mateix. 28 Perquè la Llei  constitueix ja sacerdots a homes que tenen 
He 7,28  que fou després de la Llei,  constitueix al Fill, que és consagrat per  
Jm 4,4  vulla ser amic d’aquest sigle se  constitueix enemic de Déu. 5 ¿Pensau per  
Lc 12,42  fiel i prudent a qui son amo  constituí sobre sos criats, per a què los  
Ef 1,22 totes les coses sota sos peus» i el  constituí cap de tota la Iglésia, 23 la  
He 1,2 nos ha parlat per son Fill, al qual  constituí hereu de tot, per qui féu també  
He 3,2  2 lo qual és fiel al que el  constituí tal, així com ho fou Moisès en  
Ac 26,16  això m’he aparegut a tu, a fi de  constituir-te ministre i testimoni de  
Mt 24,47 vinga. 47 En veritat vos dic que el  constituirà sobre tots sos béns. 48  
Mt 8,9  sirvent. 9 Puix jo també só home  constituït baix autoritat, que tinc  
Lc 7,8  sa. 8 Perquè jo també só home  constituït baix autoritat, que tinc  
Rm 3,25  en Cristo Jesús. 25 Al qual Déu ha  constituït per propiciació, mediant la fe  
Rm 4,17  17 (com està escrit: «Jo us he  constituït pare de moltes gents»), davant  
Ef 3,7 l’evangeli. 7 Del qual jo he estat  constituït ministre, segons lo do de la  
1Tm 2,7  temps. 7 Per lo qual jo he estat  constituït predicador i apòstol (veritat  
2Tm 1,11 de l’evangeli, 11 en lo qual jo só  constituït predicador, i apòstol, i doctor 
He 6,20  per nosaltres lo precursor Jesús,  constituït pontífice per a sempre segons  
He 8,3  algú. 3 Perquè tot pontífice és  constituït per a oferir dons i sacrificis, 
1Tm 2,2  pels reis i per tots los que estan  constituïts en autoritat, a fi de que  
Ef 2,21  21 en el qual tot l’edifici, ben  construït, creix per a ser un temple sant  
Lc 1,9 l’ordre de son torn, 9 conforme la  consuetud del sacerdoci, li tocà per sort  
1Co 11,16  contenciós, nosaltres no tenim tal  consuetud, ni la Iglésia de Déu. 17 Açò  
Ac 5,33  això, rebentaven de ràbia i  consultaren com los donarien la mort. 34  
Mt 6,20  a on ni lo rovell ni l’arna los  consum i a on los lladres no els  
Jn 6,27  Treballau, no per lo menjar que es  consum, sinó per aquell que dura fins a la 
Mt 13,39  és lo diable, i la sega és la  consumació del sigle. I els segadors són  
Mt 13,49  dolents. 49 Així esdevindrà en la  consumació del sigle: vindran los àngels i 
Mt 24,3  hi haurà de vostra vinguda i de la  consumació del sigle? 4 I responent Jesús, 
Mt 28,20  vosaltres tots los dies fins a la  consumació del sigle. Mc Inc L’Evangeli  
Ap 15,1  darreres, perquè en elles està  consumada la ira de Déu. 2 I vegí com una  
Ap 15,8  ningú en lo temple fins que fossen  consumades les set plagues dels set  
He 12,2  2 mirant a Jesús, autor i  consumador de la fe, lo qual, per lo goig  
He 2,10  de portar molts fills a la glòria,  consumàs a l’autor de la salvació d’ells 
Jn 19,30 hagué pres lo vinagre, digué: –Està  consumat. I inclinant lo cap, entregà son  
Jm 1,15  lo pecat, i el pecat, quan és  consumat, engendra mort. 16 Doncs, no  
Ap 10,7  comència a tocar la trompeta, serà  consumat lo misteri de Déu, com ell ha  
Mt 6,19 terra, a on lo rovell i l’arna los  consumeixen i a on los lladres los  
Lc 17,29  plogué foc i sofre del cel i els  consumí a tots. 30 Lo mateix serà en lo  
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Ga 5,15  als altres, teniu compte que no us  consumiau los uns als altres. 16 Vos dic,  
He 12,29  29 Perquè nostre Déu és foc  consumidor. 13,Tit capítol XIII Los  
Rm 9,28  seran salvades; 28 perquè paraula  consumidora i abreviadora en justícia,  
2Te 2,8  Pervers, a qui lo Senyor Jesús  consumirà ab l’alè de sa boca, i el  
2Co 2,7  -lo; no sia que el tal se pèrdia  consumit de tristesa. 8 Per lo que vos  
Mc 5,19  -te’n a ta casa ab los teus, i  conta’ls quant grans són les coses que ha 
Lc 8,39  39 –Torna-te’n a casa teva i  conta quant grans coses ha fet Déu per a  
Rm 4,4  4 I al que treballa, no se li  conta lo jornal per gràcia, sinó per  
Jm 3,6  món de maldat. Així la llengua se  conta entre nostres membres la que  
Jn 5,15  se n’anà a trobar als jueus i els  contà que era Jesús lo qui l’havia curat. 
Ac 9,27 -lo, lo conduí als apòstols i els  contà com havia vist al Senyor en lo camí, 
Ac 11,13  en casa d’aquell baró. 13 I ens  contà com havia vist en sa casa un àngel  
Ac 12,17  -los ab la mà que callassen, los  contà de quina manera lo Senyor l’havia  
Ac 21,19  19 I havent-los saludat, los  contà una per una totes les coses que Déu  
Mt 15,11  los digué: –Oïu i enteneu. 11 No  contamina a l’home lo que entra en la  
Mt 15,11  que ix de la boca, això és lo que  contamina a l’home. 12 Llavors, acercant  
Mt 15,18  boca, del cor ix, i això és lo que  contamina a l’home. 19 Puix del cor ixen  
Mt 15,20 menjar sens rentar-se les mans no  contamina a l’home. 21 I eixint Jesús d’ 
Jm 3,6  conta entre nostres membres la que  contamina tot lo cos, i inflama la roda de 
Ac 15,20  escriga que s’abstinguen de les  contaminacions dels ídols, i de  
2Pe 2,13 plaer les delícies del dia, que són  contaminacions i vituperis, recreant-se  
2Pe 2,20  d’haver-se apartat de les  contaminacions del món per medi del  
1Co 8,7  d’aquestos, per ser dèbil, és  contaminada. 8 Emperò la vianda no ens fa  
Jud 23 foc, avorrint fins la roba que està  contaminada per la carn. 24 I a aquell que 
Ap 21,27  27 No entrarà en ella ninguna cosa  contaminada, ni ningú que comètia  
Mc 7,15  de l’home que entrant en ell puga  contaminar; emperò les coses que ixen d’  
Mc 7,18  que entra en l’home no el pot  contaminar? 19 Puix no entra en son cor,  
Jn 18,28  no entraren en lo pretori per no  contaminar-se, a fi de poder menjar la  
1Pe 1,4  herència incorruptible, que no pot  contaminar-se ni emmustuir-se,  
Ap 14,4 terra. 4 Aquestos són los que no se  contaminaren ab dones, perquè són verges.  
Ap 3,4  alguns noms en Sardis que no han  contaminat ses vestidures, los quals  
Tt 1,15  les coses són netes; mes per als  contaminats i infiels no hi ha res pur,  
Tt 1,15  no hi ha res pur, ans bé estan  contaminats sos enteniments i sa  
He 9,13  de la vedella espargida sobre los  contaminats santifica per a la purificació 
He 12,15 vos incomòdia i per ella sien molts  contaminats; 16 a fi de que no hi haja  
Mt 15,20  20 Aqueixes coses són les que  contaminen a l’home. Emperò lo menjar  
Mc 7,15  que ixen d’ell, eixes són les que  contaminen a l’home. 16 Si hi ha algú que 
Mc 7,20  que ixen de l’home són les que  contaminen a l’home. 21 Perquè de dins  
Jud 8 De la mateixa manera aquestos també  contaminen sa carn, i desprecien la  
Jud 12  de Corè! 12 Aquestos són los que  contaminen vostres convits de caritat,  
Ap 22,11 encara; i el que està en impureses,  contamínia’s encara; i el que és just,  
Ac 15,3  per la Fenícia i la Samària  contant la conversió dels gentils, i  
Mt 14,21  menjaren fou cinc mil homes, sens  contar dones ni criatures. 22 I luego  
Mt 15,38  foren quatre mil homes, sens  contar dones ni criatures. 39 I despatxada 
Mt 18,31  contristaren en extrem, i foren a  contar a son amo lo que havia passat. 32  
Mc 16,13  una granja. 13 I aquestos anaren a  contar-ho als demés, i tampoc los  
Lc 24,9  I isqueren del sepulcre i anaren a  contar tot això als onze apòstols i a tots 
Ac 17,21 passaven lo temps en res més que en  contar o escoltar novedats. 22 Pau, doncs, 
He 11,32 encara? Perquè me faltarà temps per  contar de Gedeon, de Barac, de Samsó, de  
Ap 7,9  una gran multitud, que ningú podia  contar, de totes nacions, i tribus, i  
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Mt 26,13  aqueix evangeli per tot lo món, se  contarà també lo que aqueixa dona ha fet  
Mc 14,9 món, també lo que aquesta ha fet se  contarà en memòria d’ella. 10 I Judes  
Col 4,9  lo qual és dels vostres. Ells vos  contaran totes les coses que aquí es fan.  
Mc 5,14 que els feien pasturar fugiren i ho  contaren en la ciutat i en los camps. I  
Mc 6,30  -se los apòstols ab Jesús, li  contaren tot lo que havien fet i ensenyat. 
Lc 1,2 s’han complert, 2 conforme nos les  contaren aquells que des del començament  
Lc 7,18 comarca. 18 I els deixebles de Joan  contaren a ell totes estes coses. 19 I  
Lc 8,34  succeït, fugiren, i anaren i ho  contaren en la ciutat i en les masies. 35  
Lc 8,36  36 I els que ho havien vist los  contaren de la manera que havia estat  
Lc 9,10 10 I havent tornat los apòstols, li  contaren lo que havien fet. I, cridant-  
Lc 24,35  i s’ha aparegut a Simó! 35 I ells  contaren lo que els havia succeït en lo  
Jn 11,46  anaren a trobar als fariseus i els  contaren les coses que Jesús havia fet. 47 
Ac 4,23 llibertat, vingueren als seus i els  contaren tot lo que els havien dit los  
Ac 14,26  arribat i congregat la iglésia,  contaren totes les coses que Déu havia fet 
Ac 13,41 no creureu vosaltres si algú vos la  contàs.” 42 I quan los jueus hagueren  
Mc 15,28  l’Escriptura que diu: «I fou  contat entre los malvats.» 29 I els que  
Lc 22,37  encara lo que està escrit: “I fou  contat entre los malvats.” Puix les coses  
Ac 1,17  prengueren a Jesús. 17 Lo qual era  contat ab nosaltres i tenia part en aquest 
Ac 1,26  i caigué la sort a Maties, i fou  contat ab los onze apòstols. 2,Tit Capítol 
Ac 10,8  baix ses ordres. 8 I havent-los  contat tot això, los envià a Jope. 9 I a  
Ac 15,14  germans, oïu-me: 14 Simó ha  contat com Déu visità primer als gentils  
He 7,6  aquell lo llinatge del qual no és  contat entre ells, prengué delmes d’  
Mt 10,30  cabells de vostre cap estan tots  contats. 31 No temau, doncs, puix valeu  
Lc 12,7  cabells de vostre cap estan tots  contats. Doncs, no temau, perquè més valeu 
Ac 5,41  del Consell, perquè havien estat  contats dignes de sofrir injúries per lo  
2Te 1,5  just judici de Déu, per a què siau  contats dignes en lo Regne de Déu, per  
Mt 11,4 responent Jesús, los digué: –Anau i  contau a Joan lo que haveu vist i oït: 5  
Lc 13,1  mateix temps hi havia allí uns que  contaven noves a Jesús dels galileus la  
Ac 15,12  a Bernabé i a Pau, que els  contaven quant grans senyals i prodigis  
Rm 2,14 Llei, fan naturalment les coses que  conté la Llei, aquestos tals, no tenint  
Jm 1,23 la practica, ell és com un home que  contempla en un mirall son natiu rostro;  
2Co 4,18  i etern pes de glòria, 18 mentres  contemplam no a les coses que es veuen,  
Ac 11,6 mi. 6 I com jo l’estigués mirant i  contemplant, vegí allí animals terrestres  
2Co 3,18  18 I així tots nosaltres,  contemplant a cara descoberta, com en un  
Col 2,5  ab l’esperit, gosant-me i  contemplant vostre bon ordre i la firmesa  
Jn 4,35  aquí jo us dic: alçau los ulls i  contemplau los camps, que són ja blancs, a 
Jm 1,25  havia estat. 25 Emperò aquell que  contémplia en la llei perfeta de la  
Ga 1,14  en lo judaisme més que molts  contemporanis meus de ma nació, essent  
Fl 1,17  mes altres prediquen a Cristo per  contenció, no sincerament, creent aumentar 
1Co 11,16 se. 16 Emperò si algun home apareix  contenciós, nosaltres no tenim tal  
He 9,4  lo Sant dels Sants, 4 lo qual  contenia l’encenser d’or, l’arca del  
He 9,4  en la que estava l’urna d’or que  contenia lo manà i la vara d’Aaron que  
Ac 14,17  17 I dient això, a penes pogueren  contenir al poble que sacrificàs a ells.  
1Co 7,9  com jo. 9 Emperò si no es poden  contenir, càsien-se; puix més val casar  
1Tm 6,6  -te’n. 6 Emperò la pietat ab  contentament és un gran guany. 7 Perquè no 
He 13,5 Sien vostres costums sens avarícia,  contentant-vos ab lo present, perquè ell 
Mc 15,15  -lo! 15 I Pilat, volent  contentar al poble, los llibertà Barrabàs, 
Lc 3,14  a ningú ni el calumnieu, i  contentau’s ab lo vostre pre. 15 I com lo 
1Tm 6,8 què alimentar-nos i cobrir-nos,  contentem-nos ab això. 9 Puix los que  
Ac 15,3  dels gentils, i donaven gran  contento a tots los germans. 4 I quan  
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Mc 8,26  casa, i si entres en lo lloc no ho  cónties a ningú del lloc. 27 E isqué Jesús 
2Co 12,6  neci, puix diria veritat; mes me  continc, perquè ningú pènsia de mi més de  
1Co 9,25  de combatre en la palestra, guarda  continència en totes les coses; i això ell 
Ga 5,23  23 mansuetud, fe, modèstia,  continència, castedat. Contra aquestes  
Ef 2,15  fins la Llei dels preceptes  continguda en los decrets, per a formar en 
Tt 1,8  benigne, temperat, just, sant i  contingut. 9 Que abràcia fermament la  
Mt 6,Tit  6,Tit Capítol VI Jesucrist  continua lo sermó i parla de l’almoina,  
1Tm 2,15  los fills que portarà al món, si  continua en fe, i caritat, i santedat, ab  
Jn 15,Tit ’s-en d’aquí. 15,Tit Capítol XV  Continua la plàtica de Jesucrist. 1 »Jo só 
Ac 28,Tit escurçó en Malta. Cura vàrios mals.  Continua son viatge a Roma, a on predica a 
2Co 9,Tit  en vosaltres. 9,Tit Capítol IX  Continua la mateixa exhortació ab noves  
1Tm 4,16  tu mateix i sobre la doctrina.  Continua en aquestes coses, puix fent això 
Ac 12,16  li deien: –És son àngel. 16 I Pere  continuà trucant, i havent-li obert, lo  
Mt 7,Tit  son propi afany. 7,Tit Capítol VII  Continuació i fi del sermó de Jesucrist.  
Lc 10,40  oïa sa paraula. 40 Emperò Marta  contínuament estava aqueferada ab les  
Lc 18,1  per a mostrar-los que convé orar  contínuament i no defallir, 2 dient: –Hi  
Ac 6,4  obra. 4 I nosaltres atendrem  contínuament a l’oració i a l’  
Ac 10,2  al poble, i estava pregant a Déu  contínuament. 3 Aquest vegé clarament en  
2Co 4,11  11 Perquè nosaltres que vivim som  contínuament entregats a la mort per amor  
Ac 2,46  de cada u. 46 I cada dia,  continuant unànims en lo temple i partint  
Ap 13,5 blasfèmies, i li fou donat poder de  continuar quaranta-dos mesos. 6 I obrí  
Fl 1,25  d’això, sé que permaneixeré i  continuaré ab tots vosaltres, per a profit 
He 8,9  la terra d’Egipte; perquè ells no  continuaren en mon pacte (testament), jo  
Ac 22,23 no és just que visca. 23 I com ells  continuassen cridant, i llançassen de si  
Col 1,23 irreprensibles davant d’ell, 23 si  continuau fundamentats i ferms en la fe,  
Jn 15,9  ama lo Pare, així vos he amat jo.  Continuau en mon amor. 10 Si guardau mos  
Jn 8,8 pedra. 8 I tornant-se a inclinar,  continuava a escriure en terra. 9 I oït  
Ac 21,24  de tu i que, al contrari, tu  continues guardant la Llei. 25 I acerca  
He 13,1  ab la voluntat de Déu. 1  Continuï entre vosaltres la caritat  
Rm 9,2  que tinc gran tristesa i un dolor  contínuo en mon cor. 3 Puix desitjava jo  
Fl 3,8 amor del qual tot ho he perdut i ho  conto com fems ab tal que guànyia a Cristo 
Mt 5,11  mentint, tota espècie de mal  contra vosaltres. 12 Alegrau’s i  
Mt 5,23  que ton germà té alguna cosa  contra de tu, 24 deixa allí lo teu do  
Mt 7,6  que les trepítgien, i tornant-se  contra vosaltres vos despedàcien. 7  
Mt 7,25  i bufaren los vents, i arremeteren  contra aquella casa; i no caigué, perquè  
Mt 7,27  i bufaren los vents, i arremeteren  contra aquella casa; i caigué, i fou gran  
Mt 10,18  i dels reis, en testimoni  contra d’ells i dels gentils. 19 I quan  
Mt 10,21  a son fill. I s’alçaran los fills  contra dels pares i los faran morir. 22 I  
Mt 10,35  vingut a posar en desunió al fill  contra el pare, i a la filla contra sa  
Mt 10,35  fill contra el pare, i a la filla  contra sa mare, i a la nora contra sa  
Mt 10,35  filla contra sa mare, i a la nora  contra sa sogra. 36 I los enemics de l’  
Mt 12,Tit  cego i mut. Parla del pecat  contra de l’Esperit Sant. Senyal de  
Mt 12,25  los digué: –Tot regne dividit  contra si mateix, serà destruït; i tota  
Mt 12,25  i tota casa o ciutat dividida  contra si mateixa, no permaneixerà. 26 I  
Mt 12,26 llança fora a Satanàs, està desunit  contra de si mateix; ¿com permaneixerà,  
Mt 12,30 sa casa. 30 Aquell que no és ab mi,  contra mi és; i aquell que no arreplega ab 
Mt 12,31  als homes, mes lo blasfemar  contra de l’Esperit no serà perdonat. 32  
Mt 12,32 perdonat. 32 I qualsevol que pàrlia  contra lo Fill de l’home, serà perdonat.  
Mt 12,32  perdonat. Emperò aquell que pàrlia  contra l’Esperit Sant, no serà perdonat,  
Mt 12,41  Los ninivites s’alçaran en judici  contra aquesta generació i la condemnaran, 
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Mt 12,42  del migdia s’alçarà en judici  contra aquesta generació i la condemnarà,  
Mt 16,18  de l’infern no prevaleixeran  contra d’ella. 19 I a tu te donaré les  
Mt 18,15 15 »Per lo tant, si ton germà pecàs  contra de tu, vés i corretgeix-lo entre  
Mt 18,21  quantes vegades pecant mon germà  contra de mi lo tinc de perdonar? Fins a  
Mt 20,11  d’haver-lo rebut, murmuraven  contra el pare de famílies 12 dient:  
Mt 20,24  los deu oïren això, s’indignaren  contra els dos germans. 25 Mes Jesús los  
Mt 24,7  és lo fi. 7 Perquè s’alçarà gent  contra gent, i regne contra regne, i hi  
Mt 24,7 s’alçarà gent contra gent, i regne  contra regne, i hi haurà pestilències i  
Mt 26,59  buscaven algun testimoni fals  contra Jesús per a fer-lo morir. 60 I no 
Mt 26,62  res a lo que aquestos testifiquen  contra tu? 63 I Jesús callava. I lo  
Mt 27,1  del poble entraren en consell  contra Jesús per a fer-lo morir. 2 I el  
Mt 27,13  –¿No ous quantes coses testifiquen  contra tu? 14 I no li respongué a paraula  
Mc 3,6  luego consell ab los herodians  contra d’ell per a veure com lo farien  
Mc 3,24  24 I si un regne està dividit  contra de si mateix, no pot durar lo tal  
Mc 3,25  25 I si una casa estigués dividida  contra de si mateixa, no pot permanèixer  
Mc 3,26  tal casa. 26 I si Satanàs s’alçàs  contra de si mateix, està dividit i no  
Mc 3,29  29 Mes aquell que blasfèmia  contra l’Esperit Sant, mai més tindrà  
Mc 6,11  pols de vostres peus en testimoni  contra d’ells. En veritat vos dic que  
Mc 9,39  mal de mi. 39 Perquè qui no és  contra vosaltres, està per a vosaltres. 40 
Mc 10,11  càsia ab una altra, comet adulteri  contra aquella. 12 I si la dona repudiàs a 
Mc 10,41  començaren a indignar-se  contra Jaume i Joan. 42 Emperò Jesús los  
Mc 11,25  poseu a orar, si teniu alguna cosa  contra d’algú, perdonau-lo, a fi de que 
Mc 12,12  al poble, perquè coneixien que  contra ells havia dit aquesta paràbola. I  
Mc 13,8  el fi. 8 Perquè s’alçarà gent  contra gent, i regne sobre regne, i hi  
Mc 13,9  reis per causa de mi, en testimoni  contra d’ells. 10 I primer és necessari  
Mc 13,12  al fill, i els fills s’alçaran  contra els pares i els mataran. 13 I sereu 
Mc 14,5  als pobres. I murmuraven fortament  contra d’ella. 6 Emperò Jesús digué:  
Mc 14,55 lo Consell cercaven algun testimoni  contra de Jesús per a fer-lo morir, i no 
Mc 14,56 Perquè molts testificaven falsament  contra d’ell, mes no concordaven sos  
Mc 14,57  -se uns, testificaren en fals  contra d’ell dient: 58 –Nosaltres li  
Mc 14,60  res a lo que aquestos testifiquen  contra de tu? 61 Emperò ell callava, i no  
Lc 6,48  una riuada, pegà ab fúria lo riu  contra aquella casa, i no pogué moure-  
Lc 6,49  casa sobre terra sens fonaments i  contra la qual pegà ab ímpetu la riuada, i 
Lc 9,5  pols de vostres peus en testimoni  contra d’ells. 6 I havent eixit, anaven  
Lc 9,50 l’hi prohibiu, perquè lo qui no és  contra nosaltres està per a nosaltres. 51  
Lc 10,11 agafat de vostra ciutat, la sacudim  contra vosaltres. Ab tot, sabeu que s’ha  
Lc 11,17  los digué: –Tot regne dividit  contra si mateix serà destruït, i casa  
Lc 11,17  serà destruït, i casa dividida  contra si mateixa serà arruïnada. 18 Puix  
Lc 11,18  Puix si Satanàs està també dividit  contra si mateix, com podrà subsistir son  
Lc 11,23  23 »Lo qui no està ab mi,  contra mi està. I el qui no arreplega ab  
Lc 11,31  del migdia s’alçarà en judici  contra los homes d’aquesta generació i  
Lc 11,32  Los ninivites s’alçaran en judici  contra aquesta generació i la condemnaran, 
Lc 12,10  Déu. 10 »I a tot aquell que pàrlia  contra lo Fill de l’home, l’hi serà  
Lc 12,10  pecat; emperò aquell que blasfèmia  contra de l’Esperit Sant, no tindrà  
Lc 12,52 una casa, estaran dividits los tres  contra los dos, i los dos contra los tres. 
Lc 12,52  los tres contra los dos, i los dos  contra los tres. 53 Lo pare estarà dividit 
Lc 12,53 los tres. 53 Lo pare estarà dividit  contra el fill, i el fill contra el pare;  
Lc 12,53  dividit contra el fill, i el fill  contra el pare; la mare contra la filla, i 
Lc 12,53  i el fill contra el pare; la mare  contra la filla, i la filla contra la  
Lc 12,53 la mare contra la filla, i la filla  contra la mare; la sogra contra la nora, i 
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Lc 12,53 i la filla contra la mare; la sogra  contra la nora, i la nora contra la sogra. 
Lc 12,53  la sogra contra la nora, i la nora  contra la sogra. 54 I deia també al poble: 
Lc 14,31  lo rei que, volent eixir a pelear  contra un altre rei, no considera despai  
Lc 14,31  homes eixir a fer frente al que ve  contra d’ell ab vint mil? 32 Sinó que li  
Lc 15,18  pare, i li diré: ‘Pare, he pecat  contra el cel i contra vós. 19 Ja no só  
Lc 15,18  ‘Pare, he pecat contra el cel i  contra vós. 19 Ja no só digne de ser  
Lc 15,21  lo fill li digué: »–Pare, he pecat  contra el cel i contra de vós. Ja no só  
Lc 15,21  »–Pare, he pecat contra el cel i  contra de vós. Ja no só digne de ser  
Lc 17,3  3 »Ateneu: Si ton germà pecàs  contra de tu, corretgeix-lo, i si s’  
Lc 17,4  perdona’l. 4 I si pecàs  contra de tu set vegades en un dia i set  
Lc 19,43 de tos ulls. 43 Perquè vindran dies  contra de tu en què tos enemics te  
Lc 20,19  que havia dit aquella paràbola  contra ells, emperò temeren al poble. 20 I 
Lc 21,10  Llavors los deia: –S’alçarà poble  contra poble, i regne contra regne; 11 i  
Lc 21,10  alçarà poble contra poble, i regne  contra regne; 11 i hi haurà grans  
Lc 22,52  armats d’espases i de bastons com  contra un lladre? 53 Sent aixís que estant 
Lc 22,65  altres moltes coses blasfemant  contra d’ell. 66 Luego que fou de dia, se 
Jn 5,Tit  aquest miracle i el Senyor alega  contra ells, a son favor, testimonis  
Jn 7,23  de Moisès, per què vos indignau  contra de mi per haver jo curat a tot un  
Jn 13,18  “Aquell que menja pa ab mi, alçarà  contra mi son taló.” 19 Vos ho dic des d’ 
Jn 18,29  els digué: –Quina acusació produïu  contra aquest home? 30 Li respongueren  
Ac 4,14  estat curat, no podien dir res en  contra. 15 Emperò los manaren eixir fora  
Ac 4,26  i els prínceps se juntaren a una  contra el Senyor i contra son Cristo.” 27  
Ac 4,26  juntaren a una contra el Senyor i  contra son Cristo.” 27 »Perquè  
Ac 4,27  se coŀligaren en esta ciutat  contra ton sant infant Jesús, a qui  
Ac 5,39  sia que us trobeu fins a combatre  contra Déu. I es conformaren ab ell. 40 I  
Ac 6,Tit  tots; fa grans miracles i s’alcen  contra ell molts jueus. 1 En aquells dies, 
Ac 6,1  se mogué una murmuració dels grecs  contra els hebreus, perquè ses viudes eren 
Ac 6,11  havien oït dir paraules blasfemes  contra Moisès i contra Déu. 12 I  
Ac 6,11  paraules blasfemes contra Moisès i  contra Déu. 12 I commogueren al poble, i  
Ac 6,13  home no cessa de dir paraules  contra lo lloc sant i contra la Llei. 14  
Ac 6,13  dir paraules contra lo lloc sant i  contra la Llei. 14 Perquè li havem oït dir 
Ac 7,19  Josep. 19 Aquell, usant d’astúcia  contra nostra nació, afligí a nostres  
Ac 7,54  de ràbia, i cruixien de dents  contra ell. 55 Emperò com ell estava ple  
Ac 7,57  plegats envestiren impetuosament  contra ell; 58 i traent-lo fora de la  
Ac 8,1  temps s’alçà una gran persecució  contra la iglésia de Jerusalem, i foren  
Ac 9,1  respirant encara amenaces i mort  contra los deixebles del Senyor, se  
Ac 9,5  Cosa dura és tirar coces  contra l’agulló. 6 I tremolant i  
Ac 11,2  Pere passà a Jerusalem disputaven  contra d’ell los que eren de la  
Ac 12,20 a on permanesqué. 20 I estava aïrat  contra los de Tiro i de Sidon. Emperò  
Ac 13,50  ciutat, i mogueren una persecució  contra Pau i Bernabé, i els expeŀliren de  
Ac 13,51  sacudint la pols dels seus peus  contra d’ells, se n’anaren a Iconi. 52 I 
Ac 14,2 i irritaren los ànimos dels gentils  contra sos germans. 3 I per això se  
Ac 15,2  i disputa de Pau i Bernabé  contra ells, i se resolgué que Pau i  
Ac 16,22  romans. 22 I el poble se llançà  contra ells; i els magistrats, després d’ 
Ac 17,7  acollit Jason; i tots aquestos van  contra los decrets del Cèsar dient que hi  
Ac 18,12  los jueus s’alçaren tots a una  contra Pau i el conduïren al tribunal 13  
Ac 18,13  als homes que servesquen a Déu  contra la Llei. 14 I com Pau començàs a  
Ac 19,Tit  Demetri Argenter mou una sedició  contra l’apòstol. 1 I succeí que estant  
Ac 19,16  apoderant-se de dos, prevalesqué  contra ells, de manera que nusos i ferits  
Ac 19,38  que l’acompanyen tenen queixes  contra algú, audiència pública hi ha i  
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Ac 21,28  per totes parts ensenya a tothom  contra lo poble, i contra la Llei, i  
Ac 21,28 ensenya a tothom contra lo poble, i  contra la Llei, i contra aquest lloc, i ha 
Ac 21,28  lo poble, i contra la Llei, i  contra aquest lloc, i ha introduït ademés  
Ac 22,Tit  sant Pau als jueus. Furor d’estos  contra ell. Vol lo tribú fer-lo assotar  
Ac 22,24 saber per quina causa clamaven així  contra d’ell. 25 I quan l’hagueren  
Ac 23,3 me segons la Llei, i me manes ferir  contra la Llei? 4 I els que estaven allí  
Ac 23,9  un esperit o un àngel, no pugnem  contra Déu. 10 I per la gran dissensió que 
Ac 23,30 apèŀlien a vós si tenen res que dir  contra ell. Salut.» 31 Los soldats, doncs, 
Ac 24,1 comparegueren davant del governador  contra Pau. 2 I citant a Pau, començà  
Ac 24,19 i acusar-me si tenien alguna cosa  contra de mi. 20 Altrament, diguen  
Ac 25,2 principals del jueus acudiren a ell  contra Pau, i li suplicaven, 3 demanant- 
Ac 25,3  suplicaven, 3 demanant-li favor  contra ell, per a què el manàs venir a  
Ac 25,8  dient: –En res he pecat, ni  contra la Llei dels jueus, ni contra lo  
Ac 25,8  ni contra la Llei dels jueus, ni  contra lo temple, ni contra Cèsar. 9  
Ac 25,8 dels jueus, ni contra lo temple, ni  contra Cèsar. 9 Emperò Festo, volent-se  
Ac 25,19  jo sospitava. 19 Solament tenien  contra ell algunes qüestions sobre la seva 
Ac 25,24  vosaltres veeu a aquest home  contra del qual tota la multitud dels  
Ac 26,9  també pensava fer moltes coses  contra lo nom de Jesús Nazareno. 10 I així 
Ac 26,11  I indignant-me més i més  contra d’ells, los perseguia fins en  
Ac 26,14  Cosa dura és tirar coces  contra l’agulló. 15 »I jo diguí: »–Qui  
Ac 27,14 Creta. 14 Emperò al cap de poc donà  contra del barco un vent tempestuós  
Ac 28,17  encara que jo no he fet res  contra del poble, ni contra les costums de 
Ac 28,17  no he fet res contra del poble, ni  contra les costums de nostres pares, vaig  
Rm 1,18  la ira de Déu se manifesta del cel  contra tota la impietat i injustícia d’  
Rm 1,26  natural en aquell altre ús que és  contra naturalesa; 27 i així mateix los  
Rm 2,2  el judici de Déu és segons veritat  contra aquells que fan tals coses. 3 I tu, 
Rm 4,18  no són com les que són. 18 Lo qui  contra esperança cregué en esperança que  
Rm 8,31 Si Déu està per nosaltres, qui serà  contra nosaltres? 32 Aquell que ni a son  
Rm 8,33  coses? 33 Qui farà acusació alguna  contra els elegits de Déu? Déu és qui  
Rm 11,2  l’Escriptura, com se queixa a Déu  contra Israel dient: 3 «Senyor, mataren  
Rm 11,18  de l’oliver, 18 no et jàcties  contra les branques. I si te’n jactes,  
Rm 11,24  tallat de l’oliver bord natural i  contra naturalesa has estat empeltat en un 
Rm 13,4 és ministre de Déu, venjador en ira  contra aquell que fa lo mal. 5 Per lo que  
Rm 13,10  mateix.» 10 La caritat no obra mal  contra el proïsme, i així la caritat és lo 
Rm 16,17  que causen divisions i escàndols  contra la doctrina que haveu après, i  
1Co 4,6  s’ensuperbesca per causa de l’un  contra de l’altre. 7 Perquè, qui et  
1Co 6,18 emperò lo qui comet fornicació peca  contra son propi cos. 19 ¿Que no sabeu que 
1Co 8,Tit  lo qui escandalisa als flacs peca  contra Jesucrist. 1 I en quant a les coses 
1Co 8,12 Cristo? 12 I d’aquest modo, pecant  contra els germans, i llastimant sa  
1Co 8,12  sa consciència dèbil, pecau  contra Cristo. 13 Per lo qual, si la  
1Co 15,15  Déu, perquè donàrem testimoni  contra Déu dient que havia ressuscitat a  
2Co 10,2  de la valentia que se m’atribueix  contra alguns que judiquen de nosaltres,  
2Co 10,5  5 i tota altaneria que s’alça  contra la ciència de Déu, i reduint a  
2Co 11,Tit  11,Tit Capítol XI Prossegueix  contra los falsos profetes, gloriant-se  
2Co 12,Tit mans. 12,Tit Capítol XII Relata Pau  contra els falsos apòstols ses visions i  
2Co 13,8  8 Perquè nosaltres res podem  contra la veritat, sinó per la veritat. 9  
Ga 2,Tit  II Sant Pau predica ab valentia  contra los falsos profetes i contra los  
Ga 2,Tit  contra los falsos profetes i  contra los que professaven lo judaisme.  
Ga 3,21 i Déu és un. 21 ¿És, doncs, la Llei  contra les promeses de Déu? No, per cert,  
Ga 5,17  a l’Esperit, i l’Esperit los té  contra la carn, com que són coses oposades 
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Ef 6,12  12 perquè nosaltres no peleam  contra la carn i la sang, sinó contra los  
Ef 6,12  contra la carn i la sang, sinó  contra los principats i potestats, contra  
Ef 6,12  contra los principats i potestats,  contra els governadors de les tenebres d’ 
Ef 6,12  de les tenebres d’aquest món,  contra els esperits malignes en los aires. 
Col 2,14  l’escrit del decret que era  contra nosaltres, lo qual nos era  
Col 3,13  -vos mútuament si algú té queixa  contra de l’altre; així com lo Senyor vos 
2Te 3,Tit  que préguien a Déu per ell. Parla  contra los ociosos, díscols i temeraris, i 
1Tm 4,Tit  errors; l’exhorta a prevenir-se  contra d’ells, a que s’exercítia en la  
1Tm 5,11  d’haver viscut llicenciosament  contra Cristo, volen casar-se, 12 tenint 
2Tm 4,Tit  fortificar los esperits dels fiels  contra els errors que havien de nàixer. Li 
He 3,10  anys. Per lo qual jo m’indigní  contra aquella generació i diguí: “Ells  
He 3,17  eixit d’Egipte per Moisès. 17 ¿I  contra qui estigué irritat quaranta anys?  
He 3,17  irritat quaranta anys? ¿No fou  contra aquells que pecaren, los cadàvers  
He 6,Tit  fe o s’abandonen als vicis. Parla  contra la peresa, i de l’àncora segura  
He 10,28 enemics de Déu. 28 Lo qui prevarica  contra la Llei de Moisès, sent-li provat 
He 12,3  tal contradicció dels pecadors  contra sa persona, per a què no us  
He 12,4  resistit fins a la sang, peleant  contra el pecat. 5 I estau olvidats d’  
Jm 3,14  no us glorieu, ni siau mentiders  contra la veritat. 15 Perquè aquesta  
Jm 5,3  rovellat, i el rovell d’ells serà  contra vosaltres testimoni i menjarà  
Jm 5,6  al just; i no féu resistència  contra vosaltres. 7 Teniu, doncs,  
Jm 5,9  9 No us queixeu, germans, uns  contra altres, per a què no siau judicats. 
1Pe 2,11  dels desigs carnals que combaten  contra l’ànima, 12 tenint vostra conducta 
1Pe 3,12  d’ells, emperò lo rostro està  contra aquells que obren mal.» 13 ¿I qui  
2Pe 2,11  i en virtut, no pronúncien  contra aquells acusació davant del Senyor. 
2Pe 3,Tit Los amonesta de nou i els fortifica  contra los falsos doctors. Parla de la  
3Jn 10 que fa, espargint paraules malignes  contra de nosaltres; i com si això no li  
Jud 15  mil de sos sants, 15 a fer judici  contra tots, i a convèncer a tots los  
Jud 15  que els pecadors impios han parlat  contra Déu.» 16 Aquestos són uns  
Ap 2,4  i no has desmaiat. 4 »Emperò tinc  contra de tu que has deixat ta primera  
Ap 2,14  on Satanàs habita. 14 »Emperò tinc  contra tu algunes coses, perquè tens allí  
Ap 2,16  vindré a tu promptament, i pelearé  contra ells ab l’espasa de ma boca. 17  
Ap 2,20  20 »Però tinc algunes coses  contra tu, perquè tu permets a Jezabel,  
Ap 11,7  que pujà de l’abisme farà guerra  contra ells, i els vencerà, i els matarà.  
Ap 12,Tit guerra del diable i de l’Anticrist  contra la Iglésia, simbolisada en una dona 
Ap 12,7  cel: Miquel i sos àngels peleaven  contra el dragó, i el dragó peleava, i sos 
Ap 12,17  sa boca. 17 I estava [*] lo dragó  contra la dona; i se n’anà a fer la  
Ap 13,Tit  deu corones, ix del mar i blasfema  contra Déu i els sants, i és adorada dels  
Ap 13,6  6 I obrí sa boca ab blasfèmies  contra Déu, per a blasfemar son nom, i son 
Ap 17,14 a la bèstia. 14 Aquestos batallaran  contra l’Anyell, i l’Anyell los vencerà, 
Ap 20,Tit  Satanàs, mou a Gog i a Magog  contra la ciutat santa; emperò lo cel  
1Co 6,Tit  aqueix malvat. 6,Tit Capítol VI  Contra los desordres dels pledegistes i  
Ga 5,23  modèstia, continència, castedat.  Contra aquestes coses no hi ha Llei. 24 I  
1Tm 5,19  és digne de son jornal.» 19  Contra el presbítero no rèbies acusació  
Ac 13,45  s’ompliren de zel i, blasfemant,  contradeien les coses que deia Pau. 46  
Lc 2,34  Israel, i per a ser lo blanc de la  contradicció dels homes 35 (i una espasa  
He 3,Tit  i per lo tant, deu ser obeït sens  contradicció per a què no siam castigats  
He 7,7 al que tenia les promeses. 7 I sens  contradicció, lo qui és menor rep la  
He 12,3  atentament a aquell que sofrí tal  contradicció dels pecadors contra sa  
1Tm 6,20  profanes i vanes parladuries i les  contradiccions de la que falsament s’  
Ac 18,6  que Jesús era lo Cristo. 6 Emperò,  contradint-lo ells i blasfemant, sacudí  
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Ac 28,19  qual hagués jo de morir. 19 Emperò  contradint-ho los jueus, me vegí  
Lc 21,15  a la que no podran resistir ni  contradir tots vostres enemics. 16 I sereu 
Ac 19,36 36 Veent, doncs, que això no es pot  contradir, convé que us sossegueu i que no 
Ac 28,22  nos és notori que pertot arreu és  contradita. 23 I ells, havent-li  
Jn 19,12  puix tot aquell que es fa rei  contradiu al Cèsar. 13 I Pilat, havent oït 
Tt 1,9  doctrina i convèncer als que la  contradiuen. 10 Perquè encara hi ha molts  
2Co 10,Tit  Capítol X Conducta de sant Pau en  contraposició a la dels falsos apòstols,  
Mt 5,25  ton do. 25 »Avén-te luego ab ton  contrari, mentres que estàs ab ell en lo  
Mt 5,25  ab ell en lo camí. No sia que ton  contrari t’entréguia al jutge, i lo jutge 
Mt 14,24 era combatuda de les oles, puix era  contrari lo vent. 25 Emperò a la quarta  
Mc 6,48  gran fatiga, puix lo vent los era  contrari, i cerca de la quarta vetlla de  
Lc 12,58  lo que és just? 58 Quan vas ab ton  contrari davant del magistrat, fes lo  
Lc 18,3  deia: »–Feu-me justícia del meu  contrari. 4 »I ell en molt temps no ho  
Lc 18,13 lo que posseesc. 13 »Lo publicà, al  contrari, estant apartat, no s’atrevia ni 
Ac 21,24  tot quant oigueren de tu i que, al  contrari, tu continues guardant la Llei.  
Ac 27,7  avistar a Gnido, essent-nos  contrari lo vent, anàrem costejant l’isla 
2Co 2,7 feta per molts. 7 De manera que, al  contrari, vosaltres deveu perdonar-lo i  
Ga 2,7  res me comunicaren. 7 Ans bé al  contrari, veent que m’havia estat confiat 
Ef 5,11  de les tenebres, ans bé al  contrari, condemnau-les; 12 perquè és  
Col 2,14  contra nosaltres, lo qual nos era  contrari, i el tragué del mig clavant-lo 
Tt 2,8 irreprensibles, per a què lo qui és  contrari se confónguia, no tenint res de  
Jm 2,6  als que l’amen? 6 Vosaltres, al  contrari, haveu afrontat al pobre. ¿No us  
1Pe 3,9  per maledicció, ans bé al  contrari, beneint; puix per això fóreu  
1Tm 1,10 i si hi ha alguna altra cosa que és  contrària a la sana doctrina, 11 conforme  
Lc 13,17  coses, s’avergonyiren tots sos  contraris. Emperò tot lo poble se complaïa 
Ac 27,4  de Xipre, perquè els vents eren  contraris. 5 I havent passat la mar de  
Ga 5,17  carn. 17 Perquè la carn té apetits  contraris a l’Esperit, i l’Esperit los  
Fl 1,28  28 I en res vos facen por vostres  contraris; lo qual per a ells és una  
1Te 2,15  i no són de l’agrado de Déu i són  contraris a tots los homes 16 prohibint- 
Mt 13,25  homes dormien, vingué son enemic i  contrasembrà sisanya enmig del blat i se  
Rm 14,19  que procurem seguir les coses que  contribueixen a la pau i observem les que  
2Tm 2,23  23 Les qüestions nècies i que no  contribueixen a la instrucció, evita-  
2Co 8,Tit  l’Apòstol als corintis a què  contribuesquen ab grans almoines al  
2Co 1,24 domini sobre la vostra fe, sinó que  contribuïm a vostre goig, puix per la fe  
Fl 1,12  les coses que m’han succeït han  contribuït més al profit de l’evangeli,  
Rm 14,15  causa de ton menjar, ton germà se  contrista, ja no camines conforme a la  
Mc 6,26  de Joan Baptista. 26 I el rei se  contristà; mes per raó del jurament i dels 
Lc 18,23  -me. 23 Quan ell oí això se  contristà, perquè era molt ric. 24 I  
Jn 21,17  fill de Joan, m’ames? Pere se  contristà de que per tercera vegada li  
2Co 7,8  encara que per un poc de temps vos  contristà, 9 ara m’alegro, no de la  
Mc 14,19  19 Llavors ells començaren a  contristar-se i a dir-li cada u de per 
2Co 7,11  mort. 11 I veus aquí aqueix mateix  contristar-vos segons Déu, quanta  
Mt 17,22  al tercer dia. I ells se  contristaren en gran manera. 23 I havent  
Mt 18,31  companys seus lo que passava, se  contristaren en extrem, i foren a contar a 
2Co 7,9  per arrepentiment. Perquè vos  contristàreu segons Déu, de manera que  
2Co 2,4  moltes llàgrimes, no per a què us  contristàsseu, ans bé per a què  
Mc 10,22  a l’oir estes paraules, se retirà  contristat, perquè tenia moltes  
2Co 2,2  després, sinó aquell que ha estat  contristat per mi? 3 I això mateix vos he  
2Co 2,5 gran que us tinc. 5 I si algú m’ha  contristat, no m’ha contristat sinó en  
2Co 2,5  si algú m’ha contristat, no m’ha  contristat sinó en part, per no agoviar- 
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Mt 26,22  m’ha d’entregar. 22 I estant  contristats en gran manera, començà cada u 
Ef 4,30  i dónia gràcia als oients. 30 I no  contristeu a l’Esperit Sant de Déu, en  
1Te 4,13 aquells que dormen, per a què no us  contristeu com los demés, que no tenen  
Lc 4,18 l’evangeli als pobres, a curar als  contrits de cor, 19 a anunciar la  
Ac 15,6 se congregaren per examinar aquesta  controvèrsia. 7 I després d’haver  
Rm 1,30  30 detractors, avorridors de Déu,  contumeliosos, superbos, altius, inventors 
1Te 3,3  vostra fe, 3 a fi de que ningú es  contúrbia per aquestes tribulacions, puix  
He 11,34  escaparen del fil de l’espasa,  convalesqueren de les dolències, foren  
Mt 3,15  –Deixa per ara, perquè així nos  convé complir tota justícia. Aleshores lo  
Mt 5,29 llança’l fora de tu; perquè més te  convé lo perdre un de tos membres, que no  
Mt 24,6  us torbeu, puix totes estes coses  convé que succeesquen, mes encara no és lo 
Mt 26,54  les Escriptures, de que així  convé que es faça? 55 En aquella hora  
Lc 18,1  paràbola, per a mostrar-los que  convé orar contínuament i no defallir, 2  
Lc 19,5  baixa immediatament, perquè  convé que jo avui m’hospèdia en ta casa.  
Jn 11,50  res, 50 ni reflexionau que us  convé que un sol home mòria per lo poble,  
Jn 16,7  7 Emperò jo us dic la veritat: vos  convé que jo me’n vaja, perquè si no me  
Ac 9,7 ciutat, i allí se’t dirà lo que et  convé fer. I els homes que l’acompanyaven 
Ac 9,16  puix jo li mostraré quantes coses  convé que sofresca per mon nom. 17 I  
Ac 10,6 prop del mar; ell te dirà lo que et  convé fer. 7 I luego que es retirà l’  
Ac 19,36  que això no es pot contradir,  convé que us sossegueu i que no feu res  
Ac 23,11 donat testimoni de mi en Jerusalem,  convé que el dónies també en Roma. 12 I  
Rm 8,26  sabem lo que havem de demanar, com  convé; mes l’Esperit mateix demana per  
1Co 8,2 encara no coneix de quina manera li  convé saber. 3 Emperò si algú ama a Déu,  
2Co 12,1  necessari gloriar-se –lo que no  convé en veritat–, vindré a les visions i  
Col 3,18 estau someses a vostres marits, com  convé, en lo Senyor. 19 Marits, amau a  
1Te 4,1  de nosaltres de quina manera vos  convé comportar-vos i agradar a Déu,  
2Tm 2,24  24 Al servo del Senyor no li  convé altercar, sinó ser mans ab tothom,  
Tt 1,11  enteres, ensenyant lo que no  convé, per amor d’una torpe ganància. 12  
Tt 2,3 modo, d’una conducta ajustada qual  convé a la santedat, no calumniadores, ni  
Flm 8  per a manar-te lo que et  convé, 9 emperò per caritat te suplico;  
Jm 3,10  i maledicció. Germans meus, no  convé que feu tal cosa. 11 ¿Per ventura  
1Pe 1,6  molt, encara que al present  convé que siau afligits per un poc de  
3Jn 6  als quals, si encamines com  convé segons Déu, faràs bé; 7 perquè per  
Ap 1,1  a sos servos les coses que  convé sien fetes luego i les declarà  
Ap 20,3  los mil anys; i després d’això  convé que sia deslligat per un poc de  
Jn 9,4  de Déu se manifestassen en ell. 4  Convé que jo faça les obres del que m’ha  
Ac 1,21  i prenga un altre son bisbat.” 21  Convé, doncs, que d’aquestos barons que  
Mc 12,Tit  vinya plantada i arrendada. Jesús  convenç als fariseus i saduceus, i els  
Tt 1,9  exhortar segons la sana doctrina i  convèncer als que la contradiuen. 10  
Jud 15  15 a fer judici contra tots, i a  convèncer a tots los impios de les obres  
Jn 8,46  la veritat. 46 Qui de vosaltres me  convencerà de pecat? Doncs, si us dic la  
Jn 16,8  vos l’enviaré. 8 I quan vinga,  convencerà al món de pecat, de justícia i  
Ac 18,28  28 Perquè ab gran vehemència  convencia públicament als jueus mostrant- 
1Co 14,24  o un ignorant, ell de tots és  convençut i de tots judicat. 25 I així es  
Jn 8,9  en terra. 9 I oït això, i estant  convençuts per ses consciències, marxaven  
Ac 15,15  poble per a son nom. 15 I en això  convenen les paraules dels profetes, com  
Rm 1,28  rèprobo, per a fer coses que no  convenen, 29 plens de tota iniquitat, de  
Ef 5,4  ni nècies, ni xanxes, que no  convenen, sinó ans bé accions de gràcies.  
Tt 2,1 Emperò tu ensenya’ls les coses que  convenen a la sana doctrina. 2 Que els  
1Jn 5,8  i la sang, i aquestes tres coses  convenen en una. 9 Si rebem lo testimoni  
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Mt 16,21  a declarar a sos deixebles que  convenia que ell anàs a Jerusalem i que  
Mt 23,23  i la fe! Aquestes coses  convenia fer, sens omitir aquelles. 24  
Mc 8,31  31 I començà a declarar-los que  convenia que el Fill de l’home patís  
Lc 13,16  lligada, com veeu, divuit anys, no  convenia deslligar-la d’aquest llaç en  
Jn 18,14  donat als jueus lo consell de que  convenia de que un home morís per lo  
Jn 20,9  no havien entès l’Escriptura, que  convenia que Jesús ressuscitàs d’entre  
Ac 13,46  ab gran firmesa: –A vosaltres  convenia que fos primer anunciada la  
He 2,10  ell la mort per tots. 10 Puix  convenia que aquell per qui són totes les  
He 7,26  nosaltres. 26 Perquè tal pontífice  convenia que tinguéssem nosaltres: sant,  
Mc 14,59  ser fet de mà.” 59 Mes ni en això  convenien los testimonis. 60 I alçant-se 
Mt 19,10  home respecte de sa muller, no és  convenient lo casar-se. 11 Ell los  
1Co 6,12 «Tot m’és lícit», mes no tot m’és  convenient. «Tot m’és permès», emperò jo  
1Co 7,35 llaç, sinó solament per a lo que és  convenient, i per a què pugau servir al  
1Co 10,22  emperò no totes les coses són  convenients. 23 «Tot m’és lícit», emperò  
Ef 4,22  segons lo qual fou vostra antigua  conversació, que és corrompuda conforme a  
Fl 1,27  27 Procurau solament en què vostra  conversació sia digna de l’evangeli de  
Fl 3,20  coses terrenals. 20 Emperò nostra  conversació és en los cels, d’a on  
Col 4,6  lo temps. 6 Sia sempre vostra  conversació assaborada ab gràcia i sal,  
He 13,7  d’imitar, considerant lo fi de sa  conversació. 8 Jesucrist, lo mateix ahir,  
Jm 3,13  i instruït? Mòstria, per la bona  conversació, ses obres en mansuetud de  
1Pe 1,18  estat rescatats de vostra vana  conversació (que rebéreu de vostres  
1Pe 3,1  també, sens la paraula, per la  conversació de ses mullers ésser guanyats, 
1Pe 3,2  2 quan considérien vostra santa  conversació en temor. 3 L’adorno de les  
1Pe 3,16  los que desacrediten vostra santa  conversació en Cristo. 17 Puix millor és,  
2Pe 2,7 Lot, afligit dels ultratges i de la  conversació impúdica d’aquells malvats, 8 
Mc 9,3 aparegué Elies ab Moisès, i estaven  conversant ab Jesús. 4 I prenent Pere la  
Ac 24,26  i per això lo cridava més sovint i  conversava ab ell. 27 Emperò al cap de dos 
Lc 24,14  de Jerusalem xixanta estadis. 14 I  conversaven sobre lo que havia passat. 15  
Ac 15,3  la Fenícia i la Samària contant la  conversió dels gentils, i donaven gran  
Rm 11,Tit  no presúmien de si, i profetisa la  conversió general d’aquells. 1 Llavors jo 
Ga 1,Tit  que ell era abans i després de sa  conversió. 1 Pau, apòstol, no dels homes,  
Lc 19,Tit alabances a Déu. 19,Tit Capítol XIX  Conversió de Zaqueu. Paràbola de les cent  
Jn 4,Tit està sobre d’ell. 4,Tit Capítol IV  Conversió de la samaritana i de molts  
Ac 9,Tit  arribà a Cesarea. 9,Tit Capítol IX  Conversió de Saulo. Predica després en  
Ac 13,Tit  Sant a predicar als gentils.  Conversió del procònsol Sèrgio Paulo. Sant 
Ac 16,Tit  a Macedònia i arriben a Filipos.  Conversió de Lídia. Pau i Silas són  
Jn 2,Tit  II Bodes de Canà, a on Jesús  converteix l’aigua en vi. Trau del temple 
Ac 13,Tit  predica en Antioquia de Pisídia:  converteix a molts gentils i abandona als  
Ac 17,Tit i partiren. 17,Tit Capítol XVII Pau  converteix als de Tessalònica. És  
Ac 2,Tit  de sant Pere. Tres mil persones se  converteixen. Vida dels primers fiels. 1 I 
Ac 15,19  no s’incomòdia als gentils que es  converteixen a Déu, 20 sinó que se’ls  
Jm 5,20  que lo qui faça que un pecador se  convertesca de l’error de son camí,  
Rm 11,9 fins al dia d’avui. 9 I David diu:  «Convertesca-se’ls sa taula en llaç, i  
Mt 13,15  ni comprenguen ab son cor i se  convertesquen i jo els dónia la salut.” 16 
Mc 4,12  i no comprenguen; no sia que es  convertesquen alguna vegada i se’ls  
Jn 12,40 ulls ni comprenguen ab son cor i es  convertesquen, i jo els cúria.» 41 Això  
Ac 26,18  per a què els òbries los ulls i es  convertesquen de les tenebres a la llum, i 
Ac 28,27  i comprenguen ab son cor, i es  convertesquen i jo els cúria!” 28 »Perquè  
2Co 3,16  el cor d’ells. 16 Mes quan se  convertesquen al Senyor, serà remogut son  
2Pe 3,9  ningú es pèrdia, sinó que tots se  convertesquen a penitència. 10 Vindrà,  
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Jm 4,9  -vos, lamentau-vos i plorau:  convertesqui’s vostra rialla en plor, i  
Ap 8,11  i la tercera part de les aigües se  convertí en donzell; i moriren molts homes 
Mt 21,13  oració, emperò vosaltres l’haveu  convertida en cova de lladres.” 14 I s’  
Jn 2,9  de sala hagué gustat aquesta aigua  convertida en vi, i no sabent d’a on l’  
Lc 1,17 l’esperit i virtut d’Elies, per a  convertir los cors dels pares als fills, i 
Ap 11,6  tenen poder sobre les aigües per a  convertir-les en sang, i per a ferir la  
Lc 1,16  16 I a molts dels fills d’Israel  convertirà al Senyor Déu d’ells. 17  
Jn 16,20  tristos, mes vostra tristesa se  convertirà en goig. 21 La dona, quan està  
Ac 2,20 i foc, i vapor de fum. 20 Lo sol se  convertirà en tenebres, i la lluna, en  
Fl 1,19  19 Puix sé que això se’m  convertirà en salvació, per vostra oració  
Ac 9,35  de Lidda i de Sarona, i es  convertiren al Senyor. 36 Havia també en  
Ac 11,21  i un gran número cregueren i es  convertiren al Senyor. 22 I arribà la fama 
Ap 16,4 sobre les fonts de les aigües, i es  convertiren en sang. 5 I oiguí a dir a l’ 
1Te 1,9  tinguérem en vosaltres i com vos  convertíreu dels ídols a Déu per a servir  
Jm 5,19  se desviàs de la veritat i algú lo  convertís, 20 sàpia que lo qui faça que un 
Ac 26,20  gentils, que s’arrepentissen i es  convertissen a Déu, fent obres dignes d’  
Lc 22,32 no et fàltia. Quan, doncs, estigues  convertit, confirma a tos germans. 33 Ell  
Jn 4,46  a Canà de Galilea, a on havia  convertit l’aigua en vi. I hi havia un  
Ap 18,2  caigué Babilònia, la gran; i s’ha  convertit en habitació de dimonis, i en  
Mt 18,3  –En veritat vos dic que si no us  convertiu i feu com los infants, no  
Ac 3,19 patiria. 19 Arrepentiu’s, doncs, i  convertiu’s, per a què us sien borrats  
Ac 14,14  perquè d’aquestes coses vanes vos  convertiu al Déu viu, que féu lo cel, i la 
Lc 14,13  13 Sinó, quan faces un convit,  convida als pobres, als tullits, als  
1Co 10,27  ella». 27 Si algú dels infiels vos  convida i hi voleu anar, menjau de tot  
Ap 2,Tit  la doctrina dels nicolaïtes i  convida a altres a l’arrepentiment.  
Mt 22,Tit  Capítol XXII Paràbola del rei que  convidà a les esposalles de son fill. Si  
Lc 11,37  estava parlant, un fariseu lo  convidà a dinar ab ell. I havent entrat,  
Lc 14,16 digué: –Un home féu un gran sopar i  convidà a molts. 17 I quan arribà l’hora  
Lc 14,9  que tu, 9 i que vinga el qui et va  convidar a tu i a ell, i et diga: “Cedeix  
Lc 14,12 veïns rics, no sia que et tórnien a  convidar, i te sia donat en recompensa. 13 
Lc 7,39  39 I quan lo fariseu que l’havia  convidat vegé això, deia entre si mateix  
Lc 14,8 una paràbola, i digué: 8 –Quan sies  convidat a bodes, no t’assénties en lo  
Lc 14,8 siti, no sia que hi haja allí altre  convidat de més consideració que tu, 9 i  
Lc 14,10 l’últim siti. 10 Ans bé, quan sies  convidat, vés i assenta’t en l’últim  
Lc 14,10 a fi de que quan vinga lo qui t’ha  convidat, te diga: “Amic, fes-te més  
Lc 14,12  12 I deia també al que l’havia  convidat: –Quan dónies un dinar o un  
Jn 2,2  la mare de Jesús. 2 Fou també  convidat a les bodes Jesús, i sos  
Ac 10,24 Corneli los estava esperant, havent  convidat a sos parents i amics més íntims. 
Mt 22,3  sos criats a que cridassen als  convidats a les esposalles; emperò ells no 
Mt 22,4 nou altres criats dient: »–Dieu als  convidats: “Veus aquí he aparellat mon  
Mt 22,8  emperò los que havien estat  convidats no eren dignes. 9 Anau, doncs, a 
Mt 22,10  i s’ompliren les esposalles de  convidats. 11 »Quan entrà lo rei per a  
Lc 14,7  coses. 7 I observant també com los  convidats escollien los primers puestos en 
Lc 14,17  sopar, envià son criat a dir als  convidats: »–Veniu, perquè tot està a  
Lc 14,24  dic que ningú d’aquells que foren  convidats gustarà mon sopar. 25 I molta  
Mt 22,9  dels camins i a tots quants trobeu  convidau-los a les esposalles. 10 »I  
Lc 14,12  dónies un dinar o un sopar, no  convidis a tos amics, ni a tos germans, ni 
Lc 12,12  mostrarà en aquella hora lo que us  convinga dir. 13 Llavors un del poble li  
Ga 2,13  circumcisió. 13 I els demés jueus  convingueren igualment en sa dissimulació, 
Mt 18,19  vos dic que si dos de vosaltres se  convinguessen sobre la terra per demanar  
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Jn 9,22  jueus, puix los jueus estaven ja  convinguts en traure de la sinagoga a  
Mc 6,21  de son cumpleanys, donà un  convit als magnates de sa cort i als  
Lc 5,29 lo seguí. 29 I li donà Leví un gran  convit en sa casa, i hi havia un gran  
Lc 14,Tit  en dissabte. Paràbola del gran  convit. Qui vulla seguir a Jesús ha de  
Lc 14,13  recompensa. 13 Sinó, quan faces un  convit, convida als pobres, als tullits,  
Lc 15,23  matau-lo, i menjam i celebrem un  convit, 24 perquè aquest fill meu era mort 
Lc 15,32  teus. 32 Mes raó era que féssem un  convit i nos alegràssem, puix ton germà  
Lc 20,46  i los primers sitis en los  convits; 47 que baix lo pretext de  
2Pe 2,13 -se en sos errors mentres estan en  convits ab vosaltres, 14 tenint los ulls  
Jud 12  són los que contaminen vostres  convits de caritat, peixent-se a si  
Mc 6,7  los poblets de l’encontorn. 7 I  convocà als Dotze i començà a enviar-los 
Ac 19,25  als artistes, 25 als quals ell  convocà, junt ab los que treballaven en  
Ac 28,17  custodiava. 17 I passats tres dies  convocà Pau als principals dels jueus. I  
Mt 15,10  i manaments d’homes. 10 I  convocada a si la gent, los digué: –Oïu i  
Mt 2,4  torbà, i ab ell tot Jerusalem. 4 I  convocant a tots los prínceps dels  
Mc 7,14 moltes coses semblants a esta. 14 I  convocant novament al poble, los deia:  
Mc 8,34  en les que són dels homes. 34 I  convocant al poble ab sos deixebles, los  
Ac 6,2 cada dia. 2 Per lo tant, los Dotze,  convocant la multitud dels deixebles,  
Ac 20,1  1 I després que cessà l’alborot,  convocant Pau als deixebles i fent-los  
Mc 15,16 lo portaren a l’atri del pretori i  convocaren tota la cohort. 17 I lo  
Ac 5,21 sacerdots i els que estaven ab ell,  convocaren lo Consell i a tots los ancians 
Mt 10,1 i els promet recompensa. 1 I havent  convocat a sos dotze deixebles, los donà  
Mc 3,23  los dimonis. 23 I havent-los  convocat, los deia ab paràboles : –Com pot 
Lc 9,1  vol seguir a Jesucrist. 1 I havent  convocat als dotze apòstols, los donà  
Lc 19,13 tornar-se’n després. 13 I havent  convocat a deu de sos criats, los donà deu 
Lc 23,13  enemistats. 13 I Pilat, havent  convocat als prínceps dels sacerdots, als  
Lc 9,39  tirà per terra, i li causà fortes  convulsions fent-li traure bromera, i ab 
2Co 6,1  infiels. 1 I així nosaltres, com a  cooperadors de Déu, vos exhortam a no  
Mc 16,20  i predicaren en totes parts,  cooperant lo Senyor ab ells, i confirmant  
3Jn 8  devem rebre als tals a fi de  cooperar a la veritat. 9 Hauria jo escrit  
Rm 8,28  I sabem també que totes les coses  cooperen al bé d’aquells que amen a Déu,  
Ac 21,1  d’ells, anàrem via recta a  Coos, i al dia següent a Rodes, i des d’  
Jn 18,10  espasa, la desembeinà i, donant un  cop a un criat del pontífice, li tallà l’ 
Mt 23,25 que netejau la part de defora de la  copa i del plat, i dintre estau plens de  
Mt 23,26  neteja primer l’interior de la  copa i del plat, a fi de que sia límpio lo 
Ap 14,10 de la ira de Déu, mesclat pur en la  copa de sa indignació, i serà aturmentat  
Ap 16,2  2 I anà lo primer i derramà sa  copa sobre la terra; i vingué una llaga  
Ap 16,3  3 I el segon àngel derramà sa  copa sobre el mar, i es tornà sang com de  
Ap 16,4  vivent. 4 I el tercer derramà sa  copa sobre els rius i sobre les fonts de  
Ap 16,8  8 I el quart àngel derramà sa  copa sobre el sol, i li fou donat l’  
Ap 16,10  lo. 10 I el quint àngel derramà sa  copa sobre lo siti de la bèstia, i es  
Ap 16,12  12 I el sisè àngel derramà sa  copa sobre aquell gran riu Eufrates, i s’ 
Ap 16,17  17 I el setè àngel derramà sa  copa a l’aire, i isqué una gran veu del  
Ap 16,19  davant de Déu, per a donar-li la  copa del vi de la indignació de sa ira. 20 
Ap 18,6 li al doble segons ses obres: en la  copa en què ella vos donà a beure, donau- 
Mc 7,4  per tradició, com és lo rentar  copes, i gerros, i utensilis de metall, i  
Mc 7,8  dels homes, com lo rentar de les  copes i gerros, i el fer moltes altres  
Lc 11,39  cuidado de netejar per defora les  copes i los plats, emperò vostre interior  
Ap 5,8 de l’Anyell, tenint cada u arpes i  copes d’or plenes de perfums, que són les 
Ap 15,Tit  plagues darreres, figurades en set  copes de la còlera de Déu entregades a set 
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Ap 15,7  animals donà als set àngels set  copes d’or plenes de la ira de Déu que  
Ap 16,Tit  XVI Terribles efectes de les set  copes d’or que els set àngels derramen  
Ap 16,1  àngels: –Anau i derramau les set  copes de la ira de Déu sobre la terra. 2 I 
Ap 17,1  dels set àngels que tenien les set  copes i em parlà dient: –Vine aquí i et  
Ap 21,9  dels set àngels que tenien les set  copes plenes de les set plagues darreres i 
1Co 15,10 vana en mi, ans bé he treballat més  copiosament que tots ells; emperò no jo,  
Jm 1,5  -la a Déu, que la dóna a tots  copiosament i no impropera, i la hi serà  
Mt 26,67  a la cara i el maltractaren a  cops de puny, i altres li donaren  
Mc 14,65  tapar-li la cara, i a donar-li  cops, i li deien: –Endevina! I els criats  
Lc 18,13 los ulls al cel, sinó que es pegava  cops al pit, dient: “Oh Déu!, teniu pietat 
Lc 22,63  a Jesús l’escarnien i li donaven  cops. 64 Havent-li posat una bena als  
Lc 23,48  passava, se’n tornà pegant-se  cops al pit. 49 I tots sos coneguts i les  
Ac 27,41  i immòbil, mes la popa s’obria a  cops de mar. 42 Llavors los soldats foren  
Mt 5,8  8 »Benaventurats los nets de  cor, perquè ells veuran a Déu. 9  
Mt 5,28  ja comet adulteri ab ella en son  cor. 29 I si ton ull dret te serveix d’  
Mt 6,21  allà a on és ton tresor, allí ton  cor està també. 22 »Llum de ton cos és ton 
Mt 9,4  –Per què pensau mal en vostre  cor? 5 Quina cosa és més fàcil, lo dir:  
Mt 11,29  de mi, que só mans i humil de  cor, i trobareu lo descans per a vostres  
Mt 12,34  dolents? Puix de l’abundància del  cor parla la boca. 35 L’home bo trau  
Mt 12,35  coses bones del bon tresor de son  cor, i l’home dolent del mal tresor trau  
Mt 12,40  estarà tres dies i tres nits en lo  cor de la terra. 41 Los ninivites s’  
Mt 13,15  mirareu i no veureu. 15 Puix lo  cor d’aquesta gent s’ha engrossit, i ses 
Mt 13,15  ses orelles, ni comprenguen ab son  cor i se convertesquen i jo els dónia la  
Mt 13,19  lo que s’havia sembrat en son  cor: aqueix és lo que fou sembrat a la  
Mt 15,8  ab los llavis m’honra; emperò son  cor està lluny de mi. 9 I m’honren en va, 
Mt 15,18 18 Emperò lo que ix de la boca, del  cor ix, i això és lo que contamina a l’  
Mt 15,19  contamina a l’home. 19 Puix del  cor ixen los mals pensaments, los  
Mt 22,37  al Senyor, ton Déu, de tot ton  cor, i de tota ta ànima, i de tot ton  
Mt 24,48  aquell criat dolent digués en son  cor: “Lo meu senyor tarda a venir”, 49 i  
Mc 3,5  dolent-se de la ceguera de son  cor, diu a l’home: –Extén ta mà. I l’  
Mc 6,52  comprès lo dels pans, puix son  cor estava obcecat. 53 I quan estigueren a 
Mc 7,6  m’honra ab los llavis, emperò son  cor està lluny de mi. 7 En va, doncs, m’  
Mc 7,19 contaminar? 19 Puix no entra en son  cor, sinó que passa al ventre, i després  
Mc 7,21  a l’home. 21 Perquè de dins del  cor de l’home ixen los mals pensaments,  
Mc 8,17  Encara teniu obcecat vostre  cor? 18 Tenint ulls, no veeu? I tenint  
Mc 10,5  –Per causa de la duresa de vostre  cor vos deixà escrit aquest manament. 6  
Mc 11,23  ’t i tira’t al mar”, i en son  cor no dúbtia ans bé crega que succeirà lo 
Mc 12,30  al Senyor, ton Déu, de tot ton  cor, i de tota ta ànima, i de tot ton  
Mc 12,33  d’ell. 33 I amar-lo de tot lo  cor, i de tot l’enteniment, i de tota l’ 
Mc 16,14  sa incredulitat i duresa de  cor per no haver cregut als que l’havien  
Lc 1,66 que les oïen les depositaren en son  cor, dient: «Qui pensau que serà aquest  
Lc 2,19  estes coses, meditant-les en son  cor. 20 I els pastors se’n tornaren,  
Lc 2,51  totes aquestes paraules en son  cor. 52 I Jesús creixia en sabiduria, i en 
Lc 4,18 als pobres, a curar als contrits de  cor, 19 a anunciar la redempció als  
Lc 5,22  dient: –Què pensau en vostre  cor? 23 Què és més fàcil, dir: “Perdonats  
Lc 6,45  L’home bo, del bon tresor de son  cor trau lo bé, i l’home dolent, del mal  
Lc 6,45  home dolent, del mal tresor de son  cor trau la maldat. Puix de l’abundància  
Lc 6,45  maldat. Puix de l’abundància del  cor parla la boca. 46 »Per què, doncs, me  
Lc 8,12 diable i se’n porta la paraula del  cor d’ells per a què no se sàlvien  
Lc 8,15 aquells que, oint la paraula de bon  cor i molt sa, la preserven i donen fruit  
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Lc 9,44  a sos deixebles: –Gravau en vostre  cor aquestes paraules, perquè lo Fill de  
Lc 9,47  Jesús lo que pensaven en son  cor, prengué un infant i se’l posà prop  
Lc 10,27  al Senyor, ton Déu, de tot ton  cor, i de tota ta ànima, i ab totes tes  
Lc 12,Tit  se per a menjar i vestir. Tresor i  cor en lo cel. Majordom fiel i prudent.  
Lc 12,34 tresor, allí estarà també lo vostre  cor. 35 »Teniu vostres lloms cenyits i les 
Lc 12,45  si digués lo tal sirvent en son  cor: “Lo meu Senyor tarda a venir”, i  
Lc 24,25  aleshores: –Oh necis i tardos de  cor per a creure tot lo que los profetes  
Lc 24,32  –¿No és veritat que sentíem nostre  cor abrasar-se quan nos parlava en lo  
Jn 7,Tit  de sa missió i doctrina. Muda lo  cor dels que venien a prendre’l. És  
Jn 12,40  40 «Cegà sos ulls i endurí son  cor, per a què no vegen ab los ulls ni  
Jn 12,40  ab los ulls ni comprenguen ab son  cor i es convertesquen, i jo els cúria.»  
Jn 13,2  cena, havent lo diable posat en lo  cor de Judes Iscariot, fill de Simó, lo  
Jn 14,1  1 »Que no es pertúrbia vostre  cor. Creeu en Déu, i creeu també en mi. 2  
Jn 14,27 dóna lo món. No es pertúrbia vostre  cor, ni s’acovardesca. 28 Oíreu que us  
Jn 16,6  us he dit aquestes coses, vostre  cor està ple de tristesa. 7 Emperò jo us  
Jn 16,22  jo tornaré a veure-us, i vostre  cor s’alegrarà i ningú vos prendrà lo  
Ac 2,26  remogut. 26 Per això s’alegra mon  cor i es regositja ma llengua, i ademés ma 
Ac 2,37  aquestes coses, se compungiren de  cor i digueren a Pere i als demés  
Ac 2,46 lo menjar ab alegria i senzillès de  cor, 47 alabant a Déu i trobant gràcia en  
Ac 4,32  multitud dels creients eren d’un  cor i d’un esperit, i ningú d’ells deia  
Ac 5,3  per què Satanàs ha tentat ton  cor, a fi de que mentisses a l’Esperit  
Ac 5,4 doncs, posares semblant cosa en tot  cor? Tu no mentires als homes, sinó a Déu! 
Ac 7,23  de quaranta anys, se li posà al  cor lo visitar a sos germans, los fills d’ 
Ac 7,51  caps durs i incircumcidats de  cor i d’orelles, resistiu sempre a l’  
Ac 7,54  54 A l’oir tals coses, son  cor rebentava de ràbia, i cruixien de  
Ac 8,21  sort en aquest negoci, perquè ton  cor no és recte davant de Déu. 22  
Ac 8,22  perdonat aquest pensament de ton  cor. 23 Perquè veig que estàs en fel d’  
Ac 8,37 I Felip digué: –Si creus de tot ton  cor, bé pots. I ell respongué i digué:  
Ac 11,23 exhortava a tots que ab propòsit de  cor perseverassen en lo Senyor. 24 Perquè  
Ac 13,22  fill de Jessè, home segons mon  cor, lo qual farà totes mes voluntats. 23  
Ac 16,14  oigué. A la qual lo Senyor obrí lo  cor per a què atengués a les coses que  
Ac 19,9 com alguns d’ells s’endurissen de  cor i no creguessen, maleint lo camí del  
Ac 21,13  –Què feu plorant i afligint mon  cor? Perquè jo estic aparellat no solament 
Ac 28,27  27 Perquè està encrassat lo  cor d’aquest poble i sos oïdos estan  
Ac 28,27 ab ses orelles i comprenguen ab son  cor, i es convertesquen i jo els cúria!”  
Rm 1,21  en sos pensaments vans, i son  cor insensat quedà en tenebres. 22 I  
Rm 1,24  per les concupiscències de son  cor, per a deshonrar sos cossos entre ells 
Rm 2,5  5 Emperò tu, per ta duresa i ton  cor impenitent, atresores per a tu ira en  
Rm 2,15  l’obra de la Llei escrita en son  cor, donant testimoni sa consciència  
Rm 2,29  i la circumcisió és del  cor en l’Esperit, i no en la lletra, l’  
Rm 6,17  del pecat, emperò haveu obeït de  cor aquella forma de doctrina a la que  
Rm 9,2 tristesa i un dolor contínuo en mon  cor. 3 Puix desitjava jo mateix ser  
Rm 10,1  1 Germans, lo desig de mon  cor i ma oració a Déu per Israel és per a  
Rm 10,6  la fe, diu així: «No digues en ton  cor: Qui pujarà al cel?» (ço és, a baixar  
Rm 10,8  la paraula, en ta boca i en ton  cor», ço és, la paraula de la fe que  
Rm 10,9 al Senyor Jesús i creguesses en ton  cor que Déu lo ressuscità d’entre els  
Rm 10,10 morts, seràs salvo. 10 Perquè ab lo  cor se creu per a justícia; emperò de boca 
1Co 2,9  ni orella oigué, ni han estat en  cor d’home, les coses que preparà Déu per 
1Co 7,37  37 Emperò lo qui està ferm en son  cor, no obligant-li la necessitat, ans  
1Co 7,37  voluntat, i ha determinat en son  cor conservar sa verge, fa bé. 38 I així  
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1Co 14,25  fan manifestos los secrets de son  cor; i, postrat sobre el rostro, adorarà a 
2Co 1,Tit  -los veure la sinceritat de son  cor i de sa doctrina. 1 Pau, apòstol de  
2Co 1,12  consciència, que en simplicitat de  cor i en santa sinceritat, no ab sabiduria 
2Co 2,4 per la molta aflicció i angústia de  cor, vos escriguí ab moltes llàgrimes, no  
2Co 3,3  pedra, sinó en taules de carn del  cor. 4 I tenim tal confiança envers Déu  
2Co 3,15  Moisès, lo vel està posat sobre el  cor d’ells. 16 Mes quan se convertesquen  
2Co 5,12 glorien en l’apariència i no en lo  cor. 13 Perquè si nosaltres estam com fora 
2Co 6,11 està oberta per a vosaltres, nostre  cor s’és dilatat. 12 No sou estrets en  
2Co 8,16  16 I gràcies a Déu que posà en lo  cor de Tito lo mateix zel per a vosaltres, 
2Co 9,7  cada u conforme se proposà en son  cor, no ab recança, ni com per força;  
Ef 1,18  18 iŀluminant los ulls de vostre  cor, per a què sapiau qual és l’esperança 
Ef 4,18 ells, per raó de la ceguedat de son  cor. 19 Los quals, desesperant, s’  
Ef 5,19  i alabant al Senyor en vostre  cor, 20 donant gràcies sempre al Déu i  
Ef 6,5 temor i tremolor, en simplicitat de  cor, així com a Cristo; 6 no servint-los 
Ef 6,6  com a servos de Cristo, fent de  cor la voluntat de Déu; 7 servint de bona  
Fl 1,7  vosaltres, perquè us tinc en mon  cor i en mes cadenes, i en la defensa i  
Col 1,21  estranyat de Déu i fet enemics de  cor per les males obres, 22 ara, ab tot,  
Col 3,16  i càntics espirituals, cantant de  cor a Déu ab gràcia. 17 I qualsevol cosa  
Col 3,22  als homes, sinó ab simplicitat de  cor i temor de Déu. 23 Tot quant façau,  
Col 3,23  23 Tot quant façau, feu-ho de  cor com per al Senyor, i no per als homes, 
1Te 2,17  temps de vostra presència, no de  cor, ansiàrem més abundantment veure  
1Tm 1,5  manament és la caritat proceint de  cor pur, i de bona consciència, i de fe no 
2Tm 2,22  que invoquen al Senyor ab un  cor pur. 23 Les qüestions nècies i que no  
2Tm 3,8  a la veritat, homes corromputs de  cor, i rèprobos tocant a la fe. 9 Mes no  
He 3,10  i diguí: “Ells sempre erren en son  cor, i ells no han conegut mos camins.” 11 
He 3,12  que hi haja entre vosaltres algun  cor mal d’incredulitat, apartant-se de  
He 4,12 los pensaments i les intencions del  cor. 13 I no hi ha criatura alguna  
He 10,22  de Déu, 22 acerquem-nos a ell ab  cor verdader, ab fe complerta, purificats  
He 13,9  perquè és molt bo fortificar lo  cor ab la gràcia, no ab viandes, que no  
Jm 1,26  sa llengua, sinó que enganya son  cor, la religió d’est és vana. 27 La  
1Pe 1,22  uns als altres fervorosament ab un  cor pur. 23 Ja que haveu renascut, no de  
1Pe 3,4  4 sinó sia l’home interior del  cor en la incorruptibilitat d’un esperit  
2Pe 2,14 les ànimes inconstants, i tenint un  cor exercitat en avarícia, com fills de  
1Jn 3,20  davant de Déu. 20 Perquè si nostre  cor nos reprèn, Déu és major que nostre  
1Jn 3,20 nos reprèn, Déu és major que nostre  cor, i sap totes les coses. 21 Caríssims,  
1Jn 3,21  les coses. 21 Caríssims, si nostre  cor no ens reprèn, llavors tenim confiança 
Ap 18,7  turments i plor; perquè diu en son  cor: “Jo estic sentada com reina, i no só  
Ap 9,9 eren com dents de lleó. 9 I vestien  corasses, com corasses de ferro. I el  
Ap 9,9  de lleó. 9 I vestien corasses, com  corasses de ferro. I el soroll de ses  
Ap 9,17  i als que cavalgaven, que vestien  corasses de foc de color de jacinto i de  
Mc 7,11  a son pare o a sa mare: Qualsevol  ‹corban› (ço és, lo do) que jo ofresca, a  
Lc 12,24  més que el vestit. 24 Reparau los  corbs, que no sembren, ni seguen, ni tenen 
Ac 27,40  de les oles, i afluixant també les  cordes del timó i alçada la vela de popa  
Jn 2,15  taules, 15 féu com uns assots de  cordills i els tragué a tots del temple,  
Jud 11  i peresqueren en la sedició de  Corè! 12 Aquestos són los que contaminen  
1Co 1,2  2 a la iglésia de Déu que està en  Corinti, als santificats en Cristo Jesús,  
1Co 2,Tit  l’Apòstol que la predicació en  Corinti no havia estat ab pompa de  
1Co 5,Tit  a un incestuós i exhorta als de  Corinti que evítien lo tractar-se ab los 
2Co 1,1  a la iglésia de Déu que està en  Corinti, ab tots los sants que hi ha en  
2Co 1,23  -vos no he vingut encara a  Corinti. 24 No que tingam domini sobre la  
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2Tm 4,20 d’Onesíforo. 20 Erasto se quedà en  Corinti i a Tròfim lo deixí malalt en  
1Co 4,Tit  Reprèn ab energia i mansuetud als  corintis. 1 Considéria’ns l’home com  
1Co 10,Tit ingratitud, amonesta l’Apòstol als  corintis que es guàrdien de sos vicis,  
1Co 16,Tit  16,Tit Capítol XVI Exhorta als  corintis a que facen la coŀlecta de les  
2Co 6,11  emperò posseint-ho tot. 11 Oh,  corintis! Nostra boca està oberta per a  
2Co 7,Tit  del gran amor entre sant Pau i els  corintis. La tristesa que els causà los  
2Co 8,Tit  macedonis exhorta l’Apòstol als  corintis a què contribuesquen ab grans  
2Co 12,Tit  i conclou manifestant son amor als  corintis. 1 Si és necessari gloriar-se  
1Co Inc primera de l’apòstol sant Pau als  Corintis 1,Tit Capítol I Los exhorta a la  
2Co Inc epístola de l’apòstol sant Pau als  Corintis 1,Tit Capítol I S’escusa l’  
Ac 18,Tit  Capítol XVIII Fruit que féu Pau en  Corinto. És acusat al procònsol. Parteix a 
Ac 18,1  isqué Pau d’Atenes i se n’anà a  Corinto. 2 I trobant un jueu anomenat  
Ac 18,8  los de sa casa; i molts dels de  Corinto, oint-lo, creien i eren  
Ac 19,1  1 I succeí que estant Apolo en  Corinto, Pau, després d’haver atravessat  
Lc 1,69  69 I erigí per a nosaltres lo  corn de salvació en la casa de David, son  
Ac 10,Tit  Capítol X Pere bateja al centurió  Corneli i a vàrios altres gentils parents  
Ac 10,1  en Cesarea un cert home anomenat  Corneli, centurió d’una companyia que es  
Ac 10,3  de Déu entrava en ell i li deia:  –Corneli! 4 I est, fixant en ell la vista  
Ac 10,17  aquí los homes que havia enviat  Corneli que, preguntant per la casa de  
Ac 10,22  22 I ells digueren: –Lo centurió  Corneli, baró just i temerós de Déu, i que 
Ac 10,24  dia següent entraren en Cesarea. I  Corneli los estava esperant, havent  
Ac 10,25  Pere estava per a entrar, isqué  Corneli a rebre-lo i, postrant-se a  
Ac 10,30  m’haveu fet venir? 30 I digué  Corneli: –Quatre dies ha que jo estava  
Ac 10,31  vestidura blanca, i em digué: 31  “Corneli, ta plegària ha estat oïda i tes  
Ap 9,13  i oiguí una veu dels quatre  corns de l’altar d’or que està davant  
Ac 27,12  de Creta que mira a l’àfrico i al  coro. 13 I corrent vent de migjorn,  
Mt 27,29 un manto de grana. 29 I teixint una  corona d’espines, la posaren sobre son  
Mc 15,17  vestiren de púrpura, i teixint una  corona d’espines la hi posaren, 18 i  
Jn 19,2  2 I els soldats formaren una  corona d’espines i la hi posaren sobre el 
Jn 19,5  5 Isqué Jesús, doncs, portant la  corona d’espines i lo manto de púrpura. I 
1Co 9,25 i això ell ho fa per a alcançar una  corona corruptible, mes nosaltres  
Fl 4,1  desitjats, que sou mon goig i ma  corona, perseverau així ferms en lo  
1Te 2,19  nostra esperança, o nostre goig, o  corona de glòria? ¿Per ventura no sou  
2Tm 4,8 Per lo demés, m’està reservada una  corona de justícia que el Senyor, jutge  
Jm 1,12  després que serà provat rebrà la  corona de vida que Déu ha promès als que  
1Pe 5,4  lo príncep dels pastors, rebreu  corona de glòria que no s’emmustueix. 5  
Ap 2,10 fiel fins a la mort, i et donaré la  corona de vida. 11 »Lo qui té orella, oiga 
Ap 3,11 que tens, per a què ningú prenga ta  corona. 12 »Al que vència, lo faré columna 
Ap 6,2  tenia un arc, i li fou donada una  corona, i isqué victoriós per a vèncer. 3  
Ap 12,1  sota sos peus, i en son cap, una  corona de dotze estrelles. 2 I estant  
Ap 14,14  l’home, que tenia en son cap una  corona d’or, i en sa mà una falç ben  
Mc 15,Tit  és presentat a Pilat, assotat,  coronat d’espines i crucificat entre dos  
2Tm 2,5 lo qui combat en la palestra, no és  coronat si no pelea segons llei. 6 Lo  
He 2,7 poc menor que els àngels; tu l’has  coronat de glòria i honra, i l’has  
He 2,9  els àngels per la passió de mort,  coronat d’honra i glòria, per a què per  
Ap 4,4  ab robes blanques, i en sos caps,  corones d’or. 5 I eixien del trono  
Ap 4,10  sigles dels sigles, i tiraven ses  corones davant del trono dient: 11 –Digne  
Ap 9,7  i sobre sos caps tenien com  corones semblants a l’or, i ses cares  
Ap 12,3  i deu banyes, i en sos caps, set  corones; 4 i la cua d’ell arrastrava la  
Ap 13,Tit  de set caps i deu banyes, ab deu  corones, ix del mar i blasfema contra Déu  
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Ap 13,1 deu banyes, i sobre ses banyes, deu  corones, i sobre sos caps, lo nom de  
Ap 19,12  de foc, i tenia en son cap moltes  corones i un nom escrit que ningú  
Mt 11,21 s’havien arrepentit: 21 –Ai de tu,  Corozain! Ai de tu, Betsaida! Que si en  
Lc 10,13  per a la tal ciutat. 13 »Ai de tu,  Corozain!, ai de tu, Betsaida!, que si en  
Lc 3,22  d’ell l’Esperit Sant en forma  corporal com d’una paloma i s’oigué  
2Co 10,10  i fortes, emperò sa presència  corporal és flaca, i son parlar,  
Col 2,9  tota la plenitud de la divinitat  corporalment. 10 I vosaltres sou complerts 
1Tm 4,8  la pietat. 8 Perquè els exercicis  corporals aprofiten poc; mes la pietat és  
Jn 10,1  lo qui no entra per la porta en lo  corral de les ovelles, sinó que puja per  
Lc 12,55  ve”, i succeeix així. 55 I quan  corre vent de migdia, dieu: “Farà calor”,  
Rm 9,16  que no és del que vol, ni del que  corre, sinó que és de Déu que usa de  
Mt 18,Tit  lo pecat d’escàndol i sobre la  correcció fraterna. Paràbola del bon  
Ef 6,4  ans bé criau-los en instrucció i  correcció del Senyor. 5 Criats, siau  
2Te 3,Tit  i recomana l’amor al treball i la  correcció dels dolents. 1 Per lo demés,  
He 12,5  dient: «Fill meu, no despreciïs la  correcció del Senyor, ni desmaïs quan te  
He 12,7  rep per fill. 7 Perseverau en la  correcció. Déu s’ofereix a vosaltres com  
He 12,8  lo pare? 8 Emperò si estau fora de  correcció, de la qual tots han estat  
He 12,11  de sa santedat. 11 I ninguna  correcció al present apar ser de goig,  
Ac 24,2  i de que molts desordres són  corregits per vostres providències, 3 en  
Mt 4,24  i tota dolència en lo poble. 24 I  corregué sa fama per tota la Síria, i li  
Mt 8,32  porcs. I veus aquí tota la ramada  corregué furiosament i per un barranc se  
Mt 9,26  per la mà. I s’alçà la noia. 26 I  corregué esta fama per tota aquella terra. 
Mc 2,2  tornà a entrar en Cafarnaüm. 2 I  corregué la veu que estava en una casa, i  
Mc 5,6 6 I quan vegé a Jesús des de lluny,  corregué a ell i l’adorà. 7 I clamant en  
Lc 24,12  12 Emperò, alçant-se Pere,  corregué al sepulcre i, abaixant-se,  
Jn 20,2  havien tret d’ell la pedra. 2 I  corregué, i vingué a Simó Pere i a aquell  
Jn 20,4 dos junts; emperò l’altre deixeble  corregué més de pressa que Pere i vingué  
Ac 12,14  de goig no obrí la porta, sinó que  corregué dintre i donà la nova de que Pere 
Ac 21,32  soldats i centurions i  corregué a ells, los quals així que  
Mt 28,8 sepulcre ab temor i gran alegria, i  corregueren a donar la nova a sos  
Ga 2,2  reputació, per temor de que jo no  corregués o no hagués corregut en va. 3  
Ga 2,2  de que jo no corregués o no hagués  corregut en va. 3 Mes ni Tito que era ab  
Fl 2,16  lo dia de Cristo, de que jo no he  corregut en va, ni he treballat en va. 17  
He 12,1  i del pecat que ens té rodejats,  correm ab paciència la carrera que ens  
1Co 9,24 vosaltres. 24 ¿No sabeu que els que  corren l’estadi, realment corren tots,  
1Co 9,24  els que corren l’estadi, realment  corren tots, emperò un sol guanya lo  
Ap 9,9  de carros de molts cavalls que  corren al combat. 10 I tenien cues  
Mt 27,48  48 I a l’instant un d’ells,  corrent, prengué una esponja i l’empapà  
Mc 9,14  pasmat i ple de temor, i acudiren  corrent a saludar-lo. 15 I els preguntà: 
Mc 10,17  per posar-se en camí, vingué un  corrent a ell i, agenollant-se-li  
Mc 15,36  deien: –Mirau, a Elies crida. 36 I  corrent un, i empapant una esponja ab  
Lc 2,16  nos ha manifestat. 16 I partiren  corrent, i trobaren a Maria i a Josep, i a 
Lc 15,20  vegé son pare, i se compadesqué. I  corrent a ell, se li tirà al coll, i el  
Lc 19,4  petit d’estatura. 4 I s’avançà  corrent i se’n pujà a un sicòmoro per a  
Ac 27,13  mira a l’àfrico i al coro. 13 I  corrent vent de migjorn, pensant tenir ja  
Ac 27,16  érem portats. 16 I llançats per la  corrent a una isla, anomenada Cauda, ab  
Ap 12,15 riuada, sobre la dona, per a què la  corrent se la’n pogués portar. 16 I la  
1Co 13,11 Mes quan vaig ésser home fet, deixí  córrer les coses de noi. 12 Ara veem com  
Jud 12 núvols sens aigua que els vents fan  córrer d’aquí per allà, arbres de tardor, 
Ga 4,25  la muntanya de Sinaí, en Aràbia, i  correspon a lo que ara és Jerusalem, la  
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1Tm 2,10  o vestits costosos, 10 sinó com  correspon a dones que fan professió de  
Lc 14,14  perquè no tenen ab què  correspondre’t; emperò te servirà de  
1Tm 5,4  a ben governar sa casa i a  correspondre a sos pares, puix això és  
Mt 18,15 ton germà pecàs contra de tu, vés i  corretgeix-lo entre tu i ell solament. I 
Lc 17,3  Si ton germà pecàs contra de tu,  corretgeix-lo, i si s’arrepentís,  
Ac 22,25  25 I quan l’hagueren lligat ab  corretges, digué Pau al centurió que  
He 12,10  a la veritat, per pocs dies nos  corretgien a son plaer; emperò aquest, per 
2Tm 2,25  apte per a ensenyar, sofert, 25  corretgint ab suavitat als que resisteixen 
1Tm 5,Tit cumplen bé son ministeri; que ha de  corretgir los pecats públics i mirar molt  
2Tm 3,16  a ensenyar, per a reprendre, per a  corretgir i per a instruir en la justícia; 
He 12,9  a nostres pares carnals que ens  corretgiren, i els miràvem ab respecte,  
2Te 3,15  no el mireu com a enemic, ans bé  corretgiu-lo com a germà. 16 I el mateix 
Mc 1,7  postrar-me per a desfer-li la  corretja de les sandàlies. 8 Jo us he  
Lc 3,16 jo, de qui no só digne de desfer la  corretja de ses sabates. Ell vos batejarà  
Jn 1,27  qui jo no só digne de deslligar la  corretja de la sabata. 28 Açò esdevingué  
1Co 9,24  emperò un sol guanya lo gallardó?  Correu, doncs, per a què pugau obtenir-  
Lc 22,44  un suor com de gotes de sang que  corrien fins a terra. 45 I alçant-se  
Jn 20,4 deixeble i vingueren al sepulcre. 4  Corrien los dos junts; emperò l’altre  
Ga 5,7  que obra per caritat. 7 Vosaltres  corríeu bé! ¿Qui us ha impedit que  
1Co 9,26  26 Jo, per consegüent,  corro, no així ab incertitud; i combato,  
Fl 3,14  -me a les que estan davant. 14  Corro envers la marca, per a alcançar lo  
Ef 3,16  sa glòria vos concedesca que siau  corroborats en virtut per son Esperit en  
1Co 15,33 deixeu seduir: les males companyies  corrompen les bones costums. 34 Vetllau  
Ef 4,22  vostra antigua conversació, que és  corrompuda conforme a les enganyoses  
Ap 11,18  grans, i d’exterminar als que han  corromput la terra. 19 I s’obrí lo temple 
2Tm 3,8  resisteixen a la veritat, homes  corromputs de cor, i rèprobos tocant a la  
Ac 2,27  ni permetràs que ton Sant veja  corrupció. 28 Me faràs conèixer los camins 
Ac 2,31  en l’infern ni sa carn vegé mai  corrupció. 32 »A aquest Jesús ressuscità  
Ac 13,34 morts, per a no tornar mai més a la  corrupció, ho digué d’aquesta manera: “Jo 
Ac 13,35  “No permetreu que vostre Sant veja  corrupció.” 36 »Perquè David, després que  
Ac 13,36 i fou enterrat ab sos pares, i vegé  corrupció. 37 Mes aquell a qui Déu ha  
Ac 13,37  d’entre els morts no ha vist  corrupció. 38 Sia-us notori, doncs,  
Rm 8,21  deslliurada de l’esclavitud de la  corrupció a la llibertat gloriosa dels  
1Co 15,42  dels morts: se sembra en  corrupció, ressuscitarà en incorrupció; 43 
1Co 15,50  posseir lo Regne de Déu, ni la  corrupció posseir la incorruptibilitat. 51 
Ga 6,8  per a sa carn, de la carn segarà  corrupció; emperò aquell que sémbria per a 
Jm 1,27 tribulacions i preservar-se de la  corrupció d’aquest món. 2,Tit Capítol II  
2Pe 1,4  la naturalesa divina, fugint de la  corrupció de la concupiscència que hi ha  
2Pe 2,12 entenen, pereixeran totalment en sa  corrupció 13 i rebran la recompensa de la  
2Pe 2,19  ells mateixos són esclaus de la  corrupció, perquè tot aquell que fou  
Mt 16,Tit  Fariseus i saduceus, confundits.  Corrupció de sa doctrina. Confessió de  
Rm 1,23  en semblança de figura humana  corruptible, i d’aucells, i de  
1Co 9,25 ell ho fa per a alcançar una corona  corruptible, mes nosaltres incorruptible.  
1Co 15,53 mudats. 53 Perquè és precís que açò  corruptible se vestesca d’  
1Co 15,54  immortalitat. 54 I quan açò que és  corruptible s’haja vestit d’  
1Pe 1,23 Ja que haveu renascut, no de llavor  corruptible, sinó incorruptible, per la  
1Pe 1,18  no ab or ni plata, que són coses  corruptibles, 19 sinó ab la preciosa sang  
Mt 19,8  Moisès, per la duresa de vostres  cors, vos permeté repudiar a vostres  
Mc 2,8  què pensau així dintre de vostres  cors? 9 Què és més fàcil, dir al  
Mc 4,15  la paraula que fou sembrada en sos  cors. 16 I així mateix los sembrats en  
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Lc 1,17  d’Elies, per a convertir los  cors dels pares als fills, i els incrèduls 
Lc 1,51  superbos en los pensaments de sos  cors, 52 destronà als poderosos i exaltà  
Lc 2,35  descoberts los pensaments de molts  cors. 36 I hi havia una profetisa  
Lc 16,15  homes, emperò Déu coneix vostres  cors, perquè lo que els homes tenen per  
Lc 21,14  14 Fixeu, doncs, en vostres  cors lo no pensar antes com haveu de  
Lc 21,34  doncs, compte, no sia que vostres  cors s’engordesquen ab la glotoneria i l’ 
Lc 24,38  alçau tals pensaments en vostres  cors? 39 Mirau mes mans i mos peus; jo  
Ac 1,24  –Vós, Senyor, que coneixeu los  cors de tots; mostrau-nos d’aquestos  
Ac 7,39  ans bé lo refusaren, i ab sos  cors se’n tornaren a Egipte, 40 dient a  
Ac 14,16 de manteniment i d’alegria nostres  cors. 17 I dient això, a penes pogueren  
Ac 14,21  i a Antioquia, 21 confirmant los  cors dels deixebles, exhortant-los a  
Ac 15,8 creguessen. 8 I Déu, que coneix los  cors, donà testimoni d’això donant a ells 
Ac 15,9  i nosaltres, havent purificat sos  cors ab la fe. 10 Doncs ara, per què  
Ac 15,24  de nosaltres, trastornant vostres  cors, vos han alarmat ab paraules dient:  
Rm 5,5  de Déu està difundida en nostres  cors per l’Esperit Sant, que ens ha estat 
Rm 8,27 27 Emperò aquell que escodrinya los  cors sap lo que desitja l’Esperit, lo  
Rm 16,18  i raons dolces enganyen los  cors dels senzills. 19 Puix vostra  
1Co 4,5 i farà manifestos los designis dels  cors; i llavors cada home tindrà de Déu l’ 
2Co 1,22 la penyora de l’Esperit en nostres  cors. 23 Emperò jo crido a Déu per  
2Co 3,2  nostra sou, escrita en nostres  cors, coneguda i llegida de tots los  
2Co 4,6  ell mateix resplendí en nostres  cors, per a iŀluminació del coneixement de 
2Co 7,3  que vosaltres estau en nostres  cors per a morir i viure junt ab  
Ga 4,6  sou fills, ha enviat Déu a vostres  cors l’Esperit de son Fill, que clama:  
Ef 3,17 Cristo habítia per la fe en vostres  cors, arrelats i fundamentats en caritat,  
Ef 6,22  és de nosaltres i consòlia vostres  cors. 23 Pau als germans i caritat ab fe  
Fl 4,7  a tot enteniment, guàrdia vostres  cors i vostres sentiments en Cristo Jesús. 
Col 2,2  rostro en carn. 2 A fi de que sos  cors sien consolats, estant units en  
Col 3,15 perfecció. 15 I triúmfia en vostres  cors la pau de Cristo, a la que fóreu  
Col 4,8 de vostres coses i consòlia vostres  cors, 9 juntament ab Onèssim, mon caríssim 
1Te 2,4  sinó a Déu, que prova nostres  cors. 5 Puix jamai lo nostre llenguatge  
1Te 3,13  13 Per a què confírmia vostres  cors sens reprensió en santedat davant de  
2Te 2,17  de la gràcia, 17 consòlia vostres  cors i us confírmia en tota paraula i obra 
2Te 3,5  5 I el Senyor encamínia vostres  cors en l’amor de Déu i en esperar ab  
He 3,8 sa veu, 8 no vullau endurir vostres  cors, com en la provocació, en lo dia de  
He 3,15  avui sa veu, no enduriu vostres  cors com en la provocació.» 16 Perquè  
He 4,7  oísseu sa veu, no enduriu vostres  cors.”» 8 Perquè si Jesús los hagués donat 
He 8,10  enteniments, i les escriuré en sos  cors, i jo seré per a ells son Déu, i ells 
He 10,16 Senyor, “Imprimiré mes lleis en sos  cors, i en sos enteniments les escriuré”»; 
He 10,22  ab fe complerta, purificats los  cors d’una consciència mala i rentats los 
Jm 3,14 amarg i hi ha discòrdies en vostres  cors, no us glorieu, ni siau mentiders  
Jm 4,8  sou d’ànimo doble purificau los  cors. 9 Afligiu-vos, lamentau-vos i  
Jm 5,5 disolucions; haveu engordit vostres  cors per lo dia del sacrifici. 6  
Jm 5,8  ab paciència, i fortificau vostres  cors, puix s’acerca la vinguda del  
1Pe 3,15 santificau al Senyor Déu en vostres  cors, aparellats sempre per a respondre a  
2Pe 1,19  del matí nàsquia en vostres  cors. 20 Entenent primer açò: que ninguna  
1Jn 3,19  veritat, i així alentarem nostres  cors davant de Déu. 20 Perquè si nostre  
Ap 2,23  qui escodrinyo les entranyes i els  cors, i donaré a cada u de vosaltres  
Ap 17,17  foc. 17 Perquè Déu ha posat en sos  cors que facen la voluntat d’ell, i donat 
Mc 6,21  donà un convit als magnates de sa  cort i als tribuns i als principals de la  
Lc 16,6  6 »I ell li respongué: »–Cent  cortans d’oli. »I ell li digué: »–Pren  
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Mt 5,29  un de tos membres, que no que ton  cos sia llançat a l’infern. 30 I si ta mà 
Mt 5,30  un de tos membres, que no que ton  cos vaja a l’infern. 31 »També fou dit:  
Mt 6,22 ton cor està també. 22 »Llum de ton  cos és ton ull. Si ton ull és senzill, tot 
Mt 6,22 ull. Si ton ull és senzill, tot ton  cos serà lluminós. 23 Emperò si ton ull és 
Mt 6,23  Emperò si ton ull és mal, tot ton  cos serà tenebrós. Perquè si la llum que  
Mt 6,25  sobre què menjareu. Ni per vostre  cos, sobre què vestireu. ¿No val més la  
Mt 6,25  més la vida que l’aliment, i lo  cos més que el vestit? 26 Mirau los  
Mt 10,28  28 I no temau als que maten lo  cos i no poden matar l’ànima. Ans bé  
Mt 10,28  Ans bé temeu al que pot llançar  cos i ànima a l’infern. 29 ¿Per ventura  
Mt 14,12 després sos deixebles a recollir lo  cos, i l’enterraren. I anaren a donar-  
Mt 26,12  ella aquest ungüent sobre mon  cos, ho féu per a sepultar-me. 13 En  
Mt 26,26  –Preneu i menjau: aquest és mon  cos. 27 I prenent lo calze, donà gràcies,  
Mt 27,58 anà a trobar a Pilat i li demanà lo  cos de Jesús. Llavors Pilat manà donar-  
Mt 27,58  Llavors Pilat manà donar-li lo  cos. 59 I prenent Josep lo cos, l’  
Mt 27,59 -li lo cos. 59 I prenent Josep lo  cos, l’embolicà ab un llençol net. 60 I  
Mc 5,29  son fluix de sang i sentí en son  cos que estava curada d’aquella plaga. 30 
Mc 6,29  vingueren, i prengueren son  cos, i el posaren en un sepulcre. 30 I  
Mc 10,25 fàcil és lo passar un camell per lo  cos d’una agulla, que entrar lo ric en lo 
Mc 14,8  ha pogut: s’anticipà a ungir mon  cos per a la sepultura. 9 En veritat vos  
Mc 14,22  –Preneu, menjau: aquest és mon  cos. 23 I prenent lo calze, donades  
Mc 15,43 a la presència de Pilat i demanà el  cos de Jesús. 44 I Pilat se meravellava de 
Mc 15,45 saber-ho per lo centurió, donà el  cos a Josep. 46 I Josep comprà un llençol  
Lc 11,34  vegen la llum. 34 Llum de ton  cos és ton ull. Si ton ull fos senzill,  
Lc 11,34  Si ton ull fos senzill, tot ton  cos serà iŀluminat; emperò si fos mal,  
Lc 11,34  emperò si fos mal, també ton  cos serà tenebrós. 35 Cuida, doncs, de que 
Lc 11,36  tenebres. 36 I així, si tot ton  cos fos resplendent, sens tenir part  
Lc 12,4  que no temau aquells que maten lo  cos i després d’això no poden fer res  
Lc 12,22  què menjareu, ni per a lo vostre  cos, sobre què vestireu. 23 Més val l’  
Lc 12,23  val l’ànima que el menjar, i lo  cos més que el vestit. 24 Reparau los  
Lc 17,37  qualsevol part a on se tròbia lo  cos, allí se juntaran també les àligues.  
Lc 18,25  més fàcil passar un camell per lo  cos d’una agulla que entrar un ric en lo  
Lc 22,19  los el donà, dient: –Aquest és mon  cos, que és donat per a vosaltres. Feu açò 
Lc 23,52 anà a trobar a Pilat i li demanà lo  cos de Jesús. 53 I havent-lo baixat de  
Lc 23,55  ab què havia estat depositat lo  cos de Jesús. 56 I tornant-se’n,  
Lc 24,3  havent entrat dins, no trobaren lo  cos del Senyor Jesús. 4 I quedant ab  
Lc 24,23  sepulcre 23 i no havent trobat son  cos, tornaren dient que havien vist una  
Jn 2,21  ell los parlava del temple de son  cos. 22 Després, doncs, que hagué  
Jn 19,38  que li permetés traure d’allí lo  cos de Jesús, i havent-li Pilat  
Jn 19,38  concedit, vingué i se’n portà lo  cos de Jesús. 39 Vingué també Nicodemus,  
Jn 19,40  mirra i àloes. 40 I prengueren lo  cos de Jesús i l’embolicaren ab los  
Jn 20,12  del siti a on havia estat posat lo  cos de Jesús. 13 Ells li diuen: –Dona, per 
Ac 9,40  pregà i, girant-se envers lo  cos, digué: –Tabita, alça’t! I ella obrí  
Ac 19,12  los mocadors i cenyidors de son  cos i desapareixien d’ells les dolències  
Rm 4,19  en la fe, ni considerà son propi  cos, ja casi mort (essent de cerca cent  
Rm 6,6  ab ell, perquè sia destruït lo  cos del pecat i no serviam ja més al  
Rm 6,12  régnia, doncs, lo pecat en vostre  cos mortal, de modo que hajau d’obeir-  
Rm 7,4  meus, sou morts a la Llei per lo  cos de Cristo, per a què siau d’altre, ço 
Rm 7,24  jo! ¿Qui em deslliurarà d’aquest  cos de mort? 25 La gràcia de Déu per  
Rm 8,10  10 I si Cristo és en vosaltres, lo  cos verdaderament és mort per raó del  
Rm 8,23  Déu, ço és, la redempció de nostre  cos. 24 Perquè nosaltres som salvos per l’ 
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Rm 12,Tit  essent tots membres d’un mateix  cos, havem de treballar a favor de la  
Rm 12,4  repartit. 4 Perquè així com en un  cos tenim molts membres, i no tots los  
Rm 12,5 nosaltres, essent molts, som un sol  cos en Cristo i cada u membre l’un de l’ 
1Co 5,3  en veritat, encara que ausent de  cos, emperò present d’esperit, ja he  
1Co 6,13  Déu destruirà aquell i estes. I el  cos no és per a la fornicació, sinó per al 
1Co 6,13  per al Senyor, i el Senyor, per al  cos. 14 I Déu ressuscità al Senyor, i ens  
1Co 6,16 que es junta ab una ramera se fa un  cos ab ella? Perquè, «seran», digué, «dos  
1Co 6,18  que l’home comètia, és fora del  cos; emperò lo qui comet fornicació peca  
1Co 6,18  fornicació peca contra son propi  cos. 19 ¿Que no sabeu que vostres cossos  
1Co 6,20  Glorificau, doncs, a Déu en vostre  cos i en vostre esperit, los quals són de  
1Co 7,4 muller no té lo domini de son propi  cos, sinó lo marit, i així mateix lo marit 
1Co 7,4  marit no té lo domini de son propi  cos, sinó la muller. 5 No us defraudeu l’ 
1Co 7,34  del Senyor, per a ser santa de  cos i d’esperit. Emperò la que és casada  
1Co 9,26  a l’aire, 26 sinó que castigo mon  cos, i el reduesc a subjecció; perquè no  
1Co 10,16  partim, ¿no és la participació del  cos de Cristo? 17 Perquè nosaltres, essent 
1Co 10,17  essent molts, som un pa i un  cos, perquè tots som participants d’  
1Co 11,24  «Preneu, menjau; aquest és mon  cos que per vosaltres és partit. Feu això  
1Co 11,27  Senyor indignament, serà reo del  cos i de la sang del Senyor. 28 Per lo  
1Co 11,29  no fent discerniment del  cos del Senyor. 30 Per això hi ha entre  
1Co 12,Tit  de la Iglésia. Aquesta és un sol  cos místic, los membres del qual deuen  
1Co 12,12  com ell vol. 12 Perquè així com lo  cos és un i té molts membres, i tots los  
1Co 12,12  membres, i tots los membres del  cos, encara que molts, són un sol cos,  
1Co 12,12  cos, encara que molts, són un sol  cos, així també és Cristo. 13 Perquè per  
1Co 12,13  tots nosaltres per a ser un mateix  cos, així jueus com gentils, així servos  
1Co 12,14 mateix Esperit. 14 Perquè tampoc lo  cos és un sol membre, sinó molts. 15 Si el 
1Co 12,15 digués: «Perquè no só mà, no só del  cos», ¿no és per això del cos? 16 I si  
1Co 12,15 no só del cos», ¿no és per això del  cos? 16 I si digués l’orella: «Perquè no  
1Co 12,16  «Perquè no só ull, no só del  cos», ¿per això no serà del cos? 17 I si  
1Co 12,16  só del cos», ¿per això no serà del  cos? 17 I si tot lo cos fos ull, ¿a on  
1Co 12,17  no serà del cos? 17 I si tot lo  cos fos ull, ¿a on estaria l’oïdo? I si  
1Co 12,18  los membres, cada u d’ells en lo  cos, de la manera que li ha plagut. 19 I  
1Co 12,19  un sol membre, ¿a on seria lo  cos? 20 Emperò ara, encara que los membres 
1Co 12,20  que los membres sien molts, lo  cos és un. 21 I l’ull no pot dir a la mà: 
1Co 12,22  22 Ans bé aquells membres del  cos que semblen més flacs, són més  
1Co 12,23  necessaris. 23 I els membres del  cos que tenim per menos nobles, a estos  
1Co 12,24  de res; emperò Déu ha temperat lo  cos, donant honra més complerta al membre  
1Co 12,25 de que no hi hagués dissensió en lo  cos, sinó que tots los membres tinguessen  
1Co 12,27  ab ell. 27 Doncs vosaltres sou  cos de Cristo, i membres de membre. 28 I  
1Co 13,3  pobres, i encara que entregàs mon  cos per a ser cremat, si no tinc caritat  
1Co 15,35  ressuscitaran los morts, o ab quin  cos vindran?» 36 Neci, lo que tu sembres,  
1Co 15,37 mor. 37 I al sembrar, no sembres lo  cos que ha de nàixer, sinó lo gra nu, o de 
1Co 15,38 altra llavor. 38 Mes Déu li dóna lo  cos com li plau, i a cada una de les  
1Co 15,38 a cada una de les llavors son propi  cos. 39 No tota carn és una mateixa carn;  
1Co 15,44 ressuscitarà en vigor; 44 se sembra  cos animal, ressuscitarà cos espiritual;  
1Co 15,44  se sembra cos animal, ressuscitarà  cos espiritual; perquè així com hi ha cos  
1Co 15,44  espiritual; perquè així com hi ha  cos animal, així hi ha cos espiritual, com 
1Co 15,44  com hi ha cos animal, així hi ha  cos espiritual, com està escrit: 45 Lo  
2Co 4,10  del Senyor Jesús en nostre  cos, a fi de que la vida de Jesús se  
2Co 5,6  sabent que mentres estam en lo  cos estam ausents del Senyor. 7 (Perquè  
2Co 5,8  bé més ganes d’ausentar-nos del  cos i estar presents ab lo Senyor. 9 I per 
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2Co 5,10  fet bo o mal, estant en son propi  cos. 11 Penetrats, doncs, del terror de  
2Co 12,2  anys ha fou arrebatat –si en lo  cos o fora del cos, no ho sé; Déu ho sap–  
2Co 12,2  arrebatat –si en lo cos o fora del  cos, no ho sé; Déu ho sap– fins al tercer  
2Co 12,3  que aquest tal home –si fou en lo  cos o fora del cos, no ho sé; Déu ho sap–  
2Co 12,3  home –si fou en lo cos o fora del  cos, no ho sé; Déu ho sap– 4 fou arrebatat 
Ga 6,17 me moléstia, perquè jo porto en mon  cos los senyals del Senyor Jesús. 18 La  
Ef 1,23  tota la Iglésia, 23 la qual és son  cos i la plenitud d’aquell que ho omple  
Ef 2,16  -los ab Déu als dos en un  cos per la creu, matant les enemistats en  
Ef 3,6  gentils són cohereus i del mateix  cos, i participants de sa promesa en  
Ef 4,4  en lo vincle de la pau. 4 Hi ha un  cos i un Esperit, així com sou cridats a  
Ef 4,12  ministeri, per a l’edificació del  cos de Cristo. 13 Fins que tots arribem en 
Ef 4,16  ço és, Cristo. 16 De qui tot lo  cos, connexo i unit per tota juntura, per  
Ef 5,23  i ell mateix és salvador del  cos. 24 I així com la Iglésia està  
Ef 5,30  30 Perquè som membres de son  cos, de sa carn, i de sos ossos. 31 «Per  
Fl 1,20  serà ara Cristo glorificat en mon  cos, sia per vida, sia per mort. 21 Perquè 
Fl 3,21  21 lo qual transformarà nostre vil  cos per a fer-lo semblant a son cos  
Fl 3,21  cos per a fer-lo semblant a son  cos gloriós, segons aquell poder ab què  
Col 1,18  ell. 18 I ell mateix és lo cap del  cos de la Iglésia, que és lo principi, lo  
Col 1,22  ab tot, vos ha reconciliat en lo  cos de sa carn per la mort, a fi de  
Col 1,24  Cristo en ma carn, per amor de son  cos, que és la Iglésia; 25 de la que jo só 
Col 2,11  no feta de mà, despullant lo  cos dels pecats de la carn ab la  
Col 2,17  les coses que han de venir; mes lo  cos és de Cristo. 18 Ningú vos extraviï,  
Col 2,19  unit ab lo cap, del qual tot lo  cos, sustentat i organisat per juntures i  
Col 2,23 en humilitat, en la negligència del  cos, no en honra alguna, per a sacietat de 
Col 3,15  a la que fóreu també cridats en un  cos, i siau agraïts. 16 Habítia la paraula 
1Te 5,23  vostre esperit, i l’ànima, i el  cos se consérvien irreprensibles per a la  
He 10,5  oferta vós no volguéreu; emperò un  cos m’haveu apropiat a mi. 6 Holocaustos  
He 10,10  santificats mediant l’oferta del  cos de Jesucrist feta una sola vegada. 11  
He 13,3  vosaltres estiguésseu també en son  cos. 4 Sia en tots honest lo matrimoni, i  
Jm 2,Tit  i que la fe sens obres és com un  cos sens ànima. 1 Germans meus, no poseu  
Jm 2,16  els donàs lo que necessiten per lo  cos, què aprofitaria? 17 Així també la fe, 
Jm 2,26  altre camí? 26 Perquè així com lo  cos, sens l’esperit, és mort, així també  
Jm 3,2  i capaç també de refrenar tot lo  cos. 3 I si posam fre en la boca dels  
Jm 3,3  obeesquen, governam també tot lo  cos d’ells. 4 Mirau també les barques,  
Jm 3,5  és certament un membre petit del  cos, i es gloria de grans coses. Mirau un  
Jm 3,6  membres la que contamina tot lo  cos, i inflama la roda de nostra vida,  
1Pe 2,24  que portà nostres pecats en son  cos sobre l’arbre, per a què, morts  
Jud 9  ab lo diable, altercava sobre el  cos de Moisès, no s’atreví a fulminar-  
Mt 5,23 te recordes que ton germà té alguna  cosa contra de tu, 24 deixa allí lo teu do 
Mt 9,5  pensau mal en vostre cor? 5 Quina  cosa és més fàcil, lo dir: “Perdonats te  
Mt 9,11  11 I los fariseus, al veure tal  cosa, deien a sos deixebles: –¿Com és que  
Mt 9,33  i deia: –Mai s’ha vist semblant  cosa en Israel. 34 Emperò los fariseus  
Mt 16,22  dient: –Senyor, lluny de vós tal  cosa. No, no us esdevindrà. 23 Mes Jesús,  
Mt 18,19  sobre la terra per demanar alguna  cosa, sia la que es vulla, se’ls serà  
Mt 20,20 adorant-lo i demanant-li alguna  cosa. 21 Ell li digué: –Què vols? Ella  
Mt 21,24  –També jo us vull preguntar una  cosa, que si me la dieu, vos diré  
Mt 21,42  Això fou fet per lo Senyor i és  cosa meravellosa a nostres ulls”? 43 »Per  
Mc 2,12  a Déu dient: –Mai vegérem semblant  cosa. 13 Isqué altra vegada envers lo mar, 
Mc 4,22  un candelero? 22 Perquè no hi ha  cosa escondida que no s’haja de  
Mc 4,22  que no s’haja de manifestar, ni  cosa feta en ocult que no haja de fer-se 
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Mc 5,43  i digué que li donassen alguna  cosa de menjar. 6,Tit Capítol VI Jesús  
Mc 7,12 li permeteu que fàcia ninguna altra  cosa per lo pare o per la mare, queda  
Mc 7,18  No compreneu que qualsevol  cosa extrínseca que entra en l’home no el 
Mc 9,21  -lo. Emperò si podeu alguna  cosa, ajudau-nos, tenint compassió de  
Mc 10,21  carinyo i li digué: –Una sola  cosa te falta: vés, ven tot quant tens i  
Mc 10,27 -los Jesús, digué: –Per als homes  cosa impossible és, mes no per a Déu.  
Mc 11,13  si acàs hi trobava en ella alguna  cosa. I quan hi arribà no hi trobà més que 
Mc 11,25  vos poseu a orar, si teniu alguna  cosa contra d’algú, perdonau-lo, a fi  
Mc 12,11  lo Senyor ha estat fet això, i és  cosa meravellosa a nostres ulls”? 12 I  
Mc 13,15  casa, ni éntria dins per a prendre  cosa alguna de sa casa; 16 i el qui estiga 
Mc 16,18  serpents; i si beguessen alguna  cosa mortífera, no els danyarà; posaran  
Lc 1,53 tenien fam i despedí als rics sense  cosa alguna. 54 »Havent-se recordat de  
Lc 1,56  56 I Maria se detingué ab ella com  cosa de tres mesos, i se’n tornà a sa  
Lc 6,9 Jesús li digué: –Vos preguntaré una  cosa: ¿És lícit fer bé o fer mal en  
Lc 7,40  li respongué dient: –Simó, una  cosa tinc que dir-te. I ell respongué:  
Lc 9,14  aquesta gent. 14 Perquè eren com  cosa de cinc mil homes. I ell digué a sos  
Lc 9,28  Regne de Déu. 28 I succeí que, com  cosa de vuit dies després d’haver dit  
Lc 9,36  i en aquells dies a ningú digueren  cosa alguna de lo que havien vist. 37 I  
Lc 10,42 en moltes coses, 42 emperò una sola  cosa és necessària, i Maria ha escollit la 
Lc 11,54  procurant collir de sa boca alguna  cosa per a poder-lo acusar. 12,Tit  
Lc 12,2  que és hipocresia. 2 Puix no hi ha  cosa encoberta que no s’haja de  
Lc 18,22  li digué: –Encara te falta una  cosa: ven tot quant tens i dóna-ho als  
Lc 22,23  quin d’ells seria lo qui fes tal  cosa. 24 I se mogué també entre ells una  
Lc 22,35  ¿vos faltà per ventura alguna  cosa? 36 I ells respongueren: –No, res. I  
Lc 22,41  41 I apartant-se d’ells com  cosa d’un tir de pedra, i posat de  
Lc 22,59  –Home, no ho só. 59 I passant com  cosa d’una hora, afirmava un altre i  
Lc 24,41  los digué: –¿Teniu aquí alguna  cosa per a menjar? 42 I ells li  
Jn 1,3 totes les coses, i sens ell ninguna  cosa fou feta de lo que ha estat fet. 4 En 
Jn 1,46  –¿Per ventura pot eixir alguna  cosa bona de Nazaret? Felip li digué:  
Jn 5,14 més, no sia que et succeesca alguna  cosa pitjor. 15 Aquest home se n’anà a  
Jn 5,19  dic que el Fill no pot fer per si  cosa alguna, sinó lo que veu fer al Pare;  
Jn 5,19  veu fer al Pare; perquè qualsevol  cosa que el Pare faça, ho fa també lo  
Jn 5,30  30 »Jo de mi mateix no puc fer  cosa alguna. Judico segons oic, i mon  
Jn 6,19 feia. 19 Així que, havent remat com  cosa de vint-i-cinc o trenta estadis,  
Jn 9,25  –Si és pecador jo no ho sé; una  cosa sé, que jo que era cego ara hi veig.  
Jn 10,30  30 Jo i lo Pare som una mateixa  cosa. 31 I los jueus prengueren pedres per 
Jn 11,18  I distava Betània de Jerusalem com  cosa de quinze estàdios. 19 I molts jueus  
Jn 11,22  Emperò també sé ara que qualsevol  cosa que demaneu a Déu, Déu vos la  
Jn 13,29 per a la festa», o que donàs alguna  cosa als pobres. 30 Ell, luego que prengué 
Jn 14,14  en lo Fill. 14 Si demanau alguna  cosa en mon nom, la faré. 15 »Si m’amau,  
Jn 15,16  sia durader, a fi de que qualsevol  cosa que demaneu al Pare en mon nom vos la 
Jn 15,19  del món, lo món vos amaria com a  cosa seva; mes com no sou del món, sinó  
Jn 16,2  que us màtia creurà fer una  cosa agradable a Déu. 3 I vos tractaran d’ 
Jn 16,23  23 I en aquell dia no em demanareu  cosa alguna. »En veritat, en veritat vos  
Jn 17,11  a fi de que ells sien una mateixa  cosa com nosaltres. 12 Mentres jo era ab  
Jn 17,21  a fi de que tots sien una mateixa  cosa, així com vós, Pare, sou en mi, i jo  
Jn 17,21 jo en vós, així també sien ells una  cosa ab nosaltres, a fi de que el món  
Jn 17,22  per a què ells sien una mateixa  cosa, així com ho som nosaltres. 23 Jo en  
Jn 17,23  sien fets perfets en una mateixa  cosa, i per a què conega lo món que vós m’ 
Jn 19,39 a trobar a Jesús, portant ab si com  cosa de cent lliures d’una confecció de  
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Ac 3,5  esperant rebre d’ells alguna  cosa. 6 I Pere digué: –No tinc or ni  
Ac 5,4  Per què, doncs, posares semblant  cosa en tot cor? Tu no mentires als homes, 
Ac 5,36 de que ell era algú; i hi hagué com  cosa de quatre-cents homes que el  
Ac 8,24 per a què no vinga sobre mi ninguna  cosa de les que haveu dit. 25 I ells,  
Ac 10,14  –No, Senyor, perquè mai he menjat  cosa alguna comuna ni impura. 15 I altra  
Ac 10,28  els digué: –Vosaltres sabeu que és  cosa abominable per a un jueu lo juntar- 
Ac 11,8  perquè jamai entrà en ma boca  cosa comuna ni impura. 9 I em respongué  
Ac 17,19  dient: –¿No podrem saber què  cosa és aqueixa nova doctrina de què tu  
Ac 17,25  homes, com si necessitàs d’alguna  cosa, puix que ell mateix dóna a tots vida 
Ac 17,25  a tots vida i respiració i tota  cosa; 26 i d’un sol féu tot lo llinatge  
Ac 18,14  digué Gàlio als jueus: –Si fos una  cosa iniqua, o un crim enorme, vos oiria  
Ac 19,32  en lo teatro. 32 Uns cridaven una  cosa, altres, una altra, perquè en lo  
Ac 21,34  de la turba, los uns cridaven una  cosa, i els altres, una altra; i veent que 
Ac 21,34  altra; i veent que no podia saber  cosa certa per causa de l’alborot, manà  
Ac 21,37  –¿Me serà permès dir-te alguna  cosa? I ell respongué: –Saps grec? 38 Ets  
Ac 23,17 perquè té que participar-li certa  cosa. 18 Prenent-lo lo centurió, lo  
Ac 23,18  té que comunicar-vos alguna  cosa. 19 I prenent-lo lo tribú per la mà 
Ac 23,20  que volen inquirir d’ell alguna  cosa ab més certesa. 21 Emperò vós no els  
Ac 24,19  vós i acusar-me si tenien alguna  cosa contra de mi. 20 Altrament, diguen  
Ac 25,11  11 I si els he fet algun agravi o  cosa digna de mort, no rehuso lo morir;  
Ac 25,26 -lo a ell. 26 Del qual jo no tinc  cosa certa que escriure al senyor. Per lo  
Ac 25,26  després de l’interrogatori alguna  cosa que escriure. 27 Puix me sembla una  
Ac 25,27 que escriure. 27 Puix me sembla una  cosa fora de raó enviar un home pres i no  
Ac 26,8 dels jueus. 8 Puix què?, ¿se té per  cosa increïble entre vosaltres que Déu  
Ac 26,31  ells dient: –Aquest home no ha fet  cosa per la qual haja de morir ni estar en 
Ac 27,33  a tots que menjassen alguna  cosa dient: –Catorze dies fa que estau  
Ac 27,43  volent salvar a Pau, prohibí tal  cosa, i manà que els que sabessen nedar se 
Ac 28,19  al Cèsar, no ab lo fi d’acusar de  cosa alguna als de ma nació. 20 Per això,  
Rm 14,14  Senyor Jesús, que no hi ha ninguna  cosa immunda per si mateixa; i que no hi  
Rm 14,14  per si mateixa; i que no hi ha  cosa immunda, sinó per a aquell que creu  
Rm 14,21  és no menjar carn, ni beure vi, ni  cosa en què ton germà encepèguia o s’  
1Co 3,8  i el qui rega són una mateixa  cosa. Mes cada qual rebrà son gallardó  
1Co 7,36  Mes si algun home pensa que és una  cosa deshonrosa per sa filla donzella que  
1Co 8,2  2 I si algú pensa saber alguna  cosa, encara no coneix de quina manera li  
1Co 8,7  consciència de l’ídol, mengen com  cosa sacrificada a l’ídol; i la  
1Co 9,11  coses espirituals, ¿és una gran  cosa que recolliam les vostres coses  
1Co 10,19  doncs? ¿Dic que l’ídol és alguna  cosa, o que lo que ha estat sacrificat als 
1Co 10,19  sacrificat als ídols és alguna  cosa? 20 Ans bé dic que les coses que  
1Co 10,31  si beveu, o si feu qualsevol altra  cosa, feu-ho tot a glòria de Déu. 32 No  
1Co 11,6  ràpia’s també. I si és una  cosa lletja per la dona lo tallar-se los 
1Co 14,30  sentat li fos revelada alguna  cosa, càllia lo primer. 31 Puix així podeu 
1Co 14,35 elles volen instruir-se en alguna  cosa, que ho pregúntien a sos marits en  
1Co 16,4 Jerusalem vostre socorro. 4 I si la  cosa meresqués que jo també hi vaja,  
2Co 2,10  a qui vosaltres perdonau alguna  cosa, també jo li perdono; puix jo si li  
2Co 2,10  puix jo si li he perdonat alguna  cosa, per amor de vosaltres ho he fet, en  
2Co 7,14  tots vosaltres. 14 I si en alguna  cosa m’he gloriat ab ell de vosaltres, no 
2Co 11,30 Si és precís gloriar-se d’alguna  cosa, me gloriaré en les coses que són  
Ga 2,6 d’aquells que semblaven ser alguna  cosa (ni importa res lo que hagen estat,  
Ga 2,6  aquells que semblaven ser alguna  cosa, res me comunicaren. 7 Ans bé al  
Ga 6,3 3 Perquè si algú se creu ser alguna  cosa, no essent res, ell mateix s’  
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Ef 5,27  que no tinga màcula, ni arruga, ni  cosa semblant, sinó que sia santa e  
Fl 1,20  que tinc de que en ninguna  cosa seré confós, ans bé, ab entera  
Fl 2,2  mon goig, sentint tots una mateixa  cosa, tenint una mateixa caritat, un  
Fl 3,15 un mateix sentiment; i si en alguna  cosa pensau d’altra manera, Déu també vos 
Fl 4,6  està prop. 6 No tingau afany per  cosa alguna; ans bé en totes les coses, ab 
Col 3,17 cor a Déu ab gràcia. 17 I qualsevol  cosa que façau, sia de paraula, sia d’  
1Te 1,8  no tenim necessitat de dir  cosa alguna. 9 Perquè ells mateixos  
1Tm 1,10  en fals, i si hi ha alguna altra  cosa que és contrària a la sana doctrina,  
1Tm 2,3  i honestedat. 3 Perquè això és  cosa bona i accepta davant de Déu nostre  
Flm 18  ha fet algun dany o te deu alguna  cosa, posa-ho en mon compte. 19 Jo, Pau, 
He 8,3  que aquest tinga també alguna  cosa que oferir. 4 Puix si ell estigués  
He 11,40  40 havent Déu disposat alguna  cosa millor per a nosaltres a fi de que  
He 13,6  «Lo Senyor és mon ajuda; no temeré  cosa que em puga fer home.» 7 Recordau-  
Jm 1,7  no pènsia aquell home que rebrà  cosa alguna del Senyor. 8 Lo baró d’ànimo 
Jm 3,10  Germans meus, no convé que feu tal  cosa. 11 ¿Per ventura una font per un  
1Pe 3,14  lo bé? 14 I també si patiu alguna  cosa per amor de la justícia, sou  
1Pe 4,12 -vos, com si us acontesqués alguna  cosa estranya; 13 ans bé alegrau-vos en  
2Pe 3,8 caríssims, no siau ignorants d’una  cosa: que un dia respecte del Senyor és  
1Jn 5,7  I aquestos tres són una mateixa  cosa. 8 I tres són los que donen testimoni 
Ap 9,4  dany a l’herba de la terra, ni a  cosa alguna verda, ni a ningun arbre, sinó 
Ap 21,27  27 No entrarà en ella ninguna  cosa contaminada, ni ningú que comètia  
Ap 22,18 que, si algú anyadís a elles alguna  cosa, Déu posarà sobre ell les plagues que 
Ac 9,5  só Jesús, a qui tu persegueixes.  Cosa dura és tirar coces contra l’agulló. 
Ac 20,35 paraules que digué lo Senyor Jesús:  “Cosa més benaventurada és donar que  
Ac 26,14  Saulo, per què em persegueixes?  Cosa dura és tirar coces contra l’agulló. 
He 10,31  Senyor judicarà a son poble.» 31  Cosa espantosa és lo caure en mans del Déu 
Lc 3,28  que ho fou d’Addí, que ho fou de  Cosan, que ho fou d’Helmadan, que ho fou  
Ap 19,10  I em diu: –Mira no ho faces; jo só  coservo teu i de tos germans que tenen lo  
Ap 6,11  que es complís lo número de sos  coservos i el de sos germans, que també  
Mt 6,32  s’afanen per totes aquestes  coses, i vostre Pare sap que teniu  
Mt 6,33 Déu i sa justícia, i totes aqueixes  coses vos seran anyadides. 34 I així, no  
Mt 7,Tit que no s’han de donar als cans les  coses santes. Exhorta a l’oració i a la  
Mt 7,11  vosaltres, sent mals, sabeu donar  coses bones a vostres fills, ¿quant més  
Mt 9,18  18 Mentres ell los deia estes  coses, veus aquí un príncep de la sinagoga 
Mt 11,25  i terra, perquè ocultàreu aquestes  coses als savis i als prudents, i les  
Mt 11,27  Pare posà en mes mans totes les  coses. I ningú coneix al Fill, sinó el  
Mt 12,34  34 Raça de víbores! Com podeu dir  coses bones sent dolents? Puix de l’  
Mt 12,35  parla la boca. 35 L’home bo trau  coses bones del bon tresor de son cor, i  
Mt 12,35  l’home dolent del mal tresor trau  coses males. 36 I jo us dic que, de tota  
Mt 13,3 en la vora. 3 I els parlà de moltes  coses ab paràboles dient: –Veus aquí que  
Mt 13,34 tot ha fermentat. 34 Totes aquestes  coses les digué Jesús a la gent ab  
Mt 13,35  la boca ab paràboles, i enunciaré  coses que han estat escondides des de la  
Mt 13,51  –¿Haveu comprès totes aquestes  coses? Ells digueren: –Sí. 52 I ell  
Mt 13,52  de família que trau de son tresor  coses noves i coses velles. 53 I quan  
Mt 13,52  trau de son tresor coses noves i  coses velles. 53 I quan Jesús hagué  
Mt 13,56 on li vénen a aquest totes aqueixes  coses? 57 I s’escandalisaven d’ell. Mes 
Mt 15,20  les blasfèmies. 20 Aqueixes  coses són les que contaminen a l’home.  
Mt 16,21  a Jerusalem i que sofrís moltes  coses de part dels ancians i dels escribes 
Mt 16,23  Perquè tu no trobes gust en les  coses que són de Déu, sinó en les dels  
Mt 17,11  Elies, i restablirà totes les  coses. 12 Emperò jo us dic que Elies ja  
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Mt 19,Tit  per amor seu renúncien totes les  coses. 1 I succeí que, quan Jesús hagué  
Mt 19,20  diu: –Jo he guardat totes aquestes  coses des de ma joventut. Què més me falta 
Mt 21,22  se verificaria. 22 I totes les  coses que demaneu en l’oració, tenint fe, 
Mt 21,23 –Ab quina autoritat fas tu aquestes  coses? I qui t’ha donat tal potestat? 24  
Mt 21,24  ab quina potestat faig jo aquestes  coses: 25 Lo baptisme de Joan, d’a on  
Mt 21,27  ab quina potestat faig jo aquestes  coses. 28 »Emperò, què us apareix? Un home 
Mt 23,23 anet i del comí, i haveu deixat les  coses que són més importants de la Llei:  
Mt 23,23  la misericòrdia i la fe! Aquestes  coses convenia fer, sens omitir aquelles.  
Mt 23,36  veritat vos dic que totes aquestes  coses vindran sobre aquesta generació. 37  
Mt 24,3  -nos, ¿quan esdevindran aquestes  coses i quin senyal hi haurà de vostra  
Mt 24,6  que no us torbeu, puix totes estes  coses convé que succeesquen, mes encara no 
Mt 24,8 diferents llocs. 8 I totes aquestes  coses són principi de dolors. 9 »Llavors  
Mt 24,34  generació fins que totes estes  coses se cúmplien. 35 Lo cel i la terra  
Mt 27,13  li diu Pilat: –¿No ous quantes  coses testifiquen contra tu? 14 I no li  
Mt 27,19  que fer ab eix just, puix moltes  coses he sofert jo avui en somnis per  
Mt 27,54  a Jesús, vist lo terratrèmol i les  coses que passaven, s’atemorisaren molt i 
Mt 28,20  -los a observar totes les  coses que us he manat. I mirau que jo  
Mc 3,8  de Tiro i Sidon, quan oïren les  coses que feia, vingueren a ell en gran  
Mc 4,2  en terra. 2 I els ensenyava moltes  coses ab paràboles, i els deia en sa  
Mc 4,19 les riqueses i els desigs d’altres  coses a què donen entrada, sufoquen la  
Mc 5,19  i conta’ls quant grans són les  coses que ha fet per a tu lo Senyor i la  
Mc 5,20 a publicar en Decàpolis quant grans  coses havia fet Jesús per a ell, i se  
Mc 6,2  –D’a on trau aquest totes estes  coses? I quina sabiduria és esta que se li 
Mc 6,20  i per son consell feia moltes  coses, i l’oïa de bona gana. 21 Fins que  
Mc 6,34  I començà a ensenyar-los moltes  coses. 35 I com fos ja tard, s’acercaren  
Mc 7,4 es renten; i observen moltes altres  coses que tenen per tradició, com és lo  
Mc 7,8  i gerros, i el fer moltes altres  coses semblants a estes. 9 I els deia:  
Mc 7,13  que transmetéreu; i fent moltes  coses semblants a esta. 14 I convocant  
Mc 7,15  en ell puga contaminar; emperò les  coses que ixen d’ell, eixes són les que  
Mc 7,20  tots los menjars. 20 I deia: –Les  coses que ixen de l’home són les que  
Mc 8,25 manera que veia clarament totes les  coses. 26 I l’envià a casa seva dient:  
Mc 8,33  perquè no trobes gust en les  coses que són de Déu, sinó en les que són  
Mc 9,11  primer i restablirà totes les  coses; i com està escrit del Fill de l’  
Mc 9,22  digué: –Si pots creure, totes les  coses són possibles per a aquell que creu. 
Mc 10,Tit  d’aquells que deixen totes les  coses per a seguir-lo. Torna a anunciar  
Mc 10,27  mes no per a Déu. Perquè totes les  coses són possibles per a Déu. 28 I  
Mc 10,32  als Dotze, començà a dir-los les  coses que li havien de passar 33 dient:  
Mc 11,11  d’haver reconegut totes les  coses, sent ja tard, se n’anà a Betània  
Mc 11,24  Per lo tant, vos dic que totes les  coses que demaneu orant, creeu que les  
Mc 11,28 –Ab quina autoritat fas tu aquestes  coses? I qui t’ha donat tal poder per a  
Mc 11,28  ha donat tal poder per a fer estes  coses? 29 I Jesús los respongué i digué:  
Mc 11,29  ab quina autoritat faç jo aquestes  coses. 30 Lo baptisme de Joan, era del cel 
Mc 11,33  ab quina autoritat faç aquestes  coses. 12,Tit Capítol XII Paràbola de la  
Mc 13,4  -nos: ¿Quan succeiran aquestes  coses? ¿I quin senyal hi haurà quan totes  
Mc 13,4 senyal hi haurà quan totes aquestes  coses comèncien a complir-se? 5 I  
Mc 13,18  18 Pregau, doncs, perquè estes  coses no succeesquen en hivern. 19 Perquè  
Mc 13,29  quan vejau que succeeixen aquestes  coses, sabeu que està ell cerca, a la  
Mc 14,36  I digué: –‹Abbà›, Pare!, totes les  coses vos són possibles, apartau de mi  
Mc 15,3  sacerdots l’acusaven de moltes  coses. Emperò ell no respongué res. 4 I  
Mc 15,4  –No respons res? Mira de quantes  coses t’acusen. 5 Emperò Jesús ni per  
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Lc 1,1  posar en ordre la narració de les  coses que entre nosaltres s’han complert, 
Lc 1,4  a què conegues la veritat de les  coses que se t’han ensenyat. 5 En temps  
Lc 1,49  49 perquè ha fet en mi grans  coses lo qui és poderós, i és sant lo seu  
Lc 2,18  meravellats, i igualment de les  coses que els havien referit los pastors.  
Lc 2,19  Emperò Maria guardava totes estes  coses, meditant-les en son cor. 20 I els 
Lc 2,20  i alabant a Déu per totes les  coses que havien vist i oït, del modo que  
Lc 2,33  estaven meravellats d’aquelles  coses que deien d’ell. 34 I Simeon los  
Lc 2,39  ells hagueren complert totes les  coses, conforme a la Llei del Senyor, se  
Lc 2,49  que jo dec emplear-me en les  coses de mon Pare? 50 Emperò ells no  
Lc 3,18  18 I així anunciava moltes altres  coses al poble en ses exhortacions. 19  
Lc 4,23 a tu mateix.” “Totes aquelles grans  coses que havem oït a dir que foren fetes  
Lc 5,26  de temor deien: –Avui hem vist  coses meravelloses. 27 I després d’això  
Lc 7,18  de Joan contaren a ell totes estes  coses. 19 I Joan cridà a dos de sos  
Lc 8,39 ’n a casa teva i conta quant grans  coses ha fet Déu per a tu. I anà publicant 
Lc 9,9  és, doncs, aquest de qui oic tals  coses? I cercava com veure-lo. 10 I  
Lc 9,22  el Fill de l’home patesca moltes  coses, i que sia despreciat per los  
Lc 9,44  i meravellant-se de totes les  coses que Jesús feia, digué ell a sos  
Lc 10,21  terra, perquè escondíreu aquestes  coses als savis i als prudents, i les  
Lc 10,22  així vos ha plagut. 22 »Totes les  coses me són entregades de mon Pare. I  
Lc 10,41  afanada i et fatigues en moltes  coses, 42 emperò una sola cosa és  
Lc 11,21  sa casa, estan en pau totes les  coses que ell posseeix. 22 Mes, si venint  
Lc 11,41 resta feu-ne almoina, i totes les  coses seran límpies per a vosaltres. 42  
Lc 11,42  Era necessari observàsseu aquestes  coses sens ometre aquelles. 43 »Ai de  
Lc 11,45  li digué: –Mestre, dient aquestes  coses nos injúries també a nosaltres. 46 I 
Lc 11,53  entrar! 53 I dient-los aquestes  coses, los fariseus i els doctors de la  
Lc 12,3  no s’haja de saber. 3 Perquè les  coses que haveu dit en les tenebres, seran 
Lc 12,15  no està en l’abundància de les  coses que posseeix. 16 I los referí una  
Lc 12,26  Doncs, si no teniu poder per a les  coses més petites, a què afanar-vos per  
Lc 12,30  suspès. 30 Puix totes estes són  coses per a les que la gent del món s’  
Lc 12,31  justícia, i totes aquestes altres  coses se us seran afegides. 32 »No temau,  
Lc 12,48  48 Emperò lo qui no la sabé i féu  coses dignes de càstig, serà poc assotat.  
Lc 13,2  los galileus per haver patit tals  coses? 3 Vos dic que no. Emperò si no us  
Lc 13,17  en dissabte? 17 I dient aquestes  coses, s’avergonyiren tots sos contraris. 
Lc 14,6  6 I no li podien respondre a estes  coses. 7 I observant també com los  
Lc 16,14  eren avariciosos, oïen totes estes  coses i se burlaven d’ell. 15 I els  
Lc 17,10  vosaltres, quan façau totes les  coses que vos són manades, dieu: “Servos  
Lc 18,31  i seran complertes totes les  coses que escrigueren los profetes del  
Lc 20,2  ab quina autoritat fas tu aquestes  coses o qui és lo qui t’ha donat semblant 
Lc 20,8  ab quina autoritat faç jo aquestes  coses. 9 Llavors ell començà a dir al  
Lc 21,7  –Mestre, i quan succeiran aquestes  coses, i quin senyal hi haurà quan això  
Lc 21,11  i pestilències i fams; i hi haurà  coses espantoses, i senyals extraordinaris 
Lc 21,12  que succeesquen totes aquestes  coses, s’apoderaran de vosaltres, i vos  
Lc 21,26  de temor i de sobresalt, per les  coses que han de sobrevenir a tot lo món,  
Lc 21,28  doncs, a complir-se aquestes  coses, mirau i alçau lo cap, puix està  
Lc 21,31  quan vejau arribar aquestes  coses, sabeu que està prop lo Regne de  
Lc 21,32  generació sens que totes estes  coses sien complertes. 33 Lo cel i la  
Lc 21,36  dignes d’evitar totes aquestes  coses que succeiran i d’aparèixer ab  
Lc 22,37 contat entre los malvats.” Puix les  coses que foren predites de mi tenen  
Lc 22,65  ha pegat! 65 I deien altres moltes  coses blasfemant contra d’ell. 66 Luego  
Lc 23,8  per haver oït a dir moltes  coses d’ell, i esperava veure-li fer  
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Lc 23,49  mirant des de lluny aquestes  coses. 50 I veus aquí un baró anomenat  
Lc 24,10 que referiren als apòstols aquestes  coses eren Maria Magdalena, i Joana, i  
Lc 24,21  dia després que han succeït estes  coses. 22 És veritat que algunes dones de  
Lc 24,24  al sepulcre, han trobat totes les  coses com les dones les havien referit;  
Lc 24,26  que el Cristo patís aquestes  coses i entràs així en sa glòria? 27 I  
Lc 24,36 Mentres estaven parlant d’aquestes  coses, se presentà Jesús enmig d’ells i  
Lc 24,48 vosaltres sou testimoni d’aquestes  coses. 49 I jo vaig a enviar-vos la  
Jn 1,3  3 Per ell foren fetes totes les  coses, i sens ell ninguna cosa fou feta de 
Jn 1,50 dit que et vegí sota de la figuera;  coses majors que estes veuràs. 51 I li  
Jn 2,18  nos mostrau per a fer aquestes  coses? 19 Jesús respongué i els digué:  
Jn 3,10  en Israel, i ignores aquestes  coses? 11 En veritat, en veritat jo et dic 
Jn 3,12  Si no creeu quan vos parlo de les  coses de la terra, com creureu quan vos  
Jn 3,12  com creureu quan vos pàrlia de les  coses del cel? 13 I ningú puja al cel,  
Jn 3,35  Pare ama al Fill i posà totes les  coses en ses mans. 36 Lo qui creu en lo  
Jn 4,25  ell nos declararà totes aquestes  coses. 26 Jesús li digué: –Eix só jo que  
Jn 5,16  -lo morir, perquè feia aquestes  coses en dissabte. 17 Mes Jesús los  
Jn 6,59  pa viurà eternament. 59 Aquestes  coses digué ell en la sinagoga, ensenyant  
Jn 7,1  per Nicodemus. 1 Després d’estes  coses, anava Jesús per la Galilea, no  
Jn 7,4  en secret. Si tu, doncs, fas estes  coses, manifesta’t al món. 5 Puix ni sos  
Jn 8,26 mateix que us parlo. 26 Tinc moltes  coses que dir de vosaltres, i que  
Jn 8,26 verídic, i jo parlo al món aquelles  coses que he oït d’ell. 27 I ells no  
Jn 8,30  agrado. 30 Estant ell dient estes  coses, molts cregueren en ell. 31 I Jesús  
Jn 9,22 per si. 22 Sos pares digueren estes  coses per temor dels jueus, puix los jueus 
Jn 10,29 m’ha donat és superior a totes les  coses, i ningú pot arrancar-ho de la mà  
Jn 10,42 miracle algun, 42 mes totes quantes  coses Joan digué d’aquest eren  
Jn 11,11  hi ha llum en ell. 11 Digué estes  coses i després los anyadí: –Nostre amic  
Jn 11,46  als fariseus i els contaren les  coses que Jesús havia fet. 47 Llavors los  
Jn 12,16  principi, no entengueren aquestes  coses; emperò quan Jesús fou glorificat,  
Jn 12,16  que d’ell estaven escrites estes  coses, i que ells li havien fet aquestes  
Jn 12,16  i que ells li havien fet aquestes  coses. 17 I la turba que es trobava ab  
Jn 12,36  a què siau fills de la llum. Estes  coses digué Jesús, i se n’anà i s’ocultà 
Jn 12,50  son mandato és la vida eterna. Les  coses, doncs, que jo dic, les dic com lo  
Jn 13,3  el Pare li havia posat totes les  coses en les mans, que havia vingut de  
Jn 13,17 que l’envià. 17 Si compreneu estes  coses, sereu benaventurats si les  
Jn 14,25  ha enviat. 25 »Vos he dit aquestes  coses permaneixent encara ab vosaltres. 26 
Jn 14,26 en mon nom, vos ensenyarà totes les  coses i vos recordarà tot lo que us he  
Jn 15,11 permanesc en son amor. 11 »Aquestes  coses vos les he dites a fi de que mon  
Jn 15,15  perquè us he fet a saber quantes  coses he oït de mon Pare. 16 No m’  
Jn 15,21  les vostres. 21 Mes totes estes  coses les faran ab vosaltres per causa de  
Jn 16,1  conclou la plàtica. 1 »Aquestes  coses vos les he dites per a què no us  
Jn 16,4  mi. 4 Mes jo us he parlat aquestes  coses per a què, quan vínguia l’hora, vos 
Jn 16,6  6 Mes perquè us he dit aquestes  coses, vostre cor està ple de tristesa. 7  
Jn 16,12  12 »Encara tinc moltes altres  coses que dir-vos, mes ara no podeu  
Jn 16,13  si mateix, sinó que dirà totes les  coses que haurà oït i us anunciarà les que 
Jn 16,25  vostre goig sia ple. 25 »Aquestes  coses vos les he dites en paràboles. Ja ve 
Jn 16,33  està ab mi. 33 Vos he dit aquestes  coses per a què tingau pau en mi. En lo  
Jn 17,1  de Jesús a son etern Pare. 1 Estes  coses digué Jesús, i alçant los ulls al  
Jn 17,10  perquè són vostres. 10 I totes mes  coses són vostres, i les vostres són  
Jn 18,1  Pilat. 1 Havent Jesús dit aquestes  coses, se n’anà ab sos deixebles a l’  
Jn 18,4 i armes. 4 Emperò Jesús, sabent les  coses que li havien de succeir, s’avançà  
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Jn 18,21  jo els he dit, puix ells saben les  coses que jo he dit. 22 I havent dit això, 
Jn 19,28 d’això, sabent Jesús que totes les  coses estaven complertes, per a què es  
Jn 19,36  ho cregau també. 36 Puix aquestes  coses succeïren per a què es complís l’  
Jn 20,18  vist al Senyor i m’ha dit estes  coses.» 19 I a la vesprada d’aquell  
Jn 21,17 digué: –Senyor, vós sabeu totes les  coses, vós sabeu que jo us amo. Jesús li  
Jn 21,24  que dóna testimoni d’estes  coses, i les ha escrites, i sabem que son  
Jn 21,25 és verdader. 25 I són moltes altres  coses que Jesús féu, les que, si s’  
Ac 1,1 lo meu primer tractat, de totes les  coses que Jesús començà a fer i ensenyar,  
Ac 2,37 i també Cristo. 37 I oïdes aquestes  coses, se compungiren de cor i digueren a  
Ac 2,44  estaven units i tenien totes les  coses comunes. 45 Venien ses possessions i 
Ac 3,21  de la restauració de totes les  coses, les quals parlà Déu per boca dels  
Ac 4,20  Puix no podem deixar de parlar les  coses que havem vist i oït. 21 Llavors  
Ac 4,25  les gents i els pobles pensaren  coses vanes? 26 S’alçaren los reis de la  
Ac 4,32 del que posseïa, sinó que totes les  coses eren comunes entre ells. 33 I ab  
Ac 5,11 i en tots los que oigueren aquestes  coses. 12 I per les mans dels apòstols se  
Ac 7,1  sacerdot digué: –Són així aquestes  coses? 2 I ell digué: –Barons germans i  
Ac 7,50  50 No féu la meva mà totes estes  coses?” 51 »Vosaltres, caps durs i  
Ac 7,54 l’haveu guardada! 54 A l’oir tals  coses, son cor rebentava de ràbia, i  
Ac 9,16  16 puix jo li mostraré quantes  coses convé que sofresca per mon nom. 17 I 
Ac 10,33  de Déu per a oir totes les  coses que el Senyor t’ha manat. 34  
Ac 10,46 oïen parlar en llengües i dir grans  coses de Déu. 47 Llavors Pere respongué:  
Ac 11,4  ab ells? 4 I Pere prenent les  coses des del principi, los les declarà  
Ac 11,18  oposar-me a Déu? 18 Oïdes estes  coses, callaren, i glorificaren a Déu  
Ac 11,22  22 I arribà la fama d’aquestes  coses a oïdos de la iglésia que estava en  
Ac 13,29  I quan hagueren complert totes les  coses que estaven escrites d’ell, lo  
Ac 13,45  zel i, blasfemant, contradeien les  coses que deia Pau. 46 Llavors Pau i  
Ac 14,14  i vos predicam perquè d’aquestes  coses vanes vos convertiu al Déu viu, que  
Ac 14,26  la iglésia, contaren totes les  coses que Déu havia fet ab ells, i com  
Ac 15,4  ancians, a qui referien totes les  coses que Déu havia obrat ab ells. 5 Mes  
Ac 15,17 mon nom, diu lo Senyor que fa estes  coses. 18 Des de l’eternitat té Déu  
Ac 15,20  dels ídols, i de fornicació, i de  coses ofegades, i de sang. 21 Perquè  
Ac 15,28  vosaltres més càrrega que aquestes  coses necessàries: 29 que us abstingau de  
Ac 15,29 necessàries: 29 que us abstingau de  coses sacrificades als ídols, i de sang, i 
Ac 15,29  als ídols, i de sang, i de  coses ofegades, i de fornicació; de lo que 
Ac 16,14  lo cor per a què atengués a les  coses que deia Pau. 15 I quan fou batejada 
Ac 17,8  de la ciutat, que oïen aquestes  coses. 9 Emperò, rebuda satisfacció de  
Ac 17,11  dies les Escriptures per si estes  coses eren així. 12 I així molts d’ells  
Ac 17,20  saber què signifiquen aquestes  coses. 21 Perquè tots los atenienses i els 
Ac 17,22  ara advertesc que en totes les  coses sou excessivament supersticiosos, 23 
Ac 17,24  Lo Déu que féu lo món i totes les  coses que hi ha en ell, aqueix, essent  
Ac 18,15  jo no vull ser jutge d’aquestes  coses. 16 I els tragué fora del tribunal.  
Ac 18,17  sens que Gàlio fes cas d’estes  coses. 18 Emperò Pau, que havia  
Ac 18,25  i ensenyava ab diligència les  coses de Jesús, coneixent solament lo  
Ac 19,8  mesos, disputant i persuadint les  coses tocant al Regne de Déu. 9 Mes com  
Ac 19,21  de Déu. 21 I complertes aquestes  coses, proposà Pau en esperit anar a  
Ac 20,22 ’n vaig a Jerusalem, no sabent les  coses que allí m’han de succeir, 23 sinó  
Ac 20,24  Emperò no temo ninguna d’aquestes  coses, ni estimo més ma vida que a mi  
Ac 20,30  s’alçaran homes que parlaran  coses perverses per a portar-se’n  
Ac 20,34  estes mans m’han subministrat les  coses necessàries a mi i als que estaven  
Ac 20,35  35 Jo us he mostrat en totes les  coses que, treballant d’aquesta manera,  
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Ac 21,19  los contà una per una totes les  coses que Déu havia fet entre els gentils  
Ac 22,15  davant de tots los homes de les  coses que has vist i oït. 16 I ara, per  
Ac 23,8  los fariseus confessen les dos  coses. 9 Així que es mogué una gran  
Ac 24,8  podreu prendre coneixement de les  coses de què l’acusam. 9 I els jueus  
Ac 24,9  jueus anyadiren dient que aquestes  coses eren així. 10 Llavors Pau, havent- 
Ac 24,13  en la ciutat, ni podran provar les  coses de què ara m’acusen. 14 Però  
Ac 24,14  a mon Pare i Déu, creent totes les  coses que estan escrites en la Llei i en  
Ac 24,22  Fèlix, doncs, havent oït aquestes  coses, i estant ben informat d’aquest  
Ac 25,9 Jerusalem i ser judicat d’aquestes  coses davant de mi? 10 I Pau digué:  
Ac 25,20  i ser allí judicat d’aquestes  coses. 21 Emperò, havent apeŀlat Pau que  
Ac 26,3  Majorment quan vós sabeu totes les  coses i les costums i qüestions que hi ha  
Ac 26,9 en veritat també pensava fer moltes  coses contra lo nom de Jesús Nazareno. 10  
Ac 26,12  en ciutats estranyes. 12 »En quals  coses, anant a Damasco ab autoritat i  
Ac 26,16  -te ministre i testimoni de les  coses que has vist i de les que jo et  
Ac 26,22  a grans i a xics, no dient altres  coses fora d’aquelles que digueren los  
Ac 26,24  24 I mentres ell deia estes  coses en sa defensa, Festo digué en alta  
Ac 26,26  i de sabiduria. 26 Perquè d’estes  coses té coneixement lo rei, a presència  
Ac 26,26  perquè no han estat fetes estes  coses en ningun racó. 27 Rei Agripa, creeu 
Ac 28,24  a la tarda. 24 I alguns creien les  coses que se’ls deien i altres no les  
Ac 28,31  lo Regne de Déu i ensenyant les  coses que són del Senyor Jesucrist ab tota 
Rm 1,20 Déu los ho manifestà. 20 Perquè les  coses invisibles d’ell se veuen clarament 
Rm 1,27  mútuament, fent homes ab homes  coses nefandes, i rebent en si mateixos la 
Rm 1,28  a un ànimo rèprobo, per a fer  coses que no convenen, 29 plens de tota  
Rm 1,32  de que los que cometen semblants  coses són dignes de mort, no solament les  
Rm 2,1  a tu mateix, puix fas les mateixes  coses que judiques. 2 Perquè sabem que el  
Rm 2,2 veritat contra aquells que fan tals  coses. 3 I tu, home, que judiques als que  
Rm 2,3 home, que judiques als que fan tals  coses i obres les mateixes, ¿penses que t’ 
Rm 2,14  no tenen Llei, fan naturalment les  coses que conté la Llei, aquestos tals, no 
Rm 2,18  i instruït per la Llei aproves les  coses que són més exceŀlents, 19 i et  
Rm 4,17  dóna vida als morts i crida les  coses que no són com les que són. 18 Lo  
Rm 6,21  I quin fruit traguéreu d’aquelles  coses de què ara vos avergonyiu? Puix lo  
Rm 8,5  són segons la carn, gusten de les  coses de la carn; emperò los que són  
Rm 8,5  segons l’Esperit, percebeixen les  coses de l’Esperit. 6 Puix la prudència  
Rm 8,28 Déu. 28 I sabem també que totes les  coses cooperen al bé d’aquells que amen a 
Rm 8,31  31 Doncs, què direm a estes  coses? Si Déu està per nosaltres, qui serà 
Rm 8,32  ens donarà ab ell també totes les  coses? 33 Qui farà acusació alguna contra  
Rm 8,37  37 Emperò en totes estes  coses triümfam per medi d’aquell que ens  
Rm 8,38  ni principats, ni potestats, ni  coses presents, ni coses venideres, ni  
Rm 8,38 ni potestats, ni coses presents, ni  coses venideres, ni fortalesa, 39 ni  
Rm 9,5  la carn, que és sobre totes les  coses Déu beneït en tots los sigles. Amén. 
Rm 10,15  de pau, d’aquells que anúncien  coses bones!» 16 Emperò no tots han obeït  
Rm 11,36  i per ell, i en ell són totes les  coses. A ell sia la glòria per a los  
Rm 12,16  altre; no tingau l’enteniment en  coses altes, sinó acomodau-vos a les  
Rm 12,17 ningú torneu mal per mal; procurant  coses honroses, no sols davant de Déu,  
Rm 14,19  19 Per lo que procurem seguir les  coses que contribueixen a la pau i  
Rm 14,20  destruir l’obra de Déu. Totes les  coses en veritat són netes, però mal és  
Rm 15,4  sobre mi.» 4 Perquè totes les  coses que abans han estat escrites, per a  
Rm 15,17  -me en Jesucrist en aquelles  coses que pertanyen a Déu. 18 Perquè no m’ 
Rm 15,18  a parlar de ninguna d’aquelles  coses que Cristo no ha fet per medi meu,  
Rm 15,27  han estat fets participants de ses  coses espirituals, deuen també ells  
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Rm 15,27  també ells ministrar-los en les  coses carnals. 28 Doncs quan haja jo  
1Co 1,5  en Jesucrist 5 perquè en totes  coses sou enriquits en ell, en tota  
1Co 1,27  27 sinó que Déu ha escollit les  coses fàtues del món per a confondre les  
1Co 1,27  per a confondre les sàvies; i les  coses flaques del món escollí Déu per a  
1Co 1,28  a confondre les fortes; 28 i les  coses vils i despreciables del món escollí 
1Co 2,9  ni han estat en cor d’home, les  coses que preparà Déu per a aquells que l’ 
1Co 2,10 Esperit ho escodrinya tot, fins les  coses profundes de Déu. 11 Perquè, ¿qui  
1Co 2,11  11 Perquè, ¿qui dels homes sap les  coses de l’home, sinó l’esperit de l’  
1Co 2,11  ell? Així mateix ningú coneix les  coses de Déu, sinó l’Esperit de Déu. 12 I 
1Co 2,12  és de Déu, per a què conegam les  coses que Déu nos ha donat graciosament.  
1Co 2,13  doctrina d’esperit, comparant les  coses espirituals ab les espirituals. 14  
1Co 2,14  home animal no percebeix aquelles  coses que són de l’Esperit de Déu, perquè 
1Co 2,15  que és espiritual judica totes les  coses i ell no és judicat de ningú. 16  
1Co 3,22  en los homes. 22 Perquè totes les  coses són vostres: sia Pau, sia Apolo, sia 
1Co 4,5  lo Senyor, lo qual aclararà les  coses escondides en les tenebres i farà  
1Co 4,6  germans, he representat aquestes  coses en mi i en Apolo per amor de  
1Co 4,14  fins ara. 14 No us escric aquestes  coses per a confusió vostra; emperò vos  
1Co 6,3  puix, ¿ab quanta més raó les  coses del món? 4 Si, doncs, teniu  
1Co 7,1 Avís a les viudes. 1 I tocant a les  coses sobre què m’escriguéreu, bo seria a 
1Co 7,15  subjectes a esclavitud en tals  coses; i Déu nos ha cridat a pau. 16  
1Co 7,32  no té muller està ansiós per les  coses que són del Senyor, com ha d’  
1Co 7,33 lo qui té muller està afanat ab les  coses del món, com podrà donar gust a la  
1Co 7,34  soltera i la verge pensa en les  coses del Senyor, per a ser santa de cos i 
1Co 7,34  la que és casada pensa en les  coses que són del món, i com agradarà al  
1Co 8,Tit 8,Tit Capítol VIII Ningú deu gustar  coses ofertes als ídols si ab això dóna  
1Co 8,1  Jesucrist. 1 I en quant a les  coses que són sacrificades als ídols,  
1Co 8,6  Déu, lo Pare, de qui són totes les  coses, i nosaltres, en ell; i un Senyor  
1Co 8,6  Jesucrist, per qui són totes les  coses, i nosaltres, per ell. 7 Mes no en  
1Co 8,10  ¿no serà alentada a menjar de les  coses sacrificades als ídols? 11 ¿I per ta 
1Co 9,8  8 ¿Per ventura dic jo aquestes  coses com a home?; ¿o no diu també lo  
1Co 9,10  nosaltres estan escrites aquestes  coses; perquè lo qui llaura, deu llaurar  
1Co 9,11  havem sembrat en vosaltres  coses espirituals, ¿és una gran cosa que  
1Co 9,11 gran cosa que recolliam les vostres  coses carnals? 12 Si altres participen d’ 
1Co 9,15 he aprofitat, ni he escrit aquestes  coses perquè es faça això ab mi; puix  
1Co 9,25  guarda continència en totes les  coses; i això ell ho fa per a alcançar una 
1Co 10,6  postrats en lo desert. 6 I estes  coses foren fetes en figura de nosaltres,  
1Co 10,6  de que no siam cobdiciosos de les  coses males, com ells les cobdiciaren. 7  
1Co 10,11  exterminador. 11 I totes aquestes  coses los esdevenien a ells en figura;  
1Co 10,20  alguna cosa? 20 Ans bé dic que les  coses que sacrifiquen los gentils, les  
1Co 10,22  m’és lícit», emperò no totes les  coses són convenients. 23 «Tot m’és  
1Co 11,12  és per a la dona; mes totes les  coses són de Déu. 13 Judicau-ho  
1Co 11,34  per a condemnació. I les demés  coses les ordenaré quan vinga. 12,Tit  
1Co 12,6 mateix és lo Déu que obra totes les  coses en tots. 7 Mes la manifestació de l’ 
1Co 12,11  de llengües. 11 Mes totes aquestes  coses les obra un sol i mateix Esperit,  
1Co 13,11  ésser home fet, deixí córrer les  coses de noi. 12 Ara veem com per un  
1Co 13,13  13 Ara permaneixen eixes tres  coses: fe, esperança i caritat; emperò la  
1Co 14,7  7 I certament que fins les  coses inanimades que donen sonido, com la  
1Co 14,37  o espiritual, reconèguia que les  coses que us escric són manaments del  
1Co 15,26  és la mort. Perquè totes les  coses les subjecta sota los peus d’ell. I 
1Co 15,27  dubte, aquell que posà totes les  coses sota d’ell. 28 I quan totes les  
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1Co 15,28  sota d’ell. 28 I quan totes les  coses estiguen subjectes a ell, llavors  
1Co 15,28 a aquell que someté a ell totes les  coses, per a què Déu sia tot en tots. 29  
1Co 16,14  14 Sien fetes totes les vostres  coses ab caritat. 15 Vos prego, germans  
2Co 1,13  13 Puix no us escrivim altres  coses sinó les que haveu llegit i  
2Co 1,17  ¿usí, acàs, de lleugeresa? ¿O les  coses que jo proposo, les proposo segons  
2Co 2,9  sou obedients en totes les  coses. 10 Aquell a qui vosaltres perdonau  
2Co 2,16  ¿I qui és idòneo per a aquestes  coses? 17 Perquè no som com molts, que  
2Co 4,18  18 mentres contemplam no a les  coses que es veuen, sinó a les que no es  
2Co 4,18  a les que no es veuen. Perquè les  coses que es veuen són temporals, mes les  
2Co 5,17  és ja una criatura nova; les  coses velles ja passaren: veus aquí totes  
2Co 5,18 s’han tornat noves. 18 I totes les  coses són de Déu, que ens ha reconciliat a 
2Co 6,4  ministeri. 4 Ans bé en totes les  coses conduïm-nos com a ministres de  
2Co 7,16  doncs, de que en totes les  coses tinc confiança en vosaltres. 8,Tit  
2Co 8,22  experimentat diligent en moltes  coses, i ara ho serà molt més per la gran  
2Co 9,11  11 A fi de que, enriquits en totes  coses, abundeu en tota beneficència, la  
2Co 10,7  complerta. 7 ¿Mirau vosaltres les  coses segons l’apariència? Si algú està  
2Co 10,16  -nos en la regla d’altre de les  coses que estaven aparellades. 17 Emperò  
2Co 11,28  fred i desnuesa. 28 Ademés de les  coses que són de part de fora, carreguen  
2Co 11,30  d’alguna cosa, me gloriaré en les  coses que són pròpies de ma flaquesa. 31  
2Co 12,14  gravós, perquè jo no cerco vostres  coses, sinó a vosaltres. Puix los fills no 
Ga 3,4  en carn? 4 ¿Haveu sofert tantes  coses en va, si és que sien en va? 5  
Ga 3,10  que no permanesca en totes les  coses que estan escrites en lo llibre de  
Ga 3,12 la fe; emperò «lo qui faça aquelles  coses viurà en elles». 13 Cristo nos  
Ga 4,24  per la promesa. 24 Les quals  coses són una aŀlegoria. Perquè aquestos  
Ga 5,17  los té contra la carn, com que són  coses oposades entre si, per lo que no  
Ga 5,21  embriagueses, glotoneries i altres  coses com aquestes, sobre les quals vos  
Ga 5,21  abans, que els que fan semblants  coses no alcançaran lo Regne de Déu. 22  
Ga 5,23  castedat. Contra aquestes  coses no hi ha Llei. 24 I els que són de  
Ef 1,Tit  Jesucrist, exaltat sobre totes les  coses, fet cap de tota la Iglésia. 1 Pau,  
Ef 1,10 temps ell instauràs en un totes les  coses en Cristo, així les que hi ha en lo  
Ef 1,11  d’aquell que obra totes les  coses conforme al consell de sa voluntat;  
Ef 1,22 en lo venider; 22 i «posà totes les  coses sota sos peus» i el constituí cap de 
Ef 3,9  sigles en Déu, que crià totes les  coses per Jesucrist. 10 Perquè la molt  
Ef 3,20  que és poderós per a fer totes les  coses més abundantment que lo que demanam  
Ef 4,6  que és sobre tots, i en totes les  coses, i en tots nosaltres. 7 Mes a cada u 
Ef 4,10 los cels per a què omplís totes les  coses.) 11 I ell mateix donà a uns,  
Ef 4,15  en caritat, crescam en totes les  coses en aquell que és lo cap, ço és,  
Ef 5,12  és vergonyós fins lo parlar de les  coses que ells fan en secret. 13 Emperò  
Ef 5,20  sempre al Déu i Pare per totes les  coses en nom de nostre Senyor Jesucrist,  
Ef 6,13  -vos havent complert totes les  coses. 14 Estau, doncs, ferms, cenyiu  
Ef 6,21  pugau també saber l’estat de mes  coses, i lo que faç, vos informarà de tot  
Fl 1,12  voldria que sabésseu que les  coses que m’han succeït han contribuït  
Fl 2,4 als altres, 4 no atenent sols a les  coses que són seves pròpies, sinó a les  
Fl 2,14  son beneplàcit. 14 I feu totes les  coses sens murmuració i disputes, 15 per a 
Fl 2,19  ànimo al saber l’estat de vostres  coses. 20 Perquè no tinc ningú posseït d’ 
Fl 2,21  21 Perquè tots busquen ses pròpies  coses i no les que són de Jesucrist. 22  
Fl 3,1  l’escriure-us les mateixes  coses, i a vosaltres vos és necessari. 2  
Fl 3,7  he viscut irreprensible. 7 Mes les  coses que em foren guanys, les he  
Fl 3,13  mes jo faç això olvidant les  coses que queden darrere i avançant-me a 
Fl 3,19  és en sa confusió, que gusten de  coses terrenals. 20 Emperò nostra  
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Fl 3,21  pot subjectar també a si totes les  coses. 4,Tit Capítol IV Última exhortació  
Fl 4,6  cosa alguna; ans bé en totes les  coses, ab pregàries i súpliques, ab acció  
Fl 4,8 ha alguna alabança, pensau en estes  coses. 9 Lo que haveu après, i rebut, i  
Fl 4,12  per totes parts i a totes les  coses estic avesat a estar saciat i a  
Col 1,Tit  de Déu, lo Senyor de totes les  coses, lo cap de la Iglésia i el redemptor 
Col 1,16  per ell foren criades totes les  coses que hi ha en lo cel i en la terra,  
Col 1,17 I ell és abans que tot, i totes les  coses subsisteixen per ell. 18 I ell  
Col 1,20 per a reconciliar per ell totes les  coses a si mateix; per ell, dic, ja sien  
Col 1,20  mateix; per ell, dic, ja sien les  coses que hi ha en la terra, o les que hi  
Col 2,17 dissabtes; 17 que són sombra de les  coses que han de venir; mes lo cos és de  
Col 2,18  dels àngels, ficant-se en  coses que mai vegé, anant vanament inflat  
Col 2,22  ni toqueu», 22 totes les quals  coses porten sa destrucció en l’ús),  
Col 2,23 doctrines dels homes? 23 I aquestes  coses en veritat tenen una apariència de  
Col 3,1  ressuscitat ab Cristo, cercau les  coses que són de dalt, a on Cristo està  
Col 3,2 dreta de Déu. 2 Saborejau’s en les  coses de dalt, no en les de la terra. 3  
Col 3,6  que és idolatria. 6 Per les quals  coses ve la ira de Déu sobre els fills de  
Col 3,8  ara abandonau també totes aquestes  coses: ira, indignació, malícia,  
Col 3,22  22 Sirvents, obeïu en totes  coses a vostres amos segons la carn, no  
Col 4,7  informarà de l’estat de totes mes  coses. 8 Al qual he enviat a vosaltres per 
Col 4,8 fi de que sàpia l’estat de vostres  coses i consòlia vostres cors, 9 juntament 
Col 4,9  Ells vos contaran totes les  coses que aquí es fan. 10 Vos saluda  
1Te 2,14  en Cristo Jesús, per quant iguals  coses sofríreu també de vostres  
2Te 2,5  ab vosaltres vos deia aquestes  coses? 6 I vosaltres sabeu ara lo que deté 
1Tm 3,11  sòbries, fiels en totes les  coses. 12 Los diaques sien esposos d’una  
1Tm 3,14 que és en Cristo Jesús. 14 Aquestes  coses t’escric, esperant que en breu te  
1Tm 4,11  dels que creuen. 11 Mana aquestes  coses i ensenya-les. 12 Ningú tinga en  
1Tm 4,15  presbíteros. 15 Medita aquestes  coses, ocupa’t en elles a fi de que ton  
1Tm 4,16  la doctrina. Continua en aquestes  coses, puix fent això te salvaràs a tu  
1Tm 5,7  és morta mentres viu. 7 I aquestes  coses mana-les, perquè elles sien  
1Tm 5,21  elegits que guàrdies aquestes  coses, no fent res ab parcialitat. 22 No  
1Tm 6,2  Ensenya i amonesta aquestes  coses. 3 Si algú ensenya d’altra manera,  
1Tm 6,11  tu, home de Déu, fuig d’aquestes  coses i segueix la justícia, la pietat, la 
1Tm 6,13  de Déu, que vivifica totes les  coses, i de Cristo Jesús, que davant de  
1Tm 6,17 que ens dóna abundantment totes les  coses per a nostre ús. 18 Que òbrien lo  
2Tm 1,12  motiu sofresc jo també aquestes  coses, emperò no m’avergonyesc. Puix jo  
2Tm 2,Tit i prudència ab què deu ensenyar les  coses de la fe i com ha d’evitar les  
2Tm 2,2 gràcia que és en Jesucrist. 2 I les  coses que has oït de mi davant de molts  
2Tm 2,7 te dónia inteŀligència en totes les  coses. 8 Recorda’t que lo Senyor  
2Tm 2,14  se a si mateix.» 14 Amonesta estes  coses, donant testimoni davant del Senyor. 
2Tm 2,21  doncs, se purificàs d’aquestes  coses, serà un vas d’honor, santificat i  
2Tm 3,14  14 Mes tu persevera en les  coses que has après i que t’han estat  
2Tm 4,5  5 Tu, emperò, vetlla en totes les  coses, suporta les afliccions, fes l’obra 
Tt 1,5  en Creta per a què arreglasses les  coses que falten i ordenasses presbíteros  
Tt 1,15  veritat. 15 Per als nets totes les  coses són netes; mes per als contaminats i 
Tt 2,1  1 Emperò tu ensenya’ls les  coses que convenen a la sana doctrina. 2  
Tt 2,7  -te tu mateix en totes les  coses l’exemple de bones obres, en  
Tt 2,10 mòstrien-los lealtat en totes les  coses, per a què adórnien en tot la  
Tt 2,15  bones obres. 15 Predica aquestes  coses, exhorta i reprèn ab tota autoritat. 
Tt 3,8  8 Paraula fiel és aquesta, i estes  coses vull que les afírmies constantment,  
Tt 3,8  conservar les obres bones. Estes  coses són bones i profitoses a tothom. 9  
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Tt 3,14 los primers les bones obres per les  coses que són necessàries, a fi de que no  
He 1,3  substància, i sostenint totes les  coses per la paraula de son poder, després 
He 2,1  que observem més complidament les  coses que havem oït, a fi de que en ningun 
He 2,8  les obres de tes mans. 8 Totes les  coses posares en subjecció baix sos peus.» 
He 2,8  d’haver subjectat a ell totes les  coses, no n’ha deixat una que no estiga  
He 2,8 a ell. Emperò ara no veem totes les  coses encara subjectes a ell. 9 Mes veem a 
He 2,10  que aquell per qui són totes les  coses i per a qui són totes les coses,  
He 2,10 les coses i per a qui són totes les  coses, havent de portar molts fills a la  
He 2,17  que fou necessari que en totes les  coses fos fet semblant a sos germans, per  
He 2,17  sumo sacerdot piadós i fiel en les  coses pertanyents a Déu, a fi de fer la  
He 3,4  emperò lo qui ha criat totes les  coses és Déu. 5 I certament Moisès fou  
He 3,5  per a donar testimoni d’aquelles  coses que s’havien d’anunciar. 6 Mes  
He 4,13  invisible a sa vista, i totes les  coses estan desnuses i patents als ulls d’ 
He 4,15  sinó que fou temptat en totes les  coses com nosaltres ho som, però sens  
He 5,1  a favor dels homes en aquelles  coses pertanyents a Déu, per a què ofresca 
He 5,8  encara que Fill de Déu, per les  coses que patí aprengué obediència. 9 I  
He 5,11  11 Del qual tenim moltes  coses que dir, i difícils de declarar,  
He 6,1  de la doctrina de Cristo, passem a  coses més perfetes, no posant de nou lo  
He 6,9  caríssims, de vosaltres esperam  coses millors, i que condueixen a  
He 6,18  jurament, 18 a fi de que per dues  coses immutables (en les que era  
He 7,2  donà també lo delme de totes les  coses, essent primerament per  
He 7,4  Abraham donà lo delme de les  coses millors. 5 I certament los que d’  
He 7,13  aquell de qui es diuen aquestes  coses pertany a altra tribu, de la qual  
He 8,5  serveixen d’exemple i sombra de  coses celestials, així com Moisès fou  
He 8,5  «Mira», diu, «que faces totes les  coses segons lo patró que et fou mostrat  
He 9,5  al propiciatori, de les quals  coses no podem ara parlar en particular. 6 
He 9,6  en particular. 6 I estant les  coses disposades d’aquesta manera,  
He 9,22 del ministeri. 22 I quasi totes les  coses, segons la Llei, se purifiquen ab  
He 9,23  necessari que les figures de les  coses celestials fossen purificades ab  
He 9,23  fossen purificades ab aquestes  coses; mes les coses mateixes celestials,  
He 9,23  ab aquestes coses; mes les  coses mateixes celestials, ab sacrificis  
He 10,1  i no la verdadera imatge de les  coses, jamai pot, ab aquells sacrificis  
He 10,8 no volguéreu, ni us són agradables»  (coses que se us ofereixen per la Llei). 9 
He 11,1  doncs, la fe la substància de les  coses que s’esperen, evidència de les que 
He 11,3 la paraula de Déu, per a què de les  coses invisibles fossen fetes les  
He 11,7 Noè, després d’estar avisat de les  coses que encara no eren vistes, tement,  
He 11,14 terra. 14 Perquè los que diuen tals  coses declaren que cerquen pàtria. 15 I si 
He 11,20  també a Isaac i a Esaú acerca les  coses que havien de venir. 21 Per la fe,  
He 12,27  vegada» declara la mudança de les  coses que es commouen com coses fetes, per 
He 12,27  de les coses que es commouen com  coses fetes, per a què permanèsquien  
Jm 3,2  2 Perquè tots tropessam en moltes  coses. Lo qui no tropessa en paraula,  
Jm 3,5 petit del cos, i es gloria de grans  coses. Mirau un poc de foc quant gran bosc 
Jm 3,7 d’aucells, i de serps, i d’altres  coses del mar, se doma. I la naturalesa de 
Jm 5,12  i piadós. 12 Emperò abans de totes  coses, germans, no jureu, ni pel cel, ni  
1Pe 1,12  per a vosaltres, administraven les  coses que ara vos són anunciades per  
1Pe 1,12  cel l’Esperit Sant, a les quals  coses desitgen mirar los àngels. 13 Per lo 
1Pe 1,18  pares), no ab or ni plata, que són  coses corruptibles, 19 sinó ab la preciosa 
1Pe 4,7  7 Emperò lo fi de totes les  coses s’ha acercat. Per lo tant, siau  
1Pe 4,11  que Déu dóna; per a què en totes  coses sia Déu honrat per Jesucrist, lo  
2Pe 1,3 nostre Senyor. 3 Així com totes les  coses que pertanyen a la vida i a la  
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2Pe 1,8  caritat. 8 Perquè si aquestes  coses se troben i abunden en vosaltres, no 
2Pe 1,9  9 Emperò aquell a qui falten estes  coses, és cego i va a palpentes, olvidant  
2Pe 1,12  -vos sempre sobre aquestes  coses, encara que estigau instruïts i  
2Pe 1,15  vosaltres fer memòria d’aquestes  coses. 16 Perquè nosaltres no havem seguit 
2Pe 2,12 i per a perdició, blasfemant de les  coses que no entenen, pereixeran totalment 
2Pe 3,11  11 Doncs, ja que totes estes  coses han de ser disoltes, quina classe de 
2Pe 3,14  tant, caríssims, esperant aquestes  coses, procurau ser trobats per ell en  
2Pe 3,16 d’això; en les quals hi ha algunes  coses difícils d’entendre, les quals  
1Jn 1,4 Jesucrist. 4 I us escrivim aquestes  coses per a què vos regositgeu i vostre  
1Jn 2,15  Maligne. 15 No ameu al món ni les  coses que hi ha en lo món. Si algú ama lo  
1Jn 2,20  unció del Sant, i sabeu totes les  coses. 21 Jo no us he escrit a vosaltres  
1Jn 2,26  féu: la vida eterna. 26 Aquestes  coses vos he escrit respecte d’aquells  
1Jn 2,27  sa unció vos ensenya en totes les  coses. I és veritat i no és mentida. I  
1Jn 3,20  que nostre cor, i sap totes les  coses. 21 Caríssims, si nostre cor no ens  
1Jn 3,22  guardam sos manaments i fem les  coses que són agradables a sa vista. 23 I  
1Jn 5,8  aigua, i la sang, i aquestes tres  coses convenen en una. 9 Si rebem lo  
1Jn 5,13 al Fill, no té la vida. 13 Aquestes  coses vos escric per a què sapiau que  
2Jn 12  ses males obres. 12 Tenint moltes  coses que escriure-us, no ho he volgut  
3Jn 13  testimoni és verdader. 13 Moltes  coses tenia que escriure’t, emperò no ho  
Jud 10 10 Emperò aquestos blasfemen de les  coses que no entenen, i es perverteixen  
Jud 10 com bèsties irracionals en aquelles  coses que saben naturalment. 11 Ai d’  
Jud 16  ses passions, i sa boca parla  coses de supèrbia, admirant a certes  
Ap 1,1  per a manifestar a sos servos les  coses que convé sien fetes luego i les  
Ap 1,2  de Jesucrist, i de totes les  coses que vegé. 3 Benaventurat aquell que  
Ap 1,3  d’aquesta profecia i guarda les  coses que en ella estan escrites, perquè  
Ap 1,19 de l’infern. 19 Escriu, doncs, les  coses que has vist, i les que són, i les  
Ap 2,10  10 No témies ninguna d’aquestes  coses que has de patir. Vet aquí lo diable 
Ap 2,14  14 »Emperò tinc contra tu algunes  coses, perquè tens allí als que segueixen  
Ap 2,14  d’Israel, per a què menjassen  coses sacrificades als ídols i cometessen  
Ap 2,20 les primeres. 20 »Però tinc algunes  coses contra tu, perquè tu permets a  
Ap 2,20  cometre fornicació i menjar de les  coses sacrificades als ídols. 21 I li he  
Ap 3,2  2 Sies vigilant i fortifica les  coses que queden i estan promptes a morir, 
Ap 4,1 dient: –Puja aquí i et mostraré les  coses que és necessari sien fetes després  
Ap 4,11  perquè vós haveu criat totes les  coses, i per lo vostre plaer elles són i  
Ap 10,4 veu del cel que em deia: –Sella les  coses que han parlat los set trons, i no  
Ap 10,6  dels sigles, que crià lo cel i les  coses que hi ha en ell, i la terra i les  
Ap 10,6  que hi ha en ell, i la terra i les  coses qui hi ha en ella, que no hi haurà  
Ap 13,5  donada boca ab què parlava grans  coses i blasfèmies, i li fou donat poder  
Ap 18,14  se retiraren de tu, i totes les  coses substancioses i hermoses estan  
Ap 18,15  més. 15 Los mercaders d’aquestes  coses, que s’enriquiren, estaran lluny d’ 
Ap 20,12  i foren judicats los morts per les  coses que estaven escrites en los llibres, 
Ap 21,4  ni penes, perquè les primeres  coses passaren. 5 I digué lo que estava  
Ap 21,5  –Veus aquí jo faç noves totes les  coses. I em digué: –Escriu, perquè  
Ap 21,7  7 Lo qui vència posseirà aquestes  coses, i jo seré son Déu i ell serà mon  
Ap 22,6  per a mostrar a sos servos les  coses que han de ser fetes promptament. 7  
Ap 22,8 só lo qui he oït i he vist aquestes  coses. I després que les haguí vistes i  
Ap 22,16 a donar-vos testimoni d’aquestes  coses en les iglésies. Jo só l’arrel, i  
Ap 22,19  i de la ciutat santa, i de les  coses que estan escrites en aquest llibre. 
Ap 22,20  que dóna testimoni d’aquestes  coses diu: «Certament, vinc prest.» Amén!  
Col 4,10  mon company en presó, i Marc,  cosí de Bernabé (tocant al qual ja rebéreu 
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Lc 1,36  Déu. 36 I mirau, Elisabet, vostra  cosina, també ella ha concebut un fill en  
Mt 27,52  s’obriren les sepultures; i molts  cossos de sants que havien mort,  
Jn 19,31 jueus, a fi de que no quedassen los  cossos en la creu en lo dissabte, puix era 
Rm 1,24  de son cor, per a deshonrar sos  cossos entre ells mateixos. 25 Los quals  
Rm 8,11  els morts vivificarà també vostres  cossos mortals per son Esperit que habita  
Rm 12,1  de Déu, que li oferiu vostres  cossos en hòstia viva, santa, i agradable  
1Co 6,15  poder. 15 ¿No sabeu que vostres  cossos són membres de Cristo? ¿Trauré jo  
1Co 6,19  cos. 19 ¿Que no sabeu que vostres  cossos són temples de l’Esperit Sant, que 
1Co 15,Tit  modo d’ella, i la naturalesa dels  cossos ressuscitats. 1 Vos declaro,  
1Co 15,40 dels peixos. 40 Hi ha, així mateix,  cossos celestials i cossos terrenals;  
1Co 15,40  així mateix, cossos celestials i  cossos terrenals; emperò una és la glòria  
2Co 4,10  se maniféstia també en nostres  cossos. 11 Perquè nosaltres que vivim som  
Ef 5,28 amar a ses mullers com a sos propis  cossos. Lo qui ama a sa muller, s’ama a  
He 10,22  una consciència mala i rentats los  cossos ab aigua pura. 23 Conservem immoble 
He 13,11  al tabernacle. 11 Perquè los  cossos d’aquells animals la sang dels  
Ap 11,8  els vencerà, i els matarà. 8 I els  cossos morts d’ells jauran en los carrers 
Ap 11,9  i llengües, i nacions veuran los  cossos morts d’ells tres dies i mig; i no 
Ap 11,9  dies i mig; i no permetran que sos  cossos sien posats en sepulcres. 10 I els  
Ac 27,8  ab molt treball lo llarg de la  costa, arribàrem a un lloc que s’anomena  
2Te 3,8  8 ni menjàrem lo pa de grat a  costa de ningú, sinó ab treball i fatiga,  
Mt 4,15  Neftalim, camí del mar, a l’altre  costat del Jordà, Galilea dels gentils: 16 
Mt 8,18  seu, manà que es passàs a l’altre  costat de l’estany. 19 I acercant-se- 
Mt 9,1  en una barca, passà a l’altre  costat i se n’anà a sa ciutat. 2 I veus  
Mt 14,34  Déu. 34 I havent passat a l’altre  costat de l’estany, vingueren a la terra  
Mc 5,21 en la barca altra vegada a l’altre  costat, se li acercà una gran multitud de  
Mc 6,45  que ell a Betsaida, a l’altre  costat de l’estany, mentres que ell  
Jn 6,17  una barca, se n’anaren a l’altre  costat del mar, en Cafarnaüm. I era ja de  
Jn 6,22  la gent que estava a l’altre  costat del mar vegé que no hi havia allí  
Jn 6,25  I havent-lo encontrat a l’altre  costat del mar, li digueren: –Rabbí, quan  
Jn 16,32  sereu dispersats cada qual per son  costat, i em deixareu sol; emperò jo no  
Jn 19,18  i dos altres ab ell, l’un a un  costat, l’altre a l’altre, i Jesús al  
Jn 19,34  soldats ab la llança li obrí lo  costat, i a l’instant isqué sang i aigua. 
Jn 20,20  dit això, los mostrà les mans i el  costat, i s’ompliren de goig los  
Jn 20,25  dels claus, i no fico ma mà en son  costat, no ho creuré. 26 Al cap de vuit  
Jn 20,27 i dóna’m ta mà, i posa-la en mon  costat, i no sies incrèdul sinó fiel. 28  
Ac 12,7  aquell lloc, i tocant a Pere en lo  costat, lo despertà i digué: –Alça’t  
Ac 27,41  un lloc que tenia mar per los dos  costats, ells hi vararen la barca; i la  
Fl 1,23  Perquè jo em trobo apretat per dos  costats: tinc desig de ser deslligat de la 
Ac 27,7  -nos contrari lo vent, anàrem  costejant l’isla de Creta, cerca de  
Ac 28,13  allí tres dies. 13 Des d’allí,  costejant, anàrem a Règio, i tenint un  
Ac 27,2  nos férem a la vela, intentant  costejar les terres de l’Àsia i portant  
Ac 27,13  intent, llevant àncores en Asson,  costejaven Creta. 14 Emperò al cap de poc  
1Tm 2,9  o ab or, o perles, o vestits  costosos, 10 sinó com correspon a dones  
Mc 10,1  los ensenyava segons tenia de  costum. 2 I acercant-se los fariseus, li 
Lc 2,42  anys, pujant a Jerusalem segons lo  costum del dia de la festa, 43 i acabats  
Lc 4,16  s’havia criat, i segons tenia de  costum, entrà en dia de dissabte en la  
Lc 22,39 I eixint se n’anà, segons tenia de  costum, a la muntanya de l’Oliverar. I el 
Jn 18,39  causa alguna. 39 Emperò, com és la  costum entre vosaltres de que jo us  
Jn 19,40  aromàtics en teles, conforme a la  costum que tenen d’enterrar los jueus. 41 
Ac 15,1  –Si no us circumcidau, segons la  costum de Moisès, no us podeu salvar. 2 S’ 
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Ac 17,2  de jueus. 2 I Pau, segons tenia de  costum, entrà en ella i durant tres  
Ac 25,16  16 als quals responguí que no és  costum entre els romans condemnar a ningun 
Ef 2,2  en altre temps, conforme a la  costum d’aquest món, segons lo príncep de 
He 5,14  perfets, a aquells que per raó del  costum tenen ja los sentits exercitats per 
He 10,25  nostra congregació, com és  costum d’alguns, ans bé, alentant-nos,  
Ac 13,18  espai de quaranta anys suportà sos  costums en lo desert. 19 I destruint set  
Ac 16,21  nostra ciutat 21 i ensenyen  costums que no ens és lícit rebre ni  
Ac 21,21  a sos fills, ni caminar segons los  costums. 22 ¿Què s’ha de fer, doncs?  
Ac 26,3  vós sabeu totes les coses i les  costums i qüestions que hi ha entre els  
Ac 28,17 res contra del poble, ni contra les  costums de nostres pares, vaig ésser pres  
1Co 15,33  companyies corrompen les bones  costums. 34 Vetllau justament, i no  
Col 3,Tit  Capítol III De la renovació de les  costums conforme a la vida nova rebuda de  
1Te 4,Tit  a la virtut i a l’arreglo de  costums. Parla al fi de la resurrecció  
He 13,5  i als adúlteros. 5 Sien vostres  costums sens avarícia, contentant-vos ab 
Jn 19,23 i la túnica; mes la túnica no tenia  costura, sinó que era d’un sol teixit de  
1Co 13,1  àngels, si no tinc caritat só com  coure que ressona o campana que dringa. 2  
Ap 9,20 i als ídols d’or, i de plata, i de  coure, i de pedra, i de fusta, los quals  
Ap 18,12  vasos de fusta preciosíssima, i de  coure, i de ferro, i de marbre, 13 i de  
Mt 21,13  vosaltres l’haveu convertida en  cova de lladres.” 14 I s’acercaren a ell  
Mc 11,17  Emperò vosaltres l’haveu feta  cova de lladres. 18 I havent-ho oït los  
Lc 19,46  emperò vosaltres l’haveu feta  cova de lladres. 47 I tots los dies  
Ap 21,8  serà mon fill. 8 Mes respecte los  covards, i incrèduls, i maleïts, i  
Ac 9,25  de nit i, posant-lo en un  cove, lo baixaren per la muralla. 26 I  
2Co 11,33  per una finestra me baixaren en un  cove des de la muralla i així escapí de  
Mt 13,48  trien los bons i los posen en sos  coves, i llancen los dolents. 49 Així  
Mt 14,20  les sobres, ompliren dotze  coves dels bocins. 21 I el número dels que 
Mt 15,37 bocins que sobraren n’ompliren set  coves. 38 I los que menjaren foren quatre  
Mt 16,9 pans per a cinc mil homes, i quants  coves de bocins ne recollíreu? 10 ¿Ni dels 
Mt 16,10  per a quatre mil homes, i quants  coves ne recollíreu? 11 ¿Com no compreneu  
Mc 6,43 alçaren les sobres i ompliren dotze  coves dels bocins i dels peixos. 44 I els  
Mc 8,19  cinc pans entre cinc mil, quants  coves recollíreu plens de bocins? –Dotze  
Lc 9,17 I de lo que sobrà, n’alçaren dotze  coves de bocins. 18 I succeí que, estant  
Jn 6,13 recolliren, doncs, i ompliren dotze  coves de bocins que havien sobrat dels  
He 11,38  per les muntanyes i per les  coves, i per les cavernes de la terra. 39  
Ap 6,15 servo i llibre s’escondiren en les  coves i entre les roques de les muntanyes; 
2Tm 2,17  la plàtica d’ells rosegarà com lo  cranc; dels quals són Himeneu i Filet, 18  
Mc 10,6  6 Emperò al principi de la  creació, mascle i femella los crià Déu. 7  
Mc 13,19  han existit des del principi de la  creació, que crià Déu, fins ara, ni hi  
Jn 17,24  m’haveu amat des d’antes de la  creació del món. 25 Oh Pare just!, lo món  
Rm 1,20  d’ell se veuen clarament de la  creació del món, per les obres criades,  
He 4,3  ja acabades les obres des de la  creació del món.» 4 Perquè en cert lloc  
1Pe 1,20  ja en veritat abans de la  creació del món, però manifestat en los  
2Pe 3,4  així com en lo principi de la  creació.» 5 I certament ells ignoren  
Ap 3,14  testimoni, lo principi de la  creació de Déu: 15 »Conec tes obres, que  
Ap 17,8  en lo llibre de vida des de la  creació del món, quan vegen la bèstia que  
Lc 17,10  perquè féu lo que li manà? 10 Jo  crec que no. Així també vosaltres, quan  
Jn 11,27  27 Ella li respongué: –Senyor, sí,  crec que vós sou lo Cristo, lo Fill de Déu 
Ac 26,26  qui parlo ab tota llibertat, puix  crec que ninguna d’elles se li oculta,  
Ac 27,25  barons, teniu bon ànimo, perquè  crec en Déu que serà així com se m’ha  
1Co 11,18  entre vosaltres, i en part ho  crec. 19 Puix és precís que hi haja  
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Mc 9,23  del noi, deia ple de llàgrimes:  –Crec, Senyor, ajudau ma incredulitat. 24  
Jn 9,38  ab tu. 38 Llavors digué ell:  –Crec, Senyor. I postrant-se, l’adorà.  
Ac 8,37  bé pots. I ell respongué i digué:  –Crec que Jesucrist és lo Fill de Déu. 38  
Ac 5,36  mataren, i tots quants li donaren  crèdit foren dissipats i aniquilats. 37  
Ac 27,11  11 Emperò lo centurió donava més  crèdit al pilot i al patró del barco que a 
Jn 4,42  42 I deien a la dona: –Ja no  creem per lo que tu has dit, puix  
Jn 16,30  que ningú vos pregúntia; per això  creem que haveu eixit de Déu. 31 Jesús los 
Ac 15,11  poguérem suportar? 11 Emperò  creem que, mediant la gràcia del Senyor  
Rm 4,24  als quals serà imputat si  creem en aquell que ressuscità d’entre  
Rm 6,8  pecat. 8 I si som morts ab Cristo,  creem que viurem també ab Cristo, 9 sabent 
2Co 4,13  això he parlat», nosaltres també  creem, i per això parlam, 14 sabent que  
Ga 2,16  per la fe de Jesucrist, nosaltres  creem en Jesucrist, per a què siam  
Ef 1,19  de son poder envers nosaltres, que  creem segons l’eficàcia de sa poderosa  
1Te 4,14  no tenen esperança. 14 Perquè si  creem que Jesús morí i ressuscità, així  
2Tm 2,13  a nosaltres. 13 Si nosaltres no  creem, ell no obstant se manté fiel: no  
Rm 15,13  esperança de tot goig i pau en la  creència, per a què abundeu en esperança  
2Te 2,13  la santificació de l’Esperit i la  creència de la veritat, 14 a la qual ell  
Lc 8,12 cor d’ells per a què no se sàlvien  creent. 13 La que caigué sobre pedres són  
Jn 20,31 Cristo, lo Fill de Déu, i per a què  creent tingau la vida en son nom. 21,Tit  
Ac 24,14  servesc jo a mon Pare i Déu,  creent totes les coses que estan escrites  
Fl 1,17  per contenció, no sincerament,  creent aumentar l’aflicció a mes cadenes. 
1Pe 1,8  en qui creeu ara, sens veure’l; i  creent en ell vos regositjau ab goig  
Mc 1,15 lo Regne de Déu, arrepentiu-vos i  creeu l’evangeli. 16 I passant per la  
Mc 11,24  totes les coses que demaneu orant,  creeu que les rebreu i vos vindran. 25 I  
Jn 3,12  lo nostre testimoni. 12 Si no  creeu quan vos parlo de les coses de la  
Jn 4,48  si no veeu miracles i prodigis, no  creeu. 49 Aquell noble li digué: –Senyor,  
Jn 5,38  habitant en vosaltres, perquè no  creeu a aquell a qui ell ha enviat. 39  
Jn 5,39 Escodrinyau les Escriptures, ja que  creeu trobar en elles la vida eterna; i  
Jn 5,47  ell escrigué de mi. 47 Mes si no  creeu en sos escrits, ¿com creureu en mes  
Jn 6,36  jo us diguí que m’haveu vist i no  creeu. 37 Tot lo que el Pare me dóna,  
Jn 8,24  en vostres pecats; perquè si no  creeu que só jo, morireu en vostre pecat.  
Jn 8,45  la mentida. 45 A mi, emperò, no em  creeu, perquè vos dic la veritat. 46 Qui  
Jn 8,46 si us dic la veritat, per què no em  creeu? 47 Lo qui és de Déu, escolta les  
Jn 10,25  los respongué: –Vos parlo i no em  creeu. Les obres que jo faig en nom de mon 
Jn 10,26  de mi. 26 Mes vosaltres no  creeu, perquè no sou de mes ovelles, com  
Jn 10,38  les faç i no em voleu creure a mi,  creeu a les obres, a fi de que conegau i  
Jn 12,36 sap a on va. 36 Mentres teniu llum,  creeu en la llum, per a què siau fills de  
Jn 14,1  vostre cor. Creeu en Déu, i  creeu també en mi. 2 En la casa de mon  
Jn 14,10  “Mostrau-nos lo Pare”? 10 No  creeu que jo estic en lo Pare i que lo  
Jn 14,11 mi, ell mateix fa les obres. 11 ¿No  creeu que jo estic en lo Pare i que lo  
Jn 16,31  Jesús los respongué: –I vosaltres  creeu ara? 32 Veus aquí que ve l’hora, i  
Ac 2,15  no estan embriagats, com vosaltres  creeu, essent l’hora de tèrcia del dia.  
Ac 26,27  en ningun racó. 27 Rei Agripa,  creeu vós en los profetes? Jo sé que hi  
Ac 26,27  vós en los profetes? Jo sé que hi  creeu! 28 Llavors Agripa digué a Pau: –Per 
1Co 3,5  Pau? 5 Ministres d’aquell en qui  creeu, i segons que el Senyor donà a cada  
1Te 2,10 nos comportàrem entre vosaltres que  creeu. 11 Així com sabeu de quina manera a 
1Te 2,13  obra eficaçment en vosaltres que  creeu. 14 Perquè vosaltres, germans, vos  
He 10,29  ¿Puix de quant majors turments no  creeu que serà digne aquell que trepítgia  
1Pe 1,8 encara que no l’haveu vist; en qui  creeu ara, sens veure’l; i creent en ell  
1Pe 1,21  amor de vosaltres, 21 que per ell  creeu en Déu, que lo ressuscità d’entre  
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1Pe 2,7  és, doncs, honra a vosaltres que  creeu; emperò pels incrèduls, «la pedra  
2Pe 3,15  sens màcula i irreprensibles. 15 I  creeu que la longanimitat del Senyor és  
1Jn 5,13  que teniu vida eterna los que  creeu en lo nom del Fill de Déu. 14 I  
Mt 9,28  los cegos a ell. I Jesús los diu:  –¿Creeu que jo puc fer això per a  
Jn 14,1  1 »Que no es pertúrbia vostre cor.  Creeu en Déu, i creeu també en mi. 2 En la 
Jn 14,12  Pare i que lo Pare està en mi? 12  Creeu-ho almenos per les obres que jo  
Mc 11,23 mar”, i en son cor no dúbtia ans bé  crega que succeirà lo que diu, tot li serà 
Mc 16,16  a totes les criatures. 16 Lo qui  crega i sia batejat, se salvarà; mes lo  
Mc 16,16  batejat, se salvarà; mes lo qui no  crega, se condemnarà. 17 I aquestos  
Jn 9,36  –Qui és, Senyor, per a què jo  crega en ell? 37 I li digué Jesús: –I tu  
Jn 17,21  ab nosaltres, a fi de que el món  crega que vós m’haveu enviat. 22 I jo els 
He 11,6  qui s’acerca a Déu, és precís que  crega que hi ha Déu i que és remunerador  
1Pe 2,6  escollida, preciosa; i el qui  crega en ella no serà confundit.» 7 Ella  
Mc 15,32  ara de la creu per a què vejam i  cregam. També los que estaven crucificats  
Jn 6,30  feu vós per a què vejam i vos  cregam? Quina obra feu vós? 31 Nostres  
1Jn 3,23  23 I aquest és son manament: que  cregam en lo nom de son Fill Jesucrist i  
Mt 24,23  Cristo està aquí”, o “Allí”, no el  cregau. 24 Puix s’alçaran falsos Cristos  
Mt 24,26  lo més escondit de la casa”, no ho  cregau. 27 Perquè així com lo llampec ix  
13,21 Cristo”, o: “Veus-el aquí”, no ho  cregau. 22 Puix s’alçaran falsos Cristos  
Jn 6,29  –L’obra de Déu és que vosaltres  cregau en aquell que ell ha enviat. 30 I  
Jn 10,37 no faç les obres de mon Pare, no em  cregau, 38 mes si les faç i no em voleu  
Jn 10,38  a les obres, a fi de que conegau i  cregau que lo Pare està en mi i jo en lo  
Jn 11,15 haver-me trobat allí, a fi de que  cregau. Emperò anem a ell. 16 I Tomàs,  
Jn 13,19  a fi de que quan succeesca  cregau que só jo. 20 En veritat, en  
Jn 14,29  a fi de que quan succeesca,  cregau. 30 Ja no parlaré molt ab  
Jn 19,35  veritat, a fi de que vosaltres ho  cregau també. 36 Puix aquestes coses  
Jn 20,31  aquestos s’han escrit a fi de que  cregau que Jesús és lo Cristo, lo Fill de  
Ac 23,21  més certesa. 21 Emperò vós no els  cregau, puix hi ha més de quaranta d’ells 
Fl 1,29  donat per Cristo, no tan sols que  cregau en ell, sinó que patiu també per  
1Jn 4,1  exclou tot temor. 1 Caríssims, no  cregau a tot esperit, emperò provau los  
Jn 4,50  digué: –Vés, ton fill viu. L’home  cregué la paraula que Jesús li havia dit i 
Jn 4,53  li havia dit: «Ton fill viu»; i  cregué ell i tota sa casa. 54 Aquest fou  
Jn 20,8  primer al sepulcre, i vegé i  cregué. 9 Perquè ells encara no havien  
Ac 8,13 Jesucrist homes i dones. 13 Llavors  cregué també Simó, i després de ser  
Ac 13,12 lo procònsol, quan vegé aquest fet,  cregué, meravellant-se de la doctrina  
Ac 14,1  i allí predicaren, de manera que  cregué una gran multitud de jueus i també  
Ac 18,8  que era príncep de la sinagoga,  cregué en lo Senyor ab tots los de sa  
Rm 4,3  diu, doncs, l’Escriptura? Abraham  cregué a Déu, i li fou imputat a justícia. 
Rm 4,18 que són. 18 Lo qui contra esperança  cregué en esperança que vindria a ser pare 
Ga 3,6  6 Així com està escrit: «Abraham  cregué a Déu, i li fou imputat a  
He 11,11  fora del temps de l’edat; perquè  cregué que era fiel aquell que havia  
Jm 2,23  l’Escriptura que diu: «Abraham  cregué a Déu i li fou imputat a justícia», 
Mc 16,17 I aquestos senyals seguiran als que  creguen: llançaran dimonis en mon nom;  
Jn 11,42  està al rodador de mi, a fi de que  creguen que vós m’haveu enviat. 43 Havent 
Ac 10,43  de tots sos pecats tots los que  creguen en ell. 44 Estant encara Pere  
2Te 2,11  Déu iŀlusió d’error, per a què  creguen la mentida 12 i sien condemnats  
Ac 11,17  mateixa gràcia que a nosaltres que  creguérem en lo Senyor Jesucrist, ¿qui era 
Rm 13,11  salvació està més prop que quan  creguérem. 12 La nit està molt avançada,  
Mt 20,10  10 I quan arribaren los primers,  cregueren que els donarien més, però no  
Mt 21,32  I los publicans i les rameres lo  cregueren, i vosaltres, veent això, no us  
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Mc 16,11 viu i que ella l’havia vist, no ho  cregueren. 12 Mes, després d’això, se  
Mc 16,13 contar-ho als demés, i tampoc los  cregueren. 14 Finalment, estant sentats a  
Lc 24,11  un desvari estes paraules i no les  cregueren. 12 Emperò, alçant-se Pere,  
Jn 2,11  sa glòria, i sos deixebles  cregueren en ell. 12 Després d’això passà 
Jn 2,22  de que els havia dit això, i ells  cregueren l’Escriptura i la paraula que  
Jn 2,23  ab motiu de la Pasqua, molts  cregueren en son nom veent los miracles  
Jn 4,39  dels samaritans d’aquella ciutat  cregueren en ell per les paraules d’  
Jn 4,41  41 I n’hi hagué molts més que  cregueren en ell per haver-lo oït  
Jn 7,31  encara. 31 I molts del poble  cregueren en ell, i deien: –Quan vinga lo  
Jn 8,30 Estant ell dient estes coses, molts  cregueren en ell. 31 I Jesús deia als  
Jn 9,18  un profeta. 18 Emperò los jueus no  cregueren d’ell que hagués estat cego i  
Jn 10,42  d’aquest eren verdaderes. I molts  cregueren en ell. 11,Tit Capítol XI  
Jn 11,45 havien vist lo que Jesús havia fet,  cregueren en ell. 46 Emperò alguns d’ells 
Jn 12,42 ell. 42 Ab tot, molts dels senadors  cregueren en ell; emperò per causa dels  
Jn 16,9  i de judici. 9 De pecat, perquè no  cregueren en mi. 10 De justícia, perquè jo 
Ac 4,4  dels que havien oït la paraula  cregueren, i fou lo número dels barons  
Ac 9,42  I fou notori en tot Jope. I molts  cregueren en lo Senyor. 43 I així fou que  
Ac 11,21  era ab ells, i un gran número  cregueren i es convertiren al Senyor. 22 I 
Ac 13,48  la paraula del Senyor; i  cregueren tots quants havien estat  
Ac 17,4  jo us anuncio.» 4 I alguns d’ells  cregueren i se juntaren ab Pau i ab Silas, 
Ac 17,12  eren així. 12 I així molts d’ells  cregueren junts ab moltes dones gentils i  
Ac 17,34 No obstant, alguns se li juntaren i  cregueren, entre els quals fou Dionisi  
Ac 21,25  25 I acerca aquells gentils que  cregueren, nosaltres havem escrit manant  
Ac 21,29  per la ciutat a Tròfim d’Èfeso i  cregueren que Pau l’havia entrat en lo  
Rm 3,3  3 Puix què, si alguns d’ells no  cregueren, per ventura sa incredulitat  
Rm 10,14  ¿com invocaran a aquell en qui no  cregueren? I com creuran a aquell de qui  
2Te 1,10 fer-se meravellós en tots los que  cregueren (perquè ha estat cregut entre  
2Te 2,12  i sien condemnats tots los que no  cregueren la veritat, ans bé se  
Lc 1,45  ventre. 45 I benaventurada tu que  cregueres, perquè es complirà lo que et  
Mt 21,26 cel, nos dirà: “¿Puix per què no el  creguéreu?” I si diem: “Dels homes”, temem 
Mt 21,32  de la justícia, i vosaltres no el  creguéreu. I los publicans i les rameres  
Mc 11,31  del cel, nos dirà: “Per què no el  creguéreu?” 32 Si diem “Dels homes”, temem 
Lc 20,5  del cel, dirà: “Puix per què no el  creguéreu?” 6 I si diem que dels homes,  
Rm 11,30  com vosaltres en algun temps no  creguéreu a Déu, i ara haveu alcançat  
Jn 1,7  de la llum, a fi de que tots  creguessen per medi d’ell. 8 No era ell  
Ac 15,7 gentils la paraula de l’evangeli i  creguessen. 8 I Déu, que coneix los cors,  
Ac 19,4  de penitència, dient al poble que  creguessen en aquell que havia de venir  
Ac 19,9  d’ells s’endurissen de cor i no  creguessen, maleint lo camí del Senyor  
Jn 11,40  li digué: –No t’he dit que, si  creguesses, veuràs la glòria de Déu? 41  
Rm 10,9  ab ta boca al Senyor Jesús i  creguesses en ton cor que Déu lo  
Jn 5,46  qui vosaltres confiau. 46 Puix si  creguésseu a Moisès, també me creuríeu a  
2Co 4,13  de fe, conforme està escrit:  «Creguí, i per això he parlat», nosaltres  
Mt 8,13  –Vés-te’n, i així com has  cregut, així te sia fet. I en aquell punt  
Mc 16,14  i duresa de cor per no haver  cregut als que l’havien vist ressuscitat. 
Lc 1,20  s’haja verificat, perquè no has  cregut mes paraules, que es compliran a  
Jn 6,69  vida eterna. 69 I nosaltres havem  cregut i conegut que vós sou lo Cristo, lo 
Jn 7,48  dels prínceps o dels fariseus ha  cregut en ell? 49 Emperò sols aquesta  
Jn 12,38  lo qual digué: «Senyor, qui ha  cregut lo que ens ha oït a nosaltres? I a  
Jn 16,27  perquè vosaltres m’haveu amat i  cregut que jo he eixit de Déu. 28 Isquí  
Jn 17,8  que jo he eixit de vós, i han  cregut que vós m’haveu enviat. 9 »Jo  
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Jn 20,29 Déu meu. 29 Jesús li digué: –Tu has  cregut, Tomàs, perquè m’has vist.  
Jn 20,29  aquells que no han vist i han  cregut. 30 Molts altres miracles féu també 
Ac 8,12  ab sa màgia. 12 Mes, havent  cregut a Felip, que els predicava del  
Ac 15,5  la secta dels fariseus que havien  cregut dient que era precís que ells  
Ac 18,27  fou de gran profit als que havien  cregut. 28 Perquè ab gran vehemència  
Ac 19,18  Jesús. 18 I molts dels que havien  cregut venien, confessant i declarant sos  
Ac 21,20  quants mils jueus hi ha que han  cregut, i tots són zelosos de la Llei. 21  
Rm 4,17 gents»), davant de Déu, a qui havia  cregut, lo qual dóna vida als morts i  
Rm 10,16  perquè Isaïes diu: «Senyor, qui ha  cregut lo que ens ha oït?» 17 Així que la  
Rm 11,31  31 així també aquestos ara no han  cregut, a fi de que per vostra  
1Co 15,2 vos lo prediquí, si és que no haveu  cregut en va. 3 Perquè en primer lloc vos  
1Co 15,11  predicam, i així vosaltres haveu  cregut. 12 I si es predica que Cristo  
2Co 9,5  atrevida. 5 Per lo tant, he  cregut necessari demanar als germans que  
Ef 1,13  de vostra salvació; i havent  cregut en ell fóreu sellats ab lo sant  
1Te 1,7 estat l’exemple a tots los que han  cregut en Macedònia i en Acaia. 8 Perquè  
2Te 1,10  los que cregueren (perquè ha estat  cregut entre vosaltres nostre testimoni)  
1Tm 3,16  dels àngels, predicat als gentils,  cregut en lo món, i rebut dalt en la  
2Tm 1,12 m’avergonyesc. Puix jo sé a qui he  cregut, i estic cert de que ell és poderós 
Tt 3,8 constantment, per a què los que han  cregut en Déu procúrien conservar les  
He 4,3  3 Perquè nosaltres, que havem  cregut, entram en lo repòs, com ell digué: 
1Jn 4,16 Déu. 16 I nosaltres havem conegut i  cregut a la caritat que Déu té per  
Ac 15,38 tenia per sobrenom Marc. 38 Mes Pau  creia que no devia portar-se-l’en,  
Jn 6,64  del principi qui eren los que no  creien i qui seria lo qui l’havia d’  
Jn 7,5  ’t al món. 5 Puix ni sos germans  creien en ell. 6 Llavors Jesús los digué:  
Jn 8,31  ell. 31 I Jesús deia als jueus que  creien en ell: –Si perseverau en ma  
Jn 12,11  sa causa, se n’anaven d’ells i  creien en Jesús. 12 I l’endemà, una gran  
Jn 12,37  miracles en presència d’ells, no  creien en ell; 38 a fi de que es  
Ac 2,44 per los apòstols. 44 I tots los que  creien estaven units i tenien totes les  
Ac 5,14  lo número dels homes i dones que  creien en lo Senyor), 15 tant, que treien  
Ac 14,22  encomanaren al Senyor en qui ells  creien. 23 I atravessant la Pisídia  
Ac 18,8 i molts dels de Corinto, oint-lo,  creien i eren batejats. 9 I digué lo  
Ac 22,19  assotava en les sinagogues als que  creien en vós. 20 I quan se derramà la  
Ac 28,6  i no sentí mal algun. 6 Mes ells  creien que s’aniria entumint i que cauria 
Ac 28,24  matí fins a la tarda. 24 I alguns  creien les coses que se’ls deien i altres 
Ac 28,24  que se’ls deien i altres no les  creien. 25 I com no estiguessen conformes  
1Co 1,21  fatuïtat de la predicació als que  creien. 22 Així és que els jueus demanen  
Jud 5  destruí després a aquells que no  creien. 6 I que als àngels que no  
Ac 9,26  emperò tots lo temien, no  creient que fos deixeble. 27 Llavors  
Ac 16,34  i s’alegrà ab tots los de sa casa  creient en Déu. 35 I quan fou de dia, los  
Ac 4,32  ab firmesa. 32 I la multitud dels  creients eren d’un cor i d’un esperit, i 
Mt 13,32  les llavors, emperò després que  creix, és major que totes les llegums, i  
Mc 4,Tit  del candelero. Llavor que naix i  creix dormint lo qui la sembrà. Altra  
Mc 4,32  32 Però quan és sembrada, puja i  creix més que tots los llegums, i fa  
2Co 7,15  veritat. 15 I son entranyable amor  creix més envers vosaltres, quan se  
Ef 2,21 qual tot l’edifici, ben construït,  creix per a ser un temple sant en lo  
Col 1,6  també a tot lo món, i dóna fruit i  creix, així com entre vosaltres, des del  
Col 2,19  per juntures i lligaments,  creix en l’aument de Déu. 20 Per  
2Te 1,3  com és just, perquè vostra fe  creix més i més, i abunda la caritat de  
Mt 6,28  per lo vestir? Considerau com  creixen los lliris del camp. Ells no  
Lc 12,27  les demés? 27 Mirau los lliris com  creixen: no treballen, ni filen; puix jo  
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Ac 6,1 ell molts jueus. 1 En aquells dies,  creixent lo número dels deixebles, se  
2Co 10,15  dels altres, sinó esperant que,  creixent vostra fe, serem abundantment  
Col 1,10  fructificant en tota obra bona i  creixent en lo coneixement de Déu, 11  
Col 2,7  en la fe, com haveu après,  creixent en ella ab accions de gràcies. 8  
2Pe 3,18  pels insensats. 18 Ans bé,  creixeu en la gràcia i coneixement de  
Mt 27,24 Pilat que de res aprofitava, ans bé  creixia més l’alborot, prenent aigua, se  
Lc 1,80  lo camí de la pau. 80 I l’infant  creixia i se fortaleixia en esperit, i  
Lc 2,40 Nazaret, en Galilea. 40 I l’infant  creixia, i se fortificava, estant ple de  
Lc 2,52  paraules en son cor. 52 I Jesús  creixia en sabiduria, i en edat, i en  
Ac 6,7  d’ells. 7 I la paraula del Senyor  creixia, i es multiplicava molt lo número  
Ac 12,24  cucs. 24 Mes la paraula del Senyor  creixia i es multiplicava. 25 I Bernabé i  
Ac 19,20  mil denaris. 20 D’aqueix modo  creixia i es fortaleixia la paraula de  
Ac 16,5  iglésies se confirmaven en la fe i  creixien en número cada dia. 6 I quan  
Mt 13,40  així com se cull la sisanya i es  crema en lo foc, així succeirà en la fi  
1Co 3,15  15 Si l’obra de l’home se  crema, sofrirà pèrdua; mes ell se salvarà, 
Ap 18,9  en plaer, quan veuran lo fum de sa  crema. 10 Estant lluny, per temor dels  
Ap 21,8  sa sort serà en l’estany que  crema ab foc i sofre, que és la segona  
He 6,8 maledicció; lo fi de la qual és ser  cremada. 9 Mes, caríssims, de vosaltres  
Ap 8,7  la tercera part dels arbres i  cremada tota l’herba verda. 8 I el segon  
Ap 18,8  mort, i plor, i fam, i serà  cremada ab foc, perquè és fort lo Déu que  
2Pe 3,12  del Senyor, en lo qual los cels,  cremant, seran disolts, i els elements  
Ap 8,10 i caigué del cel una gran estrella,  cremant com si fos una atxa, i caigué  
Mt 13,30  i lligau-la en gavelles per a  cremar-la. Emperò lo blat, arreplegau- 
Mt 3,12  son blat en lo graner. Mes  cremarà les palles en un foc  
Lc 3,17 arreplegarà lo blat en son graner i  cremarà la palla en un foc inextinguible.  
Jn 15,6 el prendran, i el posaran al foc, i  cremarà. 7 Si permaneixeu en mi, i mes  
Ap 17,16  i menjaran ses carns, i a ella la  cremaran ab foc. 17 Perquè Déu ha posat en 
Mt 13,6  6 emperò a l’eixir lo sol, se  cremaren i se secaren, perquè no tenien  
Ac 19,19  vanes, portaren los llibres i els  cremaren davant de tothom; i calculat son  
1Co 13,3  que entregàs mon cos per a ser  cremat, si no tinc caritat de res m’  
Ac 19,Tit  de Joan. Obra molts miracles. Són  cremats los llibres dolents. Demetri  
He 13,11  per lo pecat en lo santuari, són  cremats fora del campament. 12 Per lo qual 
Jn 5,35  salvos. 35 Ell era una antorxa que  cremava i iŀluminava. I vosaltres per  
Ac 7,30  en la llama d’un esbarzer que  cremava. 31 Quan Moisès lo vegé, se  
Ap 4,5  davant del trono, set llànties que  cremaven, les quals són los set esperits  
Mt 13,30  ab ella lo blat. 30 Deixau que  cresca l’una i l’altra fins al segar, i  
Mc 4,27  nit i de dia, i la llavor brótia i  cresca sens que ell se n’adónia. 28  
Jn 3,30  complert. 30 És necessari que ell  cresca i jo disminuesca. 31 »Lo qui ve de  
Ef 4,15  bé, parlant la veritat en caritat,  crescam en totes les coses en aquell que  
1Te 3,12  12 I el Senyor faça que vosaltres  crescau i abundeu en caritat los uns  
1Pe 2,2  de la paraula, per a què ab ella  crescau en salut, 3 si és que haveu gustat 
2Tm 4,10  i se n’ha anat a Tessalònica; 10  Crescent, a Galàcia; Tito, a Dalmàcia. 11  
Mt 13,26  se n’anà. 26 Quan la planta hagué  crescut i presentat fruit, llavors  
Lc 8,4  I com hagués concorregut un número  crescut de gent, que venia ansiosa ab ell  
He 11,24 rei. 24 Per la fe, Moisès, quan fou  crescut, refusà lo ser anomenat fill de la 
Mc 4,8  terra, i donà fruit, que pujà i  cresqué; i una donà a trenta, altra a  
Lc 13,19  prengué i el sembrà en son hort. I  cresqué i se féu tan gran l’arbre, que  
Ac 7,17  que Déu havia jurat a Abraham,  cresqué lo poble i se multiplicà en  
Rm 3,7  món? 7 Perquè si la veritat de Déu  cresqué per ma mentida a glòria seva, per  
Rm 5,20 a què abundàs lo pecat. Emperò quan  cresqué lo pecat, sobrepujà la gràcia, 21  
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Mt 13,7 7 Altres caigueren sobre espines, i  cresqueren les espines i les sufocaren. 8  
Mc 4,7  7 I altra caigué entre espines, i  cresqueren les espines i la sufocaren, i  
He 9,12  d’esta fàbrica 12 ni per sang de  crestats ni de vedells sinó per sa pròpia  
He 9,13  13 Perquè si la sang dels  crestats i dels toros i la cendra de la  
He 9,19  prengué la sang de vedells i de  crestats ab aigua, i llana carmesina, i un 
He 10,4  que ab sang de toros i de  crestats se tràguien los pecats. 5 Per lo  
Ac 27,7  vent, anàrem costejant l’isla de  Creta, cerca de Salmó. 8 I navegant ab  
Ac 27,12  en ella, per ser un port de  Creta que mira a l’àfrico i al coro. 13 I 
Ac 27,13  àncores en Asson, costejaven  Creta. 14 Emperò al cap de poc donà contra 
Ac 27,21  lo meu consell, no haver eixit de  Creta i evitar aquest perill i dany. 22  
Tt 1,5  salvador nostre. 5 Jo et deixí en  Creta per a què arreglasses les coses que  
Tt 1,12 propi profeta dels seus, que els de  Creta sempre són mentiders, males bèsties  
Ac 2,11 Roma, 11 així jueus com prosèlites,  cretenses i àrabs, los oïm parlar en  
Mt 10,38 és digne de mi. 38 I qui no pren sa  creu i no em segueix, no és digne de mi.  
Mt 16,Tit  i exhorta a tots a que prenguen la  creu i lo seguesquen. 1 I s’acercaren a  
Mt 16,24  néguia’s a si mateix, i prenga sa  creu i seguesca’m. 25 Puix aquell que  
Mt 27,32  qui obligaren a que carregàs ab la  creu de Jesús. 33 I vingueren a un lloc  
Mt 27,40  Si ets lo Fill de Déu, baixa de la  creu! 41 Així mateix, insultant-lo també 
Mt 27,42 rei d’Israel, que bàixia ara de la  creu, i el creurem. 43 Confià en Déu, que  
Mc 5,36  de la sinagoga: –No tingues temor,  creu solament. 37 I no permeté a ningú que 
Mc 8,Tit  a Pere i los anima a portar la  creu. 1 En aquells dies, havent-se  
Mc 8,34  néguia’s a si mateix, i prenga la  creu, i seguesca’m. 35 Perquè el qui  
Mc 9,22  són possibles per a aquell que  creu. 23 I exclamant al moment lo pare del 
Mc 10,21  tresor en lo cel; i vine, pren ta  creu i segueix-me. 22 Emperò ell,  
Mc 15,21 d’una granja, a que es carregàs sa  creu. 22 I el conduïren a un lloc anomenat 
Mc 15,30  salva’t a tu mateix baixant de la  creu! 31 I d’aqueix modo, escarnint-lo  
Mc 15,32 rei d’Israel, que bàixia ara de la  creu per a què vejam i cregam. També los  
Lc 8,50  al pare de la noia: –No témies;  creu solament, i serà salva. 51 I quan  
Lc 9,23  néguia’s a si mateix i prenga sa  creu cada dia i seguesca’m. 24 Perquè el  
Lc 14,Tit  seguir a Jesús ha de portar sa  creu. Sal dessaborida. 1 I succeí que,  
Lc 14,27  deixeble. 27 I el qui no porta sa  creu i no em segueix, tampoc serà mon  
Lc 23,Tit  i insultat. Inscripció de la  creu. Del bon lladre. Tenebres. Mort del  
Lc 23,26  d’una granja, i li carregaren la  creu per a què la portàs detràs de Jesús.  
Lc 23,53  53 I havent-lo baixat de la  creu, l’embolicà en un llençol i lo posà  
Jn 3,15  alçat, 15 a fi de que tothom que  creu en ell no peresca, ans bé tinga la  
Jn 3,16  Fill, a fi de que tothom que  creu en ell no peresca, ans bé tinga la  
Jn 3,18  per medi d’ell. 18 Qualsevol que  creu en ell no és condemnat, emperò qui no 
Jn 3,18  ell no és condemnat, emperò qui no  creu és ja condemnat per això mateix que  
Jn 3,18 ja condemnat per això mateix que no  creu en lo nom de l’unigènit Fill de Déu. 
Jn 3,36  les coses en ses mans. 36 Lo qui  creu en lo Fill té la vida eterna; mes qui 
Jn 3,36  Fill té la vida eterna; mes qui no  creu en lo Fill no veurà la vida, sinó que 
Jn 4,21  adorar. 21 Jesús li digué: –Dona,  creu-me que ve l’hora en què vosaltres  
Jn 5,24  qualsevol que escolta ma paraula i  creu al qui m’ha enviat, té la vida  
Jn 6,35 ve a mi no tindrà fam, i aquell que  creu en mi no tindrà mai més set. 36  
Jn 6,40  que tot aquell que veu al Fill i  creu en ell, tinga la vida eterna, i jo el 
Jn 6,47 en veritat jo us dic que aquell que  creu en mi té la vida eterna. 48 Jo só lo  
Jn 7,38  set, vinga a mi i bega. 38 Lo qui  creu en mi, eixiran de son ventre, com diu 
Jn 9,Tit  al cego, que, instruït per Jesús,  creu en ell i l’adora. 1 I al passar vegé 
Jn 11,25 só la resurrecció i la vida; lo qui  creu en mi, encara que hagués mort, viurà. 
Jn 11,26  mort, viurà. 26 I aquell que viu i  creu en mi no morirà mai més. ¿Creus, tu,  
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Jn 12,44  doncs, alçà la veu i digué: –Qui  creu en mi no creu en mi, sinó en aquell  
Jn 12,44  la veu i digué: –Qui creu en mi no  creu en mi, sinó en aquell que m’ha  
Jn 12,46  al món per a què tot aquell que  creu en mi no permanesca en tenebres. 47 I 
Jn 14,12  en veritat vos dic que, qui  creu en mi, aqueix farà també les obres  
Jn 19,17  el tragueren fora. 17 I portant sa  creu al coll, anà caminant envers lo lloc  
Jn 19,19  un rètol i el posà sobre la  creu. I l’escrit era: «Jesús Nazareno,  
Jn 19,25  soldats. 25 I estaven prop de la  creu de Jesús sa mare i la germana de sa  
Jn 19,31  que no quedassen los cossos en la  creu en lo dissabte, puix era la  
Ac 13,39 aquest és justificat tot aquell que  creu. 40 Per consegüent, feu que no vinga  
Rm 1,16 Déu per a salvació a tot aquell que  creu, al jueu primerament, i també al  
Rm 4,5  deute. 5 Emperò al que no obra, i  creu en aquell que justifica a l’impio,  
Rm 9,33 pedra d’escàndol; i tot aquell que  creu en ell no serà confundit.» 10,Tit  
Rm 10,10 seràs salvo. 10 Perquè ab lo cor se  creu per a justícia; emperò de boca se fa  
Rm 10,11  diu l’Escriptura: «Tot aquell que  creu en ell no serà confós.» 12 Perquè no  
Rm 14,2  d’opinions. 2 Perquè l’un  creu que pot menjar de tot, mentres lo qui 
Rm 14,14 cosa immunda, sinó per a aquell que  creu que és immunda. 15 Emperò si per la  
1Co 1,Tit  i supèrbia humana i que la  creu de Jesucrist, que és necedat i  
1Co 1,17  paraules, per a què no sia vana la  creu de Cristo. 18 Puix la paraula de la  
1Co 1,18 de Cristo. 18 Puix la paraula de la  creu és una necedat per als que es perden; 
1Co 10,12  sigle. 12 Per lo tant, lo qui es  creu estar de peus, tinga compte que no  
1Co 13,7  veritat. 7 Tot ho aguanta, tot ho  creu, tot ho espera i ho sofreix tot. 8 La 
Ga 2,19  de viure ab Déu. Jo só clavat a la  creu junt ab Cristo. 20 I no obstant,  
Ga 5,11 ha acabat, doncs, l’escàndol de la  creu. 12 Baldament que fossen separats los 
Ga 6,Tit  del cristià ha de ser únicament la  creu de Jesucrist. 1 Germans, si algun  
Ga 6,3 llei de Cristo. 3 Perquè si algú se  creu ser alguna cosa, no essent res, ell  
Ga 6,12  no patir ells la persecució de la  creu de Cristo. 13 Perquè ni els mateixos  
Ga 6,14  Déu que jo em gloriï sinó en la  creu de nostre Senyor Jesucrist, per lo  
Ef 2,16 los ab Déu als dos en un cos per la  creu, matant les enemistats en si mateix.  
Fl 2,8  obedient fins a la mort, i mort de  creu. 9 Per lo qual Déu també l’exaltà  
Fl 3,Tit  Dels falsos apòstols enemics de la  creu de Cristo. 1 En lo demés, germans  
Fl 3,4 també confiança en la carn. Si algú  creu que té de què confiar en la carn, jo  
Fl 3,18  plorant) que són enemics de la  creu de Cristo, 19 lo fi dels quals és la  
Col 1,20  la pau per medi de la sang de sa  creu, per a reconciliar per ell totes les  
Col 2,14  tragué del mig clavant-lo en sa  creu. 15 I despullant los principats i  
He 12,2  lo goig que li fou proposat, sofrí  creu, menyspreant la deshonra, i està  
1Jn 5,1  la vida eterna. 1 Tot aquell que  creu que Jesús és lo Cristo, és nat de  
1Jn 5,5  és lo que venç lo món, sinó lo qui  creu que Jesús és Fill de Déu? 6 Aquest és 
1Jn 5,10  testificat de son Fill. 10 Lo qui  creu en lo Fill de Déu, té en si lo  
1Jn 5,10  si lo testimoni de Déu. Lo qui no  creu al Fill, lo fa mentider, perquè no  
1Jn 5,10  al Fill, lo fa mentider, perquè no  creu en lo testimoni que Déu ha donat de  
Ac 16,31 salvar-me? 31 I ells li digueren:  –Creu en lo Senyor Jesucrist i seràs  
Mt 18,6  a un d’aquestos infants que  creuen en mi, més li valdria que li  
Mc 9,41  a un d’aquestos infants que  creuen en mi, més li valdria que li  
Lc 8,13 en ells arrel, puix per algun temps  creuen, mes en temps de la tentació tornen 
Jn 1,12 los que el reberen, que són los que  creuen en son nom, los donà poder de fer- 
Jn 6,64 entre vosaltres hi ha alguns que no  creuen. Puix Jesús sabia des del principi  
Jn 7,39  ho digué de l’Esperit que los que  creuen en ell havien de rebre, puix encara 
Rm 3,22  per a tots i sobre tots los que  creuen en ell, perquè no hi ha distinció,  
Rm 4,11  fi de que fos pare de tots los que  creuen, encara que incircumcidats, i  
Rm 10,4  per a justificar a tots los que  creuen. 5 Perquè Moisès deixà escrit de la 
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Rm 16,11  als de la casa de Narcís, que  creuen en lo Senyor. 12 Saludau a Trifena  
Ga 3,22  per la fe en Jesucrist als que  creuen. 23 Emperò abans que la fe vingués, 
1Tm 4,10  los homes, especialment dels que  creuen. 11 Mana aquestes coses i ensenya- 
Jm 2,19 és un; fas bé. També los dimonis ho  creuen, i tremolen.» 20 Emperò, ¿vols  
1Pe 2,8  que ensopeguen en la Paraula i no  creuen en allò per lo qual foren ordenats. 
1Pe 4,17  ¿qual serà lo fi d’aquells que no  creuen l’evangeli de Déu? 18 I si lo just 
Jn 16,2 temps en què qualsevol que us màtia  creurà fer una cosa agradable a Déu. 3 I  
Lc 16,31  dels morts ressuscítia, tampoc  creuran. 17,Tit Capítol XVII Ensenya Jesús 
Jn 11,48 miracles. 48 Si el deixam fer, tots  creuran en ell, i vindran los romans i  
Rm 10,14 a aquell en qui no cregueren? I com  creuran a aquell de qui no oigueren? I com 
Mt 21,32  no us arrepentíreu després per a  creure-lo. 33 »Oïu una altra paràbola:  
Mt 28,14  president, nosaltres l’hi farem  creure, i mirarem per vostra seguretat. 15 
Mc 9,22  22 I Jesús li digué: –Si pots  creure, totes les coses són possibles per  
Lc 24,25  –Oh necis i tardos de cor per a  creure tot lo que los profetes han dit! 26 
Lc 24,41  com ells encara no acabassen de  creure’l, estant transportats de goig i  
Jn 5,44  lo rebreu. 44 Com podeu vosaltres  creure, los que rebeu glòria los uns dels  
Jn 10,38  38 mes si les faç i no em voleu  creure a mi, creeu a les obres, a fi de  
Jn 12,39  revelat?» 39 Per això no podien  creure, perquè Isaïes digué ademés: 40  
Jn 17,20  sinó per aquells també que han de  creure en mi per medi de sa paraula; 21 a  
1Tm 1,16  per a exemple dels que havien de  creure en ell per a la vida eterna. 17 Al  
Jn 20,25  no fico ma mà en son costat, no ho  creuré. 26 Al cap de vuit dies estaven  
Mt 27,42  que bàixia ara de la creu, i el  creurem. 43 Confià en Déu, que el  
Jn 3,12 parlo de les coses de la terra, com  creureu quan vos pàrlia de les coses del  
Jn 5,47  si no creeu en sos escrits, ¿com  creureu en mes paraules? 6,Tit Capítol VI  
Ac 13,41  obra en vostres dies, obra que no  creureu vosaltres si algú vos la contàs.”  
Lc 22,67  respongué: –Si us ho digués, no em  creuríeu. 68 I si jo us pregunto, no em  
Jn 5,46  si creguésseu a Moisès, també me  creuríeu a mi, perquè ell escrigué de mi.  
Lc 12,42 tots? 42 I el Senyor li digué: –Qui  creus que és lo majordom fiel i prudent a  
Jn 1,50  50 Jesús li replicà, i digué: –Tu  creus perquè t’he dit que et vegí sota de 
Ac 8,37  sia batejat? 37 I Felip digué: –Si  creus de tot ton cor, bé pots. I ell  
Jm 2,19 mostraré ma fe per les obres. 19 Tu  creus que Déu és un; fas bé. També los  
Jn 9,35 i, havent-lo encontrat, li digué:  –Creus tu en lo Fill de Déu? 36 Ell  
Jn 11,26 viu i creu en mi no morirà mai més.  ¿Creus, tu, això? 27 Ella li respongué:  
Mt 19,4 dient: –¿No haveu llegit que el que  crià l’home des del principi, crià mascle 
Mt 19,4  que crià l’home des del principi,  crià mascle i femella? 5 »I digué per  
Mc 10,6 de la creació, mascle i femella los  crià Déu. 7 Per això deixarà l’home a son 
Mc 13,19 des del principi de la creació, que  crià Déu, fins ara, ni hi seran. 20 I si  
Ac 7,21  lo prengué la filla de Faraó i el  crià com a fill seu. 22 I Moisès fou  
Ef 3,9  principi dels sigles en Déu, que  crià totes les coses per Jesucrist. 10  
Col 3,10  segons la imatge d’aquell que el  crià. 11 A on no hi ha ni grec ni jueu,  
1Tm 4,3  -se de les viandes que Déu  crià a fi de que ab acció de gràcies  
Ap 10,6  viu en los sigles dels sigles, que  crià lo cel i les coses que hi ha en ell,  
Mc 14,69  cantà. 69 I novament veent-lo la  criada, començà a dir als circunstants:  
Lc 22,56  ells. 56 I havent-lo vist una  criada sentat al foc, lo mirà ab atenció i 
Mc 14,66  baix en lo pati, arribà una de les  criades del sumo sacerdot. 67 I quan vegé  
Lc 12,45  a tractar mal als criats i a les  criades, i a menjar i beure, i a embriagar 
Rm 1,20  la creació del món, per les obres  criades, fins son poder etern i sa  
Col 1,16  criatura; 16 perquè per ell foren  criades totes les coses que hi ha en lo  
Col 1,16  o potestats; totes foren  criades per ell mateix i en ell mateix. 17 
Ap 4,11  lo vostre plaer elles són i foren  criades. 5,Tit Capítol V Mentres que sant  
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1Pe 4,19  encomànien ses ànimes a son fiel  criador obrant bé. 5,Tit Capítol V Exhorta 
Rm 1,25  a les criatures abans que al  Criador, lo qui és beneït per tots los  
1Co 11,14  que seria ignominiós a l’home lo  criar llarga cabellera? 15 Emperò a la  
1Co 11,15 15 Emperò a la dona li és glòria lo  criar cabellera, perquè los cabells li  
Mt 24,19  que estan prenyades i de les que  criaran en aquells dies! 20 Pregau, doncs, 
Mt 8,Tit  Cura Jesucrist a un lleprós, al  criat del centurió, a la sogra de sant  
Mt 18,26  tenia, i que pagàs. 26 Llavors lo  criat, llançant-se a sos peus, li  
Mt 18,27  27 »I compadescut l’amo d’aquell  criat, lo deixà llibre i li perdonà lo  
Mt 18,28  deute. 28 »Emperò luego que aquell  criat isqué fora, encontrà a un de sos  
Mt 18,32  lo cridà son amo i li digué: »–O  criat pervers! Jo et perdoní tot lo deute  
Mt 20,26 fer-se major entre vosaltres, sia  criat vostre. 27 I aquell que entre  
Mt 20,27  vosaltres vulla ser primer, sia  criat vostre. 28 Així com lo Fill de l’  
Mt 23,11  major entre vosaltres, serà vostre  criat. 12 I qualsevol que s’exàltia, serà 
Mt 24,45  l’home. 45 »¿Qui pensau que és lo  criat fiel i prudent a qui son amo  
Mt 24,46  a l’hora? 46 Benaventurat aquell  criat a qui son senyor tròbia fent això  
Mt 24,48 tots sos béns. 48 Emperò, si aquell  criat dolent digués en son cor: “Lo meu  
Mt 24,50  50 vindrà el senyor del tal  criat en lo dia que no l’espera i a l’  
Mt 25,21 21 »Son senyor li digué: »–Molt bé,  criat fiel i bo, ja que fores fiel en lo  
Mt 25,23 23 »Son senyor li digué: »–Molt bé,  criat fiel i bo, ja que fores fiel en lo  
Mt 25,30  allò que apareix que té. 30 I al  criat inútil tirau-lo a les tenebres  
Mt 26,51  son coltell, i ferint a un  criat del pontífice, li tallà l’orella.  
Mc 9,34 primer, serà el darrer de tots i el  criat de tots. 35 I prenent un infant, lo  
Mc 10,43 lo qui vulla ser major, serà vostre  criat. 44 I el que vulla ser primer entre  
Mc 10,44  ser primer entre vosaltres, serà  criat de tots. 45 Perquè fins lo Fill de  
Mc 14,47  desembeinant l’espasa, ferí a un  criat del sumo sacerdot i li tallà l’  
Lc 4,16  16 I anà a Nazaret, a on s’havia  criat, i segons tenia de costum, entrà en  
Lc 7,Tit  7,Tit Capítol VII Cura Jesús al  criat del centurió. Ressuscita al fill de  
Lc 7,2  molt mal, i a punt de morir, un  criat d’un centurió a qui est volia molt. 
Lc 7,3  -li que vingués a curar a son  criat. 4 I ells, tan prest com arribaren a 
Lc 7,7  Emperò dieu sols una paraula i mon  criat quedarà sa. 8 Perquè jo també só  
Lc 7,8 i a l’altre: “Vine”, i ve, i a mon  criat: “Fes això”, i ho fa. 9 Quan Jesús  
Lc 7,10  estat enviats, trobaren sa al  criat que havia estat malalt. 11 I succeí  
Lc 12,47  ab los infiels. 47» Perquè aquell  criat que sabia la voluntat de son senyor, 
Lc 14,17 arribà l’hora del sopar, envià son  criat a dir als convidats: »–Veniu, perquè 
Lc 14,21  puc anar. 21 »I tornant-se’n lo  criat, donà compte al senyor de tot això.  
Lc 14,21  lo pare de família, digué a son  criat: »–Ix luego a les places i als  
Lc 14,22 cegos, i els coixos. 22 »I digué el  criat: »–Senyor, ja he fet lo que m’haveu 
Lc 14,23  lloc. 23 »I digué el Senyor al  criat: »–Vés als camins i als cercats, i  
Lc 16,13 vostre, qui us ho donarà? 13 Ningun  criat pot servir a dos amos; perquè o  
Lc 17,9 l’amo li ha d’estar agraït al tal  criat perquè féu lo que li manà? 10 Jo  
Lc 19,17  17 »I li digué: »–Està bé, oh bon  criat. Ja que en lo poc has estat fiel,  
Lc 19,22  22 »Llavors ell li digué: »–Mal  criat, per ta pròpia boca te condemno.  
Lc 20,11  sense res. 11 Tornà a enviar altre  criat, emperò ells també feriren a aquest  
Lc 22,50  espasa? 50 I un d’ells ferí a un  criat del príncep dels sacerdots i li  
Jn 13,16  veritat, en veritat vos dic que el  criat no és major que son amo, ni l’  
Jn 18,10 la desembeinà i, donant un cop a un  criat del pontífice, li tallà l’orella  
Jn 18,10  li tallà l’orella dreta. I aquest  criat s’anomenava Malcos. 11 I Jesús  
Ac 7,20  a Déu i per espai de tres mesos  criat en la casa de son pare. 21 Emperò  
Ac 22,3  de Tarso en Cilícia, però m’he  criat en aquesta ciutat, instruït als peus 
1Co 11,9  dona de l’home. 9 Ni l’home fou  criat per a la dona, sinó la dona per a l’ 



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

578 
 

Ef 4,24  -vos de l’home nou, que fou  criat segons Déu en justícia i en santedat 
1Tm 4,6  seràs bon ministre de Jesucrist,  criat ab les paraules de la fe i de la  
1Tm 5,10  lo testimoni de bones obres: si ha  criat bé a sos fills, si ha exercitat l’  
He 3,4  per algú, emperò lo qui ha  criat totes les coses és Déu. 5 I  
Ap 4,11 i honra, i virtut, perquè vós haveu  criat totes les coses, i per lo vostre  
Mt 25,26  -li son senyor, li digué:  »–Criat dolent i peresós, tu sabies que  
Lc 12,Tit en lo cel. Majordom fiel i prudent.  Criat violent i infiel. Jesús vingué a  
Mt 13,27  també la sisanya. 27 I venint los  criats del pare de família, li digueren:  
Mt 13,28  »–Algun enemic ha fet això. »I los  criats li digueren: »–¿Voleu que hi anem i 
Mt 14,2  la fama de Jesús 2 i digué a sos  criats: –Aquest és Joan lo Baptista, que  
Mt 18,23  que volgué prendre comptes a sos  criats. 24 I havent començat a prendre  
Mt 18,28 fora, encontrà a un de sos companys  criats que li devia cent diners, i  
Mt 18,31  lo deute. 31 »I veent los altres  criats companys seus lo que passava, se  
Mt 21,34  la collita dels fruits, envià sos  criats als pagesos per a què percibissen  
Mt 21,35 35 Emperò los pagesos agarraren als  criats, feriren a un, mataren a un altre,  
Mt 21,36  36 Novament envià altres  criats en major número que els primers, i  
Mt 22,3  per a son fill. 3 I envià sos  criats a que cridassen als convidats a les 
Mt 22,4  venir. 4 Envià de nou altres  criats dient: »–Dieu als convidats: “Veus  
Mt 22,6  6 I els altres agarraren als  criats i, després d’haver-los ultrajat, 
Mt 22,8  sa ciutat. 8 Llavors digué a sos  criats: »–Les esposalles certament estan  
Mt 22,10  esposalles. 10 »I havent eixit sos  criats als camins, reuniren tots los que  
Mt 22,13  13 Llavors lo rei digué a sos  criats: »–Lligau-lo de peus i mans i  
Mt 25,14  l’anar-se’n lluny, cridà a sos  criats i els entregà sos béns. 15 I a l’  
Mt 25,19  temps, vingué el senyor d’aquells  criats, i els cridà a comptes. 20 I  
Mt 26,58  dins, s’estava sentat ab los  criats, per a veure lo fi. 59 Emperò los  
Mc 14,54  i s’estava sentat al foc ab los  criats escalfant-se. 55 I els prínceps  
Mc 14,65  cops, i li deien: –Endevina! I els  criats l’abufetejaven. 66 I estant Pere a 
Lc 12,42  a qui son amo constituí sobre sos  criats, per a què los donàs la mesura de  
Lc 12,45  i començàs a tractar mal als  criats i a les criades, i a menjar i  
Lc 15,22 vostre. 22 »Mes lo pare digué a sos  criats: »–Portau aquí la roba més bona i  
Lc 15,26  i la dansa. 26 I cridant a un dels  criats, li preguntà què era allò. 27 I  
Lc 19,13  13 I havent convocat a deu de sos  criats, los donà deu mines de plata i els  
Lc 19,15  regne, manà que vinguessen aquells  criats a qui havia donat son diner, per a  
Lc 20,10  l’estació, envià un dels seus  criats als pagesos per a què li donassen  
Jn 4,51  li isqueren a l’encontre sos  criats, dient que son fill vivia. 52 I  
Jn 18,18  li respongué: –No ho só. 18 I els  criats i els ministres s’estaven al foc,  
Jn 18,26  –No ho só. 26 Li digué un dels  criats del pontífice, parent d’aquell a  
Ef 2,10  10 Puix som obra d’ell mateix,  criats en Cristo Jesús per a obres bones,  
Ef 6,Tit  dels fills i dels pares, dels  criats i dels amos. Armes espirituals del  
Col 3,Tit  casats, als pares de família i als  criats. 1 Si haveu, doncs, ressuscitat ab  
Ef 6,5  i correcció del Senyor. 5  Criats, siau obedients als que són vostres 
Lc 1,41  oigué la salutació de Maria, la  criatura saltà en son ventre i Elisabet  
Rm 8,19  19 Perquè lo gran desig de la  criatura espera la manifestació dels fills 
Rm 8,20  dels fills de Déu. 20 Perquè la  criatura està subjecta a la vanitat, no de 
Rm 8,21  en esperança 21 que la mateixa  criatura serà deslliurada de l’esclavitud 
Rm 8,22  de Déu. 22 Puix sabem que tota  criatura gemega i està de part fins ara.  
Rm 8,39  ni profunditat, ni ninguna altra  criatura, serà capaç d’apartar-nos de  
2Co 5,17  si algú està en Cristo, és ja una  criatura nova; les coses velles ja  
Ga 6,15  ni la incircumcisió, sinó la nova  criatura. 16 I sobre quants seguesquen  
Col 1,15  invisible, lo primogènit de tota  criatura; 16 perquè per ell foren criades  
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Col 1,23 haveu oït i que fou predicat a tota  criatura baix lo cel, del qual jo, Pau, só 
1Tm 4,4  la veritat. 4 Perquè tota  criatura de Déu és bona i no és de  
He 4,13  intencions del cor. 13 I no hi ha  criatura alguna invisible a sa vista, i  
1Pe 2,13  doncs, a tota ordenança d’humana  criatura per amor del Senyor, ja sia al  
Mt 14,21  mil homes, sens contar dones ni  criatures. 22 I luego Jesús compelí a sos  
Mt 15,38  mil homes, sens contar dones ni  criatures. 39 I despatxada la gent, entrà  
Mc 16,15  i predicau l’evangeli a totes les  criatures. 16 Lo qui crega i sia batejat,  
Lc 11,7  la porta està tancada i les meves  criatures són al llit ab mi, no em puc  
Ac 21,5  -nos tots ab ses dones i  criatures, fins a fora de la ciutat, i  
Rm 1,25  i adoraren i serviren a les  criatures abans que al Criador, lo qui és  
Fl 2,10  Jesús se dóblia tot genoll de les  criatures que estan en los cels, en la  
He 2,Tit  Déu fet home, Senyor de totes les  criatures, redemptor, santificador i  
Jm 1,18 nosaltres siam com primícies de ses  criatures. 19 Vosaltres ho sabeu, germans  
Ap 5,Tit  estat mort. Per lo que totes les  criatures li tributaren càntics d’  
Ap 5,13  i benedicció. 13 I a totes les  criatures que hi ha en lo cel, i sobre la  
Ap 8,9 del mar. 9 I la tercera part de les  criatures que havia en lo mar, i tenia  
Ef 6,4  a vostres fills a la ira, ans bé  criau-los en instrucció i correcció del  
Ga 6,13  sinó que volen que vosaltres siau  cricumcidats per a gloriar-se en vostra  
Mt 27,47  quan oïren això deien: –A Elies,  crida aquest. 48 I a l’instant un d’  
Mc 10,49  –Té bon ànimo! Alça’t, que et  crida. 50 Lo qual tirà la capa, i saltant, 
Mc 15,35  l’oïren, deien: –Mirau, a Elies  crida. 36 I corrent un, i empapant una  
Lc 15,6  ple de goig. 6 I arribant a casa,  crida a sos amics i veïns dient-los:  
Jn 4,16  -la. 16 Jesús li digué: –Vés,  crida a ton marit i torna aquí. 17  
Jn 10,3  les ovelles escolten sa veu, i ell  crida per son nom a les ovelles pròpies i  
Rm 4,17  lo qual dóna vida als morts i  crida les coses que no són com les que  
Rm 9,12  per les obres, sinó per aquell que  crida, li fou dit a ella que el major  
Ga 5,8  Aquesta persuasió no ve del que us  crida. 9 Un poc de llevat fa llevar tota  
Mt 20,8  l’amo de la vinya a son majordom:  »–Crida als treballadors i paga’ls son  
Mc 2,Tit  de sa potestat de perdonar pecats.  Crida a l’apostolat a Mateu, cobrador de  
Mt 4,21  que adobaven sos filats, i els  cridà. 22 I ells, al punt, deixant los  
Mt 14,30  i com començàs a enfonsar-se,  cridà dient: –Senyor, salvau-me. 31 I  
Mt 18,32 lo que havia passat. 32 »Llavors lo  cridà son amo i li digué: »–O criat  
Mt 20,25  els dos germans. 25 Mes Jesús los  cridà envers si i digué: –Sabeu que els  
Mt 20,32  32 I Jesús s’aturà, i los  cridà, i digué: –Què voleu que jo us faça? 
Mt 25,14  home que, a l’anar-se’n lluny,  cridà a sos criats i els entregà sos béns. 
Mt 25,19  el senyor d’aquells criats, i els  cridà a comptes. 20 I arribant aquell que  
Mc 1,20  los filats. 20 I tot seguit los  cridà. I ells, deixant en la barca a  
Mc 3,13  13 I pujant a una muntanya,  cridà envers si a aquells que ell volgué,  
Mc 9,34  seria lo major. 34 I sentant-se,  cridà als Dotze i els digué: –Si algú vol  
Mc 10,42  Jaume i Joan. 42 Emperò Jesús los  cridà i els digué: –Sabeu que aquells a  
Lc 6,13 nit orant a Déu. 13 I al ser de dia  cridà a sos deixebles i elegí dotze d’  
Lc 7,19  a ell totes estes coses. 19 I Joan  cridà a dos de sos deixebles i los envià a 
Lc 8,54 tots fora i la prengué per la mà, i  cridà dient: –Noia, alça’t! 55 I son  
Lc 13,12  en alt. 12 Quan Jesús la vegé, la  cridà envers si, i li digué: –Dona, curada 
Lc 16,2  -li dissipat sos béns. 2 I el  cridà i li digué: »–Què és això que he oït 
Lc 18,16  los renyaven. 16 Emperò Jesús los  cridà i digué: –Deixau que vinguen a mi  
Jn 2,9  que l’havien treta ho sabien,  cridà a l’espòs 10 i li digué: –Tothom  
Jn 11,28  est món. 28 I dit això se n’anà i  cridà secretament a Maria, sa germana,  
Jn 11,43  haveu enviat. 43 Havent dit això,  cridà en alta veu: –Làssaro, ix fora! 44 I 
Jn 12,17  turba que es trobava ab Jesús quan  cridà a Làssaro del sepulcre i el  
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Jn 18,33  Pilat a entrar en lo pretori, i  cridà a Jesús i li digué: –Ets tu lo rei  
Ac 10,7  es retirà l’àngel que li parlava,  cridà a dos de sos domèstics i a un soldat 
Ac 24,24  sa esposa, que era jueua, i  cridà a Pau i l’oí parlar de la fe que  
Rm 8,30  30 I als que predestinà, a eixos  cridà també; i als que cridà, a eixos  
Rm 8,30  a eixos cridà també; i als que  cridà, a eixos justificà també; i als que  
Ga 1,6  vos apartau d’aquell que us  cridà a la gràcia de Cristo, a un altre  
Ga 1,15  del ventre de la meva mare i em  cridà ab sa gràcia, 16 per a revelar-me  
1Te 2,12  caminàsseu dignes de Déu, que us  cridà a son Regne i glòria. 13 Per això  
1Te 4,7  dit i testificat. 7 Perquè no ens  cridà Déu per a immundícia, sinó per a  
1Te 5,24 Jesucrist. 24 Fiel és aquell que us  cridà, qui ho complirà també. 25 Germans,  
2Te 2,14 de la veritat, 14 a la qual ell vos  cridà per nostre evangeli, per a obtenir  
1Pe 5,10  lo Déu de tota gràcia, lo qui ens  cridà en Jesucrist a sa eterna glòria,  
2Pe 1,3  lo coneixement d’aquell que ens  cridà per sa pròpia glòria i virtut, 4 per 
Lc 16,5  qui em vulga rebre en sa casa.” 5  »Cridà, doncs, un per un als deutors de  
He 11,18 qui s’havia dit: «En Isaac te serà  cridada descendència», 19 considerant que  
Mt 2,7  d’Israel.” 7 Llavors Herodes,  cridant en secret als magos, s’informà d’ 
Mt 9,27  d’allí, lo seguiren dos cegos,  cridant i dient: –Teniu misericòrdia de  
Mt 11,16  que estan assentats en la plaça i,  cridant a sos companys, 17 los diuen: “Vos 
Mt 15,23  dient: –Despatxau-la, puix ve  cridant al darrere de nosaltres. 24 I ell  
Mt 15,32  al Déu d’Israel. 32 Emperò Jesús,  cridant a sos deixebles, digué: –Me  
Mt 18,2  en lo Regne del cel? 2 I Jesús,  cridant un infant, lo colocà enmig d’ells 
Mc 5,5  los sepulcres i en les muntanyes,  cridant i ferint-se ab pedres. 6 I quan  
Mc 8,1  de gent i no tenint què menjar,  cridant Jesús a sos deixebles los digué: 2 
Mc 12,43  del valor d’una malla. 43 I  cridant a sos deixebles, los digué: –En  
Mc 15,8  en un motí. 8 I reunit lo poble,  cridant, començà a demanar-li la gràcia  
Mc 15,44  de que hagués mort tan prompte; i  cridant al centurió, li preguntà si havia  
Lc 4,41  41 I de molts eixien los dimonis,  cridant i dient: –Tu ets lo Fill de Déu. I 
Lc 9,10  li contaren lo que havien fet. I,  cridant-los ell a part, se retirà a un  
Lc 15,26  oigué la música i la dansa. 26 I  cridant a un dels criats, li preguntà què  
Lc 16,24  i a Làssaro en son seno. 24 I  cridant digué: »–Pare Abraham, compadeixeu 
Ac 4,18  a ningun home en aquest nom. 18 I  cridant-los, los intimaren que mai més  
Ac 9,41 41 I ell li donà la mà i l’alçà, i  cridant als sants i a les viudes, los la  
Ac 17,6  dels magistrats de la ciutat,  cridant: –Aquestos són los que alboroten  
Ac 20,17  17 I des de Milet envià a Èfeso,  cridant als ancians de la iglésia, 18 los  
Ac 21,27  a tot lo poble, i el prengueren  cridant: 28 –Barons d’Israel, ajuda.  
Ac 21,36  el seguia la multitud del poble  cridant: –Matau-lo. 37 I quan començaven 
Ac 22,23  visca. 23 I com ells continuassen  cridant, i llançassen de si sos vestits, i 
Ac 23,17  i donà avís a Pau. 17 I Pau  cridant a un dels centurions digué:  
Ac 23,23  li havia donat avís d’això. 23 I  cridant a dos centurions los digué: –Teniu 
Ap 14,15  I isqué un altre àngel del temple,  cridant en alta veu al que estava sentat  
Mt 8,29  camí. 29 I començaren luego a  cridar dient: –Què tenim nosaltres que  
Mt 9,13  sacrifici.» Puix jo no he vingut a  cridar justos, sinó pecadors. 14 Llavors  
Mt 14,26 una fantasma! I de por començaren a  cridar. 27 Mes Jesús, al mateix temps los  
Mt 20,30  que Jesús passava i començaren a  cridar dient: –Senyor, Fill de David,  
Mc 1,23  de l’esperit impur, que començà a  cridar 24 dient: –Deixa’ns estar; què  
Mc 2,17  estan malalts; puix no he vingut a  cridar justos, sinó pecadors per a  
Mc 10,47 que era Jesús de Nazaret, començà a  cridar dient: –Jesús, fill de David, teniu 
Mc 10,49  49 I Jesús, parant-se, lo manà  cridar. Criden, doncs, al cego i li diuen: 
Lc 5,32  estan malalts. 32 No he vingut a  cridar los justos a arrepentiment, sinó  
Lc 9,39  agarrà, i repentinament se posà a  cridar, i el tirà per terra, i li causà  
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Lc 18,38  passava per allí. 38 I se posà a  cridar dient: –Jesús, fill de David, teniu 
Lc 23,18  festa. 18 I tot lo poble començà a  cridar, dient: –Via fora aqueix i  
Lc 23,21  a Jesús. 21 Mes ells tornaven a  cridar dient: –Crucificau-lo, crucificau 
Jn 18,40  40 Llavors tots ells tornaren a  cridar dient: –No a est, sinó a Barrabàs!  
Jn 19,6  ministres lo vegeren, se posaren a  cridar dient: –Crucificau-lo, crucificau 
Ac 10,32  Déu. 32 Envia, doncs, a Jope i fes  cridar a Simó que té per sobrenom Pere:  
Ac 13,7  Paulo, baró prudent. I est féu  cridar a Bernabé i a Saulo, puix tenia  
Mt 12,19  als gentils. 19 No disputarà, ni  cridarà, ni oirà ningú sa veu en les  
Ac 24,25  ’t, que quan sia ocasió jo et  cridaré. 26 I esperava que Pau li donaria  
Mc 15,13  rei dels jueus? 13 I ells de nou  cridaren: –Crucificau-lo! 14 Emperò  
Jn 9,18  cego i recobrat la vista, fins que  cridaren als pares del que hi veia. 19 I  
Ac 19,28  28 Oït això, s’ompliren d’ira i  cridaren dient: –Gran és la Diana dels  
Ac 19,34  tots a una per espai de dos hores,  cridaren: –Gran és la Diana dels efèsios!  
Jn 9,24  l’edat, preguntau-li a ell.» 24  Cridaren, doncs, novament a l’home que  
Jn 1,48  i li digué: –Abans que Felip te  cridàs, quan tu estaves sota de la  
Ac 10,22 per medi d’un sant àngel de que et  cridàs a sa casa i que oigués tes  
Mt 22,3  fill. 3 I envià sos criats a que  cridassen als convidats a les esposalles;  
Ac 5,40  es conformaren ab ell. 40 I havent  cridat als apòstols, després d’haver-  
Ac 10,29  dificultat tan prest com m’haveu  cridat. Pregunto, doncs, per quina causa  
Ac 16,10  cerciorats de que Déu nos havia  cridat per a què els predicàssem l’  
Ac 28,20  nació. 20 Per això, doncs, vos he  cridat, per a veure-us i parlar-vos,  
Rm 8,28  que conforme a son propòsit ha  cridat per a ésser sants. 29 Puix aquells  
Rm 9,7  fills, sinó que: «D’Isaac te serà  cridat llinatge.» 8 Ço és, no los que són  
Rm 9,24  24 i fins nosaltres, a qui ell ha  cridat, no solament dels jueus, sinó també 
1Co 1,1  fiels, sabiduria i salut. 1 Pau,  cridat apòstol de Jesucrist per voluntat  
1Co 7,15  en tals coses; i Déu nos ha  cridat a pau. 16 Perquè, ¿saps tu, muller, 
1Co 7,17  li té repartit i segons Déu l’ha  cridat, i així és com jo ho ordeno en  
1Co 7,18  en totes les iglésies. 18 ¿És algú  cridat essent circumcidat? No es faça  
1Co 7,18  No es faça incircumcís. ¿És algú  cridat en la incircumcisió? Que no es  
1Co 7,20  u en la vocació en què ha estat  cridat. 21 ¿Ets tu cridat essent servo? No 
1Co 7,21  en què ha estat cridat. 21 ¿Ets tu  cridat essent servo? No et dónia cuidado;  
1Co 7,22  Perquè aquell que essent servo fou  cridat del Senyor, és llibert del Senyor;  
1Co 7,22  Senyor; i així mateix, lo qui és  cridat essent llibre, és servo de Cristo.  
1Co 7,24  davant de Déu en lo que és  cridat. 25 En quant a les verges, no tinc  
1Tm 6,12  de la vida eterna, a la que fores  cridat, havent també fet bona confessió  
2Tm 1,9 poder de Déu, 9 que ens ha salvat i  cridat ab una santa vocació, no segons  
He 5,4  aquesta honra, sinó aquell que és  cridat de Déu, com Aaron. 5 Així també  
He 5,10  a tots aquells que l’obeeixen, 10  cridat per Déu pontífice segons l’ordre  
He 7,11  s’alçàs després altre sacerdoci,  cridat segons l’ordre de Melquisedec i no 
He 11,8  fe. 8 Per la fe, quan Abraham fou  cridat per anar a un lloc que ell després  
1Pe 1,Tit  Dóna gràcies a Déu per haver-nos  cridat a la fe i a la vida eterna, a la  
1Pe 1,15  segons és sant aquell que vos ha  cridat, siau vosaltres també sants en  
1Pe 2,9  les alabances d’aquell que us ha  cridat de les tenebres a sa meravellosa  
Ap 10,3  quan rugeix. I després que hagué  cridat, set trons articularen ses veus. 4  
Mt 20,Tit  Capítol XX Paràbola dels jornalers  cridats a treballar en la vinya a  
Mt 20,16  darrers. Puix molts són los  cridats, i pocs los elegits. 17 I pujant  
Mt 22,14  de dents. 14 Puix molts són los  cridats i pocs los elegits. 15 Aleshores  
Rm 1,6 entre les quals vosaltres sou també  cridats per Jesucrist. 7 A tots los qui  
1Co 1,9  9 Fiel és Déu, per qui haveu estat  cridats a la companyia de son Fill  
1Co 1,24  24 Mes per als que han estat  cridats, tant jueus com grecs, Cristo,  
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1Co 1,26  ni molts los nobles que han estat  cridats, 27 sinó que Déu ha escollit les  
Ga 5,13  vosaltres, germans, haveu estat  cridats a llibertat. Solament no useu de  
Ef 1,11  en ell, 11 en qui fórem també  cridats per sort, essent predestinats,  
Ef 4,1  dignament en la vocació a què sou  cridats, 2 ab tota humilitat i mansuetud,  
Ef 4,4  un cos i un Esperit, així com sou  cridats a una esperança de vostra vocació. 
Col 3,15 pau de Cristo, a la que fóreu també  cridats en un cos, i siau agraïts. 16  
He 9,15  herència eterna los que han estat  cridats. 16 Perquè a on hi ha pacte  
1Pe 2,21  de Déu. 21 Puix per això fóreu  cridats, ja que Cristo sofrí també per  
1Pe 3,9  beneint; puix per això fóreu  cridats, per a què posseïu benedicció per  
Jud 1  en Déu Pare i guardats i  cridats en Jesucrist. 2 Misericòrdia, i  
Ap 17,14  reis; i els que estan ab ell són  cridats, escollits i fiels. 15 I em digué: 
Ap 19,9  “Ditxosos los que han estat  cridats a la cena de les bodes de l’  
Lc 6,46  la boca. 46 »Per què, doncs, me  cridau: “Senyor, Senyor!”, i no feu lo que 
Mt 15,22  que havia eixit d’aquells confins  cridava dient: –Senyor, Fill de David,  
Mc 10,48  per a fer-lo callar; emperò ell  cridava molt més: –Fill de David, teniu  
Lc 18,39  a fi de que callàs. Emperò ell  cridava més alt: –Fill de David, teniu  
Ac 24,26  perquè el soltàs; i per això lo  cridava més sovint i conversava ab ell. 27 
Mt 20,31  per a què callassen; emperò ells  cridaven més, dient: –Senyor, Fill de  
Mt 21,9  anava davant i la que venia detràs  cridaven dient: –Hosana al Fill de David!  
Mt 27,23  –Puix quin mal ha fet? I ells  cridaven més dient: –Sia crucificat. 24 I  
Mc 3,11  se postraven davant d’ell i  cridaven dient: 12 –Tu ets lo Fill de Déu! 
Mc 11,9  al davant i els que venien detràs  cridaven dient: –Hosanna! 10 Beneït lo qui 
Mc 15,14  –Doncs, quin mal ha fet? I ells  cridaven més: –Crucificau-lo! 15 I  
Jn 12,13  palmers i eixiren a rebre-lo, i  cridaven: –Hosanna! Beneït sia lo qui ve  
Jn 19,12  llibertar-lo. Emperò los jueus  cridaven dient: –Si llibertes a est, no  
Jn 19,15  a vostre rei! 15 Ells, emperò,  cridaven: –A fora, a fora, crucificau-  
Ac 19,32  es presentàs en lo teatro. 32 Uns  cridaven una cosa, altres, una altra,  
Ac 21,34 fet. 34 I dels de la turba, los uns  cridaven una cosa, i els altres, una  
Mc 10,49 Jesús, parant-se, lo manà cridar.  Criden, doncs, al cego i li diuen: –Té bon 
Mt 2,15 per lo profeta, que diu: «D’Egipte  cridí a mon fill.» 16 Llavors Herodes,  
Ac 2,39 los que estan lluny, i per a quants  crídia a si lo Senyor, nostre Déu. 40 I ab 
Jm 5,14  ¿Està malalt algú entre vosaltres?  Crídia als ancians de la Iglésia i  
2Co 1,23  en nostres cors. 23 Emperò jo  crido a Déu per testimoni sobre ma ànima  
Mc 13,17  ai de les prenyades i de les que  criïn en aquells dies! 18 Pregau, doncs,  
1Tm 5,14  que les que són joves se càsien,  criïn fills, sien bones mares de família,  
Ac 18,14  –Si fos una cosa iniqua, o un  crim enorme, vos oiria en justícia, oh  
Ac 25,16  -li lloc de defensar-se del  crim que li imputen. 17 I havent ells  
Lc 23,14  he trobat culpable de ningun dels  crims de què vosaltres l’acusau; 15 ni  
Lc 23,41  que sofrim la pena que nostres  crims mereixien; emperò aquest no ha fet  
Ap 21,20  lo sisè, sardia; lo setè,  crisòlit; lo vuitè, beril; lo novè,  
Ap 21,20  beril; lo novè, topazi; lo desè,  crisopraso; l’onzè, jacinto; lo dotzè,  
Ac 18,8 qual estava junt a la sinagoga. 8 I  Crispo, que era príncep de la sinagoga,  
1Co 1,14  a ningú de vosaltres, sinó a  Crispo i a Caio, 15 perquè ningú diga que  
Ap 4,6  transparent de vidre, semblant al  cristall; i enmig del trono, i al rodador  
Ap 15,2 ira de Déu. 2 I vegí com una mar de  cristall barrejat ab foc, i als que  
Ap 21,11  preciosa de jaspe, a manera de  cristall. 12 I tenia una muralla gran i  
Ap 22,1  d’aigua de vida, resplendent com  cristall, proceint del trono de Déu i de  
Ac 26,28 –Per poc me persuadeixes a fer-me  cristià! 29 I Pau digué: –Plagués a Déu  
Ga 5,Tit  sien los verdaders exercicis del  cristià. 1 Manteniu-vos ferms i no us  
Ga 6,Tit és necessari sembrar. La glòria del  cristià ha de ser únicament la creu de  
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Ef 6,Tit  i dels amos. Armes espirituals del  cristià. Vigilància i perseverància en l’ 
2Tm 2,Tit discòrdies i de disputes agenes del  cristià. 1 Doncs tu, fill meu, fortifica  
Flm Tit  ab Onèsim, son esclau fugitiu, ja  cristià i arrepentit. 1 Pau, presoner de  
1Pe 4,16  d’altre. 16 Emperò si patís com a  cristià, no s’avergonyesca, ans bé dónia  
Ap 2,Tit  a l’arrepentiment. Detesta al  cristià tibi i promet lo premi al  
Lc 6,Tit declara les exceŀlències de la llei  cristiana. 1 I succeí en lo segon dissabte 
He 6,Tit  segura que tenim en l’esperança  cristiana. 1 Per lo tant, deixant los  
Ga 6,Tit  en l’exercici de les virtuts  cristianes. Per a collir és necessari  
He 13,Tit  a l’exercici de les virtuts  cristianes, com són: caritat,  
Ac 11,Tit  Los deixebles són anomenats  cristians. 1 I els apòstols i els germans  
Ac 11,26  deixebles foren primer anomenats  cristians en Antioquia. 27 I en aquestos  
2Co 8,Tit  ab grans almoines al socorro dels  cristians pobres de Jerusalem. 1 Així  
Ef 4,Tit  gentils, i qual ha de ser la dels  cristians. 1 Per això jo, presoner del  
1Tm 6,Tit  obeesquen als amos, sien o no  cristians. Sobre los falsos mestres. Danys 
He 4,Tit  envers la qual caminen los  cristians, i com devem acudir a Jesucrist  
1Pe 2,Tit  2,Tit Capítol II Amonesta als  cristians a que sien sincers i sens  
Mt 1,16  nasqué Jesús, que s’anomena lo  Cristo. 17 De manera que totes les  
Mt 1,17  transmigració de Babilònia fins a  Cristo, catorze generacions. 18 I la  
Mt 2,4  preguntava a on havia de nàixer lo  Cristo. 5 I ells li digueren: –En Betlem  
Mt 3,Tit  als fariseus i saduceus. Bateja a  Cristo en lo Jordà. 1 I en aquells dies  
Mt 11,2  estant en la presó, les obres de  Cristo, envià dos de sos deixebles 3 a  
Mt 16,16  Simó Pere i digué: –Vós sou  Cristo, lo Fill de Déu viu. 17 I responent 
Mt 16,20  a ningú que ell era Jesús lo  Cristo. 21 Des d’aquell punt començà  
Mt 22,Tit  Amor de Déu i del proïsme.  Cristo, fill i Senyor de David. 1 I  
Mt 22,42  preguntà 42 dient: –Què us apar de  Cristo? De qui és fill? Li responen: –De  
Mt 23,8  puix un sol és vostre mestre, lo  Cristo, i tots vosaltres sou germans. 9 I  
Mt 23,10  perquè un és vostre mestre, lo  Cristo. 11 Aquell que és major entre  
Mt 24,5 molts en mon nom i diran: “Jo só el  Cristo”, i a molts seduiran. 6 I oireu  
Mt 24,23  si algú vos digués: “Mira, lo  Cristo està aquí”, o “Allí”, no el cregau. 
Mt 26,63  viu, que ens digues si tu ets lo  Cristo, lo Fill de Déu. 64 Jesús li diu:  
Mt 26,68  lo rostro 68 dient: –Endevina’ns,  Cristo, qui és lo qui t’ha ferit? 69  
Mt 27,17  Barrabàs o a Jesús, que s’anomena  Cristo? 18 Puix sabia que per enveja l’  
Mt 27,22  faré, doncs, de Jesús anomenat  Cristo? 23 Diuen tots: –Sia crucificat.  
Mc 8,29  Pere i li digué: –Vós sou lo  Cristo. 30 I els prohibí rigorosament que  
Mc 9,40  d’aigua en mon nom perquè sou de  Cristo, en veritat vos dic que no perdrà  
Mc 12,Tit  i sobre la resurrecció dels morts.  Cristo, Senyor de David. Supèrbia dels  
Mc 12,35  –¿Com diuen los escribes que  Cristo és fill de David? 36 Perquè lo  
Mc 13,6 vindran en mon nom dient: “Jo só lo  Cristo”, i enganyaran a molts. 7 Emperò  
13,21  vos digués: “Mirau, aquí està el  Cristo”, o: “Veus-el aquí”, no ho  
Mc 14,61  sacerdot i li digué: –Ets tu lo  Cristo, lo Fill de Déu beneït? 62 I Jesús  
Mc 15,32 no es pot salvar a si mateix! 32 Lo  Cristo, lo rei d’Israel, que bàixia ara  
Lc 2,11 ciutat de David lo Salvador, que és  Cristo, lo Senyor. 12 I servesca-us de  
Lc 2,26  veuria la mort sens veure abans lo  Cristo del Senyor. 27 I mogut de l’  
Lc 3,15  interior si tal vegada Joan era lo  Cristo, 16 respongué Joan dient a tots:  
Lc 4,41  dir que sabien que ell era lo  Cristo. 42 I quan fou de dia isqué per a  
Lc 9,20  jo? Respongué Simó Pere dient: –Lo  Cristo de Déu. 21 Llavors ell los  
Lc 20,41  Jesús los digué: –Com diuen que lo  Cristo és fill de David? 42 Sent aixís que 
Lc 21,8 vindran en mon nom dient: “Jo só lo  Cristo”, i “Lo temps està pròxim.” Guardau 
Lc 22,66  i li digueren: –Si tu ets lo  Cristo, digues-nos-ho. 67 I ell los  
Lc 23,2 tribut al Cèsar, i dient que ell és  Cristo Rei. 3 I Pilat li preguntà dient- 
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Lc 23,35 se sàlvia a si mateix, si ell és lo  Cristo, l’elegit de Déu. 36 Los soldats  
Lc 23,39  l’insultava dient: –Si tu ets lo  Cristo, salva’t a tu mateix i a  
Lc 24,26  26 Puix, ¿no era menester que el  Cristo patís aquestes coses i entràs així  
Lc 24,46  escrit, i així era menester que el  Cristo patís i que ressuscitàs d’entre  
Jn 1,20 i no negà, i confessà: –Jo no só lo  Cristo. 21 I li preguntaren: –Què, doncs?  
Jn 1,25  doncs, bateges tu si no ets ni el  Cristo, ni l’Elies, ni el Profeta? 26  
Jn 1,41  al Messies, que vol dir lo  Cristo. 42 I el conduí a Jesús. I Jesús,  
Jn 3,28  de que diguí: “Jo no só lo  Cristo, sinó que he estat enviat davant d’ 
Jn 4,25  diu: –Sé que el Messies, ço és, lo  Cristo, ha de venir. Quan haja vingut, ell 
Jn 4,29  quant jo he fet. ¿No és aquest lo  Cristo? 30 Isqueren, doncs, de la ciutat,  
Jn 6,69  cregut i conegut que vós sou lo  Cristo, lo Fill de Déu viu. 70 Jesús los  
Jn 7,26  conegut de cert que és aquest lo  Cristo? 27 Emperò aquest sabem nosaltres  
Jn 7,27  d’a on és, mes quan vinga lo  Cristo ningú sabrà d’a on és ell. 28 I  
Jn 7,31  en ell, i deien: –Quan vinga lo  Cristo, ¿farà, per ventura, més miracles  
Jn 7,41  és lo Profeta. 41 –Aquest és lo  Cristo –deien altres. Emperò alguns  
Jn 7,41 alguns replicaven: –¿Per ventura lo  Cristo ha de venir de Galilea? 42 ¿No diu  
Jn 7,42  42 ¿No diu l’Escriptura que  Cristo vindrà de la raça de David i del  
Jn 9,22  que reconegués a Jesús per  Cristo. 23 Per això sos pares digueren:  
Jn 10,24  nostre ànimo suspès? Si ets lo  Cristo, digues-nos-ho clarament. 25  
Jn 11,27  –Senyor, sí, crec que vós sou lo  Cristo, lo Fill de Déu viu, que ha vingut  
Jn 12,34  havem oït de la Llei que lo  Cristo permaneix eternament. Com dius,  
Jn 20,31  a fi de que cregau que Jesús és lo  Cristo, lo Fill de Déu, i per a què creent 
Ac 2,30  lloms, segons la carn, alçaria lo  Cristo per a sentar-lo en son trono, 31  
Ac 2,31  -ho, parlà de la resurrecció del  Cristo, que ni fou deixat en l’infern ni  
Ac 2,36  Déu lo féu Senyor i també  Cristo. 37 I oïdes aquestes coses, se  
Ac 3,18  boca de tots los profetes: que son  Cristo patiria. 19 Arrepentiu’s, doncs, i 
Ac 4,26 a una contra el Senyor i contra son  Cristo.” 27 »Perquè verdaderament se  
Ac 8,5  ciutat de Samària, los predicava a  Cristo. 6 I la gent escoltava ab atenció  
Ac 9,22  Damasco, afirmant que aquest és lo  Cristo. 23 I després d’haver passat molts 
Ac 17,3  que havia estat precís que patís  Cristo i ressuscitàs d’entre els morts;  
Ac 18,5  als jueus que Jesús era lo  Cristo. 6 Emperò, contradint-lo ells i  
Ac 18,28 ab les Escriptures que Jesús era lo  Cristo. 19,Tit Capítol XIX Torna Pau a  
Ac 26,23  que havien de succeir: 23 que el  Cristo havia de patir, que havia de ser lo 
Rm 3,24  mediant la redempció que és en  Cristo Jesús. 25 Al qual Déu ha constituït 
Rm 5,6 ha estat donat. 6 Puix, per quin fi  Cristo, quan nosaltres estàvem encara  
Rm 5,9  pecadors, al temps senyalat 9 morí  Cristo per nosaltres. Doncs molt més ara  
Rm 6,4  lo baptisme, per a què, així com  Cristo ressuscità d’entre els morts per a 
Rm 6,8  del pecat. 8 I si som morts ab  Cristo, creem que viurem també ab Cristo,  
Rm 6,8  Cristo, creem que viurem també ab  Cristo, 9 sabent que havent Cristo  
Rm 6,9  ab Cristo, 9 sabent que havent  Cristo ressuscitat d’entre els morts, ja  
Rm 7,4  sou morts a la Llei per lo cos de  Cristo, per a què siau d’altre, ço és, d’ 
Rm 8,1  condemnació en aquells que són en  Cristo Jesús, los quals no caminen  
Rm 8,2  la llei de l’Esperit de vida en  Cristo Jesús, me deslliurà de la llei del  
Rm 8,9  Mes aquell que no té l’Esperit de  Cristo, aqueix tal no és dels seus. 10 I  
Rm 8,10 aqueix tal no és dels seus. 10 I si  Cristo és en vosaltres, lo cos  
Rm 8,17 verdaderament de Déu, i cohereus de  Cristo, ab tal que patiam ab ell, per a  
Rm 8,34  34 qui és lo qui condemna?  Cristo Jesús és lo qui morí, i lo que  
Rm 8,35  ens separarà, doncs, de l’amor de  Cristo? ¿La tribulació, o l’angústia, o  
Rm 8,39  nos de l’amor de Déu, que està en  Cristo Jesús, nostre Senyor. 9,Tit Capítol 
Rm 9,1  dels jueus. 1 Dic la veritat en  Cristo, no mento; donant-me també  
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Rm 9,3  jo mateix ser anatematisat de  Cristo, per amor de mos germans, parents  
Rm 9,5  són los mateixos dels que és també  Cristo segons la carn, que és sobre totes  
Rm 10,4  a la justícia de Déu. 4 Perquè  Cristo és lo fi de la Llei per a  
Rm 10,6  cel?» (ço és, a baixar de lo alt a  Cristo). 7 O: «Qui baixarà a l’abisme?»  
Rm 10,7  (ço és, per a tornar a portar a  Cristo d’entre els morts). 8 Emperò, què  
Rm 10,17  l’oir, i l’oir, de la paraula de  Cristo. 18 Emperò pregunto: No han ells  
Rm 12,5  essent molts, som un sol cos en  Cristo i cada u membre l’un de l’altre.  
Rm 14,9  som. 9 Perquè per a això morí  Cristo, i ressuscità per a ser Senyor de  
Rm 14,10  davant del tribunal de  Cristo. 11 Perquè escrit està: «Com jo  
Rm 14,15  de ton menjar a aquell per a qui  Cristo morí. 16 No feu, doncs, que sia  
Rm 14,18  Sant. 18 I qui en això serveix a  Cristo, és accepte a Déu i té l’aprovació 
Rm 15,3  a son bé, a edificació. 3 Perquè  Cristo no es complagué a si mateix, ans  
Rm 15,7 rebeu-vos los uns als altres, com  Cristo vos rebé per a glòria de Déu. 8  
Rm 15,18  de ninguna d’aquelles coses que  Cristo no ha fet per medi meu, per a  
Rm 15,19 Ilírico, he difundit l’evangeli de  Cristo. 20 I així he anunciat aquest  
Rm 15,20  no a on s’havia fet ja menció de  Cristo, a fi de no edificar sobre fonament 
Rm 15,29  de benedicció de l’evangeli de  Cristo. 30 Doncs, vos demano, germans, per 
Rm 16,3  i a Aquila, mos coadjutors en  Cristo Jesús, 4 los quals per ma vida  
Rm 16,5  és lo primer fruit de l’Acaia en  Cristo. 6 Saludau a Maria, la que treballà 
Rm 16,7  apòstols i foren abans que jo en  Cristo. 8 Saludau a Ampliat, a qui jo amo  
Rm 16,9  a Urbà, que ha treballat ab mi en  Cristo Jesús, i a mon amat Estaqui. 10  
Rm 16,10  10 Saludau a Apeles, provat en  Cristo. 11 Saludau a aquells que són de la 
Rm 16,16  ab bes sant. Totes les iglésies de  Cristo vos saluden. 17 I vos demano,  
1Co 1,2 està en Corinti, als santificats en  Cristo Jesús, anomenats sants, i a tots  
1Co 1,6  en vosaltres lo testimoni de  Cristo, 7 de manera que res vos falta en  
1Co 1,12 Apolo», «I jo, de Cefas», «I jo, de  Cristo». 13 ¿Puix, que està Cristo  
1Co 1,13  jo, de Cristo». 13 ¿Puix, que està  Cristo dividit? ¿Per ventura Pau fou  
1Co 1,17  batejat a ningun altre. 17 Perquè  Cristo no m’envià a batejar, sinó a  
1Co 1,17  per a què no sia vana la creu de  Cristo. 18 Puix la paraula de la creu és  
1Co 1,23  23 Emperò nosaltres predicam a  Cristo crucificat, que és escàndol per als 
1Co 1,24  cridats, tant jueus com grecs,  Cristo, virtut de Déu i sabiduria de Déu.  
1Co 1,30  ell. 30 I per ell sou vosaltres en  Cristo Jesús, lo qual per a nosaltres ha  
1Co 2,1  a anunciar-vos lo testimoni de  Cristo; 2 perquè jo no m’he judicat saber 
1Co 2,16  Mes nosaltres tenim l’ànimo de  Cristo. 3,Tit Capítol III Reprèn als que  
1Co 3,1  com a carnals, com a infants en  Cristo. 2 Vos he alimentat ab llet, no ab  
1Co 3,23  tot és vostre. 23 I vosaltres, de  Cristo, i Cristo, de Déu. 4,Tit Capítol IV 
1Co 3,23  23 I vosaltres, de Cristo, i  Cristo, de Déu. 4,Tit Capítol IV Ofici del 
1Co 4,1  ’ns l’home com ministres de  Cristo i dispensadors dels misteris de  
1Co 4,10  10 Nosaltres, necis per amor de  Cristo, i vosaltres, savis en Cristo;  
1Co 4,10  de Cristo, i vosaltres, savis en  Cristo; nosaltres, flacs, i vosaltres,  
1Co 4,15  que tingau deu mil instructors en  Cristo, emperò no molts pares, perquè jo  
1Co 4,15  jo só lo qui us he engendrat en  Cristo Jesús per l’evangeli. 16 Per  
1Co 4,16  meus, com també ho só jo de  Cristo. 17 Per aquesta causa vos envií a  
1Co 4,17 memòria de quals sien mos camins en  Cristo Jesús, com jo ensenyo per totes  
1Co 5,7  com que sou sens llevat. Perquè  Cristo, que és nostra pasqua, ha estat  
1Co 6,15  que vostres cossos són membres de  Cristo? ¿Trauré jo los membres de Cristo i 
1Co 6,15  Cristo? ¿Trauré jo los membres de  Cristo i els faré membres de ramera? No,  
1Co 7,22  cridat essent llibre, és servo de  Cristo. 23 Haveu estat comprats per un  
1Co 8,11  lo germà dèbil, per a qui morí  Cristo? 12 I d’aquest modo, pecant contra 
1Co 8,12  sa consciència dèbil, pecau contra  Cristo. 13 Per lo qual, si la vianda és  
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1Co 9,12  destorb algun a l’evangeli de  Cristo. 13 ¿No sabeu que els que serveixen 
1Co 10,4 que els seguia, i aqueixa pedra era  Cristo. 5 Emperò molts d’ells no foren de 
1Co 10,9  vint-i-tres mil. 9 Ni tentem a  Cristo, com alguns d’ells lo tentaren, i  
1Co 10,16  ¿no és la comunió de la sang de  Cristo? I el pa que partim, ¿no és la  
1Co 10,16  ¿no és la participació del cos de  Cristo? 17 Perquè nosaltres, essent molts, 
1Co 11,1  meus, així com jo ho só també de  Cristo. 2 I vos alabo, germans, perquè en  
1Co 11,3  3 Emperò vull que sapiau que  Cristo és lo cap de tot home, i l’home és 
1Co 11,3 lo cap de la dona, i Déu, lo cap de  Cristo. 4 Tot home que fa oració o  
1Co 12,12  són un sol cos, així també és  Cristo. 13 Perquè per un mateix Esperit  
1Co 12,27  ell. 27 Doncs vosaltres sou cos de  Cristo, i membres de membre. 28 I així Déu 
1Co 15,3  que havia après, a saber, que  Cristo morí per nostres pecats, segons les 
1Co 15,12  cregut. 12 I si es predica que  Cristo ressuscità d’entre els morts, ¿com 
1Co 15,13  hi ha resurrecció de morts, tampoc  Cristo ressuscità. 14 I si Cristo no  
1Co 15,14  tampoc Cristo ressuscità. 14 I si  Cristo no ressuscità, és vana, doncs,  
1Co 15,15  Déu dient que havia ressuscitat a  Cristo, al qual no ressuscità, si és que  
1Co 15,16 Perquè si els morts no ressusciten,  Cristo tampoc ressuscità. 17 I si Cristo  
1Co 15,17  Cristo tampoc ressuscità. 17 I si  Cristo no ressuscità, vana és vostra fe,  
1Co 15,18  també los que dormiren en  Cristo són perduts. 19 Si en aquesta vida  
1Co 15,19  vida solament, tenim esperança en  Cristo, nosaltres som de tots los homes  
1Co 15,20 homes los més desditxats. 20 Emperò  Cristo ha ressuscitat d’entre els morts,  
1Co 15,22  com en Adam moren tots, així en  Cristo també seran tots vivificats. 23  
1Co 15,23  qual en son ordre: les primícies,  Cristo; després los que són de Cristo, en  
1Co 15,23  Cristo; després los que són de  Cristo, en sa vinguda. 24 Luego ve el fi,  
1Co 15,31  a glòria vostra, la qual tinc en  Cristo Jesús, nostre Senyor. 32 Si, com  
1Co 16,24  Mon amor sia ab tots vosaltres en  Cristo Jesús. Amén. 2Co Inc Segona  
2Co 1,5  en nosaltres les afliccions de  Cristo, així abunda també nostra  
2Co 1,5  abunda també nostra consolació per  Cristo. 6 I si som atribolats, és per a  
2Co 1,21  ens confirmà junt ab vosaltres en  Cristo i el qui ens ha ungit és Déu, 22 lo 
2Co 2,Tit  i autoritat apostòlica, en nom de  Cristo, li alça la pena imposada. 1 Mes jo 
2Co 2,10  vosaltres ho he fet, en persona de  Cristo, 11 a fi de que no siam sorpresos  
2Co 2,12  a Troas a predicar l’evangeli de  Cristo i em fou oberta una porta en lo  
2Co 2,14 a Déu que sempre nos fa triümfar en  Cristo Jesús, i manifesta per nosaltres en 
2Co 2,15  som envers Déu bon olor de  Cristo en aquells que es salven i en los  
2Co 2,17  paraula de Déu, sinó que parlam en  Cristo ab sinceritat, com de part de Déu,  
2Co 3,3 manifest que vosaltres sou carta de  Cristo, ministrada per nosaltres i escrita 
2Co 3,4  tenim tal confiança envers Déu per  Cristo. 5 No que siam suficients per  
2Co 3,14  remoure, lo qual vel és remogut en  Cristo. 15 I fins aquest dia, quan  
2Co 4,4 llum de l’evangeli de la glòria de  Cristo, que és la imatge de Déu. 5 Perquè  
2Co 5,10  comparèixer davant lo tribunal de  Cristo, per a què cada qual rèbia, segons  
2Co 5,14  a vosaltres. 14 Perquè l’amor de  Cristo nos compeŀleix; considerant això,  
2Co 5,15 per consegüent, som morts. 15 I que  Cristo morí per tots, per a què los que  
2Co 5,16  la carn. I encara que coneguérem a  Cristo segons la carn, ab tot ara ja no el 
2Co 5,17  17 Per lo que si algú està en  Cristo, és ja una criatura nova; les coses 
2Co 5,19  19 Perquè certament Déu estava en  Cristo, reconciliant lo món a si, no  
2Co 5,20  doncs, som ambaixadors en nom de  Cristo, com si fos Déu qui us amonesta per 
2Co 5,20  per nosaltres. Vos suplicam per  Cristo que us reconcilieu ab Déu. 21 Lo  
2Co 6,15  tenebres? 15 O quina concòrdia té  Cristo ab Belial? O quina part té lo fiel  
2Co 8,23 apòstols de les iglésies, glòria de  Cristo. 24 Mostrau, doncs, envers ells, i  
2Co 9,13  que mostrau a l’evangeli de  Cristo, i per la lliberalitat de vostra  
2Co 10,1  per la mansuetud i benignitat de  Cristo, jo que en presència vostra só  
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2Co 10,5  tot enteniment en obediència de  Cristo; 6 i tenint a la mà lo poder per a  
2Co 10,7  Si algú està confiat que és de  Cristo, pènsia també en son interior, que  
2Co 10,7  interior, que així com ell és de  Cristo, així també nosaltres som de  
2Co 10,7 Cristo, així també nosaltres som de  Cristo. 8 Perquè encara que jo em gloriàs  
2Co 10,14  havem arribat en l’evangeli de  Cristo, 15 no gloriant-nos fora de mida  
2Co 11,2  presentar-vos com a verge pura a  Cristo. 3 Emperò temo que, així com la  
2Co 11,3  de la simplicitat que és en  Cristo. 4 Perquè si aquell que ve predica  
2Co 11,4  si aquell que ve predica altre  Cristo que nosaltres no havem predicat, o  
2Co 11,10  ’n guardaré. 10 Com la veritat de  Cristo és en mi, no se’m privarà de tenir 
2Co 11,13  que es transformen en apòstols de  Cristo. 14 I no és d’estranyar, perquè el 
2Co 11,23  ho só jo. 23 ¿Són ministres de  Cristo? –parlo com un imprudent:– Jo ho só 
2Co 12,2  del Senyor. 2 Conec un home en  Cristo que catorze anys ha fou arrebatat  
2Co 12,9  a què habítia en mi la virtut de  Cristo. 10 Per lo qual me complasc en mes  
2Co 12,10  i les congoixes per amor de  Cristo. Perquè quan enflaquesc, llavors só 
2Co 12,19  vosaltres? Davant de Déu parlam en  Cristo; i tot, caríssims, per a edificació 
2Co 13,3  3 Ja que cercau una prova que  Cristo parla en mi, lo qual no és flac en  
Ga 1,6  aquell que us cridà a la gràcia de  Cristo, a un altre evangeli, 7 lo qual no  
Ga 1,7  i volen trastornar l’evangeli de  Cristo. 8 Emperò encara que nosaltres  
Ga 1,10  als homes, no seria servo de  Cristo. 11 Perquè vos faç a saber,  
Ga 1,13  excés perseguia jo la Iglésia de  Cristo i la desolava. 14 I em distingia en 
Ga 1,22 a les iglésies de Judea que eren en  Cristo. 23 Solament havien oït a dir:  
Ga 2,4  a espiar la llibertat que tenim en  Cristo Jesús, a fi de reduir-nos a l’  
Ga 2,16 a què siam justificats per la fe de  Cristo i no per les obres de la Llei,  
Ga 2,17 nosaltres cercam ser justificats en  Cristo, som trobats també pecadors, ¿és  
Ga 2,17  també pecadors, ¿és per això  Cristo ministre de pecat? No, per cert! 18 
Ga 2,19 Déu. Jo só clavat a la creu junt ab  Cristo. 20 I no obstant, visc; mes no jo,  
Ga 2,20 I no obstant, visc; mes no jo, sinó  Cristo viu en mi. I la vida que ja jo visc 
Ga 2,21  la Llei, per consegüent morí en va  Cristo. 3,Tit Capítol III Ni abans ni  
Ga 3,13  aquelles coses viurà en elles». 13  Cristo nos redimí de la maledicció de la  
Ga 3,16  com d’un: I a ta progènie, que és  Cristo. 17 Emperò jo dic açò: Que el  
Ga 3,17  el testament confirmat per Déu en  Cristo, la Llei, donada quatre-cents i  
Ga 3,24  fou lo preceptor que ens conduí a  Cristo, per a què fóssem justificats per  
Ga 3,26  fills de Déu per la fe, que és en  Cristo Jesús. 27 Puix tots los que haveu  
Ga 3,27  los que haveu estat batejats en  Cristo, estau revestits de Cristo. 28 No  
Ga 3,27  en Cristo, estau revestits de  Cristo. 28 No hi ha jueu ni grec, no hi ha 
Ga 3,28  Perquè tots vosaltres sou un en  Cristo Jesús. 29 I essent de Cristo, sou  
Ga 3,29  un en Cristo Jesús. 29 I essent de  Cristo, sou per consegüent de la progènie  
Ga 4,Tit  ceremònies de la Llei, les que per  Cristo tingueren fi. Ismael, nat d’Agar,  
Ga 4,7  I si fill, hereu també de Déu en  Cristo. 8 Emperò llavors, quan no  
Ga 4,14  com a un àngel de Déu, com a  Cristo Jesús. 15 A on és, doncs, aquella  
Ga 4,19 altra vegada estic de part fins que  Cristo sia format en vosaltres. 20 Voldria 
Ga 4,31  de la llibre; ab qual llibertat  Cristo nos ha fet llibres. 5,Tit Capítol V 
Ga 5,2  vos dic que, si us circumcidau,  Cristo no us aprofitarà de res. 3 I  
Ga 5,4  que us justificau per la Llei!,  Cristo ja no té virtut alguna en  
Ga 5,24  no hi ha Llei. 24 I els que són de  Cristo han crucificat la carn, junt ab sos 
Ga 6,2  altres i així complireu la llei de  Cristo. 3 Perquè si algú se creu ser  
Ga 6,12  ells la persecució de la creu de  Cristo. 13 Perquè ni els mateixos que se  
Ga 6,15  a mi, i jo per al món. 15 Puix en  Cristo Jesús, ni la circumcisió val res,  
Ef 1,1  que hi ha en Efesi i als fiels en  Cristo Jesús. 2 Gràcia sia a vosaltres i  
Ef 1,3  espiritual en llocs celestials en  Cristo. 4 Així com nos escollí en ell  
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Ef 1,10  instauràs en un totes les coses en  Cristo, així les que hi ha en lo cel com  
Ef 1,12  que havíem los primers esperat en  Cristo. 13 En lo qual també vosaltres  
Ef 1,20  virtut; 20 la qual efectuà en  Cristo, ressuscitant-lo d’entre els  
Ef 2,5  pecats, nos vivificà juntament ab  Cristo (per la gràcia del qual sou salvos) 
Ef 2,6  sentar en los llocs celestials en  Cristo Jesús, 7 per a mostrar en los  
Ef 2,7  en sa bondat envers nosaltres per  Cristo Jesús. 8 Perquè per gràcia sou  
Ef 2,10  som obra d’ell mateix, criats en  Cristo Jesús per a obres bones, les que  
Ef 2,12  12 que en aquell temps éreu sens  Cristo, separats de la comunicació d’  
Ef 2,13  Déu en aquest món. 13 Mes ara, en  Cristo Jesús, vosaltres que en altre temps 
Ef 2,13  vos haveu acercat per la sang de  Cristo. 14 Perquè ell és nostra pau, lo  
Ef 3,4  ma inteŀligència en lo misteri de  Cristo, 5 lo qual en altres generacions no 
Ef 3,6  i participants de sa promesa en  Cristo Jesús per l’evangeli. 7 Del qual  
Ef 3,8 gentils les riqueses insondables de  Cristo, 9 i de manifestar a tothom qual és 
Ef 3,11 l’etern designi que ha complert en  Cristo Jesús nostre Senyor; 12 en qui  
Ef 3,17  en l’home interior; 17 per a què  Cristo habítia per la fe en vostres cors,  
Ef 3,19  19 i conèixer també l’amor de  Cristo, que supera tot enteniment, a fi de 
Ef 3,21 la glòria en la Iglésia per medi de  Cristo Jesús, per totes les generacions  
Ef 4,7 gràcia conforme a la mida del do de  Cristo. 8 Per lo qual diu: «Quan pujà en  
Ef 4,12  per a l’edificació del cos de  Cristo. 13 Fins que tots arribem en la  
Ef 4,13  a la mida de l’edat madura de  Cristo. 14 Per a què no siam ja més  
Ef 4,15  en aquell que és lo cap, ço és,  Cristo. 16 De qui tot lo cos, connexo i  
Ef 4,20 Mes vosaltres no haveu après així a  Cristo, 21 si és que l’hajau oït, i hajau 
Ef 4,32  com també vos ha perdonat Déu per  Cristo. 5,Tit Capítol V Exhorta als efesis 
Ef 5,2  2 I caminau en amor, així com  Cristo nos amà també i s’entregà per a  
Ef 5,5  no té herència en lo Regne de  Cristo i de Déu. 6 No us deixeu enganyar  
Ef 5,14  i alça’t d’entre els morts, i  Cristo t’iŀluminarà.» 15 I així, mirau,  
Ef 5,21  los uns als altres en lo temor de  Cristo. 22 Les mullers estiguen subjectes  
Ef 5,23 marit és cap de la muller, així com  Cristo és cap de la Iglésia, i ell mateix  
Ef 5,24 així com la Iglésia està subjecta a  Cristo, així estiguen-ho les mullers a  
Ef 5,25  amau a vostres mullers, així com  Cristo amà també a la Iglésia i s’entregà 
Ef 5,29 la sustenta i cuida, així com també  Cristo a la Iglésia. 30 Perquè som membres 
Ef 5,32  misteri; mes jo parlo concernent a  Cristo i a la Iglésia. 33 Emperò àmia cada 
Ef 6,5  en simplicitat de cor, així com a  Cristo; 6 no servint-los a l’ull, com  
Ef 6,6  als homes, sinó com a servos de  Cristo, fent de cor la voluntat de Déu; 7  
Fl 1,Tit  Los exhorta a sofrir treballs per  Cristo. 1 Pau i Timoteu, servos de  
Fl 1,1  de Jesucrist, a tots los sants en  Cristo Jesús que estan en Filipi, ab los  
Fl 1,5  comunicació en l’evangeli de  Cristo, des del primer dia fins ara, 6  
Fl 1,10  i sens ofensa fins al dia de  Cristo, 11 plens de fruit de justícia per  
Fl 1,13  mes cadenes s’han fet notòries en  Cristo en tot lo pretori i en tots los  
Fl 1,15  És veritat que alguns prediquen a  Cristo per enveja, i com per tema; mes  
Fl 1,17 evangeli; 17 mes altres prediquen a  Cristo per contenció, no sincerament,  
Fl 1,18 a mes cadenes. 18 I què? Ab tal que  Cristo sia de totes maneres predicat, sia  
Fl 1,20  com sempre també serà ara  Cristo glorificat en mon cos, sia per  
Fl 1,21  21 Perquè per a mi lo viure és  Cristo, i lo morir és guany. 22 Mes si  
Fl 1,23  deslligat de la carn i d’estar ab  Cristo, lo que és molt millor. 24 Ab tot,  
Fl 1,27  sia digna de l’evangeli de  Cristo, per a què, vaja a veure-us o  
Fl 1,29 Perquè a vosaltres vos és donat per  Cristo, no tan sols que cregau en ell,  
Fl 2,1 tant, si hi ha alguna consolació en  Cristo, si algun refrigeri de caritat, si  
Fl 2,5  en vosaltres que hi hagué també en  Cristo Jesús: 6 Lo qual, essent en la  
Fl 2,16  per a glòria meva en lo dia de  Cristo, de que jo no he corregut en va, ni 
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Fl 2,30  persones. 30 Perquè per l’obra de  Cristo estigué a la mort, exposant sa vida 
Fl 3,Tit  apòstols enemics de la creu de  Cristo. 1 En lo demés, germans meus,  
Fl 3,3  a Déu en esperit, i ens gloriam en  Cristo Jesús, i no tenim confiança en la  
Fl 3,7  les he reputades com pèrdues per  Cristo. 8 I en veritat tot ho tinc per  
Fl 3,8 conto com fems ab tal que guànyia a  Cristo 9 i sia trobat en ell sens tenir ma 
Fl 3,9  Llei, sinó la que és per la fe de  Cristo Jesús: la justícia que és de Déu  
Fl 3,12  per a lo qual vaig ésser pres de  Cristo Jesús. 13 Germans, jo no considero  
Fl 3,14  premi de l’alta vocació de Déu en  Cristo Jesús. 15 I així siam tots los que  
Fl 3,18  que són enemics de la creu de  Cristo, 19 lo fi dels quals és la  
Fl 4,7  cors i vostres sentiments en  Cristo Jesús. 8 Per lo demés, germans, tot 
Fl 4,13 i a patir misèria. 13 Tot ho puc en  Cristo, que em conforta. 14 Ab tot, haveu  
Fl 4,19  ses riqueses en la glòria per  Cristo Jesús. 20 I sia a Déu i nostre Pare 
Fl 4,21  21 Saludau a tots los sants en  Cristo Jesús. 22 Los germans que estan ab  
Col 1,2  2 als sants i fiels germans en  Cristo Jesús que estan en Colossi. 3  
Col 1,4 4 des de que havem oït vostra fe en  Cristo Jesús i l’amor que teniu a tots  
Col 1,7 per a vosaltres un fiel ministre de  Cristo Jesús; 8 lo qui ens informà també  
Col 1,24  lo que resta dels sofriments de  Cristo en ma carn, per amor de son cos,  
Col 1,27  misteri entre els gentils: que  Cristo és en vosaltres l’esperança de la  
Col 1,28  pugam presentar tot home perfet en  Cristo Jesús. 29 En lo que encara treballo 
Col 2,2  lo misteri de Déu Pare i de  Cristo Jesús, 3 en qui estan escondits  
Col 2,5  ordre i la firmesa de vostra fe en  Cristo. 6 Així com, doncs, haveu rebut  
Col 2,6  6 Així com, doncs, haveu rebut  Cristo Jesús, lo Senyor, caminau en ell, 7 
Col 2,8  los elements del món, i no segons  Cristo. 9 Perquè en ell habita tota la  
Col 2,11  de la carn ab la circumcisió de  Cristo; 12 essent sepultats juntament ab  
Col 2,17  que han de venir; mes lo cos és de  Cristo. 18 Ningú vos extraviï, afectant en 
Col 2,20  20 Per consegüent, si sou morts ab  Cristo als elements d’aquest món, per què 
Col 3,Tit  conforme a la vida nova rebuda de  Cristo. Vàrios avisos als casats, als  
Col 3,1  1 Si haveu, doncs, ressuscitat ab  Cristo, cercau les coses que són de dalt,  
Col 3,1  les coses que són de dalt, a on  Cristo està sentat a la dreta de Déu. 2  
Col 3,3 ja, i vostra vida està escondida ab  Cristo en Déu. 4 Quan Cristo, que és  
Col 3,4  escondida ab Cristo en Déu. 4 Quan  Cristo, que és vostra vida, s’aparega,  
Col 3,11  escita, llibert ni servo, sinó que  Cristo és tot en tots. 12 Revestiu’s,  
Col 3,15  triúmfia en vostres cors la pau de  Cristo, a la que fóreu també cridats en un 
Col 3,16  agraïts. 16 Habítia la paraula de  Cristo abundantment en vosaltres en tota  
Col 3,24  perquè vosaltres serviu al Senyor  Cristo. 25 Mes lo qui obra mal, rebrà per  
Col 4,3  per a anunciar lo misteri de  Cristo, per amor del qual estic jo encara  
1Te 2,7  altres, 7 podent, com apòstols de  Cristo, haver-vos estat gravosos; sinó  
1Te 2,14  de Déu que hi ha en la Judea en  Cristo Jesús, per quant iguals coses  
1Te 3,2  nostre en l’evangeli de  Cristo, per a confirmar-vos i esforçar- 
1Te 4,16  del cel, i els que moriren en  Cristo ressuscitaran los primers. 17  
1Te 4,17  ab ells en los núvols a rebre a  Cristo en los aires, i així estarem per a  
1Te 5,18  aqueixa és la voluntat de Déu en  Cristo Jesús respecte de vosaltres. 19 No  
2Te 2,Tit  que preceiran a la vinguda de  Cristo i a la de l’Anticrist i els  
2Te 3,5  de Déu i en esperar ab paciència a  Cristo. 6 Emperò vos intimam, germans, en  
1Tm 1,14 manera ab la fe i caritat que és en  Cristo Jesús. 15 Fiel és aquesta paraula i 
1Tm 1,15  i digna de tota acceptació: que  Cristo Jesús vingué a aquest món per a  
1Tm 3,13  molta confiança en la fe que és en  Cristo Jesús. 14 Aquestes coses t’escric, 
1Tm 5,11 haver viscut llicenciosament contra  Cristo, volen casar-se, 12 tenint  
1Tm 6,13  que vivifica totes les coses, i de  Cristo Jesús, que davant de Ponç Pilat  
2Tm 1,1  la promesa de la vida que és en  Cristo Jesús, 2 a Timoteu, caríssim fill:  
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2Tm 1,9  la que nos ha estat donada en  Cristo Jesús antes del principi dels  
2Tm 1,13 de mi, en la fe i caritat que és en  Cristo Jesús. 14 Guarda lo bon depòsit que 
2Tm 2,10  alcàncien també la salut que és en  Cristo Jesús ab la glòria celestial. 11  
Flm 2  company nostre en los combats de  Cristo, i a la iglésia que està en ta  
He 3,6  que s’havien d’anunciar. 6 Mes  Cristo, com Fill en sa pròpia casa; la  
He 3,14  nosaltres som fets participants de  Cristo, ab tal que conservem ferm fins al  
He 5,5  de Déu, com Aaron. 5 Així també  Cristo no se glorificà a si mateix per a  
He 6,1  los rudiments de la doctrina de  Cristo, passem a coses més perfetes, no  
He 9,11  la reformació. 11 Mes sobrevenint  Cristo, pontífice dels béns veniders, per  
He 9,14  la carn, 14 ¿quant més la sang de  Cristo, que per medi de l’Esperit Sant s’ 
He 9,24  millors que estos. 24 Perquè  Cristo no ha entrat en lo santuari fet de  
He 9,28  i després, lo judici, 28 així  Cristo fou una sola vegada ofert per a  
He 10,19  lo Sant dels Sants per la sang de  Cristo, 20 per un camí nou i de vida que  
He 11,26  per major riquesa l’oprobi de  Cristo que els tresors de l’Egipte,  
1Pe 1,11  temps la significava l’Esperit de  Cristo que estava en ells, anunciant los  
1Pe 1,11 los sofriments que havien de ser en  Cristo i les glòries que els seguirien. 12 
1Pe 1,19  19 sinó ab la preciosa sang de  Cristo, com d’un anyell immaculat i sens  
1Pe 2,Tit  virtuts pròpies dels deixebles de  Cristo. 1 Deixant, doncs, tota malícia, i  
1Pe 2,21 Puix per això fóreu cridats, ja que  Cristo sofrí també per nosaltres, deixant  
1Pe 3,16  vostra santa conversació en  Cristo. 17 Puix millor és, si és la  
1Pe 3,18 bé que per fer mal. 18 Perquè també  Cristo una vegada morí per nostres pecats, 
1Pe 4,Tit  alegrar-nos de patir per amor de  Cristo. 1 Havent, doncs, Cristo patit per  
1Pe 4,1  amor de Cristo. 1 Havent, doncs,  Cristo patit per nosaltres en la carn,  
1Pe 4,13 sou participants dels sofriments de  Cristo, per a què vos regositgeu també ab  
1Pe 4,14  14 Si sou vituperats per lo nom de  Cristo, sereu benaventurats, perquè l’  
1Pe 5,1  ells, i testimoni de la passió de  Cristo, i participant de la glòria que s’ 
1Jn 2,22  aquell que nega que Jesús és lo  Cristo? Aqueix tal és l’Anticrist, que  
1Jn 5,Tit  en la terra demostren que  Cristo és verdader home, i altres tres en  
1Jn 5,1 Tot aquell que creu que Jesús és lo  Cristo, és nat de Déu; i tot lo qui ama al 
2Jn 9  i no persevera en la doctrina de  Cristo, no té a Déu; lo qui persevera en  
Ap 11,15  regnes de nostre Senyor i de son  Cristo, i ell regnarà per los sigles dels  
Ap 12,10  de nostre Déu, i el poder de son  Cristo; perquè ha estat llançat a terra l’ 
Ap 20,Tit  les ànimes dels màrtirs regnen ab  Cristo en la primera resurrecció.  
Ap 20,4 ses mans; i visqueren i regnaren ab  Cristo per espai de mil anys. 5 Emperò los 
Ap 20,6  ans bé seran sacerdots de Déu i de  Cristo, i regnaran ab ells mil anys. 7 I  
Mt 24,Tit  per no ser enganyats dels falsos  Cristos. Los encarrega que estiguen sempre 
Mt 24,24  cregau. 24 Puix s’alçaran falsos  Cristos i falsos profetes, i donaran grans 
Mc 13,22  cregau. 22 Puix s’alçaran falsos  Cristos i falsos profetes, i donaran  
Mc 15,34  hora de nona exclamà Jesús ab gran  crit dient: –‹Eloí, Eloí, lammà  
Mc 15,37  37 Emperò, Jesús, donant un gran  crit, espirà. 38 I se partí el vel del  
Lc 23,46 pel mig. 46 I Jesús, donant un gran  crit, digué: –Pare, en vostres mans  
Ac 22,22  paraula; emperò llavors alçaren lo  crit dient: –Trau fora del món a semblant  
Mc 1,26 -lo l’esperit impur i fent grans  crits, eixí d’ell. 27 I es meravellaven  
Lc 23,23  ells insistien, demanant ab grans  crits que fos crucificat. I sos clamors s’ 
Ac 25,24  a mi en Jerusalem, demanant a  crits que no devia viure més. 25 Mes jo no 
Jm 5,4  vostres camps està clamant. I els  crits dels que han segat han penetrat los  
Ac 2,23  de Déu fou entregat, lo matàreu,  crucificant-lo per mans de malvats. 24  
Mt 27,31  vestidures, i se’l ne portaren a  crucificar. 32 I a l’eixir fora,  
Mc 15,20  robes, i el tragueren fora per a  crucificar-lo. 21 I compeliren a un que  
Jn 19,10  No saps que està en mon poder lo  crucificar-te, i en mon poder està lo  
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Jn 19,15  crucificau-lo! Pilat los deia:  –Crucificaré jo a vostre rei? Los  
Mt 27,38  lo rei dels jueus.» 38 Llavors  crucificaren dos lladres ab ell, l’un a  
Mc 15,25  doncs, l’hora de tèrcia quan lo  crucificaren. 26 I el títol escrit de sa  
Mc 15,27  era: «Lo rei dels jueus.» 27 I  crucificaren ab ell dos lladres, l’un a  
Lc 23,33  arribat al lloc anomenat Calvari,  crucificaren allí a Jesús i als lladres,  
Jn 19,18  i en hebreu Gòlgota, 18 a on lo  crucificaren, i dos altres ab ell, l’un a 
Mt 23,34  i escribes, i d’ells ne matareu i  crucificareu, i d’ells n’assotareu en  
Ac 2,36  que a est Jesús, a qui vosaltres  crucificàreu, Déu lo féu Senyor i també  
Ac 4,10  de Nazaret, a qui vosaltres  crucificàreu, i a qui Déu ressuscità d’  
Mt 27,Tit  penja. Jesús és assotat, escarnit,  crucificat i blasfemat. Prodigis que  
Mt 27,23  Cristo? 23 Diuen tots: –Sia  crucificat. Los diu lo president: –Puix  
Mt 27,23  I ells cridaven més dient: –Sia  crucificat. 24 I veent Pilat que de res  
Mt 27,26 Jesús, los l’entregà per a què fos  crucificat. 27 Aleshores los soldats del  
Mt 27,35 beure. 35 I després que l’hagueren  crucificat, repartiren ses vestidures,  
Mt 28,5  sé que buscau a Jesús, que fou  crucificat. 6 No està aquí, puix ha  
Mc 15,Tit  assotat, coronat d’espines i  crucificat entre dos lladres. Prodigis que 
Mc 15,15  a Jesús, l’entregà per a què fos  crucificat. 16 I los soldats lo portaren a 
Mc 15,24 prengué. 24 I després d’haver-lo  crucificat, repartiren ses robes, tirant a 
Mc 16,6  buscau a Jesús de Nazaret, que fou  crucificat. Ha ressuscitat, no està aquí,  
Lc 23,Tit  a Barrabàs; entregat als jueus;  crucificat i insultat. Inscripció de la  
Lc 23,23  demanant ab grans crits que fos  crucificat. I sos clamors s’aumentaven.  
Lc 24,7 mans dels homes pecadors, i que sia  crucificat, i que ressuscítia al tercer  
Lc 24,20  què fos condemnat a mort, i l’han  crucificat. 21 Emperò nosaltres esperàvem  
Jn 19,16  los l’entregà per a què fos  crucificat. I prengueren a Jesús i el  
Jn 19,20  perquè lo lloc en què fou Jesús  crucificat estava immediat a la ciutat; i  
Jn 19,23  23 Havent, doncs, los soldats  crucificat a Jesús, prengueren sos vestits 
Jn 19,32  i de l’altre que havia estat  crucificat ab ell. 33 I havent vingut a  
Jn 19,41  los jueus. 41 En lo lloc a on fou  crucificat hi havia un hort i, en ell, un  
Rm 6,6 Sabent això que nostre home vell és  crucificat juntament ab ell, perquè sia  
1Co 1,13  dividit? ¿Per ventura Pau fou  crucificat per a vosaltres? ¿O haveu estat 
1Co 1,23  Emperò nosaltres predicam a Cristo  crucificat, que és escàndol per als jueus  
1Co 2,Tit  apresa en l’escola de Jesucrist  crucificat, la qual solament pot entendre  
1Co 2,2  sinó a Jesucrist, i aqueix  crucificat. 3 I jo estiguí entre vosaltres 
1Co 2,8  haguessen coneguda, jamai haurien  crucificat al Senyor de la glòria. 9  
2Co 13,4  en vosaltres! 4 Perquè si bé fou  crucificat per flaquesa, ab tot viu per  
Ga 3,1  ha estat representat Jesucrist,  crucificat enmig de vosaltres mateixos? 2  
Ga 5,24  24 I els que són de Cristo han  crucificat la carn, junt ab sos afectes i  
Ga 6,14  Jesucrist, per lo qual lo món és  crucificat per a mi, i jo per al món. 15  
Ap 11,8  a on nostre Senyor fou també  crucificat. 9 I els de les tribus, i  
Mt 27,44  de Déu”! 44 I los lladres que eren  crucificats ab ell també li deien  
Mc 15,32  i cregam. També los que estaven  crucificats ab ell l’ultrajaven. 33 I  
Lc 23,39  39 I l’un dels lladres que eren  crucificats ab ell l’insultava dient: –Si 
Lc 23,21  a cridar dient: –Crucificau-lo,  crucificau-lo! 22 I ell, tercera vegada  
Jn 19,6  a cridar dient: –Crucificau-lo,  crucificau-lo. Pilat los diu: –Preneu- 
Jn 19,6  los diu: –Preneu-lo vosaltres i  crucificau-lo, que jo no trobo en ell  
Jn 19,15  emperò, cridaven: –A fora, a fora,  crucificau-lo! Pilat los deia:  
Mc 15,13  jueus? 13 I ells de nou cridaren:  –Crucificau-lo! 14 Emperò Pilat los  
Mc 15,14  mal ha fet? I ells cridaven més:  –Crucificau-lo! 15 I Pilat, volent  
Lc 23,21  Mes ells tornaven a cridar dient:  –Crucificau-lo, crucificau-lo! 22 I  
Jn 19,6 vegeren, se posaren a cridar dient:  –Crucificau-lo, crucificau-lo. Pilat  
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He 6,6 renovats per l’arrepentiment, puix  crucifiquen de nou en si mateixos al Fill  
Mt 20,19  traguen mofa, i l’assòtien, i el  crucifíquien. Emperò al tercer dia  
Mt 26,2  l’home serà entregat per a què el  crucifíquien. 3 Llavors se congregaren los 
Ap 16,2  sobre la terra; i vingué una llaga  cruel i maligna sobre els homes que tenien 
Mt 2,Tit  magos. Fugida de Jesús a Egipte.  Cruel mort dels innocents en Betlem.  
Mt 15,22 compassió de mi. La meva filla està  cruelment aturmentada del dimoni. 23 I ell 
Mt 17,14  mon fill, que és llunàtic i pateix  cruelment. Puix moltes vegades cau en lo  
2Tm 3,3  acriminadors, incontinents,  cruels, sens benignitat, 4 traïdors,  
Ac 7,54  son cor rebentava de ràbia, i  cruixien de dents contra ell. 55 Emperò  
Mt 8,12  allí seran los plors i lo  cruixir de dents. 13 I digué Jesús al  
Mt 13,42  del foc. Allí seran los plors i el  cruixir de dents. 43 Llavors los justos  
Mt 13,50  del foc: allí seran los plors i el  cruixir de dents. 51 I Jesús los digué:  
Mt 22,13  allí seran los plors i el  cruixir de dents. 14 Puix molts són los  
Mt 24,51  Allí seran los plors i el  cruixir de dents. 25,Tit Capítol XXV  
Mt 25,30  allí seran los plors i el  cruixir de dents. 31 »Quan vinga lo Fill  
Mc 9,17 per terra, i li fa traure bromera i  cruixir les dents, i se va tornant sec; i  
Lc 13,28  28 Allí serà lo plor i lo  cruixir de dents, quan veureu a Abraham, i 
Lc 6,38  us donarà; bona mesura, apretada i  crumullada, se us tirarà a la falda. Puix  
Ap 12,4  i en sos caps, set corones; 4 i la  cua d’ell arrastrava la tercera part de  
1Co 11,6  -se los cabells, o rapar-se,  cúbria’s lo cap. 7 L’home, en veritat,  
Mc 9,43  al foc inextinguible, 43 a on lo  cuc d’aquells no mor i lo foc mai s’  
Mc 9,45  de foc inextinguible, 45 a on lo  cuc d’aquells no mor i lo foc mai s’  
Mc 9,47 foc de l’infern, 47 a on no mor lo  cuc d’aquells i lo foc mai s’apaga. 48  
Ac 12,23  a Déu honra. I espirà, menjat de  cucs. 24 Mes la paraula del Senyor creixia 
Ap 9,10  que corren al combat. 10 I tenien  cues semblants a les dels escorpins, i hi  
Ap 9,10 escorpins, i hi havia agulló en ses  cues, i tenien poder per a aturmentar als  
Ap 9,19  cavalls està en sa boca i en ses  cues, puix ses cues eren semblants als  
Ap 9,19  en sa boca i en ses cues, puix ses  cues eren semblants als serpents, que  
Ef 5,29  pròpia carn, ans bé la sustenta i  cuida, així com també Cristo a la Iglésia. 
Lc 10,35 els donà a l’hostaler, i li digué:  »–Cuida’l, i tot quant gàsties de més, jo 
Lc 11,35  també ton cos serà tenebrós. 35  Cuida, doncs, de que la llum que hi ha en  
Mt 6,34  lo dia de demà portarà en si son  cuidado. Basta-li al dia son propi  
Mc 14,44  és: preneu-lo i portau-lo ab  cuidado. 45 I quan arribà, s’acercà  
Lc 10,34  lo portà a un hostal, i tingué  cuidado d’ell. 35 I al dia següent, quan  
Lc 11,39  los fariseus, teniu gran  cuidado de netejar per defora les copes i  
Lc 12,11  i a les potestats, no passeu  cuidado de lo que haveu de dir o com haveu 
Lc 15,8  escombrant la casa, no la busca ab  cuidado fins a trobar-la? 9 I després  
Jn 12,6  digué això, no perquè ell passàs  cuidado dels pobres, sinó perquè era  
1Co 7,21 tu cridat essent servo? No et dónia  cuidado; i si pots ésser llibre, aprofita  
1Co 9,9  bou que bat.» ¿Per ventura té Déu  cuidado dels bous? 10 ¿O diu això també  
Fl 4,10  per fi haja tornat a florir vostre  cuidado envers mi; puix encara que el  
1Tm 5,8  8 Emperò si algú no té  cuidado dels seus, i majorment dels de sa  
Tt 2,5  castes, temperades, a tenir  cuidado de casa, benignes, obedients a sos 
1Pe 5,2  que està entre vosaltres, tenint  cuidado d’ell; no per força, sinó de  
1Pe 5,7  tota vostra solicitud, puix ell té  cuidado de vosaltres. 8 Siau moderats i  
2Pe 1,5  d’això, vosaltres, aplicant tot  cuidado, anyadiu a vostra fe virtut, i a  
Mt 18,10 ser llançat al foc de l’infern. 10  »Cuidado que no menyspreeu a un d’  
Mt 13,22  que ou la paraula, emperò los  cuidados d’aquest món i la faŀlàcia de  
1Co 7,32  Mes desitjaria que visquésseu sens  cuidados. Lo qui no té muller està ansiós  
Mt 2,7  als magos, s’informà d’ells  cuidadosament del temps en què se’ls  
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1Tm 3,5  qui no sap governar sa casa, ¿com  cuidarà de la Iglésia de Déu? 6 No sia  
Mt 22,16 camí de Déu en veritat, i que no et  cuides de ningú, perquè no mires la  
Mt 3,4  de pèl de camell i un cenyidor de  cuiro a l’entorn de sos lloms, i lo seu  
Mc 1,6 de camell, i portava un cenyidor de  cuiro a l’entorn de sos lloms, i menjava  
Ap 19,16 I té escrit en sa vestidura i en sa  cuixa lo nom: «Rei de reis i Senyor de  
Mt 13,40  40 De manera que així com se  cull la sisanya i es crema en lo foc, així 
Mt 7,16  Per sos fruits los coneixereu. ¿Se  cullen, per ventura, raïms dels arços, ni  
Mt 12,Tit  12,Tit Capítol XII Los deixebles  cullen espigues en dissabte. Jesucrist los 
Lc 6,44  conegut per son fruit. Puix no es  cullen figues dels arços, ni raïms dels  
Jn 15,24 que ningú altre ha fet, no tindrien  culpa; mes ara ells les han vistes i m’  
Ac 24,16  tenir sempre ma consciència sens  culpa davant de Déu i dels homes. 17 I  
1Co 1,8  al fi, perquè siau trobats sens  culpa en lo dia de l’adveniment de nostre 
Lc 23,14  de vosaltres, no l’he trobat  culpable de ningun dels crims de què  
Rm 3,19 sia tapada i tot lo món se reconega  culpable envers Déu. 20 Puix per les obres 
Jm 2,10  tan sols en un punt, s’ha fet  culpable de tot. 11 Perquè lo qui digué:  
Lc 13,4 els matà, ¿pensau que ells eren més  culpables que los demés habitants de  
Rm 2,Tit  que els jueus són tant i més  culpables per ses males obres que els  
Mt 6,14  vostre Pare celestial les vostres  culpes. 15 Emperò, si no perdonau als  
He 6,7  herbes profitoses a aquells que la  cultiven, rep benedicció de Déu. 8 Emperò  
Rm 9,4  i la constitució de la Llei, i el  culto, i les promeses; 5 los pares dels  
Rm 12,1  a Déu, que és vostre racional  culto. 2 I no us conformeu ab aquest món,  
Col 2,23  una apariència de sabiduria en lo  culto voluntari: en humilitat, en la  
He 9,1  tenia també reglaments del  culto diví i un santuari temporal. 2  
Mc 5,41  mà a la noia, li digué: –‹Talithà,  cumí›, que vol dir: “Noia, a tu t’ho dic, 
Mt 14,6  a un profeta. 6 Mes en lo dia del  cumpleanys d’Herodes, la filla d’  
Mc 6,21  què Herodes, en celebració de son  cumpleanys, donà un convit als magnates de 
1Tm 5,Tit de ser premiats los presbíteros que  cumplen bé son ministeri; que ha de  
Lc 12,50  tinc l’ànimo afligit fins que es  cúmplia! 51 ¿Pensau que he vingut a posar  
Lc 21,22  dies de venjança, a fi de que es  cúmplia tot lo que està escrit. 23 Emperò, 
Lc 22,37  us asseguro que és necessari se  cúmplia en mi encara lo que està escrit:  
Jn 13,18 que tinc elegits. Sinó per a què es  cúmplia l’Escriptura: “Aquell que menja  
Jn 17,12  fill de la perdició, per a què es  cúmplia l’Escriptura. 13 Emperò ara vinc  
2Te 1,11  vos faça dignes d’esta vocació i  cúmplia tot lo plaer de sa bondat i l’  
Mt 24,34  fins que totes estes coses se  cúmplien. 35 Lo cel i la terra passaran,  
Lc 21,24  dels gentils, fins que es  cúmplien los temps de les nacions. 25 I hi 
Col 4,17  rebut en lo Senyor, per a què el  cúmplies.» 18 Salutació de mi, Pau, ab ma  
Mt 21,33  d’una tanca, i cavant féu allí un  cup, i edificà una torre; i l’arrendà a  
Mc 12,1  i la voltà d’una cerca, i féu un  cup, i fabricà una torre, i l’arrendà a  
Ap 14,19  terra, i tirà la verema en lo gran  cup de la ira de Déu. 20 I fou trepitjat  
Ap 14,20  ira de Déu. 20 I fou trepitjat lo  cup fora de la ciutat, i isqué sang del  
Ap 14,20 fora de la ciutat, i isqué sang del  cup fins a les brides dels cavalls per l’ 
Ap 19,15 ab vara de ferro; i ell trepitja lo  cup del vi del furor de la ira de Déu  
Mt 4,Tit  Anúncia l’evangeli als galileus i  cura diferents mals. 1 Llavors Jesús fou  
Mt 8,Tit  Sossega una tempestat en lo mar, i  cura a dos endemoniats en la terra dels  
Mt 14,Tit  camínia sobre les oles del mar, i  cura a tots los malalts que se li  
Mc 6,Tit  Jesús camina sobre l’aigua i  cura a molts malalts. 1 I havent eixit d’ 
Lc 4,23  me direu aquell proverbi: “Metge,  cura’t a tu mateix.” “Totes aquelles  
Lc 9,11  i curava als que necessitaven de  cura. 12 I començava a caure lo dia, quan  
Lc 18,Tit  Mostra lo perill de les riqueses i  cura al cego de Jericó. 1 Los proposà  
Jn 5,Tit  a Galilea. 5,Tit Capítol V Jesús  cura al paralític de la piscina. Los jueus 
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Ac 4,22 s’havia obrat aquell prodigi de la  cura tenia més de quaranta anys. 23 I  
Ac 9,Tit  i és enviat a Tarso. Sant Pere  cura a Eneas i ressuscita a Tabita. 1  
Ac 9,34  –Eneas, lo Senyor Jesucrist te  cura. Alça’t i plega el llit. I a l’  
Mt 8,Tit  i els fariseus. 8,Tit Capítol VIII  Cura Jesucrist a un lleprós, al criat del  
Mt 9,Tit  de sos termes. 9,Tit Capítol IX  Cura lo Senyor a un paralític. Murmuració  
Mt 9,Tit  minyona i dóna vista a dos cegos.  Cura a un esperitat mut i obra altres  
Mt 12,Tit  de la murmuració dels fariseus.  Cura a un home que tenia seca una mà i a  
Mt 15,Tit  oposades als preceptes de Déu.  Cura a la filla de la cananea, que dóna  
Mt 17,Tit  XVII Transfiguració del Senyor.  Cura d’un llunàtic endemoniat. Jesús paga 
Mc 2,Tit  de totes parts. 2,Tit Capítol II  Cura Jesús a un paralític en prova de sa  
Mc 3,Tit  del dissabte. 3,Tit Capítol III  Cura Jesús a un home que tenia la mà seca. 
Mc 5,Tit  entrar en una ramada de porcs.  Cura a una dona d’un fluix de sang  
Mc 7,Tit  deslliura del dimoni a sa filla.  Cura a un home sord i mut. 1 I s’  
Mc 9,Tit Capítol IX Transfiguració de Jesús.  Cura a un endemoniat mut. Poder de la fe,  
Lc 4,Tit  a on deslliura a una esperitada.  Cura la sogra de sant Pere i fa altres  
Lc 6,Tit  Anomena los dotze apòstols.  Cura malalts i predica aquell admirable  
Lc 7,Tit  de la tal casa. 7,Tit Capítol VII  Cura Jesús al criat del centurió.  
Lc 9,Tit  de Pere. Transfiguració de Jesús.  Cura d’un llunàtic. Passió predita.  
Lc 13,Tit  l’arrepentiment. Figuera estèril.  Cura en dissabte a una dona encorbada.  
Lc 17,Tit  que tots som servos inútils.  Cura a deu leprosos i parla de sa segona  
Jn 4,Tit  dóna lo Senyor a sos deixebles.  Cura milagrosament al fill d’un gran  
Ac 28,Tit  és picat d’un escurçó en Malta.  Cura vàrios mals. Continua son viatge a  
Mt 8,16 sa paraula llançava los esperits, i  curà a tots los que estaven malalts. 17  
Mt 12,15 d’allí. I molts lo seguiren, i els  curà a tots. 16 I els manà que no el  
Mt 12,22  un endemoniat cego i mut, i el  curà, de manera que parlà i vegé. 23 I  
Mt 14,14  gent, i tingué compassió d’ells i  curà sos malalts. 15 I havent-se fet  
Mt 15,30  i els posaren a sos peus. I els  curà. 31 De manera que es meravellava la  
Mt 19,2  una gran multitud de gent. I los  curà allí. 3 I s’acercaren a ell los  
Mt 21,14  cegos i coixos en lo temple, i els  curà. 15 Mes veent los prínceps dels  
Mc 1,34  s’havia reunit a la porta. 34 I  curà a molts que patien de diferents mals, 
Mc 6,5  allí fer miracle algun; solament  curà alguns pocs malalts posant les mans  
Lc 7,21  21 I Jesús en aquella mateixa hora  curà a molts de malalties, de llagues i d’ 
Lc 9,43  reprengué a l’esperit impur i  curà al jove i el restituí a son pare. 44  
Lc 14,4  ell, tocant a l’hidròpic, lo  curà i despedí. 5 I els respongué i digué: 
Lc 22,51 fins aquí. I li tocà l’orella i el  curà. 52 I Jesús digué als prínceps dels  
Ac 28,8 i posant-li les mans dessobre, lo  curà. 9 I després d’això, venien tots  
Ac 4,Tit  presos i examinats sobre la  curació del tullit, confessen la fe de  
Ap 22,2  i les fulles dels arbres són per a  curació de les nacions. 3 I no hi haurà  
Lc 5,Tit  de sant Pere. Pesca milagrosa.  Curació d’un leprós i d’un paralític.  
Lc 14,Tit nom del Senyor!” 14,Tit Capítol XIV  Curació d’un hidròpic en dissabte.  
Mc 5,29  sang i sentí en son cos que estava  curada d’aquella plaga. 30 Emperò Jesús,  
Lc 13,12 cridà envers si, i li digué: –Dona,  curada estàs de ta dolència! 13 I imposà  
Ap 13,3  sos caps com ferit de mort, i fou  curada sa ferida mortal. I es meravellava  
Ap 13,12  la mortal ferida de la qual era  curada. 13 I féu grans meravelles, de  
Ga 4,2  2 sinó que està baix de tutors i  curadors, fins al temps determinat pel  
Mt 4,23  predicant l’evangeli del Regne, i  curant tot mal i tota dolència en lo  
Mt 9,35  predicant l’evangeli del Regne, i  curant tot mal i tota dolència en lo  
Lc 9,6 pels pobles predicant l’evangeli i  curant per tot arreu. 7 I arribà a oïdos  
Ac 10,38  i ab poder, lo qual anà fent bé i  curant a tots los oprimits del dimoni,  
Mt 10,1  per a llançar-los, i per a  curar tot mal i tota dolència. 2 I los  
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Mt 12,10  -lo, li preguntaren si era lícit  curar en dissabte. 11 I ell los respongué: 
Mt 17,15 vostres deixebles i no l’han pogut  curar. 16 I responent Jesús, digué: –Oh  
Mc 3,15 predicar. 15 I els donà poder per a  curar mals i per a llançar dimonis. 16 I a 
Lc 4,18  predicar l’evangeli als pobres, a  curar als contrits de cor, 19 a anunciar  
Lc 5,17  i lo poder del Senyor obrava per a  curar-los. 18 I veus aquí uns homes que  
Lc 7,3 jueus, suplicant-li que vingués a  curar a son criat. 4 I ells, tan prest com 
Lc 8,43  en metges i ningú l’havia poguda  curar, 44 s’acercà a ell per darrere i  
Lc 9,1 sobre tots los dimonis, i virtut de  curar les dolències. 2 I els envià a  
Lc 9,2  a predicar lo Regne de Déu i a  curar los malalts. 3 I els digué: –No us  
Lc 14,3  als fariseus, los digué: –És lícit  curar en dissabte? 4 Emperò ells callaren. 
Ac 4,30  paraula, 30 extenent vostra mà a  curar les dolències i a que es facen  
1Co 12,9  lo mateix Esperit; a altre, do de  curar, per lo mateix Esperit; 10 a altre,  
1Co 12,28  do de miracles; després, gràcia de  curar, socorros, governs, diversitat de  
1Co 12,30  miracles? ¿Tenen tots gràcia de  curar? ¿Parlen tots llengües? ¿Interpreten 
Jn 11,12  sos deixebles: –Senyor, si dorm se  curarà. 13 Emperò Jesús parlava de sa  
Mc 16,18  les mans sobre dels malalts, i es  curaran. 19 I el Senyor Jesús, després que 
Mt 8,7 I Jesús li digué: –Jo hi aniré i lo  curaré. 8 I responent lo centurió, digué:  
Mc 5,28  puga jo tocar sa vestidura, me  curaré.» 29 I en aquell mateix punt cessà  
Mc 3,2 una mà. 2 I l’estaven observant si  curaria en dia de dissabte per a acusar- 
Lc 6,7  estaven observant, per a veure si  curaria en dissabte, a fi de poder-lo  
Lc 6,18  vingut a oir-lo i a que els  curàs de sos mals. I els que eren  
Jn 4,47  -lo i li demanà que baixàs i  curàs son fill, puix estava per a morir- 
Mt 9,22  –Filla, té confiança, ta fe t’ha  curat. I des d’aquell punt quedà sana la  
Mt 17,17 eixí aquest del jove, lo qual quedà  curat des d’aquell punt. 18 Llavors los  
Mc 5,34 I ell li digué: –Filla, ta fe t’ha  curat. Vés-te’n en pau i sies sana de  
Mc 10,52 I Jesús li digué: –Vés, ta fe t’ha  curat. I al moment hi vegé; i lo seguia  
Lc 8,2 també algunes dones a qui ell havia  curat dels esperits malignes i de  
Lc 13,14  irritat perquè Jesús havia  curat en dissabte, digué al poble: –Sis  
Jn 5,4  estat agitada l’aigua, quedava  curat, qualsevol que fos son mal. 5 I hi  
Jn 5,6  malalt, li digué: –Vols ésser  curat? 7 Lo malalt li respongué: –Senyor,  
Jn 5,9  llit i marxa. 9 I aquest home fou  curat en un instant, i prengué son llit i  
Jn 5,10  doncs, deien al que havia estat  curat: –Avui és dissabte. No t’és lícit  
Jn 5,11  los respongué: –Aquell que m’ha  curat m’ha dit: “Pren ton llit i camina.” 
Jn 5,13  13 Emperò lo qui havia estat  curat no sabia qui era, perquè Jesús s’  
Jn 5,14  i li digué: –Ja veus que has estat  curat; no pèquies més, no sia que et  
Jn 5,15 contà que era Jesús lo qui l’havia  curat. 16 I per aquest motiu los jueus  
Jn 7,23  indignau contra de mi per haver jo  curat a tot un home en dissabte? 24 No  
Ac 3,Tit Capítol III Un coix de naixement és  curat a la porta de la iglésia. Segon  
Ac 4,9  per virtut de qui ha estat est  curat, 10 sia notori a tots vosaltres i a  
Ac 4,14  ab ells l’home que havia estat  curat, no podien dir res en contra. 15  
Ac 14,8 ulls i veent que tenia fe per a ser  curat, 9 digué en alta veu: –Alça’t dret  
He 12,13  és coix no es desviï, ans bé sia  curat. 14 Seguiu la pau ab tots i la  
Lc 5,15  número per a oir-lo i per a ser  curats de ses dolències. 16 Emperò ell se  
Lc 17,14  que, mentres hi anaven, quedaren  curats. 15 I un d’ells, quan vegé que  
Ac 5,16  impurs, tots los quals eren  curats. 17 Emperò alçant-se lo príncep  
Ac 8,7  i molts coixos i paralítics foren  curats. 8 I aquella ciutat s’omplí d’  
Ac 28,9  tenien mals en l’isla, i eren  curats. 10 Los quals igualment nos feren  
1Pe 2,24  llagues del qual fóreu vosaltres  curats. 25 Puix vosaltres éreu com ovelles 
Lc 10,9 menjau lo que us pòsien davant. 9 I  curau als malalts que hi haja en ella, i  
Mt 10,8  s’ha acercat lo Regne del cel.» 8  Curau malalts, ressuscitau morts, netejau  
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Mt 4,24  llunàtics, i los paralítics, i els  curava. 25 I el seguia una gran multitud  
Mc 3,10  fi de que no l’oprimís. 10 Perquè  curava a molts, de manera que tots los que 
Lc 4,40  les mans sobre cada u d’ells, los  curava. 41 I de molts eixien los dimonis,  
Lc 6,19  eixia d’ell una virtut que els  curava a tots. 20 I ell, alçant los ulls  
Lc 9,11  i els parlava del Regne de Déu, i  curava als que necessitaven de cura. 12 I  
Mc 6,13  i ungien ab oli molts malalts i  curaven. 14 I això arribà a oïdos del rei  
Lc 6,18 aturmentats dels esperits impurs se  curaven. 19 I tota la gent procurava tocar 
Mc 5,23 li a posar la mà sobre per a què es  cúria i visca. 24 I se n’anà ab ell. I lo 
Lc 13,14  en aqueixos veniu i que us  cúria, mes no en dissabte. 15 Mes lo  
Jn 12,40  cor i es convertesquen, i jo els  cúria.» 41 Això digué Isaïes quan vegé sa  
Ac 28,27  cor, i es convertesquen i jo els  cúria!” 28 »Perquè haveu de saber  
1Pe 4,15  o un lladre, o un maldient, o un  curiós en los negocis d’altre. 16 Emperò  
1Tm 5,13 solament ocioses, sinó parladores i  curioses, reportant lo que no deurien. 14  
Ac 5,34 isquessen fora aquells homes per un  curt espai. 35 I els digué: –Barons d’  
1Co 7,29 us dic, germans, és que el temps és  curt. Lo que importa és que los que tenen  
1Te 2,17  nosaltres, germans, privats per un  curt temps de vostra presència, no de cor, 
Ac 24,4  vostra clemència, nos escolteu per  curts moments. 5 Havent trobat que aquest  
Lc 8,3  set dimonis, 3 i Joana, muller de  Cusa, procurador d’Herodes, i Susanna, i  
Mc 6,20  un baró just i sant, i el tenia en  custòdia, i per son consell feia moltes  
Ga 3,23  que la fe vingués, estàvem baix la  custòdia de la Llei, tancats en aquella fe 
Mt 27,Tit  sepultat, i son sepulcre, sellat i  custodiat. 1 Arribant lo dematí, tots los  
Ac 28,16 casa particular ab un soldat que el  custodiava. 17 I passats tres dies convocà 
Mt 1,1  de Jesucrist, fill de David, fill  d’Abraham. 2 Abraham engendrà a Isaac. I  
Mt 1,6  I David, lo rei, engendrà a Salomó  d’aquella que fou d’Uries. 7 I Salomó  
Mt 1,6  a Salomó d’aquella que fou  d’Uries. 7 I Salomó engendrà a Roboam. I  
Mt 1,17  que totes les generacions des  d’Abraham fins a David són catorze  
Mt 1,18  18 I la generació de Jesucrist fou  d’aquesta manera: estant Maria, sa mare,  
Mt 1,21 ell salvarà a son poble dels pecats  d’ells. 22 Mes tot això fou fet per a què 
Mt 2,Tit Betlem. Jesús, Maria i Josep tornen  d’Egipte a la terra d’Israel. 1 Havent,  
Mt 2,Tit i Josep tornen d’Egipte a la terra  d’Israel. 1 Havent, doncs, nat Jesús en  
Mt 2,1  Jesús en Betlem de Judà en temps  d’Herodes lo rei, veus aquí uns magos  
Mt 2,6 eixirà lo cap, que regirà mon poble  d’Israel.” 7 Llavors Herodes, cridant en  
Mt 2,7  en secret als magos, s’informà  d’ells cuidadosament del temps en què se  
Mt 2,9  vist en l’Orient anava davant  d’ells, fins que, arribant, s’aturà  
Mt 2,15  I permanesqué allí fins a la mort  d’Herodes, per a què es complís lo que  
Mt 2,20 i sa mare, i vés-te’n a la terra  d’Israel, perquè són morts los que volien 
Mt 2,21  i sa mare, i vingué a la terra  d’Israel. 22 Emperò, oint que Arquelao  
Mt 2,22  regnava en la Judea en lloc  d’Herodes, son pare, temé anar allí; i  
Mt 3,7  a son baptisme, los digué: –Raça  d’escurçons! Qui us ha ensenyat a fugir  
Mt 3,8 venidera? 8 Feu, doncs, fruit digne  d’arrepentiment. 9 I no vullau dir  
Mt 3,9  dic que Déu és poderós per a alçar  d’aquestes pedres fills a Abraham. 10  
Mt 3,16  baixava com paloma i venia sobre  d’ell. 17 I veus aquí una veu del cel que 
Mt 4,Tit  a sa predicació. Vocació de Pere,  d’Andreu, de Jaume i de Joan. Anúncia l’ 
Mt 4,8 tots los regnes del món i la glòria  d’ells, 9 i li digué: –Tot això t’ho  
Mt 4,10  Llavors li digué Jesús: –Aparta’t  d’aquí, Satanàs, perquè escrit està:  
Mt 4,17  la mort, los nasqué llum.» 17 Des  d’aquella hora començà Jesús a predicar i 
Mt 4,19 -me, i jo faré que siau pescadors  d’homes. 20 I ells a l’instant deixaren  
Mt 4,21  i el seguiren. 21 I prosseguint  d’allí en avant, vegé altres dos germans, 
Mt 4,23  ensenyant en les sinagogues  d’ells, i predicant l’evangeli del  
Mt 5,1  ’n pujà a una muntanya, i després  d’haver-se sentat, se li acercaren sos  
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Mt 5,3  dient: 3 –Benaventurats los pobres  d’esperit, perquè d’ells és lo Regne del 
Mt 5,3  los pobres d’esperit, perquè  d’ells és lo Regne del cel. 4  
Mt 5,10  per amor de la justícia, perquè  d’ells és lo Regne del cel. 11 »Sereu  
Mt 5,19  19 Qualsevol, doncs, que viòlia un  d’aquestos mínims manaments, i ensènyia  
Mt 5,26 26 En veritat te dic que no eixiràs  d’allí fins que hages pagat l’última  
Mt 5,29  29 I si ton ull dret te serveix  d’escàndol, trau-te’l i llança’l fora 
Mt 5,30  30 I si ta mà dreta te serveix  d’escàndol, talla-la i llança-la fora 
Mt 5,37  no, no; perquè tot lo que excedeix  d’açò, de mal proceeix. 38 »Oíreu que fou 
Mt 6,Tit  oració i del dejuni. Que no s’ha  d’atresorar en la terra sinó en lo cel.  
Mt 6,1  dels homes ab lo fi de ser vistos  d’ells; d’altra manera no tindreu  
Mt 6,1  ab lo fi de ser vistos d’ells;  d’altra manera no tindreu gallardó de  
Mt 6,9 demanar-li. 9 »Així, doncs, haveu  d’orar: Pare nostre que estau en lo cel,  
Mt 6,29  de sa glòria anà vestit com un  d’aquestos. 30 Puix si a l’herba del  
Mt 6,32  Pare sap que teniu necessitat  d’elles. 33 Buscau, doncs, primerament lo 
Mt 7,15  que vénen a vosaltres ab vestit  d’ovelles i per dins són llops robadors.  
Mt 8,4  do que manà Moisès per a testimoni  d’ells. 5 I havent entrat en Cafarnaüm,  
Mt 8,11  11 I vos dic que vindran molts  d’orient i d’occident, i s’assentaran  
Mt 8,11  dic que vindran molts d’orient i  d’occident, i s’assentaran ab Abraham, i 
Mt 8,30  antes de temps? 30 I no molt lluny  d’ells estava pasturant una gran ramada  
Mt 8,31  li pregaven dient: –Si ens traieu  d’aquí, enviau-nos a la ramada de  
Mt 9,Tit  el calúmnien. Deslliura a una dona  d’un fluix de sang. Ressuscita a una  
Mt 9,2  en lo llit. I veent Jesús la fe  d’ells, digué al paralític: –Fill, té  
Mt 9,9  als homes. 9 I passant Jesús  d’allí vegé a un home anomenat Mateu, que 
Mt 9,17 que posen vi novell en bots nous, i  d’aqueix modo se manté l’un i l’altre.  
Mt 9,20  20 I veus aquí una dona que patia  d’un fluix de sang dotze anys havia, i se 
Mt 9,22 confiança, ta fe t’ha curat. I des  d’aquell punt quedà sana la dona. 23 I  
Mt 9,23  23 I havent vingut Jesús a la casa  d’aquell príncep, i veent als tocadors de 
Mt 9,24  noia, sinó que dorm. I se burlaven  d’ell. 25 I treta fora la gent, entrà i  
Mt 9,27  aquella terra. 27 I passant Jesús  d’allí, lo seguiren dos cegos, cridant i  
Mt 9,31  ho sàpia. 31 Emperò ells, eixint  d’allí, ho publicaren per tota aquella  
Mt 9,36  veure aquella gent, se compadesqué  d’ella, perquè estava fatigada i  
Mt 10,3  Tomàs i Mateu, lo publicà; Jaume  d’Alfeu i Tadeu; 4 Simó Cananeu, i Judes  
Mt 10,6  a les ovelles perdudes de la casa  d’Israel. 7 Anau i predicau dient: «Que  
Mt 10,18  i dels reis, en testimoni contra  d’ells i dels gentils. 19 I quan vos  
Mt 10,23  dic que no acabareu ab les ciutats  d’Israel fins que vinga lo Fill de l’  
Mt 10,29  dos aucells per un diner, i ni un  d’ells caurà a terra sens la voluntat de  
Mt 10,42  aquell que donarà per beure a un  d’aquestos petits un got d’aigua fresca  
Mt 10,42  a un d’aquestos petits un got  d’aigua fresca tan sols en nom de  
Mt 11,1  a sos dotze deixebles, passà  d’allí a ensenyar i predicar en les  
Mt 11,1  ensenyar i predicar en les ciutats  d’ells. 2 I havent oït Joan, estant en la 
Mt 11,3  vós lo qui ha de venir, o havem  d’esperar a un altre? 4 I responent  
Mt 11,23  hauria permanescut fins al dia  d’avui. 24 Per lo tant, vos dic que en lo 
Mt 12,9  del dissabte. 9 I havent passat  d’allí, vingué a la sinagoga d’ells. 10  
Mt 12,9  d’allí, vingué a la sinagoga  d’ells. 10 I veus aquí un home que tenia  
Mt 12,14  com l’altra. 14 Aleshores, eixint  d’allí los fariseus, tingueren consell  
Mt 12,15  I coneixent-ho Jesús, se retirà  d’allí. I molts lo seguiren, i els curà a 
Mt 12,29  com podrà entrar ningú en la casa  d’un home valent i robar ses joies, si  
Mt 12,43  43 »Quan l’esperit impur ha eixit  d’algun home, va divagant per llocs  
Mt 12,44  diu: “Me’n tornaré a ma casa  d’a on he eixit.” I quan ve, la troba  
Mt 12,45  i habiten allí. I l’últim estat  d’aquell home és pitjor que el primer.  
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Mt 13,14  I se verifica en ells la profecia  d’Isaïes que diu: “Oireu ab vostres  
Mt 13,15 mirareu i no veureu. 15 Puix lo cor  d’aquesta gent s’ha engrossit, i ses  
Mt 13,19  19 Qualsevol que ou la paraula  d’aquell Regne i no l’entén, ve lo  
Mt 13,22  ou la paraula, emperò los cuidados  d’aquest món i la faŀlàcia de les  
Mt 13,49  los àngels i separaran los dolents  d’entre los bons. 50 I els posaran en la  
Mt 13,53  aquestes paràboles, se n’anà  d’allí. 54 I vingué a sa pàtria i els  
Mt 13,54  i els instruïa en les sinagogues  d’ells, de manera que es meravellaven i  
Mt 13,56 habiten totes entre nosaltres? Puix  d’a on li vénen a aquest totes aqueixes  
Mt 13,57  coses? 57 I s’escandalisaven  d’ell. Mes Jesús los digué: –No hi ha  
Mt 13,58 miracles per raó de la incredulitat  d’ells. 14,Tit Capítol XIV Mort de Joan  
Mt 14,2 és Joan lo Baptista, que ressuscità  d’entre los morts, i per això s’obren en 
Mt 14,3  lo posà en la presó per causa  d’Herodias, muller de son germà. 4 Puix  
Mt 14,6  6 Mes en lo dia del cumpleanys  d’Herodes, la filla d’Herodias ballà  
Mt 14,6 del cumpleanys d’Herodes, la filla  d’Herodias ballà davant de tots i agradà  
Mt 14,13  I havent-ho oït Jesús, se retirà  d’allí en una barca a un lloc desert i  
Mt 14,14  de gent, i tingué compassió  d’ells i curà sos malalts. 15 I havent- 
Mt 14,16  los digué: –No tenen necessitat  d’anar-se’n; donau-los vosaltres de  
Mt 14,35  35 I havent-lo conegut los homes  d’aquell lloc, enviaren per tota aquella  
Mt 15,9 va, ensenyant doctrines i manaments  d’homes. 10 I convocada a si la gent, los 
Mt 15,13  mon Pare celestial, serà arrencada  d’arrel. 14 Deixau-los: són cegos i  
Mt 15,21  a l’home. 21 I eixint Jesús  d’allí, se retirà als confins de Tiro i  
Mt 15,22  una dona cananea que havia eixit  d’aquells confins cridava dient: –Senyor, 
Mt 15,24  a les ovelles perdudes de la casa  d’Israel. 25 Emperò ella vingué i l’  
Mt 15,28 Com tu vols, així se’t faça. I des  d’aquell punt quedà sana sa filla. 29 I  
Mt 15,29  sa filla. 29 I havent Jesús eixit  d’allí, vingué cerca del mar de Galilea,  
Mt 15,31  los cegos; i glorificaven al Déu  d’Israel. 32 Emperò Jesús, cridant a sos  
Mt 15,32 sos deixebles, digué: –Me compadesc  d’aquesta gent, perquè ja fa tres dies  
Mt 16,18  l’infern no prevaleixeran contra  d’ella. 19 I a tu te donaré les claus del 
Mt 16,21 que ell era Jesús lo Cristo. 21 Des  d’aquell punt començà Jesús a declarar a  
Mt 16,23  -se a ell li digué: –Aparta’t  d’aquí, Satanàs, que m’escandalises.  
Mt 17,Tit  Transfiguració del Senyor. Cura  d’un llunàtic endemoniat. Jesús paga lo  
Mt 17,2  elevada. 2 I se transfigurà davant  d’ells. I son rostro resplendia com lo  
Mt 17,9  que lo Fill de l’home ressuscítia  d’entre los morts. 10 I sos deixebles li  
Mt 17,12  i no el conegueren; ans bé feren  d’ell lo que els plagué. Així també faran 
Mt 17,14  i posat de genolls en terra davant  d’ell, li digué: –Senyor, apiadau’s de  
Mt 17,17  del jove, lo qual quedà curat des  d’aquell punt. 18 Llavors los deixebles  
Mt 17,19 direu a esta muntanya: “Traslada’t  d’aquí allí”, i es trasladarà. I res vos  
Mt 17,26  los fills són francs. 26 A pesar  d’això, perquè no els escandalisem, vés  
Mt 18,Tit  sobre la humilitat, sobre lo pecat  d’escàndol i sobre la correcció fraterna. 
Mt 18,2  cridant un infant, lo colocà enmig  d’ells 3 i digué: –En veritat vos dic que 
Mt 18,6 6 I qualsevol que escandalísia a un  d’aquestos infants que creuen en mi, més  
Mt 18,10  10 »Cuidado que no menyspreeu a un  d’aquestos infants. Perquè jo us dic que  
Mt 18,14 que està en lo cel que es pèrdia un  d’aquestos petits. 15 »Per lo tant, si  
Mt 18,20  en mon nom, allí estic jo enmig  d’ells. 21 Llavors Pere, acercant-se a  
Mt 18,25  mil talents. 25 I com no tingués  d’a on pagar, manà son amo que fos vengut 
Mt 18,27 ho pagaré. 27 »I compadescut l’amo  d’aquell criat, lo deixà llibre i li  
Mt 19,Tit de salvar-se los rics i del premi  d’aquells que per amor seu renúncien  
Mt 19,11 Ell los digué: –No tots són capaços  d’això, sinó aquells a qui s’ha  
Mt 19,12  del Regne del cel. Qui sia capaç  d’això, que ho sia. 13 Llavors li  
Mt 19,13  per a què imposàs les mans sobre  d’ells i oràs. Emperò los deixebles los  
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Mt 19,15  hagué imposat les mans, se n’anà  d’allí. 16 I veus aquí vingué un i li  
Mt 19,24 fàcil passar un camell per lo forat  d’una agulla que l’entrar un ric en lo  
Mt 19,28  per a judicar a les dotze tribus  d’Israel. 29 I qualsevol que haurà deixat 
Mt 20,3  envers l’hora de tèrcia, ne vegé  d’altres en la plaça que estaven ociosos. 
Mt 20,6  envers l’hora undècima i ne trobà  d’altres que estaven sense fer res, i los 
Mt 20,11  sinó un diner cada u. 11 I després  d’haver-lo rebut, murmuraven contra el  
Mt 20,13  »Mes ell, en resposta, digué a un  d’ells: »–Amic, jo no et faig tort. ¿No  
Mt 20,25  poderosos exerceixen domini sobre  d’ells. 26 No serà així entre vosaltres,  
Mt 20,34  ulls. 34 I Jesús, compadescut  d’ells, los tocà los ulls. I en aquell  
Mt 21,7  somera i lo pollí, i posaren sobre  d’ells sos vestits i lo feren assentar  
Mt 21,8 en lo camí. I altres tallaven rames  d’arbres i les estenien en lo camí. 9 I  
Mt 21,13  està: “Ma casa serà anomenada casa  d’oració, emperò vosaltres l’haveu  
Mt 21,25  coses: 25 Lo baptisme de Joan,  d’a on era? ¿Del cel o dels homes? I ells 
Mt 21,33  que plantà una vinya i la rodejà  d’una tanca, i cavant féu allí un cup, i  
Mt 21,34  per a què percibissen los fruits  d’ella. 35 Emperò los pagesos agarraren  
Mt 21,43 i donat a gent que produesca fruits  d’ell. 44 I qualsevol que caiga sobre  
Mt 21,45  comprengueren que parlava  d’ells. 46 I discorrent com prendre-lo, 
Mt 22,6  agarraren als criats i, després  d’haver-los ultrajat, los mataren. 7 I  
Mt 22,11  home que no anava vestit ab robes  d’esposalles. 12 I li digué: »–Amic, com  
Mt 22,12 que has entrat aquí no anant vestit  d’esposalles? »Emperò ell callà. 13  
Mt 22,18  Emperò Jesús, coneixent la malícia  d’ells, digué: –Per què em tentau,  
Mt 22,32  vos té dit Déu: 32 “Jo só lo Déu  d’Abraham, i lo Déu d’Isaac, i lo Déu de 
Mt 22,32  “Jo só lo Déu d’Abraham, i lo Déu  d’Isaac, i lo Déu de Jacob”? No és Déu de 
Mt 22,35  se juntaren en consell. 35 I un  d’ells, que era doctor de la Llei, li  
Mt 22,46  li podia respondre paraula, ni des  d’aquell dia s’atreví ningú a fer-li  
Mt 23,15  per a fer un prosèlit, i després  d’haver-lo fet, lo feu fill de l’  
Mt 23,18  júria per l’oferta que està sobre  d’ell, és deutor.” 19 Cegos! Què és més,  
Mt 23,20 per ell i per tot lo que està sobre  d’ell. 21 I qualsevol que jura per lo  
Mt 23,22  i per lo qui està assentat sobre  d’ell. 23 »Ai de vosaltres, escribes i  
Mt 23,25  i dintre estau plens de rapinya i  d’immundícia! 26 Fariseu cego, neteja  
Mt 23,27  als homes, i per dins estan plens  d’ossos de morts i de tota immundícia! 28 
Mt 23,28  emperò de part de dins estau plens  d’hipocresia e iniquitat. 29 »Ai de  
Mt 23,31  mateixos, de que sou fills  d’aquells que mataren als profetes. 32  
Mt 23,34  profetes, i savis, i escribes, i  d’ells ne matareu i crucificareu, i d’  
Mt 23,34  ells ne matareu i crucificareu, i  d’ells n’assotareu en vostres  
Mt 23,35  sobre la terra, des de la sang  d’Abel lo just, fins a la sang de  
Mt 23,39  casa. 39 Puix jo us dic que des  d’aquest punt no em veureu més fins que  
Mt 24,21  tal que no n’hi ha hagut  d’igual des del començament del món fins  
Mt 24,29  »I luego, després de la tribulació  d’aquells dies, s’obscurirà lo sol, i la 
Mt 24,31  de tots los quatre vents, des  d’un extrem a altre del cel. 32 »Apreneu  
Mt 24,36  mes paraules no passaran. 36 »Mes  d’aquell dia ni d’aquella hora ningú en  
Mt 24,36  passaran. 36 »Mes d’aquell dia ni  d’aquella hora ningú en sap res, ni los  
Mt 25,2  a rebre a l’espòs. 2 Emperò cinc  d’elles eren fàtues, i les altres cinc,  
Mt 25,19 cap de molt temps, vingué el senyor  d’aquells criats, i els cridà a comptes.  
Mt 25,32  totes les gents se juntaran davant  d’ell i separarà los uns dels altres,  
Mt 25,40  sempre i quan ho haveu fet ab un  d’aquestos petits mos germans, ho haveu  
Mt 25,45  que sempre que no ho féreu ab un  d’aquestos petits, tampoc ho féreu ab mi. 
Mt 26,Tit  a on una dona derrama bàlsam sobre  d’ell. Cena de l’anyell pasqual en  
Mt 26,7  acercà una dona que portava un vas  d’alabastre ab ungüent preciós, i lo  
Mt 26,16  trenta monedes de plata. 16 I des  d’aquell moment buscava ocasió d’  
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Mt 26,16 des d’aquell moment buscava ocasió  d’entregar-lo. 17 I lo primer dia dels  
Mt 26,18  digué: –Anau a la ciutat, a casa  d’un cert home, i dieu-li: “Lo Mestre  
Mt 26,21  vos dic que un de vosaltres m’ha  d’entregar. 22 I estant contristats en  
Mt 26,24  se’n va així com està escrit  d’ell. Mes, ai d’aquell home per qui  
Mt 26,24  com està escrit d’ell. Mes, ai  d’aquell home per qui serà entregat lo  
Mt 26,27  i els el donà dient: –Beveu tots  d’aquest. 28 Puix aquesta és ma sang del  
Mt 26,29  pecats. 29 I jo us dic, que des  d’avui no beuré més d’aquest fruit de la 
Mt 26,29  dic, que des d’avui no beuré més  d’aquest fruit de la parra, fins a aquell 
Mt 26,53  a l’instant més de dotze legions  d’àngels? 54 Emperò, com se compliran les 
Mt 26,60 morir. 60 I no el trobaren, a pesar  d’haver-se presentat molts falsos  
Mt 26,64  has dit. I encara més vos dic: que  d’aquí en avant veureu al Fill de l’home 
Mt 26,65 ja de testimonis? Mirau, ara acabau  d’oir la blasfèmia. 66 Què us n’apar? I  
Mt 26,73  dient: –No conec tal home. 73 I  d’allí a poc s’acercaren los que estaven 
Mt 26,73  a Pere: –Certament tu també ets un  d’ells, puix ton parlar te descobreix. 74 
Mt 27,7  això, compraren ab elles lo camp  d’un oller, per a enterrar als forasters. 
Mt 27,8 aquell camp és anomenat fins al dia  d’avui Hacèldama, que vol dir, «camp de  
Mt 27,9  al qual apreciaren los fills  d’Israel. 10 I les donaren per lo camp de 
Mt 27,19  sofert jo avui en somnis per causa  d’ell. 20 Emperò los prínceps dels  
Mt 27,24  dient: –Jo só innocent de la sang  d’aquest just. Allà vos ho vejau. 25 I  
Mt 27,26  los deslliurà Barrabàs, i després  d’haver fet assotar a Jesús, los l’  
Mt 27,29  de grana. 29 I teixint una corona  d’espines, la posaren sobre son cap, i  
Mt 27,29  mà dreta. I agenollant-se davant  d’ell, l’escarnien dient: –Salve, rei  
Mt 27,31  i ferien son cap. 31 I després  d’haver-se mofat d’ell, li llevaren lo 
Mt 27,31  31 I després d’haver-se mofat  d’ell, li llevaren lo manto i el vestiren 
Mt 27,42  salvar a si mateix! Si és lo rei  d’Israel, que bàixia ara de la creu, i el 
Mt 27,48  crida aquest. 48 I a l’instant un  d’ells, corrent, prengué una esponja i l’ 
Mt 27,48 empapà en vinagre, i la posà al cap  d’una canya, i li donava a beure. 49 I  
Mt 27,57  lo vespre, vingué un home ric  d’Arimatea, anomenat Josep, lo qual era  
Mt 27,64  i diguen al poble: “Ressuscità  d’entre los morts.” I l’últim error serà 
Mt 28,2  la pedra, i s’assentà sobre  d’ella. 3 I son rostro era com un  
Mc 1,4  batejant i predicant lo baptisme  d’arrepentiment per a remissió dels  
Mc 1,10  que baixava i se posava sobre  d’ell mateix. 11 I s’oí una veu del cel  
Mc 1,17 de mi, i jo faré que siau pescadors  d’homes. 18 I a l’instant deixaren los  
Mc 1,23  23 I hi havia en la sinagoga  d’ells un home posseït de l’esperit  
Mc 1,26  impur i fent grans crits, eixí  d’ell. 27 I es meravellaven tots, de tal  
Mc 1,29  se n’anaren a casa de Simó i  d’Andreu, ab Jaume i Joan. 30 I la sogra  
Mc 1,30  llit ab febre, i luego li parlaren  d’ella. 31 I acostant-se, la prengué  
Mc 1,39  39 I predicava en les sinagogues  d’ells i per tota la Galilea i llançava  
Mc 1,41  fer net. 41 I Jesús, compadescut  d’ell, estengué sa mà i, tocant-lo, li  
Mc 1,42  dir això, a l’instant desaparegué  d’ell la lepra, i quedà net. 43 I Jesús  
Mc 2,1  hipocresia dels fariseus. 1 Al cap  d’alguns dies tornà a entrar en  
Mc 2,5  5 I quan Jesús vegé la fe  d’ells, digué al paralític: –Fill, tos  
Mc 2,8 instant en son esperit que pensaven  d’aqueixa manera, los diu: –Per què  
Mc 2,14  14 I al passar vegé a Leví, fill  d’Alfeu, que estava sentat al banc dels  
Mc 2,15  que, estant sentat a taula en casa  d’est, molts publicans i pecadors estaven 
Mc 2,21  vestit vell un pedaç de panyo nou;  d’altra manera lo pedaç nou se’n porta  
Mc 2,22 ningú posa vi novell en bots vells;  d’altra manera el vi rebentarà els bots i 
Mc 2,26  entrà en la casa de Déu en temps  d’Abiatar, príncep dels sacerdots, i se  
Mc 3,6  altra. 6 Mes los fariseus, eixint  d’allí, tingueren luego consell ab los  
Mc 3,6  consell ab los herodians contra  d’ell per a veure com lo farien perdre.  
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Mc 3,10  de manera que tots los que patien  d’algun mal s’abalaçaven a ell per a  
Mc 3,11  impurs, se postraven davant  d’ell i cridaven dient: 12 –Tu ets lo  
Mc 3,18  i a Mateu, i a Tomàs, i a Jaume  d’Alfeu, i a Tadeu, i a Simó lo Cananeu,  
Mc 3,21  seus, isqueren per a apoderar-se  d’ell, perquè deien: –Està fora de si. 22 
Mc 3,32  lo. 32 I estava sentada al rodador  d’ell una multitud de gent, i li  
Mc 4,19 engany de les riqueses i els desigs  d’altres coses a què donen entrada,  
Mc 4,21  candela per a posar-la dessota  d’una mesura o sota del llit? No la  
Mc 4,33  la paraula, segons sa capacitat  d’oir-la. 34 I no els parlava mai sens  
Mc 4,36  a l’altra banda. 36 I després  d’haver despedit la gent, lo prengueren  
Mc 4,37 barca, de manera que esta s’omplia  d’aigua. 38 I ell estava en la popa,  
Mc 5,Tit  V Jesús expeŀleix los dimonis  d’un home i els permet entrar en una  
Mc 5,Tit  ramada de porcs. Cura a una dona  d’un fluix de sang inveterat i ressuscita 
Mc 5,10  li pregava molt que no l’expeŀlís  d’aquella terra. 11 Estava llavors  
Mc 5,11 una ramada gran de porcs a la falda  d’un serrat. 12 I li demanaven los  
Mc 5,29  sentí en son cos que estava curada  d’aquella plaga. 30 Emperò Jesús,  
Mc 5,30 si mateix la virtut que havia eixit  d’ell, havent-se girat envers la gent,  
Mc 5,33  s’acercà i se postrà davant  d’ell, i li digué tota la veritat. 34 I  
Mc 5,40  sinó que dorm. 40 I es burlaven  d’ell. Mes ell, havent-los tret a tots  
Mc 6,1  a molts malalts. 1 I havent eixit  d’allí, se n’anà a sa pàtria, i el  
Mc 6,3  ab nosaltres? I s’escandalisaven  d’ell. 4 I Jesús los deia: –No hi ha  
Mc 6,5  pocs malalts posant les mans sobre  d’ells. 6 I estava meravellat de la  
Mc 6,6  meravellat de la incredulitat  d’ells. I anava predicant per tots los  
Mc 6,10 quedau-vos en ella fins que iscau  d’allí. 11 I tots los que no us rèbien ni 
Mc 6,11 rèbien ni vos escóltien, a l’eixir  d’allí sacudiu la pols de vostres peus en 
Mc 6,11 de vostres peus en testimoni contra  d’ells. En veritat vos dic que Sodoma i  
Mc 6,14 deia: –Joan Baptista ha ressuscitat  d’entre els morts i per això s’obren  
Mc 6,16  degollar, lo qual ha ressuscitat  d’entre els morts. 17 Perquè el mateix  
Mc 6,17  ab grillons en la presó, a causa  d’Herodias, muller de Filipo, son germà,  
Mc 6,22  22 I havent entrat la filla  d’Herodias, i dansat, i agradat a Herodes 
Mc 6,34  gran multitud, i tingué compassió  d’ells, perquè eren com ovelles que no  
Mc 7,7  ensenyant doctrines i manaments  d’homes.” 8 »Perquè, deixant lo manament  
Mc 7,15  emperò les coses que ixen  d’ell, eixes són les que contaminen a l’ 
Mc 7,18 –Pués què, també vosaltres careixeu  d’inteŀligència? No compreneu que  
Mc 7,24  a l’home impur. 24 I, alçant-se  d’allí, se n’anà als confins de Tiro i  
Mc 7,25 l’esperit impur, quan oigué parlar  d’ell, entrà i se llançà a sos peus. 26 I 
Mc 7,30 el llit i que el dimoni havia eixit  d’ella. 31 I deixant novament los confins 
Mc 7,32 li suplicaven que posàs la mà sobre  d’ell. 33 I prenent-lo a part d’entre  
Mc 7,33  d’ell. 33 I prenent-lo a part  d’entre la turba, li posà los dits en ses 
Mc 8,2  los digué: 2 –Tinc compassió  d’aquesta gent, perquè fa tres dies que  
Mc 8,3  en lo camí, perquè alguns  d’ells han vingut de lluny. 4 I sos  
Mc 8,15  llevat dels fariseus i del llevat  d’Herodes. 16 I discorrien entre si  
Mc 8,30  que a ningú diguessen això  d’ell. 31 I començà a declarar-los que  
Mc 8,33  reprengué a Pere dient: –Fuig-me  d’aquí, Satanàs, perquè no trobes gust en 
Mc 8,38  de mi i de mes paraules enmig  d’aquesta generació adúltera i pecadora,  
Mc 8,38  de l’home també s’avergonyirà  d’ell quan vinga en la glòria de son Pare 
Mc 9,Tit i en los danys que acarrea lo pecat  d’escàndol. 1 I al cap de sis dies  
Mc 9,1  i es transfigurà a presència  d’ells. 2 I sos vestits se tornaren  
Mc 9,5  que es deia, puix estaven aterrats  d’espant. 6 I se formà un núvol que els  
Mc 9,8  Fill de l’home hagués ressuscitat  d’entre los morts. 9 I guardaren en  
Mc 9,9  lo de quan hagués ressuscitat  d’entre los morts. 10 I li preguntaren  
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Mc 9,12 us dic que Elies ja vingué, i feren  d’ell tot lo que els plagué, conforme  
Mc 9,12  els plagué, conforme està escrit  d’ell. 13 I venint a sos deixebles, vegé  
Mc 9,13  venint a sos deixebles, vegé cerca  d’ells una gran multitud de gent, i que  
Mc 9,16  aquí mon fill, que està posseït  d’un esperit mut. 17 I en qualsevulla  
Mc 9,20  bromera. 20 I preguntà al pare  d’ell: –Quan temps ha que li passa això?  
Mc 9,24  sord i mut, jo t’ho mano: ix  d’ell i no éntries mai més en ell. 25  
Mc 9,25  i aturmentant-lo molt, isqué  d’ell; i quedà com si fos mort, de manera 
Mc 9,29  i el dejuni. 29 I havent partit  d’allí, atravessaren la Galilea, i no  
Mc 9,33 havien disputat entre si sobre quin  d’ells seria lo major. 34 I sentant-se, 
Mc 9,35  I prenent un infant, lo posà enmig  d’ells; i després d’haver-lo abraçat,  
Mc 9,35  lo posà enmig d’ells; i després  d’haver-lo abraçat, los digué: 36  
Mc 9,36 digué: 36 –Qualsevol que rèbia a un  d’aquestos infants en mon nom, me rep a  
Mc 9,40  que vos dónia a beure un got  d’aigua en mon nom perquè sou de Cristo,  
Mc 9,41  »I quisvulla que escandalísia a un  d’aquestos infants que creuen en mi, més  
Mc 9,43  foc inextinguible, 43 a on lo cuc  d’aquells no mor i lo foc mai s’apaga.  
Mc 9,45  foc inextinguible, 45 a on lo cuc  d’aquells no mor i lo foc mai s’apaga.  
Mc 9,47 de l’infern, 47 a on no mor lo cuc  d’aquells i lo foc mai s’apaga. 48  
Mc 10,Tit  perills de les riqueses i el premi  d’aquells que deixen totes les coses per  
Mc 10,1 vista al cego Bartimeu. 1 I partint  d’allí se n’anà als confins de la Judea, 
Mc 10,16  -los i posant les mans sobre  d’ells, los beneïa. 17 I havent eixit per 
Mc 10,25  és lo passar un camell per lo cos  d’una agulla, que entrar lo ric en lo  
Mc 10,32  a Jerusalem, i Jesús anava davant  d’ells, i es meravellaven, i el seguien  
Mc 10,34  als gentils, 34 i es mofaran  d’ell, li escopiran, i l’assotaran, i el 
Mc 11,7  lo pollí a Jesús i posaren sobre  d’ell sos vestits; i s’assentà en ell. 8 
Mc 11,8 en lo camí, i altres tallaven rames  d’arbres i les espargiren per lo camí. 9  
Mc 11,11  Jerusalem en lo temple, i després  d’haver reconegut totes les coses, sent  
Mc 11,17  per totes les nacions casa  d’oració? Emperò vosaltres l’haveu feta  
Mc 11,20  que la figuera s’havia secat  d’arrel. 21 I havent-se’n recordat  
Mc 11,25 a orar, si teniu alguna cosa contra  d’algú, perdonau-lo, a fi de que vostre 
Mc 12,1  home plantà una vinya, i la voltà  d’una cerca, i féu un cup, i fabricà una  
Mc 12,15 donarem? Ell, comprenent la malícia  d’ells, los digué: –Per què em tentau?  
Mc 12,17 lo que és de Déu. I se meravellaren  d’ell. 18 I vingueren a ell los saduceus, 
Mc 12,19 deixà escrit que, si morís lo germà  d’algú i deixàs muller i no tingués  
Mc 12,19 fills, que prenga son germà la dona  d’aquell i que àlcia descendència a son  
Mc 12,23  quan ressuscítien, de qual  d’ells serà muller? Perquè tots set la  
Mc 12,25  de Déu? 25 Puix quan ressuscitaran  d’entre els morts, ni es casaran, ni  
Mc 12,26 en l’esbarzer dient: “Jo só el Déu  d’Abraham, i el Déu d’Isaac, i el Déu de 
Mc 12,26  “Jo só el Déu d’Abraham, i el Déu  d’Isaac, i el Déu de Jacob”? 27 No és Déu 
Mc 12,32 que un és Déu i no hi ha altre fora  d’ell. 33 I amar-lo de tot lo cor, i de 
Mc 12,37 lo mateix David l’apellida Senyor,  d’a on, doncs, és son fill? I una gran  
Mc 12,42  i tirà dos peces petites del valor  d’una malla. 43 I cridant a sos  
Mc 13,9  causa de mi, en testimoni contra  d’ells. 10 I primer és necessari que sia  
Mc 13,24 24 »Emperò en aquells dies, després  d’aquella tribulació, s’obscurirà el  
Mc 13,27  sos elegits dels quatre vents, des  d’un extrem de la terra fins a l’extrem  
Mc 13,32  mes paraules no passaran. 32 »Mes  d’aquell dia ni d’aquella hora ningú en  
Mc 13,32  passaran. 32 »Mes d’aquell dia ni  d’aquella hora ningú en sap res, ni els  
Mc 14,3  vingué una dona que portava un vas  d’alabastre d’ungüent molt preciós de l’ 
Mc 14,3  que portava un vas d’alabastre  d’ungüent molt preciós de l’espiga del  
Mc 14,4  i deien: –A què est desperdici  d’ungüent? 5 Puix aquest ungüent podia  
Mc 14,5  I murmuraven fortament contra  d’ella. 6 Emperò Jesús digué: –Deixau-  
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Mc 14,9  ha fet se contarà en memòria  d’ella. 10 I Judes Iscariot, un dels  
Mc 14,13  un home que porta un càntir  d’aigua, seguiu-lo. 14 I en qualsevol  
Mc 14,21 home va en veritat, com està escrit  d’ell; emperò, ai d’aquell home per qui  
Mc 14,21  com està escrit d’ell; emperò, ai  d’aquell home per qui serà entregat lo  
Mc 14,23  los el donà, i begueren tots  d’ell. 24 I els digué: –Aquesta és ma  
Mc 14,25 En veritat vos dic, que no beuré ja  d’aquest fruit de la parra, fins aquell  
Mc 14,35  pregava que si era possible passàs  d’ell aquella hora. 36 I digué: –‹Abbà›,  
Mc 14,42  vos, anem. Veus aquí, lo qui m’ha  d’entregar està cerca. 43 I estant ell  
Mc 14,51  tots. 51 I un jove anava detràs  d’ell, cobertes ses carns solament ab un  
Mc 14,52  deixant lo llençol, s’escapà  d’ells desnú. 53 I portaren a Jesús a  
Mc 14,56 molts testificaven falsament contra  d’ell, mes no concordaven sos testimonis. 
Mc 14,57 se uns, testificaren en fals contra  d’ell dient: 58 –Nosaltres li havem oït  
Mc 14,69 dir als circunstants: –Aquest és un  d’ells. 70 Emperò ell ho negà altra  
Mc 14,70  a Pere: –Verdaderament tu ets un  d’ells, perquè també ets galileu, i ton  
Mc 15,Tit presentat a Pilat, assotat, coronat  d’espines i crucificat entre dos lladres. 
Mc 15,15  los llibertà Barrabàs, i després  d’haver fet assotar a Jesús, l’entregà  
Mc 15,17  de púrpura, i teixint una corona  d’espines la hi posaren, 18 i començaren  
Mc 15,20  -se, l’adoraven. 20 I després  d’haver-lo escarnit, lo despullaren de  
Mc 15,21  anomenat Simó Cirineu, pare  d’Alexandre i de Ruf, que venia d’una  
Mc 15,21  d’Alexandre i de Ruf, que venia  d’una granja, a que es carregàs sa creu.  
Mc 15,24  i no el prengué. 24 I després  d’haver-lo crucificat, repartiren ses  
Mc 15,24  ses robes, tirant a sort sobre  d’elles, per a veure lo que cada un se’n 
Mc 15,29  29 I els que passaven blasfemaven  d’ell, movent sos caps i dient: –Ah!, tu  
Mc 15,31  tu mateix baixant de la creu! 31 I  d’aqueix modo, escarnint-lo també els  
Mc 15,32  a si mateix! 32 Lo Cristo, lo rei  d’Israel, que bàixia ara de la creu per a 
Mc 15,43  del dissabte, 43 vingué Josep  d’Arimatea, iŀlustre senador, qui  
Mc 16,5 a un jove sentat a la dreta, cobert  d’una vestidura blanca, i s’espavoriren. 
Mc 16,12  no ho cregueren. 12 Mes, després  d’això, se mostrà en altra forma a dos d’ 
Mc 16,12  se mostrà en altra forma a dos  d’ells que anaven a una granja. 13 I  
Lc 1,3  també a mi m’ha aparegut, després  d’haver-me informat ab diligència com  
Lc 1,5  que se t’han ensenyat. 5 En temps  d’Herodes, rei de Judea, hi hagué un  
Lc 1,5  anomenat Zacaries, del torn  d’Abies, i sa muller, una de les filles  
Lc 1,5  i sa muller, una de les filles  d’Aaron, i tenia per nom Elisabet. 6 I un 
Lc 1,12  se torbà, i lo temor s’apoderà  d’ell. 13 Emperò l’àngel li digué: –No  
Lc 1,16 de sa mare. 16 I a molts dels fills  d’Israel convertirà al Senyor Déu d’  
Lc 1,16  d’Israel convertirà al Senyor Déu  d’ells. 17 Perquè ell lo preceirà ab l’  
Lc 1,17  lo preceirà ab l’esperit i virtut  d’Elies, per a convertir los cors dels  
Lc 1,18  Perquè jo só ja vell, i ma muller,  d’edat avançada. 19 I, responent, l’  
Lc 1,24  se n’anà a sa casa. 24 I després  d’aquestos dies concebí Elisabet, sa  
Lc 1,25 en què ha volgut apartar mon oprobi  d’entre els homes.» 26 I al sisè mes, Déu 
Lc 1,36 sa vellesa, i aquest és lo sisè mes  d’aquella que és anomenada estèril. 37  
Lc 1,38  mi segons ta paraula. I se retirà  d’ella l’àngel. 39 I en aquells dies,  
Lc 1,43 beneït lo fruit de ton ventre. 43 I  d’a on me ve tanta ditxa que la mare de  
Lc 1,48 sa esclava, puix, veus aquí, ja des  d’aquest moment me diran benaventurada  
Lc 1,68  68 –Beneït sia lo Senyor, Déu  d’Israel: perquè visità i obrà la  
Lc 1,75 75 en santedat i en justícia davant  d’ell tots los dies de nostra vida. 76 »I 
Lc 2,9 9 I veus aquí que s’aparegué cerca  d’ells un àngel del Senyor i la claredat  
Lc 2,9  i un gran temor s’apoderà  d’ells. 10 I l’àngel los digué: –No  
Lc 2,10  aquí jo us anuncio noves que seran  d’un gran goig per a tota la gent: 11  
Lc 2,15  prest com los àngels se retiraren  d’ells al cel, los pastors se deien uns a 
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Lc 2,17  lo que els havia estat dit  d’aquell infant. 18 I tots los que ho  
Lc 2,21  els les havien dites. 21 I després  d’haver passat los vuit dies per a  
Lc 2,24  està escrit en la Llei del Senyor,  d’un parell de tórtoles o dos colomins.  
Lc 2,25  de Déu, esperava la consolació  d’Israel. I l’Esperit Sant estava sobre  
Lc 2,32  als gentils, i per a glòria  d’Israel, vostre poble. 33 I Josep i sa  
Lc 2,33 Josep i sa mare estaven meravellats  d’aquelles coses que deien d’ell. 34 I  
Lc 2,33  d’aquelles coses que deien  d’ell. 34 I Simeon los beneí i digué a  
Lc 2,36  Anna, filla de Fanuel, de la tribu  d’Aser. Era ja d’edat molt avançada i  
Lc 2,36 Fanuel, de la tribu d’Aser. Era ja  d’edat molt avançada i havia viscut set  
Lc 2,38  hora, alabà al Senyor, i parlava  d’ell a tots los que esperaven la  
Lc 2,38 tots los que esperaven la redempció  d’Israel 39 I quan ells hagueren complert 
Lc 2,42  de la Pasqua. 42 I essent ja  d’edat de dotze anys, pujant a Jerusalem  
Lc 2,45  regressaren a Jerusalem en busca  d’ell. 46 I succeí que, al cap de tres  
Lc 3,1  i son germà Filipo tetrarca  d’Iturea i de la província de Traconite,  
Lc 3,1  de Traconite, i Lisànias tetrarca  d’Abilina, 2 essent sumos sacerdots Anàs  
Lc 3,8  venir? 8 Feu, doncs, fruits dignes  d’arrepentiment i no comenceu a dir  
Lc 3,8  dic que poderós és Déu per a alçar  d’aquestes pedres fills a Abraham. 9  
Lc 3,19  essent reprès per ell a causa  d’Herodias, muller de son germà, i per  
Lc 3,22  s’obrí lo cel, 22 i baixà sobre  d’ell l’Esperit Sant en forma corporal  
Lc 3,22  Esperit Sant en forma corporal com  d’una paloma i s’oigué aquesta veu del  
Lc 3,23  començava a ser com de trenta anys  d’edat, fill, segons se reputava, de  
Lc 3,23  se reputava, de Josep, que ho fou  d’Helí, que ho fou de Matat, 24 que ho  
Lc 3,25  que ho fou de Mataties, que ho fou  d’Amós, que ho fou de Nahum, que ho fou  
Lc 3,25  que ho fou de Nahum, que ho fou  d’Heslí, que ho fou de Nagge, 26 que ho  
Lc 3,28 28 que ho fou de Melquí, que ho fou  d’Addí, que ho fou de Cosan, que ho fou  
Lc 3,28  que ho fou de Cosan, que ho fou  d’Helmadan, que ho fou d’Her, 29 que ho  
Lc 3,28  que ho fou d’Helmadan, que ho fou  d’Her, 29 que ho fou de Jesús, que ho fou 
Lc 3,29  29 que ho fou de Jesús, que ho fou  d’Eliezer, que ho fou de Jorim, que ho  
Lc 3,30  que ho fou de Jonàs, que ho fou  d’Eliaquim, 31 que ho fou de Mélea, que  
Lc 3,32  32 que ho fou de Jessè, que ho fou  d’Obed, que ho fou de Booz, que ho fou de 
Lc 3,33  ho fou de Naasson, 33 que ho fou  d’Aminadab, que ho fou d’Aram, que ho  
Lc 3,33  que ho fou d’Aminadab, que ho fou  d’Aram, que ho fou d’Esron, que ho fou  
Lc 3,33  que ho fou d’Aram, que ho fou  d’Esron, que ho fou de Fares, que ho fou  
Lc 3,34  34 que ho fou de Jacob, que ho fou  d’Isaac, que ho fou d’Abraham, que ho  
Lc 3,34  que ho fou d’Isaac, que ho fou  d’Abraham, que ho fou de Tare, que ho fou 
Lc 3,35  que ho fou de Faleg, que ho fou  d’Heber, que ho fou de Salè, 36 que ho  
Lc 3,36 36 que ho fou de Cainan, que ho fou  d’Arfaxad, que ho fou de Sem, que ho fou  
Lc 3,37  que ho fou de Matusalè, que ho fou  d’Henoc, que ho fou de Jared, que ho fou  
Lc 3,38 que ho fou de Cainan, 38 que ho fou  d’Henós, que ho fou de Set, que ho fou d’ 
Lc 3,38  que ho fou de Set, que ho fou  d’Adam, que ho fou de Déu. 4,Tit Capítol  
Lc 4,6 donaré tot aquest poder i la glòria  d’ells, puix a mi se m’ha donat i ho  
Lc 4,13  tentacions, se retirà lo diable  d’ell per algun temps. 14 I per virtut de 
Lc 4,15  I ell ensenyava en les sinagogues  d’ells i era alabat de tots. 16 I anà a  
Lc 4,21 complert esta escriptura que acabau  d’oir. 22 I tots li donaven testimoni, i  
Lc 4,25  Certament vos dic que en los dies  d’Elies, quan lo cel fou tancat tres anys 
Lc 4,26  en Israel, 26 emperò a ninguna  d’elles fou enviat Elies, sinó a una  
Lc 4,27  del profeta Eliseu, emperò ningú  d’ells fou fet net sinó Naaman de Síria.  
Lc 4,29  ciutat, i lo conduïren a la punta  d’una muntanya a on estava edificada sa  
Lc 4,30  30 Mes ell, passant per entremig  d’ells, se n’anà. 31 I baixà a  
Lc 4,33  en la sinagoga un home posseït  d’un dimoni impur, i exclamà en alta veu  
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Lc 4,35  lo reprengué i digué: –Calla i ix  d’ell! I lo dimoni, tirant-lo a terra  
Lc 4,35  -lo a terra enmig de tots, isqué  d’ell, i no li féu dany algun. 36 I  
Lc 4,36  algun. 36 I quedaren tots plens  d’espant, i se parlaven uns a altres  
Lc 4,40 I ell, posant les mans sobre cada u  d’ells, los curava. 41 I de molts eixien  
Lc 4,42 lo detenien per a què no s’apartàs  d’ells. 43 Mes ell los digué: –És  
Lc 5,Tit sant Pere. Pesca milagrosa. Curació  d’un leprós i d’un paralític. Vocació de 
Lc 5,Tit  milagrosa. Curació d’un leprós i  d’un paralític. Vocació de sant Mateu.  
Lc 5,1  gent vingués atropelladament sobre  d’ell per a oir la paraula de Déu, estant 
Lc 5,3  sos filats. 3 I entrant en una  d’aquestes barques, que era de Simó, li  
Lc 5,10  I digué Jesús a Simó: –No témies,  d’avui en avant seràs pescador d’homes.  
Lc 5,10  d’avui en avant seràs pescador  d’homes. 11 I atracades les barques a  
Lc 5,12  12 I succeí que, estant ell en una  d’aquelles ciutats, vingué un home cobert 
Lc 5,18  de la casa i posar-lo davant  d’ell. 19 Emperò no sabent com fer-ho,  
Lc 5,20  de Jesús. 20 I quan vegé la fe  d’ells, digué: –Home, perdonats te són  
Lc 5,22 22 I coneixent Jesús los pensaments  d’ells, los respongué dient: –Què pensau  
Lc 5,25  25 I a l’instant s’alçà a vista  d’ells, i prengué lo llit en què jeia i  
Lc 5,27  coses meravelloses. 27 I després  d’això isqué i vegé a un publicà anomenat 
Lc 5,30  fariseus i els escribes murmuraven  d’ells i deien a sos deixebles: –Per què  
Lc 5,36 panyo nou en un vestit vell, perquè  d’altra manera lo nou romp lo vell, i  
Lc 5,37  vi novell en bots vells, perquè  d’altra manera lo vi novell rebentarà los 
Lc 6,4 ab ell, encara que no podien menjar  d’ells sinó tan sols los sacerdots? 5 I  
Lc 6,8  Emperò ell coneixia los pensaments  d’ells i digué a l’home que tenia seca  
Lc 6,13 cridà a sos deixebles i elegí dotze  d’ells, que anomenà apòstols: 14 Simó, a  
Lc 6,15 i Bartomeu, 15 Mateu i Tomàs, Jaume  d’Alfeu i Simó, anomenat lo Zelador, 16 i 
Lc 6,17  ab la companyia de sos deixebles i  d’una multitud de gent de tota la Judea,  
Lc 6,19  procurava tocar-lo, perquè eixia  d’ell una virtut que els curava a tots.  
Lc 6,23  vostre gallardó en lo cel, puix  d’aquesta manera sos pares tractaren als  
Lc 7,2  mal, i a punt de morir, un criat  d’un centurió a qui est volia molt. 3 I  
Lc 7,7 lo que ni jo m’he considerat digne  d’eixir-vos a rebre. Emperò dieu sols  
Lc 7,17  a son poble. 17 I aquest rumor  d’ell s’espargí per tota la Judea i sa  
Lc 7,21  a molts de malalties, de llagues i  d’esperits malignes, i donà vista a molts 
Lc 7,31 qui diré que s’assemblen los homes  d’aquesta generació, i a qui són  
Lc 7,37  en casa del fariseu, portà un vas  d’alabastre ple d’ungüent. 38 I posada a 
Lc 7,37  portà un vas d’alabastre ple  d’ungüent. 38 I posada a sos peus detràs  
Lc 7,38  38 I posada a sos peus detràs  d’ell, començà a regar-li los peus ab  
Lc 7,42  als dos son deute. Doncs, quin  d’ells l’amarà més? 43 Respongué Simó  
Lc 8,3 i Joana, muller de Cusa, procurador  d’Herodes, i Susanna, i moltes altres que 
Lc 8,12  i se’n porta la paraula del cor  d’ells per a què no se sàlvien creent. 13 
Lc 8,14  per los afanys, riqueses i plaiers  d’esta vida, i no donen fruit. 15 Emperò  
Lc 8,23 de vent en l’estany, i s’ompliren  d’aigua, i estaven en perill. 24 I  
Lc 8,24  reprengué al vent i a la tempestat  d’aigua, i cessà; i vingué bonança. 25 I  
Lc 8,28  com vegé a Jesús, se postrà davant  d’ell i, exclamant en alta veu, digué:  
Lc 8,29  temps havia que estava apoderat  d’ell, i encara que el tenien tancat i  
Lc 8,37  dels gerasens que se retiràs  d’ells, puix tenien gran temor. I ell se  
Lc 8,43 multitud. 43 I certa dona que patia  d’un fluix de sang dotze anys feia i que  
Lc 8,52  52 I tots ploraven i se condolien  d’ella. I ell digué: –No ploreu; no és  
Lc 8,53  sinó que dorm. 53 I se burlaven  d’ell, sabent que era morta. 54 I ell los 
Lc 9,Tit Pere. Transfiguració de Jesús. Cura  d’un llunàtic. Passió predita. Disputa  
Lc 9,4  permaneixeu en ella i no iscau  d’allí. 5 I si no hi hagués qui us  
Lc 9,5 hagués qui us volgués rebre, eixint  d’aquella ciutat, sacudiu fins la pols de 
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Lc 9,5 de vostres peus en testimoni contra  d’ells. 6 I havent eixit, anaven pels  
Lc 9,7  per tot arreu. 7 I arribà a oïdos  d’Herodes, lo tetrarca, tot lo que havia  
Lc 9,8 deien: 8 que Joan havia ressuscitat  d’entre els morts; i altres, que Elies  
Lc 9,26  lo Fill de l’home s’avergonyirà  d’ell quan vinga en sa glòria i en la del 
Lc 9,28  que, com cosa de vuit dies després  d’haver dit aquestes paraules, prengué ab 
Lc 9,33  ab ell. 33 I quan s’apartaren  d’ell, digué Pere a Jesús: –Mestre, bo és 
Lc 9,39  bromera, i ab dificultat se separà  d’ell despedaçant-lo. 40 I vaig  
Lc 9,45  i temien lo preguntar-li acerca  d’aquesta plàtica. 46 I els vingué lo  
Lc 9,46  46 I els vingué lo pensament qui  d’ells seria lo major. 47 Emperò  
Lc 9,51  en lo alt, posà lo semblant resolt  d’anar a Jerusalem. 52 I despatxà davant  
Lc 9,52  a Jerusalem. 52 I despatxà davant  d’ell missatgers, i partiren i entraren  
Lc 9,53  reberen perquè lo seu semblant era  d’anar a Jerusalem. 54 I quan los seus  
Lc 9,62  Jesús li digué: –Ningú que després  d’haver posat sa mà a l’arada mira  
Lc 10,1 Maria hospeden a Jesús. 1 I després  d’això elegí lo Senyor també altres  
Lc 10,6 la pau, descansarà vostra pau sobre  d’ell; i si no, se’n tornarà a  
Lc 10,20 danyarà. 20 Emperò no us regositgeu  d’això, que els esperits vos estan  
Lc 10,30  que el despullaren i, després  d’haver-lo ferit, se n’anaren deixant  
Lc 10,32 igualment un levita, arribant cerca  d’aquell lloc, i veent-lo, passà també  
Lc 10,34 portà a un hostal, i tingué cuidado  d’ell. 35 I al dia següent, quan partia,  
Lc 10,36 t’ho refaré a la tornada. 36 »Qual  d’aquestos tres te sembla que fou lo  
Lc 10,36  tres te sembla que fou lo proïsme  d’aquell que donà en mans dels lladres?  
Lc 11,6  deixa’m tres pans, 6 perquè acaba  d’arribar de jornada un amic meu i no  
Lc 11,15  se meravellava. 15 Emperò alguns  d’ells deien: –Per virtut de Beelzebub,  
Lc 11,24  24 »Quan l’esperit impur ha eixit  d’un home, divaga per llocs àridos,  
Lc 11,24  diu: “Me’n tornaré a ma casa  d’a on he eixit.” 25 I quan torna, la  
Lc 11,26  i habiten allí. I lo darrer estat  d’aquell home és pitjor que el primer. 27 
Lc 11,31  alçarà en judici contra los homes  d’aquesta generació i els condemnarà,  
Lc 11,33  posa en un lloc escondit, ni sota  d’una mesura, sinó sobre un candelero per 
Lc 11,49 “Los enviaré profetes i apòstols, i  d’ells ne mataran a uns i en perseguiran  
Lc 11,51 principi del món, 51 des de la sang  d’Abel fins a la sang de Zacaries, que  
Lc 12,4  aquells que maten lo cos i després  d’això no poden fer res més. 5 Emperò jo  
Lc 12,5 de témer: temeu aquell que, després  d’haver llevat la vida, té poder de  
Lc 12,6  per dos diners, i no obstant ningú  d’ells és olvidat de Déu? 7 Fins los  
Lc 12,16  una paràbola, dient: –Lo camp  d’un home ric havia portat abundància de  
Lc 12,27  ab tota sa glòria, se vestí com un  d’ells. 28 Doncs, si a l’herba que avui  
Lc 12,30  vostre Pare que teniu necessitat  d’elles. 31 Per lo tant, buscau  
Lc 12,52 dic que no, ans bé desunió. 52 Puix  d’aquí en avant si hi ha cinc persones en 
Lc 12,58  lo possible per a deslliurar-te  d’ell en lo camí, a fi de que no et  
Lc 12,59  la presó. 59 Te dic que no eixiràs  d’allí fins haver pagat l’última malla.  
Lc 13,7  Talla-la, doncs. Per què ha  d’ocupar encara la terra? 8 »Mes ell,  
Lc 13,16  mena a abeurar? 16 ¿I a esta filla  d’Abraham a qui Satanàs ha tingut  
Lc 13,16  anys, no convenia deslligar-la  d’aquest llaç en dissabte? 17 I dient  
Lc 13,25  I ell vos respondrà dient: “No sé  d’a on sou, vosaltres.” 26 Llavors  
Lc 13,27  places.” 27 I ell vos dirà: “No sé  d’a on sou, vosaltres. Apartau-vos de  
Lc 13,29  sou expeŀlits fora. 29 I vindran  d’orient i d’occident, del nord i del  
Lc 13,29  fora. 29 I vindran d’orient i  d’occident, del nord i del migdia, i se  
Lc 13,31  del fariseus i li digueren: –Eixiu  d’aquí, anau’s-en, perquè Herodes vos  
Lc 14,Tit Senyor!” 14,Tit Capítol XIV Curació  d’un hidròpic en dissabte. Paràbola del  
Lc 14,1  entrant Jesús en dissabte en casa  d’un dels principals fariseus per a  
Lc 14,2  un home hidròpic que estava davant  d’ell. 3 I Jesús, dirigint sa paraula als 
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Lc 14,18  »–He comprat una granja i tinc  d’anar a veure-la. Vos suplico que em  
Lc 14,24  casa. 24 »Perquè vos dic que ningú  d’aquells que foren convidats gustarà mon 
Lc 14,29  acabar-la? 29 No sia que després  d’haver posat los fonaments i no poder- 
Lc 14,29  la vegen comèncien a traure burla  d’ell 30 dient: “Aqueix home començà a  
Lc 14,31 eixir a fer frente al que ve contra  d’ell ab vint mil? 32 Sinó que li enviarà 
Lc 15,15 anà i s’arrimà a un dels ciutadans  d’aquella terra, qui l’envià a sa granja 
Lc 16,1 majordom, lo qual fou acusat davant  d’ell d’haver-li dissipat sos béns. 2  
Lc 16,1  lo qual fou acusat davant d’ell  d’haver-li dissipat sos béns. 2 I el  
Lc 16,6 »I ell li respongué: »–Cent cortans  d’oli. »I ell li digué: »–Pren ton  
Lc 16,8  això ab sagacitat. Puix los fills  d’aquest sigle són més prudents en sa  
Lc 16,14  totes estes coses i se burlaven  d’ell. 15 I els digué: –Vosaltres sou los 
Lc 16,20  que estava ajagut a la porta  d’aquell, tot ple de llagues, 21  
Lc 16,22  lo portaren los àngels al seno  d’Abraham. I morí també el ric i fou  
Lc 16,26 de manera que los qui vullen passar  d’aquí a vosaltres no poden, ni tampoc d’ 
Lc 16,26  a vosaltres no poden, ni tampoc  d’allà a aquí. 27 »I digué lo ric:  
Lc 17,1  no vinguen escàndols. Emperò, ai  d’aquell per qui vénen! 2 Més li valdria  
Lc 17,2  mar, que no que escandalisàs a un  d’aquestos petits. 3 »Ateneu: Si ton  
Lc 17,6  direu a esta morera: “Arranca’t  d’arrel i trasplanta’t al mar”, i vos  
Lc 17,9  tu.” 9 ¿Per ventura l’amo li ha  d’estar agraït al tal criat perquè féu lo 
Lc 17,15 hi anaven, quedaren curats. 15 I un  d’ells, quan vegé que havia quedat net,  
Lc 17,25 ell patesca molt i que sia reprovat  d’aquesta generació. 26 »I lo que succeí  
Lc 18,11 posat en peu, orava en son interior  d’esta manera: “Oh Déu!, gràcies vos dono 
Lc 18,25  fàcil passar un camell per lo cos  d’una agulla que entrar un ric en lo  
Lc 18,34  34 Mes ells no comprengueren res  d’això, ans bé aquesta plàtica era  
Lc 19,3  molta gent i perquè ell era petit  d’estatura. 4 I s’avançà corrent i se’n 
Lc 19,7  havia anat a hospedar-se en casa  d’un home pecador. 8 Emperò Zaqueu,  
Lc 19,9  casa, perquè aquest és també fill  d’Abraham. 10 Perquè lo Fill de l’home  
Lc 19,11 dient-los una paràbola, per causa  d’estar prop de Jerusalem i perquè  
Lc 19,12  de Déu. 12 Digué doncs: –Un home  d’iŀlustre naixement anà a una terra  
Lc 19,15  15 »I quan tornà, després  d’haver pres possessió de son regne, manà 
Lc 19,20  la qual he tingut guardada dins  d’una tovallola. 21 Puix tinguí temor de  
Lc 19,21  temor de vós, sabent que sou home  d’un geni dur, que preneu lo que no haveu 
Lc 19,33  desfermaven, los digueren los amos  d’ell: –Per què desfermau lo pollí? 34 I  
Lc 19,46 los: –Escrit està: “Ma casa és casa  d’oració”, emperò vosaltres l’haveu feta 
Lc 20,2  ab los ancians 2 i li parlaren  d’aquest modo: –Digue’ns ab quina  
Lc 20,7  7 I respongueren que no sabien  d’a on era. 8 I Jesús los digué: –Doncs  
Lc 20,10  de la vinya. Mes ells, després  d’haver-lo maltractat, lo despatxaren  
Lc 20,28  deixà escrit: “Si morís lo germà  d’algú tenint muller, i no deixàs fills,  
Lc 20,32  la fi la muller morí també després  d’ells. 33 Doncs, en la resurrecció, de  
Lc 20,33  Doncs, en la resurrecció, de qual  d’ells serà muller, puix tots set la  
Lc 20,34  34 I Jesús los digué: –Los fills  d’aquest sigle se casen i són donats en  
Lc 20,35  mes los que seran judicats dignes  d’aquell sigle i de la resurrecció dels  
Lc 20,37  li digué lo Senyor: “Jo só lo Déu  d’Abraham, i lo Déu d’Isaac, i lo Déu de 
Lc 20,37  “Jo só lo Déu d’Abraham, i lo Déu  d’Isaac, i lo Déu de Jacob.” 38 I no és  
Lc 20,40  –Mestre, has dit bé. 40 I des  d’aquell punt no s’atrevien a fer-li  
Lc 20,46  de ser saludats en les places i  d’ocupar los primers bancs en les  
Lc 21,21  i los que es tròbien enmig  d’ella, retírien-se; i los que es  
Lc 21,23 terra, i la ira del cel caurà sobre  d’aquest poble. 24 I moriran al fil de l’ 
Lc 21,27  Fill de l’home, que vindrà sobre  d’un núvol ab gran poder i majestat. 28  
Lc 21,34  i l’excés de vi, i ab los afanys  d’aquesta vida, i que aquell dia vos  
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Lc 21,36 tot lo temps, per a què siau dignes  d’evitar totes aquestes coses que  
Lc 21,36  aquestes coses que succeiran i  d’aparèixer ab confiança davant del Fill  
Lc 22,4  i ab los magistrats la manera  d’entregar-los-el. 5 Ells se n’  
Lc 22,6  s’obligà i buscava l’oportunitat  d’entregar-los-el sens concurrència  
Lc 22,10  un home que porta un càntir  d’aigua; seguiu-lo fins a la casa a on  
Lc 22,16  vos dic que ja no menjaré més  d’ella fins que tinga son compliment en  
Lc 22,20  mateix prengué lo calze, després  d’haver sopat, dient: –Aquest calze és lo 
Lc 22,22  lo que està determinat. Mes ai  d’aquell home per qui ell serà entregat!  
Lc 22,23  -se los uns als altres quin  d’ells seria lo qui fes tal cosa. 24 I se 
Lc 22,24  entre ells una disputa, sobre qual  d’ells seria reputat lo major. 25 Emperò  
Lc 22,30  per a judicar a les dotze tribus  d’Israel. 31 Ademés digué lo Senyor:  
Lc 22,41  en tentació. 41 I apartant-se  d’ells com cosa d’un tir de pedra, i  
Lc 22,41 41 I apartant-se d’ells com cosa  d’un tir de pedra, i posat de genolls en  
Lc 22,50  ¿ferirem ab espasa? 50 I un  d’ells ferí a un criat del príncep dels  
Lc 22,52  vingut a ell: –Haveu vingut armats  d’espases i de bastons com contra un  
Lc 22,58  –Dona, no el conec. 58 Al cap  d’un poc, veent-lo un altre, li digué:  
Lc 22,58 -lo un altre, li digué: –I tu ets  d’aquells. Mes Pere digué: –Home, no ho  
Lc 22,59  no ho só. 59 I passant com cosa  d’una hora, afirmava un altre i deia:  
Lc 22,65  moltes coses blasfemant contra  d’ell. 66 Luego que fou de dia, se  
Lc 22,69  ni em deixareu llibre. 69 Mes des  d’ara lo Fill de l’home estarà sentat a  
Lc 23,1  1 I alçant-se tota la multitud  d’ells, lo portaren a Pilat. 2 I  
Lc 23,7  entès que era de la jurisdicció  d’Herodes, lo remeté a Herodes, lo qual,  
Lc 23,8  per haver oït a dir moltes coses  d’ell, i esperava veure-li fer algun  
Lc 23,16  així vaig a llibertar-lo després  d’haver-lo castigat. 17 I estava  
Lc 23,19  havia estat posat pres per causa  d’una sedició ocorreguda en la ciutat i  
Lc 23,25  i entregà Jesús a voluntat  d’ells. 26 I quan se’l ne portaven,  
Lc 23,26  de Cirene anomenat Simó, que venia  d’una granja, i li carregaren la creu per 
Lc 23,31  si a l’arbre verd lo tracten  d’aqueixa manera, què faran ab lo sec? 32 
Lc 23,51  que ells havien fet), lo qual era  d’Arimatea, ciutat de la Judea, qui  
Lc 24,4 veus aquí que s’aparegueren davant  d’elles dos homes ab vestidures  
Lc 24,8  se recordaren de les paraules  d’ell. 9 I isqueren del sepulcre i anaren 
Lc 24,13  havia vist. 13 I veus aquí que dos  d’ells aquell mateix dia anaven a un lloc 
Lc 24,15 -los Jesús, caminava en companyia  d’ells. 16 Emperò sos ulls estaven com  
Lc 24,18  Per a què estau tristos? 18 Un  d’ells, anomenat Cleofàs, prenent la  
Lc 24,23  dient que havien vist una visió  d’àngels los quals diuen que viu. 24 I  
Lc 24,27 les Escriptures lo que s’havia dit  d’ell. 28 I a l’acercar-se al castell  
Lc 24,31  i el conegueren, i ell dels ulls  d’ells se desvanesqué. 32 I se deien l’  
Lc 24,36  lo pa. 36 Mentres estaven parlant  d’aquestes coses, se presentà Jesús enmig 
Lc 24,36  coses, se presentà Jesús enmig  d’ells i els digué: –La pau sia ab  
Lc 24,43  bresca. 43 I havent menjat davant  d’ells, prengué les sobres i los les  
Lc 24,46  el Cristo patís i que ressuscitàs  d’entre los morts al tercer dia. 47 I que 
Lc 24,48  48 I vosaltres sou testimoni  d’aquestes coses. 49 I jo vaig a enviar- 
Lc 24,51  los beneïa s’anava separant  d’ells i era elevat al cel. 52 I havent- 
Jn 1,7  fi de que tots creguessen per medi  d’ell. 8 No era ell la llum, sinó enviat  
Jn 1,15  de veritat. 15 Joan donà testimoni  d’ell i clamà dient: «Aqueix és aquell de 
Jn 1,32  com una paloma i posar-se sobre  d’ell. 33 Jo no el coneixia, emperò lo  
Jn 1,33  baixar l’Esperit i reposar sobre  d’ell, aqueix és lo qui bateja ab l’  
Jn 1,44  44 Felip era de Betsaida, ciutat  d’Andreu i de Pere. 45 Felip, havent  
Jn 1,49  sou lo Fill de Déu, vós sou lo Rei  d’Israel. 50 Jesús li replicà, i digué:  
Jn 2,7 Jesús los digué: –Ompliu les gerres  d’aigua. I ells les ompliren fins a dalt. 
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Jn 2,9 aigua convertida en vi, i no sabent  d’a on l’havien treta, encara que los  
Jn 2,12  cregueren en ell. 12 Després  d’això passà a Cafarnaüm, ell i sa mare,  
Jn 2,16  palomes los digué: –Traeu això  d’aquí, i no feu la casa de mon Pare casa 
Jn 2,22  doncs, que hagué ressuscitat  d’entre los morts, sos deixebles se  
Jn 2,24  feia. 24 Emperò Jesús no es fiava  d’ells perquè els coneixia a tots 25 i no 
Jn 3,8  part, i ous sa veu, mes no saps  d’a on ve, ni a on va. Lo mateix succeeix 
Jn 3,17  perquè el món se sàlvia per medi  d’ell. 18 Qualsevol que creu en ell no és 
Jn 3,22  han estat fetes en Déu. 22 Després  d’això, Jesús se n’anà ab sos deixebles  
Jn 3,28  sinó que he estat enviat davant  d’ell.” 29 Aquell que té l’esposa, és l’ 
Jn 3,36  sinó que la ira de Déu està sobre  d’ell. 4,Tit Capítol IV Conversió de la  
Jn 4,Tit  Cura milagrosament al fill  d’un gran senyor. 1 Quan, doncs, Jesús  
Jn 4,13  i li digué: –Qualsevol que bega  d’aquesta aigua tindrà altra vegada set;  
Jn 4,14  jo li donaré, serà en ell una font  d’aigua que rajarà fins a la vida eterna. 
Jn 4,15  dona li digué: –Senyor, donau-me  d’aqueixa aigua a fi de que mai més tinga 
Jn 4,34  –Mon aliment és fer la voluntat  d’aquell que m’ha enviat, per a què  
Jn 4,35  que encara hi ha quatre mesos  d’aquí a la sega? Veus aquí jo us dic:  
Jn 4,39  39 I molts dels samaritans  d’aquella ciutat cregueren en ell per les 
Jn 4,39  cregueren en ell per les paraules  d’aquella dona, que assegurava que li  
Jn 4,43  món. 43 Al cap de dos dies, isqué  d’allí i se n’anà a Galilea. 44 Perquè  
Jn 5,1 testimonis irrefragables. 1 Després  d’això, essent la festa dels jueus, Jesús 
Jn 5,4  i lo primer que entrava, després  d’haver estat agitada l’aigua, quedava  
Jn 5,20 manera que vosaltres quedareu plens  d’admiració. 21 Puix així com lo Pare  
Jn 5,28  Fill de l’home. 28 No us admireu  d’això, perquè ve l’hora en què los que  
Jn 5,30  busco ma voluntat sinó la voluntat  d’aquell que m’ha enviat. 31 »Si jo dono 
Jn 5,34  34 Emperò jo no prenc testimoni  d’home, sinó que dic això a fi de que  
Jn 5,45 No penseu que sia jo lo qui us haja  d’acusar davant del Pare: hi ha un que us 
Jn 6,1  la traïció de Judes. 1 Després  d’això passà Jesús a l’altra part del  
Jn 6,9  hi ha un minyó que té cinc pans  d’ordi i dos peixos; emperò, què és això  
Jn 6,10  gent. I estava aquell lloc cobert  d’herba. Se sentaren, doncs, com en  
Jn 6,13  que havien sobrat dels cinc pans  d’ordi després que tots n’havien menjat. 
Jn 6,24  i vingueren a Cafarnaüm en busca  d’ell. 25 I havent-lo encontrat a l’  
Jn 6,26  haveu vist, sinó perquè menjàreu  d’aquells pans i vos saciàreu. 27  
Jn 6,34  –Senyor, donau-nos sempre  d’aquest pa. 35 I Jesús los respongué:  
Jn 6,38 a fer ma voluntat, sinó la voluntat  d’aquell que m’ha enviat. 39 I esta és  
Jn 6,41 jueus se posaren llavors a murmurar  d’ell perquè havia dit: «Jo só lo pa viu  
Jn 6,50  del cel per a què lo qui méngia  d’ell no mòria. 51 Jo só lo pa viu que he 
Jn 6,51  que he baixat del cel. Qui méngia  d’aquest pa, viurà eternament. I lo pa  
Jn 6,61 mateix que sos deixebles murmuraven  d’això, los digué: –Açò us escandalisa?  
Jn 6,64  creien i qui seria lo qui l’havia  d’entregar. 65 I deia: –Per això jo us he 
Jn 6,66 mon Pare no l’hi concedeix. 66 Des  d’aquella hora molts de sos deixebles se  
Jn 6,71  qui essent un dels Dotze l’havia  d’entregar. 7,Tit Capítol VII Va Jesús a  
Jn 7,1  defensat per Nicodemus. 1 Després  d’estes coses, anava Jesús per la  
Jn 7,3 I sos germans li digueren: –Parteix  d’aquí i vés-te’n a la Judea, a fi de  
Jn 7,7  avorreix, perquè jo dono testimoni  d’ell que ses obres són males. 8 Pujau  
Jn 7,10 a la festa, no públicament sinó com  d’ocult. 11 I els jueus lo buscaven en lo 
Jn 7,12  I hi havia gran enraonament acerca  d’ell entre la gent. Perquè uns deien:  
Jn 7,13 13 Emperò ningú parlava públicament  d’ell, per temor dels jueus. 14 I envers  
Jn 7,16  –Ma doctrina no és meva, sinó  d’aquell que m’ha enviat. 17 Qualsevol  
Jn 7,17 Qualsevol que vulla fer la voluntat  d’aquell, coneixerà per la doctrina si és 
Jn 7,27  27 Emperò aquest sabem nosaltres  d’a on és, mes quan vinga lo Cristo ningú 
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Jn 7,27  quan vinga lo Cristo ningú sabrà  d’a on és ell. 28 I Jesús en lo temple  
Jn 7,28  –Vosaltres me coneixeu i sabeu  d’a on só jo; mes jo no he vingut de mi  
Jn 7,29  29 Mes jo el conec, perquè  d’ell só, i ell m’ha enviat. 30  
Jn 7,32  enraonaments que la gent tenia  d’ell; i els fariseus i els prínceps dels 
Jn 7,38 ventre, com diu l’Escriptura, rius  d’aigua viva. 39 Això ho digué de l’  
Jn 7,40  Per això molts del poble, a l’oir  d’ell estes paraules, deien: –Aquest,  
Jn 7,42 raça de David i del lloc de Betlem,  d’a on era David? 43 Així que lo poble  
Jn 7,43  lo poble estava dividit per causa  d’ell. 44 I alguns d’ells volien prendre 
Jn 7,44  per causa d’ell. 44 I alguns  d’ells volien prendre’l, mes ningú posà  
Jn 7,50  a la nit vingué a Jesús i era un  d’ells, los digué: 51 –¿Per ventura  
Jn 7,51  nostra Llei condemna a ningú antes  d’oir-lo i de saber lo que fa? 52 Ells  
Jn 8,14  testimoni és verídic, perquè jo sé  d’a on vinc i a on vaig; mes vosaltres no 
Jn 8,14 i a on vaig; mes vosaltres no sabeu  d’a on vinc ni a on vaig. 15 Vosaltres  
Jn 8,23  23 I ell los deia: –Vosaltres sou  d’abaix, jo só de dalt; vosaltres sou d’ 
Jn 8,23 abaix, jo só de dalt; vosaltres sou  d’aquest món, jo no só d’aquest món. 24  
Jn 8,23  sou d’aquest món, jo no só  d’aquest món. 24 Per això us he dit que  
Jn 8,26  al món aquelles coses que he oït  d’ell. 27 I ells no comprengueren que  
Jn 8,33  –Nosaltres som de la descendència  d’Abraham, i jamai havem estat esclaus de 
Jn 8,37  llibres. 37 »Ja sé que sou fills  d’Abraham, emperò cercau com donar-me  
Jn 8,38  pare és Abraham. –Si fósseu fills  d’Abraham –replicà Jesús–, faríeu les  
Jn 8,38  –replicà Jesús–, faríeu les obres  d’Abraham. 40 Emperò vosaltres buscau com 
Jn 8,59  del temple havent passat pel mig  d’ells, i així se n’anà. 9,Tit Capítol  
Jn 9,Tit de naixement. Murmuren los fariseus  d’aquest miracle i excomuniquen al cego,  
Jn 9,18  18 Emperò los jueus no cregueren  d’ell que hagués estat cego i recobrat la 
Jn 9,29  a Moisès; emperò aquest no sabem  d’a on és. 30 Respongué aquell home i els 
Jn 9,30  lo miracle, que vosaltres no sabeu  d’a on és aquest i, ab tot, ell ha obert  
Jn 10,4  ses ovelles pròpies, va davant  d’elles i les ovelles lo segueixen,  
Jn 10,5  no el segueixen, sinó que fugen  d’ell, perquè no coneixen la veu dels  
Jn 10,16 16 I tinc altres ovelles que no són  d’aquest ramat, les quals he de recollir, 
Jn 10,19  divisió entre los jueus per causa  d’esta plàtica. 20 I molts d’ells deien: 
Jn 10,20  causa d’esta plàtica. 20 I molts  d’ells deien: –Està posseït del dimoni i  
Jn 10,21  deien: –Aquestes no són paraules  d’un que està posseït del dimoni. ¿Per  
Jn 10,32  he mostrat de mon Pare; per quina  d’aquelles obres m’apedregau? 33  
Jn 10,42  mes totes quantes coses Joan digué  d’aquest eren verdaderes. I molts  
Jn 11,3  qui estava malalt. 3 Les germanes  d’aquest, doncs, enviaren a dir-li:  
Jn 11,7 dies en lo mateix lloc. 7 I després  d’això digué a sos deixebles: –Anem altra 
Jn 11,9 dia no encepega, perquè veu la llum  d’aquest món. 10 Mes lo qui va de nit  
Jn 11,37  –Mirau com l’amava! 37 I alguns  d’ells digueren: –Aquest, doncs, que obrí 
Jn 11,37  –Aquest, doncs, que obrí los ulls  d’un cego de naixement, no podria fer de  
Jn 11,42  m’oïu, emperò ho he dit per causa  d’aquesta gent que està al rodador de mi, 
Jn 11,46  cregueren en ell. 46 Emperò alguns  d’ells se n’anaren a trobar als fariseus 
Jn 11,49  lloc i la nació. 49 Emperò, un  d’ells, anomenat Caifàs, que era lo sumo  
Jn 11,49  Caifàs, que era lo sumo pontífice  d’aquell any, los digué: –Vosaltres no hi 
Jn 11,53  estaven dispersos. 53 I així des  d’aquell dia no pensaven sinó com poder- 
Jn 11,55  la Pasqua dels jueus, i molts  d’aquella comarca pujaren a Jerusalem  
Jn 12,Tit  Jesús. Los jueus maquinen la mort  d’aquest. Entrada triümfant de Jesucrist  
Jn 12,3  3 I havent pres Maria una lliura  d’ungüent preciós de nardo verdader, lo  
Jn 12,4  deixebles, que era lo qui l’havia  d’entregar, digué: 5 –Per què no s’ha  
Jn 12,9  a Làssaro, a qui havia ressuscitat  d’entre los morts. 10 Per això los  
Jn 12,11  jueus, per sa causa, se n’anaven  d’ells i creien en Jesús. 12 I l’endemà, 
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Jn 12,13  lo qui ve en nom del Senyor, rei  d’Israel. 14 I trobà Jesús un pollí, i s’ 
Jn 12,15  rei que ve assentat sobre un pollí  d’una somera.» 16 Los deixebles, al  
Jn 12,16  llavors se recordaren que  d’ell estaven escrites estes coses, i que 
Jn 12,17  del sepulcre i el ressuscità  d’entre els morts, donava testimoni d’  
Jn 12,17  entre els morts, donava testimoni  d’ell. 18 Per això isqué la turba a rebre 
Jn 12,19 aquí que tot lo món se’n va detràs  d’ell. 20 Hi havia alguns gentils dels  
Jn 12,27  i què diré? Pare, deslliurau-me  d’aquesta hora? Mes per això he vingut en 
Jn 12,31  lo judici del món, ara lo príncep  d’aquest món serà llançat fora. 32 I si  
Jn 12,36  Jesús, i se n’anà i s’ocultà  d’ells. 37 Mes, encara que havia fet  
Jn 12,37  fet tants miracles en presència  d’ells, no creien en ell; 38 a fi de que  
Jn 12,41  Isaïes quan vegé sa glòria i parlà  d’ell. 42 Ab tot, molts dels senadors  
Jn 13,1  arribat l’hora de son trànsit  d’est món al Pare, havent amat als seus  
Jn 13,2  Iscariot, fill de Simó, lo designi  d’entregar-lo, 3 Jesús, sabent que el  
Jn 13,11  Puix sabia qui era lo qui l’havia  d’entregar; per això digué: «No tots  
Jn 13,19  mi son taló.” 19 Vos ho dic des  d’ara, abans que esdevinga, a fi de que  
Jn 13,27 fill de Simó Iscariot. 27 I després  d’haver pres lo bocí, entrà en ell  
Jn 13,31 era ja de nit. 31 Per això, després  d’haver-se’n anat Judes, digué Jesús:  
Jn 14,7  conegut també a mon Pare; i des  d’ara lo coneixeu i l’haveu vist. 8  
Jn 14,30  ab vosaltres, puix ve lo príncep  d’aquest món, mes no té res ab mi. 31  
Jn 14,31 faç també. »Alçau’s i anem’s-en  d’aquí. 15,Tit Capítol XV Continua la  
Jn 15,19  sou del món, sinó que jo us elegí  d’entre el món, per això lo món vos  
Jn 15,20 món vos avorreix. 20 Recordau-vos  d’aquella sentència que jo us he dit: “Lo 
Jn 16,3  agradable a Déu. 3 I vos tractaran  d’aquesta manera perquè no han conegut al 
Jn 16,11  11 I de judici, perquè el príncep  d’aquest món ha estat ja judicat. 12  
Jn 17,12  los que em donàreu, i ningú  d’ells s’ha perdut, sinó el fill de la  
Jn 17,24  donat, puix vós m’haveu amat des  d’antes de la creació del món. 25 Oh Pare 
Jn 18,17  –No ets tu també dels deixebles  d’aquest home? Ell li respongué: –No ho  
Jn 18,26  dels criats del pontífice, parent  d’aquell a qui Pere havia tallat l’  
Jn 18,36  Respongué Jesús: –Mon regne no és  d’aquest món. Si mon regne fos d’aquest  
Jn 18,36  és d’aquest món. Si mon regne fos  d’aquest món, sens dubte que ma gent  
Jn 18,36  dels jueus. Emperò mon regne no és  d’aquí. 37 Llavors li digué Pilat: –Doncs 
Jn 19,2 2 I els soldats formaren una corona  d’espines i la hi posaren sobre el cap, i 
Jn 19,5  Jesús, doncs, portant la corona  d’espines i lo manto de púrpura. I Pilat  
Jn 19,12 és reo de pecat més grave. 12 I des  d’aquell punt Pilat buscava com llibertar 
Jn 19,23  no tenia costura, sinó que era  d’un sol teixit de dalt baix. 24 I  
Jn 19,27  deixeble: –Vet aquí ta mare! I des  d’aquella hora la tingué ab ell en sa  
Jn 19,28  ab ell en sa casa. 28 Després  d’això, sabent Jesús que totes les coses  
Jn 19,31  les cames i els traguessen  d’allí. 32 Vingueren, doncs, los soldats, 
Jn 19,36  Escriptura: «No trencareu ni un os  d’ell.» 37 I també altra Escriptura diu:  
Jn 19,38  a qui traspassaren.» 38 Després  d’això, Josep, natural d’Arimatea, que  
Jn 19,38  38 Després d’això, Josep, natural  d’Arimatea, que era deixeble de Jesús, bé 
Jn 19,38  a Pilat que li permetés traure  d’allí lo cos de Jesús, i havent-li  
Jn 19,39  ab si com cosa de cent lliures  d’una confecció de mirra i àloes. 40 I  
Jn 19,40  conforme a la costum que tenen  d’enterrar los jueus. 41 En lo lloc a on  
Jn 20,1  al sepulcre i vegé que havien tret  d’ell la pedra. 2 I corregué, i vingué a  
Jn 20,7  que havia estat sobre lo cap  d’ell, no junt ab les demés teles, sinó  
Jn 20,9  que convenia que Jesús ressuscitàs  d’entre els morts. 10 Aquestos deixebles  
Jn 20,13 los digué: –És que se n’han portat  d’aquí a mon Senyor, i no sé a on l’han  
Jn 20,19  estes coses.» 19 I a la vesprada  d’aquell mateix dia, que era lo primer de 
Jn 20,19  i estant tancades les portes  d’a on s’havien reunit los deixebles,  
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Jn 20,19  Jesús i, presentant-se al mig  d’ells, los digué: –La pau sia ab  
Jn 20,20  pau sia ab vosaltres. 20 I després  d’haver dit això, los mostrà les mans i  
Jn 20,22  dit aquestes paraules alenà sobre  d’ells, i els digué: –Rebeu l’Esperit  
Jn 20,26  les portes, i se presentà enmig  d’ells i els digué: –La pau sia ab  
Jn 21,1  mar de Tiberíades, i se manifestà  d’esta manera: 2 Estaven junts Simó Pere  
Jn 21,14 s’aparegué a sos deixebles després  d’haver ressuscitat d’entre els morts.  
Jn 21,14  després d’haver ressuscitat  d’entre els morts. 15 Acabat, doncs, de  
Jn 21,19  de glorificar a Déu. I després  d’això li anyadí: –Segueix-me. 20  
Jn 21,24  aquell deixeble que dóna testimoni  d’estes coses, i les ha escrites, i sabem 
Jn 21,25  món los llibres que se n’haurien  d’escriure. Ac Inc Los Fets dels  
Ac 1,2  2 fins al dia en què, després  d’haver instruït per l’Esperit Sant als  
Ac 1,5  en l’Esperit Sant no molt després  d’aquestos dies.» 6 Llavors, los que s’  
Ac 1,9  dit aquestes paraules, a la vista  d’ells fou elevat, i lo rebé un núvol que 
Ac 1,10  veus aquí que s’aparegueren prop  d’ells dos barons ab vestidures blanques, 
Ac 1,12  que dista de Jerusalem la jornada  d’un dissabte. 13 I quan entraren,  
Ac 1,13  i Tomàs, Bartomeu i Mateu, Jaume  d’Alfeu i Simó lo Zelós, i Judes germà de 
Ac 1,14  mare de Jesús, i ab los germans  d’ell. 15 En aquells dies, alçant-se  
Ac 1,16  acerca de Judes, que fou lo guia  d’aquells que prengueren a Jesús. 17 Lo  
Ac 1,21  son bisbat.” 21 Convé, doncs, que  d’aquestos barons que han estat en  
Ac 1,22 baptisme de Joan fins al dia en què  d’entre nosaltres fou rebut a dalt, que  
Ac 1,24  los cors de tots; mostrau-nos  d’aquestos dos qual haveu elegit 25 per a 
Ac 2,3  de foc i es posaren sobre cada u  d’ells. 4 I quedaren tots plens de l’  
Ac 2,22 del Senyor, serà salvo.” 22 »Barons  d’Israel, oïu aquestes paraules: A Jesús  
Ac 2,25  per ella. 25 Perquè David diu  d’ell: »“Veia sempre al Senyor davant de  
Ac 2,29  està entre nosaltres fins al dia  d’avui. 30 Essent, doncs, profeta, i  
Ac 2,36 »Sàpia, doncs, de cert tota la casa  d’Israel que a est Jesús, a qui vosaltres 
Ac 2,40  i els exhortava dient: –Salvau’s  d’aquesta generació perversa. 41 I els  
Ac 3,5  mirava ab atenció, esperant rebre  d’ells alguna cosa. 6 I Pere digué: –No  
Ac 3,8  les cames i les plantes. 8 I  d’un salt se posà en peus, i caminava, i  
Ac 3,10  a l’almoina, i quedaren plens  d’espant i com fora de si per lo que  
Ac 3,12  això, Pere digué al poble: –Barons  d’Israel, per què us meravellau d’això?  
Ac 3,12  d’Israel, per què us meravellau  d’això? O per què fixau los ulls en  
Ac 3,13  fet caminar a aquest? 13 Lo Déu  d’Abraham, i el Déu d’Isaac, i el Déu de 
Ac 3,13  13 Lo Déu d’Abraham, i el Déu  d’Isaac, i el Déu de Jacob, Déu de  
Ac 3,15  de la vida, a qui Déu ressuscità  d’entre els morts, de lo que nosaltres  
Ac 3,22  vostre Déu, vos alçarà un profeta  d’entre vostres germans, com a mi; a ell  
Ac 4,5  juntaren en Jerusalem los prínceps  d’ells, i els ancians, i els escribes, 6  
Ac 4,8  –Prínceps del poble i ancians  d’Israel, oïu: 9 Ja que avui se’ns  
Ac 4,10  a tots vosaltres i a tot lo poble  d’Israel, que en nom de nostre Senyor  
Ac 4,10  i a qui Déu ressuscità  d’entre els morts, per virtut d’ell està 
Ac 4,10  d’entre els morts, per virtut  d’ell està sa aquest davant de vosaltres. 
Ac 4,17 més en lo poble, amenacem-los que  d’aquí en avant no pàrlien a ningun home  
Ac 4,27  Pilat, ab los gentils i els pobles  d’Israel, 28 per a fer lo que vostra mà i 
Ac 4,31  congregats, i quedaren tots plens  d’Esperit Sant, i parlaven la paraula de  
Ac 4,32 32 I la multitud dels creients eren  d’un cor i d’un esperit, i ningú d’ells 
Ac 4,32  dels creients eren d’un cor i  d’un esperit, i ningú d’ells deia que  
Ac 4,32  d’un cor i d’un esperit, i ningú  d’ells deia que fos propi res del que  
Ac 4,34 cases les venien i portaven lo preu  d’elles 35 i el posaven als peus dels  
Ac 5,Tit  apòstols. 5,Tit Capítol V Càstig  d’Ananies i Sàfira. Los apòstols són  
Ac 5,Tit  posats en llibertat després  d’haver-los assotat. 1 I un home  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

613 
 

Ac 5,7  -se-l’en, l’enterraren. 7 I  d’allí a tres hores entrà també sa  
Ac 5,15 Pere almenos sa sombra passàs sobre  d’ells i quedassen deslliurats de sos  
Ac 5,20  al poble totes les paraules  d’aquesta vida. 21 Ells, quan oigueren  
Ac 5,21  i a tots los ancians dels fills  d’Israel, i enviaren a la presó per a què 
Ac 5,24  en dubte sobre què s’havia fet  d’ells. 25 Emperò al mateix temps arribà  
Ac 5,28  fer caure sobre nosaltres la sang  d’aquest home. 29 I responent Pere i els  
Ac 5,32  32 I nosaltres som testimoni  d’aquestes paraules, i també l’Esperit  
Ac 5,35 curt espai. 35 I els digué: –Barons  d’Israel, teniu compte lo que anau a fer  
Ac 5,36  ab aquestos homes. 36 Perquè antes  d’aquestos dies s’alçà un cert Teodas,  
Ac 5,37  dissipats i aniquilats. 37 Després  d’això s’alçà Judes de Galilea, en lo  
Ac 5,40 havent cridat als apòstols, després  d’haver-los fet assotar, los manaren  
Ac 5,42  temple i en les cases, no cessaven  d’ensenyar i predicar a Jesucrist. 6,Tit  
Ac 6,3 taules. 3 Escolliu, doncs, germans,  d’entre vosaltres, set barons de bona  
Ac 6,3 set barons de bona reputació, plens  d’Esperit Sant i de sabiduria, als quals  
Ac 6,5 i a Parmenas, i a Nicolau, prosèlit  d’Antioquia. 6 Presentaren a estos davant 
Ac 6,6  oració, imposaren les mans sobre  d’ells. 7 I la paraula del Senyor  
Ac 6,15  son rostre com si fos lo rostre  d’un àngel. 7,Tit Capítol VII Plàtica de  
Ac 7,5 heretat alguna en ella, ni l’espai  d’un peu. Emperò li prometé que li  
Ac 7,5 li prometé que li donaria possessió  d’ella, i a sa descendència després d’  
Ac 7,5  ella, i a sa descendència després  d’ell, quan no tenia fill. 6 I li digué  
Ac 7,7  servit”, digué Déu, i: “després  d’això eixiran i em serviran en aquest  
Ac 7,9  9 »I els patriarques, moguts  d’enveja, vengueren a Josep per a ser  
Ac 7,10  i sabiduria davant de Faraó, rei  d’Egipte, qui el féu governador d’Egipte 
Ac 7,10  d’Egipte, qui el féu governador  d’Egipte i de tota sa casa. 11 Vingué  
Ac 7,11 Vingué després fam en tota la terra  d’Egipte i de Canaan, i gran tribulació.  
Ac 7,16  comprà a preu de plata dels fills  d’Hemor, pare de Siquem. 17 »I quan s’  
Ac 7,19  coneixia a Josep. 19 Aquell, usant  d’astúcia contra nostra nació, afligí a  
Ac 7,23 lo visitar a sos germans, los fills  d’Israel. 24 I com vegés a un que era  
Ac 7,30  l’àngel del Senyor en la llama  d’un esbarzer que cremava. 31 Quan Moisès 
Ac 7,31  Quan Moisès lo vegé, se meravellà  d’aquesta visió, i a l’acercar-se ell  
Ac 7,32 »–Jo só lo Déu de tos pares, lo Déu  d’Abraham, lo Déu d’Isaac i el Déu de  
Ac 7,32  pares, lo Déu d’Abraham, lo Déu  d’Isaac i el Déu de Jacob. »Emperò  
Ac 7,36  fent prodigis i miracles en terra  d’Egipte, i en lo Mar Vermell, i en lo  
Ac 7,37  és lo Moisès que digué als fills  d’Israel: “Un profeta vos alçarà Déu d’  
Ac 7,37  Israel: “Un profeta vos alçarà Déu  d’entre vostres germans, com jo; a ell  
Ac 7,40 s’ha fet de Moisès, que ens tragué  d’Egipte. 41 »I fabricaren un vedell en  
Ac 7,42  lo llibre dels Profetes: “Oh casa  d’Israel! ¿Per ventura no m’oferires  
Ac 7,51 caps durs i incircumcidats de cor i  d’orelles, resistiu sempre a l’Esperit  
Ac 7,53  que rebéreu la Llei per ministeri  d’àngels i no l’haveu guardada! 54 A l’ 
Ac 7,58  posaren sos vestits als peus  d’un jove anomenat Saulo. 59 I  
Ac 8,Tit  lo Mago. Felip bateja a l’eunuc  d’Etiopia. 1 En aquell temps s’alçà una  
Ac 8,4  havien estat dispersos transitaven  d’una part a l’altra anunciant la  
Ac 8,8 curats. 8 I aquella ciutat s’omplí  d’alegria. 9 Hi havia allí un baró  
Ac 8,13  que es feien, estava atònit i ple  d’admiració. 14 I havent oït los apòstols 
Ac 8,16  no havia baixat encara sobre ningú  d’ells, sinó que solament havien estat  
Ac 8,22 de Déu. 22 Arrepenteix-te, doncs,  d’aquesta maldat teva, i prega a Déu per  
Ac 8,23  23 Perquè veig que estàs en fel  d’amargura i en lo llaç de la iniquitat.  
Ac 8,25  que haveu dit. 25 I ells, després  d’haver donat testimoni i anunciat la  
Ac 8,27  eunuc, privat de Candace, reina  d’Etiopia, lo qual era superintendent de  
Ac 8,34  això lo profeta, de si mateix o  d’algun altre? 35 Llavors Felip, obrint  
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Ac 9,2  a Jerusalem a quants encontràs  d’aquesta professió, homes o dones. 3 I  
Ac 9,13  –Senyor, he oït parlar a molts  d’aquest home, quant mal féu a vostres  
Ac 9,15  gentils, i dels reis, i dels fills  d’Israel; 16 puix jo li mostraré quantes  
Ac 9,23  aquest és lo Cristo. 23 I després  d’haver passat molts dies, los jueus se  
Ac 9,36  dir Dorcas. Aquesta estava plena  d’obres bones i de caritats que feia. 37  
Ac 9,43  molts dies en Jope, en casa  d’un blanquer anomenat Simó. 10,Tit  
Ac 10,Tit  altres gentils parents i amics  d’aquest. 1 I hi havia en Cesarea un cert 
Ac 10,1  home anomenat Corneli, centurió  d’una companyia que es diu Itàlica, 2  
Ac 10,6  Pere. 6 Aquest posa en casa  d’un cert Simó blanquer, que té la casa  
Ac 10,7  i a un soldat temerós de Déu,  d’aquells que estaven baix ses ordres. 8  
Ac 10,22  dels jueus, rebé avís per medi  d’un sant àngel de que et cridàs a sa  
Ac 10,36  36 Déu envià paraula als fills  d’Israel, anunciant-los pau per  
Ac 10,41  ab ell després que ressuscità  d’entre els morts. 42 I ens manà que  
Ac 11,2 passà a Jerusalem disputaven contra  d’ell los que eren de la circumcisió, 3  
Ac 11,12  sis germans i entràrem en casa  d’aquell baró. 13 I ens contà com havia  
Ac 11,15 parlar, l’Esperit Sant baixà sobre  d’ells, així com sobre nosaltres al  
Ac 11,19  que havia ocorregut per causa  d’Esteve, arribaren fins a Fenícia, i  
Ac 11,22  al Senyor. 22 I arribà la fama  d’aquestes coses a oïdos de la iglésia  
Ac 11,24  24 Perquè ell era baró just i ple  d’Esperit Sant i de fe. I s’agregà molta 
Ac 11,25  molta gent al Senyor. 25 I des  d’allí marxà Bernabé a Tarso en busca de  
Ac 11,28  uns profetes. 28 I alçant-se un  d’ells, anomenat Àgabo, donava a entendre 
Ac 11,28  per l’Esperit que hi havia  d’haver una gran fam en tot lo món, la  
Ac 12,10  un carrer, i luego s’apartà  d’ell l’àngel. 11 Llavors Pere, tornant  
Ac 12,11  àngel i m’ha llibertat de la mà  d’Herodes i de tota l’expectació del  
Ac 12,17  a Jaume i als germans. I eixint  d’allí se n’anà a altre lloc. 18 I quan  
Ac 12,19  buscar i no trobant-lo, després  d’examinats los guardes, manà donar-los 
Ac 12,20  la pau, perquè les terres  d’ells estaven abastades del territori  
Ac 12,22  aplaudia, dient: –Veus de Déu i no  d’home! 23 I al punt lo ferí l’àngel del 
Ac 12,25  tornaren de Jerusalem, després  d’haver complert son ministeri, prenent  
Ac 13,1 de Cirene, i Manahèn, germà de llet  d’Herodes lo tetrarca, i Saulo. 2 I  
Ac 13,3  i orat, i imposat les mans sobre  d’ells, los enviaren. 4 I ells, enviats  
Ac 13,4  Sant, anaren a Selèucia, i des  d’allí navegaren a Xipre. 5 I quan  
Ac 13,7 Bernabé i a Saulo, puix tenia ganes  d’oir la paraula de Déu. 8 Emperò Èlimas  
Ac 13,13  Emperò Joan, separant-se  d’ells, se’n tornà a Jerusalem. 14 I  
Ac 13,15  si teniu que dir alguna paraula  d’exhortació al poble, parlau. 16 I  
Ac 13,16  senyal de silenci, digué: –Barons  d’Israel i els que temeu a Déu, oïu: 17  
Ac 13,17  a Déu, oïu: 17 Lo Déu del poble  d’Israel elegí a nostres pares i exaltà  
Ac 13,17  essent ells estrangers en terra  d’Egipte, i ab braç poderós los tragué d’ 
Ac 13,17  i ab braç poderós los tragué  d’ella. 18 I per l’espai de quaranta  
Ac 13,19  los distribuí per sort la terra  d’estes. 20 I després d’això los donà  
Ac 13,20  la terra d’estes. 20 I després  d’això los donà jutges per l’espai de  
Ac 13,23  mes voluntats. 23 »I del llinatge  d’aquest, segons la promesa, ha portat  
Ac 13,24  de penitència a tot lo poble  d’Israel. 25 I quan Joan complia sa  
Ac 13,26 »Barons germans, fills del llinatge  d’Abraham i los que entre vosaltres temeu 
Ac 13,26  a vosaltres és enviada la paraula  d’aquesta salvació. 27 Perquè los que  
Ac 13,29  les coses que estaven escrites  d’ell, lo baixaren de l’arbre i el  
Ac 13,30 Mes Déu lo ressuscità al tercer dia  d’entre els morts, i el vegeren molts  
Ac 13,31  los quals fins ara donen testimoni  d’ell al poble. 32 I nosaltres vos  
Ac 13,34  jo.” 34 I que l’haja ressuscitat  d’entre els morts, per a no tornar mai  
Ac 13,34  mai més a la corrupció, ho digué  d’aquesta manera: “Jo us donaré fielment  
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Ac 13,37 Mes aquell a qui Déu ha ressuscitat  d’entre els morts no ha vist corrupció.  
Ac 13,46  indignes de la vida eterna, des  d’aquest punt nos ne tornam als gentils.  
Ac 13,51  la pols dels seus peus contra  d’ells, se n’anaren a Iconi. 52 I els  
Ac 14,10  baixat déus a nosaltres en figura  d’homes! 11 I anomenaven a Bernabé,  
Ac 14,14  a vosaltres, i vos predicam perquè  d’aquestes coses vanes vos convertiu al  
Ac 14,16  fruits, omplint de manteniment i  d’alegria nostres cors. 17 I dient això,  
Ac 14,18  Emperò sobrevingueren alguns jueus  d’Antioquia i d’Iconi que persuadiren al 
Ac 14,18  alguns jueus d’Antioquia i  d’Iconi que persuadiren al poble, i  
Ac 14,22  22 I després que en cada iglésia  d’ells hagueren ordenat presbíteros i  
Ac 14,25 Perges, baixaren a Atàlia. 25 I des  d’allí navegaren a Antioquia, d’a on  
Ac 14,25  des d’allí navegaren a Antioquia,  d’a on havien estat recomanats a la  
Ac 15,2  no us podeu salvar. 2 S’originà  d’aquí una gran dissensió i disputa de  
Ac 15,2 als apòstols i presbíteros, per raó  d’aquesta qüestió. 3 Ells, doncs, enviats 
Ac 15,7  aquesta controvèrsia. 7 I després  d’haver disputat molt, alçant-se Pere,  
Ac 15,8 que coneix los cors, donà testimoni  d’això donant a ells l’Esperit Sant així 
Ac 15,12  fet Déu entre els gentils per medi  d’ells. 13 I després que callaren,  
Ac 15,14  primer als gentils per a prendre  d’ells un poble per a son nom. 15 I en  
Ac 15,16  com està escrit: 16 »“Després  d’això tornaré i reedificaré lo  
Ac 15,22  la iglésia elegir alguns barons  d’entre ells i enviar-los a Antioquia  
Ac 15,23  23 I els escrigueren per mà  d’ells així: «Los apòstols i els ancians  
Ac 15,25  Nos aparegué bé, estant congregats  d’un acord, elegir barons i enviar-los  
Ac 15,30  30 Ells, doncs, despatxats  d’aquesta manera, anaren a Antioquia; i  
Ac 15,33  confirmaren en la fe. 33 I després  d’haver-se detingut allí per algun  
Ac 15,36 Senyor ab molts altres. 36 I al cap  d’alguns dies digué Pau a Bernabé:  
Ac 15,38 -se-l’en, puix s’havia separat  d’ells des de Pamfília i no els havia  
Ac 16,1  un deixeble anomenat Timoteu, fill  d’una jueua fiel i de pare gentil. 2 D’  
Ac 16,7  de Déu en l’Àsia. 7 I després  d’haver arribat a Mísia, volien passar a  
Ac 16,12 i al dia següent a Nàpols. 12 I des  d’allí a Filipos, que és una colònia i la 
Ac 16,12  una colònia i la ciutat principal  d’aquella part de Macedònia. I en aquesta 
Ac 16,18  en nom de Jesucrist, que isques  d’ella. I en aquella mateixa hora isqué.  
Ac 16,22  ells; i els magistrats, després  d’esquinçades les túniques d’aquells,  
Ac 16,22 després d’esquinçades les túniques  d’aquells, los manaren assotar ab  
Ac 16,23  assotar ab vergues. 23 I després  d’haver-los donat molts assots, los  
Ac 16,36  36 I l’escarceller donà avís  d’això a Pau dient: –Los magistrats han  
Ac 17,3  que patís Cristo i ressuscitàs  d’entre els morts; i: «aquest és  
Ac 17,4  lo qual jo us anuncio.» 4 I alguns  d’ells cregueren i se juntaren ab Pau i  
Ac 17,5  Emperò los jueus incrèduls, moguts  d’enveja, i prenent ab si alguns homes  
Ac 17,12  coses eren així. 12 I així molts  d’ells cregueren junts ab moltes dones  
Ac 17,15  conduïren fins a Atenes, i després  d’haver rebut son mandato, per a què  
Ac 17,25  de mà; 25 ni és servit per mans  d’homes, com si necessitàs d’alguna  
Ac 17,25  mans d’homes, com si necessitàs  d’alguna cosa, puix que ell mateix dóna a 
Ac 17,26 vida i respiració i tota cosa; 26 i  d’un sol féu tot lo llinatge humà, per a  
Ac 17,30  30 I Déu, dissimulant los temps  d’aquesta ignorància, ara intima a tots  
Ac 17,31  certa a tots ressuscitant-lo  d’entre els morts. 32 I quan oigueren  
Ac 17,33  això. 33 Així Pau isqué del mig  d’ells. 34 No obstant, alguns se li  
Ac 18,1  per Prisciŀla i Aquila. 1 Després  d’això, isqué Pau d’Atenes i se n’anà a 
Ac 18,1  1 Després d’això, isqué Pau  d’Atenes i se n’anà a Corinto. 2 I  
Ac 18,2 de Ponto, que feia poc havia vingut  d’Itàlia, i a Prisciŀla, sa muller (puix  
Ac 18,6  vostres caps; jo net estic, i des  d’ara me’n vaig als gentils. 7 I partint 
Ac 18,7 me’n vaig als gentils. 7 I partint  d’allí, entrà en casa d’un que es deia  
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Ac 18,7  7 I partint d’allí, entrà en casa  d’un que es deia Tito Just, temerós de  
Ac 18,15 vosaltres, que jo no vull ser jutge  d’aquestes coses. 16 I els tragué fora  
Ac 18,17  tribunal, sens que Gàlio fes cas  d’estes coses. 18 Emperò Pau, que havia  
Ac 18,21 hi consentí, 21 sinó que es despedí  d’ells dient: –De totes maneres he de  
Ac 18,21  a veure-us, si Déu vol. I partí  d’Èfeso. 22 I quan hagué desembarcat en  
Ac 18,22  pujà a saludar a la iglésia, i des  d’allí passà a Antioquia. 23 I havent  
Ac 18,24  un jueu anomenat Apolo, natural  d’Alexandria, home eloqüent i molt docte  
Ac 18,25  en lo camí del Senyor i, fervorós  d’esperit, parlava i ensenyava ab  
Ac 19,1  Apolo en Corinto, Pau, després  d’haver atravessat les províncies altes,  
Ac 19,4  aquell que havia de venir després  d’ell, ço és, en Jesús. 5 Oït això, foren 
Ac 19,6  Pau imposat les mans, vingué sobre  d’ells l’Esperit Sant i parlaven en  
Ac 19,9  al Regne de Déu. 9 Mes com alguns  d’ells s’endurissen de cor i no  
Ac 19,9  de la multitud, apartant-se  d’ells separà los deixebles, disputant  
Ac 19,9  tots los dies en l’escola  d’un tal Tirà. 10 I això durà per espai  
Ac 19,12  de son cos i desapareixien  d’ells les dolències i eixien los  
Ac 19,13 alguns jueus exorcistes que rodaven  d’una part a altra, provaren l’invocar  
Ac 19,14 I els que feien això eren set fills  d’un jueu príncep dels sacerdots anomenat 
Ac 19,16  l’esperit maligne saltà sobre  d’ells i, apoderant-se de dos,  
Ac 19,16  manera que nusos i ferits fugiren  d’aquella casa. 17 I això fou notori a  
Ac 19,19  i declarant sos fets. 19 I molts  d’aquells que havien seguit les arts  
Ac 19,25  sabeu lo guany que ens resulta  d’aquesta indústria; 26 i estau veent i  
Ac 19,27  a no fer-se cas de la majestat  d’aquella a qui tota l’Àsia i el món  
Ac 19,28  adoren. 28 Oït això, s’ompliren  d’ira i cridaren dient: –Gran és la Diana 
Ac 19,33 aplegat. 33 I tragueren a Alexandre  d’entre la turba, empenyant-lo en avant 
Ac 19,35  apaciguat la gent, digué: –Barons  d’Èfeso, quin home hi ha que no sàpia que 
Ac 19,35  hi ha que no sàpia que la ciutat  d’Èfeso dóna adoració a la gran Diana,  
Ac 19,40  de sediciosos per l’alborot  d’avui, no havent-hi causa alguna per  
Ac 19,40  alguna per la qual pugam donar raó  d’aquest tumulto. I havent dit això féu  
Ac 20,Tit  20,Tit Capítol XX Pau, després  d’haver recorregut la Macedònia, predica  
Ac 20,1  fent-los una plàtica, se despedí  d’ells i partí per anar a Macedònia. 2 I  
Ac 20,2  per anar a Macedònia. 2 I després  d’haver recorregut aquelles terres, i d’ 
Ac 20,2 haver recorregut aquelles terres, i  d’haver-los exhortat ab moltes  
Ac 20,4  i Gai de Derbe, i Timoteu; i dels  d’Àsia, Tiquic i Tròfim. 5 I havent-se  
Ac 20,15  a Mitilene. 15 I navegant des  d’allí, lo dia següent nos posàrem en  
Ac 20,16  s’havia proposat navegar més allà  d’Èfeso per no detenir-se en l’Àsia,  
Ac 20,20 dir-vos tot lo que us fos útil, i  d’ensenyar-vos en públic i en les  
Ac 20,24  24 Emperò no temo ninguna  d’aquestes coses, ni estimo més ma vida  
Ac 20,27 sang de tots. 27 Perquè no he fugit  d’anunciar-vos tot lo consell de Déu.  
Ac 20,30  no perdonaran lo ramat. 30 I també  d’entre vosaltres mateixos s’alçaran  
Ac 20,31 de tres anys no he cessat nit i dia  d’amonestar ab llàgrimes a cada u de  
Ac 20,35  en totes les coses que, treballant  d’aquesta manera, és menester sostenir  
Ac 20,35  sostenir los flacs i recordar-se  d’aquelles paraules que digué lo Senyor  
Ac 21,1 a la vela després que ens separàrem  d’ells, anàrem via recta a Coos, i al dia 
Ac 21,1  i al dia següent a Rodes, i des  d’allí a Pàtara. 2 I havent trobat una  
Ac 21,5  5 I passats aquestos dies isquérem  d’allí, acompanyant-nos tots ab ses  
Ac 21,8  ells. 8 I al dia següent, partint  d’allí, arribàrem a Cesarea. I entrant en 
Ac 21,15  voluntat del Senyor. 15 I després  d’aquestos dies, havent-nos preparat  
Ac 21,26  fins que fes l’oferta per cada u  d’ells. 27 I quan estaven per acabar los  
Ac 21,28 i el prengueren cridant: 28 –Barons  d’Israel, ajuda. Aquest és l’home que  
Ac 21,29  anar ab ell per la ciutat a Tròfim  d’Èfeso i cregueren que Pau l’havia  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

617 
 

Ac 22,Tit  de sant Pau als jueus. Furor  d’estos contra ell. Vol lo tribú fer-lo 
Ac 22,3 com ho sou tots vosaltres en lo dia  d’avui. 4 I he prosseguit aquest camí  
Ac 22,5  lo fi de portar-los lligats des  d’allí a Jerusalem, per a què fossen  
Ac 22,6  dia, me vegí rodejat repentinament  d’una gran llum del cel 7 i, caent en  
Ac 22,11  hi vegés per causa del resplendor  d’aquella llum, guiat de la mà per los  
Ac 22,21  perquè jo et vull enviar lluny  d’aquí, als gentils. 22 I l’estigueren  
Ac 22,24  quina causa clamaven així contra  d’ell. 25 I quan l’hagueren lligat ab  
Ac 22,29  29 Al punt, doncs, s’apartaren  d’ell los que li havien de donar turment, 
Ac 22,30  i traent a Pau, lo presentà enmig  d’ells. 23,Tit Capítol XXIII Pau, ab ses  
Ac 23,Tit  romà, a fi de deslliurar-lo  d’una conjuració horrible. 1 Pau, doncs,  
Ac 23,2  manà als que estaven prop  d’ell que el ferissen en la boca. 3  
Ac 23,6 poble.” 6 I sabent Pau que una part  d’ells era saduceus i altra fariseus,  
Ac 23,10 soldats i que el traguessen del mig  d’ells i que el portassen a la fortalesa. 
Ac 23,20  al Consell, com que volen inquirir  d’ell alguna cosa ab més certesa. 21  
Ac 23,21  cregau, puix hi ha més de quaranta  d’ells que l’esperen de parada, i han  
Ac 23,22  a ningú que li havia donat avís  d’això. 23 I cridant a dos centurions los 
Ac 23,28  li imputaven, lo portí al Consell  d’ells 29 i trobí que l’acusaven sobre  
Ac 23,33  i presentaren també a Pau davant  d’ell. 34 I havent-la llegida, i  
Ac 23,35  de que fos guardat en lo pretori  d’Herodes. 24,Tit Capítol XXIV Pau,  
Ac 24,10  jo que fa molts anys que ets jutge  d’aquesta nació, emprenc ab més bon ànimo 
Ac 24,21  proferí en alta veu estant enmig  d’ells: “Per la resurrecció dels morts só 
Ac 24,22  coses, i estant ben informat  d’aquest camí, los remeté a una altra  
Ac 24,24  entrar a servir-lo. 24 I després  d’alguns dies vingué Fèlix ab Drusila, sa 
Ac 25,5  digué: –Que vinguen los principals  d’entre vosaltres ab mi, i si hi ha algun 
Ac 25,9  pujar a Jerusalem i ser judicat  d’aquestes coses davant de mi? 10 I Pau  
Ac 25,12 al Cèsar. 12 Llavors Festo, després  d’haver conferenciat ab lo consell,  
Ac 25,20  viu. 20 I estant en dubte acerca  d’aquesta qüestió, li vaig dir si volia  
Ac 25,20 anar a Jerusalem i ser allí judicat  d’aquestes coses. 21 Emperò, havent  
Ac 25,21  que se’l reservàs per lo judici  d’August, vaig manar que el guardassen  
Ac 26,Tit  XXVI Pau se justifica davant  d’Agripa. Festo lo tracta d’insensat.  
Ac 26,Tit  davant d’Agripa. Festo lo tracta  d’insensat. Agripa reconeix sa  
Ac 26,11  I indignant-me més i més contra  d’ells, los perseguia fins en ciutats  
Ac 26,20  a Déu, fent obres dignes  d’arrepentiment. 21 Per aquestes causes,  
Ac 26,22  de Déu, permanesc fins al dia  d’avui, donant testimoni d’ell a grans i 
Ac 26,22  al dia d’avui, donant testimoni  d’ell a grans i a xics, no dient altres  
Ac 26,22  a xics, no dient altres coses fora  d’aquelles que digueren los profetes i  
Ac 26,23  de ser lo primer que ressuscitaria  d’entre els morts i anunciaria la llum al 
Ac 26,26  veritat i de sabiduria. 26 Perquè  d’estes coses té coneixement lo rei, a  
Ac 26,26  llibertat, puix crec que ninguna  d’elles se li oculta, perquè no han estat 
Ac 26,31 sentats ab ells. 31 I retirant-se  d’allí, parlaven entre ells dient:  
Ac 27,Tit  Júlio. Naufraga la barca prop  d’una isla, emperò tots se salven. 1 Mes  
Ac 27,2  2 embarcant-nos en un barco  d’Adrumeto, nos férem a la vela,  
Ac 27,4  de lo necessari. 4 I quan isquérem  d’allí anàvem bordejant sota de Xipre,  
Ac 27,6  allí, trobant lo centurió un barco  d’Alexandria que anava a Itàlia, nos  
Ac 27,12  part foren de parer que s’isqués  d’allí per si se podia arribar a Fenice a 
Ac 27,17  i temerosos de donar en un banc  d’arena, arriaren les veles, i així eren  
Ac 27,20  sol ni les estrelles, i amenaçats  d’una borrasca, teníem ja perdudes totes  
Ac 27,21  llavors Pau i, posat dret enmig  d’ells, digué: –Millor hauria estat, sens 
Ac 27,28  la sonda trobaren vint braces  d’aigua, i després un poc més enllà ne  
Ac 28,Tit  28,Tit Capítol XXVIII Pau és picat  d’un escurçó en Malta. Cura vàrios mals.  
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Ac 28,6  mort de repente. Emperò després  d’haver esperat un gran rato, quan  
Ac 28,9 mans dessobre, lo curà. 9 I després  d’això, venien tots quants tenien mals en 
Ac 28,11  de tres mesos entràrem en un barco  d’Alexandria que havia passat l’hivern  
Ac 28,13  detinguérem allí tres dies. 13 Des  d’allí, costejant, anàrem a Règio, i  
Ac 28,14  següent a Puzol, 14 a on, després  d’haver trobat alguns germans, nos  
Ac 28,15  nos isqueren a rebre fins al Foro  d’Àpio i les Tres Tavernes; i quan los  
Ac 28,18  dels romans, 18 los quals, després  d’haver-me examinat, me volgueren donar 
Ac 28,19  a apeŀlar al Cèsar, no ab lo fi  d’acusar de cosa alguna als de ma nació.  
Ac 28,20  -vos, perquè per l’esperança  d’Israel estic jo lligat ab aquesta  
Ac 28,27  27 Perquè està encrassat lo cor  d’aquest poble i sos oïdos estan pesats i 
Ac 28,29  29 I acabant de dir això, isqueren  d’allí los jueus, tenint entre si una  
Rm 1,4 de santificació, per sa resurrecció  d’entre els morts, 5 per lo qui havem  
Rm 1,18  tota la impietat i injustícia  d’aquells homes que retenen la veritat de 
Rm 1,20  20 Perquè les coses invisibles  d’ell se veuen clarament de la creació  
Rm 1,23  de figura humana corruptible, i  d’aucells, i de quadrúpedos, i de  
Rm 1,26  ignominioses, puix fins les dones  d’ells invertiren l’ús natural en aquell 
Rm 1,29  de malícia, de fornicació,  d’avarícia, de maldat, plens d’enveja,  
Rm 1,29  d’avarícia, de maldat, plens  d’enveja, d’homicidi, de disputes, d’  
Rm 1,29  de maldat, plens d’enveja,  d’homicidi, de disputes, d’engany, de  
Rm 1,29  enveja, d’homicidi, de disputes,  d’engany, de malignitat; murmuradors, 30  
Rm 2,7 ses obres: 7 a aquells que per medi  d’una perseverància en fer obres bones,  
Rm 2,20  que estan en tenebres, 20 mestre  d’ignorants i instructor d’infants, que  
Rm 2,20 20 mestre d’ignorants i instructor  d’infants, que tens la regla de la  
Rm 3,Tit  en Jesucrist la que els deslliura  d’ell. La fe no destrueix la Llei, sinó  
Rm 3,3  de Déu. 3 Puix què, si alguns  d’ells no cregueren, per ventura sa  
Rm 3,9  nosaltres algun ventatge sobre  d’ells? De ninguna manera, perquè havem  
Rm 3,13  han forjat enganys: metzines  d’àspids tenen sota sos llavis; 14 la  
Rm 3,14  quals està plena de maledicció i  d’amargor. 15 Los peus estan llestos per  
Rm 3,20  carn serà justificada davant  d’ell; perquè per la Llei ve lo  
Rm 3,24  gratuïtament per la gràcia  d’ell mateix, mediant la redempció que és 
Rm 3,26  ell sia trobat just i justificador  d’aquell que té la fe de Jesucrist. 27 A  
Rm 4,Tit  4,Tit Capítol IV Ab l’exemple  d’Abraham prova l’Apòstol que Déu  
Rm 4,16 Llei, sinó també al que és de la fe  d’Abraham, que és pare de tots nosaltres  
Rm 4,24  si creem en aquell que ressuscità  d’entre els morts a Jesucrist nostre  
Rm 5,Tit  mals del pecat, sinó que ens omple  d’immensos béns. 1 Justificats, doncs,  
Rm 5,14  14 Ab tot, la mort regnà des  d’Adam a Moisès, fins en aquells que no  
Rm 5,14  ab una transgressió semblant a la  d’Adam, lo qual és la figura del que  
Rm 5,15  delicte; perquè si per lo delicte  d’un moriren molts, molt més la gràcia de 
Rm 5,15 gràcia de Déu i lo do per la gràcia  d’un sol home, que és Jesucrist, abunda  
Rm 5,16  Perquè lo judici verdaderament fou  d’un pecat per a la condemnació, emperò  
Rm 5,17  17 Perquè si per lo pecat  d’un sol regnà la mort per un sol home,  
Rm 5,18  18 Per això, així com per lo pecat  d’un caigué la condemnació sobre tots los 
Rm 5,18  homes, així també per la justícia  d’un sol, tots los homes rebran la  
Rm 5,19  així com per la desobediència  d’un sol home molts foren fets pecadors,  
Rm 5,19 seran fets justos per l’obediència  d’un sol. 20 Puix la Llei sobrevingué per 
Rm 6,4  a què, així com Cristo ressuscità  d’entre els morts per a glòria del Pare,  
Rm 6,9  que havent Cristo ressuscitat  d’entre els morts, ja no mor, ni la mort  
Rm 6,9  la mort tindrà ja més domini sobre  d’ell. 10 Perquè en quant a haver ell  
Rm 6,12  cos mortal, de modo que hajau  d’obeir-lo en ses concupiscències. 13  
Rm 6,13  membres al pecat com instruments  d’iniquitat; ans bé oferiu’s vosaltres a 
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Rm 6,13 ’s vosaltres a Déu com ressuscitats  d’entre els morts, i vostres membres a  
Rm 6,21 justícia. 21 I quin fruit traguéreu  d’aquelles coses de què ara vos  
Rm 6,21  ara vos avergonyiu? Puix lo terme  d’elles és la mort. 22 Emperò ara que  
Rm 7,4  lo cos de Cristo, per a què siau  d’altre, ço és, d’aquell que ressuscità  
Rm 7,4  per a què siau d’altre, ço és,  d’aquell que ressuscità d’entre els  
Rm 7,4  ço és, d’aquell que ressuscità  d’entre els morts, a fi de que donem  
Rm 7,24  só jo! ¿Qui em deslliurarà  d’aquest cos de mort? 25 La gràcia de Déu 
Rm 8,11  de la justícia. 11 I si l’Esperit  d’aquell que ressuscità a Jesús d’entre  
Rm 8,11  d’aquell que ressuscità a Jesús  d’entre els morts habita en vosaltres, lo 
Rm 8,11  lo qui ressuscità a Jesucrist  d’entre els morts vivificarà també  
Rm 8,15 15 Perquè no haveu rebut l’esperit  d’esclavitud per estar altra vegada ab  
Rm 8,15  sinó que haveu rebut l’Esperit  d’adopció de fills, per lo qual clamam:  
Rm 8,18 que no són de comparar los treballs  d’aquest temps ab la glòria venidera, que 
Rm 8,20  no de son grat, sinó per causa  d’aquell que la somet en esperança 21 que 
Rm 8,28  que totes les coses cooperen al bé  d’aquells que amen a Déu, d’aquells que  
Rm 8,28  al bé d’aquells que amen a Déu,  d’aquells que conforme a son propòsit ha  
Rm 8,37 totes estes coses triümfam per medi  d’aquell que ens amà. 38 Per lo qual  
Rm 8,39  ninguna altra criatura, serà capaç  d’apartar-nos de l’amor de Déu, que  
Rm 9,Tit  Senyor. 9,Tit Capítol IX Després  d’haver l’Apòstol testificat son amor  
Rm 9,6  mancat; perquè no tots los que són  d’Israel són israelites; 7 ni perquè són  
Rm 9,7  7 ni perquè són llinatge  d’Abraham són tots fills, sinó que: «D’  
Rm 9,10  sinó també Rebeca, que concebí  d’una vegada dos fills d’Isaac nostre  
Rm 9,10 que concebí d’una vegada dos fills  d’Isaac nostre pare 11 (perquè abans que  
Rm 9,21 21 O no té potestat l’oller de fer  d’una mateixa pasta un vas per a honra, i 
Rm 9,22 suportà ab gran paciència los vasos  d’ira aparellats per a destrucció, 23 i  
Rm 9,27  «Encara que el número dels fills  d’Israel sia com l’arena del mar, les  
Rm 9,32  per obres; i ensopegaren en pedra  d’escàndol, 33 així com està escrit:  
Rm 9,33 en Sion pedra ensopegadora, i pedra  d’escàndol; i tot aquell que creu en ell  
Rm 10,7  és, per a tornar a portar a Cristo  d’entre els morts). 8 Emperò, què diu l’ 
Rm 10,9  en ton cor que Déu lo ressuscità  d’entre els morts, seràs salvo. 10 Perquè 
Rm 10,15  escrit: «Que hermosos són los peus  d’aquells que prediquen l’evangeli de  
Rm 10,15  que prediquen l’evangeli de pau,  d’aquells que anúncien coses bones!» 16  
Rm 11,Tit  i profetisa la conversió general  d’aquells. 1 Llavors jo dic: ¿Per ventura 
Rm 11,1  jo també só israelita del llinatge  d’Abraham, de la tribu de Benjamí. 2 Déu  
Rm 11,2  preconegué. ¿I no sabeu lo que diu  d’Elies l’Escriptura, com se queixa a  
Rm 11,8  escrit: «Déu los ha donat esperit  d’estupiditat; ulls per a què no vegen i  
Rm 11,8  per a què no oiguen») fins al dia  d’avui. 9 I David diu: «Convertesca-se  
Rm 11,9  en llaç, i en trampa, i en pedra  d’ensopec, i en paga. 10 Obscuresquen-  
Rm 11,10  no vegen i vagen sempre encorbats  d’espatlles.» 11 Puix jo dic:  
Rm 11,12  -los a gelosia. 12 I si el pecat  d’ells és lo tresor del món, i la  
Rm 11,12  lo tresor del món, i la disminució  d’ells, lo tresor dels gentils, ¿quant  
Rm 11,12  gentils, ¿quant més la plenitud  d’ells? 13 Perquè ab vosaltres parlo,  
Rm 11,14  honraré mon ministeri 14 per si  d’alguna manera puc moure a gelosia als  
Rm 11,14 ma carn i fer que es sàlvien alguns  d’ells. 15 Perquè si la rejecció d’ells  
Rm 11,15  d’ells. 15 Perquè si la rejecció  d’ells és la reconciliació del món, què  
Rm 11,15  serà son restabliment, sinó vida  d’entre els morts? 16 I si el primer  
Rm 11,22  tu, si permaneixes en la bondat;  d’altra manera seràs tu també tallat. 23  
Rm 11,36 a què li sia recompensat? 36 Perquè  d’ell, i per ell, i en ell són totes les  
Rm 12,Tit  Diu que, essent tots membres  d’un mateix cos, havem de treballar a  
Rm 12,16  plorau ab los que ploren. 16 Siau  d’un mateix ànimo l’un envers l’altre;  
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Rm 13,3 potestat? Fes bé i tindràs alabança  d’ella. 4 Perquè el príncep és ministre  
Rm 13,11  sabent lo temps, que és ja hora  d’alçar-nos del somni; puix ara nostra  
Rm 14,1  fe, admeteu-lo, no per disputes  d’opinions. 2 Perquè l’un creu que pot  
Rm 14,4  4 Qui ets tu que judiques al servo  d’altre? Per a son amo està en peus, o  
Rm 15,Tit  als romans i del fort desig que té  d’anar-los a veure quan estiga de camí  
Rm 15,13  13 Ómplia-us, doncs, lo Déu  d’esperança de tot goig i pau en la  
Rm 15,15  atreviment per a fer-vos memòria  d’això, a causa de la gràcia que m’és  
Rm 15,18  no m’atreviré a parlar de ninguna  d’aquelles coses que Cristo no ha fet per 
Rm 15,20  a fi de no edificar sobre fonament  d’altres, sinó com està escrit: 21  
Rm 15,24  m’acompanyareu fins allà després  d’haver gosat algun tant de vostra  
Rm 15,26  lo fer una colecció per als pobres  d’entre els sants que estan en Jerusalem. 
Rm 16,5  a la iglésia que està en casa  d’ells. Saludau a Epenet, mon amic, que  
Rm 16,11  a aquells que són de la casa  d’Aristòbul. Saludau a mon parent Herodi. 
Rm 16,17  que haveu après, i apartau’s  d’ells. 18 Perquè los tals no serveixen a 
1Co 1,2 lo nom de Jesucrist, nostre Senyor,  d’ells i de nosaltres: 3 gràcia a  
1Co 1,10  Senyor Jesucrist, que siau tots  d’un mateix parlar, i que no hi haja  
1Co 1,12  diu: «Jo só de Pau», «I jo,  d’Apolo», «I jo, de Cefas», «I jo, de  
1Co 1,16  16 I he batejat també la família  d’Estèfana, i per lo demés no sé si he  
1Co 1,20  l’escriba? A on, l’escodrinyador  d’aquest sigle? ¿No ha fet Déu fàtua la  
1Co 1,20  ¿No ha fet Déu fàtua la sabiduria  d’aquest món? 21 Puix després que en la  
1Co 1,29  ninguna carn se vanagloriï davant  d’ell. 30 I per ell sou vosaltres en  
1Co 2,4  humana, sinó ab demostració  d’Esperit i de poder, 5 per a què vostra  
1Co 2,5  fe no reposàs en la sabiduria  d’homes, sinó en lo poder de Déu. 6 No  
1Co 2,6  són perfects; emperò no sabiduria  d’aquest món ni dels prínceps d’aquest  
1Co 2,6  d’aquest món ni dels prínceps  d’aquest món, que són destruïts, 7 sinó  
1Co 2,8  8 La que ningú dels prínceps  d’aquest món conegué, perquè si l’  
1Co 2,9  orella oigué, ni han estat en cor  d’home, les coses que preparà Déu per a  
1Co 2,12 nosaltres havem rebut no l’esperit  d’aquest món, sinó l’Esperit que és de  
1Co 2,13  també, no ab paraules doctes  d’humana sabiduria, sinó ab doctrina d’  
1Co 2,13  humana sabiduria, sinó ab doctrina  d’esperit, comparant les coses  
1Co 3,4  só de Pau», i l’altre: «Jo,  d’Apolo»; ¿no és clar que encara sou  
1Co 3,5 és Apolo, o qui és Pau? 5 Ministres  d’aquell en qui creeu, i segons que el  
1Co 3,19  sia savi. 19 Perquè la sabiduria  d’aquest món és fatuïtat davant de Déu,  
1Co 4,13  arribat a ser com les escombraries  d’aquest món, com l’escòria de tothom  
1Co 5,2  lamentat, per a què fos expeŀlit  d’entre vosaltres lo qui cometé aquesta  
1Co 5,3  que ausent de cos, emperò present  d’esperit, ja he judicat com present al  
1Co 5,10  No absolutament ab los fornicadors  d’aquest món, o ab los avaros, o lladres, 
1Co 5,10  ídols, perquè en tal cas hauríeu  d’anar-vos-en del món. 11 Emperò ara  
1Co 5,12 Puix, què en tinc de fer de judicar  d’aquells que estan fora? ¿Per ventura no 
1Co 6,4  teniu diferències sobre negocis  d’aquest món, feu-les judicar per los  
1Co 7,2  home no tocar dona. 2 Emperò, a fi  d’evitar la fornicació, tinga cada home  
1Co 7,7  cada u té de Déu son propi do, qui  d’una manera, i qui d’una altra. 8 Per  
1Co 7,7  propi do, qui d’una manera, i qui  d’una altra. 8 Per consegüent, dic als  
1Co 7,14 la muller infiel per lo marit fiel;  d’altra manera vostres fills serien  
1Co 7,31 si no posseïssen; 31 i els que usen  d’aquest món, com si no n’usassen;  
1Co 7,31  n’usassen; perquè passa la figura  d’aquest món. 32 Mes desitjaria que  
1Co 7,32  coses que són del Senyor, com ha  d’agradar a Déu. 33 Emperò lo qui té  
1Co 7,34  Senyor, per a ser santa de cos i  d’esperit. Emperò la que és casada pensa  
1Co 8,7  a l’ídol; i la consciència  d’aquestos, per ser dèbil, és  
1Co 8,9  que teniu no sia ocasió als dèbils  d’encepegar. 10 Perquè si algú te vegés a 
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1Co 8,12  dèbil, per a qui morí Cristo? 12 I  d’aquest modo, pecant contra els germans, 
1Co 8,13 Per lo qual, si la vianda és ocasió  d’escàndol a mon germà, jamai menjaré  
1Co 9,7  una vinya i no menja del fruit  d’ella? ¿Qui apastura un ramat i no s’  
1Co 9,12  carnals? 12 Si altres participen  d’aquest poder sobre vosaltres, ¿per què  
1Co 9,12  nosaltres? Emperò no havem fet ús  d’aquesta potestat, ans bé ho sofrim tot  
1Co 9,15 de l’evangeli. 15 Emperò jo de res  d’això m’he aprofitat, ni he escrit  
1Co 9,15 lo morir que no que ningú me prívia  d’aquesta glòria. 16 Perquè encara que  
1Co 9,23  l’evangeli, per a ser participant  d’ell ab vosaltres. 24 ¿No sabeu que els  
1Co 10,Tit  reprovat. 10,Tit Capítol X Després  d’haver proposat los beneficis i els  
1Co 10,Tit  vicis, especialment de tot ressabi  d’idolatria, de la vana confiança i d’  
1Co 10,Tit  idolatria, de la vana confiança i  d’ofendre al proïsme. 1 Puix no vull,  
1Co 10,4  beguda espiritual, perquè bevien  d’aquella pedra espiritual que els  
1Co 10,5  pedra era Cristo. 5 Emperò molts  d’ells no foren de l’agrado de Déu; per  
1Co 10,7  7 Ni us façau idòlatres com alguns  d’ells, segons està escrit: «Se sentà lo  
1Co 10,8  jugar.» 8 Ni forniquem, com alguns  d’ells fornicaren i en un dia ne moriren  
1Co 10,9  9 Ni tentem a Cristo, com alguns  d’ells lo tentaren, i foren destruïts per 
1Co 10,10  10 Ni murmureu, com alguns  d’ells murmuraren, i foren morts per l’  
1Co 10,17  cos, perquè tots som participants  d’aquell mateix pa. 18 Considerau a  
1Co 10,28 als ídols», no en mengeu, per causa  d’aquell que us ha avisat i de la  
1Co 10,29  és judicada per la consciència  d’un altre? 30 Perquè si jo per gràcia ne 
1Co 11,25  mateix prengué lo calze després  d’haver sopat dient: «Aquest calze és lo  
1Co 11,28  l’home a si mateix, i així méngia  d’aquell pa i bèguia del calze. 29 Perquè 
1Co 12,6 lo Senyor. 6 Hi ha també diversitat  d’operacions, emperò un mateix és lo Déu  
1Co 12,10  do de profecia; a altre, discreció  d’esperits; a altre, do de diferents  
1Co 12,18  Déu ha posat los membres, cada u  d’ells en lo cos, de la manera que li ha  
1Co 12,28  en tercer, doctors; després  d’això, do de miracles; després, gràcia  
1Co 13,1  1 Encara que jo pàrlia ab llengües  d’homes i d’àngels, si no tinc caritat  
1Co 13,1  jo pàrlia ab llengües d’homes i  d’àngels, si no tinc caritat só com coure 
1Co 13,13  i caritat; emperò la major  d’elles és la caritat. 14,Tit Capítol XIV 
1Co 14,Tit  és inferior al de profecia. S’ha  d’usar dels dons per a edificació del  
1Co 14,13  desconeguda, demània la gràcia  d’interpretar-la. 14 Perquè si jo faç  
1Co 14,19 cinc paraules ab inteŀligència a fi  d’instruir també als altres, que no deu  
1Co 14,21  Està escrit en la Llei: «Ab homes  d’altres llengües i d’altres llavis  
1Co 14,21  «Ab homes d’altres llengües i  d’altres llavis parlaré a est poble, i ni 
1Co 15,Tit  Se descriu l’ordre i modo  d’ella, i la naturalesa dels cossos  
1Co 15,12 si es predica que Cristo ressuscità  d’entre els morts, ¿com és que diuen  
1Co 15,12 els morts, ¿com és que diuen alguns  d’entre vosaltres que no hi ha  
1Co 15,20  20 Emperò Cristo ha ressuscitat  d’entre els morts, i ha estat fet  
1Co 15,20 els morts, i ha estat fet primícies  d’aquells que dormen. 21 Perquè així com  
1Co 15,26  coses les subjecta sota los peus  d’ell. I quan diu: 27 «Tot està subjecte  
1Co 15,27  que posà totes les coses sota  d’ell. 28 I quan totes les coses estiguen 
1Co 15,37 nàixer, sinó lo gra nu, o de blat o  d’altra llavor. 38 Mes Déu li dóna lo cos 
1Co 15,41  I fins una estrella se diferència  d’altra estrella en claredat. 42 Així  
1Co 15,52  En un moment, en un tancar i obrir  d’ull, en la trompeta final; puix la  
1Co 15,53  que açò corruptible se vestesca  d’incorruptibilitat, i açò que és mortal  
1Co 15,53  i açò que és mortal se vestesca  d’immortalitat. 54 I quan açò que és  
1Co 15,54  que és corruptible s’haja vestit  d’incorruptibilitat, i lo que és mortal  
1Co 15,54  i lo que és mortal s’haja vestit  d’immortalitat, aleshores se complirà la  
1Co 16,6 a què m’acompanyeu allà a on tinga  d’anar. 7 Puix no us vull veure de pas,  
1Co 16,15 prego, germans (ja coneixeu la casa  d’Estèfana i de Fortunat i d’Acaic,  
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1Co 16,15 la casa d’Estèfana i de Fortunat i  d’Acaic, perquè són les primícies de l’  
1Co 16,17  17 I m’alegro de la vinguda  d’Estèfana i de Fortunat i d’Acaic; puix 
1Co 16,17 vinguda d’Estèfana i de Fortunat i  d’Acaic; puix lo que us faltava a  
2Co 1,8  en l’Àsia; perquè nos oprimiren  d’una manera tan superior a nostres  
2Co 2,3  no tinga tristesa sobre tristesa  d’aquells de qui jo deuria tenir alegria; 
2Co 2,9  aqueix fi vos escriguí també, a fi  d’experimentar si vosaltres sou obedients 
2Co 2,13  germà Tito, i així, despedint-me  d’ells, me n’aní a Macedònia. 14 Emperò  
2Co 2,14 totes parts l’olor del coneixement  d’ell mateix. 15 Puix nosaltres som  
2Co 3,7  gloriós, de manera que els fills  d’Israel no podien fixar la vista en la  
2Co 3,13  el rostro, per a què los fills  d’Israel no fixassen la vista en sa cara, 
2Co 3,15  lo vel està posat sobre el cor  d’ells. 16 Mes quan se convertesquen al  
2Co 4,Tit  agoviats de treballs, però plens  d’esperança. Los mals d’aquesta vida són 
2Co 4,Tit  però plens d’esperança. Los mals  d’aquesta vida són de poca duració; los  
2Co 4,4  encobert: 4 en los quals lo déu  d’aquest món ha cegat los enteniments  
2Co 5,Tit  veure-se llibre del desterro  d’aquesta vida i agradar a Jesucrist,  
2Co 5,1  sabem que si nostra casa terrena  d’esta habitació se dissolgués, tenim de  
2Co 5,8 tenim confiança, i ans bé més ganes  d’ausentar-nos del cos i estar presents 
2Co 5,16  i ressuscità. 16 I així nosaltres  d’aquí en avant ja no coneixem a ningú  
2Co 5,19  a si, no imputant-los los pecats  d’ells, i posà en nosaltres la paraula de 
2Co 6,3 dia de salvació.) 3 No donem ocasió  d’escàndol a ningú, perquè no sia  
2Co 6,16  caminaré entre ells, i seré lo Déu  d’ells, i ells seran mon poble.» 17 Per  
2Co 6,17  Per lo tant, «eixiu-vos del mig  d’ells i apartau-vos, diu lo Senyor, i  
2Co 7,1  -nos de tota impuresa de carn i  d’esperit, perfeccionant la santificació  
2Co 7,12  us escriguí, no ho fiu per causa  d’aquell que féu l’agravi, ni per aquell 
2Co 8,8  ab motiu de la solicitud  d’altres la sinceritat de vostra caritat. 
2Co 8,11  també ho estiga per a complir-ho  d’allò que teniu. 12 Perquè si la  
2Co 9,Tit ab alegria per a conseguir lo fruit  d’ella. 1 Perquè, en quant al socorro que 
2Co 9,4  nosaltres (per no dir vosaltres)  d’aquesta gloriació atrevida. 5 Per lo  
2Co 9,12  a Déu. 12 Perquè la ministració  d’aquest servei, no solament supleix lo  
2Co 9,13  13 mentres que per l’experiència  d’aquesta ministració donen glòria a Déu  
2Co 10,2 quan sia present feu que no tínguia  d’usar ab llibertat de la valentia que se 
2Co 10,16  no per a gloriar-nos en la regla  d’altre de les coses que estaven  
2Co 11,Tit  los falsos profetes, gloriant-se  d’haver exercit son ministeri sens rebre  
2Co 11,8  despullat altres iglésies, prenent  d’elles assistències per a servir-vos a 
2Co 11,14  en apòstols de Cristo. 14 I no és  d’estranyar, perquè el mateix Satanàs se  
2Co 11,22  Jo só també. ¿Són del llinatge  d’Abraham? També ho só jo. 23 ¿Són  
2Co 11,26  viatges moltes vegades, en perills  d’aigua, en perills de lladres, en  
2Co 11,28  sobre mi diàriament ocurrències  d’urgència, la solicitud que tinc de  
2Co 11,30  jo? 30 Si és precís gloriar-se  d’alguna cosa, me gloriaré en les coses  
2Co 12,17  jo aprofitat de vosaltres per algú  d’aquells que us vaig enviar? 18 Ho  
2Co 13,10 ausent, per a què, present, no haja  d’obrar ab rigor, segons l’autoritat que 
2Co 13,11  exhortau-vos mútuament, siau  d’un mateix ànimo, viviu en pau, i serà  
Ga 1,1  i per Déu Pare, que el ressuscità  d’entre els morts, 2 i tots los germans  
Ga 1,4  pecats, per a deslliurar-nos  d’aquest present malvat sigle, segons la  
Ga 1,6  així tan lleugerament vos apartau  d’aquell que us cridà a la gràcia de  
Ga 1,12  home; 12 perquè ni jo l’he rebut  d’home, ni l’he après, sinó per  
Ga 1,16  el predicàs entre els gentils, des  d’aquell instant no m’aconsellí ni ab la 
Ga 1,18  altra vegada a Damasco. 18 Des  d’allí, al cap de tres anys vinguí a  
Ga 2,2  a aquells que pareixien ser  d’alguna reputació, per temor de que jo  
Ga 2,6  la veritat de l’evangeli. 6 Mes  d’aquells que semblaven ser alguna cosa  
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Ga 2,15  jueus per naturalesa i no pecadors  d’entre els gentils, 16 sabent que l’  
Ga 3,7  que són de la fe, eixos són fills  d’Abraham. 8 I l’Escriptura, preveent  
Ga 3,14  arbre.» 14 Per a què la benedicció  d’Abraham puga venir sobre els gentils  
Ga 3,15  home: un testament, encara que sia  d’home, ab tal que sia confirmat, ningú  
Ga 3,16  la progènie com de molts, sinó com  d’un: I a ta progènie, que és Cristo. 17  
Ga 3,19  promesa, ordenada per àngels en mà  d’un mediador. 20 Emperò lo mediador no  
Ga 3,20  20 Emperò lo mediador no és  d’un sol, i Déu és un. 21 ¿És, doncs, la  
Ga 3,29  sou per consegüent de la progènie  d’Abraham i hereus conforme a la promesa. 
Ga 4,Tit  Cristo tingueren fi. Ismael, nat  d’Agar, figura de la llei antigua. Isaac, 
Ga 4,27  la que és deixada per estèril, que  d’aquella que té marit.» 28 I nosaltres, 
Ga 4,28 som fills de la promesa a la manera  d’Isaac. 29 Emperò com llavors aquell que 
Ga 5,13  useu de la llibertat per a servir  d’ocasió a la carn, ans bé serviu’s los  
Ef 1,4  fóssem sants i sens màcula davant  d’ell en caritat, 5 havent-nos  
Ef 1,11  predestinats, segons lo designi  d’aquell que obra totes les coses  
Ef 1,14  per a alabança de la glòria  d’ell mateix. 15 Per això, jo també,  
Ef 1,15  15 Per això, jo també, després  d’haver oït la fe que teniu vosaltres en  
Ef 1,17  i de revelació en lo coneixement  d’ell, 18 iŀluminant los ulls de vostre  
Ef 1,20  en Cristo, ressuscitant-lo  d’entre els morts i colocant-lo a sa  
Ef 1,23 23 la qual és son cos i la plenitud  d’aquell que ho omple tot en tot. 2,Tit  
Ef 2,2  altre temps, conforme a la costum  d’aquest món, segons lo príncep de la  
Ef 2,2  segons lo príncep de la potestat  d’aquest aire, que és l’esperit que ara  
Ef 2,3  i érem per naturalesa fills  d’ira, com també los altres. 4 Emperò  
Ef 2,10  ningú se gloriï. 10 Puix som obra  d’ell mateix, criats en Cristo Jesús per  
Ef 2,12  Cristo, separats de la comunicació  d’Israel i estranys als pactes de la  
Ef 2,14  i rompent la paret de separació  d’entre nosaltres: 15 ha abolit en sa  
Ef 3,4  abans en poques paraules; 4  d’a on, si llegiu, podeu inferir ma  
Ef 3,12  12 en qui tenim, mediant la fe  d’ell, segura confiança i accés a Déu. 13 
Ef 5,14  ’t, tu que dorms, i alça’t  d’entre els morts, i Cristo t’  
Ef 6,9  mateix ab ells, abstenint-vos  d’amenaces, sabent que el Senyor d’ells  
Ef 6,9  d’amenaces, sabent que el Senyor  d’ells i de vosaltres està en lo cel, i  
Ef 6,12  els governadors de les tenebres  d’aquest món, contra els esperits  
Ef 6,20  per a què pàrlia ab valentia  d’ell, com jo dec parlar. 21 I per a què  
Fl 1,23 desig de ser deslligat de la carn i  d’estar ab Cristo, lo que és molt millor. 
Fl 1,25  per a vosaltres. 25 I confiat  d’això, sé que permaneixeré i continuaré  
Fl 1,29  ell, sinó que patiu també per amor  d’ell, 30 tenint lo mateix conflicte que  
Fl 2,1  de caritat, si alguna comunicació  d’Esperit, si algunes entranyes de  
Fl 2,3  vanaglòria, sinó que ab humilitat  d’esperit considéria cada qual per  
Fl 2,15  fills de Déu sens màcula enmig  d’una nació depravada i perversa, entre  
Fl 2,18  congratulo ab tots vosaltres. 18 I  d’això mateix regositjau’s vosaltres i  
Fl 2,20  20 Perquè no tinc ningú posseït  d’igual ànimo, qui ab un afecte sincer s’ 
Fl 2,27  mort; mes Déu tingué misericòrdia  d’ell, i no sols d’ell, sinó també de  
Fl 2,27  misericòrdia d’ell, i no sols  d’ell, sinó també de mi, per a què jo no  
Fl 3,5  al vuitè dia, del llinatge  d’Israel, de la tribu de Benjamí, hebreu  
Fl 3,5  de la tribu de Benjamí, hebreu  d’hebreus; en quant a la Llei, fariseu; 6 
Fl 3,11  conforme a sa mort; 11 per si  d’alguna manera puc arribar a la  
Fl 3,12  seguesc ma carrera, per veure si  d’alguna manera puc alcançar allò per a  
Fl 3,15  així siam tots los que som perfets  d’un mateix sentiment; i si en alguna  
Fl 3,15  i si en alguna cosa pensau  d’altra manera, Déu també vos ho  
Fl 3,20  nostra conversació és en los cels,  d’a on esperam també al Salvador, nostre  
Col 1,7 veritat; 7 com també l’aprenguéreu  d’Epafras, nostre estimat conservo, que  
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Col 1,22 sens màcula e irreprensibles davant  d’ell, 23 si continuau fundamentats i  
Col 1,27  revelar les riqueses de la glòria  d’aquest misteri entre els gentils: que  
Col 2,2  totes riqueses de la plena certesa  d’inteŀligència, per a conèixer lo  
Col 2,12 del poder de Déu, que el ressuscità  d’entre els morts. 13 I a vosaltres,  
Col 2,15  al públic, triümfant sobre  d’ells en si mateix. 16 Per lo tant,  
Col 2,20 si sou morts ab Cristo als elements  d’aquest món, per què us deixau governar  
Col 2,20  món, per què us deixau governar  d’ordenances com si visquésseu per al món 
Col 3,10  lo coneixement, segons la imatge  d’aquell que el crià. 11 A on no hi ha ni 
Col 3,12  de benignitat, humilitat  d’esperit, modèstia, paciència; 13  
Col 3,17 cosa que façau, sia de paraula, sia  d’obra, feu-ho tot en nom de nostre  
1Te 1,10  a son Fill Jesús, a qui ressuscità  d’entre els morts, lo qual nos deslliurà  
1Te 2,3  3 Perquè nostra exhortació no fou  d’error, ni d’immundícia, ni ab engany,  
1Te 2,3  exhortació no fou d’error, ni  d’immundícia, ni ab engany, 4 sinó que  
1Te 2,5 Puix jamai lo nostre llenguatge fou  d’adulació, com sabeu, ni un pretext d’  
1Te 2,5  adulació, com sabeu, ni un pretext  d’avarícia: Déu és testimoni. 6 Ni  
1Te 2,6  dels homes, ni de vosaltres, ni  d’altres, 7 podent, com apòstols de  
1Te 2,13  la rebéreu no com paraula  d’homes, sinó, segons ella és en veritat, 
1Te 4,13  germans, que ignoreu respecte  d’aquells que dormen, per a què no us  
2Te 1,8  en flames de foc, prenent venjança  d’aquells que no coneixen a Déu i dels  
2Te 1,11  a què nostre Déu vos faça dignes  d’esta vocació i cúmplia tot lo plaer de  
2Te 2,10  de mentida, 10 i ab tota seducció  d’iniquitat en aquells que pereixen,  
2Te 2,11 11 Per això los enviarà Déu iŀlusió  d’error, per a què creguen la mentida 12  
2Te 3,2  2 I per a què siam deslliurats  d’homes impertinents i perversos, puix la 
2Te 3,12  A estos, doncs, que es condueixen  d’aquesta manera, los manam i exhortam  
1Tm 1,8  la Llei és bona per aquell que usa  d’ella llegítimament. 9 Sabent açò, que  
1Tm 1,10 per als sodomites, per als robadors  d’homes, per als mentiders i els que  
1Tm 3,2  el bisbe sia irreprensible, espòs  d’una sola muller, sobri, prudent,  
1Tm 3,12  coses. 12 Los diaques sien esposos  d’una sola dona i govèrnien bé sos fills  
1Tm 4,Tit  l’exhorta a prevenir-se contra  d’ells, a que s’exercítia en la pietat i 
1Tm 4,3  ab acció de gràcies participassen  d’elles los fiels i els que conegueren la 
1Tm 5,9  anys, ni que haja tingut més  d’un marit, 10 tenint lo testimoni de  
1Tm 5,11  no les admèties; perquè després  d’haver viscut llicenciosament contra  
1Tm 5,24  freqüents dolències. 24 Los pecats  d’alguns homes són notoris d’antemà  
1Tm 5,24  pecats d’alguns homes són notoris  d’antemà anant abans al judici, mes los  
1Tm 5,24  anant abans al judici, mes los  d’altres segueixen després. 25 Així  
1Tm 5,25  25 Així mateix les bones obres  d’alguns són manifestes d’antemà, i les  
1Tm 5,25  obres d’alguns són manifestes  d’antemà, i les que no ho són no poden  
1Tm 6,3  aquestes coses. 3 Si algú ensenya  d’altra manera, i no abraça les paraules  
1Tm 6,4  qüestions i disputes de paraules;  d’a on s’originen enveges, renyines,  
1Tm 6,5  males sospites, 5 altercats  d’homes d’enteniment pervers i  
1Tm 6,5  sospites, 5 altercats d’homes  d’enteniment pervers i destituïts de  
1Tm 6,11  11 Emperò tu, home de Déu, fuig  d’aquestes coses i segueix la justícia,  
1Tm 6,17  i poder etern. Amén. 17 Als rics  d’aquest món mana’ls que no sien altius  
2Tm 1,Tit  manifestar millor sa fe. Se condol  d’alguns de l’Àsia que l’abandonaren en 
2Tm 1,Tit  l’abandonaren en Roma i fa elogis  d’Onesíforo. 1 Pau, apòstol de Jesucrist  
2Tm 1,5 omplir-me de goig; 5 fent memòria  d’aquella fe sens ficció que hi ha en tu, 
2Tm 1,16  ses misericòrdies sobre la casa  d’Onesíforo, perquè moltes vegades me  
2Tm 2,Tit  les coses de la fe i com ha  d’evitar les qüestions inútils, origen de 
2Tm 2,2  les a homes fiels que sien capaços  d’ensenyar també als demés. 3 Suporta,  
2Tm 2,8  del llinatge de David, ressuscità  d’entre els morts, segons mon evangeli, 9 
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2Tm 2,15  15 Procura presentar-te digne  d’aprovació davant de Déu, operari que no 
2Tm 2,17  la impietat. 17 I la plàtica  d’ells rosegarà com lo cranc; dels quals  
2Tm 2,18  està ja feta, i pervertiren la fe  d’alguns. 19 Emperò lo fonament de Déu se 
2Tm 2,20  una casa gran no sols hi ha vasos  d’or i de plata, sinó també de fusta i de 
2Tm 2,21  21 Si algú, doncs, se purificàs  d’aquestes coses, serà un vas d’honor,  
2Tm 2,21  d’aquestes coses, serà un vas  d’honor, santificat i útil per al servei  
2Tm 2,22 per a tota obra bona. 22 Fuig també  d’apetits juvenils i segueix la justícia, 
2Tm 3,5  de pietat, però negant la virtut  d’ella. Fuig també d’aquestos tals. 6  
2Tm 3,5  la virtut d’ella. Fuig també  d’aquestos tals. 6 Perquè d’estos són  
2Tm 3,6  també d’aquestos tals. 6 Perquè  d’estos són los que entren en les cases i 
2Tm 3,9  a tothom, com també ho fou la  d’aquells. 10 Emperò tu ja has comprès ma 
2Tm 4,3  acumularan mestres, tenint pruïtja  d’orelles. 4 I apartaran los oïdos de la  
2Tm 4,5 suporta les afliccions, fes l’obra  d’un evangelista, compleix ton ministeri, 
2Tm 4,9  Demas m’ha desemparat per l’amor  d’aquest sigle i se n’ha anat a  
2Tm 4,15  ses obres. 15 Guarda’t tu també  d’ell, perquè s’ha oposat molt a nostres 
2Tm 4,19  a Prisca i a Aquilas i a la casa  d’Onesíforo. 20 Erasto se quedà en  
Tt 1,6  6 Lo qui sia sens nota, marit  d’una muller, que tinga fills fiels, sens 
Tt 1,8  de torpes ganàncies, 8 sinó amic  d’hospitalitat, benigne, temperat, just,  
Tt 1,11 ensenyant lo que no convé, per amor  d’una torpe ganància. 12 Digué un d’  
Tt 1,12  d’una torpe ganància. 12 Digué un  d’ells, propi profeta dels seus, que els  
Tt 1,14  a faules de jueus ni a manaments  d’homes que s’aparten de la veritat. 15  
Tt 2,3  3 Les ancianes, del mateix modo,  d’una conducta ajustada qual convé a la  
He 1,3  la paraula de son poder, després  d’haver fet la purificació de nostres  
He 1,8  per los sigles dels sigles. Ceptre  d’equitat és lo ceptre de ton regne. 9 Tu 
He 1,9  Déu, ton Déu, t’ha ungit ab oli  d’alegria sobre tos companys. 10 I tu,  
He 1,14  enviats per a ministeri en favor  d’aquells que han de ser hereus de  
He 2,6  és l’home que així te recordes  d’ell?, o lo fill de l’home que així lo  
He 2,8  sos peus.» Perquè en això mateix  d’haver subjectat a ell totes les coses,  
He 2,9  per la passió de mort, coronat  d’honra i glòria, per a què per la gràcia 
He 2,10  consumàs a l’autor de la salvació  d’ells per medi de la passió. 11 Perquè  
He 2,11 i los que són santificats, tots són  d’un. Per qual causa no s’avergonyí d’  
He 2,11  un. Per qual causa no s’avergonyí  d’apellidar-los germans dient: 12  
He 2,16  sinó que prengué la progènie  d’Abraham. 17 Per lo que fou necessari  
He 3,5  un sirvent, per a donar testimoni  d’aquelles coses que s’havien d’  
He 3,5  d’aquelles coses que s’havien  d’anunciar. 6 Mes Cristo, com Fill en sa  
He 3,12  haja entre vosaltres algun cor mal  d’incredulitat, apartant-se de Déu viu; 
He 3,14  al fi lo principi de la substància  d’ell. 15 Mentres que es diu: «Si  
He 3,16  no tots aquells que havien eixit  d’Egipte per Moisès. 17 ¿I contra qui  
He 4,1  -vos estat deixada la promesa  d’entrar en son descans, no aparega  
He 4,1  descans, no aparega quedar exclòs  d’ella. 2 Perquè se’ns anuncià a  
He 4,8 repòs, ell no hauria parlat després  d’altre dia. 9 Per consegüent, queda un  
He 4,11  a què ningú caiga en igual exemple  d’incredulitat. 12 Perquè la paraula de  
He 4,13  estan desnuses i patents als ulls  d’aquell de qui nosaltres parlam. 14  
He 5,Tit  per la poca disposició que tenen  d’entendre aquestos misteris. 1 Perquè  
He 5,1  1 Perquè tot pontífice pres  d’entre els homes és posat a favor dels  
He 5,12  tals que necessitau de llet, i no  d’aliment fort. 13 Perquè tot aquell que  
He 6,1  no posant de nou lo fonament  d’arrepentiment de les obres mortes i de  
He 6,9  a salvació, encara que us parlam  d’aquesta manera. 10 Perquè no és Déu  
He 6,12  us façau peresosos, sinó imitadors  d’aquells que mediant la fe i la  
He 6,15  multiplicaré.» 15 I així, després  d’haver sofert ab paciència, conseguí la  
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He 7,1  altíssim, que isqué a l’encontre  d’Abraham quan tornava de la derrota dels 
He 7,2  rei de justícia, i després  d’això rei de Salem, que és rei de pau. 3 
He 7,5  millors. 5 I certament los que  d’entre els fills de Leví reben lo  
He 7,5  que ells isqueren també dels lloms  d’Abraham. 6 Mes aquell lo llinatge del  
He 7,6  contat entre ells, prengué delmes  d’Abraham i beneí al que tenia les  
He 7,10  Melquisedec isqué a l’encontre  d’Abraham. 11 I si la perfecció fos pel  
He 7,11  pel sacerdoci levític (puix baix  d’ell lo poble rebé la Llei), quina  
He 7,11 de Melquisedec i no segons l’ordre  d’Aaron? 12 Puix, mudat lo sacerdoci, és  
He 7,16  carnal, sinó segons la virtut  d’una vida perdurable. 17 Perquè ell  
He 7,22 22 per lo tant Jesús fou fet fiança  d’un testament molt més perfet. 23 I  
He 7,27  necessitat, com aquells sacerdots,  d’oferir cada dia sacrifici, primerament  
He 8,5  a la Llei, 5 los quals serveixen  d’exemple i sombra de coses celestials,  
He 8,8  lo Senyor, en què faré a la casa  d’Israel i a la casa de Judà un pacte  
He 8,9  la mà per a traure’ls de la terra  d’Egipte; perquè ells no continuaren en  
He 8,10  (testament) que jo faré ab la casa  d’Israel, després d’aquells dies, diu lo 
He 8,10  faré ab la casa d’Israel, després  d’aquells dies, diu lo Senyor: Imprimiré  
He 9,4  4 lo qual contenia l’encenser  d’or, l’arca del testament coberta d’or 
He 9,4  or, l’arca del testament coberta  d’or per totes parts, en la que estava l’ 
He 9,4  parts, en la que estava l’urna  d’or que contenia lo manà i la vara d’  
He 9,4  or que contenia lo manà i la vara  d’Aaron que havia florit i les taules del 
He 9,6  6 I estant les coses disposades  d’aquesta manera, entraven sempre en lo  
He 9,11 més perfet, no fet de mà, ço és, no  d’esta fàbrica 12 ni per sang de crestats 
He 9,15  medi de sa mort, per a l’expiació  d’aquelles prevaricacions que eren baix  
He 9,17  de la mort del que l’otorgà;  d’altra manera no val, mentres que viu lo 
He 9,25  cada any en lo santuari ab sang  d’altre. 26 D’altra manera li hauria  
He 10,2  2 D’altra manera haurien cessat  d’oferir-los, perquè los sacrificadors, 
He 10,15  nos ho testifica. Perquè després  d’haver dit: 16 «“Aquest és lo pacte  
He 10,16  que jo faré ab ells després  d’aquells dies”, diu lo Senyor,  
He 10,18  més.» 18 Puix a on hi ha remissió  d’aquestos, ja no és menester oferta per  
He 10,19  lo tant, germans, tenint confiança  d’entrar en lo Sant dels Sants per la  
He 10,22  fe complerta, purificats los cors  d’una consciència mala i rentats los  
He 10,25  nostra congregació, com és costum  d’alguns, ans bé, alentant-nos, i tant  
He 10,26  nosaltres voluntàriament després  d’haver reconegut la veritat, ja no resta 
He 10,32  iŀluminats, sofríreu gran combat  d’afliccions. 33 Per una part, ab oprobis 
He 10,33  ab oprobis i tribulacions servíreu  d’expectacle, i per altra, fóreu fets  
He 10,39  en ell». 39 Mes nosaltres no som  d’aquells que s’aparten per a perdició,  
He 11,5  de la traslació tingué testimoni  d’haver agradat a Déu. 6 I així, sens fe  
He 11,7  cerquen. 7 Per la fe, Noè, després  d’estar avisat de les coses que encara no 
He 11,12  que havia promès. 12 Per lo qual  d’un sol (i casi com mort) isqué una  
He 11,15  que cerquen pàtria. 15 I si algú  d’ells s’hagués recordat d’aquella de  
He 11,15  si algú d’ells s’hagués recordat  d’aquella de què isqué, certament hauria  
He 11,16  I per això Déu no es desdenya  d’apellidar-se Déu d’ells, perquè els  
He 11,16  es desdenya d’apellidar-se Déu  d’ells, perquè els havia aparellat  
He 11,19  era poderós per a ressuscitar fins  d’entre els morts; per lo qual lo rebé  
He 11,22 se recordà de la partida dels fills  d’Israel i donà disposició acerca de sos  
He 11,37  posats a prova, moriren mort  d’espasa, anaren d’aquí per allí coberts 
He 11,37  moriren mort d’espasa, anaren  d’aquí per allí coberts de pells d’  
He 11,37  d’aquí per allí coberts de pells  d’ovella i de cabra, desemparats,  
He 12,5 contra el pecat. 5 I estau olvidats  d’aquella consolació que parla ab  
He 12,9  sou bastards i no fills. 9 Ademés  d’això, si tinguérem a nostres pares  
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He 12,15 Déu, no sia que brótia alguna arrel  d’amargura, vos incomòdia i per ella sien 
He 12,17 despreciat, perquè no encontrà lloc  d’arrepentiment, encara que ell ho  
He 12,22  i a una companyia de molts mils  d’àngels, 23 i a la general assemblea de  
He 12,24  del Nou Testament, i a l’aspersió  d’aquella sang que parla millor que la d’ 
He 12,24  sang que parla millor que la  d’Abel. 25 Mirau que no refuseu al que  
He 13,7  de Déu, i la fe dels quals haveu  d’imitar, considerant lo fi de sa  
He 13,9 que no aprofiten als que van detràs  d’elles. 10 Tenim un altar del qual no  
He 13,11 al tabernacle. 11 Perquè los cossos  d’aquells animals la sang dels quals  
He 13,15  doncs, per ell a Déu sacrifici  d’alabança sens cessar, que és lo fruit  
He 13,20 sang del Testament etern ressuscità  d’entre els morts al gran pastor de les  
He 13,22 germans, que sofriu aquesta paraula  d’exhortació. Puix vos he escrit  
He 13,24  los sants. Vos saluden los germans  d’Itàlia. 25 Sia la gràcia ab tots  
Jm 1,6 del mar, agitada del vent i portada  d’aquí allí. 7 I així no pènsia aquell  
Jm 1,8  cosa alguna del Senyor. 8 Lo baró  d’ànimo doble és inconstant en tots sos  
Jm 1,25  oïdor olvidadís sinó practicador  d’obra, aqueix serà benaventurat en sa  
Jm 1,26  que enganya son cor, la religió  d’est és vana. 27 La religió pura i sens  
Jm 1,27  i preservar-se de la corrupció  d’aquest món. 2,Tit Capítol II Adverteix  
Jm 2,2  algun baró, portant anell  d’or, ab vestidura preciosa, i entràs  
Jm 2,5 ventura no ha elegit Déu als pobres  d’aquest món per a ser rics en fe i  
Jm 3,3  governam també tot lo cos  d’ells. 4 Mirau també les barques, encara 
Jm 3,7 7 Perquè tota espècie de bèsties, i  d’aucells, i de serps, i d’altres coses  
Jm 3,7  i d’aucells, i de serps, i  d’altres coses del mar, se doma. I la  
Jm 3,13  no pot manar aigua dolça. 13 ¿Qui  d’entre vosaltres és savi i instruït?  
Jm 4,1  i plets entre vosaltres? ¿No vénen  d’aquí, de vostres concupiscències, que  
Jm 4,4 Adúlteros, ¿no sabeu que l’amistat  d’aquest món és enemiga de Déu? Quiscun,  
Jm 4,4  Quiscun, doncs, que vulla ser amic  d’aquest sigle se constitueix enemic de  
Jm 4,8 netejau vostres mans, i els que sou  d’ànimo doble purificau los cors. 9  
Jm 5,3 or i plata és rovellat, i el rovell  d’ells serà contra vosaltres testimoni i  
1Pe 1,3  per la resurrecció de Jesucrist  d’entre els morts, 4 per a una herència  
1Pe 1,19  ab la preciosa sang de Cristo, com  d’un anyell immaculat i sens taca, 20  
1Pe 1,21 ell creeu en Déu, que lo ressuscità  d’entre els morts i li ha donat glòria  
1Pe 2,8  fou feta cap de cantó», 8 i «pedra  d’ensopec i pedra d’escàndol» pels que  
1Pe 2,8  8 i «pedra d’ensopec i pedra  d’escàndol» pels que ensopeguen en la  
1Pe 2,9  real, la nació santa, lo poble  d’adquisició; per a què publiqueu les  
1Pe 2,9  per a què publiqueu les alabances  d’aquell que us ha cridat de les tenebres 
1Pe 2,13  -vos, doncs, a tota ordenança  d’humana criatura per amor del Senyor, ja 
1Pe 3,3  o cabells rissats, o adornos  d’or, o gala en sos vestits, 4 sinó sia  
1Pe 3,4  del cor en la incorruptibilitat  d’un esperit pacífic i modest, que és de  
1Pe 3,5 valor a la presència de Déu. 5 Puix  d’aquest modo s’adornaven antiguament  
1Pe 3,8  oracions. 8 I finalment siau tots  d’un mateix ànimo, essent compassius,  
1Pe 3,11 òbria bé, búsquia pau i vaja detràs  d’ella. 12 Puix lo Senyor té fixos los  
1Pe 3,12 justos, i sos oïdos a les pregàries  d’ells, emperò lo rostro està contra  
1Pe 3,21  21 Lo que era figura del baptisme  d’ara que us fa salvos: no la purificació 
1Pe 4,1  carn, armau-vos també vosaltres  d’aquesta mateixa consideració, perquè  
1Pe 4,2 De manera que el temps que li queda  d’estar en la carn no el visca en les  
1Pe 4,15  o un curiós en los negocis  d’altre. 16 Emperò si patís com a  
1Pe 4,17  per nosaltres, ¿qual serà lo fi  d’aquells que no creuen l’evangeli de  
1Pe 5,2  entre vosaltres, tenint cuidado  d’ell; no per força, sinó de voluntat,  
1Pe 5,2  voluntat, segons Déu; no per amor  d’un vergonyós guany, sinó de grat; 3 ni  
2Pe 1,Tit  de l’evangeli, proposa lo medi  d’aprofitar-se d’ell. 1 Simó Pere,  
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2Pe 1,Tit  proposa lo medi d’aprofitar-se  d’ell. 1 Simó Pere, servo i apòstol de  
2Pe 1,3  de Déu, mediant lo coneixement  d’aquell que ens cridà per sa pròpia  
2Pe 1,5  que hi ha en lo món. 5 I ademés  d’això, vosaltres, aplicant tot cuidado,  
2Pe 1,12  12 Per lo qual no cessaré  d’amonestar-vos sempre sobre aquestes  
2Pe 1,15 ma mort pugau vosaltres fer memòria  d’aquestes coses. 16 Perquè nosaltres no  
2Pe 1,17  ell de la magnífica glòria una veu  d’aquesta manera: «Aquest és mon amat  
2Pe 1,19  dels profetes, a la qual feu bé  d’atendre, com a una antorxa que  
2Pe 1,20  profecia de l’Escriptura és  d’interpretació particular. 21 Puix en lo 
2Pe 1,21 fou donada la profecia per voluntat  d’home, sinó que los barons sants de Déu  
2Pe 2,3 fa temps que no para, i la perdició  d’ells no dorm. 4 I si Déu no perdonà als 
2Pe 2,5  portant lo diluvi sobre un món  d’impios; 6 i condemnà a ruïna les  
2Pe 2,7  i de la conversació impúdica  d’aquells malvats, 8 puix aqueix home  
2Pe 2,8  justa ab les obres detestables  d’ells; 9 lo Senyor sap com llibertar de  
2Pe 2,14 vosaltres, 14 tenint los ulls plens  d’adulteri i de pecat incessant, atraent  
2Pe 2,16  en la que cavalgava, parlant veu  d’home refrenà la locura del profeta. 17  
2Pe 2,20  del que el vencé. 20 I si després  d’haver-se apartat de les  
2Pe 3,6  en l’aigua. 6 Per lo qual, lo món  d’aquell temps, essent inundat per aigua, 
2Pe 3,8  caríssims, no siau ignorants  d’una cosa: que un dia respecte del  
2Pe 3,16  ses epístoles, parlant en elles  d’això; en les quals hi ha algunes coses  
2Pe 3,16  quals hi ha algunes coses difícils  d’entendre, les quals adulteren los  
1Jn 1,2  i la vegérem, i donàrem  d’ella testimoni, i nosaltres vos  
1Jn 1,5 5 Aquest és l’anunci que havem oït  d’ell i que us anunciam a vosaltres: Que  
1Jn 2,16  de carn, i concupiscència  d’ulls, i supèrbia de vida, la qual no és 
1Jn 2,19  que és l’última hora. 19 Isqueren  d’entre nosaltres, mes no eren de  
1Jn 2,26  coses vos he escrit respecte  d’aquells que us sedueixen. 27 I  
1Jn 2,27  vosaltres la unció que haveu rebut  d’ell. I no teniu necessitat que ningú  
1Jn 2,28  i no siam confundits davant  d’ell en son adveniment. 29 Si sabeu que  
1Jn 2,29  tot aquell que fa justícia és nat  d’ell. 3,Tit Capítol III De l’amor de  
1Jn 3,17  germans. 17 Lo qui tinga riqueses  d’aquest món i vègia a son germà que té  
1Jn 3,18 amem de paraula ni de llengua, sinó  d’obra i de veritat. 19 En això coneixem  
1Jn 3,22  Déu. 22 I quant li demanem rebrem  d’ell, perquè guardam sos manaments i fem 
1Jn 4,6  l’esperit de veritat i l’esperit  d’error. 7 Caríssims, amem-nos los uns  
1Jn 4,11  11 Caríssims, si Déu nos amà  d’aquesta manera, també devem amar-nos  
1Jn 4,21  no veu? 21 I aquest manament tenim  d’ell: que el qui ama a Déu, ama també a  
1Jn 5,1  ama també a aquell qui nasqué  d’ell. 2 En això coneixem que amam als  
1Jn 5,3  sos manaments, i els manaments  d’ell no són pesats. 4 Perquè tot lo que  
2Jn 10  ve a nosaltres i no fa professió  d’aquesta doctrina, no el rebeu en casa,  
Jud 4 ab dissimulo certs homes impios que  d’antemà estaven destinats per aquest  
Jud 5 Jesús, salvant al poble de la terra  d’Egipte, destruí després a aquells que  
Jud 7 -se a la fornicació i anant detràs  d’altra carn foren fetes exemple, sofrint 
Jud 11  coses que saben naturalment. 11 Ai  d’aquells que seguiren lo camí de Caín, i 
Jud 12 sens aigua que els vents fan córrer  d’aquí per allà, arbres de tardor, sens  
Jud 14  14 I Enoc, que fou lo setè després  d’Adam, profetisà també d’aquestos  
Jud 14  després d’Adam, profetisà també  d’aquestos dient: «Veus aquí vingué lo  
Jud 16  admirant a certes persones per raó  d’interès. 17 Emperò vosaltres,  
Jud 18  caminaran segons sos desigs plens  d’impietat. 19 Aquestos són los que se  
Jud 22 a vida eterna. 22 I teniu compassió  d’alguns, fent diferència. 23 I salvau a  
Jud 24 presentar-vos sens màcula i plens  d’alegria a la presència de sa glòria, 25 
Ap 1,3  que llegeix i ou les paraules  d’aquesta profecia i guarda les coses que 
Ap 1,4  l’Àsia. Gràcia a vosaltres i pau  d’aquell que és, i que era, i que ha de  
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Ap 1,12 ab mi. I girat, vegí set candeleros  d’or; 13 i enmig dels set candeleros d’  
Ap 1,13  or; 13 i enmig dels set candeleros  d’or, a un semblant al Fill de l’home,  
Ap 1,13 semblant al Fill de l’home, vestit  d’una vestidura llarga i cenyit en los  
Ap 1,13  i cenyit en los pits ab una cinta  d’or. 14 I son cap i sos cabells eren  
Ap 1,19  són, i les que han de ser després  d’aquestes: 20 »Lo misteri de les set  
Ap 1,20  en ma dreta i els set candeleros  d’or. Les set estrelles són los àngels de 
Ap 2,1  1 »Escriu a l’àngel de la iglésia  d’Efesi: »“Açò diu lo qui té les set  
Ap 2,1  camina enmig dels set candeleros  d’or: 2 »Sé tes obres, i ton treball, i  
Ap 2,5  caritat. 5 Recorda’t, doncs,  d’a on has caigut; i arrepenteix-te, i  
Ap 2,8  ” 8 »I a l’àngel de la iglésia  d’Esmirna, escriu: »“Açò diu lo primer i  
Ap 2,9  tu ets ric), i sé la blasfèmia  d’aquells que diuen que són jueus i no ho 
Ap 2,10  de Satanàs. 10 No témies ninguna  d’aquestes coses que has de patir. Vet  
Ap 2,14  a posar tropés davant dels fills  d’Israel, per a què menjassen coses  
Ap 2,16  16 Doncs, arrepenteix-te, perquè  d’altra manera vindré a tu promptament, i 
Ap 3,12  mai més fora; i escriuré sobre  d’ell lo nom de mon Déu, i el nom de la  
Ap 4,1  que el glorifiquen. 1 Després  d’això mirí, i veus aquí una porta oberta 
Ap 4,1 que és necessari sien fetes després  d’aquestes. 2 I immediatament jo vaig  
Ap 4,4  blanques, i en sos caps, corones  d’or. 5 I eixien del trono llamps, i  
Ap 4,6  del trono, quatre animals plens  d’ulls davant i darrere. 7 I el primer  
Ap 4,8  8 I els quatre animals, cada u  d’ells tenia sis ales, i al rodador i  
Ap 4,8 i al rodador i dintre estaven plens  d’ulls, i no cessaven dia i nit de dir:  
Ap 5,Tit les criatures li tributaren càntics  d’alabances. 1 Després vegí en la mà  
Ap 5,2  en alta veu: –¿Qui és digne  d’obrir lo llibre i de desfer sos sellos? 
Ap 5,4  perquè no s’encontrà ningú digne  d’obrir lo llibre, ni de mirar-lo. 5 I  
Ap 5,8 Anyell, tenint cada u arpes i copes  d’or plenes de perfums, que són les  
Ap 5,9 sou, Senyor, de prendre lo llibre i  d’obrir sos sellos, perquè fóreu mort, i  
Ap 5,11 animals, i els ancians; i el número  d’ells era millars de millars, 12 que  
Ap 6,6 de blat per un diner, i sis mesures  d’ordi per un diner; emperò no faces dany 
Ap 6,11  terra? 11 I foren donades a cada u  d’ells unes robes blanques. I els fou dit 
Ap 7,Tit  dany als sellats, tant del poble  d’Israel com de les demés nacions. Quins  
Ap 7,Tit  són los que vegé sant Joan vestits  d’una vestidura blanca. 1 Després d’això 
Ap 7,1  d’una vestidura blanca. 1 Després  d’això vegí quatre àngels que estaven  
Ap 7,4  de totes les tribus dels fills  d’Israel. 5 De la tribu de Judà, dotze  
Ap 7,6  dotze mil senyalats. 6 De la tribu  d’Aser, dotze mil senyalats. De la tribu  
Ap 7,7  dotze mil senyalats. De la tribu  d’Isacar, dotze mil senyalats. 8 De la  
Ap 7,9  dotze mil senyalats. 9 Després  d’això mirí, i veus aquí una gran  
Ap 7,13 ab vestidures blanques, qui són?, i  d’a on vingueren? 14 I li responguí:  
Ap 7,14  –Aquestos són los que vingueren  d’una gran tribulació, i rentaren ses  
Ap 7,17  los guardarà i els portarà a fonts  d’aigua viva, i Déu eixugarà totes les  
Ap 8,3  de l’altar, tenint un incenser  d’or, i li donaren molts encens perquè  
Ap 8,3  de tots los sants sobre l’altar  d’or que estava davant del trono de Déu.  
Ap 8,10  part dels rius i sobre les fonts  d’aigües. 11 I el nom de l’estrella era  
Ap 8,12  que s’obscurí la tercera part  d’ells, i no resplendia la tercera part  
Ap 8,13 de la nit. 13 I vegí i oiguí la veu  d’una àliga que volava per mig del cel  
Ap 9,2  i pujà fum del pou, com un fum  d’un gran forn, i s’obscurí lo sol i l’ 
Ap 9,6  desitjaran morir, i la mort fugirà  d’ells. 7 I les figures de les llagostes  
Ap 9,7 a l’or, i ses cares eren com cares  d’homes. 8 I tenien cabells com cabells  
Ap 9,13  veu dels quatre corns de l’altar  d’or que està davant dels ulls de Déu, 14 
Ap 9,16 homes. 16 I el número de l’exèrcit  d’a cavall era de dos-cents milions. I  
Ap 9,16 cents milions. I jo oiguí lo número  d’ells. 17 I així jo vegí als cavalls en  
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Ap 9,20 els altres homes que no foren morts  d’aquestes plagues, ab tot no s’  
Ap 9,20  adorassen als diables i als ídols  d’or, i de plata, i de coure, i de pedra, 
Ap 10,Tit  X Apareix un altre àngel rodejat  d’un núvol, ab un llibre en la mà. Aquest 
Ap 10,1  poderós que baixava del cel cobert  d’un núvol, i l’arc iris sobre son cap,  
Ap 11,5 danyar-los, eixirà foc de la boca  d’ells i tragarà sos enemics; i si algú  
Ap 11,6 no ploga en los dies de la profecia  d’ells; i tenen poder sobre les aigües  
Ap 11,8  i els matarà. 8 I els cossos morts  d’ells jauran en los carrers de la gran  
Ap 11,9  i nacions veuran los cossos morts  d’ells tres dies i mig; i no permetran  
Ap 11,12  un núvol i els vegeren los enemics  d’ells. 13 I en aquella hora vingué un  
Ap 11,15  cel grans veus dient: –Los regnes  d’aquest món s’han tornat regnes de  
Ap 11,18 temen vostre nom, petits i grans, i  d’exterminar als que han corromput la  
Ap 12,4  sos caps, set corones; 4 i la cua  d’ell arrastrava la tercera part de les  
Ap 12,14  un temps, i dos temps, i la meitat  d’un temps, lluny de la presència de la  
Ap 13,2  lleopardo, i ses potes, com potes  d’un ós, i sa boca, com boca d’un lleó.  
Ap 13,2 potes d’un ós, i sa boca, com boca  d’un lleó. I el dragó li donà son poder,  
Ap 13,18  de la bèstia, perquè és lo número  d’un home, i son número és sis-cents  
Ap 14,1  tenien escrit en sos fronts lo nom  d’ell i el nom de son Pare. 2 I oiguí una 
Ap 14,2  veu de moltes aigües, i com la veu  d’un gran tro; i la veu que oiguí era com 
Ap 14,2  veu que oiguí era com de tocadors  d’arpes que tocaven ses arpes. 3 I  
Ap 14,4  que vaja. Aquestos foren rescatats  d’entre els homes, essent les primícies  
Ap 14,5  i per a l’Anyell. 5 I en la boca  d’ells no fou trobada mentida, perquè  
Ap 14,11  Anyell. 11 I el fum dels turments  d’ells pujarà per los sigles dels sigles; 
Ap 14,13  “Benaventurats los morts que des  d’aquí en avant moren en lo Senyor. Sí,  
Ap 14,14  que tenia en son cap una corona  d’or, i en sa mà una falç ben afilada. 15 
Ap 14,18  perquè ja estan madurs los grans  d’ells. 19 I posà l’àngel sa falç  
Ap 15,5  s’han fet manifestos. 5 I després  d’això mirí; i veus aquí que s’obrí en  
Ap 15,6  que portaven set plagues, vestits  d’una tela neta i blanca, i cenyits per  
Ap 15,6  i cenyits per lo pit de bandes  d’or. 7 I un dels quatre animals donà als 
Ap 15,7  donà als set àngels set copes  d’or plenes de la ira de Déu que viu per  
Ap 16,Tit  Terribles efectes de les set copes  d’or que els set àngels derramen sobre la 
Ap 17,4  dona estava rodejada de púrpura i  d’escarlata, i adornada d’or, i de  
Ap 17,4  púrpura i d’escarlata, i adornada  d’or, i de pedres precioses, i de perles, 
Ap 17,4  i de perles, i tenia un vas  d’or en sa mà, ple d’abominació i de la  
Ap 17,4  i tenia un vas d’or en sa mà, ple  d’abominació i de la immundícia de sa  
Ap 17,17  en sos cors que facen la voluntat  d’ell, i donat son regne a la bèstia,  
Ap 18,1 cel canten la victòria. 1 I després  d’això vegí baixar del cel un altre àngel 
Ap 18,4  altra veu del cel que deia: –Eixiu  d’ella, poble meu, per a què no tingau  
Ap 18,10  lluny, per temor dels turments  d’ella, diran: «Ai, ai, ai de la gran  
Ap 18,12 més ses mercaderies. 12 Mercaderies  d’or, i de plata, i de pedres precioses,  
Ap 18,12  i de perles, i de tela fina, i  d’escarlata, i de seda, i de grana, i de  
Ap 18,13  13 i de canyella, i de perfums, i  d’ungüents, i encens, i de vi, i d’oli,  
Ap 18,13 i d’ungüents, i encens, i de vi, i  d’oli, i de flor de farina, i de forment, 
Ap 18,13 bèsties de càrrega, i de cavalls, i  d’ovelles, i de carrosses, i d’esclaus,  
Ap 18,13  i d’ovelles, i de carrosses, i  d’esclaus, i d’ànimes d’homes. 14 I les 
Ap 18,13  i de carrosses, i d’esclaus, i  d’ànimes d’homes. 14 I les fruites que  
Ap 18,13  i d’esclaus, i d’ànimes  d’homes. 14 I les fruites que ta ànima  
Ap 18,15  trobaràs mai més. 15 Los mercaders  d’aquestes coses, que s’enriquiren,  
Ap 18,15  que s’enriquiren, estaran lluny  d’ella per temor de sos turments, plorant 
Ap 18,16  i gemegant, 16 i dient: «Ai, ai  d’aquella gran ciutat que estava coberta  
Ap 18,16 estava coberta de tela finíssima, i  d’escarlata, i de grana, i adornada d’  
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Ap 18,16  escarlata, i de grana, i adornada  d’or, i de pedres precioses, i perles; 17 
Ap 18,19  i lamentant-se deien: «Ai, ai  d’aquella gran ciutat, en la que s’  
Ap 18,22  s’oirà en tu la veu dels tocadors  d’arpes, ni de músics, ni de tocadors de  
Ap 18,23  de ninguna mola de molí; 23 i llum  d’antorxa mai més resplendirà en tu, i  
Ap 18,23  mai més resplendirà en tu, i veu  d’espòs i esposa mai més serà oïda en tu; 
Ap 19,1  triümfa de sos enemics. 1 Després  d’això oiguí una gran veu, com de molta  
Ap 19,2  la sang de sos servos de les mans  d’ella. 3 I altra vegada digueren:  
Ap 19,3  digueren: –Aŀleluia! I el fum  d’ella pujà per los sigles dels sigles. 4 
Ap 19,5 a nostre Déu, tots vosaltres servos  d’ell, i els que el temeu, xics i grans.  
Ap 19,13  sinó ell mateix. 13 I anava vestit  d’una roba tenyida de sang; i son nom és  
Ap 19,20  fals que féu prodigis davant  d’ell, ab los quals enganyà als que  
Ap 19,21  ab l’espasa que ix de la boca  d’aquell que seia sobre el cavall. I es  
Ap 20,3  complerts los mil anys; i després  d’això convé que sia deslligat per un poc 
Ap 20,4 donat lo judicar; i vegí les ànimes  d’aquells que foren degollats per lo  
Ap 20,11 i la terra, i no fou trobat lo lloc  d’ells. 12 I vegí als morts, grans i  
Ap 20,13 en ells; i fou fet judici de cada u  d’ells segons ses obres. 14 I l’infern i 
Ap 21,3  son poble, i el mateix Déu enmig  d’ells serà son Déu. 4 I eixugarà Déu  
Ap 21,4  Déu tota llàgrima dels ulls  d’ells, i ja no hi haurà més mort, i no  
Ap 21,12 noms de les dotze tribus dels fills  d’Israel. 13 A l’orient tenia tres  
Ap 21,15  ab mi tenia una mida de canya  d’or per a amidar la ciutat, i les  
Ap 21,16  i amidà la ciutat ab la canya  d’or, i tenia dotze mil estadis; i la  
Ap 21,16  i l’alçària, i l’amplària  d’ella són iguals. 17 I amidà sa muralla, 
Ap 21,18  la de l’àngel. 18 I el material  d’aquesta muralla era de pedra jaspe,  
Ap 21,21  una en cada una; i cada porta era  d’una perla; i la plaça de la ciutat era  
Ap 21,22  i l’Anyell són lo temple  d’ella. 23 I la ciutat no necessita sol  
Ap 21,23  la iŀlumina i l’Anyell és la llum  d’ella. 24 I les nacions d’aquells que  
Ap 21,24  la llum d’ella. 24 I les nacions  d’aquells que s’han salvat caminaran en  
Ap 21,24  s’han salvat caminaran en la llum  d’ella; i els reis de la terra portaran a 
Ap 22,1 deixeble amat. 1 I em mostrà un riu  d’aigua de vida, resplendent com  
Ap 22,2 i de l’Anyell. 2 enmig de la plaça  d’ella i a l’una i a l’altra vora del  
Ap 22,4 son nom estarà escrit en los fronts  d’ells. 5 I allí no hi haurà mai més nit, 
Ap 22,5 mai més nit, i no farà fretura llum  d’antorxa, ni llum de sol, perquè lo  
Ap 22,7  guarda les paraules de la profecia  d’aquest llibre! 8 I jo, Joan, só lo qui  
Ap 22,9 guarden les paraules de la profecia  d’aquest llibre. Adora a Déu. 10 I em  
Ap 22,10 séllies les paraules de la profecia  d’aquest llibre, perquè lo temps està  
Ap 22,16  àngel per a donar-vos testimoni  d’aquestes coses en les iglésies. Jo só  
Ap 22,18  qui ou les paraules de la profecia  d’aquest llibre que, si algú anyadís a  
Ap 22,19  res de les paraules del llibre  d’aquesta profecia, Déu detraurà sa part  
Ap 22,20  20 Aquell que dóna testimoni  d’aquestes coses diu: «Certament, vinc  
Mt 2,15  lo Senyor per lo profeta, que diu:  «D’Egipte cridí a mon fill.» 16 Llavors  
Mt 9,17 No es posa vi novell en bots vells.  D’altra manera se rebenten los bots i es  
Mt 13,54 manera que es meravellaven i deien:  –D’a on li ve a aquest tal sabiduria i  
Mt 22,40  a ton proïsme com a tu mateix. 40  D’aquestos dos manaments dependeix tota  
Mc 6,2 meravellaven de sa doctrina, dient:  –D’a on trau aquest totes estes coses? I  
Jn 2,1  Obra vàrios miracles. 1  D’allí a tres dies se feren unes bodes en 
Jn 19,9  en lo pretori i digué a Jesús:  –D’a on ets, tu? Emperò Jesús no li tornà 
Ac 16,2  una jueua fiel i de pare gentil. 2  D’est donaven bon testimoni los germans  
Ac 19,20  pujava a cinquanta mil denaris. 20  D’aqueix modo creixia i es fortaleixia la 
Rm 9,7  Abraham són tots fills, sinó que:  «D’Isaac te serà cridat llinatge.» 8 Ço  
1Co 14,16  cantaré també ab l’enteniment. 16  D’altra manera, quan dónies la benedicció 
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1Co 15,29  per a què Déu sia tot en tots. 29  D’altra manera, què faran aquells que es  
2Co 12,5  lícit a un home proferir-les. 5  D’aquest tal me gloriaré; emperò de mi no 
Ga 6,17  i sobre l’Israel de Déu. 17  D’aquí en avant ningú me moléstia, perquè 
1Tm 1,20  naufragaren respecte de la fe. 20  D’est número són Himeneu i Alexandri, que 
He 9,26 en lo santuari ab sang d’altre. 26  D’altra manera li hauria estat precís  
He 10,2  fer perfets als que s’acerquen. 2  D’altra manera haurien cessat d’oferir- 
Jm 3,10  foren fets a semblança de Déu. 10  D’una mateixa boca proceeix benedicció i  
Jm 4,1  ’ns a la divina providència. 1  D’a on vénen les disputes i plets entre  
Rm 12,18  davant de tots los homes. 18 Si és  dable, en quant està de vostra part, teniu 
Rm 15,15  a causa de la gràcia que m’és  dada de part de Déu 16 de ser jo ministre  
Rm 16,27 27 a Déu que és sol savi, a ell sia  dada l’honra i glòria per Jesucrist per  
Jm 1,17  germans meus caríssims. 17 Tota  dàdiva bona i tot do perfet és de dalt i  
Fl 4,17  17 No és que jo desítgia  dàdives, sinó que cerco fruit que abúndia  
2Tm 4,10  10 Crescent, a Galàcia; Tito, a  Dalmàcia. 11 Solament Lluc està ab mi.  
Mc 8,10  deixebles, passà al territori de  Dalmanuta. 11 E isqueren los fariseus i es 
Mt 4,6  –Si ets fill de Déu, tira’t de  dalt a baix, perquè escrit està: “Enviarà  
Mt 27,51 lo vel del temple en dos trossos de  dalt baix, i tremolà la terra, i les  
Mc 15,38 el vel del temple en dos trossos de  dalt baix. 39 I quan lo centurió, que  
Mc 16,19  que los hagué parlat, fou rebut  dalt en lo cel, i està sentat a la dreta  
Lc 4,9  –Si ets fill de Déu, tira’t de  dalt baix. 10 Puix escrit està que “manà a 
Lc 4,29  sa ciutat per a tirar-lo  dalt baix. 30 Mes ell, passant per  
Lc 24,49  que estigau revestits del poder de  dalt. 50 Després los guià fora, camí de  
Jn 2,7  aigua. I ells les ompliren fins a  dalt. 8 I Jesús los digué: –Traeu-ne ara 
Jn 3,31  i jo disminuesca. 31 »Lo qui ve de  dalt és sobre tots. Lo qui és de la terra  
Jn 8,23  –Vosaltres sou d’abaix, jo só de  dalt; vosaltres sou d’aquest món, jo no  
Jn 19,23  sinó que era d’un sol teixit de  dalt baix. 24 I digueren entre si: –No la  
Ac 1,22  què d’entre nosaltres fou rebut a  dalt, que un sia testimoni ab nosaltres de 
Ac 2,19  19 I faré aparèixer prodigis  dalt en lo cel, i senyals baix en la  
Ac 10,9  ja prop de la ciutat, pujà Pere a  dalt de la casa a fer oració envers l’  
Col 3,1 Cristo, cercau les coses que són de  dalt, a on Cristo està sentat a la dreta  
Col 3,2 Déu. 2 Saborejau’s en les coses de  dalt, no en les de la terra. 3 Perquè sou  
1Tm 3,16  gentils, cregut en lo món, i rebut  dalt en la glòria». 4,Tit Capítol IV Li  
He 10,8  vostra voluntat, oh Déu!» 8 Dient  dalt: «Sacrificis i ofertes i holocaustos  
Jm 1,17  dàdiva bona i tot do perfet és de  dalt i descendeix del Pare de les llums,  
Jm 3,15  sabiduria no és la que baixa de  dalt, sinó terrena, sensual, diabòlica. 16 
Jm 3,17 17 Emperò la sabiduria que baixa de  dalt, primerament és casta; després,  
Ac 17,34  Areopagita, i una dona anomenada  Damaris, i ab ells alguns altres. 18,Tit  
2Co 11,32  posades guàrdies en la ciutat dels  damascens per a prendre’m, 33 i per una  
Ac 9,Tit  de Saulo. Predica després en  Damasco. Va a Jerusalem i és enviat a  
Ac 9,2  cartes per a les sinagogues de  Damasco, ab lo fi de portar presos a  
Ac 9,3 camí, succeí que estant ja cerca de  Damasco, repentinament lo rodejà de  
Ac 9,8  -lo per la mà, l’introduïren en  Damasco. 9 I estigué allí tres dies sens  
Ac 9,10 vista, i no menjà ni begué. 10 I en  Damasco hi havia un deixeble anomenat  
Ac 9,19  ab los deixebles que estaven en  Damasco. 20 I en seguida predicava en les  
Ac 9,22 confonia als jueus que habitaven en  Damasco, afirmant que aquest és lo Cristo. 
Ac 9,27  havia predicat llibrement en  Damasco en nom de Jesús. 28 I estava ab  
Ac 22,5  cartes per als germans, anava jo a  Damasco ab lo fi de portar-los lligats  
Ac 22,6  quan jo anava i estava ja cerca de  Damasco, enmig del dia, me vegí rodejat  
Ac 22,10  me respongué: »–Alça’t i vés a  Damasco, i allí se’t dirà tot lo que et  
Ac 22,11 de la mà per los companys, entrí en  Damasco. 12 »I un cert Ananies, baró just  
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Ac 26,12  12 »En quals coses, anant a  Damasco ab autoritat i comissió dels  
Ac 26,20  que prediquí primerament als de  Damasco i després en Jerusalem, i per tota 
2Co 11,32  beneït, sap que jo no mento. 32 En  Damasco, lo governador de la gent del rei  
Ga 1,17 Aràbia i vaig tornar altra vegada a  Damasco. 18 Des d’allí, al cap de tres  
Mt 21,7  sos vestits i lo feren assentar  damunt. 8 I una gran multitud de gent  
Mt 24,15  pronosticada per lo profeta  Daniel, està en lo lloc sant (qui llegeix  
Mc 13,14  desolació, de què parla lo profeta  Daniel, que està a on no deu (qui llegeix  
Lc 15,25  a la casa, oigué la música i la  dansa. 26 I cridant a un dels criats, li  
Mt 11,17  17 los diuen: “Vos cantàrem, i no  dansàreu; nos lamentàrem, i no us  
Mc 6,22  entrat la filla d’Herodias, i  dansat, i agradat a Herodes i als que  
Lc 4,35  de tots, isqué d’ell, i no li féu  dany algun. 36 I quedaren tots plens d’  
Lc 7,30  despreciaren lo consell de Déu en  dany de si mateixos, no essent batejats  
Lc 9,25 perd ell a si mateix i es causa son  dany? 26 Perquè aquell que s’avergonyesca 
Ac 16,28  en alta veu dient: –No et faces  dany, que tots som aquí. 29 Llavors ell  
Ac 27,10  comença a ser perillosa i de molt  dany, no sols per la barca i son càrrec,  
Ac 27,21  de Creta i evitar aquest perill i  dany. 22 Emperò ara vos amonesto que  
1Co 6,7 agravi? Per què no sofriu primer lo  dany? 8 Emperò vosaltres sou los que  
2Co 7,9  segons Déu, de manera que ningun  dany haveu sofert per nosaltres. 10 Perquè 
Flm 18  mi mateix. 18 I si t’ha fet algun  dany o te deu alguna cosa, posa-ho en  
Ap 2,11  iglésies: Lo qui vència no rebrà  dany de la segona mort.” 12 »I escriu a l’ 
Ap 6,6  ordi per un diner; emperò no faces  dany a l’oli ni al vi. 7 I quan obrí lo  
Ap 7,Tit  a destruir la terra que no facen  dany als sellats, tant del poble d’Israel 
Ap 9,4  4 I els fou manat que no fessen  dany a l’herba de la terra, ni a cosa  
Ap 9,19  que tenen cap, i ab elles fan  dany. 20 I els altres homes que no foren  
Ap 11,5  i si algú volgués fer-los  dany, és precís que ell mòria també. 6  
Ap 22,11  lo temps està prop. 11 Lo qui  danya, dànyia encara; i el que està en  
Ac 18,10 ab tu, i ningú se t’arrimarà per a  danyar-te, puix tinc molta gent en esta  
1Pe 3,13  mal.» 13 ¿I qui és lo qui podrà  danyar-vos, si abraçau lo bé? 14 I també 
Ap 7,2  als quals era donat poder de  danyar a la terra i al mar, 3 dient: –No  
Ap 11,5  de la terra. 5 I si algú volgués  danyar-los, eixirà foc de la boca d’  
Mc 16,18  alguna cosa mortífera, no els  danyarà; posaran les mans sobre dels  
Lc 10,19  lo poder de l’enemic, i res vos  danyarà. 20 Emperò no us regositgeu d’  
Ap 7,3  a la terra i al mar, 3 dient: –No  danyeu a la terra, ni al mar, ni als  
Ap 22,11  temps està prop. 11 Lo qui danya,  dànyia encara; i el que està en impureses, 
Mc 9,Tit  deixebles en la humilitat i en los  danys que acarrea lo pecat d’escàndol. 1  
Ga 5,Tit nos ha fet llibres. 5,Tit Capítol V  Danys de l’observància de la Llei i béns  
1Tm 6,Tit  Sobre los falsos mestres.  Danys que naixen de l’avarícia. Deuen los 
Ap 2,17 Esperit a les iglésies: Al vencedor  daré jo mannà escondit, i li donaré una  
Mt 20,14  marxa. Puix jo vull donar a aquest  darrer lo mateix que a tu. 15 ¿No m’és  
Mc 9,34 –Si algú vol ser lo primer, serà el  darrer de tots i el criat de tots. 35 I  
Lc 11,26  entren dintre i habiten allí. I lo  darrer estat d’aquell home és pitjor que  
Jn 6,40  eterna, i jo el ressuscitaré en lo  darrer dia. 41 I els jueus se posaren  
Jn 6,44  ha enviat, i jo el ressuscitaré al  darrer dia. 45 Escrit està en los  
Jn 6,54  eterna, i jo el ressuscitaré al  darrer dia. 55 Perquè ma carn és  
Jn 7,37  no hi podeu venir”? 37 I en lo  darrer dia, que era lo gran dia de la  
Jn 11,24  en la resurrecció en lo  darrer dia. 25 Jesús li digué: –Jo só la  
Jn 12,48  serà la que el judicarà en lo  darrer dia. 49 Puix jo no he parlat de mi  
1Co 15,45 Adam fou format en ànima vivent; lo  darrer Adam, en esperit vivificant. 46 Mes 
2Pe 2,20  enredats en elles són vençuts, lo  darrer fou fet per a ells pitjor que el  
Ap 1,17  –No témies; jo só el primer i el  darrer; 18 lo qui visc i he estat mort; i  
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Ap 2,8  escriu: »“Açò diu lo primer i el  darrer, que morí i viu: 9 »Sé tes obres, i 
Ap 22,13  l’alfa i l’omega, lo primer i lo  darrer, principi i fi. 14 »Benaventurats  
Mt 15,23 –Despatxau-la, puix ve cridant al  darrere de nosaltres. 24 I ell los  
Lc 8,44  curar, 44 s’acercà a ell per  darrere i tocà la vora de son vestit. I en 
Fl 3,13  això olvidant les coses que queden  darrere i avançant-me a les que estan  
Ap 4,6  animals plens d’ulls davant i  darrere. 7 I el primer animal era com un  
Ap 2,19  i serveis, i ta paciència, i les  darreres obres que feres, que excedeixen a 
Ap 15,Tit venceren la bèstia. Les set plagues  darreres, figurades en set copes de la  
Ap 15,1  àngels que tenien les set plagues  darreres, perquè en elles està consumada  
Ap 21,9 set copes plenes de les set plagues  darreres i parlà ab mi dient: –Vine aquí,  
Mc 5,23  molt dient: –Ma filla està a les  darreries. Veniu-li a posar la mà sobre  
1Co 10,11  sobre qui han arribat les  darreries del sigle. 12 Per lo tant, lo  
Mt 19,30 »Emperò molts que són primers seran  darrers, i los darrers, primers. 20,Tit  
Mt 19,30  són primers seran darrers, i los  darrers, primers. 20,Tit Capítol XX  
Mt 20,12  de famílies 12 dient: »–Aqueixos  darrers no han treballat més que una hora  
Mt 20,16  jo só bo? 16 »Per lo tant, los  darrers seran primers, i los primers,  
Mt 20,16  seran primers, i los primers,  darrers. Puix molts són los cridats, i  
Mc 10,31  31 Emperò molts primers seran  darrers, i los darrers, primers. 32 I  
Mc 10,31  molts primers seran darrers, i los  darrers, primers. 32 I estaven en lo camí  
Lc 13,30  de Déu. 30 I veus aquí que són  darrers los que seran primers i que són  
Lc 13,30  i que són primers los que seran  darrers. 31 En aquell mateix dia se li  
Ac 2,17  Joel: 17 »“I esdevindrà en los  darrers dies –diu lo Senyor– que jo  
1Tm 4,1  Sant diu clarament que en los  darrers temps prevaricaran alguns de la  
2Tm 3,1  1 Mes has de saber açò, que en los  darrers dies vindran temps perillosos. 2  
Jm 5,3  Vos haveu atresorat ira per los  darrers dies. 4 Mirau que el jornal que  
Jm 2,3 ’t tu allí en peu, o senta’t aquí,  davall la peanya de mos peus», 4 ¿no sou,  
Ap 5,3  ni en lo cel, ni en la terra, ni  davall la terra obrir lo llibre, ni mirar  
Ap 5,13  ha en lo cel, i sobre la terra, i  davall la terra, i les que hi ha en lo  
Mt 2,9  que havien vist en l’Orient anava  davant d’ells, fins que, arribant, s’  
Mt 5,16  casa. 16 Bríllia així vostra llum  davant dels homes, per a què vègien  
Mt 5,24  de tu, 24 deixa allí lo teu do  davant de l’altar, i vés-te’n primer a 
Mt 6,1  en no fer vostres bones obres  davant dels homes ab lo fi de ser vistos  
Mt 10,18  18 I per amor de mi sereu conduïts  davant dels governadors i dels reis, en  
Mt 10,32  »Puix tot aquell que em conféssia  davant dels homes, jo el confessaré també  
Mt 10,32  dels homes, jo el confessaré també  davant mon Pare que està en lo cel. 33 I  
Mt 10,33  cel. 33 I tot aquell que em néguia  davant dels homes, jo també el negaré  
Mt 10,33  dels homes, jo també el negaré  davant mon Pare que està en lo cel. 34 »No 
Mt 11,10  “Veus aquí, jo envio mon àngel  davant ton rostro, lo qual aparellarà lo  
Mt 11,10  lo qual aparellarà lo teu camí  davant de tu.” 11 »En veritat vos dic que, 
Mt 14,6 Herodes, la filla d’Herodias ballà  davant de tots i agradà a Herodes, 7 per  
Mt 17,2  elevada. 2 I se transfigurà  davant d’ells. I son rostro resplendia  
Mt 17,14  home, i posat de genolls en terra  davant d’ell, li digué: –Senyor, apiadau  
Mt 21,2 -los: –Anau a aquell lloc que està  davant de vosaltres, i luego trobareu una  
Mt 21,9  en lo camí. 9 I la turba que anava  davant i la que venia detràs cridaven  
Mt 21,31  i les rameres vos passaran  davant en lo Regne de Déu. 32 Puix vingué  
Mt 23,13  que tancau lo Regne del cel  davant dels homes! Puix ni vosaltres  
Mt 25,32  32 I totes les gents se juntaran  davant d’ell i separarà los uns dels  
Mt 26,32 després que haja ressuscitat, aniré  davant de vosaltres en la Galilea. 33  
Mt 26,70  Jesús, lo galileu. 70 Mes ell negà  davant de tots dient: –No sé lo que et  
Mt 27,11  Senyor.» 11 I Jesús fou presentat  davant del president, i li preguntà lo  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

635 
 

Mt 27,24  prenent aigua, se rentà les mans  davant del poble dient: –Jo só innocent de 
Mt 27,29  en sa mà dreta. I agenollant-se  davant d’ell, l’escarnien dient: –Salve, 
Mt 27,61  Maria estaven assentades allí al  davant del sepulcre. 62 I al dia següent,  
Mt 28,7  ha ressuscitat. I veus aquí que va  davant de vosaltres en Galilea: allí lo  
Mc 1,2  «Veus aquí, jo envio mon àngel  davant ton rostro, lo qual aparellarà ton  
Mc 1,2 rostro, lo qual aparellarà ton camí  davant de tu. 3 Veu del que clama en lo  
Mc 1,7 de mi ve un que és més fort que jo,  davant del qual jo no só digne de postrar  
Mc 2,4  com no poguessen presentar-li al  davant per causa del tropell de gent,  
Mc 3,11  los esperits impurs, se postraven  davant d’ell i cridaven dient: 12 –Tu ets 
Mc 5,33 havia passat, s’acercà i se postrà  davant d’ell, i li digué tota la veritat. 
Mc 10,17  a ell i, agenollant-se-li  davant, li preguntava: –Bon mestre, què  
Mc 10,32  pujant a Jerusalem, i Jesús anava  davant d’ells, i es meravellaven, i el  
Mc 11,2 i els digué: –Anau al lloc que està  davant de vosaltres, i luego que haureu  
Mc 11,4  anaren i trobaren lo pollí fermat  davant de la porta, fora, en una encreuada 
Mc 11,9  per lo camí. 9 I els que anaven al  davant i els que venien detràs cridaven  
Mc 12,41  41 I estant Jesús assentat en  davant de l’arca dels oferiments, estava  
Mc 13,9  les sinagogues, i vos presentaran  davant dels governadors i reis per causa  
Mc 14,28  després de ressuscitat, aniré  davant de vosaltres en Galilea. 29 I Pere  
Mc 14,68  lo que et dius. I se n’isqué fora  davant del pati, i el gall cantà. 69 I  
Mc 15,39  39 I quan lo centurió, que estava  davant, vegé que havia espirat clamant  
Mc 16,7  a sos deixebles i a Pere que va  davant de vosaltres en Galilea; allí el  
Lc 1,6  6 I un i altre eren justos  davant de Déu, caminant irreprensiblement  
Lc 1,8  Zacaries son ministeri de sacerdot  davant de Déu, segons l’ordre de son  
Lc 1,15  son naixement, 15 perquè serà gran  davant del Senyor, i no beurà vi ni altra  
Lc 1,19 li digué: –Jo só Gabriel, que estic  davant de Déu i só enviat per a parlar-  
Lc 1,75 temor, 75 en santedat i en justícia  davant d’ell tots los dies de nostra  
Lc 1,76  de l’Altíssim, perquè aniràs  davant lo rostro del Senyor per aparellar  
Lc 2,52  sabiduria, i en edat, i en gràcia  davant de Déu i dels homes. 3,Tit Capítol  
Lc 5,18 -lo dintre de la casa i posar-lo  davant d’ell. 19 Emperò no sabent com fer 
Lc 5,19  lo llit posant-lo al mig  davant de Jesús. 20 I quan vegé la fe d’  
Lc 7,27  “Veus aquí envio mon missatger  davant de ton rostro, que aparellarà ton  
Lc 7,27 ton rostro, que aparellarà ton camí  davant teu.” 28 Perquè jo us dic que entre 
Lc 8,28  prest com vegé a Jesús, se postrà  davant d’ell i, exclamant en alta veu,  
Lc 8,47  i se llançà a sos peus, i declarà  davant de tothom la causa per què l’havia 
Lc 9,16  deixebles per a què los posassen  davant de la gent. 17 I menjaren tots i  
Lc 9,52  d’anar a Jerusalem. 52 I despatxà  davant d’ell missatgers, i partiren i  
Lc 10,1  -dos i los envià de dos en dos  davant seu a cada ciutat o lloc a on ell  
Lc 10,8 vos rèbien, menjau lo que us pòsien  davant. 9 I curau als malalts que hi haja  
Lc 12,8  Que tot aquell que em conféssia  davant dels homes, lo Fill de l’home lo  
Lc 12,8 Fill de l’home lo confessarà a ell  davant dels àngels de Déu. 9 Emperò lo qui 
Lc 12,9  de Déu. 9 Emperò lo qui em néguia  davant dels homes, serà negat davant dels  
Lc 12,9  davant dels homes, serà negat  davant dels àngels de Déu. 10 »I a tot  
Lc 12,58  just? 58 Quan vas ab ton contrari  davant del magistrat, fes lo possible per  
Lc 14,2  aquí un home hidròpic que estava  davant d’ell. 3 I Jesús, dirigint sa  
Lc 14,10 te més amunt.” Llavors seràs honrat  davant dels que estiguen ab tu en la  
Lc 15,10  lo tant, vos dic que hi haurà goig  davant dels àngels de Déu per un pecador  
Lc 16,1  un majordom, lo qual fou acusat  davant d’ell d’haver-li dissipat sos  
Lc 16,15  sou los que us veneu per justos  davant dels homes, emperò Déu coneix  
Lc 16,15  tenen per excels és abominació  davant de Déu. 16 »La Llei i els Profetes  
Lc 18,39  de mi. 39 I els que anaven  davant lo reprenien, a fi de que callàs.  
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Lc 19,8  8 Emperò Zaqueu, presentant-se  davant del Senyor, li digué: –Mirau,  
Lc 19,27  portau-me’ls aquí i matau-los  davant meu. 28 I dit això, prosseguí son  
Lc 19,28  son viatge a Jerusalem, i anava  davant de tots. 29 I succeí que estant  
Lc 19,30 -los: –Anau a aquell lloc que està  davant de vosaltres, i luego que entreu en 
Lc 20,26  no pogueren reprendre ses paraules  davant del poble, ans bé, meravellats de  
Lc 21,12 posaran en la presó, i vos portaran  davant dels reis i governadors per causa  
Lc 21,36  i d’aparèixer ab confiança  davant del Fill de l’home. 37 I estava  
Lc 22,47  quan comparegué una turba de gent,  davant de la qual anava un dels Dotze  
Lc 23,Tit  Capítol XXIII Jesucrist és acusat  davant de Pilat; enviat a Herodes;  
Lc 23,14  i ab tot, havent-lo interrogat  davant de vosaltres, no l’he trobat  
Lc 24,4  veus aquí que s’aparegueren  davant d’elles dos homes ab vestidures  
Lc 24,19 gran profeta en obres i en paraules  davant de Déu i de tot lo poble. 20 I com  
Lc 24,43  i una bresca. 43 I havent menjat  davant d’ells, prengué les sobres i los  
Jn 3,28 lo Cristo, sinó que he estat enviat  davant d’ell.” 29 Aquell que té l’  
Jn 5,45 que sia jo lo qui us haja d’acusar  davant del Pare: hi ha un que us acusa, ço 
Jn 10,4  fet eixir ses ovelles pròpies, va  davant d’elles i les ovelles lo  
Ac 2,25 diu d’ell: »“Veia sempre al Senyor  davant de mi, puix ell està a ma dreta per 
Ac 3,13  qui vosaltres entregàreu i negàreu  davant de Pilat, judicant est que havia de 
Ac 3,20  vinguen los temps del refrigeri  davant del Senyor i enviï aquell Jesucrist 
Ac 4,10  per virtut d’ell està sa aquest  davant de vosaltres. 11 Aquest és la pedra 
Ac 4,19  i Joan los digueren: –Si és just  davant de Déu oir-vos a vosaltres abans  
Ac 5,10  a tu. 10 A l’instant caigué  davant de sos peus, i espirà. I havent  
Ac 5,23  tancada, i els guardes que estaven  davant de les portes, mes havent-les  
Ac 5,41  41 Ells se n’anaren alegres de  davant del Consell, perquè havien estat  
Ac 6,6 d’Antioquia. 6 Presentaren a estos  davant dels apòstols, los quals, fent  
Ac 7,10  i li donà gràcia i sabiduria  davant de Faraó, rei d’Egipte, qui el féu 
Ac 7,27  a son proïsme se’l tragué de  davant, dient: »–Qui t’ha fet a tu  
Ac 7,40 a Aaron: »–Feu-nos déus que vagen  davant de nosaltres, perquè no sabem què  
Ac 7,46  David; 46 lo qual encontrà gràcia  davant de Déu, i demanà trobar tabernacle  
Ac 8,21  negoci, perquè ton cor no és recte  davant de Déu. 22 Arrepenteix-te, doncs, 
Ac 8,32  a l’escorxador; i com anyell mut  davant del tonedor, no obrí sa boca. 33 En 
Ac 9,15  per mi per a portar mon nom  davant dels gentils, i dels reis, i dels  
Ac 10,4 i tes almoines han pujat en memòria  davant de Déu. 5 Envia, doncs, ara homes a 
Ac 10,30  quan veus aquí que se’m presentà  davant un baró ab una vestidura blanca, i  
Ac 10,31 i tes almoines han estat recordades  davant de Déu. 32 Envia, doncs, a Jope i  
Ac 11,13  en sa casa un àngel que se li posà  davant i li digué: “Envia homes a Jope i  
Ac 12,6  ab dues cadenes, i els guardes  davant de la porta guardant la presó. 7 I  
Ac 14,12  a l’entrada de la ciutat, portant  davant de les portes toros i guirnaldes,  
Ac 16,19 a Silas, i els portaren al tribunal  davant dels prínceps. 20 I presentant-  
Ac 17,5  de Jason, volent-los presentar  davant lo poble. 6 I no havent-los  
Ac 17,6  a Jason i alguns dels germans  davant dels magistrats de la ciutat,  
Ac 17,17  dies ab los que se li presentaven  davant. 18 I alguns filosops epicurians i  
Ac 18,17  sinagoga, lo maltractaven a colps  davant del tribunal, sens que Gàlio fes  
Ac 19,9  maleint lo camí del Senyor  davant de la multitud, apartant-se d’  
Ac 19,19 portaren los llibres i els cremaren  davant de tothom; i calculat son valor,  
Ac 22,13  13 venint a mi i posant-se’m  davant, digué: »–Saulo, germà, recobra la  
Ac 22,15  15 Perquè tu li seràs testimoni  davant de tots los homes de les coses que  
Ac 23,1  germans, fins avui m’he conduït  davant de Déu ab tota bona consciència. 2  
Ac 23,33  i presentaren també a Pau  davant d’ell. 34 I havent-la llegida, i 
Ac 24,Tit  24,Tit Capítol XXIV Pau, acusat  davant de Fèlix, se defensa. Queda pres.  
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Ac 24,1  anomenat Tèrtuŀlo, i comparegueren  davant del governador contra Pau. 2 I  
Ac 24,14 ara m’acusen. 14 Però confesso açò  davant de vós: que, segons la via que ells 
Ac 24,16  sempre ma consciència sens culpa  davant de Déu i dels homes. 17 I després  
Ac 24,19  19 Los quals devien comparèixer  davant de vós i acusar-me si tenien  
Ac 24,20 mi alguna maldat quan jo compareguí  davant del Consell, 21 except que sia per  
Ac 25,Tit  25,Tit Capítol XXV Pau se defensa  davant de Festo. Apeŀla a Cèsar. Lo rei  
Ac 25,9  i ser judicat d’aquestes coses  davant de mi? 10 I Pau digué: –Davant del  
Ac 25,16  home sens que l’acusat tinga  davant sos acusadors i sens donar-li  
Ac 25,17 sentar en lo tribunal i maní portar  davant de mi aquest home, 18 los acusadors 
Ac 26,Tit  Capítol XXVI Pau se justifica  davant d’Agripa. Festo lo tracta d’  
Ac 27,24  Pau, és necessari que comparesques  davant del Cèsar; i vet aquí que Déu t’ha 
Rm 2,13  judicats 13 (perquè no són justos  davant de Déu los que ouen la Llei, mes  
Rm 3,18 de la pau. 18 No hi ha temor de Déu  davant de sos ulls.» 19 Emperò sabem que  
Rm 3,20  Llei ninguna carn serà justificada  davant d’ell; perquè per la Llei ve lo  
Rm 4,2  té de què gloriar-se, però no  davant de Déu. 3 Què diu, doncs, l’  
Rm 4,17  constituït pare de moltes gents»),  davant de Déu, a qui havia cregut, lo qual 
Rm 11,4  barons que no han doblat lo genoll  davant de Baal.» 5 Doncs, així també, en  
Rm 12,17  procurant coses honroses, no sols  davant de Déu, sinó també davant de tots  
Rm 12,17  no sols davant de Déu, sinó també  davant de tots los homes. 18 Si és dable,  
Rm 14,10  ton germà? Puix tots compareixerem  davant del tribunal de Cristo. 11 Perquè  
Rm 14,11  que tothom doblegarà son genoll  davant de mi i tota llengua confessarà a  
Rm 14,22  tu fe? Ten-la per a tu mateix  davant de Déu. Benaventurat aquell que no  
1Co 1,29  de que ninguna carn se vanagloriï  davant d’ell. 30 I per ell sou vosaltres  
1Co 3,19 sabiduria d’aquest món és fatuïtat  davant de Déu, per quant escrit està: «Jo  
1Co 6,1  ab un altre, a anar a judici  davant dels inics i no davant dels sants?  
1Co 6,1  a judici davant dels inics i no  davant dels sants? 2 ¿No sabeu que els  
1Co 6,6  ha de pledejar ab lo germà, i això  davant dels infiels? 7 De totes maneres,  
1Co 7,24  cada qual, germans, permanesca  davant de Déu en lo que és cridat. 25 En  
1Co 10,27  menjau de tot quant vos preséntia  davant, sens preguntar res per raó de  
2Co 2,17  ab sinceritat, com de part de Déu,  davant de Déu. 3,Tit Capítol III  
2Co 4,2  a la consciència de tots los homes  davant de Déu per la manifestació de la  
2Co 5,10  10 Puix devem tots comparèixer  davant lo tribunal de Cristo, per a què  
2Co 7,13  que tenim per vosaltres 13  davant de Déu. I per això nos havem  
2Co 8,21 21 procurant l’honest, no solament  davant de Déu, sinó també davant dels  
2Co 8,21  solament davant de Déu, sinó també  davant dels homes. 22 Enviàrem igualment  
Ga 1,20  I en això que us escric, mirau que  davant de Déu no mento. 21 Després vinguí  
Ga 2,14  de l’evangeli, diguí a Cefas  davant de tots: «Si tu, essent jueu, vius  
Ga 3,1  per a no obeir la veritat,  davant los ulls dels quals ha estat  
Ga 3,11  que ningú en la Llei és justificat  davant de Déu, és manifest, perquè «el  
Ef 1,4  a què fóssem sants i sens màcula  davant d’ell en caritat, 5 havent-nos  
Fl 3,13  i avançant-me a les que estan  davant. 14 Corro envers la marca, per a  
Col 1,22  i sens màcula e irreprensibles  davant d’ell, 23 si continuau  
1Te 1,3  en nostre Senyor Jesucrist  davant de Déu i Pare nostre. 4 Sabent,  
1Te 3,9  regositjam, per amor de vosaltres,  davant de nostre Déu, 10 pregant-li nit  
1Te 3,13  cors sens reprensió en santedat  davant de Déu i Pare nostre, per a quan  
2Te 1,6  també patiu. 6 Suposat que és just  davant de Déu que ell dónia en paga  
1Tm 2,3  Perquè això és cosa bona i accepta  davant de Déu nostre Salvador, 4 lo qual  
1Tm 5,4  a sos pares, puix això és accepte  davant de Déu. 5 Emperò la que  
1Tm 5,19  presbítero no rèbies acusació sinó  davant de dos o tres testimonis. 20 Als  
1Tm 5,20  20 Als que pèquien, reprèn-los  davant de tothom, per a què los demés  
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1Tm 5,21  demés també témien. 21 Te conjuro  davant de Déu i del Senyor Jesucrist i  
1Tm 6,12  havent també fet bona confessió  davant de molts testimonis. 13 Jo et mano  
1Tm 6,13  de molts testimonis. 13 Jo et mano  davant de Déu, que vivifica totes les  
1Tm 6,13  les coses, i de Cristo Jesús, que  davant de Ponç Pilat testificà bona  
2Tm 1,18  lo Senyor que tròbia misericòrdia  davant del Senyor en aquell dia. I quants  
2Tm 2,2  2 I les coses que has oït de mi  davant de molts testimonis, confia-les a 
2Tm 2,14  estes coses, donant testimoni  davant del Senyor. Fuig de disputes de  
2Tm 2,15  presentar-te digne d’aprovació  davant de Déu, operari que no té de què  
2Tm 4,1  acostumades. 1 Te protesto, doncs,  davant de Déu i del Senyor Jesucrist, que  
Jm 1,27  27 La religió pura i sens màcula  davant de Déu i del Pare és aquesta:  
Jm 5,9  judicats. Mirau que el jutge és  davant de la porta. 10 Preneu, germans,  
1Pe 2,20  ab paciència, aqueixa és gràcia  davant de Déu. 21 Puix per això fóreu  
2Pe 2,11  pronúncien contra aquells acusació  davant del Senyor. 12 Mes aquestos, com  
1Jn 2,28  confiança i no siam confundits  davant d’ell en son adveniment. 29 Si  
1Jn 3,19  i així alentarem nostres cors  davant de Déu. 20 Perquè si nostre cor nos 
Ap 1,4  i dels set esperits que estan  davant de son trono, 5 i de Jesucrist,  
Ap 2,14  ensenyava a Balac a posar tropés  davant dels fills d’Israel, per a què  
Ap 3,2  jo no trobo tes obres perfetes  davant de Déu. 3 Recorda’t, doncs, de lo  
Ap 3,5  la vida, ans bé confessaré son nom  davant de mon Pare i davant de sos àngels. 
Ap 3,5  son nom davant de mon Pare i  davant de sos àngels. 6 »Lo qui té orella, 
Ap 3,8  conec tes obres. Vet aquí, jo posí  davant teu una porta oberta que ningú pot  
Ap 3,9  Vet aquí, los faré venir i adorar  davant de tos peus; i sabran que jo t’he  
Ap 4,5  trono llamps, i veus, i trons. I  davant del trono, set llànties que  
Ap 4,6  són los set esperits de Déu. 6 I  davant del trono hi havia com un mar  
Ap 4,6 trono, quatre animals plens d’ulls  davant i darrere. 7 I el primer animal era 
Ap 4,10  -i-quatre ancians se postraven  davant del que estava sentat en lo trono i 
Ap 4,10  dels sigles, i tiraven ses corones  davant del trono dient: 11 –Digne sou,  
Ap 5,8  -i-quatre ancians se postraren  davant de l’Anyell, tenint cada u arpes i 
Ap 7,9  i llengües, que estaven drets  davant del trono i davant de l’Anyell,  
Ap 7,9  estaven drets davant del trono i  davant de l’Anyell, coberts de vestidures 
Ap 7,11  i caigueren sobre son rostro  davant del trono i adoraren a Déu, 12  
Ap 7,15  de l’Anyell. 15 Per això estan  davant del trono de Déu, i el serveixen  
Ap 8,2  vegí set àngels que estaven en peu  davant de Déu, i els foren donades set  
Ap 8,3 3 I vingué un altre àngel i es posà  davant de l’altar, tenint un incenser d’ 
Ap 8,3  sobre l’altar d’or que estava  davant del trono de Déu. 4 I el fum dels  
Ap 8,4  sants, pujà de la mà de l’àngel  davant de Déu. 5 I l’àngel prengué l’  
Ap 9,13  corns de l’altar d’or que està  davant dels ulls de Déu, 14 la qual deia  
Ap 11,4  i els dos candeleros que estan  davant del Déu de la terra. 5 I si algú  
Ap 11,16  que estaven sentats en ses cadires  davant de Déu, caigueren sobre sos rostros 
Ap 12,4  sobre la terra; i el dragó se parà  davant de la dona que estava de part, a fi 
Ap 12,10  germans, que els acusava dia i nit  davant de Déu. 11 I ells lo venceren per  
Ap 13,14  prodigis que se li permetien fer  davant de la bèstia, dient als que habiten 
Ap 14,3  3 I cantaven com un càntic nou  davant del trono, i davant dels quatre  
Ap 14,3  un càntic nou davant del trono, i  davant dels quatre animals, i dels  
Ap 14,5  mentida, perquè estan sens màcula  davant del trono de Déu. 6 I vegí un altre 
Ap 14,10  i serà aturmentat ab foc i sofre  davant dels sants àngels i davant de l’  
Ap 14,10  i sofre davant dels sants àngels i  davant de l’Anyell. 11 I el fum dels  
Ap 15,4  les nacions vindran i adoraran  davant de vós, puix vostres judicis s’han 
Ap 16,19 la gran Babilònia vingué en memòria  davant de Déu, per a donar-li la copa  
Ap 19,20  lo profeta fals que féu prodigis  davant d’ell, ab los quals enganyà als  
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Ap 20,12  grans i xics, que estaven en peu  davant del trono, i foren oberts los  
Lc 13,26  26 Llavors començareu a dir:  “Davant vostre menjàrem i beguérem, i  
Ac 25,10 coses davant de mi? 10 I Pau digué:  –Davant del tribunal del Cèsar estic, en  
2Co 12,19  que ens escusam ab vosaltres?  Davant de Déu parlam en Cristo; i tot,  
Mt 1,1  la generació de Jesucrist, fill de  David, fill d’Abraham. 2 Abraham engendrà 
Mt 1,5  a Jessè. I Jessè engendrà a  David, lo rei. 6 I David, lo rei, engendrà 
Mt 1,6 Jessè engendrà a David, lo rei. 6 I  David, lo rei, engendrà a Salomó d’  
Mt 1,17  generacions des d’Abraham fins a  David són catorze generacions; i des de  
Mt 1,17  són catorze generacions; i des de  David fins a la transmigració de  
Mt 1,20  en somnis dient: –Josep, fill de  David, no témies rebre a Maria ta muller,  
Mt 9,27  misericòrdia de nosaltres, Fill de  David! 28 I havent arribat a la casa,  
Mt 12,3  –¿No haveu llegit lo que féu  David quan tingué fam, i els que ab ell  
Mt 12,23  i deia: –¿És aquest lo Fill de  David? 24 Emperò los fariseus, oint-ho,  
Mt 15,22  cridava dient: –Senyor, Fill de  David, teniu compassió de mi. La meva  
Mt 20,30  a cridar dient: –Senyor, Fill de  David, teniu misericòrdia de nosaltres! 31 
Mt 20,31  més, dient: –Senyor, Fill de  David, teniu misericòrdia de nosaltres. 32 
Mt 21,9  cridaven dient: –Hosana al Fill de  David! Beneït sia el qui ve en lo nom del  
Mt 21,15  temple i dient: «Hosana al Fill de  David!», s’indignaren. 16 I li digueren:  
Mt 22,Tit  proïsme. Cristo, fill i Senyor de  David. 1 I responent Jesús, los tornà a  
Mt 22,42  De qui és fill? Li responen: –De  David. 43 I ell los diu: –¿Puix com és que 
Mt 22,43 43 I ell los diu: –¿Puix com és que  David en esperit l’anomena “Senyor”  
Mt 22,45 a peanya de tos peus”? 45 »Doncs si  David l’anomena “Senyor”, com és ell son  
Mc 2,25  –¿No haveu mai llegit lo que féu  David quan se trobà en necessitat i  
Mc 10,47  a cridar dient: –Jesús, fill de  David, teniu misericòrdia de mi. 48 I  
Mc 10,48  ell cridava molt més: –Fill de  David, teniu misericòrdia de mi. 49 I  
Mc 11,10  Beneït sia lo Regne de nostre pare  David, que ve en lo nom del Senyor!  
Mc 12,Tit  dels morts. Cristo, Senyor de  David. Supèrbia dels escribes. Oferta  
Mc 12,35  los escribes que Cristo és fill de  David? 36 Perquè lo mateix David diu per  
Mc 12,36  fill de David? 36 Perquè lo mateix  David diu per l’Esperit Sant: »“Digué el  
Mc 12,37  de tos peus.” 37 »Puix lo mateix  David l’apellida Senyor, d’a on, doncs,  
Lc 1,27  baró anomenat Josep, de la casa de  David, i lo nom de la verge era Maria. 28  
Lc 1,32 lo Senyor Déu li donarà lo trono de  David, son pare, i regnarà en la casa de  
Lc 1,69  lo corn de salvació en la casa de  David, son servo, 70 segons havia dit per  
Lc 2,4 en Galilea, a Judea, a la ciutat de  David anomenada Betlem, puix era de la  
Lc 2,4  puix era de la casa i família de  David, 5 per a empadronar-se ab Maria,  
Lc 2,11  avui vos ha nat en la ciutat de  David lo Salvador, que és Cristo, lo  
Lc 3,31  que ho fou de Natan, que ho fou de  David, 32 que ho fou de Jessè, que ho fou  
Lc 6,3  haveu llegit encara això que féu  David quan tingué fam ell i los que eren  
Lc 18,38  a cridar dient: –Jesús, fill de  David, teniu misericòrdia de mi. 39 I els  
Lc 18,39  ell cridava més alt: –Fill de  David, teniu misericòrdia de mi. 40 I  
Lc 20,Tit  morts. Jesucrist, fill i Senyor de  David. Supèrbia i avarícia dels escribes.  
Lc 20,41 –Com diuen que lo Cristo és fill de  David? 42 Sent aixís que el mateix David  
Lc 20,42  David? 42 Sent aixís que el mateix  David diu en lo llibre dels Salms: »“Digué 
Lc 20,44  peus.” 44 »Anomenant-lo, doncs,  David, Senyor, com pot ésser fill seu? 45  
Jn 7,42  que Cristo vindrà de la raça de  David i del lloc de Betlem, d’a on era  
Jn 7,42  i del lloc de Betlem, d’a on era  David? 43 Així que lo poble estava dividit 
Ac 1,16  l’Esperit Sant per boca de  David acerca de Judes, que fou lo guia d’ 
Ac 2,25  ser detingut per ella. 25 Perquè  David diu d’ell: »“Veia sempre al Senyor  
Ac 2,29  -vos ab llibertat del patriarca  David, que morí i fou sepultat, i son  
Ac 2,34  vosaltres veeu i oïu. 34 Perquè  David no pujà al cel, i ab tot diu:  
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Ac 4,25  Sant, per boca de nostre pare  David, ton servo, digueres: »“Per què  
Ac 7,45  de nostres pares fins als dies de  David; 46 lo qual encontrà gràcia davant  
Ac 13,22  remogut aquest, los alçà per rei a  David, al qual donà testimoni dient: »–He  
Ac 13,22 donà testimoni dient: »–He trobat a  David, fill de Jessè, home segons mon cor, 
Ac 13,34  les misericòrdies promeses a  David.” 35 I per això diu també en altre  
Ac 13,36  Sant veja corrupció.” 36 »Perquè  David, després que hagué servit a sa  
Ac 15,16  i reedificaré lo tabernacle de  David que caigué, i repararé ses ruïnes i  
Rm 1,3 nostre, que fou fet del llinatge de  David segons la carn; 4 i declarant ser lo 
Rm 4,6  a justícia. 6 Així com també  David declara la benaventurança de l’home 
Rm 11,9  oiguen») fins al dia d’avui. 9 I  David diu: «Convertesca-se’ls sa taula  
2Tm 2,8  Senyor Jesucrist, del llinatge de  David, ressuscità d’entre els morts,  
He 4,7  determina un cert dia, dient per  David: «Avui, després de tant temps, com  
He 11,32  de Barac, de Samsó, de Jeftè, de  David, de Samuel i dels profetes, 33 los  
Ap 3,7  i verdader, lo qui té la clau de  David, aquell que obre, i ningú tanca; i  
Ap 5,5  de la tribu de Judà, l’arrel de  David, ha vençut per obrir lo llibre i  
Ap 22,16  Jo só l’arrel, i el llinatge de  David, l’estrella resplendent del matí.»  
Mt Inc  Mt Inc L’Evangeli  de Jesucrist segons sant Mateu 1,Tit  
Mt 1,Tit  Mateu 1,Tit Capítol I Genealogia  de Jesucrist. Sa concepció per obra de l’ 
Mt 1,Tit de Jesucrist. Sa concepció per obra  de l’Esperit Sant i son naixement. 1  
Mt 1,1  Sant i son naixement. 1 Llibre  de la generació de Jesucrist, fill de  
Mt 1,1 naixement. 1 Llibre de la generació  de Jesucrist, fill de David, fill d’  
Mt 1,1  de la generació de Jesucrist, fill  de David, fill d’Abraham. 2 Abraham  
Mt 1,3 i a sos germans. 3 I Judes engendrà  de Tamar, a Fares i a Zara. I Fares  
Mt 1,5  a Salmó. 5 I Salmó engendrà  de Raab a Booz. I Booz engendrà de Rut a  
Mt 1,5  de Raab a Booz. I Booz engendrà  de Rut a Obed. I Obed engendrà a Jessè. I  
Mt 1,11 i a sos germans en la transmigració  de Babilònia. 12 I després de la  
Mt 1,12  de Babilònia. 12 I després  de la transmigració de Babilònia, Jeconies 
Mt 1,12  12 I després de la transmigració  de Babilònia, Jeconies engendrà a  
Mt 1,16  16 I Jacob engendrà a Josep, espòs  de Maria, de la qual nasqué Jesús, que s’ 
Mt 1,16  engendrà a Josep, espòs de Maria,  de la qual nasqué Jesús, que s’anomena lo 
Mt 1,17  són catorze generacions; i des  de David fins a la transmigració de  
Mt 1,17  de David fins a la transmigració  de Babilònia, catorze generacions; i des  
Mt 1,17  catorze generacions; i des  de la transmigració de Babilònia fins a  
Mt 1,17  i des de la transmigració  de Babilònia fins a Cristo, catorze  
Mt 1,18  generacions. 18 I la generació  de Jesucrist fou d’aquesta manera: estant 
Mt 1,18  trobà haver concebut en son ventre  de l’Esperit Sant. 19 I essent Josep son  
Mt 1,20  en somnis dient: –Josep, fill  de David, no témies rebre a Maria ta  
Mt 1,20  perquè lo que en ella ha nat,  de l’Esperit Sant és. 21 I parirà un  
Mt 2,Tit  II Adoració dels magos. Fugida  de Jesús a Egipte. Cruel mort dels  
Mt 2,1  Havent, doncs, nat Jesús en Betlem  de Judà en temps d’Herodes lo rei, veus  
Mt 2,1  rei, veus aquí uns magos vingueren  de l’Orient a Jerusalem 2 dient: –A on és 
Mt 2,4  poble, los preguntava a on havia  de nàixer lo Cristo. 5 I ells li digueren: 
Mt 2,5  5 I ells li digueren: –En Betlem  de Judà, perquè així està escrit per lo  
Mt 2,6 lo profeta: 6 »“I tu, Betlem, terra  de Judà, no ets la menor entre les  
Mt 2,6  ets la menor entre les principals  de Judà, perquè de tu eixirà lo cap, que  
Mt 2,6  les principals de Judà, perquè  de tu eixirà lo cap, que regirà mon poble  
Mt 2,8  los digué: –Anau e informau’s bé  de l’infant, i quan l’hajau trobat, feu  
Mt 2,12  i mirra. 12 I hagut avís en somnis  de que no tornassen a Herodes, regressaren 
Mt 2,13  fins que jo t’ho diga, perquè ha  de succeir que Herodes cercarà l’infant  
Mt 2,14  Josep, prengué l’infant i sa mare  de nit, i se retirà a Egipte. 15 I  
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Mt 2,16  en Betlem i en tota sa comarca,  de dos anys i en avall, conforme al temps  
Mt 2,22  en somnis, se retirà a les terres  de Galilea. 23 I vingué a habitar en una  
Mt 3,Tit  III Joan Baptista, precursor  de Jesucrist, predica en lo desert. Reprèn 
Mt 3,1  lo Baptista predicant en lo desert  de la Judea 2 i dient: –Arrepentiu’s,  
Mt 3,3  lo Regne del cel. 3 Puix aquest és  de qui parlà lo profeta Isaïes dient: «Veu 
Mt 3,4  4 I lo mateix Joan tenia un vestit  de pèl de camell i un cenyidor de cuiro a  
Mt 3,4  mateix Joan tenia un vestit de pèl  de camell i un cenyidor de cuiro a l’  
Mt 3,4  de pèl de camell i un cenyidor  de cuiro a l’entorn de sos lloms, i lo  
Mt 3,4  i un cenyidor de cuiro a l’entorn  de sos lloms, i lo seu menjar era  
Mt 3,5  i tota la Judea, i tota la terra  de la comarca del Jordà. 6 I eren batejats 
Mt 3,7  Qui us ha ensenyat a fugir  de la ira venidera? 8 Feu, doncs, fruit  
Mt 3,9  9 I no vullau dir dintre  de vosaltres: “A Abraham, tenim per pare.” 
Mt 3,11  a arrepentiment. Emperò lo qui ha  de venir després de mi és més fort que jo, 
Mt 3,11  Emperò lo qui ha de venir després  de mi és més fort que jo, lo calçat del  
Mt 3,11  jo, lo calçat del qual no só digne  de portar. Ell vos batejarà en Esperit  
Mt 3,13  13 Llavors vingué Jesús  de la Galilea al Jordà, a Joan, per a ser  
Mt 3,14 Joan l’en destorbava dient: –Jo he  de ser batejat per vós, i vós veniu a mi?  
Mt 3,16  que Jesús fou batejat, pujà luego  de l’aigua. I veus aquí se li obrí lo cel 
Mt 3,16  li obrí lo cel i vegé a l’Esperit  de Déu que baixava com paloma i venia  
Mt 4,Tit  4,Tit Capítol IV Dejuni i tentació  de Jesucrist. Dóna principi a sa  
Mt 4,Tit  principi a sa predicació. Vocació  de Pere, d’Andreu, de Jaume i de Joan.  
Mt 4,Tit  Vocació de Pere, d’Andreu,  de Jaume i de Joan. Anúncia l’evangeli  
Mt 4,Tit  de Pere, d’Andreu, de Jaume i  de Joan. Anúncia l’evangeli als galileus  
Mt 4,3 lo tentador, li digué: –Si ets fill  de Déu, digues que aquestes pedres se  
Mt 4,4  –Escrit està: “No viu l’home  de pa solament, sinó de tota paraula que  
Mt 4,4  viu l’home de pa solament, sinó  de tota paraula que ix de la boca de Déu.” 
Mt 4,4  sinó de tota paraula que ix  de la boca de Déu.” 5 Llavors lo prengué  
Mt 4,4  de tota paraula que ix de la boca  de Déu.” 5 Llavors lo prengué lo diable i  
Mt 4,6  temple. 6 I li digué: –Si ets fill  de Déu, tira’t de dalt a baix, perquè  
Mt 4,6 digué: –Si ets fill de Déu, tira’t  de dalt a baix, perquè escrit està:  
Mt 4,6  està: “Enviarà sos àngels cerca  de tu i te prendran en ses mans, per a què 
Mt 4,13  a Galilea. 13 I deixant la ciutat  de Nazaret, vingué i habità en Cafarnaüm,  
Mt 4,13  ciutat marítima en los confins  de Zabulon i de Neftalim, 14 per a què es  
Mt 4,13  en los confins de Zabulon i  de Neftalim, 14 per a què es complís lo  
Mt 4,15  digué Isaïes lo profeta: 15 «Terra  de Zabulon i terra de Neftalim, camí del  
Mt 4,15  15 «Terra de Zabulon i terra  de Neftalim, camí del mar, a l’altre  
Mt 4,16 als que estaven sentats en la regió  de la sombra de la mort, los nasqué llum.» 
Mt 4,16  sentats en la regió de la sombra  de la mort, los nasqué llum.» 17 Des d’  
Mt 4,18 I anant Jesús per la ribera del mar  de Galilea, vegé a dos germans, Simó, que  
Mt 4,24  i li portaven tots los faltats  de salut i acomesos de diferents mals i  
Mt 4,24  los faltats de salut i acomesos  de diferents mals i dolors, i los posseïts 
Mt 4,25  25 I el seguia una gran multitud  de gent de la Galilea, i de Decàpolis, i  
Mt 4,25 el seguia una gran multitud de gent  de la Galilea, i de Decàpolis, i de  
Mt 4,25  multitud de gent de la Galilea, i  de Decàpolis, i de Jerusalem, i de Judea,  
Mt 4,25  de la Galilea, i de Decàpolis, i  de Jerusalem, i de Judea, i de l’altra  
Mt 4,25  i de Decàpolis, i de Jerusalem, i  de Judea, i de l’altra banda del Jordà.  
Mt 4,25  i de Jerusalem, i de Judea, i  de l’altra banda del Jordà. 5,Tit Capítol 
Mt 5,Tit  del Jordà. 5,Tit Capítol V Sermó  de Jesucrist en la muntanya. Comença ab  
Mt 5,Tit lo Senyor a sos apòstols sal i llum  de la terra. Declara que no ha vingut a  
Mt 5,6  los que tenen fam i set  de justícia, perquè ells seran saciats. 7  
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Mt 5,8  8 »Benaventurats los nets  de cor, perquè ells veuran a Déu. 9  
Mt 5,9  perquè seran anomenats fills  de Déu. 10 »Benaventurats los que  
Mt 5,10  que sofreixen persecució per amor  de la justícia, perquè d’ells és lo Regne 
Mt 5,11  »Sereu benaventurats quan per amor  de mi vos maleesquen i perseguesquen, i  
Mt 5,11  i diguen, mentint, tota espècie  de mal contra vosaltres. 12 Alegrau’s i  
Mt 5,12  als profetes que existiren abans  de vosaltres. 13 »Vosaltres sou la sal de  
Mt 5,13 vosaltres. 13 »Vosaltres sou la sal  de la terra. I si la sal se dessaborís, ab 
Mt 5,13  ab què es salarà? No serveix ja  de res, sinó per a ser llançada i  
Mt 5,18  lo cel i la terra, no passarà  de la Llei ni una jota, ni una titlla,  
Mt 5,22  li diga: “Fàtuo”, serà reo del foc  de l’infern. 23 »Per lo tant, quan vages  
Mt 5,23 que ton germà té alguna cosa contra  de tu, 24 deixa allí lo teu do davant de  
Mt 5,24  tu, 24 deixa allí lo teu do davant  de l’altar, i vés-te’n primer a  
Mt 5,29  trau-te’l i llança’l fora  de tu; perquè més te convé lo perdre un de 
Mt 5,29  perquè més te convé lo perdre un  de tos membres, que no que ton cos sia  
Mt 5,30  talla-la i llança-la fora  de tu; perquè més te val perdre un de tos  
Mt 5,30  de tu; perquè més te val perdre un  de tos membres, que no que ton cos vaja a  
Mt 5,31  a sa muller, doni-li carta  de repudi.” 32 »Emperò jo us dic que  
Mt 5,32  a sa muller, a no ser per causa  de fornicació, la fa ser adúltera. I lo  
Mt 5,34  Ni per lo cel, perquè és lo trono  de Déu, 35 ni per la terra, perquè és la  
Mt 5,35  per la terra, perquè és la peanya  de sos peus; ni per Jerusalem, perquè és  
Mt 5,37  perquè tot lo que excedeix d’açò,  de mal proceeix. 38 »Oíreu que fou dit:  
Mt 5,45  perseguesquen i calumniïn, 45 a fi  de que siau fills de vostre Pare que està  
Mt 5,45  45 a fi de que siau fills  de vostre Pare que està en lo cel, qui fa  
Mt 5,47  saludau a vostres germans, què feu  de més? ¿No ho fan també los gentils? 48  
Mt 6,Tit Jesucrist continua lo sermó i parla  de l’almoina, de l’oració i del dejuni.  
Mt 6,Tit  lo sermó i parla de l’almoina,  de l’oració i del dejuni. Que no s’ha d’ 
Mt 6,1  obres davant dels homes ab lo fi  de ser vistos d’ells; d’altra manera no  
Mt 6,1 d’altra manera no tindreu gallardó  de vostre Pare que està en lo cel. 2 »I  
Mt 6,2  no ho publíquies abans a so  de trompeta, com ho fan los hipòcrites en  
Mt 6,4 no sàpia lo que fa la dreta; 4 a fi  de que la teva almoina sia en ocult, i ton 
Mt 6,5  les sinagogues i en les cantonades  de les places per a ser vistos dels homes. 
Mt 6,8  sap lo que us fa menester antes  de demanar-li. 9 »Així, doncs, haveu d’ 
Mt 6,11  com en lo cel. 11 Lo nostre pa  de cada dia, donau-nos-lo avui. 12 I  
Mt 6,13  la tentació. Ans deslliurau-nos  de mal. Amén. 14 »Perquè si perdonau als  
Mt 6,18  lo cap i renta’t la cara; 18 a fi  de no aparèixer als homes que dejunes,  
Mt 6,22  allí ton cor està també. 22 »Llum  de ton cos és ton ull. Si ton ull és  
Mt 6,26 que el vestit? 26 Mirau los aucells  de l’aire, que no sembren, ni seguen, ni  
Mt 6,27  molt més que ells? 27 ¿I qui  de vosaltres, per més que discórria, pot  
Mt 6,29  jo us dic que ni Salomó enmig  de sa glòria anà vestit com un d’  
Mt 6,30 així, ¿quant més a vosaltres, homes  de poca fe? 31 No us afaneu, doncs, dient: 
Mt 6,33 Buscau, doncs, primerament lo Regne  de Déu i sa justícia, i totes aqueixes  
Mt 6,34  I així, no aneu afanats per lo dia  de demà. Perquè lo dia de demà portarà en  
Mt 6,34  per lo dia de demà. Perquè lo dia  de demà portarà en si son cuidado. Basta- 
Mt 7,Tit  VII Continuació i fi del sermó  de Jesucrist. Condemna los judicis  
Mt 7,Tit  temeraris. Diu que no s’han  de donar als cans les coses santes.  
Mt 7,Tit  a l’oració i a la caritat. Parla  de quant estret és lo camí del cel, i que  
Mt 7,Tit  és lo camí del cel, i que s’han  de distingir los falsos profetes dels  
Mt 7,Tit bo del dolent per sos fruits. Símil  de la casa fabricada sobre roca o sobre  
Mt 7,3 què, doncs, veus la volva en l’ull  de ton germà i no veus la biga en lo teu?  
Mt 7,4  “Deixa, jo et trauré la volva  de l’ull”, i vet aquí tu tens una biga en 
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Mt 7,5  trau primerament la biga  de ton ull, i aleshores hi veuràs per a  
Mt 7,5  hi veuràs per a traure la volva  de l’ull de ton germà. 6 »No doneu lo que 
Mt 7,5  per a traure la volva de l’ull  de ton germà. 6 »No doneu lo que és sant  
Mt 7,9  que truca, se li obrirà. 9 O ¿qui  de vosaltres és l’home a qui demanant-  
Mt 7,21 del cel, sinó lo qui fa la voluntat  de mon Pare que està en lo cel; eix  
Mt 7,23  “Mai vos coneguí. Apartau’s  de mi, vosaltres que obrau iniquitat.” 24  
Mt 7,28  plàtiques, se meravellava la gent  de sa doctrina. 29 Perquè los ensenyava  
Mt 8,Tit  al criat del centurió, a la sogra  de sant Pere, i a molts altres malalts. No 
Mt 8,Tit  que volia seguir-lo, i mana a un  de sos deixebles que sens dilació lo  
Mt 8,1 dels gerassens. 1 Quan hagué baixat  de la muntanya, lo seguí molta gent. 2 I  
Mt 8,8  digué: –Senyor, jo no só digne  de que vós entreu en ma casa, mes dieu tan 
Mt 8,12  allí seran los plors i lo cruixir  de dents. 13 I digué Jesús al centurió:  
Mt 8,14 14 I havent arribat Jesús a la casa  de Pere, vegé a sa sogra jaent en lo llit  
Mt 8,18  que es passàs a l’altre costat  de l’estany. 19 I acercant-se-li un  
Mt 8,20  guineus tenen caus, i los aucells  de l’aire, nius, mes lo Fill de l’home  
Mt 8,20  de l’aire, nius, mes lo Fill  de l’home no té a on reclinar lo cap. 21  
Mt 8,21 no té a on reclinar lo cap. 21 I un  de sos deixebles li digué: –Senyor, deixau 
Mt 8,26  los digué: –De què temeu, homes  de poca fe? I alçant-se immediatament,  
Mt 8,28  28 I havent passat Jesús des  de l’altra part de l’estany a la terra  
Mt 8,28  passat Jesús des de l’altra part  de l’estany a la terra dels gerassens,  
Mt 8,28  encontre dos esperitats que eixien  de les sepultures, de tal manera ferotges  
Mt 8,28  que eixien de les sepultures,  de tal manera ferotges que ningú podia  
Mt 8,29  que veure ab vós, Jesús, Fill  de Déu? ¿Haveu vingut aquí a aturmentar- 
Mt 8,29  aquí a aturmentar-nos antes  de temps? 30 I no molt lluny d’ells  
Mt 8,30  estava pasturant una gran ramada  de porcs. 31 I los dimonis li pregaven  
Mt 8,31  d’aquí, enviau-nos a la ramada  de porcs. 32 I los digué: –Anau. I ells  
Mt 8,34  tota la ciutat isqué a l’encontre  de Jesús, i quan lo vegeren, li pregaven  
Mt 8,34  li pregaven que se n’anàs fora  de sos termes. 9,Tit Capítol IX Cura lo  
Mt 9,Tit  Murmuració dels escribes. Vocació  de Mateu lo publicà. Respon als fariseus  
Mt 9,Tit  Deslliura a una dona d’un fluix  de sang. Ressuscita a una minyona i dóna  
Mt 9,Tit  i obra altres miracles. Paràbola  de la collita i dels treballadors. 1 I  
Mt 9,6  a què sapiau, doncs, que el Fill  de l’home té potestat sobre la terra de  
Mt 9,6  l’home té potestat sobre la terra  de perdonar pecats –digué aleshores al  
Mt 9,12  que estan bons los que necessiten  de metge, sinó los que estan mals. 13  
Mt 9,14  se li acercaren los deixebles  de Joan i li digueren: –Per què nosaltres  
Mt 9,15  poden estar afligits los fills  de l’Espòs mentres que està ab ells l’  
Mt 9,16  dejunaran. 16 »I ningú posa pedaç  de panyo grosser en vestit vell, puix se  
Mt 9,18  estes coses, veus aquí un príncep  de la sinagoga se li acercà, i l’adorà  
Mt 9,18  adorà dient: –Senyor, ara s’acaba  de morir ma filla, emperò veniu, posau-  
Mt 9,20 aquí una dona que patia d’un fluix  de sang dotze anys havia, i se li acercà  
Mt 9,23  príncep, i veent als tocadors  de flautes, i a una multitud de gent que  
Mt 9,23  de flautes, i a una multitud  de gent que feien brogit, digué: 24  
Mt 9,27  i dient: –Teniu misericòrdia  de nosaltres, Fill de David! 28 I havent  
Mt 9,27  misericòrdia de nosaltres, Fill  de David! 28 I havent arribat a la casa,  
Mt 9,38  38 Pregau, doncs, al Senyor  de la collita que enviï treballadors a sa  
Mt 10,6  Ans bé anau a les ovelles perdudes  de la casa d’Israel. 7 Anau i predicau  
Mt 10,10  perquè qui treballa és mereixedor  de son aliment. 11 I en qualsevol ciutat o 
Mt 10,14  vostres plàtiques, a l’eixir fora  de la casa o de la ciutat, sacudiu la pols 
Mt 10,14  a l’eixir fora de la casa o  de la ciutat, sacudiu la pols de vostres  
Mt 10,14  o de la ciutat, sacudiu la pols  de vostres peus. 15 En veritat vos dic que 
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Mt 10,15  menor lo rigor per a la terra dels  de Sodoma i de Gomorra que per a aquella  
Mt 10,15  per a la terra dels de Sodoma i  de Gomorra que per a aquella ciutat. 16  
Mt 10,16  que jo us envio com ovelles enmig  de llops. Siau, doncs, prudents com les  
Mt 10,18  en les sinagogues. 18 I per amor  de mi sereu conduïts davant dels  
Mt 10,19  no penseu ni lo que haveu  de dir, ni de quina manera, perquè en  
Mt 10,19  penseu ni lo que haveu de dir, ni  de quina manera, perquè en aquella hora se 
Mt 10,19  hora se us donarà lo que hajau  de parlar. 20 Puix no sou vosaltres los  
Mt 10,20  los que parlau, sinó l’Esperit  de vostre Pare que parla en vosaltres. 21  
Mt 10,22  22 I per causa meva sereu avorrits  de tothom. Emperò aquell que persevéria  
Mt 10,23  d’Israel fins que vinga lo Fill  de l’home. 24 »No és lo deixeble més que  
Mt 10,25 al sirvent, com son amo. Si al pare  de famílies l’apellidaren Beelzebub,  
Mt 10,26  res hi ha encobert que no s’hàgia  de descobrir; ni res ocult, que no s’  
Mt 10,26  ni res ocult, que no s’hàgia  de saber. 27 Lo que jo us dic en tenebres, 
Mt 10,29 ells caurà a terra sens la voluntat  de vostre Pare? 30 Fins los cabells de  
Mt 10,30 de vostre Pare? 30 Fins los cabells  de vostre cap estan tots contats. 31 No  
Mt 10,36  contra sa sogra. 36 I los enemics  de l’home seran los de sa pròpia casa. 37 
Mt 10,36  I los enemics de l’home seran los  de sa pròpia casa. 37 »Qui ama a son pare  
Mt 10,37 a sa mare més que a mi, no és digne  de mi; i lo qui ama al fill o a la filla  
Mt 10,37  la filla més que a mi, no és digne  de mi. 38 I qui no pren sa creu i no em  
Mt 10,38  creu i no em segueix, no és digne  de mi. 39 Qui tròbia sa vida, la perdrà; i 
Mt 10,39  i qui pèrdia sa vida per amor  de mi, la trobarà. 40 »Qui vos rep a  
Mt 10,41  mi. 41 Qui rep a un profeta en nom  de profeta, rebrà gallardó de profeta; i  
Mt 10,41  en nom de profeta, rebrà gallardó  de profeta; i qui rep a un just en nom de  
Mt 10,41 profeta; i qui rep a un just en nom  de just, rebrà gallardó de just. 42 I tot  
Mt 10,41 just en nom de just, rebrà gallardó  de just. 42 I tot aquell que donarà per  
Mt 10,42 got d’aigua fresca tan sols en nom  de deixeble, vos dic en veritat que no  
Mt 11,Tit  Capítol XI Joan Baptista envia dos  de sos deixebles a Jesús per averiguar si  
Mt 11,1  1 I succeí que, quan Jesús acabà  de donar aquestes instruccions a sos dotze 
Mt 11,2 Joan, estant en la presó, les obres  de Cristo, envià dos de sos deixebles 3 a  
Mt 11,2  les obres de Cristo, envià dos  de sos deixebles 3 a preguntar-li: –¿Sou 
Mt 11,3 preguntar-li: –¿Sou vós lo qui ha  de venir, o havem d’esperar a un altre? 4 
Mt 11,6  aquell que no prendrà escàndol  de mi. 7 I tantost com ells se n’anaren,  
Mt 11,7  n’anaren, començà Jesús a parlar  de Joan a la gent dient: –Què és lo que  
Mt 11,10  més que profeta. 10 Puix aquest és  de qui està escrit: “Veus aquí, jo envio  
Mt 11,10  qual aparellarà lo teu camí davant  de tu.” 11 »En veritat vos dic que, entre  
Mt 11,11 veritat vos dic que, entre los nats  de dones, no s’alçà ningú major que Joan  
Mt 11,12  cel, és més gran que ell. 12 I des  de los dies de Joan Baptista fins ara, lo  
Mt 11,12  gran que ell. 12 I des de los dies  de Joan Baptista fins ara, lo Regne del  
Mt 11,14  rebre, ell és aquell Elies que ha  de venir. 15 Qui té orelles per oir, oiga. 
Mt 11,19  del dimoni.” 19 Vingué lo Fill  de l’home, que menja i beu, i diuen:  
Mt 11,19  aquí un glotó i un vinós, amic  de publicans i de pecadors.” Emperò la  
Mt 11,19  i un vinós, amic de publicans i  de pecadors.” Emperò la sabiduria fou  
Mt 11,20  en què s’havien obrat moltíssims  de sos miracles, perquè no s’havien  
Mt 11,21  no s’havien arrepentit: 21 –Ai  de tu, Corozain! Ai de tu, Betsaida! Que  
Mt 11,21  21 –Ai de tu, Corozain! Ai  de tu, Betsaida! Que si en Tiro i en Sidon 
Mt 11,21 en vosaltres, temps ha que, coberts  de cendra i cilici, s’haurien arrepentit. 
Mt 11,24 menos rigor hi haurà per a la terra  de Sodoma que per a tu. 25 En aquell  
Mt 11,25 digué: –Vos glorifico, Pare, Senyor  de cel i terra, perquè ocultàreu aquestes  
Mt 11,26  26 Així és, Pare. Perquè així fou  de vostre agrado. 27 »Mon Pare posà en mes 
Mt 11,29  mon jou sobre vosaltres, i apreneu  de mi, que só mans i humil de cor, i  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

645 
 

Mt 11,29  apreneu de mi, que só mans i humil  de cor, i trobareu lo descans per a  
Mt 12,Tit  en dissabte. Jesucrist los defensa  de la murmuració dels fariseus. Cura a un  
Mt 12,Tit  cego i mut. Parla del pecat contra  de l’Esperit Sant. Senyal de Jonàs.  
Mt 12,Tit  contra de l’Esperit Sant. Senyal  de Jonàs. Ninivites. Reina del migdia. 1  
Mt 12,1  En aquell temps anava Jesús un dia  de dissabte per uns sembrats, i sos  
Mt 12,4 ell estaven, 4 com entrà en la casa  de Déu i es menjà los pans de la  
Mt 12,4  la casa de Déu i es menjà los pans  de la proposició, que no li era lícit  
Mt 12,8  als innocents. 8 Perquè lo Fill  de l’home és Senyor fins del dissabte. 9  
Mt 12,22  endemoniat cego i mut, i el curà,  de manera que parlà i vegé. 23 I tota la  
Mt 12,23  i deia: –¿És aquest lo Fill  de David? 24 Emperò los fariseus, oint-  
Mt 12,24  llança los dimonis sinó en virtut  de Beelzebub, príncep dels dimonis. 25 I  
Mt 12,26 fora a Satanàs, està desunit contra  de si mateix; ¿com permaneixerà, doncs,  
Mt 12,27 si jo llanço los dimonis per virtut  de Beelzebub, per virtut de qui los  
Mt 12,27 per virtut de Beelzebub, per virtut  de qui los llancen vostres fills? Per això 
Mt 12,28 si jo llanço los dimonis per virtut  de l’Esperit de Déu, certament que ha  
Mt 12,28  dimonis per virtut de l’Esperit  de Déu, certament que ha arribat a  
Mt 12,28 que ha arribat a vosaltres lo Regne  de Déu. 29 »O com podrà entrar ningú en la 
Mt 12,31  als homes, mes lo blasfemar contra  de l’Esperit no serà perdonat. 32 I  
Mt 12,32 qualsevol que pàrlia contra lo Fill  de l’home, serà perdonat. Emperò aquell  
Mt 12,34  fruit se coneix l’arbre. 34 Raça  de víbores! Com podeu dir coses bones sent 
Mt 12,34  dir coses bones sent dolents? Puix  de l’abundància del cor parla la boca. 35 
Mt 12,35  bo trau coses bones del bon tresor  de son cor, i l’home dolent del mal  
Mt 12,36  coses males. 36 I jo us dic que,  de tota paraula ociosa que els homes  
Mt 12,36  que els homes pàrlien, n’han  de donar compte en lo dia del judici. 37  
Mt 12,38  –Mestre, voldríem veure senyal  de vós. 39 Ell los respongué dient: –La  
Mt 12,40  tres dies i tres nits en lo ventre  de la balena, del mateix modo lo Fill de  
Mt 12,40  la balena, del mateix modo lo Fill  de l’home estarà tres dies i tres nits en 
Mt 12,40  tres dies i tres nits en lo cor  de la terra. 41 Los ninivites s’alçaran  
Mt 12,41  s’arrepentiren per la predicació  de Jonàs, i veus aquí que el que és en  
Mt 12,42 la condemnarà, perquè vingué del fi  de la terra a oir la sabiduria de Salomó,  
Mt 12,42  fi de la terra a oir la sabiduria  de Salomó, i veus aquí que el que és en  
Mt 12,50 Puix qualsevol que faça la voluntat  de mon Pare que està en lo cel, aqueix és  
Mt 13,Tit  Paràbola del sembrador, del gra  de mostassa, del llevat, del tresor  
Mt 13,Tit  del llevat, del tresor escondit,  de la perla preciosa, del filat ple de  
Mt 13,Tit de la perla preciosa, del filat ple  de peixos. Profeta sens honra en sa  
Mt 13,1  1 En aquell dia, eixint Jesús  de la casa, s’assentà a la vora del mar.  
Mt 13,2 mar. 2 I se li acercà gran multitud  de gent, de manera que, entrant en una  
Mt 13,2 se li acercà gran multitud de gent,  de manera que, entrant en una barca, s’  
Mt 13,3  dreta en la vora. 3 I els parlà  de moltes coses ab paràboles dient: –Veus  
Mt 13,4  del camí, i vingueren los aucells  de l’aire i se les menjaren. 5 Altres  
Mt 13,5  seguit, puix no hi havia fondària  de terra; 6 emperò a l’eixir lo sol, se  
Mt 13,21 21 mes no té en si arrel, ans bé és  de poca duració, i en sobrevenint  
Mt 13,21  tribulació i persecució per causa  de la paraula, a l’instant s’  
Mt 13,22  d’aquest món i la faŀlàcia  de les riqueses sufoquen la paraula, i  
Mt 13,27  27 I venint los criats del pare  de família, li digueren: »–Senyor, ¿no  
Mt 13,30  l’altra fins al segar, i al temps  de la sega diré jo als segadors: “Colliu  
Mt 13,31  Regne del cel és semblant a un gra  de mostassa que un home prengué i sembrà  
Mt 13,32 qual gra certament és la més petita  de totes les llavors, emperò després que  
Mt 13,32  les llegums, i se fa un arbre,  de manera que els aucells de l’aire vénen 
Mt 13,32 un arbre, de manera que els aucells  de l’aire vénen a fer niu en ses  
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Mt 13,33  dona i el barreja ab tres mesures  de farina, fins que tot ha fermentat. 34  
Mt 13,35  coses que han estat escondides des  de la fundació del món.» 36 Llavors,  
Mt 13,36  –Explicau-nos la paràbola  de la sisanya del camp. 37 Ell los  
Mt 13,37  sembra la bona llavor és lo Fill  de l’home. 38 I el camp és lo món. I la  
Mt 13,38  Regne. I la sisanya són los fills  de la iniquitat. 39 I l’enemic que la  
Mt 13,41  en la fi del món. 41 Lo Fill  de l’home enviarà sos àngels, i aplegaran 
Mt 13,41  enviarà sos àngels, i aplegaran  de son Regne tots los escàndols i aquells  
Mt 13,42  Allí seran los plors i el cruixir  de dents. 43 Llavors los justos  
Mt 13,43 resplendiran com lo sol en lo Regne  de son Pare. »Qui té orelles per a oir,  
Mt 13,44 home lo troba l’escondeix i, gosós  de l’encontre, se’n va i ven tot lo que  
Mt 13,46  bones. 46 I havent-ne trobat una  de gran valor, se n’anà i vengué tot  
Mt 13,47  tirat al mar, arreplega tota mena  de peixos. 48 I quan està ple, lo trauen a 
Mt 13,50  allí seran los plors i el cruixir  de dents. 51 I Jesús los digué: –¿Haveu  
Mt 13,52 Regne del cel és semblant a un pare  de família que trau de son tresor coses  
Mt 13,52  a un pare de família que trau  de son tresor coses noves i coses velles.  
Mt 13,54 instruïa en les sinagogues d’ells,  de manera que es meravellaven i deien: –D’ 
Mt 13,58  no féu allí molts miracles per raó  de la incredulitat d’ells. 14,Tit  
Mt 14,Tit  d’ells. 14,Tit Capítol XIV Mort  de Joan Baptista. Miracle dels cinc pans.  
Mt 14,1  Herodes lo tetrarca oigué la fama  de Jesús 2 i digué a sos criats: –Aquest  
Mt 14,3 presó per causa d’Herodias, muller  de son germà. 4 Puix li deia Joan: –No t’ 
Mt 14,6  la filla d’Herodias ballà davant  de tots i agradà a Herodes, 7 per lo que  
Mt 14,8 –Dóna’m aquí, en una plata, lo cap  de Joan Baptista. 9 I el rei s’entristí.  
Mt 14,13  -ho oït la gent, lo seguiren  de les ciutats a peu. 14 I a l’eixir vegé 
Mt 14,14 I a l’eixir vegé una gran multitud  de gent, i tingué compassió d’ells i curà 
Mt 14,15  què, anant als pobles, se cómprien  de menjar. 16 I Jesús los digué: –No tenen 
Mt 14,16 anar-se’n; donau-los vosaltres  de què menjar. 17 Li respongueren: –No  
Mt 14,22  antes que ell a l’altra banda  de l’estany, mentres que ell despedia a  
Mt 14,24 barca, enmig del mar, era combatuda  de les oles, puix era contrari lo vent. 25 
Mt 14,25  vent. 25 Emperò a la quarta vetlla  de la nit, vingué Jesús envers ells  
Mt 14,26  dient: –És una fantasma! I  de por començaren a cridar. 27 Mes Jesús,  
Mt 14,29 ell li digué: –Vine. I baixant Pere  de la barca, caminava sobre l’aigua per  
Mt 14,31  sa mà, l’agafà i li digué: –Home  de poca fe! Per què has dubtat? 32 I tan  
Mt 14,33  dient: –Verdaderament sou lo Fill  de Déu. 34 I havent passat a l’altre  
Mt 14,34  I havent passat a l’altre costat  de l’estany, vingueren a la terra de  
Mt 14,34  de l’estany, vingueren a la terra  de Genesar. 35 I havent-lo conegut los  
Mt 14,36  deixàs tocar tan solament la vora  de son vestit. I tants quants la tocaren  
Mt 15,Tit  humanes oposades als preceptes  de Déu. Cura a la filla de la cananea, que 
Mt 15,Tit  preceptes de Déu. Cura a la filla  de la cananea, que dóna mostres de gran  
Mt 15,Tit  de la cananea, que dóna mostres  de gran fe, i dóna menjar en lo desert a  
Mt 15,Tit  en lo desert a una gran multitud  de gent ab set pans i alguns peixos. 1  
Mt 15,1  a ell alguns escribes i fariseus  de Jerusalem, dient: 2 –Per què tos  
Mt 15,3  per què traspassau lo manament  de Déu per vostra tradició? Puix Déu  
Mt 15,4 maleesca al pare o a la mare morirà  de mort.” 5 Emperò vosaltres dieu:  
Mt 15,6  I així haveu fet va lo manament  de Déu per vostra tradició. 7 Hipòcrites!, 
Mt 15,7  7 Hipòcrites!, bé profetisà Isaïes  de vosaltres dient: 8 »Aquesta gent se m’ 
Mt 15,8 m’honra; emperò son cor està lluny  de mi. 9 I m’honren en va, ensenyant  
Mt 15,11  entra en la boca, sinó lo que ix  de la boca, això és lo que contamina a l’ 
Mt 15,14  14 Deixau-los: són cegos i guies  de cegos. I si un cego guia a altre cego,  
Mt 15,18 en lloc secret? 18 Emperò lo que ix  de la boca, del cor ix, i això és lo que  
Mt 15,21  d’allí, se retirà als confins  de Tiro i de Sidon. 22 I veus aquí una  
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Mt 15,21  se retirà als confins de Tiro i  de Sidon. 22 I veus aquí una dona cananea  
Mt 15,22  cridava dient: –Senyor, Fill  de David, teniu compassió de mi. La meva  
Mt 15,22  Fill de David, teniu compassió  de mi. La meva filla està cruelment  
Mt 15,23  -la, puix ve cridant al darrere  de nosaltres. 24 I ell los respongué  
Mt 15,24  enviat sinó a les ovelles perdudes  de la casa d’Israel. 25 Emperò ella  
Mt 15,27  és, Senyor; mes los cadells mengen  de les engrunes que cauen de la taula de  
Mt 15,27  mengen de les engrunes que cauen  de la taula de sos amos. 28 Aleshores  
Mt 15,27  les engrunes que cauen de la taula  de sos amos. 28 Aleshores Jesús,  
Mt 15,29 eixit d’allí, vingué cerca del mar  de Galilea, i pujant a una muntanya, s’  
Mt 15,30  30 I se li acercà gran multitud  de gent, ab qui venien muts, cegos,  
Mt 15,33  deixebles li digueren: –¿Com havem  de trobar en aquest desert tants pans per  
Mt 15,33  pans per a saciar a tanta multitud  de gent? 34 I Jesús los digué: –Quants  
Mt 15,35  a la gent que s’assentassen sobre  de l’herba. 36 I prenent los set pans i  
Mt 15,39  en una barca i passà als confins  de Magedan. 16,Tit Capítol XVI Fariseus i 
Mt 16,Tit  i saduceus, confundits. Corrupció  de sa doctrina. Confessió de sant Pere.  
Mt 16,Tit Corrupció de sa doctrina. Confessió  de sant Pere. Promeses que li foren fetes. 
Mt 16,1  los fariseus i els saduceus a fi  de tentar-lo. I li demanaren que els  
Mt 16,5 a l’altra banda, s’havien olvidat  de prendre pa. 6 Jesús los digué: –Teniu  
Mt 16,8  -ho Jesús, los digué: –Homes  de poca fe!, per què anau pensant dintre  
Mt 16,8  fe!, per què anau pensant dintre  de vosaltres mateixos, perquè no teniu pa? 
Mt 16,9  a cinc mil homes, i quants coves  de bocins ne recollíreu? 10 ¿Ni dels set  
Mt 16,12  del llevat dels pans, sinó  de la doctrina dels fariseus i dels  
Mt 16,13  13 I vingué Jesús als confins  de Cesarea de Filipo, i preguntava a sos  
Mt 16,13 vingué Jesús als confins de Cesarea  de Filipo, i preguntava a sos deixebles  
Mt 16,13  diuen los homes que és lo Fill  de l’home? 14 I ells respongueren: –Uns  
Mt 16,16  i digué: –Vós sou Cristo, lo Fill  de Déu viu. 17 I responent Jesús, li  
Mt 16,17 digué: –Benaventurat ets, Simó fill  de Joan, perquè això no t’ho ha revelat  
Mt 16,18  edificaré ma Iglésia, i les portes  de l’infern no prevaleixeran contra d’  
Mt 16,21 Jerusalem i que sofrís moltes coses  de part dels ancians i dels escribes i  
Mt 16,22  -lo, dient: –Senyor, lluny  de vós tal cosa. No, no us esdevindrà. 23  
Mt 16,23 no trobes gust en les coses que són  de Déu, sinó en les dels homes. 24 Llavors 
Mt 16,25  aquell que pèrdia sa vida per amor  de mi, la trobarà. 26 Puix de què li  
Mt 16,26 per amor de mi, la trobarà. 26 Puix  de què li serveix a l’home lo guanyar tot 
Mt 16,26  O què donarà l’home en canvi  de sa ànima? 27 Perquè lo Fill de l’home  
Mt 16,27  de sa ànima? 27 Perquè lo Fill  de l’home ha de venir en la glòria de son 
Mt 16,27  27 Perquè lo Fill de l’home ha  de venir en la glòria de son Pare ab sos  
Mt 16,27 de l’home ha de venir en la glòria  de son Pare ab sos àngels, i llavors  
Mt 16,28  vegen venir en son Regne al Fill  de l’home. 17,Tit Capítol XVII  
Mt 17,1  paga lo tribut al Cèsar. 1 Al cap  de sis dies, Jesús pren ab ell a Pere, i a 
Mt 17,6 l’oir-lo los deixebles caigueren  de rostro en terra, i tingueren gran  
Mt 17,9 més que a Jesús. 9 I al baixar ells  de la muntanya, los manà Jesús dient: –A  
Mt 17,9  lo que haveu vist fins que lo Fill  de l’home ressuscítia d’entre los morts. 
Mt 17,10  diuen los escribes que primer ha  de venir Elies? 11 Ell los respongué  
Mt 17,12 Així també faran ells patir al Fill  de l’home. 13 Aleshores comprengueren los 
Mt 17,13  los deixebles que els havia parlat  de Joan Baptista. 14 I quan arribà al lloc 
Mt 17,14  se li acercà un home, i posat  de genolls en terra davant d’ell, li  
Mt 17,14  ell, li digué: –Senyor, apiadau’s  de mon fill, que és llunàtic i pateix  
Mt 17,19  19 Jesús los digué: –Per causa  de vostra incredulitat. Puix jo us dic en  
Mt 17,19 veritat que, si teniu fe com un gra  de mostassa, direu a esta muntanya:  
Mt 17,20  20 »Emperò aquesta casta  de dimonis, no es llança sinó per medi de  
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Mt 17,20 dimonis, no es llança sinó per medi  de l’oració i del dejuni. 21 I estant  
Mt 17,21  Galilea, los digué Jesús: –Lo Fill  de l’home ha de ser entregat en mans dels 
Mt 17,21 digué Jesús: –Lo Fill de l’home ha  de ser entregat en mans dels homes. 22 I  
Mt 17,23  a Pere los que cobraven lo tribut  de les dos dracmes, i li digueren: –Què,  
Mt 17,24 dient: –Què t’apar, Simó? Los reis  de la terra, de qui cobren tribut o cens:  
Mt 17,24  apar, Simó? Los reis de la terra,  de qui cobren tribut o cens: de sos fills  
Mt 17,24 terra, de qui cobren tribut o cens:  de sos fills o dels estranys? 25 –Dels  
Mt 17,26  -li la boca trobaràs una moneda  de quatre dracmes. Pren-la i dóna’ls- 
Mt 18,Tit a tu. 18,Tit Capítol XVIII Doctrina  de Jesús sobre la humilitat, sobre lo  
Mt 18,Tit  del bon pastor. Sobre la potestat  de perdonar pecats. Compassió dels  
Mt 18,6  valdria que li penjassen una roda  de molí al coll i s’anegàs en lo profundo 
Mt 18,7  que vinguen escàndols; emperò ai  de l’home per qui ve l’escàndol! 8 Per  
Mt 18,8  talla’l i llança’l fora  de tu; puix més te val entrar en la vida  
Mt 18,9  trau-te’l i llança’l fora  de tu; perquè més te val entrar en la vida 
Mt 18,9 tenir dos ulls i ser llançat al foc  de l’infern. 10 »Cuidado que no  
Mt 18,10  en lo cel veuen sempre la cara  de mon Pare que està en lo cel. 11 Puix lo 
Mt 18,11 que està en lo cel. 11 Puix lo Fill  de l’home ha vingut a salvar lo que  
Mt 18,12 nou en la muntanya i anirà en busca  de la que s’esgarrià? 13 I si li  
Mt 18,14  14 Així que no és la voluntat  de vostre Pare que està en lo cel que es  
Mt 18,15  lo tant, si ton germà pecàs contra  de tu, vés i corretgeix-lo entre tu i  
Mt 18,16 o dues persones, per a què per boca  de dos o tres testimonis cònstia tota  
Mt 18,19 19 »Altra vegada vos dic que si dos  de vosaltres se convinguessen sobre la  
Mt 18,21  vegades pecant mon germà contra  de mi lo tinc de perdonar? Fins a set  
Mt 18,21  mon germà contra de mi lo tinc  de perdonar? Fins a set vegades? 22 Jesús  
Mt 18,28  criat isqué fora, encontrà a un  de sos companys criats que li devia cent  
Mt 18,29  li suplicava dient: »–Té un poc  de paciència i jo t’ho pagaré tot. 30  
Mt 18,33  doncs, tu tenir compassió també  de ton company, aixís com jo en tinguí de  
Mt 18,33 ton company, aixís com jo en tinguí  de tu? 34 »I irritat son amo, lo féu  
Mt 19,Tit  consells sobre la perfecció. Parla  de la dificultat de salvar-se los rics i 
Mt 19,Tit  perfecció. Parla de la dificultat  de salvar-se los rics i del premi d’  
Mt 19,1 hagué acabat estes plàtiques, partí  de Galilea i vingué als confins de la  
Mt 19,1  de Galilea i vingué als confins  de la Judea, a l’altra banda del Jordà. 2 
Mt 19,2  2 I lo seguí una gran multitud  de gent. I los curà allí. 3 I s’acercaren 
Mt 19,7 què, doncs, manà Moisès donar carta  de repudi i despatxar-la? 8 Ell los  
Mt 19,8  –Perquè Moisès, per la duresa  de vostres cors, vos permeté repudiar a  
Mt 19,9  a sa muller, a no ser per causa  de fornicació, i ne prenga una altra,  
Mt 19,10 li digueren: –Si tal és la condició  de l’home respecte de sa muller, no és  
Mt 19,10  és la condició de l’home respecte  de sa muller, no és convenient lo casar- 
Mt 19,12  que nasqueren així del ventre  de sa mare. I hi ha eunucs que ho foren  
Mt 19,14  als infants i no els destorbeu  de venir a mi, puix dels tals és lo Regne  
Mt 19,16  li digué: –Bon mestre, què faré jo  de bo per a conseguir la vida eterna? 17  
Mt 19,20 he guardat totes aquestes coses des  de ma joventut. Què més me falta ara? 21  
Mt 19,28  quan en la regeneració lo Fill  de l’home s’assentarà en lo trono de sa  
Mt 19,28 de l’home s’assentarà en lo trono  de sa glòria, vos sentareu també vosaltres 
Mt 19,29  muller o fills, o terres per causa  de mon nom, rebrà cent per u i posseirà la 
Mt 20,Tit  resurrecció. Respon a la pretensió  de la mare dels fills del Zebedeu. Dóna  
Mt 20,1 Regne del cel és semblant a un pare  de famílies que isqué de bon matí a llogar 
Mt 20,1  a un pare de famílies que isqué  de bon matí a llogar treballadors per a sa 
Mt 20,2  fet l’ajust ab los treballadors  de a diner per dia, los envià a sa vinya.  
Mt 20,3 sa vinya. 3 I eixint envers l’hora  de tèrcia, ne vegé d’altres en la plaça  
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Mt 20,5  Tornà a eixir envers l’hora  de sexta, i de nona, i féu lo mateix. 6 I  
Mt 20,5  a eixir envers l’hora de sexta, i  de nona, i féu lo mateix. 6 I eixí envers  
Mt 20,8  arribat lo vespre, digué l’amo  de la vinya a son majordom: »–Crida als  
Mt 20,11 lo rebut, murmuraven contra el pare  de famílies 12 dient: »–Aqueixos darrers  
Mt 20,15  ¿No m’és lícit fer lo que em plau  de lo que és meu? ¿És ton ull mal perquè  
Mt 20,18  pujam a Jerusalem, i lo Fill  de l’home serà entregat als prínceps dels 
Mt 20,22  vosaltres beure lo calze que jo he  de beure i ser batejats ab lo baptisme ab  
Mt 20,28  criat vostre. 28 Així com lo Fill  de l’home no vingué per a ser servit,  
Mt 20,28  i per a donar sa vida en rescat  de molts. 29 I a l’eixir ells de Jericó,  
Mt 20,29  de molts. 29 I a l’eixir ells  de Jericó, lo seguí una gran multitud de  
Mt 20,29  Jericó, lo seguí una gran multitud  de gent. 30 I veus aquí dos cegos sentats  
Mt 20,30  a cridar dient: –Senyor, Fill  de David, teniu misericòrdia de nosaltres! 
Mt 20,30  Fill de David, teniu misericòrdia  de nosaltres! 31 I la gent los renyava per 
Mt 20,31  cridaven més, dient: –Senyor, Fill  de David, teniu misericòrdia de nosaltres. 
Mt 20,31  Fill de David, teniu misericòrdia  de nosaltres. 32 I Jesús s’aturà, i los  
Mt 21,1  quan arribaren a Betfage, prop  de la muntanya de l’Oliverar, Jesús envià 
Mt 21,1  a Betfage, prop de la muntanya  de l’Oliverar, Jesús envià dos de sos  
Mt 21,1  de l’Oliverar, Jesús envià dos  de sos deixebles 2 dient-los: –Anau a  
Mt 21,2 –Anau a aquell lloc que està davant  de vosaltres, i luego trobareu una somera  
Mt 21,5  que diu: 5 «Dieu a la filla  de Sion: Mira que ton rei ve, ple de  
Mt 21,5  de Sion: Mira que ton rei ve, ple  de mansuetud, envers tu, assentat sobre  
Mt 21,5  sobre una somera i son pollí, fill  de la que està avesada al jou.» 6 I los  
Mt 21,8  damunt. 8 I una gran multitud  de gent estenia ses vestidures en lo camí. 
Mt 21,9  cridaven dient: –Hosana al Fill  de David! Beneït sia el qui ve en lo nom  
Mt 21,11  –Aquest és Jesús, lo profeta  de Nazaret de Galilea. 12 I entrà Jesús en 
Mt 21,11  és Jesús, lo profeta de Nazaret  de Galilea. 12 I entrà Jesús en lo temple  
Mt 21,12  12 I entrà Jesús en lo temple  de Déu i treia fora a tots los que venien  
Mt 21,13  l’haveu convertida en cova  de lladres.” 14 I s’acercaren a ell cegos 
Mt 21,15  lo temple i dient: «Hosana al Fill  de David!», s’indignaren. 16 I li  
Mt 21,16 –Sí. ¿No haveu vosaltres llegit que  “de la boca dels petits i dels que mamen  
Mt 21,17  17 I deixant-los, se n’anà fora  de la ciutat, a Betània, i se quedà allí.  
Mt 21,19  li digué: –Per mai més nasca fruit  de tu. I al punt quedà seca la figuera. 20 
Mt 21,21  no tan solament faríeu lo  de la figuera, sinó que si diguésseu a  
Mt 21,25  jo aquestes coses: 25 Lo baptisme  de Joan, d’a on era? ¿Del cel o dels  
Mt 21,31  vos passaran davant en lo Regne  de Déu. 32 Puix vingué Joan a vosaltres  
Mt 21,32 vingué Joan a vosaltres per lo camí  de la justícia, i vosaltres no el  
Mt 21,33  altra paràbola: Hi havia un pare  de famílies que plantà una vinya i la  
Mt 21,39  I agarrant-lo, lo tragueren fora  de la vinya i lo mataren. 40 »Quan vinga  
Mt 21,40 i lo mataren. 40 »Quan vinga l’amo  de la vinya, què els farà a estos pagesos? 
Mt 21,42  que edificaven, eixa fou feta cap  de cantonada. Això fou fet per lo Senyor i 
Mt 21,43 vos dic que us serà llevat lo Regne  de Déu i donat a gent que produesca fruits 
Mt 22,Tit  rei que convidà a les esposalles  de son fill. Si ha de pagar-se lo tribut 
Mt 22,Tit a les esposalles de son fill. Si ha  de pagar-se lo tribut al Cèsar. Doctrina 
Mt 22,Tit Doctrina sobre la resurrecció. Amor  de Déu i del proïsme. Cristo, fill i  
Mt 22,Tit  del proïsme. Cristo, fill i Senyor  de David. 1 I responent Jesús, los tornà a 
Mt 22,1 responent Jesús, los tornà a parlar  de nou ab paràboles dient: 2 –Lo Regne del 
Mt 22,4 ells no hi volgueren venir. 4 Envià  de nou altres criats dient: »–Dieu als  
Mt 22,10  i s’ompliren les esposalles  de convidats. 11 »Quan entrà lo rei per a  
Mt 22,13  digué a sos criats: »–Lligau-lo  de peus i mans i tirau-lo a les tenebres 
Mt 22,13  allí seran los plors i el cruixir  de dents. 14 Puix molts són los cridats i  
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Mt 22,16 home verídic i que ensenyes lo camí  de Déu en veritat, i que no et cuides de  
Mt 22,16  Déu en veritat, i que no et cuides  de ningú, perquè no mires la persona dels  
Mt 22,21 que és del Cèsar, i a Déu lo que és  de Déu. 22 I a l’oir això se meravellaren 
Mt 22,27  tercer, fins al setè. 27 I després  de tots, morí també la muller. 28 Doncs,  
Mt 22,28  28 Doncs, en la resurrecció,  de quin dels set serà la muller, puix ella 
Mt 22,28  dels set serà la muller, puix ella  de tots ho fou? 29 I responent Jesús, los  
Mt 22,29  les Escriptures, ni el poder  de Déu. 30 Perquè en la resurrecció ni s’ 
Mt 22,30  sinó que seran com àngels  de Déu en lo cel. 31 »I de la resurrecció  
Mt 22,31  com àngels de Déu en lo cel. 31 »I  de la resurrecció dels morts, ¿no haveu  
Mt 22,32  i lo Déu d’Isaac, i lo Déu  de Jacob”? No és Déu de morts, sinó de  
Mt 22,32  i lo Déu de Jacob”? No és Déu  de morts, sinó de vius. 33 I a l’oir  
Mt 22,32 de Jacob”? No és Déu de morts, sinó  de vius. 33 I a l’oir això, la gent se  
Mt 22,33 l’oir això, la gent se meravellava  de sa doctrina. 34 Emperò los fariseus,  
Mt 22,35  35 I un d’ells, que era doctor  de la Llei, li preguntà per a tentar-lo: 
Mt 22,36  –Mestre, quin és lo gran manament  de la Llei? 37 Jesús li respongué: –Amaràs 
Mt 22,37  –Amaràs al Senyor, ton Déu,  de tot ton cor, i de tota ta ànima, i de  
Mt 22,37  Senyor, ton Déu, de tot ton cor, i  de tota ta ànima, i de tot ton enteniment. 
Mt 22,37  tot ton cor, i de tota ta ànima, i  de tot ton enteniment. 38 Aquest és lo més 
Mt 22,42 los preguntà 42 dient: –Què us apar  de Cristo? De qui és fill? Li responen:  
Mt 22,44  que pòsia tos enemics per a peanya  de tos peus”? 45 »Doncs si David l’  
Mt 23,Tit  que ensenyen al poble. Parla  de sa hipocresia i supèrbia, de les falses 
Mt 23,Tit  Parla de sa hipocresia i supèrbia,  de les falses explicacions que donen a la  
Mt 23,Tit  explicacions que donen a la Llei,  de la mort violenta dels profetes i de la  
Mt 23,Tit de la mort violenta dels profetes i  de la destrucció de Jerusalem. 1 Llavors  
Mt 23,Tit  dels profetes i de la destrucció  de Jerusalem. 1 Llavors Jesús parlà a la  
Mt 23,2  2 dient: –Sobre la càtedra  de Moisès estan sentats los escribes i els 
Mt 23,13  serà exaltat. 13 »Emperò, ai  de vosaltres, escribes i fariseus,  
Mt 23,14 entrar als que hi entrarien. 14 »Ai  de vosaltres, escribes i fariseus,  
Mt 23,14  hipòcrites, que ab pretext  de llargues plegàries devorau les cases de 
Mt 23,14  plegàries devorau les cases  de les viudes. Per això sofrireu un judici 
Mt 23,15  un judici més rigorós! 15 »Ai  de vosaltres, escribes i fariseus,  
Mt 23,15  d’haver-lo fet, lo feu fill  de l’infern al doble de vosaltres  
Mt 23,15  lo feu fill de l’infern al doble  de vosaltres mateixos! 16 »Ai de  
Mt 23,16 doble de vosaltres mateixos! 16 »Ai  de vosaltres, guies cegos, que dieu:  
Mt 23,22  jura per lo cel, jura per lo trono  de Déu i per lo qui està assentat sobre d’ 
Mt 23,23  està assentat sobre d’ell. 23 »Ai  de vosaltres, escribes i fariseus,  
Mt 23,23  hipòcrites, que pagau delme  de la menta, de l’anet i del comí, i  
Mt 23,23  que pagau delme de la menta,  de l’anet i del comí, i haveu deixat les  
Mt 23,23  les coses que són més importants  de la Llei: la justícia, la misericòrdia i 
Mt 23,25  i vos engulliu un camell! 25 »Ai  de vosaltres, escribes i fariseus,  
Mt 23,25  hipòcrites, que netejau la part  de defora de la copa i del plat, i dintre  
Mt 23,25  que netejau la part de defora  de la copa i del plat, i dintre estau  
Mt 23,25  i del plat, i dintre estau plens  de rapinya i d’immundícia! 26 Fariseu  
Mt 23,26  cego, neteja primer l’interior  de la copa i del plat, a fi de que sia  
Mt 23,26  de la copa i del plat, a fi  de que sia límpio lo que està defora! 27  
Mt 23,27  límpio lo que està defora! 27 »Ai  de vosaltres, escribes i fariseus,  
Mt 23,27  i per dins estan plens d’ossos  de morts i de tota immundícia! 28 Així  
Mt 23,27  estan plens d’ossos de morts i  de tota immundícia! 28 Així també  
Mt 23,28 en veritat justos als homes, emperò  de part de dins estau plens d’hipocresia  
Mt 23,28  justos als homes, emperò de part  de dins estau plens d’hipocresia e  
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Mt 23,29  d’hipocresia e iniquitat. 29 »Ai  de vosaltres, escribes i fariseus,  
Mt 23,30  “Si haguéssem viscut en los dies  de nostres pares, no ens hauríem associat  
Mt 23,31  dels profetes”! 31 I aixís serviu  de testimoni a vosaltres mateixos, de que  
Mt 23,31  de testimoni a vosaltres mateixos,  de que sou fills d’aquells que mataren  
Mt 23,32  32 Ompliu, doncs, la mesura  de vostres pares. 33 Serpents, raça de  
Mt 23,33 de vostres pares. 33 Serpents, raça  de víbores, ¿com escapareu de la sentència 
Mt 23,33  raça de víbores, ¿com escapareu  de la sentència de l’infern? 34 »Perquè  
Mt 23,33  ¿com escapareu de la sentència  de l’infern? 34 »Perquè veus aquí, jo us  
Mt 23,34  sinagogues, i los perseguireu  de ciutat en ciutat, 35 per a què vinga  
Mt 23,35  s’ha derramat sobre la terra, des  de la sang d’Abel lo just, fins a la sang 
Mt 23,35  d’Abel lo just, fins a la sang  de Zacaries, fill de Baraquies, a qui  
Mt 23,35  fins a la sang de Zacaries, fill  de Baraquies, a qui matàreu entre el  
Mt 23,37 gallina arreplega sos polls dessota  de ses ales, i no ho volguéreu! 38 Veus  
Mt 24,Tit  XXIV Jesucrist pronostica la ruïna  de Jerusalem i del temple. Anuncia a sos  
Mt 24,Tit que succeiria durant la promulgació  de l’evangeli i en sa segona vinguda.  
Mt 24,3  estant ell assentat en la muntanya  de l’Oliverar, se li acercaren sos  
Mt 24,3  coses i quin senyal hi haurà  de vostra vinguda i de la consumació del  
Mt 24,3 senyal hi haurà de vostra vinguda i  de la consumació del sigle? 4 I responent  
Mt 24,6  6 I oireu també guerres i rumors  de guerres. Feu que no us torbeu, puix  
Mt 24,8 I totes aquestes coses són principi  de dolors. 9 »Llavors sereu entregats a la 
Mt 24,9  i vos mataran, i sereu avorrits  de tothom per causa de mon nom. 10 I molts 
Mt 24,9  sereu avorrits de tothom per causa  de mon nom. 10 I molts aleshores s’  
Mt 24,12  iniquitat, se refredarà la caritat  de molts. 13 Emperò aquell que persevéria  
Mt 24,17  lo terrat, no bàixia a prendre res  de sa casa, 18 i lo qui es tròbia en lo  
Mt 24,19  a prendre sa túnica. 19 Emperò, ai  de les que estan prenyades i de les que  
Mt 24,19  ai de les que estan prenyades i  de les que criaran en aquells dies! 20  
Mt 24,20  no esdevinga en hivern o en dia  de dissabte. 21 Puix hi haurà aleshores  
Mt 24,24 i donaran grans senyals i prodigis,  de manera que fins los elegits, si fos  
Mt 24,26  “Mirau que està en lo més escondit  de la casa”, no ho cregau. 27 Perquè així  
Mt 24,27  27 Perquè així com lo llampec ix  de l’orient i es deixa veure fins en l’  
Mt 24,27  serà també l’adveniment del Fill  de l’home. 28 En qualsevol part que es  
Mt 24,29  les àligues. 29 »I luego, després  de la tribulació d’aquells dies, s’  
Mt 24,30  apareixerà lo senyal del Fill  de l’home en lo cel. I aleshores se  
Mt 24,30  se lamentaran totes les tribus  de la terra, i veuran al Fill de l’home,  
Mt 24,30  de la terra, i veuran al Fill  de l’home, que vindrà en los núvols del  
Mt 24,31  clamor; i congregaran sos elegits  de tots los quatre vents, des d’un extrem 
Mt 24,32 extrem a altre del cel. 32 »Apreneu  de la figuera una comparació. Quan ses  
Mt 24,33  que està cerca l’estiu. 33 Doncs,  de la mateixa manera, quan vejau tot això, 
Mt 24,37  Pare. 37 »I aixís com en los dies  de Noè, així serà també la vinguda del  
Mt 24,37 així serà també la vinguda del Fill  de l’home. 38 Puix així com en los dies  
Mt 24,39 així serà també la vinguda del Fill  de l’home. 40 Llavors dos se trobaran en  
Mt 24,42  puix no sabeu a quina hora ha  de venir vostre Senyor. 43 Emperò enteneu  
Mt 24,43  43 Emperò enteneu que si el pare  de famílies sabés a què hora havia de  
Mt 24,43  de famílies sabés a què hora havia  de venir lo lladre, sens dubte estaria  
Mt 24,44  perquè a l’hora menos pensada ha  de venir lo Fill de l’home. 45 »¿Qui  
Mt 24,44  menos pensada ha de venir lo Fill  de l’home. 45 »¿Qui pensau que és lo  
Mt 24,45  sa família, per a què els dónia  de menjar a l’hora? 46 Benaventurat  
Mt 24,51  Allí seran los plors i el cruixir  de dents. 25,Tit Capítol XXV Paràboles de  
Mt 25,Tit dents. 25,Tit Capítol XXV Paràboles  de les deu verges i dels talents, ab les  
Mt 25,13  sabeu lo dia ni l’hora en què ha  de venir lo Fill de l’home. 14 »Perquè  
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Mt 25,13  l’hora en què ha de venir lo Fill  de l’home. 14 »Perquè això és com un home 
Mt 25,18  en terra, i escondí allí lo diner  de son senyor. 19 »Al cap de molt temps,  
Mt 25,19  lo diner de son senyor. 19 »Al cap  de molt temps, vingué el senyor d’aquells 
Mt 25,21  sobre lo molt. Entra en lo goig  de ton senyor. 22 »I s’acercà també  
Mt 25,23  sobre lo molt. Entra en lo goig  de ton senyor. 24 »I havent arribat també  
Mt 25,24  »–Senyor, jo sé que sou un home  de caràcter dur, que segau allà a on no  
Mt 25,25  on no haveu escampat. 25 I posseït  de temor, me n’aní i vaig escondir ton  
Mt 25,30  allí seran los plors i el cruixir  de dents. 31 »Quan vinga lo Fill de l’  
Mt 25,31  de dents. 31 »Quan vinga lo Fill  de l’home en sa majestat, i tots los  
Mt 25,31 llavors s’assentarà sobre el trono  de sa majestat. 32 I totes les gents se  
Mt 25,34  estan a sa dreta: »–Veniu, beneïts  de mon Pare, posseïu lo Regne que vos està 
Mt 25,34  lo Regne que vos està preparat des  de la fundació del món. 35 Puix jo tinguí  
Mt 25,41  estan a l’esquerra: »–Apartau’s  de mi, maleïts, al foc etern, que està  
Mt 26,Tit  eterna. 26,Tit Capítol XXVI Cena  de Jesús en Betània, a on una dona derrama 
Mt 26,Tit  derrama bàlsam sobre d’ell. Cena  de l’anyell pasqual en Jerusalem, en la  
Mt 26,Tit  en Jerusalem, en la qual parlà  de la traïció de Judes. Institució de l’  
Mt 26,Tit  en la qual parlà de la traïció  de Judes. Institució de l’eucaristia.  
Mt 26,Tit  de la traïció de Judes. Institució  de l’eucaristia. Presa i sentència de  
Mt 26,Tit de l’eucaristia. Presa i sentència  de Jesús. Negacions i arrepentiment de  
Mt 26,Tit de Jesús. Negacions i arrepentiment  de sant Pere. 1 I succeí que, quan Jesús  
Mt 26,2  dies vindrà la Pasqua, i el Fill  de l’home serà entregat per a què el  
Mt 26,5 morir. 5 Mes ells deien: –No en dia  de festa, no sia el cas que succeesca  
Mt 26,6  I estant Jesús en Betània, en casa  de Simó Leprós, 7 se li acercà una dona  
Mt 26,15 I ells li senyalaren trenta monedes  de plata. 16 I des d’aquell moment  
Mt 26,19  19 I los deixebles ho feren  de la manera que Jesús havia manat, i  
Mt 26,21  digué: –En veritat vos dic que un  de vosaltres m’ha d’entregar. 22 I  
Mt 26,24  plat, eix m’entregarà. 24 Lo Fill  de l’home certament se’n va així com  
Mt 26,24  home per qui serà entregat lo Fill  de l’home! Més li valdria al tal que no  
Mt 26,29  avui no beuré més d’aquest fruit  de la parra, fins a aquell dia en què el  
Mt 26,29  fins a aquell dia en què el bèguia  de nou ab vosaltres en lo Regne de mon  
Mt 26,29  de nou ab vosaltres en lo Regne  de mon Pare. 30 I després que hagueren  
Mt 26,30  himne, se n’anaren a la muntanya  de l’Oliverar. 31 Llavors Jesús los  
Mt 26,32  que haja ressuscitat, aniré davant  de vosaltres en la Galilea. 33 Respongué  
Mt 26,39 ’n anat un poc més enllà, se postrà  de rostro en terra orant i dient: –Pare  
Mt 26,39  –Pare meu, si és possible, pàssia  de mi aquest calze. Emperò no com jo vull, 
Mt 26,44  estaven pesats. 44 I els deixà, i  de nou se’n tornà a orar per tercera  
Mt 26,45  que l’hora és arribada, i el Fill  de l’home serà entregat en mans dels  
Mt 26,47 Dotze, i junt ab ell una gran turba  de gent ab espases i bastons, enviada per  
Mt 26,53  Pare, i em donarà a l’instant més  de dotze legions d’àngels? 54 Emperò, com 
Mt 26,54  com se compliran les Escriptures,  de que així convé que es faça? 55 En  
Mt 26,57  pres a Jesús lo portaren a casa  de Caifàs, príncep dels sacerdots, a on s’ 
Mt 26,58  i los ancians. 58 I Pere lo seguia  de lluny fins al palàcio del príncep dels  
Mt 26,61  digué: “Puc destruir lo temple  de Déu, i reedificar-lo en tres dies.”  
Mt 26,63 digues si tu ets lo Cristo, lo Fill  de Déu. 64 Jesús li diu: –Tu ho has dit. I 
Mt 26,64 que d’aquí en avant veureu al Fill  de l’home assentat a la dreta del poder  
Mt 26,64  home assentat a la dreta del poder  de Déu, i venir en los núvols del cel. 65  
Mt 26,65  Quina necessitat tenim ja  de testimonis? Mirau, ara acabau d’oir la 
Mt 26,66  ells, responent, digueren: –És reo  de mort. 67 Aleshores li escopiren a la  
Mt 26,67  a la cara i el maltractaren a cops  de puny, i altres li donaren bufetadas en  
Mt 26,70  lo galileu. 70 Mes ell negà davant  de tots dient: –No sé lo que et dius. 71 I 
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Mt 26,71  allí: –Aquest també era ab Jesús  de Nazaret. 72 I altra vegada negà ab  
Mt 26,75 lo gall cantà. 75 I Pere se recordà  de les paraules que li havia dit Jesús:  
Mt 27,3  i tornà les trenta monedes  de plata als prínceps dels sacerdots i als 
Mt 27,5 ho veuràs. 5 I llançant les monedes  de plata en lo temple, se retirà i se n’  
Mt 27,6 dels sacerdots, prenent les monedes  de plata, digueren: –No és lícit posar-  
Mt 27,6 -les en lo tresor, perquè és preu  de sang. 7 I havent tingut consell sobre  
Mt 27,8  avui Hacèldama, que vol dir, «camp  de sang». 9 Llavors se complí lo que fou  
Mt 27,9  «I prengueren les trenta monedes  de plata, preu de l’apreciat, al qual  
Mt 27,9  les trenta monedes de plata, preu  de l’apreciat, al qual apreciaren los  
Mt 27,10  10 I les donaren per lo camp  de l’oller, així com ho manà lo Senyor.»  
Mt 27,14 I no li respongué a paraula alguna,  de modo que el president se meravellà en  
Mt 27,15  I acostumava lo president en dies  de gran festivitat entregar llibre al  
Mt 27,22  Pilat los diu: –¿Què faré, doncs,  de Jesús anomenat Cristo? 23 Diuen tots:  
Mt 27,24  crucificat. 24 I veent Pilat que  de res aprofitava, ans bé creixia més l’  
Mt 27,24  del poble dient: –Jo só innocent  de la sang d’aquest just. Allà vos ho  
Mt 27,28  -lo, li posaren un manto  de grana. 29 I teixint una corona d’  
Mt 27,32  l’eixir fora, encontraren un home  de Cirene, per nom Simó, a qui obligaren a 
Mt 27,32 obligaren a que carregàs ab la creu  de Jesús. 33 I vingueren a un lloc  
Mt 27,33  anomenat Gòlgota, és dir, «lloc  de la Calavera». 34 I li donaren a beure  
Mt 27,40  ’t a tu mateix. Si ets lo Fill  de Déu, baixa de la creu! 41 Així mateix,  
Mt 27,40  Si ets lo Fill de Déu, baixa  de la creu! 41 Així mateix, insultant-lo 
Mt 27,42 és lo rei d’Israel, que bàixia ara  de la creu, i el creurem. 43 Confià en  
Mt 27,43  si l’ama. Puix digué: “Só lo Fill  de Déu”! 44 I los lladres que eren  
Mt 27,45  li deien improperis. 45 Emperò des  de l’hora de sexta hi hagué tenebres  
Mt 27,45  45 Emperò des de l’hora  de sexta hi hagué tenebres sobre tota la  
Mt 27,45  sobre tota la terra fins a l’hora  de nona. 46 I cerca l’hora de nona  
Mt 27,46 l’hora de nona. 46 I cerca l’hora  de nona exclamà Jesús ab una gran veu  
Mt 27,51  lo vel del temple en dos trossos  de dalt baix, i tremolà la terra, i les  
Mt 27,52  les sepultures; i molts cossos  de sants que havien mort, ressuscitaren.  
Mt 27,53  mort, ressuscitaren. 53 I eixint  de les sepultures després que ell  
Mt 27,54  –Verdaderament, aquest era Fill  de Déu. 55 I hi havia allí moltes dones  
Mt 27,55  allí moltes dones observant des  de lluny, que havien seguit a Jesús des de 
Mt 27,55  que havien seguit a Jesús des  de Galilea servint-lo, 56 entre les  
Mt 27,56  Maria Magdalena, i Maria, mare  de Jaume i de Josep, i la mare dels fills  
Mt 27,56 Magdalena, i Maria, mare de Jaume i  de Josep, i la mare dels fills del  
Mt 27,57  Josep, lo qual era també deixeble  de Jesús. 58 Aquest tal anà a trobar a  
Mt 27,58 a trobar a Pilat i li demanà lo cos  de Jesús. Llavors Pilat manà donar-li lo 
Mt 27,62  següent, que és lo dia després del  de la Preparació, los prínceps dels  
Mt 27,63  63 dient: –Senyor, nos recordam  de que aquell impostor digué quan encara  
Mt 27,63  digué quan encara vivia: “Després  de tres dies ressuscitaré.” 64 Mana,  
Mt 27,64  no sia que sos deixebles vinguen  de nit i el ròbien, i diguen al poble:  
Mt 28,Tit  28,Tit Capítol XXVIII Resurrecció  de Jesús. Sa aparició a les santes dones.  
Mt 28,1  dissabte, i apuntant lo primer dia  de la semana, vingueren Maria Magdalena i  
Mt 28,7  I veus aquí que va davant  de vosaltres en Galilea: allí lo veureu.  
Mt 28,11  avís als prínceps dels sacerdots  de tot quant havia ocorregut. 12 I havent  
Mt 28,12 pres consell, donaren una gran suma  de diner als soldats, 13 dient: –Dieu que: 
Mt 28,19  en lo nom del Pare, i del Fill, i  de l’Esperit Sant, 20 ensenyant-los a  
Mc Inc  del sigle. Mc Inc L’Evangeli  de Jesucrist segons sant Marc 1,Tit  
Mc 1,Tit  Capítol I Predicació i baptisme  de Joan. Jesús, després de batejat en lo  
Mc 1,Tit  i baptisme de Joan. Jesús, després  de batejat en lo Jordà i tentat en lo  
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Mc 1,Tit  l’evangeli en Galilea. Vocació  de sant Pere i altres deixebles. Jesucrist 
Mc 1,1  obra vàrios miracles. 1 Principi  de l’evangeli de Jesucrist, Fill de Déu.  
Mc 1,1 miracles. 1 Principi de l’evangeli  de Jesucrist, Fill de Déu. 2 Així com està 
Mc 1,1  de l’evangeli de Jesucrist, Fill  de Déu. 2 Així com està escrit en los  
Mc 1,2  lo qual aparellarà ton camí davant  de tu. 3 Veu del que clama en lo desert:  
Mc 1,5  5 I eixia envers ell tota la terra  de Judea i tots los de Jerusalem, i eren  
Mc 1,5  tota la terra de Judea i tots los  de Jerusalem, i eren batejats per ell en  
Mc 1,6  sos pecats. 6 Anava Joan vestit  de pèl de camell, i portava un cenyidor de 
Mc 1,6  pecats. 6 Anava Joan vestit de pèl  de camell, i portava un cenyidor de cuiro  
Mc 1,6  de camell, i portava un cenyidor  de cuiro a l’entorn de sos lloms, i  
Mc 1,6  un cenyidor de cuiro a l’entorn  de sos lloms, i menjava llagostes i mel  
Mc 1,7  I predicava dient: 7 –Detràs  de mi ve un que és més fort que jo, davant 
Mc 1,7  jo, davant del qual jo no só digne  de postrar-me per a desfer-li la  
Mc 1,7 -me per a desfer-li la corretja  de les sandàlies. 8 Jo us he batejat ab  
Mc 1,9  que en aquells dies Jesús vingué  de Nazaret de Galilea i fou batejat per  
Mc 1,9  dies Jesús vingué de Nazaret  de Galilea i fou batejat per Joan en lo  
Mc 1,10 en lo Jordà. 10 I pujant tot seguit  de l’aigua, vegé los cels oberts i a l’  
Mc 1,10  oberts i a l’Esperit en figura  de paloma que baixava i se posava sobre d’ 
Mc 1,14  predicant l’evangeli del Regne  de Déu 15 i dient: –Puix que el temps s’  
Mc 1,15  complert i s’ha acercat lo Regne  de Déu, arrepentiu-vos i creeu l’  
Mc 1,16  16 I passant per la ribera del mar  de Galilea, vegé a Simó i a Andreu, son  
Mc 1,17 17 I Jesús los digué: –Veniu detràs  de mi, i jo faré que siau pescadors d’  
Mc 1,22 los ensenyava. 22 I es meravellaven  de sa doctrina, perquè els instruïa com un 
Mc 1,23 la sinagoga d’ells un home posseït  de l’esperit impur, que començà a cridar  
Mc 1,24  nosaltres que veure ab tu, Jesús  de Nazaret? ¿Has vingut a destruir-nos?  
Mc 1,24 destruir-nos? Sé qui ets: lo Sant  de Déu! 25 I Jesús lo reprengué dient:  
Mc 1,25  lo reprengué dient: –Calla e ix  de l’home. 26 I maltractant-lo l’  
Mc 1,27  d’ell. 27 I es meravellaven tots,  de tal manera que es preguntaven los uns  
Mc 1,28  espargí sa fama per tota la terra  de Galilea. 29 I eixint tot seguit de la  
Mc 1,29  de Galilea. 29 I eixint tot seguit  de la sinagoga, se n’anaren a casa de  
Mc 1,29 de la sinagoga, se n’anaren a casa  de Simó i d’Andreu, ab Jaume i Joan. 30 I 
Mc 1,30  ab Jaume i Joan. 30 I la sogra  de Simó jeia en lo llit ab febre, i luego  
Mc 1,34 porta. 34 I curà a molts que patien  de diferents mals, i llançà molts dimonis, 
Mc 1,35  sabien qui era. 35 I alçant-se  de bon matí, isqué i se n’anà a un lloc  
Mc 1,37  li digueren: –Tots van en busca  de vós. 38 I ell los digué: –Anem als  
Mc 1,42  –Vull, sies net. 42 I a l’acabar  de dir això, a l’instant desaparegué d’  
Mc 1,45  -ho i a divulgar l’acontescut,  de manera que Jesús ja no podia entrar de  
Mc 1,45 manera que Jesús ja no podia entrar  de manifest en la ciutat, sinó que s’  
Mc 1,45  paratges deserts, i acudien a ell  de totes parts. 2,Tit Capítol II Cura  
Mc 2,Tit  Cura Jesús a un paralític en prova  de sa potestat de perdonar pecats. Crida a 
Mc 2,Tit  paralític en prova de sa potestat  de perdonar pecats. Crida a l’apostolat a 
Mc 2,Tit  a l’apostolat a Mateu, cobrador  de tributs, i reprimeix ab sa doctrina l’ 
Mc 2,2  en una casa, i acudí tal multitud  de gent que no hi cabia, ni en la porta; i 
Mc 2,4  li al davant per causa del tropell  de gent, descobriren lo teulat de la casa  
Mc 2,4  de gent, descobriren lo teulat  de la casa en què estava i, havent-hi  
Mc 2,8  diu: –Per què pensau així dintre  de vostres cors? 9 Què és més fàcil, dir  
Mc 2,10  a què, doncs, sapiau que el Fill  de l’home té potestat en la terra de  
Mc 2,10  de l’home té potestat en la terra  de perdonar pecats –diu al paralític–: 11  
Mc 2,12 prenent son llit, se n’anà a vista  de tothom, de manera que tots se  
Mc 2,12  llit, se n’anà a vista de tothom,  de manera que tots se meravellaren i  
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Mc 2,17  –Los que estan bons no necessiten  de metge, sinó los que estan malalts; puix 
Mc 2,18 a arrepentiment. 18 I els deixebles  de Joan i dels fariseus, que solien  
Mc 2,18  i li diuen: –Per què els deixebles  de Joan i els dels fariseus dejunen i  
Mc 2,19  los digué: –¿Per ventura los fills  de les bodes poden dejunar mentres que  
Mc 2,21  posa en un vestit vell un pedaç  de panyo nou; d’altra manera lo pedaç nou 
Mc 2,23  lo Senyor per uns sembrats en dia  de dissabte, sos deixebles s’avançaren i  
Mc 2,26  estaven? 26 Com entrà en la casa  de Déu en temps d’Abiatar, príncep dels  
Mc 2,26 dels sacerdots, i se menjà los pans  de la proposició, dels quals no era lícit  
Mc 2,28  al dissabte. 28 Així que el Fill  de l’home és també senyor del dissabte.  
Mc 3,Tit  que tenia la mà seca. És seguit  de totes parts. Elegeix als dotze apòstols 
Mc 3,2 estaven observant si curaria en dia  de dissabte per a acusar-lo. 3 I digué a 
Mc 3,4  mig. 4 I els diu: –És lícit en dia  de dissabte fer bé o mal, salvar la vida o 
Mc 3,5  -los ab indignació, dolent-se  de la ceguera de son cor, diu a l’home:  
Mc 3,5  dolent-se de la ceguera  de son cor, diu a l’home: –Extén ta mà. I 
Mc 3,7  mar, i el seguí una gran multitud  de gent de la Galilea i de la Judea, 8 i  
Mc 3,7  el seguí una gran multitud de gent  de la Galilea i de la Judea, 8 i de  
Mc 3,7  multitud de gent de la Galilea i  de la Judea, 8 i de Jerusalem, i de la  
Mc 3,8  de la Galilea i de la Judea, 8 i  de Jerusalem, i de la Idumea, i de l’  
Mc 3,8  i de la Judea, 8 i de Jerusalem, i  de la Idumea, i de l’altra ribera del  
Mc 3,8 8 i de Jerusalem, i de la Idumea, i  de l’altra ribera del Jordà. I els de la  
Mc 3,8 de l’altra ribera del Jordà. I els  de la comarca de Tiro i Sidon, quan oïren  
Mc 3,8  del Jordà. I els de la comarca  de Tiro i Sidon, quan oïren les coses que  
Mc 3,9 barca a punt, per causa del tropell  de la gent, a fi de que no l’oprimís. 10  
Mc 3,9  causa del tropell de la gent, a fi  de que no l’oprimís. 10 Perquè curava a  
Mc 3,10  oprimís. 10 Perquè curava a molts,  de manera que tots los que patien d’algun 
Mc 3,12  cridaven dient: 12 –Tu ets lo Fill  de Déu! Mes ell los amenaçava fortament  
Mc 3,16 dimonis. 16 I a Simó li posà lo nom  de Pere; 17 i a Jaume del Zebedeu, i a  
Mc 3,17  Jaume del Zebedeu, i a Joan, germà  de Jaume, als quals donà lo nom de  
Mc 3,17  de Jaume, als quals donà lo nom  de Boanerges, que vol dir «fills del tro»; 
Mc 3,20 I vingueren a la casa, i comparegué  de nou tanta multitud de gent, que ni pa  
Mc 3,20  i comparegué de nou tanta multitud  de gent, que ni pa podien menjar. 21 I  
Mc 3,21 se d’ell, perquè deien: –Està fora  de si. 22 I els escribes que havien baixat 
Mc 3,22 22 I els escribes que havien baixat  de Jerusalem deien: –Té a Beelzebub, i per 
Mc 3,24  I si un regne està dividit contra  de si mateix, no pot durar lo tal regne.  
Mc 3,25  una casa estigués dividida contra  de si mateixa, no pot permanèixer la tal  
Mc 3,26  26 I si Satanàs s’alçàs contra  de si mateix, està dividit i no podrà  
Mc 3,29  més tindrà perdó sinó que serà reo  de pena eterna. 30 Perquè ells deien: –Té  
Mc 3,32  al rodador d’ell una multitud  de gent, i li digueren: –Mirau, vostra  
Mc 3,34  als que estaven sentats al rodador  de si: –Veus aquí –los digué– la meva mare 
Mc 3,35  qualsevol que faça la voluntat  de Déu, eix és mon germà, i ma germana, i  
Mc 4,Tit  la sembrà. Altra paràbola del gra  de mostassa. Tempestat en lo mar sossegada 
Mc 4,Tit  Tempestat en lo mar sossegada  de repente. 1 I novament se posà a  
Mc 4,4  sembrador a sembrar. 4 I al temps  de sembrar, una part caigué prop del camí, 
Mc 4,4  del camí, i vingueren los aucells  de l’aire i se la menjaren. 5 I altra  
Mc 4,5 instant perquè no hi havia fondària  de terra; 6 però tan prest com isqué lo  
Mc 4,10  que estaven ab ell li preguntaven  de la paràbola. 11 I els digué: –A  
Mc 4,11  lo comprendre lo misteri del Regne  de Déu; mes als que estan fora, tot se’ls 
Mc 4,17  tribulació i persecució per raó  de la paraula, a l’instant s’  
Mc 4,19  els afanys del sigle i l’engany  de les riqueses i els desigs d’altres  
Mc 4,22 hi ha cosa escondida que no s’haja  de manifestar, ni cosa feta en ocult que  
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Mc 4,22  ni cosa feta en ocult que no haja  de fer-se pública. 23 Si algú té orelles 
Mc 4,26  26 També deia: –Així és lo Regne  de Déu, com un home que tíria la llavor  
Mc 4,27  terra, 27 i que dòrmia i s’àlcia  de nit i de dia, i la llavor brótia i  
Mc 4,27 27 i que dòrmia i s’àlcia de nit i  de dia, i la llavor brótia i cresca sens  
Mc 4,28  se n’adónia. 28 Perquè la terra  de si dóna fruit: primer herba, després  
Mc 4,30 I deia: –A què assemblarem lo Regne  de Déu? O ab quina paràbola lo compararem? 
Mc 4,31  lo compararem? 31 És com lo gra  de la mostassa, que quan se sembra en la  
Mc 4,31  sembra en la terra és la més xica  de totes les llavors que hi ha en la  
Mc 4,32  los llegums, i fa branques grans,  de manera que els aucells de l’aire poden 
Mc 4,32  grans, de manera que els aucells  de l’aire poden reposar sota de sa  
Mc 4,32  de l’aire poden reposar sota  de sa sombra. 33 I ab moltes paràboles  
Mc 4,37  37 I se mogué una gran tempestat  de vent, que feia entrar les oles en la  
Mc 4,37  feia entrar les oles en la barca,  de manera que esta s’omplia d’aigua. 38  
Mc 4,40  encara fe? I quedaren posseïts  de gran temor. I es deia l’un a l’altre: 
Mc 5,Tit  i els permet entrar en una ramada  de porcs. Cura a una dona d’un fluix de  
Mc 5,Tit  porcs. Cura a una dona d’un fluix  de sang inveterat i ressuscita a la filla  
Mc 5,Tit  inveterat i ressuscita a la filla  de Jairo. 1 I passaren a l’altra banda  
Mc 5,2  gerassens. 2 I a l’eixir Jesús  de la barca, tot seguit li isqué a l’  
Mc 5,2  dels sepulcres, un home posseït  de l’esperit impur, 3 lo qual tenia son  
Mc 5,5  podia subjectar. 5 I estava sempre  de nit i de dia en los sepulcres i en les  
Mc 5,5  5 I estava sempre de nit i  de dia en los sepulcres i en les  
Mc 5,6  pedres. 6 I quan vegé a Jesús des  de lluny, corregué a ell i l’adorà. 7 I  
Mc 5,7  jo que veure ab tu, Jesús, Fill  de Déu altíssim? Te conjuro per Déu que no 
Mc 5,8 m’aturménties. 8 Puix li deia: «Ix  de l’home, esperit impur!» 9 I li  
Mc 5,11  en aquell lloc una ramada gran  de porcs a la falda d’un serrat. 12 I li  
Mc 5,13  porcs, i el ramat, en número com  de dos mil, se precipità ab gran ímpetu en 
Mc 5,21  se li acercà una gran multitud  de gent, i ell estava prop del mar. 22 I  
Mc 5,22 I veus aquí vingué un dels prínceps  de la sinagoga, anomenat Jairo, i luego  
Mc 5,25  25 I una dona que patia un fluix  de sang dotze anys havia 26 i que havia  
Mc 5,26  26 i que havia sofert molt en mans  de molts metges, i gastat tot quant tenia  
Mc 5,27 estava pitjor, 27 quan oigué parlar  de Jesús arribà per detràs entre la  
Mc 5,27 arribà per detràs entre la confusió  de la gent i tocà son vestit, 28 perquè  
Mc 5,29  aquell mateix punt cessà son fluix  de sang i sentí en son cos que estava  
Mc 5,34  Vés-te’n en pau i sies sana  de ta plaga. 35 Estava encara parlant quan 
Mc 5,35  encara parlant quan arribaren  de casa del príncep de la sinagoga i li  
Mc 5,35  quan arribaren de casa del príncep  de la sinagoga i li digueren: –Ta filla és 
Mc 5,36  oí lo que deien, digué al príncep  de la sinagoga: –No tingues temor, creu  
Mc 5,37  Pere, i Jaume, i Joan, germà  de Jaume. 38 I arriben a casa del príncep  
Mc 5,38  38 I arriben a casa del príncep  de la sinagoga, i veu l’avalot i als que  
Mc 5,40  pren ab si al pare i a la mare  de la noia, i als que estaven ab ell, i  
Mc 5,43 i digué que li donassen alguna cosa  de menjar. 6,Tit Capítol VI Jesús obra  
Mc 6,Tit  Missió dels apòstols. Presó i mort  de Joan Baptista. Miracle dels cinc pans i 
Mc 6,2 i molts que l’oïen se meravellaven  de sa doctrina, dient: –D’a on trau  
Mc 6,3  3 ¿No és aquest lo menestral, fill  de Maria, germà de Jaume, i de Josep, i de 
Mc 6,3  lo menestral, fill de Maria, germà  de Jaume, i de Josep, i de Judes, i de  
Mc 6,3  fill de Maria, germà de Jaume, i  de Josep, i de Judes, i de Simó? ¿I ses  
Mc 6,3  germà de Jaume, i de Josep, i  de Judes, i de Simó? ¿I ses germanes no  
Mc 6,3 de Jaume, i de Josep, i de Judes, i  de Simó? ¿I ses germanes no estan també  
Mc 6,6  d’ells. 6 I estava meravellat  de la incredulitat d’ells. I anava  
Mc 6,6  predicant per tots los poblets  de l’encontorn. 7 I convocà als Dotze i  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

657 
 

Mc 6,7  als Dotze i començà a enviar-los  de dos en dos; i els donava potestat sobre 
Mc 6,11  a l’eixir d’allí sacudiu la pols  de vostres peus en testimoni contra d’  
Mc 6,17  presó, a causa d’Herodias, muller  de Filipo, son germà, perquè s’havia  
Mc 6,18  –No t’és lícit tenir la muller  de ton germà. 19 I Herodias l’insidiava,  
Mc 6,20 consell feia moltes coses, i l’oïa  de bona gana. 21 Fins que per últim arribà 
Mc 6,21  en què Herodes, en celebració  de son cumpleanys, donà un convit als  
Mc 6,21  donà un convit als magnates  de sa cort i als tribuns i als principals  
Mc 6,21 cort i als tribuns i als principals  de la Galilea. 22 I havent entrat la filla 
Mc 6,23 ho donaré, encara que sia la meitat  de mon regne. 24 I havent ella eixit,  
Mc 6,24  demanaré? I ella digué: –Lo cap  de Joan Baptista. 25 I tornant luego a  
Mc 6,25  que em doneu en una plata lo cap  de Joan Baptista. 26 I el rei se  
Mc 6,27  -la, 27 sinó que enviant un  de sa guàrdia, li manà portar lo cap de  
Mc 6,27  sa guàrdia, li manà portar lo cap  de Joan en una plata. I el degollà en la  
Mc 6,33  i concorregueren allí a peu  de totes les ciutats i arribaren abans que 
Mc 6,36 a què vagen a les granges i poblets  de la comarca i cómprien pans, perquè no  
Mc 6,37  los digué: –Donau-los vosaltres  de menjar. I li digueren: –Què? ¿Anirem a  
Mc 6,40 herba. 40 I s’assentaren en pletes  de cent en cent i de cinquanta en  
Mc 6,40  en pletes de cent en cent i  de cinquanta en cinquanta. 41 I prenent  
Mc 6,45  ell a Betsaida, a l’altre costat  de l’estany, mentres que ell despedia al  
Mc 6,48  lo vent los era contrari, i cerca  de la quarta vetlla de la nit, vingué cap  
Mc 6,48  i cerca de la quarta vetlla  de la nit, vingué cap a ells caminant  
Mc 6,53 altra banda, vingueren al territori  de Genesaret i atracaren a terra. 54 I  
Mc 6,54  a terra. 54 I havent eixit  de la barca, a l’instant lo conegueren.  
Mc 6,55  tota aquella comarca, li portaven  de tota ella los malalts en sos llits tan  
Mc 6,56  almenos los permetés tocar la vora  de son vestit; i tots quants la tocaven  
Mc 7,Tit  superstició dels fariseus. Fe gran  de la cananea, per la qual deslliura del  
Mc 7,1  dels escribes, que havien vingut  de Jerusalem. 2 I quan vegeren menjar  
Mc 7,2  2 I quan vegeren menjar alguns  de sos deixebles ab les mans impures, ço  
Mc 7,4  dels ancians. 4 I quan tornen  de la plaça, no mengen si abans no es  
Mc 7,4 rentar copes, i gerros, i utensilis  de metall, i llits. 5 I els fariseus i els 
Mc 7,6  –Hipòcrites, bé profetisà Isaïes  de vosaltres, com està escrit: »“Aquesta  
Mc 7,6  llavis, emperò son cor està lluny  de mi. 7 En va, doncs, m’honren,  
Mc 7,8  8 »Perquè, deixant lo manament  de Déu, vos agafau ab la tradició dels  
Mc 7,8  tradició dels homes, com lo rentar  de les copes i gerros, i el fer moltes  
Mc 7,9  deia: –Molt bé feu va lo manament  de Déu per observar vostra tradició. 10  
Mc 7,10  a son pare o a sa mare, morirà  de mort.” 11 Emperò vosaltres dieu: “Si l’ 
Mc 7,13  13 fent així vana la paraula  de Déu per la vostra tradició que  
Mc 7,15  i enteneu: 15 No hi ha res fora  de l’home que entrant en ell puga  
Mc 7,20  20 I deia: –Les coses que ixen  de l’home són les que contaminen a l’  
Mc 7,21 que contaminen a l’home. 21 Perquè  de dins del cor de l’home ixen los mals  
Mc 7,21  l’home. 21 Perquè de dins del cor  de l’home ixen los mals pensaments, los  
Mc 7,23  23 Tots aquestos mals ixen  de dins i fan a l’home impur. 24 I,  
Mc 7,24 -se d’allí, se n’anà als confins  de Tiro i de Sidon. I entrant en una casa, 
Mc 7,24  se n’anà als confins de Tiro i  de Sidon. I entrant en una casa, no volia  
Mc 7,25  dona que tenia una filla posseïda  de l’esperit impur, quan oigué parlar d’ 
Mc 7,26  peus. 26 I la dona era gentil, i  de nació sirofenícia. I li suplicava que  
Mc 7,26 li suplicava que expeŀlís lo dimoni  de sa filla. 27 Mes Jesús li digué: –Deixa 
Mc 7,28  los cadells mengen sota la taula  de les engrunes dels fills. 29 Aleshores  
Mc 7,29  dit, vés, que el dimoni ha eixit  de ta filla. 30 I quan arribà a casa sua,  
Mc 7,31  31 I deixant novament los confins  de Tiro, se n’anà per Sidon al mar de  
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Mc 7,31 de Tiro, se n’anà per Sidon al mar  de Galilea, atravessant lo territori de  
Mc 7,31  Galilea, atravessant lo territori  de Decàpolis. 32 I li portaren un sord i  
Mc 7,35  i quedà desfeta la lligadura  de sa llengua, i parlava distinctament. 36 
Mc 8,1  juntat altra vegada un gran número  de gent i no tenint què menjar, cridant  
Mc 8,3  perquè alguns d’ells han vingut  de lluny. 4 I sos deixebles li  
Mc 8,4  –Qui podrà saciar-los  de pa aquí en aquesta soledat? 5 I els  
Mc 8,10  sos deixebles, passà al territori  de Dalmanuta. 11 E isqueren los fariseus i 
Mc 8,13  la barca, i passà a l’altra banda  de l’estany. 14 I s’havien olvidat de  
Mc 8,14  l’estany. 14 I s’havien olvidat  de prendre pa, ni tenien ab ells més que  
Mc 8,19  mil, quants coves recollíreu plens  de bocins? –Dotze –li respongueren. 20 –I  
Mc 8,20  mil, quantes senalles omplíreu  de bocins? –Set –li digueren. 21 I els  
Mc 8,25  i començà a veure, i quedà sa,  de manera que veia clarament totes les  
Mc 8,27  ab sos deixebles per los llocs  de Cesarea de Filipo, i en lo camí  
Mc 8,27  deixebles per los llocs de Cesarea  de Filipo, i en lo camí preguntava a sos  
Mc 8,31  -los que convenia que el Fill  de l’home patís molt, i que fos  
Mc 8,31  fos mort, i que ressuscitàs al cap  de tres dies. 32 I clarament deia aquesta  
Mc 8,33 no trobes gust en les coses que són  de Déu, sinó en les que són dels homes. 34 
Mc 8,35  el qui pèrdia sa vida per causa  de mi i de l’evangeli, la salvarà. 36  
Mc 8,35  pèrdia sa vida per causa de mi i  de l’evangeli, la salvarà. 36 Puix, què  
Mc 8,38  sa ànima? 38 I qui s’avergonyesca  de mi i de mes paraules enmig d’aquesta  
Mc 8,38  38 I qui s’avergonyesca de mi i  de mes paraules enmig d’aquesta generació 
Mc 8,38  adúltera i pecadora, lo Fill  de l’home també s’avergonyirà d’ell  
Mc 8,38  d’ell quan vinga en la glòria  de son Pare acompanyat dels sants àngels.  
Mc 8,39  la mort fins que vegen lo Regne  de Déu que ve ab poder. 9,Tit Capítol IX  
Mc 9,Tit  9,Tit Capítol IX Transfiguració  de Jesús. Cura a un endemoniat mut. Poder  
Mc 9,Tit  Cura a un endemoniat mut. Poder  de la fe, de l’oració i del dejuni.  
Mc 9,Tit  un endemoniat mut. Poder de la fe,  de l’oració i del dejuni. Instrueix a sos 
Mc 9,1  lo pecat d’escàndol. 1 I al cap  de sis dies prengué Jesús ab ell a Pere, i 
Mc 9,2  i en extrem blancs com una neu,  de tal manera que no hi ha blanquejador en 
Mc 9,8  més que a Jesús. 8 I quan baixaven  de la muntanya los manà que a ningú  
Mc 9,8 lo que havien vist fins que el Fill  de l’home hagués ressuscitat d’entre los 
Mc 9,9  -se entre si què significaria lo  de quan hagués ressuscitat d’entre los  
Mc 9,10  i els escribes que primer ha  de venir Elies? 11 Ell los respongué i  
Mc 9,11  coses; i com està escrit del Fill  de l’home, que ha de patir molt i ser  
Mc 9,11  escrit del Fill de l’home, que ha  de patir molt i ser despreciat. 12 Emperò  
Mc 9,13  cerca d’ells una gran multitud  de gent, i que els escribes estaven  
Mc 9,14  veure a Jesús, quedà pasmat i ple  de temor, i acudiren corrent a saludar-  
Mc 9,16  entre vosaltres? 16 I responent un  de la multitud, digué: –Mestre, vos he  
Mc 9,20  li passa això? I ell digué: –Des  de la infància. 21 I moltes vegades l’ha  
Mc 9,21  ajudau-nos, tenint compassió  de nosaltres. 22 I Jesús li digué: –Si  
Mc 9,23 al moment lo pare del noi, deia ple  de llàgrimes: –Crec, Senyor, ajudau ma  
Mc 9,25  d’ell; i quedà com si fos mort,  de manera que molts deien: –És mort. 26  
Mc 9,30  sos deixebles i els deia: –Lo Fill  de l’home serà entregat en mans dels  
Mc 9,30  homes, i el faran morir, i després  de mort, ressuscitarà al tercer dia. 31  
Mc 9,34  vol ser lo primer, serà el darrer  de tots i el criat de tots. 35 I prenent  
Mc 9,34  serà el darrer de tots i el criat  de tots. 35 I prenent un infant, lo posà  
Mc 9,38  en mon nom i puga luego parlar mal  de mi. 39 Perquè qui no és contra  
Mc 9,40  got d’aigua en mon nom perquè sou  de Cristo, en veritat vos dic que no  
Mc 9,41  que li lligassen al coll una mola  de molí i que el tirassen al mar. 42 »I si 
Mc 9,44 dos peus i ser llançat en l’infern  de foc inextinguible, 45 a on lo cuc d’  
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Mc 9,46 te val entrar ab un ull en lo Regne  de Déu, que tenir-ne dos i ser llançat  
Mc 9,46 tenir-ne dos i ser llançat al foc  de l’infern, 47 a on no mor lo cuc d’  
Mc 10,Tit  del matrimoni, los perills  de les riqueses i el premi d’aquells que  
Mc 10,Tit  anunciar a sos deixebles que havia  de morir i ressuscitar. Respon a la  
Mc 10,1  d’allí se n’anà als confins  de la Judea, a l’altra part del Jordà, i  
Mc 10,1 novament los ensenyava segons tenia  de costum. 2 I acercant-se los fariseus, 
Mc 10,4  –Moisès permeté escriure carta  de divorci i repudiar. 5 I Jesús los  
Mc 10,5  los respongué i digué: –Per causa  de la duresa de vostre cor vos deixà  
Mc 10,5  i digué: –Per causa de la duresa  de vostre cor vos deixà escrit aquest  
Mc 10,6  manament. 6 Emperò al principi  de la creació, mascle i femella los crià  
Mc 10,14  perquè dels tals és lo Regne  de Déu. 15 En veritat vos dic que el que  
Mc 10,15  dic que el que no rèbia lo Regne  de Déu com un infant, no entrarà en ell.  
Mc 10,20  tot això ho he observat des  de ma joventut. 21 I fixant Jesús los ulls 
Mc 10,23  difícilment entraran en lo Regne  de Déu los que tenen riqueses! 24 I els  
Mc 10,24  24 I els deixebles se pasmaven  de ses paraules. Emperò Jesús los  
Mc 10,24 quant difícil és entrar en lo Regne  de Déu als que confien en les riqueses! 25 
Mc 10,25  que entrar lo ric en lo Regne  de Déu. 26 Ells se meravellaven més, i es  
Mc 10,29  muller, o fills, o terres per amor  de mi i de l’evangeli 30 que no rèbia  
Mc 10,29  o fills, o terres per amor de mi i  de l’evangeli 30 que no rèbia cent  
Mc 10,32 es meravellaven, i el seguien plens  de temor. I prenent altra vegada a part  
Mc 10,32 a dir-los les coses que li havien  de passar 33 dient: –Veus aquí, nosaltres  
Mc 10,33  pujam a Jerusalem, i el Fill  de l’home serà entregat als prínceps dels 
Mc 10,37 a la dreta i l’altre a l’esquerra  de vós. 38 Emperò Jesús los digué: –No  
Mc 10,44  primer entre vosaltres, serà criat  de tots. 45 Perquè fins lo Fill de l’home 
Mc 10,45  de tots. 45 Perquè fins lo Fill  de l’home no vingué per a ser servit,  
Mc 10,45  i donar sa vida per a redempció  de molts. 46 I vingueren a Jericó, i a l’ 
Mc 10,46  I vingueren a Jericó, i a l’eixir  de Jericó ell i sos deixebles, i molta  
Mc 10,46  ab ells, Bartimeu, lo cego, fill  de Timeu, estava assentat a la vora del  
Mc 10,47  47 I quan oigué que era Jesús  de Nazaret, començà a cridar dient:  
Mc 10,47  a cridar dient: –Jesús, fill  de David, teniu misericòrdia de mi. 48 I  
Mc 10,47  fill de David, teniu misericòrdia  de mi. 48 I molts lo renyaven per a fer- 
Mc 10,48  emperò ell cridava molt més: –Fill  de David, teniu misericòrdia de mi. 49 I  
Mc 10,48  –Fill de David, teniu misericòrdia  de mi. 49 I Jesús, parant-se, lo manà  
Mc 11,Tit 11,Tit Capítol XI Entrada triümfant  de Jesús en Jerusalem. Maledicció de la  
Mc 11,Tit  de Jesús en Jerusalem. Maledicció  de la figuera. Los mercaders trets fora  
Mc 11,Tit  trets fora del temple. Poder  de la fe. Perdó dels enemics. Confon als  
Mc 11,1  a Jerusalem i a Betània, prop  de la muntanya de l’Oliverar, envià dos  
Mc 11,1  i a Betània, prop de la muntanya  de l’Oliverar, envià dos de sos deixebles 
Mc 11,1  muntanya de l’Oliverar, envià dos  de sos deixebles 2 i els digué: –Anau al  
Mc 11,2  –Anau al lloc que està davant  de vosaltres, i luego que haureu entrat en 
Mc 11,4  i trobaren lo pollí fermat davant  de la porta, fora, en una encreuada de dos 
Mc 11,4 de la porta, fora, en una encreuada  de dos camins, i el desfermaren. 5 I  
Mc 11,10 nom del Senyor! Beneït sia lo Regne  de nostre pare David, que ve en lo nom del 
Mc 11,12  12 I al dia següent, a l’eixir  de Betània, tingué fam. 13 I veent de  
Mc 11,13  de Betània, tingué fam. 13 I veent  de lluny una figuera que tenia fulles, anà 
Mc 11,13 més que fulles, perquè no era temps  de figues. 14 I responent, li digué: –Per  
Mc 11,14  –Per mai més méngia ningú fruit  de tu. I sos deixebles ho oïren. 15 Vénen, 
Mc 11,17 Emperò vosaltres l’haveu feta cova  de lladres. 18 I havent-ho oït los  
Mc 11,18  tota la gent estava meravellada  de sa doctrina. 19 I quan hagué arribat la 
Mc 11,19  arribat la tarda, se n’anà fora  de la ciutat. 20 I l’endemà matí, al  
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Mc 11,20  20 I l’endemà matí, al temps  de passar, vegeren que la figuera s’havia 
Mc 11,25 contra d’algú, perdonau-lo, a fi  de que vostre Pare que està en lo cel vos  
Mc 11,30  jo aquestes coses. 30 Lo baptisme  de Joan, era del cel o dels homes?  
Mc 12,Tit  coses. 12,Tit Capítol XII Paràbola  de la vinya plantada i arrendada. Jesús  
Mc 12,Tit  dels morts. Cristo, Senyor  de David. Supèrbia dels escribes. Oferta  
Mc 12,Tit  dels escribes. Oferta tènue  de la viuda, preferible a tots los grans  
Mc 12,1  a uns pagesos, i se n’anà lluny  de son país. 2 I a son temps envià un dels 
Mc 12,2  a què rebés dels pagesos lo fruit  de la vinya. 3 Ells l’agafaren, l’  
Mc 12,8 -lo, lo mataren i el tiraren fora  de la vinya. 9 »Què farà, doncs, l’amo de 
Mc 12,9  vinya. 9 »Què farà, doncs, l’amo  de la vinya? Vindrà i destruirà als  
Mc 12,10  aqueixa mateixa fou feta cap  de cantonada. 11 Per lo Senyor ha estat  
Mc 12,14  sinó que ensenyau lo camí  de Déu en veritat. ¿És lícit donar tribut  
Mc 12,17  és del Cèsar, i a Déu, lo que és  de Déu. I se meravellaren d’ell. 18 I  
Mc 12,21  i tampoc deixà descendència. I  de la mateixa manera lo tercer. 22 I així  
Mc 12,22  deixaren descendència. I l’última  de tots morí la muller. 23 Al temps,  
Mc 12,23 morí la muller. 23 Al temps, doncs,  de la resurrecció, quan ressuscítien, de  
Mc 12,23  la resurrecció, quan ressuscítien,  de qual d’ells serà muller? Perquè tots  
Mc 12,24  les Escriptures ni el poder  de Déu? 25 Puix quan ressuscitaran d’  
Mc 12,26  26 »I en quant als morts que han  de ressuscitar, ¿no haveu llegit en lo  
Mc 12,26  ¿no haveu llegit en lo llibre  de Moisès com Déu li va parlar en l’  
Mc 12,26  i el Déu d’Isaac, i el Déu  de Jacob”? 27 No és Déu de morts, sinó de  
Mc 12,27  i el Déu de Jacob”? 27 No és Déu  de morts, sinó de vius. I així vosaltres  
Mc 12,27 Jacob”? 27 No és Déu de morts, sinó  de vius. I així vosaltres anau molt  
Mc 12,28  bé, li preguntà quin era lo primer  de tots los manaments. 29 I Jesús li  
Mc 12,29  li respongué: –Lo primer manament  de tots és: “Ou, Israel, lo Senyor, ton  
Mc 12,30 és. 30 I amaràs al Senyor, ton Déu,  de tot ton cor, i de tota ta ànima, i de  
Mc 12,30  Senyor, ton Déu, de tot ton cor, i  de tota ta ànima, i de tot ton enteniment, 
Mc 12,30  tot ton cor, i de tota ta ànima, i  de tot ton enteniment, i ab totes tes  
Mc 12,33  altre fora d’ell. 33 I amar-lo  de tot lo cor, i de tot l’enteniment, i  
Mc 12,33  33 I amar-lo de tot lo cor, i  de tot l’enteniment, i de tota l’ànima,  
Mc 12,33  lo cor, i de tot l’enteniment, i  de tota l’ànima, i ab tot lo poder, i  
Mc 12,34 li digué: –No estàs lluny del Regne  de Déu. I ja ningú s’atrevia a fer-li  
Mc 12,35  los escribes que Cristo és fill  de David? 36 Perquè lo mateix David diu  
Mc 12,36  que pòsia tos enemics per peanya  de tos peus.” 37 »Puix lo mateix David l’ 
Mc 12,40  festins. 40 Que devoren les cases  de les viudes ab pretext de llargues  
Mc 12,40  les cases de les viudes ab pretext  de llargues oracions. Aquestos seran  
Mc 12,41  I estant Jesús assentat en davant  de l’arca dels oferiments, estava mirant  
Mc 12,44  arca. 44 Perquè tots hi han tirat  de lo que els sobrava; emperò aquesta, de  
Mc 12,44 lo que els sobrava; emperò aquesta,  de sa pobresa hi tirà tot lo que tenia,  
Mc 13,Tit  13,Tit Capítol XIII Profecies  de la destrucció de Jerusalem i de la  
Mc 13,Tit  XIII Profecies de la destrucció  de Jerusalem i de la segona vinguda de  
Mc 13,Tit  de la destrucció de Jerusalem i  de la segona vinguda de Jesús, ab los  
Mc 13,Tit de Jerusalem i de la segona vinguda  de Jesús, ab los senyals que preceiran. 1  
Mc 13,3  3 I estant sentat en la muntanya  de l’Oliverar de cara al temple, li  
Mc 13,3  en la muntanya de l’Oliverar  de cara al temple, li preguntaven a part  
Mc 13,7  a molts. 7 Emperò quan oigau  de guerres i de rumors de guerres, no  
Mc 13,7  7 Emperò quan oigau de guerres i  de rumors de guerres, no temau, puix és  
Mc 13,7  quan oigau de guerres i de rumors  de guerres, no temau, puix és precís que  
Mc 13,8  llocs, i fam. Això serà principi  de dolors. 9 »Emperò guardau-vos a  
Mc 13,9  dels governadors i reis per causa  de mi, en testimoni contra d’ells. 10 I  
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Mc 13,11  no premediteu lo que haveu  de dir, sinó dieu lo que en aquella hora  
Mc 13,13  i els mataran. 13 I sereu odiats  de tots per causa de mon nom. Emperò lo  
Mc 13,13 13 I sereu odiats de tots per causa  de mon nom. Emperò lo qui persevéria fins  
Mc 13,14  14 »I quan veges l’abominació  de la desolació, de què parla lo profeta  
Mc 13,14  l’abominació de la desolació,  de què parla lo profeta Daniel, que està a 
Mc 13,15  dins per a prendre cosa alguna  de sa casa; 16 i el qui estiga en lo camp, 
Mc 13,17 a prendre son vestit. 17 Emperò, ai  de les prenyades i de les que criïn en  
Mc 13,17  17 Emperò, ai de les prenyades i  de les que criïn en aquells dies! 18  
Mc 13,19  no han existit des del principi  de la creació, que crià Déu, fins ara, ni  
Mc 13,26  26 »I aleshores veuran al Fill  de l’home, que vindrà en los núvols ab  
Mc 13,27 dels quatre vents, des d’un extrem  de la terra fins a l’extrem del cel. 28  
Mc 13,28 del cel. 28 »I apreneu una paràbola  de la figuera: quan ses branques són ja  
Mc 13,34 deixà sa casa i encarregà a quiscun  de sos sirvents lo que havia de fer, i  
Mc 13,34  de sos sirvents lo que havia  de fer, i manà al porter que vetllàs. 35  
Mc 13,35  perquè no sabeu quan vindrà l’amo  de la casa, si a la tarda, o a mitjanit, o 
Mc 13,36  o al dematí. 36 No sia que venint  de repente, vos tròbia dormint. 37 I lo  
Mc 14,Tit  14,Tit Capítol XIV Principi  de la passió de Jesús. Última cena i  
Mc 14,Tit  Capítol XIV Principi de la passió  de Jesús. Última cena i institució de l’  
Mc 14,Tit  de Jesús. Última cena i institució  de l’eucaristia. Oració en l’hort. Lo  
Mc 14,Tit  és presentat a Caifàs. Negació  de sant Pere. 1 I dos dies després era la  
Mc 14,2  2 Emperò deien: –No en dia  de festa, no fos cas que es mogués algun  
Mc 14,3  I estant Jesús en Betània, en casa  de Simó el leprós, sentat a taula, vingué  
Mc 14,3  alabastre d’ungüent molt preciós  de l’espiga del nardo, i rompent lo vas,  
Mc 14,4  estaven allí s’indignaren dintre  de si mateixos, i deien: –A què est  
Mc 14,5  ungüent podia vendre-se per més  de tres-cents diners i donar-se als  
Mc 14,13  mengeu la pasqua? 13 I envià dos  de sos deixebles, i els diu: –Anau a la  
Mc 14,14  part que éntria, dieu a l’amo  de la casa: “Lo Mestre diu: ¿A on és la  
Mc 14,14  diu: ¿A on és la sala en què he  de menjar la pasqua ab mos deixebles?” 15  
Mc 14,18  Jesús: –En veritat vos dic que un  de vosaltres, que menja ab mi, m’  
Mc 14,19 contristar-se i a dir-li cada u  de per si: –Só jo, acàs? 20 I ell los  
Mc 14,21  mi la mà en lo plat. 21 I el Fill  de l’home va en veritat, com està escrit  
Mc 14,21  home per qui serà entregat lo Fill  de l’home! Bo li seria al tal home que  
Mc 14,25  que no beuré ja d’aquest fruit  de la parra, fins aquell dia que el beuré  
Mc 14,25  dia que el beuré nou en lo Regne  de Déu. 26 I cantat l’himne, isqueren a  
Mc 14,26  l’himne, isqueren a la muntanya  de l’Oliverar. 27 I Jesús los digué:  
Mc 14,28  les ovelles.” 28 Emperò després  de ressuscitat, aniré davant de vosaltres  
Mc 14,28  de ressuscitat, aniré davant  de vosaltres en Galilea. 29 I Pere li diu: 
Mc 14,36  coses vos són possibles, apartau  de mi aquest calze; emperò no lo que jo  
Mc 14,41  és arribada. Veus aquí que el Fill  de l’home va a ser entregat en mans de  
Mc 14,41  l’home va a ser entregat en mans  de pecadors. 42 Alçau-vos, anem. Veus  
Mc 14,43 Dotze, i junt ab ell una gran turba  de gent ab espases i bastons, de part dels 
Mc 14,43 turba de gent ab espases i bastons,  de part dels prínceps dels sacerdots i  
Mc 14,49  Emperò les Escriptures havien  de complir-se. 50 Llavors, desemparant- 
Mc 14,54  54 Mes Pere l’anava seguint des  de lluny fins a dins del palaci del sumo  
Mc 14,55  cercaven algun testimoni contra  de Jesús per a fer-lo morir, i no el  
Mc 14,58  “Jo destruiré aquest temple fet  de mà i dins tres dies n’edificaré un  
Mc 14,58  n’edificaré un altre sens ser fet  de mà.” 59 Mes ni en això convenien los  
Mc 14,60  lo que aquestos testifiquen contra  de tu? 61 Emperò ell callava, i no  
Mc 14,61  digué: –Ets tu lo Cristo, lo Fill  de Déu beneït? 62 I Jesús li digué: –Jo  
Mc 14,62  li digué: –Jo só, i veureu al Fill  de l’home sentat a la dreta del poder de  
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Mc 14,62 l’home sentat a la dreta del poder  de Déu i venir en los núvols del cel. 63  
Mc 14,63  digué: –Quina necessitat tenim ja  de testimonis? 64 Haveu oït la blasfèmia!  
Mc 14,64 condemnaren tots ells a que era reo  de mort. 65 I alguns començaren a escopir  
Mc 14,66  Pere a baix en lo pati, arribà una  de les criades del sumo sacerdot. 67 I  
Mc 14,67  li digué: –Tu també érets ab Jesús  de Nazaret. 68 Emperò ell ho negà i digué: 
Mc 14,70  ell ho negà altra vegada. I al cap  de poc, los que estaven allí deien a Pere: 
Mc 14,71  dient: –No conec a aqueix home  de qui em parlau. 72 I en aquell mateix  
Mc 14,72  segona vegada. I se recordà Pere  de la paraula que Jesús li havia dit:  
Mc 15,3 prínceps dels sacerdots l’acusaven  de moltes coses. Emperò ell no respongué  
Mc 15,4 vegada dient: –No respons res? Mira  de quantes coses t’acusen. 5 Emperò Jesús 
Mc 15,5  Jesús ni per això respongué res,  de manera que Pilat se meravellava. 6 Mes  
Mc 15,6  6 Mes acostumava en dia  de festivitat donar llibertat a un dels  
Mc 15,13 apellidau rei dels jueus? 13 I ells  de nou cridaren: –Crucificau-lo! 14  
Mc 15,17  tota la cohort. 17 I lo vestiren  de púrpura, i teixint una corona d’  
Mc 15,20 haver-lo escarnit, lo despullaren  de la púrpura i el vestiren ab ses robes,  
Mc 15,21  Simó Cirineu, pare d’Alexandre i  de Ruf, que venia d’una granja, a que es  
Mc 15,22  Gòlgota, que s’interpreta «lloc  de la Calavera». 23 I li donaven a beure  
Mc 15,25 ’n portaria. 25 Era, doncs, l’hora  de tèrcia quan lo crucificaren. 26 I el  
Mc 15,26  crucificaren. 26 I el títol escrit  de sa sentència era: «Lo rei dels jueus.»  
Mc 15,29  –Ah!, tu que destrueixes lo temple  de Déu i en tres dies lo reedifiques, 30  
Mc 15,30  30 salva’t a tu mateix baixant  de la creu! 31 I d’aqueix modo, escarnint 
Mc 15,32  lo rei d’Israel, que bàixia ara  de la creu per a què vejam i cregam. També 
Mc 15,33  ultrajaven. 33 I quan fou l’hora  de sexta, se cobrí de tenebres tota la  
Mc 15,33 quan fou l’hora de sexta, se cobrí  de tenebres tota la terra fins a l’hora  
Mc 15,33  tota la terra fins a l’hora  de nona. 34 I a l’hora de nona exclamà  
Mc 15,34  a l’hora de nona. 34 I a l’hora  de nona exclamà Jesús ab gran crit dient:  
Mc 15,38  el vel del temple en dos trossos  de dalt baix. 39 I quan lo centurió, que  
Mc 15,39  aquest home era lo Fill  de Déu. 40 I hi havia també allí unes  
Mc 15,40  també allí unes dones mirant des  de lluny, entre les quals estava Maria  
Mc 15,40  Maria Magdalena, i Maria, mare  de Jaume lo menor i de Josep, i Salomé 41  
Mc 15,40  i Maria, mare de Jaume lo menor i  de Josep, i Salomé 41 (les quals, quan  
Mc 15,43  qui esperava també lo Regne  de Déu, i entrà atrevidament a la  
Mc 15,43 i entrà atrevidament a la presència  de Pilat i demanà el cos de Jesús. 44 I  
Mc 15,43  presència de Pilat i demanà el cos  de Jesús. 44 I Pilat se meravellava de que 
Mc 15,44 de Jesús. 44 I Pilat se meravellava  de que hagués mort tan prompte; i cridant  
Mc 15,45  si havia ja mort. 45 I després  de saber-ho per lo centurió, donà el cos 
Mc 15,47  47 I Maria Magdalena i Maria, mare  de Josep, estaven mirant a on lo posaven.  
Mc 16,Tit  16,Tit Capítol XVI Resurrecció  de Jesús: s’apareix a Maria Magdalena, i  
Mc 16,1  Maria Magdalena i Maria, mare  de Jaume, i Salomé, compraren aromàtics  
Mc 16,2  a anar a embalsamar a Jesús. 2 I  de bon matí, en lo primer dia de la  
Mc 16,2  2 I de bon matí, en lo primer dia  de la semana, vénen al sepulcre eixit ja  
Mc 16,3  si: –Qui ens desarrimarà la llosa  de la porta del sepulcre? 4 Emperò,  
Mc 16,6  assusteu. Vosaltres buscau a Jesús  de Nazaret, que fou crucificat. Ha  
Mc 16,7  deixebles i a Pere que va davant  de vosaltres en Galilea; allí el veureu  
Mc 16,8  ell vos digué. 8 I elles marxaren  de pressa fugint del sepulcre, perquè  
Mc 16,8  res a ningú, perquè estaven plenes  de temor. 9 Emperò havent ressuscitat de  
Mc 16,9  temor. 9 Emperò havent ressuscitat  de bon matí, lo primer dia de la semana,  
Mc 16,9  de bon matí, lo primer dia  de la semana, s’aparegué primerament a  
Mc 16,9  primerament a Maria Magdalena,  de la qual havia llançat set dimonis. 10  
Mc 16,14  reprengué sa incredulitat i duresa  de cor per no haver cregut als que l’  
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Mc 16,19 en lo cel, i està sentat a la dreta  de Déu. 20 I ells eixiren i predicaren en  
Lc Inc  Amén. Lc Inc L’Evangeli  de Jesucrist segons sant Lluc 1,Tit  
Lc 1,Tit  àngel Gabriel anuncia lo naixement  de sant Joan lo Precursor i de Jesús lo  
Lc 1,Tit  de sant Joan lo Precursor i  de Jesús lo Fill de Déu. Visita la Verge  
Lc 1,Tit  lo Precursor i de Jesús lo Fill  de Déu. Visita la Verge Maria a santa  
Lc 1,Tit  Maria a santa Elisabet. Càntic  de la Verge. Naixement de sant Joan.  
Lc 1,Tit  Càntic de la Verge. Naixement  de sant Joan. Càntic de Zacaries. Prodigis 
Lc 1,Tit  Naixement de sant Joan. Càntic  de Zacaries. Prodigis que antes i després  
Lc 1,1  emprès posar en ordre la narració  de les coses que entre nosaltres s’han  
Lc 1,2  sos propis ulls i foren ministres  de la paraula, 3 també a mi m’ha  
Lc 1,4  4 per a què conegues la veritat  de les coses que se t’han ensenyat. 5 En  
Lc 1,5  5 En temps d’Herodes, rei  de Judea, hi hagué un sacerdot anomenat  
Lc 1,5 del torn d’Abies, i sa muller, una  de les filles d’Aaron, i tenia per nom  
Lc 1,6  6 I un i altre eren justos davant  de Déu, caminant irreprensiblement en tots 
Lc 1,8  exercint Zacaries son ministeri  de sacerdot davant de Déu, segons l’ordre 
Lc 1,8  son ministeri de sacerdot davant  de Déu, segons l’ordre de son torn, 9  
Lc 1,8  davant de Déu, segons l’ordre  de son torn, 9 conforme la consuetud del  
Lc 1,10  estava pregant defora a l’hora  de l’encens. 11 I se li aparegué un àngel 
Lc 1,11  Senyor, estant en peu a la dreta  de l’altar de l’encens. 12 I Zacaries,  
Lc 1,11  en peu a la dreta de l’altar  de l’encens. 12 I Zacaries, quan lo vegé, 
Lc 1,15 ni altra beguda forta, i estarà ple  de l’Esperit Sant ja des del ventre de sa 
Lc 1,15  l’Esperit Sant ja des del ventre  de sa mare. 16 I a molts dels fills d’  
Lc 1,19  –Jo só Gabriel, que estic davant  de Déu i só enviat per a parlar-te i  
Lc 1,21  a Zacaries, i se meravellava  de que s’estés tant en lo temple. 22 I  
Lc 1,23  quan s’hagueren complert los dies  de son ministeri, se n’anà a sa casa. 24  
Lc 1,24  i s’estigué oculta per espai  de cinc mesos, dient: 25 «Perquè el Senyor 
Lc 1,26 envià l’àngel Gabriel a una ciutat  de Galilea anomenada Nazaret, 27 a una  
Lc 1,27  ab un baró anomenat Josep,  de la casa de David, i lo nom de la verge  
Lc 1,27  un baró anomenat Josep, de la casa  de David, i lo nom de la verge era Maria.  
Lc 1,27  de la casa de David, i lo nom  de la verge era Maria. 28 I havent entrat  
Lc 1,28  digué: –Déu vos sàlvia, plena  de gràcia. Lo Senyor és ab vós. Beneita  
Lc 1,29  ella l’hagué vist, quedà sorpresa  de ses paraules i estava pensant quina  
Lc 1,32  serà gran i s’apellidarà Fill  de l’Altíssim, i lo Senyor Déu li donarà  
Lc 1,32  i lo Senyor Déu li donarà lo trono  de David, son pare, i regnarà en la casa  
Lc 1,32  son pare, i regnarà en la casa  de Jacob per a sempre. 33 I son regne no  
Lc 1,35  Sant vindrà sobre vós, i la virtut  de l’Altíssim vos cobrirà de sa sombra. I 
Lc 1,35  virtut de l’Altíssim vos cobrirà  de sa sombra. I per això lo Sant que  
Lc 1,35  I per això lo Sant que naixerà  de vós, serà anomenat Fill de Déu. 36 I  
Lc 1,35  naixerà de vós, serà anomenat Fill  de Déu. 36 I mirau, Elisabet, vostra  
Lc 1,39  anà a tota pressa a les muntanyes  de la Judea, a una ciutat de Judà. 40 I  
Lc 1,39 muntanyes de la Judea, a una ciutat  de Judà. 40 I entrà en la casa de Zacaries 
Lc 1,40  de Judà. 40 I entrà en la casa  de Zacaries i saludà a Elisabet. 41 I  
Lc 1,41  quan Elisabet oigué la salutació  de Maria, la criatura saltà en son ventre  
Lc 1,41  son ventre i Elisabet quedà plena  de l’Esperit Sant. 42 I exclamà en alta  
Lc 1,42  entre les dones i beneït lo fruit  de ton ventre. 43 I d’a on me ve tanta  
Lc 1,43  a on me ve tanta ditxa que la mare  de mon Senyor vinga a mi? 44 Perquè, veus  
Lc 1,44 prest com arribà a mos oïdos la veu  de ta salutació, l’infant saltà de goig  
Lc 1,44  de ta salutació, l’infant saltà  de goig en mon ventre. 45 I benaventurada  
Lc 1,45  es complirà lo que et fou dit  de part del Senyor. 46 I digué Maria: –Ma  
Lc 1,48  posà los ulls en la humil condició  de sa esclava, puix, veus aquí, ja des d’ 
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Lc 1,50  està en los que el temen,  de generació en generació. 51 Manifestà  
Lc 1,51  los superbos en los pensaments  de sos cors, 52 destronà als poderosos i  
Lc 1,53  i exaltà als humils; 53 omplí  de béns als que tenien fam i despedí als  
Lc 1,54  alguna. 54 »Havent-se recordat  de sa misericòrdia, emparà a Israel son  
Lc 1,55  i a sa descendència per sigles  de sigles. 56 I Maria se detingué ab ella  
Lc 1,56  Maria se detingué ab ella com cosa  de tres mesos, i se’n tornà a sa casa. 57 
Lc 1,57  se li complí lo temps en què havia  de parir, i parí un fill. 58 I sos veïns i 
Lc 1,59  l’infant, i li donaven lo nom  de son pare Zacaries. 60 I responent sa  
Lc 1,62  62 I preguntaven ab senyes al pare  de l’infant com volia que l’anomenassen. 
Lc 1,65  beneint a Déu. 65 I s’ompliren  de temor tots sos veïns, i es difundiren  
Lc 1,65  veus per totes les muntanyes  de la Judea. 66 I tots los que les oïen  
Lc 1,67  67 I Zacaries, son pare, quedà ple  de l’Esperit Sant i profetisà dient: 68  
Lc 1,68  perquè visità i obrà la redempció  de son poble. 69 I erigí per a nosaltres  
Lc 1,69  69 I erigí per a nosaltres lo corn  de salvació en la casa de David, son  
Lc 1,69  lo corn de salvació en la casa  de David, son servo, 70 segons havia dit  
Lc 1,70 servo, 70 segons havia dit per boca  de sos sants profetes, que han existit des 
Lc 1,71 del principi del món: 71 que havíem  de ser salvos de nostres enemics i de la  
Lc 1,71  món: 71 que havíem de ser salvos  de nostres enemics i de la mà de tots los  
Lc 1,71  de ser salvos de nostres enemics i  de la mà de tots los que nos avorreixen,  
Lc 1,71  de nostres enemics i de la mà  de tots los que nos avorreixen, 72  
Lc 1,72  envers nostres pares, en memòria  de son sant pacte. 73 Jurament que féu a  
Lc 1,74  nos otorgaria 74 que, deslliurats  de les mans de nostres enemics, lo  
Lc 1,74  74 que, deslliurats de les mans  de nostres enemics, lo servíssem sens  
Lc 1,75  davant d’ell tots los dies  de nostra vida. 76 »I tu, infant, seràs  
Lc 1,76 tu, infant, seràs apellidat profeta  de l’Altíssim, perquè aniràs davant lo  
Lc 1,77  vies; 77 per a donar coneixement  de salvació a son poble en remissió de sos 
Lc 1,77 de salvació a son poble en remissió  de sos pecats. 78 Per les entranyes de  
Lc 1,78 de sos pecats. 78 Per les entranyes  de misericòrdia de nostre Déu, ab què l’  
Lc 1,78  Per les entranyes de misericòrdia  de nostre Déu, ab què l’orient de lo alt  
Lc 1,78  de nostre Déu, ab què l’orient  de lo alt nos ha visitat, 79 per a  
Lc 1,79  als que estan sentats enmig  de les tenebres, i en la sombra de la  
Lc 1,79  de les tenebres, i en la sombra  de la mort, per a encaminar nostres passos 
Lc 1,79 encaminar nostres passos en lo camí  de la pau. 80 I l’infant creixia i se  
Lc 1,80  deserts fins al dia que s’havia  de manifestar a Israel. 2,Tit Capítol II  
Lc 2,Tit  al vuitè dia. Càntic i profecia  de Simeon. Jesús, a l’edat de dotze anys, 
Lc 2,Tit  de Simeon. Jesús, a l’edat  de dotze anys, disputa en lo temple ab los 
Lc 2,Tit disputa en lo temple ab los doctors  de la Llei. Viu en Nazaret sumís a sos  
Lc 2,1  dies que es proclamà un edicte  de Cèsar August manant que tothom fos  
Lc 2,2  fet per Cireno, essent governador  de la Síria. 3 I anaven tots a allistar- 
Lc 2,4 sa ciutat. 4 I pujà també Josep des  de Nazaret, en Galilea, a Judea, a la  
Lc 2,4  en Galilea, a Judea, a la ciutat  de David anomenada Betlem, puix era de la  
Lc 2,4 de David anomenada Betlem, puix era  de la casa i família de David, 5 per a  
Lc 2,4  puix era de la casa i família  de David, 5 per a empadronar-se ab  
Lc 2,6  es compliren los dies en què havia  de parir. 7 I parí son fill primogènit i  
Lc 2,9  un àngel del Senyor i la claredat  de Déu los circuí de resplendor, i un gran 
Lc 2,9  i la claredat de Déu los circuí  de resplendor, i un gran temor s’apoderà  
Lc 2,11 perquè avui vos ha nat en la ciutat  de David lo Salvador, que és Cristo, lo  
Lc 2,12  lo Senyor. 12 I servesca-us  de senyal: que trobareu a l’infant  
Lc 2,13  i reclinat en lo pessebre. 13 I  de repente comparegué ab l’àngel un  
Lc 2,13  comparegué ab l’àngel un exèrcit  de la milícia celestial que alabava a Déu  
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Lc 2,18  quedaren meravellats, i igualment  de les coses que els havien referit los  
Lc 2,21  a l’infant, li posaren lo nom  de Jesús, com l’àngel l’havia anomenat  
Lc 2,22  22 I complerts que foren los dies  de la purificació de Maria, conforme a la  
Lc 2,22  foren los dies de la purificació  de Maria, conforme a la llei de Moisès, lo 
Lc 2,22  de Maria, conforme a la llei  de Moisès, lo portaren a Jerusalem per a  
Lc 2,24 en la Llei del Senyor, d’un parell  de tórtoles o dos colomins. 25 I en  
Lc 2,25  i aquest home, just i temerós  de Déu, esperava la consolació d’Israel.  
Lc 2,27  lo Cristo del Senyor. 27 I mogut  de l’Esperit, vingué al temple. I portant 
Lc 2,31  31 la qual aparellàreu a presència  de tots los pobles: 32 llum per a  
Lc 2,34  per a ruïna i per a restauració  de molts en Israel, i per a ser lo blanc  
Lc 2,34  en Israel, i per a ser lo blanc  de la contradicció dels homes 35 (i una  
Lc 2,35  què sien descoberts los pensaments  de molts cors. 36 I hi havia una profetisa 
Lc 2,36 una profetisa anomenada Anna, filla  de Fanuel, de la tribu d’Aser. Era ja d’ 
Lc 2,36  anomenada Anna, filla de Fanuel,  de la tribu d’Aser. Era ja d’edat molt  
Lc 2,36  viscut set anys ab son marit des  de sa virginitat. 37 I ella era viuda, i  
Lc 2,37  37 I ella era viuda, i com  de vuitanta-quatre anys, la qual no s’  
Lc 2,39  Senyor, se’n tornaren a sa ciutat  de Nazaret, en Galilea. 40 I l’infant  
Lc 2,40  i se fortificava, estant ple  de sabiduria, i la gràcia de Déu era ab  
Lc 2,40  ple de sabiduria, i la gràcia  de Déu era ab ell. 41 I sos pares anaven  
Lc 2,41 anys a Jerusalem, en lo dia solemne  de la Pasqua. 42 I essent ja d’edat de  
Lc 2,42  la Pasqua. 42 I essent ja d’edat  de dotze anys, pujant a Jerusalem segons  
Lc 2,42  Jerusalem segons lo costum del dia  de la festa, 43 i acabats los dies, quan  
Lc 2,44 Mes suposant que ell estaria ab los  de la comitiva, feren un dia de camí, i  
Lc 2,44 ab los de la comitiva, feren un dia  de camí, i llavors lo buscaven entre los  
Lc 2,46  d’ell. 46 I succeí que, al cap  de tres dies, lo trobaren en lo temple  
Lc 2,47  I tots quants l’oïen, s’atordien  de sa sabiduria i de ses respostes. 48 I  
Lc 2,47 oïen, s’atordien de sa sabiduria i  de ses respostes. 48 I quan sos pares lo  
Lc 2,49  jo dec emplear-me en les coses  de mon Pare? 50 Emperò ells no  
Lc 2,52  i en edat, i en gràcia davant  de Déu i dels homes. 3,Tit Capítol III  
Lc 3,Tit  Capítol III Predicació i baptisme  de sant Joan. Bateja aquest a Jesús, i  
Lc 3,Tit prodigis que succeeixen. Genealogia  de Jesús. 1 I en l’any quinze de l’  
Lc 3,1  de Jesús. 1 I en l’any quinze  de l’imperi de Tiberi Cèsar, essent Ponç  
Lc 3,1  1 I en l’any quinze de l’imperi  de Tiberi Cèsar, essent Ponç Pilat  
Lc 3,1 Cèsar, essent Ponç Pilat governador  de la Judea, i Herodes tetrarca de  
Lc 3,1  de la Judea, i Herodes tetrarca  de Galilea, i son germà Filipo tetrarca d’ 
Lc 3,1  germà Filipo tetrarca d’Iturea i  de la província de Traconite, i Lisànias  
Lc 3,1  d’Iturea i de la província  de Traconite, i Lisànias tetrarca d’  
Lc 3,2  del Senyor vingué sobre Joan, fill  de Zacaries, en lo desert. 3 I vingué per  
Lc 3,3  del Jordà, predicant baptisme  de penitència per a remissió dels pecats,  
Lc 3,4  4 com està escrit en lo llibre  de les paraules del profeta Isaïes, dient: 
Lc 3,6  6 i tota carn veurà la salvació  de Déu.» 7 I deia a la multitud de gent  
Lc 3,7  de Déu.» 7 I deia a la multitud  de gent que venien a que els batejàs:  
Lc 3,7 que venien a que els batejàs: –Raça  de víbores! Qui vos ha ensenyat a fugir de 
Lc 3,7  Qui vos ha ensenyat a fugir  de la ira que ha de venir? 8 Feu, doncs,  
Lc 3,7  ensenyat a fugir de la ira que ha  de venir? 8 Feu, doncs, fruits dignes d’  
Lc 3,8  i no comenceu a dir dintre  de vosaltres: “Tenim per pare a Abraham”,  
Lc 3,16  ne vindrà un més fort que jo,  de qui no só digne de desfer la corretja  
Lc 3,16 més fort que jo, de qui no só digne  de desfer la corretja de ses sabates. Ell  
Lc 3,16  no só digne de desfer la corretja  de ses sabates. Ell vos batejarà en  
Lc 3,19 per ell a causa d’Herodias, muller  de son germà, i per tots los mals que  
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Lc 3,20  20 hi anyadí, a tots los demés, lo  de fer tancar a Joan en la presó. 21 I  
Lc 3,23 lo mateix Jesús començava a ser com  de trenta anys d’edat, fill, segons se  
Lc 3,23  d’edat, fill, segons se reputava,  de Josep, que ho fou d’Helí, que ho fou  
Lc 3,23  que ho fou d’Helí, que ho fou  de Matat, 24 que ho fou de Leví, que ho  
Lc 3,24  que ho fou de Matat, 24 que ho fou  de Leví, que ho fou de Melquí, que ho fou  
Lc 3,24  24 que ho fou de Leví, que ho fou  de Melquí, que ho fou de Janne, que ho fou 
Lc 3,24  que ho fou de Melquí, que ho fou  de Janne, que ho fou de Josep, 25 que ho  
Lc 3,24  que ho fou de Janne, que ho fou  de Josep, 25 que ho fou de Mataties, que  
Lc 3,25  que ho fou de Josep, 25 que ho fou  de Mataties, que ho fou d’Amós, que ho  
Lc 3,25  que ho fou d’Amós, que ho fou  de Nahum, que ho fou d’Heslí, que ho fou  
Lc 3,25  que ho fou d’Heslí, que ho fou  de Nagge, 26 que ho fou de Mahat, que ho  
Lc 3,26  que ho fou de Nagge, 26 que ho fou  de Mahat, que ho fou de Mataties, que ho  
Lc 3,26  26 que ho fou de Mahat, que ho fou  de Mataties, que ho fou de Semeí, que ho  
Lc 3,26  que ho fou de Mataties, que ho fou  de Semeí, que ho fou de Josep, que ho fou  
Lc 3,26  que ho fou de Semeí, que ho fou  de Josep, que ho fou de Judà, 27 que ho  
Lc 3,26  que ho fou de Josep, que ho fou  de Judà, 27 que ho fou de Joanna, que ho  
Lc 3,27  que ho fou de Judà, 27 que ho fou  de Joanna, que ho fou de Resa, que ho fou  
Lc 3,27 27 que ho fou de Joanna, que ho fou  de Resa, que ho fou de Zorobabel, que ho  
Lc 3,27  que ho fou de Resa, que ho fou  de Zorobabel, que ho fou de Salatiel, que  
Lc 3,27 que ho fou de Zorobabel, que ho fou  de Salatiel, que ho fou de Neri, 28 que ho 
Lc 3,27  que ho fou de Salatiel, que ho fou  de Neri, 28 que ho fou de Melquí, que ho  
Lc 3,28  que ho fou de Neri, 28 que ho fou  de Melquí, que ho fou d’Addí, que ho fou  
Lc 3,28  que ho fou d’Addí, que ho fou  de Cosan, que ho fou d’Helmadan, que ho  
Lc 3,29  que ho fou d’Her, 29 que ho fou  de Jesús, que ho fou d’Eliezer, que ho  
Lc 3,29  que ho fou d’Eliezer, que ho fou  de Jorim, que ho fou de Matat, que ho fou  
Lc 3,29  que ho fou de Jorim, que ho fou  de Matat, que ho fou de Leví, 30 que ho  
Lc 3,29  que ho fou de Matat, que ho fou  de Leví, 30 que ho fou de Simeon, que ho  
Lc 3,30  que ho fou de Leví, 30 que ho fou  de Simeon, que ho fou de Judes, que ho fou 
Lc 3,30 30 que ho fou de Simeon, que ho fou  de Judes, que ho fou de Josep, que ho fou  
Lc 3,30  que ho fou de Judes, que ho fou  de Josep, que ho fou de Jonàs, que ho fou  
Lc 3,30  que ho fou de Josep, que ho fou  de Jonàs, que ho fou d’Eliaquim, 31 que  
Lc 3,31  ho fou d’Eliaquim, 31 que ho fou  de Mélea, que ho fou de Menna, que ho fou  
Lc 3,31  31 que ho fou de Mélea, que ho fou  de Menna, que ho fou de Matata, que ho fou 
Lc 3,31  que ho fou de Menna, que ho fou  de Matata, que ho fou de Natan, que ho fou 
Lc 3,31  que ho fou de Matata, que ho fou  de Natan, que ho fou de David, 32 que ho  
Lc 3,31  que ho fou de Natan, que ho fou  de David, 32 que ho fou de Jessè, que ho  
Lc 3,32  que ho fou de David, 32 que ho fou  de Jessè, que ho fou d’Obed, que ho fou  
Lc 3,32  que ho fou d’Obed, que ho fou  de Booz, que ho fou de Salmon, que ho fou  
Lc 3,32  que ho fou de Booz, que ho fou  de Salmon, que ho fou de Naasson, 33 que  
Lc 3,32  que ho fou de Salmon, que ho fou  de Naasson, 33 que ho fou d’Aminadab, que 
Lc 3,33  que ho fou d’Esron, que ho fou  de Fares, que ho fou de Judes, 34 que ho  
Lc 3,33  que ho fou de Fares, que ho fou  de Judes, 34 que ho fou de Jacob, que ho  
Lc 3,34  que ho fou de Judes, 34 que ho fou  de Jacob, que ho fou d’Isaac, que ho fou  
Lc 3,34  que ho fou d’Abraham, que ho fou  de Tare, que ho fou de Nacor, 35 que ho  
Lc 3,34  que ho fou de Tare, que ho fou  de Nacor, 35 que ho fou de Sarug, que ho  
Lc 3,35  que ho fou de Nacor, 35 que ho fou  de Sarug, que ho fou de Ragau, que ho fou  
Lc 3,35  35 que ho fou de Sarug, que ho fou  de Ragau, que ho fou de Faleg, que ho fou  
Lc 3,35  que ho fou de Ragau, que ho fou  de Faleg, que ho fou d’Heber, que ho fou  
Lc 3,35  que ho fou d’Heber, que ho fou  de Salè, 36 que ho fou de Cainan, que ho  
Lc 3,36  que ho fou de Salè, 36 que ho fou  de Cainan, que ho fou d’Arfaxad, que ho  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

667 
 

Lc 3,36  que ho fou d’Arfaxad, que ho fou  de Sem, que ho fou de Noè, que ho fou de  
Lc 3,36  que ho fou de Sem, que ho fou  de Noè, que ho fou de Lamec, 37 que ho fou 
Lc 3,36  Sem, que ho fou de Noè, que ho fou  de Lamec, 37 que ho fou de Matusalè, que  
Lc 3,37  que ho fou de Lamec, 37 que ho fou  de Matusalè, que ho fou d’Henoc, que ho  
Lc 3,37  que ho fou d’Henoc, que ho fou  de Jared, que ho fou de Malaleel, que ho  
Lc 3,37  que ho fou de Jared, que ho fou  de Malaleel, que ho fou de Cainan, 38 que  
Lc 3,37  que ho fou de Malaleel, que ho fou  de Cainan, 38 que ho fou d’Henós, que ho  
Lc 3,38  38 que ho fou d’Henós, que ho fou  de Set, que ho fou d’Adam, que ho fou de  
Lc 3,38 Set, que ho fou d’Adam, que ho fou  de Déu. 4,Tit Capítol IV Dejuni i tentació 
Lc 4,Tit  4,Tit Capítol IV Dejuni i tentació  de Jesucrist en lo desert. Predica en  
Lc 4,Tit  a una esperitada. Cura la sogra  de sant Pere i fa altres miracles. 1  
Lc 4,1  miracles. 1 Emperò Jesús, ple  de l’Esperit Sant, se’n tornà del Jordà  
Lc 4,3  I li digué lo diable: –Si ets Fill  de Déu, digues a aquesta pedra que es  
Lc 4,4  –Escrit està: “No viu l’home  de pa solament, sinó de tota paraula de  
Lc 4,4  viu l’home de pa solament, sinó  de tota paraula de Déu.” 5 I el portà lo  
Lc 4,4  pa solament, sinó de tota paraula  de Déu.” 5 I el portà lo diable a una  
Lc 4,5 al moment li mostrà tots los regnes  de l’univers 6 i li digué: –Te donaré tot 
Lc 4,8  Jesús, li digué: –Aparta’t  de mi, Satanàs, perquè escrit està: “A  
Lc 4,9  temple, i li digué: –Si ets fill  de Déu, tira’t de dalt baix. 10 Puix  
Lc 4,9 digué: –Si ets fill de Déu, tira’t  de dalt baix. 10 Puix escrit està que  
Lc 4,14  per algun temps. 14 I per virtut  de l’Esperit tornà Jesús a Galilea, i sa  
Lc 4,15 les sinagogues d’ells i era alabat  de tots. 16 I anà a Nazaret, a on s’havia 
Lc 4,16 a on s’havia criat, i segons tenia  de costum, entrà en dia de dissabte en la  
Lc 4,16  tenia de costum, entrà en dia  de dissabte en la sinagoga, i s’alçà a  
Lc 4,18  als pobres, a curar als contrits  de cor, 19 a anunciar la redempció als  
Lc 4,19  estan oprimits, a publicar l’any  de misericòrdia del Senyor i lo dia del  
Lc 4,22  testimoni, i se meravellaven  de les paraules de gràcia que eixien de sa 
Lc 4,22  i se meravellaven de les paraules  de gràcia que eixien de sa boca i deien:  
Lc 4,22  les paraules de gràcia que eixien  de sa boca i deien: –No és aquest lo fill  
Lc 4,22 boca i deien: –No és aquest lo fill  de Josep? 23 I ell los deia: –Vosaltres,  
Lc 4,25  fou tancat tres anys i sis mesos,  de modo que hi hagué gran fam per tota la  
Lc 4,26 sinó a una viuda en Sarepta, ciutat  de Sidònia. 27 I molts leprosos hi havia  
Lc 4,27  d’ells fou fet net sinó Naaman  de Síria. 28 I tots los que estaven en la  
Lc 4,29 29 i s’alçaren i lo tragueren fora  de la ciutat, i lo conduïren a la punta d’ 
Lc 4,31 anà. 31 I baixà a Cafarnaüm, ciutat  de la Galilea, i allí los ensenyava en los 
Lc 4,32 los dissabtes. 32 I se meravellaven  de sa doctrina, puix sa paraula era ab  
Lc 4,34  tu que veure ab nosaltres, Jesús  de Nazaret? ¿Has vingut a destruir-nos?  
Lc 4,34 -nos? Conec bé qui ets tu: lo Sant  de Déu! 35 I Jesús lo reprengué i digué:  
Lc 4,35  dimoni, tirant-lo a terra enmig  de tots, isqué d’ell, i no li féu dany  
Lc 4,37  difundí sa fama per tots los llocs  de la comarca. 38 I eixint Jesús de la  
Lc 4,38  de la comarca. 38 I eixint Jesús  de la sinagoga, entrà en casa de Simó. I  
Lc 4,38 Jesús de la sinagoga, entrà en casa  de Simó. I la sogra de Simó patia una gran 
Lc 4,38  entrà en casa de Simó. I la sogra  de Simó patia una gran febre, i li  
Lc 4,40  sol, tots los que tenien malalts  de diferents dolències los hi portaven. I  
Lc 4,41  cada u d’ells, los curava. 41 I  de molts eixien los dimonis, cridant i  
Lc 4,41  cridant i dient: –Tu ets lo Fill  de Déu. I ell los reprenia i no els  
Lc 4,42  ell era lo Cristo. 42 I quan fou  de dia isqué per a anar-se’n a un lloc  
Lc 4,43  altres ciutats a predicar lo Regne  de Déu, puix per això he estat enviat. 44  
Lc 4,44 I anava predicant en les sinagogues  de la Galilea. 5,Tit Capítol V Predica  
Lc 5,Tit  5,Tit Capítol V Predica Jesús des  de la barca de sant Pere. Pesca milagrosa. 



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

668 
 

Lc 5,Tit  V Predica Jesús des de la barca  de sant Pere. Pesca milagrosa. Curació d’ 
Lc 5,Tit  leprós i d’un paralític. Vocació  de sant Mateu. Per què no dejunaven los  
Lc 5,Tit  Per què no dejunaven los deixebles  de Jesús. 1 I succeí que, com la gent  
Lc 5,1  sobre d’ell per a oir la paraula  de Déu, estant a la vora de l’estany de  
Lc 5,1 la paraula de Déu, estant a la vora  de l’estany de Genesaret, 2 vegé dos  
Lc 5,1  Déu, estant a la vora de l’estany  de Genesaret, 2 vegé dos barques que  
Lc 5,2  dos barques que estaven a la vora  de l’estany, i los pescadors havien  
Lc 5,3 en una d’aquestes barques, que era  de Simó, li demanà que s’allargàs un poc  
Lc 5,3  li demanà que s’allargàs un poc  de terra. I estant sentat, adoctrinava a  
Lc 5,3  sentat, adoctrinava a la gent des  de la barca. 4 I quan acabà de parlar,  
Lc 5,4  des de la barca. 4 I quan acabà  de parlar, digué a Simó: –Allarga’t més  
Lc 5,5  sens haver agafat res, emperò baix  de vostra paraula tiraré lo filat. 6 I  
Lc 5,6  agafaren una multitud tan gran  de peixos que es rompia lo filat. 7 I  
Lc 5,7  a ajudar-los. I vingueren, i  de tal manera ompliren les dos barques,  
Lc 5,8  Pere vegé això, se llançà als peus  de Jesús dient: –Senyor, apartau-vos de  
Lc 5,8 Jesús dient: –Senyor, apartau-vos  de mi, que só un home pecador. 9 Puix ell  
Lc 5,9  estaven ab ell quedaren atordits  de l’agafada de peix que havien fet. 10 I 
Lc 5,9 ell quedaren atordits de l’agafada  de peix que havien fet. 10 I així mateix  
Lc 5,10  del Zebedeu, que eren companys  de Simó. I digué Jesús a Simó: –No témies, 
Lc 5,12  ciutats, vingué un home cobert  de lepra. I quan vegé a Jesús, se postrà  
Lc 5,12  I quan vegé a Jesús, se postrà  de rostro en terra i li suplicà dient:  
Lc 5,15  per a oir-lo i per a ser curats  de ses dolències. 16 Emperò ell se  
Lc 5,17  sentats alguns fariseus i doctors  de la Llei, que havien vingut de tots los  
Lc 5,17  de la Llei, que havien vingut  de tots los pobles de Galilea i de Judea i 
Lc 5,17  havien vingut de tots los pobles  de Galilea i de Judea i de Jerusalem, i lo 
Lc 5,17  de tots los pobles de Galilea i  de Judea i de Jerusalem, i lo poder del  
Lc 5,17  los pobles de Galilea i de Judea i  de Jerusalem, i lo poder del Senyor obrava 
Lc 5,18  i buscaven com ficar-lo dintre  de la casa i posar-lo davant d’ell. 19  
Lc 5,19  no sabent com fer-ho, a causa  de la gran multitud de gent, se’n pujaren 
Lc 5,19  -ho, a causa de la gran multitud  de gent, se’n pujaren al teulat i, per  
Lc 5,19  lo llit posant-lo al mig davant  de Jesús. 20 I quan vegé la fe d’ells,  
Lc 5,24  a què sapiau, doncs, que el Fill  de l’home té potestat sobre la terra de  
Lc 5,24  l’home té potestat sobre la terra  de perdonar pecats –digué al paralític–:  
Lc 5,26  i glorificaven a Déu, i coberts  de temor deien: –Avui hem vist coses  
Lc 5,29  sa casa, i hi havia un gran número  de publicans i altres que estaven a taula  
Lc 5,31  –Los que estan sans no necessiten  de metge, sinó los que estan malalts. 32  
Lc 5,33 li digueren: –Per què los deixebles  de Joan dejunen freqüentment i fan oració, 
Lc 5,34  ventura podeu fer que els amics  de l’espòs dejúnien mentres està ab ells  
Lc 5,36  un símil: –Ningú posa un pedaç  de panyo nou en un vestit vell, perquè d’ 
Lc 6,Tit  en què declara les exceŀlències  de la llei cristiana. 1 I succeí en lo  
Lc 6,4 eren ab ell? 4 Com entrà en la casa  de Déu i prengué els pans de la  
Lc 6,4  la casa de Déu i prengué els pans  de la proposició, i en menjà i en donà als 
Lc 6,5  sacerdots? 5 I els digué: –Lo Fill  de l’home és també senyor del dissabte. 6 
Lc 6,7  veure si curaria en dissabte, a fi  de poder-lo acusar. 8 Emperò ell  
Lc 6,11 com l’altra. 11 I ells s’ompliren  de ràbia, i conferenciaven entre si què és 
Lc 6,13  la nit orant a Déu. 13 I al ser  de dia cridà a sos deixebles i elegí dotze 
Lc 6,14  14 Simó, a qui li posà lo sobrenom  de Pere, i Andreu, son germà, Jaume i  
Lc 6,16  lo Zelador, 16 i Judes, germà  de Jaume, i Judes Iscariot, que fou lo  
Lc 6,17  en un pla, junt ab la companyia  de sos deixebles i d’una multitud de gent 
Lc 6,17  de sos deixebles i d’una multitud  de gent de tota la Judea, i de Jerusalem,  
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Lc 6,17 deixebles i d’una multitud de gent  de tota la Judea, i de Jerusalem, i de la  
Lc 6,17  de gent de tota la Judea, i  de Jerusalem, i de la marina, i de Tiro i  
Lc 6,17 de tota la Judea, i de Jerusalem, i  de la marina, i de Tiro i de Sidon, 18 que 
Lc 6,17  i de Jerusalem, i de la marina, i  de Tiro i de Sidon, 18 que havien vingut a 
Lc 6,17  i de la marina, i de Tiro i  de Sidon, 18 que havien vingut a oir-lo  
Lc 6,18 vingut a oir-lo i a que els curàs  de sos mals. I els que eren aturmentats  
Lc 6,20  –Benaventurats los pobres, perquè  de vosaltres és lo Regne de Déu. 21  
Lc 6,20  perquè de vosaltres és lo Regne  de Déu. 21 »Benaventurats los que ara  
Lc 6,22  homes vos avorresquen, i apàrtien  de si, i vos insúltien, i despreciïn  
Lc 6,22  com a dolent, per causa del Fill  de l’home. 23 Alegrau-vos, en aquell  
Lc 6,24  als profetes. 24 »Emperò, ai  de vosaltres, los rics: perquè ja teniu  
Lc 6,25  vostre consol en la terra! 25 »Ai  de vosaltres, los que estau saciats, puix  
Lc 6,25  saciats, puix tindreu fam! »Ai  de vosaltres, los que ara rieu, puix  
Lc 6,26  puix gemegareu i plorareu! 26 »Ai  de vosaltres quan los homes vos  
Lc 6,34  ho fan. 34 I si prestau a aquells  de qui esperau rebre, quin grat vos ne  
Lc 6,35  gallardó serà gran, i sereu fills  de l’Altíssim, perquè ell és bo fins per  
Lc 6,41 ¿I per què mires la volva en l’ull  de ton germà i no t’adones de la biga que 
Lc 6,41  l’ull de ton germà i no t’adones  de la biga que tens en ton ull? 42 O com  
Lc 6,42  ’m-te traure, germà, la volva  de ton ull”, no reparant tu la biga que  
Lc 6,42  Hipòcrita!, trau primer la biga  de ton ull, i després hi veuràs per a  
Lc 6,42  hi veuràs per a traure la volva  de l’ull de ton germà. 43 »Puix no és bon 
Lc 6,42  per a traure la volva de l’ull  de ton germà. 43 »Puix no és bon arbre lo  
Lc 6,45  45 L’home bo, del bon tresor  de son cor trau lo bé, i l’home dolent,  
Lc 6,45  i l’home dolent, del mal tresor  de son cor trau la maldat. Puix de l’  
Lc 6,45  de son cor trau la maldat. Puix  de l’abundància del cor parla la boca. 46 
Lc 6,49  seguit caigué, i fou gran la ruïna  de la tal casa. 7,Tit Capítol VII Cura  
Lc 7,Tit  del centurió. Ressuscita al fill  de la viuda de Naïm. Respon als missatgers 
Lc 7,Tit  Ressuscita al fill de la viuda  de Naïm. Respon als missatgers de Joan  
Lc 7,Tit  de Naïm. Respon als missatgers  de Joan Baptista. Reprèn als jueus i los  
Lc 7,2  allí aleshores molt mal, i a punt  de morir, un criat d’un centurió a qui  
Lc 7,3  volia molt. 3 I havent oït parlar  de Jesús, li envià alguns ancians dels  
Lc 7,6  anava ab ells. I essent ja prop  de la casa, lo centurió li envià sos amics 
Lc 7,6  tanta pena, puix jo no só digne  de que vós entreu en ma casa. 7 Per lo que 
Lc 7,11  sos deixebles i una gran multitud  de gent. 12 I, a l’arribar prop de les  
Lc 7,12  de gent. 12 I, a l’arribar prop  de les portes de la ciutat, veus aquí que  
Lc 7,12  I, a l’arribar prop de les portes  de la ciutat, veus aquí que treien fora a  
Lc 7,12  treien fora a un difunt, fill únic  de sa mare, que era viuda, i venia ab ella 
Lc 7,12  viuda, i venia ab ella molta gent  de la ciutat. 13 Al punt que el Senyor la  
Lc 7,13  punt que el Senyor la vegé, mogut  de compassió envers ella, li digué: –No  
Lc 7,16 a sa mare. 16 I un temor s’apoderà  de tots, i glorificaven a Déu dient: –Un  
Lc 7,18  i sa comarca. 18 I els deixebles  de Joan contaren a ell totes estes coses.  
Lc 7,19  estes coses. 19 I Joan cridà a dos  de sos deixebles i los envià a Jesús,  
Lc 7,19 a Jesús, dient: «¿Sou vós lo qui ha  de venir, o devem esperar-ne un altre?»  
Lc 7,20  a vós, i diu: “¿Sou vós lo qui ha  de venir o devem esperar-ne un altre?”  
Lc 7,21  aquella mateixa hora curà a molts  de malalties, de llagues i d’esperits  
Lc 7,21  hora curà a molts de malalties,  de llagues i d’esperits malignes, i donà  
Lc 7,24  n’hagueren tornat los missatgers  de Joan, començà Jesús a parlar de Joan a  
Lc 7,24  de Joan, començà Jesús a parlar  de Joan a la gent dient: –Què eixíreu a  
Lc 7,25  i viuen en deleites, en palacis  de reis estan. 26 Emperò què isquéreu a  
Lc 7,27  i més que profeta. 27 Aqueix és  de qui està escrit: “Veus aquí envio mon  
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Lc 7,27  aquí envio mon missatger davant  de ton rostro, que aparellarà ton camí  
Lc 7,28 Perquè jo us dic que entre los nats  de dones no hi ha profeta major que Joan  
Lc 7,28  emperò qui és menor en lo Regne  de Déu, és major que ell. 29 »I tot lo  
Lc 7,29 a Déu, sent batejats ab lo baptisme  de Joan. 30 Mes los fariseus i els doctors 
Lc 7,30  30 Mes los fariseus i els doctors  de la Llei despreciaren lo consell de Déu  
Lc 7,30  de la Llei despreciaren lo consell  de Déu en dany de si mateixos, no essent  
Lc 7,30  lo consell de Déu en dany  de si mateixos, no essent batejats per  
Lc 7,34  “Té lo dimoni.” 34 Vingué el Fill  de l’home, que menja i beu, i dieu: “Veus 
Lc 7,34  aquí un glotó i un vinós, amic  de publicans i de pecadors.” 35 Emperò la  
Lc 7,34  i un vinós, amic de publicans i  de pecadors.” 35 Emperò la sabiduria ha  
Lc 7,38  i els eixugava ab los cabells  de son cap, i li besava sos peus i els  
Lc 7,39  bé sabria qui i quina espècie  de dona és aquesta que el toca, perquè  
Lc 7,42  42 Emperò com no tinguessen  de què pagar-lo, condonà als dos son  
Lc 7,45  em donares un bes; emperò ella des  de que ha entrat no ha cessat de besar mos 
Lc 7,45  des de que ha entrat no ha cessat  de besar mos peus. 46 No ungires mon cap  
Lc 8,Tit  la mort ressuscitant a la filla  de Jairo. 1 I succeí després, que Jesús  
Lc 8,1  predicant i anunciant lo Regne  de Déu. I estaven ab ell los dotze  
Lc 8,2  curat dels esperits malignes i  de dolències: Maria, anomendada Magdalena, 
Lc 8,2  Maria, anomendada Magdalena,  de la qual havia expeŀlit set dimonis, 3 i 
Lc 8,3  set dimonis, 3 i Joana, muller  de Cusa, procurador d’Herodes, i Susanna, 
Lc 8,4  concorregut un número crescut  de gent, que venia ansiosa ab ell des de  
Lc 8,4  gent, que venia ansiosa ab ell des  de les ciutats, los digué per paràbola: 5  
Lc 8,5  i se la menjaren los aucells  de l’aire. 6 I altra caigué sobre pedres, 
Lc 8,10  lo conèixer lo misteri del Regne  de Déu; emperò als demés, en paràboles,  
Lc 8,11  paràbola: »La llavor és la paraula  de Déu. 12 La sembrada a la vora del camí  
Lc 8,13  algun temps creuen, mes en temps  de la tentació tornen atràs. 14 I la que  
Lc 8,15  són aquells que, oint la paraula  de bon cor i molt sa, la preserven i donen 
Lc 8,17  no hi ha res encobert que no haja  de ser manifest, ni res escondit que no  
Lc 8,17  ni res escondit que no haja  de descobrir-se i fer-se públic. 18  
Lc 8,21  són aquells que ouen la paraula  de Déu i la practiquen. 22 I succeí que un 
Lc 8,22 els digué: –Passem a l’altra banda  de l’estany. I partiren. 23 I mentres  
Lc 8,23 se dormí, i sobrevingué un temporal  de vent en l’estany, i s’ompliren d’  
Lc 8,25  –A on és vostra fe? I ells, plens  de temor, se meravellaven, dient-se los  
Lc 8,26  dels gerasens, que està enfront  de la Galilea. 27 I luego que saltà en  
Lc 8,28  tu que veure ab mi, Jesús, Fill  de Déu altíssim? Te suplico que no m’  
Lc 8,29 manava a l’esperit impur que eixís  de l’home; puix llarg temps havia que  
Lc 8,32  en la muntanya una gran ramada  de porcs, i li suplicaven que els deixàs  
Lc 8,33  33 Isqueren, doncs, los dimonis  de l’home i se ficaren dins dels porcs, i 
Lc 8,35  i encontraren sentat a l’home  de qui havien eixit los dimonis, lo qual  
Lc 8,36 els que ho havien vist los contaren  de la manera que havia estat deslliurat de 
Lc 8,36  manera que havia estat deslliurat  de la llegió. 37 I li demanà tota la gent  
Lc 8,38  barca i se’n tornà. 38 I l’home  de qui havien eixit los dimonis li  
Lc 8,41  anomenat Jairo, que era príncep  de la sinagoga, i postrant-se als peus  
Lc 8,41  sinagoga, i postrant-se als peus  de Jesús, li suplicava que entràs en sa  
Lc 8,42  42 perquè tenia sa única filla,  de l’edat de dotze anys, que s’estava  
Lc 8,42  tenia sa única filla, de l’edat  de dotze anys, que s’estava morint. I  
Lc 8,43  I certa dona que patia d’un fluix  de sang dotze anys feia i que havia gastat 
Lc 8,44  a ell per darrere i tocà la vora  de son vestit. I en aquell mateix instant  
Lc 8,44 mateix instant s’estroncà lo fluix  de sang. 45 I Jesús digué: –Qui m’ha  
Lc 8,46  jo he conegut que ha eixit virtut  de mi. 47 I quan la dona se vegé  
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Lc 8,47 llançà a sos peus, i declarà davant  de tothom la causa per què l’havia tocat  
Lc 8,49  en pau. 49 Encara no havia acabat  de parlar, quan vingué un al príncep de la 
Lc 8,49  parlar, quan vingué un al príncep  de la sinagoga i li digué: –Ta filla és  
Lc 8,50  a l’oir-ho Jesús, digué al pare  de la noia: –No témies; creu solament, i  
Lc 8,51  i a Joan, i al pare i a la mare  de la noia. 52 I tots ploraven i se  
Lc 8,55  alçà luego. I manà que li donassen  de menjar. 56 I sos pares quedaren  
Lc 9,Tit  dels pans i dels peixos. Confessió  de Pere. Transfiguració de Jesús. Cura d’ 
Lc 9,Tit  Confessió de Pere. Transfiguració  de Jesús. Cura d’un llunàtic. Passió  
Lc 9,1  sobre tots los dimonis, i virtut  de curar les dolències. 2 I els envià a  
Lc 9,2  2 I els envià a predicar lo Regne  de Déu i a curar los malalts. 3 I els  
Lc 9,5  ciutat, sacudiu fins la pols  de vostres peus en testimoni contra d’  
Lc 9,9  a Joan. Qui és, doncs, aquest  de qui oic tals coses? I cercava com veure 
Lc 9,10  solitari que és del territori  de Betsaida. 11 I lo poble, quan ho sabé,  
Lc 9,11  los rebé i els parlava del Regne  de Déu, i curava als que necessitaven de  
Lc 9,11  Déu, i curava als que necessitaven  de cura. 12 I començava a caure lo dia,  
Lc 9,13 I els digué: –Donau-los vosaltres  de menjar. I ells digueren: –No tenim més  
Lc 9,14  gent. 14 Perquè eren com cosa  de cinc mil homes. I ell digué a sos  
Lc 9,14  –Feu-los sentar en pletes  de cinquanta en cinquanta. 15 I així ho  
Lc 9,16  per a què los posassen davant  de la gent. 17 I menjaren tots i quedaren  
Lc 9,17 menjaren tots i quedaren saciats. I  de lo que sobrà, n’alçaren dotze coves de 
Lc 9,17  que sobrà, n’alçaren dotze coves  de bocins. 18 I succeí que, estant orant,  
Lc 9,20  Simó Pere dient: –Lo Cristo  de Déu. 21 Llavors ell los apercebí, i  
Lc 9,22 dient-los: –És precís que el Fill  de l’home patesca moltes coses, i que sia 
Lc 9,24  i qui pèrdia sa vida per causa  de mi, la salvarà. 25 Puix, què li  
Lc 9,26  Perquè aquell que s’avergonyesca  de mi i de mes paraules, lo Fill de l’  
Lc 9,26  aquell que s’avergonyesca de mi i  de mes paraules, lo Fill de l’home s’  
Lc 9,26  de mi i de mes paraules, lo Fill  de l’home s’avergonyirà d’ell quan  
Lc 9,27  la mort fins que vegen lo Regne  de Déu. 28 I succeí que, com cosa de vuit  
Lc 9,28  de Déu. 28 I succeí que, com cosa  de vuit dies després d’haver dit aquestes 
Lc 9,29 29 I mentres feia oració, la figura  de son rostro aparegué diferent, i sos  
Lc 9,31  aparegueren en glòria, i parlaven  de sa partida del món, que havia de  
Lc 9,31  de sa partida del món, que havia  de verificar-se en Jerusalem. 32 Emperò  
Lc 9,32  ab ell se trobaven carregats  de son, i despertant-se, vegeren la  
Lc 9,32  despertant-se, vegeren la glòria  de Jesús i als dos barons que estaven ab  
Lc 9,34  un núvol i els cobrí i s’ompliren  de temor a l’entrar aquells en lo núvol.  
Lc 9,36  dies a ningú digueren cosa alguna  de lo que havien vist. 37 I succeí que al  
Lc 9,37  que al dia següent, al baixar ells  de la muntanya, los isqué a l’encontre  
Lc 9,37  a l’encontre una gran multitud  de gent. 38 I veus aquí un home de la  
Lc 9,38  de gent. 38 I veus aquí un home  de la turba que exclamà dient: –Mestre,  
Lc 9,44  I s’atordien tots del gran poder  de Déu; i meravellant-se de totes les  
Lc 9,44  poder de Déu; i meravellant-se  de totes les coses que Jesús feia, digué  
Lc 9,44  aquestes paraules, perquè lo Fill  de l’home ha de ser entregat en mans dels 
Lc 9,44  perquè lo Fill de l’home ha  de ser entregat en mans dels homes. 45  
Lc 9,47 prengué un infant i se’l posà prop  de si. 48 I els digué: –Lo qui rèbia a est 
Lc 9,51  estant per a complir-se lo temps  de ser rebut en lo alt, posà lo semblant  
Lc 9,55  los reprengué dient: –No sabeu  de quin esperit sou. 56 Lo Fill de l’home 
Lc 9,56  de quin esperit sou. 56 Lo Fill  de l’home no ha vingut a perdre les  
Lc 9,58  guineus tenen caus, i los aucells  de l’aire, nius; mes lo Fill de l’home  
Lc 9,58  de l’aire, nius; mes lo Fill  de l’home no té a on reclinar lo cap. 59  
Lc 9,60  emperò tu, vés i anuncia lo Regne  de Déu. 61 I un altre li digué: –Vos  
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Lc 9,61 deixau-me anar a donar disposició  de lo que tinc en casa. 62 Jesús li digué: 
Lc 9,62  endarrere, és apte per al Regne  de Déu. 10,Tit Capítol X Missió i  
Lc 10,1  altres setanta-dos i los envià  de dos en dos davant seu a cada ciutat o  
Lc 10,1 a cada ciutat o lloc a on ell havia  de venir. 2 I els digué: –La collita  
Lc 10,2  pocs. Suplicau, doncs, al Senyor  de la collita que enviï treballadors a sa  
Lc 10,3  aquí jo us envio com anyells enmig  de llops. 4 No us emporteu bossa, ni  
Lc 10,5  casa que entreu, dieu abans  de tot: “La pau sia en aquesta casa.” 6 I  
Lc 10,6  6 I si hi hagués allí algun fill  de la pau, descansarà vostra pau sobre d’ 
Lc 10,7  puix digne és lo treballador  de son salari. No passeu de casa en casa.  
Lc 10,7  de son salari. No passeu  de casa en casa. 8 »I en qualsevol ciutat  
Lc 10,9 “S’ha acercat a vosaltres lo Regne  de Déu.” 10 Emperò si en la ciutat en què  
Lc 10,11  “Fins la pols que se’ns ha agafat  de vostra ciutat, la sacudim contra  
Lc 10,11  sabeu que s’ha acercat lo Regne  de Déu.” 12 Emperò jo us dic que en aquell 
Lc 10,13  que per a la tal ciutat. 13 »Ai  de tu, Corozain!, ai de tu, Betsaida!, que 
Lc 10,13 ciutat. 13 »Ai de tu, Corozain!, ai  de tu, Betsaida!, que si en Tiro i en  
Lc 10,13  vosaltres, temps ha que, cobertes  de cilici i cendra, s’haurien arrepentit. 
Lc 10,15 cel, seràs abatuda fins al profundo  de l’infern! 16 »Qui a vosaltres ou, me  
Lc 10,17  I tornaren los setanta-dos plens  de goig, dient: –Senyor, fins los dimonis  
Lc 10,17  se someten a nosaltres per virtut  de vostre nom. 18 I ell los digué: –Jo  
Lc 10,19  els escorpins i sobre tot lo poder  de l’enemic, i res vos danyarà. 20 Emperò 
Lc 10,20  estan subjectes; ans bé alegrau’s  de que los vostres noms estan escrits en  
Lc 10,21  –Vos alabo, Pare, Senyor del cel i  de la terra, perquè escondíreu aquestes  
Lc 10,22  »Totes les coses me són entregades  de mon Pare. I ningú sap qui és lo Fill,  
Lc 10,25  ho oïren. 25 I veus aquí un doctor  de la Llei s’alçà i li digué per a tentar 
Lc 10,27  digué: –Amaràs al Senyor, ton Déu,  de tot ton cor, i de tota ta ànima, i ab  
Lc 10,27  Senyor, ton Déu, de tot ton cor, i  de tota ta ànima, i ab totes tes forces, i 
Lc 10,27  ta ànima, i ab totes tes forces, i  de tot ton enteniment, i al teu proïsme  
Lc 10,30  la paraula digué: –Baixava un home  de Jerusalem a Jericó, i caigué en mans de 
Lc 10,30  a Jericó, i caigué en mans  de lladres, que el despullaren i, després  
Lc 10,31  un sacerdot, i quan lo vegé, passà  de llarg. 32 I igualment un levita,  
Lc 10,32  lloc, i veent-lo, passà també  de llarg. 33 »Emperò un samarità que feia  
Lc 10,35  »–Cuida’l, i tot quant gàsties  de més, jo t’ho refaré a la tornada. 36  
Lc 10,37  respongué: –Aquell que usà ab ell  de misericòrdia. –Doncs, vés –li digué  
Lc 10,40  estava aqueferada ab les feines  de la casa, i vingué a ell, i li digué:  
Lc 11,Tit  reprèn als fariseus i als doctors  de la Llei. 1 I succeí que, estant ell  
Lc 11,1  lloc, quan concloí, li digué un  de sos deixebles: –Senyor, ensenya’ns a  
Lc 11,3  3 Donau-nos avui lo nostre pa  de cada dia. 4 I perdonau-nos nostres  
Lc 11,4  la tentació; ans deslliurau-nos  de mal. 5 I els digué també: –Si algú de  
Lc 11,5  mal. 5 I els digué també: –Si algú  de vosaltres tingués un amic, i anàs a ell 
Lc 11,6  pans, 6 perquè acaba d’arribar  de jornada un amic meu i no tinc res que  
Lc 11,7 li.” 7 I si l’altre respongués des  de dins dient: “No m’enfadis. Ja la porta 
Lc 11,8  llevàs a donar-los-hi per raó  de ser amic seu, certament se llevarà per  
Lc 11,11  que truca, li obren. 11 I si algú  de vosaltres demanàs pa a son pare, li  
Lc 11,11 un peix, li donarà una serp en lloc  de peix? 12 O si demanàs un ou, li donarà  
Lc 11,15  alguns d’ells deien: –Per virtut  de Beelzebub, príncep dels dimonis, llança 
Lc 11,18  jo llanço los dimonis per virtut  de Beelzebub. 19 Doncs si jo llanço los  
Lc 11,19 si jo llanço los dimonis per virtut  de Beelzebub, vostres fills per virtut de  
Lc 11,19 Beelzebub, vostres fills per virtut  de qui los llancen? Per això ells seran  
Lc 11,20  llanço los dimonis mediant lo dit  de Déu, certament que el Regne de Déu ha  
Lc 11,20  dit de Déu, certament que el Regne  de Déu ha arribat a vosaltres. 21 »Quan l’ 
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Lc 11,28  los que ouen la paraula  de Déu i la guarden! 29 I com la gent  
Lc 11,29 la guarden! 29 I com la gent acudís  de totes parts, començà a dir: –Aquesta  
Lc 11,30 a los ninivites, així també lo Fill  de l’home ho serà per a aquesta  
Lc 11,31  perquè vingué dels extrems  de la terra a oir la sabiduria de Salomó,  
Lc 11,31  de la terra a oir la sabiduria  de Salomó, i veus-ne aquí un que és més  
Lc 11,32  s’arrepentiren a la predicació  de Jonàs, i veus-ne aquí un que és més  
Lc 11,34  que éntrien vegen la llum. 34 Llum  de ton cos és ton ull. Si ton ull fos  
Lc 11,35 cos serà tenebrós. 35 Cuida, doncs,  de que la llum que hi ha en tu no sien  
Lc 11,38  començà a pensar i a dir dintre  de si: «Per què no s’haurà rentat antes  
Lc 11,38  «Per què no s’haurà rentat antes  de dinar?» 39 I el Senyor li digué:  
Lc 11,39  los fariseus, teniu gran cuidado  de netejar per defora les copes i los  
Lc 11,39  emperò vostre interior està ple  de rapinya i de maldat. 40 Insensats!, ¿lo 
Lc 11,39  interior està ple de rapinya i  de maldat. 40 Insensats!, ¿lo qui féu lo  
Lc 11,40 Insensats!, ¿lo qui féu lo que està  de part de fora, no ha fet també lo que  
Lc 11,40  ¿lo qui féu lo que està de part  de fora, no ha fet també lo que està de  
Lc 11,40  fora, no ha fet també lo que està  de part de dins? 41 No obstant, de lo que  
Lc 11,40 no ha fet també lo que està de part  de dins? 41 No obstant, de lo que us resta 
Lc 11,41  de part de dins? 41 No obstant,  de lo que us resta feu-ne almoina, i  
Lc 11,42  per a vosaltres. 42 »Emperò, ai  de vosaltres, fariseus, que pagau delme de 
Lc 11,42  fariseus, que pagau delme  de la menta, i de la ruda, i de totes les  
Lc 11,42  que pagau delme de la menta, i  de la ruda, i de totes les herbes, i  
Lc 11,42  delme de la menta, i de la ruda, i  de totes les herbes, i traspassau la  
Lc 11,42  i traspassau la justícia i l’amor  de Déu! Era necessari observàsseu aquestes 
Lc 11,43  coses sens ometre aquelles. 43 »Ai  de vosaltres, fariseus, que amau tenir los 
Lc 11,44  ser saludats en les places! 44 »Ai  de vosaltres, escribes i fariseus,  
Lc 11,46  nosaltres. 46 I ell respongué: –Ai  de vosaltres, doctors de la Llei, que  
Lc 11,46  –Ai de vosaltres, doctors  de la Llei, que carregau los homes ab  
Lc 11,47  ni ab la punta del dit! 47 »Ai  de vosaltres, que edificau los sepulcres  
Lc 11,48  48 Verdaderament donau testimoni  de que consentiu en les obres de vostres  
Lc 11,48  de que consentiu en les obres  de vostres pares; perquè ells en veritat  
Lc 11,49  »Per això digué també la sabiduria  de Déu: “Los enviaré profetes i apòstols,  
Lc 11,50  a esta raça se li demània la sang  de tots los profetes, que fou derramada  
Lc 11,51  des del principi del món, 51 des  de la sang d’Abel fins a la sang de  
Lc 11,51  de la sang d’Abel fins a la sang  de Zacaries, que fou mort entre l’altar i 
Lc 11,52 demanarà compte a esta raça. 52 »Ai  de vosaltres, doctors de la Llei, que vos  
Lc 11,52  raça. 52 »Ai de vosaltres, doctors  de la Llei, que vos apoderàreu de la clau  
Lc 11,52  de la Llei, que vos apoderàreu  de la clau de la ciència! Vosaltres no  
Lc 11,52 Llei, que vos apoderàreu de la clau  de la ciència! Vosaltres no entràreu, i ho 
Lc 11,53  coses, los fariseus i els doctors  de la Llei començaren a instar fortament,  
Lc 11,54  -li paranys i procurant collir  de sa boca alguna cosa per a poder-lo  
Lc 12,1 com s’hagués arreplegat al rodador  de Jesús molta gent, de tal manera que los 
Lc 12,1  al rodador de Jesús molta gent,  de tal manera que los uns atropellaven als 
Lc 12,2 hi ha cosa encoberta que no s’haja  de descobrir, ni res ocult que no s’haja  
Lc 12,2  ni res ocult que no s’haja  de saber. 3 Perquè les coses que haveu dit 
Lc 12,5  Emperò jo us ensenyaré a qui haveu  de témer: temeu aquell que, després d’  
Lc 12,5  d’haver llevat la vida, té poder  de llançar a l’infern. A est, vos dic, és 
Lc 12,5  A est, vos dic, és a qui haveu  de témer. 6 ¿No es venen cinc aucellets  
Lc 12,6 no obstant ningú d’ells és olvidat  de Déu? 7 Fins los cabells de vostre cap  
Lc 12,7  olvidat de Déu? 7 Fins los cabells  de vostre cap estan tots contats. Doncs,  
Lc 12,8  davant dels homes, lo Fill  de l’home lo confessarà a ell davant dels 
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Lc 12,8 confessarà a ell davant dels àngels  de Déu. 9 Emperò lo qui em néguia davant  
Lc 12,9  serà negat davant dels àngels  de Déu. 10 »I a tot aquell que pàrlia  
Lc 12,10  aquell que pàrlia contra lo Fill  de l’home, l’hi serà perdonat est pecat; 
Lc 12,10  emperò aquell que blasfèmia contra  de l’Esperit Sant, no tindrà perdó. 11 »I 
Lc 12,11  a les potestats, no passeu cuidado  de lo que haveu de dir o com haveu de  
Lc 12,11  no passeu cuidado de lo que haveu  de dir o com haveu de respondre, 12 perquè 
Lc 12,11  de lo que haveu de dir o com haveu  de respondre, 12 perquè l’Esperit Sant  
Lc 12,15  digué: –Anau alerta, guardau-vos  de tota avarícia, puix la vida de cada  
Lc 12,15  vos de tota avarícia, puix la vida  de cada qual no està en l’abundància de  
Lc 12,15  cada qual no està en l’abundància  de les coses que posseeix. 16 I los referí 
Lc 12,16 un home ric havia portat abundància  de fruits. 17 I discorria entre si, dient: 
Lc 12,19  ànima: Oh, ànima! molts béns tens  de reserva per a molts anys; reposa,  
Lc 12,25 valeu vosaltres que ells? 25 I, qui  de vosaltres, per molt que discórria, pot  
Lc 12,28  així, quant més a vosaltres, gent  de poca fe? 29 No aneu, doncs, afanats per 
Lc 12,29  doncs, afanats per a lo que haveu  de menjar o beure, i no tingau l’ànimo  
Lc 12,31  tant, buscau primerament lo Regne  de Déu i sa justícia, i totes aquestes  
Lc 12,36  que esperen a son Senyor que ha  de tornar de les bodes, a fi de que quan  
Lc 12,36  a son Senyor que ha de tornar  de les bodes, a fi de que quan vinga i  
Lc 12,36 que ha de tornar de les bodes, a fi  de que quan vinga i trúquia a la porta li  
Lc 12,39  emperò, per cert que si lo pare  de família sabés l’hora en què havia de  
Lc 12,39  família sabés l’hora en què havia  de venir lo lladre, vetllaria sens dubte i 
Lc 12,40  que menos penseu vindrà lo Fill  de l’home. 41 I Pere li digué: –Senyor,  
Lc 12,42  per a què los donàs la mesura  de blat a son degut temps? 43 Benaventurat 
Lc 12,47  aquell criat que sabia la voluntat  de son senyor, i no es posà a punt, i no  
Lc 12,48  qui no la sabé i féu coses dignes  de càstig, serà poc assotat. Perquè a tot  
Lc 12,48 tot aquell a qui li fou donat molt,  de molt se li demanarà compte; i al que li 
Lc 12,49  a posar foc en la terra, i què he  de voler, doncs, sinó que s’encenga? 50 I 
Lc 12,50  s’encenga? 50 I ab un baptisme he  de ser batejat, i com tinc l’ànimo  
Lc 12,54  –En veent un núvol que s’alça  de ponent, luego dieu: “Temporal ve”, i  
Lc 12,55 succeeix així. 55 I quan corre vent  de migdia, dieu: “Farà calor”, i és així.  
Lc 12,56  distingir lo semblant del cel i  de la terra, ¿com, doncs, no sabeu  
Lc 12,58  -te d’ell en lo camí, a fi  de que no et pòrtia al jutge, i lo jutge  
Lc 13,Tit  dona encorbada. Paràboles del gra  de mostassa i del llevat. Los pocs que se  
Lc 13,3  no us arrepentiu, vos perdreu tots  de la mateixa manera. 4 Així com també  
Lc 13,4  sobre els quals caigué la torre  de Siloè i els matà, ¿pensau que ells eren 
Lc 13,4  culpables que los demés habitants  de Jerusalem? 5 Vos dic que no. Emperò si  
Lc 13,5  tots vosaltres pereixereu  de la mateixa manera. 6 I els deia també  
Lc 13,11  11 I veus aquí una dona posseïda  de l’esperit, que estava mala feia divuit 
Lc 13,12 si, i li digué: –Dona, curada estàs  de ta dolència! 13 I imposà les mans sobre 
Lc 13,14  14 I prenent la paraula lo príncep  de la sinagoga, irritat perquè Jesús havia 
Lc 13,15  li digué: –Hipòcrites! ¿Cada u  de vosaltres no desferma en dissabte son  
Lc 13,15  en dissabte son bou o son ase  de la menjadora, i no el mena a abeurar?  
Lc 13,18  Jesús: –A què és semblant lo Regne  de Déu? I ab què el compararé? 19 És  
Lc 13,19  compararé? 19 És semblant a un gra  de mostassa que un home prengué i el  
Lc 13,19  tan gran l’arbre, que els aucells  de l’aire reposaven en ses rames. 20 I  
Lc 13,20  què diré que és semblant lo Regne  de Déu? 21 És semblant al llevat que una  
Lc 13,21  i lo barrejà ab tres mesures  de farina, fins que tota la massa quedà  
Lc 13,25  i no podran. 25 »I quan lo pare  de famílies haurà entrat i tancat la  
Lc 13,27  a on sou, vosaltres. Apartau-vos  de mi tots los que obrau iniquitat.” 28  
Lc 13,28  28 Allí serà lo plor i lo cruixir  de dents, quan veureu a Abraham, i a  
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Lc 13,28  i a tots los profetes en lo Regne  de Déu, i que vosaltres sou expeŀlits  
Lc 13,29  i se sentaran a taula en el Regne  de Déu. 30 I veus aquí que són darrers los 
Lc 13,33  no cap que un profeta mòria fora  de Jerusalem.” 34 »Jerusalem, Jerusalem,  
Lc 14,Tit convit. Qui vulla seguir a Jesús ha  de portar sa creu. Sal dessaborida. 1 I  
Lc 14,3  dirigint sa paraula als doctors  de la Llei i als fariseus, los digué: –És  
Lc 14,5  immediatament encara que sia dia  de dissabte? 6 I no li podien respondre a  
Lc 14,8 sia que hi haja allí altre convidat  de més consideració que tu, 9 i que vinga  
Lc 14,10 assenta’t en l’últim puesto, a fi  de que quan vinga lo qui t’ha convidat,  
Lc 14,14  correspondre’t; emperò te servirà  de gallardó en la resurrecció dels justos! 
Lc 14,15  lo qui menjarà pa en lo Regne  de Déu! 16 Mes ell li digué: –Un home féu  
Lc 14,19  digué: »–He comprat cinc parells  de bous i vull anar a provar-los; vos  
Lc 14,21 ’n lo criat, donà compte al senyor  de tot això. Llavors, irritat lo pare de  
Lc 14,21  tot això. Llavors, irritat lo pare  de família, digué a son criat: »–Ix luego  
Lc 14,21  luego a les places i als carrers  de la ciutat, i porta’m aquí los pobres,  
Lc 14,28  serà mon deixeble. 28 »Perquè ¿qui  de vosaltres és que, volent edificar una  
Lc 14,28  gastos que són necessaris, a fi  de veure si té per a acabar-la? 29 No  
Lc 14,32  està lluny, demanant-li tractats  de pau. 33 »Per lo tant, qualsevol de  
Lc 14,33  de pau. 33 »Per lo tant, qualsevol  de vosaltres que no renunciï tot quant  
Lc 15,Tit  oiga. 15,Tit Capítol XV Paràboles  de l’ovella esgarriada, de la dracma  
Lc 15,Tit  Paràboles de l’ovella esgarriada,  de la dracma perduda i del fill pròdig,  
Lc 15,4  aquesta paràbola, dient: 4 –¿Qui  de vosaltres és l’home que, tenint cent  
Lc 15,4 -nou en lo desert i no va en busca  de la que es perdé fins haver-la  
Lc 15,5  se la carrega a les espatlles ple  de goig. 6 I arribant a casa, crida a sos  
Lc 15,10  hi haurà goig davant dels àngels  de Déu per un pecador que s’arrepentesca. 
Lc 15,12  donau-me la part que em toca  de vostres béns. »I ell los repartí los  
Lc 15,13  los repartí los béns. 13 I al cap  de pocs dies, juntant lo fill menor tot lo 
Lc 15,16  16 I desitjava omplir son ventre  de les triadures de què els porcs  
Lc 15,16  omplir son ventre de les triadures  de què els porcs menjaven, i ningú les hi  
Lc 15,17  digué: “Quants jornalers en casa  de mon pare tenen lo pa de sobres, i jo  
Lc 15,17  en casa de mon pare tenen lo pa  de sobres, i jo aquí m’estic morint de  
Lc 15,17  sobres, i jo aquí m’estic morint  de fam! 18 M’alçaré, i aniré a mon pare,  
Lc 15,19 cel i contra vós. 19 Ja no só digne  de ser anomenat fill vostre; tractau-me  
Lc 15,19  fill vostre; tractau-me com a un  de vostres jornalers.’ ” 20 I alçant-se, 
Lc 15,21  he pecat contra el cel i contra  de vós. Ja no só digne de ser apellidat  
Lc 15,21 cel i contra de vós. Ja no só digne  de ser apellidat fill vostre. 22 »Mes lo  
Lc 15,29  sens haver-us desobeït en res  de lo que m’haveu manat, i mai m’haveu  
Lc 15,30  gastat tota sa llegítima ab dones  de mala vida, haveu fet matar per a ell lo 
Lc 16,2  »–Què és això que he oït a dir  de tu? Dóna’m compte de ta majordomia,  
Lc 16,2  he oït a dir de tu? Dóna’m compte  de ta majordomia, perquè ja no podràs  
Lc 16,3  bo per a cavar, i me dono vergonya  de demanar caritat. 4 Mes ja sé lo que  
Lc 16,4  caritat. 4 Mes ja sé lo que tinc  de fer a fi de que, quan m’hagen tret de  
Lc 16,4 4 Mes ja sé lo que tinc de fer a fi  de que, quan m’hagen tret de la  
Lc 16,4 fer a fi de que, quan m’hagen tret  de la majordomia, tròbia qui em vulga  
Lc 16,5  doncs, un per un als deutors  de son amo, i digué al primer: »–Quant  
Lc 16,7  »I est respongué: »–Cent quarteres  de blat. »Ell li digué: »–Pren ton albarà  
Lc 16,8  en sa generació que els fills  de la llum. 9 I jo us dic que procureu  
Lc 16,9  guanyar-us amics ab les riqueses  de la iniquitat, a fi de que quan vindreu  
Lc 16,9  les riqueses de la iniquitat, a fi  de que quan vindreu a menos, ells vos  
Lc 16,15  per excels és abominació davant  de Déu. 16 »La Llei i els Profetes han  
Lc 16,16 Profetes han durat fins a Joan. Des  de llavors és anunciat lo Regne de Déu, i  
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Lc 16,16 Des de llavors és anunciat lo Regne  de Déu, i tots hi entren a pura força. 17  
Lc 16,17  cel i la terra, que no que déixia  de complir-se una sola titlla de la  
Lc 16,17  de complir-se una sola titlla  de la Llei. 18 »Qualsevol que deixa sa  
Lc 16,19  havia un home ric que anava vestit  de púrpura i de tela finíssima i que es  
Lc 16,19  ric que anava vestit de púrpura i  de tela finíssima i que es tractava sempre 
Lc 16,20  a la porta d’aquell, tot ple  de llagues, 21 desitjant saciar-se ab  
Lc 16,21  -se ab les molles que queien  de la taula del ric, i ningú les hi  
Lc 16,23  quan estava en los turments, vegé  de lluny a Abraham, i a Làssaro en son  
Lc 16,24  »–Pare Abraham, compadeixeu-vos  de mi i enviau-me Làssaro, per a què  
Lc 16,24 Làssaro, per a què mullant la punta  de son dit en aigua, refrèsquia ma  
Lc 16,26  i tu aturmentat. 26 Ademés  de que hi ha un abisme insondable entre  
Lc 16,26  entre nosaltres i vosaltres,  de manera que los qui vullen passar d’  
Lc 16,27 suplico, pare, que l’envieu a casa  de mon pare, 28 perquè tinc cinc germans,  
Lc 16,28  28 perquè tinc cinc germans, a fi  de que los testifíquia açò, no sia que  
Lc 16,28  vinguen ells també a aquest lloc  de turments. 29 »I Abraham li digué:  
Lc 17,Tit  mal és l’escàndol; que s’han  de perdonar los agravis; que tots som  
Lc 17,Tit  Cura a deu leprosos i parla  de sa segona vinguda. 1 Digué també a sos  
Lc 17,2  que li posassen al coll una mola  de molí i lo tirassen al mar, que no que  
Lc 17,3  »Ateneu: Si ton germà pecàs contra  de tu, corretgeix-lo, i si s’  
Lc 17,4  perdona’l. 4 I si pecàs contra  de tu set vegades en un dia i set vegades  
Lc 17,6  –Si tinguésseu fe com un gra  de mostassa, direu a esta morera: “Arranca 
Lc 17,7 ’t al mar”, i vos obeirà. 7 »¿I qui  de vosaltres, tenint un servo que llaura o 
Lc 17,11  ell a Jerusalem, passava per mig  de la Samària i de la Galilea. 12 I a l’  
Lc 17,11  passava per mig de la Samària i  de la Galilea. 12 I a l’entrar en un  
Lc 17,12  deu leprosos, que s’aturaren des  de lluny 13 i alçaren la veu dient:  
Lc 17,13  –Jesús, mestre, teniu misericòrdia  de nosaltres. 14 Quan ell los vegé, digué: 
Lc 17,16  I caigué sobre son rostro als peus  de Jesús, donant-li gràcies. I aquest  
Lc 17,20  los fariseus quan vindria lo Regne  de Déu, los respongué i digué: –Lo Regne  
Lc 17,20  los respongué i digué: –Lo Regne  de Déu no vindrà de manera que es faça  
Lc 17,20 i digué: –Lo Regne de Déu no vindrà  de manera que es faça observar, 21 ni  
Lc 17,21  -el allí.” Puix, mirau, lo Regne  de Déu està dintre de vosaltres. 22 I  
Lc 17,21  mirau, lo Regne de Déu està dintre  de vosaltres. 22 I digué a sos deixebles:  
Lc 17,22  veure un dels dies del Fill  de l’home, i no el veureu. 23 I vos  
Lc 17,24  inferior del cel, resplendeix des  de l’una part a l’altra, així serà lo  
Lc 17,24  part a l’altra, així serà lo Fill  de l’home en son dia. 25 Emperò abans és  
Lc 17,26  26 »I lo que succeí en los dies  de Noè, així també succeirà en los dies  
Lc 17,26 també succeirà en los dies del Fill  de l’home. 27 Menjaven i bevien. Los  
Lc 17,28  28 I com esdevingué en los dies  de Lot. Menjaven i bevien, compraven i  
Lc 17,29  29 I el dia que isqué Lot  de Sodoma plogué foc i sofre del cel i els 
Lc 17,30 lo dia en què es maniféstia lo Fill  de l’home. 31 En aquella hora, lo qui es  
Lc 17,31  terrat i tinga ses alhajes dintre  de casa, no bàixia a prendre-les. I el  
Lc 17,32  tórnia atràs. 32 Recordau-vos  de la muller de Lot. 33 Qualsevol que  
Lc 17,32  32 Recordau-vos de la muller  de Lot. 33 Qualsevol que procúria salvar  
Lc 18,Tit  18,Tit Capítol XVIII Paràboles  de la viuda i del mal jutge, i del fariseu 
Lc 18,Tit  als infants. Dóna consells  de perfecció. Mostra lo perill de les  
Lc 18,Tit  de perfecció. Mostra lo perill  de les riqueses i cura al cego de Jericó.  
Lc 18,Tit  de les riqueses i cura al cego  de Jericó. 1 Los proposà també aquesta  
Lc 18,2 en certa ciutat, que no tenia temor  de Déu ni respecte als homes. 3 I hi havia 
Lc 18,5  importuna, li faré justícia, a fi  de que no vinga tantes vegades a molestar  
Lc 18,8 venjarà. Emperò, quan vinga lo Fill  de l’home, ¿pensau que trobarà fe en la  
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Lc 18,12  dos vegades la semana, pago delme  de tot lo que posseesc. 13 »Lo publicà, al 
Lc 18,13  pit, dient: “Oh Déu!, teniu pietat  de mi, pecador.” 14 »Vos declaro que est,  
Lc 18,16  perquè dels tals és lo Regne  de Déu. 17 En veritat vos dic que lo qui  
Lc 18,17  dic que lo qui no rèbia lo Regne  de Déu com un infant, no entrarà en ell.  
Lc 18,21  manaments los he guardat des  de ma joventut. 22 Lo que, havent-ho oït 
Lc 18,24  difícilment entraran en lo Regne  de Déu los que tenen riqueses! 25 Puix és  
Lc 18,25  que entrar un ric en lo Regne  de Déu. 26 I los que l’oïen, deien: –Qui, 
Lc 18,29  o muller, o fills, per lo Regne  de Déu, 30 que no rèbia molt més en aquest 
Lc 18,31  escrigueren los profetes del Fill  de l’home. 32 Puix serà entregat als  
Lc 18,36  almoina. 36 I oint lo tropell  de la gent que passava, preguntà què era  
Lc 18,38  posà a cridar dient: –Jesús, fill  de David, teniu misericòrdia de mi. 39 I  
Lc 18,38  fill de David, teniu misericòrdia  de mi. 39 I els que anaven davant lo  
Lc 18,39  anaven davant lo reprenien, a fi  de que callàs. Emperò ell cridava més alt: 
Lc 18,39  Emperò ell cridava més alt: –Fill  de David, teniu misericòrdia de mi. 40 I  
Lc 18,39  –Fill de David, teniu misericòrdia  de mi. 40 I parant-se Jesús, manà que l’ 
Lc 19,Tit a Déu. 19,Tit Capítol XIX Conversió  de Zaqueu. Paràbola de les cent mines.  
Lc 19,Tit  XIX Conversió de Zaqueu. Paràbola  de les cent mines. Entra Jesús triümfant  
Lc 19,3  -lo; emperò no podia, a causa  de la molta gent i perquè ell era petit d’ 
Lc 19,4  per a veure-lo, puix havia  de passar per allí. 5 I arribat que fou  
Lc 19,10  fill d’Abraham. 10 Perquè lo Fill  de l’home ha vingut a buscar i salvar lo  
Lc 19,11  paràbola, per causa d’estar prop  de Jerusalem i perquè pensaven que luego  
Lc 19,11  que luego se manifestaria lo Regne  de Déu. 12 Digué doncs: –Un home d’  
Lc 19,13 després. 13 I havent convocat a deu  de sos criats, los donà deu mines de plata 
Lc 19,13  de sos criats, los donà deu mines  de plata i els digué: »–Negociau ab elles  
Lc 19,15  després d’haver pres possessió  de son regne, manà que vinguessen aquells  
Lc 19,21 una tovallola. 21 Puix tinguí temor  de vós, sabent que sou home d’un geni  
Lc 19,22 te condemno. Sabies que jo era home  de caràcter dur, que me’n porto lo que no 
Lc 19,23  no posares mon diner al banc, a fi  de que quan jo tornàs lo recobràs ab  
Lc 19,28  viatge a Jerusalem, i anava davant  de tots. 29 I succeí que estant cerca de  
Lc 19,29  tots. 29 I succeí que estant cerca  de Betfage i de Betània, en la muntanya  
Lc 19,29  que estant cerca de Betfage i  de Betània, en la muntanya dita de l’  
Lc 19,29  i de Betània, en la muntanya dita  de l’Oliverar, envià dos de sos  
Lc 19,29  dita de l’Oliverar, envià dos  de sos deixebles, 30 dient-los: –Anau a  
Lc 19,30 –Anau a aquell lloc que està davant  de vosaltres, i luego que entreu en ell,  
Lc 19,37  37 I quan s’acercà a la baixada  de la muntanya de l’Oliverar, tots los  
Lc 19,37  acercà a la baixada de la muntanya  de l’Oliverar, tots los deixebles, en  
Lc 19,37  en gran número, transportats  de goig, començaren a alabar a Déu en  
Lc 19,42 te la pau! Emperò ara està escondit  de tos ulls. 43 Perquè vindran dies contra 
Lc 19,43 ulls. 43 Perquè vindran dies contra  de tu en què tos enemics te circuiran ab  
Lc 19,43  i et posaran siti, i t’apretaran  de totes parts. 44 I et derrocaran, aixís  
Lc 19,44  com a tos fills que estan dintre  de tu, i no deixaran pedra sobre pedra en  
Lc 19,46 emperò vosaltres l’haveu feta cova  de lladres. 47 I tots los dies ensenyava  
Lc 20,Tit  morts. Jesucrist, fill i Senyor  de David. Supèrbia i avarícia dels  
Lc 20,4  Responeu-me: 4 lo baptisme  de Joan, ¿era del cel o dels homes? 5 Mes  
Lc 20,9  i ell s’ausentà per llarg temps  de son país. 10 I arribada l’estació,  
Lc 20,10  per a què li donassen del fruit  de la vinya. Mes ells, després d’haver- 
Lc 20,11  feriren a aquest i, omplint-lo  de vituperis, l’enviaren sense res. 12 I  
Lc 20,13  fora. 13 Digué aleshores l’amo  de la vinya: “Què faré? Enviaré a mon fill 
Lc 20,14  és l’hereu, matem-lo a fi  de que la hisenda sia per a nosaltres!” 15 
Lc 20,15 a nosaltres!” 15 I traent-lo fora  de la vinya, lo mataren. »Què farà, doncs, 
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Lc 20,15  »Què farà, doncs, ab ells l’amo  de la vinya? 16 Vindrà i destruirà los  
Lc 20,20  espies que es fingissen homes  de bé per a sorprendre’l en alguna  
Lc 20,21 persones, sinó que ensenyau lo camí  de Déu en veritat. 22 ¿Nos és lícit pagar  
Lc 20,25 que és del Cèsar, i a Déu lo que és  de Déu. 26 I no pogueren reprendre ses  
Lc 20,26  del poble, ans bé, meravellats  de sa resposta, callaren. 27 S’acercaren  
Lc 20,33  ells. 33 Doncs, en la resurrecció,  de qual d’ells serà muller, puix tots set 
Lc 20,35  judicats dignes d’aquell sigle i  de la resurrecció dels morts, ni es  
Lc 20,36  iguals als àngels, i sent fills  de la resurrecció, seran fills de Déu. 37  
Lc 20,36  de la resurrecció, seran fills  de Déu. 37 »I que els morts han de  
Lc 20,37  de Déu. 37 »I que els morts han  de ressuscitar, ho declarà també Moisès,  
Lc 20,37  també Moisès, quan estant prop  de la romeguera, li digué lo Senyor: “Jo  
Lc 20,37  i lo Déu d’Isaac, i lo Déu  de Jacob.” 38 I no és Déu de morts sinó de 
Lc 20,38  i lo Déu de Jacob.” 38 I no és Déu  de morts sinó de vius, perquè envers ell  
Lc 20,38  38 I no és Déu de morts sinó  de vius, perquè envers ell tots són vius.  
Lc 20,41  –Com diuen que lo Cristo és fill  de David? 42 Sent aixís que el mateix  
Lc 20,43 jo pòsia a tos enemics per a peanya  de tos peus.” 44 »Anomenant-lo, doncs,  
Lc 20,46  se ab vestidures llargues i gusten  de ser saludats en les places i d’ocupar  
Lc 20,47 los convits; 47 que baix lo pretext  de llargues oracions, devoren les cases de 
Lc 20,47  oracions, devoren les cases  de les viudes. Estos seran condemnats ab  
Lc 21,Tit  rigor. 21,Tit Capítol XXI Almoina  de la viuda. Predicció de la ruïna del  
Lc 21,Tit  XXI Almoina de la viuda. Predicció  de la ruïna del temple. Senyals que  
Lc 21,Tit  que preceiran a la destrucció  de Jerusalem i lo segon adveniment de  
Lc 21,Tit  de Jerusalem i lo segon adveniment  de Jesucrist. 1 I estant Jesús mirant les  
Lc 21,4  tots ells han fet oferiments a Déu  de lo que els sobrava; emperò aquesta ha  
Lc 21,4  sobrava; emperò aquesta ha donat  de sa pobresa tot lo que li quedava per a  
Lc 21,5  ab pedres hermoses i adornat  de rics dons, los respongué: 6 –Vindrà  
Lc 21,6  tot això que veeu serà destruït,  de tal manera que no quedarà pedra sobre  
Lc 21,8  temps està pròxim.” Guardau-vos  de seguir-los. 9 I quan oigau rumors de  
Lc 21,9 seguir-los. 9 I quan oigau rumors  de guerres i de sedicions, no us  
Lc 21,9  9 I quan oigau rumors de guerres i  de sedicions, no us atemoriseu: perquè és  
Lc 21,12 totes aquestes coses, s’apoderaran  de vosaltres, i vos perseguiran i  
Lc 21,12  dels reis i governadors per causa  de mon nom. 13 I això vos succeirà en  
Lc 21,14  cors lo no pensar antes com haveu  de respondre, 15 puix jo vos donaré una  
Lc 21,16  i amics, i en faran morir alguns  de vosaltres. 17 I sereu avorrits de tots  
Lc 21,17  de vosaltres. 17 I sereu avorrits  de tots per causa de mon nom. 18 No  
Lc 21,17  I sereu avorrits de tots per causa  de mon nom. 18 No obstant, ni un cabell de 
Lc 21,18  nom. 18 No obstant, ni un cabell  de vostre cap se perdrà. 19 I ab vostra  
Lc 21,22  22 Perquè aquestos dies són dies  de venjança, a fi de que es cúmplia tot lo 
Lc 21,22  dies són dies de venjança, a fi  de que es cúmplia tot lo que està escrit.  
Lc 21,23  lo que està escrit. 23 Emperò, ai  de les prenyades i de les que donen de  
Lc 21,23  23 Emperò, ai de les prenyades i  de les que donen de mamar en aquells dies! 
Lc 21,23 de les prenyades i de les que donen  de mamar en aquells dies! Perquè hi haurà  
Lc 21,24  aquest poble. 24 I moriran al fil  de l’espasa, i seran portats en cautiveri 
Lc 21,24  fins que es cúmplien los temps  de les nacions. 25 I hi haurà senyals en  
Lc 21,25  que causarà lo roncar del mar i  de ses oles, 26 quedant los homes aterrats 
Lc 21,26 oles, 26 quedant los homes aterrats  de temor i de sobresalt, per les coses que 
Lc 21,26  los homes aterrats de temor i  de sobresalt, per les coses que han de  
Lc 21,26 de sobresalt, per les coses que han  de sobrevenir a tot lo món, puix les  
Lc 21,27  27 Llavors veuran al Fill  de l’home, que vindrà sobre d’un núvol  
Lc 21,30 arbres: 30 quan ja comencen a donar  de si lo fruit, coneixeu que està prop l’ 
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Lc 21,31 coses, sabeu que està prop lo Regne  de Déu. 32 En veritat vos dic que no  
Lc 21,34  ab la glotoneria i l’excés  de vi, i ab los afanys d’aquesta vida, i  
Lc 21,34  vida, i que aquell dia vos vinga  de repente a sorprendre-us. 35 Puix com  
Lc 21,35  los que habiten en la superfície  de la terra. 36 Vetllau, doncs, orant en  
Lc 21,36  ab confiança davant del Fill  de l’home. 37 I estava ensenyant de dia  
Lc 21,37  de l’home. 37 I estava ensenyant  de dia en lo temple, i de nit eixia i s’  
Lc 21,37  ensenyant de dia en lo temple, i  de nit eixia i s’estava en la muntanya  
Lc 21,37  s’estava en la muntanya anomenada  de l’Oliverar. 38 I tot lo poble acudia a 
Lc 21,38  38 I tot lo poble acudia a ell,  de bon matí, en lo temple, per a oir-lo. 
Lc 22,Tit  -lo. 22,Tit Capítol XXII Traïció  de Judes. Cena pasqual i institució de l’ 
Lc 22,Tit de Judes. Cena pasqual i institució  de l’eucaristia. Disputa sobre la  
Lc 22,Tit  primícia. Jesús prediu la negació  de sant Pere. Sa agonia en l’hort. És  
Lc 22,5 pactaren lo donar-li una cantitat  de diner. 6 I Judes s’obligà i buscava l’ 
Lc 22,11  a on éntria. 11 I direu al pare  de famílies de la casa: “Lo Mestre t’  
Lc 22,11  11 I direu al pare de famílies  de la casa: “Lo Mestre t’envia a dir: A  
Lc 22,11  dir: A on és l’estància en què he  de menjar la pasqua ab mos deixebles?” 12  
Lc 22,15  ab vosaltres aquesta pasqua antes  de ma passió! 16 Perquè vos dic que ja no  
Lc 22,16  tinga son compliment en lo Regne  de Déu. 17 I prenent lo calze, donà  
Lc 22,18  vos dic que no beuré més del fruit  de la parra fins que vinga lo Regne de  
Lc 22,18 de la parra fins que vinga lo Regne  de Déu. 19 Després prengué lo pa i, havent 
Lc 22,19 per a vosaltres. Feu açò en memòria  de mi. 20 Així mateix prengué lo calze,  
Lc 22,22  taula. 22 I veritat és que el Fill  de l’home se’n va, segons lo que està  
Lc 22,25  25 Emperò ell los digué: –Los reis  de les nacions les tracten ab imperi, i  
Lc 22,27  a taula? Ab tot, jo estic enmig  de vosaltres com lo qui serveix. 28 »Mes  
Lc 22,30  me l’ha preparat a mi, 30 a fi  de que menjau i begau a ma taula en mon  
Lc 22,32  Emperò jo he pregat per a tu a fi  de que ta fe no et fàltia. Quan, doncs,  
Lc 22,37  Puix les coses que foren predites  de mi tenen compliment. 38 Mes ells  
Lc 22,39 39 I eixint se n’anà, segons tenia  de costum, a la muntanya de l’Oliverar. I 
Lc 22,39  tenia de costum, a la muntanya  de l’Oliverar. I el seguiren també sos  
Lc 22,40 arribat allí, los digué: –Orau a fi  de que no caigau en tentació. 41 I  
Lc 22,41  -se d’ells com cosa d’un tir  de pedra, i posat de genolls en terra,  
Lc 22,41  cosa d’un tir de pedra, i posat  de genolls en terra, orava 42 dient:  
Lc 22,42  dient: –Pare, si voleu, transferiu  de mi aquest calze. Emperò no es faça ma  
Lc 22,44  ànsia. 44 I li vingué un suor com  de gotes de sang que corrien fins a terra. 
Lc 22,44 44 I li vingué un suor com de gotes  de sang que corrien fins a terra. 45 I  
Lc 22,45  a terra. 45 I alçant-se després  de l’oració, vingué a sos deixebles, i  
Lc 22,45  i els trobà dormint per causa  de la tristesa. 46 I els digué: –Per què  
Lc 22,46 què dormiu? Alçau-vos i orau a fi  de que no entreu en la tentació. 47 I  
Lc 22,47  parlant, quan comparegué una turba  de gent, davant de la qual anava un dels  
Lc 22,47  una turba de gent, davant  de la qual anava un dels Dotze anomenat  
Lc 22,48 –Judes, ab un bes entregues lo Fill  de l’home? 49 I quan vegeren los que  
Lc 22,52  –Haveu vingut armats d’espases i  de bastons com contra un lladre? 53 Sent  
Lc 22,53  és la vostra hora i lo poder  de les tenebres. 54 I en seguida lo  
Lc 22,54  dels sacerdots. I Pere lo seguia  de lluny a lluny. 55 I havent encès foc  
Lc 22,61  mirà a Pere. I Pere se recordà  de la paraula que el Senyor li havia dit:  
Lc 22,66  contra d’ell. 66 Luego que fou  de dia, se juntaren los ancians del poble, 
Lc 22,69  llibre. 69 Mes des d’ara lo Fill  de l’home estarà sentat a la dreta del  
Lc 22,69  estarà sentat a la dreta del poder  de Déu. 70 I digueren tots: –Tu ets,  
Lc 22,70  tots: –Tu ets, doncs, lo Fill  de Déu? Ell los respongué: –Vosaltres dieu 
Lc 22,71  nosaltres mateixos ho havem oït  de sa boca? 23,Tit Capítol XXIII Jesucrist 
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Lc 23,Tit  XXIII Jesucrist és acusat davant  de Pilat; enviat a Herodes; posposat a  
Lc 23,Tit  crucificat i insultat. Inscripció  de la creu. Del bon lladre. Tenebres. Mort 
Lc 23,Tit  Confessió del centurió. Sepulcre  de Jesús. 1 I alçant-se tota la multitud 
Lc 23,2 a la nació nostra i prohibint-los  de donar tribut al Cèsar, i dient que ell  
Lc 23,5  per tota la Judea, començant des  de la Galilea fins aquí. 6 Pilat, oint  
Lc 23,6  fins aquí. 6 Pilat, oint parlar  de la Galilea, preguntà si ell era  
Lc 23,7  galileu. 7 I havent entès que era  de la jurisdicció d’Herodes, lo remeté a  
Lc 23,14  tot, havent-lo interrogat davant  de vosaltres, no l’he trobat culpable de  
Lc 23,14 vosaltres, no l’he trobat culpable  de ningun dels crims de què vosaltres l’  
Lc 23,14  culpable de ningun dels crims  de què vosaltres l’acusau; 15 ni Herodes  
Lc 23,17  -los llibre a un en lo dia  de la festa. 18 I tot lo poble començà a  
Lc 23,20 per un homicidi. 20 Pilat los parlà  de nou volent deslliurar a Jesús. 21 Mes  
Lc 23,25  posà en llibertat al que per causa  de sedició i homicidi havia estat posat en 
Lc 23,26 ’l ne portaven, prengueren un home  de Cirene anomenat Simó, que venia d’una  
Lc 23,26  la creu per a què la portàs detràs  de Jesús. 27 I lo seguia una gran multitud 
Lc 23,27  27 I lo seguia una gran multitud  de gent i de dones que es lamentaven i  
Lc 23,27  seguia una gran multitud de gent i  de dones que es lamentaven i ploraven. 28  
Lc 23,28  -se envers elles, digué: –Filles  de Jerusalem, no ploreu sobre mi, ans bé  
Lc 23,35  si ell és lo Cristo, l’elegit  de Déu. 36 Los soldats també l’  
Lc 23,42  a Jesús: –Senyor, recordau-vos  de mi quan arribeu al vostre Regne. 43 I  
Lc 23,44  paradís. 44 I era ja cerca l’hora  de sexta, i tota la terra se cobrí de  
Lc 23,44  de sexta, i tota la terra se cobrí  de tenebres fins a l’hora de nona. 45 I  
Lc 23,44 se cobrí de tenebres fins a l’hora  de nona. 45 I lo sol s’obscurí i lo vel  
Lc 23,49  les dones que l’havien seguit des  de la Galilea estaven mirant des de lluny  
Lc 23,49  de la Galilea estaven mirant des  de lluny aquestes coses. 50 I veus aquí un 
Lc 23,51  lo qual era d’Arimatea, ciutat  de la Judea, qui esperava també lo Regne  
Lc 23,51  Judea, qui esperava també lo Regne  de Déu. 52 Aquest, doncs, anà a trobar a  
Lc 23,52 a trobar a Pilat i li demanà lo cos  de Jesús. 53 I havent-lo baixat de la  
Lc 23,53  de Jesús. 53 I havent-lo baixat  de la creu, l’embolicà en un llençol i lo 
Lc 23,54 estat posat encara. 54 I era lo dia  de Parasceve i anava ja a entrar lo  
Lc 23,55  55 I les dones que havien vingut  de Galilea ab ell, havent seguit a Josep,  
Lc 23,55 ab què havia estat depositat lo cos  de Jesús. 56 I tornant-se’n, prepararen 
Lc 24,1  ’n puja al cel. 1 I lo primer dia  de la semana anaren aquestes dones de bon  
Lc 24,1  de la semana anaren aquestes dones  de bon matí al sepulcre, portant los  
Lc 24,7  7 dient: “És menester que el Fill  de l’home sia entregat en mans dels homes 
Lc 24,8  dia.” 8 Llavors se recordaren  de les paraules d’ell. 9 I isqueren del  
Lc 24,10  Magdalena, i Joana, i Maria, mare  de Jaume, i les demés que estaven ab  
Lc 24,12  la mortalla, i se’n tornà admirat  de lo que havia vist. 13 I veus aquí que  
Lc 24,13  lloc anomenat Emmaús, que distava  de Jerusalem xixanta estadis. 14 I  
Lc 24,19  dies? 19 Ell los digué: –Què? –Lo  de Jesús Nazaret –respongueren–, que fou  
Lc 24,19  en obres i en paraules davant  de Déu i de tot lo poble. 20 I com los  
Lc 24,19 obres i en paraules davant de Déu i  de tot lo poble. 20 I com los prínceps  
Lc 24,21  a Israel, i no obstant, després  de tot això, avui és lo tercer dia després 
Lc 24,22  22 És veritat que algunes dones  de les que estaven ab nosaltres nos  
Lc 24,22  pasmaren, perquè havent anat antes  de dia a son sepulcre 23 i no havent  
Lc 24,25 digué aleshores: –Oh necis i tardos  de cor per a creure tot lo que los  
Lc 24,28  a on anaven, ell féu mostres  de passar endavant. 29 Emperò ells lo  
Lc 24,41 Emperò com ells encara no acabassen  de creure’l, estant transportats de goig  
Lc 24,41  de creure’l, estant transportats  de goig i admiració, los digué: –¿Teniu  
Lc 24,42  42 I ells li presentaren un bocí  de peix fregit i una bresca. 43 I havent  
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Lc 24,44  es complís tot quant està escrit  de mi en la Llei de Moisès i en los  
Lc 24,44  quant està escrit de mi en la Llei  de Moisès i en los Profetes i en los  
Lc 24,49 I jo vaig a enviar-vos la promesa  de mon Pare. Mes entretant permaneixeu  
Lc 24,49  permaneixeu aquí en la ciutat  de Jerusalem, fins que estigau revestits  
Lc 24,49  que estigau revestits del poder  de dalt. 50 Després los guià fora, camí de 
Lc 24,50  50 Després los guià fora, camí  de Betània i, alçant les mans, los beneí.  
Jn Inc  a Déu. Amén. Jn Inc L’Evangeli  de Jesucrist segons sant Joan 1,Tit  
Jn 1,Tit  del Verb. Sa encarnació. Testimoni  de Joan Baptista. Vocació dels primers  
Jn 1,3  i sens ell ninguna cosa fou feta  de lo que ha estat fet. 4 En ell era la  
Jn 1,6  6 Hi hagué un home enviat  de Déu que s’anomenava Joan. 7 Est vingué 
Jn 1,7  Joan. 7 Est vingué a servir  de testimoni per a testificar de la llum,  
Jn 1,7  de testimoni per a testificar  de la llum, a fi de que tots creguessen  
Jn 1,7  per a testificar de la llum, a fi  de que tots creguessen per medi d’ell. 8  
Jn 1,8  sinó enviat per a donar testimoni  de la llum. 9 Aquell era la verdadera  
Jn 1,12  creuen en son nom, los donà poder  de fer-se fills de Déu. 13 Los quals no  
Jn 1,12  los donà poder de fer-se fills  de Déu. 13 Los quals no han nat de la  
Jn 1,13  de Déu. 13 Los quals no han nat  de la sang, ni de la voluntat de la carn,  
Jn 1,13 Los quals no han nat de la sang, ni  de la voluntat de la carn, ni de la  
Jn 1,13  nat de la sang, ni de la voluntat  de la carn, ni de la voluntat de l’home,  
Jn 1,13  ni de la voluntat de la carn, ni  de la voluntat de l’home, sinó de Déu. 14 
Jn 1,13  de la carn, ni de la voluntat  de l’home, sinó de Déu. 14 I el Verb fou  
Jn 1,13  ni de la voluntat de l’home, sinó  de Déu. 14 I el Verb fou fet carn, i  
Jn 1,14  vegérem sa glòria, glòria com  de l’unigènit del Pare, ple de gràcia i  
Jn 1,14  com de l’unigènit del Pare, ple  de gràcia i de veritat. 15 Joan donà  
Jn 1,14  unigènit del Pare, ple de gràcia i  de veritat. 15 Joan donà testimoni d’ell  
Jn 1,15  i clamà dient: «Aqueix és aquell  de qui jo us deia: Lo qui ha de venir  
Jn 1,15 aquell de qui jo us deia: Lo qui ha  de venir després de mi ha estat preferit a 
Jn 1,15 us deia: Lo qui ha de venir després  de mi ha estat preferit a mi, per quant  
Jn 1,16  I tots nosaltres havem participat  de sa plenitud, i gràcia per gràcia. 17  
Jn 1,19 Joan quan los jueus li enviaren des  de Jerusalem los sacerdots i los levites  
Jn 1,22  qui ets? –li digueren–, a fi  de que pugam donar alguna resposta als que 
Jn 1,22  als que ens han enviat. Què dius  de tu mateix? 23 –Jo só –los digué– “la  
Jn 1,26  –Jo batejo ab aigua, emperò enmig  de vosaltres hi ha un a qui no coneixeu.  
Jn 1,27  no coneixeu. 27 Ell és lo qui ha  de venir després de mi, lo qual ha estat  
Jn 1,27  Ell és lo qui ha de venir després  de mi, lo qual ha estat preferit a mi i a  
Jn 1,27  a mi i a qui jo no só digne  de deslligar la corretja de la sabata. 28  
Jn 1,27  só digne de deslligar la corretja  de la sabata. 28 Açò esdevingué en  
Jn 1,29 a ell i digué: –Veus aquí l’anyell  de Déu, veus aquí aquell que trau lo pecat 
Jn 1,30  del món! 30 Aquest és lo mateix  de qui jo he dit: “Després de mi ve un  
Jn 1,30  mateix de qui jo he dit: “Després  de mi ve un baró que m’ha estat preferit, 
Jn 1,34 I jo el vegí i vaig donar testimoni  de que est és lo Fill de Déu. 35 A l’  
Jn 1,34  testimoni de que est és lo Fill  de Déu. 35 A l’endemà, Joan estava encara 
Jn 1,35  Joan estava encara allí ab dos  de sos deixebles. 36 I mirant a Jesús que  
Jn 1,36  digué: –Veus aquí l’anyell  de Déu. 37 I los dos deixebles l’oigueren 
Jn 1,40  seguit a Jesús, era Andreu, germà  de Simó Pere. 41 Lo primer a qui ell trobà 
Jn 1,42 mirat, li digué: –Tu ets Simó, fill  de Jonà, tu seràs apellidat Cefas, que vol 
Jn 1,44  digué: –Segueix-me. 44 Felip era  de Betsaida, ciutat d’Andreu i de Pere.  
Jn 1,44 era de Betsaida, ciutat d’Andreu i  de Pere. 45 Felip, havent trobat a  
Jn 1,45 –Nosaltres havem encontrat a aquell  de qui Moisès, en la Llei, i els Profetes  
Jn 1,45  i els Profetes escrigueren: Jesús  de Nazaret, fill de Josep. 46 I Natanael  
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Jn 1,45 escrigueren: Jesús de Nazaret, fill  de Josep. 46 I Natanael li digué: –¿Per  
Jn 1,46  ventura pot eixir alguna cosa bona  de Nazaret? Felip li digué: –Vine i veu- 
Jn 1,48  te cridàs, quan tu estaves sota  de la figuera, jo et vegí. 49 Natanael  
Jn 1,49 i li digué: –Rabbí, vós sou lo Fill  de Déu, vós sou lo Rei d’Israel. 50 Jesús 
Jn 1,50  perquè t’he dit que et vegí sota  de la figuera; coses majors que estes  
Jn 1,51  obert lo cel, i sobre lo Fill  de l’home, pujant i baixant, los àngels  
Jn 1,51  home, pujant i baixant, los àngels  de Déu. 2,Tit Capítol II Bodes de Canà, a  
Jn 2,Tit  de Déu. 2,Tit Capítol II Bodes  de Canà, a on Jesús converteix l’aigua en 
Jn 2,1  dies se feren unes bodes en Canà  de Galilea, i s’hi trobava la mare de  
Jn 2,1 de Galilea, i s’hi trobava la mare  de Jesús. 2 Fou també convidat a les bodes 
Jn 2,3  3 I venint a faltar lo vi, la mare  de Jesús li digué: –No tenen vi. 4 Jesús  
Jn 2,6  6 I hi havia allí sis grans gerres  de pedra per a les purificacions que s’  
Jn 2,6 usaven entre els jueus, en cada una  de les quals cabien dues o tres mesures. 7 
Jn 2,8  -ne ara i portau-ne al mestre  de sala. I li’n portaren. 9 Tan prest com 
Jn 2,9 portaren. 9 Tan prest com lo mestre  de sala hagué gustat aquesta aigua  
Jn 2,11  11 Ab aquest, donà Jesús en Canà  de Galilea principi a sos miracles i  
Jn 2,15  ses taules, 15 féu com uns assots  de cordills i els tragué a tots del  
Jn 2,16  això d’aquí, i no feu la casa  de mon Pare casa de tràfic. 17 Llavors se  
Jn 2,16  i no feu la casa de mon Pare casa  de tràfic. 17 Llavors se recordaren sos  
Jn 2,17 Llavors se recordaren sos deixebles  de lo que està escrit: «Me devora lo zel  
Jn 2,17  que està escrit: «Me devora lo zel  de vostra casa.» 18 I els jueus  
Jn 2,21  Emperò ell los parlava del temple  de son cos. 22 Després, doncs, que hagué  
Jn 2,22  morts, sos deixebles se recordaren  de que els havia dit això, i ells  
Jn 2,23  ell estigué en Jerusalem ab motiu  de la Pasqua, molts cregueren en son nom  
Jn 2,25  que ningú li donàs testimoni  de l’home, puix ell coneixia per si  
Jn 3,Tit  que est li dóna. Los deixebles  de Joan Baptista murmuren de Jesucrist.  
Jn 3,Tit deixebles de Joan Baptista murmuren  de Jesucrist. Resposta de Joan a sos  
Jn 3,Tit  murmuren de Jesucrist. Resposta  de Joan a sos deixebles. 1 Hi havia un  
Jn 3,1 a sos deixebles. 1 Hi havia un home  de la secta dels fariseus, anomenat  
Jn 3,2  príncep dels jueus, 2 que vingué  de nit a trobar a Jesús i li digué:  
Jn 3,2  sabem que sou un mestre enviat  de Déu, puix que ningú pot fer los  
Jn 3,3  que ningú, sinó aquell que nasca  de nou, pot veure lo Regne de Déu. 4  
Jn 3,3  nasca de nou, pot veure lo Regne  de Déu. 4 Nicodemus li digué: –Com pot  
Jn 3,4  essent vell? ¿Pot tornar al ventre  de sa mare i nàixer de nou? 5 Jesús li  
Jn 3,4  al ventre de sa mare i nàixer  de nou? 5 Jesús li respongué: –En veritat, 
Jn 3,5 que, a menos que un home no renasca  de l’aigua i de l’Esperit Sant, no pot  
Jn 3,5  un home no renasca de l’aigua i  de l’Esperit Sant, no pot entrar en lo  
Jn 3,5  Sant, no pot entrar en lo Regne  de Déu. 6 Lo qui de la carn és nat, carn  
Jn 3,6 entrar en lo Regne de Déu. 6 Lo qui  de la carn és nat, carn és, i lo qui és  
Jn 3,6  és nat, carn és, i lo qui és nat  de l’Esperit, esperit és. 7 No et  
Jn 3,7  és. 7 No et meravéllies, doncs,  de que t’haja dit: “És precís nàixer de  
Jn 3,7  que t’haja dit: “És precís nàixer  de nou.” 8 L’esperit alena en qualsevol  
Jn 3,8  succeeix a qualsevol home nat  de l’Esperit. 9 Nicodemus li respongué:  
Jn 3,12  12 Si no creeu quan vos parlo  de les coses de la terra, com creureu quan 
Jn 3,12  creeu quan vos parlo de les coses  de la terra, com creureu quan vos pàrlia  
Jn 3,12  terra, com creureu quan vos pàrlia  de les coses del cel? 13 I ningú puja al  
Jn 3,13  sinó lo qui baixà del cel, lo Fill  de l’home que està en lo cel. 14 I així  
Jn 3,14 així també és necessari que lo Fill  de l’home sia alçat, 15 a fi de que  
Jn 3,15  Fill de l’home sia alçat, 15 a fi  de que tothom que creu en ell no peresca,  
Jn 3,16 la vida eterna. 16 Puix Déu ha amat  de tal modo al món, que ha donat son  
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Jn 3,16  ha donat son unigènit Fill, a fi  de que tothom que creu en ell no peresca,  
Jn 3,18  això mateix que no creu en lo nom  de l’unigènit Fill de Déu. 19 Aquest és,  
Jn 3,18  creu en lo nom de l’unigènit Fill  de Déu. 19 Aquest és, doncs, lo judici:  
Jn 3,20  i no s’acerca a la llum per temor  de que ses obres no sien reprovades. 21  
Jn 3,21  veritat s’acerca a la llum a fi  de que ses obres sien descobertes, puix  
Jn 3,23  també batejant en Ennon, prop  de Salim, perquè allí hi havia molta  
Jn 3,25  una disputa entre els deixebles  de Joan i els jueus tocant a la  
Jn 3,26  ab vós a l’altra banda del Jordà,  de qui vós donàreu testimoni, veus aquí  
Jn 3,28 28 Vosaltres mateixos sou testimoni  de que diguí: “Jo no só lo Cristo, sinó  
Jn 3,29 esposa, és l’espòs. Emperò l’amic  de l’espòs que està en peu i l’ou, s’  
Jn 3,29  que està en peu i l’ou, s’omple  de goig a l’oir la veu de l’espòs.  
Jn 3,29  s’omple de goig a l’oir la veu  de l’espòs. Aquest mon goig, doncs, és  
Jn 3,31  i jo disminuesca. 31 »Lo qui ve  de dalt és sobre tots. Lo qui és de la  
Jn 3,31 ve de dalt és sobre tots. Lo qui és  de la terra és terrenal i parla de la  
Jn 3,31  és de la terra és terrenal i parla  de la terra. Lo qui ve del cel és sobre  
Jn 3,32  és sobre tots, 32 i dóna testimoni  de lo que ha vist i oït, i ningú rep son  
Jn 3,34  a qui Déu ha enviat, diu paraules  de Déu, puix Déu no li donà l’Esperit ab  
Jn 3,36  no veurà la vida, sinó que la ira  de Déu està sobre d’ell. 4,Tit Capítol IV 
Jn 4,Tit  d’ell. 4,Tit Capítol IV Conversió  de la samaritana i de molts samaritans.  
Jn 4,Tit  IV Conversió de la samaritana i  de molts samaritans. Instrucció que ab eix 
Jn 4,2  per si mateix sinó per medi  de sos deixebles), 3 deixà la Judea i se  
Jn 4,4 ’n tornà a Galilea. 4 I com hagués  de passar per la Samària, 5 vingué a una  
Jn 4,5  la Samària, 5 vingué a una ciutat  de la Samària anomenada Sicar, prop de l’ 
Jn 4,5 de la Samària anomenada Sicar, prop  de l’heretat que donà Jacob a son fill  
Jn 4,6 fill Josep. 6 I estava allí la font  de Jacob. Jesús, doncs, fatigat del camí,  
Jn 4,6  del camí, estava sentat sobre  de la font, i era ja envers l’hora sexta. 
Jn 4,7  l’hora sexta. 7 Vingué una dona  de Samària a traure aigua. Jesús li digué: 
Jn 4,10  li digué: –Si tu coneguesses lo do  de Déu i qui és lo qui et diu: “Dóna’m  
Jn 4,13  altra vegada set; mes lo qui bega  de l’aigua que jo li donaré, no tindrà  
Jn 4,15  donau-me d’aqueixa aigua a fi  de que mai més tinga jo set, ni haja de  
Jn 4,15  que mai més tinga jo set, ni haja  de venir a traure-la. 16 Jesús li digué: 
Jn 4,17  marit. Jesús li digué: –Tens raó  de dir que no tens marit, 18 perquè cinc  
Jn 4,25  el Messies, ço és, lo Cristo, ha  de venir. Quan haja vingut, ell nos  
Jn 4,27  sos deixebles, i s’admiraven  de que parlàs ab aquella dona. Ab tot,  
Jn 4,30  lo Cristo? 30 Isqueren, doncs,  de la ciutat, i vingueren a encontrar-  
Jn 4,35  camps, que són ja blancs, a punt  de segar. 36 I aquell que sega rep la  
Jn 4,36  fruits per a la vida eterna, a fi  de que gòsia així lo qui sembra com lo qui 
Jn 4,43  lo salvador del món. 43 Al cap  de dos dies, isqué d’allí i se n’anà a  
Jn 4,44  lo mateix Jesús donà testimoni  de que un profeta no és honrat en sa  
Jn 4,45  havia fet en Jerusalem en lo dia  de la festa, perquè ells havien assistit  
Jn 4,46  46 I Jesús vingué novament a Canà  de Galilea, a on havia convertit l’aigua  
Jn 4,47  Havent oït aquest que Jesús venia  de Judea a la Galilea, anà a trobar-lo i 
Jn 4,54  que Jesús féu quan hagué vingut  de Judea a Galilea. 5,Tit Capítol V Jesús  
Jn 5,Tit  Capítol V Jesús cura al paralític  de la piscina. Los jueus lo calumnien per  
Jn 5,2  2 I en Jerusalem està la piscina  de les Ovelles, anomenada en hebreu  
Jn 5,3 en los quals jeia una gran multitud  de malalts, cegos, coixos, paralítics, que 
Jn 5,3  que aguardaven lo moviment  de les aigües. 4 Puix un àngel del Senyor  
Jn 5,9 posà a caminar. I era aquell un dia  de dissabte. 10 Los jueus, doncs, deien al 
Jn 5,13  era, perquè Jesús s’havia retirat  de la turba que hi havia allí. 14 Després  
Jn 5,20 manifestarà obres majors que estes,  de manera que vosaltres quedareu plens d’ 
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Jn 5,23  comès tot judici al Fill, 23 a fi  de que tots hónrien al Fill així com  
Jn 5,24  condemnació, sinó que ha passat  de mort a vida. 25 En veritat, en veritat  
Jn 5,25 què els morts oiran la veu del Fill  de Déu; i els que l’oiguen, viuran. 26  
Jn 5,27  27 i li ha donat també lo poder  de judicar, perquè és Fill de l’home. 28  
Jn 5,27 lo poder de judicar, perquè és Fill  de l’home. 28 No us admireu d’això,  
Jn 5,28 los sepulcres oiran la veu del Fill  de Déu, 29 i los que hagen fet obres bones 
Jn 5,30  a sa condemnació. 30 »Jo  de mi mateix no puc fer cosa alguna.  
Jn 5,31 ha enviat. 31 »Si jo dono testimoni  de mi mateix, mon testimoni no és  
Jn 5,32  Un altre és lo qui dóna testimoni  de mi, i jo sé que el testimoni que dóna  
Jn 5,34  d’home, sinó que dic això a fi  de que siau salvos. 35 Ell era una antorxa 
Jn 5,36  jo tinc un testimoni major que el  de Joan, perquè les obres que el Pare m’  
Jn 5,36  obres que jo faç donen testimoni  de mi, que el Pare m’ha enviat. 37 I lo  
Jn 5,37  m’ha enviat, ha donat testimoni  de mi. Ni vosaltres haveu oït mai sa veu,  
Jn 5,39 i elles són les que donen testimoni  de mi. 40 I no voleu venir a mi perquè  
Jn 5,42  jo us conec, que no teniu l’amor  de Déu en vosaltres. 43 Jo he vingut en  
Jn 5,43  vosaltres. 43 Jo he vingut en nom  de mon Pare, i no em rebeu; si vingués un  
Jn 5,44  i no cercau la glòria que ve  de Déu solament? 45 No penseu que sia jo  
Jn 5,46  creuríeu a mi, perquè ell escrigué  de mi. 47 Mes si no creeu en sos escrits,  
Jn 6,Tit  del pa del cel. Anuncia la traïció  de Judes. 1 Després d’això passà Jesús a  
Jn 6,1 passà Jesús a l’altra part del mar  de Galilea, que és lo mar de Tiberíades. 2 
Jn 6,1  del mar de Galilea, que és lo mar  de Tiberíades. 2 I el seguia una gran  
Jn 6,2  2 I el seguia una gran multitud  de gent, perquè veien los miracles que  
Jn 6,5  ulls i vegés que una gran multitud  de gent venia a ell, digué a Felip: –A on  
Jn 6,6  -lo, puix ell sabia lo que havia  de fer. 7 Felip li respongué: –Dos-cents 
Jn 6,7  li respongué: –Dos-cents diners  de pa no els basten per a donar-ne un  
Jn 6,8 a donar-ne un bocí a cada u. 8 Un  de sos deixebles, que era Andreu, germà de 
Jn 6,8  deixebles, que era Andreu, germà  de Simó Pere, li digué: 9 –Aquí hi ha un  
Jn 6,10  Se sentaren, doncs, com en número  de cinc mil homes. 11 Jesús prengué los  
Jn 6,12  los bocins que han sobrat, a fi  de que no es pèrdia res. 13 Los  
Jn 6,13  doncs, i ompliren dotze coves  de bocins que havien sobrat dels cinc pans 
Jn 6,14  és verdaderament lo profeta que ha  de venir al món. 15 Emperò Jesús, sabent  
Jn 6,15  15 Emperò Jesús, sabent que havien  de venir per a portar-se-l’en a la  
Jn 6,17  del mar, en Cafarnaüm. I era ja  de nit, i Jesús encara no havia vingut a  
Jn 6,19  19 Així que, havent remat com cosa  de vint-i-cinc o trenta estadis, veuen 
Jn 6,23  23 Mes arribaren altres barques  de Tiberíades prop del lloc en què (havent 
Jn 6,27  eterna; lo qual vos donarà lo Fill  de l’home, puix en est lo Pare Déu ha  
Jn 6,28 farem nosaltres per a fer les obres  de Déu? 29 Respongué Jesús i els digué:  
Jn 6,29  Jesús i els digué: –L’obra  de Déu és que vosaltres cregau en aquell  
Jn 6,33  pa del cel. 33 Perquè lo pa  de Déu és aquell que baixà del cel i dóna  
Jn 6,35 I Jesús los respongué: –Jo só lo pa  de vida: aquell que ve a mi no tindrà fam, 
Jn 6,39  m’ha enviat: que jo no pèrdia res  de tot lo que m’ha donat, sinó que ho  
Jn 6,40  dia. 40 I aquesta és la voluntat  de mon Pare que m’ha enviat: que tot  
Jn 6,42  deien: –¿No és aquest, Jesús, fill  de Josep, lo pare i mare del qual  
Jn 6,45  Profetes: “I tots seran ensenyats  de Déu.” Tot aquell, doncs, que oigué i  
Jn 6,46  vist al Pare, sinó aquell que és  de Déu; aqueix vegé al Pare. 47 En  
Jn 6,48  té la vida eterna. 48 Jo só lo pa  de vida. 49 Vostres pares menjaren lo  
Jn 6,53  que si no menjau la carn del Fill  de l’home i no beveu sa sang, no tindreu  
Jn 6,60  60 I havent-les oït molts  de sos deixebles, digueren: –Dures són  
Jn 6,62  Puix què si vegésseu pujar al Fill  de l’home a on antes estava? 63 L’  
Jn 6,66  66 Des d’aquella hora molts  de sos deixebles se retiraren de sa  
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Jn 6,66 molts de sos deixebles se retiraren  de sa comitiva i ja no anaven ab ell. 67  
Jn 6,68  a qui anirem? Vós teniu paraules  de vida eterna. 69 I nosaltres havem  
Jn 6,69  que vós sou lo Cristo, lo Fill  de Déu viu. 70 Jesús los respongué: –¿No  
Jn 6,70  a vosaltres dotze?; i ab tot, un  de vosaltres és diable! 71 Deia això per  
Jn 6,71  Deia això per Judes Iscariot, fill  de Simó, qui essent un dels Dotze l’havia 
Jn 7,Tit  en lo temple. Prova la veritat  de sa missió i doctrina. Muda lo cor dels  
Jn 7,3 aquí i vés-te’n a la Judea, a fi  de que tos deixebles vegen les obres que  
Jn 7,11  I els jueus lo buscaven en lo dia  de la festa i deien: –A on és, aquell? 12  
Jn 7,12  Perquè uns deien: –Ell és home  de bé. Altres deien: –No, ans bé sedueix  
Jn 7,14  dels jueus. 14 I envers lo mig  de la festa, Jesús pujà al temple i  
Jn 7,17  coneixerà per la doctrina si és  de Déu o si jo parlo de mi mateix. 18 Qui  
Jn 7,17 doctrina si és de Déu o si jo parlo  de mi mateix. 18 Qui parla de si mateix,  
Jn 7,18 jo parlo de mi mateix. 18 Qui parla  de si mateix, busca sa pròpia glòria; mes  
Jn 7,19 no us donà la Llei, i ab tot, ningú  de vosaltres l’observa? 20 Per què anau,  
Jn 7,22  la circumcisió (no perquè sia  de Moisès, sinó dels Pares), i circumcidau 
Jn 7,23  en dissabte per no violar la Llei  de Moisès, per què vos indignau contra de  
Jn 7,23 Moisès, per què vos indignau contra  de mi per haver jo curat a tot un home en  
Jn 7,25  recte. 25 Llavors alguns dels  de Jerusalem deien: –No és aquest al qui  
Jn 7,26  ventura los senadors han conegut  de cert que és aquest lo Cristo? 27 Emperò 
Jn 7,28  d’a on só jo; mes jo no he vingut  de mi mateix, sinó que és verídic aquell  
Jn 7,33  –Encara estaré ab vosaltres un poc  de temps, i després me’n vaig a aquell  
Jn 7,37  lo darrer dia, que era lo gran dia  de la festa, Jesús se posà en peu, i en  
Jn 7,38 bega. 38 Lo qui creu en mi, eixiran  de son ventre, com diu l’Escriptura, rius 
Jn 7,39  d’aigua viva. 39 Això ho digué  de l’Esperit que los que creuen en ell  
Jn 7,39  que los que creuen en ell havien  de rebre, puix encara no havia estat  
Jn 7,41  –¿Per ventura lo Cristo ha  de venir de Galilea? 42 ¿No diu l’  
Jn 7,41 –¿Per ventura lo Cristo ha de venir  de Galilea? 42 ¿No diu l’Escriptura que  
Jn 7,42 diu l’Escriptura que Cristo vindrà  de la raça de David i del lloc de Betlem,  
Jn 7,42  que Cristo vindrà de la raça  de David i del lloc de Betlem, d’a on era 
Jn 7,42  de la raça de David i del lloc  de Betlem, d’a on era David? 43 Així que  
Jn 7,51  a ningú antes d’oir-lo i  de saber lo que fa? 52 Ells respongueren i 
Jn 7,52  i mira com no ix profeta algun  de Galilea. 53 En seguida se retirà cada  
Jn 8,Tit  8,Tit Capítol VIII Deslliura Jesús  de la mort a una dona adúltera confundint  
Jn 8,Tit confundint a sos acusadors. Declara  de vàries maneres ser ell lo Fill de Déu,  
Jn 8,Tit  de vàries maneres ser ell lo Fill  de Déu, i respon ab gran mansuetud a les  
Jn 8,1  1 Jesús se n’anà a la muntanya  de l’Oliverar. 2 I a l’apuntar lo dia,  
Jn 8,3  i havent-la colocada enmig  de tots, 4 li digueren: –Mestre, aquesta  
Jn 8,4  –Mestre, aquesta dona acaba  de ser sorpresa en adulteri. 5 I Moisès  
Jn 8,7  s’alçà dret i els digué: –Aquell  de vosaltres que es tròbia sens pecat, sia 
Jn 8,9 consciències, marxaven l’un detràs  de l’altre, començant per los més vells,  
Jn 8,12  tenebres, sinó que tindrà la llum  de la vida. 13 I replicaren los fariseus:  
Jn 8,13  los fariseus: –Tu dónes testimoni  de tu mateix: ton testimoni no és verídic. 
Jn 8,14  –Encara que jo dónia testimoni  de mi mateix, mon testimoni és verídic,  
Jn 8,17  Llei està escrit que lo testimoni  de dos persones és verídic. 18 Jo só lo  
Jn 8,18  18 Jo só lo qui dono testimoni  de mi mateix, i el Pare que m’ha enviat  
Jn 8,18  m’ha enviat dóna també testimoni  de mi. 19 Llavors ells li deien: –A on és  
Jn 8,23  –Vosaltres sou d’abaix, jo só  de dalt; vosaltres sou d’aquest món, jo  
Jn 8,26 parlo. 26 Tinc moltes coses que dir  de vosaltres, i que condemnar, emperò lo  
Jn 8,28  –Quan haureu alçat en alt al Fill  de l’home, llavors coneixereu que jo só i 
Jn 8,28  que jo só i que no faç res  de mi mateix, sinó que parlo lo que m’ha  
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Jn 8,29 sol, perquè jo faç sempre lo que és  de son agrado. 30 Estant ell dient estes  
Jn 8,33  li respongueren: –Nosaltres som  de la descendència d’Abraham, i jamai  
Jn 8,33  i jamai havem estat esclaus  de ningú. Com dius, doncs, tu que serem  
Jn 8,40 que us he dit la veritat que he oït  de Déu; això no ho féu Abraham. 41  
Jn 8,41 Abraham. 41 Vosaltres feu les obres  de vostre pare. I ells li repliquen:  
Jn 8,41  repliquen: –Nosaltres no som nats  de fornicació; tenim un pare que és Déu.  
Jn 8,42  a mi, puix jo he proceït i vingut  de Déu; no he vingut de mi mateix, sinó  
Jn 8,42  i vingut de Déu; no he vingut  de mi mateix, sinó que ell m’ha enviat.  
Jn 8,44  oir ma paraula. 44 Vosaltres sou  de vostre pare, lo diable, i voleu  
Jn 8,44  i voleu satisfer los apetits  de vostre pare. Ell fou homicida des del  
Jn 8,44 com ell és, puix és mentider i pare  de la mentida. 45 A mi, emperò, no em  
Jn 8,46  perquè vos dic la veritat. 46 Qui  de vosaltres me convencerà de pecat?  
Jn 8,46  46 Qui de vosaltres me convencerà  de pecat? Doncs, si us dic la veritat, per 
Jn 8,47  per què no em creeu? 47 Lo qui és  de Déu, escolta les paraules de Déu. Per  
Jn 8,47 qui és de Déu, escolta les paraules  de Déu. Per això vosaltres no les  
Jn 8,47  no les escoltau, perquè no sou  de Déu. 48 I els jueus respongueren i li  
Jn 8,48  i li digueren: –No tenim raó  de dir que tu ets un samarità i que estàs  
Jn 8,54  Pare és qui em glorifica, aquell  de qui dieu vosaltres que és vostre Déu.  
Jn 8,56  Abraham, vostre pare, se regositjà  de veure mon dia; lo vegé, i s’omplí de  
Jn 8,56  veure mon dia; lo vegé, i s’omplí  de goig. 57 Los jueus, doncs, li digueren: 
Jn 9,Tit  IX Jesús dóna vista a un cego  de naixement. Murmuren los fariseus d’  
Jn 9,1 I al passar vegé Jesús un home cego  de naixement. 2 I sos deixebles li  
Jn 9,3  sinó que això és perquè les obres  de Déu se manifestassen en ell. 4 Convé  
Jn 9,7  vés, i renta’t en la piscina  de Siloè, que significa “enviat”. Hi anà,  
Jn 9,11 ulls, i em digué: “Vés a la piscina  de Siloè i renta’t.” Hi aní, me rentí i  
Jn 9,16  dels fariseus: –Aquest home no és  de Déu, perquè no guarda lo dissabte.  
Jn 9,22  estaven ja convinguts en traure  de la sinagoga a qualsevol que reconegués  
Jn 9,27  oiguéreu; a què fi voleu oir-ho  de nou? Voleu, tal vegada, fer-vos  
Jn 9,28  seus? 28 Llavors l’ompliren  de maldicions i li digueren: –Sies tu  
Jn 9,28  seu, que nosaltres som deixebles  de Moisès. 29 Sabem que Déu parlà a  
Jn 9,32  aqueix és a qui Déu ou. 32 Des  de que el món és món no s’ha oït jamai  
Jn 9,32 ningú haja obert los ulls a un cego  de naixement. 33 Si aquest home no fos de  
Jn 9,33 naixement. 33 Si aquest home no fos  de Déu, no podria fer res. 34 Respongueren 
Jn 9,34  i li digueren: –Nasqueres ple  de pecats, i ens ensenyes? I el tragueren  
Jn 9,35  li digué: –Creus tu en lo Fill  de Déu? 36 Ell respongué i digué: –Qui és, 
Jn 9,39  judici he vingut a est món, a fi  de que los que no hi veuen, vegen; i los  
Jn 10,Tit  Va Jesús al temple en lo dia  de la Dedicació i declara que és lo  
Jn 10,Tit  perquè deia que era Fill  de Déu. 1 »En veritat, en veritat vos dic: 
Jn 10,1  no entra per la porta en lo corral  de les ovelles, sinó que puja per altra  
Jn 10,2  entra per la porta, és lo pastor  de les ovelles. 3 A est és a qui lo porter 
Jn 10,7  en veritat vos dic que só la porta  de les ovelles. 8 Tots los que han vingut  
Jn 10,16  són d’aquest ramat, les quals he  de recollir, i oiran la meva veu, i se’n  
Jn 10,17 ma vida per a què puga prendre-la  de nou. 18 Ningú me la pren, sinó que jo  
Jn 10,18  me la pren, sinó que jo la dono  de ma voluntat, i tinc potestat de donar- 
Jn 10,18  de ma voluntat, i tinc potestat  de donar-la i tinc potestat de recobrar  
Jn 10,18  de donar-la i tinc potestat  de recobrar-la. Aquest és lo manament  
Jn 10,18  la. Aquest és lo manament que rebí  de mon Pare. 19 I hi hagué una nova  
Jn 10,22  se celebrava en Jerusalem la festa  de la Dedicació, i era en hivern. 23 I  
Jn 10,23  en lo temple, en lo pòrtic  de Salomó. 24 I els jueus vingueren a son  
Jn 10,24  i li deien: –Fins a quan has  de tenir nostre ànimo suspès? Si ets lo  
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Jn 10,25 creeu. Les obres que jo faig en nom  de mon Pare, estes donen testimoni de mi.  
Jn 10,25  de mon Pare, estes donen testimoni  de mi. 26 Mes vosaltres no creeu, perquè  
Jn 10,26  vosaltres no creeu, perquè no sou  de mes ovelles, com jo us he dit. 27 Mes  
Jn 10,28  perdran mai, i ningú les arrancarà  de mes mans. 29 Mon Pare, lo que m’ha  
Jn 10,29  coses, i ningú pot arrancar-ho  de la mà de mon Pare. 30 Jo i lo Pare som  
Jn 10,29  i ningú pot arrancar-ho de la mà  de mon Pare. 30 Jo i lo Pare som una  
Jn 10,32  –Moltes obres bones vos he mostrat  de mon Pare; per quina d’aquelles obres  
Jn 10,35  a aquells a qui vingué la paraula  de Déu, i l’Escriptura no pot faltar, 36  
Jn 10,36  i l’Escriptura no pot faltar, 36  de mi, a qui lo Pare ha santificat i ha  
Jn 10,36  blasfemo perquè he dit: “Só Fill  de Déu”? 37 Si no faç les obres de mon  
Jn 10,37  de Déu”? 37 Si no faç les obres  de mon Pare, no em cregau, 38 mes si les  
Jn 10,38  a mi, creeu a les obres, a fi  de que conegau i cregau que lo Pare està  
Jn 10,39  prendre-lo, emperò ell s’escapà  de ses mans. 40 I se n’anà altra vegada a 
Jn 11,Tit  ell. 11,Tit Capítol XI Resurrecció  de Làssaro. Consell dels pontífices i  
Jn 11,Tit  i fariseus a on se resol la mort  de Jesús i que ha de morir un home per  
Jn 11,Tit  se resol la mort de Jesús i que ha  de morir un home per tots. Jesucrist se  
Jn 11,Tit Jesucrist se retira a Efrem, ciutat  de Galilea. 1 I hi havia malalt un home  
Jn 11,1  Làssaro, resident en Betània, lloc  de Maria i de Marta, germanes seves. 2 I  
Jn 11,1  en Betània, lloc de Maria i  de Marta, germanes seves. 2 I esta Maria  
Jn 11,2  los peus ab sos cabells; lo germà  de la qual, Làssaro, era lo qui estava  
Jn 11,4  mortal, sinó que és per la glòria  de Déu, a fi de que lo Fill de Déu sia  
Jn 11,4  que és per la glòria de Déu, a fi  de que lo Fill de Déu sia glorificat per  
Jn 11,4  glòria de Déu, a fi de que lo Fill  de Déu sia glorificat per ella. 5 I Jesús  
Jn 11,9 ha dotze hores en lo dia? Lo qui va  de dia no encepega, perquè veu la llum d’ 
Jn 11,10  d’aquest món. 10 Mes lo qui va  de nit encepega, perquè no hi ha llum en  
Jn 11,13  se curarà. 13 Emperò Jesús parlava  de sa mort, i ells pensaren que havia  
Jn 11,15  mort. 15 I per vosaltres m’alegro  de no haver-me trobat allí, a fi de que  
Jn 11,15  de no haver-me trobat allí, a fi  de que cregau. Emperò anem a ell. 16 I  
Jn 11,16  –Anem-hi també nosaltres, a fi  de morir ab ell. 17 Arribà, doncs, Jesús i 
Jn 11,18  la sepultura. 18 I distava Betània  de Jerusalem com cosa de quinze estàdios.  
Jn 11,18  Betània de Jerusalem com cosa  de quinze estàdios. 19 I molts jueus  
Jn 11,19  i a Maria per a consolar-les  de la mort de son germà. 20 I quan Marta  
Jn 11,19  per a consolar-les de la mort  de son germà. 20 I quan Marta oigué que  
Jn 11,27 crec que vós sou lo Cristo, lo Fill  de Déu viu, que ha vingut a est món. 28 I  
Jn 11,31 l’aconsolaven, veent que s’alçava  de repente i eixia fora, la seguiren  
Jn 11,37 doncs, que obrí los ulls d’un cego  de naixement, no podria fer de manera que  
Jn 11,37 un cego de naixement, no podria fer  de manera que Làssaro no morís? 38 Gemint, 
Jn 11,40  si creguesses, veuràs la glòria  de Déu? 41 Tragueren, doncs, la pedra. I  
Jn 11,42 d’aquesta gent que està al rodador  de mi, a fi de que creguen que vós m’  
Jn 11,42  que està al rodador de mi, a fi  de que creguen que vós m’haveu enviat. 43 
Jn 11,44  isqué lo qui havia mort, lligat  de peus i mans ab faixes, i tapada la cara 
Jn 11,51  la nació. 51 Mes ell no ho digué  de si mateix, sinó que, essent aquell any  
Jn 11,51  profetisà que Jesús havia  de morir per la nació. 52 I no tant per la 
Jn 11,52  per a congregar en un als fills  de Déu que estaven dispersos. 53 I així  
Jn 11,55  comarca pujaren a Jerusalem antes  de la Pasqua, per a purificar-se. 56 I  
Jn 11,57  fariseus havien ja donat l’ordre  de que si algú sabia a on era ell lo  
Jn 12,Tit  12,Tit Capítol XII Maria, germana  de Làssaro, derrama ungüent preciós sobre  
Jn 12,Tit  ungüent preciós sobre los peus  de Jesús. Los jueus maquinen la mort d’  
Jn 12,Tit  mort d’aquest. Entrada triümfant  de Jesucrist en Jerusalem. Alguns gentils  
Jn 12,Tit Jesús. Declara est que fins després  de mort no farà fruit entre ells. 1 Doncs, 
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Jn 12,1 entre ells. 1 Doncs, sis dies abans  de la Pasqua vingué Jesús a Betània, a on  
Jn 12,3 Maria una lliura d’ungüent preciós  de nardo verdader, lo derramà sobre los  
Jn 12,3 verdader, lo derramà sobre los peus  de Jesús i els eixugà ab sos cabells; i la 
Jn 12,3  ab sos cabells; i la casa s’omplí  de la fragància del perfum. 4 Llavors  
Jn 12,4  4 Llavors Judes Iscariot, un  de sos deixebles, que era lo qui l’havia  
Jn 12,7  -la, que el guàrdia per al dia  de ma sepultura. 8 Perquè als pobres  
Jn 12,9 teniu sempre. 9 I una gran multitud  de jueus sabé que Jesús estava allí. I  
Jn 12,12  12 I l’endemà, una gran multitud  de gent, que havia vingut a la festa,  
Jn 12,13  a Jerusalem, 13 prengueren rames  de palmers i eixiren a rebre-lo, i  
Jn 12,15  està escrit: 15 «No témies, filla  de Sion: mira a ton rei que ve assentat  
Jn 12,21  s’acercaren a Felip, natural  de Betsaida, en Galilea, i li suplicaren  
Jn 12,23 –Arribada és l’hora en què lo Fill  de l’home ha de ser glorificat. 24 En  
Jn 12,23  hora en què lo Fill de l’home ha  de ser glorificat. 24 En veritat, en  
Jn 12,32 llançat fora. 32 I si jo fos elevat  de la terra, atrauré a tots envers mi. 33  
Jn 12,33  33 Això ho deia per a significar  de quina mort havia de morir. 34 La gent  
Jn 12,33  a significar de quina mort havia  de morir. 34 La gent li respongué:  
Jn 12,34  li respongué: –Nosaltres havem oït  de la Llei que lo Cristo permaneix  
Jn 12,34 és necessari que sia elevat lo Fill  de l’home? Qui és aqueix Fill de l’home? 
Jn 12,34 Fill de l’home? Qui és aqueix Fill  de l’home? 35 Jesús los respongué: –La  
Jn 12,35  –La llum encara està per un poc  de temps ab vosaltres. Caminau, doncs,  
Jn 12,36  en la llum, per a què siau fills  de la llum. Estes coses digué Jesús, i se  
Jn 12,38  d’ells, no creien en ell; 38 a fi  de que es complissen les paraules del  
Jn 12,42  confessaven públicament per temor  de que els expeŀlissen de la sinagoga. 43  
Jn 12,42  per temor de que els expeŀlissen  de la sinagoga. 43 Puix ells amaren més la 
Jn 12,43  la glòria dels homes que la glòria  de Déu. 44 Jesús, doncs, alçà la veu i  
Jn 12,49 darrer dia. 49 Puix jo no he parlat  de mi mateix, sinó que el Pare que m’  
Jn 12,49 és lo qui m’ha ordenat lo que tinc  de dir i lo que tinc de parlar. 50 I jo sé 
Jn 12,49  lo que tinc de dir i lo que tinc  de parlar. 50 I jo sé que son mandato és  
Jn 13,Tit  a sos deixebles. Prediu la traïció  de Judes. Recomana la caritat i anuncia la 
Jn 13,Tit  la caritat i anuncia la negació  de Pere. 1 Abans de la festa de la Pasqua, 
Jn 13,1 anuncia la negació de Pere. 1 Abans  de la festa de la Pasqua, sabent Jesús que 
Jn 13,1  de Pere. 1 Abans de la festa  de la Pasqua, sabent Jesús que havia  
Jn 13,1  Jesús que havia arribat l’hora  de son trànsit d’est món al Pare, havent  
Jn 13,2  havent lo diable posat en lo cor  de Judes Iscariot, fill de Simó, lo  
Jn 13,2  en lo cor de Judes Iscariot, fill  de Simó, lo designi d’entregar-lo, 3  
Jn 13,3 coses en les mans, que havia vingut  de Déu, i que tornava a Déu, 4 s’alçà de  
Jn 13,4 Déu, i que tornava a Déu, 4 s’alçà  de la cena i, traent-se ses vestidures,  
Jn 13,18  si les practiqueu. 18 »No ho dic  de tots vosaltres. Jo sé als que tinc  
Jn 13,19  d’ara, abans que esdevinga, a fi  de que quan succeesca cregau que só jo. 20 
Jn 13,21  veritat, en veritat vos dic que un  de vosaltres me trairà. 22 Los deixebles,  
Jn 13,22  se miraven uns a altres, dubtant  de qui parlava. 23 I un de sos deixebles,  
Jn 13,23  dubtant de qui parlava. 23 I un  de sos deixebles, a qui Jesús amava,  
Jn 13,23  amava, estava reclinat en lo seno  de Jesús. 24 I Simó Pere li féu senya,  
Jn 13,24  senya, dient-li: –Qui és aquest  de qui parla? 25 I estant aquell reclinat  
Jn 13,25 I estant aquell reclinat en lo seno  de Jesús, li digué: –Senyor, qui és  
Jn 13,26  sucat lo pa, lo donà a Judes, fill  de Simó Iscariot. 27 I després d’haver  
Jn 13,30  lo bocí, isqué fora, i era ja  de nit. 31 Per això, després d’haver-se 
Jn 13,31  Jesús: –Ara és glorificat lo Fill  de l’home, i Déu és glorificat en ell. 32 
Jn 13,33  luego. 33 Fillets, per un poc  de temps encara estic ab vosaltres.  
Jn 13,34  us ameu los uns als altres, i que  de la manera ab què jo us he amat, vos  
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Jn 14,Tit vegades. 14,Tit Capítol XIV Plàtica  de Jesucrist a sos deixebles. 1 »Que no es 
Jn 14,2  i creeu també en mi. 2 En la casa  de mon Pare hi ha moltes habitacions; si  
Jn 14,10  paraules que jo us dic, no les dic  de mi mateix; i el Pare que està en mi,  
Jn 14,13  al Pare en mon nom, ho faré, a fi  de que el Pare sia glorificat en lo Fill.  
Jn 14,17  eternament; 17 ço és, l’Esperit  de veritat, a qui lo món no pot rebre,  
Jn 14,19  a vosaltres. 19 Encara un poc  de temps, i lo món ja no em veurà. Mes  
Jn 14,21  m’ama. I el qui m’ama, serà amat  de mon Pare, i jo l’amaré, i jo em  
Jn 14,28  vos alegraríeu, sens dubte,  de que vaig al Pare, perquè el Pare és  
Jn 14,29  dic ara abans que esdevinga, a fi  de que quan succeesca, cregau. 30 Ja no  
Jn 14,31 mes no té res ab mi. 31 Emperò a fi  de que el món conega que jo amo al Pare; i 
Jn 15,Tit  Capítol XV Continua la plàtica  de Jesucrist. 1 »Jo só la verdadera vinya, 
Jn 15,3  3 Vosaltres sou ja purs per medi  de la paraula que vos he parlat. 4  
Jn 15,4  A la manera que el sarment no pot  de per si donar fruit si no està unit al  
Jn 15,8  i se us concedirà. 8 És la glòria  de mon Pare que vosaltres porteu molt  
Jn 15,10  jo he guardat també los preceptes  de mon Pare i permanesc en son amor. 11  
Jn 15,11  coses vos les he dites a fi  de que mon goig sia en vosaltres, i vostre 
Jn 15,15 he fet a saber quantes coses he oït  de mon Pare. 16 No m’elegíreu vosaltres a 
Jn 15,16  i vostre fruit sia durader, a fi  de que qualsevol cosa que demaneu al Pare  
Jn 15,20 m’han perseguit a mi, també us han  de perseguir a vosaltres; si han guardat  
Jn 15,21  les faran ab vosaltres per causa  de mon nom, perquè no coneixen al que m’  
Jn 15,22  pecat; emperò ara no tenen escusa  de son pecat. 23 Lo qui m’avorreix a mi,  
Jn 15,25  avorrit a mi i a mon Pare, 25 a fi  de que es complís la paraula escrita en sa 
Jn 15,26  vinga lo Consolador, l’Esperit  de la veritat que proceeix del Pare i que  
Jn 15,26  del Pare i que jo us enviaré  de part de mon Pare, ell donarà testimoni  
Jn 15,26  Pare i que jo us enviaré de part  de mon Pare, ell donarà testimoni de mi.  
Jn 15,26  de mon Pare, ell donarà testimoni  de mi. 27 I també vosaltres donareu  
Jn 16,2  no us escandaliseu. 2 Vos trauran  de les sinagogues, i ve el temps en què  
Jn 16,4  quan vínguia l’hora, vos recordeu  de que jo us les havia anunciat. 5 »I no  
Jn 16,5  a aquell que m’ha enviat; i ningú  de vosaltres me pregunta: “A on anau,  
Jn 16,6 aquestes coses, vostre cor està ple  de tristesa. 7 Emperò jo us dic la  
Jn 16,8  8 I quan vinga, convencerà al món  de pecat, de justícia i de judici. 9 De  
Jn 16,8  vinga, convencerà al món de pecat,  de justícia i de judici. 9 De pecat,  
Jn 16,8  al món de pecat, de justícia i  de judici. 9 De pecat, perquè no cregueren 
Jn 16,11 al Pare i ja no em veureu més. 11 I  de judici, perquè el príncep d’aquest món 
Jn 16,13 13 Emperò quan vinga aquell Esperit  de veritat, vos ensenyarà tota veritat,  
Jn 16,13  tota veritat, perquè no parlarà  de si mateix, sinó que dirà totes les  
Jn 16,13  oït i us anunciarà les que han  de venir. 14 Ell me glorificarà, perquè  
Jn 16,16  meu i vos ho anunciarà. 16 »Dintre  de poc ja no em veureu, i altra vegada  
Jn 16,16 no em veureu, i altra vegada dintre  de poc me veureu, perquè me’n vaig al  
Jn 16,17  –Què ens voldrà dir ab: “Dintre  de poc no em veureu, emperò al cap de poc  
Jn 16,17  de poc no em veureu, emperò al cap  de poc me tornareu a veure”? I: “Perquè me 
Jn 16,18  significa això que diu: “Dintre  de poc”? No sabem lo que està parlant. 19  
Jn 16,19  dels altres perquè he dit: “Dintre  de poc ja no em veureu, mes al cap de poc  
Jn 16,19  de poc ja no em veureu, mes al cap  de poc me tornareu a veure.” 20 En  
Jn 16,21  en goig. 21 La dona, quan està  de part, està posseïda de tristor, perquè  
Jn 16,21  quan està de part, està posseïda  de tristor, perquè ha arribat sa hora;  
Jn 16,21  a llum l’infant, ja no es recorda  de sa congoixa, ab lo goig de que un home  
Jn 16,21  recorda de sa congoixa, ab lo goig  de que un home ha nat en lo món. 22 I  
Jn 16,24  en mon nom. Demanau i rebreu, a fi  de que vostre goig sia ple. 25 »Aquestes  
Jn 16,27 haveu amat i cregut que jo he eixit  de Déu. 28 Isquí del Pare i vinguí al món; 
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Jn 16,30  per això creem que haveu eixit  de Déu. 31 Jesús los respongué: –I  
Jn 17,Tit  Capítol XVII Plegària afectuosa  de Jesús a son etern Pare. 1 Estes coses  
Jn 17,1  glorificau a vostre Fill, a fi  de que vostre Fill vos glorifíquia a vós,  
Jn 17,7  que tot lo que em donàreu ve  de vós. 8 Perquè jo els he donat les  
Jn 17,8  verdaderament que jo he eixit  de vós, i han cregut que vós m’haveu  
Jn 17,11  a aquells que vós me donàreu, a fi  de que ells sien una mateixa cosa com  
Jn 17,12  d’ells s’ha perdut, sinó el fill  de la perdició, per a què es cúmplia l’  
Jn 17,13  això estant encara en lo món, a fi  de que tinguen goig complert en si  
Jn 17,19  19 I per ells jo em santifico a fi  de que ells sien també santificats en la  
Jn 17,20  sinó per aquells també que han  de creure en mi per medi de sa paraula; 21 
Jn 17,20  que han de creure en mi per medi  de sa paraula; 21 a fi de que tots sien  
Jn 17,21  mi per medi de sa paraula; 21 a fi  de que tots sien una mateixa cosa, així  
Jn 17,21  ells una cosa ab nosaltres, a fi  de que el món crega que vós m’haveu  
Jn 17,24 puix vós m’haveu amat des d’antes  de la creació del món. 25 Oh Pare just!,  
Jn 18,3  doncs, havent pres una companyia  de soldats i els ministres enviats per los 
Jn 18,4  sabent les coses que li havien  de succeir, s’avançà i els digué: –A qui  
Jn 18,5 buscau? 5 Li respongueren: –A Jesús  de Nazaret. Los diu Jesús: –Só jo. Estava  
Jn 18,7  buscau? I ells digueren: –A Jesús  de Nazaret. 8 Jesús replicà: –Ja us he dit 
Jn 18,11  que m’ha donat mon Pare, no he  de beure’l? 12 I els soldats i son  
Jn 18,13  a Anàs, perquè era sogre  de Caifàs, que era pontífice aquell any.  
Jn 18,14  havia donat als jueus lo consell  de que convenia de que un home morís per  
Jn 18,14  jueus lo consell de que convenia  de que un home morís per lo poble. 15  
Jn 18,25  -li, doncs: –No ets tu també un  de sos deixebles? Ell ho negà i digué: –No 
Jn 18,28  28 Portaren després a Jesús des  de casa de Caifàs al pretori. I era al  
Jn 18,28  després a Jesús des de casa  de Caifàs al pretori. I era al matí; i  
Jn 18,28  per no contaminar-se, a fi  de poder menjar la pasqua. 29 I Pilat  
Jn 18,32  paraula que Jesús digué, indicant  de quina mort havia de morir. 33 Tornà,  
Jn 18,32 digué, indicant de quina mort havia  de morir. 33 Tornà, doncs, Pilat a entrar  
Jn 18,34  34 Jesús li respongué: –Dius això  de tu mateix o altres t’ho han dit de mi? 
Jn 18,34 de tu mateix o altres t’ho han dit  de mi? 35 Replicà Pilat: –Só jo, per  
Jn 18,37  i per això he vingut al món, a fi  de donar testimoni a la veritat. Tot  
Jn 18,37  a la veritat. Tot aquell que és  de la veritat, ou ma veu. 38 Pilat li diu: 
Jn 18,39  com és la costum entre vosaltres  de que jo us lliberti un per la Pasqua,  
Jn 19,Tit  XIX Passió, mort i sepultura  de Jesús. 1 Llavors Pilat prengué a Jesús  
Jn 19,2  el cap, i li vestiren un manto  de púrpura. 3 I venien a ell i deien:  
Jn 19,5  la corona d’espines i lo manto  de púrpura. I Pilat los digué: –Veus aquí  
Jn 19,7  morir, perquè ell s’ha fet Fill  de Déu. 8 Quan Pilat oigué aquesta paraula 
Jn 19,11  algun sobre mi si no et fos donat  de l’alt. Per lo que aquell que m’ha  
Jn 19,11  que m’ha entregat a tu és reo  de pecat més grave. 12 I des d’aquell  
Jn 19,14 en hebreu, Gàbbata. 14 I era lo dia  de la preparació de la Pasqua, i envers l’ 
Jn 19,14  14 I era lo dia de la preparació  de la Pasqua, i envers l’hora sexta, i  
Jn 19,23  sinó que era d’un sol teixit  de dalt baix. 24 I digueren entre si: –No  
Jn 19,24 partim, sinó tirem a sort per veure  de qui serà. Per a què es complís l’  
Jn 19,25  los soldats. 25 I estaven prop  de la creu de Jesús sa mare i la germana  
Jn 19,25  25 I estaven prop de la creu  de Jesús sa mare i la germana de sa mare,  
Jn 19,25  creu de Jesús sa mare i la germana  de sa mare, Maria Cleofàs, i Maria  
Jn 19,29  set. 29 I hi havia allí un vas ple  de vinagre, i ells, posant al rodador de  
Jn 19,29  vinagre, i ells, posant al rodador  de l’hisop una esponja empapada en  
Jn 19,31  31 I per això los jueus, a fi  de que no quedassen los cossos en la creu  
Jn 19,31  era la preparació, i aquell dia  de dissabte era un gran dia, suplicaren a  
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Jn 19,32  i trencaren les cames del primer i  de l’altre que havia estat crucificat ab  
Jn 19,35  i ell sap que diu la veritat, a fi  de que vosaltres ho cregau també. 36 Puix  
Jn 19,38  d’Arimatea, que era deixeble  de Jesús, bé que en secret, perquè temia  
Jn 19,38  li permetés traure d’allí lo cos  de Jesús, i havent-li Pilat concedit,  
Jn 19,38  vingué i se’n portà lo cos  de Jesús. 39 Vingué també Nicodemus,  
Jn 19,39 mateix que havia primerament vingut  de nit a trobar a Jesús, portant ab si com 
Jn 19,39  a Jesús, portant ab si com cosa  de cent lliures d’una confecció de mirra  
Jn 19,39  de cent lliures d’una confecció  de mirra i àloes. 40 I prengueren lo cos  
Jn 19,40  i àloes. 40 I prengueren lo cos  de Jesús i l’embolicaren ab los aromàtics 
Jn 19,42  ningú. 42 Allí, doncs, per causa  de la Parasceve dels jueus, perquè estava  
Jn 20,Tit  20,Tit Capítol XX Resurrecció  de Jesús, i algunes de ses aparicions. 1 I 
Jn 20,Tit  XX Resurrecció de Jesús, i algunes  de ses aparicions. 1 I el primer dia de la 
Jn 20,1  ses aparicions. 1 I el primer dia  de la semana, quan era encara obscur, al  
Jn 20,2 Pere i a aquell altre deixeble amat  de Jesús, i els digué: –Se n’han portat  
Jn 20,4  l’altre deixeble corregué més  de pressa que Pere i vingué primer al  
Jn 20,12  12 i vegé a dos àngels vestits  de blanc sentats, un al cap i altre als  
Jn 20,12  siti a on havia estat posat lo cos  de Jesús. 13 Ells li diuen: –Dona, per què 
Jn 20,19  mateix dia, que era lo primer  de la semana, i estant tancades les portes 
Jn 20,20 les mans i el costat, i s’ompliren  de goig los deixebles ab la vista del  
Jn 20,26 son costat, no ho creuré. 26 Al cap  de vuit dies estaven altra vegada los  
Jn 20,30  féu també Jesús en presència  de sos deixebles que no estan escrits en  
Jn 20,31  Emperò aquestos s’han escrit a fi  de que cregau que Jesús és lo Cristo, lo  
Jn 20,31  que Jesús és lo Cristo, lo Fill  de Déu, i per a què creent tingau la vida  
Jn 21,Tit  nom. 21,Tit Capítol XXI Aparició  de Jesús cerca del mar de Tiberíades.  
Jn 21,Tit XXI Aparició de Jesús cerca del mar  de Tiberíades. Pesca milagrosa. Amor de  
Jn 21,Tit  Tiberíades. Pesca milagrosa. Amor  de sant Pere. Jesús li encomana apasturar  
Jn 21,1  vegada als deixebles en lo mar  de Tiberíades, i se manifestà d’esta  
Jn 21,2  Dídimo, i Natanael, lo qual era  de Canà de Galilea, i los fills del  
Jn 21,2  i Natanael, lo qual era de Canà  de Galilea, i los fills del Zebedeu, i  
Jn 21,2 los fills del Zebedeu, i altres dos  de sos deixebles. 3 Los diu Simó Pere: –Me 
Jn 21,6  digué: –Tirau lo filat a la dreta  de la barca, i encontrareu. L’hi tiraren, 
Jn 21,6 no podien traure’l per la multitud  de peixos que tenia. 7 Llavors lo deixeble 
Jn 21,8  a la barca tirant lo filat ple  de peixos (puix no estava lluny de terra  
Jn 21,8 ple de peixos (puix no estava lluny  de terra sinó com uns dos-cents colzes). 
Jn 21,11 pujà i tragué en terra lo filat ple  de cent cinquanta i tres peixos grans. I a 
Jn 21,11  i tres peixos grans. I a pesar  de ser tants, no es rompé lo filat. 12  
Jn 21,15  entre els morts. 15 Acabat, doncs,  de dinar, Jesús diu a Simó Pere: –Simó,  
Jn 21,15  Jesús diu a Simó Pere: –Simó, fill  de Joan, m’ames tu més que aquestos? Li  
Jn 21,16  Segona vegada li diu: –Simó, fill  de Joan, m’ames? Li respon: –Sí, Senyor,  
Jn 21,17  Li diu tercera vegada: –Simó, fill  de Joan, m’ames? Pere se contristà de que 
Jn 21,17 de Joan, m’ames? Pere se contristà  de que per tercera vegada li preguntàs:  
Jn 21,19 per a indicar-li ab quina espècie  de mort havia de glorificar a Déu. I  
Jn 21,19 -li ab quina espècie de mort havia  de glorificar a Déu. I després d’això li  
Jn 21,20  venir detràs seu al deixeble amat  de Jesús, aquell que en la cena estava  
Ac 1,Tit  Apòstols 1,Tit Capítol I Promesa  de l’Esperit Sant. Ascensió del Senyor.  
Ac 1,Tit  Sant. Ascensió del Senyor. Elecció  de Maties per a l’apostolat. 1 He parlat, 
Ac 1,1  Teòfilo, en lo meu primer tractat,  de totes les coses que Jesús començà a fer 
Ac 1,3  quals se mostrà viu també després  de sa passió ab moltes proves, apareixent  
Ac 1,3  apareixent-se’ls per l’espai  de quaranta dies i parlant-los del Regne 
Ac 1,3  dies i parlant-los del Regne  de Déu. 4 I menjant ab ells, los manà que  
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Ac 1,4  ab ells, los manà que no partissen  de Jerusalem, sinó que esperassen la  
Ac 1,4  «que oíreu vosaltres», digué ell,  «de ma boca. 5 Perquè Joan, en veritat,  
Ac 1,8  poder. 8 Emperò rebreu la virtut  de l’Esperit Sant, que vindrà sobre  
Ac 1,8  i la Samària, i fins a l’extrem  de la terra. 9 I havent dit aquestes  
Ac 1,11  quals los digueren també: –Barons  de Galilea, per què estau mirant al cel?  
Ac 1,11 mirant al cel? Aquest Jesús que des  de vosaltres ha estat rebut en lo cel,  
Ac 1,12  se’n tornaren a Jerusalem des  de la muntanya anomenada de l’Oliverar,  
Ac 1,12  des de la muntanya anomenada  de l’Oliverar, que dista de Jerusalem la  
Ac 1,12 anomenada de l’Oliverar, que dista  de Jerusalem la jornada d’un dissabte. 13 
Ac 1,13  i Simó lo Zelós, i Judes germà  de Jaume. 14 Tots aquestos perseveraven  
Ac 1,14  ab les dones, i ab Maria, mare  de Jesús, i ab los germans d’ell. 15 En  
Ac 1,16  predigué l’Esperit Sant per boca  de David acerca de Judes, que fou lo guia  
Ac 1,16  Sant per boca de David acerca  de Judes, que fou lo guia d’aquells que  
Ac 1,18  doncs, posseí un camp ab lo preu  de la iniquitat, i penjant-se, se  
Ac 1,19  I fou notori a tots los habitants  de Jerusalem, de manera que fou anomenat  
Ac 1,19  a tots los habitants de Jerusalem,  de manera que fou anomenat aquell camp, en 
Ac 1,19 sa llengua, Hacèldama, ço és, “camp  de sang”. 20 »Perquè escrit està en lo  
Ac 1,22  22 començant des del baptisme  de Joan fins al dia en què d’entre  
Ac 1,22  que un sia testimoni ab nosaltres  de sa resurrecció. 23 I senyalaren a dos:  
Ac 1,24 –Vós, Senyor, que coneixeu los cors  de tots; mostrau-nos d’aquestos dos  
Ac 2,Tit  apòstols. 2,Tit Capítol II Vinguda  de l’Esperit Sant. Do de llengües. Primer 
Ac 2,Tit  II Vinguda de l’Esperit Sant. Do  de llengües. Primer sermó de sant Pere.  
Ac 2,Tit  Sant. Do de llengües. Primer sermó  de sant Pere. Tres mil persones se  
Ac 2,1 fiels. 1 I al complir-se los dies  de Pentecostes estaven tots junts en un  
Ac 2,2 junts en un mateix lloc. 2 I vingué  de repente un ruido del cel, com una  
Ac 2,2  un ruido del cel, com una ratxada  de vent, que omplí tota la casa a on  
Ac 2,3  unes llengües partides com  de foc i es posaren sobre cada u d’ells.  
Ac 2,4  u d’ells. 4 I quedaren tots plens  de l’Esperit Sant i començaren a parlar  
Ac 2,5  Jerusalem jueus, barons piadosos,  de totes les nacions que hi ha baix del  
Ac 2,10  Frígia i Pamfília, Egipte i terres  de la Líbia, que està als confins de  
Ac 2,10  de la Líbia, que està als confins  de Cirene, i els que han vingut de Roma,  
Ac 2,10  de Cirene, i els que han vingut  de Roma, 11 així jueus com prosèlites,  
Ac 2,11  en nostres llengües les grandeses  de Déu. 12 Se pasmaven, doncs, tots i es  
Ac 2,13 -se, deien: –Aquestos estan plens  de most. 14 Mes Pere, que estava allí en  
Ac 2,14  alçà sa veu, i els digué: –Barons  de Judea i vosaltres tots los que habitau  
Ac 2,15 com vosaltres creeu, essent l’hora  de tèrcia del dia. 16 Emperò això és lo  
Ac 2,19  en la terra, sang, i foc, i vapor  de fum. 20 Lo sol se convertirà en  
Ac 2,22 senyals, que Déu obrà per ell enmig  de vosaltres, com també sabeu, 23 a est,  
Ac 2,23  determinat consell i presciència  de Déu fou entregat, lo matàreu,  
Ac 2,23  matàreu, crucificant-lo per mans  de malvats. 24 Al qual Déu ha ressuscitat, 
Ac 2,24  havent soltat los dolors  de la mort, per quant era impossible ser  
Ac 2,25 ell: »“Veia sempre al Senyor davant  de mi, puix ell està a ma dreta per a què  
Ac 2,28  28 Me faràs conèixer los camins  de la vida, i m’ompliràs de goig ab ta  
Ac 2,28  camins de la vida, i m’ompliràs  de goig ab ta cara.” 29 »Barons germans,  
Ac 2,30  promès ab jurament que del fruit  de sos lloms, segons la carn, alçaria lo  
Ac 2,31  son trono, 31 preveent-ho, parlà  de la resurrecció del Cristo, que ni fou  
Ac 2,32  32 »A aquest Jesús ressuscità Déu,  de lo que som testimonis tots nosaltres.  
Ac 2,33  33 Elevat, doncs, per la dreta  de Déu i havent rebut del Pare la promesa  
Ac 2,33  i havent rebut del Pare la promesa  de l’Esperit Sant, ha derramat est sobre  
Ac 2,35  poso tos enemics per a peanya  de tos peus.” 36 »Sàpia, doncs, de cert  
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Ac 2,36  de tos peus.” 36 »Sàpia, doncs,  de cert tota la casa d’Israel que a est  
Ac 2,37  aquestes coses, se compungiren  de cor i digueren a Pere i als demés  
Ac 2,38 –Arrepentiu’s i sia batejat cada u  de vosaltres en lo nom de Jesucrist en  
Ac 2,38  cada u de vosaltres en lo nom  de Jesucrist en remissió de vostres  
Ac 2,38  en lo nom de Jesucrist en remissió  de vostres pecats, i rebreu lo do de l’  
Ac 2,38  de vostres pecats, i rebreu lo do  de l’Esperit Sant. 39 Perquè la promesa  
Ac 2,41 i se’ls anyadiren aquell dia cerca  de tres mil persones. 42 I ells  
Ac 2,42  dels apòstols, i en la comunicació  de la fracció del pa, i en les oracions.  
Ac 2,45  tots, conforme a la necessitat  de cada u. 46 I cada dia, continuant  
Ac 2,46  lo menjar ab alegria i senzillès  de cor, 47 alabant a Déu i trobant gràcia  
Ac 2,47 Iglésia cada dia aquells que havien  de ser salvos. 3,Tit Capítol III Un coix  
Ac 3,Tit  salvos. 3,Tit Capítol III Un coix  de naixement és curat a la porta de la  
Ac 3,Tit  de naixement és curat a la porta  de la iglésia. Segon sermó de sant Pere. 1 
Ac 3,Tit la porta de la iglésia. Segon sermó  de sant Pere. 1 I pujaven al temple Pere i 
Ac 3,1  al temple Pere i Joan a l’oració  de l’hora de nona. 2 I un home, que era  
Ac 3,1  Pere i Joan a l’oració de l’hora  de nona. 2 I un home, que era coix des del 
Ac 3,2  home, que era coix des del ventre  de sa mare, era portat allí i posat tots  
Ac 3,6  mes lo que tinc t’ho dono: en nom  de Jesucrist de Nazaret, alça’t i camina! 
Ac 3,6  t’ho dono: en nom de Jesucrist  de Nazaret, alça’t i camina! 7 I prenent  
Ac 3,10 quedaren plens d’espant i com fora  de si per lo que havia succeït a aquell.  
Ac 3,11  poble, atordit, al pòrtic anomenat  de Salomó. 12 I veent això, Pere digué al  
Ac 3,13  i el Déu d’Isaac, i el Déu  de Jacob, Déu de nostres pares, ha  
Ac 3,13  d’Isaac, i el Déu de Jacob, Déu  de nostres pares, ha glorificat a son Fill 
Ac 3,13  entregàreu i negàreu davant  de Pilat, judicant est que havia de ser  
Ac 3,13  de Pilat, judicant est que havia  de ser deslliurat. 14 Emperò vosaltres  
Ac 3,15  homicida. 15 I matàreu a l’autor  de la vida, a qui Déu ressuscità d’entre  
Ac 3,15  Déu ressuscità d’entre els morts,  de lo que nosaltres som testimoni. 16 I  
Ac 3,16 donat aquesta perfeta salut a vista  de tots vosaltres. 17 »I ara, germans, jo  
Ac 3,18  que tenia anunciat abans per boca  de tots los profetes: que son Cristo  
Ac 3,21  que lo cel rèbia fins al temps  de la restauració de totes les coses, les  
Ac 3,21  fins al temps de la restauració  de totes les coses, les quals parlà Déu  
Ac 3,24 poble.” 24 I tots los profetes, des  de Samuel i quants han parlat després,  
Ac 3,25  sou los fills dels profetes i  de l’aliança que Déu féu ab nostres  
Ac 3,25  seran beneïdes totes les famílies  de la terra.” 26 Déu, ressuscitant a son  
Ac 3,26  vosaltres, perquè us beneesca a fi  de que cada u s’apàrtia de sa maldat.  
Ac 3,26  a fi de que cada u s’apàrtia  de sa maldat. 4,Tit Capítol IV Los  
Ac 4,Tit curació del tullit, confessen la fe  de Jesucrist. Se’ls mana que no  
Ac 4,2  i els saduceus, 2 queixant-se  de que ensenyassen al poble i que  
Ac 4,7  –Ab quin poder, o en nom  de qui haveu vosaltres fet això? 8 Llavors 
Ac 4,8  fet això? 8 Llavors Pere, ple  de l’Esperit Sant, los digué: –Prínceps  
Ac 4,9 bé fet a un home malalt, per virtut  de qui ha estat est curat, 10 sia notori a 
Ac 4,10  tot lo poble d’Israel, que en nom  de nostre Senyor Jesucrist de Nazaret, a  
Ac 4,10  en nom de nostre Senyor Jesucrist  de Nazaret, a qui vosaltres crucificàreu,  
Ac 4,10 virtut d’ell està sa aquest davant  de vosaltres. 11 Aquest és la pedra que  
Ac 4,11  i que ha estat posada per cap  de cantonada. 12 I no hi ha salut en  
Ac 4,13  -nos. 13 I veent ells la firmesa  de Pere i de Joan, i sabent que eren homes 
Ac 4,13  I veent ells la firmesa de Pere i  de Joan, i sabent que eren homes sens  
Ac 4,16  és manifest a tots los habitants  de Jerusalem, i no ho podem negar. 17  
Ac 4,18 més parlassen ni ensenyassen en nom  de Jesús. 19 Llavors Pere i Joan los  
Ac 4,19  los digueren: –Si és just davant  de Déu oir-vos a vosaltres abans que a  
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Ac 4,20  vosaltres. 20 Puix no podem deixar  de parlar les coses que havem vist i oït.  
Ac 4,21  anar llibres, no trobant motiu  de castigar-los per temor del poble,  
Ac 4,22  qui s’havia obrat aquell prodigi  de la cura tenia més de quaranta anys. 23  
Ac 4,22 aquell prodigi de la cura tenia més  de quaranta anys. 23 I posats aquells en  
Ac 4,25 25 Lo qui en Esperit Sant, per boca  de nostre pare David, ton servo, digueres: 
Ac 4,26 coses vanes? 26 S’alçaren los reis  de la terra i els prínceps se juntaren a  
Ac 4,30  facen meravelles i prodigis en nom  de vostre sant infant Jesús. 31 I quan  
Ac 4,31 Esperit Sant, i parlaven la paraula  de Déu ab firmesa. 32 I la multitud dels  
Ac 4,33  donaven los apòstols testimoni  de la resurrecció de Jesucrist, nostre  
Ac 4,33  testimoni de la resurrecció  de Jesucrist, nostre Senyor, i hi havia  
Ac 4,36  els apòstols donaven lo sobrenom  de Bernabé –que vol dir «fill de  
Ac 4,36  de Bernabé –que vol dir «fill  de consolació»–, levita natural de Xipre,  
Ac 4,36  de consolació»–, levita natural  de Xipre, 37 com tingués un camp, lo  
Ac 5,Tit  perseguits i presos, i per consell  de Gamaliel posats en llibertat després d’ 
Ac 5,3 què Satanàs ha tentat ton cor, a fi  de que mentisses a l’Esperit Sant, i  
Ac 5,5  espirà; i s’apoderà un gran temor  de tots los que ho oïren. 6 I alçant-se  
Ac 5,10 a tu. 10 A l’instant caigué davant  de sos peus, i espirà. I havent entrat los 
Ac 5,12  estaven tots unànims en lo pòrtic  de Salomó. 13 I ningú dels altres se  
Ac 5,15  d’ells i quedassen deslliurats  de sos mals. 16 I acudia també a Jerusalem 
Ac 5,16 acudia també a Jerusalem molta gent  de les ciutats comarcanes, portant los  
Ac 5,17  secta dels saduceus), s’ompliren  de zel; 18 i prengueren als apòstols i els 
Ac 5,19  19 Mes l’àngel del Senyor, obrint  de nit les portes de la presó i traent-  
Ac 5,19  Senyor, obrint de nit les portes  de la presó i traent-los fora, los  
Ac 5,21  Ells, quan oigueren això, entraren  de bon matí en lo temple i ensenyaven.  
Ac 5,23  i els guardes que estaven davant  de les portes, mes havent-les obert no  
Ac 5,28  aquí que haveu omplert Jerusalem  de vostra doctrina, i voleu fer caure  
Ac 5,30 Déu primer que als homes. 30 Lo Déu  de nostres pares ressuscità a Jesús, a qui 
Ac 5,33 33 I quan oigueren això, rebentaven  de ràbia i consultaren com los donarien la 
Ac 5,34  fariseu, anomenat Gamaliel, doctor  de la Llei, home ben reputat de tot lo  
Ac 5,34 doctor de la Llei, home ben reputat  de tot lo poble, manà que isquessen fora  
Ac 5,36  alçà un cert Teodas, jactant-se  de que ell era algú; i hi hagué com cosa  
Ac 5,36  ell era algú; i hi hagué com cosa  de quatre-cents homes que el seguiren; i 
Ac 5,37  37 Després d’això s’alçà Judes  de Galilea, en lo temps de l’  
Ac 5,37  alçà Judes de Galilea, en lo temps  de l’empadronament, i arrastrà tras de si 
Ac 5,37  l’empadronament, i arrastrà tras  de si al poble; ell fou mort també, i tots 
Ac 5,39  homes, se disoldrà; 39 però si és  de Déu, no la podeu desbaratar, i no sia  
Ac 5,40 manaren que no parlassen més en nom  de Jesús, i els deixaren anar. 41 Ells se  
Ac 5,41  anar. 41 Ells se n’anaren alegres  de davant del Consell, perquè havien estat 
Ac 5,41  perquè havien estat contats dignes  de sofrir injúries per lo nom de Jesús. 42 
Ac 5,41  de sofrir injúries per lo nom  de Jesús. 42 I tots los dies, en lo temple 
Ac 6,1  eren despreciades en lo ministeri  de cada dia. 2 Per lo tant, los Dotze,  
Ac 6,2  que deixem nosaltres la paraula  de Déu per servir les taules. 3 Escolliu,  
Ac 6,3  d’entre vosaltres, set barons  de bona reputació, plens d’Esperit Sant i 
Ac 6,3  reputació, plens d’Esperit Sant i  de sabiduria, als quals encarregarem  
Ac 6,4  a l’oració i a l’administració  de la paraula. 5 I agradà aquesta  
Ac 6,5  i elegiren a Esteve, baró ple  de fe i de l’Esperit Sant, i a Felip, i a 
Ac 6,5 elegiren a Esteve, baró ple de fe i  de l’Esperit Sant, i a Felip, i a  
Ac 6,7  en Jerusalem. I una gran multitud  de sacerdots obeïa també a la fe. 8 I  
Ac 6,8  també a la fe. 8 I Esteve, ple  de gràcia i de fortalesa, feia grans  
Ac 6,8  la fe. 8 I Esteve, ple de gràcia i  de fortalesa, feia grans prodigis i  
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Ac 6,9  i miracles en lo poble. 9 I alguns  de la sinagoga anomenada dels llibertins,  
Ac 6,9 i dels alexandrins, i dels que eren  de Cilícia i de l’Àsia, s’alçaren a  
Ac 6,9  i dels que eren de Cilícia i  de l’Àsia, s’alçaren a disputar ab  
Ac 6,13  que deien: –Aquest home no cessa  de dir paraules contra lo lloc sant i  
Ac 6,14  li havem oït dir que aqueix Jesús  de Nazaret destruirà aquest lloc i mudarà  
Ac 7,Tit un àngel. 7,Tit Capítol VII Plàtica  de sant Esteve en lo Consell dels jueus, i 
Ac 7,2  germans i pares, oïu: Lo Déu  de la glòria s’aparegué a nostre pare  
Ac 7,3  Caran, 3 i li digué: »–Vés-te’n  de ton país i de ta parentela i vine a la  
Ac 7,3  digué: »–Vés-te’n de ton país i  de ta parentela i vine a la terra que jo  
Ac 7,4  jo et mostraré. 4 »Llavors isqué  de la terra dels caldeus i habità en  
Ac 7,6  i els tractarien mal per espai  de quatre-cents anys. 7 “Mes jo judicaré 
Ac 7,8  aquest lloc”. 8 I li donà lo pacte  de circumcisió. I engendrà així a Isaac i  
Ac 7,8 així a Isaac i el circumcidà al cap  de vuit dies; i Isaac engendrà a Jacob, i  
Ac 7,10  Déu era ab ell 10 i el deslliurà  de totes ses tribulacions, i li donà  
Ac 7,10 i li donà gràcia i sabiduria davant  de Faraó, rei d’Egipte, qui el féu  
Ac 7,10  qui el féu governador d’Egipte i  de tota sa casa. 11 Vingué després fam en  
Ac 7,11  fam en tota la terra d’Egipte i  de Canaan, i gran tribulació. I nostres  
Ac 7,13 13 I a la segona, Josep fou conegut  de sos germans i descobert son llinatge a  
Ac 7,14 i a tota sa parentela, que constava  de setanta-cinc persones. 15 I Jacob  
Ac 7,16  sepulcre que Abraham comprà a preu  de plata dels fills d’Hemor, pare de  
Ac 7,16  de plata dels fills d’Hemor, pare  de Siquem. 17 »I quan s’acercà lo temps  
Ac 7,17  17 »I quan s’acercà lo temps  de la promesa que Déu havia jurat a  
Ac 7,19 -los a abandonar sos infants, a fi  de que no visquessen. 20 En aquell temps  
Ac 7,20  que fou grat a Déu i per espai  de tres mesos criat en la casa de son  
Ac 7,20  de tres mesos criat en la casa  de son pare. 21 Emperò havent estat  
Ac 7,21  abandonat, lo prengué la filla  de Faraó i el crià com a fill seu. 22 I  
Ac 7,23  i en obres. 23 I arribat a l’edat  de quaranta anys, se li posà al cor lo  
Ac 7,27  a son proïsme se’l tragué  de davant, dient: »–Qui t’ha fet a tu  
Ac 7,29  i habità com un estrany en terra  de Madian, a on engendrà dos fills. 30 »I  
Ac 7,30  anys, se li aparegué en lo desert  de la muntanya de Sina l’àngel del Senyor 
Ac 7,30  en lo desert de la muntanya  de Sina l’àngel del Senyor en la llama d’ 
Ac 7,32 Senyor, que deia: 32 »–Jo só lo Déu  de tos pares, lo Déu d’Abraham, lo Déu d’ 
Ac 7,32  Abraham, lo Déu d’Isaac i el Déu  de Jacob. »Emperò Moisès, tremolant, no s’ 
Ac 7,33  li digué: »–Trau-te lo calçat  de tos peus, perquè lo lloc a on estàs  
Ac 7,35  Déu per capità i redemptor per mà  de l’àngel que se li aparegué en l’  
Ac 7,36  Vermell, i en lo desert per espai  de quaranta anys. 37 Aquest és lo Moisès  
Ac 7,38 àngel que li parlava en la muntanya  de Sina i ab nostres pares; lo qui rebé  
Ac 7,38 nostres pares; lo qui rebé paraules  de vida per a donar-nos-les. 39 A qui  
Ac 7,40  »–Feu-nos déus que vagen davant  de nosaltres, perquè no sabem què s’ha  
Ac 7,40  perquè no sabem què s’ha fet  de Moisès, que ens tragué d’Egipte. 41 »I 
Ac 7,41  i es regositjaven en les obres  de ses mans. 42 Llavors Déu s’apartà i  
Ac 7,42  víctimes i sacrificis per espai  de quaranta anys en lo desert? 43 I ans bé 
Ac 7,43  43 I ans bé portàreu lo tabernacle  de Moloc i l’estrella de vostre déu  
Ac 7,43  tabernacle de Moloc i l’estrella  de vostre déu Remfam, figures que féreu  
Ac 7,43 Jo us transportaré, doncs, més allà  de Babilònia.” 44 »Lo tabernacle del  
Ac 7,45  lo portaren baix la conducta  de Josuè a la possessió dels gentils, als  
Ac 7,45 gentils, als quals Déu expeŀlí fora  de la presència de nostres pares fins als  
Ac 7,45  Déu expeŀlí fora de la presència  de nostres pares fins als dies de David;  
Ac 7,45  de nostres pares fins als dies  de David; 46 lo qual encontrà gràcia  
Ac 7,46  46 lo qual encontrà gràcia davant  de Déu, i demanà trobar tabernacle per al  
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Ac 7,46 demanà trobar tabernacle per al Déu  de Jacob. 47 Emperò Salomó li edificà una  
Ac 7,48  l’Altíssim no habita temples fets  de mà, com diu lo profeta: 49 “Lo cel és  
Ac 7,49 és mon trono, i la terra, la peanya  de mos peus. Quina casa m’edificareu?  
Ac 7,49 –diu lo Senyor–, ¿o quin és lo lloc  de mon repòs? 50 No féu la meva mà totes  
Ac 7,51  caps durs i incircumcidats  de cor i d’orelles, resistiu sempre a l’ 
Ac 7,54  oir tals coses, son cor rebentava  de ràbia, i cruixien de dents contra ell.  
Ac 7,54  cor rebentava de ràbia, i cruixien  de dents contra ell. 55 Emperò com ell  
Ac 7,55  ell. 55 Emperò com ell estava ple  de l’Esperit Sant, mirant al cel vegé la  
Ac 7,55  Sant, mirant al cel vegé la glòria  de Déu, i a Jesús que estava en peu a la  
Ac 7,55  Jesús que estava en peu a la dreta  de Déu. 56 I digué: –Aquí veig los cels  
Ac 7,56  veig los cels oberts, i al Fill  de l’home que està en peu a la dreta de  
Ac 7,56  l’home que està en peu a la dreta  de Déu. 57 Mes ells, exclamant a grans  
Ac 7,58  contra ell; 58 i traent-lo fora  de la ciutat, l’apedregaven; i els  
Ac 8,1  gran persecució contra la iglésia  de Jerusalem, i foren tots dispersos per  
Ac 8,1  tots dispersos per les províncies  de Judea i de Samària, exceptats los  
Ac 8,1  per les províncies de Judea i  de Samària, exceptats los apòstols. 2 I  
Ac 8,4  a l’altra anunciant la paraula  de Déu. 5 I Felip, baixant a una ciutat de 
Ac 8,5  5 I Felip, baixant a una ciutat  de Samària, los predicava a Cristo. 6 I la 
Ac 8,10  «Aquest home és lo gran poder  de Déu.» 11 I l’atendien perquè feia molt 
Ac 8,12  Felip, que els predicava del Regne  de Déu, se batejaven en lo nom de  
Ac 8,12  de Déu, se batejaven en lo nom  de Jesucrist homes i dones. 13 Llavors  
Ac 8,13  cregué també Simó, i després  de ser batejat se juntà ab Felip. I veent  
Ac 8,14  que Samària havia rebut la paraula  de Déu, los enviaren a Pere i a Joan, 15  
Ac 8,15  feren oració per ells a fi  de que rebessen l’Esperit Sant. 16 Perquè 
Ac 8,18 com vegés Simó que per la imposició  de les mans dels apòstols se donava l’  
Ac 8,20  perquè has judicat que el do  de Déu s’alcançava ab diners. 21 No tens  
Ac 8,21  perquè ton cor no és recte davant  de Déu. 22 Arrepenteix-te, doncs, d’  
Ac 8,22  te serà perdonat aquest pensament  de ton cor. 23 Perquè veig que estàs en  
Ac 8,23  en fel d’amargura i en lo llaç  de la iniquitat. 24 I responent Simó,  
Ac 8,24  què no vinga sobre mi ninguna cosa  de les que haveu dit. 25 I ells, després  
Ac 8,26  al migdia per la senda que baixa  de Jerusalem a Gaza, la qual està deserta. 
Ac 8,27  aquí un home etíope, eunuc, privat  de Candace, reina d’Etiopia, lo qual era  
Ac 8,27 Etiopia, lo qual era superintendent  de tots sos tresors i havia vingut per  
Ac 8,32  assentàs ab ell. 32 I el passatge  de l’Escriptura que llegia era aquest:  
Ac 8,33 declararà?, perquè sa vida és treta  de la terra.» 34 I responent l’eunuc a  
Ac 8,34  eunuc a Felip, digué: –Te demano,  ¿de qui digué això lo profeta, de si  
Ac 8,34  ¿de qui digué això lo profeta,  de si mateix o d’algun altre? 35 Llavors  
Ac 8,36  anuncià Jesús. 36 I mentres anaven  de camí, arribaren a un lloc a on hi havia 
Ac 8,37  37 I Felip digué: –Si creus  de tot ton cor, bé pots. I ell respongué i 
Ac 8,37  –Crec que Jesucrist és lo Fill  de Déu. 38 I manà parar lo carro, i  
Ac 8,39  i el batejà. 39 I quan eixiren  de l’aigua, l’Esperit del Senyor  
Ac 9,Tit Cesarea. 9,Tit Capítol IX Conversió  de Saulo. Predica després en Damasco. Va a 
Ac 9,2  demanà cartes per a les sinagogues  de Damasco, ab lo fi de portar presos a  
Ac 9,2 les sinagogues de Damasco, ab lo fi  de portar presos a Jerusalem a quants  
Ac 9,3  camí, succeí que estant ja cerca  de Damasco, repentinament lo rodejà de  
Ac 9,3 de Damasco, repentinament lo rodejà  de resplendor una llum del cel. 4 I caigué 
Ac 9,8 no veent a ningú. 8 I Saulo s’alçà  de terra, i oberts los ulls no veia res. I 
Ac 9,11  s’anomena Dret, i busca en casa  de Judes a un home de Tarso anomenat  
Ac 9,11  i busca en casa de Judes a un home  de Tarso anomenat Saulo, perquè veus aquí  
Ac 9,14  poder dels prínceps dels sacerdots  de prendre a tots quants invoquen ton nom. 
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Ac 9,17  recòbries la vista i sies omplert  de l’Esperit Sant. 18 I immediatament  
Ac 9,18  Sant. 18 I immediatament caigueren  de sos ulls unes com escates i recobrà la  
Ac 9,20  a Jesús, que est és lo Fill  de Déu. 21 I quedaven atordits tots quants 
Ac 9,24  mort. 24 Emperò Saulo fou advertit  de ses insídies. I guardaven les portes de 
Ac 9,24  insídies. I guardaven les portes  de dia i de nit per a donar-li la mort.  
Ac 9,24  I guardaven les portes de dia i  de nit per a donar-li la mort. 25 I els  
Ac 9,25  25 I els deixebles lo prengueren  de nit i, posant-lo en un cove, lo  
Ac 9,27  llibrement en Damasco en nom  de Jesús. 28 I estava ab ells en  
Ac 9,29  ab los grecs, i ells tractaven  de donar-li la mort. 30 I quan ho  
Ac 9,31 lo temor del Senyor, i ab lo consol  de l’Esperit Sant, se multiplicava. 32 I  
Ac 9,35  35 I el vegeren tots los habitants  de Lidda i de Sarona, i es convertiren al  
Ac 9,35  tots los habitants de Lidda i  de Sarona, i es convertiren al Senyor. 36  
Ac 9,36  estava plena d’obres bones i  de caritats que feia. 37 I succeí que en  
Ac 9,38  alt. 38 I com Lidda estava cerca  de Jope, oint los deixebles que Pere  
Ac 10,2  diu Itàlica, 2 religiós i temerós  de Déu ab tota sa casa, que feia moltes  
Ac 10,3  en una visió, envers l’hora  de nona, que un àngel de Déu entrava en  
Ac 10,3  l’hora de nona, que un àngel  de Déu entrava en ell i li deia: –Corneli! 
Ac 10,4 I est, fixant en ell la vista i ple  de temor, digué: –Què és això, Senyor? I  
Ac 10,4  han pujat en memòria davant  de Déu. 5 Envia, doncs, ara homes a Jope i 
Ac 10,7  àngel que li parlava, cridà a dos  de sos domèstics i a un soldat temerós de  
Ac 10,7 sos domèstics i a un soldat temerós  de Déu, d’aquells que estaven baix ses  
Ac 10,9 ells per son camí, i estant ja prop  de la ciutat, pujà Pere a dalt de la casa  
Ac 10,9 prop de la ciutat, pujà Pere a dalt  de la casa a fer oració envers l’hora de  
Ac 10,9 la casa a fer oració envers l’hora  de sexta. 10 I com sentís fam, volgué  
Ac 10,12  12 en lo qual hi havia tota mena  de quadrúpedos i reptils de la terra, i  
Ac 10,12  tota mena de quadrúpedos i reptils  de la terra, i aucells del cel. 13 I  
Ac 10,17 Corneli que, preguntant per la casa  de Simó, arribaren a la porta 18 i, havent 
Ac 10,22  Corneli, baró just i temerós  de Déu, i que té el testimoni de tota la  
Ac 10,22  de Déu, i que té el testimoni  de tota la nació dels jueus, rebé avís per 
Ac 10,22 rebé avís per medi d’un sant àngel  de que et cridàs a sa casa i que oigués  
Ac 10,23  dels germans l’acompanyaren des  de Jope. 24 I al dia següent entraren en  
Ac 10,31  han estat recordades davant  de Déu. 32 Envia, doncs, a Jope i fes  
Ac 10,32  té per sobrenom Pere: posa en casa  de Simó, lo blanquer, prop del mar; lo  
Ac 10,33  tots estam en la presència  de Déu per a oir totes les coses que el  
Ac 10,34  reconec que Déu no fa distinció  de persones, 35 sinó que en qualsevol  
Ac 10,35  que el tem i obra justícia, és  de son agrado. 36 Déu envià paraula als  
Ac 10,36  per Jesucrist (aquest és lo Senyor  de tots). 37 Vosaltres sabeu la paraula  
Ac 10,37  per tota la Judea, i començant des  de la Galilea, després del baptisme que  
Ac 10,38  que predicà Joan; 38 a Jesús  de Nazaret, com Déu l’ungí ab l’Esperit  
Ac 10,39  ell. 39 I nosaltres som testimoni  de tot quant féu en la regió dels jueus i  
Ac 10,42  al poble i que donàssem testimoni  de que ell és lo qui Déu ha posat per  
Ac 10,42  és lo qui Déu ha posat per jutge  de vius i de morts. 43 A est donen  
Ac 10,42  Déu ha posat per jutge de vius i  de morts. 43 A est donen testimoni tots  
Ac 10,43  donen testimoni tots los profetes,  de que per son nom seran perdonats de tots 
Ac 10,43  de que per son nom seran perdonats  de tots sos pecats tots los que creguen en 
Ac 10,45 quedaren pasmats los fiels que eren  de la circumcisió, los quals havien vingut 
Ac 10,45  los quals havien vingut ab Pere,  de que la gràcia de l’Esperit Sant se  
Ac 10,45  vingut ab Pere, de que la gràcia  de l’Esperit Sant se difundís també sobre 
Ac 10,46  en llengües i dir grans coses  de Déu. 47 Llavors Pere respongué: –Pot  
Ac 11,Tit  XI Pere, reconvingut, dóna raó  de sa conducta. Los deixebles, dispersats, 
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Ac 11,1  havien també rebut la paraula  de Déu. 2 I quan Pere passà a Jerusalem  
Ac 11,2  contra d’ell los que eren  de la circumcisió, 3 dient: –Per què  
Ac 11,3  3 dient: –Per què entrares en casa  de gents incircumcidades i menjares ab  
Ac 11,5  5 –Jo estava orant en la ciutat  de Jope i vegí en un èxtasis una visió,  
Ac 11,6  vegí allí animals terrestres  de quatre peus, i fieres, i reptils, i  
Ac 11,11  a on jo posava, enviats a mi des  de Cesarea. 12 I em digué l’Esperit que  
Ac 11,16  principi. 16 I llavors me recordí  de les paraules del Senyor, com ell havia  
Ac 11,20  20 I entre ells hi havia barons  de Xipre i de Cirene, los quals a l’  
Ac 11,20  ells hi havia barons de Xipre i  de Cirene, los quals a l’entrar en  
Ac 11,22  la fama d’aquestes coses a oïdos  de la iglésia que estava en Jerusalem, i  
Ac 11,23  qual quan arribà i vegé la gràcia  de Déu, s’omplí de goig, i exhortava a  
Ac 11,23  i vegé la gràcia de Déu, s’omplí  de goig, i exhortava a tots que ab  
Ac 11,23  i exhortava a tots que ab propòsit  de cor perseverassen en lo Senyor. 24  
Ac 11,24  baró just i ple d’Esperit Sant i  de fe. I s’agregà molta gent al Senyor.  
Ac 11,25 allí marxà Bernabé a Tarso en busca  de Saulo, i quan l’hagué trobat lo conduí 
Ac 11,26  i instruïren una gran multitud  de gent, de manera que los deixebles foren 
Ac 11,26  una gran multitud de gent,  de manera que los deixebles foren primer  
Ac 11,27  27 I en aquestos dies baixaren  de Jerusalem a Antioquia uns profetes. 28  
Ac 11,28  món, la que esdevingué en los dies  de Claudi Cèsar. 29 Llavors los deixebles, 
Ac 11,30  enviant-ho als ancians per mà  de Bernabé i de Saulo. 12,Tit Capítol XII  
Ac 11,30  ho als ancians per mà de Bernabé i  de Saulo. 12,Tit Capítol XII Martiri de  
Ac 12,Tit  Saulo. 12,Tit Capítol XII Martiri  de sant Jaume. Presó i llibertat de sant  
Ac 12,Tit  de sant Jaume. Presó i llibertat  de sant Pere. Mort del rei Herodes. 1 I en 
Ac 12,1  la mà per a maltractar a alguns  de la Iglésia. 2 I matà ab espasa a sant  
Ac 12,2  matà ab espasa a sant Jaume, germà  de Joan. 3 I veent que agradava als jueus, 
Ac 12,4 i el féu guardar per quatre piquets  de quatre soldats cada u, volent-lo  
Ac 12,4  -lo presentar al poble després  de Pasqua. 5 I mentres que Pere estava  
Ac 12,6  cessar. 6 I quan Herodes l’havia  de presentar, aquella mateixa nit estava  
Ac 12,6  dues cadenes, i els guardes davant  de la porta guardant la presó. 7 I veus  
Ac 12,7  I caigueren les cadenes  de ses mans. 8 I l’àngel li digué:  
Ac 12,10  guàrdia, arribaren a la porta  de ferro que va a la ciutat, la que se’ls 
Ac 12,11  enviat son àngel i m’ha llibertat  de la mà d’Herodes i de tota l’  
Ac 12,11  ha llibertat de la mà d’Herodes i  de tota l’expectació del poble dels  
Ac 12,12  considerant això, se n’anà a casa  de Maria, mare de Joan, anomenat Marc, a  
Ac 12,12  se n’anà a casa de Maria, mare  de Joan, anomenat Marc, a on se trobaven  
Ac 12,14  14 I així que conegué la veu  de Pere, de goig no obrí la porta, sinó  
Ac 12,14  I així que conegué la veu de Pere,  de goig no obrí la porta, sinó que  
Ac 12,14  que corregué dintre i donà la nova  de que Pere estava a la porta. 15 I ells  
Ac 12,15  I ells li digueren: –Tu estàs fora  de si! Mes ella assegurava que era així. I 
Ac 12,17  ab la mà que callassen, los contà  de quina manera lo Senyor l’havia tret de 
Ac 12,17  manera lo Senyor l’havia tret  de la presó, i digué: –Feu-ho a saber a  
Ac 12,18  n’anà a altre lloc. 18 I quan fou  de dia hi hagué no poca confusió entre els 
Ac 12,18 els soldats, sobre què s’havia fet  de Pere. 19 I Herodes, havent-lo fet  
Ac 12,19  donar-los la mort. I ell passà  de Judea a Cesarea, a on permanesqué. 20 I 
Ac 12,20  20 I estava aïrat contra los  de Tiro i de Sidon. Emperò ells, unànims,  
Ac 12,20 I estava aïrat contra los de Tiro i  de Sidon. Emperò ells, unànims, vingueren  
Ac 12,21  I al dia senyalat, Herodes, vestit  de rei, se sentà en lo tribunal i els  
Ac 12,22  el poble l’aplaudia, dient: –Veus  de Déu i no d’home! 23 I al punt lo ferí  
Ac 12,23 donat a Déu honra. I espirà, menjat  de cucs. 24 Mes la paraula del Senyor  
Ac 12,25  25 I Bernabé i Saulo tornaren  de Jerusalem, després d’haver complert  
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Ac 13,Tit  Sant Pau predica en Antioquia  de Pisídia: converteix a molts gentils i  
Ac 13,1  i Simó, anomenat Negre, i Luci  de Cirene, i Manahèn, germà de llet d’  
Ac 13,1  i Luci de Cirene, i Manahèn, germà  de llet d’Herodes lo tetrarca, i Saulo. 2 
Ac 13,5  a Salamina, predicaven la paraula  de Déu en les sinagogues dels jueus. I  
Ac 13,7  puix tenia ganes d’oir la paraula  de Déu. 8 Emperò Èlimas lo Mago (perquè  
Ac 13,8  procurant apartar al procònsol  de la fe. 9 Mes Saulo, anomenat també Pau, 
Ac 13,9  Mes Saulo, anomenat també Pau, ple  de l’Esperit Sant, fixant en ell los  
Ac 13,10  los ulls, 10 digué: –Oh home ple  de tot engany i de tota astúcia, fill del  
Ac 13,10 digué: –Oh home ple de tot engany i  de tota astúcia, fill del diable, enemic  
Ac 13,10  astúcia, fill del diable, enemic  de tota justícia! ¿No deixaràs de  
Ac 13,10  de tota justícia! ¿No deixaràs  de trastornar los camins drets del Senyor? 
Ac 13,12  fet, cregué, meravellant-se  de la doctrina del Senyor. 13 I havent-  
Ac 13,13  13 I havent-se fet a la vela des  de Pafo, Pau i los que eren ab ell  
Ac 13,13  que eren ab ell vingueren a Perges  de Pamfília. Emperò Joan, separant-se d’ 
Ac 13,14  a Jerusalem. 14 I ells, passant  de llarg en Perges, vingueren a Antioquia  
Ac 13,14  en Perges, vingueren a Antioquia  de Pisídia, i havent entrat en la sinagoga 
Ac 13,14 havent entrat en la sinagoga un dia  de dissabte, se sentaren. 15 I després de  
Ac 13,15 dissabte, se sentaren. 15 I després  de la lectura de la Llei i dels Profetes,  
Ac 13,15  15 I després de la lectura  de la Llei i dels Profetes, los prínceps  
Ac 13,15  Llei i dels Profetes, los prínceps  de la sinagoga enviaren a ells dient:  
Ac 13,16  -se Pau, i fent ab la mà senyal  de silenci, digué: –Barons d’Israel i els 
Ac 13,18  tragué d’ella. 18 I per l’espai  de quaranta anys suportà sos costums en lo 
Ac 13,19 19 I destruint set nacions en terra  de Canaà, los distribuí per sort la terra  
Ac 13,20  això los donà jutges per l’espai  de quatre-cents i cinquanta anys, fins  
Ac 13,21  rei, i Déu los donà a Saül, fill  de Cis, baró de la tribu de Benjamí, per  
Ac 13,21  los donà a Saül, fill de Cis, baró  de la tribu de Benjamí, per l’espai de  
Ac 13,21 Saül, fill de Cis, baró de la tribu  de Benjamí, per l’espai de quaranta anys. 
Ac 13,21  la tribu de Benjamí, per l’espai  de quaranta anys. 22 I remogut aquest, los 
Ac 13,22  dient: »–He trobat a David, fill  de Jessè, home segons mon cor, lo qual  
Ac 13,24  24 Havent Joan predicat abans  de sa vinguda lo baptisme de penitència a  
Ac 13,24  abans de sa vinguda lo baptisme  de penitència a tot lo poble d’Israel. 25 
Ac 13,25  no só ell. Mes veus aquí, després  de mi ve un a qui jo no só digne de  
Ac 13,25  de mi ve un a qui jo no só digne  de deslligar lo calçat de sos peus. 26  
Ac 13,25  no só digne de deslligar lo calçat  de sos peus. 26 »Barons germans, fills del 
Ac 13,28  I no trobant en ell ninguna causa  de mort, demanaren a Pilat que li fos  
Ac 13,29  escrites d’ell, lo baixaren  de l’arbre i el posaren en un sepulcre.  
Ac 13,31  31 que pujaren juntament ab ell  de la Galilea a Jerusalem, los quals fins  
Ac 13,36  generació, segons la voluntat  de Déu, morí i fou enterrat ab sos pares,  
Ac 13,38  anuncia la remissió dels pecats i  de tot lo que no poguéreu ser justificats  
Ac 13,38  ser justificats per la Llei  de Moisès. 39 En aquest és justificat tot  
Ac 13,42  42 I quan los jueus hagueren eixit  de la sinagoga, los gentils li suplicaren  
Ac 13,43  jueus i dels prosèlits, temerosos  de Déu, seguiren a Pau i a Bernabé, los  
Ac 13,43  a perseverar en la gràcia  de Déu. 44 I al dissabte següent  
Ac 13,44  tota la ciutat a oir la paraula  de Déu. 45 Mes quan los jueus vegeren la  
Ac 13,45  vegeren la multitud, s’ompliren  de zel i, blasfemant, contradeien les  
Ac 13,46 que fos primer anunciada la paraula  de Déu; mes, ja que la repeŀliu i us  
Ac 13,46  la repeŀliu i us judicau indignes  de la vida eterna, des d’aquest punt nos  
Ac 13,50  i iŀlustres i als homes principals  de la ciutat, i mogueren una persecució  
Ac 13,50  Pau i Bernabé, i els expeŀliren  de sos confins. 51 Emperò ells, sacudint  
Ac 13,52  52 I els deixebles estaven plens  de goig i de l’Esperit Sant. 14,Tit  
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Ac 13,52  deixebles estaven plens de goig i  de l’Esperit Sant. 14,Tit Capítol XIV  
Ac 14,Tit  Sant. 14,Tit Capítol XIV Miracle  de Pau i Bernabé. Lo que sofriren en Iconi 
Ac 14,Tit  sofriren en Iconi i altres ciutats  de Licaònia. Van a Derbe i tornen a  
Ac 14,Tit  Van a Derbe i tornen a Antioquia  de Síria. 1 I succeí en Iconi que entraren 
Ac 14,1  dels jueus, i allí predicaren,  de manera que cregué una gran multitud de  
Ac 14,1 manera que cregué una gran multitud  de jueus i també de grecs. 2 Emperò los  
Ac 14,1  una gran multitud de jueus i també  de grecs. 2 Emperò los jueus incrèduls se  
Ac 14,3  en lo Senyor, que donava testimoni  de la paraula de sa gràcia, concedint que  
Ac 14,3  que donava testimoni de la paraula  de sa gràcia, concedint que es fessen per  
Ac 14,4  i miracles. 4 I la multitud  de la ciutat se dividí, i els uns eren de  
Ac 14,4 la ciutat se dividí, i els uns eren  de la part dels jueus, i els altres, de la 
Ac 14,4  la part dels jueus, i els altres,  de la dels apòstols. 5 Mes com los gentils 
Ac 14,6 fugiren a Listra i a Derbe, ciutats  de Licaònia, i a tota aquella comarca, i  
Ac 14,7  havia un home coix des del ventre  de sa mare, lo qui no havia caminat mai, i 
Ac 14,7 havia caminat mai, i per ser lisiat  de peus, estava sentat. 8 Aquest oigué  
Ac 14,10  sa veu i digueren en llengua  de Licaònia: –Han baixat déus a nosaltres  
Ac 14,12  la paraula. 12 També lo sacerdot  de Júpiter, que estava a l’entrada de la  
Ac 14,12 de Júpiter, que estava a l’entrada  de la ciutat, portant davant de les portes 
Ac 14,12  de la ciutat, portant davant  de les portes toros i guirnaldes, volia  
Ac 14,13 rompent ses túniques saltaren enmig  de la gent, exclamant 14 i dient: –Barons, 
Ac 14,16 sos camins. 16 Emperò ell mai deixà  de donar testimoni de si, fent bé des del  
Ac 14,16  ell mai deixà de donar testimoni  de si, fent bé des del cel, donant pluges  
Ac 14,16  favorables pels fruits, omplint  de manteniment i d’alegria nostres cors.  
Ac 14,18  a Pau lo tragueren arrastrant fora  de la ciutat, pensant-se que era mort.  
Ac 14,21  per a entrar en lo Regne  de Déu. 22 I després que en cada iglésia  
Ac 14,25 havien estat recomanats a la gràcia  de Déu per a l’obra que havien acabat. 26 
Ac 14,26 ab ells, i com havia obert la porta  de la fe als gentils. 27 I se detingueren  
Ac 15,Tit  15,Tit Capítol XV Concili  de Jerusalem sobre les observàncies de la  
Ac 15,Tit de Jerusalem sobre les observàncies  de la Llei. Judes i Silas, profetes. Pau i 
Ac 15,1  se separen. 1 I vingueren alguns  de la Judea que ensenyaven als germans:  
Ac 15,1 no us circumcidau, segons la costum  de Moisès, no us podeu salvar. 2 S’  
Ac 15,2  aquí una gran dissensió i disputa  de Pau i Bernabé contra ells, i se  
Ac 15,5  ab ells. 5 Mes s’alçaren alguns  de la secta dels fariseus que havien  
Ac 15,5  se’ls manàs també guardar la Llei  de Moisès. 6 I els apòstols i els ancians  
Ac 15,7  oiguessen los gentils la paraula  de l’evangeli i creguessen. 8 I Déu, que  
Ac 15,16 tornaré i reedificaré lo tabernacle  de David que caigué, i repararé ses ruïnes 
Ac 15,18  Senyor que fa estes coses. 18 Des  de l’eternitat té Déu conegudes ses  
Ac 15,20  se’ls escriga que s’abstinguen  de les contaminacions dels ídols, i de  
Ac 15,20 de les contaminacions dels ídols, i  de fornicació, i de coses ofegades, i de  
Ac 15,20  dels ídols, i de fornicació, i  de coses ofegades, i de sang. 21 Perquè  
Ac 15,20  fornicació, i de coses ofegades, i  de sang. 21 Perquè Moisès, des de temps  
Ac 15,21  i de sang. 21 Perquè Moisès, des  de temps antic, té en cada ciutat qui el  
Ac 15,24  havem oït que alguns que han eixit  de nosaltres, trastornant vostres cors,  
Ac 15,24 ab paraules dient: “Vosaltres haveu  de ser circumcidats i haveu de guardar la  
Ac 15,24  haveu de ser circumcidats i haveu  de guardar la Llei”, als quals no els  
Ac 15,26  han exposat ses vides per lo nom  de nostre Senyor Jesucrist. 27 Enviam  
Ac 15,27  a Silas, los quals vos diran també  de paraula lo mateix. 28 Perquè ha  
Ac 15,29  necessàries: 29 que us abstingau  de coses sacrificades als ídols, i de  
Ac 15,29  de coses sacrificades als ídols, i  de sang, i de coses ofegades, i de  
Ac 15,29  als ídols, i de sang, i  de coses ofegades, i de fornicació; de lo  
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Ac 15,29  i de sang, i de coses ofegades, i  de fornicació; de lo que si us ne guardau, 
Ac 15,29 de coses ofegades, i de fornicació;  de lo que si us ne guardau, fareu bé. Déu  
Ac 15,36  la paraula del Senyor, a fi  de veure com los va. 37 I Bernabé volia  
Ac 15,38  puix s’havia separat d’ells des  de Pamfília i no els havia acompanyat en  
Ac 15,39  entre ells, que se separaren l’un  de l’altre; i Bernabé, havent-se’n  
Ac 15,40  Silas, partí encomanat a la gràcia  de Déu per los germans. 41 I anà per la  
Ac 16,Tit  i arriben a Filipos. Conversió  de Lídia. Pau i Silas són assotats, posats 
Ac 16,1  Timoteu, fill d’una jueua fiel i  de pare gentil. 2 D’est donaven bon  
Ac 16,6 atravessat la Frígia i la província  de Galàcia, l’Esperit Sant los prohibí  
Ac 16,6  prohibí que predicassen la paraula  de Déu en l’Àsia. 7 I després d’haver  
Ac 16,7  tampoc los ho permeté l’Esperit  de Jesús. 8 I havent atravessat la Mísia,  
Ac 16,9  baixaren a Tròada. 9 I una visió  de nit s’aparegué a Pau: i estant de peus 
Ac 16,9  de nit s’aparegué a Pau: i estant  de peus un home de Macedònia, li pregava  
Ac 16,9  a Pau: i estant de peus un home  de Macedònia, li pregava dient: «Passa a  
Ac 16,10  anar a Macedònia, cerciorats  de que Déu nos havia cridat per a què els  
Ac 16,12 la ciutat principal d’aquella part  de Macedònia. I en aquesta ciutat nos  
Ac 16,13  en un dels dissabtes isquérem fora  de la ciutat a la vora del riu, a on s’  
Ac 16,14  I una certa dona, anomenada Lídia,  de la ciutat de Tiatira, venedora de  
Ac 16,14 dona, anomenada Lídia, de la ciutat  de Tiatira, venedora de púrpura, temerosa  
Ac 16,14  de la ciutat de Tiatira, venedora  de púrpura, temerosa de Déu, oigué. A la  
Ac 16,14  venedora de púrpura, temerosa  de Déu, oigué. A la qual lo Senyor obrí lo 
Ac 16,16  una minyona que tenia esperit  de Piton i donava molt guany a sos amos  
Ac 16,17  dient: –Aquestos homes són servos  de Déu altíssim, los quals vos anuncien lo 
Ac 16,17  los quals vos anuncien lo camí  de la salvació. 18 I hi havia molts dies  
Ac 16,18  a l’esperit: –Te mano, en nom  de Jesucrist, que isques d’ella. I en  
Ac 16,24  los posà en una presó interior i  de peus al cep. 25 Emperò a mitjanit,  
Ac 16,26  que estaven presos los oïen. 26 I  de repente esdevingué un terratrèmol tan  
Ac 16,26  que es commogueren los fonaments  de la presó, i s’obriren tot seguit totes 
Ac 16,26  i quedaren desfetes les lligadures  de tots los presos. 27 I havent-se  
Ac 16,27  quan vegé obertes les portes  de la presó, desembeinà l’espasa i es  
Ac 16,29  i tremolant se llançà als peus  de Pau i de Silas. 30 I traent-los fora  
Ac 16,29  se llançà als peus de Pau i  de Silas. 30 I traent-los fora los  
Ac 16,30  fora los digué: –Senyors, què he  de fer jo per a salvar-me? 31 I ells li  
Ac 16,33  -los en aquella mateixa hora  de nit, los rentà les llagues; i  
Ac 16,34  la taula i s’alegrà ab tots los  de sa casa creient en Déu. 35 I quan fou  
Ac 16,35  casa creient en Déu. 35 I quan fou  de dia, los magistrats li enviaren a dir  
Ac 16,37  han assotat públicament sens forma  de judici; essent romans nos posaren a la  
Ac 16,39  fora, los suplicaven que eixissen  de la ciutat. 40 I així que isqueren de la 
Ac 16,40  la ciutat. 40 I així que isqueren  de la presó, entraren en casa de Lídia, i  
Ac 16,40  de la presó, entraren en casa  de Lídia, i visitant als germans, los  
Ac 17,Tit  Capítol XVII Pau converteix als  de Tessalònica. És perseguit dels jueus.  
Ac 17,1  a on hi havia una sinagoga  de jueus. 2 I Pau, segons tenia de costum, 
Ac 17,2  de jueus. 2 I Pau, segons tenia  de costum, entrà en ella i durant tres  
Ac 17,4  Silas, com també una gran multitud  de gentils i devots i no poques dones  
Ac 17,5  prenent ab si alguns homes dolents  de la plebe, i juntant una turba,  
Ac 17,5  la ciutat, i assaltaren la casa  de Jason, volent-los presentar davant lo 
Ac 17,6 dels germans davant dels magistrats  de la ciutat, cridant: –Aquestos són los  
Ac 17,8  al poble i als principals  de la ciutat, que oïen aquestes coses. 9  
Ac 17,9 coses. 9 Emperò, rebuda satisfacció  de Jason i dels altres, los deixaren anar  
Ac 17,10  els germans immediatament enviaren  de nit a Pau i a Silas a Berea, i quan  
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Ac 17,11  I aquestos eren més nobles que los  de Tessalònica, puix reberen la paraula ab 
Ac 17,12  junts ab moltes dones gentils i  de distinció, i no pocs homes. 13 Mes,  
Ac 17,13  pocs homes. 13 Mes, quan los jueus  de Tessalònica saberen que Pau havia  
Ac 17,13  predicat també en Berea la paraula  de Déu, vingueren allí a pertorbar i  
Ac 17,18  deien: –Sembla que és predicador  de déus nous. Puix los anunciava Jesús i  
Ac 17,19  què cosa és aqueixa nova doctrina  de què tu parles? 20 Puix poses en nostres 
Ac 17,22  22 Pau, doncs, posat dret enmig  de l’Areopago digué: –Barons atenienses,  
Ac 17,24 hi ha en ell, aqueix, essent Senyor  de cel i terra, no habita en los temples  
Ac 17,24  no habita en los temples fets  de mà; 25 ni és servit per mans d’homes,  
Ac 17,26  a què habitàs sobre tota la cara  de la terra, senyalant l’ordre dels temps 
Ac 17,26  l’ordre dels temps i els límits  de sa habitació, 27 per a què buscassen a  
Ac 17,27  i trobar, encara que no està lluny  de cada u de nosaltres. 28 “Perquè en ell  
Ac 17,27  encara que no està lluny de cada u  de nosaltres. 28 “Perquè en ell mateix  
Ac 17,28  i som”, com digueren també alguns  de vostres poetes: “Perquè nosaltres també 
Ac 17,29  Essent, doncs, nosaltres progènie  de Déu, devem pensar que la divinitat és  
Ac 17,29 pedra treballada ab art o indústria  de l’home. 30 I Déu, dissimulant los  
Ac 17,31  té determinat lo dia en què ha  de judicar al món segons justícia, per  
Ac 18,2  un jueu anomenat Aquila, natural  de Ponto, que feia poc havia vingut d’  
Ac 18,2  (puix Claudi havia manat eixir  de Roma a tots los jueus), se juntà ab  
Ac 18,5  Silas i Timoteu hagueren vingut  de Macedònia, Pau, estimulat de l’  
Ac 18,5 vingut de Macedònia, Pau, estimulat  de l’Esperit, testificava als jueus que  
Ac 18,7  un que es deia Tito Just, temerós  de Déu, la casa del qual estava junt a la  
Ac 18,8  8 I Crispo, que era príncep  de la sinagoga, cregué en lo Senyor ab  
Ac 18,8  cregué en lo Senyor ab tots los  de sa casa; i molts dels de Corinto, oint  
Ac 18,8  tots los de sa casa; i molts dels  de Corinto, oint-lo, creien i eren  
Ac 18,9 batejats. 9 I digué lo Senyor a Pau  de nit en una visió: –No témies, ans bé  
Ac 18,11  mesos, ensenyant-los la paraula  de Déu. 12 I essent Gàlio procònsol de l’ 
Ac 18,12 de Déu. 12 I essent Gàlio procònsol  de l’Acaia, los jueus s’alçaren tots a  
Ac 18,15  emperò si no són més que qüestions  de paraula, i de nom, i de vostra Llei,  
Ac 18,15 són més que qüestions de paraula, i  de nom, i de vostra Llei, allà vos ho  
Ac 18,15  qüestions de paraula, i de nom, i  de vostra Llei, allà vos ho vejau  
Ac 18,17  tots los grecs, tirant-se sobre  de Sostenes, príncep de la sinagoga, lo  
Ac 18,17  -se sobre de Sostenes, príncep  de la sinagoga, lo maltractaven a colps  
Ac 18,21 d’ells dient: –De totes maneres he  de guardar aquesta festa que ve en  
Ac 18,23 i recorregué per son ordre la terra  de Galàcia i la Frígia, confortant a tots  
Ac 18,25 i ensenyava ab diligència les coses  de Jesús, coneixent solament lo baptisme  
Ac 18,25  coneixent solament lo baptisme  de Joan. 26 Aquest, doncs, començà a  
Ac 18,27  Lo qual, havent arribat allí, fou  de gran profit als que havien cregut. 28  
Ac 19,Tit  solament havien rebut lo baptisme  de Joan. Obra molts miracles. Són cremats  
Ac 19,3  ells respongueren: –En lo baptisme  de Joan. 4 I Pau digué: –Joan batejà  
Ac 19,4  batejà certament ab lo baptisme  de penitència, dient al poble que  
Ac 19,4  que creguessen en aquell que havia  de venir després d’ell, ço és, en Jesús.  
Ac 19,8 sinagoga parlà llibrement per espai  de tres mesos, disputant i persuadint les  
Ac 19,8  les coses tocant al Regne  de Déu. 9 Mes com alguns d’ells s’  
Ac 19,9  com alguns d’ells s’endurissen  de cor i no creguessen, maleint lo camí  
Ac 19,9  maleint lo camí del Senyor davant  de la multitud, apartant-se d’ells  
Ac 19,10  tal Tirà. 10 I això durà per espai  de dos anys, de manera que tots los que  
Ac 19,10  I això durà per espai de dos anys,  de manera que tots los que habitaven en l’ 
Ac 19,11 obrà miracles extraordinaris per mà  de Pau, 12 de manera que aplicaven als  
Ac 19,12  extraordinaris per mà de Pau, 12  de manera que aplicaven als malalts los  
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Ac 19,12  malalts los mocadors i cenyidors  de son cos i desapareixien d’ells les  
Ac 19,16  sobre d’ells i, apoderant-se  de dos, prevalesqué contra ells, de manera 
Ac 19,16 se de dos, prevalesqué contra ells,  de manera que nusos i ferits fugiren d’  
Ac 19,19  los llibres i els cremaren davant  de tothom; i calculat son valor, trobaren  
Ac 19,20 creixia i es fortaleixia la paraula  de Déu. 21 I complertes aquestes coses,  
Ac 19,24  Demetri, que feia capelletes  de plata de Diana, donava no poc que  
Ac 19,24  que feia capelletes de plata  de Diana, donava no poc que guanyar als  
Ac 19,26 gent dient que no són déus los fets  de mà. 27 Per lo qual no solament perillam 
Ac 19,27 27 Per lo qual no solament perillam  de que nostre ofici quédia desacreditat,  
Ac 19,27  sinó que sia despreciat lo temple  de la gran Diana i comència a no fer-se  
Ac 19,27  Diana i comència a no fer-se cas  de la majestat d’aquella a qui tota l’  
Ac 19,29  29 I s’omplí tota la ciutat  de confusió, i tots a una envestiren ab  
Ac 19,29  i a Aristarc, macedonis companys  de Pau. 30 I volent Pau presentar-se al  
Ac 19,31  31 I també alguns dels principals  de l’Àsia que eren amics seus, li  
Ac 19,33  I Alexandre, fent senyal ab la mà  de que callassen, volia donar raó al  
Ac 19,34  que era jueu, tots a una per espai  de dos hores, cridaren: –Gran és la Diana  
Ac 19,35  adoració a la gran Diana, filla  de Júpiter? 36 Veent, doncs, que això no  
Ac 19,37  no són sacrílegs ni blasfemadors  de vostra deessa. 38 Emperò si Demetri i  
Ac 19,40 Perquè hi ha perill que ens acúsien  de sediciosos per l’alborot d’avui, no  
Ac 20,Tit  a on ressuscita a Eutic. Plàtica  de Pau en Milet. 1 I després que cessà l’ 
Ac 20,4  4 I l’acompanyaren Sopatri  de Berea, fill de Pirro; i dels de  
Ac 20,4 acompanyaren Sopatri de Berea, fill  de Pirro; i dels de Tessalònica, Aristarc  
Ac 20,4  de Berea, fill de Pirro; i dels  de Tessalònica, Aristarc i Secundo; i Gai  
Ac 20,4  Aristarc i Secundo; i Gai  de Derbe, i Timoteu; i dels d’Àsia,  
Ac 20,6  dels Àzims nos férem a la vela des  de Filipos i arribàrem en cinc dies a  
Ac 20,7  allí set dies. 7 I al primer dia  de la semana, havent-se los deixebles  
Ac 20,7  per a partir lo pa, Pau, que havia  de marxar al dia següent, conferenciava ab 
Ac 20,9  predicàs per llarg temps, vençut  de la son, caigué des del tercer pis de la 
Ac 20,9  la son, caigué des del tercer pis  de la casa a baix, i l’alçaren mort. 10 I 
Ac 20,11  los parlat llargament fins que fou  de dia, marxà. 12 I portaren viu al jove,  
Ac 20,12  marxà. 12 I portaren viu al jove,  de lo que reberen un consol extraordinari. 
Ac 20,15  dia següent nos posàrem en frente  de Quio, i a l’altre dia prenguérem port  
Ac 20,16  per a celebrar en Jerusalem lo dia  de Pentecostes. 17 I des de Milet envià a  
Ac 20,17  lo dia de Pentecostes. 17 I des  de Milet envià a Èfeso, cridant als  
Ac 20,17  envià a Èfeso, cridant als ancians  de la iglésia, 18 los quals havent vingut  
Ac 20,18 del primer dia que entrí en l’Àsia  de quina manera m’he conduït tot lo temps 
Ac 20,20  dels jueus. 20 Com no m’he retret  de dir-vos tot lo que us fos útil, i d’ 
Ac 20,22  22 »I ara veus aquí que jo, lligat  de l’Esperit, me’n vaig a Jerusalem, no  
Ac 20,22 no sabent les coses que allí m’han  de succeir, 23 sinó que l’Esperit Sant  
Ac 20,24  acàbia ma carrera i el ministeri  de la paraula que he rebut del Senyor  
Ac 20,24  Senyor Jesús per a donar testimoni  de l’evangeli de la gràcia de Déu. 25 »I  
Ac 20,24  a donar testimoni de l’evangeli  de la gràcia de Déu. 25 »I ara, veus aquí  
Ac 20,24  de l’evangeli de la gràcia  de Déu. 25 »I ara, veus aquí jo sé que  
Ac 20,25  qui he anat predicant lo Regne  de Déu, no veureu més la meva cara. 26 Per 
Ac 20,26  en aquest dia que estic net  de la sang de tots. 27 Perquè no he fugit  
Ac 20,26 aquest dia que estic net de la sang  de tots. 27 Perquè no he fugit d’anunciar 
Ac 20,27  d’anunciar-vos tot lo consell  de Déu. 28 Mirau per vosaltres i per tot  
Ac 20,28  bisbes per a governar la Iglésia  de Déu, la qual ell adquirí ab sa sang. 29 
Ac 20,29  ab sa sang. 29 »Jo sé que després  de ma partida vos assaltaran llops  
Ac 20,30 per a portar-se’n deixebles tras  de si. 31 Per lo tant, vetllau i teniu  
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Ac 20,31  i teniu present que per espai  de tres anys no he cessat nit i dia d’  
Ac 20,31  d’amonestar ab llàgrimes a cada u  de vosaltres. 32 »I ara vos encomano a Déu 
Ac 20,32  vos encomano a Déu i a la paraula  de sa gràcia, a aquell que és poderós per  
Ac 20,33 codiciat ni plata, ni or, ni vestit  de ningú, 34 com vosaltres mateixos sabeu, 
Ac 20,37  entre tots; i tirant-se al coll  de Pau, lo besaven, 38 afligits en gran  
Ac 21,Tit la barca. 21,Tit Capítol XXI Viatge  de Pau a Jerusalem. Lo profeta Àgabo li  
Ac 21,Tit  li prediu los treballs que li han  de succeir. Allí se purifica en lo temple  
Ac 21,3  a Tiro, a on la barca havia  de deixar lo càrrec. 4 I com encontràssem  
Ac 21,4  los quals deien a Pau, per medi  de l’Esperit, que no pujàs a Jerusalem. 5 
Ac 21,5  ses dones i criatures, fins a fora  de la ciutat, i agenollats en la ribera  
Ac 21,7 conclosa nostra navegació, passàrem  de Tiro a Ptolemaida, i havent saludat als 
Ac 21,8  a Cesarea. I entrant en casa  de Felip, l’evangelista, que era un dels  
Ac 21,10  allí alguns dies, arribà  de la Judea un profeta anomenat Àgabo, 11  
Ac 21,11  a nosaltres, prengué lo cenyidor  de Pau i, lligant-se los peus i les  
Ac 21,11  los jueus, en Jerusalem, al baró  de qui és aquest cenyidor i l’entregaran  
Ac 21,16  vingueren també ab nosaltres des  de Cesarea, los quals portaven ab ells un  
Ac 21,16  portaven ab ells un deixeble antic  de Xipre anomenat Mnason, per a què ens  
Ac 21,18  Pau entrà ab nosaltres en casa  de Jaume, a on se juntaren tots los  
Ac 21,20  que han cregut, i tots són zelosos  de la Llei. 21 I han oït a dir de tu que  
Ac 21,21  de la Llei. 21 I han oït a dir  de tu que ensenyes als jueus que estan  
Ac 21,21 abandonar a Moisès dient que no han  de circumcidar a sos fills, ni caminar  
Ac 21,22  segons los costums. 22 ¿Què s’ha  de fer, doncs? Certament és necessari que  
Ac 21,24  que és fals tot quant oigueren  de tu i que, al contrari, tu continues  
Ac 21,25  escrit manant que s’abstinguen  de lo que fos sacrificat als ídols, de  
Ac 21,25 de lo que fos sacrificat als ídols,  de sang i animals sufocats, i de  
Ac 21,25  de sang i animals sufocats, i  de fornicació.” 26 Llavors Pau, havent  
Ac 21,26  a saber lo compliment dels dies  de la purificació, fins que fes l’oferta  
Ac 21,27  per acabar los set dies, los jueus  de l’Àsia que estaven allí, quan lo  
Ac 21,31  31 I mentres estaven tractant  de matar-lo, fou donat avís al tribú de  
Ac 21,31 matar-lo, fou donat avís al tribú  de la cohort de que tot Jerusalem estava  
Ac 21,31  donat avís al tribú de la cohort  de que tot Jerusalem estava alborotat; 32  
Ac 21,32  al tribú i als soldats, cessaren  de maltractar a Pau. 33 Llavors, arribant  
Ac 21,34  qui era i què havia fet. 34 I dels  de la turba, los uns cridaven una cosa, i  
Ac 21,34 no podia saber cosa certa per causa  de l’alborot, manà que el portassen a la  
Ac 21,35  lo portassen en pes, a causa  de la violència del poble. 36 Perquè el  
Ac 21,39  certament, só home jueu, ciutadà  de Tarso, ciutat no poc noble de la  
Ac 21,39  de Tarso, ciutat no poc noble  de la Cilícia. Emperò te demano que em  
Ac 22,Tit  dient: 22,Tit Capítol XXII Plàtica  de sant Pau als jueus. Furor d’estos  
Ac 22,3  3 I digué: –Jo só home jueu, natiu  de Tarso en Cilícia, però m’he criat en  
Ac 22,3  aquesta ciutat, instruït als peus  de Gamaliel, conforme a la veritat de la  
Ac 22,3  de Gamaliel, conforme a la veritat  de la Llei de nostres pares, zelós envers  
Ac 22,3  conforme a la veritat de la Llei  de nostres pares, zelós envers Déu, així  
Ac 22,5  anava jo a Damasco ab lo fi  de portar-los lligats des d’allí a  
Ac 22,6 que quan jo anava i estava ja cerca  de Damasco, enmig del dia, me vegí rodejat 
Ac 22,8  Senyor? »I em digué: »–Jo só Jesús  de Nazaret, a qui tu persegueixes. 9 »I  
Ac 22,11  resplendor d’aquella llum, guiat  de la mà per los companys, entrí en  
Ac 22,12  Ananies, baró just segons la Llei,  de qui donaven testimoni tots los jueus  
Ac 22,14  lo vegí. 14 I ell digué: »–Lo Déu  de nostres pares t’ha predestinat per a  
Ac 22,14  al Just, i oiguesses la veu  de sa boca. 15 Perquè tu li seràs  
Ac 22,15 Perquè tu li seràs testimoni davant  de tots los homes de les coses que has  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

705 
 

Ac 22,15  testimoni davant de tots los homes  de les coses que has vist i oït. 16 I ara, 
Ac 22,17  temple, vaig ésser arrebatat fora  de mi. 18 I el vegí que em deia: »–Dóna’t 
Ac 22,18  »–Dóna’t pressa i marxa luego  de Jerusalem, perquè no rebran ton  
Ac 22,18  perquè no rebran ton testimoni  de mi. 19 »I jo diguí: »–Senyor, ells  
Ac 22,20  vós. 20 I quan se derramà la sang  de vostre màrtir Esteve, jo estava present 
Ac 22,23  continuassen cridant, i llançassen  de si sos vestits, i tirassen pols a l’  
Ac 22,28 gran suma obtinguí aquest privilegi  de ciutadà. –Puix jo –respongué Pau– ho só 
Ac 22,28  –Puix jo –respongué Pau– ho só  de naixement. 29 Al punt, doncs, s’  
Ac 22,29  apartaren d’ell los que li havien  de donar turment, i fins lo tribú entrà en 
Ac 22,30  30 I al dia següent, volent saber  de cert la causa que tenien los jueus per  
Ac 23,Tit  a Fèlix, governador romà, a fi  de deslliurar-lo d’una conjuració  
Ac 23,1  fins avui m’he conduït davant  de Déu ab tota bona consciència. 2 I  
Ac 23,4  –¿Maleeixes tu al sumo sacerdot  de Déu? 5 I digué Pau: –No sabia, germans, 
Ac 23,5  està: “No maleiràs al príncep  de ton poble.” 6 I sabent Pau que una part 
Ac 23,6  germans, jo só fariseu, fill  de fariseu; per l’esperança i resurrecció 
Ac 23,11 perquè així com has donat testimoni  de mi en Jerusalem, convé que el dónies  
Ac 23,12 dónies també en Roma. 12 I quan fou  de dia se juntaren alguns dels jueus i se  
Ac 23,12 baix maledicció dient que no havien  de menjar ni beure fins que haguessen mort 
Ac 23,13 haguessen mort a Pau. 13 I eren més  de quaranta homes los que havien entrat en 
Ac 23,14  –Nosaltres nos havem obligat, baix  de maledicció, a no tastar bocí fins que  
Ac 23,15  que voleu conèixer ab més certesa  de sa causa. I nosaltres estarem esperant  
Ac 23,16  oigué aquesta conspiració un fill  de la germana de Pau, anà i entrà en la  
Ac 23,16  conspiració un fill de la germana  de Pau, anà i entrà en la fortalesa, i  
Ac 23,21  vós no els cregau, puix hi ha més  de quaranta d’ells que l’esperen de  
Ac 23,21  de quaranta d’ells que l’esperen  de parada, i han jurat baix pena de  
Ac 23,21  de parada, i han jurat baix pena  de maledicció, que no menjarien ni beurien 
Ac 23,21 ja alerta aguardant aqueixa promesa  de vós. 22 Llavors lo tribú despedí al  
Ac 23,23 que vagen fins a Cesarea, i setanta  de cavall, i dos-centes llances des de  
Ac 23,23  cavall, i dos-centes llances des  de l’hora tèrcia de la nit. 24 I  
Ac 23,23  llances des de l’hora tèrcia  de la nit. 24 I aparellau cavalcadures en  
Ac 23,25  25 Puix temia no s’apoderassen  de Pau los jueus i el matassen, i després  
Ac 23,25  i després lo calumniassen a ell  de que havia rebut diner. 26 I escrigué  
Ac 23,27  los jueus i estaven a punt  de matar-lo, sobrevenint jo ab la tropa, 
Ac 23,29  que l’acusaven sobre qüestions  de sa Llei, sens haver en ell delicte algú 
Ac 23,31  prengueren a Pau i el portaren  de nit a Antipatride. 32 I al dia següent, 
Ac 23,32 32 I al dia següent, despatxant als  de cavall perquè anassen ab ell, se’n  
Ac 23,34  I havent-la llegida, i preguntat  de quina província era, i sabut que era de 
Ac 23,34  província era, i sabut que era  de Cilícia, 35 li digué: –T’oiré quan  
Ac 23,35 vinguen tos acusadors. I donà ordre  de que fos guardat en lo pretori d’  
Ac 24,Tit  Capítol XXIV Pau, acusat davant  de Fèlix, se defensa. Queda pres. Fèlix fa 
Ac 24,Tit  fa comparèixer a Pau i, atemorisat  de lo que est li diu, lo reserva en presó  
Ac 24,1  successor Pòrcio Festo. 1 I al cap  de cinc dies vingué Ananies, príncep dels  
Ac 24,2  dient: –Lo gosar nosaltres per vós  de gran quietud i de que molts desordres  
Ac 24,2 nosaltres per vós de gran quietud i  de que molts desordres són corregits per  
Ac 24,3  excelentíssim Fèlix, ab acció  de gràcies. 4 Mes per no detenir-vos  
Ac 24,5  els jueus per tot lo món i és cap  de la secta revoltosa dels nazarens; 6 lo  
Ac 24,7  ab gran violència nos l’arrancà  de les mans, 8 manant que sos acusadors  
Ac 24,8  mateix podreu prendre coneixement  de les coses de què l’acusam. 9 I els  
Ac 24,8  prendre coneixement de les coses  de què l’acusam. 9 I els jueus anyadiren  
Ac 24,10  -li lo governador fet senyal  de que parlàs, respongué: –Sabent jo que  
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Ac 24,11 fàcilment podeu saber que no fa més  de dotze dies que jo pugí a Jerusalem per  
Ac 24,13  ciutat, ni podran provar les coses  de què ara m’acusen. 14 Però confesso açò 
Ac 24,14 acusen. 14 Però confesso açò davant  de vós: que, segons la via que ells  
Ac 24,15  en Déu, com ells mateixos tenen,  de que ha de venir la resurrecció dels  
Ac 24,15  com ells mateixos tenen, de que ha  de venir la resurrecció dels justos i dels 
Ac 24,16  ma consciència sens culpa davant  de Déu i dels homes. 17 I després de molts 
Ac 24,17  de Déu i dels homes. 17 I després  de molts anys he vingut a portar almoines  
Ac 24,17  he vingut a portar almoines als  de la meva nació, i ofertes, i vots. 18 I  
Ac 24,18  estant en això és quan certs jueus  de l’Àsia me trobaren purificat en lo  
Ac 24,18  en lo temple, no ab reunió  de gent ni ab tumult. 19 Los quals devien  
Ac 24,19 Los quals devien comparèixer davant  de vós i acusar-me si tenien alguna cosa 
Ac 24,19  -me si tenien alguna cosa contra  de mi. 20 Altrament, diguen aquestos  
Ac 24,24 jueua, i cridà a Pau i l’oí parlar  de la fe que està en Jesucrist. 25 Emperò  
Ac 24,25 Jesucrist. 25 Emperò com Pau parlàs  de la justícia, de la castedat i del  
Ac 24,25  com Pau parlàs de la justícia,  de la castedat i del judici que ha de  
Ac 24,25  de la castedat i del judici que ha  de venir, espantat Fèlix, li digué: –Per  
Ac 24,27 conversava ab ell. 27 Emperò al cap  de dos anys, Pòrcio Festo succeí a Fèlix,  
Ac 25,Tit  Capítol XXV Pau se defensa davant  de Festo. Apeŀla a Cèsar. Lo rei Agripa  
Ac 25,1  vingut a la província, al cap  de tres dies pujà de Cesarea a Jerusalem.  
Ac 25,1 província, al cap de tres dies pujà  de Cesarea a Jerusalem. 2 I els prínceps  
Ac 25,6 havent-se detingut entre ells més  de deu dies, baixà a Cesarea. I al dia  
Ac 25,7  los jueus que havien vingut  de Jerusalem, acusant-lo de molts i  
Ac 25,7  vingut de Jerusalem, acusant-lo  de molts i graves delictes que no podien  
Ac 25,9  judicat d’aquestes coses davant  de mi? 10 I Pau digué: –Davant del  
Ac 25,11  he fet algun agravi o cosa digna  de mort, no rehuso lo morir; emperò si no  
Ac 25,11  lo morir; emperò si no hi ha res  de quant ells m’acusen, ningú pot  
Ac 25,14 dies, Festo declarà al rei la causa  de Pau dient: –Aquí hi ha un home que  
Ac 25,16  acusadors i sens donar-li lloc  de defensar-se del crim que li imputen.  
Ac 25,17 en lo tribunal i maní portar davant  de mi aquest home, 18 los acusadors del  
Ac 25,23  i ab les principals persones  de la ciutat, se presentà Pau per ordre de 
Ac 25,23  ciutat, se presentà Pau per ordre  de Festo. 24 I Festo digué: –Rei Agripa i  
Ac 25,25  hagués comès res que el fes digne  de mort. Emperò havent ell apeŀlat a  
Ac 25,26  a vós, oh rei Agripa, a fi  de tenir després de l’interrogatori  
Ac 25,26  rei Agripa, a fi de tenir després  de l’interrogatori alguna cosa que  
Ac 25,27  27 Puix me sembla una cosa fora  de raó enviar un home pres i no informar  
Ac 25,27  enviar un home pres i no informar  de les acusacions que li fan. 26,Tit  
Ac 26,2 justificar-me en vostra presència  de tot quant m’acusen los jueus. 3  
Ac 26,4  que jo fiu en Jerusalem entre los  de ma nació des del principi de ma  
Ac 26,4  los de ma nació des del principi  de ma joventut, la saben tots los jueus, 5 
Ac 26,5  que jo, segons la secta més segura  de nostra religió, vaig viure qual  
Ac 26,7 nostres dotze tribus, servint a Déu  de nit i de dia. Per aquesta esperança, oh 
Ac 26,7  tribus, servint a Déu de nit i  de dia. Per aquesta esperança, oh rei, só  
Ac 26,9  fer moltes coses contra lo nom  de Jesús Nazareno. 10 I així ho fiu en  
Ac 26,16  16 Emperò alça’t i posa’t  de peus, perquè per això m’he aparegut a  
Ac 26,16  per això m’he aparegut a tu, a fi  de constituir-te ministre i testimoni de 
Ac 26,16  -te ministre i testimoni  de les coses que has vist i de les que jo  
Ac 26,16  de les coses que has vist i  de les que jo et mostraré en mes  
Ac 26,18  òbries los ulls i es convertesquen  de les tenebres a la llum, i del poder de  
Ac 26,18 les tenebres a la llum, i del poder  de Satanàs a Déu, per a què rèbien la  
Ac 26,18 a Déu, per a què rèbien la remissió  de sos pecats i la part de l’herència  
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Ac 26,18 la remissió de sos pecats i la part  de l’herència entre els que són  
Ac 26,20  sinó que prediquí primerament als  de Damasco i després en Jerusalem, i per  
Ac 26,20  en Jerusalem, i per tota la terra  de Judea, i als gentils, que s’  
Ac 26,22 22 Emperò havent obtingut l’auxili  de Déu, permanesc fins al dia d’avui,  
Ac 26,22  los profetes i Moisès que havien  de succeir: 23 que el Cristo havia de  
Ac 26,23  de succeir: 23 que el Cristo havia  de patir, que havia de ser lo primer que  
Ac 26,23 el Cristo havia de patir, que havia  de ser lo primer que ressuscitaria d’  
Ac 26,24  digué en alta veu: –Estàs fora  de si, Pau. Les moltes lletres t’han  
Ac 26,25  òptimo Festo, ans bé dic paraules  de veritat i de sabiduria. 26 Perquè d’  
Ac 26,25  ans bé dic paraules de veritat i  de sabiduria. 26 Perquè d’estes coses té  
Ac 26,26  té coneixement lo rei, a presència  de qui parlo ab tota llibertat, puix crec  
Ac 26,31  no ha fet cosa per la qual haja  de morir ni estar en presó. 32 I Agripa  
Ac 27,1  a un centurió anomenat Júlio,  de la cohort Augusta, 2 embarcant-nos en 
Ac 27,2 vela, intentant costejar les terres  de l’Àsia i portant en nostra companyia a 
Ac 27,2  companyia a Aristarc, macedoni  de Tessalònica. 3 I al dia següent  
Ac 27,3  permís per anar a sos amics, a fi  de que es proveís de lo necessari. 4 I  
Ac 27,3 a sos amics, a fi de que es proveís  de lo necessari. 4 I quan isquérem d’allí 
Ac 27,4  d’allí anàvem bordejant sota  de Xipre, perquè els vents eren contraris. 
Ac 27,5 contraris. 5 I havent passat la mar  de Cilícia i de Pamfília, arribàrem a Mira 
Ac 27,5 I havent passat la mar de Cilícia i  de Pamfília, arribàrem a Mira de Lícia. 6  
Ac 27,5  i de Pamfília, arribàrem a Mira  de Lícia. 6 I allí, trobant lo centurió un 
Ac 27,7  lo vent, anàrem costejant l’isla  de Creta, cerca de Salmó. 8 I navegant ab  
Ac 27,7  costejant l’isla de Creta, cerca  de Salmó. 8 I navegant ab molt treball lo  
Ac 27,8 I navegant ab molt treball lo llarg  de la costa, arribàrem a un lloc que s’  
Ac 27,8  prop del qual estava la ciutat  de Talassa. 9 I com s’hagués gastat molt  
Ac 27,10 navegació comença a ser perillosa i  de molt dany, no sols per la barca i son  
Ac 27,12  hivernar-hi, la major part foren  de parer que s’isqués d’allí per si se  
Ac 27,12 a hivernar en ella, per ser un port  de Creta que mira a l’àfrico i al coro.  
Ac 27,13 àfrico i al coro. 13 I corrent vent  de migjorn, pensant tenir ja lograt son  
Ac 27,14  costejaven Creta. 14 Emperò al cap  de poc donà contra del barco un vent  
Ac 27,17  I havent-lo alçat, se valgueren  de tots los medis, cenyint lo barco, i  
Ac 27,17  cenyint lo barco, i temerosos  de donar en un banc d’arena, arriaren les 
Ac 27,20  ja perdudes totes les esperances  de salvar-nos. 21 I havent passat molt  
Ac 27,21  lo meu consell, no haver eixit  de Creta i evitar aquest perill i dany. 22 
Ac 27,22 tingau bon ànimo, puix no es perdrà  de vosaltres ninguna persona, excepte lo  
Ac 27,23  nit se m’ha aparegut l’àngel  de Déu, de qui jo só i a qui jo servesc,  
Ac 27,23  se m’ha aparegut l’àngel de Déu,  de qui jo só i a qui jo servesc, 24 dient: 
Ac 27,24 i vet aquí que Déu t’ha fet gràcia  de tots los que naveguen ab tu.” 25 Per lo 
Ac 27,27 lo mar Adriàtic, los mariners cerca  de mitjanit sospitaren que tenien a la  
Ac 27,29  escoll, tiraren quatre àncores des  de la popa, i desitjaven que es fes de  
Ac 27,29 de la popa, i desitjaven que es fes  de dia. 30 I els mariners, volent-se  
Ac 27,30  lo bot al mar, ab lo pretext  de voler allargar les àncores de proa. 31  
Ac 27,30  de voler allargar les àncores  de proa. 31 Digué Pau al centurió i als  
Ac 27,33  33 I quan començà a fer-se  de dia, Pau suplicava a tots que menjassen 
Ac 27,34 pres res. 34 Per lo tant, per lo bé  de vostra salut, vos prego que mengeu,  
Ac 27,34  es perdrà ni un sol cabell del cap  de ningú de vosaltres. 35 I havent dit  
Ac 27,34  ni un sol cabell del cap de ningú  de vosaltres. 35 I havent dit això,  
Ac 27,35 pa, donà gràcies a Déu en presència  de tots, i partint-lo començà a menjar.  
Ac 27,39  blat al mar. 39 I havent-se fet  de dia no coneixien la terra; no obstant,  
Ac 27,40  ancles, s’entregaren a la mercè  de les oles, i afluixant també les cordes  
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Ac 27,40  cordes del timó i alçada la vela  de popa per a prendre vent, se dirigien a  
Ac 27,41  mes la popa s’obria a cops  de mar. 42 Llavors los soldats foren de  
Ac 27,42  mar. 42 Llavors los soldats foren  de parer que es donàs la mort als presos,  
Ac 28,2  un gran foc, nos referen a tots  de la pluja que queia i del fred. 3 I  
Ac 28,3  3 I havent Pau juntat un manat  de sarments i posant-los al foc, isqué  
Ac 28,4  bàrbaros vegeren lo reptil penjant  de sa mà, se deien los uns als altres:  
Ac 28,6  aniria entumint i que cauria mort  de repente. Emperò després d’haver  
Ac 28,6  no li sobrevenia mal algun, mudant  de parer, deien que ell era un déu. 7 I en 
Ac 28,7  tenia unes possessions lo príncep  de l’isla, anomenat Públio, lo qual nos  
Ac 28,8  molt bé. 8 I succeí que el pare  de Públio se trobava al llit, en aquella  
Ac 28,8 al llit, en aquella ocasió, afligit  de febres i disenteria. Entrà Pau a veure  
Ac 28,10  a l’embarcar-nos, nos proveïren  de tot lo necessari. 11 I al cap de tres  
Ac 28,11  de tot lo necessari. 11 I al cap  de tres mesos entràrem en un barco d’  
Ac 28,13 a Règio, i tenint un altre dia vent  de migjorn, arribàrem al següent a Puzol,  
Ac 28,16  entregà los presos al capità  de la guàrdia; emperò a Pau se li permeté  
Ac 28,17  del poble, ni contra les costums  de nostres pares, vaig ésser pres en  
Ac 28,18  causa per la qual hagués jo  de morir. 19 Emperò contradint-ho los  
Ac 28,19  al Cèsar, no ab lo fi d’acusar  de cosa alguna als de ma nació. 20 Per  
Ac 28,19  lo fi d’acusar de cosa alguna als  de ma nació. 20 Per això, doncs, vos he  
Ac 28,21  –Nosaltres no havem rebut cartes  de la Judea sobre de tu, ni ningú dels  
Ac 28,21  rebut cartes de la Judea sobre  de tu, ni ningú dels germans vingué a  
Ac 28,21  a avisar-nos o a dir-nos mal  de tu. 22 Emperò nosaltres desitjam oir  
Ac 28,23  donant testimoni del Regne  de Déu, i demostrava lo que està dit de  
Ac 28,23  Déu, i demostrava lo que està dit  de Jesús per la Llei de Moisès i per los  
Ac 28,23  que està dit de Jesús per la Llei  de Moisès i per los Profetes, des del matí 
Ac 28,28  i jo els cúria!” 28 »Perquè haveu  de saber vosaltres que als gentils és  
Ac 28,28  gentils és enviada aquesta salut  de Déu, i ells oiran. 29 I acabant de dir  
Ac 28,29  de Déu, i ells oiran. 29 I acabant  de dir això, isqueren d’allí los jueus,  
Ac 28,31  a veure, 31 predicant lo Regne  de Déu i ensenyant les coses que són del  
Rm Inc hi prohibís ningú. Rm Inc Epístola  de sant Pau als Romans 1,Tit Capítol I La  
Rm 1,Tit  sens ella ningú és justificat, i  de la raó s’abusa en termes, que los  
Rm 1,Tit  abusa en termes, que los preciats  de savis vénen a ser los més viciosos. 1  
Rm 1,1  ser los més viciosos. 1 Pau, servo  de Jesucrist, anomenat apòstol, escollit  
Rm 1,1  apòstol, escollit per l’evangeli  de Déu, 2 lo qual havia abans promès per  
Rm 1,3  nostre, que fou fet del llinatge  de David segons la carn; 4 i declarant ser 
Rm 1,4  la carn; 4 i declarant ser lo Fill  de Déu ab poder, segons l’Esperit de  
Rm 1,4  de Déu ab poder, segons l’Esperit  de santificació, per sa resurrecció d’  
Rm 1,7 A tots los qui estan en Roma, amats  de Déu, apellidats sants: gràcia a  
Rm 1,7  sants: gràcia a vosaltres i pau  de Déu nostre Pare i del Senyor Jesucrist. 
Rm 1,8  dono gràcies a mon Déu per medi  de Jesucrist acerca tots vosaltres, perquè 
Rm 1,9  ab mon esperit en l’evangeli  de son Fill, m’és testimoni de que  
Rm 1,9  de son Fill, m’és testimoni  de que incessantment me recordo de  
Rm 1,9  de que incessantment me recordo  de vosaltres, 10 suplicant sempre en mes  
Rm 1,10  me serà concedit, per la voluntat  de Déu, un viatge ditxós per venir a  
Rm 1,11  11 Puix desitjo veure-us a fi  de comunicar-vos algun do espiritual,  
Rm 1,16  Roma. 16 Puix jo no m’avergonyesc  de l’evangeli de Jesucrist; perquè és  
Rm 1,16 jo no m’avergonyesc de l’evangeli  de Jesucrist; perquè és virtut de Déu per  
Rm 1,16  de Jesucrist; perquè és virtut  de Déu per a salvació a tot aquell que  
Rm 1,17  grec. 17 Perquè en ell la justícia  de Déu és revelada de fe en fe, com està  
Rm 1,17  ell la justícia de Déu és revelada  de fe en fe, com està escrit: «Lo just per 
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Rm 1,18  per la fe viu.» 18 Perquè la ira  de Déu se manifesta del cel contra tota la 
Rm 1,18  homes que retenen la veritat  de Déu en injustícia. 19 Per això que lo  
Rm 1,19 Per això que lo que es pot conèixer  de Déu és manifest a ells; puix Déu los ho 
Rm 1,20  d’ell se veuen clarament  de la creació del món, per les obres  
Rm 1,22  en tenebres. 22 I jactant-se  de savis se tornaren necis, 23 i mudaren  
Rm 1,23  necis, 23 i mudaren la glòria  de Déu incorruptible en semblança de  
Rm 1,23  de Déu incorruptible en semblança  de figura humana corruptible, i d’  
Rm 1,23 humana corruptible, i d’aucells, i  de quadrúpedos, i de serpents. 24 Per lo  
Rm 1,23  i d’aucells, i de quadrúpedos, i  de serpents. 24 Per lo que Déu los  
Rm 1,24 immundícia, per les concupiscències  de son cor, per a deshonrar sos cossos  
Rm 1,25  25 Los quals mudaren la veritat  de Déu en mentida, i adoraren i serviren a 
Rm 1,27  los homes, deixant l’ús natural  de les dones, s’abrasaren en sos apetits  
Rm 1,29 fer coses que no convenen, 29 plens  de tota iniquitat, de malícia, de  
Rm 1,29  29 plens de tota iniquitat,  de malícia, de fornicació, d’avarícia, de 
Rm 1,29  de tota iniquitat, de malícia,  de fornicació, d’avarícia, de maldat,  
Rm 1,29  de fornicació, d’avarícia,  de maldat, plens d’enveja, d’homicidi,  
Rm 1,29  plens d’enveja, d’homicidi,  de disputes, d’engany, de malignitat;  
Rm 1,29  homicidi, de disputes, d’engany,  de malignitat; murmuradors, 30 detractors, 
Rm 1,30  30 detractors, avorridors  de Déu, contumeliosos, superbos, altius,  
Rm 1,30  superbos, altius, inventors  de maldats, desobedients a sos pares, 31  
Rm 1,32  32 Los quals, coneixent lo judici  de Déu, de que los que cometen semblants  
Rm 1,32  quals, coneixent lo judici de Déu,  de que los que cometen semblants coses són 
Rm 1,32  cometen semblants coses són dignes  de mort, no solament les practiquen, sinó  
Rm 2,Tit  La verdadera circumcisió és la  de l’esperit i de la voluntat. 1 Per lo  
Rm 2,Tit  circumcisió és la de l’esperit i  de la voluntat. 1 Per lo qual no tens  
Rm 2,2  2 Perquè sabem que el judici  de Déu és segons veritat contra aquells  
Rm 2,3 ¿penses que t’escaparàs del judici  de Déu? 4 ¿O menysprees les riqueses de sa 
Rm 2,4  Déu? 4 ¿O menysprees les riqueses  de sa bondat i paciència, i llarg  
Rm 2,4  ¿No saps que la benignitat  de Déu te guia a l’arrepentiment? 5  
Rm 2,5  atresores per a tu ira en lo dia  de la ira i de la revelació del just  
Rm 2,5  per a tu ira en lo dia de la ira i  de la revelació del just judici de Déu, 6  
Rm 2,5  i de la revelació del just judici  de Déu, 6 lo qual pagarà a cada u conforme 
Rm 2,8 la vida eterna; 8 als que són amics  de disputes i que no obeeixen a la  
Rm 2,9  i angústia sobre l’ànima  de qualsevol home que obra mal, del jueu  
Rm 2,11 Perquè envers Déu no hi ha accepció  de persones. 12 Perquè tots los que han  
Rm 2,13  13 (perquè no són justos davant  de Déu los que ouen la Llei, mes los que  
Rm 2,15  15 los quals manifesten l’obra  de la Llei escrita en son cor, donant  
Rm 2,17  si tu que et prècies del sobrenom  de jueu, i reposes en la Llei, i et  
Rm 2,19  són més exceŀlents, 19 i et jactes  de ser guia de cegos i llum dels que estan 
Rm 2,19  19 i et jactes de ser guia  de cegos i llum dels que estan en  
Rm 2,20  d’infants, que tens la regla  de la ciència i de la veritat en la Llei;  
Rm 2,20  que tens la regla de la ciència i  de la veritat en la Llei; 21 ¿tu, doncs,  
Rm 2,21  ¿Tu que prediques que no s’ha  de robar, robes? 22 ¿Tu que dius als homes 
Rm 2,22 ¿Tu que dius als homes que no s’ha  de cometre adulteri, comets adulteri? ¿Tu  
Rm 2,24  trencant la Llei? 24 Perquè lo nom  de Déu és blasfemat per causa de vosaltres 
Rm 2,24  nom de Déu és blasfemat per causa  de vosaltres entre els gentils, com està  
Rm 2,26 l’incircumcís guarda los preceptes  de la Llei, ¿no és cert que sa  
Rm 2,29  i no en la lletra, l’alabança  de la qual no és dels homes, sinó de Déu.  
Rm 2,29  de la qual no és dels homes, sinó  de Déu. 3,Tit Capítol III Declara l’  
Rm 3,1  ventatges té, doncs, lo jueu, o  de quin profit és la circumcisió? 2 De  
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Rm 3,2  els foren confiats los oracles  de Déu. 3 Puix què, si alguns d’ells no  
Rm 3,3  sa incredulitat farà vana la fe  de Déu? De ningun modo! 4 Perquè Déu és  
Rm 3,4  faŀlaç, com està escrit: «A fi  de que sies reconegut fiel en tes  
Rm 3,5  injustícia fa brillar la justícia  de Déu, què direm? ¿És injust Déu (parlo  
Rm 3,7  aquest món? 7 Perquè si la veritat  de Déu cresqué per ma mentida a glòria  
Rm 3,8  que nosaltres diem) fem mal, a fi  de que vinga bé: la condemnació dels quals 
Rm 3,9 que jueus i gentils estan tots baix  de pecat, 10 com està escrit: «No hi ha un 
Rm 3,14  14 la boca dels quals està plena  de maledicció i d’amargor. 15 Los peus  
Rm 3,17  17 No conegueren la senda  de la pau. 18 No hi ha temor de Déu davant 
Rm 3,18  senda de la pau. 18 No hi ha temor  de Déu davant de sos ulls.» 19 Emperò  
Rm 3,18  18 No hi ha temor de Déu davant  de sos ulls.» 19 Emperò sabem que tot  
Rm 3,19  als que estan baix la Llei, a fi  de que tota boca sia tapada i tot lo món  
Rm 3,20  envers Déu. 20 Puix per les obres  de la Llei ninguna carn serà justificada  
Rm 3,21  del pecat. 21 Mes ara la justícia  de Déu sens la Llei s’és manifestada,  
Rm 3,22  els Profetes. 22 La justícia, dic,  de Déu per la fe en Jesucrist per a tots i 
Rm 3,23  puix tots pecaren i estan privats  de la glòria de Déu, 24 essent justificats 
Rm 3,23  i estan privats de la glòria  de Déu, 24 essent justificats gratuïtament 
Rm 3,25  mediant la fe en sa sang, a fi  de manifestar sa justícia per la remissió  
Rm 3,26  pecats passats, 26 en la paciència  de Déu per a demostrar sa justícia en  
Rm 3,26  sa justícia en aquest temps; a fi  de que ell sia trobat just i justificador  
Rm 3,26 justificador d’aquell que té la fe  de Jesucrist. 27 A on està, doncs, ta  
Rm 3,27  De les obres? No, sinó per la llei  de la fe. 28 Així que concluïm que l’home 
Rm 3,28  per la fe, sens les obres  de la Llei. 29 ¿És ell, per ventura, Déu  
Rm 4,2  fou justificat per les obres, té  de què gloriar-se, però no davant de  
Rm 4,2 de què gloriar-se, però no davant  de Déu. 3 Què diu, doncs, l’Escriptura?  
Rm 4,6  David declara la benaventurança  de l’home a qui Déu imputa justícia sens  
Rm 4,11  11 I ell rebé lo senyal  de la circumcisió com sello de la justícia 
Rm 4,11  senyal de la circumcisió com sello  de la justícia de la fe quan no era encara 
Rm 4,11  com sello de la justícia  de la fe quan no era encara circumcidat, a 
Rm 4,11  no era encara circumcidat, a fi  de que fos pare de tots los que creuen,  
Rm 4,11  circumcidat, a fi de que fos pare  de tots los que creuen, encara que  
Rm 4,12  imputat a justícia. 12 I sia pare  de la circumcisió, no solament a aquells  
Rm 4,12  no solament a aquells que són  de la circumcisió, sinó als que segueixen  
Rm 4,12 sinó als que segueixen les petjades  de la fe de nostre pare Abraham essent  
Rm 4,12 que segueixen les petjades de la fe  de nostre pare Abraham essent encara  
Rm 4,13 incircumcidat. 13 Perquè la promesa  de que ell seria hereu del món, no fou  
Rm 4,13  per la Llei, sinó per la justícia  de la fe. 14 Perquè si los de la Llei són  
Rm 4,14 justícia de la fe. 14 Perquè si los  de la Llei són los hereus, la fe és vana,  
Rm 4,16  16 Per lo tant, és per la fe, a fi  de que per la gràcia la promesa sia segura 
Rm 4,16 son llinatge, no tan sols al que és  de la Llei, sinó també al que és de la fe  
Rm 4,16 és de la Llei, sinó també al que és  de la fe d’Abraham, que és pare de tots  
Rm 4,16 és de la fe d’Abraham, que és pare  de tots nosaltres 17 (com està escrit: «Jo 
Rm 4,17  escrit: «Jo us he constituït pare  de moltes gents»), davant de Déu, a qui  
Rm 4,17  pare de moltes gents»), davant  de Déu, a qui havia cregut, lo qual dóna  
Rm 4,18 en esperança que vindria a ser pare  de moltes gents, conforme lo que li havia  
Rm 4,19 son propi cos, ja casi mort (essent  de cerca cent anys), ni que la virtut de  
Rm 4,19  cerca cent anys), ni que la virtut  de concebir estava ja extinguida en Sara.  
Rm 4,20  petita desconfiança en la promesa  de Déu, ans bé se fortificà en la fe,  
Rm 5,Tit  5,Tit Capítol V Exceŀlències  de la justificació per la fe en Jesucrist, 
Rm 5,2  i ens regositjam en l’esperança  de la glòria dels fills de Déu. 3 I no tan 
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Rm 5,2  esperança de la glòria dels fills  de Déu. 3 I no tan sols això, sinó que ens 
Rm 5,5  avergonyiment, perquè la caritat  de Déu està difundida en nostres cors per  
Rm 5,9  per sa sang, serem salvats per ell  de la ira. 10 Perquè si essent enemics  
Rm 5,10  reconciliats a Déu per la mort  de son Fill, molt més estant reconciliats  
Rm 5,14  lo qual és la figura del que havia  de venir. 15 Emperò no és lo do com lo  
Rm 5,15  moriren molts, molt més la gràcia  de Déu i lo do per la gràcia d’un sol  
Rm 5,16  condemnació, emperò la gràcia fou  de molts delictes per a la justificació.  
Rm 5,17  los que reben l’abundància  de la gràcia, i del do, i de la justícia.) 
Rm 5,17  de la gràcia, i del do, i  de la justícia.) 18 Per això, així com per 
Rm 5,18  los homes rebran la justificació  de la vida. 19 Perquè així com per la  
Rm 5,21 pecat, sobrepujà la gràcia, 21 a fi  de que com regnà lo pecat per la mort,  
Rm 6,4  també caminem nosaltres en novedat  de vida. 5 Perquè si havem estat plantats  
Rm 6,5  juntament ab ell en la semblança  de sa mort, ho serem també en la de sa  
Rm 6,5  de sa mort, ho serem també en la  de sa resurrecció. 6 Sabent això que  
Rm 6,12  lo pecat en vostre cos mortal,  de modo que hajau d’obeir-lo en ses  
Rm 6,13  membres a Déu com instruments  de justícia. 14 Puix lo pecat no tindrà  
Rm 6,14  vosaltres, perquè no estau baix  de la Llei, sinó baix de la gràcia. 15  
Rm 6,14 no estau baix de la Llei, sinó baix  de la gràcia. 15 Doncs, què? ¿Pecarem  
Rm 6,15  què? ¿Pecarem perquè no estam baix  de la Llei, sinó baix de la gràcia? No ho  
Rm 6,15 no estam baix de la Llei, sinó baix  de la gràcia? No ho vulla Déu! 16 ¿No  
Rm 6,16  obeïu, o del pecat per a mort, o  de l’obediència per a justícia? 17 Mes,  
Rm 6,17  del pecat, emperò haveu obeït  de cor aquella forma de doctrina a la que  
Rm 6,17  haveu obeït de cor aquella forma  de doctrina a la que haveu estat  
Rm 6,18  del pecat, vos haveu fet servos  de la justícia. 19 Vos parlo com a home, a 
Rm 6,19  19 Vos parlo com a home, a causa  de la flaquesa de vostra carn; perquè així 
Rm 6,19  com a home, a causa de la flaquesa  de vostra carn; perquè així com per a  
Rm 6,20  del pecat, estiguéreu llibres  de la justícia. 21 I quin fruit traguéreu  
Rm 6,21  fruit traguéreu d’aquelles coses  de què ara vos avergonyiu? Puix lo terme  
Rm 6,22  del pecat i que sou fets servos  de Déu, teniu vostre fruit en la  
Rm 6,23  pecat és la mort; emperò la gràcia  de Déu és vida perdurable en Jesucrist  
Rm 7,Tit  nostre. 7,Tit Capítol VII Ventatge  de l’home en l’estat de la llei de  
Rm 7,Tit VII Ventatge de l’home en l’estat  de la llei de gràcia comparat ab lo de la  
Rm 7,Tit  de l’home en l’estat de la llei  de gràcia comparat ab lo de la Llei  
Rm 7,Tit de la llei de gràcia comparat ab lo  de la Llei antigua. Combat entre la llei  
Rm 7,Tit  Llei antigua. Combat entre la llei  de la carn i la llei de l’esperit. 1  
Rm 7,Tit  entre la llei de la carn i la llei  de l’esperit. 1 ¿Ignorau, per ventura,  
Rm 7,2  son marit mor, queda ella llibre  de la llei del marit. 3 De manera que si  
Rm 7,3  si morís son marit, quedarà llibre  de la llei del marit, i no és adúltera  
Rm 7,4  sou morts a la Llei per lo cos  de Cristo, per a què siau d’altre, ço és, 
Rm 7,4 ressuscità d’entre els morts, a fi  de que donem fruit a Déu. 5 Perquè quan  
Rm 7,6  mort. 6 Emperò ara som deslliurats  de la Llei de la mort, en la qual estàvem  
Rm 7,6  ara som deslliurats de la Llei  de la mort, en la qual estàvem lligats,  
Rm 7,6  per a què serviam en la novedat  de l’Esperit, i no en la vellesa de la  
Rm 7,6  de l’Esperit, i no en la vellesa  de la lletra. 7 Què direm, doncs? És la  
Rm 7,13  engendrà la mort en mi per medi  de lo que era bo, a fi de que el pecat se  
Rm 7,13  mi per medi de lo que era bo, a fi  de que el pecat se tornàs sobremanera  
Rm 7,18 bé està en mi, mes no trobo lo modo  de fer lo bé. 19 Puix lo bé que jo vull,  
Rm 7,22  22 Perquè jo em deleito en la llei  de Déu, segons l’home interior; 23 emperò 
Rm 7,23  en mos membres que combat la llei  de mon esperit i em porta a la llei del  
Rm 7,24  ¿Qui em deslliurarà d’aquest cos  de mort? 25 La gràcia de Déu per  
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Rm 7,25 d’aquest cos de mort? 25 La gràcia  de Déu per Jesucrist, nostre Senyor. Doncs 
Rm 7,25  ab l’esperit servesc a la llei  de Déu, i ab la carn, a la llei del pecat. 
Rm 8,Tit  i que res los pot apartar  de l’amor de Jesucrist. 1 No hi ha,  
Rm 8,Tit  que res los pot apartar de l’amor  de Jesucrist. 1 No hi ha, doncs, ara  
Rm 8,2  l’Esperit. 2 Perquè la llei  de l’Esperit de vida en Cristo Jesús, me  
Rm 8,2  2 Perquè la llei de l’Esperit  de vida en Cristo Jesús, me deslliurà de  
Rm 8,2  vida en Cristo Jesús, me deslliurà  de la llei del pecat i de la mort. 3  
Rm 8,2 me deslliurà de la llei del pecat i  de la mort. 3 Perquè lo que la Llei no  
Rm 8,3 enviant son propi Fill en semblança  de carn pecadora, i per lo pecat, condemnà 
Rm 8,4  carn, 4 per a què la justificació  de la Llei fos complerta en nosaltres, que 
Rm 8,5  los que són segons la carn, gusten  de les coses de la carn; emperò los que  
Rm 8,5 segons la carn, gusten de les coses  de la carn; emperò los que són segons l’  
Rm 8,5  l’Esperit, percebeixen les coses  de l’Esperit. 6 Puix la prudència de la  
Rm 8,6  de l’Esperit. 6 Puix la prudència  de la carn és mort; emperò la prudència de 
Rm 8,6  carn és mort; emperò la prudència  de l’Esperit és pau i vida. 7 Perquè la  
Rm 8,7  pau i vida. 7 Perquè la sabiduria  de la carn és enemiga de Déu, com que no  
Rm 8,7  la sabiduria de la carn és enemiga  de Déu, com que no està subjecta a la llei 
Rm 8,7  com que no està subjecta a la llei  de Déu, ni pot ser. 8 De modo que los que  
Rm 8,9  l’Esperit, si és que l’Esperit  de Déu habita en vosaltres. Mes aquell que 
Rm 8,9  Mes aquell que no té l’Esperit  de Cristo, aqueix tal no és dels seus. 10  
Rm 8,10  emperò l’Esperit viu per raó  de la justícia. 11 I si l’Esperit d’  
Rm 8,13  la carn, morireu; mes si per medi  de l’Esperit mortificau les obres de la  
Rm 8,13  de l’Esperit mortificau les obres  de la carn, viureu. 14 Puix que tots los  
Rm 8,14  los que són moguts per l’Esperit  de Déu, eixos tals són fills de Déu. 15  
Rm 8,14  de Déu, eixos tals són fills  de Déu. 15 Perquè no haveu rebut l’  
Rm 8,15  haveu rebut l’Esperit d’adopció  de fills, per lo qual clamam: «‹Abbà›,  
Rm 8,16  dóna testimoni a nostre esperit  de que som fills de Déu. 17 I essent  
Rm 8,16  a nostre esperit de que som fills  de Déu. 17 I essent fills, som també  
Rm 8,17  també hereus, hereus verdaderament  de Déu, i cohereus de Cristo, ab tal que  
Rm 8,17  verdaderament de Déu, i cohereus  de Cristo, ab tal que patiam ab ell, per a 
Rm 8,18 ab ell. 18 Perquè entenc que no són  de comparar los treballs d’aquest temps  
Rm 8,19  nosaltres. 19 Perquè lo gran desig  de la criatura espera la manifestació dels 
Rm 8,19  espera la manifestació dels fills  de Déu. 20 Perquè la criatura està  
Rm 8,20  està subjecta a la vanitat, no  de son grat, sinó per causa d’aquell que  
Rm 8,21  mateixa criatura serà deslliurada  de l’esclavitud de la corrupció a la  
Rm 8,21  serà deslliurada de l’esclavitud  de la corrupció a la llibertat gloriosa  
Rm 8,21  a la llibertat gloriosa dels fills  de Déu. 22 Puix sabem que tota criatura  
Rm 8,22  que tota criatura gemega i està  de part fins ara. 23 I no solament elles,  
Rm 8,23  mateixos, que tenim les primícies  de l’Esperit, nosaltres també gemegam  
Rm 8,23  nosaltres també gemegam dintre  de nosaltres mateixos, esperant l’adopció 
Rm 8,23  mateixos, esperant l’adopció  de fills de Déu, ço és, la redempció de  
Rm 8,23  esperant l’adopció de fills  de Déu, ço és, la redempció de nostre cos. 
Rm 8,23  fills de Déu, ço és, la redempció  de nostre cos. 24 Perquè nosaltres som  
Rm 8,26  perquè no sabem lo que havem  de demanar, com convé; mes l’Esperit  
Rm 8,29  fossen fets conformes a la imatge  de son Fill, a fi de que ell sia lo  
Rm 8,29  a la imatge de son Fill, a fi  de que ell sia lo primogènit entre molts  
Rm 8,32  sinó que l’entregà per amor  de tots nosaltres, ¿com no ens donarà ab  
Rm 8,33  acusació alguna contra els elegits  de Déu? Déu és qui justifica; 34 qui és lo 
Rm 8,34  i lo qui està també a la dreta  de Déu, lo qual intercedeix també per a  
Rm 8,35  35 Qui ens separarà, doncs,  de l’amor de Cristo? ¿La tribulació, o l’ 
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Rm 8,35 Qui ens separarà, doncs, de l’amor  de Cristo? ¿La tribulació, o l’angústia,  
Rm 8,39  serà capaç d’apartar-nos  de l’amor de Déu, que està en Cristo  
Rm 8,39  capaç d’apartar-nos de l’amor  de Déu, que està en Cristo Jesús, nostre  
Rm 9,Tit  son amor als israelites, tracta  de la vocació dels gentils i de la  
Rm 9,Tit tracta de la vocació dels gentils i  de la reprovació dels jueus. 1 Dic la  
Rm 9,2  consciència en l’Esperit Sant, 2  de que tinc gran tristesa i un dolor  
Rm 9,3  jo mateix ser anatematisat  de Cristo, per amor de mos germans,  
Rm 9,3  anatematisat de Cristo, per amor  de mos germans, parents meus, segons la  
Rm 9,4  la carn, 4 que són los israelites,  de qui és l’adopció dels fills, i la  
Rm 9,4  i l’aliança, i la constitució  de la Llei, i el culto, i les promeses; 5  
Rm 9,6 sigles. Amén. 6 I no que la paraula  de Déu haja mancat; perquè no tots los que 
Rm 9,8  8 Ço és, no los que són fills  de la carn són fills de Déu, sinó los que  
Rm 9,8  que són fills de la carn són fills  de Déu, sinó los que són fills de la  
Rm 9,8  de Déu, sinó los que són fills  de la promesa són tinguts per del  
Rm 9,9  9 Puix aquesta és la paraula  de la promesa: «En aquest temps jo vindré, 
Rm 9,11  per a què fos complert lo designe  de Déu en l’elecció), 12 no per les  
Rm 9,16  vol, ni del que corre, sinó que és  de Déu que usa de misericòrdia. 17 Perquè  
Rm 9,16  corre, sinó que és de Déu que usa  de misericòrdia. 17 Perquè diu l’  
Rm 9,18  terra.» 18 Per conseqüent, ell usa  de misericòrdia ab qui li plau, i endureix 
Rm 9,19 vol. 19 Emperò tu em diràs: «Doncs,  de què es queixa? Perquè, ¿qui resistirà a 
Rm 9,20  a Déu? ¿Per ventura dirà un vas  de fang al que l’ha fet: «Per què em  
Rm 9,21 així?» 21 O no té potestat l’oller  de fer d’una mateixa pasta un vas per a  
Rm 9,23 i per a fer manifestes les riqueses  de sa glòria sobre los vasos de  
Rm 9,23  de sa glòria sobre los vasos  de misericòrdia que preparà per a glòria,  
Rm 9,25  a la que no era amada, i “objecte  de misericòrdia” al que no havia conseguit 
Rm 9,26  meu», allí seran apellidats «Fills  de Déu viu.» 27 Isaïes també exclamà  
Rm 9,30  a saber, la justícia que ve  de la fe. 31 Mes Israel, que seguia la  
Rm 9,31  31 Mes Israel, que seguia la llei  de justícia, no ha arribat a la llei de  
Rm 9,31  justícia, no ha arribat a la llei  de justícia. 32 Per què? No la buscaren  
Rm 10,Tit  -se; ab ella i no ab les obres  de la Llei s’alcança la justificació. Per 
Rm 10,1  incredulitat. 1 Germans, lo desig  de mon cor i ma oració a Déu per Israel és 
Rm 10,2  2 Puix jo els dono testimoni  de que tenen zel de Déu, mes no segons  
Rm 10,2 els dono testimoni de que tenen zel  de Déu, mes no segons ciència. 3 Per  
Rm 10,3  3 Per quant, ignorant la justícia  de Déu i volent establir la seva pròpia,  
Rm 10,3 pròpia, no es someten a la justícia  de Déu. 4 Perquè Cristo és lo fi de la  
Rm 10,4  de Déu. 4 Perquè Cristo és lo fi  de la Llei per a justificar a tots los que 
Rm 10,5  5 Perquè Moisès deixà escrit  de la justícia que és de la Llei que l’  
Rm 10,5  deixà escrit de la justícia que és  de la Llei que l’home que la faça viurà  
Rm 10,6  en ella. 6 Mes la justícia que és  de la fe, diu així: «No digues en ton cor: 
Rm 10,6  pujarà al cel?» (ço és, a baixar  de lo alt a Cristo). 7 O: «Qui baixarà a  
Rm 10,8  i en ton cor», ço és, la paraula  de la fe que predicam. 9 Perquè si tu  
Rm 10,10  cor se creu per a justícia; emperò  de boca se fa la confessió per a salvació. 
Rm 10,12  12 Perquè no hi ha diferència  de jueu i de grec; per quant un mateix és  
Rm 10,12  no hi ha diferència de jueu i  de grec; per quant un mateix és lo Senyor  
Rm 10,12  per quant un mateix és lo Senyor  de tots, ric per a tots aquells que l’  
Rm 10,14  cregueren? I com creuran a aquell  de qui no oigueren? I com oiran sens  
Rm 10,15  aquells que prediquen l’evangeli  de pau, d’aquells que anúncien coses  
Rm 10,17  ens ha oït?» 17 Així que la fe ve  de l’oir, i l’oir, de la paraula de  
Rm 10,17  que la fe ve de l’oir, i l’oir,  de la paraula de Cristo. 18 Emperò  
Rm 10,17  de l’oir, i l’oir, de la paraula  de Cristo. 18 Emperò pregunto: No han ells 
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Rm 11,Tit  als gentils que no presúmien  de si, i profetisa la conversió general d’ 
Rm 11,1 jo dic: ¿Per ventura Déu ha llançat  de si a son poble? No, per cert; perquè jo 
Rm 11,1  israelita del llinatge d’Abraham,  de la tribu de Benjamí. 2 Déu no ha  
Rm 11,1  llinatge d’Abraham, de la tribu  de Benjamí. 2 Déu no ha llançat de si a  
Rm 11,2  de Benjamí. 2 Déu no ha llançat  de si a son poble, a qui preconegué. ¿I no 
Rm 11,4  me»? 4 Mes, què li diu la resposta  de Déu? «M’he reservat set mil barons que 
Rm 11,4  que no han doblat lo genoll davant  de Baal.» 5 Doncs, així també, en aquest  
Rm 11,5 hi ha un remanent segons l’elecció  de la gràcia. 6 I si per la gràcia, ja no  
Rm 11,11  11 Puix jo dic: ¿Ensopegaren ells  de manera que caiguessen? No, per cert.  
Rm 11,14  manera puc moure a gelosia als  de ma carn i fer que es sàlvien alguns d’ 
Rm 11,17  també les branques. 17 I si alguna  de les branques és trencada, i essent tu  
Rm 11,17 empeltat en elles, i has participat  de l’arrel i de la grassa de l’oliver,  
Rm 11,17  i has participat de l’arrel i  de la grassa de l’oliver, 18 no et  
Rm 11,17  de l’arrel i de la grassa  de l’oliver, 18 no et jàcties contra les  
Rm 11,19  branques han estat trencades, a fi  de que jo sia empeltat.» 20 Bé dius: «per  
Rm 11,22 Considera, doncs, la bondat i rigor  de Déu: lo rigor envers aquells que  
Rm 11,22  aquells que caigueren i la bondat  de Déu envers tu, si permaneixes en la  
Rm 11,24  24 Puix si tu fores tallat  de l’oliver bord natural i contra  
Rm 11,25  que ignoreu aquest misteri, a fi  de que no siau presumits en vosaltres  
Rm 11,26  que desterrarà la impietat  de Jacob. 27 Puix aquesta és ma aliança ab 
Rm 11,28  l’evangeli, són enemics per causa  de vosaltres; emperò segons l’elecció són 
Rm 11,28 l’elecció són molt amats per causa  de sos pares. 29 Puix los dons i vocació  
Rm 11,29  pares. 29 Puix los dons i vocació  de Déu són irrevocables. 30 Perquè així  
Rm 11,30 haveu alcançat misericòrdia per raó  de sa incredulitat, 31 així també aquestos 
Rm 11,31  aquestos ara no han cregut, a fi  de que per vostra misericòrdia alcàncien  
Rm 11,32 tots en la incredulitat, per a usar  de misericòrdia ab tots. 33 Oh profunditat 
Rm 11,33  ab tots. 33 Oh profunditat  de les riqueses de la sabiduria i ciència  
Rm 11,33  33 Oh profunditat de les riqueses  de la sabiduria i ciència de Déu! Quant  
Rm 11,33  riqueses de la sabiduria i ciència  de Déu! Quant inescrutables són sos  
Rm 12,Tit ensenyat als fiels, segons l’estat  de cada u i segons los dons rebuts de Déu  
Rm 12,Tit  de cada u i segons los dons rebuts  de Déu ab la fe de Jesucrist. Diu que,  
Rm 12,Tit  los dons rebuts de Déu ab la fe  de Jesucrist. Diu que, essent tots membres 
Rm 12,Tit  membres d’un mateix cos, havem  de treballar a favor de la Iglésia i amar  
Rm 12,Tit  cos, havem de treballar a favor  de la Iglésia i amar-nos mútuament. 1 I  
Rm 12,1  germans, per la misericòrdia  de Déu, que li oferiu vostres cossos en  
Rm 12,2  bé transformau’s per la renovació  de vostre esperit, per a què experimenteu  
Rm 12,2  experimenteu quina és la voluntat  de Déu, bona, agradable i perfecta. 3  
Rm 12,3  entre vosaltres, que no pènsien  de si més altament de lo que deuen, sinó  
Rm 12,3  que no pènsien de si més altament  de lo que deuen, sinó que pènsien ab  
Rm 12,3  i cada qual segons la mesura  de la fe que Déu li ha repartit. 4 Perquè  
Rm 12,5 cos en Cristo i cada u membre l’un  de l’altre. 6 Tenint, emperò, diferents  
Rm 12,6  gràcia que ens ha estat donada; o  de profecia, que devem usar segons la  
Rm 12,6  que devem usar segons la proporció  de la fe; 7 o de ministeri, ministrant; o  
Rm 12,7  segons la proporció de la fe; 7 o  de ministeri, ministrant; o lo qui  
Rm 12,17  coses honroses, no sols davant  de Déu, sinó també davant de tots los  
Rm 12,17  davant de Déu, sinó també davant  de tots los homes. 18 Si és dable, en  
Rm 12,18  18 Si és dable, en quant està  de vostra part, teniu pau ab tothom. 19  
Rm 12,20  puix fent això apilaràs brases  de foc sobre son cap.» 21 No et déixies  
Rm 13,Tit  L’amor del proïsme és lo compendi  de la Llei. Imitació de Jesucrist. 1  
Rm 13,Tit és lo compendi de la Llei. Imitació  de Jesucrist. 1 Subjéctia’s tota persona  
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Rm 13,1  Perquè no hi ha potestat sinó  de Déu, i Déu ha ordenat les que  
Rm 13,2  la potestat, resisteix al precepte  de Déu, i els que resisteixen atrauran  
Rm 13,3  les males. ¿Vols tu no tenir temor  de la potestat? Fes bé i tindràs alabança  
Rm 13,4  4 Perquè el príncep és ministre  de Déu per a ton bé. Emperò si fas mal,  
Rm 13,4  porta l’espasa; puix és ministre  de Déu, venjador en ira contra aquell que  
Rm 13,5 esteu sumissos, no solament per raó  de la ira, sinó també per amor de la  
Rm 13,5  raó de la ira, sinó també per amor  de la consciència. 6 Per aquesta causa,  
Rm 13,6 també tributs, perquè són ministres  de Déu, servint-lo en això mateix. 7  
Rm 13,10  i així la caritat és lo compliment  de la Llei. 11 I això sabent lo temps, que 
Rm 13,12  cerca. Llancem, doncs, les obres  de les tenebres, i vestim-nos ab les  
Rm 13,12  i vestim-nos ab les armes  de la llum. 13 Caminem honestament com de  
Rm 13,13 la llum. 13 Caminem honestament com  de dia, no en farts ni embriagueses, no en 
Rm 13,14  i enveges. 14 Ans bé vestiu’s  de nostre Senyor Jesucrist, i no feu cas  
Rm 13,14  Senyor Jesucrist, i no feu cas  de la carn per a satisfer sos apetits.  
Rm 14,2  2 Perquè l’un creu que pot menjar  de tot, mentres lo qui és flac no menjarà  
Rm 14,7  a Déu dóna gràcies. 7 Perquè ningú  de nosaltres viu per a si, i ningú mor per 
Rm 14,9  i ressuscità per a ser Senyor  de morts i de vius. 10 I tu, per què  
Rm 14,9  per a ser Senyor de morts i  de vius. 10 I tu, per què judiques a ton  
Rm 14,10  compareixerem davant del tribunal  de Cristo. 11 Perquè escrit està: «Com jo  
Rm 14,11  tothom doblegarà son genoll davant  de mi i tota llengua confessarà a Déu.» 12 
Rm 14,12  confessarà a Déu.» 12 Puix cada u  de nosaltres donarà compte a Déu de si  
Rm 14,12  u de nosaltres donarà compte a Déu  de si mateix. 13 No ens judiquem ja més,  
Rm 14,15  immunda. 15 Emperò si per la causa  de ton menjar, ton germà se contrista, ja  
Rm 14,15 caritat. No pèrdies, doncs, per raó  de ton menjar a aquell per a qui Cristo  
Rm 14,17  vostre bé. 17 Perquè lo Regne  de Déu no és menjar i beure, sinó  
Rm 14,20  per un menjar destruir l’obra  de Déu. Totes les coses en veritat són  
Rm 14,22 fe? Ten-la per a tu mateix davant  de Déu. Benaventurat aquell que no es  
Rm 15,Tit  Pau sa exhortació ab mostres  de gran afecte als romans i del fort desig 
Rm 15,Tit  d’anar-los a veure quan estiga  de camí per Espanya. 1 I així, doncs,  
Rm 15,2  2 Procúria complaure cada u  de nosaltres al proïsme per a son bé, a  
Rm 15,4  ensenyança foren escrites, a fi  de que per la paciència i consolació de  
Rm 15,4  que per la paciència i consolació  de les Escriptures tingam esperança. 5  
Rm 15,5  esperança. 5 Vulla, doncs, Déu  de la paciència i de la consolació fer-  
Rm 15,5 Vulla, doncs, Déu de la paciència i  de la consolació fer-vos la gràcia de  
Rm 15,5  la consolació fer-vos la gràcia  de tenir uns mateixos sentiments entre  
Rm 15,6 una boca, glorifiqueu al Déu i Pare  de nostre Senyor Jesucrist. 7 Per lo tant, 
Rm 15,7  com Cristo vos rebé per a glòria  de Déu. 8 Doncs dic que Jesucrist fou  
Rm 15,8  dic que Jesucrist fou ministre  de la circumcisió per la veritat de Déu,  
Rm 15,8  de la circumcisió per la veritat  de Déu, per a confirmar les promeses dels  
Rm 15,12  diu Isaïes: «Hi haurà una arrel  de Jessè que s’alçarà a governar los  
Rm 15,13  -us, doncs, lo Déu d’esperança  de tot goig i pau en la creència, per a  
Rm 15,13  abundeu en esperança per la virtut  de l’Esperit Sant. 14 Emperò jo estic  
Rm 15,14  a vosaltres, que estau també plens  de caritat, plens de tot saber, de modo  
Rm 15,14 estau també plens de caritat, plens  de tot saber, de modo que us podeu  
Rm 15,14  de caritat, plens de tot saber,  de modo que us podeu amonestar los uns als 
Rm 15,15  fer-vos memòria d’això, a causa  de la gràcia que m’és dada de part de Déu 
Rm 15,15 a causa de la gràcia que m’és dada  de part de Déu 16 de ser jo ministre de  
Rm 15,15 de la gràcia que m’és dada de part  de Déu 16 de ser jo ministre de Jesucrist  
Rm 15,16  que m’és dada de part de Déu 16  de ser jo ministre de Jesucrist entre els  
Rm 15,16  part de Déu 16 de ser jo ministre  de Jesucrist entre els gentils, ministrant 
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Rm 15,16 els gentils, ministrant l’evangeli  de Déu, a fi de que sia agradable l’  
Rm 15,16 ministrant l’evangeli de Déu, a fi  de que sia agradable l’oferta dels  
Rm 15,18  18 Perquè no m’atreviré a parlar  de ninguna d’aquelles coses que Cristo no 
Rm 15,19 paraules i obres, 19 ab l’eficàcia  de senyals i de prodigis, en virtut de l’ 
Rm 15,19  19 ab l’eficàcia de senyals i  de prodigis, en virtut de l’Esperit Sant; 
Rm 15,19 de senyals i de prodigis, en virtut  de l’Esperit Sant; de manera que des de  
Rm 15,19  en virtut de l’Esperit Sant;  de manera que des de Jerusalem i terres  
Rm 15,19  l’Esperit Sant; de manera que des  de Jerusalem i terres comarcanes, fins a  
Rm 15,19  a Ilírico, he difundit l’evangeli  de Cristo. 20 I així he anunciat aquest  
Rm 15,20  no a on s’havia fet ja menció  de Cristo, a fi de no edificar sobre  
Rm 15,20 havia fet ja menció de Cristo, a fi  de no edificar sobre fonament d’altres,  
Rm 15,22  moltes vegades he estat impedit  de venir-us a veure, i no he pogut fins  
Rm 15,23  23 Emperò ara, no tenint ja lloc  de detenir-me més en aquestes terres, i  
Rm 15,24  després d’haver gosat algun tant  de vostra companyia. 25 Mes ara me’n vaig 
Rm 15,27 gentils han estat fets participants  de ses coses espirituals, deuen també ells 
Rm 15,29  a vosaltres, vindré ab la plenitud  de benedicció de l’evangeli de Cristo. 30 
Rm 15,29 vindré ab la plenitud de benedicció  de l’evangeli de Cristo. 30 Doncs, vos  
Rm 15,29  de benedicció de l’evangeli  de Cristo. 30 Doncs, vos demano, germans,  
Rm 15,30  nostre Senyor Jesucrist i per amor  de l’Esperit Sant, que m’ajudeu ab  
Rm 15,31 la Judea, i sia agradable als sants  de Jerusalem l’oferta de mon servei, 32 a 
Rm 15,31  als sants de Jerusalem l’oferta  de mon servei, 32 a fi de que jo vinga a  
Rm 15,32  l’oferta de mon servei, 32 a fi  de que jo vinga a vosaltres ab goig per la 
Rm 15,32 a vosaltres ab goig per la voluntat  de Déu, i tinga refrigeri junt ab  
Rm 15,33  junt ab vosaltres. 33 Lo Déu  de pau, doncs, sia ab vosaltres tots.  
Rm 16,Tit  memòries i últim avís  de Pau als fiels residents en Roma. 1 Vos  
Rm 16,1  nostra, que està en lo servei  de la iglésia que està en Cencrea, 2  
Rm 16,5  mon amic, que és lo primer fruit  de l’Acaia en Cristo. 6 Saludau a Maria,  
Rm 16,7  i a Junia, parents i companys meus  de presó, los quals s’han distingit entre 
Rm 16,11  11 Saludau a aquells que són  de la casa d’Aristòbul. Saludau a mon  
Rm 16,11  a mon parent Herodi. Saludau als  de la casa de Narcís, que creuen en lo  
Rm 16,11  Herodi. Saludau als de la casa  de Narcís, que creuen en lo Senyor. 12  
Rm 16,16  ab bes sant. Totes les iglésies  de Cristo vos saluden. 17 I vos demano,  
Rm 16,19  està divulgada per totes parts,  de lo que jo em regositjo ab vosaltres.  
Rm 16,20  i simples en lo mal. 20 I el Déu  de la pau destròssia quant antes a Satanàs 
Rm 16,20  quant antes a Satanàs baix  de vostres peus. La gràcia de nostre  
Rm 16,20  baix de vostres peus. La gràcia  de nostre Senyor Jesucrist sia ab  
Rm 16,23  Vos saluden Erasto, tresorer  de la ciutat, i lo germà Quart. 24 La  
Rm 16,24  i lo germà Quart. 24 La gràcia  de nostre Senyor Jesucrist sia ab tots  
Rm 16,25 segons mon evangeli i la predicació  de Jesucrist, segons la manifestació del  
Rm 16,26  dels profetes, segons lo manament  de l’etern Déu, declarat a totes les  
1Co Inc  Amén. 1Co Inc Epístola primera  de l’apòstol sant Pau als Corintis 1,Tit  
1Co 1,Tit  i supèrbia humana i que la creu  de Jesucrist, que és necedat i escàndol  
1Co 1,1  i salut. 1 Pau, cridat apòstol  de Jesucrist per voluntat de Déu, i  
1Co 1,1  apòstol de Jesucrist per voluntat  de Déu, i Sostenes, germà nostre 2 a la  
1Co 1,2  germà nostre 2 a la iglésia  de Déu que està en Corinti, als  
1Co 1,2  en qualsevol lloc invoquen lo nom  de Jesucrist, nostre Senyor, d’ells i de  
1Co 1,2 Jesucrist, nostre Senyor, d’ells i  de nosaltres: 3 gràcia a vosaltres i pau  
1Co 1,3  3 gràcia a vosaltres i pau  de part de Déu nostre Pare i del senyor  
1Co 1,3  3 gràcia a vosaltres i pau de part  de Déu nostre Pare i del senyor Jesucrist. 
1Co 1,4  Déu per a vosaltres, per la gràcia  de Déu que us ha estat donada en Jesucrist 
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1Co 1,6 confirmat en vosaltres lo testimoni  de Cristo, 7 de manera que res vos falta  
1Co 1,7 vosaltres lo testimoni de Cristo, 7  de manera que res vos falta en ninguna  
1Co 1,7  gràcia, esperant la manifestació  de nostre Senyor Jesucrist, 8 lo qual vos  
1Co 1,8  siau trobats sens culpa en lo dia  de l’adveniment de nostre Senyor  
1Co 1,8  culpa en lo dia de l’adveniment  de nostre Senyor Jesucrist. 9 Fiel és Déu, 
1Co 1,9  haveu estat cridats a la companyia  de son Fill Jesucrist, nostre Senyor. 10  
1Co 1,10 Mes vos suplico, germans, en lo nom  de nostre Senyor Jesucrist, que siau tots  
1Co 1,11  11 Perquè se m’ha denunciat  de vosaltres, germans meus, per aquells  
1Co 1,11  germans meus, per aquells que són  de la casa de Cloe, que hi ha disputes  
1Co 1,11  per aquells que són de la casa  de Cloe, que hi ha disputes entre  
1Co 1,12  12 I dic açò, puix cada qual  de vosaltres diu: «Jo só de Pau», «I jo,  
1Co 1,12  cada qual de vosaltres diu: «Jo só  de Pau», «I jo, d’Apolo», «I jo, de  
1Co 1,12  de Pau», «I jo, d’Apolo», «I jo,  de Cefas», «I jo, de Cristo». 13 ¿Puix,  
1Co 1,12 d’Apolo», «I jo, de Cefas», «I jo,  de Cristo». 13 ¿Puix, que està Cristo  
1Co 1,13  ¿O haveu estat batejats en nom  de Pau? 14 Gràcies a Déu que no he batejat 
1Co 1,14  a Déu que no he batejat a ningú  de vosaltres, sinó a Crispo i a Caio, 15  
1Co 1,17  l’evangeli; no ab sabiduria  de paraules, per a què no sia vana la creu 
1Co 1,17  per a què no sia vana la creu  de Cristo. 18 Puix la paraula de la creu  
1Co 1,18  creu de Cristo. 18 Puix la paraula  de la creu és una necedat per als que es  
1Co 1,18  ço és, per a nosaltres, és virtut  de Déu. 19 Perquè escrit està: «Destruiré  
1Co 1,21 21 Puix després que en la sabiduria  de Déu lo món no conegué a Déu per la  
1Co 1,21  plagué fer salvos per la fatuïtat  de la predicació als que creien. 22 Així  
1Co 1,24  jueus com grecs, Cristo, virtut  de Déu i sabiduria de Déu. 25 Puix lo que  
1Co 1,24  Cristo, virtut de Déu i sabiduria  de Déu. 25 Puix lo que apar fàtuo en Déu,  
1Co 1,29  les que existeixen; 29 a fi  de que ninguna carn se vanagloriï davant  
1Co 2,Tit  en Corinti no havia estat ab pompa  de paraules ni aparato de ciència humana,  
1Co 2,Tit  ab pompa de paraules ni aparato  de ciència humana, sinó ab la sabiduria  
1Co 2,Tit ab la sabiduria apresa en l’escola  de Jesucrist crucificat, la qual solament  
1Co 2,Tit solament pot entendre-se per medi  de l’Esperit Sant. 1 I jo, germans, quan  
1Co 2,1  vosaltres, no vinguí ab sublimitat  de paraules ni de sabiduria a anunciar-  
1Co 2,1 vinguí ab sublimitat de paraules ni  de sabiduria a anunciar-vos lo testimoni 
1Co 2,1  a anunciar-vos lo testimoni  de Cristo; 2 perquè jo no m’he judicat  
1Co 2,4  no fou ab paraules persuasives  de sabiduria humana, sinó ab demostració  
1Co 2,4  sinó ab demostració d’Esperit i  de poder, 5 per a què vostra fe no reposàs 
1Co 2,5  d’homes, sinó en lo poder  de Déu. 6 No obstant això, parlam  
1Co 2,7  7 sinó que parlam sabiduria  de Déu en misteri, la que està encoberta,  
1Co 2,8  jamai haurien crucificat al Senyor  de la glòria. 9 Emperò, com està escrit:  
1Co 2,10  tot, fins les coses profundes  de Déu. 11 Perquè, ¿qui dels homes sap les 
1Co 2,11  ¿qui dels homes sap les coses  de l’home, sinó l’esperit de l’home que 
1Co 2,11  coses de l’home, sinó l’esperit  de l’home que està en ell? Així mateix  
1Co 2,11  Així mateix ningú coneix les coses  de Déu, sinó l’Esperit de Déu. 12 I  
1Co 2,11  les coses de Déu, sinó l’Esperit  de Déu. 12 I nosaltres havem rebut no l’  
1Co 2,12  aquest món, sinó l’Esperit que és  de Déu, per a què conegam les coses que  
1Co 2,14 no percebeix aquelles coses que són  de l’Esperit de Déu, perquè per ell són  
1Co 2,14  coses que són de l’Esperit  de Déu, perquè per ell són fatuïtat i no  
1Co 2,15 totes les coses i ell no és judicat  de ningú. 16 Perquè ¿qui conegué l’ànimo  
1Co 2,16  Mes nosaltres tenim l’ànimo  de Cristo. 3,Tit Capítol III Reprèn als  
1Co 3,Tit  que s’apassionen als predicadors  de l’evangeli sens mirar al Senyor, de  
1Co 3,Tit  l’evangeli sens mirar al Senyor,  de qui són ministres, i exhorta a  
1Co 3,Tit món i a abraçar la sàvia ignorància  de l’evangeli. 1 I jo, germans, no us  
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1Co 3,4  dient l’un: «Jo certament só  de Pau», i l’altre: «Jo, d’Apolo»; ¿no  
1Co 3,9  9 Perquè nosaltres som coadjutors  de Déu; vosaltres sou llaurança de Déu,  
1Co 3,9  de Déu; vosaltres sou llaurança  de Déu, sou edifici de Déu. 10 Segons la  
1Co 3,9  sou llaurança de Déu, sou edifici  de Déu. 10 Segons la gràcia de Déu que m’ 
1Co 3,10 edifici de Déu. 10 Segons la gràcia  de Déu que m’ha estat donada, posí lo  
1Co 3,13  palla, 13 serà manifesta l’obra  de cada u; perquè el dia del Senyor la  
1Co 3,13  en lo foc; i qual sia l’obra  de cada u, ho provarà lo foc. 14 Si  
1Co 3,15  rebrà gallardó. 15 Si l’obra  de l’home se crema, sofrirà pèrdua; mes  
1Co 3,16  foc. 16 ¿No sabeu que sou temple  de Déu i que l’Esperit de Déu habita en  
1Co 3,16  sou temple de Déu i que l’Esperit  de Déu habita en vosaltres? 17 Si algú  
1Co 3,17  17 Si algú profana lo temple  de Déu, Déu lo destruirà; puix lo temple  
1Co 3,17  Déu lo destruirà; puix lo temple  de Déu, que sou vosaltres, és sant. 18  
1Co 3,18  s’engànyia a si mateix. Si algú  de vosaltres se té per savi en aquest món, 
1Co 3,19  d’aquest món és fatuïtat davant  de Déu, per quant escrit està: «Jo prendré 
1Co 3,23  tot és vostre. 23 I vosaltres,  de Cristo, i Cristo, de Déu. 4,Tit Capítol 
1Co 3,23  I vosaltres, de Cristo, i Cristo,  de Déu. 4,Tit Capítol IV Ofici del  
1Co 4,1  ’ns l’home com ministres  de Cristo i dispensadors dels misteris de  
1Co 4,1 Cristo i dispensadors dels misteris  de Déu. 2 Emperò lo que es requereix dels  
1Co 4,3  a mi, poc m’importa ser judicat  de vosaltres, o de judici humà, puix ni jo 
1Co 4,3 importa ser judicat de vosaltres, o  de judici humà, puix ni jo em judico a mi  
1Co 4,4  jo em judico a mi mateix. 4 Perquè  de res m’acusa la consciència; emperò no  
1Co 4,5  5 Per lo que no judiqueu abans  de temps, fins que vinga lo Senyor, lo  
1Co 4,5  cors; i llavors cada home tindrà  de Déu l’alabança. 6 I jo, germans, he  
1Co 4,6  coses en mi i en Apolo per amor  de vosaltres, per a què en nosaltres  
1Co 4,6  lo que està escrit, perquè ningú  de vosaltres s’ensuperbesca per causa de  
1Co 4,6 vosaltres s’ensuperbesca per causa  de l’un contra de l’altre. 7 Perquè, qui 
1Co 4,6  per causa de l’un contra  de l’altre. 7 Perquè, qui et distingeix?  
1Co 4,10 homes. 10 Nosaltres, necis per amor  de Cristo, i vosaltres, savis en Cristo;  
1Co 4,13  d’aquest món, com l’escòria  de tothom fins ara. 14 No us escric  
1Co 4,16  imitadors meus, com també ho só jo  de Cristo. 17 Per aquesta causa vos envií  
1Co 4,17  en lo Senyor, qui vos farà memòria  de quals sien mos camins en Cristo Jesús,  
1Co 4,18  tan engreïts, com si jo no hagués  de venir a vosaltres. 19 Mes dins poc  
1Co 4,20  sinó la virtut. 20 Perquè lo Regne  de Déu no està en les paraules, sinó en la 
1Co 4,21  ab bastó, o ab amor i ab esperit  de mansuetud? 5,Tit Capítol V Excomunica  
1Co 5,Tit  a un incestuós i exhorta als  de Corinti que evítien lo tractar-se ab  
1Co 5,1  a anomenar-se entre els gentils,  de manera que hi ha qui té la muller de  
1Co 5,1  manera que hi ha qui té la muller  de son pare. 2 I encara anau engreïts, i  
1Co 5,3  jo, en veritat, encara que ausent  de cos, emperò present d’esperit, ja he  
1Co 5,4  al que així se conduí: 4 en lo nom  de nostre Senyor Jesucrist, essent  
1Co 5,4  i mon esperit, ab la potestat  de nostre Senyor Jesucrist, 5 que sia  
1Co 5,5 entregat a Satanàs per a destrucció  de la carn, a fi de que sa ànima se sàlvia 
1Co 5,5  per a destrucció de la carn, a fi  de que sa ànima se sàlvia en lo dia de  
1Co 5,5 de que sa ànima se sàlvia en lo dia  de nostre Senyor Jesucrist. 6 Vostra  
1Co 5,6  no és bona. ¿No sabeu que un poc  de llevat fermenta tota la pasta? 7  
1Co 5,8  no ab llevat vell, ni ab llevat  de malícia i depravació, sinó ab lo pa  
1Co 5,8  i depravació, sinó ab lo pa àzim  de sinceritat i de veritat. 9 Vos escriguí 
1Co 5,8  sinó ab lo pa àzim de sinceritat i  de veritat. 9 Vos escriguí en la carta que 
1Co 5,12 -hi aliment. 12 Puix, què en tinc  de fer de judicar d’aquells que estan  
1Co 5,12  12 Puix, què en tinc de fer  de judicar d’aquells que estan fora? ¿Per 
1Co 5,13 estan fora. Per lo tant, traeu fora  de vostra companyia aqueix malvat. 6,Tit  
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1Co 6,1  deshonests. 1 S’atreveix ningú  de vosaltres, tenint diferències ab un  
1Co 6,2  aquest món? I si lo món ha  de ser judicat per vosaltres, ¿sereu  
1Co 6,2  per vosaltres, ¿sereu indignes  de judicar aquestes petiteses? 3 ¿No sabeu 
1Co 6,4  món, feu-les judicar per los  de menor consideració en la iglésia. 5 Per 
1Co 6,6 sos germans, 6 sinó que el germà ha  de pledejar ab lo germà, i això davant  
1Co 6,9  els injustos no posseiran lo Regne  de Déu? No us enganyeu: ni els fornicaris  
1Co 6,10 els rapinyadors, posseiran lo Regne  de Déu. 11 I tals foren alguns de  
1Co 6,11  de Déu. 11 I tals foren alguns  de vosaltres; emperò haveu estat rentats,  
1Co 6,11  haveu estat justificats en lo nom  de nostre Senyor Jesucrist i per l’  
1Co 6,11  Senyor Jesucrist i per l’Esperit  de nostre Déu. 12 «Tot m’és lícit», mes  
1Co 6,12  jo no em posaré baix lo poder  de ningú. 13 Les viandes són per al  
1Co 6,15  que vostres cossos són membres  de Cristo? ¿Trauré jo los membres de  
1Co 6,15  de Cristo? ¿Trauré jo los membres  de Cristo i els faré membres de ramera?  
1Co 6,15  de Cristo i els faré membres  de ramera? No, per cert! 16 ¿No sabeu que  
1Co 6,18  lo Senyor, un esperit és. 18 Fugiu  de la fornicació! Qualsevol pecat que l’  
1Co 6,19  que vostres cossos són temples  de l’Esperit Sant, que està en vosaltres, 
1Co 6,19 està en vosaltres, lo qual lo teniu  de Déu, i vosaltres no sou de vosaltres  
1Co 6,19 lo teniu de Déu, i vosaltres no sou  de vosaltres mateixos? 20 Puix fóreu  
1Co 6,20  i en vostre esperit, los quals són  de Déu. 7,Tit Capítol VII De les càrregues 
1Co 7,Tit  De les càrregues del matrimoni i  de les ventatges de la virginitat. Avís a  
1Co 7,Tit  del matrimoni i de les ventatges  de la virginitat. Avís a les viudes. 1 I  
1Co 7,3 sa muller la deguda benevolència, i  de la mateixa manera la muller al marit. 4 
1Co 7,4  marit. 4 La muller no té lo domini  de son propi cos, sinó lo marit, i així  
1Co 7,4  mateix lo marit no té lo domini  de son propi cos, sinó la muller. 5 No us  
1Co 7,5  altre, si no és per algun temps i  de comú consentiment, per a dedicar-vos  
1Co 7,5  -vos al dejuni i a l’oració; i  de nou tornau a cohabitar, a fi de que  
1Co 7,5  i de nou tornau a cohabitar, a fi  de que Satanàs no us téntia per vostra  
1Co 7,7  com jo mateix. Emperò cada u té  de Déu son propi do, qui d’una manera, i  
1Co 7,19  sinó lo guardar los preceptes  de Déu. 20 Permanesca cada u en la vocació 
1Co 7,22  és cridat essent llibre, és servo  de Cristo. 23 Haveu estat comprats per un  
1Co 7,24  qual, germans, permanesca davant  de Déu en lo que és cridat. 25 En quant a  
1Co 7,27  deslligar-te. ¿Estàs llibre  de muller? No búsquies muller. 28 Emperò  
1Co 7,34  coses del Senyor, per a ser santa  de cos i d’esperit. Emperò la que és  
1Co 7,36  donzella que ella pàssia la flor  de sa edat, i que és necessari que es  
1Co 7,40  penso que jo tinc també l’Esperit  de Déu. 8,Tit Capítol VIII Ningú deu  
1Co 8,2 saber alguna cosa, encara no coneix  de quina manera li convé saber. 3 Emperò  
1Co 8,3  ama a Déu, aqueix tal és conegut  de Déu. 4 I en quant a les viandes  
1Co 8,6  no hi ha sinó un Déu, lo Pare,  de qui són totes les coses, i nosaltres,  
1Co 8,7  alguns, fins ara, ab consciència  de l’ídol, mengen com cosa sacrificada a  
1Co 8,8  perquè ni que mengem tindrem res  de més, ni que no mengem tindrem res de  
1Co 8,8  més, ni que no mengem tindrem res  de menos. 9 Emperò teniu compte que  
1Co 8,10  dèbil, ¿no serà alentada a menjar  de les coses sacrificades als ídols? 11 ¿I 
1Co 9,Tit  Capítol IX L’Apòstol se priva  de lo que li era lícit per no escandalisar 
1Co 9,2  perquè vosaltres sou lo sello  de mon apostolat en lo Senyor. 3 Aquesta  
1Co 9,4  4 ¿Per ventura no tenim potestat  de menjar i beure? 5 ¿No tenim, acàs,  
1Co 9,5  beure? 5 ¿No tenim, acàs, facultat  de portar per totes parts una germana, una 
1Co 9,6  i Bernabé no tenim potestat  de fer això? 7 ¿Qui va jamai a la guerra a 
1Co 9,7  apastura un ramat i no s’alimenta  de la llet del ramat? 8 ¿Per ventura dic  
1Co 9,9 Llei? 9 Puix escrit està en la Llei  de Moisès: «No posaràs boç en la boca del  
1Co 9,10  nosaltres? Sí, certament, per amor  de nosaltres estan escrites aquestes  
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1Co 9,10  i lo qui bat, és ab esperança  de participar de lo que espera. 11 Si  
1Co 9,10  bat, és ab esperança de participar  de lo que espera. 11 Si nosaltres havem  
1Co 9,12  posar destorb algun a l’evangeli  de Cristo. 13 ¿No sabeu que els que  
1Co 9,13  que serveixen al santuari mengen  de lo que és del santuari, i que els que  
1Co 9,13  a l’altar participen juntament  de lo de l’altar? 14 Així també ordenà lo 
1Co 9,13 l’altar participen juntament de lo  de l’altar? 14 Així també ordenà lo  
1Co 9,14  que anuncien l’evangeli visquen  de l’evangeli. 15 Emperò jo de res d’  
1Co 9,15  de l’evangeli. 15 Emperò jo  de res d’això m’he aprofitat, ni he  
1Co 9,16  que predico l’evangeli, no tinc  de què gloriar-me, perquè estic obligat  
1Co 9,16  estic obligat a això: puix ai  de mi, si jo no evangelisàs! 17 Per lo  
1Co 9,18  sens causar gasto per no abusar  de ma potestat en l’evangeli. 19 Per lo  
1Co 9,19 llibre envers tots, m’he fet servo  de tots, per a guanyar molt més. 20 I  
1Co 9,21  que jo no estava sens la Llei  de Déu, ans bé estant en la llei de  
1Co 9,21  de Déu, ans bé estant en la llei  de Jesucrist) per a guanyar als que  
1Co 9,23 tots. 23 I tot això ho faç per amor  de l’evangeli, per a ser participant d’  
1Co 9,25  -lo. 25 I tot aquell que ha  de combatre en la palestra, guarda  
1Co 10,Tit  i els càstigs dels hebreus per raó  de sa ingratitud, amonesta l’Apòstol als  
1Co 10,Tit  als corintis que es guàrdien  de sos vicis, especialment de tot ressabi  
1Co 10,Tit guàrdien de sos vicis, especialment  de tot ressabi d’idolatria, de la vana  
1Co 10,Tit  de tot ressabi d’idolatria,  de la vana confiança i d’ofendre al  
1Co 10,5  5 Emperò molts d’ells no foren  de l’agrado de Déu; per lo qual foren  
1Co 10,5 molts d’ells no foren de l’agrado  de Déu; per lo qual foren postrats en lo  
1Co 10,6 I estes coses foren fetes en figura  de nosaltres, a fi de que no siam  
1Co 10,6  fetes en figura de nosaltres, a fi  de que no siam cobdiciosos de les coses  
1Co 10,6  a fi de que no siam cobdiciosos  de les coses males, com ells les  
1Co 10,11  foren escrites per a escarment  de nosaltres, sobre qui han arribat les  
1Co 10,12  Per lo tant, lo qui es creu estar  de peus, tinga compte que no càiguia. 13  
1Co 10,14  Per lo qual, caríssims meus, fugiu  de la idolatria! 15 Com a prudents vos  
1Co 10,15  Com a prudents vos parlo, judicau  de lo que us dic. 16 Lo calze de  
1Co 10,16  de lo que us dic. 16 Lo calze  de benedicció que beneïm, ¿no és la  
1Co 10,16  que beneïm, ¿no és la comunió  de la sang de Cristo? I el pa que partim,  
1Co 10,16  ¿no és la comunió de la sang  de Cristo? I el pa que partim, ¿no és la  
1Co 10,16  ¿no és la participació del cos  de Cristo? 17 Perquè nosaltres, essent  
1Co 10,18  ¿per ventura no participen  de l’altar? 19 Què, doncs? ¿Dic que l’  
1Co 10,21  dimonis. 21 No podeu participar  de la taula del Senyor i de la taula dels  
1Co 10,21 participar de la taula del Senyor i  de la taula dels dimonis. 22 ¿Voleu  
1Co 10,24  lo que és seu, sinó lo que és  de l’altre. 25 De tot lo que es ven en la 
1Co 10,25  -ne, sens fer preguntes per raó  de consciència, 26 puix «del Senyor és la  
1Co 10,27 vos convida i hi voleu anar, menjau  de tot quant vos preséntia davant, sens  
1Co 10,27  davant, sens preguntar res per raó  de consciència. 28 Emperò si algú vos  
1Co 10,28  causa d’aquell que us ha avisat i  de la consciència. 29 Consciència, dic, no 
1Co 10,29  dic, no la teva, sinó la  de l’altre, puix, ¿per quin fi ma  
1Co 10,30  quin fi só jo vituperat per allò  de què dono gràcies? 31 Doncs, si menjau,  
1Co 10,31  altra cosa, feu-ho tot a glòria  de Déu. 32 No doneu ofensa als jueus ni  
1Co 10,32  ni als gentils ni a la Iglésia  de Déu, 33 a la manera que jo procuro  
1Co 10,33  no buscant lo meu profit, sinó lo  de molts, per a què sian salvos. 11,Tit  
1Co 11,Tit  i cobert les dones. Tracta  de la institució de la sagrada eucaristia  
1Co 11,Tit  les dones. Tracta de la institució  de la sagrada eucaristia i reprèn los  
1Co 11,Tit  desordres que es cometien al temps  de la comunió. 1 Siau imitadors meus, així 
1Co 11,1  meus, així com jo ho só també  de Cristo. 2 I vos alabo, germans, perquè  
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1Co 11,2 germans, perquè en tot vos recordau  de mi i guardau mes instruccions tals com  
1Co 11,3  que sapiau que Cristo és lo cap  de tot home, i l’home és lo cap de la  
1Co 11,3  de tot home, i l’home és lo cap  de la dona, i Déu, lo cap de Cristo. 4 Tot 
1Co 11,3 és lo cap de la dona, i Déu, lo cap  de Cristo. 4 Tot home que fa oració o  
1Co 11,7  lo cap, perquè és imatge i glòria  de Déu; emperò la dona és la glòria de l’ 
1Co 11,7 de Déu; emperò la dona és la glòria  de l’home. 8 Puix no fou l’home format  
1Co 11,8  home. 8 Puix no fou l’home format  de la dona, sinó la dona de l’home. 9 Ni  
1Co 11,8  format de la dona, sinó la dona  de l’home. 9 Ni l’home fou criat per a  
1Co 11,10  deu portar sobre son cap lo senyal  de la potestat per causa dels àngels. 11  
1Co 11,12  12 Perquè així com la dona és  de l’home, així també l’home és per a la 
1Co 11,12  a la dona; mes totes les coses són  de Déu. 13 Judicau-ho vosaltres  
1Co 11,16  tenim tal consuetud, ni la Iglésia  de Déu. 17 Açò vos mano; mes no aprovo lo  
1Co 11,18  per a lo pitjor. 18 Perquè, abans  de tot, quan vos congregau en la Iglésia,  
1Co 11,22  i beure? ¿O despreciau la Iglésia  de Déu i avergonyiu als que no tenen? Què  
1Co 11,24  és partit. Feu això en memòria  de mi.» 25 Així mateix prengué lo calze  
1Co 11,25  vegades ne beureu, en memòria  de mi.» 26 Perquè totes quantes vegades  
1Co 11,27  indignament, serà reo del cos i  de la sang del Senyor. 28 Per lo tant,  
1Co 11,34  algú té fam, méngia en casa, a fi  de que no us junteu per a condemnació. I  
1Co 12,Tit  12,Tit Capítol XII De la varietat  de dons que l’Esperit Sant distribueix  
1Co 12,Tit  entre els fiels per a utilitat  de la Iglésia. Aquesta és un sol cos  
1Co 12,3  que ningú que parla per l’Esperit  de Déu diu anatema a Jesús. I ningú pot  
1Co 12,4  Sant. 4 Hi ha, doncs, diversitat  de dons, mes l’Esperit és un mateix. 5 Hi 
1Co 12,5  és un mateix. 5 Hi ha diferències  de ministeris, emperò és un mateix lo  
1Co 12,7  en tots. 7 Mes la manifestació  de l’Esperit és donada a cada u per a  
1Co 12,8 és donada per l’Esperit la paraula  de sabiduria; a altre, paraula de ciència, 
1Co 12,8  de sabiduria; a altre, paraula  de ciència, segons lo mateix Esperit. 9 A  
1Co 12,9  per lo mateix Esperit; a altre, do  de curar, per lo mateix Esperit; 10 a  
1Co 12,10 altre, lo fer miracles; a altre, do  de profecia; a altre, discreció d’  
1Co 12,10  discreció d’esperits; a altre, do  de diferents llengües; a altre,  
1Co 12,10  llengües; a altre, intepretació  de llengües. 11 Mes totes aquestes coses  
1Co 12,18  membres, cada u d’ells en lo cos,  de la manera que li ha plagut. 19 I si  
1Co 12,24  són honestos, no tenen necessitat  de res; emperò Déu ha temperat lo cos,  
1Co 12,25  que no la tenia en si, 25 a fi  de que no hi hagués dissensió en lo cos,  
1Co 12,27  ab ell. 27 Doncs vosaltres sou cos  de Cristo, i membres de membre. 28 I així  
1Co 12,27  sou cos de Cristo, i membres  de membre. 28 I així Déu té posats alguns  
1Co 12,28  doctors; després d’això, do  de miracles; després, gràcia de curar,  
1Co 12,28  do de miracles; després, gràcia  de curar, socorros, governs, diversitat de 
1Co 12,28  socorros, governs, diversitat  de llengües, interpretació de llengües. 29 
1Co 12,28  de llengües, interpretació  de llengües. 29 ¿Per ventura són tots  
1Co 12,30  tots miracles? ¿Tenen tots gràcia  de curar? ¿Parlen tots llengües?  
1Co 13,Tit  13,Tit Capítol XIII Descripció  de la caritat i de ses propietats. 1  
1Co 13,Tit  XIII Descripció de la caritat i  de ses propietats. 1 Encara que jo pàrlia  
1Co 13,2  2 Encara que jo tingués lo do  de profecia, i comprengués tots los  
1Co 13,2  i encara que jo tingués tota fe,  de modo que pogués remoure muntanyes, si  
1Co 13,3  a ser cremat, si no tinc caritat  de res m’aprofitarà. 4 La caritat és  
1Co 13,11  home fet, deixí córrer les coses  de noi. 12 Ara veem com per un mirall,  
1Co 14,Tit  caritat. 14,Tit Capítol XIV Lo do  de llengües és inferior al de profecia. S’ 
1Co 14,Tit  Lo do de llengües és inferior al  de profecia. S’ha d’usar dels dons per a 
1Co 14,Tit  del proïsme. Déu és un Déu  de pau. Les dones deuen callar en la  
1Co 14,1  los dons espirituals, sobretot lo  de profecia. 2 Perquè aquell que parla en  
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1Co 14,4  que profetisa, edifica la Iglésia  de Déu. 5 I jo voldria que tots parlàsseu  
1Co 14,6  a vosaltres parlant llengües,  de què us aprofitaré, a no ser que us  
1Co 14,7  i l’arpa, si no formen diferència  de sons, ¿com se distingirà lo que es toca 
1Co 14,10  Hi ha, per exemple, tantes classes  de llengües en lo món, i no hi ha res sens 
1Co 14,11 11 Si doncs jo ignoro lo significat  de les paraules, seré bàrbaro per a aquell 
1Co 14,12  vosaltres, ja que sou cobdiciosos  de dons espirituals, procurau abundar en  
1Co 14,12  abundar en ells per a edificació  de la Iglésia. 13 Per lo tant, aquell que  
1Co 14,18  Déu, puix parlo totes les llengües  de tots vosaltres. 19 Emperò en la Iglésia 
1Co 14,24  entra un infiel o un ignorant, ell  de tots és convençut i de tots judicat. 25 
1Co 14,24  ell de tots és convençut i  de tots judicat. 25 I així es fan  
1Co 14,25  així es fan manifestos los secrets  de son cor; i, postrat sobre el rostro,  
1Co 14,26  Quan vos congregueu, cada u  de vosaltres té salm, té doctrina, té  
1Co 14,31  profetisar tots un per un, a fi  de que tots aprenguen i sien tots  
1Co 14,33 profetes. 33 Perquè Déu no és autor  de dissensió, sinó de pau, així com jo  
1Co 14,33  Déu no és autor de dissensió, sinó  de pau, així com jo ensenyo en totes les  
1Co 14,36 iglésia. 36 ¿Per ventura la paraula  de Déu isqué de vosaltres, o vingué a  
1Co 14,36  ventura la paraula de Déu isqué  de vosaltres, o vingué a vosaltres sols?  
1Co 15,Tit 15,Tit Capítol XV La fe i esperança  de nostra futura resurrecció se confirmen  
1Co 15,Tit  se confirmen per la resurrecció  de Jesucrist. Se descriu l’ordre i modo  
1Co 15,6  6 I que després fou vist per més  de cinc-cents germans junts, dels quals  
1Co 15,9  dels apòstols, lo qual no só digne  de ser anomenat apòstol, perquè he  
1Co 15,9  perquè he perseguit la Iglésia  de Déu. 10 Emperò, per la gràcia de Déu,  
1Co 15,10  de Déu. 10 Emperò, per la gràcia  de Déu, só lo que só; i sa gràcia no ha  
1Co 15,10  ells; emperò no jo, sinó la gràcia  de Déu que era ab mi. 11 Per lo tant, sia  
1Co 15,12  vosaltres que no hi ha resurrecció  de morts? 13 Doncs, si no hi ha  
1Co 15,13  13 Doncs, si no hi ha resurrecció  de morts, tampoc Cristo ressuscità. 14 I  
1Co 15,19  esperança en Cristo, nosaltres som  de tots los homes los més desditxats. 20  
1Co 15,23  Cristo; després los que són  de Cristo, en sa vinguda. 24 Luego ve el  
1Co 15,29  que es bategen per als morts, si  de ningun modo ressusciten los morts? ¿Per 
1Co 15,34  puix alguns no tenen coneixement  de Déu; ho dic per a confusió vostra. 35  
1Co 15,37  sembrar, no sembres lo cos que ha  de nàixer, sinó lo gra nu, o de blat o d’ 
1Co 15,37 que ha de nàixer, sinó lo gra nu, o  de blat o d’altra llavor. 38 Mes Déu li  
1Co 15,38  lo cos com li plau, i a cada una  de les llavors son propi cos. 39 No tota  
1Co 15,39  és la carn dels homes; altra, la  de les bèsties; altra, la dels aucells, i  
1Co 15,41 claredat del sol; altra la claredat  de la lluna, i altra, la claredat de les  
1Co 15,41  de la lluna, i altra, la claredat  de les estrelles. I fins una estrella se  
1Co 15,47  és espiritual. 47 Lo primer home,  de la terra, terrenal; lo segon home, del  
1Co 15,50 i la sang no poden posseir lo Regne  de Déu, ni la corrupció posseir la  
1Co 15,56  a on és ton agulló?» 56 Agulló  de la mort és lo pecat, i la força del  
1Co 16,Tit  corintis a que facen la coŀlecta  de les almoines per als pobres de la  
1Co 16,Tit  de les almoines per als pobres  de la iglésia de Jerusalem i los recomana  
1Co 16,Tit  per als pobres de la iglésia  de Jerusalem i los recomana a Timoteu i a  
1Co 16,1  així com ho ordení en les iglésies  de Galàcia. 2 Lo primer dia de la semana  
1Co 16,2  de Galàcia. 2 Lo primer dia  de la semana cada u de vosaltres pòsia a  
1Co 16,2 2 Lo primer dia de la semana cada u  de vosaltres pòsia a part en sa casa  
1Co 16,2  casa guardant lo que gústia, a fi  de que no es facen les coŀlectes quan jo  
1Co 16,7  d’anar. 7 Puix no us vull veure  de pas, ans bé espero detenir-me algun  
1Co 16,12  germans; emperò no tingué voluntat  de venir ara a vosaltres, mes vindrà quan  
1Co 16,15  (ja coneixeu la casa d’Estèfana i  de Fortunat i d’Acaic, perquè són les  
1Co 16,15  d’Acaic, perquè són les primícies  de l’Acaia i se consagraren al servei  
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1Co 16,17  ajuda i treballa. 17 I m’alegro  de la vinguda d’Estèfana i de Fortunat i  
1Co 16,17  alegro de la vinguda d’Estèfana i  de Fortunat i d’Acaic; puix lo que us  
1Co 16,19  19 Vos saluden les iglésies  de l’Àsia. Vos saluden molt en lo Senyor, 
1Co 16,19  Aquila i Prisciŀla, ab la iglésia  de sa casa, en la que em trobo allotjat.  
1Co 16,21  ab bes sant. 21 La salutació,  de mi, Pau, ab ma pròpia mà. 22 Si algú no 
1Co 16,23 anatema. ‹Maran atha!› 23 La gràcia  de nostre Senyor Jesucrist sia ab  
2Co Inc  Amén. 2Co Inc Segona epístola  de l’apòstol sant Pau als Corintis 1,Tit  
2Co 1,Tit  Capítol I S’escusa l’Apòstol  de no haver anat abans a visitar-los,  
2Co 1,Tit anat abans a visitar-los, després  de fer-los veure la sinceritat de son  
2Co 1,Tit  de fer-los veure la sinceritat  de son cor i de sa doctrina. 1 Pau,  
2Co 1,Tit  veure la sinceritat de son cor i  de sa doctrina. 1 Pau, apòstol de  
2Co 1,1  i de sa doctrina. 1 Pau, apòstol  de Jesucrist per la voluntat de Déu, i el  
2Co 1,1  de Jesucrist per la voluntat  de Déu, i el germà Timoteu, a la iglésia  
2Co 1,1  i el germà Timoteu, a la iglésia  de Déu que està en Corinti, ab tots los  
2Co 1,2  2 Gràcia sia a vosaltres i pau,  de Déu nostre Pare i del Senyor Jesucrist. 
2Co 1,3  3 Beneït sia lo Déu i Pare  de nostre Senyor Jesucrist, lo Pare de les 
2Co 1,3 de nostre Senyor Jesucrist, lo Pare  de les misericòrdies i Déu de tota  
2Co 1,3  lo Pare de les misericòrdies i Déu  de tota consolació, 4 lo qual nos consolà  
2Co 1,4  ab què nosaltres som consolats  de Déu. 5 Perquè a la manera ab què  
2Co 1,5 abunden en nosaltres les afliccions  de Cristo, així abunda també nostra  
2Co 1,6  i salvació; la qual obra sofriment  de les mateixes afliccions que patim  
2Co 1,7  que així com sou participadors  de les afliccions, ho sereu també de la  
2Co 1,7  de les afliccions, ho sereu també  de la consolació. 8 Perquè no volem,  
2Co 1,8  forces, que arribàrem a desesperar  de la vida. 9 Mes nosaltres tinguérem en  
2Co 1,9  en nosaltres mateixos la sentència  de mort, per a què no confiàssem en  
2Co 1,10 lo qual nos ha llibertat i lliberta  de tan gran perill de mort; en qui esperam 
2Co 1,10  i lliberta de tan gran perill  de mort; en qui esperam que encara nos  
2Co 1,11  do que se’ns ha concedit per medi  de moltes persones, sien donades gràcies  
2Co 1,11  donades gràcies per molts a favor  de nosaltres. 12 Perquè nostra glòria és  
2Co 1,12  glòria és aquesta: lo testimoni  de nostra consciència, que en simplicitat  
2Co 1,12  consciència, que en simplicitat  de cor i en santa sinceritat, no ab  
2Co 1,12 sabiduria carnal, sinó ab la gràcia  de Déu, havem proceït en aquest món, i més 
2Co 1,14 vosaltres també la nostra en lo dia  de nostre Senyor Jesucrist. 15 I ab  
2Co 1,16  Macedònia passant per vosaltres, i  de Macedònia venir altra vegada a  
2Co 1,17  jo em proposava això, ¿usí, acàs,  de lleugeresa? ¿O les coses que jo  
2Co 1,17  les proposo segons la carn,  de manera que hi haja en mi sí i no? 18  
2Co 1,19 no hi ha sí i no. 19 Perquè lo Fill  de Déu, Jesucrist, que ha estat predicat  
2Co 1,20  ell. 20 Perquè totes les promeses  de Déu són en ell sí; i així també en ell  
2Co 1,20  així també en ell «Amén», a glòria  de Déu per nosaltres. 21 I com aquell que  
2Co 1,22  també nos sellà i donà la penyora  de l’Esperit en nostres cors. 23 Emperò  
2Co 1,23  a Déu per testimoni sobre ma ànima  de que per perdonar-vos no he vingut  
2Co 2,Tit  sia readmès en la comunió  de la Iglésia i, ab indulgència paternal i 
2Co 2,Tit  i autoritat apostòlica, en nom  de Cristo, li alça la pena imposada. 1 Mes 
2Co 2,1  1 Mes jo he resolt en mi mateix  de no venir altra vegada a vosaltres ab  
2Co 2,3 3 I això mateix vos he escrit, a fi  de que quan vinga a vosaltres no tinga  
2Co 2,3  tristesa sobre tristesa d’aquells  de qui jo deuria tenir alegria; confiant  
2Co 2,3 alegria; confiant en tots vosaltres  de que mon goig és lo goig de tots  
2Co 2,3  de que mon goig és lo goig  de tots vosaltres. 4 Perquè per la molta  
2Co 2,4  per la molta aflicció i angústia  de cor, vos escriguí ab moltes llàgrimes,  
2Co 2,7  sia que el tal se pèrdia consumit  de tristesa. 8 Per lo que vos prec que  
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2Co 2,10  he perdonat alguna cosa, per amor  de vosaltres ho he fet, en persona de  
2Co 2,10  de vosaltres ho he fet, en persona  de Cristo, 11 a fi de que no siam  
2Co 2,11  fet, en persona de Cristo, 11 a fi  de que no siam sorpresos de Satanàs; puix  
2Co 2,11  11 a fi de que no siam sorpresos  de Satanàs; puix no ignoram ses  
2Co 2,12  a Troas a predicar l’evangeli  de Cristo i em fou oberta una porta en lo  
2Co 2,15  nosaltres som envers Déu bon olor  de Cristo en aquells que es salven i en  
2Co 2,16  16 Per a uns som realment olor  de mort per a mort; i per a altres, olor  
2Co 2,16  per a mort; i per a altres, olor  de vida per a vida. ¿I qui és idòneo per a 
2Co 2,17 com molts, que adulteren la paraula  de Déu, sinó que parlam en Cristo ab  
2Co 2,17 parlam en Cristo ab sinceritat, com  de part de Déu, davant de Déu. 3,Tit  
2Co 2,17  Cristo ab sinceritat, com de part  de Déu, davant de Déu. 3,Tit Capítol III  
2Co 2,17  com de part de Déu, davant  de Déu. 3,Tit Capítol III Exceŀlència de  
2Co 3,Tit  Déu. 3,Tit Capítol III Exceŀlència  de l’evangeli comparada ab la Llei  
2Co 3,Tit Lo vel que cobreix la inteŀligència  de les Escriptures als jueus solament se  
2Co 3,1  ab la fe en Jesucrist. 1 ¿Començam  de nou a alabar-nos a nosaltres  
2Co 3,1  o tenim necessitat, com alguns,  de cartes de recomendació per a vosaltres, 
2Co 3,1  necessitat, com alguns, de cartes  de recomendació per a vosaltres, o de  
2Co 3,1  de recomendació per a vosaltres, o  de vosaltres? 2 Vosaltres carta nostra  
2Co 3,2 en nostres cors, coneguda i llegida  de tots los homes; 3 sent manifest que  
2Co 3,3  manifest que vosaltres sou carta  de Cristo, ministrada per nosaltres i  
2Co 3,3  no ab tinta, sinó ab l’Esperit  de Déu viu, no en taules de pedra, sinó en 
2Co 3,3 l’Esperit de Déu viu, no en taules  de pedra, sinó en taules de carn del cor.  
2Co 3,3  en taules de pedra, sinó en taules  de carn del cor. 4 I tenim tal confiança  
2Co 3,5  mateixos per a pensar res, com  de nosaltres, sinó que nostra suficiència  
2Co 3,5  sinó que nostra suficiència ve  de Déu, 6 lo qual nos ha fet també  
2Co 3,6  idòneos del Nou Testament, no  de la lletra, sinó de l’Esperit; perquè  
2Co 3,6  Testament, no de la lletra, sinó  de l’Esperit; perquè la lletra mata,  
2Co 3,7  dóna vida. 7 I si el ministeri  de mort, gravat ab lletres sobre pedres,  
2Co 3,7  lletres sobre pedres, fou gloriós,  de manera que els fills d’Israel no  
2Co 3,7 no podien fixar la vista en la cara  de Moisès, per la glòria de son rostro,  
2Co 3,7 en la cara de Moisès, per la glòria  de son rostro, que havia de desaparèixer,  
2Co 3,7  la glòria de son rostro, que havia  de desaparèixer, 8 ¿com no serà més  
2Co 3,8  no serà més gloriós lo ministeri  de l’Esperit? 9 Perquè si el ministeri de 
2Co 3,9  Esperit? 9 Perquè si el ministeri  de condemnació fou glòria, molt més deu  
2Co 3,9  deu abundar en glòria lo ministeri  de justícia. 10 Perquè lo que resplendí en 
2Co 3,13  la vista en sa cara, la glòria  de la qual havia de desaparèixer. 14  
2Co 3,13 sa cara, la glòria de la qual havia  de desaparèixer. 14 Emperò sos sentits  
2Co 3,18  transformats en la mateixa imatge  de claredat en claredat com per l’Esperit 
2Co 4,Tit  Senyor. 4,Tit Capítol IV Conducta  de sant Pau plena de sinceritat. L’  
2Co 4,Tit  IV Conducta de sant Pau plena  de sinceritat. L’evangeli per a uns és  
2Co 4,Tit  tenebres. Los apòstols, agoviats  de treballs, però plens d’esperança. Los  
2Co 4,Tit  Los mals d’aquesta vida són  de poca duració; los béns de l’altra,  
2Co 4,Tit  vida són de poca duració; los béns  de l’altra, eterns. 1 Per lo tant, tenint 
2Co 4,2  no desmaiam; 2 ans bé llançam fora  de nosaltres les dissimulacions  
2Co 4,2  astúcia, ni adulterant la paraula  de Déu, sinó recomanant-nos nosaltres  
2Co 4,2 nosaltres mateixos a la consciència  de tots los homes davant de Déu per la  
2Co 4,2  de tots los homes davant  de Déu per la manifestació de la veritat.  
2Co 4,2  davant de Déu per la manifestació  de la veritat. 3 I si el nostre evangeli  
2Co 4,4 què no resplendesca en ells la llum  de l’evangeli de la glòria de Cristo, que 
2Co 4,4  en ells la llum de l’evangeli  de la glòria de Cristo, que és la imatge  
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2Co 4,4 la llum de l’evangeli de la glòria  de Cristo, que és la imatge de Déu. 5  
2Co 4,4  glòria de Cristo, que és la imatge  de Déu. 5 Perquè no us predicam a  
2Co 4,6  Jesús. 6 Perquè Déu, que digué que  de les tenebres resplendís la llum, ell  
2Co 4,6  per a iŀluminació del coneixement  de la glòria de Déu en la cara de  
2Co 4,6  del coneixement de la glòria  de Déu en la cara de Jesucrist. 7 Emperò  
2Co 4,6  de la glòria de Déu en la cara  de Jesucrist. 7 Emperò tenim aquest tresor 
2Co 4,7 Emperò tenim aquest tresor en vasos  de fang, per a què la grandesa del poder  
2Co 4,7 per a què la grandesa del poder sia  de Déu i no de nosaltres. 8 En tot patim  
2Co 4,7  grandesa del poder sia de Déu i no  de nosaltres. 8 En tot patim tribulacions, 
2Co 4,10  Senyor Jesús en nostre cos, a fi  de que la vida de Jesús se maniféstia  
2Co 4,10  en nostre cos, a fi de que la vida  de Jesús se maniféstia també en nostres  
2Co 4,11  entregats a la mort per amor  de Jesús, per a què la vida de Jesús se  
2Co 4,11  amor de Jesús, per a què la vida  de Jesús se maniféstia també en nostra  
2Co 4,13  13 Emperò tenint lo mateix esperit  de fe, conforme està escrit: «Creguí, i  
2Co 4,15  15 Perquè tot és per amor  de vosaltres, a fi de que la gràcia, que  
2Co 4,15  tot és per amor de vosaltres, a fi  de que la gràcia, que abunda per l’acció  
2Co 4,15  la gràcia, que abunda per l’acció  de gràcies de molts, redúndia en glòria de 
2Co 4,15  que abunda per l’acció de gràcies  de molts, redúndia en glòria de Déu. 16  
2Co 4,15  de molts, redúndia en glòria  de Déu. 16 Per lo que no desmaiam; ans bé, 
2Co 4,16  emperò l’home interior se renova  de dia en dia. 17 Perquè nostres  
2Co 4,17  un sobreabundant i etern pes  de glòria, 18 mentres contemplam no a les  
2Co 5,Tit  vida i agradar a Jesucrist, jutge  de tots. Per ell som reconciliats ab Déu.  
2Co 5,1 esta habitació se dissolgués, tenim  de Déu un edifici, una casa no feta de mà, 
2Co 5,1 de Déu un edifici, una casa no feta  de mà, que serà eterna en los cels. 2 I  
2Co 5,2  nosaltres, desitjant ser revestits  de nostra habitació que és del cel, 3 si  
2Co 5,4  despullats, sinó revestits, a fi  de que lo que és mortal sia absorbit per  
2Co 5,5 és Déu, qui ens ha donat la penyora  de l’Esperit. 6 Per això vivim sempre  
2Co 5,10 tots comparèixer davant lo tribunal  de Cristo, per a què cada qual rèbia,  
2Co 5,11  11 Penetrats, doncs, del terror  de Déu, persuadim als homes, puix a Déu li 
2Co 5,12  consciències. 12 No ens alabam  de nou a vosaltres, sinó que us donam  
2Co 5,12 vosaltres, sinó que us donam ocasió  de gloriar-vos per nosaltres, a fi de  
2Co 5,12  gloriar-vos per nosaltres, a fi  de que tingau què respondre als que es  
2Co 5,13  Perquè si nosaltres estam com fora  de si, és per a Déu; i si estam en cabal  
2Co 5,14  per a vosaltres. 14 Perquè l’amor  de Cristo nos compeŀleix; considerant  
2Co 5,18  noves. 18 I totes les coses són  de Déu, que ens ha reconciliat a si per  
2Co 5,18  Jesucrist, i ens donà lo ministeri  de la reconciliació. 19 Perquè certament  
2Co 5,19  i posà en nosaltres la paraula  de la reconciliació. 20 Nosaltres, doncs,  
2Co 5,20  doncs, som ambaixadors en nom  de Cristo, com si fos Déu qui us amonesta  
2Co 5,21 al que no havia conegut pecat, a fi  de que nosaltres fóssem fets justícia de  
2Co 5,21  que nosaltres fóssem fets justícia  de Déu en ell. 6,Tit Capítol VI Modo de  
2Co 6,Tit  Déu en ell. 6,Tit Capítol VI Modo  de proceir dels ministres de l’evangeli i 
2Co 6,Tit  VI Modo de proceir dels ministres  de l’evangeli i avís als fiels de no  
2Co 6,Tit  de l’evangeli i avís als fiels  de no mesclar-se ab los infiels. 1 I  
2Co 6,1 I així nosaltres, com a cooperadors  de Déu, vos exhortam a no rebre la gràcia  
2Co 6,1  vos exhortam a no rebre la gràcia  de Déu en va. 2 (Perquè ell diu: «T’oiguí 
2Co 6,2  accepte, i et socorreguí en lo dia  de salvació.» Veus aquí ara és lo temps  
2Co 6,2  accepte, veus aquí ara és lo dia  de salvació.) 3 No donem ocasió d’  
2Co 6,4 coses conduïm-nos com a ministres  de Déu, en molta paciència, en  
2Co 6,7 en caritat no fingida, 7 en paraula  de veritat, en virtut de Déu, ab les armes 
2Co 6,7  7 en paraula de veritat, en virtut  de Déu, ab les armes de la justícia, a  
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2Co 6,7  en virtut de Déu, ab les armes  de la justícia, a dreta i esquerra, 8 per  
2Co 6,16  consonància hi ha entre el temple  de Déu i els ídols? Perquè vosaltres sou  
2Co 6,16  Perquè vosaltres sou lo temple  de Déu viu, com diu Déu: «Jo habitaré en  
2Co 7,1  aquestes promeses, netegem-nos  de tota impuresa de carn i d’esperit,  
2Co 7,1  netegem-nos de tota impuresa  de carn i d’esperit, perfeccionant la  
2Co 7,1  la santificació en lo temor  de Déu. 2 Doneu-nos cabuda. A ningú hem  
2Co 7,4  envers vosaltres, i molts motius  de gloriar-me per vosaltres; estic ple  
2Co 7,4  -me per vosaltres; estic ple  de consol i sobreabundant de goig en tota  
2Co 7,4 estic ple de consol i sobreabundant  de goig en tota nostra tribulació. 5  
2Co 7,6  nos ha consolat ab la vinguda  de Tito; 7 i no sols ab sa vinguda, sinó  
2Co 7,7  plors i vostre zel envers mi,  de modo que jo tinguí gran plaer. 8 Perquè 
2Co 7,8  carta, encara que per un poc  de temps vos contristà, 9 ara m’alegro,  
2Co 7,9  vos contristà, 9 ara m’alegro, no  de la tristesa que tinguéreu, sinó de que  
2Co 7,9  de la tristesa que tinguéreu, sinó  de que us entristíreu per arrepentiment.  
2Co 7,9 Perquè vos contristàreu segons Déu,  de manera que ningun dany haveu sofert per 
2Co 7,13  que tenim per vosaltres 13 davant  de Déu. I per això nos havem consolat.  
2Co 7,13 nos havem regositjat més en lo goig  de Tito, per quant son esperit fou recreat 
2Co 7,13  per quant son esperit fou recreat  de tots vosaltres. 14 I si en alguna cosa  
2Co 7,14 en alguna cosa m’he gloriat ab ell  de vosaltres, no m’avergonyesc; ans bé,  
2Co 7,15  envers vosaltres, quan se recorda  de l’obediència de tots vosaltres, de com 
2Co 7,15  quan se recorda de l’obediència  de tots vosaltres, de com lo rebéreu ab  
2Co 7,15 de l’obediència de tots vosaltres,  de com lo rebéreu ab temor i ab  
2Co 7,16 reverència. 16 Me regositjo, doncs,  de que en totes les coses tinc confiança  
2Co 8,Tit  al socorro dels cristians pobres  de Jerusalem. 1 Així mateix vos fem a  
2Co 8,1 vos fem a saber, germans, la gràcia  de Déu que ha estat donada a les iglésies  
2Co 8,1  que ha estat donada a les iglésies  de Macedònia, 2 ço és, com en la gran  
2Co 8,2  2 ço és, com en la gran prova  de tribulació tingueren ells abundància de 
2Co 8,2  tingueren ells abundància  de goig, i sa extremada pobresa abundà en  
2Co 8,2  pobresa abundà en les riqueses  de sa simplicitat. 3 Perquè jo els só  
2Co 8,3  3 Perquè jo els só testimoni  de que segons ses forces, i encara sobre  
2Co 8,5  i després a nosaltres per voluntat  de Déu. 6 De manera que pregàrem a Tito  
2Co 8,7 vosaltres també esta gràcia, 7 a fi  de que com en tot abundau en fe, i en  
2Co 8,8  sinó per a experimentar ab motiu  de la solicitud d’altres la sinceritat de 
2Co 8,8  solicitud d’altres la sinceritat  de vostra caritat. 9 Puix sabeu la gràcia  
2Co 8,9  caritat. 9 Puix sabeu la gràcia  de nostre Senyor Jesucrist, que, essent  
2Co 8,9  essent ric, se féu pobre per amor  de vosaltres, a fi de que vosaltres fósseu 
2Co 8,9  pobre per amor de vosaltres, a fi  de que vosaltres fósseu rics per sa  
2Co 8,10  sinó que formàreu lo designi des  de l’any passat. 11 Doncs ara compliu-  
2Co 8,14  suplesca també vostra necessitat,  de manera que hi haja igualtat, com està  
2Co 8,16  I gràcies a Déu que posà en lo cor  de Tito lo mateix zel per a vosaltres, 17  
2Co 8,17  emperò estant ell molt solícit,  de sa pròpia voluntat anà a vosaltres. 18  
2Co 8,19  solament això, sinó que fou elegit  de les iglésies per a company de nostra  
2Co 8,19  de les iglésies per a company  de nostra peregrinació ab aquesta gràcia,  
2Co 8,19  a glòria del Senyor, i declaració  de vostra prompta voluntat. 20 Evitant que 
2Co 8,21  l’honest, no solament davant  de Déu, sinó també davant dels homes. 22  
2Co 8,23  als germans nostres, són apòstols  de les iglésies, glòria de Cristo. 24  
2Co 8,23  apòstols de les iglésies, glòria  de Cristo. 24 Mostrau, doncs, envers ells, 
2Co 8,24  doncs, envers ells, i a presència  de les iglésies, la prova de vostra  
2Co 8,24 presència de les iglésies, la prova  de vostra caritat i de nostra glòria en  
2Co 8,24  la prova de vostra caritat i  de nostra glòria en vosaltres. 9,Tit  
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2Co 9,Tit  sobre l’almoina i diu que s’ha  de donar ab alegria per a conseguir lo  
2Co 9,2  està prompte, per lo que me glorio  de vosaltres entre els macedonis, perquè  
2Co 9,2  perquè Acaia està prompta des  de l’any passat, i vostre zel ha incitat  
2Co 9,3  no fos en va l’haver-me gloriat  de vosaltres en esta part, i estigau  
2Co 9,4  4 no sia que quan vinguen los  de Macedònia ab mi vos tròbien  
2Co 9,5  vostra benedicció ja promesa, a fi  de que estiga a punt com a benedicció, i  
2Co 9,8  la gràcia en vosaltres, a fi  de que estant sempre proveïts de tot,  
2Co 9,8  a fi de que estant sempre proveïts  de tot, abundeu també per a tota obra  
2Co 9,10  sembrada, i auméntia los fruits  de vostra justícia.) 11 A fi de que,  
2Co 9,11 fruits de vostra justícia.) 11 A fi  de que, enriquits en totes coses, abundeu  
2Co 9,12 és abundant també en moltes accions  de gràcies al Senyor, 13 mentres que per  
2Co 9,13 submissió que mostrau a l’evangeli  de Cristo, i per la lliberalitat de vostra 
2Co 9,13  de Cristo, i per la lliberalitat  de vostra comunicació ab ells i ab tothom. 
2Co 9,14  demostren singular afecte per raó  de la gràcia eminent de Déu en vosaltres.  
2Co 9,14 afecte per raó de la gràcia eminent  de Déu en vosaltres. 15 Gràcies sien  
2Co 10,Tit inefable. 10,Tit Capítol X Conducta  de sant Pau en contraposició a la dels  
2Co 10,Tit  ab ses calúmnies impedien lo fruit  de sa predicació. 1 Mes jo mateix, Pau,  
2Co 10,1  per la mansuetud i benignitat  de Cristo, jo que en presència vostra só  
2Co 10,2 que no tínguia d’usar ab llibertat  de la valentia que se m’atribueix contra  
2Co 10,2  contra alguns que judiquen  de nosaltres, com si caminàssem segons la  
2Co 10,4  segons la carn. 4 Perquè les armes  de nostra milícia no són carnals, sinó  
2Co 10,5  que s’alça contra la ciència  de Déu, i reduint a cautiveri tot  
2Co 10,5  tot enteniment en obediència  de Cristo; 6 i tenint a la mà lo poder per 
2Co 10,7  Si algú està confiat que és  de Cristo, pènsia també en son interior,  
2Co 10,7  son interior, que així com ell és  de Cristo, així també nosaltres som de  
2Co 10,7 de Cristo, així també nosaltres som  de Cristo. 8 Perquè encara que jo em  
2Co 10,13  doncs, no ens gloriam fora  de mida, sinó segons la mida de la regla  
2Co 10,13  fora de mida, sinó segons la mida  de la regla ab què Déu nos ha midat, mida  
2Co 10,14  havem arribat en l’evangeli  de Cristo, 15 no gloriant-nos fora de  
2Co 10,15  Cristo, 15 no gloriant-nos fora  de mida en los treballs dels altres, sinó  
2Co 10,16  en los llocs que estan més allà  de vosaltres, no per a gloriar-nos en la 
2Co 10,16  gloriar-nos en la regla d’altre  de les coses que estaven aparellades. 17  
2Co 11,2  -me 2 perquè vos zelo ab zel  de Déu. Puix vos he desposat ab un espòs  
2Co 11,3  enteniments, i no degenérien  de la simplicitat que és en Cristo. 4  
2Co 11,7  exaltats; perquè vos prediquí  de valde l’evangeli de Déu? 8 Jo he  
2Co 11,7  vos prediquí de valde l’evangeli  de Déu? 8 Jo he despullat altres iglésies, 
2Co 11,9  suplien los germans que vingueren  de Macedònia, i en tot m’he guardat de  
2Co 11,9  Macedònia, i en tot m’he guardat  de servir-us de càrrega, i me’n  
2Co 11,9 en tot m’he guardat de servir-us  de càrrega, i me’n guardaré. 10 Com la  
2Co 11,10 i me’n guardaré. 10 Com la veritat  de Cristo és en mi, no se’m privarà de  
2Co 11,10  Cristo és en mi, no se’m privarà  de tenir aquesta glòria en les regions de  
2Co 11,10 tenir aquesta glòria en les regions  de l’Acaia. 11 Per què? ¿Serà perquè no  
2Co 11,12 ésser trobats com nosaltres en allò  de què es glorien. 13 Perquè los tals  
2Co 11,13  que es transformen en apòstols  de Cristo. 14 I no és d’estranyar, perquè 
2Co 11,14  Satanàs se transforma en àngel  de llum. 15 I així no és molt que els seus 
2Co 11,15  se transfigúrien en ministres  de justícia, lo fi dels quals serà segons  
2Co 11,16 -me enhorabona per imprudent) a fi  de que em gloriï un poc encara. 17 Lo que  
2Co 11,19 també me gloriaré. 19 Ja que sofriu  de bon grat als necis, essent vosaltres  
2Co 11,23  També ho só jo. 23 ¿Són ministres  de Cristo? –parlo com un imprudent:– Jo ho 
2Co 11,23  moltes vegades, en assots fora  de mida, en perills de mort molt sovint.  
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2Co 11,23  en assots fora de mida, en perills  de mort molt sovint. 24 Cinc vegades he  
2Co 11,26  en perills d’aigua, en perills  de lladres, en perills dels de ma nació,  
2Co 11,26 perills de lladres, en perills dels  de ma nació, en perills dels gentils,  
2Co 11,28  en fred i desnuesa. 28 Ademés  de les coses que són de part de fora,  
2Co 11,28  28 Ademés de les coses que són  de part de fora, carreguen sobre mi  
2Co 11,28 Ademés de les coses que són de part  de fora, carreguen sobre mi diàriament  
2Co 11,28  d’urgència, la solicitud que tinc  de totes les iglésies. 29 ¿Qui és dèbil, i 
2Co 11,30  en les coses que són pròpies  de ma flaquesa. 31 Lo Déu i el Pare de  
2Co 11,31 de ma flaquesa. 31 Lo Déu i el Pare  de nostre Senyor Jesucrist, que és per a  
2Co 11,32 mento. 32 En Damasco, lo governador  de la gent del rei Aretas tenia posades  
2Co 11,33 finestra me baixaren en un cove des  de la muralla i així escapí de ses mans.  
2Co 11,33  des de la muralla i així escapí  de ses mans. 12,Tit Capítol XII Relata Pau 
2Co 12,5 5 D’aquest tal me gloriaré; emperò  de mi no em gloriaré, sinó en mes  
2Co 12,6 mes me continc, perquè ningú pènsia  de mi més de lo que veu en mi u ou de mi.  
2Co 12,6  perquè ningú pènsia de mi més  de lo que veu en mi u ou de mi. 7 I per a  
2Co 12,6  de mi més de lo que veu en mi u ou  de mi. 7 I per a què la grandesa de les  
2Co 12,7 ou de mi. 7 I per a què la grandesa  de les revelacions no m’exàltia, me fou  
2Co 12,7  una espina en ma carn: l’àngel  de Satanàs que em bufetègia, perquè jo no  
2Co 12,8 Senyor tres vegades que fos apartat  de mi. 9 I em digué: «T’és bastant ma  
2Co 12,9  en la flaquesa.» Per lo tant,  de bon grat me gloriaré en mes flaqueses,  
2Co 12,9  per a què habítia en mi la virtut  de Cristo. 10 Per lo qual me complasc en  
2Co 12,10  i les congoixes per amor  de Cristo. Perquè quan enflaquesc, llavors 
2Co 12,11  Perquè jo devia ésser alabat  de vosaltres, ja que en res só inferior  
2Co 12,12  sia res. 12 En veritat les senyals  de mon apostolat obraren entre vosaltres  
2Co 12,13  sinó en que jo no us vaig ésser  de ninguna càrrega? Perdonau-me est  
2Co 12,15  los pares per als fills. 15 I jo  de molt bon grat me desprendré, i seré  
2Co 12,15  amant-vos jo més, sia menos amat  de vosaltres. 16 Emperò sia així: jo no us 
2Co 12,17  17 ¿Per ventura m’he jo aprofitat  de vosaltres per algú d’aquells que us  
2Co 12,18  ¿Per ventura Tito s’és aprofitat  de vosaltres? ¿No caminàrem ab un mateix  
2Co 12,19  ens escusam ab vosaltres? Davant  de Déu parlam en Cristo; i tot, caríssims, 
2Co 12,21  i que tinga que lamentar-me  de molts que han pecat ja i no s’han  
2Co 12,21 han pecat ja i no s’han arrepentit  de la impuresa i fornicació i  
2Co 13,1  que vinc a vosaltres. «En la boca  de dos o tres testimonis serà confirmada  
2Co 13,4 per flaquesa, ab tot viu per virtut  de Déu. Puix nosaltres som també flacs en  
2Co 13,4  ell, mes viurem ab ell per virtut  de Déu en vosaltres. 5 Examinau’s  
2Co 13,7  aparescam aprovats, sinó a fi  de que vosaltres façau lo que és bo,  
2Co 13,11  en pau, i serà ab vosaltres lo Déu  de pau i caritat. 12 Saludau-vos uns a  
2Co 13,13 los sants vos saluden. 13 La gràcia  de nostre Senyor Jesucrist i la caritat de 
2Co 13,13  Senyor Jesucrist i la caritat  de Déu i la comunió de l’Esperit Sant sia 
2Co 13,13  i la caritat de Déu i la comunió  de l’Esperit Sant sia ab tots vosaltres.  
Ga Inc  vosaltres. Amén. Ga Inc Epístola  de l’apòstol sant Pau als Gàlates 1,Tit  
Ga 1,Tit  els havia ensenyat i que ell rebé  de Jesucrist. Refereix lo que ell era  
Ga 1,Tit  lo que ell era abans i després  de sa conversió. 1 Pau, apòstol, no dels  
Ga 1,2  que són ab mi, a les iglésies  de Galàcia. 3 Gràcia a vosaltres i pau, de 
Ga 1,3  3 Gràcia a vosaltres i pau,  de part de Déu Pare i de nostre Senyor  
Ga 1,3 3 Gràcia a vosaltres i pau, de part  de Déu Pare i de nostre Senyor Jesucrist,  
Ga 1,3  i pau, de part de Déu Pare i  de nostre Senyor Jesucrist, 4 lo qual se  
Ga 1,4  malvat sigle, segons la voluntat  de Déu i Pare nostre, 5 lo qual haja  
Ga 1,6  d’aquell que us cridà a la gràcia  de Cristo, a un altre evangeli, 7 lo qual  
Ga 1,7  i volen trastornar l’evangeli  de Cristo. 8 Emperò encara que nosaltres  
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Ga 1,10  agradàs als homes, no seria servo  de Cristo. 11 Perquè vos faç a saber,  
Ga 1,12  ni l’he après, sinó per revelació  de Jesucrist. 13 Perquè ja haveu oït de  
Ga 1,13  Jesucrist. 13 Perquè ja haveu oït  de quina manera vivia jo en altre temps en 
Ga 1,13  quin excés perseguia jo la Iglésia  de Cristo i la desolava. 14 I em distingia 
Ga 1,14  més que molts contemporanis meus  de ma nació, essent extremadament gelós de 
Ga 1,14  nació, essent extremadament gelós  de les tradicions de mos pares. 15 Mes  
Ga 1,14  gelós de les tradicions  de mos pares. 15 Mes quan plagué a Déu,  
Ga 1,15  a Déu, que em separà del ventre  de la meva mare i em cridà ab sa gràcia,  
Ga 1,16  per a revelar-me son Fill, a fi  de que jo el predicàs entre els gentils,  
Ga 1,18  a Damasco. 18 Des d’allí, al cap  de tres anys vinguí a Jerusalem a veure a  
Ga 1,20  que us escric, mirau que davant  de Déu no mento. 21 Després vinguí a les  
Ga 1,21  21 Després vinguí a les regions  de Síria i de Cilícia. 22 I no era conegut 
Ga 1,21  vinguí a les regions de Síria i  de Cilícia. 22 I no era conegut de vista a 
Ga 1,22  i de Cilícia. 22 I no era conegut  de vista a les iglésies de Judea que eren  
Ga 1,22 era conegut de vista a les iglésies  de Judea que eren en Cristo. 23 Solament  
Ga 2,Tit  en Antioquia sobre les ceremònies  de la Llei. Ningú és justificat sinó per  
Ga 2,2  ser d’alguna reputació, per temor  de que jo no corregués o no hagués  
Ga 2,4  que tenim en Cristo Jesús, a fi  de reduir-nos a l’esclavitud. 5 Als  
Ga 2,5  hora volguérem sometre’ns, a fi  de que permanèsquia entre vosaltres la  
Ga 2,5  entre vosaltres la veritat  de l’evangeli. 6 Mes d’aquells que  
Ga 2,6 que hagen estat, Déu no fa accepció  de persones), aquells que semblaven ser  
Ga 2,7  m’havia estat confiat l’evangeli  de la incircumcisió, així com a Pere lo de 
Ga 2,7  incircumcisió, així com a Pere lo  de la circumcisió. 8 (Perquè aquell que  
Ga 2,8 eficaçment en Pere per l’apostolat  de la circumcisió, lo mateix obrà en mi  
Ga 2,9 mà dreta a Bernabé i a mi en senyal  de companyia, per a què nosaltres anàssem  
Ga 2,10  lo mateix que jo tenia ànsia  de fer. 11 I quan Cefas vingué a  
Ga 2,12 12 Puix abans que vinguessen alguns  de part de Jaume, menjava ab los gentils;  
Ga 2,12 abans que vinguessen alguns de part  de Jaume, menjava ab los gentils; emperò  
Ga 2,12  i es separava, tement als que eren  de la circumcisió. 13 I els demés jueus  
Ga 2,13  igualment en sa dissimulació,  de manera que fins Bernabé fou induït per  
Ga 2,14  rectament conforme la veritat  de l’evangeli, diguí a Cefas davant de  
Ga 2,14  l’evangeli, diguí a Cefas davant  de tots: «Si tu, essent jueu, vius com los 
Ga 2,16  home no es justifica per les obres  de la Llei, sinó per la fe de Jesucrist,  
Ga 2,16  obres de la Llei, sinó per la fe  de Jesucrist, nosaltres creem en  
Ga 2,16  a què siam justificats per la fe  de Cristo i no per les obres de la Llei,  
Ga 2,16  la fe de Cristo i no per les obres  de la Llei, perquè per les obres de la  
Ga 2,16  de la Llei, perquè per les obres  de la Llei ninguna carn serà justificada.  
Ga 2,17  ¿és per això Cristo ministre  de pecat? No, per cert! 18 Perquè si jo  
Ga 2,19  per la Llei só mort a la Llei a fi  de viure ab Déu. Jo só clavat a la creu  
Ga 2,20  la carn, la visc en la fe del Fill  de Déu, que m’amà i s’entregà a si  
Ga 2,21  per mi. 21 No desprècio la gràcia  de Déu, perquè si la justícia és per la  
Ga 3,Tit  Capítol III Ni abans ni després  de la Llei escrita pogué l’home ser  
Ga 3,1  Jesucrist, crucificat enmig  de vosaltres mateixos? 2 Açò solament  
Ga 3,2  2 Açò solament desitjo saber  de vosaltres: ¿haveu rebut l’Esperit per  
Ga 3,2  rebut l’Esperit per les obres  de la Llei o per la predicació de la fe? 3 
Ga 3,2  de la Llei o per la predicació  de la fe? 3 ¿Tan necis sou que, havent  
Ga 3,5  vosaltres, ¿ho fa per les obres  de la Llei o per la predicació de la fe? 6 
Ga 3,5  de la Llei o per la predicació  de la fe? 6 Així com està escrit: «Abraham 
Ga 3,7  Reconeixeu, doncs, que els que són  de la fe, eixos són fills d’Abraham. 8 I  
Ga 3,8  Escriptura, preveent que Déu havia  de justificar als gentils per la fe,  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

730 
 

Ga 3,9  les gents.» 9 Així los que són  de la fe seran beneïts ab lo fiel Abraham. 
Ga 3,10  Abraham. 10 Perquè tots quants són  de les obres de la Llei estan baix la  
Ga 3,10 Perquè tots quants són de les obres  de la Llei estan baix la maledicció; puix  
Ga 3,10  que estan escrites en lo llibre  de la Llei per a fer-les.» 11 I que  
Ga 3,11  en la Llei és justificat davant  de Déu, és manifest, perquè «el just viu  
Ga 3,11  és manifest, perquè «el just viu  de la fe». 12 I la Llei no és de la fe;  
Ga 3,12  viu de la fe». 12 I la Llei no és  de la fe; emperò «lo qui faça aquelles  
Ga 3,13  en elles». 13 Cristo nos redimí  de la maledicció de la Llei, essent fet  
Ga 3,13  Cristo nos redimí de la maledicció  de la Llei, essent fet maledicció per  
Ga 3,14  els gentils per Jesucrist, a fi  de que per la fe rebiam la promesa de l’  
Ga 3,14  de que per la fe rebiam la promesa  de l’Esperit. 15 Germans, parlo com a  
Ga 3,16 a Abraham i a sa progènie. No parla  de la progènie com de molts, sinó com d’  
Ga 3,16  No parla de la progènie com  de molts, sinó com d’un: I a ta progènie, 
Ga 3,19  a què, doncs, la Llei? Per causa  de les transgressions fou posada fins que  
Ga 3,21  doncs, la Llei contra les promeses  de Déu? No, per cert, perquè si s’hagués  
Ga 3,23  vingués, estàvem baix la custòdia  de la Llei, tancats en aquella fe que  
Ga 3,23  en aquella fe que després havia  de ser revelada. 24 I així la Llei fou lo  
Ga 3,25  justificats per la fe. 25 Mes, des  de que vingué la fe, ja no estam baix lo  
Ga 3,26 preceptor. 26 Perquè tots sou fills  de Déu per la fe, que és en Cristo Jesús.  
Ga 3,27 batejats en Cristo, estau revestits  de Cristo. 28 No hi ha jueu ni grec, no hi 
Ga 3,29 sou un en Cristo Jesús. 29 I essent  de Cristo, sou per consegüent de la  
Ga 3,29  de Cristo, sou per consegüent  de la progènie d’Abraham i hereus  
Ga 4,Tit  4,Tit Capítol IV Tracta del bon ús  de les ceremònies de la Llei, les que per  
Ga 4,Tit Tracta del bon ús de les ceremònies  de la Llei, les que per Cristo tingueren  
Ga 4,Tit  fi. Ismael, nat d’Agar, figura  de la llei antigua. Isaac, nat de Sara,  
Ga 4,Tit  de la llei antigua. Isaac, nat  de Sara, figura de la nova. 1 Dic, doncs,  
Ga 4,Tit antigua. Isaac, nat de Sara, figura  de la nova. 1 Dic, doncs, que l’hereu,  
Ga 4,1  del servo, encara que sia senyor  de tot, 2 sinó que està baix de tutors i  
Ga 4,2 senyor de tot, 2 sinó que està baix  de tutors i curadors, fins al temps  
Ga 4,4 temps, envià Déu a son Fill, format  de dona, i fet subjecte a la Llei, 5 per a 
Ga 4,5  als que estaven baix la Llei, a fi  de que rebessen l’adopció de fills. 6 I  
Ga 4,5  a fi de que rebessen l’adopció  de fills. 6 I perquè vosaltres sou fills,  
Ga 4,6  Déu a vostres cors l’Esperit  de son Fill, que clama: «‹Abbà›, Pare!» 7  
Ga 4,7  sinó fill. I si fill, hereu també  de Déu en Cristo. 8 Emperò llavors, quan  
Ga 4,9  a Déu o, ans bé essent coneguts  de Déu, ¿com és que tornau altra vegada  
Ga 4,9  miserables, als quals voleu servir  de nou? 10 Vosaltres observau los dies, i  
Ga 4,11  i els temps, i els anys. 11 Temo  de vosaltres no sia que jo haja treballat  
Ga 4,13  sabeu que al principi ab flaquesa  de carn vos prediquí l’evangeli. 14 I ma  
Ga 4,14  ans bé me rebéreu com a un àngel  de Déu, com a Cristo Jesús. 15 A on és,  
Ga 4,15  A on és, doncs, aquella felicitat  de què parlau? Perquè jo testifico que, a  
Ga 4,19  meus!, per qui altra vegada estic  de part fins que Cristo sia format en  
Ga 4,20 ma veu, puix estic en dubtes acerca  de vosaltres. 21 Dieu-me, los que voleu  
Ga 4,22 que Abraham tingué dos fills, l’un  de l’esclava, l’altre de la llibre. 23  
Ga 4,22  l’un de l’esclava, l’altre  de la llibre. 23 Mes lo de l’esclava  
Ga 4,23  l’altre de la llibre. 23 Mes lo  de l’esclava nasqué segons la carn, i el  
Ga 4,23 esclava nasqué segons la carn, i el  de la llibre, per la promesa. 24 Les quals 
Ga 4,24  són los dos testaments: l’un,  de la muntanya de Sinaí, que engendra per  
Ga 4,24  testaments: l’un, de la muntanya  de Sinaí, que engendra per a esclavitud,  
Ga 4,25  perquè aqueix Agar és la muntanya  de Sinaí, en Aràbia, i correspon a lo que  
Ga 4,26  alt és llibre, la qual és la mare  de tots nosaltres. 27 Perquè escrit està:  
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Ga 4,27  prorromp i clama, la que no estàs  de part; perquè són molts més los fills de 
Ga 4,27  perquè són molts més los fills  de la que és deixada per estèril, que d’  
Ga 4,28  28 I nosaltres, germans, som fills  de la promesa a la manera d’Isaac. 29  
Ga 4,30  i a son fill, perquè lo fill  de l’esclava no serà hereu ab lo fill de  
Ga 4,30 l’esclava no serà hereu ab lo fill  de la llibre.» 31 I així, germans,  
Ga 4,31  germans, nosaltres no som fills  de l’esclava, sinó de la llibre; ab qual  
Ga 4,31  no som fills de l’esclava, sinó  de la llibre; ab qual llibertat Cristo nos 
Ga 5,Tit  fet llibres. 5,Tit Capítol V Danys  de l’observància de la Llei i béns de la  
Ga 5,Tit  Capítol V Danys de l’observància  de la Llei i béns de la fe de Jesucrist.  
Ga 5,Tit de l’observància de la Llei i béns  de la fe de Jesucrist. Quals sien los  
Ga 5,Tit  de la Llei i béns de la fe  de Jesucrist. Quals sien los verdaders  
Ga 5,1 no us subjecteu altra vegada al jou  de l’esclavitud. 2 Mirau, jo, Pau, vos  
Ga 5,2  Cristo no us aprofitarà  de res. 3 I declaro de nou a tot home que  
Ga 5,3  us aprofitarà de res. 3 I declaro  de nou a tot home que és circumcís, que  
Ga 5,4  alguna en vosaltres: haveu caigut  de la gràcia. 5 Perquè nosaltres, per medi 
Ga 5,5  5 Perquè nosaltres, per medi  de l’Esperit aguardam l’esperança de la  
Ga 5,5 de l’Esperit aguardam l’esperança  de la justícia per la fe. 6 Puix en  
Ga 5,9  no ve del que us crida. 9 Un poc  de llevat fa llevar tota la pasta. 10 I  
Ga 5,10  llevar tota la pasta. 10 I confio  de vosaltres en lo Senyor que no tindreu  
Ga 5,11  S’ha acabat, doncs, l’escàndol  de la creu. 12 Baldament que fossen  
Ga 5,13  a llibertat. Solament no useu  de la llibertat per a servir d’ocasió a  
Ga 5,13  los uns als altres per la caritat  de l’Esperit. 14 Perquè tota la Llei se  
Ga 5,16  i no satisfareu los apetits  de la carn. 17 Perquè la carn té apetits  
Ga 5,19  baix la Llei. 19 Emperò les obres  de la carn són manifestes, les quals són:  
Ga 5,21  coses no alcançaran lo Regne  de Déu. 22 Mes lo fruit de l’Esperit és  
Ga 5,22  lo Regne de Déu. 22 Mes lo fruit  de l’Esperit és caritat, goig, pau,  
Ga 5,24  no hi ha Llei. 24 I els que són  de Cristo han crucificat la carn, junt ab  
Ga 6,Tit  los uns als altres en l’exercici  de les virtuts cristianes. Per a collir és 
Ga 6,Tit  sembrar. La glòria del cristià ha  de ser únicament la creu de Jesucrist. 1  
Ga 6,Tit cristià ha de ser únicament la creu  de Jesucrist. 1 Germans, si algun home fos 
Ga 6,1  amonestau-lo ab esperit  de mansuetud, considerant-te tu mateix,  
Ga 6,2  a altres i així complireu la llei  de Cristo. 3 Perquè si algú se creu ser  
Ga 6,8  aquell que sémbria per a sa carn,  de la carn segarà corrupció; emperò aquell 
Ga 6,8  que sémbria per a l’Esperit,  de l’Esperit segarà vida eterna. 9 No ens 
Ga 6,9  eterna. 9 No ens cansem, doncs,  de fer bé, perquè a son temps segarem, si  
Ga 6,10  a tothom, especialment als que són  de la família de la fe. 11 Mirau quina  
Ga 6,10  als que són de la família  de la fe. 11 Mirau quina carta tan llarga  
Ga 6,11  carta tan llarga vos he escrit  de pròpia mà. 12 Perquè tots aquells que  
Ga 6,12  per no patir ells la persecució  de la creu de Cristo. 13 Perquè ni els  
Ga 6,12 patir ells la persecució de la creu  de Cristo. 13 Perquè ni els mateixos que  
Ga 6,14  que jo em gloriï sinó en la creu  de nostre Senyor Jesucrist, per lo qual lo 
Ga 6,16  la misericòrdia, i sobre l’Israel  de Déu. 17 D’aquí en avant ningú me  
Ga 6,18  del Senyor Jesús. 18 La gràcia  de nostre Senyor Jesucrist sia, germans,  
Ef Inc  esperit. Amén. Ef Inc Epístola  de l’apòstol sant Pau als Efesis 1,Tit  
Ef 1,Tit  1,Tit Capítol I Tots los béns  de gràcia i glòria nos són donats per  
Ef 1,Tit  sobre totes les coses, fet cap  de tota la Iglésia. 1 Pau, per voluntat de 
Ef 1,1  la Iglésia. 1 Pau, per voluntat  de Déu apòstol de Jesucrist, a tots los  
Ef 1,1  1 Pau, per voluntat de Déu apòstol  de Jesucrist, a tots los sants que hi ha  
Ef 1,2  2 Gràcia sia a vosaltres i pau,  de Déu, nostre Pare, i del Senyor  
Ef 1,3  3 Beneït sia lo Déu i Pare  de nostre Senyor Jesucrist, lo qual nos ha 
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Ef 1,4 4 Així com nos escollí en ell abans  de la fundació del món, per a què fóssem  
Ef 1,5  -nos predestinat a l’adopció  de fills per Jesucrist, en ell mateix,  
Ef 1,5 en ell mateix, segons lo beneplàcit  de sa voluntat, 6 per a alabança de la  
Ef 1,6  de sa voluntat, 6 per a alabança  de la glòria de sa gràcia, per la qual nos 
Ef 1,6  6 per a alabança de la glòria  de sa gràcia, per la qual nos féu acceptes 
Ef 1,7  dels pecats, segons les riqueses  de sa gràcia, 8 la qual ha derramat ab  
Ef 1,9  -nos fet conèixer lo misteri  de sa voluntat, conforme a son beneplàcit, 
Ef 1,10 10 lo qual és que en la dispensació  de la plentitud dels temps ell instauràs  
Ef 1,11 totes les coses conforme al consell  de sa voluntat; 12 per a què siam en  
Ef 1,12  12 per a què siam en alabança  de sa glòria, nosaltres que havíem los  
Ef 1,13  després que oíreu la paraula  de la veritat, l’evangeli de vostra  
Ef 1,13  paraula de la veritat, l’evangeli  de vostra salvació; i havent cregut en ell 
Ef 1,13  fóreu sellats ab lo sant Esperit  de promesa, 14 lo qual és la prenda de  
Ef 1,14 de promesa, 14 lo qual és la prenda  de nostra herència fins a la redempció de  
Ef 1,14 nostra herència fins a la redempció  de la possessió comprada, per a alabança  
Ef 1,14  possessió comprada, per a alabança  de la glòria d’ell mateix. 15 Per això,  
Ef 1,16  envers tots los sants, 16 no cesso  de donar gràcies per vosaltres fent  
Ef 1,16  per vosaltres fent commemoració  de vosaltres en mes oracions, 17 per a què 
Ef 1,17  mes oracions, 17 per a què el Déu  de nostre Senyor Jesucrist, lo Pare de la  
Ef 1,17 de nostre Senyor Jesucrist, lo Pare  de la glòria, vos dónia esperit de  
Ef 1,17  de la glòria, vos dónia esperit  de sabiduria i de revelació en lo  
Ef 1,17  vos dónia esperit de sabiduria i  de revelació en lo coneixement d’ell, 18  
Ef 1,18  d’ell, 18 iŀluminant los ulls  de vostre cor, per a què sapiau qual és l’ 
Ef 1,18  a què sapiau qual és l’esperança  de sa vocació, i quals les riqueses de la  
Ef 1,18 de sa vocació, i quals les riqueses  de la glòria de sa herència en los sants,  
Ef 1,18  i quals les riqueses de la glòria  de sa herència en los sants, 19 i qual és  
Ef 1,19 i qual és aquella soberana grandesa  de son poder envers nosaltres, que creem  
Ef 1,19  que creem segons l’eficàcia  de sa poderosa virtut; 20 la qual efectuà  
Ef 1,22  sota sos peus» i el constituí cap  de tota la Iglésia, 23 la qual és son cos  
Ef 2,Tit  grans ja rebuts, i altres majors,  de què gosam en esperança per la sang de  
Ef 2,Tit  què gosam en esperança per la sang  de Jesucrist. Per esta han entrat los  
Ef 2,Tit  en l’herència dels fills; i  de tots, així gentils com jueus, forma  
Ef 2,2  d’aquest món, segons lo príncep  de la potestat d’aquest aire, que és l’  
Ef 2,2  esperit que ara obra en los fills  de desobediència; 3 entre els quals  
Ef 2,3  desigs carnals, fent la voluntat  de la carn i de sos pensaments, i érem per 
Ef 2,3  fent la voluntat de la carn i  de sos pensaments, i érem per naturalesa  
Ef 2,7  veniders les abundants riqueses  de sa gràcia en sa bondat envers nosaltres 
Ef 2,8  salvos mediant la fe, i això no és  de vosaltres, sinó que és do de Déu. 9 No  
Ef 2,8  no és de vosaltres, sinó que és do  de Déu. 9 No per obres, perquè ningú se  
Ef 2,12  temps éreu sens Cristo, separats  de la comunicació d’Israel i estranys als 
Ef 2,12  d’Israel i estranys als pactes  de la promesa, no tenint esperança, i sens 
Ef 2,13  vos haveu acercat per la sang  de Cristo. 14 Perquè ell és nostra pau, lo 
Ef 2,14  un sol poble, i rompent la paret  de separació d’entre nosaltres: 15 ha  
Ef 2,19 conciutadans dels sants i domèstics  de Déu. 20 I sou edificats sobre el  
Ef 2,22  juntament per a ser habitació  de Déu, per medi de l’Esperit. 3,Tit  
Ef 2,22  a ser habitació de Déu, per medi  de l’Esperit. 3,Tit Capítol III  
Ef 3,1 1 Per esta causa, jo, Pau, presoner  de Jesucrist per amor de vosaltres, los  
Ef 3,1 Pau, presoner de Jesucrist per amor  de vosaltres, los gentils, 2 si haveu oït  
Ef 3,2  2 si haveu oït la dispensació  de la gràcia de Déu que em fou donada a mi 
Ef 3,2  oït la dispensació de la gràcia  de Déu que em fou donada a mi envers  
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Ef 3,3 fou donada a mi envers vosaltres, 3  de quina manera, per revelació, se m’ha  
Ef 3,4  ma inteŀligència en lo misteri  de Cristo, 5 lo qual en altres generacions 
Ef 3,6  apòstols i profetes en Esperit: 6  de que els gentils són cohereus i del  
Ef 3,6  i del mateix cos, i participants  de sa promesa en Cristo Jesús per l’  
Ef 3,7  constituït ministre, segons lo do  de la gràcia de Déu que m’ha estat donada 
Ef 3,7 ministre, segons lo do de la gràcia  de Déu que m’ha estat donada per l’obra  
Ef 3,7  ha estat donada per l’obra eficaç  de son poder. 8 A mi, que só el menor de  
Ef 3,8  son poder. 8 A mi, que só el menor  de tots los sants, m’ha estat donada  
Ef 3,8  m’ha estat donada aquesta gràcia  de predicar als gentils les riqueses  
Ef 3,8  gentils les riqueses insondables  de Cristo, 9 i de manifestar a tothom qual 
Ef 3,9 riqueses insondables de Cristo, 9 i  de manifestar a tothom qual és la  
Ef 3,10  10 Perquè la molt vària sabiduria  de Déu sia ara notificada per la Iglésia  
Ef 3,13  en mes tribulacions per amor  de vosaltres, que és vostra glòria. 14 Per 
Ef 3,14  causa doblo mos genolls al Pare  de nostre Senyor Jesucrist, 15 del qual  
Ef 3,15  lo nom tota la família del cel i  de la terra. 16 Per a què segons les  
Ef 3,16  16 Per a què segons les riqueses  de sa glòria vos concedesca que siau  
Ef 3,19  19 i conèixer també l’amor  de Cristo, que supera tot enteniment, a fi 
Ef 3,19  que supera tot enteniment, a fi  de que siau plens de tota la plenitud de  
Ef 3,19  enteniment, a fi de que siau plens  de tota la plenitud de Déu. 20 I a aquell  
Ef 3,19  que siau plens de tota la plenitud  de Déu. 20 I a aquell que és poderós per a 
Ef 3,21  la glòria en la Iglésia per medi  de Cristo Jesús, per totes les generacions 
Ef 4,Tit  IV Unió dels fiels en la unitat  de la Iglésia, la perfecció de la qual deu 
Ef 4,Tit  unitat de la Iglésia, la perfecció  de la qual deu cada u procurar segons son  
Ef 4,Tit  grau. Vida dels gentils, i qual ha  de ser la dels cristians. 1 Per això jo,  
Ef 4,3  3 procurant mantenir la unitat  de l’Esperit en lo vincle de la pau. 4 Hi 
Ef 4,3  unitat de l’Esperit en lo vincle  de la pau. 4 Hi ha un cos i un Esperit,  
Ef 4,4  com sou cridats a una esperança  de vostra vocació. 5 Un Senyor, una fe, un 
Ef 4,6  fe, un baptisme, 6 un Déu i Pare  de tots, que és sobre tots, i en totes les 
Ef 4,7 i en tots nosaltres. 7 Mes a cada u  de nosaltres l’hi ha estat donada la  
Ef 4,7 la gràcia conforme a la mida del do  de Cristo. 8 Per lo qual diu: «Quan pujà  
Ef 4,9  primer als paratges més baixos  de la terra? 10 Ell que baixà és lo mateix 
Ef 4,12  per a l’edificació del cos  de Cristo. 13 Fins que tots arribem en la  
Ef 4,13  Fins que tots arribem en la unitat  de la fe i del coneixement del Fill de  
Ef 4,13 de la fe i del coneixement del Fill  de Déu, a baró perfet, a la mida de l’  
Ef 4,13  de Déu, a baró perfet, a la mida  de l’edat madura de Cristo. 14 Per a què  
Ef 4,13 perfet, a la mida de l’edat madura  de Cristo. 14 Per a què no siam ja més  
Ef 4,14  i ens deixem portar aquí i allí  de qualsevol vent de doctrina per la  
Ef 4,14  aquí i allí de qualsevol vent  de doctrina per la malignitat dels homes  
Ef 4,16  a proporció, segons l’obra eficaç  de cada membre, pren increment per a  
Ef 4,17  los demés gentils en la vanitat  de son pensament, 18 tenint l’enteniment  
Ef 4,18  oscurit en les tenebres, alienats  de la vida de Déu per la ignorància que hi 
Ef 4,18  les tenebres, alienats de la vida  de Déu per la ignorància que hi ha en  
Ef 4,18  que hi ha en ells, per raó  de la ceguedat de son cor. 19 Los quals,  
Ef 4,18  ha en ells, per raó de la ceguedat  de son cor. 19 Los quals, desesperant, s’ 
Ef 4,19  mateixos a la disolució, a obres  de tota impuresa, a l’avarícia. 20 Mes  
Ef 4,22  és en Jesús: 22 a despullar-vos  de l’home vell, segons lo qual fou vostra 
Ef 4,23  23 Renovau-vos en l’esperit  de vostre ànimo 24 i vestiu-vos de l’  
Ef 4,24  de vostre ànimo 24 i vestiu-vos  de l’home nou, que fou criat segons Déu  
Ef 4,24  Déu en justícia i en santedat  de veritat. 25 Per lo tant, deixant la  
Ef 4,28  mans lo que és bo, per a què tinga  de què donar al menesterós. 29 No isca  
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Ef 4,29 menesterós. 29 No isca paraula mala  de vostra boca, sinó la que és bona per a  
Ef 4,29  la que és bona per a edificació  de la fe i dónia gràcia als oients. 30 I  
Ef 4,30  I no contristeu a l’Esperit Sant  de Déu, en qui fóreu sellats per al dia de 
Ef 4,30  en qui fóreu sellats per al dia  de la redempció. 31 Sia desterrada de  
Ef 4,31  de la redempció. 31 Sia desterrada  de vosaltres tota amargura, i ira, i  
Ef 5,Tit V Exhorta als efesis ab la imitació  de Jesucrist, a què s’apàrtien de tot  
Ef 5,Tit  de Jesucrist, a què s’apàrtien  de tot vici i s’empleïn en obres bones, i 
Ef 5,Tit s’empleïn en obres bones, i tracta  de la santedat del matrimoni. 1 Siau,  
Ef 5,1 matrimoni. 1 Siau, doncs, imitadors  de Déu, com fills caríssims. 2 I caminau  
Ef 5,2  oferta i hòstia a Déu en olor  de suavitat. 3 Mes fornicació i tota  
Ef 5,4  no convenen, sinó ans bé accions  de gràcies. 5 Perquè haveu de saber i  
Ef 5,5  accions de gràcies. 5 Perquè haveu  de saber i entendre que tot fornicari, o  
Ef 5,5  no té herència en lo Regne  de Cristo i de Déu. 6 No us deixeu  
Ef 5,5 té herència en lo Regne de Cristo i  de Déu. 6 No us deixeu enganyar ab  
Ef 5,6  vanes, perquè per això ve la ira  de Déu sobre los fills de la incredulitat. 
Ef 5,6  ve la ira de Déu sobre los fills  de la incredulitat. 7 No tingau, doncs,  
Ef 5,8  en lo Senyor: proceïu com fills  de la llum 9 (puix lo fruit de l’Esperit  
Ef 5,9  fills de la llum 9 (puix lo fruit  de l’Esperit és en tota bondat, i  
Ef 5,11  ab les obres infructuoses  de les tenebres, ans bé al contrari,  
Ef 5,12  perquè és vergonyós fins lo parlar  de les coses que ells fan en secret. 13  
Ef 5,17  bé compreneu qual és la voluntat  de Déu. 18 I no us doneu en demesia al vi, 
Ef 5,18  18 I no us doneu en demesia al vi,  de lo que naix luxúria, ans bé ompliu’s  
Ef 5,18  que naix luxúria, ans bé ompliu’s  de l’Esperit Sant, 19 parlant-vos a  
Ef 5,20  i Pare per totes les coses en nom  de nostre Senyor Jesucrist, 21 sometent- 
Ef 5,21  vos los uns als altres en lo temor  de Cristo. 22 Les mullers estiguen  
Ef 5,23  Senyor, 23 perquè lo marit és cap  de la muller, així com Cristo és cap de la 
Ef 5,23  la muller, així com Cristo és cap  de la Iglésia, i ell mateix és salvador  
Ef 5,26  la, purificant-la ab lo baptisme  de l’aigua ab la paraula de vida, 27 per  
Ef 5,26  baptisme de l’aigua ab la paraula  de vida, 27 per a presentar-se-la a si 
Ef 5,30 a la Iglésia. 30 Perquè som membres  de son cos, de sa carn, i de sos ossos. 31 
Ef 5,30  30 Perquè som membres de son cos,  de sa carn, i de sos ossos. 31 «Per això  
Ef 5,30  membres de son cos, de sa carn, i  de sos ossos. 31 «Per això deixarà l’home 
Ef 5,33 a la Iglésia. 33 Emperò àmia cada u  de vosaltres a sa muller com a si mateix,  
Ef 6,5 ab temor i tremolor, en simplicitat  de cor, així com a Cristo; 6 no servint- 
Ef 6,6  als homes, sinó com a servos  de Cristo, fent de cor la voluntat de Déu; 
Ef 6,6  sinó com a servos de Cristo, fent  de cor la voluntat de Déu; 7 servint de  
Ef 6,6  de Cristo, fent de cor la voluntat  de Déu; 7 servint de bona voluntat, com al 
Ef 6,7  cor la voluntat de Déu; 7 servint  de bona voluntat, com al Senyor, i no com  
Ef 6,9  sabent que el Senyor d’ells i  de vosaltres està en lo cel, i que per ell 
Ef 6,9  i que per ell no hi ha accepció  de persones. 10 En lo demés, germans,  
Ef 6,10  -vos en lo Senyor i en lo poder  de sa virtut. 11 Vestiu’s l’armadura de  
Ef 6,11 sa virtut. 11 Vestiu’s l’armadura  de Déu, per a què pugau resistir les  
Ef 6,12 i potestats, contra els governadors  de les tenebres d’aquest món, contra els  
Ef 6,13  lo tant, preneu tota l’armadura  de Déu, per a què pugau resistir en lo dia 
Ef 6,14  vostres lloms ab veritat, i armats  de la lloriga de la justícia, 15 i vostres 
Ef 6,14  ab veritat, i armats de la lloriga  de la justícia, 15 i vostres peus, calçats 
Ef 6,15  peus, calçats ab la preparació  de l’evangeli de pau. 16 Sobretot,  
Ef 6,15  ab la preparació de l’evangeli  de pau. 16 Sobretot, prenent l’escut de  
Ef 6,16  pau. 16 Sobretot, prenent l’escut  de la fe, a fi de que pugau apagar totes  
Ef 6,16  prenent l’escut de la fe, a fi  de que pugau apagar totes les fletxes  
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Ef 6,17 del maligne. 17 Preneu també l’elm  de la salut, i l’espasa de l’Esperit,  
Ef 6,17  l’elm de la salut, i l’espasa  de l’Esperit, que és la paraula de Déu;  
Ef 6,17  de l’Esperit, que és la paraula  de Déu; 18 orant en tot temps ab tota  
Ef 6,19  tots los sants. 19 I per mi, a fi  de que em sia donat lo parlar, i per a què 
Ef 6,19  per a fer conèixer lo misteri  de l’evangeli, 20 del qual só ambaixador  
Ef 6,21  a què pugau també saber l’estat  de mes coses, i lo que faç, vos informarà  
Ef 6,21  coses, i lo que faç, vos informarà  de tot Tiquic, germà nostre caríssim i  
Ef 6,22  fi, per a què sapiau lo que és  de nosaltres i consòlia vostres cors. 23  
Ef 6,23  23 Pau als germans i caritat ab fe  de part de Déu Pare i del Senyor  
Ef 6,23 als germans i caritat ab fe de part  de Déu Pare i del Senyor Jesucrist. 24 La  
Fl Inc  sinceritat. Amén. Fl Inc Epístola  de l’apòstol sant Pau als Filipians 1,Tit 
Fl 1,Tit  Filipians 1,Tit Capítol I Afecte  de Pau als filipians i fruit de ses  
Fl 1,Tit Afecte de Pau als filipians i fruit  de ses presons en los fiels. Los exhorta a 
Fl 1,1 per Cristo. 1 Pau i Timoteu, servos  de Jesucrist, a tots los sants en Cristo  
Fl 1,2 diaques: 2 gràcia a vosaltres i pau  de Déu nostre Pare i del Senyor Jesucrist. 
Fl 1,3  mon Déu cada vegada que em recordo  de vosaltres, 4 pregant sempre ab goig per 
Fl 1,5  vostra comunicació en l’evangeli  de Cristo, des del primer dia fins ara, 6  
Fl 1,6  obra, la perfeccionarà fins al dia  de Jesucrist. 7 Així com és just que jo  
Fl 1,7 Així com és just que jo pènsia això  de tots vosaltres, perquè us tinc en mon  
Fl 1,7  i en la defensa i confirmació  de l’evangeli, tots vosaltres sou  
Fl 1,7  tots vosaltres sou participants  de mon goig. 8 Perquè Déu m’és testimoni  
Fl 1,8  goig. 8 Perquè Déu m’és testimoni  de quina manera vos amo a tots vosaltres  
Fl 1,8  a tots vosaltres en les entranyes  de Jesucrist. 9 I lo que us demano és que  
Fl 1,10  sincers i sens ofensa fins al dia  de Cristo, 11 plens de fruit de justícia  
Fl 1,11  fins al dia de Cristo, 11 plens  de fruit de justícia per Jesucrist a  
Fl 1,11 al dia de Cristo, 11 plens de fruit  de justícia per Jesucrist a glòria i  
Fl 1,11  per Jesucrist a glòria i alabança  de Déu. 12 Emperò, germans, voldria que  
Fl 1,12  han contribuït més al profit  de l’evangeli, 13 de manera que mes  
Fl 1,13  més al profit de l’evangeli, 13  de manera que mes cadenes s’han fet  
Fl 1,14  més atrevits en parlar la paraula  de Déu sens temor. 15 És veritat que  
Fl 1,15  per tema; mes altres ho fan també  de bona voluntat. 16 Uns per caritat,  
Fl 1,16  jo he estat posat per a la defensa  de l’evangeli; 17 mes altres prediquen a  
Fl 1,18  18 I què? Ab tal que Cristo sia  de totes maneres predicat, sia en pretext  
Fl 1,19  per vostra oració i per l’auxili  de l’Esperit de Jesucrist. 20 Segons ma  
Fl 1,19  i per l’auxili de l’Esperit  de Jesucrist. 20 Segons ma viva expectació 
Fl 1,20  expectació i esperança que tinc  de que en ninguna cosa seré confós, ans  
Fl 1,22 visc en la carn, aqueix és lo fruit  de mon treball. Ab tot, jo no sé lo que  
Fl 1,23 apretat per dos costats: tinc desig  de ser deslligat de la carn i d’estar ab  
Fl 1,23  tinc desig de ser deslligat  de la carn i d’estar ab Cristo, lo que és 
Fl 1,25  per a profit vostre i goig  de la fe, 26 a fi de que vostre regosig  
Fl 1,26  vostre i goig de la fe, 26 a fi  de que vostre regosig abúndia per mi en  
Fl 1,27 en què vostra conversació sia digna  de l’evangeli de Cristo, per a què, vaja  
Fl 1,27  sia digna de l’evangeli  de Cristo, per a què, vaja a veure-us o  
Fl 1,27  a veure-us o estiga ausent, oiga  de vosaltres que permaneixeu unànims en un 
Fl 1,27  esperit, treballant units en la fe  de l’evangeli. 28 I en res vos facen por  
Fl 1,28 qual per a ells és una senyal clara  de perdició, però per a vosaltres ho és de 
Fl 1,28  però per a vosaltres ho és  de salvació, i això de Déu. 29 Perquè a  
Fl 1,28 vosaltres ho és de salvació, i això  de Déu. 29 Perquè a vosaltres vos és donat 
Fl 2,Tit  i a l’obediència ab l’exemple  de Jesucrist. Recomana i alaba a Timoteu i 
Fl 2,1  en Cristo, si algun refrigeri  de caritat, si alguna comunicació d’  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

736 
 

Fl 2,1  d’Esperit, si algunes entranyes  de compassió, 2 feu complert mon goig,  
Fl 2,6  6 Lo qual, essent en la forma  de Déu, no tingué per usurpació lo ser ell 
Fl 2,7  mateix a no res, prenent la figura  de servo, fet a semblança dels homes; i  
Fl 2,8 fet obedient fins a la mort, i mort  de creu. 9 Per lo qual Déu també l’exaltà 
Fl 2,10  nom que és sobre tot nom, 10 a fi  de que al nom de Jesús se dóblia tot  
Fl 2,10  tot nom, 10 a fi de que al nom  de Jesús se dóblia tot genoll de les  
Fl 2,10  nom de Jesús se dóblia tot genoll  de les criatures que estan en los cels, en 
Fl 2,11 Jesucrist és lo Senyor per a glòria  de Déu Pare. 12 Per lo tant, caríssims  
Fl 2,12  ab temor i tremolant en l’obra  de vostra salvació, no sols com en ma  
Fl 2,15  irreprensibles i senzills, fills  de Déu sens màcula enmig d’una nació  
Fl 2,16 en lo món, 16 conservant la paraula  de vida, per a glòria meva en lo dia de  
Fl 2,16  vida, per a glòria meva en lo dia  de Cristo, de que jo no he corregut en va, 
Fl 2,16  a glòria meva en lo dia de Cristo,  de que jo no he corregut en va, ni he  
Fl 2,17  sobre el sacrifici i víctima  de vostra fe, me’n regositjo i me’n  
Fl 2,19  també bon ànimo al saber l’estat  de vostres coses. 20 Perquè no tinc ningú  
Fl 2,21  ses pròpies coses i no les que són  de Jesucrist. 22 Puix ja sabeu vosaltres  
Fl 2,22  que, com un fill respecte  de son pare, ell ha servit ab mi en l’  
Fl 2,27  ell, i no sols d’ell, sinó també  de mi, per a què jo no tingués tristesa  
Fl 2,28 així l’he enviat més prompte, a fi  de que veent-lo vos regositgeu de nou i  
Fl 2,28 fi de que veent-lo vos regositgeu  de nou i jo estiga sens tristesa. 29 Rebeu 
Fl 2,30  persones. 30 Perquè per l’obra  de Cristo estigué a la mort, exposant sa  
Fl 2,30  sa vida per a suplir la falta  de vostres serveis envers mi. 3,Tit  
Fl 3,Tit  mi. 3,Tit Capítol III Diferència  de la Llei i de la fe. Dels falsos  
Fl 3,Tit Capítol III Diferència de la Llei i  de la fe. Dels falsos apòstols enemics de  
Fl 3,Tit la fe. Dels falsos apòstols enemics  de la creu de Cristo. 1 En lo demés,  
Fl 3,Tit  falsos apòstols enemics de la creu  de Cristo. 1 En lo demés, germans meus,  
Fl 3,2  ’s dels mals operaris, guardau’s  de la incisió. 3 Perquè nosaltres som la  
Fl 3,4  en la carn. Si algú creu que té  de què confiar en la carn, jo més, 5 que  
Fl 3,5  vuitè dia, del llinatge d’Israel,  de la tribu de Benjamí, hebreu d’hebreus; 
Fl 3,5 del llinatge d’Israel, de la tribu  de Benjamí, hebreu d’hebreus; en quant a  
Fl 3,6  6 en quant a zel, perseguidor  de la Iglésia de Déu; en quant a la  
Fl 3,6  a zel, perseguidor de la Iglésia  de Déu; en quant a la justícia que és de  
Fl 3,6  Déu; en quant a la justícia que és  de la Llei, he viscut irreprensible. 7 Mes 
Fl 3,8  per l’exceŀlència del coneixement  de Jesucrist, Senyor meu, per amor del  
Fl 3,9  tenir ma pròpia justícia, que és  de la Llei, sinó la que és per la fe de  
Fl 3,9  la Llei, sinó la que és per la fe  de Cristo Jesús: la justícia que és de Déu 
Fl 3,9 de Cristo Jesús: la justícia que és  de Déu per la fe. 10 Per a què puga  
Fl 3,10  què puga conèixer a ell i el poder  de sa resurrecció, i la comunicació de sos 
Fl 3,10 de sa resurrecció, i la comunicació  de sos sofriments, essent conforme a sa  
Fl 3,12  allò per a lo qual vaig ésser pres  de Cristo Jesús. 13 Germans, jo no  
Fl 3,14  la marca, per a alcançar lo premi  de l’alta vocació de Déu en Cristo Jesús. 
Fl 3,14  lo premi de l’alta vocació  de Déu en Cristo Jesús. 15 I així siam  
Fl 3,17  imitadors meus, i no perdeu  de vista als que caminen així, segons l’  
Fl 3,18  repetesc plorant) que són enemics  de la creu de Cristo, 19 lo fi dels quals  
Fl 3,18 plorant) que són enemics de la creu  de Cristo, 19 lo fi dels quals és la  
Fl 3,19 quals és en sa confusió, que gusten  de coses terrenals. 20 Emperò nostra  
Fl 4,Tit  4,Tit Capítol IV Última exhortació  de l’Apòstol a la pràctica de totes les  
Fl 4,Tit  de l’Apòstol a la pràctica  de totes les virtuts i son agraïment per  
Fl 4,3  noms dels quals estan en lo llibre  de la vida. 4 Regositjau’s sempre en lo  
Fl 4,6  ab pregàries i súpliques, ab acció  de gràcies, sien presentades a Déu vostres 
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Fl 4,7 a Déu vostres peticions. 7 I la pau  de Déu, que sobrepuja a tot enteniment,  
Fl 4,8 tot lo que és amable, tot lo que és  de bona fama, si hi ha alguna virtut, si  
Fl 4,9  i vist en mi, això feu; i el Déu  de la pau serà ab vosaltres. 10 M’he  
Fl 4,10  sobre manera en lo Senyor  de que ja per fi haja tornat a florir  
Fl 4,11  oportunitat. 11 No ho dic per raó  de necessitat, puix ja he après a  
Fl 4,11  puix ja he après a acontentar-me  de l’estat en què em trobo. 12 I sé viure 
Fl 4,14  haveu fet bé en haver participat  de ma tribulació. 15 Ja sabeu vosaltres,  
Fl 4,15  filipians, que en lo principi  de l’evangeli, quan vaig partir de  
Fl 4,15  de l’evangeli, quan vaig partir  de Macedònia, ninguna iglésia comunicà ab  
Fl 4,15  iglésia comunicà ab mi respecte  de donar i rebre, sinó vosaltres sols. 16  
Fl 4,18  lo que m’enviàreu com olor  de suavitat, hòstia accepta, agradable a  
Fl 4,22  sants, principalment los que són  de casa de Cèsar. 23 La gràcia de nostre  
Fl 4,22  principalment los que són de casa  de Cèsar. 23 La gràcia de nostre Senyor  
Fl 4,23  són de casa de Cèsar. 23 La gràcia  de nostre Senyor Jesucrist sia ab tots  
Col Inc  vosaltres. Amén. Col Inc Epístola  de l’apòstol sant Pau als Colossians  
Col 1,Tit  Jesucrist és la imatge perfeta  de Déu, lo Senyor de totes les coses, lo  
Col 1,Tit la imatge perfeta de Déu, lo Senyor  de totes les coses, lo cap de la Iglésia i 
Col 1,Tit  Senyor de totes les coses, lo cap  de la Iglésia i el redemptor dels homes.  
Col 1,Tit  dels homes. Pau és ministre  de l’evangeli per anunciar lo misteri de  
Col 1,Tit l’evangeli per anunciar lo misteri  de la vocació dels gentils. 1 Pau, apòstol 
Col 1,1  dels gentils. 1 Pau, apòstol  de Jesucrist per la voluntat de Déu, i  
Col 1,1  de Jesucrist per la voluntat  de Déu, i Timoteu, nostre germà, 2 als  
Col 1,3 Colossi. 3 Gràcia a vosaltres i pau  de part de Déu, nostre Pare, i de nostre  
Col 1,3  3 Gràcia a vosaltres i pau de part  de Déu, nostre Pare, i de nostre Senyor  
Col 1,3  pau de part de Déu, nostre Pare, i  de nostre Senyor Jesucrist. Donam gràcies  
Col 1,3  Donam gràcies a Déu i al Pare  de nostre Senyor Jesucrist, pregant sempre 
Col 1,4  sempre per a vosaltres, 4 des  de que havem oït vostra fe en Cristo Jesús 
Col 1,5  que us està reservada en los cels,  de la que haveu oït per la paraula de  
Col 1,5  de la que haveu oït per la paraula  de veritat de l’evangeli; 6 la qual ha  
Col 1,5 haveu oït per la paraula de veritat  de l’evangeli; 6 la qual ha arribat a  
Col 1,6 què l’oíreu i coneguéreu la gràcia  de Déu en veritat; 7 com també l’  
Col 1,7 és per a vosaltres un fiel ministre  de Cristo Jesús; 8 lo qui ens informà  
Col 1,8  Jesús; 8 lo qui ens informà també  de vostre amor en l’Esperit. 9 Per aqueix 
Col 1,9  que ho oiguérem, no havem cessat  de pregar per a vosaltres i de demanar que 
Col 1,9  cessat de pregar per a vosaltres i  de demanar que siau plens del coneixement  
Col 1,9  que siau plens del coneixement  de sa voluntat, en tota sabiduria e  
Col 1,10  bona i creixent en lo coneixement  de Déu, 11 fortificats ab tota virtut,  
Col 1,11  ab tota virtut, segons lo poder  de sa glòria, en tota paciència i  
Col 1,12  a Déu lo Pare que ens féu dignes  de participar de l’herència dels sants en 
Col 1,12  que ens féu dignes de participar  de l’herència dels sants en la llum, 13  
Col 1,13  lo qui nos ha llibertat del poder  de les tenebres i ens ha traslladat al  
Col 1,13  i ens ha traslladat al Regne  de son Fill caríssim, 14 en lo qual tenim  
Col 1,14 lo qual tenim la redempció per medi  de sa sang i la remissió dels pecats. 15  
Col 1,15  del Déu invisible, lo primogènit  de tota criatura; 16 perquè per ell foren  
Col 1,18  18 I ell mateix és lo cap del cos  de la Iglésia, que és lo principi, lo  
Col 1,20  20 I havent fet la pau per medi  de la sang de sa creu, per a reconciliar  
Col 1,20  fet la pau per medi de la sang  de sa creu, per a reconciliar per ell  
Col 1,21  algun temps vos havíeu estranyat  de Déu i fet enemics de cor per les males  
Col 1,21  estranyat de Déu i fet enemics  de cor per les males obres, 22 ara, ab  
Col 1,22  tot, vos ha reconciliat en lo cos  de sa carn per la mort, a fi de presentar  
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Col 1,22 lo cos de sa carn per la mort, a fi  de presentar-vos sants i sens màcula e  
Col 1,23  en la fe, immobles en l’esperança  de l’evangeli que haveu oït i que fou  
Col 1,24  lo que resta dels sofriments  de Cristo en ma carn, per amor de son cos, 
Col 1,24  de Cristo en ma carn, per amor  de son cos, que és la Iglésia; 25 de la  
Col 1,25  de son cos, que és la Iglésia; 25  de la que jo só fet ministre, segons la  
Col 1,25 fet ministre, segons la dispensació  de Déu que m’ha esta donada per a  
Col 1,25  esta donada per a vosaltres, a fi  de complir la paraula de Déu, 26 lo  
Col 1,25  a fi de complir la paraula  de Déu, 26 lo misteri que ha estat  
Col 1,26 que ha estat escondit dels sigles i  de les generacions, mes que ara ha estat  
Col 1,27  Déu ha volgut revelar les riqueses  de la glòria d’aquest misteri entre els  
Col 1,27 Cristo és en vosaltres l’esperança  de la glòria. 28 A qui nosaltres anunciam, 
Col 2,Tit  dels sofismes dels filosofs,  de la superstició dels heretges, de les  
Col 2,Tit  de la superstició dels heretges,  de les ceremònies de la Llei i de les  
Col 2,Tit  dels heretges, de les ceremònies  de la Llei i de les visions falses. 1  
Col 2,Tit  de les ceremònies de la Llei i  de les visions falses. 1 Perquè desitjo  
Col 2,2 han vist mon rostro en carn. 2 A fi  de que sos cors sien consolats, estant  
Col 2,2  en caritat i en totes riqueses  de la plena certesa d’inteŀligència, per  
Col 2,2  per a conèixer lo misteri  de Déu Pare i de Cristo Jesús, 3 en qui  
Col 2,2 a conèixer lo misteri de Déu Pare i  de Cristo Jesús, 3 en qui estan escondits  
Col 2,3  estan escondits tots los tresors  de sabiduria i de ciència. 4 I això ho dic 
Col 2,3  tots los tresors de sabiduria i  de ciència. 4 I això ho dic perquè no sia  
Col 2,5  vostre bon ordre i la firmesa  de vostra fe en Cristo. 6 Així com, doncs, 
Col 2,7  après, creixent en ella ab accions  de gràcies. 8 Estau alerta per a què ningú 
Col 2,9  en ell habita tota la plenitud  de la divinitat corporalment. 10 I  
Col 2,10 complerts en ell, lo qual és lo cap  de tot principat i potestat; 11 en qui  
Col 2,11  ab la circumcisió no feta  de mà, despullant lo cos dels pecats de la 
Col 2,11  mà, despullant lo cos dels pecats  de la carn ab la circumcisió de Cristo; 12 
Col 2,11 pecats de la carn ab la circumcisió  de Cristo; 12 essent sepultats juntament  
Col 2,12  també mediant la fe del poder  de Déu, que el ressuscità d’entre els  
Col 2,13 en los pecats i en la incircumcisió  de vostra carn, vos vivificà juntament ab  
Col 2,16  lo beure, o per respecte del dia  de festa, o de novilluni, o de dissabtes;  
Col 2,16  o per respecte del dia de festa, o  de novilluni, o de dissabtes; 17 que són  
Col 2,16 del dia de festa, o de novilluni, o  de dissabtes; 17 que són sombra de les  
Col 2,17  o de dissabtes; 17 que són sombra  de les coses que han de venir; mes lo cos  
Col 2,17 que són sombra de les coses que han  de venir; mes lo cos és de Cristo. 18  
Col 2,17  que han de venir; mes lo cos és  de Cristo. 18 Ningú vos extraviï, afectant 
Col 2,18  anant vanament inflat en lo sentit  de son ànimo carnal, 19 i no estant unit  
Col 2,19  i lligaments, creix en l’aument  de Déu. 20 Per consegüent, si sou morts ab 
Col 2,23  en veritat tenen una apariència  de sabiduria en lo culto voluntari: en  
Col 2,23  no en honra alguna, per a sacietat  de la carn. 3,Tit Capítol III De la  
Col 3,Tit  3,Tit Capítol III De la renovació  de les costums conforme a la vida nova  
Col 3,Tit  conforme a la vida nova rebuda  de Cristo. Vàrios avisos als casats, als  
Col 3,Tit Vàrios avisos als casats, als pares  de família i als criats. 1 Si haveu,  
Col 3,1 ab Cristo, cercau les coses que són  de dalt, a on Cristo està sentat a la  
Col 3,1  a on Cristo està sentat a la dreta  de Déu. 2 Saborejau’s en les coses de  
Col 3,2 de Déu. 2 Saborejau’s en les coses  de dalt, no en les de la terra. 3 Perquè  
Col 3,2 ’s en les coses de dalt, no en les  de la terra. 3 Perquè sou morts ja, i  
Col 3,6  6 Per les quals coses ve la ira  de Déu sobre els fills de la incredulitat. 
Col 3,6  ve la ira de Déu sobre els fills  de la incredulitat. 7 En les quals  
Col 3,8  malícia, blasfèmia, paraula torpe  de vostra boca. 9 No mentiu los uns als  
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Col 3,9  altres, ja que us haveu despullat  de l’home vell ab sos fets 10 i us haveu  
Col 3,12  12 Revestiu’s, doncs, com elegits  de Déu, sants i amats, entranyes de  
Col 3,12  de Déu, sants i amats, entranyes  de misericòrdia, de benignitat, humilitat  
Col 3,12 i amats, entranyes de misericòrdia,  de benignitat, humilitat d’esperit,  
Col 3,13  mútuament si algú té queixa contra  de l’altre; així com lo Senyor vos  
Col 3,14  14 Mes sobretot revestiu’s  de caritat, que és lo vincle de la  
Col 3,14  ’s de caritat, que és lo vincle  de la perfecció. 15 I triúmfia en vostres  
Col 3,15  I triúmfia en vostres cors la pau  de Cristo, a la que fóreu també cridats en 
Col 3,16 siau agraïts. 16 Habítia la paraula  de Cristo abundantment en vosaltres en  
Col 3,16  i càntics espirituals, cantant  de cor a Déu ab gràcia. 17 I qualsevol  
Col 3,17  17 I qualsevol cosa que façau, sia  de paraula, sia d’obra, feu-ho tot en  
Col 3,17  sia d’obra, feu-ho tot en nom  de nostre Senyor Jesucrist, donant gràcies 
Col 3,20  vostres pares en tot, puix això és  de l’agrado del Senyor. 21 Pares, no  
Col 3,22  als homes, sinó ab simplicitat  de cor i temor de Déu. 23 Tot quant façau, 
Col 3,22  sinó ab simplicitat de cor i temor  de Déu. 23 Tot quant façau, feu-ho de  
Col 3,23  Déu. 23 Tot quant façau, feu-ho  de cor com per al Senyor, i no per als  
Col 3,24  que del Senyor rebreu lo gallardó  de l’herència, perquè vosaltres serviu al 
Col 3,25  ha fet; i en Déu no hi ha accepció  de persones. 4,Tit Capítol IV Últims  
Col 4,Tit  4,Tit Capítol IV Últims avisos  de l’Apòstol. Recomana a Tiquic i a  
Col 4,1  donau a vostres sirvents lo que és  de justícia i equitatiu, sabent que també  
Col 4,2  oració, vetllant en ella ab acció  de gràcies. 3 Orant juntament per  
Col 4,3  per a què Déu nos òbria la porta  de la paraula per a anunciar lo misteri de 
Col 4,3  paraula per a anunciar lo misteri  de Cristo, per amor del qual estic jo  
Col 4,4  4 i per a què jo el maniféstia  de la manera que dec parlar-ne. 5  
Col 4,6  i sal, per a què sapiau com haveu  de respondre a cada u. 7 Mon caríssim  
Col 4,7  meu en lo Senyor, vos informarà  de l’estat de totes mes coses. 8 Al qual  
Col 4,7  Senyor, vos informarà de l’estat  de totes mes coses. 8 Al qual he enviat a  
Col 4,8  a vosaltres per això mateix, a fi  de que sàpia l’estat de vostres coses i  
Col 4,8  mateix, a fi de que sàpia l’estat  de vostres coses i consòlia vostres cors,  
Col 4,10  mon company en presó, i Marc, cosí  de Bernabé (tocant al qual ja rebéreu mos  
Col 4,11  apellidat Just. Los quals són  de la circumcisió: aquestos són los únics  
Col 4,11 los únics que m’ajuden en lo Regne  de Déu, i m’han servit de consol. 12 Vos  
Col 4,11 en lo Regne de Déu, i m’han servit  de consol. 12 Vos saluda Epafras, que és  
Col 4,12  que és dels vostres i servo  de Jesucrist, sempre solícit en pregar per 
Col 4,12  i complerts en tota la voluntat  de Déu. 13 Puix jo li só testimoni de lo  
Col 4,13  de Déu. 13 Puix jo li só testimoni  de lo molt que treballa per vosaltres, i  
Col 4,13  que estan en Laodicea, i per los  de Hieràpolis. 14 Vos saluda lo molt amat  
Col 4,18  a què el cúmplies.» 18 Salutació  de mi, Pau, ab ma pròpia mà. Recordau-  
Col 4,18  ab ma pròpia mà. Recordau-vos  de mes cadenes. La gràcia sia ab  
1Te Inc  Amén. 1Te Inc Epístola primera  de l’apòstol sant Pau als Tessalònics  
1Te 1,Tit  als demés fiels en lo fervor  de sa fe, esperança i caritat enmig de les 
1Te 1,Tit de sa fe, esperança i caritat enmig  de les tribulacions. 1 Pau i Silvà i  
1Te 1,2  2 Gràcia a vosaltres i pau  de part de Déu nostre Pare i del Senyor  
1Te 1,2  2 Gràcia a vosaltres i pau de part  de Déu nostre Pare i del Senyor Jesucrist. 
1Te 1,2 vosaltres, fent memòria sens cessar  de vosaltres en nostres oracions, 3  
1Te 1,3 nostres oracions, 3 recordant-nos  de l’obra de vostra fe, i del treball, i  
1Te 1,3  3 recordant-nos de l’obra  de vostra fe, i del treball, i de la  
1Te 1,3 obra de vostra fe, i del treball, i  de la caritat, i de la paciència de l’  
1Te 1,3  i del treball, i de la caritat, i  de la paciència de l’esperança en nostre  
1Te 1,3  i de la caritat, i de la paciència  de l’esperança en nostre Senyor Jesucrist 
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1Te 1,3  en nostre Senyor Jesucrist davant  de Déu i Pare nostre. 4 Sabent, amats  
1Te 1,4  germans, que vostra elecció és  de Déu. 5 Perquè nostre evangeli no vingué 
1Te 1,6 del Senyor, rebent la paraula enmig  de molta tribulació, ab goig de l’Esperit 
1Te 1,6  enmig de molta tribulació, ab goig  de l’Esperit Sant. 7 De manera que  
1Te 1,8  parts la fe que teniu envers Déu,  de modo que nosaltres no tenim necessitat  
1Te 1,8  que nosaltres no tenim necessitat  de dir cosa alguna. 9 Perquè ells mateixos 
1Te 1,9  9 Perquè ells mateixos publiquen  de nosaltres quina entrada tinguérem en  
1Te 1,10  els morts, lo qual nos deslliurà  de la ira que ha de venir. 2,Tit Capítol  
1Te 1,10 qual nos deslliurà de la ira que ha  de venir. 2,Tit Capítol II Fa present l’  
1Te 2,Tit  que els professa per raó  de sa constància en la fe. 1 Perquè  
1Te 2,2  per a predicar-vos l’evangeli  de Déu ab gran solicitud. 3 Perquè nostra  
1Te 2,4  4 sinó que així com fórem aprovats  de Déu per a què se’ns confiàs l’  
1Te 2,6  cercàrem la glòria dels homes, ni  de vosaltres, ni d’altres, 7 podent, com  
1Te 2,7  d’altres, 7 podent, com apòstols  de Cristo, haver-vos estat gravosos;  
1Te 2,8  no sols fer-vos participants  de l’evangeli de Déu, sinó de nostres  
1Te 2,8  -vos participants de l’evangeli  de Déu, sinó de nostres pròpies ànimes,  
1Te 2,8  de l’evangeli de Déu, sinó  de nostres pròpies ànimes, perquè ja ens  
1Te 2,9  9 Puix ja us recordau, germans,  de nostre treball i fatiga: treballant nit 
1Te 2,9  dia, per a no ser gravosos a ningú  de vosaltres, vos predicàrem l’evangeli  
1Te 2,9  vos predicàrem l’evangeli  de Déu. 10 Vosaltres sou testimonis, i Déu 
1Te 2,10  sou testimonis, i Déu també,  de quant santa, i justa, i  
1Te 2,11  que creeu. 11 Així com sabeu  de quina manera a cada u de vosaltres, com 
1Te 2,11  com sabeu de quina manera a cada u  de vosaltres, com un pare a sos fills, 12  
1Te 2,12  -vos que caminàsseu dignes  de Déu, que us cridà a son Regne i glòria. 
1Te 2,13 Déu, perquè quan rebéreu la paraula  de Déu que haveu oït de nosaltres, la  
1Te 2,13  la paraula de Déu que haveu oït  de nosaltres, la rebéreu no com paraula d’ 
1Te 2,13  ella és en veritat, com paraula  de Déu, la qual obra eficaçment en  
1Te 2,14  germans, vos haveu fet imitadors  de les iglésies de Déu que hi ha en la  
1Te 2,14 haveu fet imitadors de les iglésies  de Déu que hi ha en la Judea en Cristo  
1Te 2,14  quant iguals coses sofríreu també  de vostres compatriotes, com ells dels  
1Te 2,15 han perseguit a nosaltres, i no són  de l’agrado de Déu i són contraris a tots 
1Te 2,15  a nosaltres, i no són de l’agrado  de Déu i són contraris a tots los homes 16 
1Te 2,16 a tots los homes 16 prohibint-nos  de parlar als gentils per a què fossen  
1Te 2,16  per a què fossen salvos, a fi  de complir ells sempre sos pecats. Perquè  
1Te 2,16  sempre sos pecats. Perquè la ira  de Déu ha arribat sobre ells fins a l’  
1Te 2,17  germans, privats per un curt temps  de vostra presència, no de cor, ansiàrem  
1Te 2,17  curt temps de vostra presència, no  de cor, ansiàrem més abundantment veure  
1Te 2,19  esperança, o nostre goig, o corona  de glòria? ¿Per ventura no sou vosaltres  
1Te 2,19  no sou vosaltres en la presència  de nostre Senyor Jesucrist en sa vinguda?  
1Te 3,Tit  goig. 3,Tit Capítol III Consol  de l’Apòstol al saber per Timoteu la  
1Te 3,Tit  dels tessalònics en la fe  de Jesucrist. 1 Per lo qual, no podent  
1Te 3,2  a Timoteu, nostre germà i ministre  de Déu i colaborador nostre en l’evangeli 
1Te 3,2 i colaborador nostre en l’evangeli  de Cristo, per a confirmar-vos i  
1Te 3,3 esforçar-vos en vostra fe, 3 a fi  de que ningú es contúrbia per aquestes  
1Te 3,4  ja us prediguérem que havíem  de passar tribulacions, com ha succeït i  
1Te 3,5  sofrir més, envií a informar-me  de vostra fe, tement que el temptador no  
1Te 3,6  ara que Timoteu ha retornat aquí  de vosaltres, i ens ha fet a saber vostra  
1Te 3,6  i que sempre teniu bona recordança  de nosaltres, i que desitjau veure’ns,  
1Te 3,7  7 per això, germans, enmig  de totes nostres necessitats i  
1Te 3,7  consol en vosaltres, per causa  de vostra fe, 8 per quant ara vivim, si  
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1Te 3,9 Senyor. 9 Per lo tant, ¿quina acció  de gràcies podem donar a Déu per  
1Te 3,9  ab què ens regositjam, per amor  de vosaltres, davant de nostre Déu, 10  
1Te 3,9  per amor de vosaltres, davant  de nostre Déu, 10 pregant-li nit i dia  
1Te 3,13  sens reprensió en santedat davant  de Déu i Pare nostre, per a quan vinga  
1Te 4,Tit  Apòstol a la virtut i a l’arreglo  de costums. Parla al fi de la resurrecció  
1Te 4,Tit  l’arreglo de costums. Parla al fi  de la resurrecció dels morts. 1 Per lo  
1Te 4,1  Senyor Jesús que, com haveu rebut  de nosaltres de quina manera vos convé  
1Te 4,1  que, com haveu rebut de nosaltres  de quina manera vos convé comportar-vos  
1Te 4,3  3 Puix aquesta és la voluntat  de Déu: vostra santificació. Que us  
1Te 4,3  santificació. Que us abstingau  de fornicació; 4 que sàpia cada u de  
1Te 4,4  de fornicació; 4 que sàpia cada u  de vosaltres posseir son vas en  
1Te 4,5  i honra, 5 no ab afecte  de concupiscència, com los gentils que no  
1Te 4,6 germà, perquè el Senyor és venjador  de tot això, com ja abans vos ho havem dit 
1Te 4,9  vosaltres mateixos aprenguéreu  de Déu l’amar-vos uns a altres. 10 I en 
1Te 4,11 en vostres negocis, i que treballeu  de mans, com vos ho tenim manat. 12 I que  
1Te 4,12  que estan fora i no cobdicieu res  de ningú. 13 Tampoc volem, germans, que  
1Te 4,16  mateix Senyor ab mandato, i ab veu  de l’arcàngel, i ab trompeta de Déu,  
1Te 4,16  veu de l’arcàngel, i ab trompeta  de Déu, baixarà del cel, i els que moriren 
1Te 5,2 dia del Senyor vindrà com un lladre  de nit. 3 Perquè quan diran pau i  
1Te 5,3  vindrà sobre ells, com lo dolor  de part a una dona prenyada, i no  
1Te 5,4  germans, no estau en tenebres,  de manera que aquell dia vos sorprenga com 
1Te 5,5  5 Perquè tots vosaltres sou fills  de la llum i fills del dia; nosaltres no  
1Te 5,5  fills del dia; nosaltres no ho som  de la nit ni de les tenebres. 6 Per lo  
1Te 5,5  nosaltres no ho som de la nit ni  de les tenebres. 6 Per lo tant, no dormim  
1Te 5,7  7 perquè los que dormen, dormen  de nit, i els que s’embriaguen, de nit s’ 
1Te 5,7  de nit, i els que s’embriaguen,  de nit s’embriaguen. 8 Emperò nosaltres,  
1Te 5,8 vivim sobris, vestits ab la lloriga  de la fe i de la caritat, i per elm, l’  
1Te 5,8  vestits ab la lloriga de la fe i  de la caritat, i per elm, l’esperança de  
1Te 5,8 la caritat, i per elm, l’esperança  de la salut. 9 Perquè no ens ha posat Déu  
1Te 5,13  13 I que els doneu majors mostres  de caritat per sa obra, i teniu pau ab  
1Te 5,18  perquè aqueixa és la voluntat  de Déu en Cristo Jesús respecte de  
1Te 5,18  de Déu en Cristo Jesús respecte  de vosaltres. 19 No apagueu l’Esperit. 20 
1Te 5,22 abraçau lo que és bo. 22 Guardau’s  de tota apariència de mal. 23 I el mateix  
1Te 5,22  22 Guardau’s de tota apariència  de mal. 23 I el mateix Déu de pau vos  
1Te 5,23  de mal. 23 I el mateix Déu  de pau vos santifíquia en tot, per a què  
1Te 5,23  irreprensibles per a la vinguda  de nostre Senyor Jesucrist. 24 Fiel és  
1Te 5,28  los sants germans. 28 La gràcia  de nostre Senyor Jesucrist sia ab  
2Te Inc  Amén. 2Te Inc Epístola segona  de l’apòstol sant Pau als Tessalònics  
2Te 1,2  2 Gràcia sia a vosaltres i pau  de part de Déu, nostre Pare, i del Senyor  
2Te 1,2  sia a vosaltres i pau de part  de Déu, nostre Pare, i del Senyor  
2Te 1,3  més i més, i abunda la caritat  de cada u de vosaltres entre vosaltres  
2Te 1,3  més, i abunda la caritat de cada u  de vosaltres entre vosaltres mateixos; 4  
2Te 1,4  en vosaltres en les iglésies  de Déu, per vostra paciència i fe en totes 
2Te 1,5  un senyal manifest del just judici  de Déu, per a què siau contats dignes en  
2Te 1,5 què siau contats dignes en lo Regne  de Déu, per amor del qual també patiu. 6  
2Te 1,6 patiu. 6 Suposat que és just davant  de Déu que ell dónia en paga aflicció als  
2Te 1,7  apareixerà del cel ab los àngels  de son poder, 8 en flames de foc, prenent  
2Te 1,8  àngels de son poder, 8 en flames  de foc, prenent venjança d’aquells que no 
2Te 1,8  dels que no obeeixen a l’evangeli  de nostre Senyor Jesucrist. 9 Los quals  
2Te 1,9  9 Los quals sofriran la pena  de perdició eterna en la presència del  
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2Te 1,9 eterna en la presència del Senyor i  de la glòria de son poder 10 quan vindrà a 
2Te 1,9 presència del Senyor i de la glòria  de son poder 10 quan vindrà a ser  
2Te 1,11 esta vocació i cúmplia tot lo plaer  de sa bondat i l’obra de fe ab son poder, 
2Te 1,11 tot lo plaer de sa bondat i l’obra  de fe ab son poder, 12 per a què sia  
2Te 1,12  12 per a què sia glorificat lo nom  de nostre Senyor Jesucrist en vosaltres, i 
2Te 1,12  vosaltres en ell, segons la gràcia  de nostre Déu i del Senyor Jesucrist.  
2Te 2,Tit  senyals que preceiran a la vinguda  de Cristo i a la de l’Anticrist i els  
2Te 2,Tit  a la vinguda de Cristo i a la  de l’Anticrist i els exhorta a  
2Te 2,1  germans, per l’adveniment  de nostre Senyor Jesucrist, i de nostra  
2Te 2,1  de nostre Senyor Jesucrist, i  de nostra reunió ab ell, 2 que no us  
2Te 2,2  ell, 2 que no us aparteu fàcilment  de vostres sentiments, ni us pertorbeu, ni 
2Te 2,3  ja cerca. 3 No us deixeu seduir  de ningú en manera alguna, perquè tal dia  
2Te 2,3  l’home del pecat, lo fill  de perdició, 4 lo qual s’oposa i s’alça  
2Te 2,4 que s’anomena Déu, o que s’adora,  de manera que s’assentarà en lo temple de 
2Te 2,4  que s’assentarà en lo temple  de Déu, mostrant-se com si fos Déu. 5  
2Te 2,7  7 Perquè ja està obrant lo misteri  de la iniquitat, solament que el que ara  
2Te 2,8 lo Senyor Jesús consumirà ab l’alè  de sa boca, i el destruirà ab lo  
2Te 2,8  i el destruirà ab lo resplendor  de sa vinguda. 9 A ell, la vinguda del  
2Te 2,9  vinguda del qual és segons l’obra  de Satanàs ab tot poder, i senyals, i ab  
2Te 2,9  poder, i senyals, i ab meravelles  de mentida, 10 i ab tota seducció d’  
2Te 2,10 pereixen, perquè no reberen l’amor  de la veritat per a ser salvos. 11 Per  
2Te 2,13  a Déu per vosaltres, germans amats  de Déu, perquè Déu des del principi vos  
2Te 2,13 a salvació, mediant la santificació  de l’Esperit i la creència de la veritat, 
2Te 2,13  de l’Esperit i la creència  de la veritat, 14 a la qual ell vos cridà  
2Te 2,14  evangeli, per a obtenir la glòria  de nostre Senyor Jesucrist. 15 I així,  
2Te 2,16  etern i bones esperances per medi  de la gràcia, 17 consòlia vostres cors i  
2Te 3,1 per nosaltres, per a què la paraula  de Déu se propàguia i sia glorificada, com 
2Te 3,2  i perversos, puix la fe no és  de tots. 3 Emperò Déu és fiel, que us  
2Te 3,3  fiel, que us confirmarà i guardarà  de mal. 4 I confiam en lo Senyor, per lo  
2Te 3,5  encamínia vostres cors en l’amor  de Déu i en esperar ab paciència a Cristo. 
2Te 3,6 Emperò vos intimam, germans, en nom  de nostre Senyor Jesucrist, que us aparteu 
2Te 3,6  Senyor Jesucrist, que us aparteu  de qualsevol de vostres germans que  
2Te 3,6  que us aparteu de qualsevol  de vostres germans que camínia  
2Te 3,6  i no segons la tradició que rebé  de nosaltres. 7 Perquè vosaltres mateixos  
2Te 3,8  vosaltres, 8 ni menjàrem lo pa  de grat a costa de ningú, sinó ab treball  
2Te 3,8 8 ni menjàrem lo pa de grat a costa  de ningú, sinó ab treball i fatiga,  
2Te 3,8  ab treball i fatiga, treballant  de nit i de dia, per a no ser gravosos a  
2Te 3,8  i fatiga, treballant de nit i  de dia, per a no ser gravosos a ningú de  
2Te 3,8  dia, per a no ser gravosos a ningú  de vosaltres. 9 I no perquè no tinguéssem  
2Te 3,11  van desordenats, que no treballen  de ninguna manera, sinó que s’ocupen en  
2Te 3,13  I vosaltres, germans, no us canseu  de fer bé. 14 I si algú no obeís lo que  
2Te 3,14 i no tingau comunicació ab ell a fi  de que s’avergonyesca. 15 Ab tot, no el  
2Te 3,16  com a germà. 16 I el mateix Senyor  de la pau vos dónia pau sempre i en totes  
2Te 3,17  ab tots vosaltres. 17 La salutació  de mi, Pau, ab ma pròpia mà, que és lo  
2Te 3,18  carta. Així escric. 18 La gràcia  de nostre Senyor Jesucrist sia ab tots  
1Tm Inc  Amén. 1Tm Inc Epístola primera  de l’apòstol sant Pau a Timoteu 1,Tit  
1Tm 1,Tit  fomenten la caritat, que és lo fi  de la Llei. Obligacions del ministeri  
1Tm 1,1 ministeri episcopal. 1 Pau, apòstol  de Jesucrist per manament de Déu, Salvador 
1Tm 1,1  apòstol de Jesucrist per manament  de Déu, Salvador nostre, i del Senyor  
1Tm 1,2  la fe. Gràcia, misericòrdia i pau  de part de Déu Pare i de nostre Senyor  
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1Tm 1,2  Gràcia, misericòrdia i pau de part  de Déu Pare i de nostre Senyor Jesucrist.  
1Tm 1,2  i pau de part de Déu Pare i  de nostre Senyor Jesucrist. 3 Com jo et  
1Tm 1,3  jo partí per la Macedònia, a fi  de que amonestasses a alguns que no  
1Tm 1,4  exciten disputes que edificació  de Déu, que és en la fe. 5 Puix lo fi del  
1Tm 1,5 del manament és la caritat proceint  de cor pur, i de bona consciència, i de fe 
1Tm 1,5  la caritat proceint de cor pur, i  de bona consciència, i de fe no fingida. 6 
1Tm 1,5  cor pur, i de bona consciència, i  de fe no fingida. 6 De la qual, desviant- 
1Tm 1,7  vanes, 7 volent ser doctors  de la Llei, sens entendre ni lo que diuen, 
1Tm 1,13  Emperò alcancí misericòrdia  de Déu, perquè ho fiu per ignorància en  
1Tm 1,14  en incredulitat. 14 I la gràcia  de nostre Senyor sobreabundà en gran  
1Tm 1,15  15 Fiel és aquesta paraula i digna  de tota acceptació: que Cristo Jesús  
1Tm 1,16  per a exemple dels que havien  de creure en ell per a la vida eterna. 17  
1Tm 1,18 les profecies que foren abans fetes  de tu, per a què per elles milíties bona  
1Tm 1,19  la qual per haver alguns apartat  de si, naufragaren respecte de la fe. 20  
1Tm 1,19 apartat de si, naufragaren respecte  de la fe. 20 D’est número són Himeneu i  
1Tm 2,Tit  és l’únic medianer i redemptor  de tots. Devem orar en tot lloc. Modèstia  
1Tm 2,Tit  Devem orar en tot lloc. Modèstia  de les dones, sa sumissió i silenci. 1  
1Tm 2,1  1 Recomano, doncs, lo primer  de tot, que es facen peticions, oracions,  
1Tm 2,1  oracions, pregàries, accions  de gràcies per a tots los homes, 2 pels  
1Tm 2,2  constituïts en autoritat, a fi  de que tingam una vida quieta i tranquila  
1Tm 2,3  això és cosa bona i accepta davant  de Déu nostre Salvador, 4 lo qual vol fer  
1Tm 2,4  homes i que vinguen al coneixement  de la veritat. 5 Perquè un sol és Déu, i  
1Tm 2,10 correspon a dones que fan professió  de pietat, ab bones obres. 11 Aprenga la  
1Tm 3,1 verdadera: si algú desitja l’ofici  de bisbe, desitja un bon treball. 2 Puix  
1Tm 3,2 prudent, respectable, modest, amant  de l’hospitalitat i apte per a ensenyar;  
1Tm 3,5  sap governar sa casa, ¿com cuidarà  de la Iglésia de Déu? 6 No sia neòfit, per 
1Tm 3,5 sa casa, ¿com cuidarà de la Iglésia  de Déu? 6 No sia neòfit, per a què ple de  
1Tm 3,6 Déu? 6 No sia neòfit, per a què ple  de supèrbia no caiga en la condemnació del 
1Tm 3,7  reputació entre aquells que són  de fora, perquè no càiguia en despreci i  
1Tm 3,8  deuen ser honrats i modestos, no  de paraules dobles, ni donats molt al vi,  
1Tm 3,9 a la usura, 9 conservant lo misteri  de la fe en consciència pura. 10 I sien  
1Tm 3,15  I si tardàs, perquè sàpies com has  de conduir-te en la casa de Déu, que és  
1Tm 3,15  com has de conduir-te en la casa  de Déu, que és la Iglésia del Déu viu,  
1Tm 3,15  del Déu viu, columna i fonament  de la veritat. 16 I és gran sens dubte lo  
1Tm 3,16  16 I és gran sens dubte lo misteri  de la pietat, en què «Déu se manifestà en  
1Tm 4,1  darrers temps prevaricaran alguns  de la fe, donant oïdos a esperits  
1Tm 4,1  a esperits seductors i a doctrines  de diables; 2 mentint ab hipocresia i  
1Tm 4,3  casar-se i manant abstenir-se  de les viandes que Déu crià a fi de que ab 
1Tm 4,3 se de les viandes que Déu crià a fi  de que ab acció de gràcies participassen  
1Tm 4,3  que Déu crià a fi de que ab acció  de gràcies participassen d’elles los  
1Tm 4,4  la veritat. 4 Perquè tota criatura  de Déu és bona i no és de rebutjar res de  
1Tm 4,4  criatura de Déu és bona i no és  de rebutjar res de lo que es participa ab  
1Tm 4,4 Déu és bona i no és de rebutjar res  de lo que es participa ab acció de  
1Tm 4,4 res de lo que es participa ab acció  de gràcies, 5 perquè se santifica per la  
1Tm 4,5  perquè se santifica per la paraula  de Déu i per l’oració. 6 Proposant això  
1Tm 4,6  als germans, seràs bon ministre  de Jesucrist, criat ab les paraules de la  
1Tm 4,6 de Jesucrist, criat ab les paraules  de la fe i de la bona doctrina que  
1Tm 4,6  criat ab les paraules de la fe i  de la bona doctrina que alcançares. 7  
1Tm 4,7  7 Emperò desprècia les faules  de velles i exercita’t en la pietat. 8  
1Tm 4,8  útil per a tot, tenint la promesa  de la vida que ara és i de la que ha de  
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1Tm 4,8  la promesa de la vida que ara és i  de la que ha de ser. 9 Fiel paraula és  
1Tm 4,8  la vida que ara és i de la que ha  de ser. 9 Fiel paraula és aquesta, i digna 
1Tm 4,9  9 Fiel paraula és aquesta, i digna  de tota acceptació. 10 Puix per això  
1Tm 4,10  lo Déu viu, lo qual és lo salvador  de tots los homes, especialment dels que  
1Tm 4,14  donat per profecia ab la imposició  de mans dels presbíteros. 15 Medita  
1Tm 4,15  coses, ocupa’t en elles a fi  de que ton avançament sia manifest a tots. 
1Tm 5,Tit  V Adverteix a Timoteu com ha  de portar-se ab los fiels de totes  
1Tm 5,Tit  com ha de portar-se ab los fiels  de totes edats. Com han de ser les viudes  
1Tm 5,Tit  los fiels de totes edats. Com han  de ser les viudes que servesquen en la  
1Tm 5,Tit  servesquen en la Iglésia. Que han  de ser premiats los presbíteros que  
1Tm 5,Tit  cumplen bé son ministeri; que ha  de corretgir los pecats públics i mirar  
1Tm 5,4  pares, puix això és accepte davant  de Déu. 5 Emperò la que verdaderament és  
1Tm 5,8 cuidado dels seus, i majorment dels  de sa família, lo tal ha negat la fe i és  
1Tm 5,9  posada en lo número ninguna viuda  de menos de xixanta anys, ni que haja  
1Tm 5,9 en lo número ninguna viuda de menos  de xixanta anys, ni que haja tingut més d’ 
1Tm 5,10 d’un marit, 10 tenint lo testimoni  de bones obres: si ha criat bé a sos  
1Tm 5,13  ocioses, s’acostumen a divagar  de casa en casa; no solament ocioses, sinó 
1Tm 5,14  criïn fills, sien bones mares  de família, i que no dónien ocasió de  
1Tm 5,14  de família, i que no dónien ocasió  de maledicència a l’enemic. 15 Perquè  
1Tm 5,16  i no sia gravada la Iglésia, a fi  de que hi haja lo que bàstia per a les que 
1Tm 5,18  que bat.» I: «El jornaler és digne  de son jornal.» 19 Contra el presbítero no 
1Tm 5,19  no rèbies acusació sinó davant  de dos o tres testimonis. 20 Als que  
1Tm 5,20  que pèquien, reprèn-los davant  de tothom, per a què los demés també  
1Tm 5,21  també témien. 21 Te conjuro davant  de Déu i del Senyor Jesucrist i dels  
1Tm 5,22  res ab parcialitat. 22 No impòsies  de lleuger les mans sobre algú ni et faces 
1Tm 5,23  més aigua sola, sinó usa un poc  de vi per causa de ton ventrell i de tes  
1Tm 5,23  sinó usa un poc de vi per causa  de ton ventrell i de tes freqüents  
1Tm 5,23  de vi per causa de ton ventrell i  de tes freqüents dolències. 24 Los pecats  
1Tm 6,Tit  falsos mestres. Danys que naixen  de l’avarícia. Deuen los rics evitar la  
1Tm 6,Tit la supèrbia i emplear-se en obres  de caritat. 1 Tots los sirvents que estan  
1Tm 6,1  jou tinguen a sos amos per dignes  de tota honra, per a què el nom de Déu i  
1Tm 6,1  de tota honra, per a què el nom  de Déu i sa doctrina no sien blasfemats. 2 
1Tm 6,3  i no abraça les paraules sanes  de Jesucrist nostre Senyor i la doctrina  
1Tm 6,4 flaqueja sobre qüestions i disputes  de paraules; d’a on s’originen enveges,  
1Tm 6,5  d’enteniment pervers i destituïts  de veritat, suposant que la pietat és un  
1Tm 6,10 la mort i perdició. 10 Perquè arrel  de tots mals és l’avarícia, ab la codícia 
1Tm 6,10  mals és l’avarícia, ab la codícia  de la qual alguns se desviaren de la fe i  
1Tm 6,10  de la qual alguns se desviaren  de la fe i es subjectaren a moltes penes.  
1Tm 6,11  a moltes penes. 11 Emperò tu, home  de Déu, fuig d’aquestes coses i segueix  
1Tm 6,12 la mansuetud. 12 Pelea bona batalla  de la fe, agafa’t de la vida eterna, a la 
1Tm 6,12  bona batalla de la fe, agafa’t  de la vida eterna, a la que fores cridat,  
1Tm 6,12  també fet bona confessió davant  de molts testimonis. 13 Jo et mano davant  
1Tm 6,13  testimonis. 13 Jo et mano davant  de Déu, que vivifica totes les coses, i de 
1Tm 6,13  que vivifica totes les coses, i  de Cristo Jesús, que davant de Ponç Pilat  
1Tm 6,13  i de Cristo Jesús, que davant  de Ponç Pilat testificà bona confessió, 14 
1Tm 6,14  irreprensible, fins a la vinguda  de nostre Senyor Jesucrist. 15 La qual  
1Tm 6,15  lo benaventurat i sol poderós Rei  de reis i Senyor de senyors, 16 lo qui  
1Tm 6,15  i sol poderós Rei de reis i Senyor  de senyors, 16 lo qui solament posseeix  
1Tm 6,19 bon fonament per a lo venider, a fi  de que puguen alcançar la vida eterna. 20  
1Tm 6,20  parladuries i les contradiccions  de la que falsament s’apellida ciència,  
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1Tm 6,21  -la alguns, se desviaren  de la fe. La gràcia sia ab tu. Amén. 2Tm  
2Tm Inc  tu. Amén. 2Tm Inc Epístola segona  de l’apòstol sant Pau a Timoteu 1,Tit  
2Tm 1,Tit  millor sa fe. Se condol d’alguns  de l’Àsia que l’abandonaren en Roma i fa 
2Tm 1,1 elogis d’Onesíforo. 1 Pau, apòstol  de Jesucrist per voluntat de Déu, segons  
2Tm 1,1  apòstol de Jesucrist per voluntat  de Déu, segons la promesa de la vida que  
2Tm 1,1  voluntat de Déu, segons la promesa  de la vida que és en Cristo Jesús, 2 a  
2Tm 1,2  fill: gràcia, misericòrdia i pau  de part de Déu Pare i de nostre Senyor  
2Tm 1,2  gràcia, misericòrdia i pau de part  de Déu Pare i de nostre Senyor Jesucrist.  
2Tm 1,2  i pau de part de Déu Pare i  de nostre Senyor Jesucrist. 3 Gràcies dono 
2Tm 1,3  dono a Déu, a qui servesc des  de mos antepassats ab consciència pura, de 
2Tm 1,3  antepassats ab consciència pura,  de que sens cessar me recòrdia de tu en  
2Tm 1,3  de que sens cessar me recòrdia  de tu en mes pregàries nit i dia; 4  
2Tm 1,4  molt lo veure’t, recordant-me  de tes llàgrimes, per a omplir-me de  
2Tm 1,4 de tes llàgrimes, per a omplir-me  de goig; 5 fent memòria d’aquella fe sens 
2Tm 1,6  t’amonesto que avívies la gràcia  de Déu que habita en tu per la imposició  
2Tm 1,6  que habita en tu per la imposició  de mes mans. 7 Perquè no ens ha donat Déu  
2Tm 1,7  Perquè no ens ha donat Déu esperit  de temor, sinó de fortalesa, i de caritat, 
2Tm 1,7 ha donat Déu esperit de temor, sinó  de fortalesa, i de caritat, i de  
2Tm 1,7  de temor, sinó de fortalesa, i  de caritat, i de temperància. 8 Per lo  
2Tm 1,7  sinó de fortalesa, i de caritat, i  de temperància. 8 Per lo tant, no t’  
2Tm 1,8  no t’avergonyesques del testimoni  de nostre Senyor, ni de mi, que só  
2Tm 1,8  del testimoni de nostre Senyor, ni  de mi, que só presoner seu; ans bé sies  
2Tm 1,8  bé sies participant dels treballs  de l’evangeli segons lo poder de Déu, 9  
2Tm 1,8  de l’evangeli segons lo poder  de Déu, 9 que ens ha salvat i cridat ab  
2Tm 1,10  feta manifesta per l’aparició  de nostre Salvador Jesucrist, lo qui  
2Tm 1,10  la vida i la immortalitat per medi  de l’evangeli, 11 en lo qual jo só  
2Tm 1,12 jo sé a qui he cregut, i estic cert  de que ell és poderós per a guardar mon  
2Tm 1,13  a aquell dia. 13 Guarda la forma  de les paraules sanes que has oït de mi,  
2Tm 1,13  de les paraules sanes que has oït  de mi, en la fe i caritat que és en Cristo 
2Tm 1,16  me consolà, i no s’avergonyí  de les meves cadenes; 17 ans bé quan  
2Tm 2,Tit  2,Tit Capítol II Parla a Timoteu  de la fortalesa i prudència ab què deu  
2Tm 2,Tit  ab què deu ensenyar les coses  de la fe i com ha d’evitar les qüestions  
2Tm 2,Tit  les qüestions inútils, origen  de discòrdies i de disputes agenes del  
2Tm 2,Tit  inútils, origen de discòrdies i  de disputes agenes del cristià. 1 Doncs  
2Tm 2,2  2 I les coses que has oït  de mi davant de molts testimonis, confia- 
2Tm 2,2  les coses que has oït de mi davant  de molts testimonis, confia-les a homes  
2Tm 2,3  doncs, la fatiga com un bon soldat  de Jesucrist. 4 Ningú que pelea per Déu s’ 
2Tm 2,4  en los negocis del sigle, a fi  de que agràdia a aquell que l’elegí per  
2Tm 2,8  lo Senyor Jesucrist, del llinatge  de David, ressuscità d’entre els morts,  
2Tm 2,9  com un malfactor; mes la paraula  de Déu no està lligada. 10 Per consegüent, 
2Tm 2,14  testimoni davant del Senyor. Fuig  de disputes de paraules, que no serveixen  
2Tm 2,14 davant del Senyor. Fuig de disputes  de paraules, que no serveixen de res, mes  
2Tm 2,14  de paraules, que no serveixen  de res, mes sinó per a pervertir als que  
2Tm 2,15  -te digne d’aprovació davant  de Déu, operari que no té de què  
2Tm 2,15  davant de Déu, operari que no té  de què avergonyir-se dispensant  
2Tm 2,15  se dispensant justament la paraula  de veritat. 16 Emperò evita les plàtiques  
2Tm 2,18  i Filet, 18 que s’extraviaren  de la veritat, dient que la resurrecció  
2Tm 2,19 fe d’alguns. 19 Emperò lo fonament  de Déu se manté ferm tenint aquest sello:  
2Tm 2,19  als que són seus»; i: «Apàrtia’s  de la iniquitat tot aquell que invoca lo  
2Tm 2,20  gran no sols hi ha vasos d’or i  de plata, sinó també de fusta i de terra,  
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2Tm 2,20  vasos d’or i de plata, sinó també  de fusta i de terra, i els uns són per a  
2Tm 2,20  i de plata, sinó també de fusta i  de terra, i els uns són per a honor, i els 
2Tm 3,Tit  a Timoteu que guàrdia lo depòsit  de la fe i estudiï les Sagrades  
2Tm 3,1 les Sagrades Escriptures. 1 Mes has  de saber açò, que en los darrers dies  
2Tm 3,2  2 Perquè los homes seran amants  de si mateixos, cobdiciosos, altius,  
2Tm 3,4  protervos, orgullosos i amants  de plaers més que de Déu; 5 tenint  
2Tm 3,4  i amants de plaers més que  de Déu; 5 tenint apariència de pietat,  
2Tm 3,5 més que de Déu; 5 tenint apariència  de pietat, però negant la virtut d’ella.  
2Tm 3,6  captiven a dones tontes carregades  de pecats, que són arrastrades de  
2Tm 3,6  de pecats, que són arrastrades  de diferents passions, 7 que sempre estan  
2Tm 3,7 aprenent i mai arriben a la ciència  de la veritat. 8 I així com Janes i  
2Tm 3,8  a la veritat, homes corromputs  de cor, i rèprobos tocant a la fe. 9 Mes  
2Tm 3,10  has comprès ma doctrina, mon modo  de conduir-me, intent, fe, longanimitat, 
2Tm 3,11  persecucions he sofert, emperò  de totes elles m’ha llibertat lo Senyor.  
2Tm 3,13  homes dolents i impostors aniran  de mal en pitjor, enganyant i sent  
2Tm 3,14  t’han estat encomanades, sabent  de qui les aprengueres. 15 I que des de la 
2Tm 3,15  qui les aprengueres. 15 I que des  de la infància has conegut les Santes  
2Tm 3,16  Escriptura divinament inspirada  de Déu és útil per a ensenyar, per a  
2Tm 3,17  la justícia; 17 per a què l’home  de Déu sia perfet i estiga previngut per a 
2Tm 4,Tit  fiels contra els errors que havien  de nàixer. Li diu que està cerca lo fi de  
2Tm 4,Tit nàixer. Li diu que està cerca lo fi  de sa vida. I conclou ab les salutacions  
2Tm 4,1  1 Te protesto, doncs, davant  de Déu i del Senyor Jesucrist, que ha de  
2Tm 4,1  Déu i del Senyor Jesucrist, que ha  de judicar vius i morts en sa vinguda i en 
2Tm 4,2 paraula, que ínsties a temps i fora  de temps; reprèn, prega, amonesta ab tota  
2Tm 4,4 d’orelles. 4 I apartaran los oïdos  de la veritat i els aplicaran a rondalles. 
2Tm 4,6  6 Perquè jo ja estic a punt  de ser sacrificat, i prop està lo temps de 
2Tm 4,6  sacrificat, i prop està lo temps  de ma mort. 7 He peleat bona batalla, he  
2Tm 4,8 demés, m’està reservada una corona  de justícia que el Senyor, jutge just, me  
2Tm 4,13 capa que em deixí en Troas en poder  de Carpo i els llibres, en particular los  
2Tm 4,17  gentils, i vaig ésser deslliurat  de la boca del lleó. 18 I el Senyor me  
2Tm 4,18 lleó. 18 I el Senyor me deslliurarà  de tota obra mala i em preservarà per a  
2Tm 4,21  21 Apressura’t a venir abans  de l’hivern. Te saluden Eubul i Pudent,  
Tt Inc  vosaltres. Amén. Tt Inc Epístola  de l’apòstol sant Pau a Tito 1,Tit  
Tt 1,Tit  Pau a Tito 1,Tit Capítol I Després  de saludar a Tito, li recorda l’esperança 
Tt 1,Tit  a Tito, li recorda l’esperança  de la vida eterna i li demostra les  
Tt 1,Tit i li demostra les qualitats que han  de tenir los presbíteros i els bisbes. 1  
Tt 1,1  i els bisbes. 1 Pau, servo  de Déu i apòstol de Jesucrist, segons la  
Tt 1,1  1 Pau, servo de Déu i apòstol  de Jesucrist, segons la fe dels elegits de 
Tt 1,1  segons la fe dels elegits  de Déu i el coneixement de la veritat, que 
Tt 1,1  elegits de Déu i el coneixement  de la veritat, que és segons la pietat, 2  
Tt 1,2 és segons la pietat, 2 en esperança  de la vida eterna, la qual Déu, que no pot 
Tt 1,3  em fou confiada segons lo precepte  de Déu Salvador nostre: 4 a Tito, fill  
Tt 1,4  sia gràcia, misericòrdia i pau  de Déu Pare i de Jesucrist, salvador  
Tt 1,4  misericòrdia i pau de Déu Pare i  de Jesucrist, salvador nostre. 5 Jo et  
Tt 1,6 tinga fills fiels, sens ser acusats  de disolució ni de desobediència. 7 Perquè 
Tt 1,6  sens ser acusats de disolució ni  de desobediència. 7 Perquè el bisbe és  
Tt 1,7  sia sens màcula, com a dispensador  de Déu; no superbo, ni colèric, ni donat  
Tt 1,7  al vi, ni violent, ni codiciós  de torpes ganàncies, 8 sinó amic d’  
Tt 1,9  9 Que abràcia fermament la paraula  de la fe conforme a lo que se li ha  
Tt 1,10  embaucadors i parladors  de vanitats, majorment dels que són de la  
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Tt 1,10 de vanitats, majorment dels que són  de la circumcisió, 11 als quals és  
Tt 1,12  propi profeta dels seus, que els  de Creta sempre són mentiders, males  
Tt 1,14  la fe, 14 no donant oïdos a faules  de jueus ni a manaments d’homes que s’  
Tt 1,14 a manaments d’homes que s’aparten  de la veritat. 15 Per als nets totes les  
Tt 2,Tit  II Manifesta a Tito com s’ha  de portar ab los fiels de tots estats,  
Tt 2,Tit  com s’ha de portar ab los fiels  de tots estats, sexos, edats i condicions, 
Tt 2,Tit i condicions, i l’obligació que té  de donar-los bon exemple. Explica los  
Tt 2,Tit  documents que ens dóna la gràcia  de Déu i els beneficis que havem rebut de  
Tt 2,Tit Déu i els beneficis que havem rebut  de Jesucrist. 1 Emperò tu ensenya’ls les  
Tt 2,3  ni donades al molt vi, mestres  de lo bo, 4 ensenyant prudència a les  
Tt 2,5 castes, temperades, a tenir cuidado  de casa, benignes, obedients a sos marits, 
Tt 2,5  a què no sia blasfemada la paraula  de Déu. 6 Igualment amonesta als joves que 
Tt 2,7  en totes les coses l’exemple  de bones obres, en doctrina, en  
Tt 2,8  se confónguia, no tenint res  de mal que dir de nosaltres. 9 Exhorta als 
Tt 2,8  no tenint res de mal que dir  de nosaltres. 9 Exhorta als sirvents a que 
Tt 2,10  a què adórnien en tot la doctrina  de Déu, salvador nostre. 11 Perquè la  
Tt 2,11  nostre. 11 Perquè la gràcia  de Déu, que porta salvació, s’ha  
Tt 2,14  per nosaltres, per a redimir-nos  de tot pecat i purificar-nos per a si  
Tt 2,14  a si com un poble peculiar, zelós  de les bones obres. 15 Predica aquestes  
Tt 3,Tit  III Submissió als prínceps. Efusió  de la gràcia de Jesucrist. Aplicar-se a  
Tt 3,Tit  als prínceps. Efusió de la gràcia  de Jesucrist. Aplicar-se a les bones  
Tt 3,Tit  -se a les bones obres. Fugir  de disputes i del tracte dels heretges  
Tt 3,2 tota obra bona, 2 que no diguen mal  de ningú, que no sien pledegistes, ans bé  
Tt 3,3  incrèduls, desencaminats, esclaus  de vàrios afectes i plaers, vivint en  
Tt 3,5  envers los homes, 5 no per obres  de justícia que haguéssem fet nosaltres,  
Tt 3,5  ell nos féu salvos per lo baptisme  de regeneració i renovació de l’Esperit  
Tt 3,5 baptisme de regeneració i renovació  de l’Esperit Sant, 6 lo qual derramà ell  
Tt 3,7  Jesucrist, salvador nostre, 7 a fi  de que, justificats per sa gràcia, fóssem  
Tt 3,7  fets hereus, conforme l’esperança  de la vida eterna. 8 Paraula fiel és  
Tt 3,10 perquè són inútils i vanes. 10 Fuig  de l’home heretge després de la primera i 
Tt 3,10  10 Fuig de l’home heretge després  de la primera i segona amonestació, 11  
Tt 3,13  ab diligència a Zenas, doctor  de la Llei, i a Apolo, procurant que no  
Tt 3,14 les coses que són necessàries, a fi  de que no sien infructuosos. 15 Te saluden 
Tt 3,15  que ens amen en la fe. La gràcia  de Déu sia ab tots vosaltres. Amén. Flm  
Flm Inc  vosaltres. Amén. Flm Inc Epístola  de l’apòstol sant Pau a Filèmon Tit Li  
Flm Tit  Li demana ab l’eloqüència divina  de la caritat que es reconciliï ab Onèsim, 
Flm 1  i arrepentit. 1 Pau, presoner  de Jesucrist, i Timoteu, germà nostre, a  
Flm 2  company nostre en los combats  de Cristo, i a la iglésia que està en ta  
Flm 3 ta casa: 3 gràcia a vosaltres i pau  de part de Déu nostre Pare i del Senyor  
Flm 3  3 gràcia a vosaltres i pau de part  de Déu nostre Pare i del Senyor Jesucrist. 
Flm 4 dono a mon Déu, fent sempre memòria  de tu en mes oracions, 5 oint ta caritat i 
Flm 6  sants, 6 per a què la comunicació  de ta fe se tórnia eficaç per lo  
Flm 6  tórnia eficaç per lo reconeixement  de tota obra bona que hi ha en vosaltres  
Flm 14  no he volgut fer res, a fi  de que ton benefici no fos com per  
Flm 15  Perquè ell tal vegada no s’apartà  de tu per algun temps, sinó per a què el  
Flm 16  16 no ja com servo, sinó en lloc  de servo per germà molt amat, especialment 
Flm 16  per germà molt amat, especialment  de mi; ¿puix quant més de tu en la carn i  
Flm 16 especialment de mi; ¿puix quant més  de tu en la carn i en lo Senyor? 17 Per lo 
Flm 19  compte. 19 Jo, Pau, ho he escrit  de ma pròpia mà: jo ho pagaré, per no dir  
Flm 21  meva sabent que faràs encara més  de lo que et dic. 22 I al mateix temps  
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Flm 25 colaboradors meus. Flm 25 La gràcia  de nostre Senyor Jesucrist sia ab vostre  
He Inc  esperit. Amén. He Inc Epístola  de l’apòstol sant Pau als Hebreus 1,Tit  
He 1,1  1 Déu, que en diferents ocasions i  de diverses maneres parlà en altre temps a 
He 1,2  son Fill, al qual constituí hereu  de tot, per qui féu també los sigles. 3 Lo 
He 1,3  3 Lo qual, essent lo resplendor  de sa glòria i la figura de sa substància, 
He 1,3 resplendor de sa glòria i la figura  de sa substància, i sostenint totes les  
He 1,3  totes les coses per la paraula  de son poder, després d’haver fet la  
He 1,3 després d’haver fet la purificació  de nostres pecats per si mateix, se sentà  
He 1,3  per si mateix, se sentà a la dreta  de la Majestat en les altures, 4 essent  
He 1,6  «I adórien-lo tots los àngels  de Déu.» 7 I en quant als àngels, diu: «Lo 
He 1,7  esperits, i a sos ministres, flama  de foc.» 8 Mes al Fill li diu: «Ton trono, 
He 1,8  Ceptre d’equitat és lo ceptre  de ton regne. 9 Tu has amat la justícia i  
He 1,10  la terra, i los cels són obra  de tes mans; 11 ells pereixeran, emperò tu 
He 1,13  que pòsia tos enemics per peanya  de tos peus»? 14 ¿Per ventura no són tots  
He 1,14  en favor d’aquells que han  de ser hereus de salvació? 2,Tit Capítol  
He 1,14  d’aquells que han de ser hereus  de salvació? 2,Tit Capítol II Los  
He 2,Tit  2,Tit Capítol II Los transgressors  de la Llei nova seran castigats ab major  
He 2,Tit  ab major rigor. Glòria del Fill  de Déu fet home, Senyor de totes les  
He 2,Tit  del Fill de Déu fet home, Senyor  de totes les criatures, redemptor,  
He 2,1  les coses que havem oït, a fi  de que en ningun temps les deixem xurriar  
He 2,4  i ab vàrios miracles, i ab dons  de l’Esperit Sant, segons sa pròpia  
He 2,5 no someté als àngels lo món venider  de què parlam. 6 I un en cert lloc donà  
He 2,6 així te recordes d’ell?, o lo fill  de l’home que així lo visites? 7 Tu l’  
He 2,7  que els àngels; tu l’has coronat  de glòria i honra, i l’has colocat sobre  
He 2,7  i l’has colocat sobre les obres  de tes mans. 8 Totes les coses posares en  
He 2,9  menor que els àngels per la passió  de mort, coronat d’honra i glòria, per a  
He 2,9  i glòria, per a què per la gràcia  de Déu gustàs ell la mort per tots. 10  
He 2,10  a qui són totes les coses, havent  de portar molts fills a la glòria,  
He 2,10  a la glòria, consumàs a l’autor  de la salvació d’ells per medi de la  
He 2,10  de la salvació d’ells per medi  de la passió. 11 Perquè lo qui santifica i 
He 2,12  ton nom a mos germans, enmig  de la Iglésia cantaré tes alabances.» 13 I 
He 2,14  I per quant los fills participaren  de carn i sang, així ell també participà  
He 2,14  i sang, així ell també participà  de lo mateix, a fi de destruir per sa mort 
He 2,14  també participà de lo mateix, a fi  de destruir per sa mort a aquell que tenia 
He 2,14  sa mort a aquell que tenia poder  de mort, ço és, al diable, 15 i llibertar  
He 2,15  15 i llibertar als que per temor  de mort estaven tota sa vida subjectes a  
He 2,17  les coses pertanyents a Déu, a fi  de fer la reconciliació per los pecats del 
He 3,Tit  Capítol III Mostra l’exceŀlència  de Jesucrist sobre Moisès, i per lo tant,  
He 3,1 germans sants, que sou participants  de la vocació celestial, considerau a l’  
He 3,1 considerau a l’apòstol i pontífice  de nostra confessió, Jesucrist, 2 lo qual  
He 3,3  3 Perquè aquest fou reputat digne  de major glòria que Moisès, quant lo qui  
He 3,6  ferma la confiança i la glòria  de l’esperança fins al fi. 7 Per lo qual, 
He 3,8  com en la provocació, en lo dia  de la tentació en lo desert, 9 a on  
He 3,10  i vegeren mes obres 10 per espai  de quaranta anys. Per lo qual jo m’  
He 3,12  mal d’incredulitat, apartant-se  de Déu viu; 13 ans bé, amonestau-vos  
He 3,13  s’anomena avui, per a què ningú  de vosaltres s’enduresca per l’engany  
He 3,14  nosaltres som fets participants  de Cristo, ab tal que conservem ferm fins  
He 3,14  ferm fins al fi lo principi  de la substància d’ell. 15 Mentres que es 
He 3,19  ells no pogueren entrar per causa  de la incredulitat. 4,Tit Capítol IV De la 
He 4,Tit  Capítol IV De la verdadera terra  de promissió, envers la qual caminen los  
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He 4,Tit  Quant gran és la virtut i eficàcia  de la paraula de Déu. 1 Temam, doncs, que  
He 4,Tit  la virtut i eficàcia de la paraula  de Déu. 1 Temam, doncs, que algú de  
He 4,1  de Déu. 1 Temam, doncs, que algú  de vosaltres, havent-vos estat deixada  
He 4,2  anunciada per no anar acompanyada  de la fe en los que l’oigueren. 3 Perquè  
He 4,3  que sien ja acabades les obres des  de la creació del món.» 4 Perquè en cert  
He 4,4  setè: «I reposà Déu en lo setè dia  de totes ses obres.» 5 I en aquest lloc,  
He 4,6 fou predicada no entraren per causa  de sa incredulitat, 7 i altra vegada  
He 4,7  dient per David: «Avui, després  de tant temps, com sobre està dit: “Avui,  
He 4,9  repòs, o dissabte, per a lo poble  de Déu. 10 Perquè aquell que ha entrat en  
He 4,10  en son repòs, ell també ha cessat  de ses obres, així com Déu cessà de les  
He 4,10  de ses obres, així com Déu cessà  de les seves. 11 Esforcem-nos, doncs, a  
He 4,12  incredulitat. 12 Perquè la paraula  de Déu és viva i eficaç, i més afilada que 
He 4,12  i més afilada que ninguna espasa  de dos talls; penetrant fins a la divisió  
He 4,12  talls; penetrant fins a la divisió  de l’ànima i de l’esperit, i de les  
He 4,12  fins a la divisió de l’ànima i  de l’esperit, i de les conjuntures i del  
He 4,12  de l’ànima i de l’esperit, i  de les conjuntures i del moll, i  
He 4,13  i patents als ulls d’aquell  de qui nosaltres parlam. 14 Veent, doncs,  
He 4,14  penetra fins als cels, Jesús, Fill  de Déu, mantingam nostra confessió. 15  
He 4,15  que no puga compadèixer-se  de nostres dolències, sinó que fou temptat 
He 4,16 -nos, doncs, ab confiança al trono  de gràcia, per a què pugam conseguir  
He 4,16  per a ser socorreguts en temps  de necessitat. 5,Tit Capítol V Descriu l’ 
He 5,2 quant ell mateix està també rodejat  de dolències. 3 I per aquesta raó deu,  
He 5,4  honra, sinó aquell que és cridat  de Déu, com Aaron. 5 Així també Cristo no  
He 5,6  perpètuament, segons l’ordre  de Melquisedec.» 7 Lo qual en los dies de  
He 5,7 Melquisedec.» 7 Lo qual en los dies  de sa carn, quan ell hagué ofert plegàries 
He 5,7  que era poderós per a salvar-lo  de mort, fou oït per la sua reverència. 8  
He 5,8  8 I certament, encara que Fill  de Déu, per les coses que patí aprengué  
He 5,9  fet perfet, vingué a ser l’autor  de salut eterna per a tots aquells que l’ 
He 5,10  per Déu pontífice segons l’ordre  de Melquisedec. 11 Del qual tenim moltes  
He 5,11  moltes coses que dir, i difícils  de declarar, perquè sou flacs per oir. 12  
He 5,12  mestres; encara teniu necessitat  de que us ensènyia quals són los primers  
He 5,12  los primers principis dels oracles  de Déu, i us haveu tornat tals que  
He 5,12 us haveu tornat tals que necessitau  de llet, i no d’aliment fort. 13 Perquè  
He 5,13  Perquè tot aquell que s’alimenta  de llet és incapaç de la paraula de  
He 5,13  que s’alimenta de llet és incapaç  de la paraula de justícia, per quant és un 
He 5,13  de llet és incapaç de la paraula  de justícia, per quant és un infant. 14  
He 6,Tit  los que, molt favorits  de Déu, perden la fe o s’abandonen als  
He 6,Tit  vicis. Parla contra la peresa, i  de l’àncora segura que tenim en l’  
He 6,1  Per lo tant, deixant los rudiments  de la doctrina de Cristo, passem a coses  
He 6,1  los rudiments de la doctrina  de Cristo, passem a coses més perfetes, no 
He 6,1  a coses més perfetes, no posant  de nou lo fonament d’arrepentiment de les 
He 6,1 de nou lo fonament d’arrepentiment  de les obres mortes i de la fe envers Déu, 
He 6,1 arrepentiment de les obres mortes i  de la fe envers Déu, 2 de la doctrina del  
He 6,2  mortes i de la fe envers Déu, 2  de la doctrina del baptisme, i de la  
He 6,2  2 de la doctrina del baptisme, i  de la imposició de mans, i de la  
He 6,2  del baptisme, i de la imposició  de mans, i de la resurrecció dels morts, i 
He 6,2  i de la imposició de mans, i  de la resurrecció dels morts, i del judici 
He 6,4  i foren fets participants  de l’Esperit Sant, 5 i han gustat  
He 6,5  gustat igualment la bona paraula  de Déu, i les virtuts del sigle venider, 6 
He 6,6  l’arrepentiment, puix crucifiquen  de nou en si mateixos al Fill de Déu i l’ 
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He 6,6  de nou en si mateixos al Fill  de Déu i l’exposen a l’escarni. 7 Perquè 
He 6,7  que la cultiven, rep benedicció  de Déu. 8 Emperò aquella que produeix  
He 6,8  abriülls, és rebutjada i està prop  de maledicció; lo fi de la qual és ser  
He 6,8  i està prop de maledicció; lo fi  de la qual és ser cremada. 9 Mes,  
He 6,9  és ser cremada. 9 Mes, caríssims,  de vosaltres esperam coses millors, i que  
He 6,10  és Déu injust per a què s’olvídia  de vostres obres i treballs de caritat que 
He 6,10 olvídia de vostres obres i treballs  de caritat que haveu mostrat envers son  
He 6,11  11 I nosaltres desitjam que cada u  de vosaltres maniféstia lo mateix zel fins 
He 6,11  al fi, per la completa seguretat  de l’esperança; 12 per a què no us façau  
He 6,16 en confirmació és per ells lo terme  de tota disputa. 17 Per lo qual Déu,  
He 6,17 mostrar més complidament als hereus  de la promesa la immutabilitat de son  
He 6,17  de la promesa la immutabilitat  de son consell, lo confirmà ab jurament,  
He 6,18  lo confirmà ab jurament, 18 a fi  de que per dues coses immutables (en les  
He 6,18  volat per a refugi a agafar-nos  de l’esperança que se’ns havia proposat. 
He 6,19  tenim com un àncora ferma i segura  de l’ànima, i que penetra fins en lo que  
He 6,20  per a sempre segons l’ordre  de Melquisedec. 7,Tit Capítol VII  
He 7,Tit  verdader sacerdot segons l’ordre  de Melquisedec, i ab son sacerdoci, que és 
He 7,Tit  que és etern, queda abolit lo  de Leví. Jesucrist és pontífice soberà i  
He 7,1  1 Perquè est Melquisedec, rei  de Salem, sacerdot de Déu altíssim, que  
He 7,1 Melquisedec, rei de Salem, sacerdot  de Déu altíssim, que isqué a l’encontre  
He 7,1 l’encontre d’Abraham quan tornava  de la derrota dels reis i el beneí, 2 a  
He 7,2 2 a qui Abraham donà també lo delme  de totes les coses, essent primerament per 
He 7,2  primerament per interpretació rei  de justícia, i després d’això rei de  
He 7,2  de justícia, i després d’això rei  de Salem, que és rei de pau. 3 Sens pare,  
He 7,2  d’això rei de Salem, que és rei  de pau. 3 Sens pare, sens mare, sens  
He 7,3 sens genealogia, no tenint principi  de dies, ni fi de vida, fet emperò  
He 7,3  no tenint principi de dies, ni fi  de vida, fet emperò semblant al Fill de  
He 7,3  vida, fet emperò semblant al Fill  de Déu, permaneix sacerdot per a sempre. 4 
He 7,4  lo patriarca Abraham donà lo delme  de les coses millors. 5 I certament los  
He 7,5  los que d’entre els fills  de Leví reben lo sacerdoci, tenen lo  
He 7,5  lo sacerdoci, tenen lo manament  de prendre los delmes del poble, segons la 
He 7,5  del poble, segons la Llei, ço és,  de sos germans, encara que ells isqueren  
He 7,8  moren, emperò allí los rep aquell  de qui es dóna testimoni que viu. 9 I (com 
He 7,10  encara estava ell en los lloms  de son pare, quan Melquisedec isqué a l’  
He 7,11 la Llei), quina necessitat hi havia  de que s’alçàs després altre sacerdoci,  
He 7,11  sacerdoci, cridat segons l’ordre  de Melquisedec i no segons l’ordre d’  
He 7,13  també la Llei. 13 Perquè aquell  de qui es diuen aquestes coses pertany a  
He 7,13  coses pertany a altra tribu,  de la qual ningú serví a l’altar. 14  
He 7,14  Perquè és notori que del llinatge  de Judà nasqué nostre Senyor, de qual  
He 7,14  de Judà nasqué nostre Senyor,  de qual tribu no parlà res Moisès tocant  
He 7,15  alça un altre sacerdot a semblança  de Melquisedec, 16 lo qual és fet, no  
He 7,17  eternament, segons l’ordre  de Melquisedec.» 18 Lo manament primer és  
He 7,18  és abrogat verdaderament per causa  de sa flaquesa i inutilitat; 19 perquè la  
He 7,26  sant, innocent, immaculat, separat  de pecadors, i exaltat sobre els cels; 27  
He 7,28  del jurament, que fou després  de la Llei, constitueix al Fill, que és  
He 8,1  que l’Antic. 1 La suma, doncs,  de tot lo que havem dit és aquesta: Tenim  
He 8,1  està sentat a la dreta del trono  de la Majestat en los cels. 2 Ministre del 
He 8,5 quals serveixen d’exemple i sombra  de coses celestials, així com Moisès fou  
He 8,5  així com Moisès fou amonestat  de part de Déu quan estava per acabar lo  
He 8,5  com Moisès fou amonestat de part  de Déu quan estava per acabar lo  
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He 8,6  més exceŀlent quant és mediador  de millor pacte (testament), lo qual fou  
He 8,8  a la casa d’Israel i a la casa  de Judà un pacte (testament) nou. 9 No  
He 8,9  prenguí per la mà per a traure’ls  de la terra d’Egipte; perquè ells no  
He 8,12  iniquitats i no em recordaré més  de sos pecats.» 13 Puix apellidant-lo  
He 8,13  que es fa antic i vell, està cerca  de ser anuŀlat. 9,Tit Capítol IX  
He 9,Tit  9,Tit Capítol IX Descripció  de les ceremònies de la Llei molt inferior 
He 9,Tit  IX Descripció de les ceremònies  de la Llei molt inferior a la dignitat i  
He 9,Tit  inferior a la dignitat i perfecció  de la sang i sacrifici de l’Unigènit.  
He 9,Tit  i perfecció de la sang i sacrifici  de l’Unigènit. Preeminències del  
He 9,Tit  Preeminències del sacerdoci  de Jesucrist sobre lo de l’Antic Pacte  
He 9,Tit del sacerdoci de Jesucrist sobre lo  de l’Antic Pacte (Testament). 1 En  
He 9,2  candelero, i la taula, i els pans  de la proposició, lo qual s’anomena  
He 9,5  del pacte (testament). 5 I sobre  de l’arca estaven los querubins de  
He 9,5  de l’arca estaven los querubins  de glòria, fent sombra al propiciatori, de 
He 9,5  fent sombra al propiciatori,  de les quals coses no podem ara parlar en  
He 9,6  per a complir les funcions  de son ministeri. 7 Emperò en lo segon  
He 9,9  tabernacle. 9 Lo qual era figura  de lo que passava en aquell temps, en què  
He 9,9  que sacrificava per medi solament  de viandes i begudes 10 i de diferents  
He 9,10  solament de viandes i begudes 10 i  de diferents lavatoris i ceremònies  
He 9,10  imposades sobre ells fins al temps  de la reformació. 11 Mes sobrevenint  
He 9,11  més gran i més perfet, no fet  de mà, ço és, no d’esta fàbrica 12 ni per 
He 9,12  no d’esta fàbrica 12 ni per sang  de crestats ni de vedells sinó per sa  
He 9,12  12 ni per sang de crestats ni  de vedells sinó per sa pròpia sang, entrà  
He 9,13  crestats i dels toros i la cendra  de la vedella espargida sobre los  
He 9,13  santifica per a la purificació  de la carn, 14 ¿quant més la sang de  
He 9,14  de la carn, 14 ¿quant més la sang  de Cristo, que per medi de l’Esperit Sant 
He 9,14 més la sang de Cristo, que per medi  de l’Esperit Sant s’oferí a si mateix  
He 9,14  a Déu, netejarà vostra consciència  de les obres de mort per a servir a Déu  
He 9,14  vostra consciència de les obres  de mort per a servir a Déu viu? 15 I per  
He 9,15  (testament), per a què per medi  de sa mort, per a l’expiació d’aquelles  
He 9,15 pacte (testament) rèbien la promesa  de l’herència eterna los que han estat  
He 9,17  testament no té força sinó després  de la mort del que l’otorgà; d’altra  
He 9,19 conforme a la Llei, prengué la sang  de vedells i de crestats ab aigua, i llana 
He 9,19  Llei, prengué la sang de vedells i  de crestats ab aigua, i llana carmesina, i 
He 9,22  purifiquen ab sang, i sens efusió  de sang no hi ha remissió. 23 Era per  
He 9,23  necessari que les figures  de les coses celestials fossen purificades 
He 9,24  no ha entrat en lo santuari fet  de mà, que era figura del verdader, sinó  
He 9,24 per a presentar-se a la presència  de Déu per nosaltres. 25 I no ja per a  
He 9,26  precís patir moltes vegades des  de la fundació del món; emperò ara  
He 9,26  a traure lo pecat ab lo sacrifici  de si mateix. 27 I així com està senyalat  
He 9,28  ofert per a borrar los pecats  de molts; i a aquells que l’esperen  
He 10,1  veniders, i no la verdadera imatge  de les coses, jamai pot, ab aquells  
He 10,4  4 Perquè és impossible que ab sang  de toros i de crestats se tràguien los  
He 10,4  impossible que ab sang de toros i  de crestats se tràguien los pecats. 5 Per  
He 10,7  lo principi del llibre està escrit  de mi) per a fer vostra voluntat, oh Déu!» 
He 10,10  mediant l’oferta del cos  de Jesucrist feta una sola vegada. 11 I  
He 10,12  s’assentà per a sempre a la dreta  de Déu, 13 aguardant entretant lo que  
He 10,13  sos enemics sien posats per peanya  de sos peus. 14 Perquè ab una sola oferta  
He 10,17  escriuré”»; 17 i: «De sos pecats i  de ses iniquitats no me’n recordaré mai  
He 10,19  en lo Sant dels Sants per la sang  de Cristo, 20 per un camí nou i de vida  
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He 10,20  de Cristo, 20 per un camí nou i  de vida que ell nos consagrà per lo vel,  
He 10,21  un gran sacerdot sobre la casa  de Déu, 22 acerquem-nos a ell ab cor  
He 10,23  23 Conservem immoble la professió  de nostra esperança, perquè fiel és lo qui 
He 10,27  judici i un foc abrasador que ha  de devorar als enemics de Déu. 28 Lo qui  
He 10,27  que ha de devorar als enemics  de Déu. 28 Lo qui prevarica contra la Llei 
He 10,28  28 Lo qui prevarica contra la Llei  de Moisès, sent-li provat ab dos o tres  
He 10,29  sens misericòrdia alguna. 29 ¿Puix  de quant majors turments no creeu que serà 
He 10,29  digne aquell que trepítgia al Fill  de Déu, tinga per vil la sang del  
He 10,29 santificat, i ultràgia a l’Esperit  de gràcia? 30 Perquè coneixem al que  
He 10,34  i sofríreu ab alegria la rapinya  de vostres béns, coneixent que teniu  
He 10,36  és necessària la paciència, a fi  de que fent la voluntat de Déu alcanceu la 
He 10,36  a fi de que fent la voluntat  de Déu alcanceu la promesa. 37 Perquè,  
He 10,37  37 Perquè, «encara un poquet  de temps, i el que ha de venir vindrà, i  
He 10,37  un poquet de temps, i el que ha  de venir vindrà, i no tardarà». 38 I «el  
He 10,39  dels que tenen fe per a salvació  de l’ànima. 11,Tit Capítol XI Descriu la  
He 11,Tit  XI Descriu la força maravillosa  de la fe per una inducció dels pares  
He 11,1  1 És, doncs, la fe la substància  de les coses que s’esperen, evidència de  
He 11,1 les coses que s’esperen, evidència  de les que no es veuen. 2 Perquè per ella  
He 11,3  formats los sigles per la paraula  de Déu, per a què de les coses invisibles  
He 11,3  per la paraula de Déu, per a què  de les coses invisibles fossen fetes les  
He 11,4  Caín, per la que alcançà testimoni  de que era just, donant Déu testimoni de  
He 11,4  que era just, donant Déu testimoni  de sos dons; i per ella, essent ja mort,  
He 11,5  Déu l’havia trasladat; puix abans  de la traslació tingué testimoni d’haver  
He 11,7 la fe, Noè, després d’estar avisat  de les coses que encara no eren vistes,  
He 11,7  aparellà una arca per a salvament  de sa casa; per la qual condemnà al món i  
He 11,7  al món i fou instituït hereu  de la justícia que és per fe. 8 Per la fe, 
He 11,8  a un lloc que ell després havia  de rebre en herència, obeí i partí sens  
He 11,9  9 Per la fe habità en la terra  de la promissió com en una terra estranya, 
He 11,9  ab Isaac i Jacob, cohereus  de la mateixa promesa; 10 perquè esperava  
He 11,10  fonament, l’arquitecte i fundador  de la qual és Déu. 11 Per la fe, també la  
He 11,11  per més que era fora del temps  de l’edat; perquè cregué que era fiel  
He 11,12  cel, i com les arenes innumerables  de la vora del mar. 13 En fe moriren tots  
He 11,13  les promeses; emperò mirant-les  de lluny, i saludant-les, i confessant  
He 11,15  ells s’hagués recordat d’aquella  de què isqué, certament hauria tingut  
He 11,15  certament hauria tingut temps  de tornar-se’n a ella. 16 Emperò ara n’ 
He 11,16  16 Emperò ara n’apeteixen una  de millor, ço és, la celestial. I per això 
He 11,20  a Esaú acerca les coses que havien  de venir. 21 Per la fe, Jacob, quan estava 
He 11,21  morir, beneí un i altre dels fills  de Josep, i adorà apoiant-se en la punta 
He 11,21  i adorà apoiant-se en la punta  de sa vara. 22 Per la fe, Josep, quan  
He 11,22  quan estava per morir, se recordà  de la partida dels fills d’Israel i donà  
He 11,22  d’Israel i donà disposició acerca  de sos propis ossos. 23 Per la fe, Moisès, 
He 11,23  un noi hermós i no tingueren temor  de l’edicte del rei. 24 Per la fe,  
He 11,24  refusà lo ser anomenat fill  de la filla de Faraó, 25 preferint ans bé  
He 11,24  lo ser anomenat fill de la filla  de Faraó, 25 preferint ans bé ser afligit  
He 11,25  ans bé ser afligit ab lo poble  de Déu que gosar los plaers temporals del  
He 11,26  tenint per major riquesa l’oprobi  de Cristo que els tresors de l’Egipte,  
He 11,26 l’oprobi de Cristo que els tresors  de l’Egipte, perquè mirava la recompensa. 
He 11,28  celebrà la Pasqua i el derramament  de la sang, per a què no els tocàs aquell  
He 11,29  per terra seca; i lo qual, provant  de fer los egipcis, foren anegats. 30 Per  
He 11,30 30 Per la fe caigueren les muralles  de Jericó després de ser rodejades per  
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He 11,30  les muralles de Jericó després  de ser rodejades per espai de set dies. 31 
He 11,30  després de ser rodejades per espai  de set dies. 31 Per la fe, Rahab,  
He 11,32  Perquè me faltarà temps per contar  de Gedeon, de Barac, de Samsó, de Jeftè,  
He 11,32 faltarà temps per contar de Gedeon,  de Barac, de Samsó, de Jeftè, de David, de 
He 11,32  per contar de Gedeon, de Barac,  de Samsó, de Jeftè, de David, de Samuel i  
He 11,32  de Gedeon, de Barac, de Samsó,  de Jeftè, de David, de Samuel i dels  
He 11,32  de Barac, de Samsó, de Jeftè,  de David, de Samuel i dels profetes, 33  
He 11,32  de Samsó, de Jeftè, de David,  de Samuel i dels profetes, 33 los quals,  
He 11,34  del foc, escaparen del fil  de l’espasa, convalesqueren de les  
He 11,34  fil de l’espasa, convalesqueren  de les dolències, foren valents en lo  
He 11,37  anaren d’aquí per allí coberts  de pells d’ovella i de cabra,  
He 11,37  allí coberts de pells d’ovella i  de cabra, desemparats, angustiats i  
He 11,38 i per les coves, i per les cavernes  de la terra. 39 I tots aquestos, provats  
He 11,39  aquestos, provats per lo testimoni  de la fe, no reberen la promesa; 40 havent 
He 11,40  cosa millor per a nosaltres a fi  de que ells sens nosaltres no fossen  
He 12,Tit  XII Los exhorta, ab l’exemple  de Jesucrist, a sofrir ab fortalesa les  
He 12,1  sobre nosaltres un núvol tan gran  de testimonis, descarregant-nos de tot  
He 12,1  de testimonis, descarregant-nos  de tot pes i del pecat que ens té  
He 12,2  mirant a Jesús, autor i consumador  de la fe, lo qual, per lo goig que li fou  
He 12,2  i està sentat a la dreta del trono  de Déu. 3 Considerau, doncs, atentament a  
He 12,8  lo pare? 8 Emperò si estau fora  de correcció, de la qual tots han estat  
He 12,8  Emperò si estau fora de correcció,  de la qual tots han estat participants,  
He 12,10  aquest, per nostre profit, a fi  de que pugam ser participants de sa  
He 12,10  a fi de que pugam ser participants  de sa santedat. 11 I ninguna correcció al  
He 12,11  correcció al present apar ser  de goig, sinó de tristesa; emperò després  
He 12,11  al present apar ser de goig, sinó  de tristesa; emperò després donarà fruit  
He 12,11  després donarà fruit molt apacible  de justícia als que per ella han estat  
He 12,13 passos drets ab vostres peus», a fi  de que lo qui és coix no es desviï, ans bé 
He 12,15 Mirant atentament a que ningú caiga  de la gràcia de Déu, no sia que brótia  
He 12,15  a que ningú caiga de la gràcia  de Déu, no sia que brótia alguna arrel d’ 
He 12,16  sien molts contaminats; 16 a fi  de que no hi haja ningun fornicari o  
He 12,19  obscuritat i tempestat, 19 i al so  de la trompeta, i a la veu de les  
He 12,19  i al so de la trompeta, i a la veu  de les paraules, les quals, los que les  
He 12,22  haveu vingut a la muntanya  de Sion i a la ciutat de Déu viu, la  
He 12,22 a la muntanya de Sion i a la ciutat  de Déu viu, la celestial Jerusalem, i a  
He 12,22  Jerusalem, i a una companyia  de molts mils d’àngels, 23 i a la general 
He 12,23 àngels, 23 i a la general assemblea  de la Iglésia dels primogènits que estan  
He 12,23  escrits en lo cel, i a Déu, jutge  de tots, i als esperits dels justos ja  
He 12,27  una vegada» declara la mudança  de les coses que es commouen com coses  
He 13,Tit  XIII Los exhorta a l’exercici  de les virtuts cristianes, com són:  
He 13,Tit  i a la conformitat ab la voluntat  de Déu. 1 Continuï entre vosaltres la  
He 13,6  et deixaré ni et desempararé»; 6  de manera que pugam dir ab confiança: «Lo  
He 13,7 em puga fer home.» 7 Recordau-vos  de vostres superiors, los quals vos han  
He 13,7 los quals vos han parlat la paraula  de Déu, i la fe dels quals haveu d’  
He 13,7  haveu d’imitar, considerant lo fi  de sa conversació. 8 Jesucrist, lo mateix  
He 13,10 un altar del qual no tenen facultat  de menjar los que serveixen al tabernacle. 
He 13,16  vostres béns, puix Déu s’agrada  de tals ofertes. 17 Obeïu a vostres  
He 13,17  perquè vetllen, com que han  de donar compte de vostres ànimes; per a  
He 13,17  com que han de donar compte  de vostres ànimes; per a què fassen això  
He 13,19  més vos prego que façau això, a fi  de que jo més prompte vos sia restituït.  
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He 13,20  vos sia restituït. 20 I el Déu  de la pau, que per la sang del Testament  
He 13,20  d’entre els morts al gran pastor  de les ovelles, nostre Senyor Jesucrist,  
Jm Inc  Amén. Jm Inc Epístola catòlica  de l’apòstol sant Jaume 1,Tit Capítol I  
Jm 1,Tit  1,Tit Capítol I De la utilitat  de les tribulacions, i com la paciència  
Jm 1,Tit  deu ser obra perfeta. Dels fruits  de l’oració. Ventatges de la pobresa.  
Jm 1,Tit Dels fruits de l’oració. Ventatges  de la pobresa. Reprimir la llengua.  
Jm 1,Tit  Assistir als afligits. Fugir  de l’esperit del món. 1 Jaume, servo de  
Jm 1,1  l’esperit del món. 1 Jaume, servo  de Déu i de nostre Senyor Jesucrist, a les 
Jm 1,1  del món. 1 Jaume, servo de Déu i  de nostre Senyor Jesucrist, a les dotze  
Jm 1,3  tentacions, 3 sabent que la prova  de vostra fe obra paciència. 4 Mes vejau  
Jm 1,5  sens faltar en res. 5 I si algú  de vosaltres té falta de sabiduria,  
Jm 1,5  5 I si algú de vosaltres té falta  de sabiduria, demània-la a Déu, que la  
Jm 1,10  perquè passarà com la flor  de l’herba. 11 Perquè així com a l’eixir 
Jm 1,12  que serà provat rebrà la corona  de vida que Déu ha promès als que l’amen. 
Jm 1,13 ningú quan sia tentat que és tentat  de Déu; perquè Déu no pot ser tentat dels  
Jm 1,14  tentat quan és arrastrat i halagat  de sa pròpia concupiscència. 15 Llavors,  
Jm 1,17 Tota dàdiva bona i tot do perfet és  de dalt i descendeix del Pare de les  
Jm 1,17  és de dalt i descendeix del Pare  de les llums, en qui no hi ha mudança ni  
Jm 1,17  en qui no hi ha mudança ni sombra  de canvi. 18 Perquè de sa pròpia voluntat  
Jm 1,18  ni sombra de canvi. 18 Perquè  de sa pròpia voluntat nos ha engendrat ab  
Jm 1,18  nos ha engendrat ab la paraula  de veritat, per a què nosaltres siam com  
Jm 1,18  a què nosaltres siam com primícies  de ses criatures. 19 Vosaltres ho sabeu,  
Jm 1,20  en irritar-se. 20 Perquè la ira  de l’home no obra la justícia de Déu. 21  
Jm 1,20  ira de l’home no obra la justícia  de Déu. 21 Per lo tant, llançant tota  
Jm 1,21  tota immundícia i abundància  de malícia, rebeu ab mansuetud la paraula  
Jm 1,22  22 Siau, doncs, practicadors  de la paraula i no oïdors tan solament,  
Jm 1,23  23 Perquè si algú és oïdor  de la paraula i no la practica, ell és com 
Jm 1,24  i se n’anà, i luego s’olvidà  de quin home havia estat. 25 Emperò aquell 
Jm 1,25  que contémplia en la llei perfeta  de la llibertat i persevéria en ella, no  
Jm 1,27  religió pura i sens màcula davant  de Déu i del Pare és aquesta: visitar als  
Jm 1,27  ses tribulacions i preservar-se  de la corrupció d’aquest món. 2,Tit  
Jm 2,Tit  l’Apòstol que l’accepció  de persones no és conforme a la fe de  
Jm 2,Tit  de persones no és conforme a la fe  de Jesucrist, i que la fe sens obres és  
Jm 2,1  1 Germans meus, no poseu la fe  de nostre Senyor Jesucrist, Senyor de la  
Jm 2,1  de nostre Senyor Jesucrist, Senyor  de la glòria, en accepció de persones. 2  
Jm 2,1  Senyor de la glòria, en accepció  de persones. 2 Perquè si entràs en vostra  
Jm 2,3  o senta’t aquí, davall la peanya  de mos peus», 4 ¿no sou, doncs, parcials  
Jm 2,4  mateixos?, ¿i no sou jutges  de pensaments inics? 5 Oïu, germans meus  
Jm 2,9  feu bé. 9 Emperò si feu accepció  de persones, cometeu pecat, essent  
Jm 2,10 sols en un punt, s’ha fet culpable  de tot. 11 Perquè lo qui digué: «No  
Jm 2,11  comès adulteri, ets transgressor  de la Llei. 12 Parlau així i feu així com  
Jm 2,12 així i feu així com aquells que han  de ser judicats per la llei de la  
Jm 2,12 que han de ser judicats per la llei  de la llibertat. 13 Perquè es judicarà  
Jm 2,13  sens misericòrdia al que no usà  de misericòrdia, i la misericòrdia triümfa 
Jm 2,15  estiguessen desnusos i destituïts  de l’aliment quotidià 16 i els digués  
Jm 2,16  quotidià 16 i els digués algú  de vosaltres: «Anau en pau, escalfau’s i  
Jm 2,23  a justícia», i fou anomenat amic  de Déu. 24 ¿No veeu com per les obres és  
Jm 3,Tit  és morta. 3,Tit Capítol III Vicis  de la llengua desenfrenada i diferència  
Jm 3,2  tal és baró perfet, i capaç també  de refrenar tot lo cos. 3 I si posam fre  
Jm 3,5  membre petit del cos, i es gloria  de grans coses. Mirau un poc de foc quant  
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Jm 3,5 gloria de grans coses. Mirau un poc  de foc quant gran bosc incèndia! 6 I la  
Jm 3,6  6 I la llengua és foc, un món  de maldat. Així la llengua se conta entre  
Jm 3,6  tot lo cos, i inflama la roda  de nostra vida, inflamada ella del foc  
Jm 3,7 foc infernal. 7 Perquè tota espècie  de bèsties, i d’aucells, i de serps, i d’ 
Jm 3,7 espècie de bèsties, i d’aucells, i  de serps, i d’altres coses del mar, se  
Jm 3,7  del mar, se doma. I la naturalesa  de l’home les ha domades totes. 8 Però  
Jm 3,8 és un mal que no cessa i està plena  de metzina mortal. 9 Ab ella beneïm a Déu  
Jm 3,9  homes que foren fets a semblança  de Déu. 10 D’una mateixa boca proceeix  
Jm 3,13 conversació, ses obres en mansuetud  de sabiduria. 14 Emperò si teniu un zel  
Jm 3,15  sabiduria no és la que baixa  de dalt, sinó terrena, sensual, diabòlica. 
Jm 3,17  17 Emperò la sabiduria que baixa  de dalt, primerament és casta; després,  
Jm 3,17  s’acomoda a lo que és bo, plena  de misericòrdia i de bons fruits, no  
Jm 3,17  que és bo, plena de misericòrdia i  de bons fruits, no judicadora ni fingida.  
Jm 3,18  ni fingida. 18 I el fruit  de justícia se sembra en pau per aquells  
Jm 4,1 entre vosaltres? ¿No vénen d’aquí,  de vostres concupiscències, que fan la  
Jm 4,4 l’amistat d’aquest món és enemiga  de Déu? Quiscun, doncs, que vulla ser amic 
Jm 4,4  aquest sigle se constitueix enemic  de Déu. 5 ¿Pensau per ventura que l’  
Jm 4,7  Déu i resistiu al diable, i fugirà  de vosaltres. 8 Acercau-vos a Déu, i ell 
Jm 4,11 los uns dels altres. Lo qui diu mal  de son germà, o judica a son germà, diu  
Jm 4,11  o judica a son germà, diu mal  de la Llei i judica la Llei. I si judiques 
Jm 4,11  la Llei, ja no ets observador  de la Llei, sinó jutge. 12 Un sol és lo  
Jm 4,12  Un sol és lo legislador i el jutge  de la Llei, que pot salvar i perdre. 13  
Jm 4,14 14 I no sabeu lo que serà en lo dia  de demà. 15 Perquè, què és vostra vida? És 
Jm 4,15  És un vapor que apareix per un poc  de temps i luego se dissipa. En lloc de  
Jm 4,15  temps i luego se dissipa. En lloc  de dir: «Si el Senyor volgués i si  
Jm 5,Tit  tribulacions i a no jurar. Parla  de la unció dels malalts i de l’eficàcia  
Jm 5,Tit  Parla de la unció dels malalts i  de l’eficàcia de l’oració. 1 Anem,  
Jm 5,Tit unció dels malalts i de l’eficàcia  de l’oració. 1 Anem, doncs, rics, plorau, 
Jm 5,2 podrit i vostres robes són menjades  de l’arna. 3 Vostre or i plata és  
Jm 5,7  lo pagès espera lo fruit preciós  de la terra, i l’aguarda ab molta  
Jm 5,9  Mirau que el jutge és davant  de la porta. 10 Preneu, germans, als  
Jm 5,10  en nom del Senyor per exemple  de paciència i dels treballs en l’  
Jm 5,11  sofreixen. Oiguéreu lo sofriment  de Job i vegéreu lo fi del Senyor, perquè  
Jm 5,12  i piadós. 12 Emperò abans  de totes coses, germans, no jureu, ni pel  
Jm 5,12  parlar sia: sí, sí; no, no; a fi  de no caure en condemnació. 13 ¿Hi ha algú 
Jm 5,14 entre vosaltres? Crídia als ancians  de la Iglésia i préguien sobre ell, ungint 
Jm 5,15  en nom del Senyor. 15 I l’oració  de la fe salvarà al malalt, i el Senyor l’ 
Jm 5,16  i pregau los uns pels altres, a fi  de que siau salvos; puix val molt l’  
Jm 5,17 plogués sobre la terra, i per espai  de tres anys i sis mesos no plogué. 18 I  
Jm 5,19 son fruit. 19 Germans meus, si algú  de vosaltres se desviàs de la veritat i  
Jm 5,19  si algú de vosaltres se desviàs  de la veritat i algú lo convertís, 20  
Jm 5,20  faça que un pecador se convertesca  de l’error de son camí, salvarà sa ànima  
Jm 5,20  pecador se convertesca de l’error  de son camí, salvarà sa ànima de la mort i 
Jm 5,20 error de son camí, salvarà sa ànima  de la mort i cobrirà una multitud de  
Jm 5,20  de la mort i cobrirà una multitud  de pecats. 1Pe Inc Epístola primera de l’ 
1Pe Inc  pecats. 1Pe Inc Epístola primera  de l’apòstol sant Pere 1,Tit Capítol I  
1Pe 1,Tit  Exhorta als fiels a la puresa  de vida, recordant-los que han estat  
1Pe 1,Tit  que han estat redimits ab la sang  de Jesucrist. 1 Pere, apòstol de  
1Pe 1,1  sang de Jesucrist. 1 Pere, apòstol  de Jesucrist, als estrangers que estan  
1Pe 1,2  2 elegits segons la presciència  de Déu Pare per la santificació de l’  
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1Pe 1,2  de Déu Pare per la santificació  de l’Esperit, per a obeir i ser aspergits 
1Pe 1,2  a obeir i ser aspergits ab la sang  de Jesucrist: gràcia i pau vos sia  
1Pe 1,3  3 Beneït sia lo Déu i Pare  de nostre Senyor Jesucrist, lo qual,  
1Pe 1,3  nos ha reengendrat per a esperança  de vida, per la resurrecció de Jesucrist  
1Pe 1,3  de vida, per la resurrecció  de Jesucrist d’entre els morts, 4 per a  
1Pe 1,5  5 que sou guardats per lo poder  de Déu per medi de la fe, per a la  
1Pe 1,5  per lo poder de Déu per medi  de la fe, per a la salvació que està  
1Pe 1,6  convé que siau afligits per un poc  de temps en vàries tentacions, 7 per a què 
1Pe 1,7  tentacions, 7 per a què la prova  de vostra fe, sent més preciosa que l’or  
1Pe 1,7  i honra, i glòria, en l’aparició  de Jesucrist. 8 Al qual amau, encara que  
1Pe 1,8  regositjau ab goig inefable i ple  de glòria, 9 alcançant lo fi de vostra fe, 
1Pe 1,9  i ple de glòria, 9 alcançant lo fi  de vostra fe, que és la salvació de  
1Pe 1,9 fi de vostra fe, que és la salvació  de vostres ànimes. 10 De la qual salvació  
1Pe 1,10  los profetes que vaticinaren  de la gràcia que havia de venir sobre  
1Pe 1,10  vaticinaren de la gràcia que havia  de venir sobre vosaltres; 11 escodrinyant  
1Pe 1,11 11 escodrinyant quan o en quin punt  de temps la significava l’Esperit de  
1Pe 1,11  de temps la significava l’Esperit  de Cristo que estava en ells, anunciant  
1Pe 1,11 anunciant los sofriments que havien  de ser en Cristo i les glòries que els  
1Pe 1,13 13 Per lo tant, cenyiu’s los lloms  de vostre enteniment, siau sobris i  
1Pe 1,13  al fi per aquella gràcia que us ha  de ser presentada en la revelació de  
1Pe 1,13  de ser presentada en la revelació  de Jesucrist. 14 Així, com fills  
1Pe 1,17  a pare a aquell que sens accepció  de persones judica segons l’obra de cada  
1Pe 1,17  de persones judica segons l’obra  de cada u, viviu en temor lo temps de  
1Pe 1,17  de cada u, viviu en temor lo temps  de vostra peregrinació, 18 sabent que  
1Pe 1,18 18 sabent que haveu estat rescatats  de vostra vana conversació (que rebéreu de 
1Pe 1,18  vana conversació (que rebéreu  de vostres pares), no ab or ni plata, que  
1Pe 1,19  19 sinó ab la preciosa sang  de Cristo, com d’un anyell immaculat i  
1Pe 1,20  20 predestinat ja en veritat abans  de la creació del món, però manifestat en  
1Pe 1,20  en los últims temps per amor  de vosaltres, 21 que per ell creeu en Déu, 
1Pe 1,22  ànimes, obeint la veritat per medi  de l’Esperit en amor sincer de  
1Pe 1,22  medi de l’Esperit en amor sincer  de fraternitat, amau-vos uns als altres  
1Pe 1,23  pur. 23 Ja que haveu renascut, no  de llavor corruptible, sinó incorruptible, 
1Pe 1,23  sinó incorruptible, per la paraula  de Déu viu, i que permaneix eternament. 24 
1Pe 1,24 herba, i tota sa glòria com la flor  de l’herba: se seca l’herba i cau la  
1Pe 2,Tit  segons exigeix la dignitat  de reis i de sacerdots de què gosen,  
1Pe 2,Tit  exigeix la dignitat de reis i  de sacerdots de què gosen, exercitant-se 
1Pe 2,Tit  la dignitat de reis i de sacerdots  de què gosen, exercitant-se en les  
1Pe 2,Tit  les virtuts pròpies dels deixebles  de Cristo. 1 Deixant, doncs, tota malícia, 
1Pe 2,1  i enveges, i tota classe  de calúmnies, 2 com infants recent nats  
1Pe 2,2  recent nats cobdiciau la llet pura  de la paraula, per a què ab ella crescau  
1Pe 2,4  pels homes, emperò escollida  de Déu i apreciada, 5 vosaltres també com  
1Pe 2,7 que edifiquen, aqueixa fou feta cap  de cantó», 8 i «pedra d’ensopec i pedra  
1Pe 2,9  d’aquell que us ha cridat  de les tenebres a sa meravellosa llum. 10  
1Pe 2,10  no éreu poble, mes ara sou poble  de Déu; que no havíeu alcançat  
1Pe 2,12  per a què així com ara murmuren  de vosaltres com a malfactors, considerant 
1Pe 2,12  glorifíquien a Déu en lo dia  de la visitació. 13 Someteu-vos, doncs,  
1Pe 2,15  bons. 15 Perquè tal és la voluntat  de Déu: que fent bé poseu silenci a la  
1Pe 2,16  i no usant la llibertat per capa  de la malícia, sinó com servos de Déu. 17  
1Pe 2,16 capa de la malícia, sinó com servos  de Déu. 17 Honrau a tothom. Amau la  
1Pe 2,18 als bons i moderats, sinó també als  de geni impertinent. 19 Puix és digne de  
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1Pe 2,19  geni impertinent. 19 Puix és digne  de gràcia, si algú per respecte a Déu  
1Pe 2,20 paciència, aqueixa és gràcia davant  de Déu. 21 Puix per això fóreu cridats, ja 
1Pe 2,25  haveu retornat al pastor i bisbe  de vostres ànimes. 3,Tit Capítol III Dóna  
1Pe 3,Tit los fiels a la caritat i innocència  de vida, i a la paciència en l’adversitat 
1Pe 3,Tit  en l’adversitat a imitació  de Jesucrist. 1 Així mateix, les mullers  
1Pe 3,1  sien obedients a sos marits, a fi  de que si alguns no obeeixen la paraula,  
1Pe 3,1 sens la paraula, per la conversació  de ses mullers ésser guanyats, 2 quan  
1Pe 3,3  conversació en temor. 3 L’adorno  de les quals no sia exterior, o cabells  
1Pe 3,4 un esperit pacífic i modest, que és  de gran valor a la presència de Déu. 5  
1Pe 3,4 que és de gran valor a la presència  de Déu. 5 Puix d’aquest modo s’adornaven 
1Pe 3,6  a Abraham, apellidant-lo senyor;  de la qual sou filles mentres feu bé i no  
1Pe 3,7  a cohereves que són ab vosaltres  de la gràcia de la vida, per a què no  
1Pe 3,7  que són ab vosaltres de la gràcia  de la vida, per a què no tròbien destorb  
1Pe 3,8  ànimo, essent compassius, amants  de la germandat, misericordiosos,  
1Pe 3,14 també si patiu alguna cosa per amor  de la justícia, sou benaventurats. Per lo  
1Pe 3,14  Per lo qual, no temau  de son terror ni us torbeu, 15 ans bé  
1Pe 3,15  tot aquell que us pregúntia la raó  de l’esperança que és en vosaltres. 16  
1Pe 3,16  per a què en lo que diuen mal  de vosaltres sien confundits los que  
1Pe 3,17  Puix millor és, si és la voluntat  de Déu, que sofriu per fer bé que per fer  
1Pe 3,20  estat incrèduls, quan en los dies  de Noè los estava esperant la paciència de 
1Pe 3,20  los estava esperant la paciència  de Déu, mentres que fabricava l’arca en  
1Pe 3,21 que us fa salvos: no la purificació  de les immundícies de la carn, sinó la  
1Pe 3,21  la purificació de les immundícies  de la carn, sinó la promesa de la bona  
1Pe 3,21  de la carn, sinó la promesa  de la bona consciència envers Déu per la  
1Pe 3,21  envers Déu per la resurrecció  de Jesucrist, 22 lo qual se n’anà al cel  
1Pe 3,22  se n’anà al cel i està a la dreta  de Déu, essent-li somesos los àngels,  
1Pe 4,Tit  dels vicis antics i a la pràctica  de les virtuts per atraure a la fe als  
1Pe 4,Tit  i diu que devem alegrar-nos  de patir per amor de Cristo. 1 Havent,  
1Pe 4,Tit  alegrar-nos de patir per amor  de Cristo. 1 Havent, doncs, Cristo patit  
1Pe 4,2  dels homes, sinó en la voluntat  de Déu. 3 Puix basta per aquestos que en  
1Pe 4,3  [*], en glotoneries, en excessos  de beure i en abominables idolatries. 4  
1Pe 4,4  concorregau a la mateixa ignomínia  de luxúria, omplint-vos de vituperis. 5  
1Pe 4,4 ignomínia de luxúria, omplint-vos  de vituperis. 5 Los quals donaran compte a 
1Pe 4,7  Déu en l’Esperit. 7 Emperò lo fi  de totes les coses s’ha acercat. Per lo  
1Pe 4,8  i vetllau en oracions. 8 Abans  de tot tenint caritat fervorosa entre  
1Pe 4,8  perquè la caritat cobrirà multitud  de pecats. 9 Practicant l’hospitalitat  
1Pe 4,10  als altres, com bons dispensadors  de la gràcia de Déu, que és de moltes  
1Pe 4,10  com bons dispensadors de la gràcia  de Déu, que és de moltes maneres. 11 Si  
1Pe 4,10  de la gràcia de Déu, que és  de moltes maneres. 11 Si algú parla,  
1Pe 4,11  algú parla, pàrlia com los oracles  de Déu; si algú ministra, minístria  
1Pe 4,12  no us sorprengau en lo foc  de la tribulació, que és per a provar-  
1Pe 4,13  sou participants dels sofriments  de Cristo, per a què vos regositgeu també  
1Pe 4,13  també ab goig en l’aparició  de sa glòria. 14 Si sou vituperats per lo  
1Pe 4,14  14 Si sou vituperats per lo nom  de Cristo, sereu benaventurats, perquè l’ 
1Pe 4,14  benaventurats, perquè l’Esperit  de glòria i de Déu reposa en vosaltres;  
1Pe 4,14  perquè l’Esperit de glòria i  de Déu reposa en vosaltres; segons ells és 
1Pe 4,15 glorificat. 15 Mes no patesca ningú  de vosaltres com un homicida, o un lladre, 
1Pe 4,17  què lo judici comència per la casa  de Déu. I si primer comença per nosaltres, 
1Pe 4,17  aquells que no creuen l’evangeli  de Déu? 18 I si lo just a penes serà  
1Pe 4,19  que sofreixen segons la voluntat  de Déu, encomànien ses ànimes a son fiel  
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1Pe 5,Tit  Capítol V Exhorta als ministres  de la Iglésia que govèrnien ab moderació.  
1Pe 5,1  que só ancià com ells, i testimoni  de la passió de Cristo, i participant de  
1Pe 5,1  com ells, i testimoni de la passió  de Cristo, i participant de la glòria que  
1Pe 5,1  la passió de Cristo, i participant  de la glòria que s’ha de manifestar en lo 
1Pe 5,1  participant de la glòria que s’ha  de manifestar en lo venider: 2 apasturau  
1Pe 5,2 en lo venider: 2 apasturau lo ramat  de Déu que està entre vosaltres, tenint  
1Pe 5,2  cuidado d’ell; no per força, sinó  de voluntat, segons Déu; no per amor d’un 
1Pe 5,2  amor d’un vergonyós guany, sinó  de grat; 3 ni com que volguésseu tenir  
1Pe 5,3  tenir domini sobre l’herència  de Déu, sinó fent-vos exemples del  
1Pe 5,4 príncep dels pastors, rebreu corona  de glòria que no s’emmustueix. 5 Així  
1Pe 5,6  -vos, doncs, baix la mà poderosa  de Déu, per a què vos exàltia quan sia lo  
1Pe 5,6 a què vos exàltia quan sia lo temps  de sa visita; 7 tirant sobre ell tota  
1Pe 5,7  solicitud, puix ell té cuidado  de vosaltres. 8 Siau moderats i vetllau,  
1Pe 5,10  igual tribulació. 10 Mes lo Déu  de tota gràcia, lo qui ens cridà en  
1Pe 5,12  que aquesta és la verdadera gràcia  de Déu, en la qual estau ferms. 13 Vos  
1Pe 5,14  -vos los uns als altres ab bes  de caritat. Sia pau a tots vosaltres, los  
2Pe Inc  Amén. 2Pe Inc Epístola segona  de l’apòstol sant Pere 1,Tit Capítol I  
2Pe 1,Tit  tenint presents los dons rebuts  de Déu, adelàntien en la virtut per poder  
2Pe 1,Tit prop sa mort, i mostrant la veritat  de l’evangeli, proposa lo medi d’  
2Pe 1,1  ell. 1 Simó Pere, servo i apòstol  de Jesucrist, als que alcançaren igual fe  
2Pe 1,1  igual fe ab nosaltres per medi  de la justícia de nostre Déu i salvador  
2Pe 1,1  nosaltres per medi de la justícia  de nostre Déu i salvador Jesucrist: 2  
2Pe 1,2  sia a vosaltres en lo coneixement  de Déu i de Jesucrist, nostre Senyor. 3  
2Pe 1,2  en lo coneixement de Déu i  de Jesucrist, nostre Senyor. 3 Així com  
2Pe 1,3 nos han estat donades per la virtut  de Déu, mediant lo coneixement d’aquell  
2Pe 1,4  per elles siam fets participants  de la naturalesa divina, fugint de la  
2Pe 1,4  de la naturalesa divina, fugint  de la corrupció de la concupiscència que  
2Pe 1,4  divina, fugint de la corrupció  de la concupiscència que hi ha en lo món.  
2Pe 1,8  ni infructíferos en lo coneixement  de nostre Senyor Jesucrist. 9 Emperò  
2Pe 1,9  olvidant que ha estat purificat  de sos antics pecats. 10 Per lo tant,  
2Pe 1,10  tant, germans, siau abans solícits  de fer segura vostra vocació i elecció,  
2Pe 1,11  l’entrada en lo Regne etern  de nostre Senyor i salvador Jesucrist. 12  
2Pe 1,14  ab amonestacions; 14 estant cert  de que luego tinc de deixar aquest mon  
2Pe 1,14  14 estant cert de que luego tinc  de deixar aquest mon tabernacle, segons  
2Pe 1,15  que jo procuraré que fins després  de ma mort pugau vosaltres fer memòria d’ 
2Pe 1,16  conèixer lo poder i la presència  de nostre Senyor Jesucrist, sinó com  
2Pe 1,16  Jesucrist, sinó com testimonis  de vista de sa majestat. 17 Perquè ell  
2Pe 1,16  sinó com testimonis de vista  de sa majestat. 17 Perquè ell rebé de Déu  
2Pe 1,17  de sa majestat. 17 Perquè ell rebé  de Déu Pare honra i glòria, quan baixà a  
2Pe 1,17  honra i glòria, quan baixà a ell  de la magnífica glòria una veu d’aquesta  
2Pe 1,20  primer açò: que ninguna profecia  de l’Escriptura és d’interpretació  
2Pe 1,21  d’home, sinó que los barons sants  de Déu parlaren com inspirats de l’  
2Pe 1,21 sants de Déu parlaren com inspirats  de l’Esperit Sant. 2,Tit Capítol II  
2Pe 2,Tit  arts dels falsos doctors i parla  de sos deixebles i del càstig terrible que 
2Pe 2,1  doctors, que introduiran sectes  de perdició i negaran a aquell Senyor que  
2Pe 2,2  los quals serà blasfemat lo camí  de la veritat. 3 I per medi de l’  
2Pe 2,3 lo camí de la veritat. 3 I per medi  de l’avarícia, ab paraules fingides,  
2Pe 2,3  ab paraules fingides, faran tràfic  de vosaltres; la condemnació dels quals ja 
2Pe 2,4  sinó que els precipità al profundo  de l’infern i els entregà a les cadenes  
2Pe 2,4  infern i els entregà a les cadenes  de les tenebres per a ser aturmentats i  
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2Pe 2,5  a Noè, vuitena persona, pregoner  de justícia, portant lo diluvi sobre un  
2Pe 2,6  6 i condemnà a ruïna les ciutats  de Sodoma i Gomorra, reduint-les a  
2Pe 2,7  just Lot, afligit dels ultratges i  de la conversació impúdica d’aquells  
2Pe 2,8  home just, habitant entre ells,  de vista i oïdos aturmentava cada dia sa  
2Pe 2,9 ells; 9 lo Senyor sap com llibertar  de temptació als justos i reservar los  
2Pe 2,10 presumptuosos i no temen parlar mal  de les autoritats superiors; 11 mentres  
2Pe 2,12  presa i per a perdició, blasfemant  de les coses que no entenen, pereixeran  
2Pe 2,13 corrupció 13 i rebran la recompensa  de la iniquitat, ells que reputen per un  
2Pe 2,14 tenint los ulls plens d’adulteri i  de pecat incessant, atraent ab halagos les 
2Pe 2,14  exercitat en avarícia, com fills  de maledicció; 15 los quals, deixant lo  
2Pe 2,15  s’extraviaren, seguint lo camí  de Balaam de Bosor, que amà lo premi de la 
2Pe 2,15  seguint lo camí de Balaam  de Bosor, que amà lo premi de la  
2Pe 2,15  Balaam de Bosor, que amà lo premi  de la iniquitat. 16 Emperò fou reprès per  
2Pe 2,17  fonts sens aigua, núvols agitats  de torbellins, per als quals està  
2Pe 2,17  quals està reservada l’obscuritat  de les tenebres perpètuament. 18 Perquè  
2Pe 2,18  Perquè parlant paraules entumides  de vanitat, atrauen per los desigs impurs  
2Pe 2,18  atrauen per los desigs impurs  de la carn a aquells que poc antes havien  
2Pe 2,19  quan ells mateixos són esclaus  de la corrupció, perquè tot aquell que fou 
2Pe 2,20  I si després d’haver-se apartat  de les contaminacions del món per medi del 
2Pe 2,20  del món per medi del coneixement  de Jesucrist, Senyor i salvador nostre,  
2Pe 2,21  estat no haver conegut lo camí  de la justícia, que no després del  
2Pe 3,Tit  3,Tit Capítol III Los amonesta  de nou i els fortifica contra los falsos  
2Pe 3,Tit  contra los falsos doctors. Parla  de la segona vinguda del Senyor i  
2Pe 3,Tit  previnguts. Alaba los escrits  de sant Pau, los quals eren adulterats per 
2Pe 3,2  les paraules dels sants profetes  de qui us parlí, i els manaments que us  
2Pe 3,4  4 dient: «A on és la promesa  de son adveniment?; perquè des de que els  
2Pe 3,4  de son adveniment?; perquè des  de que els pares dormiren tot permaneix  
2Pe 3,4  permaneix així com en lo principi  de la creació.» 5 I certament ells ignoren 
2Pe 3,5  voluntàriament que per la paraula  de Déu los cels foren des de temps antic,  
2Pe 3,5  paraula de Déu los cels foren des  de temps antic, i que la terra subsistia  
2Pe 3,5  i que la terra subsistia fora  de l’aigua i en l’aigua. 6 Per lo qual,  
2Pe 3,7  per al foc en lo dia del judici i  de l’extermini dels homes impios. 8  
2Pe 3,9  que espera ab paciència per amor  de vosaltres, no volent que ningú es  
2Pe 3,10  10 Vindrà, doncs, com lladre  de nit lo dia del Senyor; en lo qual  
2Pe 3,11 Doncs, ja que totes estes coses han  de ser disoltes, quina classe de gent  
2Pe 3,11  han de ser disoltes, quina classe  de gent haveu de ser vosaltres en santedat 
2Pe 3,11  quina classe de gent haveu  de ser vosaltres en santedat de vida i  
2Pe 3,11  haveu de ser vosaltres en santedat  de vida i pietat, 12 esperant i  
2Pe 3,16  les altres Escriptures, per ruïna  de si mateixos. 17 Vosaltres, doncs,  
2Pe 3,17  viviu alerta, per a què no caigau  de vostra firmesa enganyats pels  
2Pe 3,18  creixeu en la gràcia i coneixement  de nostre Senyor i salvador Jesucrist. A  
2Pe 3,18 ell sia la glòria ara i fins al dia  de l’eternitat. Amén. 1Jn Inc Epístola  
1Jn Inc  Amén. 1Jn Inc Epístola primera  de l’apòstol sant Joan 1,Tit Capítol I  
1Jn 1,1  i palparen nostres mans del Verb  de la vida: 2 perquè la vida fou  
1Jn 1,7  tenim comunió mútua, i la sang  de Jesucrist, son Fill, nos neteja de tot  
1Jn 1,7  de Jesucrist, son Fill, nos neteja  de tot pecat. 8 Si diguéssem que no tenim  
1Jn 1,9  pecats i per a limpiar-nos  de tota iniquitat. 10 Si diguéssem que no  
1Jn 2,2  pels nostres, sinó també per los  de tot lo món. 3 I en això sabem que l’  
1Jn 2,5  qui guarda sa paraula, la caritat  de Déu verdaderament està en ell perfeta;  
1Jn 2,14  perquè sou forts, i la paraula  de Déu permaneix en vosaltres, i haveu  
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1Jn 2,16  hi ha en lo món és concupiscència  de carn, i concupiscència d’ulls, i  
1Jn 2,16  concupiscència d’ulls, i supèrbia  de vida, la qual no és del Pare, sinó del  
1Jn 2,17  Mes lo qui fa la voluntat  de Déu permaneix per a sempre. 18 Fillets, 
1Jn 2,19  d’entre nosaltres, mes no eren  de nosaltres, perquè si haguessen estat de 
1Jn 2,19  perquè si haguessen estat  de nosaltres haurien certament permanescut 
1Jn 2,19  a què es veja clar que no tots són  de nosaltres. 20 Però vosaltres teniu la  
1Jn 2,21  ninguna mentida proceeix jamai  de la veritat. 22 ¿Qui és mentider sinó  
1Jn 3,Tit  ell. 3,Tit Capítol III De l’amor  de Déu envers nosaltres. Encarrega de nou  
1Jn 3,Tit  de Déu envers nosaltres. Encarrega  de nou la caritat fraternal i conclou  
1Jn 3,Tit  a l’observància dels manaments  de Déu. 1 Considerau quina caritat nos ha  
1Jn 3,1  lo Pare volent que tingam lo nom  de fills de Déu, i ho siam. Per això lo  
1Jn 3,1  volent que tingam lo nom de fills  de Déu, i ho siam. Per això lo món no ens  
1Jn 3,2  a ell. 2 Caríssims, ara som fills  de Déu, i no apareix encara lo que havem  
1Jn 3,2  i no apareix encara lo que havem  de ser. Mes sabem que quan ell apareixerà  
1Jn 3,4  perquè lo pecat és transgressió  de la Llei. 5 I sabeu que ell aparegué per 
1Jn 3,8  pecà. Per això aparegué lo Fill  de Déu, per a destruir les obres del  
1Jn 3,9 del diable. 9 Tot aquell que és nat  de Déu no fa pecat, perquè la llavor de  
1Jn 3,9  Déu no fa pecat, perquè la llavor  de Déu habita en ell i no pot pecar,  
1Jn 3,9  ell i no pot pecar, perquè és nat  de Déu. 10 En això són coneguts los fills  
1Jn 3,10  10 En això són coneguts los fills  de Déu i els fills del diable. Tot aquell  
1Jn 3,10  que no practica la justícia no és  de Déu, ni el que no ama a son germà. 11  
1Jn 3,12  Perquè ses obres eren males, i les  de son germà, bones. 13 No estranyeu,  
1Jn 3,14 Nosaltres coneixem que havem passat  de mort a vida en què amam als germans. Lo 
1Jn 3,16  16 En això coneixem la caritat  de Déu, en que posà ell sa vida per  
1Jn 3,17 necessitat i li tanca ses entranyes  de compassió, ¿com habita la caritat de  
1Jn 3,17  compassió, ¿com habita la caritat  de Déu en ell? 18 Fillets meus, no amem de 
1Jn 3,18  en ell? 18 Fillets meus, no amem  de paraula ni de llengua, sinó d’obra i  
1Jn 3,18 Fillets meus, no amem de paraula ni  de llengua, sinó d’obra i de veritat. 19  
1Jn 3,18  ni de llengua, sinó d’obra i  de veritat. 19 En això coneixem que som de 
1Jn 3,19  19 En això coneixem que som  de la veritat, i així alentarem nostres  
1Jn 3,19  així alentarem nostres cors davant  de Déu. 20 Perquè si nostre cor nos  
1Jn 3,23  son manament: que cregam en lo nom  de son Fill Jesucrist i ens amem los uns  
1Jn 4,Tit  discerneixen los esperits que són  de Déu dels que no ho són. Nos exhorta a  
1Jn 4,Tit  no ho són. Nos exhorta a l’amor  de Déu i del pròxim, i diu que la perfeta  
1Jn 4,1  emperò provau los esperits si són  de Déu, perquè s’han alçat molts falsos  
1Jn 4,2 món. 2 En això se coneix l’Esperit  de Déu: tot esperit que confessa que  
1Jn 4,2  que Jesucrist vingué en carn, és  de Déu. 3 I tot esperit que no confessa  
1Jn 4,3 que Jesucrist vingué en carn, no és  de Déu. I aquest tal és l’esperit de l’  
1Jn 4,3  de Déu. I aquest tal és l’esperit  de l’Anticrist, de qui haveu oït que ve,  
1Jn 4,3  tal és l’esperit de l’Anticrist,  de qui haveu oït que ve, i que ara ja està 
1Jn 4,4  lo món. 4 Vosaltres, fillets, sou  de Déu i vencereu a aquell, perquè lo qui  
1Jn 4,6  i el món los ou. 6 Nosaltres som  de Déu. Qui coneix a Déu, nos ou; lo qui  
1Jn 4,6  coneix a Déu, nos ou; lo qui no és  de Déu, no ens ou: en això coneixem l’  
1Jn 4,6 ens ou: en això coneixem l’esperit  de veritat i l’esperit d’error. 7  
1Jn 4,7  als altres, perquè la caritat ve  de Déu. I tot aquell que ama és nat de Déu 
1Jn 4,7 de Déu. I tot aquell que ama és nat  de Déu i coneix a Déu. 8 Lo qui no ama no  
1Jn 4,9  9 En això se demostra la caritat  de Déu envers nosaltres: en que Déu envià  
1Jn 4,13  en nosaltres, en que nos ha donat  de son Esperit. 14 I nosaltres lo vegérem  
1Jn 4,15  que conféssia que Jesús és Fill  de Déu, Déu està en ell, i ell en Déu. 16  
1Jn 4,17  això fou perfeccionada la caritat  de Déu ab nosaltres, per a què tinguéssem  
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1Jn 5,Tit  5,Tit Capítol V Virtut admirable  de la viva fe i de la caritat. Tres  
1Jn 5,Tit  V Virtut admirable de la viva fe i  de la caritat. Tres testimonis en la terra 
1Jn 5,Tit  lo cel lo demostren verdader Fill  de Déu, en qual fe troba l’home la vida  
1Jn 5,1 creu que Jesús és lo Cristo, és nat  de Déu; i tot lo qui ama al que l’ha  
1Jn 5,2 En això coneixem que amam als fills  de Déu: si amam a Déu i guardam sos  
1Jn 5,3  3 Perquè aquest és l’amor  de Déu: que guardem sos manaments, i els  
1Jn 5,4  pesats. 4 Perquè tot lo que naix  de Déu venç lo món, i esta és la victòria  
1Jn 5,5  sinó lo qui creu que Jesús és Fill  de Déu? 6 Aquest és Jesucrist, que vingué  
1Jn 5,9  dels homes, major és lo testimoni  de Déu, puix aquest és lo testimoni de  
1Jn 5,9 de Déu, puix aquest és lo testimoni  de Déu, que és lo major, perquè ell ha  
1Jn 5,9  lo major, perquè ell ha testificat  de son Fill. 10 Lo qui creu en lo Fill de  
1Jn 5,10 son Fill. 10 Lo qui creu en lo Fill  de Déu, té en si lo testimoni de Déu. Lo  
1Jn 5,10  Fill de Déu, té en si lo testimoni  de Déu. Lo qui no creu al Fill, lo fa  
1Jn 5,10  en lo testimoni que Déu ha donat  de son Fill. 11 I aquest és lo testimoni:  
1Jn 5,13  los que creeu en lo nom del Fill  de Déu. 14 I aquesta és la confiança que  
1Jn 5,16  son germà comet un pecat que no és  de mort, demània, i serà donada vida a  
1Jn 5,16  donada vida a aquell que peca no  de mort. Hi ha pecat de mort: no dic jo  
1Jn 5,16  que peca no de mort. Hi ha pecat  de mort: no dic jo que préguia ningú per  
1Jn 5,17  és pecat, i hi ha pecat que no és  de mort. 18 Sabem que tot aquell que és  
1Jn 5,18  18 Sabem que tot aquell que és nat  de Déu no peca, sinó que aquell que és  
1Jn 5,18  sinó que aquell que és engendrat  de Déu se guarda a si mateix i el Maligne  
1Jn 5,19  toca. 19 I nosaltres sabem que som  de Déu i tot lo món està posat en lo  
1Jn 5,20  20 I sabem que vingué lo Fill  de Déu i que ens donà enteniment perquè  
2Jn Inc  Amén. 2Jn Inc Epístola segona  de l’apòstol sant Joan Tit Exhorta a  
2Jn 1  i a sos fills, als quals jo amo  de veres, i no jo sol, sinó també tots los 
2Jn 2  han conegut la veritat; 2 per amor  de la veritat que permaneix en nosaltres i 
2Jn 3  ab vosaltres, misericòrdia i pau  de Déu Pare i de Jesucrist, Fill del Pare  
2Jn 3  misericòrdia i pau de Déu Pare i  de Jesucrist, Fill del Pare en veritat i  
2Jn 4  m’he regositjat perquè he trobat  de tos fills que caminen en veritat, així  
2Jn 9  i no persevera en la doctrina  de Cristo, no té a Déu; lo qui persevera  
2Jn 12 us i parlar-vos boca a boca, a fi  de que vostre goig sia complert. 13 Los  
2Jn 13  goig sia complert. 13 Los fills  de ta germana Electa te saluden. 3Jn Inc  
3Jn Inc  saluden. 3Jn Inc Epístola tercera  de l’apòstol sant Joan Tit Alaba a Gaio  
3Jn Tit  als pelegrins. Parla dels vicis  de Diotrefes i de la virtut de Demetri. 1  
3Jn Tit  Parla dels vicis de Diotrefes i  de la virtut de Demetri. 1 L’ancià al  
3Jn Tit  vicis de Diotrefes i de la virtut  de Demetri. 1 L’ancià al caríssim Gaio, a 
3Jn 1  al caríssim Gaio, a qui jo amo  de veres. 2 Caríssim, prego al Senyor que  
3Jn 3  i per lo testimoni que han donat  de ta veritat, així com tu camines en la  
3Jn 6  6 los quals han donat testimoni  de ta caritat en presència de la Iglésia;  
3Jn 6  de ta caritat en presència  de la Iglésia; als quals, si encamines com 
3Jn 8  devem rebre als tals a fi  de cooperar a la veritat. 9 Hauria jo  
3Jn 10  espargint paraules malignes contra  de nosaltres; i com si això no li bastàs,  
3Jn 10 els voldrien rebre, i els trau fora  de la iglésia. 11 Caríssim, no vulles  
3Jn 11 sinó lo que és bo. Lo qui fa bé, és  de Déu; qui fa mal, no vegé a Déu. 12 Tots 
3Jn 12 vegé a Déu. 12 Tots donen testimoni  de Demetri, fins la mateixa veritat; i  
Jud Inc  u en particular. Jud Inc Epístola  de l’apòstol sant Judes Tit Exhorta a la  
Jud 1  que se’ls espera. 1 Judes, servo  de Jesucrist i germà de Jaume, a aquells  
Jud 1 1 Judes, servo de Jesucrist i germà  de Jaume, a aquells que són santificats en 
Jud 4 judici, los quals cànvien la gràcia  de nostre Déu en luxúria i neguen a  
Jud 5  açò, que Jesús, salvant al poble  de la terra d’Egipte, destruí després a  
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Jud 7 i Gomorra i les ciutats comarcanes,  de la mateixa manera entregant-se a la  
Jud 7  foren fetes exemple, sofrint pena  de foc etern. 8 De la mateixa manera  
Jud 8  la dominació, i blasfemen  de la Majestat. 9 Quan l’arcàngel Miquel, 
Jud 9  lo diable, altercava sobre el cos  de Moisès, no s’atreví a fulminar-li  
Jud 9 s’atreví a fulminar-li sentència  de blasfemo, emperò digué: «Reprimesca’t  
Jud 10  10 Emperò aquestos blasfemen  de les coses que no entenen, i es  
Jud 11  Ai d’aquells que seguiren lo camí  de Caín, i per l’interès se deixaren  
Jud 11  l’interès se deixaren arrebatar  de l’error de Balaam i peresqueren en la  
Jud 11  se deixaren arrebatar de l’error  de Balaam i peresqueren en la sedició de  
Jud 11  Balaam i peresqueren en la sedició  de Corè! 12 Aquestos són los que  
Jud 12  los que contaminen vostres convits  de caritat, peixent-se a si mateixos  
Jud 12 fan córrer d’aquí per allà, arbres  de tardor, sens fruit, dos vegades morts,  
Jud 13  del mar que llancen la bromera  de sa abominació, estrelles errants; per  
Jud 13 als que està reservada la tempestat  de les tenebres eternes. 14 I Enoc, que  
Jud 14  aquí vingué lo Senyor entre mil  de sos sants, 15 a fer judici contra tots, 
Jud 15  i a convèncer a tots los impios  de les obres de sa impietat que feren  
Jud 15  a tots los impios de les obres  de sa impietat que feren impiament i de  
Jud 15  sa impietat que feren impiament i  de totes les paraules injurioses que els  
Jud 16 ses passions, i sa boca parla coses  de supèrbia, admirant a certes persones  
Jud 17  caríssims, recordau-vos  de les paraules que us foren dites per los 
Jud 17 que us foren dites per los apòstols  de nostre Senyor Jesucrist, 18 los quals  
Jud 20  mateixos sobre el fonament  de vostra santíssima fe, orant en l’  
Jud 21 ’s a vosaltres mateixos en l’amor  de Déu, esperant la misericòrdia de nostre 
Jud 21  de Déu, esperant la misericòrdia  de nostre Senyor Jesucrist per a vida  
Jud 24  i plens d’alegria a la presència  de sa glòria, 25 al sol Déu, savi,  
Ap Inc  Ap Inc L’Apocalipsi o Revelació  de l’apòstol sant Joan 1,Tit Capítol I  
Ap 1,Tit  I Sant Joan, desterrat en l’isla  de Patmos, escriu per mandato de Déu la  
Ap 1,Tit  isla de Patmos, escriu per mandato  de Déu la revelació que havia tingut, a  
Ap 1,Tit  havia tingut, a les set iglésies  de l’Àsia, representades en set  
Ap 1,1  en set candeleros. 1 La revelació  de Jesucrist, que Déu li donà per a  
Ap 1,2  seu, 2 lo qual ha donat testimoni  de la paraula de Déu, i testimoni de  
Ap 1,2  ha donat testimoni de la paraula  de Déu, i testimoni de Jesucrist, i de  
Ap 1,2  de la paraula de Déu, i testimoni  de Jesucrist, i de totes les coses que  
Ap 1,2 de Déu, i testimoni de Jesucrist, i  de totes les coses que vegé. 3  
Ap 1,4  aquell que és, i que era, i que ha  de venir, i dels set esperits que estan  
Ap 1,4  dels set esperits que estan davant  de son trono, 5 i de Jesucrist, testimoni  
Ap 1,5  que estan davant de son trono, 5 i  de Jesucrist, testimoni fiel, primogènit  
Ap 1,5  dels morts i príncep dels reis  de la terra, que ens amà i ens rentà de  
Ap 1,5  la terra, que ens amà i ens rentà  de nostres pecats ab sa pròpia sang, 6 i  
Ap 1,7 pits al veure’l tots los llinatges  de la terra. Així serà! Amén! 8 Jo só l’  
Ap 1,8  Déu, que és, i que era, i que ha  de venir, lo Totpoderós. 9 Jo, Joan,  
Ap 1,9  s’anomena Patmos, per la paraula  de Déu i per lo testimoni de Jesús. 10 Jo  
Ap 1,9  paraula de Déu i per lo testimoni  de Jesús. 10 Jo fui en l’Esperit un dia  
Ap 1,10  un dia del Senyor, i oiguí detràs  de mi una gran veu, com de trompeta, 11  
Ap 1,10  detràs de mi una gran veu, com  de trompeta, 11 que deia: –Lo que veus,  
Ap 1,13  d’or, a un semblant al Fill  de l’home, vestit d’una vestidura llarga 
Ap 1,14 i com neu, i sos ulls com una flama  de foc. 15 I sos peus, semblants al llautó 
Ap 1,15  ardent, i sa veu, com lo rumor  de moltes aigües. 16 I tenia a sa dreta  
Ap 1,16  a sa dreta set estrelles, i eixia  de sa boca una espasa aguda de dos talls,  
Ap 1,16 i eixia de sa boca una espasa aguda  de dos talls, i sa cara resplendia com lo  
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Ap 1,17  com mort. I posà sa mà dreta sobre  de mi, dient: –No témies; jo só el primer  
Ap 1,18  dels sigles, i tinc les claus  de la mort i de l’infern. 19 Escriu,  
Ap 1,18  i tinc les claus de la mort i  de l’infern. 19 Escriu, doncs, les coses  
Ap 1,19  vist, i les que són, i les que han  de ser després d’aquestes: 20 »Lo misteri 
Ap 1,20 després d’aquestes: 20 »Lo misteri  de les set estrelles que has vist en ma  
Ap 1,20  Les set estrelles són los àngels  de les set iglésies, i els set candeleros  
Ap 2,1  al vencedor. 1 »Escriu a l’àngel  de la iglésia d’Efesi: »“Açò diu lo qui  
Ap 2,3  paciència, has treballat per amor  de mon nom i no has desmaiat. 4 »Emperò  
Ap 2,4 has desmaiat. 4 »Emperò tinc contra  de tu que has deixat ta primera caritat. 5 
Ap 2,5  i remouré ton candelero  de son lloc, a no ser que t’  
Ap 2,7  ‘Al vencedor li donaré a menjar  de l’arbre de la vida que està enmig del  
Ap 2,7  li donaré a menjar de l’arbre  de la vida que està enmig del paradís de  
Ap 2,7  la vida que està enmig del paradís  de Déu.’ ” 8 »I a l’àngel de la iglésia  
Ap 2,8  paradís de Déu.’ ” 8 »I a l’àngel  de la iglésia d’Esmirna, escriu: »“Açò  
Ap 2,9 jueus i no ho són, mes són sinagoga  de Satanàs. 10 No témies ninguna d’  
Ap 2,10  ninguna d’aquestes coses que has  de patir. Vet aquí lo diable n’ha de  
Ap 2,10  de patir. Vet aquí lo diable n’ha  de ficar alguns de vosaltres en la presó,  
Ap 2,10  lo diable n’ha de ficar alguns  de vosaltres en la presó, per a què sien  
Ap 2,10  a la mort, i et donaré la corona  de vida. 11 »Lo qui té orella, oiga lo que 
Ap 2,11  Lo qui vència no rebrà dany  de la segona mort.” 12 »I escriu a l’  
Ap 2,12  mort.” 12 »I escriu a l’àngel  de la iglésia de Pèrgamo: »“Açò diu lo que 
Ap 2,12  »I escriu a l’àngel de la iglésia  de Pèrgamo: »“Açò diu lo que té l’espasa  
Ap 2,12 »“Açò diu lo que té l’espasa aguda  de dos talls: 13 »Sé tes obres, a on  
Ap 2,13  a on habites i a on està lo siti  de Satanàs; i conserves mon nom, i no  
Ap 2,14  allí als que segueixen la doctrina  de Balaam, que ensenyava a Balac a posar  
Ap 2,16  i pelearé contra ells ab l’espasa  de ma boca. 17 »Lo qui té orella, oiga lo  
Ap 2,18  el rep.” 18 »I escriu a l’àngel  de la iglésia de Tiatira: »“Lo Fill de  
Ap 2,18  »I escriu a l’àngel de la iglésia  de Tiatira: »“Lo Fill de Déu, que té los  
Ap 2,18 de la iglésia de Tiatira: »“Lo Fill  de Déu, que té los ulls com flama de foc i 
Ap 2,18  de Déu, que té los ulls com flama  de foc i sos peus semblants a llautó fi,  
Ap 2,20 servos, cometre fornicació i menjar  de les coses sacrificades als ídols. 21 I  
Ap 2,21  temps per a què s’arrepentís; i  de sa fornicació ella no s’ha arrepentit. 
Ap 2,22  a menos que s’arrepentesquen  de ses obres. 23 I entregaré a la mort a  
Ap 2,23  i els cors, i donaré a cada u  de vosaltres segons ses obres. »Emperò vos 
Ap 2,24  i no han conegut les profunditats  de Satanàs, com ells diuen: Jo no posaré  
Ap 2,27 nacions, 27 i les governarà ab vara  de ferro, i com vasos de terra seran fets  
Ap 2,27  ab vara de ferro, i com vasos  de terra seran fets miques. 28 Així com jo 
Ap 2,28  28 Així com jo també ho tinc rebut  de mon Pare, li donaré també l’estrella  
Ap 3,Tit  importants a les tres iglésies  de Sardis, de Filadèlfia i de Laodicea. 1  
Ap 3,Tit  a les tres iglésies de Sardis,  de Filadèlfia i de Laodicea. 1 »I escriu a 
Ap 3,Tit iglésies de Sardis, de Filadèlfia i  de Laodicea. 1 »I escriu a l’àngel de la  
Ap 3,1 de Laodicea. 1 »I escriu a l’àngel  de la iglésia de Sardis. »“Açò diu lo qui  
Ap 3,1  »I escriu a l’àngel de la iglésia  de Sardis. »“Açò diu lo qui té los set  
Ap 3,1  diu lo qui té los set esperits  de Déu, i les set estrelles: »Jo conec tes 
Ap 3,1  »Jo conec tes obres, que tens nom  de que vius, i ets mort. 2 Sies vigilant i 
Ap 3,2  no trobo tes obres perfetes davant  de Déu. 3 Recorda’t, doncs, de lo que has 
Ap 3,3 davant de Déu. 3 Recorda’t, doncs,  de lo que has rebut i oït, i guarda-ho  
Ap 3,5  jo no esborraré son nom del llibre  de la vida, ans bé confessaré son nom  
Ap 3,5  ans bé confessaré son nom davant  de mon Pare i davant de sos àngels. 6 »Lo  
Ap 3,5 son nom davant de mon Pare i davant  de sos àngels. 6 »Lo qui té orella, oiga  
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Ap 3,7  iglésies.” 7 »I escriu a l’àngel  de la iglésia de Filadèlfia: »“Açò diu  
Ap 3,7  »I escriu a l’àngel de la iglésia  de Filadèlfia: »“Açò diu aquell que és  
Ap 3,7  sant i verdader, lo qui té la clau  de David, aquell que obre, i ningú tanca;  
Ap 3,8  pot tancar; perquè tens un poc  de virtut, i has guardat ma paraula, i no  
Ap 3,9 negat mon nom. 9 Vet aquí, los faré  de la sinagoga de Satanàs als que diuen  
Ap 3,9 9 Vet aquí, los faré de la sinagoga  de Satanàs als que diuen que són jueus, i  
Ap 3,9  los faré venir i adorar davant  de tos peus; i sabran que jo t’he amat.  
Ap 3,10 10 Perquè tu has guardat la paraula  de ma paciència, i jo et guardaré de l’  
Ap 3,10  de ma paciència, i jo et guardaré  de l’hora de la tentació que ha de venir  
Ap 3,10  i jo et guardaré de l’hora  de la tentació que ha de venir sobre tot  
Ap 3,10  de l’hora de la tentació que ha  de venir sobre tot lo món per a provar als 
Ap 3,10  lo món per a provar als habitants  de la terra. 11 Mira que vinc luego:  
Ap 3,12  lo faré columna en lo temple  de mon Déu, i no eixirà mai més fora; i  
Ap 3,12  i escriuré sobre d’ell lo nom  de mon Déu, i el nom de la ciutat de mon  
Ap 3,12  d’ell lo nom de mon Déu, i el nom  de la ciutat de mon Déu, la nova  
Ap 3,12  de mon Déu, i el nom de la ciutat  de mon Déu, la nova Jerusalem, que baixa  
Ap 3,12  nova Jerusalem, que baixa del cel  de mon Déu, i el nom meu nou. 13 »Qui té  
Ap 3,14  iglésies.” 14 »I escriu a l’àngel  de la iglésia de Laodicea: »“Açò diu l’  
Ap 3,14  »I escriu a l’àngel de la iglésia  de Laodicea: »“Açò diu l’Amén, lo fiel i  
Ap 3,14  i verdader testimoni, lo principi  de la creació de Déu: 15 »Conec tes obres, 
Ap 3,14  lo principi de la creació  de Déu: 15 »Conec tes obres, que no ets  
Ap 3,16 ni calent, començaré a vomitar-te  de ma boca. 17 Perquè tu dius: ‘Só ric, i  
Ap 3,17  tu dius: ‘Só ric, i estic ple  de béns, i no necessito de res’; i no  
Ap 3,17 i estic ple de béns, i no necessito  de res’; i no coneixes que ets un  
Ap 3,18  18 Jo t’aconsello que cómpries  de mon or refinat en lo foc, per a què  
Ap 3,18 per a què sies ric, i et vestesques  de robes blanques, i no es descúbria la  
Ap 3,18  i no es descúbria la vergonya  de ta desnuesa; i ungeix tos ulls ab  
Ap 3,19  reprenc i castigo. Arma’t, doncs,  de zel, i arrepenteix-te. 20 Vet aquí,  
Ap 4,Tit  l’Apòstol en un èxtasis lo trono  de Déu en lo cel, rodejat de vint-i-  
Ap 4,Tit  lo trono de Déu en lo cel, rodejat  de vint-i-quatre ancians i de quatre  
Ap 4,Tit  de vint-i-quatre ancians i  de quatre animals misteriosos que el  
Ap 4,1  i la primera veu que oiguí era com  de trompeta que parlava ab mi dient: –Puja 
Ap 4,3  era semblant a una pedra jaspe i  de sàrdio; i al rodador del trono hi havia 
Ap 4,5  les quals són los set esperits  de Déu. 6 I davant del trono hi havia com  
Ap 4,6  hi havia com un mar transparent  de vidre, semblant al cristall; i enmig  
Ap 4,8  d’ulls, i no cessaven dia i nit  de dir: «Sant, sant, sant, Senyor Déu  
Ap 4,8  totpoderós, lo qual era, és i ha  de venir.» 9 I quan aquells animals  
Ap 4,11  11 –Digne sou, Senyor Déu nostre,  de rebre glòria, i honra, i virtut, perquè 
Ap 5,Tit  ab set sellos, l’obrí l’Anyell  de Déu, que poc abans havia estat mort.  
Ap 5,2 –¿Qui és digne d’obrir lo llibre i  de desfer sos sellos? 3 I ningú podia, ni  
Ap 5,4  ningú digne d’obrir lo llibre, ni  de mirar-lo. 5 I un dels ancians me  
Ap 5,5  –No plòries: vet aquí lo lleó  de la tribu de Judà, l’arrel de David, ha 
Ap 5,5  vet aquí lo lleó de la tribu  de Judà, l’arrel de David, ha vençut per  
Ap 5,5  lleó de la tribu de Judà, l’arrel  de David, ha vençut per obrir lo llibre i  
Ap 5,6  set ulls, que són los set esperits  de Déu enviats per tota la terra. 7 I  
Ap 5,7  7 I vingué i prengué el llibre  de la mà dreta del que estava assentat en  
Ap 5,8  quatre ancians se postraren davant  de l’Anyell, tenint cada u arpes i copes  
Ap 5,8  cada u arpes i copes d’or plenes  de perfums, que són les oracions dels  
Ap 5,9  càntic dient: –Digne sou, Senyor,  de prendre lo llibre i d’obrir sos  
Ap 5,9  redimit per a Déu, ab vostra sang,  de tota tribu, i llengua, i poble, i  
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Ap 5,11  la terra. 11 I vegí i oiguí veu  de molts àngels al rodador del trono, i  
Ap 5,11  i el número d’ells era millars  de millars, 12 que deien en alta veu:  
Ap 5,12  –Digne és l’Anyell que fou mort  de rebre virtut, i divinitat, i sabiduria, 
Ap 6,1  quatres animals deia, com ab veu  de tro: –Vine, i veuràs. 2 I mirí, i vegí  
Ap 6,4 sobre ell, per a què tragués la pau  de la terra, i que es matassen los uns als 
Ap 6,6  animals que deia: –Dos mesures  de blat per un diner, i sis mesures d’  
Ap 6,8  donat poder sobre la quarta part  de la terra per a matar ab espasa, ab fam, 
Ap 6,8  fam, i ab mortaldat, i ab bèsties  de la terra. 9 I quan hagué obert lo quint 
Ap 6,9  obert lo quint sello, vegí sota  de l’altar les ànimes dels que havien  
Ap 6,9  havien estat morts per la paraula  de Déu i per lo testimoni que tenien; 10 i 
Ap 6,11  dit que reposassen encara un poc  de temps, fins que es complís lo número de 
Ap 6,11  fins que es complís lo número  de sos coservos i el de sos germans, que  
Ap 6,11  lo número de sos coservos i el  de sos germans, que també han de ser morts 
Ap 6,11  i el de sos germans, que també han  de ser morts com ells. 12 I mirí quan ell  
Ap 6,12  i es tornà lo sol negre com un sac  de silici, i la lluna se tornà com sang.  
Ap 6,14  i totes les isles foren remogudes  de sos llocs. 15 I els reis de la terra, i 
Ap 6,15  de sos llocs. 15 I els reis  de la terra, i els prínceps, i els  
Ap 6,15  en les coves i entre les roques  de les muntanyes; 16 i «deien a les  
Ap 6,16  sobre nosaltres i ocultau-nos»  de la presència del que està sentat sobre  
Ap 6,16  que està sentat sobre el trono i  de la ira de l’Anyell. 17 Perquè lo gran  
Ap 6,16  sentat sobre el trono i de la ira  de l’Anyell. 17 Perquè lo gran dia de sa  
Ap 6,17 de l’Anyell. 17 Perquè lo gran dia  de sa ira és arribat, i ¿qui serà capaç de 
Ap 6,17  ira és arribat, i ¿qui serà capaç  de sostenir-se en peu? 7,Tit Capítol VII 
Ap 7,Tit  tant del poble d’Israel com  de les demés nacions. Quins són los que  
Ap 7,1  estaven drets en los quatre ànguls  de la terra i tenien los quatre vents de  
Ap 7,1  la terra i tenien los quatre vents  de la terra per a què no bufassen sobre la 
Ap 7,2  2 I vegí un altre àngel que pujava  de la part a on naix lo sol, i tenia la  
Ap 7,2 a on naix lo sol, i tenia la senyal  de Déu viu, i clamà en alta veu als quatre 
Ap 7,2  àngels, als quals era donat poder  de danyar a la terra i al mar, 3 dient:  
Ap 7,3  fins que hajam senyalat als servos  de nostre Déu en sos fronts. 4 I oiguí lo  
Ap 7,4 quaranta-i-quatre mil senyalats  de totes les tribus dels fills d’Israel.  
Ap 7,5 dels fills d’Israel. 5 De la tribu  de Judà, dotze mil senyalats. De la tribu  
Ap 7,5  dotze mil senyalats. De la tribu  de Rubèn, dotze mil senyalats. De la tribu 
Ap 7,5  dotze mil senyalats. De la tribu  de Gad, dotze mil senyalats. 6 De la tribu 
Ap 7,6  dotze mil senyalats. De la tribu  de Neftali, dotze mil senyalats. De la  
Ap 7,6  dotze mil senyalats. De la tribu  de Manassès, dotze mil senyalats. 7 De la  
Ap 7,7  dotze mil senyalats. 7 De la tribu  de Simeon, dotze mil senyalats. De la  
Ap 7,7  dotze mil senyalats. De la tribu  de Leví, dotze mil senyalats. De la tribu  
Ap 7,8  dotze mil senyalats. 8 De la tribu  de Zabulon, dotze mil senyalats. De la  
Ap 7,8  dotze mil senyalats. De la tribu  de Josep, dotze mil senyalats. I de la  
Ap 7,8  de Josep, dotze mil senyalats. I  de la tribu de Benjamí, dotze mil  
Ap 7,8  dotze mil senyalats. I de la tribu  de Benjamí, dotze mil senyalats. 9 Després 
Ap 7,9  multitud, que ningú podia contar,  de totes nacions, i tribus, i pobles, i  
Ap 7,9  drets davant del trono i davant  de l’Anyell, coberts de vestidures  
Ap 7,9  i davant de l’Anyell, coberts  de vestidures blanques i ab palmes en ses  
Ap 7,12  i glòria, i sabiduria, i acció  de gràcies, i honra, i poder, i fortalesa  
Ap 7,14  i les blanquejaren ab la sang  de l’Anyell. 15 Per això estan davant del 
Ap 7,15  15 Per això estan davant del trono  de Déu, i el serveixen dia i nit en son  
Ap 7,17  i Déu eixugarà totes les llàgrimes  de sos ulls. 8,Tit Capítol VIII Obert ja  
Ap 8,1  hi hagué un silenci en lo cel com  de mitja hora. 2 I vegí set àngels que  
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Ap 8,2  àngels que estaven en peu davant  de Déu, i els foren donades set trompetes. 
Ap 8,3  un altre àngel i es posà davant  de l’altar, tenint un incenser d’or, i  
Ap 8,3  perquè els oferís ab les oracions  de tots los sants sobre l’altar d’or que 
Ap 8,3  d’or que estava davant del trono  de Déu. 4 I el fum dels encens, ab les  
Ap 8,4  ab les oracions dels sants, pujà  de la mà de l’àngel davant de Déu. 5 I l’ 
Ap 8,4  oracions dels sants, pujà de la mà  de l’àngel davant de Déu. 5 I l’àngel  
Ap 8,4  pujà de la mà de l’àngel davant  de Déu. 5 I l’àngel prengué l’encenser i 
Ap 8,5  prengué l’encenser i l’omplí  de foc de l’altar, i el llançà a terra, i 
Ap 8,5  l’encenser i l’omplí de foc  de l’altar, i el llançà a terra, i hi  
Ap 8,7  i fou abrasada la tercera part  de la terra, i fou abrasada la tercera  
Ap 8,8 al mar com una gran muntanya encesa  de foc; i es tornà sang la tercera part  
Ap 8,9  part del mar. 9 I la tercera part  de les criatures que havia en lo mar, i  
Ap 8,9  i fou destruïda la tercera part  de les barques. 10 I el tercer àngel tocà  
Ap 8,11  les fonts d’aigües. 11 I el nom  de l’estrella era Donzell; i la tercera  
Ap 8,11  era Donzell; i la tercera part  de les aigües se convertí en donzell; i  
Ap 8,12  part del cel, i la tercera part  de la lluna, i la tercera part de les  
Ap 8,12 part de la lluna, i la tercera part  de les estrelles, de manera que s’obscurí 
Ap 8,12 i la tercera part de les estrelles,  de manera que s’obscurí la tercera part  
Ap 8,12  tercera part del dia, i lo mateix  de la nit. 13 I vegí i oiguí la veu d’una 
Ap 8,13  veu: –Ai, ai, ai dels habitants  de la terra per causa de les altres veus  
Ap 8,13  habitants de la terra per causa  de les altres veus de les trompetes dels  
Ap 8,13  terra per causa de les altres veus  de les trompetes dels tres àngels que  
Ap 8,13  dels tres àngels que havien  de tocar encara! 9,Tit Capítol IX Lo que  
Ap 9,1 a ell li fou donada la clau del pou  de l’abisme. 2 I obrí lo pou de l’abisme 
Ap 9,2  pou de l’abisme. 2 I obrí lo pou  de l’abisme i pujà fum del pou, com un  
Ap 9,3 donat poder com tenen los escorpins  de la terra. 4 I els fou manat que no  
Ap 9,4 manat que no fessen dany a l’herba  de la terra, ni a cosa alguna verda, ni a  
Ap 9,4 que no tenen en sos fronts lo sello  de Déu. 5 I els fou donat que no els  
Ap 9,5  que els aturmentassen per espai  de cinc mesos; i son turment era com  
Ap 9,5  i son turment era com turment  de l’escorpí quan pica a un home. 6 I en  
Ap 9,7  fugirà d’ells. 7 I les figures  de les llagostes eren semblants a cavalls  
Ap 9,8  8 I tenien cabells com cabells  de dona i ses dents eren com dents de  
Ap 9,8  de dona i ses dents eren com dents  de lleó. 9 I vestien corasses, com  
Ap 9,9  9 I vestien corasses, com corasses  de ferro. I el soroll de ses ales, com un  
Ap 9,9  com corasses de ferro. I el soroll  de ses ales, com un soroll de carros de  
Ap 9,9  soroll de ses ales, com un soroll  de carros de molts cavalls que corren al  
Ap 9,9  ses ales, com un soroll de carros  de molts cavalls que corren al combat. 10  
Ap 9,11  I tenien sobre si per rei un àngel  de l’abisme anomenat en hebreu Abaddon,  
Ap 9,13  i oiguí una veu dels quatre corns  de l’altar d’or que està davant dels  
Ap 9,13  d’or que està davant dels ulls  de Déu, 14 la qual deia al sisè àngel que  
Ap 9,16  part dels homes. 16 I el número  de l’exèrcit d’a cavall era de dos-  
Ap 9,16  de l’exèrcit d’a cavall era  de dos-cents milions. I jo oiguí lo  
Ap 9,17  cavalgaven, que vestien corasses  de foc de color de jacinto i de sofre; i  
Ap 9,17  que vestien corasses de foc  de color de jacinto i de sofre; i els caps 
Ap 9,17  vestien corasses de foc de color  de jacinto i de sofre; i els caps dels  
Ap 9,17  de foc de color de jacinto i  de sofre; i els caps dels cavalls eren com 
Ap 9,17 els caps dels cavalls eren com caps  de lleons; i eixia de sa boca foc, i fum,  
Ap 9,17  eren com caps de lleons; i eixia  de sa boca foc, i fum, i sofre. 18 I per  
Ap 9,18 foc, pel fum, i pel sofre que eixia  de ses boques. 19 Perquè el poder dels  
Ap 9,20  plagues, ab tot no s’arrepentiren  de les obres de ses mans, per a què no  
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Ap 9,20 tot no s’arrepentiren de les obres  de ses mans, per a què no adorassen als  
Ap 9,20  als diables i als ídols d’or, i  de plata, i de coure, i de pedra, i de  
Ap 9,20  i als ídols d’or, i de plata, i  de coure, i de pedra, i de fusta, los  
Ap 9,20  d’or, i de plata, i de coure, i  de pedra, i de fusta, los quals no poden  
Ap 9,20 de plata, i de coure, i de pedra, i  de fusta, los quals no poden veure, ni  
Ap 9,21  ni caminar. 21 Ni s’arrepentiren  de sos homicidis, ni de sos maleficis, ni  
Ap 9,21  arrepentiren de sos homicidis, ni  de sos maleficis, ni de sa fornicació, ni  
Ap 9,21  homicidis, ni de sos maleficis, ni  de sa fornicació, ni de sos lladronicis.  
Ap 9,21  maleficis, ni de sa fornicació, ni  de sos lladronicis. 10,Tit Capítol X  
Ap 10,Tit  Aquest àngel anuncia lo compliment  de tot lo misteri així que el setè àngel  
Ap 10,1  lo sol, i sos peus, com columnes  de foc. 2 I tenia en sa mà un llibret  
Ap 10,7  haurà més temps; 7 mes en los dies  de la veu del setè àngel, quan ell  
Ap 10,7  trompeta, serà consumat lo misteri  de Déu, com ell ha declarat a sos servos,  
Ap 10,8 i deia: –Vés i pren lo llibre obert  de mà de l’àngel que està sobre el mar i  
Ap 10,8  –Vés i pren lo llibre obert de mà  de l’àngel que està sobre el mar i sobre  
Ap 10,10  com la mel. 10 I prenguí lo llibre  de mà de l’àngel i el devorí; i era dolç  
Ap 10,10  mel. 10 I prenguí lo llibre de mà  de l’àngel i el devorí; i era dolç en ma  
Ap 11,Tit  XI Senyals que hi haurà abans  de tocar l’última trompeta. Dos  
Ap 11,1  digué: –Alça’t i amida lo temple  de Déu, i l’altar, i als que adoren en  
Ap 11,3  testimonis i profetisaran, vestits  de sac, mil dos-cents i xixanta dies. 4  
Ap 11,4 candeleros que estan davant del Déu  de la terra. 5 I si algú volgués danyar- 
Ap 11,5  volgués danyar-los, eixirà foc  de la boca d’ells i tragarà sos enemics;  
Ap 11,6  lo cel, que no ploga en los dies  de la profecia d’ells; i tenen poder  
Ap 11,6 i per a ferir la terra ab tota mena  de plagues tan sovint com vullen. 7 I quan 
Ap 11,7  son testimoni, la bèstia que pujà  de l’abisme farà guerra contra ells, i  
Ap 11,8 morts d’ells jauran en los carrers  de la gran ciutat, que s’apellida  
Ap 11,9  fou també crucificat. 9 I els  de les tribus, i pobles, i llengües, i  
Ap 11,11  sobre la terra. 11 I al cap  de tres dies i mig entrà en ells l’  
Ap 11,11 dies i mig entrà en ells l’esperit  de vida enviat de Déu. I s’alçaren sobre  
Ap 11,11  en ells l’esperit de vida enviat  de Déu. I s’alçaren sobre sos peus i  
Ap 11,13 terratrèmol i caigué la desena part  de la ciutat; i ab lo terratrèmol foren  
Ap 11,15  d’aquest món s’han tornat regnes  de nostre Senyor i de son Cristo, i ell  
Ap 11,15  tornat regnes de nostre Senyor i  de son Cristo, i ell regnarà per los  
Ap 11,16  sentats en ses cadires davant  de Déu, caigueren sobre sos rostros i  
Ap 11,17  que sou, que éreu i que haveu  de venir; perquè haveu rebut vostre gran  
Ap 11,18 i vostra ira ha arribat, i el temps  de ser judicats los morts, i de donar  
Ap 11,18  temps de ser judicats los morts, i  de donar gallardó a tos servos, los  
Ap 11,19  la terra. 19 I s’obrí lo temple  de Déu en lo cel, i l’arca de son  
Ap 11,19  temple de Déu en lo cel, i l’arca  de son testament fou vista en son temple,  
Ap 12,Tit  XII De la guerra del diable i  de l’Anticrist contra la Iglésia,  
Ap 12,1  sos peus, i en son cap, una corona  de dotze estrelles. 2 I estant prenyada,  
Ap 12,2  estant prenyada, clamava ab dolors  de part i sofria dolors de parir. 3 I fou  
Ap 12,2  ab dolors de part i sofria dolors  de parir. 3 I fou vist un altre senyal en  
Ap 12,4  d’ell arrastrava la tercera part  de les estrelles del cel, i les féu caure  
Ap 12,4 la terra; i el dragó se parà davant  de la dona que estava de part, a fi de  
Ap 12,4  parà davant de la dona que estava  de part, a fi de tragar-se lo fill luego 
Ap 12,4 de la dona que estava de part, a fi  de tragar-se lo fill luego que ella l’  
Ap 12,5  5 I parí un fill baró que havia  de governar totes les nacions ab vara de  
Ap 12,5  governar totes les nacions ab vara  de ferro; i son fill fou arrebatat envers  
Ap 12,6  a on tenia un lloc aparellat  de Déu, per a ser alimentada allí mil dos  
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Ap 12,10  salvació, i la virtut, i el regne  de nostre Déu, i el poder de son Cristo;  
Ap 12,10  el regne de nostre Déu, i el poder  de son Cristo; perquè ha estat llançat a  
Ap 12,10  estat llançat a terra l’acusador  de nostres germans, que els acusava dia i  
Ap 12,10  que els acusava dia i nit davant  de Déu. 11 I ells lo venceren per la sang  
Ap 12,11  11 I ells lo venceren per la sang  de l’Anyell, i ab la paraula de son  
Ap 12,11 sang de l’Anyell, i ab la paraula  de son testimoni, i ells no amaren ses  
Ap 12,12  habitau en ells. Ai dels habitants  de la terra i del mar, perquè el diable ha 
Ap 12,14  i foren donades a la dona dos ales  de gran àliga, per a què volàs al desert a 
Ap 12,14  i la meitat d’un temps, lluny  de la presència de la serpent. 15 I la  
Ap 12,14  d’un temps, lluny de la presència  de la serpent. 15 I la serpent llançà de  
Ap 12,15  la serpent. 15 I la serpent llançà  de sa boca aigua, com una riuada, sobre la 
Ap 12,16  lo riu que havia llançat lo dragó  de sa boca. 17 I estava [*] lo dragó  
Ap 12,17 se n’anà a fer la guerra als demés  de son llinatge, que guarden los manaments 
Ap 12,17 llinatge, que guarden los manaments  de Déu i tenen lo testimoni de Jesucrist.  
Ap 12,17  de Déu i tenen lo testimoni  de Jesucrist. 13,Tit Capítol XIII Una  
Ap 13,Tit  Capítol XIII Una bèstia monstruosa  de set caps i deu banyes, ab deu corones,  
Ap 13,1  corones, i sobre sos caps, lo nom  de blasfèmia. 2 I la bèstia que vegí era  
Ap 13,3  siti, i gran potestat. 3 I vegí un  de sos caps com ferit de mort, i fou  
Ap 13,3  3 I vegí un de sos caps com ferit  de mort, i fou curada sa ferida mortal. I  
Ap 13,3 es meravellava tota la terra detràs  de la bèstia. 4 I adoraren al dragó que  
Ap 13,5  i blasfèmies, i li fou donat poder  de continuar quaranta-dos mesos. 6 I  
Ap 13,8  8 I l’adoraren tots los habitants  de la terra, aquells los noms dels quals  
Ap 13,8 quals no estan escrits en lo llibre  de la vida de l’Anyell, que fou mort des  
Ap 13,8  escrits en lo llibre de la vida  de l’Anyell, que fou mort des del  
Ap 13,11  I vegí una altra bèstia que eixia  de la terra i que tenia dos banyes  
Ap 13,11  tenia dos banyes semblants a les  de l’Anyell, emperò parlava com un dragó, 
Ap 13,12 un dragó, 12 i exercia tot lo poder  de la primera bèstia en sa presència, i  
Ap 13,12 la primera bèstia, la mortal ferida  de la qual era curada. 13 I féu grans  
Ap 13,13  curada. 13 I féu grans meravelles,  de manera que fins foc feia baixar del cel 
Ap 13,14  homes. 14 I enganyà als habitants  de la terra ab los prodigis que se li  
Ap 13,14  que se li permetien fer davant  de la bèstia, dient als que habiten en la  
Ap 13,14  en la terra que fessen una imatge  de la bèstia que tingué ferida de l’  
Ap 13,14  de la bèstia que tingué ferida  de l’espasa i visqué. 15 I li fou donat  
Ap 13,15  que comunicàs esperit a la figura  de la bèstia, i que la figura de la bèstia 
Ap 13,15  de la bèstia, i que la figura  de la bèstia parlàs; i que fes que fossen  
Ap 13,15 tots los que no adorassen la figura  de la bèstia. 16 I manà que tots los  
Ap 13,17  aquell que té lo senyal, o lo nom  de la bèstia, o lo número de son nom. 18  
Ap 13,17  o lo nom de la bèstia, o lo número  de son nom. 18 Aquí hi ha sabiduria. Qui  
Ap 13,18 té inteŀligència calcúlia lo número  de la bèstia, perquè és lo número d’un  
Ap 14,Tit  Capítol XIV S’apareix l’Anyell  de Déu sobre la muntanya de Sion. És  
Ap 14,Tit  l’Anyell de Déu sobre la muntanya  de Sion. És seguit dels justos. L’  
Ap 14,Tit  fa la misteriosa sega i la verema  de sa hisenda. 1 I mirí, i veus aquí l’  
Ap 14,1  sos fronts lo nom d’ell i el nom  de son Pare. 2 I oiguí una veu del cel,  
Ap 14,2  2 I oiguí una veu del cel, com veu  de moltes aigües, i com la veu d’un gran  
Ap 14,2  tro; i la veu que oiguí era com  de tocadors d’arpes que tocaven ses  
Ap 14,3  i-quatre mil que foren rescatats  de la terra. 4 Aquestos són los que no se  
Ap 14,5  estan sens màcula davant del trono  de Déu. 6 I vegí un altre àngel volant per 
Ap 14,6  per a predicar-lo als habitants  de la terra, i a tota nació, i tribu, i  
Ap 14,7  -li honra, perquè vingué l’hora  de son judici; i adorau a aquell que féu  
Ap 14,7  cel i la terra, lo mar i les fonts  de les aigües. 8 I altre àngel lo seguí,  
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Ap 14,8  a beure a totes les nacions del vi  de la ira de sa fornicació. 9 I els seguí  
Ap 14,8  totes les nacions del vi de la ira  de sa fornicació. 9 I els seguí lo tercer  
Ap 14,10 sa mà, 10 aquest beurà també del vi  de la ira de Déu, mesclat pur en la copa  
Ap 14,10 aquest beurà també del vi de la ira  de Déu, mesclat pur en la copa de sa  
Ap 14,10  ira de Déu, mesclat pur en la copa  de sa indignació, i serà aturmentat ab foc 
Ap 14,10  davant dels sants àngels i davant  de l’Anyell. 11 I el fum dels turments d’ 
Ap 14,11  dels sigles; i no tenen repòs  de dia ni de nit los que adoraren la  
Ap 14,11  sigles; i no tenen repòs de dia ni  de nit los que adoraren la bèstia i sa  
Ap 14,11  imatge, i el que prenga lo senyal  de son nom. 12 Aquí està la paciència dels 
Ap 14,12  sants que guarden los manaments  de Déu i la fe de Jesús. 13 I oiguí una  
Ap 14,12  los manaments de Déu i la fe  de Jesús. 13 I oiguí una veu del cel que  
Ap 14,13  l’Esperit, perquè ells descansen  de sos treballs, i ses obres los  
Ap 14,14  un, assentat, semblant al Fill  de l’home, que tenia en son cap una  
Ap 14,15  i sega, perquè ha arribat l’hora  de segar, puix està ja seca la mes de la  
Ap 14,15  de segar, puix està ja seca la mes  de la terra. 16 I el que estava sobre el  
Ap 14,18 ta falç afilada, i verema los raïms  de la vinya de la terra, perquè ja estan  
Ap 14,18  i verema los raïms de la vinya  de la terra, perquè ja estan madurs los  
Ap 14,19  en la terra, i veremà la vinya  de la terra, i tirà la verema en lo gran  
Ap 14,19  i tirà la verema en lo gran cup  de la ira de Déu. 20 I fou trepitjat lo  
Ap 14,19  la verema en lo gran cup de la ira  de Déu. 20 I fou trepitjat lo cup fora de  
Ap 14,20 Déu. 20 I fou trepitjat lo cup fora  de la ciutat, i isqué sang del cup fins a  
Ap 14,20  brides dels cavalls per l’espai  de mil i sis-cents estadis. 15,Tit  
Ap 15,Tit  estadis. 15,Tit Capítol XV Càntic  de Moisès i de l’Anyell, que canten los  
Ap 15,Tit  Capítol XV Càntic de Moisès i  de l’Anyell, que canten los que venceren  
Ap 15,Tit  darreres, figurades en set copes  de la còlera de Déu entregades a set  
Ap 15,Tit figurades en set copes de la còlera  de Déu entregades a set àngels. 1 I vegí  
Ap 15,1  en elles està consumada la ira  de Déu. 2 I vegí com una mar de cristall  
Ap 15,2 la ira de Déu. 2 I vegí com una mar  de cristall barrejat ab foc, i als que  
Ap 15,2  la bèstia i sa figura i el número  de son nom, que estaven sobre el mar de  
Ap 15,2  son nom, que estaven sobre el mar  de vidre, tenint les arpes de Déu 3 i que  
Ap 15,2  el mar de vidre, tenint les arpes  de Déu 3 i que cantaven lo càntic de  
Ap 15,3  de Déu 3 i que cantaven lo càntic  de Moisès, servo de Déu, i el càntic de l’ 
Ap 15,3 cantaven lo càntic de Moisès, servo  de Déu, i el càntic de l’Anyell dient:  
Ap 15,3  Moisès, servo de Déu, i el càntic  de l’Anyell dient: –Grans i meravelloses  
Ap 15,4  nacions vindran i adoraran davant  de vós, puix vostres judicis s’han fet  
Ap 15,6 neta i blanca, i cenyits per lo pit  de bandes d’or. 7 I un dels quatre  
Ap 15,7  set àngels set copes d’or plenes  de la ira de Déu que viu per los sigles  
Ap 15,7  set copes d’or plenes de la ira  de Déu que viu per los sigles dels sigles. 
Ap 15,8 dels sigles. 8 I el temple s’omplí  de fum per la majestat de Déu i de sa  
Ap 15,8  s’omplí de fum per la majestat  de Déu i de sa virtut; i no podia entrar  
Ap 15,8  de fum per la majestat de Déu i  de sa virtut; i no podia entrar ningú en  
Ap 16,Tit  Capítol XVI Terribles efectes  de les set copes d’or que els set àngels  
Ap 16,1  –Anau i derramau les set copes  de la ira de Déu sobre la terra. 2 I anà  
Ap 16,1  i derramau les set copes de la ira  de Déu sobre la terra. 2 I anà lo primer i 
Ap 16,2  els homes que tenien lo senyal  de la bèstia i sobre aquells que adoraren  
Ap 16,3  sobre el mar, i es tornà sang com  de mort; i morí en la mar tota ànima  
Ap 16,4  sobre els rius i sobre les fonts  de les aigües, i es convertiren en sang. 5 
Ap 16,5 en sang. 5 I oiguí a dir a l’àngel  de les aigües: –Vós sou just, Senyor, que  
Ap 16,7  7 I oiguí que deia un altre des  de l’altar: –Certament, Senyor, Déu  
Ap 16,9  ab gran ardor i blasfemaren lo nom  de Déu, que té poder sobre aquestes  
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Ap 16,10 àngel derramà sa copa sobre lo siti  de la bèstia, i es tornà ple de tenebres  
Ap 16,10  siti de la bèstia, i es tornà ple  de tenebres son regne, i es mossegaren ses 
Ap 16,10 regne, i es mossegaren ses llengües  de dolor. 11 I blasfemaren al Déu del cel  
Ap 16,11 i ses ferides, i no s’arrepentiren  de ses obres. 12 I el sisè àngel derramà  
Ap 16,12  s’aparellàs lo camí per als reis  de l’orient. 13 I vegí eixir de la boca  
Ap 16,13  reis de l’orient. 13 I vegí eixir  de la boca del dragó, i de la boca de la  
Ap 16,13  vegí eixir de la boca del dragó, i  de la boca de la bèstia, i de la boca del  
Ap 16,13  de la boca del dragó, i de la boca  de la bèstia, i de la boca del fals  
Ap 16,13 dragó, i de la boca de la bèstia, i  de la boca del fals profeta, tres esperits 
Ap 16,13  tres esperits immundos a manera  de granotes. 14 Perquè són esperits de  
Ap 16,14 de granotes. 14 Perquè són esperits  de dimonis, que fan prodigis, i van als  
Ap 16,14  que fan prodigis, i van als reis  de la terra i de tot lo món, per a juntar  
Ap 16,14  i van als reis de la terra i  de tot lo món, per a juntar-los per a la 
Ap 16,18  gran, qual no hi ha hagut mai des  de que els homes estan sobre la terra. 19  
Ap 16,19 tres parts; i caigueren les ciutats  de les nacions; i la gran Babilònia vingué 
Ap 16,19  Babilònia vingué en memòria davant  de Déu, per a donar-li la copa del vi de 
Ap 16,19  per a donar-li la copa del vi  de la indignació de sa ira. 20 I tota isla 
Ap 16,19  li la copa del vi de la indignació  de sa ira. 20 I tota isla fugí, i les  
Ap 16,21  un talent; i els homes blasfemaren  de Déu per raó de la plaga de la  
Ap 16,21  homes blasfemaren de Déu per raó  de la plaga de la pedregada, que fou  
Ap 16,21  de Déu per raó de la plaga  de la pedregada, que fou excessivament  
Ap 17,Tit  17,Tit Capítol XVII Descripció  de la gran prostituta, ço és, Babilònia,  
Ap 17,1  aquí i et mostraré la condemnació  de la gran prostituta, que està sentada  
Ap 17,2  qui cometeren fornicació los reis  de la terra i s’embriagaren los habitants 
Ap 17,2  i s’embriagaren los habitants  de la terra ab lo vi de sa prostitució. 3  
Ap 17,2  los habitants de la terra ab lo vi  de sa prostitució. 3 I m’arrebatà en  
Ap 17,3  sobre una bèstia vermella, plena  de noms de blasfèmia, que tenia set caps i 
Ap 17,3  una bèstia vermella, plena de noms  de blasfèmia, que tenia set caps i deu  
Ap 17,4 banyes. 4 I la dona estava rodejada  de púrpura i d’escarlata, i adornada d’  
Ap 17,4 i d’escarlata, i adornada d’or, i  de pedres precioses, i de perles, i tenia  
Ap 17,4  d’or, i de pedres precioses, i  de perles, i tenia un vas d’or en sa mà,  
Ap 17,4 d’or en sa mà, ple d’abominació i  de la immundícia de sa fornicació. 5 I en  
Ap 17,4  d’abominació i de la immundícia  de sa fornicació. 5 I en son front, escrit 
Ap 17,5  Babilònia, la gran, la mare  de prostitutes i abominacions de la  
Ap 17,5  mare de prostitutes i abominacions  de la terra.» 6 I vegí aquella dona  
Ap 17,6  6 I vegí aquella dona embriagada  de la sang dels sants i de la sang dels  
Ap 17,6  embriagada de la sang dels sants i  de la sang dels màrtirs de Jesús. I quan  
Ap 17,6  sants i de la sang dels màrtirs  de Jesús. I quan la vegí, quedí meravellat 
Ap 17,6  I quan la vegí, quedí meravellat  de gran admiració. 7 I em digué l’àngel:  
Ap 17,7  meravelles? Jo et diré lo misteri  de la dona i de la bèstia que la porta, la 
Ap 17,7  Jo et diré lo misteri de la dona i  de la bèstia que la porta, la qual té set  
Ap 17,8 que has vist, fou i no és, i eixirà  de l’abisme i anirà a la perdició; i es  
Ap 17,8  i es meravellaran los habitants  de la terra, aquells los noms dels quals  
Ap 17,8 quals no estan escrits en lo llibre  de vida des de la creació del món, quan  
Ap 17,8  escrits en lo llibre de vida des  de la creació del món, quan vegen la  
Ap 17,12 poder com reis per una hora després  de la bèstia. 13 Aquestos tenen un mateix  
Ap 17,17  estiguen complertes les paraules  de Déu. 18 I la dona que vegeres és la  
Ap 17,18  que té imperi sobre los reis  de la terra. 18,Tit Capítol XVIII Ruïna,  
Ap 18,Tit  XVIII Ruïna, judici i càstig  de Babilònia, sobre la qual ploren  
Ap 18,2  i s’ha convertit en habitació  de dimonis, i en guarita de tot esperit  
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Ap 18,2  habitació de dimonis, i en guarita  de tot esperit impur, i en gàbia de tot  
Ap 18,2  de tot esperit impur, i en gàbia  de tot aucell asquerós i abominable. 3  
Ap 18,3  totes les gents han begut del vi  de la ira de sa fornicació, i els reis de  
Ap 18,3  gents han begut del vi de la ira  de sa fornicació, i els reis de la terra  
Ap 18,3 la ira de sa fornicació, i els reis  de la terra han comès fornicació ab ella,  
Ap 18,3 fornicació ab ella, i els mercaders  de la terra s’han enriquit ab lo poder de 
Ap 18,3  terra s’han enriquit ab lo poder  de ses delícies. 4 I oiguí una altra veu  
Ap 18,4  en sos pecats i no quedeu ferits  de ses plagues. 5 Perquè sos pecats han  
Ap 18,5  al cel, i el Senyor s’ha recordat  de ses maldats. 6 Tornau-li a donar,  
Ap 18,7  viscut en plaers, tant donau-li  de turments i plor; perquè diu en son cor: 
Ap 18,9  los pits sobre ella los reis  de la terra que cometeren fornicació ab  
Ap 18,9  en plaer, quan veuran lo fum  de sa crema. 10 Estant lluny, per temor  
Ap 18,10  d’ella, diran: «Ai, ai, ai  de la gran ciutat de Babilònia, aquella  
Ap 18,10  «Ai, ai, ai de la gran ciutat  de Babilònia, aquella ciutat poderosa!  
Ap 18,11 ta condemnació!» 11 I els mercaders  de la terra ploraran i es lamentaran sobre 
Ap 18,12  12 Mercaderies d’or, i  de plata, i de pedres precioses, i de  
Ap 18,12 12 Mercaderies d’or, i de plata, i  de pedres precioses, i de perles, i de  
Ap 18,12  de plata, i de pedres precioses, i  de perles, i de tela fina, i d’escarlata, 
Ap 18,12 de pedres precioses, i de perles, i  de tela fina, i d’escarlata, i de seda, i 
Ap 18,12  i de tela fina, i d’escarlata, i  de seda, i de grana, i de tota fusta  
Ap 18,12  fina, i d’escarlata, i de seda, i  de grana, i de tota fusta olorosa, i de  
Ap 18,12 escarlata, i de seda, i de grana, i  de tota fusta olorosa, i de tota mena de  
Ap 18,12  grana, i de tota fusta olorosa, i  de tota mena de vasos de marfil, i tota  
Ap 18,12  tota fusta olorosa, i de tota mena  de vasos de marfil, i tota sort de vasos  
Ap 18,12  olorosa, i de tota mena de vasos  de marfil, i tota sort de vasos de fusta  
Ap 18,12  de vasos de marfil, i tota sort  de vasos de fusta preciosíssima, i de  
Ap 18,12  de marfil, i tota sort de vasos  de fusta preciosíssima, i de coure, i de  
Ap 18,12  de vasos de fusta preciosíssima, i  de coure, i de ferro, i de marbre, 13 i de 
Ap 18,12  fusta preciosíssima, i de coure, i  de ferro, i de marbre, 13 i de canyella, i 
Ap 18,12  i de coure, i de ferro, i  de marbre, 13 i de canyella, i de perfums, 
Ap 18,13  i de ferro, i de marbre, 13 i  de canyella, i de perfums, i d’ungüents,  
Ap 18,13  i de marbre, 13 i de canyella, i  de perfums, i d’ungüents, i encens, i de  
Ap 18,13 perfums, i d’ungüents, i encens, i  de vi, i d’oli, i de flor de farina, i de 
Ap 18,13  i encens, i de vi, i d’oli, i  de flor de farina, i de forment, i de  
Ap 18,13  i de vi, i d’oli, i de flor  de farina, i de forment, i de bèsties de  
Ap 18,13  i d’oli, i de flor de farina, i  de forment, i de bèsties de càrrega, i de  
Ap 18,13  de flor de farina, i de forment, i  de bèsties de càrrega, i de cavalls, i d’ 
Ap 18,13  farina, i de forment, i de bèsties  de càrrega, i de cavalls, i d’ovelles, i  
Ap 18,13 forment, i de bèsties de càrrega, i  de cavalls, i d’ovelles, i de carrosses,  
Ap 18,13  i de cavalls, i d’ovelles, i  de carrosses, i d’esclaus, i d’ànimes d’ 
Ap 18,14  que ta ànima ansiava se retiraren  de tu, i totes les coses substancioses i  
Ap 18,15  estaran lluny d’ella per temor  de sos turments, plorant i gemegant, 16 i  
Ap 18,16  gran ciutat que estava coberta  de tela finíssima, i d’escarlata, i de  
Ap 18,16  tela finíssima, i d’escarlata, i  de grana, i adornada d’or, i de pedres  
Ap 18,16  i de grana, i adornada d’or, i  de pedres precioses, i perles; 17 que en  
Ap 18,17  tan grans riqueses.» I tot capità  de barco, i tots los que naveguen en la  
Ap 18,18  lluny. 18 I quan vegeren lo fum  de son incendi, clamaven dient: «Quina  
Ap 18,19  tenien barcos en la mar per causa  de sa ostentació; puix en un dia ha quedat 
Ap 18,21  alçà una pedra com una gran mola  de molí i la tirà al mar, dient: –Ab tanta 
Ap 18,22  la veu dels tocadors d’arpes, ni  de músics, ni de tocadors de flautes i  
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Ap 18,22 tocadors d’arpes, ni de músics, ni  de tocadors de flautes i trompetes; ni mai 
Ap 18,22 arpes, ni de músics, ni de tocadors  de flautes i trompetes; ni mai més se  
Ap 18,22  ni tampoc s’oirà lo soroll  de ninguna mola de molí; 23 i llum d’  
Ap 18,22  s’oirà lo soroll de ninguna mola  de molí; 23 i llum d’antorxa mai més  
Ap 18,23 mercaders eren los principals homes  de la terra, perquè en tos maleficis foren 
Ap 18,24 sang dels profetes, i dels sants, i  de tots los que foren morts sobre la  
Ap 19,Tit  i càntic dels sants per la ruïna  de Babilònia, per lo Regne de Déu i per  
Ap 19,Tit la ruïna de Babilònia, per lo Regne  de Déu i per les bodes de l’Anyell. Lo  
Ap 19,Tit per lo Regne de Déu i per les bodes  de l’Anyell. Lo Verb de Déu triümfa de  
Ap 19,Tit per les bodes de l’Anyell. Lo Verb  de Déu triümfa de sos enemics. 1 Després  
Ap 19,Tit  l’Anyell. Lo Verb de Déu triümfa  de sos enemics. 1 Després d’això oiguí  
Ap 19,1  d’això oiguí una gran veu, com  de molta gent en lo cel, que deien:  
Ap 19,2  sa prostitució i ha venjat la sang  de sos servos de les mans d’ella. 3 I  
Ap 19,2  i ha venjat la sang de sos servos  de les mans d’ella. 3 I altra vegada  
Ap 19,6 xics i grans. 6 I oiguí com una veu  de molta gent, i com soroll de moltes  
Ap 19,6 una veu de molta gent, i com soroll  de moltes aigües, i com una veu de grans  
Ap 19,6  de moltes aigües, i com una veu  de grans trons que deien: –Aŀleluia!  
Ap 19,7  perquè han arribat les bodes  de l’Anyell i sa esposa està aparellada.  
Ap 19,8  8 I a ella fou donat cobrir-se  de finíssima tela, resplendent i blanca. I 
Ap 19,9 los que han estat cridats a la cena  de les bodes de l’Anyell!” I em diu:  
Ap 19,9  cridats a la cena de les bodes  de l’Anyell!” I em diu: –Aquestes  
Ap 19,9  I em diu: –Aquestes paraules  de Déu són verdaderes. 10 I em postrí a  
Ap 19,10  no ho faces; jo só coservo teu i  de tos germans que tenen lo testimoni de  
Ap 19,10  tos germans que tenen lo testimoni  de Jesús. Adora a Déu, perquè el testimoni 
Ap 19,10  Adora a Déu, perquè el testimoni  de Jesús és esperit de profecia. 11 I vegí 
Ap 19,10  el testimoni de Jesús és esperit  de profecia. 11 I vegí lo cel obert, i  
Ap 19,12  12 I sos ulls eren com flama  de foc, i tenia en son cap moltes corones  
Ap 19,13  I anava vestit d’una roba tenyida  de sang; i son nom és apellidat: «Lo Verb  
Ap 19,13  i son nom és apellidat: «Lo Verb  de Déu.» 14 I el seguien los exèrcits que  
Ap 19,14 cel en cavalls blancs, vestits tots  de tela finíssima, blanca i pura. 15 I  
Ap 19,15  blanca i pura. 15 I eixia  de sa boca una espasa de dos talls, per a  
Ap 19,15  15 I eixia de sa boca una espasa  de dos talls, per a ferir ab ella les  
Ap 19,15  I ell mateix les governarà ab vara  de ferro; i ell trepitja lo cup del vi del 
Ap 19,15  trepitja lo cup del vi del furor  de la ira de Déu totpoderós. 16 I té  
Ap 19,15  lo cup del vi del furor de la ira  de Déu totpoderós. 16 I té escrit en sa  
Ap 19,16  i en sa cuixa lo nom: «Rei  de reis i Senyor de senyors.» 17 I vegí un 
Ap 19,16 cuixa lo nom: «Rei de reis i Senyor  de senyors.» 17 I vegí un àngel que estava 
Ap 19,17  i juntau-vos a la gran cena  de Déu. 18 Per a menjar carns de reis, i  
Ap 19,18  cena de Déu. 18 Per a menjar carns  de reis, i carns de tribuns, i carns de  
Ap 19,18 Per a menjar carns de reis, i carns  de tribuns, i carns de poderosos, i carns  
Ap 19,18  reis, i carns de tribuns, i carns  de poderosos, i carns de cavalls, i dels  
Ap 19,18  i carns de poderosos, i carns  de cavalls, i dels que cavalgaven en ells, 
Ap 19,18  que cavalgaven en ells, i carns  de tots, llibres i esclaus, i xics i  
Ap 19,19  19 I vegí la bèstia, i els reis  de la terra, i sos exèrcits reunits per a  
Ap 19,20  enganyà als que reberen lo senyal  de la bèstia i a aquells que adoraren sa  
Ap 19,20  foren llançats vius en un estany  de foc ardent i sofre. 21 I els altres  
Ap 19,21  foren morts ab l’espasa que ix  de la boca d’aquell que seia sobre el  
Ap 20,1  del cel un àngel que tenia la clau  de l’abisme i una gran cadena en sa mà. 2 
Ap 20,3  convé que sia deslligat per un poc  de temps. 4 I vegí cadires, i s’  
Ap 20,4  foren degollats per lo testimoni  de Jesús i per la paraula de Déu, i els  
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Ap 20,4 testimoni de Jesús i per la paraula  de Déu, i els que no adoraren la bèstia,  
Ap 20,4  i regnaren ab Cristo per espai  de mil anys. 5 Emperò los altres morts no  
Ap 20,6 segona mort; ans bé seran sacerdots  de Déu i de Cristo, i regnaran ab ells mil 
Ap 20,6  ans bé seran sacerdots de Déu i  de Cristo, i regnaran ab ells mil anys. 7  
Ap 20,7 los mil anys serà deslligat Satanàs  de sa presó. 8 I eixirà per a enganyar a  
Ap 20,8  que estan en los quatre cantons  de la terra, a Gog i a Magog, i els  
Ap 20,9  mar. 9 I pujaren sobre l’amplària  de la terra i cercaren los reals dels  
Ap 20,10  enganyava fou ficat en un estany  de foc i de sofre, a on estan la bèstia i  
Ap 20,10  fou ficat en un estany de foc i  de sofre, a on estan la bèstia i el fals  
Ap 20,12  un altre llibre, que és lo llibre  de vida; i foren judicats los morts per  
Ap 20,13  estaven en ells; i fou fet judici  de cada u d’ells segons ses obres. 14 I  
Ap 20,14  la mort foren llançats a l’estany  de foc. Aquesta és la segona mort. 15 I el 
Ap 20,15  no fou trobat escrit en lo llibre  de la vida fou llançat en l’estany del  
Ap 21,Tit  sort dels pecadors. Descripció  de la ciutat celestial de Jerusalem,  
Ap 21,Tit  Descripció de la ciutat celestial  de Jerusalem, mística esposa de l’Anyell  
Ap 21,Tit  de Jerusalem, mística esposa  de l’Anyell de Déu. 1 I vegí un cel nou i 
Ap 21,Tit  mística esposa de l’Anyell  de Déu. 1 I vegí un cel nou i una terra  
Ap 21,2  santa, la nova Jerusalem, que  de part de Déu baixava del cel, i estava  
Ap 21,2  la nova Jerusalem, que de part  de Déu baixava del cel, i estava ataviada  
Ap 21,3 que deia: –Veus aquí, lo tabernacle  de Déu és ab los homes, i habitarà ab  
Ap 21,6  principi i lo fi. Jo donaré beure  de grat al que tinga set de la font de l’ 
Ap 21,6  beure de grat al que tinga set  de la font de l’aigua de vida. 7 Lo qui  
Ap 21,6 de grat al que tinga set de la font  de l’aigua de vida. 7 Lo qui vència  
Ap 21,6  tinga set de la font de l’aigua  de vida. 7 Lo qui vència posseirà aquestes 
Ap 21,9  que tenien les set copes plenes  de les set plagues darreres i parlà ab mi  
Ap 21,10  i em mostrà la ciutat santa  de Jerusalem, que baixava del cel, de la  
Ap 21,10  de Jerusalem, que baixava del cel,  de la presència de Déu, 11 que tenia la  
Ap 21,10  baixava del cel, de la presència  de Déu, 11 que tenia la claredat de Déu, i 
Ap 21,11  de Déu, 11 que tenia la claredat  de Déu, i sa llum era semblant a una pedra 
Ap 21,11  era semblant a una pedra preciosa  de jaspe, a manera de cristall. 12 I tenia 
Ap 21,11  pedra preciosa de jaspe, a manera  de cristall. 12 I tenia una muralla gran i 
Ap 21,12  els noms escrits, que són los noms  de les dotze tribus dels fills d’Israel.  
Ap 21,14  portes a ponent. 14 I la muralla  de la ciutat tenia dotze fonaments, i en  
Ap 21,14 dotze, los noms dels dotze apòstols  de l’Anyell. 15 I el que parlava ab mi  
Ap 21,15 el que parlava ab mi tenia una mida  de canya d’or per a amidar la ciutat, i  
Ap 21,17 cent i quaranta-i-quatre colzes  de la mida de l’home, que era la de l’  
Ap 21,17  -i-quatre colzes de la mida  de l’home, que era la de l’àngel. 18 I  
Ap 21,17  de la mida de l’home, que era la  de l’àngel. 18 I el material d’aquesta  
Ap 21,18  el material d’aquesta muralla era  de pedra jaspe, emperò la ciutat era or  
Ap 21,19 a un vidre clar. 19 I els fonaments  de la muralla de la ciutat estaven  
Ap 21,19  19 I els fonaments de la muralla  de la ciutat estaven adornats de tota  
Ap 21,19  de la ciutat estaven adornats  de tota pedra preciosa. Lo primer fonament 
Ap 21,21  porta era d’una perla; i la plaça  de la ciutat era or pur, com vidre  
Ap 21,23  en ella; perquè la claredat  de Déu la iŀlumina i l’Anyell és la llum  
Ap 21,24  en la llum d’ella; i els reis  de la terra portaran a ella glòria i  
Ap 21,25  25 I ses portes no es tancaran  de dia, puix allí no hi haurà nit. 26 I a  
Ap 21,26  ella portaran la glòria i l’honra  de les nacions. 27 No entrarà en ella  
Ap 21,27  los que estan escrits en lo llibre  de vida de l’Anyell. 22,Tit Capítol XXII  
Ap 21,27  estan escrits en lo llibre de vida  de l’Anyell. 22,Tit Capítol XXII Conclou  
Ap 22,Tit  la pintura admirable i misteriosa  de la celestial Jerusalem, i ab ella, l’  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

774 
 

Ap 22,Tit  ella, l’Apocalipsi o la Revelació  de Jesucrist a son deixeble amat. 1 I em  
Ap 22,1 amat. 1 I em mostrà un riu d’aigua  de vida, resplendent com cristall,  
Ap 22,1  com cristall, proceint del trono  de Déu i de l’Anyell. 2 enmig de la plaça 
Ap 22,1  proceint del trono de Déu i  de l’Anyell. 2 enmig de la plaça d’ella  
Ap 22,2  de Déu i de l’Anyell. 2 enmig  de la plaça d’ella i a l’una i a l’  
Ap 22,2  vora del riu, hi havia l’arbre  de vida portant dotze menes de fruits, i  
Ap 22,2  arbre de vida portant dotze menes  de fruits, i donant son fruit cada mes; i  
Ap 22,2  dels arbres són per a curació  de les nacions. 3 I no hi haurà allí mai  
Ap 22,3 més maledicció, sinó que els tronos  de Déu i de l’Anyell estaran en ella, i  
Ap 22,3  sinó que els tronos de Déu i  de l’Anyell estaran en ella, i sos servos 
Ap 22,5  fretura llum d’antorxa, ni llum  de sol, perquè lo Senyor Déu los  
Ap 22,6  a sos servos les coses que han  de ser fetes promptament. 7 “I veus aquí  
Ap 22,7 promptament. 7 “I veus aquí jo vinc  de pressa.” Benaventurat lo qui guarda les 
Ap 22,7  lo qui guarda les paraules  de la profecia d’aquest llibre! 8 I jo,  
Ap 22,8  vistes i oïdes, me postrí als peus  de l’àngel que me les mostrava per a  
Ap 22,9 ab aquells que guarden les paraules  de la profecia d’aquest llibre. Adora a  
Ap 22,10  em digué: –No séllies les paraules  de la profecia d’aquest llibre, perquè lo 
Ap 22,14  renten ses vestidures en la sang  de l’Anyell, per a què tinguen part en l’ 
Ap 22,14  per a què tinguen part en l’arbre  de la vida, i éntrien per les portes en la 
Ap 22,16  Jo só l’arrel, i el llinatge  de David, l’estrella resplendent del  
Ap 22,17  té set, vinga; i qui vulla, prenga  de grat de l’aigua de vida. 18 Perquè  
Ap 22,17  vinga; i qui vulla, prenga de grat  de l’aigua de vida. 18 Perquè protesto a  
Ap 22,17  vulla, prenga de grat de l’aigua  de vida. 18 Perquè protesto a tot lo qui  
Ap 22,18  a tot lo qui ou les paraules  de la profecia d’aquest llibre que, si  
Ap 22,19  llibre. 19 I si algú detragués res  de les paraules del llibre d’aquesta  
Ap 22,19  Déu detraurà sa part del llibre  de la vida, i de la ciutat santa, i de les 
Ap 22,19  sa part del llibre de la vida, i  de la ciutat santa, i de les coses que  
Ap 22,19 de la vida, i de la ciutat santa, i  de les coses que estan escrites en aquest  
Ap 22,21  Veniu, Senyor Jesús! 21 La gràcia  de nostre Senyor Jesucrist sia ab tots  
Mt 1,17 Jesús, que s’anomena lo Cristo. 17  De manera que totes les generacions des d’ 
Mt 5,34  tos juraments.” 34 »Mes jo us dic:  De ninguna manera jureu. Ni per lo cel,  
Mt 8,26 que pereixem. 26 I Jesús los digué:  –De què temeu, homes de poca fe? I alçant  
Mt 13,40  I els segadors són los àngels. 40  De manera que així com se cull la sisanya  
Mt 15,31  posaren a sos peus. I els curà. 31  De manera que es meravellava la gent,  
Mt 22,20  un diner. 20 I Jesús los digué:  –De qui és eixa efígie e inscripció? 21 Li 
Mt 22,42  42 dient: –Què us apar de Cristo?  De qui és fill? Li responen: –De David. 43 
Mt 22,42  De qui és fill? Li responen:  –De David. 43 I ell los diu: –¿Puix com és 
Mt 28,13  als soldats, 13 dient: –Dieu que:  “De nit vingueren sos deixebles, i lo  
Mc 9,15  a saludar-lo. 15 I els preguntà:  –De què estau disputant entre vosaltres?  
Mc 9,32  estava en la casa, los preguntava:  –De què estàveu tractant en lo camí? 33  
Mc 12,16 I ells l’hi portaren. I els digué:  –De qui és esta efígie e inscripció? –Del  
Lc 1,60  60 I responent sa mare, digué:  –De ninguna manera, sinó que s’anomenarà  
Lc 20,24  tentau? 24 Mostrau-me un diner.  De qui és l’efígie e inscripció que té?  
Lc 20,24  és l’efígie e inscripció que té?  –De Cèsar –li respongueren. 25 I ell los  
Jn 16,9  pecat, de justícia i de judici. 9  De pecat, perquè no cregueren en mi. 10 De 
Jn 16,10  perquè no cregueren en mi. 10  De justícia, perquè jo me’n vaig al Pare  
Ac 18,21  sinó que es despedí d’ells dient:  –De totes maneres he de guardar aquesta  
Rm 3,2 de quin profit és la circumcisió? 2  De totes maneres és gran lo ventatge,  
Rm 3,3  farà vana la fe de Déu?  De ningun modo! 4 Perquè Déu és verídic, i 
Rm 3,6  com a home) que castiga en ira? 6  De ninguna manera: altrament, com  
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Rm 3,9  algun ventatge sobre d’ells?  De ninguna manera, perquè havem ja provat  
Rm 3,27  Queda exclosa. Per quina llei?  De les obres? No, sinó per la llei de la  
Rm 7,3 ella llibre de la llei del marit. 3  De manera que si vivint lo marit s’unís  
Rm 7,7 Què direm, doncs? És la Llei pecat?  De ningun modo! Emperò jo no coneguí lo  
Rm 7,12  me seduí i per ell me matà. 12  De manera que la Llei certament és santa,  
Rm 7,17  faç, aprovo la Llei per bona. 17  De manera que ja no só jo lo qui obro  
Rm 8,8  a la llei de Déu, ni pot ser. 8  De modo que los que viuen segons la carn,  
Rm 11,26 sàlvia tot Israel, com està escrit:  «De Sion vindrà lo llibertador, que  
1Co 6,7  i això davant dels infiels? 7  De totes maneres, és ja un delicte  
1Co 7,Tit quals són de Déu. 7,Tit Capítol VII  De les càrregues del matrimoni i de les  
1Co 10,25 seu, sinó lo que és de l’altre. 25  De tot lo que es ven en la carnisseria,  
1Co 12,Tit  quan vinga. 12,Tit Capítol XII  De la varietat de dons que l’Esperit Sant 
2Co 1,7  que patim nosaltres també. 7  De manera que nostra esperança en  
2Co 2,7  reprehensió feta per molts. 7  De manera que, al contrari, vosaltres  
2Co 8,6  a nosaltres per voluntat de Déu. 6  De manera que pregàrem a Tito que, així  
Ef 2,19  entrada al Pare en un Esperit. 19  De manera que ja no sou estranys ni  
Ef 4,16  que és lo cap, ço és, Cristo. 16  De qui tot lo cos, connexo i unit per tota 
Col 3,Tit  de la carn. 3,Tit Capítol III  De la renovació de les costums conforme a  
1Te 1,7  ab goig de l’Esperit Sant. 7  De manera que vosaltres haveu estat l’  
1Tm 1,6  consciència, i de fe no fingida. 6  De la qual, desviant-se alguns, s’han  
1Tm 3,8 en despreci i en llaç del diable. 8  De la mateixa manera, los diaques deuen  
1Tm 6,5 suposant que la pietat és un guany.  De semblant gent, aparta-te’n. 6 Emperò 
He 4,Tit  la incredulitat. 4,Tit Capítol IV  De la verdadera terra de promissió, envers 
He 10,17  enteniments les escriuré”»; 17 i:  «De sos pecats i de ses iniquitats no me  
Jm 1,Tit  apòstol sant Jaume 1,Tit Capítol I  De la utilitat de les tribulacions, i com  
1Pe 1,10  la salvació de vostres ànimes. 10  De la qual salvació inquiriren i indagaren 
1Pe 4,2  la carn, ha cessat en lo pecat. 2  De manera que el temps que li queda d’  
1Jn 3,Tit  és nat d’ell. 3,Tit Capítol III  De l’amor de Déu envers nosaltres.  
Jud 8  sofrint pena de foc etern. 8  De la mateixa manera aquestos també  
Ap 7,5  les tribus dels fills d’Israel. 5  De la tribu de Judà, dotze mil senyalats.  
Ap 7,5 tribu de Judà, dotze mil senyalats.  De la tribu de Rubèn, dotze mil senyalats. 
Ap 7,5  de Rubèn, dotze mil senyalats.  De la tribu de Gad, dotze mil senyalats. 6 
Ap 7,6  de Gad, dotze mil senyalats. 6  De la tribu d’Aser, dotze mil senyalats.  
Ap 7,6 tribu d’Aser, dotze mil senyalats.  De la tribu de Neftali, dotze mil  
Ap 7,6  de Neftali, dotze mil senyalats.  De la tribu de Manassès, dotze mil  
Ap 7,7 de Manassès, dotze mil senyalats. 7  De la tribu de Simeon, dotze mil  
Ap 7,7  de Simeon, dotze mil senyalats.  De la tribu de Leví, dotze mil senyalats.  
Ap 7,7 tribu de Leví, dotze mil senyalats.  De la tribu d’Isacar, dotze mil  
Ap 7,8  d’Isacar, dotze mil senyalats. 8  De la tribu de Zabulon, dotze mil  
Ap 7,8  de Zabulon, dotze mil senyalats.  De la tribu de Josep, dotze mil senyalats. 
Ap 12,Tit  gran pedregada. 12,Tit Capítol XII  De la guerra del diable i de l’Anticrist  
Tt 3,9  i genealògiques, i disputes, i  debats sobre la Llei, perquè són inútils i 
Mt 26,41  està prompte, però la carn,  dèbil. 42 Segona vegada se’n tornà i orà  
Mc 14,38 veritat, està prompte, mes la carn,  dèbil. 39 I altra vegada tornà a orar,  
Rm 8,3  la Llei no podia fer, en quant era  dèbil per la carn, Déu, enviant son propi  
1Co 8,7 la consciència d’aquestos, per ser  dèbil, és contaminada. 8 Emperò la vianda  
1Co 8,10  ídols, la consciència del que és  dèbil, ¿no serà alentada a menjar de les  
1Co 8,11  per ta ciència se perdrà lo germà  dèbil, per a qui morí Cristo? 12 I d’  
1Co 8,12  i llastimant sa consciència  dèbil, pecau contra Cristo. 13 Per lo  
2Co 11,29  de totes les iglésies. 29 ¿Qui és  dèbil, i no ho só jo? ¿Qui s’escandalisa, 
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Rm 4,19  serà ton llinatge.» 19 I no se  debilità en la fe, ni considerà son propi  
Rm 15,1  devem sofrir les flaqueses dels  dèbils, sens complaure-nos a nosaltres  
1Co 8,9  que teniu no sia ocasió als  dèbils d’encepegar. 10 Perquè si algú te  
1Co 11,30  això hi ha entre vosaltres molts  dèbils i malalts, i molts que dormen. 31  
2Co 11,21  si nosaltres haguéssem estat molt  dèbils en aquesta part. En tot allò que  
Lc 2,49 a què em buscàveu? No sabíeu que jo  dec emplear-me en les coses de mon Pare? 
Ac 25,10  tribunal del Cèsar estic, en ell  dec jo ser judicat; ningun mal he fet als  
Ef 6,20  pàrlia ab valentia d’ell, com jo  dec parlar. 21 I per a què pugau també  
Col 4,4  jo el maniféstia de la manera que  dec parlar-ne. 5 Caminau ab sabiduria  
Mt 9,36  d’ella, perquè estava fatigada i  decaiguda, com ovelles sens pastor. 37  
2Co 4,16  que en nosaltres l’home exterior  decàiguia, emperò l’home interior se  
Mt 4,25  de gent de la Galilea, i de  Decàpolis, i de Jerusalem, i de Judea, i  
Mc 5,20 I se n’anà i començà a publicar en  Decàpolis quant grans coses havia fet  
Mc 7,31  atravessant lo territori de  Decàpolis. 32 I li portaren un sord i mut, 
1Co 13,8  i ho sofreix tot. 8 La caritat mai  decau, per més que s’acàbien les  
1Co 12,23  menos honestos, los cobrim ab més  decència. 24 Perquè los que en nosaltres  
Ac 19,39  sobre altres negocis, se podrà  decidir en llegítim ajuntament. 40 Perquè  
Jn 1,39 aquell dia. Llavors era com l’hora  dècima. 40 I un dels dos que havien oït  
Lc 6,Tit  aquell admirable sermó en què  declara les exceŀlències de la llei  
Jn 10,Tit  temple en lo dia de la Dedicació i  declara que és lo Messies. Los jueus  
Ac 22,Tit  lo tribú fer-lo assotar i ell se  declara ciutadà romà. 1 –Barons germans i  
Rm 4,6  a justícia. 6 Així com també David  declara la benaventurança de l’home a qui 
He 12,27  això que diu: «encara una vegada»  declara la mudança de les coses que es  
Mt 5,Tit  apòstols sal i llum de la terra.  Declara que no ha vingut a destruir la  
Jn 8,Tit  confundint a sos acusadors.  Declara de vàries maneres ser ell lo Fill  
Jn 12,Tit Alguns gentils volen veure a Jesús.  Declara est que fins després de mort no  
Rm 3,Tit  sinó de Déu. 3,Tit Capítol III  Declara l’Apòstol en què consisteix la  
Lc 8,47 tremolant i se llançà a sos peus, i  declarà davant de tothom la causa per què  
Lc 20,37  els morts han de ressuscitar, ho  declarà també Moisès, quan estant prop de  
Jn 13,21  se torbà en son esperit, i  declarà obertament dient: –En veritat, en  
Ac 11,4 les coses des del principi, los les  declarà per son ordre dient: 5 –Jo estava  
Ac 25,14  se detingut allí molts dies, Festo  declarà al rei la causa de Pau dient:  
Ap 1,1  que convé sien fetes luego i les  declarà enviant-les per son àngel a  
2Co 8,19  nosaltres a glòria del Senyor, i  declaració de vostra prompta voluntat. 20  
Mt 11,25  savis i als prudents, i les haveu  declarades als petits. 26 Així és, Pare.  
Ac 17,3  ab ells sobre les Escriptures, 3  declarant i mostrant que havia estat  
Ac 19,18  havien cregut venien, confessant i  declarant sos fets. 19 I molts d’aquells  
Rm 1,4  de David segons la carn; 4 i  declarant ser lo Fill de Déu ab poder,  
Mt 16,21  Des d’aquell punt començà Jesús a  declarar a sos deixebles que convenia que  
Mc 8,31  això d’ell. 31 I començà a  declarar-los que convenia que el Fill de 
He 5,11 moltes coses que dir, i difícils de  declarar, perquè sou flacs per oir. 12  
Jn 4,25 de venir. Quan haja vingut, ell nos  declararà totes aquestes coses. 26 Jesús  
Ac 8,33  son judici. Sa generació, qui la  declararà?, perquè sa vida és treta de la  
1Co 14,25  sobre el rostro, adorarà a Déu, i  declararà que Déu verdaderament està en  
Rm 16,26 segons lo manament de l’etern Déu,  declarat a totes les nacions per a obeir a 
2Pe 1,14  tabernacle, segons també m’ho ha  declarat nostre Senyor Jesucrist. 15  
Ap 10,7  lo misteri de Déu, com ell ha  declarat a sos servos, los profetes. 8 I  
Tt 3,Tit disputes i del tracte dels heretges  declarats. 1 Amonesta’ls que estiguen  
He 11,14  14 Perquè los que diuen tals coses  declaren que cerquen pàtria. 15 I si algú  
Lc 17,34  qui la pèrdia, la salvarà. 34 »Vos  declaro que en aquella nit estaran dos en  
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Lc 18,14  pietat de mi, pecador.” 14 »Vos  declaro que est, i no aquell, se’n tornà  
1Co 15,1  dels cossos ressuscitats. 1 Vos  declaro, emperò, germans, l’evangeli que  
1Co 15,51  51 Veus aquí jo us  declaro un misteri: tots certament no  
Ga 5,3 Cristo no us aprofitarà de res. 3 I  declaro de nou a tot home que és  
Lc 24,29  perquè és ja tard i lo dia va  declinant. I entrà ab ells. 30 I estant  
1Co 14,40  en llengües. 40 Faça’s tot ab  decoro i ordre. 15,Tit Capítol XV La fe i  
Col 2,14  pecats; 14 esborrant l’escrit del  decret que era contra nosaltres, lo qual  
Ac 4,28  lo que vostra mà i vostre consell  decretaren que es fes. 29 I ara, Senyor,  
Ac 16,4  los ensenyaven a guardar los  decrets que havien estat acordats per los  
Ac 17,7  i tots aquestos van contra los  decrets del Cèsar dient que hi ha un altre 
Ef 2,15  dels preceptes continguda en los  decrets, per a formar en si mateix dels  
Jn 10,Tit  Va Jesús al temple en lo dia de la  Dedicació i declara que és lo Messies. Los 
Jn 10,22  en Jerusalem la festa de la  Dedicació, i era en hivern. 23 I Jesús se  
1Co 7,5 temps i de comú consentiment, per a  dedicar-vos al dejuni i a l’oració; i  
Ac 19,37 sacrílegs ni blasfemadors de vostra  deessa. 38 Emperò si Demetri i els  
Lc 18,1  que convé orar contínuament i no  defallir, 2 dient: –Hi havia un jutge en  
Mc 8,3 I si els envio dejuns a sa casa, se  defalliran en lo camí, perquè alguns d’  
He 8,7 pacte (testament) hagués estat sens  defecte, certament no s’hauria buscat  
Mt 12,Tit espigues en dissabte. Jesucrist los  defensa de la murmuració dels fariseus.  
Lc 6,Tit  és millor.” 6,Tit Capítol VI Jesús  defensa als seus deixebles i reconvé als  
Ac 22,1  oïu lo que vaig a dir-vos en ma  defensa. 2 I quan oigueren que els parlava 
Ac 24,Tit  Pau, acusat davant de Fèlix, se  defensa. Queda pres. Fèlix fa comparèixer  
Ac 25,Tit la presó. 25,Tit Capítol XXV Pau se  defensa davant de Festo. Apeŀla a Cèsar.  
Ac 26,1  a Pau: –T’és permès parlar en ta  defensa. Llavors Pau, extenent la mà,  
Ac 26,24  mentres ell deia estes coses en sa  defensa, Festo digué en alta veu: –Estàs  
Fl 1,7  mon cor i en mes cadenes, i en la  defensa i confirmació de l’evangeli, tots 
Fl 1,16  que jo he estat posat per a la  defensa de l’evangeli; 17 mes altres  
2Tm 4,16  nostres paraules. 16 En ma primera  defensa ningú m’ajudà, ans bé tots me  
Ac 7,24 com vegés a un que era agraviat, lo  defensà, i venjà al que sofria l’agravi  
Ac 25,16 acusadors i sens donar-li lloc de  defensar-se del crim que li imputen. 17  
Jn 7,Tit  dels que venien a prendre’l. És  defensat per Nicodemus. 1 Després d’estes 
Ac 25,8  que no podien provar. 8 I Pau se  defensava dient: –En res he pecat, ni  
Mt 12,46  sa mare i sos germans que estaven  defora, desitjant parlar ab ell. 47 I un  
Mt 12,47  que ta mare i tos germans estan  defora, i et demanen. 48 I ell, responent  
Mt 23,25  hipòcrites, que netejau la part de  defora de la copa i del plat, i dintre  
Mt 23,26  a fi de que sia límpio lo que està  defora! 27 »Ai de vosaltres, escribes i  
Mt 23,27  emblanquits, los quals per  defora apareixen hermosos als homes, i per 
Mt 23,28  28 Així també vosaltres per  defora vos mostrau en veritat justos als  
Mt 26,69  ferit? 69 Mentrestant Pere estava  defora en lo pati, i se li acercà una  
Mt 26,75  tres vegades.» I havent eixit  defora, plorà amargament. 27,Tit Capítol  
Mc 1,45  en la ciutat, sinó que s’estava  defora en paratges deserts, i acudien a  
Mc 3,31  mare i sos germans i, quedant-se  defora, enviaren a demanar-lo. 32 I  
Lc 1,10  multitud del poble estava pregant  defora a l’hora de l’encens. 11 I se li  
Lc 8,20  –Ta mare i tos germans estan  defora, que et volen veure. 21 Emperò ell  
Lc 11,39  teniu gran cuidado de netejar per  defora les copes i los plats, emperò  
Lc 13,25 tancat la porta, vosaltres quedareu  defora, i començareu a trucar a la porta,  
Lc 22,62  tres vegades.» 62 I eixint Pere  defora, plorà amargament. 63 Entretant,  
Jn 10,3  a les ovelles pròpies i les guia  defora. 4 I quan ha fet eixir ses ovelles  
Jn 18,29  menjar la pasqua. 29 I Pilat isqué  defora i els digué: –Quina acusació  
Ac 9,40 Mes Pere, havent fet eixir a tothom  defora, s’agenollà, pregà i, girant-se  
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Ga 4,30 30 Mes què diu l’Escriptura? «Trau  defora l’esclava i a son fill, perquè lo  
Ac 5,2  muller Sàfira, vengué un camp, 2 i  defraudà del preu del camp, consentint-  
Ac 5,3  que mentisses a l’Esperit Sant, i  defraudasses del preu del camp? 4 ¿No és  
Lc 19,8 ho vaig a donar als pobres. I si he  defraudat res a algú, li restituiré quatre 
Jm 5,4  4 Mirau que el jornal que haveu  defraudat als treballadors que segaren  
1Co 6,8  vosaltres sou los que agraviau, i  defraudau, i això als germans. 9 ¿No sabeu 
1Co 7,5  propi cos, sinó la muller. 5 No us  defraudeu l’un a l’altre, si no és per  
Tt 2,10  sens ser resposters. 10 Que no els  defràudien, ans bé mòstrien-los lealtat  
Ac 4,12 del cel donat als homes per lo qual  degam salvar-nos. 13 I veent ells la  
Rm 13,8  temor; a qui honra, honra. 8 No  degau res a ningú, sinó amau-vos los uns 
2Co 11,3  viciats vostres enteniments, i no  degenérien de la simplicitat que és en  
Mc 6,27  lo cap de Joan en una plata. I el  degollà en la presó 28 i portà son cap en  
Mt 14,10  donar-se-li. 10 I envià i féu  degollar a Joan en la presó. 11 I portaren 
Mc 6,16  –Aquest és aquell Joan que jo fiu  degollar, lo qual ha ressuscitat d’entre  
Lc 9,9  9 I digué Herodes: –Jo fiu  degollar a Joan. Qui és, doncs, aquest de  
Ap 20,4  les ànimes d’aquells que foren  degollats per lo testimoni de Jesús i per  
Rm 1,27  en si mateixos la paga que era  deguda a son error. 28 I com ells no  
1Co 7,3  3 Lo marit pàguia a sa muller la  deguda benevolència, i de la mateixa  
Mt 21,41 sa vinya a altres pagesos que a son  degut temps li pagaran lo fruit. 42 Jesús  
Lc 12,42  los donàs la mesura de blat a son  degut temps? 43 Benaventurat lo tal  
Rm 13,7  7 Pagau, doncs, a tothom son  degut: al que se li deu tribut, tribut; a  
Fl 2,29  alegria en lo Senyor i ab l’honor  degut a semblants persones. 30 Perquè per  
1Tm 2,6  per tots, per a ser testimoni en  degut temps. 7 Per lo qual jo he estat  
Mt 3,17  17 I veus aquí una veu del cel que  deia: –Aquest és mon fill, l’amat, en qui 
Mt 9,18  un i l’altre. 18 Mentres ell los  deia estes coses, veus aquí un príncep de  
Mt 9,21 li tocà la vora del vestit. 21 Puix  deia entre si: «Si tan solament toco son  
Mt 9,33  mut; i quedà meravellada la gent i  deia: –Mai s’ha vist semblant cosa en  
Mt 12,23  I tota la gent quedava pasmada, i  deia: –¿És aquest lo Fill de David? 24  
Mt 14,4  muller de son germà. 4 Puix li  deia Joan: –No t’és lícit tenir-la. 5 I 
Mt 17,5 veus aquí una veu des del núvol que  deia: –Aquest és mon Fill, l’amat, en qui 
Mc 1,11  11 I s’oí una veu del cel que  deia: –Tu ets mon Fill, l’amat, en tu m’ 
Mc 2,27  als que estaven ab ell? 27 I els  deia: –Lo dissabte fou fet per a l’home,  
Mc 3,23  23 I havent-los convocat, los  deia ab paràboles : –Com pot Satanàs  
Mc 4,2  moltes coses ab paràboles, i els  deia en sa doctrina: 3 –Oïu: Veus aquí,  
Mc 4,9  a xeixanta i altra a cent. 9 I els  deia: –Qui té orelles per a oir, oiga. 10  
Mc 4,21 a xeixanta i altre a cent. 21 I els  deia: –¿Per ventura se porta una candela  
Mc 4,24  orelles per a oir, oiga. 24 I els  deia: –Teniu compte lo que anau a oir. Ab  
Mc 4,26  allò que té li serà pres. 26 També  deia: –Així és lo Regne de Déu, com un  
Mc 4,30  perquè la sega ha arribat. 30 I  deia: –A què assemblarem lo Regne de Déu?  
Mc 4,40  posseïts de gran temor. I es  deia l’un a l’altre: –Qui és aquest a  
Mc 5,8  que no m’aturménties. 8 Puix li  deia: «Ix de l’home, esperit impur!» 9 I  
Mc 5,28  gent i tocà son vestit, 28 perquè  deia: «Tan solament puga jo tocar sa  
Mc 6,4  d’ell. 4 I Jesús los  deia: –No hi ha profeta sens honra, sinó  
Mc 6,10  es posassen dos túniques. 10 I els  deia: –En qualsevulla part que entreu en  
Mc 6,14  son nom s’havia fet notori), i  deia: –Joan Baptista ha ressuscitat d’  
Mc 6,18  s’havia desposat ab ella. 18 Puix  deia Joan a Herodes: –No t’és lícit tenir 
Mc 7,9  coses semblants a estes. 9 I els  deia: –Molt bé feu va lo manament de Déu  
Mc 7,14  I convocant novament al poble, los  deia: –Oïu-me tots, i enteneu: 15 No hi  
Mc 7,20  depurant tots los menjars. 20 I  deia: –Les coses que ixen de l’home són  
Mc 8,21 bocins? –Set –li digueren. 21 I els  deia: –Puix com no compreneu encara? 22 I  
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Mc 8,32 al cap de tres dies. 32 I clarament  deia aquesta plàtica. Llavors Pere,  
Mc 8,39  dels sants àngels. 39 I els  deia: –En veritat vos dic que hi ha alguns 
Mc 9,5  5 Perquè ell no sabia lo que es  deia, puix estaven aterrats d’espant. 6 I 
Mc 9,6  e isqué una veu del núvol que  deia: –Aquest és mon Fill, lo molt amat;  
Mc 9,23  al moment lo pare del noi,  deia ple de llàgrimes: –Crec, Senyor,  
Mc 9,30  I ensenyava a sos deixebles i els  deia: –Lo Fill de l’home serà entregat en 
Mc 9,31  estos no entenien això que els  deia, i temien lo preguntar-li. 32 I  
Mc 12,35  preguntes. 35 I responent Jesús,  deia ensenyant en lo temple: –¿Com diuen  
Mc 12,38  del poble l’oïa ab gust. 38 I els  deia en sa doctrina: –Guardau-vos dels  
Mc 14,31  tres. 31 Mes ell ab major firmesa  deia: –Encara que sia menester que jo  
Mc 15,14  -lo! 14 Emperò Pilat los  deia: –Doncs, quin mal ha fet? I ells  
Lc 2,13  celestial que alabava a Déu i  deia: 14 –Glòria a Déu en les altures, i  
Lc 3,7 carn veurà la salvació de Déu.» 7 I  deia a la multitud de gent que venien a  
Lc 3,11  què farem? 11 I responent los  deia: –Aquell que té dos vestits, dónia’n 
Lc 4,23  lo fill de Josep? 23 I ell los  deia: –Vosaltres, sens dubte, me direu  
Lc 4,24  les aquí també en ta pàtria.” 24 I  deia: –En veritat vos dic que ningun  
Lc 6,20  los ulls envers sos deixebles,  deia: –Benaventurats los pobres, perquè de 
Lc 6,39  amidareu sereu amidats. 39 I els  deia també un símil: –¿Per ventura un cego 
Lc 7,39  que l’havia convidat vegé això,  deia entre si mateix dient: «Si aquest  
Lc 9,33  per a Elies –no sabent lo que es  deia. 34 Mentres estava dient això, se  
Lc 10,38 Jesús en un lloc, i una dona que es  deia Marta l’hospedà en sa casa. 39 I  
Lc 12,54  i la nora contra la sogra. 54 I  deia també al poble: –En veent un núvol  
Lc 13,6  de la mateixa manera. 6 I els  deia també aquesta paràbola: –Un home  
Lc 14,12  qui s’humiliï serà exaltat. 12 I  deia també al que l’havia convidat: –Quan 
Lc 18,3  una viuda que venia a ell i li  deia: »–Feu-me justícia del meu  
Lc 18,34 per a ells i no entenien lo que els  deia. 35 I succeí que, acercant-se a  
Lc 21,10  tan prest lo fi. 10 Llavors los  deia: –S’alçarà poble contra poble, i  
Lc 22,59  d’una hora, afirmava un altre i  deia: –Certament aquest estava ab ell,  
Lc 23,34  a l’esquerra. 34 Emperò Jesús  deia: –Pare, perdonau-los, perquè no  
Lc 23,38  en grec, en llatí i en hebreu, que  deia: «Aquest és lo rei dels jueus.» 39 I  
Lc 23,42  aquest no ha fet ningun mal. 42 I  deia a Jesús: –Senyor, recordau-vos de  
Lc 24,44  són les paraules que jo us  deia quan encara estava ab vosaltres: que  
Jn 1,15  «Aqueix és aquell de qui jo us  deia: Lo qui ha de venir després de mi ha  
Jn 5,18  trencava lo dissabte, sinó que  deia que Déu era son pare, fent-se igual 
Jn 6,6  a què aquestos méngien? 6 Emperò  deia això per a provar-lo, puix ell  
Jn 6,65  lo qui l’havia d’entregar. 65 I  deia: –Per això jo us he dit que ningú pot 
Jn 7,37 Jesús se posà en peu, i en alta veu  deia: –Si algú té set, vinga a mi i bega.  
Jn 8,23  venir vosaltres”? 23 I ell los  deia: –Vosaltres sou d’abaix, jo só de  
Jn 8,27 ell. 27 I ells no comprengueren que  deia que Déu era son Pare. 28 Per lo tant, 
Jn 8,31  molts cregueren en ell. 31 I Jesús  deia als jueus que creien en ell: –Si  
Jn 9,9  algú que se li sembla. Emperò ell  deia: –Só jo. 10 Llavors ells li digueren: 
Jn 10,Tit  les-hi com a blasfemador, perquè  deia que era Fill de Déu. 1 »En veritat,  
Jn 10,6  però no entengueren lo que els  deia. 7 I Jesús los digué segona vegada:  
Jn 12,29  doncs, que estava allí i ho oigué  deia que era un tro. Altres deien: –Un  
Jn 12,33  a tots envers mi. 33 Això ho  deia per a significar de quina mort havia  
Jn 13,28 a taula comprengué lo fi per què li  deia. 29 Perquè com Judes tenia la bossa,  
Jn 19,15  a fora, crucificau-lo! Pilat los  deia: –Crucificaré jo a vostre rei? Los  
Ac 4,32  i d’un esperit, i ningú d’ells  deia que fos propi res del que posseïa,  
Ac 7,31 sobrevingué una veu del Senyor, que  deia: 32 »–Jo só lo Déu de tos pares, lo  
Ac 7,59 apedregaven a Esteve, que pregava i  deia: –Senyor Jesús, rebeu mon esperit. 60 
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Ac 8,6  escoltava ab atenció lo que Felip  deia, oient-lo ab un mateix ànimo i  
Ac 9,4  en terra i oigué una veu que li  deia: –Saulo, Saulo, per què em  
Ac 10,3 un àngel de Déu entrava en ell i li  deia: –Corneli! 4 I est, fixant en ell la  
Ac 10,13  13 I vingué a ell una veu que li  deia: –Alça’t, Pere, mata i menja. 14 I  
Ac 11,7 cel. 7 I oiguí també una veu que em  deia: »–Alça’t, Pere, mata i menja. 8 »I  
Ac 13,25  25 I quan Joan complia sa carrera  deia: »–Qui pensau vosaltres que só, jo?  
Ac 13,45  contradeien les coses que  deia Pau. 46 Llavors Pau i Bernabé los  
Ac 16,14  per a què atengués a les coses que  deia Pau. 15 I quan fou batejada ella i sa 
Ac 18,7 d’allí, entrà en casa d’un que es  deia Tito Just, temerós de Déu, la casa  
Ac 22,7  en terra, oiguí una veu que em  deia: »–Saulo, Saulo, per què em  
Ac 22,18  fora de mi. 18 I el vegí que em  deia: »–Dóna’t pressa i marxa luego de  
Ac 26,14  en terra, oiguí una veu que em  deia en llengua hebrea: »–Saulo, Saulo,  
Ac 26,24  i als gentils. 24 I mentres ell  deia estes coses en sa defensa, Festo  
Ac 27,11  i al patró del barco que a lo que  deia Pau. 12 I com lo port no fos bo per  
2Te 2,5 quan jo era encara ab vosaltres vos  deia aquestes coses? 6 I vosaltres sabeu  
Ap 1,11  gran veu, com de trompeta, 11 que  deia: –Lo que veus, escriu-ho en un  
Ap 6,1 i oiguí que un dels quatres animals  deia, com ab veu de tro: –Vine, i veuràs.  
Ap 6,3  sello, oiguí al segon animal que  deia: –Vine, i veuràs. 4 I isqué un altre  
Ap 6,5  sello, oiguí al tercer animal que  deia: –Vine, i veuràs. I aparegué un  
Ap 6,6  veu enmig dels quatre animals que  deia: –Dos mesures de blat per un diner, i 
Ap 6,7  oiguí la veu del quart animal que  deia: –Vine, i veuràs. 8 I mirí, i vegí un 
Ap 9,14 davant dels ulls de Déu, 14 la qual  deia al sisè àngel que tenia la trompeta:  
Ap 10,4  i oiguí una veu del cel que em  deia: –Sella les coses que han parlat los  
Ap 10,8  que parlava altra vegada ab mi i  deia: –Vés i pren lo llibre obert de mà de 
Ap 11,12  una gran veu del cel que els  deia: –Pujau aquí. I pujaren al cel en un  
Ap 12,10  10 I oiguí un clamor en lo cel que  deia: –Ara és arribada la salvació, i la  
Ap 14,13  13 I oiguí una veu del cel que em  deia: –Escriu: “Benaventurats los morts  
Ap 16,1 I oiguí una gran veu del temple que  deia als set àngels: –Anau i derramau les  
Ap 16,7  perquè ho mereixen. 7 I oiguí que  deia un altre des de l’altar: –Certament, 
Ap 16,17  veu del temple des del trono que  deia: –Està fet. 18 I vingueren llamps i  
Ap 18,4 4 I oiguí una altra veu del cel que  deia: –Eixiu d’ella, poble meu, per a què 
Ap 19,5  5 I isqué del trono una veu que  deia: –Alabau a nostre Déu, tots vosaltres 
Ap 21,3  I oiguí una gran veu del trono que  deia: –Veus aquí, lo tabernacle de Déu és  
Lc 13,18  en ses glorioses accions. 18  Deia també Jesús: –A què és semblant lo  
Jn 6,71  tot, un de vosaltres és diable! 71  Deia això per Judes Iscariot, fill de  
Mt 8,27  27 I los homes se meravellaren, i  deien: –Qui és aquest a qui los vents i lo 
Mt 9,3  3 I luego alguns dels escribes  deien entre si: «Aquest blasfema.» 4 I com 
Mt 9,11  I los fariseus, al veure tal cosa,  deien a sos deixebles: –¿Com és que el  
Mt 9,34  en Israel. 34 Emperò los fariseus  deien: –Per virtut del príncep dels  
Mt 12,2  2 I veent-ho los fariseus, li  deien: –Mira, tos deixebles fan lo que no  
Mt 12,24  24 Emperò los fariseus, oint-ho,  deien: –Aquest no llança los dimonis sinó  
Mt 13,54  de manera que es meravellaven i  deien: –D’a on li ve a aquest tal  
Mt 21,20  vegeren això, se meravellaren i  deien: –Com s’ha secat a l’instant la  
Mt 26,5  Jesús i fer-lo morir. 5 Mes ells  deien: –No en dia de festa, no sia el cas  
Mt 27,41  ab los escribes i ancians,  deien: 42 –Salvà a altres, i no es pot  
Mt 27,44  eren crucificats ab ell també li  deien improperis. 45 Emperò des de l’hora 
Mt 27,47 dels que eren allí, quan oïren això  deien: –A Elies, crida aquest. 48 I a l’  
Mt 27,49  li donava a beure. 49 I los altres  deien: –Deixau, vejam si ve Elies a  
Mt 27,54  passaven, s’atemorisaren molt i  deien: –Verdaderament, aquest era Fill de  
Mc 2,16  ab los publicans i pecadors,  deien a sos deixebles: –Per què vostre  
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Mc 2,24  espigues. 24 I els fariseus li  deien: –Mira, per què fan en dissabte lo  
Mc 3,21  per a apoderar-se d’ell, perquè  deien: –Està fora de si. 22 I els escribes 
Mc 3,22  que havien baixat de Jerusalem  deien: –Té a Beelzebub, i per virtut del  
Mc 3,30  reo de pena eterna. 30 Perquè ells  deien: –Té l’esperit impur. 31 I arribà  
Mc 5,31 ma vestidura? 31 I sos deixebles li  deien: –Veeu la gent que vos està  
Mc 5,36  36 Emperò Jesús, quan oí lo que  deien, digué al príncep de la sinagoga:  
Mc 6,15 s’obren prodigis en ell. 15 Altres  deien: –Que és Elies. Altres emperò deien: 
Mc 6,15 deien: –Que és Elies. Altres emperò  deien: –Que és profeta o com un dels  
Mc 9,25  si fos mort, de manera que molts  deien: –És mort. 26 Emperò Jesús, prenent  
Mc 10,26  26 Ells se meravellaven més, i es  deien los uns als altres: –Qui podrà,  
Mc 11,5  I alguns dels que estaven allí los  deien: –Què feu? Per què desfermau lo  
Mc 11,31  ells estaven discorrent entre si i  deien: –Si diem que del cel, nos dirà:  
Mc 14,2  dolosament i lo matarien. 2 Emperò  deien: –No en dia de festa, no fos cas que 
Mc 14,4 indignaren dintre de si mateixos, i  deien: –A què est desperdici d’ungüent? 5 
Mc 14,31  ab vós, no us negaré. I lo mateix  deien també tots. 32 I anaren a una granja 
Mc 14,65  la cara, i a donar-li cops, i li  deien: –Endevina! I els criats l’  
Mc 14,70 al cap de poc, los que estaven allí  deien a Pere: –Verdaderament tu ets un d’ 
Mc 15,31  els prínceps dels sacerdots, se  deien los uns als altres ab los escribes:  
Mc 15,35  estaven presents, quan l’oïren,  deien: –Mirau, a Elies crida. 36 I corrent 
Mc 16,3  al sepulcre eixit ja el sol. 3 I  deien entre si: –Qui ens desarrimarà la  
Lc 1,61 sinó que s’anomenarà Joan. 61 I li  deien: –No hi ha ningú en ta parentela que 
Lc 2,15  d’ells al cel, los pastors se  deien uns a altres: –Anem fins a Betlem i  
Lc 2,33  meravellats d’aquelles coses que  deien d’ell. 34 I Simeon los beneí i  
Lc 3,10  foc. 10 I li preguntaven la gent i  deien: –Doncs, què farem? 11 I responent  
Lc 4,22  de gràcia que eixien de sa boca i  deien: –No és aquest lo fill de Josep? 23  
Lc 5,26  a Déu, i coberts de temor  deien: –Avui hem vist coses meravelloses.  
Lc 5,30 i els escribes murmuraven d’ells i  deien a sos deixebles: –Per què menjau i  
Lc 6,2  2 I alguns dels fariseus los  deien: –Per què feu lo que no és lícit en  
Lc 9,7  i estava suspès per lo que alguns  deien: 8 que Joan havia ressuscitat d’  
Lc 11,15  15 Emperò alguns d’ells  deien: –Per virtut de Beelzebub, príncep  
Lc 18,26 Regne de Déu. 26 I los que l’oïen,  deien: –Qui, doncs, podrà salvar-se? 27  
Lc 22,65 li: –Endevina qui t’ha pegat! 65 I  deien altres moltes coses blasfemant  
Lc 23,35 juntament ab ells, ne feien burla i  deien: –Salvà a altres: que se sàlvia a si 
Lc 24,32  d’ells se desvanesqué. 32 I se  deien l’un a l’altre: –¿No és veritat  
Jn 4,33  no coneixeu. 33 Los deixebles se  deien uns a altres: –Si li haurà algú  
Jn 4,42 ell per haver-lo oït parlar. 42 I  deien a la dona: –Ja no creem per lo que  
Jn 5,10  de dissabte. 10 Los jueus, doncs,  deien al que havia estat curat: –Avui és  
Jn 6,14  lo miracle que Jesús havia fet,  deien: –Aquest és verdaderament lo profeta 
Jn 6,42 pa viu que he baixat del cel.» 42 I  deien: –¿No és aquest, Jesús, fill de  
Jn 7,11 lo buscaven en lo dia de la festa i  deien: –A on és, aquell? 12 I hi havia  
Jn 7,12  d’ell entre la gent. Perquè uns  deien: –Ell és home de bé. Altres deien:  
Jn 7,12  deien: –Ell és home de bé. Altres  deien: –No, ans bé sedueix al poble. 13  
Jn 7,25 25 Llavors alguns dels de Jerusalem  deien: –No és aquest al qui busquen per  
Jn 7,31 molts del poble cregueren en ell, i  deien: –Quan vinga lo Cristo, ¿farà, per  
Jn 7,40  a l’oir d’ell estes paraules,  deien: –Aquest, certament, és lo Profeta.  
Jn 7,41 lo Profeta. 41 –Aquest és lo Cristo  –deien altres. Emperò alguns replicaven:  
Jn 8,19 testimoni de mi. 19 Llavors ells li  deien: –A on és ton Pare? Jesús respongué: 
Jn 8,22 podeu venir vosaltres. 22 Los jueus  deien aleshores: –¿Voldrà tal vegada matar 
Jn 8,25  en vostre pecat. 25 I ells li  deien: –Qui ets, tu? Jesús los respongué:  
Jn 9,8  l’havien vist demanar caritat  deien: –¿No és aquest, aquell que assentat 
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Jn 9,9  és –responien alguns. 9 I altres  deien: –No és ell, sinó algú que se li  
Jn 9,16  me rentí i hi veig. 16 Per lo que  deien alguns dels fariseus: –Aquest home  
Jn 9,16  guarda lo dissabte. Emperò altres  deien: –¿Com un home pecador pot fer  
Jn 10,20 d’esta plàtica. 20 I molts d’ells  deien: –Està posseït del dimoni i ha  
Jn 10,21  per què l’escoltau? 21 Altres  deien: –Aquestes no són paraules d’un que 
Jn 10,24  jueus vingueren a son rodador i li  deien: –Fins a quan has de tenir nostre  
Jn 11,56  i els que estaven en lo temple se  deien uns a altres: –Què pensau? Per què  
Jn 12,19  miracle. 19 I los fariseus se  deien los uns als altres: –¿Veeu com no  
Jn 12,29  oigué deia que era un tro. Altres  deien: –Un àngel li ha parlat. 30 I Jesús  
Jn 16,17  17 Doncs alguns dels deixebles se  deien los uns als altres: –Què ens voldrà  
Jn 19,3  de púrpura. 3 I venien a ell i  deien: –Salve, oh rei dels jueus! I li  
Jn 19,21  21 I els prínceps dels sacerdots  deien a Pilat: –No escrigau: “Rei dels  
Ac 2,13  13 Emperò altres, burlant-se,  deien: –Aquestos estan plens de most. 14  
Ac 6,13 i presentaren testimonis falsos que  deien: –Aquest home no cessa de dir  
Ac 8,10  des del més xic al més gran, i  deien: «Aquest home és lo gran poder de  
Ac 9,21  atordits tots quants l’oïen, i  deien: –Puix no és aquest aquell que  
Ac 12,15  assegurava que era així. I ells li  deien: –És son àngel. 16 I Pere continuà  
Ac 17,18  disputaven ab ell; i els uns  deien: –Què ens voldrà dir aquest  
Ac 17,18  dir aquest enraonador? I altres  deien: –Sembla que és predicador de déus  
Ac 21,4  allí set dies; los quals  deien a Pau, per medi de l’Esperit, que  
Ac 28,4  lo reptil penjant de sa mà, se  deien los uns als altres: –Aquest home  
Ac 28,6  mal algun, mudant de parer,  deien que ell era un déu. 7 I en aquells  
Ac 28,24  alguns creien les coses que se’ls  deien i altres no les creien. 25 I com no  
Jud 18  Senyor Jesucrist, 18 los quals vos  deien que en los últims temps vindran  
Ap 5,12 ells era millars de millars, 12 que  deien en alta veu: –Digne és l’Anyell que 
Ap 5,14  sigles. 14 I els quatre animals  deien: –Amén. I els vint-i-quatre  
Ap 6,16  les roques de les muntanyes; 16 i  «deien a les muntanyes i a les roques»:  
Ap 18,19 alarits, i plorant i lamentant-se  deien: «Ai, ai d’aquella gran ciutat, en  
Ap 19,1  com de molta gent en lo cel, que  deien: –Aŀleluia!, salvació, i glòria, i  
Ap 19,4 que estava sentat sobre el trono, i  deien: –Amén! Aŀleluia! 5 I isqué del  
Ap 19,6  i com una veu de grans trons que  deien: –Aŀleluia! Perquè regnà lo Senyor,  
Jn 16,18  I: “Perquè me’n vaig al Pare”? 18  Deien, doncs: –Què significa això que diu: 
Mt 5,24  té alguna cosa contra de tu, 24  deixa allí lo teu do davant de l’altar, i 
Mt 8,22  Jesús li digué: –Segueix-me, i  deixa que els morts entèrrien sos morts.  
Mt 24,27 com lo llampec ix de l’orient i es  deixa veure fins en l’occident, així serà 
Lc 11,5  ell a mitjanit i li digués: “Amic,  deixa’m tres pans, 6 perquè acaba d’  
Lc 15,4  i havent-ne perdut una, no  deixa les noranta-nou en lo desert i no  
Lc 16,18  de la Llei. 18 »Qualsevol que  deixa sa muller i en pren una altra, comet 
Ac 28,4  escapat del mar, la venjança no el  deixa viure. 5 Emperò sacudí l’escurçó al 
Ap 6,13  sobre la terra, com la figuera  deixa caure ses figues quan és sacudida  
Ap 11,2  lo pati que està fora del temple,  deixa’l i no l’amídies, perquè ha estat  
Mt 3,15  15 I Jesús, responent, li digué:  –Deixa per ara, perquè així nos convé  
Mt 7,4  4 O, ¿com és que dius a ton germà:  “Deixa, jo et trauré la volva de l’ull”,  
Mc 1,24  que començà a cridar 24 dient:  –Deixa’ns estar; què tenim nosaltres que  
Mc 7,27 de sa filla. 27 Mes Jesús li digué:  –Deixa primerament saciar los fills,  
Lc 4,34  i exclamà en alta veu 34 dient:  –Deixa’ns! Què tens tu que veure ab  
Lc 6,42 ull? 42 O com pots dir a ton germà:  “Deixa’m-te traure, germà, la volva de  
Lc 9,60  mon pare. 60 I Jesús li digué:  –Deixa que els morts entèrrien a sos  
Ac 16,35 li enviaren a dir per los aguasils:  –Deixa anar llibres a eixos homes. 36 I l’ 
Flm 20  te’m deus a mi. 20 Sí, germà.  Deixa’m regositjar en tu per lo Senyor,  
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Mt 3,15 complir tota justícia. Aleshores lo  deixà. 16 I després que Jesús fou batejat, 
Mt 4,11  11 Aleshores lo diable lo  deixà. I veus aquí los àngels arribaren i  
Mt 8,15 i ab febre. 15 I li tocà la mà i la  deixà la febre; i s’aixecà i los servia.  
Mt 18,27  l’amo d’aquell criat, lo  deixà llibre i li perdonà lo deute. 28  
Mt 22,25  i per no haver tingut successió,  deixà sa muller a son germà. 26 I lo  
Mt 26,44  sos ulls estaven pesats. 44 I els  deixà, i de nou se’n tornà a orar per  
Mc 1,31  per la mà i l’alçà, i al punt la  deixà la febre, i els servia. 32 I a la  
Mc 7,17  per a oir, oiga. 17 I luego que  deixà la gent i entrà en casa, li  
Mc 10,5  de la duresa de vostre cor vos  deixà escrit aquest manament. 6 Emperò al  
Mc 12,19  dient: 19 –Mestre, Moisès nos  deixà escrit que, si morís lo germà d’  
Mc 12,21  segon la prengué, i morí, i tampoc  deixà descendència. I de la mateixa manera 
Mc 13,34  un home, que anant-se’n lluny,  deixà sa casa i encarregà a quiscun de sos 
Lc 4,39 reprengué a la febre, i la febre la  deixà. I ella se llevà luego i los servia. 
Lc 5,13  dient: –Vull, sies net. I luego lo  deixà la lepra. 14 I li manà que no ho  
Lc 5,28 –Segueix-me. 28 I alçant-se, ho  deixà tot i lo seguí. 29 I li donà Leví un 
Lc 8,51  51 I quan arribà a la casa, no  deixà entrar ningú ab ell, sinó a Pere, i  
Lc 20,28  28 dient: –Mestre, Moisès nos  deixà escrit: “Si morís lo germà d’algú  
Jn 4,3  sinó per medi de sos deixebles), 3  deixà la Judea i se’n tornà a Galilea. 4  
Jn 4,52 li respongueren: –Ahir a les set lo  deixà la febre. 53 I reconegué lo pare que 
Ac 14,16  per sos camins. 16 Emperò ell mai  deixà de donar testimoni de si, fent bé  
Ac 18,19  vot. 19 I arribà a Èfeso, i els  deixà allí. I entrant en la sinagoga  
Ac 24,27  -se congraciar ab los jueus,  deixà a Pau en la presó. 25,Tit Capítol  
Ac 25,14  –Aquí hi ha un home que Fèlix  deixà pres, 15 acerca del qual, quan jo  
Rm 10,5  los que creuen. 5 Perquè Moisès  deixà escrit de la justícia que és de la  
He 11,27  mirava la recompensa. 27 Per la fe  deixà l’Egipte, no tement la ira del rei; 
Mt 24,41  en un molí: serà presa l’una i  deixada l’altra. 42 Vetllau, doncs, puix  
Lc 17,35  l’una serà presa, i l’altra,  deixada; dos en un camp: l’un serà pres,  
Lc 24,12  al sepulcre i, abaixant-se, vegé  deixada allí sola la mortalla, i se’n  
Ga 4,27  molts més los fills de la que és  deixada per estèril, que d’aquella que té 
He 4,1  de vosaltres, havent-vos estat  deixada la promesa d’entrar en son  
Jn 11,48  home fa molts miracles. 48 Si el  deixam fer, tots creuran en ell, i vindran 
Mt 4,13  pres, se retirà a Galilea. 13 I  deixant la ciutat de Nazaret, vingué i  
Mt 4,22  i els cridà. 22 I ells, al punt,  deixant los filats i son pare, lo  
Mt 16,4 sinó lo senyal del profeta Jonàs. I  deixant-los, se n’anà. 5 I havent  
Mt 21,17  tragueres alabança perfeta”? 17 I  deixant-los, se n’anà fora de la  
Mt 22,22  I a l’oir això se meravellaren i,  deixant-lo, se n’anaren. 23 En aquell  
Mc 1,20  20 I tot seguit los cridà. I ells,  deixant en la barca a Zebedeu, son pare,  
Mc 7,8  i manaments d’homes.” 8 »Perquè,  deixant lo manament de Déu, vos agafau ab  
Mc 7,31 el dimoni havia eixit d’ella. 31 I  deixant novament los confins de Tiro, se  
Mc 8,13  senyal a esta generació. 13 I  deixant-los, tornà a entrar en la barca, 
Mc 12,12  ells havia dit aquesta paràbola. I  deixant-lo, se n’anaren. 13 I li  
Mc 14,52  i el prengueren. 52 Emperò,  deixant lo llençol, s’escapà d’ells  
Lc 10,30  d’haver-lo ferit, se n’anaren  deixant-lo mig mort. 31 Succeí, doncs,  
Jn 4,28  ab ella?” 28 La dona, emperò,  deixant allí son càntir, se’n tornà a la  
Ac 21,3  3 I quan haguérem arribat a Xipre,  deixant-lo a mà esquerra, navegàrem ab  
Rm 1,27  27 i així mateix los homes,  deixant l’ús natural de les dones, s’  
Ef 4,25  de veritat. 25 Per lo tant,  deixant la mentida, «parlau veritat cada  
He 6,1 esperança cristiana. 1 Per lo tant,  deixant los rudiments de la doctrina de  
1Pe 2,21  Cristo sofrí també per nosaltres,  deixant-nos un exemple per a què  
2Pe 2,15  fills de maledicció; 15 los quals,  deixant lo camí dret, s’extraviaren,  
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1Pe 2,1 pròpies dels deixebles de Cristo. 1  Deixant, doncs, tota malícia, i tot  
Mt 1,19  i no volent infamar-la, volgué  deixar-la secretament. 20 I estant ell  
Mc 6,48 ells caminant sobre del mar i volia  deixar-los detràs. 49 Emperò ells, quan  
Mc 12,20  major prengué muller, i morí sens  deixar descendència. 21 I lo segon la  
Lc 20,31  tots set, los quals moriren sens  deixar descendència. 32 I a la fi la  
Ac 4,20  -ho vosaltres. 20 Puix no podem  deixar de parlar les coses que havem vist  
Ac 21,3  a Tiro, a on la barca havia de  deixar lo càrrec. 4 I com encontràssem  
2Pe 1,14 14 estant cert de que luego tinc de  deixar aquest mon tabernacle, segons també 
Mt 18,12 cent ovelles i s’esgarriàs una, no  deixarà les noranta-nou en la muntanya i 
Mt 21,3  los ha menester, i tot seguit los  deixarà. 4 I tot això fou fet per a què es 
Mc 10,7  i femella los crià Déu. 7 Per això  deixarà l’home a son pare i a sa mare i  
Mc 11,3  lo necessita, i tot seguit vos lo  deixarà menar. 4 I se n’anaren i trobaren 
Ef 5,31  carn, i de sos ossos. 31 «Per això  deixarà l’home a son pare i a sa mare i  
Mt 19,5  i femella? 5 »I digué per això:  “Deixarà l’home a pare i mare i s’unirà  
Lc 19,44  fills que estan dintre de tu, i no  deixaran pedra sobre pedra en tu, per  
2Pe 1,8  i abunden en vosaltres, no us  deixaran estèrils ni infructíferos en lo  
Ap 17,16  i la reduiran a desolació, i la  deixaran desnusa, i menjaran ses carns, i  
Ac 2,27  en l’esperança. 27 Perquè no  deixaràs ma ànima en l’infern, ni  
Ac 13,10  enemic de tota justícia! ¿No  deixaràs de trastornar los camins drets  
Jn 14,18  i estarà en vosaltres. 18 No us  deixaré òrfens: tornaré a vosaltres. 19  
He 13,5  present, perquè ell digué: «No et  deixaré ni et desempararé»; 6 de manera  
Mt 4,20  d’homes. 20 I ells a l’instant  deixaren los filats i el seguiren. 21 I  
Mc 1,18  d’homes. 18 I a l’instant  deixaren los filats i el seguiren. 19 I  
Mc 11,6 que Jesús los havia manat; i los el  deixaren menar. 7 I menaren lo pollí a  
Mc 12,22  mateix la prengueren los set, i no  deixaren descendència. I l’última de tots 
Ac 4,21  Llavors ells, amenaçant-los, los  deixaren anar llibres, no trobant motiu de 
Ac 5,40  més en nom de Jesús, i els  deixaren anar. 41 Ells se n’anaren  
Ac 17,9  de Jason i dels altres, los  deixaren anar llibres. 10 I els germans  
Ac 27,32  tallaren les amarres del bot i el  deixaren perdre. 33 I quan començà a fer- 
Jud 11  camí de Caín, i per l’interès se  deixaren arrebatar de l’error de Balaam i 
Lc 22,68 us pregunto, no em respondreu ni em  deixareu llibre. 69 Mes des d’ara lo Fill 
Jn 16,32  cada qual per son costat, i em  deixareu sol; emperò jo no estic sol,  
Mt 24,43  sens dubte estaria vetllant i no  deixaria minar sa casa. 44 Per lo tant,  
Lc 12,39  lladre, vetllaria sens dubte i no  deixaria foradar sa casa. 40 Estau, doncs, 
Mt 14,36 malalts. 36 I li suplicaven que els  deixàs tocar tan solament la vora de son  
Mc 5,18  començà a demanar-li que el  deixàs estar ab ell. 19 Mes Jesús no li  
Mc 12,19  que, si morís lo germà d’algú i  deixàs muller i no tingués fills, que  
Lc 8,32  de porcs, i li suplicaven que els  deixàs entrar en ells. I los ho permeté.  
Lc 20,28  germà d’algú tenint muller, i no  deixàs fills, que es càsia ab ella son  
Ac 24,23  un centurió que guardàs a Pau i li  deixàs tenir llibertat, i que no s’  
Mt 19,29 d’Israel. 29 I qualsevol que haurà  deixat casa, o germans o germanes, o pare  
Mt 23,23  de l’anet i del comí, i haveu  deixat les coses que són més importants de 
Mt 24,40 lo camp: l’un serà pres i l’altre  deixat. 41 Dues dones moldran en un molí:  
Mc 10,28 -li: –Veus aquí nosaltres ho havem  deixat tot i vos havem seguit. 29  
Mc 10,29 vos dic que no hi ha ningú que haja  deixat casa, o germans, o germanes, o  
Lc 10,40  ¿no veeu com ma germana m’ha  deixat sola per a servir? Dieu-li,  
Lc 17,34  llit: l’un serà pres, i l’altre,  deixat; 35 estaran dues dones molent  
Lc 17,35  camp: l’un serà pres, i l’altre,  deixat. 36 Ells respongueren i li  
Lc 18,28  –Ja veeu que nosaltres ho havem  deixat tot per a seguir-vos. 29 Ell los  
Lc 18,29 vos dic que no hi ha ningú que haja  deixat casa, o pares, o germans, o muller, 
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Jn 8,29 m’ha enviat està ab mi, i no m’ha  deixat sol, perquè jo faç sempre lo que és 
Ac 2,31  resurrecció del Cristo, que ni fou  deixat en l’infern ni sa carn vegé mai  
Rm 9,29  Senyor dels exèrcits no ens hagués  deixat llinatge, hauríem estat com Sodoma  
He 2,8  a ell totes les coses, no n’ha  deixat una que no estiga subjecta a ell.  
Ap 2,4 4 »Emperò tinc contra de tu que has  deixat ta primera caritat. 5 Recorda’t,  
Mt 8,21 de sos deixebles li digué: –Senyor,  deixau-me anar primer i enterrar mon  
Mt 23,13  homes! Puix ni vosaltres entrau ni  deixau entrar als que hi entrarien. 14 »Ai 
Lc 9,59 -me. I ell li respongué: –Senyor,  deixau-me anar primer a enterrar mon  
Lc 9,61  –Vos seguiré, Senyor; mes primer  deixau-me anar a donar disposició de lo  
Lc 13,8 ell, responent, li digué: »–Senyor,  deixau-la també per aquest any, i cavaré 
Jn 11,44 Jesús los digué: –Deslligau-lo, i  deixau-lo anar. 45 I molts dels jueus  
Jn 18,8  só jo. Si, doncs, me buscau a mi,  deixau anar aquestos. 9 Per a què es  
Col 2,20  elements d’aquest món, per què us  deixau governar d’ordenances com si  
Mt 13,30  també ab ella lo blat. 30  Deixau que cresca l’una i l’altra fins  
Mt 15,14  serà arrencada d’arrel. 14  Deixau-los: són cegos i guies de cegos.  
Mt 19,14  reprenien. 14 I Jesús los digué:  –Deixau estar als infants i no els  
Mt 27,49  a beure. 49 I los altres deien:  –Deixau, vejam si ve Elies a lliurar-lo. 
Mc 10,14  ho prengué molt a mal i els digué:  –Deixau venir a mi los infants i no els ho 
Mc 14,6  d’ella. 6 Emperò Jesús digué:  –Deixau-la, per què la molestau? Una  
Mc 15,36  una canya, li donava beure, dient:  –Deixau-lo, vejam si ve Elies a baixar- 
Lc 18,16  16 Emperò Jesús los cridà i digué:  –Deixau que vinguen a mi los infants i no  
Lc 22,51  Jesús, prenent la paraula, digué:  –Deixau-lo fins aquí. I li tocà l’  
Jn 12,7  en ella. 7 Mes Jesús respongué:  –Deixau-la, que el guàrdia per al dia de 
Ac 9,36  Senyor. 36 Havia també en Jope una  deixebla anomenada Tabita, que vol dir  
Mt 10,24  lo Fill de l’home. 24 »No és lo  deixeble més que el mestre, ni lo sirvent  
Mt 10,25  més que son amo. 25 Basta-li al  deixeble lo ser com son mestre, i al  
Mt 10,42  d’aigua fresca tan sols en nom de  deixeble, vos dic en veritat que no perdrà 
Mt 27,57  anomenat Josep, lo qual era també  deixeble de Jesús. 58 Aquest tal anà a  
Lc 6,40  los dos en lo fosso? 40 No és lo  deixeble superior al mestre, ans bé serà  
Lc 14,26 fins sa pròpia vida, no pot ser mon  deixeble. 27 I el qui no porta sa creu i  
Lc 14,27  i no em segueix, tampoc serà mon  deixeble. 28 »Perquè ¿qui de vosaltres és  
Lc 14,33  tot quant posseeix no pot ser mon  deixeble. 34 »Bona és la sal, emperò si la 
Jn 9,28  maldicions i li digueren: –Sies tu  deixeble seu, que nosaltres som deixebles  
Jn 18,15  seguint a Jesús, Simó Pere i altre  deixeble; i est deixeble era conegut del  
Jn 18,15  Simó Pere i altre deixeble; i est  deixeble era conegut del pontífice, i així 
Jn 18,16 fora, en la porta. Llavors l’altre  deixeble, conegut del pontífice, isqué i  
Jn 19,26  I havent vist Jesús a sa mare i al  deixeble a qui ell amava, lo qual estava  
Jn 19,27  aquí ton fill! 27 Després digué al  deixeble: –Vet aquí ta mare! I des d’  
Jn 19,38 Josep, natural d’Arimatea, que era  deixeble de Jesús, bé que en secret,  
Jn 20,2 vingué a Simó Pere i a aquell altre  deixeble amat de Jesús, i els digué: –Se  
Jn 20,3  doncs, Pere i també aquell altre  deixeble i vingueren al sepulcre. 4  
Jn 20,4  los dos junts; emperò l’altre  deixeble corregué més de pressa que Pere i 
Jn 20,8  8 Llavors entrà també l’altre  deixeble que havia arribat primer al  
Jn 21,7  de peixos que tenia. 7 Llavors lo  deixeble aquell a qui Jesús amava, digué a 
Jn 21,20  girat, vegé venir detràs seu al  deixeble amat de Jesús, aquell que en la  
Jn 21,23  veu entre els germans: que est  deixeble no moriria. Emperò Jesús no li  
Jn 21,24  t’importa?» 24 Aquest és aquell  deixeble que dóna testimoni d’estes  
Ac 9,10  begué. 10 I en Damasco hi havia un  deixeble anomenat Ananies, i el Senyor li  
Ac 9,26  tots lo temien, no creient que fos  deixeble. 27 Llavors Bernabé, prenent-  
Ac 16,1  I veus aquí que allí hi havia un  deixeble anomenat Timoteu, fill d’una  
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Ac 21,16  los quals portaven ab ells un  deixeble antic de Xipre anomenat Mnason,  
Ap 22,Tit  o la Revelació de Jesucrist a son  deixeble amat. 1 I em mostrà un riu d’  
Mt 5,1  -se sentat, se li acercaren sos  deixebles. 2 I obrint sa boca, los  
Mt 8,Tit  seguir-lo, i mana a un de sos  deixebles que sens dilació lo seguesca.  
Mt 8,21  on reclinar lo cap. 21 I un de sos  deixebles li digué: –Senyor, deixau-me  
Mt 8,23  ell en una barca, lo seguien sos  deixebles. 24 I veus aquí que lo mar s’  
Mt 8,25  la barca; mes ell dormia. 25 I sos  deixebles s’acercaren a ell i lo  
Mt 9,10  a taula a menjar ab ell i ab sos  deixebles. 11 I los fariseus, al veure tal 
Mt 9,11  al veure tal cosa, deien a sos  deixebles: –¿Com és que el vostre mestre  
Mt 9,14  14 Llavors se li acercaren los  deixebles de Joan i li digueren: –Per què  
Mt 9,14  dejunam tan sovint, i los vostres  deixebles no dejunen? 15 I Jesús los  
Mt 9,19  alçant-se Jesús, lo seguí ab sos  deixebles. 20 I veus aquí una dona que  
Mt 9,37  sens pastor. 37 Llavors diu a sos  deixebles: –La collita verdaderament és  
Mt 10,1  1 I havent convocat a sos dotze  deixebles, los donà poder sobre los  
Mt 11,Tit  XI Joan Baptista envia dos de sos  deixebles a Jesús per averiguar si ell era 
Mt 11,1  aquestes instruccions a sos dotze  deixebles, passà d’allí a ensenyar i  
Mt 11,2  obres de Cristo, envià dos de sos  deixebles 3 a preguntar-li: –¿Sou vós lo 
Mt 12,Tit  ma càrrega. 12,Tit Capítol XII Los  deixebles cullen espigues en dissabte.  
Mt 12,1 de dissabte per uns sembrats, i sos  deixebles, com tinguessen fam, començaren  
Mt 12,2  los fariseus, li deien: –Mira, tos  deixebles fan lo que no és lícit fer en  
Mt 12,49  49 I extenent la mà envers sos  deixebles, digué: –Veus aquí ma mare i mos 
Mt 13,10  per oir, oiga. 10 I arribant los  deixebles, li digueren: –Per què els  
Mt 13,36  a casa, i acercant-se-li sos  deixebles, li digueren: –Explicau-nos la 
Mt 14,12  a sa mare. 12 Acudiren després sos  deixebles a recollir lo cos, i l’  
Mt 14,15 -se fet vespre se li acercaren sos  deixebles i li digueren: –Aquest és un  
Mt 14,19  partí los pans, i els va donar als  deixebles, i aquestos a la gent. 20 I tots 
Mt 14,22  22 I luego Jesús compelí a sos  deixebles a pujar en la barca i a que  
Mt 15,2 de Jerusalem, dient: 2 –Per què tos  deixebles traspassen la tradició dels  
Mt 15,12  12 Llavors, acercant-se-li sos  deixebles li digueren: –No sabeu que los  
Mt 15,23  paraula. I acercant-se-li sos  deixebles, li suplicaven dient: –Despatxau 
Mt 15,32  32 Emperò Jesús, cridant a sos  deixebles, digué: –Me compadesc d’aquesta 
Mt 15,33  no es desmaïn en lo camí. 33 I los  deixebles li digueren: –¿Com havem de  
Mt 15,36  gràcies, los partí i donà a sos  deixebles, i els deixebles los donaren a  
Mt 15,36 partí i donà a sos deixebles, i els  deixebles los donaren a la gent. 37 I tots 
Mt 16,5  se n’anà. 5 I havent vingut sos  deixebles a l’altra banda, s’havien  
Mt 16,13  de Filipo, i preguntava a sos  deixebles dient: –¿Qui diuen los homes que 
Mt 16,20  en lo cel. 20 Aleshores manà a sos  deixebles que no diguessen a ningú que ell 
Mt 16,21 punt començà Jesús a declarar a sos  deixebles que convenia que ell anàs a  
Mt 16,24 homes. 24 Llavors digué Jesús a sos  deixebles: –Si algú me vol seguir, néguia  
Mt 17,6  oïu a ell. 6 I a l’oir-lo los  deixebles caigueren de rostro en terra, i  
Mt 17,10  d’entre los morts. 10 I sos  deixebles li preguntaren dient: –Puix,  
Mt 17,13  13 Aleshores comprengueren los  deixebles que els havia parlat de Joan  
Mt 17,15  aigua. 15 I l’he portat a vostres  deixebles i no l’han pogut curar. 16 I  
Mt 17,18  des d’aquell punt. 18 Llavors los  deixebles parlaren a part ab Jesús, i li  
Mt 18,1  1 En aquella hora s’acercaren los  deixebles a Jesús dient-li: –Qui és lo  
Mt 19,10  repudiada, comet adulteri. 10 Los  deixebles li digueren: –Si tal és la  
Mt 19,13  sobre d’ells i oràs. Emperò los  deixebles los reprenien. 14 I Jesús los  
Mt 19,23 possessions. 23 I Jesús digué a sos  deixebles: –En veritat vos dic que ab  
Mt 19,25  un ric en lo Regne del cel. 25 Los  deixebles, a l’oir això, se meravellaren  
Mt 20,17  a part en lo camí a sos dotze  deixebles i els digué: 18 –Mirau,  
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Mt 21,1 l’Oliverar, Jesús envià dos de sos  deixebles 2 dient-los: –Anau a aquell  
Mt 21,6  que està avesada al jou.» 6 I los  deixebles se n’anaren, i feren lo que els 
Mt 21,20  seca la figuera. 20 I quan los  deixebles vegeren això, se meravellaren i  
Mt 22,16  lo que parlàs. 16 I li envien sos  deixebles junt ab los herodians, dient:  
Mt 23,1  Jesús parlà a la multitud i a sos  deixebles 2 dient: –Sobre la càtedra de  
Mt 24,Tit  i del temple. Anuncia a sos  deixebles lo que succeiria durant la  
Mt 24,1  retirava. I s’acercaren a ell sos  deixebles per a mostrar-li los edificis  
Mt 24,3 de l’Oliverar, se li acercaren sos  deixebles secretament i li digueren: –Dieu 
Mt 26,1  aquestes plàtiques, digué a sos  deixebles: 2 –Sabeu que dins dos dies  
Mt 26,8  a taula. 8 I al veure-ho sos  deixebles, s’indignaren, dient: –A què ve 
Mt 26,17  dia dels Àzims s’acercaren los  deixebles a Jesús i li digueren: –A on  
Mt 26,18  en ta casa faré la pasqua ab mos  deixebles.” 19 I los deixebles ho feren de 
Mt 26,19  pasqua ab mos deixebles.” 19 I los  deixebles ho feren de la manera que Jesús  
Mt 26,20  estava sentat a taula ab sos dotze  deixebles. 21 I mentres ells estaven  
Mt 26,26  beneí i lo partí, i lo donà a sos  deixebles dient: –Preneu i menjau: aquest  
Mt 26,35  jo no us negaré. I tots los demés  deixebles digueren lo mateix. 36 Aleshores 
Mt 26,36 s’anomena Getsemaní, i digué a sos  deixebles: –Assentau’s aquí, mentres que  
Mt 26,40  com vós voleu. 40 I vingué a sos  deixebles i els encontrà dormint, i digué  
Mt 26,45  paraules. 45 Llavors vingué a sos  deixebles i els digué: –Dormiu ja i  
Mt 26,56  dels profetes. Llavors tots los  deixebles lo desempararen i fugiren. 57  
Mt 27,64  fins al tercer dia, no sia que sos  deixebles vinguen de nit i el ròbien, i  
Mt 28,7 7 I anau immediatament i dieu a sos  deixebles que ha ressuscitat. I veus aquí  
Mt 28,8 i corregueren a donar la nova a sos  deixebles. 9 I veus aquí Jesús los eixí a  
Mt 28,13  –Dieu que: “De nit vingueren sos  deixebles, i lo robaren mentres que  
Mt 28,16  dura fins vui dia. 16 I los onze  deixebles se n’anaren a la Galilea, a la  
Mc 1,Tit  Vocació de sant Pere i altres  deixebles. Jesucrist obra vàrios miracles. 
Mc 2,15  també a taula ab Jesús i sos  deixebles, perquè hi havia molts que el  
Mc 2,16  publicans i pecadors, deien a sos  deixebles: –Per què vostre mestre menja i  
Mc 2,18  per a arrepentiment. 18 I els  deixebles de Joan i dels fariseus, que  
Mc 2,18  a ell i li diuen: –Per què els  deixebles de Joan i els dels fariseus  
Mc 2,18 els dels fariseus dejunen i vostres  deixebles no dejunen? 19 I Jesús los  
Mc 2,23  sembrats en dia de dissabte, sos  deixebles s’avançaren i començaren a  
Mc 3,7  Emperò Jesús se retirà ab sos  deixebles envers lo mar, i el seguí una  
Mc 3,9  en gran multitud. 9 I manà a sos  deixebles que li tinguessen una barca a  
Mc 4,34  mes quan estava apartat ab sos  deixebles, los ho desxifrava tot. 35 I  
Mc 5,31  ha tocat ma vestidura? 31 I sos  deixebles li deien: –Veeu la gent que vos  
Mc 6,1  anà a sa pàtria, i el seguien sos  deixebles. 2 I arribat lo dissabte,  
Mc 6,29  lo donà a sa mare. 29 I quan sos  deixebles ho saberen, vingueren, i  
Mc 6,35 fos ja tard, s’acercaren a ell sos  deixebles i li digueren: –Desert és aquest 
Mc 6,41  i partí los pans, i els donà a sos  deixebles per a què els presentassen a la  
Mc 6,45 homes. 45 I luego donà pressa a sos  deixebles per a què entrassen en la barca  
Mc 7,2 I quan vegeren menjar alguns de sos  deixebles ab les mans impures, ço és, sens 
Mc 7,5  li preguntaven: –Per què tos  deixebles no van conforme a la tradició  
Mc 7,17 i entrà en casa, li preguntaven sos  deixebles sobre la paràbola. 18 I els  
Mc 8,Tit  set pans. Jesús instrueix a sos  deixebles. Dóna vista a un cego. Pere lo  
Mc 8,1  què menjar, cridant Jesús a sos  deixebles los digué: 2 –Tinc compassió d’ 
Mc 8,4  ells han vingut de lluny. 4 I sos  deixebles li respongueren: –Qui podrà  
Mc 8,6  gràcies, los partí i donà a sos  deixebles per a què els distribuïssen, i  
Mc 8,10  I entrant luego en la barca ab sos  deixebles, passà al territori de  
Mc 8,27  del lloc. 27 E isqué Jesús ab sos  deixebles per los llocs de Cesarea de  
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Mc 8,27  i en lo camí preguntava a sos  deixebles dient-los: –Qui diuen los  
Mc 8,33  ell, girant-se i mirant a sos  deixebles, reprengué a Pere dient: –Fuig- 
Mc 8,34  34 I convocant al poble ab sos  deixebles, los digué: –Quiscun vulla  
Mc 9,Tit  i del dejuni. Instrueix a sos  deixebles en la humilitat i en los danys  
Mc 9,13  escrit d’ell. 13 I venint a sos  deixebles, vegé cerca d’ells una gran  
Mc 9,17  va tornant sec; i diguí a vostres  deixebles que el llançassen, i no  
Mc 9,27 I després que entrà en la casa, sos  deixebles li preguntaren a soles: –Per què 
Mc 9,30  ho sabés. 30 I ensenyava a sos  deixebles i els deia: –Lo Fill de l’home  
Mc 10,Tit seguir-lo. Torna a anunciar a sos  deixebles que havia de morir i  
Mc 10,10  10 I tornaren a preguntar-li sos  deixebles en casa sobre el mateix. 11 I  
Mc 10,13  per a què els tocàs. Emperò los  deixebles renyaven als que els hi  
Mc 10,23  mirant al rodador, digué a sos  deixebles: –Quant difícilment entraran en  
Mc 10,24  los que tenen riqueses! 24 I els  deixebles se pasmaven de ses paraules.  
Mc 10,46  i a l’eixir de Jericó ell i sos  deixebles, i molta gent ab ells, Bartimeu, 
Mc 11,1  de l’Oliverar, envià dos de sos  deixebles 2 i els digué: –Anau al lloc que 
Mc 11,14 més méngia ningú fruit de tu. I sos  deixebles ho oïren. 15 Vénen, doncs, a  
Mc 12,43  d’una malla. 43 I cridant a sos  deixebles, los digué: –En veritat vos dic  
Mc 13,1  eixir del temple li digué un dels  deixebles: –Mestre, mirau quines pedres i  
Mc 14,12  la pasqua, li diuen sos  deixebles: –A on voleu que anem i  
Mc 14,13  la pasqua? 13 I envià dos de sos  deixebles, i els diu: –Anau a la ciutat, i 
Mc 14,14  què he de menjar la pasqua ab mos  deixebles?” 15 I ell vos ensenyarà un  
Mc 14,16  per a nosaltres. 16 I partiren los  deixebles i anaren a la ciutat, i l’  
Mc 14,32  anomenada Getsemaní. I digué a sos  deixebles: –Sentau-vos aquí, mentres que 
Mc 14,50  50 Llavors, desemparant-lo sos  deixebles, fugiren tots. 51 I un jove  
Mc 16,Tit s’apareix a Maria Magdalena, i als  deixebles i als apòstols, i envia a estos  
Mc 16,7  7 Emperò, anau i dieu a sos  deixebles i a Pere que va davant de  
Lc 5,Tit  Mateu. Per què no dejunaven los  deixebles de Jesús. 1 I succeí que, com la 
Lc 5,30  murmuraven d’ells i deien a sos  deixebles: –Per què menjau i beveu ab los  
Lc 5,33 33 I ells li digueren: –Per què los  deixebles de Joan dejunen freqüentment i  
Lc 6,Tit  Capítol VI Jesús defensa als seus  deixebles i reconvé als escribes i  
Lc 6,1  que, passant per uns sembrats, sos  deixebles collien espigues i, esgrunant- 
Lc 6,13 Déu. 13 I al ser de dia cridà a sos  deixebles i elegí dotze d’ells, que  
Lc 6,17 un pla, junt ab la companyia de sos  deixebles i d’una multitud de gent de  
Lc 6,20  I ell, alçant los ulls envers sos  deixebles, deia: –Benaventurats los  
Lc 7,11  Naïm i l’acompanyaven sos  deixebles i una gran multitud de gent. 12  
Lc 7,18  la Judea i sa comarca. 18 I els  deixebles de Joan contaren a ell totes  
Lc 7,19 coses. 19 I Joan cridà a dos de sos  deixebles i los envià a Jesús, dient:  
Lc 8,9 té orelles per a oir, oiga. 9 I els  deixebles li preguntaven: –Què paràbola  
Lc 8,22  succeí que un dia entrà ell ab sos  deixebles en una barca i els digué:  
Lc 9,14  cinc mil homes. I ell digué a sos  deixebles: –Feu-los sentar en pletes de  
Lc 9,16 cel, los beneí i partí i donà a sos  deixebles per a què los posassen davant de 
Lc 9,18  orant, se trobaven ab ell sos  deixebles i los preguntà dient: –Qui diu  
Lc 9,40 -lo. 40 I vaig suplicar a vostres  deixebles que el llançassen fora, i no  
Lc 9,44  que Jesús feia, digué ell a sos  deixebles: –Gravau en vostre cor aquestes  
Lc 9,54  a Jerusalem. 54 I quan los seus  deixebles Jaume i Joan vegeren això,  
Lc 10,Tit  i instrucció dels setanta-dos  deixebles. Paràbola del samarità. Ciutats  
Lc 10,23  revelar. 23 I girat envers sos  deixebles, digué: –Benaventurats los ulls  
Lc 11,1  quan concloí, li digué un de sos  deixebles: –Senyor, ensenya’ns a orar  
Lc 11,1  a orar així com ensenyà Joan a sos  deixebles. 2 I els digué: –Quan oreu,  
Lc 12,1  als altres, començà a dir a sos  deixebles: –Guardau-vos del llevat dels  
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Lc 12,22 és ric envers Déu. 22 I digué a sos  deixebles: –Per lo tant vos dic: No aneu  
Lc 16,1  pobre. 1 Jesús digué també a sos  deixebles: –Hi havia un home ric que tenia 
Lc 17,Tit  Capítol XVII Ensenya Jesús a sos  deixebles quant mal és l’escàndol; que s’ 
Lc 17,1 segona vinguda. 1 Digué també a sos  deixebles: –És impossible que no vinguen  
Lc 17,22  de vosaltres. 22 I digué a sos  deixebles: –Vindrà temps en què vosaltres  
Lc 18,15  a què els tocàs. I veent-ho los  deixebles, los renyaven. 16 Emperò Jesús  
Lc 19,29  de l’Oliverar, envià dos de sos  deixebles, 30 dient-los: –Anau a aquell  
Lc 19,37  muntanya de l’Oliverar, tots los  deixebles, en gran número, transportats de 
Lc 19,39  li digueren: –Mestre, reprèn a tos  deixebles. 40 Ell los respongué: –Vos dic  
Lc 20,45  fill seu? 45 Després digué a sos  deixebles, estant-lo oint tot lo poble  
Lc 22,11  què he de menjar la pasqua ab mos  deixebles?” 12 I ell vos mostrarà una gran 
Lc 22,39  Oliverar. I el seguiren també sos  deixebles. 40 I quan hagué arribat allí,  
Lc 22,45  després de l’oració, vingué a sos  deixebles, i els trobà dormint per causa  
Jn 1,Tit Joan Baptista. Vocació dels primers  deixebles. 1 En lo principi era lo Verb, i 
Jn 1,35  estava encara allí ab dos de sos  deixebles. 36 I mirant a Jesús que  
Jn 1,37 aquí l’anyell de Déu. 37 I los dos  deixebles l’oigueren parlar i seguiren a  
Jn 2,2  convidat a les bodes Jesús, i sos  deixebles. 3 I venint a faltar lo vi, la  
Jn 2,11  i manifestà sa glòria, i sos  deixebles cregueren en ell. 12 Després d’ 
Jn 2,12  ell i sa mare, i sos germans i sos  deixebles, a on se detingueren per pocs  
Jn 2,17  17 Llavors se recordaren sos  deixebles de lo que està escrit: «Me  
Jn 2,22 ressuscitat d’entre los morts, sos  deixebles se recordaren de que els havia  
Jn 3,Tit  Instrucció que est li dóna. Los  deixebles de Joan Baptista murmuren de  
Jn 3,Tit  Jesucrist. Resposta de Joan a sos  deixebles. 1 Hi havia un home de la secta  
Jn 3,22  d’això, Jesús se n’anà ab sos  deixebles a la Judea. I allí s’estava ab  
Jn 3,25 25 I se mogué una disputa entre els  deixebles de Joan i els jueus tocant a la  
Jn 4,Tit  ab eix motiu dóna lo Senyor a sos  deixebles. Cura milagrosament al fill d’  
Jn 4,1  havien sabut que ell feia més  deixebles i batejava més que Joan 2  
Jn 4,2  per si mateix sinó per medi de sos  deixebles), 3 deixà la Judea i se’n tornà 
Jn 4,8  digué: –Dóna’m beure. 8 (Puix los  deixebles havien anat a la ciutat a  
Jn 4,27  27 Al mateix temps arribaren sos  deixebles, i s’admiraven de que parlàs ab 
Jn 4,31  encontrar-lo. 31 Mentrestant los  deixebles l’instaven, dient-li: –Rabbí, 
Jn 4,33  que vosaltres no coneixeu. 33 Los  deixebles se deien uns a altres: –Si li  
Jn 6,3  muntanya i s’assentà allí ab sos  deixebles. 4 I estava ja cerca la Pasqua,  
Jn 6,8 -ne un bocí a cada u. 8 Un de sos  deixebles, que era Andreu, germà de Simó  
Jn 6,12  que quedaren saciats, digué a sos  deixebles: –Recolliu los bocins que han  
Jn 6,16  16 I arribada la tarda, sos  deixebles baixaren a la vora del mar. 17 I 
Jn 6,22 que Jesús no hi havia entrat ab sos  deixebles, sinó que los deixebles se n’  
Jn 6,22  ab sos deixebles, sinó que los  deixebles se n’havien anat sols. 23 Mes  
Jn 6,24 Jesús no estava allí, ni tampoc sos  deixebles, se’n pujaren a les barques i  
Jn 6,60  60 I havent-les oït molts de sos  deixebles, digueren: –Dures són aquestes  
Jn 6,61  Jesús, sabent en si mateix que sos  deixebles murmuraven d’això, los digué:  
Jn 6,66 66 Des d’aquella hora molts de sos  deixebles se retiraren de sa comitiva i ja 
Jn 7,3 -te’n a la Judea, a fi de que tos  deixebles vegen les obres que fas. 4  
Jn 8,31  en ma paraula, sereu verdaderament  deixebles meus; 32 i coneixereu la  
Jn 9,2  un home cego de naixement. 2 I sos  deixebles li preguntaven: –Rabbí, qui ha  
Jn 9,27  vegada, fer-vos vosaltres també  deixebles seus? 28 Llavors l’ompliren de  
Jn 9,28  tu deixeble seu, que nosaltres som  deixebles de Moisès. 29 Sabem que Déu  
Jn 11,7  7 I després d’això digué a sos  deixebles: –Anem altra vegada a la Judea.  
Jn 11,8  altra vegada a la Judea. 8 Los  deixebles li diuen: –Rabbí, ara que los  
Jn 11,12  -lo del somni. 12 I digueren sos  deixebles: –Senyor, si dorm se curarà. 13  
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Jn 11,54  Efrem, i allí permanesqué ab sos  deixebles. 55 I era pròxima la Pasqua dels 
Jn 12,4 4 Llavors Judes Iscariot, un de sos  deixebles, que era lo qui l’havia d’  
Jn 12,16  un pollí d’una somera.» 16 Los  deixebles, al principi, no entengueren  
Jn 13,Tit  Senyor. Jesús renta los peus a sos  deixebles. Prediu la traïció de Judes.  
Jn 13,5  i començà a rentar los peus dels  deixebles i a eixugar-los ab la  
Jn 13,22  un de vosaltres me trairà. 22 Los  deixebles, doncs, se miraven uns a altres, 
Jn 13,23  de qui parlava. 23 I un de sos  deixebles, a qui Jesús amava, estava  
Jn 13,35 En això coneixeran tots que sou mos  deixebles si us teniu amor los uns als  
Jn 14,Tit  XIV Plàtica de Jesucrist a sos  deixebles. 1 »Que no es pertúrbia vostre  
Jn 15,8  vosaltres porteu molt fruit i siau  deixebles meus. 9 Així com m’ama lo Pare, 
Jn 16,17  vaig al Pare. 17 Doncs alguns dels  deixebles se deien los uns als altres:  
Jn 16,29  vegada me’n vaig al Pare. 29 Los  deixebles li diuen: –Ara sí que parlau  
Jn 18,1  aquestes coses, se n’anà ab sos  deixebles a l’altra banda del torrent  
Jn 18,1 un hort, en lo qual entrà ell i sos  deixebles. 2 I Judes, que el traïa, sabia  
Jn 18,2  Jesús hi anava freqüentment ab sos  deixebles. 3 Judes, doncs, havent pres una 
Jn 18,17 digué a Pere: –No ets tu també dels  deixebles d’aquest home? Ell li  
Jn 18,19  a fer preguntes a Jesús sobre sos  deixebles i sa doctrina. 20 Jesús li  
Jn 18,25  doncs: –No ets tu també un de sos  deixebles? Ell ho negà i digué: –No ho só. 
Jn 20,10  d’entre els morts. 10 Aquestos  deixebles se n’anaren altra vegada a sa  
Jn 20,18  Magdalena, doncs, anunciant als  deixebles: «He vist al Senyor i m’ha dit  
Jn 20,19 portes d’a on s’havien reunit los  deixebles, per temor dels jueus, vingué  
Jn 20,20  costat, i s’ompliren de goig los  deixebles ab la vista del Senyor. 21 I els 
Jn 20,25  Jesús. 25 I li digueren los altres  deixebles: –Havem vist al Senyor. I ell  
Jn 20,26  vuit dies estaven altra vegada los  deixebles dintre, i Tomàs, ab ells. Vingué 
Jn 20,30 féu també Jesús en presència de sos  deixebles que no estan escrits en aquest  
Jn 21,1  Jesús s’aparegué altra vegada als  deixebles en lo mar de Tiberíades, i se  
Jn 21,2  del Zebedeu, i altres dos de sos  deixebles. 3 Los diu Simó Pere: –Me’n  
Jn 21,4  Jesús en la platja, mes los  deixebles no conegueren que fos Jesús. 5 I 
Jn 21,8 nu, i se tirà al mar. 8 I els demés  deixebles vingueren a la barca tirant lo  
Jn 21,14  vegada que Jesús s’aparegué a sos  deixebles després d’haver ressuscitat d’ 
Ac 6,1  dies, creixent lo número dels  deixebles, se mogué una murmuració dels  
Ac 6,2  Dotze, convocant la multitud dels  deixebles, digueren: –No és just que  
Ac 6,7 es multiplicava molt lo número dels  deixebles en Jerusalem. I una gran  
Ac 9,1  encara amenaces i mort contra los  deixebles del Senyor, se presentà al  
Ac 9,19  i estigué alguns dies ab los  deixebles que estaven en Damasco. 20 I en  
Ac 9,25  per a donar-li la mort. 25 I els  deixebles lo prengueren de nit i, posant- 
Ac 9,26  desitjava juntar-se ab los  deixebles; emperò tots lo temien, no  
Ac 9,38  estava cerca de Jope, oint los  deixebles que Pere estava allí, li  
Ac 11,Tit  dóna raó de sa conducta. Los  deixebles, dispersats, prediquen als  
Ac 11,Tit i Saulo prediquen en Antioquia. Los  deixebles són anomenats cristians. 1 I els 
Ac 11,26 multitud de gent, de manera que los  deixebles foren primer anomenats cristians 
Ac 11,29  de Claudi Cèsar. 29 Llavors los  deixebles, cada qual segons sa  
Ac 13,52  se n’anaren a Iconi. 52 I els  deixebles estaven plens de goig i de l’  
Ac 14,19  mort. 19 Emperò rodejant-lo los  deixebles, s’alçà i entrà en la ciutat, i 
Ac 14,21  21 confirmant los cors dels  deixebles, exhortant-los a perseverar en 
Ac 14,27  allí no poc temps ab los  deixebles. 15,Tit Capítol XV Concili de  
Ac 15,10  posant un jou sobre el coll dels  deixebles que ni nostres pares ni  
Ac 18,23  i la Frígia, confortant a tots los  deixebles. 24 I vingué a Èfeso un jueu  
Ac 18,27  germans escrigueren exhortant als  deixebles que el rebessen. Lo qual, havent 
Ac 19,1 vingué a Èfeso i, encontrant alguns  deixebles, 2 los digué: –¿Rebéreu lo Sant  
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Ac 19,9  apartant-se d’ells separà los  deixebles, disputant tots los dies en l’  
Ac 19,30  Pau presentar-se al poble, los  deixebles no li permeteren. 31 I també  
Ac 20,1 cessà l’alborot, convocant Pau als  deixebles i fent-los una plàtica, se  
Ac 20,7  dia de la semana, havent-se los  deixebles juntat per a partir lo pa, Pau,  
Ac 20,30  perverses per a portar-se’n  deixebles tras de si. 31 Per lo tant,  
Ac 21,4  lo càrrec. 4 I com encontràssem  deixebles, nos detinguérem allí set dies;  
Ac 21,16  a Jerusalem. 16 I alguns dels  deixebles vingueren també ab nosaltres des 
1Co 16,Tit i los recomana a Timoteu i a altres  deixebles. 1 I en quant a les coŀlectes  
1Pe 2,Tit  -se en les virtuts pròpies dels  deixebles de Cristo. 1 Deixant, doncs,  
2Pe 2,Tit  dels falsos doctors i parla de sos  deixebles i del càstig terrible que vindrà 
Lc 24,Tit  dones. Incredulitat dels apòstols.  Deixebles que van a Emmaús. S’apareix als 
Ac 6,2  digueren: –No és just que  deixem nosaltres la paraula de Déu per  
Ef 4,14 siam ja més infants fluctuant i ens  deixem portar aquí i allí de qualsevol  
He 2,1  a fi de que en ningun temps les  deixem xurriar com l’aigua. 2 Perquè si  
Mc 10,Tit  riqueses i el premi d’aquells que  deixen totes les coses per a seguir-lo.  
Lc 11,4  a tots los que ens deuen. I no ens  deixeu caure en la tentació; ans  
Ac 5,38  fiqueu ab aquestos homes i que els  deixeu estar, perquè si est consell o  
1Co 15,33 i bevem, que demà morirem. 33 No us  deixeu seduir: les males companyies  
Ef 5,6  Regne de Cristo i de Déu. 6 No us  deixeu enganyar ab paraules vanes, perquè  
2Te 2,3  Senyor estigués ja cerca. 3 No us  deixeu seduir de ningú en manera alguna,  
He 13,9  i avui, i per a sempre. 9 No us  deixeu desencaminar per doctrines vanes i  
1Co 13,11  noi. Mes quan vaig ésser home fet,  deixí córrer les coses de noi. 12 Ara veem 
2Tm 4,13  vingues porta’m la capa que em  deixí en Troas en poder de Carpo i els  
2Tm 4,20  se quedà en Corinti i a Tròfim lo  deixí malalt en Milet. 21 Apressura’t a  
Tt 1,5 Jesucrist, salvador nostre. 5 Jo et  deixí en Creta per a què arreglasses les  
Lc 16,17  lo cel i la terra, que no que  déixia de complir-se una sola titlla de  
1Co 7,11  ab son marit; i el marit no  déixia tampoc la muller. 12 I als demés  
1Co 7,13  ell consent en habitar ab ella, no  déixia al marit. 14 Perquè lo marit infiel 
Ac 21,39 la Cilícia. Emperò te demano que em  déixies parlar al poble. 40 I havent-li  
Rm 12,21  de foc sobre son cap.» 21 No et  déixies vèncer del mal, ans bé procura  
Jn 14,27  lo que us he dit. 27 »La pau vos  deixo, la pau meva vos dono; no us la dono 
Jn 16,28 Isquí del Pare i vinguí al món; ara  deixo lo món i altra vegada me’n vaig al  
Mt 15,32  i no vull despatxar-los en  dejú, perquè no es desmaïn en lo camí. 33  
Ac 27,33  dies fa que estau esperant i en  dejú, sens haver pres res. 34 Per lo tant, 
Mt 9,14  –Per què nosaltres i los fariseus  dejunam tan sovint, i los vostres  
Ac 10,30  –Quatre dies ha que jo estava  dejunant fins aquesta hora, i a l’hora  
Ac 13,2 estant ells ministrant al Senyor, i  dejunant, l’Esperit Sant los digué:  
Mc 2,18 de Joan i dels fariseus, que solien  dejunar, vénen a ell i li diuen: –Per què  
Mc 2,19  los fills de les bodes poden  dejunar mentres que està ab ells l’espòs? 
Mc 2,19  tenen ab ells l’espòs, no poden  dejunar. 20 Emperò vindran dies en què l’ 
Mt 9,15  els serà pres l’Espòs i aleshores  dejunaran. 16 »I ningú posa pedaç de panyo 
Mc 2,20 l’espòs los serà llevat, i llavors  dejunaran en aquells dies. 21 »Ningú posa  
Lc 5,35  los serà pres l’espòs, i llavors  dejunaran en aquells dies. 36 I els digué  
Mt 4,2  fos tentat del diable. 2 I havent  dejunat quaranta dies i quaranta nits,  
Ac 13,3  els he destinat. 3 I quan hagueren  dejunat, i orat, i imposat les mans sobre  
Lc 5,Tit  Vocació de sant Mateu. Per què no  dejunaven los deixebles de Jesús. 1 I  
Mt 6,16  per a fer veure als homes que  dejunen. En veritat vos dic que reberen  
Mt 9,14  sovint, i los vostres deixebles no  dejunen? 15 I Jesús los digué: –¿Per  
Mc 2,18  de Joan i els dels fariseus  dejunen i vostres deixebles no dejunen? 19 
Mc 2,18  dejunen i vostres deixebles no  dejunen? 19 I Jesús los digué: –¿Per  
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Lc 5,33  –Per què los deixebles de Joan  dejunen freqüentment i fan oració, i també 
Mt 6,18  a fi de no aparèixer als homes que  dejunes, sinó sols a ton Pare, que està en 
Mt 6,16  vostres pecats. 16 »I quan  dejuneu, no us poseu tristos com los  
Mt 6,Tit  de l’almoina, de l’oració i del  dejuni. Que no s’ha d’atresorar en la  
Mt 17,20  sinó per medi de l’oració i del  dejuni. 21 I estant ells en Galilea, los  
Mc 9,Tit  Poder de la fe, de l’oració i del  dejuni. Instrueix a sos deixebles en la  
Mc 9,28  ab res més que ab l’oració i el  dejuni. 29 I havent partit d’allí,  
Ac 27,9  per quan era ja passat lo  dejuni, Pau los amonestava 10 dient-los: 
1Co 7,5  per a dedicar-vos al  dejuni i a l’oració; i de nou tornau a  
Mt 4,Tit  m’he complascut. 4,Tit Capítol IV  Dejuni i tentació de Jesucrist. Dóna  
Lc 4,Tit que ho fou de Déu. 4,Tit Capítol IV  Dejuni i tentació de Jesucrist en lo  
Lc 5,34 podeu fer que els amics de l’espòs  dejúnien mentres està ab ells l’espòs? 35 
Mt 6,17  son gallardó. 17 Ans bé, tu, quan  dejúnies, ungeix-te lo cap i renta’t la 
Lc 2,37  del temple servint dia i nit ab  dejunis i oracions. 38 I arribant ella en  
Ac 14,22  i hagueren fet oració ab  dejunis, los encomanaren al Senyor en qui  
2Co 6,5  en treballs, en vigílies, en  dejunis, 6 en puresa, en ciència, en  
2Co 11,27  vigílies, en fam i set, en molts  dejunis, en fred i desnuesa. 28 Ademés de  
Lc 18,12  ni com aquest publicà. 12  Dejuno dos vegades la semana, pago delme  
Mc 8,3  tenen què menjar. 3 I si els envio  dejuns a sa casa, se defalliran en lo  
Mt 1,20 pensant en això, veus aquí l’àngel  del Senyor se li aparegué en somnis dient: 
Mt 1,24  Déu». 24 I despertant Josep  del somni, féu com l’àngel del Senyor li  
Mt 1,24  Josep del somni, féu com l’àngel  del Senyor li havia manat, i rebé a sa  
Mt 2,4  dels sacerdots i als escribes  del poble, los preguntava a on havia de  
Mt 2,7  s’informà d’ells cuidadosament  del temps en què se’ls aparegué l’  
Mt 2,9  -lo. 9 Luego que ells oïren això  del rei, marxaren. I veus aquí l’estrella 
Mt 2,13  se n’anaren, veus aquí un àngel  del Senyor s’aparegué en somnis a Josep i 
Mt 2,19  mort Herodes, veus aquí l’àngel  del Senyor s’aparegué en somnis a Josep  
Mt 3,2  ’s, perquè s’ha acercat lo Regne  del cel. 3 Puix aquest és de qui parlà lo  
Mt 3,3 parlà lo profeta Isaïes dient: «Veu  del que clama en lo desert: Aparellau lo  
Mt 3,3  en lo desert: Aparellau lo camí  del Senyor. Feu drets sos camins.» 4 I lo  
Mt 3,5  i tota la terra de la comarca  del Jordà. 6 I eren batejats per ell en lo 
Mt 3,11 de mi és més fort que jo, lo calçat  del qual no só digne de portar. Ell vos  
Mt 3,17  d’ell. 17 I veus aquí una veu  del cel que deia: –Aquest és mon fill, l’ 
Mt 4,1 per l’Esperit per a què fos tentat  del diable. 2 I havent dejunat quaranta  
Mt 4,5  santa i el posà sobre lo pinacle  del temple. 6 I li digué: –Si ets fill de  
Mt 4,8  alta, i li mostrà tots los regnes  del món i la glòria d’ells, 9 i li digué: 
Mt 4,15  Zabulon i terra de Neftalim, camí  del mar, a l’altre costat del Jordà,  
Mt 4,15  camí del mar, a l’altre costat  del Jordà, Galilea dels gentils: 16 Poble  
Mt 4,17  ’s, perquè s’ha acercat lo Regne  del cel. 18 I anant Jesús per la ribera  
Mt 4,18 cel. 18 I anant Jesús per la ribera  del mar de Galilea, vegé a dos germans,  
Mt 4,21 vegé altres dos germans, Jaume fill  del Zebedeu, i son germà Joan en una barca 
Mt 4,23  d’ells, i predicant l’evangeli  del Regne, i curant tot mal i tota  
Mt 4,25  i de Judea, i de l’altra banda  del Jordà. 5,Tit Capítol V Sermó de  
Mt 5,3 esperit, perquè d’ells és lo Regne  del cel. 4 »Benaventurats los mansos,  
Mt 5,10  perquè d’ells és lo Regne  del cel. 11 »Sereu benaventurats quan per  
Mt 5,14  homes. 14 »Vosaltres sou la llum  del món. No es pot ocultar una ciutat  
Mt 5,19  serà anomenat mínim en lo Regne  del cel. Mes aquell que els guàrdia i  
Mt 5,19  serà anomenat gran en lo Regne  del cel. 20 »Puix jo us dic que, si vostra 
Mt 5,20  fariseus, no entrareu en lo Regne  del cel. 21 »Haveu oït que es digué a  
Mt 5,22 I lo qui li diga: “Fàtuo”, serà reo  del foc de l’infern. 23 »Per lo tant,  
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Mt 5,35  per Jerusalem, perquè és la ciutat  del gran rei. 36 Ni júries per ton cap,  
Mt 6,Tit parla de l’almoina, de l’oració i  del dejuni. Que no s’ha d’atresorar en  
Mt 6,28  Considerau com creixen los lliris  del camp. Ells no treballen ni filen. 29  
Mt 6,30  d’aquestos. 30 Puix si a l’herba  del camp que avui existeix i demà és  
Mt 7,Tit  7,Tit Capítol VII Continuació i fi  del sermó de Jesucrist. Condemna los  
Mt 7,Tit  Parla de quant estret és lo camí  del cel, i que s’han de distingir los  
Mt 7,Tit  verdaders, així com l’arbre bo  del dolent per sos fruits. Símil de la  
Mt 7,21  Senyor” entrarà en lo Regne  del cel, sinó lo qui fa la voluntat de mon 
Mt 7,21  en lo cel; eix entrarà en lo Regne  del cel. 22 Molts me diran en aquell dia:  
Mt 8,Tit  Jesucrist a un lleprós, al criat  del centurió, a la sogra de sant Pere, i a 
Mt 8,11  i Isaac, i Jacob en lo Regne  del cel. 12 Però los fills del Regne seran 
Mt 8,12 lo Regne del cel. 12 Però los fills  del Regne seran llançats a les tenebres  
Mt 9,16 vell, puix se’n du tot lo que toca  del vestit i l’esquinç se fa més gran. 17 
Mt 9,20 acercà per detràs i li tocà la vora  del vestit. 21 Puix deia entre si: «Si tan 
Mt 9,32  li presentaren un mut posseït  del dimoni. 33 I llançat lo dimoni, parlà  
Mt 9,34  los fariseus deien: –Per virtut  del príncep dels dimonis, llança los  
Mt 9,35 sinagogues, i predicant l’evangeli  del Regne, i curant tot mal i tota  
Mt 10,3 Pere, i Andreu, son germà; 3 Jaume,  del Zebedeu, i Joan, son germà; Felip i  
Mt 10,7  dient: «Que s’ha acercat lo Regne  del cel.» 8 Curau malalts, ressuscitau  
Mt 10,15 15 En veritat vos dic que en lo dia  del judici serà menor lo rigor per a la  
Mt 11,Tit  Ciutats incrèdules. Suavitat  del jou del Senyor. 1 I succeí que, quan  
Mt 11,Tit  incrèdules. Suavitat del jou  del Senyor. 1 I succeí que, quan Jesús  
Mt 11,7  en lo desert? ¿Una canya agitada  del vent? 8 Mes, què és lo que isquéreu a  
Mt 11,11  aquell que és lo mínim en lo Regne  del cel, és més gran que ell. 12 I des de  
Mt 11,12 de Joan Baptista fins ara, lo Regne  del cel pateix violència, i los violents  
Mt 11,18  ni bevia, i diuen: “Està posseït  del dimoni.” 19 Vingué lo Fill de l’home, 
Mt 11,22 Sidon que per a vosaltres en lo dia  del judici. 23 I tu, Cafarnaüm, que t’has 
Mt 11,24  Per lo tant, vos dic que en lo dia  del judici menos rigor hi haurà per a la  
Mt 12,Tit i a un endemoniat cego i mut. Parla  del pecat contra de l’Esperit Sant.  
Mt 12,Tit  Senyal de Jonàs. Ninivites. Reina  del migdia. 1 En aquell temps anava Jesús  
Mt 12,8  lo Fill de l’home és Senyor fins  del dissabte. 9 I havent passat d’allí,  
Mt 12,34 sent dolents? Puix de l’abundància  del cor parla la boca. 35 L’home bo trau  
Mt 12,35  35 L’home bo trau coses bones  del bon tresor de son cor, i l’home  
Mt 12,35 tresor de son cor, i l’home dolent  del mal tresor trau coses males. 36 I jo  
Mt 12,36  n’han de donar compte en lo dia  del judici. 37 Puix per tes paraules seràs 
Mt 12,39  serà donat senyal, sinó el senyal  del profeta Jonàs. 40 Perquè així com  
Mt 12,40  nits en lo ventre de la balena,  del mateix modo lo Fill de l’home estarà  
Mt 12,42  lloc és més que Jonàs. 42 La reina  del migdia s’alçarà en judici contra  
Mt 12,42  i la condemnarà, perquè vingué  del fi de la terra a oir la sabiduria de  
Mt 13,Tit les desxifra als apòstols. Paràbola  del sembrador, del gra de mostassa, del  
Mt 13,Tit  apòstols. Paràbola del sembrador,  del gra de mostassa, del llevat, del  
Mt 13,Tit del sembrador, del gra de mostassa,  del llevat, del tresor escondit, de la  
Mt 13,Tit  del gra de mostassa, del llevat,  del tresor escondit, de la perla preciosa, 
Mt 13,Tit  escondit, de la perla preciosa,  del filat ple de peixos. Profeta sens  
Mt 13,1  de la casa, s’assentà a la vora  del mar. 2 I se li acercà gran multitud de 
Mt 13,4  caigueren algunes llavors prop  del camí, i vingueren los aucells de l’  
Mt 13,11 ha otorgat lo conèixer los misteris  del Regne del cel, emperò a ells no se’ls 
Mt 13,11  lo conèixer los misteris del Regne  del cel, emperò a ells no se’ls ha  
Mt 13,18  »Oïu vosaltres, doncs, la paràbola  del sembrador. 19 Qualsevol que ou la  
Mt 13,19  és lo que fou sembrat a la vora  del camí. 20 Emperò lo sembrat en terra  
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Mt 13,24  los proposà, dient: –Lo Regne  del cel és semblant a un home que sembrà  
Mt 13,25 enemic i contrasembrà sisanya enmig  del blat i se n’anà. 26 Quan la planta  
Mt 13,27  la sisanya. 27 I venint los criats  del pare de família, li digueren:  
Mt 13,31  los proposà dient: –Lo Regne  del cel és semblant a un gra de mostassa  
Mt 13,33  paràbola: –És semblant lo Regne  del cel al llevat que pren una dona i el  
Mt 13,35 estat escondides des de la fundació  del món.» 36 Llavors, despedida la gent,  
Mt 13,36  -nos la paràbola de la sisanya  del camp. 37 Ell los respongué dient:  
Mt 13,38 món. I la bona llavor són los fills  del Regne. I la sisanya són los fills de  
Mt 13,39  diable, i la sega és la consumació  del sigle. I els segadors són los àngels.  
Mt 13,40  en lo foc, així succeirà en la fi  del món. 41 Lo Fill de l’home enviarà sos 
Mt 13,42  42 I els tiraran a la fornal  del foc. Allí seran los plors i el cruixir 
Mt 13,44 oir, oiga. 44 »És semblant lo Regne  del cel a un tresor escondit en lo camp,  
Mt 13,45  mateix modo és semblant lo Regne  del cel a un negociant que busca perles  
Mt 13,47  47 »També és semblant lo Regne  del cel a un filat que, tirat al mar,  
Mt 13,49 49 Així esdevindrà en la consumació  del sigle: vindran los àngels i separaran  
Mt 13,50 bons. 50 I els posaran en la fornal  del foc: allí seran los plors i el cruixir 
Mt 13,52  escriba instruït en lo Regne  del cel és semblant a un pare de família  
Mt 13,55  ¿Per ventura no és aquest lo fill  del fuster? ¿No es diu sa mare Maria, i  
Mt 14,Tit  sant Pere camínia sobre les oles  del mar, i cura a tots los malalts que se  
Mt 14,6  com a un profeta. 6 Mes en lo dia  del cumpleanys d’Herodes, la filla d’  
Mt 14,9 9 I el rei s’entristí. Mes per raó  del jurament i dels que estaven ab ell a  
Mt 14,24  tot sol allí. 24 I la barca, enmig  del mar, era combatuda de les oles, puix  
Mt 15,18  18 Emperò lo que ix de la boca,  del cor ix, i això és lo que contamina a  
Mt 15,19 lo que contamina a l’home. 19 Puix  del cor ixen los mals pensaments, los  
Mt 15,22  filla està cruelment aturmentada  del dimoni. 23 I ell no li respongué  
Mt 15,29  Jesús eixit d’allí, vingué cerca  del mar de Galilea, i pujant a una  
Mt 16,1  que els mostràs algun senyal  del cel. 2 I ell, responent, los digué:  
Mt 16,4  ¿Sabeu distingir l’aspecte  del cel i no podeu discernir los senyals  
Mt 16,4 se li donarà senyal, sinó lo senyal  del profeta Jonàs. I deixant-los, se n’ 
Mt 16,6  digué: –Teniu compte i guardau’s  del llevat dels fariseus i dels saduceus.  
Mt 16,11 per lo pa que us diguí: “Guardau’s  del llevat dels fariseus i dels saduceus”? 
Mt 16,12  que no havia dit que es guardassen  del llevat dels pans, sinó de la doctrina  
Mt 16,19 ella. 19 I a tu te donaré les claus  del Regne del cel. I tot allò que llíguies 
Mt 16,19  a tu te donaré les claus del Regne  del cel. I tot allò que llíguies sobre la  
Mt 17,Tit  17,Tit Capítol XVII Transfiguració  del Senyor. Cura d’un llunàtic  
Mt 17,5  -los. I veus aquí una veu des  del núvol que deia: –Aquest és mon Fill,  
Mt 17,17  reprengué al dimoni, i eixí aquest  del jove, lo qual quedà curat des d’  
Mt 17,20 llança sinó per medi de l’oració i  del dejuni. 21 I estant ells en Galilea,  
Mt 18,Tit  la correcció fraterna. Paràbola  del bon pastor. Sobre la potestat de  
Mt 18,1 -li: –Qui és lo major en lo Regne  del cel? 2 I Jesús, cridant un infant, lo  
Mt 18,3  infants, no entrareu en lo Regne  del cel. 4 Quiscun, doncs, que s’humiliï  
Mt 18,4  eix serà lo major en lo Regne  del cel. 5 I qui rèbia a un tal infant en  
Mt 18,6  al coll i s’anegàs en lo profundo  del mar. 7 »Ai del món per causa dels  
Mt 18,7  en lo profundo del mar. 7 »Ai  del món per causa dels escàndols! Puix és  
Mt 18,23  vegades set. 23 »Per això lo Regne  del cel és semblant a un rei que volgué  
Mt 19,Tit  de salvar-se los rics i  del premi d’aquells que per amor seu  
Mt 19,1  de la Judea, a l’altra banda  del Jordà. 2 I lo seguí una gran multitud  
Mt 19,4  llegit que el que crià l’home des  del principi, crià mascle i femella? 5 »I  
Mt 19,12  hi ha eunucs que nasqueren així  del ventre de sa mare. I hi ha eunucs que  
Mt 19,12 es castraren a si mateixos per amor  del Regne del cel. Qui sia capaç d’això,  
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Mt 19,12  a si mateixos per amor del Regne  del cel. Qui sia capaç d’això, que ho  
Mt 19,14  a mi, puix dels tals és lo Regne  del cel. 15 I quan los hagué imposat les  
Mt 19,23  entrarà un ric en lo Regne  del cel. 24 I altra vegada vos dic que és  
Mt 19,24  que l’entrar un ric en lo Regne  del cel. 25 Los deixebles, a l’oir això,  
Mt 20,Tit  la pretensió de la mare dels fills  del Zebedeu. Dóna vista a dos cegos. 1 »Lo 
Mt 20,1 Dóna vista a dos cegos. 1 »Lo Regne  del cel és semblant a un pare de famílies  
Mt 20,12  que havem suportat tot lo pes  del dia i del calor. 13 »Mes ell, en  
Mt 20,12 havem suportat tot lo pes del dia i  del calor. 13 »Mes ell, en resposta, digué 
Mt 20,20  20 Llavors se li acercà la mare  del fills del Zebedeu ab sos fills,  
Mt 20,20  se li acercà la mare del fills  del Zebedeu ab sos fills, adorant-lo i  
Mt 20,30  aquí dos cegos sentats a la vora  del camí oïren que Jesús passava i  
Mt 21,Tit  entra triümfant en Jerusalem. Trau  del temple als que estaven venent allí.  
Mt 21,9  Beneït sia el qui ve en lo nom  del Senyor! Hosana en les altures! 10 I  
Mt 21,19  fam. 19 I veent una figuera prop  del camí, s’acercà a ella, i no trobant- 
Mt 21,23  dels sacerdots i los ancians  del poble s’acercaren a ell en ocasió en  
Mt 21,26  entre si dient: 26 –Si diem que  del cel, nos dirà: “¿Puix per què no el  
Mt 21,30  acostant-se a l’altre, li digué  del mateix modo. I ell, responent, digué:  
Mt 21,31  31 »Qual dels dos féu la voluntat  del pare? Ells diuen: –Lo primer. Jesús  
Mt 21,36  que els primers, i foren tractats  del mateix modo. 37 Finalment los envià  
Mt 21,46  com prendre-lo, tingueren por  del poble, perquè era mirat com a profeta. 
Mt 22,Tit  22,Tit Capítol XXII Paràbola  del rei que convidà a les esposalles de  
Mt 22,Tit sobre la resurrecció. Amor de Déu i  del proïsme. Cristo, fill i Senyor de  
Mt 22,2 nou ab paràboles dient: 2 –Lo Regne  del cel és semblant a un rei que féu les  
Mt 22,19  19 Mostrau-me la moneda  del tribut. I ells li presentaren un  
Mt 22,21  –Puix pagueu al Cèsar lo que és  del Cèsar, i a Déu lo que és de Déu. 22 I  
Mt 23,13  hipòcrites, que tancau lo Regne  del cel davant dels homes! Puix ni  
Mt 23,16  emperò aquell que júria per l’or  del temple, és deutor”! 17 Necis i cegos!  
Mt 23,23  delme de la menta, de l’anet i  del comí, i haveu deixat les coses que són 
Mt 23,25  la part de defora de la copa i  del plat, i dintre estau plens de rapinya  
Mt 23,26  primer l’interior de la copa i  del plat, a fi de que sia límpio lo que  
Mt 23,39 “Beneït sia aquell que ve en lo nom  del Senyor.” 24,Tit Capítol XXIV Jesucrist 
Mt 24,Tit  pronostica la ruïna de Jerusalem i  del temple. Anuncia a sos deixebles lo que 
Mt 24,1 desprevinguts. 1 Havent Jesús eixit  del temple, se retirava. I s’acercaren a  
Mt 24,1  per a mostrar-li los edificis  del temple. 2 Emperò ell, responent, los  
Mt 24,3  vostra vinguda i de la consumació  del sigle? 4 I responent Jesús, los digué: 
Mt 24,14  se salvarà. 14 I aqueix evangeli  del Regne serà predicat per tot lo món en  
Mt 24,21  que no n’hi ha hagut d’igual des  del començament del món fins ara, ni n’hi 
Mt 24,21  hagut d’igual des del començament  del món fins ara, ni n’hi haurà. 22 I si  
Mt 24,27  així serà també l’adveniment  del Fill de l’home. 28 En qualsevol part  
Mt 24,29  resplendor, i les estrelles cauran  del cel, i les potestats del cel seran  
Mt 24,29  cauran del cel, i les potestats  del cel seran commogudes. 30 »I llavors  
Mt 24,30  30 »I llavors apareixerà lo senyal  del Fill de l’home en lo cel. I aleshores 
Mt 24,30  l’home, que vindrà en los núvols  del cel ab gran poder i majestat. 31 I  
Mt 24,31  vents, des d’un extrem a altre  del cel. 32 »Apreneu de la figuera una  
Mt 24,36  ningú en sap res, ni los àngels  del cel, sinó tan sols lo Pare. 37 »I  
Mt 24,37  de Noè, així serà també la vinguda  del Fill de l’home. 38 Puix així com en  
Mt 24,38  38 Puix així com en los dies antes  del diluvi estaven menjant i bevent,  
Mt 24,39  tothom, així serà també la vinguda  del Fill de l’home. 40 Llavors dos se  
Mt 24,50  s’embriaguen, 50 vindrà el senyor  del tal criat en lo dia que no l’espera i 
Mt 25,1  judici final. 1 »Llavors, lo Regne  del cel serà semblant a deu verges que,  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

796 
 

Mt 25,8  a les prudents: »–Donau-nos oli  del vostre, puix nostres llanternes s’  
Mt 25,34  està preparat des de la fundació  del món. 35 Puix jo tinguí fam, i me  
Mt 26,3  i els escribes i els ancians  del poble en lo palaci del sumo sacerdot,  
Mt 26,3  els ancians del poble en lo palaci  del sumo sacerdot, anomenat Caifàs, 4 i  
Mt 26,28  aquest. 28 Puix aquesta és ma sang  del Nou Testament, que serà derramada per  
Mt 26,31  i s’esgarriaran les ovelles  del ramat.” 32 Emperò després que haja  
Mt 26,37  ab ell a Pere i als dos fills  del Zebedeu, començà a entristir-se i a  
Mt 26,47  dels sacerdots i los ancians  del poble. 48 I aquell que l’entregà, los 
Mt 26,51  son coltell, i ferint a un criat  del pontífice, li tallà l’orella. 52  
Mt 26,58  lo seguia de lluny fins al palàcio  del príncep dels sacerdots. I havent  
Mt 26,64 Fill de l’home assentat a la dreta  del poder de Déu, i venir en los núvols  
Mt 26,64 poder de Déu, i venir en los núvols  del cel. 65 Llavors lo príncep dels  
Mt 27,1  lo dematí, tots los prínceps  del sacerdots i los ancians del poble  
Mt 27,1  del sacerdots i los ancians  del poble entraren en consell contra Jesús 
Mt 27,11  11 I Jesús fou presentat davant  del president, i li preguntà lo president  
Mt 27,24  aigua, se rentà les mans davant  del poble dient: –Jo só innocent de la  
Mt 27,27  27 Aleshores los soldats  del president, prenent a Jesús per a  
Mt 27,51  51 I veus aquí que es rompé lo vel  del temple en dos trossos de dalt baix, i  
Mt 27,56  i de Josep, i la mare dels fills  del Zebedeu. 57 I havent arribat lo  
Mt 27,60  arrimà una gran llosa a l’entrada  del sepulcre, i se n’anà. 61 I Maria  
Mt 27,61  estaven assentades allí al davant  del sepulcre. 62 I al dia següent, que és  
Mt 27,62  dia següent, que és lo dia després  del de la Preparació, los prínceps dels  
Mt 28,2  un gran terratrèmol, puix un àngel  del Senyor baixà del cel i, acercant-se, 
Mt 28,2  puix un àngel del Senyor baixà  del cel i, acercant-se, remogué la  
Mt 28,8 he avisat. 8 I a l’instant eixiren  del sepulcre ab temor i gran alegria, i  
Mt 28,14  14 I si això arribàs a oïdos  del president, nosaltres l’hi farem  
Mt 28,19  la gent, batejant-los en lo nom  del Pare, i del Fill, i de l’Esperit  
Mt 28,19  -los en lo nom del Pare, i  del Fill, i de l’Esperit Sant, 20  
Mt 28,20  tots los dies fins a la consumació  del sigle. Mc Inc L’Evangeli de  
Mc 1,3  ton camí davant de tu. 3 Veu  del que clama en lo desert: Aparellau lo  
Mc 1,3  en lo desert: Aparellau lo camí  del Senyor, feu drets sos camins.» 4  
Mc 1,7  un que és més fort que jo, davant  del qual jo no só digne de postrar-me  
Mc 1,11  d’ell mateix. 11 I s’oí una veu  del cel que deia: –Tu ets mon Fill, l’  
Mc 1,14  a Galilea predicant l’evangeli  del Regne de Déu 15 i dient: –Puix que el  
Mc 1,16  16 I passant per la ribera  del mar de Galilea, vegé a Simó i a  
Mc 1,19  més en avant, vegé a Jaume, fill  del Zebedeu, i a Joan, son germà, que  
Mc 2,4  presentar-li al davant per causa  del tropell de gent, descobriren lo teulat 
Mc 2,28  el Fill de l’home és també senyor  del dissabte. 3,Tit Capítol III Cura Jesús 
Mc 3,8  de la Idumea, i de l’altra ribera  del Jordà. I els de la comarca de Tiro i  
Mc 3,9  una barca a punt, per causa  del tropell de la gent, a fi de que no l’ 
Mc 3,17  posà lo nom de Pere; 17 i a Jaume  del Zebedeu, i a Joan, germà de Jaume, als 
Mc 3,17  de Boanerges, que vol dir «fills  del tro»; 18 i a Andreu, i a Felip, i a  
Mc 3,22  –Té a Beelzebub, i per virtut  del príncep dels dimonis, llança los  
Mc 3,27  fi. 27 Ningú pot entrar en la casa  del valent i robar ses alhajes si primer  
Mc 4,Tit  ma mare. 4,Tit Capítol IV Paràbola  del sembrador i sa explicació. La llum  
Mc 4,Tit  i sa explicació. La llum sobre  del candelero. Llavor que naix i creix  
Mc 4,Tit  lo qui la sembrà. Altra paràbola  del gra de mostassa. Tempestat en lo mar  
Mc 4,1  se posà a ensenyar a la vora  del mar. I s’arrimà a son rodador tanta  
Mc 4,4  de sembrar, una part caigué prop  del camí, i vingueren los aucells de l’  
Mc 4,11  és donat lo comprendre lo misteri  del Regne de Déu; mes als que estan fora,  
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Mc 4,15  la paraula. 15 I els sembrats prop  del camí són aquells en qui es sembra la  
Mc 4,19  la paraula, 19 emperò els afanys  del sigle i l’engany de les riqueses i  
Mc 4,21  -la dessota d’una mesura o sota  del llit? No la porten per a posar-la  
Mc 5,1  1 I passaren a l’altra banda  del mar, al territori dels gerassens. 2 I  
Mc 5,15 veuen al que havia estat aturmentat  del dimoni, sentat, vestit i en son cabal  
Mc 5,18  aquell que havia estat posseït  del dimoni començà a demanar-li que el  
Mc 5,21 multitud de gent, i ell estava prop  del mar. 22 I veus aquí vingué un dels  
Mc 5,35  parlant quan arribaren de casa  del príncep de la sinagoga i li digueren:  
Mc 5,38 germà de Jaume. 38 I arriben a casa  del príncep de la sinagoga, i veu l’  
Mc 6,11  tolerablement tractades en lo dia  del judici que aquella ciutat. 12 I  
Mc 6,14 i curaven. 14 I això arribà a oïdos  del rei Herodes (puix son nom s’havia fet 
Mc 6,26  I el rei se contristà; mes per raó  del jurament i dels que estaven a taula ab 
Mc 6,47  ja tard, estava la barca enmig  del mar, i ell sol en terra. 48 I veent- 
Mc 6,48  vingué cap a ells caminant sobre  del mar i volia deixar-los detràs. 49  
Mc 7,Tit  la cananea, per la qual deslliura  del dimoni a sa filla. Cura a un home sord 
Mc 7,21  a l’home. 21 Perquè de dins  del cor de l’home ixen los mals  
Mc 8,11  ab ell, demanant-li un senyal  del cel, per a tentar-lo. 12 Emperò  
Mc 8,15  –Teniu compte i guardau-vos  del llevat dels fariseus i del llevat d’  
Mc 8,15  -vos del llevat dels fariseus i  del llevat d’Herodes. 16 I discorrien  
Mc 8,23  per la mà al cego, lo tragué fora  del lloc, i escopint-li en los ulls i  
Mc 8,26  en lo lloc no ho cónties a ningú  del lloc. 27 E isqué Jesús ab sos  
Mc 9,Tit mut. Poder de la fe, de l’oració i  del dejuni. Instrueix a sos deixebles en  
Mc 9,6 que els feia sombra e isqué una veu  del núvol que deia: –Aquest és mon Fill,  
Mc 9,11  totes les coses; i com està escrit  del Fill de l’home, que ha de patir molt  
Mc 9,23  23 I exclamant al moment lo pare  del noi, deia ple de llàgrimes: –Crec,  
Mc 10,Tit  X Ensenya Jesús la indisolubilitat  del matrimoni, los perills de les riqueses 
Mc 10,Tit  Respon a la petició dels fills  del Zebedeu, i recomana altra vegada la  
Mc 10,1  de la Judea, a l’altra part  del Jordà, i tornà la gent a reunir-se  
Mc 10,35 acercaren a ell Jaume i Joan, fills  del Zebedeu, dient-li: –Mestre, volem  
Mc 10,46 de Timeu, estava assentat a la vora  del camí demanant almoina. 47 I quan oigué 
Mc 11,Tit  figuera. Los mercaders trets fora  del temple. Poder de la fe. Perdó dels  
Mc 11,6  lo pollí? 6 Ells los respongueren  del modo que Jesús los havia manat; i los  
Mc 11,10  10 Beneït lo qui ve en lo nom  del Senyor! Beneït sia lo Regne de nostre  
Mc 11,10 nostre pare David, que ve en lo nom  del Senyor! Hosanna en les altures! 11 I  
Mc 11,30  coses. 30 Lo baptisme de Joan, era  del cel o dels homes? Responeu-me. 31 I  
Mc 11,31  entre si i deien: –Si diem que  del cel, nos dirà: “Per què no el  
Mc 12,17  –Donau, doncs, al Cèsar lo que és  del Cèsar, i a Déu, lo que és de Déu. I se 
Mc 12,34  li digué: –No estàs lluny  del Regne de Déu. I ja ningú s’atrevia a  
Mc 12,37  és son fill? I una gran multitud  del poble l’oïa ab gust. 38 I els deia en 
Mc 12,42  viuda i tirà dos peces petites  del valor d’una malla. 43 I cridant a sos 
Mc 13,1  que preceiran. 1 I a l’eixir  del temple li digué un dels deixebles:  
Mc 13,19  quals no han existit des  del principi de la creació, que crià Déu,  
Mc 13,25  25 I cauran les estrelles  del cel, i les potestats que estan en lo  
Mc 13,27 extrem de la terra fins a l’extrem  del cel. 28 »I apreneu una paràbola de la  
Mc 13,35 la tarda, o a mitjanit, o al cantar  del gall, o al dematí. 36 No sia que  
Mc 14,3  ungüent molt preciós de l’espiga  del nardo, i rompent lo vas, derramà lo  
Mc 14,24 24 I els digué: –Aquesta és ma sang  del Nou Testament, que per a molts serà  
Mc 14,47  l’espasa, ferí a un criat  del sumo sacerdot i li tallà l’orella. 48 
Mc 14,53 desnú. 53 I portaren a Jesús a casa  del sumo sacerdot, i se juntaren tots los  
Mc 14,54  seguint des de lluny fins a dins  del palaci del sumo sacerdot, i s’estava  
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Mc 14,54 des de lluny fins a dins del palaci  del sumo sacerdot, i s’estava sentat al  
Mc 14,62  Fill de l’home sentat a la dreta  del poder de Déu i venir en los núvols del 
Mc 14,62  poder de Déu i venir en los núvols  del cel. 63 Llavors lo sumo sacerdot,  
Mc 14,66  lo pati, arribà una de les criades  del sumo sacerdot. 67 I quan vegé a Pere  
Mc 14,68  et dius. I se n’isqué fora davant  del pati, i el gall cantà. 69 I novament  
Mc 15,16 I los soldats lo portaren a l’atri  del pretori i convocaren tota la cohort.  
Mc 15,38  crit, espirà. 38 I se partí el vel  del temple en dos trossos de dalt baix. 39 
Mc 15,42 era la Parasceve, que és la vigília  del dissabte, 43 vingué Josep d’Arimatea, 
Mc 15,46  roca, i arrimà una llosa a la boca  del sepulcre. 47 I Maria Magdalena i  
Mc 16,3  desarrimarà la llosa de la porta  del sepulcre? 4 Emperò, observant, vegeren 
Mc 16,8 8 I elles marxaren de pressa fugint  del sepulcre, perquè tremolaven i estaven  
Lc 1,2  nos les contaren aquells que des  del començament les vegeren ab sos propis  
Lc 1,3  ab diligència com passaren des  del principi, escriure-te-les ab  
Lc 1,5  un sacerdot anomenat Zacaries,  del torn d’Abies, i sa muller, una de les 
Lc 1,6  en tots los manaments i estatuts  del Senyor. 7 I no tenien fill algun,  
Lc 1,9  son torn, 9 conforme la consuetud  del sacerdoci, li tocà per sort entrar en  
Lc 1,9  tocà per sort entrar en lo temple  del Senyor a posar encens. 10 I tota la  
Lc 1,10 posar encens. 10 I tota la multitud  del poble estava pregant defora a l’hora  
Lc 1,11  11 I se li aparegué un àngel  del Senyor, estant en peu a la dreta de l’ 
Lc 1,15  15 perquè serà gran davant  del Senyor, i no beurà vi ni altra beguda  
Lc 1,15  ple de l’Esperit Sant ja des  del ventre de sa mare. 16 I a molts dels  
Lc 1,38  digué Maria: –Veus aquí l’esclava  del Senyor, faça’s en mi segons ta  
Lc 1,45  complirà lo que et fou dit de part  del Senyor. 46 I digué Maria: –Ma ànima  
Lc 1,66  serà aquest infant?» Perquè la mà  del Senyor estava ab ell. 67 I Zacaries,  
Lc 1,70 sants profetes, que han existit des  del principi del món: 71 que havíem de ser 
Lc 1,70  que han existit des del principi  del món: 71 que havíem de ser salvos de  
Lc 1,76  perquè aniràs davant lo rostro  del Senyor per aparellar ses vies; 77 per  
Lc 2,9  s’aparegué cerca d’ells un àngel  del Senyor i la claredat de Déu los circuí 
Lc 2,20  les coses que havien vist i oït,  del modo que els les havien dites. 21 I  
Lc 2,23  23 segons està escrit en la Llei  del Senyor: que tot baró que nasca primer, 
Lc 2,24  conforme està escrit en la Llei  del Senyor, d’un parell de tórtoles o dos 
Lc 2,26  la mort sens veure abans lo Cristo  del Senyor. 27 I mogut de l’Esperit,  
Lc 2,37 quatre anys, la qual no s’apartava  del temple servint dia i nit ab dejunis i  
Lc 2,39 totes les coses, conforme a la Llei  del Senyor, se’n tornaren a sa ciutat de  
Lc 2,42 pujant a Jerusalem segons lo costum  del dia de la festa, 43 i acabats los  
Lc 3,2 sacerdots Anàs i Caifàs, la paraula  del Senyor vingué sobre Joan, fill de  
Lc 3,3  3 I vingué per tota la comarca  del Jordà, predicant baptisme de  
Lc 3,4 escrit en lo llibre de les paraules  del profeta Isaïes, dient: «Veu del que  
Lc 3,4  del profeta Isaïes, dient: «Veu  del que clama en lo desert: Aparellau lo  
Lc 3,4  en lo desert: Aparellau lo camí  del Senyor. Feu dretes ses sendes. 5 Tota  
Lc 3,13  13 I ell los digué: –No exigiu més  del que us està manat. 14 I li preguntaven 
Lc 3,17  Sant i en foc. 17 Lo ventador  del qual està en sa mà, i netejarà sa era, 
Lc 3,22  una paloma i s’oigué aquesta veu  del cel: –Tu ets mon fill, l’amat; en tu  
Lc 4,1 ple de l’Esperit Sant, se’n tornà  del Jordà i fou impelit per lo mateix  
Lc 4,2 estigué quaranta dies, i era tentat  del diable. I en aquells dies no menjà  
Lc 4,9  i el posà sobre lo pinacle  del temple, i li digué: –Si ets fill de  
Lc 4,17 a llegir. 17 I li donaren lo llibre  del profeta Isaïes. I quan obrí lo llibre, 
Lc 4,18  què estava escrit: 18 «L’Esperit  del Senyor és sobre mi, per lo que m’ha  
Lc 4,19  a publicar l’any de misericòrdia  del Senyor i lo dia del gallardó.» 20 I  
Lc 4,19 de misericòrdia del Senyor i lo dia  del gallardó.» 20 I havent tancat lo  
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Lc 4,27  hi havia en Israel en temps  del profeta Eliseu, emperò ningú d’ells  
Lc 4,40 luego i los servia. 40 I a la posta  del sol, tots los que tenien malalts de  
Lc 5,10  I així mateix Jaume i Joan, fills  del Zebedeu, que eren companys de Simó. I  
Lc 5,17 de Judea i de Jerusalem, i lo poder  del Senyor obrava per a curar-los. 18 I  
Lc 5,39  se mantindran. 39 I ningú que beu  del vi vell vol després lo novell, puix  
Lc 6,Tit  i fariseus acerca l’observància  del dissabte. Anomena los dotze apòstols.  
Lc 6,1 succeí en lo segon dissabte després  del primer que, passant per uns sembrats,  
Lc 6,5 –Lo Fill de l’home és també senyor  del dissabte. 6 I succeí que un altre  
Lc 6,22 vostre nom, com a dolent, per causa  del Fill de l’home. 23 Alegrau-vos, en  
Lc 6,45  dels esbarzers. 45 L’home bo,  del bon tresor de son cor trau lo bé, i l’ 
Lc 6,45  cor trau lo bé, i l’home dolent,  del mal tresor de son cor trau la maldat.  
Lc 6,45  la maldat. Puix de l’abundància  del cor parla la boca. 46 »Per què, doncs, 
Lc 7,Tit  Capítol VII Cura Jesús al criat  del centurió. Ressuscita al fill de la  
Lc 7,36  ab ell. I havent entrat en la casa  del fariseu, se sentà a taula. 37 I veus  
Lc 7,37  que Jesús estava a taula en casa  del fariseu, portà un vas d’alabastre ple 
Lc 8,Tit en pau. 8,Tit Capítol VIII Paràbola  del sembrador. Llum sobre del candelero.  
Lc 8,Tit  Paràbola del sembrador. Llum sobre  del candelero. Jesús exerceix son poder  
Lc 8,5  -la, una part caigué a la vora  del camí, i fou trepitjada i se la  
Lc 8,10  us ha donat lo conèixer lo misteri  del Regne de Déu; emperò als demés, en  
Lc 8,12  de Déu. 12 La sembrada a la vora  del camí són aquells que l’ouen, emperò  
Lc 8,12  lo diable i se’n porta la paraula  del cor d’ells per a què no se sàlvien  
Lc 8,16  la tapa ab un vas, ni la posa sota  del llit, sinó que la posa sobre un  
Lc 8,19 no podien acercar-se-li per raó  del gentiu. 20 I li digueren: –Ta mare i  
Lc 8,37 llegió. 37 I li demanà tota la gent  del territori dels gerasens que se retiràs 
Lc 9,Tit  primacia. Zel indiscret dels fills  del Zebedeu. Un home que vol seguir a  
Lc 9,10 retirà a un paratge solitari que és  del territori de Betsaida. 11 I lo poble,  
Lc 9,11  i ell los rebé i els parlava  del Regne de Déu, i curava als que  
Lc 9,12  per a què vagen als llocs i masies  del veïnat, s’allòtgien i tròbien què  
Lc 9,26 ell quan vinga en sa glòria i en la  del Pare i dels sants àngels. 27 Emperò jo 
Lc 9,31 en glòria, i parlaven de sa partida  del món, que havia de verificar-se en  
Lc 9,35  en lo núvol. 35 I isqué una veu  del núvol dient: –Aquest és mon Fill, l’  
Lc 9,44  a son pare. 44 I s’atordien tots  del gran poder de Déu; i meravellant-se  
Lc 9,54  voleu que digam que bàixia foc  del cel i els abràsia, com també féu  
Lc 10,Tit  setanta-dos deixebles. Paràbola  del samarità. Ciutats obstinades. Marta i  
Lc 10,18 los digué: –Jo vegí a Satanàs caure  del cel com un llamp. 19 Mirau, jo us he  
Lc 10,21  i digué: –Vos alabo, Pare, Senyor  del cel i de la terra, perquè escondíreu  
Lc 10,39  la qual, sentada també als peus  del Senyor, oïa sa paraula. 40 Emperò  
Lc 11,Tit  Blasfèmies dels jueus. Paràbola  del valent armat. Jesús reprèn als  
Lc 11,16  -lo, li demanaven algun senyal  del cel. 17 Mes Jesús, penetrant sos  
Lc 11,27  que, estant dient això, una dona  del mig del poble alçà la veu i digué:  
Lc 11,27 estant dient això, una dona del mig  del poble alçà la veu i digué:  
Lc 11,29  se li donarà senyal sinó lo senyal  del profeta Jonàs. 30 Perquè així com  
Lc 11,31  a aquesta generació. 31 La reina  del migdia s’alçarà en judici contra los  
Lc 11,46  no les tocau ni ab la punta  del dit! 47 »Ai de vosaltres, que edificau 
Lc 11,50 los profetes, que fou derramada des  del principi del món, 51 des de la sang d’ 
Lc 11,50  que fou derramada des del principi  del món, 51 des de la sang d’Abel fins a  
Lc 12,Tit  fariseus. No témer sinó a Déu. Ric  del sigle. No afanar-se per a menjar i  
Lc 12,1 dir a sos deixebles: –Guardau-vos  del llevat dels fariseus, que és  
Lc 12,13  que us convinga dir. 13 Llavors un  del poble li digué: –Mestre, dieu a mon  
Lc 12,30  són coses per a les que la gent  del món s’afana; i sap vostre Pare que  
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Lc 12,33  tresor en lo cel que mai falta,  del qual ni s’apodera lo lladre, ni l’  
Lc 12,46 embriagar-se, 46 vindrà lo Senyor  del tal sirvent en lo dia que no l’espera 
Lc 12,56  Sabeu distingir lo semblant  del cel i de la terra, ¿com, doncs, no  
Lc 12,58  58 Quan vas ab ton contrari davant  del magistrat, fes lo possible per a  
Lc 13,Tit  a una dona encorbada. Paràboles  del gra de mostassa i del llevat. Los pocs 
Lc 13,Tit  Paràboles del gra de mostassa i  del llevat. Los pocs que se salven. Passió 
Lc 13,29  I vindran d’orient i d’occident,  del nord i del migdia, i se sentaran a  
Lc 13,29 d’orient i d’occident, del nord i  del migdia, i se sentaran a taula en el  
Lc 13,31  mateix dia se li acercaren alguns  del fariseus i li digueren: –Eixiu d’  
Lc 13,35 què digau: “Beneït lo qui ve en nom  del Senyor!” 14,Tit Capítol XIV Curació d’ 
Lc 14,Tit  un hidròpic en dissabte. Paràbola  del gran convit. Qui vulla seguir a Jesús  
Lc 14,17  a molts. 17 I quan arribà l’hora  del sopar, envià son criat a dir als  
Lc 15,Tit  esgarriada, de la dracma perduda i  del fill pròdig, per a confusió dels  
Lc 16,Tit trobat. 16,Tit Capítol XVI Paràbola  del majordom injust. Ningú pot servir a  
Lc 16,Tit servir a dos amos. Indissolubilitat  del matrimoni. Ric avariciós i Làssaro  
Lc 16,21  les molles que queien de la taula  del ric, i ningú les hi donava; emperò  
Lc 17,7  bestiar, tant prest com torna  del camp li diu: “Vine, senta’t a taula”? 
Lc 17,22  desitjareu veure un dels dies  del Fill de l’home, i no el veureu. 23 I  
Lc 17,24  que brillant en la regió inferior  del cel, resplendeix des de l’una part a  
Lc 17,26  així també succeirà en los dies  del Fill de l’home. 27 Menjaven i bevien. 
Lc 17,29  Lot de Sodoma plogué foc i sofre  del cel i els consumí a tots. 30 Lo mateix 
Lc 18,Tit  XVIII Paràboles de la viuda i  del mal jutge, i del fariseu i del  
Lc 18,Tit  de la viuda i del mal jutge, i  del fariseu i del publicà. Jesús rep  
Lc 18,Tit  i del mal jutge, i del fariseu i  del publicà. Jesús rep amorosament als  
Lc 18,3  ell i li deia: »–Feu-me justícia  del meu contrari. 4 »I ell en molt temps  
Lc 18,31  coses que escrigueren los profetes  del Fill de l’home. 32 Puix serà entregat 
Lc 18,35  estava un cego assentat a la vora  del camí demanant almoina. 36 I oint lo  
Lc 19,Tit  anuncia sa ruïna i desolació. Trau  del temple als que el profanaven comprant  
Lc 19,8  Zaqueu, presentant-se davant  del Senyor, li digué: –Mirau, Senyor, la  
Lc 19,8 li digué: –Mirau, Senyor, la meitat  del que tinc ho vaig a donar als pobres. I 
Lc 19,15  son diner, per a informar-se  del que cada u havia negociat. 16 I arribà 
Lc 19,32  i trobaren lo pollí que estava  del modo que els havia dit. 33 I quan lo  
Lc 19,38  –Beneït sia lo rei que ve en nom  del Senyor. Pau en lo cel i glòria en les  
Lc 19,47  i els escribes i els principals  del poble cercaven com fer-lo morir. 48  
Lc 20,4  -me: 4 lo baptisme de Joan, ¿era  del cel o dels homes? 5 Mes ells pensaven  
Lc 20,5  entre si dient: –Si responem que  del cel, dirà: “Puix per què no el  
Lc 20,10  als pagesos per a què li donassen  del fruit de la vinya. Mes ells, després  
Lc 20,17  aqueixa vingué a ser la principal  del cantó”? 18 Qualsevol que caiga sobre  
Lc 20,20  -lo a la jurisdicció i potestat  del president. 21 Aquestos, doncs, li  
Lc 20,25  –Pagau, doncs, al Cèsar lo que és  del Cèsar, i a Déu lo que és de Déu. 26 I  
Lc 20,26  reprendre ses paraules davant  del poble, ans bé, meravellats de sa  
Lc 21,Tit  de la viuda. Predicció de la ruïna  del temple. Senyals que preceiran a la  
Lc 21,23  treballs en la terra, i la ira  del cel caurà sobre d’aquest poble. 24 I  
Lc 21,25  la confusió que causarà lo roncar  del mar i de ses oles, 26 quedant los  
Lc 21,26  a tot lo món, puix les virtuts  del cel seran commogudes. 27 Llavors  
Lc 21,36  i d’aparèixer ab confiança davant  del Fill de l’home. 37 I estava ensenyant 
Lc 22,Tit hort. És pres i ultrajat en la casa  del sumo sacerdot. 1 I estant ja cerca la  
Lc 22,6  -los-el sens concurrència  del poble. 7 Entretant arribà lo dia dels  
Lc 22,18  18 perquè vos dic que no beuré més  del fruit de la parra fins que vinga lo  
Lc 22,21  21 Emperò veus aquí, la mà  del que m’entrega està aquí ab mi a  
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Lc 22,43  I llavors se li aparegué un àngel  del cel que el confortava. I estant en  
Lc 22,50  50 I un d’ells ferí a un criat  del príncep dels sacerdots i li tallà l’  
Lc 22,52  dels sacerdots i als magistrats  del temple i als ancians que havien vingut 
Lc 22,54 lo prengueren i conduïren a la casa  del príncep dels sacerdots. I Pere lo  
Lc 22,55  lluny. 55 I havent encès foc enmig  del pati, i estant-se ells al rodador,  
Lc 22,66 fou de dia, se juntaren los ancians  del poble, i els prínceps dels sacerdots,  
Lc 22,69 de l’home estarà sentat a la dreta  del poder de Déu. 70 I digueren tots: –Tu  
Lc 23,Tit  Del bon lladre. Tenebres. Mort  del Senyor. Confessió del centurió.  
Lc 23,Tit  Mort del Senyor. Confessió  del centurió. Sepulcre de Jesús. 1 I  
Lc 23,14  aquest home com un pervertidor  del poble, i ab tot, havent-lo  
Lc 23,45  45 I lo sol s’obscurí i lo vel  del temple se rompé pel mig. 46 I Jesús,  
Lc 24,2  2 I trobaren remoguda la llosa  del sepulcre. 3 Mes, havent entrat dins,  
Lc 24,3  entrat dins, no trobaren lo cos  del Senyor Jesús. 4 I quedant ab aqueix  
Lc 24,6  que ha ressuscitat. Recordau’s  del modo que us parlà estant encara en  
Lc 24,9  les paraules d’ell. 9 I isqueren  del sepulcre i anaren a contar tot això  
Lc 24,49  fins que estigau revestits  del poder de dalt. 50 Després los guià  
Jn 1,Tit  I Existència eterna i divinitat  del Verb. Sa encarnació. Testimoni de Joan 
Jn 1,14  glòria, glòria com de l’unigènit  del Pare, ple de gràcia i de veritat. 15  
Jn 1,18  unigènit Fill, que està en lo seno  del Pare, és lo qui l’ha donat a  
Jn 1,23  23 –Jo só –los digué– “la veu  del que clama en lo desert: Feu dretes les 
Jn 1,23 en lo desert: Feu dretes les sendes  del Senyor”, com digué Isaïes lo profeta.  
Jn 1,28  en Betània, a l’altra banda  del Jordà, a on Joan estava batejant. 29 A 
Jn 1,29  veus aquí aquell que trau lo pecat  del món! 30 Aquest és lo mateix de qui jo  
Jn 1,32  –He vist l’Esperit Sant baixar  del cel com una paloma i posar-se sobre  
Jn 2,Tit  converteix l’aigua en vi. Trau  del temple als que traficaven en ell.  
Jn 2,10 que n’han begut molt, ne serveixen  del que no és tan bo; emperò tu has  
Jn 2,15  de cordills i els tragué a tots  del temple, ab ses ovelles i bous, i tirà  
Jn 2,21  dies? 21 Emperò ell los parlava  del temple de son cos. 22 Després, doncs,  
Jn 3,12  quan vos pàrlia de les coses  del cel? 13 I ningú puja al cel, sinó lo  
Jn 3,13  puja al cel, sinó lo qui baixà  del cel, lo Fill de l’home que està en lo 
Jn 3,26  que estava ab vós a l’altra banda  del Jordà, de qui vós donàreu testimoni,  
Jn 3,27 pot rebre res sinó que li sia donat  del cel. 28 Vosaltres mateixos sou  
Jn 3,31  i parla de la terra. Lo qui ve  del cel és sobre tots, 32 i dóna testimoni 
Jn 4,6  de Jacob. Jesús, doncs, fatigat  del camí, estava sentat sobre de la font,  
Jn 4,42  ell és verdaderament lo salvador  del món. 43 Al cap de dos dies, isqué d’  
Jn 5,4  de les aigües. 4 Puix un àngel  del Senyor baixava en cert temps a la  
Jn 5,25 ella, en què els morts oiran la veu  del Fill de Déu; i els que l’oiguen,  
Jn 5,28 estan en los sepulcres oiran la veu  del Fill de Déu, 29 i los que hagen fet  
Jn 5,45  jo lo qui us haja d’acusar davant  del Pare: hi ha un que us acusa, ço és,  
Jn 6,Tit  Camina Jesús sobre el mar. Parla  del pa del cel. Anuncia la traïció de  
Jn 6,Tit  Jesús sobre el mar. Parla del pa  del cel. Anuncia la traïció de Judes. 1  
Jn 6,1 d’això passà Jesús a l’altra part  del mar de Galilea, que és lo mar de  
Jn 6,16  sos deixebles baixaren a la vora  del mar. 17 I havent-se’n pujat en una  
Jn 6,17  se n’anaren a l’altre costat  del mar, en Cafarnaüm. I era ja de nit, i  
Jn 6,18  començà a alborotar-se per raó  del gran vent que feia. 19 Així que,  
Jn 6,19  veuen a Jesús que caminava sobre  del mar i que s’acercava a la barca, i  
Jn 6,22  gent que estava a l’altre costat  del mar vegé que no hi havia allí més que  
Jn 6,23  altres barques de Tiberíades prop  del lloc en què (havent lo Senyor donat  
Jn 6,25  -lo encontrat a l’altre costat  del mar, li digueren: –Rabbí, quan haveu  
Jn 6,31  està escrit: “Los donà a menjar pa  del cel.” 32 I Jesús los respongué: –En  
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Jn 6,32  jo us dic: Moisès no us donà lo pa  del cel, mes mon Pare és qui us dóna lo  
Jn 6,32  Pare és qui us dóna lo verdader pa  del cel. 33 Perquè lo pa de Déu és aquell  
Jn 6,33  lo pa de Déu és aquell que baixà  del cel i dóna la vida al món. 34 Llavors  
Jn 6,38 el llançaré fora. 38 Puix he baixat  del cel, no per a fer ma voluntat, sinó la 
Jn 6,39 ha enviat. 39 I esta és la voluntat  del Pare que m’ha enviat: que jo no  
Jn 6,41 dit: «Jo só lo pa viu que he baixat  del cel.» 42 I deien: –¿No és aquest,  
Jn 6,42  fill de Josep, lo pare i mare  del qual coneixem? ¿Com diu ell, doncs,  
Jn 6,42  ¿Com diu ell, doncs, que ha baixat  del cel? 43 Emperò Jesús respongué i els  
Jn 6,45 aquell, doncs, que oigué i aprengué  del Pare, ve a mi. 46 No perquè algú haja  
Jn 6,50  50 Aquest és lo pa que baixà  del cel per a què lo qui méngia d’ell no  
Jn 6,51  51 Jo só lo pa viu que he baixat  del cel. Qui méngia d’aquest pa, viurà  
Jn 6,51  la que jo donaré per a la vida  del món. 52 I els jueus, doncs, disputaven 
Jn 6,53  vos dic que si no menjau la carn  del Fill de l’home i no beveu sa sang, no 
Jn 6,58  mi. 58 Aquest és lo pa que baixà  del cel. No és com lo mannà que vostres  
Jn 6,64 que no creuen. Puix Jesús sabia des  del principi qui eren los que no creien i  
Jn 7,18  mes aquell que busca la glòria  del que l’ha enviat, és verídic i en ell  
Jn 7,20  poble li respongué: –Estàs posseït  del dimoni. Qui et vol matar? 21 Respongué 
Jn 7,31 no havia arribat encara. 31 I molts  del poble cregueren en ell, i deien: –Quan 
Jn 7,40  glorificat. 40 Per això molts  del poble, a l’oir d’ell estes paraules, 
Jn 7,42 Cristo vindrà de la raça de David i  del lloc de Betlem, d’a on era David? 43  
Jn 8,12  parlar-los dient: –Jo só la llum  del món: lo qui em segueix a mi no camina  
Jn 8,20  digué aquestes paraules en lo lloc  del tresor, mentres estava ensenyant en lo 
Jn 8,34  aquell que comet pecat és esclau  del pecat. 35 Així és que l’esclau no  
Jn 8,44  vostre pare. Ell fou homicida des  del principi i no ha permanescut en la  
Jn 8,48 ets un samarità i que estàs posseït  del dimoni? 49 Jesús respongué: –Jo no  
Jn 8,49  respongué: –Jo no estic posseït  del dimoni, sinó que honro a mon Pare, i  
Jn 8,52  –Ara coneixem que estàs posseït  del dimoni. Abraham és mort, i los  
Jn 8,59  hi, emperò Jesús s’ocultà e isqué  del temple havent passat pel mig d’ells,  
Jn 9,4  ell. 4 Convé que jo faça les obres  del que m’ha enviat, mentres dura el dia: 
Jn 9,5  estic en lo món, jo só la llum  del món. 6 Així que hagué dit això, escopí 
Jn 9,6  saliva i l’aplicà sobre els ulls  del cego. 7 I li digué: –Marxa, vés, i  
Jn 9,17  novament al cego: –I tu, què dius  del que t’ha obert los ulls? I ell  
Jn 9,18  vista, fins que cridaren als pares  del que hi veia. 19 I els preguntaren  
Jn 10,Tit  10,Tit Capítol X Paràbola  del bon pastor. Va Jesús al temple en lo  
Jn 10,12 mercenari, i lo qui no és pastor, i  del qual no són pròpies les ovelles, veu  
Jn 10,20  molts d’ells deien: –Està posseït  del dimoni i ha perdut l’enteniment, per  
Jn 10,21 són paraules d’un que està posseït  del dimoni. ¿Per ventura lo dimoni pot  
Jn 10,40 n’anà altra vegada a l’altra part  del Jordà, a aquell lloc a on primerament  
Jn 11,11  emperò jo vaig a despertar-lo  del somni. 12 I digueren sos deixebles:  
Jn 11,13  i ells pensaren que havia parlat  del somni natural. 14 Jesús los digué  
Jn 11,39  –Traeu la pedra. Marta, germana  del difunt, li respongué: –Senyor, ja fa  
Jn 11,54  que es retirà a un territori prop  del desert, en la ciutat dita Efrem, i  
Jn 12,3  i la casa s’omplí de la fragància  del perfum. 4 Llavors Judes Iscariot, un  
Jn 12,13  Beneït sia lo qui ve en nom  del Senyor, rei d’Israel. 14 I trobà  
Jn 12,17  ab Jesús quan cridà a Làssaro  del sepulcre i el ressuscità d’entre els  
Jn 12,24  en veritat vos dic, que si lo gra  del forment que cau en terra no mor, queda 
Jn 12,28  vostre nom. I vingué una veu  del cel dient: –L’he glorificat ja, i el  
Jn 12,31  a vosaltres. 31 Ara és lo judici  del món, ara lo príncep d’aquest món serà 
Jn 12,38  de que es complissen les paraules  del profeta Isaïes, lo qual digué:  
Jn 12,38 ha oït a nosaltres? I a qui lo braç  del Senyor ha estat revelat?» 39 Per això  
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Jn 13,Tit  13,Tit Capítol XIII Última cena  del Senyor. Jesús renta los peus a sos  
Jn 14,24  que haveu oït no és meva, sinó  del Pare que m’ha enviat. 25 »Vos he dit  
Jn 15,19  m’avorrí a mi. 19 Si fósseu  del món, lo món vos amaria com a cosa  
Jn 15,19  com a cosa seva; mes com no sou  del món, sinó que jo us elegí d’entre el  
Jn 15,26  Esperit de la veritat que proceeix  del Pare i que jo us enviaré de part de  
Jn 15,27  donareu testimoni, ja que des  del principi estau en ma companyia. 16,Tit 
Jn 16,14  Ell me glorificarà, perquè prendrà  del meu i vos ho anunciarà. 15 Tot lo que  
Jn 16,15  és meu. Per això he dit que rebrà  del meu i vos ho anunciarà. 16 »Dintre de  
Jn 16,25  sinó que us parlaré obertament  del Pare. 26 En aquell dia demanareu en  
Jn 16,28  que jo he eixit de Déu. 28 Isquí  del Pare i vinguí al món; ara deixo lo món 
Jn 17,6 vostre nom als homes que em donàreu  del món; eren vostres i me’ls haveu  
Jn 17,14  món los ha avorrit, perquè no són  del món, així com jo tampoc só del món. 15 
Jn 17,14  són del món, així com jo tampoc só  del món. 15 No us demano que els tragueu  
Jn 17,15  15 No us demano que els tragueu  del món, sinó que els guardeu del mal. 16  
Jn 17,15  del món, sinó que els guardeu  del mal. 16 Ells no són del món, així com  
Jn 17,16 els guardeu del mal. 16 Ells no són  del món, així com jo tampoc só del món. 17 
Jn 17,16  són del món, així com jo tampoc só  del món. 17 Santificau-los en vostra  
Jn 17,24  amat des d’antes de la creació  del món. 25 Oh Pare just!, lo món no us ha 
Jn 18,1  ab sos deixebles a l’altra banda  del torrent Cedron, a on hi havia un hort, 
Jn 18,10  i, donant un cop a un criat  del pontífice, li tallà l’orella dreta. I 
Jn 18,15  i est deixeble era conegut  del pontífice, i així entrà ab Jesús en la 
Jn 18,15  i així entrà ab Jesús en la casa  del pontífice. 16 I Pere estava fora, en  
Jn 18,16  Llavors l’altre deixeble, conegut  del pontífice, isqué i parlà a la portera, 
Jn 18,23  jo he parlat mal, dóna testimoni  del mal, mes si he parlat bé, per què em  
Jn 18,26  ho só. 26 Li digué un dels criats  del pontífice, parent d’aquell a qui Pere 
Jn 19,12  –Si llibertes a est, no ets amic  del Cèsar; puix tot aquell que es fa rei  
Jn 19,13 estes paraules, tragué a Jesús fora  del pretori, i s’assentà en lo tribunal  
Jn 19,32  los soldats, i trencaren les cames  del primer i de l’altre que havia estat  
Jn 20,2  digué: –Se n’han portat lo Senyor  del sepulcre, i no sabem a on l’han  
Jn 20,11  Maria estava fora, plorant cerca  del sepulcre, i estant així plorant, s’  
Jn 20,12 sentats, un al cap i altre als peus  del siti a on havia estat posat lo cos de  
Jn 20,20  de goig los deixebles ab la vista  del Senyor. 21 I els tornà a dir: –La pau  
Jn 21,Tit Capítol XXI Aparició de Jesús cerca  del mar de Tiberíades. Pesca milagrosa.  
Jn 21,2 era de Canà de Galilea, i los fills  del Zebedeu, i altres dos de sos  
Ac 1,Tit  de l’Esperit Sant. Ascensió  del Senyor. Elecció de Maties per a l’  
Ac 1,3  de quaranta dies i parlant-los  del Regne de Déu. 4 I menjant ab ells, los 
Ac 1,4  sinó que esperassen la promesa  del Pare, «que oíreu vosaltres», digué  
Ac 1,22  ab nosaltres, 22 començant des  del baptisme de Joan fins al dia en què d’ 
Ac 1,25  en aquest ministeri i apostolat,  del qual per sa prevaricació caigué Judes  
Ac 2,2  2 I vingué de repente un ruido  del cel, com una ratxada de vent, que  
Ac 2,5 de totes les nacions que hi ha baix  del cel. 6 Divulgada, doncs, la veu, acudí 
Ac 2,15  creeu, essent l’hora de tèrcia  del dia. 16 Emperò això és lo que fou dit  
Ac 2,20  que vinga lo dia gran e iŀlustre  del Senyor. 21 I esdevindrà que tot aquell 
Ac 2,21 que tot aquell que invóquia lo nom  del Senyor, serà salvo.” 22 »Barons d’  
Ac 2,29 ’m permès parlar-vos ab llibertat  del patriarca David, que morí i fou  
Ac 2,30 Déu li havia promès ab jurament que  del fruit de sos lloms, segons la carn,  
Ac 2,31  -ho, parlà de la resurrecció  del Cristo, que ni fou deixat en l’infern 
Ac 2,33  per la dreta de Déu i havent rebut  del Pare la promesa de l’Esperit Sant, ha 
Ac 2,42  i en la comunicació de la fracció  del pa, i en les oracions. 43 I tota  
Ac 3,2 nona. 2 I un home, que era coix des  del ventre de sa mare, era portat allí i  
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Ac 3,2  i posat tots los dies a la porta  del temple anomenada l’Hermosa, per a què 
Ac 3,10  que es sentava a la porta Hermosa  del temple a l’almoina, i quedaren plens  
Ac 3,20  20 per a quan vinguen los temps  del refrigeri davant del Senyor i enviï  
Ac 3,20  los temps del refrigeri davant  del Senyor i enviï aquell Jesucrist que us 
Ac 3,21  boca dels seus sants profetes des  del principi del món. 22 Perquè Moisès  
Ac 3,21  sants profetes des del principi  del món. 22 Perquè Moisès digué  
Ac 3,23  a aquell profeta, serà exterminada  del poble.” 24 I tots los profetes, des de 
Ac 4,Tit presos i examinats sobre la curació  del tullit, confessen la fe de Jesucrist.  
Ac 4,1  los sacerdots, i el magistrat  del temple, i els saduceus, 2 queixant-  
Ac 4,6  i Alexandro, i tots quants eren  del llinatge sacerdotal. 7 I fent-los  
Ac 4,8  Esperit Sant, los digué: –Prínceps  del poble i ancians d’Israel, oïu: 9 Ja  
Ac 4,9  9 Ja que avui se’ns demana raó  del bé fet a un home malalt, per virtut de 
Ac 4,12  Perquè no hi ha altre nom baix  del cel donat als homes per lo qual degam  
Ac 4,15  15 Emperò los manaren eixir fora  del Consell, i conferenciaven entre si 16  
Ac 4,21  motiu de castigar-los per temor  del poble, perquè tots glorificaven a Déu  
Ac 4,32  d’ells deia que fos propi res  del que posseïa, sinó que totes les coses  
Ac 5,2  vengué un camp, 2 i defraudà  del preu del camp, consentint-hi sa  
Ac 5,2  un camp, 2 i defraudà del preu  del camp, consentint-hi sa muller; i  
Ac 5,3  a l’Esperit Sant, i defraudasses  del preu del camp? 4 ¿No és veritat que  
Ac 5,3  Sant, i defraudasses del preu  del camp? 4 ¿No és veritat que conservant  
Ac 5,9 concertat per a tentar a l’Esperit  del Senyor? Vet aquí a la porta los peus  
Ac 5,19  la presó pública. 19 Mes l’àngel  del Senyor, obrint de nit les portes de la 
Ac 5,24  lo sumo sacerdot, lo magistrat  del temple i els prínceps dels sacerdots  
Ac 5,41 Ells se n’anaren alegres de davant  del Consell, perquè havien estat contats  
Ac 6,7  mans sobre d’ells. 7 I la paraula  del Senyor creixia, i es multiplicava molt 
Ac 7,30  de la muntanya de Sina l’àngel  del Senyor en la llama d’un esbarzer que  
Ac 7,31  -la, sobrevingué una veu  del Senyor, que deia: 32 »–Jo só lo Déu de 
Ac 7,34 és. 34 He vist, he vist l’aflicció  del meu poble que habita en Egipte, i he  
Ac 7,42 abandonà a que servissen la milícia  del cel, així com està escrit en lo llibre 
Ac 7,44  de Babilònia.” 44 »Lo tabernacle  del testimoni estigué ab nostres pares en  
Ac 7,52  als que anunciaven la vinguda  del Just, del qual vosaltres haveu estat  
Ac 7,52 que anunciaven la vinguda del Just,  del qual vosaltres haveu estat traïdors i  
Ac 8,10  10 i tothom l’escoltava, des  del més xic al més gran, i deien: «Aquest  
Ac 8,12  cregut a Felip, que els predicava  del Regne de Déu, se batejaven en lo nom  
Ac 8,16  havien estat batejats en nom  del Senyor Jesús. 17 Llavors posaven les  
Ac 8,25  testimoni i anunciat la paraula  del Senyor, se’n tornaren a Jerusalem i  
Ac 8,26  dels samaritans. 26 I l’àngel  del Senyor parlà a Felip dient: –Alça’t i 
Ac 8,32 escorxador; i com anyell mut davant  del tonedor, no obrí sa boca. 33 En son  
Ac 8,39  eixiren de l’aigua, l’Esperit  del Senyor arrebatà a Felip, i l’eunuc no 
Ac 9,1  i mort contra los deixebles  del Senyor, se presentà al príncep dels  
Ac 9,3  lo rodejà de resplendor una llum  del cel. 4 I caigué en terra i oigué una  
Ac 9,28  i parlant ab llibertat en lo nom  del Senyor. 29 I parlava també ab los  
Ac 9,31  edificava; i caminant en lo temor  del Senyor, i ab lo consol de l’Esperit  
Ac 10,6  Simó blanquer, que té la casa prop  del mar; ell te dirà lo que et convé fer.  
Ac 10,11  per les quatre puntes baixava  del cel a la terra, 12 en lo qual hi havia 
Ac 10,12  i reptils de la terra, i aucells  del cel. 13 I vingué a ell una veu que li  
Ac 10,32  en casa de Simó, lo blanquer, prop  del mar; lo qual quan vinga te parlarà.”  
Ac 10,37  des de la Galilea, després  del baptisme que predicà Joan; 38 a Jesús  
Ac 10,38  bé i curant a tots los oprimits  del dimoni, perquè Déu estava ab ell. 39 I 
Ac 10,48  manà que fossen batejats en lo nom  del Senyor Jesucrist. I aleshores li  
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Ac 11,4  4 I Pere prenent les coses des  del principi, los les declarà per son  
Ac 11,5  que per les quatre puntes baixava  del cel, i vingué fins a mi. 6 I com jo l’ 
Ac 11,6  i fieres, i reptils, i aucells  del cel. 7 I oiguí també una veu que em  
Ac 11,9  I em respongué altra vegada la veu  del cel: »–Lo que Déu ha purificat, no ho  
Ac 11,16  llavors me recordí de les paraules  del Senyor, com ell havia dit: “Joan  
Ac 11,21  al Senyor Jesús. 21 I la mà  del Senyor era ab ells, i un gran número  
Ac 12,Tit  i llibertat de sant Pere. Mort  del rei Herodes. 1 I en aqueix mateix  
Ac 12,7  7 I veus aquí sobrevingué l’àngel  del Senyor, i resplendí una llum en aquell 
Ac 12,11  d’Herodes i de tota l’expectació  del poble dels jueus. 12 I considerant  
Ac 12,13 oració. 13 I trucant ell a la porta  del pati, una minyona anomenada Rode isqué 
Ac 12,20  guanyat a Blasto, que era camarer  del rei, solicitaren la pau, perquè les  
Ac 12,20  terres d’ells estaven abastades  del territori del rei. 21 I al dia  
Ac 12,20  estaven abastades del territori  del rei. 21 I al dia senyalat, Herodes,  
Ac 12,23 home! 23 I al punt lo ferí l’àngel  del Senyor, per quant no havia donat a Déu 
Ac 12,24  menjat de cucs. 24 Mes la paraula  del Senyor creixia i es multiplicava. 25 I 
Ac 13,Tit  a predicar als gentils. Conversió  del procònsol Sèrgio Paulo. Sant Pau  
Ac 13,10  tot engany i de tota astúcia, fill  del diable, enemic de tota justícia! ¿No  
Ac 13,10  de trastornar los camins drets  del Senyor? 11 Emperò vet aquí ara la mà  
Ac 13,11  11 Emperò vet aquí ara la mà  del Senyor sobre tu, i seràs cego, no  
Ac 13,12  meravellant-se de la doctrina  del Senyor. 13 I havent-se fet a la vela 
Ac 13,17 els que temeu a Déu, oïu: 17 Lo Déu  del poble d’Israel elegí a nostres pares  
Ac 13,23  farà totes mes voluntats. 23 »I  del llinatge d’aquest, segons la promesa, 
Ac 13,26 sos peus. 26 »Barons germans, fills  del llinatge d’Abraham i los que entre  
Ac 13,47 perquè sies la salvació fins al cap  del món.” 48 I quan oïren això los  
Ac 13,48  i glorificaven la paraula  del Senyor; i cregueren tots quants havien 
Ac 13,49  a la vida eterna. 49 I la paraula  del Senyor s’espargia per tota la terra.  
Ac 14,7 en Listra hi havia un home coix des  del ventre de sa mare, lo qui no havia  
Ac 14,16  donar testimoni de si, fent bé des  del cel, donant pluges i temps favorables  
Ac 14,24  que hagueren anunciat la paraula  del Senyor en Perges, baixaren a Atàlia.  
Ac 15,11 Emperò creem que, mediant la gràcia  del Senyor Jesucrist, serem salvos  
Ac 15,35  ensenyant i predicant la paraula  del Senyor ab molts altres. 36 I al cap d’ 
Ac 15,36  a on havem predicat la paraula  del Senyor, a fi de veure com los va. 37 I 
Ac 16,13  fora de la ciutat a la vora  del riu, a on s’acostumava fer l’oració  
Ac 16,19  se’ls havia escapat l’esperança  del seu guany, agafaren a Pau i a Silas, i 
Ac 16,32 casa. 32 I li anunciaren la paraula  del Senyor, així com a tots los que  
Ac 17,7  aquestos van contra los decrets  del Cèsar dient que hi ha un altre rei, lo 
Ac 17,33 oirem sobre això. 33 Així Pau isqué  del mig d’ells. 34 No obstant, alguns se  
Ac 18,3  se juntà ab ells. 3 I com era  del seu mateix art, estava ab ells, i  
Ac 18,4 fent entrar en ses plàtiques lo nom  del Senyor Jesús, persuadia als jueus i  
Ac 18,7  Tito Just, temerós de Déu, la casa  del qual estava junt a la sinagoga. 8 I  
Ac 18,16  coses. 16 I els tragué fora  del tribunal. 17 Llavors tots los grecs,  
Ac 18,17  lo maltractaven a colps davant  del tribunal, sens que Gàlio fes cas d’  
Ac 18,25  Estava aquest instruït en lo camí  del Senyor i, fervorós d’esperit, parlava 
Ac 18,26  instruïren més a fondo en lo camí  del Senyor. 27 I volent ell anar a l’  
Ac 19,5  Oït això, foren batejats en lo nom  del Senyor Jesús. 6 I havent-los Pau  
Ac 19,9  i no creguessen, maleint lo camí  del Senyor davant de la multitud, apartant 
Ac 19,10  en l’Àsia oïen la paraula  del Senyor Jesús, jueus i gentils. 11 I  
Ac 19,13 a altra, provaren l’invocar lo nom  del Senyor Jesús sobre los que estaven  
Ac 19,17  tots ells, i era exaltat lo nom  del Senyor Jesús. 18 I molts dels que  
Ac 19,23  una pertorbació no petita acerca  del camí del Senyor, 24 perquè un  
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Ac 19,23  no petita acerca del camí  del Senyor, 24 perquè un argenter,  
Ac 20,9 temps, vençut de la son, caigué des  del tercer pis de la casa a baix, i l’  
Ac 20,18  los digué: –Vosaltres sabeu des  del primer dia que entrí en l’Àsia de  
Ac 20,24  de la paraula que he rebut  del Senyor Jesús per a donar testimoni de  
Ac 21,13 per a morir en Jerusalem per lo nom  del Senyor Jesús. 14 I com no el poguéssem 
Ac 21,14  dient: –Faça’s la voluntat  del Senyor. 15 I després d’aquestos dies, 
Ac 21,30 a Pau, lo tragueren arrastrant fora  del temple, i tot seguit foren tancades  
Ac 21,35  en pes, a causa de la violència  del poble. 36 Perquè el seguia la multitud 
Ac 21,36  36 Perquè el seguia la multitud  del poble cridant: –Matau-lo. 37 I quan  
Ac 22,6 i estava ja cerca de Damasco, enmig  del dia, me vegí rodejat repentinament d’ 
Ac 22,6  repentinament d’una gran llum  del cel 7 i, caent en terra, oiguí una veu 
Ac 22,9  temor; emperò no oigueren la veu  del que em parlava. 10 I jo diguí: »–Què  
Ac 22,11  11 »I com jo no hi vegés per causa  del resplendor d’aquella llum, guiat de  
Ac 22,22  alçaren lo crit dient: –Trau fora  del món a semblant home, perquè no és just 
Ac 23,10  als soldats i que el traguessen  del mig d’ells i que el portassen a la  
Ac 24,1  Tèrtuŀlo, i comparegueren davant  del governador contra Pau. 2 I citant a  
Ac 24,20  maldat quan jo compareguí davant  del Consell, 21 except que sia per  
Ac 24,25  de la justícia, de la castedat i  del judici que ha de venir, espantat  
Ac 25,2  dels sacerdots i els principals  del jueus acudiren a ell contra Pau, i li  
Ac 25,10  de mi? 10 I Pau digué: –Davant  del tribunal del Cèsar estic, en ell dec  
Ac 25,10  I Pau digué: –Davant del tribunal  del Cèsar estic, en ell dec jo ser  
Ac 25,15  que Fèlix deixà pres, 15 acerca  del qual, quan jo era a Jerusalem,  
Ac 25,16  donar-li lloc de defensar-se  del crim que li imputen. 17 I havent ells  
Ac 25,18 de mi aquest home, 18 los acusadors  del qual, estant presents, ningun delicte  
Ac 25,24 vosaltres veeu a aquest home contra  del qual tota la multitud dels jueus ha  
Ac 26,4 Jerusalem entre los de ma nació des  del principi de ma joventut, la saben tots 
Ac 26,5  tots los jueus, 5 coneixent des  del principi, si volguessen testificar-  
Ac 26,13  vegí, oh rei, en lo camí una llum  del cel que superava lo resplendor del  
Ac 26,13  del cel que superava lo resplendor  del sol, la que em rodejà a mi i als que  
Ac 26,17 mes aparicions, 17 deslliurant-te  del poble i dels gentils, als quals jo t’ 
Ac 26,18  de les tenebres a la llum, i  del poder de Satanàs a Déu, per a què  
Ac 27,8  que s’anomena Bons Ports, prop  del qual estava la ciutat de Talassa. 9 I  
Ac 27,11  més crèdit al pilot i al patró  del barco que a lo que deia Pau. 12 I com  
Ac 27,14 14 Emperò al cap de poc donà contra  del barco un vent tempestuós anomenat  
Ac 27,15  abandonàrem la barca a la mercè  del vent, i aixís érem portats. 16 I  
Ac 27,18  trobant-se furiosament combatuts  del temporal, tiraren lo càrrec al mar. 19 
Ac 27,19  mar ab ses pròpies mans l’aparell  del barco. 20 I no veent-se per molts  
Ac 27,24  necessari que comparesques davant  del Cèsar; i vet aquí que Déu t’ha fet  
Ac 27,27 altra isla. 27 I quan arribà la nit  del dia catorze, com navegàssem per lo mar 
Ac 27,30 I els mariners, volent-se escapar  del barco, tiraren lo bot al mar, ab lo  
Ac 27,32  los soldats tallaren les amarres  del bot i el deixaren perdre. 33 I quan  
Ac 27,34  puix no es perdrà ni un sol cabell  del cap de ningú de vosaltres. 35 I havent 
Ac 27,37  totes les persones que anàvem dins  del barco érem dos-centes i setanta-  
Ac 27,40  oles, i afluixant també les cordes  del timó i alçada la vela de popa per a  
Ac 27,44  sobre posts, altres sobre trossos  del barco, i així se conseguí que tots  
Ac 28,2  a tots de la pluja que queia i  del fred. 3 I havent Pau juntat un manat  
Ac 28,4  homicida, puix havent-se escapat  del mar, la venjança no el deixa viure. 5  
Ac 28,17  encara que jo no he fet res contra  del poble, ni contra les costums de  
Ac 28,23  quals predicava, donant testimoni  del Regne de Déu, i demostrava lo que està 
Ac 28,23  de Moisès i per los Profetes, des  del matí fins a la tarda. 24 I alguns  
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Ac 28,31  Déu i ensenyant les coses que són  del Senyor Jesucrist ab tota llibertat,  
Rm 1,3  Senyor nostre, que fou fet  del llinatge de David segons la carn; 4 i  
Rm 1,7  i pau de Déu nostre Pare i  del Senyor Jesucrist. 8 Primerament dono  
Rm 1,18  Perquè la ira de Déu se manifesta  del cel contra tota la impietat i  
Rm 1,20  se veuen clarament de la creació  del món, per les obres criades, fins son  
Rm 2,3  mateixes, ¿penses que t’escaparàs  del judici de Déu? 4 ¿O menysprees les  
Rm 2,5  lo dia de la ira i de la revelació  del just judici de Déu, 6 lo qual pagarà a 
Rm 2,9  de qualsevol home que obra mal,  del jueu primerament, i també del grec. 10 
Rm 2,9  mal, del jueu primerament, i també  del grec. 10 Emperò glòria, honra i pau a  
Rm 2,17  17 Doncs, si tu que et prècies  del sobrenom de jueu, i reposes en la  
Rm 2,29  interiorment, i la circumcisió és  del cor en l’Esperit, i no en la lletra,  
Rm 3,20  per la Llei ve lo coneixement  del pecat. 21 Mes ara la justícia de Déu  
Rm 4,13  la promesa de que ell seria hereu  del món, no fou feta a Abraham ni a sa  
Rm 5,Tit  Jesucrist, la gràcia sobreabundant  del qual no sols borra los mals del pecat, 
Rm 5,Tit  del qual no sols borra los mals  del pecat, sinó que ens omple d’immensos  
Rm 5,14  a la d’Adam, lo qual és la figura  del que havia de venir. 15 Emperò no és lo 
Rm 5,17 reben l’abundància de la gràcia, i  del do, i de la justícia.) 18 Per això,  
Rm 6,4  d’entre els morts per a glòria  del Pare, així també caminem nosaltres en  
Rm 6,6  ab ell, perquè sia destruït lo cos  del pecat i no serviam ja més al pecat. 7  
Rm 6,7  aquell que és mort està llibertat  del pecat. 8 I si som morts ab Cristo,  
Rm 6,16 servos per a obeir-lo, sou servos  del mateix a qui obeïu, o del pecat per a  
Rm 6,16  servos del mateix a qui obeïu, o  del pecat per a mort, o de l’obediència  
Rm 6,17  a Déu que vosaltres fóreu servos  del pecat, emperò haveu obeït de cor  
Rm 6,18  estat entregats. 18 I deslliurats  del pecat, vos haveu fet servos de la  
Rm 6,20 justícia. 20 Puix quan éreu esclaus  del pecat, estiguéreu llibres de la  
Rm 6,22 22 Emperò ara que estau deslliurats  del pecat i que sou fets servos de Déu,  
Rm 6,23 vida eterna. 23 Perquè l’estipendi  del pecat és la mort; emperò la gràcia de  
Rm 7,2  mor, queda ella llibre de la llei  del marit. 3 De manera que si vivint lo  
Rm 7,3  marit, quedarà llibre de la llei  del marit, i no és adúltera encara que s’ 
Rm 7,8  8 Emperò lo pecat, prenent ocasió  del manament, obrà en mi tota  
Rm 7,11  11 Perquè lo pecat, prenent ocasió  del manament, me seduí i per ell me matà.  
Rm 7,23 de mon esperit i em porta a la llei  del pecat que està en mos membres. 24 Oh,  
Rm 7,25  de Déu, i ab la carn, a la llei  del pecat. 8,Tit Capítol VIII Confirma l’ 
Rm 8,2  Jesús, me deslliurà de la llei  del pecat i de la mort. 3 Perquè lo que la 
Rm 8,10  cos verdaderament és mort per raó  del pecat; emperò l’Esperit viu per raó  
Rm 9,8 fills de la promesa són tinguts per  del llinatge. 9 Puix aquesta és la paraula 
Rm 9,15  ell diu a Moisès: «Me compadeixeré  del que em compadeixeré, i tindré  
Rm 9,15 compadeixeré, i tindré misericòrdia  del qui tindré misericòrdia.» 16 Així que  
Rm 9,16  misericòrdia.» 16 Així que no és  del que vol, ni del que corre, sinó que és 
Rm 9,16  16 Així que no és del que vol, ni  del que corre, sinó que és de Déu que usa  
Rm 9,27  fills d’Israel sia com l’arena  del mar, les relíquies seran salvades; 28  
Rm 10,13  tot aquell que invóquia lo nom  del Senyor serà salvo. 14 Mes, ¿com  
Rm 10,18  paraules se oïren fins als confins  del món. 19 Mes pregunto: ¿Per ventura  
Rm 11,1  cert; perquè jo també só israelita  del llinatge d’Abraham, de la tribu de  
Rm 11,12  I si el pecat d’ells és lo tresor  del món, i la disminució d’ells, lo  
Rm 11,15  d’ells és la reconciliació  del món, què serà son restabliment, sinó  
Rm 11,34  34 Perquè, qui comprengué l’ànimo  del Senyor?, o qui fou son conseller? 35 O 
Rm 12,21  son cap.» 21 No et déixies vèncer  del mal, ans bé procura vèncer lo mal ab  
Rm 13,Tit  i a les potestats civils. L’amor  del proïsme és lo compendi de la Llei.  
Rm 13,11  que és ja hora d’alçar-nos  del somni; puix ara nostra salvació està  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

808 
 

Rm 14,6  sa opinió. 6 Lo qui fa diferència  del dia, la fa per al Senyor; i el que no  
Rm 14,6  Senyor; i el que no fa diferència  del dia, també per al Senyor; i aquell que 
Rm 14,8 I així, tant si vivim com si morim,  del Senyor som. 9 Perquè per a això morí  
Rm 14,10  Puix tots compareixerem davant  del tribunal de Cristo. 11 Perquè escrit  
Rm 15,Tit mostres de gran afecte als romans i  del fort desig que té d’anar-los a  
Rm 16,5  les iglésies dels gentils. 5 I  del mateix modo saludau a la iglésia que  
Rm 16,13 Senyor. 13 Saludau a Rufo, escollit  del Senyor, i a sa mare i meva. 14 Saludau 
Rm 16,25  Jesucrist, segons la manifestació  del misteri ocult des dels sigles passats, 
1Co 1,3  i pau de part de Déu nostre Pare i  del senyor Jesucrist. 4 Dono gràcies sens  
1Co 1,27  Déu ha escollit les coses fàtues  del món per a confondre les sàvies; i les  
1Co 1,27  les sàvies; i les coses flaques  del món escollí Déu per a confondre les  
1Co 1,28 28 i les coses vils i despreciables  del món escollí Déu, i aquelles que no  
1Co 2,16  16 Perquè ¿qui conegué l’ànimo  del Senyor, per a què el puga instruir?  
1Co 3,Tit  a despreciar la sabiduria vana  del món i a abraçar la sàvia ignorància de 
1Co 3,13  l’obra de cada u; perquè el dia  del Senyor la descobrirà, perquè se  
1Co 3,14  lo foc. 14 Si permaneix l’obra  del que edificà sobre, rebrà gallardó. 15  
1Co 4,Tit  de Déu. 4,Tit Capítol IV Ofici  del verdader apòstol i estimació que es  
1Co 4,9  mort; puix som fets l’expectacle  del món, dels àngels i dels homes. 10  
1Co 5,10  tal cas hauríeu d’anar-vos-en  del món. 11 Emperò ara vos he escrit que  
1Co 6,3  puix, ¿ab quanta més raó les coses  del món? 4 Si, doncs, teniu diferències  
1Co 6,18  pecat que l’home comètia, és fora  del cos; emperò lo qui comet fornicació  
1Co 7,Tit  7,Tit Capítol VII De les càrregues  del matrimoni i de les ventatges de la  
1Co 7,10 Senyor, que la muller no es sepària  del marit. 11 I que si es separa, se  
1Co 7,22  aquell que essent servo fou cridat  del Senyor, és llibert del Senyor; i així  
1Co 7,22  fou cridat del Senyor, és llibert  del Senyor; i així mateix, lo qui és  
1Co 7,25  a les verges, no tinc precepte  del Senyor; emperò dono consell, així com  
1Co 7,25 com un que ha alcançat misericòrdia  del Senyor per a ser fiel. 26 Penso,  
1Co 7,32  està ansiós per les coses que són  del Senyor, com ha d’agradar a Déu. 33  
1Co 7,33  té muller està afanat ab les coses  del món, com podrà donar gust a la muller, 
1Co 7,34  i la verge pensa en les coses  del Senyor, per a ser santa de cos i d’  
1Co 7,34  casada pensa en les coses que són  del món, i com agradarà al marit. 35 En  
1Co 8,10  lo lloc dels ídols, la consciència  del que és dèbil, ¿no serà alentada a  
1Co 9,5  los demés apòstols, i els germans  del Senyor, i Cefas? 6 ¿O jo solament i  
1Co 9,7  ¿Qui planta una vinya i no menja  del fruit d’ella? ¿Qui apastura un ramat  
1Co 9,7  ramat i no s’alimenta de la llet  del ramat? 8 ¿Per ventura dic jo aquestes  
1Co 9,9  Moisès: «No posaràs boç en la boca  del bou que bat.» ¿Per ventura té Déu  
1Co 9,13  al santuari mengen de lo que és  del santuari, i que els que serveixen a l’ 
1Co 10,1  nostres pares estigueren tots baix  del núvol i atravessaren tots lo mar. 2 I  
1Co 10,11 sobre qui han arribat les darreries  del sigle. 12 Per lo tant, lo qui es creu  
1Co 10,16  que partim, ¿no és la participació  del cos de Cristo? 17 Perquè nosaltres,  
1Co 10,20  dimonis. No podeu beure lo calze  del Senyor i el calze dels dimonis. 21 No  
1Co 10,21  21 No podeu participar de la taula  del Senyor i de la taula dels dimonis. 22  
1Co 10,26  per raó de consciència, 26 puix  «del Senyor és la terra i tot quant hi ha  
1Co 11,20 lloc, ja no és per a menjar la cena  del Senyor. 21 Perquè cada qual pren abans 
1Co 11,23 això no us alabo. 23 Perquè jo rebí  del Senyor lo que us he ensenyat a  
1Co 11,26  aquest calze, anunciareu la mort  del Senyor fins que vinga. 27 Per lo tant, 
1Co 11,27  méngia aquest pa o bèguia lo calze  del Senyor indignament, serà reo del cos i 
1Co 11,27  del Senyor indignament, serà reo  del cos i de la sang del Senyor. 28 Per lo 
1Co 11,27  serà reo del cos i de la sang  del Senyor. 28 Per lo tant, examínia’s l’ 
1Co 11,28 i així méngia d’aquell pa i bèguia  del calze. 29 Perquè el qui en menja i beu 
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1Co 11,29  condemnació, no fent discerniment  del cos del Senyor. 30 Per això hi ha  
1Co 11,29  no fent discerniment del cos  del Senyor. 30 Per això hi ha entre  
1Co 11,32  quan som judicats, som castigats  del Senyor, per a què no siam condemnats  
1Co 12,Tit  és un sol cos místic, los membres  del qual deuen ajudar-se mútuament. 1 I  
1Co 12,12  molts membres, i tots los membres  del cos, encara que molts, són un sol cos, 
1Co 12,15 peu digués: «Perquè no só mà, no só  del cos», ¿no és per això del cos? 16 I si 
1Co 12,15 mà, no só del cos», ¿no és per això  del cos? 16 I si digués l’orella: «Perquè 
1Co 12,16 l’orella: «Perquè no só ull, no só  del cos», ¿per això no serà del cos? 17 I  
1Co 12,16  no só del cos», ¿per això no serà  del cos? 17 I si tot lo cos fos ull, ¿a on 
1Co 12,22  22 Ans bé aquells membres  del cos que semblen més flacs, són més  
1Co 12,23  més necessaris. 23 I els membres  del cos que tenim per menos nobles, a  
1Co 14,Tit  d’usar dels dons per a edificació  del proïsme. Déu és un Déu de pau. Les  
1Co 14,16  ¿com aquell que està en la classe  del poble senzill, dirà «Amén» al donar tu 
1Co 14,37  coses que us escric són manaments  del Senyor. 38 I el que no conega, no serà 
1Co 15,41  terrenals. 41 Una és la claredat  del sol; altra la claredat de la lluna, i  
1Co 15,47  la terra, terrenal; lo segon home,  del cel, celestial. 48 Com és lo terrenal, 
1Co 15,49  I així com havem portat la imatge  del terrenal, així portarem també la  
1Co 15,49  així portarem també la imatge  del celestial. 50 Emperò açò vos dic,  
1Co 15,56  de la mort és lo pecat, i la força  del pecat és la Llei. 57 Mes, gràcies a  
1Co 15,58  abundant sempre en l’obra  del Senyor, sabent que vostre treball no  
1Co 16,10 vosaltres, puix treballa en l’obra  del Senyor així com jo. 11 Per lo tant, no 
2Co 1,2  i pau, de Déu nostre Pare i  del Senyor Jesucrist. 3 Beneït sia lo Déu  
2Co 2,14  nosaltres en totes parts l’olor  del coneixement d’ell mateix. 15 Puix  
2Co 3,3  de pedra, sinó en taules de carn  del cor. 4 I tenim tal confiança envers  
2Co 3,6  nos ha fet també ministres idòneos  del Nou Testament, no de la lletra, sinó  
2Co 3,14  fins avui permaneix en la lectura  del Vell Testament lo mateix vel sens  
2Co 3,17  i allà a on està l’Esperit  del Senyor, allí hi ha llibertat. 18 I  
2Co 3,18  com en un mirall, la glòria  del Senyor, som transformats en la mateixa 
2Co 3,18  en claredat com per l’Esperit  del Senyor. 4,Tit Capítol IV Conducta de  
2Co 4,6  en nostres cors, per a iŀluminació  del coneixement de la glòria de Déu en la  
2Co 4,7  de fang, per a què la grandesa  del poder sia de Déu i no de nosaltres. 8  
2Co 4,10  10 portant sempre la mortificació  del Senyor Jesús en nostre cos, a fi de  
2Co 5,Tit  l’Apòstol veure-se llibre  del desterro d’aquesta vida i agradar a  
2Co 5,2  de nostra habitació que és  del cel, 3 si és que siam trobats vestits  
2Co 5,6  estam en lo cos estam ausents  del Senyor. 7 (Perquè caminam per fe, i no 
2Co 5,8  ans bé més ganes d’ausentar-nos  del cos i estar presents ab lo Senyor. 9 I 
2Co 5,11 son propi cos. 11 Penetrats, doncs,  del terror de Déu, persuadim als homes,  
2Co 6,17  17 Per lo tant, «eixiu-vos  del mig d’ells i apartau-vos, diu lo  
2Co 7,Tit  7,Tit Capítol VII Mostres  del gran amor entre sant Pau i els  
2Co 7,10  per a salvació; emperò la tristesa  del món produeix mort. 11 I veus aquí  
2Co 8,4 rebéssem la gràcia i la comunicació  del ministeri que es dóna als sants. 5 I  
2Co 8,18  junt ab ell lo germà l’alabança  del qual està en l’evangeli per totes les 
2Co 8,19  ministrada per nosaltres a glòria  del Senyor, i declaració de vostra prompta 
2Co 10,8  que jo em gloriàs algun tant més  del poder que el Senyor nos ha donat per a 
2Co 10,12  Perquè no ens atrevim a fer-nos  del número, o comparar-nos ab alguns que 
2Co 11,22  ¿Són israelites? Jo só també. ¿Són  del llinatge d’Abraham? També ho só jo.  
2Co 11,25  dia i una nit estiguí en lo fondo  del mar. 26 En viatges moltes vegades, en  
2Co 11,32  Damasco, lo governador de la gent  del rei Aretas tenia posades guàrdies en  
2Co 12,1  a les visions i a les revelacions  del Senyor. 2 Conec un home en Cristo que  
2Co 12,2  fou arrebatat –si en lo cos o fora  del cos, no ho sé; Déu ho sap– fins al  
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2Co 12,3  tal home –si fou en lo cos o fora  del cos, no ho sé; Déu ho sap– 4 fou  
Ga 1,8  que nosaltres mateixos, o un àngel  del cel, vos anunciàs un altre evangeli  
Ga 1,8 anunciàs un altre evangeli diferent  del que nosaltres vos havem predicat, sia  
Ga 1,9  predica un altre evangeli diferent  del que haveu rebut, sia anatema. 10 Puix, 
Ga 1,15  quan plagué a Déu, que em separà  del ventre de la meva mare i em cridà ab  
Ga 1,19  apòstols, sinó a Jaume, lo germà  del Senyor. 20 I en això que us escric,  
Ga 2,20  visc en la carn, la visc en la fe  del Fill de Déu, que m’amà i s’entregà a 
Ga 3,22 Mes l’Escriptura enclogué tot baix  del pecat, per a què la promesa fos donada 
Ga 4,Tit la promesa. 4,Tit Capítol IV Tracta  del bon ús de les ceremònies de la Llei,  
Ga 4,1  és infant, no es diferència en res  del servo, encara que sia senyor de tot, 2 
Ga 4,3  en servitud baix los elements  del món. 4 Emperò quan vingué la plenitud  
Ga 4,4  4 Emperò quan vingué la plenitud  del temps, envià Déu a son Fill, format de 
Ga 4,18  seguiau. 18 Siau vosaltres gelosos  del bé en bé sempre, i no tan solament  
Ga 5,Tit  Quals sien los verdaders exercicis  del cristià. 1 Manteniu-vos ferms i no  
Ga 5,8  veritat? 8 Aquesta persuasió no ve  del que us crida. 9 Un poc de llevat fa  
Ga 6,Tit  és necessari sembrar. La glòria  del cristià ha de ser únicament la creu de 
Ga 6,17  jo porto en mon cos los senyals  del Senyor Jesús. 18 La gràcia de nostre  
Ef 1,2  i pau, de Déu, nostre Pare, i  del Senyor Jesucrist. 3 Beneït sia lo Déu  
Ef 1,4 escollí en ell abans de la fundació  del món, per a què fóssem sants i sens  
Ef 2,5  juntament ab Cristo (per la gràcia  del qual sou salvos) 6 i ens ressuscità  
Ef 3,6 6 de que els gentils són cohereus i  del mateix cos, i participants de sa  
Ef 3,9  a tothom qual és la comunicació  del misteri escondit des del principi dels 
Ef 3,9  del misteri escondit des  del principi dels sigles en Déu, que crià  
Ef 3,15 Pare de nostre Senyor Jesucrist, 15  del qual pren lo nom tota la família del  
Ef 3,15  qual pren lo nom tota la família  del cel i de la terra. 16 Per a què segons 
Ef 3,21  Jesús, per totes les generacions  del sigle dels sigles. Amén. 4,Tit Capítol 
Ef 4,1  cristians. 1 Per això jo, presoner  del Senyor, vos suplico que camineu  
Ef 4,7 donada la gràcia conforme a la mida  del do de Cristo. 8 Per lo qual diu: «Quan 
Ef 4,12 perfecció dels sants, per a l’obra  del ministeri, per a l’edificació del cos 
Ef 4,12  del ministeri, per a l’edificació  del cos de Cristo. 13 Fins que tots  
Ef 4,13  arribem en la unitat de la fe i  del coneixement del Fill de Déu, a baró  
Ef 4,13  unitat de la fe i del coneixement  del Fill de Déu, a baró perfet, a la mida  
Ef 5,Tit  bones, i tracta de la santedat  del matrimoni. 1 Siau, doncs, imitadors de 
Ef 5,23  Iglésia, i ell mateix és salvador  del cos. 24 I així com la Iglésia està  
Ef 6,Tit  i dels amos. Armes espirituals  del cristià. Vigilància i perseverància en 
Ef 6,4  -los en instrucció i correcció  del Senyor. 5 Criats, siau obedients als  
Ef 6,8 homes; 8 sabent que cada qual rebrà  del Senyor lo bé que haurà fet, sia servo, 
Ef 6,11 per a què pugau resistir les tretes  del diable; 12 perquè nosaltres no peleam  
Ef 6,16  apagar totes les fletxes enceses  del maligne. 17 Preneu també l’elm de la  
Ef 6,20  lo misteri de l’evangeli, 20  del qual só ambaixador en cadenes, per a  
Ef 6,23 caritat ab fe de part de Déu Pare i  del Senyor Jesucrist. 24 La gràcia sia ab  
Fl 1,2  i pau de Déu nostre Pare i  del Senyor Jesucrist. 3 Gràcies dono a mon 
Fl 1,5  en l’evangeli de Cristo, des  del primer dia fins ara, 6 tenint per cert 
Fl 3,5  he estat circumcidat al vuitè dia,  del llinatge d’Israel, de la tribu de  
Fl 3,8  tinc per pèrdua per l’exceŀlència  del coneixement de Jesucrist, Senyor meu,  
Fl 3,8  de Jesucrist, Senyor meu, per amor  del qual tot ho he perdut i ho conto com  
Fl 4,2  i suplico a Sintique, que sien  del mateix sentiment en lo Senyor. 3 I  
Col 1,6  així com entre vosaltres, des  del dia en què l’oíreu i coneguéreu la  
Col 1,9  aqueix motiu, nosaltres també, des  del dia que ho oiguérem, no havem cessat  
Col 1,9  i de demanar que siau plens  del coneixement de sa voluntat, en tota  
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Col 1,10  10 per a què camineu dignes  del Senyor, agradant-li en tot,  
Col 1,13 la llum, 13 lo qui nos ha llibertat  del poder de les tenebres i ens ha  
Col 1,15  dels pecats. 15 Lo qual és imatge  del Déu invisible, lo primogènit de tota  
Col 1,18  per ell. 18 I ell mateix és lo cap  del cos de la Iglésia, que és lo principi, 
Col 1,23  a tota criatura baix lo cel,  del qual jo, Pau, só fet ministre. 24 Lo  
Col 2,8  dels homes, segons los elements  del món, i no segons Cristo. 9 Perquè en  
Col 2,12  ressuscitàreu també mediant la fe  del poder de Déu, que el ressuscità d’  
Col 2,14  los pecats; 14 esborrant l’escrit  del decret que era contra nosaltres, lo  
Col 2,14  qual nos era contrari, i el tragué  del mig clavant-lo en sa creu. 15 I  
Col 2,16  o per lo beure, o per respecte  del dia de festa, o de novilluni, o de  
Col 2,19  19 i no estant unit ab lo cap,  del qual tot lo cos, sustentat i organisat 
Col 2,23  en humilitat, en la negligència  del cos, no en honra alguna, per a  
Col 3,20  en tot, puix això és de l’agrado  del Senyor. 21 Pares, no provoqueu a ira a 
Col 3,24  i no per als homes, 24 sabent que  del Senyor rebreu lo gallardó de l’  
Col 4,3  lo misteri de Cristo, per amor  del qual estic jo encara pres, 4 i per a  
1Te 1,2  i pau de part de Déu nostre Pare i  del Senyor Jesucrist. Donam sempre gràcies 
1Te 1,3  -nos de l’obra de vostra fe, i  del treball, i de la caritat, i de la  
1Te 1,6  vos haveu fet imitadors nostres i  del Senyor, rebent la paraula enmig de  
1Te 1,8  vosaltres fou divulgada la paraula  del Senyor, no sols en la Macedònia i en  
1Te 4,15 Això, doncs, vos diem en la paraula  del Senyor: que nosaltres, que vivim i  
1Te 4,15  havem quedat aquí per a la vinguda  del Senyor, no ens adelantarem als que  
1Te 4,16  i ab trompeta de Déu, baixarà  del cel, i els que moriren en Cristo  
1Te 5,Tit Los adverteix que la segona vinguda  del Senyor serà quan menos s’ho pènsien.  
1Te 5,2  mateixos sabeu bé que el dia  del Senyor vindrà com un lladre de nit. 3  
1Te 5,5  sou fills de la llum i fills  del dia; nosaltres no ho som de la nit ni  
1Te 5,8  8 Emperò nosaltres, que som  del dia, vivim sobris, vestits ab la  
2Te 1,2  pau de part de Déu, nostre Pare, i  del Senyor Jesucrist. 3 Devem, germans,  
2Te 1,5  5 lo que és un senyal manifest  del just judici de Déu, per a què siau  
2Te 1,5 dignes en lo Regne de Déu, per amor  del qual també patiu. 6 Suposat que és  
2Te 1,7  quan lo Senyor Jesús apareixerà  del cel ab los àngels de son poder, 8 en  
2Te 1,9  de perdició eterna en la presència  del Senyor i de la glòria de son poder 10  
2Te 1,12  segons la gràcia de nostre Déu i  del Senyor Jesucrist. 2,Tit Capítol II  
2Te 2,2  per nosaltres, com si lo dia  del Senyor estigués ja cerca. 3 No us  
2Te 2,3  apostasia i sia manifestat l’home  del pecat, lo fill de perdició, 4 lo qual  
2Te 2,7  retindrà fins que ell sia tret  del mig. 8 I llavors se descobrirà aquell  
2Te 2,9  de sa vinguda. 9 A ell, la vinguda  del qual és segons l’obra de Satanàs ab  
2Te 2,13  amats de Déu, perquè Déu des  del principi vos escollí per a salvació,  
1Tm 1,Tit  és lo fi de la Llei. Obligacions  del ministeri episcopal. 1 Pau, apòstol de 
1Tm 1,1 manament de Déu, Salvador nostre, i  del Senyor Jesucrist, esperança nostra, 2  
1Tm 1,5  Déu, que és en la fe. 5 Puix lo fi  del manament és la caritat proceint de cor 
1Tm 1,11  11 conforme al gloriós evangeli  del Déu beneït, lo qual m’ha estat  
1Tm 3,6 supèrbia no caiga en la condemnació  del diable. 7 Ademés és menester que tinga 
1Tm 3,7  no càiguia en despreci i en llaç  del diable. 8 De la mateixa manera, los  
1Tm 3,15  la casa de Déu, que és la Iglésia  del Déu viu, columna i fonament de la  
1Tm 5,21  21 Te conjuro davant de Déu i  del Senyor Jesucrist i dels àngels elegits 
1Tm 6,2  són fiels i amats, participants  del benefici. Ensenya i amonesta aquestes  
1Tm 6,9 se rics cauen en tentació i en llaç  del diable i en molts desigs inútils i  
2Tm 1,8 8 Per lo tant, no t’avergonyesques  del testimoni de nostre Senyor, ni de mi,  
2Tm 1,9  estat donada en Cristo Jesús antes  del principi dels sigles. 10 Emperò ara ha 
2Tm 1,18  que tròbia misericòrdia davant  del Senyor en aquell dia. I quants serveis 
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2Tm 2,Tit  de discòrdies i de disputes agenes  del cristià. 1 Doncs tu, fill meu,  
2Tm 2,4  per Déu s’enreda en los negocis  del sigle, a fi de que agràdia a aquell  
2Tm 2,8 Recorda’t que lo Senyor Jesucrist,  del llinatge de David, ressuscità d’entre 
2Tm 2,14  coses, donant testimoni davant  del Senyor. Fuig de disputes de paraules,  
2Tm 2,19  tot aquell que invoca lo nom  del Senyor.» 20 Mes en una casa gran no  
2Tm 2,21  santificat i útil per al servei  del Senyor, aparellat per a tota obra  
2Tm 2,24 que engendren disputes. 24 Al servo  del Senyor no li convé altercar, sinó ser  
2Tm 2,26  26 i s’escàpien dels llaços  del diable que els té presos a son  
2Tm 4,1 Te protesto, doncs, davant de Déu i  del Senyor Jesucrist, que ha de judicar  
2Tm 4,17  i vaig ésser deslliurat de la boca  del lleó. 18 I el Senyor me deslliurarà de 
Tt 2,3  i paciència. 3 Les ancianes,  del mateix modo, d’una conducta ajustada  
Tt 2,13  i l’adveniment gloriós  del gran Déu i salvador nostre Jesucrist,  
Tt 3,Tit  bones obres. Fugir de disputes i  del tracte dels heretges declarats. 1  
Tt 3,4 4 Emperò quan s’aparegué la bondat  del salvador nostre Déu i son amor envers  
Flm 3  i pau de part de Déu nostre Pare i  del Senyor Jesucrist. 4 Gràcies dono a mon 
He 2,Tit  castigats ab major rigor. Glòria  del Fill de Déu fet home, Senyor de totes  
He 2,17 fer la reconciliació per los pecats  del poble. 18 Puix per lo mateix que ell  
He 3,13  s’enduresca per l’engany  del pecat. 14 Perquè nosaltres som fets  
He 4,3  les obres des de la creació  del món.» 4 Perquè en cert lloc parlà així 
He 4,4  4 Perquè en cert lloc parlà així  del dia setè: «I reposà Déu en lo setè dia 
He 4,12  l’esperit, i de les conjuntures i  del moll, i discerneix los pensaments i  
He 4,12  los pensaments i les intencions  del cor. 13 I no hi ha criatura alguna  
He 5,Tit Descriu l’Apòstol qual és l’ofici  del sumo pontífice i demostra que  
He 5,14  perfets, a aquells que per raó  del costum tenen ja los sentits exercitats 
He 5,14  exercitats per a discernir lo bé  del mal. 6,Tit Capítol VI Observa l’  
He 6,2  la fe envers Déu, 2 de la doctrina  del baptisme, i de la imposició de mans, i 
He 6,2  i de la resurrecció dels morts, i  del judici perdurable. 3 I això farem, si  
He 6,4  han estat iŀluminats, i gustaren  del do celestial, i foren fets  
He 6,5  bona paraula de Déu, i les virtuts  del sigle venider, 6 si després han  
He 6,19  i que penetra fins en lo que està  del vel per a dintre, 20 a on ha entrat  
He 7,5  lo manament de prendre los delmes  del poble, segons la Llei, ço és, de sos  
He 7,6  Abraham. 6 Mes aquell lo llinatge  del qual no és contat entre ells, prengué  
He 7,7  lo qui és menor rep la benedicció  del major. 8 Aquí certament prenen delmes  
He 7,14 a l’altar. 14 Perquè és notori que  del llinatge de Judà nasqué nostre Senyor, 
He 7,16  lo qual és fet, no segons la llei  del manament carnal, sinó segons la virtut 
He 7,27 sos propis pecats i després per los  del poble, perquè això ho féu una vegada  
He 7,28 que tenen flaqueses, mes la paraula  del jurament, que fou després de la Llei,  
He 8,Tit  Capítol VIII Jesucrist és mediador  del Nou Pacte (Testament), lo qual és molt 
He 8,1  que està sentat a la dreta  del trono de la Majestat en los cels. 2  
He 8,2 la Majestat en los cels. 2 Ministre  del santuari i del verdader tabernacle  
He 8,2 los cels. 2 Ministre del santuari i  del verdader tabernacle erigit per lo  
He 8,11  perquè tots me coneixeran, des  del més petit fins al més gran. 12 Perquè  
He 9,Tit  de l’Unigènit. Preeminències  del sacerdoci de Jesucrist sobre lo de l’ 
He 9,1  (testament) tenia també reglaments  del culto diví i un santuari temporal. 2  
He 9,3  s’anomena santuari. 3 I després  del segon vel, lo tabernacle que és  
He 9,4 contenia l’encenser d’or, l’arca  del testament coberta d’or per totes  
He 9,4 Aaron que havia florit i les taules  del pacte (testament). 5 I sobre de l’  
He 9,7  oferia per a si i per los errors  del poble, 8 significant ab això l’  
He 9,8 ab això l’Esperit Sant que el camí  del santuari no estava encara manifest  
He 9,9  no podien purificar la consciència  del que sacrificava per medi solament de  
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He 9,15  15 I per això ell és lo mediador  del nou pacte (testament), per a què per  
He 9,15  prevaricacions que eren baix  del primer pacte (testament) rèbien la  
He 9,16  que intervinga també la mort  del testador. 17 Perquè lo testament no té 
He 9,17 no té força sinó després de la mort  del que l’otorgà; d’altra manera no val, 
He 9,20  20 dient: «Aquesta és la sang  del pacte (testament) que Déu vos ha  
He 9,21 sang lo tabernacle i tots los vasos  del ministeri. 22 I quasi totes les coses, 
He 9,24  santuari fet de mà, que era figura  del verdader, sinó en lo mateix cel, per a 
He 9,26  moltes vegades des de la fundació  del món; emperò ara aparegué una sola  
He 9,26  aparegué una sola vegada en lo fi  del món per a traure lo pecat ab lo  
He 10,7 «Veeu-me, jo vinc (en lo principi  del llibre està escrit de mi) per a fer  
He 10,10  santificats mediant l’oferta  del cos de Jesucrist feta una sola vegada. 
He 10,27  27 sinó una horrible expectació  del judici i un foc abrasador que ha de  
He 10,29  Fill de Déu, tinga per vil la sang  del testament, en la qual fou santificat,  
He 10,31  Cosa espantosa és lo caure en mans  del Déu viu. 32 I feu memòria dels primers 
He 11,11  a concebir, per més que era fora  del temps de l’edat; perquè cregué que  
He 11,12  tan numerosa com les estrelles  del cel, i com les arenes innumerables de  
He 11,12  les arenes innumerables de la vora  del mar. 13 En fe moriren tots aquestos  
He 11,23  i no tingueren temor de l’edicte  del rei. 24 Per la fe, Moisès, quan fou  
He 11,25  Déu que gosar los plaers temporals  del pecat, 26 tenint per major riquesa l’ 
He 11,27  deixà l’Egipte, no tement la ira  del rei; perquè ell sofrí ferm, com si  
He 11,34  lleons, 34 apagaren la violència  del foc, escaparen del fil de l’espasa,  
He 11,34  la violència del foc, escaparen  del fil de l’espasa, convalesqueren de  
He 12,Tit  i a ser obedients a la llei  del Senyor. 1 I per això, tenint posat  
He 12,1  descarregant-nos de tot pes i  del pecat que ens té rodejats, correm ab  
He 12,2  deshonra, i està sentat a la dreta  del trono de Déu. 3 Considerau, doncs,  
He 12,5  meu, no despreciïs la correcció  del Senyor, ni desmaïs quan te reprenga.»  
He 12,24  ja perfets, 24 i a Jesús, medianer  del Nou Testament, i a l’aspersió d’  
He 12,25  si refusam al que ens parla des  del cel. 26 La veu del qual commogué  
He 12,26  ens parla des del cel. 26 La veu  del qual commogué llavors la terra; emperò 
He 13,10  detràs d’elles. 10 Tenim un altar  del qual no tenen facultat de menjar los  
He 13,11  en lo santuari, són cremats fora  del campament. 12 Per lo qual també Jesús, 
He 13,12  al poble per sa sang, patí fora  del portal. 13 Eixim, doncs, fora del  
He 13,13  del portal. 13 Eixim, doncs, fora  del campament a ell, portant sos oprobis.  
He 13,20 I el Déu de la pau, que per la sang  del Testament etern ressuscità d’entre  
Jm 1,Tit  als afligits. Fugir de l’esperit  del món. 1 Jaume, servo de Déu i de nostre 
Jm 1,6  qui titubeja és semblant a l’ola  del mar, agitada del vent i portada d’  
Jm 1,6  semblant a l’ola del mar, agitada  del vent i portada d’aquí allí. 7 I així  
Jm 1,7  aquell home que rebrà cosa alguna  del Senyor. 8 Lo baró d’ànimo doble és  
Jm 1,17  do perfet és de dalt i descendeix  del Pare de les llums, en qui no hi ha  
Jm 1,27  pura i sens màcula davant de Déu i  del Pare és aquesta: visitar als òrfens i  
Jm 2,5  món per a ser rics en fe i hereus  del Regne que prometé Déu als que l’amen? 
Jm 3,5  és certament un membre petit  del cos, i es gloria de grans coses. Mirau 
Jm 3,6 roda de nostra vida, inflamada ella  del foc infernal. 7 Perquè tota espècie de 
Jm 3,7  i de serps, i d’altres coses  del mar, se doma. I la naturalesa de l’  
Jm 4,10  10 Humiliau-vos a la presència  del Senyor, i ell vos exaltarà. 11  
Jm 5,4  han segat han penetrat los oïdos  del Senyor dels exèrcits. 5 Vosaltres  
Jm 5,5  engordit vostres cors per lo dia  del sacrifici. 6 Condemnàreu i matàreu al  
Jm 5,7  germans, fins a la vinguda  del Senyor. Mirau com lo pagès espera lo  
Jm 5,8  cors, puix s’acerca la vinguda  del Senyor. 9 No us queixeu, germans, uns  
Jm 5,10  als profetes que parlaren en nom  del Senyor per exemple de paciència i dels 
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Jm 5,11 lo sofriment de Job i vegéreu lo fi  del Senyor, perquè el Senyor és  
Jm 5,14  ell, ungint-lo ab oli en nom  del Senyor. 15 I l’oració de la fe  
Jm 5,16 puix val molt l’oració perseverant  del just. 17 Elies era home semblant a  
1Pe 1,12  l’evangeli, havent estat enviat  del cel l’Esperit Sant, a les quals coses 
1Pe 1,20  ja en veritat abans de la creació  del món, però manifestat en los últims  
1Pe 1,25  i cau la flor. 25 Mes la paraula  del Senyor permaneix per a sempre.» I  
1Pe 2,13  d’humana criatura per amor  del Senyor, ja sia al rei, com a superior, 
1Pe 2,24  a la justícia; per les llagues  del qual fóreu vosaltres curats. 25 Puix  
1Pe 3,4  4 sinó sia l’home interior  del cor en la incorruptibilitat d’un  
1Pe 3,10  los dies bons, refrènia sa llengua  del mal, i sos llavis no pàrlien engany.  
1Pe 3,11  no pàrlien engany. 11 Desviïs  del mal i òbria bé, búsquia pau i vaja  
1Pe 3,21  per aigua. 21 Lo que era figura  del baptisme d’ara que us fa salvos: no  
1Pe 5,Tit  per a resistir les tentacions  del dimoni. 1 Suplico, doncs, als ancians  
1Pe 5,3  de Déu, sinó fent-vos exemples  del ramat. 4 I quan aparega lo príncep  
2Pe 1,Tit  tenir entrada abundant en lo Regne  del Senyor. Dóna a entendre que està prop  
2Pe 1,18  oïu.» 18 I aquesta veu que vingué  del cel l’oírem nosaltres quan estàvem ab 
2Pe 1,19  que el dia clarègia, i l’estrella  del matí nàsquia en vostres cors. 20  
2Pe 2,Tit  doctors i parla de sos deixebles i  del càstig terrible que vindrà sobre ells, 
2Pe 2,4  aturmentats i reservats per al dia  del judici; 5 i no perdonà al món vell,  
2Pe 2,9  a què sien aturmentats en lo dia  del judici. 10 I majorment aquells que,  
2Pe 2,11  contra aquells acusació davant  del Senyor. 12 Mes aquestos, com bèsties  
2Pe 2,13  reputen per un plaer les delícies  del dia, que són contaminacions i  
2Pe 2,16  veu d’home refrenà la locura  del profeta. 17 Aquestes són fonts sens  
2Pe 2,19  aquell que fou vençut queda esclau  del que el vencé. 20 I si després d’haver 
2Pe 2,20 -se apartat de les contaminacions  del món per medi del coneixement de  
2Pe 2,20 les contaminacions del món per medi  del coneixement de Jesucrist, Senyor i  
2Pe 2,21 camí de la justícia, que no després  del coneixement girar les espatlles al  
2Pe 3,Tit doctors. Parla de la segona vinguda  del Senyor i encarrega que l’espérien  
2Pe 3,2  us foren donats per los apòstols  del Senyor i salvador. 3 Sabent això  
2Pe 3,7  i reservats per al foc en lo dia  del judici i de l’extermini dels homes  
2Pe 3,8  d’una cosa: que un dia respecte  del Senyor és com mil anys, i mil anys,  
2Pe 3,10  doncs, com lladre de nit lo dia  del Senyor; en lo qual passaran los cels  
2Pe 3,12  apressurant-vos per a la vinguda  del dia del Senyor, en lo qual los cels,  
2Pe 3,12  -vos per a la vinguda del dia  del Senyor, en lo qual los cels, cremant,  
2Pe 3,12  elements seran fosos ab l’ardor  del foc? 13 No obstant això, nosaltres,  
2Pe 3,15  15 I creeu que la longanimitat  del Senyor és salvació, segons que també  
1Jn 1,Tit  sant Joan la doctrina que oigué  del mateix Jesucrist, nostre Senyor, la  
1Jn 1,1  dels pecats. 1 Lo que fou des  del principi, lo que oiguérem, lo que  
1Jn 1,1 que miràrem i palparen nostres mans  del Verb de la vida: 2 perquè la vida fou  
1Jn 2,Tit  dels manaments, especialment  del primer. Consola a tots i amonesta que  
1Jn 2,7  antic, que l’haveu tingut des  del principi. Lo manament antic és la  
1Jn 2,7 paraula que vosaltres haveu oït des  del principi. 8 Emperò vos escric un  
1Jn 2,13  haveu conegut a aquell que és des  del principi. Vos escric a vosaltres,  
1Jn 2,14  haveu conegut a aquell que és des  del principi. Vos escric a vosaltres,  
1Jn 2,15 món. Si algú ama lo món, la caritat  del Pare no està en ell. 16 Perquè tot lo  
1Jn 2,16  i supèrbia de vida, la qual no és  del Pare, sinó del món. 17 I lo món passa  
1Jn 2,16  vida, la qual no és del Pare, sinó  del món. 17 I lo món passa i sa  
1Jn 2,20  20 Però vosaltres teniu la unció  del Sant, i sabeu totes les coses. 21 Jo  
1Jn 2,24  en vosaltres lo que oíreu des  del principi. Si permaneix en vosaltres lo 
1Jn 2,24  en vosaltres lo que oíreu des  del principi, vosaltres també  
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1Jn 3,8  és just. 8 Lo qui comet pecat és  del diable, perquè el diable des del  
1Jn 3,8 és del diable, perquè el diable des  del principi pecà. Per això aparegué lo  
1Jn 3,8  de Déu, per a destruir les obres  del diable. 9 Tot aquell que és nat de Déu 
1Jn 3,10  los fills de Déu i els fills  del diable. Tot aquell que no practica la  
1Jn 3,11  és la doctrina que haveu oït des  del principi: que us ameu los uns als  
1Jn 3,12  12 No així com Caín, que era  del Maligne i matà a son germà. I per a  
1Jn 4,Tit són. Nos exhorta a l’amor de Déu i  del pròxim, i diu que la perfeta caritat  
1Jn 4,5  el que està en lo món. 5 Ells són  del món; per això parlen del món, i el món 
1Jn 4,5 5 Ells són del món; per això parlen  del món, i el món los ou. 6 Nosaltres som  
1Jn 4,14  envià son Fill per a ser salvador  del món. 15 Qualsevol que conféssia que  
1Jn 4,17  què tinguéssem confiança en lo dia  del judici; puix com ell és, així som  
1Jn 5,13 vida eterna los que creeu en lo nom  del Fill de Déu. 14 I aquesta és la  
2Jn 3  de Déu Pare i de Jesucrist, Fill  del Pare en veritat i en caritat. 4 Molt  
2Jn 4  així com havem rebut lo manament  del Pare. 5 I ara vos demano, senyora, no  
2Jn 5  sinó lo que havem tingut des  del principi: que ens amem los uns als  
2Jn 6 camineu en ell com l’haveu oït des  del principi. 7 Perquè s’han alçat molts  
Jud 6  eternes en tenebres per al judici  del gran dia. 7 Així com Sodoma i Gomorra  
Jud 13  i desarrelats. 13 Oles furioses  del mar que llancen la bromera de sa  
Jud 23 a altres ab temor, arrebatant-los  del foc, avorrint fins la roba que està  
Ap 1,10  10 Jo fui en l’Esperit un dia  del Senyor, i oiguí detràs de mi una gran  
Ap 1,12  I em vaig girar per a veure la veu  del que parlava ab mi. I girat, vegí set  
Ap 2,7  l’arbre de la vida que està enmig  del paradís de Déu.’ ” 8 »I a l’àngel de  
Ap 2,28  Pare, li donaré també l’estrella  del matí. 29 »Lo qui té orella, oiga lo  
Ap 3,5 blanques, i jo no esborraré son nom  del llibre de la vida, ans bé confessaré  
Ap 3,12  Déu, la nova Jerusalem, que baixa  del cel de mon Déu, i el nom meu nou. 13  
Ap 4,3  jaspe i de sàrdio; i al rodador  del trono hi havia un arc iris, que a la  
Ap 4,4  una esmeralda. 4 I al rodador  del trono, vint-i-quatre sitis, i  
Ap 4,5 sos caps, corones d’or. 5 I eixien  del trono llamps, i veus, i trons. I  
Ap 4,5  llamps, i veus, i trons. I davant  del trono, set llànties que cremaven, les  
Ap 4,6 los set esperits de Déu. 6 I davant  del trono hi havia com un mar transparent  
Ap 4,6  semblant al cristall; i enmig  del trono, i al rodador del trono, quatre  
Ap 4,6  i enmig del trono, i al rodador  del trono, quatre animals plens d’ulls  
Ap 4,10  quatre ancians se postraven davant  del que estava sentat en lo trono i  
Ap 4,10  i tiraven ses corones davant  del trono dient: 11 –Digne sou, Senyor Déu 
Ap 5,1  1 Després vegí en la mà dreta  del que estava sentat en lo trono un  
Ap 5,6  sellos. 6 I jo mirí, i vegí, enmig  del trono i dels quatres animals i enmig  
Ap 5,7  i prengué el llibre de la mà dreta  del que estava assentat en lo trono. 8 I  
Ap 5,11  veu de molts àngels al rodador  del trono, i els animals, i els ancians; i 
Ap 6,7  obrí lo quart sello, oiguí la veu  del quart animal que deia: –Vine, i  
Ap 6,13  tornà com sang. 13 I les estrelles  del cel caigueren sobre la terra, com la  
Ap 6,16  i ocultau-nos» de la presència  del que està sentat sobre el trono i de la 
Ap 7,Tit que no facen dany als sellats, tant  del poble d’Israel com de les demés  
Ap 7,9  llengües, que estaven drets davant  del trono i davant de l’Anyell, coberts  
Ap 7,11 los àngels estaven drets al rodador  del trono, i dels ancians, i dels quatre  
Ap 7,11 i caigueren sobre son rostro davant  del trono i adoraren a Déu, 12 dient:  
Ap 7,15 l’Anyell. 15 Per això estan davant  del trono de Déu, i el serveixen dia i nit 
Ap 7,17 17 perquè l’Anyell, que està enmig  del trono, los guardarà i els portarà a  
Ap 8,3  l’altar d’or que estava davant  del trono de Déu. 4 I el fum dels encens,  
Ap 8,8  i es tornà sang la tercera part  del mar. 9 I la tercera part de les  
Ap 8,10  àngel tocà la trompeta, i caigué  del cel una gran estrella, cremant com si  
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Ap 8,12  i fou ferida la tercera part  del cel, i la tercera part de la lluna, i  
Ap 8,12  i no resplendia la tercera part  del dia, i lo mateix de la nit. 13 I vegí  
Ap 8,13 veu d’una àliga que volava per mig  del cel dient en gran veu: –Ai, ai, ai  
Ap 9,1 trompeta; i vegí caure una estrella  del cel a la terra, i a ell li fou donada  
Ap 9,1  i a ell li fou donada la clau  del pou de l’abisme. 2 I obrí lo pou de  
Ap 9,2 obrí lo pou de l’abisme i pujà fum  del pou, com un fum d’un gran forn, i s’ 
Ap 9,2  obscurí lo sol i l’aire ab lo fum  del pou. 3 I del fum del pou isqueren  
Ap 9,3  i l’aire ab lo fum del pou. 3 I  del fum del pou isqueren llagostes a la  
Ap 9,3 aire ab lo fum del pou. 3 I del fum  del pou isqueren llagostes a la terra, a  
Ap 10,Tit  haja tocat la trompeta. Una veu  del cel mana a sant Joan que prenga aquell 
Ap 10,1  un altre àngel poderós que baixava  del cel cobert d’un núvol, i l’arc iris  
Ap 10,4  jo a escriure, i oiguí una veu  del cel que em deia: –Sella les coses que  
Ap 10,7  temps; 7 mes en los dies de la veu  del setè àngel, quan ell comència a tocar  
Ap 10,8  los profetes. 8 I oiguí la veu  del cel, que parlava altra vegada ab mi i  
Ap 11,Tit  l’última trompeta. Dos testimonis  del Senyor seran despedaçats per la bèstia 
Ap 11,2 ell. 2 Emperò lo pati que està fora  del temple, deixa’l i no l’amídies,  
Ap 11,4 els dos candeleros que estan davant  del Déu de la terra. 5 I si algú volgués  
Ap 11,12 vegeren. 12 I oigueren una gran veu  del cel que els deia: –Pujau aquí. I  
Ap 11,13 atemorisats, i donaren glòria a Déu  del cel. 14 Passa lo segon ai, i veus aquí 
Ap 12,Tit  12,Tit Capítol XII De la guerra  del diable i de l’Anticrist contra la  
Ap 12,Tit  en una dona misteriosa vestida  del sol, que pareix un fill i és  
Ap 12,Tit  que pareix un fill i és perseguida  del dragó infernal. 1 I aparegué en lo cel 
Ap 12,1  un gran senyal: una dona vestida  del sol, i la lluna sota sos peus, i en  
Ap 12,4  la tercera part de les estrelles  del cel, i les féu caure sobre la terra; i 
Ap 12,12  Ai dels habitants de la terra i  del mar, perquè el diable ha baixat a  
Ap 13,Tit  i deu banyes, ab deu corones, ix  del mar i blasfema contra Déu i els sants, 
Ap 13,1 a la primera. 1 I em parí a la vora  del mar, i vegí pujar del mar una bèstia  
Ap 13,1  a la vora del mar, i vegí pujar  del mar una bèstia que tenia set caps i  
Ap 13,8 vida de l’Anyell, que fou mort des  del principi del món. 9 Si algú té orella, 
Ap 13,8  que fou mort des del principi  del món. 9 Si algú té orella, òiguia. 10  
Ap 13,13  de manera que fins foc feia baixar  del cel a la terra a la vista dels homes.  
Ap 14,2  nom de son Pare. 2 I oiguí una veu  del cel, com veu de moltes aigües, i com  
Ap 14,3 I cantaven com un càntic nou davant  del trono, i davant dels quatre animals, i 
Ap 14,5  perquè estan sens màcula davant  del trono de Déu. 6 I vegí un altre àngel  
Ap 14,6  vegí un altre àngel volant per mig  del cel, que tenia l’evangeli etern per a 
Ap 14,8  donà a beure a totes les nacions  del vi de la ira de sa fornicació. 9 I els 
Ap 14,10  o en sa mà, 10 aquest beurà també  del vi de la ira de Déu, mesclat pur en la 
Ap 14,13  la fe de Jesús. 13 I oiguí una veu  del cel que em deia: –Escriu:  
Ap 14,15  afilada. 15 I isqué un altre àngel  del temple, cridant en alta veu al que  
Ap 14,17  segada. 17 I isqué un altre àngel  del temple que hi ha en lo cel, tenint  
Ap 14,20 cup fora de la ciutat, i isqué sang  del cup fins a les brides dels cavalls per 
Ap 15,5  que s’obrí en lo cel lo temple  del tabernacle del testimoni. 6 I isqueren 
Ap 15,5  en lo cel lo temple del tabernacle  del testimoni. 6 I isqueren set àngels del 
Ap 15,6  testimoni. 6 I isqueren set àngels  del temple, que portaven set plagues,  
Ap 16,1  la terra. 1 I oiguí una gran veu  del temple que deia als set àngels: –Anau  
Ap 16,11  de dolor. 11 I blasfemaren al Déu  del cel per sos dolors i ses ferides, i no 
Ap 16,13  orient. 13 I vegí eixir de la boca  del dragó, i de la boca de la bèstia, i de 
Ap 16,13  la boca de la bèstia, i de la boca  del fals profeta, tres esperits immundos a 
Ap 16,14 los per a la batalla en lo gran dia  del Déu totpoderós. 15 Mirau que vinc com  
Ap 16,17  a l’aire, i isqué una gran veu  del temple des del trono que deia: –Està  
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Ap 16,17 i isqué una gran veu del temple des  del trono que deia: –Està fet. 18 I  
Ap 16,19  de Déu, per a donar-li la copa  del vi de la indignació de sa ira. 20 I  
Ap 16,21  no foren trobades. 21 I caigué  del cel una gran pedregada sobre els  
Ap 17,8 lo llibre de vida des de la creació  del món, quan vegen la bèstia que era i no 
Ap 18,Tit  seguiren son partit; mes los sants  del cel canten la victòria. 1 I després d’ 
Ap 18,1  1 I després d’això vegí baixar  del cel un altre àngel que tenia gran  
Ap 18,3  3 Perquè totes les gents han begut  del vi de la ira de sa fornicació, i els  
Ap 18,4  delícies. 4 I oiguí una altra veu  del cel que deia: –Eixiu d’ella, poble  
Ap 19,5 i deien: –Amén! Aŀleluia! 5 I isqué  del trono una veu que deia: –Alabau a  
Ap 19,15  de ferro; i ell trepitja lo cup  del vi del furor de la ira de Déu  
Ap 19,15 ferro; i ell trepitja lo cup del vi  del furor de la ira de Déu totpoderós. 16  
Ap 19,17  los aucells que volaven per mig  del cel: –Veniu i juntau-vos a la gran  
Ap 20,1  a tots los morts. 1 I vegí baixar  del cel un àngel que tenia la clau de l’  
Ap 20,8  número dels quals és com l’arena  del mar. 9 I pujaren sobre l’amplària de  
Ap 20,9  i la ciutat amada; i baixà foc  del cel enviat per Déu, i els devorà. 10 I 
Ap 20,11  assentat sobre ell, a la vista  del qual fugí lo cel i la terra, i no fou  
Ap 20,12  i xics, que estaven en peu davant  del trono, i foren oberts los llibres; i  
Ap 20,15 de la vida fou llançat en l’estany  del foc. 21,Tit Capítol XXI Fi i estat  
Ap 21,Tit  i estat ditxós dels justos després  del judici, i desastrosa sort dels  
Ap 21,2  que de part de Déu baixava  del cel, i estava ataviada com una esposa  
Ap 21,3 a son espòs. 3 I oiguí una gran veu  del trono que deia: –Veus aquí, lo  
Ap 21,10  santa de Jerusalem, que baixava  del cel, de la presència de Déu, 11 que  
Ap 22,1  resplendent com cristall, proceint  del trono de Déu i de l’Anyell. 2 enmig  
Ap 22,2  ella i a l’una i a l’altra vora  del riu, hi havia l’arbre de vida portant 
Ap 22,16  de David, l’estrella resplendent  del matí.» 17 I l’Esperit i l’esposa  
Ap 22,19  algú detragués res de les paraules  del llibre d’aquesta profecia, Déu  
Ap 22,19  profecia, Déu detraurà sa part  del llibre de la vida, i de la ciutat  
Mt 13,45 lo que té, i compra aquell camp. 45  »Del mateix modo és semblant lo Regne del  
Mt 21,25  Lo baptisme de Joan, d’a on era?  ¿Del cel o dels homes? I ells discorrien  
Mt 22,21  e inscripció? 21 Li responen:  –Del Cèsar. Llavors los digué: –Puix  
Mc 12,16  qui és esta efígie e inscripció?  –Del Cèsar –respongueren. 17 I responent  
Lc 23,Tit  i insultat. Inscripció de la creu.  Del bon lladre. Tenebres. Mort del Senyor. 
Ac 25,26  resolguí enviar-lo a ell. 26  Del qual jo no tinc cosa certa que  
Ef 3,7  en Cristo Jesús per l’evangeli. 7  Del qual jo he estat constituït ministre,  
He 5,11  segons l’ordre de Melquisedec. 11  Del qual tenim moltes coses que dir, i  
Lc 7,25  robes precioses i viuen en  deleites, en palacis de reis estan. 26  
Rm 7,22 mal resideix en mi. 22 Perquè jo em  deleito en la llei de Déu, segons l’home  
Lc 7,25  a veure? ¿Un home vestit ab robes  delicades? Certament que els que vesteixen 
2Pe 2,13  ells que reputen per un plaer les  delícies del dia, que són contaminacions i 
Ap 18,3  s’han enriquit ab lo poder de ses  delícies. 4 I oiguí una altra veu del cel  
Jm 5,5  exèrcits. 5 Vosaltres haveu viscut  deliciosament sobre la terra i en  
Lc 23,4  dels sacerdots i al poble: –Ningun  delicte trobo en aquest home. 5 Mes ells  
Ac 23,28  era romà. 28 I volent averiguar lo  delicte que li imputaven, lo portí al  
Ac 23,29  de sa Llei, sens haver en ell  delicte algú que meresqués mort o presó.  
Ac 25,5  vosaltres ab mi, i si hi ha algun  delicte en aquest home que l’acúsien. 6 I 
Ac 25,18  del qual, estant presents, ningun  delicte li imputaren dels que jo  
Rm 5,15 venir. 15 Emperò no és lo do com lo  delicte; perquè si per lo delicte d’un  
Rm 5,15 do com lo delicte; perquè si per lo  delicte d’un moriren molts, molt més la  
1Co 6,7  7 De totes maneres, és ja un  delicte verdaderament lo pledejar  
Ac 25,7  acusant-lo de molts i graves  delictes que no podien provar. 8 I Pau se  
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Rm 4,25 25 lo qual fou entregat per nostres  delictes i ressuscità per a justificació  
Rm 5,16  emperò la gràcia fou de molts  delictes per a la justificació. 17 Perquè  
Ef 2,1  a vosaltres que éreu morts per  delictes i pecats, 2 en què visquéreu en  
Mt 23,23  i fariseus, hipòcrites, que pagau  delme de la menta, de l’anet i del comí,  
Lc 11,42  de vosaltres, fariseus, que pagau  delme de la menta, i de la ruda, i de  
Lc 18,12  Dejuno dos vegades la semana, pago  delme de tot lo que posseesc. 13 »Lo  
He 7,2  2 a qui Abraham donà també lo  delme de totes les coses, essent  
He 7,4  fins lo patriarca Abraham donà lo  delme de les coses millors. 5 I certament  
He 7,9  Leví, que rebé los delmes, pagà  delme en Abraham, 10 perquè encara estava  
He 7,5  tenen lo manament de prendre los  delmes del poble, segons la Llei, ço és,  
He 7,6  no és contat entre ells, prengué  delmes d’Abraham i beneí al que tenia les 
He 7,8  del major. 8 Aquí certament prenen  delmes los homes que moren, emperò allí  
He 7,9 -ho) lo mateix Leví, que rebé los  delmes, pagà delme en Abraham, 10 perquè  
Mt 1,21  perquè ell salvarà a son poble  dels pecats d’ells. 22 Mes tot això fou  
Mt 2,Tit  Jesús. 2,Tit Capítol II Adoració  dels magos. Fugida de Jesús a Egipte.  
Mt 2,Tit  de Jesús a Egipte. Cruel mort  dels innocents en Betlem. Jesús, Maria i  
Mt 2,2 2 dient: –A on és lo qui ha nat rei  dels jueus? Perquè vegérem sa estrella en  
Mt 2,4  4 I convocant a tots los prínceps  dels sacerdots i als escribes del poble,  
Mt 2,16  quan vegé que havia quedat burlat  dels magos, s’irrità molt; i enviant, féu 
Mt 2,16  al temps que havia averiguat  dels magos. 17 Llavors fou complert lo que 
Mt 3,7  pecats. 7 Veent, emperò, que molts  dels fariseus i dels saduceus venien a son 
Mt 3,7  emperò, que molts dels fariseus i  dels saduceus venien a son baptisme, los  
Mt 3,10  està posada la destral a l’arrel  dels arbres. Puix tot arbre que no fa bon  
Mt 4,15  l’altre costat del Jordà, Galilea  dels gentils: 16 Poble que sentat en les  
Mt 4,24  mals i dolors, i los posseïts  dels dimonis, i los llunàtics, i los  
Mt 5,13  per a ser llançada i trepitjada  dels homes. 14 »Vosaltres sou la llum del  
Mt 5,16  16 Bríllia així vostra llum davant  dels homes, per a què vègien vostres obres 
Mt 5,20 vostra justícia no fos major que la  dels escribes i dels fariseus, no entrareu 
Mt 5,20 no fos major que la dels escribes i  dels fariseus, no entrareu en lo Regne del 
Mt 6,1  no fer vostres bones obres davant  dels homes ab lo fi de ser vistos d’ells; 
Mt 6,2  i en los carrers per a ser honrats  dels homes. En veritat vos dic que ja  
Mt 6,5  de les places per a ser vistos  dels homes. En veritat vos dic que reberen 
Mt 7,Tit  de distingir los falsos profetes  dels verdaders, així com l’arbre bo del  
Mt 7,15  los que el troben. 15 »Guardau’s  dels falsos profetes, que vénen a  
Mt 7,16  ¿Se cullen, per ventura, raïms  dels arços, ni figues dels esbarzers? 17  
Mt 7,16  raïms dels arços, ni figues  dels esbarzers? 17 Així, que tot arbre bo  
Mt 8,Tit  cura a dos endemoniats en la terra  dels gerassens. 1 Quan hagué baixat de la  
Mt 8,28  altra part de l’estany a la terra  dels gerassens, vingueren a son encontre  
Mt 8,33  ho referiren tot, junt ab lo cas  dels esperitats. 34 I luego tota la ciutat 
Mt 9,Tit  Senyor a un paralític. Murmuració  dels escribes. Vocació de Mateu lo  
Mt 9,Tit  miracles. Paràbola de la collita i  dels treballadors. 1 I entrant en una  
Mt 9,3  tos pecats. 3 I luego alguns  dels escribes deien entre si: «Aquest  
Mt 9,9 anomenat Mateu, que seia en lo banc  dels drets, i li digué : –Segueix-me. I  
Mt 9,34  deien: –Per virtut del príncep  dels dimonis, llança los dimonis. 35 I  
Mt 10,Tit  collita. 10,Tit Capítol X Vocació  dels dotze apòstols. Jesucrist los  
Mt 10,2  mal i tota dolència. 2 I los noms  dels dotze apòstols són aquestos: lo  
Mt 10,5 -los i dient: –No aneu per lo camí  dels gentils, ni entreu en les ciutats  
Mt 10,5  gentils, ni entreu en les ciutats  dels samaritans. 6 Ans bé anau a les  
Mt 10,15  serà menor lo rigor per a la terra  dels de Sodoma i de Gomorra que per a  
Mt 10,17  com les palomes. 17 »I guardau’s  dels homes, perquè vos entregaran a sos  
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Mt 10,18  amor de mi sereu conduïts davant  dels governadors i dels reis, en testimoni 
Mt 10,18  conduïts davant dels governadors i  dels reis, en testimoni contra d’ells i  
Mt 10,18 reis, en testimoni contra d’ells i  dels gentils. 19 I quan vos entréguien, no 
Mt 10,21 fill. I s’alçaran los fills contra  dels pares i los faran morir. 22 I per  
Mt 10,32  tot aquell que em conféssia davant  dels homes, jo el confessaré també davant  
Mt 10,33  I tot aquell que em néguia davant  dels homes, jo també el negaré davant mon  
Mt 11,8  que vesteixen ab mollesa, en casa  dels reis estan. 9 A qui, doncs, isquéreu  
Mt 12,Tit  los defensa de la murmuració  dels fariseus. Cura a un home que tenia  
Mt 12,24  en virtut de Beelzebub, príncep  dels dimonis. 25 I Jesús, coneixent sos  
Mt 14,Tit  XIV Mort de Joan Baptista. Miracle  dels cinc pans. Jesús camina i fa que sant 
Mt 14,9  Mes per raó del jurament i  dels que estaven ab ell a taula, manà  
Mt 14,20  les sobres, ompliren dotze coves  dels bocins. 21 I el número dels que  
Mt 14,21  coves dels bocins. 21 I el número  dels que menjaren fou cinc mil homes, sens 
Mt 15,2  deixebles traspassen la tradició  dels ancians? Puix no es renten les mans  
Mt 15,26 dient: –No és just lo prendre lo pa  dels fills i tirar-lo als cans. 27 I  
Mt 15,37 tots menjaren i quedaren saciats. I  dels bocins que sobraren n’ompliren set  
Mt 16,4  i no podeu discernir los senyals  dels temps? La generació perversa i  
Mt 16,6  compte i guardau’s del llevat  dels fariseus i dels saduceus. 7 Mes ells  
Mt 16,6  ’s del llevat dels fariseus i  dels saduceus. 7 Mes ells pensaven dient  
Mt 16,9  compreneu encara, ni us recordau  dels cinc pans per a cinc mil homes, i  
Mt 16,10  de bocins ne recollíreu? 10 ¿Ni  dels set pans per a quatre mil homes, i  
Mt 16,11  us diguí: “Guardau’s del llevat  dels fariseus i dels saduceus”? 12  
Mt 16,11  ’s del llevat dels fariseus i  dels saduceus”? 12 Aleshores entengueren  
Mt 16,12  dit que es guardassen del llevat  dels pans, sinó de la doctrina dels  
Mt 16,12  dels pans, sinó de la doctrina  dels fariseus i dels saduceus. 13 I vingué 
Mt 16,12 sinó de la doctrina dels fariseus i  dels saduceus. 13 I vingué Jesús als  
Mt 16,14  i altres que és Jeremies o un  dels profetes. 15 I Jesús los digué: –I  
Mt 16,21  i que sofrís moltes coses de part  dels ancians i dels escribes i dels  
Mt 16,21 moltes coses de part dels ancians i  dels escribes i dels prínceps dels  
Mt 16,21 part dels ancians i dels escribes i  dels prínceps dels sacerdots, i que morís  
Mt 16,21  i dels escribes i dels prínceps  dels sacerdots, i que morís i que  
Mt 16,23  coses que són de Déu, sinó en les  dels homes. 24 Llavors digué Jesús a sos  
Mt 16,28  obres. 28 En veritat vos dic que  dels que estan aquí n’hi ha alguns que no 
Mt 17,21  l’home ha de ser entregat en mans  dels homes. 22 I el mataran, i  
Mt 17,24  tribut o cens: de sos fills o  dels estranys? 25 –Dels estranys  
Mt 18,Tit  de perdonar pecats. Compassió  dels pecadors i perdó dels enemics.  
Mt 18,Tit  Compassió dels pecadors i perdó  dels enemics. Paràbola dels deu mil  
Mt 18,Tit  i perdó dels enemics. Paràbola  dels deu mil talents. 1 En aquella hora s’ 
Mt 18,7  del mar. 7 »Ai del món per causa  dels escàndols! Puix és precís que vinguen 
Mt 19,14  els destorbeu de venir a mi, puix  dels tals és lo Regne del cel. 15 I quan  
Mt 20,Tit primers. 20,Tit Capítol XX Paràbola  dels jornalers cridats a treballar en la  
Mt 20,Tit  Respon a la pretensió de la mare  dels fills del Zebedeu. Dóna vista a dos  
Mt 20,8  paga’ls son jornal, començant des  dels últims als primers. 9 »Quan vingueren 
Mt 20,18  l’home serà entregat als prínceps  dels sacerdots i als escribes, i lo  
Mt 20,25 si i digué: –Sabeu que els prínceps  dels gentils avasallen a sos pobles, i que 
Mt 21,12  en lo temple. I trabucà les taules  dels canviadors i els sitis dels que  
Mt 21,12  taules dels canviadors i els sitis  dels que venien palomes. 13 I els digué:  
Mt 21,15 els curà. 15 Mes veent los prínceps  dels sacerdots i els escribes les  
Mt 21,16  vosaltres llegit que “de la boca  dels petits i dels que mamen tragueres  
Mt 21,16  que “de la boca dels petits i  dels que mamen tragueres alabança  
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Mt 21,23 havent anat al temple, los prínceps  dels sacerdots i los ancians del poble s’ 
Mt 21,25  de Joan, d’a on era? ¿Del cel o  dels homes? I ells discorrien entre si  
Mt 21,31  »Mes no hi va anar. 31 »Qual  dels dos féu la voluntat del pare? Ells  
Mt 21,34  34 I quan s’acercà la collita  dels fruits, envià sos criats als pagesos  
Mt 21,45  engrunes. 45 I quan los prínceps  dels sacerdots i los fariseus oïren ses  
Mt 22,9  9 Anau, doncs, a les eixides  dels camins i a tots quants trobeu  
Mt 22,16  ningú, perquè no mires la persona  dels homes. 17 Digue’ns, doncs: Què t’  
Mt 22,28  Doncs, en la resurrecció, de quin  dels set serà la muller, puix ella de tots 
Mt 22,31  en lo cel. 31 »I de la resurrecció  dels morts, ¿no haveu llegit lo que vos té 
Mt 23,Tit  Condemna Jesús lo rigor extremat  dels fariseus en la doctrina que ensenyen  
Mt 23,Tit  a la Llei, de la mort violenta  dels profetes i de la destrucció de  
Mt 23,4 i les carreguen sobre les espatlles  dels homes, emperò ells ni un sol dit  
Mt 23,5  totes les obres per a ser vistos  dels homes. I aixís eixamplen ses  
Mt 23,13  que tancau lo Regne del cel davant  dels homes! Puix ni vosaltres entrau ni  
Mt 23,29  que edificau los sepulcres  dels profetes i adornau los monuments dels 
Mt 23,29  profetes i adornau los monuments  dels justos. 30 I dieu: “Si haguéssem  
Mt 23,30  ab ells per a derramar la sang  dels profetes”! 31 I aixís serviu de  
Mt 24,Tit  deurien fer per no ser enganyats  dels falsos Cristos. Los encarrega que  
Mt 24,22  carn se salvaria. Mes per amor  dels elegits seran abreviats aquells dies. 
Mt 25,Tit  XXV Paràboles de les deu verges i  dels talents, ab les quals Jesús mana  
Mt 25,32  davant d’ell i separarà los uns  dels altres, així com lo pastor separa les 
Mt 25,32  com lo pastor separa les ovelles  dels cabrits. 33 I posarà les ovelles a sa 
Mt 26,3 Llavors se congregaren los prínceps  dels sacerdots i els escribes i els  
Mt 26,14  fet en memòria seva. 14 Llavors un  dels Dotze, anomenat Judes Iscariot, se n’ 
Mt 26,14  se n’anà a trobar als prínceps  dels sacerdots 15 i els digué: –Què em  
Mt 26,17  entregar-lo. 17 I lo primer dia  dels Àzims s’acercaren los deixebles a  
Mt 26,28  derramada per molts per a remissió  dels pecats. 29 I jo us dic, que des d’  
Mt 26,45  de l’home serà entregat en mans  dels pecadors. 46 Alçau’s, anem!; mirau  
Mt 26,47  veus aquí que arribà Judes, un  dels Dotze, i junt ab ell una gran turba  
Mt 26,47 i bastons, enviada per los prínceps  dels sacerdots i los ancians del poble. 48 
Mt 26,51  i el prengueren. 51 I veus aquí un  dels que estaven ab Jesús, estenent la mà  
Mt 26,56 a què es complissen les escriptures  dels profetes. Llavors tots los deixebles  
Mt 26,57  portaren a casa de Caifàs, príncep  dels sacerdots, a on s’havien juntat los  
Mt 26,58  lluny fins al palàcio del príncep  dels sacerdots. I havent entrat dins, s’  
Mt 26,59 veure lo fi. 59 Emperò los prínceps  dels sacerdots i els ancians i tot lo  
Mt 26,62  dies.” 62 I alçant-se lo príncep  dels sacerdots, li digué: –¿No respons res 
Mt 26,63  63 I Jesús callava. I lo príncep  dels sacerdots li digué: –Te conjuro per  
Mt 26,65  del cel. 65 Llavors lo príncep  dels sacerdots rompé ses vestidures i  
Mt 27,3  monedes de plata als prínceps  dels sacerdots i als ancians 4 dient: –He  
Mt 27,6  penjà ab un llaç. 6 I els prínceps  dels sacerdots, prenent les monedes de  
Mt 27,11 lo president dient: –¿Ets tu lo rei  dels jueus? Jesús li digué: –Tu ho dius.  
Mt 27,12 12 I essent acusat per los prínceps  dels sacerdots i per los ancians, no  
Mt 27,15  entregar llibre al poble un  dels presos, lo qui ells volien. 16 I en  
Mt 27,20  d’ell. 20 Emperò los prínceps  dels sacerdots i els ancians persuadiren a 
Mt 27,21  los respongué i digué: –A quin  dels dos voleu que us entréguia llibre? I  
Mt 27,29  l’escarnien dient: –Salve, rei  dels jueus! 30 I escopint-li, prengueren 
Mt 27,37  escrita: «Aquest és Jesús, lo rei  dels jueus.» 38 Llavors crucificaren dos  
Mt 27,41  insultant-lo també los prínceps  dels sacerdots ab los escribes i ancians,  
Mt 27,47  has desemparat?» 47 Alguns, doncs,  dels que eren allí, quan oïren això deien: 
Mt 27,56 mare de Jaume i de Josep, i la mare  dels fills del Zebedeu. 57 I havent  
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Mt 27,62  del de la Preparació, los prínceps  dels sacerdots i els fariseus acudiren  
Mt 28,11  se’n elles anat, veus aquí alguns  dels guardes vingueren a la ciutat i  
Mt 28,11  ciutat i donaren avís als prínceps  dels sacerdots de tot quant havia  
Mc 1,4  d’arrepentiment per a remissió  dels pecats. 5 I eixia envers ell tota la  
Mc 1,44  ans bé vés, presenta’t al príncep  dels sacerdots i ofereix per ta limpiesa  
Mc 2,Tit  sa doctrina l’orgull e hipocresia  dels fariseus. 1 Al cap d’alguns dies  
Mc 2,6  6 I estaven allí sentats alguns  dels escribes, pensant en son interior: 7  
Mc 2,14 d’Alfeu, que estava sentat al banc  dels tributs, i li digué: –Segueix-me. I 
Mc 2,18  18 I els deixebles de Joan i  dels fariseus, que solien dejunar, vénen a 
Mc 2,18  què els deixebles de Joan i els  dels fariseus dejunen i vostres deixebles  
Mc 2,26 de Déu en temps d’Abiatar, príncep  dels sacerdots, i se menjà los pans de la  
Mc 2,26 se menjà los pans de la proposició,  dels quals no era lícit menjar-ne sinó  
Mc 3,Tit mansuetud als dicteris i blasfèmies  dels escribes. 1 I entrà novament en la  
Mc 3,22 Beelzebub, i per virtut del príncep  dels dimonis, llança los dimonis. 23 I  
Mc 3,28  »En veritat vos dic que als fills  dels homes los seran perdonats tots los  
Mc 5,1  altra banda del mar, al territori  dels gerassens. 2 I a l’eixir Jesús de la 
Mc 5,2  tot seguit li isqué a l’encontre,  dels sepulcres, un home posseït de l’  
Mc 5,16 havia succeït a l’endemoniat, i lo  dels porcs. 17 I començaren a pregar-li  
Mc 5,17  a pregar-li que es retiràs  dels seus confins. 18 I quan entrà en la  
Mc 5,22  del mar. 22 I veus aquí vingué un  dels prínceps de la sinagoga, anomenat  
Mc 6,Tit  així sa incredulitat. Missió  dels apòstols. Presó i mort de Joan  
Mc 6,Tit  i mort de Joan Baptista. Miracle  dels cinc pans i dos peixos. Jesús camina  
Mc 6,15  deien: –Que és profeta o com un  dels profetes. 16 Quan Herodes ho oí,  
Mc 6,26  mes per raó del jurament i  dels que estaven a taula ab ell, no volgué 
Mc 6,43  les sobres i ompliren dotze coves  dels bocins i dels peixos. 44 I els que ne 
Mc 6,43  ompliren dotze coves dels bocins i  dels peixos. 44 I els que ne menjaren eren 
Mc 6,52  Perquè encara no havien comprès lo  dels pans, puix son cor estava obcecat. 53 
Mc 7,Tit  reprèn la hipocresia i superstició  dels fariseus. Fe gran de la cananea, per  
Mc 7,1  a ell los fariseus i alguns  dels escribes, que havien vingut de  
Mc 7,3  no mengen, seguint la tradició  dels ancians. 4 I quan tornen de la plaça, 
Mc 7,5  no van conforme a la tradició  dels ancians, sinó que mengen pa sense  
Mc 7,8  de Déu, vos agafau ab la tradició  dels homes, com lo rentar de les copes i  
Mc 7,27  perquè no és bo prendre lo pa  dels fills i tirar-lo als cans. 28  
Mc 7,28  sota la taula de les engrunes  dels fills. 29 Aleshores li digué: –Per  
Mc 8,Tit  muts. 8,Tit Capítol VIII Miracle  dels set pans. Jesús instrueix a sos  
Mc 8,8  i se saciaren; i recolliren,  dels bocins que havien sobrat, set  
Mc 8,15  compte i guardau-vos del llevat  dels fariseus i del llevat d’Herodes. 16  
Mc 8,28  alguns, Elies; i altres, com un  dels profetes. 29 Aleshores los digué: –I  
Mc 8,31 per los ancians, i per los prínceps  dels sacerdots, i per los escribes, i que  
Mc 8,33 que són de Déu, sinó en les que són  dels homes. 34 I convocant al poble ab sos 
Mc 8,38 en la glòria de son Pare acompanyat  dels sants àngels. 39 I els deia: –En  
Mc 8,39  veritat vos dic que hi ha alguns  dels que estan aquí que no tastaran la  
Mc 9,30  de l’home serà entregat en mans  dels homes, i el faran morir, i després de 
Mc 10,Tit  i ressuscitar. Respon a la petició  dels fills del Zebedeu, i recomana altra  
Mc 10,14  i no els ho destorbeu, perquè  dels tals és lo Regne de Déu. 15 En  
Mc 10,33  l’home serà entregat als prínceps  dels sacerdots, i als escribes, i als  
Mc 11,Tit  del temple. Poder de la fe. Perdó  dels enemics. Confon als prínceps dels  
Mc 11,Tit  dels enemics. Confon als prínceps  dels sacerdots. 1 I quan s’acercaren a  
Mc 11,5  i el desfermaren. 5 I alguns  dels que estaven allí los deien: –Què feu? 
Mc 11,15  en lo temple, i trabucà les taules  dels canviadors i els sitis dels que  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

822 
 

Mc 11,15  taules dels canviadors i els sitis  dels que venien palomes. 16 I no permetia  
Mc 11,18  18 I havent-ho oït los prínceps  dels sacerdots i els escribes, meditaven  
Mc 11,27  se li acercaren los prínceps  dels sacerdots i els escribes i els  
Mc 11,30  Lo baptisme de Joan, era del cel o  dels homes? Responeu-me. 31 I ells  
Mc 12,Tit  al Cèsar i sobre la resurrecció  dels morts. Cristo, Senyor de David.  
Mc 12,Tit  Cristo, Senyor de David. Supèrbia  dels escribes. Oferta tènue de la viuda,  
Mc 12,Tit  a tots los grans oferiments  dels rics. 1 I començà a parlar-los ab  
Mc 12,2  son país. 2 I a son temps envià un  dels seus sirvents als pagesos, per a què  
Mc 12,2  als pagesos, per a què rebés  dels pagesos lo fruit de la vinya. 3 Ells  
Mc 12,5  i lo mataren; i a molts altres,  dels quals feriren a uns i mataren a  
Mc 12,13  n’anaren. 13 I li enviaren alguns  dels fariseus i dels herodians per a què  
Mc 12,13  li enviaren alguns dels fariseus i  dels herodians per a què lo sorprenguessen 
Mc 12,28  molt errats. 28 I se li acercà un  dels escribes, que els havia oït disputar, 
Mc 12,38 deia en sa doctrina: –Guardau-vos  dels escribes, que amen lo portar  
Mc 12,41 Jesús assentat en davant de l’arca  dels oferiments, estava mirant com la gent 
Mc 13,1 I a l’eixir del temple li digué un  dels deixebles: –Mestre, mirau quines  
Mc 13,9  i vos presentaran davant  dels governadors i reis per causa de mi,  
Mc 13,20  ninguna carn; emperò per amor  dels elegits, que escollí, abrevià aquells 
Mc 13,27 sos àngels i congregarà sos elegits  dels quatre vents, des d’un extrem de la  
Mc 14,1  Pasqua i los Àzims, i los prínceps  dels sacerdots i los escribes anaven  
Mc 14,4 lo bàlsam sobre son cap. 4 I alguns  dels que estaven allí s’indignaren dintre 
Mc 14,10  d’ella. 10 I Judes Iscariot, un  dels Dotze, anà als prínceps dels  
Mc 14,10  un dels Dotze, anà als prínceps  dels sacerdots per a entregar-los-el.  
Mc 14,12 a entregar-lo. 12 I al primer dia  dels Àzims, quan sacrificaven la pasqua,  
Mc 14,20  acàs? 20 I ell los respongué: –Un  dels Dotze, lo qui fica ab mi la mà en lo  
Mc 14,43  parlant, arribà Judes Iscariot, un  dels Dotze, i junt ab ell una gran turba  
Mc 14,43  gent ab espases i bastons, de part  dels prínceps dels sacerdots i dels  
Mc 14,43  i bastons, de part dels prínceps  dels sacerdots i dels escribes i ancians.  
Mc 14,43 part dels prínceps dels sacerdots i  dels escribes i ancians. 44 I el traïdor  
Mc 14,47 mans sobre i el prengueren. 47 I un  dels que estaven ab Jesús, desembeinant l’ 
Mc 14,55  escalfant-se. 55 I els prínceps  dels sacerdots i tot lo Consell cercaven  
Mc 15,1  1 I luego, al dematí, los prínceps  dels sacerdots, havent tingut consell ab  
Mc 15,2 I Pilat li preguntà: –Ets tu lo rei  dels jueus? I ell, responent-li, li  
Mc 15,3  –Tu ho dius. 3 I els prínceps  dels sacerdots l’acusaven de moltes  
Mc 15,6  de festivitat donar llibertat a un  dels presos, qualsevol que ells  
Mc 15,9  –Voleu que us lliberti lo rei  dels jueus? 10 Perquè sabia que per enveja 
Mc 15,10  l’havien entregat los prínceps  dels sacerdots. 11 Emperò los prínceps  
Mc 15,11  sacerdots. 11 Emperò los prínceps  dels sacerdots incitaren al poble, per a  
Mc 15,12  faça a aquest a qui apellidau rei  dels jueus? 13 I ells de nou cridaren:  
Mc 15,18  a saludar-lo dient: –Salve, rei  dels jueus! 19 I lo ferien en lo cap ab  
Mc 15,26 escrit de sa sentència era: «Lo rei  dels jueus.» 27 I crucificaren ab ell dos  
Mc 15,31  escarnint-lo també els prínceps  dels sacerdots, se deien los uns als  
Mc 15,35  m’haveu desemparat?» 35 I alguns  dels que estaven presents, quan l’oïren,  
Mc 16,18 els danyarà; posaran les mans sobre  dels malalts, i es curaran. 19 I el Senyor 
Lc 1,16 del ventre de sa mare. 16 I a molts  dels fills d’Israel convertirà al Senyor  
Lc 1,17  d’Elies, per a convertir los cors  dels pares als fills, i els incrèduls a la 
Lc 1,17  i els incrèduls a la prudència  dels justos, per a aparellar al Senyor un  
Lc 2,34  a ser lo blanc de la contradicció  dels homes 35 (i una espasa traspassarà ta 
Lc 2,46  trobaren en lo temple sentat enmig  dels doctors, oint-los i preguntant-  
Lc 2,52  edat, i en gràcia davant de Déu i  dels homes. 3,Tit Capítol III Predicació i 
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Lc 3,3  de penitència per a remissió  dels pecats, 4 com està escrit en lo  
Lc 3,9  està posada la destral a l’arrel  dels arbres. Puix tot arbre que no fa bon  
Lc 5,27  Leví, que estava sentat en lo banc  dels tributs, i li digué: –Segueix-me.  
Lc 5,33  i fan oració, i també los  dels fariseus, i los teus mengen i beuen?  
Lc 6,2  mans, se les menjaven. 2 I alguns  dels fariseus los deien: –Per què feu lo  
Lc 6,18  mals. I els que eren aturmentats  dels esperits impurs se curaven. 19 I tota 
Lc 6,44 son fruit. Puix no es cullen figues  dels arços, ni raïms dels esbarzers. 45 L’ 
Lc 6,44  cullen figues dels arços, ni raïms  dels esbarzers. 45 L’home bo, del bon  
Lc 7,Tit  dona li ungeix los peus. Paràbola  dels dos deutors. 1 I quan hagué acabat  
Lc 7,3  de Jesús, li envià alguns ancians  dels jueus, suplicant-li que vingués a  
Lc 7,36  sos fills. 36 I li suplicava un  dels fariseus que anàs a menjar ab ell. I  
Lc 8,2 algunes dones a qui ell havia curat  dels esperits malignes i de dolències:  
Lc 8,26  26 I navegaren al territori  dels gerasens, que està enfront de la  
Lc 8,27 que molt temps havia estava posseït  dels dimonis, i no portava vestit algun,  
Lc 8,27  ni habitava en casa, sinó dintre  dels sepulcres. 28 Aquest, tan prest com  
Lc 8,33  de l’home i se ficaren dins  dels porcs, i la ramada se despenyà ab  
Lc 8,37  demanà tota la gent del territori  dels gerasens que se retiràs d’ells, puix 
Lc 9,Tit  9,Tit Capítol IX Missió i poder  dels apòstols. Multiplicació dels pans i  
Lc 9,Tit  poder dels apòstols. Multiplicació  dels pans i dels peixos. Confessió de  
Lc 9,Tit apòstols. Multiplicació dels pans i  dels peixos. Confessió de Pere.  
Lc 9,Tit  llunàtic. Passió predita. Disputa  dels apòstols sobre la primacia. Zel  
Lc 9,Tit  sobre la primacia. Zel indiscret  dels fills del Zebedeu. Un home que vol  
Lc 9,8  havia aparegut; i altres, que un  dels antics profetes havia ressuscitat. 9  
Lc 9,19  i altres, que ha ressuscitat algun  dels antics profetes. 20 –I vosaltres –los 
Lc 9,22  per los ancians i els prínceps  dels sacerdots i per los escribes, i que  
Lc 9,26  en sa glòria i en la del Pare i  dels sants àngels. 27 Emperò jo us dic en  
Lc 9,44  l’home ha de ser entregat en mans  dels homes. 45 Emperò ells no entenien  
Lc 9,52 i partiren i entraren en una ciutat  dels samaritans per aparellar-li  
Lc 10,Tit  Capítol X Missió i instrucció  dels setanta-dos deixebles. Paràbola del 
Lc 10,36  proïsme d’aquell que donà en mans  dels lladres? 37 I ell respongué: –Aquell  
Lc 11,Tit  en orar. Dimoni mut. Blasfèmies  dels jueus. Paràbola del valent armat.  
Lc 11,15  –Per virtut de Beelzebub, príncep  dels dimonis, llança los dimonis. 16 I  
Lc 11,31  i els condemnarà, perquè vingué  dels extrems de la terra a oir la  
Lc 11,45 sens que ho coneguen! 45 Llavors un  dels doctors li digué: –Mestre, dient  
Lc 11,47  que edificau los sepulcres  dels profetes, i vostres pares los  
Lc 12,Tit  acusar. 12,Tit Capítol XII Llevat  dels fariseus. No témer sinó a Déu. Ric  
Lc 12,1  –Guardau-vos del llevat  dels fariseus, que és hipocresia. 2 Puix  
Lc 12,8  tot aquell que em conféssia davant  dels homes, lo Fill de l’home lo  
Lc 12,8  l’home lo confessarà a ell davant  dels àngels de Déu. 9 Emperò lo qui em  
Lc 12,9  9 Emperò lo qui em néguia davant  dels homes, serà negat davant dels àngels  
Lc 12,9  dels homes, serà negat davant  dels àngels de Déu. 10 »I a tot aquell que 
Lc 12,44  vos dic que li donarà lo maneig  dels béns que posseesca. 45 Emperò si  
Lc 13,Tit Passió predita. Jerusalem, homicida  dels profetes. 1 I en aquest mateix temps  
Lc 13,1 allí uns que contaven noves a Jesús  dels galileus la sang dels quals havia  
Lc 13,1 noves a Jesús dels galileus la sang  dels quals havia mesclat Pilat ab la dels  
Lc 13,1  quals havia mesclat Pilat ab la  dels seus sacrificis. 2 I Jesús los  
Lc 14,1  Jesús en dissabte en casa d’un  dels principals fariseus per a menjar pa,  
Lc 14,10 amunt.” Llavors seràs honrat davant  dels que estiguen ab tu en la taula. 11  
Lc 14,14  de gallardó en la resurrecció  dels justos! 15 Havent oït estes paraules  
Lc 14,15  15 Havent oït estes paraules un  dels que menjaven a taula, li digué:  
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Lc 14,28  una torre, no fa càlculs primer  dels gastos que són necessaris, a fi de  
Lc 15,Tit  i del fill pròdig, per a confusió  dels fariseus vanitosos i aliento dels  
Lc 15,Tit  dels fariseus vanitosos i aliento  dels pecadors arrepentits. 1 I s’  
Lc 15,10  vos dic que hi haurà goig davant  dels àngels de Déu per un pecador que s’  
Lc 15,15  Llavors se n’anà i s’arrimà a un  dels ciutadans d’aquella terra, qui l’  
Lc 15,26  i la dansa. 26 I cridant a un  dels criats, li preguntà què era allò. 27  
Lc 16,12  12 I si no fóreu fiels en lo  dels altres, lo que és vostre, qui us ho  
Lc 16,15  los que us veneu per justos davant  dels homes, emperò Déu coneix vostres  
Lc 16,30  »–No, pare Abraham; mes si algú  dels morts anàs a ells, s’arrepentirien.  
Lc 16,31  ni als Profetes, encara que algun  dels morts ressuscítia, tampoc creuran.  
Lc 17,22  què vosaltres desitjareu veure un  dels dies del Fill de l’home, i no el  
Lc 18,16 infants i no els ho impediu, perquè  dels tals és lo Regne de Déu. 17 En  
Lc 19,2 home, anomenat Zaqueu, lo principal  dels publicans, que era molt ric, 3  
Lc 19,39  glòria en les altures! 39 I alguns  dels fariseus que estaven entre la gent li 
Lc 19,47  en lo temple. Mes los prínceps  dels sacerdots i els escribes i els  
Lc 20,Tit  sacerdots i als escribes. Paràbola  dels vinyaders. Pedra cantonera. Tribut al 
Lc 20,Tit  Tribut al Cèsar. Resurrecció  dels morts. Jesucrist, fill i Senyor de  
Lc 20,Tit  de David. Supèrbia i avarícia  dels escribes. 1 I succeí un dia que,  
Lc 20,1  evangeli, se juntaren los prínceps  dels sacerdots i els escribes ab los  
Lc 20,4 lo baptisme de Joan, ¿era del cel o  dels homes? 5 Mes ells pensaven entre si  
Lc 20,6  no el creguéreu?” 6 I si diem que  dels homes, tot lo poble nos apedregarà,  
Lc 20,10  10 I arribada l’estació, envià un  dels seus criats als pagesos per a què li  
Lc 20,16 altres. Lo que oït per los prínceps  dels sacerdots, digueren: –No ho permètia  
Lc 20,19 fet miques. 19 Llavors los prínceps  dels sacerdots i els escribes desitjaven  
Lc 20,27  27 S’acercaren després alguns  dels saduceus, que neguen la resurrecció,  
Lc 20,35 d’aquell sigle i de la resurrecció  dels morts, ni es casaran ni seran donats  
Lc 20,39  són vius. 39 I responent alguns  dels escribes, li digueren: –Mestre, has  
Lc 20,42  el mateix David diu en lo llibre  dels Salms: »“Digué lo Senyor a mon  
Lc 20,46 que l’escoltava: 46 –Guardau-vos  dels escribes, que amen lo passejar-se  
Lc 21,12  en la presó, i vos portaran davant  dels reis i governadors per causa de mon  
Lc 21,24  i Jerusalem serà trepitjada  dels gentils, fins que es cúmplien los  
Lc 22,1  1 I estant ja cerca la festa  dels Àzims, dita la Pasqua, 2 los prínceps 
Lc 22,2  dita la Pasqua, 2 los prínceps  dels sacerdots i els escribes cercaven com 
Lc 22,3 en Judes, per sobrenom Iscariot, un  dels Dotze, 4 lo qual se n’anà a tractar  
Lc 22,4 se n’anà a tractar ab los prínceps  dels sacerdots i ab los magistrats la  
Lc 22,7  poble. 7 Entretant arribà lo dia  dels Àzims, en què era necessari  
Lc 22,47 de gent, davant de la qual anava un  dels Dotze anomenat Judes, i s’acercà a  
Lc 22,50 d’ells ferí a un criat del príncep  dels sacerdots i li tallà l’orella dreta. 
Lc 22,52 curà. 52 I Jesús digué als prínceps  dels sacerdots i als magistrats del temple 
Lc 22,54  i conduïren a la casa del príncep  dels sacerdots. I Pere lo seguia de lluny  
Lc 22,66  ancians del poble, i els prínceps  dels sacerdots, i els escribes, i el feren 
Lc 23,3  dient-li: –¿Ets tu lo rei  dels jueus? I ell li respongué i digué:  
Lc 23,4  dius. 4 I Pilat digué als prínceps  dels sacerdots i al poble: –Ningun delicte 
Lc 23,10  res. 10 Entretant los prínceps  dels sacerdots i els escribes persistien  
Lc 23,13 Pilat, havent convocat als prínceps  dels sacerdots, als magistrats i al poble, 
Lc 23,14  no l’he trobat culpable de ningun  dels crims de què vosaltres l’acusau; 15  
Lc 23,37  37 i dient: –Si tu ets lo rei  dels jueus, salva’t a tu mateix! 38 I hi  
Lc 23,38 hebreu, que deia: «Aquest és lo rei  dels jueus.» 39 I l’un dels lladres que  
Lc 23,39  és lo rei dels jueus.» 39 I l’un  dels lladres que eren crucificats ab ell  
Lc 24,Tit  les santes dones. Incredulitat  dels apòstols. Deixebles que van a Emmaús. 
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Lc 24,7  de l’home sia entregat en mans  dels homes pecadors, i que sia crucificat, 
Lc 24,20 tot lo poble. 20 I com los prínceps  dels sacerdots i nostres senadors l’  
Lc 24,24  quals diuen que viu. 24 I alguns  dels nostres, havent anat també al  
Lc 24,31  los ulls i el conegueren, i ell  dels ulls d’ells se desvanesqué. 32 I se  
Lc 24,47  la penitència i la remissió  dels pecats a totes les nacions començant  
Jn 1,Tit Testimoni de Joan Baptista. Vocació  dels primers deixebles. 1 En lo principi  
Jn 1,4  era la vida, i la vida era la llum  dels homes. 5 I la llum resplendeix en les 
Jn 1,40  era com l’hora dècima. 40 I un  dels dos que havien oït dir això a Joan i  
Jn 2,13  per pocs dies. 13 I la Pasqua  dels jueus estava pròxima, i Jesús se n’  
Jn 2,15  i bous, i tirà a terra la moneda  dels canviadors i trabucà ses taules. 16 I 
Jn 3,1  1 Hi havia un home de la secta  dels fariseus, anomenat Nicodemus, príncep 
Jn 3,1  anomenat Nicodemus, príncep  dels jueus, 2 que vingué de nit a trobar a 
Jn 4,22 lo que coneixem, perquè la salut ve  dels jueus. 23 Mes ja ve l’hora, i ara  
Jn 4,39  entrat en sos treballs. 39 I molts  dels samaritans d’aquella ciutat  
Jn 5,1  1 Després d’això, essent la festa  dels jueus, Jesús pujà a Jerusalem. 2 I en 
Jn 5,41  tingau vida. 41 »Jo no rebo glòria  dels homes. 42 Mes jo us conec, que no  
Jn 5,44  los que rebeu glòria los uns  dels altres, i no cercau la glòria que ve  
Jn 6,Tit  paraules? 6,Tit Capítol VI Miracle  dels cinc pans. Camina Jesús sobre el mar. 
Jn 6,4  cerca la Pasqua, que és una festa  dels jueus. 5 I com alçàs Jesús los ulls i 
Jn 6,13  coves de bocins que havien sobrat  dels cinc pans d’ordi després que tots n’ 
Jn 6,26 que vosaltres me cercau, no per raó  dels miracles que haveu vist, sinó perquè  
Jn 6,71  fill de Simó, qui essent un  dels Dotze l’havia d’entregar. 7,Tit  
Jn 7,Tit  Va Jesús a Jerusalem per la festa  dels Tabernacles. Ensenya en lo temple.  
Jn 7,Tit  sa missió i doctrina. Muda lo cor  dels que venien a prendre’l. És defensat  
Jn 7,2  2 Llavors estava pròxima la festa  dels jueus dita dels Tabernacles. 3 I sos  
Jn 7,2  pròxima la festa dels jueus dita  dels Tabernacles. 3 I sos germans li  
Jn 7,13  públicament d’ell, per temor  dels jueus. 14 I envers lo mig de la  
Jn 7,22  (no perquè sia de Moisès, sinó  dels Pares), i circumcidau a l’home en  
Jn 7,25  judici recte. 25 Llavors alguns  dels de Jerusalem deien: –No és aquest al  
Jn 7,32  ell; i els fariseus i els prínceps  dels sacerdots enviaren ministres per a  
Jn 7,45 los ministres tornaren als prínceps  dels sacerdots i als fariseus i els  
Jn 7,48 haveu quedat seduïts? 48 Acàs algun  dels prínceps o dels fariseus ha cregut en 
Jn 7,48  48 Acàs algun dels prínceps o  dels fariseus ha cregut en ell? 49 Emperò  
Jn 8,Tit  ab gran mansuetud a les blasfèmies  dels jueus. 1 Jesús se n’anà a la  
Jn 9,16 hi veig. 16 Per lo que deien alguns  dels fariseus: –Aquest home no és de Déu,  
Jn 9,22  digueren estes coses per temor  dels jueus, puix los jueus estaven ja  
Jn 9,40 veuen se quédien cegos. 40 I alguns  dels fariseus que estaven ab ell oigueren  
Jn 10,5  d’ell, perquè no coneixen la veu  dels estranys. 6 Aquesta paràbola los posà 
Jn 10,21  lo dimoni pot obrir los ulls  dels cegos? 22 I se celebrava en Jerusalem 
Jn 11,Tit  XI Resurrecció de Làssaro. Consell  dels pontífices i fariseus a on se resol  
Jn 11,45  lo, i deixau-lo anar. 45 I molts  dels jueus que havien vingut a veure a  
Jn 11,55  55 I era pròxima la Pasqua  dels jueus, i molts d’aquella comarca  
Jn 12,2  i Marta servia i Làssaro era un  dels que estaven a taula ab ell. 3 I  
Jn 12,6  això, no perquè ell passàs cuidado  dels pobres, sinó perquè era lladre i,  
Jn 12,10 los morts. 10 Per això los prínceps  dels sacerdots resolgueren fer morir també 
Jn 12,20  d’ell. 20 Hi havia alguns gentils  dels que pujaren per adorar a Déu en la  
Jn 12,42  i parlà d’ell. 42 Ab tot, molts  dels senadors cregueren en ell; emperò per 
Jn 12,42  cregueren en ell; emperò per causa  dels fariseus no el confessaven  
Jn 12,43  43 Puix ells amaren més la glòria  dels homes que la glòria de Déu. 44 Jesús, 
Jn 13,5  conca, i començà a rentar los peus  dels deixebles i a eixugar-los ab la  
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Jn 13,28  lo que tu fas. 28 Emperò ningú  dels que estaven a taula comprengué lo fi  
Jn 16,17 me’n vaig al Pare. 17 Doncs alguns  dels deixebles se deien los uns als  
Jn 16,19  –Vosaltres estau inquirint los uns  dels altres perquè he dit: “Dintre de poc  
Jn 18,9  dit: «Pare, no he perdut a ningú  dels que vós me donàreu.» 10 Llavors Simó  
Jn 18,12  i son capità, i els ministres  dels jueus, prengueren a Jesús i el  
Jn 18,17  digué a Pere: –No ets tu també  dels deixebles d’aquest home? Ell li  
Jn 18,22 jo he dit. 22 I havent dit això, un  dels ministres que era allí donà una  
Jn 18,26  i digué: –No ho só. 26 Li digué un  dels criats del pontífice, parent d’  
Jn 18,33  a Jesús i li digué: –Ets tu lo rei  dels jueus? 34 Jesús li respongué: –Dius  
Jn 18,36 peleat per a què no caigués en mans  dels jueus. Emperò mon regne no és d’  
Jn 18,39  que us pòsia en llibertat al rei  dels jueus? 40 Llavors tots ells tornaren  
Jn 19,3  a ell i deien: –Salve, oh rei  dels jueus! I li donaven bufetades. 4 I  
Jn 19,19 l’escrit era: «Jesús Nazareno, rei  dels jueus.» 20 Aquest rètol, doncs, lo  
Jn 19,20  rètol, doncs, lo llegiren molts  dels jueus, perquè lo lloc en què fou  
Jn 19,21  grec i en llatí. 21 I els prínceps  dels sacerdots deien a Pilat: –No  
Jn 19,21  deien a Pilat: –No escrigau: “Rei  dels jueus”, sinó que: “Ell ha dit: Jo só  
Jn 19,21  sinó que: “Ell ha dit: Jo só rei  dels jueus.” 22 Pilat respongué: –Lo que  
Jn 19,34  li trencaren les cames, 34 mes un  dels soldats ab la llança li obrí lo  
Jn 19,42  doncs, per causa de la Parasceve  dels jueus, perquè estava cerca lo  
Jn 20,19  reunit los deixebles, per temor  dels jueus, vingué Jesús i, presentant-  
Jn 20,24  retinguts. 24 Emperò Tomàs, un  dels Dotze, anomenat Dídimo, no estava ab  
Jn 20,25  jo no veig en ses mans lo senyal  dels claus, i no fico lo dit en lo forat  
Jn 20,25 claus, i no fico lo dit en lo forat  dels claus, i no fico ma mà en son costat, 
Jn 21,10  los digué: –Portau aquí peixos  dels que haveu agafat ara. 11 Simó Pere  
Jn 21,12  los diu: –Veniu i dinau. I ningú  dels que estaven menjant gosava preguntar  
Ac Inc  d’escriure. Ac Inc Los Fets  dels Apòstols 1,Tit Capítol I Promesa de  
Ac 1,15  dies, alçant-se Pere enmig  dels germans (i eren los que estaven allí  
Ac 1,20 20 »Perquè escrit està en lo llibre  dels Salms: “Quédia deserta sa habitació i 
Ac 2,Tit  mil persones se converteixen. Vida  dels primers fiels. 1 I al complir-se  
Ac 2,42  I ells perseveraven en la doctrina  dels apòstols, i en la comunicació de la  
Ac 3,21 coses, les quals parlà Déu per boca  dels seus sants profetes des del principi  
Ac 3,25  dies. 25 Vosaltres sou los fills  dels profetes i de l’aliança que Déu féu  
Ac 4,2 predicassen en Jesús la resurrecció  dels morts. 3 I els agafaren i els posaren 
Ac 4,4  perquè era ja tard. 4 Emperò molts  dels que havien oït la paraula cregueren,  
Ac 4,4  paraula cregueren, i fou lo número  dels barons cinc mil. 5 I succeí que al  
Ac 4,6  els escribes, 6 i Anàs, lo príncep  dels sacerdots, i Caifàs, i Joan, i  
Ac 4,23  lo que els havien dit los prínceps  dels sacerdots i els ancians. 24 I quan ho 
Ac 4,32 de Déu ab firmesa. 32 I la multitud  dels creients eren d’un cor i d’un  
Ac 4,35  d’elles 35 i el posaven als peus  dels apòstols, i se repartia a cada u  
Ac 4,37  i portà el preu i el posà als peus  dels apòstols. 5,Tit Capítol V Càstig d’  
Ac 5,2  portant una part, la posà als peus  dels apòstols. 3 I Pere digué: –Ananies,  
Ac 5,9  Vet aquí a la porta los peus  dels que han enterrat a ton marit, i se te 
Ac 5,12  aquestes coses. 12 I per les mans  dels apòstols se feien molts miracles i  
Ac 5,13  en lo pòrtic de Salomó. 13 I ningú  dels altres se gosava unir ab ells, emperò 
Ac 5,14  14 I s’aumentava més lo número  dels homes i dones que creien en lo  
Ac 5,16  malalts i els que eren aturmentats  dels esperits impurs, tots los quals eren  
Ac 5,17  17 Emperò alçant-se lo príncep  dels sacerdots i tots los que estaven ab  
Ac 5,17  estaven ab ell (que era la secta  dels saduceus), s’ompliren de zel; 18 i  
Ac 5,21  Emperò arribant lo príncep  dels sacerdots i els que estaven ab ell,  
Ac 5,21  lo Consell i a tots los ancians  dels fills d’Israel, i enviaren a la  
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Ac 5,24 magistrat del temple i els prínceps  dels sacerdots estaven en dubte sobre què  
Ac 5,27  al Consell. I el príncep  dels sacerdots los preguntà 28 dient: –Ab  
Ac 5,31  arrepentiment a Israel i remissió  dels pecats. 32 I nosaltres som testimoni  
Ac 5,38  si est consell o aquesta obra és  dels homes, se disoldrà; 39 però si és de  
Ac 6,Tit  6,Tit Capítol VI Nombrament  dels set diaques. Esteve se distingeix  
Ac 6,1 En aquells dies, creixent lo número  dels deixebles, se mogué una murmuració  
Ac 6,1  deixebles, se mogué una murmuració  dels grecs contra els hebreus, perquè ses  
Ac 6,2  los Dotze, convocant la multitud  dels deixebles, digueren: –No és just que  
Ac 6,6  6 Presentaren a estos davant  dels apòstols, los quals, fent oració,  
Ac 6,7  i es multiplicava molt lo número  dels deixebles en Jerusalem. I una gran  
Ac 6,9 9 I alguns de la sinagoga anomenada  dels llibertins, i dels cirineus, i dels  
Ac 6,9  anomenada dels llibertins, i  dels cirineus, i dels alexandrins, i dels  
Ac 6,9 dels llibertins, i dels cirineus, i  dels alexandrins, i dels que eren de  
Ac 6,9  cirineus, i dels alexandrins, i  dels que eren de Cilícia i de l’Àsia, s’ 
Ac 7,Tit  de sant Esteve en lo Consell  dels jueus, i son martiri. 1 Llavors lo  
Ac 7,4  4 »Llavors isqué de la terra  dels caldeus i habità en Caran. I després  
Ac 7,16  que Abraham comprà a preu de plata  dels fills d’Hemor, pare de Siquem. 17 »I 
Ac 7,22  fou instruït en tota la sabiduria  dels egipcis i fou poderós en paraules i  
Ac 7,42  així com està escrit en lo llibre  dels Profetes: “Oh casa d’Israel! ¿Per  
Ac 7,45 la conducta de Josuè a la possessió  dels gentils, als quals Déu expeŀlí fora  
Ac 7,52  pares, així vosaltres. 52 A quin  dels profetes no perseguiren vostres  
Ac 8,7  miracles que feia. 7 Perquè molts  dels que tenien esperits impurs, eixien  
Ac 8,18  que per la imposició de les mans  dels apòstols se donava l’Esperit Sant,  
Ac 8,25  l’evangeli en molts llocs  dels samaritans. 26 I l’àngel del Senyor  
Ac 9,1  del Senyor, se presentà al príncep  dels sacerdots, 2 i li demanà cartes per a 
Ac 9,14  en Jerusalem, 14 i aquí té poder  dels prínceps dels sacerdots de prendre a  
Ac 9,14  14 i aquí té poder dels prínceps  dels sacerdots de prendre a tots quants  
Ac 9,15  per mi per a portar mon nom davant  dels gentils, i dels reis, i dels fills d’ 
Ac 9,15  mon nom davant dels gentils, i  dels reis, i dels fills d’Israel; 16 puix 
Ac 9,15 davant dels gentils, i dels reis, i  dels fills d’Israel; 16 puix jo li  
Ac 9,21  a portar-los presos als prínceps  dels sacerdots? 22 Emperò Saulo s’  
Ac 10,22  té el testimoni de tota la nació  dels jueus, rebé avís per medi d’un sant  
Ac 10,23  alçà i se n’anà ab ells; i alguns  dels germans l’acompanyaren des de Jope.  
Ac 10,39  de tot quant féu en la regió  dels jueus i en Jerusalem; al qual ells  
Ac 12,3 també a Pere. Llavors eren los dies  dels Àzims. 4 I havent-lo fet prendre,  
Ac 12,11  i de tota l’expectació del poble  dels jueus. 12 I considerant això, se n’  
Ac 13,5 la paraula de Déu en les sinagogues  dels jueus. I tenien també a Joan en lo  
Ac 13,15  després de la lectura de la Llei i  dels Profetes, los prínceps de la sinagoga 
Ac 13,27  no coneixent a est ni a les veus  dels profetes que es llegeixen casa  
Ac 13,38  aquest se us anuncia la remissió  dels pecats i de tot lo que no poguéreu  
Ac 13,43  43 I despedida la sinagoga, molts  dels jueus i dels prosèlits, temerosos de  
Ac 13,43  la sinagoga, molts dels jueus i  dels prosèlits, temerosos de Déu, seguiren 
Ac 13,47  dient: “Jo t’he posat per llum  dels gentils, perquè sies la salvació fins 
Ac 13,51  51 Emperò ells, sacudint la pols  dels seus peus contra d’ells, se n’  
Ac 14,1  que entraren junts en la sinagoga  dels jueus, i allí predicaren, de manera  
Ac 14,2  sublevaren i irritaren los ànimos  dels gentils contra sos germans. 3 I per  
Ac 14,4  dividí, i els uns eren de la part  dels jueus, i els altres, de la dels  
Ac 14,4  dels jueus, i els altres, de la  dels apòstols. 5 Mes com los gentils i els 
Ac 14,21 a Antioquia, 21 confirmant los cors  dels deixebles, exhortant-los a  
Ac 15,2 resolgué que Pau i Bernabé i alguns  dels altres passassen a Jerusalem, als  
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Ac 15,3  i la Samària contant la conversió  dels gentils, i donaven gran contento a  
Ac 15,5 5 Mes s’alçaren alguns de la secta  dels fariseus que havien cregut dient que  
Ac 15,10  a Déu posant un jou sobre el coll  dels deixebles que ni nostres pares ni  
Ac 15,15  15 I en això convenen les paraules  dels profetes, com està escrit: 16  
Ac 15,20 s’abstinguen de les contaminacions  dels ídols, i de fornicació, i de coses  
Ac 15,23  germans, als germans que són  dels gentils i estan en Antioquia, i en  
Ac 15,41  que s’observassen los preceptes  dels apòstols i dels ancians. 16,Tit  
Ac 15,41  los preceptes dels apòstols i  dels ancians. 16,Tit Capítol XVI Pau en  
Ac 16,3  prengué, i el circumcidà per causa  dels jueus que hi havia en aquells llocs  
Ac 16,13  dies conferenciant. 13 I en un  dels dissabtes isquérem fora de la ciutat  
Ac 16,19  i els portaren al tribunal davant  dels prínceps. 20 I presentant-los als  
Ac 17,Tit  als de Tessalònica. És perseguit  dels jueus. Predica en Berea, i és conduït 
Ac 17,6  ab violència a Jason i alguns  dels germans davant dels magistrats de la  
Ac 17,6  Jason i alguns dels germans davant  dels magistrats de la ciutat, cridant:  
Ac 17,9  rebuda satisfacció de Jason i  dels altres, los deixaren anar llibres. 10 
Ac 17,10  arribaren entraren en la sinagoga  dels jueus. 11 I aquestos eren més nobles  
Ac 17,26  de la terra, senyalant l’ordre  dels temps i els límits de sa habitació,  
Ac 17,32  32 I quan oigueren «resurrecció  dels morts», los uns se burlaven, i els  
Ac 18,8  ab tots los de sa casa; i molts  dels de Corinto, oint-lo, creien i eren  
Ac 18,18  per molts dies, despedint-se  dels germans, se n’anà per mar a la  
Ac 19,13  sobre los que estaven posseïts  dels esperits malignes dient: –Jo us  
Ac 19,14  eren set fills d’un jueu príncep  dels sacerdots anomenat Esceva. 15 Emperò  
Ac 19,18 lo nom del Senyor Jesús. 18 I molts  dels que havien cregut venien, confessant  
Ac 19,22  I havent enviat a Macedònia a dos  dels que l’assistien, Timoteu i Erasto,  
Ac 19,28 i cridaren dient: –Gran és la Diana  dels efèsios! 29 I s’omplí tota la ciutat 
Ac 19,31 no li permeteren. 31 I també alguns  dels principals de l’Àsia que eren amics  
Ac 19,34  hores, cridaren: –Gran és la Diana  dels efèsios! 35 Llavors lo secretari,  
Ac 20,4  Sopatri de Berea, fill de Pirro; i  dels de Tessalònica, Aristarc i Secundo; i 
Ac 20,4  i Gai de Derbe, i Timoteu; i  dels d’Àsia, Tiquic i Tròfim. 5 I havent  
Ac 20,6  en Tròada. 6 I nosaltres, després  dels dies dels Àzims nos férem a la vela  
Ac 20,6  6 I nosaltres, després dels dies  dels Àzims nos férem a la vela des de  
Ac 20,19  esdevingudes per les insídies  dels jueus. 20 Com no m’he retret de dir  
Ac 21,Tit purifica en lo temple i, maltractat  dels jueus, és deslliurat per lo tribú  
Ac 21,6 oració. 6 I despedint-nos los uns  dels altres, entràrem en la barca, i ells  
Ac 21,8  Felip, l’evangelista, que era un  dels set, nos hospedàrem en sa casa. 9 I  
Ac 21,11  cenyidor i l’entregaran en mans  dels gentils.” 12 I quan haguérem oït  
Ac 21,16  pujàrem a Jerusalem. 16 I alguns  dels deixebles vingueren també ab  
Ac 21,26  temple, fent a saber lo compliment  dels dies de la purificació, fins que fes  
Ac 21,34  qui era i què havia fet. 34 I  dels de la turba, los uns cridaven una  
Ac 22,5  homes i dones, 5 com lo príncep  dels sacerdots i tot lo consistori dels  
Ac 22,5  dels sacerdots i tot lo consistori  dels ancians me són testimoni; dels quals, 
Ac 22,5  dels ancians me són testimoni;  dels quals, havent pres també cartes per  
Ac 22,20  en sa mort, i guardava los vestits  dels que el mataven. 21 »I ell me digué:  
Ac 23,2  consciència. 2 I Ananies, príncep  dels sacerdots, manà als que estaven prop  
Ac 23,5  sabia, germans, que fos lo príncep  dels sacerdots, perquè escrit està: “No  
Ac 23,6  per l’esperança i resurrecció  dels morts só jo judicat. 7 I quan hagué  
Ac 23,9  gran clamor. I alçant-se alguns  dels fariseus, altercaven dient: –No  
Ac 23,12  quan fou de dia se juntaren alguns  dels jueus i se conjuraren baix maledicció 
Ac 23,14  14 los quals anaren als prínceps  dels sacerdots i als ancians i digueren:  
Ac 23,17  avís a Pau. 17 I Pau cridant a un  dels centurions digué: –Condueix aquest  
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Ac 24,1  cinc dies vingué Ananies, príncep  dels sacerdots, ab alguns ancians i ab un  
Ac 24,5  món i és cap de la secta revoltosa  dels nazarens; 6 lo qual intenta, ademés,  
Ac 24,15  de que ha de venir la resurrecció  dels justos i dels pecadors. 16 I per això 
Ac 24,15  venir la resurrecció dels justos i  dels pecadors. 16 I per això procuro tenir 
Ac 24,16  sens culpa davant de Déu i  dels homes. 17 I després de molts anys he  
Ac 24,21  enmig d’ells: “Per la resurrecció  dels morts só jo judicat per vosaltres en  
Ac 24,23  i que no s’impedís a ningú  dels seus l’entrar a servir-lo. 24 I  
Ac 25,2  a Jerusalem. 2 I els prínceps  dels sacerdots i els principals del jueus  
Ac 25,8 –En res he pecat, ni contra la Llei  dels jueus, ni contra lo temple, ni contra 
Ac 25,15  acudiren a mi los prínceps  dels sacerdots i els ancians dels jueus  
Ac 25,15  dels sacerdots i els ancians  dels jueus demanant que el condemnàs; 16  
Ac 25,18  ningun delicte li imputaren  dels que jo sospitava. 19 Solament tenien  
Ac 25,24  contra del qual tota la multitud  dels jueus ha recorregut a mi en  
Ac 26,7  esperança, oh rei, só jo acusat  dels jueus. 8 Puix què?, ¿se té per cosa  
Ac 26,10  a molts sants, havent rebut poder  dels prínceps dels sacerdots. I quan los  
Ac 26,10  havent rebut poder dels prínceps  dels sacerdots. I quan los donaven la mort 
Ac 26,12  a Damasco ab autoritat i comissió  dels prínceps dels sacerdots, 13 al migdia 
Ac 26,12  autoritat i comissió dels prínceps  dels sacerdots, 13 al migdia vegí, oh rei, 
Ac 26,17  17 deslliurant-te del poble i  dels gentils, als quals jo t’envio ara,  
Ac 28,17  dies convocà Pau als principals  dels jueus. I estant junts los digué:  
Ac 28,17  en Jerusalem i entregat en mans  dels romans, 18 los quals, després d’  
Ac 28,21  de la Judea sobre de tu, ni ningú  dels germans vingué a avisar-nos o a dir 
Rm 2,16 dia en què Déu judicarà los secrets  dels homes, conforme a mon evangeli, per  
Rm 2,19  jactes de ser guia de cegos i llum  dels que estan en tenebres, 20 mestre d’  
Rm 2,29  l’alabança de la qual no és  dels homes, sinó de Déu. 3,Tit Capítol III 
Rm 3,Tit  en què consisteix la preferència  dels jueus sobre els gentils. Uns i altres 
Rm 3,8  fi de que vinga bé: la condemnació  dels quals és justa. 9 Doncs, què?, ¿tenim 
Rm 3,14  tenen sota sos llavis; 14 la boca  dels quals està plena de maledicció i d’  
Rm 3,25  sa justícia per la remissió  dels pecats passats, 26 en la paciència de 
Rm 3,29  Llei. 29 ¿És ell, per ventura, Déu  dels jueus solament? No ho és també dels  
Rm 3,29 dels jueus solament? No ho és també  dels gentils? Sí, per cert, dels gentils  
Rm 3,29  també dels gentils? Sí, per cert,  dels gentils també. 30 Perquè un sol Déu  
Rm 4,7  «Benaventurats aquells les maldats  dels quals són perdonades i los pecats  
Rm 4,7  quals són perdonades i los pecats  dels quals són coberts. 8 Benaventurat és  
Rm 5,2  en l’esperança de la glòria  dels fills de Déu. 3 I no tan sols això,  
Rm 7,5  estàvem en la carn, los afectes  dels pecats, que eren per la Llei, obraven 
Rm 8,Tit  lo dit anteriorment. Felicitat  dels justos; sa alegria i esperança, i que 
Rm 8,9 Esperit de Cristo, aqueix tal no és  dels seus. 10 I si Cristo és en vosaltres, 
Rm 8,19  la criatura espera la manifestació  dels fills de Déu. 20 Perquè la criatura  
Rm 8,21  corrupció a la llibertat gloriosa  dels fills de Déu. 22 Puix sabem que tota  
Rm 9,Tit  israelites, tracta de la vocació  dels gentils i de la reprovació dels  
Rm 9,Tit  dels gentils i de la reprovació  dels jueus. 1 Dic la veritat en Cristo, no 
Rm 9,4  israelites, de qui és l’adopció  dels fills, i la glòria, i l’aliança, i  
Rm 9,5  culto, i les promeses; 5 los pares  dels quals són los mateixos dels que és  
Rm 9,5  pares dels quals són los mateixos  dels que és també Cristo segons la carn,  
Rm 9,24  a qui ell ha cridat, no solament  dels jueus, sinó també dels gentils? 25  
Rm 9,24  no solament dels jueus, sinó també  dels gentils? 25 Conforme a lo que diu en  
Rm 9,27  a Israel: «Encara que el número  dels fills d’Israel sia com l’arena del  
Rm 9,29  Isaïes digué abans: «Si el Senyor  dels exèrcits no ens hagués deixat  
Rm 10,20 s’atreví a dir: «Vaig ésser trobat  dels que no em buscaven, me descobrí  
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Rm 11,Tit  11,Tit Capítol XI Ab l’escarment  dels jueus incrèduls amonesta l’Apòstol  
Rm 11,12  i la disminució d’ells, lo tresor  dels gentils, ¿quant més la plenitud d’  
Rm 11,13  gentils: mentres jo sia apòstol  dels gentils, honraré mon ministeri 14 per 
Rm 11,25  fins que haja entrat la plenitud  dels gentils. 26 I que així se sàlvia tot  
Rm 12,13  13 socorrent les necessitats  dels sants, exercint l’hospitalitat. 14  
Rm 14,18  és accepte a Déu i té l’aprovació  dels homes. 19 Per lo que procurem seguir  
Rm 15,1  forts devem sofrir les flaqueses  dels dèbils, sens complaure-nos a  
Rm 15,3 bé, com està escrit: «Los vituperis  dels que et vituperen caigueren sobre mi.» 
Rm 15,8  Déu, per a confirmar les promeses  dels pares, 9 i per a què els gentils  
Rm 15,16 a fi de que sia agradable l’oferta  dels gentils i santificada en l’Esperit  
Rm 15,31  a mi, 31 per a què em desllíuria  dels infiels que hi ha en la Judea, i sia  
Rm 16,4 sols, sinó també totes les iglésies  dels gentils. 5 I del mateix modo saludau  
Rm 16,18  i raons dolces enganyen los cors  dels senzills. 19 Puix vostra obediència  
Rm 16,25  manifestació del misteri ocult des  dels sigles passats, 26 lo qual ara s’ha  
Rm 16,26 s’ha descobert per les escriptures  dels profetes, segons lo manament de l’  
Rm 16,27 glòria per Jesucrist per los sigles  dels sigles. Amén. 1Co Inc Epístola  
1Co 1,19  està: «Destruiré la sabiduria  dels savis i anuŀlaré la prudència dels  
1Co 1,19  dels savis i anuŀlaré la prudència  dels prudents.» 20 A on és lo savi? A on  
1Co 2,6  no sabiduria d’aquest món ni  dels prínceps d’aquest món, que són  
1Co 2,7  la que Déu predestinà antes  dels sigles per a glòria nostra. 8 La que  
1Co 2,8 per a glòria nostra. 8 La que ningú  dels prínceps d’aquest món conegué,  
1Co 2,11  profundes de Déu. 11 Perquè, ¿qui  dels homes sap les coses de l’home, sinó  
1Co 3,20  «Lo Senyor coneix los pensaments  dels savis, i sap que són vans.» 21 Per lo 
1Co 4,1  ministres de Cristo i dispensadors  dels misteris de Déu. 2 Emperò lo que es  
1Co 4,2  Déu. 2 Emperò lo que es requereix  dels dispensadors és que cada qual sia  
1Co 4,5  i farà manifestos los designis  dels cors; i llavors cada home tindrà de  
1Co 4,6  en nosaltres aprengau a no pensar  dels homes sobre lo que està escrit,  
1Co 4,9  som fets l’expectacle del món,  dels àngels i dels homes. 10 Nosaltres,  
1Co 4,9  expectacle del món, dels àngels i  dels homes. 10 Nosaltres, necis per amor  
1Co 4,19  vol, i examinaré, no les paraules  dels que van així engreïts, sinó la  
1Co 5,12  ¿Per ventura no judicau vosaltres  dels que estan dins? 13 Perquè Déu  
1Co 6,Tit  Capítol VI Contra los desordres  dels pledegistes i dels deshonests. 1 S’  
1Co 6,Tit  los desordres dels pledegistes i  dels deshonests. 1 S’atreveix ningú de  
1Co 6,1 ab un altre, a anar a judici davant  dels inics i no davant dels sants? 2 ¿No  
1Co 6,1  davant dels inics i no davant  dels sants? 2 ¿No sabeu que els sants  
1Co 6,6 pledejar ab lo germà, i això davant  dels infiels? 7 De totes maneres, és ja un 
1Co 7,23  per un preu: no us façau servos  dels homes. 24 Doncs cada qual, germans,  
1Co 8,10  estar sentat a taula en lo lloc  dels ídols, la consciència del que és  
1Co 9,9  bat.» ¿Per ventura té Déu cuidado  dels bous? 10 ¿O diu això també per  
1Co 10,Tit  los beneficis i els càstigs  dels hebreus per raó de sa ingratitud,  
1Co 10,20  lo calze del Senyor i el calze  dels dimonis. 21 No podeu participar de la 
1Co 10,21  la taula del Senyor i de la taula  dels dimonis. 22 ¿Voleu provocar a gelosia 
1Co 10,27  quant hi ha en ella». 27 Si algú  dels infiels vos convida i hi voleu anar,  
1Co 11,10  lo senyal de la potestat per causa  dels àngels. 11 Emperò ni l’home és sens  
1Co 14,Tit  al de profecia. S’ha d’usar  dels dons per a edificació del proïsme.  
1Co 14,32  tots amonestats. 32 I els esperits  dels profetes estan subjectes als  
1Co 14,33  jo ensenyo en totes les iglésies  dels sants. 34 Càllien les dones en les  
1Co 15,Tit  i modo d’ella, i la naturalesa  dels cossos ressuscitats. 1 Vos declaro,  
1Co 15,6  més de cinc-cents germans junts,  dels quals la major part viuen vui dia,  
1Co 15,9 fill avortiu. 9 Puix jo só el menor  dels apòstols, lo qual no só digne de ser  
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1Co 15,21  home vingué també la resurrecció  dels morts. 22 I així com en Adam moren  
1Co 15,39  mes una, certament, és la carn  dels homes; altra, la de les bèsties;  
1Co 15,39 altra, la de les bèsties; altra, la  dels aucells, i altra, la dels peixos. 40  
1Co 15,39 altra, la dels aucells, i altra, la  dels peixos. 40 Hi ha, així mateix, cossos 
1Co 15,40  terrenals; emperò una és la glòria  dels celestials, i altra, la dels  
1Co 15,40 glòria dels celestials, i altra, la  dels terrenals. 41 Una és la claredat del  
1Co 15,42  42 Així també és la resurrecció  dels morts: se sembra en corrupció,  
1Co 16,15 l’Acaia i se consagraren al servei  dels sants), 16 que siau obedients a eixos 
2Co 4,4 aquest món ha cegat los enteniments  dels incrèduls, per a què no resplendesca  
2Co 6,Tit  6,Tit Capítol VI Modo de proceir  dels ministres de l’evangeli i avís als  
2Co 8,Tit  8,Tit Capítol VIII Ab l’exemple  dels macedonis exhorta l’Apòstol als  
2Co 8,Tit  ab grans almoines al socorro  dels cristians pobres de Jerusalem. 1 Així 
2Co 8,21  davant de Déu, sinó també davant  dels homes. 22 Enviàrem igualment ab ells  
2Co 10,Tit  de sant Pau en contraposició a la  dels falsos apòstols, los quals ab ses  
2Co 10,15 -nos fora de mida en los treballs  dels altres, sinó esperant que, creixent  
2Co 11,Tit  sens rebre ningun auxili, i  dels treballs que ha sofert. 1 Plagués a  
2Co 11,15  en ministres de justícia, lo fi  dels quals serà segons ses obres. 16 Altra 
2Co 11,24  sovint. 24 Cinc vegades he rebut  dels jueus quaranta assots menos u; 25  
2Co 11,26  en perills de lladres, en perills  dels de ma nació, en perills dels gentils, 
2Co 11,26  dels de ma nació, en perills  dels gentils, perills en la ciutat,  
2Co 11,32 tenia posades guàrdies en la ciutat  dels damascens per a prendre’m, 33 i per  
Ga 1,1 de sa conversió. 1 Pau, apòstol, no  dels homes, ni per home, sinó per  
Ga 1,5  lo qual haja glòria per los sigles  dels sigles. Amén. 6 Me meravello com així 
Ga 1,19 dies; 19 mes no vegí a ningun altre  dels apòstols, sinó a Jaume, lo germà del  
Ga 2,4  a circumcidar-se, 4 per causa  dels falsos germans que furtivament se  
Ga 2,10 nos recomanaren que ens recordàssem  dels pobres, lo mateix que jo tenia ànsia  
Ga 3,1  obeir la veritat, davant los ulls  dels quals ha estat representat Jesucrist, 
Ef 1,7  redempció per sa sang, la remissió  dels pecats, segons les riqueses de sa  
Ef 1,10  en la dispensació de la plentitud  dels temps ell instauràs en un totes les  
Ef 2,Tit  entrat los gentils en l’herència  dels fills; i de tots, així gentils com  
Ef 2,14  ell és nostra pau, lo qui ha fet  dels dos un sol poble, i rompent la paret  
Ef 2,15  sa carn l’enemistat fins la Llei  dels preceptes continguda en los decrets,  
Ef 2,15  decrets, per a formar en si mateix  dels dos, un sol home nou, fent la pau, 16 
Ef 2,19  sinó que sou conciutadans  dels sants i domèstics de Déu. 20 I sou  
Ef 2,20  I sou edificats sobre el fonament  dels apòstols i profetes, essent Jesucrist 
Ef 3,Tit  3,Tit Capítol III Reconciliació  dels gentils revelada a sant Pau, destinat 
Ef 3,5  no fou donat a conèixer als fills  dels homes, així com ara és revelat als  
Ef 3,9  misteri escondit des del principi  dels sigles en Déu, que crià totes les  
Ef 3,21 per totes les generacions del sigle  dels sigles. Amén. 4,Tit Capítol IV Unió  
Ef 4,Tit sigles. Amén. 4,Tit Capítol IV Unió  dels fiels en la unitat de la Iglésia, la  
Ef 4,Tit  u procurar segons son grau. Vida  dels gentils, i qual ha de ser la dels  
Ef 4,Tit  dels gentils, i qual ha de ser la  dels cristians. 1 Per això jo, presoner  
Ef 4,12  i doctors; 12 per a la perfecció  dels sants, per a l’obra del ministeri,  
Ef 4,14  vent de doctrina per la malignitat  dels homes que enganyen ab astúcia per  
Ef 4,25  proïsme», puix som membres los uns  dels altres. 26 «Enfadau-vos, i no  
Ef 5,3  entre vosaltres, com és propi  dels sants. 4 Ni paraules deshonestes, ni  
Ef 6,Tit  Capítol VI Obligacions respectives  dels fills i dels pares, dels criats i  
Ef 6,Tit  respectives dels fills i  dels pares, dels criats i dels amos. Armes 
Ef 6,Tit  dels fills i dels pares,  dels criats i dels amos. Armes espirituals 
Ef 6,Tit  fills i dels pares, dels criats i  dels amos. Armes espirituals del cristià.  
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Fl 1,14 en tots los demés llocs. 14 I molts  dels germans en lo Senyor, cobrant ànimo  
Fl 2,4  que són seves pròpies, sinó a les  dels altres. 5 I el mateix ànimo hi haja  
Fl 2,7 la figura de servo, fet a semblança  dels homes; i trobat en la condició com a  
Fl 2,23 tan prest com jo haja vist l’estat  dels meus negocis. 24 I confio en lo  
Fl 3,2  vos és necessari. 2 Guardau’s  dels cans, guardau’s dels mals operaris,  
Fl 3,2  2 Guardau’s dels cans, guardau’s  dels mals operaris, guardau’s de la  
Fl 3,11 puc arribar a la resurrecció que és  dels morts. 12 No que l’haja alcançada  
Fl 3,18  nostre. 18 Perquè molts caminen  (dels quals vos he dit altres vegades, i  
Fl 3,19  de la creu de Cristo, 19 lo fi  dels quals és la perdició, lo Déu dels  
Fl 3,19  dels quals és la perdició, lo Déu  dels quals és son ventre i la glòria dels  
Fl 3,19  quals és son ventre i la glòria  dels quals és en sa confusió, que gusten  
Fl 4,3 los demés que m’ajudaren, los noms  dels quals estan en lo llibre de la vida.  
Fl 4,20 i nostre Pare glòria per los sigles  dels sigles. Amén. 21 Saludau a tots los  
Col 1,Tit  Capítol I Alaba sant Pau la fe  dels colossians i prega per a ells.  
Col 1,Tit lo cap de la Iglésia i el redemptor  dels homes. Pau és ministre de l’evangeli 
Col 1,Tit  anunciar lo misteri de la vocació  dels gentils. 1 Pau, apòstol de Jesucrist  
Col 1,12 dignes de participar de l’herència  dels sants en la llum, 13 lo qui nos ha  
Col 1,14  per medi de sa sang i la remissió  dels pecats. 15 Lo qual és imatge del Déu  
Col 1,18  que és lo principi, lo primogènit  dels morts, per a què ell tinga en tot la  
Col 1,24  vosaltres, i complesc lo que resta  dels sofriments de Cristo en ma carn, per  
Col 1,26 26 lo misteri que ha estat escondit  dels sigles i de les generacions, mes que  
Col 2,Tit  als colossians a que es guàrdien  dels sofismes dels filosofs, de la  
Col 2,Tit  a que es guàrdien dels sofismes  dels filosofs, de la superstició dels  
Col 2,Tit  dels filosofs, de la superstició  dels heretges, de les ceremònies de la  
Col 2,8 i sofismes vans, segons la tradició  dels homes, segons los elements del món, i 
Col 2,11  no feta de mà, despullant lo cos  dels pecats de la carn ab la circumcisió  
Col 2,18  afectant en humilitat i adoració  dels àngels, ficant-se en coses que mai  
Col 2,22  segons los preceptes i doctrines  dels homes? 23 I aquestes coses en veritat 
Col 4,9  caríssim i fiel germà, lo qual és  dels vostres. Ells vos contaran totes les  
Col 4,12  12 Vos saluda Epafras, que és  dels vostres i servo de Jesucrist, sempre  
Col 4,16 que sia llegida també en la iglésia  dels laodiceans, i vosaltres llegiu també  
Col 4,16  i vosaltres llegiu també la  dels laodiceans. 17 I dieu a Arquip: «Té  
1Te 1,1 Pau i Silvà i Timoteu, a la iglésia  dels tessalònics en Déu Pare i en lo  
1Te 1,9  en vosaltres i com vos convertíreu  dels ídols a Déu per a servir al Déu viu i 
1Te 1,10  viu i verdader 10 i per a esperar  dels cels a son Fill Jesús, a qui  
1Te 2,6  testimoni. 6 Ni cercàrem la glòria  dels homes, ni de vosaltres, ni d’altres, 
1Te 2,14  de vostres compatriotes, com ells  dels jueus, 15 los quals mataren al Senyor 
1Te 3,Tit  al saber per Timoteu la constància  dels tessalònics en la fe de Jesucrist. 1  
1Te 4,Tit  Parla al fi de la resurrecció  dels morts. 1 Per lo demés, germans, vos  
2Te 1,Tit  I Dóna gràcies a Déu per la fe  dels tessalònics i per sa paciència en les 
2Te 1,1  i Silvà, i Timoteu, a la iglésia  dels tessalònics en Déu nostre Pare i en  
2Te 1,8  d’aquells que no coneixen a Déu i  dels que no obeeixen a l’evangeli de  
2Te 3,Tit  l’amor al treball i la correcció  dels dolents. 1 Per lo demés, germans,  
1Tm 1,15  món per a salvar als pecadors,  dels quals jo só el principal. 16 Mes per  
1Tm 1,16  extremada paciència, per a exemple  dels que havien de creure en ell per a la  
1Tm 1,17 a la vida eterna. 17 Al rei, doncs,  dels sigles, immortal i invisible, al Déu  
1Tm 1,17  l’honra i glòria per los sigles  dels sigles. Amén. 18 Aquest manament t’  
1Tm 2,7  (veritat dic, no enganyo), doctor  dels gentils en fe i veritat. 8 Per lo  
1Tm 3,16  justificat en l’Esperit, vist  dels àngels, predicat als gentils, cregut  
1Tm 4,10  de tots los homes, especialment  dels que creuen. 11 Mana aquestes coses i  
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1Tm 4,12  ta joventut; emperò sies modelo  dels fiels en paraula, en bona vida, en  
1Tm 4,14  profecia ab la imposició de mans  dels presbíteros. 15 Medita aquestes  
1Tm 5,8  8 Emperò si algú no té cuidado  dels seus, i majorment dels de sa família, 
1Tm 5,8  té cuidado dels seus, i majorment  dels de sa família, lo tal ha negat la fe  
1Tm 5,10 peus als sants, si acudí a l’alivi  dels atribolats, si ha practicat tota bona 
1Tm 5,16 per a seguir a Satanàs. 16 Si algun  dels fiels té viudes, mantingui-les, i  
1Tm 5,21  de Déu i del Senyor Jesucrist i  dels àngels elegits que guàrdies aquestes  
1Tm 5,22  sobre algú ni et faces participant  dels pecats dels altres. Conserva’t pur.  
1Tm 5,22 ni et faces participant dels pecats  dels altres. Conserva’t pur. 23 No  
2Tm 1,8  seu; ans bé sies participant  dels treballs de l’evangeli segons lo  
2Tm 1,9  en Cristo Jesús antes del principi  dels sigles. 10 Emperò ara ha estat feta  
2Tm 1,11  predicador, i apòstol, i doctor  dels gentils. 12 Per qual motiu sofresc jo 
2Tm 1,15  estan en l’Àsia m’han abandonat,  dels quals són Figelo i Hermògenes. 16  
2Tm 2,6  deu ser lo primer que particípia  dels fruits. 7 Reflexiona lo que dic, i el 
2Tm 2,10  jo ho sofresc tot per amor  dels elegits, per a què ells alcàncien  
2Tm 2,17  d’ells rosegarà com lo cranc;  dels quals són Himeneu i Filet, 18 que s’ 
2Tm 2,26  la veritat, 26 i s’escàpien  dels llaços del diable que els té presos a 
2Tm 3,Tit arbitre. 3,Tit Capítol III Caràcter  dels falsos apòstols i, en general, dels  
2Tm 3,Tit dels falsos apòstols i, en general,  dels incrèduls i heretges. Encarrega a  
2Tm 4,Tit  per a fortificar los esperits  dels fiels contra els errors que havien de 
2Tm 4,18  a qui sia la glòria per los sigles  dels sigles. Amén. 19 Saluda a Prisca i a  
Tt 1,1  apòstol de Jesucrist, segons la fe  dels elegits de Déu i el coneixement de la 
Tt 1,2  que no pot enganyar, prometé abans  dels temps dels sigles, 3 però manifestà  
Tt 1,2  enganyar, prometé abans dels temps  dels sigles, 3 però manifestà en sos temps 
Tt 1,10  i parladors de vanitats, majorment  dels que són de la circumcisió, 11 als  
Tt 1,12  12 Digué un d’ells, propi profeta  dels seus, que els de Creta sempre són  
Tt 3,Tit  Fugir de disputes i del tracte  dels heretges declarats. 1 Amonesta’ls  
Flm 7 ta caritat, per quant les entranyes  dels sants han estat recreades per tu, oh  
He 1,5  que ells. 5 Perquè, a quin  dels àngels digué jamai: «Tu ets mon Fill, 
He 1,8  trono, oh Déu, és per los sigles  dels sigles. Ceptre d’equitat és lo  
He 1,13  anys no minvaran.» 13 Puix a quin  dels àngels digué jamai en ningun temps:  
He 2,Tit  i salvador, i pontífice  dels homes. 1 Per lo tant és necessari que 
He 2,16  no prengué sobre si la naturalesa  dels àngels, sinó que prengué la progènie  
He 3,17  aquells que pecaren, los cadàvers  dels quals quedaren estesos en lo desert?  
He 5,1 d’entre els homes és posat a favor  dels homes en aquelles coses pertanyents a 
He 5,2  2 Lo qual se pot compadèixer  dels que ignoren i dels que erren, per  
He 5,2  pot compadèixer dels que ignoren i  dels que erren, per quant ell mateix està  
He 5,12  quals són los primers principis  dels oracles de Déu, i us haveu tornat  
He 6,2  de mans, i de la resurrecció  dels morts, i del judici perdurable. 3 I  
He 7,1  Abraham quan tornava de la derrota  dels reis i el beneí, 2 a qui Abraham donà 
He 7,5  encara que ells isqueren també  dels lloms d’Abraham. 6 Mes aquell lo  
He 9,3  tabernacle que és anomenat lo Sant  dels Sants, 4 lo qual contenia l’encenser 
He 9,11  Mes sobrevenint Cristo, pontífice  dels béns veniders, per un tabernacle més  
He 9,13 per nosaltres. 13 Perquè si la sang  dels crestats i dels toros i la cendra de  
He 9,13  Perquè si la sang dels crestats i  dels toros i la cendra de la vedella  
He 10,1  1 Perquè la Llei, tenint la sombra  dels béns veniders, i no la verdadera  
He 10,2  no haurien tingut més consciència  dels pecats. 3 Mes en los mateixos  
He 10,3  mateixos sacrificis se fa memòria  dels pecats cada any. 4 Perquè és  
He 10,19  confiança d’entrar en lo Sant  dels Sants per la sang de Cristo, 20 per  
He 10,32  mans del Déu viu. 32 I feu memòria  dels primers dies, en què, després que  
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He 10,33  i per altra, fóreu fets companys  dels que es trobaven en lo mateix estat.  
He 10,34  vosaltres tinguéreu compassió  dels que estaven entre cadenes i sofríreu  
He 10,39 que s’aparten per a perdició, sinó  dels que tenen fe per a salvació de l’  
He 11,Tit  de la fe per una inducció  dels pares antics, que foren més senyalats 
He 11,6  que hi ha Déu i que és remunerador  dels que el cerquen. 7 Per la fe, Noè,  
He 11,21  estava per morir, beneí un i altre  dels fills de Josep, i adorà apoiant-se  
He 11,22 per morir, se recordà de la partida  dels fills d’Israel i donà disposició  
He 11,32  de Jeftè, de David, de Samuel i  dels profetes, 33 los quals, per la fe,  
He 11,33  les promeses, taparen les boques  dels lleons, 34 apagaren la violència del  
He 11,34  i posaren en fuga los exèrcits  dels estrangers. 35 Les mullers per  
He 12,3 a aquell que sofrí tal contradicció  dels pecadors contra sa persona, per a què 
He 12,9  ¿no obeirem molt més al Pare  dels esperits i viurem? 10 I aquells, a la 
He 12,23  la general assemblea de la Iglésia  dels primogènits que estan escrits en lo  
He 12,23  Déu, jutge de tots, i als esperits  dels justos ja perfets, 24 i a Jesús,  
He 13,3 hospedaren àngels. 3 Recordau-vos  dels presos, com si vosaltres fósseu  
He 13,3  vosaltres fósseu presos ab ells, i  dels afligits, com si vosaltres  
He 13,7  parlat la paraula de Déu, i la fe  dels quals haveu d’imitar, considerant lo 
He 13,11  cossos d’aquells animals la sang  dels quals ofereix lo pontífice per lo  
He 13,15  sens cessar, que és lo fruit  dels llavis que confessen son nom. 16 I no 
He 13,21  al qual sia glòria pels sigles  dels sigles. Amén. 22 Emperò vos suplico,  
Jm 1,13  Déu; perquè Déu no pot ser tentat  dels mals i ell no tenta a ningú, 14 sinó  
Jm 3,3 lo cos. 3 I si posam fre en la boca  dels cavalls per a què ens obeesquen,  
Jm 4,11  11 Germans, no digau mal los uns  dels altres. Lo qui diu mal de son germà,  
Jm 5,Tit  i a no jurar. Parla de la unció  dels malalts i de l’eficàcia de l’  
Jm 5,4  camps està clamant. I els crits  dels que han segat han penetrat los oïdos  
Jm 5,4  han penetrat los oïdos del Senyor  dels exèrcits. 5 Vosaltres haveu viscut  
Jm 5,10  Senyor per exemple de paciència i  dels treballs en l’aflicció. 11 Mirau que 
1Pe 2,Tit  -se en les virtuts pròpies  dels deixebles de Cristo. 1 Deixant,  
1Pe 2,11  i pelegrins, que us abstingau  dels desigs carnals que combaten contra l’ 
1Pe 2,14  com enviats per ell per a càstig  dels malfactors i per alabança dels bons.  
1Pe 2,14  dels malfactors i per alabança  dels bons. 15 Perquè tal és la voluntat de 
1Pe 2,15  bé poseu silenci a la ignorància  dels homes imprudents; 16 com a llibres, i 
1Pe 4,Tit  4,Tit Capítol IV Exhorta a fugir  dels vicis antics i a la pràctica de les  
1Pe 4,2 la carn no el visca en les passions  dels homes, sinó en la voluntat de Déu. 3  
1Pe 4,3  passat hagen complert la voluntat  dels gentils, vivint en luxúries, en  
1Pe 4,11  glòria i l’imperi per los sigles  dels sigles. Amén. 12 Caríssims, no us  
1Pe 4,13  -vos en quant sou participants  dels sofriments de Cristo, per a què vos  
1Pe 5,4  ramat. 4 I quan aparega lo príncep  dels pastors, rebreu corona de glòria que  
1Pe 5,11  glòria i l’imperi per los sigles  dels sigles. Amén. 12 Per Silvà, fiel  
2Pe 1,19 I encara tenim més ferma la paraula  dels profetes, a la qual feu bé d’  
2Pe 2,Tit  Capítol II Descriu les males arts  dels falsos doctors i parla de sos  
2Pe 2,3 tràfic de vosaltres; la condemnació  dels quals ja fa temps que no para, i la  
2Pe 2,6 cendres, posant-les per escarment  dels que visqueren en impietat; 7 i  
2Pe 2,7  7 i llibertà al just Lot, afligit  dels ultratges i de la conversació  
2Pe 2,18  aquells que poc antes havien fugit  dels que viuen en error, 19 prometent-  
2Pe 3,2  a què tingau presents les paraules  dels sants profetes de qui us parlí, i els 
2Pe 3,7 lo dia del judici i de l’extermini  dels homes impios. 8 Emperò, caríssims, no 
1Jn 1,Tit  és vida i llum que ens purifica  dels pecats. 1 Lo que fou des del  
1Jn 2,Tit  pecat. Encarrega l’observància  dels manaments, especialment del primer.  
1Jn 2,Tit  a tots i amonesta que ens apartem  dels incrèduls i heretges, als quals  
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1Jn 3,Tit  conclou exhortant a l’observància  dels manaments de Déu. 1 Considerau quina  
1Jn 4,Tit  los esperits que són de Déu  dels que no ho són. Nos exhorta a l’amor  
1Jn 5,9  en una. 9 Si rebem lo testimoni  dels homes, major és lo testimoni de Déu,  
1Jn 5,21  eterna. 21 Fillets, guardau-vos  dels ídols. Amén. 2Jn Inc Epístola segona 
2Jn Tit  a Electa i a sos fills, la virtut  dels quals alaba, a perseverar  
2Jn Tit  en la caritat i a guardar-se  dels heretges, permaneixent en la doctrina 
3Jn Tit  en hospedar als pelegrins. Parla  dels vicis de Diotrefes i de la virtut de  
3Jn 3  ha estat mon goig per la vinguda  dels germans i per lo testimoni que han  
3Jn 7  se posaren en camí, no prenent res  dels gentils. 8 Nosaltres, per consegüent, 
Jud Tit  i a resistir los esforços i ardits  dels impios. Descriu son caràcter i el  
Jud 25  i majestat, imperi i poder abans  dels sigles, ara i per los sigles dels  
Jud 25  dels sigles, ara i per los sigles  dels sigles. Amén. Ap Inc L’Apocalipsi o 
Ap 1,4 és, i que era, i que ha de venir, i  dels set esperits que estan davant de son  
Ap 1,5  testimoni fiel, primogènit  dels morts i príncep dels reis de la  
Ap 1,5  primogènit dels morts i príncep  dels reis de la terra, que ens amà i ens  
Ap 1,6  glòria i l’imperi per los sigles  dels sigles. Amén. 7 Veus aquí que ve ab  
Ap 1,13  set candeleros d’or; 13 i enmig  dels set candeleros d’or, a un semblant  
Ap 1,18  i vet aquí que visc en los sigles  dels sigles, i tinc les claus de la mort i 
Ap 2,Tit  que no havien abraçat la doctrina  dels nicolaïtes i convida a altres a l’  
Ap 2,1  a sa dreta, i el que camina enmig  dels set candeleros d’or: 2 »Sé tes  
Ap 2,6  tens açò, que avorreixes los fets  dels nicolaïtes, que jo també avorresc. 7  
Ap 2,14  a Balac a posar tropés davant  dels fills d’Israel, per a què menjassen  
Ap 2,15  tu los que segueixen la doctrina  dels nicolaïtes, lo que jo avorresc. 16  
Ap 4,9 en lo trono, que viu per los sigles  dels sigles, 10 los vint-i-quatre  
Ap 4,10  adoraven al que viu per los sigles  dels sigles, i tiraven ses corones davant  
Ap 5,5 lo llibre, ni de mirar-lo. 5 I un  dels ancians me digué: –No plòries: vet  
Ap 5,6  jo mirí, i vegí, enmig del trono i  dels quatres animals i enmig dels ancians, 
Ap 5,6  i dels quatres animals i enmig  dels ancians, un anyell dret, així com  
Ap 5,8  de perfums, que són les oracions  dels sants. 9 I cantaven un nou càntic  
Ap 5,13  i glòria, i poder per los sigles  dels sigles. 14 I els quatre animals  
Ap 5,14  adoraren al que viu per los sigles  dels sigles. 6,Tit Capítol VI Senyals  
Ap 6,1  1 I vegí que l’Anyell obrí un  dels set sellos, i oiguí que un dels  
Ap 6,1  un dels set sellos, i oiguí que un  dels quatres animals deia, com ab veu de  
Ap 6,6  balances. 6 I oiguí una veu enmig  dels quatre animals que deia: –Dos mesures 
Ap 6,9  vegí sota de l’altar les ànimes  dels que havien estat morts per la paraula 
Ap 6,10  no judicau i no venjau nostra sang  dels que habiten en la terra? 11 I foren  
Ap 7,4  en sos fronts. 4 I oiguí lo número  dels senyalats, que era cent i quaranta- 
Ap 7,4  mil senyalats de totes les tribus  dels fills d’Israel. 5 De la tribu de  
Ap 7,11  drets al rodador del trono, i  dels ancians, i dels quatre animals; i  
Ap 7,11  del trono, i dels ancians, i  dels quatre animals; i caigueren sobre son 
Ap 7,12  a nostre Déu en los sigles  dels sigles. Amén. 13 I prenent la paraula 
Ap 7,13  Amén. 13 I prenent la paraula un  dels ancians, me digué: –Aquestos que  
Ap 8,4 davant del trono de Déu. 4 I el fum  dels encens, ab les oracions dels sants,  
Ap 8,4 el fum dels encens, ab les oracions  dels sants, pujà de la mà de l’àngel  
Ap 8,7  i fou abrasada la tercera part  dels arbres i cremada tota l’herba verda. 
Ap 8,10  i caigué sobre la tercera part  dels rius i sobre les fonts d’aigües. 11  
Ap 8,13  cel dient en gran veu: –Ai, ai, ai  dels habitants de la terra per causa de  
Ap 8,13 de les altres veus de les trompetes  dels tres àngels que havien de tocar  
Ap 9,10  10 I tenien cues semblants a les  dels escorpins, i hi havia agulló en ses  
Ap 9,13  tocà la trompeta, i oiguí una veu  dels quatre corns de l’altar d’or que  
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Ap 9,13  de l’altar d’or que està davant  dels ulls de Déu, 14 la qual deia al sisè  
Ap 9,15  i any, per a matar la tercera part  dels homes. 16 I el número de l’exèrcit  
Ap 9,17  de jacinto i de sofre; i els caps  dels cavalls eren com caps de lleons; i  
Ap 9,18  plagues fou morta la tercera part  dels homes: pel foc, pel fum, i pel sofre  
Ap 9,19  de ses boques. 19 Perquè el poder  dels cavalls està en sa boca i en ses  
Ap 10,6  per aquell que viu en los sigles  dels sigles, que crià lo cel i les coses  
Ap 11,Tit trompeta; se descriu la resurrecció  dels morts i el judici. 1 I em fou donada  
Ap 11,13  i ab lo terratrèmol foren morts  dels homes set mil, i els demés foren  
Ap 11,15  i ell regnarà per los sigles  dels sigles. Amén. 16 I els vint-i-  
Ap 12,12 i vosaltres que habitau en ells. Ai  dels habitants de la terra i del mar,  
Ap 13,Tit  Déu i els sants, i és adorada  dels homes. S’alça en la terra altra  
Ap 13,8  de la terra, aquells los noms  dels quals no estan escrits en lo llibre  
Ap 13,10  Aquí està la paciència i la fe  dels sants. 11 I vegí una altra bèstia que 
Ap 13,13  del cel a la terra a la vista  dels homes. 14 I enganyà als habitants de  
Ap 14,Tit  la muntanya de Sion. És seguit  dels justos. L’evangeli és predicat en  
Ap 14,3  nou davant del trono, i davant  dels quatre animals, i dels ancians; i  
Ap 14,3  i davant dels quatre animals, i  dels ancians; i ningú podia aprendre  
Ap 14,10  aturmentat ab foc i sofre davant  dels sants àngels i davant de l’Anyell.  
Ap 14,11  i davant de l’Anyell. 11 I el fum  dels turments d’ells pujarà per los  
Ap 14,11  d’ells pujarà per los sigles  dels sigles; i no tenen repòs de dia ni de 
Ap 14,12  son nom. 12 Aquí està la paciència  dels sants que guarden los manaments de  
Ap 14,20  sang del cup fins a les brides  dels cavalls per l’espai de mil i sis-  
Ap 15,3  són vostres camins, oh Rei  dels sants! 4 Qui no us temerà, Senyor, i  
Ap 15,7  per lo pit de bandes d’or. 7 I un  dels quatre animals donà als set àngels  
Ap 15,7  ira de Déu que viu per los sigles  dels sigles. 8 I el temple s’omplí de fum 
Ap 15,8  fossen consumades les set plagues  dels set àngels. 16,Tit Capítol XVI  
Ap 16,6  6 Perquè derramaren la sang  dels sants i dels profetes, i vós los  
Ap 16,6  derramaren la sang dels sants i  dels profetes, i vós los haveu donat a  
Ap 17,Tit  que s’embriagà ab la sang  dels màrtirs i es vegé sentada sobre la  
Ap 17,Tit  i es vegé sentada sobre la bèstia  dels set caps i les deu banyes. 1 I vingué 
Ap 17,1  i les deu banyes. 1 I vingué un  dels set àngels que tenien les set copes i 
Ap 17,6  aquella dona embriagada de la sang  dels sants i de la sang dels màrtirs de  
Ap 17,6  de la sang dels sants i de la sang  dels màrtirs de Jesús. I quan la vegí,  
Ap 17,8  de la terra, aquells los noms  dels quals no estan escrits en lo llibre  
Ap 17,11  i no és, i ell és l’octava, i és  dels set, i va a la perdició. 12 I les deu 
Ap 17,14  vencerà, perquè ell és lo Senyor  dels senyors i el Rei dels reis; i els que 
Ap 17,14  és lo Senyor dels senyors i el Rei  dels reis; i els que estan ab ell són  
Ap 18,10  crema. 10 Estant lluny, per temor  dels turments d’ella, diran: «Ai, ai, ai  
Ap 18,22  22 Ni mai més s’oirà en tu la veu  dels tocadors d’arpes, ni de músics, ni  
Ap 18,24  I en ella ha estat trobada la sang  dels profetes, i dels sants, i de tots los 
Ap 18,24  trobada la sang dels profetes, i  dels sants, i de tots los que foren morts  
Ap 19,Tit 19,Tit Capítol XIX Triümfo i càntic  dels sants per la ruïna de Babilònia, per  
Ap 19,3  el fum d’ella pujà per los sigles  dels sigles. 4 I es postraren los vint-i 
Ap 19,8  I aquesta tela fina és la justícia  dels sants. 9 I em digué: –Escriu:  
Ap 19,18 de poderosos, i carns de cavalls, i  dels que cavalgaven en ells, i carns de  
Ap 20,Tit  anys, durant los quals les ànimes  dels màrtirs regnen ab Cristo en la  
Ap 20,8  reunirà per a combatre; lo número  dels quals és com l’arena del mar. 9 I  
Ap 20,9  de la terra i cercaren los reals  dels sants i la ciutat amada; i baixà foc  
Ap 20,10  dia i nit per los sigles  dels sigles. 11 I vegí un gran trono blanc 
Ap 21,Tit  Capítol XXI Fi i estat ditxós  dels justos després del judici, i  
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Ap 21,Tit  del judici, i desastrosa sort  dels pecadors. Descripció de la ciutat  
Ap 21,4 Déu. 4 I eixugarà Déu tota llàgrima  dels ulls d’ells, i ja no hi haurà més  
Ap 21,9  és la segona mort. 9 I vingué un  dels set àngels que tenien les set copes  
Ap 21,12  són los noms de les dotze tribus  dels fills d’Israel. 13 A l’orient tenia 
Ap 21,14  i en aquestos dotze, los noms  dels dotze apòstols de l’Anyell. 15 I el  
Ap 22,2  son fruit cada mes; i les fulles  dels arbres són per a curació de les  
Ap 22,5  i regnaran en los sigles  dels sigles. 6 I em digué: –Aquests  
Ap 22,6 fiels i verdaderes. I el Senyor Déu  dels sants profetes envià son àngel per a  
Mt 17,25  de sos fills o dels estranys? 25  –Dels estranys –respongué Pere. Jesús li  
Mt 21,26  què no el creguéreu?” I si diem:  “Dels homes”, temem al poble. Perquè  
Mc 11,32  què no el creguéreu?” 32 Si diem  “Dels homes”, temem al poble. Puix tots  
Fl 3,Tit  Diferència de la Llei i de la fe.  Dels falsos apòstols enemics de la creu de 
He 11,38  angustiats i afligits. 38  Dels quals no era digne lo món; anant  
Jm 1,Tit  la paciència deu ser obra perfeta.  Dels fruits de l’oració. Ventatges de la  
Mt 6,30  herba del camp que avui existeix i  demà és tirada al foc, vesteix Déu així,  
Mt 6,34 així, no aneu afanats per lo dia de  demà. Perquè lo dia de demà portarà en si  
Mt 6,34  lo dia de demà. Perquè lo dia de  demà portarà en si son cuidado. Basta-li 
Lc 12,28 l’herba que avui està en lo camp i  demà és tirada al forn, vesteix Déu així,  
Lc 13,32 dimonis i dono perfeta salut avui i  demà, però al tercer dia seré finat. 33  
Lc 13,33 Mes és precís que jo camínia avui i  demà, i lo dia següent, perquè no cap que  
Ac 23,20  han concertat suplicar-vos que  demà presenteu a Pau al Consell, com que  
1Co 15,32  los morts? Mengem i bevem, que  demà morirem. 33 No us deixeu seduir: les  
Jm 4,13  Anau, vosaltres que dieu: «Avui o  demà anirem a aquella ciutat [*],  
Jm 4,14 I no sabeu lo que serà en lo dia de  demà. 15 Perquè, què és vostra vida? És un 
Ac 25,22 oir a aquest home. I ell respongué:  –Demà l’oireu. 23 I al dia següent,  
Mt 7,8  us obrirà. 8 Perquè tot aquell que  demana, rep; i lo qui busca, troba, i al  
Mt 7,10  pa li dóna una pedra? 10 O si li  demana un peix, li dóna una serp? 11  
Mt 12,39  –La generació mala i adulterina  demana senyal; emperò no li serà donat  
Mt 16,4  La generació perversa i adúltera  demana un senyal, i no se li donarà  
Mc 8,12  los digué: –Per què esta generació  demana senyal? En veritat vos dic que no  
Lc 11,10 us obrirà. 10 Perquè tot aquell que  demana, rep; i el qui cerca, troba; i al  
Lc 11,11  ell per ventura una pedra? O si  demana un peix, li donarà una serp en lloc 
Jn 11,28  -li: –Aquí està lo Mestre, i et  demana. 29 I luego que ella ho oigué, s’  
Ac 4,9  Israel, oïu: 9 Ja que avui se’ns  demana raó del bé fet a un home malalt,  
Rm 8,26  com convé; mes l’Esperit mateix  demana per nosaltres ab gemecs  
Rm 8,27  lo que desitja l’Esperit, lo qual  demana per los sants conforme a Déu. 28 I  
1Te 5,Tit  preparar-se ab bones obres i els  demana, per últim, que préguien a Déu per  
2Te 3,Tit  i obra bona. 3,Tit Capítol III Los  demana que préguien a Déu per ell. Parla  
Flm Tit  apòstol sant Pau a Filèmon Tit Li  demana ab l’eloqüència divina de la  
Mc 6,22 a taula, digué el rei a la minyona:  –Demana’m lo que vulles i t’ho donaré.  
Lc 11,29 –Aquesta raça és una raça perversa.  Demana senyal, i no se li donarà senyal  
Mt 27,58  tal anà a trobar a Pilat i li  demanà lo cos de Jesús. Llavors Pilat manà 
Mc 6,25 apressuradament a on estava el rei,  demanà dient: –Vull que em doneu en una  
Mc 15,43  a la presència de Pilat i  demanà el cos de Jesús. 44 I Pilat se  
Lc 1,63  com volia que l’anomenassen. 63 I  demanà una tauleta i escrigué dient: «Joan 
Lc 5,3  barques, que era de Simó, li  demanà que s’allargàs un poc de terra. I  
Lc 8,37  deslliurat de la llegió. 37 I li  demanà tota la gent del territori dels  
Lc 23,52  doncs, anà a trobar a Pilat i li  demanà lo cos de Jesús. 53 I havent-lo  
Jn 4,47  la Galilea, anà a trobar-lo i li  demanà que baixàs i curàs son fill, puix  
Ac 7,46  encontrà gràcia davant de Déu, i  demanà trobar tabernacle per al Déu de  
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Ac 9,2  al príncep dels sacerdots, 2 i li  demanà cartes per a les sinagogues de  
Ac 16,29  que tots som aquí. 29 Llavors ell  demanà una llum, i entrà dintre, i  
Ac 23,18 al tribú i digué: –Pau, lo pres, me  demanà que us conduís aquest jove, perquè  
Ef 3,20  coses més abundantment que lo que  demanam i comprenem, segons la virtut que  
1Jn 5,14 en ell: que ell nos ou tot quant li  demanam, essent conforme a sa voluntat. 15 
Mt 7,9  ¿qui de vosaltres és l’home a qui  demanant-li son fill pa li dóna una  
Mt 20,20  ab sos fills, adorant-lo i  demanant-li alguna cosa. 21 Ell li  
Mc 8,11  i es posaren a disputar ab ell,  demanant-li un senyal del cel, per a  
Mc 10,46  estava assentat a la vora del camí  demanant almoina. 47 I quan oigué que era  
Lc 14,32  ambaixada quan encara està lluny,  demanant-li tractats de pau. 33 »Per lo  
Lc 18,35 un cego assentat a la vora del camí  demanant almoina. 36 I oint lo tropell de  
Lc 23,23  llibertat. 23 Mes ells insistien,  demanant ab grans crits que fos  
Ac 16,39  que eren romans. 39 I vingueren  demanant-los perdó; i traent-los fora, 
Ac 18,20  disputava ab los jueus. 20 I  demanant-li ells que es quedàs allí per  
Ac 25,3  ell contra Pau, i li suplicaven, 3  demanant-li favor contra ell, per a què  
Ac 25,15  sacerdots i els ancians dels jueus  demanant que el condemnàs; 16 als quals  
Ac 25,24  ha recorregut a mi en Jerusalem,  demanant a crits que no devia viure més.  
2Co 8,4  ses forces, tingueren voluntat, 4  demanant ab molts precs que rebéssem la  
Mt 6,8  sap lo que us fa menester antes de  demanar-li. 9 »Així, doncs, haveu d’  
Mt 18,19 se convinguessen sobre la terra per  demanar alguna cosa, sia la que es vulla,  
Mc 3,31  i, quedant-se defora, enviaren a  demanar-lo. 32 I estava sentada al  
Mc 5,18  estat posseït del dimoni començà a  demanar-li que el deixàs estar ab ell.  
Mc 15,8 reunit lo poble, cridant, començà a  demanar-li la gràcia que sempre els  
Lc 6,30  prenga lo que és teu, no tórnies a  demanar-li. 31 I el que vullau que els  
Lc 12,20 digué: »–Neci! Aquesta nit te van a  demanar l’ànima; ¿per a qui serà tot  
Lc 16,3  per a cavar, i me dono vergonya de  demanar caritat. 4 Mes ja sé lo que tinc  
Jn 9,8  i els que antes l’havien vist  demanar caritat deien: –¿No és aquest,  
Rm 8,26  perquè no sabem lo que havem de  demanar, com convé; mes l’Esperit mateix  
2Co 9,5  5 Per lo tant, he cregut necessari  demanar als germans que vagen primer a  
Col 1,9  de pregar per a vosaltres i de  demanar que siau plens del coneixement de  
Lc 11,51 i el temple. Jo us ho dic que se’n  demanarà compte a esta raça. 52 »Ai de  
Lc 12,48  li fou donat molt, de molt se li  demanarà compte; i al que li confiaren  
Lc 12,48  i al que li confiaren molt, se li  demanarà més. 49 »Jo he vingut a posar foc 
Mc 6,24  ella eixit, digué a sa mare: –Què  demanaré? I ella digué: –Lo cap de Joan  
Mt 16,1  saduceus a fi de tentar-lo. I li  demanaren que els mostràs algun senyal del 
Ac 13,21  al profeta Samuel. 21 I després  demanaren rei, i Déu los donà a Saül, fill 
Ac 13,28  en ell ninguna causa de mort,  demanaren a Pilat que li fos llevada la  
Jn 15,7  paraules permaneixen en vosaltres,  demanareu tot lo que vullau i se us  
Jn 16,23  goig. 23 I en aquell dia no em  demanareu cosa alguna. »En veritat, en  
Jn 16,26  del Pare. 26 En aquell dia  demanareu en mon nom, i no us dic que jo  
Ac 3,14  negàreu al Sant i al Just, i  demanàreu que se us donàs un homicida. 15  
Mt 14,7 ab jurament donar-li tot quant li  demanàs. 8 I ella, previnguda per sa mare, 
Mt 27,20  ancians persuadiren a la turba que  demanàs a Barrabàs i que fes morir a  
Lc 11,11 li obren. 11 I si algú de vosaltres  demanàs pa a son pare, li donarà ell per  
Lc 11,12  una serp en lloc de peix? 12 O si  demanàs un ou, li donarà tal vegada un  
Ac 3,2  anomenada l’Hermosa, per a què  demanàs almoina als que entraven en lo  
Mc 15,6  un dels presos, qualsevol que ells  demanassen. 7 I n’hi havia un anomenat  
Lc 22,31  Simó, mira que Satanàs vos ha  demanat per a garbellar-vos com se  
Jn 4,10  “Dóna’m beure”, tu li ho hauries  demanat a ell, i ell t’hauria donat aigua 
Jn 16,24  ho concedirà. 24 Fins ara no haveu  demanat res en mon nom. Demanau i rebreu,  
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Mt 20,22  digué: –No sabeu lo que us  demanau. ¿Podeu vosaltres beure lo calze  
Mc 10,38  los digué: –No sabeu lo que vos  demanau. ¿Podeu beure lo calze que jo bec, 
Jn 14,14  sia glorificat en lo Fill. 14 Si  demanau alguna cosa en mon nom, la faré.  
Jm 4,2  i ab tot no alcançau, perquè no  demanau. 3 Demanau, i no rebeu; i això és  
Jm 4,3  i no rebeu; i això és perquè  demanau mal, per a safisfer vostres  
Mt 7,7 contra vosaltres vos despedàcien. 7  »Demanau, i se us donarà; buscau, i  
Lc 11,9  9 »I jo us dic a vosaltres:  Demanau, i se us donarà; cercau, i  
Jn 16,24  no haveu demanat res en mon nom.  Demanau i rebreu, a fi de que vostre goig  
Jm 4,3  no alcançau, perquè no demanau. 3  Demanau, i no rebeu; i això és perquè  
Jn 9,8 –¿No és aquest, aquell que assentat  demanava caritat? –Aqueix és –responien  
Ac 3,3  que anaven a entrar en lo temple,  demanava li donassen almoina. 4 I Pere,  
Mc 5,12  a la falda d’un serrat. 12 I li  demanaven los esperits dient: –Envia’ns  
Lc 11,16  16 I altres, per a tentar-lo, li  demanaven algun senyal del cel. 17 Mes  
Lc 23,24  ordenà que s’executàs lo que ells  demanaven. 25 I els posà en llibertat al  
Lc 23,25  havia estat posat en presó i ells  demanaven, i entregà Jesús a voluntat d’  
Rm 10,20 me descobrí clarament als que no em  demanaven.» 21 I diu a Israel: «Tot lo dia 
Mc 10,35  que ens concediu tot quant vos  demanem. 36 I ell los digué: –Què voleu  
1Jn 3,22 confiança envers Déu. 22 I quant li  demanem rebrem d’ell, perquè guardam sos  
1Jn 5,15  sabem que ens ou en tot lo que li  demanem, ho sabem perquè tenim les  
Mt 12,47  i tos germans estan defora, i et  demanen. 48 I ell, responent al que li  
Mc 3,32  vostra mare i vostres germans vos  demanen allà fora. 33 I els respongué  
1Co 1,22  creien. 22 Així és que els jueus  demanen miracles, i els grecs cerquen  
Jn 4,9  –Com és que tu, essent jueu, me  demanes beure a mi, que só samaritana?  
Mt 21,22  22 I totes les coses que  demaneu en l’oració, tenint fe, les  
Mc 11,24  vos dic que totes les coses que  demaneu orant, creeu que les rebreu i vos  
Jn 11,22 també sé ara que qualsevol cosa que  demaneu a Déu, Déu vos la concedirà. 23  
Jn 14,13  me’n vaig al Pare. 13 I tot quant  demaneu al Pare en mon nom, ho faré, a fi  
Jn 15,16  a fi de que qualsevol cosa que  demaneu al Pare en mon nom vos la  
Jn 16,23  en veritat vos dic que tot quant  demaneu al Pare en mon nom, vos ho  
2Co 12,18  aquells que us vaig enviar? 18 Ho  demaní a Tito, i ab ell envií un germà.  
Mt 5,42 ab ell altres dos mil. 42 Al qui et  demània, dóna-li. I al qui et vulla  
Lc 11,50  50 Per a què a esta raça se li  demània la sang de tots los profetes, que  
1Co 14,13 que pàrlia una llengua desconeguda,  demània la gràcia d’interpretar-la. 14  
Jm 1,5 de vosaltres té falta de sabiduria,  demània-la a Déu, que la dóna a tots  
Jm 1,6  i la hi serà donada. 6 Emperò  demània-la ab fe, sens titubejar en res, 
1Jn 5,16  comet un pecat que no és de mort,  demània, i serà donada vida a aquell que  
Mt 7,11  lo cel donarà béns als que els hi  demànien? 12 »I així tot allò que voleu  
Lc 6,30  túnica. 30 Dóna a tots los que et  demànien, i al que prenga lo que és teu,  
Lc 11,13  donarà l’Esperit bo als que l’hi  demànien? 14 I Jesús estava llançant un  
Mc 6,23 I li va jurar dient: –Tot lo que em  demànies, t’ho donaré, encara que sia la  
Jn 17,15  com jo tampoc só del món. 15 No us  demano que els tragueu del món, sinó que  
Ac 8,34  l’eunuc a Felip, digué: –Te  demano, ¿de qui digué això lo profeta, de  
Ac 21,39  poc noble de la Cilícia. Emperò te  demano que em déixies parlar al poble. 40  
Rm 15,30  evangeli de Cristo. 30 Doncs, vos  demano, germans, per nostre Senyor  
Rm 16,17  de Cristo vos saluden. 17 I vos  demano, germans, que observeu a aquells  
Ef 3,13  i accés a Déu. 13 Per lo qual vos  demano que no desmaieu en mes tribulacions 
Fl 1,9  de Jesucrist. 9 I lo que us  demano és que vostra caritat abúndia més i 
Fl 4,3  en lo Senyor. 3 I també te  demano, company fiel, que ajúdies a  
2Jn 5  lo manament del Pare. 5 I ara vos  demano, senyora, no com si us escrigués un 
Col 4,14  lo molt amat Lluc, metge, i també  Demas. 15 Saludau als germans que estan en 
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2Tm 4,9  en venir prompte a mi, 9 perquè  Demas m’ha desemparat per l’amor d’  
Flm 24  Jesucrist, Flm 24 Marc, Aristarc,  Demas i Lluc, colaboradors meus. Flm 25 La 
Mt 16,3  perquè lo cel és vermell.” 3 I al  dematí: “Avui hi haurà tempestat, perquè  
Mt 21,18  i se quedà allí. 18 I l’endemà  dematí, quan tornava a la ciutat, tingué  
Mt 27,1  sellat i custodiat. 1 Arribant lo  dematí, tots los prínceps del sacerdots i  
Mc 13,35  o al cantar del gall, o al  dematí. 36 No sia que venint de repente,  
Mc 15,1  i com fou sepultat. 1 I luego, al  dematí, los prínceps dels sacerdots,  
Jn 20,1  semana, quan era encara obscur, al  dematí, vingué Maria Magdalena al sepulcre 
Mt 22,4  mon dinar; mos toros i los  demés animals grassos són ja morts; tot  
Mt 26,35 ab vós, jo no us negaré. I tots los  demés deixebles digueren lo mateix. 36  
Mc 12,43  aquesta pobra viuda que tots los  demés que hi tiraren en l’arca. 44 Perquè 
Mc 16,13 I aquestos anaren a contar-ho als  demés, i tampoc los cregueren. 14  
Lc 3,20 havia fet, 20 hi anyadí, a tots los  demés, lo de fer tancar a Joan en la  
Lc 8,10  del Regne de Déu; emperò als  demés, en paràboles, per a què »“veent no  
Lc 12,26  a què afanar-vos per a les  demés? 27 Mirau los lliris com creixen: no 
Lc 13,4 que ells eren més culpables que los  demés habitants de Jerusalem? 5 Vos dic  
Lc 18,9 si fossen justos i despreciaven als  demés: 10 –Dos homes pujaren al temple a  
Lc 21,29  –Reparau en la figuera i en los  demés arbres: 30 quan ja comencen a donar  
Lc 24,9 això als onze apòstols i a tots los  demés. 10 I les que referiren als apòstols 
Lc 24,10  i Maria, mare de Jaume, i les  demés que estaven ab elles. 11 I ells  
Jn 20,7 sobre lo cap d’ell, no junt ab les  demés teles, sinó separat i plegat en  
Jn 21,8  nu, i se tirà al mar. 8 I els  demés deixebles vingueren a la barca  
Ac 2,37  de cor i digueren a Pere i als  demés apòstols: –Barons germans, què  
Ac 15,17 17 per a què búsquien al Senyor los  demés homes i tots los gentils, sobre qui  
Ac 23,32  anassen ab ell, se’n tornaren los  demés a la fortalesa. 33 I quan arribaren  
Ac 27,44  mar i escapassen a terra. 44 I els  demés foren trets, uns sobre posts, altres 
Rm 1,13 entre vosaltres, així com entre les  demés nacions. 14 Só deutor a grecs i a  
Rm 11,7  l’elecció ho ha conseguit, i els  demés foren obcecats 8 (conforme està  
1Co 1,16  la família d’Estèfana, i per lo  demés no sé si he batejat a ningun altre.  
1Co 7,12  déixia tampoc la muller. 12 I als  demés los dic jo, no lo Senyor: si algun  
1Co 9,5  germana, una muller, així com los  demés apòstols, i els germans del Senyor,  
1Co 11,34  us junteu per a condemnació. I les  demés coses les ordenaré quan vinga.  
1Co 14,29 profetes, pàrlien dos o tres, i els  demés que judíquien. 30 I si a altre que  
2Co 9,1  que es dóna als sants, és per  demés que jo us escríguia. 2 Puix conec  
2Co 12,13  estat vosaltres inferiors a les  demés iglésies, sinó en que jo no us vaig  
2Co 13,2  que pecaren abans, ni a tots los  demés. 3 Ja que cercau una prova que  
2Co 13,11  i no per a destrucció. 11 Per lo  demés, germans, alegrau-vos, siau  
Ga 2,13  eren de la circumcisió. 13 I els  demés jueus convingueren igualment en sa  
Ef 4,17  que no camineu com caminen los  demés gentils en la vanitat de son  
Ef 6,10  ha accepció de persones. 10 En lo  demés, germans, afirmau-vos en lo Senyor 
Fl 1,13  en tot lo pretori i en tots los  demés llocs. 14 I molts dels germans en lo 
Fl 3,1  de la creu de Cristo. 1 En lo  demés, germans meus, regositjau’s en lo  
Fl 4,3 en l’evangeli, ab Climent i ab los  demés que m’ajudaren, los noms dels quals 
Fl 4,8  en Cristo Jesús. 8 Per lo  demés, germans, tot lo que és verdader,  
1Te 1,Tit  per haver estat un exemple als  demés fiels en lo fervor de sa fe,  
1Te 4,1 la resurrecció dels morts. 1 Per lo  demés, germans, vos pregam i us exhortam  
1Te 4,13  per a què no us contristeu com los  demés, que no tenen esperança. 14 Perquè  
2Te 3,1 la correcció dels dolents. 1 Per lo  demés, germans, pregau per nosaltres, per  
1Tm 4,Tit  i a que dónia bon exemple als  demés. 1 Emperò l’Esperit Sant diu  
1Tm 5,20 los davant de tothom, per a què los  demés també témien. 21 Te conjuro davant  
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2Tm 2,2  sien capaços d’ensenyar també als  demés. 3 Suporta, doncs, la fatiga com un  
2Tm 4,8 carrera, he guardat la fe. 8 Per lo  demés, m’està reservada una corona de  
Ap 2,24  vos dic a vosaltres, 24 i als  demés que estau en Tiatira, a quants no  
Ap 7,Tit tant del poble d’Israel com de les  demés nacions. Quins són los que vegé sant 
Ap 11,13  morts dels homes set mil, i els  demés foren atemorisats, i donaren glòria  
Ap 12,17  i se n’anà a fer la guerra als  demés de son llinatge, que guarden los  
Ef 5,18  de Déu. 18 I no us doneu en  demesia al vi, de lo que naix luxúria, ans 
Ac 19,Tit  Són cremats los llibres dolents.  Demetri Argenter mou una sedició contra l’ 
Ac 19,24  24 perquè un argenter, anomenat  Demetri, que feia capelletes de plata de  
Ac 19,38  de vostra deessa. 38 Emperò si  Demetri i els artistes que l’acompanyen  
3Jn Tit  de Diotrefes i de la virtut de  Demetri. 1 L’ancià al caríssim Gaio, a  
3Jn 12  a Déu. 12 Tots donen testimoni de  Demetri, fins la mateixa veritat; i  
Rm 2,Tit les practiquen. 2,Tit Capítol II Se  demostra que els jueus són tant i més  
1Co 1,Tit  exhorta a la unió i concòrdia. Los  demostra com Déu confon la sabiduria i  
Tt 1,Tit l’esperança de la vida eterna i li  demostra les qualitats que han de tenir  
He 5,Tit  és l’ofici del sumo pontífice i  demostra que Jesucrist ho és i que  
1Jn 4,9 perquè Déu és caritat. 9 En això se  demostra la caritat de Déu envers  
1Co 2,Tit ’s en lo Senyor.» 2,Tit Capítol II  Demostra l’Apòstol que la predicació en  
1Co 2,4  de sabiduria humana, sinó ab  demostració d’Esperit i de poder, 5 per a 
Rm 3,26  26 en la paciència de Déu per a  demostrar sa justícia en aquest temps; a  
Ac 28,23  testimoni del Regne de Déu, i  demostrava lo que està dit de Jesús per la 
2Co 9,14 I en ses oracions per vosaltres vos  demostren singular afecte per raó de la  
1Jn 5,Tit  Tres testimonis en la terra  demostren que Cristo és verdader home, i  
1Jn 5,Tit  home, i altres tres en lo cel lo  demostren verdader Fill de Déu, en qual fe 
Ac 19,19 trobaren que pujava a cinquanta mil  denaris. 20 D’aqueix modo creixia i es  
Mt 5,38 »Oíreu que fou dit: “Ull per ull, i  dent per dent.” 39 »Emperò jo us dic: No  
Mt 5,38  fou dit: “Ull per ull, i dent per  dent.” 39 »Emperò jo us dic: No resistiu  
Mt 8,12  seran los plors i lo cruixir de  dents. 13 I digué Jesús al centurió: –Vés  
Mt 13,42  seran los plors i el cruixir de  dents. 43 Llavors los justos resplendiran  
Mt 13,50  seran los plors i el cruixir de  dents. 51 I Jesús los digué: –¿Haveu  
Mt 22,13  seran los plors i el cruixir de  dents. 14 Puix molts són los cridats i  
Mt 24,51  seran los plors i el cruixir de  dents. 25,Tit Capítol XXV Paràboles de les 
Mt 25,30  seran los plors i el cruixir de  dents. 31 »Quan vinga lo Fill de l’home  
Mc 9,17  li fa traure bromera i cruixir les  dents, i se va tornant sec; i diguí a  
Lc 13,28  Allí serà lo plor i lo cruixir de  dents, quan veureu a Abraham, i a Isaac, i 
Ac 7,54  rebentava de ràbia, i cruixien de  dents contra ell. 55 Emperò com ell estava 
Ap 9,8  cabells com cabells de dona i ses  dents eren com dents de lleó. 9 I vestien  
Ap 9,8  de dona i ses dents eren com  dents de lleó. 9 I vestien corasses, com  
Jm 5,Tit  té pecat en ell. 5,Tit Capítol V  Denuncia lo càstig que aguarda als rics  
Jn 11,57  que si algú sabia a on era ell lo  denunciàs per a fer-lo prendre. 12,Tit  
1Co 1,11  mateix judici. 11 Perquè se m’ha  denunciat de vosaltres, germans meus, per  
Ga 5,21  com aquestes, sobre les quals vos  denuncio, com ja us diguí abans, que els  
Mt 22,40  40 D’aquestos dos manaments  dependeix tota la Llei i los Profetes. 41  
1Tm 6,20  eterna. 20 Oh, Timoteu!, guarda lo  depòsit que se t’ha confiat, evitant les  
2Tm 1,12  ell és poderós per a guardar mon  depòsit fins a aquell dia. 13 Guarda la  
2Tm 1,14  en Cristo Jesús. 14 Guarda lo bon  depòsit que se t’ha confiat per l’  
2Tm 3,Tit  Encarrega a Timoteu que guàrdia lo  depòsit de la fe i estudiï les Sagrades  
Lc 1,66  66 I tots los que les oïen les  depositaren en son cor, dient: «Qui pensau 
Lc 19,21  dur, que preneu lo que no haveu  depositat i segau lo que no haveu sembrat. 
Lc 19,22  dur, que me’n porto lo que no he  depositat i sego lo que no he sembrat; 23  
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Lc 23,55  i la manera ab què havia estat  depositat lo cos de Jesús. 56 I tornant- 
1Co 5,8  vell, ni ab llevat de malícia i  depravació, sinó ab lo pa àzim de  
Fl 2,15  Déu sens màcula enmig d’una nació  depravada i perversa, entre els quals  
Mc 7,19 després se llança en llocs secrets,  depurant tots los menjars. 20 I deia: –Les 
Ac 14,Tit i altres ciutats de Licaònia. Van a  Derbe i tornen a Antioquia de Síria. 1 I  
Ac 14,6  -ho ells, fugiren a Listra i a  Derbe, ciutats de Licaònia, i a tota  
Ac 16,1 la presó i llibertats. 1 I arriba a  Derbe i a Listra. I veus aquí que allí hi  
Ac 20,4  Aristarc i Secundo; i Gai de  Derbe, i Timoteu; i dels d’Àsia, Tiquic i 
Ac 14,19 i al dia següent marxà ab Bernabé a  Derbes. 20 I havent predicat l’evangeli a 
Mt 26,Tit  de Jesús en Betània, a on una dona  derrama bàlsam sobre d’ell. Cena de l’  
Jn 12,Tit  XII Maria, germana de Làssaro,  derrama ungüent preciós sobre los peus de  
Mt 26,7  alabastre ab ungüent preciós, i lo  derramà sobre son cap, quan estava sentat  
Mc 14,3 espiga del nardo, i rompent lo vas,  derramà lo bàlsam sobre son cap. 4 I  
Jn 12,3  preciós de nardo verdader, lo  derramà sobre los peus de Jesús i els  
Ac 22,20 als que creien en vós. 20 I quan se  derramà la sang de vostre màrtir Esteve,  
Tt 3,6  de l’Esperit Sant, 6 lo qual  derramà ell sobre nosaltres abundantment  
Ap 16,2 sobre la terra. 2 I anà lo primer i  derramà sa copa sobre la terra; i vingué  
Ap 16,3  sa imatge. 3 I el segon àngel  derramà sa copa sobre el mar, i es tornà  
Ap 16,4  tota ànima vivent. 4 I el tercer  derramà sa copa sobre els rius i sobre les 
Ap 16,8  i verdaders. 8 I el quart àngel  derramà sa copa sobre el sol, i li fou  
Ap 16,10  -lo. 10 I el quint àngel  derramà sa copa sobre lo siti de la  
Ap 16,12  de ses obres. 12 I el sisè àngel  derramà sa copa sobre aquell gran riu  
Ap 16,17  Armagedon. 17 I el setè àngel  derramà sa copa a l’aire, i isqué una  
Mt 26,28 ma sang del Nou Testament, que serà  derramada per molts per a remissió dels  
Mc 14,24 Nou Testament, que per a molts serà  derramada. 25 En veritat vos dic, que no  
Lc 11,50  sang de tots los profetes, que fou  derramada des del principi del món, 51 des 
Lc 22,20  lo nou pacte en ma sang, que serà  derramada per a vosaltres. 21 Emperò veus  
He 11,28 28 Per la fe celebrà la Pasqua i el  derramament de la sang, per a què no els  
Mt 26,12  mi no em tindreu sempre. 12 »Puix,  derramant ella aquest ungüent sobre mon  
Mt 23,30  ens hauríem associat ab ells per a  derramar la sang dels profetes”! 31 I  
Rm 3,15 Los peus estan llestos per a anar a  derramar sang. 16 En sos camins hi ha  
Ac 2,17 darrers dies –diu lo Senyor– que jo  derramaré mon Esperit sobre tota carn; i  
Ac 2,18  18 I certament en aquells dies  derramaré mon Esperit sobre mos servos i  
Ap 16,6 perquè això haveu judicat. 6 Perquè  derramaren la sang dels sants i dels  
Mt 23,35  tota la sang innocent que s’ha  derramat sobre la terra, des de la sang d’ 
Ac 2,33  la promesa de l’Esperit Sant, ha  derramat est sobre nosaltres, al qual  
2Co 9,9  9 (Així com està escrit: «Ell ha  derramat, ell ha donat als pobres; sa  
Ef 1,8 riqueses de sa gràcia, 8 la qual ha  derramat ab abundància sobre nosaltres en  
Ap 16,1  que deia als set àngels: –Anau i  derramau les set copes de la ira de Déu  
Ap 16,Tit  set copes d’or que els set àngels  derramen sobre la terra. 1 I oiguí una  
2Tm 1,16  quals són Figelo i Hermògenes. 16  Derràmia lo Senyor ses misericòrdies sobre 
Ap 18,21 al mar, dient: –Ab tanta fúria serà  derribada Babilònia, aquella gran ciutat,  
2Pe 3,10  ab gran soroll, i els elements se  derritiran ab lo calor, i la terra i les  
Mt 24,2  aquí pedra sobre pedra sens ser  derrocada. 3 I estant ell assentat en la  
Mc 13,2  pedra sobre pedra que no sia  derrocada. 3 I estant sentat en la  
2Co 10,4  sinó poderoses en Déu, per a  derrocar fortaleses i destruir consells, 5 
Lc 19,44  apretaran de totes parts. 44 I et  derrocaran, aixís com a tos fills que  
He 7,1  d’Abraham quan tornava de la  derrota dels reis i el beneí, 2 a qui  
Mt 1,17 De manera que totes les generacions  des d’Abraham fins a David són catorze  
Mt 1,17  a David són catorze generacions; i  des de David fins a la transmigració de  
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Mt 1,17  Babilònia, catorze generacions; i  des de la transmigració de Babilònia fins  
Mt 8,28  obeeixen? 28 I havent passat Jesús  des de l’altra part de l’estany a la  
Mt 9,22  té confiança, ta fe t’ha curat. I  des d’aquell punt quedà sana la dona. 23  
Mt 11,12  del cel, és més gran que ell. 12 I  des de los dies de Joan Baptista fins ara, 
Mt 13,35  coses que han estat escondides  des de la fundació del món.» 36 Llavors,  
Mt 15,28  Com tu vols, així se’t faça. I  des d’aquell punt quedà sana sa filla. 29 
Mt 17,5 a cobrir-los. I veus aquí una veu  des del núvol que deia: –Aquest és mon  
Mt 17,17  del jove, lo qual quedà curat  des d’aquell punt. 18 Llavors los  
Mt 19,4  llegit que el que crià l’home  des del principi, crià mascle i femella? 5 
Mt 19,20 –Jo he guardat totes aquestes coses  des de ma joventut. Què més me falta ara?  
Mt 20,8  i paga’ls son jornal, començant  des dels últims als primers. 9 »Quan  
Mt 22,46  li podia respondre paraula, ni  des d’aquell dia s’atreví ningú a fer- 
Mt 23,35  que s’ha derramat sobre la terra,  des de la sang d’Abel lo just, fins a la  
Mt 23,39  vostra casa. 39 Puix jo us dic que  des d’aquest punt no em veureu més fins  
Mt 24,21  tal que no n’hi ha hagut d’igual  des del començament del món fins ara, ni  
Mt 24,31  elegits de tots los quatre vents,  des d’un extrem a altre del cel. 32  
Mt 25,34  lo Regne que vos està preparat  des de la fundació del món. 35 Puix jo  
Mt 26,16  trenta monedes de plata. 16 I  des d’aquell moment buscava ocasió d’  
Mt 26,29  dels pecats. 29 I jo us dic, que  des d’avui no beuré més d’aquest fruit  
Mt 27,45  li deien improperis. 45 Emperò  des de l’hora de sexta hi hagué tenebres  
Mt 27,55  havia allí moltes dones observant  des de lluny, que havien seguit a Jesús  
Mt 27,55 de lluny, que havien seguit a Jesús  des de Galilea servint-lo, 56 entre les  
Mc 5,6 se ab pedres. 6 I quan vegé a Jesús  des de lluny, corregué a ell i l’adorà. 7 
Mc 10,20  –Mestre, tot això ho he observat  des de ma joventut. 21 I fixant Jesús los  
Mc 13,19  tribulacions, quals no han existit  des del principi de la creació, que crià  
Mc 13,27  sos elegits dels quatre vents,  des d’un extrem de la terra fins a l’  
Mc 14,54  54 Mes Pere l’anava seguint  des de lluny fins a dins del palaci del  
Mc 15,40  havia també allí unes dones mirant  des de lluny, entre les quals estava Maria 
Lc 1,2  nos les contaren aquells que  des del començament les vegeren ab sos  
Lc 1,3 informat ab diligència com passaren  des del principi, escriure-te-les ab  
Lc 1,15  i estarà ple de l’Esperit Sant ja  des del ventre de sa mare. 16 I a molts  
Lc 1,48  de sa esclava, puix, veus aquí, ja  des d’aquest moment me diran  
Lc 1,70 sos sants profetes, que han existit  des del principi del món: 71 que havíem de 
Lc 2,4  en sa ciutat. 4 I pujà també Josep  des de Nazaret, en Galilea, a Judea, a la  
Lc 2,36  havia viscut set anys ab son marit  des de sa virginitat. 37 I ella era viuda, 
Lc 5,Tit  5,Tit Capítol V Predica Jesús  des de la barca de sant Pere. Pesca  
Lc 5,3  sentat, adoctrinava a la gent  des de la barca. 4 I quan acabà de parlar, 
Lc 7,45  No em donares un bes; emperò ella  des de que ha entrat no ha cessat de besar 
Lc 8,4  de gent, que venia ansiosa ab ell  des de les ciutats, los digué per  
Lc 11,7  -li.” 7 I si l’altre respongués  des de dins dient: “No m’enfadis. Ja la  
Lc 11,50  los profetes, que fou derramada  des del principi del món, 51 des de la  
Lc 11,51  des del principi del món, 51  des de la sang d’Abel fins a la sang de  
Lc 17,12  deu leprosos, que s’aturaren  des de lluny 13 i alçaren la veu dient:  
Lc 17,24 regió inferior del cel, resplendeix  des de l’una part a l’altra, així serà  
Lc 18,21  aqueixos manaments los he guardat  des de ma joventut. 22 Lo que, havent-ho 
Lc 20,40 digueren: –Mestre, has dit bé. 40 I  des d’aquell punt no s’atrevien a fer- 
Lc 22,69  ni em deixareu llibre. 69 Mes  des d’ara lo Fill de l’home estarà  
Lc 23,5  per tota la Judea, començant  des de la Galilea fins aquí. 6 Pilat, oint 
Lc 23,49  i les dones que l’havien seguit  des de la Galilea estaven mirant des de  
Lc 23,49  des de la Galilea estaven mirant  des de lluny aquestes coses. 50 I veus  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

844 
 

Jn 1,19  Joan quan los jueus li enviaren  des de Jerusalem los sacerdots i los  
Jn 6,64  que no creuen. Puix Jesús sabia  des del principi qui eren los que no  
Jn 8,44  de vostre pare. Ell fou homicida  des del principi i no ha permanescut en la 
Jn 11,53  que estaven dispersos. 53 I així  des d’aquell dia no pensaven sinó com  
Jn 13,19  contra mi son taló.” 19 Vos ho dic  des d’ara, abans que esdevinga, a fi de  
Jn 14,7 hauríeu conegut també a mon Pare; i  des d’ara lo coneixeu i l’haveu vist. 8  
Jn 15,27 vosaltres donareu testimoni, ja que  des del principi estau en ma companyia.  
Jn 17,24 haveu donat, puix vós m’haveu amat  des d’antes de la creació del món. 25 Oh  
Jn 18,28  gall. 28 Portaren després a Jesús  des de casa de Caifàs al pretori. I era al 
Jn 19,12  tu és reo de pecat més grave. 12 I  des d’aquell punt Pilat buscava com  
Jn 19,27  al deixeble: –Vet aquí ta mare! I  des d’aquella hora la tingué ab ell en sa 
Ac 1,11  mirant al cel? Aquest Jesús que  des de vosaltres ha estat rebut en lo cel, 
Ac 1,12  Llavors se’n tornaren a Jerusalem  des de la muntanya anomenada de l’  
Ac 1,22  i isqué ab nosaltres, 22 començant  des del baptisme de Joan fins al dia en  
Ac 3,2  de nona. 2 I un home, que era coix  des del ventre de sa mare, era portat allí 
Ac 3,21  per boca dels seus sants profetes  des del principi del món. 22 Perquè Moisès 
Ac 3,24 del poble.” 24 I tots los profetes,  des de Samuel i quants han parlat després, 
Ac 8,10  10 i tothom l’escoltava,  des del més xic al més gran, i deien:  
Ac 10,23 alguns dels germans l’acompanyaren  des de Jope. 24 I al dia següent entraren  
Ac 10,37  per tota la Judea, i començant  des de la Galilea, després del baptisme  
Ac 11,4 ab ells? 4 I Pere prenent les coses  des del principi, los les declarà per son  
Ac 11,11  casa a on jo posava, enviats a mi  des de Cesarea. 12 I em digué l’Esperit  
Ac 11,25  agregà molta gent al Senyor. 25 I  des d’allí marxà Bernabé a Tarso en busca 
Ac 13,4  Esperit Sant, anaren a Selèucia, i  des d’allí navegaren a Xipre. 5 I quan  
Ac 13,13  13 I havent-se fet a la vela  des de Pafo, Pau i los que eren ab ell  
Ac 13,46 judicau indignes de la vida eterna,  des d’aquest punt nos ne tornam als  
Ac 14,7 7 I en Listra hi havia un home coix  des del ventre de sa mare, lo qui no havia 
Ac 14,16  de donar testimoni de si, fent bé  des del cel, donant pluges i temps  
Ac 14,25  en Perges, baixaren a Atàlia. 25 I  des d’allí navegaren a Antioquia, d’a on 
Ac 15,21  i de sang. 21 Perquè Moisès,  des de temps antic, té en cada ciutat qui  
Ac 15,38  en, puix s’havia separat d’ells  des de Pamfília i no els havia acompanyat  
Ac 16,12  i al dia següent a Nàpols. 12 I  des d’allí a Filipos, que és una colònia  
Ac 18,6 sobre vostres caps; jo net estic, i  des d’ara me’n vaig als gentils. 7 I  
Ac 18,22  pujà a saludar a la iglésia, i  des d’allí passà a Antioquia. 23 I havent 
Ac 20,6 dies dels Àzims nos férem a la vela  des de Filipos i arribàrem en cinc dies a  
Ac 20,9  temps, vençut de la son, caigué  des del tercer pis de la casa a baix, i l’ 
Ac 20,15  i anàrem a Mitilene. 15 I navegant  des d’allí, lo dia següent nos posàrem en 
Ac 20,17  lo dia de Pentecostes. 17 I  des de Milet envià a Èfeso, cridant als  
Ac 20,18  junts, los digué: –Vosaltres sabeu  des del primer dia que entrí en l’Àsia de 
Ac 21,1 a Coos, i al dia següent a Rodes, i  des d’allí a Pàtara. 2 I havent trobat  
Ac 21,16  vingueren també ab nosaltres  des de Cesarea, los quals portaven ab ells 
Ac 22,5  ab lo fi de portar-los lligats  des d’allí a Jerusalem, per a què fossen  
Ac 23,23  de cavall, i dos-centes llances  des de l’hora tèrcia de la nit. 24 I  
Ac 26,4  en Jerusalem entre los de ma nació  des del principi de ma joventut, la saben  
Ac 26,5  saben tots los jueus, 5 coneixent  des del principi, si volguessen testificar 
Ac 27,29  escoll, tiraren quatre àncores  des de la popa, i desitjaven que es fes de 
Ac 28,23  Llei de Moisès i per los Profetes,  des del matí fins a la tarda. 24 I alguns  
Rm 5,14  imputat. 14 Ab tot, la mort regnà  des d’Adam a Moisès, fins en aquells que  
Rm 15,19  de l’Esperit Sant; de manera que  des de Jerusalem i terres comarcanes, fins 
Rm 16,25  la manifestació del misteri ocult  des dels sigles passats, 26 lo qual ara s’ 



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

845 
 

2Co 8,10 -ho, sinó que formàreu lo designi  des de l’any passat. 11 Doncs ara compliu 
2Co 9,2  perquè Acaia està prompta  des de l’any passat, i vostre zel ha  
2Co 11,33 una finestra me baixaren en un cove  des de la muralla i així escapí de ses  
Ga 1,16  jo el predicàs entre els gentils,  des d’aquell instant no m’aconsellí ni  
Ga 3,25  justificats per la fe. 25 Mes,  des de que vingué la fe, ja no estam baix  
Ef 3,9 la comunicació del misteri escondit  des del principi dels sigles en Déu, que  
Fl 1,5  en l’evangeli de Cristo,  des del primer dia fins ara, 6 tenint per  
Col 1,4  pregant sempre per a vosaltres, 4  des de que havem oït vostra fe en Cristo  
Col 1,6  i creix, així com entre vosaltres,  des del dia en què l’oíreu i coneguéreu  
Col 1,9  Per aqueix motiu, nosaltres també,  des del dia que ho oiguérem, no havem  
2Te 2,13  germans amats de Déu, perquè Déu  des del principi vos escollí per a  
2Tm 1,3 3 Gràcies dono a Déu, a qui servesc  des de mos antepassats ab consciència  
2Tm 3,15  de qui les aprengueres. 15 I que  des de la infància has conegut les Santes  
He 4,3  que sien ja acabades les obres  des de la creació del món.» 4 Perquè en  
He 8,11 Senyor”; perquè tots me coneixeran,  des del més petit fins al més gran. 12  
He 9,26  estat precís patir moltes vegades  des de la fundació del món; emperò ara  
He 12,25  si refusam al que ens parla  des del cel. 26 La veu del qual commogué  
2Pe 3,4  promesa de son adveniment?; perquè  des de que els pares dormiren tot  
2Pe 3,5  la paraula de Déu los cels foren  des de temps antic, i que la terra  
1Jn 1,1  purifica dels pecats. 1 Lo que fou  des del principi, lo que oiguérem, lo que  
1Jn 2,7 manament antic, que l’haveu tingut  des del principi. Lo manament antic és la  
1Jn 2,7  la paraula que vosaltres haveu oït  des del principi. 8 Emperò vos escric un  
1Jn 2,13  haveu conegut a aquell que és  des del principi. Vos escric a vosaltres,  
1Jn 2,14  haveu conegut a aquell que és  des del principi. Vos escric a vosaltres,  
1Jn 2,24  en vosaltres lo que oíreu  des del principi. Si permaneix en  
1Jn 2,24 permaneix en vosaltres lo que oíreu  des del principi, vosaltres també  
1Jn 3,8  és del diable, perquè el diable  des del principi pecà. Per això aparegué  
1Jn 3,11  és la doctrina que haveu oït  des del principi: que us ameu los uns als  
2Jn 5  manament, sinó lo que havem tingut  des del principi: que ens amem los uns als 
2Jn 6 que camineu en ell com l’haveu oït  des del principi. 7 Perquè s’han alçat  
Ap 13,8  la vida de l’Anyell, que fou mort  des del principi del món. 9 Si algú té  
Ap 14,13  “Benaventurats los morts que  des d’aquí en avant moren en lo Senyor.  
Ap 16,7  7 I oiguí que deia un altre  des de l’altar: –Certament, Senyor, Déu  
Ap 16,17  i isqué una gran veu del temple  des del trono que deia: –Està fet. 18 I  
Ap 16,18 i tan gran, qual no hi ha hagut mai  des de que els homes estan sobre la terra. 
Ap 17,8  estan escrits en lo llibre de vida  des de la creació del món, quan vegen la  
Mt 4,17  de la mort, los nasqué llum.» 17  Des d’aquella hora començà Jesús a  
Mt 16,21  que ell era Jesús lo Cristo. 21  Des d’aquell punt començà Jesús a  
Mc 9,20  ha que li passa això? I ell digué:  –Des de la infància. 21 I moltes vegades  
Lc 16,16 els Profetes han durat fins a Joan.  Des de llavors és anunciat lo Regne de  
Jn 6,66  si mon Pare no l’hi concedeix. 66  Des d’aquella hora molts de sos deixebles 
Jn 9,32  aqueix és a qui Déu ou. 32  Des de que el món és món no s’ha oït  
Ac 15,18  lo Senyor que fa estes coses. 18  Des de l’eternitat té Déu conegudes ses  
Ac 28,13  nos detinguérem allí tres dies. 13  Des d’allí, costejant, anàrem a Règio, i  
Ga 1,18  tornar altra vegada a Damasco. 18  Des d’allí, al cap de tres anys vinguí a  
Ac 19,27 perillam de que nostre ofici quédia  desacreditat, sinó que sia despreciat lo  
1Pe 3,16  vosaltres sien confundits los que  desacrediten vostra santa conversació en  
Lc 6,35  perquè ell és bo fins per als  desagraïts i dolents. 36 Siau, doncs,  
2Tm 3,2  desobedients a sos pares,  desagraïts, malvats, 3 desnaturalisats,  
Mc 1,42 l’acabar de dir això, a l’instant  desaparegué d’ell la lepra, i quedà net.  
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Ap 21,1  lo primer cel i la primera terra  desaparegueren, i la mar ja no existeix. 2 
Ap 18,17  i perles; 17 que en una hora han  desaparegut tan grans riqueses.» I tot  
2Co 3,7  glòria de son rostro, que havia de  desaparèixer, 8 ¿com no serà més gloriós  
2Co 3,13 cara, la glòria de la qual havia de  desaparèixer. 14 Emperò sos sentits  
Ac 13,41  menyspreadors, i meravellau’s,  desapareixeu! Perquè jo obro una obra en  
Ac 19,12  mocadors i cenyidors de son cos i  desapareixien d’ells les dolències i  
Jud 12  sens fruit, dos vegades morts, i  desarrelats. 13 Oles furioses del mar que  
Mc 16,3  sol. 3 I deien entre si: –Qui ens  desarrimarà la llosa de la porta del  
Ap 21,Tit  dels justos després del judici, i  desastrosa sort dels pecadors. Descripció  
Ac 5,39  39 però si és de Déu, no la podeu  desbaratar, i no sia que us trobeu fins a  
Mt 11,29  mans i humil de cor, i trobareu lo  descans per a vostres ànimes. 30 Puix que  
2Te 1,7  i a vosaltres, que sou atribolats,  descans, juntament ab nosaltres, quan lo  
He 3,18  ell jurà que no entrarien en sos  descans, sinó a aquells que foren  
He 4,1 deixada la promesa d’entrar en son  descans, no aparega quedar exclòs d’ella. 
Lc 10,6  hagués allí algun fill de la pau,  descansarà vostra pau sobre d’ell; i si  
Mt 11,28  estau cansats i agoviats, i jo us  descansaré. 29 Preneu mon jou sobre  
Lc 23,56  prepararen aromàtics i ungüents, i  descansaren en lo dissabte conforme a la  
Mt 26,45 deixebles i els digué: –Dormiu ja i  descansau, veus aquí que l’hora és  
Mc 6,31  apartem-nos a un lloc solitari i  descansau un poc. Puix eren molts los que  
Ap 14,13  Sí, diu l’Esperit, perquè ells  descansen de sos treballs, i ses obres los 
He 12,1  un núvol tan gran de testimonis,  descarregant-nos de tot pes i del pecat  
Rm 1,31 sos pares, 31 necis, desvergonyits,  descastats, sens fe, ni misericòrdia. 32  
Jm 1,17  bona i tot do perfet és de dalt i  descendeix del Pare de les llums, en qui  
Mc 12,19 germà la dona d’aquell i que àlcia  descendència a son germà. 20 Puix eren set 
Mc 12,20  prengué muller, i morí sens deixar  descendència. 21 I lo segon la prengué, i  
Mc 12,21  la prengué, i morí, i tampoc deixà  descendència. I de la mateixa manera lo  
Mc 12,22  prengueren los set, i no deixaren  descendència. I l’última de tots morí la  
Lc 1,55  a nostres pares, a Abraham i a sa  descendència per sigles de sigles. 56 I  
Lc 20,28  ab ella son germà, i que àlcia  descendència a son germà.” 29 Eren, doncs, 
Lc 20,31  set, los quals moriren sens deixar  descendència. 32 I a la fi la muller morí  
Jn 8,33  respongueren: –Nosaltres som de la  descendència d’Abraham, i jamai havem  
Ac 3,25  pares, dient a Abraham: “En ta  descendència seran beneïdes totes les  
Ac 7,5  donaria possessió d’ella, i a sa  descendència després d’ell, quan no tenia 
Ac 7,6 tenia fill. 6 I li digué Déu que sa  descendència habitaria en terra  
Rm 4,13  món, no fou feta a Abraham ni a sa  descendència per la Llei, sinó per la  
He 11,18  dit: «En Isaac te serà cridada  descendència», 19 considerant que Déu era  
Ac 7,13  Josep fou conegut de sos germans i  descobert son llinatge a Faraó. 14 I  
Rm 16,26  passats, 26 lo qual ara s’ha  descobert per les escriptures dels  
1Co 11,Tit  que els homes órien ab lo cap  descobert, i cobert les dones. Tracta de  
1Co 11,5 que fa oració o profetisa ab lo cap  descobert, deshonra son cap, puix és lo  
Lc 8,47  de mi. 47 I quan la dona se vegé  descoberta, vingué tremolant i se llançà a 
1Co 11,13  que una dona préguia a Déu estant  descoberta? 14 ¿No us ensenya la  
2Co 3,18  tots nosaltres, contemplant a cara  descoberta, com en un mirall, la glòria  
Jn 3,21  la llum a fi de que ses obres sien  descobertes, puix han estat fetes en Déu.  
Lc 2,35  ta pròpia ànima), per a què sien  descoberts los pensaments de molts cors.  
Mt 26,73  ets un d’ells, puix ton parlar te  descobreix. 74 Llavors començà a maleir i  
Rm 10,20  trobat dels que no em buscaven, me  descobrí clarament als que no em  
Ac 27,39  no coneixien la terra; no obstant,  descobrien una cala que tenia platja i  
Mt 10,26  hi ha encobert que no s’hàgia de  descobrir; ni res ocult, que no s’hàgia  
Lc 8,17  ni res escondit que no haja de  descobrir-se i fer-se públic. 18  
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Lc 12,2 ha cosa encoberta que no s’haja de  descobrir, ni res ocult que no s’haja de  
1Co 3,13 cada u; perquè el dia del Senyor la  descobrirà, perquè se descobrirà en lo  
1Co 3,13 del Senyor la descobrirà, perquè se  descobrirà en lo foc; i qual sia l’obra  
2Te 2,8  sia tret del mig. 8 I llavors se  descobrirà aquell Pervers, a qui lo Senyor 
Mc 2,4  per causa del tropell de gent,  descobriren lo teulat de la casa en què  
Mt 12,16  a tots. 16 I els manà que no el  descobrissen. 17 Per a què es complís lo  
Mc 3,12 amenaçava fortament per a què no el  descobrissen. 13 I pujant a una muntanya,  
1Co 14,2  Perquè aquell que parla en llengua  desconeguda, no parla als homes, sinó a  
1Co 14,4  4 Aquell que parla una llengua  desconeguda, s’edifica a si mateix; mes  
1Co 14,13 tant, aquell que pàrlia una llengua  desconeguda, demània la gràcia d’  
1Co 14,14  si jo faç oració en una llengua  desconeguda, mon esperit ora; però mon  
1Co 14,19  que no deu mil paraules en llengua  desconeguda. 20 Germans, no siau nois en  
1Co 14,27  27 Si algú parla en llengua  desconeguda, pàrlien així dos, o al més  
Lc 19,44  sobre pedra en tu, per quant has  desconegut lo temps en què Déu t’ha  
2Co 6,8  encara que verdaders; com a  desconeguts, encara que coneguts; 9 com a  
Rm 4,20  titubejà ni tingué la més petita  desconfiança en la promesa de Déu, ans bé  
He 11,35  recobraren sos morts. Uns foren  desconjuntats, no volent rescatar sa vida  
1Co 13,Tit  més exceŀlent. 13,Tit Capítol XIII  Descripció de la caritat i de ses  
He 9,Tit  de ser anuŀlat. 9,Tit Capítol IX  Descripció de les ceremònies de la Llei  
Ap 17,Tit  gran. 17,Tit Capítol XVII  Descripció de la gran prostituta, ço és,  
Ap 21,Tit  i desastrosa sort dels pecadors.  Descripció de la ciutat celestial de  
1Co 15,Tit per la resurrecció de Jesucrist. Se  descriu l’ordre i modo d’ella, i la  
Ap 11,Tit  Toca lo setè àngel la trompeta; se  descriu la resurrecció dels morts i el  
2Te 2,Tit  Senyor Jesucrist. 2,Tit Capítol II  Descriu les senyals que preceiran a la  
1Tm 3,Tit  ab modèstia. 3,Tit Capítol III  Descriu com deuen ser los bisbes, los  
He 5,Tit  de necessitat. 5,Tit Capítol V  Descriu l’Apòstol qual és l’ofici del  
He 11,Tit  de l’ànima. 11,Tit Capítol XI  Descriu la força maravillosa de la fe per  
2Pe 2,Tit  l’Esperit Sant. 2,Tit Capítol II  Descriu les males arts dels falsos doctors 
Jud Tit  los esforços i ardits dels impios.  Descriu son caràcter i el terrible càstig  
Ap 3,18  de robes blanques, i no es  descúbria la vergonya de ta desnuesa; i  
He 11,16  la celestial. I per això Déu no es  desdenya d’apellidar-se Déu d’ells,  
Rm 3,16  sang. 16 En sos camins hi ha  desditxa i destrucció. 17 No conegueren la 
1Co 15,19  som de tots los homes los més  desditxats. 20 Emperò Cristo ha  
Ap 21,20  vuitè, beril; lo novè, topazi; lo  desè, crisopraso; l’onzè, jacinto; lo  
Mc 6,34 i arribaren abans que ells. 34 I al  desembarcar, vegé Jesús una gran multitud, 
Ac 18,22  I partí d’Èfeso. 22 I quan hagué  desembarcat en Cesarea, pujà a saludar a  
Mt 26,51  estaven ab Jesús, estenent la mà  desembeinà son coltell, i ferint a un  
Jn 18,10 Simó Pere, que tenia una espasa, la  desembeinà i, donant un cop a un criat del 
Ac 16,27  obertes les portes de la presó,  desembeinà l’espasa i es volia matar,  
Mc 14,47  47 I un dels que estaven ab Jesús,  desembeinant l’espasa, ferí a un criat  
1Tm 5,5  la que verdaderament és viuda i  desemparada, confiï en Déu i persevéria en 
Mc 14,50 havien de complir-se. 50 Llavors,  desemparant-lo sos deixebles, fugiren  
He 13,5  ell digué: «No et deixaré ni et  desempararé»; 6 de manera que pugam dir ab 
Mt 26,56  Llavors tots los deixebles lo  desempararen i fugiren. 57 Emperò los que  
2Tm 4,16  ningú m’ajudà, ans bé tots me  desempararen. Prec a Déu que no els sia  
Jud 6  son primer estat, sinó que  desempararen sa pròpia habitació, los té  
Mt 27,46  «Déu meu, Déu meu, per què m’has  desemparat?» 47 Alguns, doncs, dels que  
Mc 15,34 «Déu meu, Déu meu, per què m’haveu  desemparat?» 35 I alguns dels que estaven  
2Tm 4,9  prompte a mi, 9 perquè Demas m’ha  desemparat per l’amor d’aquest sigle i  
He 11,37  de pells d’ovella i de cabra,  desemparats, angustiats i afligits. 38  
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Ap 11,13  un gran terratrèmol i caigué la  desena part de la ciutat; i ab lo  
He 13,9  i per a sempre. 9 No us deixeu  desencaminar per doctrines vanes i  
Tt 3,3 algun temps fórem necis, incrèduls,  desencaminats, esclaus de vàrios afectes i 
Jm 3,Tit  Capítol III Vicis de la llengua  desenfrenada i diferència entre la ciència 
Jm 4,Tit altres mals que causen les passions  desenfrenades. Devem evitar la murmuració  
Mt 6,19  consumeixen i a on los lladres los  desenterren i roben. 20 Ans bé atresorau  
Mt 6,20  consum i a on los lladres no els  desenterren i roben. 21 Puix allà a on és  
Mt 3,Tit  de Jesucrist, predica en lo  desert. Reprèn als fariseus i saduceus.  
Mt 3,1  Joan lo Baptista predicant en lo  desert de la Judea 2 i dient: –Arrepentiu  
Mt 3,3  dient: «Veu del que clama en lo  desert: Aparellau lo camí del Senyor. Feu  
Mt 4,1  1 Llavors Jesús fou impelit al  desert per l’Esperit per a què fos tentat 
Mt 11,7  és lo que isquéreu a veure en lo  desert? ¿Una canya agitada del vent? 8  
Mt 14,13  d’allí en una barca a un lloc  desert i apartat. I havent-ho oït la  
Mt 14,15  i li digueren: –Aquest és un lloc  desert i l’hora ja és passada. Despediu  
Mt 15,Tit  de gran fe, i dóna menjar en lo  desert a una gran multitud de gent ab set  
Mt 15,33  –¿Com havem de trobar en aquest  desert tants pans per a saciar a tanta  
Mt 24,26  “Veus aquí que està en lo  desert”, no iscau. “Mirau que està en lo  
Mc 1,Tit  batejat en lo Jordà i tentat en lo  desert, comença a predicar l’evangeli en  
Mc 1,3  de tu. 3 Veu del que clama en lo  desert: Aparellau lo camí del Senyor, feu  
Mc 1,4  sos camins.» 4 Estava Joan en lo  desert batejant i predicant lo baptisme d’ 
Mc 1,12  12 I l’Esperit lo compelí al  desert. 13 I estigué en lo desert quaranta 
Mc 1,13  al desert. 13 I estigué en lo  desert quaranta dies i quaranta nits, i lo 
Mc 1,35  matí, isqué i se n’anà a un lloc  desert, i allí feia oració. 36 I Simó i  
Mc 6,32  una barca, se retiraren a un lloc  desert i apartat. 33 I molts los vegeren  
Lc 3,2 sobre Joan, fill de Zacaries, en lo  desert. 3 I vingué per tota la comarca del 
Lc 3,4  dient: «Veu del que clama en lo  desert: Aparellau lo camí del Senyor. Feu  
Lc 4,Tit  i tentació de Jesucrist en lo  desert. Predica en Nazaret. Va a  
Lc 4,1  impelit per lo mateix Esperit al  desert, 2 a on estigué quaranta dies, i  
Lc 4,42  isqué per a anar-se’n a un lloc  desert, i la gent lo buscava i anaren fins 
Lc 5,16  16 Emperò ell se retirava al  desert i orava. 17 I succeí que un dia,  
Lc 7,24  dient: –Què eixíreu a veure en lo  desert? ¿Una canya moguda pel vent? 25  
Lc 9,12  menjar, puix aquí estam en un lloc  desert. 13 I els digué: –Donau-los  
Lc 15,4  no deixa les noranta-nou en lo  desert i no va en busca de la que es perdé 
Jn 1,23  digué– “la veu del que clama en lo  desert: Feu dretes les sendes del Senyor”, 
Jn 3,14  com Moisès alçà la serpent en lo  desert, així també és necessari que lo  
Jn 6,31  pares menjaren lo mannà en lo  desert, segons està escrit: “Los donà a  
Jn 6,49  pares menjaren lo mannà en lo  desert, i moriren. 50 Aquest és lo pa que  
Jn 11,54  es retirà a un territori prop del  desert, en la ciutat dita Efrem, i allí  
Ac 7,30 quaranta anys, se li aparegué en lo  desert de la muntanya de Sina l’àngel del 
Ac 7,36  i en lo Mar Vermell, i en lo  desert per espai de quaranta anys. 37  
Ac 7,38  que estigué en la iglésia en lo  desert, ab l’àngel que li parlava en la  
Ac 7,42  per espai de quaranta anys en lo  desert? 43 I ans bé portàreu lo tabernacle 
Ac 7,44  estigué ab nostres pares en lo  desert, així com ho ordenà Déu dient a  
Ac 13,18  anys suportà sos costums en lo  desert. 19 I destruint set nacions en  
Ac 21,38  un alborot, i te’n portares al  desert quatre mil bandolers? 39 I Pau li  
1Co 10,5  per lo qual foren postrats en lo  desert. 6 I estes coses foren fetes en  
2Co 11,26 perills en la ciutat, perills en lo  desert, perills en la mar, perills entre  
He 3,8  en lo dia de la tentació en lo  desert, 9 a on vostres pares me temptaren, 
He 3,17  dels quals quedaren estesos en lo  desert? 18 ¿I a qui ell jurà que no  
Ap 12,6  i son trono. 6 I la dona fugí al  desert, a on tenia un lloc aparellat de  
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Ap 12,14  de gran àliga, per a què volàs al  desert a son lloc, a on és alimentada per  
Ap 17,3  3 I m’arrebatà en esperit al  desert i vegí una dona sentada sobre una  
Mc 6,35  a ell sos deixebles i li digueren:  –Desert és aquest lloc i l’hora és ja  
Mt 23,38  38 Veus aquí que us quedarà  deserta vostra casa. 39 Puix jo us dic que 
Lc 13,35  Veus aquí que vostra casa quedarà  deserta. I vos dic que no em veureu fins  
Ac 1,20  en lo llibre dels Salms: “Quédia  deserta sa habitació i no hi haja qui  
Ac 8,26  de Jerusalem a Gaza, la qual està  deserta. 27 I alçant-se, marxà. I veus  
Mt 12,43  algun home, va divagant per llocs  deserts buscant repòs, i no el troba. 44  
Mc 1,45  que s’estava defora en paratges  deserts, i acudien a ell de totes parts.  
Lc 1,80  en esperit, i estigué en los  deserts fins al dia que s’havia de  
Lc 8,29  i era transportat pel dimoni als  deserts. 30 I Jesús li preguntà dient:  
He 11,38 digne lo món; anant errants per los  deserts, per les muntanyes i per les  
Ef 4,19  ceguedat de son cor. 19 Los quals,  desesperant, s’entregaren ells mateixos a 
2Co 1,8  a nostres forces, que arribàrem a  desesperar de la vida. 9 Mes nosaltres  
Mc 1,7  no só digne de postrar-me per a  desfer-li la corretja de les sandàlies.  
Lc 3,16  fort que jo, de qui no só digne de  desfer la corretja de ses sabates. Ell vos 
Ap 5,2  és digne d’obrir lo llibre i de  desfer sos sellos? 3 I ningú podia, ni en  
Ap 5,5  ha vençut per obrir lo llibre i  desfer sos set sellos. 6 I jo mirí, i  
Lc 13,15  ¿Cada u de vosaltres no  desferma en dissabte son bou o son ase de  
Mc 11,4  una encreuada de dos camins, i el  desfermaren. 5 I alguns dels que estaven  
Mc 11,2  qual no s’ha sentat ningú encara;  desfermau-lo i menau-me’l. 3 I si  
Mc 11,5  allí los deien: –Què feu? Per què  desfermau lo pollí? 6 Ells los  
Lc 19,31  si algú vos preguntàs: “Per què el  desfermau?”, li respondreu així: “Perquè  
Lc 19,33  digueren los amos d’ell: –Per què  desfermau lo pollí? 34 I ells digueren:  
Mt 21,2  somera fermada i un pollí ab ella.  Desfermau-la i menau-me’ls. 3 I si  
Lc 19,30  el qual ningú s’ha sentat encara.  Desfermau-lo i menau-me’l. 31 I si  
Lc 19,33  que els havia dit. 33 I quan lo  desfermaven, los digueren los amos d’ell: 
Mc 7,35  foren obertes ses orelles i quedà  desfeta la lligadura de sa llengua, i  
Ac 16,26 seguit totes les portes, i quedaren  desfetes les lligadures de tots los  
Mt 6,16  tristos com los hipòcrites, puix  desfiguren sos rostros per a fer veure als 
Ap 3,17  de res’; i no coneixes que ets un  desgraciat, i miserable, i pobre, i cego,  
Ef 5,5  i entendre que tot fornicari, o  deshonest, o avaro, lo qual és idolatria,  
2Co 12,21  de la impuresa i fornicació i  deshonestedat que han comès. 13,Tit  
Ga 5,19  quals són: adulteri, fornicació,  deshonestedat, luxúria, 20 idolatria,  
Mc 7,22  les maldats, lo frau, les  deshonestedats, l’ull maligne, la  
Rm 13,13  no en farts ni embriagueses, no en  deshonestedats i disolucions, no en  
Ef 5,4  és propi dels sants. 4 Ni paraules  deshonestes, ni nècies, ni xanxes, que no  
1Co 6,Tit  desordres dels pledegistes i dels  deshonests. 1 S’atreveix ningú de  
2Tm 2,20  per a honor, i els altres, per a  deshonor. 21 Si algú, doncs, se purificàs  
Rm 9,21  un vas per a honra, i altre per a  deshonra? 22 ¿I què si volent Déu mostrar  
1Co 11,4  o profetisa ab lo cap cobert,  deshonra son cap. 5 I tota dona que fa  
1Co 11,5  o profetisa ab lo cap descobert,  deshonra son cap, puix és lo mateix que si 
2Co 6,8  a dreta i esquerra, 8 per honra i  deshonra, per infàmia i bona fama; com a  
He 12,2  sofrí creu, menyspreant la  deshonra, i està sentat a la dreta del  
Rm 1,24  concupiscències de son cor, per a  deshonrar sos cossos entre ells mateixos.  
Jn 8,49  honro a mon Pare, i vosaltres me  deshonrau a mi. 50 I jo no cerco ma pròpia 
Rm 2,23  ¿Tu que et vanaglòries en la Llei,  deshonres a Déu trencant la Llei? 24  
1Co 7,36 si algun home pensa que és una cosa  deshonrosa per sa filla donzella que ella  
Rm 8,19  en nosaltres. 19 Perquè lo gran  desig de la criatura espera la  
Rm 10,1  en sa incredulitat. 1 Germans, lo  desig de mon cor i ma oració a Déu per  
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Rm 15,Tit  gran afecte als romans i del fort  desig que té d’anar-los a veure quan  
2Co 7,7  vosaltres, al referir-nos vostre  desig, vostres plors i vostre zel envers  
2Co 7,11  què indignació, què temor, què  desig, què zel, què venjança! En tot vos  
Fl 1,23 trobo apretat per dos costats: tinc  desig de ser deslligat de la carn i d’  
1Te 2,17  veure vostra cara ab gran  desig. 18 Per lo qual volguérem venir a  
Rm 9,11  algun, per a què fos complert lo  designe de Déu en l’elecció), 12 no per  
Jn 13,2 de Judes Iscariot, fill de Simó, lo  designi d’entregar-lo, 3 Jesús, sabent  
2Co 8,10 ja a fer-ho, sinó que formàreu lo  designi des de l’any passat. 11 Doncs ara 
Ef 1,11  essent predestinats, segons lo  designi d’aquell que obra totes les coses 
Ef 3,11  celestials, 11 conforme l’etern  designi que ha complert en Cristo Jesús  
2Tm 1,9  nostres obres, sinó conforme a son  designi i gràcia, la que nos ha estat  
Ap 17,13 bèstia. 13 Aquestos tenen un mateix  designi, i donaran sa força i poder a la  
1Co 4,5  les tenebres i farà manifestos los  designis dels cors; i llavors cada home  
Mc 4,19  i l’engany de les riqueses i els  desigs d’altres coses a què donen  
Ef 2,3  en temps passat, segons nostres  desigs carnals, fent la voluntat de la  
1Tm 6,9  i en llaç del diable i en molts  desigs inútils i perniciosos, que  
Tt 2,12  que, renunciant la impietat i els  desigs mundans, viscam en aquest món  
Jm 4,2  i no podeu conseguir vostres  desigs; pledejau i feu la guerra, i ab tot 
1Pe 1,14  no conformant-vos ab los  desigs que abans teníeu en vostra  
1Pe 2,11  i pelegrins, que us abstingau dels  desigs carnals que combaten contra l’  
2Pe 2,10  que, seguint la carn, caminen en  desigs impurs i desprècien la potestat,  
2Pe 2,18  de vanitat, atrauen per los  desigs impurs de la carn a aquells que poc 
Jud 18  impostors que caminaran segons sos  desigs plens d’impietat. 19 Aquestos són  
1Te 2,Tit  als tessalònics la llibertat,  desinterès i zel ab què els predicà l’  
2Co 11,12  a apartar l’ocasió a aquells que  desitgen l’ocasió per a ésser trobats com 
1Pe 1,12  l’Esperit Sant, a les quals coses  desitgen mirar los àngels. 13 Per lo tant, 
Fl 4,17 que jo necessitava. 17 No és que jo  desítgia dàdives, sinó que cerco fruit que 
Ac 25,Tit  Apeŀla a Cèsar. Lo rei Agripa  desitja veure a Pau, i Festo lo presenta a 
Rm 8,27  que escodrinya los cors sap lo que  desitja l’Esperit, lo qual demana per los 
1Tm 3,1 1 És una paraula verdadera: si algú  desitja l’ofici de bisbe, desitja un bon  
1Tm 3,1  si algú desitja l’ofici de bisbe,  desitja un bon treball. 2 Puix és  
2Co 5,Tit  veuen són eternes. 5,Tit Capítol V  Desitja l’Apòstol veure-se llibre del  
Ac 28,22  nos mal de tu. 22 Emperò nosaltres  desitjam oir què és lo que penses; perquè  
He 6,11 ministrau als sants. 11 I nosaltres  desitjam que cada u de vosaltres  
Mt 12,46  i sos germans que estaven defora,  desitjant parlar ab ell. 47 I un li digué: 
Lc 16,21  d’aquell, tot ple de llagues, 21  desitjant saciar-se ab les molles que  
2Co 5,2  2 I per això gemegam nosaltres,  desitjant ser revestits de nostra  
2Tm 1,4 de tu en mes pregàries nit i dia; 4  desitjant molt lo veure’t, recordant-me 
He 12,17  17 Sapiau, doncs, que  desitjant ell després heretar la  
He 13,18  en res nos acusa la consciència,  desitjant portar-nos honestament en tot. 
Jud 3  sia ab vosaltres. 3 Caríssims,  desitjant jo ab ànsia escriure-us acerca 
2Co 8,11  la voluntat estigué prompta per a  desitjar-ho, així també ho estiga per a  
Ap 9,6  homes la mort, i no la trobaran, i  desitjaran morir, i la mort fugirà d’  
Lc 17,22  –Vindrà temps en què vosaltres  desitjareu veure un dels dies del Fill de  
Ac 25,22  Agripa digué a Festo: –Jo també  desitjaria oir a aquest home. I ell  
1Co 7,32  la figura d’aquest món. 32 Mes  desitjaria que visquésseu sens cuidados.  
Rm 15,23  terres, i havent per molts anys  desitjat venir a vosaltres, 24 quan  
Fl 4,1 tant, germans meus caríssims i molt  desitjats, que sou mon goig i ma corona,  
1Te 3,6 bona recordança de nosaltres, i que  desitjau veure’ns, com nosaltres també a  
Lc 15,16  a sa granja a guardar porcs. 16 I  desitjava omplir son ventre de les  
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Lc 22,15 ell. 15 I els digué: –Ab gran ànsia  desitjava menjar ab vosaltres aquesta  
Lc 23,8  gran goig, puix temps havia que ho  desitjava, per haver oït a dir moltes  
Ac 9,26  26 I quan vingué a Jerusalem,  desitjava juntar-se ab los deixebles;  
Rm 9,3  dolor contínuo en mon cor. 3 Puix  desitjava jo mateix ser anatematisat de  
1Te 2,8  així apassionats a vosaltres,  desitjàvem ab ànsia, no sols fer-vos  
Lc 20,19  dels sacerdots i els escribes  desitjaven prendre-lo en aquella mateixa 
Ac 27,29  quatre àncores des de la popa, i  desitjaven que es fes de dia. 30 I els  
Jn 17,24  com m’amàreu a mi. 24 Pare, jo  desitjo que aquells que vós m’haveu donat 
Rm 1,11  per venir a vosaltres. 11 Puix  desitjo veure-us a fi de comunicar-vos 
Rm 7,15  lo que faç; puix no faç lo bé que  desitjo, sinó lo mal que avorresc, allò és 
Ga 3,2  vosaltres mateixos? 2 Açò solament  desitjo saber de vosaltres: ¿haveu rebut  
Col 2,1  i de les visions falses. 1 Perquè  desitjo que sapiau quant gran és l’  
1Tm 2,8  en fe i veritat. 8 Per lo tant  desitjo que els homes préguien en tot  
1Tm 5,14  reportant lo que no deurien. 14  Desitjo, doncs, que les que són joves se  
Ap 9,14  sisè àngel que tenia la trompeta:  –Deslliga los quatre àngels que estan  
Lc 13,16  com veeu, divuit anys, no convenia  deslligar-la d’aquest llaç en dissabte? 
Jn 1,27  a mi i a qui jo no só digne de  deslligar la corretja de la sabata. 28 Açò 
Ac 13,25 de mi ve un a qui jo no só digne de  deslligar lo calçat de sos peus. 26  
Ac 22,30  los jueus per acusar-lo, lo féu  deslligar i manà que es juntassen los  
1Co 7,27 ¿Estàs lligat a muller? No cèrquies  deslligar-te. ¿Estàs llibre de muller?  
Mt 18,18  serà també en lo cel. I tot quant  deslligareu sobre la terra, deslligat serà 
Mt 16,19  sobre la terra serà també  deslligat en lo cel. 20 Aleshores manà a  
Mt 18,18  quant deslligareu sobre la terra,  deslligat serà també en lo cel. 19 »Altra  
Fl 1,23  per dos costats: tinc desig de ser  deslligat de la carn i d’estar ab Cristo, 
Ap 20,3  i després d’això convé que sia  deslligat per un poc de temps. 4 I vegí  
Ap 20,7 quan sien acabats los mil anys serà  deslligat Satanàs de sa presó. 8 I eixirà  
Ap 20,Tit  Cristo en la primera resurrecció.  Deslligat després Satanàs, mou a Gog i a  
Ap 9,15 en lo gran riu Eufrates. 15 I foren  deslligats los quatre àngels, que estaven  
Jn 11,44 cara ab un sudari. Jesús los digué:  –Deslligau-lo, i deixau-lo anar. 45 I  
Mt 16,19  lligat en lo cel, i tot lo que  desllíguies sobre la terra serà també  
Mc 7,Tit  Fe gran de la cananea, per la qual  deslliura del dimoni a sa filla. Cura a un 
Lc 4,Tit  en Nazaret. Va a Cafarnaüm, a on  deslliura a una esperitada. Cura la sogra  
Rm 3,Tit  sinó la fe en Jesucrist la que els  deslliura d’ell. La fe no destrueix la  
Mt 9,Tit  als fariseus que el calúmnien.  Deslliura a una dona d’un fluix de sang.  
Jn 8,Tit  sa pròpia casa. 8,Tit Capítol VIII  Deslliura Jesús de la mort a una dona  
Mt 27,26  sia la seva sang. 26 Llavors los  deslliurà Barrabàs, i després d’haver fet 
Ac 7,10  Egipte. Mes Déu era ab ell 10 i el  deslliurà de totes ses tribulacions, i li  
Rm 8,2 Esperit de vida en Cristo Jesús, me  deslliurà de la llei del pecat i de la  
1Te 1,10  d’entre els morts, lo qual nos  deslliurà de la ira que ha de venir. 2,Tit 
Rm 8,21  21 que la mateixa criatura serà  deslliurada de l’esclavitud de la  
Ac 26,17  et mostraré en mes aparicions, 17  deslliurant-te del poble i dels gentils, 
Lc 12,58  magistrat, fes lo possible per a  deslliurar-te d’ell en lo camí, a fi de 
Lc 23,20  20 Pilat los parlà de nou volent  deslliurar a Jesús. 21 Mes ells tornaven a 
Ac 23,Tit  a Fèlix, governador romà, a fi de  deslliurar-lo d’una conjuració  
Ga 1,4 si mateix per nostres pecats, per a  deslliurar-nos d’aquest present malvat  
Rm 7,24  home tan miserable só jo! ¿Qui em  deslliurarà d’aquest cos de mort? 25 La  
2Co 1,10 mort; en qui esperam que encara nos  deslliurarà. 11 Ajudant-nos vosaltres  
2Tm 4,18 la boca del lleó. 18 I el Senyor me  deslliurarà de tota obra mala i em  
Lc 8,36  de la manera que havia estat  deslliurat de la llegió. 37 I li demanà  
Ac 3,13  judicant est que havia de ser  deslliurat. 14 Emperò vosaltres negàreu al 
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Ac 21,Tit temple i, maltractat dels jueus, és  deslliurat per lo tribú Lísias. 1 I havent 
2Tm 4,17  tots los gentils, i vaig ésser  deslliurat de la boca del lleó. 18 I el  
Lc 1,74 pare, que ell nos otorgaria 74 que,  deslliurats de les mans de nostres  
Ac 5,15  passàs sobre d’ells i quedassen  deslliurats de sos mals. 16 I acudia també 
Rm 6,18  la que haveu estat entregats. 18 I  deslliurats del pecat, vos haveu fet  
Rm 6,22 és la mort. 22 Emperò ara que estau  deslliurats del pecat i que sou fets  
Rm 7,6  fruit a la mort. 6 Emperò ara som  deslliurats de la Llei de la mort, en la  
2Te 3,2 entre vosaltres. 2 I per a què siam  deslliurats d’homes impertinents i  
Mt 6,13  caigam en la tentació. Ans  deslliurau-nos de mal. Amén. 14 »Perquè  
Lc 11,4  deixeu caure en la tentació; ans  deslliurau-nos de mal. 5 I els digué  
Lc 23,18 a cridar, dient: –Via fora aqueix i  deslliurau-nos Barrabàs! 19 –Lo qual  
Jn 12,27  està pertorbada, i què diré? Pare,  deslliurau-me d’aquesta hora? Mes per  
Ac 23,27  lo, sobrevenint jo ab la tropa, lo  deslliurí, sabent que era romà. 28 I  
Mt 27,17  los digué: –A qui voleu que jo us  desllíuria, a Barrabàs o a Jesús, que s’  
Mt 27,43  creurem. 43 Confià en Déu, que el  desllíuria ara, si l’ama. Puix digué: “Só 
Rm 15,31  a Déu per a mi, 31 per a què em  desllíuria dels infiels que hi ha en la  
2Co 4,1 misericòrdia que havem alcançat, no  desmaiam; 2 ans bé llançam fora de  
2Co 4,16  en glòria de Déu. 16 Per lo que no  desmaiam; ans bé, encara que en nosaltres  
Ga 6,9  perquè a son temps segarem, si no  desmaiam. 10 I així, mentres tenim temps,  
He 12,3  persona, per a què no us fatigueu,  desmaiant en vostres ànimos. 4 Puix encara 
Ap 2,3  per amor de mon nom i no has  desmaiat. 4 »Emperò tinc contra de tu que  
Ef 3,13  13 Per lo qual vos demano que no  desmaieu en mes tribulacions per amor de  
Mt 15,32  -los en dejú, perquè no es  desmaïn en lo camí. 33 I los deixebles li  
He 12,5  la correcció del Senyor, ni  desmaïs quan te reprenga.» 6 Perquè lo  
2Tm 3,3 a sos pares, desagraïts, malvats, 3  desnaturalisats, inquiets, acriminadors,  
Mt 25,36  era foraster, i m’allotjàreu; 36  desnú, i me cobríreu; malalt, i me  
Mt 25,38  foraster, i vos allotjàrem; o  desnú, i vos vestírem? 39 ¿O quan vos  
Mt 25,43  i no m’allotjàreu; estava  desnú, i no em cobríreu; malalt, i en la  
Mt 25,44  ab fam, o ab set, o foraster, o  desnú, o malalt, o en la presó, i no us  
Mc 14,52  lo llençol, s’escapà d’ells  desnú. 53 I portaren a Jesús a casa del  
Ap 3,17  i miserable, i pobre, i cego, i  desnú. 18 Jo t’aconsello que cómpries de  
Ap 16,15  ses vestidures per a què no vaja  desnú i vegen sa vergonya. 16 I els  
Rm 8,35  o l’angústia, o la fam, o la  desnuesa, o los perills, o la persecució,  
2Co 11,27  i set, en molts dejunis, en fred i  desnuesa. 28 Ademés de les coses que són  
Ap 3,18 i no es descúbria la vergonya de ta  desnuesa; i ungeix tos ulls ab coŀliri,  
Ap 17,16 reduiran a desolació, i la deixaran  desnusa, i menjaran ses carns, i a ella la 
He 4,13 a sa vista, i totes les coses estan  desnuses i patents als ulls d’aquell de  
2Co 5,3 si és que siam trobats vestits i no  desnusos. 4 Perquè també los que estam en  
Jm 2,15  un germà o una germana estiguessen  desnusos i destituïts de l’aliment  
Rm 5,19  la vida. 19 Perquè així com per la  desobediència d’un sol home molts foren  
2Co 10,6  a la mà lo poder per a venjar tota  desobediència quan vostra obediència sia  
Ef 2,2  que ara obra en los fills de  desobediència; 3 entre els quals visquérem 
Tt 1,6 sens ser acusats de disolució ni de  desobediència. 7 Perquè el bisbe és  
He 2,2  fou ferma i tota transgressió i  desobediència rebé la justa paga que  
Ac 26,19  oh rei Agripa, jo no vaig ésser  desobedient a la visió celestial, 20 sinó  
Rm 1,30  altius, inventors de maldats,  desobedients a sos pares, 31 necis,  
1Tm 1,9  al just, sinó per als injustos i  desobedients, per als impios i pecadors,  
2Tm 3,2  altius, superbos, blasfemadors,  desobedients a sos pares, desagraïts,  
Tt 1,10  10 Perquè encara hi ha molts  desobedients, embaucadors i parladors de  
Tt 1,16  ab los fets, essent abominables i  desobedients i reprovats per a tota obra  
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Lc 15,29  que jo us servesc sens haver-us  desobeït en res de lo que m’haveu manat,  
Mt 15,6 honra a son pare o a sa mare, queda  desobligat.” I així haveu fet va lo  
Mc 7,12  per lo pare o per la mare, queda  desobligat; 13 fent així vana la paraula  
Mt 12,44 a on he eixit.” I quan ve, la troba  desocupada, escombrada i alhajada. 45  
Mc 13,14  »I quan veges l’abominació de la  desolació, de què parla lo profeta Daniel, 
Lc 19,Tit aquesta ciutat i anuncia sa ruïna i  desolació. Trau del temple als que el  
Lc 21,20  circuint a Jerusalem, sabeu que sa  desolació està pròxima. 21 Llavors, los  
Ap 17,16  la prostituta i la reduiran a  desolació, i la deixaran desnusa, i  
Ap 18,19  puix en un dia ha quedat  desolada!» 20 Regositjau-vos sobre ella, 
Mt 24,15  tant, quan vejau que l’abominació  desoladora, pronosticada per lo profeta  
Ga 1,13  jo la Iglésia de Cristo i la  desolava. 14 I em distingia en lo judaisme 
2Te 3,6  de vostres germans que camínia  desordenadament i no segons la tradició  
2Te 3,7  -nos, per quant no ens portàrem  desordenadament entre vosaltres, 8 ni  
2Te 3,11  hi ha alguns inquiets que van  desordenats, que no treballen de ninguna  
Ac 24,2  vós de gran quietud i de que molts  desordres són corregits per vostres  
1Co 6,Tit malvat. 6,Tit Capítol VI Contra los  desordres dels pledegistes i dels  
1Co 11,Tit  la sagrada eucaristia i reprèn los  desordres que es cometien al temps de la  
Lc 14,31  contra un altre rei, no considera  despai abans si podrà ab deu mil homes  
Lc 8,38  -se quedar ab ell. Mes Jesús lo  despatxà dient: 39 –Torna-te’n a casa  
Lc 9,52  resolt d’anar a Jerusalem. 52 I  despatxà davant d’ell missatgers, i  
Mt 15,39  contar dones ni criatures. 39 I  despatxada la gent, entrà en una barca i  
Ac 23,32 a Antipatride. 32 I al dia següent,  despatxant als de cavall perquè anassen ab 
Mt 15,32  tenen res per a menjar, i no vull  despatxar-los en dejú, perquè no es  
Mt 19,7 manà Moisès donar carta de repudi i  despatxar-la? 8 Ell los digué: –Perquè  
Mc 12,3 l’agafaren, l’abastonejaren, i el  despatxaren sens donar-li res. 4 I tornà 
Lc 20,10  d’haver-lo maltractat, lo  despatxaren sense res. 11 Tornà a enviar  
Ac 15,30  sia ab vosaltres.» 30 Ells, doncs,  despatxats d’aquesta manera, anaren a  
Mt 15,23 sos deixebles, li suplicaven dient:  –Despatxau-la, puix ve cridant al  
Lc 9,12  -se-li los Dotze, li digueren:  –Despatxau aquesta gent, per a què vagen  
Lc 9,39  i ab dificultat se separà d’ell  despedaçant-lo. 40 I vaig suplicar a  
Ac 23,10  havia, tement lo tribú que ells no  despedaçassen a Pau, manà venir als  
Ap 11,Tit  Dos testimonis del Senyor seran  despedaçats per la bèstia i ressuscitats  
Mt 7,6 i tornant-se contra vosaltres vos  despedàcien. 7 »Demanau, i se us donarà;  
Mc 1,43  l’amenaçà, e immediatament lo  despedí 44 dient-li: –Mira, no ho digues 
Mc 8,9 menjaren eren com quatre mil; i els  despedí. 10 I entrant luego en la barca ab 
Lc 1,53  omplí de béns als que tenien fam i  despedí als rics sense cosa alguna. 54  
Lc 14,4  tocant a l’hidròpic, lo curà i  despedí. 5 I els respongué i digué: –Qui  
Ac 18,21  no hi consentí, 21 sinó que es  despedí d’ells dient: –De totes maneres  
Ac 20,1  i fent-los una plàtica, se  despedí d’ells i partí per anar a  
Ac 23,22 promesa de vós. 22 Llavors lo tribú  despedí al jove, i li manà que no digués a 
Mt 14,22 banda de l’estany, mentres que ell  despedia a la gent. 23 I quan hagué  
Mc 6,45  de l’estany, mentres que ell  despedia al poble. 46 I després que els  
Mt 13,36  la fundació del món.» 36 Llavors,  despedida la gent, se’n vingué a casa, i  
Ac 13,43  predicades aquestes paraules. 43 I  despedida la sinagoga, molts dels jueus i  
Ac 18,18  allí encara per molts dies,  despedint-se dels germans, se n’anà per 
Ac 21,6  en la ribera férem oració. 6 I  despedint-nos los uns dels altres,  
2Co 2,13  encontrí a mon germà Tito, i així,  despedint-me d’ells, me n’aní a  
Ac 15,33  per algun temps, los germans los  despediren en pau als que els havien  
Mt 14,23 despedia a la gent. 23 I quan hagué  despedit la turba, se’n pujà a una  
Mc 4,36  altra banda. 36 I després d’haver  despedit la gent, lo prengueren així com  
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Mc 6,46  poble. 46 I després que els hagué  despedit, se n’anà a orar en la muntanya. 
Lc 2,29  a Déu i digué: 29 –Ara, Senyor,  despediu en pau a vostre servo, conforme a 
Mt 14,15  desert i l’hora ja és passada.  Despediu la gent, per a què, anant als  
Mc 6,36  lloc i l’hora és ja passada. 36  Despediu-los per a què vagen a les  
Lc 5,19  al teulat i, per entre les teules,  despenjaren lo llit posant-lo al mig  
Lc 8,33  dins dels porcs, i la ramada se  despenyà ab ímpetu per un barranc en l’  
Mt 26,8 indignaren, dient: –A què ve aqueix  desperdici? 9 Puix això podia vendre-se  
Mc 14,4 de si mateixos, i deien: –A què est  desperdici d’ungüent? 5 Puix aquest  
Ef 5,14  és llum. 14 Per lo tant diu ell:  «Desperta’t, tu que dorms, i alça’t d’  
Ac 12,7  i tocant a Pere en lo costat, lo  despertà i digué: –Alça’t immediatament.  
Mt 1,24  vol dir «ab nosaltres Déu». 24 I  despertant Josep del somni, féu com l’  
Lc 9,32 ell se trobaven carregats de son, i  despertant-se, vegeren la glòria de  
Jn 11,11 amic Làssaro dorm, emperò jo vaig a  despertar-lo del somni. 12 I digueren  
Mt 8,25  deixebles s’acercaren a ell i lo  despertaren dient: –Senyor, salvau-nos  
Lc 8,24  24 I acercant-se a ell, lo  despertaren dient: –Mestre, mestre, que  
Ac 16,27  tots los presos. 27 I havent-se  despertat l’escarceller, quan vegé  
Mc 4,38  popa, dormint sobre un coixí; i el  desperten i li diuen: –Mestre, que no us  
Mt 1,18  manera: estant Maria, sa mare,  desposada ab Josep, abans que visquessen  
Lc 1,27  anomenada Nazaret, 27 a una verge  desposada ab un baró anomenat Josep, de la 
Mc 6,17  Filipo, son germà, perquè s’havia  desposat ab ella. 18 Puix deia Joan a  
2Co 11,2 vos zelo ab zel de Déu. Puix vos he  desposat ab un espòs per a presentar-vos 
Mt 22,24  digué: “Si morís algú sens fill,  desposi’s son germà ab sa muller i dónia  
1Tm 3,7  són de fora, perquè no càiguia en  despreci i en llaç del diable. 8 De la  
Lc 10,16  ou, me ou a mi; i qui a vosaltres  desprecia, me desprecia a mi; i qui em  
Lc 10,16 mi; i qui a vosaltres desprecia, me  desprecia a mi; i qui em desprecia a mi,  
Lc 10,16  me desprecia a mi; i qui em  desprecia a mi, desprecia a aquell que m’ 
Lc 10,16  a mi; i qui em desprecia a mi,  desprecia a aquell que m’ha enviat. 17 I  
Lc 23,11  11 Mes Herodes ab sa comitiva lo  desprecià, i per a escarni li féu posar  
Jn 12,48  per a salvar lo món. 48 Lo qui em  desprècia i no rep mes paraules, té qui el 
1Te 4,8 a santificació. 8 I així aquell que  desprècia això, no desprècia a l’home,  
1Te 4,8  així aquell que desprècia això, no  desprècia a l’home, sinó a Déu, que ens  
1Tm 4,7  doctrina que alcançares. 7 Emperò  desprècia les faules de velles i exercita  
2Co 10,10  corporal és flaca, i son parlar,  despreciable. 11 Sàpia lo qui pènsia així  
1Co 1,28  les fortes; 28 i les coses vils i  despreciables del món escollí Déu, i  
Ac 6,1 els hebreus, perquè ses viudes eren  despreciades en lo ministeri de cada dia.  
He 2,3  3 ¿com escaparem nosaltres si  despreciam tan gran salvació? La qual,  
1Co 3,Tit  de qui són ministres, i exhorta a  despreciar la sabiduria vana del món i a  
Mt 6,24 a l’altre, o s’adherirà a l’un i  despreciarà a l’altre. No podeu servir a  
Lc 16,13  a l’altre, o s’aficionarà a un i  despreciarà a l’altre. No podeu servir a  
Mc 12,10  aquesta Escriptura: “La pedra que  despreciaren los que edificaven, aqueixa  
Lc 7,30  fariseus i els doctors de la Llei  despreciaren lo consell de Déu en dany de  
Lc 20,17 això que està escrit: “La pedra que  despreciaren los que edificaven, aqueixa  
He 12,25  Perquè si no escaparen aquells que  despreciaren al que els parlava sobre la  
Ga 4,14  que estava en ma carn, no la  despreciàreu vosaltres, ni la rebutjàreu;  
Mc 8,31  de l’home patís molt, i que fos  despreciat per los ancians, i per los  
Mc 9,11 l’home, que ha de patir molt i ser  despreciat. 12 Emperò jo us dic que Elies  
Lc 9,22  patesca moltes coses, i que sia  despreciat per los ancians i els prínceps  
Ac 19,27  quédia desacreditat, sinó que sia  despreciat lo temple de la gran Diana i  
He 12,17  després heretar la benedicció, fou  despreciat, perquè no encontrà lloc d’  
1Co 11,22 teniu cases a on menjar i beure? ¿O  despreciau la Iglésia de Déu i avergonyiu  
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Lc 18,9  si mateixos com si fossen justos i  despreciaven als demés: 10 –Dos homes  
Jud 8  també contaminen sa carn, i  desprecien la dominació, i blasfemen de la 
2Pe 2,10 la carn, caminen en desigs impurs i  desprècien la potestat, són atrevits,  
Rm 14,10 judiques a ton germà? O tu, per què  desprècies a ton germà? Puix tots  
1Te 5,20  19 No apagueu l’Esperit. 20 No  desprecieu les profecies. 21 Examinau-ho 
Rm 14,3 hortalisses. 3 Aquell que menja, no  despreciï al que no menja; i el que no  
1Co 16,11  així com jo. 11 Per lo tant, no el  despreciï ningú, ans bé acompanyau-lo en 
Tt 2,15  i reprèn ab tota autoritat. No et  despreciï ningú. 3,Tit Capítol III  
Lc 6,22  apàrtien de si, i vos insúltien, i  despreciïn vostre nom, com a dolent, per  
He 12,5  com a fills dient: «Fill meu, no  despreciïs la correcció del Senyor, ni  
Ga 2,21  entregà a si mateix per mi. 21 No  desprècio la gràcia de Déu, perquè si la  
2Co 12,15  fills. 15 I jo de molt bon grat me  desprendré, i seré desprès jo mateix per a 
Mt 1,12 la transmigració de Babilònia. 12 I  després de la transmigració de Babilònia,  
Mt 3,11  Emperò lo qui ha de venir  després de mi és més fort que jo, lo  
Mt 3,16  justícia. Aleshores lo deixà. 16 I  després que Jesús fou batejat, pujà luego  
Mt 4,2  quaranta dies i quaranta nits,  després tingué fam. 3 I acercant-se a  
Mt 5,1  se’n pujà a una muntanya, i  després d’haver-se sentat, se li  
Mt 13,32 petita de totes les llavors, emperò  després que creix, és major que totes les  
Mt 14,12  lo portà a sa mare. 12 Acudiren  després sos deixebles a recollir lo cos, i 
Mt 20,11  reberen sinó un diner cada u. 11 I  després d’haver-lo rebut, murmuraven  
Mt 21,29 digué: »–No vull anar-hi. »Emperò  després s’arrepentí i se n’hi va anar.  
Mt 21,32  veent això, no us arrepentíreu  després per a creure-lo. 33 »Oïu una  
Mt 22,6  els altres agarraren als criats i,  després d’haver-los ultrajat, los  
Mt 22,27  i lo tercer, fins al setè. 27 I  després de tots, morí també la muller. 28  
Mt 23,15 i la terra per a fer un prosèlit, i  després d’haver-lo fet, lo feu fill de  
Mt 24,29  també les àligues. 29 »I luego,  després de la tribulació d’aquells dies,  
Mt 26,30  en lo Regne de mon Pare. 30 I  després que hagueren cantat l’himne, se  
Mt 26,32  les ovelles del ramat.” 32 Emperò  després que haja ressuscitat, aniré davant 
Mt 27,26  Llavors los deslliurà Barrabàs, i  després d’haver fet assotar a Jesús, los  
Mt 27,31  la canya i ferien son cap. 31 I  després d’haver-se mofat d’ell, li  
Mt 27,35 lo gustat, no el volgué beure. 35 I  després que l’hagueren crucificat,  
Mt 27,53  53 I eixint de les sepultures  després que ell ressuscità, vingueren a la 
Mt 27,62  62 I al dia següent, que és lo dia  després del de la Preparació, los prínceps 
Mc 1,Tit  i baptisme de Joan. Jesús,  després de batejat en lo Jordà i tentat en 
Mc 1,14  i els àngels lo servien. 14 Mes  després que Joan fou pres, vingué Jesús a  
Mc 3,27  no lliga al valent per a poder  després saquejar sa casa. 28 »En veritat  
Mc 4,15 en qui es sembra la paraula, emperò  després que l’han oïda, ve a l’instant  
Mc 4,17  no dura sinó per algun temps, i  després, quan s’alça tribulació i  
Mc 4,28  de si dóna fruit: primer herba,  després espiga i per últim gra ple en l’  
Mc 4,36  –Passem a l’altra banda. 36 I  després d’haver despedit la gent, lo  
Mc 6,46  que ell despedia al poble. 46 I  després que els hagué despedit, se n’anà  
Mc 7,19  cor, sinó que passa al ventre, i  després se llança en llocs secrets,  
Mc 9,27  a alçar-se, i s’aixecà. 27 I  després que entrà en la casa, sos  
Mc 9,30  dels homes, i el faran morir, i  després de mort, ressuscitarà al tercer  
Mc 9,35 un infant, lo posà enmig d’ells; i  després d’haver-lo abraçat, los digué:  
Mc 11,11  Jesús en Jerusalem en lo temple, i  després d’haver reconegut totes les  
Mc 13,24  24 »Emperò en aquells dies,  després d’aquella tribulació, s’  
Mc 14,1  Negació de sant Pere. 1 I dos dies  després era la Pasqua i los Àzims, i los  
Mc 14,28 esgarriaran les ovelles.” 28 Emperò  després de ressuscitat, aniré davant de  
Mc 15,15  al poble, los llibertà Barrabàs, i  després d’haver fet assotar a Jesús, l’  
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Mc 15,20 arrodillant-se, l’adoraven. 20 I  després d’haver-lo escarnit, lo  
Mc 15,24  ab mirra, i no el prengué. 24 I  després d’haver-lo crucificat,  
Mc 15,45  li preguntà si havia ja mort. 45 I  després de saber-ho per lo centurió,  
Mc 16,12  vist, no ho cregueren. 12 Mes,  després d’això, se mostrà en altra forma  
Mc 16,19 i es curaran. 19 I el Senyor Jesús,  després que los hagué parlat, fou rebut  
Lc 1,Tit  de Zacaries. Prodigis que antes i  després succeïren. 1 Ja que molts han  
Lc 1,3  3 també a mi m’ha aparegut,  després d’haver-me informat ab  
Lc 1,24  se n’anà a sa casa. 24 I  després d’aquestos dies concebí Elisabet, 
Lc 2,21 modo que els les havien dites. 21 I  després d’haver passat los vuit dies per  
Lc 5,27  hem vist coses meravelloses. 27 I  després d’això isqué i vegé a un publicà  
Lc 5,39  39 I ningú que beu del vi vell vol  després lo novell, puix dirà: “Lo vell és  
Lc 6,1  1 I succeí en lo segon dissabte  després del primer que, passant per uns  
Lc 6,42  trau primer la biga de ton ull, i  després hi veuràs per a traure la volva de 
Lc 7,11 que havia estat malalt. 11 I succeí  després que anava a una ciutat anomenada  
Lc 8,1  a la filla de Jairo. 1 I succeí  després, que Jesús caminava per les  
Lc 8,14  són aquells que l’oïren, mes  després queden sufocats per los afanys,  
Lc 9,28 I succeí que, com cosa de vuit dies  després d’haver dit aquestes paraules,  
Lc 9,62 casa. 62 Jesús li digué: –Ningú que  després d’haver posat sa mà a l’arada  
Lc 10,1 Marta i Maria hospeden a Jesús. 1 I  després d’això elegí lo Senyor també  
Lc 10,30  de lladres, que el despullaren i,  després d’haver-lo ferit, se n’anaren  
Lc 12,4 no temau aquells que maten lo cos i  després d’això no poden fer res més. 5  
Lc 12,5  haveu de témer: temeu aquell que,  després d’haver llevat la vida, té poder  
Lc 13,9  dóna fruit, i si no, la tallareu  després. 10 I els dissabtes estava  
Lc 14,29 té per a acabar-la? 29 No sia que  després d’haver posat los fonaments i no  
Lc 15,9  ab cuidado fins a trobar-la? 9 I  després que l’ha encontrada reuneix les  
Lc 17,8  -me mentres jo menjo i bec, que  després menjaràs i beuràs tu.” 9 ¿Per  
Lc 18,4 ell en molt temps no ho volgué. Mes  després digué entre si: “Encara que no  
Lc 18,31  la vida eterna. 31 I prenent  després Jesús a part als Dotze, los digué: 
Lc 18,33  i assotat, i escopit. 33 I  després que l’hauran assotat, lo faran  
Lc 19,12  allí un regne i tornar-se’n  després. 13 I havent convocat a deu de sos 
Lc 19,15  sobre nosaltres. 15 »I quan tornà,  després d’haver pres possessió de son  
Lc 20,10  del fruit de la vinya. Mes ells,  després d’haver-lo maltractat, lo  
Lc 20,27 resposta, callaren. 27 S’acercaren  després alguns dels saduceus, que neguen  
Lc 20,32  32 I a la fi la muller morí també  després d’ells. 33 Doncs, en la  
Lc 22,20  20 Així mateix prengué lo calze,  després d’haver sopat, dient: –Aquest  
Lc 22,45  fins a terra. 45 I alçant-se  després de l’oració, vingué a sos  
Lc 23,16  16 I així vaig a llibertar-lo  després d’haver-lo castigat. 17 I  
Lc 24,21  rescataria a Israel, i no obstant,  després de tot això, avui és lo tercer dia 
Lc 24,21  de tot això, avui és lo tercer dia  després que han succeït estes coses. 22 És 
Jn 1,15  qui jo us deia: Lo qui ha de venir  després de mi ha estat preferit a mi, per  
Jn 1,27  27 Ell és lo qui ha de venir  després de mi, lo qual ha estat preferit a 
Jn 2,10  dóna lo bon vi al principi, i  després que n’han begut molt, ne  
Jn 5,4  l’aigua; i lo primer que entrava,  després d’haver estat agitada l’aigua,  
Jn 6,13  sobrat dels cinc pans d’ordi  després que tots n’havien menjat. 14 I  
Jn 7,33  ab vosaltres un poc de temps, i  després me’n vaig a aquell que m’ha  
Jn 11,7  dos dies en lo mateix lloc. 7 I  després d’això digué a sos deixebles:  
Jn 11,11 llum en ell. 11 Digué estes coses i  després los anyadí: –Nostre amic Làssaro  
Jn 12,Tit veure a Jesús. Declara est que fins  després de mort no farà fruit entre ells.  
Jn 13,7  tu no ho comprens ara, i ho sabràs  després. 8 Pere li diu: –Jamai me rentareu 
Jn 13,27  Judes, fill de Simó Iscariot. 27 I  després d’haver pres lo bocí, entrà en  
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Jn 13,31 fora, i era ja de nit. 31 Per això,  després d’haver-se’n anat Judes, digué 
Jn 13,36  seguir-me ara, mes me seguiràs  després. 37 Pere li digué: –Senyor, per  
Jn 18,28  al punt cantà lo gall. 28 Portaren  després a Jesús des de casa de Caifàs al  
Jn 20,20  –La pau sia ab vosaltres. 20 I  després d’haver dit això, los mostrà les  
Jn 21,14  Jesús s’aparegué a sos deixebles  després d’haver ressuscitat d’entre els  
Jn 21,19  mort havia de glorificar a Déu. I  després d’això li anyadí: –Segueix-me.  
Ac 1,2  i ensenyar, 2 fins al dia en què,  després d’haver instruït per l’Esperit  
Ac 1,3  3 als quals se mostrà viu també  després de sa passió ab moltes proves,  
Ac 1,5 batejats en l’Esperit Sant no molt  després d’aquestos dies.» 6 Llavors, los  
Ac 3,24  des de Samuel i quants han parlat  després, anunciaren aquestos dies. 25  
Ac 5,Tit  de Gamaliel posats en llibertat  després d’haver-los assotat. 1 I un  
Ac 5,36  -cents homes que el seguiren; i  després lo mataren, i tots quants li  
Ac 5,40  40 I havent cridat als apòstols,  després d’haver-los fet assotar, los  
Ac 7,4  dels caldeus i habità en Caran. I  després que morí son pare, lo trasladà a  
Ac 7,5  d’ella, i a sa descendència  després d’ell, quan no tenia fill. 6 I li 
Ac 7,7  a qui hagen servit”, digué Déu, i:  “després d’això eixiran i em serviran en  
Ac 7,11 Egipte i de tota sa casa. 11 Vingué  després fam en tota la terra d’Egipte i  
Ac 7,45  també nostres pares que vingueren  després lo portaren baix la conducta de  
Ac 8,13  13 Llavors cregué també Simó, i  després de ser batejat se juntà ab Felip.  
Ac 8,25  de les que haveu dit. 25 I ells,  després d’haver donat testimoni i  
Ac 9,Tit  IX Conversió de Saulo. Predica  després en Damasco. Va a Jerusalem i és  
Ac 9,19  i alçant-se, fou batejat. 19 I  després que prengué aliment, recobrà les  
Ac 9,23  que aquest és lo Cristo. 23 I  després d’haver passat molts dies, los  
Ac 9,27  camí, i que li havia parlat, i com  després havia predicat llibrement en  
Ac 9,37  dies caigué malalta, i es morí. I  després que l’hagueren rentada, la  
Ac 10,37  i començant des de la Galilea,  després del baptisme que predicà Joan; 38  
Ac 10,41  que menjàrem i beguérem ab ell  després que ressuscità d’entre els morts. 
Ac 11,Tit  dispersats, prediquen als jueus, i  després als gentils. Bernabé i Saulo  
Ac 12,4  u, volent-lo presentar al poble  després de Pasqua. 5 I mentres que Pere  
Ac 12,19 -lo fet buscar i no trobant-lo,  després d’examinats los guardes, manà  
Ac 12,25  i Saulo tornaren de Jerusalem,  després d’haver complert son ministeri,  
Ac 13,15  dia de dissabte, se sentaren. 15 I  després de la lectura de la Llei i dels  
Ac 13,20  per sort la terra d’estes. 20 I  després d’això los donà jutges per l’  
Ac 13,21  anys, fins al profeta Samuel. 21 I  després demanaren rei, i Déu los donà a  
Ac 13,25  jo? Jo no só ell. Mes veus aquí,  després de mi ve un a qui jo no só digne  
Ac 13,36  veja corrupció.” 36 »Perquè David,  després que hagué servit a sa pròpia  
Ac 14,22  a entrar en lo Regne de Déu. 22 I  després que en cada iglésia d’ells  
Ac 14,24  Pisídia vingueren a Pamfília. 24 I  després que hagueren anunciat la paraula  
Ac 15,7  examinar aquesta controvèrsia. 7 I  després d’haver disputat molt, alçant-  
Ac 15,13  els gentils per medi d’ells. 13 I  després que callaren, respongué Jaume  
Ac 15,33  i els confirmaren en la fe. 33 I  després d’haver-se detingut allí per  
Ac 16,7  la paraula de Déu en l’Àsia. 7 I  després d’haver arribat a Mísia, volien  
Ac 16,22  contra ells; i els magistrats,  després d’esquinçades les túniques d’  
Ac 16,23  manaren assotar ab vergues. 23 I  després d’haver-los donat molts assots, 
Ac 17,15 a Pau lo conduïren fins a Atenes, i  després d’haver rebut son mandato, per a  
Ac 19,1  que estant Apolo en Corinto, Pau,  després d’haver atravessat les províncies 
Ac 19,2  digué: –¿Rebéreu lo Sant Esperit  després que abraçàreu la fe? I ells li  
Ac 19,4  en aquell que havia de venir  després d’ell, ço és, en Jesús. 5 Oït  
Ac 19,21 Macedònia i l’Acaia dient: –Perquè  després que jo estiga allí és necessari  
Ac 20,Tit  la reunió. 20,Tit Capítol XX Pau,  després d’haver recorregut la Macedònia,  
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Ac 20,1 Eutic. Plàtica de Pau en Milet. 1 I  després que cessà l’alborot, convocant  
Ac 20,2  i partí per anar a Macedònia. 2 I  després d’haver recorregut aquelles  
Ac 20,6  en Tròada. 6 I nosaltres,  després dels dies dels Àzims nos férem a  
Ac 20,29  adquirí ab sa sang. 29 »Jo sé que  després de ma partida vos assaltaran llops 
Ac 21,1  1 I havent-nos fet a la vela  després que ens separàrem d’ells, anàrem  
Ac 21,15  ’s la voluntat del Senyor. 15 I  després d’aquestos dies, havent-nos  
Ac 23,25  de Pau los jueus i el matassen, i  després lo calumniassen a ell de que havia 
Ac 24,17  davant de Déu i dels homes. 17 I  després de molts anys he vingut a portar  
Ac 24,24  seus l’entrar a servir-lo. 24 I  després d’alguns dies vingué Fèlix ab  
Ac 25,12  apeŀlo al Cèsar. 12 Llavors Festo,  després d’haver conferenciat ab lo  
Ac 25,26 a vós, oh rei Agripa, a fi de tenir  després de l’interrogatori alguna cosa  
Ac 26,20  primerament als de Damasco i  després en Jerusalem, i per tota la terra  
Ac 27,28  trobaren vint braces d’aigua, i  després un poc més enllà ne trobaren  
Ac 28,6  que cauria mort de repente. Emperò  després d’haver esperat un gran rato,  
Ac 28,9  li les mans dessobre, lo curà. 9 I  després d’això, venien tots quants tenien 
Ac 28,14  al següent a Puzol, 14 a on,  després d’haver trobat alguns germans,  
Ac 28,18  en mans dels romans, 18 los quals,  després d’haver-me examinat, me  
Rm 2,10  obren bé, al jueu primerament, i  després al grec. 11 Perquè envers Déu no  
Rm 15,24  i que m’acompanyareu fins allà  després d’haver gosat algun tant de  
1Co 1,21 la sabiduria d’aquest món? 21 Puix  després que en la sabiduria de Déu lo món  
1Co 11,25  25 Així mateix prengué lo calze  després d’haver sopat dient: «Aquest  
1Co 12,28  profetes; en tercer, doctors;  després d’això, do de miracles; després,  
1Co 12,28  després d’això, do de miracles;  després, gràcia de curar, socorros,  
1Co 15,5  5 I que s’aparegué a Cefas i  després als Onze. 6 I que després fou vist 
1Co 15,6 a Cefas i després als Onze. 6 I que  després fou vist per més de cinc-cents  
1Co 15,7  s’aparegué a Jaume també, i  després a tots los apòstols. 8 I finalment 
1Co 15,23  son ordre: les primícies, Cristo;  després los que són de Cristo, en sa  
1Co 15,46  sinó lo que és animal, i  després lo que és espiritual. 47 Lo primer 
2Co 1,Tit  haver anat abans a visitar-los,  després de fer-los veure la sinceritat  
2Co 2,2  us entristesc, ¿qui m’alegra a mi  després, sinó aquell que ha estat  
2Co 8,5  s’entregaren primer al Senyor, i  després a nosaltres per voluntat de Déu. 6 
Ga 1,Tit  Refereix lo que ell era abans i  després de sa conversió. 1 Pau, apòstol,  
Ga 2,1  la fe en Jesucrist. 1 Catorze anys  després pugí altra vegada a Jerusalem ab  
Ga 2,12  menjava ab los gentils; emperò  després que vingueren se retirava i es  
Ga 3,Tit  3,Tit Capítol III Ni abans ni  després de la Llei escrita pogué l’home  
Ga 3,17 donada quatre-cents i trenta anys  després, no pot anuŀlar-lo per a fer  
Ga 3,23  la Llei, tancats en aquella fe que  després havia de ser revelada. 24 I així  
Ef 1,13  lo qual també vosaltres esperàreu  després que oíreu la paraula de la  
Ef 1,15  ell mateix. 15 Per això, jo també,  després d’haver oït la fe que teniu  
Col 4,16  iglésia que està en sa casa. 16 I  després que aquesta epístola sia llegida  
1Tm 2,13  13 Perquè Adam fou format primer;  després, Eva. 14 I Adam no fou seduït; mes 
1Tm 5,11  més joves no les admèties; perquè  després d’haver viscut llicenciosament  
1Tm 5,24 judici, mes los d’altres segueixen  després. 25 Així mateix les bones obres d’ 
Tt 3,10 i vanes. 10 Fuig de l’home heretge  després de la primera i segona  
He 1,3  coses per la paraula de son poder,  després d’haver fet la purificació de  
He 2,3  anunciada per lo Senyor, ha estat  després confirmada entre nosaltres per  
He 3,16  la provocació.» 16 Perquè alguns,  després que l’hagueren oïda, lo  
He 4,7  cert dia, dient per David: «Avui,  després de tant temps, com sobre està dit: 
He 4,8  donat repòs, ell no hauria parlat  després d’altre dia. 9 Per consegüent,  
He 6,6 les virtuts del sigle venider, 6 si  després han caigut, que sien altra vegada  
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He 6,15  te multiplicaré.» 15 I així,  després d’haver sofert ab paciència,  
He 7,2  interpretació rei de justícia, i  després d’això rei de Salem, que és rei  
He 7,11 necessitat hi havia de que s’alçàs  després altre sacerdoci, cridat segons l’ 
He 7,27 primerament per sos propis pecats i  després per los del poble, perquè això ho  
He 7,28  la paraula del jurament, que fou  després de la Llei, constitueix al Fill,  
He 8,10  que jo faré ab la casa d’Israel,  després d’aquells dies, diu lo Senyor:  
He 9,3  lo qual s’anomena santuari. 3 I  després del segon vel, lo tabernacle que  
He 9,17  lo testament no té força sinó  després de la mort del que l’otorgà; d’  
He 9,27  homes lo morir una sola vegada, i  després, lo judici, 28 així Cristo fou una 
He 10,12  los pecats. 12 Emperò aquest,  després que hagué ofert un sol sacrifici  
He 10,15 Sant també nos ho testifica. Perquè  després d’haver dit: 16 «“Aquest és lo  
He 10,16  (testament) que jo faré ab ells  després d’aquells dies”, diu lo Senyor,  
He 10,26  si pecam nosaltres voluntàriament  després d’haver reconegut la veritat, ja  
He 10,32  memòria dels primers dies, en què,  després que fóreu iŀluminats, sofríreu  
He 11,7  que el cerquen. 7 Per la fe, Noè,  després d’estar avisat de les coses que  
He 11,8  cridat per anar a un lloc que ell  després havia de rebre en herència, obeí i 
He 11,30 fe caigueren les muralles de Jericó  després de ser rodejades per espai de set  
He 12,11  de goig, sinó de tristesa; emperò  després donarà fruit molt apacible de  
He 12,17 17 Sapiau, doncs, que desitjant ell  després heretar la benedicció, fou  
Jm 1,12  home que sofreix tentació, perquè  després que serà provat rebrà la corona de 
Jm 3,17  de dalt, primerament és casta;  després, pacífica, modesta, dòcil, que s’ 
1Pe 5,10  en Jesucrist a sa eterna glòria,  després que hajau patit un poc, vos  
2Pe 1,15 15 Ademés que jo procuraré que fins  després de ma mort pugau vosaltres fer  
2Pe 2,20  esclau del que el vencé. 20 I si  després d’haver-se apartat de les  
2Pe 2,21  lo camí de la justícia, que no  després del coneixement girar les  
Jud 5  de la terra d’Egipte, destruí  després a aquells que no creien. 6 I que  
Jud 14 eternes. 14 I Enoc, que fou lo setè  després d’Adam, profetisà també d’  
Ap 1,19 i les que són, i les que han de ser  després d’aquestes: 20 »Lo misteri de les 
Ap 4,1  coses que és necessari sien fetes  després d’aquestes. 2 I immediatament jo  
Ap 9,12  i veus aquí que vénen dos ais  després. 13 I el sisè àngel tocà la  
Ap 10,3  veu, com un lleó quan rugeix. I  després que hagué cridat, set trons  
Ap 15,5  judicis s’han fet manifestos. 5 I  després d’això mirí; i veus aquí que s’  
Ap 17,12  rebran poder com reis per una hora  després de la bèstia. 13 Aquestos tenen un 
Ap 18,1  del cel canten la victòria. 1 I  després d’això vegí baixar del cel un  
Ap 20,Tit  la primera resurrecció. Deslligat  després Satanàs, mou a Gog i a Magog  
Ap 20,3  s’hagen complerts los mil anys; i  després d’això convé que sia deslligat  
Ap 21,Tit  XXI Fi i estat ditxós dels justos  després del judici, i desastrosa sort dels 
Ap 22,8  he oït i he vist aquestes coses. I  després que les haguí vistes i oïdes, me  
Mt 2,13  a son país per un altre camí. 13  Després que ells se n’anaren, veus aquí  
Mt 19,21  i tindràs un tresor en lo cel.  Després vine i segueix-me. 22 I quan lo  
Mt 27,63  impostor digué quan encara vivia:  “Després de tres dies ressuscitaré.” 64  
Lc 16,7  i escriu-ne cinquanta. 7  »Després digué a l’altre: »–I tu, quant  
Lc 18,22  i tindràs un tresor en lo cel.  Després vine i segueix-me. 23 Quan ell  
Lc 20,45  Senyor, com pot ésser fill seu? 45  Després digué a sos deixebles, estant-lo 
Lc 22,19  fins que vinga lo Regne de Déu. 19  Després prengué lo pa i, havent donat  
Lc 24,50  revestits del poder de dalt. 50  Després los guià fora, camí de Betània i,  
Jn 1,30  és lo mateix de qui jo he dit:  “Després de mi ve un baró que m’ha estat  
Jn 2,12  sos deixebles cregueren en ell. 12  Després d’això passà a Cafarnaüm, ell i  
Jn 2,22  parlava del temple de son cos. 22  Després, doncs, que hagué ressuscitat d’ 
Jn 3,22  puix han estat fetes en Déu. 22  Després d’això, Jesús se n’anà ab sos  
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Jn 5,1  favor, testimonis irrefragables. 1  Després d’això, essent la festa dels  
Jn 5,14  de la turba que hi havia allí. 14  Després Jesús trobà aquest home en lo  
Jn 6,1 cel. Anuncia la traïció de Judes. 1  Després d’això passà Jesús a l’altra  
Jn 6,12  -los-ne tant com volgueren. 12  Després que quedaren saciats, digué a sos  
Jn 7,1  ’l. És defensat per Nicodemus. 1  Després d’estes coses, anava Jesús per la 
Jn 13,12  digué: «No tots estau nets.» 12  Després, doncs, que ell los hagué rentat  
Jn 19,27  mare: –Dona, vet aquí ton fill! 27  Després digué al deixeble: –Vet aquí ta  
Jn 19,28  la tingué ab ell en sa casa. 28  Després d’això, sabent Jesús que totes  
Jn 19,38  a aquell a qui traspassaren.» 38  Després d’això, Josep, natural d’  
Jn 20,27 digué: –La pau sia ab vosaltres. 27  Després diu a Tomàs: –Posa aquí ton dit, i 
Jn 21,1  ovelles i li prediu son martiri. 1  Després, Jesús s’aparegué altra vegada  
Ac 5,37  foren dissipats i aniquilats. 37  Després d’això s’alçà Judes de Galilea,  
Ac 15,16  dels profetes, com està escrit: 16  »“Després d’això tornaré i reedificaré lo 
Ac 18,1  instruït per Prisciŀla i Aquila. 1  Després d’això, isqué Pau d’Atenes i se  
Rm 9,Tit  nostre Senyor. 9,Tit Capítol IX  Després d’haver l’Apòstol testificat son 
1Co 10,Tit  mateix reprovat. 10,Tit Capítol X  Després d’haver proposat los beneficis i  
1Co 15,7  dia, emperò alguns han ja finat. 7  Després s’aparegué a Jaume també, i  
Ga 1,21  que davant de Déu no mento. 21  Després vinguí a les regions de Síria i de 
1Te 4,17  ressuscitaran los primers. 17  Després nosaltres, los que vivim, los que  
Tt 1,Tit  sant Pau a Tito 1,Tit Capítol I  Després de saludar a Tito, li recorda l’  
Ap 4,1  misteriosos que el glorifiquen. 1  Després d’això mirí, i veus aquí una  
Ap 5,1  tributaren càntics d’alabances. 1  Després vegí en la mà dreta del que estava 
Ap 7,1  vestits d’una vestidura blanca. 1  Després d’això vegí quatre àngels que  
Ap 7,9  de Benjamí, dotze mil senyalats. 9  Després d’això mirí, i veus aquí una gran 
Ap 19,1  de Déu triümfa de sos enemics. 1  Després d’això oiguí una gran veu, com de 
Ap 20,Tit  cel enviarà foc que els devorarà.  Després Jesucrist judicarà a tots los  
2Co 12,15 molt bon grat me desprendré, i seré  desprès jo mateix per a vostres ànimes;  
Mt 24,Tit què la segona vinguda no els tròbia  desprevinguts. 1 Havent Jesús eixit del  
2Co 9,4  los de Macedònia ab mi vos tròbien  desprevinguts i tingam que avergonyir-  
Mt 27,28  la cohort a son alrededor. 28 I  despullant-lo, li posaren un manto de  
Col 2,11  ab la circumcisió no feta de mà,  despullant lo cos dels pecats de la carn  
Col 2,15  mig clavant-lo en sa creu. 15 I  despullant los principats i potestats, los 
Ef 4,22  com la veritat és en Jesús: 22 a  despullar-vos de l’home vell, segons lo 
Mc 15,20  després d’haver-lo escarnit, lo  despullaren de la púrpura i el vestiren ab 
Lc 10,30 i caigué en mans de lladres, que el  despullaren i, després d’haver-lo  
2Co 11,8  valde l’evangeli de Déu? 8 Jo he  despullat altres iglésies, prenent d’  
Col 3,9 los uns als altres, ja que us haveu  despullat de l’home vell ab sos fets 10 i 
2Co 5,4  oprimits, perquè no volem ésser  despullats, sinó revestits, a fi de que lo 
Lc 11,22 en què ell confiava i repartirà ses  despulles. 23 »Lo qui no està ab mi,  
Lc 14,Tit  a Jesús ha de portar sa creu. Sal  dessaborida. 1 I succeí que, entrant Jesús 
Mt 5,13  la sal de la terra. I si la sal se  dessaborís, ab què es salarà? No serveix  
Mc 9,49  és la sal; emperò si la sal se  dessaborís, ab què li donareu sabor? Teniu 
Lc 14,34  és la sal, emperò si la sal se  dessaborís, ab què se li tornarà lo sabor? 
Mt 9,18  emperò veniu, posau-li la mà  dessobre, i viurà. 19 I alçant-se Jesús, 
Mc 8,23  en los ulls i posant-li les mans  dessobre, li preguntà si hi veia res. 24 I 
Jn 21,9  unes brases i un peix posat  dessobre, i pa. 10 Jesús los digué:  
Ac 12,8 I ho féu així. I li digué: –Tira’t  dessobre tos vestits i segueix-me. 9 E  
Ac 28,8  fent oració i posant-li les mans  dessobre, lo curà. 9 I després d’això,  
Mt 23,37  com la gallina arreplega sos polls  dessota de ses ales, i no ho volguéreu! 38 
Mc 4,21  porta una candela per a posar-la  dessota d’una mesura o sota del llit? No  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

861 
 

Ef 4,31  per al dia de la redempció. 31 Sia  desterrada de vosaltres tota amargura, i  
Rm 11,26 «De Sion vindrà lo llibertador, que  desterrarà la impietat de Jacob. 27 Puix  
Ap 1,Tit  Joan 1,Tit Capítol I Sant Joan,  desterrat en l’isla de Patmos, escriu per 
2Co 5,Tit  l’Apòstol veure-se llibre del  desterro d’aquesta vida i agradar a  
Jn 15,16  us he elegit a vosaltres, i vos he  destinat per a què aneu i façau fruit, i  
Ac 13,2  Bernabé per a l’obra a què els he  destinat. 3 I quan hagueren dejunat, i  
Ef 3,Tit  dels gentils revelada a sant Pau,  destinat especialment per Déu per a  
1Co 4,9  los apòstols, los últims, i com  destinats a la mort; puix som fets l’  
1Te 3,3  sabeu que per això havem estat  destinats. 4 Perquè quan encara érem ab  
Jud 4  homes impios que d’antemà estaven  destinats per aquest judici, los quals  
2Co 4,8  acongoixam; estam apurats, mes no  destituïts; 9 som perseguits, mes no  
1Tm 6,5  d’homes d’enteniment pervers i  destituïts de veritat, suposant que la  
Jm 2,15  una germana estiguessen desnusos i  destituïts de l’aliment quotidià 16 i els 
1Co 7,35  a què pugau servir al Senyor sens  destorb. 36 Mes si algun home pensa que és 
1Co 9,12 ans bé ho sofrim tot per a no posar  destorb algun a l’evangeli de Cristo. 13  
1Pe 3,7  de la vida, per a què no tròbien  destorb vostres oracions. 8 I finalment  
1Te 2,18  i més vegades; mes Satanàs nos ho  destorbà. 19 Perquè, qual és nostra  
Mt 3,14  per ell. 14 Emperò Joan l’en  destorbava dient: –Jo he de ser batejat  
Mt 19,14  –Deixau estar als infants i no els  destorbeu de venir a mi, puix dels tals és 
Mc 10,14  venir a mi los infants i no els ho  destorbeu, perquè dels tals és lo Regne de 
Mt 3,10  10 Perquè ja està posada la  destral a l’arrel dels arbres. Puix tot  
Lc 3,9 Abraham. 9 Perquè ja està posada la  destral a l’arrel dels arbres. Puix tot  
Lc 1,52  en los pensaments de sos cors, 52  destronà als poderosos i exaltà als  
Rm 16,20  en lo mal. 20 I el Déu de la pau  destròssia quant antes a Satanàs baix de  
Mt 23,Tit mort violenta dels profetes i de la  destrucció de Jerusalem. 1 Llavors Jesús  
Mc 13,Tit 13,Tit Capítol XIII Profecies de la  destrucció de Jerusalem i de la segona  
Lc 21,Tit  temple. Senyals que preceiran a la  destrucció de Jerusalem i lo segon  
Rm 3,16  16 En sos camins hi ha desditxa i  destrucció. 17 No conegueren la senda de  
Rm 9,22  los vasos d’ira aparellats per a  destrucció, 23 i per a fer manifestes les  
1Co 5,5 sia aqueix entregat a Satanàs per a  destrucció de la carn, a fi de que sa  
2Co 10,8  donat per a edificació, i no per a  destrucció vostra, no deuria avergonyir- 
2Co 13,10  Déu per a edificació i no per a  destrucció. 11 Per lo demés, germans,  
Col 2,22  22 totes les quals coses porten sa  destrucció en l’ús), segons los preceptes 
1Te 5,3  i seguretat, llavors la repentina  destrucció vindrà sobre ells, com lo dolor 
Lc 12,33 s’apodera lo lladre, ni l’arna lo  destrueix. 34 Perquè allà a on és vostre  
Rm 3,Tit  que els deslliura d’ell. La fe no  destrueix la Llei, sinó que la  
Mt 27,40  sos caps 40 i dient: –Eh, tu que  destrueixes lo temple, i el reedifiques en 
Mc 15,29  sos caps i dient: –Ah!, tu que  destrueixes lo temple de Déu i en tres  
Jud 5  al poble de la terra d’Egipte,  destruí després a aquells que no creien. 6 
1Co 13,8  céssien les llengües i sia  destruïda la ciència. 9 Puix coneixem en  
He 11,31  la fe, Rahab, prostituta, no fou  destruïda ab los incrèduls, rebent als  
Ap 8,9  lo mar, i tenia vida, morí; i fou  destruïda la tercera part de les barques.  
Rm 3,31  i per la fe, la incircumcisió. 31  ¿Destruïm, doncs, la Llei per la fe? No,  
Ac 13,19  sos costums en lo desert. 19 I  destruint set nacions en terra de Canaà,  
Mt 5,Tit  terra. Declara que no ha vingut a  destruir la Llei, sinó a complir-la i  
Mt 5,17  cel. 17 »No penseu que he vingut a  destruir la Llei o els Profetes. No he  
Mt 5,17 Llei o els Profetes. No he vingut a  destruir-los sinó a donar-los  
Mt 26,61  61 I digueren: –Aqueix digué: “Puc  destruir lo temple de Déu, i reedificar- 
Mc 1,24 tu, Jesús de Nazaret? ¿Has vingut a  destruir-nos? Sé qui ets: lo Sant de  
Mc 9,21  ha tirat al foc i a l’aigua per a  destruir-lo. Emperò si podeu alguna  
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Lc 4,34  Jesús de Nazaret? ¿Has vingut a  destruir-nos? Conec bé qui ets tu: lo  
Jn 10,10  no ve sinó per a robar, i matar, i  destruir. Jo he vingut per a què elles  
Rm 14,20  20 No vulles per un menjar  destruir l’obra de Déu. Totes les coses  
1Co 1,28 i aquelles que no existeixen, per a  destruir les que existeixen; 29 a fi de  
2Co 10,4 en Déu, per a derrocar fortaleses i  destruir consells, 5 i tota altaneria que  
He 2,14  participà de lo mateix, a fi de  destruir per sa mort a aquell que tenia  
1Jn 3,8 això aparegué lo Fill de Déu, per a  destruir les obres del diable. 9 Tot  
Ap 7,Tit  dóna ordre als àngels que vénen a  destruir la terra que no facen dany als  
Mc 12,9 doncs, l’amo de la vinya? Vindrà i  destruirà als pagesos, i donarà la vinya a 
Lc 20,16  l’amo de la vinya? 16 Vindrà i  destruirà los vinyaders, i donarà sa vinya 
Ac 6,14 oït dir que aqueix Jesús de Nazaret  destruirà aquest lloc i mudarà les  
1Co 3,17  profana lo temple de Déu, Déu lo  destruirà; puix lo temple de Déu, que sou  
1Co 6,13  per a les viandes; emperò Déu  destruirà aquell i estes. I el cos no és  
2Te 2,8  ab l’alè de sa boca, i el  destruirà ab lo resplendor de sa vinguda.  
Mt 21,41 estos pagesos? 41 Ells li digueren:  –Destruirà als perversos miserablement i  
Mc 14,58 58 –Nosaltres li havem oït dir: “Jo  destruiré aquest temple fet de mà i dins  
1Co 1,19  de Déu. 19 Perquè escrit està:  «Destruiré la sabiduria dels savis i  
Mt 12,25  dividit contra si mateix, serà  destruït; i tota casa o ciutat dividida  
Lc 11,17 regne dividit contra si mateix serà  destruït, i casa dividida contra si  
Lc 21,6 temps en què tot això que veeu serà  destruït, de tal manera que no quedarà  
Rm 6,6  juntament ab ell, perquè sia  destruït lo cos del pecat i no serviam ja  
1Co 15,24  Regne al Déu i al Pare, quan haja  destruït tot imperi i tota autoritat i tot 
1Co 15,26 peus. 26 I l’últim enemic que serà  destruït és la mort. Perquè totes les  
Ga 2,18  si jo reedifico lo mateix que he  destruït, me faç jo mateix prevaricador.  
2Tm 1,10  Jesucrist, lo qui certament ha  destruït la mort i ha portat a llum la  
2Pe 3,6  essent inundat per aigua, fou  destruït. 7 Emperò los cels que són ara i  
1Co 2,6  prínceps d’aquest món, que són  destruïts, 7 sinó que parlam sabiduria de  
1Co 10,9 alguns d’ells lo tentaren, i foren  destruïts per les serpents. 10 Ni  
2Co 4,9  mes no abandonats; abatuts, mes no  destruïts; 10 portant sempre la  
Jn 2,19  19 Jesús respongué i els digué:  –Destruïu aqueix temple, i jo el  
Mt 10,35  35 Puix he vingut a posar en  desunió al fill contra el pare, i a la  
Lc 12,51 en la terra? Vos dic que no, ans bé  desunió. 52 Puix d’aquí en avant si hi ha 
Mt 12,26 Satanàs llança fora a Satanàs, està  desunit contra de si mateix; ¿com  
Lc 24,31  i ell dels ulls d’ells se  desvanesqué. 32 I se deien l’un a l’  
Rm 1,21  Déu, ni donaren gràcies, ans bé se  desvanesqueren en sos pensaments vans, i  
Lc 24,11  elles. 11 I ells tingueren per un  desvari estes paraules i no les cregueren. 
Rm 1,31 desobedients a sos pares, 31 necis,  desvergonyits, descastats, sens fe, ni  
1Tm 1,6  i de fe no fingida. 6 De la qual,  desviant-se alguns, s’han entregat a  
Rm 3,12 ha un que búsquia a Déu. 12 Tots se  desviaren i tots junts se feren inútils,  
1Tm 6,10  ab la codícia de la qual alguns se  desviaren de la fe i es subjectaren a  
1Tm 6,21 la qual, professant-la alguns, se  desviaren de la fe. La gràcia sia ab tu.  
Jm 5,19  meus, si algú de vosaltres se  desviàs de la veritat i algú lo convertís, 
He 12,13  a fi de que lo qui és coix no es  desviï, ans bé sia curat. 14 Seguiu la pau 
1Pe 3,11  i sos llavis no pàrlien engany. 11  Desviïs del mal i òbria bé, búsquia pau i  
Mt 13,Tit  Predica Jesús ab paràboles i les  desxifra als apòstols. Paràbola del  
Mc 4,34  apartat ab sos deixebles, los ho  desxifrava tot. 35 I aquell dia, havent- 
2Te 2,6  6 I vosaltres sabeu ara lo que  deté que ell sia revelat en aquest temps.  
Ac 9,38  dos homes, suplicant-li que sens  detenció anàs a ells. 39 Llavors Pere s’  
Lc 4,42  fins allà a on ell estava, i lo  detenien per a què no s’apartàs d’ells.  
Ac 20,16  navegar més allà d’Èfeso per no  detenir-se en l’Àsia, puix s’  
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Ac 24,4  ab acció de gràcies. 4 Mes per no  detenir-vos molt temps, vos suplico que, 
Rm 15,23 23 Emperò ara, no tenint ja lloc de  detenir-me més en aquestes terres, i  
1Co 16,7 us vull veure de pas, ans bé espero  detenir-me algun temps ab vosaltres, si  
Flm 13  entranyes pròpies. 13 Jo el volia  detenir ab mi, per a què em servís en lloc 
Ac 22,16  vist i oït. 16 I ara, per què et  detens? Alça’t, i bateja’t, i renta tos  
He 4,7  sa incredulitat, 7 i altra vegada  determina un cert dia, dient per David:  
Jn 1,43 vol dir Pere. 43 A l’endemà, Jesús  determinà anar a Galilea, i trobà a Felip. 
Ac 20,3  per navegar a la Síria, i així  determinà tornar-se’n per Macedònia. 4  
Lc 22,22  home se’n va, segons lo que està  determinat. Mes ai d’aquell home per qui  
Ac 2,23  com també sabeu, 23 a est, que per  determinat consell i presciència de Déu  
Ac 17,31  s’arrepentesquen, 31 per quant té  determinat lo dia en què ha de judicar al  
Ac 27,1  tots se salven. 1 Mes com estava  determinat enviar-lo per mar a Itàlia, i 
1Co 7,37  sobre sa pròpia voluntat, i ha  determinat en son cor conservar sa verge,  
Ga 4,2 de tutors i curadors, fins al temps  determinat pel pare. 3 Així mateix, quan  
Tt 3,12 a venir a mi a Nicopolis, perquè he  determinat passar allí l’hivern. 13 Envia 
Ap 2,Tit  a altres a l’arrepentiment.  Detesta al cristià tibi i promet lo premi  
2Pe 2,8  dia sa ànima justa ab les obres  detestables d’ells; 9 lo Senyor sap com  
1Co 16,8  el Senyor ho permet. 8 Però jo em  detindré en Èfeso fins a Pentecostes. 9  
Lc 1,56 per sigles de sigles. 56 I Maria se  detingué ab ella com cosa de tres mesos, i 
Jn 4,40  que es quedàs allí; i s’hi  detingué dos dies. 41 I n’hi hagué molts  
Jn 11,6 doncs, que aquest estava malalt, se  detingué encara dos dies en lo mateix  
Ac 16,12  Macedònia. I en aquesta ciutat nos  detinguérem alguns dies conferenciant. 13  
Ac 20,6  a Tròada, a on ells eren, i ens  detinguérem allí set dies. 7 I al primer  
Ac 21,4 4 I com encontràssem deixebles, nos  detinguérem allí set dies; los quals deien 
Ac 21,7  i havent saludat als germans, nos  detinguérem un dia ab ells. 8 I al dia  
Ac 28,12  12 I arribant a Siracusa, nos  detinguérem allí tres dies. 13 Des d’  
Lc 24,29  passar endavant. 29 Emperò ells lo  detingueren per força dient: –Queda’t ab  
Jn 2,12  germans i sos deixebles, a on se  detingueren per pocs dies. 13 I la Pasqua  
Ac 14,3 contra sos germans. 3 I per això se  detingueren allí molt temps, treballant ab 
Ac 14,27 porta de la fe als gentils. 27 I se  detingueren allí no poc temps ab los  
Ac 21,10  que profetisaven. 10 I com nos  detinguéssem allí alguns dies, arribà de  
Ac 2,24  mort, per quant era impossible ser  detingut per ella. 25 Perquè David diu d’ 
Ac 15,33  la fe. 33 I després d’haver-se  detingut allí per algun temps, los germans 
Ac 25,6  que l’acúsien. 6 I havent-se  detingut entre ells més de deu dies, baixà 
Ac 25,14 a saludar a Festo. 14 I havent-se  detingut allí molts dies, Festo declarà al 
Lc 24,16  16 Emperò sos ulls estaven com  detinguts per a què no el coneguessen. 17  
Rm 1,30  de malignitat; murmuradors, 30  detractors, avorridors de Déu,  
Ap 22,19  en aquest llibre. 19 I si algú  detragués res de les paraules del llibre  
Mt 9,20  anys havia, i se li acercà per  detràs i li tocà la vora del vestit. 21  
Mt 21,9  que anava davant i la que venia  detràs cridaven dient: –Hosana al Fill de  
Mc 1,17  17 I Jesús los digué: –Veniu  detràs de mi, i jo faré que siau pescadors 
Mc 5,27  oigué parlar de Jesús arribà per  detràs entre la confusió de la gent i tocà 
Mc 6,48  sobre del mar i volia deixar-los  detràs. 49 Emperò ells, quan lo vegeren  
Mc 11,9  anaven al davant i els que venien  detràs cridaven dient: –Hosanna! 10 Beneït 
Mc 14,51  fugiren tots. 51 I un jove anava  detràs d’ell, cobertes ses carns solament 
Lc 7,38  d’ungüent. 38 I posada a sos peus  detràs d’ell, començà a regar-li los  
Lc 23,26  la creu per a què la portàs  detràs de Jesús. 27 I lo seguia una gran  
Jn 8,9  ses consciències, marxaven l’un  detràs de l’altre, començant per los més  
Jn 12,19  Veus aquí que tot lo món se’n va  detràs d’ell. 20 Hi havia alguns gentils  
Jn 21,20  Havent-se Pere girat, vegé venir  detràs seu al deixeble amat de Jesús,  
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He 13,9  que no aprofiten als que van  detràs d’elles. 10 Tenim un altar del  
1Pe 3,11  mal i òbria bé, búsquia pau i vaja  detràs d’ella. 12 Puix lo Senyor té fixos 
Jud 7  -se a la fornicació i anant  detràs d’altra carn foren fetes exemple,  
Ap 1,10  Esperit un dia del Senyor, i oiguí  detràs de mi una gran veu, com de  
Ap 13,3  I es meravellava tota la terra  detràs de la bèstia. 4 I adoraren al dragó 
Mc 1,7 mel silvestre. I predicava dient: 7  –Detràs de mi ve un que és més fort que  
Ap 22,19 del llibre d’aquesta profecia, Déu  detraurà sa part del llibre de la vida, i  
Lc 6,17  traïdor. 17 I baixant ab ells, se  deturà en un pla, junt ab la companyia de  
Mt 18,Tit i perdó dels enemics. Paràbola dels  deu mil talents. 1 En aquella hora s’  
Mt 18,24 ’ls, se li presentà un que li devia  deu mil talents. 25 I com no tingués d’a  
Mt 20,24  Pare ho té preparat. 24 I quan los  deu oïren això, s’indignaren contra els  
Mt 25,Tit 25,Tit Capítol XXV Paràboles de les  deu verges i dels talents, ab les quals  
Mt 25,1  lo Regne del cel serà semblant a  deu verges que, prenent ses llanternes,  
Mt 25,28  lo talent, i donau-lo al que té  deu talents. 29 Puix a quiscun tinga, li  
Mc 2,22 i es faran malbé els bots. Sinó que  deu posar-se el vi novell en bots nous.  
Mc 10,41 a qui està aparellat. 41 I quan los  deu l’oigueren, començaren a indignar-  
Mc 13,14 lo profeta Daniel, que està a on no  deu (qui llegeix entenga), llavors los que 
Lc 5,38 los bots. 38 Ans bé lo vi novell se  deu posar en bots nous, i així l’un i l’ 
Lc 14,31  considera despai abans si podrà ab  deu mil homes eixir a fer frente al que ve 
Lc 15,8  8 »O qui és la dona que, tenint  deu dracmes, si en perdés una no encén una 
Lc 17,Tit que tots som servos inútils. Cura a  deu leprosos i parla de sa segona vinguda. 
Lc 17,12 en un lloc, isqueren a son encontre  deu leprosos, que s’aturaren des de lluny 
Lc 17,17 Jesús i digué: –¿Per ventura no són  deu los que quedaren nets? ¿A on són los  
Lc 19,13 ’n després. 13 I havent convocat a  deu de sos criats, los donà deu mines de  
Lc 19,13  a deu de sos criats, los donà  deu mines de plata i els digué: »–Negociau 
Lc 19,16  »–Senyor, vostra mina ha guanyat  deu mines. 17 »I li digué: »–Està bé, oh  
Lc 19,17  estat fiel, tindràs potestat sobre  deu ciutats. 18 »I vingué lo segon i  
Lc 19,24  la mina i donau-la al que té les  deu mines. 25 »I li respongueren:  
Lc 19,25 »I li respongueren: »–Senyor, ja té  deu mines. 26 »–Puix jo us dic, que a tot  
Jn 4,20  que Jerusalem és lo lloc a on se  deu adorar. 21 Jesús li digué: –Dona, creu 
Jn 19,7  una Llei, i segons aquesta Llei  deu morir, perquè ell s’ha fet Fill de  
Ac 25,6  -se detingut entre ells més de  deu dies, baixà a Cesarea. I al dia  
Rm 13,7  a tothom son degut: al que se li  deu tribut, tribut; a qui gabella,  
1Co 4,15  15 Perquè encara que tingau  deu mil instructors en Cristo, emperò no  
1Co 8,Tit  de Déu. 8,Tit Capítol VIII Ningú  deu gustar coses ofertes als ídols si ab  
1Co 9,10  coses; perquè lo qui llaura,  deu llaurar en esperança; i lo qui bat, és 
1Co 11,7  lo cap. 7 L’home, en veritat, no  deu cobrir-se lo cap, perquè és imatge i 
1Co 11,10  per a l’home. 10 Per això la dona  deu portar sobre son cap lo senyal de la  
1Co 14,19  instruir també als altres, que no  deu mil paraules en llengua desconeguda.  
2Co 3,9 de condemnació fou glòria, molt més  deu abundar en glòria lo ministeri de  
Ef 4,Tit la Iglésia, la perfecció de la qual  deu cada u procurar segons son grau. Vida  
2Tm 2,Tit  de la fortalesa i prudència ab què  deu ensenyar les coses de la fe i com ha  
2Tm 2,6  llei. 6 Lo pagès que treballa  deu ser lo primer que particípia dels  
Flm 18  18 I si t’ha fet algun dany o te  deu alguna cosa, posa-ho en mon compte.  
He 3,Tit  sobre Moisès, i per lo tant,  deu ser obeït sens contradicció per a què  
He 5,3  de dolències. 3 I per aquesta raó  deu, tant per lo poble com per si mateix,  
Jm 1,Tit  tribulacions, i com la paciència  deu ser obra perfeta. Dels fruits de l’  
1Jn 2,6  que diu que està en ell, aqueix  deu caminar com ell camina. 7 Caríssims,  
Ap 2,10  sien provats; i tindreu tribulació  deu dies. Sies fiel fins a la mort, i et  
Ap 12,3 dragó vermell, que tenia set caps i  deu banyes, i en sos caps, set corones; 4  
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Ap 13,Tit Una bèstia monstruosa de set caps i  deu banyes, ab deu corones, ix del mar i  
Ap 13,Tit  de set caps i deu banyes, ab  deu corones, ix del mar i blasfema contra  
Ap 13,1 mar una bèstia que tenia set caps i  deu banyes, i sobre ses banyes, deu  
Ap 13,1  i deu banyes, i sobre ses banyes,  deu corones, i sobre sos caps, lo nom de  
Ap 17,Tit sobre la bèstia dels set caps i les  deu banyes. 1 I vingué un dels set àngels  
Ap 17,3  de blasfèmia, que tenia set caps i  deu banyes. 4 I la dona estava rodejada de 
Ap 17,7 que la porta, la qual té set caps i  deu banyes. 8 La bèstia que has vist, fou  
Ap 17,10  no ha vingut encara; i quan vinga,  deu durar poc temps. 11 I la bèstia que  
Ap 17,12  set, i va a la perdició. 12 I les  deu banyes que has vist són deu reis, que  
Ap 17,12  I les deu banyes que has vist són  deu reis, que encara no reberen regne,  
Ap 17,16  nacions i llengües. 16 I les  deu banyes que vegeres en la bèstia,  
Ac 7,43  de Moloc i l’estrella de vostre  déu Remfam, figures que féreu per adorar- 
Ac 28,6  de parer, deien que ell era un  déu. 7 I en aquells llocs tenia unes  
2Co 4,4  està encobert: 4 en los quals lo  déu d’aquest món ha cegat los enteniments 
Mt 1,23 Emanuel», que vol dir «ab nosaltres  Déu». 24 I despertant Josep del somni, féu 
Mt 3,9  per pare.” Perquè jo us dic que  Déu és poderós per a alçar d’aquestes  
Mt 3,16  obrí lo cel i vegé a l’Esperit de  Déu que baixava com paloma i venia sobre  
Mt 4,3 tentador, li digué: –Si ets fill de  Déu, digues que aquestes pedres se tórnien 
Mt 4,4  tota paraula que ix de la boca de  Déu.” 5 Llavors lo prengué lo diable i el  
Mt 4,6  6 I li digué: –Si ets fill de  Déu, tira’t de dalt a baix, perquè escrit 
Mt 4,7 escrit: “No tentaràs al Senyor, ton  Déu.” 8 Altra vegada lo diable lo conduí a 
Mt 4,10  està: “Adoraràs al Senyor ton  Déu, i a ell sol serviràs.” 11 Aleshores  
Mt 5,8  nets de cor, perquè ells veuran a  Déu. 9 »Benaventurats los pacífics, perquè 
Mt 5,9  perquè seran anomenats fills de  Déu. 10 »Benaventurats los que sofreixen  
Mt 5,34  per lo cel, perquè és lo trono de  Déu, 35 ni per la terra, perquè és la  
Mt 6,24  a l’altre. No podeu servir a  Déu i a les riqueses. 25 »Per lo tant vos  
Mt 6,30  i demà és tirada al foc, vesteix  Déu així, ¿quant més a vosaltres, homes de 
Mt 6,33  doncs, primerament lo Regne de  Déu i sa justícia, i totes aqueixes coses  
Mt 8,29  que veure ab vós, Jesús, Fill de  Déu? ¿Haveu vingut aquí a aturmentar-nos 
Mt 9,8  la gent vegé això, temé, i alabà a  Déu que donà tal potestat als homes. 9 I  
Mt 12,4  estaven, 4 com entrà en la casa de  Déu i es menjà los pans de la proposició,  
Mt 12,28 dimonis per virtut de l’Esperit de  Déu, certament que ha arribat a vosaltres  
Mt 12,28  ha arribat a vosaltres lo Regne de  Déu. 29 »O com podrà entrar ningú en la  
Mt 14,33  –Verdaderament sou lo Fill de  Déu. 34 I havent passat a l’altre costat  
Mt 15,Tit  humanes oposades als preceptes de  Déu. Cura a la filla de la cananea, que  
Mt 15,3  per què traspassau lo manament de  Déu per vostra tradició? Puix Déu digué: 4 
Mt 15,3  de Déu per vostra tradició? Puix  Déu digué: 4 “Honra al pare i a la mare.”  
Mt 15,6  I així haveu fet va lo manament de  Déu per vostra tradició. 7 Hipòcrites!, bé 
Mt 15,31  veure los cegos; i glorificaven al  Déu d’Israel. 32 Emperò Jesús, cridant a  
Mt 16,16  digué: –Vós sou Cristo, lo Fill de  Déu viu. 17 I responent Jesús, li digué:  
Mt 16,23 trobes gust en les coses que són de  Déu, sinó en les dels homes. 24 Llavors  
Mt 19,6  sinó una carn. Per lo tant, lo que  Déu juntà, no ho sepària l’home. 7 I ells 
Mt 19,17  No hi ha sinó un que és bo, i és  Déu. Emperò si vols entrar en la vida,  
Mt 19,26 homes això és impossible, mes per a  Déu tot és possible. 27 Llavors, prenent  
Mt 21,12  12 I entrà Jesús en lo temple de  Déu i treia fora a tots los que venien i  
Mt 21,31  vos passaran davant en lo Regne de  Déu. 32 Puix vingué Joan a vosaltres per  
Mt 21,43  dic que us serà llevat lo Regne de  Déu i donat a gent que produesca fruits d’ 
Mt 22,Tit  sobre la resurrecció. Amor de  Déu i del proïsme. Cristo, fill i Senyor  
Mt 22,16  verídic i que ensenyes lo camí de  Déu en veritat, i que no et cuides de  
Mt 22,21  al Cèsar lo que és del Cèsar, i a  Déu lo que és de Déu. 22 I a l’oir això  
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Mt 22,21  és del Cèsar, i a Déu lo que és de  Déu. 22 I a l’oir això se meravellaren i, 
Mt 22,29  les Escriptures, ni el poder de  Déu. 30 Perquè en la resurrecció ni s’  
Mt 22,30  sinó que seran com àngels de  Déu en lo cel. 31 »I de la resurrecció  
Mt 22,31  ¿no haveu llegit lo que vos té dit  Déu: 32 “Jo só lo Déu d’Abraham, i lo Déu 
Mt 22,32 lo que vos té dit Déu: 32 “Jo só lo  Déu d’Abraham, i lo Déu d’Isaac, i lo  
Mt 22,32  32 “Jo só lo Déu d’Abraham, i lo  Déu d’Isaac, i lo Déu de Jacob”? No és  
Mt 22,32 d’Abraham, i lo Déu d’Isaac, i lo  Déu de Jacob”? No és Déu de morts, sinó de 
Mt 22,32 d’Isaac, i lo Déu de Jacob”? No és  Déu de morts, sinó de vius. 33 I a l’oir  
Mt 22,37  respongué: –Amaràs al Senyor, ton  Déu, de tot ton cor, i de tota ta ànima, i 
Mt 23,22  per lo cel, jura per lo trono de  Déu i per lo qui està assentat sobre d’  
Mt 26,61  digué: “Puc destruir lo temple de  Déu, i reedificar-lo en tres dies.” 62 I 
Mt 26,63 sacerdots li digué: –Te conjuro per  Déu viu, que ens digues si tu ets lo  
Mt 26,63  si tu ets lo Cristo, lo Fill de  Déu. 64 Jesús li diu: –Tu ho has dit. I  
Mt 26,64  assentat a la dreta del poder de  Déu, i venir en los núvols del cel. 65  
Mt 27,40  ’t a tu mateix. Si ets lo Fill de  Déu, baixa de la creu! 41 Així mateix,  
Mt 27,43 la creu, i el creurem. 43 Confià en  Déu, que el desllíuria ara, si l’ama.  
Mt 27,43  l’ama. Puix digué: “Só lo Fill de  Déu”! 44 I los lladres que eren  
Mt 27,46  lammà sabacthani?›, que vol dir:  «Déu meu, Déu meu, per què m’has  
Mt 27,46  que vol dir: «Déu meu,  Déu meu, per què m’has desemparat?» 47  
Mt 27,54  –Verdaderament, aquest era Fill de  Déu. 55 I hi havia allí moltes dones  
Mt 28,9 Jesús los eixí a l’encontre dient:  –Déu vos guàrdia. I elles se li acercaren, 
Mc 1,1  l’evangeli de Jesucrist, Fill de  Déu. 2 Així com està escrit en los  
Mc 1,14  predicant l’evangeli del Regne de  Déu 15 i dient: –Puix que el temps s’ha  
Mc 1,15  i s’ha acercat lo Regne de  Déu, arrepentiu-vos i creeu l’evangeli. 
Mc 1,24  -nos? Sé qui ets: lo Sant de  Déu! 25 I Jesús lo reprengué dient: –Calla 
Mc 2,7  Qui pot perdonar pecats, sinó  Déu solament?» 8 Jesús, coneixent a l’  
Mc 2,12  se meravellaren i glorificaren a  Déu dient: –Mai vegérem semblant cosa. 13  
Mc 2,26 estaven? 26 Com entrà en la casa de  Déu en temps d’Abiatar, príncep dels  
Mc 3,12  dient: 12 –Tu ets lo Fill de  Déu! Mes ell los amenaçava fortament per a 
Mc 3,35  qualsevol que faça la voluntat de  Déu, eix és mon germà, i ma germana, i ma  
Mc 4,11  comprendre lo misteri del Regne de  Déu; mes als que estan fora, tot se’ls  
Mc 4,26 26 També deia: –Així és lo Regne de  Déu, com un home que tíria la llavor sobre 
Mc 4,30  –A què assemblarem lo Regne de  Déu? O ab quina paràbola lo compararem? 31 
Mc 5,7  jo que veure ab tu, Jesús, Fill de  Déu altíssim? Te conjuro per Déu que no m’ 
Mc 5,7  de Déu altíssim? Te conjuro per  Déu que no m’aturménties. 8 Puix li deia: 
Mc 7,8  8 »Perquè, deixant lo manament de  Déu, vos agafau ab la tradició dels homes, 
Mc 7,9  –Molt bé feu va lo manament de  Déu per observar vostra tradició. 10  
Mc 7,13  13 fent així vana la paraula de  Déu per la vostra tradició que  
Mc 8,33 trobes gust en les coses que són de  Déu, sinó en les que són dels homes. 34 I  
Mc 8,39  la mort fins que vegen lo Regne de  Déu que ve ab poder. 9,Tit Capítol IX  
Mc 9,46 val entrar ab un ull en lo Regne de  Déu, que tenir-ne dos i ser llançat al  
Mc 10,6  creació, mascle i femella los crià  Déu. 7 Per això deixarà l’home a son pare 
Mc 10,9  dues sinó una carn. 9 Puix lo que  Déu juntà, l’home no ho sepària. 10 I  
Mc 10,14  perquè dels tals és lo Regne de  Déu. 15 En veritat vos dic que el que no  
Mc 10,15 dic que el que no rèbia lo Regne de  Déu com un infant, no entrarà en ell. 16 I 
Mc 10,18  què em dius bo? Ningú és bo, sinó  Déu solament. 19 Tu saps los manaments: No 
Mc 10,23 difícilment entraran en lo Regne de  Déu los que tenen riqueses! 24 I els  
Mc 10,24  difícil és entrar en lo Regne de  Déu als que confien en les riqueses! 25  
Mc 10,25  que entrar lo ric en lo Regne de  Déu. 26 Ells se meravellaven més, i es  
Mc 10,27  cosa impossible és, mes no per a  Déu. Perquè totes les coses són possibles  
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Mc 10,27 totes les coses són possibles per a  Déu. 28 I començà Pere a dir-li: –Veus  
Mc 11,22  Jesús los digué: –Teniu fe en  Déu. 23 En veritat vos dic que qualsevol  
Mc 12,14  sinó que ensenyau lo camí de  Déu en veritat. ¿És lícit donar tribut al  
Mc 12,17  al Cèsar lo que és del Cèsar, i a  Déu, lo que és de Déu. I se meravellaren  
Mc 12,17 és del Cèsar, i a Déu, lo que és de  Déu. I se meravellaren d’ell. 18 I  
Mc 12,24  les Escriptures ni el poder de  Déu? 25 Puix quan ressuscitaran d’entre  
Mc 12,26  llegit en lo llibre de Moisès com  Déu li va parlar en l’esbarzer dient: “Jo 
Mc 12,26  en l’esbarzer dient: “Jo só el  Déu d’Abraham, i el Déu d’Isaac, i el  
Mc 12,26  “Jo só el Déu d’Abraham, i el  Déu d’Isaac, i el Déu de Jacob”? 27 No és 
Mc 12,26 d’Abraham, i el Déu d’Isaac, i el  Déu de Jacob”? 27 No és Déu de morts, sinó 
Mc 12,27 Isaac, i el Déu de Jacob”? 27 No és  Déu de morts, sinó de vius. I així  
Mc 12,29  és: “Ou, Israel, lo Senyor, ton  Déu, un sol Déu és. 30 I amaràs al Senyor, 
Mc 12,29  Israel, lo Senyor, ton Déu, un sol  Déu és. 30 I amaràs al Senyor, ton Déu, de 
Mc 12,30  Déu és. 30 I amaràs al Senyor, ton  Déu, de tot ton cor, i de tota ta ànima, i 
Mc 12,32  en veritat haveu dit bé que un és  Déu i no hi ha altre fora d’ell. 33 I  
Mc 12,34 digué: –No estàs lluny del Regne de  Déu. I ja ningú s’atrevia a fer-li més  
Mc 13,19  principi de la creació, que crià  Déu, fins ara, ni hi seran. 20 I si el  
Mc 14,25 dia que el beuré nou en lo Regne de  Déu. 26 I cantat l’himne, isqueren a la  
Mc 14,61  –Ets tu lo Cristo, lo Fill de  Déu beneït? 62 I Jesús li digué: –Jo só, i 
Mc 14,62 home sentat a la dreta del poder de  Déu i venir en los núvols del cel. 63  
Mc 15,29  tu que destrueixes lo temple de  Déu i en tres dies lo reedifiques, 30  
Mc 15,34  lammà sabacthani?› –que vol dir:  «Déu meu, Déu meu, per què m’haveu  
Mc 15,34  –que vol dir: «Déu meu,  Déu meu, per què m’haveu desemparat?» 35  
Mc 15,39  aquest home era lo Fill de  Déu. 40 I hi havia també allí unes dones  
Mc 15,43  qui esperava també lo Regne de  Déu, i entrà atrevidament a la presència  
Mc 16,19 lo cel, i està sentat a la dreta de  Déu. 20 I ells eixiren i predicaren en  
Lc 1,Tit  lo Precursor i de Jesús lo Fill de  Déu. Visita la Verge Maria a santa  
Lc 1,6  I un i altre eren justos davant de  Déu, caminant irreprensiblement en tots  
Lc 1,8 son ministeri de sacerdot davant de  Déu, segons l’ordre de son torn, 9  
Lc 1,16  d’Israel convertirà al Senyor  Déu d’ells. 17 Perquè ell lo preceirà ab  
Lc 1,19 –Jo só Gabriel, que estic davant de  Déu i só enviat per a parlar-te i portar 
Lc 1,26 entre els homes.» 26 I al sisè mes,  Déu envià l’àngel Gabriel a una ciutat de 
Lc 1,28  l’àngel a on ella estava, digué:  –Déu vos sàlvia, plena de gràcia. Lo  
Lc 1,32  Fill de l’Altíssim, i lo Senyor  Déu li donarà lo trono de David, son pare, 
Lc 1,35  de vós, serà anomenat Fill de  Déu. 36 I mirau, Elisabet, vostra cosina,  
Lc 1,37  anomenada estèril. 37 Perquè per a  Déu no hi ha res impossible. 38 I digué  
Lc 1,47  I mon esperit s’ha regositjat en  Déu, mon Salvador, 48 perquè posà los ulls 
Lc 1,64  sa llengua, i parlava beneint a  Déu. 65 I s’ompliren de temor tots sos  
Lc 1,68  dient: 68 –Beneït sia lo Senyor,  Déu d’Israel: perquè visità i obrà la  
Lc 1,78 entranyes de misericòrdia de nostre  Déu, ab què l’orient de lo alt nos ha  
Lc 2,9  àngel del Senyor i la claredat de  Déu los circuí de resplendor, i un gran  
Lc 2,13  la milícia celestial que alabava a  Déu i deia: 14 –Glòria a Déu en les  
Lc 2,14  alabava a Déu i deia: 14 –Glòria a  Déu en les altures, i en la terra pau, i  
Lc 2,20  tornaren, glorificant i alabant a  Déu per totes les coses que havien vist i  
Lc 2,25  i aquest home, just i temerós de  Déu, esperava la consolació d’Israel. I  
Lc 2,28 prengué ell en sos braços i beneí a  Déu i digué: 29 –Ara, Senyor, despediu en  
Lc 2,40  ple de sabiduria, i la gràcia de  Déu era ab ell. 41 I sos pares anaven tots 
Lc 2,52  i en edat, i en gràcia davant de  Déu i dels homes. 3,Tit Capítol III  
Lc 3,6  6 i tota carn veurà la salvació de  Déu.» 7 I deia a la multitud de gent que  
Lc 3,8  perquè jo us dic que poderós és  Déu per a alçar d’aquestes pedres fills a 
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Lc 3,38  que ho fou d’Adam, que ho fou de  Déu. 4,Tit Capítol IV Dejuni i tentació de 
Lc 4,3 li digué lo diable: –Si ets Fill de  Déu, digues a aquesta pedra que es tórnia  
Lc 4,4  solament, sinó de tota paraula de  Déu.” 5 I el portà lo diable a una  
Lc 4,8 mi, Satanàs, perquè escrit està: “A  Déu, ton Senyor, adoraràs, i a ell sol  
Lc 4,9 temple, i li digué: –Si ets fill de  Déu, tira’t de dalt baix. 10 Puix escrit  
Lc 4,12  està: “No tentaràs al Senyor, ton  Déu.” 13 I acabades totes estes  
Lc 4,34  Conec bé qui ets tu: lo Sant de  Déu! 35 I Jesús lo reprengué i digué:  
Lc 4,41 cridant i dient: –Tu ets lo Fill de  Déu. I ell los reprenia i no els permetia  
Lc 4,43  ciutats a predicar lo Regne de  Déu, puix per això he estat enviat. 44 I  
Lc 5,1  d’ell per a oir la paraula de  Déu, estant a la vora de l’estany de  
Lc 5,21  pot perdonar pecats sinó tan sols  Déu?» 22 I coneixent Jesús los pensaments  
Lc 5,25 i se n’anà a sa casa glorificant a  Déu. 26 I quedaren tots atordits i  
Lc 5,26  tots atordits i glorificaven a  Déu, i coberts de temor deien: –Avui hem  
Lc 6,4  ab ell? 4 Com entrà en la casa de  Déu i prengué els pans de la proposició, i 
Lc 6,12  i passà allí tota la nit orant a  Déu. 13 I al ser de dia cridà a sos  
Lc 6,20  perquè de vosaltres és lo Regne de  Déu. 21 »Benaventurats los que ara teniu  
Lc 7,16  apoderà de tots, i glorificaven a  Déu dient: –Un gran profeta s’ha alçat  
Lc 7,16  s’ha alçat entre nosaltres. I:  –Déu ha visitat a son poble. 17 I aquest  
Lc 7,28  emperò qui és menor en lo Regne de  Déu, és major que ell. 29 »I tot lo poble, 
Lc 7,29  que l’oïren, glorificaren a  Déu, sent batejats ab lo baptisme de Joan. 
Lc 7,30  la Llei despreciaren lo consell de  Déu en dany de si mateixos, no essent  
Lc 8,1  predicant i anunciant lo Regne de  Déu. I estaven ab ell los dotze apòstols,  
Lc 8,10 lo conèixer lo misteri del Regne de  Déu; emperò als demés, en paràboles, per a 
Lc 8,11  »La llavor és la paraula de  Déu. 12 La sembrada a la vora del camí són 
Lc 8,21  són aquells que ouen la paraula de  Déu i la practiquen. 22 I succeí que un  
Lc 8,28  tu que veure ab mi, Jesús, Fill de  Déu altíssim? Te suplico que no m’  
Lc 8,39  i conta quant grans coses ha fet  Déu per a tu. I anà publicant per tota la  
Lc 9,2  I els envià a predicar lo Regne de  Déu i a curar los malalts. 3 I els digué:  
Lc 9,11 los rebé i els parlava del Regne de  Déu, i curava als que necessitaven de  
Lc 9,20  Simó Pere dient: –Lo Cristo de  Déu. 21 Llavors ell los apercebí, i manà  
Lc 9,27  la mort fins que vegen lo Regne de  Déu. 28 I succeí que, com cosa de vuit  
Lc 9,44  s’atordien tots del gran poder de  Déu; i meravellant-se de totes les coses 
Lc 9,60  tu, vés i anuncia lo Regne de  Déu. 61 I un altre li digué: –Vos seguiré, 
Lc 9,62  endarrere, és apte per al Regne de  Déu. 10,Tit Capítol X Missió i instrucció  
Lc 10,9  ha acercat a vosaltres lo Regne de  Déu.” 10 Emperò si en la ciutat en què  
Lc 10,11 sabeu que s’ha acercat lo Regne de  Déu.” 12 Emperò jo us dic que en aquell  
Lc 10,27  digué: –Amaràs al Senyor, ton  Déu, de tot ton cor, i de tota ta ànima, i 
Lc 11,20  los dimonis mediant lo dit de  Déu, certament que el Regne de Déu ha  
Lc 11,20  de Déu, certament que el Regne de  Déu ha arribat a vosaltres. 21 »Quan l’  
Lc 11,28  los que ouen la paraula de  Déu i la guarden! 29 I com la gent acudís  
Lc 11,42 traspassau la justícia i l’amor de  Déu! Era necessari observàsseu aquestes  
Lc 11,49  això digué també la sabiduria de  Déu: “Los enviaré profetes i apòstols, i  
Lc 12,Tit  dels fariseus. No témer sinó a  Déu. Ric del sigle. No afanar-se per a  
Lc 12,6 obstant ningú d’ells és olvidat de  Déu? 7 Fins los cabells de vostre cap  
Lc 12,8  a ell davant dels àngels de  Déu. 9 Emperò lo qui em néguia davant dels 
Lc 12,9  serà negat davant dels àngels de  Déu. 10 »I a tot aquell que pàrlia contra  
Lc 12,20  i dóna’t bona vida.” 20 »Emperò  Déu li digué: »–Neci! Aquesta nit te van a 
Lc 12,21  per a si i no és ric envers  Déu. 22 I digué a sos deixebles: –Per lo  
Lc 12,24  tenen rebost, ni graner; i ab tot,  Déu los alimenta. Puix, ¿quant més valeu  
Lc 12,28  i demà és tirada al forn, vesteix  Déu així, quant més a vosaltres, gent de  
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Lc 12,31  buscau primerament lo Regne de  Déu i sa justícia, i totes aquestes altres 
Lc 13,13  instant s’adreçà i glorificava a  Déu. 14 I prenent la paraula lo príncep de 
Lc 13,18  –A què és semblant lo Regne de  Déu? I ab què el compararé? 19 És semblant 
Lc 13,20  diré que és semblant lo Regne de  Déu? 21 És semblant al llevat que una dona 
Lc 13,28  a tots los profetes en lo Regne de  Déu, i que vosaltres sou expeŀlits fora.  
Lc 13,29  se sentaran a taula en el Regne de  Déu. 30 I veus aquí que són darrers los  
Lc 14,15  lo qui menjarà pa en lo Regne de  Déu! 16 Mes ell li digué: –Un home féu un  
Lc 15,10 hi haurà goig davant dels àngels de  Déu per un pecador que s’arrepentesca. 11 
Lc 16,13  a l’altre. No podeu servir a  Déu i a les riqueses. 14 Emperò los  
Lc 16,15  justos davant dels homes, emperò  Déu coneix vostres cors, perquè lo que els 
Lc 16,15  per excels és abominació davant de  Déu. 16 »La Llei i els Profetes han durat  
Lc 16,16  de llavors és anunciat lo Regne de  Déu, i tots hi entren a pura força. 17 I  
Lc 17,15  net, tornà atràs glorificant a  Déu en alta veu. 16 I caigué sobre son  
Lc 17,18  altre que tornàs i glorificàs a  Déu, sinó aquest estranger? 19 I li digué: 
Lc 17,20  fariseus quan vindria lo Regne de  Déu, los respongué i digué: –Lo Regne de  
Lc 17,20 los respongué i digué: –Lo Regne de  Déu no vindrà de manera que es faça  
Lc 17,21  el allí.” Puix, mirau, lo Regne de  Déu està dintre de vosaltres. 22 I digué a 
Lc 18,2 certa ciutat, que no tenia temor de  Déu ni respecte als homes. 3 I hi havia en 
Lc 18,4  entre si: “Encara que no temo a  Déu ni tinc respecte als homes, 5 ab tot,  
Lc 18,7 jutge pervers. 7 ¿I no farà, doncs,  Déu, justícia a sos elegits que dia i nit  
Lc 18,11 en son interior d’esta manera: “Oh  Déu!, gràcies vos dono perquè no só com  
Lc 18,13  es pegava cops al pit, dient: “Oh  Déu!, teniu pietat de mi, pecador.” 14  
Lc 18,16  perquè dels tals és lo Regne de  Déu. 17 En veritat vos dic que lo qui no  
Lc 18,17 dic que lo qui no rèbia lo Regne de  Déu com un infant, no entrarà en ell. 18 I 
Lc 18,19 a què em dius bo? Ningú és bo, sinó  Déu tan solament. 20 Ja saps los  
Lc 18,24 difícilment entraran en lo Regne de  Déu los que tenen riqueses! 25 Puix és més 
Lc 18,25  que entrar un ric en lo Regne de  Déu. 26 I los que l’oïen, deien: –Qui,  
Lc 18,27  per als homes, és possible per a  Déu. 28 I digué Pere: –Ja veeu que  
Lc 18,29  o muller, o fills, per lo Regne de  Déu, 30 que no rèbia molt més en aquest  
Lc 18,43  vegé, i lo seguia glorificant a  Déu. I tot lo poble, quan vegé això, donà  
Lc 18,43  quan vegé això, donà alabances a  Déu. 19,Tit Capítol XIX Conversió de  
Lc 19,11  luego se manifestaria lo Regne de  Déu. 12 Digué doncs: –Un home d’iŀlustre  
Lc 19,37  de goig, començaren a alabar a  Déu en altes veus per tots los prodigis  
Lc 19,44  has desconegut lo temps en què  Déu t’ha visitat. 45 I havent entrat en  
Lc 20,16  digueren: –No ho permètia  Déu. 17 I ell, mirant-los, digué: –Puix  
Lc 20,21  sinó que ensenyau lo camí de  Déu en veritat. 22 ¿Nos és lícit pagar lo  
Lc 20,25  al Cèsar lo que és del Cèsar, i a  Déu lo que és de Déu. 26 I no pogueren  
Lc 20,25  és del Cèsar, i a Déu lo que és de  Déu. 26 I no pogueren reprendre ses  
Lc 20,36  de la resurrecció, seran fills de  Déu. 37 »I que els morts han de  
Lc 20,37  li digué lo Senyor: “Jo só lo  Déu d’Abraham, i lo Déu d’Isaac, i lo  
Lc 20,37  “Jo só lo Déu d’Abraham, i lo  Déu d’Isaac, i lo Déu de Jacob.” 38 I no  
Lc 20,37 d’Abraham, i lo Déu d’Isaac, i lo  Déu de Jacob.” 38 I no és Déu de morts  
Lc 20,38  i lo Déu de Jacob.” 38 I no és  Déu de morts sinó de vius, perquè envers  
Lc 21,4  tots ells han fet oferiments a  Déu de lo que els sobrava; emperò aquesta  
Lc 21,31  sabeu que està prop lo Regne de  Déu. 32 En veritat vos dic que no passarà  
Lc 22,16 tinga son compliment en lo Regne de  Déu. 17 I prenent lo calze, donà gràcies i 
Lc 22,18 la parra fins que vinga lo Regne de  Déu. 19 Després prengué lo pa i, havent  
Lc 22,69  sentat a la dreta del poder de  Déu. 70 I digueren tots: –Tu ets, doncs,  
Lc 22,70  tots: –Tu ets, doncs, lo Fill de  Déu? Ell los respongué: –Vosaltres dieu  
Lc 23,35  si ell és lo Cristo, l’elegit de  Déu. 36 Los soldats també l’insultaven,  
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Lc 23,40  lo reprengué dient: –¿Ni tu tems a  Déu, encara, estant en lo mateix suplici?  
Lc 23,47  lo que havia succeït, glorificà a  Déu dient: –Certament aquest home era  
Lc 23,51  qui esperava també lo Regne de  Déu. 52 Aquest, doncs, anà a trobar a  
Lc 24,19  en obres i en paraules davant de  Déu i de tot lo poble. 20 I com los  
Lc 24,53  en lo temple alabant i beneint a  Déu. Amén. Jn Inc L’Evangeli de  
Jn 1,1  era lo Verb, i lo Verb era ab  Déu, i lo Verb era Déu. 2 Ell era en lo  
Jn 1,1 i lo Verb era ab Déu, i lo Verb era  Déu. 2 Ell era en lo principi ab Déu. 3  
Jn 1,2  Déu. 2 Ell era en lo principi ab  Déu. 3 Per ell foren fetes totes les  
Jn 1,6  6 Hi hagué un home enviat de  Déu que s’anomenava Joan. 7 Est vingué a  
Jn 1,12 los donà poder de fer-se fills de  Déu. 13 Los quals no han nat de la sang,  
Jn 1,13  de la voluntat de l’home, sinó de  Déu. 14 I el Verb fou fet carn, i habità  
Jn 1,18  fou feta per Jesucrist. 18 A  Déu ningú l’ha vist mai: l’unigènit  
Jn 1,29  i digué: –Veus aquí l’anyell de  Déu, veus aquí aquell que trau lo pecat  
Jn 1,34  testimoni de que est és lo Fill de  Déu. 35 A l’endemà, Joan estava encara  
Jn 1,36  digué: –Veus aquí l’anyell de  Déu. 37 I los dos deixebles l’oigueren  
Jn 1,49  digué: –Rabbí, vós sou lo Fill de  Déu, vós sou lo Rei d’Israel. 50 Jesús li 
Jn 1,51  pujant i baixant, los àngels de  Déu. 2,Tit Capítol II Bodes de Canà, a on  
Jn 3,2  sabem que sou un mestre enviat de  Déu, puix que ningú pot fer los miracles  
Jn 3,2 pot fer los miracles que vós feu si  Déu no és ab ell. 3 Respongué Jesús i li  
Jn 3,3 nasca de nou, pot veure lo Regne de  Déu. 4 Nicodemus li digué: –Com pot nàixer 
Jn 3,5  Sant, no pot entrar en lo Regne de  Déu. 6 Lo qui de la carn és nat, carn és,  
Jn 3,16  bé tinga la vida eterna. 16 Puix  Déu ha amat de tal modo al món, que ha  
Jn 3,17  bé tinga la vida eterna. 17 Puix  Déu no ha enviat son Fill al món per a  
Jn 3,18  en lo nom de l’unigènit Fill de  Déu. 19 Aquest és, doncs, lo judici: que  
Jn 3,21  puix han estat fetes en  Déu. 22 Després d’això, Jesús se n’anà  
Jn 3,33  ha rebut son testimoni, sellà que  Déu és verdader, 34 perquè aquell a qui  
Jn 3,34 és verdader, 34 perquè aquell a qui  Déu ha enviat, diu paraules de Déu, puix  
Jn 3,34  qui Déu ha enviat, diu paraules de  Déu, puix Déu no li donà l’Esperit ab  
Jn 3,34  enviat, diu paraules de Déu, puix  Déu no li donà l’Esperit ab mida. 35 Lo  
Jn 3,36  veurà la vida, sinó que la ira de  Déu està sobre d’ell. 4,Tit Capítol IV  
Jn 4,10  digué: –Si tu coneguesses lo do de  Déu i qui és lo qui et diu: “Dóna’m  
Jn 4,24  el Pare busca que l’adórien. 24  Déu és esperit i és menester que els que  
Jn 5,18  lo dissabte, sinó que deia que  Déu era son pare, fent-se igual a Déu. I 
Jn 5,18 Déu era son pare, fent-se igual a  Déu. I així los respongué Jesús, dient: 19 
Jn 5,25  els morts oiran la veu del Fill de  Déu; i els que l’oiguen, viuran. 26  
Jn 5,28  sepulcres oiran la veu del Fill de  Déu, 29 i los que hagen fet obres bones  
Jn 5,42  us conec, que no teniu l’amor de  Déu en vosaltres. 43 Jo he vingut en nom  
Jn 5,44  i no cercau la glòria que ve de  Déu solament? 45 No penseu que sia jo lo  
Jn 6,27  de l’home, puix en est lo Pare  Déu ha imprès son sello. 28 I ells li  
Jn 6,28  nosaltres per a fer les obres de  Déu? 29 Respongué Jesús i els digué: –L’  
Jn 6,29  Jesús i els digué: –L’obra de  Déu és que vosaltres cregau en aquell que  
Jn 6,33  pa del cel. 33 Perquè lo pa de  Déu és aquell que baixà del cel i dóna la  
Jn 6,45  “I tots seran ensenyats de  Déu.” Tot aquell, doncs, que oigué i  
Jn 6,46 vist al Pare, sinó aquell que és de  Déu; aqueix vegé al Pare. 47 En veritat,  
Jn 6,69  que vós sou lo Cristo, lo Fill de  Déu viu. 70 Jesús los respongué: –¿No só  
Jn 7,17  coneixerà per la doctrina si és de  Déu o si jo parlo de mi mateix. 18 Qui  
Jn 8,Tit  vàries maneres ser ell lo Fill de  Déu, i respon ab gran mansuetud a les  
Jn 8,27  ells no comprengueren que deia que  Déu era son Pare. 28 Per lo tant, Jesús  
Jn 8,40  us he dit la veritat que he oït de  Déu; això no ho féu Abraham. 41 Vosaltres  
Jn 8,41 de fornicació; tenim un pare que és  Déu. 42 I els digué Jesús: –Si Déu fos  
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Jn 8,42  és Déu. 42 I els digué Jesús: –Si  Déu fos vostre pare, certament m’amaríeu  
Jn 8,42  mi, puix jo he proceït i vingut de  Déu; no he vingut de mi mateix, sinó que  
Jn 8,47  què no em creeu? 47 Lo qui és de  Déu, escolta les paraules de Déu. Per això 
Jn 8,47  és de Déu, escolta les paraules de  Déu. Per això vosaltres no les escoltau,  
Jn 8,47  no les escoltau, perquè no sou de  Déu. 48 I els jueus respongueren i li  
Jn 8,54 de qui dieu vosaltres que és vostre  Déu. 55 I no l’haveu conegut; mes jo l’  
Jn 9,3  que això és perquè les obres de  Déu se manifestassen en ell. 4 Convé que  
Jn 9,16  fariseus: –Aquest home no és de  Déu, perquè no guarda lo dissabte. Emperò  
Jn 9,24  cego i li digueren: –Glorifica a  Déu; nosaltres sabem que aquest home és un 
Jn 9,29  deixebles de Moisès. 29 Sabem que  Déu parlà a Moisès; emperò aquest no sabem 
Jn 9,31  mos ulls. 31 Lo que sabem és que  Déu no ou als pecadors, sinó que aquell  
Jn 9,31  sinó que aquell que adora a  Déu i fa sa voluntat, aqueix és a qui Déu  
Jn 9,31  i fa sa voluntat, aqueix és a qui  Déu ou. 32 Des de que el món és món no s’ 
Jn 9,33  33 Si aquest home no fos de  Déu, no podria fer res. 34 Respongueren i  
Jn 9,35  li digué: –Creus tu en lo Fill de  Déu? 36 Ell respongué i digué: –Qui és,  
Jn 10,Tit  perquè deia que era Fill de  Déu. 1 »En veritat, en veritat vos dic: lo 
Jn 10,33  i perquè, essent tu home, te fas  Déu. 34 Jesús los respongué: –¿No està  
Jn 10,35  aquells a qui vingué la paraula de  Déu, i l’Escriptura no pot faltar, 36 de  
Jn 10,36 blasfemo perquè he dit: “Só Fill de  Déu”? 37 Si no faç les obres de mon Pare,  
Jn 11,4  sinó que és per la glòria de  Déu, a fi de que lo Fill de Déu sia  
Jn 11,4  de Déu, a fi de que lo Fill de  Déu sia glorificat per ella. 5 I Jesús  
Jn 11,22  que qualsevol cosa que demaneu a  Déu, Déu vos la concedirà. 23 Jesús li  
Jn 11,22  qualsevol cosa que demaneu a Déu,  Déu vos la concedirà. 23 Jesús li digué:  
Jn 11,27  que vós sou lo Cristo, lo Fill de  Déu viu, que ha vingut a est món. 28 I dit 
Jn 11,40  si creguesses, veuràs la glòria de  Déu? 41 Tragueren, doncs, la pedra. I  
Jn 11,52  per a congregar en un als fills de  Déu que estaven dispersos. 53 I així des  
Jn 12,20  dels que pujaren per adorar a  Déu en la festa. 21 Estos, doncs, s’  
Jn 12,43  glòria dels homes que la glòria de  Déu. 44 Jesús, doncs, alçà la veu i digué: 
Jn 13,3  en les mans, que havia vingut de  Déu, i que tornava a Déu, 4 s’alçà de la  
Jn 13,3  vingut de Déu, i que tornava a  Déu, 4 s’alçà de la cena i, traent-se  
Jn 13,31 és glorificat lo Fill de l’home, i  Déu és glorificat en ell. 32 I si Déu és  
Jn 13,32 i Déu és glorificat en ell. 32 I si  Déu és glorificat en ell, Déu igualment lo 
Jn 13,32  32 I si Déu és glorificat en ell,  Déu igualment lo glorificarà en si mateix, 
Jn 14,1  es pertúrbia vostre cor. Creeu en  Déu, i creeu també en mi. 2 En la casa de  
Jn 16,2  creurà fer una cosa agradable a  Déu. 3 I vos tractaran d’aquesta manera  
Jn 16,27  amat i cregut que jo he eixit de  Déu. 28 Isquí del Pare i vinguí al món;  
Jn 16,30  per això creem que haveu eixit de  Déu. 31 Jesús los respongué: –I vosaltres  
Jn 17,3 eterna: que vos coneguen a vós, sol  Déu verdader, i a Jesucrist, a qui vós  
Jn 19,7 morir, perquè ell s’ha fet Fill de  Déu. 8 Quan Pilat oigué aquesta paraula  
Jn 20,17  pujo a mon Pare i Pare vostre, mon  Déu i Déu vostre.” 18 Vingué Maria  
Jn 20,17 a mon Pare i Pare vostre, mon Déu i  Déu vostre.” 18 Vingué Maria Magdalena,  
Jn 20,28 respongué i li digué: –Senyor meu i  Déu meu. 29 Jesús li digué: –Tu has  
Jn 20,31  que Jesús és lo Cristo, lo Fill de  Déu, i per a què creent tingau la vida en  
Jn 21,19  de mort havia de glorificar a  Déu. I després d’això li anyadí: –Segueix 
Ac 1,3  dies i parlant-los del Regne de  Déu. 4 I menjant ab ells, los manà que no  
Ac 2,11  nostres llengües les grandeses de  Déu. 12 Se pasmaven, doncs, tots i es  
Ac 2,22  A Jesús Nazareno, baró aprovat per  Déu entre vosaltres ab virtuts, i  
Ac 2,22 virtuts, i prodigis, i senyals, que  Déu obrà per ell enmig de vosaltres, com  
Ac 2,23 determinat consell i presciència de  Déu fou entregat, lo matàreu, crucificant  
Ac 2,24  lo per mans de malvats. 24 Al qual  Déu ha ressuscitat, havent soltat los  
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Ac 2,30  doncs, profeta, i sabent que  Déu li havia promès ab jurament que del  
Ac 2,32  32 »A aquest Jesús ressuscità  Déu, de lo que som testimonis tots  
Ac 2,33  33 Elevat, doncs, per la dreta de  Déu i havent rebut del Pare la promesa de  
Ac 2,36  a qui vosaltres crucificàreu,  Déu lo féu Senyor i també Cristo. 37 I  
Ac 2,39  crídia a si lo Senyor, nostre  Déu. 40 I ab moltíssimes altres paraules  
Ac 2,47  i senzillès de cor, 47 alabant a  Déu i trobant gràcia en tota la gent. I el 
Ac 3,8  caminant, saltant i alabant a  Déu. 9 I tothom lo veia caminar i alabar a 
Ac 3,9 I tothom lo veia caminar i alabar a  Déu. 10 I coneixien que ell era lo mateix  
Ac 3,13  fet caminar a aquest? 13 Lo  Déu d’Abraham, i el Déu d’Isaac, i el  
Ac 3,13  aquest? 13 Lo Déu d’Abraham, i el  Déu d’Isaac, i el Déu de Jacob, Déu de  
Ac 3,13 d’Abraham, i el Déu d’Isaac, i el  Déu de Jacob, Déu de nostres pares, ha  
Ac 3,13 el Déu d’Isaac, i el Déu de Jacob,  Déu de nostres pares, ha glorificat a son  
Ac 3,15  a l’autor de la vida, a qui  Déu ressuscità d’entre els morts, de lo  
Ac 3,18  també vostres prínceps. 18 Emperò  Déu ha complert així lo que tenia anunciat 
Ac 3,21 de totes les coses, les quals parlà  Déu per boca dels seus sants profetes des  
Ac 3,22  als pares: “Lo Senyor, vostre  Déu, vos alçarà un profeta d’entre  
Ac 3,25  dels profetes i de l’aliança que  Déu féu ab nostres pares, dient a Abraham: 
Ac 3,26 totes les famílies de la terra.” 26  Déu, ressuscitant a son Fill Jesús, vos l’ 
Ac 4,10 qui vosaltres crucificàreu, i a qui  Déu ressuscità d’entre els morts, per  
Ac 4,19 los digueren: –Si és just davant de  Déu oir-vos a vosaltres abans que a Déu, 
Ac 4,19  oir-vos a vosaltres abans que a  Déu, judicau-ho vosaltres. 20 Puix no  
Ac 4,21  poble, perquè tots glorificaven a  Déu per lo que havia succeït. 22 Puix l’  
Ac 4,24  tots unànims alçaren la veu a  Déu, i digueren: «Senyor, vós sou lo qui  
Ac 4,31  Sant, i parlaven la paraula de  Déu ab firmesa. 32 I la multitud dels  
Ac 5,4  Tu no mentires als homes, sinó a  Déu! 5 Ananies, així que oigué estes  
Ac 5,29  digueren: –És precís obeir a  Déu primer que als homes. 30 Lo Déu de  
Ac 5,30  a Déu primer que als homes. 30 Lo  Déu de nostres pares ressuscità a Jesús, a 
Ac 5,31  -lo en un arbre. 31 A est exaltà  Déu ab sa dreta per príncep i salvador,  
Ac 5,32  l’Esperit Sant, lo qual ha donat  Déu a tots los que l’obeeixen. 33 I quan  
Ac 5,39  se disoldrà; 39 però si és de  Déu, no la podeu desbaratar, i no sia que  
Ac 5,39  us trobeu fins a combatre contra  Déu. I es conformaren ab ell. 40 I havent  
Ac 6,2  que deixem nosaltres la paraula de  Déu per servir les taules. 3 Escolliu,  
Ac 6,11  blasfemes contra Moisès i contra  Déu. 12 I commogueren al poble, i als  
Ac 7,2  –Barons germans i pares, oïu: Lo  Déu de la glòria s’aparegué a nostre pare 
Ac 7,6  quan no tenia fill. 6 I li digué  Déu que sa descendència habitaria en terra 
Ac 7,7 al poble a qui hagen servit”, digué  Déu, i: “després d’això eixiran i em  
Ac 7,9  per a ser portat a Egipte. Mes  Déu era ab ell 10 i el deslliurà de totes  
Ac 7,17  acercà lo temps de la promesa que  Déu havia jurat a Abraham, cresqué lo  
Ac 7,20 temps nasqué Moisès, que fou grat a  Déu i per espai de tres mesos criat en la  
Ac 7,25  que sos germans haurien entès que  Déu per sa mà los donaria la salut, mes no 
Ac 7,32 del Senyor, que deia: 32 »–Jo só lo  Déu de tos pares, lo Déu d’Abraham, lo  
Ac 7,32  32 »–Jo só lo Déu de tos pares, lo  Déu d’Abraham, lo Déu d’Isaac i el Déu  
Ac 7,32 de tos pares, lo Déu d’Abraham, lo  Déu d’Isaac i el Déu de Jacob. »Emperò  
Ac 7,32  d’Abraham, lo Déu d’Isaac i el  Déu de Jacob. »Emperò Moisès, tremolant,  
Ac 7,35  fet príncep i jutge?”, a est envià  Déu per capità i redemptor per mà de l’  
Ac 7,37  d’Israel: “Un profeta vos alçarà  Déu d’entre vostres germans, com jo; a  
Ac 7,42  les obres de ses mans. 42 Llavors  Déu s’apartà i els abandonà a que  
Ac 7,44  en lo desert, així com ho ordenà  Déu dient a Moisès que el fes segons la  
Ac 7,45  possessió dels gentils, als quals  Déu expeŀlí fora de la presència de  
Ac 7,46  lo qual encontrà gràcia davant de  Déu, i demanà trobar tabernacle per al Déu 



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

873 
 

Ac 7,46  i demanà trobar tabernacle per al  Déu de Jacob. 47 Emperò Salomó li edificà  
Ac 7,55  mirant al cel vegé la glòria de  Déu, i a Jesús que estava en peu a la  
Ac 7,55  que estava en peu a la dreta de  Déu. 56 I digué: –Aquí veig los cels  
Ac 7,56  home que està en peu a la dreta de  Déu. 57 Mes ells, exclamant a grans veus,  
Ac 8,4  a l’altra anunciant la paraula de  Déu. 5 I Felip, baixant a una ciutat de  
Ac 8,10  «Aquest home és lo gran poder de  Déu.» 11 I l’atendien perquè feia molt  
Ac 8,12  que els predicava del Regne de  Déu, se batejaven en lo nom de Jesucrist  
Ac 8,14  Samària havia rebut la paraula de  Déu, los enviaren a Pere i a Joan, 15 los  
Ac 8,20  perquè has judicat que el do de  Déu s’alcançava ab diners. 21 No tens tu  
Ac 8,21  ton cor no és recte davant de  Déu. 22 Arrepenteix-te, doncs, d’  
Ac 8,22  d’aquesta maldat teva, i prega a  Déu per si acàs te serà perdonat aquest  
Ac 8,37  –Crec que Jesucrist és lo Fill de  Déu. 38 I manà parar lo carro, i baixaren  
Ac 9,20  a Jesús, que est és lo Fill de  Déu. 21 I quedaven atordits tots quants l’ 
Ac 10,2  Itàlica, 2 religiós i temerós de  Déu ab tota sa casa, que feia moltes  
Ac 10,2  al poble, i estava pregant a  Déu contínuament. 3 Aquest vegé clarament  
Ac 10,3  l’hora de nona, que un àngel de  Déu entrava en ell i li deia: –Corneli! 4  
Ac 10,4  han pujat en memòria davant de  Déu. 5 Envia, doncs, ara homes a Jope i  
Ac 10,7  domèstics i a un soldat temerós de  Déu, d’aquells que estaven baix ses  
Ac 10,15  vegada la veu li digué: –Lo que  Déu ha purificat no ho anomènies tu comú.  
Ac 10,22  Corneli, baró just i temerós de  Déu, i que té el testimoni de tota la  
Ac 10,28 acercar-se a un estranger; emperò  Déu m’ha mostrat que a ningun home  
Ac 10,31  han estat recordades davant de  Déu. 32 Envia, doncs, a Jope i fes cridar  
Ac 10,33  tots estam en la presència de  Déu per a oir totes les coses que el  
Ac 10,34 i digué: –Verdaderament reconec que  Déu no fa distinció de persones, 35 sinó  
Ac 10,36 obra justícia, és de son agrado. 36  Déu envià paraula als fills d’Israel,  
Ac 10,38  Joan; 38 a Jesús de Nazaret, com  Déu l’ungí ab l’Esperit Sant i ab poder, 
Ac 10,38  los oprimits del dimoni, perquè  Déu estava ab ell. 39 I nosaltres som  
Ac 10,40 en un arbre. 40 A est lo ressuscità  Déu al tercer dia, i volgué que es  
Ac 10,41  lo poble, sinó als testimonis que  Déu havia ordenat abans; a nosaltres, que  
Ac 10,42  testimoni de que ell és lo qui  Déu ha posat per jutge de vius i de morts. 
Ac 10,46  en llengües i dir grans coses de  Déu. 47 Llavors Pere respongué: –Pot ningú 
Ac 11,1  havien també rebut la paraula de  Déu. 2 I quan Pere passà a Jerusalem  
Ac 11,9  vegada la veu del cel: »–Lo que  Déu ha purificat, no ho anomènies tu comú. 
Ac 11,17  ab l’Esperit Sant.” 17 Puix si  Déu donà a aquells la mateixa gràcia que a 
Ac 11,17  era jo que pogués oposar-me a  Déu? 18 Oïdes estes coses, callaren, i  
Ac 11,18  coses, callaren, i glorificaren a  Déu dient: –Doncs Déu ha concedit també  
Ac 11,18  i glorificaren a Déu dient: –Doncs  Déu ha concedit també arrepentiment als  
Ac 11,23  quan arribà i vegé la gràcia de  Déu, s’omplí de goig, i exhortava a tots  
Ac 12,5  en la presó, la Iglésia pregava a  Déu per ell sens cessar. 6 I quan Herodes  
Ac 12,22  poble l’aplaudia, dient: –Veus de  Déu i no d’home! 23 I al punt lo ferí l’ 
Ac 12,23  Senyor, per quant no havia donat a  Déu honra. I espirà, menjat de cucs. 24  
Ac 13,5  Salamina, predicaven la paraula de  Déu en les sinagogues dels jueus. I tenien 
Ac 13,7  tenia ganes d’oir la paraula de  Déu. 8 Emperò Èlimas lo Mago (perquè així  
Ac 13,16 –Barons d’Israel i els que temeu a  Déu, oïu: 17 Lo Déu del poble d’Israel  
Ac 13,17  i els que temeu a Déu, oïu: 17 Lo  Déu del poble d’Israel elegí a nostres  
Ac 13,21  21 I després demanaren rei, i  Déu los donà a Saül, fill de Cis, baró de  
Ac 13,23  segons la promesa, ha portat  Déu lo Salvador Jesús a Israel. 24 Havent  
Ac 13,26  i los que entre vosaltres temeu a  Déu: a vosaltres és enviada la paraula d’ 
Ac 13,30 i el posaren en un sepulcre. 30 Mes  Déu lo ressuscità al tercer dia d’entre  
Ac 13,33 nostres pares, 33 la qual certament  Déu ha complert a nosaltres, fills seus,  
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Ac 13,36  generació, segons la voluntat de  Déu, morí i fou enterrat ab sos pares, i  
Ac 13,37 vegé corrupció. 37 Mes aquell a qui  Déu ha ressuscitat d’entre els morts no  
Ac 13,43  i dels prosèlits, temerosos de  Déu, seguiren a Pau i a Bernabé, los quals 
Ac 13,43  a perseverar en la gràcia de  Déu. 44 I al dissabte següent concorregué  
Ac 13,44  tota la ciutat a oir la paraula de  Déu. 45 Mes quan los jueus vegeren la  
Ac 13,46  fos primer anunciada la paraula de  Déu; mes, ja que la repeŀliu i us judicau  
Ac 14,14  coses vanes vos convertiu al  Déu viu, que féu lo cel, i la terra, i el  
Ac 14,21  per a entrar en lo Regne de  Déu. 22 I després que en cada iglésia d’  
Ac 14,25  estat recomanats a la gràcia de  Déu per a l’obra que havien acabat. 26 I  
Ac 14,26  contaren totes les coses que  Déu havia fet ab ells, i com havia obert  
Ac 15,4  a qui referien totes les coses que  Déu havia obrat ab ells. 5 Mes s’alçaren  
Ac 15,7  sabeu que molt temps ha, ordenà  Déu entre nosaltres que per ma boca  
Ac 15,8  de l’evangeli i creguessen. 8 I  Déu, que coneix los cors, donà testimoni  
Ac 15,10  fe. 10 Doncs ara, per què tentau a  Déu posant un jou sobre el coll dels  
Ac 15,12  grans senyals i prodigis havia fet  Déu entre els gentils per medi d’ells. 13 
Ac 15,14  oïu-me: 14 Simó ha contat com  Déu visità primer als gentils per a  
Ac 15,18  coses. 18 Des de l’eternitat té  Déu conegudes ses obres.” 19 »Per lo que  
Ac 15,19  als gentils que es converteixen a  Déu, 20 sinó que se’ls escriga que s’  
Ac 15,29  lo que si us ne guardau, fareu bé.  Déu sia ab vosaltres.» 30 Ells, doncs,  
Ac 15,40  partí encomanat a la gràcia de  Déu per los germans. 41 I anà per la Síria 
Ac 16,6  que predicassen la paraula de  Déu en l’Àsia. 7 I després d’haver  
Ac 16,10 anar a Macedònia, cerciorats de que  Déu nos havia cridat per a què els  
Ac 16,14  venedora de púrpura, temerosa de  Déu, oigué. A la qual lo Senyor obrí lo  
Ac 16,17  –Aquestos homes són servos de  Déu altíssim, los quals vos anuncien lo  
Ac 16,25  en oració Pau i Silas, alabaven a  Déu, i els que estaven presos los oïen. 26 
Ac 16,34  ab tots los de sa casa creient en  Déu. 35 I quan fou de dia, los magistrats  
Ac 17,13  també en Berea la paraula de  Déu, vingueren allí a pertorbar i  
Ac 17,23  un ara en què estava escrit: “Al  Déu no conegut.” Aquell, doncs, que  
Ac 17,24  és lo qui jo us anuncio. 24 Lo  Déu que féu lo món i totes les coses que  
Ac 17,27 habitació, 27 per a què buscassen a  Déu, si per ventura lo podien tocar i  
Ac 17,29  doncs, nosaltres progènie de  Déu, devem pensar que la divinitat és  
Ac 17,30 ab art o indústria de l’home. 30 I  Déu, dissimulant los temps d’aquesta  
Ac 18,7  que es deia Tito Just, temerós de  Déu, la casa del qual estava junt a la  
Ac 18,11  ensenyant-los la paraula de  Déu. 12 I essent Gàlio procònsol de l’  
Ac 18,13  als homes que servesquen a  Déu contra la Llei. 14 I com Pau començàs  
Ac 18,21  emperò tornaré a veure-us, si  Déu vol. I partí d’Èfeso. 22 I quan hagué 
Ac 19,8  les coses tocant al Regne de  Déu. 9 Mes com alguns d’ells s’  
Ac 19,11 Senyor Jesús, jueus i gentils. 11 I  Déu obrà miracles extraordinaris per mà de 
Ac 19,20  i es fortaleixia la paraula de  Déu. 21 I complertes aquestes coses,  
Ac 20,21 als gentils l’arrepentiment envers  Déu i la fe envers nostre Senyor  
Ac 20,24  de l’evangeli de la gràcia de  Déu. 25 »I ara, veus aquí jo sé que tots  
Ac 20,25  qui he anat predicant lo Regne de  Déu, no veureu més la meva cara. 26 Per lo 
Ac 20,27 d’anunciar-vos tot lo consell de  Déu. 28 Mirau per vosaltres i per tot lo  
Ac 20,28 bisbes per a governar la Iglésia de  Déu, la qual ell adquirí ab sa sang. 29  
Ac 20,32 vosaltres. 32 »I ara vos encomano a  Déu i a la paraula de sa gràcia, a aquell  
Ac 21,19  una per una totes les coses que  Déu havia fet entre els gentils per son  
Ac 21,20  ells ho oigueren glorificaven a  Déu i li digueren: –Tu veus, germà, quants 
Ac 22,3 Llei de nostres pares, zelós envers  Déu, així com ho sou tots vosaltres en lo  
Ac 22,14  lo vegí. 14 I ell digué: »–Lo  Déu de nostres pares t’ha predestinat per 
Ac 23,1  fins avui m’he conduït davant de  Déu ab tota bona consciència. 2 I Ananies, 
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Ac 23,3 en la boca. 3 Llavors Pau li digué:  –Déu te ferirà a tu, paret emblanquinada!  
Ac 23,4  –¿Maleeixes tu al sumo sacerdot de  Déu? 5 I digué Pau: –No sabia, germans,  
Ac 23,9  o un àngel, no pugnem contra  Déu. 10 I per la gran dissensió que hi  
Ac 24,14  heretgia, servesc jo a mon Pare i  Déu, creent totes les coses que estan  
Ac 24,15 Profetes, 15 tenint l’esperança en  Déu, com ells mateixos tenen, de que ha de 
Ac 24,16 ma consciència sens culpa davant de  Déu i dels homes. 17 I després de molts  
Ac 26,6  per esperar la promesa feta per  Déu a nostres pares, 7 la qual esperen  
Ac 26,7 les nostres dotze tribus, servint a  Déu de nit i de dia. Per aquesta  
Ac 26,8  cosa increïble entre vosaltres que  Déu ressuscítia los morts? 9 »I jo en  
Ac 26,18 a la llum, i del poder de Satanàs a  Déu, per a què rèbien la remissió de sos  
Ac 26,20  arrepentissen i es convertissen a  Déu, fent obres dignes d’arrepentiment.  
Ac 26,22 Emperò havent obtingut l’auxili de  Déu, permanesc fins al dia d’avui, donant 
Ac 26,29 cristià! 29 I Pau digué: –Plagués a  Déu que per poc i per molt, no tan  
Ac 27,23  nit se m’ha aparegut l’àngel de  Déu, de qui jo só i a qui jo servesc, 24  
Ac 27,24  davant del Cèsar; i vet aquí que  Déu t’ha fet gràcia de tots los que  
Ac 27,25  teniu bon ànimo, perquè crec en  Déu que serà així com se m’ha dit. 26  
Ac 27,35  això, prenent pa, donà gràcies a  Déu en presència de tots, i partint-lo  
Ac 28,15 i quan los vegé Pau, donà gràcies a  Déu i cobrà ànimo. 16 I quan arribàrem a  
Ac 28,23  donant testimoni del Regne de  Déu, i demostrava lo que està dit de Jesús 
Ac 28,28 gentils és enviada aquesta salut de  Déu, i ells oiran. 29 I acabant de dir  
Ac 28,31  a veure, 31 predicant lo Regne de  Déu i ensenyant les coses que són del  
Rm 1,1  escollit per l’evangeli de  Déu, 2 lo qual havia abans promès per sos  
Rm 1,4  carn; 4 i declarant ser lo Fill de  Déu ab poder, segons l’Esperit de  
Rm 1,7  los qui estan en Roma, amats de  Déu, apellidats sants: gràcia a vosaltres  
Rm 1,7  sants: gràcia a vosaltres i pau de  Déu nostre Pare i del Senyor Jesucrist. 8  
Rm 1,8  8 Primerament dono gràcies a mon  Déu per medi de Jesucrist acerca tots  
Rm 1,9 és divulgada per tot lo món. 9 Puix  Déu, a qui servesc ab mon esperit en l’  
Rm 1,10  serà concedit, per la voluntat de  Déu, un viatge ditxós per venir a  
Rm 1,16  de Jesucrist; perquè és virtut de  Déu per a salvació a tot aquell que creu,  
Rm 1,17  17 Perquè en ell la justícia de  Déu és revelada de fe en fe, com està  
Rm 1,18 per la fe viu.» 18 Perquè la ira de  Déu se manifesta del cel contra tota la  
Rm 1,18  homes que retenen la veritat de  Déu en injustícia. 19 Per això que lo que  
Rm 1,19  això que lo que es pot conèixer de  Déu és manifest a ells; puix Déu los ho  
Rm 1,19  de Déu és manifest a ells; puix  Déu los ho manifestà. 20 Perquè les coses  
Rm 1,21  excusa. 21 Perquè havent conegut a  Déu, no el glorificaren com a Déu, ni  
Rm 1,21  a Déu, no el glorificaren com a  Déu, ni donaren gràcies, ans bé se  
Rm 1,23  necis, 23 i mudaren la glòria de  Déu incorruptible en semblança de figura  
Rm 1,24  i de serpents. 24 Per lo que  Déu los abandonà també a la immundícia,  
Rm 1,25  25 Los quals mudaren la veritat de  Déu en mentida, i adoraren i serviren a  
Rm 1,26  tots los sigles. Amén. 26 Per això  Déu los entregà a passions ignominioses,  
Rm 1,28  I com ells no volguessen retenir a  Déu en son coneixement, Déu los abandonà a 
Rm 1,28  retenir a Déu en son coneixement,  Déu los abandonà a un ànimo rèprobo, per a 
Rm 1,30  30 detractors, avorridors de  Déu, contumeliosos, superbos, altius,  
Rm 1,32  Los quals, coneixent lo judici de  Déu, de que los que cometen semblants  
Rm 2,2  2 Perquè sabem que el judici de  Déu és segons veritat contra aquells que  
Rm 2,3  que t’escaparàs del judici de  Déu? 4 ¿O menysprees les riqueses de sa  
Rm 2,4  ¿No saps que la benignitat de  Déu te guia a l’arrepentiment? 5 Emperò  
Rm 2,5  de la revelació del just judici de  Déu, 6 lo qual pagarà a cada u conforme a  
Rm 2,11 i després al grec. 11 Perquè envers  Déu no hi ha accepció de persones. 12  
Rm 2,13  13 (perquè no són justos davant de  Déu los que ouen la Llei, mes los que  
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Rm 2,16  uns ab altres) 16 en lo dia en què  Déu judicarà los secrets dels homes,  
Rm 2,17 reposes en la Llei, i et glories en  Déu, 18 i coneixes sa voluntat, i instruït 
Rm 2,23 vanaglòries en la Llei, deshonres a  Déu trencant la Llei? 24 Perquè lo nom de  
Rm 2,24  la Llei? 24 Perquè lo nom de  Déu és blasfemat per causa de vosaltres  
Rm 2,29  la qual no és dels homes, sinó de  Déu. 3,Tit Capítol III Declara l’Apòstol  
Rm 3,2  els foren confiats los oracles de  Déu. 3 Puix què, si alguns d’ells no  
Rm 3,3  sa incredulitat farà vana la fe de  Déu? De ningun modo! 4 Perquè Déu és  
Rm 3,4 fe de Déu? De ningun modo! 4 Perquè  Déu és verídic, i tot home, faŀlaç, com  
Rm 3,5  fa brillar la justícia de  Déu, què direm? ¿És injust Déu (parlo com  
Rm 3,5  de Déu, què direm? ¿És injust  Déu (parlo com a home) que castiga en ira? 
Rm 3,6  manera: altrament, com judicaria  Déu a aquest món? 7 Perquè si la veritat  
Rm 3,7  món? 7 Perquè si la veritat de  Déu cresqué per ma mentida a glòria seva,  
Rm 3,11  entenga, no hi ha un que búsquia a  Déu. 12 Tots se desviaren i tots junts se  
Rm 3,18  de la pau. 18 No hi ha temor de  Déu davant de sos ulls.» 19 Emperò sabem  
Rm 3,19  lo món se reconega culpable envers  Déu. 20 Puix per les obres de la Llei  
Rm 3,21  pecat. 21 Mes ara la justícia de  Déu sens la Llei s’és manifestada, essent 
Rm 3,22  Profetes. 22 La justícia, dic, de  Déu per la fe en Jesucrist per a tots i  
Rm 3,23  i estan privats de la glòria de  Déu, 24 essent justificats gratuïtament  
Rm 3,25  que és en Cristo Jesús. 25 Al qual  Déu ha constituït per propiciació, mediant 
Rm 3,26  passats, 26 en la paciència de  Déu per a demostrar sa justícia en aquest  
Rm 3,29  la Llei. 29 ¿És ell, per ventura,  Déu dels jueus solament? No ho és també  
Rm 3,30  gentils també. 30 Perquè un sol  Déu és realment lo qui per la fe  
Rm 4,Tit  d’Abraham prova l’Apòstol que  Déu justifica al pecador, no per les obres 
Rm 4,2 què gloriar-se, però no davant de  Déu. 3 Què diu, doncs, l’Escriptura?  
Rm 4,3  l’Escriptura? Abraham cregué a  Déu, i li fou imputat a justícia. 4 I al  
Rm 4,6  la benaventurança de l’home a qui  Déu imputa justícia sens obres, 7 dient:  
Rm 4,17  pare de moltes gents»), davant de  Déu, a qui havia cregut, lo qual dóna vida 
Rm 4,20  desconfiança en la promesa de  Déu, ans bé se fortificà en la fe, donant  
Rm 4,20 fortificà en la fe, donant glòria a  Déu, 21 pleníssimament persuadit que també 
Rm 5,1  doncs, per la fe, tingam pau ab  Déu mediant nostre Senyor Jesucrist, 2 per 
Rm 5,2  de la glòria dels fills de  Déu. 3 I no tan sols això, sinó que ens  
Rm 5,5 avergonyiment, perquè la caritat de  Déu està difundida en nostres cors per l’ 
Rm 5,8  mòria per un benefactor. 8 Emperò  Déu fa brillar son amor envers nosaltres,  
Rm 5,10 essent enemics fórem reconciliats a  Déu per la mort de son Fill, molt més  
Rm 5,11 això, sinó que ens gloriam també en  Déu per nostre Senyor Jesucrist, per qui  
Rm 5,15  molts, molt més la gràcia de  Déu i lo do per la gràcia d’un sol home,  
Rm 6,Tit  nova i entregant-se enterament a  Déu. 1 Doncs, què direm? Perseverarem en  
Rm 6,2  abúndia la gràcia? 2 No ho vulla  Déu! Perquè essent nosaltres ja morts al  
Rm 6,10 emperò en quant al viure, viu per a  Déu. 11 Així també considerau’s vosaltres 
Rm 6,11  morts al pecat, emperò vius per a  Déu en Jesucrist nostre Senyor. 12 No  
Rm 6,13  ans bé oferiu’s vosaltres a  Déu com ressuscitats d’entre els morts, i 
Rm 6,13  els morts, i vostres membres a  Déu com instruments de justícia. 14 Puix  
Rm 6,15 sinó baix de la gràcia? No ho vulla  Déu! 16 ¿No sabeu que a aquell a qui us  
Rm 6,17  per a justícia? 17 Mes, gràcies a  Déu que vosaltres fóreu servos del pecat,  
Rm 6,22  del pecat i que sou fets servos de  Déu, teniu vostre fruit en la  
Rm 6,23  és la mort; emperò la gràcia de  Déu és vida perdurable en Jesucrist Senyor 
Rm 7,4  morts, a fi de que donem fruit a  Déu. 5 Perquè quan nosaltres estàvem en la 
Rm 7,22  Perquè jo em deleito en la llei de  Déu, segons l’home interior; 23 emperò  
Rm 7,25 aquest cos de mort? 25 La gràcia de  Déu per Jesucrist, nostre Senyor. Doncs jo 
Rm 7,25  ab l’esperit servesc a la llei de  Déu, i ab la carn, a la llei del pecat.  
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Rm 8,3  en quant era dèbil per la carn,  Déu, enviant son propi Fill en semblança  
Rm 8,7  sabiduria de la carn és enemiga de  Déu, com que no està subjecta a la llei de 
Rm 8,7  que no està subjecta a la llei de  Déu, ni pot ser. 8 De modo que los que  
Rm 8,8  segons la carn, no poden agradar a  Déu. 9 Emperò vosaltres no sou segons la  
Rm 8,9 l’Esperit, si és que l’Esperit de  Déu habita en vosaltres. Mes aquell que no 
Rm 8,14  que són moguts per l’Esperit de  Déu, eixos tals són fills de Déu. 15  
Rm 8,14  de Déu, eixos tals són fills de  Déu. 15 Perquè no haveu rebut l’esperit  
Rm 8,16  nostre esperit de que som fills de  Déu. 17 I essent fills, som també hereus,  
Rm 8,17  hereus, hereus verdaderament de  Déu, i cohereus de Cristo, ab tal que  
Rm 8,19  la manifestació dels fills de  Déu. 20 Perquè la criatura està subjecta a 
Rm 8,21 la llibertat gloriosa dels fills de  Déu. 22 Puix sabem que tota criatura  
Rm 8,23  esperant l’adopció de fills de  Déu, ço és, la redempció de nostre cos. 24 
Rm 8,27  demana per los sants conforme a  Déu. 28 I sabem també que totes les coses  
Rm 8,28  al bé d’aquells que amen a  Déu, d’aquells que conforme a son  
Rm 8,31  Doncs, què direm a estes coses? Si  Déu està per nosaltres, qui serà contra  
Rm 8,33  alguna contra els elegits de  Déu? Déu és qui justifica; 34 qui és lo  
Rm 8,33  alguna contra els elegits de Déu?  Déu és qui justifica; 34 qui és lo qui  
Rm 8,34  i lo qui està també a la dreta de  Déu, lo qual intercedeix també per a  
Rm 8,39  d’apartar-nos de l’amor de  Déu, que està en Cristo Jesús, nostre  
Rm 9,5  carn, que és sobre totes les coses  Déu beneït en tots los sigles. Amén. 6 I  
Rm 9,6  Amén. 6 I no que la paraula de  Déu haja mancat; perquè no tots los que  
Rm 9,8  són fills de la carn són fills de  Déu, sinó los que són fills de la promesa  
Rm 9,11  a què fos complert lo designe de  Déu en l’elecció), 12 no per les obres,  
Rm 9,14  direm, doncs? Hi ha injustícia en  Déu? No, per cert. 15 Perquè ell diu a  
Rm 9,16  ni del que corre, sinó que és de  Déu que usa de misericòrdia. 17 Perquè diu 
Rm 9,20  home, qui ets tu per a replicar a  Déu? ¿Per ventura dirà un vas de fang al  
Rm 9,22 per a deshonra? 22 ¿I què si volent  Déu mostrar sa ira i manifestar son poder, 
Rm 9,26  allí seran apellidats «Fills de  Déu viu.» 27 Isaïes també exclamà tocant a 
Rm 10,1  lo desig de mon cor i ma oració a  Déu per Israel és per a què ells se  
Rm 10,2  dono testimoni de que tenen zel de  Déu, mes no segons ciència. 3 Per quant,  
Rm 10,3  Per quant, ignorant la justícia de  Déu i volent establir la seva pròpia, no  
Rm 10,3  no es someten a la justícia de  Déu. 4 Perquè Cristo és lo fi de la Llei  
Rm 10,9  Jesús i creguesses en ton cor que  Déu lo ressuscità d’entre els morts,  
Rm 11,1  1 Llavors jo dic: ¿Per ventura  Déu ha llançat de si a son poble? No, per  
Rm 11,2  Abraham, de la tribu de Benjamí. 2  Déu no ha llançat de si a son poble, a qui 
Rm 11,2  l’Escriptura, com se queixa a  Déu contra Israel dient: 3 «Senyor,  
Rm 11,4  4 Mes, què li diu la resposta de  Déu? «M’he reservat set mil barons que no 
Rm 11,8  obcecats 8 (conforme està escrit:  «Déu los ha donat esperit d’estupiditat;  
Rm 11,21  ans bé tem. 21 Perquè si  Déu no perdonà a les branques naturals,  
Rm 11,22  doncs, la bondat i rigor de  Déu: lo rigor envers aquells que caigueren 
Rm 11,22  que caigueren i la bondat de  Déu envers tu, si permaneixes en la  
Rm 11,23  seran empeltats; perquè  Déu és poderós per empeltar-nos  
Rm 11,29  29 Puix los dons i vocació de  Déu són irrevocables. 30 Perquè així com  
Rm 11,30  en algun temps no creguéreu a  Déu, i ara haveu alcançat misericòrdia per 
Rm 11,32  ells misericòrdia també. 32 Perquè  Déu los ha enclòs a tots en la  
Rm 11,33  de la sabiduria i ciència de  Déu! Quant inescrutables són sos judicis e 
Rm 12,Tit  cada u i segons los dons rebuts de  Déu ab la fe de Jesucrist. Diu que, essent 
Rm 12,1  germans, per la misericòrdia de  Déu, que li oferiu vostres cossos en  
Rm 12,1  hòstia viva, santa, i agradable a  Déu, que és vostre racional culto. 2 I no  
Rm 12,2  quina és la voluntat de  Déu, bona, agradable i perfecta. 3 Puix,  
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Rm 12,3  qual segons la mesura de la fe que  Déu li ha repartit. 4 Perquè així com en  
Rm 12,17  coses honroses, no sols davant de  Déu, sinó també davant de tots los homes.  
Rm 13,1  Perquè no hi ha potestat sinó de  Déu, i Déu ha ordenat les que existeixen.  
Rm 13,1  no hi ha potestat sinó de Déu, i  Déu ha ordenat les que existeixen. 2 Per  
Rm 13,2  potestat, resisteix al precepte de  Déu, i els que resisteixen atrauran sobre  
Rm 13,4  4 Perquè el príncep és ministre de  Déu per a ton bé. Emperò si fas mal, tem,  
Rm 13,4  l’espasa; puix és ministre de  Déu, venjador en ira contra aquell que fa  
Rm 13,6  tributs, perquè són ministres de  Déu, servint-lo en això mateix. 7 Pagau, 
Rm 14,3  no judíquia al que menja, perquè  Déu l’ha rebut per seu. 4 Qui ets tu que  
Rm 14,4  ferm estarà, perquè poderós és  Déu per fer-lo estar dret. 5 L’un fa  
Rm 14,6  Senyor menja; puix dóna gràcies a  Déu; i el que no menja, per al Senyor no  
Rm 14,6  menja, per al Senyor no menja, i a  Déu dóna gràcies. 7 Perquè ningú de  
Rm 14,11  de mi i tota llengua confessarà a  Déu.» 12 Puix cada u de nosaltres donarà  
Rm 14,12 cada u de nosaltres donarà compte a  Déu de si mateix. 13 No ens judiquem ja  
Rm 14,17  vostre bé. 17 Perquè lo Regne de  Déu no és menjar i beure, sinó justícia, i 
Rm 14,18 això serveix a Cristo, és accepte a  Déu i té l’aprovació dels homes. 19 Per  
Rm 14,20  per un menjar destruir l’obra de  Déu. Totes les coses en veritat són netes, 
Rm 14,22  Ten-la per a tu mateix davant de  Déu. Benaventurat aquell que no es  
Rm 15,5  tingam esperança. 5 Vulla, doncs,  Déu de la paciència i de la consolació fer 
Rm 15,6  ab una boca, glorifiqueu al  Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist. 7  
Rm 15,7 com Cristo vos rebé per a glòria de  Déu. 8 Doncs dic que Jesucrist fou  
Rm 15,8 de la circumcisió per la veritat de  Déu, per a confirmar les promeses dels  
Rm 15,9  a què els gentils glorifíquien a  Déu per sa misericòrdia, com està escrit:  
Rm 15,13 gentils.» 13 Ómplia-us, doncs, lo  Déu d’esperança de tot goig i pau en la  
Rm 15,15 la gràcia que m’és dada de part de  Déu 16 de ser jo ministre de Jesucrist  
Rm 15,16  gentils, ministrant l’evangeli de  Déu, a fi de que sia agradable l’oferta  
Rm 15,17  en aquelles coses que pertanyen a  Déu. 18 Perquè no m’atreviré a parlar de  
Rm 15,30  m’ajudeu ab vostres pregàries a  Déu per a mi, 31 per a què em desllíuria  
Rm 15,32  ab goig per la voluntat de  Déu, i tinga refrigeri junt ab vosaltres.  
Rm 15,33  refrigeri junt ab vosaltres. 33 Lo  Déu de pau, doncs, sia ab vosaltres tots.  
Rm 16,20 lo bé, i simples en lo mal. 20 I el  Déu de la pau destròssia quant antes a  
Rm 16,26  segons lo manament de l’etern  Déu, declarat a totes les nacions per a  
Rm 16,27  nacions per a obeir a la fe, 27 a  Déu que és sol savi, a ell sia dada l’  
1Co 1,Tit  unió i concòrdia. Los demostra com  Déu confon la sabiduria i supèrbia humana  
1Co 1,1  de Jesucrist per voluntat de  Déu, i Sostenes, germà nostre 2 a la  
1Co 1,2  germà nostre 2 a la iglésia de  Déu que està en Corinti, als santificats  
1Co 1,3 gràcia a vosaltres i pau de part de  Déu nostre Pare i del senyor Jesucrist. 4  
1Co 1,4  4 Dono gràcies sens cessar a mon  Déu per a vosaltres, per la gràcia de Déu  
1Co 1,4  per a vosaltres, per la gràcia de  Déu que us ha estat donada en Jesucrist 5  
1Co 1,9  nostre Senyor Jesucrist. 9 Fiel és  Déu, per qui haveu estat cridats a la  
1Co 1,14  en nom de Pau? 14 Gràcies a  Déu que no he batejat a ningú de  
1Co 1,18  és, per a nosaltres, és virtut de  Déu. 19 Perquè escrit està: «Destruiré la  
1Co 1,20  d’aquest sigle? ¿No ha fet  Déu fàtua la sabiduria d’aquest món? 21  
1Co 1,21 Puix després que en la sabiduria de  Déu lo món no conegué a Déu per la  
1Co 1,21  de Déu lo món no conegué a  Déu per la sabiduria, a Déu plagué fer  
1Co 1,21  conegué a Déu per la sabiduria, a  Déu plagué fer salvos per la fatuïtat de  
1Co 1,24  jueus com grecs, Cristo, virtut de  Déu i sabiduria de Déu. 25 Puix lo que  
1Co 1,24  virtut de Déu i sabiduria de  Déu. 25 Puix lo que apar fàtuo en Déu, és  
1Co 1,25  Déu. 25 Puix lo que apar fàtuo en  Déu, és més savi que els homes; i lo que  
1Co 1,25  els homes; i lo que apar flac en  Déu, és més fort que els homes. 26 I així, 
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1Co 1,27  que han estat cridats, 27 sinó que  Déu ha escollit les coses fàtues del món  
1Co 1,27 i les coses flaques del món escollí  Déu per a confondre les fortes; 28 i les  
1Co 1,28  i despreciables del món escollí  Déu, i aquelles que no existeixen, per a  
1Co 1,30  per a nosaltres ha estat fet per  Déu sabiduria i justificació i  
1Co 2,5  d’homes, sinó en lo poder de  Déu. 6 No obstant això, parlam sabiduria  
1Co 2,7  7 sinó que parlam sabiduria de  Déu en misteri, la que està encoberta, la  
1Co 2,7  la que està encoberta, la que  Déu predestinà antes dels sigles per a  
1Co 2,9  cor d’home, les coses que preparà  Déu per a aquells que l’amen.» 10 Mes Déu 
1Co 2,10  per a aquells que l’amen.» 10 Mes  Déu nos les revelà a nosaltres per son  
1Co 2,10  tot, fins les coses profundes de  Déu. 11 Perquè, ¿qui dels homes sap les  
1Co 2,11  mateix ningú coneix les coses de  Déu, sinó l’Esperit de Déu. 12 I  
1Co 2,11  coses de Déu, sinó l’Esperit de  Déu. 12 I nosaltres havem rebut no l’  
1Co 2,12  món, sinó l’Esperit que és de  Déu, per a què conegam les coses que Déu  
1Co 2,12  per a què conegam les coses que  Déu nos ha donat graciosament. 13 Les  
1Co 2,14  coses que són de l’Esperit de  Déu, perquè per ell són fatuïtat i no les  
1Co 3,6  u. 6 Jo plantí, Apolo regà; mes  Déu donà l’increment. 7 I aixís, ni el  
1Co 3,7 planta és res, ni el que rega; sinó  Déu, que dóna l’increment. 8 I el qui  
1Co 3,9  Perquè nosaltres som coadjutors de  Déu; vosaltres sou llaurança de Déu, sou  
1Co 3,9  de Déu; vosaltres sou llaurança de  Déu, sou edifici de Déu. 10 Segons la  
1Co 3,9  llaurança de Déu, sou edifici de  Déu. 10 Segons la gràcia de Déu que m’ha  
1Co 3,10  de Déu. 10 Segons la gràcia de  Déu que m’ha estat donada, posí lo  
1Co 3,16 foc. 16 ¿No sabeu que sou temple de  Déu i que l’Esperit de Déu habita en  
1Co 3,16  temple de Déu i que l’Esperit de  Déu habita en vosaltres? 17 Si algú  
1Co 3,17  17 Si algú profana lo temple de  Déu, Déu lo destruirà; puix lo temple de  
1Co 3,17  Si algú profana lo temple de Déu,  Déu lo destruirà; puix lo temple de Déu,  
1Co 3,17 Déu lo destruirà; puix lo temple de  Déu, que sou vosaltres, és sant. 18 Ningú  
1Co 3,19 d’aquest món és fatuïtat davant de  Déu, per quant escrit està: «Jo prendré  
1Co 3,23  vosaltres, de Cristo, i Cristo, de  Déu. 4,Tit Capítol IV Ofici del verdader  
1Co 4,1  i dispensadors dels misteris de  Déu. 2 Emperò lo que es requereix dels  
1Co 4,5 cors; i llavors cada home tindrà de  Déu l’alabança. 6 I jo, germans, he  
1Co 4,8  regnau sens nosaltres; i vulla  Déu que regneu, per a què així nosaltres  
1Co 4,9 ab vosaltres. 9 Perquè jo penso que  Déu nos ha posat a nosaltres, los  
1Co 4,20  la virtut. 20 Perquè lo Regne de  Déu no està en les paraules, sinó en la  
1Co 5,13  dels que estan dins? 13 Perquè  Déu judicarà als que estan fora. Per lo  
1Co 6,9  injustos no posseiran lo Regne de  Déu? No us enganyeu: ni els fornicaris  
1Co 6,10  rapinyadors, posseiran lo Regne de  Déu. 11 I tals foren alguns de vosaltres;  
1Co 6,11  i per l’Esperit de nostre  Déu. 12 «Tot m’és lícit», mes no tot m’  
1Co 6,13  ventre, per a les viandes; emperò  Déu destruirà aquell i estes. I el cos no  
1Co 6,14  i el Senyor, per al cos. 14 I  Déu ressuscità al Senyor, i ens  
1Co 6,19  en vosaltres, lo qual lo teniu de  Déu, i vosaltres no sou de vosaltres  
1Co 6,20  a preu. Glorificau, doncs, a  Déu en vostre cos i en vostre esperit, los 
1Co 6,20 en vostre esperit, los quals són de  Déu. 7,Tit Capítol VII De les càrregues  
1Co 7,7  com jo mateix. Emperò cada u té de  Déu son propi do, qui d’una manera, i qui 
1Co 7,15  a esclavitud en tals coses; i  Déu nos ha cridat a pau. 16 Perquè, ¿saps  
1Co 7,17  lo Senyor li té repartit i segons  Déu l’ha cridat, i així és com jo ho  
1Co 7,19  sinó lo guardar los preceptes de  Déu. 20 Permanesca cada u en la vocació en 
1Co 7,24 qual, germans, permanesca davant de  Déu en lo que és cridat. 25 En quant a les 
1Co 7,32 són del Senyor, com ha d’agradar a  Déu. 33 Emperò lo qui té muller està  
1Co 7,40  que jo tinc també l’Esperit de  Déu. 8,Tit Capítol VIII Ningú deu gustar  
1Co 8,3 convé saber. 3 Emperò si algú ama a  Déu, aqueix tal és conegut de Déu. 4 I en  
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1Co 8,3 ama a Déu, aqueix tal és conegut de  Déu. 4 I en quant a les viandes  
1Co 8,4  res en lo món i que no hi ha altre  Déu sinó un sol. 5 Perquè encara que hi  
1Co 8,6  per a nosaltres no hi ha sinó un  Déu, lo Pare, de qui són totes les coses,  
1Co 8,8  la vianda no ens fa acceptes a  Déu, perquè ni que mengem tindrem res de  
1Co 9,Tit  mil treballs per guanyar per a  Déu a tot lo món. 1 ¿No só jo apòstol? ¿No 
1Co 9,9  del bou que bat.» ¿Per ventura té  Déu cuidado dels bous? 10 ¿O diu això  
1Co 9,21  que jo no estava sens la Llei de  Déu, ans bé estant en la llei de  
1Co 10,5  d’ells no foren de l’agrado de  Déu; per lo qual foren postrats en lo  
1Co 10,13  és comú als homes; emperò fiel és  Déu, que no permetrà que siau tentats  
1Co 10,20 les sacrifiquen als dimonis, i no a  Déu. I no vull jo que tingau societat ab  
1Co 10,31  cosa, feu-ho tot a glòria de  Déu. 32 No doneu ofensa als jueus ni als  
1Co 10,32  ni als gentils ni a la Iglésia de  Déu, 33 a la manera que jo procuro també  
1Co 11,3  i l’home és lo cap de la dona, i  Déu, lo cap de Cristo. 4 Tot home que fa  
1Co 11,7  cap, perquè és imatge i glòria de  Déu; emperò la dona és la glòria de l’  
1Co 11,12 la dona; mes totes les coses són de  Déu. 13 Judicau-ho vosaltres mateixos.  
1Co 11,13  ¿És propi que una dona préguia a  Déu estant descoberta? 14 ¿No us ensenya  
1Co 11,16  tal consuetud, ni la Iglésia de  Déu. 17 Açò vos mano; mes no aprovo lo  
1Co 11,22  beure? ¿O despreciau la Iglésia de  Déu i avergonyiu als que no tenen? Què us  
1Co 12,3  ningú que parla per l’Esperit de  Déu diu anatema a Jesús. I ningú pot dir  
1Co 12,6  operacions, emperò un mateix és lo  Déu que obra totes les coses en tots. 7  
1Co 12,18 on estaria l’olfato? 18 Emperò ara  Déu ha posat los membres, cada u d’ells  
1Co 12,24  no tenen necessitat de res; emperò  Déu ha temperat lo cos, donant honra més  
1Co 12,28  i membres de membre. 28 I així  Déu té posats alguns en la Iglésia, en  
1Co 14,Tit  dons per a edificació del proïsme.  Déu és un Déu de pau. Les dones deuen  
1Co 14,Tit a edificació del proïsme. Déu és un  Déu de pau. Les dones deuen callar en la  
1Co 14,2  no parla als homes, sinó a  Déu, perquè ningun home l’entén. I en  
1Co 14,4  profetisa, edifica la Iglésia de  Déu. 5 I jo voldria que tots parlàsseu  
1Co 14,18  queda edificat. 18 Gràcies dono a  Déu, puix parlo totes les llengües de tots 
1Co 14,25  postrat sobre el rostro, adorarà a  Déu, i declararà que Déu verdaderament  
1Co 14,25  adorarà a Déu, i declararà que  Déu verdaderament està en vosaltres. 26  
1Co 14,28  iglésia, i pàrlia ab si mateix i a  Déu. 29 En quant als profetes, pàrlien dos 
1Co 14,33  subjectes als profetes. 33 Perquè  Déu no és autor de dissensió, sinó de pau, 
1Co 14,36  36 ¿Per ventura la paraula de  Déu isqué de vosaltres, o vingué a  
1Co 15,9  perquè he perseguit la Iglésia de  Déu. 10 Emperò, per la gràcia de Déu, só  
1Co 15,10 de Déu. 10 Emperò, per la gràcia de  Déu, só lo que só; i sa gràcia no ha estat 
1Co 15,10  emperò no jo, sinó la gràcia de  Déu que era ab mi. 11 Per lo tant, sia jo, 
1Co 15,15  ser falsos testimonis envers  Déu, perquè donàrem testimoni contra Déu  
1Co 15,15  perquè donàrem testimoni contra  Déu dient que havia ressuscitat a Cristo,  
1Co 15,24 quan ell haurà entregat lo Regne al  Déu i al Pare, quan haja destruït tot  
1Co 15,28  a ell totes les coses, per a què  Déu sia tot en tots. 29 D’altra manera,  
1Co 15,34 puix alguns no tenen coneixement de  Déu; ho dic per a confusió vostra. 35  
1Co 15,38 o de blat o d’altra llavor. 38 Mes  Déu li dóna lo cos com li plau, i a cada  
1Co 15,50  sang no poden posseir lo Regne de  Déu, ni la corrupció posseir la  
1Co 15,57 pecat és la Llei. 57 Mes, gràcies a  Déu, que ens donà la victòria per nostre  
2Co 1,1  de Jesucrist per la voluntat de  Déu, i el germà Timoteu, a la iglésia de  
2Co 1,1 i el germà Timoteu, a la iglésia de  Déu que està en Corinti, ab tots los sants 
2Co 1,2  2 Gràcia sia a vosaltres i pau, de  Déu nostre Pare i del Senyor Jesucrist. 3  
2Co 1,3  Senyor Jesucrist. 3 Beneït sia lo  Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist, lo  
2Co 1,3  lo Pare de les misericòrdies i  Déu de tota consolació, 4 lo qual nos  
2Co 1,4  ab què nosaltres som consolats de  Déu. 5 Perquè a la manera ab què abunden  
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2Co 1,9 no confiàssem en nosaltres, sinó en  Déu que ressuscita los morts, 10 lo qual  
2Co 1,12  carnal, sinó ab la gràcia de  Déu, havem proceït en aquest món, i més  
2Co 1,18  hi haja en mi sí i no? 18 Emperò  Déu verdader m’és testimoni que en  
2Co 1,19 hi ha sí i no. 19 Perquè lo Fill de  Déu, Jesucrist, que ha estat predicat  
2Co 1,20  20 Perquè totes les promeses de  Déu són en ell sí; i així també en ell  
2Co 1,20  també en ell «Amén», a glòria de  Déu per nosaltres. 21 I com aquell que ens 
2Co 1,21  en Cristo i el qui ens ha ungit és  Déu, 22 lo qual també nos sellà i donà la  
2Co 1,23  nostres cors. 23 Emperò jo crido a  Déu per testimoni sobre ma ànima de que  
2Co 2,14  a Macedònia. 14 Emperò gràcies a  Déu que sempre nos fa triümfar en Cristo  
2Co 2,15  15 Puix nosaltres som envers  Déu bon olor de Cristo en aquells que es  
2Co 2,17  molts, que adulteren la paraula de  Déu, sinó que parlam en Cristo ab  
2Co 2,17  ab sinceritat, com de part de  Déu, davant de Déu. 3,Tit Capítol III  
2Co 2,17  com de part de Déu, davant de  Déu. 3,Tit Capítol III Exceŀlència de l’  
2Co 3,3  no ab tinta, sinó ab l’Esperit de  Déu viu, no en taules de pedra, sinó en  
2Co 3,4 cor. 4 I tenim tal confiança envers  Déu per Cristo. 5 No que siam suficients  
2Co 3,5  sinó que nostra suficiència ve de  Déu, 6 lo qual nos ha fet també ministres  
2Co 4,2  ni adulterant la paraula de  Déu, sinó recomanant-nos nosaltres  
2Co 4,2  de tots los homes davant de  Déu per la manifestació de la veritat. 3 I 
2Co 4,4  de Cristo, que és la imatge de  Déu. 5 Perquè no us predicam a nosaltres  
2Co 4,6  servos vostres per Jesús. 6 Perquè  Déu, que digué que de les tenebres  
2Co 4,6  del coneixement de la glòria de  Déu en la cara de Jesucrist. 7 Emperò  
2Co 4,7  a què la grandesa del poder sia de  Déu i no de nosaltres. 8 En tot patim  
2Co 4,15  de molts, redúndia en glòria de  Déu. 16 Per lo que no desmaiam; ans bé,  
2Co 5,Tit  tots. Per ell som reconciliats ab  Déu. Los apòstols són sos ambaixadors. 1  
2Co 5,1  habitació se dissolgués, tenim de  Déu un edifici, una casa no feta de mà,  
2Co 5,5  ens ha preparat per això mateix és  Déu, qui ens ha donat la penyora de l’  
2Co 5,11  11 Penetrats, doncs, del terror de  Déu, persuadim als homes, puix a Déu li  
2Co 5,11 de Déu, persuadim als homes, puix a  Déu li som manifestos, i espero que ho som 
2Co 5,13  estam com fora de si, és per a  Déu; i si estam en cabal seny, és per a  
2Co 5,18  noves. 18 I totes les coses són de  Déu, que ens ha reconciliat a si per  
2Co 5,19  reconciliació. 19 Perquè certament  Déu estava en Cristo, reconciliant lo món  
2Co 5,20  en nom de Cristo, com si fos  Déu qui us amonesta per nosaltres. Vos  
2Co 5,20  per Cristo que us reconcilieu ab  Déu. 21 Lo qual per nosaltres féu pecat al 
2Co 5,21  nosaltres fóssem fets justícia de  Déu en ell. 6,Tit Capítol VI Modo de  
2Co 6,1  nosaltres, com a cooperadors de  Déu, vos exhortam a no rebre la gràcia de  
2Co 6,1  exhortam a no rebre la gràcia de  Déu en va. 2 (Perquè ell diu: «T’oiguí en 
2Co 6,4  conduïm-nos com a ministres de  Déu, en molta paciència, en tribulacions,  
2Co 6,7 en paraula de veritat, en virtut de  Déu, ab les armes de la justícia, a dreta  
2Co 6,16  hi ha entre el temple de  Déu i els ídols? Perquè vosaltres sou lo  
2Co 6,16  Perquè vosaltres sou lo temple de  Déu viu, com diu Déu: «Jo habitaré en  
2Co 6,16  sou lo temple de Déu viu, com diu  Déu: «Jo habitaré en ells, i caminaré  
2Co 6,16  i caminaré entre ells, i seré lo  Déu d’ells, i ells seran mon poble.» 17  
2Co 7,1  la santificació en lo temor de  Déu. 2 Doneu-nos cabuda. A ningú hem  
2Co 7,6  i temors interiors. 6 Emperò  Déu, que conforta als humils, nos ha  
2Co 7,9  Perquè vos contristàreu segons  Déu, de manera que ningun dany haveu  
2Co 7,10 10 Perquè la tristesa que és segons  Déu, produeix arrepentiment durader per a  
2Co 7,11  mateix contristar-vos segons  Déu, quanta ansietat no produeix en  
2Co 7,13  tenim per vosaltres 13 davant de  Déu. I per això nos havem consolat. Emperò 
2Co 8,1  fem a saber, germans, la gràcia de  Déu que ha estat donada a les iglésies de  
2Co 8,5 després a nosaltres per voluntat de  Déu. 6 De manera que pregàrem a Tito que,  
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2Co 8,16  poc, no li faltà.» 16 I gràcies a  Déu que posà en lo cor de Tito lo mateix  
2Co 8,21  l’honest, no solament davant de  Déu, sinó també davant dels homes. 22  
2Co 9,7  recança, ni com per força; perquè  «Déu ama al que dóna alegrement». 8 I  
2Co 9,8  dóna alegrement». 8 I poderós és  Déu per fer abundant la gràcia en  
2Co 9,11  nosaltres sien donades gràcies a  Déu. 12 Perquè la ministració d’aquest  
2Co 9,13  aquesta ministració donen glòria a  Déu per la submissió que mostrau a l’  
2Co 9,14  per raó de la gràcia eminent de  Déu en vosaltres. 15 Gràcies sien donades  
2Co 9,15  15 Gràcies sien donades a  Déu per son do inefable. 10,Tit Capítol X  
2Co 10,4  no són carnals, sinó poderoses en  Déu, per a derrocar fortaleses i destruir  
2Co 10,5  que s’alça contra la ciència de  Déu, i reduint a cautiveri tot enteniment  
2Co 10,13  segons la mida de la regla ab què  Déu nos ha midat, mida que arribà fins a  
2Co 10,18  és aprovat, sinó aquell a qui  Déu alaba. 11,Tit Capítol XI Prossegueix  
2Co 11,1 treballs que ha sofert. 1 Plagués a  Déu que sofrísseu un poc ma imprudència;  
2Co 11,2  -me 2 perquè vos zelo ab zel de  Déu. Puix vos he desposat ab un espòs per  
2Co 11,7  prediquí de valde l’evangeli de  Déu? 8 Jo he despullat altres iglésies,  
2Co 11,11 11 Per què? ¿Serà perquè no us amo?  Déu ho sap. 12 Emperò lo que faç ho faré,  
2Co 11,31  són pròpies de ma flaquesa. 31 Lo  Déu i el Pare de nostre Senyor Jesucrist,  
2Co 12,2 en lo cos o fora del cos, no ho sé;  Déu ho sap– fins al tercer cel. 3 I sé que 
2Co 12,3 en lo cos o fora del cos, no ho sé;  Déu ho sap– 4 fou arrebatat al paradís i  
2Co 12,19 ens escusam ab vosaltres? Davant de  Déu parlam en Cristo; i tot, caríssims,  
2Co 12,21 no sia que quan jo vinga m’humiliï  Déu altra vegada entre vosaltres, i que  
2Co 13,4  flaquesa, ab tot viu per virtut de  Déu. Puix nosaltres som també flacs en  
2Co 13,4  mes viurem ab ell per virtut de  Déu en vosaltres. 5 Examinau’s vosaltres  
2Co 13,7  no som reprovats. 7 I pregam a  Déu que no façau mal algun, no perquè  
2Co 13,10  segons l’autoritat que em donà  Déu per a edificació i no per a  
2Co 13,11  en pau, i serà ab vosaltres lo  Déu de pau i caritat. 12 Saludau-vos uns 
2Co 13,13  Senyor Jesucrist i la caritat de  Déu i la comunió de l’Esperit Sant sia ab 
Ga 1,1  per home, sinó per Jesucrist i per  Déu Pare, que el ressuscità d’entre els  
Ga 1,3  a vosaltres i pau, de part de  Déu Pare i de nostre Senyor Jesucrist, 4  
Ga 1,4 malvat sigle, segons la voluntat de  Déu i Pare nostre, 5 lo qual haja glòria  
Ga 1,10  ¿persuadesc jo ara als homes o a  Déu? ¿O cerco jo agradar als homes?  
Ga 1,15  de mos pares. 15 Mes quan plagué a  Déu, que em separà del ventre de la meva  
Ga 1,20  que us escric, mirau que davant de  Déu no mento. 21 Després vinguí a les  
Ga 1,24  impugnava.» 24 I glorificaven a  Déu en mi. 2,Tit Capítol II Sant Pau  
Ga 2,6 (ni importa res lo que hagen estat,  Déu no fa accepció de persones), aquells  
Ga 2,19  só mort a la Llei a fi de viure ab  Déu. Jo só clavat a la creu junt ab  
Ga 2,20  carn, la visc en la fe del Fill de  Déu, que m’amà i s’entregà a si mateix  
Ga 2,21  mi. 21 No desprècio la gràcia de  Déu, perquè si la justícia és per la Llei, 
Ga 3,6  com està escrit: «Abraham cregué a  Déu, i li fou imputat a justícia.» 7  
Ga 3,8  8 I l’Escriptura, preveent que  Déu havia de justificar als gentils per la 
Ga 3,11  en la Llei és justificat davant de  Déu, és manifest, perquè «el just viu de  
Ga 3,17 açò: Que el testament confirmat per  Déu en Cristo, la Llei, donada quatre-  
Ga 3,18 la Llei, ja no és per la promesa. I  Déu féu la donació a Abraham per promesa.  
Ga 3,20  lo mediador no és d’un sol, i  Déu és un. 21 ¿És, doncs, la Llei contra  
Ga 3,21  la Llei contra les promeses de  Déu? No, per cert, perquè si s’hagués  
Ga 3,26  26 Perquè tots sou fills de  Déu per la fe, que és en Cristo Jesús. 27  
Ga 4,4 vingué la plenitud del temps, envià  Déu a son Fill, format de dona, i fet  
Ga 4,6  vosaltres sou fills, ha enviat  Déu a vostres cors l’Esperit de son Fill, 
Ga 4,7  fill. I si fill, hereu també de  Déu en Cristo. 8 Emperò llavors, quan no  
Ga 4,8 Emperò llavors, quan no coneixíeu a  Déu, servíeu a aquells que per naturalesa  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

883 
 

Ga 4,9  déus. 9 Mes ara, havent conegut a  Déu o, ans bé essent coneguts de Déu, ¿com 
Ga 4,9  a Déu o, ans bé essent coneguts de  Déu, ¿com és que tornau altra vegada als  
Ga 4,14 ans bé me rebéreu com a un àngel de  Déu, com a Cristo Jesús. 15 A on és,  
Ga 5,21  coses no alcançaran lo Regne de  Déu. 22 Mes lo fruit de l’Esperit és  
Ga 6,7 que l’adoctrina. 7 No us enganyeu:  Déu no pot ser burlat, 8 perquè allò que  
Ga 6,14  en vostra carn. 14 Mes no permètia  Déu que jo em gloriï sinó en la creu de  
Ga 6,16  misericòrdia, i sobre l’Israel de  Déu. 17 D’aquí en avant ningú me  
Ef 1,1  la Iglésia. 1 Pau, per voluntat de  Déu apòstol de Jesucrist, a tots los sants 
Ef 1,2  2 Gràcia sia a vosaltres i pau, de  Déu, nostre Pare, i del Senyor Jesucrist.  
Ef 1,3  Senyor Jesucrist. 3 Beneït sia lo  Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist, lo  
Ef 1,17  en mes oracions, 17 per a què el  Déu de nostre Senyor Jesucrist, lo Pare de 
Ef 2,4 ira, com també los altres. 4 Emperò  Déu, que és ric en misericòrdia, per l’  
Ef 2,8  és de vosaltres, sinó que és do de  Déu. 9 No per obres, perquè ningú se  
Ef 2,10 a obres bones, les que abans ordenà  Déu per a què caminàssem en elles. 11 Per  
Ef 2,12  no tenint esperança, i sens  Déu en aquest món. 13 Mes ara, en Cristo  
Ef 2,16  16 i per a reconciliar-los ab  Déu als dos en un cos per la creu, matant  
Ef 2,19  dels sants i domèstics de  Déu. 20 I sou edificats sobre el fonament  
Ef 2,22  juntament per a ser habitació de  Déu, per medi de l’Esperit. 3,Tit Capítol 
Ef 3,Tit sant Pau, destinat especialment per  Déu per a predicar-los l’evangeli. 1  
Ef 3,2  oït la dispensació de la gràcia de  Déu que em fou donada a mi envers  
Ef 3,7  segons lo do de la gràcia de  Déu que m’ha estat donada per l’obra  
Ef 3,9  des del principi dels sigles en  Déu, que crià totes les coses per  
Ef 3,10  Perquè la molt vària sabiduria de  Déu sia ara notificada per la Iglésia als  
Ef 3,12  d’ell, segura confiança i accés a  Déu. 13 Per lo qual vos demano que no  
Ef 3,19  siau plens de tota la plenitud de  Déu. 20 I a aquell que és poderós per a  
Ef 4,6  Senyor, una fe, un baptisme, 6 un  Déu i Pare de tots, que és sobre tots, i  
Ef 4,13 la fe i del coneixement del Fill de  Déu, a baró perfet, a la mida de l’edat  
Ef 4,18  tenebres, alienats de la vida de  Déu per la ignorància que hi ha en ells,  
Ef 4,24  l’home nou, que fou criat segons  Déu en justícia i en santedat de veritat.  
Ef 4,30  no contristeu a l’Esperit Sant de  Déu, en qui fóreu sellats per al dia de la 
Ef 4,32  així com també vos ha perdonat  Déu per Cristo. 5,Tit Capítol V Exhorta  
Ef 5,1  1 Siau, doncs, imitadors de  Déu, com fills caríssims. 2 I caminau en  
Ef 5,2  per a nosaltres, oferta i hòstia a  Déu en olor de suavitat. 3 Mes fornicació  
Ef 5,5 herència en lo Regne de Cristo i de  Déu. 6 No us deixeu enganyar ab paraules  
Ef 5,6 vanes, perquè per això ve la ira de  Déu sobre los fills de la incredulitat. 7  
Ef 5,10  10 aprovant lo que és accepte a  Déu. 11 I no comuniqueu ab les obres  
Ef 5,17 bé compreneu qual és la voluntat de  Déu. 18 I no us doneu en demesia al vi, de 
Ef 5,20  cor, 20 donant gràcies sempre al  Déu i Pare per totes les coses en nom de  
Ef 6,6  Cristo, fent de cor la voluntat de  Déu; 7 servint de bona voluntat, com al  
Ef 6,11 virtut. 11 Vestiu’s l’armadura de  Déu, per a què pugau resistir les tretes  
Ef 6,13 lo tant, preneu tota l’armadura de  Déu, per a què pugau resistir en lo dia  
Ef 6,17 de l’Esperit, que és la paraula de  Déu; 18 orant en tot temps ab tota  
Ef 6,23  germans i caritat ab fe de part de  Déu Pare i del Senyor Jesucrist. 24 La  
Fl 1,2  2 gràcia a vosaltres i pau de  Déu nostre Pare i del Senyor Jesucrist. 3  
Fl 1,3  Jesucrist. 3 Gràcies dono a mon  Déu cada vegada que em recordo de  
Fl 1,8  participants de mon goig. 8 Perquè  Déu m’és testimoni de quina manera vos  
Fl 1,11  Jesucrist a glòria i alabança de  Déu. 12 Emperò, germans, voldria que  
Fl 1,14  atrevits en parlar la paraula de  Déu sens temor. 15 És veritat que alguns  
Fl 1,28  ho és de salvació, i això de  Déu. 29 Perquè a vosaltres vos és donat  
Fl 2,6  6 Lo qual, essent en la forma de  Déu, no tingué per usurpació lo ser ell  
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Fl 2,6  per usurpació lo ser ell igual a  Déu, 7 sinó que es reduí a si mateix a no  
Fl 2,9 mort, i mort de creu. 9 Per lo qual  Déu també l’exaltà altament i li donà un  
Fl 2,11  és lo Senyor per a glòria de  Déu Pare. 12 Per lo tant, caríssims meus,  
Fl 2,13  més ara en ma ausència. 13 Puix  Déu és lo qui obra en vosaltres, així lo  
Fl 2,15 irreprensibles i senzills, fills de  Déu sens màcula enmig d’una nació  
Fl 2,27  malalt, i casi a la mort; mes  Déu tingué misericòrdia d’ell, i no sols  
Fl 3,3  la circumcisió, los que servim a  Déu en esperit, i ens gloriam en Cristo  
Fl 3,6 a zel, perseguidor de la Iglésia de  Déu; en quant a la justícia que és de la  
Fl 3,9 Cristo Jesús: la justícia que és de  Déu per la fe. 10 Per a què puga conèixer  
Fl 3,14  lo premi de l’alta vocació de  Déu en Cristo Jesús. 15 I així siam tots  
Fl 3,15 alguna cosa pensau d’altra manera,  Déu també vos ho revelarà. 16 Mes en quant 
Fl 3,19 lo fi dels quals és la perdició, lo  Déu dels quals és son ventre i la glòria  
Fl 4,6  de gràcies, sien presentades a  Déu vostres peticions. 7 I la pau de Déu,  
Fl 4,7  vostres peticions. 7 I la pau de  Déu, que sobrepuja a tot enteniment,  
Fl 4,9 i oït, i vist en mi, això feu; i el  Déu de la pau serà ab vosaltres. 10 M’he  
Fl 4,18  hòstia accepta, agradable a  Déu. 19 Però mon Déu suplirà totes vostres 
Fl 4,19  agradable a Déu. 19 Però mon  Déu suplirà totes vostres necessitats,  
Fl 4,20 glòria per Cristo Jesús. 20 I sia a  Déu i nostre Pare glòria per los sigles  
Col 1,Tit  Jesucrist és la imatge perfeta de  Déu, lo Senyor de totes les coses, lo cap  
Col 1,1  de Jesucrist per la voluntat de  Déu, i Timoteu, nostre germà, 2 als sants  
Col 1,3 Gràcia a vosaltres i pau de part de  Déu, nostre Pare, i de nostre Senyor  
Col 1,3  Senyor Jesucrist. Donam gràcies a  Déu i al Pare de nostre Senyor Jesucrist,  
Col 1,6  l’oíreu i coneguéreu la gràcia de  Déu en veritat; 7 com també l’aprenguéreu 
Col 1,10  i creixent en lo coneixement de  Déu, 11 fortificats ab tota virtut, segons 
Col 1,12  ab goig, 12 donant gràcies a  Déu lo Pare que ens féu dignes de  
Col 1,15  pecats. 15 Lo qual és imatge del  Déu invisible, lo primogènit de tota  
Col 1,21 algun temps vos havíeu estranyat de  Déu i fet enemics de cor per les males  
Col 1,25  ministre, segons la dispensació de  Déu que m’ha esta donada per a vosaltres, 
Col 1,25  a fi de complir la paraula de  Déu, 26 lo misteri que ha estat escondit  
Col 1,27  a sos sants, 27 als quals  Déu ha volgut revelar les riqueses de la  
Col 2,2  per a conèixer lo misteri de  Déu Pare i de Cristo Jesús, 3 en qui estan 
Col 2,12  també mediant la fe del poder de  Déu, que el ressuscità d’entre els morts. 
Col 2,19 i lligaments, creix en l’aument de  Déu. 20 Per consegüent, si sou morts ab  
Col 3,1 on Cristo està sentat a la dreta de  Déu. 2 Saborejau’s en les coses de dalt,  
Col 3,3  vida està escondida ab Cristo en  Déu. 4 Quan Cristo, que és vostra vida, s’ 
Col 3,6  6 Per les quals coses ve la ira de  Déu sobre els fills de la incredulitat. 7  
Col 3,12  Revestiu’s, doncs, com elegits de  Déu, sants i amats, entranyes de  
Col 3,16  espirituals, cantant de cor a  Déu ab gràcia. 17 I qualsevol cosa que  
Col 3,17 Jesucrist, donant gràcies per ell a  Déu i al Pare. 18 Casades, estau someses a 
Col 3,22  ab simplicitat de cor i temor de  Déu. 23 Tot quant façau, feu-ho de cor  
Col 3,25  rebrà per lo mal que ha fet; i en  Déu no hi ha accepció de persones. 4,Tit  
Col 4,3  juntament per nosaltres, per a què  Déu nos òbria la porta de la paraula per a 
Col 4,11  únics que m’ajuden en lo Regne de  Déu, i m’han servit de consol. 12 Vos  
Col 4,12  i complerts en tota la voluntat de  Déu. 13 Puix jo li só testimoni de lo molt 
1Te 1,1  a la iglésia dels tessalònics en  Déu Pare i en lo Senyor Jesucrist. 2  
1Te 1,2 Gràcia a vosaltres i pau de part de  Déu nostre Pare i del Senyor Jesucrist.  
1Te 1,2  Jesucrist. Donam sempre gràcies a  Déu per tots vosaltres, fent memòria sens  
1Te 1,3  nostre Senyor Jesucrist davant de  Déu i Pare nostre. 4 Sabent, amats  
1Te 1,4  germans, que vostra elecció és de  Déu. 5 Perquè nostre evangeli no vingué a  
1Te 1,8  totes parts la fe que teniu envers  Déu, de modo que nosaltres no tenim  
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1Te 1,9  i com vos convertíreu dels ídols a  Déu per a servir al Déu viu i verdader 10  
1Te 1,9  dels ídols a Déu per a servir al  Déu viu i verdader 10 i per a esperar dels 
1Te 2,2  Filipi, tinguérem valor en nostre  Déu per a predicar-vos l’evangeli de  
1Te 2,2 per a predicar-vos l’evangeli de  Déu ab gran solicitud. 3 Perquè nostra  
1Te 2,4 sinó que així com fórem aprovats de  Déu per a què se’ns confiàs l’evangeli,  
1Te 2,4 com per a agradar als homes, sinó a  Déu, que prova nostres cors. 5 Puix jamai  
1Te 2,5  sabeu, ni un pretext d’avarícia:  Déu és testimoni. 6 Ni cercàrem la glòria  
1Te 2,8  vos participants de l’evangeli de  Déu, sinó de nostres pròpies ànimes,  
1Te 2,9  vos predicàrem l’evangeli de  Déu. 10 Vosaltres sou testimonis, i Déu  
1Te 2,10 Déu. 10 Vosaltres sou testimonis, i  Déu també, de quant santa, i justa, i  
1Te 2,12  -vos que caminàsseu dignes de  Déu, que us cridà a son Regne i glòria. 13 
1Te 2,13  donam també sens cessar gràcies a  Déu, perquè quan rebéreu la paraula de Déu 
1Te 2,13  perquè quan rebéreu la paraula de  Déu que haveu oït de nosaltres, la rebéreu 
1Te 2,13  ella és en veritat, com paraula de  Déu, la qual obra eficaçment en vosaltres  
1Te 2,14  fet imitadors de les iglésies de  Déu que hi ha en la Judea en Cristo Jesús, 
1Te 2,15 nosaltres, i no són de l’agrado de  Déu i són contraris a tots los homes 16  
1Te 2,16 sempre sos pecats. Perquè la ira de  Déu ha arribat sobre ells fins a l’  
1Te 3,2 Timoteu, nostre germà i ministre de  Déu i colaborador nostre en l’evangeli de 
1Te 3,9  acció de gràcies podem donar a  Déu per vosaltres, per tot lo goig ab què  
1Te 3,9 amor de vosaltres, davant de nostre  Déu, 10 pregant-li nit i dia ab lo major 
1Te 3,11  falta a vostra fe? 11 I el mateix  Déu i Pare nostre, i nostre Senyor  
1Te 3,13  reprensió en santedat davant de  Déu i Pare nostre, per a quan vinga nostre 
1Te 4,1  convé comportar-vos i agradar a  Déu, així també proceïu per abundar més i  
1Te 4,3  3 Puix aquesta és la voluntat de  Déu: vostra santificació. Que us abstingau 
1Te 4,5  com los gentils que no coneixen a  Déu; 6 i que ningú oprimesca ni engànyia  
1Te 4,7 i testificat. 7 Perquè no ens cridà  Déu per a immundícia, sinó per a  
1Te 4,8  no desprècia a l’home, sinó a  Déu, que ens ha donat també son Sant  
1Te 4,9  vosaltres mateixos aprenguéreu de  Déu l’amar-vos uns a altres. 10 I en  
1Te 4,14 Jesús morí i ressuscità, així també  Déu portarà ab Jesús a aquells que  
1Te 4,16  de l’arcàngel, i ab trompeta de  Déu, baixarà del cel, i els que moriren en 
1Te 5,Tit  demana, per últim, que préguien a  Déu per ell. 1 I en quant als temps i als  
1Te 5,9  la salut. 9 Perquè no ens ha posat  Déu per a ira, sinó per a alcançar la  
1Te 5,18  perquè aqueixa és la voluntat de  Déu en Cristo Jesús respecte de vosaltres. 
1Te 5,23  apariència de mal. 23 I el mateix  Déu de pau vos santifíquia en tot, per a  
2Te 1,Tit  1,Tit Capítol I Dóna gràcies a  Déu per la fe dels tessalònics i per sa  
2Te 1,1  a la iglésia dels tessalònics en  Déu nostre Pare i en lo Senyor Jesucrist.  
2Te 1,2  sia a vosaltres i pau de part de  Déu, nostre Pare, i del Senyor Jesucrist.  
2Te 1,3  3 Devem, germans, donar gràcies a  Déu sens cessar per vosaltres, com és  
2Te 1,4  en vosaltres en les iglésies de  Déu, per vostra paciència i fe en totes  
2Te 1,5  senyal manifest del just judici de  Déu, per a què siau contats dignes en lo  
2Te 1,5  siau contats dignes en lo Regne de  Déu, per amor del qual també patiu. 6  
2Te 1,6  6 Suposat que és just davant de  Déu que ell dónia en paga aflicció als que 
2Te 1,8  d’aquells que no coneixen a  Déu i dels que no obeeixen a l’evangeli  
2Te 1,11  per vosaltres, per a què nostre  Déu vos faça dignes d’esta vocació i  
2Te 1,12  en ell, segons la gràcia de nostre  Déu i del Senyor Jesucrist. 2,Tit Capítol  
2Te 2,4 s’alça sobre tot lo que s’anomena  Déu, o que s’adora, de manera que s’  
2Te 2,4  que s’assentarà en lo temple de  Déu, mostrant-se com si fos Déu. 5 ¿No  
2Te 2,4  de Déu, mostrant-se com si fos  Déu. 5 ¿No us recordau que quan jo era  
2Te 2,11 ser salvos. 11 Per això los enviarà  Déu iŀlusió d’error, per a què creguen la 
2Te 2,13  devem donar sempre gràcies a  Déu per vosaltres, germans amats de Déu,  
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2Te 2,13 Déu per vosaltres, germans amats de  Déu, perquè Déu des del principi vos  
2Te 2,13  germans amats de Déu, perquè  Déu des del principi vos escollí per a  
2Te 2,16  mateix Senyor nostre Jesucrist, i  Déu i Pare nostre, lo qual nos ha amat i  
2Te 3,Tit  III Los demana que préguien a  Déu per ell. Parla contra los ociosos,  
2Te 3,1  nosaltres, per a què la paraula de  Déu se propàguia i sia glorificada, com ho 
2Te 3,3  puix la fe no és de tots. 3 Emperò  Déu és fiel, que us confirmarà i guardarà  
2Te 3,5  vostres cors en l’amor de  Déu i en esperar ab paciència a Cristo. 6  
1Tm 1,1  de Jesucrist per manament de  Déu, Salvador nostre, i del Senyor  
1Tm 1,2  misericòrdia i pau de part de  Déu Pare i de nostre Senyor Jesucrist. 3  
1Tm 1,4  exciten disputes que edificació de  Déu, que és en la fe. 5 Puix lo fi del  
1Tm 1,11 11 conforme al gloriós evangeli del  Déu beneït, lo qual m’ha estat  
1Tm 1,13  Emperò alcancí misericòrdia de  Déu, perquè ho fiu per ignorància en  
1Tm 1,17  sigles, immortal i invisible, al  Déu sol savi, sia l’honra i glòria per  
1Tm 2,3  és cosa bona i accepta davant de  Déu nostre Salvador, 4 lo qual vol fer  
1Tm 2,5  de la veritat. 5 Perquè un sol és  Déu, i un sol també lo medianer entre Déu  
1Tm 2,5  i un sol també lo medianer entre  Déu i els homes, Jesucrist home, 6 que es  
1Tm 3,5 casa, ¿com cuidarà de la Iglésia de  Déu? 6 No sia neòfit, per a què ple de  
1Tm 3,15  has de conduir-te en la casa de  Déu, que és la Iglésia del Déu viu,  
1Tm 3,15  casa de Déu, que és la Iglésia del  Déu viu, columna i fonament de la veritat. 
1Tm 3,16  lo misteri de la pietat, en què  «Déu se manifestà en carn, ha estat  
1Tm 4,3  abstenir-se de les viandes que  Déu crià a fi de que ab acció de gràcies  
1Tm 4,4  veritat. 4 Perquè tota criatura de  Déu és bona i no és de rebutjar res de lo  
1Tm 4,5  se santifica per la paraula de  Déu i per l’oració. 6 Proposant això als  
1Tm 4,10  vituperats, perquè confiam en lo  Déu viu, lo qual és lo salvador de tots  
1Tm 5,4  puix això és accepte davant de  Déu. 5 Emperò la que verdaderament és  
1Tm 5,5  és viuda i desemparada, confiï en  Déu i persevéria en súpliques i oracions  
1Tm 5,21  témien. 21 Te conjuro davant de  Déu i del Senyor Jesucrist i dels àngels  
1Tm 6,1  de tota honra, per a què el nom de  Déu i sa doctrina no sien blasfemats. 2 I  
1Tm 6,11 moltes penes. 11 Emperò tu, home de  Déu, fuig d’aquestes coses i segueix la  
1Tm 6,13 testimonis. 13 Jo et mano davant de  Déu, que vivifica totes les coses, i de  
1Tm 6,17  en riqueses incertes, sinó en lo  Déu viu, que ens dóna abundantment totes  
2Tm 1,1  de Jesucrist per voluntat de  Déu, segons la promesa de la vida que és  
2Tm 1,2  misericòrdia i pau de part de  Déu Pare i de nostre Senyor Jesucrist. 3  
2Tm 1,3  Senyor Jesucrist. 3 Gràcies dono a  Déu, a qui servesc des de mos antepassats  
2Tm 1,6  amonesto que avívies la gràcia de  Déu que habita en tu per la imposició de  
2Tm 1,7  mes mans. 7 Perquè no ens ha donat  Déu esperit de temor, sinó de fortalesa, i 
2Tm 1,8  de l’evangeli segons lo poder de  Déu, 9 que ens ha salvat i cridat ab una  
2Tm 2,4 de Jesucrist. 4 Ningú que pelea per  Déu s’enreda en los negocis del sigle, a  
2Tm 2,9 com un malfactor; mes la paraula de  Déu no està lligada. 10 Per consegüent, jo 
2Tm 2,15  -te digne d’aprovació davant de  Déu, operari que no té de què avergonyir- 
2Tm 2,19 d’alguns. 19 Emperò lo fonament de  Déu se manté ferm tenint aquest sello: «Lo 
2Tm 2,25  veritat, per si algun dia los dóna  Déu arrepentiment per a conèixer la  
2Tm 3,4  i amants de plaers més que de  Déu; 5 tenint apariència de pietat, però  
2Tm 3,16  Escriptura divinament inspirada de  Déu és útil per a ensenyar, per a  
2Tm 3,17  justícia; 17 per a què l’home de  Déu sia perfet i estiga previngut per a  
2Tm 4,1  1 Te protesto, doncs, davant de  Déu i del Senyor Jesucrist, que ha de  
2Tm 4,14  lo calderer, me féu molt mal:  Déu lo pàguia segons ses obres. 15 Guarda  
2Tm 4,16 ans bé tots me desempararen. Prec a  Déu que no els sia imputat. 17 Emperò lo  
Tt 1,1  i els bisbes. 1 Pau, servo de  Déu i apòstol de Jesucrist, segons la fe  
Tt 1,1  segons la fe dels elegits de  Déu i el coneixement de la veritat, que és 
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Tt 1,2  de la vida eterna, la qual  Déu, que no pot enganyar, prometé abans  
Tt 1,3  fou confiada segons lo precepte de  Déu Salvador nostre: 4 a Tito, fill amat  
Tt 1,4  sia gràcia, misericòrdia i pau de  Déu Pare i de Jesucrist, salvador nostre.  
Tt 1,7  sens màcula, com a dispensador de  Déu; no superbo, ni colèric, ni donat al  
Tt 1,16  16 Professen conèixer a  Déu, emperò lo neguen ab los fets, essent  
Tt 2,Tit documents que ens dóna la gràcia de  Déu i els beneficis que havem rebut de  
Tt 2,5 què no sia blasfemada la paraula de  Déu. 6 Igualment amonesta als joves que  
Tt 2,10  què adórnien en tot la doctrina de  Déu, salvador nostre. 11 Perquè la gràcia  
Tt 2,11  nostre. 11 Perquè la gràcia de  Déu, que porta salvació, s’ha manifestat  
Tt 2,13  i l’adveniment gloriós del gran  Déu i salvador nostre Jesucrist, 14 lo  
Tt 3,4  la bondat del salvador nostre  Déu i son amor envers los homes, 5 no per  
Tt 3,8  per a què los que han cregut en  Déu procúrien conservar les obres bones.  
Tt 3,15 que ens amen en la fe. La gràcia de  Déu sia ab tots vosaltres. Amén. Flm Inc  
Flm 3 gràcia a vosaltres i pau de part de  Déu nostre Pare i del Senyor Jesucrist. 4  
Flm 4  Jesucrist. 4 Gràcies dono a mon  Déu, fent sempre memòria de tu en mes  
He 1,Tit 1,Tit Capítol I Jesucrist, verdader  Déu i home, és infinitament superior als  
He 1,1 infinitament superior als àngels. 1  Déu, que en diferents ocasions i de  
He 1,6  «I adórien-lo tots los àngels de  Déu.» 7 I en quant als àngels, diu: «Lo  
He 1,8  Mes al Fill li diu: «Ton trono, oh  Déu, és per los sigles dels sigles. Ceptre 
He 1,9  i avorrit la iniquitat; per això  Déu, ton Déu, t’ha ungit ab oli d’  
He 1,9  la iniquitat; per això Déu, ton  Déu, t’ha ungit ab oli d’alegria sobre  
He 2,Tit  ab major rigor. Glòria del Fill de  Déu fet home, Senyor de totes les  
He 2,4  que l’oïren; 4 confirmant-la  Déu al mateix temps ab senyals i  
He 2,5 segons sa pròpia voluntat. 5 Perquè  Déu no someté als àngels lo món venider de 
He 2,9  glòria, per a què per la gràcia de  Déu gustàs ell la mort per tots. 10 Puix  
He 2,13  -me aquí a mi i als fills que  Déu m’ha donat.» 14 I per quant los fills 
He 2,17  i fiel en les coses pertanyents a  Déu, a fi de fer la reconciliació per los  
He 3,4  lo qui ha criat totes les coses és  Déu. 5 I certament Moisès fou fiel en tota 
He 3,12  d’incredulitat, apartant-se de  Déu viu; 13 ans bé, amonestau-vos tots  
He 4,Tit  virtut i eficàcia de la paraula de  Déu. 1 Temam, doncs, que algú de  
He 4,4  parlà així del dia setè: «I reposà  Déu en lo setè dia de totes ses obres.» 5  
He 4,9  o dissabte, per a lo poble de  Déu. 10 Perquè aquell que ha entrat en son 
He 4,10  ha cessat de ses obres, així com  Déu cessà de les seves. 11 Esforcem-nos, 
He 4,12  12 Perquè la paraula de  Déu és viva i eficaç, i més afilada que  
He 4,14  fins als cels, Jesús, Fill de  Déu, mantingam nostra confessió. 15 Perquè 
He 5,1  en aquelles coses pertanyents a  Déu, per a què ofresca dons i sacrificis  
He 5,4 honra, sinó aquell que és cridat de  Déu, com Aaron. 5 Així també Cristo no se  
He 5,8  8 I certament, encara que Fill de  Déu, per les coses que patí aprengué  
He 5,10  que l’obeeixen, 10 cridat per  Déu pontífice segons l’ordre de  
He 5,12  primers principis dels oracles de  Déu, i us haveu tornat tals que necessitau 
He 6,Tit  los que, molt favorits de  Déu, perden la fe o s’abandonen als  
He 6,1  les obres mortes i de la fe envers  Déu, 2 de la doctrina del baptisme, i de  
He 6,3  perdurable. 3 I això farem, si  Déu ho permet. 4 Perquè és impossible que  
He 6,5 gustat igualment la bona paraula de  Déu, i les virtuts del sigle venider, 6 si 
He 6,6  de nou en si mateixos al Fill de  Déu i l’exposen a l’escarni. 7 Perquè la 
He 6,7  que la cultiven, rep benedicció de  Déu. 8 Emperò aquella que produeix espines 
He 6,10  d’aquesta manera. 10 Perquè no és  Déu injust per a què s’olvídia de vostres 
He 6,13  les promeses. 13 Perquè quan  Déu féu la promesa a Abraham, com no  
He 6,17  de tota disputa. 17 Per lo qual  Déu, volent mostrar més complidament als  
He 6,18  (en les que era impossible que  Déu mentís) tinguéssem nosaltres un  
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He 7,1  rei de Salem, sacerdot de  Déu altíssim, que isqué a l’encontre d’  
He 7,3  fet emperò semblant al Fill de  Déu, permaneix sacerdot per a sempre. 4  
He 7,19  per la qual nos acercam a  Déu. 20 I per quant fou ell fet sacerdot  
He 7,25  als que per ell vénen a  Déu, vivint sempre per intercedir per  
He 8,5 com Moisès fou amonestat de part de  Déu quan estava per acabar lo tabernacle:  
He 8,10  sos cors, i jo seré per a ells son  Déu, i ells seran per a mi mon poble. 11 I 
He 9,14  s’oferí a si mateix sens màcula a  Déu, netejarà vostra consciència de les  
He 9,14 de les obres de mort per a servir a  Déu viu? 15 I per això ell és lo mediador  
He 9,20  la sang del pacte (testament) que  Déu vos ha ordenat.» 21 I així mateix  
He 9,24  a presentar-se a la presència de  Déu per nosaltres. 25 I no ja per a oferir 
He 10,7  mi) per a fer vostra voluntat, oh  Déu!» 8 Dient dalt: «Sacrificis i ofertes  
He 10,9  -me aquí, que vinc per a fer, oh  Déu, vostra voluntat.» Aparta lo primer  
He 10,12  assentà per a sempre a la dreta de  Déu, 13 aguardant entretant lo que resta,  
He 10,21  un gran sacerdot sobre la casa de  Déu, 22 acerquem-nos a ell ab cor  
He 10,27  que ha de devorar als enemics de  Déu. 28 Lo qui prevarica contra la Llei de 
He 10,29  aquell que trepítgia al Fill de  Déu, tinga per vil la sang del testament,  
He 10,31  espantosa és lo caure en mans del  Déu viu. 32 I feu memòria dels primers  
He 10,36  a fi de que fent la voluntat de  Déu alcanceu la promesa. 37 Perquè,  
He 11,3  los sigles per la paraula de  Déu, per a què de les coses invisibles  
He 11,4  visibles. 4 Per la fe oferí Abel a  Déu un sacrifici més exceŀlent que Caín,  
He 11,4  testimoni de que era just, donant  Déu testimoni de sos dons; i per ella,  
He 11,5  la mort, i no fou trobat, perquè  Déu l’havia trasladat; puix abans de la  
He 11,5 tingué testimoni d’haver agradat a  Déu. 6 I així, sens fe és impossible  
He 11,6  sens fe és impossible agradar a  Déu. Perquè lo qui s’acerca a Déu, és  
He 11,6  a Déu. Perquè lo qui s’acerca a  Déu, és precís que crega que hi ha Déu i  
He 11,6  Déu, és precís que crega que hi ha  Déu i que és remunerador dels que el  
He 11,10 arquitecte i fundador de la qual és  Déu. 11 Per la fe, també la mateixa Sara,  
He 11,16  ço és, la celestial. I per això  Déu no es desdenya d’apellidar-se Déu  
He 11,16  no es desdenya d’apellidar-se  Déu d’ells, perquè els havia aparellat  
He 11,19  descendència», 19 considerant que  Déu era poderós per a ressuscitar fins d’ 
He 11,25  ans bé ser afligit ab lo poble de  Déu que gosar los plaers temporals del  
He 11,40  no reberen la promesa; 40 havent  Déu disposat alguna cosa millor per a  
He 12,2 està sentat a la dreta del trono de  Déu. 3 Considerau, doncs, atentament a  
He 12,7 fill. 7 Perseverau en la correcció.  Déu s’ofereix a vosaltres com a fills,  
He 12,14  sens la qual ningú veurà a  Déu. 15 Mirant atentament a que ningú  
He 12,15  a que ningú caiga de la gràcia de  Déu, no sia que brótia alguna arrel d’  
He 12,22  muntanya de Sion i a la ciutat de  Déu viu, la celestial Jerusalem, i a una  
He 12,23  que estan escrits en lo cel, i a  Déu, jutge de tots, i als esperits dels  
He 12,28 tenim gràcia, per la que agradant a  Déu, lo servim ab sant temor i reverència. 
He 12,29  i reverència. 29 Perquè nostre  Déu és foc consumidor. 13,Tit capítol XIII 
He 13,Tit  a la conformitat ab la voluntat de  Déu. 1 Continuï entre vosaltres la caritat 
He 13,4  i lo llit, immaculat; perquè  Déu judicarà als fornicaris i als  
He 13,7  quals vos han parlat la paraula de  Déu, i la fe dels quals haveu d’imitar,  
He 13,15  venir. 15 Oferim, doncs, per ell a  Déu sacrifici d’alabança sens cessar, que 
He 13,16  ab altres vostres béns, puix  Déu s’agrada de tals ofertes. 17 Obeïu a  
He 13,20  prompte vos sia restituït. 20 I el  Déu de la pau, que per la sang del  
Jm 1,1  esperit del món. 1 Jaume, servo de  Déu i de nostre Senyor Jesucrist, a les  
Jm 1,5  falta de sabiduria, demània-la a  Déu, que la dóna a tots copiosament i no  
Jm 1,12  provat rebrà la corona de vida que  Déu ha promès als que l’amen. 13 No diga  
Jm 1,13  quan sia tentat que és tentat de  Déu; perquè Déu no pot ser tentat dels  
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Jm 1,13 tentat que és tentat de Déu; perquè  Déu no pot ser tentat dels mals i ell no  
Jm 1,20  de l’home no obra la justícia de  Déu. 21 Per lo tant, llançant tota  
Jm 1,27  pura i sens màcula davant de  Déu i del Pare és aquesta: visitar als  
Jm 2,5  ¿per ventura no ha elegit  Déu als pobres d’aquest món per a ser  
Jm 2,5  fe i hereus del Regne que prometé  Déu als que l’amen? 6 Vosaltres, al  
Jm 2,19  fe per les obres. 19 Tu creus que  Déu és un; fas bé. També los dimonis ho  
Jm 2,23  que diu: «Abraham cregué a  Déu i li fou imputat a justícia», i fou  
Jm 2,23 a justícia», i fou anomenat amic de  Déu. 24 ¿No veeu com per les obres és  
Jm 3,9  metzina mortal. 9 Ab ella beneïm a  Déu i al Pare, i ab ella maleïm als homes  
Jm 3,9 homes que foren fets a semblança de  Déu. 10 D’una mateixa boca proceeix  
Jm 4,4 amistat d’aquest món és enemiga de  Déu? Quiscun, doncs, que vulla ser amic d’ 
Jm 4,4  sigle se constitueix enemic de  Déu. 5 ¿Pensau per ventura que l’  
Jm 4,6  dóna major gràcia. Per això diu:  «Déu resisteix als superbos i dóna gràcia  
Jm 4,7  humils.» 7 Someteu-vos, doncs, a  Déu i resistiu al diable, i fugirà de  
Jm 4,8  de vosaltres. 8 Acercau-vos a  Déu, i ell s’acercarà a vosaltres.  
1Pe 1,Tit Pere 1,Tit Capítol I Dóna gràcies a  Déu per haver-nos cridat a la fe i a la  
1Pe 1,2  2 elegits segons la presciència de  Déu Pare per la santificació de l’  
1Pe 1,3  sia multiplicada. 3 Beneït sia lo  Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist, lo  
1Pe 1,5  5 que sou guardats per lo poder de  Déu per medi de la fe, per a la salvació  
1Pe 1,21  vosaltres, 21 que per ell creeu en  Déu, que lo ressuscità d’entre els morts  
1Pe 1,21  fe i vostra esperança fossen en  Déu. 22 Veent que haveu purificat vostres  
1Pe 1,23  incorruptible, per la paraula de  Déu viu, i que permaneix eternament. 24  
1Pe 2,4  pels homes, emperò escollida de  Déu i apreciada, 5 vosaltres també com  
1Pe 2,5  sacrificis espirituals acceptes a  Déu en Jesucrist. 6 Per lo qual se troba  
1Pe 2,10 no éreu poble, mes ara sou poble de  Déu; que no havíeu alcançat misericòrdia,  
1Pe 2,12  bones que veuran, glorifíquien a  Déu en lo dia de la visitació. 13 Someteu  
1Pe 2,15  15 Perquè tal és la voluntat de  Déu: que fent bé poseu silenci a la  
1Pe 2,16  de la malícia, sinó com servos de  Déu. 17 Honrau a tothom. Amau la  
1Pe 2,17  tothom. Amau la germandat. Temeu a  Déu. Donau honra al rei. 18 Sirvents, siau 
1Pe 2,19  de gràcia, si algú per respecte a  Déu sofreix molèsties, patint injustament. 
1Pe 2,20  aqueixa és gràcia davant de  Déu. 21 Puix per això fóreu cridats, ja  
1Pe 3,4  és de gran valor a la presència de  Déu. 5 Puix d’aquest modo s’adornaven  
1Pe 3,5  les santes dones que esperaven en  Déu, estant someses a sos propis marits. 6 
1Pe 3,15  15 ans bé santificau al Senyor  Déu en vostres cors, aparellats sempre per 
1Pe 3,17  millor és, si és la voluntat de  Déu, que sofriu per fer bé que per fer  
1Pe 3,18  los injustos, per a oferir-nos a  Déu, essent a la veritat mort en la carn,  
1Pe 3,20 los estava esperant la paciència de  Déu, mentres que fabricava l’arca en la  
1Pe 3,21  de la bona consciència envers  Déu per la resurrecció de Jesucrist, 22 lo 
1Pe 3,22  n’anà al cel i està a la dreta de  Déu, essent-li somesos los àngels, les  
1Pe 4,2  dels homes, sinó en la voluntat de  Déu. 3 Puix basta per aquestos que en lo  
1Pe 4,6  en la carn, mes visquen segons  Déu en l’Esperit. 7 Emperò lo fi de totes 
1Pe 4,10  bons dispensadors de la gràcia de  Déu, que és de moltes maneres. 11 Si algú  
1Pe 4,11  parla, pàrlia com los oracles de  Déu; si algú ministra, minístria conforme  
1Pe 4,11  minístria conforme a la virtut que  Déu dóna; per a què en totes coses sia Déu 
1Pe 4,11  dóna; per a què en totes coses sia  Déu honrat per Jesucrist, lo qual té la  
1Pe 4,14  perquè l’Esperit de glòria i de  Déu reposa en vosaltres; segons ells és  
1Pe 4,16  ans bé dónia alabança a  Déu en esta part. 17 Puix ha arribat lo  
1Pe 4,17  lo judici comència per la casa de  Déu. I si primer comença per nosaltres,  
1Pe 4,17  que no creuen l’evangeli de  Déu? 18 I si lo just a penes serà salvo,  
1Pe 4,19 que sofreixen segons la voluntat de  Déu, encomànien ses ànimes a son fiel  
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1Pe 5,2 lo venider: 2 apasturau lo ramat de  Déu que està entre vosaltres, tenint  
1Pe 5,2 per força, sinó de voluntat, segons  Déu; no per amor d’un vergonyós guany,  
1Pe 5,3  tenir domini sobre l’herència de  Déu, sinó fent-vos exemples del ramat. 4 
1Pe 5,5  los uns als altres, perquè  Déu resisteix als superbos i dóna gràcia  
1Pe 5,6  vos, doncs, baix la mà poderosa de  Déu, per a què vos exàltia quan sia lo  
1Pe 5,10  igual tribulació. 10 Mes lo  Déu de tota gràcia, lo qui ens cridà en  
1Pe 5,12  aquesta és la verdadera gràcia de  Déu, en la qual estau ferms. 13 Vos saluda 
2Pe 1,Tit  tenint presents los dons rebuts de  Déu, adelàntien en la virtut per poder  
2Pe 1,1  per medi de la justícia de nostre  Déu i salvador Jesucrist: 2 gràcia i pau  
2Pe 1,2  a vosaltres en lo coneixement de  Déu i de Jesucrist, nostre Senyor. 3 Així  
2Pe 1,3  han estat donades per la virtut de  Déu, mediant lo coneixement d’aquell que  
2Pe 1,17  sa majestat. 17 Perquè ell rebé de  Déu Pare honra i glòria, quan baixà a ell  
2Pe 1,21  home, sinó que los barons sants de  Déu parlaren com inspirats de l’Esperit  
2Pe 2,4 la perdició d’ells no dorm. 4 I si  Déu no perdonà als àngels que pecaren,  
2Pe 3,5  que per la paraula de  Déu los cels foren des de temps antic, i  
1Jn 1,5  i que us anunciam a vosaltres: Que  Déu és llum i no hi ha en ell tenebres  
1Jn 2,5  guarda sa paraula, la caritat de  Déu verdaderament està en ell perfeta; i  
1Jn 2,14  perquè sou forts, i la paraula de  Déu permaneix en vosaltres, i haveu vençut 
1Jn 2,17  Mes lo qui fa la voluntat de  Déu permaneix per a sempre. 18 Fillets, ja 
1Jn 3,Tit  3,Tit Capítol III De l’amor de  Déu envers nosaltres. Encarrega de nou la  
1Jn 3,Tit  a l’observància dels manaments de  Déu. 1 Considerau quina caritat nos ha  
1Jn 3,1  que tingam lo nom de fills de  Déu, i ho siam. Per això lo món no ens  
1Jn 3,2  ell. 2 Caríssims, ara som fills de  Déu, i no apareix encara lo que havem de  
1Jn 3,8  pecà. Per això aparegué lo Fill de  Déu, per a destruir les obres del diable.  
1Jn 3,9  diable. 9 Tot aquell que és nat de  Déu no fa pecat, perquè la llavor de Déu  
1Jn 3,9  no fa pecat, perquè la llavor de  Déu habita en ell i no pot pecar, perquè  
1Jn 3,9  i no pot pecar, perquè és nat de  Déu. 10 En això són coneguts los fills de  
1Jn 3,10  En això són coneguts los fills de  Déu i els fills del diable. Tot aquell que 
1Jn 3,10  no practica la justícia no és de  Déu, ni el que no ama a son germà. 11  
1Jn 3,16  16 En això coneixem la caritat de  Déu, en que posà ell sa vida per  
1Jn 3,17  ¿com habita la caritat de  Déu en ell? 18 Fillets meus, no amem de  
1Jn 3,19  alentarem nostres cors davant de  Déu. 20 Perquè si nostre cor nos reprèn,  
1Jn 3,20 20 Perquè si nostre cor nos reprèn,  Déu és major que nostre cor, i sap totes  
1Jn 3,21  llavors tenim confiança envers  Déu. 22 I quant li demanem rebrem d’ell,  
1Jn 3,24 el qui guarda sos manaments està en  Déu, i Déu en ell; i en això sabem que ell 
1Jn 3,24 guarda sos manaments està en Déu, i  Déu en ell; i en això sabem que ell  
1Jn 4,Tit  los esperits que són de  Déu dels que no ho són. Nos exhorta a l’  
1Jn 4,Tit no ho són. Nos exhorta a l’amor de  Déu i del pròxim, i diu que la perfeta  
1Jn 4,1  provau los esperits si són de  Déu, perquè s’han alçat molts falsos  
1Jn 4,2  2 En això se coneix l’Esperit de  Déu: tot esperit que confessa que  
1Jn 4,2 que Jesucrist vingué en carn, és de  Déu. 3 I tot esperit que no confessa que  
1Jn 4,3  Jesucrist vingué en carn, no és de  Déu. I aquest tal és l’esperit de l’  
1Jn 4,4  món. 4 Vosaltres, fillets, sou de  Déu i vencereu a aquell, perquè lo qui  
1Jn 4,6 i el món los ou. 6 Nosaltres som de  Déu. Qui coneix a Déu, nos ou; lo qui no  
1Jn 4,6  Nosaltres som de Déu. Qui coneix a  Déu, nos ou; lo qui no és de Déu, no ens  
1Jn 4,6  a Déu, nos ou; lo qui no és de  Déu, no ens ou: en això coneixem l’  
1Jn 4,7 als altres, perquè la caritat ve de  Déu. I tot aquell que ama és nat de Déu i  
1Jn 4,7 Déu. I tot aquell que ama és nat de  Déu i coneix a Déu. 8 Lo qui no ama no  
1Jn 4,7  que ama és nat de Déu i coneix a  Déu. 8 Lo qui no ama no coneix a Déu,  
1Jn 4,8  a Déu. 8 Lo qui no ama no coneix a  Déu, perquè Déu és caritat. 9 En això se  
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1Jn 4,8  qui no ama no coneix a Déu, perquè  Déu és caritat. 9 En això se demostra la  
1Jn 4,9 9 En això se demostra la caritat de  Déu envers nosaltres: en que Déu envià al  
1Jn 4,9  de Déu envers nosaltres: en que  Déu envià al món a son Fill unigènit per a 
1Jn 4,10  no en que nosaltres hajam amat a  Déu, sinó que ell nos amà primer a  
1Jn 4,11  nostres pecats. 11 Caríssims, si  Déu nos amà d’aquesta manera, també devem 
1Jn 4,12  als altres. 12 Ningú vegé jamai a  Déu. Si ens amàssem los uns als altres,  
1Jn 4,12  Si ens amàssem los uns als altres,  Déu està en nosaltres, i sa caritat és  
1Jn 4,15  que conféssia que Jesús és Fill de  Déu, Déu està en ell, i ell en Déu. 16 I  
1Jn 4,15 conféssia que Jesús és Fill de Déu,  Déu està en ell, i ell en Déu. 16 I  
1Jn 4,15  de Déu, Déu està en ell, i ell en  Déu. 16 I nosaltres havem conegut i cregut 
1Jn 4,16  conegut i cregut a la caritat que  Déu té per nosaltres. Déu és caritat, i  
1Jn 4,16  caritat que Déu té per nosaltres.  Déu és caritat, i qui permaneix en  
1Jn 4,16  i qui permaneix en caritat, en  Déu permaneix, i Déu en ell. 17 Per això  
1Jn 4,16  en caritat, en Déu permaneix, i  Déu en ell. 17 Per això fou perfeccionada  
1Jn 4,17  fou perfeccionada la caritat de  Déu ab nosaltres, per a què tinguéssem  
1Jn 4,19  en la caritat. 19 Doncs, ameu a  Déu, perquè Déu nos amà primer. 20 Si algú 
1Jn 4,19  19 Doncs, ameu a Déu, perquè  Déu nos amà primer. 20 Si algú digués: «Jo 
1Jn 4,20  20 Si algú digués: «Jo amo a  Déu», i avorrís a son germà, mentider és,  
1Jn 4,20  germà al qual veu, ¿com pot amar a  Déu, a qui no veu? 21 I aquest manament  
1Jn 4,21  tenim d’ell: que el qui ama a  Déu, ama també a son germà. 5,Tit Capítol  
1Jn 5,Tit  cel lo demostren verdader Fill de  Déu, en qual fe troba l’home la vida  
1Jn 5,1  que Jesús és lo Cristo, és nat de  Déu; i tot lo qui ama al que l’ha  
1Jn 5,2 això coneixem que amam als fills de  Déu: si amam a Déu i guardam sos  
1Jn 5,2  amam als fills de Déu: si amam a  Déu i guardam sos manaments. 3 Perquè  
1Jn 5,3  3 Perquè aquest és l’amor de  Déu: que guardem sos manaments, i els  
1Jn 5,4 pesats. 4 Perquè tot lo que naix de  Déu venç lo món, i esta és la victòria que 
1Jn 5,5  lo qui creu que Jesús és Fill de  Déu? 6 Aquest és Jesucrist, que vingué per 
1Jn 5,9  homes, major és lo testimoni de  Déu, puix aquest és lo testimoni de Déu,  
1Jn 5,9 Déu, puix aquest és lo testimoni de  Déu, que és lo major, perquè ell ha  
1Jn 5,10  Fill. 10 Lo qui creu en lo Fill de  Déu, té en si lo testimoni de Déu. Lo qui  
1Jn 5,10  de Déu, té en si lo testimoni de  Déu. Lo qui no creu al Fill, lo fa  
1Jn 5,10  perquè no creu en lo testimoni que  Déu ha donat de son Fill. 11 I aquest és  
1Jn 5,11  11 I aquest és lo testimoni: que  Déu nos ha donat vida eterna, i aquesta  
1Jn 5,13 los que creeu en lo nom del Fill de  Déu. 14 I aquesta és la confiança que  
1Jn 5,18  Sabem que tot aquell que és nat de  Déu no peca, sinó que aquell que és  
1Jn 5,18 sinó que aquell que és engendrat de  Déu se guarda a si mateix i el Maligne no  
1Jn 5,19  19 I nosaltres sabem que som de  Déu i tot lo món està posat en lo Maligne. 
1Jn 5,20  20 I sabem que vingué lo Fill de  Déu i que ens donà enteniment perquè  
1Jn 5,20  Jesucrist. Aquest és lo verdader  Déu i la vida eterna. 21 Fillets, guardau  
2Jn 3 ab vosaltres, misericòrdia i pau de  Déu Pare i de Jesucrist, Fill del Pare en  
2Jn 9  en la doctrina de Cristo, no té a  Déu; lo qui persevera en la doctrina,  
3Jn 6  si encamines com convé segons  Déu, faràs bé; 7 perquè per son nom se  
3Jn 11  lo que és bo. Lo qui fa bé, és de  Déu; qui fa mal, no vegé a Déu. 12 Tots  
3Jn 11  és de Déu; qui fa mal, no vegé a  Déu. 12 Tots donen testimoni de Demetri,  
Jud 1  a aquells que són santificats en  Déu Pare i guardats i cridats en  
Jud 4  quals cànvien la gràcia de nostre  Déu en luxúria i neguen a Jesucrist,  
Jud 15  pecadors impios han parlat contra  Déu.» 16 Aquestos són uns murmuradors  
Jud 21  a vosaltres mateixos en l’amor de  Déu, esperant la misericòrdia de nostre  
Jud 25  presència de sa glòria, 25 al sol  Déu, savi, salvador nostre, per Jesucrist  
Ap 1,Tit  de Patmos, escriu per mandato de  Déu la revelació que havia tingut, a les  
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Ap 1,1  1 La revelació de Jesucrist, que  Déu li donà per a manifestar a sos servos  
Ap 1,2 ha donat testimoni de la paraula de  Déu, i testimoni de Jesucrist, i de totes  
Ap 1,6 i ens ha fet reis i sacerdots per a  Déu i son Pare. A ell sia la glòria i l’  
Ap 1,8  lo principi i el fi, diu lo Senyor  Déu, que és, i que era, i que ha de venir, 
Ap 1,9  anomena Patmos, per la paraula de  Déu i per lo testimoni de Jesús. 10 Jo fui 
Ap 2,18 la iglésia de Tiatira: »“Lo Fill de  Déu, que té los ulls com flama de foc i  
Ap 3,1  diu lo qui té los set esperits de  Déu, i les set estrelles: »Jo conec tes  
Ap 3,2  trobo tes obres perfetes davant de  Déu. 3 Recorda’t, doncs, de lo que has  
Ap 3,12 lo faré columna en lo temple de mon  Déu, i no eixirà mai més fora; i escriuré  
Ap 3,12 escriuré sobre d’ell lo nom de mon  Déu, i el nom de la ciutat de mon Déu, la  
Ap 3,12  Déu, i el nom de la ciutat de mon  Déu, la nova Jerusalem, que baixa del cel  
Ap 3,12 Jerusalem, que baixa del cel de mon  Déu, i el nom meu nou. 13 »Qui té orella,  
Ap 3,14  lo principi de la creació de  Déu: 15 »Conec tes obres, que no ets fred  
Ap 4,Tit  Apòstol en un èxtasis lo trono de  Déu en lo cel, rodejat de vint-i-  
Ap 4,5  les quals són los set esperits de  Déu. 6 I davant del trono hi havia com un  
Ap 4,8  de dir: «Sant, sant, sant, Senyor  Déu totpoderós, lo qual era, és i ha de  
Ap 4,11  trono dient: 11 –Digne sou, Senyor  Déu nostre, de rebre glòria, i honra, i  
Ap 5,Tit ab set sellos, l’obrí l’Anyell de  Déu, que poc abans havia estat mort. Per  
Ap 5,6  ulls, que són los set esperits de  Déu enviats per tota la terra. 7 I vingué  
Ap 5,9  mort, i ens haveu redimit per a  Déu, ab vostra sang, de tota tribu, i  
Ap 5,10  fet reis i sacerdots envers nostre  Déu, i regnarem sobre la terra. 11 I vegí  
Ap 6,9  estat morts per la paraula de  Déu i per lo testimoni que tenien; 10 i  
Ap 7,2  naix lo sol, i tenia la senyal de  Déu viu, i clamà en alta veu als quatre  
Ap 7,3 hajam senyalat als servos de nostre  Déu en sos fronts. 4 I oiguí lo número  
Ap 7,10  en alta veu dient: –Salut a nostre  Déu, que està sentat sobre el trono, i a  
Ap 7,11  davant del trono i adoraren a  Déu, 12 dient: –Amén. Benedicció, i  
Ap 7,12  i poder, i fortalesa a nostre  Déu en los sigles dels sigles. Amén. 13 I  
Ap 7,15  Per això estan davant del trono de  Déu, i el serveixen dia i nit en son  
Ap 7,17  portarà a fonts d’aigua viva, i  Déu eixugarà totes les llàgrimes de sos  
Ap 8,2 àngels que estaven en peu davant de  Déu, i els foren donades set trompetes. 3  
Ap 8,3  or que estava davant del trono de  Déu. 4 I el fum dels encens, ab les  
Ap 8,4 pujà de la mà de l’àngel davant de  Déu. 5 I l’àngel prengué l’encenser i l’ 
Ap 9,4  no tenen en sos fronts lo sello de  Déu. 5 I els fou donat que no els  
Ap 9,13  d’or que està davant dels ulls de  Déu, 14 la qual deia al sisè àngel que  
Ap 10,7  serà consumat lo misteri de  Déu, com ell ha declarat a sos servos, los 
Ap 11,Tit  per la bèstia i ressuscitats per  Déu. Toca lo setè àngel la trompeta; se  
Ap 11,1  –Alça’t i amida lo temple de  Déu, i l’altar, i als que adoren en ell.  
Ap 11,4 dos candeleros que estan davant del  Déu de la terra. 5 I si algú volgués  
Ap 11,11  ells l’esperit de vida enviat de  Déu. I s’alçaren sobre sos peus i vingué  
Ap 11,13  atemorisats, i donaren glòria a  Déu del cel. 14 Passa lo segon ai, i veus  
Ap 11,16  sentats en ses cadires davant de  Déu, caigueren sobre sos rostros i  
Ap 11,16  sobre sos rostros i adoraren a  Déu, dient: 17 –Vos donam gràcies, Senyor, 
Ap 11,17  17 –Vos donam gràcies, Senyor,  Déu totpoderós, que sou, que éreu i que  
Ap 11,19 la terra. 19 I s’obrí lo temple de  Déu en lo cel, i l’arca de son testament  
Ap 12,5  i son fill fou arrebatat envers  Déu i son trono. 6 I la dona fugí al  
Ap 12,6  a on tenia un lloc aparellat de  Déu, per a ser alimentada allí mil dos-  
Ap 12,10  i la virtut, i el regne de nostre  Déu, i el poder de son Cristo; perquè ha  
Ap 12,10 que els acusava dia i nit davant de  Déu. 11 I ells lo venceren per la sang de  
Ap 12,17  que guarden los manaments de  Déu i tenen lo testimoni de Jesucrist.  
Ap 13,Tit  ix del mar i blasfema contra  Déu i els sants, i és adorada dels homes.  
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Ap 13,6 I obrí sa boca ab blasfèmies contra  Déu, per a blasfemar son nom, i son  
Ap 14,Tit Capítol XIV S’apareix l’Anyell de  Déu sobre la muntanya de Sion. És seguit  
Ap 14,4  homes, essent les primícies per a  Déu i per a l’Anyell. 5 I en la boca d’  
Ap 14,5  sens màcula davant del trono de  Déu. 6 I vegí un altre àngel volant per  
Ap 14,10  beurà també del vi de la ira de  Déu, mesclat pur en la copa de sa  
Ap 14,12  sants que guarden los manaments de  Déu i la fe de Jesús. 13 I oiguí una veu  
Ap 14,19  verema en lo gran cup de la ira de  Déu. 20 I fou trepitjat lo cup fora de la  
Ap 15,Tit  en set copes de la còlera de  Déu entregades a set àngels. 1 I vegí un  
Ap 15,1  en elles està consumada la ira de  Déu. 2 I vegí com una mar de cristall  
Ap 15,2  mar de vidre, tenint les arpes de  Déu 3 i que cantaven lo càntic de Moisès,  
Ap 15,3  lo càntic de Moisès, servo de  Déu, i el càntic de l’Anyell dient:  
Ap 15,3  són vostres obres, Senyor,  Déu totpoderós, justos i verdaders són  
Ap 15,7 set copes d’or plenes de la ira de  Déu que viu per los sigles dels sigles. 8  
Ap 15,8  s’omplí de fum per la majestat de  Déu i de sa virtut; i no podia entrar  
Ap 16,1 derramau les set copes de la ira de  Déu sobre la terra. 2 I anà lo primer i  
Ap 16,7  de l’altar: –Certament, Senyor,  Déu totpoderós, vostres judicis són justos 
Ap 16,9  gran ardor i blasfemaren lo nom de  Déu, que té poder sobre aquestes plagues,  
Ap 16,11  de dolor. 11 I blasfemaren al  Déu del cel per sos dolors i ses ferides,  
Ap 16,14 per a la batalla en lo gran dia del  Déu totpoderós. 15 Mirau que vinc com un  
Ap 16,19  vingué en memòria davant de  Déu, per a donar-li la copa del vi de la 
Ap 16,21  talent; i els homes blasfemaren de  Déu per raó de la plaga de la pedregada,  
Ap 17,17  ella la cremaran ab foc. 17 Perquè  Déu ha posat en sos cors que facen la  
Ap 17,17 estiguen complertes les paraules de  Déu. 18 I la dona que vegeres és la gran  
Ap 18,8  cremada ab foc, perquè és fort lo  Déu que la judicarà. 9 I ploraran i es  
Ap 18,20  sants apòstols i profetes, perquè  Déu vos ha venjat en ella. 21 I un àngel  
Ap 19,Tit ruïna de Babilònia, per lo Regne de  Déu i per les bodes de l’Anyell. Lo Verb  
Ap 19,Tit  les bodes de l’Anyell. Lo Verb de  Déu triümfa de sos enemics. 1 Després d’  
Ap 19,1  i honra, i poder al Senyor, nostre  Déu. 2 Perquè sos judicis són justos i  
Ap 19,4  i les quatre bèsties i adoraren a  Déu, que estava sentat sobre el trono, i  
Ap 19,5  una veu que deia: –Alabau a nostre  Déu, tots vosaltres servos d’ell, i els  
Ap 19,6  Perquè regnà lo Senyor, nostre  Déu totpoderós. 7 Regositgem-nos, i  
Ap 19,9  I em diu: –Aquestes paraules de  Déu són verdaderes. 10 I em postrí a sos  
Ap 19,10  lo testimoni de Jesús. Adora a  Déu, perquè el testimoni de Jesús és  
Ap 19,13 i son nom és apellidat: «Lo Verb de  Déu.» 14 I el seguien los exèrcits que hi  
Ap 19,15  cup del vi del furor de la ira de  Déu totpoderós. 16 I té escrit en sa  
Ap 19,17  i juntau-vos a la gran cena de  Déu. 18 Per a menjar carns de reis, i  
Ap 20,4  de Jesús i per la paraula de  Déu, i els que no adoraren la bèstia, ni a 
Ap 20,6  mort; ans bé seran sacerdots de  Déu i de Cristo, i regnaran ab ells mil  
Ap 20,9  i baixà foc del cel enviat per  Déu, i els devorà. 10 I el diable que els  
Ap 21,Tit  mística esposa de l’Anyell de  Déu. 1 I vegí un cel nou i una terra nova. 
Ap 21,2  la nova Jerusalem, que de part de  Déu baixava del cel, i estava ataviada com 
Ap 21,3  deia: –Veus aquí, lo tabernacle de  Déu és ab los homes, i habitarà ab ells. I 
Ap 21,3 I ells seran son poble, i el mateix  Déu enmig d’ells serà son Déu. 4 I  
Ap 21,3  mateix Déu enmig d’ells serà son  Déu. 4 I eixugarà Déu tota llàgrima dels  
Ap 21,4  d’ells serà son Déu. 4 I eixugarà  Déu tota llàgrima dels ulls d’ells, i ja  
Ap 21,7  aquestes coses, i jo seré son  Déu i ell serà mon fill. 8 Mes respecte  
Ap 21,10 baixava del cel, de la presència de  Déu, 11 que tenia la claredat de Déu, i sa 
Ap 21,11 de Déu, 11 que tenia la claredat de  Déu, i sa llum era semblant a una pedra  
Ap 21,22  temple en ella, perquè lo Senyor,  Déu totpoderós, i l’Anyell són lo temple  
Ap 21,23  en ella; perquè la claredat de  Déu la iŀlumina i l’Anyell és la llum d’ 
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Ap 22,1 com cristall, proceint del trono de  Déu i de l’Anyell. 2 enmig de la plaça d’ 
Ap 22,3  maledicció, sinó que els tronos de  Déu i de l’Anyell estaran en ella, i sos  
Ap 22,5  ni llum de sol, perquè lo Senyor  Déu los iŀluminarà, i regnaran en los  
Ap 22,6  fiels i verdaderes. I el Senyor  Déu dels sants profetes envià son àngel  
Ap 22,9  profecia d’aquest llibre. Adora a  Déu. 10 I em digué: –No séllies les  
Ap 22,18  algú anyadís a elles alguna cosa,  Déu posarà sobre ell les plagues que estan 
Ap 22,19  del llibre d’aquesta profecia,  Déu detraurà sa part del llibre de la  
Ap 2,7  vida que està enmig del paradís de  Déu.’ ” 8 »I a l’àngel de la iglésia d’  
Lc 11,4  perdonam a tots los que ens  deuen. I no ens deixeu caure en la  
Rm 6,Tit nostre Senyor. 6,Tit Capítol VI Com  deuen los fiels perseverar en la gràcia  
Rm 12,3  de si més altament de lo que  deuen, sinó que pènsien ab templança i  
Rm 14,Tit  Capítol XIV Los forts en la fe  deuen suportar als flacs, i uns i altres  
Rm 15,27  de ses coses espirituals,  deuen també ells ministrar-los en les  
Rm 16,2  perquè la rebiau en lo Senyor, com  deuen los sants, i per a què l’ajudeu en  
1Co 12,Tit  cos místic, los membres del qual  deuen ajudar-se mútuament. 1 I tocant  
1Co 14,Tit  Déu és un Déu de pau. Les dones  deuen callar en la Iglésia. 1 Seguiu la  
2Co 12,14 sinó a vosaltres. Puix los fills no  deuen atresorar per los pares, sinó los  
Ga 6,Tit  als altres. 6,Tit Capítol VI Com  deuen ajudar-se los uns als altres en l’ 
Ef 5,28  28 Així també los marits  deuen amar a ses mullers com a sos propis  
1Tm 3,Tit  3,Tit Capítol III Descriu com  deuen ser los bisbes, los diaques i les  
1Tm 3,8 8 De la mateixa manera, los diaques  deuen ser honrats i modestos, no de  
He 4,6  Veent, doncs, que resta que alguns  deuen entrar, i que aquells a qui primer  
1Tm 6,Tit  Danys que naixen de l’avarícia.  Deuen los rics evitar la supèrbia i  
2Co 2,3 sobre tristesa d’aquells de qui jo  deuria tenir alegria; confiant en tots  
2Co 10,8  i no per a destrucció vostra, no  deuria avergonyir-me. 9 Emperò per a què 
Mt 24,Tit  Avisa als verdaders fiels lo que  deurien fer per no ser enganyats dels  
1Tm 5,13  i curioses, reportant lo que no  deurien. 14 Desitjo, doncs, que les que  
He 5,12  Puix quan vosaltres, per lo temps,  deuríeu ser mestres; encara teniu  
Mt 18,28 ofegava, dient: »–Paga’m lo que em  deus. 29 »I llançant-se a sos peus son  
Lc 16,5 son amo, i digué al primer: »–Quant  deus tu a mon senyor? 6 »I ell li  
Lc 16,7  digué a l’altre: »–I tu, quant  deus? »I est respongué: »–Cent quarteres  
Flm 19 per no dir-te que tu mateix te’m  deus a mi. 20 Sí, germà. Deixa’m  
Jn 10,34  Llei que: “Jo diguí: Vosaltres sou  déus”? 35 Si anomenà déus a aquells a qui  
Jn 10,35  Vosaltres sou déus”? 35 Si anomenà  déus a aquells a qui vingué la paraula de  
Ac 7,40  40 dient a Aaron: »–Feu-nos  déus que vagen davant de nosaltres, perquè 
Ac 14,10 en llengua de Licaònia: –Han baixat  déus a nosaltres en figura d’homes! 11 I  
Ac 17,18 deien: –Sembla que és predicador de  déus nous. Puix los anunciava Jesús i la  
Ac 19,26  Pau a molta gent dient que no són  déus los fets de mà. 27 Per lo qual no  
1Co 8,5  hi haja alguns que s’apellídien  déus, ja en lo cel, ja en la terra (puix  
1Co 8,5  ja en la terra (puix hi ha molts  déus i molts senyors), 6 emperò per a  
Ga 4,8 a aquells que per naturalesa no són  déus. 9 Mes ara, havent conegut a Déu o,  
Mt 18,27  lo deixà llibre i li perdonà lo  deute. 28 »Emperò luego que aquell criat  
Mt 18,30 posar en la presó fins que pagàs lo  deute. 31 »I veent los altres criats  
Mt 18,32 criat pervers! Jo et perdoní tot lo  deute perquè m’ho suplicares. 33 ¿No  
Lc 7,42 què pagar-lo, condonà als dos son  deute. Doncs, quin d’ells l’amarà més?  
Rm 4,4  lo jornal per gràcia, sinó per  deute. 5 Emperò al que no obra, i creu en  
Mt 6,12  -lo avui. 12 I perdonau nostres  deutes així com nosaltres perdonam a  
Mt 23,16  que júria per l’or del temple, és  deutor”! 17 Necis i cegos! Què és més, l’ 
Mt 23,18 l’oferta que està sobre d’ell, és  deutor.” 19 Cegos! Què és més, l’oferta o 
Rm 1,14  com entre les demés nacions. 14 Só  deutor a grecs i a bàrbaros, a savis i a  
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Mt 6,12  com nosaltres perdonam a nostres  deutors. 13 I no permetau que nosaltres  
Lc 7,Tit  ungeix los peus. Paràbola dels dos  deutors. 1 I quan hagué acabat estes  
Lc 7,41  dieu. 41 –Un acreedor tenia dos  deutors, l’un li devia cinc-cents  
Lc 16,5  5 »Cridà, doncs, un per un als  deutors de son amo, i digué al primer:  
Rm 8,12 Per lo tant, germans, nosaltres som  deutors, no a la carn, per a viure segons  
Rm 15,27 Jerusalem. 27 Així los plagué i són  deutors a ells. Perquè si els gentils han  
Mt 6,Tit  no es pot servir a dos amos. I que  devem confiar en la divina providència. 1  
Lc 7,19  «¿Sou vós lo qui ha de venir, o  devem esperar-ne un altre?» 20 I havent  
Lc 7,20 diu: “¿Sou vós lo qui ha de venir o  devem esperar-ne un altre?” 21 I Jesús  
Ac 17,29  doncs, nosaltres progènie de Déu,  devem pensar que la divinitat és semblant  
Rm 12,6 ha estat donada; o de profecia, que  devem usar segons la proporció de la fe; 7 
Rm 15,1  doncs, nosaltres que som més forts  devem sofrir les flaqueses dels dèbils,  
2Co 5,10  a ser-li acceptes. 10 Puix  devem tots comparèixer davant lo tribunal  
2Te 2,13  en la iniquitat. 13 Mes nosaltres  devem donar sempre gràcies a Déu per  
He 4,Tit  qual caminen los cristians, i com  devem acudir a Jesucrist per a poder  
He 10,Tit  que pot espiar nostres pecats, i  devem unir-nos a ella per la fe,  
1Pe 4,Tit  a la fe als gentils, i diu que  devem alegrar-nos de patir per amor de  
1Jn 3,16  sa vida per nosaltres, i nosaltres  devem posar nostra vida per los germans.  
1Jn 4,11  nos amà d’aquesta manera, també  devem amar-nos los uns als altres. 12  
3Jn 8  8 Nosaltres, per consegüent,  devem rebre als tals a fi de cooperar a la 
2Te 1,3  Pare, i del Senyor Jesucrist. 3  Devem, germans, donar gràcies a Déu sens  
1Tm 2,Tit  únic medianer i redemptor de tots.  Devem orar en tot lloc. Modèstia de les  
Jm 4,Tit  causen les passions desenfrenades.  Devem evitar la murmuració i sometre’ns a 
Jn 13,14 he rentat los peus, també vosaltres  deveu rentar-vos los peus los uns als  
2Co 2,7  manera que, al contrari, vosaltres  deveu perdonar-lo i consolar-lo; no  
2Te 3,7 Perquè vosaltres mateixos sabeu com  deveu imitar-nos, per quant no ens  
Mt 18,24  ’ls, se li presentà un que li  devia deu mil talents. 25 I com no tingués 
Mt 18,28  a un de sos companys criats que li  devia cent diners, i agarrant-lo pel  
Mt 18,34  fins que hagués pagat tot quant  devia. 35 [*] 19,Tit Capítol XIX Ensenya  
Lc 7,41  tenia dos deutors, l’un li  devia cinc-cents diners, i l’altre,  
Ac 15,38  Marc. 38 Mes Pau creia que no  devia portar-se-l’en, puix s’havia  
Ac 25,24  Jerusalem, demanant a crits que no  devia viure més. 25 Mes jo no trobí que  
2Co 12,11  m’hi haveu compeŀlit. Perquè jo  devia ésser alabat de vosaltres, ja que en 
Lc 17,10  inútils som, havem fet lo que  devíem fer.” 11 I succeí que, anant ell a  
Mt 11,Tit  si ell era lo Messies o si  devien esperar a un altre. Lo que ab est  
Ac 24,19  de gent ni ab tumult. 19 Los quals  devien comparèixer davant de vós i acusar  
Mt 18,33  perquè m’ho suplicares. 33 ¿No  devies, doncs, tu tenir compassió també de 
Mt 25,27  allà a on no he espargit. 27 Doncs  devies haver donat mon diner als  
Jn 2,17  de lo que està escrit: «Me  devora lo zel de vostra casa.» 18 I els  
2Co 11,20  que us posa en servitud, al que us  devora, al que us lleva, al que exalta, al 
Ap 10,9  I ell me digué: –Pren-lo i  devora’l, i farà amargar ton ventre,  
Ap 20,9  foc del cel enviat per Déu, i els  devorà. 10 I el diable que els enganyava  
Ac 20,29  de ma partida vos assaltaran llops  devoradors que no perdonaran lo ramat. 30  
He 10,27 judici i un foc abrasador que ha de  devorar als enemics de Déu. 28 Lo qui  
1Pe 5,8  rugint, vos rodeja, buscant a qui  devorar. 9 Resistiu-lo, estant ferms en  
Ap 20,Tit  emperò lo cel enviarà foc que els  devorarà. Després Jesucrist judicarà a  
Ap 10,10  la mel; i tan prest com l’haguí  devorat, se tornà amarg mon ventre. 11 I  
Mt 23,14  ab pretext de llargues plegàries  devorau les cases de les viudes. Per això  
Ga 5,15 mateix.» 15 Mes si us mossegau i us  devorau los uns als altres, teniu compte  
Mc 12,40  puestos en los festins. 40 Que  devoren les cases de les viudes ab pretext 
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Lc 20,47  lo pretext de llargues oracions,  devoren les cases de les viudes. Estos  
Ap 10,10  lo llibre de mà de l’àngel i el  devorí; i era dolç en ma boca com la mel;  
Ap 10,Tit  Joan que prenga aquell llibre i el  devória. 1 Vegí també un altre àngel  
Ac 13,50  jueus instigaren a algunes dones  devotes i iŀlustres i als homes principals 
Ac 17,4  una gran multitud de gentils i  devots i no poques dones iŀlustres. 5  
Mt 6,11  en lo cel. 11 Lo nostre pa de cada  dia, donau-nos-lo avui. 12 I perdonau  
Mt 6,34  34 I així, no aneu afanats per lo  dia de demà. Perquè lo dia de demà portarà 
Mt 6,34  per lo dia de demà. Perquè lo  dia de demà portarà en si son cuidado.  
Mt 6,34  en si son cuidado. Basta-li al  dia son propi afany. 7,Tit Capítol VII  
Mt 7,22  cel. 22 Molts me diran en aquell  dia: “Senyor, Senyor, ¿no profetisàrem,  
Mt 9,15  està ab ells l’Espòs? Ja vindrà  dia en què els serà pres l’Espòs i  
Mt 10,15  15 En veritat vos dic que en lo  dia del judici serà menor lo rigor per a  
Mt 11,22  i Sidon que per a vosaltres en lo  dia del judici. 23 I tu, Cafarnaüm, que t’ 
Mt 11,23  vegada hauria permanescut fins al  dia d’avui. 24 Per lo tant, vos dic que  
Mt 11,24  24 Per lo tant, vos dic que en lo  dia del judici menos rigor hi haurà per a  
Mt 12,1  1 En aquell temps anava Jesús un  dia de dissabte per uns sembrats, i sos  
Mt 12,36  n’han de donar compte en lo  dia del judici. 37 Puix per tes paraules  
Mt 13,1  honra en sa pàtria. 1 En aquell  dia, eixint Jesús de la casa, s’assentà a 
Mt 14,6  com a un profeta. 6 Mes en lo  dia del cumpleanys d’Herodes, la filla d’ 
Mt 16,21  morís i que ressuscitàs al tercer  dia. 22 I prenent-lo Pere a part,  
Mt 17,22  mataran, i ressuscitarà al tercer  dia. I ells se contristaren en gran  
Mt 20,2  ab los treballadors de a diner per  dia, los envià a sa vinya. 3 I eixint  
Mt 20,6  »–Per què us estau aquí tot lo  dia ociosos? 7 »I ells li respongueren:  
Mt 20,12  que havem suportat tot lo pes del  dia i del calor. 13 »Mes ell, en resposta, 
Mt 20,19 i el crucifíquien. Emperò al tercer  dia ressuscitarà. 20 Llavors se li acercà  
Mt 22,23  -lo, se n’anaren. 23 En aquell  dia s’acercaren a ell los saduceus, que  
Mt 22,46 respondre paraula, ni des d’aquell  dia s’atreví ningú a fer-li més  
Mt 24,20  fugida no esdevinga en hivern o en  dia de dissabte. 21 Puix hi haurà  
Mt 24,36  no passaran. 36 »Mes d’aquell  dia ni d’aquella hora ningú en sap res,  
Mt 24,38 -se i donant en matrimoni, fins al  dia que Noè va entrar en l’arca, 39 i no  
Mt 24,50  el senyor del tal criat en lo  dia que no l’espera i a l’hora que menos 
Mt 25,13  »Vetllau, doncs, pués no sabeu lo  dia ni l’hora en què ha de venir lo Fill  
Mt 26,5  lo morir. 5 Mes ells deien: –No en  dia de festa, no sia el cas que succeesca  
Mt 26,17  d’entregar-lo. 17 I lo primer  dia dels Àzims s’acercaren los deixebles  
Mt 26,29  fruit de la parra, fins a aquell  dia en què el bèguia de nou ab vosaltres  
Mt 27,8 raó aquell camp és anomenat fins al  dia d’avui Hacèldama, que vol dir, «camp  
Mt 27,62  al davant del sepulcre. 62 I al  dia següent, que és lo dia després del de  
Mt 27,62  62 I al dia següent, que és lo  dia després del de la Preparació, los  
Mt 27,64  guàrdia lo sepulcre fins al tercer  dia, no sia que sos deixebles vinguen de  
Mt 28,1  lo dissabte, i apuntant lo primer  dia de la semana, vingueren Maria  
Mt 28,15  entre els jueus dura fins vui  dia. 16 I los onze deixebles se n’anaren  
Mc 2,23  lo Senyor per uns sembrats en  dia de dissabte, sos deixebles s’  
Mc 3,2  l’estaven observant si curaria en  dia de dissabte per a acusar-lo. 3 I  
Mc 3,4  al mig. 4 I els diu: –És lícit en  dia de dissabte fer bé o mal, salvar la  
Mc 4,27 i que dòrmia i s’àlcia de nit i de  dia, i la llavor brótia i cresca sens que  
Mc 4,35  los ho desxifrava tot. 35 I aquell  dia, havent-se fet tard, los digué:  
Mc 5,5  5 I estava sempre de nit i de  dia en los sepulcres i en les muntanyes,  
Mc 6,11  més tolerablement tractades en lo  dia del judici que aquella ciutat. 12 I  
Mc 6,21  21 Fins que per últim arribà un  dia favorable, en què Herodes, en  
Mc 9,30  de mort, ressuscitarà al tercer  dia. 31 Emperò estos no entenien això que  
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Mc 10,34  i el faran morir; i al tercer  dia ressuscitarà. 35 Llavors s’acercaren  
Mc 11,12 anà a Betània ab los Dotze. 12 I al  dia següent, a l’eixir de Betània, tingué 
Mc 13,32  no passaran. 32 »Mes d’aquell  dia ni d’aquella hora ningú en sap res,  
Mc 14,2 lo matarien. 2 Emperò deien: –No en  dia de festa, no fos cas que es mogués  
Mc 14,12 per a entregar-lo. 12 I al primer  dia dels Àzims, quan sacrificaven la  
Mc 14,25  fruit de la parra, fins aquell  dia que el beuré nou en lo Regne de Déu.  
Mc 15,6 se meravellava. 6 Mes acostumava en  dia de festivitat donar llibertat a un  
Mc 16,2  2 I de bon matí, en lo primer  dia de la semana, vénen al sepulcre eixit  
Mc 16,9  ressuscitat de bon matí, lo primer  dia de la semana, s’aparegué primerament  
Lc 1,20  mut i no podràs parlar fins al  dia en què això s’haja verificat, perquè  
Lc 1,59  ab ella. 59 I succeí que al vuitè  dia vingueren a circuncidar l’infant, i  
Lc 1,80  i estigué en los deserts fins al  dia que s’havia de manifestar a Israel.  
Lc 2,Tit  pastors i és circuncidat al vuitè  dia. Càntic i profecia de Simeon. Jesús, a 
Lc 2,37  no s’apartava del temple servint  dia i nit ab dejunis i oracions. 38 I  
Lc 2,41  tots los anys a Jerusalem, en lo  dia solemne de la Pasqua. 42 I essent ja  
Lc 2,42  a Jerusalem segons lo costum del  dia de la festa, 43 i acabats los dies,  
Lc 2,44  ab los de la comitiva, feren un  dia de camí, i llavors lo buscaven entre  
Lc 4,16  i segons tenia de costum, entrà en  dia de dissabte en la sinagoga, i s’alçà  
Lc 4,19 any de misericòrdia del Senyor i lo  dia del gallardó.» 20 I havent tancat lo  
Lc 4,42 ell era lo Cristo. 42 I quan fou de  dia isqué per a anar-se’n a un lloc  
Lc 5,17  desert i orava. 17 I succeí que un  dia, estant ell ensenyant, hi havia allí  
Lc 6,13  la nit orant a Déu. 13 I al ser de  dia cridà a sos deixebles i elegí dotze d’ 
Lc 6,23  home. 23 Alegrau-vos, en aquell  dia, i regositjau-vos, perquè serà gran  
Lc 8,22 i la practiquen. 22 I succeí que un  dia entrà ell ab sos deixebles en una  
Lc 9,12  de cura. 12 I començava a caure lo  dia, quan acercant-se-li los Dotze, li 
Lc 9,22  mort, i que ressuscítia al tercer  dia. 23 I digué a tots ells: –Qui vulla  
Lc 9,23  a si mateix i prenga sa creu cada  dia i seguesca’m. 24 Perquè el qui vulla  
Lc 9,37 que havien vist. 37 I succeí que al  dia següent, al baixar ells de la  
Lc 10,12  12 Emperò jo us dic que en aquell  dia hi haurà menos rigor per a Sodoma que  
Lc 10,35  i tingué cuidado d’ell. 35 I al  dia següent, quan partia, tragué dos  
Lc 11,3  -nos avui lo nostre pa de cada  dia. 4 I perdonau-nos nostres pecats,  
Lc 12,46  lo Senyor del tal sirvent en lo  dia que no l’espera i a l’hora que no  
Lc 13,31  seran darrers. 31 En aquell mateix  dia se li acercaren alguns del fariseus i  
Lc 13,32  salut avui i demà, però al tercer  dia seré finat. 33 Mes és precís que jo  
Lc 13,33  que jo camínia avui i demà, i lo  dia següent, perquè no cap que un profeta  
Lc 13,35  no em veureu fins que arríbia lo  dia en què digau: “Beneït lo qui ve en nom 
Lc 14,5 tragui immediatament encara que sia  dia de dissabte? 6 I no li podien  
Lc 17,4  contra de tu set vegades en un  dia i set vegades en un dia vingués a  
Lc 17,4  en un dia i set vegades en un  dia vingués a trobar-te dient: “Me n’  
Lc 17,24 així serà lo Fill de l’home en son  dia. 25 Emperò abans és menester que ell  
Lc 17,27  les mullers marits, fins al  dia en què Noè entrà en l’arca; i vingué  
Lc 17,29  plantaven i edificaven. 29 I el  dia que isqué Lot de Sodoma plogué foc i  
Lc 17,30  a tots. 30 Lo mateix serà en lo  dia en què es maniféstia lo Fill de l’  
Lc 18,7  Déu, justícia a sos elegits que  dia i nit clamen a ell? ¿I sofrirà sempre  
Lc 18,33  lo faran morir, i al tercer  dia ressuscitarà. 34 Mes ells no  
Lc 19,42 tu reconeguesses al menos en aquest  dia que se t’ha donat, lo que pot  
Lc 20,1  dels escribes. 1 I succeí un  dia que, estant ell en lo temple instruint 
Lc 21,34  d’aquesta vida, i que aquell  dia vos vinga de repente a sorprendre-  
Lc 21,37  l’home. 37 I estava ensenyant de  dia en lo temple, i de nit eixia i s’  
Lc 22,7  del poble. 7 Entretant arribà lo  dia dels Àzims, en què era necessari  
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Lc 22,66  contra d’ell. 66 Luego que fou de  dia, se juntaren los ancians del poble, i  
Lc 23,12 tornà a enviar a Pilat. 12 I aquell  dia quedaren amics Herodes i Pilat, que  
Lc 23,17  a entregar-los llibre a un en lo  dia de la festa. 18 I tot lo poble començà 
Lc 23,54  estat posat encara. 54 I era lo  dia de Parasceve i anava ja a entrar lo  
Lc 24,1  i se’n puja al cel. 1 I lo primer  dia de la semana anaren aquestes dones de  
Lc 24,7  i que ressuscítia al tercer  dia.” 8 Llavors se recordaren de les  
Lc 24,13  aquí que dos d’ells aquell mateix  dia anaven a un lloc anomenat Emmaús, que  
Lc 24,21  de tot això, avui és lo tercer  dia després que han succeït estes coses.  
Lc 24,22  perquè havent anat antes de  dia a son sepulcre 23 i no havent trobat  
Lc 24,29  nosaltres, perquè és ja tard i lo  dia va declinant. I entrà ab ells. 30 I  
Lc 24,46  d’entre los morts al tercer  dia. 47 I que en son nom se predicàs la  
Jn 1,39  i permanesqueren ab ell aquell  dia. Llavors era com l’hora dècima. 40 I  
Jn 4,45 lo que havia fet en Jerusalem en lo  dia de la festa, perquè ells havien  
Jn 5,9  se posà a caminar. I era aquell un  dia de dissabte. 10 Los jueus, doncs,  
Jn 6,22  a la terra a on ells anaven. 22 Al  dia següent, la gent que estava a l’altre 
Jn 6,39  sinó que ho ressuscítia a l’últim  dia. 40 I aquesta és la voluntat de mon  
Jn 6,40  i jo el ressuscitaré en lo darrer  dia. 41 I els jueus se posaren llavors a  
Jn 6,44  i jo el ressuscitaré al darrer  dia. 45 Escrit està en los Profetes: “I  
Jn 6,54  i jo el ressuscitaré al darrer  dia. 55 Perquè ma carn és verdaderament  
Jn 7,11  11 I els jueus lo buscaven en lo  dia de la festa i deien: –A on és, aquell? 
Jn 7,37  hi podeu venir”? 37 I en lo darrer  dia, que era lo gran dia de la festa,  
Jn 7,37 I en lo darrer dia, que era lo gran  dia de la festa, Jesús se posà en peu, i  
Jn 8,2 de l’Oliverar. 2 I a l’apuntar lo  dia, tornà al temple; i tot lo poble  
Jn 8,56  pare, se regositjà de veure mon  dia; lo vegé, i s’omplí de goig. 57 Los  
Jn 9,4  que m’ha enviat, mentres dura el  dia: ve la nit en què ningú pot treballar. 
Jn 10,Tit  pastor. Va Jesús al temple en lo  dia de la Dedicació i declara que és lo  
Jn 11,9  –No hi ha dotze hores en lo  dia? Lo qui va de dia no encepega, perquè  
Jn 11,9 dotze hores en lo dia? Lo qui va de  dia no encepega, perquè veu la llum d’  
Jn 11,24  en la resurrecció en lo darrer  dia. 25 Jesús li digué: –Jo só la  
Jn 11,53  dispersos. 53 I així des d’aquell  dia no pensaven sinó com poder-lo fer  
Jn 12,7 –Deixau-la, que el guàrdia per al  dia de ma sepultura. 8 Perquè als pobres  
Jn 12,48  la que el judicarà en lo darrer  dia. 49 Puix jo no he parlat de mi mateix, 
Jn 14,20  viureu també. 20 En aquell  dia coneixereu que jo estic en mon Pare, i 
Jn 16,23  lo vostre goig. 23 I en aquell  dia no em demanareu cosa alguna. »En  
Jn 16,26  obertament del Pare. 26 En aquell  dia demanareu en mon nom, i no us dic que  
Jn 19,14  i en hebreu, Gàbbata. 14 I era lo  dia de la preparació de la Pasqua, i  
Jn 19,31  puix era la preparació, i aquell  dia de dissabte era un gran dia,  
Jn 19,31  aquell dia de dissabte era un gran  dia, suplicaren a Pilat que els trencassen 
Jn 20,1  de ses aparicions. 1 I el primer  dia de la semana, quan era encara obscur,  
Jn 20,19 19 I a la vesprada d’aquell mateix  dia, que era lo primer de la semana, i  
Ac 1,2 començà a fer i ensenyar, 2 fins al  dia en què, després d’haver instruït per  
Ac 1,22  des del baptisme de Joan fins al  dia en què d’entre nosaltres fou rebut a  
Ac 2,15 creeu, essent l’hora de tèrcia del  dia. 16 Emperò això és lo que fou dit per  
Ac 2,20  lluna, en sang, abans que vinga lo  dia gran e iŀlustre del Senyor. 21 I  
Ac 2,29  està entre nosaltres fins al  dia d’avui. 30 Essent, doncs, profeta, i  
Ac 2,41 batejats, i se’ls anyadiren aquell  dia cerca de tres mil persones. 42 I ells  
Ac 2,46  la necessitat de cada u. 46 I cada  dia, continuant unànims en lo temple i  
Ac 2,47 el Senyor anyadia a la Iglésia cada  dia aquells que havien de ser salvos.  
Ac 4,3  i els posaren en la presó fins al  dia següent, perquè era ja tard. 4 Emperò  
Ac 4,5  barons cinc mil. 5 I succeí que al  dia següent se juntaren en Jerusalem los  
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Ac 6,1  en lo ministeri de cada  dia. 2 Per lo tant, los Dotze, convocant  
Ac 7,26  mes no ho entengueren. 26 I al  dia següent, quan ells estaven renyint, se 
Ac 9,24 insídies. I guardaven les portes de  dia i de nit per a donar-li la mort. 25  
Ac 10,24  acompanyaren des de Jope. 24 I al  dia següent entraren en Cesarea. I Corneli 
Ac 10,40  A est lo ressuscità Déu al tercer  dia, i volgué que es manifestàs, 41 no a  
Ac 12,18  anà a altre lloc. 18 I quan fou de  dia hi hagué no poca confusió entre els  
Ac 12,21  del territori del rei. 21 I al  dia senyalat, Herodes, vestit de rei, se  
Ac 13,14  i havent entrat en la sinagoga un  dia de dissabte, se sentaren. 15 I després 
Ac 13,30  30 Mes Déu lo ressuscità al tercer  dia d’entre els morts, i el vegeren molts 
Ac 14,19  s’alçà i entrà en la ciutat, i al  dia següent marxà ab Bernabé a Derbes. 20  
Ac 16,5  en la fe i creixien en número cada  dia. 6 I quan hagueren atravessat la  
Ac 16,11  via recta a Samotràcia, i al  dia següent a Nàpols. 12 I des d’allí a  
Ac 16,35  creient en Déu. 35 I quan fou de  dia, los magistrats li enviaren a dir per  
Ac 17,31  31 per quant té determinat lo  dia en què ha de judicar al món segons  
Ac 20,7  allí set dies. 7 I al primer  dia de la semana, havent-se los  
Ac 20,7  lo pa, Pau, que havia de marxar al  dia següent, conferenciava ab ells,  
Ac 20,11  parlat llargament fins que fou de  dia, marxà. 12 I portaren viu al jove, de  
Ac 20,15  15 I navegant des d’allí, lo  dia següent nos posàrem en frente de Quio, 
Ac 20,15  en frente de Quio, i a l’altre  dia prenguérem port en Samos, i al següent 
Ac 20,16  per a celebrar en Jerusalem lo  dia de Pentecostes. 17 I des de Milet  
Ac 20,18  –Vosaltres sabeu des del primer  dia que entrí en l’Àsia de quina manera  
Ac 20,26  lo tant jo us protesto en aquest  dia que estic net de la sang de tots. 27  
Ac 20,31  de tres anys no he cessat nit i  dia d’amonestar ab llàgrimes a cada u de  
Ac 21,1 ells, anàrem via recta a Coos, i al  dia següent a Rodes, i des d’allí a  
Ac 21,7  als germans, nos detinguérem un  dia ab ells. 8 I al dia següent, partint  
Ac 21,8  detinguérem un dia ab ells. 8 I al  dia següent, partint d’allí, arribàrem a  
Ac 21,18  reberen ab bona voluntat. 18 I al  dia següent Pau entrà ab nosaltres en casa 
Ac 21,26  homes, purificat ab ells entrà lo  dia següent en lo temple, fent a saber lo  
Ac 22,3  com ho sou tots vosaltres en lo  dia d’avui. 4 I he prosseguit aquest camí 
Ac 22,6  ja cerca de Damasco, enmig del  dia, me vegí rodejat repentinament d’una  
Ac 22,30  sabé que era ciutadà romà. 30 I al  dia següent, volent saber de cert la causa 
Ac 23,12  també en Roma. 12 I quan fou de  dia se juntaren alguns dels jueus i se  
Ac 23,32  de nit a Antipatride. 32 I al  dia següent, despatxant als de cavall  
Ac 24,21  jo judicat per vosaltres en aquest  dia.” 22 Fèlix, doncs, havent oït aquestes 
Ac 25,6  de deu dies, baixà a Cesarea. I al  dia següent, sentant-se en lo tribunal,  
Ac 25,17  aquí sens la menor dilació, al  dia següent me vaig sentar en lo tribunal  
Ac 25,23  respongué: –Demà l’oireu. 23 I al  dia següent, venint Agripa i Berenice ab  
Ac 26,7  tribus, servint a Déu de nit i de  dia. Per aquesta esperança, oh rei, só jo  
Ac 26,22 l’auxili de Déu, permanesc fins al  dia d’avui, donant testimoni d’ell a  
Ac 27,3  macedoni de Tessalònica. 3 I al  dia següent arribàrem a Sidon; i Júlio,  
Ac 27,18  i així eren arrastrats. 18 Al  dia següent, trobant-se furiosament  
Ac 27,19  lo càrrec al mar. 19 I al tercer  dia tiraren també al mar ab ses pròpies  
Ac 27,27  isla. 27 I quan arribà la nit del  dia catorze, com navegàssem per lo mar  
Ac 27,29 la popa, i desitjaven que es fes de  dia. 30 I els mariners, volent-se  
Ac 27,33  33 I quan començà a fer-se de  dia, Pau suplicava a tots que menjassen  
Ac 27,39  al mar. 39 I havent-se fet de  dia no coneixien la terra; no obstant,  
Ac 28,13  anàrem a Règio, i tenint un altre  dia vent de migjorn, arribàrem al següent  
Ac 28,23  23 I ells, havent-li senyalat  dia, vingueren en gran número a son  
Rm 2,5  atresores per a tu ira en lo  dia de la ira i de la revelació del just  
Rm 2,16  -se uns ab altres) 16 en lo  dia en què Déu judicarà los secrets dels  
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Rm 10,21  21 I diu a Israel: «Tot lo  dia he tingut esteses mes mans a un poble  
Rm 11,8  per a què no oiguen») fins al  dia d’avui. 9 I David diu: «Convertesca- 
Rm 13,12  12 La nit està molt avançada, lo  dia està cerca. Llancem, doncs, les obres  
Rm 13,13 llum. 13 Caminem honestament com de  dia, no en farts ni embriagueses, no en  
Rm 14,5  dret. 5 L’un fa diferència entre  dia i dia, i l’altre considera iguals  
Rm 14,5  5 L’un fa diferència entre dia i  dia, i l’altre considera iguals tots los  
Rm 14,6  opinió. 6 Lo qui fa diferència del  dia, la fa per al Senyor; i el que no fa  
Rm 14,6  i el que no fa diferència del  dia, també per al Senyor; i aquell que  
1Co 1,8  siau trobats sens culpa en lo  dia de l’adveniment de nostre Senyor  
1Co 3,13  l’obra de cada u; perquè el  dia del Senyor la descobrirà, perquè se  
1Co 5,5  fi de que sa ànima se sàlvia en lo  dia de nostre Senyor Jesucrist. 6 Vostra  
1Co 10,8  alguns d’ells fornicaren i en un  dia ne moriren vint-i-tres mil. 9 Ni  
1Co 15,4  i que ressuscità al tercer  dia, segons les Escriptures. 5 I que s’  
1Co 15,6  dels quals la major part viuen vui  dia, emperò alguns han ja finat. 7 Després 
1Co 15,31  en perill a cada hora? 31 Cada  dia, germans, moro per a glòria vostra, la 
1Co 16,2  iglésies de Galàcia. 2 Lo primer  dia de la semana cada u de vosaltres pòsia 
2Co 1,14 com vosaltres també la nostra en lo  dia de nostre Senyor Jesucrist. 15 I ab  
2Co 3,15 remogut en Cristo. 15 I fins aquest  dia, quan llegeixen a Moisès, lo vel està  
2Co 4,16  l’home interior se renova de  dia en dia. 17 Perquè nostres afliccions  
2Co 4,16  home interior se renova de dia en  dia. 17 Perquè nostres afliccions  
2Co 6,2  accepte, i et socorreguí en lo  dia de salvació.» Veus aquí ara és lo  
2Co 6,2  temps accepte, veus aquí ara és lo  dia de salvació.) 3 No donem ocasió d’  
2Co 11,25  tres vegades he naufragat, un  dia i una nit estiguí en lo fondo del mar. 
Ef 4,30 de Déu, en qui fóreu sellats per al  dia de la redempció. 31 Sia desterrada de  
Ef 6,13 Déu, per a què pugau resistir en lo  dia fatal, i sostenir-vos havent  
Fl 1,5  evangeli de Cristo, des del primer  dia fins ara, 6 tenint per cert això  
Fl 1,6 bona obra, la perfeccionarà fins al  dia de Jesucrist. 7 Així com és just que  
Fl 1,10  siau sincers i sens ofensa fins al  dia de Cristo, 11 plens de fruit de  
Fl 2,16  de vida, per a glòria meva en lo  dia de Cristo, de que jo no he corregut en 
Fl 3,5 5 que he estat circumcidat al vuitè  dia, del llinatge d’Israel, de la tribu  
Col 1,6  així com entre vosaltres, des del  dia en què l’oíreu i coneguéreu la gràcia 
Col 1,9  motiu, nosaltres també, des del  dia que ho oiguérem, no havem cessat de  
Col 2,16  o per lo beure, o per respecte del  dia de festa, o de novilluni, o de  
1Te 2,9  treball i fatiga: treballant nit i  dia, per a no ser gravosos a ningú de  
1Te 3,10  nostre Déu, 10 pregant-li nit i  dia ab lo major ardor, que pugam veure  
1Te 5,2  vosaltres mateixos sabeu bé que el  dia del Senyor vindrà com un lladre de  
1Te 5,4  en tenebres, de manera que aquell  dia vos sorprenga com un lladre. 5 Perquè  
1Te 5,5  sou fills de la llum i fills del  dia; nosaltres no ho som de la nit ni de  
1Te 5,8  8 Emperò nosaltres, que som del  dia, vivim sobris, vestits ab la lloriga  
2Te 1,10  nostre testimoni) en aquell  dia. 11 Per lo que pregam també sens  
2Te 2,2  enviada per nosaltres, com si lo  dia del Senyor estigués ja cerca. 3 No us  
2Te 2,3  ningú en manera alguna, perquè tal  dia no serà sens que primer vinga l’  
2Te 3,8  i fatiga, treballant de nit i de  dia, per a no ser gravosos a ningú de  
1Tm 5,5  en súpliques i oracions nit i  dia. 6 Mes la que viu en plaer, és morta  
2Tm 1,3  de tu en mes pregàries nit i  dia; 4 desitjant molt lo veure’t,  
2Tm 1,12 a guardar mon depòsit fins a aquell  dia. 13 Guarda la forma de les paraules  
2Tm 1,18  davant del Senyor en aquell  dia. I quants serveis ell me féu en Efesi, 
2Tm 2,25  la veritat, per si algun  dia los dóna Déu arrepentiment per a  
2Tm 4,8  jutge just, me donarà en aquell  dia; i no sols a mi, sinó també a aquells  
He 3,8  cors, com en la provocació, en lo  dia de la tentació en lo desert, 9 a on  
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He 4,4  Perquè en cert lloc parlà així del  dia setè: «I reposà Déu en lo setè dia de  
He 4,4  dia setè: «I reposà Déu en lo setè  dia de totes ses obres.» 5 I en aquest  
He 4,7  7 i altra vegada determina un cert  dia, dient per David: «Avui, després de  
He 4,8  no hauria parlat després d’altre  dia. 9 Per consegüent, queda un repòs, o  
He 7,27  aquells sacerdots, d’oferir cada  dia sacrifici, primerament per sos propis  
He 8,9  que fiu ab sos pares en lo  dia en què els prenguí per la mà per a  
He 10,11  així tot sacerdot se presenta cada  dia a exercir son ministeri i a oferir  
He 10,25  més quant veeu que s’acerca lo  dia. 26 Perquè si pecam nosaltres  
Jm 4,14  14 I no sabeu lo que serà en lo  dia de demà. 15 Perquè, què és vostra  
Jm 5,5  haveu engordit vostres cors per lo  dia del sacrifici. 6 Condemnàreu i matàreu 
1Pe 2,12  veuran, glorifíquien a Déu en lo  dia de la visitació. 13 Someteu-vos,  
2Pe 1,19  en lloc obscur, fins que el  dia clarègia, i l’estrella del matí  
2Pe 2,4  ser aturmentats i reservats per al  dia del judici; 5 i no perdonà al món  
2Pe 2,8  de vista i oïdos aturmentava cada  dia sa ànima justa ab les obres  
2Pe 2,9  per a què sien aturmentats en lo  dia del judici. 10 I majorment aquells  
2Pe 2,13  per un plaer les delícies del  dia, que són contaminacions i vituperis,  
2Pe 3,7  i reservats per al foc en lo  dia del judici i de l’extermini dels  
2Pe 3,8  siau ignorants d’una cosa: que un  dia respecte del Senyor és com mil anys, i 
2Pe 3,8 és com mil anys, i mil anys, com un  dia. 9 No retarda, doncs, lo Senyor sa  
2Pe 3,10 Vindrà, doncs, com lladre de nit lo  dia del Senyor; en lo qual passaran los  
2Pe 3,12  -vos per a la vinguda del  dia del Senyor, en lo qual los cels,  
2Pe 3,18  A ell sia la glòria ara i fins al  dia de l’eternitat. Amén. 1Jn Inc  
1Jn 4,17  a què tinguéssem confiança en lo  dia del judici; puix com ell és, així som  
Jud 6  en tenebres per al judici del gran  dia. 7 Així com Sodoma i Gomorra i les  
Ap 1,10  Jesús. 10 Jo fui en l’Esperit un  dia del Senyor, i oiguí detràs de mi una  
Ap 4,8  plens d’ulls, i no cessaven  dia i nit de dir: «Sant, sant, sant,  
Ap 6,17 ira de l’Anyell. 17 Perquè lo gran  dia de sa ira és arribat, i ¿qui serà  
Ap 7,15  del trono de Déu, i el serveixen  dia i nit en son temple, i el qui està  
Ap 8,12 i no resplendia la tercera part del  dia, i lo mateix de la nit. 13 I vegí i  
Ap 9,15  estaven aparellats per l’hora, i  dia, i mes, i any, per a matar la tercera  
Ap 12,10 de nostres germans, que els acusava  dia i nit davant de Déu. 11 I ells lo  
Ap 14,11  dels sigles; i no tenen repòs de  dia ni de nit los que adoraren la bèstia i 
Ap 16,14  -los per a la batalla en lo gran  dia del Déu totpoderós. 15 Mirau que vinc  
Ap 18,8  ni veuré plors.” 8 Per això en un  dia vindran ses plagues, mort, i plor, i  
Ap 18,19  causa de sa ostentació; puix en un  dia ha quedat desolada!» 20 Regositjau-  
Ap 20,10  fals profeta; i seran aturmentats  dia i nit per los sigles dels sigles. 11 I 
Ap 21,25  25 I ses portes no es tancaran de  dia, puix allí no hi haurà nit. 26 I a  
Mt 4,1 l’Esperit per a què fos tentat del  diable. 2 I havent dejunat quaranta dies i 
Mt 4,5  de Déu.” 5 Llavors lo prengué lo  diable i el portà a la ciutat santa i el  
Mt 4,8 Senyor, ton Déu.” 8 Altra vegada lo  diable lo conduí a una muntanya molt alta, 
Mt 4,11  ell sol serviràs.” 11 Aleshores lo  diable lo deixà. I veus aquí los àngels  
Mt 13,39  39 I l’enemic que la sembrà és lo  diable, i la sega és la consumació del  
Mt 25,41  etern, que està aparellat per al  diable i per a sos àngels. 42 Puix tinguí  
Lc 4,2  quaranta dies, i era tentat del  diable. I en aquells dies no menjà res,  
Lc 4,3  quals tingué fam. 3 I li digué lo  diable: –Si ets Fill de Déu, digues a  
Lc 4,5  paraula de Déu.” 5 I el portà lo  diable a una muntanya molt alta, i al  
Lc 4,13  estes tentacions, se retirà lo  diable d’ell per algun temps. 14 I per  
Lc 8,12  que l’ouen, emperò luego ve lo  diable i se’n porta la paraula del cor d’ 
Jn 6,70  i ab tot, un de vosaltres és  diable! 71 Deia això per Judes Iscariot,  
Jn 8,44 44 Vosaltres sou de vostre pare, lo  diable, i voleu satisfer los apetits de  
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Jn 13,2  2 I concluïda la cena, havent lo  diable posat en lo cor de Judes Iscariot,  
Ac 13,10  engany i de tota astúcia, fill del  diable, enemic de tota justícia! ¿No  
Ef 6,11 a què pugau resistir les tretes del  diable; 12 perquè nosaltres no peleam  
1Tm 3,6  no caiga en la condemnació del  diable. 7 Ademés és menester que tinga  
1Tm 3,7  càiguia en despreci i en llaç del  diable. 8 De la mateixa manera, los  
1Tm 6,9  cauen en tentació i en llaç del  diable i en molts desigs inútils i  
2Tm 2,26  26 i s’escàpien dels llaços del  diable que els té presos a son arbitre.  
He 2,14  que tenia poder de mort, ço és, al  diable, 15 i llibertar als que per temor  
Jm 4,7  -vos, doncs, a Déu i resistiu al  diable, i fugirà de vosaltres. 8 Acercau- 
1Pe 5,8  Siau moderats i vetllau, perquè lo  diable, vostre enemic, qual lleó rugint,  
1Jn 3,8  just. 8 Lo qui comet pecat és del  diable, perquè el diable des del principi  
1Jn 3,8  pecat és del diable, perquè el  diable des del principi pecà. Per això  
1Jn 3,8  Déu, per a destruir les obres del  diable. 9 Tot aquell que és nat de Déu no  
1Jn 3,10  los fills de Déu i els fills del  diable. Tot aquell que no practica la  
Jud 9 l’arcàngel Miquel, disputant ab lo  diable, altercava sobre el cos de Moisès,  
Ap 2,10 coses que has de patir. Vet aquí lo  diable n’ha de ficar alguns de vosaltres  
Ap 12,Tit 12,Tit Capítol XII De la guerra del  diable i de l’Anticrist contra la  
Ap 12,9  aquella antigua serpent, anomenada  diable i Satanàs, que enganya a tot lo  
Ap 12,12  de la terra i del mar, perquè el  diable ha baixat a vosaltres ab gran  
Ap 20,2  la serpent antigua, que és lo  diable i Satanàs, i el lligà per mil anys, 
Ap 20,10  per Déu, i els devorà. 10 I el  diable que els enganyava fou ficat en un  
1Tm 4,1 esperits seductors i a doctrines de  diables; 2 mentint ab hipocresia i tenint  
Ap 9,20  mans, per a què no adorassen als  diables i als ídols d’or, i de plata, i  
Jm 3,15  de dalt, sinó terrena, sensual,  diabòlica. 16 Puix allà a on hi ha enveja  
Ac 19,24  que feia capelletes de plata de  Diana, donava no poc que guanyar als  
Ac 19,27 sia despreciat lo temple de la gran  Diana i comència a no fer-se cas de la  
Ac 19,28  ira i cridaren dient: –Gran és la  Diana dels efèsios! 29 I s’omplí tota la  
Ac 19,34 de dos hores, cridaren: –Gran és la  Diana dels efèsios! 35 Llavors lo  
Ac 19,35  d’Èfeso dóna adoració a la gran  Diana, filla de Júpiter? 36 Veent, doncs,  
Ac 6,Tit  Capítol VI Nombrament dels set  diaques. Esteve se distingeix entre tots;  
Fl 1,1  estan en Filipi, ab los bisbes i  diaques: 2 gràcia a vosaltres i pau de Déu 
1Tm 3,Tit  com deuen ser los bisbes, los  diaques i les dones que serveixen a la  
1Tm 3,8 diable. 8 De la mateixa manera, los  diaques deuen ser honrats i modestos, no  
1Tm 3,12  fiels en totes les coses. 12 Los  diaques sien esposos d’una sola dona i  
2Co 11,28 de part de fora, carreguen sobre mi  diàriament ocurrències d’urgència, la  
Mt 3,9  tenim per pare.” Perquè jo us  dic que Déu és poderós per a alçar d’  
Mt 5,18  18 »Perquè en veritat vos  dic que, fins que pàssia lo cel i la  
Mt 5,20 en lo Regne del cel. 20 »Puix jo us  dic que, si vostra justícia no fos major  
Mt 5,22  condemnat en judici. 22 »Mes jo us  dic que qualsevol que tinga ira a son  
Mt 5,26  a la presó. 26 En veritat te  dic que no eixiràs d’allí fins que hages  
Mt 5,28 “No cometràs adulteri.” 28 »I jo us  dic que qualsevol que pòsia los ulls en  
Mt 5,32  carta de repudi.” 32 »Emperò jo us  dic que aquell que repudiï a sa muller, a  
Mt 5,34  tos juraments.” 34 »Mes jo us  dic: De ninguna manera jureu. Ni per lo  
Mt 5,39  i dent per dent.” 39 »Emperò jo us  dic: No resistiu al mal; ans bé, si algú  
Mt 5,44  a ton enemic.” 44 »Emperò jo us  dic: Amau a vostres enemics, feu bé als  
Mt 6,2  honrats dels homes. En veritat vos  dic que ja reberen son gallardó. 3 Emperò  
Mt 6,5  vistos dels homes. En veritat vos  dic que reberen son gallardó. 6 Emperò tu, 
Mt 6,16  homes que dejunen. En veritat vos  dic que reberen son gallardó. 17 Ans bé,  
Mt 6,25 a les riqueses. 25 »Per lo tant vos  dic: No us afaneu per la vostra vida,  
Mt 6,29  ni filen. 29 Emperò, jo us  dic que ni Salomó enmig de sa glòria anà  
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Mt 8,9  que tinc soldats a mes ordes, i  dic a un: “Vés”, i va. I a un altre:  
Mt 8,10 als que el seguien: –En veritat vos  dic que no he trobat fe tan gran en  
Mt 8,11  fe tan gran en Israel. 11 I vos  dic que vindran molts d’orient i d’  
Mt 10,15  de vostres peus. 15 En veritat vos  dic que en lo dia del judici serà menor lo 
Mt 10,23  fugiu a una altra. En veritat vos  dic que no acabareu ab les ciutats d’  
Mt 10,27  s’hàgia de saber. 27 Lo que jo us  dic en tenebres, dieu-ho en la llum, i  
Mt 10,42  tan sols en nom de deixeble, vos  dic en veritat que no perdrà son gallardó. 
Mt 11,9 veure? ¿A un profeta? Certament vos  dic, i encara més que profeta. 10 Puix  
Mt 11,11  davant de tu.” 11 »En veritat vos  dic que, entre los nats de dones, no s’  
Mt 11,22  arrepentit. 22 Per lo tant, jo us  dic que hi haurà menos rigor per a Tiro i  
Mt 11,24 al dia d’avui. 24 Per lo tant, vos  dic que en lo dia del judici menos rigor  
Mt 12,6 dissabte, i no pequen? 6 Puix jo us  dic que aquí està qui és major que el  
Mt 12,31 ab mi, escampa. 31 »Per lo tant vos  dic: qualsevol pecat i blasfèmia seran  
Mt 12,36 tresor trau coses males. 36 I jo us  dic que, de tota paraula ociosa que els  
Mt 13,17 perquè ouen. 17 Puix en veritat vos  dic que molts profetes i justos ansiaren  
Mt 16,18 Pare que està en lo cel. 18 I jo et  dic també que tu ets Pere, i que sobre  
Mt 16,28 segons ses obres. 28 En veritat vos  dic que dels que estan aquí n’hi ha  
Mt 17,12  totes les coses. 12 Emperò jo us  dic que Elies ja vingué, i no el  
Mt 17,19  de vostra incredulitat. Puix jo us  dic en veritat que, si teniu fe com un gra 
Mt 18,3  d’ells 3 i digué: –En veritat vos  dic que si no us convertiu i feu com los  
Mt 18,10  d’aquestos infants. Perquè jo us  dic que sos àngels en lo cel veuen sempre  
Mt 18,13  li esdevingués lo trobar-la, vos  dic en veritat que es complaurà més ab  
Mt 18,18  i un publicà. 18 En veritat vos  dic que tot quant lligueu sobre la terra,  
Mt 18,19  en lo cel. 19 »Altra vegada vos  dic que si dos de vosaltres se  
Mt 18,22  vegades? 22 Jesús li digué: –No et  dic fins a set, sinó fins a setanta  
Mt 19,9  al principi no fou així. 9 I jo us  dic que qualsevol que repudiï a sa muller, 
Mt 19,23  a sos deixebles: –En veritat vos  dic que ab dificultat entrarà un ric en lo 
Mt 19,24  del cel. 24 I altra vegada vos  dic que és més fàcil passar un camell per  
Mt 19,28  I els digué Jesús: –En veritat vos  dic que vosaltres que m’haveu seguit,  
Mt 21,21  los digué: –En veritat vos  dic que, si tinguésseu fe i no dubtàsseu,  
Mt 21,31  Jesús los diu: –En veritat vos  dic que los publicans i les rameres vos  
Mt 21,43 nostres ulls”? 43 »Per lo tant, vos  dic que us serà llevat lo Regne de Déu i  
Mt 23,36  i l’altar. 36 »En veritat vos  dic que totes aquestes coses vindran sobre 
Mt 23,39  deserta vostra casa. 39 Puix jo us  dic que des d’aquest punt no em veureu  
Mt 24,2  –No veeu tot això? En veritat vos  dic que no quedarà aquí pedra sobre pedra  
Mt 24,34  a la porta. 34 En veritat vos  dic que no passarà aquesta generació fins  
Mt 24,47  això quan vinga. 47 En veritat vos  dic que el constituirà sobre tots sos  
Mt 25,12  respongué dient: »–En veritat vos  dic que no us conec. 13 »Vetllau, doncs,  
Mt 25,40  lo rei, los dirà: »–En veritat vos  dic que sempre i quan ho haveu fet ab un  
Mt 25,45  ell dient: »–En veritat vos  dic, que sempre que no ho féreu ab un d’  
Mt 26,13  a sepultar-me. 13 En veritat vos  dic que en qualsevulla part que es  
Mt 26,21 menjant, los digué: –En veritat vos  dic que un de vosaltres m’ha d’entregar. 
Mt 26,29  a remissió dels pecats. 29 I jo us  dic, que des d’avui no beuré més d’  
Mt 26,34  34 Jesús li digué: –En veritat te  dic que aquesta nit, abans que el gall  
Mt 26,64  –Tu ho has dit. I encara més vos  dic: que d’aquí en avant veureu al Fill  
Mc 2,11  –diu al paralític–: 11 »A tu t’ho  dic, alça’t, pren ton llit i vés-te’n  
Mc 3,28  sa casa. 28 »En veritat vos  dic que als fills dels homes los seran  
Mc 5,41  que vol dir: “Noia, a tu t’ho  dic, alça’t.” 42 I al moment s’alçà la  
Mc 6,11  contra d’ells. En veritat vos  dic que Sodoma i Gomorra seran més  
Mc 8,12  demana senyal? En veritat vos  dic que no es donarà senyal a esta  
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Mc 8,39  39 I els deia: –En veritat vos  dic que hi ha alguns dels que estan aquí  
Mc 9,12  i ser despreciat. 12 Emperò jo us  dic que Elies ja vingué, i feren d’ell  
Mc 9,40  sou de Cristo, en veritat vos  dic que no perdrà son gallardó. 41 »I  
Mc 10,15  lo Regne de Déu. 15 En veritat vos  dic que el que no rèbia lo Regne de Déu  
Mc 10,29  Jesús dient: –En veritat vos  dic que no hi ha ningú que haja deixat  
Mc 11,23 –Teniu fe en Déu. 23 En veritat vos  dic que qualsevol que diga a esta  
Mc 11,24  li serà fet. 24 Per lo tant, vos  dic que totes les coses que demaneu orant, 
Mc 12,43  los digué: –En veritat vos  dic que més hi ha posat aquesta pobra  
Mc 13,30  a la porta. 30 En veritat vos  dic que no passarà aquesta generació sens  
Mc 13,37 vos tròbia dormint. 37 I lo que vos  dic a vosaltres, a tots ho dic: Vetllau!  
Mc 13,37  que vos dic a vosaltres, a tots ho  dic: Vetllau! 14,Tit Capítol XIV Principi  
Mc 14,9  a la sepultura. 9 En veritat vos  dic que, a onsevulla se predíquia aquest  
Mc 14,18  los digué Jesús: –En veritat vos  dic que un de vosaltres, que menja ab mi,  
Mc 14,25  serà derramada. 25 En veritat vos  dic, que no beuré ja d’aquest fruit de la 
Mc 14,30 30 I Jesús li digué: –En veritat te  dic que avui, aquesta nit, abans que el  
Lc 3,8  per pare a Abraham”, perquè jo us  dic que poderós és Déu per a alçar d’  
Lc 4,24 pàtria.” 24 I deia: –En veritat vos  dic que ningun profeta és ben rebut en sa  
Lc 4,25  en sa pàtria. 25 Certament vos  dic que en los dies d’Elies, quan lo cel  
Lc 5,24  –digué al paralític–: »A tu t’ho  dic, alça’t, pren ton llit, i vés-te’n 
Lc 6,27  falsos profetes! 27 »Emperò jo us  dic a vosaltres, los que oïu: Amau a  
Lc 6,46  Senyor!”, i no feu lo que jo us  dic? 47 Tot aquell que ve a mi i ou mes  
Lc 7,8  que tinc soldats a mes ordres, i  dic a est: “Vés”, i va, i a l’altre:  
Lc 7,9  el seguien, digué: –En veritat vos  dic, que ni en Israel he trobat una fe tan 
Lc 7,14 pararen. I digué: –Jove, a tu t’ho  dic, alça’t. 15 I el difunt se sentà, i  
Lc 7,26  a veure? Un profeta? Sí, jo us  dic, i més que profeta. 27 Aqueix és de  
Lc 7,28  camí davant teu.” 28 Perquè jo us  dic que entre los nats de dones no hi ha  
Lc 7,47  peus ab ungüent. 47 Per lo tant te  dic que li són perdonats sos molts pecats, 
Lc 9,27  dels sants àngels. 27 Emperò jo us  dic en veritat que hi ha alguns aquí que  
Lc 10,12  lo Regne de Déu.” 12 Emperò jo us  dic que en aquell dia hi haurà menos rigor 
Lc 10,24  que vosaltres veeu. 24 Puix jo us  dic que molts profetes i reis volgueren  
Lc 11,8  en trucar a la porta, jo us  dic que si no es llevàs a donar-los-hi 
Lc 11,9  pans haja menester. 9 »I jo us  dic a vosaltres: Demanau, i se us donarà;  
Lc 11,51  l’altar i el temple. Jo us ho  dic que se’n demanarà compte a esta raça. 
Lc 12,4  vosaltres, doncs, amics meus, vos  dic que no temau aquells que maten lo cos  
Lc 12,5  de llançar a l’infern. A est, vos  dic, és a qui haveu de témer. 6 ¿No es  
Lc 12,8  que molts aucellets. 8 »També vos  dic: Que tot aquell que em conféssia  
Lc 12,22  a sos deixebles: –Per lo tant vos  dic: No aneu afanats per a la vostra vida, 
Lc 12,27  no treballen, ni filen; puix jo us  dic que mai Salomó, ab tota sa glòria, se  
Lc 12,37  Senyor quan vinga; en veritat vos  dic que es cenyirà son vestit i els farà  
Lc 12,44 tròbia fent això. 44 En veritat vos  dic que li donarà lo maneig dels béns que  
Lc 12,51 vingut a posar pau en la terra? Vos  dic que no, ans bé desunió. 52 Puix d’  
Lc 12,59  agusil te pòsia en la presó. 59 Te  dic que no eixiràs d’allí fins haver  
Lc 13,3  per haver patit tals coses? 3 Vos  dic que no. Emperò si no us arrepentiu,  
Lc 13,5 demés habitants de Jerusalem? 5 Vos  dic que no. Emperò si no us arrepentiu,  
Lc 13,24  per la porta estreta, perquè vos  dic que molts procuraran entrar i no  
Lc 13,35  vostra casa quedarà deserta. I vos  dic que no em veureu fins que arríbia lo  
Lc 14,24  s’ómplia ma casa. 24 »Perquè vos  dic que ningú d’aquells que foren  
Lc 15,7  que se’ns havia perdut.” 7 »Vos  dic que així mateix hi haurà més goig en  
Lc 15,10 havia perdut.” 10 »Per lo tant, vos  dic que hi haurà goig davant dels àngels  
Lc 16,9 que els fills de la llum. 9 I jo us  dic que procureu guanyar-us amics ab les 
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Lc 18,8  sempre que se’ls oprimesca? 8 Vos  dic que prest los venjarà. Emperò, quan  
Lc 18,17  lo Regne de Déu. 17 En veritat vos  dic que lo qui no rèbia lo Regne de Déu  
Lc 18,29  29 Ell los digué: –En veritat vos  dic que no hi ha ningú que haja deixat  
Lc 19,26  ja té deu mines. 26 »–Puix jo us  dic, que a tot aquell que té, se li  
Lc 19,40  40 Ell los respongué: –Vos  dic que, si aquestos callen, les pedres  
Lc 21,3 monedes, 3 i digué: –En veritat vos  dic que aquesta pobra viuda ha donat més  
Lc 21,32  lo Regne de Déu. 32 En veritat vos  dic que no passarà aquesta generació sens  
Lc 22,16  antes de ma passió! 16 Perquè vos  dic que ja no menjaré més d’ella fins que 
Lc 22,18 -lo entre vosaltres, 18 perquè vos  dic que no beuré més del fruit de la parra 
Lc 22,34 la mort! 34 Mes Jesús li digué: –Te  dic, Pere, que no cantarà avui lo gall  
Lc 23,43 43 I Jesús li digué: –En veritat te  dic que avui estaràs ab mi en lo paradís.  
Jn 1,51  digué: –En veritat, en veritat vos  dic que veureu obert lo cel, i sobre lo  
Jn 3,3  –En veritat, en veritat jo et  dic que ningú, sinó aquell que nasca de  
Jn 3,5  –En veritat, en veritat jo et  dic que, a menos que un home no renasca de 
Jn 3,11  11 En veritat, en veritat jo et  dic que diem lo que sabem i que testificam 
Jn 4,35  d’aquí a la sega? Veus aquí jo us  dic: alçau los ulls i contemplau los  
Jn 5,19  19 –En veritat, en veritat vos  dic que el Fill no pot fer per si cosa  
Jn 5,24  24 »En veritat, en veritat jo us  dic que qualsevol que escolta ma paraula i 
Jn 5,25  25 En veritat, en veritat jo us  dic que l’hora ve, i estam ja en ella, en 
Jn 5,34  prenc testimoni d’home, sinó que  dic això a fi de que siau salvos. 35 Ell  
Jn 6,26  –En veritat, en veritat jo us  dic que vosaltres me cercau, no per raó  
Jn 6,32  –En veritat, en veritat jo us  dic: Moisès no us donà lo pa del cel, mes  
Jn 6,47  47 En veritat, en veritat jo us  dic que aquell que creu en mi té la vida  
Jn 6,53  digué: –En veritat, en veritat vos  dic que si no menjau la carn del Fill de  
Jn 6,63  per a res. Les paraules que jo us  dic, Esperit i vida són. 64 Mes entre  
Jn 8,34  –En veritat, en veritat vos  dic que tot aquell que comet pecat és  
Jn 8,38  no té cabuda en vosaltres. 38 Jo  dic lo que he vist en mon Pare, i  
Jn 8,45 mi, emperò, no em creeu, perquè vos  dic la veritat. 46 Qui de vosaltres me  
Jn 8,46  convencerà de pecat? Doncs, si us  dic la veritat, per què no em creeu? 47 Lo 
Jn 8,51  51 En veritat, en veritat jo us  dic que, qui obsérvia ma paraula, no veurà 
Jn 8,58  –En veritat, en veritat vos  dic que antes que Abraham fos, jo só. 59  
Jn 10,1  Déu. 1 »En veritat, en veritat vos  dic: lo qui no entra per la porta en lo  
Jn 10,7 vegada: –En veritat, en veritat vos  dic que só la porta de les ovelles. 8 Tots 
Jn 12,24  24 En veritat, en veritat vos  dic, que si lo gra del forment que cau en  
Jn 12,50  eterna. Les coses, doncs, que jo  dic, les dic com lo Pare m’ha ordenat.  
Jn 12,50  Les coses, doncs, que jo dic, les  dic com lo Pare m’ha ordenat. 13,Tit  
Jn 13,16  16 En veritat, en veritat vos  dic que el criat no és major que son amo,  
Jn 13,18  si les practiqueu. 18 »No ho  dic de tots vosaltres. Jo sé als que tinc  
Jn 13,19  contra mi son taló.” 19 Vos ho  dic des d’ara, abans que esdevinga, a fi  
Jn 13,20  jo. 20 En veritat, en veritat vos  dic que el qui rèbia al que jo hauré  
Jn 13,21  dient: –En veritat, en veritat vos  dic que un de vosaltres me trairà. 22 Los  
Jn 13,33  vosaltres”, així mateix vos ho  dic ara a vosaltres. 34 Vos dono un  
Jn 13,38  per mi? En veritat, en veritat te  dic: no cantarà lo gall abans que tu m’  
Jn 14,10  està en mi? Les paraules que jo us  dic, no les dic de mi mateix; i el Pare  
Jn 14,10  Les paraules que jo us dic, no les  dic de mi mateix; i el Pare que està en  
Jn 14,12  jo faç. En veritat, en veritat vos  dic que, qui creu en mi, aqueix farà també 
Jn 14,29 Pare és major que jo. 29 I jo us ho  dic ara abans que esdevinga, a fi de que  
Jn 16,7  ple de tristesa. 7 Emperò jo us  dic la veritat: vos convé que jo me’n  
Jn 16,20  20 En veritat, en veritat vos  dic que vosaltres plorareu i gemegareu,  
Jn 16,23 alguna. »En veritat, en veritat vos  dic que tot quant demaneu al Pare en mon  
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Jn 16,26  dia demanareu en mon nom, i no us  dic que jo suplicaré al Pare per  
Jn 17,13  13 Emperò ara vinc a vós, i  dic això estant encara en lo món, a fi de  
Jn 21,18  18 En veritat, en veritat te  dic que quan eres jove te cenyies a tu  
Ac 5,38  dispersats. 38 Doncs ara jo us  dic que no us fiqueu ab aquestos homes i  
Ac 26,25  lo judici, òptimo Festo, ans bé  dic paraules de veritat i de sabiduria. 26 
Rm 3,22  i els Profetes. 22 La justícia,  dic, de Déu per la fe en Jesucrist per a  
Rm 11,1  general d’aquells. 1 Llavors jo  dic: ¿Per ventura Déu ha llançat de si a  
Rm 11,11 encorbats d’espatlles.» 11 Puix jo  dic: ¿Ensopegaren ells de manera que  
Rm 12,3  la gràcia que m’ha estat donada,  dic a tots los que estan entre vosaltres,  
Rm 15,8  rebé per a glòria de Déu. 8 Doncs  dic que Jesucrist fou ministre de la  
1Co 1,12  ha disputes entre vosaltres. 12 I  dic açò, puix cada qual de vosaltres diu:  
1Co 6,5  iglésia. 5 Per vostra confusió ho  dic. Doncs, ¿que no hi ha ningun home savi 
1Co 7,6  incontinència. 6 Emperò això ho  dic per condescendència, no per manament.  
1Co 7,8 qui d’una altra. 8 Per consegüent,  dic als solters i a les viudes que els és  
1Co 7,12  la muller. 12 I als demés los  dic jo, no lo Senyor: si algun germà té  
1Co 7,29  jo us perdono. 29 I lo que jo us  dic, germans, és que el temps és curt. Lo  
1Co 7,35  agradarà al marit. 35 En veritat  dic això per a vostre profit, no per a  
1Co 9,8  la llet del ramat? 8 ¿Per ventura  dic jo aquestes coses com a home?; ¿o no  
1Co 10,15  vos parlo, judicau de lo que us  dic. 16 Lo calze de benedicció que beneïm, 
1Co 10,20 als ídols és alguna cosa? 20 Ans bé  dic que les coses que sacrifiquen los  
1Co 10,29  de la consciència. 29 Consciència,  dic, no la teva, sinó la de l’altre,  
1Co 15,34  no tenen coneixement de Déu; ho  dic per a confusió vostra. 35 Emperò algú  
1Co 15,50  del celestial. 50 Emperò açò vos  dic, germans, que la carn i la sang no  
2Co 7,3  a ningú hem enganyat. 3 No ho  dic per condemnar-vos. Puix jo us diguí  
2Co 8,8  abundeu en aquesta gràcia. 8 No ho  dic com qui mana, sinó per a experimentar  
2Co 9,6  a benedicció, i no avarícia. 6 I  dic això: Qui escassament sembra,  
2Co 11,16  ses obres. 16 Altra vegada ho  dic (perquè ningú em tinga per imprudent,  
2Co 11,17  em gloriï un poc encara. 17 Lo que  dic per lo que toca a esta glòria, ho dic  
2Co 11,17  per lo que toca a esta glòria, ho  dic no segons lo Senyor, sinó com per  
2Co 11,21  al que us fereix en la cara. 21 Ho  dic per afront, com si nosaltres haguéssem 
2Co 13,2  diguí abans, estant present, i ho  dic ara, ausent, que si vinc altra vegada  
Ga 3,17  que és Cristo. 17 Emperò jo  dic açò: Que el testament confirmat per  
Ga 5,2  esclavitud. 2 Mirau, jo, Pau, vos  dic que, si us circumcidau, Cristo no us  
Ga 5,16  los uns als altres. 16 Vos  dic, doncs: Caminau en l’Esperit, i no  
Ef 4,17  en caritat. 17 Això, doncs, vos  dic, i testifico en lo Senyor: que no  
Fl 4,4 en lo Senyor; i altra vegada vos ho  dic: regositjau’s. 5 Sia notòria vostra  
Fl 4,11  faltava l’oportunitat. 11 No ho  dic per raó de necessitat, puix ja he  
Col 1,20  les coses a si mateix; per ell,  dic, ja sien les coses que hi ha en la  
Col 2,4 sabiduria i de ciència. 4 I això ho  dic perquè no sia que algú vos engànyia ab 
1Tm 2,7  predicador i apòstol (veritat  dic, no enganyo), doctor dels gentils en  
2Tm 2,7  dels fruits. 7 Reflexiona lo que  dic, i el Senyor te dónia inteŀligència en 
Flm 21  que faràs encara més de lo que et  dic. 22 I al mateix temps prepara’m  
1Jn 5,16 no de mort. Hi ha pecat de mort: no  dic jo que préguia ningú per ell. 17 Tota  
Ap 2,23  segons ses obres. »Emperò vos  dic a vosaltres, 24 i als demés que estau  
Rm 9,1  i de la reprovació dels jueus. 1  Dic la veritat en Cristo, no mento; donant 
1Co 10,19  de l’altar? 19 Què, doncs?  ¿Dic que l’ídol és alguna cosa, o que lo  
Ga 4,1  nat de Sara, figura de la nova. 1  Dic, doncs, que l’hereu, mentres és  
Mc 3,Tit  i respon ab gran mansuetud als  dicteris i blasfèmies dels escribes. 1 I  
1Te 2,7  infants entre vosaltres, com una  dida que acarícia als seus infants. 8 I  
Jn 11,16  anem a ell. 16 I Tomàs, anomenat  Dídimo, digué a sos condeixebles: –Anem- 
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Jn 20,24  Tomàs, un dels Dotze, anomenat  Dídimo, no estava ab ells quan vingué  
Jn 21,2  junts Simó Pere i Tomàs, anomenat  Dídimo, i Natanael, lo qual era de Canà de 
Mt 21,26  discorrien entre si dient: 26 –Si  diem que del cel, nos dirà: “¿Puix per què 
Mt 21,26  per què no el creguéreu?” I si  diem: “Dels homes”, temem al poble. Perquè 
Mc 11,31  discorrent entre si i deien: –Si  diem que del cel, nos dirà: “Per què no el 
Mc 11,32  “Per què no el creguéreu?” 32 Si  diem “Dels homes”, temem al poble. Puix  
Lc 20,6  per què no el creguéreu?” 6 I si  diem que dels homes, tot lo poble nos  
Jn 3,11  veritat, en veritat jo et dic que  diem lo que sabem i que testificam lo que  
Rm 3,8  i asseguren alguns que nosaltres  diem) fem mal, a fi de que vinga bé: la  
Rm 4,9  o en la incircumcisió també? Puix  diem que la fe fou imputada a Abraham per  
1Te 4,15  en ell. 15 Això, doncs, vos  diem en la paraula del Senyor: que  
Mt 1,20 del Senyor se li aparegué en somnis  dient: –Josep, fill de David, no témies  
Mt 2,2  de l’Orient a Jerusalem 2  dient: –A on és lo qui ha nat rei dels  
Mt 2,20  en somnis a Josep en Egipte, 20  dient: –Alça’t, i pren l’infant i sa  
Mt 3,2  en lo desert de la Judea 2 i  dient: –Arrepentiu’s, perquè s’ha  
Mt 3,3  és de qui parlà lo profeta Isaïes  dient: «Veu del que clama en lo desert:  
Mt 3,14  14 Emperò Joan l’en destorbava  dient: –Jo he de ser batejat per vós, i  
Mt 5,2  2 I obrint sa boca, los ensenyava  dient: 3 –Benaventurats los pobres d’  
Mt 6,31 de poca fe? 31 No us afaneu, doncs,  dient: Què menjarem?; o: Què beurem?; o:  
Mt 8,2 aquí vingué un lleprós i l’adorava  dient: –Senyor, si vós voleu, podeu fer- 
Mt 8,3  3 I extenent Jesús la mà, lo tocà  dient: –Vull, sies net. I immediatament  
Mt 8,6  a ell un centurió pregant-li 6 i  dient-li: –Senyor, mon sirvent jau en  
Mt 8,25 s’acercaren a ell i lo despertaren  dient: –Senyor, salvau-nos que pereixem. 
Mt 8,29  29 I començaren luego a cridar  dient: –Què tenim nosaltres que veure ab  
Mt 8,31 porcs. 31 I los dimonis li pregaven  dient: –Si ens traieu d’aquí, enviau-  
Mt 9,18  sinagoga se li acercà, i l’adorà  dient: –Senyor, ara s’acaba de morir ma  
Mt 9,27  lo seguiren dos cegos, cridant i  dient: –Teniu misericòrdia de nosaltres,  
Mt 9,29  29 Llavors los tocà los ulls  dient: –Segons vostra fe, així se us faça. 
Mt 9,30  los ulls, i Jesús los amenaçà  dient: –Mirau que ningú ho sàpia. 31  
Mt 10,5  aquestos dotze, manant-los i  dient: –No aneu per lo camí dels gentils,  
Mt 10,7  casa d’Israel. 7 Anau i predicau  dient: «Que s’ha acercat lo Regne del  
Mt 10,12  entreu en una casa, saludau-la  dient: “La pau sia en aquesta casa.” 13 I  
Mt 11,7  Jesús a parlar de Joan a la gent  dient: –Què és lo que isquéreu a veure en  
Mt 12,38  alguns escribes i fariseus  dient: –Mestre, voldríem veure senyal de  
Mt 12,39 senyal de vós. 39 Ell los respongué  dient: –La generació mala i adulterina  
Mt 13,3  parlà de moltes coses ab paràboles  dient: –Veus aquí que un sembrador eixí a  
Mt 13,11  ab paràboles? 11 Ell los respongué  dient: –Perquè a vosaltres se us ha  
Mt 13,24  24 Una altra paràbola los proposà,  dient: –Lo Regne del cel és semblant a un  
Mt 13,31  ” 31 Altra paràbola los proposà  dient: –Lo Regne del cel és semblant a un  
Mt 13,37  del camp. 37 Ell los respongué  dient: –Aquell que sembra la bona llavor  
Mt 14,26  per sobre el mar, se torbaren,  dient: –És una fantasma! I de por  
Mt 14,28  só, no temau. 28 I respongué Pere  dient: –Senyor, si sou vós, manau-me que 
Mt 14,30 com començàs a enfonsar-se, cridà  dient: –Senyor, salvau-me. 31 I luego,  
Mt 14,33 la barca s’acercaren i l’adoraren  dient: –Verdaderament sou lo Fill de Déu.  
Mt 15,1  escribes i fariseus de Jerusalem,  dient: 2 –Per què tos deixebles traspassen 
Mt 15,7  bé profetisà Isaïes de vosaltres  dient: 8 »Aquesta gent se m’acerca ab sa  
Mt 15,22  eixit d’aquells confins cridava  dient: –Senyor, Fill de David, teniu  
Mt 15,23  -li sos deixebles, li suplicaven  dient: –Despatxau-la, puix ve cridant al 
Mt 15,24  nosaltres. 24 I ell los respongué  dient: –Jo no só enviat sinó a les ovelles 
Mt 15,25  25 Emperò ella vingué i l’adorà,  dient: –Senyor, valeu-me. 26 I ell  
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Mt 15,26  valeu-me. 26 I ell respongué  dient: –No és just lo prendre lo pa dels  
Mt 16,7  dels saduceus. 7 Mes ells pensaven  dient entre si: «Això és perquè no havem  
Mt 16,13  i preguntava a sos deixebles  dient: –¿Qui diuen los homes que és lo  
Mt 16,22  a part, començà a reconvenir-lo,  dient: –Senyor, lluny de vós tal cosa. No, 
Mt 17,9 ells de la muntanya, los manà Jesús  dient: –A ningú digau lo que haveu vist  
Mt 17,10  10 I sos deixebles li preguntaren  dient: –Puix, ¿com diuen los escribes que  
Mt 17,11  venir Elies? 11 Ell los respongué  dient: –Certament vindrà Elies, i  
Mt 17,24  en la casa, Jesús li parlà primer,  dient: –Què t’apar, Simó? Los reis de la  
Mt 18,1  s’acercaren los deixebles a Jesús  dient-li: –Qui és lo major en lo Regne  
Mt 18,26  -se a sos peus, li suplicava  dient: »–Senyor, teniu paciència, que tot  
Mt 18,28  agarrant-lo pel coll l’ofegava,  dient: »–Paga’m lo que em deus. 29 »I  
Mt 18,29  sos peus son company, li suplicava  dient: »–Té un poc de paciència i jo t’ho 
Mt 19,3 ell los fariseus per a tentar-lo,  dient: –¿És lícit a un home repudiar sa  
Mt 19,4  causa? 4 Ell los respongué  dient: –¿No haveu llegit que el que crià  
Mt 20,12  contra el pare de famílies 12  dient: »–Aqueixos darrers no han treballat 
Mt 20,30 Jesús passava i començaren a cridar  dient: –Senyor, Fill de David, teniu  
Mt 20,31  emperò ells cridaven més,  dient: –Senyor, Fill de David, teniu  
Mt 21,2  Jesús envià dos de sos deixebles 2  dient-los: –Anau a aquell lloc que està  
Mt 21,9  i la que venia detràs cridaven  dient: –Hosana al Fill de David! Beneït  
Mt 21,10  se commogué tota la ciutat,  dient: –Qui és aquest? 11 I la gent  
Mt 21,15 i als petits clamant en lo temple i  dient: «Hosana al Fill de David!», s’  
Mt 21,25  homes? I ells discorrien entre si  dient: 26 –Si diem que del cel, nos dirà:  
Mt 21,27  profeta. 27 I respongueren a Jesús  dient: –No ho sabem. I ell los digué: –Ni  
Mt 21,37  37 Finalment los envià son fill  dient: “Tindran respecte a mon fill.” 38  
Mt 22,1  tornà a parlar de nou ab paràboles  dient: 2 –Lo Regne del cel és semblant a  
Mt 22,4 venir. 4 Envià de nou altres criats  dient: »–Dieu als convidats: “Veus aquí he 
Mt 22,16  deixebles junt ab los herodians,  dient: –Mestre, sabem que ets home verídic 
Mt 22,24 ha resurrecció, i li preguntaren 24  dient: –Mestre, Moisès digué: “Si morís  
Mt 22,42 los fariseus, Jesús los preguntà 42  dient: –Què us apar de Cristo? De qui és  
Mt 22,43  en esperit l’anomena “Senyor”  dient: 44 “Digué el Senyor a mon Senyor:  
Mt 23,2  a la multitud i a sos deixebles 2  dient: –Sobre la càtedra de Moisès estan  
Mt 25,9  9 »Mes les prudents respongueren  dient: »–Com tal vegada no bastaria per a  
Mt 25,11  vingueren també les altres verges,  dient: »–Senyor, Senyor, obriu-nos! 12  
Mt 25,12  obriu-nos! 12 »Mes ell respongué  dient: »–En veritat vos dic que no us  
Mt 25,20 talents, n’hi presentà altres cinc  dient: »–Senyor, cinc talents m’  
Mt 25,37 37 Llavors li respondran los justos  dient: »–Senyor, quan vos vegérem ab fam,  
Mt 25,44  »Llavors ells també li respondran  dient: »–Senyor, quan vos havem vist ab  
Mt 25,45  45 »–Aleshores los respondrà ell  dient: »–En veritat vos dic, que sempre  
Mt 26,8 -ho sos deixebles, s’indignaren,  dient: –A què ve aqueix desperdici? 9 Puix 
Mt 26,23  jo, Senyor? 23 I ell respongué  dient: –Aquell que posa ab mi la mà en lo  
Mt 26,26 lo partí, i lo donà a sos deixebles  dient: –Preneu i menjau: aquest és mon  
Mt 26,27  calze, donà gràcies, i els el donà  dient: –Beveu tots d’aquest. 28 Puix  
Mt 26,39  postrà de rostro en terra orant i  dient: –Pare meu, si és possible, pàssia  
Mt 26,42  42 Segona vegada se’n tornà i orà  dient: –Pare meu, si no pot passar aquest  
Mt 26,44 ’n tornà a orar per tercera vegada,  dient les mateixes paraules. 45 Llavors  
Mt 26,48  que l’entregà, los donà lo senyal  dient: –A qui jo bésia, ell és, preneu-  
Mt 26,68  donaren bufetadas en lo rostro 68  dient: –Endevina’ns, Cristo, qui és lo  
Mt 26,69  pati, i se li acercà una sirventa  dient: –Tu també érets ab Jesús, lo  
Mt 26,70  70 Mes ell negà davant de tots  dient: –No sé lo que et dius. 71 I a l’  
Mt 26,72  72 I altra vegada negà ab jurament  dient: –No conec tal home. 73 I d’allí a  
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Mt 27,4  dels sacerdots i als ancians 4  dient: –He pecat entregant la sang  
Mt 27,11  i li preguntà lo president  dient: –¿Ets tu lo rei dels jueus? Jesús  
Mt 27,23  mal ha fet? I ells cridaven més  dient: –Sia crucificat. 24 I veent Pilat  
Mt 27,24  se rentà les mans davant del poble  dient: –Jo só innocent de la sang d’  
Mt 27,29  -se davant d’ell, l’escarnien  dient: –Salve, rei dels jueus! 30 I  
Mt 27,40  blasfemaven, movent sos caps 40 i  dient: –Eh, tu que destrueixes lo temple,  
Mt 27,46  nona exclamà Jesús ab una gran veu  dient: –‹Elí, Elí, lammà sabacthani?›, que 
Mt 27,63 fariseus acudiren junts a Pilat, 63  dient: –Senyor, nos recordam de que aquell 
Mt 28,9  aquí Jesús los eixí a l’encontre  dient: –Déu vos guàrdia. I elles se li  
Mt 28,13  gran suma de diner als soldats, 13  dient: –Dieu que: “De nit vingueren sos  
Mt 28,18  18 I arribant Jesús los parlà  dient: –Se m’ha donat tota potestat en lo 
Mc 1,6  i mel silvestre. I predicava  dient: 7 –Detràs de mi ve un que és més  
Mc 1,15  l’evangeli del Regne de Déu 15 i  dient: –Puix que el temps s’ha complert i 
Mc 1,24  impur, que començà a cridar 24  dient: –Deixa’ns estar; què tenim  
Mc 1,25  de Déu! 25 I Jesús lo reprengué  dient: –Calla e ix de l’home. 26 I  
Mc 1,27  es preguntaven los uns als altres  dient: –Què és això? Quina nova doctrina  
Mc 1,44  e immediatament lo despedí 44  dient-li: –Mira, no ho digues a ningú;  
Mc 2,12  meravellaren i glorificaren a Déu  dient: –Mai vegérem semblant cosa. 13  
Mc 3,11  postraven davant d’ell i cridaven  dient: 12 –Tu ets lo Fill de Déu! Mes ell  
Mc 3,33  allà fora. 33 I els respongué  dient: –Qui és la meva mare i qui mos  
Mc 5,12  12 I li demanaven los esperits  dient: –Envia’ns als porcs, per a què  
Mc 5,23  a sos peus, 23 i li pregava molt  dient: –Ma filla està a les darreries.  
Mc 6,2  se meravellaven de sa doctrina,  dient: –D’a on trau aquest totes estes  
Mc 6,23  i t’ho donaré. 23 I li va jurar  dient: –Tot lo que em demànies, t’ho  
Mc 6,25  a on estava el rei, demanà  dient: –Vull que em doneu en una plata lo  
Mc 7,37  37 I tant més se meravellaven,  dient: –Tot ho ha fet bé, ha fet oir als  
Mc 8,15  un pa en la barca. 15 I els manà  dient: –Teniu compte i guardau-vos del  
Mc 8,16  Herodes. 16 I discorrien entre si  dient: «Això és perquè no tenim pa.» 17 I  
Mc 8,26  coses. 26 I l’envià a casa seva  dient: –Vés-te’n a ta casa, i si entres 
Mc 8,27  lo camí preguntava a sos deixebles  dient-los: –Qui diuen los homes que só,  
Mc 8,28 que só, jo? 28 Ells li respongueren  dient: –Joan lo Baptista; alguns, Elies; i 
Mc 8,33  a sos deixebles, reprengué a Pere  dient: –Fuig-me d’aquí, Satanàs, perquè 
Mc 9,10  los morts. 10 I li preguntaren  dient: –Puix com diuen los fariseus i els  
Mc 9,24 tropell, amenaçà a l’esperit impur  dient-li: –Esperit sord i mut, jo t’ho  
Mc 9,37  ha enviat. 37 I li respongué Joan  dient: –Mestre, havem vist a un que  
Mc 10,20  a ta mare. 20 Mes ell li respongué  dient: –Mestre, tot això ho he observat  
Mc 10,24  Jesús los respongué altra vegada  dient: –Fills, quant difícil és entrar en  
Mc 10,29  havem seguit. 29 Respongué Jesús  dient: –En veritat vos dic que no hi ha  
Mc 10,33  coses que li havien de passar 33  dient: –Veus aquí, nosaltres pujam a  
Mc 10,35  Jaume i Joan, fills del Zebedeu,  dient-li: –Mestre, volem que ens  
Mc 10,47  Jesús de Nazaret, començà a cridar  dient: –Jesús, fill de David, teniu  
Mc 11,9  i els que venien detràs cridaven  dient: –Hosanna! 10 Beneït lo qui ve en lo 
Mc 11,17  per lo temple. 17 I els ensenyava  dient: –¿No està escrit que ma casa serà  
Mc 11,33  profeta. 33 I respongueren a Jesús  dient: –No ho sabem. I Jesús los respongué 
Mc 12,6  los envià finalment també est,  dient: “Respectaran a mon fill.” 7 Emperò  
Mc 12,18  la resurrecció, i li preguntaven  dient: 19 –Mestre, Moisès nos deixà escrit 
Mc 12,26 com Déu li va parlar en l’esbarzer  dient: “Jo só el Déu d’Abraham, i el Déu  
Mc 13,6  6 Perquè molts vindran en mon nom  dient: “Jo só lo Cristo”, i enganyaran a  
Mc 14,39  39 I altra vegada tornà a orar,  dient les mateixes paraules. 40 I quan  
Mc 14,44  traïdor los havia donat un senyal,  dient: –Aquell a qui jo bésia, ell és:  
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Mc 14,57  testificaren en fals contra d’ell  dient: 58 –Nosaltres li havem oït dir: “Jo 
Mc 14,60  lo sumo sacerdot, preguntà a Jesús  dient: –¿No respons res a lo que aquestos  
Mc 14,71 71 I ell començà a maleir i a jurar  dient: –No conec a aqueix home de qui em  
Mc 15,4  4 I Pilat li preguntà altra vegada  dient: –No respons res? Mira de quantes  
Mc 15,9  els feia. 9 I Pilat los respongué  dient: –Voleu que us lliberti lo rei dels  
Mc 15,18  18 i començaren a saludar-lo  dient: –Salve, rei dels jueus! 19 I lo  
Mc 15,29  d’ell, movent sos caps i  dient: –Ah!, tu que destrueixes lo temple  
Mc 15,34  de nona exclamà Jesús ab gran crit  dient: –‹Eloí, Eloí, lammà sabacthani?›  
Mc 15,36 -la a una canya, li donava beure,  dient: –Deixau-lo, vejam si ve Elies a  
Lc 1,24  oculta per espai de cinc mesos,  dient: 25 «Perquè el Senyor ha fet açò ab  
Lc 1,63  63 I demanà una tauleta i escrigué  dient: «Joan és son nom». I tots se  
Lc 1,66  oïen les depositaren en son cor,  dient: «Qui pensau que serà aquest  
Lc 1,67  ple de l’Esperit Sant i profetisà  dient: 68 –Beneït sia lo Senyor, Déu d’  
Lc 3,4 de les paraules del profeta Isaïes,  dient: «Veu del que clama en lo desert:  
Lc 3,14  I li preguntaven també los soldats  dient: –I nosaltres, què farem? I els  
Lc 3,16  era lo Cristo, 16 respongué Joan  dient a tots: –En veritat jo us batejo ab  
Lc 4,34  impur, i exclamà en alta veu 34  dient: –Deixa’ns! Què tens tu que veure  
Lc 4,36  espant, i se parlaven uns a altres  dient: –Quines paraules són estes? Perquè  
Lc 4,41 molts eixien los dimonis, cridant i  dient: –Tu ets lo Fill de Déu. I ell los  
Lc 5,8  això, se llançà als peus de Jesús  dient: –Senyor, apartau-vos de mi, que  
Lc 5,12  de rostro en terra i li suplicà  dient: –Senyor, si vós voleu, podeu fer- 
Lc 5,13  13 I ell, extenent la mà, lo tocà,  dient: –Vull, sies net. I luego lo deixà  
Lc 5,21  i fariseus començaren a discórrer  dient: «Qui és aquest que diu blasfèmies?  
Lc 5,22  pensaments d’ells, los respongué  dient: –Què pensau en vostre cor? 23 Què  
Lc 7,4  li pregaven ab gran instància  dient: –Mereix que li façau eix favor, 5  
Lc 7,6  lo centurió li envià sos amics  dient-li: –Senyor, no us prengau tanta  
Lc 7,16  de tots, i glorificaven a Déu  dient: –Un gran profeta s’ha alçat entre  
Lc 7,19  sos deixebles i los envià a Jesús,  dient: «¿Sou vós lo qui ha de venir, o  
Lc 7,24  Jesús a parlar de Joan a la gent  dient: –Què eixíreu a veure en lo desert?  
Lc 7,32  en la plaça, parlant entre si i  dient: “Vos havem tocat flautes, i no  
Lc 7,39  vegé això, deia entre si mateix  dient: «Si aquest home fos profeta, bé  
Lc 7,40  és.» 40 I Jesús li respongué  dient: –Simó, una cosa tinc que dir-te.  
Lc 7,43  l’amarà més? 43 Respongué Simó  dient: –Jo penso que serà aquell a qui més 
Lc 8,24 acercant-se a ell, lo despertaren  dient: –Mestre, mestre, que ens perdem! I  
Lc 8,25  plens de temor, se meravellaven,  dient-se los uns als altres: –Qui serà  
Lc 8,30 als deserts. 30 I Jesús li preguntà  dient: –Qual és ton nom? I ell respongué:  
Lc 8,38  ab ell. Mes Jesús lo despatxà  dient: 39 –Torna-te’n a casa teva i  
Lc 8,54  i la prengué per la mà, i cridà  dient: –Noia, alça’t! 55 I son esperit  
Lc 9,18 ab ell sos deixebles i los preguntà  dient: –Qui diu la gent que só, jo? 19 I  
Lc 9,19  que só, jo? 19 I ells respongueren  dient: –Joan lo Baptista; altres, Elies, i 
Lc 9,20  que só, jo? Respongué Simó Pere  dient: –Lo Cristo de Déu. 21 Llavors ell  
Lc 9,22 manà que no ho diguessen a ningú 22  dient-los: –És precís que el Fill de l’ 
Lc 9,34  lo que es deia. 34 Mentres estava  dient això, se formà un núvol i els cobrí  
Lc 9,35 núvol. 35 I isqué una veu del núvol  dient: –Aquest és mon Fill, l’amat, oïu- 
Lc 9,38  un home de la turba que exclamà  dient: –Mestre, vos suplico que vejau a  
Lc 9,55  -se envers ells, los reprengué  dient: –No sabeu de quin esperit sou. 56  
Lc 10,17  los setanta-dos plens de goig,  dient: –Senyor, fins los dimonis se  
Lc 10,41 ajúdia. 41 I el Senyor li respongué  dient: –Marta, Marta, tu estàs molt  
Lc 11,7  si l’altre respongués des de dins  dient: “No m’enfadis. Ja la porta està  
Lc 11,27  el primer. 27 I succeí que, estant  dient això, una dona del mig del poble  
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Lc 11,45  un dels doctors li digué: –Mestre,  dient aquestes coses nos injúries també a  
Lc 11,53  als que hi volien entrar! 53 I  dient-los aquestes coses, los fariseus i 
Lc 12,16  16 I los referí una paràbola,  dient: –Lo camp d’un home ric havia  
Lc 12,17 de fruits. 17 I discorria entre si,  dient: “Què faré jo, perquè no tinc a on  
Lc 13,2 sacrificis. 2 I Jesús los respongué  dient: –¿Pensau que aquells galileus foren 
Lc 13,17 la d’aquest llaç en dissabte? 17 I  dient aquestes coses, s’avergonyiren tots 
Lc 13,25  i començareu a trucar a la porta,  dient: “Senyor, Senyor, obriu-nos.” I  
Lc 13,25  obriu-nos.” I ell vos respondrà  dient: “No sé d’a on sou, vosaltres.” 26  
Lc 14,30  comèncien a traure burla d’ell 30  dient: “Aqueix home començà a edificar,  
Lc 15,2  fariseus i els escribes murmuraven  dient: –Aquest home rep als pecadors i  
Lc 15,3  los proposà aquesta paràbola,  dient: 4 –¿Qui de vosaltres és l’home  
Lc 15,6  a casa, crida a sos amics i veïns  dient-los: “Donau-me l’enhorabona,  
Lc 15,29 -lo. 29 I ell respongué a son pare  dient-li: »–Veus aquí tants anys ha que  
Lc 17,4  en un dia vingués a trobar-te  dient: “Me n’arrepentesc”, perdona’l. 5  
Lc 17,13  des de lluny 13 i alçaren la veu  dient: –Jesús, mestre, teniu misericòrdia  
Lc 18,2  orar contínuament i no defallir, 2  dient: –Hi havia un jutge en certa ciutat, 
Lc 18,13  sinó que es pegava cops al pit,  dient: “Oh Déu!, teniu pietat de mi,  
Lc 18,18  18 I un home principal li preguntà  dient: –Bon mestre, què podré jo fer per a 
Lc 18,38  per allí. 38 I se posà a cridar  dient: –Jesús, fill de David, teniu  
Lc 18,41  quan estigué cerca, li preguntà 41  dient: –Què vols que et faça? I ell  
Lc 19,7  7 Al veure això, tots murmuraven  dient que havia anat a hospedar-se en  
Lc 19,11 I estant ells oient això, prosseguí  dient-los una paràbola, per causa d’  
Lc 19,14  li enviaren una ambaixada,  dient-li: »–No volem que aquest régnia  
Lc 19,30  envià dos de sos deixebles, 30  dient-los: –Anau a aquell lloc que està  
Lc 19,38  los prodigis que havien vist 38  dient: –Beneït sia lo rei que ve en nom  
Lc 19,41  veure la ciutat, plorà sobre ella,  dient: 42 –Ah, si tu reconeguesses al  
Lc 19,46  que venien i compraven en ell, 46  dient-los: –Escrit està: “Ma casa és  
Lc 20,3 poder? 3 Emperò Jesús los respongué  dient: –També jo vull fer-us una  
Lc 20,5 homes? 5 Mes ells pensaven entre si  dient: –Si responem que del cel, dirà:  
Lc 20,21 21 Aquestos, doncs, li preguntaren,  dient: –Mestre, sabem que parlau i  
Lc 20,28 la resurrecció, i li preguntaren 28  dient: –Mestre, Moisès nos deixà escrit:  
Lc 21,5  quedava per a sa subsistència. 5 I  dient-li alguns que el temple estava  
Lc 21,8  Perquè molts vindran en mon nom  dient: “Jo só lo Cristo”, i “Lo temps està 
Lc 22,8  pasqua. 8 I envià a Pere i a Joan,  dient-los: –Anau a aparellar lo  
Lc 22,19  gràcies, lo partí i los el donà,  dient: –Aquest és mon cos, que és donat  
Lc 22,20  lo calze, després d’haver sopat,  dient: –Aquest calze és lo nou pacte en ma 
Lc 22,42 posat de genolls en terra, orava 42  dient: –Pare, si voleu, transferiu de mi  
Lc 22,57  era ab ell. 57 Mes ell lo negà  dient: –Dona, no el conec. 58 Al cap d’un 
Lc 22,64  l’abufetejaven i li preguntaven  dient-li: –Endevina qui t’ha pegat! 65  
Lc 23,2 Pilat. 2 I començaren a acusar-lo  dient: –Havem trobat a aquest subvertint a 
Lc 23,2  -los de donar tribut al Cèsar, i  dient que ell és Cristo Rei. 3 I Pilat li  
Lc 23,3  Cristo Rei. 3 I Pilat li preguntà  dient-li: –¿Ets tu lo rei dels jueus? I  
Lc 23,5  aquest home. 5 Mes ells insistien  dient: –Té alborotat lo poble ab la  
Lc 23,18 18 I tot lo poble començà a cridar,  dient: –Via fora aqueix i deslliurau-nos 
Lc 23,21  21 Mes ells tornaven a cridar  dient: –Crucificau-lo, crucificau-lo!  
Lc 23,37 ell i presentant-li vinagre, 37 i  dient: –Si tu ets lo rei dels jueus, salva 
Lc 23,39  crucificats ab ell l’insultava  dient: –Si tu ets lo Cristo, salva’t a tu 
Lc 23,40  l’altre, responent, lo reprengué  dient: –¿Ni tu tems a Déu, encara, estant  
Lc 23,47  que havia succeït, glorificà a Déu  dient: –Certament aquest home era just. 48 
Lc 24,7 us parlà estant encara en Galilea 7  dient: “És menester que el Fill de l’home 



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

912 
 

Lc 24,23  no havent trobat son cos, tornaren  dient que havien vist una visió d’àngels  
Lc 24,29  ells lo detingueren per força  dient: –Queda’t ab nosaltres, perquè és  
Lc 24,34  i als que estaven ab ells 34  dient: –Verdaderament lo Senyor ha  
Jn 1,15  Joan donà testimoni d’ell i clamà  dient: «Aqueix és aquell de qui jo us  
Jn 1,26  el Profeta? 26 Joan los respongué  dient: –Jo batejo ab aigua, emperò enmig  
Jn 1,32  ab aigua. 32 I Joan donà testimoni  dient: –He vist l’Esperit Sant baixar del 
Jn 4,31  los deixebles l’instaven,  dient-li: –Rabbí, menjau. 32 I ell los  
Jn 4,51  isqueren a l’encontre sos criats,  dient que son fill vivia. 52 I havent-  
Jn 5,18  a Déu. I així los respongué Jesús,  dient: 19 –En veritat, en veritat vos dic  
Jn 6,52  jueus, doncs, disputaven entre si,  dient: –Com pot aquest donar-nos a  
Jn 7,15  15 I els jueus se meravellaven  dient: –Com sap aquest les Escriptures  
Jn 7,28  anava ensenyant en alta veu i  dient: –Vosaltres me coneixeu i sabeu d’a 
Jn 8,12  més. 12 Jesús tornà a parlar-los  dient: –Jo só la llum del món: lo qui em  
Jn 8,30 que és de son agrado. 30 Estant ell  dient estes coses, molts cregueren en ell. 
Jn 8,38  en vostre pare. 38 Li respongueren  dient: –Nostre pare és Abraham. –Si fósseu 
Jn 9,19  que hi veia. 19 I els preguntaren  dient: –¿És aquest lo vostre fill, lo qual 
Jn 9,20  ara? 20 Sos pares los respongueren  dient: –Nosaltres sabem que aquest és lo  
Jn 10,41  allí. 41 I acudiren molts a ell  dient: –Joan no ha fet miracle algun, 42  
Jn 11,28  secretament a Maria, sa germana,  dient-li: –Aquí està lo Mestre, i et  
Jn 11,31  repente i eixia fora, la seguiren  dient: –Aquesta va a la sepultura per a  
Jn 12,21  en Galilea, i li suplicaren  dient: –Senyor, voldríem veure a Jesús. 22 
Jn 12,23  a Jesús. 23 I Jesús los respongué  dient: –Arribada és l’hora en què lo Fill 
Jn 12,28  nom. I vingué una veu del cel  dient: –L’he glorificat ja, i el  
Jn 12,30 ha parlat. 30 I Jesús los respongué  dient: –Aquesta veu no ha vingut per a mi, 
Jn 13,7 me a mi los peus? 7 Respongué Jesús  dient-li: –Lo que jo faç, tu no ho  
Jn 13,21  son esperit, i declarà obertament  dient: –En veritat, en veritat vos dic que 
Jn 13,24 Jesús. 24 I Simó Pere li féu senya,  dient-li: –Qui és aquest de qui parla?  
Jn 18,22  era allí donà una bufetada a Jesús  dient: –Així respons al pontífice? 23  
Jn 18,30  aquest home? 30 Li respongueren  dient: –Si no fos aquest un malfactor no  
Jn 18,40 Llavors tots ells tornaren a cridar  dient: –No a est, sinó a Barrabàs! I  
Jn 19,6  lo vegeren, se posaren a cridar  dient: –Crucificau-lo, crucificau-lo.  
Jn 19,12  -lo. Emperò los jueus cridaven  dient: –Si llibertes a est, no ets amic  
Ac 1,6  s’havien congregat li preguntaven  dient: –Senyor, ¿si restituireu en aquest  
Ac 2,7  estava pasmat, i es meravellava,  dient: –Mirau, no són tots aquestos que  
Ac 2,12  doncs, tots i es meravellaven,  dient-se los uns als altres: –Què ve a  
Ac 2,40  ho testificà, i els exhortava  dient: –Salvau’s d’aquesta generació  
Ac 3,25  que Déu féu ab nostres pares,  dient a Abraham: “En ta descendència seran 
Ac 4,16  i conferenciaven entre si 16  dient: –Què els farem, a aquestos homes?  
Ac 5,23  tornaren a donar l’avís, 23  dient: –Certament havem trobat la presó  
Ac 5,28  dels sacerdots los preguntà 28  dient: –Ab exprés manament vos manàrem que 
Ac 7,26  se’ls presentà i els posà en pau  dient: »–Barons, sou germans, per què us  
Ac 7,27 son proïsme se’l tragué de davant,  dient: »–Qui t’ha fet a tu príncep i  
Ac 7,35 »A est Moisès, a qui ells refusaren  dient: “Qui t’ha fet príncep i jutge?”, a 
Ac 7,40  cors se’n tornaren a Egipte, 40  dient a Aaron: »–Feu-nos déus que vagen  
Ac 7,44  lo desert, així com ho ordenà Déu  dient a Moisès que el fes segons la forma  
Ac 7,60 60 I agenollat, clamava en alta veu  dient: –Senyor, no els imputeu aquest  
Ac 8,9  ciutat, enganyant als samaritans,  dient que ell era un gran personatge; 10 i 
Ac 8,19  Esperit Sant, los oferí diners, 19  dient: –Donau-me també aquesta potestat, 
Ac 8,26 I l’àngel del Senyor parlà a Felip  dient: –Alça’t i vés-te’n cap al  
Ac 10,44  en ell. 44 Estant encara Pere  dient estes paraules, baixà l’Esperit  
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Ac 11,3  los que eren de la circumcisió, 3  dient: –Per què entrares en casa de gents  
Ac 11,4  los les declarà per son ordre  dient: 5 –Jo estava orant en la ciutat de  
Ac 11,18  callaren, i glorificaren a Déu  dient: –Doncs Déu ha concedit també  
Ac 12,22  22 I el poble l’aplaudia,  dient: –Veus de Déu i no d’home! 23 I al  
Ac 13,15  de la sinagoga enviaren a ells  dient: –Barons germans, si teniu que dir  
Ac 13,22 rei a David, al qual donà testimoni  dient: »–He trobat a David, fill de Jessè, 
Ac 13,47  Perquè lo Senyor així nos ho manà,  dient: “Jo t’he posat per llum dels  
Ac 14,14  enmig de la gent, exclamant 14 i  dient: –Barons, per què feu això?  
Ac 14,17  i d’alegria nostres cors. 17 I  dient això, a penes pogueren contenir al  
Ac 15,5  dels fariseus que havien cregut  dient que era precís que ells fossen  
Ac 15,13  que callaren, respongué Jaume  dient: –Barons germans, oïu-me: 14 Simó  
Ac 15,24  cors, vos han alarmat ab paraules  dient: “Vosaltres haveu de ser  
Ac 16,9  un home de Macedònia, li pregava  dient: «Passa a Macedònia i ajuda’ns.» 10 
Ac 16,15  ella i sa família, nos suplicà  dient: –Si haveu fet judici que jo só fiel 
Ac 16,17  a Pau i a nosaltres, donava veus  dient: –Aquestos homes són servos de Déu  
Ac 16,28  28 Emperò Pau clamà en alta veu  dient: –No et faces dany, que tots som  
Ac 16,36 escarceller donà avís d’això a Pau  dient: –Los magistrats han enviat ordre  
Ac 17,7  van contra los decrets del Cèsar  dient que hi ha un altre rei, lo qual és  
Ac 17,19  i el portaren a l’Areopago  dient: –¿No podrem saber què cosa és  
Ac 18,13  Pau i el conduïren al tribunal 13  dient: –Aquest persuadeix als homes que  
Ac 18,21  21 sinó que es despedí d’ells  dient: –De totes maneres he de guardar  
Ac 19,4  ab lo baptisme de penitència,  dient al poble que creguessen en aquell  
Ac 19,13  posseïts dels esperits malignes  dient: –Jo us conjuro per Jesús que Pau  
Ac 19,21 atravessant la Macedònia i l’Acaia  dient: –Perquè després que jo estiga allí  
Ac 19,26 persuasions aquest Pau a molta gent  dient que no són déus los fets de mà. 27  
Ac 19,28 això, s’ompliren d’ira i cridaren  dient: –Gran és la Diana dels efèsios! 29  
Ac 20,23  testifica per totes les ciutats  dient que m’aguarden en Jerusalem cadenes 
Ac 21,13 Jerusalem. 13 Llavors Pau respongué  dient: –Què feu plorant i afligint mon  
Ac 21,14  no el poguéssem persuadir cessàrem  dient: –Faça’s la voluntat del Senyor. 15 
Ac 21,21  els gentils l’abandonar a Moisès  dient que no han de circumcidar a sos  
Ac 21,40  silenci parlà en llengua hebrea  dient: 22,Tit Capítol XXII Plàtica de sant 
Ac 22,22  emperò llavors alçaren lo crit  dient: –Trau fora del món a semblant home, 
Ac 22,26  això, anà al tribú i li donà avís  dient: –Mira lo que vas a fer, perquè  
Ac 23,9 se alguns dels fariseus, altercaven  dient: –No trobam ningun mal en aquest  
Ac 23,12  i se conjuraren baix maledicció  dient que no havien de menjar ni beure  
Ac 24,2 Pau, començà Tèrtuŀlo a acusar-lo  dient: –Lo gosar nosaltres per vós de gran 
Ac 24,9  l’acusam. 9 I els jueus anyadiren  dient que aquestes coses eren així. 10  
Ac 24,22 camí, los remeté a una altra ocasió  dient: –Quan bàixia lo tribú Lísias vos  
Ac 25,8 podien provar. 8 I Pau se defensava  dient: –En res he pecat, ni contra la Llei 
Ac 25,14  declarà al rei la causa de Pau  dient: –Aquí hi ha un home que Fèlix deixà 
Ac 26,22  d’ell a grans i a xics, no  dient altres coses fora d’aquelles que  
Ac 26,31  -se d’allí, parlaven entre ells  dient: –Aquest home no ha fet cosa per la  
Ac 27,10  lo dejuni, Pau los amonestava 10  dient-los: –Barons, jo veig que la  
Ac 27,24 de qui jo só i a qui jo servesc, 24  dient: “No témies, Pau, és necessari que  
Ac 27,33  a tots que menjassen alguna cosa  dient: –Catorze dies fa que estau esperant 
Ac 28,26  profeta Isaïes a nostres pares 26  dient: »“Vés a aqueix poble i digue’ls:  
Rm 4,7  Déu imputa justícia sens obres, 7  dient: «Benaventurats aquells les maldats  
Rm 11,2  com se queixa a Déu contra Israel  dient: 3 «Senyor, mataren vostres profetes 
1Co 3,4  i caminau com a homes? 4 Perquè  dient l’un: «Jo certament só de Pau», i  
1Co 11,25  lo calze després d’haver sopat  dient: «Aquest calze és lo Nou Testament  
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1Co 15,15 perquè donàrem testimoni contra Déu  dient que havia ressuscitat a Cristo, al  
Ga 3,8  la fe, anuncia primer a Abraham,  dient: «En tu seran beneïdes totes les  
Ga 4,16 ¿M’he fet jo, doncs, enemic vostre  dient-vos la veritat? 17 Ells afecten  
2Tm 2,18  que s’extraviaren de la veritat,  dient que la resurrecció està ja feta, i  
He 2,6  6 I un en cert lloc donà testimoni  dient: «Què és l’home que així te  
He 2,11  d’apellidar-los germans  dient: 12 «Anunciaré ton nom a mos  
He 4,7 altra vegada determina un cert dia,  dient per David: «Avui, després de tant  
He 6,14  altre major, jurà per si mateix 14  dient: «Certament, beneint te beneiré, i  
He 8,11  proïsme, ni cada qual a son germà  dient: “Coneix al Senyor”; perquè tots me  
He 9,20  lo llibre i tot lo poble, 20  dient: «Aquesta és la sang del pacte  
He 12,5  que parla ab vosaltres com a fills  dient: «Fill meu, no despreciïs la  
He 12,26  la terra; emperò ara nos promet  dient: «Encara una vegada, i jo commouré  
2Pe 3,4  ses pròpies concupiscències, 4  dient: «A on és la promesa de son  
Jud 14  Adam, profetisà també d’aquestos  dient: «Veus aquí vingué lo Senyor entre  
Ap 1,17  I posà sa mà dreta sobre de mi,  dient: –No témies; jo só el primer i el  
Ap 4,1  com de trompeta que parlava ab mi  dient: –Puja aquí i et mostraré les coses  
Ap 4,10  ses corones davant del trono  dient: 11 –Digne sou, Senyor Déu nostre,  
Ap 5,9  sants. 9 I cantaven un nou càntic  dient: –Digne sou, Senyor, de prendre lo  
Ap 6,10  tenien; 10 i clamaven en veu alta  dient: –¿Fins a quan, Senyor, sant i  
Ap 7,3  de danyar a la terra i al mar, 3  dient: –No danyeu a la terra, ni al mar,  
Ap 7,10 ses mans. 10 I clamaven en alta veu  dient: –Salut a nostre Déu, que està  
Ap 7,12  del trono i adoraren a Déu, 12  dient: –Amén. Benedicció, i glòria, i  
Ap 8,13  àliga que volava per mig del cel  dient en gran veu: –Ai, ai, ai dels  
Ap 11,15  i hi hagué en lo cel grans veus  dient: –Los regnes d’aquest món s’han  
Ap 11,16 sobre sos rostros i adoraren a Déu,  dient: 17 –Vos donam gràcies, Senyor, Déu  
Ap 13,4 a la bèstia i adoraren a la bèstia,  dient: –Qui hi ha semblant a la bèstia?  
Ap 13,14  permetien fer davant de la bèstia,  dient als que habiten en la terra que  
Ap 14,7  i tribu, i llengua, i poble, 7  dient en alta veu: –Temeu al Senyor i  
Ap 14,8  aigües. 8 I altre àngel lo seguí,  dient: –Caigué, caigué Babilònia, la gran  
Ap 14,9  9 I els seguí lo tercer àngel,  dient en alta veu: –Si algú adoràs la  
Ap 14,18  al que tenia la falç ben afilada,  dient: –Planta ta falç afilada, i verema  
Ap 15,3  de Déu, i el càntic de l’Anyell  dient: –Grans i meravelloses són vostres  
Ap 17,1 que tenien les set copes i em parlà  dient: –Vine aquí i et mostraré la  
Ap 18,2 sa glòria. 2 I exclamà poderosament  dient: –Caigué, caigué Babilònia, la gran; 
Ap 18,16  turments, plorant i gemegant, 16 i  dient: «Ai, ai d’aquella gran ciutat que  
Ap 18,18  lo fum de son incendi, clamaven  dient: «Quina ciutat hi havia semblant a  
Ap 18,21 gran mola de molí i la tirà al mar,  dient: –Ab tanta fúria serà derribada  
Ap 19,17  en lo sol i clamava en veu alta  dient a tots los aucells que volaven per  
Ap 21,9  set plagues darreres i parlà ab mi  dient: –Vine aquí, i et mostraré l’esposa 
He 10,8  a fer vostra voluntat, oh Déu!» 8  Dient dalt: «Sacrificis i ofertes i  
Mt 3,1  Cristo en lo Jordà. 1 I en aquells  dies vingué Joan lo Baptista predicant en  
Mt 4,2 diable. 2 I havent dejunat quaranta  dies i quaranta nits, després tingué fam.  
Mt 11,12  més gran que ell. 12 I des de los  dies de Joan Baptista fins ara, lo Regne  
Mt 12,40  Perquè així com Jonàs estigué tres  dies i tres nits en lo ventre de la  
Mt 12,40 modo lo Fill de l’home estarà tres  dies i tres nits en lo cor de la terra. 41 
Mt 15,32  d’aquesta gent, perquè ja fa tres  dies que permaneixen ab mi, i no tenen res 
Mt 17,1 lo tribut al Cèsar. 1 Al cap de sis  dies, Jesús pren ab ell a Pere, i a Jaume, 
Mt 23,30 I dieu: “Si haguéssem viscut en los  dies de nostres pares, no ens hauríem  
Mt 24,19  i de les que criaran en aquells  dies! 20 Pregau, doncs, que vostra fugida  
Mt 24,22 22 I si no fossen abreviats aquells  dies, ninguna carn se salvaria. Mes per  
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Mt 24,22  elegits seran abreviats aquells  dies. 23 »Llavors, si algú vos digués:  
Mt 24,29 després de la tribulació d’aquells  dies, s’obscurirà lo sol, i la lluna  
Mt 24,37  lo Pare. 37 »I aixís com en los  dies de Noè, així serà també la vinguda  
Mt 24,38 de l’home. 38 Puix així com en los  dies antes del diluvi estaven menjant i  
Mt 26,2  deixebles: 2 –Sabeu que dins dos  dies vindrà la Pasqua, i el Fill de l’  
Mt 26,55  mi ab coltells i bastons. Tots los  dies estava assentat ab vosaltres en lo  
Mt 26,61  de Déu, i reedificar-lo en tres  dies.” 62 I alçant-se lo príncep dels  
Mt 27,15  15 I acostumava lo president en  dies de gran festivitat entregar llibre al 
Mt 27,40 lo temple, i el reedifiques en tres  dies, salva’t a tu mateix. Si ets lo Fill 
Mt 27,63 quan encara vivia: “Després de tres  dies ressuscitaré.” 64 Mana, doncs, que es 
Mt 28,20  que jo estic ab vosaltres tots los  dies fins a la consumació del sigle. Mc  
Mc 1,9  Sant. 9 I succeí que en aquells  dies Jesús vingué de Nazaret de Galilea i  
Mc 1,13  13 I estigué en lo desert quaranta  dies i quaranta nits, i lo tentà Satanàs,  
Mc 2,1  dels fariseus. 1 Al cap d’alguns  dies tornà a entrar en Cafarnaüm. 2 I  
Mc 2,20 no poden dejunar. 20 Emperò vindran  dies en què l’espòs los serà llevat, i  
Mc 2,20  i llavors dejunaran en aquells  dies. 21 »Ningú posa en un vestit vell un  
Mc 8,1  a portar la creu. 1 En aquells  dies, havent-se juntat altra vegada un  
Mc 8,2  d’aquesta gent, perquè fa tres  dies que estan ab mi i no tenen què  
Mc 8,31  i que ressuscitàs al cap de tres  dies. 32 I clarament deia aquesta plàtica. 
Mc 9,1  d’escàndol. 1 I al cap de sis  dies prengué Jesús ab ell a Pere, i a  
Mc 13,17  i de les que criïn en aquells  dies! 18 Pregau, doncs, perquè estes coses 
Mc 13,19  en hivern. 19 Perquè en aquells  dies seran tals les tribulacions, quals no 
Mc 13,20  Senyor no hagués abreviat aquells  dies, no es salvaria ninguna carn; emperò  
Mc 13,20  que escollí, abrevià aquells  dies. 21 »I llavors si algú vos digués:  
Mc 13,24  pronosticat. 24 »Emperò en aquells  dies, després d’aquella tribulació, s’  
Mc 14,1  Negació de sant Pere. 1 I dos  dies després era la Pasqua i los Àzims, i  
Mc 14,49  ab espases i bastons? 49 Tots los  dies estava ab vosaltres ensenyant en lo  
Mc 14,58 aquest temple fet de mà i dins tres  dies n’edificaré un altre sens ser fet de 
Mc 15,29  lo temple de Déu i en tres  dies lo reedifiques, 30 salva’t a tu  
Lc 1,7  i los dos eren ja entrats en  dies. 8 I succeí que, exercint Zacaries  
Lc 1,23  que, quan s’hagueren complert los  dies de son ministeri, se n’anà a sa  
Lc 1,24 a sa casa. 24 I després d’aquestos  dies concebí Elisabet, sa muller, i s’  
Lc 1,25  el Senyor ha fet açò ab mi en los  dies en què ha volgut apartar mon oprobi  
Lc 1,39  d’ella l’àngel. 39 I en aquells  dies, alçant-se Maria, se n’anà a tota  
Lc 1,75  en justícia davant d’ell tots los  dies de nostra vida. 76 »I tu, infant,  
Lc 2,1  a sos pares. 1 I succeí en aquells  dies que es proclamà un edicte de Cèsar  
Lc 2,6  esdevingué que es compliren los  dies en què havia de parir. 7 I parí son  
Lc 2,21  I després d’haver passat los vuit  dies per a circuncidar a l’infant, li  
Lc 2,22  22 I complerts que foren los  dies de la purificació de Maria, conforme  
Lc 2,43  dia de la festa, 43 i acabats los  dies, quan se’n tornaren, se quedà l’  
Lc 2,46  46 I succeí que, al cap de tres  dies, lo trobaren en lo temple sentat  
Lc 4,2  al desert, 2 a on estigué quaranta  dies, i era tentat del diable. I en  
Lc 4,2 era tentat del diable. I en aquells  dies no menjà res, passats los quals  
Lc 4,25  25 Certament vos dic que en los  dies d’Elies, quan lo cel fou tancat tres 
Lc 5,35 ells l’espòs? 35 Emperò ja vindran  dies en què los serà pres l’espòs, i  
Lc 5,35  i llavors dejunaran en aquells  dies. 36 I els digué un símil: –Ningú posa 
Lc 6,12 fer a Jesús. 12 I succeí en aquells  dies que ell se n’anà a una muntanya a  
Lc 9,28  28 I succeí que, com cosa de vuit  dies després d’haver dit aquestes  
Lc 9,36  sol, i ells callaren, i en aquells  dies a ningú digueren cosa alguna de lo  
Lc 13,14  en dissabte, digué al poble: –Sis  dies hi ha en què es pot treballar; en  
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Lc 15,13  los béns. 13 I al cap de pocs  dies, juntant lo fill menor tot lo que era 
Lc 17,22  vosaltres desitjareu veure un dels  dies del Fill de l’home, i no el veureu.  
Lc 17,26  26 »I lo que succeí en los  dies de Noè, així també succeirà en los  
Lc 17,26  de Noè, així també succeirà en los  dies del Fill de l’home. 27 Menjaven i  
Lc 17,28  tothom. 28 I com esdevingué en los  dies de Lot. Menjaven i bevien, compraven  
Lc 19,43  de tos ulls. 43 Perquè vindran  dies contra de tu en què tos enemics te  
Lc 19,47 feta cova de lladres. 47 I tots los  dies ensenyava en lo temple. Mes los  
Lc 21,22  no éntrien. 22 Perquè aquestos  dies són dies de venjança, a fi de que es  
Lc 21,22  22 Perquè aquestos dies són  dies de venjança, a fi de que es cúmplia  
Lc 21,23  les que donen de mamar en aquells  dies! Perquè hi haurà grans treballs en la 
Lc 22,53  53 Sent aixís que estant tots los  dies ab vosaltres en lo temple no posàreu  
Lc 23,29  vostres fills. 29 Perquè vindran  dies en què diran: “Ditxoses les estèrils, 
Lc 24,18  lo que ha passat allí aquestos  dies? 19 Ell los digué: –Què? –Lo de Jesús 
Jn 2,1  vàrios miracles. 1 D’allí a tres  dies se feren unes bodes en Canà de  
Jn 2,12  a on se detingueren per pocs  dies. 13 I la Pasqua dels jueus estava  
Jn 2,19 temple, i jo el reedificaré en tres  dies. 20 Los jueus replicaren: –En  
Jn 2,20  ¿i el restablireu vós en tres  dies? 21 Emperò ell los parlava del temple 
Jn 4,40  quedàs allí; i s’hi detingué dos  dies. 41 I n’hi hagué molts més que  
Jn 4,43  salvador del món. 43 Al cap de dos  dies, isqué d’allí i se n’anà a Galilea. 
Jn 11,6  malalt, se detingué encara dos  dies en lo mateix lloc. 7 I després d’  
Jn 11,17  Jesús i trobà que havia ja quatre  dies que Làssaro estava en la sepultura.  
Jn 11,39  –Senyor, ja fa fetor, puix quatre  dies fa ja que és mort. 40 Jesús li digué: 
Jn 12,1 farà fruit entre ells. 1 Doncs, sis  dies abans de la Pasqua vingué Jesús a  
Jn 20,26  no ho creuré. 26 Al cap de vuit  dies estaven altra vegada los deixebles  
Ac 1,3  -se’ls per l’espai de quaranta  dies i parlant-los del Regne de Déu. 4 I 
Ac 1,5  Sant no molt després d’aquestos  dies.» 6 Llavors, los que s’havien  
Ac 1,15  los germans d’ell. 15 En aquells  dies, alçant-se Pere enmig dels germans  
Ac 2,1  fiels. 1 I al complir-se los  dies de Pentecostes estaven tots junts en  
Ac 2,17  17 »“I esdevindrà en los darrers  dies –diu lo Senyor– que jo derramaré mon  
Ac 2,18  somnis. 18 I certament en aquells  dies derramaré mon Esperit sobre mos  
Ac 3,2  era portat allí i posat tots los  dies a la porta del temple anomenada l’  
Ac 3,24 parlat després, anunciaren aquestos  dies. 25 Vosaltres sou los fills dels  
Ac 5,36  homes. 36 Perquè antes d’aquestos  dies s’alçà un cert Teodas, jactant-se  
Ac 5,42  per lo nom de Jesús. 42 I tots los  dies, en lo temple i en les cases, no  
Ac 6,1  ell molts jueus. 1 En aquells  dies, creixent lo número dels deixebles,  
Ac 7,8  i el circumcidà al cap de vuit  dies; i Isaac engendrà a Jacob, i Jacob,  
Ac 7,41  »I fabricaren un vedell en aquells  dies, i oferiren sacrifici a l’ídol, i es 
Ac 7,45 presència de nostres pares fins als  dies de David; 46 lo qual encontrà gràcia  
Ac 9,9  en Damasco. 9 I estigué allí tres  dies sens vista, i no menjà ni begué. 10 I 
Ac 9,19  les forces; i estigué alguns  dies ab los deixebles que estaven en  
Ac 9,23  23 I després d’haver passat molts  dies, los jueus se juntaren en consell per 
Ac 9,37  feia. 37 I succeí que en aquells  dies caigué malalta, i es morí. I després  
Ac 9,43 així fou que Pere permanesqué molts  dies en Jope, en casa d’un blanquer  
Ac 10,30  venir? 30 I digué Corneli: –Quatre  dies ha que jo estava dejunant fins  
Ac 10,48  que es quedàs ab ells alguns  dies. 11,Tit Capítol XI Pere, reconvingut, 
Ac 11,27  en Antioquia. 27 I en aquestos  dies baixaren de Jerusalem a Antioquia uns 
Ac 11,28  lo món, la que esdevingué en los  dies de Claudi Cèsar. 29 Llavors los  
Ac 12,3  també a Pere. Llavors eren los  dies dels Àzims. 4 I havent-lo fet  
Ac 13,30 entre els morts, i el vegeren molts  dies aquells 31 que pujaren juntament ab  
Ac 13,41  Perquè jo obro una obra en vostres  dies, obra que no creureu vosaltres si  
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Ac 15,36 molts altres. 36 I al cap d’alguns  dies digué Pau a Bernabé: –Tornem a  
Ac 16,12  ciutat nos detinguérem alguns  dies conferenciant. 13 I en un dels  
Ac 16,18 de la salvació. 18 I hi havia molts  dies que feia això; i Pau, enfadant-se,  
Ac 17,11  gran ànsia, escodrinyant tots los  dies les Escriptures per si estes coses  
Ac 17,17  prosèlits, i en la plaça tots los  dies ab los que se li presentaven davant.  
Ac 18,18  permanescut allí encara per molts  dies, despedint-se dels germans, se n’  
Ac 19,9  los deixebles, disputant tots los  dies en l’escola d’un tal Tirà. 10 I  
Ac 20,6 Tròada. 6 I nosaltres, després dels  dies dels Àzims nos férem a la vela des de 
Ac 20,6  des de Filipos i arribàrem en cinc  dies a Tròada, a on ells eren, i ens  
Ac 20,6  eren, i ens detinguérem allí set  dies. 7 I al primer dia de la semana,  
Ac 21,4 deixebles, nos detinguérem allí set  dies; los quals deien a Pau, per medi de  
Ac 21,5  a Jerusalem. 5 I passats aquestos  dies isquérem d’allí, acompanyant-nos  
Ac 21,10  I com nos detinguéssem allí alguns  dies, arribà de la Judea un profeta  
Ac 21,15  Senyor. 15 I després d’aquestos  dies, havent-nos preparat per lo viatge, 
Ac 21,26  fent a saber lo compliment dels  dies de la purificació, fins que fes l’  
Ac 21,27  I quan estaven per acabar los set  dies, los jueus de l’Àsia que estaven  
Ac 21,38  per ventura aquell egipci que pocs  dies ha mogueres un alborot, i te’n  
Ac 24,1  Pòrcio Festo. 1 I al cap de cinc  dies vingué Ananies, príncep dels  
Ac 24,11  podeu saber que no fa més de dotze  dies que jo pugí a Jerusalem per adorar,  
Ac 24,24 servir-lo. 24 I després d’alguns  dies vingué Fèlix ab Drusila, sa esposa,  
Ac 25,1  a la província, al cap de tres  dies pujà de Cesarea a Jerusalem. 2 I els  
Ac 25,6 -se detingut entre ells més de deu  dies, baixà a Cesarea. I al dia següent,  
Ac 25,13  al Cèsar. 13 I passats alguns  dies, lo rei Agripa i Berenice vingueren a 
Ac 25,14  I havent-se detingut allí molts  dies, Festo declarà al rei la causa de Pau 
Ac 27,7  a ell. 7 I com navegàssem molts  dies lentament i a penes poguéssem avistar 
Ac 27,20 barco. 20 I no veent-se per molts  dies lo sol ni les estrelles, i amenaçats  
Ac 27,33  alguna cosa dient: –Catorze  dies fa que estau esperant i en dejú, sens 
Ac 28,7  Públio, lo qual nos hospedà tres  dies en sa casa i ens tractà molt bé. 8 I  
Ac 28,12 Siracusa, nos detinguérem allí tres  dies. 13 Des d’allí, costejant, anàrem a  
Ac 28,14  que ens quedàssem ab ells set  dies, i així vinguérem a Roma. 15 I quan  
Ac 28,17  el custodiava. 17 I passats tres  dies convocà Pau als principals dels  
Rm 8,36 tu som entregats a la mort tots los  dies, som tinguts com ovelles per a l’  
Rm 14,5  l’altre considera iguals tots los  dies. Abúndia cada qual en sa opinió. 6 Lo 
Ga 1,18  a Pere, i estiguí ab ell quinze  dies; 19 mes no vegí a ningun altre dels  
Ga 4,10  de nou? 10 Vosaltres observau los  dies, i els mesos, i els temps, i els  
Ef 5,16  recobrant lo temps, perquè los  dies són mals. 17 Per lo tant, no siau  
2Tm 3,1  de saber açò, que en los darrers  dies vindran temps perillosos. 2 Perquè  
He 1,2 profetes, 2 últimament, en aquestos  dies, nos ha parlat per son Fill, al qual  
He 3,13 13 ans bé, amonestau-vos tots los  dies los uns als altres, mentres que s’  
He 5,7  de Melquisedec.» 7 Lo qual en los  dies de sa carn, quan ell hagué ofert  
He 7,3  genealogia, no tenint principi de  dies, ni fi de vida, fet emperò semblant  
He 8,8  -los, diu: «Veus aquí, vindran  dies, diu lo Senyor, en què faré a la casa 
He 8,10  casa d’Israel, després d’aquells  dies, diu lo Senyor: Imprimiré mes lleis  
He 10,16  jo faré ab ells després d’aquells  dies”, diu lo Senyor, “Imprimiré mes lleis 
He 10,32  viu. 32 I feu memòria dels primers  dies, en què, després que fóreu  
He 11,30  de ser rodejades per espai de set  dies. 31 Per la fe, Rahab, prostituta, no  
He 12,10  I aquells, a la veritat, per pocs  dies nos corretgien a son plaer; emperò  
Jm 5,3 haveu atresorat ira per los darrers  dies. 4 Mirau que el jornal que haveu  
1Pe 3,10  qui àmia la vida i vulla veure los  dies bons, refrènia sa llengua del mal, i  
1Pe 3,20 havien estat incrèduls, quan en los  dies de Noè los estava esperant la  
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Ap 2,10  provats; i tindreu tribulació deu  dies. Sies fiel fins a la mort, i et  
Ap 2,13  i no negares ma fe fins en aquells  dies en què Antipas fou mon fiel màrtir, i 
Ap 9,6 quan pica a un home. 6 I en aquells  dies buscaran los homes la mort, i no la  
Ap 10,7 no hi haurà més temps; 7 mes en los  dies de la veu del setè àngel, quan ell  
Ap 11,3  de sac, mil dos-cents i xixanta  dies. 4 Aquestes són les dos oliveres i  
Ap 11,6  tancar lo cel, que no ploga en los  dies de la profecia d’ells; i tenen poder 
Ap 11,9  los cossos morts d’ells tres  dies i mig; i no permetran que sos cossos  
Ap 11,11 sobre la terra. 11 I al cap de tres  dies i mig entrà en ells l’esperit de  
Ap 12,6  allí mil dos-cents i xixanta  dies. 7 I hi hagué una gran batalla en lo  
Mt 8,8  de que vós entreu en ma casa, mes  dieu tan sols una paraula i quedarà sa mon 
Mt 10,27  27 Lo que jo us dic en tenebres,  dieu-ho en la llum, i lo que oïu a l’  
Mt 15,5 morirà de mort.” 5 Emperò vosaltres  dieu: “Qualsevol que diga a son pare o a  
Mt 16,2  los digué: –Quan arriba lo vespre  dieu: “Farà bon temps, perquè lo cel és  
Mt 16,15  Jesús los digué: –I vosaltres, qui  dieu que só, jo? 16 Respongué Simó Pere i  
Mt 21,24  preguntar una cosa, que si me la  dieu, vos diré igualment ab quina potestat 
Mt 23,16  »Ai de vosaltres, guies cegos, que  dieu: “Qualsevol que júria per lo temple,  
Mt 23,30  los monuments dels justos. 30 I  dieu: “Si haguéssem viscut en los dies de  
Mt 26,18  ciutat, a casa d’un cert home, i  dieu-li: “Lo Mestre diu: Mon temps s’  
Mt 28,7 lo Senyor. 7 I anau immediatament i  dieu a sos deixebles que ha ressuscitat. I 
Mc 5,31  la gent que vos està oprimint, ¿i  dieu: “Qui m’ha tocat?” 32 I mirava al  
Mc 7,11  de mort.” 11 Emperò vosaltres  dieu: “Si l’home diu a son pare o a sa  
Mc 8,29  los digué: –I vosaltres, què  dieu que só, jo? Respongué Pere i li  
Mc 11,3 3 I si algú vos digués: “Què feu?”,  dieu-li que el Senyor lo necessita, i  
Mc 13,11  lo que haveu de dir, sinó  dieu lo que en aquella hora vos serà  
Mc 14,14  14 I en qualsevol part que éntria,  dieu a l’amo de la casa: “Lo Mestre diu:  
Mc 16,7  a on lo posaren. 7 Emperò, anau i  dieu a sos deixebles i a Pere que va  
Lc 7,7  d’eixir-vos a rebre. Emperò  dieu sols una paraula i mon criat quedarà  
Lc 7,22 responent Jesús, los digué: –Anau i  dieu a Joan lo que haveu oït i vist: que  
Lc 7,33  que no menjava pa ni bevia vi, i  dieu: “Té lo dimoni.” 34 Vingué el Fill de 
Lc 7,34 Fill de l’home, que menja i beu, i  dieu: “Veus aquí un glotó i un vinós, amic 
Lc 7,40 dir-te. I ell respongué: –Mestre,  dieu. 41 –Un acreedor tenia dos deutors,  
Lc 9,20  20 –I vosaltres –los digué–, qui  dieu que só, jo? Respongué Simó Pere  
Lc 10,5  5 En qualsevulla casa que entreu,  dieu abans de tot: “La pau sia en aquesta  
Lc 10,9  als malalts que hi haja en ella, i  dieu-los: “S’ha acercat a vosaltres lo  
Lc 10,10 us rebessen, eixint per ses places,  dieu: 11 “Fins la pols que se’ns ha  
Lc 11,2  2 I els digué: –Quan oreu,  dieu: »Pare nostre que estau en lo cel,  
Lc 11,18  son regne? Perquè vosaltres  dieu que jo llanço los dimonis per virtut  
Lc 12,13  un del poble li digué: –Mestre,  dieu a mon germà que partesca ab mi l’  
Lc 12,41  home. 41 I Pere li digué: –Senyor,  ¿dieu aquesta paràbola per a nosaltres o  
Lc 12,54  núvol que s’alça de ponent, luego  dieu: “Temporal ve”, i succeeix així. 55 I 
Lc 12,55  55 I quan corre vent de migdia,  dieu: “Farà calor”, i és així. 56  
Lc 13,32 matar. 32 I ell los digué: –Anau, i  dieu a aquell rabós: “Mira que jo llanço  
Lc 17,10  les coses que vos són manades,  dieu: “Servos inútils som, havem fet lo  
Lc 22,70  Déu? Ell los respongué: –Vosaltres  dieu que ho só. 71 I ells digueren: –Què  
Jn 4,20  en aquesta muntanya i vosaltres  dieu que Jerusalem és lo lloc a on se deu  
Jn 4,35  dónia compliment a sa obra. 35 ¿No  dieu vosaltres que encara hi ha quatre  
Jn 8,5 apedregar les tals. Vós, doncs, què  dieu? 6 Lo que li preguntaven tentant-lo 
Jn 8,54  és qui em glorifica, aquell de qui  dieu vosaltres que és vostre Déu. 55 I no  
Jn 9,19 –¿És aquest lo vostre fill, lo qual  dieu vosaltres que nasqué cego? Com és,  
Jn 9,41  cegos, no tindríeu pecat. Mes ara  dieu: “Nosaltres hi veem”, per lo que  
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Jn 10,36  ha santificat i ha enviat al món,  dieu vosaltres que blasfemo perquè he dit: 
Jn 13,13  m’anomenau “Mestre” i “Senyor”, i  dieu bé, perquè ho só. 14 Doncs, si jo,  
Jn 16,29  –Ara sí que parlau clarament i no  dieu paràboles. 30 Ara coneixem que vós ho 
Jn 20,15  si sou vós lo qui l’haveu tret,  dieu-me a on lo posàreu, i jo me’l ne  
Col 4,17  també la dels laodiceans. 17 I  dieu a Arquip: «Té compte en lo ministeri  
Jm 4,13  a ton proïsme? Anau, vosaltres que  dieu: «Avui o demà anirem a aquella ciutat 
Mt 20,21  digué: –Què vols? Ella respongué:  –Dieu que aquestos dos fills meus s’  
Mt 21,5  havia dit lo profeta, que diu: 5  «Dieu a la filla de Sion: Mira que ton rei 
Mt 22,4 4 Envià de nou altres criats dient:  »–Dieu als convidats: “Veus aquí he  
Mt 24,3  secretament i li digueren:  –Dieu-nos, ¿quan esdevindran aquestes  
Mt 28,13  de diner als soldats, 13 dient:  –Dieu que: “De nit vingueren sos  
Mc 13,4  Pere i Jaume i Joan i Andreu: 4  –Dieu-nos: ¿Quan succeiran aquestes  
Lc 10,40  m’ha deixat sola per a servir?  Dieu-li, doncs, que m’ajúdia. 41 I el  
Ga 4,21  en dubtes acerca de vosaltres. 21  Dieu-me, los que voleu estar baix la  
Ac 15,9  així com a nosaltres. 9 I no féu  diferència entre ells i nosaltres, havent  
Rm 10,12 no serà confós.» 12 Perquè no hi ha  diferència de jueu i de grec; per quant un 
Rm 14,5 per fer-lo estar dret. 5 L’un fa  diferència entre dia i dia, i l’altre  
Rm 14,6 cada qual en sa opinió. 6 Lo qui fa  diferència del dia, la fa per al Senyor; i 
Rm 14,6 la fa per al Senyor; i el que no fa  diferència del dia, també per al Senyor; i 
1Co 14,7  la flauta i l’arpa, si no formen  diferència de sons, ¿com se distingirà lo  
1Co 15,41  estrelles. I fins una estrella se  diferència d’altra estrella en claredat.  
Ga 4,1  l’hereu, mentres és infant, no es  diferència en res del servo, encara que  
Jm 3,Tit  Vicis de la llengua desenfrenada i  diferència entre la ciència terrena i la  
Jud 22  I teniu compassió d’alguns, fent  diferència. 23 I salvau a altres ab temor, 
Fl 3,Tit  envers mi. 3,Tit Capítol III  Diferència de la Llei i de la fe. Dels  
1Co 6,1 atreveix ningú de vosaltres, tenint  diferències ab un altre, a anar a judici  
1Co 6,4  coses del món? 4 Si, doncs, teniu  diferències sobre negocis d’aquest món,  
1Co 12,5  l’Esperit és un mateix. 5 Hi ha  diferències de ministeris, emperò és un  
Lc 9,29  la figura de son rostro aparegué  diferent, i sos vestits se tornaren blancs 
Ga 1,8 cel, vos anunciàs un altre evangeli  diferent del que nosaltres vos havem  
Ga 1,9  algú vos predica un altre evangeli  diferent del que haveu rebut, sia anatema. 
Mt 4,Tit  l’evangeli als galileus i cura  diferents mals. 1 Llavors Jesús fou  
Mt 4,24  los faltats de salut i acomesos de  diferents mals i dolors, i los posseïts  
Mt 20,Tit  cridats a treballar en la vinya a  diferents hores. Jesús prediu sa mort i  
Mt 24,7  i fams i terratrèmols en  diferents llocs. 8 I totes aquestes coses  
Mc 1,34  34 I curà a molts que patien de  diferents mals, i llançà molts dimonis, i  
Mc 13,8  regne, i hi haurà terratrèmols en  diferents llocs, i fam. Això serà principi 
Lc 4,40 sol, tots los que tenien malalts de  diferents dolències los hi portaven. I  
Lc 21,11 11 i hi haurà grans terratrèmols en  diferents llocs, i pestilències i fams; i  
Rm 12,6  un de l’altre. 6 Tenint, emperò,  diferents dons, segons la gràcia que ens  
1Co 12,10  d’esperits; a altre, do de  diferents llengües; a altre, intepretació  
Col 4,Tit  a Tiquic i a Onèssim i saluda a  diferents. 1 Amos, donau a vostres  
1Tm 4,Tit  que vindran alguns que ensenyaran  diferents errors; l’exhorta a prevenir- 
2Tm 3,6  de pecats, que són arrastrades de  diferents passions, 7 que sempre estan  
He 1,1  superior als àngels. 1 Déu, que en  diferents ocasions i de diverses maneres  
He 9,10  de viandes i begudes 10 i de  diferents lavatoris i ceremònies carnals  
Mc 10,24  altra vegada dient: –Fills, quant  difícil és entrar en lo Regne de Déu als  
Mc 10,23  digué a sos deixebles: –Quant  difícilment entraran en lo Regne de Déu  
Lc 18,24  lo vegé trist, li digué: –Oh quant  difícilment entraran en lo Regne de Déu  
He 5,11  qual tenim moltes coses que dir, i  difícils de declarar, perquè sou flacs per 
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2Pe 3,16  en les quals hi ha algunes coses  difícils d’entendre, les quals adulteren  
Mt 19,Tit  sobre la perfecció. Parla de la  dificultat de salvar-se los rics i del  
Mt 19,23  –En veritat vos dic que ab  dificultat entrarà un ric en lo Regne del  
Lc 9,39  fent-li traure bromera, i ab  dificultat se separà d’ell despedaçant- 
Ac 10,29 impur. 29 I per això he vingut sens  dificultat tan prest com m’haveu cridat.  
Ac 27,16  a una isla, anomenada Cauda, ab  dificultat poguérem agarrar lo bot. 17 I  
Lc 4,37 als esperits impurs i ixen. 37 I se  difundí sa fama per tots los llocs de la  
Rm 5,5  perquè la caritat de Déu està  difundida en nostres cors per l’Esperit  
Lc 1,65  de temor tots sos veïns, i es  difundiren aquestes veus per totes les  
Ac 10,45 que la gràcia de l’Esperit Sant se  difundís també sobre els gentils. 46  
Rm 15,19  comarcanes, fins a Ilírico, he  difundit l’evangeli de Cristo. 20 I així  
Lc 7,12  veus aquí que treien fora a un  difunt, fill únic de sa mare, que era  
Lc 7,15  a tu t’ho dic, alça’t. 15 I el  difunt se sentà, i començà a parlar. I  
Jn 11,39 –Traeu la pedra. Marta, germana del  difunt, li respongué: –Senyor, ja fa  
Mt 2,13  i està’t allí fins que jo t’ho  diga, perquè ha de succeir que Herodes  
Mt 5,22  estarà subjecte a judici. I lo qui  diga: “‹Racà›” a son germà, estarà  
Mt 5,22  subjecte a consell. I lo qui li  diga: “Fàtuo”, serà reo del foc de l’  
Mt 15,5  vosaltres dieu: “Qualsevol que  diga a son pare o a sa mare: ‘Tot do que  
Mc 11,23  veritat vos dic que qualsevol que  diga a esta muntanya: “Alça’t i tira’t  
Lc 14,9  et va convidar a tu i a ell, i et  diga: “Cedeix lo puesto a aquest”, i  
Lc 14,10  vinga lo qui t’ha convidat, te  diga: “Amic, fes-te més amunt.” Llavors  
Jn 2,5 que servien: –Feu tot quant ell vos  diga. 6 I hi havia allí sis grans gerres  
Ac 3,22  a mi; a ell oireu en tot quant vos  diga. 23 I succeirà que tota ànima que no  
1Co 1,15  a Crispo i a Caio, 15 perquè ningú  diga que en mon nom haveu estat batejats.  
Jm 1,13  ha promès als que l’amen. 13 No  diga ningú quan sia tentat que és tentat  
Ap 22,17  diuen: «Vine!» I el que ho oiga  diga: «Vine!» I el que té set, vinga; i  
Lc 9,54  això, digueren: –Senyor, voleu que  digam que bàixia foc del cel i els  
Mt 17,9  los manà Jesús dient: –A ningú  digau lo que haveu vist fins que lo Fill  
Mt 23,39  punt no em veureu més fins que  digau: “Beneït sia aquell que ve en lo nom 
Lc 13,35  fins que arríbia lo dia en què  digau: “Beneït lo qui ve en nom del  
Jm 4,11  i ell vos exaltarà. 11 Germans, no  digau mal los uns dels altres. Lo qui diu  
Mt 10,13  aquesta casa.” 13 I si la tal fos  digna, vostra pau vindrà sobre ella.  
Ac 25,11 I si els he fet algun agravi o cosa  digna de mort, no rehuso lo morir; emperò  
Fl 1,27  en què vostra conversació sia  digna de l’evangeli de Cristo, per a què, 
1Tm 1,15 Jesús. 15 Fiel és aquesta paraula i  digna de tota acceptació: que Cristo Jesús 
1Tm 4,9  ser. 9 Fiel paraula és aquesta, i  digna de tota acceptació. 10 Puix per això 
Ef 4,1 del Senyor, vos suplico que camineu  dignament en la vocació a què sou cridats, 
Mt 3,8  ira venidera? 8 Feu, doncs, fruit  digne d’arrepentiment. 9 I no vullau dir 
Mt 3,11  que jo, lo calçat del qual no só  digne de portar. Ell vos batejarà en  
Mt 8,8  centurió, digué: –Senyor, jo no só  digne de que vós entreu en ma casa, mes  
Mt 10,11  en què entreu, preguntau qui hi ha  digne en ella i permaneixeu allí fins que  
Mt 10,37  o a sa mare més que a mi, no és  digne de mi; i lo qui ama al fill o a la  
Mt 10,37  o a la filla més que a mi, no és  digne de mi. 38 I qui no pren sa creu i no 
Mt 10,38 pren sa creu i no em segueix, no és  digne de mi. 39 Qui tròbia sa vida, la  
Mc 1,7  que jo, davant del qual jo no só  digne de postrar-me per a desfer-li la 
Lc 3,16  un més fort que jo, de qui no só  digne de desfer la corretja de ses  
Lc 7,6  prengau tanta pena, puix jo no só  digne de que vós entreu en ma casa. 7 Per  
Lc 7,7 7 Per lo que ni jo m’he considerat  digne d’eixir-vos a rebre. Emperò dieu  
Lc 10,7  i bevent lo que ells tinguen; puix  digne és lo treballador de son salari. No  
Lc 15,19  el cel i contra vós. 19 Ja no só  digne de ser anomenat fill vostre; tractau 
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Lc 15,21  el cel i contra de vós. Ja no só  digne de ser apellidat fill vostre. 22  
Jn 1,27  preferit a mi i a qui jo no só  digne de deslligar la corretja de la  
Ac 13,25  després de mi ve un a qui jo no só  digne de deslligar lo calçat de sos peus.  
Ac 25,25  que hagués comès res que el fes  digne de mort. Emperò havent ell apeŀlat a 
1Co 15,9  menor dels apòstols, lo qual no só  digne de ser anomenat apòstol, perquè he  
1Tm 5,18 al bou que bat.» I: «El jornaler és  digne de son jornal.» 19 Contra el  
2Tm 2,15 les ouen. 15 Procura presentar-te  digne d’aprovació davant de Déu, operari  
He 3,3  casa. 3 Perquè aquest fou reputat  digne de major glòria que Moisès, quant lo 
He 10,29  majors turments no creeu que serà  digne aquell que trepítgia al Fill de Déu, 
He 11,38  i afligits. 38 Dels quals no era  digne lo món; anant errants per los  
1Pe 2,19 als de geni impertinent. 19 Puix és  digne de gràcia, si algú per respecte a  
Ap 5,2  proclamava en alta veu: –¿Qui és  digne d’obrir lo llibre i de desfer sos  
Ap 5,4  molt, perquè no s’encontrà ningú  digne d’obrir lo llibre, ni de mirar-  
Ap 4,11  corones davant del trono dient: 11  –Digne sou, Senyor Déu nostre, de rebre  
Ap 5,9  9 I cantaven un nou càntic dient:  –Digne sou, Senyor, de prendre lo llibre i 
Ap 5,12  millars, 12 que deien en alta veu:  –Digne és l’Anyell que fou mort de rebre  
Mt 22,8  que havien estat convidats no eren  dignes. 9 Anau, doncs, a les eixides dels  
Lc 3,8  ha de venir? 8 Feu, doncs, fruits  dignes d’arrepentiment i no comenceu a  
Lc 12,48  lo qui no la sabé i féu coses  dignes de càstig, serà poc assotat. Perquè 
Lc 20,35  35 mes los que seran judicats  dignes d’aquell sigle i de la resurrecció 
Lc 21,36  en tot lo temps, per a què siau  dignes d’evitar totes aquestes coses que  
Ac 5,41  perquè havien estat contats  dignes de sofrir injúries per lo nom de  
Ac 26,20 i es convertissen a Déu, fent obres  dignes d’arrepentiment. 21 Per aquestes  
Rm 1,32 los que cometen semblants coses són  dignes de mort, no solament les  
Col 1,10  espiritual, 10 per a què camineu  dignes del Senyor, agradant-li en tot,  
Col 1,12  gràcies a Déu lo Pare que ens féu  dignes de participar de l’herència dels  
1Te 2,12  protestant-vos que caminàsseu  dignes de Déu, que us cridà a son Regne i  
2Te 1,5  de Déu, per a què siau contats  dignes en lo Regne de Déu, per amor del  
2Te 1,11  per a què nostre Déu vos faça  dignes d’esta vocació i cúmplia tot lo  
1Tm 6,1  baix lo jou tinguen a sos amos per  dignes de tota honra, per a què el nom de  
Ap 3,4  en vestidures blanques, perquè són  dignes. 5 »Lo que vència serà vestit ab  
Lc 1,3  escriure-te-les ab ordre, oh  digníssim Teòfilo!, 4 per a què conegues  
He 9,Tit  de la Llei molt inferior a la  dignitat i perfecció de la sang i  
1Pe 2,Tit  es conduesquen segons exigeix la  dignitat de reis i de sacerdots de què  
Jn 20,17  Pare; emperò vés a mos germans i  digue’ls: “Jo me’n pujo a mon Pare i  
Ac 28,26  26 dient: »“Vés a aqueix poble i  digue’ls: Oireu ab vostres oïdos i no  
Mt 22,17  no mires la persona dels homes. 17  Digue’ns, doncs: Què t’apareix? És lícit 
Lc 20,2  2 i li parlaren d’aquest modo:  –Digue’ns ab quina autoritat fas tu  
Ac 5,8  havia succeït. 8 I Pere li digué:  –Digue’m dona, vengueres per tant l’  
Ac 22,27  27 I venint lo tribú li digué:  –Digue’m si tu ets romà. I ell digué:  
Mt 1,22 fou fet per a què es complís lo que  digué lo Senyor per lo profeta, que diu:  
Mt 2,8  8 I enviant-los a Betlem, los  digué: –Anau e informau’s bé de l’  
Mt 2,13  s’aparegué en somnis a Josep i li  digué: –Alça’t i pren l’infant i sa  
Mt 3,7 saduceus venien a son baptisme, los  digué: –Raça d’escurçons! Qui us ha  
Mt 3,15  a mi? 15 I Jesús, responent, li  digué: –Deixa per ara, perquè així nos  
Mt 4,3 acercant-se a ell lo tentador, li  digué: –Si ets fill de Déu, digues que  
Mt 4,4  pans. 4 Lo qual, responent, li  digué: –Escrit està: “No viu l’home de pa 
Mt 4,6 sobre lo pinacle del temple. 6 I li  digué: –Si ets fill de Déu, tira’t de  
Mt 4,7  peu en pedra alguna.” 7 Jesús li  digué: –També està escrit: “No tentaràs al 
Mt 4,9 del món i la glòria d’ells, 9 i li  digué: –Tot això t’ho donaré, si postrant 
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Mt 4,10  -te, m’adorasses. 10 Llavors li  digué Jesús: –Aparta’t d’aquí, Satanàs,  
Mt 4,14  14 per a què es complís lo que  digué Isaïes lo profeta: 15 «Terra de  
Mt 4,19  mar, puix eren pescadors. 19 I els  digué: –Seguiu-me, i jo faré que siau  
Mt 5,21 Regne del cel. 21 »Haveu oït que es  digué a vostres antepassats: “No mataràs.” 
Mt 5,27  última malla. 27 »Haveu oït que es  digué als antepassats: “No cometràs  
Mt 8,4  quedà netejada sa llepra. 4 I li  digué Jesús: –Mira, no ho digues a ningú,  
Mt 8,7  fortament aturmentat. 7 I Jesús li  digué: –Jo hi aniré i lo curaré. 8 I  
Mt 8,8  curaré. 8 I responent lo centurió,  digué: –Senyor, jo no só digne de que vós  
Mt 8,10  Jesús oigué això, se meravellà i  digué als que el seguien: –En veritat vos  
Mt 8,13  plors i lo cruixir de dents. 13 I  digué Jesús al centurió: –Vés-te’n, i  
Mt 8,17  fou dit per lo profeta Isaïes, que  digué: «Ell mateix prengué nostres mals i  
Mt 8,19  I acercant-se-li un escriba li  digué: –Mestre, jo us seguiré a qualsevol  
Mt 8,20  part que aneu. 20 I Jesús li  digué: –Les guineus tenen caus, i los  
Mt 8,21 lo cap. 21 I un de sos deixebles li  digué: –Senyor, deixau-me anar primer i  
Mt 8,22  mon pare. 22 Emperò Jesús li  digué: –Segueix-me, i deixa que els  
Mt 8,26 -nos que pereixem. 26 I Jesús los  digué: –De què temeu, homes de poca fe? I  
Mt 8,32  nos a la ramada de porcs. 32 I los  digué: –Anau. I ells eixiren i se n’  
Mt 9,2  llit. I veent Jesús la fe d’ells,  digué al paralític: –Fill, té confiança,  
Mt 9,4 4 I com Jesús vegés sos pensaments,  digué: –Per què pensau mal en vostre cor?  
Mt 9,6  sobre la terra de perdonar pecats  –digué aleshores al paralític–: »Alça’t,  
Mt 9,9  seia en lo banc dels drets, i li  digué : –Segueix-me. I alçant-se, lo  
Mt 9,12  i pecadors? 12 I oint-ho Jesús,  digué: –No són los que estan bons los que  
Mt 9,15  no dejunen? 15 I Jesús los  digué: –¿Per ventura poden estar afligits  
Mt 9,22  girant-se Jesús, i veent-la,  digué: –Filla, té confiança, ta fe t’ha  
Mt 9,23  multitud de gent que feien brogit,  digué: 24 –Retirau’s, puix no és morta la 
Mt 11,Tit  a un altre. Lo que ab est motiu  digué Jesús sobre Joan a sos oients.  
Mt 11,4  un altre? 4 I responent Jesús, los  digué: –Anau i contau a Joan lo que haveu  
Mt 11,25  En aquell temps, responent Jesús,  digué: –Vos glorifico, Pare, Senyor de cel 
Mt 12,13  lo fer bé en dissabte. 13 Llavors  digué a l’home: –Estén ta mà. Ell l’  
Mt 12,25  coneixent sos pensaments, los  digué: –Tot regne dividit contra si  
Mt 12,47 desitjant parlar ab ell. 47 I un li  digué: –Mira que ta mare i tos germans  
Mt 12,48  responent al que li parlava, li  digué: –Qui és ma mare i qui són mos  
Mt 12,49  la mà envers sos deixebles,  digué: –Veus aquí ma mare i mos germans!  
Mt 13,28 doncs, que hi ha sisanya? 28 »I los  digué: »–Algun enemic ha fet això. »I los  
Mt 13,33  a fer niu en ses branques. 33 Los  digué una altra paràbola: –És semblant lo  
Mt 13,34  34 Totes aquestes coses les  digué Jesús a la gent ab paràboles, i no  
Mt 13,51 el cruixir de dents. 51 I Jesús los  digué: –¿Haveu comprès totes aquestes  
Mt 13,57  d’ell. Mes Jesús los  digué: –No hi ha profeta sens honor sinó  
Mt 14,2 tetrarca oigué la fama de Jesús 2 i  digué a sos criats: –Aquest és Joan lo  
Mt 14,8  8 I ella, previnguda per sa mare,  digué: –Dóna’m aquí, en una plata, lo cap 
Mt 14,16  cómprien de menjar. 16 I Jesús los  digué: –No tenen necessitat d’anar-se  
Mt 14,18  pans i dos peixos. 18 Jesús los  digué: –Portau-me’ls aquí. 19 I havent  
Mt 14,27 Jesús, al mateix temps los parlà, i  digué: –Teniu bon ànimo! Jo só, no temau.  
Mt 14,29  l’aigua cap a vós. 29 I ell li  digué: –Vine. I baixant Pere de la barca,  
Mt 14,31  Jesús sa mà, l’agafà i li  digué: –Home de poca fe! Per què has  
Mt 15,3  mengen pa. 3 I ell, responent, los  digué: –I vosaltres, per què traspassau lo 
Mt 15,3  Déu per vostra tradició? Puix Déu  digué: 4 “Honra al pare i a la mare.” I:  
Mt 15,10  10 I convocada a si la gent, los  digué: –Oïu i enteneu. 11 No contamina a  
Mt 15,13  paraula? 13 Emperò ell, responent,  digué: –Tota planta que no ha plantat mon  
Mt 15,15  lo fosso. 15 I responent Pere, li  digué: –Explicau-nos aquesta paràbola.  
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Mt 15,16 -nos aquesta paràbola. 16 I Jesús  digué: –Encara estau vosaltres sens  
Mt 15,27  i tirar-lo als cans. 27 I ella  digué: –Així és, Senyor; mes los cadells  
Mt 15,28  28 Aleshores Jesús, responent, li  digué: –Gran és ta fe, oh dona! Com tu  
Mt 15,32  Jesús, cridant a sos deixebles,  digué: –Me compadesc d’aquesta gent,  
Mt 15,34  multitud de gent? 34 I Jesús los  digué: –Quants pans teniu? I ells  
Mt 16,2  del cel. 2 I ell, responent, los  digué: –Quan arriba lo vespre dieu: “Farà  
Mt 16,6  olvidat de prendre pa. 6 Jesús los  digué: –Teniu compte i guardau’s del  
Mt 16,8  pa.» 8 I coneixent-ho Jesús, los  digué: –Homes de poca fe!, per què anau  
Mt 16,15  o un dels profetes. 15 I Jesús los  digué: –I vosaltres, qui dieu que só, jo?  
Mt 16,16  só, jo? 16 Respongué Simó Pere i  digué: –Vós sou Cristo, lo Fill de Déu  
Mt 16,17  Déu viu. 17 I responent Jesús, li  digué: –Benaventurat ets, Simó fill de  
Mt 16,23  23 Mes Jesús, girant-se a ell li  digué: –Aparta’t d’aquí, Satanàs, que m’ 
Mt 16,24  sinó en les dels homes. 24 Llavors  digué Jesús a sos deixebles: –Si algú me  
Mt 17,4  ell. 4 I prenent Pere la paraula,  digué a Jesús: –Senyor, bo és que ens  
Mt 17,7 I Jesús s’acercà i els tocà, i els  digué: –Alçau’s, i no temau. 8 I ells,  
Mt 17,14  genolls en terra davant d’ell, li  digué: –Senyor, apiadau’s de mon fill,  
Mt 17,16  pogut curar. 16 I responent Jesús,  digué: –Oh raça incrèdula i perversa! Fins 
Mt 17,19  el poguérem llançar? 19 Jesús los  digué: –Per causa de vostra incredulitat.  
Mt 17,21  21 I estant ells en Galilea, los  digué Jesús: –Lo Fill de l’home ha de ser 
Mt 17,25  estranys –respongué Pere. Jesús li  digué: –Luego los fills són francs. 26 A  
Mt 18,3 infant, lo colocà enmig d’ells 3 i  digué: –En veritat vos dic que si no us  
Mt 18,21  Llavors Pere, acercant-se a ell,  digué: –Senyor, quantes vegades pecant mon 
Mt 18,22  Fins a set vegades? 22 Jesús li  digué: –No et dic fins a set, sinó fins a  
Mt 18,32  32 »Llavors lo cridà son amo i li  digué: »–O criat pervers! Jo et perdoní  
Mt 19,5  crià mascle i femella? 5 »I  digué per això: “Deixarà l’home a pare i  
Mt 19,8  repudi i despatxar-la? 8 Ell los  digué: –Perquè Moisès, per la duresa de  
Mt 19,11  lo casar-se. 11 Ell los  digué: –No tots són capaços d’això, sinó  
Mt 19,14  los reprenien. 14 I Jesús los  digué: –Deixau estar als infants i no els  
Mt 19,16 allí. 16 I veus aquí vingué un i li  digué: –Bon mestre, què faré jo de bo per  
Mt 19,17 conseguir la vida eterna? 17 Ell li  digué: –Per què em dius bo? No hi ha sinó  
Mt 19,18  guarda los manaments. 18 Ell li  digué: –Quins? I Jesús respongué: –No  
Mt 19,21  Què més me falta ara? 21 Jesús li  digué: –Si vols ésser perfet, vés, ven tot 
Mt 19,23  moltes possessions. 23 I Jesús  digué a sos deixebles: –En veritat vos dic 
Mt 19,26  26 I mirant-los Jesús, los  digué: –Per a los homes això és  
Mt 19,27  prenent Pere la paraula, li  digué: –Veus aquí nosaltres ho havem  
Mt 19,28 és, doncs, lo que tindrem? 28 I els  digué Jesús: –En veritat vos dic que  
Mt 20,4  plaça que estaven ociosos. 4 I els  digué: »–Anau vosaltres també a ma vinya,  
Mt 20,6  que estaven sense fer res, i los  digué: »–Per què us estau aquí tot lo dia  
Mt 20,7  ningú ens ha llogat. »Ell los  digué: »–Anau també vosaltres a ma vinya,  
Mt 20,8  8 »I havent arribat lo vespre,  digué l’amo de la vinya a son majordom:  
Mt 20,13  calor. 13 »Mes ell, en resposta,  digué a un d’ells: »–Amic, jo no et faig  
Mt 20,17 lo camí a sos dotze deixebles i els  digué: 18 –Mirau, nosaltres pujam a  
Mt 20,21  -li alguna cosa. 21 Ell li  digué: –Què vols? Ella respongué: –Dieu  
Mt 20,22  vostra. 22 I Jesús, responent,  digué: –No sabeu lo que us demanau. ¿Podeu 
Mt 20,25  25 Mes Jesús los cridà envers si i  digué: –Sabeu que els prínceps dels  
Mt 20,32 32 I Jesús s’aturà, i los cridà, i  digué: –Què voleu que jo us faça? 33  
Mt 21,13  dels que venien palomes. 13 I els  digué: –Escrit està: “Ma casa serà  
Mt 21,19  no trobant-hi més que fulles, li  digué: –Per mai més nasca fruit de tu. I  
Mt 21,21  figuera! 21 Jesús, responent, los  digué: –En veritat vos dic que, si  
Mt 21,24  potestat? 24 Responent Jesús, los  digué: –També jo us vull preguntar una  
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Mt 21,27  dient: –No ho sabem. I ell los  digué: –Ni jo us diré, doncs, ab quina  
Mt 21,29  ma vinya. 29 »I responent ell, li  digué: »–No vull anar-hi. »Emperò  
Mt 21,30  30 »I acostant-se a l’altre, li  digué del mateix modo. I ell, responent,  
Mt 21,30  del mateix modo. I ell, responent,  digué: »–Ja hi vaig, senyor. »Mes no hi va 
Mt 22,8  e incendià sa ciutat. 8 Llavors  digué a sos criats: »–Les esposalles  
Mt 22,12  ab robes d’esposalles. 12 I li  digué: »–Amic, com és que has entrat aquí  
Mt 22,13  ell callà. 13 Llavors lo rei  digué a sos criats: »–Lligau-lo de peus  
Mt 22,18  coneixent la malícia d’ells,  digué: –Per què em tentau, hipòcrites? 19  
Mt 22,20  un diner. 20 I Jesús los  digué: –De qui és eixa efígie e  
Mt 22,21  responen: –Del Cèsar. Llavors los  digué: –Puix pagueu al Cèsar lo que és del 
Mt 22,24  24 dient: –Mestre, Moisès  digué: “Si morís algú sens fill, desposi  
Mt 22,29  ho fou? 29 I responent Jesús, los  digué: –Anau errats, no entenent les  
Mt 24,2  2 Emperò ell, responent, los  digué: –No veeu tot això? En veritat vos  
Mt 24,4 del sigle? 4 I responent Jesús, los  digué: –Teniu compte que ningú vos  
Mt 25,21 jo n’he guanyat. 21 »Son senyor li  digué: »–Molt bé, criat fiel i bo, ja que  
Mt 25,22  que havia rebut los dos talents i  digué: »–Senyor, dos talents m’entregàreu 
Mt 25,23  n’he guanyat. 23 »Son senyor li  digué: »–Molt bé, criat fiel i bo, ja que  
Mt 25,24  aquell que havia rebut un talent,  digué: »–Senyor, jo sé que sou un home de  
Mt 25,26 26 »I responent-li son senyor, li  digué: »–Criat dolent i peresós, tu sabies 
Mt 26,1  conclòs totes aquestes plàtiques,  digué a sos deixebles: 2 –Sabeu que dins  
Mt 26,10  Emperò, comprenent-ho Jesús, los  digué: –Per què molestau aquesta dona?  
Mt 26,15  prínceps dels sacerdots 15 i els  digué: –Què em voleu donar, i jo us l’  
Mt 26,18  menjar la pasqua? 18 I Jesús  digué: –Anau a la ciutat, a casa d’un  
Mt 26,21 I mentres ells estaven menjant, los  digué: –En veritat vos dic que un de  
Mt 26,25  I responent Judes, qui l’entregà,  digué: –Só jo, per ventura, mestre? Li  
Mt 26,31  l’Oliverar. 31 Llavors Jesús los  digué: –Tots vosaltres patireu escàndol en 
Mt 26,33  la Galilea. 33 Respongué Pere i li  digué: –Per més que tots s’escandalísien  
Mt 26,34  mai m’escandalisaré. 34 Jesús li  digué: –En veritat te dic que aquesta nit, 
Mt 26,35 me negaràs tres vegades. 35 Pere li  digué: –Encara que em sia precís morir ab  
Mt 26,36  granja que s’anomena Getsemaní, i  digué a sos deixebles: –Assentau’s aquí,  
Mt 26,38  angustiar-se. 38 I aleshores los  digué: –Trista està l’ànima meva fins a  
Mt 26,40 deixebles i els encontrà dormint, i  digué a Pere: –Què? ¿No haveu pogut  
Mt 26,45  vingué a sos deixebles i els  digué: –Dormiu ja i descansau, veus aquí  
Mt 26,49 49 I tot seguit s’acercà a Jesús i  digué: –Salve, mestre. I el besà. 50 I  
Mt 26,50  mestre. I el besà. 50 I Jesús li  digué: –Amic, a què has vingut? Al mateix  
Mt 26,52  li tallà l’orella. 52 Llavors li  digué Jesús: –Torna a son lloc ton  
Mt 26,55  que es faça? 55 En aquella hora  digué Jesús a la turba: –Com si fos jo un  
Mt 26,61  falsos. 61 I digueren: –Aqueix  digué: “Puc destruir lo temple de Déu, i  
Mt 26,62 -se lo príncep dels sacerdots, li  digué: –¿No respons res a lo que aquestos  
Mt 26,63  I lo príncep dels sacerdots li  digué: –Te conjuro per Déu viu, que ens  
Mt 26,65  sacerdots rompé ses vestidures i  digué: –Ha blasfemat! Quina necessitat  
Mt 26,71 porta, lo vegé una altra sirventa i  digué als que estaven allí: –Aquest també  
Mt 27,9  dit per lo profeta Jeremies, que  digué: «I prengueren les trenta monedes de 
Mt 27,11  tu lo rei dels jueus? Jesús li  digué: –Tu ho dius. 12 I essent acusat per 
Mt 27,17  havent-se ells juntat, Pilat los  digué: –A qui voleu que jo us desllíuria,  
Mt 27,21  21 I el president los respongué i  digué: –A quin dels dos voleu que us  
Mt 27,25 vejau. 25 I responent tot lo poble,  digué: –Sobre nosaltres i sobre nostres  
Mt 27,43  el desllíuria ara, si l’ama. Puix  digué: “Só lo Fill de Déu”! 44 I los  
Mt 27,63 nos recordam de que aquell impostor  digué quan encara vivia: “Després de tres  
Mt 27,65  pitjor que el primer. 65 Pilat los  digué: –Guardes teniu; anau i guardau-lo 
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Mt 28,5  l’àngel, prenent la paraula,  digué a les dones: –No tingau por  
Mt 28,6 està aquí, puix ha ressuscitat, com  digué. Veniu i veeu lo lloc a on havia  
Mt 28,10  peus i l’adoraren. 10 Llavors los  digué Jesús: –No tingau por. Anau, donau  
Mc 1,17 puix eren pescadors. 17 I Jesús los  digué: –Veniu detràs de mi, i jo faré que  
Mc 1,38  van en busca de vós. 38 I ell los  digué: –Anem als poblets i ciutats veïnes  
Mc 1,40  pregant-li i agenollant-se, li  digué: –Si vós voleu, me podeu fer net. 41 
Mc 1,41  estengué sa mà i, tocant-lo, li  digué: –Vull, sies net. 42 I a l’acabar  
Mc 2,5  5 I quan Jesús vegé la fe d’ells,  digué al paralític: –Fill, tos pecats te  
Mc 2,14  sentat al banc dels tributs, i li  digué: –Segueix-me. I alçant-se, lo  
Mc 2,17  17 Quan Jesús oigué això, los  digué: –Los que estan bons no necessiten  
Mc 2,19  no dejunen? 19 I Jesús los  digué: –¿Per ventura los fills de les  
Mc 2,25  lo que no és lícit? 25 I ell los  digué: –¿No haveu mai llegit lo que féu  
Mc 3,3  de dissabte per a acusar-lo. 3 I  digué a l’home que tenia la mà seca:  
Mc 3,34  al rodador de si: –Veus aquí –los  digué– la meva mare i mos germans! 35  
Mc 4,11  de la paràbola. 11 I els  digué: –A vosaltres és donat lo comprendre 
Mc 4,13 ’ls perdónien sos pecats.» 13 I els  digué: –No compreneu aquesta paràbola?  
Mc 4,35  dia, havent-se fet tard, los  digué: –Passem a l’altra banda. 36 I  
Mc 4,39  I alçant-se, amenaçà al vent, i  digué al mar: –Calla, sossega’t. I parà  
Mc 4,40  una gran bonança. 40 I els  digué: –Per què estau tan temerosos? Què?  
Mc 5,7 i l’adorà. 7 I clamant en alta veu  digué: –Què tinc jo que veure ab tu,  
Mc 5,19 Mes Jesús no li permeté sinó que li  digué: –Vés-te’n a ta casa ab los teus, 
Mc 5,30  havent-se girat envers la gent,  digué: –Qui ha tocat ma vestidura? 31 I  
Mc 5,33  i se postrà davant d’ell, i li  digué tota la veritat. 34 I ell li digué:  
Mc 5,34  digué tota la veritat. 34 I ell li  digué: –Filla, ta fe t’ha curat. Vés-te 
Mc 5,36 Emperò Jesús, quan oí lo que deien,  digué al príncep de la sinagoga: –No  
Mc 5,39  alarits. 39 I havent entrat, los  digué: –Per a què feu aqueix brogit i  
Mc 5,41  41 I prenent la mà a la noia, li  digué: –‹Talithà, cumí›, que vol dir:  
Mc 5,43  estretament que ningú ho sabés, i  digué que li donassen alguna cosa de  
Mc 6,16  profetes. 16 Quan Herodes ho oí,  digué: –Aquest és aquell Joan que jo fiu  
Mc 6,22  i als que estaven ab ell a taula,  digué el rei a la minyona: –Demana’m lo  
Mc 6,24  mon regne. 24 I havent ella eixit,  digué a sa mare: –Què demanaré? I ella  
Mc 6,24  a sa mare: –Què demanaré? I ella  digué: –Lo cap de Joan Baptista. 25 I  
Mc 6,31 que havien fet i ensenyat. 31 I els  digué: –Veniu, apartem-nos a un lloc  
Mc 6,37  a menjar. 37 I ell, responent, los  digué: –Donau-los vosaltres de menjar. I 
Mc 6,50  immediatament parlà ab ells i els  digué: –Teniu bon ànimo! Só jo, no temau.  
Mc 7,6  les mans? 6 I ell respongué i els  digué: –Hipòcrites, bé profetisà Isaïes de 
Mc 7,10  vostra tradició. 10 Perquè Moisès  digué: “Honra a ton pare i a ta mare.” I:  
Mc 7,18  sobre la paràbola. 18 I els  digué: –Pués què, també vosaltres careixeu 
Mc 7,27 dimoni de sa filla. 27 Mes Jesús li  digué: –Deixa primerament saciar los  
Mc 7,28 cans. 28 Emperò ella respongué i li  digué: –Així és, Senyor, mes los cadells  
Mc 7,29  dels fills. 29 Aleshores li  digué: –Per això que tu has dit, vés, que  
Mc 7,34  los ulls al cel, sospirà i li  digué: –‹Effatà› –que vol dir “Obriu’s!”  
Mc 8,1  cridant Jesús a sos deixebles los  digué: 2 –Tinc compassió d’aquesta gent,  
Mc 8,12  sospirant en son interior, los  digué: –Per què esta generació demana  
Mc 8,17 17 I havent-ho conegut Jesús, los  digué: –Què estau pensant? Perquè no teniu 
Mc 8,24  res. 24 I ell, alçant los ulls,  digué: –Veig los homes com arbres que  
Mc 8,29  un dels profetes. 29 Aleshores los  digué: –I vosaltres, què dieu que só, jo?  
Mc 8,29  que só, jo? Respongué Pere i li  digué: –Vós sou lo Cristo. 30 I els  
Mc 8,34  al poble ab sos deixebles, los  digué: –Quiscun vulla seguir-me, néguia  
Mc 9,4 Jesús. 4 I prenent Pere la paraula,  digué a Jesús: –Mestre, bo serà que ens  
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Mc 9,11 venir Elies? 11 Ell los respongué i  digué: –Elies, certament, vindrà primer i  
Mc 9,16  16 I responent un de la multitud,  digué: –Mestre, vos he portat aquí mon  
Mc 9,18  18 I Jesús los respongué i  digué: –Oh generació incrèdula! Fins a  
Mc 9,20  temps ha que li passa això? I ell  digué: –Des de la infància. 21 I moltes  
Mc 9,22  de nosaltres. 22 I Jesús li  digué: –Si pots creure, totes les coses  
Mc 9,28  no el poguérem llançar? 28 I els  digué: –Aquesta raça no pot eixir ab res  
Mc 9,34 sentant-se, cridà als Dotze i els  digué: –Si algú vol ser lo primer, serà el 
Mc 9,35  després d’haver-lo abraçat, los  digué: 36 –Qualsevol que rèbia a un d’  
Mc 9,38  i l’hi havem prohibit. 38 I Jesús  digué: –No l’hi prohibiu, puix no hi ha  
Mc 10,3  3 Emperò ell, responent, los  digué: –Què vos manà Moisès? 4 Ells  
Mc 10,5 repudiar. 5 I Jesús los respongué i  digué: –Per causa de la duresa de vostre  
Mc 10,11  en casa sobre el mateix. 11 I els  digué: –Qualsevol que repudiï a sa muller  
Mc 10,14  Jesús, ho prengué molt a mal i els  digué: –Deixau venir a mi los infants i no 
Mc 10,18  la vida eterna? 18 I Jesús li  digué: –Per què em dius bo? Ningú és bo,  
Mc 10,21 ulls en ell, li mostrà carinyo i li  digué: –Una sola cosa te falta: vés, ven  
Mc 10,23  23 I Jesús, mirant al rodador,  digué a sos deixebles: –Quant difícilment  
Mc 10,27 se? 27 Llavors, mirant-los Jesús,  digué: –Per als homes cosa impossible és,  
Mc 10,36 tot quant vos demanem. 36 I ell los  digué: –Què voleu que faça per a  
Mc 10,38  de vós. 38 Emperò Jesús los  digué: –No sabeu lo que vos demanau.  
Mc 10,39  li digueren: –Podem. I Jesús los  digué: –Vosaltres en veritat beureu lo  
Mc 10,42  42 Emperò Jesús los cridà i els  digué: –Sabeu que aquells a qui es veu  
Mc 10,51  51 I prenent Jesús la paraula, li  digué: –Què vols que et faça? I el cego li 
Mc 10,51 –Què vols que et faça? I el cego li  digué: –Mestre, que jo hi veja. 52 I Jesús 
Mc 10,52  que jo hi veja. 52 I Jesús li  digué: –Vés, ta fe t’ha curat. I al  
Mc 11,2  envià dos de sos deixebles 2 i els  digué: –Anau al lloc que està davant de  
Mc 11,14 temps de figues. 14 I responent, li  digué: –Per mai més méngia ningú fruit de  
Mc 11,21  I havent-se’n recordat Pere, li  digué: –Mestre, veus aquí la figuera que  
Mc 11,22  assecat. 22 I responent Jesús los  digué: –Teniu fe en Déu. 23 En veritat vos 
Mc 11,29  coses? 29 I Jesús los respongué i  digué: –També jo us faré una pregunta, i  
Mc 11,33  ho sabem. I Jesús los respongué i  digué: –Puix ni jo tampoc vos diré ab  
Mc 12,15  comprenent la malícia d’ells, los  digué: –Per què em tentau? Portau-me  
Mc 12,16  16 I ells l’hi portaren. I els  digué: –De qui és esta efígie e  
Mc 12,17  17 I responent Jesús, los  digué: –Donau, doncs, al Cèsar lo que és  
Mc 12,24  muller. 24 I responent Jesús, los  digué: –¿No veeu que anau errats, perquè  
Mc 12,32 major que estos. 32 I l’escriba li  digué: –Mestre, en veritat haveu dit bé  
Mc 12,34  que havia respost sàviament, li  digué: –No estàs lluny del Regne de Déu. I 
Mc 12,43  43 I cridant a sos deixebles, los  digué: –En veritat vos dic que més hi ha  
Mc 13,1  1 I a l’eixir del temple li  digué un dels deixebles: –Mestre, mirau  
Mc 13,2  edificis! 2 I responent Jesús, li  digué: –Veus tots aquestos grans edificis? 
Mc 14,6  contra d’ella. 6 Emperò Jesús  digué: –Deixau-la, per què la molestau?  
Mc 14,18  sentats i menjant a taula, los  digué Jesús: –En veritat vos dic que un de 
Mc 14,22  -lo, lo partí, i els el donà, i  digué: –Preneu, menjau: aquest és mon cos. 
Mc 14,24  i begueren tots d’ell. 24 I els  digué: –Aquesta és ma sang del Nou  
Mc 14,27  de l’Oliverar. 27 I Jesús los  digué: –Aquesta nit tots vos  
Mc 14,30 en vós, emperò jo no. 30 I Jesús li  digué: –En veritat te dic que avui,  
Mc 14,32 a una granja anomenada Getsemaní. I  digué a sos deixebles: –Sentau-vos aquí, 
Mc 14,34  -se i a congoixar-se. 34 I els  digué: –La mia ànima està trista fins a la 
Mc 14,36  passàs d’ell aquella hora. 36 I  digué: –‹Abbà›, Pare!, totes les coses vos 
Mc 14,37  37 I vingué i els trobà dormint, i  digué a Pere: –Simó, dorms? ¿Una hora no  
Mc 14,41  41 I tercera vegada vingué i els  digué: –Dormiu ja i reposau. Basta: l’  
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Mc 14,45  s’acercà immediatament a ell i li  digué: –Salve, mestre. I el besà. 46  
Mc 14,48  48 I prenent Jesús la paraula, los  digué: –¿Com si jo fos un lladre, haveu  
Mc 14,61  a preguntar lo sumo sacerdot i li  digué: –Ets tu lo Cristo, lo Fill de Déu  
Mc 14,62  Fill de Déu beneït? 62 I Jesús li  digué: –Jo só, i veureu al Fill de l’home 
Mc 14,63  sacerdot, rompent ses vestidures,  digué: –Quina necessitat tenim ja de  
Mc 14,67  escalfava, li pegà una mirada i li  digué: –Tu també érets ab Jesús de  
Mc 14,68 de Nazaret. 68 Emperò ell ho negà i  digué: –Ni el conec ni sé lo que et dius.  
Mc 15,2  jueus? I ell, responent-li, li  digué: –Tu ho dius. 3 I els prínceps dels  
Mc 15,12  12 I Pilat, responent, los  digué altra vegada: –Puix què voleu que li 
Mc 15,39  que havia espirat clamant aixís,  digué: –Verdaderament aquest home era lo  
Mc 16,7 Galilea; allí el veureu com ell vos  digué. 8 I elles marxaren de pressa fugint 
Mc 16,15  havien vist ressuscitat. 15 I els  digué: –Anau per tot lo món i predicau l’ 
Lc 1,13  d’ell. 13 Emperò l’àngel li  digué: –No témies, Zacaries, puix ta  
Lc 1,18  al Senyor un poble perfet. 18 I  digué Zacaries a l’àngel: –Com coneixeré  
Lc 1,19  19 I, responent, l’àngel li  digué: –Jo só Gabriel, que estic davant de 
Lc 1,28  entrat l’àngel a on ella estava,  digué: –Déu vos sàlvia, plena de gràcia.  
Lc 1,30  seria aquella. 30 I l’àngel li  digué: –No temau, Maria, puix haveu trobat 
Lc 1,34  33 I son regne no tindrà fi. 34 I  digué Maria a l’àngel: –Com serà això,  
Lc 1,35  baró? 35 I, responent, l’àngel li  digué: –L’Esperit Sant vindrà sobre vós,  
Lc 1,38 a Déu no hi ha res impossible. 38 I  digué Maria: –Veus aquí l’esclava del  
Lc 1,42  Sant. 42 I exclamà en alta veu i  digué: –Beneita tu entre les dones i  
Lc 1,46 et fou dit de part del Senyor. 46 I  digué Maria: –Ma ànima glorifica al  
Lc 1,60  Zacaries. 60 I responent sa mare,  digué: –De ninguna manera, sinó que s’  
Lc 2,10  apoderà d’ells. 10 I l’àngel los  digué: –No temau, perquè veus aquí jo us  
Lc 2,28  ell en sos braços i beneí a Déu i  digué: 29 –Ara, Senyor, despediu en pau a  
Lc 2,34  d’ell. 34 I Simeon los beneí i  digué a Maria, sa mare: –Veus aquí, aquest 
Lc 2,48  lo vegeren quedaren admirats. I li  digué sa mare: –Fill, per què t’has  
Lc 3,13  –Mestre, què farem? 13 I ell los  digué: –No exigiu més del que us està  
Lc 3,14  –I nosaltres, què farem? I els  digué: –No maltracteu a ningú ni el  
Lc 4,3  los quals tingué fam. 3 I li  digué lo diable: –Si ets Fill de Déu,  
Lc 4,6  los regnes de l’univers 6 i li  digué: –Te donaré tot aquest poder i la  
Lc 4,8 seran teus. 8 I responent Jesús, li  digué: –Aparta’t de mi, Satanàs, perquè  
Lc 4,9  sobre lo pinacle del temple, i li  digué: –Si ets fill de Déu, tira’t de  
Lc 4,12  alguna.” 12 I responent Jesús, li  digué: –Dit està: “No tentaràs al Senyor,  
Lc 4,35  de Déu! 35 I Jesús lo reprengué i  digué: –Calla i ix d’ell! I lo dimoni,  
Lc 4,43  s’apartàs d’ells. 43 Mes ell los  digué: –És menester que vaja jo també a  
Lc 5,4 la barca. 4 I quan acabà de parlar,  digué a Simó: –Allarga’t més endins i  
Lc 5,5  a pescar. 5 I responent Simó, li  digué: –Mestre, tota la nit hem estat  
Lc 5,10  que eren companys de Simó. I  digué Jesús a Simó: –No témies, d’avui en 
Lc 5,14  a ningú, ans bé: –Vés-te’n –li  digué– i presenta’t al sacerdot, i  
Lc 5,20  20 I quan vegé la fe d’ells,  digué: –Home, perdonats te són tos pecats. 
Lc 5,24  sobre la terra de perdonar pecats  –digué al paralític–: »A tu t’ho dic,  
Lc 5,27  en lo banc dels tributs, i li  digué: –Segueix-me. 28 I alçant-se, ho 
Lc 5,31  31 I Jesús los respongué i  digué: –Los que estan sans no necessiten  
Lc 5,34  mengen i beuen? 34 Als quals ell  digué: –¿Per ventura podeu fer que els  
Lc 5,36 dejunaran en aquells dies. 36 I els  digué un símil: –Ningú posa un pedaç de  
Lc 6,3 dissabte? 3 I Jesús, responent, los  digué: –¿Ni haveu llegit encara això que  
Lc 6,5  tan sols los sacerdots? 5 I els  digué: –Lo Fill de l’home és també senyor 
Lc 6,8  coneixia los pensaments d’ells i  digué a l’home que tenia seca la mà:  
Lc 6,9 -se, se posà en peu. 9 I Jesús li  digué: –Vos preguntaré una cosa: ¿És lícit 
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Lc 6,10  mirant-se’ls a tots al rodador,  digué a l’home: –Extén ta mà. Ell l’  
Lc 7,9 -se envers la gent que el seguien,  digué: –En veritat vos dic, que ni en  
Lc 7,13  mogut de compassió envers ella, li  digué: –No plòries. 14 I s’acercà i tocà  
Lc 7,14 I els que el portaven se pararen. I  digué: –Jove, a tu t’ho dic, alça’t. 15  
Lc 7,22  22 Llavors, responent Jesús, los  digué: –Anau i dieu a Joan lo que haveu  
Lc 7,31 no essent batejats per aquell. 31 I  digué el Senyor: –Doncs, a qui diré que s’ 
Lc 7,44  44 I girant-se envers la dona,  digué a Simó: –Veus aquesta dona? Jo entrí 
Lc 7,48  menos se perdona, menos ama. 48 I  digué a ella: –Perdonats te són tos  
Lc 7,50  que fins los pecats perdona?» 50 I  digué a la dona: –Ta fe t’ha salvat. Vés  
Lc 8,4  ab ell des de les ciutats, los  digué per paràbola: 5 –Un sembrador isqué  
Lc 8,10  paràbola era aquesta? 10 Ell los  digué: –A vosaltres se us ha donat lo  
Lc 8,21  21 Emperò ell respongué i els  digué: –Ma mare i mos germans són aquells  
Lc 8,22 ab sos deixebles en una barca i els  digué: –Passem a l’altra banda de l’  
Lc 8,25 i cessà; i vingué bonança. 25 I els  digué: –A on és vostra fe? I ells, plens  
Lc 8,28  d’ell i, exclamant en alta veu,  digué: –Què tens tu que veure ab mi,  
Lc 8,45  lo fluix de sang. 45 I Jesús  digué: –Qui m’ha tocat? I negant-ho  
Lc 8,45  m’ha tocat? I negant-ho tots,  digué Pere i los que eren ab ell: –Mestre, 
Lc 8,46  “Qui m’ha tocat?” 46 I Jesús  digué: –Algú m’ha tocat, puix jo he  
Lc 8,48  havia quedat sana. 48 I ell li  digué: –Filla, té bon ànimo, ta fe t’ha  
Lc 8,49  un al príncep de la sinagoga i li  digué: –Ta filla és morta; no incomòdies  
Lc 8,50  50 Emperò a l’oir-ho Jesús,  digué al pare de la noia: –No témies; creu 
Lc 8,52  i se condolien d’ella. I ell  digué: –No ploreu; no és morta la noia,  
Lc 9,3  Déu i a curar los malalts. 3 I els  digué: –No us emporteu res per al camí, ni 
Lc 9,9  profetes havia ressuscitat. 9 I  digué Herodes: –Jo fiu degollar a Joan.  
Lc 9,13  estam en un lloc desert. 13 I els  digué: –Donau-los vosaltres de menjar. I 
Lc 9,14  com cosa de cinc mil homes. I ell  digué a sos deixebles: –Feu-los sentar  
Lc 9,20  profetes. 20 –I vosaltres –los  digué–, qui dieu que só, jo? Respongué  
Lc 9,23 que ressuscítia al tercer dia. 23 I  digué a tots ells: –Qui vulla seguir-me, 
Lc 9,33 ell. 33 I quan s’apartaren d’ell,  digué Pere a Jesús: –Mestre, bo és que ens 
Lc 9,41 i no pogueren. 41 I responent Jesús  digué: –O raça infiel i malvada! Fins a  
Lc 9,44  de totes les coses que Jesús feia,  digué ell a sos deixebles: –Gravau en  
Lc 9,48  i se’l posà prop de si. 48 I els  digué: –Lo qui rèbia a est infant en mon  
Lc 9,49 Aleshores Joan, prenent la paraula,  digué: –Mestre, havem vist a un que  
Lc 9,50 segueix ab nosaltres. 50 I Jesús li  digué: –No l’hi prohibiu, perquè lo qui  
Lc 9,57  que, mentres anaven caminant,  digué un a Jesús: –Jo us seguiré a on  
Lc 9,59 reclinar lo cap. 59 I a un altre li  digué: –Segueix-me. I ell li respongué:  
Lc 9,60  a enterrar mon pare. 60 I Jesús li  digué: –Deixa que els morts entèrrien a  
Lc 9,61  lo Regne de Déu. 61 I un altre li  digué: –Vos seguiré, Senyor; mes primer  
Lc 9,62 de lo que tinc en casa. 62 Jesús li  digué: –Ningú que després d’haver posat  
Lc 10,2  a on ell havia de venir. 2 I els  digué: –La collita certament és gran, mes  
Lc 10,18  virtut de vostre nom. 18 I ell los  digué: –Jo vegí a Satanàs caure del cel  
Lc 10,21  se regositjà en l’Esperit Sant i  digué: –Vos alabo, Pare, Senyor del cel i  
Lc 10,23  23 I girat envers sos deixebles,  digué: –Benaventurats los ulls que veuen  
Lc 10,25  un doctor de la Llei s’alçà i li  digué per a tentar-lo: –Mestre, què faré 
Lc 10,26 posseir la vida eterna? 26 I ell li  digué: –Què és lo que està escrit en la  
Lc 10,27 Com llegeixes? 27 I ell, responent,  digué: –Amaràs al Senyor, ton Déu, de tot  
Lc 10,28  proïsme com a tu mateix. 28 I li  digué: –Bé has respost, fes-ho aixís i  
Lc 10,29 volent-se justificar a si mateix,  digué a Jesús: –I qui és mon proïsme? 30 I 
Lc 10,30  30 I Jesús, prenent la paraula  digué: –Baixava un home de Jerusalem a  
Lc 10,35  i els donà a l’hostaler, i li  digué: »–Cuida’l, i tot quant gàsties de  
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Lc 10,37  de misericòrdia. –Doncs, vés –li  digué llavors Jesús– i fes tu lo mateix.  
Lc 10,40  de la casa, i vingué a ell, i li  digué: –Senyor, ¿no veeu com ma germana m’ 
Lc 11,1  en cert lloc, quan concloí, li  digué un de sos deixebles: –Senyor,  
Lc 11,2  Joan a sos deixebles. 2 I els  digué: –Quan oreu, dieu: »Pare nostre que  
Lc 11,5  deslliurau-nos de mal. 5 I els  digué també: –Si algú de vosaltres tingués 
Lc 11,17  penetrant sos pensaments, los  digué: –Tot regne dividit contra si mateix 
Lc 11,27  del mig del poble alçà la veu i  digué: –Benaventurat lo ventre que t’ha  
Lc 11,28  i los pits que has mamat. 28 I ell  digué: –Ans bé benaventurats los que ouen  
Lc 11,39  antes de dinar?» 39 I el Senyor li  digué: –Vosaltres, los fariseus, teniu  
Lc 11,45  45 Llavors un dels doctors li  digué: –Mestre, dient aquestes coses nos  
Lc 11,49  sos sepulcres. 49 »Per això  digué també la sabiduria de Déu: “Los  
Lc 12,13  dir. 13 Llavors un del poble li  digué: –Mestre, dieu a mon germà que  
Lc 12,15  entre vosaltres? 15 I els  digué: –Anau alerta, guardau-vos de tota 
Lc 12,18  a on recollir mos fruits?” 18 I  digué: “Faré açò: tiraré a terra mos  
Lc 12,20  ’t bona vida.” 20 »Emperò Déu li  digué: »–Neci! Aquesta nit te van a  
Lc 12,22  a si i no és ric envers Déu. 22 I  digué a sos deixebles: –Per lo tant vos  
Lc 12,41  lo Fill de l’home. 41 I Pere li  digué: –Senyor, ¿dieu aquesta paràbola per 
Lc 12,42 també per a tots? 42 I el Senyor li  digué: –Qui creus que és lo majordom fiel  
Lc 13,7  en ella, i no n’hi trobà. 7 I  digué al vinyader: »–Mira, fa tres anys  
Lc 13,8 la terra? 8 »Mes ell, responent, li  digué: »–Senyor, deixau-la també per  
Lc 13,12  la vegé, la cridà envers si, i li  digué: –Dona, curada estàs de ta dolència! 
Lc 13,14  Jesús havia curat en dissabte,  digué al poble: –Sis dies hi ha en què es  
Lc 13,15  15 Mes lo Senyor, responent, li  digué: –Hipòcrites! ¿Cada u de vosaltres  
Lc 13,20  aire reposaven en ses rames. 20 I  digué altra vegada: –A què diré que és  
Lc 13,23  caminant a Jerusalem. 23 I li  digué un home: –Senyor, és cert que són  
Lc 13,23  pocs los que se salven? I ell los  digué: 24 –Esforçau-vos a entrar per la  
Lc 13,32 Herodes vos vol matar. 32 I ell los  digué: –Anau, i dieu a aquell rabós: “Mira 
Lc 14,3  de la Llei i als fariseus, los  digué: –És lícit curar en dissabte? 4  
Lc 14,5 curà i despedí. 5 I els respongué i  digué: –Qui hi ha entre vosaltres que  
Lc 14,7  taula, los proposà una paràbola, i  digué: 8 –Quan sies convidat a bodes, no  
Lc 14,15  un dels que menjaven a taula, li  digué: –Benaventurat lo qui menjarà pa en  
Lc 14,16  en lo Regne de Déu! 16 Mes ell li  digué: –Un home féu un gran sopar i  
Lc 14,18  a escusar-se. Lo primer li  digué: »–He comprat una granja i tinc d’  
Lc 14,19 em doneu per escusat. 19 I l’altre  digué: »–He comprat cinc parells de bous i 
Lc 14,20  que em doneu per escusat. 20 I  digué l’altre: »–He pres muller, i per  
Lc 14,21  irritat lo pare de família,  digué a son criat: »–Ix luego a les places 
Lc 14,22  i els cegos, i els coixos. 22 »I  digué el criat: »–Senyor, ja he fet lo que 
Lc 14,23  emperò encara queda lloc. 23 »I  digué el Senyor al criat: »–Vés als camins 
Lc 14,25  anava ab ell; i girant-se, los  digué: 26 –Si algú ve a mi i no avorreix a 
Lc 15,11  que s’arrepentesca. 11 Mes ell  digué: –Un home tenia dos fills. 12 I el  
Lc 15,12  tenia dos fills. 12 I el més petit  digué a son pare: »–Pare, donau-me la  
Lc 15,17  donava. 17 Emperò, tornant en si,  digué: “Quants jornalers en casa de mon  
Lc 15,21 al coll, i el besà. 21 I lo fill li  digué: »–Pare, he pecat contra el cel i  
Lc 15,22  fill vostre. 22 »Mes lo pare  digué a sos criats: »–Portau aquí la roba  
Lc 15,27  què era allò. 27 I aquest li  digué: »–Ton germà ha vingut, i ton pare  
Lc 15,31 vedell gras. 31 »Llavors lo pare li  digué: »–Fill, tu sempre estàs ab mi i  
Lc 16,1  avariciós i Làssaro pobre. 1 Jesús  digué també a sos deixebles: –Hi havia un  
Lc 16,2  sos béns. 2 I el cridà i li  digué: »–Què és això que he oït a dir de  
Lc 16,3  mos béns. 3 »Llavors lo majordom  digué entre si: “Què faré ara que mon amo  
Lc 16,5 un per un als deutors de son amo, i  digué al primer: »–Quant deus tu a mon  
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Lc 16,6  »–Cent cortans d’oli. »I ell li  digué: »–Pren ton albarà, assenta’t  
Lc 16,7 i escriu-ne cinquanta. 7 »Després  digué a l’altre: »–I tu, quant deus? »I  
Lc 16,7  »–Cent quarteres de blat. »Ell li  digué: »–Pren ton albarà i escriu-ne  
Lc 16,15  i se burlaven d’ell. 15 I els  digué: –Vosaltres sou los que us veneu per 
Lc 16,24 a Làssaro en son seno. 24 I cridant  digué: »–Pare Abraham, compadeixeu-vos  
Lc 16,25  aquestes llames. 25 »I Abraham li  digué: »–Fill, recorda’t que reberes tos  
Lc 16,27  ni tampoc d’allà a aquí. 27 »I  digué lo ric: »–Doncs jo us suplico, pare, 
Lc 16,29  lloc de turments. 29 »I Abraham li  digué: »–Allà tenen a Moisès i als  
Lc 16,31  s’arrepentirien. 31 I Abraham li  digué: »–Si no ouen a Moisès ni als  
Lc 17,6  Senyor: –Aumentau-nos la fe. 6 I  digué el Senyor: –Si tinguésseu fe com un  
Lc 17,14 de nosaltres. 14 Quan ell los vegé,  digué: –Anau, manifestau’s als sacerdots. 
Lc 17,17  samarità. 17 I respongué Jesús i  digué: –¿Per ventura no són deu los que  
Lc 17,19 Déu, sinó aquest estranger? 19 I li  digué: –Alça’t, vés, que ta fe t’ha  
Lc 17,20  lo Regne de Déu, los respongué i  digué: –Lo Regne de Déu no vindrà de  
Lc 17,22  Déu està dintre de vosaltres. 22 I  digué a sos deixebles: –Vindrà temps en  
Lc 18,4  temps no ho volgué. Mes després  digué entre si: “Encara que no temo a Déu  
Lc 18,6  vegades a molestar-me.” 6 I  digué lo Senyor: –Escoltau lo que diu  
Lc 18,9  que trobarà fe en la terra? 9 I  digué també aquesta paràbola a uns que  
Lc 18,16  16 Emperò Jesús los cridà i  digué: –Deixau que vinguen a mi los  
Lc 18,19  la vida eterna? 19 I Jesús li  digué: –Per a què em dius bo? Ningú és bo, 
Lc 18,21  a ton pare i a ta mare. 21 Ell  digué: –Tots aqueixos manaments los he  
Lc 18,22  Lo que, havent-ho oït Jesús, li  digué: –Encara te falta una cosa: ven tot  
Lc 18,24  24 I Jesús, quan lo vegé trist, li  digué: –Oh quant difícilment entraran en  
Lc 18,27  podrà salvar-se? 27 Ell los  digué: –Lo que és impossible per als  
Lc 18,28  homes, és possible per a Déu. 28 I  digué Pere: –Ja veeu que nosaltres ho  
Lc 18,29  tot per a seguir-vos. 29 Ell los  digué: –En veritat vos dic que no hi ha  
Lc 18,31 després Jesús a part als Dotze, los  digué: –Mirau, nosaltres anam a Jerusalem, 
Lc 18,42  que jo tinga vista. 42 I Jesús li  digué: –Tingues-la; la teva fe t’ha  
Lc 19,5 lloc, alçant los ulls lo vegé, i li  digué: –Zaqueu, baixa immediatament,  
Lc 19,8  -se davant del Senyor, li  digué: –Mirau, Senyor, la meitat del que  
Lc 19,9  quatre vegades més. 9 I Jesús li  digué: –Avui ha vingut la salvació a esta  
Lc 19,13  los donà deu mines de plata i els  digué: »–Negociau ab elles fins que jo  
Lc 19,16  negociat. 16 I arribà lo primer i  digué: »–Senyor, vostra mina ha guanyat  
Lc 19,17 mina ha guanyat deu mines. 17 »I li  digué: »–Està bé, oh bon criat. Ja que en  
Lc 19,18  ciutats. 18 »I vingué lo segon i  digué: »–Senyor, vostra mina ha guanyat  
Lc 19,20  ciutats. 20 »I vingué lo tercer i  digué: »–Senyor, aquí teniu vostra mina,  
Lc 19,22  haveu sembrat. 22 »Llavors ell li  digué: »–Mal criat, per ta pròpia boca te  
Lc 19,24  lo recobràs ab ganància? 24 »I  digué als que estaven allí: »–Preneu-li  
Lc 20,8  sabien d’a on era. 8 I Jesús los  digué: –Doncs tampoc jo us diré ab quina  
Lc 20,17  Déu. 17 I ell, mirant-los,  digué: –Puix què vol dir això que està  
Lc 20,23 23 I ell, coneixent sa mala fe, los  digué: –Per què em tentau? 24 Mostrau-me 
Lc 20,25  –li respongueren. 25 I ell los  digué: –Pagau, doncs, al Cèsar lo que és  
Lc 20,34  per muller? 34 I Jesús los  digué: –Los fills d’aquest sigle se casen 
Lc 20,37  estant prop de la romeguera, li  digué lo Senyor: “Jo só lo Déu d’Abraham, 
Lc 20,41  més preguntes. 41 Emperò Jesús los  digué: –Com diuen que lo Cristo és fill de 
Lc 20,45  com pot ésser fill seu? 45 Després  digué a sos deixebles, estant-lo oint  
Lc 21,3  hi tirava dos petites monedes, 3 i  digué: –En veritat vos dic que aquesta  
Lc 21,8  estiga per a complir-se? 8 Ell  digué: –Teniu compte que no us engànyien.  
Lc 22,10 on voleu que l’aparellem? 10 I els  digué: –Veus aquí que a l’entrar en la  
Lc 22,15 els dotze apòstols ab ell. 15 I els  digué: –Ab gran ànsia desitjava menjar ab  
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Lc 22,17  I prenent lo calze, donà gràcies i  digué: –Preneu i distribuïu-lo entre  
Lc 22,25 reputat lo major. 25 Emperò ell los  digué: –Los reis de les nacions les  
Lc 22,31  dotze tribus d’Israel. 31 Ademés  digué lo Senyor: –Simó, Simó, mira que  
Lc 22,34  i fins a la mort! 34 Mes Jesús li  digué: –Te dic, Pere, que no cantarà avui  
Lc 22,34 tres vegades que em coneixes. I els  digué: 35 –Quan vos envií sens bossa, i  
Lc 22,36  respongueren: –No, res. I ell los  digué: –Ara, doncs, qui té bossa que la  
Lc 22,38  veus aquí dos espases. I ell los  digué: –Basta. 39 I eixint se n’anà,  
Lc 22,40  40 I quan hagué arribat allí, los  digué: –Orau a fi de que no caigau en  
Lc 22,46  per causa de la tristesa. 46 I els  digué: –Per què dormiu? Alçau-vos i orau 
Lc 22,48  a besar-lo. 48 Emperò Jesús li  digué: –Judes, ab un bes entregues lo Fill 
Lc 22,51  51 Mes Jesús, prenent la paraula,  digué: –Deixau-lo fins aquí. I li tocà  
Lc 22,52  l’orella i el curà. 52 I Jesús  digué als prínceps dels sacerdots i als  
Lc 22,56 sentat al foc, lo mirà ab atenció i  digué: –Aquest també era ab ell. 57 Mes  
Lc 22,58  d’un poc, veent-lo un altre, li  digué: –I tu ets d’aquells. Mes Pere  
Lc 22,58  –I tu ets d’aquells. Mes Pere  digué: –Home, no ho só. 59 I passant com  
Lc 22,60 ab ell, puix és galileu també. 60 I  digué Pere: –Home, no sé lo que et dius. I 
Lc 23,3  dels jueus? I ell li respongué i  digué: –Tu ho dius. 4 I Pilat digué als  
Lc 23,4  i digué: –Tu ho dius. 4 I Pilat  digué als prínceps dels sacerdots i al  
Lc 23,14  als magistrats i al poble, 14 los  digué: –M’haveu presentat aquest home com 
Lc 23,22 -lo! 22 I ell, tercera vegada los  digué: –Puix quin mal ha fet aquest? Jo no 
Lc 23,28  Jesús, girant-se envers elles,  digué: –Filles de Jerusalem, no ploreu  
Lc 23,43  al vostre Regne. 43 I Jesús li  digué: –En veritat te dic que avui estaràs 
Lc 23,46  46 I Jesús, donant un gran crit,  digué: –Pare, en vostres mans encomano mon 
Lc 24,17  a què no el coneguessen. 17 I els  digué: –Què estau platicant entre  
Lc 24,18  Cleofàs, prenent la paraula li  digué: –¿Sols tu ets tan foraster en  
Lc 24,19  allí aquestos dies? 19 Ell los  digué: –Què? –Lo de Jesús Nazaret  
Lc 24,25  a ell no el trobaren. 25 I ell los  digué aleshores: –Oh necis i tardos de cor 
Lc 24,36  presentà Jesús enmig d’ells i els  digué: –La pau sia ab vosaltres; só jo, no 
Lc 24,38  que veien algun esperit. 38 I els  digué: –Per què estau torbats, i per què  
Lc 24,41  de goig i admiració, los  digué: –¿Teniu aquí alguna cosa per a  
Lc 24,44 les sobres i los les donà. 44 I els  digué: –Aquestes són les paraules que jo  
Lc 24,46  les Escriptures. 46 I els  digué: –Així estava escrit, i així era  
Jn 1,21  –Què, doncs? Ets tu Elies? I  digué: –No ho só. –Ets tu lo Profeta? I  
Jn 1,23  dius de tu mateix? 23 –Jo só –los  digué– “la veu del que clama en lo desert: 
Jn 1,23  dretes les sendes del Senyor”, com  digué Isaïes lo profeta. 24 I els que  
Jn 1,29 Joan vegé a Jesús que venia a ell i  digué: –Veus aquí l’anyell de Déu, veus  
Jn 1,33 envià a batejar ab aigua, aquell me  digué: “Sobre lo qui veges baixar l’  
Jn 1,36  36 I mirant a Jesús que passava,  digué: –Veus aquí l’anyell de Déu. 37 I  
Jn 1,38  girà, i veent que el seguien, los  digué: –Què buscau? Los quals li digueren: 
Jn 1,39 “mestre”), a on habitau? 39 Ell los  digué: –Veniu i veeu. Vingueren, doncs, i  
Jn 1,41  ell trobà fou son germà Simó, i li  digué: –Havem encontrat al Messies, que  
Jn 1,42  I Jesús, havent-lo mirat, li  digué: –Tu ets Simó, fill de Jonà, tu  
Jn 1,43  i trobà a Felip. I Jesús li  digué: –Segueix-me. 44 Felip era de  
Jn 1,45 Felip, havent trobat a Natanael, li  digué: –Nosaltres havem encontrat a aquell 
Jn 1,46  fill de Josep. 46 I Natanael li  digué: –¿Per ventura pot eixir alguna cosa 
Jn 1,46  cosa bona de Nazaret? Felip li  digué: –Vine i veu-ho. 47 Jesús, veent a 
Jn 1,47  que venia a encontrar-lo, li  digué: –Veus aquí un verdader israelita,  
Jn 1,48 qui no hi ha engany! 48 Natanael li  digué: –A on m’haveu conegut? Jesús  
Jn 1,48 haveu conegut? Jesús respongué i li  digué: –Abans que Felip te cridàs, quan tu 
Jn 1,49 et vegí. 49 Natanael respongué i li  digué: –Rabbí, vós sou lo Fill de Déu, vós 
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Jn 1,50  d’Israel. 50 Jesús li replicà, i  digué: –Tu creus perquè t’he dit que et  
Jn 1,51  majors que estes veuràs. 51 I li  digué: –En veritat, en veritat vos dic que 
Jn 2,3 a faltar lo vi, la mare de Jesús li  digué: –No tenen vi. 4 Jesús li digué:  
Jn 2,4  li digué: –No tenen vi. 4 Jesús li  digué: –Dona, què tinc jo que fer ab vós?  
Jn 2,5  no és arribada ma hora. 5 Sa mare  digué als que servien: –Feu tot quant ell  
Jn 2,7  dues o tres mesures. 7 Jesús los  digué: –Ompliu les gerres d’aigua. I ells 
Jn 2,8 ompliren fins a dalt. 8 I Jesús los  digué: –Traeu-ne ara i portau-ne al  
Jn 2,10 ho sabien, cridà a l’espòs 10 i li  digué: –Tothom dóna lo bon vi al principi, 
Jn 2,16  16 I als que venien palomes los  digué: –Traeu això d’aquí, i no feu la  
Jn 2,19  coses? 19 Jesús respongué i els  digué: –Destruïu aqueix temple, i jo el  
Jn 3,2 vingué de nit a trobar a Jesús i li  digué: –Rabbí, nosaltres sabem que sou un  
Jn 3,3  és ab ell. 3 Respongué Jesús i li  digué: –En veritat, en veritat jo et dic  
Jn 3,4  lo Regne de Déu. 4 Nicodemus li  digué: –Com pot nàixer un home essent  
Jn 3,10 -se això? 10 Jesús respongué i li  digué: –I tu ets mestre en Israel, i  
Jn 3,27 tots van a ell. 27 Joan respongué i  digué: –L’home no pot rebre res sinó que  
Jn 4,7 de Samària a traure aigua. Jesús li  digué: –Dóna’m beure. 8 (Puix los  
Jn 4,9 9 Emperò aquesta dona samaritana li  digué: –Com és que tu, essent jueu, me  
Jn 4,10 samaritans. 10 Jesús respongué i li  digué: –Si tu coneguesses lo do de Déu i  
Jn 4,13  bestiar? 13 Jesús respongué i li  digué: –Qualsevol que bega d’aquesta  
Jn 4,15  a la vida eterna. 15 La dona li  digué: –Senyor, donau-me d’aqueixa  
Jn 4,16 de venir a traure-la. 16 Jesús li  digué: –Vés, crida a ton marit i torna  
Jn 4,17  torna aquí. 17 Respongué la dona i  digué: –Jo no tinc marit. Jesús li digué:  
Jn 4,17  digué: –Jo no tinc marit. Jesús li  digué: –Tens raó de dir que no tens marit, 
Jn 4,21  a on se deu adorar. 21 Jesús li  digué: –Dona, creu-me que ve l’hora en  
Jn 4,26  totes aquestes coses. 26 Jesús li  digué: –Eix só jo que parlo ab tu. 27 Al  
Jn 4,27  ab aquella dona. Ab tot, ningú li  digué: “Què li preguntau?”, o: “Per què  
Jn 4,28  càntir, se’n tornà a la ciutat, i  digué a la gent: 29 –Veniu a veure un home 
Jn 4,34  portat què menjar? 34 Jesús los  digué: –Mon aliment és fer la voluntat d’ 
Jn 4,48  a morir-se. 48 Jesús, doncs, li  digué: –Vosaltres, si no veeu miracles i  
Jn 4,49  no creeu. 49 Aquell noble li  digué: –Senyor, veniu abans que mon fill  
Jn 4,50  que mon fill mòria. 50 Jesús li  digué: –Vés, ton fill viu. L’home cregué  
Jn 5,6  molt temps havia estava malalt, li  digué: –Vols ésser curat? 7 Lo malalt li  
Jn 5,14  aquest home en lo temple, i li  digué: –Ja veus que has estat curat; no  
Jn 6,5  gran multitud de gent venia a ell,  digué a Felip: –A on comprarem pans per a  
Jn 6,8  era Andreu, germà de Simó Pere, li  digué: 9 –Aquí hi ha un minyó que té cinc  
Jn 6,10  és això per tanta gent? 10 I Jesús  digué: –Feu assentar la gent. I estava  
Jn 6,12  12 Després que quedaren saciats,  digué a sos deixebles: –Recolliu los  
Jn 6,26  aquí? 26 Jesús los respongué i  digué: –En veritat, en veritat jo us dic  
Jn 6,29  de Déu? 29 Respongué Jesús i els  digué: –L’obra de Déu és que vosaltres  
Jn 6,43  43 Emperò Jesús respongué i els  digué: –No murmureu entre vosaltres. 44  
Jn 6,53  a menjar sa carn? 53 I Jesús los  digué: –En veritat, en veritat vos dic que 
Jn 6,59 viurà eternament. 59 Aquestes coses  digué ell en la sinagoga, ensenyant en  
Jn 6,61  deixebles murmuraven d’això, los  digué: –Açò us escandalisa? 62 Puix què si 
Jn 6,67  anaven ab ell. 67 Per lo que Jesús  digué als Dotze: –I vosaltres, vos ne  
Jn 7,6  creien en ell. 6 Llavors Jesús los  digué: –Mon temps no ha arribat encara;  
Jn 7,16 les après? 16 Jesús los respongué i  digué: –Ma doctrina no és meva, sinó d’  
Jn 7,21 vol matar? 21 Respongué Jesús i els  digué: –He fet una obra i tots vos ne  
Jn 7,33  per a prendre’l. 33 Mes Jesús los  digué: –Encara estaré ab vosaltres un poc  
Jn 7,39  rius d’aigua viva. 39 Això ho  digué de l’Esperit que los que creuen en  
Jn 7,50  a Jesús i era un d’ells, los  digué: 51 –¿Per ventura nostra Llei  
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Jn 8,7  preguntar-li, s’alçà dret i els  digué: –Aquell de vosaltres que es tròbia  
Jn 8,10  i no veent ningú sinó la dona, li  digué: –Dona, a on són los que t’  
Jn 8,11  respongué: –Ningú, Senyor. I Jesús  digué: –Puix, jo tampoc te condemnaré. Vés 
Jn 8,14  verídic. 14 Respongué Jesús i els  digué: –Encara que jo dónia testimoni de  
Jn 8,20  coneixeríeu a mon Pare. 20 Jesús  digué aquestes paraules en lo lloc del  
Jn 8,28 son Pare. 28 Per lo tant, Jesús los  digué: –Quan haureu alçat en alt al Fill  
Jn 8,42  tenim un pare que és Déu. 42 I els  digué Jesús: –Si Déu fos vostre pare,  
Jn 9,7  sobre els ulls del cego. 7 I li  digué: –Marxa, vés, i renta’t en la  
Jn 9,11  fang i l’aplicà a mos ulls, i em  digué: “Vés a la piscina de Siloè i renta  
Jn 9,15  havia recobrat la vista. Ell los  digué: –Me posà fang als ulls, me rentí i  
Jn 9,25 és un pecador. 25 I ell respongué i  digué: –Si és pecador jo no ho sé; una  
Jn 9,30  és. 30 Respongué aquell home i els  digué: –En això està lo miracle, que  
Jn 9,35  fora i, havent-lo encontrat, li  digué: –Creus tu en lo Fill de Déu? 36 Ell 
Jn 9,36  lo Fill de Déu? 36 Ell respongué i  digué: –Qui és, Senyor, per a què jo crega 
Jn 9,37  per a què jo crega en ell? 37 I li  digué Jesús: –I tu lo vegeres, i és lo  
Jn 9,38  que està parlant ab tu. 38 Llavors  digué ell: –Crec, Senyor. I postrant-se, 
Jn 9,39 postrant-se, l’adorà. 39 I Jesús  digué: –Per a exercir judici he vingut a  
Jn 9,41  nosaltres som cegos? 41 Jesús los  digué: –Si fósseu cegos, no tindríeu  
Jn 10,7  lo que els deia. 7 I Jesús los  digué segona vegada: –En veritat, en  
Jn 10,42  42 mes totes quantes coses Joan  digué d’aquest eren verdaderes. I molts  
Jn 11,4  malalt. 4 I oint-ho Jesús los  digué: –Aquesta malaltia no és mortal,  
Jn 11,7 lo mateix lloc. 7 I després d’això  digué a sos deixebles: –Anem altra vegada  
Jn 11,14  del somni natural. 14 Jesús los  digué aleshores clarament: –Làssaro és  
Jn 11,16 a ell. 16 I Tomàs, anomenat Dídimo,  digué a sos condeixebles: –Anem-hi també 
Jn 11,21  Maria se quedà en casa. 21 I Marta  digué a Jesús: –Senyor, si vós haguésseu  
Jn 11,23  Déu vos la concedirà. 23 Jesús li  digué: –Ton germà ressuscitarà. 24 Marta  
Jn 11,25  en lo darrer dia. 25 Jesús li  digué: –Jo só la resurrecció i la vida; lo 
Jn 11,32  -lo, se llançà a sos peus i li  digué: –Senyor, si vós haguésseu estat  
Jn 11,34  en son esperit i es pertorbà. 34 I  digué: –A on l’haveu posat? –Veniu,  
Jn 11,39  una pedra posada sobre. 39 Jesús  digué: –Traeu la pedra. Marta, germana del 
Jn 11,40 dies fa ja que és mort. 40 Jesús li  digué: –No t’he dit que, si creguesses,  
Jn 11,41  I Jesús, alçant los ulls al cel,  digué: –Pare, vos dono gràcies perquè m’  
Jn 11,44  la cara ab un sudari. Jesús los  digué: –Deslligau-lo, i deixau-lo  
Jn 11,49  sumo pontífice d’aquell any, los  digué: –Vosaltres no hi enteneu res, 50 ni 
Jn 11,51  tota la nació. 51 Mes ell no ho  digué de si mateix, sinó que, essent  
Jn 12,4  era lo qui l’havia d’entregar,  digué: 5 –Per què no s’ha vengut est  
Jn 12,6  i donat son preu als pobres? 6 Mes  digué això, no perquè ell passàs cuidado  
Jn 12,36  siau fills de la llum. Estes coses  digué Jesús, i se n’anà i s’ocultà d’  
Jn 12,38  del profeta Isaïes, lo qual  digué: «Senyor, qui ha cregut lo que ens  
Jn 12,39  no podien creure, perquè Isaïes  digué ademés: 40 «Cegà sos ulls i endurí  
Jn 12,41  i jo els cúria.» 41 Això  digué Isaïes quan vegé sa glòria i parlà  
Jn 12,44 Déu. 44 Jesús, doncs, alçà la veu i  digué: –Qui creu en mi no creu en mi, sinó 
Jn 13,11  qui l’havia d’entregar; per això  digué: «No tots estau nets.» 12 Després,  
Jn 13,12  -se sentat novament a taula, los  digué: –¿Sabeu lo que he fet ab vosaltres? 
Jn 13,25  reclinat en lo seno de Jesús, li  digué: –Senyor, qui és aquest? 26 Jesús li 
Jn 13,27  entrà en ell Satanàs. I Jesús li  digué: –Fes prestament lo que tu fas. 28  
Jn 13,31  d’haver-se’n anat Judes,  digué Jesús: –Ara és glorificat lo Fill de 
Jn 13,36 los uns als altres. 36 Simó Pere li  digué: –Senyor, a on anau vós? Jesús li  
Jn 13,37 mes me seguiràs després. 37 Pere li  digué: –Senyor, per què no vos puc seguir  
Jn 14,5 també vosaltres lo camí. 5 Tomàs li  digué: –Senyor no sabem a on anau; ¿com  
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Jn 14,8  i l’haveu vist. 8 Felip li  digué: –Senyor, mostrau-nos lo Pare, i  
Jn 14,23  no al món? 23 Jesús respongué i li  digué: –Si algú m’ama, guardarà mes  
Jn 16,19  que volien preguntar-lo i els  digué: –Vosaltres estau inquirint los uns  
Jn 17,1  a son etern Pare. 1 Estes coses  digué Jesús, i alçant los ulls al cel  
Jn 17,1  Jesús, i alçant los ulls al cel  digué: –Pare, l’hora és arribada,  
Jn 18,4  havien de succeir, s’avançà i els  digué: –A qui buscau? 5 Li respongueren:  
Jn 18,11  s’anomenava Malcos. 11 I Jesús  digué a Pere: –Torna l’espasa a la baina. 
Jn 18,17  la sirventa que guardava la porta  digué a Pere: –No ets tu també dels  
Jn 18,25  un de sos deixebles? Ell ho negà i  digué: –No ho só. 26 Li digué un dels  
Jn 18,26  ho negà i digué: –No ho só. 26 Li  digué un dels criats del pontífice, parent 
Jn 18,29  29 I Pilat isqué defora i els  digué: –Quina acusació produïu contra  
Jn 18,31 no te l’hauríem entregat. 31 I els  digué Pilat: –Doncs, preneu-lo vosaltres 
Jn 18,32 què es complís la paraula que Jesús  digué, indicant de quina mort havia de  
Jn 18,33 en lo pretori, i cridà a Jesús i li  digué: –Ets tu lo rei dels jueus? 34 Jesús 
Jn 18,37  regne no és d’aquí. 37 Llavors li  digué Pilat: –Doncs tu ets rei? Jesús  
Jn 18,38  vegada envers los jueus i els  digué: –Jo no trobo en ell causa alguna.  
Jn 19,4  vegada Pilat isqué a fora, i els  digué: –Veus aquí, jo us lo trac fora, per 
Jn 19,5  i lo manto de púrpura. I Pilat los  digué: –Veus aquí l’home. 6 I luego que  
Jn 19,9  9 I tornà a entrar en lo pretori i  digué a Jesús: –D’a on ets, tu? Emperò  
Jn 19,14  Pasqua, i envers l’hora sexta, i  digué als jueus: –Aquí teniu a vostre rei! 
Jn 19,26  amava, lo qual estava allí dret,  digué a sa mare: –Dona, vet aquí ton fill! 
Jn 19,27  vet aquí ton fill! 27 Després  digué al deixeble: –Vet aquí ta mare! I  
Jn 19,28 per a què es complís l’Escriptura,  digué: –Tinc set. 29 I hi havia allí un  
Jn 19,30  prest com hagué pres lo vinagre,  digué: –Està consumat. I inclinant lo cap, 
Jn 20,2 altre deixeble amat de Jesús, i els  digué: –Se n’han portat lo Senyor del  
Jn 20,13  –Dona, per què plores? Ella los  digué: –És que se n’han portat d’aquí a  
Jn 20,16  li diu: –Maria! Se girà ella i li  digué: –‹Rabboní›, que vol dir “mestre”.  
Jn 20,19 presentant-se al mig d’ells, los  digué: –La pau sia ab vosaltres. 20 I  
Jn 20,22 paraules alenà sobre d’ells, i els  digué: –Rebeu l’Esperit Sant. 23 Aquells  
Jn 20,25  –Havem vist al Senyor. I ell los  digué: –Si jo no veig en ses mans lo  
Jn 20,26  i se presentà enmig d’ells i els  digué: –La pau sia ab vosaltres. 27  
Jn 20,28  sinó fiel. 28 Tomàs respongué i li  digué: –Senyor meu i Déu meu. 29 Jesús li  
Jn 20,29  –Senyor meu i Déu meu. 29 Jesús li  digué: –Tu has cregut, Tomàs, perquè m’  
Jn 21,5  que fos Jesús. 5 I Jesús los  digué: –Minyons, teniu res per menjar?  
Jn 21,6  Ells respongueren: –No. 6 Ell los  digué: –Tirau lo filat a la dreta de la  
Jn 21,7  deixeble aquell a qui Jesús amava,  digué a Pere: –És lo Senyor. I Simó Pere,  
Jn 21,10  posat dessobre, i pa. 10 Jesús los  digué: –Portau aquí peixos dels que haveu  
Jn 21,17 li preguntàs: «M’ames?», i així li  digué: –Senyor, vós sabeu totes les coses, 
Jn 21,17  vós sabeu que jo us amo. Jesús li  digué: –Apastura mes ovelles. 18 En  
Jn 21,19 i et conduirà a on no vulles. 19 Li  digué això per a indicar-li ab quina  
Jn 21,21  21 Pere, doncs, havent-lo vist,  digué a Jesús: –Senyor, i aquest què farà? 
Jn 21,23  no moriria. Emperò Jesús no li  digué: «No morirà», sinó: «Si jo vull que  
Ac 1,4  del Pare, «que oíreu vosaltres»,  digué ell, «de ma boca. 5 Perquè Joan, en  
Ac 1,7  temps lo Regne a Israel? 7 I els  digué: –No us toca a vosaltres lo saber lo 
Ac 1,15  com unes cent i vint persones),  digué: 16 –Barons germans, era precís que  
Ac 2,14 peu ab los Onze, alçà sa veu, i els  digué: –Barons de Judea i vosaltres tots  
Ac 2,38  germans, què farem? 38 I Pere los  digué: –Arrepentiu’s i sia batejat cada u 
Ac 3,4  la vista en ell juntament ab Joan,  digué: –Mira’ns. 5 I ell los mirava ab  
Ac 3,6 rebre d’ells alguna cosa. 6 I Pere  digué: –No tinc or ni plata, mes lo que  
Ac 3,12  de Salomó. 12 I veent això, Pere  digué al poble: –Barons d’Israel, per què 
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Ac 3,22  principi del món. 22 Perquè Moisès  digué verdaderament als pares: “Lo Senyor, 
Ac 4,8  Pere, ple de l’Esperit Sant, los  digué: –Prínceps del poble i ancians d’  
Ac 5,3  als peus dels apòstols. 3 I Pere  digué: –Ananies, per què Satanàs ha tentat 
Ac 5,8  lo que havia succeït. 8 I Pere li  digué: –Digue’m dona, vengueres per tant  
Ac 5,8  per tant l’heretat? I ella  digué: –Sí, per tant. 9 Llavors Pere li  
Ac 5,9  –Sí, per tant. 9 Llavors Pere li  digué: –Per què us haveu concertat per a  
Ac 5,19  la presó i traent-los fora, los  digué: 20 –Anau i, presentant-vos al  
Ac 5,25  al mateix temps arribà un i els  digué: –Mirau, aquells homes que posàreu a 
Ac 5,35  homes per un curt espai. 35 I els  digué: –Barons d’Israel, teniu compte lo  
Ac 7,1 martiri. 1 Llavors lo sumo sacerdot  digué: –Són així aquestes coses? 2 I ell  
Ac 7,2  –Són així aquestes coses? 2 I ell  digué: –Barons germans i pares, oïu: Lo  
Ac 7,3  abans que habitàs en Caran, 3 i li  digué: »–Vés-te’n de ton país i de ta  
Ac 7,6  d’ell, quan no tenia fill. 6 I li  digué Déu que sa descendència habitaria en 
Ac 7,7  al poble a qui hagen servit”,  digué Déu, i: “després d’això eixiran i  
Ac 7,33  a mirar. 33 Llavors lo Senyor li  digué: »–Trau-te lo calçat de tos peus,  
Ac 7,37  anys. 37 Aquest és lo Moisès que  digué als fills d’Israel: “Un profeta vos 
Ac 7,56  en peu a la dreta de Déu. 56 I  digué: –Aquí veig los cels oberts, i al  
Ac 8,19  rèbia l’Esperit Sant. I Pere li  digué: 20 –Tos diners sien junt ab tu en  
Ac 8,24  la iniquitat. 24 I responent Simó,  digué: –Pregau vosaltres per a mi al  
Ac 8,29  Isaïes. 29 Llavors l’Esperit  digué a Felip: –Acosta’t, i arrima’t a  
Ac 8,30  llegia en lo profeta Isaïes, i li  digué: –¿Entens lo que llegeixes? 31 Ell  
Ac 8,34  34 I responent l’eunuc a Felip,  digué: –Te demano, ¿de qui digué això lo  
Ac 8,34 a Felip, digué: –Te demano, ¿de qui  digué això lo profeta, de si mateix o d’  
Ac 8,36  a un lloc a on hi havia aigua, i  digué l’eunuc: –Veus aquí aigua, què  
Ac 8,37  que jo sia batejat? 37 I Felip  digué: –Si creus de tot ton cor, bé pots.  
Ac 8,37 ton cor, bé pots. I ell respongué i  digué: –Crec que Jesucrist és lo Fill de  
Ac 9,5  per què em persegueixes? 5 Ell  digué: –Qui sou vós, Senyor? I el Senyor  
Ac 9,6  agulló. 6 I tremolant i espavorit,  digué: –Senyor, què voleu que jo faça? 7 I 
Ac 9,10  anomenat Ananies, i el Senyor li  digué en visió: –Ananies. I ell digué:  
Ac 9,10  li digué en visió: –Ananies. I ell  digué: –Veeu, aquí estic, Senyor. 11 I el  
Ac 9,11  estic, Senyor. 11 I el Senyor li  digué: –Alça’t i vés al carrer que s’  
Ac 9,15  ton nom. 15 Emperò lo Senyor li  digué: –Vés, perquè est és un vas escollit 
Ac 9,17  casa, i posant les mans sobre ell,  digué: –Germà Saulo, lo Senyor Jesús que  
Ac 9,34  estava paralític. 34 I Pere li  digué: –Eneas, lo Senyor Jesucrist te  
Ac 9,40 pregà i, girant-se envers lo cos,  digué: –Tabita, alça’t! I ella obrí los  
Ac 10,4  en ell la vista i ple de temor,  digué: –Què és això, Senyor? I ell li  
Ac 10,4  –Què és això, Senyor? I ell li  digué: –Tes oracions i tes almoines han  
Ac 10,14  –Alça’t, Pere, mata i menja. 14 I  digué Pere: –No, Senyor, perquè mai he  
Ac 10,15 impura. 15 I altra vegada la veu li  digué: –Lo que Déu ha purificat no ho  
Ac 10,19  19 I pensant Pere en la visió, li  digué l’Esperit: –Vet aquí tres homes que 
Ac 10,21  baixant Pere envers los homes, los  digué: –Veeu-me aquí, jo só lo qui  
Ac 10,26  l’adorà. 26 Mes Pere l’alçà i  digué: –Aixeca’t, jo també só home. 27 I  
Ac 10,28  que s’havien reunit, 28 i els  digué: –Vosaltres sabeu que és cosa  
Ac 10,30  causa m’haveu fet venir? 30 I  digué Corneli: –Quatre dies ha que jo  
Ac 10,30  baró ab una vestidura blanca, i em  digué: 31 “Corneli, ta plegària ha estat  
Ac 10,34  34 Llavors Pere obrí sa boca i  digué: –Verdaderament reconec que Déu no  
Ac 11,12  a mi des de Cesarea. 12 I em  digué l’Esperit que me n’anàs ab ells  
Ac 11,13 un àngel que se li posà davant i li  digué: “Envia homes a Jope i fes venir a  
Ac 12,7  a Pere en lo costat, lo despertà i  digué: –Alça’t immediatament. I caigueren 
Ac 12,8  de ses mans. 8 I l’àngel li  digué: –Cenyeix-te i calça’t les  
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Ac 12,8  les sandàlies. I ho féu així. I li  digué: –Tira’t dessobre tos vestits i  
Ac 12,11  11 Llavors Pere, tornant en si,  digué: –Ara conec verdaderament que el  
Ac 12,17 Senyor l’havia tret de la presó, i  digué: –Feu-ho a saber a Jaume i als  
Ac 13,2  i dejunant, l’Esperit Sant los  digué: –Separau-me a Saulo i a Bernabé  
Ac 13,10  Sant, fixant en ell los ulls, 10  digué: –Oh home ple de tot engany i de  
Ac 13,16  i fent ab la mà senyal de silenci,  digué: –Barons d’Israel i els que temeu a 
Ac 13,34  tornar mai més a la corrupció, ho  digué d’aquesta manera: “Jo us donaré  
Ac 14,9  que tenia fe per a ser curat, 9  digué en alta veu: –Alça’t dret sobre tos 
Ac 15,7  molt, alçant-se Pere, los  digué: –Barons germans, vosaltres sabeu  
Ac 15,36  altres. 36 I al cap d’alguns dies  digué Pau a Bernabé: –Tornem a visitar als 
Ac 16,18  i Pau, enfadant-se, se girà i  digué a l’esperit: –Te mano, en nom de  
Ac 16,30  Silas. 30 I traent-los fora los  digué: –Senyors, què he de fer jo per a  
Ac 16,37  ’s-en en pau. 37 Emperò Pau los  digué: –Ells nos han assotat públicament  
Ac 17,22  posat dret enmig de l’Areopago  digué: –Barons atenienses, ara advertesc  
Ac 18,6  sacudí sos vestits i els  digué: –Vostra sang sia sobre vostres  
Ac 18,9  -lo, creien i eren batejats. 9 I  digué lo Senyor a Pau de nit en una visió: 
Ac 18,14 I com Pau començàs a obrir sa boca,  digué Gàlio als jueus: –Si fos una cosa  
Ac 19,2  encontrant alguns deixebles, 2 los  digué: –¿Rebéreu lo Sant Esperit després  
Ac 19,3  hi haja Esperit Sant. 3 I ell los  digué: –Doncs, en què haveu estat  
Ac 19,4  –En lo baptisme de Joan. 4 I Pau  digué: –Joan batejà certament ab lo  
Ac 19,15  l’esperit maligne respongué i  digué: –Conec a Jesús i sé qui és Pau, mes 
Ac 19,25  treballaven en obres semblants, i  digué: –Barons, vosaltres sabeu lo guany  
Ac 19,35  havent apaciguat la gent,  digué: –Barons d’Èfeso, quin home hi ha  
Ac 20,10  reclinà sobre ell, i abraçant-lo  digué: –No us torbeu perquè hi ha vida en  
Ac 20,18  havent vingut i estant junts, los  digué: –Vosaltres sabeu des del primer dia 
Ac 20,35  -se d’aquelles paraules que  digué lo Senyor Jesús: “Cosa més  
Ac 21,11  lligant-se los peus i les mans,  digué: –Açò diu l’Esperit Sant: “Així  
Ac 21,37  ja a ficar a Pau en la fortalesa,  digué al tribú: –¿Me serà permès dir-te  
Ac 21,39  quatre mil bandolers? 39 I Pau li  digué: –Jo, certament, só home jueu,  
Ac 22,3  guardaren major silenci. 3 I  digué: –Jo só home jueu, natiu de Tarso en 
Ac 22,8  »–Qui sou vós, Senyor? »I em  digué: »–Jo só Jesús de Nazaret, a qui tu  
Ac 22,13  a mi i posant-se’m davant,  digué: »–Saulo, germà, recobra la vista.  
Ac 22,14  mateix instant lo vegí. 14 I ell  digué: »–Lo Déu de nostres pares t’ha  
Ac 22,21  dels que el mataven. 21 »I ell me  digué: »–Vés, perquè jo et vull enviar  
Ac 22,25  l’hagueren lligat ab corretges,  digué Pau al centurió que estava allí:  
Ac 22,27  romà. 27 I venint lo tribú li  digué: –Digue’m si tu ets romà. I ell  
Ac 22,27  –Digue’m si tu ets romà. I ell  digué: –Si, ho só. 28 I respongué lo  
Ac 23,1  fixant los ulls en lo Consell,  digué: –Barons germans, fins avui m’he  
Ac 23,3  en la boca. 3 Llavors Pau li  digué: –Déu te ferirà a tu, paret  
Ac 23,5  tu al sumo sacerdot de Déu? 5 I  digué Pau: –No sabia, germans, que fos lo  
Ac 23,6 ells era saduceus i altra fariseus,  digué en alta veu en lo Consell: –Barons  
Ac 23,11  següent se li aparegué lo Senyor i  digué: –Té constància, Pau; perquè així  
Ac 23,17  I Pau cridant a un dels centurions  digué: –Condueix aquest jove al tribú  
Ac 23,18  lo centurió, lo conduí al tribú i  digué: –Pau, lo pres, me demanà que us  
Ac 23,20  lo que tens que dir-me? 20 I ell  digué: –Los jueus han concertat suplicar- 
Ac 23,23  23 I cridant a dos centurions los  digué: –Teniu previnguts dos-cents  
Ac 23,35  i sabut que era de Cilícia, 35 li  digué: –T’oiré quan vinguen tos  
Ac 24,25 que ha de venir, espantat Fèlix, li  digué: –Per ara retira’t, que quan sia  
Ac 25,5  partiria per allí. 5 Per lo tant,  digué: –Que vinguen los principals d’  
Ac 25,9  ab los jueus, respongué a Pau i  digué: –¿Vols pujar a Jerusalem i ser  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

937 
 

Ac 25,10  coses davant de mi? 10 I Pau  digué: –Davant del tribunal del Cèsar  
Ac 25,22  enviï al Cèsar. 22 Llavors Agripa  digué a Festo: –Jo també desitjaria oir a  
Ac 25,24  Pau per ordre de Festo. 24 I Festo  digué: –Rei Agripa i tots los que aquí  
Ac 26,1  Agripa reconeix sa innocència. 1 I  digué Agripa a Pau: –T’és permès parlar  
Ac 26,15 »–Qui sou vós, Senyor? »I el Senyor  digué: »–Jo só Jesús, a qui tu  
Ac 26,24  estes coses en sa defensa, Festo  digué en alta veu: –Estàs fora de si, Pau. 
Ac 26,25  han trastocat lo judici. 25 I Pau  digué: –No he perdut lo judici, òptimo  
Ac 26,28  sé que hi creeu! 28 Llavors Agripa  digué a Pau: –Per poc me persuadeixes a  
Ac 26,29  a fer-me cristià! 29 I Pau  digué: –Plagués a Déu que per poc i per  
Ac 26,32  ni estar en presó. 32 I Agripa  digué a Festo: –Podria aquest home posar- 
Ac 27,21  Pau i, posat dret enmig d’ells,  digué: –Millor hauria estat, sens dubte,  
Ac 28,17  dels jueus. I estant junts los  digué: –Barons germans, encara que jo no  
Ac 28,25 si, s’anaven retirant quan Pau los  digué aquesta paraula: –Bé parlà l’  
Rm 9,29  sobre la terra.» 29 I com Isaïes  digué abans: «Si el Senyor dels exèrcits  
1Co 6,16 fa un cos ab ella? Perquè, «seran»,  digué, «dos en una carn». 17 Emperò lo qui 
1Co 11,24  hagué donat gràcies, lo partí, i  digué: «Preneu, menjau; aquest és mon cos  
2Co 4,6  per Jesús. 6 Perquè Déu, que  digué que de les tenebres resplendís la  
2Co 12,9  que fos apartat de mi. 9 I em  digué: «T’és bastant ma gràcia, perquè la 
He 1,5  ells. 5 Perquè, a quin dels àngels  digué jamai: «Tu ets mon Fill, avui jo t’ 
He 1,13  13 Puix a quin dels àngels  digué jamai en ningun temps: «Senta’t a  
He 4,3 cregut, entram en lo repòs, com ell  digué: «Així com jurí en ma ira: “No  
He 5,5 -se pontífice, sinó aquell que li  digué: «Tu ets mon Fill, jo avui t’he  
He 5,6  avui t’he engendrat.» 6 Com també  digué en altre paratge: «Tu ets sacerdot  
He 7,21  ab jurament per aquell que li  digué a ell: «Jurà lo Senyor i no s’  
He 10,7  pecat no us agradaren.» 7 Llavors  digué: «Veeu-me, jo vinc (en lo principi 
He 10,9  ofereixen per la Llei). 9 Llavors  digué: «Veeu-me aquí, que vinc per a  
He 10,30  gràcia? 30 Perquè coneixem al que  digué: «A mi em toca la venjança; jo  
He 12,21 espantós lo que es veia, que Moisès  digué: «Espavordit estic i tremolant.» 22  
He 13,5  -vos ab lo present, perquè ell  digué: «No et deixaré ni et desempararé»;  
Jm 2,11  culpable de tot. 11 Perquè lo qui  digué: «No cometràs adulteri», digué  
Jm 2,11  qui digué: «No cometràs adulteri»,  digué també: «No mataràs.» I si mates,  
Jud 9 -li sentència de blasfemo, emperò  digué: «Reprimesca’t lo Senyor!» 10  
Ap 5,5  mirar-lo. 5 I un dels ancians me  digué: –No plòries: vet aquí lo lleó de la 
Ap 7,13  la paraula un dels ancians, me  digué: –Aquestos que estan coberts ab  
Ap 7,14  –Senyor meu, vós ho sabeu. I em  digué: –Aquestos són los que vingueren d’ 
Ap 10,9  –Dóna’m lo llibret. I ell me  digué: –Pren-lo i devora’l, i farà  
Ap 10,11  se tornà amarg mon ventre. 11 I em  digué: –És necessari que altra vegada  
Ap 11,1 canya semblant a una verga, i se’m  digué: –Alça’t i amida lo temple de Déu,  
Ap 17,7  de gran admiració. 7 I em  digué l’àngel: –Per què et meravelles? Jo 
Ap 17,15 cridats, escollits i fiels. 15 I em  digué: –Les aigües que vegeres a on la  
Ap 19,9  és la justícia dels sants. 9 I em  digué: –Escriu: “Ditxosos los que han  
Ap 21,5  les primeres coses passaren. 5 I  digué lo que estava assentat en lo trono:  
Ap 21,5  jo faç noves totes les coses. I em  digué: –Escriu, perquè aquestes paraules  
Ap 21,6 són molt fiels i verdaderes. 6 I em  digué: –Està fet. Jo só l’alfa i l’  
Ap 22,6  en los sigles dels sigles. 6 I em  digué: –Aquests paraules són molt fiels i  
Ap 22,9  mostrava per a adorar-lo, 9 i em  digué: –Guarda no ho faces, perquè jo só  
Ap 22,10 aquest llibre. Adora a Déu. 10 I em  digué: –No séllies les paraules de la  
Mt 22,44  l’anomena “Senyor” dient: 44  “Digué el Senyor a mon Senyor: Assenta’t  
Mc 12,36  David diu per l’Esperit Sant:  »“Digué el Senyor a mon Senyor: Assenta’t 
Lc 17,1  i parla de sa segona vinguda. 1  Digué també a sos deixebles: –És  
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Lc 19,12 se manifestaria lo Regne de Déu. 12  Digué doncs: –Un home d’iŀlustre  
Lc 19,19  mina ha guanyat cinc mines. 19  »Digué a est: »–Tu tindràs mando també  
Lc 20,13  també, i el tragueren fora. 13  Digué aleshores l’amo de la vinya: “Què  
Lc 20,42  David diu en lo llibre dels Salms:  »“Digué lo Senyor a mon Senyor: Assenta’t 
Jn 4,19  teu. En això has dit veritat. 19  Digué-li la dona: –Senyor, jo veig que  
Jn 11,11  perquè no hi ha llum en ell. 11  Digué estes coses i després los anyadí:  
Ac 2,34 David no pujà al cel, i ab tot diu:  »“Digué el Senyor a mon Senyor: Assenta’t 
Ac 27,31  allargar les àncores de proa. 31  Digué Pau al centurió i als soldats: –Si  
Tt 1,12  per amor d’una torpe ganància. 12  Digué un d’ells, propi profeta dels seus, 
Mt 5,11  vos maleesquen i perseguesquen, i  diguen, mentint, tota espècie de mal  
Mt 23,3  doncs, i feu tot allò que us  diguen. Emperò no ho feu segons ses obres, 
Mt 27,64  vinguen de nit i el ròbien, i  diguen al poble: “Ressuscità d’entre los  
Ac 24,20  cosa contra de mi. 20 Altrament,  diguen aquestos mateixos si trobaren en mi 
Tt 3,2  per a tota obra bona, 2 que no  diguen mal de ningú, que no sien  
Ga 1,9  sia anatema. 9 Així com abans  diguérem, ara ho tornam a dir també: Si  
Mt 2,5  de nàixer lo Cristo. 5 I ells li  digueren: –En Betlem de Judà, perquè així  
Mt 9,14  los deixebles de Joan i li  digueren: –Per què nosaltres i los  
Mt 9,28  puc fer això per a vosaltres? Ells  digueren: –Sí, Senyor. 29 Llavors los tocà 
Mt 13,10  10 I arribant los deixebles, li  digueren: –Per què els parlau ab  
Mt 13,27  los criats del pare de família, li  digueren: »–Senyor, ¿no sembràreu bona  
Mt 13,28  ha fet això. »I los criats li  digueren: »–¿Voleu que hi anem i la  
Mt 13,36  -se-li sos deixebles, li  digueren: –Explicau-nos la paràbola de  
Mt 13,51  comprès totes aquestes coses? Ells  digueren: –Sí. 52 I ell anyadí: –Per això, 
Mt 14,15  se li acercaren sos deixebles i li  digueren: –Aquest és un lloc desert i l’  
Mt 15,12 acercant-se-li sos deixebles li  digueren: –No sabeu que los fariseus s’  
Mt 15,33  en lo camí. 33 I los deixebles li  digueren: –¿Com havem de trobar en aquest  
Mt 17,18  parlaren a part ab Jesús, i li  digueren: –Com és que nosaltres no el  
Mt 17,23  lo tribut de les dos dracmes, i li  digueren: –Què, vostre mestre no paga lo  
Mt 19,10 comet adulteri. 10 Los deixebles li  digueren: –Si tal és la condició de l’  
Mt 19,25  oir això, se meravellaren molt, i  digueren: –Doncs, qui es podrà salvar? 26  
Mt 21,16  de David!», s’indignaren. 16 I li  digueren: –¿No oïu lo que aquestos diuen?  
Mt 21,23 ocasió en què estava ensenyant i li  digueren: –Ab quina autoritat fas tu  
Mt 21,38  los pagesos, quan vegeren al fill,  digueren entre si: “Aquest és l’hereu,  
Mt 21,41  farà a estos pagesos? 41 Ells li  digueren: –Destruirà als perversos  
Mt 24,3  sos deixebles secretament i li  digueren: –Dieu-nos, ¿quan esdevindran  
Mt 25,8  ses llanternes. 8 I les fàtues  digueren a les prudents: »–Donau-nos oli 
Mt 26,17  los deixebles a Jesús i li  digueren: –A on voleu que disposem menjar  
Mt 26,35  negaré. I tots los demés deixebles  digueren lo mateix. 36 Aleshores se n’anà 
Mt 26,61  dos testimonis falsos. 61 I  digueren: –Aqueix digué: “Puc destruir lo  
Mt 26,66  Què us n’apar? I ells, responent,  digueren: –És reo de mort. 67 Aleshores li 
Mt 26,73 s’acercaren los que estaven allí i  digueren a Pere: –Certament tu també ets  
Mt 27,4  la sang innocent. Emperò ells  digueren: –Què ens importa a nosaltres?  
Mt 27,6  prenent les monedes de plata,  digueren: –No és lícit posar-les en lo  
Mt 27,21  que us entréguia llibre? I ells  digueren: –A Barrabàs. 22 Pilat los diu:  
Mc 1,37  37 I quan l’encontraren, li  digueren: –Tots van en busca de vós. 38 I  
Mc 3,32  d’ell una multitud de gent, i li  digueren: –Mirau, vostra mare i vostres  
Mc 5,35  del príncep de la sinagoga i li  digueren: –Ta filla és morta, per què  
Mc 6,35  acercaren a ell sos deixebles i li  digueren: –Desert és aquest lloc i l’hora 
Mc 6,37  -los vosaltres de menjar. I li  digueren: –Què? ¿Anirem a comprar pans per 
Mc 8,5  preguntà: –Quants pans teniu? Ells  digueren: –Set. 6 I manà a la gent que s’ 
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Mc 8,20  omplíreu de bocins? –Set –li  digueren. 21 I els deia: –Puix com no  
Mc 10,4 digué: –Què vos manà Moisès? 4 Ells  digueren: –Moisès permeté escriure carta  
Mc 10,37  que faça per a vosaltres? 37 I  digueren: –Concediu-nos que ens assentem 
Mc 10,39  ab què jo só batejat? 39 I ells li  digueren: –Podem. I Jesús los digué:  
Mc 11,28 els escribes i els ancians, 28 i li  digueren: –Ab quina autoritat fas tu  
Mc 12,7 mon fill.” 7 Emperò aquells pagesos  digueren entre si: “Aquest és l’hereu,  
Mc 16,8  i estaven espavorides, i no  digueren res a ningú, perquè estaven  
Lc 3,12  a ell per a què els batejàs i li  digueren: –Mestre, què farem? 13 I ell los 
Lc 5,33  sinó los pecadors. 33 I ells li  digueren: –Per què los deixebles de Joan  
Lc 7,20  arribat a ell aquestos homes, li  digueren: –Joan Baptista nos ha enviat a  
Lc 8,20 se-li per raó del gentiu. 20 I li  digueren: –Ta mare i tos germans estan  
Lc 9,12  acercant-se-li los Dotze, li  digueren: –Despatxau aquesta gent, per a  
Lc 9,13  -los vosaltres de menjar. I ells  digueren: –No tenim més que cinc pans i  
Lc 9,36 callaren, i en aquells dies a ningú  digueren cosa alguna de lo que havien  
Lc 9,54  Jaume i Joan vegeren això,  digueren: –Senyor, voleu que digam que  
Lc 13,31  acercaren alguns del fariseus i li  digueren: –Eixiu d’aquí, anau’s-en,  
Lc 17,5  ’l. 5 Aleshores los apòstols  digueren al Senyor: –Aumentau-nos la fe. 
Lc 17,36  deixat. 36 Ells respongueren i li  digueren: –A on esdevindrà això, Senyor?  
Lc 18,37  preguntà què era allò. 37 I li  digueren que Jesús Nazaret passava per  
Lc 19,33  dit. 33 I quan lo desfermaven, los  digueren los amos d’ell: –Per què  
Lc 19,34  què desfermau lo pollí? 34 I ells  digueren: –Per què el Senyor l’ha  
Lc 19,39  que estaven entre la gent li  digueren: –Mestre, reprèn a tos deixebles. 
Lc 20,14  lo vegeren, pensaren entre si i  digueren: “Aquest és l’hereu, matem-lo  
Lc 20,16  per los prínceps dels sacerdots,  digueren: –No ho permètia Déu. 17 I ell,  
Lc 20,39  responent alguns dels escribes, li  digueren: –Mestre, has dit bé. 40 I des d’ 
Lc 22,9 per a menjar la pasqua. 9 I ells li  digueren: –A on voleu que l’aparellem? 10 
Lc 22,49  ab ell lo que anava a succeir, li  digueren: –Senyor, ¿ferirem ab espasa? 50  
Lc 22,66  el feren venir a son Consell, i li  digueren: –Si tu ets lo Cristo, digues-  
Lc 22,70  a la dreta del poder de Déu. 70 I  digueren tots: –Tu ets, doncs, lo Fill de  
Lc 22,71  dieu que ho só. 71 I ells  digueren: –Què necessitam ja buscar altres 
Lc 24,5  rostro inclinat a terra, ells les  digueren: –Per què buscau entre els morts  
Jn 1,22  –No. 22 –Doncs, qui ets? –li  digueren–, a fi de que pugam donar alguna  
Jn 1,25  fariseus, 25 i li preguntaren i li  digueren: –Per què, doncs, bateges tu si  
Jn 1,38  digué: –Què buscau? Los quals li  digueren: –‹Rabbí› (que interpretat vol  
Jn 2,18  18 I els jueus respongueren i li  digueren: –Quin senyal nos mostrau per a  
Jn 3,26  26 I anaren a Joan i li  digueren: –Mestre, aquell que estava ab  
Jn 6,25  a l’altre costat del mar, li  digueren: –Rabbí, quan haveu vingut aquí?  
Jn 6,30  aquell que ell ha enviat. 30 I li  digueren: –Quin miracle, doncs, feu vós  
Jn 6,34  la vida al món. 34 Llavors ells li  digueren: –Senyor, donau-nos sempre d’  
Jn 6,60  -les oït molts de sos deixebles,  digueren: –Dures són aquestes paraules. I: 
Jn 7,3  Tabernacles. 3 I sos germans li  digueren: –Parteix d’aquí i vés-te’n a 
Jn 7,35  no hi podeu venir vosaltres. 35 I  digueren los jueus entre si: –A on anirà  
Jn 7,45 dels sacerdots i als fariseus i els  digueren: –Per què no l’haveu portat? 46  
Jn 7,52  que fa? 52 Ells respongueren i li  digueren: –Ets tu, per ventura, també  
Jn 8,4  -la colocada enmig de tots, 4 li  digueren: –Mestre, aquesta dona acaba de  
Jn 8,48  48 I els jueus respongueren i li  digueren: –No tenim raó de dir que tu ets  
Jn 8,52  mai la mort. 52 I els jueus li  digueren: –Ara coneixem que estàs posseït  
Jn 8,57  de goig. 57 Los jueus, doncs, li  digueren: –¿Tu no tens encara cinquanta  
Jn 9,10  deia: –Só jo. 10 Llavors ells li  digueren: –Com és que se t’han obert los  
Jn 9,12 Hi aní, me rentí i hi veig. 12 I li  digueren: –A on és aqueix? Respongué: –No  
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Jn 9,22  ell parlarà per si. 22 Sos pares  digueren estes coses per temor dels jueus, 
Jn 9,23  per Cristo. 23 Per això sos pares  digueren: «Ja que té l’edat, preguntau- 
Jn 9,24 a l’home que havia estat cego i li  digueren: –Glorifica a Déu; nosaltres  
Jn 9,28  l’ompliren de maldicions i li  digueren: –Sies tu deixeble seu, que  
Jn 9,34  fer res. 34 Respongueren i li  digueren: –Nasqueres ple de pecats, i ens  
Jn 9,40  estaven ab ell oigueren això i li  digueren: –Puix què, també nosaltres som  
Jn 11,12  a despertar-lo del somni. 12 I  digueren sos deixebles: –Senyor, si dorm  
Jn 11,34  l’haveu posat? –Veniu, Senyor –li  digueren–, i el veureu. 35 I Jesús plorà.  
Jn 11,36  35 I Jesús plorà. 36 Llavors  digueren los jueus: –Mirau com l’amava!  
Jn 11,37  com l’amava! 37 I alguns d’ells  digueren: –Aquest, doncs, que obrí los  
Jn 11,47  i els fariseus juntaren Consell i  digueren: –Què farem?, perquè aquest home  
Jn 12,22  i Andreu i Felip altra vegada ho  digueren a Jesús. 23 I Jesús los respongué 
Jn 18,7  novament: –A qui buscau? I ells  digueren: –A Jesús de Nazaret. 8 Jesús  
Jn 18,31  vostra Llei. Los jueus, emperò, li  digueren: –A nosaltres no ens és permès  
Jn 19,24 d’un sol teixit de dalt baix. 24 I  digueren entre si: –No la partim, sinó  
Jn 20,25  ab ells quan vingué Jesús. 25 I li  digueren los altres deixebles: –Havem vist 
Ac 1,11  blanques, 11 los quals los  digueren també: –Barons de Galilea, per  
Ac 1,24  lo Just, i a Maties. 24 I orant  digueren: –Vós, Senyor, que coneixeu los  
Ac 2,37  coses, se compungiren de cor i  digueren a Pere i als demés apòstols:  
Ac 4,19  Jesús. 19 Llavors Pere i Joan los  digueren: –Si és just davant de Déu oir- 
Ac 4,24  unànims alçaren la veu a Déu, i  digueren: «Senyor, vós sou lo qui féreu lo 
Ac 5,29 29 I responent Pere i els apòstols,  digueren: –És precís obeir a Déu primer  
Ac 6,2  la multitud dels deixebles,  digueren: –No és just que deixem nosaltres 
Ac 10,22  per què haveu vingut? 22 I ells  digueren: –Lo centurió Corneli, baró just  
Ac 12,15  estava a la porta. 15 I ells li  digueren: –Tu estàs fora de si! Mes ella  
Ac 13,46  Pau. 46 Llavors Pau i Bernabé los  digueren ab gran firmesa: –A vosaltres  
Ac 14,10 que Pau havia fet, alçaren sa veu i  digueren en llengua de Licaònia: –Han  
Ac 16,20  I presentant-los als magistrats,  digueren: –Aquestos homes, essent jueus,  
Ac 16,31  jo per a salvar-me? 31 I ells li  digueren: –Creu en lo Senyor Jesucrist i  
Ac 17,28  vivim, i ens movem i som”, com  digueren també alguns de vostres poetes:  
Ac 17,32  los uns se burlaven, i els altres  digueren: –En altra ocasió t’oirem sobre  
Ac 21,20 ho oigueren glorificaven a Déu i li  digueren: –Tu veus, germà, quants mils  
Ac 23,4  la Llei? 4 I els que estaven allí  digueren: –¿Maleeixes tu al sumo sacerdot  
Ac 23,14  dels sacerdots i als ancians i  digueren: –Nosaltres nos havem obligat,  
Ac 23,30  mort o presó. 30 I quan me  digueren que els jueus li tenien posades  
Ac 26,22  altres coses fora d’aquelles que  digueren los profetes i Moisès que havien  
Ac 28,21  aquesta cadena. 21 Llavors ells li  digueren: –Nosaltres no havem rebut cartes 
Ap 19,3  les mans d’ella. 3 I altra vegada  digueren: –Aŀleluia! I el fum d’ella pujà 
Jn 9,17 I hi havia dissensió entre ells. 17  Digueren, doncs, novament al cego: –I tu,  
Jn 18,25  Pere estava dret, escalfant-se.  Digueren-li, doncs: –No ets tu també un  
Ac 4,25  de nostre pare David, ton servo,  digueres: »“Per què bramaren les gents i  
Lc 12,3  dites en la claredat; i lo que  diguéreu a l’oïdo en les estàncies, serà  
Mt 4,3  li digué: –Si ets fill de Déu,  digues que aquestes pedres se tórnien  
Mt 8,4  4 I li digué Jesús: –Mira, no ho  digues a ningú, sinó vés-te’n, presenta 
Mt 18,17  paraula. 17 I si no els escoltàs,  digues-ho a la Iglésia. I si no oigués a 
Mt 26,63  –Te conjuro per Déu viu, que ens  digues si tu ets lo Cristo, lo Fill de  
Mc 1,44 despedí 44 dient-li: –Mira, no ho  digues a ningú; ans bé vés, presenta’t al 
Mc 10,19  adulteri, no màties, no ròbies, no  digues falsos testimonis, no faces fraus,  
Lc 4,3  lo diable: –Si ets Fill de Déu,  digues a aquesta pedra que es tórnia pa. 4 
Lc 22,66  li digueren: –Si tu ets lo Cristo,  digues-nos-ho. 67 I ell los respongué: 



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

941 
 

Jn 10,24  ànimo suspès? Si ets lo Cristo,  digues-nos-ho clarament. 25 Jesús los  
Rm 10,6  que és de la fe, diu així: «No  digues en ton cor: Qui pujarà al cel?» (ço 
Mt 21,3  i menau-me’ls. 3 I si algú vos  digués res, responeu-li que el Senyor  
Mt 24,23  dies. 23 »Llavors, si algú vos  digués: “Mira, lo Cristo està aquí”, o  
Mt 24,48  48 Emperò, si aquell criat dolent  digués en son cor: “Lo meu senyor tarda a  
Mc 11,3 lo i menau-me’l. 3 I si algú vos  digués: “Què feu?”, dieu-li que el  
13,21  dies. 21 »I llavors si algú vos  digués: “Mirau, aquí està el Cristo”, o:  
Lc 5,14  la lepra. 14 I li manà que no ho  digués a ningú, ans bé: –Vés-te’n –li  
Lc 11,5  amic, i anàs a ell a mitjanit i li  digués: “Amic, deixa’m tres pans, 6  
Lc 12,45  béns que posseesca. 45 Emperò si  digués lo tal sirvent en son cor: “Lo meu  
Lc 22,67  67 I ell los respongué: –Si us ho  digués, no em creuríeu. 68 I si jo us  
Jn 8,55 conegut; mes jo l’he conegut, i si  digués que no el conec, seria un mentider  
Ac 23,22  despedí al jove, i li manà que no  digués a ningú que li havia donat avís d’ 
1Co 10,28  consciència. 28 Emperò si algú vos  digués: «Això ha estat sacrificat als  
1Co 12,15  membre, sinó molts. 15 Si el peu  digués: «Perquè no só mà, no só del cos»,  
1Co 12,16  ¿no és per això del cos? 16 I si  digués l’orella: «Perquè no só ull, no só 
Jm 2,16  de l’aliment quotidià 16 i els  digués algú de vosaltres: «Anau en pau,  
1Jn 4,20  Déu nos amà primer. 20 Si algú  digués: «Jo amo a Déu», i avorrís a son  
1Jn 1,6 hi ha en ell tenebres algunes. 6 Si  diguéssem que tenim comunió ab ell i  
1Jn 1,8 Fill, nos neteja de tot pecat. 8 Si  diguéssem que no tenim pecat, nosaltres  
1Jn 1,10  -nos de tota iniquitat. 10 Si  diguéssem que no havem pecat, lo fem a ell 
Mt 16,20  manà a sos deixebles que no  diguessen a ningú que ell era Jesús lo  
Mt 24,26 ho he predit. 26 Per lo tant, si us  diguessen: “Veus aquí que està en lo  
Mc 7,36  36 I els manà que no ho  diguessen a ningú; emperò, com més los ho  
Mc 8,30  prohibí rigorosament que a ningú  diguessen això d’ell. 31 I començà a  
Mc 9,8 de la muntanya los manà que a ningú  diguessen lo que havien vist fins que el  
Lc 8,56  atordits; i ell los manà que no  diguessen a ningú lo que havia acontescut. 
Lc 9,21  ell los apercebí, i manà que no ho  diguessen a ningú 22 dient-los: –És  
Ac 6,11  subornaren a alguns per a què  diguessen que ells li havien oït dir  
Mt 21,21  lo de la figuera, sinó que si  diguésseu a esta muntanya: “Aparta’t i  
Jm 2,3  al que ve vestit magníficament li  diguésseu: «Senta’t tu en aquest bon  
Jm 2,3 «Senta’t tu en aquest bon lloc», i  diguésseu al pobre: «Esta’t tu allí en  
Mt 16,11  que no és per lo pa que us  diguí: “Guardau’s del llevat dels  
Mc 9,17  les dents, i se va tornant sec; i  diguí a vostres deixebles que el  
Jn 3,28  mateixos sou testimoni de que  diguí: “Jo no só lo Cristo, sinó que he  
Jn 6,36 tindrà mai més set. 36 Emperò jo us  diguí que m’haveu vist i no creeu. 37 Tot 
Jn 9,27  27 Ell los respongué: –Ja vos ho  diguí i vosaltres ho oiguéreu; a què fi  
Jn 10,34 està escrit en vostra Llei que: “Jo  diguí: Vosaltres sou déus”? 35 Si anomenà  
Jn 13,33  me buscareu i, així com jo  diguí als jueus: “Allà a on jo vaig no hi  
Jn 14,28  ni s’acovardesca. 28 Oíreu que us  diguí: “Me’n vaig, i torno a vosaltres.”  
Jn 16,5  les havia anunciat. 5 »I no us les  diguí al principi, perquè estava ab  
Ac 11,8 »–Alça’t, Pere, mata i menja. 8 »I  diguí: »–No ho faré, Senyor, perquè jamai  
Ac 22,10  la veu del que em parlava. 10 I jo  diguí: »–Què faré, Senyor? »I el Senyor me 
Ac 22,19  ton testimoni de mi. 19 »I jo  diguí: »–Senyor, ells mateixos saben que  
Ac 26,15  coces contra l’agulló. 15 »I jo  diguí: »–Qui sou vós, Senyor? »I el Senyor 
2Co 7,3 dic per condemnar-vos. Puix jo us  diguí abans, que vosaltres estau en  
2Co 9,3  esta part, i estigau promptes, com  diguí, 4 no sia que quan vinguen los de  
2Co 13,2  confirmada tota paraula.» 2 Ja us  diguí abans, estant present, i ho dic ara, 
Ga 2,14 conforme la veritat de l’evangeli,  diguí a Cefas davant de tots: «Si tu,  
Ga 5,21  les quals vos denuncio, com ja us  diguí abans, que els que fan semblants  
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He 3,10  indigní contra aquella generació i  diguí: “Ells sempre erren en son cor, i  
Ap 10,9  9 I me n’aní a l’àngel i li  diguí: –Dóna’m lo llibret. I ell me  
Mt 8,Tit mana a un de sos deixebles que sens  dilació lo seguesca. Sossega una tempestat 
Ac 25,17  ells acudit aquí sens la menor  dilació, al dia següent me vaig sentar en  
2Co 6,11  per a vosaltres, nostre cor s’és  dilatat. 12 No sou estrets en nosaltres,  
2Co 6,13  recompensa –vos parlo com a fills–  dilatau-vos també vosaltres. 14 No us  
Lc 1,3  després d’haver-me informat ab  diligència com passaren des del principi,  
Ac 16,23 a l’escarceller que els guardàs ab  diligència. 24 Ell, així que rebé aquest  
Ac 18,25  d’esperit, parlava i ensenyava ab  diligència les coses de Jesús, coneixent  
Rm 12,8  en simplicitat; lo qui governa, en  diligència; lo qui mostra misericòrdia, en 
2Co 8,7 en paraula, i en ciència, i en tota  diligència, i ademés en la caritat que ens 
2Tm 1,17 quan vingué a Roma me cercà ab gran  diligència i m’encontrà. 18 Vulla lo  
Tt 3,13  l’hivern. 13 Envia endavant ab  diligència a Zenas, doctor de la Llei, i a 
1Pe 1,10  salvació inquiriren i indagaren ab  diligència los profetes que vaticinaren de 
2Co 8,22 a qui hem freqüentment experimentat  diligent en moltes coses, i ara ho serà  
Mt 24,38 Puix així com en los dies antes del  diluvi estaven menjant i bevent, casant- 
Mt 24,39 ho comprengueren fins que arribà lo  diluvi i se’n portà a tothom, així serà  
Lc 17,27  Noè entrà en l’arca; i vingué lo  diluvi i acabà ab tothom. 28 I com  
2Pe 2,5  pregoner de justícia, portant lo  diluvi sobre un món d’impios; 6 i  
Mt 9,32  li presentaren un mut posseït del  dimoni. 33 I llançat lo dimoni, parlà lo  
Mt 9,33 posseït del dimoni. 33 I llançat lo  dimoni, parlà lo mut; i quedà meravellada  
Mt 11,18  bevia, i diuen: “Està posseït del  dimoni.” 19 Vingué lo Fill de l’home, que 
Mt 15,22  està cruelment aturmentada del  dimoni. 23 I ell no li respongué paraula.  
Mt 17,17 me’l aquí. 17 I Jesús reprengué al  dimoni, i eixí aquest del jove, lo qual  
Mc 5,15  al que havia estat aturmentat del  dimoni, sentat, vestit i en son cabal  
Mc 5,18  aquell que havia estat posseït del  dimoni començà a demanar-li que el  
Mc 7,Tit  cananea, per la qual deslliura del  dimoni a sa filla. Cura a un home sord i  
Mc 7,26  I li suplicava que expeŀlís lo  dimoni de sa filla. 27 Mes Jesús li digué: 
Mc 7,29  això que tu has dit, vés, que el  dimoni ha eixit de ta filla. 30 I quan  
Mc 7,30  ajaguda sobre el llit i que el  dimoni havia eixit d’ella. 31 I deixant  
Lc 4,33  la sinagoga un home posseït d’un  dimoni impur, i exclamà en alta veu 34  
Lc 4,35  i digué: –Calla i ix d’ell! I lo  dimoni, tirant-lo a terra enmig de tots, 
Lc 7,33  pa ni bevia vi, i dieu: “Té lo  dimoni.” 34 Vingué el Fill de l’home, que 
Lc 8,29  los vincles i era transportat pel  dimoni als deserts. 30 I Jesús li preguntà 
Lc 9,42  fill. 42 I quan s’aproximava, lo  dimoni lo tirà per terra i el maltractà.  
Lc 11,14  14 I Jesús estava llançant un  dimoni, lo qual era mut. I quan hagué  
Lc 11,14  era mut. I quan hagué llançat lo  dimoni, parlà lo mut i la gent se  
Jn 7,20  li respongué: –Estàs posseït del  dimoni. Qui et vol matar? 21 Respongué  
Jn 8,48 un samarità i que estàs posseït del  dimoni? 49 Jesús respongué: –Jo no estic  
Jn 8,49 respongué: –Jo no estic posseït del  dimoni, sinó que honro a mon Pare, i  
Jn 8,52 –Ara coneixem que estàs posseït del  dimoni. Abraham és mort, i los profetes,  
Jn 10,20  d’ells deien: –Està posseït del  dimoni i ha perdut l’enteniment, per què  
Jn 10,21 paraules d’un que està posseït del  dimoni. ¿Per ventura lo dimoni pot obrir  
Jn 10,21 posseït del dimoni. ¿Per ventura lo  dimoni pot obrir los ulls dels cegos? 22 I 
Ac 10,38 bé i curant a tots los oprimits del  dimoni, perquè Déu estava ab ell. 39 I  
Ef 4,27  vostra ira. 27 Ni doneu entrada al  dimoni. 28 No ròbia més aquell que robava, 
1Pe 5,Tit  per a resistir les tentacions del  dimoni. 1 Suplico, doncs, als ancians que  
Lc 11,Tit  dominical. Perseverància en orar.  Dimoni mut. Blasfèmies dels jueus.  
Mt 4,24  mals i dolors, i los posseïts dels  dimonis, i los llunàtics, i los  
Mt 7,22 ton nom, i en ton nom llançàrem los  dimonis, i en ton nom férem molts  
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Mt 8,31  una gran ramada de porcs. 31 I los  dimonis li pregaven dient: –Si ens traieu  
Mt 9,34 deien: –Per virtut del príncep dels  dimonis, llança los dimonis. 35 I Jesús  
Mt 9,34  príncep dels dimonis, llança los  dimonis. 35 I Jesús anava recorrent totes  
Mt 10,8  morts, netejau lleprosos, llançau  dimonis; donau graciosament lo que  
Mt 12,24 -ho, deien: –Aquest no llança los  dimonis sinó en virtut de Beelzebub,  
Mt 12,24  virtut de Beelzebub, príncep dels  dimonis. 25 I Jesús, coneixent sos  
Mt 12,27  son regne? 27 I si jo llanço los  dimonis per virtut de Beelzebub, per  
Mt 12,28  jutges. 28 »Mes, si jo llanço los  dimonis per virtut de l’Esperit de Déu,  
Mt 17,20  20 »Emperò aquesta casta de  dimonis, no es llança sinó per medi de l’ 
Mc 1,34  de diferents mals, i llançà molts  dimonis, i no els permetia dir que sabien  
Mc 1,39  per tota la Galilea i llançava los  dimonis. 40 I vingué a ell un leprós;  
Mc 3,15  per a curar mals i per a llançar  dimonis. 16 I a Simó li posà lo nom de  
Mc 3,22  i per virtut del príncep dels  dimonis, llança los dimonis. 23 I havent- 
Mc 3,22  príncep dels dimonis, llança los  dimonis. 23 I havent-los convocat, los  
Mc 5,Tit 5,Tit Capítol V Jesús expeŀleix los  dimonis d’un home i els permet entrar en  
Mc 6,13 arrepentissen. 13 I llançaven molts  dimonis, i ungien ab oli molts malalts i  
Mc 9,37  havem vist a un que llançava  dimonis en ton nom, lo qual no ens  
Mc 16,9  de la qual havia llançat set  dimonis. 10 Ella anà a dir-ho als que  
Mc 16,17 seguiran als que creguen: llançaran  dimonis en mon nom; parlaran noves  
Lc 4,41  curava. 41 I de molts eixien los  dimonis, cridant i dient: –Tu ets lo Fill  
Lc 8,Tit  son poder sobre el mar, sobre els  dimonis, sobre una dolència incurable, i  
Lc 8,2  de la qual havia expeŀlit set  dimonis, 3 i Joana, muller de Cusa,  
Lc 8,27  temps havia estava posseït dels  dimonis, i no portava vestit algun, ni  
Lc 8,30  Puix havien entrat en ell molts  dimonis. 31 I li suplicaven que no els  
Lc 8,33 ho permeté. 33 Isqueren, doncs, los  dimonis de l’home i se ficaren dins dels  
Lc 8,35  a l’home de qui havien eixit los  dimonis, lo qual estava ja vestit i en son 
Lc 8,38  I l’home de qui havien eixit los  dimonis li suplicava poder-se quedar ab  
Lc 9,1  poder i autoritat sobre tots los  dimonis, i virtut de curar les dolències.  
Lc 9,49  havem vist a un que llançava los  dimonis en nom vostre, i l’hi havem  
Lc 10,17  de goig, dient: –Senyor, fins los  dimonis se someten a nosaltres per virtut  
Lc 11,15  virtut de Beelzebub, príncep dels  dimonis, llança los dimonis. 16 I altres,  
Lc 11,15  príncep dels dimonis, llança los  dimonis. 16 I altres, per a tentar-lo,  
Lc 11,18  vosaltres dieu que jo llanço los  dimonis per virtut de Beelzebub. 19 Doncs  
Lc 11,19  19 Doncs si jo llanço los  dimonis per virtut de Beelzebub, vostres  
Lc 11,20  jutges. 20 Emperò si jo llanço los  dimonis mediant lo dit de Déu, certament  
Lc 13,32 a aquell rabós: “Mira que jo llanço  dimonis i dono perfeta salut avui i demà,  
1Co 10,20  los gentils, les sacrifiquen als  dimonis, i no a Déu. I no vull jo que  
1Co 10,20  vull jo que tingau societat ab los  dimonis. No podeu beure lo calze del  
1Co 10,20 lo calze del Senyor i el calze dels  dimonis. 21 No podeu participar de la  
1Co 10,21 taula del Senyor i de la taula dels  dimonis. 22 ¿Voleu provocar a gelosia al  
Jm 2,19  que Déu és un; fas bé. També los  dimonis ho creuen, i tremolen.» 20 Emperò, 
Ap 16,14 granotes. 14 Perquè són esperits de  dimonis, que fan prodigis, i van als reis  
Ap 18,2  i s’ha convertit en habitació de  dimonis, i en guarita de tot esperit  
Mt 22,4  “Veus aquí he aparellat mon  dinar; mos toros i los demés animals  
Lc 11,37  parlant, un fariseu lo convidà a  dinar ab ell. I havent entrat, se sentà a  
Lc 11,38  què no s’haurà rentat antes de  dinar?» 39 I el Senyor li digué:  
Lc 14,12  l’havia convidat: –Quan dónies un  dinar o un sopar, no convidis a tos amics, 
Jn 21,15  els morts. 15 Acabat, doncs, de  dinar, Jesús diu a Simó Pere: –Simó, fill  
Jn 21,12  filat. 12 Jesús los diu: –Veniu i  dinau. I ningú dels que estaven menjant  
Mt 10,29  no es venen dos aucells per un  diner, i ni un d’ells caurà a terra sens  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

944 
 

Mt 20,2  l’ajust ab los treballadors de a  diner per dia, los envià a sa vinya. 3 I  
Mt 20,9  l’hora undècima, cada u rebé son  diner. 10 I quan arribaren los primers,  
Mt 20,10  més, però no reberen sinó un  diner cada u. 11 I després d’haver-lo  
Mt 20,13 tort. ¿No t’ajustares ab mi per un  diner? 14 Pren lo que és teu i marxa. Puix 
Mt 22,19  tribut. I ells li presentaren un  diner. 20 I Jesús los digué: –De qui és  
Mt 25,18  i cavà en terra, i escondí allí lo  diner de son senyor. 19 »Al cap de molt  
Mt 25,27  27 Doncs devies haver donat mon  diner als canviadors, i al venir jo,  
Mt 28,12  consell, donaren una gran suma de  diner als soldats, 13 dient: –Dieu que:  
Mc 12,15  què em tentau? Portau-me aquí un  diner per a què ho veja. 16 I ells l’hi  
Lc 19,15  criats a qui havia donat son  diner, per a informar-se del que cada u  
Lc 19,23  23 doncs, per què no posares mon  diner al banc, a fi de que quan jo tornàs  
Lc 20,24  què em tentau? 24 Mostrau-me un  diner. De qui és l’efígie e inscripció  
Lc 22,5  lo donar-li una cantitat de  diner. 6 I Judes s’obligà i buscava l’  
Jn 12,6  i, tenint la bossa, portava lo  diner que es posava en ella. 7 Mes Jesús  
Ac 23,25  a ell de que havia rebut  diner. 26 I escrigué una carta en aquestos 
Ap 6,6  deia: –Dos mesures de blat per un  diner, i sis mesures d’ordi per un diner; 
Ap 6,6 diner, i sis mesures d’ordi per un  diner; emperò no faces dany a l’oli ni al 
Mt 10,9 rebut. 9 No porteu or, ni plata, ni  diners en vostres faixes. 10 Ni alforja  
Mt 18,28  companys criats que li devia cent  diners, i agarrant-lo pel coll l’  
Mt 28,15  seguretat. 15 I ells, prenent los  diners, ho feren com se’ls havia dit. I  
Mc 6,8  per al camí, ni alforja, ni pa, ni  diners en lo cenyidor, sinó solament un  
Mc 6,37  a comprar pans per dos-cents  diners i els donarem què menjar? 38 I ell  
Mc 12,41  estava mirant com la gent tirava  diners en l’arca, i molts rics n’hi  
Mc 14,5 vendre-se per més de tres-cents  diners i donar-se als pobres. I  
Lc 7,41  l’un li devia cinc-cents  diners, i l’altre, cinquanta. 42 Emperò  
Lc 9,3  ni bastó, ni alforja, ni pa, ni  diners; ni tingau dues túniques. 4 I en  
Lc 10,35  següent, quan partia, tragué dos  diners, i els donà a l’hostaler, i li  
Lc 12,6 ¿No es venen cinc aucellets per dos  diners, i no obstant ningú d’ells és  
Jn 6,7  7 Felip li respongué: –Dos-cents  diners de pa no els basten per a donar-  
Jn 12,5 vengut est ungüent per tres-cents  diners i donat son preu als pobres? 6 Mes  
Ac 8,18  donava l’Esperit Sant, los oferí  diners, 19 dient: –Donau-me també  
Ac 8,20  Sant. I Pere li digué: 20 –Tos  diners sien junt ab tu en la perdició,  
Ac 8,20  que el do de Déu s’alcançava ab  diners. 21 No tens tu part ni sort en  
Ac 24,26  26 I esperava que Pau li donaria  diners perquè el soltàs; i per això lo  
Mt 7,15  ab vestit d’ovelles i per  dins són llops robadors. 16 Per sos fruits 
Mt 12,45  esperits pitjors que ell, i entren  dins i habiten allí. I l’últim estat d’  
Mt 23,27 apareixen hermosos als homes, i per  dins estan plens d’ossos de morts i de  
Mt 23,28 justos als homes, emperò de part de  dins estau plens d’hipocresia e  
Mt 26,2 digué a sos deixebles: 2 –Sabeu que  dins dos dies vindrà la Pasqua, i el Fill  
Mt 26,58  dels sacerdots. I havent entrat  dins, s’estava sentat ab los criats, per  
Mc 4,1  -se’n en una barca s’assentà  dins, en lo mar, i tota la gent estava a  
Mc 7,21  contaminen a l’home. 21 Perquè de  dins del cor de l’home ixen los mals  
Mc 7,23  23 Tots aquestos mals ixen de  dins i fan a l’home impur. 24 I, alçant- 
Mc 13,15  no bàixia a la casa, ni éntria  dins per a prendre cosa alguna de sa casa; 
Mc 14,54  anava seguint des de lluny fins a  dins del palaci del sumo sacerdot, i s’  
Mc 14,58 destruiré aquest temple fet de mà i  dins tres dies n’edificaré un altre sens  
Lc 8,33 los dimonis de l’home i se ficaren  dins dels porcs, i la ramada se despenyà  
Lc 11,7  7 I si l’altre respongués des de  dins dient: “No m’enfadis. Ja la porta  
Lc 11,40 ha fet també lo que està de part de  dins? 41 No obstant, de lo que us resta  
Lc 19,20  mina, la qual he tingut guardada  dins d’una tovallola. 21 Puix tinguí  
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Lc 24,3  del sepulcre. 3 Mes, havent entrat  dins, no trobaren lo cos del Senyor Jesús. 
Jn 20,5  les teles en terra; mes no entrà  dins. 6 Llavors Simó Pere, que venia  
Ac 5,23  -les obert no trobàrem ningú  dins. 24 I quan oigueren estes raons, lo  
Ac 27,37  37 I totes les persones que anàvem  dins del barco érem dos-centes i setanta 
1Co 4,19 hagués de venir a vosaltres. 19 Mes  dins poc vindré a vosaltres, si lo Senyor  
1Co 5,12 no judicau vosaltres dels que estan  dins? 13 Perquè Déu judicarà als que estan 
Ap 5,1  en lo trono un llibre escrit per  dins i per fora, sellat ab set sellos. 2 I 
Mt 3,9  arrepentiment. 9 I no vullau dir  dintre de vosaltres: “A Abraham, tenim per 
Mt 16,8  de poca fe!, per què anau pensant  dintre de vosaltres mateixos, perquè no  
Mt 23,25  de defora de la copa i del plat, i  dintre estau plens de rapinya i d’  
Mc 2,8  los diu: –Per què pensau així  dintre de vostres cors? 9 Què és més  
Mc 14,4 dels que estaven allí s’indignaren  dintre de si mateixos, i deien: –A què est 
Lc 3,8  arrepentiment i no comenceu a dir  dintre de vosaltres: “Tenim per pare a  
Lc 5,18 paralític i buscaven com ficar-lo  dintre de la casa i posar-lo davant d’  
Lc 8,27  algun, ni habitava en casa, sinó  dintre dels sepulcres. 28 Aquest, tan  
Lc 11,26  esperits pitjors que ell, i entren  dintre i habiten allí. I lo darrer estat  
Lc 11,38 el fariseu començà a pensar i a dir  dintre de si: «Per què no s’haurà rentat  
Lc 17,21  Puix, mirau, lo Regne de Déu està  dintre de vosaltres. 22 I digué a sos  
Lc 17,31  en lo terrat i tinga ses alhajes  dintre de casa, no bàixia a prendre-les. 
Lc 19,44  aixís com a tos fills que estan  dintre de tu, i no deixaran pedra sobre  
Jn 16,16 poc ja no em veureu, i altra vegada  dintre de poc me veureu, perquè me’n vaig 
Jn 20,26  estaven altra vegada los deixebles  dintre, i Tomàs, ab ells. Vingué Jesús,  
Ac 8,38  parar lo carro, i baixaren los dos  dintre l’aigua, Felip i l’eunuc, i el  
Ac 12,14 no obrí la porta, sinó que corregué  dintre i donà la nova de que Pere estava a 
Ac 16,29  ell demanà una llum, i entrà  dintre, i tremolant se llançà als peus de  
Rm 8,23 l’Esperit, nosaltres també gemegam  dintre de nosaltres mateixos, esperant l’ 
He 6,19  fins en lo que està del vel per a  dintre, 20 a on ha entrat per nosaltres lo 
Ap 4,8 ells tenia sis ales, i al rodador i  dintre estaven plens d’ulls, i no  
Jn 16,16  del meu i vos ho anunciarà. 16  »Dintre de poc ja no em veureu, i altra  
Jn 16,17 als altres: –Què ens voldrà dir ab:  “Dintre de poc no em veureu, emperò al cap 
Jn 16,18 doncs: –Què significa això que diu:  “Dintre de poc”? No sabem lo que està  
Jn 16,19  los uns dels altres perquè he dit:  “Dintre de poc ja no em veureu, mes al cap 
Ac 17,34  i cregueren, entre els quals fou  Dionisi Areopagita, i una dona anomenada  
3Jn Tit  als pelegrins. Parla dels vicis de  Diotrefes i de la virtut de Demetri. 1 L’ 
3Jn 9  jo escrit a la iglésia, emperò  Diotrefes, que pretén tenir la primacia  
Mt 1,23  I l’anomenaran Emanuel», que vol  dir «ab nosaltres Déu». 24 I despertant  
Mt 3,9  d’arrepentiment. 9 I no vullau  dir dintre de vosaltres: “A Abraham, tenim 
Mt 4,17  hora començà Jesús a predicar i a  dir: –Arrepentiu’s, perquè s’ha acercat  
Mt 9,5  cor? 5 Quina cosa és més fàcil, lo  dir: “Perdonats te són tos pecats”, o dir: 
Mt 9,5  “Perdonats te són tos pecats”, o  dir: “Alça’t i camina”? 6 Per a què  
Mt 10,19  no penseu ni lo que haveu de  dir, ni de quina manera, perquè en aquella 
Mt 12,34  34 Raça de víbores! Com podeu  dir coses bones sent dolents? Puix de l’  
Mt 26,22  en gran manera, començà cada u a  dir: –Só tal vegada jo, Senyor? 23 I ell  
Mt 27,8  al dia d’avui Hacèldama, que vol  dir, «camp de sang». 9 Llavors se complí  
Mt 27,19  sentat en son tribunal, li envià a  dir sa muller: –No vulles tenir res que  
Mt 27,33  a un lloc anomenat Gòlgota, és  dir, «lloc de la Calavera». 34 I li  
Mt 27,46  Elí, lammà sabacthani?›, que vol  dir: «Déu meu, Déu meu, per què m’has  
Mc 1,34  molts dimonis, i no els permetia  dir que sabien qui era. 35 I alçant-se  
Mc 1,42  sies net. 42 I a l’acabar de  dir això, a l’instant desaparegué d’ell  
Mc 2,9  vostres cors? 9 Què és més fàcil,  dir al paralític: “Perdonats te són tos  
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Mc 2,9  “Perdonats te són tos pecats”, o  dir-li: “Alça’t, pren ton llit i  
Mc 3,17  donà lo nom de Boanerges, que vol  dir «fills del tro»; 18 i a Andreu, i a  
Mc 5,41 li digué: –‹Talithà, cumí›, que vol  dir: “Noia, a tu t’ho dic, alça’t.” 42 I 
Mc 7,34  i li digué: –‹Effatà› –que vol  dir “Obriu’s!” 35 I a l’instant foren  
Mc 10,28  per a Déu. 28 I començà Pere a  dir-li: –Veus aquí nosaltres ho havem  
Mc 10,32  vegada a part als Dotze, començà a  dir-los les coses que li havien de  
Mc 13,5  se? 5 I responent Jesús, començà a  dir-los: –Teniu compte que ningú vos  
Mc 13,11  no premediteu lo que haveu de  dir, sinó dieu lo que en aquella hora vos  
Mc 14,19  començaren a contristar-se i a  dir-li cada u de per si: –Só jo, acàs?  
Mc 14,58  dient: 58 –Nosaltres li havem oït  dir: “Jo destruiré aquest temple fet de mà 
Mc 14,69  veent-lo la criada, començà a  dir als circunstants: –Aquest és un d’  
Mc 15,34  Eloí, lammà sabacthani?› –que vol  dir: «Déu meu, Déu meu, per què m’haveu  
Mc 16,10  llançat set dimonis. 10 Ella anà a  dir-ho als que havien estat ab ell, que  
Lc 3,8  d’arrepentiment i no comenceu a  dir dintre de vosaltres: “Tenim per pare a 
Lc 4,21 vista fixada en ell. 21 I començà a  dir-los: –Avui s’ha complert esta  
Lc 4,23  grans coses que havem oït a  dir que foren fetes en Cafarnaüm, fes-  
Lc 4,41  ell los reprenia i no els permetia  dir que sabien que ell era lo Cristo. 42 I 
Lc 5,23 en vostre cor? 23 Què és més fàcil,  dir: “Perdonats te són tos pecats”, o dir: 
Lc 5,23  “Perdonats te són tos pecats”, o  dir: “Alça’t i camina”? 24 Per a què  
Lc 6,42  que tens en ton ull? 42 O com pots  dir a ton germà: “Deixa’m-te traure,  
Lc 7,40  dient: –Simó, una cosa tinc que  dir-te. I ell respongué: –Mestre, dieu.  
Lc 7,49  estaven allí menjant començaren a  dir entre si: «Qui és aquest que fins los  
Lc 8,8  per una. Conclòs això, començà a  dir en alta veu: –Qui té orelles per a  
Lc 11,29  acudís de totes parts, començà a  dir: –Aquesta raça és una raça perversa.  
Lc 11,38  I el fariseu començà a pensar i a  dir dintre de si: «Per què no s’haurà  
Lc 12,1  atropellaven als altres, començà a  dir a sos deixebles: –Guardau-vos del  
Lc 12,11  passeu cuidado de lo que haveu de  dir o com haveu de respondre, 12 perquè l’ 
Lc 12,12  en aquella hora lo que us convinga  dir. 13 Llavors un del poble li digué:  
Lc 13,26 vosaltres.” 26 Llavors començareu a  dir: “Davant vostre menjàrem i beguérem, i 
Lc 14,17  hora del sopar, envià son criat a  dir als convidats: »–Veniu, perquè tot  
Lc 16,2  digué: »–Què és això que he oït a  dir de tu? Dóna’m compte de ta  
Lc 20,9  coses. 9 Llavors ell començà a  dir al poble aquesta paràbola: –Un home  
Lc 20,17  mirant-los, digué: –Puix què vol  dir això que està escrit: “La pedra que  
Lc 22,11  de la casa: “Lo Mestre t’envia a  dir: A on és l’estància en què he de  
Lc 23,8  que ho desitjava, per haver oït a  dir moltes coses d’ell, i esperava veure  
Lc 23,30  30 Aleshores començaran a  dir a les muntanyes: “Caeu sobre  
Lc 23,46  mans encomano mon esperit. I al  dir això, espirà. 47 I quan lo centurió  
Jn 1,38  –‹Rabbí› (que interpretat vol  dir “mestre”), a on habitau? 39 Ell los  
Jn 1,40  40 I un dels dos que havien oït  dir això a Joan i que havien seguit a  
Jn 1,41  encontrat al Messies, que vol  dir lo Cristo. 42 I el conduí a Jesús. I  
Jn 1,42  tu seràs apellidat Cefas, que vol  dir Pere. 43 A l’endemà, Jesús determinà  
Jn 4,17 marit. Jesús li digué: –Tens raó de  dir que no tens marit, 18 perquè cinc  
Jn 8,21  arribada. 21 I Jesús los tornà a  dir: –Jo me’n vaig i vosaltres me  
Jn 8,26  us parlo. 26 Tinc moltes coses que  dir de vosaltres, i que condemnar, emperò  
Jn 8,48  i li digueren: –No tenim raó de  dir que tu ets un samarità i que estàs  
Jn 9,26  cego ara hi veig. 26 Li tornaren a  dir: –Què et féu? Com t’obrí los ulls? 27 
Jn 11,3  d’aquest, doncs, enviaren a  dir-li: –Senyor, mirau que aquell a qui  
Jn 12,22  veure a Jesús. 22 Felip vingué a  dir-ho a Andreu, i Andreu i Felip altra  
Jn 12,49 lo qui m’ha ordenat lo que tinc de  dir i lo que tinc de parlar. 50 I jo sé  
Jn 16,12  tinc moltes altres coses que  dir-vos, mes ara no podeu portar-les.  
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Jn 16,17 los uns als altres: –Què ens voldrà  dir ab: “Dintre de poc no em veureu,  
Jn 20,16  i li digué: –‹Rabboní›, que vol  dir “mestre”. 17 Jesús li diu: –No em  
Jn 20,21  vista del Senyor. 21 I els tornà a  dir: –La pau sia ab vosaltres. Com lo Pare 
Ac 4,14  que havia estat curat, no podien  dir res en contra. 15 Emperò los manaren  
Ac 4,36  lo sobrenom de Bernabé –que vol  dir «fill de consolació»–, levita natural  
Ac 6,11  diguessen que ells li havien oït  dir paraules blasfemes contra Moisès i  
Ac 6,13 que deien: –Aquest home no cessa de  dir paraules contra lo lloc sant i contra  
Ac 6,14  la Llei. 14 Perquè li havem oït  dir que aqueix Jesús de Nazaret destruirà  
Ac 9,36  deixebla anomenada Tabita, que vol  dir Dorcas. Aquesta estava plena d’obres  
Ac 10,46  els oïen parlar en llengües i  dir grans coses de Déu. 47 Llavors Pere  
Ac 13,15  –Barons germans, si teniu que  dir alguna paraula d’exhortació al poble, 
Ac 16,35  dia, los magistrats li enviaren a  dir per los aguasils: –Deixa anar llibres  
Ac 17,18  i els uns deien: –Què ens voldrà  dir aquest enraonador? I altres deien:  
Ac 19,31  que eren amics seus, li enviaren a  dir que no es presentàs en lo teatro. 32  
Ac 20,20  jueus. 20 Com no m’he retret de  dir-vos tot lo que us fos útil, i d’  
Ac 21,21  zelosos de la Llei. 21 I han oït a  dir de tu que ensenyes als jueus que estan 
Ac 21,23  23 Fes, doncs, lo que anam a  dir-te: “Aquí tenim quatre barons que  
Ac 21,37  digué al tribú: –¿Me serà permès  dir-te alguna cosa? I ell respongué:  
Ac 22,1  germans i pares, oïu lo que vaig a  dir-vos en ma defensa. 2 I quan oigueren 
Ac 23,19  preguntà: –Què és lo que tens que  dir-me? 20 I ell digué: –Los jueus han  
Ac 23,30 que apèŀlien a vós si tenen res que  dir contra ell. Salut.» 31 Los soldats,  
Ac 25,20  acerca d’aquesta qüestió, li vaig  dir si volia anar a Jerusalem i ser allí  
Ac 28,21  germans vingué a avisar-nos o a  dir-nos mal de tu. 22 Emperò nosaltres  
Ac 28,29  Déu, i ells oiran. 29 I acabant de  dir això, isqueren d’allí los jueus,  
Rm 10,20 insensata.» 20 I Isaïes s’atreví a  dir: «Vaig ésser trobat dels que no em  
1Co 12,3  diu anatema a Jesús. I ningú pot  dir que Jesús és lo Senyor, sinó per l’  
1Co 12,21  lo cos és un. 21 I l’ull no pot  dir a la mà: «Jo no t’he menester»; ni  
1Co 14,19  19 Emperò en la Iglésia preferesc  dir cinc paraules ab inteŀligència a fi d’ 
2Co 8,13  no segons lo que no té. 13 No vull  dir que los altres estíguien aliviats i  
2Co 9,4  avergonyir-nos nosaltres (per no  dir vosaltres) d’aquesta gloriació  
Ga 1,9 com abans diguérem, ara ho tornam a  dir també: Si algú vos predica un altre  
Ga 1,23 en Cristo. 23 Solament havien oït a  dir: «Aquell que abans nos perseguia, ara  
1Te 1,8  nosaltres no tenim necessitat de  dir cosa alguna. 9 Perquè ells mateixos  
Tt 2,8  no tenint res de mal que  dir de nosaltres. 9 Exhorta als sirvents a 
Flm 19  ma pròpia mà: jo ho pagaré, per no  dir-te que tu mateix te’m deus a mi. 20 
He 5,11  11 Del qual tenim moltes coses que  dir, i difícils de declarar, perquè sou  
He 7,9  testimoni que viu. 9 I (com jo puc  dir-ho) lo mateix Leví, que rebé los  
He 10,20 que ell nos consagrà per lo vel, és  dir, per sa carn, 21 i tenint un gran  
He 13,6 desempararé»; 6 de manera que pugam  dir ab confiança: «Lo Senyor és mon ajuda; 
Jm 4,15  i luego se dissipa. En lloc de  dir: «Si el Senyor volgués i si  
Ap 4,8 d’ulls, i no cessaven dia i nit de  dir: «Sant, sant, sant, Senyor Déu  
Ap 5,13  quantes hi ha en ells, les oiguí  dir: –Al que està sentat en lo trono, i a  
Ap 16,5 es convertiren en sang. 5 I oiguí a  dir a l’àngel de les aigües: –Vós sou  
Mt 21,26 dient: 26 –Si diem que del cel, nos  dirà: “¿Puix per què no el creguéreu?” I  
Mt 25,34 cabrits a l’esquerra. 34 Aleshores  dirà lo rei als que estan a sa dreta:  
Mt 25,40  veure? 40 »I responent lo rei, los  dirà: »–En veritat vos dic que sempre i  
Mt 25,41  ho haveu fet ab mi. 41 »Llavors  dirà també als que estan a l’esquerra:  
Mc 11,31  i deien: –Si diem que del cel, nos  dirà: “Per què no el creguéreu?” 32 Si  
Lc 5,39 vi vell vol després lo novell, puix  dirà: “Lo vell és millor.” 6,Tit Capítol  
Lc 13,27  en nostres places.” 27 I ell vos  dirà: “No sé d’a on sou, vosaltres.  
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Lc 20,5 si dient: –Si responem que del cel,  dirà: “Puix per què no el creguéreu?” 6 I  
Jn 16,13  no parlarà de si mateix, sinó que  dirà totes les coses que haurà oït i us  
Ac 9,7  i entra en la ciutat, i allí se’t  dirà lo que et convé fer. I els homes que  
Ac 10,6 que té la casa prop del mar; ell te  dirà lo que et convé fer. 7 I luego que es 
Ac 11,14  per sobrenom Pere, 14 lo qual te  dirà paraules per les quals seràs salvo tu 
Ac 22,10  ’t i vés a Damasco, i allí se’t  dirà tot lo que et toca fer. 11 »I com jo  
Rm 9,20  per a replicar a Déu? ¿Per ventura  dirà un vas de fang al que l’ha fet: «Per 
1Co 14,16  en la classe del poble senzill,  dirà «Amén» al donar tu gràcies, veent no  
1Co 15,35  a confusió vostra. 35 Emperò algú  dirà: «Com ressuscitaran los morts, o ab  
Jm 2,18  és morta, essent sola. 18 Emperò  dirà algú: «Tu tens la fe i jo tinc les  
Mt 7,22  en lo Regne del cel. 22 Molts me  diran en aquell dia: “Senyor, Senyor, ¿no  
Mt 24,5  5 Puix vindran molts en mon nom i  diran: “Jo só el Cristo”, i a molts  
Lc 1,48  aquí, ja des d’aquest moment me  diran benaventurada totes les generacions, 
Lc 17,21  manera que es faça observar, 21 ni  diran: “Veu’s-el aquí”, o “Veu’s-el  
Lc 17,23  l’home, i no el veureu. 23 I vos  diran: “Veu’s-el aquí” o “Veu’s-el  
Lc 23,29  29 Perquè vindran dies en què  diran: “Ditxoses les estèrils, i los  
Ac 15,27  a Judes i a Silas, los quals vos  diran també de paraula lo mateix. 28  
1Co 14,23  entren ignorants o infiels, ¿no  diran que haveu perdut lo judici? 24 Mes  
1Te 5,3 com un lladre de nit. 3 Perquè quan  diran pau i seguretat, llavors la  
Ap 18,10  per temor dels turments d’ella,  diran: «Ai, ai, ai de la gran ciutat de  
Rm 9,19  al qui vol. 19 Emperò tu em  diràs: «Doncs, de què es queixa? Perquè,  
Rm 11,19  sinó l’arrel a tu. 19 Emperò tu  diràs: «Les branques han estat trencades,  
Mt 7,23  miracles?” 23 I llavors jo els  diré clarament: “Mai vos coneguí. Apartau  
Mt 13,30  al segar, i al temps de la sega  diré jo als segadors: “Colliu primer la  
Mt 21,24  una cosa, que si me la dieu, vos  diré igualment ab quina potestat faig jo  
Mt 21,27  sabem. I ell los digué: –Ni jo us  diré, doncs, ab quina potestat faig jo  
Mc 11,29 una pregunta, i responeu-me; i us  diré ab quina autoritat faç jo aquestes  
Mc 11,33  i digué: –Puix ni jo tampoc vos  diré ab quina autoritat faç aquestes  
Lc 7,31 31 I digué el Senyor: –Doncs, a qui  diré que s’assemblen los homes d’aquesta 
Lc 12,19  tots mos fruits i mos béns. 19 I  diré a ma ànima: Oh, ànima! molts béns  
Lc 13,20  20 I digué altra vegada: –A què  diré que és semblant lo Regne de Déu? 21  
Lc 15,18 M’alçaré, i aniré a mon pare, i li  diré: ‘Pare, he pecat contra el cel i  
Lc 20,8  los digué: –Doncs tampoc jo us  diré ab quina autoritat faç jo aquestes  
Jn 12,27  ma ànima està pertorbada, i què  diré? Pare, deslliurau-me d’aquesta  
1Co 11,22 avergonyiu als que no tenen? Què us  diré? ¿Vos alabaré? En això no us alabo.  
He 11,32  als espies en pau. 32 I què més  diré, encara? Perquè me faltarà temps per  
Ap 17,7  –Per què et meravelles? Jo et  diré lo misteri de la dona i de la bèstia  
Rm 3,5  fa brillar la justícia de Déu, què  direm? ¿És injust Déu (parlo com a home)  
Rm 4,1 per les obres sinó per la fe. 1 Què  direm, doncs, que trobà Abraham, nostre  
Rm 6,1 -se enterament a Déu. 1 Doncs, què  direm? Perseverarem en lo pecat perquè  
Rm 7,7  en la vellesa de la lletra. 7 Què  direm, doncs? És la Llei pecat? De ningun  
Rm 8,31  també glorificà. 31 Doncs, què  direm a estes coses? Si Déu està per  
Rm 9,14  a Jacob, i avorrí a Esaú.» 14 Què  direm, doncs? Hi ha injustícia en Déu? No, 
Rm 9,30 semblants a Gomorra.» 30 Doncs, què  direm? Que els gentils, que no seguien la  
Mt 17,19 si teniu fe com un gra de mostassa,  direu a esta muntanya: “Traslada’t d’  
Lc 4,23  deia: –Vosaltres, sens dubte, me  direu aquell proverbi: “Metge, cura’t a  
Lc 17,6  fe com un gra de mostassa,  direu a esta morera: “Arranca’t d’arrel  
Lc 22,11 lo fins a la casa a on éntria. 11 I  direu al pare de famílies de la casa: “Lo  
2Co 12,6  gloriar-me, no seria neci, puix  diria veritat; mes me continc, perquè  
Lc 23,15  15 ni Herodes tampoc, perquè jo us  dirigí a ell, i sembla que no se li ha  
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Ac 27,40 vela de popa per a prendre vent, se  dirigien a la platja. 41 Emperò donant en  
Lc 14,3  estava davant d’ell. 3 I Jesús,  dirigint sa paraula als doctors de la Llei 
He 4,12  i de les conjuntures i del moll, i  discerneix los pensaments i les intencions 
1Co 2,14 no les pot comprendre, per quant se  discerneixen espiritualment. 15 Emperò  
1Jn 4,Tit  IV Per la fe i la caritat se  discerneixen los esperits que són de Déu  
1Co 11,29  beu sa pròpia condemnació, no fent  discerniment del cos del Senyor. 30 Per  
Mt 16,4  l’aspecte del cel i no podeu  discernir los senyals dels temps? La  
He 5,14  ja los sentits exercitats per a  discernir lo bé del mal. 6,Tit Capítol VI  
2Te 3,Tit  per ell. Parla contra los ociosos,  díscols i temeraris, i recomana l’amor al 
2Tm 2,Tit  les qüestions inútils, origen de  discòrdies i de disputes agenes del  
Jm 3,14  si teniu un zel amarg i hi ha  discòrdies en vostres cors, no us glorieu, 
Jm 4,Tit  que fan pau. 4,Tit Capítol IV  Discòrdies i altres mals que causen les  
Mt 21,46  que parlava d’ells. 46 I  discorrent com prendre-lo, tingueren por 
Mc 11,31  Responeu-me. 31 I ells estaven  discorrent entre si i deien: –Si diem que  
Lc 5,21  escribes i fariseus començaren a  discórrer dient: «Qui és aquest que diu  
Lc 12,17  portat abundància de fruits. 17 I  discorria entre si, dient: “Què faré jo,  
Mt 6,27 27 ¿I qui de vosaltres, per més que  discórria, pot anyadir a sa estatura un  
Lc 12,25  I, qui de vosaltres, per molt que  discórria, pot aumentar un colze a sa  
Mt 21,25  era? ¿Del cel o dels homes? I ells  discorrien entre si dient: 26 –Si diem que 
Mc 8,16  i del llevat d’Herodes. 16 I  discorrien entre si dient: «Això és perquè 
Ac 27,39  una cala que tenia platja i  discorrien com podrien atracar allí lo  
1Co 12,10  a altre, do de profecia; a altre,  discreció d’esperits; a altre, do de  
Mt 25,4 no se’n portaren oli. 4 Emperò les  discretes se’n portaren oli en sos vasos, 
1Tm 2,8  alçant les mans pures sens ira ni  discussió. 9 Així mateix préguien també  
Ac 28,8 aquella ocasió, afligit de febres i  disenteria. Entrà Pau a veure’l i, fent  
Mc 6,26  estaven a taula ab ell, no volgué  disgustar-la, 27 sinó que enviant un de  
Rm 11,12  d’ells és lo tresor del món, i la  disminució d’ells, lo tresor dels  
Jn 3,30 30 És necessari que ell cresca i jo  disminuesca. 31 »Lo qui ve de dalt és  
Ac 5,38  o aquesta obra és dels homes, se  disoldrà; 39 però si és de Déu, no la  
2Pe 3,11 ja que totes estes coses han de ser  disoltes, quina classe de gent haveu de  
2Pe 3,12 en lo qual los cels, cremant, seran  disolts, i els elements seran fosos ab l’ 
Ef 4,19  s’entregaren ells mateixos a la  disolució, a obres de tota impuresa, a l’ 
Tt 1,6  fills fiels, sens ser acusats de  disolució ni de desobediència. 7 Perquè el 
Rm 13,13  no en deshonestedats i  disolucions, no en quimeres i enveges. 14  
Jm 5,5  deliciosament sobre la terra i en  disolucions; haveu engordit vostres cors  
1Co 9,17  recompensa; mes si per força, la  dispensació m’ha estat encarregada. 18  
Ef 1,10  si mateix; 10 lo qual és que en la  dispensació de la plentitud dels temps ell 
Ef 3,2  los gentils, 2 si haveu oït la  dispensació de la gràcia de Déu que em fou 
Col 1,25  que jo só fet ministre, segons la  dispensació de Déu que m’ha esta donada  
Tt 1,7  que sia sens màcula, com a  dispensador de Déu; no superbo, ni  
1Co 4,1  l’home com ministres de Cristo i  dispensadors dels misteris de Déu. 2  
1Co 4,2  2 Emperò lo que es requereix dels  dispensadors és que cada qual sia  
1Pe 4,10  comuníquia’l als altres, com bons  dispensadors de la gràcia de Déu, que és  
2Tm 2,15  que no té de què avergonyir-se  dispensant justament la paraula de  
1Co 9,18  Que al predicar l’evangeli,  dispènsia jo l’evangeli sens causar gasto 
Jn 16,32 hora, i ja ha arribat, en què sereu  dispersats cada qual per son costat, i em  
Ac 5,37  i tots los que el seguiren foren  dispersats. 38 Doncs ara jo us dic que no  
Ac 11,Tit  raó de sa conducta. Los deixebles,  dispersats, prediquen als jueus, i després 
Jm 1,1  a les dotze tribus que estan  disperses, salut. 2 Germans meus, teniu  
Jn 11,52  en un als fills de Déu que estaven  dispersos. 53 I així des d’aquell dia no  
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Ac 8,1  iglésia de Jerusalem, i foren tots  dispersos per les províncies de Judea i de 
Ac 8,4  en presó. 4 I els que havien estat  dispersos transitaven d’una part a l’  
He 9,6 en particular. 6 I estant les coses  disposades d’aquesta manera, entraven  
Ac 20,13  allí a Pau, puix així ell ho havia  disposat intentant fer lo viatge a peu. 14 
He 11,40  reberen la promesa; 40 havent Déu  disposat alguna cosa millor per a  
1Tm 6,18  que es facen rics en obres bones,  disposats a donar i a repartir  
Mt 26,17  i li digueren: –A on voleu que  disposem menjar la pasqua? 18 I Jesús  
Lc 9,61 mes primer deixau-me anar a donar  disposició de lo que tinc en casa. 62  
He 5,Tit  Reprèn als hebreus per la poca  disposició que tenen d’entendre aquestos  
He 11,22 partida dels fills d’Israel i donà  disposició acerca de sos propis ossos. 23  
Lc 2,Tit  Jesús, a l’edat de dotze anys,  disputa en lo temple ab los doctors de la  
Lc 22,24  24 I se mogué també entre ells una  disputa, sobre qual d’ells seria reputat  
Jn 3,25  en la presó. 25 I se mogué una  disputa entre els deixebles de Joan i els  
Ac 15,2  d’aquí una gran dissensió i  disputa de Pau i Bernabé contra ells, i se 
Ac 23,Tit  Pau, ab ses paraules, ocasiona una  disputa entre fariseus i saduceus. Lísias  
Ac 28,29 los jueus, tenint entre si una gran  disputa. 30 I Pau permanesqué dos anys  
He 6,16  és per ells lo terme de tota  disputa. 17 Per lo qual Déu, volent  
Jm 3,16  16 Puix allà a on hi ha enveja i  disputa, allí hi ha inconstància i tota  
Lc 9,Tit  d’un llunàtic. Passió predita.  Disputa dels apòstols sobre la primacia.  
Lc 22,Tit  i institució de l’eucaristia.  Disputa sobre la primícia. Jesús prediu la 
Ac 17,2  en ella i durant tres dissabtes  disputà ab ells sobre les Escriptures, 3  
Mc 9,13 de gent, i que els escribes estaven  disputant ab ells. 14 I a l’instant, tot  
Mc 9,15  15 I els preguntà: –De què estau  disputant entre vosaltres? 16 I responent  
Ac 19,8 llibrement per espai de tres mesos,  disputant i persuadint les coses tocant al 
Ac 19,9 -se d’ells separà los deixebles,  disputant tots los dies en l’escola d’un 
Ac 24,12  12 i no em trobaren en lo temple  disputant ab ningú, ni aplegant gent en  
Jud 9  9 Quan l’arcàngel Miquel,  disputant ab lo diable, altercava sobre el 
Mc 8,11  los fariseus i es posaren a  disputar ab ell, demanant-li un senyal  
Mc 12,28 un dels escribes, que els havia oït  disputar, i veent que els havia respost  
Ac 6,9  Cilícia i de l’Àsia, s’alçaren a  disputar ab Esteve. 10 Mes no podien  
Mt 12,19  justícia als gentils. 19 No  disputarà, ni cridarà, ni oirà ningú sa  
Mc 9,33  callaven, perquè en lo camí havien  disputat entre si sobre quin d’ells seria 
Ac 15,7  controvèrsia. 7 I després d’haver  disputat molt, alçant-se Pere, los  
Ac 9,29  I parlava també ab los gentils, i  disputava ab los grecs, i ells tractaven  
Ac 17,17  a la idolatria. 17 I per això  disputava en la sinagoga ab los jueus i ab 
Ac 18,4  son ofici era fer tendes. 4 I  disputava cada dissabte en la sinagoga i,  
Ac 18,19  allí. I entrant en la sinagoga  disputava ab los jueus. 20 I demanant-li 
Jn 6,52  del món. 52 I els jueus, doncs,  disputaven entre si, dient: –Com pot  
Ac 11,2  2 I quan Pere passà a Jerusalem  disputaven contra d’ell los que eren de  
Ac 17,18  filosops epicurians i estoics  disputaven ab ell; i els uns deien: –Què  
Rm 1,29  plens d’enveja, d’homicidi, de  disputes, d’engany, de malignitat;  
Rm 2,8 vida eterna; 8 als que són amics de  disputes i que no obeeixen a la veritat,  
Rm 14,1 flac en la fe, admeteu-lo, no per  disputes d’opinions. 2 Perquè l’un creu  
1Co 1,11  són de la casa de Cloe, que hi ha  disputes entre vosaltres. 12 I dic açò,  
2Co 12,20  Que no hi haja entre vosaltres  disputes, enveges, quimeres, orgulls,  
Ga 5,20  idolatria, bruixeries, enemistats,  disputes, gelosies, ires, renyines,  
Fl 2,14  totes les coses sens murmuració i  disputes, 15 per a què siau irreprensibles 
1Tm 1,4  les quals abans exciten  disputes que edificació de Déu, que és en  
1Tm 6,4  ans bé flaqueja sobre qüestions i  disputes de paraules; d’a on s’originen  
2Tm 2,Tit  inútils, origen de discòrdies i de  disputes agenes del cristià. 1 Doncs tu,  
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2Tm 2,14  davant del Senyor. Fuig de  disputes de paraules, que no serveixen de  
2Tm 2,23  evita-les, sabent que engendren  disputes. 24 Al servo del Senyor no li  
Tt 3,Tit  -se a les bones obres. Fugir de  disputes i del tracte dels heretges  
Tt 3,9  nècies, i genealògiques, i  disputes, i debats sobre la Llei, perquè  
Jm 4,1  providència. 1 D’a on vénen les  disputes i plets entre vosaltres? ¿No  
Mt 12,Tit  Los deixebles cullen espigues en  dissabte. Jesucrist los defensa de la  
Mt 12,1  aquell temps anava Jesús un dia de  dissabte per uns sembrats, i sos  
Mt 12,2  fan lo que no és lícit fer en  dissabte. 3 Mes ell los respongué: –¿No  
Mt 12,5  sacerdots en lo temple trenquen lo  dissabte, i no pequen? 6 Puix jo us dic  
Mt 12,8  Fill de l’home és Senyor fins del  dissabte. 9 I havent passat d’allí,  
Mt 12,10  preguntaren si era lícit curar en  dissabte. 11 I ell los respongué: –Quin  
Mt 12,11  que, tenint una ovella, si cau en  dissabte en un fosso, no l’agàrria i no  
Mt 12,12  Així, que lícit és lo fer bé en  dissabte. 13 Llavors digué a l’home:  
Mt 24,20  no esdevinga en hivern o en dia de  dissabte. 21 Puix hi haurà aleshores gran  
Mt 28,1  sa protecció. 1 A l’acabar lo  dissabte, i apuntant lo primer dia de la  
Mc 2,23  Senyor per uns sembrats en dia de  dissabte, sos deixebles s’avançaren i  
Mc 2,24  li deien: –Mira, per què fan en  dissabte lo que no és lícit? 25 I ell los  
Mc 2,27  estaven ab ell? 27 I els deia: –Lo  dissabte fou fet per a l’home, i no l’  
Mc 2,27  per a l’home, i no l’home per al  dissabte. 28 Així que el Fill de l’home  
Mc 2,28 Fill de l’home és també senyor del  dissabte. 3,Tit Capítol III Cura Jesús a  
Mc 3,2  observant si curaria en dia de  dissabte per a acusar-lo. 3 I digué a l’ 
Mc 3,4  4 I els diu: –És lícit en dia de  dissabte fer bé o mal, salvar la vida o  
Mc 6,2  sos deixebles. 2 I arribat lo  dissabte, començà a ensenyar en la  
Mc 15,42 la Parasceve, que és la vigília del  dissabte, 43 vingué Josep d’Arimatea,  
Mc 16,1  Sa ascensió al cel. 1 I passat lo  dissabte, Maria Magdalena i Maria, mare de 
Lc 4,16  tenia de costum, entrà en dia de  dissabte en la sinagoga, i s’alçà a  
Lc 6,Tit  fariseus acerca l’observància del  dissabte. Anomena los dotze apòstols. Cura 
Lc 6,1  cristiana. 1 I succeí en lo segon  dissabte després del primer que, passant  
Lc 6,2  –Per què feu lo que no és lícit en  dissabte? 3 I Jesús, responent, los digué: 
Lc 6,5 Fill de l’home és també senyor del  dissabte. 6 I succeí que un altre dissabte 
Lc 6,6  dissabte. 6 I succeí que un altre  dissabte entrà també en la sinagoga i  
Lc 6,7  per a veure si curaria en  dissabte, a fi de poder-lo acusar. 8  
Lc 6,9 cosa: ¿És lícit fer bé o fer mal en  dissabte, salvar la vida o llevar-la? 10 
Lc 13,Tit  Figuera estèril. Cura en  dissabte a una dona encorbada. Paràboles  
Lc 13,14 irritat perquè Jesús havia curat en  dissabte, digué al poble: –Sis dies hi ha  
Lc 13,14  veniu i que us cúria, mes no en  dissabte. 15 Mes lo Senyor, responent, li  
Lc 13,15 ¿Cada u de vosaltres no desferma en  dissabte son bou o son ase de la  
Lc 13,16  deslligar-la d’aquest llaç en  dissabte? 17 I dient aquestes coses, s’  
Lc 14,Tit  XIV Curació d’un hidròpic en  dissabte. Paràbola del gran convit. Qui  
Lc 14,1  1 I succeí que, entrant Jesús en  dissabte en casa d’un dels principals  
Lc 14,3  los digué: –És lícit curar en  dissabte? 4 Emperò ells callaren. Llavors  
Lc 14,5 immediatament encara que sia dia de  dissabte? 6 I no li podien respondre a  
Lc 23,54 de Parasceve i anava ja a entrar lo  dissabte. 55 I les dones que havien vingut 
Lc 23,56  i ungüents, i descansaren en lo  dissabte conforme a la Llei. 24,Tit  
Jn 5,9  a caminar. I era aquell un dia de  dissabte. 10 Los jueus, doncs, deien al  
Jn 5,10  al que havia estat curat: –Avui és  dissabte. No t’és lícit portar-te’n lo 
Jn 5,16  perquè feia aquestes coses en  dissabte. 17 Mes Jesús los respongué: –Mon 
Jn 5,18  perquè no solament trencava lo  dissabte, sinó que deia que Déu era son  
Jn 7,22  Pares), i circumcidau a l’home en  dissabte. 23 Si l’home rep la circumcisió 
Jn 7,23 23 Si l’home rep la circumcisió en  dissabte per no violar la Llei de Moisès,  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

952 
 

Jn 7,23 per haver jo curat a tot un home en  dissabte? 24 No judiqueu per l’  
Jn 9,14  al que abans era cego. 14 I era  dissabte quan Jesús féu lo fang i obrí sos 
Jn 9,16  no és de Déu, perquè no guarda lo  dissabte. Emperò altres deien: –¿Com un  
Jn 19,31  los cossos en la creu en lo  dissabte, puix era la preparació, i aquell 
Jn 19,31  era la preparació, i aquell dia de  dissabte era un gran dia, suplicaren a  
Ac 1,12 dista de Jerusalem la jornada d’un  dissabte. 13 I quan entraren, pujaren a  
Ac 13,14  entrat en la sinagoga un dia de  dissabte, se sentaren. 15 I després de la  
Ac 13,27 dels profetes que es llegeixen casa  dissabte, les compliren condemnant-lo.  
Ac 13,42  los gentils li suplicaren en lo  dissabte següent que els fossen predicades 
Ac 13,44  en la gràcia de Déu. 44 I al  dissabte següent concorregué casi tota la  
Ac 18,4  era fer tendes. 4 I disputava cada  dissabte en la sinagoga i, fent entrar en  
He 4,9 9 Per consegüent, queda un repòs, o  dissabte, per a lo poble de Déu. 10 Perquè 
Mt 12,5  haveu llegit en la Llei que en los  dissabtes los sacerdots en lo temple  
Mc 1,21  en Cafarnaüm. I luego, en los  dissabtes, entrant en la sinagoga, los  
Lc 4,31  i allí los ensenyava en los  dissabtes. 32 I se meravellaven de sa  
Lc 13,10  no, la tallareu després. 10 I els  dissabtes estava ensenyant en la sinagoga. 
Ac 15,21 sinagogues, a on és llegit tots los  dissabtes. 22 Llavors plagué als apòstols  
Ac 16,13 dies conferenciant. 13 I en un dels  dissabtes isquérem fora de la ciutat a la  
Ac 17,2 costum, entrà en ella i durant tres  dissabtes disputà ab ells sobre les  
Col 2,16  dia de festa, o de novilluni, o de  dissabtes; 17 que són sombra de les coses  
Jn 9,16  fer aquestos miracles? I hi havia  dissensió entre ells. 17 Digueren, doncs,  
Ac 15,2  2 S’originà d’aquí una gran  dissensió i disputa de Pau i Bernabé  
Ac 15,39  en l’obra. 39 I hi hagué tal  dissensió entre ells, que se separaren l’ 
Ac 23,7  hagué dit això, se mogué una gran  dissensió entre els fariseus i els  
Ac 23,10 pugnem contra Déu. 10 I per la gran  dissensió que hi havia, tement lo tribú  
1Co 12,25  en si, 25 a fi de que no hi hagués  dissensió en lo cos, sinó que tots los  
1Co 14,33  33 Perquè Déu no és autor de  dissensió, sinó de pau, així com jo  
1Co 11,18  en la Iglésia, oic que hi ha  dissensions entre vosaltres, i en part ho  
2Co 12,20  enveges, quimeres, orgulls,  dissensions, calúmnies, murmuracions,  
Ga 5,20 disputes, gelosies, ires, renyines,  dissensions, sectes, 21 enveges,  
Ga 2,13  jueus convingueren igualment en sa  dissimulació, de manera que fins Bernabé  
Ga 2,13  fou induït per ells en aquella  dissimulació. 14 Emperò quan jo vegí que  
2Co 4,2  bé llançam fora de nosaltres les  dissimulacions vergonyoses, no caminant en 
Ac 17,30  o indústria de l’home. 30 I Déu,  dissimulant los temps d’aquesta  
Jud 4 sants. 4 Perquè s’han introduït ab  dissimulo certs homes impios que d’antemà 
Jm 4,15  per un poc de temps i luego se  dissipa. En lloc de dir: «Si el Senyor  
Lc 1,51  51 Manifestà poder en son braç i  dissipà los superbos en los pensaments de  
Lc 15,13  anà lluny a un país estrany i allí  dissipà tots sos béns vivint  
Lc 16,1  acusat davant d’ell d’haver-li  dissipat sos béns. 2 I el cridà i li  
Ac 5,36 tots quants li donaren crèdit foren  dissipats i aniquilats. 37 Després d’això 
2Co 5,1  casa terrena d’esta habitació se  dissolgués, tenim de Déu un edifici, una  
2Pe 2,2  perdició. 2 I molts seguiran ses  dissolucions; per los quals serà blasfemat 
Lc 15,13 i allí dissipà tots sos béns vivint  dissolutament. 14 I quan ho hagué gastat,  
Ac 1,12  anomenada de l’Oliverar, que  dista de Jerusalem la jornada d’un  
Lc 19,12  iŀlustre naixement anà a una terra  distant, per a rebre allí un regne i  
Lc 24,13  a un lloc anomenat Emmaús, que  distava de Jerusalem xixanta estadis. 14 I 
Jn 11,18  estava en la sepultura. 18 I  distava Betània de Jerusalem com cosa de  
Ac 10,34  reconec que Déu no fa  distinció de persones, 35 sinó que en  
Ac 17,12  junts ab moltes dones gentils i de  distinció, i no pocs homes. 13 Mes, quan  
Rm 3,22  que creuen en ell, perquè no hi ha  distinció, 23 puix tots pecaren i estan  
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Mc 7,35  lligadura de sa llengua, i parlava  distinctament. 36 I els manà que no ho  
Ac 6,Tit  dels set diaques. Esteve se  distingeix entre tots; fa grans miracles i 
1Co 4,7  de l’altre. 7 Perquè, qui et  distingeix? I què tens tu que no ho hages  
Ga 1,14  de Cristo i la desolava. 14 I em  distingia en lo judaisme més que molts  
Mt 7,Tit és lo camí del cel, i que s’han de  distingir los falsos profetes dels  
Mt 16,4  i rogeja.” 4 »Hipòcrites! ¿Sabeu  distingir l’aspecte del cel i no podeu  
Lc 12,56  i és així. 56 Hipòcrites! Sabeu  distingir lo semblant del cel i de la  
1Co 14,7  formen diferència de sons, ¿com se  distingirà lo que es toca ab flauta o lo  
Rm 16,7  meus de presó, los quals s’han  distingit entre els apòstols i foren abans 
Jn 21,13  s’acercà i pren lo pa, i los lo  distribueix, i així mateix los peixos. 14  
1Co 12,Tit  de dons que l’Esperit Sant  distribueix entre els fiels per a utilitat 
Jn 6,11  pans i, havent donat gràcies, los  distribuí als que estaven sentats, així  
Ac 13,19  set nacions en terra de Canaà, los  distribuí per sort la terra d’estes. 20 I 
Mc 8,6  per a què els distribuïssen, i els  distribuïren entre la gent. 7 Tenien també 
1Co 13,3  no só res. 3 I encara que jo  distribuís tots mos béns per alimentar als 
Mc 8,6  donà a sos deixebles per a què els  distribuïssen, i els distribuïren entre la 
Mc 8,7  i els beneí, i manà que els  distribuïssen també. 8 I menjaren i se  
Lc 22,17  donà gràcies i digué: –Preneu i  distribuïu-lo entre vosaltres, 18 perquè 
Mt 2,15  per a què es complís lo que havia  dit lo Senyor per lo profeta, que diu: «D’ 
Mt 2,17  fou complert lo que s’havia  dit per Jeremies, lo profeta, que diu: 18  
Mt 2,23  per a què es complís lo que havien  dit los profetes: «S’anomenarà nazareno.» 
Mt 5,31 cos vaja a l’infern. 31 »També fou  dit: “Qualsevol que repudiï a sa muller,  
Mt 5,33  33 »Encara més oíreu que fou  dit als antepassats: “No juraràs en va;  
Mt 5,38  de mal proceeix. 38 »Oíreu que fou  dit: “Ull per ull, i dent per dent.” 39  
Mt 5,43  l’espatlla. 43 »Oíreu que fou  dit: “Amaràs a ton proïsme, i avorriràs a  
Mt 8,17  17 Per a què es complís lo que fou  dit per lo profeta Isaïes, que digué: «Ell 
Mt 12,17  17 Per a què es complís lo que fou  dit per lo profeta Isaïes, que diu: 18  
Mt 13,35  Per a què es complís lo que havia  dit lo profeta, que diu: «Obriré la boca  
Mt 16,12  Aleshores entengueren que no havia  dit que es guardassen del llevat dels  
Mt 21,4  per a què es complís lo que havia  dit lo profeta, que diu: 5 «Dieu a la  
Mt 22,31  ¿no haveu llegit lo que vos té  dit Déu: 32 “Jo só lo Déu d’Abraham, i lo 
Mt 23,4  dels homes, emperò ells ni un sol  dit apliquen per a moure-les. 5 I fan  
Mt 26,25 ventura, mestre? Li diu: –Tu ho has  dit. 26 I quan ells menjaven, prengué  
Mt 26,64 de Déu. 64 Jesús li diu: –Tu ho has  dit. I encara més vos dic: que d’aquí en  
Mt 26,75  de les paraules que li havia  dit Jesús: «Antes que el gall càntia, me  
Mt 27,9  9 Llavors se complí lo que fou  dit per lo profeta Jeremies, que digué: «I 
Mt 27,35  per a què es complís lo que fou  dit per lo profeta que diu: «Se repartiran 
Mt 28,15  diners, ho feren com se’ls havia  dit. I aquesta veu que es divulgà entre  
Mc 7,29  li digué: –Per això que tu has  dit, vés, que el dimoni ha eixit de ta  
Mc 9,9  en secret lo que els havia  dit, preguntant-se entre si què  
Mc 12,12  coneixien que contra ells havia  dit aquesta paràbola. I deixant-lo, se  
Mc 12,32 li digué: –Mestre, en veritat haveu  dit bé que un és Déu i no hi ha altre fora 
Mc 14,16  i l’encontraren com los ho havia  dit, i aparellaren la pasqua. 17 I  
Mc 14,72  de la paraula que Jesús li havia  dit: «Abans que el gall càntia dues  
Lc 1,45  perquè es complirà lo que et fou  dit de part del Senyor. 46 I digué Maria:  
Lc 1,55 Israel son servo; 55 així com havia  dit a nostres pares, a Abraham i a sa  
Lc 1,70  David, son servo, 70 segons havia  dit per boca de sos sants profetes, que  
Lc 2,17  lo que els havia estat  dit d’aquell infant. 18 I tots los que ho 
Lc 2,50  les paraules que els havia  dit. 51 I baixà ab ells, i vingué a  
Lc 9,28  cosa de vuit dies després d’haver  dit aquestes paraules, prengué ab si a  
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Lc 11,20 si jo llanço los dimonis mediant lo  dit de Déu, certament que el Regne de Déu  
Lc 11,46  no les tocau ni ab la punta del  dit! 47 »Ai de vosaltres, que edificau los 
Lc 12,3 saber. 3 Perquè les coses que haveu  dit en les tenebres, seran dites en la  
Lc 15,22 -lo, i posau-li un anell en son  dit i calçat en sos peus, 23 i portau lo  
Lc 16,24  per a què mullant la punta de son  dit en aigua, refrèsquia ma llengua, puix  
Lc 19,28 aquí i matau-los davant meu. 28 I  dit això, prosseguí son viatge a  
Lc 19,32  que estava del modo que els havia  dit. 33 I quan lo desfermaven, los  
Lc 20,19  hora puix comprengueren que havia  dit aquella paràbola contra ells, emperò  
Lc 20,39 escribes, li digueren: –Mestre, has  dit bé. 40 I des d’aquell punt no s’  
Lc 22,13  ho trobaren tot com los ho havia  dit, i aparellaren la pasqua. 14 I quan l’ 
Lc 22,61  la paraula que el Senyor li havia  dit: «Abans que el gall càntia, me negaràs 
Lc 24,25  creure tot lo que los profetes han  dit! 26 Puix, ¿no era menester que el  
Lc 24,27  les Escriptures lo que s’havia  dit d’ell. 28 I a l’acercar-se al  
Lc 24,40  vosaltres veeu que jo tinc. 40 I  dit això, los mostrà les mans i los peus.  
Jn 1,30 30 Aquest és lo mateix de qui jo he  dit: “Després de mi ve un baró que m’ha  
Jn 1,50  i digué: –Tu creus perquè t’he  dit que et vegí sota de la figuera; coses  
Jn 2,22  se recordaren de que els havia  dit això, i ells cregueren l’Escriptura i 
Jn 2,22  i la paraula que Jesús havia  dit. 23 Mentres que ell estigué en  
Jn 3,7  meravéllies, doncs, de que t’haja  dit: “És precís nàixer de nou.” 8 L’  
Jn 4,18  ara no és marit teu. En això has  dit veritat. 19 Digué-li la dona:  
Jn 4,29 29 –Veniu a veure un home que m’ha  dit tot quant jo he fet. ¿No és aquest lo  
Jn 4,39  dona, que assegurava que li havia  dit tot lo que ella havia fet. 40 I havent 
Jn 4,42  –Ja no creem per lo que tu has  dit, puix nosaltres mateixos l’havem oït  
Jn 4,50  la paraula que Jesús li havia  dit i se n’anà. 51 I quan anava baixant,  
Jn 4,53  era l’hora en què Jesús li havia  dit: «Ton fill viu»; i cregué ell i tota  
Jn 5,11  –Aquell que m’ha curat m’ha  dit: “Pren ton llit i camina.” 12 Ells li  
Jn 5,12  –Qui és aqueix home que t’ha  dit: “Pren ton llit i camina”? 13 Emperò  
Jn 6,41  a murmurar d’ell perquè havia  dit: «Jo só lo pa viu que he baixat del  
Jn 6,65  65 I deia: –Per això jo us he  dit que ningú pot venir a mi si mon Pare  
Jn 7,9  no s’ha complert encara. 9 Havent  dit això, se quedà en Galilea. 10 Emperò,  
Jn 7,36 36 Què paraules són aquestes que ha  dit: “Me cercareu i no em trobareu. I allà 
Jn 8,6  inclinant-se, escrivia ab lo  dit en terra. 7 I com perseverassen ells  
Jn 8,24 só d’aquest món. 24 Per això us he  dit que morireu en vostres pecats; perquè  
Jn 8,40  -me la vida, a un home que us he  dit la veritat que he oït de Déu; això no  
Jn 9,6  la llum del món. 6 Així que hagué  dit això, escopí en terra, i formà fang ab 
Jn 10,26 no sou de mes ovelles, com jo us he  dit. 27 Mes ovelles ouen ma veu, i jo les  
Jn 10,36  vosaltres que blasfemo perquè he  dit: “Só Fill de Déu”? 37 Si no faç les  
Jn 11,28  viu, que ha vingut a est món. 28 I  dit això se n’anà i cridà secretament a  
Jn 11,40  mort. 40 Jesús li digué: –No t’he  dit que, si creguesses, veuràs la glòria  
Jn 11,42  jo que sempre m’oïu, emperò ho he  dit per causa d’aquesta gent que està al  
Jn 11,43  que vós m’haveu enviat. 43 Havent  dit això, cridà en alta veu: –Làssaro, ix  
Jn 13,21  que m’ha enviat. 21 Havent Jesús  dit aquestes paraules, se torbà en son  
Jn 13,29  pensaven alguns que Jesús li havia  dit: «Compra lo que necessitem per a la  
Jn 14,2  si no fos així jo us ho hauria  dit, puix vaig a preparar lo lloc per a  
Jn 14,25  Pare que m’ha enviat. 25 »Vos he  dit aquestes coses permaneixent encara ab  
Jn 14,26  i vos recordarà tot lo que us he  dit. 27 »La pau vos deixo, la pau meva vos 
Jn 15,20  d’aquella sentència que jo us he  dit: “Lo sirvent no és major que son amo.” 
Jn 16,6  on anau, vós?” 6 Mes perquè us he  dit aquestes coses, vostre cor està ple de 
Jn 16,15  que té lo Pare és meu. Per això he  dit que rebrà del meu i vos ho anunciarà.  
Jn 16,19  los uns dels altres perquè he  dit: “Dintre de poc ja no em veureu, mes  
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Jn 16,33  el Pare està ab mi. 33 Vos he  dit aquestes coses per a què tingau pau en 
Jn 18,1  lo president Pilat. 1 Havent Jesús  dit aquestes coses, se n’anà ab sos  
Jn 18,6 el traïa. 6 A penes Jesús los hagué  dit: «Só jo», retrocediren i caigueren en  
Jn 18,8 Nazaret. 8 Jesús replicà: –Ja us he  dit que só jo. Si, doncs, me buscau a mi,  
Jn 18,9 què es complís la paraula que havia  dit: «Pare, no he perdut a ningú dels que  
Jn 18,20  tots los jueus, i en secret no he  dit res. 21 Per què em preguntes? Pregunta 
Jn 18,21  als que han oït lo que jo els he  dit, puix ells saben les coses que jo he  
Jn 18,21 puix ells saben les coses que jo he  dit. 22 I havent dit això, un dels  
Jn 18,22  coses que jo he dit. 22 I havent  dit això, un dels ministres que era allí  
Jn 18,34  de tu mateix o altres t’ho han  dit de mi? 35 Replicà Pilat: –Só jo, per  
Jn 18,38  –Què és la veritat? I quan hagué  dit això, isqué segona vegada envers los  
Jn 19,21 “Rei dels jueus”, sinó que: “Ell ha  dit: Jo só rei dels jueus.” 22 Pilat  
Jn 20,14  sé a on l’han posat. 14 I havent  dit això, se girà endetràs i vegé a Jesús  
Jn 20,18  «He vist al Senyor i m’ha  dit estes coses.» 19 I a la vesprada d’  
Jn 20,20 ab vosaltres. 20 I després d’haver  dit això, los mostrà les mans i el costat, 
Jn 20,22  jo també a vosaltres. 22 Havent  dit aquestes paraules alenà sobre d’ells, 
Jn 20,25  lo senyal dels claus, i no fico lo  dit en lo forat dels claus, i no fico ma  
Jn 20,27 Després diu a Tomàs: –Posa aquí ton  dit, i mira mes mans, i dóna’m ta mà, i  
Ac 1,9 a l’extrem de la terra. 9 I havent  dit aquestes paraules, a la vista d’ells  
Ac 2,16  dia. 16 Emperò això és lo que fou  dit per lo profeta Joel: 17 »“I esdevindrà 
Ac 4,23  els contaren tot lo que els havien  dit los prínceps dels sacerdots i els  
Ac 7,60  imputeu aquest pecat. I quan hagué  dit això, dormí en lo Senyor. I Saulo  
Ac 8,24  mi ninguna cosa de les que haveu  dit. 25 I ells, després d’haver donat  
Ac 11,16  paraules del Senyor, com ell havia  dit: “Joan certament batejà ab aigua, mes  
Ac 13,40  vinga sobre vosaltres lo que està  dit en los Profetes: 41 “Mirau,  
Ac 19,40  raó d’aquest tumulto. I havent  dit això féu retirar la reunió. 20,Tit  
Ac 20,36  és donar que rebre.” 36 I havent  dit això s’agenollà i féu oració ab tots  
Ac 20,38  manera per les paraules que havia  dit, que no veurien més sa cara. I l’  
Ac 23,7 morts só jo judicat. 7 I quan hagué  dit això, se mogué una gran dissensió  
Ac 27,25  en Déu que serà així com se m’ha  dit. 26 Emperò és precís que toquem a una  
Ac 27,35  de ningú de vosaltres. 35 I havent  dit això, prenent pa, donà gràcies a Déu  
Ac 28,23  de Déu, i demostrava lo que està  dit de Jesús per la Llei de Moisès i per  
Rm 4,18  conforme lo que li havia estat  dit: «Així serà ton llinatge.» 19 I no se  
Rm 7,7 concupiscència si la Llei no hagués  dit: «No codiciaràs.» 8 Emperò lo pecat,  
Rm 8,Tit Capítol VIII Confirma l’Apòstol lo  dit anteriorment. Felicitat dels justos;  
Rm 9,12  sinó per aquell que crida, li fou  dit a ella que el major serviria al menor, 
Rm 9,26  que en lo lloc a on los fou  dit: «Vosaltres no sou poble meu», allí  
Fl 3,18  molts caminen (dels quals vos he  dit altres vegades, i ara ho repetesc  
1Te 4,6 tot això, com ja abans vos ho havem  dit i testificat. 7 Perquè no ens cridà  
He 4,7  de tant temps, com sobre està  dit: “Avui, si oísseu sa veu, no enduriu  
He 8,1 La suma, doncs, de tot lo que havem  dit és aquesta: Tenim un tal pontífice que 
He 10,15  testifica. Perquè després d’haver  dit: 16 «“Aquest és lo pacte (testament)  
He 11,18  son únic fill, 18 a qui s’havia  dit: «En Isaac te serà cridada  
Ap 6,11 ells unes robes blanques. I els fou  dit que reposassen encara un poc de temps, 
Lc 4,12  12 I responent Jesús, li digué:  –Dit està: “No tentaràs al Senyor, ton  
Lc 19,29  i de Betània, en la muntanya  dita de l’Oliverar, envià dos de sos  
Lc 22,1  ja cerca la festa dels Àzims,  dita la Pasqua, 2 los prínceps dels  
Jn 7,2  estava pròxima la festa dels jueus  dita dels Tabernacles. 3 I sos germans li  
Jn 11,54  prop del desert, en la ciutat  dita Efrem, i allí permanesqué ab sos  
He 2,2  2 Perquè si la paraula que fou  dita per los àngels fou ferma i tota  
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Lc 2,20  i oït, del modo que els les havien  dites. 21 I després d’haver passat los  
Lc 12,3  haveu dit en les tenebres, seran  dites en la claredat; i lo que diguéreu a  
Jn 15,11 amor. 11 »Aquestes coses vos les he  dites a fi de que mon goig sia en  
Jn 16,1  1 »Aquestes coses vos les he  dites per a què no us escandaliseu. 2 Vos  
Jn 16,25  ple. 25 »Aquestes coses vos les he  dites en paràboles. Ja ve l’hora en què  
Jud 17 -vos de les paraules que us foren  dites per los apòstols de nostre Senyor  
Mc 7,33 part d’entre la turba, li posà los  dits en ses orelles, i escopint, li tocà  
Lc 1,43  ventre. 43 I d’a on me ve tanta  ditxa que la mare de mon Senyor vinga a  
Ac 26,2  a justificar-se: 2 –Me tinc per  ditxós, oh rei Agripa, en poder justificar 
Rm 1,10  per la voluntat de Déu, un viatge  ditxós per venir a vosaltres. 11 Puix  
Ap 21,Tit  foc. 21,Tit Capítol XXI Fi i estat  ditxós dels justos després del judici, i  
1Co 7,40  lo Senyor. 40 Emperò serà més  ditxosa si permanesqués així segons mon  
Lc 23,29  Perquè vindran dies en què diran:  “Ditxoses les estèrils, i los ventres que  
Ap 19,9  dels sants. 9 I em digué: –Escriu:  “Ditxosos los que han estat cridats a la  
Mt 1,22 digué lo Senyor per lo profeta, que  diu: 23 «Veus aquí la verge concebirà i  
Mt 2,15  dit lo Senyor per lo profeta, que  diu: «D’Egipte cridí a mon fill.» 16  
Mt 2,17  dit per Jeremies, lo profeta, que  diu: 18 «Veu fou oïda en Ramà, plors,  
Mt 2,23  a habitar en una ciutat que es  diu Nazaret, per a què es complís lo que  
Mt 7,21  21 »No tot aquell que em  diu: “Senyor, Senyor” entrarà en lo Regne  
Mt 9,28  los cegos a ell. I Jesús los  diu: –¿Creeu que jo puc fer això per a  
Mt 9,37 com ovelles sens pastor. 37 Llavors  diu a sos deixebles: –La collita  
Mt 12,17  fou dit per lo profeta Isaïes, que  diu: 18 «Veus aquí mon sirvent a qui he  
Mt 12,44  repòs, i no el troba. 44 Llavors  diu: “Me’n tornaré a ma casa d’a on he  
Mt 13,14  en ells la profecia d’Isaïes que  diu: “Oireu ab vostres orelles, i no  
Mt 13,35  lo que havia dit lo profeta, que  diu: «Obriré la boca ab paràboles, i  
Mt 13,55  aquest lo fill del fuster? ¿No es  diu sa mare Maria, i sos germans, Jaume, i 
Mt 19,20  com a tu mateix. 20 Lo jove li  diu: –Jo he guardat totes aquestes coses  
Mt 20,23  –Sí que podem. 23 Llavors ell los  diu: –En veritat vosaltres beureu mon  
Mt 21,4  lo que havia dit lo profeta, que  diu: 5 «Dieu a la filla de Sion: Mira que  
Mt 21,28 fills, i acercant-se al primer li  diu: »–Fill, vés avui a treballar en ma  
Mt 21,31  Ells diuen: –Lo primer. Jesús los  diu: –En veritat vos dic que los publicans 
Mt 21,42  li pagaran lo fruit. 42 Jesús los  diu: –¿No haveu llegit mai en les  
Mt 22,43  responen: –De David. 43 I ell los  diu: –¿Puix com és que David en esperit l’ 
Mt 26,18  cert home, i dieu-li: “Lo Mestre  diu: Mon temps s’acerca; en ta casa faré  
Mt 26,25  –Só jo, per ventura, mestre? Li  diu: –Tu ho has dit. 26 I quan ells  
Mt 26,64 Cristo, lo Fill de Déu. 64 Jesús li  diu: –Tu ho has dit. I encara més vos dic: 
Mt 27,13  no respongué res. 13 Llavors li  diu Pilat: –¿No ous quantes coses  
Mt 27,22 digueren: –A Barrabàs. 22 Pilat los  diu: –¿Què faré, doncs, de Jesús anomenat  
Mt 27,23 23 Diuen tots: –Sia crucificat. Los  diu lo president: –Puix quin mal ha fet? I 
Mt 27,35  lo que fou dit per lo profeta que  diu: «Se repartiran mes vestidures, i  
Mc 2,8 que pensaven d’aqueixa manera, los  diu: –Per què pensau així dintre de  
Mc 2,10  en la terra de perdonar pecats  –diu al paralític–: 11 »A tu t’ho dic,  
Mc 3,4  mà seca: –Alça’t al mig. 4 I els  diu: –És lícit en dia de dissabte fer bé o 
Mc 3,5  -se de la ceguera de son cor,  diu a l’home: –Extén ta mà. I l’  
Mc 5,9  preguntava: –Qual és ton nom? I li  diu: –Mon nom és Llegió, perquè som molts. 
Mc 6,38  donarem què menjar? 38 I ell los  diu: –Quants pans teniu? Anau i veeu-ho. 
Mc 7,11  Emperò vosaltres dieu: “Si l’home  diu a son pare o a sa mare: Qualsevol  
Mc 11,23  ans bé crega que succeirà lo que  diu, tot li serà fet. 24 Per lo tant, vos  
Mc 12,36 de David? 36 Perquè lo mateix David  diu per l’Esperit Sant: »“Digué el Senyor 
Mc 14,13 I envià dos de sos deixebles, i els  diu: –Anau a la ciutat, i trobareu un home 
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Mc 14,14  a l’amo de la casa: “Lo Mestre  diu: ¿A on és la sala en què he de menjar  
Mc 14,29  vosaltres en Galilea. 29 I Pere li  diu: –Encara que tots s’escandalísien en  
Mc 15,28  28 I se complí l’Escriptura que  diu: «I fou contat entre los malvats.» 29  
Mc 16,6 blanca, i s’espavoriren. 6 Ell los  diu: –No us assusteu. Vosaltres buscau a  
Lc 5,21 discórrer dient: «Qui és aquest que  diu blasfèmies? Qui pot perdonar pecats  
Lc 7,20  Baptista nos ha enviat a vós, i  diu: “¿Sou vós lo qui ha de venir o devem  
Lc 9,18  i los preguntà dient: –Qui  diu la gent que só, jo? 19 I ells  
Lc 11,24  cercant repòs. I quan no el troba,  diu: “Me’n tornaré a ma casa d’a on he  
Lc 15,9  reuneix les amigues i veïnes, i  diu: “Donau-me l’enhorabona, puix he  
Lc 17,7  tant prest com torna del camp li  diu: “Vine, senta’t a taula”? 8 Ans bé li 
Lc 17,8  senta’t a taula”? 8 Ans bé li  diu: “Prepara’m lo sopar, cenyeix-te i  
Lc 18,6 I digué lo Senyor: –Escoltau lo que  diu aquest jutge pervers. 7 ¿I no farà,  
Lc 20,42  42 Sent aixís que el mateix David  diu en lo llibre dels Salms: »“Digué lo  
Jn 3,34  perquè aquell a qui Déu ha enviat,  diu paraules de Déu, puix Déu no li donà  
Jn 4,10  lo do de Déu i qui és lo qui et  diu: “Dóna’m beure”, tu li ho hauries  
Jn 4,11  t’hauria donat aigua viva. 11 Li  diu la dona: –Senyor, vós no teniu ab què  
Jn 4,25 esperit i en veritat. 25 La dona li  diu: –Sé que el Messies, ço és, lo Cristo, 
Jn 5,8  hi baixa primer que jo. 8 Jesús li  diu: –Alça’t, pren ton llit i marxa. 9 I  
Jn 6,20  tingueren temor. 20 Emperò ell los  diu: –Só jo, no temau. 21 Volgueren,  
Jn 6,42 pare i mare del qual coneixem? ¿Com  diu ell, doncs, que ha baixat del cel? 43  
Jn 7,38  en mi, eixiran de son ventre, com  diu l’Escriptura, rius d’aigua viva. 39  
Jn 7,42  ha de venir de Galilea? 42 ¿No  diu l’Escriptura que Cristo vindrà de la  
Jn 8,22  matar-se a si mateix i per això  diu: “Allà a on jo vaig no podeu venir  
Jn 8,44  no hi ha veritat en ell. Quan  diu mentida, parla com ell és, puix és  
Jn 9,11  11 Respongué: –Aquell home que es  diu Jesús féu fang i l’aplicà a mos ulls, 
Jn 13,6  doncs, a Simó Pere, i Pere li  diu: –Senyor, vós rentar-me a mi los  
Jn 13,8 ara, i ho sabràs després. 8 Pere li  diu: –Jamai me rentareu vós los peus.  
Jn 13,9  rento, no tindràs part ab mi. 9 Li  diu Simó Pere: –Senyor, no solament mos  
Jn 13,10  mans i lo cap també. 10 Jesús li  diu: –Lo qui està rentat no necessita sinó 
Jn 14,22 a ell. 22 Judes, no l’Iscariot, li  diu: –Senyor, per quina raó vos  
Jn 16,18  doncs: –Què significa això que  diu: “Dintre de poc”? No sabem lo que està 
Jn 18,5  –A Jesús de Nazaret. Los  diu Jesús: –Só jo. Estava també entre ells 
Jn 18,38  la veritat, ou ma veu. 38 Pilat li  diu: –Què és la veritat? I quan hagué dit  
Jn 19,6  -lo, crucificau-lo. Pilat los  diu: –Preneu-lo vosaltres i crucificau- 
Jn 19,10  resposta. 10 Per lo que Pilat li  diu: –A mi no em parles? No saps que està  
Jn 19,24 a què es complís l’Escriptura, que  diu: «Se partiren mos vestits entre ells,  
Jn 19,35 testimoni és verdader i ell sap que  diu la veritat, a fi de que vosaltres ho  
Jn 19,37  ell.» 37 I també altra Escriptura  diu: «Miraran a aquell a qui  
Jn 20,15  no coneixia que fos Jesús. 15 Li  diu Jesús: –Dona, per què plores? A qui  
Jn 20,15  suposant que seria l’hortelà, li  diu: –Senyor, si sou vós lo qui l’haveu  
Jn 20,16  i jo me’l ne portaré. 16 Jesús li  diu: –Maria! Se girà ella i li digué:  
Jn 20,17  que vol dir “mestre”. 17 Jesús li  diu: –No em tòquies, perquè no he pujat  
Jn 20,27  pau sia ab vosaltres. 27 Després  diu a Tomàs: –Posa aquí ton dit, i mira  
Jn 21,3  altres dos de sos deixebles. 3 Los  diu Simó Pere: –Me’n vaig a pescar. Li  
Jn 21,12  no es rompé lo filat. 12 Jesús los  diu: –Veniu i dinau. I ningú dels que  
Jn 21,15  15 Acabat, doncs, de dinar, Jesús  diu a Simó Pere: –Simó, fill de Joan, m’  
Jn 21,15  m’ames tu més que aquestos? Li  diu: –Sí, Senyor, vós sabeu que us amo.  
Jn 21,15  vós sabeu que us amo. Jesús li  diu: –Apastura mos anyells. 16 Segona  
Jn 21,16  mos anyells. 16 Segona vegada li  diu: –Simó, fill de Joan, m’ames? Li  
Jn 21,16  Senyor, vós sabeu que us amo. Li  diu: –Apastura mos anyells. 17 Li diu  
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Jn 21,17  diu: –Apastura mos anyells. 17 Li  diu tercera vegada: –Simó, fill de Joan,  
Ac 2,17  »“I esdevindrà en los darrers dies  –diu lo Senyor– que jo derramaré mon  
Ac 2,25  detingut per ella. 25 Perquè David  diu d’ell: »“Veia sempre al Senyor davant 
Ac 2,34  David no pujà al cel, i ab tot  diu: »“Digué el Senyor a mon Senyor:  
Ac 7,48  no habita temples fets de mà, com  diu lo profeta: 49 “Lo cel és mon trono, i 
Ac 7,49 mos peus. Quina casa m’edificareu?  –diu lo Senyor–, ¿o quin és lo lloc de mon 
Ac 10,1  centurió d’una companyia que es  diu Itàlica, 2 religiós i temerós de Déu  
Ac 13,35  promeses a David.” 35 I per això  diu també en altre lloc: “No permetreu que 
Ac 15,17 sobre qui ha estat invocat mon nom,  diu lo Senyor que fa estes coses. 18 Des  
Ac 21,11 se los peus i les mans, digué: –Açò  diu l’Esperit Sant: “Així lligaran los  
Ac 24,Tit  Pau i, atemorisat de lo que est li  diu, lo reserva en presó per son successor 
Rm 3,19  Emperò sabem que tot quant la Llei  diu, ho diu als que estan baix la Llei, a  
Rm 3,19 sabem que tot quant la Llei diu, ho  diu als que estan baix la Llei, a fi de  
Rm 4,3 -se, però no davant de Déu. 3 Què  diu, doncs, l’Escriptura? Abraham cregué  
Rm 9,15 en Déu? No, per cert. 15 Perquè ell  diu a Moisès: «Me compadeixeré del que em  
Rm 9,17  que usa de misericòrdia. 17 Perquè  diu l’Escriptura a Faraó: «Per això  
Rm 9,25  dels gentils? 25 Conforme a lo que  diu en Osees: «Apellidaré “poble meu” al  
Rm 10,6  6 Mes la justícia que és de la fe,  diu així: «No digues en ton cor: Qui  
Rm 10,8  d’entre els morts). 8 Emperò, què  diu l’Escriptura? «I prop està la  
Rm 10,11 confessió per a salvació. 11 Perquè  diu l’Escriptura: «Tot aquell que creu en 
Rm 10,16  obeït a l’evangeli; perquè Isaïes  diu: «Senyor, qui ha cregut lo que ens ha  
Rm 10,19  Israel no ho ha entès? Moisès  diu lo primer: «Jo us provocaré a gelosia  
Rm 10,21  als que no em demanaven.» 21 I  diu a Israel: «Tot lo dia he tingut  
Rm 11,2  qui preconegué. ¿I no sabeu lo que  diu d’Elies l’Escriptura, com se queixa  
Rm 11,4  per a matar-me»? 4 Mes, què li  diu la resposta de Déu? «M’he reservat  
Rm 11,9  fins al dia d’avui. 9 I David  diu: «Convertesca-se’ls sa taula en  
Rm 12,19 venjança és meva, jo recompensaré»,  diu lo Senyor. 20 Per lo tant, «si ton  
Rm 14,11  Perquè escrit està: «Com jo visc,  diu lo Senyor, que tothom doblegarà son  
Rm 15,12  ensalçau-lo». 12 I així mateix  diu Isaïes: «Hi haurà una arrel de Jessè  
1Co 1,12  açò, puix cada qual de vosaltres  diu: «Jo só de Pau», «I jo, d’Apolo», «I  
1Co 9,8  aquestes coses com a home?; ¿o no  diu també lo mateix la Llei? 9 Puix escrit 
1Co 9,10  té Déu cuidado dels bous? 10 ¿O  diu això també per nosaltres? Sí,  
1Co 12,3  que parla per l’Esperit de Déu  diu anatema a Jesús. I ningú pot dir que  
1Co 14,9  clares, ¿com se sabrà lo que es  diu? Certament parlareu a l’aire. 10 Hi  
1Co 14,21  poble, i ni ab tot això m’oiran,  diu lo Senyor.» 22 Així, les llengües són  
1Co 14,34  bé estiguen sumisses, com també ho  diu la Llei. 35 I si elles volen instruir  
1Co 15,26  sota los peus d’ell. I quan  diu: 27 «Tot està subjecte a ell», s’  
2Co 6,2  gràcia de Déu en va. 2 (Perquè ell  diu: «T’oiguí en temps accepte, i et  
2Co 6,16  sou lo temple de Déu viu, com  diu Déu: «Jo habitaré en ells, i caminaré  
2Co 6,17  del mig d’ells i apartau-vos,  diu lo Senyor, i no toqueu lo que és  
2Co 6,18  sereu mos fills i filles»,  diu lo Senyor totpoderós. 7,Tit Capítol  
2Co 9,Tit  alguns avisos sobre l’almoina i  diu que s’ha de donar ab alegria per a  
Ga 4,30 Esperit, així també ara. 30 Mes què  diu l’Escriptura? «Trau defora l’esclava 
Ef 2,11  incircumcisió per la que es  diu circumcisió en la carn feta per mà, 12 
Ef 4,8  del do de Cristo. 8 Per lo qual  diu: «Quan pujà en lo alt se’n portà  
Ef 5,14  manifesta és llum. 14 Per lo tant  diu ell: «Desperta’t, tu que dorms, i  
1Tm 4,1 als demés. 1 Emperò l’Esperit Sant  diu clarament que en los darrers temps  
1Tm 5,18  en predicar i ensenyar. 18 Perquè  diu l’Escriptura: «No posaràs boç al bou  
2Tm 4,Tit els errors que havien de nàixer. Li  diu que està cerca lo fi de sa vida. I  
He 1,6  son primogènit en lo món,  diu: «I adórien-lo tots los àngels de  
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He 1,7  de Déu.» 7 I en quant als àngels,  diu: «Lo qui fa a sos àngels, esperits, i  
He 1,8  flama de foc.» 8 Mes al Fill li  diu: «Ton trono, oh Déu, és per los sigles 
He 3,7  fins al fi. 7 Per lo qual, com  diu l’Esperit Sant: «Si oiguésseu avui sa 
He 3,15  d’ell. 15 Mentres que es  diu: «Si oiguésseu avui sa veu, no enduriu 
He 8,5  per acabar lo tabernacle: «Mira»,  diu, «que faces totes les coses segons lo  
He 8,8  segon. 8 I així, reprenent-los,  diu: «Veus aquí, vindran dies, diu lo  
He 8,8 los, diu: «Veus aquí, vindran dies,  diu lo Senyor, en què faré a la casa d’  
He 8,9  jo també los he menyspreat,  diu lo Senyor. 10 Perquè aquest és lo  
He 8,10 d’Israel, després d’aquells dies,  diu lo Senyor: Imprimiré mes lleis en sos  
He 10,5  Per lo qual, a l’entrar en lo món  diu: «Sacrifici i oferta vós no volguéreu; 
He 10,16  ab ells després d’aquells dies”,  diu lo Senyor, “Imprimiré mes lleis en sos 
He 10,30  toca la venjança; jo recompensaré,  diu lo Senyor.» I altra vegada: «Lo Senyor 
He 12,27  sinó també lo cel.» 27 En això que  diu: «encara una vegada» declara la  
Jm 2,14  aprofitarà, germans meus, a un que  diu que té fe, si no té obres? ¿Per  
Jm 2,23  23 I es complí l’Escriptura que  diu: «Abraham cregué a Déu i li fou  
Jm 4,5  per ventura que l’Escriptura  diu en va: «L’esperit que habita en  
Jm 4,6  ell dóna major gràcia. Per això  diu: «Déu resisteix als superbos i dóna  
Jm 4,11  mal los uns dels altres. Lo qui  diu mal de son germà, o judica a son  
Jm 4,11 de son germà, o judica a son germà,  diu mal de la Llei i judica la Llei. I si  
1Pe 4,Tit  per atraure a la fe als gentils, i  diu que devem alegrar-nos de patir per  
2Pe 2,22  22 Puix los ha succeït allò que  diu lo refrà verdader: «Lo ca se’n tornà  
1Jn 2,4  si guardam sos manaments. 4 Lo qui  diu que el coneix, i no guarda sos  
1Jn 2,6  sabem que som en ell. 6 Aquell que  diu que està en ell, aqueix deu caminar  
1Jn 2,9  llum ara resplendeix. 9 Lo qui  diu que està en llum, i avorreix a son  
1Jn 4,Tit  a l’amor de Déu i del pròxim, i  diu que la perfeta caritat exclou tot  
Ap 1,8  i l’omega, lo principi i el fi,  diu lo Senyor Déu, que és, i que era, i  
Ap 2,1 àngel de la iglésia d’Efesi: »“Açò  diu lo qui té les set estrelles a sa  
Ap 2,7  té orella, oiga lo que l’Esperit  diu a les iglésies: ‘Al vencedor li donaré 
Ap 2,8  iglésia d’Esmirna, escriu: »“Açò  diu lo primer i el darrer, que morí i viu: 
Ap 2,11  té orella, oiga lo que l’Esperit  diu a les iglésies: Lo qui vència no rebrà 
Ap 2,12  de la iglésia de Pèrgamo: »“Açò  diu lo que té l’espasa aguda de dos  
Ap 2,17  17 »Lo qui té orella, oiga lo que  diu l’Esperit a les iglésies: Al vencedor 
Ap 2,18  i sos peus semblants a llautó fi,  diu açò: 19 »Jo sé tes obres, i ta fe, i  
Ap 2,20  permets a Jezabel, una dona que es  diu profeta, predicar i enganyar a mos  
Ap 2,29  té orella, oiga lo que l’Esperit  diu a les iglésies.” 3,Tit Capítol III  
Ap 3,1  de la iglésia de Sardis. »“Açò  diu lo qui té los set esperits de Déu, i  
Ap 3,6  6 »Lo qui té orella, oiga lo que  diu l’Esperit a les iglésies.” 7 »I  
Ap 3,7  de la iglésia de Filadèlfia: »“Açò  diu aquell que és sant i verdader, lo qui  
Ap 3,13  té orella, oiga lo que l’Esperit  diu a les iglésies.” 14 »I escriu a l’  
Ap 3,14  de la iglésia de Laodicea: »“Açò  diu l’Amén, lo fiel i verdader testimoni, 
Ap 3,22  té orella, oiga lo que l’Esperit  diu a les iglésies.” 4,Tit Capítol IV Veu  
Ap 14,13  en avant moren en lo Senyor. Sí,  diu l’Esperit, perquè ells descansen de  
Ap 18,7  -li de turments i plor; perquè  diu en son cor: “Jo estic sentada com  
Ap 19,9  de les bodes de l’Anyell!” I em  diu: –Aquestes paraules de Déu són  
Ap 19,10  a sos peus per adorar-lo. I em  diu: –Mira no ho faces; jo só coservo teu  
Ap 22,20  dóna testimoni d’aquestes coses  diu: «Certament, vinc prest.» Amén! Veniu, 
Mt 7,Tit  Condemna los judicis temeraris.  Diu que no s’han de donar als cans les  
Rm 12,Tit  de Déu ab la fe de Jesucrist.  Diu que, essent tots membres d’un mateix  
Mt 11,17  i, cridant a sos companys, 17 los  diuen: “Vos cantàrem, i no dansàreu; nos  
Mt 11,18  Joan, que no menjava ni bevia, i  diuen: “Està posseït del dimoni.” 19  
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Mt 11,19 Fill de l’home, que menja i beu, i  diuen: “Veus aquí un glotó i un vinós,  
Mt 16,13  a sos deixebles dient: –¿Qui  diuen los homes que és lo Fill de l’home? 
Mt 16,14  home? 14 I ells respongueren: –Uns  diuen que és Joan Baptista, altres que és  
Mt 17,10  li preguntaren dient: –Puix, ¿com  diuen los escribes que primer ha de venir  
Mt 20,22 baptisme ab què jo só batejat? I li  diuen: –Sí que podem. 23 Llavors ell los  
Mt 21,16  digueren: –¿No oïu lo que aquestos  diuen? I Jesús los respongué: –Sí. ¿No  
Mt 21,31  dos féu la voluntat del pare? Ells  diuen: –Lo primer. Jesús los diu: –En  
Mt 22,23  acercaren a ell los saduceus, que  diuen no hi ha resurrecció, i li  
Mt 23,3  feu segons ses obres, perquè ells  diuen i no fan. 4 Puix lliguen càrregues  
Mc 2,18  solien dejunar, vénen a ell i li  diuen: –Per què els deixebles de Joan i  
Mc 4,38 sobre un coixí; i el desperten i li  diuen: –Mestre, que no us fa res que ens  
Mc 6,38 veeu-ho. I quan ho hagueren vist,  diuen: –Cinc, i dos peixos. 39 I els manà  
Mc 8,27  a sos deixebles dient-los: –Qui  diuen los homes que só, jo? 28 Ells li  
Mc 9,10  I li preguntaren dient: –Puix com  diuen los fariseus i els escribes que  
Mc 10,49 cridar. Criden, doncs, al cego i li  diuen: –Té bon ànimo! Alça’t, que et  
Mc 12,14 paraula. 14 Quan ells arribaren, li  diuen: –Mestre, sabem que sou home verídic 
Mc 12,35  deia ensenyant en lo temple: –¿Com  diuen los escribes que Cristo és fill de  
Mc 14,12  quan sacrificaven la pasqua, li  diuen sos deixebles: –A on voleu que anem  
Lc 20,41  41 Emperò Jesús los digué: –Com  diuen que lo Cristo és fill de David? 42  
Lc 24,23  vist una visió d’àngels los quals  diuen que viu. 24 I alguns dels nostres,  
Jn 7,26  aquí que parla públicament i no li  diuen res. ¿Per ventura los senadors han  
Jn 11,8  a la Judea. 8 Los deixebles li  diuen: –Rabbí, ara que los jueus volien  
Jn 16,29  vaig al Pare. 29 Los deixebles li  diuen: –Ara sí que parlau clarament i no  
Jn 20,13  posat lo cos de Jesús. 13 Ells li  diuen: –Dona, per què plores? Ella los  
Ac 23,8  la multitud. 8 Perquè els saduceus  diuen que no hi ha resurrecció, ni àngel,  
1Co 15,12  d’entre els morts, ¿com és que  diuen alguns d’entre vosaltres que no hi  
2Co 10,10  ab cartes. 10 Perquè les cartes,  diuen ells, certament són graves i fortes, 
1Tm 1,7 de la Llei, sens entendre ni lo que  diuen, ni lo que afirmen. 8 Sabem, doncs,  
He 7,13 la Llei. 13 Perquè aquell de qui es  diuen aquestes coses pertany a altra  
He 11,14  sobre la terra. 14 Perquè los que  diuen tals coses declaren que cerquen  
1Pe 3,16  consciència, per a què en lo que  diuen mal de vosaltres sien confundits los 
Ap 2,2  mals; i que provares a aquells que  diuen són apòstols i no ho són, i els has  
Ap 2,9  i sé la blasfèmia d’aquells que  diuen que són jueus i no ho són, mes són  
Ap 2,24  profunditats de Satanàs, com ells  diuen: Jo no posaré sobre vosaltres  
Ap 3,9  de la sinagoga de Satanàs als que  diuen que són jueus, i no ho són, sinó que 
Ap 22,17  matí.» 17 I l’Esperit i l’esposa  diuen: «Vine!» I el que ho oiga diga:  
Mt 27,23 doncs, de Jesús anomenat Cristo? 23  Diuen tots: –Sia crucificat. Los diu lo  
Mt 7,4 la biga en lo teu? 4 O, ¿com és que  dius a ton germà: “Deixa, jo et trauré la  
Mt 19,17  17 Ell li digué: –Per què em  dius bo? No hi ha sinó un que és bo, i és  
Mt 26,70  de tots dient: –No sé lo que et  dius. 71 I a l’eixir ell a la porta, lo  
Mt 27,11  dels jueus? Jesús li digué: –Tu ho  dius. 12 I essent acusat per los prínceps  
Mc 10,18  18 I Jesús li digué: –Per què em  dius bo? Ningú és bo, sinó Déu solament.  
Mc 14,68 digué: –Ni el conec ni sé lo que et  dius. I se n’isqué fora davant del pati,  
Mc 15,2  responent-li, li digué: –Tu ho  dius. 3 I els prínceps dels sacerdots l’  
Lc 18,19  19 I Jesús li digué: –Per a què em  dius bo? Ningú és bo, sinó Déu tan  
Lc 22,60  digué Pere: –Home, no sé lo que et  dius. I en aquell mateix instant, quan  
Lc 23,3  I ell li respongué i digué: –Tu ho  dius. 4 I Pilat digué als prínceps dels  
Jn 1,22  als que ens han enviat. Què  dius de tu mateix? 23 –Jo só –los digué–  
Jn 8,33  havem estat esclaus de ningú. Com  dius, doncs, tu que serem llibres? 34  
Jn 8,52  mort, i los profetes, també, i tu  dius: “Si algú observa ma paraula no  
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Jn 9,17 doncs, novament al cego: –I tu, què  dius del que t’ha obert los ulls? I ell  
Jn 12,34 lo Cristo permaneix eternament. Com  dius, doncs, tu que és necessari que sia  
Jn 14,9 a mi, veu també al Pare. Doncs, com  dius: “Mostrau-nos lo Pare”? 10 No creeu 
Jn 18,37 tu ets rei? Jesús respongué: –Tu ho  dius, que jo só rei. Per això jo he nat, i 
Rm 2,22  s’ha de robar, robes? 22 ¿Tu que  dius als homes que no s’ha de cometre  
Rm 11,20 a fi de que jo sia empeltat.» 20 Bé  dius: «per sa incredulitat foren  
1Co 14,16 gràcies, veent no comprèn lo que tu  dius? 17 Certament tu bé dónes gràcies,  
Ap 3,17  -te de ma boca. 17 Perquè tu  dius: ‘Só ric, i estic ple de béns, i no  
Jn 18,34  dels jueus? 34 Jesús li respongué:  –Dius això de tu mateix o altres t’ho han 
Lc 11,24  esperit impur ha eixit d’un home,  divaga per llocs àridos, cercant repòs. I  
Mt 12,43  impur ha eixit d’algun home, va  divagant per llocs deserts buscant repòs,  
1Tm 5,13  ademés, ocioses, s’acostumen a  divagar de casa en casa; no solament  
He 1,1 Déu, que en diferents ocasions i de  diverses maneres parlà en altre temps a  
Jm 1,2  per goig complert quan caigau en  diverses tentacions, 3 sabent que la prova 
1Co 12,4  l’Esperit Sant. 4 Hi ha, doncs,  diversitat de dons, mes l’Esperit és un  
1Co 12,6  un mateix lo Senyor. 6 Hi ha també  diversitat d’operacions, emperò un mateix 
1Co 12,28 gràcia de curar, socorros, governs,  diversitat de llengües, interpretació de  
He 9,1  tenia també reglaments del culto  diví i un santuari temporal. 2 Perquè fou  
Ac 14,4  4 I la multitud de la ciutat se  dividí, i els uns eren de la part dels  
Ac 23,7  els fariseus i els saduceus, i se  dividí la multitud. 8 Perquè els saduceus  
Mt 12,25 serà destruït; i tota casa o ciutat  dividida contra si mateixa, no  
Mc 3,25  regne. 25 I si una casa estigués  dividida contra de si mateixa, no pot  
Lc 11,17  si mateix serà destruït, i casa  dividida contra si mateixa serà arruïnada. 
Mt 24,51  a l’hora que menos pensa, 51 i el  dividirà, i posarà sa porció entre els  
Lc 23,34  los, perquè no saben lo que fan. I  dividiren sos vestits i els tiraren a  
Mt 12,25  pensaments, los digué: –Tot regne  dividit contra si mateix, serà destruït; i 
Mc 3,24  a Satanàs? 24 I si un regne està  dividit contra de si mateix, no pot durar  
Mc 3,26  s’alçàs contra de si mateix, està  dividit i no podrà durar, ans bé està  
Lc 11,17  pensaments, los digué: –Tot regne  dividit contra si mateix serà destruït, i  
Lc 11,18  18 Puix si Satanàs està també  dividit contra si mateix, com podrà  
Lc 12,53  contra los tres. 53 Lo pare estarà  dividit contra el fill, i el fill contra  
Jn 7,43  David? 43 Així que lo poble estava  dividit per causa d’ell. 44 I alguns d’  
1Co 1,13  Cristo». 13 ¿Puix, que està Cristo  dividit? ¿Per ventura Pau fou crucificat  
1Co 7,33  donar gust a la muller, i està  dividit. 34 I la dona soltera i la verge  
Lc 12,52  cinc persones en una casa, estaran  dividits los tres contra los dos, i los  
Mt 6,Tit dos amos. I que devem confiar en la  divina providència. 1 »Teniu compte en no  
Flm Tit  Tit Li demana ab l’eloqüència  divina de la caritat que es reconciliï ab  
Jm 4,Tit  la murmuració i sometre’ns a la  divina providència. 1 D’a on vénen les  
2Pe 1,4  fets participants de la naturalesa  divina, fugint de la corrupció de la  
2Tm 3,16 és en Jesucrist. 16 Tota Escriptura  divinament inspirada de Déu és útil per a  
Jn 1,Tit 1,Tit Capítol I Existència eterna i  divinitat del Verb. Sa encarnació.  
Ac 17,29  de Déu, devem pensar que la  divinitat és semblant no a l’or, o plata, 
Rm 1,20  criades, fins son poder etern i sa  divinitat; així que ells no tenen excusa.  
Col 2,9  ell habita tota la plenitud de la  divinitat corporalment. 10 I vosaltres sou 
Ap 5,12  que fou mort de rebre virtut, i  divinitat, i sabiduria, i fortalesa, i  
Ac 28,11  l’hivern en l’isla i tenia per  divisa Càstor i Pòlux. 12 I arribant a  
Jn 10,19 de mon Pare. 19 I hi hagué una nova  divisió entre los jueus per causa d’esta  
He 4,12  de dos talls; penetrant fins a la  divisió de l’ànima i de l’esperit, i de  
Rm 16,17  que observeu a aquells que causen  divisions i escàndols contra la doctrina  
1Co 1,10  un mateix parlar, i que no hi haja  divisions entre vosaltres; ans bé estigau  
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1Co 3,3 entre vosaltres enveges, quimeres i  divisions, ¿no és així que sou carnals i  
Mt 19,Tit  hi ha una causa per la separació o  divorci. Dóna consells sobre la perfecció. 
Mc 10,4  –Moisès permeté escriure carta de  divorci i repudiar. 5 I Jesús los  
Lc 13,4  manera. 4 Així com també aquells  divuit homes sobre els quals caigué la  
Lc 13,11 de l’esperit, que estava mala feia  divuit anys i tan encorbada que no podia  
Lc 13,16  ha tingut lligada, com veeu,  divuit anys, no convenia deslligar-la d’ 
Mt 28,15 ’ls havia dit. I aquesta veu que es  divulgà entre els jueus dura fins vui dia. 
Rm 1,8 tots vosaltres, perquè vostra fe és  divulgada per tot lo món. 9 Puix Déu, a  
Rm 16,19  19 Puix vostra obediència està  divulgada per totes parts, de lo que jo em 
1Te 1,8  Acaia. 8 Perquè per vosaltres fou  divulgada la paraula del Senyor, no sols  
Ac 2,6  nacions que hi ha baix del cel. 6  Divulgada, doncs, la veu, acudí molta  
Mc 1,45  isqué, començà a publicar-ho i a  divulgar l’acontescut, de manera que  
Mc 7,36  com més los ho manava, més ho  divulgaven. 37 I tant més se meravellaven, 
Ac 4,17 podem negar. 17 Emperò perquè no es  divúlguia més en lo poble, amenacem-los  
Mt 5,23 lo tant, quan vages a oferir lo teu  do en l’altar, si allí te recordes que  
Mt 5,24  contra de tu, 24 deixa allí lo teu  do davant de l’altar, i vés-te’n  
Mt 5,24 germà, i llavors vine i ofereix ton  do. 25 »Avén-te luego ab ton contrari,  
Mt 8,4  ’t al sacerdot, i ofereix lo  do que manà Moisès per a testimoni d’  
Mt 15,5  diga a son pare o a sa mare: ‘Tot  do que jo ofresca vos aprofitarà’, 6 i no 
Mc 7,11 mare: Qualsevol ‹corban› (ço és, lo  do) que jo ofresca, a tu t’aprofitarà”:  
Jn 4,10  i li digué: –Si tu coneguesses lo  do de Déu i qui és lo qui et diu: “Dóna’m 
Ac 2,38  de vostres pecats, i rebreu lo  do de l’Esperit Sant. 39 Perquè la  
Ac 8,20 perdició, perquè has judicat que el  do de Déu s’alcançava ab diners. 21 No  
Rm 1,11 -us a fi de comunicar-vos algun  do espiritual, perquè siau confirmats, 12  
Rm 5,15  havia de venir. 15 Emperò no és lo  do com lo delicte; perquè si per lo  
Rm 5,15  molt més la gràcia de Déu i lo  do per la gràcia d’un sol home, que és  
Rm 5,16  abunda sobre molts. 16 I no fou lo  do com lo pecat comès per un. Perquè lo  
Rm 5,17  l’abundància de la gràcia, i del  do, i de la justícia.) 18 Per això, així  
1Co 7,7  Emperò cada u té de Déu son propi  do, qui d’una manera, i qui d’una altra. 
1Co 12,9 fe, per lo mateix Esperit; a altre,  do de curar, per lo mateix Esperit; 10 a  
1Co 12,10  a altre, lo fer miracles; a altre,  do de profecia; a altre, discreció d’  
1Co 12,10  discreció d’esperits; a altre,  do de diferents llengües; a altre,  
1Co 12,28  tercer, doctors; després d’això,  do de miracles; després, gràcia de curar,  
1Co 13,2  dringa. 2 Encara que jo tingués lo  do de profecia, i comprengués tots los  
1Co 14,Tit  la caritat. 14,Tit Capítol XIV Lo  do de llengües és inferior al de profecia. 
2Co 1,11  vostres oracions, per a què per lo  do que se’ns ha concedit per medi de  
2Co 9,15  Gràcies sien donades a Déu per son  do inefable. 10,Tit Capítol X Conducta de  
Ef 2,8  no és de vosaltres, sinó que és  do de Déu. 9 No per obres, perquè ningú se 
Ef 3,7  constituït ministre, segons lo  do de la gràcia de Déu que m’ha estat  
Ef 4,7  la gràcia conforme a la mida del  do de Cristo. 8 Per lo qual diu: «Quan  
1Tm 4,14 en la doctrina. 14 No menyspreïs lo  do que és en tu, lo qual se t’ha donat  
He 6,4  estat iŀluminats, i gustaren del  do celestial, i foren fets participants de 
Jm 1,17  17 Tota dàdiva bona i tot  do perfet és de dalt i descendeix del Pare 
1Pe 4,10  murmurar. 10 Cada qual segons lo  do que ha rebut comuníquia’l als altres,  
Ac 2,Tit  II Vinguda de l’Esperit Sant.  Do de llengües. Primer sermó de sant Pere. 
Rm 11,4  reservat set mil barons que no han  doblat lo genoll davant de Baal.» 5 Doncs, 
Mt 23,15 lo fet, lo feu fill de l’infern al  doble de vosaltres mateixos! 16 »Ai de  
1Tm 5,17  governen bé sien recompensats ab  doble honor, especialment los que  
Jm 1,8  del Senyor. 8 Lo baró d’ànimo  doble és inconstant en tots sos camins. 9  
Jm 4,8  mans, i els que sou d’ànimo  doble purificau los cors. 9 Afligiu-vos, 
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Ap 18,6  donat a vosaltres; i pagau-li al  doble segons ses obres: en la copa en què  
Ap 18,6  donà a beure, donau-li beure al  doble. 7 Tant quant ella s’ha glorificat  
Rm 14,11  jo visc, diu lo Senyor, que tothom  doblegarà son genoll davant de mi i tota  
1Tm 3,8  honrats i modestos, no de paraules  dobles, ni donats molt al vi, ni  
Fl 2,10  10 a fi de que al nom de Jesús se  dóblia tot genoll de les criatures que  
Ef 3,14 vostra glòria. 14 Per aquesta causa  doblo mos genolls al Pare de nostre Senyor 
Jm 3,17  casta; després, pacífica, modesta,  dòcil, que s’acomoda a lo que és bo,  
Ac 18,24 d’Alexandria, home eloqüent i molt  docte en les Escriptures. 25 Estava aquest 
1Co 2,13  anunciam també, no ab paraules  doctes d’humana sabiduria, sinó ab  
Mt 22,35  consell. 35 I un d’ells, que era  doctor de la Llei, li preguntà per a  
Lc 10,25  i no ho oïren. 25 I veus aquí un  doctor de la Llei s’alçà i li digué per a 
Ac 5,34  un fariseu, anomenat Gamaliel,  doctor de la Llei, home ben reputat de tot 
1Tm 2,7  apòstol (veritat dic, no enganyo),  doctor dels gentils en fe i veritat. 8 Per 
2Tm 1,11 constituït predicador, i apòstol, i  doctor dels gentils. 12 Per qual motiu  
Tt 3,13  endavant ab diligència a Zenas,  doctor de la Llei, i a Apolo, procurant  
Lc 2,Tit  anys, disputa en lo temple ab los  doctors de la Llei. Viu en Nazaret sumís a 
Lc 2,46  en lo temple sentat enmig dels  doctors, oint-los i preguntant-los. 47 
Lc 5,17  també sentats alguns fariseus i  doctors de la Llei, que havien vingut de  
Lc 7,30  de Joan. 30 Mes los fariseus i els  doctors de la Llei despreciaren lo consell 
Lc 11,Tit  Jesús reprèn als fariseus i als  doctors de la Llei. 1 I succeí que, estant 
Lc 11,45 que ho coneguen! 45 Llavors un dels  doctors li digué: –Mestre, dient aquestes  
Lc 11,46  I ell respongué: –Ai de vosaltres,  doctors de la Llei, que carregau los homes 
Lc 11,52  a esta raça. 52 »Ai de vosaltres,  doctors de la Llei, que vos apoderàreu de  
Lc 11,53  aquestes coses, los fariseus i els  doctors de la Llei començaren a instar  
Lc 14,3  3 I Jesús, dirigint sa paraula als  doctors de la Llei i als fariseus, los  
Ac 13,1  en Antioquia, vàrios profetes i  doctors, i entre ells Bernabé i Simó,  
1Co 12,28  en segon, profetes; en tercer,  doctors; després d’això, do de miracles;  
1Co 12,29  ¿Són tots profetes? ¿Són tots  doctors? 30 ¿Fan tots miracles? ¿Tenen  
Ef 4,11 evangelistes; i a altres, pastors i  doctors; 12 per a la perfecció dels sants, 
1Tm 1,7  a parladuries vanes, 7 volent ser  doctors de la Llei, sens entendre ni lo  
2Pe 2,Tit  Descriu les males arts dels falsos  doctors i parla de sos deixebles i del  
2Pe 2,1 com hi haurà entre vosaltres falsos  doctors, que introduiran sectes de  
2Pe 3,Tit  i els fortifica contra los falsos  doctors. Parla de la segona vinguda del  
Mt 7,28  se meravellava la gent de sa  doctrina. 29 Perquè los ensenyava com un  
Mt 16,Tit  confundits. Corrupció de sa  doctrina. Confessió de sant Pere. Promeses 
Mt 16,12  del llevat dels pans, sinó de la  doctrina dels fariseus i dels saduceus. 13 
Mt 22,33  això, la gent se meravellava de sa  doctrina. 34 Emperò los fariseus, quan  
Mt 23,Tit  rigor extremat dels fariseus en la  doctrina que ensenyen al poble. Parla de  
Mc 1,22  22 I es meravellaven de sa  doctrina, perquè els instruïa com un que  
Mc 1,27  dient: –Què és això? Quina nova  doctrina és aquesta? Puix fins als  
Mc 2,Tit  de tributs, i reprimeix ab sa  doctrina l’orgull e hipocresia dels  
Mc 4,2  ab paràboles, i els deia en sa  doctrina: 3 –Oïu: Veus aquí, isqué un  
Mc 6,2  que l’oïen se meravellaven de sa  doctrina, dient: –D’a on trau aquest  
Mc 11,18  la gent estava meravellada de sa  doctrina. 19 I quan hagué arribat la  
Mc 12,38 l’oïa ab gust. 38 I els deia en sa  doctrina: –Guardau-vos dels escribes,  
Lc 4,32  32 I se meravellaven de sa  doctrina, puix sa paraula era ab  
Lc 23,5 dient: –Té alborotat lo poble ab la  doctrina que espargeix per tota la Judea,  
Jn 7,Tit  Prova la veritat de sa missió i  doctrina. Muda lo cor dels que venien a  
Jn 7,16 16 Jesús los respongué i digué: –Ma  doctrina no és meva, sinó d’aquell que m’ 
Jn 7,17  d’aquell, coneixerà per la  doctrina si és de Déu o si jo parlo de mi  
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Jn 18,19  a Jesús sobre sos deixebles i sa  doctrina. 20 Jesús li respongué: –Jo he  
Ac 2,42  42 I ells perseveraven en la  doctrina dels apòstols, i en la  
Ac 5,28  haveu omplert Jerusalem de vostra  doctrina, i voleu fer caure sobre  
Ac 13,12 fet, cregué, meravellant-se de la  doctrina del Senyor. 13 I havent-se fet  
Ac 17,19  saber què cosa és aqueixa nova  doctrina de què tu parles? 20 Puix poses  
Rm 6,17 haveu obeït de cor aquella forma de  doctrina a la que haveu estat entregats.  
Rm 12,Tit  l’Apòstol regles conforme a la  doctrina que ha ensenyat als fiels, segons 
Rm 12,7  ministrant; o lo qui ensenya, en  doctrina; 8 lo qui amonesta, en  
Rm 16,17  divisions i escàndols contra la  doctrina que haveu après, i apartau’s d’ 
1Co 2,13 doctes d’humana sabiduria, sinó ab  doctrina d’esperit, comparant les coses  
1Co 14,6  o en ciència, o en profecia, o en  doctrina? 7 I certament que fins les coses 
1Co 14,26  cada u de vosaltres té salm, té  doctrina, té llengua, té revelació, té  
2Co 1,Tit  la sinceritat de son cor i de sa  doctrina. 1 Pau, apòstol de Jesucrist per  
Ga 1,Tit  apòstols i per haver abandonat la  doctrina que els havia ensenyat i que ell  
Ef 4,14  aquí i allí de qualsevol vent de  doctrina per la malignitat dels homes que  
2Te 2,Tit  i els exhorta a permanèixer en la  doctrina que els ha ensenyat. 1 I vos  
1Tm 1,3  a alguns que no ensenyassen altra  doctrina, 4 ni s’ocupassen en faules i  
1Tm 1,10  cosa que és contrària a la sana  doctrina, 11 conforme al gloriós evangeli  
1Tm 4,6  les paraules de la fe i de la bona  doctrina que alcançares. 7 Emperò  
1Tm 4,13  lectura, en l’exhortació i en la  doctrina. 14 No menyspreïs lo do que és en 
1Tm 4,16  Vetlla sobre tu mateix i sobre la  doctrina. Continua en aquestes coses, puix 
1Tm 6,1 honra, per a què el nom de Déu i sa  doctrina no sien blasfemats. 2 I els que  
1Tm 6,3  de Jesucrist nostre Senyor i la  doctrina que és conforme a la pietat, 4 és 
2Tm 3,10  10 Emperò tu ja has comprès ma  doctrina, mon modo de conduir-me,  
2Tm 4,2 prega, amonesta ab tota paciència i  doctrina. 3 Perquè vindrà temps en què els 
2Tm 4,3  els homes no podran sofrir la sana  doctrina, sinó que conforme a sos apetits  
Tt 1,9  a què puga exhortar segons la sana  doctrina i convèncer als que la  
Tt 2,1  les coses que convenen a la sana  doctrina. 2 Que els ancians sien moderats, 
Tt 2,7 coses l’exemple de bones obres, en  doctrina, en integritat, en gravedat, 8 en 
Tt 2,10 coses, per a què adórnien en tot la  doctrina de Déu, salvador nostre. 11  
He 6,1  tant, deixant los rudiments de la  doctrina de Cristo, passem a coses més  
He 6,2  i de la fe envers Déu, 2 de la  doctrina del baptisme, i de la imposició  
1Jn 1,Tit  Capítol I Anuncia sant Joan la  doctrina que oigué del mateix Jesucrist,  
1Jn 3,11  son germà. 11 Perquè aquesta és la  doctrina que haveu oït des del principi:  
2Jn Tit  dels heretges, permaneixent en la  doctrina rebuda. 1 L’ancià a la senyora  
2Jn 9  que s’aparta i no persevera en la  doctrina de Cristo, no té a Déu; lo qui  
2Jn 9 no té a Déu; lo qui persevera en la  doctrina, aqueix té al Pare i al Fill. 10  
2Jn 10  i no fa professió d’aquesta  doctrina, no el rebeu en casa, ni el  
Ap 2,Tit  Alaba als que no havien abraçat la  doctrina dels nicolaïtes i convida a  
Ap 2,14  tens allí als que segueixen la  doctrina de Balaam, que ensenyava a Balac  
Ap 2,15  també tens tu los que segueixen la  doctrina dels nicolaïtes, lo que jo  
Ap 2,24  a quants no segueixen aquesta  doctrina i no han conegut les profunditats 
Mt 18,Tit mi i per a tu. 18,Tit Capítol XVIII  Doctrina de Jesús sobre la humilitat,  
Mt 22,Tit  de pagar-se lo tribut al Cèsar.  Doctrina sobre la resurrecció. Amor de Déu 
Mt 15,9  mi. 9 I m’honren en va, ensenyant  doctrines i manaments d’homes. 10 I  
Mc 7,7  En va, doncs, m’honren, ensenyant  doctrines i manaments d’homes.” 8  
Col 2,22  en l’ús), segons los preceptes i  doctrines dels homes? 23 I aquestes coses  
1Tm 1,Tit Apòstol a Timoteu que impedesca les  doctrines noves i qüestions inútils que no 
1Tm 4,1  oïdos a esperits seductors i a  doctrines de diables; 2 mentint ab  
He 13,9  9 No us deixeu desencaminar per  doctrines vanes i peregrines, perquè és  
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Tt 2,Tit  -los bon exemple. Explica los  documents que ens dóna la gràcia de Déu i  
1Pe 2,3  3 si és que haveu gustat quant  dolç és lo Senyor; 4 arrimant-vos al  
Ap 10,9  ton ventre, emperò en ta boca serà  dolç com la mel. 10 I prenguí lo llibre de 
Ap 10,10  mà de l’àngel i el devorí; i era  dolç en ma boca com la mel; i tan prest  
Jm 3,11 font per un mateix canal mana aigua  dolça i amarga? 12 ¿Per ventura, germans  
Jm 3,12  la font salada no pot manar aigua  dolça. 13 ¿Qui d’entre vosaltres és savi  
Rm 16,18 ventre; i ab bones paraules i raons  dolces enganyen los cors dels senzills. 19 
Mt 4,23  del Regne, i curant tot mal i tota  dolència en lo poble. 24 I corregué sa  
Mt 9,35  del Regne, i curant tot mal i tota  dolència en lo poble. 36 I al veure  
Mt 10,1 -los, i per a curar tot mal i tota  dolència. 2 I los noms dels dotze apòstols 
Lc 8,Tit  mar, sobre els dimonis, sobre una  dolència incurable, i sobre la mort  
Lc 13,12 li digué: –Dona, curada estàs de ta  dolència! 13 I imposà les mans sobre ella, 
Mt 8,17  nostres mals i carregà ab nostres  dolències.» 18 Mes com Jesús vegés una  
Lc 4,40 los que tenien malalts de diferents  dolències los hi portaven. I ell, posant  
Lc 5,15  oir-lo i per a ser curats de ses  dolències. 16 Emperò ell se retirava al  
Lc 8,2  curat dels esperits malignes i de  dolències: Maria, anomendada Magdalena, de 
Lc 9,1  los dimonis, i virtut de curar les  dolències. 2 I els envià a predicar lo  
Ac 4,30  30 extenent vostra mà a curar les  dolències i a que es facen meravelles i  
Ac 19,12 son cos i desapareixien d’ells les  dolències i eixien los esperits malignes.  
1Tm 5,23  de ton ventrell i de tes freqüents  dolències. 24 Los pecats d’alguns homes  
He 4,15 no puga compadèixer-se de nostres  dolències, sinó que fou temptat en totes  
He 5,2  ell mateix està també rodejat de  dolències. 3 I per aquesta raó deu, tant  
He 11,34 de l’espasa, convalesqueren de les  dolències, foren valents en lo combat i  
Mt 7,Tit verdaders, així com l’arbre bo del  dolent per sos fruits. Símil de la casa  
Mt 12,33  bo i son fruit bo, o feu l’arbre  dolent i son fruit dolent; puix per lo  
Mt 12,33  o feu l’arbre dolent i son fruit  dolent; puix per lo fruit se coneix l’  
Mt 12,35  bon tresor de son cor, i l’home  dolent del mal tresor trau coses males. 36 
Mt 24,48  béns. 48 Emperò, si aquell criat  dolent digués en son cor: “Lo meu senyor  
Mt 25,26 -li son senyor, li digué: »–Criat  dolent i peresós, tu sabies que sego allà  
Mc 3,5  5 I mirant-los ab indignació,  dolent-se de la ceguera de son cor, diu  
Lc 6,22  i despreciïn vostre nom, com a  dolent, per causa del Fill de l’home. 23  
Lc 6,45  de son cor trau lo bé, i l’home  dolent, del mal tresor de son cor trau la  
Mt 12,34  Com podeu dir coses bones sent  dolents? Puix de l’abundància del cor  
Mt 13,48  posen en sos coves, i llancen los  dolents. 49 Així esdevindrà en la  
Mt 13,49  vindran los àngels i separaran los  dolents d’entre los bons. 50 I els  
Mt 22,10  tots los que trobaren, bons i  dolents, i s’ompliren les esposalles de  
Lc 6,35 ell és bo fins per als desagraïts i  dolents. 36 Siau, doncs, vosaltres  
Ac 17,5  i prenent ab si alguns homes  dolents de la plebe, i juntant una turba,  
Ac 19,Tit  miracles. Són cremats los llibres  dolents. Demetri Argenter mou una sedició  
2Te 3,Tit amor al treball i la correcció dels  dolents. 1 Per lo demés, germans, pregau  
2Tm 3,13  persecucions. 13 Mes los homes  dolents i impostors aniran de mal en  
Rm 9,2  2 de que tinc gran tristesa i un  dolor contínuo en mon cor. 3 Puix  
1Te 5,3  vindrà sobre ells, com lo  dolor de part a una dona prenyada, i no  
Ap 16,10  i es mossegaren ses llengües de  dolor. 11 I blasfemaren al Déu del cel per 
Mt 4,24  i acomesos de diferents mals i  dolors, i los posseïts dels dimonis, i los 
Mt 24,8  aquestes coses són principi de  dolors. 9 »Llavors sereu entregats a la  
Mc 13,8 llocs, i fam. Això serà principi de  dolors. 9 »Emperò guardau-vos a  
Ac 2,24  ha ressuscitat, havent soltat los  dolors de la mort, per quant era  
Ap 12,2  2 I estant prenyada, clamava ab  dolors de part i sofria dolors de parir. 3 
Ap 12,2  clamava ab dolors de part i sofria  dolors de parir. 3 I fou vist un altre  
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Ap 16,11  blasfemaren al Déu del cel per sos  dolors i ses ferides, i no s’arrepentiren 
Mt 26,4  consell com podrien prendre  dolosament a Jesús i fer-lo morir. 5 Mes 
Mc 14,1  anaven maquinant com lo prendrien  dolosament i lo matarien. 2 Emperò deien:  
2Co 12,16  essent astut, vos he sorprès  dolosament. 17 ¿Per ventura m’he jo  
Jm 3,7  i d’altres coses del mar, se  doma. I la naturalesa de l’home les ha  
Jm 3,7  I la naturalesa de l’home les ha  domades totes. 8 Però ningun home pot  
Jm 3,8  totes. 8 Però ningun home pot  domar la llengua, que és un mal que no  
Mt 10,25  Beelzebub, quant més a sos  domèstics? 26 »Emperò no els temau, perquè 
Ac 10,7  que li parlava, cridà a dos de sos  domèstics i a un soldat temerós de Déu, d’ 
Ef 2,19  que sou conciutadans dels sants i  domèstics de Déu. 20 I sou edificats sobre 
Mc 5,3  esperit impur, 3 lo qual tenia son  domicili en los sepulcres i ningú lo podia 
1Co 4,11  i som abufetejats, i no tenim  domicili segur. 12 I treballam, obrant ab  
Ef 1,21  principat, i potestat, i virtut, i  dominació, i sobre tot nom que s’anomena  
Jud 8 contaminen sa carn, i desprecien la  dominació, i blasfemen de la Majestat. 9  
Col 1,16  e invisibles, ja sien tronos, o  dominacions, o principats, o potestats;  
Mc 10,42 es veu manar sobre les nacions, les  dominen, i sos magnates tenen poder sobre  
Mt 20,25  els que són poderosos exerceixen  domini sobre d’ells. 26 No serà així  
Rm 6,9 ja no mor, ni la mort tindrà ja més  domini sobre d’ell. 10 Perquè en quant a  
Rm 6,14  14 Puix lo pecat no tindrà  domini sobre vosaltres, perquè no estau  
Rm 7,1  que saben la llei), que la llei té  domini sobre l’home tot lo temps que viu? 
1Co 7,4  al marit. 4 La muller no té lo  domini de son propi cos, sinó lo marit, i  
1Co 7,4  i així mateix lo marit no té lo  domini de son propi cos, sinó la muller. 5 
1Co 7,37  -li la necessitat, ans bé tenint  domini sobre sa pròpia voluntat, i ha  
2Co 1,24  encara a Corinti. 24 No que tingam  domini sobre la vostra fe, sinó que  
1Pe 5,3 grat; 3 ni com que volguésseu tenir  domini sobre l’herència de Déu, sinó fent 
Lc 11,Tit  presa. 11,Tit Capítol XI L’oració  dominical. Perseverància en orar. Dimoni  
Mt 5,28 qualsevol que pòsia los ulls en una  dona per a cobdiciar-la, ja comet  
Mt 9,Tit  que el calúmnien. Deslliura a una  dona d’un fluix de sang. Ressuscita a una 
Mt 9,20  sos deixebles. 20 I veus aquí una  dona que patia d’un fluix de sang dotze  
Mt 9,22  I des d’aquell punt quedà sana la  dona. 23 I havent vingut Jesús a la casa  
Mt 13,33  del cel al llevat que pren una  dona i el barreja ab tres mesures de  
Mt 15,22 Tiro i de Sidon. 22 I veus aquí una  dona cananea que havia eixit d’aquells  
Mt 15,28  li digué: –Gran és ta fe, oh  dona! Com tu vols, així se’t faça. I des  
Mt 26,Tit  Cena de Jesús en Betània, a on una  dona derrama bàlsam sobre d’ell. Cena de  
Mt 26,7  de Simó Leprós, 7 se li acercà una  dona que portava un vas d’alabastre ab  
Mt 26,10  digué: –Per què molestau aquesta  dona? Puix ha fet ab mi una bona obra. 11  
Mt 26,13  se contarà també lo que aqueixa  dona ha fet en memòria seva. 14 Llavors un 
Mc 5,Tit  en una ramada de porcs. Cura a una  dona d’un fluix de sang inveterat i  
Mc 5,25 molta gent, i l’oprimien. 25 I una  dona que patia un fluix de sang dotze anys 
Mc 5,33  la que ho havia fet. 33 Llavors la  dona, espavorida i tremolant, sabent lo  
Mc 7,25 no es pogué encobrir. 25 Perquè una  dona que tenia una filla posseïda de l’  
Mc 7,26  i se llançà a sos peus. 26 I la  dona era gentil, i de nació sirofenícia. I 
Mc 10,12 adulteri contra aquella. 12 I si la  dona repudiàs a son marit i es casàs ab un 
Mc 12,19  fills, que prenga son germà la  dona d’aquell i que àlcia descendència a  
Mc 14,3  leprós, sentat a taula, vingué una  dona que portava un vas d’alabastre d’  
Lc 7,Tit  compara a uns nois que juguen. Una  dona li ungeix los peus. Paràbola dels dos 
Lc 7,37 veus aquí hi havia en la ciutat una  dona pecadora que, quan sabé que Jesús  
Lc 7,39  bé sabria qui i quina espècie de  dona és aquesta que el toca, perquè ella  
Lc 7,44  44 I girant-se envers la  dona, digué a Simó: –Veus aquesta dona? Jo 
Lc 7,44  dona, digué a Simó: –Veus aquesta  dona? Jo entrí en ta casa i tu no em  
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Lc 7,50  pecats perdona?» 50 I digué a la  dona: –Ta fe t’ha salvat. Vés-te’n en  
Lc 8,43  l’oprimia la multitud. 43 I certa  dona que patia d’un fluix de sang dotze  
Lc 8,47 ha eixit virtut de mi. 47 I quan la  dona se vegé descoberta, vingué tremolant  
Lc 10,38 camí, entrà Jesús en un lloc, i una  dona que es deia Marta l’hospedà en sa  
Lc 11,27  succeí que, estant dient això, una  dona del mig del poble alçà la veu i  
Lc 13,Tit  estèril. Cura en dissabte a una  dona encorbada. Paràboles del gra de  
Lc 13,11  en la sinagoga. 11 I veus aquí una  dona posseïda de l’esperit, que estava  
Lc 13,21  21 És semblant al llevat que una  dona prengué i lo barrejà ab tres mesures  
Lc 15,8  penitència. 8 »O qui és la  dona que, tenint deu dracmes, si en perdés 
Jn 4,7  envers l’hora sexta. 7 Vingué una  dona de Samària a traure aigua. Jesús li  
Jn 4,9  què menjar.) 9 Emperò aquesta  dona samaritana li digué: –Com és que tu,  
Jn 4,11  donat aigua viva. 11 Li diu la  dona: –Senyor, vós no teniu ab què traure  
Jn 4,15 rajarà fins a la vida eterna. 15 La  dona li digué: –Senyor, donau-me d’  
Jn 4,17 marit i torna aquí. 17 Respongué la  dona i digué: –Jo no tinc marit. Jesús li  
Jn 4,19  has dit veritat. 19 Digué-li la  dona: –Senyor, jo veig que vós sou un  
Jn 4,25  en esperit i en veritat. 25 La  dona li diu: –Sé que el Messies, ço és, lo 
Jn 4,27  admiraven de que parlàs ab aquella  dona. Ab tot, ningú li digué: “Què li  
Jn 4,28  o: “Per què parlau ab ella?” 28 La  dona, emperò, deixant allí son càntir, se  
Jn 4,39  en ell per les paraules d’aquella  dona, que assegurava que li havia dit tot  
Jn 4,42  -lo oït parlar. 42 I deien a la  dona: –Ja no creem per lo que tu has dit,  
Jn 8,Tit  Deslliura Jesús de la mort a una  dona adúltera confundint a sos acusadors.  
Jn 8,3 escribes i fariseus li portaren una  dona que l’havien sorpresa en adulteri, i 
Jn 8,4  4 li digueren: –Mestre, aquesta  dona acaba de ser sorpresa en adulteri. 5  
Jn 8,9  més vells, i quedà sol Jesús i la  dona, que estava al mig. 10 Llavors Jesús, 
Jn 8,10 -se dret i no veent ningú sinó la  dona, li digué: –Dona, a on són los que t’ 
Jn 16,21  se convertirà en goig. 21 La  dona, quan està de part, està posseïda de  
Ac 5,8  8 I Pere li digué: –Digue’m  dona, vengueres per tant l’heretat? I  
Ac 16,14  havien acudit allí. 14 I una certa  dona, anomenada Lídia, de la ciutat de  
Ac 17,34 quals fou Dionisi Areopagita, i una  dona anomenada Damaris, i ab ells alguns  
Rm 7,2  tot lo temps que viu? 2 Perquè la  dona que té marit, està lligada per la  
1Co 7,1  bo seria a l’home no tocar  dona. 2 Emperò, a fi d’evitar la  
1Co 7,2  tinga cada home sa muller, i cada  dona son marit. 3 Lo marit pàguia a sa  
1Co 7,34  la muller, i està dividit. 34 I la  dona soltera i la verge pensa en les coses 
1Co 11,3 tot home, i l’home és lo cap de la  dona, i Déu, lo cap de Cristo. 4 Tot home  
1Co 11,5  cobert, deshonra son cap. 5 I tota  dona que fa oració o profetisa ab lo cap  
1Co 11,6  que si fos rapada. 6 Perquè si la  dona no està coberta, ràpia’s també. I si 
1Co 11,6  I si és una cosa lletja per la  dona lo tallar-se los cabells, o rapar- 
1Co 11,7  imatge i glòria de Déu; emperò la  dona és la glòria de l’home. 8 Puix no  
1Co 11,8  8 Puix no fou l’home format de la  dona, sinó la dona de l’home. 9 Ni l’  
1Co 11,8  l’home format de la dona, sinó la  dona de l’home. 9 Ni l’home fou criat  
1Co 11,9  9 Ni l’home fou criat per a la  dona, sinó la dona per a l’home. 10 Per  
1Co 11,9  fou criat per a la dona, sinó la  dona per a l’home. 10 Per això la dona  
1Co 11,10  dona per a l’home. 10 Per això la  dona deu portar sobre son cap lo senyal de 
1Co 11,11  11 Emperò ni l’home és sens la  dona, ni la dona sens l’home, en lo  
1Co 11,11  ni l’home és sens la dona, ni la  dona sens l’home, en lo Senyor. 12 Perquè 
1Co 11,12 en lo Senyor. 12 Perquè així com la  dona és de l’home, així també l’home és  
1Co 11,12  així també l’home és per a la  dona; mes totes les coses són de Déu. 13  
1Co 11,13  mateixos. ¿És propi que una  dona préguia a Déu estant descoberta? 14  
1Co 11,15  llarga cabellera? 15 Emperò a la  dona li és glòria lo criar cabellera,  
1Co 14,35  casa, puix que és indecorós a una  dona lo parlar en la iglésia. 36 ¿Per  
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Ga 4,4  envià Déu a son Fill, format de  dona, i fet subjecte a la Llei, 5 per a  
1Te 5,3  ells, com lo dolor de part a una  dona prenyada, i no escaparan. 4 Mes  
1Tm 2,11  ab bones obres. 11 Aprenga la  dona en silenci ab tota sumissió. 12  
1Tm 2,12  12 Emperò jo no permeto a la  dona que ensènyia, ni que usúrpia l’  
1Tm 2,14  14 I Adam no fou seduït; mes la  dona fou seduïda en prevaricació. 15 No  
1Tm 3,12  diaques sien esposos d’una sola  dona i govèrnien bé sos fills i sa casa.  
Ap 2,20  perquè tu permets a Jezabel, una  dona que es diu profeta, predicar i  
Ap 9,8  8 I tenien cabells com cabells de  dona i ses dents eren com dents de lleó. 9 
Ap 12,Tit  la Iglésia, simbolisada en una  dona misteriosa vestida del sol, que  
Ap 12,1  en lo cel un gran senyal: una  dona vestida del sol, i la lluna sota sos  
Ap 12,4  i el dragó se parà davant de la  dona que estava de part, a fi de tragar- 
Ap 12,6  envers Déu i son trono. 6 I la  dona fugí al desert, a on tenia un lloc  
Ap 12,13  tirat per terra, perseguí a la  dona que parí lo fill baró, 14 i foren  
Ap 12,14  fill baró, 14 i foren donades a la  dona dos ales de gran àliga, per a què  
Ap 12,15  aigua, com una riuada, sobre la  dona, per a què la corrent se la’n pogués 
Ap 12,16  portar. 16 I la terra ajudà a la  dona: i la terra obrí sa boca i se xuclà  
Ap 12,17  17 I estava [*] lo dragó contra la  dona; i se n’anà a fer la guerra als  
Ap 17,3  en esperit al desert i vegí una  dona sentada sobre una bèstia vermella,  
Ap 17,4 tenia set caps i deu banyes. 4 I la  dona estava rodejada de púrpura i d’  
Ap 17,6  de la terra.» 6 I vegí aquella  dona embriagada de la sang dels sants i de 
Ap 17,7  Jo et diré lo misteri de la  dona i de la bèstia que la porta, la qual  
Ap 17,9  sobre los quals està sentada la  dona; i també són set reis. 10 Los cinc  
Ap 17,18  les paraules de Déu. 18 I la  dona que vegeres és la gran ciutat, que té 
Lc 13,12  la cridà envers si, i li digué:  –Dona, curada estàs de ta dolència! 13 I  
Lc 22,57  ab ell. 57 Mes ell lo negà dient:  –Dona, no el conec. 58 Al cap d’un poc,  
Jn 2,4  –No tenen vi. 4 Jesús li digué:  –Dona, què tinc jo que fer ab vós? Encara  
Jn 4,21  se deu adorar. 21 Jesús li digué:  –Dona, creu-me que ve l’hora en què  
Jn 8,10 veent ningú sinó la dona, li digué:  –Dona, a on són los que t’acusaven? Ningú 
Jn 19,26  estava allí dret, digué a sa mare:  –Dona, vet aquí ton fill! 27 Després digué 
Jn 20,13  lo cos de Jesús. 13 Ells li diuen:  –Dona, per què plores? Ella los digué: –És 
Jn 20,15  que fos Jesús. 15 Li diu Jesús:  –Dona, per què plores? A qui cerques?  
Mt 9,8  vegé això, temé, i alabà a Déu que  donà tal potestat als homes. 9 I passant  
Mt 10,1 convocat a sos dotze deixebles, los  donà poder sobre los esperits impurs, per  
Mt 15,36  i donant gràcies, los partí i  donà a sos deixebles, i els deixebles los  
Mt 25,15  entregà sos béns. 15 I a l’un li  donà cinc talents, a l’altre, dos, i a l’ 
Mt 26,26  lo pa, i lo beneí i lo partí, i lo  donà a sos deixebles dient: –Preneu i  
Mt 26,27  és mon cos. 27 I prenent lo calze,  donà gràcies, i els el donà dient: –Beveu  
Mt 26,27  lo calze, donà gràcies, i els el  donà dient: –Beveu tots d’aquest. 28 Puix 
Mt 26,48  48 I aquell que l’entregà, los  donà lo senyal dient: –A qui jo bésia, ell 
Mc 2,26  ne sinó als sacerdots, i encara ne  donà als que estaven ab ell? 27 I els  
Mc 3,15 a enviar-los a predicar. 15 I els  donà poder per a curar mals i per a  
Mc 3,17 i a Joan, germà de Jaume, als quals  donà lo nom de Boanerges, que vol dir  
Mc 4,7  les espines i la sufocaren, i no  donà fruit. 8 I altra caigué en bona  
Mc 4,8  8 I altra caigué en bona terra, i  donà fruit, que pujà i cresqué; i una donà 
Mc 4,8  fruit, que pujà i cresqué; i una  donà a trenta, altra a xeixanta i altra a  
Mc 6,21  en celebració de son cumpleanys,  donà un convit als magnates de sa cort i  
Mc 6,28  i portà son cap en una plata, i lo  donà a la minyona; i la minyona lo donà a  
Mc 6,28  donà a la minyona; i la minyona lo  donà a sa mare. 29 I quan sos deixebles ho 
Mc 6,41  cel, beneí i partí los pans, i els  donà a sos deixebles per a què els  
Mc 6,45  eren cinc mil homes. 45 I luego  donà pressa a sos deixebles per a què  
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Mc 8,6  pans, donant gràcies, los partí i  donà a sos deixebles per a què els  
Mc 14,22  i beneint-lo, lo partí, i els el  donà, i digué: –Preneu, menjau: aquest és  
Mc 14,23  lo calze, donades gràcies, los el  donà, i begueren tots d’ell. 24 I els  
Mc 15,45  de saber-ho per lo centurió,  donà el cos a Josep. 46 I Josep comprà un  
Lc 5,29  ho deixà tot i lo seguí. 29 I li  donà Leví un gran convit en sa casa, i hi  
Lc 6,4  de la proposició, i en menjà i en  donà als que estaven ab ell, encara que no 
Lc 7,21  llagues i d’esperits malignes, i  donà vista a molts cegos. 22 Llavors,  
Lc 8,8  caigué en terra bona, i nasqué, i  donà fruit a cent per una. Conclòs això,  
Lc 9,1  convocat als dotze apòstols, los  donà poder i autoritat sobre tots los  
Lc 9,16  ulls al cel, los beneí i partí i  donà a sos deixebles per a què los  
Lc 10,35  partia, tragué dos diners, i els  donà a l’hostaler, i li digué: »–Cuida  
Lc 10,36  que fou lo proïsme d’aquell que  donà en mans dels lladres? 37 I ell  
Lc 14,21  21 »I tornant-se’n lo criat,  donà compte al senyor de tot això.  
Lc 18,43  I tot lo poble, quan vegé això,  donà alabances a Déu. 19,Tit Capítol XIX  
Lc 19,13  convocat a deu de sos criats, los  donà deu mines de plata i els digué:  
Lc 22,17  de Déu. 17 I prenent lo calze,  donà gràcies i digué: –Preneu i distribuïu 
Lc 22,19  donat gràcies, lo partí i los el  donà, dient: –Aquest és mon cos, que és  
Lc 24,30 beneí, i havent-lo partit, los el  donà. 31 Ab lo que se’ls obriren los ulls 
Lc 24,43  ells, prengué les sobres i los les  donà. 44 I els digué: –Aquestes són les  
Jn 1,12  són los que creuen en son nom, los  donà poder de fer-se fills de Déu. 13  
Jn 1,15 ple de gràcia i de veritat. 15 Joan  donà testimoni d’ell i clamà dient:  
Jn 1,19  19 I est és lo testimoni que  donà Joan quan los jueus li enviaren des  
Jn 1,32  jo a batejar ab aigua. 32 I Joan  donà testimoni dient: –He vist l’Esperit  
Jn 2,11  fins ara lo bon vi. 11 Ab aquest,  donà Jesús en Canà de Galilea principi a  
Jn 3,34 diu paraules de Déu, puix Déu no li  donà l’Esperit ab mida. 35 Lo Pare ama al 
Jn 4,5  Sicar, prop de l’heretat que  donà Jacob a son fill Josep. 6 I estava  
Jn 4,12  que nostre pare Jacob, que nos  donà aquest pou i ne begué ell mateix, i  
Jn 4,44  Galilea. 44 Perquè lo mateix Jesús  donà testimoni de que un profeta no és  
Jn 5,33  33 Vosaltres enviàreu a Joan i ell  donà testimoni a la veritat. 34 Emperò jo  
Jn 6,31 lo desert, segons està escrit: “Los  donà a menjar pa del cel.” 32 I Jesús los  
Jn 6,32  en veritat jo us dic: Moisès no us  donà lo pa del cel, mes mon Pare és qui us 
Jn 7,19  19 ¿Per ventura Moisès no us  donà la Llei, i ab tot, ningú de vosaltres 
Jn 7,22  vos ne meravellau. 22 Per això vos  donà Moisès la circumcisió (no perquè sia  
Jn 13,26  pa sucat. I havent sucat lo pa, lo  donà a Judes, fill de Simó Iscariot. 27 I  
Jn 14,31 conega que jo amo al Pare; i com me  donà manament lo Pare, així faç també.  
Jn 18,22  un dels ministres que era allí  donà una bufetada a Jesús dient: –Així  
Ac 6,14  i mudarà les tradicions que ens  donà Moisès. 15 I fixant en ell los ulls,  
Ac 7,5  vosaltres ara habitau. 5 I no li  donà heretat alguna en ella, ni l’espai  
Ac 7,8 em serviran en aquest lloc”. 8 I li  donà lo pacte de circumcisió. I engendrà  
Ac 7,10  de totes ses tribulacions, i li  donà gràcia i sabiduria davant de Faraó,  
Ac 9,41  a Pere, s’assentà. 41 I ell li  donà la mà i l’alçà, i cridant als sants  
Ac 11,17 ab l’Esperit Sant.” 17 Puix si Déu  donà a aquells la mateixa gràcia que a  
Ac 12,14  porta, sinó que corregué dintre i  donà la nova de que Pere estava a la  
Ac 13,20  d’estes. 20 I després d’això los  donà jutges per l’espai de quatre-cents 
Ac 13,21  I després demanaren rei, i Déu los  donà a Saül, fill de Cis, baró de la tribu 
Ac 13,22  los alçà per rei a David, al qual  donà testimoni dient: »–He trobat a David, 
Ac 15,8  8 I Déu, que coneix los cors,  donà testimoni d’això donant a ells l’  
Ac 16,36  a eixos homes. 36 I l’escarceller  donà avís d’això a Pau dient: –Los  
Ac 22,26  oigué això, anà al tribú i li  donà avís dient: –Mira lo que vas a fer,  
Ac 23,16 Pau, anà i entrà en la fortalesa, i  donà avís a Pau. 17 I Pau cridant a un  
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Ac 23,35  oiré quan vinguen tos acusadors. I  donà ordre de que fos guardat en lo  
Ac 27,3  tractant a Pau ab humanitat, li  donà permís per anar a sos amics, a fi de  
Ac 27,14  Creta. 14 Emperò al cap de poc  donà contra del barco un vent tempestuós  
Ac 27,35  35 I havent dit això, prenent pa,  donà gràcies a Déu en presència de tots, i 
Ac 28,15 Tres Tavernes; i quan los vegé Pau,  donà gràcies a Déu i cobrà ànimo. 16 I  
1Co 3,5  qui creeu, i segons que el Senyor  donà a cada u. 6 Jo plantí, Apolo regà;  
1Co 3,6 u. 6 Jo plantí, Apolo regà; mes Déu  donà l’increment. 7 I aixís, ni el que  
1Co 15,57  57 Mes, gràcies a Déu, que ens  donà la victòria per nostre Senyor  
2Co 1,22  Déu, 22 lo qual també nos sellà i  donà la penyora de l’Esperit en nostres  
2Co 5,18  a si per Jesucrist, i ens  donà lo ministeri de la reconciliació. 19  
2Co 13,10  rigor, segons l’autoritat que em  donà Déu per a edificació i no per a  
Ga 1,4  Senyor Jesucrist, 4 lo qual se  donà a si mateix per nostres pecats, per a 
Ef 4,8 alt se’n portà catiu lo captiveri,  donà dons als homes.» 9 (I que ell pujà,  
Ef 4,11  totes les coses.) 11 I ell mateix  donà a uns, apòstols; a altres, profetes;  
Fl 2,9  Déu també l’exaltà altament i li  donà un nom que és sobre tot nom, 10 a fi  
1Tm 2,6 els homes, Jesucrist home, 6 que es  donà a si mateix en rescat per tots, per a 
Tt 2,14  nostre Jesucrist, 14 lo qual se  donà a si mateix per nosaltres, per a  
He 2,6  de què parlam. 6 I un en cert lloc  donà testimoni dient: «Què és l’home que  
He 7,2  reis i el beneí, 2 a qui Abraham  donà també lo delme de totes les coses,  
He 7,4  a qui fins lo patriarca Abraham  donà lo delme de les coses millors. 5 I  
He 8,13  13 Puix apellidant-lo nou,  donà per antiquat lo primer. I el que es  
He 11,22  la partida dels fills d’Israel i  donà disposició acerca de sos propis  
Jm 5,18  18 I pregà novament, i el cel  donà pluja i la terra donà son fruit. 19  
Jm 5,18  i el cel donà pluja i la terra  donà son fruit. 19 Germans meus, si algú  
1Jn 5,20 que vingué lo Fill de Déu i que ens  donà enteniment perquè coneguéssem a  
Ap 1,1  revelació de Jesucrist, que Déu li  donà per a manifestar a sos servos les  
Ap 13,2  com boca d’un lleó. I el dragó li  donà son poder, i son siti, i gran  
Ap 13,4  bèstia. 4 I adoraren al dragó que  donà poder a la bèstia i adoraren a la  
Ap 14,8  Babilònia, la gran ciutat que  donà a beure a totes les nacions del vi de 
Ap 15,7  d’or. 7 I un dels quatre animals  donà als set àngels set copes d’or plenes 
Ap 18,6  obres: en la copa en què ella vos  donà a beure, donau-li beure al doble. 7 
Ap 20,13  segons ses obres. 13 I el mar  donà los morts que estaven en ell; i la  
Mt 5,42  dos mil. 42 Al qui et demània,  dóna-li. I al qui et vulla emmanllevar,  
Mt 7,9  a qui demanant-li son fill pa li  dóna una pedra? 10 O si li demana un peix, 
Mt 7,10  10 O si li demana un peix, li  dóna una serp? 11 Doncs, si vosaltres,  
Mt 9,Tit de sang. Ressuscita a una minyona i  dóna vista a dos cegos. Cura a un  
Mt 10,Tit  Jesucrist los instrueix i els  dóna potestat. Los anúncia persecució i  
Mt 13,23  que ou la paraula i l’entén, i  dóna fruit; i un dóna a cent, altre a  
Mt 13,23  i l’entén, i dóna fruit; i un  dóna a cent, altre a seixanta, i altre a  
Mt 15,Tit  Cura a la filla de la cananea, que  dóna mostres de gran fe, i dóna menjar en  
Mt 15,Tit  que dóna mostres de gran fe, i  dóna menjar en lo desert a una gran  
Mt 17,26  de quatre dracmes. Pren-la i  dóna’ls-e-la per a mi i per a tu.  
Mt 19,21  perfet, vés, ven tot quant tens i  dóna-ho als pobres, i tindràs un tresor  
Mc 4,19  entrada, sufoquen la paraula, i no  dóna fruit algun. 20 I els sembrats en  
Mc 4,28 n’adónia. 28 Perquè la terra de si  dóna fruit: primer herba, després espiga i 
Mc 10,21 te falta: vés, ven tot quant tens i  dóna-ho als pobres, i tindràs tresor en  
Lc 12,19  a molts anys; reposa, menja, beu i  dóna’t bona vida.” 20 »Emperò Déu li  
Lc 13,9 i li posaré fems, 9 a veure si així  dóna fruit, i si no, la tallareu després.  
Lc 18,22  una cosa: ven tot quant tens i  dóna-ho als pobres, i tindràs un tresor  
Jn 2,10  a l’espòs 10 i li digué: –Tothom  dóna lo bon vi al principi, i després que  
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Jn 3,Tit  a Jesucrist. Instrucció que est li  dóna. Los deixebles de Joan Baptista  
Jn 3,32  qui ve del cel és sobre tots, 32 i  dóna testimoni de lo que ha vist i oït, i  
Jn 4,Tit  Instrucció que ab eix motiu  dóna lo Senyor a sos deixebles. Cura  
Jn 5,21 lo Pare ressuscita los morts, i els  dóna la vida, així també lo Fill dóna la  
Jn 5,21  dóna la vida, així també lo Fill  dóna la vida a qui li plau. 22 I ni el  
Jn 5,32  és verdader. 32 Un altre és lo qui  dóna testimoni de mi, i jo sé que el  
Jn 5,32 de mi, i jo sé que el testimoni que  dóna és verdader. 33 Vosaltres enviàreu a  
Jn 6,32  pa del cel, mes mon Pare és qui us  dóna lo verdader pa del cel. 33 Perquè lo  
Jn 6,33  Déu és aquell que baixà del cel i  dóna la vida al món. 34 Llavors ells li  
Jn 6,37  no creeu. 37 Tot lo que el Pare me  dóna, vindrà a mi, i aquell que a mi  
Jn 8,18  mateix, i el Pare que m’ha enviat  dóna també testimoni de mi. 19 Llavors  
Jn 8,36  en ella. 36 Si, doncs, lo Fill vos  dóna llibertat, sereu verdaderament  
Jn 9,Tit  se n’anà. 9,Tit Capítol IX Jesús  dóna vista a un cego de naixement.  
Jn 14,27  vos dono; no us la dono jo com la  dóna lo món. No es pertúrbia vostre cor,  
Jn 15,5  unit ab mi, i jo ab ell, aqueix  dóna molt fruit, puix que sens mi no podeu 
Jn 15,13  un amor més gran que aquell que  dóna sa vida per sos amics. 14 Vosaltres  
Jn 18,23 li respongué: –Si jo he parlat mal,  dóna testimoni del mal, mes si he parlat  
Jn 20,27  aquí ton dit, i mira mes mans, i  dóna’m ta mà, i posa-la en mon costat,  
Jn 21,24  24 Aquest és aquell deixeble que  dóna testimoni d’estes coses, i les ha  
Ac 11,Tit  Capítol XI Pere, reconvingut,  dóna raó de sa conducta. Los deixebles,  
Ac 17,25 d’alguna cosa, puix que ell mateix  dóna a tots vida i respiració i tota cosa; 
Ac 19,35 que no sàpia que la ciutat d’Èfeso  dóna adoració a la gran Diana, filla de  
Rm 4,17 de Déu, a qui havia cregut, lo qual  dóna vida als morts i crida les coses que  
Rm 8,16  Pare!» 16 Perquè lo mateix Esperit  dóna testimoni a nostre esperit de que som 
Rm 12,8 qui amonesta, en exhortació; lo qui  dóna, en simplicitat; lo qui governa, en  
Rm 12,20 Per lo tant, «si ton enemic té fam,  dóna-li menjar; si té set, dóna-li  
Rm 12,20  fam, dóna-li menjar; si té set,  dóna-li beure; puix fent això apilaràs  
Rm 14,6  menja, per al Senyor menja; puix  dóna gràcies a Déu; i el que no menja, per 
Rm 14,6  per al Senyor no menja, i a Déu  dóna gràcies. 7 Perquè ningú de nosaltres  
1Co 3,7  res, ni el que rega; sinó Déu, que  dóna l’increment. 8 I el qui planta i el  
1Co 8,Tit  coses ofertes als ídols si ab això  dóna escàndol, puix lo qui escandalisa als 
1Co 9,26  i combato, no com un que  dóna colps a l’aire, 26 sinó que castigo  
1Co 14,8  que ab arpa? 8 Puix si la trompeta  dóna un so incert, ¿qui es prepararà per a 
1Co 15,38  o d’altra llavor. 38 Mes Déu li  dóna lo cos com li plau, i a cada una de  
2Co 3,6  la lletra mata, emperò l’esperit  dóna vida. 7 I si el ministeri de mort,  
2Co 8,4 la comunicació del ministeri que es  dóna als sants. 5 I ho feren, no com  
2Co 9,Tit  ab noves raons, en les que  dóna l’Apòstol alguns avisos sobre l’  
2Co 9,1  Perquè, en quant al socorro que es  dóna als sants, és per demés que jo us  
2Co 9,7  per força; perquè «Déu ama al que  dóna alegrement». 8 I poderós és Déu per  
2Co 9,10  per a sempre.» 10 I el que  dóna llavor al sembrador vos dónia també  
Col 1,6  com també a tot lo món, i  dóna fruit i creix, així com entre  
1Tm 6,17  sinó en lo Déu viu, que ens  dóna abundantment totes les coses per a  
2Tm 2,25  la veritat, per si algun dia los  dóna Déu arrepentiment per a conèixer la  
Tt 2,Tit  Explica los documents que ens  dóna la gràcia de Déu i els beneficis que  
Tt 3,12  jo t’enviï Artemas o a Tiquic,  dóna’t pressa a venir a mi a Nicopolis,  
He 7,8  allí los rep aquell de qui es  dóna testimoni que viu. 9 I (com jo puc  
Jm 1,5  demània-la a Déu, que la  dóna a tots copiosament i no impropera, i  
Jm 4,6  cobdícia ab enveja»? 6 Emperò ell  dóna major gràcia. Per això diu: «Déu  
Jm 4,6  diu: «Déu resisteix als superbos i  dóna gràcia als humils.» 7 Someteu-vos,  
1Pe 4,11  conforme a la virtut que Déu  dóna; per a què en totes coses sia Déu  
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1Pe 5,5 perquè Déu resisteix als superbos i  dóna gràcia als humils. 6 Humiliau-vos,  
1Jn 5,6  i sang. I l’Esperit és lo qui  dóna testimoni, perquè l’Esperit és la  
Ap 7,Tit  -se en peu? 7,Tit Capítol VII Se  dóna ordre als àngels que vénen a destruir 
Ap 13,Tit  altra bèstia ab dos banyes, que  dóna vigor a la primera. 1 I em parí a la  
Ap 22,20  en aquest llibre. 20 Aquell que  dóna testimoni d’aquestes coses diu:  
Mt 4,Tit  IV Dejuni i tentació de Jesucrist.  Dóna principi a sa predicació. Vocació de  
Mt 14,8  previnguda per sa mare, digué:  –Dóna’m aquí, en una plata, lo cap de  
Mt 19,Tit  causa per la separació o divorci.  Dóna consells sobre la perfecció. Parla de 
Mt 20,Tit  de la mare dels fills del Zebedeu.  Dóna vista a dos cegos. 1 »Lo Regne del  
Mc 8,Tit  Jesús instrueix a sos deixebles.  Dóna vista a un cego. Pere lo confessa per 
Mc 10,Tit recomana altra vegada la humilitat.  Dóna la vista al cego Bartimeu. 1 I  
Lc 6,30  a que se te’n duga la túnica. 30  Dóna a tots los que et demànien, i al que  
Lc 16,2  és això que he oït a dir de tu?  Dóna’m compte de ta majordomia, perquè ja 
Lc 18,Tit  Jesús rep amorosament als infants.  Dóna consells de perfecció. Mostra lo  
Jn 4,7  a traure aigua. Jesús li digué:  –Dóna’m beure. 8 (Puix los deixebles  
Jn 4,10  do de Déu i qui és lo qui et diu:  “Dóna’m beure”, tu li ho hauries demanat  
Ac 22,18  de mi. 18 I el vegí que em deia:  »–Dóna’t pressa i marxa luego de  
Rm 12,Tit  sigles. Amén. 12,Tit Capítol XII  Dóna l’Apòstol regles conforme a la  
2Te 1,Tit Pau als Tessalònics 1,Tit Capítol I  Dóna gràcies a Déu per la fe dels  
2Tm 4,8  a aquells que amen la sua vinguda.  Dóna’t pressa en venir prompte a mi, 9  
1Pe 1,Tit  apòstol sant Pere 1,Tit Capítol I  Dóna gràcies a Déu per haver-nos cridat  
1Pe 3,Tit  vostres ànimes. 3,Tit Capítol III  Dóna saludables avisos als casats en  
2Pe 1,Tit  abundant en lo Regne del Senyor.  Dóna a entendre que està prop sa mort, i  
Ap 3,Tit  a les iglésies.” 3,Tit Capítol III  Dóna avisos importants a les tres iglésies 
Ap 10,9  I me n’aní a l’àngel i li diguí:  –Dóna’m lo llibret. I ell me digué: –Pren 
Ga 3,18  no és per la promesa. I Déu féu la  donació a Abraham per promesa. 19 Per a  
Jn 1,17  per gràcia. 17 Puix la Llei fou  donada per Moisès, mes la gràcia i la  
Rm 12,3 Puix, per la gràcia que m’ha estat  donada, dic a tots los que estan entre  
Rm 12,6  segons la gràcia que ens ha estat  donada; o de profecia, que devem usar  
1Co 1,4  la gràcia de Déu que us ha estat  donada en Jesucrist 5 perquè en totes  
1Co 3,10  la gràcia de Déu que m’ha estat  donada, posí lo fonament, com arquitecte  
1Co 12,7  la manifestació de l’Esperit és  donada a cada u per a profit. 8 Perquè a  
1Co 12,8 u per a profit. 8 Perquè a un li és  donada per l’Esperit la paraula de  
2Co 8,1  la gràcia de Déu que ha estat  donada a les iglésies de Macedònia, 2 ço  
2Co 12,7  revelacions no m’exàltia, me fou  donada una espina en ma carn: l’àngel de  
Ga 3,17  per Déu en Cristo, la Llei,  donada quatre-cents i trenta anys  
Ga 3,22 del pecat, per a què la promesa fos  donada per la fe en Jesucrist als que  
Ef 3,2  de la gràcia de Déu que em fou  donada a mi envers vosaltres, 3 de quina  
Ef 3,7 de la gràcia de Déu que m’ha estat  donada per l’obra eficaç de son poder. 8  
Ef 3,8  de tots los sants, m’ha estat  donada aquesta gràcia de predicar als  
Ef 4,7  cada u de nosaltres l’hi ha estat  donada la gràcia conforme a la mida del do 
Col 1,25  dispensació de Déu que m’ha esta  donada per a vosaltres, a fi de complir la 
2Tm 1,9  i gràcia, la que nos ha estat  donada en Cristo Jesús antes del principi  
Jm 1,5  i no impropera, i la hi serà  donada. 6 Emperò demània-la ab fe, sens  
2Pe 1,11  caureu mai. 11 Puix així vos serà  donada abundantment l’entrada en lo Regne 
2Pe 1,21  21 Puix en lo temps antic no fou  donada la profecia per voluntat d’home,  
2Pe 3,15  conforme la sabiduria que li fou  donada. 16 Com també en totes ses  
1Jn 5,16  que no és de mort, demània, i serà  donada vida a aquell que peca no de mort.  
Jud 3  vos a què peleeu per la fe que fou  donada als sants. 4 Perquè s’han  
Ap 6,2  sobre ell tenia un arc, i li fou  donada una corona, i isqué victoriós per a 
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Ap 6,4  los uns als altres. I li fou  donada una gran espasa. 5 I quan obrí lo  
Ap 9,1  del cel a la terra, i a ell li fou  donada la clau del pou de l’abisme. 2 I  
Ap 11,1  dels morts i el judici. 1 I em fou  donada una canya semblant a una verga, i  
Ap 13,5  podrà batallar ab ella? 5 I li fou  donada boca ab què parlava grans coses i  
Mc 14,23  és mon cos. 23 I prenent lo calze,  donades gràcies, los el donà, i begueren  
2Co 1,11  per medi de moltes persones, sien  donades gràcies per molts a favor de  
2Co 9,11  la qual fa que per nosaltres sien  donades gràcies a Déu. 12 Perquè la  
2Co 9,15  Déu en vosaltres. 15 Gràcies sien  donades a Déu per son do inefable. 10,Tit  
Tt 2,3 a la santedat, no calumniadores, ni  donades al molt vi, mestres de lo bo, 4  
2Pe 1,3 la vida i a la pietat nos han estat  donades per la virtut de Déu, mediant lo  
2Pe 1,4 virtut, 4 per lo qual nos han estat  donades moltes i precioses promeses, per a 
Ap 6,11 que habiten en la terra? 11 I foren  donades a cada u d’ells unes robes  
Ap 8,2  en peu davant de Déu, i els foren  donades set trompetes. 3 I vingué un altre 
Ap 12,14  que parí lo fill baró, 14 i foren  donades a la dona dos ales de gran àliga,  
2Co 5,12  de nou a vosaltres, sinó que us  donam ocasió de gloriar-vos per  
1Te 2,13  a son Regne i glòria. 13 Per això  donam també sens cessar gràcies a Déu,  
3Jn 12  veritat; i nosaltres també lo  donam, i tu saps que nostre testimoni és  
Ap 11,17  i adoraren a Déu, dient: 17 –Vos  donam gràcies, Senyor, Déu totpoderós, que 
Col 1,3 Pare, i de nostre Senyor Jesucrist.  Donam gràcies a Déu i al Pare de nostre  
1Te 1,2 nostre Pare i del Senyor Jesucrist.  Donam sempre gràcies a Déu per tots  
Mt 15,36  los set pans i los peixos, i  donant gràcies, los partí i donà a sos  
Mt 24,38  menjant i bevent, casant-se i  donant en matrimoni, fins al dia que Noè  
Mc 8,6  en terra. I prenent los set pans,  donant gràcies, los partí i donà a sos  
Mc 9,25  mai més en ell. 25 Aleshores,  donant grans alarits i aturmentant-lo  
Mc 15,37  a baixar-lo. 37 Emperò, Jesús,  donant un gran crit, espirà. 38 I se partí 
Lc 17,16 sobre son rostro als peus de Jesús,  donant-li gràcies. I aquest era  
Lc 23,46  se rompé pel mig. 46 I Jesús,  donant un gran crit, digué: –Pare, en  
Jn 6,11  sentats, així com los peixos,  donant-los-ne tant com volgueren. 12  
Jn 18,10  tenia una espasa, la desembeinà i,  donant un cop a un criat del pontífice, li 
Ac 8,7  que tenien esperits impurs, eixien  donant grans veus, i molts coixos i  
Ac 8,35  35 Llavors Felip, obrint sa boca i  donant principi per aquesta Escriptura, li 
Ac 14,16  de si, fent bé des del cel,  donant pluges i temps favorables pels  
Ac 15,8  los cors, donà testimoni d’això  donant a ells l’Esperit Sant així com a  
Ac 17,31  per aquell baró que havia ordenat,  donant una prova certa a tots ressuscitant 
Ac 26,22 Déu, permanesc fins al dia d’avui,  donant testimoni d’ell a grans i a xics,  
Ac 27,41  se dirigien a la platja. 41 Emperò  donant en un lloc que tenia mar per los  
Ac 28,23  allotjament, als quals predicava,  donant testimoni del Regne de Déu, i  
Rm 2,15 obra de la Llei escrita en son cor,  donant testimoni sa consciència mateixa, i 
Rm 4,20  Déu, ans bé se fortificà en la fe,  donant glòria a Déu, 21 pleníssimament  
Rm 9,1 Dic la veritat en Cristo, no mento;  donant-me també testimoni ma consciència 
1Co 12,24 res; emperò Déu ha temperat lo cos,  donant honra més complerta al membre que  
Ef 5,20 alabant al Senyor en vostre cor, 20  donant gràcies sempre al Déu i Pare per  
Col 1,12  i longanimitat, ab goig, 12  donant gràcies a Déu lo Pare que ens féu  
Col 3,17  en nom de nostre Senyor Jesucrist,  donant gràcies per ell a Déu i al Pare. 18 
1Tm 4,1 temps prevaricaran alguns de la fe,  donant oïdos a esperits seductors i a  
2Tm 2,14  mateix.» 14 Amonesta estes coses,  donant testimoni davant del Senyor. Fuig  
Tt 1,14 per a què sien sans en la fe, 14 no  donant oïdos a faules de jueus ni a  
Tt 2,9  a que sien obedients a sos amos,  donant-los gust en tot sens ser  
He 11,4  alcançà testimoni de que era just,  donant Déu testimoni de sos dons; i per  
1Pe 3,7  cohabitau ab elles segons ciència,  donant honra a la muller, com a un vas més 
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Ap 22,2  portant dotze menes de fruits, i  donant son fruit cada mes; i les fulles  
Mt 5,17  he vingut a destruir-los sinó a  donar-los compliment. 18 »Perquè en  
Mt 7,Tit  temeraris. Diu que no s’han de  donar als cans les coses santes. Exhorta a 
Mt 7,11  si vosaltres, sent mals, sabeu  donar coses bones a vostres fills, ¿quant  
Mt 7,18 fa mal fruit. 18 L’arbre bo no pot  donar mal fruit, ni l’arbre mal, fruit  
Mt 11,1 1 I succeí que, quan Jesús acabà de  donar aquestes instruccions a sos dotze  
Mt 12,36  que els homes pàrlien, n’han de  donar compte en lo dia del judici. 37 Puix 
Mt 14,7  7 per lo que prometé ab jurament  donar-li tot quant li demanàs. 8 I ella, 
Mt 14,9  que estaven ab ell a taula, manà  donar-se-li. 10 I envià i féu degollar 
Mt 14,12 lo cos, i l’enterraren. I anaren a  donar-ne part a Jesús. 13 I havent-ho  
Mt 14,19  beneí i partí los pans, i els va  donar als deixebles, i aquestos a la gent. 
Mt 19,7  –Per què, doncs, manà Moisès  donar carta de repudi i despatxar-la? 8  
Mt 20,14 lo que és teu i marxa. Puix jo vull  donar a aquest darrer lo mateix que a tu.  
Mt 20,28  servit, sinó per a servir i per a  donar sa vida en rescat de molts. 29 I a  
Mt 22,17  Què t’apareix? És lícit o no  donar tribut al Cèsar? 18 Emperò Jesús,  
Mt 26,9 això podia vendre-se a bon preu i  donar-se als pobres. 10 Emperò,  
Mt 26,15  15 i els digué: –Què em voleu  donar, i jo us l’entregaré? I ells li  
Mt 27,58 lo cos de Jesús. Llavors Pilat manà  donar-li lo cos. 59 I prenent Josep lo  
Mt 28,8  i gran alegria, i corregueren a  donar la nova a sos deixebles. 9 I veus  
Mc 10,40  o a ma esquerra, no està en mi lo  donar-vos-ho, sinó a aquells per a qui 
Mc 10,45  a ser servit, sinó per a servir i  donar sa vida per a redempció de molts. 46 
Mc 12,3  i el despatxaren sens  donar-li res. 4 I tornà a enviar-los  
Mc 12,14  camí de Déu en veritat. ¿És lícit  donar tribut al Cèsar o no? 15 Li donarem  
Mc 14,5 se per més de tres-cents diners i  donar-se als pobres. I murmuraven  
Mc 14,11 ho oïren, s’alegraren i prometeren  donar-li moneda. I buscava una  
Mc 14,65  -li, i a tapar-li la cara, i a  donar-li cops, i li deien: –Endevina! I  
Mc 15,6 Mes acostumava en dia de festivitat  donar llibertat a un dels presos,  
Lc 1,77  per aparellar ses vies; 77 per a  donar coneixement de salvació a son poble  
Lc 2,24  consagrat al Senyor. 24 I per a  donar l’oferiment, conforme està escrit  
Lc 4,19 anunciar la redempció als catius, a  donar vista als cegos, a posar en  
Lc 9,61  mes primer deixau-me anar a  donar disposició de lo que tinc en casa.  
Lc 11,6  un amic meu i no tinc res que  donar-li.” 7 I si l’altre respongués  
Lc 11,7  al llit ab mi, no em puc llevar a  donar-te’ls.” 8 I si l’altre insistís  
Lc 11,8  jo us dic que si no es llevàs a  donar-los-hi per raó de ser amic seu,  
Lc 11,13  vosaltres, doncs, sent mals, sabeu  donar regalos bons a vostres fills, ¿quant 
Lc 12,32  puix és plagut a vostre Pare lo  donar-vos lo Regne. 33 Veneu lo que  
Lc 19,8  la meitat del que tinc ho vaig a  donar als pobres. I si he defraudat res a  
Lc 21,30 demés arbres: 30 quan ja comencen a  donar de si lo fruit, coneixeu que està  
Lc 22,5  Ells se n’alegraren i pactaren lo  donar-li una cantitat de diner. 6 I  
Lc 23,2  nació nostra i prohibint-los de  donar tribut al Cèsar, i dient que ell és  
Jn 1,8  era ell la llum, sinó enviat per a  donar testimoni de la llum. 9 Aquell era  
Jn 1,22  –li digueren–, a fi de que pugam  donar alguna resposta als que ens han  
Jn 1,34  Sant.” 34 I jo el vegí i vaig  donar testimoni de que est és lo Fill de  
Jn 6,7  diners de pa no els basten per a  donar-ne un bocí a cada u. 8 Un de sos  
Jn 6,52  entre si, dient: –Com pot aquest  donar-nos a menjar sa carn? 53 I Jesús  
Jn 7,25  –No és aquest al qui busquen per  donar-li la mort? 26 Veus aquí que parla 
Jn 8,37 fills d’Abraham, emperò cercau com  donar-me la mort, perquè ma paraula no  
Jn 10,18  de ma voluntat, i tinc potestat de  donar-la i tinc potestat de recobrar-  
Jn 15,4  que el sarment no pot de per si  donar fruit si no està unit al cep, així  
Jn 18,31  –A nosaltres no ens és permès  donar la mort a ningú. 32 Per a què es  
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Jn 18,37  per això he vingut al món, a fi de  donar testimoni a la veritat. Tot aquell  
Ac 5,22  presó no els trobaren, tornaren a  donar l’avís, 23 dient: –Certament havem  
Ac 5,31 dreta per príncep i salvador, per a  donar arrepentiment a Israel i remissió  
Ac 7,38  lo qui rebé paraules de vida per a  donar-nos-les. 39 A qui no volgueren  
Ac 9,23  jueus se juntaren en consell per a  donar-li la mort. 24 Emperò Saulo fou  
Ac 9,24  les portes de dia i de nit per a  donar-li la mort. 25 I els deixebles lo  
Ac 9,29  ab los grecs, i ells tractaven de  donar-li la mort. 30 I quan ho  
Ac 12,19  d’examinats los guardes, manà  donar-los la mort. I ell passà de Judea  
Ac 14,16  camins. 16 Emperò ell mai deixà de  donar testimoni de si, fent bé des del  
Ac 19,33  ab la mà de que callassen, volia  donar raó al poble. 34 Emperò luego que  
Ac 19,40 -hi causa alguna per la qual pugam  donar raó d’aquest tumulto. I havent dit  
Ac 20,24 que he rebut del Senyor Jesús per a  donar testimoni de l’evangeli de la  
Ac 20,32  que és poderós per a edificar i  donar-vos herència entre tots los  
Ac 20,35  Jesús: “Cosa més benaventurada és  donar que rebre.” 36 I havent dit això s’ 
Ac 22,24  manà ficar-lo a la fortalesa i  donar-li turment assotant-lo, per a  
Ac 22,29  d’ell los que li havien de  donar turment, i fins lo tribú entrà en  
Ac 25,16  tinga davant sos acusadors i sens  donar-li lloc de defensar-se del crim  
Ac 27,17  cenyint lo barco, i temerosos de  donar en un banc d’arena, arriaren les  
Ac 28,18  haver-me examinat, me volgueren  donar per llibre, no encontrant causa per  
Rm 7,5  obraven en nostres membres per a  donar fruit a la mort. 6 Emperò ara som  
1Co 7,33  ab les coses del món, com podrà  donar gust a la muller, i està dividit. 34 
1Co 14,16  del poble senzill, dirà «Amén» al  donar tu gràcies, veent no comprèn lo que  
2Co 9,Tit sobre l’almoina i diu que s’ha de  donar ab alegria per a conseguir lo fruit  
Ef 1,16  tots los sants, 16 no cesso de  donar gràcies per vosaltres fent  
Ef 4,28  que és bo, per a què tinga de què  donar al menesterós. 29 No isca paraula  
Fl 4,15  iglésia comunicà ab mi respecte de  donar i rebre, sinó vosaltres sols. 16  
1Te 3,9 tant, ¿quina acció de gràcies podem  donar a Déu per vosaltres, per tot lo goig 
2Te 1,3 Senyor Jesucrist. 3 Devem, germans,  donar gràcies a Déu sens cessar per  
2Te 2,13  iniquitat. 13 Mes nosaltres devem  donar sempre gràcies a Déu per vosaltres,  
1Tm 6,18  rics en obres bones, disposats a  donar i a repartir lliberalment, 19  
Tt 2,Tit  i l’obligació que té de  donar-los bon exemple. Explica los  
He 3,5  tota sa casa com un sirvent, per a  donar testimoni d’aquelles coses que s’  
He 13,17  perquè vetllen, com que han de  donar compte de vostres ànimes; per a què  
Ap 11,18  de ser judicats los morts, i de  donar gallardó a tos servos, los profetes, 
Ap 16,19  en memòria davant de Déu, per a  donar-li la copa del vi de la indignació 
Ap 18,6  de ses maldats. 6 Tornau-li a  donar, així com ella vos ha donat a  
Ap 22,16  Jesús, he enviat mon àngel per a  donar-vos testimoni d’aquestes coses en 
Mt 7,7  despedàcien. 7 »Demanau, i se us  donarà; buscau, i trobareu; trucau, i se  
Mt 7,11  més vostre Pare que està en lo cel  donarà béns als que els hi demànien? 12 »I 
Mt 10,19  perquè en aquella hora se us  donarà lo que hajau de parlar. 20 Puix no  
Mt 10,42  de just. 42 I tot aquell que  donarà per beure a un d’aquestos petits  
Mt 13,12  otorgat. 12 Puix al que té, se li  donarà i tindrà més; emperò al que no té,  
Mt 16,4  demana un senyal, i no se li  donarà senyal, sinó lo senyal del profeta  
Mt 16,26  tot lo món si perd sa ànima? O què  donarà l’home en canvi de sa ànima? 27  
Mt 16,27  son Pare ab sos àngels, i llavors  donarà a cada qual la recompensa segons  
Mt 26,53  que no puc pregar a mon Pare, i em  donarà a l’instant més de dotze legions  
Mc 4,24  sereu midats, i als que oïu se us  donarà més. 25 Perquè al que té, se li  
Mc 4,25  més. 25 Perquè al que té, se li  donarà; i al que no té, fins allò que té  
Mc 8,12  En veritat vos dic que no es  donarà senyal a esta generació. 13 I  
Mc 8,37  lo món i perd sa ànima? 37 O, què  donarà en canvi l’home per sa ànima? 38 I 
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Mc 12,9  Vindrà i destruirà als pagesos, i  donarà la vinya a altres. 10 ¿Ni haveu  
Mc 13,24  s’obscurirà el sol, i la lluna no  donarà son resplendor. 25 I cauran les  
Lc 1,32  de l’Altíssim, i lo Senyor Déu li  donarà lo trono de David, son pare, i  
Lc 6,38  sereu perdonats. 38 Donau, i se us  donarà; bona mesura, apretada i  
Lc 8,18  oïu, puix a aquell que té, se li  donarà, i al que no té, fins allò mateix  
Lc 11,8  llevarà per sa importunitat, i li  donarà quants pans haja menester. 9 »I jo  
Lc 11,9  dic a vosaltres: Demanau, i se us  donarà; cercau, i trobareu; trucau, i se  
Lc 11,11 vosaltres demanàs pa a son pare, li  donarà ell per ventura una pedra? O si  
Lc 11,11  una pedra? O si demana un peix, li  donarà una serp en lloc de peix? 12 O si  
Lc 11,12  de peix? 12 O si demanàs un ou, li  donarà tal vegada un escorpí? 13 Si  
Lc 11,13  ¿quant més vostre Pare celestial  donarà l’Esperit bo als que l’hi  
Lc 11,29 perversa. Demana senyal, i no se li  donarà senyal sinó lo senyal del profeta  
Lc 12,44  això. 44 En veritat vos dic que li  donarà lo maneig dels béns que posseesca.  
Lc 12,46 hora que no sap, i lo separarà i li  donarà sa part ab los infiels. 47» Perquè  
Lc 16,12 altres, lo que és vostre, qui us ho  donarà? 13 Ningun criat pot servir a dos  
Lc 19,26 dic, que a tot aquell que té, se li  donarà, i tindrà més; emperò al que no té, 
Lc 20,16 Vindrà i destruirà los vinyaders, i  donarà sa vinya a altres. Lo que oït per  
Jn 6,27  fins a la vida eterna; lo qual vos  donarà lo Fill de l’home, puix en est lo  
Jn 14,16  16 I jo pregaré al Pare, i vos  donarà altre Consolador, per a què habítia 
Jn 15,26 us enviaré de part de mon Pare, ell  donarà testimoni de mi. 27 I també  
Rm 8,32 amor de tots nosaltres, ¿com no ens  donarà ab ell també totes les coses? 33  
Rm 14,12 a Déu.» 12 Puix cada u de nosaltres  donarà compte a Déu de si mateix. 13 No  
1Co 10,13  forces; ans bé ab la tentació vos  donarà camí per a què pugau suportar-la. 
2Tm 4,8  que el Senyor, jutge just, me  donarà en aquell dia; i no sols a mi, sinó 
He 12,11  sinó de tristesa; emperò després  donarà fruit molt apacible de justícia als 
Mt 24,24 falsos Cristos i falsos profetes, i  donaran grans senyals i prodigis, de  
Mc 13,22 falsos Cristos i falsos profetes, i  donaran senyals i prodigis per a seduir,  
1Pe 4,5  -vos de vituperis. 5 Los quals  donaran compte a aquell que està aparellat 
Ap 17,13 Aquestos tenen un mateix designi, i  donaran sa força i poder a la bèstia. 14  
Jn 13,38 meva vida. 38 Jesús li replicà: –Tu  donaràs la vida per mi? En veritat, en  
Mt 4,9 ells, 9 i li digué: –Tot això t’ho  donaré, si postrant-te, m’adorasses. 10 
Mt 16,19  contra d’ella. 19 I a tu te  donaré les claus del Regne del cel. I tot  
Mt 20,4  vosaltres també a ma vinya, i vos  donaré lo que sia just. 5 »I ells hi  
Mc 6,22  –Demana’m lo que vulles i t’ho  donaré. 23 I li va jurar dient: –Tot lo  
Mc 6,23  –Tot lo que em demànies, t’ho  donaré, encara que sia la meitat de mon  
Lc 4,6  de l’univers 6 i li digué: –Te  donaré tot aquest poder i la glòria d’  
Lc 21,15  haveu de respondre, 15 puix jo vos  donaré una boca i una sabiduria a la que  
Jn 4,13  lo qui bega de l’aigua que jo li  donaré, no tindrà mai més set, 14 ans bé  
Jn 4,14  set, 14 ans bé l’aigua que jo li  donaré, serà en ell una font d’aigua que  
Jn 6,51  viurà eternament. I lo pa que jo  donaré és ma carn, la que jo donaré per a  
Jn 6,51 que jo donaré és ma carn, la que jo  donaré per a la vida del món. 52 I els  
Jn 13,26  li respongué: –És aquell a qui jo  donaré pa sucat. I havent sucat lo pa, lo  
Ac 13,34  ho digué d’aquesta manera: “Jo us  donaré fielment les misericòrdies promeses 
Ac 24,22  –Quan bàixia lo tribú Lísias vos  donaré audiència. 23 I manà a un centurió  
3Jn 10  10 I per això, si jo vingués allí,  donaré a entendre les obres que fa,  
Ap 2,7 diu a les iglésies: ‘Al vencedor li  donaré a menjar de l’arbre de la vida que 
Ap 2,10  Sies fiel fins a la mort, i et  donaré la corona de vida. 11 »Lo qui té  
Ap 2,17  daré jo mannà escondit, i li  donaré una pedreta blanca; i en la  
Ap 2,23  les entranyes i els cors, i  donaré a cada u de vosaltres segons ses  
Ap 2,26 guàrdia mes obres fins al fi, jo li  donaré potestat sobre les nacions, 27 i  
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Ap 2,28 també ho tinc rebut de mon Pare, li  donaré també l’estrella del matí. 29 »Lo  
Ap 11,3  quaranta-i-dos mesos. 3 I  donaré poder a mos dos testimonis i  
Ap 21,6 i l’omega, lo principi i lo fi. Jo  donaré beure de grat al que tinga set de  
Jn 13,37  per què no vos puc seguir ara?  Donaré per vós la meva vida. 38 Jesús li  
Mc 6,37  pans per dos-cents diners i els  donarem què menjar? 38 I ell los diu:  
Mc 12,15  donar tribut al Cèsar o no? 15 Li  donarem o no li donarem? Ell, comprenent  
Mc 12,15  Cèsar o no? 15 Li donarem o no li  donarem? Ell, comprenent la malícia d’  
Mt 25,37  quan vos vegérem ab fam, i vos  donàrem menjar; o ab set, i vos donàrem  
Mt 25,37 vos donàrem menjar; o ab set, i vos  donàrem beure? 38 ¿I quan vos vegérem  
1Co 15,15  testimonis envers Déu, perquè  donàrem testimoni contra Déu dient que  
1Jn 1,2  fou manifestada, i la vegérem, i  donàrem d’ella testimoni, i nosaltres vos 
1Jn 4,14  14 I nosaltres lo vegérem i  donàrem testimoni que el Pare envià son  
Mt 13,8 I altres caigueren en terra bona, i  donaren fruit, una a cent, altra a  
Mt 15,36  sos deixebles, i els deixebles los  donaren a la gent. 37 I tots menjaren i  
Mt 26,67  a cops de puny, i altres li  donaren bufetadas en lo rostro 68 dient:  
Mt 27,10  los fills d’Israel. 10 I les  donaren per lo camp de l’oller, així com  
Mt 27,34 dir, «lloc de la Calavera». 34 I li  donaren a beure vi mesclat ab fel. I  
Mt 28,11  guardes vingueren a la ciutat i  donaren avís als prínceps dels sacerdots  
Mt 28,12  ab los ancians i pres consell,  donaren una gran suma de diner als  
Lc 4,17  i s’alçà a llegir. 17 I li  donaren lo llibre del profeta Isaïes. I  
Ac 5,36  lo mataren, i tots quants li  donaren crèdit foren dissipats i  
Rm 1,21  no el glorificaren com a Déu, ni  donaren gràcies, ans bé se desvanesqueren  
Ga 2,9  gràcia que se m’havia donat, nos  donaren la mà dreta a Bernabé i a mi en  
Ap 8,3  tenint un incenser d’or, i li  donaren molts encens perquè els oferís ab  
Ap 11,13  i els demés foren atemorisats, i  donaren glòria a Déu del cel. 14 Passa lo  
Ap 20,13  en ell; i la mort i l’infern  donaren los morts que estaven en ells; i  
Lc 7,44  Jo entrí en ta casa i tu no em  donares aigua per a los peus; emperò ella, 
Lc 7,45 ha eixugat ab sos cabells. 45 No em  donares un bes; emperò ella des de que ha  
Mc 9,49  si la sal se dessaborís, ab què li  donareu sabor? Teniu sal en vosaltres, i  
Jn 15,27  de mi. 27 I també vosaltres  donareu testimoni, ja que des del principi 
Mt 25,35  món. 35 Puix jo tinguí fam, i me  donàreu menjar; tinguí set, i me donàreu  
Mt 25,35 me donàreu menjar; tinguí set, i me  donàreu beure; era foraster, i m’  
Mt 25,42 àngels. 42 Puix tinguí fam, i no em  donàreu menjar; tinguí set, i no em  
Mt 25,42 donàreu menjar; tinguí set, i no em  donàreu beure; 43 era foraster, i no m’  
Jn 3,26  altra banda del Jordà, de qui vós  donàreu testimoni, veus aquí que bateja i  
Jn 17,6  vostre nom als homes que em  donàreu del món; eren vostres i me’ls  
Jn 17,7 7 Ara han conegut que tot lo que em  donàreu ve de vós. 8 Perquè jo els he  
Jn 17,8  he donat les paraules que vós me  donàreu, i ells les reberen, i conegueren  
Jn 17,9  lo món, sinó per aquestos que em  donàreu, perquè són vostres. 10 I totes  
Jn 17,11  en vostre nom a aquells que vós me  donàreu, a fi de que ells sien una mateixa 
Jn 17,12 vostre nom. He conservat los que em  donàreu, i ningú d’ells s’ha perdut,  
Jn 17,22  els he donat la glòria que vós me  donàreu, per a què ells sien una mateixa  
Jn 18,9  he perdut a ningú dels que vós me  donàreu.» 10 Llavors Simó Pere, que tenia  
Ac 7,5 d’un peu. Emperò li prometé que li  donaria possessió d’ella, i a sa  
Ac 7,25 haurien entès que Déu per sa mà los  donaria la salut, mes no ho entengueren.  
Ac 24,26  cridaré. 26 I esperava que Pau li  donaria diners perquè el soltàs; i per  
Mt 20,10  los primers, cregueren que els  donarien més, però no reberen sinó un  
Ac 5,33  de ràbia i consultaren com los  donarien la mort. 34 Emperò alçant-se en 
Lc 12,42  sobre sos criats, per a què los  donàs la mesura de blat a son degut temps? 
Jn 2,25  25 i no necessitava que ningú li  donàs testimoni de l’home, puix ell  
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Jn 13,29  necessitem per a la festa», o que  donàs alguna cosa als pobres. 30 Ell,  
Ac 3,14  i al Just, i demanàreu que se us  donàs un homicida. 15 I matàreu a l’autor 
Ac 13,11 -se a totes parts, cercava qui li  donàs la mà. 12 Llavors lo procònsol, quan 
Ac 27,42  los soldats foren de parer que es  donàs la mort als presos, per a què ningú  
Jm 2,16  ’s i assaciau’s», i no els  donàs lo que necessiten per lo cos, què  
Ac 10,42 manà que predicàssem al poble i que  donàssem testimoni de que ell és lo qui  
Mc 5,43  que ningú ho sabés, i digué que li  donassen alguna cosa de menjar. 6,Tit  
Lc 8,55  i s’alçà luego. I manà que li  donassen de menjar. 56 I sos pares  
Lc 20,10  criats als pagesos per a què li  donassen del fruit de la vinya. Mes ells,  
Ac 3,3  a entrar en lo temple, demanava li  donassen almoina. 4 I Pere, fixant la  
Ac 27,29 ne trobaren quinze. 29 I tement que  donassen en algun escoll, tiraren quatre  
Mt 12,39  demana senyal; emperò no li serà  donat senyal, sinó el senyal del profeta  
Mt 14,11  I portaren son cap en una plata, i  donat que fou a la noia, esta lo portà a  
Mt 20,23  a ma dreta o esquerra, no m’és  donat a mi lo concedir-ho, sinó a  
Mt 21,23  fas tu aquestes coses? I qui t’ha  donat tal potestat? 24 Responent Jesús,  
Mt 21,43  us serà llevat lo Regne de Déu i  donat a gent que produesca fruits d’ell.  
Mt 25,27  he espargit. 27 Doncs devies haver  donat mon diner als canviadors, i al venir 
Mt 25,29  29 Puix a quiscun tinga, li serà  donat, i tindrà abundància; emperò al que  
Mt 28,18  Jesús los parlà dient: –Se m’ha  donat tota potestat en lo cel i en la  
Mc 4,11  11 I els digué: –A vosaltres és  donat lo comprendre lo misteri del Regne  
Mc 6,2  sabiduria és esta que se li ha  donat, i tals meravelles com obra per ses  
Mc 11,28  fas tu aquestes coses? I qui t’ha  donat tal poder per a fer estes coses? 29  
Mc 13,11  lo que en aquella hora vos serà  donat; perquè no sou vosaltres los que  
Mc 14,44  ancians. 44 I el traïdor los havia  donat un senyal, dient: –Aquell a qui jo  
Lc 4,6  glòria d’ells, puix a mi se m’ha  donat i ho dono a qui vull. 7 Per lo tant, 
Lc 8,10  los digué: –A vosaltres se us ha  donat lo conèixer lo misteri del Regne de  
Lc 10,19  com un llamp. 19 Mirau, jo us he  donat potestat per a trepitjar les  
Lc 12,48  Perquè a tot aquell a qui li fou  donat molt, de molt se li demanarà compte; 
Lc 14,12 que et tórnien a convidar, i te sia  donat en recompensa. 13 Sinó, quan faces  
Lc 15,29  que m’haveu manat, i mai m’haveu  donat un cabrit per a menja’l alegrement  
Lc 19,15  aquells criats a qui havia  donat son diner, per a informar-se del  
Lc 19,42 al menos en aquest dia que se t’ha  donat, lo que pot procurar-te la pau!  
Lc 20,2  coses o qui és lo qui t’ha  donat semblant poder? 3 Emperò Jesús los  
Lc 21,3  vos dic que aquesta pobra viuda ha  donat més que tots los altres, 4 perquè  
Lc 21,4  que els sobrava; emperò aquesta ha  donat de sa pobresa tot lo que li quedava  
Lc 22,19  19 Després prengué lo pa i, havent  donat gràcies, lo partí i los el donà,  
Lc 22,19  dient: –Aquest és mon cos, que és  donat per a vosaltres. Feu açò en memòria  
Jn 1,18  lo seno del Pare, és lo qui l’ha  donat a conèixer. 19 I est és lo testimoni 
Jn 3,16  ha amat de tal modo al món, que ha  donat son unigènit Fill, a fi de que  
Jn 3,27  no pot rebre res sinó que li sia  donat del cel. 28 Vosaltres mateixos sou  
Jn 4,10  demanat a ell, i ell t’hauria  donat aigua viva. 11 Li diu la dona:  
Jn 5,26  Pare té vida en si mateix, així ha  donat també al Fill lo tenir vida en si  
Jn 5,27 tenir vida en si mateix; 27 i li ha  donat també lo poder de judicar, perquè és 
Jn 5,36  perquè les obres que el Pare m’ha  donat a complir, estes mateixes obres que  
Jn 5,37  37 I lo Pare que m’ha enviat, ha  donat testimoni de mi. Ni vosaltres haveu  
Jn 6,11 11 Jesús prengué los pans i, havent  donat gràcies, los distribuí als que  
Jn 6,23  del lloc en què (havent lo Senyor  donat gràcies) ells havien menjat lo pa.  
Jn 6,39  no pèrdia res de tot lo que m’ha  donat, sinó que ho ressuscítia a l’últim  
Jn 10,29 mes mans. 29 Mon Pare, lo que m’ha  donat és superior a totes les coses, i  
Jn 11,57 pontífices i els fariseus havien ja  donat l’ordre de que si algú sabia a on  
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Jn 12,5  ungüent per tres-cents diners i  donat son preu als pobres? 6 Mes digué  
Jn 13,15  uns als altres. 15 Perquè jo us he  donat exemple: perquè així com jo he fet  
Jn 16,21  sa hora; emperò tan prest com ha  donat a llum l’infant, ja no es recorda  
Jn 17,2  glorifíquia a vós, 2 com li haveu  donat poder sobre tota carn, per a què  
Jn 17,2  eterna a tots aquells que li haveu  donat. 3 I aquesta és la vida eterna: que  
Jn 17,6  món; eren vostres i me’ls haveu  donat, i ells han guardat vostra paraula.  
Jn 17,8  ve de vós. 8 Perquè jo els he  donat les paraules que vós me donàreu, i  
Jn 17,14  en si mateixos. 14 Jo els he  donat vostra paraula, i el món los ha  
Jn 17,22 vós m’haveu enviat. 22 I jo els he  donat la glòria que vós me donàreu, per a  
Jn 17,24  que aquells que vós m’haveu  donat estiguen ab mi allà a on jo só, per  
Jn 17,24 a què vègien ma glòria que m’haveu  donat, puix vós m’haveu amat des d’antes 
Jn 18,11  a la baina. Lo calze que m’ha  donat mon Pare, no he de beure’l? 12 I  
Jn 18,14  any. 14 I Caifàs era lo qui havia  donat als jueus lo consell de que convenia 
Jn 19,11  poder algun sobre mi si no et fos  donat de l’alt. Per lo que aquell que m’ 
Jn 19,35  i aigua. 35 I qui ho vegé n’ha  donat testimoni, i son testimoni és  
Ac 3,16  i la fe que és per ell li ha  donat aquesta perfeta salut a vista de  
Ac 4,12  no hi ha altre nom baix del cel  donat als homes per lo qual degam salvar- 
Ac 5,32 i també l’Esperit Sant, lo qual ha  donat Déu a tots los que l’obeeixen. 33 I 
Ac 8,25  dit. 25 I ells, després d’haver  donat testimoni i anunciat la paraula del  
Ac 12,23  del Senyor, per quant no havia  donat a Déu honra. I espirà, menjat de  
Ac 15,24  la Llei”, als quals no els havem  donat semblant encàrrec: 25 Nos aparegué  
Ac 16,23  23 I després d’haver-los  donat molts assots, los ficaren a la  
Ac 21,31 estaven tractant de matar-lo, fou  donat avís al tribú de la cohort de que  
Ac 21,40  parlar al poble. 40 I havent-li  donat permís lo tribú, posant-se Pau en  
Ac 23,11  Pau; perquè així com has  donat testimoni de mi en Jerusalem, convé  
Ac 23,22  que no digués a ningú que li havia  donat avís d’això. 23 I cridant a dos  
Rm 5,5  l’Esperit Sant, que ens ha estat  donat. 6 Puix, per quin fi Cristo, quan  
Rm 11,8  (conforme està escrit: «Déu los ha  donat esperit d’estupiditat; ulls per a  
Rm 11,35  fou son conseller? 35 O qui li ha  donat a ell primer, per a què li sia  
1Co 2,12  conegam les coses que Déu nos ha  donat graciosament. 13 Les quals anunciam  
1Co 11,24  traït, prengué pa; 24 i quan hagué  donat gràcies, lo partí, i digué: «Preneu, 
1Co 14,34  en les iglésies, puix no els és  donat lo parlar, ans bé estiguen sumisses, 
2Co 5,5  per això mateix és Déu, qui ens ha  donat la penyora de l’Esperit. 6 Per això 
2Co 9,9  escrit: «Ell ha derramat, ell ha  donat als pobres; sa justícia permaneix  
2Co 10,8  més del poder que el Senyor nos ha  donat per a edificació, i no per a  
2Co 11,6  que no en saber, en tot nos havem  donat a conèixer a vosaltres. 7 ¿O per  
Ga 1,Tit  I Reprèn als gàlates per haver  donat oïdos a uns falsos apòstols i per  
Ga 2,9  la gràcia que se m’havia  donat, nos donaren la mà dreta a Bernabé i 
Ga 3,21  No, per cert, perquè si s’hagués  donat una llei que pogués vivificar,  
Ga 4,15  trets los ulls i me’ls hauríeu  donat. 16 ¿M’he fet jo, doncs, enemic  
Ef 3,5  qual en altres generacions no fou  donat a conèixer als fills dels homes,  
Ef 6,19  19 I per mi, a fi de que em sia  donat lo parlar, i per a què puga obrir  
Fl 1,29  Déu. 29 Perquè a vosaltres vos és  donat per Cristo, no tan sols que cregau  
1Te 4,2  ja sabeu quins preceptes vos he  donat per lo Senyor Jesús. 3 Puix aquesta  
1Te 4,8  a l’home, sinó a Déu, que ens ha  donat també son Sant Esperit. 9 I tocant a 
2Te 2,16  lo qual nos ha amat i ens ha  donat consol etern i bones esperances per  
1Tm 3,3  i apte per a ensenyar; 3 no  donat al vi, ni violent, sinó moderat, no  
1Tm 4,14  do que és en tu, lo qual se t’ha  donat per profecia ab la imposició de mans 
2Tm 1,7  de mes mans. 7 Perquè no ens ha  donat Déu esperit de temor, sinó de  
Tt 1,7  de Déu; no superbo, ni colèric, ni  donat al vi, ni violent, ni codiciós de  
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He 2,13 aquí a mi i als fills que Déu m’ha  donat.» 14 I per quant los fills  
He 4,8  8 Perquè si Jesús los hagués  donat repòs, ell no hauria parlat després  
1Pe 1,21  d’entre els morts i li ha  donat glòria per a què vostra fe i vostra  
2Pe 2,21  al sant manament que els fou  donat. 22 Puix los ha succeït allò que diu 
1Jn 3,1  1 Considerau quina caritat nos ha  donat lo Pare volent que tingam lo nom de  
1Jn 3,24  per l’Esperit que ens ha  donat. 4,Tit Capítol IV Per la fe i la  
1Jn 4,13  i ell en nosaltres, en que nos ha  donat de son Esperit. 14 I nosaltres lo  
1Jn 5,10  no creu en lo testimoni que Déu ha  donat de son Fill. 11 I aquest és lo  
1Jn 5,11  és lo testimoni: que Déu nos ha  donat vida eterna, i aquesta vida està en  
3Jn 3  germans i per lo testimoni que han  donat de ta veritat, així com tu camines  
3Jn 6  ab los pelegrins, 6 los quals han  donat testimoni de ta caritat en presència 
Ap 1,2  a Joan, servo seu, 2 lo qual ha  donat testimoni de la paraula de Déu, i  
Ap 2,21  sacrificades als ídols. 21 I li he  donat temps per a què s’arrepentís; i de  
Ap 6,4  un altre cavall, vermell. I fou  donat poder al que estava sentat sobre  
Ap 6,8  i el seguia l’infern. I li fou  donat poder sobre la quarta part de la  
Ap 7,2  als quatre àngels, als quals era  donat poder de danyar a la terra i al mar, 
Ap 9,3  a la terra, a les quals los fou  donat poder com tenen los escorpins de la  
Ap 9,5 fronts lo sello de Déu. 5 I els fou  donat que no els matassen, sinó que els  
Ap 11,2 ’l i no l’amídies, perquè ha estat  donat als gentils, i serà trepitjada la  
Ap 13,5  grans coses i blasfèmies, i li fou  donat poder de continuar quaranta-dos  
Ap 13,7  que habiten en lo cel. 7 I li fou  donat que fes guerra als sants i que els  
Ap 13,7  sants i que els vencés. I li fou  donat poder sobre tota tribu, i poble, i  
Ap 13,15  de l’espasa i visqué. 15 I li fou  donat que comunicàs esperit a la figura de 
Ap 16,6  i dels profetes, i vós los haveu  donat a beure sang perquè ho mereixen. 7 I 
Ap 16,8  sa copa sobre el sol, i li fou  donat l’abrasar als homes ab ardor i foc. 
Ap 17,17  que facen la voluntat d’ell, i  donat son regne a la bèstia, fins que  
Ap 18,6 -li a donar, així com ella vos ha  donat a vosaltres; i pagau-li al doble  
Ap 19,8  està aparellada. 8 I a ella fou  donat cobrir-se de finíssima tela,  
Ap 20,4  assentaren sobre elles, i els fou  donat lo judicar; i vegí les ànimes d’  
Mt 22,30  ni s’esposaran ni seran  donats en matrimoni, sinó que seran com  
Mc 12,25  els morts, ni es casaran, ni seran  donats en matrimoni, sinó que seran com  
Lc 20,34  d’aquest sigle se casen i són  donats en matrimoni, 35 mes los que seran  
Lc 20,35  dels morts, ni es casaran ni seran  donats en matrimoni, 36 perquè ja no  
1Co 11,15  perquè los cabells li foren  donats per a cobrir-se. 16 Emperò si  
Ef 1,Tit los béns de gràcia i glòria nos són  donats per Jesucrist, exaltat sobre totes  
1Tm 3,8 modestos, no de paraules dobles, ni  donats molt al vi, ni aficionats a la  
2Pe 3,2 parlí, i els manaments que us foren  donats per los apòstols del Senyor i  
Mt 6,11  cel. 11 Lo nostre pa de cada dia,  donau-nos-lo avui. 12 I perdonau  
Mt 10,8 netejau lleprosos, llançau dimonis;  donau graciosament lo que graciosament  
Mt 14,16  tenen necessitat d’anar-se’n;  donau-los vosaltres de què menjar. 17 Li 
Mt 25,28  28 Preneu-li, puix, lo talent, i  donau-lo al que té deu talents. 29 Puix  
Mt 28,10  digué Jesús: –No tingau por. Anau,  donau la nova a mos germans per a què  
Lc 11,48 pares los mataren! 48 Verdaderament  donau testimoni de que consentiu en les  
Lc 15,12 més petit digué a son pare: »–Pare,  donau-me la part que em toca de vostres  
Lc 19,24  allí: »–Preneu-li la mina i  donau-la al que té les deu mines. 25 »I  
Jn 4,15  15 La dona li digué: –Senyor,  donau-me d’aqueixa aigua a fi de que  
Jn 6,34  Llavors ells li digueren: –Senyor,  donau-nos sempre d’aquest pa. 35 I  
1Co 14,9  vosaltres, si per la llengua no  donau paraules clares, ¿com se sabrà lo  
Col 4,1  i saluda a diferents. 1 Amos,  donau a vostres sirvents lo que és de  
1Te 5,18  17 Orau sens cessar. 18 En tot  donau gràcies, perquè aqueixa és la  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

981 
 

He 12,13  i los genolls enflaquits; 13 i  donau passos drets ab vostres peus», a fi  
Ap 14,7  en alta veu: –Temeu al Senyor i  donau-li honra, perquè vingué l’hora de 
Ap 18,6  copa en què ella vos donà a beure,  donau-li beure al doble. 7 Tant quant  
Ap 18,7  i ha viscut en plaers, tant  donau-li de turments i plor; perquè diu  
Mt 25,8 les fàtues digueren a les prudents:  »–Donau-nos oli del vostre, puix nostres 
Mc 6,37  37 I ell, responent, los digué:  –Donau-los vosaltres de menjar. I li  
Mc 12,17  17 I responent Jesús, los digué:  –Donau, doncs, al Cèsar lo que és del  
Lc 6,38  perdonau, i sereu perdonats. 38  Donau, i se us donarà; bona mesura,  
Lc 9,13  en un lloc desert. 13 I els digué:  –Donau-los vosaltres de menjar. I ells  
Lc 11,3  així en la terra com en lo cel. 3  Donau-nos avui lo nostre pa de cada dia. 
Lc 15,6  a sos amics i veïns dient-los:  “Donau-me l’enhorabona, puix he trobat  
Lc 15,9  les amigues i veïnes, i diu:  “Donau-me l’enhorabona, puix he trobat  
Ac 8,19  Sant, los oferí diners, 19 dient:  –Donau-me també aquesta potestat, per a  
1Pe 2,17  Amau la germandat. Temeu a Déu.  Donau honra al rei. 18 Sirvents, siau  
Mt 27,48 i la posà al cap d’una canya, i li  donava a beure. 49 I los altres deien:  
Mc 6,7 a enviar-los de dos en dos; i els  donava potestat sobre los esperits impurs. 
Mc 15,36  i lligant-la a una canya, li  donava beure, dient: –Deixau-lo, vejam  
Lc 1,22  visió en lo temple. I ell los ho  donava a entendre ab senyes, i permanesqué 
Lc 15,16  els porcs menjaven, i ningú les hi  donava. 17 Emperò, tornant en si, digué:  
Lc 16,21 de la taula del ric, i ningú les hi  donava; emperò venien los cans i li  
Jn 12,17 i el ressuscità d’entre els morts,  donava testimoni d’ell. 18 Per això isqué 
Ac 2,4  llengües, com l’Esperit Sant los  donava a parlar. 5 I llavors habitaven en  
Ac 8,18  de les mans dels apòstols se  donava l’Esperit Sant, los oferí diners,  
Ac 11,28  -se un d’ells, anomenat Àgabo,  donava a entendre per l’Esperit que hi  
Ac 14,3  ab confiança en lo Senyor, que  donava testimoni de la paraula de sa  
Ac 16,16  que tenia esperit de Piton i  donava molt guany a sos amos endevinant.  
Ac 16,17  Ella, seguint a Pau i a nosaltres,  donava veus dient: –Aquestos homes són  
Ac 19,24  feia capelletes de plata de Diana,  donava no poc que guanyar als artistes, 25 
Ac 27,11  vides. 11 Emperò lo centurió  donava més crèdit al pilot i al patró del  
Mc 5,38  veu l’avalot i als que ploraven i  donaven grans alarits. 39 I havent entrat, 
Mc 15,23  «lloc de la Calavera». 23 I li  donaven a beure vi mesclat ab mirra, i no  
Lc 1,59  a circuncidar l’infant, i li  donaven lo nom de son pare Zacaries. 60 I  
Lc 4,22  que acabau d’oir. 22 I tots li  donaven testimoni, i se meravellaven de  
Lc 22,63  tenien a Jesús l’escarnien i li  donaven cops. 64 Havent-li posat una  
Jn 19,3  –Salve, oh rei dels jueus! I li  donaven bufetades. 4 I altra vegada Pilat  
Ac 4,33  entre ells. 33 I ab gran fortalesa  donaven los apòstols testimoni de la  
Ac 4,36  36 I Josep, a qui els apòstols  donaven lo sobrenom de Bernabé –que vol  
Ac 15,3  la conversió dels gentils, i  donaven gran contento a tots los germans.  
Ac 16,2  fiel i de pare gentil. 2 D’est  donaven bon testimoni los germans que  
Ac 22,12  baró just segons la Llei, de qui  donaven testimoni tots los jueus que  
Ac 26,10 prínceps dels sacerdots. I quan los  donaven la mort hi vaig consentir també.  
Ap 4,9 de venir.» 9 I quan aquells animals  donaven glòria, i honor, i gràcies al que  
Mt 2,1  a la terra d’Israel. 1 Havent,  doncs, nat Jesús en Betlem de Judà en  
Mt 3,8  a fugir de la ira venidera? 8 Feu,  doncs, fruit digne d’arrepentiment. 9 I  
Mt 5,19 que tot sia complert. 19 Qualsevol,  doncs, que viòlia un d’aquestos mínims  
Mt 5,37  cabell sia blanc o negre. 37 Sia,  doncs, lo vostre parlar, sí, sí; no, no;  
Mt 6,9  antes de demanar-li. 9 »Així,  doncs, haveu d’orar: Pare nostre que  
Mt 6,31  homes de poca fe? 31 No us afaneu,  doncs, dient: Què menjarem?; o: Què  
Mt 6,33  necessitat d’elles. 33 Buscau,  doncs, primerament lo Regne de Déu i sa  
Mt 7,3  sereu midats. 3 I, per què,  doncs, veus la volva en l’ull de ton  
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Mt 7,20  tallat i llançat al foc. 20 Així,  doncs, per sos fruits los coneixereu. 21  
Mt 7,22  “Senyor, Senyor, ¿no profetisàrem,  doncs, en ton nom, i en ton nom llançàrem  
Mt 9,6  ’t i camina”? 6 Per a què sapiau,  doncs, que el Fill de l’home té potestat  
Mt 9,13  sinó los que estan mals. 13 Anau,  doncs, i apreneu què significa:  
Mt 9,38  pocs los treballadors. 38 Pregau,  doncs, al Senyor de la collita que enviï  
Mt 10,16  com ovelles enmig de llops. Siau,  doncs, prudents com les serpents i  
Mt 10,31  estan tots contats. 31 No temau,  doncs, puix valeu més vosaltres que molts  
Mt 11,9  en casa dels reis estan. 9 A qui,  doncs, isquéreu a veure? ¿A un profeta?  
Mt 12,26  de si mateix; ¿com permaneixerà,  doncs, son regne? 27 I si jo llanço los  
Mt 13,18  i no ho oïren. 18 »Oïu vosaltres,  doncs, la paràbola del sembrador. 19  
Mt 13,27 bona llavor en vostre camp? Com és,  doncs, que hi ha sisanya? 28 »I los digué: 
Mt 18,4  en lo Regne del cel. 4 Quiscun,  doncs, que s’humiliï com aquest infant,  
Mt 18,33  m’ho suplicares. 33 ¿No devies,  doncs, tu tenir compassió també de ton  
Mt 19,7  7 I ells replicaren: –Per què,  doncs, manà Moisès donar carta de repudi i 
Mt 19,27  tot i vos havem seguit. Què és,  doncs, lo que tindrem? 28 I els digué  
Mt 21,27  I ell los digué: –Ni jo us diré,  doncs, ab quina potestat faig jo aquestes  
Mt 22,9  convidats no eren dignes. 9 Anau,  doncs, a les eixides dels camins i a tots  
Mt 22,17  persona dels homes. 17 Digue’ns,  doncs: Què t’apareix? És lícit o no donar 
Mt 23,3  i els fariseus. 3 Observau,  doncs, i feu tot allò que us diguen.  
Mt 23,20 que santifica l’oferta? 20 Aquell,  doncs, que jura per l’altar, jura per ell 
Mt 23,32  mataren als profetes. 32 Ompliu,  doncs, la mesura de vostres pares. 33  
Mt 24,20 criaran en aquells dies! 20 Pregau,  doncs, que vostra fugida no esdevinga en  
Mt 24,42 una i deixada l’altra. 42 Vetllau,  doncs, puix no sabeu a quina hora ha de  
Mt 25,13  dic que no us conec. 13 »Vetllau,  doncs, pués no sabeu lo dia ni l’hora en  
Mt 27,22  22 Pilat los diu: –¿Què faré,  doncs, de Jesús anomenat Cristo? 23 Diuen  
Mt 27,47  què m’has desemparat?» 47 Alguns,  doncs, dels que eren allí, quan oïren això 
Mt 27,64  tres dies ressuscitaré.” 64 Mana,  doncs, que es guàrdia lo sepulcre fins al  
Mt 28,19  en lo cel i en la terra. 19 Anau,  doncs, i ensenyau a tota la gent, batejant 
Mc 2,10  ton llit i camina”? 10 Per a què,  doncs, sapiau que el Fill de l’home té  
Mc 4,13  aquesta paràbola? ¿Com entendreu,  doncs, totes les paràboles? 14 Lo  
Mc 7,7  son cor està lluny de mi. 7 En va,  doncs, m’honren, ensenyant doctrines i  
Mc 10,26  los uns als altres: –Qui podrà,  doncs, salvar-se? 27 Llavors, mirant-  
Mc 10,49  -se, lo manà cridar. Criden,  doncs, al cego i li diuen: –Té bon ànimo!  
Mc 11,15 I sos deixebles ho oïren. 15 Vénen,  doncs, a Jerusalem. I havent Jesús entrat  
Mc 12,9  fora de la vinya. 9 »Què farà,  doncs, l’amo de la vinya? Vindrà i  
Mc 12,17 responent Jesús, los digué: –Donau,  doncs, al Cèsar lo que és del Cèsar, i a  
Mc 12,23  tots morí la muller. 23 Al temps,  doncs, de la resurrecció, quan  
Mc 12,37  David l’apellida Senyor, d’a on,  doncs, és son fill? I una gran multitud  
Mc 13,18  criïn en aquells dies! 18 Pregau,  doncs, perquè estes coses no succeesquen  
Mc 13,23  possible, als elegits. 23 Estau,  doncs, vosaltres previnguts. Mirau que tot 
Mc 13,35  al porter que vetllàs. 35 Vetllau,  doncs, perquè no sabeu quan vindrà l’amo  
Mc 15,25 que cada un se’n portaria. 25 Era,  doncs, l’hora de tèrcia quan lo  
Lc 3,8  de la ira que ha de venir? 8 Feu,  doncs, fruits dignes d’arrepentiment i no 
Lc 5,24 ’t i camina”? 24 Per a què sapiau,  doncs, que el Fill de l’home té potestat  
Lc 6,35  per a rebre altre tant. 35 »Amau,  doncs, a vostres enemics; feu bé, i  
Lc 6,36  als desagraïts i dolents. 36 Siau,  doncs, vosaltres misericordiosos, així com 
Lc 6,46 del cor parla la boca. 46 »Per què,  doncs, me cridau: “Senyor, Senyor!”, i no  
Lc 7,6  ha edificat una sinagoga. 6 Jesús,  doncs, anava ab ells. I essent ja prop de  
Lc 8,11  i entenent no entenguen”. 11 »És,  doncs, aquesta paràbola: »La llavor és la  
Lc 8,18  fer-se públic. 18 »Teniu compte,  doncs, com oïu, puix a aquell que té, se  
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Lc 8,33  I los ho permeté. 33 Isqueren,  doncs, los dimonis de l’home i se ficaren 
Lc 9,9  –Jo fiu degollar a Joan. Qui és,  doncs, aquest de qui oic tals coses? I  
Lc 10,2  los treballadors, pocs. Suplicau,  doncs, al Senyor de la collita que enviï  
Lc 10,31  deixant-lo mig mort. 31 Succeí,  doncs, que baixava per lo mateix camí un  
Lc 10,40  sola per a servir? Dieu-li,  doncs, que m’ajúdia. 41 I el Senyor li  
Lc 11,13 vegada un escorpí? 13 Si vosaltres,  doncs, sent mals, sabeu donar regalos bons 
Lc 11,35  ton cos serà tenebrós. 35 Cuida,  doncs, de que la llum que hi ha en tu no  
Lc 12,4  sobre los terrats. 4 »A vosaltres,  doncs, amics meus, vos dic que no temau  
Lc 12,29  gent de poca fe? 29 No aneu,  doncs, afanats per a lo que haveu de  
Lc 12,32 se us seran afegides. 32 »No temau,  doncs, petit ramat, puix és plagut a  
Lc 12,40 deixaria foradar sa casa. 40 Estau,  doncs, vosaltres sobre l’avís, perquè a  
Lc 12,49 foc en la terra, i què he de voler,  doncs, sinó que s’encenga? 50 I ab un  
Lc 12,56  del cel i de la terra, ¿com,  doncs, no sabeu reconèixer lo temps  
Lc 13,7  i no n’hi trobo. Talla-la,  doncs. Per què ha d’ocupar encara la  
Lc 16,5  vulga rebre en sa casa.” 5 »Cridà,  doncs, un per un als deutors de son amo, i 
Lc 16,11  també és injust en lo molt. 11 Si,  doncs, no haveu estat fiels en les  
Lc 18,7 aquest jutge pervers. 7 ¿I no farà,  doncs, Déu, justícia a sos elegits que dia 
Lc 18,26  26 I los que l’oïen, deien: –Qui,  doncs, podrà salvar-se? 27 Ell los  
Lc 19,12  lo Regne de Déu. 12 Digué  doncs: –Un home d’iŀlustre naixement anà  
Lc 19,23  i sego lo que no he sembrat; 23  doncs, per què no posares mon diner al  
Lc 19,32  l’ha menester.” 32 Partiren,  doncs, los que ell envià, i trobaren lo  
Lc 20,15 de la vinya, lo mataren. »Què farà,  doncs, ab ells l’amo de la vinya? 16  
Lc 20,21  del president. 21 Aquestos,  doncs, li preguntaren, dient: –Mestre,  
Lc 20,25  25 I ell los digué: –Pagau,  doncs, al Cèsar lo que és del Cèsar, i a  
Lc 20,29 descendència a son germà.” 29 Eren,  doncs, set germans. Lo primer prengué  
Lc 20,44  de tos peus.” 44 »Anomenant-lo,  doncs, David, Senyor, com pot ésser fill  
Lc 21,14  succeirà en testimoni. 14 Fixeu,  doncs, en vostres cors lo no pensar antes  
Lc 21,28  i majestat. 28 Quan comèncien,  doncs, a complir-se aquestes coses,  
Lc 21,34  no passaran. 34 Teniu-vos,  doncs, compte, no sia que vostres cors s’ 
Lc 21,36 superfície de la terra. 36 Vetllau,  doncs, orant en tot lo temps, per a què  
Lc 22,32 fi de que ta fe no et fàltia. Quan,  doncs, estigues convertit, confirma a tos  
Lc 22,36  –No, res. I ell los digué: –Ara,  doncs, qui té bossa que la prenga, i així  
Lc 22,70  Déu. 70 I digueren tots: –Tu ets,  doncs, lo Fill de Déu? Ell los respongué:  
Lc 23,9  -li fer algun miracle. 9 Li féu,  doncs, moltes preguntes. Emperò Jesús no  
Lc 23,22  que meresca la mort; lo castigaré,  doncs, i lo posaré en llibertat. 23 Mes  
Lc 23,52  també lo Regne de Déu. 52 Aquest,  doncs, anà a trobar a Pilat i li demanà lo 
Jn 1,21  Cristo. 21 I li preguntaren: –Què,  doncs? Ets tu Elies? I digué: –No ho só.  
Jn 1,25  i li digueren: –Per què,  doncs, bateges tu si no ets ni el Cristo,  
Jn 1,39  digué: –Veniu i veeu. Vingueren,  doncs, i vegeren a on habitava, i  
Jn 2,22  del temple de son cos. 22 Després,  doncs, que hagué ressuscitat d’entre los  
Jn 3,7  esperit és. 7 No et meravéllies,  doncs, de que t’haja dit: “És precís  
Jn 3,19 unigènit Fill de Déu. 19 Aquest és,  doncs, lo judici: que la llum vingué al  
Jn 3,29  veu de l’espòs. Aquest mon goig,  doncs, és complert. 30 És necessari que  
Jn 4,1  al fill d’un gran senyor. 1 Quan,  doncs, Jesús entengué que els fariseus  
Jn 4,6  allí la font de Jacob. Jesús,  doncs, fatigat del camí, estava sentat  
Jn 4,11  -la, i lo pou és fondo. A on,  doncs, teniu l’aigua viva? 12 Sou vós,  
Jn 4,30  és aquest lo Cristo? 30 Isqueren,  doncs, de la ciutat, i vingueren a  
Jn 4,45 és honrat en sa pàtria. 45 Arribat,  doncs, a la Galilea, los galileus lo  
Jn 4,48  estava per a morir-se. 48 Jesús,  doncs, li digué: –Vosaltres, si no veeu  
Jn 5,10  un dia de dissabte. 10 Los jueus,  doncs, deien al que havia estat curat:  
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Jn 6,10  lloc cobert d’herba. Se sentaren,  doncs, com en número de cinc mil homes. 11 
Jn 6,13  es pèrdia res. 13 Los recolliren,  doncs, i ompliren dotze coves de bocins  
Jn 6,21  –Só jo, no temau. 21 Volgueren,  doncs, rebre-lo en la barca, i esta  
Jn 6,24  havien menjat lo pa. 24 Havent,  doncs, vist la turba que Jesús no estava  
Jn 6,30  30 I li digueren: –Quin miracle,  doncs, feu vós per a què vejam i vos  
Jn 6,42  del qual coneixem? ¿Com diu ell,  doncs, que ha baixat del cel? 43 Emperò  
Jn 6,45  ensenyats de Déu.” Tot aquell,  doncs, que oigué i aprengué del Pare, ve a 
Jn 6,52  a la vida del món. 52 I els jueus,  doncs, disputaven entre si, dient: –Com  
Jn 6,68  ne voleu anar també? 68 Simó Pere,  doncs, li respongué: –Senyor, a qui  
Jn 7,4 en públic, fa res en secret. Si tu,  doncs, fas estes coses, manifesta’t al  
Jn 7,20  l’observa? 20 Per què anau,  doncs, cercant com matar-me? Lo poble li 
Jn 7,30  i ell m’ha enviat. 30 Buscaven,  doncs, com prendre’l, i ningú posà les  
Jn 8,5 en la Llei apedregar les tals. Vós,  doncs, què dieu? 6 Lo que li preguntaven  
Jn 8,33  estat esclaus de ningú. Com dius,  doncs, tu que serem llibres? 34 Jesús los  
Jn 8,36  permaneix sempre en ella. 36 Si,  doncs, lo Fill vos dóna llibertat, sereu  
Jn 8,43  que ell m’ha enviat. 43 Per què,  doncs, no enteneu lo meu llenguatge? És  
Jn 8,57  i s’omplí de goig. 57 Los jueus,  doncs, li digueren: –¿Tu no tens encara  
Jn 9,7  que significa “enviat”. Hi anà,  doncs, se rentà i tornà ab vista. 8 Per lo 
Jn 9,17  dissensió entre ells. 17 Digueren,  doncs, novament al cego: –I tu, què dius  
Jn 9,19  vosaltres que nasqué cego? Com és,  doncs, que hi veu ara? 20 Sos pares los  
Jn 9,24 preguntau-li a ell.» 24 Cridaren,  doncs, novament a l’home que havia estat  
Jn 11,3  malalt. 3 Les germanes d’aquest,  doncs, enviaren a dir-li: –Senyor, mirau 
Jn 11,6  Maria, i a Làssaro. 6 Quan oigué,  doncs, que aquest estava malalt, se  
Jn 11,17  a fi de morir ab ell. 17 Arribà,  doncs, Jesús i trobà que havia ja quatre  
Jn 11,33 no hauria mort mon germà. 33 Jesús,  doncs, al veure-la plorar, i que  
Jn 11,37 I alguns d’ells digueren: –Aquest,  doncs, que obrí los ulls d’un cego de  
Jn 11,38  que Làssaro no morís? 38 Gemint,  doncs, Jesús altra vegada en si mateix,  
Jn 11,41  la glòria de Déu? 41 Tragueren,  doncs, la pedra. I Jesús, alçant los ulls  
Jn 12,21 adorar a Déu en la festa. 21 Estos,  doncs, s’acercaren a Felip, natural de  
Jn 12,29 glorificaré encara més. 29 La gent,  doncs, que estava allí i ho oigué deia que 
Jn 12,34  permaneix eternament. Com dius,  doncs, tu que és necessari que sia elevat  
Jn 12,35 poc de temps ab vosaltres. Caminau,  doncs, mentres teniu llum, per a què les  
Jn 12,44  que la glòria de Déu. 44 Jesús,  doncs, alçà la veu i digué: –Qui creu en  
Jn 12,50  és la vida eterna. Les coses,  doncs, que jo dic, les dic com lo Pare m’ 
Jn 13,6  que tenia cenyida. 6 Arribà,  doncs, a Simó Pere, i Pere li diu:  
Jn 13,12  «No tots estau nets.» 12 Després,  doncs, que ell los hagué rentat los peus i 
Jn 13,22  me trairà. 22 Los deixebles,  doncs, se miraven uns a altres, dubtant de 
Jn 14,5  no sabem a on anau; ¿com podem,  doncs, saber lo camí? 6 Jesús li respon:  
Jn 16,18  me’n vaig al Pare”? 18 Deien,  doncs: –Què significa això que diu:  
Jn 18,3  ab sos deixebles. 3 Judes,  doncs, havent pres una companyia de  
Jn 18,8  –Ja us he dit que só jo. Si,  doncs, me buscau a mi, deixau anar  
Jn 18,25  escalfant-se. Digueren-li,  doncs: –No ets tu també un de sos  
Jn 18,33  mort havia de morir. 33 Tornà,  doncs, Pilat a entrar en lo pretori, i  
Jn 19,5 en ell causa alguna. 5 Isqué Jesús,  doncs, portant la corona d’espines i lo  
Jn 19,20  rei dels jueus.» 20 Aquest rètol,  doncs, lo llegiren molts dels jueus,  
Jn 19,23  he escrit, he escrit. 23 Havent,  doncs, los soldats crucificat a Jesús,  
Jn 19,32  traguessen d’allí. 32 Vingueren,  doncs, los soldats, i trencaren les cames  
Jn 19,42  estat encara posat ningú. 42 Allí,  doncs, per causa de la Parasceve dels  
Jn 20,3  sabem a on l’han posat. 3 Isqué,  doncs, Pere i també aquell altre deixeble  
Jn 20,18 vostre.” 18 Vingué Maria Magdalena,  doncs, anunciant als deixebles: «He vist  
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Jn 21,3  també venim ab tu. Marxaren,  doncs, i entraren en una barca, i aquella  
Jn 21,6  i encontrareu. L’hi tiraren,  doncs, i ja no podien traure’l per la  
Jn 21,13  que era lo Senyor. 13 Jesús,  doncs, s’acercà i pren lo pa, i los lo  
Jn 21,15  d’entre els morts. 15 Acabat,  doncs, de dinar, Jesús diu a Simó Pere:  
Jn 21,21  lo qui vos farà traïció?» 21 Pere,  doncs, havent-lo vist, digué a Jesús:  
Ac 1,18  en aquest ministeri. 18 Aquest,  doncs, posseí un camp ab lo preu de la  
Ac 1,21  un altre son bisbat.” 21 Convé,  doncs, que d’aquestos barons que han  
Ac 2,6  hi ha baix del cel. 6 Divulgada,  doncs, la veu, acudí molta gent, i quedà  
Ac 2,12  grandeses de Déu. 12 Se pasmaven,  doncs, tots i es meravellaven, dient-se  
Ac 2,30  fins al dia d’avui. 30 Essent,  doncs, profeta, i sabent que Déu li havia  
Ac 2,33  tots nosaltres. 33 Elevat,  doncs, per la dreta de Déu i havent rebut  
Ac 2,36  a peanya de tos peus.” 36 »Sàpia,  doncs, de cert tota la casa d’Israel que  
Ac 3,19  Cristo patiria. 19 Arrepentiu’s,  doncs, i convertiu’s, per a què us sien  
Ac 5,4  lo tenies en ton poder? Per què,  doncs, posares semblant cosa en tot cor?  
Ac 6,3  per servir les taules. 3 Escolliu,  doncs, germans, d’entre vosaltres, set  
Ac 7,43  adorar-les. Jo us transportaré,  doncs, més allà de Babilònia.” 44 »Lo  
Ac 8,22 davant de Déu. 22 Arrepenteix-te,  doncs, d’aquesta maldat teva, i prega a  
Ac 9,1  i ressuscita a Tabita. 1 Saulo,  doncs, respirant encara amenaces i mort  
Ac 10,5  en memòria davant de Déu. 5 Envia,  doncs, ara homes a Jope i fes venir aquí a 
Ac 10,20  homes que et busquen. 20 Alça’t,  doncs, baixa i marxa ab ells sens dubtar,  
Ac 10,23 i que oigués tes paraules. 23 Pere,  doncs, fent-los entrar, los hospedà. I a 
Ac 10,29  com m’haveu cridat. Pregunto,  doncs, per quina causa m’haveu fet venir? 
Ac 10,32 recordades davant de Déu. 32 Envia,  doncs, a Jope i fes cridar a Simó que té  
Ac 13,1  als jueus incrèduls. 1 Hi havia,  doncs, en la iglésia que estava en  
Ac 13,38 vist corrupció. 38 Sia-us notori,  doncs, barons germans, que per aquest se  
Ac 15,3 per raó d’aquesta qüestió. 3 Ells,  doncs, enviats per la iglésia, passaren  
Ac 15,30 bé. Déu sia ab vosaltres.» 30 Ells,  doncs, despatxats d’aquesta manera,  
Ac 16,16  I nos obligà a això. 16 Succeí,  doncs, que anant nosaltres a l’oració se  
Ac 16,36  per a què us pòsia en llibertat:  doncs, eixiu ara i anau’s-en en pau. 37 
Ac 17,22 contar o escoltar novedats. 22 Pau,  doncs, posat dret enmig de l’Areopago  
Ac 17,23  “Al Déu no conegut.” Aquell,  doncs, que vosaltres adorau sens conèixer  
Ac 17,29  som progènie seva.” 29 Essent,  doncs, nosaltres progènie de Déu, devem  
Ac 18,26  lo baptisme de Joan. 26 Aquest,  doncs, començà a parlar llibrement en la  
Ac 19,36  Diana, filla de Júpiter? 36 Veent,  doncs, que això no es pot contradir, convé 
Ac 21,22  los costums. 22 ¿Què s’ha de fer,  doncs? Certament és necessari que la  
Ac 21,23  oiran que tu has vingut. 23 Fes,  doncs, lo que anam a dir-te: “Aquí tenim 
Ac 22,29  ho só de naixement. 29 Al punt,  doncs, s’apartaren d’ell los que li  
Ac 23,1  d’una conjuració horrible. 1 Pau,  doncs, fixant los ulls en lo Consell,  
Ac 23,31 contra ell. Salut.» 31 Los soldats,  doncs, conforme a l’ordre que tenien,  
Ac 24,22 vosaltres en aquest dia.” 22 Fèlix,  doncs, havent oït aquestes coses, i estant 
Ac 25,1 i Festo lo presenta a ell. 1 Festo,  doncs, havent vingut a la província, al  
Ac 28,20  als de ma nació. 20 Per això,  doncs, vos he cridat, per a veure-us i  
Rm 2,21 i de la veritat en la Llei; 21 ¿tu,  doncs, que ensenyes als altres, no t’  
Rm 3,1  perfecciona. 1 Quins ventatges té,  doncs, lo jueu, o de quin profit és la  
Rm 3,27  la fe de Jesucrist. 27 A on està,  doncs, ta jactància? Queda exclosa. Per  
Rm 3,31 fe, la incircumcisió. 31 ¿Destruïm,  doncs, la Llei per la fe? No, per cert,  
Rm 4,1  obres sinó per la fe. 1 Què direm,  doncs, que trobà Abraham, nostre pare  
Rm 4,3  però no davant de Déu. 3 Què diu,  doncs, l’Escriptura? Abraham cregué a  
Rm 4,9  Senyor no imputa pecat.» 9 ¿Està,  doncs, aquesta benaventurança en la  
Rm 4,10  a Abraham per justícia. 10 ¿Com,  doncs, li fou imputada, estant circumcidat 
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Rm 5,1  d’immensos béns. 1 Justificats,  doncs, per la fe, tingam pau ab Déu  
Rm 6,12  nostre Senyor. 12 No régnia,  doncs, lo pecat en vostre cos mortal, de  
Rm 7,7  vellesa de la lletra. 7 Què direm,  doncs? És la Llei pecat? De ningun modo!  
Rm 7,13  sant, i just, i bo. 13 Que,  doncs, lo que és bo m’ha causat la mort?  
Rm 7,21  que habita en mi. 21 Jo trobo,  doncs, una llei, que quan jo voldria fer  
Rm 8,1  l’amor de Jesucrist. 1 No hi ha,  doncs, ara condemnació en aquells que són  
Rm 8,35  a nosaltres. 35 Qui ens separarà,  doncs, de l’amor de Cristo? ¿La  
Rm 9,14  i avorrí a Esaú.» 14 Què direm,  doncs? Hi ha injustícia en Déu? No, per  
Rm 11,7  l’obra ja no és obra. 7 Què,  doncs? Israel no ha conseguit lo que  
Rm 11,22  a tu tampoc. 22 Considera,  doncs, la bondat i rigor de Déu: lo rigor  
Rm 13,7  -lo en això mateix. 7 Pagau,  doncs, a tothom son degut: al que se li  
Rm 13,12  lo dia està cerca. Llancem,  doncs, les obres de les tenebres, i vestim 
Rm 14,13  mateix. 13 No ens judiquem ja més,  doncs, los uns als altres, ans bé pensau  
Rm 14,15  conforme a la caritat. No pèrdies,  doncs, per raó de ton menjar a aquell per  
Rm 14,16  per a qui Cristo morí. 16 No feu,  doncs, que sia vituperat vostre bé. 17  
Rm 15,1  de camí per Espanya. 1 I així,  doncs, nosaltres que som més forts devem  
Rm 15,5  tingam esperança. 5 Vulla,  doncs, Déu de la paciència i de la  
Rm 15,13  los gentils.» 13 Ómplia-us,  doncs, lo Déu d’esperança de tot goig i  
Rm 15,17  en l’Esperit Sant. 17 Ab raó,  doncs, puc gloriar-me en Jesucrist en  
Rm 15,33  ab vosaltres. 33 Lo Déu de pau,  doncs, sia ab vosaltres tots. Amén. 16,Tit 
1Co 5,7  fermenta tota la pasta? 7 Netejau,  doncs, lo llevat vell, per a què siau una  
1Co 6,4  més raó les coses del món? 4 Si,  doncs, teniu diferències sobre negocis d’ 
1Co 6,20  fóreu comprats a preu. Glorificau,  doncs, a Déu en vostre cos i en vostre  
1Co 7,26  Senyor per a ser fiel. 26 Penso,  doncs, que açò és bo per les necessitats  
1Co 9,18  ha estat encarregada. 18 Qual és,  doncs, mon gallardó? Que al predicar l’  
1Co 9,24  un sol guanya lo gallardó? Correu,  doncs, per a què pugau obtenir-lo. 25 I  
1Co 10,19  no participen de l’altar? 19 Què,  doncs? ¿Dic que l’ídol és alguna cosa, o  
1Co 11,20 entre vosaltres. 20 Quan vosaltres,  doncs, vos congregau en un lloc, ja no és  
1Co 12,4  sinó per l’Esperit Sant. 4 Hi ha,  doncs, diversitat de dons, mes l’Esperit  
1Co 14,6 la Iglésia rèbia edificació. 6 Ara,  doncs, germans, si jo vingués a vosaltres  
1Co 14,11 món, i no hi ha res sens veu. 11 Si  doncs jo ignoro lo significat de les  
1Co 14,15  enteniment és sens fruit. 15 Què,  doncs? Pregaré ab l’esperit, pregaré  
1Co 14,23 als infiels, sinó als fiels. 23 Si,  doncs, tota la Iglésia se congrega en un  
1Co 15,14 I si Cristo no ressuscità, és vana,  doncs, nostra predicació, i també és vana  
1Co 15,29  los morts? ¿Per què es bategen,  doncs, per als morts? 30 I per què  
1Co 16,18  mon esperit i el vostre. Teniu,  doncs, consideració a tals persones. 19  
2Co 3,12  serà lo que subsisteix. 12 Així,  doncs, tenint tal esperança vos parlam ab  
2Co 4,12  en nostra carn mortal. 12 Així,  doncs, la mort obra en nosaltres, mes la  
2Co 5,11  en son propi cos. 11 Penetrats,  doncs, del terror de Déu, persuadim als  
2Co 5,20  de la reconciliació. 20 Nosaltres,  doncs, som ambaixadors en nom de Cristo,  
2Co 7,1  los fou molt saludable. 1 Tenint,  doncs, caríssims meus, aquestes promeses,  
2Co 7,16  i ab reverència. 16 Me regositjo,  doncs, de que en totes les coses tinc  
2Co 8,24  glòria de Cristo. 24 Mostrau,  doncs, envers ells, i a presència de les  
2Co 10,2  envers vosaltres, 2 vos suplico,  doncs, que quan sia present feu que no  
2Co 10,13  enteniment algun. 13 Nosaltres,  doncs, no ens gloriam fora de mida, sinó  
Ga 3,5 va, si és que sien en va? 5 Aquell,  doncs, que us comunicà l’Esperit i obrà  
Ga 3,7  imputat a justícia.» 7 Reconeixeu,  doncs, que els que són de la fe, eixos són 
Ga 3,19  Abraham per promesa. 19 Per a què,  doncs, la Llei? Per causa de les  
Ga 3,21  és d’un sol, i Déu és un. 21 ¿És,  doncs, la Llei contra les promeses de Déu? 
Ga 4,1  de Sara, figura de la nova. 1 Dic,  doncs, que l’hereu, mentres és infant, no 
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Ga 4,15  com a Cristo Jesús. 15 A on és,  doncs, aquella felicitat de què parlau?  
Ga 4,16  hauríeu donat. 16 ¿M’he fet jo,  doncs, enemic vostre dient-vos la  
Ga 5,11  sofresc persecució? S’ha acabat,  doncs, l’escàndol de la creu. 12  
Ga 5,16  los uns als altres. 16 Vos dic,  doncs: Caminau en l’Esperit, i no  
Ga 6,9  vida eterna. 9 No ens cansem,  doncs, de fer bé, perquè a son temps  
Ef 4,17  se ell mateix en caritat. 17 Això,  doncs, vos dic, i testifico en lo Senyor:  
Ef 5,1  la santedat del matrimoni. 1 Siau,  doncs, imitadors de Déu, com fills  
Ef 5,7  de la incredulitat. 7 No tingau,  doncs, participació ab ells. 8 Perquè en  
Ef 6,14 complert totes les coses. 14 Estau,  doncs, ferms, cenyiu vostres lloms ab  
Fl 2,23  ab mi en l’evangeli. 23 A ell,  doncs, espero enviar-vos tan prest com  
Fl 2,29  sens tristesa. 29 Rebeu-lo,  doncs, ab tota alegria en lo Senyor i ab  
Col 2,6 de vostra fe en Cristo. 6 Així com,  doncs, haveu rebut Cristo Jesús, lo  
Col 3,1  família i als criats. 1 Si haveu,  doncs, ressuscitat ab Cristo, cercau les  
Col 3,12  és tot en tots. 12 Revestiu’s,  doncs, com elegits de Déu, sants i amats,  
1Te 4,15  que dormiren en ell. 15 Això,  doncs, vos diem en la paraula del Senyor:  
2Te 3,12  lo que no els va res. 12 A estos,  doncs, que es condueixen d’aquesta  
1Tm 1,8  diuen, ni lo que afirmen. 8 Sabem,  doncs, que la Llei és bona per aquell que  
1Tm 1,17  per a la vida eterna. 17 Al rei,  doncs, dels sigles, immortal i invisible,  
1Tm 2,1  sa sumissió i silenci. 1 Recomano,  doncs, lo primer de tot, que es facen  
1Tm 5,14  lo que no deurien. 14 Desitjo,  doncs, que les que són joves se càsien,  
2Tm 2,3  també als demés. 3 Suporta,  doncs, la fatiga com un bon soldat de  
2Tm 2,21 altres, per a deshonor. 21 Si algú,  doncs, se purificàs d’aquestes coses,  
2Tm 4,1  acostumades. 1 Te protesto,  doncs, davant de Déu i del Senyor  
He 4,1  de la paraula de Déu. 1 Temam,  doncs, que algú de vosaltres, havent-vos 
He 4,6  entraran en mon repòs.» 6 Veent,  doncs, que resta que alguns deuen entrar,  
He 4,11  de les seves. 11 Esforcem-nos,  doncs, a entrar en aquell repòs, per a què 
He 4,14  de qui nosaltres parlam. 14 Veent,  doncs, que nosaltres tenim al pontífice  
He 4,16 però sens pecat. 16 Acerquem-nos,  doncs, ab confiança al trono de gràcia,  
He 7,4  per a sempre. 4 Considerau,  doncs, quant gran era aquest home, a qui  
He 8,1  exceŀlent que l’Antic. 1 La suma,  doncs, de tot lo que havem dit és aquesta: 
He 10,35 durader en lo cel. 35 No maŀlogreu,  doncs, vostra confiança, la qual té un  
He 11,1  foren més senyalats en ella. 1 És,  doncs, la fe la substància de les coses  
He 12,3  del trono de Déu. 3 Considerau,  doncs, atentament a aquell que sofrí tal  
He 12,17 vengué sa primogenitura. 17 Sapiau,  doncs, que desitjant ell després heretar  
He 13,13  patí fora del portal. 13 Eixim,  doncs, fora del campament a ell, portant  
He 13,15  la que està per venir. 15 Oferim,  doncs, per ell a Déu sacrifici d’alabança 
Jm 1,22 pot salvar vostres ànimes. 22 Siau,  doncs, practicadors de la paraula i no  
Jm 1,26  en sa obra. 26 Si algú,  doncs, se té per religiós i no refrena sa  
Jm 2,4  la peanya de mos peus», 4 ¿no sou,  doncs, parcials en vosaltres mateixos?, ¿i 
Jm 4,4  món és enemiga de Déu? Quiscun,  doncs, que vulla ser amic d’aquest sigle  
Jm 4,7  als humils.» 7 Someteu-vos,  doncs, a Déu i resistiu al diable, i  
Jm 4,17  semblant és mala. 17 Aquell,  doncs, que sap fer bé i no el fa, té pecat 
Jm 5,1  l’eficàcia de l’oració. 1 Anem,  doncs, rics, plorau, udolant per les  
Jm 5,7  contra vosaltres. 7 Teniu,  doncs, paciència, germans, fins a la  
Jm 5,8  primerenca i tardana. 8 Esperau,  doncs, també vosaltres ab paciència, i  
Jm 5,16  li seran perdonats. 16 Confessau,  doncs, vostres pecats l’un a l’altre, i  
1Pe 2,1  deixebles de Cristo. 1 Deixant,  doncs, tota malícia, i tot engany, i  
1Pe 2,7 ella no serà confundit.» 7 Ella és,  doncs, honra a vosaltres que creeu; emperò 
1Pe 2,13  de la visitació. 13 Someteu-vos,  doncs, a tota ordenança d’humana criatura 
1Pe 4,1 patir per amor de Cristo. 1 Havent,  doncs, Cristo patit per nosaltres en la  
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1Pe 5,1  tentacions del dimoni. 1 Suplico,  doncs, als ancians que hi ha entre  
1Pe 5,6  als humils. 6 Humiliau-vos,  doncs, baix la mà poderosa de Déu, per a  
2Pe 3,9 mil anys, com un dia. 9 No retarda,  doncs, lo Senyor sa promesa, com alguns  
2Pe 3,10  a penitència. 10 Vindrà,  doncs, com lladre de nit lo dia del  
2Pe 3,17 ruïna de si mateixos. 17 Vosaltres,  doncs, germans, avisats, viviu alerta, per 
Jud 5  únic soberà i Senyor. 5 Vull,  doncs, fer-vos present, ja que haveu  
Ap 1,19  la mort i de l’infern. 19 Escriu,  doncs, les coses que has vist, i les que  
Ap 2,5  ta primera caritat. 5 Recorda’t,  doncs, d’a on has caigut; i arrepenteix- 
Ap 3,3  davant de Déu. 3 Recorda’t,  doncs, de lo que has rebut i oït, i guarda 
Ap 3,19  amo, reprenc i castigo. Arma’t,  doncs, de zel, i arrepenteix-te. 20 Vet  
Mt 7,11  un peix, li dóna una serp? 11  Doncs, si vosaltres, sent mals, sabeu  
Mt 19,25  se meravellaren molt, i digueren:  –Doncs, qui es podrà salvar? 26 I mirant- 
Mt 22,25  i dónia successió a son germà.” 25  Doncs, havia entre nosaltres set germans,  
Mt 22,28  de tots, morí també la muller. 28  Doncs, en la resurrecció, de quin dels set 
Mt 22,45  per a peanya de tos peus”? 45  »Doncs si David l’anomena “Senyor”, com  
Mt 24,33  que està cerca l’estiu. 33  Doncs, de la mateixa manera, quan vejau  
Mt 25,16  I se n’anà immediatament. 16  »Doncs aquell que havia rebut los cinc  
Mt 25,27  allà a on no he espargit. 27  Doncs devies haver donat mon diner als  
Mc 15,14  -lo! 14 Emperò Pilat los deia:  –Doncs, quin mal ha fet? I ells cridaven  
Lc 3,10  I li preguntaven la gent i deien:  –Doncs, què farem? 11 I responent los  
Lc 7,31  per aquell. 31 I digué el Senyor:  –Doncs, a qui diré que s’assemblen los  
Lc 7,42  -lo, condonà als dos son deute.  Doncs, quin d’ells l’amarà més? 43  
Lc 10,37  que usà ab ell de misericòrdia.  –Doncs, vés –li digué llavors Jesús– i fes 
Lc 11,19 dimonis per virtut de Beelzebub. 19  Doncs si jo llanço los dimonis per virtut  
Lc 12,7  de vostre cap estan tots contats.  Doncs, no temau, perquè més valeu  
Lc 12,26 aumentar un colze a sa estatura? 26  Doncs, si no teniu poder per a les coses  
Lc 12,28 glòria, se vestí com un d’ells. 28  Doncs, si a l’herba que avui està en lo  
Lc 16,27 d’allà a aquí. 27 »I digué lo ric:  »–Doncs jo us suplico, pare, que l’envieu 
Lc 20,8  d’a on era. 8 I Jesús los digué:  –Doncs tampoc jo us diré ab quina  
Lc 20,33  morí també després d’ells. 33  Doncs, en la resurrecció, de qual d’ells  
Jn 1,22  Profeta? I els respongué: –No. 22  –Doncs, qui ets? –li digueren–, a fi de  
Jn 8,46  vosaltres me convencerà de pecat?  Doncs, si us dic la veritat, per què no em 
Jn 12,1 de mort no farà fruit entre ells. 1  Doncs, sis dies abans de la Pasqua vingué  
Jn 13,14  i dieu bé, perquè ho só. 14  Doncs, si jo, que só lo Mestre i Senyor,  
Jn 14,9 qui em veu a mi, veu també al Pare.  Doncs, com dius: “Mostrau-nos lo Pare”?  
Jn 16,17  perquè me’n vaig al Pare. 17  Doncs alguns dels deixebles se deien los  
Jn 18,17 a la portera, i introduí a Pere. 17  Doncs, la sirventa que guardava la porta  
Jn 18,31  entregat. 31 I els digué Pilat:  –Doncs, preneu-lo vosaltres i judicau- 
Jn 18,37 d’aquí. 37 Llavors li digué Pilat:  –Doncs tu ets rei? Jesús respongué: –Tu ho 
Ac 5,38  el seguiren foren dispersats. 38  Doncs ara jo us dic que no us fiqueu ab  
Ac 11,18  i glorificaren a Déu dient:  –Doncs Déu ha concedit també arrepentiment 
Ac 15,10  purificat sos cors ab la fe. 10  Doncs ara, per què tentau a Déu posant un  
Ac 19,3  Esperit Sant. 3 I ell los digué:  –Doncs, en què haveu estat batejats? I  
Ac 23,15  bocí fins que matem a Pau. 15  Doncs ara, vosaltres, ab lo Concili,  
Rm 2,17  a mon evangeli, per Jesucrist. 17  Doncs, si tu que et prècies del sobrenom  
Rm 3,9  condemnació dels quals és justa. 9  Doncs, què?, ¿tenim nosaltres algun  
Rm 5,9  9 morí Cristo per nosaltres.  Doncs molt més ara que som justificats per 
Rm 6,1  entregant-se enterament a Déu. 1  Doncs, què direm? Perseverarem en lo pecat 
Rm 6,15 la Llei, sinó baix de la gràcia. 15  Doncs, què? ¿Pecarem perquè no estam baix  
Rm 7,25  Déu per Jesucrist, nostre Senyor.  Doncs jo mateix ab l’esperit servesc a la 
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Rm 8,31  a eixos també glorificà. 31  Doncs, què direm a estes coses? Si Déu  
Rm 9,19  al qui vol. 19 Emperò tu em diràs:  «Doncs, de què es queixa? Perquè, ¿qui  
Rm 9,30  i seríem semblants a Gomorra.» 30  Doncs, què direm? Que els gentils, que no  
Rm 11,5 doblat lo genoll davant de Baal.» 5  Doncs, així també, en aquest temps, hi ha  
Rm 15,8  vos rebé per a glòria de Déu. 8  Doncs dic que Jesucrist fou ministre de la 
Rm 15,28  -los en les coses carnals. 28  Doncs quan haja jo complert açò i els haja 
Rm 15,30  de l’evangeli de Cristo. 30  Doncs, vos demano, germans, per nostre  
1Co 6,5  5 Per vostra confusió ho dic.  Doncs, ¿que no hi ha ningun home savi  
1Co 7,24  no us façau servos dels homes. 24  Doncs cada qual, germans, permanesca  
1Co 10,31  per allò de què dono gràcies? 31  Doncs, si menjau, o si beveu, o si feu  
1Co 12,27  membres se regositgen ab ell. 27  Doncs vosaltres sou cos de Cristo, i  
1Co 14,26 verdaderament està en vosaltres. 26  ¿Doncs, què, germans? Quan vos congregueu, 
1Co 15,13  no hi ha resurrecció de morts? 13  Doncs, si no hi ha resurrecció de morts,  
2Co 1,17  per vosaltres a la Judea. 17  Doncs, quan jo em proposava això, ¿usí,  
2Co 8,11 lo designi des de l’any passat. 11  Doncs ara compliu-ho, per a què així com 
2Tm 2,1 i de disputes agenes del cristià. 1  Doncs tu, fill meu, fortifica’t en la  
Jm 1,16 quan és consumat, engendra mort. 16  Doncs, no vullau errar, germans meus  
2Pe 3,11  hi ha en ella seran abrasades. 11  Doncs, ja que totes estes coses han de ser 
1Jn 4,19  tem no és perfet en la caritat. 19  Doncs, ameu a Déu, perquè Déu nos amà  
Ap 2,16  nicolaïtes, lo que jo avorresc. 16  Doncs, arrepenteix-te, perquè d’altra  
Rm 7,4  d’entre els morts, a fi de que  donem fruit a Déu. 5 Perquè quan nosaltres 
2Co 6,3  ara és lo dia de salvació.) 3 No  donem ocasió d’escàndol a ningú, perquè  
Ap 19,7  -nos, i alegrem-nos, i  donem-li glòria, perquè han arribat les  
Mt 23,Tit  de les falses explicacions que  donen a la Llei, de la mort violenta dels  
Mc 4,19  i els desigs d’altres coses a què  donen entrada, sufoquen la paraula, i no  
Mc 4,20  que ouen la paraula i la reben i  donen fruit: un a trenta, altre a xeixanta 
Lc 8,14  i plaiers d’esta vida, i no  donen fruit. 15 Emperò la que caigué en  
Lc 8,15  bon cor i molt sa, la preserven i  donen fruit ab paciència. 16 »Ningú encén  
Lc 21,23  ai de les prenyades i de les que  donen de mamar en aquells dies! Perquè hi  
Jn 5,36  estes mateixes obres que jo faç  donen testimoni de mi, que el Pare m’ha  
Jn 5,39 la vida eterna; i elles són les que  donen testimoni de mi. 40 I no voleu venir 
Jn 10,25  jo faig en nom de mon Pare, estes  donen testimoni de mi. 26 Mes vosaltres no 
Ac 10,43  jutge de vius i de morts. 43 A est  donen testimoni tots los profetes, de que  
Ac 13,31  a Jerusalem, los quals fins ara  donen testimoni d’ell al poble. 32 I  
1Co 14,7  que fins les coses inanimades que  donen sonido, com la flauta i l’arpa, si  
2Co 9,13  experiència d’aquesta ministració  donen glòria a Déu per la submissió que  
1Jn 5,7  veritat. 7 Perquè tres són los que  donen testimoni en lo cel: lo Pare, lo  
1Jn 5,8  mateixa cosa. 8 I tres són los que  donen testimoni en la terra: l’Esperit, i 
3Jn 12  qui fa mal, no vegé a Déu. 12 Tots  donen testimoni de Demetri, fins la  
Mt 11,11  vos dic que, entre los nats de  dones, no s’alçà ningú major que Joan  
Mt 14,21  fou cinc mil homes, sens contar  dones ni criatures. 22 I luego Jesús  
Mt 15,38 foren quatre mil homes, sens contar  dones ni criatures. 39 I despatxada la  
Mt 24,41  pres i l’altre deixat. 41 Dues  dones moldran en un molí: serà presa l’  
Mt 27,55  de Déu. 55 I hi havia allí moltes  dones observant des de lluny, que havien  
Mt 28,Tit  de Jesús. Sa aparició a les santes  dones. S’apareix també als apòstols i els 
Mt 28,5  prenent la paraula, digué a les  dones: –No tingau por vosaltres, perquè sé 
Mc 15,40  Déu. 40 I hi havia també allí unes  dones mirant des de lluny, entre les quals 
Lc 1,28  és ab vós. Beneita vós entre les  dones. 29 I quan ella l’hagué vist, quedà 
Lc 1,42  veu i digué: –Beneita tu entre les  dones i beneït lo fruit de ton ventre. 43  
Lc 7,28  jo us dic que entre los nats de  dones no hi ha profeta major que Joan  
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Lc 8,2  dotze apòstols, 2 i també algunes  dones a qui ell havia curat dels esperits  
Lc 15,30  que ha gastat tota sa llegítima ab  dones de mala vida, haveu fet matar per a  
Lc 17,35 i l’altre, deixat; 35 estaran dues  dones molent juntes: l’una serà presa, i  
Lc 23,27  una gran multitud de gent i de  dones que es lamentaven i ploraven. 28  
Lc 23,49  pit. 49 I tots sos coneguts i les  dones que l’havien seguit des de la  
Lc 23,55  ja a entrar lo dissabte. 55 I les  dones que havien vingut de Galilea ab ell, 
Lc 24,Tit  Van al sepulcre les santes  dones. Incredulitat dels apòstols.  
Lc 24,1  dia de la semana anaren aquestes  dones de bon matí al sepulcre, portant los 
Lc 24,22  coses. 22 És veritat que algunes  dones de les que estaven ab nosaltres nos  
Lc 24,24  han trobat totes les coses com les  dones les havien referit; mes a ell no el  
Ac 1,14  unànims en oració ab les  dones, i ab Maria, mare de Jesús, i ab los 
Ac 5,14  més lo número dels homes i  dones que creien en lo Senyor), 15 tant,  
Ac 8,3  les cases i arrencant-ne homes i  dones, los feia posar en presó. 4 I els  
Ac 8,12  en lo nom de Jesucrist homes i  dones. 13 Llavors cregué també Simó, i  
Ac 9,2  d’aquesta professió, homes o  dones. 3 I anant pel camí, succeí que  
Ac 13,50  los jueus instigaren a algunes  dones devotes i iŀlustres i als homes  
Ac 16,13  -nos allí, parlàrem a les  dones que havien acudit allí. 14 I una  
Ac 17,4  de gentils i devots i no poques  dones iŀlustres. 5 Emperò los jueus  
Ac 17,12  d’ells cregueren junts ab moltes  dones gentils i de distinció, i no pocs  
Ac 21,5 allí, acompanyant-nos tots ab ses  dones i criatures, fins a fora de la  
Ac 22,4 lligant i posant a la presó homes i  dones, 5 com lo príncep dels sacerdots i  
Rm 1,26  ignominioses, puix fins les  dones d’ells invertiren l’ús natural en  
Rm 1,27 homes, deixant l’ús natural de les  dones, s’abrasaren en sos apetits  
1Co 11,Tit  ab lo cap descobert, i cobert les  dones. Tracta de la institució de la  
1Co 14,Tit  proïsme. Déu és un Déu de pau. Les  dones deuen callar en la Iglésia. 1 Seguiu 
1Co 14,34 iglésies dels sants. 34 Càllien les  dones en les iglésies, puix no els és  
1Tm 2,Tit  orar en tot lloc. Modèstia de les  dones, sa sumissió i silenci. 1 Recomano,  
1Tm 2,9  9 Així mateix préguien també les  dones vestides honestament, i adornant-  
1Tm 2,10  costosos, 10 sinó com correspon a  dones que fan professió de pietat, ab  
1Tm 3,Tit  ser los bisbes, los diaques i les  dones que serveixen a la Iglésia. 1 És una 
2Tm 3,6  entren en les cases i captiven a  dones tontes carregades de pecats, que són 
1Pe 3,5 s’adornaven antiguament les santes  dones que esperaven en Déu, estant someses 
Ap 14,4  són los que no se contaminaren ab  dones, perquè són verges. Aquestos  
Jn 8,13  13 I replicaren los fariseus: –Tu  dónes testimoni de tu mateix: ton  
1Co 14,17  lo que tu dius? 17 Certament tu bé  dónes gràcies, emperò l’altre no queda  
Mt 7,6 volva de l’ull de ton germà. 6 »No  doneu lo que és sant als cans, ni tireu  
Mc 6,25  el rei, demanà dient: –Vull que em  doneu en una plata lo cap de Joan  
Lc 14,18  a veure-la. Vos suplico que em  doneu per escusat. 19 I l’altre digué:  
Lc 14,19  a provar-los; vos suplico que em  doneu per escusat. 20 I digué l’altre:  
1Co 10,32 feu-ho tot a glòria de Déu. 32 No  doneu ofensa als jueus ni als gentils ni a 
Ef 4,27  lo sol sobre vostra ira. 27 Ni  doneu entrada al dimoni. 28 No ròbia més  
Ef 5,18  és la voluntat de Déu. 18 I no us  doneu en demesia al vi, de lo que naix  
1Te 5,13  i us amonesten. 13 I que els  doneu majors mostres de caritat per sa  
2Co 7,2  santificació en lo temor de Déu. 2  Doneu-nos cabuda. A ningú hem injuriat,  
Mt 5,31 “Qualsevol que repudiï a sa muller,  doni-li carta de repudi.” 32 »Emperò jo  
Mt 13,15 son cor i se convertesquen i jo els  dónia la salut.” 16 »Emperò benaventurats  
Mt 22,24 desposi’s son germà ab sa muller i  dónia successió a son germà.” 25 Doncs,  
Mt 24,45  sobre sa família, per a què els  dónia de menjar a l’hora? 46 Benaventurat 
Mc 9,40 a vosaltres. 40 I qualsevol que vos  dónia a beure un got d’aigua en mon nom  
Lc 3,11  deia: –Aquell que té dos vestits,  dónia’n al que no en té; i lo qui té què  
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Jn 4,34  aquell que m’ha enviat, per a què  dónia compliment a sa obra. 35 ¿No dieu  
Jn 8,14  Jesús i els digué: –Encara que jo  dónia testimoni de mi mateix, mon  
Jn 17,2  poder sobre tota carn, per a què  dónia la vida eterna a tots aquells que li 
1Co 7,21  ¿Ets tu cridat essent servo? No et  dónia cuidado; i si pots ésser llibre,  
2Co 9,10 el que dóna llavor al sembrador vos  dónia també pa per a menjar, i  
Ef 1,17  lo Pare de la glòria, vos  dónia esperit de sabiduria i de revelació  
Ef 4,29 és bona per a edificació de la fe i  dónia gràcia als oients. 30 I no  
2Te 1,6  que és just davant de Déu que ell  dónia en paga aflicció als que us  
2Te 3,16 16 I el mateix Senyor de la pau vos  dónia pau sempre i en totes parts. Lo  
1Tm 4,Tit  s’exercítia en la pietat i a que  dónia bon exemple als demés. 1 Emperò l’  
2Tm 2,7  lo que dic, i el Senyor te  dónia inteŀligència en totes les coses. 8  
1Pe 4,16 cristià, no s’avergonyesca, ans bé  dónia alabança a Déu en esta part. 17 Puix 
2Co 9,7  sembra, abundantment segarà. 7  Dónia cada u conforme se proposà en son  
Jn 15,2  porten fruit en mi, i aquells que  dónien fruit, los podarà perquè ne dónien  
Jn 15,2  dónien fruit, los podarà perquè ne  dónien més. 3 Vosaltres sou ja purs per  
1Tm 5,14  bones mares de família, i que no  dónien ocasió de maledicència a l’enemic. 
Lc 14,12  al que l’havia convidat: –Quan  dónies un dinar o un sopar, no convidis a  
Ac 23,11  de mi en Jerusalem, convé que el  dónies també en Roma. 12 I quan fou de dia 
1Co 14,16  16 D’altra manera, quan  dónies la benedicció ab l’esperit, ¿com  
Lc 4,6 ells, puix a mi se m’ha donat i ho  dono a qui vull. 7 Per lo tant, si postrat 
Lc 13,32  “Mira que jo llanço dimonis i  dono perfeta salut avui i demà, però al  
Lc 16,3  Jo no só bo per a cavar, i me  dono vergonya de demanar caritat. 4 Mes ja 
Lc 18,11  esta manera: “Oh Déu!, gràcies vos  dono perquè no só com los altres homes,  
Jn 5,31  aquell que m’ha enviat. 31 »Si jo  dono testimoni de mi mateix, mon testimoni 
Jn 7,7  mes a mi m’avorreix, perquè jo  dono testimoni d’ell que ses obres són  
Jn 8,18  és verídic. 18 Jo só lo qui  dono testimoni de mi mateix, i el Pare que 
Jn 10,15  a mi, així jo conec al Pare, i  dono ma vida per mes ovelles. 16 I tinc  
Jn 10,17  això mon Pare m’ama, perquè jo  dono ma vida per a què puga prendre-la  
Jn 10,18 18 Ningú me la pren, sinó que jo la  dono de ma voluntat, i tinc potestat de  
Jn 10,28  conec i em segueixen. 28 I jo els  dono la vida eterna, i no es perdran mai,  
Jn 11,41  los ulls al cel, digué: –Pare, vos  dono gràcies perquè m’haveu oït. 42 Bé  
Jn 13,34  vos ho dic ara a vosaltres. 34 Vos  dono un manament nou: que us ameu los uns  
Jn 14,27  »La pau vos deixo, la pau meva vos  dono; no us la dono jo com la dóna lo món. 
Jn 14,27  la pau meva vos dono; no us la  dono jo com la dóna lo món. No es  
Ac 3,6  or ni plata, mes lo que tinc t’ho  dono: en nom de Jesucrist de Nazaret, alça 
Rm 1,8 del Senyor Jesucrist. 8 Primerament  dono gràcies a mon Déu per medi de  
Rm 10,2  què ells se sàlvien. 2 Puix jo els  dono testimoni de que tenen zel de Déu,  
1Co 7,25 no tinc precepte del Senyor; emperò  dono consell, així com un que ha alcançat  
1Co 10,30  fi só jo vituperat per allò de què  dono gràcies? 31 Doncs, si menjau, o si  
1Co 14,18 altre no queda edificat. 18 Gràcies  dono a Déu, puix parlo totes les llengües  
2Co 8,10  per sa pobresa. 10 I en això vos  dono consell, perquè açò és lo que us és  
Fl 1,3  i del Senyor Jesucrist. 3 Gràcies  dono a mon Déu cada vegada que em recordo  
1Tm 1,12  qual m’ha estat encarregat. 12 I  dono gràcies a Jesucrist Senyor nostre,  
2Tm 1,3  nostre Senyor Jesucrist. 3 Gràcies  dono a Déu, a qui servesc des de mos  
Flm 4  i del Senyor Jesucrist. 4 Gràcies  dono a mon Déu, fent sempre memòria de tu  
1Co 1,4  Pare i del senyor Jesucrist. 4  Dono gràcies sens cessar a mon Déu per a  
Mt 2,11  i oberts sos tresors, li oferiren  dons: or, encens i mirra. 12 I hagut avís  
Lc 21,5  pedres hermoses i adornat de rics  dons, los respongué: 6 –Vindrà temps en  
Rm 11,29 per causa de sos pares. 29 Puix los  dons i vocació de Déu són irrevocables. 30 
Rm 12,Tit  l’estat de cada u i segons los  dons rebuts de Déu ab la fe de Jesucrist.  
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Rm 12,6  altre. 6 Tenint, emperò, diferents  dons, segons la gràcia que ens ha estat  
1Co 12,Tit  Capítol XII De la varietat de  dons que l’Esperit Sant distribueix entre 
1Co 12,1  -se mútuament. 1 I tocant als  dons espirituals, no vull, germans, que  
1Co 12,4 Sant. 4 Hi ha, doncs, diversitat de  dons, mes l’Esperit és un mateix. 5 Hi ha 
1Co 12,31  31 Aspirau, emperò, vosaltres als  dons majors. Mes jo us mostro un camí  
1Co 14,Tit  al de profecia. S’ha d’usar dels  dons per a edificació del proïsme. Déu és  
1Co 14,1  1 Seguiu la caritat, cobdiciau los  dons espirituals, sobretot lo de profecia. 
1Co 14,12  ja que sou cobdiciosos de  dons espirituals, procurau abundar en ells 
Ef 4,8  ’n portà catiu lo captiveri, donà  dons als homes.» 9 (I que ell pujà, què és 
He 2,4  i ab vàrios miracles, i ab  dons de l’Esperit Sant, segons sa pròpia  
He 5,1  a Déu, per a què ofresca  dons i sacrificis per los pecats. 2 Lo  
He 8,3  és constituït per a oferir  dons i sacrificis, per lo qual és  
He 8,4 havent-hi sacerdots que ofereixen  dons conforme a la Llei, 5 los quals  
He 9,9  en aquell temps, en què s’oferien  dons i sacrificis, que no podien purificar 
He 11,4  just, donant Déu testimoni de sos  dons; i per ella, essent ja mort, encara  
2Pe 1,Tit  exhorta a que, tenint presents los  dons rebuts de Déu, adelàntien en la  
Ap 8,11  part de les aigües se convertí en  donzell; i moriren molts homes per les  
Ap 8,11  11 I el nom de l’estrella era  Donzell; i la tercera part de les aigües  
1Co 7,36 és una cosa deshonrosa per sa filla  donzella que ella pàssia la flor de sa  
Ac 21,9  9 I aquest tenia quatre filles  donzelles que profetisaven. 10 I com nos  
Ac 9,36  anomenada Tabita, que vol dir  Dorcas. Aquesta estava plena d’obres  
Ac 9,39 túniques i els vestits que els feia  Dorcas. 40 Mes Pere, havent fet eixir a  
Mt 9,24  puix no és morta la noia, sinó que  dorm. I se burlaven d’ell. 25 I treta  
Mc 5,39  La noia no és morta, sinó que  dorm. 40 I es burlaven d’ell. Mes ell,  
Lc 8,52  no és morta la noia, sinó que  dorm. 53 I se burlaven d’ell, sabent que  
Jn 11,11  los anyadí: –Nostre amic Làssaro  dorm, emperò jo vaig a despertar-lo del  
Jn 11,12 digueren sos deixebles: –Senyor, si  dorm se curarà. 13 Emperò Jesús parlava de 
2Pe 2,3  no para, i la perdició d’ells no  dorm. 4 I si Déu no perdonà als àngels que 
1Co 11,30 molts dèbils i malalts, i molts que  dormen. 31 Puix si nosaltres mateixos nos  
1Co 15,20  estat fet primícies d’aquells que  dormen. 21 Perquè així com per home vingué 
1Te 4,13 que ignoreu respecte d’aquells que  dormen, per a què no us contristeu com los 
1Te 4,15  Senyor, no ens adelantarem als que  dormen. 16 Perquè el mateix Senyor ab  
1Te 5,7  en temperància; 7 perquè los que  dormen, dormen de nit, i els que s’  
1Te 5,7  7 perquè los que dormen,  dormen de nit, i els que s’embriaguen, de 
Lc 8,23  I mentres estaven navegant, ell se  dormí, i sobrevingué un temporal de vent  
Ac 7,60  pecat. I quan hagué dit això,  dormí en lo Senyor. I Saulo consentia en  
Mt 8,24  les oles cobrien la barca; mes ell  dormia. 25 I sos deixebles s’acercaren a  
Mc 4,27  la llavor sobre la terra, 27 i que  dòrmia i s’àlcia de nit i de dia, i la  
Mt 25,5  endormiscaren totes i se quedaren  dormides. 6 I a mitjanit s’oí un clamor:  
Mt 13,25  camp. 25 I mentres que els homes  dormien, vingué son enemic i contrasembrà  
1Te 5,6  de les tenebres. 6 Per lo tant, no  dormim com altres, ans bé vetllem i viscam 
1Te 5,10 per a què, sia que vetllem, sia que  dormim, viscam juntament ab ell. 11 Per lo 
Mt 26,40  a sos deixebles i els encontrà  dormint, i digué a Pere: –Què? ¿No haveu  
Mt 26,43  I vingué altra vegada i els trobà  dormint, puix sos ulls estaven pesats. 44  
Mt 28,13  mentres que nosaltres estàvem  dormint.” 14 I si això arribàs a oïdos del 
Mc 4,Tit  candelero. Llavor que naix i creix  dormint lo qui la sembrà. Altra paràbola  
Mc 4,38  aigua. 38 I ell estava en la popa,  dormint sobre un coixí; i el desperten i  
Mc 13,36  que venint de repente, vos tròbia  dormint. 37 I lo que vos dic a vosaltres,  
Mc 14,37 lo que vós. 37 I vingué i els trobà  dormint, i digué a Pere: –Simó, dorms?  
Mc 14,40  I quan retornà, los trobà novament  dormint, puix sos ulls estaven pesats, i  
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Lc 22,45 vingué a sos deixebles, i els trobà  dormint per causa de la tristesa. 46 I els 
Ac 12,6  aquella mateixa nit estava Pere  dormint entre dos soldats, lligat ab dues  
1Co 15,51  un misteri: tots certament no  dormirem, mes tots serem mudats. 52 En un  
1Co 15,18  18 I per consegüent, també los que  dormiren en Cristo són perduts. 19 Si en  
1Te 4,14  Déu portarà ab Jesús a aquells que  dormiren en ell. 15 Això, doncs, vos diem  
2Pe 3,4  perquè des de que els pares  dormiren tot permaneix així com en lo  
Lc 22,46  tristesa. 46 I els digué: –Per què  dormiu? Alçau-vos i orau a fi de que no  
Mt 26,45 vingué a sos deixebles i els digué:  –Dormiu ja i descansau, veus aquí que l’  
Mc 14,41  tercera vegada vingué i els digué:  –Dormiu ja i reposau. Basta: l’hora és  
Mc 14,37  dormint, i digué a Pere: –Simó,  dorms? ¿Una hora no has pogut vetllar ab  
Ef 5,14  tant diu ell: «Desperta’t, tu que  dorms, i alça’t d’entre els morts, i  
Mt 2,16  en Betlem i en tota sa comarca, de  dos anys i en avall, conforme al temps que 
Mt 4,18  ribera del mar de Galilea, vegé a  dos germans, Simó, que s’anomena Pere, i  
Mt 4,21  d’allí en avant, vegé altres  dos germans, Jaume fill del Zebedeu, i son 
Mt 5,41  mil passos, vés ab ell altres  dos mil. 42 Al qui et demània, dóna-li.  
Mt 6,Tit  en lo cel. Que no es pot servir a  dos amos. I que devem confiar en la divina 
Mt 6,24  tenebres? 24 »Ningú pot servir a  dos amos. Perquè o tindrà odi a l’un i  
Mt 8,Tit  una tempestat en lo mar, i cura a  dos endemoniats en la terra dels  
Mt 8,28 gerassens, vingueren a son encontre  dos esperitats que eixien de les  
Mt 9,Tit  a una minyona i dóna vista a  dos cegos. Cura a un esperitat mut i obra  
Mt 9,27  passant Jesús d’allí, lo seguiren  dos cegos, cridant i dient: –Teniu  
Mt 10,10  10 Ni alforja per lo camí, ni  dos túniques, ni calçat, ni bastó; perquè  
Mt 10,29 infern. 29 ¿Per ventura no es venen  dos aucells per un diner, i ni un d’ells  
Mt 11,Tit  Capítol XI Joan Baptista envia  dos de sos deixebles a Jesús per averiguar 
Mt 11,2  presó, les obres de Cristo, envià  dos de sos deixebles 3 a preguntar-li:  
Mt 14,17  –No tenim aquí més que cinc pans i  dos peixos. 18 Jesús los digué: –Portau- 
Mt 14,19  herba, prengué los cinc pans i els  dos peixos, i alçant los ulls al cel,  
Mt 15,14 I si un cego guia a altre cego, los  dos cauen en lo fosso. 15 I responent  
Mt 17,23  los que cobraven lo tribut de les  dos dracmes, i li digueren: –Què, vostre  
Mt 18,8  o coix, que tenint dues mans o  dos peus ser llançat al foc etern. 9 »I si 
Mt 18,9 en la vida ab un sol ull, que tenir  dos ulls i ser llançat al foc de l’  
Mt 18,16  persones, per a què per boca de  dos o tres testimonis cònstia tota  
Mt 18,19  19 »Altra vegada vos dic que si  dos de vosaltres se convinguessen sobre la 
Mt 18,20 Puix allà a on se troben congregats  dos o tres en mon nom, allí estic jo enmig 
Mt 19,5  i s’unirà ab sa muller, i seran  dos en una carn.” 6 Així que ja no són  
Mt 20,Tit  fills del Zebedeu. Dóna vista a  dos cegos. 1 »Lo Regne del cel és semblant 
Mt 20,21  Ella respongué: –Dieu que aquestos  dos fills meus s’asséntien en vostre  
Mt 20,24  això, s’indignaren contra els  dos germans. 25 Mes Jesús los cridà envers 
Mt 20,30  multitud de gent. 30 I veus aquí  dos cegos sentats a la vora del camí oïren 
Mt 21,1  de l’Oliverar, Jesús envià  dos de sos deixebles 2 dient-los: –Anau  
Mt 21,28  què us apareix? Un home tenia  dos fills, i acercant-se al primer li  
Mt 21,31  »Mes no hi va anar. 31 »Qual dels  dos féu la voluntat del pare? Ells diuen:  
Mt 22,40  com a tu mateix. 40 D’aquestos  dos manaments dependeix tota la Llei i los 
Mt 24,40  del Fill de l’home. 40 Llavors  dos se trobaran en lo camp: l’un serà  
Mt 25,15  li donà cinc talents, a l’altre,  dos, i a l’altre, un, a quiscun segons sa 
Mt 25,17 igualment aquell que n’havia rebut  dos, ne guanyà també altres dos. 18 Emperò 
Mt 25,17  rebut dos, ne guanyà també altres  dos. 18 Emperò aquell que n’havia rebut  
Mt 25,22  també aquell que havia rebut los  dos talents i digué: »–Senyor, dos talents 
Mt 25,22  los dos talents i digué: »–Senyor,  dos talents m’entregàreu vós; aquí en  
Mt 25,22  vós; aquí en teniu altres  dos que n’he guanyat. 23 »Son senyor li  
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Mt 26,2  a sos deixebles: 2 –Sabeu que dins  dos dies vindrà la Pasqua, i el Fill de l’ 
Mt 26,37  37 I prenent ab ell a Pere i als  dos fills del Zebedeu, començà a entristir 
Mt 26,60  Emperò a l’últim arribaren  dos testimonis falsos. 61 I digueren:  
Mt 27,21 los respongué i digué: –A quin dels  dos voleu que us entréguia llibre? I ells  
Mt 27,38  jueus.» 38 Llavors crucificaren  dos lladres ab ell, l’un a la dreta, i l’ 
Mt 27,51  que es rompé lo vel del temple en  dos trossos de dalt baix, i tremolà la  
Mc 5,13 porcs, i el ramat, en número com de  dos mil, se precipità ab gran ímpetu en lo 
Mc 6,Tit  Baptista. Miracle dels cinc pans i  dos peixos. Jesús camina sobre l’aigua i  
Mc 6,7  Dotze i començà a enviar-los de  dos en dos; i els donava potestat sobre  
Mc 6,7  i començà a enviar-los de dos en  dos; i els donava potestat sobre los  
Mc 6,9  sandàlies, i que no es posassen  dos túniques. 10 I els deia: –En  
Mc 6,37  –Què? ¿Anirem a comprar pans per  dos-cents diners i els donarem què  
Mc 6,38  ho hagueren vist, diuen: –Cinc, i  dos peixos. 39 I els manà que els fessen  
Mc 6,41  41 I prenent los cinc pans i los  dos peixos, alçant los ulls al cel, beneí  
Mc 6,41  gent, i ell repartí entre tots los  dos peixos. 42 I ne menjaren tots i  
Mc 9,42  entrar manco en la vida, que tenir  dos mans i anar a l’infern, al foc  
Mc 9,44  coix en la vida eterna, que tenir  dos peus i ser llançat en l’infern de foc 
Mc 9,46  en lo Regne de Déu, que tenir-ne  dos i ser llançat al foc de l’infern, 47  
Mc 10,8  es juntarà ab sa muller; 8 i seran  dos en una carn. Així que no són ja dues  
Mc 11,1  la muntanya de l’Oliverar, envià  dos de sos deixebles 2 i els digué: –Anau  
Mc 11,4 la porta, fora, en una encreuada de  dos camins, i el desfermaren. 5 I alguns  
Mc 12,42  42 I vingué una pobra viuda i tirà  dos peces petites del valor d’una malla.  
Mc 14,1 a Caifàs. Negació de sant Pere. 1 I  dos dies després era la Pasqua i los  
Mc 14,13  a què mengeu la pasqua? 13 I envià  dos de sos deixebles, i els diu: –Anau a  
Mc 15,Tit  d’espines i crucificat entre  dos lladres. Prodigis que succeeixen en sa 
Mc 15,27  jueus.» 27 I crucificaren ab ell  dos lladres, l’un a sa dreta, i l’altre  
Mc 15,38  38 I se partí el vel del temple en  dos trossos de dalt baix. 39 I quan lo  
Mc 16,12 d’això, se mostrà en altra forma a  dos d’ells que anaven a una granja. 13 I  
Lc 1,7  perquè Elisabet era estèril i los  dos eren ja entrats en dies. 8 I succeí  
Lc 2,24  Senyor, d’un parell de tórtoles o  dos colomins. 25 I en aquella ocasió hi  
Lc 3,11  responent los deia: –Aquell que té  dos vestits, dónia’n al que no en té; i  
Lc 5,2  de l’estany de Genesaret, 2 vegé  dos barques que estaven a la vora de l’  
Lc 5,7  i de tal manera ompliren les  dos barques, que casi se n’anaven a fons. 
Lc 6,39  guiar a altre cego? ¿No cauran los  dos en lo fosso? 40 No és lo deixeble  
Lc 7,Tit  li ungeix los peus. Paràbola dels  dos deutors. 1 I quan hagué acabat estes  
Lc 7,19  estes coses. 19 I Joan cridà a  dos de sos deixebles i los envià a Jesús,  
Lc 7,41  dieu. 41 –Un acreedor tenia  dos deutors, l’un li devia cinc-cents  
Lc 7,42  de què pagar-lo, condonà als  dos son deute. Doncs, quin d’ells l’  
Lc 9,13  –No tenim més que cinc pans i  dos peixos, a no ser que vajam nosaltres a 
Lc 9,16  16 I prenent los cinc pans i los  dos peixos, alçà los ulls al cel, los  
Lc 9,30  30 I veus aquí que parlaven ab ell  dos barons, i eren Moisès i Elies, 31 los  
Lc 9,32  vegeren la glòria de Jesús i als  dos barons que estaven ab ell. 33 I quan  
Lc 10,Tit  Missió i instrucció dels setanta- dos deixebles. Paràbola del samarità.  
Lc 10,1  lo Senyor també altres setanta- dos i los envià de dos en dos davant seu a 
Lc 10,1 altres setanta-dos i los envià de  dos en dos davant seu a cada ciutat o lloc 
Lc 10,1 setanta-dos i los envià de dos en  dos davant seu a cada ciutat o lloc a on  
Lc 10,17 enviat. 17 I tornaren los setanta- dos plens de goig, dient: –Senyor, fins  
Lc 10,35 al dia següent, quan partia, tragué  dos diners, i els donà a l’hostaler, i li 
Lc 12,6  6 ¿No es venen cinc aucellets per  dos diners, i no obstant ningú d’ells és  
Lc 12,52  dividits los tres contra los  dos, i los dos contra los tres. 53 Lo pare 
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Lc 12,52  los tres contra los dos, i los  dos contra los tres. 53 Lo pare estarà  
Lc 15,11  11 Mes ell digué: –Un home tenia  dos fills. 12 I el més petit digué a son  
Lc 16,Tit majordom injust. Ningú pot servir a  dos amos. Indissolubilitat del matrimoni.  
Lc 16,13  13 Ningun criat pot servir a  dos amos; perquè o avorrirà a l’un i  
Lc 17,34  declaro que en aquella nit estaran  dos en un llit: l’un serà pres, i l’  
Lc 17,35  serà presa, i l’altra, deixada;  dos en un camp: l’un serà pres, i l’  
Lc 18,12  ni com aquest publicà. 12 Dejuno  dos vegades la semana, pago delme de tot  
Lc 19,29 muntanya dita de l’Oliverar, envià  dos de sos deixebles, 30 dient-los:  
Lc 21,2 també una pobra viuda que hi tirava  dos petites monedes, 3 i digué: –En  
Lc 22,38  respongueren: –Senyor, veus aquí  dos espases. I ell los digué: –Basta. 39 I 
Lc 23,32  32 I portaven també ab ell altres  dos homes, que eren malfactors, per a fer  
Lc 24,4  que s’aparegueren davant d’elles  dos homes ab vestidures resplendents. 5 I  
Lc 24,13  que havia vist. 13 I veus aquí que  dos d’ells aquell mateix dia anaven a un  
Jn 1,35  endemà, Joan estava encara allí ab  dos de sos deixebles. 36 I mirant a Jesús  
Jn 1,37  aquí l’anyell de Déu. 37 I los  dos deixebles l’oigueren parlar i  
Jn 1,40  com l’hora dècima. 40 I un dels  dos que havien oït dir això a Joan i que  
Jn 4,40  es quedàs allí; i s’hi detingué  dos dies. 41 I n’hi hagué molts més que  
Jn 4,43  lo salvador del món. 43 Al cap de  dos dies, isqué d’allí i se n’anà a  
Jn 6,9 un minyó que té cinc pans d’ordi i  dos peixos; emperò, què és això per tanta  
Jn 8,17  està escrit que lo testimoni de  dos persones és verídic. 18 Jo só lo qui  
Jn 11,6  estava malalt, se detingué encara  dos dies en lo mateix lloc. 7 I després d’ 
Jn 19,18 Gòlgota, 18 a on lo crucificaren, i  dos altres ab ell, l’un a un costat, l’  
Jn 20,4  al sepulcre. 4 Corrien los  dos junts; emperò l’altre deixeble  
Jn 20,12  i mirà en lo sepulcre, 12 i vegé a  dos àngels vestits de blanc sentats, un al 
Jn 21,2  i los fills del Zebedeu, i altres  dos de sos deixebles. 3 Los diu Simó Pere: 
Jn 21,8  estava lluny de terra sinó com uns  dos-cents colzes). 9 I al saltar en  
Ac 1,10  que s’aparegueren prop d’ells  dos barons ab vestidures blanques, 11 los  
Ac 1,23  sa resurrecció. 23 I senyalaren a  dos: a Josep, que era anomenat Barsabàs, i 
Ac 1,24  de tots; mostrau-nos d’aquestos  dos qual haveu elegit 25 per a què ocúpia  
Ac 7,29  en terra de Madian, a on engendrà  dos fills. 30 »I passats quaranta anys, se 
Ac 8,38 manà parar lo carro, i baixaren los  dos dintre l’aigua, Felip i l’eunuc, i  
Ac 9,38  que Pere estava allí, li enviaren  dos homes, suplicant-li que sens  
Ac 10,7  l’àngel que li parlava, cridà a  dos de sos domèstics i a un soldat temerós 
Ac 12,6  nit estava Pere dormint entre  dos soldats, lligat ab dues cadenes, i els 
Ac 19,10  Tirà. 10 I això durà per espai de  dos anys, de manera que tots los que  
Ac 19,16  sobre d’ells i, apoderant-se de  dos, prevalesqué contra ells, de manera  
Ac 19,22  22 I havent enviat a Macedònia a  dos dels que l’assistien, Timoteu i  
Ac 19,34  era jueu, tots a una per espai de  dos hores, cridaren: –Gran és la Diana  
Ac 21,33  lo prengué i el manà lligar ab  dos cadenes, i li preguntà qui era i què  
Ac 23,8  emperò los fariseus confessen les  dos coses. 9 Així que es mogué una gran  
Ac 23,23  donat avís d’això. 23 I cridant a  dos centurions los digué: –Teniu  
Ac 23,23  los digué: –Teniu previnguts  dos-cents soldats que vagen fins a  
Ac 23,23  a Cesarea, i setanta de cavall, i  dos-centes llances des de l’hora tèrcia 
Ac 24,27  ab ell. 27 Emperò al cap de  dos anys, Pòrcio Festo succeí a Fèlix, lo  
Ac 27,37  que anàvem dins del barco érem  dos-centes i setanta-sis. 38 I quan  
Ac 27,41  en un lloc que tenia mar per los  dos costats, ells hi vararen la barca; i  
Ac 28,30  gran disputa. 30 I Pau permanesqué  dos anys enters en la casa que tenia  
Rm 9,10  Rebeca, que concebí d’una vegada  dos fills d’Isaac nostre pare 11 (perquè  
1Co 6,16  ab ella? Perquè, «seran», digué,  «dos en una carn». 17 Emperò lo qui es  
1Co 14,27  llengua desconeguda, pàrlien així  dos, o al més tres, i per torn, i un  
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1Co 14,29  29 En quant als profetes, pàrlien  dos o tres, i els demés que judíquien. 30  
2Co 13,1  vinc a vosaltres. «En la boca de  dos o tres testimonis serà confirmada tota 
Ga 4,22  escrit està que Abraham tingué  dos fills, l’un de l’esclava, l’altre  
Ga 4,24  aŀlegoria. Perquè aquestos són los  dos testaments: l’un, de la muntanya de  
Ef 2,14  és nostra pau, lo qui ha fet dels  dos un sol poble, i rompent la paret de  
Ef 2,15  per a formar en si mateix dels  dos, un sol home nou, fent la pau, 16 i  
Ef 2,16  per a reconciliar-los ab Déu als  dos en un cos per la creu, matant les  
Ef 5,31  i es juntarà a sa muller, i seran  dos en una carn.» 32 Aquest és un gran  
Fl 1,23  23 Perquè jo em trobo apretat per  dos costats: tinc desig de ser deslligat  
Fl 4,16  sinó vosaltres sols. 16 Puix una i  dos vegades m’enviàreu a Tessalònica lo  
1Tm 5,19  no rèbies acusació sinó davant de  dos o tres testimonis. 20 Als que pèquien, 
He 4,12 i més afilada que ninguna espasa de  dos talls; penetrant fins a la divisió de  
He 10,28 Llei de Moisès, sent-li provat ab  dos o tres testimonis, mor sens  
2Pe 3,1  que us escric, procurant en les  dos avivar vostre ànimo senzill ab  
Jud 12 allà, arbres de tardor, sens fruit,  dos vegades morts, i desarrelats. 13 Oles  
Ap 1,16  de sa boca una espasa aguda de  dos talls, i sa cara resplendia com lo sol 
Ap 2,12  diu lo que té l’espasa aguda de  dos talls: 13 »Sé tes obres, a on habites  
Ap 9,12  ai ja passà; i veus aquí que vénen  dos ais després. 13 I el sisè àngel tocà  
Ap 9,16  de l’exèrcit d’a cavall era de  dos-cents milions. I jo oiguí lo número  
Ap 11,2 trepitjada la ciutat quaranta-i- dos mesos. 3 I donaré poder a mos dos  
Ap 11,3 -dos mesos. 3 I donaré poder a mos  dos testimonis i profetisaran, vestits de  
Ap 11,3 i profetisaran, vestits de sac, mil  dos-cents i xixanta dies. 4 Aquestes són 
Ap 11,4  i xixanta dies. 4 Aquestes són les  dos oliveres i els dos candeleros que  
Ap 11,4 Aquestes són les dos oliveres i els  dos candeleros que estan davant del Déu de 
Ap 11,10 los uns als altres, perquè aquestos  dos profetes aturmentaren als que  
Ap 12,6  Déu, per a ser alimentada allí mil  dos-cents i xixanta dies. 7 I hi hagué  
Ap 12,14  baró, 14 i foren donades a la dona  dos ales de gran àliga, per a què volàs al 
Ap 12,14  a on és alimentada per un temps, i  dos temps, i la meitat d’un temps, lluny  
Ap 13,Tit S’alça en la terra altra bèstia ab  dos banyes, que dóna vigor a la primera. 1 
Ap 13,5 donat poder de continuar quaranta- dos mesos. 6 I obrí sa boca ab blasfèmies  
Ap 13,11  que eixia de la terra i que tenia  dos banyes semblants a les de l’Anyell,  
Ap 19,15 15 I eixia de sa boca una espasa de  dos talls, per a ferir ab ella les  
Ap 19,20  que adoraren sa imatge. Aquestos  dos foren llançats vius en un estany de  
Lc 18,10 justos i despreciaven als demés: 10  –Dos homes pujaren al temple a orar; l’un 
Jn 6,7 havia de fer. 7 Felip li respongué:  –Dos-cents diners de pa no els basten  
Ap 6,6 enmig dels quatre animals que deia:  –Dos mesures de blat per un diner, i sis  
Ap 11,Tit  abans de tocar l’última trompeta.  Dos testimonis del Senyor seran  
Mt 9,20  dona que patia d’un fluix de sang  dotze anys havia, i se li acercà per  
Mt 10,Tit  10,Tit Capítol X Vocació dels  dotze apòstols. Jesucrist los instrueix i  
Mt 10,1  1 I havent convocat a sos  dotze deixebles, los donà poder sobre los  
Mt 10,2  i tota dolència. 2 I los noms dels  dotze apòstols són aquestos: lo primer,  
Mt 10,5  l’entregà. 5 Jesús envià aquestos  dotze, manant-los i dient: –No aneu per  
Mt 11,1  donar aquestes instruccions a sos  dotze deixebles, passà d’allí a ensenyar  
Mt 14,20  I recollides les sobres, ompliren  dotze coves dels bocins. 21 I el número  
Mt 19,28  vos sentareu també vosaltres en  dotze tronos per a judicar a les dotze  
Mt 19,28 en dotze tronos per a judicar a les  dotze tribus d’Israel. 29 I qualsevol que 
Mt 20,17  prengué a part en lo camí a sos  dotze deixebles i els digué: 18 –Mirau,  
Mt 26,20  estava sentat a taula ab sos  dotze deixebles. 21 I mentres ells estaven 
Mt 26,53  i em donarà a l’instant més de  dotze legions d’àngels? 54 Emperò, com se 
Mc 3,Tit  seguit de totes parts. Elegeix als  dotze apòstols i respon ab gran mansuetud  
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Mc 3,14  i vingueren a ell. 14 I escollí a  dotze per a què estiguessen ab ell i per a 
Mc 5,25 una dona que patia un fluix de sang  dotze anys havia 26 i que havia sofert  
Mc 5,42  noia, i se posà a caminar. I tenia  dotze anys. I quedaren atordits ab gran  
Mc 6,43  43 I alçaren les sobres i ompliren  dotze coves dels bocins i dels peixos. 44  
Lc 2,Tit  de Simeon. Jesús, a l’edat de  dotze anys, disputa en lo temple ab los  
Lc 2,42  Pasqua. 42 I essent ja d’edat de  dotze anys, pujant a Jerusalem segons lo  
Lc 6,Tit  del dissabte. Anomena los  dotze apòstols. Cura malalts i predica  
Lc 6,13  dia cridà a sos deixebles i elegí  dotze d’ells, que anomenà apòstols: 14  
Lc 8,1  Regne de Déu. I estaven ab ell los  dotze apòstols, 2 i també algunes dones a  
Lc 8,42 tenia sa única filla, de l’edat de  dotze anys, que s’estava morint. I succeí 
Lc 8,43  dona que patia d’un fluix de sang  dotze anys feia i que havia gastat tot  
Lc 9,1  Jesucrist. 1 I havent convocat als  dotze apòstols, los donà poder i autoritat 
Lc 9,17  I de lo que sobrà, n’alçaren  dotze coves de bocins. 18 I succeí que,  
Lc 22,14  arribada, se sentà a taula, i els  dotze apòstols ab ell. 15 I els digué: –Ab 
Lc 22,30  sobre tronos per a judicar a les  dotze tribus d’Israel. 31 Ademés digué lo 
Jn 6,13  Los recolliren, doncs, i ompliren  dotze coves de bocins que havien sobrat  
Jn 6,70  –¿No só jo qui escollí a vosaltres  dotze?; i ab tot, un de vosaltres és  
Jn 11,9  9 Jesús respongué: –No hi ha  dotze hores en lo dia? Lo qui va de dia no 
Ac 7,8  engendrà a Jacob, i Jacob, als  dotze patriarques. 9 »I els patriarques,  
Ac 19,7  profetisaven. 7 I eren en tots com  dotze persones. 8 I entrant en la sinagoga 
Ac 24,11  podeu saber que no fa més de  dotze dies que jo pugí a Jerusalem per  
Ac 26,7 esperen veure complerta les nostres  dotze tribus, servint a Déu de nit i de  
Jm 1,1 i de nostre Senyor Jesucrist, a les  dotze tribus que estan disperses, salut. 2 
Ap 7,5  d’Israel. 5 De la tribu de Judà,  dotze mil senyalats. De la tribu de Rubèn, 
Ap 7,5  senyalats. De la tribu de Rubèn,  dotze mil senyalats. De la tribu de Gad,  
Ap 7,5  mil senyalats. De la tribu de Gad,  dotze mil senyalats. 6 De la tribu d’  
Ap 7,6  senyalats. 6 De la tribu d’Aser,  dotze mil senyalats. De la tribu de  
Ap 7,6  senyalats. De la tribu de Neftali,  dotze mil senyalats. De la tribu de  
Ap 7,6 senyalats. De la tribu de Manassès,  dotze mil senyalats. 7 De la tribu de  
Ap 7,7 senyalats. 7 De la tribu de Simeon,  dotze mil senyalats. De la tribu de Leví,  
Ap 7,7 mil senyalats. De la tribu de Leví,  dotze mil senyalats. De la tribu d’  
Ap 7,7  senyalats. De la tribu d’Isacar,  dotze mil senyalats. 8 De la tribu de  
Ap 7,8  8 De la tribu de Zabulon,  dotze mil senyalats. De la tribu de Josep, 
Ap 7,8  senyalats. De la tribu de Josep,  dotze mil senyalats. I de la tribu de  
Ap 7,8  I de la tribu de Benjamí,  dotze mil senyalats. 9 Després d’això  
Ap 12,1  peus, i en son cap, una corona de  dotze estrelles. 2 I estant prenyada,  
Ap 21,12  I tenia una muralla gran i alta ab  dotze portes; i en les portes, dotze  
Ap 21,12  ab dotze portes; i en les portes,  dotze àngels, i els noms escrits, que són  
Ap 21,12  escrits, que són los noms de les  dotze tribus dels fills d’Israel. 13 A l’ 
Ap 21,14  14 I la muralla de la ciutat tenia  dotze fonaments, i en aquestos dotze, los  
Ap 21,14  dotze fonaments, i en aquestos  dotze, los noms dels dotze apòstols de l’ 
Ap 21,14  i en aquestos dotze, los noms dels  dotze apòstols de l’Anyell. 15 I el que  
Ap 21,16  ciutat ab la canya d’or, i tenia  dotze mil estadis; i la llargària, i l’  
Ap 21,21  lo dotzè, ametista. 21 I les  dotze portes són dotze perles, una en cada 
Ap 21,21 ametista. 21 I les dotze portes són  dotze perles, una en cada una; i cada  
Ap 22,2  hi havia l’arbre de vida portant  dotze menes de fruits, i donant son fruit  
Mt 26,14 en memòria seva. 14 Llavors un dels  Dotze, anomenat Judes Iscariot, se n’anà  
Mt 26,47 veus aquí que arribà Judes, un dels  Dotze, i junt ab ell una gran turba de  
Mc 4,10  oiga. 10 I quan estigué sol, los  Dotze que estaven ab ell li preguntaven de 
Mc 6,7  de l’encontorn. 7 I convocà als  Dotze i començà a enviar-los de dos en  
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Mc 8,19  coves recollíreu plens de bocins?  –Dotze –li respongueren. 20 –I quan los  
Mc 9,34 major. 34 I sentant-se, cridà als  Dotze i els digué: –Si algú vol ser lo  
Mc 10,32  I prenent altra vegada a part als  Dotze, començà a dir-los les coses que  
Mc 11,11 ja tard, se n’anà a Betània ab los  Dotze. 12 I al dia següent, a l’eixir de  
Mc 14,10  ella. 10 I Judes Iscariot, un dels  Dotze, anà als prínceps dels sacerdots per 
Mc 14,17 17 I arribada l’hora hi anà ab los  Dotze. 18 I estant sentats i menjant a  
Mc 14,20  20 I ell los respongué: –Un dels  Dotze, lo qui fica ab mi la mà en lo plat. 
Mc 14,43  arribà Judes Iscariot, un dels  Dotze, i junt ab ell una gran turba de  
Lc 9,12 lo dia, quan acercant-se-li los  Dotze, li digueren: –Despatxau aquesta  
Lc 18,31  I prenent després Jesús a part als  Dotze, los digué: –Mirau, nosaltres anam a 
Lc 22,3  per sobrenom Iscariot, un dels  Dotze, 4 lo qual se n’anà a tractar ab  
Lc 22,47  davant de la qual anava un dels  Dotze anomenat Judes, i s’acercà a Jesús  
Jn 6,67  ell. 67 Per lo que Jesús digué als  Dotze: –I vosaltres, vos ne voleu anar  
Jn 6,71  fill de Simó, qui essent un dels  Dotze l’havia d’entregar. 7,Tit Capítol  
Jn 20,24 retinguts. 24 Emperò Tomàs, un dels  Dotze, anomenat Dídimo, no estava ab ells  
Ac 6,2  de cada dia. 2 Per lo tant, los  Dotze, convocant la multitud dels  
Ap 21,20  crisopraso; l’onzè, jacinto; lo  dotzè, ametista. 21 I les dotze portes són 
Lc 15,Tit  de l’ovella esgarriada, de la  dracma perduda i del fill pròdig, per a  
Lc 15,9 me l’enhorabona, puix he trobat la  dracma que havia perdut.” 10 »Per lo tant, 
Mt 17,23  que cobraven lo tribut de les dos  dracmes, i li digueren: –Què, vostre  
Mt 17,26  boca trobaràs una moneda de quatre  dracmes. Pren-la i dóna’ls-e-la per 
Lc 15,8 8 »O qui és la dona que, tenint deu  dracmes, si en perdés una no encén una  
Ap 12,Tit  pareix un fill i és perseguida del  dragó infernal. 1 I aparegué en lo cel un  
Ap 12,3  en lo cel; i veus aquí un gran  dragó vermell, que tenia set caps i deu  
Ap 12,4  les féu caure sobre la terra; i el  dragó se parà davant de la dona que estava 
Ap 12,7  i sos àngels peleaven contra el  dragó, i el dragó peleava, i sos àngels. 8 
Ap 12,7  peleaven contra el dragó, i el  dragó peleava, i sos àngels. 8 I estos no  
Ap 12,9  9 I fou llançat fora aquell gran  dragó, aquella antigua serpent, anomenada  
Ap 12,13  sap que té poc temps. 13 I quan lo  dragó vegé que havia estat tirat per  
Ap 12,16  xuclà lo riu que havia llançat lo  dragó de sa boca. 17 I estava [*] lo dragó 
Ap 12,17  de sa boca. 17 I estava [*] lo  dragó contra la dona; i se n’anà a fer la 
Ap 13,2  sa boca, com boca d’un lleó. I el  dragó li donà son poder, i son siti, i  
Ap 13,4  de la bèstia. 4 I adoraren al  dragó que donà poder a la bèstia i  
Ap 13,11 de l’Anyell, emperò parlava com un  dragó, 12 i exercia tot lo poder de la  
Ap 16,13  13 I vegí eixir de la boca del  dragó, i de la boca de la bèstia, i de la  
Ap 20,2  cadena en sa mà. 2 I prengué al  dragó, la serpent antigua, que és lo  
Mt 5,29 ab ella en son cor. 29 I si ton ull  dret te serveix d’escàndol, trau-te’l  
Jn 8,7  ells en preguntar-li, s’alçà  dret i els digué: –Aquell de vosaltres que 
Jn 8,10  mig. 10 Llavors Jesús, alçant-se  dret i no veent ningú sinó la dona, li  
Jn 18,25  Caifàs. 25 I Simó Pere estava  dret, escalfant-se. Digueren-li,  
Jn 19,26  qui ell amava, lo qual estava allí  dret, digué a sa mare: –Dona, vet aquí ton 
Jn 20,14  se girà endetràs i vegé a Jesús  dret; emperò no coneixia que fos Jesús. 15 
Ac 14,9  9 digué en alta veu: –Alça’t  dret sobre tos peus! I ell saltà i  
Ac 17,22  novedats. 22 Pau, doncs, posat  dret enmig de l’Areopago digué: –Barons  
Ac 27,21  s’alçà llavors Pau i, posat  dret enmig d’ells, digué: –Millor hauria  
Rm 11,20  emperò tu per la fe estàs  dret. No t’envanesques, ans bé tem. 21  
Rm 14,4  poderós és Déu per fer-lo estar  dret. 5 L’un fa diferència entre dia i  
2Pe 2,15  15 los quals, deixant lo camí  dret, s’extraviaren, seguint lo camí de  
Ap 5,6  i enmig dels ancians, un anyell  dret, així com havia estat mort, que tenia 
Ap 10,2 mà un llibret obert; i posà son peu  dret sobre el mar, i l’esquerre sobre la  
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Ac 9,11  ’t i vés al carrer que s’anomena  Dret, i busca en casa de Judes a un home  
Mt 5,30  llançat a l’infern. 30 I si ta mà  dreta te serveix d’escàndol, talla-la i 
Mt 5,39  bé, si algú et ferís en la galta  dreta, presenta-li també l’altra. 40 I  
Mt 6,3  mà esquerra no sàpia lo que fa la  dreta; 4 a fi de que la teva almoina sia  
Mt 13,2  s’assentà, i tota la gent estava  dreta en la vora. 3 I els parlà de moltes  
Mt 20,21  asséntien en vostre Regne, un a la  dreta i altre a l’esquerra vostra. 22 I  
Mt 20,23  Emperò l’estar sentat a ma  dreta o esquerra, no m’és donat a mi lo  
Mt 22,44  a mon Senyor: Assenta’t a ma  dreta, fins que pòsia tos enemics per a  
Mt 25,33  33 I posarà les ovelles a sa mà  dreta, i los cabrits a l’esquerra. 34  
Mt 25,34  dirà lo rei als que estan a sa  dreta: »–Veniu, beneïts de mon Pare,  
Mt 26,64  al Fill de l’home assentat a la  dreta del poder de Déu, i venir en los  
Mt 27,29 sobre son cap, i una canya en sa mà  dreta. I agenollant-se davant d’ell, l’ 
Mt 27,38  dos lladres ab ell, l’un a la  dreta, i l’altre a l’esquerra. 39 I los  
Mc 10,37  en vostra glòria, l’un a la  dreta i l’altre a l’esquerra de vós. 38  
Mc 10,40 batejat; 40 mes lo sentar-se a ma  dreta o a ma esquerra, no està en mi lo  
Mc 12,36  a mon Senyor: Assenta’t a ma  dreta, fins que pòsia tos enemics per  
Mc 14,62  al Fill de l’home sentat a la  dreta del poder de Déu i venir en los  
Mc 15,27  ab ell dos lladres, l’un a sa  dreta, i l’altre a sa esquerra. 28 I se  
Mc 16,5  vegeren a un jove sentat a la  dreta, cobert d’una vestidura blanca, i  
Mc 16,19  dalt en lo cel, i està sentat a la  dreta de Déu. 20 I ells eixiren i  
Lc 1,11  del Senyor, estant en peu a la  dreta de l’altar de l’encens. 12 I  
Lc 6,6  allí un home que tenia seca la mà  dreta. 7 I els escribes i fariseus l’  
Lc 20,42  a mon Senyor: Assenta’t a ma  dreta, 43 fins i a tant que jo pòsia a tos 
Lc 22,50 dels sacerdots i li tallà l’orella  dreta. 51 Mes Jesús, prenent la paraula,  
Lc 22,69  Fill de l’home estarà sentat a la  dreta del poder de Déu. 70 I digueren  
Lc 23,33 allí a Jesús i als lladres, un a la  dreta i altre a l’esquerra. 34 Emperò  
Jn 18,10  del pontífice, li tallà l’orella  dreta. I aquest criat s’anomenava Malcos. 
Jn 21,6 Ell los digué: –Tirau lo filat a la  dreta de la barca, i encontrareu. L’hi  
Ac 2,25  davant de mi, puix ell està a ma  dreta per a què jo no sia remogut. 26 Per  
Ac 2,33 nosaltres. 33 Elevat, doncs, per la  dreta de Déu i havent rebut del Pare la  
Ac 2,34  a mon Senyor: Assenta’t a ma  dreta, 35 mentres poso tos enemics per a  
Ac 3,7  camina! 7 I prenent-lo per la mà  dreta, l’alçà. I en aquell mateix instant 
Ac 5,31 un arbre. 31 A est exaltà Déu ab sa  dreta per príncep i salvador, per a donar  
Ac 7,55  i a Jesús que estava en peu a la  dreta de Déu. 56 I digué: –Aquí veig los  
Ac 7,56  de l’home que està en peu a la  dreta de Déu. 57 Mes ells, exclamant a  
Rm 8,34  també, i lo qui està també a la  dreta de Déu, lo qual intercedeix també  
2Co 6,7 Déu, ab les armes de la justícia, a  dreta i esquerra, 8 per honra i deshonra,  
Ga 2,9  m’havia donat, nos donaren la mà  dreta a Bernabé i a mi en senyal de  
Ef 1,20  els morts i colocant-lo a sa  dreta en los llocs celestials, 21 sobre  
Col 3,1  dalt, a on Cristo està sentat a la  dreta de Déu. 2 Saborejau’s en les coses  
He 1,3 pecats per si mateix, se sentà a la  dreta de la Majestat en les altures, 4  
He 1,13  en ningun temps: «Senta’t a ma  dreta, fins que pòsia tos enemics per  
He 8,1  tal pontífice que està sentat a la  dreta del trono de la Majestat en los  
He 10,12  s’assentà per a sempre a la  dreta de Déu, 13 aguardant entretant lo  
He 12,2  la deshonra, i està sentat a la  dreta del trono de Déu. 3 Considerau,  
1Pe 3,22  qual se n’anà al cel i està a la  dreta de Déu, essent-li somesos los  
Ap 1,16  de moltes aigües. 16 I tenia a sa  dreta set estrelles, i eixia de sa boca  
Ap 1,17  a sos peus com mort. I posà sa mà  dreta sobre de mi, dient: –No témies; jo  
Ap 1,20  set estrelles que has vist en ma  dreta i els set candeleros d’or. Les set  
Ap 2,1  lo qui té les set estrelles a sa  dreta, i el que camina enmig dels set  
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Ap 5,1  alabances. 1 Després vegí en la mà  dreta del que estava sentat en lo trono un 
Ap 5,7 vingué i prengué el llibre de la mà  dreta del que estava assentat en lo trono. 
Ap 13,16  tinguessen un senyal en sa mà  dreta o en sos fronts. 17 I que ningun  
Lc 3,4  Aparellau lo camí del Senyor. Feu  dretes ses sendes. 5 Tota vall serà  
Jn 1,23 veu del que clama en lo desert: Feu  dretes les sendes del Senyor”, com digué  
Mt 3,3  Aparellau lo camí del Senyor. Feu  drets sos camins.» 4 I lo mateix Joan  
Mt 6,5  hipòcrites, que amen pregar estant  drets en les sinagogues i en les  
Mt 9,9  Mateu, que seia en lo banc dels  drets, i li digué : –Segueix-me. I  
Mc 1,3  Aparellau lo camí del Senyor, feu  drets sos camins.» 4 Estava Joan en lo  
Lc 3,5  i los camins torts se tornaran  drets i los escabrosos seran aplanats; 6 i 
Ac 13,10  deixaràs de trastornar los camins  drets del Senyor? 11 Emperò vet aquí ara  
He 12,13  enflaquits; 13 i donau passos  drets ab vostres peus», a fi de que lo qui 
Ap 7,1 això vegí quatre àngels que estaven  drets en los quatre ànguls de la terra i  
Ap 7,9  i pobles, i llengües, que estaven  drets davant del trono i davant de l’  
Ap 7,11  11 I tots los àngels estaven  drets al rodador del trono, i dels  
1Co 13,1 com coure que ressona o campana que  dringa. 2 Encara que jo tingués lo do de  
Ac 24,24  d’alguns dies vingué Fèlix ab  Drusila, sa esposa, que era jueua, i cridà 
Mt 9,16  grosser en vestit vell, puix se’n  du tot lo que toca del vestit i l’esquinç 
Rm 14,23 lo que aprova. 23 Emperò aquell que  dubta si en menjarà, és condemnat; perquè  
Jn 13,22  doncs, se miraven uns a altres,  dubtant de qui parlava. 23 I un de sos  
Ac 10,20  doncs, baixa i marxa ab ells sens  dubtar, perquè jo els he enviat. 21 I  
Mt 28,17 vegeren, l’adoraren; emperò alguns  dubtaren. 18 I arribant Jesús los parlà  
Mt 21,21  vos dic que, si tinguésseu fe i no  dubtàsseu, no tan solament faríeu lo de la 
Mt 14,31  –Home de poca fe! Per què has  dubtat? 32 I tan prest com entraren en la  
Ac 10,17 ’n tornà al cel. 17 I mentres Pere  dubtava entre si què seria aquella visió  
Mt 24,43 hora havia de venir lo lladre, sens  dubte estaria vetllant i no deixaria minar 
Lc 4,23 23 I ell los deia: –Vosaltres, sens  dubte, me direu aquell proverbi: “Metge,  
Lc 12,39  de venir lo lladre, vetllaria sens  dubte i no deixaria foradar sa casa. 40  
Jn 14,28 Si m’amàsseu, vos alegraríeu, sens  dubte, de que vaig al Pare, perquè el Pare 
Jn 18,36  mon regne fos d’aquest món, sens  dubte que ma gent haurien peleat per a què 
Ac 5,24  prínceps dels sacerdots estaven en  dubte sobre què s’havia fet d’ells. 25  
Ac 25,20  que era viu. 20 I estant en  dubte acerca d’aquesta qüestió, li vaig  
Ac 27,21  digué: –Millor hauria estat, sens  dubte, oh barons, seguint lo meu consell,  
1Co 15,27  subjecte a ell», s’exceptua, sens  dubte, aquell que posà totes les coses  
1Tm 3,16  de la veritat. 16 I és gran sens  dubte lo misteri de la pietat, en què «Déu 
Ga 4,20  i canviar ma veu, puix estic en  dubtes acerca de vosaltres. 21 Dieu-me,  
Mc 11,23  i tira’t al mar”, i en son cor no  dúbtia ans bé crega que succeirà lo que  
Mt 18,8 en la vida manco o coix, que tenint  dues mans o dos peus ser llançat al foc  
Mt 18,16  no t’escoltàs, pren encara una o  dues persones, per a què per boca de dos o 
Mt 19,6  en una carn.” 6 Així que ja no són  dues, sinó una carn. Per lo tant, lo que  
Mc 10,8 dos en una carn. Així que no són ja  dues sinó una carn. 9 Puix lo que Déu  
Mc 14,30  nit, abans que el gall haja cantat  dues vegades, me negaràs tu tres. 31 Mes  
Mc 14,72  dit: «Abans que el gall càntia  dues vegades, tu em negaràs tres vegades.» 
Lc 9,3  ni pa, ni diners; ni tingau  dues túniques. 4 I en qualsevol casa en  
Lc 17,35  i l’altre, deixat; 35 estaran  dues dones molent juntes: l’una serà  
Jn 2,6  en cada una de les quals cabien  dues o tres mesures. 7 Jesús los digué:  
Ac 12,6  entre dos soldats, lligat ab  dues cadenes, i els guardes davant de la  
He 6,18  ab jurament, 18 a fi de que per  dues coses immutables (en les que era  
Mt 24,41  un serà pres i l’altre deixat. 41  Dues dones moldran en un molí: serà presa  
Lc 6,29 no t’opòsies tampoc a que se te’n  duga la túnica. 30 Dóna a tots los que et  
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1Tm 6,7  és un gran guany. 7 Perquè no  duguérem res a aquest món, i és cert que  
Mc 2,3  portant-li un paralític, que el  duien entre quatre. 4 I com no poguessen  
Mt 25,24  jo sé que sou un home de caràcter  dur, que segau allà a on no haveu sembrat  
Lc 11,46 los homes ab càrregues que no poden  dur, i vosaltres no les tocau ni ab la  
Lc 19,21 vós, sabent que sou home d’un geni  dur, que preneu lo que no haveu depositat  
Lc 19,22  Sabies que jo era home de caràcter  dur, que me’n porto lo que no he  
Mt 28,15  veu que es divulgà entre els jueus  dura fins vui dia. 16 I los onze deixebles 
Mc 4,17 mes no tenen arrel en si, i així no  dura sinó per algun temps, i després, quan 
Jn 6,27  que es consum, sinó per aquell que  dura fins a la vida eterna; lo qual vos  
Jn 9,4 obres del que m’ha enviat, mentres  dura el dia: ve la nit en què ningú pot  
Ac 9,5  Jesús, a qui tu persegueixes. Cosa  dura és tirar coces contra l’agulló. 6 I  
Ac 26,14  per què em persegueixes? Cosa  dura és tirar coces contra l’agulló. 15  
He 7,24 que durassen. 24 Emperò aquest, com  dura sempre, té un sacerdoci immutable. 25 
Ac 19,10 l’escola d’un tal Tirà. 10 I això  durà per espai de dos anys, de manera que  
Mt 13,21  té en si arrel, ans bé és de poca  duració, i en sobrevenint tribulació i  
2Co 4,Tit  mals d’aquesta vida són de poca  duració; los béns de l’altra, eterns. 1  
Jn 15,16  i façau fruit, i vostre fruit sia  durader, a fi de que qualsevol cosa que  
2Co 7,10  segons Déu, produeix arrepentiment  durader per a salvació; emperò la tristesa 
He 10,34 que teniu patrimoni més exceŀlent i  durader en lo cel. 35 No maŀlogreu, doncs, 
Mt 24,Tit  a sos deixebles lo que succeiria  durant la promulgació de l’evangeli i en  
Lc 2,8  vetllant i guardant son bestiar  durant la nit. 9 I veus aquí que s’  
Ac 17,2  tenia de costum, entrà en ella i  durant tres dissabtes disputà ab ells  
He 11,23  nasqué, fou ocultat per sos pares  durant tres mesos, perquè el vegeren un  
Ap 20,Tit  Satanàs en l’abisme per mil anys,  durant los quals les ànimes dels màrtirs  
Mc 3,24 dividit contra de si mateix, no pot  durar lo tal regne. 25 I si una casa  
Mc 3,26  si mateix, està dividit i no podrà  durar, ans bé està cerca son fi. 27 Ningú  
Ap 17,10 ha vingut encara; i quan vinga, deu  durar poc temps. 11 I la bèstia que era i  
He 7,23  perquè la mort no permetia que  durassen. 24 Emperò aquest, com dura  
Lc 16,16 Déu. 16 »La Llei i els Profetes han  durat fins a Joan. Des de llavors és  
2Co 4,17  afliccions lleugeres, que no  duren més que un moment, operen en  
Mt 13,15  i ses orelles se tornaren  dures per a oir, i se’ls tancaren los  
Jn 6,60  molts de sos deixebles, digueren:  –Dures són aquestes paraules. I: –Qui  
Mt 19,8  los digué: –Perquè Moisès, per la  duresa de vostres cors, vos permeté  
Mc 10,5 respongué i digué: –Per causa de la  duresa de vostre cor vos deixà escrit  
Mc 16,14  i els reprengué sa incredulitat i  duresa de cor per no haver cregut als que  
Rm 2,5  arrepentiment? 5 Emperò tu, per ta  duresa i ton cor impenitent, atresores per 
Tt 1,13  Per lo tant, reprèn-los ab  duresa, per a què sien sans en la fe, 14  
Ac 7,51  estes coses?” 51 »Vosaltres, caps  durs i incircumcidats de cor i d’orelles, 
Mt 2,8  -los a Betlem, los digué: –Anau  e informau’s bé de l’infant, i quan l’  
Mt 17,26  dracmes. Pren-la i dóna’ls- e-la per a mi i per a tu. 18,Tit Capítol 
Mt 22,7  acabà ab aquells homicides,  e incendià sa ciutat. 8 Llavors digué a  
Mt 22,20  los digué: –De qui és eixa efígie  e inscripció? 21 Li responen: –Del Cèsar.  
Mt 23,4  4 Puix lliguen càrregues pesades  e insuportables i les carreguen sobre les  
Mt 23,28  de dins estau plens d’hipocresia  e iniquitat. 29 »Ai de vosaltres, escribes 
Mc 1,25  I Jesús lo reprengué dient: –Calla  e ix de l’home. 26 I maltractant-lo l’ 
Mc 1,43 i quedà net. 43 I Jesús l’amenaçà,  e immediatament lo despedí 44 dient-li:  
Mc 2,Tit  reprimeix ab sa doctrina l’orgull  e hipocresia dels fariseus. 1 Al cap d’  
Mc 9,6  formà un núvol que els feia sombra  e isqué una veu del núvol que deia:  
Mc 12,16 I els digué: –De qui és esta efígie  e inscripció? –Del Cèsar –respongueren. 17 
Lc 20,24 -me un diner. De qui és l’efígie  e inscripció que té? –De Cèsar –li  
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Jn 8,59 -les-hi, emperò Jesús s’ocultà  e isqué del temple havent passat pel mig  
Ac 2,20  sang, abans que vinga lo dia gran  e iŀlustre del Senyor. 21 I esdevindrà que 
Rm 11,33 Quant inescrutables són sos judicis  e impenetrables sos camins! 34 Perquè, qui 
Ef 1,8  sobre nosaltres en tota sabiduria  e inteŀligència, 9 havent-nos fet  
Ef 5,27  cosa semblant, sinó que sia santa  e immaculada. 28 Així també los marits  
Col 1,9  de sa voluntat, en tota sabiduria  e inteŀligència espiritual, 10 per a què  
Col 1,16  en lo cel i en la terra, visibles  e invisibles, ja sien tronos, o  
Col 1,22 presentar-vos sants i sens màcula  e irreprensibles davant d’ell, 23 si  
Mt 25,17 ab ells i ne guanyà altres cinc. 17  E igualment aquell que n’havia rebut dos, 
Mc 8,11 passà al territori de Dalmanuta. 11  E isqueren los fariseus i es posaren a  
Mc 8,27  no ho cónties a ningú del lloc. 27  E isqué Jesús ab sos deixebles per los  
Ac 12,9  tos vestits i segueix-me. 9  E isqué, i l’anava seguint; i no sabia  
Lc 1,18  jo só ja vell, i ma muller, d’ edat avançada. 19 I, responent, l’àngel  
Lc 2,Tit  i profecia de Simeon. Jesús, a l’ edat de dotze anys, disputa en lo temple  
Lc 2,36  de la tribu d’Aser. Era ja d’ edat molt avançada i havia viscut set anys 
Lc 2,42  de la Pasqua. 42 I essent ja d’ edat de dotze anys, pujant a Jerusalem  
Lc 2,52  I Jesús creixia en sabiduria, i en  edat, i en gràcia davant de Déu i dels  
Lc 3,23  a ser com de trenta anys d’ edat, fill, segons se reputava, de Josep,  
Lc 8,42  perquè tenia sa única filla, de l’ edat de dotze anys, que s’estava morint.  
Jn 9,21  qui li ha obert los ulls. Té l’ edat, preguntau-lo, ell parlarà per si.  
Jn 9,23  sos pares digueren: «Ja que té l’ edat, preguntau-li a ell.» 24 Cridaren,  
Ac 7,23  i en obres. 23 I arribat a l’ edat de quaranta anys, se li posà al cor  
1Co 7,36  que ella pàssia la flor de sa  edat, i que és necessari que es càsia,  
Ef 4,13 Déu, a baró perfet, a la mida de l’ edat madura de Cristo. 14 Per a què no  
He 11,11  més que era fora del temps de l’ edat; perquè cregué que era fiel aquell  
1Tm 5,Tit  portar-se ab los fiels de totes  edats. Com han de ser les viudes que  
Tt 2,Tit ab los fiels de tots estats, sexos,  edats i condicions, i l’obligació que té  
Lc 2,1  en aquells dies que es proclamà un  edicte de Cèsar August manant que tothom  
He 11,23  hermós i no tingueren temor de l’ edicte del rei. 24 Per la fe, Moisès, quan 
1Co 3,10  com arquitecte savi; mes un altre  edifica sobre ell. I míria cada u com  
1Co 3,10  sobre ell. I míria cada u com  edifica sobre ell. 11 Perquè ningú pot  
1Co 3,12  12 I si algú sobre aquest fonament  edifica or, plata, pedres precioses,  
1Co 8,1 ciència engreeix, emperò la caritat  edifica. 2 I si algú pensa saber alguna  
1Co 14,4  parla una llengua desconeguda, s’ edifica a si mateix; mes aquell que  
1Co 14,4  mateix; mes aquell que profetisa,  edifica la Iglésia de Déu. 5 I jo voldria  
Mt 7,24  serà comparat a un home sensat que  edificà sa casa sobre roca. 25 I baixà la  
Mt 7,26  serà semblant a un home neci que  edificà sa casa sobre arena. 27 I baixà la 
Mt 21,33  tanca, i cavant féu allí un cup, i  edificà una torre; i l’arrendà a uns  
Lc 6,48  48 És semblant a un home que  edificà una casa, lo qual cavà, enfondí, i 
Jn 2,20  –En quaranta-sis anys s’ edificà aquest temple, ¿i el restablireu  
Ac 7,47  Déu de Jacob. 47 Emperò Salomó li  edificà una casa. 48 Mes l’Altíssim no  
1Co 3,14  14 Si permaneix l’obra del que  edificà sobre, rebrà gallardó. 15 Si l’  
Rm 14,19 les que poden servir a nostra mútua  edificació. 20 No vulles per un menjar  
Rm 15,2  al proïsme per a son bé, a  edificació. 3 Perquè Cristo no es  
1Co 14,Tit  S’ha d’usar dels dons per a  edificació del proïsme. Déu és un Déu de  
1Co 14,3  que profetisa, parla als homes per  edificació, i exhortació, i consol. 4  
1Co 14,5  per a què la Iglésia rèbia  edificació. 6 Ara, doncs, germans, si jo  
1Co 14,12  procurau abundar en ells per a  edificació de la Iglésia. 13 Per lo tant,  
1Co 14,26 té interpretació: faci’s tot per a  edificació. 27 Si algú parla en llengua  
2Co 10,8  que el Senyor nos ha donat per a  edificació, i no per a destrucció vostra,  
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2Co 12,19  en Cristo; i tot, caríssims, per a  edificació vostra. 20 Perquè temo que tal  
2Co 13,10  l’autoritat que em donà Déu per a  edificació i no per a destrucció. 11 Per  
Ef 4,12  a l’obra del ministeri, per a l’ edificació del cos de Cristo. 13 Fins que  
Ef 4,29  boca, sinó la que és bona per a  edificació de la fe i dónia gràcia als  
1Tm 1,4  quals abans exciten disputes que  edificació de Déu, que és en la fe. 5 Puix 
Lc 4,29  punta d’una muntanya a on estava  edificada sa ciutat per a tirar-lo dalt  
He 3,4  que la casa. 4 Perquè tota casa és  edificada per algú, emperò lo qui ha criat 
1Co 10,23 «Tot m’és lícit», emperò no tot és  edificant. 24 Ningú búsquia lo que és seu, 
Jud 20  20 Mes vosaltres, caríssims,  edificant-vos a vosaltres mateixos sobre 
Lc 14,28  ¿qui de vosaltres és que, volent  edificar una torre, no fa càlculs primer  
Lc 14,30  30 dient: “Aqueix home començà a  edificar, però no ha pogut concloure.” 31  
Ac 20,32  a aquell que és poderós per a  edificar i donar-vos herència entre tots 
Rm 14,Tit  suportar als flacs, i uns i altres  edificar-se mútuament. 1 I al que és  
Rm 15,20 fet ja menció de Cristo, a fi de no  edificar sobre fonament d’altres, sinó  
Ef 4,16  cada membre, pren increment per a  edificar-se ell mateix en caritat. 17  
Mt 16,18 ets Pere, i que sobre aquesta pedra  edificaré ma Iglésia, i les portes de l’  
Mc 14,58  fet de mà i dins tres dies n’ edificaré un altre sens ser fet de mà.” 59 
Ac 7,49  peanya de mos peus. Quina casa m’ edificareu? –diu lo Senyor–, ¿o quin és lo 
Lc 7,5  és afecte a nostra nació i nos ha  edificat una sinagoga. 6 Jesús, doncs,  
1Co 14,17  gràcies, emperò l’altre no queda  edificat. 18 Gràcies dono a Déu, puix  
He 3,3  glòria que Moisès, quant lo qui ha  edificat la casa té major honra que la  
Ef 2,20  sants i domèstics de Déu. 20 I sou  edificats sobre el fonament dels apòstols  
Ef 2,22  22 en qui vosaltres sou també  edificats juntament per a ser habitació de 
Mt 23,29  i fariseus, hipòcrites, que  edificau los sepulcres dels profetes i  
Lc 11,47  del dit! 47 »Ai de vosaltres, que  edificau los sepulcres dels profetes, i  
Lc 11,48  veritat los mataren, mes vosaltres  edificau sos sepulcres. 49 »Per això digué 
1Te 5,11  lo tant, consolau’s mútuament i  edificau’s los uns als altres, així com  
Ac 9,31  la Judea, i Galilea, i Samària, s’ edificava; i caminant en lo temor del  
Mt 21,42  “La pedra que recusaren los que  edificaven, eixa fou feta cap de  
Mc 12,10  “La pedra que despreciaren los que  edificaven, aqueixa mateixa fou feta cap  
Lc 17,28  compraven i venien, plantaven i  edificaven. 29 I el dia que isqué Lot de  
Lc 20,17  “La pedra que despreciaren los que  edificaven, aqueixa vingué a ser la  
1Co 3,9 vosaltres sou llaurança de Déu, sou  edifici de Déu. 10 Segons la gràcia de Déu 
2Co 5,1  se dissolgués, tenim de Déu un  edifici, una casa no feta de mà, que serà  
Ef 2,21  cantonera; 21 en el qual tot l’ edifici, ben construït, creix per a ser un 
Mt 24,1  deixebles per a mostrar-li los  edificis del temple. 2 Emperò ell,  
Mc 13,1  mirau quines pedres i quins  edificis! 2 I responent Jesús, li digué:  
Mc 13,2 li digué: –Veus tots aquestos grans  edificis? No quedarà pedra sobre pedra que 
1Pe 2,7  «la pedra que refusaren los que  edifiquen, aqueixa fou feta cap de cantó», 
Ap 16,Tit  16,Tit Capítol XVI Terribles  efectes de les set copes d’or que els set 
Ef 1,20  de sa poderosa virtut; 20 la qual  efectuà en Cristo, ressuscitant-lo d’  
1Co 6,10 els que cometen adulteri, 10 ni els  efeminats, ni els sodomites, ni els  
Ef 1,1  a tots los sants que hi ha en  Efesi i als fiels en Cristo Jesús. 2  
1Tm 1,3  jo et supliquí que et quedasses en  Efesi, quan jo partí per la Macedònia, a  
2Tm 1,18 dia. I quants serveis ell me féu en  Efesi, tu ho saps molt bé. 2,Tit Capítol  
2Tm 4,12  12 A Tiquic l’he enviat a  Efesi. 13 Quan vingues porta’m la capa  
Ap 1,11  iglésies que hi ha en l’Àsia: a  Efesi, i a Esmirna, i a Pèrgamo, i a  
Ap 2,1 »Escriu a l’àngel de la iglésia d’ Efesi: »“Açò diu lo qui té les set  
Ac 19,28  dient: –Gran és la Diana dels  efèsios! 29 I s’omplí tota la ciutat de  
Ac 19,34  cridaren: –Gran és la Diana dels  efèsios! 35 Llavors lo secretari, havent  
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Ef 5,Tit Cristo. 5,Tit Capítol V Exhorta als  efesis ab la imitació de Jesucrist, a què  
Ef Inc Epístola de l’apòstol sant Pau als  Efesis 1,Tit Capítol I Tots los béns de  
Ac 18,Tit  És acusat al procònsol. Parteix a  Èfeso i torna a Jerusalem. Apolo és  
Ac 18,19  puix tenia vot. 19 I arribà a  Èfeso, i els deixà allí. I entrant en la  
Ac 18,21  veure-us, si Déu vol. I partí d’ Èfeso. 22 I quan hagué desembarcat en  
Ac 18,24 a tots los deixebles. 24 I vingué a  Èfeso un jueu anomenat Apolo, natural d’  
Ac 19,Tit  19,Tit Capítol XIX Torna Pau a  Èfeso i bateja a vàrios que solament  
Ac 19,1  les províncies altes, vingué a  Èfeso i, encontrant alguns deixebles, 2  
Ac 19,17  jueus i gentils que habitaven en  Èfeso; i vingué un temor sobre tots ells,  
Ac 19,26 veent i oint que no tan solament en  Èfeso sinó en tota l’Àsia, retrau ab ses  
Ac 19,35  la gent, digué: –Barons d’ Èfeso, quin home hi ha que no sàpia que la 
Ac 19,35 hi ha que no sàpia que la ciutat d’ Èfeso dóna adoració a la gran Diana, filla 
Ac 20,16  havia proposat navegar més allà d’ Èfeso per no detenir-se en l’Àsia, puix 
Ac 20,17  17 I des de Milet envià a  Èfeso, cridant als ancians de la iglésia,  
Ac 21,29  ab ell per la ciutat a Tròfim d’ Èfeso i cregueren que Pau l’havia entrat  
1Co 15,32  vaig jo combatre ab les fieres en  Èfeso, què m’aprofita si no ressusciten  
1Co 16,8 ho permet. 8 Però jo em detindré en  Èfeso fins a Pentecostes. 9 Perquè se m’  
Mc 7,34  ulls al cel, sospirà i li digué:  –‹Effatà› –que vol dir “Obriu’s!” 35 I a  
1Co 16,9  se m’ha obert una porta gran i  eficaç, i los adversaris són molts. 10 I  
Ef 3,7  que m’ha estat donada per l’obra  eficaç de son poder. 8 A mi, que só el  
Ef 4,16 aliment a proporció, segons l’obra  eficaç de cada membre, pren increment per  
Flm 6  la comunicació de ta fe se tórnia  eficaç per lo reconeixement de tota obra  
He 4,12  Perquè la paraula de Déu és viva i  eficaç, i més afilada que ninguna espasa  
Rm 15,19  ab paraules i obres, 19 ab l’ eficàcia de senyals i de prodigis, en  
Ef 1,19  nosaltres, que creem segons l’ eficàcia de sa poderosa virtut; 20 la qual 
Col 1,29  jo també, combatint segons sa  eficàcia que obra en mi ab poder. 2,Tit  
He 4,Tit  en ella. Quant gran és la virtut i  eficàcia de la paraula de Déu. 1 Temam,  
Jm 5,Tit  de la unció dels malalts i de l’ eficàcia de l’oració. 1 Anem, doncs,  
Ga 2,8  8 (Perquè aquell que obrà  eficaçment en Pere per l’apostolat de la  
1Te 2,13  com paraula de Déu, la qual obra  eficaçment en vosaltres que creeu. 14  
Mt 22,20  I Jesús los digué: –De qui és eixa  efígie e inscripció? 21 Li responen: –Del  
Mc 12,16  I els digué: –De qui és esta  efígie e inscripció? –Del Cèsar  
Lc 20,24 Mostrau-me un diner. De qui és l’ efígie e inscripció que té? –De Cèsar –li  
Jn 11,Tit  per tots. Jesucrist se retira a  Efrem, ciutat de Galilea. 1 I hi havia  
Jn 11,54  prop del desert, en la ciutat dita  Efrem, i allí permanesqué ab sos  
He 9,22 Llei, se purifiquen ab sang, i sens  efusió de sang no hi ha remissió. 23 Era  
Tt 3,Tit Capítol III Submissió als prínceps.  Efusió de la gràcia de Jesucrist. Aplicar  
Ac 7,24 al que sofria l’agravi matant a l’ egipci. 25 I ell pensava que sos germans  
Ac 7,28  matar-me com matares ahir a l’ egipci? 29 »I a aquestes paraules fugí  
Ac 21,38  grec? 38 Ets tu per ventura aquell  egipci que pocs dies ha mogueres un  
Ac 7,22  instruït en tota la sabiduria dels  egipcis i fou poderós en paraules i en  
He 11,29 seca; i lo qual, provant de fer los  egipcis, foren anegats. 30 Per la fe  
Mt 2,Tit  dels magos. Fugida de Jesús a  Egipte. Cruel mort dels innocents en  
Mt 2,Tit  Jesús, Maria i Josep tornen d’ Egipte a la terra d’Israel. 1 Havent,  
Mt 2,13  pren l’infant i sa mare, i fuig a  Egipte, i està’t allí fins que jo t’ho  
Mt 2,14  i sa mare de nit, i se retirà a  Egipte. 15 I permanesqué allí fins a la  
Mt 2,15 Senyor per lo profeta, que diu: «D’ Egipte cridí a mon fill.» 16 Llavors  
Mt 2,19  s’aparegué en somnis a Josep en  Egipte, 20 dient: –Alça’t, i pren l’  
Ac 2,10  i Àsia, 10 en Frígia i Pamfília,  Egipte i terres de la Líbia, que està als  
Ac 7,9  a Josep per a ser portat a  Egipte. Mes Déu era ab ell 10 i el  
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Ac 7,10 i sabiduria davant de Faraó, rei d’ Egipte, qui el féu governador d’Egipte i  
Ac 7,10 d’Egipte, qui el féu governador d’ Egipte i de tota sa casa. 11 Vingué  
Ac 7,11  després fam en tota la terra d’ Egipte i de Canaan, i gran tribulació. I  
Ac 7,12  Jacob oigué que hi havia blat en  Egipte, envià allí a nostres pares per la  
Ac 7,15 -cinc persones. 15 I Jacob baixà a  Egipte, i morí ell i els nostres pares, 16 
Ac 7,17 cresqué lo poble i se multiplicà en  Egipte, 18 fins que s’alçà un altre rei  
Ac 7,18 18 fins que s’alçà un altre rei en  Egipte que no coneixia a Josep. 19 Aquell, 
Ac 7,34  del meu poble que habita en  Egipte, i he oït sos gemecs, i he baixat a 
Ac 7,34  -los. Ara vine tu i t’enviaré a  Egipte. 35 »A est Moisès, a qui ells  
Ac 7,36  prodigis i miracles en terra d’ Egipte, i en lo Mar Vermell, i en lo  
Ac 7,39  i ab sos cors se’n tornaren a  Egipte, 40 dient a Aaron: »–Feu-nos déus 
Ac 7,40 ha fet de Moisès, que ens tragué d’ Egipte. 41 »I fabricaren un vedell en  
Ac 13,17  essent ells estrangers en terra d’ Egipte, i ab braç poderós los tragué d’  
He 3,16 no tots aquells que havien eixit d’ Egipte per Moisès. 17 ¿I contra qui  
He 8,9  mà per a traure’ls de la terra d’ Egipte; perquè ells no continuaren en mon  
He 11,26  de Cristo que els tresors de l’ Egipte, perquè mirava la recompensa. 27  
He 11,27  recompensa. 27 Per la fe deixà l’ Egipte, no tement la ira del rei; perquè  
Jud 5  salvant al poble de la terra d’ Egipte, destruí després a aquells que no  
Ap 11,8 s’apellida espiritualment Sodoma i  Egipte, a on nostre Senyor fou també  
Mt 27,40  movent sos caps 40 i dient:  –Eh, tu que destrueixes lo temple, i el  
Mt 7,21  de mon Pare que està en lo cel;  eix entrarà en lo Regne del cel. 22 Molts  
Mt 18,4  que s’humiliï com aquest infant,  eix serà lo major en lo Regne del cel. 5 I 
Mt 26,23  que posa ab mi la mà en lo plat,  eix m’entregarà. 24 Lo Fill de l’home  
Mt 27,19  –No vulles tenir res que fer ab  eix just, puix moltes coses he sofert jo  
Mc 3,35  que faça la voluntat de Déu,  eix és mon germà, i ma germana, i ma mare. 
Lc 7,4  dient: –Mereix que li façau  eix favor, 5 perquè és afecte a nostra  
Lc 12,38 a la tercera vetlla i els trobàs en  eix estat, benaventurats són los tals  
Jn 4,Tit molts samaritans. Instrucció que ab  eix motiu dóna lo Senyor a sos deixebles.  
Jn 4,26  aquestes coses. 26 Jesús li digué:  –Eix só jo que parlo ab tu. 27 Al mateix  
Mt 21,42  que recusaren los que edificaven,  eixa fou feta cap de cantonada. Això fou  
Mt 22,20  20 I Jesús los digué: –De qui és  eixa efígie e inscripció? 21 Li responen:  
Jn 7,8  són males. 8 Pujau vosaltres a  eixa festa; jo no vaig encara a eixa  
Jn 7,8  a eixa festa; jo no vaig encara a  eixa festa, perquè mon temps no s’ha  
Mt 23,5  a ser vistos dels homes. I aixís  eixamplen ses filactèries i engrandeixen  
Mc 7,15  emperò les coses que ixen d’ell,  eixes són les que contaminen a l’home. 16 
1Co 13,13  com só conegut. 13 Ara permaneixen  eixes tres coses: fe, esperança i caritat; 
Mt 13,3  dient: –Veus aquí que un sembrador  eixí a sembrar. 4 I quan sembrava,  
Mt 17,17  17 I Jesús reprengué al dimoni, i  eixí aquest del jove, lo qual quedà curat  
Mt 20,6  i de nona, i féu lo mateix. 6 I  eixí envers l’hora undècima i ne trobà d’ 
Mt 28,9  deixebles. 9 I veus aquí Jesús los  eixí a l’encontre dient: –Déu vos  
Mc 1,26  esperit impur i fent grans crits,  eixí d’ell. 27 I es meravellaven tots, de 
Mt 3,5  i mel silvestre. 5 Llavors  eixia envers ell Jerusalem, i tota la  
Mc 1,5  per a remissió dels pecats. 5 I  eixia envers ell tota la terra de Judea i  
Lc 6,19  gent procurava tocar-lo, perquè  eixia d’ell una virtut que els curava a  
Lc 21,37  de dia en lo temple, i de nit  eixia i s’estava en la muntanya anomenada 
Jn 11,31  veent que s’alçava de repente i  eixia fora, la seguiren dient: –Aquesta va 
Ap 1,16 I tenia a sa dreta set estrelles, i  eixia de sa boca una espasa aguda de dos  
Ap 9,17  cavalls eren com caps de lleons; i  eixia de sa boca foc, i fum, i sofre. 18 I 
Ap 9,18  pel foc, pel fum, i pel sofre que  eixia de ses boques. 19 Perquè el poder  
Ap 13,11  11 I vegí una altra bèstia que  eixia de la terra i que tenia dos banyes  
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Ap 19,15 tela finíssima, blanca i pura. 15 I  eixia de sa boca una espasa de dos talls,  
Mt 22,9  eren dignes. 9 Anau, doncs, a les  eixides dels camins i a tots quants trobeu 
Mt 8,28  a son encontre dos esperitats que  eixien de les sepultures, de tal manera  
Lc 4,22  de les paraules de gràcia que  eixien de sa boca i deien: –No és aquest  
Lc 4,41  d’ells, los curava. 41 I de molts  eixien los dimonis, cridant i dient: –Tu  
Ac 8,7  dels que tenien esperits impurs,  eixien donant grans veus, i molts coixos i 
Ac 19,12  d’ells les dolències i  eixien los esperits malignes. 13 I alguns  
Ap 4,5  i en sos caps, corones d’or. 5 I  eixien del trono llamps, i veus, i trons.  
He 13,13  sa sang, patí fora del portal. 13  Eixim, doncs, fora del campament a ell,  
Mt 9,31 que ningú ho sàpia. 31 Emperò ells,  eixint d’allí, ho publicaren per tota  
Mt 12,14  sana com l’altra. 14 Aleshores,  eixint d’allí los fariseus, tingueren  
Mt 13,1  en sa pàtria. 1 En aquell dia,  eixint Jesús de la casa, s’assentà a la  
Mt 15,21  mans no contamina a l’home. 21 I  eixint Jesús d’allí, se retirà als  
Mt 20,3  per dia, los envià a sa vinya. 3 I  eixint envers l’hora de tèrcia, ne vegé  
Mt 27,53  havien mort, ressuscitaren. 53 I  eixint de les sepultures després que ell  
Mc 1,29  per tota la terra de Galilea. 29 I  eixint tot seguit de la sinagoga, se n’  
Mc 3,6  com l’altra. 6 Mes los fariseus,  eixint d’allí, tingueren luego consell ab 
Mc 5,13  a l’instant, los ho concedí. I  eixint los esperits impurs, s’introduïren 
Mc 6,12 del judici que aquella ciutat. 12 I  eixint, predicaven a tots que s’  
Lc 4,38  tots los llocs de la comarca. 38 I  eixint Jesús de la sinagoga, entrà en casa 
Lc 9,5  no hi hagués qui us volgués rebre,  eixint d’aquella ciutat, sacudiu fins la  
Lc 10,10  en què entrareu no us rebessen,  eixint per ses places, dieu: 11 “Fins la  
Lc 15,28  irrità i no volia entrar. Emperò,  eixint son pare, començà a pregar-lo. 29 
Lc 22,39  I ell los digué: –Basta. 39 I  eixint se n’anà, segons tenia de costum,  
Lc 22,62  me negaràs tres vegades.» 62 I  eixint Pere defora, plorà amargament. 63  
Ac 9,28  ab ells en Jerusalem, entrant i  eixint, i parlant ab llibertat en lo nom  
Ac 12,17 ho a saber a Jaume i als germans. I  eixint d’allí se n’anà a altre lloc. 18  
Mt 5,45  Pare que està en lo cel, qui fa  eixir lo seu sol sobre bons i mals, i  
Mt 10,14  ni oiga vostres plàtiques, a l’ eixir fora de la casa o de la ciutat,  
Mt 13,6  fondària de terra; 6 emperò a l’ eixir lo sol, se cremaren i se secaren,  
Mt 14,14  de les ciutats a peu. 14 I a l’ eixir vegé una gran multitud de gent, i  
Mt 20,5  just. 5 »I ells hi anaren. Tornà a  eixir envers l’hora de sexta, i de nona,  
Mt 20,29  vida en rescat de molts. 29 I a l’ eixir ells de Jericó, lo seguí una gran  
Mt 26,71  –No sé lo que et dius. 71 I a l’ eixir ell a la porta, lo vegé una altra  
Mt 27,32 ne portaren a crucificar. 32 I a l’ eixir fora, encontraren un home de Cirene, 
Mc 5,2  territori dels gerassens. 2 I a l’ eixir Jesús de la barca, tot seguit li  
Mc 6,11 no us rèbien ni vos escóltien, a l’ eixir d’allí sacudiu la pols de vostres  
Mc 9,28  I els digué: –Aquesta raça no pot  eixir ab res més que ab l’oració i el  
Mc 10,46  46 I vingueren a Jericó, i a l’ eixir de Jericó ell i sos deixebles, i  
Mc 11,12  Dotze. 12 I al dia següent, a l’ eixir de Betània, tingué fam. 13 I veent  
Mc 13,1 los senyals que preceiran. 1 I a l’ eixir del temple li digué un dels  
Lc 7,7 que ni jo m’he considerat digne d’ eixir-vos a rebre. Emperò dieu sols una  
Lc 9,36  Fill, l’amat, oïu-lo. 36 I a l’ eixir aquesta veu trobaren a Jesús sol, i  
Lc 14,31  31 »O qui és lo rei que, volent  eixir a pelear contra un altre rei, no  
Lc 14,31  abans si podrà ab deu mil homes  eixir a fer frente al que ve contra d’ell 
Jn 1,46  li digué: –¿Per ventura pot  eixir alguna cosa bona de Nazaret? Felip  
Jn 10,4  i les guia defora. 4 I quan ha fet  eixir ses ovelles pròpies, va davant d’  
Ac 4,15  en contra. 15 Emperò los manaren  eixir fora del Consell, i conferenciaven  
Ac 9,40  Dorcas. 40 Mes Pere, havent fet  eixir a tothom defora, s’agenollà, pregà  
Ac 17,14  I els germans immediatament feren  eixir a Pau per a què anàs envers lo mar;  
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Ac 18,2  sa muller (puix Claudi havia manat  eixir de Roma a tots los jueus), se juntà  
Jm 1,11  l’herba. 11 Perquè així com a l’ eixir lo sol ab ardor se seca l’herba, i  
Ap 16,13  als reis de l’orient. 13 I vegí  eixir de la boca del dragó, i de la boca  
Mt 2,6  principals de Judà, perquè de tu  eixirà lo cap, que regirà mon poble d’  
Jn 10,9  per mi se salvarà, i entrarà, i  eixirà, i trobarà pastura. 10 Lo lladre no 
Ap 3,12  en lo temple de mon Déu, i no  eixirà mai més fora; i escriuré sobre d’  
Ap 11,5  5 I si algú volgués danyar-los,  eixirà foc de la boca d’ells i tragarà  
Ap 17,8 bèstia que has vist, fou i no és, i  eixirà de l’abisme i anirà a la perdició; 
Ap 20,8  deslligat Satanàs de sa presó. 8 I  eixirà per a enganyar a les nacions que  
Jn 5,29  29 i los que hagen fet obres bones  eixiran per a ressuscitar a la vida,  
Jn 5,29  los que hagen fet obres males  eixiran per a ressuscitar a sa  
Jn 7,38  a mi i bega. 38 Lo qui creu en mi,  eixiran de son ventre, com diu l’  
Ac 7,7  digué Déu, i: “després d’això  eixiran i em serviran en aquest lloc”. 8 I 
Mt 5,26  presó. 26 En veritat te dic que no  eixiràs d’allí fins que hages pagat l’  
Lc 12,59 pòsia en la presó. 59 Te dic que no  eixiràs d’allí fins haver pagat l’última 
Mt 8,32  32 I los digué: –Anau. I ells  eixiren i se n’anaren als porcs. I veus  
Mt 9,32  tota aquella terra. 32 I luego que  eixiren, li presentaren un mut posseït del 
Mt 25,1 verges que, prenent ses llanternes,  eixiren a rebre a l’espòs. 2 Emperò cinc  
Mt 28,8  us ho he avisat. 8 I a l’instant  eixiren del sepulcre ab temor i gran  
Mc 5,14  en la ciutat i en los camps. I  eixiren a veure lo que havia succeït. 15 I 
Mc 16,20 sentat a la dreta de Déu. 20 I ells  eixiren i predicaren en totes parts,  
Lc 8,35  en la ciutat i en les masies. 35 I  eixiren a veure lo que havia succeït i  
Jn 12,13  13 prengueren rames de palmers i  eixiren a rebre-lo, i cridaven:  
Ac 8,39  i l’eunuc, i el batejà. 39 I quan  eixiren de l’aigua, l’Esperit del Senyor 
Lc 7,24  de Joan a la gent dient: –Què  eixíreu a veure en lo desert? ¿Una canya  
Lc 8,29  manava a l’esperit impur que  eixís de l’home; puix llarg temps havia  
Ac 16,39  -los fora, los suplicaven que  eixissen de la ciutat. 40 I així que  
Mt 12,43  43 »Quan l’esperit impur ha  eixit d’algun home, va divagant per llocs 
Mt 12,44 “Me’n tornaré a ma casa d’a on he  eixit.” I quan ve, la troba desocupada,  
Mt 15,22  aquí una dona cananea que havia  eixit d’aquells confins cridava dient:  
Mt 15,29  sana sa filla. 29 I havent Jesús  eixit d’allí, vingué cerca del mar de  
Mt 22,10  los a les esposalles. 10 »I havent  eixit sos criats als camins, reuniren tots 
Mt 24,1  desprevinguts. 1 Havent Jesús  eixit del temple, se retirava. I s’  
Mt 26,75  me negaràs tres vegades.» I havent  eixit defora, plorà amargament. 27,Tit  
Mc 5,30  en si mateix la virtut que havia  eixit d’ell, havent-se girat envers la  
Mc 6,1  i cura a molts malalts. 1 I havent  eixit d’allí, se n’anà a sa pàtria, i el 
Mc 6,24  de mon regne. 24 I havent ella  eixit, digué a sa mare: –Què demanaré? I  
Mc 6,54  i atracaren a terra. 54 I havent  eixit de la barca, a l’instant lo  
Mc 7,29  tu has dit, vés, que el dimoni ha  eixit de ta filla. 30 I quan arribà a casa 
Mc 7,30 sobre el llit i que el dimoni havia  eixit d’ella. 31 I deixant novament los  
Mc 10,17  d’ells, los beneïa. 17 I havent  eixit per posar-se en camí, vingué un  
Mc 14,48  –¿Com si jo fos un lladre, haveu  eixit a prendre-me ab espases i bastons? 
Mc 16,2 dia de la semana, vénen al sepulcre  eixit ja el sol. 3 I deien entre si: –Qui  
Lc 8,35  sentat a l’home de qui havien  eixit los dimonis, lo qual estava ja  
Lc 8,38  tornà. 38 I l’home de qui havien  eixit los dimonis li suplicava poder-se  
Lc 8,46 ha tocat, puix jo he conegut que ha  eixit virtut de mi. 47 I quan la dona se  
Lc 9,6  contra d’ells. 6 I havent  eixit, anaven pels pobles predicant l’  
Lc 11,24  24 »Quan l’esperit impur ha  eixit d’un home, divaga per llocs àridos, 
Lc 11,24 “Me’n tornaré a ma casa d’a on he  eixit.” 25 I quan torna, la troba  
Jn 16,27  m’haveu amat i cregut que jo he  eixit de Déu. 28 Isquí del Pare i vinguí  
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Jn 16,30 pregúntia; per això creem que haveu  eixit de Déu. 31 Jesús los respongué: –I  
Jn 17,8  conegueren verdaderament que jo he  eixit de vós, i han cregut que vós m’  
Ac 12,10  ’ls obrí per si mateixa. I havent  eixit, atravessaren un carrer, i luego s’ 
Ac 13,42  42 I quan los jueus hagueren  eixit de la sinagoga, los gentils li  
Ac 15,24  quant havem oït que alguns que han  eixit de nosaltres, trastornant vostres  
Ac 27,21  seguint lo meu consell, no haver  eixit de Creta i evitar aquest perill i  
He 3,16  mes no tots aquells que havien  eixit d’Egipte per Moisès. 17 ¿I contra  
Mt 25,6 un clamor: »–Mirau que ve l’espòs,  eixiu a rebre-lo! 7 »Llavors s’alçaren  
Ac 16,36 a què us pòsia en llibertat: doncs,  eixiu ara i anau’s-en en pau. 37 Emperò 
2Co 6,17  seran mon poble.» 17 Per lo tant,  «eixiu-vos del mig d’ells i apartau-  
Lc 13,31  alguns del fariseus i li digueren:  –Eixiu d’aquí, anau’s-en, perquè  
Ap 18,4  una altra veu del cel que deia:  –Eixiu d’ella, poble meu, per a què no  
Ac 16,35 los aguasils: –Deixa anar llibres a  eixos homes. 36 I l’escarceller donà avís 
Rm 8,14  són moguts per l’Esperit de Déu,  eixos tals són fills de Déu. 15 Perquè no  
Rm 8,29  aquells a qui ell preconegué, a  eixos mateixos predestinà per a què fossen 
Rm 8,30 germans. 30 I als que predestinà, a  eixos cridà també; i als que cridà, a  
Rm 8,30  també; i als que justificà, a  eixos també glorificà. 31 Doncs, què direm 
1Co 16,3  vosaltres aprovareu per cartes, a  eixos enviaré per a què pòrtien a  
1Co 16,16  sants), 16 que siau obedients a  eixos tals i a tot aquell que ens ajuda i  
Ga 3,7  doncs, que els que són de la fe,  eixos són fills d’Abraham. 8 I l’  
Jn 12,3  sobre los peus de Jesús i els  eixugà ab sos cabells; i la casa s’omplí  
Jn 13,5  rentar los peus dels deixebles i a  eixugar-los ab la tovallola que tenia  
Ap 7,17  a fonts d’aigua viva, i Déu  eixugarà totes les llàgrimes de sos ulls.  
Ap 21,4 Déu enmig d’ells serà son Déu. 4 I  eixugarà Déu tota llàgrima dels ulls d’  
Lc 7,44  ha regat mos peus i els ha  eixugat ab sos cabells. 45 No em donares  
Lc 7,38  -li los peus ab llàgrimes i els  eixugava ab los cabells de son cap, i li  
Mt 4,5  5 Llavors lo prengué lo diable i  el portà a la ciutat santa i el posà sobre 
Mt 4,5  i el portà a la ciutat santa i  el posà sobre lo pinacle del temple. 6 I  
Mt 4,11  I veus aquí los àngels arribaren i  el servien. 12 I quan Jesús oí que Joan  
Mt 4,20  a l’instant deixaren los filats i  el seguiren. 21 I prosseguint d’allí en  
Mt 4,25  los paralítics, i els curava. 25 I  el seguia una gran multitud de gent de la  
Mt 6,25  que l’aliment, i lo cos més que  el vestit? 26 Mirau los aucells de l’  
Mt 7,14  guia a la vida, i pocs són los que  el troben. 15 »Guardau’s dels falsos  
Mt 8,10  això, se meravellà i digué als que  el seguien: –En veritat vos dic que no he  
Mt 9,Tit lo publicà. Respon als fariseus que  el calúmnien. Deslliura a una dona d’un  
Mt 9,6  6 Per a què sapiau, doncs, que  el Fill de l’home té potestat sobre la  
Mt 9,11 deien a sos deixebles: –¿Com és que  el vostre mestre menja ab los publicans i  
Mt 10,24 home. 24 »No és lo deixeble més que  el mestre, ni lo sirvent més que son amo.  
Mt 10,32  em conféssia davant dels homes, jo  el confessaré també davant mon Pare que  
Mt 10,33  néguia davant dels homes, jo també  el negaré davant mon Pare que està en lo  
Mt 10,35  a posar en desunió al fill contra  el pare, i a la filla contra sa mare, i a  
Mt 10,40 vos rep a vosaltres, me rep a mi; i  el qui em rep a mi, rep a aquell que ha  
Mt 11,27 coses. I ningú coneix al Fill, sinó  el Pare; ni ningú coneix al Pare, sinó el  
Mt 11,27 Pare; ni ningú coneix al Pare, sinó  el Fill, i aquell a qui lo Fill ho haurà  
Mt 12,6  dic que aquí està qui és major que  el temple. 7 I si sabésseu lo que és:  
Mt 12,16  curà a tots. 16 I els manà que no  el descobrissen. 17 Per a què es complís  
Mt 12,22  un endemoniat cego i mut, i  el curà, de manera que parlà i vegé. 23 I  
Mt 12,39  no li serà donat senyal, sinó  el senyal del profeta Jonàs. 40 Perquè  
Mt 12,41  de Jonàs, i veus aquí que  el que és en aquest lloc és més que Jonàs. 
Mt 12,42  de Salomó, i veus aquí que  el que és en aquest lloc és més que  
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Mt 12,43  llocs deserts buscant repòs, i no  el troba. 44 Llavors diu: “Me’n tornaré a 
Mt 12,45  estat d’aquell home és pitjor que  el primer. Així també esdevindrà a aquesta 
Mt 13,22  a l’instant s’escandalisa. 22 I  el sembrat entre espines és aquell que ou  
Mt 13,23  paraula, i queda sens fruit. 23 I  el sembrat en terra bona és aquell que ou  
Mt 13,33  cel al llevat que pren una dona i  el barreja ab tres mesures de farina, fins 
Mt 13,38  llavor és lo Fill de l’home. 38 I  el camp és lo món. I la bona llavor són  
Mt 13,42  del foc. Allí seran los plors i  el cruixir de dents. 43 Llavors los justos 
Mt 13,50  del foc: allí seran los plors i  el cruixir de dents. 51 I Jesús los digué: 
Mt 14,5  -lo matar, temé al poble, perquè  el miraven com a un profeta. 6 Mes en lo  
Mt 14,9 plata, lo cap de Joan Baptista. 9 I  el rei s’entristí. Mes per raó del  
Mt 14,21  dotze coves dels bocins. 21 I  el número dels que menjaren fou cinc mil  
Mt 14,25  envers ells caminant per sobre  el mar. 26 I quan lo vegeren caminar per  
Mt 14,26 I quan lo vegeren caminar per sobre  el mar, se torbaren, dient: –És una  
Mt 14,30  a Jesús. 30 Emperò veent que  el vent era fort, tingué temor, i com  
Mt 17,12 jo us dic que Elies ja vingué, i no  el conegueren; ans bé feren d’ell lo que  
Mt 17,18  digueren: –Com és que nosaltres no  el poguérem llançar? 19 Jesús los digué:  
Mt 17,22  entregat en mans dels homes. 22 I  el mataran, i ressuscitarà al tercer dia.  
Mt 18,30  ell no ho volgué, sinó que marxà i  el féu posar en la presó fins que pagàs lo 
Mt 19,4  dient: –¿No haveu llegit que  el que crià l’home des del principi, crià 
Mt 20,11 haver-lo rebut, murmuraven contra  el pare de famílies 12 dient: »–Aqueixos  
Mt 20,19  ’n traguen mofa, i l’assòtien, i  el crucifíquien. Emperò al tercer dia  
Mt 21,3  vos digués res, responeu-li que  el Senyor los ha menester, i tot seguit  
Mt 21,9  al Fill de David! Beneït sia  el qui ve en lo nom del Senyor! Hosana en  
Mt 21,26  cel, nos dirà: “¿Puix per què no  el creguéreu?” I si diem: “Dels homes”,  
Mt 21,32 camí de la justícia, i vosaltres no  el creguéreu. I los publicans i les  
Mt 22,7  -los ultrajat, los mataren. 7 I  el rei, quan ho sabé, s’irrità i, enviant 
Mt 22,13  exteriors; allí seran los plors i  el cruixir de dents. 14 Puix molts són los 
Mt 22,29  no entenent les Escriptures, ni  el poder de Déu. 30 Perquè en la  
Mt 22,44  anomena “Senyor” dient: 44 “Digué  el Senyor a mon Senyor: Assenta’t a ma  
Mt 23,35  de Baraquies, a qui matàreu entre  el temple i l’altar. 36 »En veritat vos  
Mt 24,5  molts en mon nom i diran: “Jo só  el Cristo”, i a molts seduiran. 6 I oireu  
Mt 24,23  lo Cristo està aquí”, o “Allí”, no  el cregau. 24 Puix s’alçaran falsos  
Mt 24,43  Senyor. 43 Emperò enteneu que si  el pare de famílies sabés a què hora havia 
Mt 24,47  vinga. 47 En veritat vos dic que  el constituirà sobre tots sos béns. 48  
Mt 24,50 ab los que s’embriaguen, 50 vindrà  el senyor del tal criat en lo dia que no  
Mt 24,51  i a l’hora que menos pensa, 51 i  el dividirà, i posarà sa porció entre els  
Mt 24,51  hipòcrites. Allí seran los plors i  el cruixir de dents. 25,Tit Capítol XXV  
Mt 25,9 per a vosaltres, anau abans als que  el venen, i comprau-ne per a vosaltres.  
Mt 25,19  19 »Al cap de molt temps, vingué  el senyor d’aquells criats, i els cridà a 
Mt 25,30  exteriors: allí seran los plors i  el cruixir de dents. 31 »Quan vinga lo  
Mt 25,31  ab ell, llavors s’assentarà sobre  el trono de sa majestat. 32 I totes les  
Mt 26,2  dins dos dies vindrà la Pasqua, i  el Fill de l’home serà entregat per a què 
Mt 26,2  de l’home serà entregat per a què  el crucifíquien. 3 Llavors se congregaren  
Mt 26,5  deien: –No en dia de festa, no sia  el cas que succeesca algun alborot en lo  
Mt 26,27  lo calze, donà gràcies, i els  el donà dient: –Beveu tots d’aquest. 28  
Mt 26,29  la parra, fins a aquell dia en què  el bèguia de nou ab vosaltres en lo Regne  
Mt 26,34  te dic que aquesta nit, abans que  el gall càntia, me negaràs tres vegades.  
Mt 26,42 pot passar aquest calze sens que jo  el bèguia, faça’s la vostra voluntat. 43  
Mt 26,45  aquí que l’hora és arribada, i  el Fill de l’home serà entregat en mans  
Mt 26,49  a Jesús i digué: –Salve, mestre. I  el besà. 50 I Jesús li digué: –Amic, a què 
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Mt 26,50  i posaren les mans sobre Jesús i  el prengueren. 51 I veus aquí un dels que  
Mt 26,60 Jesús per a fer-lo morir. 60 I no  el trobaren, a pesar d’haver-se  
Mt 26,60  molts falsos testimonis. I no  el trobaren. Emperò a l’últim arribaren  
Mt 26,67  Aleshores li escopiren a la cara i  el maltractaren a cops de puny, i altres  
Mt 26,75  que li havia dit Jesús: «Antes que  el gall càntia, me negaràs tres vegades.»  
Mt 27,2  Jesús per a fer-lo morir. 2 I  el portaren lligat i l’entregaren al  
Mt 27,14  a paraula alguna, de modo que  el president se meravellà en gran manera.  
Mt 27,21  i que fes morir a Jesús. 21 I  el president los respongué i digué: –A  
Mt 27,31  d’ell, li llevaren lo manto i  el vestiren ab ses vestidures, i se’l ne  
Mt 27,34  ab fel. I havent-lo gustat, no  el volgué beure. 35 I després que l’  
Mt 27,40  tu que destrueixes lo temple, i  el reedifiques en tres dies, salva’t a tu 
Mt 27,42  que bàixia ara de la creu, i  el creurem. 43 Confià en Déu, que el  
Mt 27,43 i el creurem. 43 Confià en Déu, que  el desllíuria ara, si l’ama. Puix digué:  
Mt 27,60 l’embolicà ab un llençol net. 60 I  el posà en un sepulcre seu nou, que havia  
Mt 27,64  que sos deixebles vinguen de nit i  el ròbien, i diguen al poble: “Ressuscità  
Mt 27,64  I l’últim error serà pitjor que  el primer. 65 Pilat los digué: –Guardes  
Mc 1,15  Regne de Déu 15 i dient: –Puix que  el temps s’ha complert i s’ha acercat lo 
Mc 1,18  a l’instant deixaren los filats i  el seguiren. 19 I anant un poc més en  
Mc 2,3  ell portant-li un paralític, que  el duien entre quatre. 4 I com no  
Mc 2,10  10 Per a què, doncs, sapiau que  el Fill de l’home té potestat en la terra 
Mc 2,15  perquè hi havia molts que  el seguien. 16 I al veure los escribes i  
Mc 2,21  manera lo pedaç nou se’n porta  el vell, i es fa més gran l’esquinç. 22 I 
Mc 2,22  en bots vells; d’altra manera  el vi rebentarà els bots i es vessarà, i  
Mc 2,22  els bots. Sinó que deu posar-se  el vi novell en bots nous. 23 I esdevingué 
Mc 2,28  home per al dissabte. 28 Així que  el Fill de l’home és també senyor del  
Mc 3,7  ab sos deixebles envers lo mar, i  el seguí una gran multitud de gent de la  
Mc 3,12  amenaçava fortament per a què no  el descobrissen. 13 I pujant a una  
Mc 4,38  la popa, dormint sobre un coixí; i  el desperten i li diuen: –Mestre, que no  
Mc 4,39  al mar: –Calla, sossega’t. I parà  el vent i sobrevingué una gran bonança. 40 
Mc 5,4 i fet trossos los grillons, i ningú  el podia subjectar. 5 I estava sempre de  
Mc 5,13  s’introduïren en los porcs, i  el ramat, en número com de dos mil, se  
Mc 5,18  dimoni començà a demanar-li que  el deixàs estar ab ell. 19 Mes Jesús no li 
Mc 5,22  anomenat Jairo, i luego que  el vegé se postrà a sos peus, 23 i li  
Mc 5,37  37 I no permeté a ningú que  el seguís, excepte Pere, i Jaume, i Joan,  
Mc 6,1  d’allí, se n’anà a sa pàtria, i  el seguien sos deixebles. 2 I arribat lo  
Mc 6,17  d’entre els morts. 17 Perquè  el mateix Herodes havia enviat a prendre a 
Mc 6,19  19 I Herodias l’insidiava, i  el volia fer morir, emperò no podia. 20  
Mc 6,20  que era un baró just i sant, i  el tenia en custòdia, i per son consell  
Mc 6,22  que estaven ab ell a taula, digué  el rei a la minyona: –Demana’m lo que  
Mc 6,25  entrar apressuradament a on estava  el rei, demanà dient: –Vull que em doneu  
Mc 6,26 plata lo cap de Joan Baptista. 26 I  el rei se contristà; mes per raó del  
Mc 6,27  lo cap de Joan en una plata. I  el degollà en la presó 28 i portà son cap  
Mc 6,29  vingueren, i prengueren son cos, i  el posaren en un sepulcre. 30 I reunint- 
Mc 6,49 ells, quan lo vegeren caminar sobre  el mar, pensaren que era un fantasma i  
Mc 7,8  lo rentar de les copes i gerros, i  el fer moltes altres coses semblants a  
Mc 7,18  extrínseca que entra en l’home no  el pot contaminar? 19 Puix no entra en son 
Mc 7,29  –Per això que tu has dit, vés, que  el dimoni ha eixit de ta filla. 30 I quan  
Mc 7,30  sua, trobà sa filla ajaguda sobre  el llit i que el dimoni havia eixit d’  
Mc 7,30  filla ajaguda sobre el llit i que  el dimoni havia eixit d’ella. 31 I  
Mc 8,22  un cego i li suplicaven que  el tocàs. 23 I prenent per la mà al cego,  
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Mc 8,31  a declarar-los que convenia que  el Fill de l’home patís molt, i que fos  
Mc 8,35  la creu, i seguesca’m. 35 Perquè  el qui vulla salvar sa vida, la perdrà;  
Mc 8,35  salvar sa vida, la perdrà; emperò  el qui pèrdia sa vida per causa de mi i de 
Mc 9,8  lo que havien vist fins que  el Fill de l’home hagués ressuscitat d’  
Mc 9,17  i diguí a vostres deixebles que  el llançassen, i no pogueren. 18 I Jesús  
Mc 9,27  a soles: –Per què nosaltres no  el poguérem llançar? 28 I els digué:  
Mc 9,28 eixir ab res més que ab l’oració i  el dejuni. 29 I havent partit d’allí,  
Mc 9,30 serà entregat en mans dels homes, i  el faran morir, i després de mort,  
Mc 9,34  –Si algú vol ser lo primer, serà  el darrer de tots i el criat de tots. 35 I 
Mc 9,34 lo primer, serà el darrer de tots i  el criat de tots. 35 I prenent un infant,  
Mc 9,41  al coll una mola de molí i que  el tirassen al mar. 42 »I si ta mà t’  
Mc 10,Tit  los perills de les riqueses i  el premi d’aquells que deixen totes les  
Mc 10,10  -li sos deixebles en casa sobre  el mateix. 11 I els digué: –Qualsevol que  
Mc 10,15  de Déu. 15 En veritat vos dic que  el que no rèbia lo Regne de Déu com un  
Mc 10,32  d’ells, i es meravellaven, i  el seguien plens de temor. I prenent altra 
Mc 10,33  nosaltres pujam a Jerusalem, i  el Fill de l’home serà entregat als  
Mc 10,33  i als escribes, i als ancians; i  el sentenciaran a mort, i l’entregaran  
Mc 10,34  li escopiran, i l’assotaran, i  el faran morir; i al tercer dia  
Mc 10,44  ser major, serà vostre criat. 44 I  el que vulla ser primer entre vosaltres,  
Mc 10,51  li digué: –Què vols que et faça? I  el cego li digué: –Mestre, que jo hi veja. 
Mc 11,2  trobareu un pollí fermat, sobre  el qual no s’ha sentat ningú encara;  
Mc 11,3  digués: “Què feu?”, dieu-li que  el Senyor lo necessita, i tot seguit vos  
Mc 11,4  en una encreuada de dos camins, i  el desfermaren. 5 I alguns dels que  
Mc 11,6  que Jesús los havia manat; i los  el deixaren menar. 7 I menaren lo pollí a  
Mc 11,31  que del cel, nos dirà: “Per què no  el creguéreu?” 32 Si diem “Dels homes”,  
Mc 12,3  l’agafaren, l’abastonejaren, i  el despatxaren sens donar-li res. 4 I  
Mc 12,4  altre sirvent, i l’apedregaren i  el feriren en lo cap, i li feren moltes  
Mc 12,8  8 I agarrant-lo, lo mataren i  el tiraren fora de la vinya. 9 »Què farà,  
Mc 12,20  germà. 20 Puix eren set germans, i  el major prengué muller, i morí sens  
Mc 12,24  no compreneu les Escriptures ni  el poder de Déu? 25 Puix quan  
Mc 12,26 parlar en l’esbarzer dient: “Jo só  el Déu d’Abraham, i el Déu d’Isaac, i el 
Mc 12,26  dient: “Jo só el Déu d’Abraham, i  el Déu d’Isaac, i el Déu de Jacob”? 27 No 
Mc 12,26  d’Abraham, i el Déu d’Isaac, i  el Déu de Jacob”? 27 No és Déu de morts,  
Mc 12,31  Aquest és lo primer manament. 31 I  el segon és semblant a ell: “Amaràs a ton  
Mc 12,36  diu per l’Esperit Sant: »“Digué  el Senyor a mon Senyor: Assenta’t a ma  
Mc 13,7 que això sia; emperò no serà encara  el fi. 8 Perquè s’alçarà gent contra  
Mc 13,12  entregarà son germà a la mort, i  el pare, al fill, i els fills s’alçaran  
Mc 13,15 Judea, fúgien a les muntanyes; 15 i  el qui es tròbia en lo terrat, no bàixia a 
Mc 13,16  cosa alguna de sa casa; 16 i  el qui estiga en lo camp, no tórnia atràs  
Mc 13,20 Déu, fins ara, ni hi seran. 20 I si  el Senyor no hagués abreviat aquells dies, 
13,21  algú vos digués: “Mirau, aquí està  el Cristo”, o: “Veus-el aquí”, no ho  
13,21  aquí està el Cristo”, o: “Veus- el aquí”, no ho cregau. 22 Puix s’alçaran 
Mc 13,24 d’aquella tribulació, s’obscurirà  el sol, i la lluna no donarà son  
Mc 13,32  els àngels que estan en lo cel, ni  el Fill, sinó el Pare. 33 Teniu compte,  
Mc 13,32  estan en lo cel, ni el Fill, sinó  el Pare. 33 Teniu compte, vetllau i orau,  
Mc 13,33  i orau, perquè no sabeu quan serà  el temps. 34 Així com un home, que anant- 
Mc 14,3  Jesús en Betània, en casa de Simó  el leprós, sentat a taula, vingué una dona 
Mc 14,10  sacerdots per a entregar-los- el. 11 I quan ells ho oïren, s’alegraren  
Mc 14,21  fica ab mi la mà en lo plat. 21 I  el Fill de l’home va en veritat, com està 
Mc 14,22 pa, i beneint-lo, lo partí, i els  el donà, i digué: –Preneu, menjau: aquest  
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Mc 14,23  lo calze, donades gràcies, los  el donà, i begueren tots d’ell. 24 I els  
Mc 14,25  de la parra, fins aquell dia que  el beuré nou en lo Regne de Déu. 26 I  
Mc 14,30  que avui, aquesta nit, abans que  el gall haja cantat dues vegades, me  
Mc 14,41  l’hora és arribada. Veus aquí que  el Fill de l’home va a ser entregat en  
Mc 14,44  i dels escribes i ancians. 44 I  el traïdor los havia donat un senyal,  
Mc 14,45 a ell i li digué: –Salve, mestre. I  el besà. 46 Aleshores ells li posaren les  
Mc 14,46  ells li posaren les mans sobre i  el prengueren. 47 I un dels que estaven ab 
Mc 14,51 ses carns solament ab un llençol, i  el prengueren. 52 Emperò, deixant lo  
Mc 14,55 de Jesús per a fer-lo morir, i no  el trobaven. 56 Perquè molts testificaven  
Mc 14,64 oït la blasfèmia! Què us n’apar? I  el condemnaren tots ells a que era reo de  
Mc 14,68  68 Emperò ell ho negà i digué: –Ni  el conec ni sé lo que et dius. I se n’  
Mc 14,68 se n’isqué fora davant del pati, i  el gall cantà. 69 I novament veent-lo la 
Mc 14,72  que Jesús li havia dit: «Abans que  el gall càntia dues vegades, tu em negaràs 
Mc 15,20  lo despullaren de la púrpura i  el vestiren ab ses robes, i el tragueren  
Mc 15,20  i el vestiren ab ses robes, i  el tragueren fora per a crucificar-lo.  
Mc 15,22  a que es carregàs sa creu. 22 I  el conduïren a un lloc anomenat Gòlgota,  
Mc 15,23  a beure vi mesclat ab mirra, i no  el prengué. 24 I després d’haver-lo  
Mc 15,26  tèrcia quan lo crucificaren. 26 I  el títol escrit de sa sentència era: «Lo  
Mc 15,38 un gran crit, espirà. 38 I se partí  el vel del temple en dos trossos de dalt  
Mc 15,41  estava en Galilea, lo seguien i  el servien), i moltes altres que junt ab  
Mc 15,43  a la presència de Pilat i demanà  el cos de Jesús. 44 I Pilat se meravellava 
Mc 15,45 de saber-ho per lo centurió, donà  el cos a Josep. 46 I Josep comprà un  
Mc 15,46 -lo, l’embolicà en lo llençol, i  el posà en un sepulcre que estava obert en 
Mc 16,2  semana, vénen al sepulcre eixit ja  el sol. 3 I deien entre si: –Qui ens  
Mc 16,7  de vosaltres en Galilea; allí  el veureu com ell vos digué. 8 I elles  
Mc 16,19  dels malalts, i es curaran. 19 I  el Senyor Jesús, després que los hagué  
Lc 1,25  de cinc mesos, dient: 25 «Perquè  el Senyor ha fet açò ab mi en los dies en  
Lc 1,50  I sa misericòrdia està en los que  el temen, de generació en generació. 51  
Lc 1,58 I sos veïns i sos parents oïren que  el Senyor havia manifestat una gran  
Lc 2,15 i vejam això que ha ocorregut i que  el Senyor nos ha manifestat. 16 I partiren 
Lc 3,14  digué: –No maltracteu a ningú ni  el calumnieu, i contentau’s ab lo vostre  
Lc 4,5  sinó de tota paraula de Déu.” 5 I  el portà lo diable a una muntanya molt  
Lc 4,9  i a ell sol serviràs.” 9 I  el portà a Jerusalem i el posà sobre lo  
Lc 4,9  9 I el portà a Jerusalem i  el posà sobre lo pinacle del temple, i li  
Lc 5,11  a terra, ho abandoraren tot i  el seguiren. 12 I succeí que, estant ell  
Lc 5,24  24 Per a què sapiau, doncs, que  el Fill de l’home té potestat sobre la  
Lc 6,31  no tórnies a demanar-li. 31 I  el que vullau que els homes facen per a  
Lc 7,9  i girant-se envers la gent que  el seguien, digué: –En veritat vos dic,  
Lc 7,13  gent de la ciutat. 13 Al punt que  el Senyor la vegé, mogut de compassió  
Lc 7,14  acercà i tocà les andes. I els que  el portaven se pararen. I digué: –Jove, a  
Lc 7,15  a tu t’ho dic, alça’t. 15 I  el difunt se sentà, i començà a parlar. I  
Lc 7,31  batejats per aquell. 31 I digué  el Senyor: –Doncs, a qui diré que s’  
Lc 7,34  i dieu: “Té lo dimoni.” 34 Vingué  el Fill de l’home, que menja i beu, i  
Lc 7,39  espècie de dona és aquesta que  el toca, perquè ella pecadora és.» 40 I  
Lc 8,Tit  Jesús exerceix son poder sobre  el mar, sobre els dimonis, sobre una  
Lc 8,29  apoderat d’ell, i encara que  el tenien tancat i lligat ab grillons i  
Lc 9,22  22 dient-los: –És precís que  el Fill de l’home patesca moltes coses, i 
Lc 9,24  cada dia i seguesca’m. 24 Perquè  el qui vulla salvar sa vida, la perdrà, i  
Lc 9,39 i repentinament se posà a cridar, i  el tirà per terra, i li causà fortes  
Lc 9,40  suplicar a vostres deixebles que  el llançassen fora, i no pogueren. 41 I  
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Lc 9,42  lo dimoni lo tirà per terra i  el maltractà. 43 Emperò Jesús reprengué a  
Lc 9,43 a l’esperit impur i curà al jove i  el restituí a son pare. 44 I s’atordien  
Lc 9,53  aparellar-li hospedatge. 53 I no  el reberen perquè lo seu semblant era d’  
Lc 10,22  I ningú sap qui és lo Fill, sinó  el Pare; ni qui és lo Pare, sinó el Fill,  
Lc 10,22  el Pare; ni qui és lo Pare, sinó  el Fill, i aquell a qui lo Fill ho vulla  
Lc 10,30  i caigué en mans de lladres, que  el despullaren i, després d’haver-lo  
Lc 10,41  -li, doncs, que m’ajúdia. 41 I  el Senyor li respongué dient: –Marta,  
Lc 11,10  tot aquell que demana, rep; i  el qui cerca, troba; i al que truca, li  
Lc 11,20  lo dit de Déu, certament que  el Regne de Déu ha arribat a vosaltres. 21 
Lc 11,23  no està ab mi, contra mi està. I  el qui no arreplega ab mi, escampa. 24  
Lc 11,24  àridos, cercant repòs. I quan no  el troba, diu: “Me’n tornaré a ma casa d’ 
Lc 11,26  estat d’aquell home és pitjor que  el primer. 27 I succeí que, estant dient  
Lc 11,38  entrat, se sentà a taula. 38 I  el fariseu començà a pensar i a dir dintre 
Lc 11,39  haurà rentat antes de dinar?» 39 I  el Senyor li digué: –Vosaltres, los  
Lc 11,51  que fou mort entre l’altar i  el temple. Jo us ho dic que se’n demanarà 
Lc 12,23  vestireu. 23 Més val l’ànima que  el menjar, i lo cos més que el vestit. 24  
Lc 12,23  que el menjar, i lo cos més que  el vestit. 24 Reparau los corbs, que no  
Lc 12,42  nosaltres o també per a tots? 42 I  el Senyor li digué: –Qui creus que és lo  
Lc 12,53  53 Lo pare estarà dividit contra  el fill, i el fill contra el pare; la mare 
Lc 12,53  estarà dividit contra el fill, i  el fill contra el pare; la mare contra la  
Lc 12,53  contra el fill, i el fill contra  el pare; la mare contra la filla, i la  
Lc 13,15 bou o son ase de la menjadora, i no  el mena a abeurar? 16 ¿I a esta filla d’  
Lc 13,18  semblant lo Regne de Déu? I ab què  el compararé? 19 És semblant a un gra de  
Lc 13,19  de mostassa que un home prengué i  el sembrà en son hort. I cresqué i se féu  
Lc 13,29  migdia, i se sentaran a taula en  el Regne de Déu. 30 I veus aquí que són  
Lc 14,5  bou o son ase caigut en un pou no  el tragui immediatament encara que sia dia 
Lc 14,9  consideració que tu, 9 i que vinga  el qui et va convidar a tu i a ell, i et  
Lc 14,11  ab tu en la taula. 11 Perquè  el qui s’exalta serà humiliat, i el qui  
Lc 14,11  el qui s’exalta serà humiliat, i  el qui s’humiliï serà exaltat. 12 I deia  
Lc 14,22  cegos, i els coixos. 22 »I digué  el criat: »–Senyor, ja he fet lo que m’  
Lc 14,23  encara queda lloc. 23 »I digué  el Senyor al criat: »–Vés als camins i als 
Lc 14,27 vida, no pot ser mon deixeble. 27 I  el qui no porta sa creu i no em segueix,  
Lc 15,12  –Un home tenia dos fills. 12 I  el més petit digué a son pare: »–Pare,  
Lc 15,18  i li diré: ‘Pare, he pecat contra  el cel i contra vós. 19 Ja no só digne de  
Lc 15,20  a ell, se li tirà al coll, i  el besà. 21 I lo fill li digué: »–Pare, he 
Lc 15,21  li digué: »–Pare, he pecat contra  el cel i contra de vós. Ja no só digne de  
Lc 16,2  haver-li dissipat sos béns. 2 I  el cridà i li digué: »–Què és això que he  
Lc 16,8 albarà i escriu-ne vuitanta. 8 »I  el senyor alabà al majordom infiel, perquè 
Lc 16,22  al seno d’Abraham. I morí també  el ric i fou sepultat. 23 »I en l’infern, 
Lc 17,6  –Aumentau-nos la fe. 6 I digué  el Senyor: –Si tinguésseu fe com un gra de 
Lc 17,21  observar, 21 ni diran: “Veu’s- el aquí”, o “Veu’s-el allí.” Puix,  
Lc 17,21  “Veu’s-el aquí”, o “Veu’s- el allí.” Puix, mirau, lo Regne de Déu  
Lc 17,22 dels dies del Fill de l’home, i no  el veureu. 23 I vos diran: “Veu’s-el  
Lc 17,23  veureu. 23 I vos diran: “Veu’s- el aquí” o “Veu’s-el allí”: no hi  
Lc 17,23  “Veu’s-el aquí” o “Veu’s- el allí”: no hi vullau anar, ni els  
Lc 17,29  plantaven i edificaven. 29 I  el dia que isqué Lot de Sodoma plogué foc  
Lc 17,31  casa, no bàixia a prendre-les. I  el qui es tròbia en lo camp, tampoc tórnia 
Lc 18,14  que s’exalta, serà humiliat, i  el que s’humiliï, serà exaltat. 15 I li  
Lc 19,Tit  desolació. Trau del temple als que  el profanaven comprant i venent. 1 I  
Lc 19,30 ell, trobareu un pollí fermat sobre  el qual ningú s’ha sentat encara.  
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Lc 19,31  I si algú vos preguntàs: “Per què  el desfermau?”, li respondreu així:  
Lc 19,31  li respondreu així: “Perquè  el Senyor l’ha menester.” 32 Partiren,  
Lc 19,34 pollí? 34 I ells digueren: –Per què  el Senyor l’ha menester. 35 I lo menaren  
Lc 19,35  i, posant ses vestidures sobre  el pollí, feren sentar Jesús sobre. 36  
Lc 20,5 que del cel, dirà: “Puix per què no  el creguéreu?” 6 I si diem que dels homes, 
Lc 20,12 tercer, a qui ells feriren també, i  el tragueren fora. 13 Digué aleshores l’  
Lc 20,42 és fill de David? 42 Sent aixís que  el mateix David diu en lo llibre dels  
Lc 21,5  5 I dient-li alguns que  el temple estava fabricat ab pedres  
Lc 22,4  la manera d’entregar-los- el. 5 Ells se n’alegraren i pactaren lo  
Lc 22,6  l’oportunitat d’entregar-los- el sens concurrència del poble. 7  
Lc 22,19  donat gràcies, lo partí i los  el donà, dient: –Aquest és mon cos, que és 
Lc 22,22  ab mi a taula. 22 I veritat és que  el Fill de l’home se’n va, segons lo que 
Lc 22,26 vosaltres, fàcia’s com lo menor; i  el qui preceeix, com lo qui serveix. 27  
Lc 22,39  a la muntanya de l’Oliverar. I  el seguiren també sos deixebles. 40 I quan 
Lc 22,43 se li aparegué un àngel del cel que  el confortava. I estant en agonia, pregava 
Lc 22,51 lo fins aquí. I li tocà l’orella i  el curà. 52 I Jesús digué als prínceps  
Lc 22,57 57 Mes ell lo negà dient: –Dona, no  el conec. 58 Al cap d’un poc, veent-lo  
Lc 22,61 I Pere se recordà de la paraula que  el Senyor li havia dit: «Abans que el gall 
Lc 22,61  el Senyor li havia dit: «Abans que  el gall càntia, me negaràs tres vegades.»  
Lc 22,66  dels sacerdots, i els escribes, i  el feren venir a son Consell, i li  
Lc 23,11  féu posar una vestidura blanca, i  el tornà a enviar a Pilat. 12 I aquell dia 
Lc 23,35  vestits i els tiraren a sort. 35 I  el poble estava mirant, i els prínceps,  
Lc 24,7  Galilea 7 dient: “És menester que  el Fill de l’home sia entregat en mans  
Lc 24,16  estaven com detinguts per a què no  el coneguessen. 17 I els digué: –Què estau 
Lc 24,24  les havien referit; mes a ell no  el trobaren. 25 I ell los digué aleshores: 
Lc 24,26  dit! 26 Puix, ¿no era menester que  el Cristo patís aquestes coses i entràs  
Lc 24,30 lo beneí, i havent-lo partit, los  el donà. 31 Ab lo que se’ls obriren los  
Lc 24,31 Ab lo que se’ls obriren los ulls i  el conegueren, i ell dels ulls d’ells se  
Lc 24,46  escrit, i així era menester que  el Cristo patís i que ressuscitàs d’entre 
Jn 1,10  a est món. 10 Ell era en lo món, i  el món ha estat fet per ell, i el món no  
Jn 1,10  i el món ha estat fet per ell, i  el món no el conegué. 11 Vingué a sa  
Jn 1,10  ha estat fet per ell, i el món no  el conegué. 11 Vingué a sa pròpia casa, i  
Jn 1,11  a sa pròpia casa, i els seus no  el reberen. 12 Mes, a tots los que el  
Jn 1,12  el reberen. 12 Mes, a tots los que  el reberen, que són los que creuen en son  
Jn 1,14  de l’home, sinó de Déu. 14 I  el Verb fou fet carn, i habità entre  
Jn 1,25 què, doncs, bateges tu si no ets ni  el Cristo, ni l’Elies, ni el Profeta? 26  
Jn 1,25  ets ni el Cristo, ni l’Elies, ni  el Profeta? 26 Joan los respongué dient:  
Jn 1,31  ell era abans que jo.” 31 I jo no  el coneixia; emperò per a què fos  
Jn 1,33 i posar-se sobre d’ell. 33 Jo no  el coneixia, emperò lo qui m’envià a  
Jn 1,34  ab l’Esperit Sant.” 34 I jo  el vegí i vaig donar testimoni de que est  
Jn 1,38  Llavors Jesús se girà, i veent que  el seguien, los digué: –Què buscau? Los  
Jn 1,42  que vol dir lo Cristo. 42 I  el conduí a Jesús. I Jesús, havent-lo  
Jn 2,19  –Destruïu aqueix temple, i jo  el reedificaré en tres dies. 20 Los jueus  
Jn 2,20  anys s’edificà aquest temple, ¿i  el restablireu vós en tres dies? 21 Emperò 
Jn 3,17 per a condemnar lo món, sinó perquè  el món se sàlvia per medi d’ell. 18  
Jn 4,18  18 perquè cinc marits has tingut i  el que tens ara no és marit teu. En això  
Jn 4,23 en veritat, perquè tals són los que  el Pare busca que l’adórien. 24 Déu és  
Jn 4,25 veritat. 25 La dona li diu: –Sé que  el Messies, ço és, lo Cristo, ha de venir. 
Jn 5,Tit  lo calumnien per aquest miracle i  el Senyor alega contra ells, a son favor,  
Jn 5,19 –En veritat, en veritat vos dic que  el Fill no pot fer per si cosa alguna,  
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Jn 5,19  al Pare; perquè qualsevol cosa que  el Pare faça, ho fa també lo Fill. 20  
Jn 5,20  ho fa també lo Fill. 20 Perquè  el Pare ama lo Fill i li manifesta tot lo  
Jn 5,22 dóna la vida a qui li plau. 22 I ni  el Pare judica a persona alguna, sinó que  
Jn 5,32  dóna testimoni de mi, i jo sé que  el testimoni que dóna és verdader. 33  
Jn 5,36  jo tinc un testimoni major que  el de Joan, perquè les obres que el Pare  
Jn 5,36  el de Joan, perquè les obres que  el Pare m’ha donat a complir, estes  
Jn 5,36  jo faç donen testimoni de mi, que  el Pare m’ha enviat. 37 I lo Pare que m’ 
Jn 6,Tit  dels cinc pans. Camina Jesús sobre  el mar. Parla del pa del cel. Anuncia la  
Jn 6,2  que és lo mar de Tiberíades. 2 I  el seguia una gran multitud de gent,  
Jn 6,18 encara no havia vingut a ells. 18 I  el mar començà a alborotar-se per raó  
Jn 6,37  vist i no creeu. 37 Tot lo que  el Pare me dóna, vindrà a mi, i aquell que 
Jn 6,37  a mi, i aquell que a mi vinga, no  el llançaré fora. 38 Puix he baixat del  
Jn 6,40  en ell, tinga la vida eterna, i jo  el ressuscitaré en lo darrer dia. 41 I els 
Jn 6,44  Ningú pot venir a mi si no és que  el pòrtia lo Pare que m’ha enviat, i jo  
Jn 6,44  lo Pare que m’ha enviat, i jo  el ressuscitaré al darrer dia. 45 Escrit  
Jn 6,54 i beu ma sang, té vida eterna, i jo  el ressuscitaré al darrer dia. 55 Perquè  
Jn 7,29  no coneixeu vosaltres. 29 Mes jo  el conec, perquè d’ell só, i ell m’ha  
Jn 7,35 entre si: –A on anirà aquest que no  el pugam trobar? ¿Se n’anirà, per  
Jn 8,18  qui dono testimoni de mi mateix, i  el Pare que m’ha enviat dóna també  
Jn 8,20  ensenyant en lo temple, i ningú  el prengué, perquè sa hora encara no era  
Jn 8,29 lo que m’ha ensenyat lo Pare. 29 I  el qui m’ha enviat està ab mi, i no m’ha 
Jn 8,55  l’he conegut, i si digués que no  el conec, seria un mentider com vosaltres. 
Jn 8,55  un mentider com vosaltres. Mes jo  el conec i observo sa paraula. 56 Abraham, 
Jn 9,4  del que m’ha enviat, mentres dura  el dia: ve la nit en què ningú pot  
Jn 9,32  és a qui Déu ou. 32 Des de que  el món és món no s’ha oït jamai que ningú 
Jn 9,34  ple de pecats, i ens ensenyes? I  el tragueren fora. 35 Oigué Jesús que l’  
Jn 10,5  sa veu. 5 Mes a un estrany no  el segueixen, sinó que fugen d’ell,  
Jn 10,12  i abandona les ovelles i fuig, i  el llop les agarra i esbarria lo bestiar.  
Jn 11,34  –Veniu, Senyor –li digueren–, i  el veureu. 35 I Jesús plorà. 36 Llavors  
Jn 11,48  home fa molts miracles. 48 Si  el deixam fer, tots creuran en ell, i  
Jn 12,7  Jesús respongué: –Deixau-la, que  el guàrdia per al dia de ma sepultura. 8  
Jn 12,17 quan cridà a Làssaro del sepulcre i  el ressuscità d’entre els morts, donava  
Jn 12,28  cel dient: –L’he glorificat ja, i  el glorificaré encara més. 29 La gent,  
Jn 12,42  emperò per causa dels fariseus no  el confessaven públicament per temor de  
Jn 12,47  paraules i no les observa, jo no  el judico, puix no he vingut per a judicar 
Jn 12,48  i no rep mes paraules, té qui  el judica: la paraula que jo he predicat,  
Jn 12,48 jo he predicat, aqueixa serà la que  el judicarà en lo darrer dia. 49 Puix jo  
Jn 12,49 no he parlat de mi mateix, sinó que  el Pare que m’envià és lo qui m’ha  
Jn 13,3  entregar-lo, 3 Jesús, sabent que  el Pare li havia posat totes les coses en  
Jn 13,16  En veritat, en veritat vos dic que  el criat no és major que son amo, ni l’  
Jn 13,20  En veritat, en veritat vos dic que  el qui rèbia al que jo hauré enviat, me  
Jn 13,20 que jo hauré enviat, me rep a mi; i  el qui em rep a mi, rep a aquell que m’ha 
Jn 13,32  lo glorificarà en si mateix, i  el glorificarà luego. 33 Fillets, per un  
Jn 14,10  us dic, no les dic de mi mateix; i  el Pare que està en mi, ell mateix fa les  
Jn 14,13  en mon nom, ho faré, a fi de que  el Pare sia glorificat en lo Fill. 14 Si  
Jn 14,17  qui lo món no pot rebre, perquè no  el veu ni el coneix. Emperò vosaltres lo  
Jn 14,17  no pot rebre, perquè no el veu ni  el coneix. Emperò vosaltres lo coneixereu, 
Jn 14,21  i els guarda, aqueix m’ama. I  el qui m’ama, serà amat de mon Pare, i jo 
Jn 14,26  lo Consolador, l’Esperit Sant que  el Pare enviarà en mon nom, vos ensenyarà  
Jn 14,28  dubte, de que vaig al Pare, perquè  el Pare és major que jo. 29 I jo us ho dic 
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Jn 14,31 té res ab mi. 31 Emperò a fi de que  el món conega que jo amo al Pare; i com me 
Jn 15,4  en vosaltres. A la manera que  el sarment no pot de per si donar fruit si 
Jn 15,6  fora com un sarment, se secarà, i  el prendran, i el posaran al foc, i  
Jn 15,6  se secarà, i el prendran, i  el posaran al foc, i cremarà. 7 Si  
Jn 15,18 és que us ameu uns a altres. 18 »Si  el món vos avorreix, sabeu que primer que  
Jn 15,19  món, sinó que jo us elegí d’entre  el món, per això lo món vos avorreix. 20  
Jn 16,2 Vos trauran de les sinagogues, i ve  el temps en què qualsevol que us màtia  
Jn 16,11  veureu més. 11 I de judici, perquè  el príncep d’aquest món ha estat ja  
Jn 16,32 sol; emperò jo no estic sol, perquè  el Pare està ab mi. 33 Vos he dit aquestes 
Jn 17,12  i ningú d’ells s’ha perdut, sinó  el fill de la perdició, per a què es  
Jn 17,14  Jo els he donat vostra paraula, i  el món los ha avorrit, perquè no són del  
Jn 17,21  una cosa ab nosaltres, a fi de que  el món crega que vós m’haveu enviat. 22 I 
Jn 18,2 ell i sos deixebles. 2 I Judes, que  el traïa, sabia també aquest siti, perquè  
Jn 18,5  Estava també entre ells Judes, que  el traïa. 6 A penes Jesús los hagué dit:  
Jn 18,12  dels jueus, prengueren a Jesús i  el lligaren. 13 I el conduïren primerament 
Jn 18,13  a Jesús i el lligaren. 13 I  el conduïren primerament a Anàs, perquè  
Jn 18,19 estava en peu, escalfant-se. 19 I  el pontífice se posà a fer preguntes a  
Jn 19,2  d’espines i la hi posaren sobre  el cap, i li vestiren un manto de púrpura. 
Jn 19,16  crucificat. I prengueren a Jesús i  el tragueren fora. 17 I portant sa creu al 
Jn 19,19 mig. 19 I Pilat escrigué un rètol i  el posà sobre la creu. I l’escrit era:  
Jn 20,1  i algunes de ses aparicions. 1 I  el primer dia de la semana, quan era  
Jn 20,20  dit això, los mostrà les mans i  el costat, i s’ompliren de goig los  
Ac 1,21  companyia nostra tot lo temps que  el Senyor Jesús entrà i isqué ab  
Ac 2,34  pujà al cel, i ab tot diu: »“Digué  el Senyor a mon Senyor: Assenta’t a ma  
Ac 2,47 i trobant gràcia en tota la gent. I  el Senyor anyadia a la Iglésia cada dia  
Ac 3,13  a aquest? 13 Lo Déu d’Abraham, i  el Déu d’Isaac, i el Déu de Jacob, Déu de 
Ac 3,13  d’Abraham, i el Déu d’Isaac, i  el Déu de Jacob, Déu de nostres pares, ha  
Ac 4,1  sobrevingueren los sacerdots, i  el magistrat del temple, i els saduceus, 2 
Ac 4,26  prínceps se juntaren a una contra  el Senyor i contra son Cristo.” 27 »Perquè 
Ac 4,35  i portaven lo preu d’elles 35 i  el posaven als peus dels apòstols, i se  
Ac 4,37 tingués un camp, lo vengué, i portà  el preu i el posà als peus dels apòstols.  
Ac 4,37  camp, lo vengué, i portà el preu i  el posà als peus dels apòstols. 5,Tit  
Ac 5,26  sens violència, perquè temien que  el poble no els apedregàs. 27 I així que  
Ac 5,27  los presentaren al Consell. I  el príncep dels sacerdots los preguntà 28  
Ac 5,36  cosa de quatre-cents homes que  el seguiren; i després lo mataren, i tots  
Ac 5,37  ell fou mort també, i tots los que  el seguiren foren dispersats. 38 Doncs ara 
Ac 6,12  I, conjurats, l’arrebataren i  el portaren al Consell, 13 i presentaren  
Ac 7,8  I engendrà així a Isaac i  el circumcidà al cap de vuit dies; i Isaac 
Ac 7,10  a Egipte. Mes Déu era ab ell 10 i  el deslliurà de totes ses tribulacions, i  
Ac 7,10 davant de Faraó, rei d’Egipte, qui  el féu governador d’Egipte i de tota sa  
Ac 7,21  lo prengué la filla de Faraó i  el crià com a fill seu. 22 I Moisès fou  
Ac 7,32  Déu d’Abraham, lo Déu d’Isaac i  el Déu de Jacob. »Emperò Moisès,  
Ac 7,44  ho ordenà Déu dient a Moisès que  el fes segons la forma que havia vist. 45  
Ac 8,20 la perdició, perquè has judicat que  el do de Déu s’alcançava ab diners. 21 No 
Ac 8,32  pujàs i s’assentàs ab ell. 32 I  el passatge de l’Escriptura que llegia  
Ac 8,38  l’aigua, Felip i l’eunuc, i  el batejà. 39 I quan eixiren de l’aigua,  
Ac 8,39  arrebatà a Felip, i l’eunuc no  el vegé més. I se n’anà gosós per son  
Ac 9,5  Ell digué: –Qui sou vós, Senyor? I  el Senyor respongué: –Jo só Jesús, a qui  
Ac 9,7 –Senyor, què voleu que jo faça? 7 I  el Senyor li respongué: –Alça’t i entra  
Ac 9,10  un deixeble anomenat Ananies, i  el Senyor li digué en visió: –Ananies. I  
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Ac 9,11  –Veeu, aquí estic, Senyor. 11 I  el Senyor li digué: –Alça’t i vés al  
Ac 9,34  Jesucrist te cura. Alça’t i plega  el llit. I a l’instant s’alçà. 35 I el  
Ac 9,35  llit. I a l’instant s’alçà. 35 I  el vegeren tots los habitants de Lidda i  
Ac 9,39  lo portaren a l’aposento alt, i  el rodejaren totes les viudes, plorant i  
Ac 10,22  just i temerós de Déu, i que té  el testimoni de tota la nació dels jueus,  
Ac 10,33  Déu per a oir totes les coses que  el Senyor t’ha manat. 34 Llavors Pere  
Ac 10,35  que en qualsevol nació, aquell que  el tem i obra justícia, és de son agrado.  
Ac 12,4  fet prendre, lo posà a la presó i  el féu guardar per quatre piquets de  
Ac 12,11 digué: –Ara conec verdaderament que  el Senyor ha enviat son àngel i m’ha  
Ac 12,22 en lo tribunal i els arengava. 22 I  el poble l’aplaudia, dient: –Veus de Déu  
Ac 13,29  d’ell, lo baixaren de l’arbre i  el posaren en un sepulcre. 30 Mes Déu lo  
Ac 13,30 al tercer dia d’entre els morts, i  el vegeren molts dies aquells 31 que  
Ac 14,14  viu, que féu lo cel, i la terra, i  el mar, i tot quant hi ha en ells. 15 Lo  
Ac 15,10  tentau a Déu posant un jou sobre  el coll dels deixebles que ni nostres  
Ac 15,21  temps antic, té en cada ciutat qui  el predíquia en les sinagogues, a on és  
Ac 16,3 3 Pau volgué que est anàs ab ell, i  el prengué, i el circumcidà per causa dels 
Ac 16,3  est anàs ab ell, i el prengué, i  el circumcidà per causa dels jueus que hi  
Ac 16,22  ni practicar essent romans. 22 I  el poble se llançà contra ells; i els  
Ac 17,19  la resurrecció. 19 I l’agafaren i  el portaren a l’Areopago dient: –¿No  
Ac 18,12  s’alçaren tots a una contra Pau i  el conduïren al tribunal 13 dient: –Aquest 
Ac 18,27  exhortant als deixebles que  el rebessen. Lo qual, havent arribat allí, 
Ac 19,27  d’aquella a qui tota l’Àsia i  el món adoren. 28 Oït això, s’ompliren d’ 
Ac 20,24  ab tal que acàbia ma carrera i  el ministeri de la paraula que he rebut  
Ac 21,14  nom del Senyor Jesús. 14 I com no  el poguéssem persuadir cessàrem dient:  
Ac 21,27  alborotaren a tot lo poble, i  el prengueren cridant: 28 –Barons d’  
Ac 21,33  arribant lo tribú, lo prengué i  el manà lligar ab dos cadenes, i li  
Ac 21,34  per causa de l’alborot, manà que  el portassen a la fortalesa. 35 I quan  
Ac 21,36  la violència del poble. 36 Perquè  el seguia la multitud del poble cridant:  
Ac 22,10  I jo diguí: »–Què faré, Senyor? »I  el Senyor me respongué: »–Alça’t i vés a  
Ac 22,18  ésser arrebatat fora de mi. 18 I  el vegí que em deia: »–Dóna’t pressa i  
Ac 22,20  i guardava los vestits dels que  el mataven. 21 »I ell me digué: »–Vés,  
Ac 23,2  als que estaven prop d’ell que  el ferissen en la boca. 3 Llavors Pau li  
Ac 23,10 a Pau, manà venir als soldats i que  el traguessen del mig d’ells i que el  
Ac 23,10 el traguessen del mig d’ells i que  el portassen a la fortalesa. 11 I a la nit 
Ac 23,11  de mi en Jerusalem, convé que  el dónies també en Roma. 12 I quan fou de  
Ac 23,25  s’apoderassen de Pau los jueus i  el matassen, i després lo calumniassen a  
Ac 23,31  que tenien, prengueren a Pau i  el portaren de nit a Antipatride. 32 I al  
Ac 24,26  que Pau li donaria diners perquè  el soltàs; i per això lo cridava més  
Ac 25,3  -li favor contra ell, per a què  el manàs venir a Jerusalem, posant-li  
Ac 25,15 els ancians dels jueus demanant que  el condemnàs; 16 als quals responguí que  
Ac 25,21 lo judici d’August, vaig manar que  el guardassen fins que jo l’enviï al  
Ac 25,25  no trobí que hagués comès res que  el fes digne de mort. Emperò havent ell  
Ac 26,15 jo diguí: »–Qui sou vós, Senyor? »I  el Senyor digué: »–Jo só Jesús, a qui tu  
Ac 26,23  que havien de succeir: 23 que  el Cristo havia de patir, que havia de ser 
Ac 26,30  cadenes. 30 I s’alçà lo rei, i  el governador, i Berenice, i els que  
Ac 27,32  tallaren les amarres del bot i  el deixaren perdre. 33 I quan començà a  
Ac 28,4  se escapat del mar, la venjança no  el deixa viure. 5 Emperò sacudí l’escurçó 
Ac 28,8  ens tractà molt bé. 8 I succeí que  el pare de Públio se trobava al llit, en  
Ac 28,16  casa particular ab un soldat que  el custodiava. 17 I passats tres dies  
Ac 28,30  llogada, i rebia a tots los que  el venien a veure, 31 predicant lo Regne  
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Rm 1,21  21 Perquè havent conegut a Déu, no  el glorificaren com a Déu, ni donaren  
Rm 2,2  que judiques. 2 Perquè sabem que  el judici de Déu és segons veritat contra  
Rm 2,27  reputada per circumcisió? 27 I si  el que naturalment és incircumcís guarda  
Rm 4,8 8 Benaventurat és aquell home a qui  el Senyor no imputa pecat.» 9 ¿Està,  
Rm 7,13  la mort? No, per cert; sinó que  el pecat, per aparèixer pecat, engendrà la 
Rm 7,13  medi de lo que era bo, a fi de que  el pecat se tornàs sobremanera maligne per 
Rm 7,19  bé. 19 Puix lo bé que jo vull, no  el faç; sinó lo mal que no vull, allò faç. 
Rm 9,4  i la constitució de la Llei, i  el culto, i les promeses; 5 los pares dels 
Rm 9,12  que crida, li fou dit a ella que  el major serviria al menor, 13 conforme a  
Rm 9,27  tocant a Israel: «Encara que  el número dels fills d’Israel sia com l’ 
Rm 9,29  29 I com Isaïes digué abans: «Si  el Senyor dels exèrcits no ens hagués  
Rm 11,12  a incitar-los a gelosia. 12 I si  el pecat d’ells és lo tresor del món, i  
Rm 11,16  vida d’entre els morts? 16 I si  el primer fruit és sant, ho és també la  
Rm 13,4  tindràs alabança d’ella. 4 Perquè  el príncep és ministre de Déu per a ton  
Rm 13,10  10 La caritat no obra mal contra  el proïsme, i així la caritat és lo  
Rm 14,3  no despreciï al que no menja; i  el que no menja, no judíquia al que menja, 
Rm 14,6  del dia, la fa per al Senyor; i  el que no fa diferència del dia, també per 
Rm 14,6  menja; puix dóna gràcies a Déu; i  el que no menja, per al Senyor no menja, i 
Rm 16,20 en lo bé, i simples en lo mal. 20 I  el Déu de la pau destròssia quant antes a  
1Co 2,16  l’ànimo del Senyor, per a què  el puga instruir? Mes nosaltres tenim l’  
1Co 3,5  aquell en qui creeu, i segons que  el Senyor donà a cada u. 6 Jo plantí,  
1Co 3,7  donà l’increment. 7 I aixís, ni  el que planta és res, ni el que rega; sinó 
1Co 3,7  aixís, ni el que planta és res, ni  el que rega; sinó Déu, que dóna l’  
1Co 3,8  Déu, que dóna l’increment. 8 I  el qui planta i el qui rega són una  
1Co 3,8  l’increment. 8 I el qui planta i  el qui rega són una mateixa cosa. Mes cada 
1Co 3,11  ningú pot posar altre fonament que  el que està posat, ço és, Jesucrist. 12 I  
1Co 3,13 manifesta l’obra de cada u; perquè  el dia del Senyor la descobrirà, perquè se 
1Co 6,6  entre sos germans, 6 sinó que  el germà ha de pledejar ab lo germà, i  
1Co 6,13 13 Les viandes són per al ventre, i  el ventre, per a les viandes; emperò Déu  
1Co 6,13  Déu destruirà aquell i estes. I  el cos no és per a la fornicació, sinó per 
1Co 6,13  fornicació, sinó per al Senyor, i  el Senyor, per al cos. 14 I Déu ressuscità 
1Co 7,11  o se reconciliï ab son marit; i  el marit no déixia tampoc la muller. 12 I  
1Co 7,29 I lo que jo us dic, germans, és que  el temps és curt. Lo que importa és que  
1Co 9,26  26 sinó que castigo mon cos, i  el reduesc a subjecció; perquè no em  
1Co 10,16  la comunió de la sang de Cristo? I  el pa que partim, ¿no és la participació  
1Co 10,20  podeu beure lo calze del Senyor i  el calze dels dimonis. 21 No podeu  
1Co 11,23 que us he ensenyat a vosaltres: que  el Senyor Jesús, en la nit en què fou  
1Co 11,29  pa i bèguia del calze. 29 Perquè  el qui en menja i beu indignament, menja i 
1Co 12,15 és un sol membre, sinó molts. 15 Si  el peu digués: «Perquè no só mà, no só del 
1Co 14,5  puix major és lo qui profetisa que  el que parla llengües, a no ser que  
1Co 14,11 bàrbaro per a aquell a qui parlo, i  el que parla serà bàrbaro per a mi. 12  
1Co 14,25  de son cor; i, postrat sobre  el rostro, adorarà a Déu, i declararà que  
1Co 14,38  són manaments del Senyor. 38 I  el que no conega, no serà conegut. 39 Per  
1Co 15,2  2 per lo qual sou salvos també, si  el reteniu com vos lo prediquí, si és que  
1Co 15,9 com a un fill avortiu. 9 Puix jo só  el menor dels apòstols, lo qual no só  
1Co 15,24  Cristo, en sa vinguda. 24 Luego ve  el fi, quan ell haurà entregat lo Regne al 
1Co 16,7  -me algun temps ab vosaltres, si  el Senyor ho permet. 8 Però jo em detindré 
1Co 16,11  així com jo. 11 Per lo tant, no  el despreciï ningú, ans bé acompanyau-lo 
1Co 16,18  18 Perquè referen mon esperit i  el vostre. Teniu, doncs, consideració a  
2Co 1,1 Jesucrist per la voluntat de Déu, i  el germà Timoteu, a la iglésia de Déu que  
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2Co 1,19 i Timoteu, no fou sí i no, sinó que  el sí fou en ell. 20 Perquè totes les  
2Co 1,21  junt ab vosaltres en Cristo i  el qui ens ha ungit és Déu, 22 lo qual  
2Co 2,7  -lo i consolar-lo; no sia que  el tal se pèrdia consumit de tristesa. 8  
2Co 3,7 emperò l’esperit dóna vida. 7 I si  el ministeri de mort, gravat ab lletres  
2Co 3,9  de l’Esperit? 9 Perquè si  el ministeri de condemnació fou glòria,  
2Co 3,13  Moisès, que es posava un vel sobre  el rostro, per a què los fills d’Israel  
2Co 3,15  a Moisès, lo vel està posat sobre  el cor d’ells. 16 Mes quan se  
2Co 3,17  serà remogut son vel. 17 Perquè  el Senyor és Esperit, i allà a on està l’ 
2Co 4,3  manifestació de la veritat. 3 I si  el nostre evangeli està encara encobert,  
2Co 5,16  segons la carn, ab tot ara ja no  el coneixem. 17 Per lo que si algú està en 
2Co 6,16  16 O quina consonància hi ha entre  el temple de Déu i els ídols? Perquè  
2Co 7,12  féu l’agravi, ni per aquell que  el sofrí, sinó per a manifestar la  
2Co 9,10  permaneix per a sempre.» 10 I  el que dóna llavor al sembrador vos dónia  
2Co 10,8  algun tant més del poder que  el Senyor nos ha donat per a edificació, i 
2Co 11,14  14 I no és d’estranyar, perquè  el mateix Satanàs se transforma en àngel  
2Co 11,31 pròpies de ma flaquesa. 31 Lo Déu i  el Pare de nostre Senyor Jesucrist, que és 
Ga 1,1  per Jesucrist i per Déu Pare, que  el ressuscità d’entre els morts, 2 i tots 
Ga 1,16  -me son Fill, a fi de que jo  el predicàs entre els gentils, des d’  
Ga 3,11  davant de Déu, és manifest, perquè  «el just viu de la fe». 12 I la Llei no és 
Ga 3,17  Cristo. 17 Emperò jo dic açò: Que  el testament confirmat per Déu en Cristo,  
Ga 4,23 l’esclava nasqué segons la carn, i  el de la llibre, per la promesa. 24 Les  
Ef 1,17  en mes oracions, 17 per a què  el Déu de nostre Senyor Jesucrist, lo Pare 
Ef 1,22  totes les coses sota sos peus» i  el constituí cap de tota la Iglésia, 23 la 
Ef 2,20  de Déu. 20 I sou edificats sobre  el fonament dels apòstols i profetes,  
Ef 2,21 la principal pedra cantonera; 21 en  el qual tot l’edifici, ben construït,  
Ef 3,8 eficaç de son poder. 8 A mi, que só  el menor de tots los sants, m’ha estat  
Ef 6,9  -vos d’amenaces, sabent que  el Senyor d’ells i de vosaltres està en  
Fl 2,5  sinó a les dels altres. 5 I  el mateix ànimo hi haja en vosaltres que  
Fl 2,17  17 Encara que jo sia immolat sobre  el sacrifici i víctima de vostra fe, me’n 
Fl 3,10  10 Per a què puga conèixer a ell i  el poder de sa resurrecció, i la  
Fl 4,9  i oït, i vist en mi, això feu; i  el Déu de la pau serà ab vosaltres. 10 M’ 
Fl 4,10  cuidado envers mi; puix encara que  el teníeu, emperò vos faltava l’  
Col 1,Tit  les coses, lo cap de la Iglésia i  el redemptor dels homes. Pau és ministre  
Col 2,12 mediant la fe del poder de Déu, que  el ressuscità d’entre els morts. 13 I a  
Col 2,14  lo qual nos era contrari, i  el tragué del mig clavant-lo en sa creu. 
Col 3,10  segons la imatge d’aquell que  el crià. 11 A on no hi ha ni grec ni jueu, 
Col 4,4  jo encara pres, 4 i per a què jo  el maniféstia de la manera que dec parlar  
Col 4,17  has rebut en lo Senyor, per a què  el cúmplies.» 18 Salutació de mi, Pau, ab  
1Te 3,5  -me de vostra fe, tement que  el temptador no us hagués temptat i que  
1Te 3,11  lo que falta a vostra fe? 11 I  el mateix Déu i Pare nostre, i nostre  
1Te 3,12  nostres passos a vosaltres. 12 I  el Senyor faça que vosaltres crescau i  
1Te 4,6 engànyia en res a son germà, perquè  el Senyor és venjador de tot això, com ja  
1Te 4,16  als que dormen. 16 Perquè  el mateix Senyor ab mandato, i ab veu de  
1Te 5,2  vosaltres mateixos sabeu bé que  el dia del Senyor vindrà com un lladre de  
1Te 5,23 ’s de tota apariència de mal. 23 I  el mateix Déu de pau vos santifíquia en  
1Te 5,23  tot vostre esperit, i l’ànima, i  el cos se consérvien irreprensibles per a  
2Te 2,7  de la iniquitat, solament que  el que ara reté, retindrà fins que ell sia 
2Te 2,8  consumirà ab l’alè de sa boca, i  el destruirà ab lo resplendor de sa  
2Te 2,16  paraula o per carta nostra. 16 I  el mateix Senyor nostre Jesucrist, i Déu i 
2Te 3,5  feu i fareu lo que us manam. 5 I  el Senyor encamínia vostres cors en l’  
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2Te 3,10 ab vosaltres vos intimàvem açò: Que  el que no vol treballar, no méngia. 11  
2Te 3,15  que s’avergonyesca. 15 Ab tot, no  el mireu com a enemic, ans bé corretgiu- 
2Te 3,16 bé corretgiu-lo com a germà. 16 I  el mateix Senyor de la pau vos dónia pau  
1Tm 1,15  als pecadors, dels quals jo só  el principal. 16 Mes per això conseguí  
1Tm 3,2  treball. 2 Puix és necessari que  el bisbe sia irreprensible, espòs d’una  
1Tm 5,19  és digne de son jornal.» 19 Contra  el presbítero no rèbies acusació sinó  
1Tm 6,1 per dignes de tota honra, per a què  el nom de Déu i sa doctrina no sien  
2Tm 2,7  fruits. 7 Reflexiona lo que dic, i  el Senyor te dónia inteŀligència en totes  
2Tm 4,8  una corona de justícia que  el Senyor, jutge just, me donarà en aquell 
2Tm 4,18  de la boca del lleó. 18 I  el Senyor me deslliurarà de tota obra mala 
Tt 1,1  segons la fe dels elegits de Déu i  el coneixement de la veritat, que és  
Tt 1,7  ni de desobediència. 7 Perquè  el bisbe és necessari que sia sens màcula, 
Tt 3,11 i segona amonestació, 11 sabent que  el que és tal està pervertit, i peca,  
Flm 13  com a mes entranyes pròpies. 13 Jo  el volia detenir ab mi, per a què em  
Flm 15  tu per algun temps, sinó per a què  el recobrasses per a sempre: 16 no ja com  
He 3,2 Jesucrist, 2 lo qual és fiel al que  el constituí tal, així com ho fou Moisès  
He 6,16  juren per qui és major que ells; i  el jurament fet en confirmació és per ells 
He 7,1  tornava de la derrota dels reis i  el beneí, 2 a qui Abraham donà també lo  
He 8,13 nou, donà per antiquat lo primer. I  el que es fa antic i vell, està cerca de  
He 9,1 Pacte (Testament). 1 En veritat que  el primer pacte (testament) tenia també  
He 9,8  ab això l’Esperit Sant que  el camí del santuari no estava encara  
He 9,18  viu lo testador. 18 I per això ni  el primer testament fou celebrat sens  
He 10,37  «encara un poquet de temps, i  el que ha de venir vindrà, i no tardarà».  
He 10,38  venir vindrà, i no tardarà». 38 I  «el just viu per la fe; emperò si s’  
He 11,6  Déu i que és remunerador dels que  el cerquen. 7 Per la fe, Noè, després d’  
He 11,23 sos pares durant tres mesos, perquè  el vegeren un noi hermós i no tingueren  
He 11,28  28 Per la fe celebrà la Pasqua i  el derramament de la sang, per a què no  
He 12,4  fins a la sang, peleant contra  el pecat. 5 I estau olvidats d’aquella  
He 13,20 més prompte vos sia restituït. 20 I  el Déu de la pau, que per la sang del  
Jm 1,10  gloriï’s en sa exaltació, 10 i  el ric en sa humilitat, perquè passarà com 
Jm 1,15  ha concebut, pareix lo pecat, i  el pecat, quan és consumat, engendra mort. 
Jm 3,18  no judicadora ni fingida. 18 I  el fruit de justícia se sembra en pau per  
Jm 4,12 jutge. 12 Un sol és lo legislador i  el jutge de la Llei, que pot salvar i  
Jm 4,15  se dissipa. En lloc de dir: «Si  el Senyor volgués i si visquéssem, farem  
Jm 4,17  Aquell, doncs, que sap fer bé i no  el fa, té pecat en ell. 5,Tit Capítol V  
Jm 5,3  3 Vostre or i plata és rovellat, i  el rovell d’ells serà contra vosaltres  
Jm 5,4  per los darrers dies. 4 Mirau que  el jornal que haveu defraudat als  
Jm 5,9  a què no siau judicats. Mirau que  el jutge és davant de la porta. 10 Preneu, 
Jm 5,11  i vegéreu lo fi del Senyor, perquè  el Senyor és misericordiós i piadós. 12  
Jm 5,15  de la fe salvarà al malalt, i  el Senyor l’aliviarà, i si estigués en  
Jm 5,18  no plogué. 18 I pregà novament, i  el cel donà pluja i la terra donà son  
1Pe 2,6  cantonera, escollida, preciosa; i  el qui crega en ella no serà confundit.» 7 
1Pe 2,23  sinó que s’entregà a aquell que  el judicava injustament. 24 Lo mateix que  
1Pe 4,2 cessat en lo pecat. 2 De manera que  el temps que li queda d’estar en la carn  
1Pe 4,2 que li queda d’estar en la carn no  el visca en les passions dels homes, sinó  
2Pe 1,19  en lloc obscur, fins que  el dia clarègia, i l’estrella del matí  
2Pe 2,1 ’n guàrdien. 1 Hi havia també entre  el poble falsos profetes, així com hi  
2Pe 2,19 que fou vençut queda esclau del que  el vencé. 20 I si després d’haver-se  
2Pe 2,20  fou fet per a ells pitjor que  el primer. 21 Per lo qual millor los  
1Jn 2,4  sos manaments. 4 Lo qui diu que  el coneix, i no guarda sos manaments, és  
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1Jn 3,1  lo món no ens coneix, perquè no  el coneix a ell. 2 Caríssims, ara som  
1Jn 3,8  comet pecat és del diable, perquè  el diable des del principi pecà. Per això  
1Jn 3,10  la justícia no és de Déu, ni  el que no ama a son germà. 11 Perquè  
1Jn 3,12  i matà a son germà. I per a què  el matà? Perquè ses obres eren males, i  
1Jn 3,24  altres, com nos ho ha manat. 24 I  el qui guarda sos manaments està en Déu, i 
1Jn 4,4  qui està en vosaltres és major que  el que està en lo món. 5 Ells són del món; 
1Jn 4,5 del món; per això parlen del món, i  el món los ou. 6 Nosaltres som de Déu. Qui 
1Jn 4,14  lo vegérem i donàrem testimoni que  el Pare envià son Fill per a ser salvador  
1Jn 4,21 I aquest manament tenim d’ell: que  el qui ama a Déu, ama també a son germà.  
1Jn 5,18  de Déu se guarda a si mateix i  el Maligne no el toca. 19 I nosaltres  
1Jn 5,18  guarda a si mateix i el Maligne no  el toca. 19 I nosaltres sabem que som de  
2Jn 10  professió d’aquesta doctrina, no  el rebeu en casa, ni el saludeu. 11 Perquè 
2Jn 10  doctrina, no el rebeu en casa, ni  el saludeu. 11 Perquè lo qui el saluda  
2Jn 11  ni el saludeu. 11 Perquè lo qui  el saluda comunica en ses males obres. 12  
Jud Tit dels impios. Descriu son caràcter i  el terrible càstig que se’ls espera. 1  
Jud 9  ab lo diable, altercava sobre  el cos de Moisès, no s’atreví a fulminar  
Jud 20  -vos a vosaltres mateixos sobre  el fonament de vostra santíssima fe, orant 
Ap 1,7  7 Veus aquí que ve ab núvols, i  el veurà tot ull, i els que el  
Ap 1,7  i el veurà tot ull, i els que  el traspassaren. I es feriran los pits al  
Ap 1,8  l’alfa i l’omega, lo principi i  el fi, diu lo Senyor Déu, que és, i que  
Ap 1,17  lo sol en son vigor. 17 I així que  el vegí caiguí a sos peus com mort. I posà 
Ap 1,17  de mi, dient: –No témies; jo só  el primer i el darrer; 18 lo qui visc i he 
Ap 1,17  –No témies; jo só el primer i  el darrer; 18 lo qui visc i he estat mort; 
Ap 2,1  té les set estrelles a sa dreta, i  el que camina enmig dels set candeleros d’ 
Ap 2,8  escriu: »“Açò diu lo primer i  el darrer, que morí i viu: 9 »Sé tes  
Ap 2,17  un nou nom escrit, que ningú  el sap, sinó aquell que el rep.” 18 »I  
Ap 2,17  que ningú el sap, sinó aquell que  el rep.” 18 »I escriu a l’àngel de la  
Ap 3,12  sobre d’ell lo nom de mon Déu, i  el nom de la ciutat de mon Déu, la nova  
Ap 3,12  que baixa del cel de mon Déu, i  el nom meu nou. 13 »Qui té orella, oiga lo 
Ap 4,Tit i de quatre animals misteriosos que  el glorifiquen. 1 Després d’això mirí, i  
Ap 4,2 que estava posat en lo cel, i sobre  el trono estava un assentat. 3 I el que  
Ap 4,3  el trono estava un assentat. 3 I  el que estava assentat, en l’aspecte era  
Ap 4,7 plens d’ulls davant i darrere. 7 I  el primer animal era com un lleó, i el  
Ap 4,7 el primer animal era com un lleó, i  el segon animal, semblant a un vedell, i  
Ap 4,7  animal, semblant a un vedell, i  el tercer animal tenia la cara com un  
Ap 4,7 animal tenia la cara com un home, i  el quart animal era semblant a una àliga  
Ap 5,7 tota la terra. 7 I vingué i prengué  el llibre de la mà dreta del que estava  
Ap 5,11  i els animals, i els ancians; i  el número d’ells era millars de millars,  
Ap 6,2 2 I mirí, i vegí un cavall blanc, i  el que estava sobre ell tenia un arc, i li 
Ap 6,5  I aparegué un cavall negre, i  el que estava sentat sobre ell tenia en sa 
Ap 6,8 mirí, i vegí un cavall esblaimat; i  el que estava sentat sobre ell tenia per  
Ap 6,8  sobre ell tenia per nom Mort, i  el seguia l’infern. I li fou donat poder  
Ap 6,11 complís lo número de sos coservos i  el de sos germans, que també han de ser  
Ap 6,14  és sacudida per un vent fort. 14 I  el cel se retirà com un llibre que s’  
Ap 6,16 presència del que està sentat sobre  el trono i de la ira de l’Anyell. 17  
Ap 7,1  bufassen sobre la terra, ni sobre  el mar, ni sobre ningun arbre. 2 I vegí un 
Ap 7,10 a nostre Déu, que està sentat sobre  el trono, i a l’Anyell. 11 I tots los  
Ap 7,15  estan davant del trono de Déu, i  el serveixen dia i nit en son temple, i el 
Ap 7,15  dia i nit en son temple, i  el qui està sentat en lo trono habitarà  
Ap 7,16  mai més fam, ni mai més set, ni  el sol caurà sobre ells, ni calor algun,  
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Ap 8,4 estava davant del trono de Déu. 4 I  el fum dels encens, ab les oracions dels  
Ap 8,5  i l’omplí de foc de l’altar, i  el llançà a terra, i hi hagué trons,  
Ap 8,7  aparellaren per a tocar-les. 7 I  el primer àngel tocà la trompeta, i vingué 
Ap 8,8  i cremada tota l’herba verda. 8 I  el segon àngel tocà la trompeta, i fou  
Ap 8,10  tercera part de les barques. 10 I  el tercer àngel tocà la trompeta, i caigué 
Ap 8,11  i sobre les fonts d’aigües. 11 I  el nom de l’estrella era Donzell; i la  
Ap 8,12  perquè es tornaren amargues. 12 I  el quart àngel tocà la trompeta, i fou  
Ap 9,1  la quinta i sexta trompeta. 1 I  el quint àngel tocà la trompeta; i vegí  
Ap 9,9  corasses, com corasses de ferro. I  el soroll de ses ales, com un soroll de  
Ap 9,13  que vénen dos ais després. 13 I  el sisè àngel tocà la trompeta, i oiguí  
Ap 9,16  la tercera part dels homes. 16 I  el número de l’exèrcit d’a cavall era de 
Ap 9,19  que eixia de ses boques. 19 Perquè  el poder dels cavalls està en sa boca i en 
Ap 10,Tit  de tot lo misteri així que  el setè àngel haja tocat la trompeta. Una  
Ap 10,Tit  Joan que prenga aquell llibre i  el devória. 1 Vegí també un altre àngel  
Ap 10,2  obert; i posà son peu dret sobre  el mar, i l’esquerre sobre la terra. 3 I  
Ap 10,5  5 I l’àngel que vegí estar sobre  el mar i sobre la terra alçà sa mà al cel  
Ap 10,8  de mà de l’àngel que està sobre  el mar i sobre la terra. 9 I me n’aní a  
Ap 10,10  lo llibre de mà de l’àngel i  el devorí; i era dolç en ma boca com la  
Ap 11,Tit descriu la resurrecció dels morts i  el judici. 1 I em fou donada una canya  
Ap 11,14  Passa lo segon ai, i veus aquí que  el tercer ai vindrà prest. 15 I el setè  
Ap 11,15 que el tercer ai vindrà prest. 15 I  el setè àngel tocà la trompeta, i hi hagué 
Ap 11,18  irritat i vostra ira ha arribat, i  el temps de ser judicats los morts, i de  
Ap 12,4  i les féu caure sobre la terra; i  el dragó se parà davant de la dona que  
Ap 12,7 Miquel i sos àngels peleaven contra  el dragó, i el dragó peleava, i sos  
Ap 12,7  àngels peleaven contra el dragó, i  el dragó peleava, i sos àngels. 8 I estos  
Ap 12,10  la salvació, i la virtut, i  el regne de nostre Déu, i el poder de son  
Ap 12,10 virtut, i el regne de nostre Déu, i  el poder de son Cristo; perquè ha estat  
Ap 12,12  de la terra i del mar, perquè  el diable ha baixat a vosaltres ab gran  
Ap 13,2  i sa boca, com boca d’un lleó. I  el dragó li donà son poder, i son siti, i  
Ap 14,1  en sos fronts lo nom d’ell i  el nom de son Pare. 2 I oiguí una veu del  
Ap 14,11  àngels i davant de l’Anyell. 11 I  el fum dels turments d’ells pujarà per  
Ap 14,11  adoraren la bèstia i sa imatge, i  el que prenga lo senyal de son nom. 12  
Ap 14,14 i veus aquí un núvol blanc, i sobre  el núvol un, assentat, semblant al Fill de 
Ap 14,15 alta veu al que estava sentat sobre  el núvol: –Tira ta falç, i sega, perquè ha 
Ap 14,16  ja seca la mes de la terra. 16 I  el que estava sobre el núvol tirà sa falç  
Ap 14,16  la terra. 16 I el que estava sobre  el núvol tirà sa falç sobre la terra, i la 
Ap 14,18  àngel [*], que tenia poder sobre  el foc, i clamà en veu alta al que tenia  
Ap 15,2  venceren la bèstia i sa figura i  el número de son nom, que estaven sobre el 
Ap 15,2  de son nom, que estaven sobre  el mar de vidre, tenint les arpes de Déu 3 
Ap 15,3  càntic de Moisès, servo de Déu, i  el càntic de l’Anyell dient: –Grans i  
Ap 15,8 viu per los sigles dels sigles. 8 I  el temple s’omplí de fum per la majestat  
Ap 16,3 aquells que adoraren sa imatge. 3 I  el segon àngel derramà sa copa sobre el  
Ap 16,3  segon àngel derramà sa copa sobre  el mar, i es tornà sang com de mort; i  
Ap 16,4  en la mar tota ànima vivent. 4 I  el tercer derramà sa copa sobre els rius i 
Ap 16,8 judicis són justos i verdaders. 8 I  el quart àngel derramà sa copa sobre el  
Ap 16,8  quart àngel derramà sa copa sobre  el sol, i li fou donat l’abrasar als  
Ap 16,10  per a glorificar-lo. 10 I  el quint àngel derramà sa copa sobre lo  
Ap 16,12  s’arrepentiren de ses obres. 12 I  el sisè àngel derramà sa copa sobre aquell 
Ap 16,17  hebreu s’apellida Armagedon. 17 I  el setè àngel derramà sa copa a l’aire, i 
Ap 17,14  ell és lo Senyor dels senyors i  el Rei dels reis; i els que estan ab ell  
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Ap 18,5  pecats han arribat fins al cel, i  el Senyor s’ha recordat de ses maldats. 6 
Ap 19,3 altra vegada digueren: –Aŀleluia! I  el fum d’ella pujà per los sigles dels  
Ap 19,4  a Déu, que estava sentat sobre  el trono, i deien: –Amén! Aŀleluia! 5 I  
Ap 19,5  vosaltres servos d’ell, i els que  el temeu, xics i grans. 6 I oiguí com una  
Ap 19,10  de Jesús. Adora a Déu, perquè  el testimoni de Jesús és esperit de  
Ap 19,11  i aparegué un cavall blanc; i  el que estava sentat sobre ell era  
Ap 19,14  apellidat: «Lo Verb de Déu.» 14 I  el seguien los exèrcits que hi ha en lo  
Ap 19,19  a batallar ab lo que estava sobre  el cavall i ab son exèrcit. 20 I fou presa 
Ap 19,21 de la boca d’aquell que seia sobre  el cavall. I es saciaren ab ses carns tots 
Ap 20,2  que és lo diable i Satanàs, i  el lligà per mil anys, 3 i el ficà en l’  
Ap 20,3  i el lligà per mil anys, 3 i  el ficà en l’abisme, i el tancà, i posà  
Ap 20,3  anys, 3 i el ficà en l’abisme, i  el tancà, i posà un sello sobre ell, per a 
Ap 20,10  enviat per Déu, i els devorà. 10 I  el diable que els enganyava fou ficat en  
Ap 20,10  i de sofre, a on estan la bèstia i  el fals profeta; i seran aturmentats dia i 
Ap 20,13 los llibres, segons ses obres. 13 I  el mar donà los morts que estaven en ell;  
Ap 20,15  Aquesta és la segona mort. 15 I  el que no fou trobat escrit en lo llibre  
Ap 21,3  ab ells. I ells seran son poble, i  el mateix Déu enmig d’ells serà son Déu.  
Ap 21,15  dotze apòstols de l’Anyell. 15 I  el que parlava ab mi tenia una mida de  
Ap 21,18  home, que era la de l’àngel. 18 I  el material d’aquesta muralla era de  
Ap 22,6  són molt fiels i verdaderes. I  el Senyor Déu dels sants profetes envià  
Ap 22,11  11 Lo qui danya, dànyia encara; i  el que està en impureses, contamínia’s  
Ap 22,11  impureses, contamínia’s encara; i  el que és just, sia encara justificat; i  
Ap 22,11  és just, sia encara justificat; i  el que és sant, sia encara santificat. 12  
Ap 22,16  en les iglésies. Jo só l’arrel, i  el llinatge de David, l’estrella  
Ap 22,17  i l’esposa diuen: «Vine!» I  el que ho oiga diga: «Vine!» I el que té  
Ap 22,17  I el que ho oiga diga: «Vine!» I  el que té set, vinga; i qui vulla, prenga  
1Tm 5,18 «No posaràs boç al bou que bat.» I:  «El jornaler és digne de son jornal.» 19  
Ac 2,9 llengua nativa? 9 Partos i medes, i  elamites, i els que habiten en la  
Mt 1,15  a Eliüd. 15 I Eliüd engendrà a  Eleazar. I Eleazar engendrà a Matan. I  
Mt 1,15  15 I Eliüd engendrà a Eleazar. I  Eleazar engendrà a Matan. I Matan engendrà 
Rm 9,11  complert lo designe de Déu en l’ elecció), 12 no per les obres, sinó per  
Rm 11,5  temps, hi ha un remanent segons l’ elecció de la gràcia. 6 I si per la  
Rm 11,7  lo que buscava, sinó que l’ elecció ho ha conseguit, i els demés foren 
Rm 11,28  de vosaltres; emperò segons l’ elecció són molt amats per causa de sos  
1Te 1,4 4 Sabent, amats germans, que vostra  elecció és de Déu. 5 Perquè nostre  
2Pe 1,10  de fer segura vostra vocació i  elecció, perquè fent això no caureu mai.  
Ac 1,Tit  Esperit Sant. Ascensió del Senyor.  Elecció de Maties per a l’apostolat. 1 He 
2Jn Tit  l’apòstol sant Joan Tit Exhorta a  Electa i a sos fills, la virtut dels quals 
2Jn 1  rebuda. 1 L’ancià a la senyora  Electa i a sos fills, als quals jo amo de  
2Jn 13  13 Los fills de ta germana  Electa te saluden. 3Jn Inc Epístola  
Mc 3,Tit  mà seca. És seguit de totes parts.  Elegeix als dotze apòstols i respon ab  
Lc 6,13  ser de dia cridà a sos deixebles i  elegí dotze d’ells, que anomenà apòstols: 
Lc 10,1  a Jesús. 1 I després d’això  elegí lo Senyor també altres setanta-dos 
Jn 15,19  com no sou del món, sinó que jo us  elegí d’entre el món, per això lo món vos 
Ac 13,17  oïu: 17 Lo Déu del poble d’Israel  elegí a nostres pares i exaltà al poble,  
2Tm 2,4 a fi de que agràdia a aquell que l’ elegí per soldat. 5 Perquè també lo qui  
1Pe 5,13  que està en Babilònia, juntament  elegida ab vosaltres, i mon fill Marc. 14  
Ac 15,22  i als ancians ab tota la iglésia  elegir alguns barons d’entre ells i  
Ac 15,25  bé, estant congregats d’un acord,  elegir barons i enviar-los a vosaltres  
Ac 6,5  proposició a tota la junta, i  elegiren a Esteve, baró ple de fe i de l’ 
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Jn 15,16  coses he oït de mon Pare. 16 No m’ elegíreu vosaltres a mi, sinó que jo us he 
Lc 23,35  si mateix, si ell és lo Cristo, l’ elegit de Déu. 36 Los soldats també l’  
Jn 15,16  vosaltres a mi, sinó que jo us he  elegit a vosaltres, i vos he destinat per  
Ac 1,2 Esperit Sant als apòstols que havia  elegit, fou rebut en lo alt; 3 als quals  
Ac 1,24  -nos d’aquestos dos qual haveu  elegit 25 per a què ocúpia lo puesto en  
Ac 15,40  navegà a Xipre. 40 I Pau, havent  elegit a Silas, partí encomanat a la  
2Co 8,19 19 I no solament això, sinó que fou  elegit de les iglésies per a company de  
Jm 2,5  meus caríssims, ¿per ventura no ha  elegit Déu als pobres d’aquest món per a  
1Pe 2,9  9 Mes vosaltres sou lo llinatge  elegit, lo sacerdoci real, la nació santa, 
Mt 20,16  molts són los cridats, i pocs los  elegits. 17 I pujant Jesús a Jerusalem,  
Mt 22,14  molts són los cridats i pocs los  elegits. 15 Aleshores los fariseus se n’  
Mt 24,22 carn se salvaria. Mes per amor dels  elegits seran abreviats aquells dies. 23  
Mt 24,24  i prodigis, de manera que fins los  elegits, si fos possible, cauran en error. 
Mt 24,31 i ab gran clamor; i congregaran sos  elegits de tots los quatre vents, des d’  
Mc 13,20  ninguna carn; emperò per amor dels  elegits, que escollí, abrevià aquells  
Mc 13,22  per a seduir, si fos possible, als  elegits. 23 Estau, doncs, vosaltres  
Mc 13,27 enviarà sos àngels i congregarà sos  elegits dels quatre vents, des d’un  
Lc 18,7 no farà, doncs, Déu, justícia a sos  elegits que dia i nit clamen a ell? ¿I  
Jn 13,18  tots vosaltres. Jo sé als que tinc  elegits. Sinó per a què es cúmplia l’  
Rm 8,33 Qui farà acusació alguna contra els  elegits de Déu? Déu és qui justifica; 34  
Col 3,12 en tots. 12 Revestiu’s, doncs, com  elegits de Déu, sants i amats, entranyes  
1Tm 5,21  del Senyor Jesucrist i dels àngels  elegits que guàrdies aquestes coses, no  
2Tm 2,10  jo ho sofresc tot per amor dels  elegits, per a què ells alcàncien també la 
Tt 1,1  de Jesucrist, segons la fe dels  elegits de Déu i el coneixement de la  
1Pe 1,2  Capadòcia, Àsia i Bitínia, 2  elegits segons la presciència de Déu Pare  
Ga 4,3 estàvem posats en servitud baix los  elements del món. 4 Emperò quan vingué la  
Ga 4,9 ¿com és que tornau altra vegada als  elements flacs i miserables, als quals  
Col 2,8  la tradició dels homes, segons los  elements del món, i no segons Cristo. 9  
Col 2,20  si sou morts ab Cristo als  elements d’aquest món, per què us deixau  
2Pe 3,10  los cels ab gran soroll, i els  elements se derritiran ab lo calor, i la  
2Pe 3,12 cels, cremant, seran disolts, i els  elements seran fosos ab l’ardor del foc?  
Mt 17,1 ’ls ne porta a part a una muntanya  elevada. 2 I se transfigurà davant d’  
Ap 21,10  en esperit a una muntanya gran i  elevada, i em mostrà la ciutat santa de  
Ac 1,10  mirant al cel quan ell s’anava  elevant, veus aquí que s’aparegueren prop 
Lc 24,51  s’anava separant d’ells i era  elevat al cel. 52 I havent-lo adorat, se 
Jn 12,32  serà llançat fora. 32 I si jo fos  elevat de la terra, atrauré a tots envers  
Jn 12,34  doncs, tu que és necessari que sia  elevat lo Fill de l’home? Qui és aqueix  
Ac 1,9  paraules, a la vista d’ells fou  elevat, i lo rebé un núvol que l’ocultà a 
Rm 9,17  a Faraó: «Per això mateix t’he  elevat, per a mostrar en tu mon poder, i  
Ac 2,33  som testimonis tots nosaltres. 33  Elevat, doncs, per la dreta de Déu i  
Mt 27,46  Jesús ab una gran veu dient:  –‹Elí, Elí, lammà sabacthani?›, que vol  
Mt 27,46 Jesús ab una gran veu dient: –‹Elí,  Elí, lammà sabacthani?›, que vol dir: «Déu 
Mt 1,13  a Abiüd. I Abiüd engendrà a  Eliacim. I Eliacim engendrà a Azor. 14 I  
Mt 1,13  I Abiüd engendrà a Eliacim. I  Eliacim engendrà a Azor. 14 I Azor  
Lc 3,30  que ho fou de Jonàs, que ho fou d’ Eliaquim, 31 que ho fou de Mélea, que ho  
Mt 11,14  I si ho voleu rebre, ell és aquell  Elies que ha de venir. 15 Qui té orelles  
Mt 16,14 que és Joan Baptista, altres que és  Elies, i altres que és Jeremies o un dels  
Mt 17,3  que se’ls aparegueren Moisès i  Elies parlant ab ell. 4 I prenent Pere la  
Mt 17,4  altre per a Moisès, i altre per a  Elies. 5 Encara estava parlant, quan un  
Mt 17,10 los escribes que primer ha de venir  Elies? 11 Ell los respongué dient:  
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Mt 17,11  respongué dient: –Certament vindrà  Elies, i restablirà totes les coses. 12  
Mt 17,12  les coses. 12 Emperò jo us dic que  Elies ja vingué, i no el conegueren; ans  
Mt 27,47  allí, quan oïren això deien: –A  Elies, crida aquest. 48 I a l’instant un  
Mt 27,49  altres deien: –Deixau, vejam si ve  Elies a lliurar-lo. 50 Emperò Jesús,  
Mc 6,15  en ell. 15 Altres deien: –Que és  Elies. Altres emperò deien: –Que és  
Mc 8,28  dient: –Joan lo Baptista; alguns,  Elies; i altres, com un dels profetes. 29  
Mc 9,3  tan blancs. 3 I se’ls aparegué  Elies ab Moisès, i estaven conversant ab  
Mc 9,4  altre per a Moisès i altre per a  Elies. 5 Perquè ell no sabia lo que es  
Mc 9,10 els escribes que primer ha de venir  Elies? 11 Ell los respongué i digué:  
Mc 9,11  11 Ell los respongué i digué:  –Elies, certament, vindrà primer i  
Mc 9,12 despreciat. 12 Emperò jo us dic que  Elies ja vingué, i feren d’ell tot lo que 
Mc 15,35  quan l’oïren, deien: –Mirau, a  Elies crida. 36 I corrent un, i empapant  
Mc 15,36  dient: –Deixau-lo, vejam si ve  Elies a baixar-lo. 37 Emperò, Jesús,  
Lc 1,17  preceirà ab l’esperit i virtut d’ Elies, per a convertir los cors dels pares 
Lc 4,25  vos dic que en los dies d’ Elies, quan lo cel fou tancat tres anys i  
Lc 4,26  a ninguna d’elles fou enviat  Elies, sinó a una viuda en Sarepta, ciutat 
Lc 9,8  d’entre els morts; i altres, que  Elies havia aparegut; i altres, que un  
Lc 9,19  dient: –Joan lo Baptista; altres,  Elies, i altres, que ha ressuscitat algun  
Lc 9,30  ab ell dos barons, i eren Moisès i  Elies, 31 los quals aparegueren en glòria, 
Lc 9,33  altra per a Moisès i altra per a  Elies –no sabent lo que es deia. 34  
Lc 9,54  cel i els abràsia, com també féu  Elies? 55 Emperò ell, girant-se envers  
Jn 1,21 li preguntaren: –Què, doncs? Ets tu  Elies? I digué: –No ho só. –Ets tu lo  
Jn 1,25  tu si no ets ni el Cristo, ni l’ Elies, ni el Profeta? 26 Joan los  
Rm 11,2  ¿I no sabeu lo que diu d’ Elies l’Escriptura, com se queixa a Déu  
Jm 5,17  l’oració perseverant del just. 17  Elies era home semblant a nosaltres,  
Lc 3,29  que ho fou de Jesús, que ho fou d’ Eliezer, que ho fou de Jorim, que ho fou  
Ac 13,8  d’oir la paraula de Déu. 8 Emperò  Èlimas lo Mago (perquè així s’interpreta  
Lc 1,Tit  Déu. Visita la Verge Maria a santa  Elisabet. Càntic de la Verge. Naixement de 
Lc 1,5  filles d’Aaron, i tenia per nom  Elisabet. 6 I un i altre eren justos  
Lc 1,7  7 I no tenien fill algun, perquè  Elisabet era estèril i los dos eren ja  
Lc 1,13 pregària ha estat oïda, i ta muller  Elisabet te parirà un fill, i li posaràs  
Lc 1,24  I després d’aquestos dies concebí  Elisabet, sa muller, i s’estigué oculta  
Lc 1,36  anomenat Fill de Déu. 36 I mirau,  Elisabet, vostra cosina, també ella ha  
Lc 1,40  en la casa de Zacaries i saludà a  Elisabet. 41 I succeí que, quan Elisabet  
Lc 1,41  a Elisabet. 41 I succeí que, quan  Elisabet oigué la salutació de Maria, la  
Lc 1,41  la criatura saltà en son ventre i  Elisabet quedà plena de l’Esperit Sant.  
Lc 1,57  se’n tornà a sa casa. 57 Emperò a  Elisabet se li complí lo temps en què  
Lc 4,27  en Israel en temps del profeta  Eliseu, emperò ningú d’ells fou fet net  
Mt 1,14  a Aquim. I Aquim engendrà a  Eliüd. 15 I Eliüd engendrà a Eleazar. I  
Mt 1,15  I Aquim engendrà a Eliüd. 15 I  Eliüd engendrà a Eleazar. I Eleazar  
Mt 1,20  -la secretament. 20 I estant  ell pensant en això, veus aquí l’àngel  
Mt 1,21 fill, i l’anomenaràs Jesús, perquè  ell salvarà a son poble dels pecats d’  
Mt 2,3  Herodes quan ho oí, se torbà, i ab  ell tot Jerusalem. 4 I convocant a tots  
Mt 3,5  silvestre. 5 Llavors eixia envers  ell Jerusalem, i tota la Judea, i tota la  
Mt 3,6  del Jordà. 6 I eren batejats per  ell en lo Jordà, confessant sos pecats. 7  
Mt 3,13  a Joan, per a ser batejat per  ell. 14 Emperò Joan l’en destorbava  
Mt 3,16 baixava com paloma i venia sobre d’ ell. 17 I veus aquí una veu del cel que  
Mt 4,3  tingué fam. 3 I acercant-se a  ell lo tentador, li digué: –Si ets fill de 
Mt 4,10  “Adoraràs al Senyor ton Déu, i a  ell sol serviràs.” 11 Aleshores lo diable  
Mt 5,25  ton contrari, mentres que estàs ab  ell en lo camí. No sia que ton contrari t’ 
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Mt 5,41  a anar carregat mil passos, vés ab  ell altres dos mil. 42 Al qui et demània,  
Mt 7,13  i molts són los que entren per  ell. 14 Perquè estreta és la porta i  
Mt 8,5  entrat en Cafarnaüm, s’acercà a  ell un centurió pregant-li 6 i dient-  
Mt 8,23  entèrrien sos morts. 23 I entrant  ell en una barca, lo seguien sos  
Mt 8,24  que les oles cobrien la barca; mes  ell dormia. 25 I sos deixebles s’  
Mt 8,25  25 I sos deixebles s’acercaren a  ell i lo despertaren dient: –Senyor,  
Mt 9,10 i s’assentaren a taula a menjar ab  ell i ab sos deixebles. 11 I los fariseus, 
Mt 9,18  manté l’un i l’altre. 18 Mentres  ell los deia estes coses, veus aquí un  
Mt 9,24  sinó que dorm. I se burlaven d’ ell. 25 I treta fora la gent, entrà i la  
Mt 9,28  a la casa, vingueren los cegos a  ell. I Jesús los diu: –¿Creeu que jo puc  
Mt 11,Tit  deixebles a Jesús per averiguar si  ell era lo Messies o si devien esperar a  
Mt 11,11  lo Regne del cel, és més gran que  ell. 12 I des de los dies de Joan Baptista 
Mt 11,14 profetisat. 14 I si ho voleu rebre,  ell és aquell Elies que ha de venir. 15  
Mt 12,3  no és lícit fer en dissabte. 3 Mes  ell los respongué: –¿No haveu llegit lo  
Mt 12,3 David quan tingué fam, i els que ab  ell estaven, 4 com entrà en la casa de Déu 
Mt 12,4  li era lícit menjar, ni als que ab  ell estaven, sinó solament als sacerdots?  
Mt 12,11  era lícit curar en dissabte. 11 I  ell los respongué: –Quin home serà entre  
Mt 12,18  ma ànima. Posaré mon esperit sobre  ell i anunciarà justícia als gentils. 19  
Mt 12,45 alhajada. 45 Aleshores va i pren ab  ell altres set esperits pitjors que ell, i 
Mt 12,45 ell altres set esperits pitjors que  ell, i entren dins i habiten allí. I l’  
Mt 12,46  a aquesta mala raça. 46 Mentres  ell estava platicant ab la gent, veus aquí 
Mt 12,46 estaven defora, desitjant parlar ab  ell. 47 I un li digué: –Mira que ta mare i 
Mt 12,48  estan defora, i et demanen. 48 I  ell, responent al que li parlava, li  
Mt 13,52  coses? Ells digueren: –Sí. 52 I  ell anyadí: –Per això, qualsevol escriba  
Mt 13,57  coses? 57 I s’escandalisaven d’ ell. Mes Jesús los digué: –No hi ha  
Mt 14,2  los morts, i per això s’obren en  ell prodigis. 3 Perquè Herodes havia fet  
Mt 14,9  del jurament i dels que estaven ab  ell a taula, manà donar-se-li. 10 I  
Mt 14,22  barca i a que passassen antes que  ell a l’altra banda de l’estany, mentres 
Mt 14,22  banda de l’estany, mentres que  ell despedia a la gent. 23 I quan hagué  
Mt 14,23  oració. I arribat lo vespre estava  ell tot sol allí. 24 I la barca, enmig del 
Mt 14,29  per sobre l’aigua cap a vós. 29 I  ell li digué: –Vine. I baixant Pere de la  
Mt 15,1  peixos. 1 Llavors s’acercaren a  ell alguns escribes i fariseus de  
Mt 15,3 renten les mans quan mengen pa. 3 I  ell, responent, los digué: –I vosaltres,  
Mt 15,13  han oït aquesta paraula? 13 Emperò  ell, responent, digué: –Tota planta que no 
Mt 15,23  aturmentada del dimoni. 23 I  ell no li respongué paraula. I acercant- 
Mt 15,24  al darrere de nosaltres. 24 I  ell los respongué dient: –Jo no só enviat  
Mt 15,26  dient: –Senyor, valeu-me. 26 I  ell respongué dient: –No és just lo  
Mt 16,1 i lo seguesquen. 1 I s’acercaren a  ell los fariseus i els saduceus a fi de  
Mt 16,2  mostràs algun senyal del cel. 2 I  ell, responent, los digué: –Quan arriba lo 
Mt 16,20  que no diguessen a ningú que  ell era Jesús lo Cristo. 21 Des d’aquell  
Mt 16,21  a sos deixebles que convenia que  ell anàs a Jerusalem i que sofrís moltes  
Mt 16,23  23 Mes Jesús, girant-se a  ell li digué: –Aparta’t d’aquí, Satanàs, 
Mt 17,1 1 Al cap de sis dies, Jesús pren ab  ell a Pere, i a Jaume, i a son germà Joan, 
Mt 17,3  Moisès i Elies parlant ab  ell. 4 I prenent Pere la paraula, digué a  
Mt 17,5  qui jo m’he ben complagut: oïu a  ell. 6 I a l’oir-lo los deixebles  
Mt 17,12 i no el conegueren; ans bé feren d’ ell lo que els plagué. Així també faran  
Mt 17,14 posat de genolls en terra davant d’ ell, li digué: –Senyor, apiadau’s de mon  
Mt 18,15  vés i corretgeix-lo entre tu i  ell solament. I si t’escoltàs, hauràs  
Mt 18,21  21 Llavors Pere, acercant-se a  ell, digué: –Senyor, quantes vegades  
Mt 18,25  pagar, manà son amo que fos vengut  ell, sa muller, sos fills i tot quant  
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Mt 18,30  i jo t’ho pagaré tot. 30 »Emperò  ell no ho volgué, sinó que marxà i el féu  
Mt 19,3 I los curà allí. 3 I s’acercaren a  ell los fariseus per a tentar-lo, dient: 
Mt 20,13 lo pes del dia i del calor. 13 »Mes  ell, en resposta, digué a un d’ells:  
Mt 20,23 li diuen: –Sí que podem. 23 Llavors  ell los diu: –En veritat vosaltres beureu  
Mt 21,14  de lladres.” 14 I s’acercaren a  ell cegos i coixos en lo temple, i els  
Mt 21,23  ancians del poble s’acercaren a  ell en ocasió en què estava ensenyant i li 
Mt 21,27  a Jesús dient: –No ho sabem. I  ell los digué: –Ni jo us diré, doncs, ab  
Mt 21,29  en ma vinya. 29 »I responent  ell, li digué: »–No vull anar-hi.  
Mt 21,30  altre, li digué del mateix modo. I  ell, responent, digué: »–Ja hi vaig,  
Mt 21,43  a gent que produesca fruits d’ ell. 44 I qualsevol que caiga sobre  
Mt 22,12 anant vestit d’esposalles? »Emperò  ell callà. 13 Llavors lo rei digué a sos  
Mt 22,23  23 En aquell dia s’acercaren a  ell los saduceus, que diuen no hi ha  
Mt 22,39  39 I lo segon és semblant a  ell: Amaràs a ton proïsme com a tu mateix. 
Mt 22,43  fill? Li responen: –De David. 43 I  ell los diu: –¿Puix com és que David en  
Mt 22,45  David l’anomena “Senyor”, com és  ell son fill? 46 I ningú li podia  
Mt 23,18  per l’oferta que està sobre d’ ell, és deutor.” 19 Cegos! Què és més, l’ 
Mt 23,20  que jura per l’altar, jura per  ell i per tot lo que està sobre d’ell. 21 
Mt 23,20  ell i per tot lo que està sobre d’ ell. 21 I qualsevol que jura per lo  
Mt 23,21  que jura per lo temple, jura per  ell i per aquell que habita en ell. 22 I  
Mt 23,21  per ell i per aquell que habita en  ell. 22 I qui jura per lo cel, jura per lo 
Mt 23,22 i per lo qui està assentat sobre d’ ell. 23 »Ai de vosaltres, escribes i  
Mt 24,1  se retirava. I s’acercaren a  ell sos deixebles per a mostrar-li los  
Mt 24,2  los edificis del temple. 2 Emperò  ell, responent, los digué: –No veeu tot  
Mt 24,3  sens ser derrocada. 3 I estant  ell assentat en la muntanya de l’  
Mt 24,33 quan vejau tot això, sabeu que està  ell cerca, a la porta. 34 En veritat vos  
Mt 25,10  les que estaven a punt entraren ab  ell a les esposalles, i la porta fou  
Mt 25,12  Senyor, obriu-nos! 12 »Mes  ell respongué dient: »–En veritat vos dic  
Mt 25,31  i tots los sants àngels ab  ell, llavors s’assentarà sobre el trono  
Mt 25,32  les gents se juntaran davant d’ ell i separarà los uns dels altres, així  
Mt 25,45  45 »–Aleshores los respondrà  ell dient: »–En veritat vos dic, que  
Mt 26,Tit on una dona derrama bàlsam sobre d’ ell. Cena de l’anyell pasqual en  
Mt 26,23  –Só tal vegada jo, Senyor? 23 I  ell respongué dient: –Aquell que posa ab  
Mt 26,24  se’n va així com està escrit d’ ell. Mes, ai d’aquell home per qui serà  
Mt 26,37  vaig allà a orar. 37 I prenent ab  ell a Pere i als dos fills del Zebedeu,  
Mt 26,47  que m’entregarà. 47 I encara  ell estava parlant, veus aquí que arribà  
Mt 26,47  Judes, un dels Dotze, i junt ab  ell una gran turba de gent ab espases i  
Mt 26,48  lo senyal dient: –A qui jo bésia,  ell és, preneu-lo. 49 I tot seguit s’  
Mt 26,70  érets ab Jesús, lo galileu. 70 Mes  ell negà davant de tots dient: –No sé lo  
Mt 26,71  sé lo que et dius. 71 I a l’eixir  ell a la porta, lo vegé una altra sirventa 
Mt 27,19  l’havien entregat. 19 I estant  ell sentat en son tribunal, li envià a dir 
Mt 27,19  jo avui en somnis per causa d’ ell. 20 Emperò los prínceps dels sacerdots 
Mt 27,29  dreta. I agenollant-se davant d’ ell, l’escarnien dient: –Salve, rei dels  
Mt 27,31 31 I després d’haver-se mofat d’ ell, li llevaren lo manto i el vestiren ab 
Mt 27,38 Llavors crucificaren dos lladres ab  ell, l’un a la dreta, i l’altre a l’  
Mt 27,44 los lladres que eren crucificats ab  ell també li deien improperis. 45 Emperò  
Mt 27,53  de les sepultures després que  ell ressuscità, vingueren a la ciutat  
Mt 27,54  54 Emperò lo centurió i els que ab  ell estaven fent guarda a Jesús, vist lo  
Mc 1,5  dels pecats. 5 I eixia envers  ell tota la terra de Judea i tots los de  
Mc 1,5  de Jerusalem, i eren batejats per  ell en lo riu Jordà, confessant sos  
Mc 1,8  8 Jo us he batejat ab aigua, mes  ell vos batejarà en Esperit Sant. 9 I  
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Mc 1,10  que baixava i se posava sobre d’ ell mateix. 11 I s’oí una veu del cel que 
Mc 1,26  impur i fent grans crits, eixí d’ ell. 27 I es meravellaven tots, de tal  
Mc 1,36 oració. 36 I Simó i los que eren ab  ell lo seguien. 37 I quan l’encontraren,  
Mc 1,38  –Tots van en busca de vós. 38 I  ell los digué: –Anem als poblets i ciutats 
Mc 1,40 llançava los dimonis. 40 I vingué a  ell un leprós; pregant-li i agenollant- 
Mc 1,41 fer net. 41 I Jesús, compadescut d’ ell, estengué sa mà i, tocant-lo, li  
Mc 1,42  això, a l’instant desaparegué d’ ell la lepra, i quedà net. 43 I Jesús l’  
Mc 1,45 manà en testimoni a ells. 45 Emperò  ell, luego que isqué, començà a publicar- 
Mc 1,45  en paratges deserts, i acudien a  ell de totes parts. 2,Tit Capítol II Cura  
Mc 2,3  la paraula. 3 I vingueren a  ell portant-li un paralític, que el  
Mc 2,13  vegada envers lo mar, i venia a  ell tota la gent, i els ensenyava. 14 I al 
Mc 2,18  que solien dejunar, vénen a  ell i li diuen: –Per què els deixebles de  
Mc 2,25  dissabte lo que no és lícit? 25 I  ell los digué: –¿No haveu mai llegit lo  
Mc 2,25  en necessitat i tingueren fam,  ell i los que ab ell estaven? 26 Com entrà 
Mc 2,25  i tingueren fam, ell i los que ab  ell estaven? 26 Com entrà en la casa de  
Mc 2,26 i encara ne donà als que estaven ab  ell? 27 I els deia: –Lo dissabte fou fet  
Mc 3,6  consell ab los herodians contra d’ ell per a veure com lo farien perdre.  
Mc 3,8  les coses que feia, vingueren a  ell en gran multitud. 9 I manà a sos  
Mc 3,10 patien d’algun mal s’abalaçaven a  ell per a tocar-lo. 11 I al veure-lo  
Mc 3,11  impurs, se postraven davant d’ ell i cridaven dient: 12 –Tu ets lo Fill  
Mc 3,12  12 –Tu ets lo Fill de Déu! Mes  ell los amenaçava fortament per a què no  
Mc 3,13  cridà envers si a aquells que  ell volgué, i vingueren a ell. 14 I  
Mc 3,13  que ell volgué, i vingueren a  ell. 14 I escollí a dotze per a què  
Mc 3,14  a dotze per a què estiguessen ab  ell i per a enviar-los a predicar. 15 I  
Mc 3,21  isqueren per a apoderar-se d’ ell, perquè deien: –Està fora de si. 22 I  
Mc 3,32  32 I estava sentada al rodador d’ ell una multitud de gent, i li digueren:  
Mc 4,10  sol, los Dotze que estaven ab  ell li preguntaven de la paràbola. 11 I  
Mc 4,27  la llavor brótia i cresca sens que  ell se n’adónia. 28 Perquè la terra de si 
Mc 4,36  en la barca. I hi havia també ab  ell altres barques. 37 I se mogué una gran 
Mc 4,38  que esta s’omplia d’aigua. 38 I  ell estava en la popa, dormint sobre un  
Mc 5,6  a Jesús des de lluny, corregué a  ell i l’adorà. 7 I clamant en alta veu  
Mc 5,18 demanar-li que el deixàs estar ab  ell. 19 Mes Jesús no li permeté sinó que  
Mc 5,20  grans coses havia fet Jesús per a  ell, i se meravellaven tots. 21 I havent  
Mc 5,21 acercà una gran multitud de gent, i  ell estava prop del mar. 22 I veus aquí  
Mc 5,24 es cúria i visca. 24 I se n’anà ab  ell. I lo seguia molta gent, i l’  
Mc 5,30 mateix la virtut que havia eixit d’ ell, havent-se girat envers la gent,  
Mc 5,33  s’acercà i se postrà davant d’ ell, i li digué tota la veritat. 34 I ell  
Mc 5,34  i li digué tota la veritat. 34 I  ell li digué: –Filla, ta fe t’ha curat.  
Mc 5,40  sinó que dorm. 40 I es burlaven d’ ell. Mes ell, havent-los tret a tots  
Mc 5,40  dorm. 40 I es burlaven d’ell. Mes  ell, havent-los tret a tots fora, pren  
Mc 5,40  de la noia, i als que estaven ab  ell, i entra a on estava jaient la noia.  
Mc 5,43  atordits ab gran temor. 43 I  ell los manà molt estretament que ningú ho 
Mc 6,3  nosaltres? I s’escandalisaven d’ ell. 4 I Jesús los deia: –No hi ha profeta 
Mc 6,14  i per això s’obren prodigis en  ell. 15 Altres deien: –Que és Elies.  
Mc 6,22  a Herodes i als que estaven ab  ell a taula, digué el rei a la minyona:  
Mc 6,26  i dels que estaven a taula ab  ell, no volgué disgustar-la, 27 sinó que 
Mc 6,35  I com fos ja tard, s’acercaren a  ell sos deixebles i li digueren: –Desert  
Mc 6,37  no tenen res per a menjar. 37 I  ell, responent, los digué: –Donau-los  
Mc 6,38  i els donarem què menjar? 38 I  ell los diu: –Quants pans teniu? Anau i  
Mc 6,41 a què els presentassen a la gent, i  ell repartí entre tots los dos peixos. 42  
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Mc 6,45  en la barca i anassen antes que  ell a Betsaida, a l’altre costat de l’  
Mc 6,45  costat de l’estany, mentres que  ell despedia al poble. 46 I després que  
Mc 6,47  estava la barca enmig del mar, i  ell sol en terra. 48 I veent-los remar  
Mc 7,1 home sord i mut. 1 I s’acercaren a  ell los fariseus i alguns dels escribes,  
Mc 7,6  pa sense rentar-se les mans? 6 I  ell respongué i els digué: –Hipòcrites, bé 
Mc 7,15  res fora de l’home que entrant en  ell puga contaminar; emperò les coses que  
Mc 7,15  emperò les coses que ixen d’ ell, eixes són les que contaminen a l’  
Mc 7,25 esperit impur, quan oigué parlar d’ ell, entrà i se llançà a sos peus. 26 I la 
Mc 7,32 suplicaven que posàs la mà sobre d’ ell. 33 I prenent-lo a part d’entre la  
Mc 8,11 fariseus i es posaren a disputar ab  ell, demanant-li un senyal del cel, per  
Mc 8,24  li preguntà si hi veia res. 24 I  ell, alçant los ulls, digué: –Veig los  
Mc 8,30  que a ningú diguessen això d’ ell. 31 I començà a declarar-los que  
Mc 8,33  a reconvenir-lo. 33 Emperò  ell, girant-se i mirant a sos deixebles, 
Mc 8,38  de l’home també s’avergonyirà d’ ell quan vinga en la glòria de son Pare  
Mc 9,1 al cap de sis dies prengué Jesús ab  ell a Pere, i a Jaume, i a Joan, i se’ls  
Mc 9,5  i altre per a Elies. 5 Perquè  ell no sabia lo que es deia, puix estaven  
Mc 9,12 dic que Elies ja vingué, i feren d’ ell tot lo que els plagué, conforme està  
Mc 9,12 els plagué, conforme està escrit d’ ell. 13 I venint a sos deixebles, vegé  
Mc 9,20  bromera. 20 I preguntà al pare d’ ell: –Quan temps ha que li passa això? I  
Mc 9,20 –Quan temps ha que li passa això? I  ell digué: –Des de la infància. 21 I  
Mc 9,24  sord i mut, jo t’ho mano: ix d’ ell i no éntries mai més en ell. 25  
Mc 9,24  ix d’ell i no éntries mai més en  ell. 25 Aleshores, donant grans alarits i  
Mc 9,25  i aturmentant-lo molt, isqué d’ ell; i quedà com si fos mort, de manera  
Mc 10,1  i tornà la gent a reunir-se ab  ell, i novament los ensenyava segons tenia 
Mc 10,3  marit repudiar sa muller. 3 Emperò  ell, responent, los digué: –Què vos manà  
Mc 10,15 de Déu com un infant, no entrarà en  ell. 16 I abraçant-los i posant les mans 
Mc 10,17  -se en camí, vingué un corrent a  ell i, agenollant-se-li davant, li  
Mc 10,20  a ton pare i a ta mare. 20 Mes  ell li respongué dient: –Mestre, tot això  
Mc 10,21  21 I fixant Jesús los ulls en  ell, li mostrà carinyo i li digué: –Una  
Mc 10,22  ta creu i segueix-me. 22 Emperò  ell, afligit a l’oir estes paraules, se  
Mc 10,34  als gentils, 34 i es mofaran d’ ell, li escopiran, i l’assotaran, i el  
Mc 10,35  35 Llavors s’acercaren a  ell Jaume i Joan, fills del Zebedeu, dient 
Mc 10,36  tot quant vos demanem. 36 I  ell los digué: –Què voleu que faça per a  
Mc 10,46  a Jericó, i a l’eixir de Jericó  ell i sos deixebles, i molta gent ab ells, 
Mc 10,48  per a fer-lo callar; emperò  ell cridava molt més: –Fill de David,  
Mc 10,50  capa, i saltant, se n’anà envers  ell. 51 I prenent Jesús la paraula, li  
Mc 11,2  i luego que haureu entrat en  ell, trobareu un pollí fermat, sobre el  
Mc 11,7 lo pollí a Jesús i posaren sobre d’ ell sos vestits; i s’assentà en ell. 8 I  
Mc 11,7 d’ell sos vestits; i s’assentà en  ell. 8 I molts estengueren sos vestits en  
Mc 11,27  I mentres estava passejant  ell en lo temple, se li acercaren los  
Mc 12,17 que és de Déu. I se meravellaren d’ ell. 18 I vingueren a ell los saduceus,  
Mc 12,18  d’ell. 18 I vingueren a  ell los saduceus, que neguen la  
Mc 12,31  31 I el segon és semblant a  ell: “Amaràs a ton proïsme com a tu  
Mc 12,32  un és Déu i no hi ha altre fora d’ ell. 33 I amar-lo de tot lo cor, i de  
Mc 13,29  aquestes coses, sabeu que està  ell cerca, a la porta. 30 En veritat vos  
Mc 14,15  la pasqua ab mos deixebles?” 15 I  ell vos ensenyarà un menjador gran amoblat 
Mc 14,20  u de per si: –Só jo, acàs? 20 I  ell los respongué: –Un dels Dotze, lo qui  
Mc 14,21  va en veritat, com està escrit d’ ell; emperò, ai d’aquell home per qui  
Mc 14,23  los el donà, i begueren tots d’ ell. 24 I els digué: –Aquesta és ma sang  
Mc 14,31 vegades, me negaràs tu tres. 31 Mes  ell ab major firmesa deia: –Encara que sia 
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Mc 14,33  que jo ória. 33 I se’n portà ab  ell a Pere, i a Jaume, i a Joan, i començà 
Mc 14,35  que si era possible passàs d’ ell aquella hora. 36 I digué: –‹Abbà›,  
Mc 14,43 d’entregar està cerca. 43 I estant  ell encara parlant, arribà Judes Iscariot, 
Mc 14,43  Iscariot, un dels Dotze, i junt ab  ell una gran turba de gent ab espases i  
Mc 14,44  dient: –Aquell a qui jo bésia,  ell és: preneu-lo i portau-lo ab  
Mc 14,45  arribà, s’acercà immediatament a  ell i li digué: –Salve, mestre. I el besà. 
Mc 14,51  tots. 51 I un jove anava detràs d’ ell, cobertes ses carns solament ab un  
Mc 14,56  testificaven falsament contra d’ ell, mes no concordaven sos testimonis. 57 
Mc 14,57 uns, testificaren en fals contra d’ ell dient: 58 –Nosaltres li havem oït dir: 
Mc 14,61 testifiquen contra de tu? 61 Emperò  ell callava, i no respongué res. Li tornà  
Mc 14,68  ab Jesús de Nazaret. 68 Emperò  ell ho negà i digué: –Ni el conec ni sé lo 
Mc 14,70  –Aquest és un d’ells. 70 Emperò  ell ho negà altra vegada. I al cap de poc, 
Mc 14,71  i ton parlar és semblant. 71 I  ell començà a maleir i a jurar dient: –No  
Mc 15,2  –Ets tu lo rei dels jueus? I  ell, responent-li, li digué: –Tu ho  
Mc 15,3 l’acusaven de moltes coses. Emperò  ell no respongué res. 4 I Pilat li  
Mc 15,11  incitaren al poble, per a què  ell los llibertàs abans a Barrabàs. 12 I  
Mc 15,27  dels jueus.» 27 I crucificaren ab  ell dos lladres, l’un a sa dreta, i l’  
Mc 15,29  I els que passaven blasfemaven d’ ell, movent sos caps i dient: –Ah!, tu que 
Mc 15,32  los que estaven crucificats ab  ell l’ultrajaven. 33 I quan fou l’hora  
Mc 15,41  i moltes altres que junt ab  ell havien pujat a Jerusalem. 42 I essent  
Mc 16,7  en Galilea; allí el veureu com  ell vos digué. 8 I elles marxaren de  
Mc 16,10  a dir-ho als que havien estat ab  ell, que estaven afligits i plorant. 11 I  
Lc 1,12  se torbà, i lo temor s’apoderà d’ ell. 13 Emperò l’àngel li digué: –No  
Lc 1,17  al Senyor Déu d’ells. 17 Perquè  ell lo preceirà ab l’esperit i virtut d’ 
Lc 1,22 tingut alguna visió en lo temple. I  ell los ho donava a entendre ab senyes, i  
Lc 1,66  Perquè la mà del Senyor estava ab  ell. 67 I Zacaries, son pare, quedà ple de 
Lc 1,73 que féu a Abraham, nostre pare, que  ell nos otorgaria 74 que, deslliurats de  
Lc 1,75 en santedat i en justícia davant d’ ell tots los dies de nostra vida. 76 »I  
Lc 2,25  I l’Esperit Sant estava sobre  ell. 26 I li havia estat revelat per l’  
Lc 2,26  revelat per l’Esperit Sant que  ell no veuria la mort sens veure abans lo  
Lc 2,27 l’infant Jesús per a practicar per  ell lo que la Llei manava, 28 llavors lo  
Lc 2,28  Llei manava, 28 llavors lo prengué  ell en sos braços i beneí a Déu i digué:  
Lc 2,33  d’aquelles coses que deien d’ ell. 34 I Simeon los beneí i digué a  
Lc 2,38 hora, alabà al Senyor, i parlava d’ ell a tots los que esperaven la redempció  
Lc 2,40  i la gràcia de Déu era ab  ell. 41 I sos pares anaven tots los anys a 
Lc 2,44  sos pares. 44 Mes suposant que  ell estaria ab los de la comitiva, feren  
Lc 2,45 regressaren a Jerusalem en busca d’ ell. 46 I succeí que, al cap de tres dies, 
Lc 3,12  12 I vingueren també publicans a  ell per a què els batejàs i li digueren:  
Lc 3,13  digueren: –Mestre, què farem? 13 I  ell los digué: –No exigiu més del que us  
Lc 3,19  lo tetrarca, essent reprès per  ell a causa d’Herodias, muller de son  
Lc 3,21  Jesús fou batejat també, i estant  ell orant, s’obrí lo cel, 22 i baixà  
Lc 3,22 s’obrí lo cel, 22 i baixà sobre d’ ell l’Esperit Sant en forma corporal com  
Lc 4,8  “A Déu, ton Senyor, adoraràs, i a  ell sol serviràs.” 9 I el portà a  
Lc 4,13  tentacions, se retirà lo diable d’ ell per algun temps. 14 I per virtut de l’ 
Lc 4,15  espargí per tota la comarca. 15 I  ell ensenyava en les sinagogues d’ells i  
Lc 4,20  sinagoga tenien la vista fixada en  ell. 21 I començà a dir-los: –Avui s’ha 
Lc 4,23  és aquest lo fill de Josep? 23 I  ell los deia: –Vosaltres, sens dubte, me  
Lc 4,30  per a tirar-lo dalt baix. 30 Mes  ell, passant per entremig d’ells, se n’  
Lc 4,35  reprengué i digué: –Calla i ix d’ ell! I lo dimoni, tirant-lo a terra  
Lc 4,35  lo a terra enmig de tots, isqué d’ ell, i no li féu dany algun. 36 I quedaren 
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Lc 4,36  –Quines paraules són estes? Perquè  ell ab poder i autoritat mana als esperits 
Lc 4,40  dolències los hi portaven. I  ell, posant les mans sobre cada u d’ells, 
Lc 4,41  i dient: –Tu ets lo Fill de Déu. I  ell los reprenia i no els permetia dir que 
Lc 4,41  no els permetia dir que sabien que  ell era lo Cristo. 42 I quan fou de dia  
Lc 4,42  lo buscava i anaren fins allà a on  ell estava, i lo detenien per a què no s’ 
Lc 4,43 a què no s’apartàs d’ells. 43 Mes  ell los digué: –És menester que vaja jo  
Lc 5,1  vingués atropelladament sobre d’ ell per a oir la paraula de Déu, estant a  
Lc 5,9  mi, que só un home pecador. 9 Puix  ell i tots quants estaven ab ell quedaren  
Lc 5,9 9 Puix ell i tots quants estaven ab  ell quedaren atordits de l’agafada de  
Lc 5,12  seguiren. 12 I succeí que, estant  ell en una d’aquelles ciutats, vingué un  
Lc 5,13 vós voleu, podeu fer-me net. 13 I  ell, extenent la mà, lo tocà, dient:  
Lc 5,16  curats de ses dolències. 16 Emperò  ell se retirava al desert i orava. 17 I  
Lc 5,17  17 I succeí que un dia, estant  ell ensenyant, hi havia allí també sentats 
Lc 5,18  de la casa i posar-lo davant d’ ell. 19 Emperò no sabent com fer-ho, a  
Lc 5,34  teus mengen i beuen? 34 Als quals  ell digué: –¿Per ventura podeu fer que els 
Lc 6,3  això que féu David quan tingué fam  ell i los que eren ab ell? 4 Com entrà en  
Lc 6,3  tingué fam ell i los que eren ab  ell? 4 Com entrà en la casa de Déu i  
Lc 6,4  menjà i en donà als que estaven ab  ell, encara que no podien menjar d’ells  
Lc 6,8 a fi de poder-lo acusar. 8 Emperò  ell coneixia los pensaments d’ells i  
Lc 6,8 la mà: –Alça’t i posa’t al mig. I  ell, alçant-se, se posà en peu. 9 I  
Lc 6,12  12 I succeí en aquells dies que  ell se n’anà a una muntanya a fer oració  
Lc 6,19  tocar-lo, perquè eixia d’ ell una virtut que els curava a tots. 20 I 
Lc 6,20  virtut que els curava a tots. 20 I  ell, alçant los ulls envers sos deixebles, 
Lc 6,35  sereu fills de l’Altíssim, perquè  ell és bo fins per als desagraïts i  
Lc 7,17  a son poble. 17 I aquest rumor d’ ell s’espargí per tota la Judea i sa  
Lc 7,18  I els deixebles de Joan contaren a  ell totes estes coses. 19 I Joan cridà a  
Lc 7,20 ne un altre?» 20 I havent arribat a  ell aquestos homes, li digueren: –Joan  
Lc 7,28  en lo Regne de Déu, és major que  ell. 29 »I tot lo poble, i els publicans  
Lc 7,36  dels fariseus que anàs a menjar ab  ell. I havent entrat en la casa del  
Lc 7,38  38 I posada a sos peus detràs d’ ell, començà a regar-li los peus ab  
Lc 7,40  una cosa tinc que dir-te. I  ell respongué: –Mestre, dieu. 41 –Un  
Lc 8,1  lo Regne de Déu. I estaven ab  ell los dotze apòstols, 2 i també algunes  
Lc 8,2  2 i també algunes dones a qui  ell havia curat dels esperits malignes i  
Lc 8,4  de gent, que venia ansiosa ab  ell des de les ciutats, los digué per  
Lc 8,18  al que no té, fins allò mateix que  ell pensa tenir li serà llevat. 19 I  
Lc 8,19  li serà llevat. 19 I vingueren a  ell sa mare i sos germans, i no podien  
Lc 8,21  que et volen veure. 21 Emperò  ell respongué i els digué: –Ma mare i mos  
Lc 8,22  22 I succeí que un dia entrà  ell ab sos deixebles en una barca i els  
Lc 8,23  23 I mentres estaven navegant,  ell se dormí, i sobrevingué un temporal de 
Lc 8,24  en perill. 24 I acercant-se a  ell, lo despertaren dient: –Mestre,  
Lc 8,24  –Mestre, mestre, que ens perdem! I  ell, alçant-se, reprengué al vent i a la 
Lc 8,28  vegé a Jesús, se postrà davant d’ ell i, exclamant en alta veu, digué: –Què  
Lc 8,29  temps havia que estava apoderat d’ ell, i encara que el tenien tancat i  
Lc 8,30 preguntà dient: –Qual és ton nom? I  ell respongué: –Llegió. Puix havien entrat 
Lc 8,30  –Llegió. Puix havien entrat en  ell molts dimonis. 31 I li suplicaven que  
Lc 8,37  d’ells, puix tenien gran temor. I  ell se’n pujà en una barca i se’n tornà. 
Lc 8,38  li suplicava poder-se quedar ab  ell. Mes Jesús lo despatxà dient: 39  
Lc 8,42  morint. I succeí que mentres que  ell hi anava l’oprimia la multitud. 43 I  
Lc 8,44  havia poguda curar, 44 s’acercà a  ell per darrere i tocà la vora de son  
Lc 8,45  tots, digué Pere i los que eren ab  ell: –Mestre, la gent vos empeny i  
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Lc 8,48  al moment havia quedat sana. 48 I  ell li digué: –Filla, té bon ànimo, ta fe  
Lc 8,51 a la casa, no deixà entrar ningú ab  ell, sinó a Pere, i a Jaume, i a Joan, i  
Lc 8,52  ploraven i se condolien d’ella. I  ell digué: –No ploreu; no és morta la  
Lc 8,53  sinó que dorm. 53 I se burlaven d’ ell, sabent que era morta. 54 I ell los  
Lc 8,54  d’ell, sabent que era morta. 54 I  ell los tragué a tots fora i la prengué  
Lc 8,56 56 I sos pares quedaren atordits; i  ell los manà que no diguessen a ningú lo  
Lc 9,10 lo que havien fet. I, cridant-los  ell a part, se retirà a un paratge  
Lc 9,11  poble, quan ho sabé, lo seguia; i  ell los rebé i els parlava del Regne de  
Lc 9,14  eren com cosa de cinc mil homes. I  ell digué a sos deixebles: –Feu-los  
Lc 9,18  que, estant orant, se trobaven ab  ell sos deixebles i los preguntà dient:  
Lc 9,21  –Lo Cristo de Déu. 21 Llavors  ell los apercebí, i manà que no ho  
Lc 9,25  lo guanyar tot lo món, si es perd  ell a si mateix i es causa son dany? 26  
Lc 9,26  Fill de l’home s’avergonyirà d’ ell quan vinga en sa glòria i en la del  
Lc 9,30  30 I veus aquí que parlaven ab  ell dos barons, i eren Moisès i Elies, 31  
Lc 9,32 32 Emperò Pere i los que estaven ab  ell se trobaven carregats de son, i  
Lc 9,32  i als dos barons que estaven ab  ell. 33 I quan s’apartaren d’ell, digué  
Lc 9,33  ab ell. 33 I quan s’apartaren d’ ell, digué Pere a Jesús: –Mestre, bo és  
Lc 9,39  i ab dificultat se separà d’ ell despedaçant-lo. 40 I vaig suplicar a 
Lc 9,44  les coses que Jesús feia, digué  ell a sos deixebles: –Gravau en vostre cor 
Lc 9,52  Jerusalem. 52 I despatxà davant d’ ell missatgers, i partiren i entraren en  
Lc 9,55  com també féu Elies? 55 Emperò  ell, girant-se envers ells, los  
Lc 9,59 un altre li digué: –Segueix-me. I  ell li respongué: –Senyor, deixau-me  
Lc 10,1  seu a cada ciutat o lloc a on  ell havia de venir. 2 I els digué: –La  
Lc 10,6 pau, descansarà vostra pau sobre d’ ell; i si no, se’n tornarà a vosaltres. 7 
Lc 10,18  per virtut de vostre nom. 18 I  ell los digué: –Jo vegí a Satanàs caure  
Lc 10,26  per a posseir la vida eterna? 26 I  ell li digué: –Què és lo que està escrit  
Lc 10,27  en la Llei? Com llegeixes? 27 I  ell, responent, digué: –Amaràs al Senyor,  
Lc 10,29  fes-ho aixís i viuràs. 29 Emperò  ell, volent-se justificar a si mateix,  
Lc 10,33  que feia son camí s’acercà a  ell, i al veure’l tingué compassió. 34 I  
Lc 10,34  a un hostal, i tingué cuidado d’ ell. 35 I al dia següent, quan partia,  
Lc 10,37 que donà en mans dels lladres? 37 I  ell respongué: –Aquell que usà ab ell de  
Lc 10,37 I ell respongué: –Aquell que usà ab  ell de misericòrdia. –Doncs, vés –li digué 
Lc 10,40  les feines de la casa, i vingué a  ell, i li digué: –Senyor, ¿no veeu com ma  
Lc 11,1  de la Llei. 1 I succeí que, estant  ell orant en cert lloc, quan concloí, li  
Lc 11,5 vosaltres tingués un amic, i anàs a  ell a mitjanit i li digués: “Amic, deixa  
Lc 11,11  demanàs pa a son pare, li donarà  ell per ventura una pedra? O si demana un  
Lc 11,21  estan en pau totes les coses que  ell posseeix. 22 Mes, si venint un més  
Lc 11,22  22 Mes, si venint un més fort que  ell, lo venç, li prendrà totes les armes  
Lc 11,22  li prendrà totes les armes en què  ell confiava i repartirà ses despulles. 23 
Lc 11,26 i alhajada. 26 Llavors va i pren ab  ell altres set esperits pitjors que ell, i 
Lc 11,26 ell altres set esperits pitjors que  ell, i entren dintre i habiten allí. I lo  
Lc 11,28  i los pits que has mamat. 28 I  ell digué: –Ans bé benaventurats los que  
Lc 11,36  tenir part alguna tenebrosa, tot  ell serà lluminós, i t’iŀluminarà com una 
Lc 11,37  un fariseu lo convidà a dinar ab  ell. I havent entrat, se sentà a taula. 38 
Lc 11,46  injúries també a nosaltres. 46 I  ell respongué: –Ai de vosaltres, doctors  
Lc 12,8  lo Fill de l’home lo confessarà a  ell davant dels àngels de Déu. 9 Emperò lo 
Lc 12,14  ab mi l’heretat. 14 Emperò  ell li respongué: –Home, ¿qui m’ha fet a  
Lc 12,58  possible per a deslliurar-te d’ ell en lo camí, a fi de que no et pòrtia  
Lc 13,8  d’ocupar encara la terra? 8 »Mes  ell, responent, li digué: »–Senyor, deixau 
Lc 13,23  que són pocs los que se salven? I  ell los digué: 24 –Esforçau-vos a entrar 
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Lc 13,25  “Senyor, Senyor, obriu-nos.” I  ell vos respondrà dient: “No sé d’a on  
Lc 13,27 ensenyàreu en nostres places.” 27 I  ell vos dirà: “No sé d’a on sou,  
Lc 13,32  perquè Herodes vos vol matar. 32 I  ell los digué: –Anau, i dieu a aquell  
Lc 14,2  home hidròpic que estava davant d’ ell. 3 I Jesús, dirigint sa paraula als  
Lc 14,4  4 Emperò ells callaren. Llavors  ell, tocant a l’hidròpic, lo curà i  
Lc 14,9  el qui et va convidar a tu i a  ell, i et diga: “Cedeix lo puesto a  
Lc 14,16  pa en lo Regne de Déu! 16 Mes  ell li digué: –Un home féu un gran sopar i 
Lc 14,25 mon sopar. 25 I molta gent anava ab  ell; i girant-se, los digué: 26 –Si algú 
Lc 14,29  vegen comèncien a traure burla d’ ell 30 dient: “Aqueix home començà a  
Lc 14,31  a fer frente al que ve contra d’ ell ab vint mil? 32 Sinó que li enviarà  
Lc 15,11 pecador que s’arrepentesca. 11 Mes  ell digué: –Un home tenia dos fills. 12 I  
Lc 15,12  que em toca de vostres béns. »I  ell los repartí los béns. 13 I al cap de  
Lc 15,20 pare, i se compadesqué. I corrent a  ell, se li tirà al coll, i el besà. 21 I  
Lc 15,28  ha recobrat ab salut. 28 »Llavors  ell s’irrità i no volia entrar. Emperò,  
Lc 15,29  pare, començà a pregar-lo. 29 I  ell respongué a son pare dient-li:  
Lc 15,30 de mala vida, haveu fet matar per a  ell lo vedell gras. 31 »Llavors lo pare li 
Lc 16,1  lo qual fou acusat davant d’ ell d’haver-li dissipat sos béns. 2 I  
Lc 16,6  »–Quant deus tu a mon senyor? 6 »I  ell li respongué: »–Cent cortans d’oli.  
Lc 16,6  »–Cent cortans d’oli. »I  ell li digué: »–Pren ton albarà, assenta  
Lc 16,14  totes estes coses i se burlaven d’ ell. 15 I els digué: –Vosaltres sou los  
Lc 16,25  no rebé sinó mals. Així és que ara  ell és aquí aconsolat, i tu aturmentat. 26 
Lc 16,30  que els oiguen. 30 »Emperò  ell replicà: »–No, pare Abraham; mes si  
Lc 17,11 devíem fer.” 11 I succeí que, anant  ell a Jerusalem, passava per mig de la  
Lc 17,14  misericòrdia de nosaltres. 14 Quan  ell los vegé, digué: –Anau, manifestau’s  
Lc 17,25  25 Emperò abans és menester que  ell patesca molt i que sia reprovat d’  
Lc 18,3  ciutat una viuda que venia a  ell i li deia: »–Feu-me justícia del meu 
Lc 18,4  me justícia del meu contrari. 4 »I  ell en molt temps no ho volgué. Mes  
Lc 18,7  sos elegits que dia i nit clamen a  ell? ¿I sofrirà sempre que se’ls  
Lc 18,17 de Déu com un infant, no entrarà en  ell. 18 I un home principal li preguntà  
Lc 18,23  vine i segueix-me. 23 Quan  ell oí això se contristà, perquè era molt  
Lc 18,39  a fi de que callàs. Emperò  ell cridava més alt: –Fill de David, teniu 
Lc 18,41  41 dient: –Què vols que et faça? I  ell respongué: –Senyor, que jo tinga  
Lc 19,3  a causa de la molta gent i perquè  ell era petit d’estatura. 4 I s’avançà  
Lc 19,6 jo avui m’hospèdia en ta casa. 6 I  ell baixà a tota pressa i lo rebé ab  
Lc 19,22  que no haveu sembrat. 22 »Llavors  ell li digué: »–Mal criat, per ta pròpia  
Lc 19,30 de vosaltres, i luego que entreu en  ell, trobareu un pollí fermat sobre el  
Lc 19,32  32 Partiren, doncs, los que  ell envià, i trobaren lo pollí que estava  
Lc 19,33  los digueren los amos d’ ell: –Per què desfermau lo pollí? 34 I  
Lc 19,45  tots los que venien i compraven en  ell, 46 dient-los: –Escrit està: “Ma  
Lc 19,48  48 I no sabien què fer-se ab  ell, puix tot lo poble estava ab la boca  
Lc 20,1  1 I succeí un dia que, estant  ell en lo temple instruint al poble i  
Lc 20,9  faç jo aquestes coses. 9 Llavors  ell començà a dir al poble aquesta  
Lc 20,9 vinya i l’arrendà a uns pagesos, i  ell s’ausentà per llarg temps de son  
Lc 20,17 digueren: –No ho permètia Déu. 17 I  ell, mirant-los, digué: –Puix què vol  
Lc 20,23  lo tribut al Cèsar, o no? 23 I  ell, coneixent sa mala fe, los digué: –Per 
Lc 20,25  –De Cèsar –li respongueren. 25 I  ell los digué: –Pagau, doncs, al Cèsar lo  
Lc 20,38  morts sinó de vius, perquè envers  ell tots són vius. 39 I responent alguns  
Lc 21,38  38 I tot lo poble acudia a  ell, de bon matí, en lo temple, per a oir  
Lc 22,12  la pasqua ab mos deixebles?” 12 I  ell vos mostrarà una gran sala alhajada;  
Lc 22,14  a taula, i els dotze apòstols ab  ell. 15 I els digué: –Ab gran ànsia  
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Lc 22,22  Mes ai d’aquell home per qui  ell serà entregat! 23 I ells començaren a  
Lc 22,25  seria reputat lo major. 25 Emperò  ell los digué: –Los reis de les nacions  
Lc 22,36 36 I ells respongueren: –No, res. I  ell los digué: –Ara, doncs, qui té bossa  
Lc 22,38  –Senyor, veus aquí dos espases. I  ell los digué: –Basta. 39 I eixint se n’  
Lc 22,47  en la tentació. 47 I encara estava  ell parlant, quan comparegué una turba de  
Lc 22,49  I quan vegeren los que estaven ab  ell lo que anava a succeir, li digueren:  
Lc 22,52  i als ancians que havien vingut a  ell: –Haveu vingut armats d’espases i de  
Lc 22,56  i digué: –Aquest també era ab  ell. 57 Mes ell lo negà dient: –Dona, no  
Lc 22,57  –Aquest també era ab ell. 57 Mes  ell lo negà dient: –Dona, no el conec. 58  
Lc 22,59 i deia: –Certament aquest estava ab  ell, puix és galileu també. 60 I digué  
Lc 22,60  mateix instant, quan encara estava  ell parlant, cantà lo gall. 61 I girant- 
Lc 22,65  moltes coses blasfemant contra d’ ell. 66 Luego que fou de dia, se juntaren  
Lc 22,67  lo Cristo, digues-nos-ho. 67 I  ell los respongué: –Si us ho digués, no em 
Lc 23,2  donar tribut al Cèsar, i dient que  ell és Cristo Rei. 3 I Pilat li preguntà  
Lc 23,3 -li: –¿Ets tu lo rei dels jueus? I  ell li respongué i digué: –Tu ho dius. 4 I 
Lc 23,6  parlar de la Galilea, preguntà si  ell era galileu. 7 I havent entès que era  
Lc 23,8 per haver oït a dir moltes coses d’ ell, i esperava veure-li fer algun  
Lc 23,15  tampoc, perquè jo us dirigí a  ell, i sembla que no se li ha provat res  
Lc 23,22  -lo, crucificau-lo! 22 I  ell, tercera vegada los digué: –Puix quin  
Lc 23,22  ha fet aquest? Jo no trobo res en  ell que meresca la mort; lo castigaré,  
Lc 23,32  ab lo sec? 32 I portaven també ab  ell altres dos homes, que eren malfactors, 
Lc 23,35  que se sàlvia a si mateix, si  ell és lo Cristo, l’elegit de Déu. 36 Los 
Lc 23,36  l’insultaven, acercant-se a  ell i presentant-li vinagre, 37 i dient: 
Lc 23,38  mateix! 38 I hi havia també sobre  ell un rètol escrit en grec, en llatí i en 
Lc 23,39  lladres que eren crucificats ab  ell l’insultava dient: –Si tu ets lo  
Lc 23,55  que havien vingut de Galilea ab  ell, havent seguit a Josep, observaren lo  
Lc 24,8  se recordaren de les paraules d’ ell. 9 I isqueren del sepulcre i anaren a  
Lc 24,21  21 Emperò nosaltres esperàvem que  ell seria lo qui rescataria a Israel, i no 
Lc 24,24 les dones les havien referit; mes a  ell no el trobaren. 25 I ell los digué  
Lc 24,25  mes a ell no el trobaren. 25 I  ell los digué aleshores: –Oh necis i  
Lc 24,27  Escriptures lo que s’havia dit d’ ell. 28 I a l’acercar-se al castell a  
Lc 24,28  -se al castell a on anaven,  ell féu mostres de passar endavant. 29  
Lc 24,31 obriren los ulls i el conegueren, i  ell dels ulls d’ells se desvanesqué. 32 I 
Jn 1,3  era en lo principi ab Déu. 3 Per  ell foren fetes totes les coses, i sens  
Jn 1,3 foren fetes totes les coses, i sens  ell ninguna cosa fou feta de lo que ha  
Jn 1,4  feta de lo que ha estat fet. 4 En  ell era la vida, i la vida era la llum  
Jn 1,7  de que tots creguessen per medi d’ ell. 8 No era ell la llum, sinó enviat per 
Jn 1,8  per medi d’ell. 8 No era  ell la llum, sinó enviat per a donar  
Jn 1,10  lo món, i el món ha estat fet per  ell, i el món no el conegué. 11 Vingué a  
Jn 1,15  veritat. 15 Joan donà testimoni d’ ell i clamà dient: «Aqueix és aquell de  
Jn 1,15  ha estat preferit a mi, per quant  ell era abans que jo.» 16 I tots nosaltres 
Jn 1,20  -li: –Tu, qui ets? 20 Puix  ell confessà i no negà, i confessà: –Jo no 
Jn 1,24 24 I els que havien estat enviats a  ell eren fariseus, 25 i li preguntaren i  
Jn 1,29  Joan vegé a Jesús que venia a  ell i digué: –Veus aquí l’anyell de Déu,  
Jn 1,30  que m’ha estat preferit, perquè  ell era abans que jo.” 31 I jo no el  
Jn 1,32  una paloma i posar-se sobre d’ ell. 33 Jo no el coneixia, emperò lo qui  
Jn 1,33  l’Esperit i reposar sobre d’ ell, aqueix és lo qui bateja ab l’Esperit 
Jn 1,39  a on habitava, i permanesqueren ab  ell aquell dia. Llavors era com l’hora  
Jn 1,41  de Simó Pere. 41 Lo primer a qui  ell trobà fou son germà Simó, i li digué:  
Jn 2,Tit  del temple als que traficaven en  ell. Anuncia sa resurrecció. Obra vàrios  
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Jn 2,5  als que servien: –Feu tot quant  ell vos diga. 6 I hi havia allí sis grans  
Jn 2,11  i sos deixebles cregueren en  ell. 12 Després d’això passà a Cafarnaüm, 
Jn 2,12  Després d’això passà a Cafarnaüm,  ell i sa mare, i sos germans i sos  
Jn 2,21  vós en tres dies? 21 Emperò  ell los parlava del temple de son cos. 22  
Jn 2,23 que Jesús havia dit. 23 Mentres que  ell estigué en Jerusalem ab motiu de la  
Jn 2,25 li donàs testimoni de l’home, puix  ell coneixia per si mateix lo que hi havia 
Jn 3,2  que vós feu si Déu no és ab  ell. 3 Respongué Jesús i li digué: –En  
Jn 3,15  15 a fi de que tothom que creu en  ell no peresca, ans bé tinga la vida  
Jn 3,16  a fi de que tothom que creu en  ell no peresca, ans bé tinga la vida  
Jn 3,17 perquè el món se sàlvia per medi d’ ell. 18 Qualsevol que creu en ell no és  
Jn 3,18  d’ell. 18 Qualsevol que creu en  ell no és condemnat, emperò qui no creu és 
Jn 3,26  veus aquí que bateja i tots van a  ell. 27 Joan respongué i digué: –L’home  
Jn 3,28  sinó que he estat enviat davant d’ ell.” 29 Aquell que té l’esposa, és l’  
Jn 3,30  és complert. 30 És necessari que  ell cresca i jo disminuesca. 31 »Lo qui ve 
Jn 3,36  que la ira de Déu està sobre d’ ell. 4,Tit Capítol IV Conversió de la  
Jn 4,1  que els fariseus havien sabut que  ell feia més deixebles i batejava més que  
Jn 4,10  beure”, tu li ho hauries demanat a  ell, i ell t’hauria donat aigua viva. 11  
Jn 4,10  tu li ho hauries demanat a ell, i  ell t’hauria donat aigua viva. 11 Li diu  
Jn 4,12  que nos donà aquest pou i ne begué  ell mateix, i sos fills, i son bestiar? 13 
Jn 4,14  l’aigua que jo li donaré, serà en  ell una font d’aigua que rajarà fins a la 
Jn 4,25  ha de venir. Quan haja vingut,  ell nos declararà totes aquestes coses. 26 
Jn 4,32  dient-li: –Rabbí, menjau. 32 I  ell los respongué: –Jo tinc per alimentar  
Jn 4,39  d’aquella ciutat cregueren en  ell per les paraules d’aquella dona, que  
Jn 4,40  havia fet. 40 I havent vingut a  ell los samaritans, li pregaren que es  
Jn 4,41 hi hagué molts més que cregueren en  ell per haver-lo oït parlar. 42 I deien  
Jn 4,42  l’havem oït i havem conegut que  ell és verdaderament lo salvador del món.  
Jn 4,52  -los preguntat l’hora en què  ell se sentí millor, li respongueren:  
Jn 4,53 havia dit: «Ton fill viu»; i cregué  ell i tota sa casa. 54 Aquest fou lo segon 
Jn 5,33  33 Vosaltres enviàreu a Joan i  ell donà testimoni a la veritat. 34 Emperò 
Jn 5,38  perquè no creeu a aquell a qui  ell ha enviat. 39 Escodrinyau les  
Jn 5,46  també me creuríeu a mi, perquè  ell escrigué de mi. 47 Mes si no creeu en  
Jn 6,5  una gran multitud de gent venia a  ell, digué a Felip: –A on comprarem pans  
Jn 6,6  deia això per a provar-lo, puix  ell sabia lo que havia de fer. 7 Felip li  
Jn 6,20 barca, i tingueren temor. 20 Emperò  ell los diu: –Só jo, no temau. 21  
Jn 6,24 i vingueren a Cafarnaüm en busca d’ ell. 25 I havent-lo encontrat a l’altre 
Jn 6,29  que vosaltres cregau en aquell que  ell ha enviat. 30 I li digueren: –Quin  
Jn 6,40  aquell que veu al Fill i creu en  ell, tinga la vida eterna, i jo el  
Jn 6,41  se posaren llavors a murmurar d’ ell perquè havia dit: «Jo só lo pa viu que 
Jn 6,42  i mare del qual coneixem? ¿Com diu  ell, doncs, que ha baixat del cel? 43  
Jn 6,50  del cel per a què lo qui méngia d’ ell no mòria. 51 Jo só lo pa viu que he  
Jn 6,56 i beu ma sang, habita en mi i jo en  ell. 57 Així com lo Pare viu m’ha enviat, 
Jn 6,59 eternament. 59 Aquestes coses digué  ell en la sinagoga, ensenyant en  
Jn 6,66  de sa comitiva i ja no anaven ab  ell. 67 Per lo que Jesús digué als Dotze:  
Jn 7,5  5 Puix ni sos germans creien en  ell. 6 Llavors Jesús los digué: –Mon temps 
Jn 7,7  perquè jo dono testimoni d’ ell que ses obres són males. 8 Pujau  
Jn 7,10  com sos germans hagueren partit,  ell marxà també a la festa, no públicament 
Jn 7,12 hi havia gran enraonament acerca d’ ell entre la gent. Perquè uns deien: –Ell  
Jn 7,13 Emperò ningú parlava públicament d’ ell, per temor dels jueus. 14 I envers lo  
Jn 7,18  que l’ha enviat, és verídic i en  ell no hi ha injustícia. 19 ¿Per ventura  
Jn 7,27  lo Cristo ningú sabrà d’a on és  ell. 28 I Jesús en lo temple anava  
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Jn 7,29  29 Mes jo el conec, perquè d’ ell só, i ell m’ha enviat. 30 Buscaven,  
Jn 7,29  jo el conec, perquè d’ell só, i  ell m’ha enviat. 30 Buscaven, doncs, com  
Jn 7,30  ’l, i ningú posà les mans sobre  ell, perquè la seva hora no havia arribat  
Jn 7,31  31 I molts del poble cregueren en  ell, i deien: –Quan vinga lo Cristo,  
Jn 7,32  enraonaments que la gent tenia d’ ell; i els fariseus i els prínceps dels  
Jn 7,39 de l’Esperit que los que creuen en  ell havien de rebre, puix encara no havia  
Jn 7,40  això molts del poble, a l’oir d’ ell estes paraules, deien: –Aquest,  
Jn 7,43  poble estava dividit per causa d’ ell. 44 I alguns d’ells volien prendre  
Jn 7,44  prendre’l, mes ningú posà sobre  ell les mans. 45 I així los ministres  
Jn 7,48  o dels fariseus ha cregut en  ell? 49 Emperò sols aquesta turba que no  
Jn 8,Tit  Declara de vàries maneres ser  ell lo Fill de Déu, i respon ab gran  
Jn 8,2  al temple; i tot lo poble vingué a  ell i, assentant-se, los ensenyava. 3  
Jn 8,23  no podeu venir vosaltres”? 23 I  ell los deia: –Vosaltres sou d’abaix, jo  
Jn 8,26 al món aquelles coses que he oït d’ ell. 27 I ells no comprengueren que deia  
Jn 8,30  lo que és de son agrado. 30 Estant  ell dient estes coses, molts cregueren en  
Jn 8,30  estes coses, molts cregueren en  ell. 31 I Jesús deia als jueus que creien  
Jn 8,31  Jesús deia als jueus que creien en  ell: –Si perseverau en ma paraula, sereu  
Jn 8,42 no he vingut de mi mateix, sinó que  ell m’ha enviat. 43 Per què, doncs, no  
Jn 8,44 veritat, perquè no hi ha veritat en  ell. Quan diu mentida, parla com ell és,  
Jn 8,44 en ell. Quan diu mentida, parla com  ell és, puix és mentider i pare de la  
Jn 9,Tit  que, instruït per Jesús, creu en  ell i l’adora. 1 I al passar vegé Jesús  
Jn 9,3  nat cego? 3 Jesús respongué: –Ni  ell pecà, ni sos pares, sinó que això és  
Jn 9,3  obres de Déu se manifestassen en  ell. 4 Convé que jo faça les obres del que 
Jn 9,9  alguns. 9 I altres deien: –No és  ell, sinó algú que se li sembla. Emperò  
Jn 9,9  sinó algú que se li sembla. Emperò  ell deia: –Só jo. 10 Llavors ells li  
Jn 9,17  del que t’ha obert los ulls? I  ell respongué: –Que és un profeta. 18  
Jn 9,18 18 Emperò los jueus no cregueren d’ ell que hagués estat cego i recobrat la  
Jn 9,21  ulls. Té l’edat, preguntau-lo,  ell parlarà per si. 22 Sos pares digueren  
Jn 9,23  que té l’edat, preguntau-li a  ell.» 24 Cridaren, doncs, novament a l’  
Jn 9,25 que aquest home és un pecador. 25 I  ell respongué i digué: –Si és pecador jo  
Jn 9,30  sabeu d’a on és aquest i, ab tot,  ell ha obert mos ulls. 31 Lo que sabem és  
Jn 9,36  és, Senyor, per a què jo crega en  ell? 37 I li digué Jesús: –I tu lo  
Jn 9,38  parlant ab tu. 38 Llavors digué  ell: –Crec, Senyor. I postrant-se, l’  
Jn 9,40 alguns dels fariseus que estaven ab  ell oigueren això i li digueren: –Puix  
Jn 10,3  i les ovelles escolten sa veu, i  ell crida per son nom a les ovelles  
Jn 10,5  no el segueixen, sinó que fugen d’ ell, perquè no coneixen la veu dels  
Jn 10,39  cercaven com prendre-lo, emperò  ell s’escapà de ses mans. 40 I se n’anà  
Jn 10,41  allí. 41 I acudiren molts a  ell dient: –Joan no ha fet miracle algun,  
Jn 10,42  verdaderes. I molts cregueren en  ell. 11,Tit Capítol XI Resurrecció de  
Jn 11,10  encepega, perquè no hi ha llum en  ell. 11 Digué estes coses i després los  
Jn 11,15  a fi de que cregau. Emperò anem a  ell. 16 I Tomàs, anomenat Dídimo, digué a  
Jn 11,16  també nosaltres, a fi de morir ab  ell. 17 Arribà, doncs, Jesús i trobà que  
Jn 11,29  s’alçà a tota pressa i vingué a  ell. 30 Perquè Jesús no havia entrat  
Jn 11,45  que Jesús havia fet, cregueren en  ell. 46 Emperò alguns d’ells se n’anaren 
Jn 11,48  Si el deixam fer, tots creuran en  ell, i vindran los romans i arruïnaran  
Jn 11,51 que es pèrdia tota la nació. 51 Mes  ell no ho digué de si mateix, sinó que,  
Jn 11,57 ordre de que si algú sabia a on era  ell lo denunciàs per a fer-lo prendre.  
Jn 12,1 Pasqua vingué Jesús a Betània, a on  ell havia ressuscitat a Làssaro, que havia 
Jn 12,2  era un dels que estaven a taula ab  ell. 3 I havent pres Maria una lliura d’  
Jn 12,6 pobres? 6 Mes digué això, no perquè  ell passàs cuidado dels pobres, sinó  
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Jn 12,14  Jesús un pollí, i s’assentà sobre  ell, conforme està escrit: 15 «No témies,  
Jn 12,16  llavors se recordaren que d’ ell estaven escrites estes coses, i que  
Jn 12,17  els morts, donava testimoni d’ ell. 18 Per això isqué la turba a rebre- 
Jn 12,19  que tot lo món se’n va detràs d’ ell. 20 Hi havia alguns gentils dels que  
Jn 12,37  en presència d’ells, no creien en  ell; 38 a fi de que es complissen les  
Jn 12,41  quan vegé sa glòria i parlà d’ ell. 42 Ab tot, molts dels senadors  
Jn 12,42  molts dels senadors cregueren en  ell; emperò per causa dels fariseus no el  
Jn 13,12 estau nets.» 12 Després, doncs, que  ell los hagué rentat los peus i pres altra 
Jn 13,27  d’haver pres lo bocí, entrà en  ell Satanàs. I Jesús li digué: –Fes  
Jn 13,31  de l’home, i Déu és glorificat en  ell. 32 I si Déu és glorificat en ell, Déu 
Jn 13,32  ell. 32 I si Déu és glorificat en  ell, Déu igualment lo glorificarà en si  
Jn 14,10  mateix; i el Pare que està en mi,  ell mateix fa les obres. 11 ¿No creeu que  
Jn 14,21  jo l’amaré, i jo em manifestaré a  ell. 22 Judes, no l’Iscariot, li diu:  
Jn 14,23  i mon Pare l’amarà i vindrem a  ell, i farem mansió en ell. 24 Lo qui no  
Jn 14,23  i vindrem a ell, i farem mansió en  ell. 24 Lo qui no m’ama, no guarda mes  
Jn 15,5  Lo qui està unit ab mi, i jo ab  ell, aqueix dóna molt fruit, puix que sens 
Jn 15,26  jo us enviaré de part de mon Pare,  ell donarà testimoni de mi. 27 I també  
Jn 18,1  hi havia un hort, en lo qual entrà  ell i sos deixebles. 2 I Judes, que el  
Jn 18,26  que no t’he vist jo en l’hort ab  ell? 27 Negà Pere altra vegada, i al punt  
Jn 18,38  jueus i els digué: –Jo no trobo en  ell causa alguna. 39 Emperò, com és la  
Jn 19,3  un manto de púrpura. 3 I venien a  ell i deien: –Salve, oh rei dels jueus! I  
Jn 19,4 per a què reconegau que no trobo en  ell causa alguna. 5 Isqué Jesús, doncs,  
Jn 19,6 crucificau-lo, que jo no trobo en  ell causa alguna. 7 Respongueren-li los  
Jn 19,7  aquesta Llei deu morir, perquè  ell s’ha fet Fill de Déu. 8 Quan Pilat  
Jn 19,18 on lo crucificaren, i dos altres ab  ell, l’un a un costat, l’altre a l’  
Jn 19,26 Jesús a sa mare i al deixeble a qui  ell amava, lo qual estava allí dret, digué 
Jn 19,27  I des d’aquella hora la tingué ab  ell en sa casa. 28 Després d’això, sabent 
Jn 19,32 altre que havia estat crucificat ab  ell. 33 I havent vingut a Jesús, i veent- 
Jn 19,35  i son testimoni és verdader i  ell sap que diu la veritat, a fi de que  
Jn 19,36  «No trencareu ni un os d’ ell.» 37 I també altra Escriptura diu:  
Jn 19,41  crucificat hi havia un hort i, en  ell, un sepulcre nou, en lo qual no havia  
Jn 20,1  sepulcre i vegé que havien tret d’ ell la pedra. 2 I corregué, i vingué a  
Jn 20,7  que havia estat sobre lo cap d’ ell, no junt ab les demés teles, sinó  
Jn 20,25 deixebles: –Havem vist al Senyor. I  ell los digué: –Si jo no veig en ses mans  
Ac 1,4  Pare, «que oíreu vosaltres», digué  ell, «de ma boca. 5 Perquè Joan, en  
Ac 1,10  10 I estant mirant al cel quan  ell s’anava elevant, veus aquí que s’  
Ac 1,14  mare de Jesús, i ab los germans d’ ell. 15 En aquells dies, alçant-se Pere  
Ac 2,22  i senyals, que Déu obrà per  ell enmig de vosaltres, com també sabeu,  
Ac 2,25  per ella. 25 Perquè David diu d’ ell: »“Veia sempre al Senyor davant de mi, 
Ac 2,25 sempre al Senyor davant de mi, puix  ell està a ma dreta per a què jo no sia  
Ac 3,4  4 I Pere, fixant la vista en  ell juntament ab Joan, digué: –Mira’ns. 5 
Ac 3,5  ab Joan, digué: –Mira’ns. 5 I  ell los mirava ab atenció, esperant rebre  
Ac 3,10  i alabar a Déu. 10 I coneixien que  ell era lo mateix que es sentava a la  
Ac 3,16  i coneixeu; i la fe que és per  ell li ha donat aquesta perfeta salut a  
Ac 3,22  entre vostres germans, com a mi; a  ell oireu en tot quant vos diga. 23 I  
Ac 4,10  d’entre els morts, per virtut d’ ell està sa aquest davant de vosaltres. 11 
Ac 5,17 sacerdots i tots los que estaven ab  ell (que era la secta dels saduceus), s’  
Ac 5,21 dels sacerdots i els que estaven ab  ell, convocaren lo Consell i a tots los  
Ac 5,36 un cert Teodas, jactant-se de que  ell era algú; i hi hagué com cosa de  
Ac 5,37  i arrastrà tras de si al poble;  ell fou mort també, i tots los que el  
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Ac 5,39  contra Déu. I es conformaren ab  ell. 40 I havent cridat als apòstols,  
Ac 6,Tit fa grans miracles i s’alcen contra  ell molts jueus. 1 En aquells dies,  
Ac 6,15 que ens donà Moisès. 15 I fixant en  ell los ulls, tots quants estaven en lo  
Ac 7,2  –Són així aquestes coses? 2 I  ell digué: –Barons germans i pares, oïu:  
Ac 7,5  i a sa descendència després d’ ell, quan no tenia fill. 6 I li digué Déu  
Ac 7,9 ser portat a Egipte. Mes Déu era ab  ell 10 i el deslliurà de totes ses  
Ac 7,15  15 I Jacob baixà a Egipte, i morí  ell i els nostres pares, 16 i foren  
Ac 7,25  l’agravi matant a l’egipci. 25 I  ell pensava que sos germans haurien entès  
Ac 7,31  aquesta visió, i a l’acercar-se  ell per a considerar-la, sobrevingué una 
Ac 7,37 d’entre vostres germans, com jo; a  ell oireu.” 38 Aquest és aquell que  
Ac 7,54  ràbia, i cruixien de dents contra  ell. 55 Emperò com ell estava ple de l’  
Ac 7,55  de dents contra ell. 55 Emperò com  ell estava ple de l’Esperit Sant, mirant  
Ac 7,57  envestiren impetuosament contra  ell; 58 i traent-lo fora de la ciutat,  
Ac 8,2 a Esteve, i feren gran condol sobre  ell. 3 Emperò Saulo assolava la Iglésia:  
Ac 8,9 enganyant als samaritans, dient que  ell era un gran personatge; 10 i tothom l’ 
Ac 8,31  a Felip que pujàs i s’assentàs ab  ell. 32 I el passatge de l’Escriptura que 
Ac 8,37  creus de tot ton cor, bé pots. I  ell respongué i digué: –Crec que Jesucrist 
Ac 9,10  li digué en visió: –Ananies. I  ell digué: –Veeu, aquí estic, Senyor. 11 I 
Ac 9,17 en la casa, i posant les mans sobre  ell, digué: –Germà Saulo, lo Senyor Jesús  
Ac 9,41  i veent a Pere, s’assentà. 41 I  ell li donà la mà i l’alçà, i cridant als 
Ac 10,3  que un àngel de Déu entrava en  ell i li deia: –Corneli! 4 I est, fixant  
Ac 10,4  deia: –Corneli! 4 I est, fixant en  ell la vista i ple de temor, digué: –Què  
Ac 10,4  digué: –Què és això, Senyor? I  ell li digué: –Tes oracions i tes almoines 
Ac 10,6  que té la casa prop del mar;  ell te dirà lo que et convé fer. 7 I luego 
Ac 10,11  lo cel obert i que baixava envers  ell un vas com un gran llençol, que lligat 
Ac 10,13  i aucells del cel. 13 I vingué a  ell una veu que li deia: –Alça’t, Pere,  
Ac 10,27  só home. 27 I entrà parlant ab  ell i encontrà a molts que s’havien  
Ac 10,38  del dimoni, perquè Déu estava ab  ell. 39 I nosaltres som testimoni de tot  
Ac 10,41  que menjàrem i beguérem ab  ell després que ressuscità d’entre els  
Ac 10,42  i que donàssem testimoni de que  ell és lo qui Déu ha posat per jutge de  
Ac 10,43  sos pecats tots los que creguen en  ell. 44 Estant encara Pere dient estes  
Ac 11,2  a Jerusalem disputaven contra d’ ell los que eren de la circumcisió, 3  
Ac 11,16  de les paraules del Senyor, com  ell havia dit: “Joan certament batejà ab  
Ac 11,24  en lo Senyor. 24 Perquè  ell era baró just i ple d’Esperit Sant i  
Ac 12,5 presó, la Iglésia pregava a Déu per  ell sens cessar. 6 I quan Herodes l’havia 
Ac 12,10  un carrer, i luego s’apartà d’ ell l’àngel. 11 Llavors Pere, tornant en  
Ac 12,13  i en oració. 13 I trucant  ell a la porta del pati, una minyona  
Ac 12,19  manà donar-los la mort. I  ell passà de Judea a Cesarea, a on  
Ac 12,20  Emperò ells, unànims, vingueren a  ell i, havent guanyat a Blasto, que era  
Ac 13,9  ple de l’Esperit Sant, fixant en  ell los ulls, 10 digué: –Oh home ple de  
Ac 13,11  a cert temps. I luego caigué sobre  ell obscuritat i tenebres, i girant-se a 
Ac 13,13  des de Pafo, Pau i los que eren ab  ell vingueren a Perges de Pamfília. Emperò 
Ac 13,25  vosaltres que só, jo? Jo no só  ell. Mes veus aquí, després de mi ve un a  
Ac 13,28 condemnant-lo. 28 I no trobant en  ell ninguna causa de mort, demanaren a  
Ac 13,29  les coses que estaven escrites d’ ell, lo baixaren de l’arbre i el posaren  
Ac 13,31 aquells 31 que pujaren juntament ab  ell de la Galilea a Jerusalem, los quals  
Ac 13,31  quals fins ara donen testimoni d’ ell al poble. 32 I nosaltres vos anunciam  
Ac 14,8  predicar a Pau, lo qual, fixant en  ell los ulls i veent que tenia fe per a  
Ac 14,9  –Alça’t dret sobre tos peus! I  ell saltà i caminava. 10 I les gents, quan 
Ac 14,16  anar per sos camins. 16 Emperò  ell mai deixà de donar testimoni de si,  
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Ac 16,3 Iconi. 3 Pau volgué que est anàs ab  ell, i el prengué, i el circumcidà per  
Ac 16,29 dany, que tots som aquí. 29 Llavors  ell demanà una llum, i entrà dintre, i  
Ac 16,33  i immediatament fou batejat  ell i tota sa família. 34 I havent-los  
Ac 17,15  Silas i Timoteu anassen luego ab  ell, se n’anaren. 16 I mentres que Pau  
Ac 17,18  epicurians i estoics disputaven ab  ell; i els uns deien: –Què ens voldrà dir  
Ac 17,24  món i totes les coses que hi ha en  ell, aqueix, essent Senyor de cel i terra, 
Ac 17,25 necessitàs d’alguna cosa, puix que  ell mateix dóna a tots vida i respiració i 
Ac 17,28  cada u de nosaltres. 28 “Perquè en  ell mateix vivim, i ens movem i som”, com  
Ac 18,18  se n’anà per mar a la Síria, i ab  ell Prisciŀla i Aquila, i s’havia fet  
Ac 18,27  en lo camí del Senyor. 27 I volent  ell anar a l’Acaia, los germans  
Ac 19,3 havem oït hi haja Esperit Sant. 3 I  ell los digué: –Doncs, en què haveu estat  
Ac 19,4  que havia de venir després d’ ell, ço és, en Jesús. 5 Oït això, foren  
Ac 19,22 que l’assistien, Timoteu i Erasto,  ell se mantingué per algun temps en Àsia.  
Ac 19,25  guanyar als artistes, 25 als quals  ell convocà, junt ab los que treballaven  
Ac 20,10  10 I Pau baixà i se reclinà sobre  ell, i abraçant-lo digué: –No us torbeu  
Ac 20,10  –No us torbeu perquè hi ha vida en  ell. 11 I pujant, i havent partit lo pa i  
Ac 20,13  per a rebre allí a Pau, puix així  ell ho havia disposat intentant fer lo  
Ac 20,28 governar la Iglésia de Déu, la qual  ell adquirí ab sa sang. 29 »Jo sé que  
Ac 21,29  lloc. 29 Puix havien vist anar ab  ell per la ciutat a Tròfim d’Èfeso i  
Ac 21,37 serà permès dir-te alguna cosa? I  ell respongué: –Saps grec? 38 Ets tu per  
Ac 22,Tit  als jueus. Furor d’estos contra  ell. Vol lo tribú fer-lo assotar i ell  
Ac 22,Tit  Vol lo tribú fer-lo assotar i  ell se declara ciutadà romà. 1 –Barons  
Ac 22,14 aquell mateix instant lo vegí. 14 I  ell digué: »–Lo Déu de nostres pares t’ha 
Ac 22,21  vestits dels que el mataven. 21 »I  ell me digué: »–Vés, perquè jo et vull  
Ac 22,24 quina causa clamaven així contra d’ ell. 25 I quan l’hagueren lligat ab  
Ac 22,27  digué: –Digue’m si tu ets romà. I  ell digué: –Si, ho só. 28 I respongué lo  
Ac 22,29  29 Al punt, doncs, s’apartaren d’ ell los que li havien de donar turment, i  
Ac 23,2  manà als que estaven prop d’ ell que el ferissen en la boca. 3 Llavors  
Ac 23,20  és lo que tens que dir-me? 20 I  ell digué: –Los jueus han concertat  
Ac 23,20  Consell, com que volen inquirir d’ ell alguna cosa ab més certesa. 21 Emperò  
Ac 23,25  i després lo calumniassen a  ell de que havia rebut diner. 26 I  
Ac 23,29 qüestions de sa Llei, sens haver en  ell delicte algú que meresqués mort o  
Ac 23,30  a vós si tenen res que dir contra  ell. Salut.» 31 Los soldats, doncs,  
Ac 23,32  als de cavall perquè anassen ab  ell, se’n tornaren los demés a la  
Ac 23,33 i presentaren també a Pau davant d’ ell. 34 I havent-la llegida, i preguntat 
Ac 24,26  cridava més sovint i conversava ab  ell. 27 Emperò al cap de dos anys, Pòrcio  
Ac 25,Tit  veure a Pau, i Festo lo presenta a  ell. 1 Festo, doncs, havent vingut a la  
Ac 25,2 els principals del jueus acudiren a  ell contra Pau, i li suplicaven, 3  
Ac 25,3  3 demanant-li favor contra  ell, per a què el manàs venir a Jerusalem, 
Ac 25,4  estava guardat en Cesarea, i que  ell quant antes partiria per allí. 5 Per  
Ac 25,10  del tribunal del Cèsar estic, en  ell dec jo ser judicat; ningun mal he fet  
Ac 25,19  19 Solament tenien contra  ell algunes qüestions sobre la seva  
Ac 25,22  desitjaria oir a aquest home. I  ell respongué: –Demà l’oireu. 23 I al dia 
Ac 25,25 el fes digne de mort. Emperò havent  ell apeŀlat a August, resolguí enviar-lo 
Ac 25,25  a August, resolguí enviar-lo a  ell. 26 Del qual jo no tinc cosa certa que 
Ac 26,22 al dia d’avui, donant testimoni d’ ell a grans i a xics, no dient altres  
Ac 26,24  poble i als gentils. 24 I mentres  ell deia estes coses en sa defensa, Festo  
Ac 27,6 que anava a Itàlia, nos trasbordà a  ell. 7 I com navegàssem molts dies  
Ac 28,6  algun, mudant de parer, deien que  ell era un déu. 7 I en aquells llocs tenia 
Rm 1,17  i també al grec. 17 Perquè en  ell la justícia de Déu és revelada de fe  
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Rm 1,20  20 Perquè les coses invisibles d’ ell se veuen clarament de la creació del  
Rm 3,Tit  Jesucrist la que els deslliura d’ ell. La fe no destrueix la Llei, sinó que  
Rm 3,20  carn serà justificada davant d’ ell; perquè per la Llei ve lo coneixement  
Rm 3,22 tots i sobre tots los que creuen en  ell, perquè no hi ha distinció, 23 puix  
Rm 3,24  gratuïtament per la gràcia d’ ell mateix, mediant la redempció que és en 
Rm 3,26  en aquest temps; a fi de que  ell sia trobat just i justificador d’  
Rm 3,29  sens les obres de la Llei. 29 ¿És  ell, per ventura, Déu dels jueus solament? 
Rm 4,11  sinó en la incircumcisió. 11 I  ell rebé lo senyal de la circumcisió com  
Rm 4,13  13 Perquè la promesa de que  ell seria hereu del món, no fou feta a  
Rm 4,23  23 I no està escrit solament per a  ell, que li fou imputat a justícia, 24  
Rm 5,9  per sa sang, serem salvats per  ell de la ira. 10 Perquè si essent enemics 
Rm 6,2  al pecat, ¿com viurem encara en  ell? 3 ¿No sabeu que tots los que havem  
Rm 6,4  4 Per lo tant, som sepultats ab  ell en mort per lo baptisme, per a què,  
Rm 6,5  havem estat plantats juntament ab  ell en la semblança de sa mort, ho serem  
Rm 6,6  vell és crucificat juntament ab  ell, perquè sia destruït lo cos del pecat  
Rm 6,9  mort tindrà ja més domini sobre d’ ell. 10 Perquè en quant a haver ell mort  
Rm 6,10  d’ell. 10 Perquè en quant a haver  ell mort per lo pecat, morí una sola  
Rm 7,11 ocasió del manament, me seduí i per  ell me matà. 12 De manera que la Llei  
Rm 8,17  de Cristo, ab tal que patiam ab  ell, per a què siam també glorificats ab  
Rm 8,17 per a què siam també glorificats ab  ell. 18 Perquè entenc que no són de  
Rm 8,29  ésser sants. 29 Puix aquells a qui  ell preconegué, a eixos mateixos  
Rm 8,29  la imatge de son Fill, a fi de que  ell sia lo primogènit entre molts germans. 
Rm 8,32  nosaltres, ¿com no ens donarà ab  ell també totes les coses? 33 Qui farà  
Rm 9,15  en Déu? No, per cert. 15 Perquè  ell diu a Moisès: «Me compadeixeré del que 
Rm 9,18  tota la terra.» 18 Per conseqüent,  ell usa de misericòrdia ab qui li plau, i  
Rm 9,24  glòria, 24 i fins nosaltres, a qui  ell ha cridat, no solament dels jueus,  
Rm 9,33  escàndol; i tot aquell que creu en  ell no serà confundit.» 10,Tit Capítol X  
Rm 10,11 Escriptura: «Tot aquell que creu en  ell no serà confós.» 12 Perquè no hi ha  
Rm 11,35  conseller? 35 O qui li ha donat a  ell primer, per a què li sia recompensat?  
Rm 11,36  li sia recompensat? 36 Perquè d’ ell, i per ell, i en ell són totes les  
Rm 11,36  36 Perquè d’ell, i per  ell, i en ell són totes les coses. A ell  
Rm 11,36  36 Perquè d’ell, i per ell, i en  ell són totes les coses. A ell sia la  
Rm 11,36  i en ell són totes les coses. A  ell sia la glòria per a los sigles. Amén.  
Rm 15,12  alçarà a governar los gentils; en  ell confiaran los gentils.» 13 Ómplia-  
Rm 15,21  21 «Aquells a qui no ha estat  ell anunciat lo veuran, i l’entendran los 
Rm 16,27  la fe, 27 a Déu que és sol savi, a  ell sia dada l’honra i glòria per  
1Co 1,5  en totes coses sou enriquits en  ell, en tota paraula i en tota ciència; 6  
1Co 1,29  carn se vanagloriï davant d’ ell. 30 I per ell sou vosaltres en Cristo  
1Co 1,30  vanagloriï davant d’ell. 30 I per  ell sou vosaltres en Cristo Jesús, lo qual 
1Co 2,11  l’esperit de l’home que està en  ell? Així mateix ningú coneix les coses de 
1Co 2,14  de l’Esperit de Déu, perquè per  ell són fatuïtat i no les pot comprendre,  
1Co 2,15 espiritual judica totes les coses i  ell no és judicat de ningú. 16 Perquè ¿qui 
1Co 3,10  savi; mes un altre edifica sobre  ell. I míria cada u com edifica sobre ell. 
1Co 3,10  I míria cada u com edifica sobre  ell. 11 Perquè ningú pot posar altre  
1Co 3,15  home se crema, sofrirà pèrdua; mes  ell se salvarà, emperò com per foc. 16 ¿No 
1Co 7,12 muller i ella consent en habitar ab  ell, no la repudiï. 13 I si una muller  
1Co 7,13  fiel té un infiel per marit i  ell consent en habitar ab ella, no déixia  
1Co 7,36 que és necessari que es càsia, faça  ell lo que vulga; no peca si la casa. 37  
1Co 8,6  totes les coses, i nosaltres, en  ell; i un Senyor Jesucrist, per qui són  
1Co 8,6  totes les coses, i nosaltres, per  ell. 7 Mes no en tots hi ha aqueix  
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1Co 9,23  evangeli, per a ser participant d’ ell ab vosaltres. 24 ¿No sabeu que els que 
1Co 9,25  en totes les coses; i això  ell ho fa per a alcançar una corona  
1Co 10,22 ventura som nosaltres més forts que  ell? «Tot m’és lícit», emperò no totes  
1Co 12,11  Esperit, repartint a cada u com  ell vol. 12 Perquè així com lo cos és un i 
1Co 12,26  tots los membres pateixen ab  ell; o si un membre és honrat, tots los  
1Co 12,26  tots los membres se regositgen ab  ell. 27 Doncs vosaltres sou cos de Cristo, 
1Co 14,24  i entra un infiel o un ignorant,  ell de tots és convençut i de tots  
1Co 15,24 sa vinguda. 24 Luego ve el fi, quan  ell haurà entregat lo Regne al Déu i al  
1Co 15,25  poder. 25 Perquè és necessari que  ell régnia fins que haja posat tots los  
1Co 15,26 coses les subjecta sota los peus d’ ell. I quan diu: 27 «Tot està subjecte a  
1Co 15,27 I quan diu: 27 «Tot està subjecte a  ell», s’exceptua, sens dubte, aquell que  
1Co 15,27  que posà totes les coses sota d’ ell. 28 I quan totes les coses estiguen  
1Co 15,28  les coses estiguen subjectes a  ell, llavors fins lo mateix Fill estarà  
1Co 15,28  subjecte a aquell que someté a  ell totes les coses, per a què Déu sia tot 
2Co 1,19  fou sí i no, sinó que el sí fou en  ell. 20 Perquè totes les promeses de Déu  
2Co 1,20  totes les promeses de Déu són en  ell sí; i així també en ell «Amén», a  
2Co 1,20  Déu són en ell sí; i així també en  ell «Amén», a glòria de Déu per nosaltres. 
2Co 2,8 que confirmeu vostra caritat envers  ell. 9 I per aqueix fi vos escriguí també, 
2Co 2,14  parts l’olor del coneixement d’ ell mateix. 15 Puix nosaltres som envers  
2Co 4,6 de les tenebres resplendís la llum,  ell mateix resplendí en nostres cors, per  
2Co 5,Tit  a Jesucrist, jutge de tots. Per  ell som reconciliats ab Déu. Los apòstols  
2Co 5,21  fóssem fets justícia de Déu en  ell. 6,Tit Capítol VI Modo de proceir dels 
2Co 6,2  la gràcia de Déu en va. 2 (Perquè  ell diu: «T’oiguí en temps accepte, i et  
2Co 7,14  si en alguna cosa m’he gloriat ab  ell de vosaltres, no m’avergonyesc; ans  
2Co 8,17  vosaltres, 17 perquè verdaderament  ell acceptà l’exhortació; emperò estant  
2Co 8,17  l’exhortació; emperò estant  ell molt solícit, de sa pròpia voluntat  
2Co 8,18  18 I enviàrem també junt ab  ell lo germà l’alabança del qual està en  
2Co 9,9  com està escrit: «Ell ha derramat,  ell ha donat als pobres; sa justícia  
2Co 10,7 també en son interior, que així com  ell és de Cristo, així també nosaltres som 
2Co 12,18  enviar? 18 Ho demaní a Tito, i ab  ell envií un germà. ¿Per ventura Tito s’  
2Co 13,4  Puix nosaltres som també flacs en  ell, mes viurem ab ell per virtut de Déu  
2Co 13,4  també flacs en ell, mes viurem ab  ell per virtut de Déu en vosaltres. 5  
Ga 1,Tit  que els havia ensenyat i que  ell rebé de Jesucrist. Refereix lo que ell 
Ga 1,Tit  rebé de Jesucrist. Refereix lo que  ell era abans i després de sa conversió. 1 
Ga 1,18  a veure a Pere, i estiguí ab  ell quinze dies; 19 mes no vegí a ningun  
Ga 6,3  ser alguna cosa, no essent res,  ell mateix s’enganya. 4 Emperò pròvia  
Ef 1,4  Cristo. 4 Així com nos escollí en  ell abans de la fundació del món, per a  
Ef 1,4  sants i sens màcula davant d’ ell en caritat, 5 havent-nos predestinat 
Ef 1,5  adopció de fills per Jesucrist, en  ell mateix, segons lo beneplàcit de sa  
Ef 1,10  de la plentitud dels temps  ell instauràs en un totes les coses en  
Ef 1,10 hi ha en lo cel com en la terra, en  ell, 11 en qui fórem també cridats per  
Ef 1,13 vostra salvació; i havent cregut en  ell fóreu sellats ab lo sant Esperit de  
Ef 1,14  per a alabança de la glòria d’ ell mateix. 15 Per això, jo també, després 
Ef 1,17 i de revelació en lo coneixement d’ ell, 18 iŀluminant los ulls de vostre cor, 
Ef 2,1  forma Jesucrist sa Iglésia. 1 I  ell vos vivificà a vosaltres que éreu  
Ef 2,6  salvos) 6 i ens ressuscità junt ab  ell i ens féu sentar en los llocs  
Ef 2,10  se gloriï. 10 Puix som obra d’ ell mateix, criats en Cristo Jesús per a  
Ef 2,14  per la sang de Cristo. 14 Perquè  ell és nostra pau, lo qui ha fet dels dos  
Ef 2,18  que estaven prop. 18 Perquè, per  ell, los uns i altres tenim entrada al  
Ef 3,12  12 en qui tenim, mediant la fe d’ ell, segura confiança i accés a Déu. 13  
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Ef 3,21  virtut que obra en nosaltres, 21 a  ell sia la glòria en la Iglésia per medi  
Ef 4,9  donà dons als homes.» 9 (I que  ell pujà, què és sinó que havia baixat  
Ef 4,11 a què omplís totes les coses.) 11 I  ell mateix donà a uns, apòstols; a altres, 
Ef 4,16  pren increment per a edificar-se  ell mateix en caritat. 17 Això, doncs, vos 
Ef 4,21  oït, i hajau estat ensenyats per  ell, com la veritat és en Jesús: 22 a  
Ef 5,14  és llum. 14 Per lo tant diu  ell: «Desperta’t, tu que dorms, i alça’t 
Ef 5,23  com Cristo és cap de la Iglésia, i  ell mateix és salvador del cos. 24 I així  
Ef 6,9 vosaltres està en lo cel, i que per  ell no hi ha accepció de persones. 10 En  
Ef 6,20  per a què pàrlia ab valentia d’ ell, com jo dec parlar. 21 I per a què  
Fl 1,29  Cristo, no tan sols que cregau en  ell, sinó que patiu també per amor d’ell, 
Fl 1,29  sinó que patiu també per amor d’ ell, 30 tenint lo mateix conflicte que  
Fl 2,6 Déu, no tingué per usurpació lo ser  ell igual a Déu, 7 sinó que es reduí a si  
Fl 2,22  com un fill respecte de son pare,  ell ha servit ab mi en l’evangeli. 23 A  
Fl 2,23  servit ab mi en l’evangeli. 23 A  ell, doncs, espero enviar-vos tan prest  
Fl 2,26  en mes necessitats. 26 Perquè  ell ansiava estar entre tots vosaltres, i  
Fl 2,27  mes Déu tingué misericòrdia d’ ell, i no sols d’ell, sinó també de mi,  
Fl 2,27  misericòrdia d’ell, i no sols d’ ell, sinó també de mi, per a què jo no  
Fl 3,9  guànyia a Cristo 9 i sia trobat en  ell sens tenir ma pròpia justícia, que és  
Fl 3,10 la fe. 10 Per a què puga conèixer a  ell i el poder de sa resurrecció, i la  
Col 1,16  de tota criatura; 16 perquè per  ell foren criades totes les coses que hi  
Col 1,16  potestats; totes foren criades per  ell mateix i en ell mateix. 17 I ell és  
Col 1,16  foren criades per ell mateix i en  ell mateix. 17 I ell és abans que tot, i  
Col 1,17  ell mateix i en ell mateix. 17 I  ell és abans que tot, i totes les coses  
Col 1,17  i totes les coses subsisteixen per  ell. 18 I ell mateix és lo cap del cos de  
Col 1,18  coses subsisteixen per ell. 18 I  ell mateix és lo cap del cos de la  
Col 1,18 lo primogènit dels morts, per a què  ell tinga en tot la preminència. 19 Puix  
Col 1,19  19 Puix plagué al Pare que en  ell habitàs tota plenitud. 20 I havent fet 
Col 1,20  de sa creu, per a reconciliar per  ell totes les coses a si mateix; per ell,  
Col 1,20  totes les coses a si mateix; per  ell, dic, ja sien les coses que hi ha en  
Col 1,22  màcula e irreprensibles davant d’ ell, 23 si continuau fundamentats i ferms  
Col 2,6 Cristo Jesús, lo Senyor, caminau en  ell, 7 arrelats i sobredificats en ell i  
Col 2,7  ell, 7 arrelats i sobredificats en  ell i fortificats en la fe, com haveu  
Col 2,9  i no segons Cristo. 9 Perquè en  ell habita tota la plenitud de la  
Col 2,10  10 I vosaltres sou complerts en  ell, lo qual és lo cap de tot principat i  
Col 2,12  12 essent sepultats juntament ab  ell en lo baptisme, en lo que  
Col 2,13  carn, vos vivificà juntament ab  ell, perdonant-vos tots los pecats; 14  
Col 3,4  també vosaltres apareixereu ab  ell en glòria. 5 Per lo tant, mortificau  
Col 3,17  Jesucrist, donant gràcies per  ell a Déu i al Pare. 18 Casades, estau  
1Te 4,14  ab Jesús a aquells que dormiren en  ell. 15 Això, doncs, vos diem en la  
1Te 5,Tit  per últim, que préguien a Déu per  ell. 1 I en quant als temps i als moments, 
1Te 5,10 sia que dormim, viscam juntament ab  ell. 11 Per lo tant, consolau’s mútuament 
2Te 1,6  que és just davant de Déu que  ell dónia en paga aflicció als que us  
2Te 1,12  en vosaltres, i vosaltres en  ell, segons la gràcia de nostre Déu i del  
2Te 2,1  Jesucrist, i de nostra reunió ab  ell, 2 que no us aparteu fàcilment de  
2Te 2,6 vosaltres sabeu ara lo que deté que  ell sia revelat en aquest temps. 7 Perquè  
2Te 2,7  el que ara reté, retindrà fins que  ell sia tret del mig. 8 I llavors se  
2Te 2,9 ab lo resplendor de sa vinguda. 9 A  ell, la vinguda del qual és segons l’obra 
2Te 2,14  de la veritat, 14 a la qual  ell vos cridà per nostre evangeli, per a  
2Te 3,Tit  Los demana que préguien a Déu per  ell. Parla contra los ociosos, díscols i  
2Te 3,14  -lo, i no tingau comunicació ab  ell a fi de que s’avergonyesca. 15 Ab  
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1Tm 1,16  dels que havien de creure en  ell per a la vida eterna. 17 Al rei,  
2Tm 1,12  qui he cregut, i estic cert de que  ell és poderós per a guardar mon depòsit  
2Tm 1,18  en aquell dia. I quants serveis  ell me féu en Efesi, tu ho saps molt bé.  
2Tm 2,11  perquè: «Si nosaltres som morts ab  ell, viurem també ab ell. 12 Si patim,  
2Tm 2,11  som morts ab ell, viurem també ab  ell. 12 Si patim, regnarem també ab ell.  
2Tm 2,12 ell. 12 Si patim, regnarem també ab  ell. Si nosaltres lo negam, ell també nos  
2Tm 2,12  ab ell. Si nosaltres lo negam,  ell també nos negarà a nosaltres. 13 Si  
2Tm 2,13  13 Si nosaltres no creem,  ell no obstant se manté fiel: no pot negar 
2Tm 4,15 ses obres. 15 Guarda’t tu també d’ ell, perquè s’ha oposat molt a nostres  
Tt 3,5  sinó segons sa misericòrdia,  ell nos féu salvos per lo baptisme de  
Tt 3,6  l’Esperit Sant, 6 lo qual derramà  ell sobre nosaltres abundantment per  
Flm 15  sinó voluntari. 15 Perquè  ell tal vegada no s’apartà de tu per  
He 1,5  I altra vegada: «Jo li seré a  ell Pare, i ell me serà a mi Fill»? 6 I  
He 1,5  vegada: «Jo li seré a ell Pare, i  ell me serà a mi Fill»? 6 I altra vegada,  
He 1,6  a mi Fill»? 6 I altra vegada, quan  ell introdueix son primogènit en lo món,  
He 2,6  és l’home que així te recordes d’ ell?, o lo fill de l’home que així lo  
He 2,8 en això mateix d’haver subjectat a  ell totes les coses, no n’ha deixat una  
He 2,8 deixat una que no estiga subjecta a  ell. Emperò ara no veem totes les coses  
He 2,8  totes les coses encara subjectes a  ell. 9 Mes veem a Jesús, que fou fet un  
He 2,9  a què per la gràcia de Déu gustàs  ell la mort per tots. 10 Puix convenia que 
He 2,13  13 I altra vegada: «Jo posaré en  ell ma confiança.» I en altre lloc: «Veeu  
He 2,14  participaren de carn i sang, així  ell també participà de lo mateix, a fi de  
He 2,16  subjectes a esclavitud. 16 Perquè  ell verdaderament no prengué sobre si la  
He 2,18  poble. 18 Puix per lo mateix que  ell sofrí i fou temptat, és poderós per a  
He 3,14  fi lo principi de la substància d’ ell. 15 Mentres que es diu: «Si oiguésseu  
He 3,18  estesos en lo desert? 18 ¿I a qui  ell jurà que no entrarien en sos descans,  
He 4,3  cregut, entram en lo repòs, com  ell digué: «Així com jurí en ma ira: “No  
He 4,8  si Jesús los hagués donat repòs,  ell no hauria parlat després d’altre dia. 
He 4,10  aquell que ha entrat en son repòs,  ell també ha cessat de ses obres, així com 
He 5,2 ignoren i dels que erren, per quant  ell mateix està també rodejat de  
He 5,7  qual en los dies de sa carn, quan  ell hagué ofert plegàries i súpliques, ab  
He 7,10 en Abraham, 10 perquè encara estava  ell en los lloms de son pare, quan  
He 7,11 pel sacerdoci levític (puix baix d’ ell lo poble rebé la Llei), quina  
He 7,17  d’una vida perdurable. 17 Perquè  ell testifica: «Tu ets sacerdot  
He 7,20  acercam a Déu. 20 I per quant fou  ell fet sacerdot no sens jurament (perquè  
He 7,21  jurament per aquell que li digué a  ell: «Jurà lo Senyor i no s’arrepentirà:  
He 7,25 pot salvar perpètuament als que per  ell vénen a Déu, vivint sempre per  
He 8,4  alguna cosa que oferir. 4 Puix si  ell estigués sobre la terra, ni sacerdot  
He 8,6  mostrat en la muntanya.» 6 Mes ara  ell ha alcançat un ministeri tant més  
He 9,7  vegada a l’any, no sens sang, que  ell oferia per a si i per los errors del  
He 9,15  a servir a Déu viu? 15 I per això  ell és lo mediador del nou pacte  
He 10,20  20 per un camí nou i de vida que  ell nos consagrà per lo vel, és dir, per  
He 10,22 la casa de Déu, 22 acerquem-nos a  ell ab cor verdader, ab fe complerta,  
He 10,38 aparta, ma ànima no es complaurà en  ell». 39 Mes nosaltres no som d’aquells  
He 11,8  fou cridat per anar a un lloc que  ell després havia de rebre en herència,  
He 11,17  quan oferí Isaac, fou provat; i  ell que havia rebut les promeses, oferí  
He 11,27  no tement la ira del rei; perquè  ell sofrí ferm, com si vegés a l’  
He 12,17  17 Sapiau, doncs, que desitjant  ell després heretar la benedicció, fou  
He 12,17  lloc d’arrepentiment, encara que  ell ho solicità ab llàgrimes. 18 Perquè  
He 13,5  -vos ab lo present, perquè  ell digué: «No et deixaré ni et  
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He 13,13  Eixim, doncs, fora del campament a  ell, portant sos oprobis. 14 Perquè no  
He 13,15  per venir. 15 Oferim, doncs, per  ell a Déu sacrifici d’alabança sens  
Jm 1,13  Déu no pot ser tentat dels mals i  ell no tenta a ningú, 14 sinó que cada  
Jm 1,23  de la paraula i no la practica,  ell és com un home que contempla en un  
Jm 4,6  cobdícia ab enveja»? 6 Emperò  ell dóna major gràcia. Per això diu: «Déu  
Jm 4,8 vosaltres. 8 Acercau-vos a Déu, i  ell s’acercarà a vosaltres. Pecadors,  
Jm 4,10 -vos a la presència del Senyor, i  ell vos exaltarà. 11 Germans, no digau mal 
Jm 4,17  sap fer bé i no el fa, té pecat en  ell. 5,Tit Capítol V Denuncia lo càstig  
Jm 5,14  de la Iglésia i préguien sobre  ell, ungint-lo ab oli en nom del Senyor. 
1Pe 1,8  ara, sens veure’l; i creent en  ell vos regositjau ab goig inefable i ple  
1Pe 1,21  per amor de vosaltres, 21 que per  ell creeu en Déu, que lo ressuscità d’  
1Pe 2,14  o als governadors, com enviats per  ell per a càstig dels malfactors i per  
1Pe 5,2  entre vosaltres, tenint cuidado d’ ell; no per força, sinó de voluntat,  
1Pe 5,7  temps de sa visita; 7 tirant sobre  ell tota vostra solicitud, puix ell té  
1Pe 5,7  ell tota vostra solicitud, puix  ell té cuidado de vosaltres. 8 Siau  
1Pe 5,11  fortifíquia i consolídia. 11 A  ell sia la glòria i l’imperi per los  
2Pe 1,Tit  lo medi d’aprofitar-se d’ ell. 1 Simó Pere, servo i apòstol de  
2Pe 1,17  de vista de sa majestat. 17 Perquè  ell rebé de Déu Pare honra i glòria, quan  
2Pe 1,17  Pare honra i glòria, quan baixà a  ell de la magnífica glòria una veu d’  
2Pe 1,17 Fill, en qui jo m’he complascut, a  ell oïu.» 18 I aquesta veu que vingué del  
2Pe 1,18  l’oírem nosaltres quan estàvem ab  ell en la muntanya santa. 19 I encara  
2Pe 3,14  coses, procurau ser trobats per  ell en pau, sens màcula i irreprensibles.  
2Pe 3,18  Senyor i salvador Jesucrist. A  ell sia la glòria ara i fins al dia de l’ 
1Jn 1,5  és l’anunci que havem oït d’ ell i que us anunciam a vosaltres: Que Déu 
1Jn 1,5  Que Déu és llum i no hi ha en  ell tenebres algunes. 6 Si diguéssem que  
1Jn 1,6 6 Si diguéssem que tenim comunió ab  ell i caminam en tenebres, mentim i no fem 
1Jn 1,7 7 Emperò si caminam en la llum, com  ell està també en la llum, tenim comunió  
1Jn 1,9  9 Si confessam nostres pecats,  ell és fiel i just per a perdonar-nos  
1Jn 1,10  que no havem pecat, lo fem a  ell mentider, i sa paraula no està en  
1Jn 2,2  lo Pare, a Jesucrist, lo just. 2 I  ell és propiciació per nostres pecats; i  
1Jn 2,4  mentider, i la veritat no està en  ell. 5 Emperò lo qui guarda sa paraula, la 
1Jn 2,5  de Déu verdaderament està en  ell perfeta; i per això sabem que som en  
1Jn 2,5  i per això sabem que som en  ell. 6 Aquell que diu que està en ell,  
1Jn 2,6  ell. 6 Aquell que diu que està en  ell, aqueix deu caminar com ell camina. 7  
1Jn 2,6 està en ell, aqueix deu caminar com  ell camina. 7 Caríssims, no us escric  
1Jn 2,8  nou, lo qual és verdader en  ell i en vosaltres; perquè les tenebres ja 
1Jn 2,10  en la llum, i no hi ha escàndol en  ell. 11 Emperò lo qui avorreix a son germà 
1Jn 2,15 món, la caritat del Pare no està en  ell. 16 Perquè tot lo que hi ha en lo món  
1Jn 2,25  25 I aquesta és la promesa que  ell nos féu: la vida eterna. 26 Aquestes  
1Jn 2,27  la unció que haveu rebut d’ ell. I no teniu necessitat que ningú vos  
1Jn 2,28  i no siam confundits davant d’ ell en son adveniment. 29 Si sabeu que ell 
1Jn 2,29  en son adveniment. 29 Si sabeu que  ell és just, sabeu també que tot aquell  
1Jn 2,29  aquell que fa justícia és nat d’ ell. 3,Tit Capítol III De l’amor de Déu  
1Jn 3,1  ens coneix, perquè no el coneix a  ell. 2 Caríssims, ara som fills de Déu, i  
1Jn 3,2  havem de ser. Mes sabem que quan  ell apareixerà serem semblants a ell, per  
1Jn 3,2  ell apareixerà serem semblants a  ell, per quant nosaltres lo veurem així  
1Jn 3,2  quant nosaltres lo veurem així com  ell és. 3 I tot aquell que té aquesta  
1Jn 3,3  aquell que té aquesta esperança en  ell, se purifica a si mateix així com ell  
1Jn 3,3  se purifica a si mateix així com  ell és pur. 4 Tot aquell que fa pecat,  
1Jn 3,5  de la Llei. 5 I sabeu que  ell aparegué per a traure nostres pecats;  
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1Jn 3,5 nostres pecats; i no hi ha pecat en  ell. 6 Tot aquell que permaneix en ell no  
1Jn 3,6  ell. 6 Tot aquell que permaneix en  ell no peca, i tot lo qui peca no l’ha  
1Jn 3,7  qui fa justícia és just, així com  ell també és just. 8 Lo qui comet pecat és 
1Jn 3,9  perquè la llavor de Déu habita en  ell i no pot pecar, perquè és nat de Déu.  
1Jn 3,15  té vida eterna que permanesca en  ell mateix. 16 En això coneixem la caritat 
1Jn 3,16  la caritat de Déu, en que posà  ell sa vida per nosaltres, i nosaltres  
1Jn 3,17  ¿com habita la caritat de Déu en  ell? 18 Fillets meus, no amem de paraula  
1Jn 3,22  22 I quant li demanem rebrem d’ ell, perquè guardam sos manaments i fem  
1Jn 3,24 sos manaments està en Déu, i Déu en  ell; i en això sabem que ell permaneix en  
1Jn 3,24  i Déu en ell; i en això sabem que  ell permaneix en nosaltres: per l’Esperit 
1Jn 4,9  Fill unigènit per a què viscam per  ell. 10 En això consisteix la caritat: no  
1Jn 4,10  hajam amat a Déu, sinó que  ell nos amà primer a nosaltres i envià son 
1Jn 4,13  13 En això coneixem que estam en  ell, i ell en nosaltres, en que nos ha  
1Jn 4,13  això coneixem que estam en ell, i  ell en nosaltres, en que nos ha donat de  
1Jn 4,15  Jesús és Fill de Déu, Déu està en  ell, i ell en Déu. 16 I nosaltres havem  
1Jn 4,15  és Fill de Déu, Déu està en ell, i  ell en Déu. 16 I nosaltres havem conegut i 
1Jn 4,16 caritat, en Déu permaneix, i Déu en  ell. 17 Per això fou perfeccionada la  
1Jn 4,17  en lo dia del judici; puix com  ell és, així som nosaltres en aquest món.  
1Jn 4,21  veu? 21 I aquest manament tenim d’ ell: que el qui ama a Déu, ama també a son 
1Jn 5,1  ama també a aquell qui nasqué d’ ell. 2 En això coneixem que amam als fills 
1Jn 5,3  sos manaments, i els manaments d’ ell no són pesats. 4 Perquè tot lo que  
1Jn 5,9  de Déu, que és lo major, perquè  ell ha testificat de son Fill. 10 Lo qui  
1Jn 5,14  és la confiança que tenim en  ell: que ell nos ou tot quant li demanam,  
1Jn 5,14  la confiança que tenim en ell: que  ell nos ou tot quant li demanam, essent  
1Jn 5,16  no dic jo que préguia ningú per  ell. 17 Tota iniquitat és pecat, i hi ha  
2Jn 6  és lo manament: que camineu en  ell com l’haveu oït des del principi. 7  
Ap 1,6 i sacerdots per a Déu i son Pare. A  ell sia la glòria i l’imperi per los  
Ap 3,12  mai més fora; i escriuré sobre d’ ell lo nom de mon Déu, i el nom de la  
Ap 3,20  veu i m’obrís la porta, entraré a  ell i soparé ab ell, i ell ab mi. 21 »Al  
Ap 3,20 la porta, entraré a ell i soparé ab  ell, i ell ab mi. 21 »Al que vència, li  
Ap 3,20  entraré a ell i soparé ab ell, i  ell ab mi. 21 »Al que vència, li concediré 
Ap 6,2 cavall blanc, i el que estava sobre  ell tenia un arc, i li fou donada una  
Ap 6,3  victoriós per a vèncer. 3 I quan  ell hagué obert lo segon sello, oiguí al  
Ap 6,4  poder al que estava sentat sobre  ell, per a què tragués la pau de la terra, 
Ap 6,5 negre, i el que estava sentat sobre  ell tenia en sa mà unes balances. 6 I  
Ap 6,8  i el que estava sentat sobre  ell tenia per nom Mort, i el seguia l’  
Ap 6,12  ser morts com ells. 12 I mirí quan  ell obrí lo sisè sello, i veus aquí hi  
Ap 8,1  perden son resplendor. 1 I quan  ell obrí lo setè sello, hi hagué un  
Ap 9,1  estrella del cel a la terra, i a  ell li fou donada la clau del pou de l’  
Ap 10,6  lo cel i les coses que hi ha en  ell, i la terra i les coses qui hi ha en  
Ap 10,7 dies de la veu del setè àngel, quan  ell comència a tocar la trompeta, serà  
Ap 10,7  consumat lo misteri de Déu, com  ell ha declarat a sos servos, los  
Ap 10,9  i li diguí: –Dóna’m lo llibret. I  ell me digué: –Pren-lo i devora’l, i  
Ap 11,1  i l’altar, i als que adoren en  ell. 2 Emperò lo pati que està fora del  
Ap 11,5  fer-los dany, és precís que  ell mòria també. 6 Aquestos tenen poder  
Ap 11,15 de nostre Senyor i de son Cristo, i  ell regnarà per los sigles dels sigles.  
Ap 12,4  caps, set corones; 4 i la cua d’ ell arrastrava la tercera part de les  
Ap 12,9  i sos àngels foren llançats ab  ell. 10 I oiguí un clamor en lo cel que  
Ap 14,1  peus sobre la muntanya Sion, i ab  ell cent i quaranta-quatre mil que  
Ap 14,1  escrit en sos fronts lo nom d’ ell i el nom de son Pare. 2 I oiguí una  
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Ap 17,11  11 I la bèstia que era i no és, i  ell és l’octava, i és dels set, i va a la 
Ap 17,14  i l’Anyell los vencerà, perquè  ell és lo Senyor dels senyors i el Rei  
Ap 17,14  Rei dels reis; i els que estan ab  ell són cridats, escollits i fiels. 15 I  
Ap 17,17  sos cors que facen la voluntat d’ ell, i donat son regne a la bèstia, fins  
Ap 19,2  són justos i verdaders, perquè  ell ha condemnat a la gran prostituta que  
Ap 19,5  Déu, tots vosaltres servos d’ ell, i els que el temeu, xics i grans. 6 I 
Ap 19,11 blanc; i el que estava sentat sobre  ell era apellidat Fiel i Verdader, lo qual 
Ap 19,12  escrit que ningú comprenia, sinó  ell mateix. 13 I anava vestit d’una roba  
Ap 19,15  per a ferir ab ella les nacions. I  ell mateix les governarà ab vara de ferro; 
Ap 19,15  les governarà ab vara de ferro; i  ell trepitja lo cup del vi del furor de la 
Ap 19,20  fals que féu prodigis davant d’ ell, ab los quals enganyà als que reberen  
Ap 20,3  i el tancà, i posà un sello sobre  ell, per a què no enganyàs més a les  
Ap 20,11  i a un que estava assentat sobre  ell, a la vista del qual fugí lo cel i la  
Ap 20,13  mar donà los morts que estaven en  ell; i la mort i l’infern donaren los  
Ap 21,7 aquestes coses, i jo seré son Déu i  ell serà mon fill. 8 Mes respecte los  
Ap 22,18 elles alguna cosa, Déu posarà sobre  ell les plagues que estan escrites en  
Mt 3,11  del qual no só digne de portar.  Ell vos batejarà en Esperit Sant i en foc. 
Mt 8,17  per lo profeta Isaïes, que digué:  «Ell mateix prengué nostres mals i carregà 
Mt 12,13  digué a l’home: –Estén ta mà.  Ell l’estengué, i quedà sana com l’  
Mt 12,39  voldríem veure senyal de vós. 39  Ell los respongué dient: –La generació  
Mt 13,11  què els parlau ab paràboles? 11  Ell los respongué dient: –Perquè a  
Mt 13,37 paràbola de la sisanya del camp. 37  Ell los respongué dient: –Aquell que  
Mt 17,11  que primer ha de venir Elies? 11  Ell los respongué dient: –Certament vindrà 
Mt 19,4  sa muller per qualsevol causa? 4  Ell los respongué dient: –¿No haveu llegit 
Mt 19,8 carta de repudi i despatxar-la? 8  Ell los digué: –Perquè Moisès, per la  
Mt 19,11  no és convenient lo casar-se. 11  Ell los digué: –No tots són capaços d’  
Mt 19,17  per a conseguir la vida eterna? 17  Ell li digué: –Per què em dius bo? No hi  
Mt 19,18  la vida, guarda los manaments. 18  Ell li digué: –Quins? I Jesús respongué:  
Mt 20,7  »–Perquè ningú ens ha llogat.  »Ell los digué: »–Anau també vosaltres a  
Mt 20,21  lo i demanant-li alguna cosa. 21  Ell li digué: –Què vols? Ella respongué:  
Mc 9,11  que primer ha de venir Elies? 11  Ell los respongué i digué: –Elies,  
Mc 12,15  no? 15 Li donarem o no li donarem?  Ell, comprenent la malícia d’ells, los  
Mc 16,6  blanca, i s’espavoriren. 6  Ell los diu: –No us assusteu. Vosaltres  
Lc 3,16  desfer la corretja de ses sabates.  Ell vos batejarà en Esperit Sant i en foc. 
Lc 6,10  digué a l’home: –Extén ta mà.  Ell l’estengué i li fou restablerta la mà 
Lc 8,10  –Què paràbola era aquesta? 10  Ell los digué: –A vosaltres se us ha donat 
Lc 16,7  »–Cent quarteres de blat.  »Ell li digué: »–Pren ton albarà i escriu  
Lc 18,21  honra a ton pare i a ta mare. 21  Ell digué: –Tots aqueixos manaments los he 
Lc 18,27  –Qui, doncs, podrà salvar-se? 27  Ell los digué: –Lo que és impossible per  
Lc 18,29  deixat tot per a seguir-vos. 29  Ell los digué: –En veritat vos dic que no  
Lc 19,40 –Mestre, reprèn a tos deixebles. 40  Ell los respongué: –Vos dic que, si  
Lc 21,8  això estiga per a complir-se? 8  Ell digué: –Teniu compte que no us  
Lc 22,33  confirma a tos germans. 33  Ell li respongué: –Senyor, estic prompte  
Lc 22,70  –Tu ets, doncs, lo Fill de Déu?  Ell los respongué: –Vosaltres dieu que ho  
Lc 24,19  ha passat allí aquestos dies? 19  Ell los digué: –Què? –Lo de Jesús Nazaret  
Jn 1,2  era ab Déu, i lo Verb era Déu. 2  Ell era en lo principi ab Déu. 3 Per ell  
Jn 1,10  a tot home que ve a est món. 10  Ell era en lo món, i el món ha estat fet  
Jn 1,27  hi ha un a qui no coneixeu. 27  Ell és lo qui ha de venir després de mi,  
Jn 1,39 vol dir “mestre”), a on habitau? 39  Ell los digué: –Veniu i veeu. Vingueren,  
Jn 5,11 és lícit portar-te’n lo llit. 11  Ell los respongué: –Aquell que m’ha curat 



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1047 
 

Jn 5,35  això a fi de que siau salvos. 35  Ell era una antorxa que cremava i  
Jn 7,12  entre la gent. Perquè uns deien:  –Ell és home de bé. Altres deien: –No, ans 
Jn 8,44  los apetits de vostre pare.  Ell fou homicida des del principi i no ha  
Jn 9,15  com havia recobrat la vista.  Ell los digué: –Me posà fang als ulls, me  
Jn 9,27  et féu? Com t’obrí los ulls? 27  Ell los respongué: –Ja vos ho diguí i  
Jn 9,36  –Creus tu en lo Fill de Déu? 36  Ell respongué i digué: –Qui és, Senyor,  
Jn 13,30  donàs alguna cosa als pobres. 30  Ell, luego que prengué lo bocí, isqué  
Jn 16,14  anunciarà les que han de venir. 14  Ell me glorificarà, perquè prendrà del meu 
Jn 18,7  i caigueren en terra. 7  Ell los preguntà novament: –A qui buscau?  
Jn 18,17  dels deixebles d’aquest home?  Ell li respongué: –No ho só. 18 I els  
Jn 18,25  ets tu també un de sos deixebles?  Ell ho negà i digué: –No ho só. 26 Li  
Jn 19,21  “Rei dels jueus”, sinó que:  “Ell ha dit: Jo só rei dels jueus.” 22  
Jn 21,6  menjar? Ells respongueren: –No. 6  Ell los digué: –Tirau lo filat a la dreta  
Ac 8,31  –¿Entens lo que llegeixes? 31  Ell respongué: –¿I com puc, si no hi ha  
Ac 9,5  Saulo, per què em persegueixes? 5  Ell digué: –Qui sou vós, Senyor? I el  
Ac 16,24  que els guardàs ab diligència. 24  Ell, així que rebé aquest ordre, los posà  
2Co 9,9 obra bona. 9 (Així com està escrit:  «Ell ha derramat, ell ha donat als pobres; 
Ef 4,10 paratges més baixos de la terra? 10  Ell que baixà és lo mateix també que pujà  
Mt 1,20 a Maria ta muller, perquè lo que en  ella ha nat, de l’Esperit Sant és. 21 I  
Mt 5,28  -la, ja comet adulteri ab  ella en son cor. 29 I si ton ull dret te  
Mt 9,36  aquella gent, se compadesqué d’ ella, perquè estava fatigada i decaiguda,  
Mt 10,11  preguntau qui hi ha digne en  ella i permaneixeu allí fins que marxeu.  
Mt 10,13  fos digna, vostra pau vindrà sobre  ella. Emperò si no ho fos, vostra pau  
Mt 13,29  la sisanya, arrancàsseu també ab  ella lo blat. 30 Deixau que cresca l’una  
Mt 14,8  -li tot quant li demanàs. 8 I  ella, previnguda per sa mare, digué: –Dóna 
Mt 15,25  de la casa d’Israel. 25 Emperò  ella vingué i l’adorà, dient: –Senyor,  
Mt 15,27  fills i tirar-lo als cans. 27 I  ella digué: –Així és, Senyor; mes los  
Mt 16,18  infern no prevaleixeran contra d’ ella. 19 I a tu te donaré les claus del  
Mt 18,13  en veritat que es complaurà més ab  ella que ab les noranta-nou que no s’  
Mt 21,2  una somera fermada i un pollí ab  ella. Desfermau-la i menau-me’ls. 3 I 
Mt 21,19  figuera prop del camí, s’acercà a  ella, i no trobant-hi més que fulles, li 
Mt 21,34 per a què percibissen los fruits d’ ella. 35 Emperò los pagesos agarraren als  
Mt 21,44  serà romput, i aquell sobre qui  ella caiga serà fet engrunes. 45 I quan  
Mt 22,28  quin dels set serà la muller, puix  ella de tots ho fou? 29 I responent Jesús, 
Mt 26,12 tindreu sempre. 12 »Puix, derramant  ella aquest ungüent sobre mon cos, ho féu  
Mt 28,2  la pedra, i s’assentà sobre d’ ella. 3 I son rostro era com un llampec, i 
Mc 1,30  ab febre, i luego li parlaren d’ ella. 31 I acostant-se, la prengué per  
Mc 6,10 entreu en una casa, quedau-vos en  ella fins que iscau d’allí. 11 I tots los 
Mc 6,17  germà, perquè s’havia desposat ab  ella. 18 Puix deia Joan a Herodes: –No t’ 
Mc 6,24 la meitat de mon regne. 24 I havent  ella eixit, digué a sa mare: –Què  
Mc 6,24  digué a sa mare: –Què demanaré? I  ella digué: –Lo cap de Joan Baptista. 25 I 
Mc 6,55  comarca, li portaven de tota  ella los malalts en sos llits tan prest  
Mc 7,28  i tirar-lo als cans. 28 Emperò  ella respongué i li digué: –Així és,  
Mc 7,30 llit i que el dimoni havia eixit d’ ella. 31 I deixant novament los confins de 
Mc 11,13  anà allí per si acàs hi trobava en  ella alguna cosa. I quan hi arribà no hi  
Mc 14,5  I murmuraven fortament contra d’ ella. 6 Emperò Jesús digué: –Deixau-la,  
Mc 14,6  la molestau? Una bona obra ha fet  ella ab mi. 7 Perquè sempre teniu pobres  
Mc 14,9  ha fet se contarà en memòria d’ ella. 10 I Judes Iscariot, un dels Dotze,  
Mc 16,11  ells, quan oïren que era viu i que  ella l’havia vist, no ho cregueren. 12  
Lc 1,28  28 I havent entrat l’àngel a on  ella estava, digué: –Déu vos sàlvia, plena 
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Lc 1,29  vós entre les dones. 29 I quan  ella l’hagué vist, quedà sorpresa de ses  
Lc 1,36  Elisabet, vostra cosina, també  ella ha concebut un fill en sa vellesa, i  
Lc 1,38  segons ta paraula. I se retirà d’ ella l’àngel. 39 I en aquells dies,  
Lc 1,56  sigles. 56 I Maria se detingué ab  ella com cosa de tres mesos, i se’n tornà 
Lc 1,58  una gran misericòrdia envers  ella, i se’n congratulaven ab ella. 59 I  
Lc 1,58  ella, i se’n congratulaven ab  ella. 59 I succeí que al vuitè dia  
Lc 2,37  marit des de sa virginitat. 37 I  ella era viuda, i com de vuitanta-quatre 
Lc 2,38  dejunis i oracions. 38 I arribant  ella en aquella mateixa hora, alabà al  
Lc 4,38 una gran febre, i li suplicaren per  ella. 39 Llavors, havent-se acostat a la 
Lc 4,39  a la febre, i la febre la deixà. I  ella se llevà luego i los servia. 40 I a  
Lc 7,12  sa mare, que era viuda, i venia ab  ella molta gent de la ciutat. 13 Al punt  
Lc 7,13  la vegé, mogut de compassió envers  ella, li digué: –No plòries. 14 I s’  
Lc 7,39 dona és aquesta que el toca, perquè  ella pecadora és.» 40 I Jesús li respongué 
Lc 7,44  aigua per a los peus; emperò  ella, ab ses llàgrimes, ha regat mos peus  
Lc 7,45  45 No em donares un bes; emperò  ella des de que ha entrat no ha cessat de  
Lc 7,46  No ungires mon cap ab oli; emperò  ella ha ungit mos peus ab ungüent. 47 Per  
Lc 7,48 se perdona, menos ama. 48 I digué a  ella: –Perdonats te són tos pecats. 49 I  
Lc 8,7 i les espines que nasqueren junt ab  ella, la sufocaren. 8 I altra caigué en  
Lc 8,52  I tots ploraven i se condolien d’ ella. I ell digué: –No ploreu; no és morta 
Lc 8,55 alça’t! 55 I son esperit retornà a  ella, i s’alçà luego. I manà que li  
Lc 9,4  casa en què entreu, permaneixeu en  ella i no iscau d’allí. 5 I si no hi  
Lc 10,9  I curau als malalts que hi haja en  ella, i dieu-los: “S’ha acercat a  
Lc 10,39  l’hospedà en sa casa. 39 I tenia  ella una germana anomenada Maria, la qual, 
Lc 13,6  sa vinya, i anà a buscar fruit en  ella, i no n’hi trobà. 7 I digué al  
Lc 13,13  13 I imposà les mans sobre  ella, i a l’instant s’adreçà i  
Lc 19,41  al veure la ciutat, plorà sobre  ella, dient: 42 –Ah, si tu reconeguesses  
Lc 20,18 se farà trossos, i aquell sobre qui  ella caiga serà fet miques. 19 Llavors los 
Lc 20,28  i no deixàs fills, que es càsia ab  ella son germà, i que àlcia descendència a 
Lc 20,30  fills. 30 I lo segon se casà ab  ella, i també morí sens fills. 31 I la  
Lc 21,21  i los que es tròbien enmig d’ ella, retírien-se; i los que es tròbien  
Lc 22,16  vos dic que ja no menjaré més d’ ella fins que tinga son compliment en lo  
Jn 4,27  preguntau?”, o: “Per què parlau ab  ella?” 28 La dona, emperò, deixant allí  
Jn 4,39  que li havia dit tot lo que  ella havia fet. 40 I havent vingut a ell  
Jn 5,25  dic que l’hora ve, i estam ja en  ella, en què els morts oiran la veu del  
Jn 8,35  emperò lo Fill permaneix sempre en  ella. 36 Si, doncs, lo Fill vos dóna  
Jn 11,4  lo Fill de Déu sia glorificat per  ella. 5 I Jesús amava a Marta, i a sa  
Jn 11,29 Mestre, i et demana. 29 I luego que  ella ho oigué, s’alçà a tota pressa i  
Jn 11,33  los jueus que havien vingut ab  ella, gemí en son esperit i es pertorbà.  
Jn 12,6  portava lo diner que es posava en  ella. 7 Mes Jesús respongué: –Deixau-la, 
Jn 20,16  16 Jesús li diu: –Maria! Se girà  ella i li digué: –‹Rabboní›, que vol dir  
Ac 1,20  i no hi haja qui habítia en  ella, i prenga un altre son bisbat.” 21  
Ac 2,24  era impossible ser detingut per  ella. 25 Perquè David diu d’ell: »“Veia  
Ac 5,8  vengueres per tant l’heretat? I  ella digué: –Sí, per tant. 9 Llavors Pere  
Ac 7,5  5 I no li donà heretat alguna en  ella, ni l’espai d’un peu. Emperò li  
Ac 7,5 prometé que li donaria possessió d’ ella, i a sa descendència després d’ell,  
Ac 9,40  lo cos, digué: –Tabita, alça’t! I  ella obrí los ulls, i veent a Pere, s’  
Ac 12,15 digueren: –Tu estàs fora de si! Mes  ella assegurava que era així. I ells li  
Ac 13,17  i ab braç poderós los tragué d’ ella. 18 I per l’espai de quaranta anys  
Ac 16,15  deia Pau. 15 I quan fou batejada  ella i sa família, nos suplicà dient: –Si  
Ac 16,18  en nom de Jesucrist, que isques d’ ella. I en aquella mateixa hora isqué. 19  
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Ac 17,2  segons tenia de costum, entrà en  ella i durant tres dissabtes disputà ab  
Ac 21,2  que passava a Fenícia, entràrem en  ella i ens férem a la vela. 3 I quan  
Ac 27,12  arribar a Fenice a hivernar en  ella, per ser un port de Creta que mira a  
Rm 1,Tit  per a salvar-se, perquè sens  ella ningú és justificat, i de la raó s’  
Rm 7,2  emperò quan son marit mor, queda  ella llibre de la llei del marit. 3 De  
Rm 9,10  tindrà un fill.» 10 I no solament  ella, sinó també Rebeca, que concebí d’  
Rm 9,12  per aquell que crida, li fou dit a  ella que el major serviria al menor, 13  
Rm 10,Tit Jesucrist ningú pot salvar-se; ab  ella i no ab les obres de la Llei s’  
Rm 10,5  que l’home que la faça viurà en  ella. 6 Mes la justícia que és de la fe,  
Rm 13,3  Fes bé i tindràs alabança d’ ella. 4 Perquè el príncep és ministre de  
Rm 16,2  en tot quant sia menester; puix  ella ha socorregut a molts, i a mi en  
1Co 6,16 junta ab una ramera se fa un cos ab  ella? Perquè, «seran», digué, «dos en una  
1Co 7,12  germà té una infiel per muller i  ella consent en habitar ab ell, no la  
1Co 7,13  marit i ell consent en habitar ab  ella, no déixia al marit. 14 Perquè lo  
1Co 7,28  has pecat; i si una verge se casa,  ella no peca. Mes aqueixos tals tindran  
1Co 7,36  per sa filla donzella que  ella pàssia la flor de sa edat, i que és  
1Co 9,7  una vinya i no menja del fruit d’ ella? ¿Qui apastura un ramat i no s’  
1Co 10,26  és la terra i tot quant hi ha en  ella». 27 Si algú dels infiels vos convida 
1Co 15,Tit  Se descriu l’ordre i modo d’ ella, i la naturalesa dels cossos  
2Co 9,Tit alegria per a conseguir lo fruit d’ ella. 1 Perquè, en quant al socorro que es 
Ef 5,25  i s’entregà a si mateix per  ella, 26 per a santificar-la, purificant 
Col 2,7 la fe, com haveu après, creixent en  ella ab accions de gràcies. 8 Estau alerta 
Col 4,2  en l’oració, vetllant en  ella ab acció de gràcies. 3 Orant  
1Te 2,13  com paraula d’homes, sinó, segons  ella és en veritat, com paraula de Déu, la 
1Tm 1,8  Llei és bona per aquell que usa d’ ella llegítimament. 9 Sabent açò, que la  
1Tm 2,15  en prevaricació. 15 No obstant,  ella se salvarà per los fills que portarà  
2Tm 3,5 de pietat, però negant la virtut d’ ella. Fuig també d’aquestos tals. 6  
He 4,Tit  a Jesucrist per a poder entrar en  ella. Quant gran és la virtut i eficàcia  
He 4,1  no aparega quedar exclòs d’ ella. 2 Perquè se’ns anuncià a nosaltres, 
He 6,7  la pluja que cau molt sovint sobre  ella, i produeix herbes profitoses a  
He 10,Tit  pecats, i devem unir-nos a  ella per la fe, esperança, caritat i bones 
He 11,Tit  antics, que foren més senyalats en  ella. 1 És, doncs, la fe la substància de  
He 11,2  les que no es veuen. 2 Perquè per  ella alcançaren testimoni los antics. 3  
He 11,4  Déu testimoni de sos dons; i per  ella, essent ja mort, encara parla. 5 Per  
He 11,15  tingut temps de tornar-se’n a  ella. 16 Emperò ara n’apeteixen una de  
He 12,11  apacible de justícia als que per  ella han estat exercitats. 12 Per lo qual, 
He 12,15  d’amargura, vos incomòdia i per  ella sien molts contaminats; 16 a fi de  
He 13,2  olvideu l’hospitalitat; puix per  ella alguns, sens saber-ho, hospedaren  
Jm 1,25  de la llibertat i persevéria en  ella, no sent oïdor olvidadís sinó  
Jm 3,6  la roda de nostra vida, inflamada  ella del foc infernal. 7 Perquè tota  
Jm 3,9  està plena de metzina mortal. 9 Ab  ella beneïm a Déu i al Pare, i ab ella  
Jm 3,9  ella beneïm a Déu i al Pare, i ab  ella maleïm als homes que foren fets a  
1Pe 2,2  pura de la paraula, per a què ab  ella crescau en salut, 3 si és que haveu  
1Pe 2,6  preciosa; i el qui crega en  ella no serà confundit.» 7 Ella és, doncs, 
1Pe 3,11  bé, búsquia pau i vaja detràs d’ ella. 12 Puix lo Senyor té fixos los ulls  
2Pe 3,10 i la terra i les obres que hi ha en  ella seran abrasades. 11 Doncs, ja que  
1Jn 1,2  i la vegérem, i donàrem d’ ella testimoni, i nosaltres vos anunciam  
1Jn 2,27  mentida. I permaneixeu en això que  ella vos ha ensenyat. 28 I ara, fillets,  
Ap 1,3  profecia i guarda les coses que en  ella estan escrites, perquè lo temps està  
Ap 2,21  s’arrepentís; i de sa fornicació  ella no s’ha arrepentit. 22 Veus aquí la  
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Ap 2,22 en un llit, i els que adultérien ab  ella se veuran en gran tribulació, a menos 
Ap 10,6 i la terra i les coses qui hi ha en  ella, que no hi haurà més temps; 7 mes en  
Ap 12,4 fi de tragar-se lo fill luego que  ella l’hagués parit. 5 I parí un fill  
Ap 13,4  a la bèstia? Qui podrà batallar ab  ella? 5 I li fou donada boca ab què  
Ap 13,12  terra i tots los que habitaven en  ella adorassen la primera bèstia, la  
Ap 17,16  desnusa, i menjaran ses carns, i a  ella la cremaran ab foc. 17 Perquè Déu ha  
Ap 18,3 de la terra han comès fornicació ab  ella, i els mercaders de la terra s’han  
Ap 18,4  veu del cel que deia: –Eixiu d’ ella, poble meu, per a què no tingau part  
Ap 18,6  6 Tornau-li a donar, així com  ella vos ha donat a vosaltres; i pagau-  
Ap 18,6 segons ses obres: en la copa en què  ella vos donà a beure, donau-li beure al 
Ap 18,7  -li beure al doble. 7 Tant quant  ella s’ha glorificat i ha viscut en  
Ap 18,9  i es feriran los pits sobre  ella los reis de la terra que cometeren  
Ap 18,9  terra que cometeren fornicació ab  ella i visqueren en plaer, quan veuran lo  
Ap 18,10  lluny, per temor dels turments d’ ella, diran: «Ai, ai, ai de la gran ciutat 
Ap 18,11  ploraran i es lamentaran sobre  ella, perquè ningú comprarà mai més ses  
Ap 18,15 que s’enriquiren, estaran lluny d’ ella per temor de sos turments, plorant i  
Ap 18,20  20 Regositjau-vos sobre  ella, cels, i vosaltres, sants apòstols i  
Ap 18,20  perquè Déu vos ha venjat en  ella. 21 I un àngel fort alçà una pedra  
Ap 18,24  totes les nacions. 24 I en  ella ha estat trobada la sang dels  
Ap 19,2  sang de sos servos de les mans d’ ella. 3 I altra vegada digueren:  
Ap 19,3  digueren: –Aŀleluia! I el fum d’ ella pujà per los sigles dels sigles. 4 I  
Ap 19,8  i sa esposa està aparellada. 8 I a  ella fou donat cobrir-se de finíssima  
Ap 19,15 espasa de dos talls, per a ferir ab  ella les nacions. I ell mateix les  
Ap 19,20  20 I fou presa la bèstia, i ab  ella lo profeta fals que féu prodigis  
Ap 21,16  i l’alçària, i l’amplària d’ ella són iguals. 17 I amidà sa muralla, i  
Ap 21,22 transparent. 22 I no vegí temple en  ella, perquè lo Senyor, Déu totpoderós, i  
Ap 21,22  i l’Anyell són lo temple d’ ella. 23 I la ciutat no necessita sol ni  
Ap 21,23  sol ni lluna que iŀlumínien en  ella; perquè la claredat de Déu la  
Ap 21,23  iŀlumina i l’Anyell és la llum d’ ella. 24 I les nacions d’aquells que s’  
Ap 21,24  han salvat caminaran en la llum d’ ella; i els reis de la terra portaran a  
Ap 21,24  i els reis de la terra portaran a  ella glòria i honra. 25 I ses portes no es 
Ap 21,26  puix allí no hi haurà nit. 26 I a  ella portaran la glòria i l’honra de les  
Ap 21,27  de les nacions. 27 No entrarà en  ella ninguna cosa contaminada, ni ningú  
Ap 22,Tit  de la celestial Jerusalem, i ab  ella, l’Apocalipsi o la Revelació de  
Ap 22,2  l’Anyell. 2 enmig de la plaça d’ ella i a l’una i a l’altra vora del riu, 
Ap 22,3  de Déu i de l’Anyell estaran en  ella, i sos servos lo serviran. 4 I veuran 
Mt 20,21  cosa. 21 Ell li digué: –Què vols?  Ella respongué: –Dieu que aquestos dos  
Mc 14,8  bé; mes a mi no em teniu sempre. 8  Ella ha fet lo que ha pogut: s’anticipà a 
Mc 16,10  qual havia llançat set dimonis. 10  Ella anà a dir-ho als que havien estat  
Jn 8,11 acusaven? Ningú t’ha condemnat? 11  Ella respongué: –Ningú, Senyor. I Jesús  
Jn 11,27  mai més. ¿Creus, tu, això? 27  Ella li respongué: –Senyor, sí, crec que  
Jn 20,13  li diuen: –Dona, per què plores?  Ella los digué: –És que se n’han portat  
Jn 20,15  per què plores? A qui cerques?  Ella, suposant que seria l’hortelà, li  
Ac 16,17  guany a sos amos endevinant. 17  Ella, seguint a Pau i a nosaltres, donava  
1Pe 2,7 crega en ella no serà confundit.» 7  Ella és, doncs, honra a vosaltres que  
Mt 6,32  Pare sap que teniu necessitat d’ elles. 33 Buscau, doncs, primerament lo  
Mt 25,2  rebre a l’espòs. 2 Emperò cinc d’ elles eren fàtues, i les altres cinc,  
Mt 25,10  per a vosaltres. 10 »I mentres que  elles foren a comprar-lo, vingué l’  
Mt 27,7  consell sobre això, compraren ab  elles lo camp d’un oller, per a enterrar  
Mt 28,9 encontre dient: –Déu vos guàrdia. I  elles se li acercaren, i abraçaren sos  
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Mt 28,11 allí em veuran. 11 I havent-se’n  elles anat, veus aquí alguns dels guardes  
Mc 10,42  i sos magnates tenen poder sobre  elles. 43 Emperò no serà així entre  
Mc 15,24  ses robes, tirant a sort sobre d’ elles, per a veure lo que cada un se’n  
Mc 16,8  el veureu com ell vos digué. 8 I  elles marxaren de pressa fugint del  
Lc 4,26  en Israel, 26 emperò a ninguna d’ elles fou enviat Elies, sinó a una viuda  
Lc 12,30 vostre Pare que teniu necessitat d’ elles. 31 Per lo tant, buscau primerament  
Lc 19,13 de plata i els digué: »–Negociau ab  elles fins que jo tórnia. 14 »Emperò, com  
Lc 22,25 imperi, i els que tenen poder sobre  elles són apellidats benefactors. 26 Que  
Lc 23,28 28 Emperò Jesús, girant-se envers  elles, digué: –Filles de Jerusalem, no  
Lc 24,4  aquí que s’aparegueren davant d’ elles dos homes ab vestidures  
Lc 24,5 vestidures resplendents. 5 I estant  elles atemorisades, i tenint lo rostro  
Lc 24,10  Jaume, i les demés que estaven ab  elles. 11 I ells tingueren per un desvari  
Jn 5,39 Escriptures, ja que creeu trobar en  elles la vida eterna; i elles són les que  
Jn 5,39  trobar en elles la vida eterna; i  elles són les que donen testimoni de mi.  
Jn 10,4  ses ovelles pròpies, va davant d’ elles i les ovelles lo segueixen, perquè  
Jn 10,10  i destruir. Jo he vingut per a què  elles tinguen vida, i la tinguen ab més  
Jn 10,14  bon pastor, i conec mes ovelles, i  elles me coneixen a mi. 15 Així com lo  
Jn 17,10  i les vostres són meves; i ab  elles he estat clarificat. 11 I jo ja no  
Ac 4,34  les venien i portaven lo preu d’ elles 35 i el posaven als peus dels  
Ac 26,26 llibertat, puix crec que ninguna d’ elles se li oculta, perquè no han estat  
Rm 6,21  vos avergonyiu? Puix lo terme d’ elles és la mort. 22 Emperò ara que estau  
Rm 8,23  de part fins ara. 23 I no solament  elles, sinó també nosaltres mateixos, que  
Rm 11,17  tu oliver bord ets empeltat en  elles, i has participat de l’arrel i de  
1Co 13,13  i caritat; emperò la major d’ elles és la caritat. 14,Tit Capítol XIV Lo 
1Co 14,35  com també ho diu la Llei. 35 I si  elles volen instruir-se en alguna cosa,  
2Co 11,8  altres iglésies, prenent d’ elles assistències per a servir-vos a  
Ga 3,12  qui faça aquelles coses viurà en  elles». 13 Cristo nos redimí de la  
Ef 2,10  ordenà Déu per a què caminàssem en  elles. 11 Per lo tant, recordau’s que,  
Col 3,7  algun temps quan vivíeu en  elles. 8 Emperò ara abandonau també totes  
1Tm 1,18  abans fetes de tu, per a què per  elles milíties bona milícia, 19 tenint fe  
1Tm 4,3  acció de gràcies participassen d’ elles los fiels i els que conegueren la  
1Tm 4,15  Medita aquestes coses, ocupa’t en  elles a fi de que ton avançament sia  
1Tm 5,7 I aquestes coses mana-les, perquè  elles sien irreprehensibles. 8 Emperò si  
2Tm 2,16  plàtiques vanes i profanes, perquè  elles fomenten la impietat. 17 I la  
2Tm 3,11  he sofert, emperò de totes  elles m’ha llibertat lo Senyor. 12 I tots 
He 13,9  no aprofiten als que van detràs d’ elles. 10 Tenim un altar del qual no tenen 
1Pe 3,7 7 Així mateix, marits, cohabitau ab  elles segons ciència, donant honra a la  
2Pe 1,4 i precioses promeses, per a què per  elles siam fets participants de la  
2Pe 2,20  i salvador nostre, enredats en  elles són vençuts, lo darrer fou fet per a 
2Pe 3,16  en totes ses epístoles, parlant en  elles d’això; en les quals hi ha algunes  
Ap 4,11  les coses, i per lo vostre plaer  elles són i foren criades. 5,Tit Capítol V 
Ap 9,19  als serpents, que tenen cap, i ab  elles fan dany. 20 I els altres homes que  
Ap 15,1 les set plagues darreres, perquè en  elles està consumada la ira de Déu. 2 I  
Ap 20,4 vegí cadires, i s’assentaren sobre  elles, i els fou donat lo judicar; i vegí  
Ap 22,18  llibre que, si algú anyadís a  elles alguna cosa, Déu posarà sobre ell  
Mt 1,21  salvarà a son poble dels pecats d’ ells. 22 Mes tot això fou fet per a què es 
Mt 2,5 a on havia de nàixer lo Cristo. 5 I  ells li digueren: –En Betlem de Judà,  
Mt 2,7  en secret als magos, s’informà d’ ells cuidadosament del temps en què se’ls 
Mt 2,9  vàgia a adorar-lo. 9 Luego que  ells oïren això del rei, marxaren. I veus  
Mt 2,9  vist en l’Orient anava davant d’ ells, fins que, arribant, s’aturà sobre a 
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Mt 2,13  per un altre camí. 13 Després que  ells se n’anaren, veus aquí un àngel del  
Mt 4,8  los regnes del món i la glòria d’ ells, 9 i li digué: –Tot això t’ho  
Mt 4,20  que siau pescadors d’homes. 20 I  ells a l’instant deixaren los filats i el 
Mt 4,22  sos filats, i els cridà. 22 I  ells, al punt, deixant los filats i son  
Mt 4,23  ensenyant en les sinagogues d’ ells, i predicant l’evangeli del Regne, i 
Mt 5,3  los pobres d’esperit, perquè d’ ells és lo Regne del cel. 4 »Benaventurats 
Mt 5,4 4 »Benaventurats los mansos, perquè  ells posseiran la terra. 5 »Benaventurats  
Mt 5,5  los que ploren, perquè  ells seran aconsolats. 6 »Benaventurats  
Mt 5,6 tenen fam i set de justícia, perquè  ells seran saciats. 7 »Benaventurats los  
Mt 5,7  los misericordiosos, perquè  ells alcançaran misericòrdia. 8  
Mt 5,8  los nets de cor, perquè  ells veuran a Déu. 9 »Benaventurats los  
Mt 5,10  per amor de la justícia, perquè d’ ells és lo Regne del cel. 11 »Sereu  
Mt 6,1  homes ab lo fi de ser vistos d’ ells; d’altra manera no tindreu gallardó  
Mt 6,8  oïts. 8 No vullau semblar-vos a  ells, puix vostre Pare sap lo que us fa  
Mt 6,26  ¿I no valeu vosaltres molt més que  ells? 27 ¿I qui de vosaltres, per més que  
Mt 7,12  feu-ho també vosaltres per a  ells, perquè aqueixa és la Llei i los  
Mt 8,4  que manà Moisès per a testimoni d’ ells. 5 I havent entrat en Cafarnaüm, s’  
Mt 8,30  de temps? 30 I no molt lluny d’ ells estava pasturant una gran ramada de  
Mt 8,32  de porcs. 32 I los digué: –Anau. I  ells eixiren i se n’anaren als porcs. I  
Mt 9,2  en lo llit. I veent Jesús la fe d’ ells, digué al paralític: –Fill, té  
Mt 9,15  de l’Espòs mentres que està ab  ells l’Espòs? Ja vindrà dia en què els  
Mt 9,31  que ningú ho sàpia. 31 Emperò  ells, eixint d’allí, ho publicaren per  
Mt 10,18 i dels reis, en testimoni contra d’ ells i dels gentils. 19 I quan vos  
Mt 10,29  aucells per un diner, i ni un d’ ells caurà a terra sens la voluntat de  
Mt 11,1  i predicar en les ciutats d’ ells. 2 I havent oït Joan, estant en la  
Mt 11,7  escàndol de mi. 7 I tantost com  ells se n’anaren, començà Jesús a parlar  
Mt 12,9  d’allí, vingué a la sinagoga d’ ells. 10 I veus aquí un home que tenia  
Mt 12,10  un home que tenia seca una mà, i  ells, per acusar-lo, li preguntaren si  
Mt 12,27 los llancen vostres fills? Per això  ells seran vostres jutges. 28 »Mes, si jo  
Mt 13,11  del Regne del cel, emperò a  ells no se’ls ha otorgat. 12 Puix al que  
Mt 13,14  ni entenen. 14 I se verifica en  ells la profecia d’Isaïes que diu:  
Mt 13,54 i els instruïa en les sinagogues d’ ells, de manera que es meravellaven i  
Mt 13,58  per raó de la incredulitat d’ ells. 14,Tit Capítol XIV Mort de Joan  
Mt 14,14  de gent, i tingué compassió d’ ells i curà sos malalts. 15 I havent-se  
Mt 14,25  de la nit, vingué Jesús envers  ells caminant per sobre el mar. 26 I quan  
Mt 15,34  los digué: –Quants pans teniu? I  ells respongueren: –Set, i uns pocs  
Mt 16,7  fariseus i dels saduceus. 7 Mes  ells pensaven dient entre si: «Això és  
Mt 16,14  que és lo Fill de l’home? 14 I  ells respongueren: –Uns diuen que és Joan  
Mt 17,2  2 I se transfigurà davant d’ ells. I son rostro resplendia com lo sol,  
Mt 17,8  digué: –Alçau’s, i no temau. 8 I  ells, alçant los ulls, no vegeren a altre  
Mt 17,9  més que a Jesús. 9 I al baixar  ells de la muntanya, los manà Jesús dient: 
Mt 17,12 lo que els plagué. Així també faran  ells patir al Fill de l’home. 13  
Mt 17,21 l’oració i del dejuni. 21 I estant  ells en Galilea, los digué Jesús: –Lo Fill 
Mt 17,22  i ressuscitarà al tercer dia. I  ells se contristaren en gran manera. 23 I  
Mt 18,2  un infant, lo colocà enmig d’ ells 3 i digué: –En veritat vos dic que si 
Mt 18,20  en mon nom, allí estic jo enmig d’ ells. 21 Llavors Pere, acercant-se a  
Mt 19,7  juntà, no ho sepària l’home. 7 I  ells replicaren: –Per què, doncs, manà  
Mt 19,13 per a què imposàs les mans sobre d’ ells i oràs. Emperò los deixebles los  
Mt 20,5  i vos donaré lo que sia just. 5 »I  ells hi anaren. Tornà a eixir envers l’  
Mt 20,7 estau aquí tot lo dia ociosos? 7 »I  ells li respongueren: »–Perquè ningú ens  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1053 
 

Mt 20,13  ell, en resposta, digué a un d’ ells: »–Amic, jo no et faig tort. ¿No t’  
Mt 20,25  exerceixen domini sobre d’ ells. 26 No serà així entre vosaltres,  
Mt 20,29 en rescat de molts. 29 I a l’eixir  ells de Jericó, lo seguí una gran multitud 
Mt 20,31 renyava per a què callassen; emperò  ells cridaven més, dient: –Senyor, Fill de 
Mt 20,34  ulls. 34 I Jesús, compadescut d’ ells, los tocà los ulls. I en aquell  
Mt 21,7  i lo pollí, i posaren sobre d’ ells sos vestits i lo feren assentar  
Mt 21,25  a on era? ¿Del cel o dels homes? I  ells discorrien entre si dient: 26 –Si  
Mt 21,45  comprengueren que parlava d’ ells. 46 I discorrent com prendre-lo,  
Mt 22,3  convidats a les esposalles; emperò  ells no hi volgueren venir. 4 Envià de nou 
Mt 22,18  Jesús, coneixent la malícia d’ ells, digué: –Per què em tentau,  
Mt 22,19  -me la moneda del tribut. I  ells li presentaren un diner. 20 I Jesús  
Mt 22,35  se juntaren en consell. 35 I un d’ ells, que era doctor de la Llei, li  
Mt 23,3  no ho feu segons ses obres, perquè  ells diuen i no fan. 4 Puix lliguen  
Mt 23,4  les espatlles dels homes, emperò  ells ni un sol dit apliquen per a moure- 
Mt 23,30  pares, no ens hauríem associat ab  ells per a derramar la sang dels  
Mt 23,34 profetes, i savis, i escribes, i d’ ells ne matareu i crucificareu, i d’ells  
Mt 23,34  ne matareu i crucificareu, i d’ ells n’assotareu en vostres sinagogues, i 
Mt 25,16  talents, se n’anà a negociar ab  ells i ne guanyà altres cinc. 17 E  
Mt 25,44  em vinguéreu a veure. 44 »Llavors  ells també li respondran dient: »–Senyor,  
Mt 26,5  a Jesús i fer-lo morir. 5 Mes  ells deien: –No en dia de festa, no sia el 
Mt 26,15  donar, i jo us l’entregaré? I  ells li senyalaren trenta monedes de  
Mt 26,21  sos dotze deixebles. 21 I mentres  ells estaven menjant, los digué: –En  
Mt 26,26  Li diu: –Tu ho has dit. 26 I quan  ells menjaven, prengué Jesús lo pa, i lo  
Mt 26,36  36 Aleshores se n’anà Jesús ab  ells a una granja que s’anomena  
Mt 26,66  la blasfèmia. 66 Què us n’apar? I  ells, responent, digueren: –És reo de  
Mt 26,73 Pere: –Certament tu també ets un d’ ells, puix ton parlar te descobreix. 74  
Mt 27,4  entregant la sang innocent. Emperò  ells digueren: –Què ens importa a  
Mt 27,15  al poble un dels presos, lo qui  ells volien. 16 I en aquella ocasió tenia  
Mt 27,17 anomenat Barrabàs. 17 I havent-se  ells juntat, Pilat los digué: –A qui voleu 
Mt 27,21  voleu que us entréguia llibre? I  ells digueren: –A Barrabàs. 22 Pilat los  
Mt 27,23 president: –Puix quin mal ha fet? I  ells cridaven més dient: –Sia crucificat.  
Mt 27,48  aquest. 48 I a l’instant un d’ ells, corrent, prengué una esponja i l’  
Mt 27,66 guardau-lo tan bé com pugau. 66 I  ells se n’anaren, i per assegurar lo  
Mt 28,15  mirarem per vostra seguretat. 15 I  ells, prenent los diners, ho feren com se  
Mc 1,20  20 I tot seguit los cridà. I  ells, deixant en la barca a Zebedeu, son  
Mc 1,23  23 I hi havia en la sinagoga d’ ells un home posseït de l’esperit impur,  
Mc 1,39 39 I predicava en les sinagogues d’ ells i per tota la Galilea i llançava los  
Mc 1,44  lo que Moisès manà en testimoni a  ells. 45 Emperò ell, luego que isqué,  
Mc 2,5  5 I quan Jesús vegé la fe d’ ells, digué al paralític: –Fill, tos  
Mc 2,19  poden dejunar mentres que està ab  ells l’espòs? Mentres que tenen ab ells  
Mc 2,19 ells l’espòs? Mentres que tenen ab  ells l’espòs, no poden dejunar. 20 Emperò 
Mc 3,4  la vida o llevar-la? Emperò  ells callaven. 5 I mirant-los ab  
Mc 3,30  serà reo de pena eterna. 30 Perquè  ells deien: –Té l’esperit impur. 31 I  
Mc 5,12 ’ns als porcs, per a què entrem en  ells. 13 I Jesús, a l’instant, los ho  
Mc 6,5  malalts posant les mans sobre d’ ells. 6 I estava meravellat de la  
Mc 6,6  meravellat de la incredulitat d’ ells. I anava predicant per tots los  
Mc 6,11 vostres peus en testimoni contra d’ ells. En veritat vos dic que Sodoma i  
Mc 6,33  les ciutats i arribaren abans que  ells. 34 I al desembarcar, vegé Jesús una  
Mc 6,34  multitud, i tingué compassió d’ ells, perquè eren com ovelles que no tenen 
Mc 6,48  vetlla de la nit, vingué cap a  ells caminant sobre del mar i volia deixar 
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Mc 6,49  deixar-los detràs. 49 Emperò  ells, quan lo vegeren caminar sobre el  
Mc 6,50  Emperò immediatament parlà ab  ells i els digué: –Teniu bon ànimo! Só jo, 
Mc 6,51 Só jo, no temau. 51 I se’n pujà ab  ells a la barca, i parà lo vent. I ells  
Mc 6,51  ells a la barca, i parà lo vent. I  ells més i més se pasmaven en son  
Mc 8,3  en lo camí, perquè alguns d’ ells han vingut de lluny. 4 I sos  
Mc 8,14 olvidat de prendre pa, ni tenien ab  ells més que un pa en la barca. 15 I els  
Mc 9,1  i es transfigurà a presència d’ ells. 2 I sos vestits se tornaren  
Mc 9,7  luego al rodador, no vegeren ab  ells a ningú més que a Jesús. 8 I quan  
Mc 9,13  a sos deixebles, vegé cerca d’ ells una gran multitud de gent, i que els  
Mc 9,13  els escribes estaven disputant ab  ells. 14 I a l’instant, tot lo poble, al  
Mc 9,33  tractant en lo camí? 33 Emperò  ells callaven, perquè en lo camí havien  
Mc 9,33  disputat entre si sobre quin d’ ells seria lo major. 34 I sentant-se,  
Mc 9,35 prenent un infant, lo posà enmig d’ ells; i després d’haver-lo abraçat, los 
Mc 10,16  -los i posant les mans sobre d’ ells, los beneïa. 17 I havent eixit per  
Mc 10,32  Jerusalem, i Jesús anava davant d’ ells, i es meravellaven, i el seguien  
Mc 10,39 baptisme ab què jo só batejat? 39 I  ells li digueren: –Podem. I Jesús los  
Mc 10,46  i sos deixebles, i molta gent ab  ells, Bartimeu, lo cego, fill de Timeu,  
Mc 11,31  o dels homes? Responeu-me. 31 I  ells estaven discorrent entre si i deien:  
Mc 12,12  meravellosa a nostres ulls”? 12 I  ells maquinaven com prendre-lo; emperò  
Mc 12,12  poble, perquè coneixien que contra  ells havia dit aquesta paràbola. I deixant 
Mc 12,14  en alguna paraula. 14 Quan  ells arribaren, li diuen: –Mestre, sabem  
Mc 12,15  Ell, comprenent la malícia d’ ells, los digué: –Per què em tentau?  
Mc 12,16  un diner per a què ho veja. 16 I  ells l’hi portaren. I els digué: –De qui  
Mc 12,23  quan ressuscítien, de qual d’ ells serà muller? Perquè tots set la  
Mc 13,9 causa de mi, en testimoni contra d’ ells. 10 I primer és necessari que sia  
Mc 14,11  a entregar-los-el. 11 I quan  ells ho oïren, s’alegraren i prometeren  
Mc 14,19  ab mi, m’entregarà. 19 Llavors  ells començaren a contristar-se i a dir  
Mc 14,22  que mai hagués nat. 22 I estant  ells menjant, prengué Jesús lo pa, i  
Mc 14,46  mestre. I el besà. 46 Aleshores  ells li posaren les mans sobre i el  
Mc 14,52  deixant lo llençol, s’escapà d’ ells desnú. 53 I portaren a Jesús a casa  
Mc 14,64  us n’apar? I el condemnaren tots  ells a que era reo de mort. 65 I alguns  
Mc 14,69  als circunstants: –Aquest és un d’ ells. 70 Emperò ell ho negà altra vegada.  
Mc 14,70 a Pere: –Verdaderament tu ets un d’ ells, perquè també ets galileu, i ton  
Mc 15,6  a un dels presos, qualsevol que  ells demanassen. 7 I n’hi havia un  
Mc 15,13  qui apellidau rei dels jueus? 13 I  ells de nou cridaren: –Crucificau-lo! 14 
Mc 15,14  deia: –Doncs, quin mal ha fet? I  ells cridaven més: –Crucificau-lo! 15 I  
Mc 16,11  estaven afligits i plorant. 11 I  ells, quan oïren que era viu i que ella l’ 
Mc 16,12  se mostrà en altra forma a dos d’ ells que anaven a una granja. 13 I  
Mc 16,20 està sentat a la dreta de Déu. 20 I  ells eixiren i predicaren en totes parts,  
Mc 16,20 totes parts, cooperant lo Senyor ab  ells, i confirmant la paraula ab los  
Lc 1,16  Israel convertirà al Senyor Déu d’ ells. 17 Perquè ell lo preceirà ab l’  
Lc 2,7  puix no hi havia lloc per a  ells en la posada. 8 I hi havia uns  
Lc 2,9  veus aquí que s’aparegué cerca d’ ells un àngel del Senyor i la claredat de  
Lc 2,9  i un gran temor s’apoderà d’ ells. 10 I l’àngel los digué: –No temau,  
Lc 2,15  com los àngels se retiraren d’ ells al cel, los pastors se deien uns a  
Lc 2,39  la redempció d’Israel 39 I quan  ells hagueren complert totes les coses,  
Lc 2,50 en les coses de mon Pare? 50 Emperò  ells no comprengueren les paraules que els 
Lc 2,51  que els havia dit. 51 I baixà ab  ells, i vingué a Nazaret, i estigué sumís  
Lc 2,51 vingué a Nazaret, i estigué sumís a  ells. I sa mare guardava totes aquestes  
Lc 4,6  tot aquest poder i la glòria d’ ells, puix a mi se m’ha donat i ho dono a 
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Lc 4,15  ell ensenyava en les sinagogues d’ ells i era alabat de tots. 16 I anà a  
Lc 4,27 del profeta Eliseu, emperò ningú d’ ells fou fet net sinó Naaman de Síria. 28  
Lc 4,30 30 Mes ell, passant per entremig d’ ells, se n’anà. 31 I baixà a Cafarnaüm,  
Lc 4,40  posant les mans sobre cada u d’ ells, los curava. 41 I de molts eixien los 
Lc 4,42 detenien per a què no s’apartàs d’ ells. 43 Mes ell los digué: –És menester  
Lc 5,14  segons manà Moisès en testimoni a  ells. 15 I tant més s’estenia sa fama, i  
Lc 5,20  de Jesús. 20 I quan vegé la fe d’ ells, digué: –Home, perdonats te són tos  
Lc 5,22 I coneixent Jesús los pensaments d’ ells, los respongué dient: –Què pensau en  
Lc 5,25  I a l’instant s’alçà a vista d’ ells, i prengué lo llit en què jeia i se  
Lc 5,29  i altres que estaven a taula ab  ells. 30 I els fariseus i els escribes  
Lc 5,30  i els escribes murmuraven d’ ells i deien a sos deixebles: –Per què  
Lc 5,33  sinó los pecadors. 33 I  ells li digueren: –Per què los deixebles  
Lc 5,34  l’espòs dejúnien mentres està ab  ells l’espòs? 35 Emperò ja vindran dies  
Lc 6,4 ell, encara que no podien menjar d’ ells sinó tan sols los sacerdots? 5 I els  
Lc 6,8  ell coneixia los pensaments d’ ells i digué a l’home que tenia seca la  
Lc 6,11  la mà sana com l’altra. 11 I  ells s’ompliren de ràbia, i  
Lc 6,13  a sos deixebles i elegí dotze d’ ells, que anomenà apòstols: 14 Simó, a qui 
Lc 6,17 que fou lo traïdor. 17 I baixant ab  ells, se deturà en un pla, junt ab la  
Lc 6,31  això mateix feu-ho per a  ells. 32 I si amau als que us amen, quin  
Lc 6,32  també amen als que els amen a  ells. 33 I si feu bé als que us fan bé,  
Lc 7,4  vingués a curar a son criat. 4 I  ells, tan prest com arribaren a Jesús, li  
Lc 7,6  sinagoga. 6 Jesús, doncs, anava ab  ells. I essent ja prop de la casa, lo  
Lc 7,42  als dos son deute. Doncs, quin d’ ells l’amarà més? 43 Respongué Simó  
Lc 8,12 i se’n porta la paraula del cor d’ ells per a què no se sàlvien creent. 13 La 
Lc 8,13  quan l’ouen, però no posa en  ells arrel, puix per algun temps creuen,  
Lc 8,25  I els digué: –A on és vostra fe? I  ells, plens de temor, se meravellaven,  
Lc 8,32 suplicaven que els deixàs entrar en  ells. I los ho permeté. 33 Isqueren,  
Lc 8,37  dels gerasens que se retiràs d’ ells, puix tenien gran temor. I ell se’n  
Lc 9,5 vostres peus en testimoni contra d’ ells. 6 I havent eixit, anaven pels pobles 
Lc 9,13 –Donau-los vosaltres de menjar. I  ells digueren: –No tenim més que cinc pans 
Lc 9,19  –Qui diu la gent que só, jo? 19 I  ells respongueren dient: –Joan lo  
Lc 9,23  al tercer dia. 23 I digué a tots  ells: –Qui vulla seguir-me, néguia’s a  
Lc 9,36 aquesta veu trobaren a Jesús sol, i  ells callaren, i en aquells dies a ningú  
Lc 9,37  que al dia següent, al baixar  ells de la muntanya, los isqué a l’  
Lc 9,45  en mans dels homes. 45 Emperò  ells no entenien aquesta plàtica, i era  
Lc 9,45 entenien aquesta plàtica, i era per  ells tan obscura que no la comprenien, i  
Lc 9,46 46 I els vingué lo pensament qui d’ ells seria lo major. 47 Emperò coneixent  
Lc 9,55  55 Emperò ell, girant-se envers  ells, los reprengué dient: –No sabeu de  
Lc 10,7  casa, menjant i bevent lo que  ells tinguen; puix digne és lo treballador 
Lc 11,15 se meravellava. 15 Emperò alguns d’ ells deien: –Per virtut de Beelzebub,  
Lc 11,19 virtut de qui los llancen? Per això  ells seran vostres jutges. 20 Emperò si jo 
Lc 11,48  les obres de vostres pares; perquè  ells en veritat los mataren, mes vosaltres 
Lc 11,49  enviaré profetes i apòstols, i d’ ells ne mataran a uns i en perseguiran a  
Lc 12,6  dos diners, i no obstant ningú d’ ells és olvidat de Déu? 7 Fins los cabells 
Lc 12,24  ¿quant més valeu vosaltres que  ells? 25 I, qui de vosaltres, per molt que 
Lc 12,27  tota sa glòria, se vestí com un d’ ells. 28 Doncs, si a l’herba que avui  
Lc 13,4  de Siloè i els matà, ¿pensau que  ells eren més culpables que los demés  
Lc 14,1  fariseus per a menjar pa,  ells l’estaven observant. 2 I veus aquí  
Lc 14,4  lícit curar en dissabte? 4 Emperò  ells callaren. Llavors ell, tocant a l’  
Lc 15,2  home rep als pecadors i menja ab  ells. 3 Llavors los proposà aquesta  
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Lc 16,9  a fi de que quan vindreu a menos,  ells vos rèbien en les eternes morades. 10 
Lc 16,28 testifíquia açò, no sia que vinguen  ells també a aquest lloc de turments. 29  
Lc 16,30  mes si algú dels morts anàs a  ells, s’arrepentirien. 31 I Abraham li  
Lc 17,15 anaven, quedaren curats. 15 I un d’ ells, quan vegé que havia quedat net,  
Lc 18,34  al tercer dia ressuscitarà. 34 Mes  ells no comprengueren res d’això, ans bé  
Lc 18,34  plàtica era impenetrable per a  ells i no entenien lo que els deia. 35 I  
Lc 19,11  lo que estava perdut. 11 I estant  ells oient això, prosseguí dient-los una 
Lc 19,27  no volgueren que jo regnàs sobre  ells, portau-me’ls aquí i matau-los  
Lc 19,34  –Per què desfermau lo pollí? 34 I  ells digueren: –Per què el Senyor l’ha  
Lc 20,5  ¿era del cel o dels homes? 5 Mes  ells pensaven entre si dient: –Si responem 
Lc 20,10 donassen del fruit de la vinya. Mes  ells, després d’haver-lo maltractat, lo 
Lc 20,11  Tornà a enviar altre criat, emperò  ells també feriren a aquest i, omplint-  
Lc 20,12  12 I envià encara lo tercer, a qui  ells feriren també, i el tragueren fora.  
Lc 20,15  lo mataren. »Què farà, doncs, ab  ells l’amo de la vinya? 16 Vindrà i  
Lc 20,19  havia dit aquella paràbola contra  ells, emperò temeren al poble. 20 I  
Lc 20,32  fi la muller morí també després d’ ells. 33 Doncs, en la resurrecció, de qual 
Lc 20,33  en la resurrecció, de qual d’ ells serà muller, puix tots set la  
Lc 21,4  que tots los altres, 4 perquè tots  ells han fet oferiments a Déu de lo que  
Lc 21,7  no quedarà pedra sobre pedra. 7 I  ells li preguntaren: –Mestre, i quan  
Lc 22,9  per a menjar la pasqua. 9 I  ells li digueren: –A on voleu que l’  
Lc 22,23  per qui ell serà entregat! 23 I  ells començaren a preguntar-se los uns  
Lc 22,23  -se los uns als altres quin d’ ells seria lo qui fes tal cosa. 24 I se  
Lc 22,24 tal cosa. 24 I se mogué també entre  ells una disputa, sobre qual d’ells seria 
Lc 22,24  ells una disputa, sobre qual d’ ells seria reputat lo major. 25 Emperò ell 
Lc 22,36 faltà per ventura alguna cosa? 36 I  ells respongueren: –No, res. I ell los  
Lc 22,38  de mi tenen compliment. 38 Mes  ells respongueren: –Senyor, veus aquí dos  
Lc 22,41  en tentació. 41 I apartant-se d’ ells com cosa d’un tir de pedra, i posat  
Lc 22,50  ¿ferirem ab espasa? 50 I un d’ ells ferí a un criat del príncep dels  
Lc 22,55  foc enmig del pati, i estant-se  ells al rodador, també Pere estava entre  
Lc 22,55 al rodador, també Pere estava entre  ells. 56 I havent-lo vist una criada  
Lc 22,71  –Vosaltres dieu que ho só. 71 I  ells digueren: –Què necessitam ja buscar  
Lc 23,1 1 I alçant-se tota la multitud d’ ells, lo portaren a Pilat. 2 I començaren  
Lc 23,5 delicte trobo en aquest home. 5 Mes  ells insistien dient: –Té alborotat lo  
Lc 23,21  volent deslliurar a Jesús. 21 Mes  ells tornaven a cridar dient: –Crucificau  
Lc 23,23  i lo posaré en llibertat. 23 Mes  ells insistien, demanant ab grans crits  
Lc 23,24 Pilat ordenà que s’executàs lo que  ells demanaven. 25 I els posà en llibertat 
Lc 23,25  havia estat posat en presó i  ells demanaven, i entregà Jesús a voluntat 
Lc 23,25  i entregà Jesús a voluntat d’ ells. 26 I quan se’l ne portaven,  
Lc 23,35  i els prínceps, juntament ab  ells, ne feien burla i deien: –Salvà a  
Lc 23,51  en lo consell, ni en lo que  ells havien fet), lo qual era d’Arimatea, 
Lc 24,5  tenint lo rostro inclinat a terra,  ells les digueren: –Per què buscau entre  
Lc 24,11  demés que estaven ab elles. 11 I  ells tingueren per un desvari estes  
Lc 24,13  vist. 13 I veus aquí que dos d’ ells aquell mateix dia anaven a un lloc  
Lc 24,15 los Jesús, caminava en companyia d’ ells. 16 Emperò sos ulls estaven com  
Lc 24,18  Per a què estau tristos? 18 Un d’ ells, anomenat Cleofàs, prenent la paraula 
Lc 24,29  de passar endavant. 29 Emperò  ells lo detingueren per força dient:  
Lc 24,29  i lo dia va declinant. I entrà ab  ells. 30 I estant junts a taula, prengué  
Lc 24,31 i el conegueren, i ell dels ulls d’ ells se desvanesqué. 32 I se deien l’un a 
Lc 24,33  onze apòstols i als que estaven ab  ells 34 dient: –Verdaderament lo Senyor ha 
Lc 24,35  i s’ha aparegut a Simó! 35 I  ells contaren lo que els havia succeït en  
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Lc 24,36  coses, se presentà Jesús enmig d’ ells i els digué: –La pau sia ab  
Lc 24,37  só jo, no temau. 37 Emperò  ells, torbats i espantats, pensaven que  
Lc 24,41  les mans i los peus. 41 Emperò com  ells encara no acabassen de creure’l,  
Lc 24,42 aquí alguna cosa per a menjar? 42 I  ells li presentaren un bocí de peix fregit 
Lc 24,43  43 I havent menjat davant d’ ells, prengué les sobres i los les donà.  
Lc 24,51  los beneïa s’anava separant d’ ells i era elevat al cel. 52 I havent-lo 
Jn 2,7  –Ompliu les gerres d’aigua. I  ells les ompliren fins a dalt. 8 I Jesús  
Jn 2,22  de que els havia dit això, i  ells cregueren l’Escriptura i la paraula  
Jn 2,24  24 Emperò Jesús no es fiava d’ ells perquè els coneixia a tots 25 i no  
Jn 3,22  a la Judea. I allí s’estava ab  ells i batejava. 23 I Joan estava també  
Jn 4,45  en lo dia de la festa, perquè  ells havien assistit també a la festa. 46  
Jn 5,Tit  miracle i el Senyor alega contra  ells, a son favor, testimonis  
Jn 6,17  i Jesús encara no havia vingut a  ells. 18 I el mar començà a alborotar-se 
Jn 6,21 i esta arribà luego a la terra a on  ells anaven. 22 Al dia següent, la gent  
Jn 6,23  (havent lo Senyor donat gràcies)  ells havien menjat lo pa. 24 Havent,  
Jn 6,28  Pare Déu ha imprès son sello. 28 I  ells li preguntaren: –Què farem nosaltres  
Jn 6,34  i dóna la vida al món. 34 Llavors  ells li digueren: –Senyor, donau-nos  
Jn 7,44  per causa d’ell. 44 I alguns d’ ells volien prendre’l, mes ningú posà  
Jn 7,50 a la nit vingué a Jesús i era un d’ ells, los digué: 51 –¿Per ventura nostra  
Jn 8,7 dit en terra. 7 I com perseverassen  ells en preguntar-li, s’alçà dret i els 
Jn 8,19  també testimoni de mi. 19 Llavors  ells li deien: –A on és ton Pare? Jesús  
Jn 8,25  jo, morireu en vostre pecat. 25 I  ells li deien: –Qui ets, tu? Jesús los  
Jn 8,27  coses que he oït d’ell. 27 I  ells no comprengueren que deia que Déu era 
Jn 8,41  feu les obres de vostre pare. I  ells li repliquen: –Nosaltres no som nats  
Jn 8,59 del temple havent passat pel mig d’ ells, i així se n’anà. 9,Tit Capítol IX  
Jn 9,10 Emperò ell deia: –Só jo. 10 Llavors  ells li digueren: –Com és que se t’han  
Jn 9,16  I hi havia dissensió entre  ells. 17 Digueren, doncs, novament al  
Jn 10,20  d’esta plàtica. 20 I molts d’ ells deien: –Està posseït del dimoni i ha  
Jn 10,39  està en mi i jo en lo Pare. 39 I  ells cercaven com prendre-lo, emperò ell 
Jn 11,13  Emperò Jesús parlava de sa mort, i  ells pensaren que havia parlat del somni  
Jn 11,37 –Mirau com l’amava! 37 I alguns d’ ells digueren: –Aquest, doncs, que obrí  
Jn 11,46  en ell. 46 Emperò alguns d’ ells se n’anaren a trobar als fariseus i  
Jn 11,49  lloc i la nació. 49 Emperò, un d’ ells, anomenat Caifàs, que era lo sumo  
Jn 12,Tit després de mort no farà fruit entre  ells. 1 Doncs, sis dies abans de la Pasqua 
Jn 12,11  per sa causa, se n’anaven d’ ells i creien en Jesús. 12 I l’endemà,  
Jn 12,16 estaven escrites estes coses, i que  ells li havien fet aquestes coses. 17 I la 
Jn 12,36  Jesús, i se n’anà i s’ocultà d’ ells. 37 Mes, encara que havia fet tants  
Jn 12,37  fet tants miracles en presència d’ ells, no creien en ell; 38 a fi de que es  
Jn 12,43 expeŀlissen de la sinagoga. 43 Puix  ells amaren més la glòria dels homes que  
Jn 15,24  Pare. 24 Si jo no hagués fet entre  ells obres que ningú altre ha fet, no  
Jn 15,24  ha fet, no tindrien culpa; mes ara  ells les han vistes i m’han avorrit a mi  
Jn 17,6  vostres i me’ls haveu donat, i  ells han guardat vostra paraula. 7 Ara han 
Jn 17,8  les paraules que vós me donàreu, i  ells les reberen, i conegueren  
Jn 17,9  m’haveu enviat. 9 »Jo prego per  ells. No prego per lo món, sinó per  
Jn 17,11  que vós me donàreu, a fi de que  ells sien una mateixa cosa com nosaltres.  
Jn 17,12 com nosaltres. 12 Mentres jo era ab  ells, los conservava en vostre nom. He  
Jn 17,12  los que em donàreu, i ningú d’ ells s’ha perdut, sinó el fill de la  
Jn 17,18  al món, així jo els he enviat a  ells també al món. 19 I per ells jo em  
Jn 17,19  a ells també al món. 19 I per  ells jo em santifico a fi de que ells sien 
Jn 17,19  ells jo em santifico a fi de que  ells sien també santificats en la veritat. 
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Jn 17,20 veritat. 20 »Emperò jo no prego per  ells solament, sinó per aquells també que  
Jn 17,21 en mi, i jo en vós, així també sien  ells una cosa ab nosaltres, a fi de que el 
Jn 17,22  que vós me donàreu, per a què  ells sien una mateixa cosa, així com ho  
Jn 17,23 així com ho som nosaltres. 23 Jo en  ells i vós en mi, per a què ells sien fets 
Jn 17,23  Jo en ells i vós en mi, per a què  ells sien fets perfets en una mateixa  
Jn 17,26  ab què vós m’haveu amat sia en  ells, i jo en ells. 18,Tit Capítol XVIII  
Jn 17,26  m’haveu amat sia en ells, i jo en  ells. 18,Tit Capítol XVIII Jesús és pres;  
Jn 18,5  Jesús: –Só jo. Estava també entre  ells Judes, que el traïa. 6 A penes Jesús  
Jn 18,7 preguntà novament: –A qui buscau? I  ells digueren: –A Jesús de Nazaret. 8  
Jn 18,21  han oït lo que jo els he dit, puix  ells saben les coses que jo he dit. 22 I  
Jn 18,28 Caifàs al pretori. I era al matí; i  ells no entraren en lo pretori per no  
Jn 18,40  al rei dels jueus? 40 Llavors tots  ells tornaren a cridar dient: –No a est,  
Jn 19,24 diu: «Se partiren mos vestits entre  ells, i tiraren a la sort ma túnica.» Això 
Jn 19,29 havia allí un vas ple de vinagre, i  ells, posant al rodador de l’hisop una  
Jn 20,9 sepulcre, i vegé i cregué. 9 Perquè  ells encara no havien entès l’Escriptura, 
Jn 20,19  Jesús i, presentant-se al mig d’ ells, los digué: –La pau sia ab vosaltres. 
Jn 20,22  aquestes paraules alenà sobre d’ ells, i els digué: –Rebeu l’Esperit Sant. 
Jn 20,24  anomenat Dídimo, no estava ab  ells quan vingué Jesús. 25 I li digueren  
Jn 20,26  los deixebles dintre, i Tomàs, ab  ells. Vingué Jesús, estant tancades les  
Jn 20,26  les portes, i se presentà enmig d’ ells i els digué: –La pau sia ab  
Jn 21,3  –Me’n vaig a pescar. Li responen  ells: –Nosaltres també venim ab tu.  
Ac 1,4  del Regne de Déu. 4 I menjant ab  ells, los manà que no partissen de  
Ac 1,9  aquestes paraules, a la vista d’ ells fou elevat, i lo rebé un núvol que l’ 
Ac 1,10  aquí que s’aparegueren prop d’ ells dos barons ab vestidures blanques, 11 
Ac 2,2 que omplí tota la casa a on estaven  ells sentats. 3 I se’ls aparegueren unes  
Ac 2,3 de foc i es posaren sobre cada u d’ ells. 4 I quedaren tots plens de l’  
Ac 2,42  cerca de tres mil persones. 42 I  ells perseveraven en la doctrina dels  
Ac 3,5  ab atenció, esperant rebre d’ ells alguna cosa. 6 I Pere digué: –No tinc 
Ac 3,8  en peus, i caminava, i entrà ab  ells en lo temple caminant, saltant i  
Ac 3,11  i a Joan, vingué apressuradament a  ells tot lo poble, atordit, al pòrtic  
Ac 4,1  viuen ab perfecta unió. 1 I estant  ells parlant al poble, sobrevingueren los  
Ac 4,5  en Jerusalem los prínceps d’ ells, i els ancians, i els escribes, 6 i  
Ac 4,13 qual degam salvar-nos. 13 I veent  ells la firmesa de Pere i de Joan, i  
Ac 4,13  i coneixien que havien  ells estat ab Jesús. 14 I veent que estava 
Ac 4,14  14 I veent que estava també ab  ells l’home que havia estat curat, no  
Ac 4,16 homes? Perquè, que ha estat fet per  ells un miracle notable, és manifest a  
Ac 4,21  que havem vist i oït. 21 Llavors  ells, amenaçant-los, los deixaren anar  
Ac 4,24  lo mar, i tot lo que hi ha en  ells. 25 Lo qui en Esperit Sant, per boca  
Ac 4,32  un cor i d’un esperit, i ningú d’ ells deia que fos propi res del que  
Ac 4,32  totes les coses eren comunes entre  ells. 33 I ab gran fortalesa donaven los  
Ac 4,33  i hi havia molta gràcia en tots  ells. 34 I no hi havia ningú menesterós  
Ac 4,34  no hi havia ningú menesterós entre  ells, perquè tots quants posseïen camps o  
Ac 5,13 ningú dels altres se gosava unir ab  ells, emperò lo poble los venerava en gran 
Ac 5,15  almenos sa sombra passàs sobre d’ ells i quedassen deslliurats de sos mals.  
Ac 5,24  en dubte sobre què s’havia fet d’ ells. 25 Emperò al mateix temps arribà un  
Ac 6,6 oració, imposaren les mans sobre d’ ells. 7 I la paraula del Senyor creixia, i 
Ac 6,11  a alguns per a què diguessen que  ells li havien oït dir paraules blasfemes  
Ac 7,26  26 I al dia següent, quan  ells estaven renyint, se’ls presentà i  
Ac 7,35  a Egipte. 35 »A est Moisès, a qui  ells refusaren dient: “Qui t’ha fet  
Ac 7,57  en peu a la dreta de Déu. 57 Mes  ells, exclamant a grans veus, se taparen  
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Ac 8,15  que arribaren, feren oració per  ells a fi de que rebessen l’Esperit Sant. 
Ac 8,16  havia baixat encara sobre ningú d’ ells, sinó que solament havien estat  
Ac 8,17  17 Llavors posaven les mans sobre  ells i rebien l’Esperit Sant. 18 Mes, com 
Ac 8,25  cosa de les que haveu dit. 25 I  ells, després d’haver donat testimoni i  
Ac 9,8  i oberts los ulls no veia res. I  ells, prenent-lo per la mà, l’  
Ac 9,28  en nom de Jesús. 28 I estava ab  ells en Jerusalem, entrant i eixint, i  
Ac 9,29  i disputava ab los grecs, i  ells tractaven de donar-li la mort. 30 I 
Ac 9,38  -li que sens detenció anàs a  ells. 39 Llavors Pere s’alçà i anà ab  
Ac 9,39  39 Llavors Pere s’alçà i anà ab  ells. I així que arribà, lo portaren a l’ 
Ac 10,9  a Jope. 9 I a l’endemà, anant  ells per son camí, i estant ja prop de la  
Ac 10,20 20 Alça’t, doncs, baixa i marxa ab  ells sens dubtar, perquè jo els he enviat. 
Ac 10,22 la causa per què haveu vingut? 22 I  ells digueren: –Lo centurió Corneli, baró  
Ac 10,23 a l’endemà, s’alçà i se n’anà ab  ells; i alguns dels germans l’  
Ac 10,39  dels jueus i en Jerusalem; al qual  ells mataren penjant-lo en un arbre. 40  
Ac 10,48  li suplicaren que es quedàs ab  ells alguns dies. 11,Tit Capítol XI Pere,  
Ac 11,3 gents incircumcidades i menjares ab  ells? 4 I Pere prenent les coses des del  
Ac 11,12  digué l’Esperit que me n’anàs ab  ells sens titubejar. I vingueren també ab  
Ac 11,15  l’Esperit Sant baixà sobre d’ ells, així com sobre nosaltres al  
Ac 11,20 sinó als jueus solament. 20 I entre  ells hi havia barons de Xipre i de Cirene, 
Ac 11,21 Jesús. 21 I la mà del Senyor era ab  ells, i un gran número cregueren i es  
Ac 11,28  profetes. 28 I alçant-se un d’ ells, anomenat Àgabo, donava a entendre  
Ac 12,15 de que Pere estava a la porta. 15 I  ells li digueren: –Tu estàs fora de si!  
Ac 12,15 Mes ella assegurava que era així. I  ells li deien: –És son àngel. 16 I Pere  
Ac 12,20  los de Tiro i de Sidon. Emperò  ells, unànims, vingueren a ell i, havent  
Ac 12,20  la pau, perquè les terres d’ ells estaven abastades del territori del  
Ac 12,25  complert son ministeri, prenent ab  ells a Joan, per sobrenom Marc. 13,Tit  
Ac 13,1  vàrios profetes i doctors, i entre  ells Bernabé i Simó, anomenat Negre, i  
Ac 13,2  lo tetrarca, i Saulo. 2 I estant  ells ministrant al Senyor, i dejunant, l’ 
Ac 13,3 i orat, i imposat les mans sobre d’ ells, los enviaren. 4 I ells, enviats així 
Ac 13,4  sobre d’ells, los enviaren. 4 I  ells, enviats així per l’Esperit Sant,  
Ac 13,13  Emperò Joan, separant-se d’ ells, se’n tornà a Jerusalem. 14 I ells,  
Ac 13,14 ells, se’n tornà a Jerusalem. 14 I  ells, passant de llarg en Perges,  
Ac 13,15  prínceps de la sinagoga enviaren a  ells dient: –Barons germans, si teniu que  
Ac 13,17  pares i exaltà al poble, essent  ells estrangers en terra d’Egipte, i ab  
Ac 13,51  de sos confins. 51 Emperò  ells, sacudint la pols dels seus peus  
Ac 13,51  la pols dels seus peus contra d’ ells, se n’anaren a Iconi. 52 I els  
Ac 14,6  i apedregar-los, 6 entenent-ho  ells, fugiren a Listra i a Derbe, ciutats  
Ac 14,14  i el mar, i tot quant hi ha en  ells. 15 Lo qui en los sigles passats ha  
Ac 14,17  contenir al poble que sacrificàs a  ells. 18 Emperò sobrevingueren alguns  
Ac 14,22 22 I després que en cada iglésia d’ ells hagueren ordenat presbíteros i  
Ac 14,22  los encomanaren al Senyor en qui  ells creien. 23 I atravessant la Pisídia  
Ac 14,26  les coses que Déu havia fet ab  ells, i com havia obert la porta de la fe  
Ac 15,2  i disputa de Pau i Bernabé contra  ells, i se resolgué que Pau i Bernabé i  
Ac 15,4  les coses que Déu havia obrat ab  ells. 5 Mes s’alçaren alguns de la secta  
Ac 15,5  cregut dient que era precís que  ells fossen circumcidats i que se’ls  
Ac 15,8  donà testimoni d’això donant a  ells l’Esperit Sant així com a nosaltres. 
Ac 15,9  9 I no féu diferència entre  ells i nosaltres, havent purificat sos  
Ac 15,11  serem salvos nosaltres així com  ells. 12 Callà aleshores tota la multitud  
Ac 15,12  Déu entre els gentils per medi d’ ells. 13 I després que callaren, respongué 
Ac 15,14 primer als gentils per a prendre d’ ells un poble per a son nom. 15 I en això  
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Ac 15,22  elegir alguns barons d’entre  ells i enviar-los a Antioquia ab Pau i  
Ac 15,23  23 I els escrigueren per mà d’ ells així: «Los apòstols i els ancians  
Ac 15,38  -l’en, puix s’havia separat d’ ells des de Pamfília i no els havia  
Ac 15,39  39 I hi hagué tal dissensió entre  ells, que se separaren l’un de l’altre;  
Ac 16,22  22 I el poble se llançà contra  ells; i els magistrats, després d’  
Ac 16,31  de fer jo per a salvar-me? 31 I  ells li digueren: –Creu en lo Senyor  
Ac 16,38  vinguen 38 i que ens traguen fora  ells mateixos. I els aguasils reportaren  
Ac 16,38  aquestes raons als magistrats. I  ells temeren quan oïren que eren romans.  
Ac 17,2  i durant tres dissabtes disputà ab  ells sobre les Escriptures, 3 declarant i  
Ac 17,4  qual jo us anuncio.» 4 I alguns d’ ells cregueren i se juntaren ab Pau i ab  
Ac 17,12 coses eren així. 12 I així molts d’ ells cregueren junts ab moltes dones  
Ac 17,33  això. 33 Així Pau isqué del mig d’ ells. 34 No obstant, alguns se li juntaren 
Ac 17,34  i una dona anomenada Damaris, i ab  ells alguns altres. 18,Tit Capítol XVIII  
Ac 18,2 Roma a tots los jueus), se juntà ab  ells. 3 I com era del seu mateix art,  
Ac 18,3  era del seu mateix art, estava ab  ells, i treballava, perquè son ofici era  
Ac 18,6  Cristo. 6 Emperò, contradint-lo  ells i blasfemant, sacudí sos vestits i  
Ac 18,20  ab los jueus. 20 I demanant-li  ells que es quedàs allí per més temps, no  
Ac 18,21 consentí, 21 sinó que es despedí d’ ells dient: –De totes maneres he de  
Ac 18,26  l’oigueren, se l’en portaren ab  ells, i l’instruïren més a fondo en lo  
Ac 19,2  després que abraçàreu la fe? I  ells li respongueren: –Ni tampoc havem oït 
Ac 19,3  en què haveu estat batejats? I  ells respongueren: –En lo baptisme de  
Ac 19,6  imposat les mans, vingué sobre d’ ells l’Esperit Sant i parlaven en  
Ac 19,9  Regne de Déu. 9 Mes com alguns d’ ells s’endurissen de cor i no creguessen, 
Ac 19,9  de la multitud, apartant-se d’ ells separà los deixebles, disputant tots  
Ac 19,12  de son cos i desapareixien d’ ells les dolències i eixien los esperits  
Ac 19,16  l’esperit maligne saltà sobre d’ ells i, apoderant-se de dos, prevalesqué 
Ac 19,16  -se de dos, prevalesqué contra  ells, de manera que nusos i ferits fugiren 
Ac 19,17 Èfeso; i vingué un temor sobre tots  ells, i era exaltat lo nom del Senyor  
Ac 20,1  -los una plàtica, se despedí d’ ells i partí per anar a Macedònia. 2 I  
Ac 20,6  en cinc dies a Tròada, a on  ells eren, i ens detinguérem allí set  
Ac 20,7  al dia següent, conferenciava ab  ells, allargant la plàtica fins a  
Ac 20,36  s’agenollà i féu oració ab tots  ells. 37 I es mogué un gran plor entre  
Ac 21,1  vela després que ens separàrem d’ ells, anàrem via recta a Coos, i al dia  
Ac 21,6  altres, entràrem en la barca, i  ells se’n tornaren a ses cases. 7 I  
Ac 21,7  germans, nos detinguérem un dia ab  ells. 8 I al dia següent, partint d’allí, 
Ac 21,16  de Cesarea, los quals portaven ab  ells un deixeble antic de Xipre anomenat  
Ac 21,20  per son ministeri. 20 I quan  ells ho oigueren glorificaven a Déu i li  
Ac 21,24 si. 24 Pren-los, i purifica’t ab  ells, i fes-los lo gasto per a què s’  
Ac 21,26  pres aquells homes, purificat ab  ells entrà lo dia següent en lo temple,  
Ac 21,26  que fes l’oferta per cada u d’ ells. 27 I quan estaven per acabar los set 
Ac 21,32  soldats i centurions i corregué a  ells, los quals així que vegeren al tribú  
Ac 22,19  de mi. 19 »I jo diguí: »–Senyor,  ells mateixos saben que jo ficava en la  
Ac 22,23  no és just que visca. 23 I com  ells continuassen cridant, i llançassen de 
Ac 22,30  traent a Pau, lo presentà enmig d’ ells. 23,Tit Capítol XXIII Pau, ab ses  
Ac 23,6  6 I sabent Pau que una part d’ ells era saduceus i altra fariseus, digué  
Ac 23,10  que hi havia, tement lo tribú que  ells no despedaçassen a Pau, manà venir  
Ac 23,10  i que el traguessen del mig d’ ells i que el portassen a la fortalesa. 11 
Ac 23,21  puix hi ha més de quaranta d’ ells que l’esperen de parada, i han jurat 
Ac 23,28  imputaven, lo portí al Consell d’ ells 29 i trobí que l’acusaven sobre  
Ac 24,14  de vós: que, segons la via que  ells anomenen heretgia, servesc jo a mon  
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Ac 24,15  15 tenint l’esperança en Déu, com  ells mateixos tenen, de que ha de venir la 
Ac 24,21 proferí en alta veu estant enmig d’ ells: “Per la resurrecció dels morts só jo 
Ac 25,6  6 I havent-se detingut entre  ells més de deu dies, baixà a Cesarea. I  
Ac 25,11  emperò si no hi ha res de quant  ells m’acusen, ningú pot entregar-me a  
Ac 25,11  acusen, ningú pot entregar-me a  ells: apeŀlo al Cèsar. 12 Llavors Festo,  
Ac 25,17  crim que li imputen. 17 I havent  ells acudit aquí sens la menor dilació, al 
Ac 26,11  indignant-me més i més contra d’ ells, los perseguia fins en ciutats  
Ac 26,30  i els que estaven sentats ab  ells. 31 I retirant-se d’allí, parlaven 
Ac 26,31  -se d’allí, parlaven entre  ells dient: –Aquest home no ha fet cosa  
Ac 27,21  llavors Pau i, posat dret enmig d’ ells, digué: –Millor hauria estat, sens  
Ac 27,36  tots prengueren ànimo i menjaren  ells també. 37 I totes les persones que  
Ac 27,41  que tenia mar per los dos costats,  ells hi vararen la barca; i la proa estava 
Ac 28,6 al foc, i no sentí mal algun. 6 Mes  ells creien que s’aniria entumint i que  
Ac 28,14  nos pregaren que ens quedàssem ab  ells set dies, i així vinguérem a Roma. 15 
Ac 28,21  ab aquesta cadena. 21 Llavors  ells li digueren: –Nosaltres no havem  
Ac 28,23  pertot arreu és contradita. 23 I  ells, havent-li senyalat dia, vingueren  
Ac 28,28  és enviada aquesta salut de Déu, i  ells oiran. 29 I acabant de dir això,  
Rm 1,19  pot conèixer de Déu és manifest a  ells; puix Déu los ho manifestà. 20 Perquè 
Rm 1,20  etern i sa divinitat; així que  ells no tenen excusa. 21 Perquè havent  
Rm 1,24  per a deshonrar sos cossos entre  ells mateixos. 25 Los quals mudaren la  
Rm 1,26  puix fins les dones d’ ells invertiren l’ús natural en aquell  
Rm 1,28  era deguda a son error. 28 I com  ells no volguessen retenir a Déu en son  
Rm 3,3  de Déu. 3 Puix què, si alguns d’ ells no cregueren, per ventura sa  
Rm 3,9  nosaltres algun ventatge sobre d’ ells? De ninguna manera, perquè havem ja  
Rm 4,11  que incircumcidats, i perquè a  ells també los sia imputat a justícia. 12  
Rm 10,1  a Déu per Israel és per a què  ells se sàlvien. 2 Puix jo els dono  
Rm 10,18  Cristo. 18 Emperò pregunto: No han  ells oït? Sí, certament, puix sa veu  
Rm 11,11  11 Puix jo dic: ¿Ensopegaren  ells de manera que caiguessen? No, per  
Rm 11,12  los a gelosia. 12 I si el pecat d’ ells és lo tresor del món, i la disminució 
Rm 11,12  tresor del món, i la disminució d’ ells, lo tresor dels gentils, ¿quant més  
Rm 11,12  gentils, ¿quant més la plenitud d’ ells? 13 Perquè ab vosaltres parlo,  
Rm 11,14 carn i fer que es sàlvien alguns d’ ells. 15 Perquè si la rejecció d’ells és  
Rm 11,15  ells. 15 Perquè si la rejecció d’ ells és la reconciliació del món, què serà 
Rm 11,23  manera seràs tu també tallat. 23 I  ells també, si no permaneixen en la  
Rm 11,27  27 Puix aquesta és ma aliança ab  ells quan trauré sos pecats.» 28 Certament 
Rm 11,31  per vostra misericòrdia alcàncien  ells misericòrdia també. 32 Perquè Déu los 
Rm 15,27  27 Així los plagué i són deutors a  ells. Perquè si els gentils han estat fets 
Rm 15,27  ses coses espirituals, deuen també  ells ministrar-los en les coses carnals. 
Rm 16,5  a la iglésia que està en casa d’ ells. Saludau a Epenet, mon amic, que és  
Rm 16,14  Hermes, i als germans que estan ab  ells. 15 Saludau a Filòlog i a Júlia, i a  
Rm 16,15  i a tots los sants que estan ab  ells. 16 Saludau-vos uns a altres ab bes 
Rm 16,17  que haveu après, i apartau’s d’ ells. 18 Perquè los tals no serveixen a  
1Co 1,2 nom de Jesucrist, nostre Senyor, d’ ells i de nosaltres: 3 gràcia a vosaltres  
1Co 10,5 pedra era Cristo. 5 Emperò molts d’ ells no foren de l’agrado de Déu; per lo  
1Co 10,6 cobdiciosos de les coses males, com  ells les cobdiciaren. 7 Ni us façau  
1Co 10,7 Ni us façau idòlatres com alguns d’ ells, segons està escrit: «Se sentà lo  
1Co 10,8  8 Ni forniquem, com alguns d’ ells fornicaren i en un dia ne moriren  
1Co 10,9 9 Ni tentem a Cristo, com alguns d’ ells lo tentaren, i foren destruïts per  
1Co 10,10  10 Ni murmureu, com alguns d’ ells murmuraren, i foren morts per l’  
1Co 10,11  aquestes coses los esdevenien a  ells en figura; emperò foren escrites per  
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1Co 12,18 Déu ha posat los membres, cada u d’ ells en lo cos, de la manera que li ha  
1Co 14,12  espirituals, procurau abundar en  ells per a edificació de la Iglésia. 13  
1Co 15,10  treballat més copiosament que tots  ells; emperò no jo, sinó la gràcia de Déu  
1Co 15,11 ab mi. 11 Per lo tant, sia jo, sien  ells, així predicam, i així vosaltres  
1Co 16,17  us faltava a vosaltres ho supliren  ells. 18 Perquè referen mon esperit i el  
2Co 2,13  Tito, i així, despedint-me d’ ells, me n’aní a Macedònia. 14 Emperò  
2Co 3,15  lo vel està posat sobre el cor d’ ells. 16 Mes quan se convertesquen al  
2Co 4,4  per a què no resplendesca en  ells la llum de l’evangeli de la glòria  
2Co 5,15  a si, sinó per aquell que morí per  ells i ressuscità. 16 I així nosaltres d’ 
2Co 5,19 si, no imputant-los los pecats d’ ells, i posà en nosaltres la paraula de la 
2Co 6,16  viu, com diu Déu: «Jo habitaré en  ells, i caminaré entre ells, i seré lo Déu 
2Co 6,16  habitaré en ells, i caminaré entre  ells, i seré lo Déu d’ells, i ells seran  
2Co 6,16  entre ells, i seré lo Déu d’ ells, i ells seran mon poble.» 17 Per lo  
2Co 6,16  ells, i seré lo Déu d’ells, i  ells seran mon poble.» 17 Per lo tant,  
2Co 6,17  lo tant, «eixiu-vos del mig d’ ells i apartau-vos, diu lo Senyor, i no  
2Co 8,2  gran prova de tribulació tingueren  ells abundància de goig, i sa extremada  
2Co 8,22  homes. 22 Enviàrem igualment ab  ells a nostre germà, a qui hem  
2Co 8,24  Cristo. 24 Mostrau, doncs, envers  ells, i a presència de les iglésies, la  
2Co 9,13  de vostra comunicació ab  ells i ab tothom. 14 I en ses oracions per 
2Co 10,10 cartes. 10 Perquè les cartes, diuen  ells, certament són graves i fortes,  
2Co 10,12 que s’alaben a si mateixos; emperò  ells, medint-se per si mateixos, i  
Ga 2,9  nosaltres anàssem als gentils, i  ells, als circumcisos. 10 Solament nos  
Ga 2,13  que fins Bernabé fou induït per  ells en aquella dissimulació. 14 Emperò  
Ga 6,12  -vos solament per no patir  ells la persecució de la creu de Cristo.  
Ef 4,18  Déu per la ignorància que hi ha en  ells, per raó de la ceguedat de son cor.  
Ef 4,19  quals, desesperant, s’entregaren  ells mateixos a la disolució, a obres de  
Ef 5,7 7 No tingau, doncs, participació ab  ells. 8 Perquè en algun temps éreu  
Ef 5,12  fins lo parlar de les coses que  ells fan en secret. 13 Emperò totes les  
Ef 6,9 vosaltres, amos, feu això mateix ab  ells, abstenint-vos d’amenaces, sabent  
Ef 6,9  amenaces, sabent que el Senyor d’ ells i de vosaltres està en lo cel, i que  
Fl 1,28  vostres contraris; lo qual per a  ells és una senyal clara de perdició, però 
Col 1,Tit la fe dels colossians i prega per a  ells. Jesucrist és la imatge perfeta de  
Col 2,15  al públic, triümfant sobre d’ ells en si mateix. 16 Per lo tant, ningú  
1Te 1,9  de dir cosa alguna. 9 Perquè  ells mateixos publiquen de nosaltres quina 
1Te 2,14  també de vostres compatriotes, com  ells dels jueus, 15 los quals mataren al  
1Te 2,16  què fossen salvos, a fi de complir  ells sempre sos pecats. Perquè la ira de  
1Te 2,16  la ira de Déu ha arribat sobre  ells fins a l’extrem. 17 Mes nosaltres,  
1Te 4,17 aquí, serem arrebatats juntament ab  ells en los núvols a rebre a Cristo en los 
1Te 5,3  repentina destrucció vindrà sobre  ells, com lo dolor de part a una dona  
1Te 5,13 caritat per sa obra, i teniu pau ab  ells. 14 Vos pregam també, germans, que  
1Tm 4,Tit  exhorta a prevenir-se contra d’ ells, a que s’exercítia en la pietat i a  
1Tm 6,19  lliberalment, 19 atresorant per a  ells mateixos un bon fonament per a lo  
2Tm 2,10  per amor dels elegits, per a què  ells alcàncien també la salut que és en  
2Tm 2,17  la impietat. 17 I la plàtica d’ ells rosegarà com lo cranc; dels quals són 
Tt 1,12  una torpe ganància. 12 Digué un d’ ells, propi profeta dels seus, que els de  
He 1,4  obtingué un nom més exceŀlent que  ells. 5 Perquè, a quin dels àngels digué  
He 1,11 i los cels són obra de tes mans; 11  ells pereixeran, emperò tu permaneixeràs,  
He 2,10  a l’autor de la salvació d’ ells per medi de la passió. 11 Perquè lo  
He 3,10  “Ells sempre erren en son cor, i  ells no han conegut mos camins.” 11 I així 
He 3,19  foren incrèduls? 19 Així veem que  ells no pogueren entrar per causa de la  
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He 4,2 ’ns anuncià a nosaltres, així com a  ells, l’evangeli; mes no els aprofità la  
He 6,16  juren per qui és major que  ells; i el jurament fet en confirmació és  
He 6,16  jurament fet en confirmació és per  ells lo terme de tota disputa. 17 Per lo  
He 7,5  ço és, de sos germans, encara que  ells isqueren també dels lloms d’Abraham. 
He 7,6  del qual no és contat entre  ells, prengué delmes d’Abraham i beneí al 
He 8,9  ’ls de la terra d’Egipte; perquè  ells no continuaren en mon pacte  
He 8,10  en sos cors, i jo seré per a  ells son Déu, i ells seran per a mi mon  
He 8,10  i jo seré per a ells son Déu, i  ells seran per a mi mon poble. 11 I no  
He 9,10  ceremònies carnals imposades sobre  ells fins al temps de la reformació. 11  
He 10,1  pot, ab aquells sacrificis que  ells oferien sens cessar cada any, fer  
He 10,16 lo pacte (testament) que jo faré ab  ells després d’aquells dies”, diu lo  
He 11,13  i saludant-les, i confessant que  ells eren peregrins i hostes sobre la  
He 11,15 que cerquen pàtria. 15 I si algú d’ ells s’hagués recordat d’aquella de què  
He 11,16  desdenya d’apellidar-se Déu d’ ells, perquè els havia aparellat ciutat.  
He 11,40  millor per a nosaltres a fi de que  ells sens nosaltres no fossen  
He 13,3  com si vosaltres fósseu presos ab  ells, i dels afligits, com si vosaltres  
Jm 2,7  als tribunals? 7 ¿No blasfemen  ells aquell bon nom que fou invocat sobre  
Jm 3,3  governam també tot lo cos d’ ells. 4 Mirau també les barques, encara  
Jm 5,3 i plata és rovellat, i el rovell d’ ells serà contra vosaltres testimoni i  
1Pe 1,11  l’Esperit de Cristo que estava en  ells, anunciant los sofriments que havien  
1Pe 3,12  i sos oïdos a les pregàries d’ ells, emperò lo rostro està contra aquells 
1Pe 4,14  de Déu reposa en vosaltres; segons  ells és blasfemat, mes segons vosaltres és 
1Pe 5,1  vosaltres, jo que só ancià com  ells, i testimoni de la passió de Cristo,  
2Pe 2,Tit  càstig terrible que vindrà sobre  ells, i avisa als fiels que se’n  
2Pe 2,3 temps que no para, i la perdició d’ ells no dorm. 4 I si Déu no perdonà als  
2Pe 2,8  aqueix home just, habitant entre  ells, de vista i oïdos aturmentava cada  
2Pe 2,8  justa ab les obres detestables d’ ells; 9 lo Senyor sap com llibertar de  
2Pe 2,13  la recompensa de la iniquitat,  ells que reputen per un plaer les delícies 
2Pe 2,19  19 prometent-los llibertat, quan  ells mateixos són esclaus de la corrupció, 
2Pe 2,20  vençuts, lo darrer fou fet per a  ells pitjor que el primer. 21 Per lo qual  
2Pe 3,5  de la creació.» 5 I certament  ells ignoren voluntàriament que per la  
3Jn 9  que pretén tenir la primacia entre  ells, no ens vol rebre. 10 I per això, si  
Ap 2,16  a tu promptament, i pelearé contra  ells ab l’espasa de ma boca. 17 »Lo qui  
Ap 2,24  les profunditats de Satanàs, com  ells diuen: Jo no posaré sobre vosaltres  
Ap 4,8  8 I els quatre animals, cada u d’ ells tenia sis ales, i al rodador i dintre 
Ap 5,11  i els ancians; i el número d’ ells era millars de millars, 12 que deien  
Ap 5,13 en lo mar, i totes quantes hi ha en  ells, les oiguí dir: –Al que està sentat  
Ap 6,11  11 I foren donades a cada u d’ ells unes robes blanques. I els fou dit  
Ap 6,11  que també han de ser morts com  ells. 12 I mirí quan ell obrí lo sisè  
Ap 7,15  sentat en lo trono habitarà entre  ells. 16 Ells no tindran mai més fam, ni  
Ap 7,16  mai més set, ni el sol caurà sobre  ells, ni calor algun, 17 perquè l’Anyell, 
Ap 8,12  que s’obscurí la tercera part d’ ells, i no resplendia la tercera part del  
Ap 9,6  morir, i la mort fugirà d’ ells. 7 I les figures de les llagostes  
Ap 9,16  milions. I jo oiguí lo número d’ ells. 17 I així jo vegí als cavalls en una 
Ap 11,5  -los, eixirà foc de la boca d’ ells i tragarà sos enemics; i si algú  
Ap 11,6 ploga en los dies de la profecia d’ ells; i tenen poder sobre les aigües per a 
Ap 11,7  de l’abisme farà guerra contra  ells, i els vencerà, i els matarà. 8 I els 
Ap 11,8 els matarà. 8 I els cossos morts d’ ells jauran en los carrers de la gran  
Ap 11,9  nacions veuran los cossos morts d’ ells tres dies i mig; i no permetran que  
Ap 11,10  la terra se regositjaran sobre  ells, i s’alegraran, i s’enviaran  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1064 
 

Ap 11,11  al cap de tres dies i mig entrà en  ells l’esperit de vida enviat de Déu. I  
Ap 11,12  núvol i els vegeren los enemics d’ ells. 13 I en aquella hora vingué un gran  
Ap 12,11  dia i nit davant de Déu. 11 I  ells lo venceren per la sang de l’Anyell, 
Ap 12,11 i ab la paraula de son testimoni, i  ells no amaren ses vides fins a la mort.  
Ap 12,12 oh cels, i vosaltres que habitau en  ells. Ai dels habitants de la terra i del  
Ap 14,5  per a l’Anyell. 5 I en la boca d’ ells no fou trobada mentida, perquè estan  
Ap 14,11  11 I el fum dels turments d’ ells pujarà per los sigles dels sigles; i  
Ap 14,13  Senyor. Sí, diu l’Esperit, perquè  ells descansen de sos treballs, i ses  
Ap 14,18 perquè ja estan madurs los grans d’ ells. 19 I posà l’àngel sa falç afilada  
Ap 19,18  cavalls, i dels que cavalgaven en  ells, i carns de tots, llibres i esclaus,  
Ap 20,6  de Déu i de Cristo, i regnaran ab  ells mil anys. 7 I quan sien acabats los  
Ap 20,11  terra, i no fou trobat lo lloc d’ ells. 12 I vegí als morts, grans i xics,  
Ap 20,13  donaren los morts que estaven en  ells; i fou fet judici de cada u d’ells  
Ap 20,13 ells; i fou fet judici de cada u d’ ells segons ses obres. 14 I l’infern i la 
Ap 21,3  Déu és ab los homes, i habitarà ab  ells. I ells seran son poble, i el mateix  
Ap 21,3 ab los homes, i habitarà ab ells. I  ells seran son poble, i el mateix Déu  
Ap 21,3 son poble, i el mateix Déu enmig d’ ells serà son Déu. 4 I eixugarà Déu tota  
Ap 21,4  Déu tota llàgrima dels ulls d’ ells, i ja no hi haurà més mort, i no hi  
Ap 22,4  nom estarà escrit en los fronts d’ ells. 5 I allí no hi haurà mai més nit, i  
Mt 6,28  com creixen los lliris del camp.  Ells no treballen ni filen. 29 Emperò, jo  
Mt 9,28  jo puc fer això per a vosaltres?  Ells digueren: –Sí, Senyor. 29 Llavors los 
Mt 13,51  comprès totes aquestes coses?  Ells digueren: –Sí. 52 I ell anyadí: –Per  
Mt 21,31  dels dos féu la voluntat del pare?  Ells diuen: –Lo primer. Jesús los diu: –En 
Mt 21,41  què els farà a estos pagesos? 41  Ells li digueren: –Destruirà als perversos 
Mt 22,5  a punt. Veniu a les esposalles!” 5  »Ells, emperò, no en feren cas i se n’  
Mc 8,5 I els preguntà: –Quants pans teniu?  Ells digueren: –Set. 6 I manà a la gent  
Mc 8,28 –Qui diuen los homes que só, jo? 28  Ells li respongueren dient: –Joan lo  
Mc 10,4  los digué: –Què vos manà Moisès? 4  Ells digueren: –Moisès permeté escriure  
Mc 10,26  lo ric en lo Regne de Déu. 26  Ells se meravellaven més, i es deien los  
Mc 11,6  feu? Per què desfermau lo pollí? 6  Ells los respongueren del modo que Jesús  
Mc 12,3  pagesos lo fruit de la vinya. 3  Ells l’agafaren, l’abastonejaren, i el  
Lc 17,36  serà pres, i l’altre, deixat. 36  Ells respongueren i li digueren: –A on  
Lc 22,5 la manera d’entregar-los-el. 5  Ells se n’alegraren i pactaren lo donar- 
Jn 5,12  dit: “Pren ton llit i camina.” 12  Ells li preguntaren: –Qui és aqueix home  
Jn 7,52  oir-lo i de saber lo que fa? 52  Ells respongueren i li digueren: –Ets tu,  
Jn 8,33  i la veritat vos farà llibres. 33  Ells li respongueren: –Nosaltres som de la 
Jn 17,16  sinó que els guardeu del mal. 16  Ells no són del món, així com jo tampoc só 
Jn 19,15 jueus: –Aquí teniu a vostre rei! 15  Ells, emperò, cridaven: –A fora, a fora,  
Jn 20,13  estat posat lo cos de Jesús. 13  Ells li diuen: –Dona, per què plores? Ella 
Jn 21,5  –Minyons, teniu res per menjar?  Ells respongueren: –No. 6 Ell los digué:  
Ac 5,21  les paraules d’aquesta vida. 21  Ells, quan oigueren això, entraren de bon  
Ac 5,41  de Jesús, i els deixaren anar. 41  Ells se n’anaren alegres de davant del  
Ac 7,52  no perseguiren vostres pares?  Ells mataren als que anunciaven la vinguda 
Ac 15,3  per raó d’aquesta qüestió. 3  Ells, doncs, enviats per la iglésia,  
Ac 15,30 fareu bé. Déu sia ab vosaltres.» 30  Ells, doncs, despatxats d’aquesta manera, 
Ac 16,37 en en pau. 37 Emperò Pau los digué:  –Ells nos han assotat públicament sens  
Ga 4,17  vostre dient-vos la veritat? 17  Ells afecten zel per vosaltres, mes no ab  
Col 4,9  germà, lo qual és dels vostres.  Ells vos contaran totes les coses que aquí 
He 3,10  contra aquella generació i diguí:  “Ells sempre erren en son cor, i ells no  
He 3,11  11 I així jo jurí en ma ira:  “Ells no entraran en mon repòs.”» 12 Teniu 
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1Jn 4,5  major que el que està en lo món. 5  Ells són del món; per això parlen del món, 
Ap 7,16 en lo trono habitarà entre ells. 16  Ells no tindran mai més fam, ni mai més  
Ef 6,17  del maligne. 17 Preneu també l’ elm de la salut, i l’espasa de l’  
1Te 5,8  de la fe i de la caritat, i per  elm, l’esperança de la salut. 9 Perquè no 
2Tm 1,Tit  que l’abandonaren en Roma i fa  elogis d’Onesíforo. 1 Pau, apòstol de  
Mc 15,34  exclamà Jesús ab gran crit dient:  –‹Eloí, Eloí, lammà sabacthani?› –que vol  
Mc 15,34  Jesús ab gran crit dient: –‹Eloí,  Eloí, lammà sabacthani?› –que vol dir:  
Flm Tit  Pau a Filèmon Tit Li demana ab l’ eloqüència divina de la caritat que es  
Ac 18,24  Apolo, natural d’Alexandria, home  eloqüent i molt docte en les Escriptures.  
Mt 4,19  al mar, puix eren pescadors. 19 I  els digué: –Seguiu-me, i jo faré que  
Mt 4,21  pare, que adobaven sos filats, i  els cridà. 22 I ells, al punt, deixant los 
Mt 4,24  los llunàtics, i los paralítics, i  els curava. 25 I el seguia una gran  
Mt 5,17  que he vingut a destruir la Llei o  els Profetes. No he vingut a destruir-  
Mt 5,19 en lo Regne del cel. Mes aquell que  els guàrdia i ensènyia, serà anomenat gran 
Mt 6,20  los consum i a on los lladres no  els desenterren i roben. 21 Puix allà a on 
Mt 7,11  està en lo cel donarà béns als que  els hi demànien? 12 »I així tot allò que  
Mt 7,12  12 »I així tot allò que voleu que  els homes facen per a vosaltres, feu-ho  
Mt 7,23  molts miracles?” 23 I llavors jo  els diré clarament: “Mai vos coneguí.  
Mt 7,29  i no com los seus escribes i  els fariseus. 8,Tit Capítol VIII Cura  
Mt 8,22  digué: –Segueix-me, i deixa que  els morts entèrrien sos morts. 23 I  
Mt 9,15 ells l’Espòs? Ja vindrà dia en què  els serà pres l’Espòs i aleshores  
Mt 10,Tit apòstols. Jesucrist los instrueix i  els dóna potestat. Los anúncia persecució  
Mt 10,Tit  potestat. Los anúncia persecució i  els promet recompensa. 1 I havent convocat 
Mt 10,26  més a sos domèstics? 26 »Emperò no  els temau, perquè res hi ha encobert que  
Mt 11,8  vestit mollament? Certament que  els que vesteixen ab mollesa, en casa dels 
Mt 12,3 lo que féu David quan tingué fam, i  els que ab ell estaven, 4 com entrà en la  
Mt 12,15  d’allí. I molts lo seguiren, i  els curà a tots. 16 I els manà que no el  
Mt 12,16  seguiren, i els curà a tots. 16 I  els manà que no el descobrissen. 17 Per a  
Mt 12,36 dic que, de tota paraula ociosa que  els homes pàrlien, n’han de donar compte  
Mt 13,3  gent estava dreta en la vora. 3 I  els parlà de moltes coses ab paràboles  
Mt 13,10  deixebles, li digueren: –Per què  els parlau ab paràboles? 11 Ell los  
Mt 13,13  que té se li prendrà. 13 Per això  els parlo jo ab paràboles, perquè mirant  
Mt 13,15  ab son cor i se convertesquen i jo  els dónia la salut.” 16 »Emperò  
Mt 13,25  en son camp. 25 I mentres que  els homes dormien, vingué son enemic i  
Mt 13,32  i se fa un arbre, de manera que  els aucells de l’aire vénen a fer niu en  
Mt 13,34  Jesús a la gent ab paràboles, i no  els parlava mai sens paràboles. 35 Per a  
Mt 13,39  sega és la consumació del sigle. I  els segadors són los àngels. 40 De manera  
Mt 13,42 i aquells que obren iniquitat. 42 I  els tiraran a la fornal del foc. Allí  
Mt 13,50 los dolents d’entre los bons. 50 I  els posaran en la fornal del foc: allí  
Mt 13,54  d’allí. 54 I vingué a sa pàtria i  els instruïa en les sinagogues d’ells, de 
Mt 14,19  l’herba, prengué los cinc pans i  els dos peixos, i alçant los ulls al cel,  
Mt 14,19  al cel, beneí i partí los pans, i  els va donar als deixebles, i aquestos a  
Mt 14,33  en la barca, cessà lo vent. 33 I  els que estaven en la barca s’acercaren i 
Mt 14,36 los malalts. 36 I li suplicaven que  els deixàs tocar tan solament la vora de  
Mt 15,30  coixos, baldats i molts altres, i  els posaren a sos peus. I els curà. 31 De  
Mt 15,30 altres, i els posaren a sos peus. I  els curà. 31 De manera que es meravellava  
Mt 15,36 los partí i donà a sos deixebles, i  els deixebles los donaren a la gent. 37 I  
Mt 16,1 I s’acercaren a ell los fariseus i  els saduceus a fi de tentar-lo. I li  
Mt 16,1  de tentar-lo. I li demanaren que  els mostràs algun senyal del cel. 2 I ell, 
Mt 17,7  gran temor. 7 I Jesús s’acercà i  els tocà, i els digué: –Alçau’s, i no  
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Mt 17,7  7 I Jesús s’acercà i els tocà, i  els digué: –Alçau’s, i no temau. 8 I  
Mt 17,12  ans bé feren d’ell lo que  els plagué. Així també faran ells patir al 
Mt 17,13  comprengueren los deixebles que  els havia parlat de Joan Baptista. 14 I  
Mt 17,26  26 A pesar d’això, perquè no  els escandalisem, vés al mar, tira l’ham, 
Mt 18,17  cònstia tota paraula. 17 I si no  els escoltàs, digues-ho a la Iglésia. I  
Mt 19,14  –Deixau estar als infants i no  els destorbeu de venir a mi, puix dels  
Mt 19,28 Què és, doncs, lo que tindrem? 28 I  els digué Jesús: –En veritat vos dic que  
Mt 20,4  la plaça que estaven ociosos. 4 I  els digué: »–Anau vosaltres també a ma  
Mt 20,10  los primers, cregueren que  els donarien més, però no reberen sinó un  
Mt 20,17  en lo camí a sos dotze deixebles i  els digué: 18 –Mirau, nosaltres pujam a  
Mt 20,24  oïren això, s’indignaren contra  els dos germans. 25 Mes Jesús los cridà  
Mt 20,25 cridà envers si i digué: –Sabeu que  els prínceps dels gentils avasallen a sos  
Mt 20,25  avasallen a sos pobles, i que  els que són poderosos exerceixen domini  
Mt 21,6  se n’anaren, i feren lo que  els havia manat Jesús. 7 I menaren la  
Mt 21,12  les taules dels canviadors i  els sitis dels que venien palomes. 13 I  
Mt 21,13 sitis dels que venien palomes. 13 I  els digué: –Escrit està: “Ma casa serà  
Mt 21,14  ell cegos i coixos en lo temple, i  els curà. 15 Mes veent los prínceps dels  
Mt 21,15 veent los prínceps dels sacerdots i  els escribes les meravelles que havia fet, 
Mt 21,36  altres criats en major número que  els primers, i foren tractats del mateix  
Mt 21,40 »Quan vinga l’amo de la vinya, què  els farà a estos pagesos? 41 Ells li  
Mt 22,6  i l’altre a son tràfic. 6 I  els altres agarraren als criats i, després 
Mt 23,2 Moisès estan sentats los escribes i  els fariseus. 3 Observau, doncs, i feu tot 
Mt 23,6  primers puestos en los festins i  els primers sitis en les sinagogues. 7 I  
Mt 23,7  sitis en les sinagogues. 7 I que  els salúdien en les places i que els homes 
Mt 23,7  els salúdien en les places i que  els homes los apellídien rabís. 8 »Emperò  
Mt 24,Tit  per a què la segona vinguda no  els tròbia desprevinguts. 1 Havent Jesús  
Mt 24,45  sobre sa família, per a què  els dónia de menjar a l’hora? 46  
Mt 24,51  dividirà, i posarà sa porció entre  els hipòcrites. Allí seran los plors i el  
Mt 25,14 -se’n lluny, cridà a sos criats i  els entregà sos béns. 15 I a l’un li donà 
Mt 25,19  el senyor d’aquells criats, i  els cridà a comptes. 20 I arribant aquell  
Mt 26,3  los prínceps dels sacerdots i  els escribes i els ancians del poble en lo 
Mt 26,3  dels sacerdots i els escribes i  els ancians del poble en lo palaci del  
Mt 26,15  als prínceps dels sacerdots 15 i  els digué: –Què em voleu donar, i jo us l’ 
Mt 26,27 I prenent lo calze, donà gràcies, i  els el donà dient: –Beveu tots d’aquest.  
Mt 26,40  40 I vingué a sos deixebles i  els encontrà dormint, i digué a Pere:  
Mt 26,43  43 I vingué altra vegada i  els trobà dormint, puix sos ulls estaven  
Mt 26,44  puix sos ulls estaven pesats. 44 I  els deixà, i de nou se’n tornà a orar per 
Mt 26,45 45 Llavors vingué a sos deixebles i  els digué: –Dormiu ja i descansau, veus  
Mt 26,59  los prínceps dels sacerdots i  els ancians i tot lo Consell buscaven  
Mt 27,6  n’anà, i es penjà ab un llaç. 6 I  els prínceps dels sacerdots, prenent les  
Mt 27,20  los prínceps dels sacerdots i  els ancians persuadiren a la turba que  
Mt 27,54  a molts. 54 Emperò lo centurió i  els que ab ell estaven fent guarda a  
Mt 27,62  los prínceps dels sacerdots i  els fariseus acudiren junts a Pilat, 63  
Mt 28,Tit  S’apareix també als apòstols i  els promet sa protecció. 1 A l’acabar lo  
Mt 28,4  i ses vestidures, com la neu. 4 I  els guardes, espavorits, s’aterraren i  
Mt 28,15  I aquesta veu que es divulgà entre  els jueus dura fins vui dia. 16 I los onze 
Mc 1,13  Satanàs, i morava ab les fieres, i  els àngels lo servien. 14 Mes després que  
Mc 1,22 meravellaven de sa doctrina, perquè  els instruïa com un que té potestat, i no  
Mc 1,31  i al punt la deixà la febre, i  els servia. 32 I a la tarda, post ja lo  
Mc 1,32  tots los que estaven malalts i  els esperitats. 33 I tota la ciutat s’  
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Mc 1,34  mals, i llançà molts dimonis, i no  els permetia dir que sabien qui era. 35 I  
Mc 2,2  que no hi cabia, ni en la porta; i  els predicava la paraula. 3 I vingueren a  
Mc 2,13  mar, i venia a ell tota la gent, i  els ensenyava. 14 I al passar vegé a Leví, 
Mc 2,16  16 I al veure los escribes i  els fariseus que menjava ab los publicans  
Mc 2,18  pecadors per a arrepentiment. 18 I  els deixebles de Joan i dels fariseus, que 
Mc 2,18  vénen a ell i li diuen: –Per què  els deixebles de Joan i els dels fariseus  
Mc 2,18  –Per què els deixebles de Joan i  els dels fariseus dejunen i vostres  
Mc 2,22  d’altra manera el vi rebentarà  els bots i es vessarà, i es faran malbé  
Mc 2,22 bots i es vessarà, i es faran malbé  els bots. Sinó que deu posar-se el vi  
Mc 2,24  a arrancar espigues. 24 I  els fariseus li deien: –Mira, per què fan  
Mc 2,27  donà als que estaven ab ell? 27 I  els deia: –Lo dissabte fou fet per a l’  
Mc 3,4  la mà seca: –Alça’t al mig. 4 I  els diu: –És lícit en dia de dissabte fer  
Mc 3,8  i de l’altra ribera del Jordà. I  els de la comarca de Tiro i Sidon, quan  
Mc 3,15 per a enviar-los a predicar. 15 I  els donà poder per a curar mals i per a  
Mc 3,22  deien: –Està fora de si. 22 I  els escribes que havien baixat de  
Mc 3,33 germans vos demanen allà fora. 33 I  els respongué dient: –Qui és la meva mare  
Mc 4,2  estava a la vora, en terra. 2 I  els ensenyava moltes coses ab paràboles, i 
Mc 4,2  moltes coses ab paràboles, i  els deia en sa doctrina: 3 –Oïu: Veus  
Mc 4,9  a xeixanta i altra a cent. 9 I  els deia: –Qui té orelles per a oir, oiga. 
Mc 4,11 li preguntaven de la paràbola. 11 I  els digué: –A vosaltres és donat lo  
Mc 4,13  se’ls perdónien sos pecats.» 13 I  els digué: –No compreneu aquesta paràbola? 
Mc 4,15  és lo qui sembra la paraula. 15 I  els sembrats prop del camí són aquells en  
Mc 4,15 han oïda, ve a l’instant Satanàs i  els pren la paraula que fou sembrada en  
Mc 4,18  a l’instant s’escandalisen. 18 I  els sembrats entre espines són los que  
Mc 4,19  los que ouen la paraula, 19 emperò  els afanys del sigle i l’engany de les  
Mc 4,19 sigle i l’engany de les riqueses i  els desigs d’altres coses a què donen  
Mc 4,20  i no dóna fruit algun. 20 I  els sembrats en bona terra són los que  
Mc 4,21  a xeixanta i altre a cent. 21 I  els deia: –¿Per ventura se porta una  
Mc 4,24  té orelles per a oir, oiga. 24 I  els deia: –Teniu compte lo que anau a oir. 
Mc 4,32  i fa branques grans, de manera que  els aucells de l’aire poden reposar sota  
Mc 4,34  sa capacitat d’oir-la. 34 I no  els parlava mai sens paràboles; mes quan  
Mc 4,40  sobrevingué una gran bonança. 40 I  els digué: –Per què estau tan temerosos?  
Mc 5,Tit  expeŀleix los dimonis d’un home i  els permet entrar en una ramada de porcs.  
Mc 5,14  en lo mar, i s’ofegaren. 14 I  els que els feien pasturar fugiren i ho  
Mc 5,14 lo mar, i s’ofegaren. 14 I els que  els feien pasturar fugiren i ho contaren  
Mc 5,16  judici, i tingueren temor. 16 I  els que ho havien vist los relataren tot  
Mc 6,7  a enviar-los de dos en dos; i  els donava potestat sobre los esperits  
Mc 6,8  sobre los esperits impurs. 8 I  els manà que no se’n portassen res per al 
Mc 6,10  no es posassen dos túniques. 10 I  els deia: –En qualsevulla part que entreu  
Mc 6,14  Baptista ha ressuscitat d’entre  els morts i per això s’obren prodigis en  
Mc 6,16  lo qual ha ressuscitat d’entre  els morts. 17 Perquè el mateix Herodes  
Mc 6,31  lo que havien fet i ensenyat. 31 I  els digué: –Veniu, apartem-nos a un lloc 
Mc 6,33  los vegeren com se n’anaven i  els conegueren; i concorregueren allí a  
Mc 6,37  pans per dos-cents diners i  els donarem què menjar? 38 I ell los diu:  
Mc 6,39  diuen: –Cinc, i dos peixos. 39 I  els manà que els fessen sentar a tots en  
Mc 6,39  i dos peixos. 39 I els manà que  els fessen sentar a tots en pletes sobre  
Mc 6,41  al cel, beneí i partí los pans, i  els donà a sos deixebles per a què els  
Mc 6,41  els donà a sos deixebles per a què  els presentassen a la gent, i ell repartí  
Mc 6,44  dels bocins i dels peixos. 44 I  els que ne menjaren eren cinc mil homes.  
Mc 6,46 despedia al poble. 46 I després que  els hagué despedit, se n’anà a orar en la 



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1068 
 

Mc 6,50  immediatament parlà ab ells i  els digué: –Teniu bon ànimo! Só jo, no  
Mc 7,5 i utensilis de metall, i llits. 5 I  els fariseus i els escribes li  
Mc 7,5 metall, i llits. 5 I els fariseus i  els escribes li preguntaven: –Per què tos  
Mc 7,6 -se les mans? 6 I ell respongué i  els digué: –Hipòcrites, bé profetisà  
Mc 7,9 altres coses semblants a estes. 9 I  els deia: –Molt bé feu va lo manament de  
Mc 7,18  deixebles sobre la paràbola. 18 I  els digué: –Pués què, també vosaltres  
Mc 7,36  i parlava distinctament. 36 I  els manà que no ho diguessen a ningú;  
Mc 8,3 ab mi i no tenen què menjar. 3 I si  els envio dejuns a sa casa, se defalliran  
Mc 8,5  de pa aquí en aquesta soledat? 5 I  els preguntà: –Quants pans teniu? Ells  
Mc 8,6  i donà a sos deixebles per a què  els distribuïssen, i els distribuïren  
Mc 8,6  per a què els distribuïssen, i  els distribuïren entre la gent. 7 Tenien  
Mc 8,7  7 Tenien també alguns peixets, i  els beneí, i manà que els distribuïssen  
Mc 8,7  peixets, i els beneí, i manà que  els distribuïssen també. 8 I menjaren i se 
Mc 8,9  havien sobrat, set senalles. 9 I  els que en menjaren eren com quatre mil; i 
Mc 8,9  en menjaren eren com quatre mil; i  els despedí. 10 I entrant luego en la  
Mc 8,15  més que un pa en la barca. 15 I  els manà dient: –Teniu compte i guardau- 
Mc 8,21  de bocins? –Set –li digueren. 21 I  els deia: –Puix com no compreneu encara?  
Mc 8,25 li posà altra vegada les mans sobre  els ulls, i començà a veure, i quedà sa,  
Mc 8,30  li digué: –Vós sou lo Cristo. 30 I  els prohibí rigorosament que a ningú  
Mc 8,39  acompanyat dels sants àngels. 39 I  els deia: –En veritat vos dic que hi ha  
Mc 9,6  espant. 6 I se formà un núvol que  els feia sombra e isqué una veu del núvol  
Mc 9,9  9 I guardaren en secret lo que  els havia dit, preguntant-se entre si  
Mc 9,10  –Puix com diuen los fariseus i  els escribes que primer ha de venir Elies? 
Mc 9,12  vingué, i feren d’ell tot lo que  els plagué, conforme està escrit d’ell.  
Mc 9,13  una gran multitud de gent, i que  els escribes estaven disputant ab ells. 14 
Mc 9,15  corrent a saludar-lo. 15 I  els preguntà: –De què estau disputant  
Mc 9,28  no el poguérem llançar? 28 I  els digué: –Aquesta raça no pot eixir ab  
Mc 9,30  30 I ensenyava a sos deixebles i  els deia: –Lo Fill de l’home serà  
Mc 9,31  Emperò estos no entenien això que  els deia, i temien lo preguntar-li. 32 I 
Mc 9,34  I sentant-se, cridà als Dotze i  els digué: –Si algú vol ser lo primer,  
Mc 10,11  en casa sobre el mateix. 11 I  els digué: –Qualsevol que repudiï a sa  
Mc 10,13  presentaren uns infants per a què  els tocàs. Emperò los deixebles renyaven  
Mc 10,13  los deixebles renyaven als que  els hi presentaven. 14 I quan ho vegé  
Mc 10,14 vegé Jesús, ho prengué molt a mal i  els digué: –Deixau venir a mi los infants  
Mc 10,14 –Deixau venir a mi los infants i no  els ho destorbeu, perquè dels tals és lo  
Mc 10,24 de Déu los que tenen riqueses! 24 I  els deixebles se pasmaven de ses paraules. 
Mc 10,42 i Joan. 42 Emperò Jesús los cridà i  els digué: –Sabeu que aquells a qui es veu 
Mc 11,2  envià dos de sos deixebles 2 i  els digué: –Anau al lloc que està davant  
Mc 11,9  i les espargiren per lo camí. 9 I  els que anaven al davant i els que venien  
Mc 11,9  9 I els que anaven al davant i  els que venien detràs cridaven dient:  
Mc 11,15  les taules dels canviadors i  els sitis dels que venien palomes. 16 I no 
Mc 11,17  vas algun per lo temple. 17 I  els ensenyava dient: –¿No està escrit que  
Mc 11,18  oït los prínceps dels sacerdots i  els escribes, meditaven com fer-lo  
Mc 11,27  los prínceps dels sacerdots i  els escribes i els ancians, 28 i li  
Mc 11,27  dels sacerdots i els escribes i  els ancians, 28 i li digueren: –Ab quina  
Mc 12,Tit  convenç als fariseus i saduceus, i  els reconvé. Sobre pagar lo tribut al  
Mc 12,16  veja. 16 I ells l’hi portaren. I  els digué: –De qui és esta efígie e  
Mc 12,25 25 Puix quan ressuscitaran d’entre  els morts, ni es casaran, ni seran donats  
Mc 12,28  se li acercà un dels escribes, que  els havia oït disputar, i veent que els  
Mc 12,28 els havia oït disputar, i veent que  els havia respost bé, li preguntà quin era 
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Mc 12,38  del poble l’oïa ab gust. 38 I  els deia en sa doctrina: –Guardau-vos  
Mc 12,38  portar vestimentes llargues i que  els salúdien en les places, 39 i estar en  
Mc 12,44  Perquè tots hi han tirat de lo que  els sobrava; emperò aquesta, de sa pobresa 
Mc 13,12  a la mort, i el pare, al fill, i  els fills s’alçaran contra els pares i  
Mc 13,12 fill, i els fills s’alçaran contra  els pares i els mataran. 13 I sereu odiats 
Mc 13,12 fills s’alçaran contra els pares i  els mataran. 13 I sereu odiats de tots per 
Mc 13,32  aquella hora ningú en sap res, ni  els àngels que estan en lo cel, ni el  
Mc 14,13  13 I envià dos de sos deixebles, i  els diu: –Anau a la ciutat, i trobareu un  
Mc 14,22  lo pa, i beneint-lo, lo partí, i  els el donà, i digué: –Preneu, menjau:  
Mc 14,24  donà, i begueren tots d’ell. 24 I  els digué: –Aquesta és ma sang del Nou  
Mc 14,34  -se i a congoixar-se. 34 I  els digué: –La mia ànima està trista fins  
Mc 14,37  sinó lo que vós. 37 I vingué i  els trobà dormint, i digué a Pere: –Simó,  
Mc 14,41 -li. 41 I tercera vegada vingué i  els digué: –Dormiu ja i reposau. Basta: l’ 
Mc 14,53 i se juntaren tots los sacerdots, i  els escribes, i els ancians. 54 Mes Pere  
Mc 14,53  los sacerdots, i els escribes, i  els ancians. 54 Mes Pere l’anava seguint  
Mc 14,55  ab los criats escalfant-se. 55 I  els prínceps dels sacerdots i tot lo  
Mc 14,65 -li cops, i li deien: –Endevina! I  els criats l’abufetejaven. 66 I estant  
Mc 15,1  tingut consell ab los ancians, i  els escribes, i tot lo consistori,  
Mc 15,3  -li, li digué: –Tu ho dius. 3 I  els prínceps dels sacerdots l’acusaven de 
Mc 15,8 a demanar-li la gràcia que sempre  els feia. 9 I Pilat los respongué dient:  
Mc 15,29 fou contat entre los malvats.» 29 I  els que passaven blasfemaven d’ell,  
Mc 15,31  aqueix modo, escarnint-lo també  els prínceps dels sacerdots, se deien los  
Mc 16,14 a taula los Onze, se’ls aparegué i  els reprengué sa incredulitat i duresa de  
Mc 16,15  l’havien vist ressuscitat. 15 I  els digué: –Anau per tot lo món i predicau 
Mc 16,18 beguessen alguna cosa mortífera, no  els danyarà; posaran les mans sobre dels  
Lc 1,17  los cors dels pares als fills, i  els incrèduls a la prudència dels justos,  
Lc 1,22  en lo temple. 22 I quan isqué, no  els podia parlar, i comprengueren que  
Lc 1,25  volgut apartar mon oprobi d’entre  els homes.» 26 I al sisè mes, Déu envià l’ 
Lc 2,17 hagueren vist, comprengueren lo que  els havia estat dit d’aquell infant. 18 I 
Lc 2,18  i igualment de les coses que  els havien referit los pastors. 19 Emperò  
Lc 2,20  meditant-les en son cor. 20 I  els pastors se’n tornaren, glorificant i  
Lc 2,20 que havien vist i oït, del modo que  els les havien dites. 21 I després d’  
Lc 2,50  no comprengueren les paraules que  els havia dit. 51 I baixà ab ells, i  
Lc 3,7  multitud de gent que venien a que  els batejàs: –Raça de víbores! Qui vos ha  
Lc 3,12  també publicans a ell per a què  els batejàs i li digueren: –Mestre, què  
Lc 3,14  dient: –I nosaltres, què farem? I  els digué: –No maltracteu a ningú ni el  
Lc 4,41  de Déu. I ell los reprenia i no  els permetia dir que sabien que ell era lo 
Lc 5,21  perdonats te són tos pecats. 21 I  els escribes i fariseus començaren a  
Lc 5,30  que estaven a taula ab ells. 30 I  els fariseus i els escribes murmuraven d’ 
Lc 5,30  taula ab ells. 30 I els fariseus i  els escribes murmuraven d’ells i deien a  
Lc 5,30  menjau i beveu ab los publicans i  els pecadors? 31 I Jesús los respongué i  
Lc 5,34  digué: –¿Per ventura podeu fer que  els amics de l’espòs dejúnien mentres  
Lc 5,36  dejunaran en aquells dies. 36 I  els digué un símil: –Ningú posa un pedaç  
Lc 6,4  entrà en la casa de Déu i prengué  els pans de la proposició, i en menjà i en 
Lc 6,5  sinó tan sols los sacerdots? 5 I  els digué: –Lo Fill de l’home és també  
Lc 6,7  que tenia seca la mà dreta. 7 I  els escribes i fariseus l’estaven  
Lc 6,18  havien vingut a oir-lo i a que  els curàs de sos mals. I els que eren  
Lc 6,18 lo i a que els curàs de sos mals. I  els que eren aturmentats dels esperits  
Lc 6,19  perquè eixia d’ell una virtut que  els curava a tots. 20 I ell, alçant los  
Lc 6,31  -li. 31 I el que vullau que  els homes facen per a vosaltres, això  
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Lc 6,32  quin grat vos ne sentiran?; perquè  els pecadors també amen als que els amen a 
Lc 6,32  els pecadors també amen als que  els amen a ells. 33 I si feu bé als que us 
Lc 6,39 ab què amidareu sereu amidats. 39 I  els deia també un símil: –¿Per ventura un  
Lc 7,14  14 I s’acercà i tocà les andes. I  els que el portaven se pararen. I digué:  
Lc 7,18  tota la Judea i sa comarca. 18 I  els deixebles de Joan contaren a ell totes 
Lc 7,22 a Joan lo que haveu oït i vist: que  els cegos veuen, los coixos caminen, los  
Lc 7,25  ab robes delicades? Certament que  els que vesteixen robes precioses i viuen  
Lc 7,29  que ell. 29 »I tot lo poble, i  els publicans que l’oïren, glorificaren a 
Lc 7,30  de Joan. 30 Mes los fariseus i  els doctors de la Llei despreciaren lo  
Lc 7,38  regar-li los peus ab llàgrimes i  els eixugava ab los cabells de son cap, i  
Lc 7,38  de son cap, i li besava sos peus i  els ungia ab ungüent. 39 I quan lo fariseu 
Lc 7,44  ses llàgrimes, ha regat mos peus i  els ha eixugat ab sos cabells. 45 No em  
Lc 8,Tit  son poder sobre el mar, sobre  els dimonis, sobre una dolència incurable, 
Lc 8,9  té orelles per a oir, oiga. 9 I  els deixebles li preguntaven: –Què  
Lc 8,21  veure. 21 Emperò ell respongué i  els digué: –Ma mare i mos germans són  
Lc 8,22 ell ab sos deixebles en una barca i  els digué: –Passem a l’altra banda de l’ 
Lc 8,25  i cessà; i vingué bonança. 25 I  els digué: –A on és vostra fe? I ells,  
Lc 8,31  dimonis. 31 I li suplicaven que no  els manàs anar a l’abisme. 32 I estava  
Lc 8,32  de porcs, i li suplicaven que  els deixàs entrar en ells. I los ho  
Lc 8,36 a sos peus, i s’atemorisaren. 36 I  els que ho havien vist los contaren de la  
Lc 9,2  virtut de curar les dolències. 2 I  els envià a predicar lo Regne de Déu i a  
Lc 9,3  de Déu i a curar los malalts. 3 I  els digué: –No us emporteu res per al  
Lc 9,8 que Joan havia ressuscitat d’entre  els morts; i altres, que Elies havia  
Lc 9,11  sabé, lo seguia; i ell los rebé i  els parlava del Regne de Déu, i curava als 
Lc 9,13  aquí estam en un lloc desert. 13 I  els digué: –Donau-los vosaltres de  
Lc 9,22  sia despreciat per los ancians i  els prínceps dels sacerdots i per los  
Lc 9,34  dient això, se formà un núvol i  els cobrí i s’ompliren de temor a l’  
Lc 9,46  li acerca d’aquesta plàtica. 46 I  els vingué lo pensament qui d’ells seria  
Lc 9,48  i se’l posà prop de si. 48 I  els digué: –Lo qui rèbia a est infant en  
Lc 9,54  que digam que bàixia foc del cel i  els abràsia, com també féu Elies? 55  
Lc 9,60  60 I Jesús li digué: –Deixa que  els morts entèrrien a sos morts; emperò  
Lc 10,2 o lloc a on ell havia de venir. 2 I  els digué: –La collita certament és gran,  
Lc 10,19  per a trepitjar les serpents i  els escorpins i sobre tot lo poder de l’  
Lc 10,20  no us regositgeu d’això, que  els esperits vos estan subjectes; ans bé  
Lc 10,35  quan partia, tragué dos diners, i  els donà a l’hostaler, i li digué:  
Lc 11,2  ensenyà Joan a sos deixebles. 2 I  els digué: –Quan oreu, dieu: »Pare nostre  
Lc 11,5  ans deslliurau-nos de mal. 5 I  els digué també: –Si algú de vosaltres  
Lc 11,31  los homes d’aquesta generació i  els condemnarà, perquè vingué dels extrems 
Lc 11,53  los aquestes coses, los fariseus i  els doctors de la Llei començaren a instar 
Lc 12,15  o repartidor entre vosaltres? 15 I  els digué: –Anau alerta, guardau-vos de  
Lc 12,37 vos dic que es cenyirà son vestit i  els farà assentar a taula, i passant, los  
Lc 12,38  o vingués a la tercera vetlla i  els trobàs en eix estat, benaventurats són 
Lc 13,4  també aquells divuit homes sobre  els quals caigué la torre de Siloè i els  
Lc 13,4  quals caigué la torre de Siloè i  els matà, ¿pensau que ells eren més  
Lc 13,6  de la mateixa manera. 6 I  els deia també aquesta paràbola: –Un home  
Lc 13,10  i si no, la tallareu després. 10 I  els dissabtes estava ensenyant en la  
Lc 13,19  i se féu tan gran l’arbre, que  els aucells de l’aire reposaven en ses  
Lc 14,5 l’hidròpic, lo curà i despedí. 5 I  els respongué i digué: –Qui hi ha entre  
Lc 14,21  i porta’m aquí los pobres, i  els mancos, i els cegos, i els coixos. 22  
Lc 14,21 ’m aquí los pobres, i els mancos, i  els cegos, i els coixos. 22 »I digué el  
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Lc 14,21  i els mancos, i els cegos, i  els coixos. 22 »I digué el criat:  
Lc 15,2  i pecadors per a oir-lo. 2 I  els fariseus i els escribes murmuraven  
Lc 15,2  per a oir-lo. 2 I els fariseus i  els escribes murmuraven dient: –Aquest  
Lc 15,16  son ventre de les triadures de què  els porcs menjaven, i ningú les hi donava. 
Lc 16,8  més prudents en sa generació que  els fills de la llum. 9 I jo us dic que  
Lc 16,15  coses i se burlaven d’ell. 15 I  els digué: –Vosaltres sou los que us veneu 
Lc 16,15  coneix vostres cors, perquè lo que  els homes tenen per excels és abominació  
Lc 16,16  davant de Déu. 16 »La Llei i  els Profetes han durat fins a Joan. Des de 
Lc 16,29  tenen a Moisès i als Profetes, que  els oiguen. 30 »Emperò ell replicà: »–No,  
Lc 17,23  -el allí”: no hi vullau anar, ni  els seguiu. 24 Perquè així com lo llampec, 
Lc 17,29 Sodoma plogué foc i sofre del cel i  els consumí a tots. 30 Lo mateix serà en  
Lc 17,37 –A on esdevindrà això, Senyor? 37 I  els respongué: –En qualsevol part a on se  
Lc 18,15  també alguns infants per a què  els tocàs. I veent-ho los deixebles, los 
Lc 18,16  que vinguen a mi los infants i no  els ho impediu, perquè dels tals és lo  
Lc 18,34  per a ells i no entenien lo que  els deia. 35 I succeí que, acercant-se a 
Lc 18,39  teniu misericòrdia de mi. 39 I  els que anaven davant lo reprenien, a fi  
Lc 19,13  los donà deu mines de plata i  els digué: »–Negociau ab elles fins que jo 
Lc 19,32  lo pollí que estava del modo que  els havia dit. 33 I quan lo desfermaven,  
Lc 19,47  Mes los prínceps dels sacerdots i  els escribes i els principals del poble  
Lc 19,47  dels sacerdots i els escribes i  els principals del poble cercaven com fer  
Lc 20,1  los prínceps dels sacerdots i  els escribes ab los ancians 2 i li  
Lc 20,19  los prínceps dels sacerdots i  els escribes desitjaven prendre-lo en  
Lc 20,37  seran fills de Déu. 37 »I que  els morts han de ressuscitar, ho declarà  
Lc 21,4  han fet oferiments a Déu de lo que  els sobrava; emperò aquesta ha donat de sa 
Lc 22,2  2 los prínceps dels sacerdots i  els escribes cercaven com fer morir a  
Lc 22,10  –A on voleu que l’aparellem? 10 I  els digué: –Veus aquí que a l’entrar en  
Lc 22,14  fou arribada, se sentà a taula, i  els dotze apòstols ab ell. 15 I els digué: 
Lc 22,15  i els dotze apòstols ab ell. 15 I  els digué: –Ab gran ànsia desitjava menjar 
Lc 22,25  nacions les tracten ab imperi, i  els que tenen poder sobre elles són  
Lc 22,34  tres vegades que em coneixes. I  els digué: 35 –Quan vos envií sens bossa,  
Lc 22,45  oració, vingué a sos deixebles, i  els trobà dormint per causa de la  
Lc 22,46  per causa de la tristesa. 46 I  els digué: –Per què dormiu? Alçau-vos i  
Lc 22,66  juntaren los ancians del poble, i  els prínceps dels sacerdots, i els  
Lc 22,66  i els prínceps dels sacerdots, i  els escribes, i el feren venir a son  
Lc 23,10  los prínceps dels sacerdots i  els escribes persistien obstinadament en  
Lc 23,25  lo que ells demanaven. 25 I  els posà en llibertat al que per causa de  
Lc 23,34  que fan. I dividiren sos vestits i  els tiraren a sort. 35 I el poble estava  
Lc 23,35  35 I el poble estava mirant, i  els prínceps, juntament ab ells, ne feien  
Lc 24,5 les digueren: –Per què buscau entre  els morts al que està viu? 6 No està aquí  
Lc 24,17  per a què no el coneguessen. 17 I  els digué: –Què estau platicant entre  
Lc 24,35  a Simó! 35 I ells contaren lo que  els havia succeït en lo camí i com l’  
Lc 24,36  se presentà Jesús enmig d’ells i  els digué: –La pau sia ab vosaltres; só  
Lc 24,38  que veien algun esperit. 38 I  els digué: –Per què estau torbats, i per  
Lc 24,44  les sobres i los les donà. 44 I  els digué: –Aquestes són les paraules que  
Lc 24,46  entenguessen les Escriptures. 46 I  els digué: –Així estava escrit, i així era 
Jn 1,11  11 Vingué a sa pròpia casa, i  els seus no el reberen. 12 Mes, a tots los 
Jn 1,21  –No ho só. –Ets tu lo Profeta? I  els respongué: –No. 22 –Doncs, qui ets?  
Jn 1,24  com digué Isaïes lo profeta. 24 I  els que havien estat enviats a ell eren  
Jn 1,45 aquell de qui Moisès, en la Llei, i  els Profetes escrigueren: Jesús de  
Jn 2,6  purificacions que s’usaven entre  els jueus, en cada una de les quals cabien 
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Jn 2,15 15 féu com uns assots de cordills i  els tragué a tots del temple, ab ses  
Jn 2,18 devora lo zel de vostra casa.» 18 I  els jueus respongueren i li digueren:  
Jn 2,19  coses? 19 Jesús respongué i  els digué: –Destruïu aqueix temple, i jo  
Jn 2,22  sos deixebles se recordaren de que  els havia dit això, i ells cregueren l’  
Jn 2,24  Jesús no es fiava d’ells perquè  els coneixia a tots 25 i no necessitava  
Jn 3,25  25 I se mogué una disputa entre  els deixebles de Joan i els jueus tocant a 
Jn 3,25  entre els deixebles de Joan i  els jueus tocant a la purificació. 26 I  
Jn 4,1  1 Quan, doncs, Jesús entengué que  els fariseus havien sabut que ell feia més 
Jn 4,24 24 Déu és esperit i és menester que  els que l’adoren, l’adórien en esperit i 
Jn 5,15 home se n’anà a trobar als jueus i  els contà que era Jesús lo qui l’havia  
Jn 5,21 com lo Pare ressuscita los morts, i  els dóna la vida, així també lo Fill dóna  
Jn 5,25 hora ve, i estam ja en ella, en què  els morts oiran la veu del Fill de Déu; i  
Jn 5,25  oiran la veu del Fill de Déu; i  els que l’oiguen, viuran. 26 Perquè així  
Jn 6,7  –Dos-cents diners de pa no  els basten per a donar-ne un bocí a cada 
Jn 6,29  obres de Déu? 29 Respongué Jesús i  els digué: –L’obra de Déu és que  
Jn 6,41 ressuscitaré en lo darrer dia. 41 I  els jueus se posaren llavors a murmurar d’ 
Jn 6,43  cel? 43 Emperò Jesús respongué i  els digué: –No murmureu entre vosaltres.  
Jn 6,52  donaré per a la vida del món. 52 I  els jueus, doncs, disputaven entre si,  
Jn 7,11 públicament sinó com d’ocult. 11 I  els jueus lo buscaven en lo dia de la  
Jn 7,15  pujà al temple i ensenyava. 15 I  els jueus se meravellaven dient: –Com sap  
Jn 7,21  et vol matar? 21 Respongué Jesús i  els digué: –He fet una obra i tots vos ne  
Jn 7,31  per ventura, més miracles que  els que fa aquest? 32 Los fariseus  
Jn 7,32  que la gent tenia d’ell; i  els fariseus i els prínceps dels sacerdots 
Jn 7,32 gent tenia d’ell; i els fariseus i  els prínceps dels sacerdots enviaren  
Jn 7,45  dels sacerdots i als fariseus i  els digueren: –Per què no l’haveu portat? 
Jn 7,47  ha parlat com aquest home. 47 I  els fariseus respongueren: –Què, també  
Jn 8,7  en preguntar-li, s’alçà dret i  els digué: –Aquell de vosaltres que es  
Jn 8,14 no és verídic. 14 Respongué Jesús i  els digué: –Encara que jo dónia testimoni  
Jn 8,42  tenim un pare que és Déu. 42 I  els digué Jesús: –Si Déu fos vostre pare,  
Jn 8,48  perquè no sou de Déu. 48 I  els jueus respongueren i li digueren: –No  
Jn 8,52 paraula, no veurà mai la mort. 52 I  els jueus li digueren: –Ara coneixem que  
Jn 8,53  pare Abraham, lo qual morí, i que  els profetes, que també moriren? Qui et  
Jn 9,6 fang ab la saliva i l’aplicà sobre  els ulls del cego. 7 I li digué: –Marxa,  
Jn 9,8  ab vista. 8 Per lo que los veïns i  els que antes l’havien vist demanar  
Jn 9,19  als pares del que hi veia. 19 I  els preguntaren dient: –¿És aquest lo  
Jn 9,30 a on és. 30 Respongué aquell home i  els digué: –En això està lo miracle, que  
Jn 10,6  Jesús, però no entengueren lo que  els deia. 7 I Jesús los digué segona  
Jn 10,8  i robadors, però les ovelles no  els escoltaren. 9 Jo só la porta. Lo qui  
Jn 10,24  en lo pòrtic de Salomó. 24 I  els jueus vingueren a son rodador i li  
Jn 10,28  les conec i em segueixen. 28 I jo  els dono la vida eterna, i no es perdran  
Jn 11,46  n’anaren a trobar als fariseus i  els contaren les coses que Jesús havia  
Jn 11,47  fet. 47 Llavors los pontífices i  els fariseus juntaren Consell i digueren:  
Jn 11,54 Jesús ja no anava públicament entre  els jueus, sinó que es retirà a un  
Jn 11,56  -se. 56 I cercaven a Jesús, i  els que estaven en lo temple se deien uns  
Jn 11,57  què no ha vingut a la festa? 57 I  els pontífices i els fariseus havien ja  
Jn 11,57  a la festa? 57 I els pontífices i  els fariseus havien ja donat l’ordre de  
Jn 12,3  derramà sobre los peus de Jesús i  els eixugà ab sos cabells; i la casa s’  
Jn 12,17  sepulcre i el ressuscità d’entre  els morts, donava testimoni d’ell. 18 Per 
Jn 12,40 ab son cor i es convertesquen, i jo  els cúria.» 41 Això digué Isaïes quan vegé 
Jn 12,42  públicament per temor de que  els expeŀlissen de la sinagoga. 43 Puix  
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Jn 14,21  21 Qui té mos manaments i  els guarda, aqueix m’ama. I el qui m’  
Jn 15,22  22 Si jo no hagués vingut i no  els hagués predicat, no tindrien pecat;  
Jn 16,19 conegué que volien preguntar-lo i  els digué: –Vosaltres estau inquirint los  
Jn 17,8  em donàreu ve de vós. 8 Perquè jo  els he donat les paraules que vós me  
Jn 17,14 goig complert en si mateixos. 14 Jo  els he donat vostra paraula, i el món los  
Jn 17,15  só del món. 15 No us demano que  els tragueu del món, sinó que els guardeu  
Jn 17,15  que els tragueu del món, sinó que  els guardeu del mal. 16 Ells no són del  
Jn 17,18 vós m’haveu enviat al món, així jo  els he enviat a ells també al món. 19 I  
Jn 17,22  que vós m’haveu enviat. 22 I jo  els he donat la glòria que vós me donàreu, 
Jn 17,26  que vós m’haveu enviat. 26 I  els he fet i faré conèixer vostre nom,  
Jn 18,3  pres una companyia de soldats i  els ministres enviats per los pontífices i 
Jn 18,4  li havien de succeir, s’avançà i  els digué: –A qui buscau? 5 Li  
Jn 18,12  mon Pare, no he de beure’l? 12 I  els soldats i son capità, i els ministres  
Jn 18,12  12 I els soldats i son capità, i  els ministres dels jueus, prengueren a  
Jn 18,18  Ell li respongué: –No ho só. 18 I  els criats i els ministres s’estaven al  
Jn 18,18  –No ho só. 18 I els criats i  els ministres s’estaven al foc, perquè  
Jn 18,21  Pregunta als que han oït lo que jo  els he dit, puix ells saben les coses que  
Jn 18,29  pasqua. 29 I Pilat isqué defora i  els digué: –Quina acusació produïu contra  
Jn 18,31  no te l’hauríem entregat. 31 I  els digué Pilat: –Doncs, preneu-lo  
Jn 18,35  jo, per ventura, jueu? Ta nació i  els pontífices t’han entregat a mi. Què  
Jn 18,38  segona vegada envers los jueus i  els digué: –Jo no trobo en ell causa  
Jn 19,2  prengué a Jesús i l’assotà. 2 I  els soldats formaren una corona d’espines 
Jn 19,4  altra vegada Pilat isqué a fora, i  els digué: –Veus aquí, jo us lo trac fora, 
Jn 19,6  –Veus aquí l’home. 6 I luego que  els pontífices i sos ministres lo vegeren, 
Jn 19,21 en hebreu, en grec i en llatí. 21 I  els prínceps dels sacerdots deien a Pilat: 
Jn 19,31 un gran dia, suplicaren a Pilat que  els trencassen les cames i els traguessen  
Jn 19,31  que els trencassen les cames i  els traguessen d’allí. 32 Vingueren,  
Jn 20,2  altre deixeble amat de Jesús, i  els digué: –Se n’han portat lo Senyor del 
Jn 20,9  que Jesús ressuscitàs d’entre  els morts. 10 Aquestos deixebles se n’  
Jn 20,21  ab la vista del Senyor. 21 I  els tornà a dir: –La pau sia ab vosaltres. 
Jn 20,22  paraules alenà sobre d’ells, i  els digué: –Rebeu l’Esperit Sant. 23  
Jn 20,26  i se presentà enmig d’ells i  els digué: –La pau sia ab vosaltres. 27  
Jn 21,8  estava nu, i se tirà al mar. 8 I  els demés deixebles vingueren a la barca  
Jn 21,14  d’haver ressuscitat d’entre  els morts. 15 Acabat, doncs, de dinar,  
Jn 21,23  23 I s’espargí aquesta veu entre  els germans: que est deixeble no moriria.  
Ac 1,7 aquest temps lo Regne a Israel? 7 I  els digué: –No us toca a vosaltres lo  
Ac 1,7  a vosaltres lo saber lo temps o  els moments que posà lo Pare en son poder. 
Ac 2,9  9 Partos i medes, i elamites, i  els que habiten en la Mesopotàmia, en  
Ac 2,10  que està als confins de Cirene, i  els que han vingut de Roma, 11 així jueus  
Ac 2,14  en peu ab los Onze, alçà sa veu, i  els digué: –Barons de Judea i vosaltres  
Ac 2,40  altres paraules ho testificà, i  els exhortava dient: –Salvau’s d’aquesta 
Ac 2,41 d’aquesta generació perversa. 41 I  els que reberen sa paraula foren batejats, 
Ac 3,15 vida, a qui Déu ressuscità d’entre  els morts, de lo que nosaltres som  
Ac 4,1  i el magistrat del temple, i  els saduceus, 2 queixant-se de que  
Ac 4,3  la resurrecció dels morts. 3 I  els agafaren i els posaren en la presó  
Ac 4,3  dels morts. 3 I els agafaren i  els posaren en la presó fins al dia  
Ac 4,5  Jerusalem los prínceps d’ells, i  els ancians, i els escribes, 6 i Anàs, lo  
Ac 4,5  prínceps d’ells, i els ancians, i  els escribes, 6 i Anàs, lo príncep dels  
Ac 4,10  i a qui Déu ressuscità d’entre  els morts, per virtut d’ell està sa  
Ac 4,16  entre si 16 dient: –Què  els farem, a aquestos homes? Perquè, que  
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Ac 4,23  en llibertat, vingueren als seus i  els contaren tot lo que els havien dit los 
Ac 4,23  als seus i els contaren tot lo que  els havien dit los prínceps dels sacerdots 
Ac 4,23  dit los prínceps dels sacerdots i  els ancians. 24 I quan ho oigueren, tots  
Ac 4,25  »“Per què bramaren les gents i  els pobles pensaren coses vanes? 26 S’  
Ac 4,26  S’alçaren los reis de la terra i  els prínceps se juntaren a una contra el  
Ac 4,27  i Ponç Pilat, ab los gentils i  els pobles d’Israel, 28 per a fer lo que  
Ac 4,36  tenia menester. 36 I Josep, a qui  els apòstols donaven lo sobrenom de  
Ac 5,15  treien los malalts als carrers i  els posaven en llits i lliteres per a què  
Ac 5,16  comarcanes, portant los malalts i  els que eren aturmentats dels esperits  
Ac 5,18 zel; 18 i prengueren als apòstols i  els posaren en la presó pública. 19 Mes l’ 
Ac 5,21  lo príncep dels sacerdots i  els que estaven ab ell, convocaren lo  
Ac 5,21  i enviaren a la presó per a què  els portassen. 22 Emperò quan anaren los  
Ac 5,22  los ministres i obrint la presó no  els trobaren, tornaren a donar l’avís, 23 
Ac 5,23 trobat la presó molt ben tancada, i  els guardes que estaven davant de les  
Ac 5,24 sacerdot, lo magistrat del temple i  els prínceps dels sacerdots estaven en  
Ac 5,25  Emperò al mateix temps arribà un i  els digué: –Mirau, aquells homes que  
Ac 5,26  lo magistrat ab sos ministres, i  els portà sens violència, perquè temien  
Ac 5,26  perquè temien que el poble no  els apedregàs. 27 I així que els portaren, 
Ac 5,27  no els apedregàs. 27 I així que  els portaren, los presentaren al Consell.  
Ac 5,29  aquest home. 29 I responent Pere i  els apòstols, digueren: –És precís obeir a 
Ac 5,35  homes per un curt espai. 35 I  els digué: –Barons d’Israel, teniu compte 
Ac 5,38  us fiqueu ab aquestos homes i que  els deixeu estar, perquè si est consell o  
Ac 5,40 no parlassen més en nom de Jesús, i  els deixaren anar. 41 Ells se n’anaren  
Ac 6,1  una murmuració dels grecs contra  els hebreus, perquè ses viudes eren  
Ac 7,6  en terra estrangera, i que  els reduirien a esclavitud i els  
Ac 7,6  i que els reduirien a esclavitud i  els tractarien mal per espai de quatre-  
Ac 7,9  Jacob, als dotze patriarques. 9 »I  els patriarques, moguts d’enveja,  
Ac 7,15  Jacob baixà a Egipte, i morí ell i  els nostres pares, 16 i foren transportats 
Ac 7,26  estaven renyint, se’ls presentà i  els posà en pau dient: »–Barons, sou  
Ac 7,42  mans. 42 Llavors Déu s’apartà i  els abandonà a que servissen la milícia  
Ac 7,58  de la ciutat, l’apedregaven; i  els testimonis posaren sos vestits als  
Ac 7,60  en alta veu dient: –Senyor, no  els imputeu aquest pecat. I quan hagué dit 
Ac 8,4 dones, los feia posar en presó. 4 I  els que havien estat dispersos transitaven 
Ac 8,11 atendien perquè feia molt temps que  els tenia encantats ab sa màgia. 12 Mes,  
Ac 8,12  12 Mes, havent cregut a Felip, que  els predicava del Regne de Déu, se  
Ac 9,7  se’t dirà lo que et convé fer. I  els homes que l’acompanyaven quedaren  
Ac 9,25  nit per a donar-li la mort. 25 I  els deixebles lo prengueren de nit i,  
Ac 9,27  -lo, lo conduí als apòstols i  els contà com havia vist al Senyor en lo  
Ac 9,39  plorant i ensenyant les túniques i  els vestits que els feia Dorcas. 40 Mes  
Ac 9,39  les túniques i els vestits que  els feia Dorcas. 40 Mes Pere, havent fet  
Ac 10,20  ab ells sens dubtar, perquè jo  els he enviat. 21 I baixant Pere envers  
Ac 10,28  a molts que s’havien reunit, 28 i  els digué: –Vosaltres sabeu que és cosa  
Ac 10,41 ell després que ressuscità d’entre  els morts. 42 I ens manà que predicàssem  
Ac 10,45  Sant se difundís també sobre  els gentils. 46 Perquè els oïen parlar en  
Ac 10,46  també sobre els gentils. 46 Perquè  els oïen parlar en llengües i dir grans  
Ac 11,1  són anomenats cristians. 1 I  els apòstols i els germans que estaven en  
Ac 11,1  cristians. 1 I els apòstols i  els germans que estaven en la Judea  
Ac 11,1  estaven en la Judea oigueren que  els gentils havien també rebut la paraula  
Ac 11,19  als gentils per a la vida. 19 I  els altres que havien estat espargits per  
Ac 12,6  soldats, lligat ab dues cadenes, i  els guardes davant de la porta guardant la 
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Ac 12,18 dia hi hagué no poca confusió entre  els soldats, sobre què s’havia fet de  
Ac 12,21  de rei, se sentà en lo tribunal i  els arengava. 22 I el poble l’aplaudia,  
Ac 13,2  i a Bernabé per a l’obra a què  els he destinat. 3 I quan hagueren  
Ac 13,16 silenci, digué: –Barons d’Israel i  els que temeu a Déu, oïu: 17 Lo Déu del  
Ac 13,30  ressuscità al tercer dia d’entre  els morts, i el vegeren molts dies aquells 
Ac 13,34  I que l’haja ressuscitat d’entre  els morts, per a no tornar mai més a la  
Ac 13,37  a qui Déu ha ressuscitat d’entre  els morts no ha vist corrupció. 38 Sia-  
Ac 13,42  en lo dissabte següent que  els fossen predicades aquestes paraules.  
Ac 13,50  persecució contra Pau i Bernabé, i  els expeŀliren de sos confins. 51 Emperò  
Ac 13,52 d’ells, se n’anaren a Iconi. 52 I  els deixebles estaven plens de goig i de  
Ac 14,4  multitud de la ciutat se dividí, i  els uns eren de la part dels jueus, i els  
Ac 14,4  uns eren de la part dels jueus, i  els altres, de la dels apòstols. 5 Mes com 
Ac 14,5  apòstols. 5 Mes com los gentils i  els jueus ab sos capitans s’amotinassen  
Ac 15,6  guardar la Llei de Moisès. 6 I  els apòstols i els ancians se congregaren  
Ac 15,6  Llei de Moisès. 6 I els apòstols i  els ancians se congregaren per examinar  
Ac 15,12 i escoltaven a Bernabé i a Pau, que  els contaven quant grans senyals i  
Ac 15,12  i prodigis havia fet Déu entre  els gentils per medi d’ells. 13 I després 
Ac 15,23  principals entre los germans. 23 I  els escrigueren per mà d’ells així: «Los  
Ac 15,23  mà d’ells així: «Los apòstols i  els ancians germans, als germans que són  
Ac 15,24  de guardar la Llei”, als quals no  els havem donat semblant encàrrec: 25 Nos  
Ac 15,32  ab moltes paraules als germans, i  els confirmaren en la fe. 33 I després d’ 
Ac 15,33  los despediren en pau als que  els havien enviat. 34 Silas, emperò,  
Ac 15,38  d’ells des de Pamfília i no  els havia acompanyat en l’obra. 39 I hi  
Ac 16,10  que Déu nos havia cridat per a què  els predicàssem l’evangeli. 11 Per lo  
Ac 16,19  guany, agafaren a Pau i a Silas, i  els portaren al tribunal davant dels  
Ac 16,22 I el poble se llançà contra ells; i  els magistrats, després d’esquinçades les 
Ac 16,23  presó, manant a l’escarceller que  els guardàs ab diligència. 24 Ell, així  
Ac 16,25  Pau i Silas, alabaven a Déu, i  els que estaven presos los oïen. 26 I de  
Ac 16,27  i es volia matar, pensant que  els presos s’havien escapat. 28 Emperò  
Ac 16,38  ens traguen fora ells mateixos. I  els aguasils reportaren aquestes raons als 
Ac 17,3 patís Cristo i ressuscitàs d’entre  els morts; i: «aquest és Jesucrist, lo  
Ac 17,10  los deixaren anar llibres. 10 I  els germans immediatament enviaren de nit  
Ac 17,14  i alborotar la multitud. 14 I  els germans immediatament feren eixir a  
Ac 17,15  i Timoteu se quedaren allí. 15 I  els que acompanyaven a Pau lo conduïren  
Ac 17,18  i estoics disputaven ab ell; i  els uns deien: –Què ens voldrà dir aquest  
Ac 17,21  21 Perquè tots los atenienses i  els forasters que residien allí no  
Ac 17,26  senyalant l’ordre dels temps i  els límits de sa habitació, 27 per a què  
Ac 17,31  a tots ressuscitant-lo d’entre  els morts. 32 I quan oigueren «resurrecció 
Ac 17,32 dels morts», los uns se burlaven, i  els altres digueren: –En altra ocasió t’  
Ac 17,34  se li juntaren i cregueren, entre  els quals fou Dionisi Areopagita, i una  
Ac 18,6  i blasfemant, sacudí sos vestits i  els digué: –Vostra sang sia sobre vostres  
Ac 18,16  ser jutge d’aquestes coses. 16 I  els tragué fora del tribunal. 17 Llavors  
Ac 18,19  tenia vot. 19 I arribà a Èfeso, i  els deixà allí. I entrant en la sinagoga  
Ac 19,14  per Jesús que Pau predica. 14 I  els que feien això eren set fills d’un  
Ac 19,19  arts vanes, portaren los llibres i  els cremaren davant de tothom; i calculat  
Ac 19,38  deessa. 38 Emperò si Demetri i  els artistes que l’acompanyen tenen  
Ac 20,3  3 a on permanesqué tres mesos. I  els jueus li pararen emboscades quan  
Ac 21,12 quan haguérem oït això, nosaltres i  els que estaven en aquell lloc, li  
Ac 21,19  les coses que Déu havia fet entre  els gentils per son ministeri. 20 I quan  
Ac 21,21  ensenyes als jueus que estan entre  els gentils l’abandonar a Moisès dient  
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Ac 21,34 turba, los uns cridaven una cosa, i  els altres, una altra; i veent que no  
Ac 21,35  arribà a les grades fou precís que  els soldats lo portassen en pes, a causa  
Ac 22,2  ma defensa. 2 I quan oigueren que  els parlava en llengua hebrea, guardaren  
Ac 22,9  a qui tu persegueixes. 9 »I  els que eren ab mi vegeren realment la  
Ac 23,4  me manes ferir contra la Llei? 4 I  els que estaven allí digueren: –¿Maleeixes 
Ac 23,7  se mogué una gran dissensió entre  els fariseus i els saduceus, i se dividí  
Ac 23,7 gran dissensió entre els fariseus i  els saduceus, i se dividí la multitud. 8  
Ac 23,8  i se dividí la multitud. 8 Perquè  els saduceus diuen que no hi ha  
Ac 23,21  ab més certesa. 21 Emperò vós no  els cregau, puix hi ha més de quaranta d’ 
Ac 23,30  o presó. 30 I quan me digueren que  els jueus li tenien posades parades, vos  
Ac 24,5  i que mou sedicions entre  els jueus per tot lo món i és cap de la  
Ac 24,9  de les coses de què l’acusam. 9 I  els jueus anyadiren dient que aquestes  
Ac 25,2  pujà de Cesarea a Jerusalem. 2 I  els prínceps dels sacerdots i els  
Ac 25,2  2 I els prínceps dels sacerdots i  els principals del jueus acudiren a ell  
Ac 25,11  com vós sabeu molt bé. 11 I si  els he fet algun agravi o cosa digna de  
Ac 25,15  a mi los prínceps dels sacerdots i  els ancians dels jueus demanant que el  
Ac 25,16  responguí que no és costum entre  els romans condemnar a ningun home sens  
Ac 26,3 costums i qüestions que hi ha entre  els jueus; per lo qual jo us suplico que  
Ac 26,18 quals jo t’envio ara, 18 per a què  els òbries los ulls i es convertesquen de  
Ac 26,18  i la part de l’herència entre  els que són santificats per la fe que és  
Ac 26,23  primer que ressuscitaria d’entre  els morts i anunciaria la llum al poble i  
Ac 26,30 rei, i el governador, i Berenice, i  els que estaven sentats ab ells. 31 I  
Ac 27,4  bordejant sota de Xipre, perquè  els vents eren contraris. 5 I havent  
Ac 27,30  desitjaven que es fes de dia. 30 I  els mariners, volent-se escapar del  
Ac 27,43 a Pau, prohibí tal cosa, i manà que  els que sabessen nedar se tirassen los  
Ac 27,44  al mar i escapassen a terra. 44 I  els demés foren trets, uns sobre posts,  
Ac 28,Tit  a on predica a Jesucrist entre  els principals jueus. 1 I estant ja en  
Ac 28,1  que l’isla s’anomenava Melita. I  els bàrbaros nos tractaren ab molta  
Ac 28,27 ab son cor, i es convertesquen i jo  els cúria!” 28 »Perquè haveu de saber  
Rm 1,4  per sa resurrecció d’entre  els morts, 5 per lo qui havem rebut la  
Rm 2,Tit  2,Tit Capítol II Se demostra que  els jueus són tant i més culpables per ses 
Rm 2,Tit  culpables per ses males obres que  els gentils. La verdadera circumcisió és  
Rm 2,24  per causa de vosaltres entre  els gentils, com està escrit. 25 La  
Rm 3,Tit  la preferència dels jueus sobre  els gentils. Uns i altres estan subjectes  
Rm 3,Tit  sinó la fe en Jesucrist la que  els deslliura d’ell. La fe no destrueix  
Rm 3,2  lo ventatge, principalment perquè  els foren confiats los oracles de Déu. 3  
Rm 3,21  essent testificada per la Llei i  els Profetes. 22 La justícia, dic, de Déu  
Rm 4,24  en aquell que ressuscità d’entre  els morts a Jesucrist nostre Senyor, 25 lo 
Rm 6,4 així com Cristo ressuscità d’entre  els morts per a glòria del Pare, així  
Rm 6,9  havent Cristo ressuscitat d’entre  els morts, ja no mor, ni la mort tindrà ja 
Rm 6,13  a Déu com ressuscitats d’entre  els morts, i vostres membres a Déu com  
Rm 7,4  d’aquell que ressuscità d’entre  els morts, a fi de que donem fruit a Déu.  
Rm 8,11  que ressuscità a Jesús d’entre  els morts habita en vosaltres, lo qui  
Rm 8,11 qui ressuscità a Jesucrist d’entre  els morts vivificarà també vostres cossos  
Rm 8,33  33 Qui farà acusació alguna contra  els elegits de Déu? Déu és qui justifica;  
Rm 9,11  nostre pare 11 (perquè abans que  els fills fossen nats, no havent fet bé ni 
Rm 9,30  Gomorra.» 30 Doncs, què direm? Que  els gentils, que no seguien la justícia,  
Rm 10,Tit Los gentils l’abracen, mentres que  els jueus permaneixen en sa incredulitat.  
Rm 10,2  a què ells se sàlvien. 2 Puix jo  els dono testimoni de que tenen zel de  
Rm 10,7 a tornar a portar a Cristo d’entre  els morts). 8 Emperò, què diu l’  
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Rm 10,9  cor que Déu lo ressuscità d’entre  els morts, seràs salvo. 10 Perquè ab lo  
Rm 11,7  que l’elecció ho ha conseguit, i  els demés foren obcecats 8 (conforme està  
Rm 11,15  restabliment, sinó vida d’entre  els morts? 16 I si el primer fruit és  
Rm 12,14  us persegueixen; beneïu-los i no  els maleïu.15 Alegrau-vos ab los que s’ 
Rm 13,2  resisteix al precepte de Déu, i  els que resisteixen atrauran sobre si la  
Rm 15,9  promeses dels pares, 9 i per a què  els gentils glorifíquien a Déu per sa  
Rm 15,9  jo us confessaré, Senyor, entre  els gentils, i cantaré a vostre nom.» 10 I 
Rm 15,16  ser jo ministre de Jesucrist entre  els gentils, ministrant l’evangeli de  
Rm 15,26  colecció per als pobres d’entre  els sants que estan en Jerusalem. 27 Així  
Rm 15,27  i són deutors a ells. Perquè si  els gentils han estat fets participants de 
Rm 15,28  Doncs quan haja jo complert açò i  els haja entregat aquest fruit, passaré  
Rm 16,7  los quals s’han distingit entre  els apòstols i foren abans que jo en  
1Co 1,22  als que creien. 22 Així és que  els jueus demanen miracles, i els grecs  
1Co 1,22  que els jueus demanen miracles, i  els grecs cerquen sabiduria. 23 Emperò  
1Co 1,25  apar fàtuo en Déu, és més savi que  els homes; i lo que apar flac en Déu, és  
1Co 1,25  apar flac en Déu, és més fort que  els homes. 26 I així, germans, considerau  
1Co 4,12  pròpies mans; nos maleeixen, i  els beneïm; nos persegueixen, i ho sofrim; 
1Co 5,1  ni arribà a anomenar-se entre  els gentils, de manera que hi ha qui té la 
1Co 6,2  davant dels sants? 2 ¿No sabeu que  els sants judicaran aquest món? I si lo  
1Co 6,9 i això als germans. 9 ¿No sabeu que  els injustos no posseiran lo Regne de Déu? 
1Co 6,9 lo Regne de Déu? No us enganyeu: ni  els fornicaris [*], ni els que cometen  
1Co 6,9 enganyeu: ni els fornicaris [*], ni  els que cometen adulteri, 10 ni els  
1Co 6,10  ni els que cometen adulteri, 10 ni  els efeminats, ni els sodomites, ni els  
1Co 6,10  adulteri, 10 ni els efeminats, ni  els sodomites, ni els lladres, ni els  
1Co 6,10 els efeminats, ni els sodomites, ni  els lladres, ni els avaros, ni els  
1Co 6,10  els sodomites, ni els lladres, ni  els avaros, ni els vinosos, ni els  
1Co 6,10  ni els lladres, ni els avaros, ni  els vinosos, ni els maldients, ni els  
1Co 6,10  ni els avaros, ni els vinosos, ni  els maldients, ni els rapinyadors,  
1Co 6,10  els vinosos, ni els maldients, ni  els rapinyadors, posseiran lo Regne de  
1Co 6,15  ¿Trauré jo los membres de Cristo i  els faré membres de ramera? No, per cert!  
1Co 7,8  dic als solters i a les viudes que  els és bo si permaneixen així com jo. 9  
1Co 7,30  com si no les tinguessen; 30 i  els que ploren, com si no plorassen; i els 
1Co 7,30  que ploren, com si no plorassen; i  els que s’alegren, com si no s’  
1Co 7,30 alegren, com si no s’alegrassen; i  els que compren, com si no posseïssen; 31  
1Co 7,31 compren, com si no posseïssen; 31 i  els que usen d’aquest món, com si no n’  
1Co 8,12  12 I d’aquest modo, pecant contra  els germans, i llastimant sa consciència  
1Co 9,5  així com los demés apòstols, i  els germans del Senyor, i Cefas? 6 ¿O jo  
1Co 9,13  de Cristo. 13 ¿No sabeu que  els que serveixen al santuari mengen de lo 
1Co 9,13  de lo que és del santuari, i que  els que serveixen a l’altar participen  
1Co 9,14  14 Així també ordenà lo Senyor que  els que anuncien l’evangeli visquen de l’ 
1Co 9,24  ell ab vosaltres. 24 ¿No sabeu que  els que corren l’estadi, realment corren  
1Co 10,Tit  d’haver proposat los beneficis i  els càstigs dels hebreus per raó de sa  
1Co 10,4  d’aquella pedra espiritual que  els seguia, i aqueixa pedra era Cristo. 5  
1Co 11,Tit  11,Tit Capítol XI Ordena que  els homes órien ab lo cap descobert, i  
1Co 12,Tit  l’Esperit Sant distribueix entre  els fiels per a utilitat de la Iglésia.  
1Co 12,23 més flacs, són més necessaris. 23 I  els membres del cos que tenim per menos  
1Co 14,29 als profetes, pàrlien dos o tres, i  els demés que judíquien. 30 I si a altre  
1Co 14,32  i sien tots amonestats. 32 I  els esperits dels profetes estan subjectes 
1Co 14,34  les dones en les iglésies, puix no  els és donat lo parlar, ans bé estiguen  
1Co 15,12  que Cristo ressuscità d’entre  els morts, ¿com és que diuen alguns d’  
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1Co 15,15  al qual no ressuscità, si és que  els morts no ressusciten. 16 Perquè si els 
1Co 15,16  morts no ressusciten. 16 Perquè si  els morts no ressusciten, Cristo tampoc  
1Co 15,20  Cristo ha ressuscitat d’entre  els morts, i ha estat fet primícies d’  
1Co 15,52  final; puix la trompeta sonarà, i  els morts ressuscitaran incorruptibles, i  
2Co 3,7  pedres, fou gloriós, de manera que  els fills d’Israel no podien fixar la  
2Co 6,16  hi ha entre el temple de Déu i  els ídols? Perquè vosaltres sou lo temple  
2Co 7,Tit  del gran amor entre sant Pau i  els corintis. La tristesa que els causà  
2Co 7,Tit Pau i els corintis. La tristesa que  els causà los fou molt saludable. 1  
2Co 8,3  de sa simplicitat. 3 Perquè jo  els só testimoni de que segons ses forces, 
2Co 9,2 lo que me glorio de vosaltres entre  els macedonis, perquè Acaia està prompta  
2Co 11,5  jo suposo que no he fet menos que  els majors apòstols. 6 Perquè bé que tosc  
2Co 11,15  de llum. 15 I així no és molt que  els seus ministres se transfigúrien en  
2Co 12,Tit  Capítol XII Relata Pau contra  els falsos apòstols ses visions i  
Ga 1,Tit per haver abandonat la doctrina que  els havia ensenyat i que ell rebé de  
Ga 1,1  Pare, que el ressuscità d’entre  els morts, 2 i tots los germans que són ab 
Ga 1,16  a fi de que jo el predicàs entre  els gentils, des d’aquell instant no m’  
Ga 2,2  a Tito. 2 I pugí per revelació, i  els vaig comunicar l’evangeli que predico 
Ga 2,2  l’evangeli que predico entre  els gentils, i privadament a aquells que  
Ga 2,13  que eren de la circumcisió. 13 I  els demés jueus convingueren igualment en  
Ga 2,15  naturalesa i no pecadors d’entre  els gentils, 16 sabent que l’home no es  
Ga 3,7 justícia.» 7 Reconeixeu, doncs, que  els que són de la fe, eixos són fills d’  
Ga 3,14  d’Abraham puga venir sobre  els gentils per Jesucrist, a fi de que per 
Ga 4,10  10 Vosaltres observau los dies, i  els mesos, i els temps, i els anys. 11  
Ga 4,10  observau los dies, i els mesos, i  els temps, i els anys. 11 Temo de  
Ga 4,10  dies, i els mesos, i els temps, i  els anys. 11 Temo de vosaltres no sia que  
Ga 4,17  ans bé vos volen excloure perquè  els seguiau. 18 Siau vosaltres gelosos del 
Ga 5,21  com ja us diguí abans, que  els que fan semblants coses no alcançaran  
Ga 5,24  aquestes coses no hi ha Llei. 24 I  els que són de Cristo han crucificat la  
Ga 6,13  de la creu de Cristo. 13 Perquè ni  els mateixos que se circumciden guarden la 
Ef 1,20  Cristo, ressuscitant-lo d’entre  els morts i colocant-lo a sa dreta en  
Ef 2,3 los fills de desobediència; 3 entre  els quals visquérem també tots nosaltres  
Ef 3,6  i profetes en Esperit: 6 de que  els gentils són cohereus i del mateix cos, 
Ef 5,14  tu que dorms, i alça’t d’entre  els morts, i Cristo t’iŀluminarà.» 15 I  
Ef 6,12  los principats i potestats, contra  els governadors de les tenebres d’aquest  
Ef 6,12  les tenebres d’aquest món, contra  els esperits malignes en los aires. 13 Per 
Fl 2,15  nació depravada i perversa, entre  els quals resplendiu com lluminars en lo  
Col 1,27  la glòria d’aquest misteri entre  els gentils: que Cristo és en vosaltres l’ 
Col 2,12  de Déu, que el ressuscità d’entre  els morts. 13 I a vosaltres, essent morts  
Col 3,6  quals coses ve la ira de Déu sobre  els fills de la incredulitat. 7 En les  
1Te 1,10  Jesús, a qui ressuscità d’entre  els morts, lo qual nos deslliurà de la ira 
1Te 2,Tit  llibertat, desinterès i zel ab què  els predicà l’evangeli i també l’amor  
1Te 2,Tit  i també l’amor entranyable que  els professa per raó de sa constància en  
1Te 4,16 trompeta de Déu, baixarà del cel, i  els que moriren en Cristo ressuscitaran  
1Te 5,Tit  a preparar-se ab bones obres i  els demana, per últim, que préguien a Déu  
1Te 5,7  los que dormen, dormen de nit, i  els que s’embriaguen, de nit s’  
1Te 5,13 lo Senyor, i us amonesten. 13 I que  els doneu majors mostres de caritat per sa 
2Te 2,Tit  de Cristo i a la de l’Anticrist i  els exhorta a permanèixer en la doctrina  
2Te 2,Tit  a permanèixer en la doctrina que  els ha ensenyat. 1 I vos suplicam,  
2Te 3,11  sinó que s’ocupen en lo que no  els va res. 12 A estos, doncs, que es  
1Tm 1,10  d’homes, per als mentiders i  els que juren en fals, i si hi ha alguna  
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1Tm 2,5  sol també lo medianer entre Déu i  els homes, Jesucrist home, 6 que es donà a 
1Tm 2,8  veritat. 8 Per lo tant desitjo que  els homes préguien en tot lloc, alçant les 
1Tm 4,3  participassen d’elles los fiels i  els que conegueren la veritat. 4 Perquè  
1Tm 4,8  exercita’t en la pietat. 8 Perquè  els exercicis corporals aprofiten poc; mes 
1Tm 6,2 sa doctrina no sien blasfemats. 2 I  els que tenen per amos a fiels, no els  
1Tm 6,2  els que tenen per amos a fiels, no  els menyspreïn, puix són germans; ans bé  
2Tm 2,8  de David, ressuscità d’entre  els morts, segons mon evangeli, 9 per lo  
2Tm 2,20  sinó també de fusta i de terra, i  els uns són per a honor, i els altres, per 
2Tm 2,20 terra, i els uns són per a honor, i  els altres, per a deshonor. 21 Si algú,  
2Tm 2,26 escàpien dels llaços del diable que  els té presos a son arbitre. 3,Tit Capítol 
2Tm 4,Tit  los esperits dels fiels contra  els errors que havien de nàixer. Li diu  
2Tm 4,3  3 Perquè vindrà temps en què  els homes no podran sofrir la sana  
2Tm 4,4 apartaran los oïdos de la veritat i  els aplicaran a rondalles. 5 Tu, emperò,  
2Tm 4,13  deixí en Troas en poder de Carpo i  els llibres, en particular los pergamins.  
2Tm 4,16  me desempararen. Prec a Déu que no  els sia imputat. 17 Emperò lo Senyor m’  
Tt 1,Tit  que han de tenir los presbíteros i  els bisbes. 1 Pau, servo de Déu i apòstol  
Tt 1,12  ells, propi profeta dels seus, que  els de Creta sempre són mentiders, males  
Tt 2,Tit  que ens dóna la gràcia de Déu i  els beneficis que havem rebut de  
Tt 2,2  convenen a la sana doctrina. 2 Que  els ancians sien moderats, honestos,  
Tt 2,10  tot sens ser resposters. 10 Que no  els defràudien, ans bé mòstrien-los  
Tt 2,12 -nos que, renunciant la impietat i  els desigs mundans, viscam en aquest món  
Tt 3,1 als prínceps i a les potestats, que  els obeesquen, que estiguen apercebits per 
Tt 3,13  Llei, i a Apolo, procurant que no  els fàltia res. 14 I aprenguen també los  
He 1,4 4 essent fet tant més exceŀlent que  els àngels, quant per herència obtingué un 
He 1,12 tots s’envelliran com vestit. 12 I  els mudaràs com un manto, i seran mudats;  
He 2,7  7 Tu l’has fet un poc menor que  els àngels; tu l’has coronat de glòria i  
He 2,9 Jesús, que fou fet un poc menor que  els àngels per la passió de mort, coronat  
He 4,2  com a ells, l’evangeli; mes no  els aprofità la paraula anunciada per no  
He 5,1  Perquè tot pontífice pres d’entre  els homes és posat a favor dels homes en  
He 6,16  conseguí la promesa. 16 Perquè  els homes certament juren per qui és major 
He 7,5  5 I certament los que d’entre  els fills de Leví reben lo sacerdoci,  
He 7,26  de pecadors, i exaltat sobre  els cels; 27 lo qual no té necessitat, com 
He 8,9  fiu ab sos pares en lo dia en què  els prenguí per la mà per a traure’ls de  
He 8,12  fins al més gran. 12 Perquè jo  els perdonaré ses iniquitats i no em  
He 9,2 estaven lo candelero, i la taula, i  els pans de la proposició, lo qual s’  
He 11,16  apellidar-se Déu d’ells, perquè  els havia aparellat ciutat. 17 Per la fe,  
He 11,19  per a ressuscitar fins d’entre  els morts; per lo qual lo rebé també en  
He 11,26  riquesa l’oprobi de Cristo que  els tresors de l’Egipte, perquè mirava la 
He 11,28  de la sang, per a què no  els tocàs aquell que matava als  
He 12,9  carnals que ens corretgiren, i  els miràvem ab respecte, ¿no obeirem molt  
He 12,25  aquells que despreciaren al que  els parlava sobre la terra, molt menos  
He 13,20 Testament etern ressuscità d’entre  els morts al gran pastor de les ovelles,  
Jm 2,16  de l’aliment quotidià 16 i  els digués algú de vosaltres: «Anau en  
Jm 2,16  escalfau’s i assaciau’s», i no  els donàs lo que necessiten per lo cos,  
Jm 4,8  Pecadors, netejau vostres mans, i  els que sou d’ànimo doble purificau los  
Jm 5,4  vostres camps està clamant. I  els crits dels que han segat han penetrat  
1Pe 1,3  resurrecció de Jesucrist d’entre  els morts, 4 per a una herència  
1Pe 1,11  de ser en Cristo i les glòries que  els seguirien. 12 Als quals fou revelat  
1Pe 1,21  en Déu, que lo ressuscità d’entre  els morts i li ha donat glòria per a què  
1Pe 2,12  vostra conducta honesta entre  els gentils; per a què així com ara  
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1Pe 3,12  lo Senyor té fixos los ulls sobre  els justos, i sos oïdos a les pregàries d’ 
2Pe 2,1  i negaran a aquell Senyor que  els comprà, atraent-se sobre si prompta  
2Pe 2,4  als àngels que pecaren, sinó que  els precipità al profundo de l’infern i  
2Pe 2,4  al profundo de l’infern i  els entregà a les cadenes de les tenebres  
2Pe 2,11  superiors; 11 mentres que  els àngels, que són majors en fortalesa i  
2Pe 2,21  les espatlles al sant manament que  els fou donat. 22 Puix los ha succeït allò 
2Pe 3,Tit  Capítol III Los amonesta de nou i  els fortifica contra los falsos doctors.  
2Pe 3,2  sants profetes de qui us parlí, i  els manaments que us foren donats per los  
2Pe 3,4  son adveniment?; perquè des de que  els pares dormiren tot permaneix així com  
2Pe 3,10 passaran los cels ab gran soroll, i  els elements se derritiran ab lo calor, i  
2Pe 3,12 los cels, cremant, seran disolts, i  els elements seran fosos ab l’ardor del  
1Jn 3,10  són coneguts los fills de Déu i  els fills del diable. Tot aquell que no  
1Jn 5,3  Déu: que guardem sos manaments, i  els manaments d’ell no són pesats. 4  
3Jn 10 nostres germans, i impedeix als que  els voldrien rebre, i els trau fora de la  
3Jn 10  als que els voldrien rebre, i  els trau fora de la iglésia. 11 Caríssim,  
Jud 12  sens rubor, núvols sens aigua que  els vents fan córrer d’aquí per allà,  
Jud 15  totes les paraules injurioses que  els pecadors impios han parlat contra  
Ap 1,7 ve ab núvols, i el veurà tot ull, i  els que el traspassaren. I es feriran los  
Ap 1,20  que has vist en ma dreta i  els set candeleros d’or. Les set  
Ap 1,20  los àngels de les set iglésies, i  els set candeleros són les set iglésies.  
Ap 2,2  diuen són apòstols i no ho són, i  els has trobat mentiders. 3 Has sofert,  
Ap 2,22 Veus aquí la postraré en un llit, i  els que adultérien ab ella se veuran en  
Ap 2,23  lo qui escodrinyo les entranyes i  els cors, i donaré a cada u de vosaltres  
Ap 4,8  semblant a una àliga volant. 8 I  els quatre animals, cada u d’ells tenia  
Ap 5,11  àngels al rodador del trono, i  els animals, i els ancians; i el número d’ 
Ap 5,11 rodador del trono, i els animals, i  els ancians; i el número d’ells era  
Ap 5,14  per los sigles dels sigles. 14 I  els quatre animals deien: –Amén. I els  
Ap 5,14  els quatre animals deien: –Amén. I  els vint-i-quatre ancians caigueren  
Ap 6,11  u d’ells unes robes blanques. I  els fou dit que reposassen encara un poc  
Ap 6,15  foren remogudes de sos llocs. 15 I  els reis de la terra, i els prínceps, i  
Ap 6,15 llocs. 15 I els reis de la terra, i  els prínceps, i els tribuns, i els rics, i 
Ap 6,15 reis de la terra, i els prínceps, i  els tribuns, i els rics, i els poderosos,  
Ap 6,15  i els prínceps, i els tribuns, i  els rics, i els poderosos, i tot servo i  
Ap 6,15  i els tribuns, i els rics, i  els poderosos, i tot servo i llibre s’  
Ap 7,17  enmig del trono, los guardarà i  els portarà a fonts d’aigua viva, i Déu  
Ap 8,2 que estaven en peu davant de Déu, i  els foren donades set trompetes. 3 I  
Ap 8,3  i li donaren molts encens perquè  els oferís ab les oracions de tots los  
Ap 8,6  llamps i gran terratrèmol. 6 I  els set àngels que tenien les set  
Ap 9,4  los escorpins de la terra. 4 I  els fou manat que no fessen dany a l’  
Ap 9,5  en sos fronts lo sello de Déu. 5 I  els fou donat que no els matassen, sinó  
Ap 9,5  de Déu. 5 I els fou donat que no  els matassen, sinó que els aturmentassen  
Ap 9,5 donat que no els matassen, sinó que  els aturmentassen per espai de cinc mesos; 
Ap 9,17  de color de jacinto i de sofre; i  els caps dels cavalls eren com caps de  
Ap 9,20  cap, i ab elles fan dany. 20 I  els altres homes que no foren morts d’  
Ap 11,4  4 Aquestes són les dos oliveres i  els dos candeleros que estan davant del  
Ap 11,7  abisme farà guerra contra ells, i  els vencerà, i els matarà. 8 I els cossos  
Ap 11,7  contra ells, i els vencerà, i  els matarà. 8 I els cossos morts d’ells  
Ap 11,8  i els vencerà, i els matarà. 8 I  els cossos morts d’ells jauran en los  
Ap 11,9  Senyor fou també crucificat. 9 I  els de les tribus, i pobles, i llengües, i 
Ap 11,10  sien posats en sepulcres. 10 I  els que habiten la terra se regositjaran  
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Ap 11,11  sos peus i vingué gran temor sobre  els que els vegeren. 12 I oigueren una  
Ap 11,11  i vingué gran temor sobre els que  els vegeren. 12 I oigueren una gran veu  
Ap 11,12 I oigueren una gran veu del cel que  els deia: –Pujau aquí. I pujaren al cel en 
Ap 11,12  I pujaren al cel en un núvol i  els vegeren los enemics d’ells. 13 I en  
Ap 11,13  foren morts dels homes set mil, i  els demés foren atemorisats, i donaren  
Ap 11,16  los sigles dels sigles. Amén. 16 I  els vint-i-quatre ancians que estaven  
Ap 11,18  gran poder i haveu regnat. 18 I  els gentils s’han irritat i vostra ira ha 
Ap 12,10 l’acusador de nostres germans, que  els acusava dia i nit davant de Déu. 11 I  
Ap 13,Tit  ix del mar i blasfema contra Déu i  els sants, i és adorada dels homes. S’  
Ap 13,7  que fes guerra als sants i que  els vencés. I li fou donat poder sobre  
Ap 14,4  Aquestos foren rescatats d’entre  els homes, essent les primícies per a Déu  
Ap 14,9  vi de la ira de sa fornicació. 9 I  els seguí lo tercer àngel, dient en alta  
Ap 16,Tit  efectes de les set copes d’or que  els set àngels derramen sobre la terra. 1  
Ap 16,2  una llaga cruel i maligna sobre  els homes que tenien lo senyal de la  
Ap 16,4 4 I el tercer derramà sa copa sobre  els rius i sobre les fonts de les aigües,  
Ap 16,16  desnú i vegen sa vergonya. 16 I  els reunirà tots plegats en un lloc que en 
Ap 16,18  qual no hi ha hagut mai des de que  els homes estan sobre la terra. 19 I la  
Ap 16,21  del cel una gran pedregada sobre  els homes; cada pedra, gran com un talent; 
Ap 16,21  cada pedra, gran com un talent; i  els homes blasfemaren de Déu per raó de la 
Ap 17,14  dels senyors i el Rei dels reis; i  els que estan ab ell són cridats,  
Ap 18,3  vi de la ira de sa fornicació, i  els reis de la terra han comès fornicació  
Ap 18,3  han comès fornicació ab ella, i  els mercaders de la terra s’han enriquit  
Ap 18,11  ha vingut ta condemnació!» 11 I  els mercaders de la terra ploraran i es  
Ap 18,17  tots los que naveguen en la mar, i  els mariners, i quants trafiquen per mar  
Ap 19,5  tots vosaltres servos d’ell, i  els que el temeu, xics i grans. 6 I oiguí  
Ap 19,19  i grans. 19 I vegí la bèstia, i  els reis de la terra, i sos exèrcits  
Ap 19,21  estany de foc ardent i sofre. 21 I  els altres foren morts ab l’espasa que ix 
Ap 20,Tit  emperò lo cel enviarà foc que  els devorarà. Després Jesucrist judicarà a 
Ap 20,4  i s’assentaren sobre elles, i  els fou donat lo judicar; i vegí les  
Ap 20,4 de Jesús i per la paraula de Déu, i  els que no adoraren la bèstia, ni a sa  
Ap 20,8  de la terra, a Gog i a Magog, i  els reunirà per a combatre; lo número dels 
Ap 20,9 baixà foc del cel enviat per Déu, i  els devorà. 10 I el diable que els  
Ap 20,10  i els devorà. 10 I el diable que  els enganyava fou ficat en un estany de  
Ap 21,12  i en les portes, dotze àngels, i  els noms escrits, que són los noms de les  
Ap 21,19 pur, semblant a un vidre clar. 19 I  els fonaments de la muralla de la ciutat  
Ap 21,24  caminaran en la llum d’ella; i  els reis de la terra portaran a ella  
Ap 22,3  allí mai més maledicció, sinó que  els tronos de Déu i de l’Anyell estaran  
Ap 22,15  15 Perquè fora queden los cans, i  els hetxisers, i els lascius, i els  
Ap 22,15 queden los cans, i els hetxisers, i  els lascius, i els homicides, i els que  
Ap 22,15  i els hetxisers, i els lascius, i  els homicides, i els que serveixen als  
Ap 22,15  i els lascius, i els homicides, i  els que serveixen als ídols, i tot lo qui  
Mt 7,21  coneixereu. 21 »No tot aquell que  em diu: “Senyor, Senyor” entrarà en lo  
Mt 10,32  aucells. 32 »Puix tot aquell que  em conféssia davant dels homes, jo el  
Mt 10,33 està en lo cel. 33 I tot aquell que  em néguia davant dels homes, jo també el  
Mt 10,38  mi. 38 I qui no pren sa creu i no  em segueix, no és digne de mi. 39 Qui  
Mt 10,40  a vosaltres, me rep a mi; i el qui  em rep a mi, rep a aquell que ha enviat a  
Mt 18,5  a un tal infant en mon nom, a mi  em rep. 6 I qualsevol que escandalísia a  
Mt 18,28 l’ofegava, dient: »–Paga’m lo que  em deus. 29 »I llançant-se a sos peus  
Mt 19,17  eterna? 17 Ell li digué: –Per què  em dius bo? No hi ha sinó un que és bo, i  
Mt 20,15 a tu. 15 ¿No m’és lícit fer lo que  em plau de lo que és meu? ¿És ton ull mal  
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Mt 22,18 la malícia d’ells, digué: –Per què  em tentau, hipòcrites? 19 Mostrau-me la  
Mt 23,39 jo us dic que des d’aquest punt no  em veureu més fins que digau: “Beneït sia  
Mt 25,42  àngels. 42 Puix tinguí fam, i no  em donàreu menjar; tinguí set, i no em  
Mt 25,42 em donàreu menjar; tinguí set, i no  em donàreu beure; 43 era foraster, i no m’ 
Mt 25,43  m’allotjàreu; estava desnú, i no  em cobríreu; malalt, i en la presó, i no  
Mt 25,43  malalt, i en la presó, i no  em vinguéreu a veure. 44 »Llavors ells  
Mt 26,11  pobres ab vosaltres, mes a mi no  em tindreu sempre. 12 »Puix, derramant  
Mt 26,15 dels sacerdots 15 i els digué: –Què  em voleu donar, i jo us l’entregaré? I  
Mt 26,35  35 Pere li digué: –Encara que  em sia precís morir ab vós, jo no us  
Mt 26,53  que no puc pregar a mon Pare, i  em donarà a l’instant més de dotze  
Mt 26,55  en lo temple ensenyant, i no  em prenguéreu. 56 Emperò tot això fou fet  
Mt 28,10  per a què vagen a Galilea: allí  em veuran. 11 I havent-se’n elles anat, 
Mc 6,23 23 I li va jurar dient: –Tot lo que  em demànies, t’ho donaré, encara que sia  
Mc 6,25  el rei, demanà dient: –Vull que  em doneu en una plata lo cap de Joan  
Mc 10,18  18 I Jesús li digué: –Per què  em dius bo? Ningú és bo, sinó Déu  
Mc 12,15  d’ells, los digué: –Per què  em tentau? Portau-me aquí un diner per a 
Mc 14,7  los podeu fer bé; mes a mi no  em teniu sempre. 8 Ella ha fet lo que ha  
Mc 14,49  ensenyant en lo temple, i no  em prenguéreu. Emperò les Escriptures  
Mc 14,71  –No conec a aqueix home de qui  em parlau. 72 I en aquell mateix punt  
Mc 14,72 que el gall càntia dues vegades, tu  em negaràs tres vegades.» I començà a  
Lc 2,49  49 I los respongué: –Per a què  em buscàveu? No sabíeu que jo dec emplear  
Lc 7,44  dona? Jo entrí en ta casa i tu no  em donares aigua per a los peus; emperò  
Lc 7,45  ha eixugat ab sos cabells. 45 No  em donares un bes; emperò ella des de que  
Lc 9,48  mon, me rep a mi, i qualsevol que  em rèbia a mi, rep a aquell que m’ha  
Lc 10,16 desprecia, me desprecia a mi; i qui  em desprecia a mi, desprecia a aquell que  
Lc 11,7  criatures són al llit ab mi, no  em puc llevar a donar-te’ls.” 8 I si l’ 
Lc 12,8  »També vos dic: Que tot aquell que  em conféssia davant dels homes, lo Fill de 
Lc 12,9 dels àngels de Déu. 9 Emperò lo qui  em néguia davant dels homes, serà negat  
Lc 13,35  quedarà deserta. I vos dic que no  em veureu fins que arríbia lo dia en què  
Lc 14,18  anar a veure-la. Vos suplico que  em doneu per escusat. 19 I l’altre digué: 
Lc 14,19  a provar-los; vos suplico que  em doneu per escusat. 20 I digué l’altre: 
Lc 14,27  27 I el qui no porta sa creu i no  em segueix, tampoc serà mon deixeble. 28  
Lc 15,12  »–Pare, donau-me la part que  em toca de vostres béns. »I ell los  
Lc 16,4  tret de la majordomia, tròbia qui  em vulga rebre en sa casa.” 5 »Cridà,  
Lc 18,19  19 I Jesús li digué: –Per a què  em dius bo? Ningú és bo, sinó Déu tan  
Lc 20,23  sa mala fe, los digué: –Per què  em tentau? 24 Mostrau-me un diner. De  
Lc 22,34  que hages negat tres vegades que  em coneixes. I els digué: 35 –Quan vos  
Lc 22,67 los respongué: –Si us ho digués, no  em creuríeu. 68 I si jo us pregunto, no em 
Lc 22,68  68 I si jo us pregunto, no  em respondreu ni em deixareu llibre. 69  
Lc 22,68 jo us pregunto, no em respondreu ni  em deixareu llibre. 69 Mes des d’ara lo  
Jn 5,7  –Senyor, jo no tinc ningú que  em fíquia en la piscina quan l’aigua és  
Jn 5,43  he vingut en nom de mon Pare, i no  em rebeu; si vingués un altre en son nom  
Jn 6,57  i jo visc per lo Pare, així qui  em menja a mi també viurà per mi. 58  
Jn 7,34  34 Vosaltres me buscareu i no  em trobareu, i allà a on jo só no hi podeu 
Jn 7,36  que ha dit: “Me cercareu i no  em trobareu. I allà a on só jo, vosaltres  
Jn 8,12  –Jo só la llum del món: lo qui  em segueix a mi no camina en les tenebres, 
Jn 8,19  és ton Pare? Jesús respongué: –Ni  em coneixeu a mi ni a mon Pare. Si em  
Jn 8,19  em coneixeu a mi ni a mon Pare. Si  em coneguésseu a mi, també coneixeríeu a  
Jn 8,45  de la mentida. 45 A mi, emperò, no  em creeu, perquè vos dic la veritat. 46  
Jn 8,46  si us dic la veritat, per què no  em creeu? 47 Lo qui és de Déu, escolta les 
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Jn 8,54  mateix? 54 Jesús respongué: –Si jo  em glorifico a mi mateix, la meva glòria  
Jn 8,54  glòria no és res. Mon Pare és qui  em glorifica, aquell de qui dieu vosaltres 
Jn 9,11  féu fang i l’aplicà a mos ulls, i  em digué: “Vés a la piscina de Siloè i  
Jn 10,25  los respongué: –Vos parlo i no  em creeu. Les obres que jo faig en nom de  
Jn 10,27  ouen ma veu, i jo les conec i  em segueixen. 28 I jo els dono la vida  
Jn 10,37 Si no faç les obres de mon Pare, no  em cregau, 38 mes si les faç i no em voleu 
Jn 10,38  em cregau, 38 mes si les faç i no  em voleu creure a mi, creeu a les obres, a 
Jn 12,8 los teniu ab vosaltres, mes a mi no  em teniu sempre. 9 I una gran multitud de  
Jn 12,26  per a la vida eterna. 26 Si algú  em serveix, seguesca’m, que allí a on jo  
Jn 12,26  estarà també mon sirvent; i al que  em servesca, mon Pare l’honrarà. 27 »Ara  
Jn 12,45  que m’ha enviat. 45 I lo qui  em veu a mi veu al que m’ha enviat. 46  
Jn 12,48 sinó per a salvar lo món. 48 Lo qui  em desprècia i no rep mes paraules, té qui 
Jn 13,20 hauré enviat, me rep a mi; i el qui  em rep a mi, rep a aquell que m’ha  
Jn 14,9  no m’haveu conegut? Felip, lo qui  em veu a mi, veu també al Pare. Doncs, com 
Jn 14,19  un poc de temps, i lo món ja no  em veurà. Mes vosaltres me veeu, perquè jo 
Jn 14,21  de mon Pare, i jo l’amaré, i jo  em manifestaré a ell. 22 Judes, no l’  
Jn 16,10  jo me’n vaig al Pare i ja no  em veureu més. 11 I de judici, perquè el  
Jn 16,16  anunciarà. 16 »Dintre de poc ja no  em veureu, i altra vegada dintre de poc me 
Jn 16,17  voldrà dir ab: “Dintre de poc no  em veureu, emperò al cap de poc me  
Jn 16,19 perquè he dit: “Dintre de poc ja no  em veureu, mes al cap de poc me tornareu a 
Jn 16,23  vostre goig. 23 I en aquell dia no  em demanareu cosa alguna. »En veritat, en  
Jn 16,32  cada qual per son costat, i  em deixareu sol; emperò jo no estic sol,  
Jn 17,6 manifestat vostre nom als homes que  em donàreu del món; eren vostres i me’ls  
Jn 17,7  7 Ara han conegut que tot lo que  em donàreu ve de vós. 8 Perquè jo els he  
Jn 17,9  per lo món, sinó per aquestos que  em donàreu, perquè són vostres. 10 I totes 
Jn 17,12 en vostre nom. He conservat los que  em donàreu, i ningú d’ells s’ha perdut,  
Jn 17,19 ells també al món. 19 I per ells jo  em santifico a fi de que ells sien també  
Jn 18,21 en secret no he dit res. 21 Per què  em preguntes? Pregunta als que han oït lo  
Jn 18,23  mal, mes si he parlat bé, per què  em fereixes? 24 I Anàs l’envià lligat al  
Jn 19,10  Per lo que Pilat li diu: –A mi no  em parles? No saps que està en mon poder  
Jn 20,17  dir “mestre”. 17 Jesús li diu: –No  em tòquies, perquè no he pujat encara a  
Ac 1,8 Sant, que vindrà sobre vosaltres, i  em sereu testimoni en Jerusalem, i en tota 
Ac 7,7  Déu, i: “després d’això eixiran i  em serviran en aquest lloc”. 8 I li donà  
Ac 9,4 que li deia: –Saulo, Saulo, per què  em persegueixes? 5 Ell digué: –Qui sou  
Ac 10,30  un baró ab una vestidura blanca, i  em digué: 31 “Corneli, ta plegària ha  
Ac 11,7  cel. 7 I oiguí també una veu que  em deia: »–Alça’t, Pere, mata i menja. 8  
Ac 11,9  ma boca cosa comuna ni impura. 9 I  em respongué altra vegada la veu del cel:  
Ac 11,12  enviats a mi des de Cesarea. 12 I  em digué l’Esperit que me n’anàs ab ells 
Ac 21,39 de la Cilícia. Emperò te demano que  em déixies parlar al poble. 40 I havent- 
Ac 22,7  caent en terra, oiguí una veu que  em deia: »–Saulo, Saulo, per què em  
Ac 22,7  em deia: »–Saulo, Saulo, per què  em persegueixes? 8 »I jo responguí: »–Qui  
Ac 22,8  »–Qui sou vós, Senyor? »I  em digué: »–Jo só Jesús de Nazaret, a qui  
Ac 22,9  emperò no oigueren la veu del que  em parlava. 10 I jo diguí: »–Què faré,  
Ac 22,18  fora de mi. 18 I el vegí que  em deia: »–Dóna’t pressa i marxa luego de 
Ac 24,12  a Jerusalem per adorar, 12 i no  em trobaren en lo temple disputant ab  
Ac 26,13  lo resplendor del sol, la que  em rodejà a mi i als que anaven ab mi. 14  
Ac 26,14  en terra, oiguí una veu que  em deia en llengua hebrea: »–Saulo, Saulo, 
Ac 26,14  hebrea: »–Saulo, Saulo, per què  em persegueixes? Cosa dura és tirar coces  
Ac 26,21  temple, me prengueren los jueus i  em volgueren matar. 22 Emperò havent  
Rm 7,22 lo mal resideix en mi. 22 Perquè jo  em deleito en la llei de Déu, segons l’  
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Rm 7,23 que combat la llei de mon esperit i  em porta a la llei del pecat que està en  
Rm 7,24 quin home tan miserable só jo! ¿Qui  em deslliurarà d’aquest cos de mort? 25  
Rm 9,15  a Moisès: «Me compadeixeré del que  em compadeixeré, i tindré misericòrdia del 
Rm 9,19 i endureix al qui vol. 19 Emperò tu  em diràs: «Doncs, de què es queixa?  
Rm 9,20  de fang al que l’ha fet: «Per què  em feres així?» 21 O no té potestat l’  
Rm 10,20 dir: «Vaig ésser trobat dels que no  em buscaven, me descobrí clarament als que 
Rm 10,20  me descobrí clarament als que no  em demanaven.» 21 I diu a Israel: «Tot lo  
Rm 11,3  altars, i jo he quedat sol i  em busquen per a matar-me»? 4 Mes, què  
Rm 15,31  a Déu per a mi, 31 per a què  em desllíuria dels infiels que hi ha en la 
Rm 16,19  per totes parts, de lo que jo  em regositjo ab vosaltres. Emperò voldria  
1Co 4,3  o de judici humà, puix ni jo  em judico a mi mateix. 4 Perquè de res m’ 
1Co 4,4  me tinc per justificat, perquè qui  em judica és lo Senyor. 5 Per lo que no  
1Co 6,12  «Tot m’és permès», emperò jo no  em posaré baix lo poder de ningú. 13 Les  
1Co 9,26 i el reduesc a subjecció; perquè no  em succeesca que, havent predicat als  
1Co 9,26 que, havent predicat als altres, no  em faça jo mateix reprovat. 10,Tit Capítol 
1Co 16,8  si el Senyor ho permet. 8 Però jo  em detindré en Èfeso fins a Pentecostes. 9 
1Co 16,19 ab la iglésia de sa casa, en la que  em trobo allotjat. 20 Vos saluden tots los 
2Co 1,17  a la Judea. 17 Doncs, quan jo  em proposava això, ¿usí, acàs, de  
2Co 2,12  a predicar l’evangeli de Cristo i  em fou oberta una porta en lo Senyor, 13  
2Co 7,8  no m’arrepentesc, encara que  em pesà; perquè veig que aquella carta,  
2Co 10,8  de Cristo. 8 Perquè encara que jo  em gloriàs algun tant més del poder que el 
2Co 11,9  9 I quan era ab vosaltres i  em trobí necessitat, a ningú vaig ésser  
2Co 11,9  vaig ésser gravós, perquè lo que  em faltava m’ho suplien los germans que  
2Co 11,16  Altra vegada ho dic (perquè ningú  em tinga per imprudent, o si no, teniu-  
2Co 11,16  per imprudent) a fi de que  em gloriï un poc encara. 17 Lo que dic per 
2Co 12,5  tal me gloriaré; emperò de mi no  em gloriaré, sinó en mes flaqueses. 6  
2Co 12,7 en ma carn: l’àngel de Satanàs que  em bufetègia, perquè jo no m’exaltàs  
2Co 12,9  vegades que fos apartat de mi. 9 I  em digué: «T’és bastant ma gràcia, perquè 
2Co 12,20  vos voldria, i que vosaltres no  em trobeu a mi qual no em voldríeu. Que no 
2Co 12,20 vosaltres no em trobeu a mi qual no  em voldríeu. Que no hi haja entre  
2Co 13,10  ab rigor, segons l’autoritat que  em donà Déu per a edificació i no per a  
Ga 1,14  de Cristo i la desolava. 14 I  em distingia en lo judaisme més que molts  
Ga 1,15  15 Mes quan plagué a Déu, que  em separà del ventre de la meva mare i em  
Ga 1,15 separà del ventre de la meva mare i  em cridà ab sa gràcia, 16 per a revelar- 
Ga 6,14 carn. 14 Mes no permètia Déu que jo  em gloriï sinó en la creu de nostre Senyor 
Ef 3,2 dispensació de la gràcia de Déu que  em fou donada a mi envers vosaltres, 3 de  
Ef 6,19 los sants. 19 I per mi, a fi de que  em sia donat lo parlar, i per a què puga  
Fl 1,3  dono a mon Déu cada vegada que  em recordo de vosaltres, 4 pregant sempre  
Fl 1,23  sé lo que escolliré. 23 Perquè jo  em trobo apretat per dos costats: tinc  
Fl 3,7  irreprensible. 7 Mes les coses que  em foren guanys, les he reputades com  
Fl 4,11  acontentar-me de l’estat en què  em trobo. 12 I sé viure humiliat, i sé  
Fl 4,13  13 Tot ho puc en Cristo, que  em conforta. 14 Ab tot, haveu fet bé en  
1Tm 1,12 nostre, que m’ha confortat, perquè  em tingué per fiel, posant-me en lo  
2Tm 4,13  Quan vingues porta’m la capa que  em deixí en Troas en poder de Carpo i els  
2Tm 4,17  17 Emperò lo Senyor m’assistí i  em confortà per a què jo complís la  
2Tm 4,18  me deslliurarà de tota obra mala i  em preservarà per a son Regne celestial, a 
Tt 1,3  sa paraula per la predicació, que  em fou confiada segons lo precepte de Déu  
Flm 13  el volia detenir ab mi, per a què  em servís en lloc teu mentres estic en  
Flm 17  i en lo Senyor? 17 Per lo tant, si  em consideres per company, rep-lo com a  
He 8,12  els perdonaré ses iniquitats i no  em recordaré més de sos pecats.» 13 Puix  
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He 10,30 Perquè coneixem al que digué: «A mi  em toca la venjança; jo recompensaré, diu  
He 13,6  és mon ajuda; no temeré cosa que  em puga fer home.» 7 Recordau-vos de  
Ap 1,12  i a Filadèlfia, i a Laodicea. 12 I  em vaig girar per a veure la veu del que  
Ap 7,14  –Senyor meu, vós ho sabeu. I  em digué: –Aquestos són los que vingueren  
Ap 10,4  i oiguí una veu del cel que  em deia: –Sella les coses que han parlat  
Ap 10,11  se tornà amarg mon ventre. 11 I  em digué: –És necessari que altra vegada  
Ap 11,1  dels morts i el judici. 1 I  em fou donada una canya semblant a una  
Ap 13,1  que dóna vigor a la primera. 1 I  em parí a la vora del mar, i vegí pujar  
Ap 14,13  13 I oiguí una veu del cel que  em deia: –Escriu: “Benaventurats los morts 
Ap 17,1  àngels que tenien les set copes i  em parlà dient: –Vine aquí i et mostraré  
Ap 17,7  meravellat de gran admiració. 7 I  em digué l’àngel: –Per què et meravelles? 
Ap 17,15  cridats, escollits i fiels. 15 I  em digué: –Les aigües que vegeres a on la  
Ap 19,9 fina és la justícia dels sants. 9 I  em digué: –Escriu: “Ditxosos los que han  
Ap 19,9  cena de les bodes de l’Anyell!” I  em diu: –Aquestes paraules de Déu són  
Ap 19,10  de Déu són verdaderes. 10 I  em postrí a sos peus per adorar-lo. I em 
Ap 19,10  a sos peus per adorar-lo. I  em diu: –Mira no ho faces; jo só coservo  
Ap 21,5  jo faç noves totes les coses. I  em digué: –Escriu, perquè aquestes  
Ap 21,6  són molt fiels i verdaderes. 6 I  em digué: –Està fet. Jo só l’alfa i l’  
Ap 21,10  que té l’Anyell per espòs. 10 I  em portà en esperit a una muntanya gran i  
Ap 21,10  a una muntanya gran i elevada, i  em mostrà la ciutat santa de Jerusalem,  
Ap 22,1  Jesucrist a son deixeble amat. 1 I  em mostrà un riu d’aigua de vida,  
Ap 22,6  en los sigles dels sigles. 6 I  em digué: –Aquests paraules són molt fiels 
Ap 22,9 les mostrava per a adorar-lo, 9 i  em digué: –Guarda no ho faces, perquè jo  
Ap 22,10 d’aquest llibre. Adora a Déu. 10 I  em digué: –No séllies les paraules de la  
Mt 1,23  i parirà fill. I l’anomenaran  Emanuel», que vol dir «ab nosaltres Déu».  
Mc 16,1  compraren aromàtics per a anar a  embalsamar a Jesús. 2 I de bon matí, en lo 
Ac 16,11  l’evangeli. 11 Per lo que,  embarcant-nos en Tròada, navegàrem via  
Ac 27,2  Júlio, de la cohort Augusta, 2  embarcant-nos en un barco d’Adrumeto,  
Ac 28,10  nos feren molts honors i, a l’ embarcar-nos, nos proveïren de tot lo  
Ac 20,13  13 Emperò nosaltres nos  embarcàrem i anàrem a Asson per a rebre  
Tt 1,10  encara hi ha molts desobedients,  embaucadors i parladors de vanitats,  
Lc 10,34  compassió. 34 I acostant-se, li  embenà les ferides, xopant-les-hi ab  
Ac 23,3  digué: –Déu te ferirà a tu, paret  emblanquinada! ¿Tu estàs sentat per a  
Mt 23,27  que sou semblants als sepulcres  emblanquits, los quals per defora  
Mt 27,59  cos. 59 I prenent Josep lo cos, l’ embolicà ab un llençol net. 60 I el posà  
Mc 15,46  un llençol i, baixant-lo, l’ embolicà en lo llençol, i el posà en un  
Lc 2,7  7 I parí son fill primogènit i l’ embolicà en bolquers i lo reclinà en un  
Lc 23,53 I havent-lo baixat de la creu, l’ embolicà en un llençol i lo posà en un  
Jn 19,40  I prengueren lo cos de Jesús i l’ embolicaren ab los aromàtics en teles,  
Lc 2,12 de senyal: que trobareu a l’infant  embolicat en bolquers i reclinat en lo  
Ac 20,3  tres mesos. I els jueus li pararen  emboscades quan estava per navegar a la  
Ac 25,3  venir a Jerusalem, posant-li  emboscades en lo camí per a assassinar-  
1Co 5,11  o avaro o idòlatra o maldient o  embriac o rapinyador; ab un home semblant, 
1Co 11,21  I l’un té fam, i l’altre està  embriac. 22 ¿Que per ventura no teniu  
Ap 17,Tit  ço és, Babilònia, que s’ embriagà ab la sang dels màrtirs i es vegé 
Ap 17,6 de la terra.» 6 I vegí aquella dona  embriagada de la sang dels sants i de la  
Lc 12,45  criades, i a menjar i beure, i a  embriagar-se, 46 vindrà lo Senyor del  
Ap 17,2  los reis de la terra i s’ embriagaren los habitants de la terra ab  
Ac 2,15 paraules. 15 Puix aquestos no estan  embriagats, com vosaltres creeu, essent l’ 
Mt 24,49  i a menjar i beure ab los que s’ embriaguen, 50 vindrà el senyor del tal  
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1Te 5,7 dormen, dormen de nit, i els que s’ embriaguen, de nit s’embriaguen. 8 Emperò 
1Te 5,7  i els que s’embriaguen, de nit s’ embriaguen. 8 Emperò nosaltres, que som  
Rm 13,13  com de dia, no en farts ni  embriagueses, no en deshonestedats i  
Ga 5,21  sectes, 21 enveges, homicidis,  embriagueses, glotoneries i altres coses  
2Co 9,14  afecte per raó de la gràcia  eminent de Déu en vosaltres. 15 Gràcies  
Mt 5,42  dóna-li. I al qui et vulla  emmanllevar, no li giris l’espatlla. 43  
Lc 24,Tit  dels apòstols. Deixebles que van a  Emmaús. S’apareix als apòstols, los  
Lc 24,13  dia anaven a un lloc anomenat  Emmaús, que distava de Jerusalem xixanta  
Jm 1,11  hermosura, així també lo ric s’ emmustueix en sos camins. 12 Benaventurat  
1Pe 5,4  rebreu corona de glòria que no s’ emmustueix. 5 Així mateix, joves, someteu  
1Pe 1,4  que no pot contaminar-se ni  emmustuir-se, reservada en lo cel per a  
Lc 2,2  fos empadronat. 2 I aquest primer  empadronament fou fet per Cireno, essent  
Ac 5,37 Judes de Galilea, en lo temps de l’ empadronament, i arrastrà tras de si al  
Lc 2,5 la casa i família de David, 5 per a  empadronar-se ab Maria, sa muller, que  
Lc 2,1  Cèsar August manant que tothom fos  empadronat. 2 I aquest primer  
Mt 27,48  corrent, prengué una esponja i l’ empapà en vinagre, i la posà al cap d’una 
Jn 19,29  al rodador de l’hisop una esponja  empapada en vinagre, li aplicaren a la  
Mc 15,36  a Elies crida. 36 I corrent un, i  empapant una esponja ab vinagre, i lligant 
Lc 1,54  -se recordat de sa misericòrdia,  emparà a Israel son servo; 55 així com  
Jm 1,21  mansuetud la paraula que ha estat  empeltada en vosaltres i que pot salvar  
Rm 11,23  perquè Déu és poderós per  empeltar-nos novament. 24 Puix si tu  
Rm 11,17  i essent tu oliver bord ets  empeltat en elles, i has participat de l’ 
Rm 11,19 estat trencades, a fi de que jo sia  empeltat.» 20 Bé dius: «per sa  
Rm 11,24  i contra naturalesa has estat  empeltat en un oliver bo, ¿quant més  
Rm 11,23  en la incredulitat, seran  empeltats; perquè Déu és poderós per  
Rm 11,24  més aquells que són naturals seran  empeltats en son propi oliver? 25 Emperò  
Lc 8,45  eren ab ell: –Mestre, la gent vos  empeny i oprimeix, i preguntau: “Qui m’ha 
Ac 19,33  a Alexandre d’entre la turba,  empenyant-lo en avant los jueus. I  
Mt 3,7  confessant sos pecats. 7 Veent,  emperò, que molts dels fariseus i dels  
Mt 9,18  ara s’acaba de morir ma filla,  emperò veniu, posau-li la mà dessobre, i 
Mt 9,37  –La collita verdaderament és gran,  emperò pocs los treballadors. 38 Pregau,  
Mt 12,39  mala i adulterina demana senyal;  emperò no li serà donat senyal, sinó el  
Mt 13,6  no hi havia fondària de terra; 6  emperò a l’eixir lo sol, se cremaren i se 
Mt 13,11  los misteris del Regne del cel,  emperò a ells no se’ls ha otorgat. 12  
Mt 13,12  que té, se li donarà i tindrà més;  emperò al que no té, fins allò que té se  
Mt 13,22  és aquell que ou la paraula,  emperò los cuidados d’aquest món i la  
Mt 13,32 la més petita de totes les llavors,  emperò després que creix, és major que  
Mt 15,8  sa boca, i ab los llavis m’honra;  emperò son cor està lluny de mi. 9 I m’  
Mt 18,7  és precís que vinguen escàndols;  emperò ai de l’home per qui ve l’  
Mt 20,31  los renyava per a què callassen;  emperò ells cridaven més, dient: –Senyor,  
Mt 21,13 casa serà anomenada casa d’oració,  emperò vosaltres l’haveu convertida en  
Mt 22,3  als convidats a les esposalles;  emperò ells no hi volgueren venir. 4 Envià 
Mt 22,5  Veniu a les esposalles!” 5 »Ells,  emperò, no en feren cas i se n’anaren, l’ 
Mt 22,8  certament estan aparellades;  emperò los que havien estat convidats no  
Mt 23,4  sobre les espatlles dels homes,  emperò ells ni un sol dit apliquen per a  
Mt 23,16 que júria per lo temple, no és res;  emperò aquell que júria per l’or del  
Mt 23,18  que júria per l’altar no és res;  emperò aquell que júria per l’oferta que  
Mt 23,28  en veritat justos als homes,  emperò de part de dins estau plens d’  
Mt 24,35  35 Lo cel i la terra passaran,  emperò mes paraules no passaran. 36 »Mes  
Mt 25,29 li serà donat, i tindrà abundància;  emperò al que no tinga, li serà llevat  
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Mt 28,17  17 I quan lo vegeren, l’adoraren;  emperò alguns dubtaren. 18 I arribant  
Mc 4,15  en qui es sembra la paraula,  emperò després que l’han oïda, ve a l’  
Mc 4,19  són los que ouen la paraula, 19  emperò els afanys del sigle i l’engany de 
Mc 6,15 Altres deien: –Que és Elies. Altres  emperò deien: –Que és profeta o com un  
Mc 6,19 l’insidiava, i el volia fer morir,  emperò no podia. 20 Perquè Herodes temia a 
Mc 7,6  gent m’honra ab los llavis,  emperò son cor està lluny de mi. 7 En va,  
Mc 7,15 que entrant en ell puga contaminar;  emperò les coses que ixen d’ell, eixes  
Mc 7,36  manà que no ho diguessen a ningú;  emperò, com més los ho manava, més ho  
Mc 8,35  vulla salvar sa vida, la perdrà;  emperò el qui pèrdia sa vida per causa de  
Mc 9,49  salada ab sal. 49 »Bona és la sal;  emperò si la sal se dessaborís, ab què li  
Mc 10,48  lo renyaven per a fer-lo callar;  emperò ell cridava molt més: –Fill de  
Mc 12,12 I ells maquinaven com prendre-lo;  emperò temeren al poble, perquè coneixien  
Mc 12,44 hi han tirat de lo que els sobrava;  emperò aquesta, de sa pobresa hi tirà tot  
Mc 13,7 temau, puix és precís que això sia;  emperò no serà encara el fi. 8 Perquè s’  
Mc 13,20  dies, no es salvaria ninguna carn;  emperò per amor dels elegits, que escollí, 
Mc 13,31  31 Lo cel i la terra passaran,  emperò mes paraules no passaran. 32 »Mes  
Mc 14,21 en veritat, com està escrit d’ell;  emperò, ai d’aquell home per qui serà  
Mc 14,29  que tots s’escandalísien en vós,  emperò jo no. 30 I Jesús li digué: –En  
Mc 14,36  apartau de mi aquest calze;  emperò no lo que jo vull, sinó lo que vós. 
Lc 3,16  –En veritat jo us batejo ab aigua,  emperò ne vindrà un més fort que jo, de  
Lc 4,26  havia moltes viudes en Israel, 26  emperò a ninguna d’elles fou enviat  
Lc 4,27 Israel en temps del profeta Eliseu,  emperò ningú d’ells fou fet net sinó  
Lc 5,5  treballant sens haver agafat res,  emperò baix de vostra paraula tiraré lo  
Lc 7,28 ha profeta major que Joan Baptista;  emperò qui és menor en lo Regne de Déu, és 
Lc 7,44 no em donares aigua per a los peus;  emperò ella, ab ses llàgrimes, ha regat  
Lc 7,45  cabells. 45 No em donares un bes;  emperò ella des de que ha entrat no ha  
Lc 7,46 peus. 46 No ungires mon cap ab oli;  emperò ella ha ungit mos peus ab ungüent.  
Lc 8,10  lo misteri del Regne de Déu;  emperò als demés, en paràboles, per a què  
Lc 8,12  del camí són aquells que l’ouen,  emperò luego ve lo diable i se’n porta la 
Lc 9,60  els morts entèrrien a sos morts;  emperò tu, vés i anuncia lo Regne de Déu.  
Lc 10,42  i et fatigues en moltes coses, 42  emperò una sola cosa és necessària, i  
Lc 11,34  tot ton cos serà iŀluminat;  emperò si fos mal, també ton cos serà  
Lc 11,39  per defora les copes i los plats,  emperò vostre interior està ple de rapinya 
Lc 12,10  l’hi serà perdonat est pecat;  emperò aquell que blasfèmia contra de l’  
Lc 12,39  són los tals sirvents. 39 »Teniu,  emperò, per cert que si lo pare de família 
Lc 14,14  no tenen ab què correspondre’t;  emperò te servirà de gallardó en la  
Lc 14,22  ja he fet lo que m’haveu manat,  emperò encara queda lloc. 23 »I digué el  
Lc 14,34  mon deixeble. 34 »Bona és la sal,  emperò si la sal se dessaborís, ab què se  
Lc 16,15 veneu per justos davant dels homes,  emperò Déu coneix vostres cors, perquè lo  
Lc 16,21  del ric, i ningú les hi donava;  emperò venien los cans i li llepaven les  
Lc 19,3  com veure a Jesús i conèixer-lo;  emperò no podia, a causa de la molta gent  
Lc 19,26 que té, se li donarà, i tindrà més;  emperò al que no té, se li prendrà fins  
Lc 19,46  està: “Ma casa és casa d’oració”,  emperò vosaltres l’haveu feta cova de  
Lc 20,11 res. 11 Tornà a enviar altre criat,  emperò ells també feriren a aquest i,  
Lc 20,19  dit aquella paràbola contra ells,  emperò temeren al poble. 20 I observant- 
Lc 21,4  a Déu de lo que els sobrava;  emperò aquesta ha donat de sa pobresa tot  
Lc 21,33  33 Lo cel i la terra passaran,  emperò mes paraules no passaran. 34 Teniu  
Lc 22,2  cercaven com fer morir a Jesús,  emperò temien al poble. 3 I Satanàs entrà  
Lc 23,41  pena que nostres crims mereixien;  emperò aquest no ha fet ningun mal. 42 I  
Jn 1,26  dient: –Jo batejo ab aigua,  emperò enmig de vosaltres hi ha un a qui  
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Jn 1,31  que jo.” 31 I jo no el coneixia;  emperò per a què fos reconegut en Israel,  
Jn 1,33 sobre d’ell. 33 Jo no el coneixia,  emperò lo qui m’envià a batejar ab aigua, 
Jn 2,10  ne serveixen del que no és tan bo;  emperò tu has guardat fins ara lo bon vi.  
Jn 3,18  que creu en ell no és condemnat,  emperò qui no creu és ja condemnat per  
Jn 4,22  lo que no coneixeu; nosaltres,  emperò, adoram lo que coneixem, perquè la  
Jn 4,28  què parlau ab ella?” 28 La dona,  emperò, deixant allí son càntir, se’n  
Jn 5,29  per a ressuscitar a la vida,  emperò los que hagen fet obres males  
Jn 6,9  té cinc pans d’ordi i dos peixos;  emperò, què és això per tanta gent? 10 I  
Jn 8,26  dir de vosaltres, i que condemnar,  emperò lo qui m’ha enviat és verídic, i  
Jn 8,35 esclau no habita sempre en la casa;  emperò lo Fill permaneix sempre en ella.  
Jn 8,37 37 »Ja sé que sou fills d’Abraham,  emperò cercau com donar-me la mort,  
Jn 8,45  i pare de la mentida. 45 A mi,  emperò, no em creeu, perquè vos dic la  
Jn 8,59  pedres per tirar-les-hi,  emperò Jesús s’ocultà e isqué del temple  
Jn 9,29  29 Sabem que Déu parlà a Moisès;  emperò aquest no sabem d’a on és. 30  
Jn 10,39  I ells cercaven com prendre-lo,  emperò ell s’escapà de ses mans. 40 I se  
Jn 11,11  anyadí: –Nostre amic Làssaro dorm,  emperò jo vaig a despertar-lo del somni. 
Jn 11,20  Jesús venia, isqué a rebre-lo,  emperò Maria se quedà en casa. 21 I Marta  
Jn 11,42  42 Bé sabia jo que sempre m’oïu,  emperò ho he dit per causa d’aquesta gent 
Jn 12,16  no entengueren aquestes coses;  emperò quan Jesús fou glorificat, llavors  
Jn 12,24 cau en terra no mor, queda tot sol;  emperò si mor, produeix molt fruit. 25  
Jn 12,25  lo qui ama sa vida la perdrà;  emperò aquell que avorreix sa vida en  
Jn 12,42  dels senadors cregueren en ell;  emperò per causa dels fariseus no el  
Jn 13,10  tot net. I vosaltres nets estau,  emperò no tots. 11 Puix sabia qui era lo  
Jn 15,22 hagués predicat, no tindrien pecat;  emperò ara no tenen escusa de son pecat.  
Jn 16,17  ab: “Dintre de poc no em veureu,  emperò al cap de poc me tornareu a veure”? 
Jn 16,20 que vosaltres plorareu i gemegareu,  emperò lo món se regositjarà; i vosaltres  
Jn 16,21 tristor, perquè ha arribat sa hora;  emperò tan prest com ha donat a llum l’  
Jn 16,32  per son costat, i em deixareu sol;  emperò jo no estic sol, perquè el Pare  
Jn 16,33  món tindreu que sofrir afliccions;  emperò teniu confiança, jo he vençut al  
Jn 18,31  segons la vostra Llei. Los jueus,  emperò, li digueren: –A nosaltres no ens  
Jn 19,15  –Aquí teniu a vostre rei! 15 Ells,  emperò, cridaven: –A fora, a fora,  
Jn 20,4  sepulcre. 4 Corrien los dos junts;  emperò l’altre deixeble corregué més de  
Jn 20,14  girà endetràs i vegé a Jesús dret;  emperò no coneixia que fos Jesús. 15 Li  
Jn 20,17  no he pujat encara a mon Pare;  emperò vés a mos germans i digue’ls: “Jo  
Ac 5,13 dels altres se gosava unir ab ells,  emperò lo poble los venerava en gran  
Ac 9,26  juntar-se ab los deixebles;  emperò tots lo temien, no creient que fos  
Ac 10,28 -se o acercar-se a un estranger;  emperò Déu m’ha mostrat que a ningun home 
Ac 15,34  que els havien enviat. 34 Silas,  emperò, tingué a bé lo quedar-se allí, i 
Ac 17,14 a Pau per a què anàs envers lo mar;  emperò Silas i Timoteu se quedaren allí.  
Ac 18,15 vos oiria en justícia, oh jueus; 15  emperò si no són més que qüestions de  
Ac 18,21  aquesta festa que ve en Jerusalem;  emperò tornaré a veure-us, si Déu vol. I 
Ac 22,9 realment la llum i tingueren temor;  emperò no oigueren la veu del que em  
Ac 22,22  escoltant fins a esta paraula;  emperò llavors alçaren lo crit dient:  
Ac 23,8  resurrecció, ni àngel, ni esperit;  emperò los fariseus confessen les dos  
Ac 25,11  digna de mort, no rehuso lo morir;  emperò si no hi ha res de quant ells m’  
Ac 27,Tit Naufraga la barca prop d’una isla,  emperò tots se salven. 1 Mes com estava  
Ac 28,16 los presos al capità de la guàrdia;  emperò a Pau se li permeté estar sol en  
Rm 2,25  aprofita si guardes la Llei;  emperò si trenques la Llei, ta circumcisió 
Rm 5,13  la Llei lo pecat estava en lo món;  emperò no havent-hi Llei, lo pecat no  
Rm 5,16  d’un pecat per a la condemnació,  emperò la gràcia fou de molts delictes per 
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Rm 6,10 per lo pecat, morí una sola vegada;  emperò en quant al viure, viu per a Déu.  
Rm 6,11 vosaltres certament morts al pecat,  emperò vius per a Déu en Jesucrist nostre  
Rm 6,17  vosaltres fóreu servos del pecat,  emperò haveu obeït de cor aquella forma de 
Rm 6,23  l’estipendi del pecat és la mort;  emperò la gràcia de Déu és vida perdurable 
Rm 7,2 llei al marit mentres lo marit viu;  emperò quan son marit mor, queda ella  
Rm 7,3  home, serà apellidada adúltera;  emperò si morís son marit, quedarà llibre  
Rm 7,9  jo vivia sens Llei en algun temps;  emperò quan sobrevingué lo manament,  
Rm 7,14  sabem que la Llei és espiritual;  emperò jo só carnal, venut baix lo pecat.  
Rm 7,23 de Déu, segons l’home interior; 23  emperò veig una altra llei en mos membres  
Rm 8,5  gusten de les coses de la carn;  emperò los que són segons l’Esperit,  
Rm 8,6  la prudència de la carn és mort;  emperò la prudència de l’Esperit és pau i 
Rm 8,10  és mort per raó del pecat;  emperò l’Esperit viu per raó de la  
Rm 10,10  ab lo cor se creu per a justícia;  emperò de boca se fa la confessió per a  
Rm 11,20  sa incredulitat foren trencades»;  emperò tu per la fe estàs dret. No t’  
Rm 11,28 són enemics per causa de vosaltres;  emperò segons l’elecció són molt amats  
Rm 12,6 membre l’un de l’altre. 6 Tenint,  emperò, diferents dons, segons la gràcia  
Rm 14,4  Per a son amo està en peus, o cau;  emperò ferm estarà, perquè poderós és Déu  
1Co 2,6  entre aquells que són perfects;  emperò no sabiduria d’aquest món ni dels  
1Co 3,15 sofrirà pèrdua; mes ell se salvarà,  emperò com per foc. 16 ¿No sabeu que sou  
1Co 4,4  de res m’acusa la consciència;  emperò no per això me tinc per justificat, 
1Co 4,14  coses per a confusió vostra;  emperò vos amonesto com a fills meus  
1Co 4,15  deu mil instructors en Cristo,  emperò no molts pares, perquè jo só lo qui 
1Co 5,3  veritat, encara que ausent de cos,  emperò present d’esperit, ja he judicat  
1Co 6,11  I tals foren alguns de vosaltres;  emperò haveu estat rentats, emperò haveu  
1Co 6,11  emperò haveu estat rentats,  emperò haveu estat santificats, emperò  
1Co 6,11  emperò haveu estat santificats,  emperò haveu estat justificats en lo nom  
1Co 6,12  és convenient. «Tot m’és permès»,  emperò jo no em posaré baix lo poder de  
1Co 6,13  i el ventre, per a les viandes;  emperò Déu destruirà aquell i estes. I el  
1Co 6,18  l’home comètia, és fora del cos;  emperò lo qui comet fornicació peca contra 
1Co 7,25  no tinc precepte del Senyor;  emperò dono consell, així com un que ha  
1Co 7,28 tals tindran tribulació en la carn,  emperò jo us perdono. 29 I lo que jo us  
1Co 7,39  per la llei mentres viu son marit;  emperò si son marit mor, queda llibre:  
1Co 8,1 tenim ciència. La ciència engreeix,  emperò la caritat edifica. 2 I si algú  
1Co 8,6  ha molts déus i molts senyors), 6  emperò per a nosaltres no hi ha sinó un  
1Co 9,24  l’estadi, realment corren tots,  emperò un sol guanya lo gallardó? Correu,  
1Co 10,11  los esdevenien a ells en figura;  emperò foren escrites per a escarment de  
1Co 10,13  sinó la que és comú als homes;  emperò fiel és Déu, que no permetrà que  
1Co 10,22  forts que ell? «Tot m’és lícit»,  emperò no totes les coses són convenients. 
1Co 10,23  convenients. 23 «Tot m’és lícit»,  emperò no tot és edificant. 24 Ningú  
1Co 11,7  perquè és imatge i glòria de Déu;  emperò la dona és la glòria de l’home. 8  
1Co 12,5  5 Hi ha diferències de ministeris,  emperò és un mateix lo Senyor. 6 Hi ha  
1Co 12,6  ha també diversitat d’operacions,  emperò un mateix és lo Déu que obra totes  
1Co 12,24  no tenen necessitat de res;  emperò Déu ha temperat lo cos, donant  
1Co 12,31  ¿Interpreten tots? 31 Aspirau,  emperò, vosaltres als dons majors. Mes jo  
1Co 13,13  coses: fe, esperança i caritat;  emperò la major d’elles és la caritat.  
1Co 14,5  que tots parlàsseu llengües,  emperò molt més que profetisàsseu; puix  
1Co 14,17  17 Certament tu bé dónes gràcies,  emperò l’altre no queda edificat. 18  
1Co 14,20  mes siau infants en la malícia,  emperò homes en lo seny. 21 Està escrit en 
1Co 15,1 cossos ressuscitats. 1 Vos declaro,  emperò, germans, l’evangeli que us he  
1Co 15,6  quals la major part viuen vui dia,  emperò alguns han ja finat. 7 Després s’  
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1Co 15,10  més copiosament que tots ells;  emperò no jo, sinó la gràcia de Déu que  
1Co 15,40  celestials i cossos terrenals;  emperò una és la glòria dels celestials, i 
1Co 16,12 vingués a vosaltres ab los germans;  emperò no tingué voluntat de venir ara a  
2Co 3,6  l’Esperit; perquè la lletra mata,  emperò l’esperit dóna vida. 7 I si el  
2Co 4,16  l’home exterior decàiguia,  emperò l’home interior se renova de dia  
2Co 6,9 i veus aquí vivim; com a castigats,  emperò no morts; 10 com a tristos, emperò  
2Co 6,10  emperò no morts; 10 com a tristos,  emperò sempre alegres; com a pobres, mes  
2Co 6,10  a molts; com no tenint res,  emperò posseint-ho tot. 11 Oh, corintis! 
2Co 7,10  durader per a salvació;  emperò la tristesa del món produeix mort.  
2Co 8,17  ell acceptà l’exhortació;  emperò estant ell molt solícit, de sa  
2Co 10,10  certament són graves i fortes,  emperò sa presència corporal és flaca, i  
2Co 10,12 alguns que s’alaben a si mateixos;  emperò ells, medint-se per si mateixos,  
2Co 11,1  sofrísseu un poc ma imprudència;  emperò sofriu-me 2 perquè vos zelo ab  
2Co 12,5 -les. 5 D’aquest tal me gloriaré;  emperò de mi no em gloriaré, sinó en mes  
Ga 2,12  de Jaume, menjava ab los gentils;  emperò després que vingueren se retirava i 
Ga 3,12  fe». 12 I la Llei no és de la fe;  emperò «lo qui faça aquelles coses viurà  
Ga 6,8  carn, de la carn segarà corrupció;  emperò aquell que sémbria per a l’  
Ef 5,8  en algun temps éreu tenebres,  emperò ara sou llum en lo Senyor: proceïu  
Fl 3,12 alcançada ja, ni que sia jo perfet;  emperò seguesc ma carrera, per veure si d’ 
Fl 4,10  mi; puix encara que el teníeu,  emperò vos faltava l’oportunitat. 11 No  
1Tm 4,12  Ningú tinga en menos ta joventut;  emperò sies modelo dels fiels en paraula,  
2Tm 1,12  sofresc jo també aquestes coses,  emperò no m’avergonyesc. Puix jo sé a qui 
2Tm 3,11  quals persecucions he sofert,  emperò de totes elles m’ha llibertat lo  
2Tm 4,5  i els aplicaran a rondalles. 5 Tu,  emperò, vetlla en totes les coses, suporta 
Tt 1,16  16 Professen conèixer a Déu,  emperò lo neguen ab los fets, essent  
Flm 9 per a manar-te lo que et convé, 9  emperò per caritat te suplico; més, essent 
Flm 14  en cadenes per a l’evangeli; 14  emperò sens ton consentiment no he volgut  
He 1,11  de tes mans; 11 ells pereixeran,  emperò tu permaneixeràs, i tots s’  
He 1,12  com un manto, i seran mudats;  emperò tu ets lo mateix i tos anys no  
He 3,4  tota casa és edificada per algú,  emperò lo qui ha criat totes les coses és  
He 7,3  de dies, ni fi de vida, fet  emperò semblant al Fill de Déu, permaneix  
He 7,8  prenen delmes los homes que moren,  emperò allí los rep aquell de qui es dóna  
He 7,21  certament fets sens jurament; 21  emperò aquest, ab jurament per aquell que  
He 9,26 vegades des de la fundació del món;  emperò ara aparegué una sola vegada en lo  
He 10,5  i oferta vós no volguéreu;  emperò un cos m’haveu apropiat a mi. 6  
He 10,38  38 I «el just viu per la fe;  emperò si s’aparta, ma ànima no es  
He 11,13  sens haver rebut les promeses;  emperò mirant-les de lluny, i saludant- 
He 12,10  dies nos corretgien a son plaer;  emperò aquest, per nostre profit, a fi de  
He 12,11 apar ser de goig, sinó de tristesa;  emperò després donarà fruit molt apacible  
He 12,26 del qual commogué llavors la terra;  emperò ara nos promet dient: «Encara una  
He 13,14  no tenim aquí ciutat permanent,  emperò cercam la que està per venir. 15  
1Pe 2,4  refusada en veritat pels homes,  emperò escollida de Déu i apreciada, 5  
1Pe 2,7 doncs, honra a vosaltres que creeu;  emperò pels incrèduls, «la pedra que  
1Pe 3,12  sos oïdos a les pregàries d’ells,  emperò lo rostro està contra aquells que  
1Jn 2,19 certament permanescut ab nosaltres;  emperò per a què es veja clar que no tots  
1Jn 4,1 Caríssims, no cregau a tot esperit,  emperò provau los esperits si són de Déu,  
1Jn 4,18  18 En la caritat no hi ha temor,  emperò la caritat perfeta llança fora lo  
3Jn 9  9 Hauria jo escrit a la iglésia,  emperò Diotrefes, que pretén tenir la  
3Jn 13 Moltes coses tenia que escriure’t,  emperò no ho he volgut fer ab tinta i ab  
Jud 9  -li sentència de blasfemo,  emperò digué: «Reprimesca’t lo Senyor!»  
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Ap 2,9  tes obres, i tribulació, i pobresa  (emperò tu ets ric), i sé la blasfèmia d’ 
Ap 6,6 i sis mesures d’ordi per un diner;  emperò no faces dany a l’oli ni al vi. 7  
Ap 10,9  ’l, i farà amargar ton ventre,  emperò en ta boca serà dolç com la mel. 10 
Ap 13,11  semblants a les de l’Anyell,  emperò parlava com un dragó, 12 i exercia  
Ap 17,12  reis, que encara no reberen regne,  emperò rebran poder com reis per una hora  
Ap 20,Tit  i a Magog contra la ciutat santa;  emperò lo cel enviarà foc que els  
Ap 21,18 aquesta muralla era de pedra jaspe,  emperò la ciutat era or pur, semblant a un 
Mt 2,22  i vingué a la terra d’Israel. 22  Emperò, oint que Arquelao regnava en la  
Mt 3,11  en aigua per a arrepentiment.  Emperò lo qui ha de venir després de mi és 
Mt 3,14 Joan, per a ser batejat per ell. 14  Emperò Joan l’en destorbava dient: –Jo he 
Mt 5,32  doni-li carta de repudi.” 32  »Emperò jo us dic que aquell que repudiï a 
Mt 5,39  “Ull per ull, i dent per dent.” 39  »Emperò jo us dic: No resistiu al mal; ans 
Mt 5,44  i avorriràs a ton enemic.” 44  »Emperò jo us dic: Amau a vostres enemics, 
Mt 6,3  dic que ja reberen son gallardó. 3  Emperò tu, quan faces almoina, que ta mà  
Mt 6,6 vos dic que reberen son gallardó. 6  Emperò tu, quan préguies, entra en ton  
Mt 6,15  celestial les vostres culpes. 15  Emperò, si no perdonau als homes, tampoc  
Mt 6,23  tot ton cos serà lluminós. 23  Emperò si ton ull és mal, tot ton cos serà 
Mt 6,29  Ells no treballen ni filen. 29  Emperò, jo us dic que ni Salomó enmig de  
Mt 8,22 anar primer i enterrar mon pare. 22  Emperò Jesús li digué: –Segueix-me, i  
Mt 9,31  –Mirau que ningú ho sàpia. 31  Emperò ells, eixint d’allí, ho publicaren 
Mt 9,34 ha vist semblant cosa en Israel. 34  Emperò los fariseus deien: –Per virtut del 
Mt 10,13  vostra pau vindrà sobre ella.  Emperò si no ho fos, vostra pau retornarà  
Mt 10,22  meva sereu avorrits de tothom.  Emperò aquell que persevéria fins a la fi, 
Mt 10,26  quant més a sos domèstics? 26  »Emperò no els temau, perquè res hi ha  
Mt 11,11 alçà ningú major que Joan Baptista.  Emperò aquell que és lo mínim en lo Regne  
Mt 11,19  amic de publicans i de pecadors.”  Emperò la sabiduria fou justificada per  
Mt 12,24  –¿És aquest lo Fill de David? 24  Emperò los fariseus, oint-ho, deien:  
Mt 12,32  lo Fill de l’home, serà perdonat.  Emperò aquell que pàrlia contra l’Esperit 
Mt 13,16  i jo els dónia la salut.” 16  »Emperò benaventurats los vostres ulls,  
Mt 13,20  fou sembrat a la vora del camí. 20  Emperò lo sembrat en terra pedregosa és  
Mt 13,30 -la en gavelles per a cremar-la.  Emperò lo blat, arreplegau-lo en mon  
Mt 14,25 oles, puix era contrari lo vent. 25  Emperò a la quarta vetlla de la nit,  
Mt 14,30  l’aigua per arribar a Jesús. 30  Emperò veent que el vent era fort, tingué  
Mt 15,5 pare o a la mare morirà de mort.” 5  Emperò vosaltres dieu: “Qualsevol que diga 
Mt 15,13  quan han oït aquesta paraula? 13  Emperò ell, responent, digué: –Tota planta 
Mt 15,18  i se llança en lloc secret? 18  Emperò lo que ix de la boca, del cor ix, i 
Mt 15,20  són les que contaminen a l’home.  Emperò lo menjar sens rentar-se les mans 
Mt 15,25  perdudes de la casa d’Israel. 25  Emperò ella vingué i l’adorà, dient:  
Mt 15,32 i glorificaven al Déu d’Israel. 32  Emperò Jesús, cridant a sos deixebles,  
Mt 16,25  vulga salvar sa vida, la perdrà.  Emperò aquell que pèrdia sa vida per amor  
Mt 17,12  i restablirà totes les coses. 12  Emperò jo us dic que Elies ja vingué, i no 
Mt 17,20  I res vos serà impossible. 20  »Emperò aquesta casta de dimonis, no es  
Mt 18,28  llibre i li perdonà lo deute. 28  »Emperò luego que aquell criat isqué fora, 
Mt 18,30 paciència i jo t’ho pagaré tot. 30  »Emperò ell no ho volgué, sinó que marxà i 
Mt 19,13  les mans sobre d’ells i oràs.  Emperò los deixebles los reprenien. 14 I  
Mt 19,17  hi ha sinó un que és bo, i és Déu.  Emperò si vols entrar en la vida, guarda  
Mt 19,30 per u i posseirà la vida eterna. 30  »Emperò molts que són primers seran  
Mt 20,19  i l’assòtien, i el crucifíquien.  Emperò al tercer dia ressuscitarà. 20  
Mt 20,23  lo baptisme ab què jo só batejat.  Emperò l’estar sentat a ma dreta o  
Mt 21,28 potestat faig jo aquestes coses. 28  »Emperò, què us apareix? Un home tenia dos 
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Mt 21,29 ell, li digué: »–No vull anar-hi.  »Emperò després s’arrepentí i se n’hi va 
Mt 21,35  percibissen los fruits d’ella. 35  Emperò los pagesos agarraren als criats,  
Mt 21,38  “Tindran respecte a mon fill.” 38  Emperò los pagesos, quan vegeren al fill,  
Mt 22,12 aquí no anant vestit d’esposalles?  »Emperò ell callà. 13 Llavors lo rei digué 
Mt 22,18  o no donar tribut al Cèsar? 18  Emperò Jesús, coneixent la malícia d’  
Mt 22,34  se meravellava de sa doctrina. 34  Emperò los fariseus, quan oïren que havia  
Mt 23,3  i feu tot allò que us diguen.  Emperò no ho feu segons ses obres, perquè  
Mt 23,8  els homes los apellídien rabís. 8  »Emperò vosaltres no vullau ser anomenats  
Mt 23,13  que s’humiliï, serà exaltat. 13  »Emperò, ai de vosaltres, escribes i  
Mt 24,2  -li los edificis del temple. 2  Emperò ell, responent, los digué: –No veeu 
Mt 24,13  refredarà la caritat de molts. 13  Emperò aquell que persevéria fins al fi,  
Mt 24,19  no tórnia a prendre sa túnica. 19  Emperò, ai de les que estan prenyades i de 
Mt 24,43  hora ha de venir vostre Senyor. 43  Emperò enteneu que si el pare de famílies  
Mt 24,48 constituirà sobre tots sos béns. 48  Emperò, si aquell criat dolent digués en  
Mt 25,2  eixiren a rebre a l’espòs. 2  Emperò cinc d’elles eren fàtues, i les  
Mt 25,4  no se’n portaren oli. 4  Emperò les discretes se’n portaren oli en 
Mt 25,18 dos, ne guanyà també altres dos. 18  Emperò aquell que n’havia rebut un, se n’ 
Mt 26,10  preu i donar-se als pobres. 10  Emperò, comprenent-ho Jesús, los digué:  
Mt 26,32  les ovelles del ramat.” 32  Emperò després que haja ressuscitat, aniré 
Mt 26,39  pàssia de mi aquest calze.  Emperò no com jo vull, sinó com vós voleu. 
Mt 26,54  més de dotze legions d’àngels? 54  Emperò, com se compliran les Escriptures,  
Mt 26,56  ensenyant, i no em prenguéreu. 56  Emperò tot això fou fet per a què es  
Mt 26,57  lo desempararen i fugiren. 57  Emperò los que havien pres a Jesús lo  
Mt 26,59  los criats, per a veure lo fi. 59  Emperò los prínceps dels sacerdots i els  
Mt 26,60  testimonis. I no el trobaren.  Emperò a l’últim arribaren dos testimonis 
Mt 27,4  pecat entregant la sang innocent.  Emperò ells digueren: –Què ens importa a  
Mt 27,20 avui en somnis per causa d’ell. 20  Emperò los prínceps dels sacerdots i els  
Mt 27,45  ell també li deien improperis. 45  Emperò des de l’hora de sexta hi hagué  
Mt 27,50  si ve Elies a lliurar-lo. 50  Emperò Jesús, clamant segona vegada ab una 
Mt 27,54  santa i s’aparegueren a molts. 54  Emperò lo centurió i els que ab ell  
Mt 28,5  i quedaren com si fossen morts. 5  Emperò l’àngel, prenent la paraula, digué 
Mc 1,45 Moisès manà en testimoni a ells. 45  Emperò ell, luego que isqué, començà a  
Mc 2,20 ells l’espòs, no poden dejunar. 20  Emperò vindran dies en què l’espòs los  
Mc 3,4  mal, salvar la vida o llevar-la?  Emperò ells callaven. 5 I mirant-los ab  
Mc 3,7  per a veure com lo farien perdre.  Emperò Jesús se retirà ab sos deixebles  
Mc 5,30  estava curada d’aquella plaga. 30  Emperò Jesús, coneixent a l’instant en si 
Mc 5,36 per què incomodes més al Mestre? 36  Emperò Jesús, quan oí lo que deien, digué  
Mc 6,9  sinó solament un gaiato. 9  Emperò que se’n portassen sandàlies, i  
Mc 6,49 mar i volia deixar-los detràs. 49  Emperò ells, quan lo vegeren caminar sobre 
Mc 6,50 Puix tots lo vegeren i es torbaren.  Emperò immediatament parlà ab ells i els  
Mc 7,11  o a sa mare, morirà de mort.” 11  Emperò vosaltres dieu: “Si l’home diu a  
Mc 7,28  fills i tirar-lo als cans. 28  Emperò ella respongué i li digué: –Així  
Mc 8,12  del cel, per a tentar-lo. 12  Emperò Jesús, sospirant en son interior,  
Mc 8,33 part, començà a reconvenir-lo. 33  Emperò ell, girant-se i mirant a sos  
Mc 9,12  de patir molt i ser despreciat. 12  Emperò jo us dic que Elies ja vingué, i  
Mc 9,21  i a l’aigua per a destruir-lo.  Emperò si podeu alguna cosa, ajudau-nos, 
Mc 9,26  que molts deien: –És mort. 26  Emperò Jesús, prenent-lo per la mà, l’  
Mc 9,31  ressuscitarà al tercer dia. 31  Emperò estos no entenien això que els  
Mc 9,33 què estàveu tractant en lo camí? 33  Emperò ells callaven, perquè en lo camí  
Mc 10,3  al marit repudiar sa muller. 3  Emperò ell, responent, los digué: –Què vos 
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Mc 10,6 vos deixà escrit aquest manament. 6  Emperò al principi de la creació, mascle i 
Mc 10,13  uns infants per a què els tocàs.  Emperò los deixebles renyaven als que els  
Mc 10,22  pren ta creu i segueix-me. 22  Emperò ell, afligit a l’oir estes  
Mc 10,24  se pasmaven de ses paraules.  Emperò Jesús los respongué altra vegada  
Mc 10,31 lo sigle venider la vida eterna. 31  Emperò molts primers seran darrers, i los  
Mc 10,38 i l’altre a l’esquerra de vós. 38  Emperò Jesús los digué: –No sabeu lo que  
Mc 10,42  -se contra Jaume i Joan. 42  Emperò Jesús los cridà i els digué: –Sabeu 
Mc 10,43  tenen poder sobre elles. 43  Emperò no serà així entre vosaltres; ans  
Mc 11,17  totes les nacions casa d’oració?  Emperò vosaltres l’haveu feta cova de  
Mc 12,6 feriren a uns i mataren a altres. 6  Emperò tenint un fill a qui molt estimava, 
Mc 12,7  dient: “Respectaran a mon fill.” 7  Emperò aquells pagesos digueren entre si:  
Mc 13,7 lo Cristo”, i enganyaran a molts. 7  Emperò quan oigau de guerres i de rumors  
Mc 13,9  Això serà principi de dolors. 9  »Emperò guardau-vos a vosaltres  
Mc 13,13  de tots per causa de mon nom.  Emperò lo qui persevéria fins al fi,  
Mc 13,17  atràs per a prendre son vestit. 17  Emperò, ai de les prenyades i de les que  
Mc 13,24  que tot vos ho he pronosticat. 24  »Emperò en aquells dies, després d’  
Mc 14,2  dolosament i lo matarien. 2  Emperò deien: –No en dia de festa, no fos  
Mc 14,6  fortament contra d’ella. 6  Emperò Jesús digué: –Deixau-la, per què  
Mc 14,28  i s’esgarriaran les ovelles.” 28  Emperò després de ressuscitat, aniré  
Mc 14,49  en lo temple, i no em prenguéreu.  Emperò les Escriptures havien de complir- 
Mc 14,52  ab un llençol, i el prengueren. 52  Emperò, deixant lo llençol, s’escapà d’  
Mc 14,61  testifiquen contra de tu? 61  Emperò ell callava, i no respongué res. Li 
Mc 14,68 també érets ab Jesús de Nazaret. 68  Emperò ell ho negà i digué: –Ni el conec  
Mc 14,70  –Aquest és un d’ells. 70  Emperò ell ho negà altra vegada. I al cap  
Mc 15,3  l’acusaven de moltes coses.  Emperò ell no respongué res. 4 I Pilat li  
Mc 15,5  Mira de quantes coses t’acusen. 5  Emperò Jesús ni per això respongué res, de 
Mc 15,11  los prínceps dels sacerdots. 11  Emperò los prínceps dels sacerdots  
Mc 15,14  nou cridaren: –Crucificau-lo! 14  Emperò Pilat los deia: –Doncs, quin mal ha 
Mc 15,37 vejam si ve Elies a baixar-lo. 37  Emperò, Jesús, donant un gran crit,  
Mc 16,4  llosa de la porta del sepulcre? 4  Emperò, observant, vegeren la llosa  
Mc 16,7  mirau lo siti a on lo posaren. 7  Emperò, anau i dieu a sos deixebles i a  
Mc 16,9  perquè estaven plenes de temor. 9  Emperò havent ressuscitat de bon matí, lo  
Lc 1,13  i lo temor s’apoderà d’ell. 13  Emperò l’àngel li digué: –No témies,  
Lc 1,57  mesos, i se’n tornà a sa casa. 57  Emperò a Elisabet se li complí lo temps en 
Lc 2,19  els havien referit los pastors. 19  Emperò Maria guardava totes estes coses,  
Lc 2,50  -me en les coses de mon Pare? 50  Emperò ells no comprengueren les paraules  
Lc 3,19  al poble en ses exhortacions. 19  Emperò Herodes, lo tetrarca, essent reprès 
Lc 4,1  sant Pere i fa altres miracles. 1  Emperò Jesús, ple de l’Esperit Sant, se  
Lc 5,16  a ser curats de ses dolències. 16  Emperò ell se retirava al desert i orava.  
Lc 5,19 casa i posar-lo davant d’ell. 19  Emperò no sabent com fer-ho, a causa de  
Lc 5,35  mentres està ab ells l’espòs? 35  Emperò ja vindran dies en què los serà  
Lc 6,8  a fi de poder-lo acusar. 8  Emperò ell coneixia los pensaments d’ells 
Lc 6,24  pares tractaren als profetes. 24  »Emperò, ai de vosaltres, los rics: perquè 
Lc 6,27 ho feien ab los falsos profetes! 27  »Emperò jo us dic a vosaltres, los que  
Lc 6,49  estava fundada sobre roca. 49  Emperò, aquell que ou i no fa, és semblant 
Lc 7,7  digne d’eixir-vos a rebre.  Emperò dieu sols una paraula i mon criat  
Lc 7,26  en palacis de reis estan. 26  Emperò què isquéreu a veure? Un profeta?  
Lc 7,35  de publicans i de pecadors.” 35  Emperò la sabiduria ha estat justificada  
Lc 7,42  diners, i l’altre, cinquanta. 42  Emperò com no tinguessen de què pagar-  
Lc 8,15  d’esta vida, i no donen fruit. 15  Emperò la que caigué en bona terra són  
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Lc 8,21  defora, que et volen veure. 21  Emperò ell respongué i els digué: –Ma mare 
Lc 8,50  morta; no incomòdies al Mestre. 50  Emperò a l’oir-ho Jesús, digué al pare  
Lc 9,27 la del Pare i dels sants àngels. 27  Emperò jo us dic en veritat que hi ha  
Lc 9,32  de verificar-se en Jerusalem. 32  Emperò Pere i los que estaven ab ell se  
Lc 9,43  tirà per terra i el maltractà. 43  Emperò Jesús reprengué a l’esperit impur  
Lc 9,45 ser entregat en mans dels homes. 45  Emperò ells no entenien aquesta plàtica, i 
Lc 9,47  qui d’ells seria lo major. 47  Emperò coneixent Jesús lo que pensaven en  
Lc 9,55  abràsia, com també féu Elies? 55  Emperò ell, girant-se envers ells, los  
Lc 9,58  us seguiré a on vulla que aneu. 58  Emperò Jesús li respongué: –Les guineus  
Lc 10,10  a vosaltres lo Regne de Déu.” 10  Emperò si en la ciutat en què entrareu no  
Lc 10,12  s’ha acercat lo Regne de Déu.” 12  Emperò jo us dic que en aquell dia hi  
Lc 10,20 de l’enemic, i res vos danyarà. 20  Emperò no us regositgeu d’això, que els  
Lc 10,29  fes-ho aixís i viuràs. 29  Emperò ell, volent-se justificar a si  
Lc 10,33  -lo, passà també de llarg. 33  »Emperò un samarità que feia son camí s’  
Lc 10,40 peus del Senyor, oïa sa paraula. 40  Emperò Marta contínuament estava  
Lc 11,15 lo mut i la gent se meravellava. 15  Emperò alguns d’ells deien: –Per virtut  
Lc 11,20  això ells seran vostres jutges. 20  Emperò si jo llanço los dimonis mediant lo 
Lc 11,42  seran límpies per a vosaltres. 42  »Emperò, ai de vosaltres, fariseus, que  
Lc 12,5  d’això no poden fer res més. 5  Emperò jo us ensenyaré a qui haveu de  
Lc 12,9  a ell davant dels àngels de Déu. 9  Emperò lo qui em néguia davant dels homes, 
Lc 12,14  que partesca ab mi l’heretat. 14  Emperò ell li respongué: –Home, ¿qui m’ha 
Lc 12,20 menja, beu i dóna’t bona vida.” 20  »Emperò Déu li digué: »–Neci! Aquesta nit  
Lc 12,45  maneig dels béns que posseesca. 45  Emperò si digués lo tal sirvent en son  
Lc 12,48  sa voluntat, serà molt assotat. 48  Emperò lo qui no la sabé i féu coses  
Lc 13,3 patit tals coses? 3 Vos dic que no.  Emperò si no us arrepentiu, vos perdreu  
Lc 13,5  de Jerusalem? 5 Vos dic que no.  Emperò si no us arrepentiu, tots vosaltres 
Lc 13,17 s’avergonyiren tots sos contraris.  Emperò tot lo poble se complaïa en ses  
Lc 14,4  –És lícit curar en dissabte? 4  Emperò ells callaren. Llavors ell, tocant  
Lc 15,17 menjaven, i ningú les hi donava. 17  Emperò, tornant en si, digué: “Quants  
Lc 15,28  ell s’irrità i no volia entrar.  Emperò, eixint son pare, començà a pregar  
Lc 16,14  servir a Déu i a les riqueses. 14  Emperò los fariseus, que eren avariciosos, 
Lc 16,30  i als Profetes, que els oiguen. 30  »Emperò ell replicà: »–No, pare Abraham;  
Lc 17,1  que no vinguen escàndols.  Emperò, ai d’aquell per qui vénen! 2 Més  
Lc 17,25  lo Fill de l’home en son dia. 25  Emperò abans és menester que ell patesca  
Lc 18,8  8 Vos dic que prest los venjarà.  Emperò, quan vinga lo Fill de l’home,  
Lc 18,16  ho los deixebles, los renyaven. 16  Emperò Jesús los cridà i digué: –Deixau  
Lc 18,39  lo reprenien, a fi de que callàs.  Emperò ell cridava més alt: –Fill de  
Lc 19,8 -se en casa d’un home pecador. 8  Emperò Zaqueu, presentant-se davant del  
Lc 19,14  ab elles fins que jo tórnia. 14  »Emperò, com sos ciutadans l’avorrien, li 
Lc 19,42  lo que pot procurar-te la pau!  Emperò ara està escondit de tos ulls. 43  
Lc 20,3  qui t’ha donat semblant poder? 3  Emperò Jesús los respongué dient: –També  
Lc 20,41  a fer-li més preguntes. 41  Emperò Jesús los digué: –Com diuen que lo  
Lc 21,23  cúmplia tot lo que està escrit. 23  Emperò, ai de les prenyades i de les que  
Lc 22,21  serà derramada per a vosaltres. 21  Emperò veus aquí, la mà del que m’entrega 
Lc 22,25  d’ells seria reputat lo major. 25  Emperò ell los digué: –Los reis de les  
Lc 22,32  -vos com se garbella lo blat. 32  Emperò jo he pregat per a tu a fi de que  
Lc 22,42  transferiu de mi aquest calze.  Emperò no es faça ma voluntat sinó la  
Lc 22,48 acercà a Jesús per a besar-lo. 48  Emperò Jesús li digué: –Judes, ab un bes  
Lc 22,53  no posàreu les mans sobre mi.  Emperò aquesta és la vostra hora i lo  
Lc 23,9  9 Li féu, doncs, moltes preguntes.  Emperò Jesús no responia res. 10 Entretant 
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Lc 23,28  que es lamentaven i ploraven. 28  Emperò Jesús, girant-se envers elles,  
Lc 23,34  la dreta i altre a l’esquerra. 34  Emperò Jesús deia: –Pare, perdonau-los,  
Lc 23,40  ’t a tu mateix i a nosaltres. 40  Emperò l’altre, responent, lo reprengué  
Lc 24,12  paraules i no les cregueren. 12  Emperò, alçant-se Pere, corregué al  
Lc 24,16  caminava en companyia d’ells. 16  Emperò sos ulls estaven com detinguts per  
Lc 24,21  a mort, i l’han crucificat. 21  Emperò nosaltres esperàvem que ell seria  
Lc 24,29  féu mostres de passar endavant. 29  Emperò ells lo detingueren per força  
Lc 24,37  ab vosaltres; só jo, no temau. 37  Emperò ells, torbats i espantats, pensaven 
Lc 24,41  los mostrà les mans i los peus. 41  Emperò com ells encara no acabassen de  
Jn 2,21 el restablireu vós en tres dies? 21  Emperò ell los parlava del temple de son  
Jn 2,24  nom veent los miracles que feia. 24  Emperò Jesús no es fiava d’ells perquè  
Jn 3,21  ses obres no sien reprovades. 21  Emperò qui obra veritat s’acerca a la  
Jn 3,29  que té l’esposa, és l’espòs.  Emperò l’amic de l’espòs que està en peu 
Jn 4,9  la ciutat a comprar què menjar.) 9  Emperò aquesta dona samaritana li digué:  
Jn 5,13  dit: “Pren ton llit i camina”? 13  Emperò lo qui havia estat curat no sabia  
Jn 5,34 ell donà testimoni a la veritat. 34  Emperò jo no prenc testimoni d’home, sinó 
Jn 5,36  alegrar-vos en sa llum. 36  »Emperò jo tinc un testimoni major que el  
Jn 6,6  pans per a què aquestos méngien? 6  Emperò deia això per a provar-lo, puix  
Jn 6,15  profeta que ha de venir al món. 15  Emperò Jesús, sabent que havien de venir  
Jn 6,20  a la barca, i tingueren temor. 20  Emperò ell los diu: –Só jo, no temau. 21  
Jn 6,36  en mi no tindrà mai més set. 36  Emperò jo us diguí que m’haveu vist i no  
Jn 6,43  doncs, que ha baixat del cel? 43  Emperò Jesús respongué i els digué: –No  
Jn 6,61  I: –Qui podrà escoltar-les? 61  Emperò Jesús, sabent en si mateix que sos  
Jn 7,10  dit això, se quedà en Galilea. 10  Emperò, tan prest com sos germans hagueren 
Jn 7,13  –No, ans bé sedueix al poble. 13  Emperò ningú parlava públicament d’ell,  
Jn 7,27 de cert que és aquest lo Cristo? 27  Emperò aquest sabem nosaltres d’a on és,  
Jn 7,41 –Aquest és lo Cristo –deien altres.  Emperò alguns replicaven: –¿Per ventura lo 
Jn 7,49  dels fariseus ha cregut en ell? 49  Emperò sols aquesta turba que no comprèn  
Jn 8,40  faríeu les obres d’Abraham. 40  Emperò vosaltres buscau com llevar-me la 
Jn 9,9 és ell, sinó algú que se li sembla.  Emperò ell deia: –Só jo. 10 Llavors ells  
Jn 9,16  Déu, perquè no guarda lo dissabte.  Emperò altres deien: –¿Com un home pecador 
Jn 9,18  respongué: –Que és un profeta. 18  Emperò los jueus no cregueren d’ell que  
Jn 10,2 lo tal és un lladre i un robador. 2  Emperò qui entra per la porta, és lo  
Jn 11,13  –Senyor, si dorm se curarà. 13  Emperò Jesús parlava de sa mort, i ells  
Jn 11,15 me trobat allí, a fi de que cregau.  Emperò anem a ell. 16 I Tomàs, anomenat  
Jn 11,22  aquí, no hauria mort mon germà. 22  Emperò també sé ara que qualsevol cosa que 
Jn 11,46  havia fet, cregueren en ell. 46  Emperò alguns d’ells se n’anaren a  
Jn 11,49  nostre lloc i la nació. 49  Emperò, un d’ells, anomenat Caifàs, que  
Jn 13,28  –Fes prestament lo que tu fas. 28  Emperò ningú dels que estaven a taula  
Jn 14,17  perquè no el veu ni el coneix.  Emperò vosaltres lo coneixereu, perquè  
Jn 14,26  encara ab vosaltres. 26  Emperò lo Consolador, l’Esperit Sant que  
Jn 14,31 aquest món, mes no té res ab mi. 31  Emperò a fi de que el món conega que jo  
Jn 15,15  sirvent no sap lo que fa son amo.  Emperò a vosaltres vos he apellidat amics, 
Jn 15,26  han avorrit sens causa alguna.” 26  »Emperò quan vinga lo Consolador, l’  
Jn 16,5  perquè estava ab vosaltres.  Emperò ara me’n vaig a aquell que m’ha  
Jn 16,7  vostre cor està ple de tristesa. 7  Emperò jo us dic la veritat: vos convé que 
Jn 16,13  mes ara no podeu portar-les. 13  Emperò quan vinga aquell Esperit de  
Jn 16,19  No sabem lo que està parlant. 19  Emperò Jesús conegué que volien preguntar  
Jn 17,13  a què es cúmplia l’Escriptura. 13  Emperò ara vinc a vós, i dic això estant  
Jn 17,20 també santificats en la veritat. 20  »Emperò jo no prego per ells solament,  
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Jn 18,4  ab llanternes, atxes i armes. 4  Emperò Jesús, sabent les coses que li  
Jn 18,36  què no caigués en mans dels jueus.  Emperò mon regne no és d’aquí. 37 Llavors 
Jn 18,39  no trobo en ell causa alguna. 39  Emperò, com és la costum entre vosaltres  
Jn 19,9  i digué a Jesús: –D’a on ets, tu?  Emperò Jesús no li tornà resposta. 10 Per  
Jn 19,12  Pilat buscava com llibertar-lo.  Emperò los jueus cridaven dient: –Si  
Jn 20,11  anaren altra vegada a sa casa. 11  Emperò Maria estava fora, plorant cerca  
Jn 20,24  retindreu, quedaran retinguts. 24  Emperò Tomàs, un dels Dotze, anomenat  
Jn 20,31  estan escrits en aquest llibre. 31  Emperò aquestos s’han escrit a fi de que  
Jn 21,23  que est deixeble no moriria.  Emperò Jesús no li digué: «No morirà»,  
Ac 1,8  que posà lo Pare en son poder. 8  Emperò rebreu la virtut de l’Esperit  
Ac 2,13  als altres: –Què ve a ser això? 13  Emperò altres, burlant-se, deien:  
Ac 2,16  l’hora de tèrcia del dia. 16  Emperò això és lo que fou dit per lo  
Ac 3,14 est que havia de ser deslliurat. 14  Emperò vosaltres negàreu al Sant i al  
Ac 3,18 així com també vostres prínceps. 18  Emperò Déu ha complert així lo que tenia  
Ac 4,4  dia següent, perquè era ja tard. 4  Emperò molts dels que havien oït la  
Ac 4,15  no podien dir res en contra. 15  Emperò los manaren eixir fora del Consell, 
Ac 4,17  Jerusalem, i no ho podem negar. 17  Emperò perquè no es divúlguia més en lo  
Ac 5,17  tots los quals eren curats. 17  Emperò alçant-se lo príncep dels  
Ac 5,21 bon matí en lo temple i ensenyaven.  Emperò arribant lo príncep dels sacerdots  
Ac 5,22  presó per a què els portassen. 22  Emperò quan anaren los ministres i obrint  
Ac 5,25  sobre què s’havia fet d’ells. 25  Emperò al mateix temps arribà un i els  
Ac 5,34  com los donarien la mort. 34  Emperò alçant-se en lo Consell un  
Ac 7,5  en ella, ni l’espai d’un peu.  Emperò li prometé que li donaria possessió 
Ac 7,21  criat en la casa de son pare. 21  Emperò havent estat abandonat, lo prengué  
Ac 7,27  us maltractau l’un a l’altre? 27  »Emperò lo qui agraviava a son proïsme se  
Ac 7,32  lo Déu d’Isaac i el Déu de Jacob.  »Emperò Moisès, tremolant, no s’atrevia a 
Ac 7,47  tabernacle per al Déu de Jacob. 47  Emperò Salomó li edificà una casa. 48 Mes  
Ac 7,55  i cruixien de dents contra ell. 55  Emperò com ell estava ple de l’Esperit  
Ac 8,3  i feren gran condol sobre ell. 3  Emperò Saulo assolava la Iglésia: entrant  
Ac 9,15  a tots quants invoquen ton nom. 15  Emperò lo Senyor li digué: –Vés, perquè  
Ac 9,22  als prínceps dels sacerdots? 22  Emperò Saulo s’esforçava molt més, i  
Ac 9,24  per a donar-li la mort. 24  Emperò Saulo fou advertit de ses insídies. 
Ac 12,20  contra los de Tiro i de Sidon.  Emperò ells, unànims, vingueren a ell i,  
Ac 13,8  ganes d’oir la paraula de Déu. 8  Emperò Èlimas lo Mago (perquè així s’  
Ac 13,11  los camins drets del Senyor? 11  Emperò vet aquí ara la mà del Senyor sobre 
Ac 13,13 ell vingueren a Perges de Pamfília.  Emperò Joan, separant-se d’ells, se’n  
Ac 13,50  s’espargia per tota la terra. 50  Emperò los jueus instigaren a algunes  
Ac 13,51 i els expeŀliren de sos confins. 51  Emperò ells, sacudint la pols dels seus  
Ac 14,2  de jueus i també de grecs. 2  Emperò los jueus incrèduls se sublevaren i 
Ac 14,16 los gentils anar per sos camins. 16  Emperò ell mai deixà de donar testimoni de 
Ac 14,18  al poble que sacrificàs a ells. 18  Emperò sobrevingueren alguns jueus d’  
Ac 14,19  pensant-se que era mort. 19  Emperò rodejant-lo los deixebles, s’  
Ac 15,11  ni nosaltres poguérem suportar? 11  Emperò creem que, mediant la gràcia del  
Ac 16,25 presó interior i de peus al cep. 25  Emperò a mitjanit, posats en oració Pau i  
Ac 16,28  els presos s’havien escapat. 28  Emperò Pau clamà en alta veu dient: –No et 
Ac 16,37 eixiu ara i anau’s-en en pau. 37  Emperò Pau los digué: –Ells nos han  
Ac 17,5  i no poques dones iŀlustres. 5  Emperò los jueus incrèduls, moguts d’  
Ac 17,9  ciutat, que oïen aquestes coses. 9  Emperò, rebuda satisfacció de Jason i dels 
Ac 18,6  jueus que Jesús era lo Cristo. 6  Emperò, contradint-lo ells i blasfemant, 
Ac 18,18  Gàlio fes cas d’estes coses. 18  Emperò Pau, que havia permanescut allí  
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Ac 19,15  dels sacerdots anomenat Esceva. 15  Emperò l’esperit maligne respongué i  
Ac 19,34  volia donar raó al poble. 34  Emperò luego que conegueren que era jueu,  
Ac 19,38  blasfemadors de vostra deessa. 38  Emperò si Demetri i els artistes que l’  
Ac 20,13 reberen un consol extraordinari. 13  Emperò nosaltres nos embarcàrem i anàrem a 
Ac 20,24  cadenes i tribulacions. 24  Emperò no temo ninguna d’aquestes coses,  
Ac 21,39  ciutat no poc noble de la Cilícia.  Emperò te demano que em déixies parlar al  
Ac 23,21  ell alguna cosa ab més certesa. 21  Emperò vós no els cregau, puix hi ha més  
Ac 24,7  judicar-lo segons nostra Llei. 7  Emperò sobrevenint lo tribú Lísias, ab  
Ac 24,25  de la fe que està en Jesucrist. 25  Emperò com Pau parlàs de la justícia, de  
Ac 24,27  més sovint i conversava ab ell. 27  Emperò al cap de dos anys, Pòrcio Festo  
Ac 25,4 en lo camí per a assassinar-lo. 4  Emperò Festo respongué que Pau estava  
Ac 25,9  lo temple, ni contra Cèsar. 9  Emperò Festo, volent-se congraciar ab  
Ac 25,21  allí judicat d’aquestes coses. 21  Emperò, havent apeŀlat Pau que se’l  
Ac 25,25 comès res que el fes digne de mort.  Emperò havent ell apeŀlat a August,  
Ac 26,16 só Jesús, a qui tu persegueixes. 16  Emperò alça’t i posa’t de peus, perquè  
Ac 26,22  los jueus i em volgueren matar. 22  Emperò havent obtingut l’auxili de Déu,  
Ac 27,11  sinó també per nostres vides. 11  Emperò lo centurió donava més crèdit al  
Ac 27,14  en Asson, costejaven Creta. 14  Emperò al cap de poc donà contra del barco 
Ac 27,22  i evitar aquest perill i dany. 22  Emperò ara vos amonesto que tingau bon  
Ac 27,26  que serà així com se m’ha dit. 26  Emperò és precís que toquem a una altra  
Ac 27,41  vent, se dirigien a la platja. 41  Emperò donant en un lloc que tenia mar per 
Ac 27,43  a què ningú s’escapàs nedant. 43  Emperò lo centurió, volent salvar a Pau,  
Ac 28,5  la venjança no el deixa viure. 5  Emperò sacudí l’escurçó al foc, i no  
Ac 28,6  i que cauria mort de repente.  Emperò després d’haver esperat un gran  
Ac 28,19  per la qual hagués jo de morir. 19  Emperò contradint-ho los jueus, me vegí  
Ac 28,22  -nos o a dir-nos mal de tu. 22  Emperò nosaltres desitjam oir què és lo  
Rm 1,13 aquella fe mútua, vostra i meva. 13  Emperò no vull que ignoreu, germans, que  
Rm 2,5  Déu te guia a l’arrepentiment? 5  Emperò tu, per ta duresa i ton cor  
Rm 2,10  primerament, i també del grec. 10  Emperò glòria, honra i pau a tots los que  
Rm 3,5  i vències quan sies judicat.» 5  Emperò si nostra injustícia fa brillar la  
Rm 3,19  de Déu davant de sos ulls.» 19  Emperò sabem que tot quant la Llei diu, ho 
Rm 4,5  per gràcia, sinó per deute. 5  Emperò al que no obra, i creu en aquell  
Rm 5,8  qui mòria per un benefactor. 8  Emperò Déu fa brillar son amor envers  
Rm 5,15  figura del que havia de venir. 15  Emperò no és lo do com lo delicte; perquè  
Rm 5,20  per a què abundàs lo pecat.  Emperò quan cresqué lo pecat, sobrepujà la 
Rm 6,22  lo terme d’elles és la mort. 22  Emperò ara que estau deslliurats del pecat 
Rm 7,6  per a donar fruit a la mort. 6  Emperò ara som deslliurats de la Llei de  
Rm 7,7  És la Llei pecat? De ningun modo!  Emperò jo no coneguí lo pecat sinó per la  
Rm 7,8  no hagués dit: «No codiciaràs.» 8  Emperò lo pecat, prenent ocasió del  
Rm 8,9  la carn, no poden agradar a Déu. 9  Emperò vosaltres no sou segons la carn,  
Rm 8,27  ab gemecs inexplicables. 27  Emperò aquell que escodrinya los cors sap  
Rm 8,37  ovelles per a l’escorxador.» 37  Emperò en totes estes coses triümfam per  
Rm 9,19  li plau, i endureix al qui vol. 19  Emperò tu em diràs: «Doncs, de què es  
Rm 10,8  a Cristo d’entre els morts). 8  Emperò, què diu l’Escriptura? «I prop  
Rm 10,16  que anúncien coses bones!» 16  Emperò no tots han obeït a l’evangeli;  
Rm 10,18 l’oir, de la paraula de Cristo. 18  Emperò pregunto: No han ells oït? Sí,  
Rm 11,11  que caiguessen? No, per cert.  Emperò per sa caiguda vingué la salvació  
Rm 11,19  l’arrel, sinó l’arrel a tu. 19  Emperò tu diràs: «Les branques han estat  
Rm 11,25  empeltats en son propi oliver? 25  Emperò no vull, germans, que ignoreu  
Rm 13,4  és ministre de Déu per a ton bé.  Emperò si fas mal, tem, perquè no en va,  
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Rm 14,15  aquell que creu que és immunda. 15  Emperò si per la causa de ton menjar, ton  
Rm 14,23  a si mateix en lo que aprova. 23  Emperò aquell que dubta si en menjarà, és  
Rm 15,14  la virtut de l’Esperit Sant. 14  Emperò jo estic cert, germans meus, en  
Rm 15,23  veure, i no he pogut fins aquí. 23  Emperò ara, no tenint ja lloc de detenir- 
Rm 16,19  que jo em regositjo ab vosaltres.  Emperò voldria que fósseu savis en lo bé,  
1Co 1,23  i els grecs cerquen sabiduria. 23  Emperò nosaltres predicam a Cristo  
1Co 2,9  al Senyor de la glòria. 9  Emperò, com està escrit: «Que ull no vegé, 
1Co 2,15  se discerneixen espiritualment. 15  Emperò aquell que és espiritual judica  
1Co 4,2  dels misteris de Déu. 2  Emperò lo que es requereix dels  
1Co 5,11  d’anar-vos-en del món. 11  Emperò ara vos he escrit que no us  
1Co 6,8 Per què no sofriu primer lo dany? 8  Emperò vosaltres sou los que agraviau, i  
1Co 6,17  digué, «dos en una carn». 17  Emperò lo qui es junta ab lo Senyor, un  
1Co 7,2 bo seria a l’home no tocar dona. 2  Emperò, a fi d’evitar la fornicació,  
1Co 7,6  téntia per vostra incontinència. 6  Emperò això ho dic per condescendència, no 
1Co 7,7  tots vosaltres com jo mateix.  Emperò cada u té de Déu son propi do, qui  
1Co 7,9 és bo si permaneixen així com jo. 9  Emperò si no es poden contenir, càsien-  
1Co 7,15  impurs, mes ara són sants. 15  Emperò si l’infiel se separa, sepàries;  
1Co 7,17  marit, si salvaràs la muller? 17  Emperò proceesca cada qual segons lo  
1Co 7,28  de muller? No búsquies muller. 28  Emperò si et cases, no has pecat; i si una 
1Co 7,33 Senyor, com ha d’agradar a Déu. 33  Emperò lo qui té muller està afanat ab les 
1Co 7,34  a ser santa de cos i d’esperit.  Emperò la que és casada pensa en les coses 
1Co 7,37  que vulga; no peca si la casa. 37  Emperò lo qui està ferm en son cor, no  
1Co 7,40 ab tal que sia segons lo Senyor. 40  Emperò serà més ditxosa si permanesqués  
1Co 8,3  de quina manera li convé saber. 3  Emperò si algú ama a Déu, aqueix tal és  
1Co 8,8  per ser dèbil, és contaminada. 8  Emperò la vianda no ens fa acceptes a Déu, 
1Co 8,9  no mengem tindrem res de menos. 9  Emperò teniu compte que aquesta llibertat  
1Co 9,12  ¿per què no abans nosaltres?  Emperò no havem fet ús d’aquesta  
1Co 9,15 evangeli visquen de l’evangeli. 15  Emperò jo de res d’això m’he aprofitat,  
1Co 10,5  i aqueixa pedra era Cristo. 5  Emperò molts d’ells no foren de l’agrado 
1Co 10,28  res per raó de consciència. 28  Emperò si algú vos digués: «Això ha estat  
1Co 11,3  tals com jo us les he ensenyat. 3  Emperò vull que sapiau que Cristo és lo  
1Co 11,11  potestat per causa dels àngels. 11  Emperò ni l’home és sens la dona, ni la  
1Co 11,15  home lo criar llarga cabellera? 15  Emperò a la dona li és glòria lo criar  
1Co 11,16  foren donats per a cobrir-se. 16  Emperò si algun home apareix contenciós,  
1Co 11,32  no seríem certament judicats. 32  Emperò quan som judicats, som castigats  
1Co 12,18  oïdo, ¿a on estaria l’olfato? 18  Emperò ara Déu ha posat los membres, cada  
1Co 12,20  sol membre, ¿a on seria lo cos? 20  Emperò ara, encara que los membres sien  
1Co 13,10  en part, i en part profetisam. 10  Emperò quan lo que és perfet vinga, serà  
1Co 14,19  les llengües de tots vosaltres. 19  Emperò en la Iglésia preferesc dir cinc  
1Co 15,10  he perseguit la Iglésia de Déu. 10  Emperò, per la gràcia de Déu, só lo que  
1Co 15,20  los homes los més desditxats. 20  Emperò Cristo ha ressuscitat d’entre els  
1Co 15,23  també seran tots vivificats. 23  Emperò cada qual en son ordre: les  
1Co 15,35  ho dic per a confusió vostra. 35  Emperò algú dirà: «Com ressuscitaran los  
1Co 15,50  també la imatge del celestial. 50  Emperò açò vos dic, germans, que la carn i 
2Co 1,18  que hi haja en mi sí i no? 18  Emperò Déu verdader m’és testimoni que en 
2Co 1,23  de l’Esperit en nostres cors. 23  Emperò jo crido a Déu per testimoni sobre  
2Co 2,14  d’ells, me n’aní a Macedònia. 14  Emperò gràcies a Déu que sempre nos fa  
2Co 3,14  la qual havia de desaparèixer. 14  Emperò sos sentits quedaren ofuscats, puix 
2Co 4,7  de Déu en la cara de Jesucrist. 7  Emperò tenim aquest tresor en vasos de  
2Co 4,13  mes la vida en vosaltres. 13  Emperò tenint lo mateix esperit de fe,  
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2Co 5,5  mortal sia absorbit per la vida. 5  Emperò lo qui ens ha preparat per això  
2Co 5,8  caminam per fe, i no per visió.) 8  Emperò tenim confiança, i ans bé més ganes 
2Co 7,6  exteriors i temors interiors. 6  Emperò Déu, que conforta als humils, nos  
2Co 7,13 Déu. I per això nos havem consolat.  Emperò en nostre consol nos havem  
2Co 10,9  no deuria avergonyir-me. 9  Emperò per a què no penseu que jo us vull  
2Co 10,17  coses que estaven aparellades. 17  Emperò «lo qui es gloria, gloriïs en lo  
2Co 11,3 -vos com a verge pura a Cristo. 3  Emperò temo que, així com la serpent seduí 
2Co 11,12  perquè no us amo? Déu ho sap. 12  Emperò lo que faç ho faré, per a apartar  
2Co 12,6  gloriaré, sinó en mes flaqueses. 6  Emperò si volgués gloriar-me, no seria  
2Co 12,16  sia menos amat de vosaltres. 16  Emperò sia així: jo no us he gravat; no  
2Co 13,6  si és que ja no sou reprovats? 6  Emperò confio que coneixereu que nosaltres 
Ga 1,8 trastornar l’evangeli de Cristo. 8  Emperò encara que nosaltres mateixos, o un 
Ga 2,14  ells en aquella dissimulació. 14  Emperò quan jo vegí que no anaven  
Ga 2,17  ninguna carn serà justificada. 17  Emperò, si mentres nosaltres cercam ser  
Ga 3,17  I a ta progènie, que és Cristo. 17  Emperò jo dic açò: Que el testament  
Ga 3,20 per àngels en mà d’un mediador. 20  Emperò lo mediador no és d’un sol, i Déu  
Ga 3,23  fe en Jesucrist als que creuen. 23  Emperò abans que la fe vingués, estàvem  
Ga 4,4  baix los elements del món. 4  Emperò quan vingué la plenitud del temps,  
Ga 4,8  hereu també de Déu en Cristo. 8  Emperò llavors, quan no coneixíeu a Déu,  
Ga 4,29 la promesa a la manera d’Isaac. 29  Emperò com llavors aquell que havia nat  
Ga 5,19  Esperit, no estau baix la Llei. 19  Emperò les obres de la carn són  
Ga 6,4  res, ell mateix s’enganya. 4  Emperò pròvia cada qual sa obra, i així  
Ef 2,4  d’ira, com també los altres. 4  Emperò Déu, que és ric en misericòrdia,  
Ef 5,13  coses que ells fan en secret. 13  Emperò totes les que són reprensibles són  
Ef 5,33  a Cristo i a la Iglésia. 33  Emperò àmia cada u de vosaltres a sa  
Fl 1,12  a glòria i alabança de Déu. 12  Emperò, germans, voldria que sabésseu que  
Fl 3,20  que gusten de coses terrenals. 20  Emperò nostra conversació és en los cels,  
Col 3,8 algun temps quan vivíeu en elles. 8  Emperò ara abandonau també totes aquestes  
1Te 4,10  que hi ha en tota la Macedònia.  Emperò vos suplicam que abundeu més i més, 
1Te 5,8 embriaguen, de nit s’embriaguen. 8  Emperò nosaltres, que som del dia, vivim  
2Te 3,3  puix la fe no és de tots. 3  Emperò Déu és fiel, que us confirmarà i  
2Te 3,6 en esperar ab paciència a Cristo. 6  Emperò vos intimam, germans, en nom de  
1Tm 1,13  i perseguidor, i injuriador.  Emperò alcancí misericòrdia de Déu, perquè 
1Tm 2,12  en silenci ab tota sumissió. 12  Emperò jo no permeto a la dona que  
1Tm 4,1  que dónia bon exemple als demés. 1  Emperò l’Esperit Sant diu clarament que  
1Tm 4,7  la bona doctrina que alcançares. 7  Emperò desprècia les faules de velles i  
1Tm 5,5  això és accepte davant de Déu. 5  Emperò la que verdaderament és viuda i  
1Tm 5,8  elles sien irreprehensibles. 8  Emperò si algú no té cuidado dels seus, i  
1Tm 6,6 De semblant gent, aparta-te’n. 6  Emperò la pietat ab contentament és un  
1Tm 6,11 i es subjectaren a moltes penes. 11  Emperò tu, home de Déu, fuig d’aquestes  
2Tm 1,10  antes del principi dels sigles. 10  Emperò ara ha estat feta manifesta per l’ 
2Tm 2,16 justament la paraula de veritat. 16  Emperò evita les plàtiques vanes i  
2Tm 2,19  i pervertiren la fe d’alguns. 19  Emperò lo fonament de Déu se manté ferm  
2Tm 3,10  com també ho fou la d’aquells. 10  Emperò tu ja has comprès ma doctrina, mon  
2Tm 4,17  a Déu que no els sia imputat. 17  Emperò lo Senyor m’assistí i em confortà  
Tt 2,1  que havem rebut de Jesucrist. 1  Emperò tu ensenya’ls les coses que  
Tt 3,4  -nos los uns als altres. 4  Emperò quan s’aparegué la bondat del  
Tt 3,9  són bones i profitoses a tothom. 9  Emperò evita qüestions nècies, i  
He 2,8  una que no estiga subjecta a ell.  Emperò ara no veem totes les coses encara  
He 5,14  per quant és un infant. 14  Emperò l’aliment fort pertany a aquells  
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He 6,8  cultiven, rep benedicció de Déu. 8  Emperò aquella que produeix espines i  
He 7,24  mort no permetia que durassen. 24  Emperò aquest, com dura sempre, té un  
He 9,7  les funcions de son ministeri. 7  Emperò en lo segon entrava solament lo  
He 10,12 que mai poden traure los pecats. 12  Emperò aquest, després que hagué ofert un  
He 11,16  temps de tornar-se’n a ella. 16  Emperò ara n’apeteixen una de millor, ço  
He 12,8 lo fill a qui no castiga lo pare? 8  Emperò si estau fora de correcció, de la  
He 13,22  pels sigles dels sigles. Amén. 22  Emperò vos suplico, germans, que sofriu  
Jm 1,6  impropera, i la hi serà donada. 6  Emperò demània-la ab fe, sens titubejar  
Jm 1,25 olvidà de quin home havia estat. 25  Emperò aquell que contémplia en la llei  
Jm 2,9 proïsme com a tu mateix», feu bé. 9  Emperò si feu accepció de persones,  
Jm 2,18 té obres, és morta, essent sola. 18  Emperò dirà algú: «Tu tens la fe i jo tinc 
Jm 2,20  dimonis ho creuen, i tremolen.» 20  Emperò, ¿vols saber, oh home va, que la fe 
Jm 3,14 obres en mansuetud de sabiduria. 14  Emperò si teniu un zel amarg i hi ha  
Jm 3,17  inconstància i tota obra mala. 17  Emperò la sabiduria que baixa de dalt,  
Jm 4,6 en vosaltres cobdícia ab enveja»? 6  Emperò ell dóna major gràcia. Per això  
Jm 4,13  Llei, que pot salvar i perdre. 13  Emperò, tu, qui ets que judiques a ton  
Jm 4,16 visquéssem, farem això, o allò.» 16  Emperò ara vos regositjau en vostres vanes 
Jm 5,12  és misericordiós i piadós. 12  Emperò abans de totes coses, germans, no  
Jm 5,12  terra, ni feu cap altre jurament.  Emperò vostre parlar sia: sí, sí; no, no;  
1Pe 2,20  faltes, ho preneu ab paciència?  Emperò, si fent bé sofriu ab paciència,  
1Pe 4,7 visquen segons Déu en l’Esperit. 7  Emperò lo fi de totes les coses s’ha  
1Pe 4,16  curiós en los negocis d’altre. 16  Emperò si patís com a cristià, no s’  
2Pe 1,9  de nostre Senyor Jesucrist. 9  Emperò aquell a qui falten estes coses, és 
2Pe 2,16  amà lo premi de la iniquitat. 16  Emperò fou reprès per sa iniquitat: una  
2Pe 3,7  inundat per aigua, fou destruït. 7  Emperò los cels que són ara i la terra per 
2Pe 3,8  l’extermini dels homes impios. 8  Emperò, caríssims, no siau ignorants d’  
1Jn 1,7  mentim i no fem la veritat. 7  Emperò si caminam en la llum, com ell està 
1Jn 2,1 vos escric açò per a què no pequeu.  Emperò si algú pecàs, tenim per advocat,  
1Jn 2,5  i la veritat no està en ell. 5  Emperò lo qui guarda sa paraula, la  
1Jn 2,8  haveu oït des del principi. 8  Emperò vos escric un manament nou, lo qual 
1Jn 2,11  i no hi ha escàndol en ell. 11  Emperò lo qui avorreix a son germà està en 
Jud 10  «Reprimesca’t lo Senyor!» 10  Emperò aquestos blasfemen de les coses que 
Jud 17  persones per raó d’interès. 17  Emperò vosaltres, caríssims, recordau-  
Ap 2,4  de mon nom i no has desmaiat. 4  »Emperò tinc contra de tu que has deixat  
Ap 2,6  a no ser que t’arrepentesques. 6  Emperò tens açò, que avorreixes los fets  
Ap 2,14  vosaltres a on Satanàs habita. 14  »Emperò tinc contra tu algunes coses,  
Ap 2,23  u de vosaltres segons ses obres.  »Emperò vos dic a vosaltres, 24 i als  
Ap 2,25 vosaltres ninguna altra càrrega. 25  Emperò guardau bé allò que teniu fins que  
Ap 3,4  l’hora en què jo vindré a tu. 4  »Emperò tens encara alguns noms en Sardis  
Ap 3,16  Baldament fosses fred o calent! 16  Emperò perquè ets tebi, que no ets fred ni 
Ap 11,2  altar, i als que adoren en ell. 2  Emperò lo pati que està fora del temple,  
Ap 20,5  ab Cristo per espai de mil anys. 5  Emperò los altres morts no entraren en  
Lc 2,49  em buscàveu? No sabíeu que jo dec  emplear-me en les coses de mon Pare? 50  
1Tm 6,Tit Deuen los rics evitar la supèrbia i  emplear-se en obres de caritat. 1 Tots  
Ef 5,Tit  a què s’apàrtien de tot vici i s’ empleïn en obres bones, i tracta de la  
Mc 15,1 consistori, lligaren a Jesús, se l’ emportaren i l’entregaren a Pilat. 2 I  
Lc 9,3  los malalts. 3 I els digué: –No us  emporteu res per al camí, ni bastó, ni  
Lc 10,4 com anyells enmig de llops. 4 No us  emporteu bossa, ni alforja, ni calçat, ni  
Ac 24,10  que ets jutge d’aquesta nació,  emprenc ab més bon ànimo lo justificar-  
Rm 15,24 desitjat venir a vosaltres, 24 quan  emprènguia mon viatge a Espanya espero  
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Lc 1,1  succeïren. 1 Ja que molts han  emprès posar en ordre la narració de les  
Mt 21,Tit  una figuera. I confon als seus  èmuls ab paràboles i raons. 1 I a l’  
Mt 1,11 engendrà a Jeconies i a sos germans  en la transmigració de Babilònia. 12 I  
Mt 1,18  junts se trobà haver concebut  en son ventre de l’Esperit Sant. 19 I  
Mt 1,20  20 I estant ell pensant  en això, veus aquí l’àngel del Senyor se  
Mt 1,20  l’àngel del Senyor se li aparegué  en somnis dient: –Josep, fill de David, no 
Mt 1,20  a Maria ta muller, perquè lo que  en ella ha nat, de l’Esperit Sant és. 21  
Mt 2,Tit a Egipte. Cruel mort dels innocents  en Betlem. Jesús, Maria i Josep tornen d’ 
Mt 2,1  Israel. 1 Havent, doncs, nat Jesús  en Betlem de Judà en temps d’Herodes lo  
Mt 2,1  doncs, nat Jesús en Betlem de Judà  en temps d’Herodes lo rei, veus aquí uns  
Mt 2,2  jueus? Perquè vegérem sa estrella  en l’Orient i venim a adorar-lo. 3 I lo 
Mt 2,7 Israel.” 7 Llavors Herodes, cridant  en secret als magos, s’informà d’ells  
Mt 2,7  d’ells cuidadosament del temps  en què se’ls aparegué l’estrella. 8 I  
Mt 2,9  aquí l’estrella que havien vist  en l’Orient anava davant d’ells, fins  
Mt 2,10  l’estrella, se regositjaren  en gran manera. 11 I entrant en la casa,  
Mt 2,11  en gran manera. 11 I entrant  en la casa, trobaren a l’infant ab Maria  
Mt 2,12 or, encens i mirra. 12 I hagut avís  en somnis de que no tornassen a Herodes,  
Mt 2,13  un àngel del Senyor s’aparegué  en somnis a Josep i li digué: –Alça’t i  
Mt 2,16 matar tots los infants que hi havia  en Betlem i en tota sa comarca, de dos  
Mt 2,16  infants que hi havia en Betlem i  en tota sa comarca, de dos anys i en  
Mt 2,16 i en tota sa comarca, de dos anys i  en avall, conforme al temps que havia  
Mt 2,18  profeta, que diu: 18 «Veu fou oïda  en Ramà, plors, lamentacions i grans  
Mt 2,19  l’àngel del Senyor s’aparegué  en somnis a Josep en Egipte, 20 dient:  
Mt 2,19  s’aparegué en somnis a Josep  en Egipte, 20 dient: –Alça’t, i pren l’  
Mt 2,22  Emperò, oint que Arquelao regnava  en la Judea en lloc d’Herodes, son pare,  
Mt 2,22  que Arquelao regnava en la Judea  en lloc d’Herodes, son pare, temé anar  
Mt 2,22  son pare, temé anar allí; i avisat  en somnis, se retirà a les terres de  
Mt 2,23  de Galilea. 23 I vingué a habitar  en una ciutat que es diu Nazaret, per a  
Mt 3,Tit  precursor de Jesucrist, predica  en lo desert. Reprèn als fariseus i  
Mt 3,Tit  i saduceus. Bateja a Cristo  en lo Jordà. 1 I en aquells dies vingué  
Mt 3,1  Bateja a Cristo en lo Jordà. 1 I  en aquells dies vingué Joan lo Baptista  
Mt 3,1  vingué Joan lo Baptista predicant  en lo desert de la Judea 2 i dient:  
Mt 3,3  Isaïes dient: «Veu del que clama  en lo desert: Aparellau lo camí del  
Mt 3,6  Jordà. 6 I eren batejats per ell  en lo Jordà, confessant sos pecats. 7  
Mt 3,11  al foc. 11 En veritat jo us batejo  en aigua per a arrepentiment. Emperò lo  
Mt 3,11  digne de portar. Ell vos batejarà  en Esperit Sant i en foc. 12 Son ventador  
Mt 3,11  Ell vos batejarà en Esperit Sant i  en foc. 12 Son ventador està en sa mà, i  
Mt 3,12 Sant i en foc. 12 Son ventador està  en sa mà, i netejarà bé sa era, i  
Mt 3,12  bé sa era, i arreplegarà son blat  en lo graner. Mes cremarà les palles en un 
Mt 3,12  lo graner. Mes cremarà les palles  en un foc inextinguible. 13 Llavors vingué 
Mt 3,14  batejat per ell. 14 Emperò Joan l’ en destorbava dient: –Jo he de ser batejat 
Mt 3,17 deia: –Aquest és mon fill, l’amat,  en qui m’he complascut. 4,Tit Capítol IV  
Mt 4,6  àngels cerca de tu i te prendran  en ses mans, per a què no encepèguia ton  
Mt 4,6  per a què no encepèguia ton peu  en pedra alguna.” 7 Jesús li digué: –També 
Mt 4,13  ciutat de Nazaret, vingué i habità  en Cafarnaüm, ciutat marítima en los  
Mt 4,13  en Cafarnaüm, ciutat marítima  en los confins de Zabulon i de Neftalim,  
Mt 4,16  dels gentils: 16 Poble que sentat  en les tenebres vegé una gran llum, i als  
Mt 4,16  llum, i als que estaven sentats  en la regió de la sombra de la mort, los  
Mt 4,21  seguiren. 21 I prosseguint d’allí  en avant, vegé altres dos germans, Jaume  
Mt 4,21  fill del Zebedeu, i son germà Joan  en una barca ab Zebedeu, son pare, que  
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Mt 4,23  tota la Galilea, ensenyant  en les sinagogues d’ells, i predicant l’ 
Mt 4,23  i curant tot mal i tota dolència  en lo poble. 24 I corregué sa fama per  
Mt 5,Tit  5,Tit Capítol V Sermó de Jesucrist  en la muntanya. Comença ab les vuit  
Mt 5,12 ’s, perquè és gran vostre gallardó  en lo cel. Puix així perseguiren també als 
Mt 5,15  què iŀlumínia a tots los que estan  en casa. 16 Bríllia així vostra llum  
Mt 5,16 glorifíquien a vostre Pare que està  en lo cel. 17 »No penseu que he vingut a  
Mt 5,18  donar-los compliment. 18 »Perquè  en veritat vos dic que, fins que pàssia lo 
Mt 5,19 així als homes, serà anomenat mínim  en lo Regne del cel. Mes aquell que els  
Mt 5,19  i ensènyia, serà anomenat gran  en lo Regne del cel. 20 »Puix jo us dic  
Mt 5,20  i dels fariseus, no entrareu  en lo Regne del cel. 21 »Haveu oït que es  
Mt 5,21  I lo qui màtia serà condemnat  en judici. 22 »Mes jo us dic que qualsevol 
Mt 5,23 tant, quan vages a oferir lo teu do  en l’altar, si allí te recordes que ton  
Mt 5,25  contrari, mentres que estàs ab ell  en lo camí. No sia que ton contrari t’  
Mt 5,28  que qualsevol que pòsia los ulls  en una dona per a cobdiciar-la, ja comet 
Mt 5,28  -la, ja comet adulteri ab ella  en son cor. 29 I si ton ull dret te  
Mt 5,33  dit als antepassats: “No juraràs  en va; ans bé compliràs al Senyor tos  
Mt 5,39  al mal; ans bé, si algú et ferís  en la galta dreta, presenta-li també l’ 
Mt 5,45  siau fills de vostre Pare que està  en lo cel, qui fa eixir lo seu sol sobre  
Mt 6,Tit  dejuni. Que no s’ha d’atresorar  en la terra sinó en lo cel. Que no es pot  
Mt 6,Tit s’ha d’atresorar en la terra sinó  en lo cel. Que no es pot servir a dos  
Mt 6,Tit  a dos amos. I que devem confiar  en la divina providència. 1 »Teniu compte  
Mt 6,1 divina providència. 1 »Teniu compte  en no fer vostres bones obres davant dels  
Mt 6,1  gallardó de vostre Pare que està  en lo cel. 2 »I així, quan faces almoina,  
Mt 6,2 trompeta, com ho fan los hipòcrites  en les sinagogues i en los carrers per a  
Mt 6,2  los hipòcrites en les sinagogues i  en los carrers per a ser honrats dels  
Mt 6,4  4 a fi de que la teva almoina sia  en ocult, i ton Pare, que veu en l’ocult, 
Mt 6,4  sia en ocult, i ton Pare, que veu  en l’ocult, te premiarà manifestament. 5  
Mt 6,5  que amen pregar estant drets  en les sinagogues i en les cantonades de  
Mt 6,5  estant drets en les sinagogues i  en les cantonades de les places per a ser  
Mt 6,6  6 Emperò tu, quan préguies, entra  en ton aposento, i tancada la porta, prega 
Mt 6,6 aposento, i tancada la porta, prega  en ocult, i ton Pare, que veu en l’ocult, 
Mt 6,6 prega en ocult, i ton Pare, que veu  en l’ocult, te recompensarà  
Mt 6,9  d’orar: Pare nostre que estau  en lo cel, sia santificat lo vostre nom.  
Mt 6,10  Faça’s la vostra voluntat, així  en la terra com en lo cel. 11 Lo nostre pa 
Mt 6,10  voluntat, així en la terra com  en lo cel. 11 Lo nostre pa de cada dia,  
Mt 6,13  I no permetau que nosaltres caigam  en la tentació. Ans deslliurau-nos de  
Mt 6,18  sinó sols a ton Pare, que està  en l’ocult, i ton Pare, que veu en l’  
Mt 6,18  en l’ocult, i ton Pare, que veu  en l’ocult, te recompensarà  
Mt 6,19  atresorar per a vosaltres tresors  en la terra, a on lo rovell i l’arna los  
Mt 6,20  atresorau per a vosaltres tresors  en lo cel, a on ni lo rovell ni l’arna  
Mt 6,23  tenebrós. Perquè si la llum que  en tu tens és tenebres, quant grans no  
Mt 6,26  no sembren, ni seguen, ni junten  en graners. I vostre Pare celestial los  
Mt 6,34 demà. Perquè lo dia de demà portarà  en si son cuidado. Basta-li al dia son  
Mt 7,3  3 I, per què, doncs, veus la volva  en l’ull de ton germà i no veus la biga  
Mt 7,3  ull de ton germà i no veus la biga  en lo teu? 4 O, ¿com és que dius a ton  
Mt 7,4  ull”, i vet aquí tu tens una biga  en lo teu? 5 Hipòcrita!, trau primerament  
Mt 7,11  ¿quant més vostre Pare que està  en lo cel donarà béns als que els hi  
Mt 7,21  em diu: “Senyor, Senyor” entrarà  en lo Regne del cel, sinó lo qui fa la  
Mt 7,21 fa la voluntat de mon Pare que està  en lo cel; eix entrarà en lo Regne del  
Mt 7,21  que està en lo cel; eix entrarà  en lo Regne del cel. 22 Molts me diran en  
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Mt 7,22 lo Regne del cel. 22 Molts me diran  en aquell dia: “Senyor, Senyor, ¿no  
Mt 7,22  Senyor, ¿no profetisàrem, doncs,  en ton nom, i en ton nom llançàrem los  
Mt 7,22  profetisàrem, doncs, en ton nom, i  en ton nom llançàrem los dimonis, i en ton 
Mt 7,22 en ton nom llançàrem los dimonis, i  en ton nom férem molts miracles?” 23 I  
Mt 8,Tit  lo seguesca. Sossega una tempestat  en lo mar, i cura a dos endemoniats en la  
Mt 8,Tit en lo mar, i cura a dos endemoniats  en la terra dels gerassens. 1 Quan hagué  
Mt 8,5  d’ells. 5 I havent entrat  en Cafarnaüm, s’acercà a ell un centurió  
Mt 8,6  -li: –Senyor, mon sirvent jau  en casa paralític i està fortament  
Mt 8,8  jo no só digne de que vós entreu  en ma casa, mes dieu tan sols una paraula  
Mt 8,10  dic que no he trobat fe tan gran  en Israel. 11 I vos dic que vindran molts  
Mt 8,11  ab Abraham, i Isaac, i Jacob  en lo Regne del cel. 12 Però los fills del 
Mt 8,13  com has cregut, així te sia fet. I  en aquell punt quedà sa lo sirvent. 14 I  
Mt 8,14 casa de Pere, vegé a sa sogra jaent  en lo llit i ab febre. 15 I li tocà la mà  
Mt 8,23  sos morts. 23 I entrant ell  en una barca, lo seguien sos deixebles. 24 
Mt 8,24  I veus aquí que lo mar s’alborotà  en tanta manera, que les oles cobrien la  
Mt 8,32  i per un barranc se precipitaren  en lo mar; i moriren ofegats en les  
Mt 8,32  en lo mar; i moriren ofegats  en les aigües. 33 I los pastors fugiren, i 
Mt 9,1  i dels treballadors. 1 I entrant  en una barca, passà a l’altre costat i se 
Mt 9,2 li presentaren un paralític postrat  en lo llit. I veent Jesús la fe d’ells,  
Mt 9,4  digué: –Per què pensau mal  en vostre cor? 5 Quina cosa és més fàcil,  
Mt 9,9  a un home anomenat Mateu, que seia  en lo banc dels drets, i li digué :  
Mt 9,10  I succeí que, seient Jesús a taula  en la casa, vingueren molts publicans i  
Mt 9,15  ab ells l’Espòs? Ja vindrà dia  en què els serà pres l’Espòs i aleshores  
Mt 9,16  ningú posa pedaç de panyo grosser  en vestit vell, puix se’n du tot lo que  
Mt 9,17  més gran. 17 No es posa vi novell  en bots vells. D’altra manera se rebenten 
Mt 9,17 fan malbé. Sinó que posen vi novell  en bots nous, i d’aqueix modo se manté l’ 
Mt 9,33 deia: –Mai s’ha vist semblant cosa  en Israel. 34 Emperò los fariseus deien:  
Mt 9,35  les ciutats i viles, ensenyant  en ses sinagogues, i predicant l’evangeli 
Mt 9,35  i curant tot mal i tota dolència  en lo poble. 36 I al veure aquella gent,  
Mt 10,5 per lo camí dels gentils, ni entreu  en les ciutats dels samaritans. 6 Ans bé  
Mt 10,9 9 No porteu or, ni plata, ni diners  en vostres faixes. 10 Ni alforja per lo  
Mt 10,11  és mereixedor de son aliment. 11 I  en qualsevol ciutat o vila en què entreu,  
Mt 10,11  11 I en qualsevol ciutat o vila  en què entreu, preguntau qui hi ha digne  
Mt 10,11  entreu, preguntau qui hi ha digne  en ella i permaneixeu allí fins que  
Mt 10,12  fins que marxeu. 12 Quan entreu  en una casa, saludau-la dient: “La pau  
Mt 10,12  saludau-la dient: “La pau sia  en aquesta casa.” 13 I si la tal fos  
Mt 10,15  peus. 15 En veritat vos dic que  en lo dia del judici serà menor lo rigor  
Mt 10,17  a sos consells i vos assotaran  en les sinagogues. 18 I per amor de mi  
Mt 10,18  dels governadors i dels reis,  en testimoni contra d’ells i dels  
Mt 10,19  de dir, ni de quina manera, perquè  en aquella hora se us donarà lo que hajau  
Mt 10,20 l’Esperit de vostre Pare que parla  en vosaltres. 21 »I lo germà entregarà a  
Mt 10,23  23 I quan vos perseguesquen  en una ciutat, fugiu a una altra. En  
Mt 10,27 hàgia de saber. 27 Lo que jo us dic  en tenebres, dieu-ho en la llum, i lo  
Mt 10,27  jo us dic en tenebres, dieu-ho  en la llum, i lo que oïu a l’orella,  
Mt 10,27  que oïu a l’orella, predicau-ho  en los terrats. 28 I no temau als que  
Mt 10,32  també davant mon Pare que està  en lo cel. 33 I tot aquell que em néguia  
Mt 10,33  el negaré davant mon Pare que està  en lo cel. 34 »No penseu que vinga a posar 
Mt 10,35  espasa. 35 Puix he vingut a posar  en desunió al fill contra el pare, i a la  
Mt 10,41  a mi. 41 Qui rep a un profeta  en nom de profeta, rebrà gallardó de  
Mt 10,41  de profeta; i qui rep a un just  en nom de just, rebrà gallardó de just. 42 
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Mt 10,42  un got d’aigua fresca tan sols  en nom de deixeble, vos dic en veritat que 
Mt 10,42  sols en nom de deixeble, vos dic  en veritat que no perdrà son gallardó.  
Mt 11,1 passà d’allí a ensenyar i predicar  en les ciutats d’ells. 2 I havent oït  
Mt 11,2  ells. 2 I havent oït Joan, estant  en la presó, les obres de Cristo, envià  
Mt 11,7  –Què és lo que isquéreu a veure  en lo desert? ¿Una canya agitada del vent? 
Mt 11,8  que els que vesteixen ab mollesa,  en casa dels reis estan. 9 A qui, doncs,  
Mt 11,11  Emperò aquell que és lo mínim  en lo Regne del cel, és més gran que ell.  
Mt 11,16  a uns nois que estan assentats  en la plaça i, cridant a sos companys, 17  
Mt 11,20  començà a reprendre a les ciutats  en què s’havien obrat moltíssims de sos  
Mt 11,21  Ai de tu, Betsaida! Que si  en Tiro i en Sidon s’haguessen obrat les  
Mt 11,21  de tu, Betsaida! Que si en Tiro i  en Sidon s’haguessen obrat les meravelles 
Mt 11,21  les meravelles que s’han obrat  en vosaltres, temps ha que, coberts de  
Mt 11,22  a Tiro i Sidon que per a vosaltres  en lo dia del judici. 23 I tu, Cafarnaüm,  
Mt 11,23  fins a l’infern. Perquè si  en Sodoma s’haguessen obrat les  
Mt 11,23  les meravelles que s’han obrat  en tu, tal vegada hauria permanescut fins  
Mt 11,24  avui. 24 Per lo tant, vos dic que  en lo dia del judici menos rigor hi haurà  
Mt 11,27 de vostre agrado. 27 »Mon Pare posà  en mes mans totes les coses. I ningú  
Mt 12,Tit  XII Los deixebles cullen espigues  en dissabte. Jesucrist los defensa de la  
Mt 12,2  fan lo que no és lícit fer  en dissabte. 3 Mes ell los respongué: –¿No 
Mt 12,4 els que ab ell estaven, 4 com entrà  en la casa de Déu i es menjà los pans de  
Mt 12,5 als sacerdots? 5 ¿O no haveu llegit  en la Llei que en los dissabtes los  
Mt 12,5 5 ¿O no haveu llegit en la Llei que  en los dissabtes los sacerdots en lo  
Mt 12,5  que en los dissabtes los sacerdots  en lo temple trenquen lo dissabte, i no  
Mt 12,10  li preguntaren si era lícit curar  en dissabte. 11 I ell los respongué: –Quin 
Mt 12,11  que, tenint una ovella, si cau  en dissabte en un fosso, no l’agàrria i  
Mt 12,11  una ovella, si cau en dissabte  en un fosso, no l’agàrria i no la trega?  
Mt 12,12  Així, que lícit és lo fer bé  en dissabte. 13 Llavors digué a l’home:  
Mt 12,18  a qui he escollit, lo meu amat  en qui s’ha ben complagut ma ànima.  
Mt 12,19  ni cridarà, ni oirà ningú sa veu  en les places. 20 No trencarà la canya  
Mt 12,21  pòrtia lo judici a victòria. 21 I  en son nom esperaran los gentils.» 22  
Mt 12,24  –Aquest no llança los dimonis sinó  en virtut de Beelzebub, príncep dels  
Mt 12,29  Déu. 29 »O com podrà entrar ningú  en la casa d’un home valent i robar ses  
Mt 12,32  Esperit Sant, no serà perdonat, ni  en aquest sigle, ni en lo venider. 33 O  
Mt 12,32  perdonat, ni en aquest sigle, ni  en lo venider. 33 O vosaltres feu l’arbre 
Mt 12,36  pàrlien, n’han de donar compte  en lo dia del judici. 37 Puix per tes  
Mt 12,40 Jonàs estigué tres dies i tres nits  en lo ventre de la balena, del mateix modo 
Mt 12,40  home estarà tres dies i tres nits  en lo cor de la terra. 41 Los ninivites s’ 
Mt 12,41  terra. 41 Los ninivites s’alçaran  en judici contra aquesta generació i la  
Mt 12,41 de Jonàs, i veus aquí que el que és  en aquest lloc és més que Jonàs. 42 La  
Mt 12,42  42 La reina del migdia s’alçarà  en judici contra aquesta generació i la  
Mt 12,42  Salomó, i veus aquí que el que és  en aquest lloc és més que Salomó. 43 »Quan 
Mt 12,50  la voluntat de mon Pare que està  en lo cel, aqueix és mon germà, i germana, 
Mt 13,Tit  ple de peixos. Profeta sens honra  en sa pàtria. 1 En aquell dia, eixint  
Mt 13,2  de gent, de manera que, entrant  en una barca, s’assentà, i tota la gent  
Mt 13,2  i tota la gent estava dreta  en la vora. 3 I els parlà de moltes coses  
Mt 13,5 se les menjaren. 5 Altres caigueren  en llocs pedregosos, a on no hi havia  
Mt 13,8 les sufocaren. 8 I altres caigueren  en terra bona, i donaren fruit, una a  
Mt 13,14  ouen, ni entenen. 14 I se verifica  en ells la profecia d’Isaïes que diu:  
Mt 13,17  orelles, perquè ouen. 17 Puix  en veritat vos dic que molts profetes i  
Mt 13,19 i arrabassa lo que s’havia sembrat  en son cor: aqueix és lo que fou sembrat a 
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Mt 13,20 vora del camí. 20 Emperò lo sembrat  en terra pedregosa és aquell que ou la  
Mt 13,21  la rep ab goig; 21 mes no té  en si arrel, ans bé és de poca duració, i  
Mt 13,21 arrel, ans bé és de poca duració, i  en sobrevenint tribulació i persecució per 
Mt 13,23 i queda sens fruit. 23 I el sembrat  en terra bona és aquell que ou la paraula  
Mt 13,24  a un home que sembrà bona llavor  en son camp. 25 I mentres que els homes  
Mt 13,27 »–Senyor, ¿no sembràreu bona llavor  en vostre camp? Com és, doncs, que hi ha  
Mt 13,30  primer la sisanya i lligau-la  en gavelles per a cremar-la. Emperò lo  
Mt 13,30 la. Emperò lo blat, arreplegau-lo  en mon graner. ” 31 Altra paràbola los  
Mt 13,31  que un home prengué i sembrà  en son camp. 32 Lo qual gra certament és  
Mt 13,32  aucells de l’aire vénen a fer niu  en ses branques. 33 Los digué una altra  
Mt 13,40  com se cull la sisanya i es crema  en lo foc, així succeirà en la fi del món. 
Mt 13,40 i es crema en lo foc, així succeirà  en la fi del món. 41 Lo Fill de l’home  
Mt 13,43  los justos resplendiran com lo sol  en lo Regne de son Pare. »Qui té orelles  
Mt 13,44  Regne del cel a un tresor escondit  en lo camp, que quan un home lo troba l’  
Mt 13,48  allí, trien los bons i los posen  en sos coves, i llancen los dolents. 49  
Mt 13,49  los dolents. 49 Així esdevindrà  en la consumació del sigle: vindran los  
Mt 13,50 d’entre los bons. 50 I els posaran  en la fornal del foc: allí seran los plors 
Mt 13,52  això, qualsevol escriba instruït  en lo Regne del cel és semblant a un pare  
Mt 13,54 I vingué a sa pàtria i els instruïa  en les sinagogues d’ells, de manera que  
Mt 13,57  –No hi ha profeta sens honor sinó  en sa pàtria i en sa casa. 58 I no féu  
Mt 13,57  sens honor sinó en sa pàtria i  en sa casa. 58 I no féu allí molts  
Mt 14,2  los morts, i per això s’obren  en ell prodigis. 3 Perquè Herodes havia  
Mt 14,3  prendre a Joan, i lligat, lo posà  en la presó per causa d’Herodias, muller  
Mt 14,6  el miraven com a un profeta. 6 Mes  en lo dia del cumpleanys d’Herodes, la  
Mt 14,8  per sa mare, digué: –Dóna’m aquí,  en una plata, lo cap de Joan Baptista. 9 I 
Mt 14,10  10 I envià i féu degollar a Joan  en la presó. 11 I portaren son cap en una  
Mt 14,11  en la presó. 11 I portaren son cap  en una plata, i donat que fou a la noia,  
Mt 14,13  -ho oït Jesús, se retirà d’allí  en una barca a un lloc desert i apartat. I 
Mt 14,22  compelí a sos deixebles a pujar  en la barca i a que passassen antes que  
Mt 14,32 dubtat? 32 I tan prest com entraren  en la barca, cessà lo vent. 33 I els que  
Mt 14,33 cessà lo vent. 33 I els que estaven  en la barca s’acercaren i l’adoraren  
Mt 15,Tit  mostres de gran fe, i dóna menjar  en lo desert a una gran multitud de gent  
Mt 15,9 cor està lluny de mi. 9 I m’honren  en va, ensenyant doctrines i manaments d’ 
Mt 15,11 No contamina a l’home lo que entra  en la boca, sinó lo que ix de la boca,  
Mt 15,14  guia a altre cego, los dos cauen  en lo fosso. 15 I responent Pere, li  
Mt 15,17  compreneu que tot allò que entra  en la boca passa al ventre i se llança en  
Mt 15,17 la boca passa al ventre i se llança  en lloc secret? 18 Emperò lo que ix de la  
Mt 15,32 a menjar, i no vull despatxar-los  en dejú, perquè no es desmaïn en lo camí.  
Mt 15,32 -los en dejú, perquè no es desmaïn  en lo camí. 33 I los deixebles li  
Mt 15,33  li digueren: –¿Com havem de trobar  en aquest desert tants pans per a saciar a 
Mt 15,39  39 I despatxada la gent, entrà  en una barca i passà als confins de  
Mt 16,17  ni la sang, sinó mon Pare que està  en lo cel. 18 I jo et dic també que tu ets 
Mt 16,19  sobre la terra estarà lligat  en lo cel, i tot lo que desllíguies sobre  
Mt 16,19 sobre la terra serà també deslligat  en lo cel. 20 Aleshores manà a sos  
Mt 16,23  Perquè tu no trobes gust  en les coses que són de Déu, sinó en les  
Mt 16,23  en les coses que són de Déu, sinó  en les dels homes. 24 Llavors digué Jesús  
Mt 16,26 perd sa ànima? O què donarà l’home  en canvi de sa ànima? 27 Perquè lo Fill de 
Mt 16,27  lo Fill de l’home ha de venir  en la glòria de son Pare ab sos àngels, i  
Mt 16,28  la mort fins que vegen venir  en son Regne al Fill de l’home. 17,Tit  
Mt 17,5 deia: –Aquest és mon Fill, l’amat,  en qui jo m’he ben complagut: oïu a ell.  
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Mt 17,6  los deixebles caigueren de rostro  en terra, i tingueren gran temor. 7 I  
Mt 17,14  acercà un home, i posat de genolls  en terra davant d’ell, li digué: –Senyor, 
Mt 17,14  cruelment. Puix moltes vegades cau  en lo foc, i sovint en l’aigua. 15 I l’  
Mt 17,14  vegades cau en lo foc, i sovint  en l’aigua. 15 I l’he portat a vostres  
Mt 17,19 vostra incredulitat. Puix jo us dic  en veritat que, si teniu fe com un gra de  
Mt 17,21  i del dejuni. 21 I estant ells  en Galilea, los digué Jesús: –Lo Fill de  
Mt 17,21  Fill de l’home ha de ser entregat  en mans dels homes. 22 I el mataran, i  
Mt 17,22  tercer dia. I ells se contristaren  en gran manera. 23 I havent arribat a  
Mt 17,24  24 –Sí –respongué. I havent entrat  en la casa, Jesús li parlà primer, dient:  
Mt 18,1  Jesús dient-li: –Qui és lo major  en lo Regne del cel? 2 I Jesús, cridant un 
Mt 18,3  i feu com los infants, no entrareu  en lo Regne del cel. 4 Quiscun, doncs, que 
Mt 18,4  aquest infant, eix serà lo major  en lo Regne del cel. 5 I qui rèbia a un  
Mt 18,5  cel. 5 I qui rèbia a un tal infant  en mon nom, a mi em rep. 6 I qualsevol que 
Mt 18,6 a un d’aquestos infants que creuen  en mi, més li valdria que li penjassen una 
Mt 18,6  roda de molí al coll i s’anegàs  en lo profundo del mar. 7 »Ai del món per  
Mt 18,8  fora de tu; puix més te val entrar  en la vida manco o coix, que tenint dues  
Mt 18,9  de tu; perquè més te val entrar  en la vida ab un sol ull, que tenir dos  
Mt 18,10  Perquè jo us dic que sos àngels  en lo cel veuen sempre la cara de mon Pare 
Mt 18,10 sempre la cara de mon Pare que està  en lo cel. 11 Puix lo Fill de l’home ha  
Mt 18,12  una, no deixarà les noranta-nou  en la muntanya i anirà en busca de la que  
Mt 18,12  -nou en la muntanya i anirà  en busca de la que s’esgarrià? 13 I si li 
Mt 18,13 esdevingués lo trobar-la, vos dic  en veritat que es complaurà més ab ella  
Mt 18,14 la voluntat de vostre Pare que està  en lo cel que es pèrdia un d’aquestos  
Mt 18,18  sobre la terra, lligat serà també  en lo cel. I tot quant deslligareu sobre  
Mt 18,18  la terra, deslligat serà també  en lo cel. 19 »Altra vegada vos dic que si 
Mt 18,19 serà otorgada per mon Pare que està  en lo cel. 20 Puix allà a on se troben  
Mt 18,20  on se troben congregats dos o tres  en mon nom, allí estic jo enmig d’ells.  
Mt 18,30  sinó que marxà i el féu posar  en la presó fins que pagàs lo deute. 31 »I 
Mt 18,31  lo que passava, se contristaren  en extrem, i foren a contar a son amo lo  
Mt 18,33  també de ton company, aixís com jo  en tinguí de tu? 34 »I irritat son amo, lo 
Mt 19,5  s’unirà ab sa muller, i seran dos  en una carn.” 6 Així que ja no són dues,  
Mt 19,17 bo, i és Déu. Emperò si vols entrar  en la vida, guarda los manaments. 18 Ell  
Mt 19,21  ho als pobres, i tindràs un tresor  en lo cel. Després vine i segueix-me. 22 
Mt 19,23  que ab dificultat entrarà un ric  en lo Regne del cel. 24 I altra vegada vos 
Mt 19,24  d’una agulla que l’entrar un ric  en lo Regne del cel. 25 Los deixebles, a  
Mt 19,28 vosaltres que m’haveu seguit, quan  en la regeneració lo Fill de l’home s’  
Mt 19,28  lo Fill de l’home s’assentarà  en lo trono de sa glòria, vos sentareu  
Mt 19,28  vos sentareu també vosaltres  en dotze tronos per a judicar a les dotze  
Mt 20,Tit  dels jornalers cridats a treballar  en la vinya a diferents hores. Jesús  
Mt 20,3  hora de tèrcia, ne vegé d’altres  en la plaça que estaven ociosos. 4 I els  
Mt 20,13  del dia i del calor. 13 »Mes ell,  en resposta, digué a un d’ells: »–Amic,  
Mt 20,17  Jesús a Jerusalem, prengué a part  en lo camí a sos dotze deixebles i els  
Mt 20,21  dos fills meus s’asséntien  en vostre Regne, un a la dreta i altre a  
Mt 20,28  per a servir i per a donar sa vida  en rescat de molts. 29 I a l’eixir ells  
Mt 20,34  d’ells, los tocà los ulls. I  en aquell mateix instant vegeren, i lo  
Mt 21,Tit  Capítol XXI Jesús entra triümfant  en Jerusalem. Trau del temple als que  
Mt 21,8  de gent estenia ses vestidures  en lo camí. I altres tallaven rames d’  
Mt 21,8  rames d’arbres i les estenien  en lo camí. 9 I la turba que anava davant  
Mt 21,9 Fill de David! Beneït sia el qui ve  en lo nom del Senyor! Hosana en les  
Mt 21,9 qui ve en lo nom del Senyor! Hosana  en les altures! 10 I havent entrat en  
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Mt 21,10  en les altures! 10 I havent entrat  en Jerusalem, se commogué tota la ciutat,  
Mt 21,12  de Galilea. 12 I entrà Jesús  en lo temple de Déu i treia fora a tots  
Mt 21,12  a tots los que venien i compraven  en lo temple. I trabucà les taules dels  
Mt 21,13  vosaltres l’haveu convertida  en cova de lladres.” 14 I s’acercaren a  
Mt 21,14 I s’acercaren a ell cegos i coixos  en lo temple, i els curà. 15 Mes veent los 
Mt 21,15 que havia fet, i als petits clamant  en lo temple i dient: «Hosana al Fill de  
Mt 21,22  22 I totes les coses que demaneu  en l’oració, tenint fe, les conseguireu.  
Mt 21,23  del poble s’acercaren a ell  en ocasió en què estava ensenyant i li  
Mt 21,23  poble s’acercaren a ell en ocasió  en què estava ensenyant i li digueren: –Ab 
Mt 21,28  diu: »–Fill, vés avui a treballar  en ma vinya. 29 »I responent ell, li  
Mt 21,31  i les rameres vos passaran davant  en lo Regne de Déu. 32 Puix vingué Joan a  
Mt 21,36  36 Novament envià altres criats  en major número que els primers, i foren  
Mt 21,42  los diu: –¿No haveu llegit mai  en les Escriptures: “La pedra que  
Mt 22,5  esposalles!” 5 »Ells, emperò, no  en feren cas i se n’anaren, l’un a sa  
Mt 22,15  sobre com podrien sorprendre’l  en lo que parlàs. 16 I li envien sos  
Mt 22,16  i que ensenyes lo camí de Déu  en veritat, i que no et cuides de ningú,  
Mt 22,28  morí també la muller. 28 Doncs,  en la resurrecció, de quin dels set serà  
Mt 22,30  ni el poder de Déu. 30 Perquè  en la resurrecció ni s’esposaran ni seran 
Mt 22,30  ni s’esposaran ni seran donats  en matrimoni, sinó que seran com àngels de 
Mt 22,30  sinó que seran com àngels de Déu  en lo cel. 31 »I de la resurrecció dels  
Mt 22,34  callar als saduceus, se juntaren  en consell. 35 I un d’ells, que era  
Mt 22,43  los diu: –¿Puix com és que David  en esperit l’anomena “Senyor” dient: 44  
Mt 23,Tit  lo rigor extremat dels fariseus  en la doctrina que ensenyen al poble.  
Mt 23,6  6 I apeteixen los primers puestos  en los festins i els primers sitis en les  
Mt 23,6  en los festins i els primers sitis  en les sinagogues. 7 I que els salúdien en 
Mt 23,7  sinagogues. 7 I que els salúdien  en les places i que els homes los  
Mt 23,9  perquè un és vostre Pare que està  en lo cel. 10 Ni us apellideu mestres,  
Mt 23,21  per ell i per aquell que habita  en ell. 22 I qui jura per lo cel, jura per 
Mt 23,28  vosaltres per defora vos mostrau  en veritat justos als homes, emperò de  
Mt 23,30  30 I dieu: “Si haguéssem viscut  en los dies de nostres pares, no ens  
Mt 23,34  i d’ells n’assotareu  en vostres sinagogues, i los perseguireu  
Mt 23,34  i los perseguireu de ciutat  en ciutat, 35 per a què vinga sobre  
Mt 23,39  digau: “Beneït sia aquell que ve  en lo nom del Senyor.” 24,Tit Capítol XXIV 
Mt 24,Tit  la promulgació de l’evangeli i  en sa segona vinguda. Avisa als verdaders  
Mt 24,3  derrocada. 3 I estant ell assentat  en la muntanya de l’Oliverar, se li  
Mt 24,5  vos seduesca. 5 Puix vindran molts  en mon nom i diran: “Jo só el Cristo”, i a 
Mt 24,7  pestilències i fams i terratrèmols  en diferents llocs. 8 I totes aquestes  
Mt 24,14  Regne serà predicat per tot lo món  en testimoni a totes les nacions, i  
Mt 24,15  per lo profeta Daniel, està  en lo lloc sant (qui llegeix entenga), 16  
Mt 24,16  16 llavors los que es tròbien  en la Judea fúgien a les muntanyes, 17 i  
Mt 24,17  muntanyes, 17 i lo qui es tròbia  en lo terrat, no bàixia a prendre res de  
Mt 24,18  de sa casa, 18 i lo qui es tròbia  en lo camp, no tórnia a prendre sa túnica. 
Mt 24,19  prenyades i de les que criaran  en aquells dies! 20 Pregau, doncs, que  
Mt 24,20  que vostra fugida no esdevinga  en hivern o en dia de dissabte. 21 Puix hi 
Mt 24,20  fugida no esdevinga en hivern o  en dia de dissabte. 21 Puix hi haurà  
Mt 24,24  elegits, si fos possible, cauran  en error. 25 Mirau que vos ho he predit.  
Mt 24,26  us diguessen: “Veus aquí que està  en lo desert”, no iscau. “Mirau que està  
Mt 24,26  desert”, no iscau. “Mirau que està  en lo més escondit de la casa”, no ho  
Mt 24,27  de l’orient i es deixa veure fins  en l’occident, així serà també l’  
Mt 24,30  lo senyal del Fill de l’home  en lo cel. I aleshores se lamentaran totes 
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Mt 24,30  al Fill de l’home, que vindrà  en los núvols del cel ab gran poder i  
Mt 24,36 aquell dia ni d’aquella hora ningú  en sap res, ni los àngels del cel, sinó  
Mt 24,37  tan sols lo Pare. 37 »I aixís com  en los dies de Noè, així serà també la  
Mt 24,38  Fill de l’home. 38 Puix així com  en los dies antes del diluvi estaven  
Mt 24,38  i bevent, casant-se i donant  en matrimoni, fins al dia que Noè va  
Mt 24,38  fins al dia que Noè va entrar  en l’arca, 39 i no ho comprengueren fins  
Mt 24,40 l’home. 40 Llavors dos se trobaran  en lo camp: l’un serà pres i l’altre  
Mt 24,41 altre deixat. 41 Dues dones moldran  en un molí: serà presa l’una i deixada l’ 
Mt 24,48  si aquell criat dolent digués  en son cor: “Lo meu senyor tarda a venir”, 
Mt 24,50  50 vindrà el senyor del tal criat  en lo dia que no l’espera i a l’hora que 
Mt 25,Tit  obres per a què no siam condemnats  en sa segona vinguda i judici final. 1  
Mt 25,4  les discretes se’n portaren oli  en sos vasos, junt ab les llanternes. 5 »I 
Mt 25,13  pués no sabeu lo dia ni l’hora  en què ha de venir lo Fill de l’home. 14  
Mt 25,18 n’havia rebut un, se n’anà i cavà  en terra, i escondí allí lo diner de son  
Mt 25,21  criat fiel i bo, ja que fores fiel  en lo poc, jo et posaré sobre lo molt.  
Mt 25,21  jo et posaré sobre lo molt. Entra  en lo goig de ton senyor. 22 »I s’acercà  
Mt 25,22 dos talents m’entregàreu vós; aquí  en teniu altres dos que n’he guanyat. 23  
Mt 25,23  criat fiel i bo, ja que fores fiel  en lo poc, jo et posaré sobre lo molt.  
Mt 25,23  jo et posaré sobre lo molt. Entra  en lo goig de ton senyor. 24 »I havent  
Mt 25,25  n’aní i vaig escondir ton talent  en la terra. Aquí teniu lo que és vostre.  
Mt 25,31  31 »Quan vinga lo Fill de l’home  en sa majestat, i tots los sants àngels ab 
Mt 25,36  malalt, i me visitàreu; estava  en la presó, i me vinguéreu a veure. 37  
Mt 25,39  39 ¿O quan vos vegérem malalt, i  en la presó, i vos anàrem a veure? 40 »I  
Mt 25,43  desnú, i no em cobríreu; malalt, i  en la presó, i no em vinguéreu a veure. 44 
Mt 25,44  o foraster, o desnú, o malalt, o  en la presó, i no us havem servit? 45  
Mt 26,Tit  26,Tit Capítol XXVI Cena de Jesús  en Betània, a on una dona derrama bàlsam  
Mt 26,Tit  d’ell. Cena de l’anyell pasqual  en Jerusalem, en la qual parlà de la  
Mt 26,Tit  de l’anyell pasqual en Jerusalem,  en la qual parlà de la traïció de Judes.  
Mt 26,3  escribes i els ancians del poble  en lo palaci del sumo sacerdot, anomenat  
Mt 26,5  -lo morir. 5 Mes ells deien: –No  en dia de festa, no sia el cas que  
Mt 26,5  el cas que succeesca algun alborot  en lo poble. 6 I estant Jesús en Betània,  
Mt 26,6  en lo poble. 6 I estant Jesús  en Betània, en casa de Simó Leprós, 7 se  
Mt 26,6 poble. 6 I estant Jesús en Betània,  en casa de Simó Leprós, 7 se li acercà una 
Mt 26,13  -me. 13 En veritat vos dic que  en qualsevulla part que es predíquia  
Mt 26,13  també lo que aqueixa dona ha fet  en memòria seva. 14 Llavors un dels Dotze, 
Mt 26,18  Mestre diu: Mon temps s’acerca;  en ta casa faré la pasqua ab mos  
Mt 26,22  entregar. 22 I estant contristats  en gran manera, començà cada u a dir: –Só  
Mt 26,23 dient: –Aquell que posa ab mi la mà  en lo plat, eix m’entregarà. 24 Lo Fill  
Mt 26,29  de la parra, fins a aquell dia  en què el bèguia de nou ab vosaltres en lo 
Mt 26,29  què el bèguia de nou ab vosaltres  en lo Regne de mon Pare. 30 I després que  
Mt 26,31  –Tots vosaltres patireu escàndol  en mi aquesta nit. Puix escrit està:  
Mt 26,32  aniré davant de vosaltres  en la Galilea. 33 Respongué Pere i li  
Mt 26,33  –Per més que tots s’escandalísien  en vós, jo mai m’escandalisaré. 34 Jesús  
Mt 26,39  poc més enllà, se postrà de rostro  en terra orant i dient: –Pare meu, si és  
Mt 26,41 41 Vetllau i orau, perquè no entreu  en tentació. L’esperit, en veritat, està  
Mt 26,41  no entreu en tentació. L’esperit,  en veritat, està prompte, però la carn,  
Mt 26,45  i el Fill de l’home serà entregat  en mans dels pecadors. 46 Alçau’s, anem!; 
Mt 26,55  dies estava assentat ab vosaltres  en lo temple ensenyant, i no em  
Mt 26,61 lo temple de Déu, i reedificar-lo  en tres dies.” 62 I alçant-se lo príncep 
Mt 26,64  I encara més vos dic: que d’aquí  en avant veureu al Fill de l’home  
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Mt 26,64  la dreta del poder de Déu, i venir  en los núvols del cel. 65 Llavors lo  
Mt 26,67 puny, i altres li donaren bufetadas  en lo rostro 68 dient: –Endevina’ns,  
Mt 26,69  69 Mentrestant Pere estava defora  en lo pati, i se li acercà una sirventa  
Mt 26,74 a jurar que no coneixia tal home. I  en aquell punt lo gall cantà. 75 I Pere se 
Mt 27,Tit i blasfemat. Prodigis que succeïren  en sa mort. És sepultat, i son sepulcre,  
Mt 27,1  i los ancians del poble entraren  en consell contra Jesús per a fer-lo  
Mt 27,5  5 I llançant les monedes de plata  en lo temple, se retirà i se n’anà, i es  
Mt 27,6  digueren: –No és lícit posar-les  en lo tresor, perquè és preu de sang. 7 I  
Mt 27,14  modo que el president se meravellà  en gran manera. 15 I acostumava lo  
Mt 27,15  15 I acostumava lo president  en dies de gran festivitat entregar llibre 
Mt 27,16  presos, lo qui ells volien. 16 I  en aquella ocasió tenia un pres molt  
Mt 27,19  entregat. 19 I estant ell sentat  en son tribunal, li envià a dir sa muller: 
Mt 27,19 puix moltes coses he sofert jo avui  en somnis per causa d’ell. 20 Emperò los  
Mt 27,29  posaren sobre son cap, i una canya  en sa mà dreta. I agenollant-se davant  
Mt 27,40  lo temple, i el reedifiques  en tres dies, salva’t a tu mateix. Si ets 
Mt 27,43 de la creu, i el creurem. 43 Confià  en Déu, que el desllíuria ara, si l’ama.  
Mt 27,48  prengué una esponja i l’empapà  en vinagre, i la posà al cap d’una canya, 
Mt 27,51 aquí que es rompé lo vel del temple  en dos trossos de dalt baix, i tremolà la  
Mt 27,60  ab un llençol net. 60 I el posà  en un sepulcre seu nou, que havia fet  
Mt 27,60  seu nou, que havia fet obrir  en una roca. I arrimà una gran llosa a l’ 
Mt 28,7  aquí que va davant de vosaltres  en Galilea: allí lo veureu. Mirau, jo us  
Mt 28,18  –Se m’ha donat tota potestat  en lo cel i en la terra. 19 Anau, doncs, i 
Mt 28,18  ha donat tota potestat en lo cel i  en la terra. 19 Anau, doncs, i ensenyau a  
Mt 28,19  a tota la gent, batejant-los  en lo nom del Pare, i del Fill, i de l’  
Mc 1,Tit  de Joan. Jesús, després de batejat  en lo Jordà i tentat en lo desert, comença 
Mc 1,Tit  de batejat en lo Jordà i tentat  en lo desert, comença a predicar l’  
Mc 1,Tit  comença a predicar l’evangeli  en Galilea. Vocació de sant Pere i altres  
Mc 1,2 Fill de Déu. 2 Així com està escrit  en los Profetes: «Veus aquí, jo envio mon  
Mc 1,3  davant de tu. 3 Veu del que clama  en lo desert: Aparellau lo camí del  
Mc 1,4  drets sos camins.» 4 Estava Joan  en lo desert batejant i predicant lo  
Mc 1,5  Jerusalem, i eren batejats per ell  en lo riu Jordà, confessant sos pecats. 6  
Mc 1,8  ab aigua, mes ell vos batejarà  en Esperit Sant. 9 I succeí que en aquells 
Mc 1,9  en Esperit Sant. 9 I succeí que  en aquells dies Jesús vingué de Nazaret de 
Mc 1,9  de Galilea i fou batejat per Joan  en lo Jordà. 10 I pujant tot seguit de l’ 
Mc 1,10 vegé los cels oberts i a l’Esperit  en figura de paloma que baixava i se  
Mc 1,11  deia: –Tu ets mon Fill, l’amat,  en tu m’he complascut. 12 I l’Esperit lo 
Mc 1,13  lo compelí al desert. 13 I estigué  en lo desert quaranta dies i quaranta  
Mc 1,16  son germà, que tiraven sos filats  en lo mar, puix eren pescadors. 17 I Jesús 
Mc 1,19  el seguiren. 19 I anant un poc més  en avant, vegé a Jaume, fill del Zebedeu,  
Mc 1,19  Joan, son germà, que estaven també  en una barca adobant los filats. 20 I tot  
Mc 1,20  seguit los cridà. I ells, deixant  en la barca a Zebedeu, son pare, ab los  
Mc 1,21  lo seguiren. 21 I entraren  en Cafarnaüm. I luego, en los dissabtes,  
Mc 1,21  I entraren en Cafarnaüm. I luego,  en los dissabtes, entrant en la sinagoga,  
Mc 1,21  I luego, en los dissabtes, entrant  en la sinagoga, los ensenyava. 22 I es  
Mc 1,23  no com los escribes. 23 I hi havia  en la sinagoga d’ells un home posseït de  
Mc 1,30  i Joan. 30 I la sogra de Simó jeia  en lo llit ab febre, i luego li parlaren  
Mc 1,37 encontraren, li digueren: –Tots van  en busca de vós. 38 I ell los digué: –Anem 
Mc 1,39  per açò he vingut. 39 I predicava  en les sinagogues d’ells i per tota la  
Mc 1,44  per ta limpiesa lo que Moisès manà  en testimoni a ells. 45 Emperò ell, luego  
Mc 1,45  ja no podia entrar de manifest  en la ciutat, sinó que s’estava defora en 
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Mc 1,45  ciutat, sinó que s’estava defora  en paratges deserts, i acudien a ell de  
Mc 2,Tit  II Cura Jesús a un paralític  en prova de sa potestat de perdonar  
Mc 2,1  cap d’alguns dies tornà a entrar  en Cafarnaüm. 2 I corregué la veu que  
Mc 2,2  2 I corregué la veu que estava  en una casa, i acudí tal multitud de gent  
Mc 2,2  de gent que no hi cabia, ni  en la porta; i els predicava la paraula. 3 
Mc 2,4  descobriren lo teulat de la casa  en què estava i, havent-hi fet un forat, 
Mc 2,4 -hi fet un forat, baixaren lo llit  en què jeia lo paralític. 5 I quan Jesús  
Mc 2,6  alguns dels escribes, pensant  en son interior: 7 «Com aquest home parla  
Mc 2,8  8 Jesús, coneixent a l’instant  en son esperit que pensaven d’aqueixa  
Mc 2,10  que el Fill de l’home té potestat  en la terra de perdonar pecats –diu al  
Mc 2,15 I succeí que, estant sentat a taula  en casa d’est, molts publicans i pecadors 
Mc 2,20  dejunar. 20 Emperò vindran dies  en què l’espòs los serà llevat, i llavors 
Mc 2,20  serà llevat, i llavors dejunaran  en aquells dies. 21 »Ningú posa en un  
Mc 2,21  en aquells dies. 21 »Ningú posa  en un vestit vell un pedaç de panyo nou;  
Mc 2,22  esquinç. 22 I ningú posa vi novell  en bots vells; d’altra manera el vi  
Mc 2,22  que deu posar-se el vi novell  en bots nous. 23 I esdevingué altra vegada 
Mc 2,23  passant lo Senyor per uns sembrats  en dia de dissabte, sos deixebles s’  
Mc 2,24  li deien: –Mira, per què fan  en dissabte lo que no és lícit? 25 I ell  
Mc 2,25  lo que féu David quan se trobà  en necessitat i tingueren fam, ell i los  
Mc 2,26  que ab ell estaven? 26 Com entrà  en la casa de Déu en temps d’Abiatar,  
Mc 2,26  26 Com entrà en la casa de Déu  en temps d’Abiatar, príncep dels  
Mc 3,1  dels escribes. 1 I entrà novament  en la sinagoga, i hi havia allí un home  
Mc 3,2 2 I l’estaven observant si curaria  en dia de dissabte per a acusar-lo. 3 I  
Mc 3,4  ’t al mig. 4 I els diu: –És lícit  en dia de dissabte fer bé o mal, salvar la 
Mc 3,8 les coses que feia, vingueren a ell  en gran multitud. 9 I manà a sos deixebles 
Mc 3,27  cerca son fi. 27 Ningú pot entrar  en la casa del valent i robar ses alhajes  
Mc 4,Tit  del gra de mostassa. Tempestat  en lo mar sossegada de repente. 1 I  
Mc 4,1  tanta gent, que entrant-se’n  en una barca s’assentà dins, en lo mar, i 
Mc 4,1 se’n en una barca s’assentà dins,  en lo mar, i tota la gent estava a la  
Mc 4,1  i tota la gent estava a la vora,  en terra. 2 I els ensenyava moltes coses  
Mc 4,2  coses ab paràboles, i els deia  en sa doctrina: 3 –Oïu: Veus aquí, isqué  
Mc 4,8  i no donà fruit. 8 I altra caigué  en bona terra, i donà fruit, que pujà i  
Mc 4,15  sembrats prop del camí són aquells  en qui es sembra la paraula, emperò  
Mc 4,15  pren la paraula que fou sembrada  en sos cors. 16 I així mateix los sembrats 
Mc 4,16 cors. 16 I així mateix los sembrats  en pedregals són aquells que, oïda la  
Mc 4,17  ab goig, 17 mes no tenen arrel  en si, i així no dura sinó per algun  
Mc 4,20 dóna fruit algun. 20 I els sembrats  en bona terra són los que ouen la paraula  
Mc 4,22 s’haja de manifestar, ni cosa feta  en ocult que no haja de fer-se pública.  
Mc 4,28  després espiga i per últim gra ple  en l’espiga. 29 I quan ha produït los  
Mc 4,31  de la mostassa, que quan se sembra  en la terra és la més xica de totes les  
Mc 4,31 xica de totes les llavors que hi ha  en la terra. 32 Però quan és sembrada,  
Mc 4,36 gent, lo prengueren així com estava  en la barca. I hi havia també ab ell  
Mc 4,37  de vent, que feia entrar les oles  en la barca, de manera que esta s’omplia  
Mc 4,38 s’omplia d’aigua. 38 I ell estava  en la popa, dormint sobre un coixí; i el  
Mc 5,Tit  d’un home i els permet entrar  en una ramada de porcs. Cura a una dona d’ 
Mc 5,3 impur, 3 lo qual tenia son domicili  en los sepulcres i ningú lo podia lligar  
Mc 5,5  5 I estava sempre de nit i de dia  en los sepulcres i en les muntanyes,  
Mc 5,5  de nit i de dia en los sepulcres i  en les muntanyes, cridant i ferint-se ab 
Mc 5,7  a ell i l’adorà. 7 I clamant  en alta veu digué: –Què tinc jo que veure  
Mc 5,11  terra. 11 Estava llavors pasturant  en aquell lloc una ramada gran de porcs a  
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Mc 5,12  ’ns als porcs, per a què entrem  en ells. 13 I Jesús, a l’instant, los ho  
Mc 5,13 los esperits impurs, s’introduïren  en los porcs, i el ramat, en número com de 
Mc 5,13  en los porcs, i el ramat,  en número com de dos mil, se precipità ab  
Mc 5,13  mil, se precipità ab gran ímpetu  en lo mar, i s’ofegaren. 14 I els que els 
Mc 5,14  pasturar fugiren i ho contaren  en la ciutat i en los camps. I eixiren a  
Mc 5,14  i ho contaren en la ciutat i  en los camps. I eixiren a veure lo que  
Mc 5,15  del dimoni, sentat, vestit i  en son cabal judici, i tingueren temor. 16 
Mc 5,18  dels seus confins. 18 I quan entrà  en la barca, aquell que havia estat  
Mc 5,20 20 I se n’anà i començà a publicar  en Decàpolis quant grans coses havia fet  
Mc 5,21  tots. 21 I havent Jesús passat  en la barca altra vegada a l’altre  
Mc 5,26  havia 26 i que havia sofert molt  en mans de molts metges, i gastat tot  
Mc 5,29  sa vestidura, me curaré.» 29 I  en aquell mateix punt cessà son fluix de  
Mc 5,29  cessà son fluix de sang i sentí  en son cos que estava curada d’aquella  
Mc 5,30  Jesús, coneixent a l’instant  en si mateix la virtut que havia eixit d’ 
Mc 5,34  ta fe t’ha curat. Vés-te’n  en pau i sies sana de ta plaga. 35 Estava  
Mc 6,Tit Capítol VI Jesús obra pocs miracles  en sa pàtria, castigant així sa  
Mc 6,2  lo dissabte, començà a ensenyar  en la sinagoga; i molts que l’oïen se  
Mc 6,4  –No hi ha profeta sens honra, sinó  en sa pàtria, i en sa casa, i entre sos  
Mc 6,4  sens honra, sinó en sa pàtria, i  en sa casa, i entre sos parents. 5 I no  
Mc 6,7  i començà a enviar-los de dos  en dos; i els donava potestat sobre los  
Mc 6,8  camí, ni alforja, ni pa, ni diners  en lo cenyidor, sinó solament un gaiato. 9 
Mc 6,10  –En qualsevulla part que entreu  en una casa, quedau-vos en ella fins que 
Mc 6,10  entreu en una casa, quedau-vos  en ella fins que iscau d’allí. 11 I tots  
Mc 6,11  sacudiu la pols de vostres peus  en testimoni contra d’ells. En veritat  
Mc 6,11  seran més tolerablement tractades  en lo dia del judici que aquella ciutat.  
Mc 6,14  morts i per això s’obren prodigis  en ell. 15 Altres deien: –Que és Elies.  
Mc 6,17  i l’havia fet posar ab grillons  en la presó, a causa d’Herodias, muller  
Mc 6,20 era un baró just i sant, i el tenia  en custòdia, i per son consell feia moltes 
Mc 6,21  per últim arribà un dia favorable,  en què Herodes, en celebració de son  
Mc 6,21  un dia favorable, en què Herodes,  en celebració de son cumpleanys, donà un  
Mc 6,25  demanà dient: –Vull que em doneu  en una plata lo cap de Joan Baptista. 26 I 
Mc 6,27  li manà portar lo cap de Joan  en una plata. I el degollà en la presó 28  
Mc 6,27  de Joan en una plata. I el degollà  en la presó 28 i portà son cap en una  
Mc 6,28  en la presó 28 i portà son cap  en una plata, i lo donà a la minyona; i la 
Mc 6,29  i prengueren son cos, i el posaren  en un sepulcre. 30 I reunint-se los  
Mc 6,32 temps ni per a menjar. 32 I entrant  en una barca, se retiraren a un lloc  
Mc 6,39  manà que els fessen sentar a tots  en pletes sobre l’herba. 40 I s’  
Mc 6,40  sobre l’herba. 40 I s’assentaren  en pletes de cent en cent i de cinquanta  
Mc 6,40  I s’assentaren en pletes de cent  en cent i de cinquanta en cinquanta. 41 I  
Mc 6,40  de cent en cent i de cinquanta  en cinquanta. 41 I prenent los cinc pans i 
Mc 6,45 a sos deixebles per a què entrassen  en la barca i anassen antes que ell a  
Mc 6,46  hagué despedit, se n’anà a orar  en la muntanya. 47 I essent ja tard,  
Mc 6,47  la barca enmig del mar, i ell sol  en terra. 48 I veent-los remar ab gran  
Mc 6,51  vent. I ells més i més se pasmaven  en son interior. 52 Perquè encara no  
Mc 6,55  portaven de tota ella los malalts  en sos llits tan prest com oïren que  
Mc 6,56  com oïren que estava allí. 56 I  en qualsevulla part que entràs, en llocs,  
Mc 6,56  I en qualsevulla part que entràs,  en llocs, en granges o en ciutats, posaven 
Mc 6,56  part que entràs, en llocs,  en granges o en ciutats, posaven los  
Mc 6,56  que entràs, en llocs, en granges o  en ciutats, posaven los malalts en los  
Mc 6,56  o en ciutats, posaven los malalts  en los carrers i li suplicaven que almenos 
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Mc 7,15  ha res fora de l’home que entrant  en ell puga contaminar; emperò les coses  
Mc 7,17  I luego que deixà la gent i entrà  en casa, li preguntaven sos deixebles  
Mc 7,18 qualsevol cosa extrínseca que entra  en l’home no el pot contaminar? 19 Puix  
Mc 7,19 el pot contaminar? 19 Puix no entra  en son cor, sinó que passa al ventre, i  
Mc 7,19  al ventre, i després se llança  en llocs secrets, depurant tots los  
Mc 7,24  de Tiro i de Sidon. I entrant  en una casa, no volia que ningú ho sabés,  
Mc 7,33 d’entre la turba, li posà los dits  en ses orelles, i escopint, li tocà la  
Mc 8,3  dejuns a sa casa, se defalliran  en lo camí, perquè alguns d’ells han  
Mc 8,4  –Qui podrà saciar-los de pa aquí  en aquesta soledat? 5 I els preguntà:  
Mc 8,6  6 I manà a la gent que s’assentàs  en terra. I prenent los set pans, donant  
Mc 8,9  sobrat, set senalles. 9 I els que  en menjaren eren com quatre mil; i els  
Mc 8,10  i els despedí. 10 I entrant luego  en la barca ab sos deixebles, passà al  
Mc 8,12  -lo. 12 Emperò Jesús, sospirant  en son interior, los digué: –Per què esta  
Mc 8,13  13 I deixant-los, tornà a entrar  en la barca, i passà a l’altra banda de  
Mc 8,14 pa, ni tenien ab ells més que un pa  en la barca. 15 I els manà dient: –Teniu  
Mc 8,23  fora del lloc, i escopint-li  en los ulls i posant-li les mans  
Mc 8,26 –Vés-te’n a ta casa, i si entres  en lo lloc no ho cónties a ningú del lloc. 
Mc 8,27  los llocs de Cesarea de Filipo, i  en lo camí preguntava a sos deixebles  
Mc 8,33  Satanàs, perquè no trobes gust  en les coses que són de Déu, sinó en les  
Mc 8,33  en les coses que són de Déu, sinó  en les que són dels homes. 34 I convocant  
Mc 8,37  i perd sa ànima? 37 O, què donarà  en canvi l’home per sa ànima? 38 I qui s’ 
Mc 8,38  s’avergonyirà d’ell quan vinga  en la glòria de son Pare acompanyat dels  
Mc 9,Tit  dejuni. Instrueix a sos deixebles  en la humilitat i en los danys que acarrea 
Mc 9,Tit  a sos deixebles en la humilitat i  en los danys que acarrea lo pecat d’  
Mc 9,1  ne portà sols a una muntanya alta,  en un lloc apartat, i es transfigurà a  
Mc 9,2  vestits se tornaren resplendents i  en extrem blancs com una neu, de tal  
Mc 9,2  manera que no hi ha blanquejador  en lo món que puga fer-los tornar tan  
Mc 9,9  d’entre los morts. 9 I guardaren  en secret lo que els havia dit, preguntant 
Mc 9,17  posseït d’un esperit mut. 17 I  en qualsevulla part que l’agafa, lo tira  
Mc 9,24  ix d’ell i no éntries mai més  en ell. 25 Aleshores, donant grans alarits 
Mc 9,27 i s’aixecà. 27 I després que entrà  en la casa, sos deixebles li preguntaren a 
Mc 9,30  –Lo Fill de l’home serà entregat  en mans dels homes, i el faran morir, i  
Mc 9,32  a Cafarnaüm. I quan estava  en la casa, los preguntava: –De què  
Mc 9,32  –De què estàveu tractant  en lo camí? 33 Emperò ells callaven,  
Mc 9,33  33 Emperò ells callaven, perquè  en lo camí havien disputat entre si sobre  
Mc 9,36  que rèbia a un d’aquestos infants  en mon nom, me rep a mi; i quiscun me  
Mc 9,37  vist a un que llançava dimonis  en ton nom, lo qual no ens segueix, i l’  
Mc 9,38  no hi ha ningú que faça miracles  en mon nom i puga luego parlar mal de mi.  
Mc 9,40  vos dónia a beure un got d’aigua  en mon nom perquè sou de Cristo, en  
Mc 9,40  en mon nom perquè sou de Cristo,  en veritat vos dic que no perdrà son  
Mc 9,41 a un d’aquestos infants que creuen  en mi, més li valdria que li lligassen al  
Mc 9,42 talla-la: més te val entrar manco  en la vida, que tenir dos mans i anar a l’ 
Mc 9,44 talla’l: més te val l’entrar coix  en la vida eterna, que tenir dos peus i  
Mc 9,44  que tenir dos peus i ser llançat  en l’infern de foc inextinguible, 45 a on 
Mc 9,46  te’l: més te val entrar ab un ull  en lo Regne de Déu, que tenir-ne dos i  
Mc 9,49  ab què li donareu sabor? Teniu sal  en vosaltres, i guardau pau entre  
Mc 10,8 juntarà ab sa muller; 8 i seran dos  en una carn. Així que no són ja dues sinó  
Mc 10,10  a preguntar-li sos deixebles  en casa sobre el mateix. 11 I els digué:  
Mc 10,15  de Déu com un infant, no entrarà  en ell. 16 I abraçant-los i posant les  
Mc 10,17  17 I havent eixit per posar-se  en camí, vingué un corrent a ell i,  
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Mc 10,21  21 I fixant Jesús los ulls  en ell, li mostrà carinyo i li digué: –Una 
Mc 10,21  -ho als pobres, i tindràs tresor  en lo cel; i vine, pren ta creu i segueix  
Mc 10,23  –Quant difícilment entraran  en lo Regne de Déu los que tenen riqueses! 
Mc 10,24  –Fills, quant difícil és entrar  en lo Regne de Déu als que confien en les  
Mc 10,24  en lo Regne de Déu als que confien  en les riqueses! 25 Més fàcil és lo passar 
Mc 10,25  d’una agulla, que entrar lo ric  en lo Regne de Déu. 26 Ells se  
Mc 10,30  que no rèbia cent vegades més, ara  en aquest temps, cases, i germans, i  
Mc 10,30 fills, i terres, ab persecucions, i  en lo sigle venider la vida eterna. 31  
Mc 10,32  los darrers, primers. 32 I estaven  en lo camí pujant a Jerusalem, i Jesús  
Mc 10,37  –Concediu-nos que ens assentem  en vostra glòria, l’un a la dreta i l’  
Mc 10,39  I Jesús los digué: –Vosaltres  en veritat beureu lo calze que jo bec i  
Mc 10,40 a ma dreta o a ma esquerra, no està  en mi lo donar-vos-ho, sinó a aquells  
Mc 11,Tit  XI Entrada triümfant de Jesús  en Jerusalem. Maledicció de la figuera.  
Mc 11,2  i luego que haureu entrat  en ell, trobareu un pollí fermat, sobre el 
Mc 11,4  fermat davant de la porta, fora,  en una encreuada de dos camins, i el  
Mc 11,7  d’ell sos vestits; i s’assentà  en ell. 8 I molts estengueren sos vestits  
Mc 11,8  8 I molts estengueren sos vestits  en lo camí, i altres tallaven rames d’  
Mc 11,10  –Hosanna! 10 Beneït lo qui ve  en lo nom del Senyor! Beneït sia lo Regne  
Mc 11,10  Regne de nostre pare David, que ve  en lo nom del Senyor! Hosanna en les  
Mc 11,10  ve en lo nom del Senyor! Hosanna  en les altures! 11 I entrà Jesús en  
Mc 11,11  en les altures! 11 I entrà Jesús  en Jerusalem en lo temple, i després d’  
Mc 11,11  11 I entrà Jesús en Jerusalem  en lo temple, i després d’haver reconegut 
Mc 11,13  anà allí per si acàs hi trobava  en ella alguna cosa. I quan hi arribà no  
Mc 11,15  a Jerusalem. I havent Jesús entrat  en lo temple, començà a traure fora als  
Mc 11,15  fora als que venien i compraven  en lo temple, i trabucà les taules dels  
Mc 11,22  Jesús los digué: –Teniu fe  en Déu. 23 En veritat vos dic que  
Mc 11,23  “Alça’t i tira’t al mar”, i  en son cor no dúbtia ans bé crega que  
Mc 11,25  a fi de que vostre Pare que està  en lo cel vos perdónia també vostres  
Mc 11,26  no perdonau, vostre Pare que està  en lo cel tampoc vos perdonarà vostres  
Mc 11,27  I mentres estava passejant ell  en lo temple, se li acercaren los prínceps 
Mc 12,4  i l’apedregaren i el feriren  en lo cap, i li feren moltes befes. 5 I  
Mc 12,13  per a què lo sorprenguessen  en alguna paraula. 14 Quan ells arribaren, 
Mc 12,14  sinó que ensenyau lo camí de Déu  en veritat. ¿És lícit donar tribut al  
Mc 12,25  ni es casaran, ni seran donats  en matrimoni, sinó que seran com los  
Mc 12,25  sinó que seran com los àngels  en lo cel. 26 »I en quant als morts que  
Mc 12,26  com los àngels en lo cel. 26 »I  en quant als morts que han de ressuscitar, 
Mc 12,26  de ressuscitar, ¿no haveu llegit  en lo llibre de Moisès com Déu li va  
Mc 12,26  de Moisès com Déu li va parlar  en l’esbarzer dient: “Jo só el Déu d’  
Mc 12,32  32 I l’escriba li digué: –Mestre,  en veritat haveu dit bé que un és Déu i no 
Mc 12,35  I responent Jesús, deia ensenyant  en lo temple: –¿Com diuen los escribes que 
Mc 12,38 poble l’oïa ab gust. 38 I els deia  en sa doctrina: –Guardau-vos dels  
Mc 12,38  llargues i que els salúdien  en les places, 39 i estar en los primers  
Mc 12,39  salúdien en les places, 39 i estar  en los primers sitis en les sinagogues i  
Mc 12,39  39 i estar en los primers sitis  en les sinagogues i en los primers puestos 
Mc 12,39  primers sitis en les sinagogues i  en los primers puestos en los festins. 40  
Mc 12,39 sinagogues i en los primers puestos  en los festins. 40 Que devoren les cases  
Mc 12,41  rigor. 41 I estant Jesús assentat  en davant de l’arca dels oferiments,  
Mc 12,41  mirant com la gent tirava diners  en l’arca, i molts rics n’hi tiraven  
Mc 12,43  que tots los demés que hi tiraren  en l’arca. 44 Perquè tots hi han tirat de 
Mc 13,3 no sia derrocada. 3 I estant sentat  en la muntanya de l’Oliverar de cara al  
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Mc 13,6  engànyia. 6 Perquè molts vindran  en mon nom dient: “Jo só lo Cristo”, i  
Mc 13,8  regne, i hi haurà terratrèmols  en diferents llocs, i fam. Això serà  
Mc 13,9  mateixos. Perquè vos entregaran  en los consells, i sereu assotats en les  
Mc 13,9  en los consells, i sereu assotats  en les sinagogues, i vos presentaran  
Mc 13,9 governadors i reis per causa de mi,  en testimoni contra d’ells. 10 I primer  
Mc 13,11  que haveu de dir, sinó dieu lo que  en aquella hora vos serà donat; perquè no  
Mc 13,14  entenga), llavors los que estan  en la Judea, fúgien a les muntanyes; 15 i  
Mc 13,15  muntanyes; 15 i el qui es tròbia  en lo terrat, no bàixia a la casa, ni  
Mc 13,16  de sa casa; 16 i el qui estiga  en lo camp, no tórnia atràs per a prendre  
Mc 13,17 de les prenyades i de les que criïn  en aquells dies! 18 Pregau, doncs, perquè  
Mc 13,18  perquè estes coses no succeesquen  en hivern. 19 Perquè en aquells dies seran 
Mc 13,19 no succeesquen en hivern. 19 Perquè  en aquells dies seran tals les  
Mc 13,24  vos ho he pronosticat. 24 »Emperò  en aquells dies, després d’aquella  
Mc 13,25  del cel, i les potestats que estan  en lo cel seran commogudes. 26 »I  
Mc 13,26  al Fill de l’home, que vindrà  en los núvols ab gran poder i glòria. 27 I 
Mc 13,32 aquell dia ni d’aquella hora ningú  en sap res, ni els àngels que estan en lo  
Mc 13,32 en sap res, ni els àngels que estan  en lo cel, ni el Fill, sinó el Pare. 33  
Mc 14,Tit institució de l’eucaristia. Oració  en l’hort. Lo Senyor és presentat a  
Mc 14,2  i lo matarien. 2 Emperò deien: –No  en dia de festa, no fos cas que es mogués  
Mc 14,2 no fos cas que es mogués algun motí  en lo poble. 3 I estant Jesús en Betània,  
Mc 14,3  motí en lo poble. 3 I estant Jesús  en Betània, en casa de Simó el leprós,  
Mc 14,3 poble. 3 I estant Jesús en Betània,  en casa de Simó el leprós, sentat a taula, 
Mc 14,9  lo que aquesta ha fet se contarà  en memòria d’ella. 10 I Judes Iscariot,  
Mc 14,14  càntir d’aigua, seguiu-lo. 14 I  en qualsevol part que éntria, dieu a l’  
Mc 14,14  “Lo Mestre diu: ¿A on és la sala  en què he de menjar la pasqua ab mos  
Mc 14,20 dels Dotze, lo qui fica ab mi la mà  en lo plat. 21 I el Fill de l’home va en  
Mc 14,21 lo plat. 21 I el Fill de l’home va  en veritat, com està escrit d’ell;  
Mc 14,25  fins aquell dia que el beuré nou  en lo Regne de Déu. 26 I cantat l’himne,  
Mc 14,27  nit tots vos escandalisareu  en mi, perquè està escrit: “Feriré al  
Mc 14,28  aniré davant de vosaltres  en Galilea. 29 I Pere li diu: –Encara que  
Mc 14,29  –Encara que tots s’escandalísien  en vós, emperò jo no. 30 I Jesús li digué: 
Mc 14,35 anat un poc més endavant, se postrà  en terra, i pregava que si era possible  
Mc 14,38 Vetllau i orau, per a què no entreu  en tentació. L’esperit, en veritat, està  
Mc 14,38  no entreu en tentació. L’esperit,  en veritat, està prompte, mes la carn,  
Mc 14,41  Fill de l’home va a ser entregat  en mans de pecadors. 42 Alçau-vos, anem. 
Mc 14,49  dies estava ab vosaltres ensenyant  en lo temple, i no em prenguéreu. Emperò  
Mc 14,57  57 I alçant-se uns, testificaren  en fals contra d’ell dient: 58 –Nosaltres 
Mc 14,59  sens ser fet de mà.” 59 Mes ni  en això convenien los testimonis. 60 I  
Mc 14,60  los testimonis. 60 I alçant-se  en mig lo sumo sacerdot, preguntà a Jesús  
Mc 14,62 a la dreta del poder de Déu i venir  en los núvols del cel. 63 Llavors lo sumo  
Mc 14,66  66 I estant Pere a baix  en lo pati, arribà una de les criades del  
Mc 14,72  aqueix home de qui em parlau. 72 I  en aquell mateix punt cantà lo gall segona 
Mc 15,Tit  lladres. Prodigis que succeeixen  en sa mort i com fou sepultat. 1 I luego,  
Mc 15,6  se meravellava. 6 Mes acostumava  en dia de festivitat donar llibertat a un  
Mc 15,7  per haver comès un homicidi  en un motí. 8 I reunit lo poble, cridant,  
Mc 15,19  rei dels jueus! 19 I lo ferien  en lo cap ab una canya, i li escopien, i  
Mc 15,29  que destrueixes lo temple de Déu i  en tres dies lo reedifiques, 30 salva’t a 
Mc 15,38  38 I se partí el vel del temple  en dos trossos de dalt baix. 39 I quan lo  
Mc 15,41 i Salomé 41 (les quals, quan estava  en Galilea, lo seguien i el servien), i  
Mc 15,46  i, baixant-lo, l’embolicà  en lo llençol, i el posà en un sepulcre  
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Mc 15,46  embolicà en lo llençol, i el posà  en un sepulcre que estava obert en la  
Mc 15,46  en un sepulcre que estava obert  en la roca, i arrimà una llosa a la boca  
Mc 16,2  a Jesús. 2 I de bon matí,  en lo primer dia de la semana, vénen al  
Mc 16,5  puix era molt gran. 5 I entrant  en lo sepulcre, vegeren a un jove sentat a 
Mc 16,7 i a Pere que va davant de vosaltres  en Galilea; allí el veureu com ell vos  
Mc 16,12  12 Mes, després d’això, se mostrà  en altra forma a dos d’ells que anaven a  
Mc 16,17  als que creguen: llançaran dimonis  en mon nom; parlaran noves llengües; 18  
Mc 16,19  los hagué parlat, fou rebut dalt  en lo cel, i està sentat a la dreta de  
Mc 16,20 Déu. 20 I ells eixiren i predicaren  en totes parts, cooperant lo Senyor ab  
Lc 1,1  1 Ja que molts han emprès posar  en ordre la narració de les coses que  
Lc 1,6  de Déu, caminant irreprensiblement  en tots los manaments i estatuts del  
Lc 1,7  estèril i los dos eren ja entrats  en dies. 8 I succeí que, exercint Zacaries 
Lc 1,9  sacerdoci, li tocà per sort entrar  en lo temple del Senyor a posar encens. 10 
Lc 1,11  un àngel del Senyor, estant  en peu a la dreta de l’altar de l’  
Lc 1,14  i alegria, i molts se regositjaran  en son naixement, 15 perquè serà gran  
Lc 1,20  mut i no podràs parlar fins al dia  en què això s’haja verificat, perquè no  
Lc 1,21 se meravellava de que s’estés tant  en lo temple. 22 I quan isqué, no els  
Lc 1,22  que havia tingut alguna visió  en lo temple. I ell los ho donava a  
Lc 1,25  «Perquè el Senyor ha fet açò ab mi  en los dies en què ha volgut apartar mon  
Lc 1,25 Senyor ha fet açò ab mi en los dies  en què ha volgut apartar mon oprobi d’  
Lc 1,31 lo Senyor. 31 Veus aquí: concebireu  en vostre ventre, i parireu un fill, i l’ 
Lc 1,32 trono de David, son pare, i regnarà  en la casa de Jacob per a sempre. 33 I son 
Lc 1,36  també ella ha concebut un fill  en sa vellesa, i aquest és lo sisè mes d’ 
Lc 1,38 aquí l’esclava del Senyor, faça’s  en mi segons ta paraula. I se retirà d’  
Lc 1,39  I se retirà d’ella l’àngel. 39 I  en aquells dies, alçant-se Maria, se n’ 
Lc 1,40  a una ciutat de Judà. 40 I entrà  en la casa de Zacaries i saludà a  
Lc 1,41  de Maria, la criatura saltà  en son ventre i Elisabet quedà plena de l’ 
Lc 1,42  de l’Esperit Sant. 42 I exclamà  en alta veu i digué: –Beneita tu entre les 
Lc 1,44  salutació, l’infant saltà de goig  en mon ventre. 45 I benaventurada tu que  
Lc 1,47  47 I mon esperit s’ha regositjat  en Déu, mon Salvador, 48 perquè posà los  
Lc 1,48  Salvador, 48 perquè posà los ulls  en la humil condició de sa esclava, puix,  
Lc 1,49  les generacions, 49 perquè ha fet  en mi grans coses lo qui és poderós, i és  
Lc 1,50  seu nom. 50 I sa misericòrdia està  en los que el temen, de generació en  
Lc 1,50  en los que el temen, de generació  en generació. 51 Manifestà poder en son  
Lc 1,51  en generació. 51 Manifestà poder  en son braç i dissipà los superbos en los  
Lc 1,51  en son braç i dissipà los superbos  en los pensaments de sos cors, 52 destronà 
Lc 1,57  a Elisabet se li complí lo temps  en què havia de parir, i parí un fill. 58  
Lc 1,61  61 I li deien: –No hi ha ningú  en ta parentela que tinga aqueix nom! 62 I 
Lc 1,66  los que les oïen les depositaren  en son cor, dient: «Qui pensau que serà  
Lc 1,69 per a nosaltres lo corn de salvació  en la casa de David, son servo, 70 segons  
Lc 1,72  misericòrdia envers nostres pares,  en memòria de son sant pacte. 73 Jurament  
Lc 1,75  lo servíssem sens temor, 75  en santedat i en justícia davant d’ell  
Lc 1,75  sens temor, 75 en santedat i  en justícia davant d’ell tots los dies de 
Lc 1,77 coneixement de salvació a son poble  en remissió de sos pecats. 78 Per les  
Lc 1,79  sentats enmig de les tenebres, i  en la sombra de la mort, per a encaminar  
Lc 1,79  per a encaminar nostres passos  en lo camí de la pau. 80 I l’infant  
Lc 1,80  l’infant creixia i se fortaleixia  en esperit, i estigué en los deserts fins  
Lc 1,80  fortaleixia en esperit, i estigué  en los deserts fins al dia que s’havia de 
Lc 2,Tit Israel. 2,Tit Capítol II Jesús naix  en Betlem. És anunciat per los àngels als  
Lc 2,Tit  a l’edat de dotze anys, disputa  en lo temple ab los doctors de la Llei.  
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Lc 2,Tit  ab los doctors de la Llei. Viu  en Nazaret sumís a sos pares. 1 I succeí  
Lc 2,1  sumís a sos pares. 1 I succeí  en aquells dies que es proclamà un edicte  
Lc 2,3  tots a allistar-se cada qual  en sa ciutat. 4 I pujà també Josep des de  
Lc 2,4  I pujà també Josep des de Nazaret,  en Galilea, a Judea, a la ciutat de David  
Lc 2,6  que es compliren los dies  en què havia de parir. 7 I parí son fill  
Lc 2,7  son fill primogènit i l’embolicà  en bolquers i lo reclinà en un pessebre,  
Lc 2,7  embolicà en bolquers i lo reclinà  en un pessebre, puix no hi havia lloc per  
Lc 2,7  puix no hi havia lloc per a ells  en la posada. 8 I hi havia uns pastors en  
Lc 2,8 la posada. 8 I hi havia uns pastors  en aquella comarca que estaven vetllant i  
Lc 2,11  la gent: 11 perquè avui vos ha nat  en la ciutat de David lo Salvador, que és  
Lc 2,12  que trobareu a l’infant embolicat  en bolquers i reclinat en lo pessebre. 13  
Lc 2,12  embolicat en bolquers i reclinat  en lo pessebre. 13 I de repente comparegué 
Lc 2,14  a Déu i deia: 14 –Glòria a Déu  en les altures, i en la terra pau, i als  
Lc 2,14  14 –Glòria a Déu en les altures, i  en la terra pau, i als homes bona  
Lc 2,16  a Maria i a Josep, i a l’infant  en lo pessebre. 17 I quan ho hagueren  
Lc 2,19  totes estes coses, meditant-les  en son cor. 20 I els pastors se’n  
Lc 2,21  anomenat abans que fos concebut  en lo ventre. 22 I complerts que foren los 
Lc 2,23 lo al Senyor, 23 segons està escrit  en la Llei del Senyor: que tot baró que  
Lc 2,24  l’oferiment, conforme està escrit  en la Llei del Senyor, d’un parell de  
Lc 2,25  de tórtoles o dos colomins. 25 I  en aquella ocasió hi havia en Jerusalem un 
Lc 2,25  25 I en aquella ocasió hi havia  en Jerusalem un home anomenat Simeon, i  
Lc 2,28  manava, 28 llavors lo prengué ell  en sos braços i beneí a Déu i digué: 29  
Lc 2,29  i digué: 29 –Ara, Senyor, despediu  en pau a vostre servo, conforme a vostra  
Lc 2,34  ruïna i per a restauració de molts  en Israel, i per a ser lo blanc de la  
Lc 2,38  i oracions. 38 I arribant ella  en aquella mateixa hora, alabà al Senyor,  
Lc 2,39 ’n tornaren a sa ciutat de Nazaret,  en Galilea. 40 I l’infant creixia, i se  
Lc 2,41  anaven tots los anys a Jerusalem,  en lo dia solemne de la Pasqua. 42 I  
Lc 2,43  tornaren, se quedà l’infant Jesús  en Jerusalem sens que ho advertissen sos  
Lc 2,45  lo trobat, regressaren a Jerusalem  en busca d’ell. 46 I succeí que, al cap  
Lc 2,46  al cap de tres dies, lo trobaren  en lo temple sentat enmig dels doctors,  
Lc 2,49  No sabíeu que jo dec emplear-me  en les coses de mon Pare? 50 Emperò ells  
Lc 2,51  guardava totes aquestes paraules  en son cor. 52 I Jesús creixia en  
Lc 2,52  en son cor. 52 I Jesús creixia  en sabiduria, i en edat, i en gràcia  
Lc 2,52  52 I Jesús creixia en sabiduria, i  en edat, i en gràcia davant de Déu i dels  
Lc 2,52  creixia en sabiduria, i en edat, i  en gràcia davant de Déu i dels homes.  
Lc 3,1  Genealogia de Jesús. 1 I  en l’any quinze de l’imperi de Tiberi  
Lc 3,2  sobre Joan, fill de Zacaries,  en lo desert. 3 I vingué per tota la  
Lc 3,4  dels pecats, 4 com està escrit  en lo llibre de les paraules del profeta  
Lc 3,4  Isaïes, dient: «Veu del que clama  en lo desert: Aparellau lo camí del  
Lc 3,11  té dos vestits, dónia’n al que no  en té; i lo qui té què menjar, faça lo  
Lc 3,15  pre. 15 I com lo poble estava  en expectació i estaven pensant en son  
Lc 3,15  en expectació i estaven pensant  en son interior si tal vegada Joan era lo  
Lc 3,16  de ses sabates. Ell vos batejarà  en Esperit Sant i en foc. 17 Lo ventador  
Lc 3,16  Ell vos batejarà en Esperit Sant i  en foc. 17 Lo ventador del qual està en sa 
Lc 3,17  foc. 17 Lo ventador del qual està  en sa mà, i netejarà sa era, i arreplegarà 
Lc 3,17  sa era, i arreplegarà lo blat  en son graner i cremarà la palla en un foc 
Lc 3,17  en son graner i cremarà la palla  en un foc inextinguible. 18 I així  
Lc 3,18  moltes altres coses al poble  en ses exhortacions. 19 Emperò Herodes, lo 
Lc 3,20  los demés, lo de fer tancar a Joan  en la presó. 21 I succeí que, al rebre tot 
Lc 3,22  baixà sobre d’ell l’Esperit Sant  en forma corporal com d’una paloma i s’  
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Lc 3,22 del cel: –Tu ets mon fill, l’amat;  en tu m’he complagut. 23 I lo mateix  
Lc 4,Tit  IV Dejuni i tentació de Jesucrist  en lo desert. Predica en Nazaret. Va a  
Lc 4,Tit  de Jesucrist en lo desert. Predica  en Nazaret. Va a Cafarnaüm, a on deslliura 
Lc 4,2  dies, i era tentat del diable. I  en aquells dies no menjà res, passats los  
Lc 4,11  te guàrdien; 11 i te sostinguen  en ses mans, per a què ton peu no  
Lc 4,11  per a què ton peu no ensopèguia  en pedra alguna.” 12 I responent Jesús, li 
Lc 4,15 tota la comarca. 15 I ell ensenyava  en les sinagogues d’ells i era alabat de  
Lc 4,16  i segons tenia de costum, entrà  en dia de dissabte en la sinagoga, i s’  
Lc 4,16 de costum, entrà en dia de dissabte  en la sinagoga, i s’alçà a llegir. 17 I  
Lc 4,17  obrí lo llibre, trobà lo passatge  en què estava escrit: 18 «L’Esperit del  
Lc 4,19  a donar vista als cegos, a posar  en llibertat als que estan oprimits, a  
Lc 4,20 se sentà. I tots quants se trobaven  en la sinagoga tenien la vista fixada en  
Lc 4,20  la sinagoga tenien la vista fixada  en ell. 21 I començà a dir-los: –Avui s’ 
Lc 4,23 que havem oït a dir que foren fetes  en Cafarnaüm, fes-les aquí també en ta  
Lc 4,23  en Cafarnaüm, fes-les aquí també  en ta pàtria.” 24 I deia: –En veritat vos  
Lc 4,24 dic que ningun profeta és ben rebut  en sa pàtria. 25 Certament vos dic que en  
Lc 4,25 sa pàtria. 25 Certament vos dic que  en los dies d’Elies, quan lo cel fou  
Lc 4,25  la terra, hi havia moltes viudes  en Israel, 26 emperò a ninguna d’elles  
Lc 4,26  fou enviat Elies, sinó a una viuda  en Sarepta, ciutat de Sidònia. 27 I molts  
Lc 4,27  27 I molts leprosos hi havia  en Israel en temps del profeta Eliseu,  
Lc 4,27 I molts leprosos hi havia en Israel  en temps del profeta Eliseu, emperò ningú  
Lc 4,28 de Síria. 28 I tots los que estaven  en la sinagoga, a l’oir això s’  
Lc 4,31 de la Galilea, i allí los ensenyava  en los dissabtes. 32 I se meravellaven de  
Lc 4,33  era ab autoritat. 33 I estava  en la sinagoga un home posseït d’un  
Lc 4,33  d’un dimoni impur, i exclamà  en alta veu 34 dient: –Deixa’ns! Què tens 
Lc 4,38  eixint Jesús de la sinagoga, entrà  en casa de Simó. I la sogra de Simó patia  
Lc 4,44  estat enviat. 44 I anava predicant  en les sinagogues de la Galilea. 5,Tit  
Lc 5,2  i los pescadors havien saltat  en terra i rentaven sos filats. 3 I  
Lc 5,3  i rentaven sos filats. 3 I entrant  en una d’aquestes barques, que era de  
Lc 5,7  als seus companys que estaven  en l’altra barca per a què vinguessen a  
Lc 5,10  Jesús a Simó: –No témies, d’avui  en avant seràs pescador d’homes. 11 I  
Lc 5,12  12 I succeí que, estant ell  en una d’aquelles ciutats, vingué un home 
Lc 5,12  vegé a Jesús, se postrà de rostro  en terra i li suplicà dient: –Senyor, si  
Lc 5,14  per ta netedat, segons manà Moisès  en testimoni a ells. 15 I tant més s’  
Lc 5,15  s’estenia sa fama, i acudia gent  en gran número per a oir-lo i per a ser  
Lc 5,18  I veus aquí uns homes que portaven  en un llit a un paralític i buscaven com  
Lc 5,22  los respongué dient: –Què pensau  en vostre cor? 23 Què és més fàcil, dir:  
Lc 5,25  a vista d’ells, i prengué lo llit  en què jeia i se n’anà a sa casa  
Lc 5,27  anomenat Leví, que estava sentat  en lo banc dels tributs, i li digué:  
Lc 5,29  29 I li donà Leví un gran convit  en sa casa, i hi havia un gran número de  
Lc 5,35 l’espòs? 35 Emperò ja vindran dies  en què los serà pres l’espòs, i llavors  
Lc 5,35  pres l’espòs, i llavors dejunaran  en aquells dies. 36 I els digué un símil:  
Lc 5,36  –Ningú posa un pedaç de panyo nou  en un vestit vell, perquè d’altra manera  
Lc 5,37  lo vell. 37 I ningú posa vi novell  en bots vells, perquè d’altra manera lo  
Lc 5,38 38 Ans bé lo vi novell se deu posar  en bots nous, i així l’un i l’altre se  
Lc 6,Tit  i predica aquell admirable sermó  en què declara les exceŀlències de la llei 
Lc 6,1  de la llei cristiana. 1 I succeí  en lo segon dissabte després del primer  
Lc 6,2  –Per què feu lo que no és lícit  en dissabte? 3 I Jesús, responent, los  
Lc 6,4  i los que eren ab ell? 4 Com entrà  en la casa de Déu i prengué els pans de la 
Lc 6,4  els pans de la proposició, i  en menjà i en donà als que estaven ab ell, 
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Lc 6,4 pans de la proposició, i en menjà i  en donà als que estaven ab ell, encara que 
Lc 6,6  que un altre dissabte entrà també  en la sinagoga i ensenyava. I hi havia  
Lc 6,7  observant, per a veure si curaria  en dissabte, a fi de poder-lo acusar. 8  
Lc 6,8 al mig. I ell, alçant-se, se posà  en peu. 9 I Jesús li digué: –Vos  
Lc 6,9  cosa: ¿És lícit fer bé o fer mal  en dissabte, salvar la vida o llevar-la? 
Lc 6,12  podrien fer a Jesús. 12 I succeí  en aquells dies que ell se n’anà a una  
Lc 6,17  17 I baixant ab ells, se deturà  en un pla, junt ab la companyia de sos  
Lc 6,23  Fill de l’home. 23 Alegrau-vos,  en aquell dia, i regositjau-vos, perquè  
Lc 6,23  perquè serà gran vostre gallardó  en lo cel, puix d’aquesta manera sos  
Lc 6,24 rics: perquè ja teniu vostre consol  en la terra! 25 »Ai de vosaltres, los que  
Lc 6,29  calumniïn. 29 I al que et feresca  en una galta, presenta-li l’altra  
Lc 6,39  a altre cego? ¿No cauran los dos  en lo fosso? 40 No és lo deixeble superior 
Lc 6,41  41 ¿I per què mires la volva  en l’ull de ton germà i no t’adones de  
Lc 6,41  i no t’adones de la biga que tens  en ton ull? 42 O com pots dir a ton germà: 
Lc 6,42  no reparant tu la biga que tens  en ton ull? Hipòcrita!, trau primer la  
Lc 7,1  al poble que l’escoltava, entrà  en Cafarnaüm. 2 I hi havia allí aleshores  
Lc 7,6  jo no só digne de que vós entreu  en ma casa. 7 Per lo que ni jo m’he  
Lc 7,9  digué: –En veritat vos dic, que ni  en Israel he trobat una fe tan gran. 10 I  
Lc 7,21  esperar-ne un altre?” 21 I Jesús  en aquella mateixa hora curà a molts de  
Lc 7,23  és lo qui no s’escandalísia  en mi. 24 I quan se n’hagueren tornat los 
Lc 7,24 la gent dient: –Què eixíreu a veure  en lo desert? ¿Una canya moguda pel vent?  
Lc 7,25  vesteixen robes precioses i viuen  en deleites, en palacis de reis estan. 26  
Lc 7,25  precioses i viuen en deleites,  en palacis de reis estan. 26 Emperò què  
Lc 7,28  Joan Baptista; emperò qui és menor  en lo Regne de Déu, és major que ell. 29  
Lc 7,30 Llei despreciaren lo consell de Déu  en dany de si mateixos, no essent batejats 
Lc 7,32  als nois que estan sentats  en la plaça, parlant entre si i dient:  
Lc 7,36  a menjar ab ell. I havent entrat  en la casa del fariseu, se sentà a taula.  
Lc 7,37  a taula. 37 I veus aquí hi havia  en la ciutat una dona pecadora que, quan  
Lc 7,37  quan sabé que Jesús estava a taula  en casa del fariseu, portà un vas d’  
Lc 7,44  Simó: –Veus aquesta dona? Jo entrí  en ta casa i tu no em donares aigua per a  
Lc 7,50  –Ta fe t’ha salvat. Vés-te’n  en pau. 8,Tit Capítol VIII Paràbola del  
Lc 8,8  la sufocaren. 8 I altra caigué  en terra bona, i nasqué, i donà fruit a  
Lc 8,8  una. Conclòs això, començà a dir  en alta veu: –Qui té orelles per a oir,  
Lc 8,10 del Regne de Déu; emperò als demés,  en paràboles, per a què »“veent no vegen,  
Lc 8,13  paraula quan l’ouen, però no posa  en ells arrel, puix per algun temps  
Lc 8,13  puix per algun temps creuen, mes  en temps de la tentació tornen atràs. 14 I 
Lc 8,15  fruit. 15 Emperò la que caigué  en bona terra són aquells que, oint la  
Lc 8,22  un dia entrà ell ab sos deixebles  en una barca i els digué: –Passem a l’  
Lc 8,23  i sobrevingué un temporal de vent  en l’estany, i s’ompliren d’aigua, i  
Lc 8,23  i s’ompliren d’aigua, i estaven  en perill. 24 I acercant-se a ell, lo  
Lc 8,27 de la Galilea. 27 I luego que saltà  en terra, se li acercà un home que molt  
Lc 8,27  portava vestit algun, ni habitava  en casa, sinó dintre dels sepulcres. 28  
Lc 8,28  postrà davant d’ell i, exclamant  en alta veu, digué: –Què tens tu que veure 
Lc 8,30  –Llegió. Puix havien entrat  en ell molts dimonis. 31 I li suplicaven  
Lc 8,32  abisme. 32 I estava allí pasturant  en la muntanya una gran ramada de porcs, i 
Lc 8,32 li suplicaven que els deixàs entrar  en ells. I los ho permeté. 33 Isqueren,  
Lc 8,33  despenyà ab ímpetu per un barranc  en l’estany i s’ofegaren. 34 Quan los  
Lc 8,34  fugiren, i anaren i ho contaren  en la ciutat i en les masies. 35 I eixiren 
Lc 8,34 anaren i ho contaren en la ciutat i  en les masies. 35 I eixiren a veure lo que 
Lc 8,35 dimonis, lo qual estava ja vestit i  en son cabal judici a sos peus, i s’  
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Lc 8,37 tenien gran temor. I ell se’n pujà  en una barca i se’n tornà. 38 I l’home  
Lc 8,41  de Jesús, li suplicava que entràs  en sa casa, 42 perquè tenia sa única  
Lc 8,43  i que havia gastat tot quant tenia  en metges i ningú l’havia poguda curar,  
Lc 8,44  i tocà la vora de son vestit. I  en aquell mateix instant s’estroncà lo  
Lc 8,48  ta fe t’ha salvat. Vés-te’n  en pau. 49 Encara no havia acabat de  
Lc 9,4  ni tingau dues túniques. 4 I  en qualsevol casa en què entreu,  
Lc 9,4  túniques. 4 I en qualsevol casa  en què entreu, permaneixeu en ella i no  
Lc 9,4  casa en què entreu, permaneixeu  en ella i no iscau d’allí. 5 I si no hi  
Lc 9,5  fins la pols de vostres peus  en testimoni contra d’ells. 6 I havent  
Lc 9,12 tròbien què menjar, puix aquí estam  en un lloc desert. 13 I els digué: –Donau  
Lc 9,14  a sos deixebles: –Feu-los sentar  en pletes de cinquanta en cinquanta. 15 I  
Lc 9,14 -los sentar en pletes de cinquanta  en cinquanta. 15 I així ho feren, i los  
Lc 9,26  s’avergonyirà d’ell quan vinga  en sa glòria i en la del Pare i dels sants 
Lc 9,26  d’ell quan vinga en sa glòria i  en la del Pare i dels sants àngels. 27  
Lc 9,27  sants àngels. 27 Emperò jo us dic  en veritat que hi ha alguns aquí que no  
Lc 9,31  i Elies, 31 los quals aparegueren  en glòria, i parlaven de sa partida del  
Lc 9,31  món, que havia de verificar-se  en Jerusalem. 32 Emperò Pere i los que  
Lc 9,34  de temor a l’entrar aquells  en lo núvol. 35 I isqué una veu del núvol  
Lc 9,36  a Jesús sol, i ells callaren, i  en aquells dies a ningú digueren cosa  
Lc 9,44  digué ell a sos deixebles: –Gravau  en vostre cor aquestes paraules, perquè lo 
Lc 9,44  Fill de l’home ha de ser entregat  en mans dels homes. 45 Emperò ells no  
Lc 9,47  coneixent Jesús lo que pensaven  en son cor, prengué un infant i se’l posà 
Lc 9,48  digué: –Lo qui rèbia a est infant  en mon mon, me rep a mi, i qualsevol que  
Lc 9,49  vist a un que llançava los dimonis  en nom vostre, i l’hi havem prohibit,  
Lc 9,51  complir-se lo temps de ser rebut  en lo alt, posà lo semblant resolt d’anar 
Lc 9,52  missatgers, i partiren i entraren  en una ciutat dels samaritans per  
Lc 9,61  a donar disposició de lo que tinc  en casa. 62 Jesús li digué: –Ningú que  
Lc 10,1  setanta-dos i los envià de dos  en dos davant seu a cada ciutat o lloc a  
Lc 10,4  ni calçat, ni saludeu a ningú  en lo camí. 5 En qualsevulla casa que  
Lc 10,5  dieu abans de tot: “La pau sia  en aquesta casa.” 6 I si hi hagués allí  
Lc 10,7 tornarà a vosaltres. 7 I perseverau  en la mateixa casa, menjant i bevent lo  
Lc 10,7  de son salari. No passeu de casa  en casa. 8 »I en qualsevol ciutat en què  
Lc 10,8  No passeu de casa en casa. 8 »I  en qualsevol ciutat en què entreu i vos  
Lc 10,8  en casa. 8 »I en qualsevol ciutat  en què entreu i vos rèbien, menjau lo que  
Lc 10,9  9 I curau als malalts que hi haja  en ella, i dieu-los: “S’ha acercat a  
Lc 10,10  lo Regne de Déu.” 10 Emperò si  en la ciutat en què entrareu no us  
Lc 10,10  de Déu.” 10 Emperò si en la ciutat  en què entrareu no us rebessen, eixint per 
Lc 10,12  de Déu.” 12 Emperò jo us dic que  en aquell dia hi haurà menos rigor per a  
Lc 10,13  ai de tu, Betsaida!, que si  en Tiro i en Sidon s’haguessen obrat los  
Lc 10,13  de tu, Betsaida!, que si en Tiro i  en Sidon s’haguessen obrat los miracles  
Lc 10,13 obrat los miracles que s’han obrat  en vosaltres, temps ha que, cobertes de  
Lc 10,14  per a Tiro i Sidon hi haurà  en lo judici menos rigor que per a  
Lc 10,20  que los vostres noms estan escrits  en lo cel. 21 En aquella mateixa hora  
Lc 10,21  mateixa hora Jesús se regositjà  en l’Esperit Sant i digué: –Vos alabo,  
Lc 10,26  digué: –Què és lo que està escrit  en la Llei? Com llegeixes? 27 I ell,  
Lc 10,30  de Jerusalem a Jericó, i caigué  en mans de lladres, que el despullaren i,  
Lc 10,36  fou lo proïsme d’aquell que donà  en mans dels lladres? 37 I ell respongué:  
Lc 10,38  que, seguint son camí, entrà Jesús  en un lloc, i una dona que es deia Marta  
Lc 10,38  dona que es deia Marta l’hospedà  en sa casa. 39 I tenia ella una germana  
Lc 10,41 tu estàs molt afanada i et fatigues  en moltes coses, 42 emperò una sola cosa  
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Lc 11,Tit  L’oració dominical. Perseverància  en orar. Dimoni mut. Blasfèmies dels  
Lc 11,1  1 I succeí que, estant ell orant  en cert lloc, quan concloí, li digué un de 
Lc 11,2  oreu, dieu: »Pare nostre que estau  en lo cel, sia santificat lo vostre nom.  
Lc 11,2  faça’s la vostra voluntat, així  en la terra com en lo cel. 3 Donau-nos  
Lc 11,2  voluntat, així en la terra com  en lo cel. 3 Donau-nos avui lo nostre pa 
Lc 11,4  ens deuen. I no ens deixeu caure  en la tentació; ans deslliurau-nos de  
Lc 11,8 -te’ls.” 8 I si l’altre insistís  en trucar a la porta, jo us dic que si no  
Lc 11,11  demana un peix, li donarà una serp  en lloc de peix? 12 O si demanàs un ou, li 
Lc 11,21  valent armat guarda sa casa, estan  en pau totes les coses que ell posseeix.  
Lc 11,22 lo venç, li prendrà totes les armes  en què ell confiava i repartirà ses  
Lc 11,31  31 La reina del migdia s’alçarà  en judici contra los homes d’aquesta  
Lc 11,32 Salomó. 32 Los ninivites s’alçaran  en judici contra aquesta generació i la  
Lc 11,33  encenent una candela, la posa  en un lloc escondit, ni sota d’una  
Lc 11,35  doncs, de que la llum que hi ha  en tu no sien tenebres. 36 I així, si tot  
Lc 11,43  que amau tenir los primers sitis  en les sinagogues, i ser saludats en les  
Lc 11,43  en les sinagogues, i ser saludats  en les places! 44 »Ai de vosaltres,  
Lc 11,48  donau testimoni de que consentiu  en les obres de vostres pares; perquè ells 
Lc 11,48 obres de vostres pares; perquè ells  en veritat los mataren, mes vosaltres  
Lc 11,49  i d’ells ne mataran a uns i  en perseguiran a altres.” 50 Per a què a  
Lc 12,Tit per a menjar i vestir. Tresor i cor  en lo cel. Majordom fiel i prudent. Criat  
Lc 12,3  3 Perquè les coses que haveu dit  en les tenebres, seran dites en la  
Lc 12,3  dit en les tenebres, seran dites  en la claredat; i lo que diguéreu a l’  
Lc 12,3  i lo que diguéreu a l’oïdo  en les estàncies, serà anunciat sobre los  
Lc 12,12 perquè l’Esperit Sant vos mostrarà  en aquella hora lo que us convinga dir. 13 
Lc 12,15  puix la vida de cada qual no està  en l’abundància de les coses que  
Lc 12,28  Doncs, si a l’herba que avui està  en lo camp i demà és tirada al forn,  
Lc 12,33  que no es tórnien velles, tresor  en lo cel que mai falta, del qual ni s’  
Lc 12,35  cenyits i les candeles enceses  en vostres mans. 36 I siau semblants a  
Lc 12,37  vetllant lo Senyor quan vinga;  en veritat vos dic que es cenyirà son  
Lc 12,38  a la tercera vetlla i els trobàs  en eix estat, benaventurats són los tals  
Lc 12,39 si lo pare de família sabés l’hora  en què havia de venir lo lladre, vetllaria 
Lc 12,45  45 Emperò si digués lo tal sirvent  en son cor: “Lo meu Senyor tarda a venir”, 
Lc 12,46 46 vindrà lo Senyor del tal sirvent  en lo dia que no l’espera i a l’hora que 
Lc 12,49  més. 49 »Jo he vingut a posar foc  en la terra, i què he de voler, doncs,  
Lc 12,51  ¿Pensau que he vingut a posar pau  en la terra? Vos dic que no, ans bé  
Lc 12,52 no, ans bé desunió. 52 Puix d’aquí  en avant si hi ha cinc persones en una  
Lc 12,52  en avant si hi ha cinc persones  en una casa, estaran dividits los tres  
Lc 12,58  per a deslliurar-te d’ell  en lo camí, a fi de que no et pòrtia al  
Lc 12,58  a l’agusil, i l’agusil te pòsia  en la presó. 59 Te dic que no eixiràs d’  
Lc 13,Tit  Figuera estèril. Cura  en dissabte a una dona encorbada.  
Lc 13,1  homicida dels profetes. 1 I  en aquest mateix temps hi havia allí uns  
Lc 13,6 –Un home tenia una figuera plantada  en sa vinya, i anà a buscar fruit en ella, 
Lc 13,6  en sa vinya, i anà a buscar fruit  en ella, i no n’hi trobà. 7 I digué al  
Lc 13,7  tres anys que vinc a cercar fruit  en aquesta figuera, i no n’hi trobo.  
Lc 13,10 10 I els dissabtes estava ensenyant  en la sinagoga. 11 I veus aquí una dona  
Lc 13,11  i tan encorbada que no podia mirar  en alt. 12 Quan Jesús la vegé, la cridà  
Lc 13,14  irritat perquè Jesús havia curat  en dissabte, digué al poble: –Sis dies hi  
Lc 13,14  digué al poble: –Sis dies hi ha  en què es pot treballar; en aqueixos veniu 
Lc 13,14 dies hi ha en què es pot treballar;  en aqueixos veniu i que us cúria, mes no  
Lc 13,14  veniu i que us cúria, mes no  en dissabte. 15 Mes lo Senyor, responent,  
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Lc 13,15  ¿Cada u de vosaltres no desferma  en dissabte son bou o son ase de la  
Lc 13,16  deslligar-la d’aquest llaç  en dissabte? 17 I dient aquestes coses, s’ 
Lc 13,17  Emperò tot lo poble se complaïa  en ses glorioses accions. 18 Deia també  
Lc 13,19  que un home prengué i el sembrà  en son hort. I cresqué i se féu tan gran  
Lc 13,19  els aucells de l’aire reposaven  en ses rames. 20 I digué altra vegada: –A  
Lc 13,26  menjàrem i beguérem, i ensenyàreu  en nostres places.” 27 I ell vos dirà: “No 
Lc 13,28  i a Jacob, i a tots los profetes  en lo Regne de Déu, i que vosaltres sou  
Lc 13,29 i del migdia, i se sentaran a taula  en el Regne de Déu. 30 I veus aquí que són 
Lc 13,31 digueren: –Eixiu d’aquí, anau’s- en, perquè Herodes vos vol matar. 32 I ell 
Lc 13,35  em veureu fins que arríbia lo dia  en què digau: “Beneït lo qui ve en nom del 
Lc 13,35 dia en què digau: “Beneït lo qui ve  en nom del Senyor!” 14,Tit Capítol XIV  
Lc 14,Tit  Capítol XIV Curació d’un hidròpic  en dissabte. Paràbola del gran convit. Qui 
Lc 14,1  1 I succeí que, entrant Jesús  en dissabte en casa d’un dels principals  
Lc 14,1  que, entrant Jesús en dissabte  en casa d’un dels principals fariseus per 
Lc 14,3  los digué: –És lícit curar  en dissabte? 4 Emperò ells callaren.  
Lc 14,5  que veent son bou o son ase caigut  en un pou no el tragui immediatament  
Lc 14,7  escollien los primers puestos  en la taula, los proposà una paràbola, i  
Lc 14,8  convidat a bodes, no t’assénties  en lo primer siti, no sia que hi haja allí 
Lc 14,10  sies convidat, vés i assenta’t  en l’últim puesto, a fi de que quan vinga 
Lc 14,10  davant dels que estiguen ab tu  en la taula. 11 Perquè el qui s’exalta  
Lc 14,12  tórnien a convidar, i te sia donat  en recompensa. 13 Sinó, quan faces un  
Lc 14,14  ’t; emperò te servirà de gallardó  en la resurrecció dels justos! 15 Havent  
Lc 14,15  –Benaventurat lo qui menjarà pa  en lo Regne de Déu! 16 Mes ell li digué:  
Lc 15,4  una, no deixa les noranta-nou  en lo desert i no va en busca de la que es 
Lc 15,4  noranta-nou en lo desert i no va  en busca de la que es perdé fins haver-  
Lc 15,7  que així mateix hi haurà més goig  en lo cel per a un pecador que s’  
Lc 15,8 la dona que, tenint deu dracmes, si  en perdés una no encén una candela, i  
Lc 15,14  hagué gastat, vingué una gran fam  en aquella terra, i començà a patir  
Lc 15,17  les hi donava. 17 Emperò, tornant  en si, digué: “Quants jornalers en casa de 
Lc 15,17  en si, digué: “Quants jornalers  en casa de mon pare tenen lo pa de sobres, 
Lc 15,22  vestiu-lo, i posau-li un anell  en son dit i calçat en sos peus, 23 i  
Lc 15,22  -li un anell en son dit i calçat  en sos peus, 23 i portau lo vedell  
Lc 15,25  25 »I son fill major estava  en lo camp. I quan vingué i s’acercà a la 
Lc 15,29 us servesc sens haver-us desobeït  en res de lo que m’haveu manat, i mai m’ 
Lc 16,4  tròbia qui em vulga rebre  en sa casa.” 5 »Cridà, doncs, un per un  
Lc 16,8  d’aquest sigle són més prudents  en sa generació que els fills de la llum.  
Lc 16,9  vindreu a menos, ells vos rèbien  en les eternes morades. 10 Lo qui és fiel  
Lc 16,10  eternes morades. 10 Lo qui és fiel  en lo poc, també és fiel en lo molt; i lo  
Lc 16,10  és fiel en lo poc, també és fiel  en lo molt; i lo qui és injust en lo poc,  
Lc 16,10 fiel en lo molt; i lo qui és injust  en lo poc, també és injust en lo molt. 11  
Lc 16,10  injust en lo poc, també és injust  en lo molt. 11 Si, doncs, no haveu estat  
Lc 16,11  11 Si, doncs, no haveu estat fiels  en les riqueses injustes, qui us fiarà les 
Lc 16,12  verdaderes? 12 I si no fóreu fiels  en lo dels altres, lo que és vostre, qui  
Lc 16,18 18 »Qualsevol que deixa sa muller i  en pren una altra, comet adulteri. I  
Lc 16,23  també el ric i fou sepultat. 23 »I  en l’infern, alçant los ulls quan estava  
Lc 16,23 infern, alçant los ulls quan estava  en los turments, vegé de lluny a Abraham,  
Lc 16,23  de lluny a Abraham, i a Làssaro  en son seno. 24 I cridant digué: »–Pare  
Lc 16,24  a què mullant la punta de son dit  en aigua, refrèsquia ma llengua, puix  
Lc 16,24  ma llengua, puix estic aturmentat  en aquestes llames. 25 »I Abraham li  
Lc 16,25  recorda’t que reberes tos béns  en ta vida, i que Làssaro no rebé sinó  
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Lc 17,4 I si pecàs contra de tu set vegades  en un dia i set vegades en un dia vingués  
Lc 17,4 set vegades en un dia i set vegades  en un dia vingués a trobar-te dient: “Me 
Lc 17,12  i de la Galilea. 12 I a l’entrar  en un lloc, isqueren a son encontre deu  
Lc 17,15  net, tornà atràs glorificant a Déu  en alta veu. 16 I caigué sobre son rostro  
Lc 17,22  a sos deixebles: –Vindrà temps  en què vosaltres desitjareu veure un dels  
Lc 17,24  així com lo llampec, que brillant  en la regió inferior del cel, resplendeix  
Lc 17,24 altra, així serà lo Fill de l’home  en son dia. 25 Emperò abans és menester  
Lc 17,26  generació. 26 »I lo que succeí  en los dies de Noè, així també succeirà en 
Lc 17,26  dies de Noè, així també succeirà  en los dies del Fill de l’home. 27  
Lc 17,27  les mullers marits, fins al dia  en què Noè entrà en l’arca; i vingué lo  
Lc 17,27  fins al dia en què Noè entrà  en l’arca; i vingué lo diluvi i acabà ab  
Lc 17,28  ab tothom. 28 I com esdevingué  en los dies de Lot. Menjaven i bevien,  
Lc 17,30  consumí a tots. 30 Lo mateix serà  en lo dia en què es maniféstia lo Fill de  
Lc 17,30 a tots. 30 Lo mateix serà en lo dia  en què es maniféstia lo Fill de l’home.  
Lc 17,31  En aquella hora, lo qui es tròbia  en lo terrat i tinga ses alhajes dintre de 
Lc 17,31 a prendre-les. I el qui es tròbia  en lo camp, tampoc tórnia atràs. 32  
Lc 17,34  la salvarà. 34 »Vos declaro que  en aquella nit estaran dos en un llit: l’ 
Lc 17,34  que en aquella nit estaran dos  en un llit: l’un serà pres, i l’altre,  
Lc 17,35  presa, i l’altra, deixada; dos  en un camp: l’un serà pres, i l’altre,  
Lc 18,2  2 dient: –Hi havia un jutge  en certa ciutat, que no tenia temor de Déu 
Lc 18,3 ni respecte als homes. 3 I hi havia  en la mateixa ciutat una viuda que venia a 
Lc 18,4 justícia del meu contrari. 4 »I ell  en molt temps no ho volgué. Mes després  
Lc 18,8  de l’home, ¿pensau que trobarà fe  en la terra? 9 I digué també aquesta  
Lc 18,9  paràbola a uns que confiaven  en si mateixos com si fossen justos i  
Lc 18,11  publicà. 11 »Lo fariseu, posat  en peu, orava en son interior d’esta  
Lc 18,11 11 »Lo fariseu, posat en peu, orava  en son interior d’esta manera: “Oh Déu!,  
Lc 18,17  de Déu com un infant, no entrarà  en ell. 18 I un home principal li preguntà 
Lc 18,22  ho als pobres, i tindràs un tresor  en lo cel. Després vine i segueix-me. 23 
Lc 18,24  –Oh quant difícilment entraran  en lo Regne de Déu los que tenen riqueses! 
Lc 18,25 cos d’una agulla que entrar un ric  en lo Regne de Déu. 26 I los que l’oïen,  
Lc 18,30  de Déu, 30 que no rèbia molt més  en aquest món, i en lo sigle venider, la  
Lc 18,30  no rèbia molt més en aquest món, i  en lo sigle venider, la vida eterna. 31 I  
Lc 19,Tit  cent mines. Entra Jesús triümfant  en Jerusalem. Plora sobre aquesta ciutat i 
Lc 19,5  convé que jo avui m’hospèdia  en ta casa. 6 I ell baixà a tota pressa i  
Lc 19,7  que havia anat a hospedar-se  en casa d’un home pecador. 8 Emperò  
Lc 19,17  »–Està bé, oh bon criat. Ja que  en lo poc has estat fiel, tindràs potestat 
Lc 19,27  li prendrà fins allò que té. 27 I  en quant a aquells enemics meus que no  
Lc 19,29  cerca de Betfage i de Betània,  en la muntanya dita de l’Oliverar, envià  
Lc 19,30  de vosaltres, i luego que entreu  en ell, trobareu un pollí fermat sobre el  
Lc 19,36  passant, estenien ses vestidures  en lo camí. 37 I quan s’acercà a la  
Lc 19,37 de l’Oliverar, tots los deixebles,  en gran número, transportats de goig,  
Lc 19,37  de goig, començaren a alabar a Déu  en altes veus per tots los prodigis que  
Lc 19,38 38 dient: –Beneït sia lo rei que ve  en nom del Senyor. Pau en lo cel i glòria  
Lc 19,38  rei que ve en nom del Senyor. Pau  en lo cel i glòria en les altures! 39 I  
Lc 19,38  del Senyor. Pau en lo cel i glòria  en les altures! 39 I alguns dels fariseus  
Lc 19,42  –Ah, si tu reconeguesses al menos  en aquest dia que se t’ha donat, lo que  
Lc 19,43 43 Perquè vindran dies contra de tu  en què tos enemics te circuiran ab  
Lc 19,44 tu, i no deixaran pedra sobre pedra  en tu, per quant has desconegut lo temps  
Lc 19,44  per quant has desconegut lo temps  en què Déu t’ha visitat. 45 I havent  
Lc 19,45  t’ha visitat. 45 I havent entrat  en lo temple, començà a traure fora a tots 
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Lc 19,45  a tots los que venien i compraven  en ell, 46 dient-los: –Escrit està: “Ma  
Lc 19,47  47 I tots los dies ensenyava  en lo temple. Mes los prínceps dels  
Lc 20,1  1 I succeí un dia que, estant ell  en lo temple instruint al poble i  
Lc 20,19  escribes desitjaven prendre-lo  en aquella mateixa hora puix comprengueren 
Lc 20,20  homes de bé per a sorprendre’l  en alguna expressió i entregar-lo a la  
Lc 20,21  sinó que ensenyau lo camí de Déu  en veritat. 22 ¿Nos és lícit pagar lo  
Lc 20,31  31 I la prengué lo tercer. I així  en seguida tots set, los quals moriren  
Lc 20,33  també després d’ells. 33 Doncs,  en la resurrecció, de qual d’ells serà  
Lc 20,34  aquest sigle se casen i són donats  en matrimoni, 35 mes los que seran  
Lc 20,35  ni es casaran ni seran donats  en matrimoni, 36 perquè ja no podran morir 
Lc 20,42  Sent aixís que el mateix David diu  en lo llibre dels Salms: »“Digué lo Senyor 
Lc 20,46  llargues i gusten de ser saludats  en les places i d’ocupar los primers  
Lc 20,46  i d’ocupar los primers bancs  en les sinagogues i los primers sitis en  
Lc 20,46  les sinagogues i los primers sitis  en los convits; 47 que baix lo pretext de  
Lc 21,1  les almoines que posaven los rics  en l’arca, 2 vegé també una pobra viuda  
Lc 21,6  los respongué: 6 –Vindrà temps  en què tot això que veeu serà destruït, de 
Lc 21,8  us engànyien. Perquè molts vindran  en mon nom dient: “Jo só lo Cristo”, i “Lo 
Lc 21,11  11 i hi haurà grans terratrèmols  en diferents llocs, i pestilències i fams; 
Lc 21,11  i senyals extraordinaris  en lo cel. 12 »Mes antes que succeesquen  
Lc 21,12  a les sinagogues, i vos posaran  en la presó, i vos portaran davant dels  
Lc 21,13  de mon nom. 13 I això vos succeirà  en testimoni. 14 Fixeu, doncs, en vostres  
Lc 21,14  en testimoni. 14 Fixeu, doncs,  en vostres cors lo no pensar antes com  
Lc 21,16  i germans, i parents, i amics, i  en faran morir alguns de vosaltres. 17 I  
Lc 21,21  pròxima. 21 Llavors, los que estan  en la Judea, fúgien a les muntanyes; i los 
Lc 21,21 retírien-se; i los que es tròbien  en los camps, no éntrien. 22 Perquè  
Lc 21,23  i de les que donen de mamar  en aquells dies! Perquè hi haurà grans  
Lc 21,23  Perquè hi haurà grans treballs  en la terra, i la ira del cel caurà sobre  
Lc 21,24  fil de l’espasa, i seran portats  en cautiveri per totes les nacions, i  
Lc 21,25  les nacions. 25 I hi haurà senyals  en lo sol, i en la lluna, i en les  
Lc 21,25  25 I hi haurà senyals en lo sol, i  en la lluna, i en les estrelles. I en la  
Lc 21,25 senyals en lo sol, i en la lluna, i  en les estrelles. I en la terra, la gent  
Lc 21,25  en la lluna, i en les estrelles. I  en la terra, la gent estarà consternada  
Lc 21,29  està cerca vostra redempció. 29 I  en seguida los proposà aquesta comparació: 
Lc 21,29  aquesta comparació: –Reparau  en la figuera i en los demés arbres: 30  
Lc 21,29  –Reparau en la figuera i  en los demés arbres: 30 quan ja comencen a 
Lc 21,35  vindrà sobre tots los que habiten  en la superfície de la terra. 36 Vetllau,  
Lc 21,36  la terra. 36 Vetllau, doncs, orant  en tot lo temps, per a què siau dignes d’ 
Lc 21,37  home. 37 I estava ensenyant de dia  en lo temple, i de nit eixia i s’estava  
Lc 21,37  temple, i de nit eixia i s’estava  en la muntanya anomenada de l’Oliverar.  
Lc 21,38 lo poble acudia a ell, de bon matí,  en lo temple, per a oir-lo. 22,Tit  
Lc 22,Tit  la negació de sant Pere. Sa agonia  en l’hort. És pres i ultrajat en la casa  
Lc 22,Tit  en l’hort. És pres i ultrajat  en la casa del sumo sacerdot. 1 I estant  
Lc 22,3  temien al poble. 3 I Satanàs entrà  en Judes, per sobrenom Iscariot, un dels  
Lc 22,7 Entretant arribà lo dia dels Àzims,  en què era necessari sacrificar la pasqua. 
Lc 22,10  digué: –Veus aquí que a l’entrar  en la ciutat trobareu un home que porta un 
Lc 22,11 t’envia a dir: A on és l’estància  en què he de menjar la pasqua ab mos  
Lc 22,16  ella fins que tinga son compliment  en lo Regne de Déu. 17 I prenent lo calze, 
Lc 22,19  és donat per a vosaltres. Feu açò  en memòria de mi. 20 Així mateix prengué  
Lc 22,20  –Aquest calze és lo nou pacte  en ma sang, que serà derramada per a  
Lc 22,28 sou los que haveu permanescut ab mi  en mes tentacions. 29 I per això jo us  
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Lc 22,30 fi de que menjau i begau a ma taula  en mon Regne, i vos senteu sobre tronos  
Lc 22,37  que és necessari se cúmplia  en mi encara lo que està escrit: “I fou  
Lc 22,40  digué: –Orau a fi de que no caigau  en tentació. 41 I apartant-se d’ells  
Lc 22,41 un tir de pedra, i posat de genolls  en terra, orava 42 dient: –Pare, si voleu, 
Lc 22,43 del cel que el confortava. I estant  en agonia, pregava ab major ànsia. 44 I li 
Lc 22,46 -vos i orau a fi de que no entreu  en la tentació. 47 I encara estava ell  
Lc 22,53  estant tots los dies ab vosaltres  en lo temple no posàreu les mans sobre mi. 
Lc 22,54  i lo poder de les tenebres. 54 I  en seguida lo prengueren i conduïren a la  
Lc 22,60  –Home, no sé lo que et dius. I  en aquell mateix instant, quan encara  
Lc 23,4  i al poble: –Ningun delicte trobo  en aquest home. 5 Mes ells insistien  
Lc 23,7  lo remeté a Herodes, lo qual,  en aquella ocasió, estava també en  
Lc 23,7  en aquella ocasió, estava també  en Jerusalem. 8 I Herodes, al veure a  
Lc 23,10  escribes persistien obstinadament  en acusar-lo. 11 Mes Herodes ab sa  
Lc 23,17  a entregar-los llibre a un  en lo dia de la festa. 18 I tot lo poble  
Lc 23,19 per causa d’una sedició ocorreguda  en la ciutat i per un homicidi. 20 Pilat  
Lc 23,22  mal ha fet aquest? Jo no trobo res  en ell que meresca la mort; lo castigaré,  
Lc 23,22  lo castigaré, doncs, i lo posaré  en llibertat. 23 Mes ells insistien,  
Lc 23,25  que ells demanaven. 25 I els posà  en llibertat al que per causa de sedició i 
Lc 23,25  i homicidi havia estat posat  en presó i ells demanaven, i entregà Jesús 
Lc 23,29  fills. 29 Perquè vindran dies  en què diran: “Ditxoses les estèrils, i  
Lc 23,38  també sobre ell un rètol escrit  en grec, en llatí i en hebreu, que deia:  
Lc 23,38  sobre ell un rètol escrit en grec,  en llatí i en hebreu, que deia: «Aquest és 
Lc 23,38 un rètol escrit en grec, en llatí i  en hebreu, que deia: «Aquest és lo rei  
Lc 23,40  –¿Ni tu tems a Déu, encara, estant  en lo mateix suplici? 41 En quant a  
Lc 23,43  te dic que avui estaràs ab mi  en lo paradís. 44 I era ja cerca l’hora  
Lc 23,46  donant un gran crit, digué: –Pare,  en vostres mans encomano mon esperit. I al 
Lc 23,51  i just 51 (que no havia consentit  en lo consell, ni en lo que ells havien  
Lc 23,51  havia consentit en lo consell, ni  en lo que ells havien fet), lo qual era d’ 
Lc 23,53 -lo baixat de la creu, l’embolicà  en un llençol i lo posà en un sepulcre  
Lc 23,53 l’embolicà en un llençol i lo posà  en un sepulcre obert en una roca en lo  
Lc 23,53  i lo posà en un sepulcre obert  en una roca en lo qual ningú hi havia  
Lc 23,53  en un sepulcre obert en una roca  en lo qual ningú hi havia estat posat  
Lc 23,56 aromàtics i ungüents, i descansaren  en lo dissabte conforme a la Llei. 24,Tit  
Lc 24,6 del modo que us parlà estant encara  en Galilea 7 dient: “És menester que el  
Lc 24,7 que el Fill de l’home sia entregat  en mans dels homes pecadors, i que sia  
Lc 24,15  i assolint-los Jesús, caminava  en companyia d’ells. 16 Emperò sos ulls  
Lc 24,17  estau platicant entre vosaltres  en lo camí? Per a què estau tristos? 18 Un 
Lc 24,18  digué: –¿Sols tu ets tan foraster  en Jerusalem, que no sàpies lo que ha  
Lc 24,19  que fou un gran profeta  en obres i en paraules davant de Déu i de  
Lc 24,19  que fou un gran profeta en obres i  en paraules davant de Déu i de tot lo  
Lc 24,26  patís aquestes coses i entràs així  en sa glòria? 27 I començant per Moisès i  
Lc 24,27 glòria? 27 I començant per Moisès i  en seguida per tots los profetes, los  
Lc 24,27  tots los profetes, los explicava  en totes les Escriptures lo que s’havia  
Lc 24,32  cor abrasar-se quan nos parlava  en lo camí i nos explicava les  
Lc 24,35  contaren lo que els havia succeït  en lo camí i com l’havien conegut al  
Lc 24,38  i per què alçau tals pensaments  en vostres cors? 39 Mirau mes mans i mos  
Lc 24,44 complís tot quant està escrit de mi  en la Llei de Moisès i en los Profetes i  
Lc 24,44 escrit de mi en la Llei de Moisès i  en los Profetes i en los Salms. 45 Llavors 
Lc 24,44  Llei de Moisès i en los Profetes i  en los Salms. 45 Llavors los obrí l’  
Lc 24,47  los morts al tercer dia. 47 I que  en son nom se predicàs la penitència i la  
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Lc 24,49  Mes entretant permaneixeu aquí  en la ciutat de Jerusalem, fins que  
Lc 24,53  ab gran goig. 53 I estaven sempre  en lo temple alabant i beneint a Déu.  
Jn 1,2  Déu, i lo Verb era Déu. 2 Ell era  en lo principi ab Déu. 3 Per ell foren  
Jn 1,5 dels homes. 5 I la llum resplendeix  en les tenebres, i les tenebres no la  
Jn 1,10  home que ve a est món. 10 Ell era  en lo món, i el món ha estat fet per ell,  
Jn 1,12  el reberen, que són los que creuen  en son nom, los donà poder de fer-se  
Jn 1,18  mai: l’unigènit Fill, que està  en lo seno del Pare, és lo qui l’ha donat 
Jn 1,23  –los digué– “la veu del que clama  en lo desert: Feu dretes les sendes del  
Jn 1,28  de la sabata. 28 Açò esdevingué  en Betània, a l’altra banda del Jordà, a  
Jn 1,31  emperò per a què fos reconegut  en Israel, per això he vingut jo a batejar 
Jn 1,45  encontrat a aquell de qui Moisès,  en la Llei, i els Profetes escrigueren:  
Jn 1,47  –Veus aquí un verdader israelita,  en qui no hi ha engany! 48 Natanael li  
Jn 1,51 veuràs. 51 I li digué: –En veritat,  en veritat vos dic que veureu obert lo  
Jn 2,Tit  a on Jesús converteix l’aigua  en vi. Trau del temple als que traficaven  
Jn 2,Tit  Trau del temple als que traficaven  en ell. Anuncia sa resurrecció. Obra  
Jn 2,1  a tres dies se feren unes bodes  en Canà de Galilea, i s’hi trobava la  
Jn 2,6  que s’usaven entre els jueus,  en cada una de les quals cabien dues o  
Jn 2,9  gustat aquesta aigua convertida  en vi, i no sabent d’a on l’havien  
Jn 2,11 lo bon vi. 11 Ab aquest, donà Jesús  en Canà de Galilea principi a sos miracles 
Jn 2,11  glòria, i sos deixebles cregueren  en ell. 12 Després d’això passà a  
Jn 2,14  a Jerusalem. 14 I havent trobat  en lo temple gent que venien bous, ovelles 
Jn 2,14  i palomes, i canviadors sentats  en ses taules, 15 féu com uns assots de  
Jn 2,19  aqueix temple, i jo el reedificaré  en tres dies. 20 Los jueus replicaren: –En 
Jn 2,20  temple, ¿i el restablireu vós  en tres dies? 21 Emperò ell los parlava  
Jn 2,23  dit. 23 Mentres que ell estigué  en Jerusalem ab motiu de la Pasqua, molts  
Jn 2,23 motiu de la Pasqua, molts cregueren  en son nom veent los miracles que feia. 24 
Jn 2,25  per si mateix lo que hi havia  en l’home. 3,Tit Capítol III Nicodemus ve 
Jn 3,3  Jesús i li digué: –En veritat,  en veritat jo et dic que ningú, sinó  
Jn 3,5  5 Jesús li respongué: –En veritat,  en veritat jo et dic que, a menos que un  
Jn 3,5 i de l’Esperit Sant, no pot entrar  en lo Regne de Déu. 6 Lo qui de la carn és 
Jn 3,8  nàixer de nou.” 8 L’esperit alena  en qualsevol part, i ous sa veu, mes no  
Jn 3,10  i li digué: –I tu ets mestre  en Israel, i ignores aquestes coses? 11 En 
Jn 3,11  aquestes coses? 11 En veritat,  en veritat jo et dic que diem lo que sabem 
Jn 3,13  cel, lo Fill de l’home que està  en lo cel. 14 I així com Moisès alçà la  
Jn 3,14  I així com Moisès alçà la serpent  en lo desert, així també és necessari que  
Jn 3,15  15 a fi de que tothom que creu  en ell no peresca, ans bé tinga la vida  
Jn 3,16  Fill, a fi de que tothom que creu  en ell no peresca, ans bé tinga la vida  
Jn 3,18  medi d’ell. 18 Qualsevol que creu  en ell no és condemnat, emperò qui no creu 
Jn 3,18  per això mateix que no creu  en lo nom de l’unigènit Fill de Déu. 19  
Jn 3,21  descobertes, puix han estat fetes  en Déu. 22 Després d’això, Jesús se n’  
Jn 3,23  23 I Joan estava també batejant  en Ennon, prop de Salim, perquè allí hi  
Jn 3,24  Joan encara no havia estat posat  en la presó. 25 I se mogué una disputa  
Jn 3,29 Emperò l’amic de l’espòs que està  en peu i l’ou, s’omple de goig a l’oir  
Jn 3,35  ama al Fill i posà totes les coses  en ses mans. 36 Lo qui creu en lo Fill té  
Jn 3,36  coses en ses mans. 36 Lo qui creu  en lo Fill té la vida eterna; mes qui no  
Jn 3,36  té la vida eterna; mes qui no creu  en lo Fill no veurà la vida, sinó que la  
Jn 4,14  bé l’aigua que jo li donaré, serà  en ell una font d’aigua que rajarà fins a 
Jn 4,20  profeta. 20 Nostres pares adoraren  en aquesta muntanya i vosaltres dieu que  
Jn 4,21  –Dona, creu-me que ve l’hora  en què vosaltres no adorareu al Pare en  
Jn 4,21  què vosaltres no adorareu al Pare  en aquesta muntanya ni en Jerusalem. 22  
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Jn 4,21  al Pare en aquesta muntanya ni  en Jerusalem. 22 Vosaltres adorau lo que  
Jn 4,23  adoradors adoraran al Pare  en esperit i en veritat, perquè tals són  
Jn 4,23  adoraran al Pare en esperit i  en veritat, perquè tals són los que el  
Jn 4,24  que els que l’adoren, l’adórien  en esperit i en veritat. 25 La dona li  
Jn 4,24  l’adoren, l’adórien en esperit i  en veritat. 25 La dona li diu: –Sé que el  
Jn 4,37  sembra com lo qui sega. 37 Perquè  en això se verifica aquell refrà: “Un és  
Jn 4,38  i vosaltres haveu entrat  en sos treballs. 39 I molts dels  
Jn 4,39  d’aquella ciutat cregueren  en ell per les paraules d’aquella dona,  
Jn 4,41 n’hi hagué molts més que cregueren  en ell per haver-lo oït parlar. 42 I  
Jn 4,44  de que un profeta no és honrat  en sa pàtria. 45 Arribat, doncs, a la  
Jn 4,45  havent vist tot lo que havia fet  en Jerusalem en lo dia de la festa, perquè 
Jn 4,45  tot lo que havia fet en Jerusalem  en lo dia de la festa, perquè ells havien  
Jn 4,46  a on havia convertit l’aigua  en vi. I hi havia un noble que tenia un  
Jn 4,46  un noble que tenia un fill malalt  en Cafarnaüm. 47 Havent oït aquest que  
Jn 4,52 52 I havent-los preguntat l’hora  en què ell se sentí millor, li  
Jn 4,53  lo pare que aquella era l’hora  en què Jesús li havia dit: «Ton fill viu»; 
Jn 5,2  jueus, Jesús pujà a Jerusalem. 2 I  en Jerusalem està la piscina de les  
Jn 5,2  piscina de les Ovelles, anomenada  en hebreu Betesda, la qual té cinc porxos, 
Jn 5,3  Betesda, la qual té cinc porxos, 3  en los quals jeia una gran multitud de  
Jn 5,4  4 Puix un àngel del Senyor baixava  en cert temps a la piscina i agitava l’  
Jn 5,7  jo no tinc ningú que em fíquia  en la piscina quan l’aigua és agitada, i  
Jn 5,9  i marxa. 9 I aquest home fou curat  en un instant, i prengué son llit i se  
Jn 5,14  14 Després Jesús trobà aquest home  en lo temple, i li digué: –Ja veus que has 
Jn 5,16  morir, perquè feia aquestes coses  en dissabte. 17 Mes Jesús los respongué:  
Jn 5,19  Jesús, dient: 19 –En veritat,  en veritat vos dic que el Fill no pot fer  
Jn 5,24  que l’ha enviat. 24 »En veritat,  en veritat jo us dic que qualsevol que  
Jn 5,25  de mort a vida. 25 En veritat,  en veritat jo us dic que l’hora ve, i  
Jn 5,25  us dic que l’hora ve, i estam ja  en ella, en què els morts oiran la veu del 
Jn 5,25 que l’hora ve, i estam ja en ella,  en què els morts oiran la veu del Fill de  
Jn 5,26  26 Perquè així com lo Pare té vida  en si mateix, així ha donat també al Fill  
Jn 5,26  donat també al Fill lo tenir vida  en si mateix; 27 i li ha donat també lo  
Jn 5,28  admireu d’això, perquè ve l’hora  en què los que estan en los sepulcres  
Jn 5,28  ve l’hora en què los que estan  en los sepulcres oiran la veu del Fill de  
Jn 5,35 algun temps volguéreu alegrar-vos  en sa llum. 36 »Emperò jo tinc un  
Jn 5,38  38 I sa paraula no està habitant  en vosaltres, perquè no creeu a aquell a  
Jn 5,39  Escriptures, ja que creeu trobar  en elles la vida eterna; i elles són les  
Jn 5,42  conec, que no teniu l’amor de Déu  en vosaltres. 43 Jo he vingut en nom de  
Jn 5,43  Déu en vosaltres. 43 Jo he vingut  en nom de mon Pare, i no em rebeu; si  
Jn 5,43  i no em rebeu; si vingués un altre  en son nom propi, lo rebreu. 44 Com podeu  
Jn 5,45  ha un que us acusa, ço és, Moisès,  en qui vosaltres confiau. 46 Puix si  
Jn 5,47  escrigué de mi. 47 Mes si no creeu  en sos escrits, ¿com creureu en mes  
Jn 5,47  creeu en sos escrits, ¿com creureu  en mes paraules? 6,Tit Capítol VI Miracle  
Jn 6,10  d’herba. Se sentaren, doncs, com  en número de cinc mil homes. 11 Jesús  
Jn 6,15  de venir per a portar-se-l’ en a la força i fer-lo rei, fugí tot sol 
Jn 6,17  del mar. 17 I havent-se’n pujat  en una barca, se n’anaren a l’altre  
Jn 6,17  anaren a l’altre costat del mar,  en Cafarnaüm. I era ja de nit, i Jesús  
Jn 6,21  21 Volgueren, doncs, rebre-lo  en la barca, i esta arribà luego a la  
Jn 6,23 barques de Tiberíades prop del lloc  en què (havent lo Senyor donat gràcies)  
Jn 6,24 les barques i vingueren a Cafarnaüm  en busca d’ell. 25 I havent-lo  
Jn 6,26 los respongué i digué: –En veritat,  en veritat jo us dic que vosaltres me  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1127 
 

Jn 6,27 vos donarà lo Fill de l’home, puix  en est lo Pare Déu ha imprès son sello. 28 
Jn 6,29 obra de Déu és que vosaltres cregau  en aquell que ell ha enviat. 30 I li  
Jn 6,31  31 Nostres pares menjaren lo mannà  en lo desert, segons està escrit: “Los  
Jn 6,32 I Jesús los respongué: –En veritat,  en veritat jo us dic: Moisès no us donà lo 
Jn 6,35 mi no tindrà fam, i aquell que creu  en mi no tindrà mai més set. 36 Emperò jo  
Jn 6,40  tot aquell que veu al Fill i creu  en ell, tinga la vida eterna, i jo el  
Jn 6,40  vida eterna, i jo el ressuscitaré  en lo darrer dia. 41 I els jueus se  
Jn 6,45  al darrer dia. 45 Escrit està  en los Profetes: “I tots seran ensenyats  
Jn 6,47 aqueix vegé al Pare. 47 En veritat,  en veritat jo us dic que aquell que creu  
Jn 6,47  jo us dic que aquell que creu  en mi té la vida eterna. 48 Jo só lo pa de 
Jn 6,49  49 Vostres pares menjaren lo mannà  en lo desert, i moriren. 50 Aquest és lo  
Jn 6,53  53 I Jesús los digué: –En veritat,  en veritat vos dic que si no menjau la  
Jn 6,53 i no beveu sa sang, no tindreu vida  en vosaltres. 54 Qui menja ma carn i beu  
Jn 6,56 menja ma carn i beu ma sang, habita  en mi i jo en ell. 57 Així com lo Pare viu 
Jn 6,56  i beu ma sang, habita en mi i jo  en ell. 57 Així com lo Pare viu m’ha  
Jn 6,59  59 Aquestes coses digué ell  en la sinagoga, ensenyant en Cafarnaüm. 60 
Jn 6,59 digué ell en la sinagoga, ensenyant  en Cafarnaüm. 60 I havent-les oït molts  
Jn 6,61  -les? 61 Emperò Jesús, sabent  en si mateix que sos deixebles murmuraven  
Jn 7,Tit  la festa dels Tabernacles. Ensenya  en lo temple. Prova la veritat de sa  
Jn 7,4  Perquè ningú que busca ser conegut  en públic, fa res en secret. Si tu, doncs, 
Jn 7,4 busca ser conegut en públic, fa res  en secret. Si tu, doncs, fas estes coses,  
Jn 7,5  món. 5 Puix ni sos germans creien  en ell. 6 Llavors Jesús los digué: –Mon  
Jn 7,9 encara. 9 Havent dit això, se quedà  en Galilea. 10 Emperò, tan prest com sos  
Jn 7,11  ocult. 11 I els jueus lo buscaven  en lo dia de la festa i deien: –A on és,  
Jn 7,18  del que l’ha enviat, és verídic i  en ell no hi ha injustícia. 19 ¿Per  
Jn 7,22  Pares), i circumcidau a l’home  en dissabte. 23 Si l’home rep la  
Jn 7,23  23 Si l’home rep la circumcisió  en dissabte per no violar la Llei de  
Jn 7,23 mi per haver jo curat a tot un home  en dissabte? 24 No judiqueu per l’  
Jn 7,28  sabrà d’a on és ell. 28 I Jesús  en lo temple anava ensenyant en alta veu i 
Jn 7,28  Jesús en lo temple anava ensenyant  en alta veu i dient: –Vosaltres me  
Jn 7,31  31 I molts del poble cregueren  en ell, i deien: –Quan vinga lo Cristo,  
Jn 7,37  vosaltres no hi podeu venir”? 37 I  en lo darrer dia, que era lo gran dia de  
Jn 7,37 gran dia de la festa, Jesús se posà  en peu, i en alta veu deia: –Si algú té  
Jn 7,37  la festa, Jesús se posà en peu, i  en alta veu deia: –Si algú té set, vinga a 
Jn 7,38  vinga a mi i bega. 38 Lo qui creu  en mi, eixiran de son ventre, com diu l’  
Jn 7,39  de l’Esperit que los que creuen  en ell havien de rebre, puix encara no  
Jn 7,48  prínceps o dels fariseus ha cregut  en ell? 49 Emperò sols aquesta turba que  
Jn 8,3  una dona que l’havien sorpresa  en adulteri, i havent-la colocada enmig  
Jn 8,4  aquesta dona acaba de ser sorpresa  en adulteri. 5 I Moisès nos té manat en la 
Jn 8,5  adulteri. 5 I Moisès nos té manat  en la Llei apedregar les tals. Vós, doncs, 
Jn 8,6  inclinant-se, escrivia ab lo dit  en terra. 7 I com perseverassen ells en  
Jn 8,7  terra. 7 I com perseverassen ells  en preguntar-li, s’alçà dret i els  
Jn 8,7 es tròbia sens pecat, sia lo primer  en tirar-li la pedra. 8 I tornant-se a 
Jn 8,8  a inclinar, continuava a escriure  en terra. 9 I oït això, i estant  
Jn 8,12  lo qui em segueix a mi no camina  en les tenebres, sinó que tindrà la llum  
Jn 8,20  20 Jesús digué aquestes paraules  en lo lloc del tresor, mentres estava  
Jn 8,20  tresor, mentres estava ensenyant  en lo temple, i ningú el prengué, perquè  
Jn 8,21  i vosaltres me cercareu, i morireu  en vostre pecat. Allà a on jo vaig no  
Jn 8,24  24 Per això us he dit que morireu  en vostres pecats; perquè si no creeu que  
Jn 8,24  si no creeu que só jo, morireu  en vostre pecat. 25 I ells li deien: –Qui  
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Jn 8,28 Jesús los digué: –Quan haureu alçat  en alt al Fill de l’home, llavors  
Jn 8,30  dient estes coses, molts cregueren  en ell. 31 I Jesús deia als jueus que  
Jn 8,31  I Jesús deia als jueus que creien  en ell: –Si perseverau en ma paraula,  
Jn 8,31  que creien en ell: –Si perseverau  en ma paraula, sereu verdaderament  
Jn 8,34  34 Jesús los replicà: –En veritat,  en veritat vos dic que tot aquell que  
Jn 8,35  és que l’esclau no habita sempre  en la casa; emperò lo Fill permaneix  
Jn 8,35  emperò lo Fill permaneix sempre  en ella. 36 Si, doncs, lo Fill vos dóna  
Jn 8,37  perquè ma paraula no té cabuda  en vosaltres. 38 Jo dic lo que he vist en  
Jn 8,38 vosaltres. 38 Jo dic lo que he vist  en mon Pare, i vosaltres feu lo que haveu  
Jn 8,38  i vosaltres feu lo que haveu vist  en vostre pare. 38 Li respongueren dient:  
Jn 8,44  del principi i no ha permanescut  en la veritat, perquè no hi ha veritat en  
Jn 8,44 la veritat, perquè no hi ha veritat  en ell. Quan diu mentida, parla com ell  
Jn 8,51  cèrquia i judíquia. 51 En veritat,  en veritat jo us dic que, qui obsérvia ma  
Jn 8,58  Jesús los respongué: –En veritat,  en veritat vos dic que antes que Abraham  
Jn 9,Tit cego, que, instruït per Jesús, creu  en ell i l’adora. 1 I al passar vegé  
Jn 9,3  les obres de Déu se manifestassen  en ell. 4 Convé que jo faça les obres del  
Jn 9,4  mentres dura el dia: ve la nit  en què ningú pot treballar. 5 Mentres  
Jn 9,5  pot treballar. 5 Mentres estic  en lo món, jo só la llum del món. 6 Així  
Jn 9,6  6 Així que hagué dit això, escopí  en terra, i formà fang ab la saliva i l’  
Jn 9,7 I li digué: –Marxa, vés, i renta’t  en la piscina de Siloè, que significa  
Jn 9,22  los jueus estaven ja convinguts  en traure de la sinagoga a qualsevol que  
Jn 9,35 -lo encontrat, li digué: –Creus tu  en lo Fill de Déu? 36 Ell respongué i  
Jn 9,36 –Qui és, Senyor, per a què jo crega  en ell? 37 I li digué Jesús: –I tu lo  
Jn 10,Tit  del bon pastor. Va Jesús al temple  en lo dia de la Dedicació i declara que és 
Jn 10,1 que era Fill de Déu. 1 »En veritat,  en veritat vos dic: lo qui no entra per la 
Jn 10,1  dic: lo qui no entra per la porta  en lo corral de les ovelles, sinó que puja 
Jn 10,7  digué segona vegada: –En veritat,  en veritat vos dic que só la porta de les  
Jn 10,13  assalariat, i no té interès algun  en les ovelles. 14 »Jo só lo bon pastor, i 
Jn 10,22  ulls dels cegos? 22 I se celebrava  en Jerusalem la festa de la Dedicació, i  
Jn 10,22  la festa de la Dedicació, i era  en hivern. 23 I Jesús se passejava en lo  
Jn 10,23  en hivern. 23 I Jesús se passejava  en lo temple, en lo pòrtic de Salomó. 24 I 
Jn 10,23  I Jesús se passejava en lo temple,  en lo pòrtic de Salomó. 24 I els jueus  
Jn 10,25  no em creeu. Les obres que jo faig  en nom de mon Pare, estes donen testimoni  
Jn 10,34  los respongué: –¿No està escrit  en vostra Llei que: “Jo diguí: Vosaltres  
Jn 10,38  conegau i cregau que lo Pare està  en mi i jo en lo Pare. 39 I ells cercaven  
Jn 10,38  cregau que lo Pare està en mi i jo  en lo Pare. 39 I ells cercaven com prendre 
Jn 10,42  eren verdaderes. I molts cregueren  en ell. 11,Tit Capítol XI Resurrecció de  
Jn 11,1  un home anomenat Làssaro, resident  en Betània, lloc de Maria i de Marta,  
Jn 11,6 malalt, se detingué encara dos dies  en lo mateix lloc. 7 I després d’això  
Jn 11,9  respongué: –No hi ha dotze hores  en lo dia? Lo qui va de dia no encepega,  
Jn 11,10  nit encepega, perquè no hi ha llum  en ell. 11 Digué estes coses i després los 
Jn 11,17  ja quatre dies que Làssaro estava  en la sepultura. 18 I distava Betània de  
Jn 11,20 a rebre-lo, emperò Maria se quedà  en casa. 21 I Marta digué a Jesús:  
Jn 11,24  li respon: –Ja sé que ressuscitarà  en la resurrecció en lo darrer dia. 25  
Jn 11,24  que ressuscitarà en la resurrecció  en lo darrer dia. 25 Jesús li digué: –Jo  
Jn 11,25  resurrecció i la vida; lo qui creu  en mi, encara que hagués mort, viurà. 26 I 
Jn 11,26  viurà. 26 I aquell que viu i creu  en mi no morirà mai més. ¿Creus, tu, això? 
Jn 11,30 Perquè Jesús no havia entrat encara  en lo poblet, sinó que estava en aquell  
Jn 11,30  en lo poblet, sinó que estava  en aquell mateix paratge a on Marta l’  
Jn 11,31  Mes los jueus que estaven ab Maria  en casa i l’aconsolaven, veent que s’  
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Jn 11,33  que havien vingut ab ella, gemí  en son esperit i es pertorbà. 34 I digué:  
Jn 11,38  Gemint, doncs, Jesús altra vegada  en si mateix, vingué al sepulcre, que era  
Jn 11,43  enviat. 43 Havent dit això, cridà  en alta veu: –Làssaro, ix fora! 44 I a l’ 
Jn 11,45  lo que Jesús havia fet, cregueren  en ell. 46 Emperò alguns d’ells se n’  
Jn 11,48  48 Si el deixam fer, tots creuran  en ell, i vindran los romans i arruïnaran  
Jn 11,52  nació, sinó també per a congregar  en un als fills de Déu que estaven  
Jn 11,54  a un territori prop del desert,  en la ciutat dita Efrem, i allí  
Jn 11,56 cercaven a Jesús, i els que estaven  en lo temple se deien uns a altres: –Què  
Jn 12,Tit  Entrada triümfant de Jesucrist  en Jerusalem. Alguns gentils volen veure a 
Jn 12,6  portava lo diner que es posava  en ella. 7 Mes Jesús respongué: –Deixau- 
Jn 12,11  se n’anaven d’ells i creien  en Jesús. 12 I l’endemà, una gran  
Jn 12,13  –Hosanna! Beneït sia lo qui ve  en nom del Senyor, rei d’Israel. 14 I  
Jn 12,20  dels que pujaren per adorar a Déu  en la festa. 21 Estos, doncs, s’acercaren 
Jn 12,21  a Felip, natural de Betsaida,  en Galilea, i li suplicaren dient:  
Jn 12,23  dient: –Arribada és l’hora  en què lo Fill de l’home ha de ser  
Jn 12,24  de ser glorificat. 24 En veritat,  en veritat vos dic, que si lo gra del  
Jn 12,24  que si lo gra del forment que cau  en terra no mor, queda tot sol; emperò si  
Jn 12,25  emperò aquell que avorreix sa vida  en aquest món, la conserva per a la vida  
Jn 12,27  hora? Mes per això he vingut  en aquesta hora. 28 Pare, glorificau  
Jn 12,35  us sorprenguen, puix lo qui camina  en tenebres no sap a on va. 36 Mentres  
Jn 12,36 on va. 36 Mentres teniu llum, creeu  en la llum, per a què siau fills de la  
Jn 12,37 encara que havia fet tants miracles  en presència d’ells, no creien en ell; 38 
Jn 12,37  en presència d’ells, no creien  en ell; 38 a fi de que es complissen les  
Jn 12,42  tot, molts dels senadors cregueren  en ell; emperò per causa dels fariseus no  
Jn 12,44  alçà la veu i digué: –Qui creu  en mi no creu en mi, sinó en aquell que m’ 
Jn 12,44  i digué: –Qui creu en mi no creu  en mi, sinó en aquell que m’ha enviat. 45 
Jn 12,44 –Qui creu en mi no creu en mi, sinó  en aquell que m’ha enviat. 45 I lo qui em 
Jn 12,46  món per a què tot aquell que creu  en mi no permanesca en tenebres. 47 I si  
Jn 12,46 aquell que creu en mi no permanesca  en tenebres. 47 I si algú ou mes paraules  
Jn 12,48  aqueixa serà la que el judicarà  en lo darrer dia. 49 Puix jo no he parlat  
Jn 13,1 Pare, havent amat als seus que eren  en lo món, los amà fins al fi. 2 I  
Jn 13,2  la cena, havent lo diable posat  en lo cor de Judes Iscariot, fill de Simó, 
Jn 13,3 Pare li havia posat totes les coses  en les mans, que havia vingut de Déu, i  
Jn 13,5  tovallola, i se la cenyí. 5 Posà  en seguida aigua en una conca, i començà a 
Jn 13,5  la cenyí. 5 Posà en seguida aigua  en una conca, i començà a rentar los peus  
Jn 13,16  vosaltres també. 16 En veritat,  en veritat vos dic que el criat no és  
Jn 13,20  cregau que só jo. 20 En veritat,  en veritat vos dic que el qui rèbia al que 
Jn 13,21  dit aquestes paraules, se torbà  en son esperit, i declarà obertament  
Jn 13,21  obertament dient: –En veritat,  en veritat vos dic que un de vosaltres me  
Jn 13,23  a qui Jesús amava, estava reclinat  en lo seno de Jesús. 24 I Simó Pere li féu 
Jn 13,25  parla? 25 I estant aquell reclinat  en lo seno de Jesús, li digué: –Senyor,  
Jn 13,27  d’haver pres lo bocí, entrà  en ell Satanàs. I Jesús li digué: –Fes  
Jn 13,31  de l’home, i Déu és glorificat  en ell. 32 I si Déu és glorificat en ell,  
Jn 13,32  en ell. 32 I si Déu és glorificat  en ell, Déu igualment lo glorificarà en si 
Jn 13,32  ell, Déu igualment lo glorificarà  en si mateix, i el glorificarà luego. 33  
Jn 13,38 donaràs la vida per mi? En veritat,  en veritat te dic: no cantarà lo gall  
Jn 14,1  no es pertúrbia vostre cor. Creeu  en Déu, i creeu també en mi. 2 En la casa  
Jn 14,1  cor. Creeu en Déu, i creeu també  en mi. 2 En la casa de mon Pare hi ha  
Jn 14,10  lo Pare”? 10 No creeu que jo estic  en lo Pare i que lo Pare està en mi? Les  
Jn 14,10 estic en lo Pare i que lo Pare està  en mi? Les paraules que jo us dic, no les  
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Jn 14,10  de mi mateix; i el Pare que està  en mi, ell mateix fa les obres. 11 ¿No  
Jn 14,11  obres. 11 ¿No creeu que jo estic  en lo Pare i que lo Pare està en mi? 12  
Jn 14,11 estic en lo Pare i que lo Pare està  en mi? 12 Creeu-ho almenos per les obres 
Jn 14,12  les obres que jo faç. En veritat,  en veritat vos dic que, qui creu en mi,  
Jn 14,12  en veritat vos dic que, qui creu  en mi, aqueix farà també les obres que jo  
Jn 14,13  13 I tot quant demaneu al Pare  en mon nom, ho faré, a fi de que el Pare  
Jn 14,13  a fi de que el Pare sia glorificat  en lo Fill. 14 Si demanau alguna cosa en  
Jn 14,14  lo Fill. 14 Si demanau alguna cosa  en mon nom, la faré. 15 »Si m’amau,  
Jn 14,17  habitarà ab vosaltres i estarà  en vosaltres. 18 No us deixaré òrfens:  
Jn 14,20  aquell dia coneixereu que jo estic  en mon Pare, i que vosaltres estau en mi,  
Jn 14,20  en mon Pare, i que vosaltres estau  en mi, i jo en vosaltres. 21 Qui té mos  
Jn 14,20  i que vosaltres estau en mi, i jo  en vosaltres. 21 Qui té mos manaments i  
Jn 14,23  i vindrem a ell, i farem mansió  en ell. 24 Lo qui no m’ama, no guarda mes 
Jn 14,26 l’Esperit Sant que el Pare enviarà  en mon nom, vos ensenyarà totes les coses  
Jn 14,31  faç també. »Alçau’s i anem’s- en d’aquí. 15,Tit Capítol XV Continua la  
Jn 15,2  los sarments que no porten fruit  en mi, i aquells que dónien fruit, los  
Jn 15,4  que vos he parlat. 4 Permaneixeu  en mi, i jo permaneixeré en vosaltres. A  
Jn 15,4  en mi, i jo permaneixeré  en vosaltres. A la manera que el sarment  
Jn 15,6 no podeu res. 6 Lo qui no permaneix  en mi, serà llançat fora com un sarment,  
Jn 15,7 al foc, i cremarà. 7 Si permaneixeu  en mi, i mes paraules permaneixen en  
Jn 15,7  en mi, i mes paraules permaneixen  en vosaltres, demanareu tot lo que vullau  
Jn 15,9  així vos he amat jo. Continuau  en mon amor. 10 Si guardau mos manaments,  
Jn 15,10  mos manaments, permaneixereu  en mon amor, així com jo he guardat també  
Jn 15,10  preceptes de mon Pare i permanesc  en son amor. 11 »Aquestes coses vos les he 
Jn 15,11  he dites a fi de que mon goig sia  en vosaltres, i vostre goig sia complert.  
Jn 15,16  qualsevol cosa que demaneu al Pare  en mon nom vos la concedesca. 17 Lo que jo 
Jn 15,25  que es complís la paraula escrita  en sa Llei: “M’han avorrit sens causa  
Jn 15,27  ja que des del principi estau  en ma companyia. 16,Tit Capítol XVI  
Jn 16,2  de les sinagogues, i ve el temps  en què qualsevol que us màtia creurà fer  
Jn 16,9  9 De pecat, perquè no cregueren  en mi. 10 De justícia, perquè jo me’n  
Jn 16,20  tornareu a veure.” 20 En veritat,  en veritat vos dic que vosaltres plorareu  
Jn 16,20  mes vostra tristesa se convertirà  en goig. 21 La dona, quan està de part,  
Jn 16,21  ab lo goig de que un home ha nat  en lo món. 22 I vosaltres, al present,  
Jn 16,22  22 I vosaltres, al present, patiu  en veritat tristeses, mes jo tornaré a  
Jn 16,23  vos prendrà lo vostre goig. 23 I  en aquell dia no em demanareu cosa alguna. 
Jn 16,23 demanareu cosa alguna. »En veritat,  en veritat vos dic que tot quant demaneu  
Jn 16,23  dic que tot quant demaneu al Pare  en mon nom, vos ho concedirà. 24 Fins ara  
Jn 16,24  24 Fins ara no haveu demanat res  en mon nom. Demanau i rebreu, a fi de que  
Jn 16,25 25 »Aquestes coses vos les he dites  en paràboles. Ja ve l’hora en què no us  
Jn 16,25  dites en paràboles. Ja ve l’hora  en què no us parlaré ab paràboles, sinó  
Jn 16,26  Pare. 26 En aquell dia demanareu  en mon nom, i no us dic que jo suplicaré  
Jn 16,32  que ve l’hora, i ja ha arribat,  en què sereu dispersats cada qual per son  
Jn 16,33 aquestes coses per a què tingau pau  en mi. En lo món tindreu que sofrir  
Jn 17,11  clarificat. 11 I jo ja no estic  en lo món, mes aquestos queden en lo món,  
Jn 17,11  en lo món, mes aquestos queden  en lo món, i jo vinc a vós. Oh Pare sant!, 
Jn 17,11  vinc a vós. Oh Pare sant!, guardau  en vostre nom a aquells que vós me  
Jn 17,12  jo era ab ells, los conservava  en vostre nom. He conservat los que em  
Jn 17,13  a vós, i dic això estant encara  en lo món, a fi de que tinguen goig  
Jn 17,13  a fi de que tinguen goig complert  en si mateixos. 14 Jo els he donat vostra  
Jn 17,17  só del món. 17 Santificau-los  en vostra veritat. La paraula vostra és la 
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Jn 17,19  de que ells sien també santificats  en la veritat. 20 »Emperò jo no prego per  
Jn 17,20 per aquells també que han de creure  en mi per medi de sa paraula; 21 a fi de  
Jn 17,21  cosa, així com vós, Pare, sou  en mi, i jo en vós, així també sien ells  
Jn 17,21 així com vós, Pare, sou en mi, i jo  en vós, així també sien ells una cosa ab  
Jn 17,23  així com ho som nosaltres. 23 Jo  en ells i vós en mi, per a què ells sien  
Jn 17,23  som nosaltres. 23 Jo en ells i vós  en mi, per a què ells sien fets perfets en 
Jn 17,23  per a què ells sien fets perfets  en una mateixa cosa, i per a què conega lo 
Jn 17,26  amor ab què vós m’haveu amat sia  en ells, i jo en ells. 18,Tit Capítol  
Jn 17,26 vós m’haveu amat sia en ells, i jo  en ells. 18,Tit Capítol XVIII Jesús és  
Jn 18,1  Cedron, a on hi havia un hort,  en lo qual entrà ell i sos deixebles. 2 I  
Jn 18,6  «Só jo», retrocediren i caigueren  en terra. 7 Ell los preguntà novament: –A  
Jn 18,15  pontífice, i així entrà ab Jesús  en la casa del pontífice. 16 I Pere estava 
Jn 18,16  pontífice. 16 I Pere estava fora,  en la porta. Llavors l’altre deixeble,  
Jn 18,18  escalfaven. Pere igualment estava  en peu, escalfant-se. 19 I el pontífice  
Jn 18,20  al món; jo sempre he ensenyat  en la sinagoga i en lo temple, a on  
Jn 18,20 sempre he ensenyat en la sinagoga i  en lo temple, a on concorren tots los  
Jn 18,20  a on concorren tots los jueus, i  en secret no he dit res. 21 Per què em  
Jn 18,26  orella: –Puix que no t’he vist jo  en l’hort ab ell? 27 Negà Pere altra  
Jn 18,28  I era al matí; i ells no entraren  en lo pretori per no contaminar-se, a fi 
Jn 18,33  33 Tornà, doncs, Pilat a entrar  en lo pretori, i cridà a Jesús i li digué: 
Jn 18,36 haurien peleat per a què no caigués  en mans dels jueus. Emperò mon regne no és 
Jn 18,38 los jueus i els digué: –Jo no trobo  en ell causa alguna. 39 Emperò, com és la  
Jn 18,39  per la Pasqua, ¿voleu que us pòsia  en llibertat al rei dels jueus? 40 Llavors 
Jn 19,4  per a què reconegau que no trobo  en ell causa alguna. 5 Isqué Jesús, doncs, 
Jn 19,6  i crucificau-lo, que jo no trobo  en ell causa alguna. 7 Respongueren-li  
Jn 19,9  temé més. 9 I tornà a entrar  en lo pretori i digué a Jesús: –D’a on  
Jn 19,10  mi no em parles? No saps que està  en mon poder lo crucificar-te, i en mon  
Jn 19,10  en mon poder lo crucificar-te, i  en mon poder està lo llibertar-te? 11  
Jn 19,13  fora del pretori, i s’assentà  en lo tribunal en un lloc anomenat  
Jn 19,13  i s’assentà en lo tribunal  en un lloc anomenat Litòstrotos, i en  
Jn 19,13  en un lloc anomenat Litòstrotos, i  en hebreu, Gàbbata. 14 I era lo dia de la  
Jn 19,17  envers lo lloc anomenat Calvari, i  en hebreu Gòlgota, 18 a on lo  
Jn 19,20  molts dels jueus, perquè lo lloc  en què fou Jesús crucificat estava  
Jn 19,20  a la ciutat; i estava escrit  en hebreu, en grec i en llatí. 21 I els  
Jn 19,20  ciutat; i estava escrit en hebreu,  en grec i en llatí. 21 I els prínceps dels 
Jn 19,20  estava escrit en hebreu, en grec i  en llatí. 21 I els prínceps dels sacerdots 
Jn 19,27  d’aquella hora la tingué ab ell  en sa casa. 28 Després d’això, sabent  
Jn 19,29  de l’hisop una esponja empapada  en vinagre, li aplicaren a la boca. 30  
Jn 19,31 a fi de que no quedassen los cossos  en la creu en lo dissabte, puix era la  
Jn 19,31  no quedassen los cossos en la creu  en lo dissabte, puix era la preparació, i  
Jn 19,38  que era deixeble de Jesús, bé que  en secret, perquè temia als jueus, suplicà 
Jn 19,40  i l’embolicaren ab los aromàtics  en teles, conforme a la costum que tenen  
Jn 19,41  fou crucificat hi havia un hort i,  en ell, un sepulcre nou, en lo qual no  
Jn 19,41 un hort i, en ell, un sepulcre nou,  en lo qual no havia estat encara posat  
Jn 20,5  -se inclinat, vegé les teles  en terra; mes no entrà dins. 6 Llavors  
Jn 20,6 Pere, que venia seguint-lo, entrà  en lo sepulcre i vegé les teles en terra,  
Jn 20,6  en lo sepulcre i vegé les teles  en terra, 7 i lo sudari, que havia estat  
Jn 20,7  demés teles, sinó separat i plegat  en altre lloc. 8 Llavors entrà també l’  
Jn 20,11  així plorant, s’abaixà i mirà  en lo sepulcre, 12 i vegé a dos àngels  
Jn 20,25  I ell los digué: –Si jo no veig  en ses mans lo senyal dels claus, i no  
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Jn 20,25 senyal dels claus, i no fico lo dit  en lo forat dels claus, i no fico ma mà en 
Jn 20,25  forat dels claus, i no fico ma mà  en son costat, no ho creuré. 26 Al cap de  
Jn 20,27  mans, i dóna’m ta mà, i posa-la  en mon costat, i no sies incrèdul sinó  
Jn 20,30  altres miracles féu també Jesús  en presència de sos deixebles que no estan 
Jn 20,30  sos deixebles que no estan escrits  en aquest llibre. 31 Emperò aquestos s’  
Jn 20,31  i per a què creent tingau la vida  en son nom. 21,Tit Capítol XXI Aparició de 
Jn 21,1 aparegué altra vegada als deixebles  en lo mar de Tiberíades, i se manifestà d’ 
Jn 21,3  ab tu. Marxaren, doncs, i entraren  en una barca, i aquella nit no agafaren  
Jn 21,4  4 Vingut lo matí comparegué Jesús  en la platja, mes los deixebles no  
Jn 21,9  dos-cents colzes). 9 I al saltar  en terra vegeren preparades unes brases i  
Jn 21,11  ara. 11 Simó Pere pujà i tragué  en terra lo filat ple de cent cinquanta i  
Jn 21,18  mes ovelles. 18 En veritat,  en veritat te dic que quan eres jove te  
Jn 21,20  deixeble amat de Jesús, aquell que  en la cena estava reclinat en son seno i  
Jn 21,20  que en la cena estava reclinat  en son seno i havia preguntat: «Senyor,  
Jn 21,25  per una, me sembla que no cabrien  en lo món los llibres que se n’haurien d’ 
Ac 1,1 apostolat. 1 He parlat, oh Teòfilo,  en lo meu primer tractat, de totes les  
Ac 1,2  a fer i ensenyar, 2 fins al dia  en què, després d’haver instruït per l’  
Ac 1,2  que havia elegit, fou rebut  en lo alt; 3 als quals se mostrà viu també 
Ac 1,5  ell, «de ma boca. 5 Perquè Joan,  en veritat, batejà ab aigua; mes vosaltres 
Ac 1,5 aigua; mes vosaltres sereu batejats  en l’Esperit Sant no molt després d’  
Ac 1,6  dient: –Senyor, ¿si restituireu  en aquest temps lo Regne a Israel? 7 I els 
Ac 1,7  o els moments que posà lo Pare  en son poder. 8 Emperò rebreu la virtut de 
Ac 1,8  vosaltres, i em sereu testimoni  en Jerusalem, i en tota la Judea, i la  
Ac 1,8  em sereu testimoni en Jerusalem, i  en tota la Judea, i la Samària, i fins a  
Ac 1,11 que des de vosaltres ha estat rebut  en lo cel, vindrà així com l’haveu vist  
Ac 1,14  Tots aquestos perseveraven unànims  en oració ab les dones, i ab Maria, mare  
Ac 1,17  contat ab nosaltres i tenia part  en aquest ministeri. 18 Aquest, doncs,  
Ac 1,19  que fou anomenat aquell camp,  en sa llengua, Hacèldama, ço és, “camp de  
Ac 1,20  de sang”. 20 »Perquè escrit està  en lo llibre dels Salms: “Quédia deserta  
Ac 1,20  habitació i no hi haja qui habítia  en ella, i prenga un altre son bisbat.” 21 
Ac 1,21  d’aquestos barons que han estat  en companyia nostra tot lo temps que el  
Ac 1,22  del baptisme de Joan fins al dia  en què d’entre nosaltres fou rebut a  
Ac 1,25  25 per a què ocúpia lo puesto  en aquest ministeri i apostolat, del qual  
Ac 2,1  de Pentecostes estaven tots junts  en un mateix lloc. 2 I vingué de repente  
Ac 2,4  Esperit Sant i començaren a parlar  en vàries llengües, com l’Esperit Sant  
Ac 2,5  a parlar. 5 I llavors habitaven  en Jerusalem jueus, barons piadosos, de  
Ac 2,6  puix cada qual los oïa parlar  en sa pròpia llengua. 7 I tothom estava  
Ac 2,8  nosaltres los oïm parlar cada u  en nostra llengua nativa? 9 Partos i  
Ac 2,9  i elamites, i els que habiten  en la Mesopotàmia, en Judea i Capadòcia,  
Ac 2,9  els que habiten en la Mesopotàmia,  en Judea i Capadòcia, en Ponto i Àsia, 10  
Ac 2,9  Mesopotàmia, en Judea i Capadòcia,  en Ponto i Àsia, 10 en Frígia i Pamfília,  
Ac 2,10  i Capadòcia, en Ponto i Àsia, 10  en Frígia i Pamfília, Egipte i terres de  
Ac 2,11  cretenses i àrabs, los oïm parlar  en nostres llengües les grandeses de Déu.  
Ac 2,14  most. 14 Mes Pere, que estava allí  en peu ab los Onze, alçà sa veu, i els  
Ac 2,14  i vosaltres tots los que habitau  en Jerusalem, sia-us açò notori i  
Ac 2,17  lo profeta Joel: 17 »“I esdevindrà  en los darrers dies –diu lo Senyor– que jo 
Ac 2,18  somiaran somnis. 18 I certament  en aquells dies derramaré mon Esperit  
Ac 2,19  19 I faré aparèixer prodigis dalt  en lo cel, i senyals baix en la terra,  
Ac 2,19  dalt en lo cel, i senyals baix  en la terra, sang, i foc, i vapor de fum.  
Ac 2,20  de fum. 20 Lo sol se convertirà  en tenebres, i la lluna, en sang, abans  
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Ac 2,20 convertirà en tenebres, i la lluna,  en sang, abans que vinga lo dia gran e  
Ac 2,26  llengua, i ademés ma carn reposarà  en l’esperança. 27 Perquè no deixaràs ma  
Ac 2,27  27 Perquè no deixaràs ma ànima  en l’infern, ni permetràs que ton Sant  
Ac 2,30 alçaria lo Cristo per a sentar-lo  en son trono, 31 preveent-ho, parlà de  
Ac 2,31  del Cristo, que ni fou deixat  en l’infern ni sa carn vegé mai  
Ac 2,38  i sia batejat cada u de vosaltres  en lo nom de Jesucrist en remissió de  
Ac 2,38 de vosaltres en lo nom de Jesucrist  en remissió de vostres pecats, i rebreu lo 
Ac 2,42  persones. 42 I ells perseveraven  en la doctrina dels apòstols, i en la  
Ac 2,42  en la doctrina dels apòstols, i  en la comunicació de la fracció del pa, i  
Ac 2,42 comunicació de la fracció del pa, i  en les oracions. 43 I tota persona tenia  
Ac 2,46  46 I cada dia, continuant unànims  en lo temple i partint lo pa per les  
Ac 2,47  47 alabant a Déu i trobant gràcia  en tota la gent. I el Senyor anyadia a la  
Ac 3,2  demanàs almoina als que entraven  en lo temple. 3 Aquest, com vegés a Pere i 
Ac 3,3 a Pere i a Joan que anaven a entrar  en lo temple, demanava li donassen  
Ac 3,4  almoina. 4 I Pere, fixant la vista  en ell juntament ab Joan, digué: –Mira  
Ac 3,6  plata, mes lo que tinc t’ho dono:  en nom de Jesucrist de Nazaret, alça’t i  
Ac 3,7  -lo per la mà dreta, l’alçà. I  en aquell mateix instant se li enfortiren  
Ac 3,8 les plantes. 8 I d’un salt se posà  en peus, i caminava, i entrà ab ells en lo 
Ac 3,8  peus, i caminava, i entrà ab ells  en lo temple caminant, saltant i alabant a 
Ac 3,12  d’això? O per què fixau los ulls  en nosaltres, com si per nostra virtut i  
Ac 3,16  testimoni. 16 I son nom, per la fe  en son nom, ha fortalescut a est, a qui  
Ac 3,22  germans, com a mi; a ell oireu  en tot quant vos diga. 23 I succeirà que  
Ac 4,2  al poble i que predicassen  en Jesús la resurrecció dels morts. 3 I  
Ac 4,3  3 I els agafaren i els posaren  en la presó fins al dia següent, perquè  
Ac 4,5  que al dia següent se juntaren  en Jerusalem los prínceps d’ells, i els  
Ac 4,7  los preguntaren: –Ab quin poder, o  en nom de qui haveu vosaltres fet això? 8  
Ac 4,10  i a tot lo poble d’Israel, que  en nom de nostre Senyor Jesucrist de  
Ac 4,12  de cantonada. 12 I no hi ha salut  en ningun altre. Perquè no hi ha altre nom 
Ac 4,14  estat curat, no podien dir res  en contra. 15 Emperò los manaren eixir  
Ac 4,17  Emperò perquè no es divúlguia més  en lo poble, amenacem-los que d’aquí en 
Ac 4,17  poble, amenacem-los que d’aquí  en avant no pàrlien a ningun home en  
Ac 4,17  en avant no pàrlien a ningun home  en aquest nom. 18 I cridant-los, los  
Ac 4,18  mai més parlassen ni ensenyassen  en nom de Jesús. 19 Llavors Pere i Joan  
Ac 4,22  que havia succeït. 22 Puix l’home  en qui s’havia obrat aquell prodigi de la 
Ac 4,23  quaranta anys. 23 I posats aquells  en llibertat, vingueren als seus i els  
Ac 4,24  terra, lo mar, i tot lo que hi ha  en ells. 25 Lo qui en Esperit Sant, per  
Ac 4,25 tot lo que hi ha en ells. 25 Lo qui  en Esperit Sant, per boca de nostre pare  
Ac 4,27 »Perquè verdaderament se coŀligaren  en esta ciutat contra ton sant infant  
Ac 4,30  que es facen meravelles i prodigis  en nom de vostre sant infant Jesús. 31 I  
Ac 4,31 quan hagueren orat, tremolà lo lloc  en què estaven congregats, i quedaren tots 
Ac 4,33  Senyor, i hi havia molta gràcia  en tots ells. 34 I no hi havia ningú  
Ac 5,Tit  i per consell de Gamaliel posats  en llibertat després d’haver-los  
Ac 5,4  per a tu, i venent-lo, lo tenies  en ton poder? Per què, doncs, posares  
Ac 5,4  què, doncs, posares semblant cosa  en tot cor? Tu no mentires als homes, sinó 
Ac 5,6  lo retiraren, i portant-se-l’ en, l’enterraren. 7 I d’allí a tres  
Ac 5,11  11 I sobrevingué un gran temor  en tota la Iglésia i en tots los que  
Ac 5,11  un gran temor en tota la Iglésia i  en tots los que oigueren aquestes coses.  
Ac 5,12  se feien molts miracles i prodigis  en lo poble (i estaven tots unànims en lo  
Ac 5,12 en lo poble (i estaven tots unànims  en lo pòrtic de Salomó. 13 I ningú dels  
Ac 5,13  ells, emperò lo poble los venerava  en gran manera. 14 I s’aumentava més lo  
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Ac 5,14  dels homes i dones que creien  en lo Senyor), 15 tant, que treien los  
Ac 5,15  malalts als carrers i els posaven  en llits i lliteres per a què al venir  
Ac 5,18  als apòstols i els posaren  en la presó pública. 19 Mes l’àngel del  
Ac 5,21 oigueren això, entraren de bon matí  en lo temple i ensenyaven. Emperò arribant 
Ac 5,24 els prínceps dels sacerdots estaven  en dubte sobre què s’havia fet d’ells.  
Ac 5,28  vos manàrem que no ensenyàsseu  en aquest nom; i veus aquí que haveu  
Ac 5,30  qui vosaltres matàreu penjant-lo  en un arbre. 31 A est exaltà Déu ab sa  
Ac 5,34  la mort. 34 Emperò alçant-se  en lo Consell un fariseu, anomenat  
Ac 5,37  d’això s’alçà Judes de Galilea,  en lo temps de l’empadronament, i  
Ac 5,40  los manaren que no parlassen més  en nom de Jesús, i els deixaren anar. 41  
Ac 5,42  nom de Jesús. 42 I tots los dies,  en lo temple i en les cases, no cessaven  
Ac 5,42  42 I tots los dies, en lo temple i  en les cases, no cessaven d’ensenyar i  
Ac 6,1 perquè ses viudes eren despreciades  en lo ministeri de cada dia. 2 Per lo  
Ac 6,7  molt lo número dels deixebles  en Jerusalem. I una gran multitud de  
Ac 6,8  feia grans prodigis i miracles  en lo poble. 9 I alguns de la sinagoga  
Ac 6,15  que ens donà Moisès. 15 I fixant  en ell los ulls, tots quants estaven en lo 
Ac 6,15  ell los ulls, tots quants estaven  en lo Consell, vegeren son rostre com si  
Ac 7,Tit  Capítol VII Plàtica de sant Esteve  en lo Consell dels jueus, i son martiri. 1 
Ac 7,2  a nostre pare Abraham quan era  en Mesopotàmia, abans que habitàs en  
Ac 7,2  en Mesopotàmia, abans que habitàs  en Caran, 3 i li digué: »–Vés-te’n de  
Ac 7,4  de la terra dels caldeus i habità  en Caran. I després que morí son pare, lo  
Ac 7,4 son pare, lo trasladà a esta terra,  en què vosaltres ara habitau. 5 I no li  
Ac 7,5  5 I no li donà heretat alguna  en ella, ni l’espai d’un peu. Emperò li  
Ac 7,6  Déu que sa descendència habitaria  en terra estrangera, i que els reduirien a 
Ac 7,7  d’això eixiran i em serviran  en aquest lloc”. 8 I li donà lo pacte de  
Ac 7,11 tota sa casa. 11 Vingué després fam  en tota la terra d’Egipte i de Canaan, i  
Ac 7,12  quan Jacob oigué que hi havia blat  en Egipte, envià allí a nostres pares per  
Ac 7,16  transportats a Siquem, i posats  en lo sepulcre que Abraham comprà a preu  
Ac 7,17  cresqué lo poble i se multiplicà  en Egipte, 18 fins que s’alçà un altre  
Ac 7,18  18 fins que s’alçà un altre rei  en Egipte que no coneixia a Josep. 19  
Ac 7,20 Déu i per espai de tres mesos criat  en la casa de son pare. 21 Emperò havent  
Ac 7,22  fill seu. 22 I Moisès fou instruït  en tota la sabiduria dels egipcis i fou  
Ac 7,22  dels egipcis i fou poderós  en paraules i en obres. 23 I arribat a l’ 
Ac 7,22 egipcis i fou poderós en paraules i  en obres. 23 I arribat a l’edat de  
Ac 7,26 renyint, se’ls presentà i els posà  en pau dient: »–Barons, sou germans, per  
Ac 7,29  Moisès, i habità com un estrany  en terra de Madian, a on engendrà dos  
Ac 7,30  quaranta anys, se li aparegué  en lo desert de la muntanya de Sina l’  
Ac 7,30  de Sina l’àngel del Senyor  en la llama d’un esbarzer que cremava. 31 
Ac 7,34  aflicció del meu poble que habita  en Egipte, i he oït sos gemecs, i he  
Ac 7,35  mà de l’àngel que se li aparegué  en l’esbarzer. 36 Aquest los llibertà  
Ac 7,36  llibertà fent prodigis i miracles  en terra d’Egipte, i en lo Mar Vermell, i 
Ac 7,36  i miracles en terra d’Egipte, i  en lo Mar Vermell, i en lo desert per  
Ac 7,36  d’Egipte, i en lo Mar Vermell, i  en lo desert per espai de quaranta anys.  
Ac 7,38  38 Aquest és aquell que estigué  en la iglésia en lo desert, ab l’àngel  
Ac 7,38 és aquell que estigué en la iglésia  en lo desert, ab l’àngel que li parlava  
Ac 7,38  desert, ab l’àngel que li parlava  en la muntanya de Sina i ab nostres pares; 
Ac 7,41  Egipte. 41 »I fabricaren un vedell  en aquells dies, i oferiren sacrifici a l’ 
Ac 7,41  a l’ídol, i es regositjaven  en les obres de ses mans. 42 Llavors Déu  
Ac 7,42  del cel, així com està escrit  en lo llibre dels Profetes: “Oh casa d’  
Ac 7,42  per espai de quaranta anys  en lo desert? 43 I ans bé portàreu lo  
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Ac 7,44  testimoni estigué ab nostres pares  en lo desert, així com ho ordenà Déu dient 
Ac 7,55 glòria de Déu, i a Jesús que estava  en peu a la dreta de Déu. 56 I digué:  
Ac 7,56  i al Fill de l’home que està  en peu a la dreta de Déu. 57 Mes ells,  
Ac 7,60  esperit. 60 I agenollat, clamava  en alta veu dient: –Senyor, no els imputeu 
Ac 7,60 pecat. I quan hagué dit això, dormí  en lo Senyor. I Saulo consentia en sa  
Ac 7,60  en lo Senyor. I Saulo consentia  en sa mort. 8,Tit Capítol VIII Saulo  
Ac 8,Tit  la Iglésia. Felip predica  en Samària, a on són enviats Pere i Joan.  
Ac 8,3 -ne homes i dones, los feia posar  en presó. 4 I els que havien estat  
Ac 8,9  Simó, que havia estat mago abans  en la ciutat, enganyant als samaritans,  
Ac 8,12  del Regne de Déu, se batejaven  en lo nom de Jesucrist homes i dones. 13  
Ac 8,14 havent oït los apòstols que estaven  en Jerusalem que Samària havia rebut la  
Ac 8,16  que solament havien estat batejats  en nom del Senyor Jesús. 17 Llavors  
Ac 8,20  20 –Tos diners sien junt ab tu  en la perdició, perquè has judicat que el  
Ac 8,21  diners. 21 No tens tu part ni sort  en aquest negoci, perquè ton cor no és  
Ac 8,23  ton cor. 23 Perquè veig que estàs  en fel d’amargura i en lo llaç de la  
Ac 8,23 veig que estàs en fel d’amargura i  en lo llaç de la iniquitat. 24 I responent 
Ac 8,25  Jerusalem i predicaven l’evangeli  en molts llocs dels samaritans. 26 I l’  
Ac 8,27  tresors i havia vingut per adorar  en Jerusalem; 28 i se’n tornava, i sentat 
Ac 8,30  acercant-se, oigué que llegia  en lo profeta Isaïes, i li digué: –¿Entens 
Ac 8,40  per son camí. 40 I Felip se trobà  en Assoto. I passant, predicava l’  
Ac 9,Tit Conversió de Saulo. Predica després  en Damasco. Va a Jerusalem i és enviat a  
Ac 9,4  una llum del cel. 4 I caigué  en terra i oigué una veu que li deia:  
Ac 9,7  li respongué: –Alça’t i entra  en la ciutat, i allí se’t dirà lo que et  
Ac 9,8  -lo per la mà, l’introduïren  en Damasco. 9 I estigué allí tres dies  
Ac 9,10  vista, i no menjà ni begué. 10 I  en Damasco hi havia un deixeble anomenat  
Ac 9,10  Ananies, i el Senyor li digué  en visió: –Ananies. I ell digué: –Veeu,  
Ac 9,11 carrer que s’anomena Dret, i busca  en casa de Judes a un home de Tarso  
Ac 9,12  veus aquí està orant, 12 i ha vist  en visió un home per nom Ananies que  
Ac 9,13 home, quant mal féu a vostres sants  en Jerusalem, 14 i aquí té poder dels  
Ac 9,17 mon nom. 17 I Ananies marxà i entrà  en la casa, i posant les mans sobre ell,  
Ac 9,17  lo Senyor Jesús que se t’aparegué  en lo camí per a on venies, m’ha enviat  
Ac 9,19  dies ab los deixebles que estaven  en Damasco. 20 I en seguida predicava en  
Ac 9,20  que estaven en Damasco. 20 I  en seguida predicava en les sinagogues a  
Ac 9,20  Damasco. 20 I en seguida predicava  en les sinagogues a Jesús, que est és lo  
Ac 9,21  no és aquest aquell que perseguia  en Jerusalem als que invocaven aquest nom, 
Ac 9,22  i confonia als jueus que habitaven  en Damasco, afirmant que aquest és lo  
Ac 9,23  molts dies, los jueus se juntaren  en consell per a donar-li la mort. 24  
Ac 9,25 lo prengueren de nit i, posant-lo  en un cove, lo baixaren per la muralla. 26 
Ac 9,27  els contà com havia vist al Senyor  en lo camí, i que li havia parlat, i com  
Ac 9,27  després havia predicat llibrement  en Damasco en nom de Jesús. 28 I estava ab 
Ac 9,27  predicat llibrement en Damasco  en nom de Jesús. 28 I estava ab ells en  
Ac 9,28  nom de Jesús. 28 I estava ab ells  en Jerusalem, entrant i eixint, i parlant  
Ac 9,28  i eixint, i parlant ab llibertat  en lo nom del Senyor. 29 I parlava també  
Ac 9,31  31 La Iglésia, tenint llavors pau  en tota la Judea, i Galilea, i Samària, s’ 
Ac 9,31 i Samària, s’edificava; i caminant  en lo temor del Senyor, i ab lo consol de  
Ac 9,32  arribà als sants que habitaven  en Lidda. 33 I trobà allí un home anomenat 
Ac 9,36  al Senyor. 36 Havia també  en Jope una deixebla anomenada Tabita, que 
Ac 9,37  caritats que feia. 37 I succeí que  en aquells dies caigué malalta, i es morí. 
Ac 9,37 que l’hagueren rentada, la posaren  en un aposento alt. 38 I com Lidda estava  
Ac 9,42  la presentà viva. 42 I fou notori  en tot Jope. I molts cregueren en lo  
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Ac 9,42  en tot Jope. I molts cregueren  en lo Senyor. 43 I així fou que Pere  
Ac 9,43 fou que Pere permanesqué molts dies  en Jope, en casa d’un blanquer anomenat  
Ac 9,43  permanesqué molts dies en Jope,  en casa d’un blanquer anomenat Simó.  
Ac 10,1  i amics d’aquest. 1 I hi havia  en Cesarea un cert home anomenat Corneli,  
Ac 10,3  3 Aquest vegé clarament  en una visió, envers l’hora de nona, que  
Ac 10,3  nona, que un àngel de Déu entrava  en ell i li deia: –Corneli! 4 I est,  
Ac 10,4  li deia: –Corneli! 4 I est, fixant  en ell la vista i ple de temor, digué:  
Ac 10,4  oracions i tes almoines han pujat  en memòria davant de Déu. 5 Envia, doncs,  
Ac 10,6  per sobrenom Pere. 6 Aquest posa  en casa d’un cert Simó blanquer, que té  
Ac 10,10  I mentres li aparellaven, caigué  en un èxtasis. 11 I vegé lo cel obert i  
Ac 10,12  baixava del cel a la terra, 12  en lo qual hi havia tota mena de  
Ac 10,19  sobrenom Pere. 19 I pensant Pere  en la visió, li digué l’Esperit: –Vet  
Ac 10,24  Jope. 24 I al dia següent entraren  en Cesarea. I Corneli los estava esperant, 
Ac 10,30  hora, i a l’hora nona pregava  en ma casa, quan veus aquí que se’m  
Ac 10,32 Simó que té per sobrenom Pere: posa  en casa de Simó, lo blanquer, prop del  
Ac 10,33  t’envií a buscar, i tu has fet bé  en venir. I ara nosaltres tots estam en la 
Ac 10,33  venir. I ara nosaltres tots estam  en la presència de Déu per a oir totes les 
Ac 10,35  distinció de persones, 35 sinó que  en qualsevol nació, aquell que el tem i  
Ac 10,39  som testimoni de tot quant féu  en la regió dels jueus i en Jerusalem; al  
Ac 10,39  quant féu en la regió dels jueus i  en Jerusalem; al qual ells mataren penjant 
Ac 10,39  al qual ells mataren penjant-lo  en un arbre. 40 A est lo ressuscità Déu al 
Ac 10,43  sos pecats tots los que creguen  en ell. 44 Estant encara Pere dient estes  
Ac 10,46  gentils. 46 Perquè els oïen parlar  en llengües i dir grans coses de Déu. 47  
Ac 10,48  48 I manà que fossen batejats  en lo nom del Senyor Jesucrist. I  
Ac 11,Tit  gentils. Bernabé i Saulo prediquen  en Antioquia. Los deixebles són anomenats  
Ac 11,1  apòstols i els germans que estaven  en la Judea oigueren que els gentils  
Ac 11,3  3 dient: –Per què entrares  en casa de gents incircumcidades i  
Ac 11,5 son ordre dient: 5 –Jo estava orant  en la ciutat de Jope i vegí en un èxtasis  
Ac 11,5  orant en la ciutat de Jope i vegí  en un èxtasis una visió, que baixava un  
Ac 11,8 ho faré, Senyor, perquè jamai entrà  en ma boca cosa comuna ni impura. 9 I em  
Ac 11,12  mi aquestos sis germans i entràrem  en casa d’aquell baró. 13 I ens contà com 
Ac 11,13 baró. 13 I ens contà com havia vist  en sa casa un àngel que se li posà davant  
Ac 11,17  que a nosaltres que creguérem  en lo Senyor Jesucrist, ¿qui era jo que  
Ac 11,20  i de Cirene, los quals a l’entrar  en Antioquia parlaven també als grecs i  
Ac 11,22  a oïdos de la iglésia que estava  en Jerusalem, i enviaren a Antioquia a  
Ac 11,23  ab propòsit de cor perseverassen  en lo Senyor. 24 Perquè ell era baró just  
Ac 11,25 I des d’allí marxà Bernabé a Tarso  en busca de Saulo, i quan l’hagué trobat  
Ac 11,26  26 I estigueren tot un any  en aquesta iglésia, i instruïren una gran  
Ac 11,26  foren primer anomenats cristians  en Antioquia. 27 I en aquestos dies  
Ac 11,27  cristians en Antioquia. 27 I  en aquestos dies baixaren de Jerusalem a  
Ac 11,28  que hi havia d’haver una gran fam  en tot lo món, la que esdevingué en los  
Ac 11,28  en tot lo món, la que esdevingué  en los dies de Claudi Cèsar. 29 Llavors  
Ac 11,29  socorro als germans que habitaven  en la Judea. 30 Lo que feren enviant-ho  
Ac 12,1  Pere. Mort del rei Herodes. 1 I  en aqueix mateix temps, lo rei Herodes  
Ac 12,5  que Pere estava així guardat  en la presó, la Iglésia pregava a Déu per  
Ac 12,7  del Senyor, i resplendí una llum  en aquell lloc, i tocant a Pere en lo  
Ac 12,7  en aquell lloc, i tocant a Pere  en lo costat, lo despertà i digué: –Alça  
Ac 12,11  l’àngel. 11 Llavors Pere, tornant  en si, digué: –Ara conec verdaderament que 
Ac 12,12 a on se trobaven molts congregats i  en oració. 13 I trucant ell a la porta del 
Ac 12,21  Herodes, vestit de rei, se sentà  en lo tribunal i els arengava. 22 I el  
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Ac 13,Tit  Sèrgio Paulo. Sant Pau predica  en Antioquia de Pisídia: converteix a  
Ac 13,1 jueus incrèduls. 1 Hi havia, doncs,  en la iglésia que estava en Antioquia,  
Ac 13,1  doncs, en la iglésia que estava  en Antioquia, vàrios profetes i doctors, i 
Ac 13,5  predicaven la paraula de Déu  en les sinagogues dels jueus. I tenien  
Ac 13,5  dels jueus. I tenien també a Joan  en lo ministeri. 6 I havent atravessat  
Ac 13,9 Pau, ple de l’Esperit Sant, fixant  en ell los ulls, 10 digué: –Oh home ple de 
Ac 13,14  14 I ells, passant de llarg  en Perges, vingueren a Antioquia de  
Ac 13,14  de Pisídia, i havent entrat  en la sinagoga un dia de dissabte, se  
Ac 13,17  al poble, essent ells estrangers  en terra d’Egipte, i ab braç poderós los  
Ac 13,18  quaranta anys suportà sos costums  en lo desert. 19 I destruint set nacions  
Ac 13,19  desert. 19 I destruint set nacions  en terra de Canaà, los distribuí per sort  
Ac 13,27  27 Perquè los que habitaven  en Jerusalem i sos prínceps, no coneixent  
Ac 13,28  condemnant-lo. 28 I no trobant  en ell ninguna causa de mort, demanaren a  
Ac 13,29  baixaren de l’arbre i el posaren  en un sepulcre. 30 Mes Déu lo ressuscità  
Ac 13,33  a Jesús, com també està escrit  en lo salm segon: “Tu ets lo Fill meu,  
Ac 13,35  a David.” 35 I per això diu també  en altre lloc: “No permetreu que vostre  
Ac 13,40  sobre vosaltres lo que està dit  en los Profetes: 41 “Mirau, menyspreadors, 
Ac 13,41  Perquè jo obro una obra  en vostres dies, obra que no creureu  
Ac 13,42 sinagoga, los gentils li suplicaren  en lo dissabte següent que els fossen  
Ac 13,43  raons los persuadien a perseverar  en la gràcia de Déu. 44 I al dissabte  
Ac 14,Tit  de Pau i Bernabé. Lo que sofriren  en Iconi i altres ciutats de Licaònia. Van 
Ac 14,1  a Antioquia de Síria. 1 I succeí  en Iconi que entraren junts en la sinagoga 
Ac 14,1  succeí en Iconi que entraren junts  en la sinagoga dels jueus, i allí  
Ac 14,3 molt temps, treballant ab confiança  en lo Senyor, que donava testimoni de la  
Ac 14,7  i allí predicaven l’evangeli. 7 I  en Listra hi havia un home coix des del  
Ac 14,8  predicar a Pau, lo qual, fixant  en ell los ulls i veent que tenia fe per a 
Ac 14,9  tenia fe per a ser curat, 9 digué  en alta veu: –Alça’t dret sobre tos peus! 
Ac 14,10  fet, alçaren sa veu i digueren  en llengua de Licaònia: –Han baixat déus a 
Ac 14,10  –Han baixat déus a nosaltres  en figura d’homes! 11 I anomenaven a  
Ac 14,14  terra, i el mar, i tot quant hi ha  en ells. 15 Lo qui en los sigles passats  
Ac 14,15  tot quant hi ha en ells. 15 Lo qui  en los sigles passats ha permès a tots los 
Ac 14,19 -lo los deixebles, s’alçà i entrà  en la ciutat, i al dia següent marxà ab  
Ac 14,21  exhortant-los a perseverar  en la fe i que ens és precís passar per  
Ac 14,21  moltes tribulacions per a entrar  en lo Regne de Déu. 22 I després que en  
Ac 14,22  lo Regne de Déu. 22 I després que  en cada iglésia d’ells hagueren ordenat  
Ac 14,22  dejunis, los encomanaren al Senyor  en qui ells creien. 23 I atravessant la  
Ac 14,24  anunciat la paraula del Senyor  en Perges, baixaren a Atàlia. 25 I des d’ 
Ac 15,15  ells un poble per a son nom. 15 I  en això convenen les paraules dels  
Ac 15,21  Moisès, des de temps antic, té  en cada ciutat qui el predíquia en les  
Ac 15,21  té en cada ciutat qui el predíquia  en les sinagogues, a on és llegit tots los 
Ac 15,23  que són dels gentils i estan  en Antioquia, i en Síria, i en Cilícia,  
Ac 15,23  gentils i estan en Antioquia, i  en Síria, i en Cilícia, salut. 24 Per  
Ac 15,23 i estan en Antioquia, i en Síria, i  en Cilícia, salut. 24 Per quant havem oït  
Ac 15,32  als germans, i els confirmaren  en la fe. 33 I després d’haver-se  
Ac 15,33  temps, los germans los despediren  en pau als que els havien enviat. 34  
Ac 15,35  35 I Pau i Bernabé s’estaven  en Antioquia, ensenyant i predicant la  
Ac 15,38 creia que no devia portar-se-l’ en, puix s’havia separat d’ells des de  
Ac 15,38  Pamfília i no els havia acompanyat  en l’obra. 39 I hi hagué tal dissensió  
Ac 16,Tit  ancians. 16,Tit Capítol XVI Pau  en Listra. Circumcida a Timoteu i se’l ne 
Ac 16,Tit  per company. Lluc se’ls junta  en Tròada. Van a Macedònia i arriben a  
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Ac 16,2  testimoni los germans que estaven  en Listra i en Iconi. 3 Pau volgué que est 
Ac 16,2 los germans que estaven en Listra i  en Iconi. 3 Pau volgué que est anàs ab  
Ac 16,3  per causa dels jueus que hi havia  en aquells llocs perquè tots sabien que  
Ac 16,4  per los apòstols i per los ancians  en Jerusalem. 5 I així les iglésies se  
Ac 16,5  I així les iglésies se confirmaven  en la fe i creixien en número cada dia. 6  
Ac 16,5  se confirmaven en la fe i creixien  en número cada dia. 6 I quan hagueren  
Ac 16,6  que predicassen la paraula de Déu  en l’Àsia. 7 I després d’haver arribat a 
Ac 16,11  11 Per lo que, embarcant-nos  en Tròada, navegàrem via recta a  
Ac 16,12  d’aquella part de Macedònia. I  en aquesta ciutat nos detinguérem alguns  
Ac 16,13  alguns dies conferenciant. 13 I  en un dels dissabtes isquérem fora de la  
Ac 16,15  que jo só fiel al Senyor, entrau  en ma casa i quedau’s allí. I nos obligà  
Ac 16,18  i digué a l’esperit: –Te mano,  en nom de Jesucrist, que isques d’ella. I 
Ac 16,18 de Jesucrist, que isques d’ella. I  en aquella mateixa hora isqué. 19 I quan  
Ac 16,24  que rebé aquest ordre, los posà  en una presó interior i de peus al cep. 25 
Ac 16,25  cep. 25 Emperò a mitjanit, posats  en oració Pau i Silas, alabaven a Déu, i  
Ac 16,28 havien escapat. 28 Emperò Pau clamà  en alta veu dient: –No et faces dany, que  
Ac 16,31 -me? 31 I ells li digueren: –Creu  en lo Senyor Jesucrist i seràs salvat, tu  
Ac 16,32  així com a tots los que estaven  en sa casa. 33 I prenent-los en aquella  
Ac 16,33  en sa casa. 33 I prenent-los  en aquella mateixa hora de nit, los rentà  
Ac 16,34  ab tots los de sa casa creient  en Déu. 35 I quan fou de dia, los  
Ac 16,36 han enviat ordre per a què us pòsia  en llibertat: doncs, eixiu ara i anau’s- 
Ac 16,36  doncs, eixiu ara i anau’s- en en pau. 37 Emperò Pau los digué: –Ells  
Ac 16,36  doncs, eixiu ara i anau’s-en  en pau. 37 Emperò Pau los digué: –Ells nos 
Ac 16,37  a la presó; ¿i ara nos trauen fora  en secret? No, no serà així, sinó vinguen  
Ac 16,40  que isqueren de la presó, entraren  en casa de Lídia, i visitant als germans,  
Ac 17,Tit  És perseguit dels jueus. Predica  en Berea, i és conduït a Atenes, i parla  
Ac 17,Tit  i és conduït a Atenes, i parla  en l’Areopago. 1 I quan hagueren passat  
Ac 17,2  Pau, segons tenia de costum, entrà  en ella i durant tres dissabtes disputà ab 
Ac 17,10  a Berea, i quan arribaren entraren  en la sinagoga dels jueus. 11 I aquestos  
Ac 17,13  que Pau havia predicat també  en Berea la paraula de Déu, vingueren allí 
Ac 17,16  16 I mentres que Pau los aguardava  en Atenes, son esperit s’inflamava en son 
Ac 17,16 en Atenes, son esperit s’inflamava  en son interior, veent la ciutat entregada 
Ac 17,17  idolatria. 17 I per això disputava  en la sinagoga ab los jueus i ab los  
Ac 17,17  ab los jueus i ab los prosèlits, i  en la plaça tots los dies ab los que se li 
Ac 17,20  de què tu parles? 20 Puix poses  en nostres orelles certes novedats, i  
Ac 17,21  residien allí no passaven lo temps  en res més que en contar o escoltar  
Ac 17,21 no passaven lo temps en res més que  en contar o escoltar novedats. 22 Pau,  
Ac 17,22  atenienses, ara advertesc que  en totes les coses sou excessivament  
Ac 17,23  vostres simulacres, trobí un ara  en què estava escrit: “Al Déu no conegut.” 
Ac 17,24  lo món i totes les coses que hi ha  en ell, aqueix, essent Senyor de cel i  
Ac 17,24  Senyor de cel i terra, no habita  en los temples fets de mà; 25 ni és servit 
Ac 17,28  de cada u de nosaltres. 28 “Perquè  en ell mateix vivim, i ens movem i som”,  
Ac 17,30  ara intima a tots los homes  en totes parts que s’arrepentesquen, 31  
Ac 17,31  31 per quant té determinat lo dia  en què ha de judicar al món segons  
Ac 18,Tit  Capítol XVIII Fruit que féu Pau  en Corinto. És acusat al procònsol.  
Ac 18,4 tendes. 4 I disputava cada dissabte  en la sinagoga i, fent entrar en ses  
Ac 18,4  en la sinagoga i, fent entrar  en ses plàtiques lo nom del Senyor Jesús,  
Ac 18,7 gentils. 7 I partint d’allí, entrà  en casa d’un que es deia Tito Just,  
Ac 18,8  era príncep de la sinagoga, cregué  en lo Senyor ab tots los de sa casa; i  
Ac 18,9  9 I digué lo Senyor a Pau de nit  en una visió: –No témies, ans bé parla i  
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Ac 18,10 a danyar-te, puix tinc molta gent  en esta ciutat. 11 I permanesqué allí un  
Ac 18,14 iniqua, o un crim enorme, vos oiria  en justícia, oh jueus; 15 emperò si no són 
Ac 18,18  i s’havia fet tallar los cabells  en Cencres, puix tenia vot. 19 I arribà a  
Ac 18,19  Èfeso, i els deixà allí. I entrant  en la sinagoga disputava ab los jueus. 20  
Ac 18,21  he de guardar aquesta festa que ve  en Jerusalem; emperò tornaré a veure-us, 
Ac 18,22  Èfeso. 22 I quan hagué desembarcat  en Cesarea, pujà a saludar a la iglésia, i 
Ac 18,24  home eloqüent i molt docte  en les Escriptures. 25 Estava aquest  
Ac 18,25  25 Estava aquest instruït  en lo camí del Senyor i, fervorós d’  
Ac 18,26  doncs, començà a parlar llibrement  en la sinagoga. I quan Prisciŀla i Aquila  
Ac 18,26  i Aquila l’oigueren, se l’ en portaren ab ells, i l’instruïren més a 
Ac 18,26  ells, i l’instruïren més a fondo  en lo camí del Senyor. 27 I volent ell  
Ac 19,1  1 I succeí que estant Apolo  en Corinto, Pau, després d’haver  
Ac 19,3  Sant. 3 I ell los digué: –Doncs,  en què haveu estat batejats? I ells  
Ac 19,4  dient al poble que creguessen  en aquell que havia de venir després d’  
Ac 19,4  de venir després d’ell, ço és,  en Jesús. 5 Oït això, foren batejats en lo 
Ac 19,5  Jesús. 5 Oït això, foren batejats  en lo nom del Senyor Jesús. 6 I havent-  
Ac 19,6  d’ells l’Esperit Sant i parlaven  en llengües i profetisaven. 7 I eren en  
Ac 19,7  llengües i profetisaven. 7 I eren  en tots com dotze persones. 8 I entrant en 
Ac 19,8  com dotze persones. 8 I entrant  en la sinagoga parlà llibrement per espai  
Ac 19,9  deixebles, disputant tots los dies  en l’escola d’un tal Tirà. 10 I això  
Ac 19,10  manera que tots los que habitaven  en l’Àsia oïen la paraula del Senyor  
Ac 19,16  vosaltres, qui sou? 16 I l’home  en qui estava l’esperit maligne saltà  
Ac 19,17  los jueus i gentils que habitaven  en Èfeso; i vingué un temor sobre tots  
Ac 19,21  aquestes coses, proposà Pau  en esperit anar a Jerusalem atravessant la 
Ac 19,22  ell se mantingué per algun temps  en Àsia. 23 I en aquell temps s’alçà una  
Ac 19,23  per algun temps en Àsia. 23 I  en aquell temps s’alçà una pertorbació no 
Ac 19,25  junt ab los que treballaven  en obres semblants, i digué: –Barons,  
Ac 19,26  veent i oint que no tan solament  en Èfeso sinó en tota l’Àsia, retrau ab  
Ac 19,26  que no tan solament en Èfeso sinó  en tota l’Àsia, retrau ab ses persuasions 
Ac 19,31  enviaren a dir que no es presentàs  en lo teatro. 32 Uns cridaven una cosa,  
Ac 19,32 una cosa, altres, una altra, perquè  en lo concurs reinava la confusió i la  
Ac 19,33  d’entre la turba, empenyant-lo  en avant los jueus. I Alexandre, fent  
Ac 19,39  altres negocis, se podrà decidir  en llegítim ajuntament. 40 Perquè hi ha  
Ac 20,Tit  recorregut la Macedònia, predica  en Tròada a on ressuscita a Eutic. Plàtica 
Ac 20,Tit  ressuscita a Eutic. Plàtica de Pau  en Milet. 1 I després que cessà l’  
Ac 20,5  aquestos adelantat, nos aguardaven  en Tròada. 6 I nosaltres, després dels  
Ac 20,6  la vela des de Filipos i arribàrem  en cinc dies a Tròada, a on ells eren, i  
Ac 20,8  8 I hi havia moltes llànties  en l’aposento superior a on estaven  
Ac 20,9 I un jove anomenat Eutic s’assentà  en una finestra i caigué en una profunda  
Ac 20,9 s’assentà en una finestra i caigué  en una profunda son. I com Pau predicàs  
Ac 20,10  –No us torbeu perquè hi ha vida  en ell. 11 I pujant, i havent partit lo pa 
Ac 20,14  I havent-se juntat ab nosaltres  en Asson, lo prenguérem i anàrem a  
Ac 20,15 d’allí, lo dia següent nos posàrem  en frente de Quio, i a l’altre dia  
Ac 20,15  i a l’altre dia prenguérem port  en Samos, i al següent vinguérem a Milet.  
Ac 20,16  allà d’Èfeso per no detenir-se  en l’Àsia, puix s’apressurava tot quant  
Ac 20,16  tot quant podia per a celebrar  en Jerusalem lo dia de Pentecostes. 17 I  
Ac 20,18  sabeu des del primer dia que entrí  en l’Àsia de quina manera m’he conduït  
Ac 20,20  us fos útil, i d’ensenyar-vos  en públic i en les cases, 21 predicant als 
Ac 20,20  i d’ensenyar-vos en públic i  en les cases, 21 predicant als jueus i als 
Ac 20,23  les ciutats dient que m’aguarden  en Jerusalem cadenes i tribulacions. 24  
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Ac 20,26 cara. 26 Per lo tant jo us protesto  en aquest dia que estic net de la sang de  
Ac 20,28  per vosaltres i per tot lo ramat,  en lo qual l’Esperit Sant vos ha posat  
Ac 20,35  estaven ab mi. 35 Jo us he mostrat  en totes les coses que, treballant d’  
Ac 20,38  de Pau, lo besaven, 38 afligits  en gran manera per les paraules que havia  
Ac 21,Tit li han de succeir. Allí se purifica  en lo temple i, maltractat dels jueus, és  
Ac 21,2  que passava a Fenícia, entràrem  en ella i ens férem a la vela. 3 I quan  
Ac 21,5  a fora de la ciutat, i agenollats  en la ribera férem oració. 6 I despedint- 
Ac 21,6 -nos los uns dels altres, entràrem  en la barca, i ells se’n tornaren a ses  
Ac 21,8  arribàrem a Cesarea. I entrant  en casa de Felip, l’evangelista, que era  
Ac 21,8 que era un dels set, nos hospedàrem  en sa casa. 9 I aquest tenia quatre filles 
Ac 21,11  Sant: “Així lligaran los jueus,  en Jerusalem, al baró de qui és aquest  
Ac 21,11  és aquest cenyidor i l’entregaran  en mans dels gentils.” 12 I quan haguérem  
Ac 21,12  això, nosaltres i els que estaven  en aquell lloc, li pregàvem que no pujàs a 
Ac 21,13  ser lligat, sinó també per a morir  en Jerusalem per lo nom del Senyor Jesús.  
Ac 21,16  Mnason, per a què ens hospedàs  en sa casa. 17 I quan arribàrem a  
Ac 21,18  dia següent Pau entrà ab nosaltres  en casa de Jaume, a on se juntaren tots  
Ac 21,26  ab ells entrà lo dia següent  en lo temple, fent a saber lo compliment  
Ac 21,27  que estaven allí, quan lo vegeren  en lo temple, alborotaren a tot lo poble,  
Ac 21,28  i ha introduït ademés los gentils  en lo temple, i ha profanat aquest sant  
Ac 21,29 i cregueren que Pau l’havia entrat  en lo temple. 30 I es commogué tota la  
Ac 21,35 precís que els soldats lo portassen  en pes, a causa de la violència del poble. 
Ac 21,37  I quan començaven ja a ficar a Pau  en la fortalesa, digué al tribú: –¿Me serà 
Ac 21,40  permís lo tribú, posant-se Pau  en peus sobre les grades, féu senyal al  
Ac 21,40  -se seguit un gran silenci parlà  en llengua hebrea dient: 22,Tit Capítol  
Ac 22,1  pares, oïu lo que vaig a dir-vos  en ma defensa. 2 I quan oigueren que els  
Ac 22,2  2 I quan oigueren que els parlava  en llengua hebrea, guardaren major  
Ac 22,3  –Jo só home jueu, natiu de Tarso  en Cilícia, però m’he criat en aquesta  
Ac 22,3  Tarso en Cilícia, però m’he criat  en aquesta ciutat, instruït als peus de  
Ac 22,3 Déu, així com ho sou tots vosaltres  en lo dia d’avui. 4 I he prosseguit  
Ac 22,7 d’una gran llum del cel 7 i, caent  en terra, oiguí una veu que em deia:  
Ac 22,11  de la mà per los companys, entrí  en Damasco. 12 »I un cert Ananies, baró  
Ac 22,13  germà, recobra la vista. »I  en aquell mateix instant lo vegí. 14 I ell 
Ac 22,17  a Jerusalem i estava fent oració  en lo temple, vaig ésser arrebatat fora de 
Ac 22,19  ells mateixos saben que jo ficava  en la presó i assotava en les sinagogues  
Ac 22,19  jo ficava en la presó i assotava  en les sinagogues als que creien en vós.  
Ac 22,19  en les sinagogues als que creien  en vós. 20 I quan se derramà la sang de  
Ac 22,20 jo estava present també, i consentí  en sa mort, i guardava los vestits dels  
Ac 22,29  turment, i fins lo tribú entrà  en temor per haver-lo lligat, tan prest  
Ac 23,1  1 Pau, doncs, fixant los ulls  en lo Consell, digué: –Barons germans,  
Ac 23,2 estaven prop d’ell que el ferissen  en la boca. 3 Llavors Pau li digué: –Déu  
Ac 23,6  saduceus i altra fariseus, digué  en alta veu en lo Consell: –Barons  
Ac 23,6 i altra fariseus, digué en alta veu  en lo Consell: –Barons germans, jo só  
Ac 23,9  dient: –No trobam ningun mal  en aquest home; i si li ha parlat un  
Ac 23,11  així com has donat testimoni de mi  en Jerusalem, convé que el dónies també en 
Ac 23,11  convé que el dónies també  en Roma. 12 I quan fou de dia se juntaren  
Ac 23,13  homes los que havien entrat  en aquesta conjuració, 14 los quals anaren 
Ac 23,16  de la germana de Pau, anà i entrà  en la fortalesa, i donà avís a Pau. 17 I  
Ac 23,24 la nit. 24 I aparellau cavalcadures  en què sia conduït Pau a cavall ab tota  
Ac 23,26  diner. 26 I escrigué una carta  en aquestos termes: «Claudi Lísias a l’  
Ac 23,29  qüestions de sa Llei, sens haver  en ell delicte algú que meresqués mort o  
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Ac 23,35  I donà ordre de que fos guardat  en lo pretori d’Herodes. 24,Tit Capítol  
Ac 24,Tit  de lo que est li diu, lo reserva  en presó per son successor Pòrcio Festo. 1 
Ac 24,3  per vostres providències, 3  en tot temps i lloc ho reconeixem,  
Ac 24,12  per adorar, 12 i no em trobaren  en lo temple disputant ab ningú, ni  
Ac 24,12  ab ningú, ni aplegant gent  en les sinagogues, 13 ni en la ciutat, ni  
Ac 24,13  gent en les sinagogues, 13 ni  en la ciutat, ni podran provar les coses  
Ac 24,14  totes les coses que estan escrites  en la Llei i en los Profetes, 15 tenint l’ 
Ac 24,14  que estan escrites en la Llei i  en los Profetes, 15 tenint l’esperança en 
Ac 24,15  Profetes, 15 tenint l’esperança  en Déu, com ells mateixos tenen, de que ha 
Ac 24,18  i ofertes, i vots. 18 I estant  en això és quan certs jueus de l’Àsia me  
Ac 24,18  de l’Àsia me trobaren purificat  en lo temple, no ab reunió de gent ni ab  
Ac 24,20  aquestos mateixos si trobaren  en mi alguna maldat quan jo compareguí  
Ac 24,21  per aquestes paraules que proferí  en alta veu estant enmig d’ells: “Per la  
Ac 24,21  morts só jo judicat per vosaltres  en aquest dia.” 22 Fèlix, doncs, havent  
Ac 24,24  i l’oí parlar de la fe que està  en Jesucrist. 25 Emperò com Pau parlàs de  
Ac 24,27  ab los jueus, deixà a Pau  en la presó. 25,Tit Capítol XXV Pau se  
Ac 25,3 a Jerusalem, posant-li emboscades  en lo camí per a assassinar-lo. 4 Emperò 
Ac 25,4  respongué que Pau estava guardat  en Cesarea, i que ell quant antes partiria 
Ac 25,5  ab mi, i si hi ha algun delicte  en aquest home que l’acúsien. 6 I havent  
Ac 25,6  I al dia següent, sentant-se  en lo tribunal, manà que li portassen a  
Ac 25,10  del tribunal del Cèsar estic,  en ell dec jo ser judicat; ningun mal he  
Ac 25,17  al dia següent me vaig sentar  en lo tribunal i maní portar davant de mi  
Ac 25,20  afirmava que era viu. 20 I estant  en dubte acerca d’aquesta qüestió, li  
Ac 25,23  gran ostentació, i havent entrat  en l’audiència ab los tribuns i ab les  
Ac 25,24  dels jueus ha recorregut a mi  en Jerusalem, demanant a crits que no  
Ac 26,1  Agripa a Pau: –T’és permès parlar  en ta defensa. Llavors Pau, extenent la  
Ac 26,2 –Me tinc per ditxós, oh rei Agripa,  en poder justificar-me en vostra  
Ac 26,2  Agripa, en poder justificar-me  en vostra presència de tot quant m’acusen 
Ac 26,4  que m’oigau ab paciència. 4 »I  en veritat que la vida que jo fiu en  
Ac 26,4  en veritat que la vida que jo fiu  en Jerusalem entre los de ma nació des del 
Ac 26,6  qual fariseu. 6 I ara só acusat  en judici per esperar la promesa feta per  
Ac 26,9  Déu ressuscítia los morts? 9 »I jo  en veritat també pensava fer moltes coses  
Ac 26,10 de Jesús Nazareno. 10 I així ho fiu  en Jerusalem, i vaig posar presos a molts  
Ac 26,11  11 I freqüentment los castiguí  en totes les sinagogues, i los compelia a  
Ac 26,11  contra d’ells, los perseguia fins  en ciutats estranyes. 12 »En quals coses,  
Ac 26,13  13 al migdia vegí, oh rei,  en lo camí una llum del cel que superava  
Ac 26,14  14 I havent caigut tots nosaltres  en terra, oiguí una veu que em deia en  
Ac 26,14 en terra, oiguí una veu que em deia  en llengua hebrea: »–Saulo, Saulo, per què 
Ac 26,16  vist i de les que jo et mostraré  en mes aparicions, 17 deslliurant-te del 
Ac 26,18  són santificats per la fe que és  en mi. 19 »Per lo qual, oh rei Agripa, jo  
Ac 26,20  als de Damasco i després  en Jerusalem, i per tota la terra de  
Ac 26,21  21 Per aquestes causes, estant jo  en lo temple, me prengueren los jueus i em 
Ac 26,24  24 I mentres ell deia estes coses  en sa defensa, Festo digué en alta veu:  
Ac 26,24  coses en sa defensa, Festo digué  en alta veu: –Estàs fora de si, Pau. Les  
Ac 26,26  no han estat fetes estes coses  en ningun racó. 27 Rei Agripa, creeu vós  
Ac 26,27  racó. 27 Rei Agripa, creeu vós  en los profetes? Jo sé que hi creeu! 28  
Ac 26,31  per la qual haja de morir ni estar  en presó. 32 I Agripa digué a Festo:  
Ac 26,32  –Podria aquest home posar-se  en llibertat si no hagués apeŀlat al  
Ac 27,2  cohort Augusta, 2 embarcant-nos  en un barco d’Adrumeto, nos férem a la  
Ac 27,2  les terres de l’Àsia i portant  en nostra companyia a Aristarc, macedoni  
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Ac 27,12  podia arribar a Fenice a hivernar  en ella, per ser un port de Creta que mira 
Ac 27,13  lograt son intent, llevant àncores  en Asson, costejaven Creta. 14 Emperò al  
Ac 27,17  lo barco, i temerosos de donar  en un banc d’arena, arriaren les veles, i 
Ac 27,25  teniu bon ànimo, perquè crec  en Déu que serà així com se m’ha dit. 26  
Ac 27,29  quinze. 29 I tement que donassen  en algun escoll, tiraren quatre àncores  
Ac 27,31  –Si aquestos homes no permaneixen  en lo barco, vosaltres no podeu salvar-  
Ac 27,33  dies fa que estau esperant i  en dejú, sens haver pres res. 34 Per lo  
Ac 27,35  prenent pa, donà gràcies a Déu  en presència de tots, i partint-lo  
Ac 27,41  a la platja. 41 Emperò donant  en un lloc que tenia mar per los dos  
Ac 28,Tit  XXVIII Pau és picat d’un escurçó  en Malta. Cura vàrios mals. Continua son  
Ac 28,1 els principals jueus. 1 I estant ja  en salvo, sabérem que l’isla s’anomenava 
Ac 28,7  deien que ell era un déu. 7 I  en aquells llocs tenia unes possessions lo 
Ac 28,7  lo qual nos hospedà tres dies  en sa casa i ens tractà molt bé. 8 I  
Ac 28,8  pare de Públio se trobava al llit,  en aquella ocasió, afligit de febres i  
Ac 28,9  venien tots quants tenien mals  en l’isla, i eren curats. 10 Los quals  
Ac 28,11  11 I al cap de tres mesos entràrem  en un barco d’Alexandria que havia passat 
Ac 28,11  que havia passat l’hivern  en l’isla i tenia per divisa Càstor i  
Ac 28,16  a Pau se li permeté estar sol  en una casa particular ab un soldat que el 
Ac 28,17  de nostres pares, vaig ésser pres  en Jerusalem i entregat en mans dels  
Ac 28,17  ésser pres en Jerusalem i entregat  en mans dels romans, 18 los quals, després 
Ac 28,23 havent-li senyalat dia, vingueren  en gran número a son allotjament, als  
Ac 28,30  I Pau permanesqué dos anys enters  en la casa que tenia llogada, i rebia a  
Rm 1,Tit és justificat, i de la raó s’abusa  en termes, que los preciats de savis vénen 
Rm 1,2 havia abans promès per sos profetes  en les santes Escriptures, 3 concernent a  
Rm 1,5  apostolat, perquè s’obeesca la fe  en totes les nacions per son nom, 6 entre  
Rm 1,7  Jesucrist. 7 A tots los qui estan  en Roma, amats de Déu, apellidats sants:  
Rm 1,9  Déu, a qui servesc ab mon esperit  en l’evangeli de son Fill, m’és  
Rm 1,10  de vosaltres, 10 suplicant sempre  en mes oracions, si al fi en algun temps  
Rm 1,10  sempre en mes oracions, si al fi  en algun temps me serà concedit, per la  
Rm 1,15  a savis i a ignorants. 15 Així,  en quant a mi, estic prompte també a  
Rm 1,15  l’evangeli a vosaltres que estau  en Roma. 16 Puix jo no m’avergonyesc de  
Rm 1,17  i també al grec. 17 Perquè  en ell la justícia de Déu és revelada de  
Rm 1,17  justícia de Déu és revelada de fe  en fe, com està escrit: «Lo just per la fe 
Rm 1,18 homes que retenen la veritat de Déu  en injustícia. 19 Per això que lo que es  
Rm 1,21  gràcies, ans bé se desvanesqueren  en sos pensaments vans, i son cor insensat 
Rm 1,21  vans, i son cor insensat quedà  en tenebres. 22 I jactant-se de savis se 
Rm 1,23  la glòria de Déu incorruptible  en semblança de figura humana corruptible, 
Rm 1,25 Los quals mudaren la veritat de Déu  en mentida, i adoraren i serviren a les  
Rm 1,26  d’ells invertiren l’ús natural  en aquell altre ús que és contra  
Rm 1,27  natural de les dones, s’abrasaren  en sos apetits mútuament, fent homes ab  
Rm 1,27  ab homes coses nefandes, i rebent  en si mateixos la paga que era deguda a  
Rm 1,28  ells no volguessen retenir a Déu  en son coneixement, Déu los abandonà a un  
Rm 1,32  practiquen, sinó que es complauen  en aquells que les practiquen. 2,Tit  
Rm 2,1  qui vulles que judiques; perquè  en allò en què tu judiques a altre, te  
Rm 2,1 vulles que judiques; perquè en allò  en què tu judiques a altre, te condemnes a 
Rm 2,5  impenitent, atresores per a tu ira  en lo dia de la ira i de la revelació del  
Rm 2,7  que per medi d’una perseverància  en fer obres bones, cerquen glòria, i  
Rm 2,12  periran; i tots quants pecassen  en la Llei, per la Llei seran judicats 13  
Rm 2,15  l’obra de la Llei escrita  en son cor, donant testimoni sa  
Rm 2,16  excusant-se uns ab altres) 16  en lo dia en què Déu judicarà los secrets  
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Rm 2,16  -se uns ab altres) 16 en lo dia  en què Déu judicarà los secrets dels  
Rm 2,17  del sobrenom de jueu, i reposes  en la Llei, i et glories en Déu, 18 i  
Rm 2,17  i reposes en la Llei, i et glories  en Déu, 18 i coneixes sa voluntat, i  
Rm 2,19 guia de cegos i llum dels que estan  en tenebres, 20 mestre d’ignorants i  
Rm 2,20 regla de la ciència i de la veritat  en la Llei; 21 ¿tu, doncs, que ensenyes  
Rm 2,23  23 ¿Tu que et vanaglòries  en la Llei, deshonres a Déu trencant la  
Rm 2,28  aquella que es manifesta  en la carn, 29 sinó que és jueu aquell que 
Rm 2,29  i la circumcisió és del cor  en l’Esperit, i no en la lletra, l’  
Rm 2,29  és del cor en l’Esperit, i no  en la lletra, l’alabança de la qual no és 
Rm 3,Tit  Capítol III Declara l’Apòstol  en què consisteix la preferència dels  
Rm 3,Tit al pecat. No és la Llei, sinó la fe  en Jesucrist la que els deslliura d’ell.  
Rm 3,4  «A fi de que sies reconegut fiel  en tes paraules, i vències quan sies  
Rm 3,5  Déu (parlo com a home) que castiga  en ira? 6 De ninguna manera: altrament,  
Rm 3,22  La justícia, dic, de Déu per la fe  en Jesucrist per a tots i sobre tots los  
Rm 3,22  a tots i sobre tots los que creuen  en ell, perquè no hi ha distinció, 23 puix 
Rm 3,24 mateix, mediant la redempció que és  en Cristo Jesús. 25 Al qual Déu ha  
Rm 3,25  per propiciació, mediant la fe  en sa sang, a fi de manifestar sa justícia 
Rm 3,26 la remissió dels pecats passats, 26  en la paciència de Déu per a demostrar sa  
Rm 3,26  de Déu per a demostrar sa justícia  en aquest temps; a fi de que ell sia  
Rm 4,5  5 Emperò al que no obra, i creu  en aquell que justifica a l’impio, sa fe  
Rm 4,9  doncs, aquesta benaventurança  en la circumcisió tan solament, o en la  
Rm 4,9  en la circumcisió tan solament, o  en la incircumcisió també? Puix diem que  
Rm 4,10  circumcidat o incircumcidat? No  en la circumcisió, sinó en la  
Rm 4,10  No en la circumcisió, sinó  en la incircumcisió. 11 I ell rebé lo  
Rm 4,18  18 Lo qui contra esperança cregué  en esperança que vindria a ser pare de  
Rm 4,19  ton llinatge.» 19 I no se debilità  en la fe, ni considerà son propi cos, ja  
Rm 4,19  de concebir estava ja extinguida  en Sara. 20 Tampoc titubejà ni tingué la  
Rm 4,20  tingué la més petita desconfiança  en la promesa de Déu, ans bé se fortificà  
Rm 4,20 promesa de Déu, ans bé se fortificà  en la fe, donant glòria a Déu, 21  
Rm 4,24  als quals serà imputat si creem  en aquell que ressuscità d’entre els  
Rm 5,Tit  de la justificació per la fe  en Jesucrist, la gràcia sobreabundant del  
Rm 5,2  entrada per la fe a esta gràcia,  en la que estam ferms i ens regositjam en  
Rm 5,2 la que estam ferms i ens regositjam  en l’esperança de la glòria dels fills de 
Rm 5,3  això, sinó que ens gloriam també  en les tribulacions, sabent que la  
Rm 5,5  la caritat de Déu està difundida  en nostres cors per l’Esperit Sant, que  
Rm 5,11  això, sinó que ens gloriam també  en Déu per nostre Senyor Jesucrist, per  
Rm 5,12 així com per un home entrà lo pecat  en aquest món, i per lo pecat, la mort,  
Rm 5,12 la mort a tots los homes per aquell  en qui tots pecaren. 13 (Perquè fins a la  
Rm 5,13  fins a la Llei lo pecat estava  en lo món; emperò no havent-hi Llei, lo  
Rm 5,14  regnà des d’Adam a Moisès, fins  en aquells que no havien pecat ab una  
Rm 5,17  per un sol home, molt més regnaran  en vida per un sol Jesucrist los que reben 
Rm 6,Tit  VI Com deuen los fiels perseverar  en la gràcia rebuda en lo baptisme, fent  
Rm 6,Tit  perseverar en la gràcia rebuda  en lo baptisme, fent vida nova i entregant 
Rm 6,1  1 Doncs, què direm? Perseverarem  en lo pecat perquè abúndia la gràcia? 2 No 
Rm 6,2  morts al pecat, ¿com viurem encara  en ell? 3 ¿No sabeu que tots los que havem 
Rm 6,3  tots los que havem estat batejats  en Jesucrist, havem estat batejats en sa  
Rm 6,3  en Jesucrist, havem estat batejats  en sa mort? 4 Per lo tant, som sepultats  
Rm 6,4 4 Per lo tant, som sepultats ab ell  en mort per lo baptisme, per a què, així  
Rm 6,4  Pare, així també caminem nosaltres  en novedat de vida. 5 Perquè si havem  
Rm 6,5  estat plantats juntament ab ell  en la semblança de sa mort, ho serem també 
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Rm 6,5  de sa mort, ho serem també  en la de sa resurrecció. 6 Sabent això que 
Rm 6,10  més domini sobre d’ell. 10 Perquè  en quant a haver ell mort per lo pecat,  
Rm 6,10 pecat, morí una sola vegada; emperò  en quant al viure, viu per a Déu. 11 Així  
Rm 6,11  al pecat, emperò vius per a Déu  en Jesucrist nostre Senyor. 12 No régnia,  
Rm 6,12  12 No régnia, doncs, lo pecat  en vostre cos mortal, de modo que hajau d’ 
Rm 6,12  de modo que hajau d’obeir-lo  en ses concupiscències. 13 Ni oferiu  
Rm 6,22  servos de Déu, teniu vostre fruit  en la santificació, i per terme la vida  
Rm 6,23 la gràcia de Déu és vida perdurable  en Jesucrist Senyor nostre. 7,Tit Capítol  
Rm 7,Tit  Capítol VII Ventatge de l’home  en l’estat de la llei de gràcia comparat  
Rm 7,5  5 Perquè quan nosaltres estàvem  en la carn, los afectes dels pecats, que  
Rm 7,5  que eren per la Llei, obraven  en nostres membres per a donar fruit a la  
Rm 7,6  deslliurats de la Llei de la mort,  en la qual estàvem lligats, per a què  
Rm 7,6  estàvem lligats, per a què serviam  en la novedat de l’Esperit, i no en la  
Rm 7,6  en la novedat de l’Esperit, i no  en la vellesa de la lletra. 7 Què direm,  
Rm 7,8  prenent ocasió del manament, obrà  en mi tota concupiscència, perquè sens la  
Rm 7,9  era mort. 9 I jo vivia sens Llei  en algun temps; emperò quan sobrevingué lo 
Rm 7,13  aparèixer pecat, engendrà la mort  en mi per medi de lo que era bo, a fi de  
Rm 7,17 obro allò, sinó lo pecat que habita  en mi. 18 Perquè jo sé que en mi, ço és,  
Rm 7,18  habita en mi. 18 Perquè jo sé que  en mi, ço és, en ma carn, no habita lo bé; 
Rm 7,18  18 Perquè jo sé que en mi, ço és,  en ma carn, no habita lo bé; perquè lo  
Rm 7,18  lo bé; perquè lo voler lo bé està  en mi, mes no trobo lo modo de fer lo bé.  
Rm 7,20  ho obro, sinó lo pecat que habita  en mi. 21 Jo trobo, doncs, una llei, que  
Rm 7,21  jo voldria fer bé, lo mal resideix  en mi. 22 Perquè jo em deleito en la llei  
Rm 7,22  en mi. 22 Perquè jo em deleito  en la llei de Déu, segons l’home  
Rm 7,23  23 emperò veig una altra llei  en mos membres que combat la llei de mon  
Rm 7,23  porta a la llei del pecat que està  en mos membres. 24 Oh, quin home tan  
Rm 8,1  1 No hi ha, doncs, ara condemnació  en aquells que són en Cristo Jesús, los  
Rm 8,1  ara condemnació en aquells que són  en Cristo Jesús, los quals no caminen  
Rm 8,2  la llei de l’Esperit de vida  en Cristo Jesús, me deslliurà de la llei  
Rm 8,3 Perquè lo que la Llei no podia fer,  en quant era dèbil per la carn, Déu,  
Rm 8,3  carn, Déu, enviant son propi Fill  en semblança de carn pecadora, i per lo  
Rm 8,3  i per lo pecat, condemnà lo pecat  en la carn, 4 per a què la justificació de 
Rm 8,4  de la Llei fos complerta  en nosaltres, que no caminam segons la  
Rm 8,9  si és que l’Esperit de Déu habita  en vosaltres. Mes aquell que no té l’  
Rm 8,10  no és dels seus. 10 I si Cristo és  en vosaltres, lo cos verdaderament és mort 
Rm 8,11  a Jesús d’entre els morts habita  en vosaltres, lo qui ressuscità a  
Rm 8,11  mortals per son Esperit que habita  en vosaltres. 12 Per lo tant, germans,  
Rm 8,18 glòria venidera, que es manifestarà  en nosaltres. 19 Perquè lo gran desig de  
Rm 8,20  per causa d’aquell que la somet  en esperança 21 que la mateixa criatura  
Rm 8,37  per a l’escorxador.» 37 Emperò  en totes estes coses triümfam per medi d’ 
Rm 8,39  -nos de l’amor de Déu, que està  en Cristo Jesús, nostre Senyor. 9,Tit  
Rm 9,1  dels jueus. 1 Dic la veritat  en Cristo, no mento; donant-me també  
Rm 9,1 -me també testimoni ma consciència  en l’Esperit Sant, 2 de que tinc gran  
Rm 9,2  gran tristesa i un dolor contínuo  en mon cor. 3 Puix desitjava jo mateix ser 
Rm 9,5 és sobre totes les coses Déu beneït  en tots los sigles. Amén. 6 I no que la  
Rm 9,11  què fos complert lo designe de Déu  en l’elecció), 12 no per les obres, sinó  
Rm 9,14  Què direm, doncs? Hi ha injustícia  en Déu? No, per cert. 15 Perquè ell diu a  
Rm 9,17  mateix t’he elevat, per a mostrar  en tu mon poder, i per a què sia anunciat  
Rm 9,25  gentils? 25 Conforme a lo que diu  en Osees: «Apellidaré “poble meu” al que  
Rm 9,26  misericòrdia.» 26 I succeirà que  en lo lloc a on los fou dit: «Vosaltres no 
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Rm 9,28  paraula consumidora i abreviadora  en justícia, paraula abreviada farà lo  
Rm 9,32  fe, sinó per obres; i ensopegaren  en pedra d’escàndol, 33 així com està  
Rm 9,33 com està escrit: «Veus aquí jo poso  en Sion pedra ensopegadora, i pedra d’  
Rm 9,33  d’escàndol; i tot aquell que creu  en ell no serà confundit.» 10,Tit Capítol  
Rm 10,Tit  10,Tit Capítol X Sens la fe  en Jesucrist ningú pot salvar-se; ab  
Rm 10,Tit justificació. Per això és predicada  en tot lo món. Los gentils l’abracen,  
Rm 10,Tit  mentres que els jueus permaneixen  en sa incredulitat. 1 Germans, lo desig de 
Rm 10,5  Llei que l’home que la faça viurà  en ella. 6 Mes la justícia que és de la  
Rm 10,6  és de la fe, diu així: «No digues  en ton cor: Qui pujarà al cel?» (ço és, a  
Rm 10,8  «I prop està la paraula,  en ta boca i en ton cor», ço és, la  
Rm 10,8  prop està la paraula, en ta boca i  en ton cor», ço és, la paraula de la fe  
Rm 10,9  boca al Senyor Jesús i creguesses  en ton cor que Déu lo ressuscità d’entre  
Rm 10,11 l’Escriptura: «Tot aquell que creu  en ell no serà confós.» 12 Perquè no hi ha 
Rm 10,14  14 Mes, ¿com invocaran a aquell  en qui no cregueren? I com creuran a  
Rm 11,5  de Baal.» 5 Doncs, així també,  en aquest temps, hi ha un remanent segons  
Rm 11,9 diu: «Convertesca-se’ls sa taula  en llaç, i en trampa, i en pedra d’  
Rm 11,9  -se’ls sa taula en llaç, i  en trampa, i en pedra d’ensopec, i en  
Rm 11,9  sa taula en llaç, i en trampa, i  en pedra d’ensopec, i en paga. 10  
Rm 11,9 en trampa, i en pedra d’ensopec, i  en paga. 10 Obscuresquen-se’ls los ulls 
Rm 11,17  essent tu oliver bord ets empeltat  en elles, i has participat de l’arrel i  
Rm 11,22  de Déu envers tu, si permaneixes  en la bondat; d’altra manera seràs tu  
Rm 11,23  23 I ells també, si no permaneixen  en la incredulitat, seran empeltats;  
Rm 11,24  naturalesa has estat empeltat  en un oliver bo, ¿quant més aquells que  
Rm 11,24  que són naturals seran empeltats  en son propi oliver? 25 Emperò no vull,  
Rm 11,25  a fi de que no siau presumits  en vosaltres mateixos: que la ceguedat ha  
Rm 11,25  que la ceguedat ha sobrevingut  en part a Israel fins que haja entrat la  
Rm 11,30  30 Perquè així com vosaltres  en algun temps no creguéreu a Déu, i ara  
Rm 11,32  32 Perquè Déu los ha enclòs a tots  en la incredulitat, per a usar de  
Rm 11,36  36 Perquè d’ell, i per ell, i  en ell són totes les coses. A ell sia la  
Rm 12,1  Déu, que li oferiu vostres cossos  en hòstia viva, santa, i agradable a Déu,  
Rm 12,4  li ha repartit. 4 Perquè així com  en un cos tenim molts membres, i no tots  
Rm 12,5  essent molts, som un sol cos  en Cristo i cada u membre l’un de l’  
Rm 12,7  ministrant; o lo qui ensenya,  en doctrina; 8 lo qui amonesta, en  
Rm 12,8  en doctrina; 8 lo qui amonesta,  en exhortació; lo qui dóna, en  
Rm 12,8  en exhortació; lo qui dóna,  en simplicitat; lo qui governa, en  
Rm 12,8  en simplicitat; lo qui governa,  en diligència; lo qui mostra misericòrdia, 
Rm 12,8  lo qui mostra misericòrdia,  en alegria. 9 Sia l’amor sens ficció.  
Rm 12,11  honrar-vos. 11 No siau peresosos  en vostres obligacions; ans bé siau  
Rm 12,11 obligacions; ans bé siau fervorosos  en esperit, servint al Senyor. 12 Alegres  
Rm 12,12  servint al Senyor. 12 Alegres  en l’esperança, soferts en la tribulació, 
Rm 12,12 12 Alegres en l’esperança, soferts  en la tribulació, en l’oració  
Rm 12,12  soferts en la tribulació,  en l’oració perseverants; 13 socorrent  
Rm 12,16  l’altre; no tingau l’enteniment  en coses altes, sinó acomodau-vos a les  
Rm 12,16  les humils. No us tingau per savis  en vostra opinió. 17 A ningú torneu mal  
Rm 12,18  de tots los homes. 18 Si és dable,  en quant està de vostra part, teniu pau ab 
Rm 13,4  Emperò si fas mal, tem, perquè no  en va, porta l’espasa; puix és ministre  
Rm 13,4  puix és ministre de Déu, venjador  en ira contra aquell que fa lo mal. 5 Per  
Rm 13,6  són ministres de Déu, servint-lo  en això mateix. 7 Pagau, doncs, a tothom  
Rm 13,9  manament, està sumàriament comprès  en aquesta expressió: «Amaràs a ton  
Rm 13,13  Caminem honestament com de dia, no  en farts ni embriagueses, no en  
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Rm 13,13  no en farts ni embriagueses, no  en deshonestedats i disolucions, no en  
Rm 13,13 en deshonestedats i disolucions, no  en quimeres i enveges. 14 Ans bé vestiu’s 
Rm 14,Tit  14,Tit Capítol XIV Los forts  en la fe deuen suportar als flacs, i uns i 
Rm 14,1 -se mútuament. 1 I al que és flac  en la fe, admeteu-lo, no per disputes d’ 
Rm 14,4  servo d’altre? Per a son amo està  en peus, o cau; emperò ferm estarà, perquè 
Rm 14,5  tots los dies. Abúndia cada qual  en sa opinió. 6 Lo qui fa diferència del  
Rm 14,13  los uns als altres, ans bé pensau  en no posar ensopec o escàndol al germà.  
Rm 14,14  al germà. 14 Sé, i estic persuadit  en lo Senyor Jesús, que no hi ha ninguna  
Rm 14,17 beure, sinó justícia, i pau, i goig  en l’Esperit Sant. 18 I qui en això  
Rm 14,18 i goig en l’Esperit Sant. 18 I qui  en això serveix a Cristo, és accepte a Déu 
Rm 14,20  l’obra de Déu. Totes les coses  en veritat són netes, però mal és per a l’ 
Rm 14,21  menjar carn, ni beure vi, ni cosa  en què ton germà encepèguia o s’  
Rm 14,22  que no es condemna a si mateix  en lo que aprova. 23 Emperò aquell que  
Rm 14,23  23 Emperò aquell que dubta si  en menjarà, és condemnat; perquè no ho  
Rm 15,10  i cantaré a vostre nom.» 10 I  en altre lloc: «Alegrau’s, oh gentils, ab 
Rm 15,12  s’alçarà a governar los gentils;  en ell confiaran los gentils.» 13 Ómplia- 
Rm 15,13  Déu d’esperança de tot goig i pau  en la creència, per a què abundeu en  
Rm 15,13  en la creència, per a què abundeu  en esperança per la virtut de l’Esperit  
Rm 15,14 Emperò jo estic cert, germans meus,  en quant a vosaltres, que estau també  
Rm 15,16  oferta dels gentils i santificada  en l’Esperit Sant. 17 Ab raó, doncs, puc  
Rm 15,17  17 Ab raó, doncs, puc gloriar-me  en Jesucrist en aquelles coses que  
Rm 15,17  puc gloriar-me en Jesucrist  en aquelles coses que pertanyen a Déu. 18  
Rm 15,19  eficàcia de senyals i de prodigis,  en virtut de l’Esperit Sant; de manera  
Rm 15,23  tenint ja lloc de detenir-me més  en aquestes terres, i havent per molts  
Rm 15,26 pobres d’entre els sants que estan  en Jerusalem. 27 Així los plagué i són  
Rm 15,27  deuen també ells ministrar-los  en les coses carnals. 28 Doncs quan haja  
Rm 15,31  desllíuria dels infiels que hi ha  en la Judea, i sia agradable als sants de  
Rm 16,Tit  avís de Pau als fiels residents  en Roma. 1 Vos recomano a Febe, germana  
Rm 16,1  a Febe, germana nostra, que està  en lo servei de la iglésia que està en  
Rm 16,1 en lo servei de la iglésia que està  en Cencrea, 2 perquè la rebiau en lo  
Rm 16,2 està en Cencrea, 2 perquè la rebiau  en lo Senyor, com deuen los sants, i per a 
Rm 16,2  los sants, i per a què l’ajudeu  en tot quant sia menester; puix ella ha  
Rm 16,2  ella ha socorregut a molts, i a mi  en particular. 3 Saludau a Prisca i a  
Rm 16,3 a Prisca i a Aquila, mos coadjutors  en Cristo Jesús, 4 los quals per ma vida  
Rm 16,5  modo saludau a la iglésia que està  en casa d’ells. Saludau a Epenet, mon  
Rm 16,5  que és lo primer fruit de l’Acaia  en Cristo. 6 Saludau a Maria, la que  
Rm 16,7  els apòstols i foren abans que jo  en Cristo. 8 Saludau a Ampliat, a qui jo  
Rm 16,8  a qui jo amo entranyablement  en lo Senyor. 9 Saludau a Urbà, que ha  
Rm 16,9  a Urbà, que ha treballat ab mi  en Cristo Jesús, i a mon amat Estaqui. 10  
Rm 16,10  10 Saludau a Apeles, provat  en Cristo. 11 Saludau a aquells que són de 
Rm 16,11  de la casa de Narcís, que creuen  en lo Senyor. 12 Saludau a Trifena i a  
Rm 16,12  Trifena i a Trifosa, que treballen  en lo Senyor. Saludau a nostra amada  
Rm 16,12  amada Pèrside, que treballà molt  en lo Senyor. 13 Saludau a Rufo, escollit  
Rm 16,19  Emperò voldria que fósseu savis  en lo bé, i simples en lo mal. 20 I el Déu 
Rm 16,19  fósseu savis en lo bé, i simples  en lo mal. 20 I el Déu de la pau  
Rm 16,22 he escrit aquesta carta, vos saludo  en lo Senyor. 23 Vos saluda Gai, mon  
1Co 1,2  2 a la iglésia de Déu que està  en Corinti, als santificats en Cristo  
1Co 1,2  està en Corinti, als santificats  en Cristo Jesús, anomenats sants, i a tots 
1Co 1,2  anomenats sants, i a tots los que  en qualsevol lloc invoquen lo nom de  
1Co 1,4  de Déu que us ha estat donada  en Jesucrist 5 perquè en totes coses sou  
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1Co 1,5  estat donada en Jesucrist 5 perquè  en totes coses sou enriquits en ell, en  
1Co 1,5 perquè en totes coses sou enriquits  en ell, en tota paraula i en tota ciència; 
1Co 1,5  totes coses sou enriquits en ell,  en tota paraula i en tota ciència; 6  
1Co 1,5 enriquits en ell, en tota paraula i  en tota ciència; 6 havent-se així  
1Co 1,6  6 havent-se així confirmat  en vosaltres lo testimoni de Cristo, 7 de  
1Co 1,7  7 de manera que res vos falta  en ninguna gràcia, esperant la  
1Co 1,8  fi, perquè siau trobats sens culpa  en lo dia de l’adveniment de nostre  
1Co 1,10  10 Mes vos suplico, germans,  en lo nom de nostre Senyor Jesucrist, que  
1Co 1,10  ans bé estigau perfectament units  en un mateix esperit i en un mateix  
1Co 1,10  units en un mateix esperit i  en un mateix judici. 11 Perquè se m’ha  
1Co 1,13  vosaltres? ¿O haveu estat batejats  en nom de Pau? 14 Gràcies a Déu que no he  
1Co 1,15  i a Caio, 15 perquè ningú diga que  en mon nom haveu estat batejats. 16 I he  
1Co 1,21  d’aquest món? 21 Puix després que  en la sabiduria de Déu lo món no conegué a 
1Co 1,25  de Déu. 25 Puix lo que apar fàtuo  en Déu, és més savi que els homes; i lo  
1Co 1,25  que els homes; i lo que apar flac  en Déu, és més fort que els homes. 26 I  
1Co 1,30  d’ell. 30 I per ell sou vosaltres  en Cristo Jesús, lo qual per a nosaltres  
1Co 1,31  «Aquell que es gloria, gloriï’s  en lo Senyor.» 2,Tit Capítol II Demostra  
1Co 2,Tit  l’Apòstol que la predicació  en Corinti no havia estat ab pompa de  
1Co 2,Tit humana, sinó ab la sabiduria apresa  en l’escola de Jesucrist crucificat, la  
1Co 2,5  5 per a què vostra fe no reposàs  en la sabiduria d’homes, sinó en lo poder 
1Co 2,5  en la sabiduria d’homes, sinó  en lo poder de Déu. 6 No obstant això,  
1Co 2,7  7 sinó que parlam sabiduria de Déu  en misteri, la que està encoberta, la que  
1Co 2,9 vegé, ni orella oigué, ni han estat  en cor d’home, les coses que preparà Déu  
1Co 2,11 sinó l’esperit de l’home que està  en ell? Així mateix ningú coneix les coses 
1Co 3,1  sinó com a carnals, com a infants  en Cristo. 2 Vos he alimentat ab llet, no  
1Co 3,5 o qui és Pau? 5 Ministres d’aquell  en qui creeu, i segons que el Senyor donà  
1Co 3,13 la descobrirà, perquè se descobrirà  en lo foc; i qual sia l’obra de cada u,  
1Co 3,16  Déu i que l’Esperit de Déu habita  en vosaltres? 17 Si algú profana lo temple 
1Co 3,18 Si algú de vosaltres se té per savi  en aquest món, faça’s neci, per a què sia 
1Co 3,19  escrit està: «Jo prendré als savis  en sa pròpia astúcia.» 20 I en altra part: 
1Co 3,20  savis en sa pròpia astúcia.» 20 I  en altra part: «Lo Senyor coneix los  
1Co 3,21  21 Per lo qual, ningú se gloriï  en los homes. 22 Perquè totes les coses  
1Co 4,5  qual aclararà les coses escondides  en les tenebres i farà manifestos los  
1Co 4,6  he representat aquestes coses  en mi i en Apolo per amor de vosaltres,  
1Co 4,6  representat aquestes coses en mi i  en Apolo per amor de vosaltres, per a què  
1Co 4,6  per amor de vosaltres, per a què  en nosaltres aprengau a no pensar dels  
1Co 4,10  amor de Cristo, i vosaltres, savis  en Cristo; nosaltres, flacs, i vosaltres,  
1Co 4,15  que tingau deu mil instructors  en Cristo, emperò no molts pares, perquè  
1Co 4,15 perquè jo só lo qui us he engendrat  en Cristo Jesús per l’evangeli. 16 Per  
1Co 4,17  que és mon fill caríssim, i fiel  en lo Senyor, qui vos farà memòria de  
1Co 4,17  memòria de quals sien mos camins  en Cristo Jesús, com jo ensenyo per totes  
1Co 4,17  com jo ensenyo per totes parts  en totes les iglésies. 18 Alguns van tan  
1Co 4,20  20 Perquè lo Regne de Déu no està  en les paraules, sinó en la virtut. 21 Què 
1Co 4,20  Déu no està en les paraules, sinó  en la virtut. 21 Què voleu? ¿Vindré a  
1Co 5,3  cometé aquesta maldat. 3 Mes jo,  en veritat, encara que ausent de cos,  
1Co 5,4  present al que així se conduí: 4  en lo nom de nostre Senyor Jesucrist,  
1Co 5,5  a fi de que sa ànima se sàlvia  en lo dia de nostre Senyor Jesucrist. 6  
1Co 5,9  i de veritat. 9 Vos escriguí  en la carta que no us acompanyeu ab los  
1Co 5,10 lladres, o que adoren ídols, perquè  en tal cas hauríeu d’anar-vos-en del  
1Co 5,10  en tal cas hauríeu d’anar-vos- en del món. 11 Emperò ara vos he escrit  
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1Co 5,12  prendre-hi aliment. 12 Puix, què  en tinc de fer de judicar d’aquells que  
1Co 6,4  per los de menor consideració  en la iglésia. 5 Per vostra confusió ho  
1Co 6,11  emperò haveu estat justificats  en lo nom de nostre Senyor Jesucrist i per 
1Co 6,16  ella? Perquè, «seran», digué, «dos  en una carn». 17 Emperò lo qui es junta ab 
1Co 6,19  de l’Esperit Sant, que està  en vosaltres, lo qual lo teniu de Déu, i  
1Co 6,20  a preu. Glorificau, doncs, a Déu  en vostre cos i en vostre esperit, los  
1Co 6,20  doncs, a Déu en vostre cos i  en vostre esperit, los quals són de Déu.  
1Co 7,12  infiel per muller i ella consent  en habitar ab ell, no la repudiï. 13 I si  
1Co 7,13  un infiel per marit i ell consent  en habitar ab ella, no déixia al marit. 14 
1Co 7,15  no estan subjectes a esclavitud  en tals coses; i Déu nos ha cridat a pau.  
1Co 7,17  cridat, i així és com jo ho ordeno  en totes les iglésies. 18 ¿És algú cridat  
1Co 7,18  faça incircumcís. ¿És algú cridat  en la incircumcisió? Que no es  
1Co 7,20  de Déu. 20 Permanesca cada u  en la vocació en què ha estat cridat. 21  
1Co 7,20  20 Permanesca cada u en la vocació  en què ha estat cridat. 21 ¿Ets tu cridat  
1Co 7,24  germans, permanesca davant de Déu  en lo que és cridat. 25 En quant a les  
1Co 7,28  aqueixos tals tindran tribulació  en la carn, emperò jo us perdono. 29 I lo  
1Co 7,34  I la dona soltera i la verge pensa  en les coses del Senyor, per a ser santa  
1Co 7,34  Emperò la que és casada pensa  en les coses que són del món, i com  
1Co 7,37 la casa. 37 Emperò lo qui està ferm  en son cor, no obligant-li la  
1Co 7,37 sa pròpia voluntat, i ha determinat  en son cor conservar sa verge, fa bé. 38 I 
1Co 8,1  flacs peca contra Jesucrist. 1 I  en quant a les coses que són sacrificades  
1Co 8,4  aqueix tal és conegut de Déu. 4 I  en quant a les viandes sacrificades als  
1Co 8,4  ídols, sabem que l’ídol no és res  en lo món i que no hi ha altre Déu sinó un 
1Co 8,5  alguns que s’apellídien déus, ja  en lo cel, ja en la terra (puix hi ha  
1Co 8,5  apellídien déus, ja en lo cel, ja  en la terra (puix hi ha molts déus i molts 
1Co 8,6  són totes les coses, i nosaltres,  en ell; i un Senyor Jesucrist, per qui són 
1Co 8,7  i nosaltres, per ell. 7 Mes no  en tots hi ha aqueix coneixement. Puix  
1Co 8,10  tens ciència, estar sentat a taula  en lo lloc dels ídols, la consciència del  
1Co 9,1 nostre? ¿No sou vosaltres obra meva  en lo Senyor? 2 I encara que per a altres  
1Co 9,2  sou lo sello de mon apostolat  en lo Senyor. 3 Aquesta és ma resposta a  
1Co 9,9  mateix la Llei? 9 Puix escrit està  en la Llei de Moisès: «No posaràs boç en  
1Co 9,9  la Llei de Moisès: «No posaràs boç  en la boca del bou que bat.» ¿Per ventura  
1Co 9,10  perquè lo qui llaura, deu llaurar  en esperança; i lo qui bat, és ab  
1Co 9,11  11 Si nosaltres havem sembrat  en vosaltres coses espirituals, ¿és una  
1Co 9,18  gasto per no abusar de ma potestat  en l’evangeli. 19 Per lo qual, essent  
1Co 9,21  sens la Llei de Déu, ans bé estant  en la llei de Jesucrist) per a guanyar als 
1Co 9,25  25 I tot aquell que ha de combatre  en la palestra, guarda continència en  
1Co 9,25  en la palestra, guarda continència  en totes les coses; i això ell ho fa per a 
1Co 10,2  tots lo mar. 2 I que tots,  en Moisès, foren batejats en lo núvol i en 
1Co 10,2 que tots, en Moisès, foren batejats  en lo núvol i en la mar; 3 i tots menjaren 
1Co 10,2  foren batejats en lo núvol i  en la mar; 3 i tots menjaren una mateixa  
1Co 10,5  de Déu; per lo qual foren postrats  en lo desert. 6 I estes coses foren fetes  
1Co 10,6 desert. 6 I estes coses foren fetes  en figura de nosaltres, a fi de que no  
1Co 10,8  com alguns d’ells fornicaren i  en un dia ne moriren vint-i-tres mil.  
1Co 10,11  coses los esdevenien a ells  en figura; emperò foren escrites per a  
1Co 10,25  l’altre. 25 De tot lo que es ven  en la carnisseria, menjau-ne, sens fer  
1Co 10,26  és la terra i tot quant hi ha  en ella». 27 Si algú dels infiels vos  
1Co 10,28  ha estat sacrificat als ídols», no  en mengeu, per causa d’aquell que us ha  
1Co 10,33 33 a la manera que jo procuro també  en tot agradar a tots, no buscant lo meu  
1Co 11,2  2 I vos alabo, germans, perquè  en tot vos recordau de mi i guardau mes  
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1Co 11,7 -se, cúbria’s lo cap. 7 L’home,  en veritat, no deu cobrir-se lo cap,  
1Co 11,11  la dona, ni la dona sens l’home,  en lo Senyor. 12 Perquè així com la dona  
1Co 11,18  abans de tot, quan vos congregau  en la Iglésia, oic que hi ha dissensions  
1Co 11,18  ha dissensions entre vosaltres, i  en part ho crec. 19 Puix és precís que hi  
1Co 11,20  vosaltres, doncs, vos congregau  en un lloc, ja no és per a menjar la cena  
1Co 11,23  a vosaltres: que el Senyor Jesús,  en la nit en què fou traït, prengué pa; 24 
1Co 11,23  que el Senyor Jesús, en la nit  en què fou traït, prengué pa; 24 i quan  
1Co 11,24  per vosaltres és partit. Feu això  en memòria de mi.» 25 Així mateix prengué  
1Co 11,25  «Aquest calze és lo Nou Testament  en ma sang; feu això quantes vegades ne  
1Co 11,25 feu això quantes vegades ne beureu,  en memòria de mi.» 26 Perquè totes quantes 
1Co 11,29  bèguia del calze. 29 Perquè el qui  en menja i beu indignament, menja i beu sa 
1Co 11,34 altres. 34 I si algú té fam, méngia  en casa, a fi de que no us junteu per a  
1Co 12,1  no vull, germans, que estigau  en ignorància. 2 Vosaltres sabeu que, quan 
1Co 12,6  és lo Déu que obra totes les coses  en tots. 7 Mes la manifestació de l’  
1Co 12,13  com llibres, i tots havem begut  en un mateix Esperit. 14 Perquè tampoc lo  
1Co 12,18  posat los membres, cada u d’ells  en lo cos, de la manera que li ha plagut.  
1Co 12,24  ab més decència. 24 Perquè los que  en nosaltres són honestos, no tenen  
1Co 12,24 complerta al membre que no la tenia  en si, 25 a fi de que no hi hagués  
1Co 12,25  a fi de que no hi hagués dissensió  en lo cos, sinó que tots los membres  
1Co 12,28  28 I així Déu té posats alguns  en la Iglésia, en primer lloc, apòstols;  
1Co 12,28 Déu té posats alguns en la Iglésia,  en primer lloc, apòstols; en segon,  
1Co 12,28  Iglésia, en primer lloc, apòstols;  en segon, profetes; en tercer, doctors;  
1Co 12,28 lloc, apòstols; en segon, profetes;  en tercer, doctors; després d’això, do de 
1Co 13,6  irrita ni pensa mal, 6 no es gosa  en la iniquitat, sinó que es complau en la 
1Co 13,6  la iniquitat, sinó que es complau  en la veritat. 7 Tot ho aguanta, tot ho  
1Co 13,9  la ciència. 9 Puix coneixem  en part, i en part profetisam. 10 Emperò  
1Co 13,9 ciència. 9 Puix coneixem en part, i  en part profetisam. 10 Emperò quan lo que  
1Co 13,10 perfet vinga, serà abolit lo que és  en part. 11 Quan jo era un noi, parlava  
1Co 13,12  mes llavors cara a cara. Ara conec  en part, mes llavors coneixeré tan bé com  
1Co 14,Tit  Déu de pau. Les dones deuen callar  en la Iglésia. 1 Seguiu la caritat,  
1Co 14,2 profecia. 2 Perquè aquell que parla  en llengua desconeguda, no parla als  
1Co 14,2 Déu, perquè ningun home l’entén. I  en esperit parla los misteris. 3 Mes  
1Co 14,6  a no ser que us pàrlia o  en revelació, o en ciència, o en profecia, 
1Co 14,6 ser que us pàrlia o en revelació, o  en ciència, o en profecia, o en doctrina?  
1Co 14,6  o en revelació, o en ciència, o  en profecia, o en doctrina? 7 I certament  
1Co 14,6  o en ciència, o en profecia, o  en doctrina? 7 I certament que fins les  
1Co 14,10 exemple, tantes classes de llengües  en lo món, i no hi ha res sens veu. 11 Si  
1Co 14,12  dons espirituals, procurau abundar  en ells per a edificació de la Iglésia. 13 
1Co 14,14  -la. 14 Perquè si jo faç oració  en una llengua desconeguda, mon esperit  
1Co 14,16 ab l’esperit, ¿com aquell que està  en la classe del poble senzill, dirà  
1Co 14,19  de tots vosaltres. 19 Emperò  en la Iglésia preferesc dir cinc paraules  
1Co 14,19 als altres, que no deu mil paraules  en llengua desconeguda. 20 Germans, no  
1Co 14,20  20 Germans, no siau nois  en lo seny; mes siau infants en la  
1Co 14,20  nois en lo seny; mes siau infants  en la malícia, emperò homes en lo seny. 21 
1Co 14,20 infants en la malícia, emperò homes  en lo seny. 21 Està escrit en la Llei: «Ab 
1Co 14,21  homes en lo seny. 21 Està escrit  en la Llei: «Ab homes d’altres llengües i 
1Co 14,23  doncs, tota la Iglésia se congrega  en un lloc, i parlant tots ab llengües,  
1Co 14,25  que Déu verdaderament està  en vosaltres. 26 ¿Doncs, què, germans?  
1Co 14,27  per a edificació. 27 Si algú parla  en llengua desconeguda, pàrlien així dos,  
1Co 14,28  hi ha intèrprete, guàrdia silenci  en la iglésia, i pàrlia ab si mateix i a  
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1Co 14,33  sinó de pau, així com jo ensenyo  en totes les iglésies dels sants. 34  
1Co 14,34  dels sants. 34 Càllien les dones  en les iglésies, puix no els és donat lo  
1Co 14,35  35 I si elles volen instruir-se  en alguna cosa, que ho pregúntien a sos  
1Co 14,35  que ho pregúntien a sos marits  en casa, puix que és indecorós a una dona  
1Co 14,35  és indecorós a una dona lo parlar  en la iglésia. 36 ¿Per ventura la paraula  
1Co 14,39  profetisar, i no impediu lo parlar  en llengües. 40 Faça’s tot ab decoro i  
1Co 15,1  lo que rebéreu vosaltres i  en lo qual estau ferms; 2 per lo qual sou  
1Co 15,2 prediquí, si és que no haveu cregut  en va. 3 Perquè en primer lloc vos he  
1Co 15,3 que no haveu cregut en va. 3 Perquè  en primer lloc vos he ensenyat lo mateix  
1Co 15,10  só; i sa gràcia no ha estat vana  en mi, ans bé he treballat més copiosament 
1Co 15,17  és vostra fe, puix encara estau  en vostres pecats. 18 I per consegüent,  
1Co 15,18  consegüent, també los que dormiren  en Cristo són perduts. 19 Si en aquesta  
1Co 15,19  en Cristo són perduts. 19 Si  en aquesta vida solament, tenim esperança  
1Co 15,19  vida solament, tenim esperança  en Cristo, nosaltres som de tots los homes 
1Co 15,22  dels morts. 22 I així com  en Adam moren tots, així en Cristo també  
1Co 15,22 I així com en Adam moren tots, així  en Cristo també seran tots vivificats. 23  
1Co 15,23  vivificats. 23 Emperò cada qual  en son ordre: les primícies, Cristo;  
1Co 15,23  després los que són de Cristo,  en sa vinguda. 24 Luego ve el fi, quan ell 
1Co 15,28  les coses, per a què Déu sia tot  en tots. 29 D’altra manera, què faran  
1Co 15,30 morts? 30 I per què nosaltres estam  en perill a cada hora? 31 Cada dia,  
1Co 15,31  per a glòria vostra, la qual tinc  en Cristo Jesús, nostre Senyor. 32 Si, com 
1Co 15,32  vaig jo combatre ab les fieres  en Èfeso, què m’aprofita si no  
1Co 15,41  se diferència d’altra estrella  en claredat. 42 Així també és la  
1Co 15,42  resurrecció dels morts: se sembra  en corrupció, ressuscitarà en incorrupció; 
1Co 15,42  sembra en corrupció, ressuscitarà  en incorrupció; 43 se sembra en vilesa,  
1Co 15,43  en incorrupció; 43 se sembra  en vilesa, ressuscitarà en glòria; se  
1Co 15,43  se sembra en vilesa, ressuscitarà  en glòria; se sembra en flaquesa,  
1Co 15,43  ressuscitarà en glòria; se sembra  en flaquesa, ressuscitarà en vigor; 44 se  
1Co 15,43 se sembra en flaquesa, ressuscitarà  en vigor; 44 se sembra cos animal,  
1Co 15,45  45 Lo primer home Adam fou format  en ànima vivent; lo darrer Adam, en  
1Co 15,45  en ànima vivent; lo darrer Adam,  en esperit vivificant. 46 Mes no fou lo  
1Co 15,52 tots serem mudats. 52 En un moment,  en un tancar i obrir d’ull, en la  
1Co 15,52  en un tancar i obrir d’ull,  en la trompeta final; puix la trompeta  
1Co 15,54  «Engullida ha estat la mort  en la victòria. 55 Oh mort!, a on és ta  
1Co 15,58  ferms i constants, abundant sempre  en l’obra del Senyor, sabent que vostre  
1Co 15,58  sabent que vostre treball no és  en va en lo Senyor. 16,Tit Capítol XVI  
1Co 15,58  que vostre treball no és en va  en lo Senyor. 16,Tit Capítol XVI Exhorta  
1Co 16,1 a Timoteu i a altres deixebles. 1 I  en quant a les coŀlectes que es fan per  
1Co 16,1  també vosaltres així com ho ordení  en les iglésies de Galàcia. 2 Lo primer  
1Co 16,2  cada u de vosaltres pòsia a part  en sa casa guardant lo que gústia, a fi de 
1Co 16,8  ho permet. 8 Però jo em detindré  en Èfeso fins a Pentecostes. 9 Perquè se  
1Co 16,10  entre vosaltres, puix treballa  en l’obra del Senyor així com jo. 11 Per  
1Co 16,11  ningú, ans bé acompanyau-lo  en pau per a què vinga a mi, puix l’  
1Co 16,12 puix l’espero ab los germans. 12 I  en quant al germà Apolo, vos faç a saber  
1Co 16,13  13 Vetllau, estau ferms  en la fe, conduïu-vos com a homes i siau 
1Co 16,19  de l’Àsia. Vos saluden molt  en lo Senyor, Aquila i Prisciŀla, ab la  
1Co 16,19  ab la iglésia de sa casa,  en la que em trobo allotjat. 20 Vos  
1Co 16,24  24 Mon amor sia ab tots vosaltres  en Cristo Jesús. Amén. 2Co Inc Segona  
2Co 1,1  a la iglésia de Déu que està  en Corinti, ab tots los sants que hi ha en 
2Co 1,1  ab tots los sants que hi ha  en tota l’Acaia. 2 Gràcia sia a vosaltres 
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2Co 1,4  consolació, 4 lo qual nos consolà  en tota nostra tribulació, per a què pugam 
2Co 1,4  consolar a aquells que es troben  en tot treball, ab lo consol ab què  
2Co 1,5 5 Perquè a la manera ab què abunden  en nosaltres les afliccions de Cristo,  
2Co 1,7  7 De manera que nostra esperança  en vosaltres és ferma, sabent que així com 
2Co 1,8  les tribulacions que tinguérem  en l’Àsia; perquè nos oprimiren d’una  
2Co 1,9  la vida. 9 Mes nosaltres tinguérem  en nosaltres mateixos la sentència de  
2Co 1,9  de mort, per a què no confiàssem  en nosaltres, sinó en Déu que ressuscita  
2Co 1,9  no confiàssem en nosaltres, sinó  en Déu que ressuscita los morts, 10 lo  
2Co 1,10  de tan gran perill de mort;  en qui esperam que encara nos deslliurarà. 
2Co 1,11  11 Ajudant-nos vosaltres també  en vostres oracions, per a què per lo do  
2Co 1,12  de nostra consciència, que  en simplicitat de cor i en santa  
2Co 1,12  que en simplicitat de cor i  en santa sinceritat, no ab sabiduria  
2Co 1,12  ab la gràcia de Déu, havem proceït  en aquest món, i més abundantment ab  
2Co 1,14  14 Com també nos haveu reconegut  en part, que nosaltres som vostra glòria,  
2Co 1,14  així com vosaltres també la nostra  en lo dia de nostre Senyor Jesucrist. 15 I 
2Co 1,17  la carn, de manera que hi haja  en mi sí i no? 18 Emperò Déu verdader m’  
2Co 1,18  Déu verdader m’és testimoni que  en aquella paraula que us he anunciat no  
2Co 1,19  no fou sí i no, sinó que el sí fou  en ell. 20 Perquè totes les promeses de  
2Co 1,20  totes les promeses de Déu són  en ell sí; i així també en ell «Amén», a  
2Co 1,20  de Déu són en ell sí; i així també  en ell «Amén», a glòria de Déu per  
2Co 1,21  que ens confirmà junt ab vosaltres  en Cristo i el qui ens ha ungit és Déu, 22 
2Co 1,22  i donà la penyora de l’Esperit  en nostres cors. 23 Emperò jo crido a Déu  
2Co 2,Tit l’incestuós arrepentit sia readmès  en la comunió de la Iglésia i, ab  
2Co 2,Tit  paternal i autoritat apostòlica,  en nom de Cristo, li alça la pena  
2Co 2,1  pena imposada. 1 Mes jo he resolt  en mi mateix de no venir altra vegada a  
2Co 2,3  jo deuria tenir alegria; confiant  en tots vosaltres de que mon goig és lo  
2Co 2,5  no m’ha contristat sinó  en part, per no agoviar-vos a tots  
2Co 2,9  si vosaltres sou obedients  en totes les coses. 10 Aquell a qui  
2Co 2,10  per amor de vosaltres ho he fet,  en persona de Cristo, 11 a fi de que no  
2Co 2,12 de Cristo i em fou oberta una porta  en lo Senyor, 13 no tinguí repòs en mon  
2Co 2,13  en lo Senyor, 13 no tinguí repòs  en mon esperit, perquè no encontrí a mon  
2Co 2,14  a Déu que sempre nos fa triümfar  en Cristo Jesús, i manifesta per nosaltres 
2Co 2,14  Jesús, i manifesta per nosaltres  en totes parts l’olor del coneixement d’ 
2Co 2,15  som envers Déu bon olor de Cristo  en aquells que es salven i en los que es  
2Co 2,15  Cristo en aquells que es salven i  en los que es perden. 16 Per a uns som  
2Co 2,17  la paraula de Déu, sinó que parlam  en Cristo ab sinceritat, com de part de  
2Co 3,Tit  jueus solament se remou ab la fe  en Jesucrist. 1 ¿Començam de nou a alabar  
2Co 3,2 Vosaltres carta nostra sou, escrita  en nostres cors, coneguda i llegida de  
2Co 3,3  sinó ab l’Esperit de Déu viu, no  en taules de pedra, sinó en taules de carn 
2Co 3,3  viu, no en taules de pedra, sinó  en taules de carn del cor. 4 I tenim tal  
2Co 3,7  d’Israel no podien fixar la vista  en la cara de Moisès, per la glòria de son 
2Co 3,9  fou glòria, molt més deu abundar  en glòria lo ministeri de justícia. 10  
2Co 3,10  10 Perquè lo que resplendí  en aquesta part no fou gloriós comparat ab 
2Co 3,13  d’Israel no fixassen la vista  en sa cara, la glòria de la qual havia de  
2Co 3,14  ofuscats, puix fins avui permaneix  en la lectura del Vell Testament lo mateix 
2Co 3,14  remoure, lo qual vel és remogut  en Cristo. 15 I fins aquest dia, quan  
2Co 3,18  contemplant a cara descoberta, com  en un mirall, la glòria del Senyor, som  
2Co 3,18 glòria del Senyor, som transformats  en la mateixa imatge de claredat en  
2Co 3,18  en la mateixa imatge de claredat  en claredat com per l’Esperit del Senyor. 
2Co 4,2  vergonyoses, no caminant  en l’astúcia, ni adulterant la paraula de 
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2Co 4,4  que es perden està encobert: 4  en los quals lo déu d’aquest món ha cegat 
2Co 4,4  per a què no resplendesca  en ells la llum de l’evangeli de la  
2Co 4,6  la llum, ell mateix resplendí  en nostres cors, per a iŀluminació del  
2Co 4,6 del coneixement de la glòria de Déu  en la cara de Jesucrist. 7 Emperò tenim  
2Co 4,7  7 Emperò tenim aquest tresor  en vasos de fang, per a què la grandesa  
2Co 4,10  la mortificació del Senyor Jesús  en nostre cos, a fi de que la vida de  
2Co 4,10  vida de Jesús se maniféstia també  en nostres cossos. 11 Perquè nosaltres que 
2Co 4,11  vida de Jesús se maniféstia també  en nostra carn mortal. 12 Així, doncs, la  
2Co 4,12  12 Així, doncs, la mort obra  en nosaltres, mes la vida en vosaltres. 13 
2Co 4,12 mort obra en nosaltres, mes la vida  en vosaltres. 13 Emperò tenint lo mateix  
2Co 4,15 acció de gràcies de molts, redúndia  en glòria de Déu. 16 Per lo que no  
2Co 4,16 que no desmaiam; ans bé, encara que  en nosaltres l’home exterior decàiguia,  
2Co 4,16  l’home interior se renova de dia  en dia. 17 Perquè nostres afliccions  
2Co 4,17  no duren més que un moment, operen  en nosaltres un sobreabundant i etern pes  
2Co 5,1 casa no feta de mà, que serà eterna  en los cels. 2 I per això gemegam  
2Co 5,4  4 Perquè també los que estam  en est tabernacle gemegam oprimits, perquè 
2Co 5,6  confiats, sabent que mentres estam  en lo cos estam ausents del Senyor. 7  
2Co 5,10  lo que ha fet bo o mal, estant  en son propi cos. 11 Penetrats, doncs, del 
2Co 5,11  i espero que ho som també  en vostres consciències. 12 No ens alabam  
2Co 5,12  què respondre als que es glorien  en l’apariència i no en lo cor. 13 Perquè 
2Co 5,12  es glorien en l’apariència i no  en lo cor. 13 Perquè si nosaltres estam  
2Co 5,13  de si, és per a Déu; i si estam  en cabal seny, és per a vosaltres. 14  
2Co 5,16  16 I així nosaltres d’aquí  en avant ja no coneixem a ningú segons la  
2Co 5,17  17 Per lo que si algú està  en Cristo, és ja una criatura nova; les  
2Co 5,19  19 Perquè certament Déu estava  en Cristo, reconciliant lo món a si, no  
2Co 5,19  -los los pecats d’ells, i posà  en nosaltres la paraula de la  
2Co 5,20  Nosaltres, doncs, som ambaixadors  en nom de Cristo, com si fos Déu qui us  
2Co 5,21  fóssem fets justícia de Déu  en ell. 6,Tit Capítol VI Modo de proceir  
2Co 6,1  a no rebre la gràcia de Déu  en va. 2 (Perquè ell diu: «T’oiguí en  
2Co 6,2 en va. 2 (Perquè ell diu: «T’oiguí  en temps accepte, i et socorreguí en lo  
2Co 6,2  en temps accepte, i et socorreguí  en lo dia de salvació.» Veus aquí ara és  
2Co 6,4  nostre ministeri. 4 Ans bé  en totes les coses conduïm-nos com a  
2Co 6,4  -nos com a ministres de Déu,  en molta paciència, en tribulacions, en  
2Co 6,4  de Déu, en molta paciència,  en tribulacions, en necessitats, en  
2Co 6,4  molta paciència, en tribulacions,  en necessitats, en angústies, 5 en assots, 
2Co 6,4  en tribulacions, en necessitats,  en angústies, 5 en assots, en presons, en  
2Co 6,5  en necessitats, en angústies, 5  en assots, en presons, en sedicions, en  
2Co 6,5  en angústies, 5 en assots,  en presons, en sedicions, en treballs, en  
2Co 6,5 angústies, 5 en assots, en presons,  en sedicions, en treballs, en vigílies, en 
2Co 6,5  assots, en presons, en sedicions,  en treballs, en vigílies, en dejunis, 6 en 
2Co 6,5 presons, en sedicions, en treballs,  en vigílies, en dejunis, 6 en puresa, en  
2Co 6,5  en treballs, en vigílies,  en dejunis, 6 en puresa, en ciència, en  
2Co 6,6  en vigílies, en dejunis, 6  en puresa, en ciència, en longanimitat, en 
2Co 6,6  vigílies, en dejunis, 6 en puresa,  en ciència, en longanimitat, en mansuetud, 
2Co 6,6  dejunis, 6 en puresa, en ciència,  en longanimitat, en mansuetud, en Esperit  
2Co 6,6  en ciència, en longanimitat,  en mansuetud, en Esperit Sant, en caritat  
2Co 6,6  en longanimitat, en mansuetud,  en Esperit Sant, en caritat no fingida, 7  
2Co 6,6  en mansuetud, en Esperit Sant,  en caritat no fingida, 7 en paraula de  
2Co 6,7  Sant, en caritat no fingida, 7  en paraula de veritat, en virtut de Déu,  
2Co 6,7  fingida, 7 en paraula de veritat,  en virtut de Déu, ab les armes de la  
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2Co 6,12  s’és dilatat. 12 No sou estrets  en nosaltres, sinó que sou estrets en  
2Co 6,12  en nosaltres, sinó que sou estrets  en vostres entranyes. 13 I per tenir la  
2Co 6,14  vos també vosaltres. 14 No us uniu  en lo mateix jou ab los infiels. Perquè,  
2Co 6,16  Déu viu, com diu Déu: «Jo habitaré  en ells, i caminaré entre ells, i seré lo  
2Co 7,1  perfeccionant la santificació  en lo temor de Déu. 2 Doneu-nos cabuda.  
2Co 7,3 us diguí abans, que vosaltres estau  en nostres cors per a morir i viure junt  
2Co 7,4  de consol i sobreabundant de goig  en tota nostra tribulació. 5 Perquè quan  
2Co 7,7  sinó també ab lo consol que tingué  en vosaltres, al referir-nos vostre  
2Co 7,11  Déu, quanta ansietat no produeix  en vosaltres. Sí, què purificació, què  
2Co 7,11  En tot vos haveu mostrats purs  en aquest negoci. 12 I així encara que us  
2Co 7,13 per això nos havem consolat. Emperò  en nostre consol nos havem regositjat més  
2Co 7,13  consol nos havem regositjat més  en lo goig de Tito, per quant son esperit  
2Co 7,14  recreat de tots vosaltres. 14 I si  en alguna cosa m’he gloriat ab ell de  
2Co 7,14  bé, com tot lo que us parlàrem fou  en veritat, així també l’haver-nos  
2Co 7,16  16 Me regositjo, doncs, de que  en totes les coses tinc confiança en  
2Co 7,16  en totes les coses tinc confiança  en vosaltres. 8,Tit Capítol VIII Ab l’  
2Co 8,2 iglésies de Macedònia, 2 ço és, com  en la gran prova de tribulació tingueren  
2Co 8,2 goig, i sa extremada pobresa abundà  en les riqueses de sa simplicitat. 3  
2Co 8,6  Tito que, així com començà, acabàs  en vosaltres també esta gràcia, 7 a fi de  
2Co 8,7  esta gràcia, 7 a fi de que com  en tot abundau en fe, i en paraula, i en  
2Co 8,7  7 a fi de que com en tot abundau  en fe, i en paraula, i en ciència, i en  
2Co 8,7  de que com en tot abundau en fe, i  en paraula, i en ciència, i en tota  
2Co 8,7  tot abundau en fe, i en paraula, i  en ciència, i en tota diligència, i ademés 
2Co 8,7  fe, i en paraula, i en ciència, i  en tota diligència, i ademés en la caritat 
2Co 8,7  i en tota diligència, i ademés  en la caritat que ens teniu, així també  
2Co 8,7  que ens teniu, així també abundeu  en aquesta gràcia. 8 No ho dic com qui  
2Co 8,10  fósseu rics per sa pobresa. 10 I  en això vos dono consell, perquè açò és lo 
2Co 8,16 faltà.» 16 I gràcies a Déu que posà  en lo cor de Tito lo mateix zel per a  
2Co 8,18  lo germà l’alabança del qual està  en l’evangeli per totes les iglésies. 19  
2Co 8,20  que ningú nos puga vituperar  en aquesta abundància ministrada per  
2Co 8,22  freqüentment experimentat diligent  en moltes coses, i ara ho serà molt més  
2Co 8,22 més per la gran confiança que tenim  en vosaltres. 23 I en quant a Tito, és mon 
2Co 8,23  que tenim en vosaltres. 23 I  en quant a Tito, és mon company i  
2Co 8,23  i coadjutor envers vosaltres; i  en quant als germans nostres, són apòstols 
2Co 8,24  vostra caritat i de nostra glòria  en vosaltres. 9,Tit Capítol IX Continua la 
2Co 9,Tit  mateixa exhortació ab noves raons,  en les que dóna l’Apòstol alguns avisos  
2Co 9,1  lo fruit d’ella. 1 Perquè,  en quant al socorro que es dóna als sants, 
2Co 9,3 enviat als germans per a què no fos  en va l’haver-me gloriat de vosaltres  
2Co 9,3  l’haver-me gloriat de vosaltres  en esta part, i estigau promptes, com  
2Co 9,7  7 Dónia cada u conforme se proposà  en son cor, no ab recança, ni com per  
2Co 9,8  és Déu per fer abundant la gràcia  en vosaltres, a fi de que estant sempre  
2Co 9,11  11 A fi de que, enriquits  en totes coses, abundeu en tota  
2Co 9,11  enriquits en totes coses, abundeu  en tota beneficència, la qual fa que per  
2Co 9,12  sants, sinó que és abundant també  en moltes accions de gràcies al Senyor, 13 
2Co 9,14  ab ells i ab tothom. 14 I  en ses oracions per vosaltres vos  
2Co 9,14 per raó de la gràcia eminent de Déu  en vosaltres. 15 Gràcies sien donades a  
2Co 10,Tit  Capítol X Conducta de sant Pau  en contraposició a la dels falsos  
2Co 10,1  i benignitat de Cristo, jo que  en presència vostra só humil, i ausent só  
2Co 10,3  carn. 3 Perquè encara que caminam  en la carn, no militam segons la carn. 4  
2Co 10,4  no són carnals, sinó poderoses  en Déu, per a derrocar fortaleses i  
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2Co 10,5  reduint a cautiveri tot enteniment  en obediència de Cristo; 6 i tenint a la  
2Co 10,7  que és de Cristo, pènsia també  en son interior, que així com ell és de  
2Co 10,11  qui pènsia així que tals quals som  en la paraula per cartes estant ausents,  
2Co 10,11  estant ausents, lo mateix serem  en fet estant presents. 12 Perquè no ens  
2Co 10,14  fins a vosaltres havem arribat  en l’evangeli de Cristo, 15 no gloriant- 
2Co 10,15  15 no gloriant-nos fora de mida  en los treballs dels altres, sinó esperant 
2Co 10,15  fe, serem abundantment engrandits  en vosaltres segons nostra regla, 16  
2Co 10,16  regla, 16 anunciant l’evangeli  en los llocs que estan més allà de  
2Co 10,16  vosaltres, no per a gloriar-nos  en la regla d’altre de les coses que  
2Co 10,17  Emperò «lo qui es gloria, gloriïs  en lo Senyor». 18 Puix no aquell que s’  
2Co 11,3 degenérien de la simplicitat que és  en Cristo. 4 Perquè si aquell que ve  
2Co 11,6  apòstols. 6 Perquè bé que tosc  en lo parlar, encara que no en saber, en  
2Co 11,6  tosc en lo parlar, encara que no  en saber, en tot nos havem donat a  
2Co 11,6  lo parlar, encara que no en saber,  en tot nos havem donat a conèixer a  
2Co 11,9  que vingueren de Macedònia, i  en tot m’he guardat de servir-us de  
2Co 11,10  10 Com la veritat de Cristo és  en mi, no se’m privarà de tenir aquesta  
2Co 11,10 ’m privarà de tenir aquesta glòria  en les regions de l’Acaia. 11 Per què?  
2Co 11,12  per a ésser trobats com nosaltres  en allò de què es glorien. 13 Perquè los  
2Co 11,13  fraudulents, que es transformen  en apòstols de Cristo. 14 I no és d’  
2Co 11,14  el mateix Satanàs se transforma  en àngel de llum. 15 I així no és molt que 
2Co 11,15 els seus ministres se transfigúrien  en ministres de justícia, lo fi dels quals 
2Co 11,20  20 puix sofriu al que us posa  en servitud, al que us devora, al que us  
2Co 11,20  al que exalta, al que us fereix  en la cara. 21 Ho dic per afront, com si  
2Co 11,21  haguéssem estat molt dèbils  en aquesta part. En tot allò que altre  
2Co 11,23  com un imprudent:– Jo ho só més;  en moltíssims treballs, en presons moltes  
2Co 11,23  ho só més; en moltíssims treballs,  en presons moltes vegades, en assots fora  
2Co 11,23  en presons moltes vegades,  en assots fora de mida, en perills de mort 
2Co 11,23  vegades, en assots fora de mida,  en perills de mort molt sovint. 24 Cinc  
2Co 11,25 naufragat, un dia i una nit estiguí  en lo fondo del mar. 26 En viatges moltes  
2Co 11,26  mar. 26 En viatges moltes vegades,  en perills d’aigua, en perills de  
2Co 11,26  vegades, en perills d’aigua,  en perills de lladres, en perills dels de  
2Co 11,26  d’aigua, en perills de lladres,  en perills dels de ma nació, en perills  
2Co 11,26  en perills dels de ma nació,  en perills dels gentils, perills en la  
2Co 11,26  en perills dels gentils, perills  en la ciutat, perills en lo desert,  
2Co 11,26  perills en la ciutat, perills  en lo desert, perills en la mar, perills  
2Co 11,26  perills en lo desert, perills  en la mar, perills entre falsos germans;  
2Co 11,27  perills entre falsos germans; 27  en treballs i fatigues, en moltes  
2Co 11,27 germans; 27 en treballs i fatigues,  en moltes vigílies, en fam i set, en molts 
2Co 11,27  i fatigues, en moltes vigílies,  en fam i set, en molts dejunis, en fred i  
2Co 11,27  en moltes vigílies, en fam i set,  en molts dejunis, en fred i desnuesa. 28  
2Co 11,27  en fam i set, en molts dejunis,  en fred i desnuesa. 28 Ademés de les coses 
2Co 11,30  -se d’alguna cosa, me gloriaré  en les coses que són pròpies de ma  
2Co 11,32  rei Aretas tenia posades guàrdies  en la ciutat dels damascens per a prendre  
2Co 11,33  33 i per una finestra me baixaren  en un cove des de la muralla i així escapí 
2Co 12,1  gloriar-se –lo que no convé  en veritat–, vindré a les visions i a les  
2Co 12,2  del Senyor. 2 Conec un home  en Cristo que catorze anys ha fou  
2Co 12,2  catorze anys ha fou arrebatat –si  en lo cos o fora del cos, no ho sé; Déu ho 
2Co 12,3  3 I sé que aquest tal home –si fou  en lo cos o fora del cos, no ho sé; Déu ho 
2Co 12,5  emperò de mi no em gloriaré, sinó  en mes flaqueses. 6 Emperò si volgués  
2Co 12,6  pènsia de mi més de lo que veu  en mi u ou de mi. 7 I per a què la  
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2Co 12,7  exàltia, me fou donada una espina  en ma carn: l’àngel de Satanàs que em  
2Co 12,9  perquè la virtut se perfecciona  en la flaquesa.» Per lo tant, de bon grat  
2Co 12,9  lo tant, de bon grat me gloriaré  en mes flaqueses, per a què habítia en mi  
2Co 12,9 en mes flaqueses, per a què habítia  en mi la virtut de Cristo. 10 Per lo qual  
2Co 12,10  Cristo. 10 Per lo qual me complasc  en mes flaqueses, en los afronts, en les  
2Co 12,10  qual me complasc en mes flaqueses,  en los afronts, en les necessitats, en les 
2Co 12,10  en mes flaqueses, en los afronts,  en les necessitats, en les persecucions i  
2Co 12,10 en los afronts, en les necessitats,  en les persecucions i les congoixes per  
2Co 12,11  só fort. 11 M’he tornat un neci  en gloriar-me: vosaltres m’hi haveu  
2Co 12,11  ésser alabat de vosaltres, ja que  en res só inferior als més grans apòstols, 
2Co 12,12  apostolat obraren entre vosaltres  en tota paciència, en miracles, en  
2Co 12,12  entre vosaltres en tota paciència,  en miracles, en prodigis i virtuts. 13  
2Co 12,12  en tota paciència, en miracles,  en prodigis i virtuts. 13 Perquè, en què  
2Co 12,13  en prodigis i virtuts. 13 Perquè,  en què haveu estat vosaltres inferiors a  
2Co 12,13  a les demés iglésies, sinó  en que jo no us vaig ésser de ninguna  
2Co 12,19  ab vosaltres? Davant de Déu parlam  en Cristo; i tot, caríssims, per a  
2Co 13,3  cercau una prova que Cristo parla  en mi, lo qual no és flac en vosaltres,  
2Co 13,3  parla en mi, lo qual no és flac  en vosaltres, ans bé poderós en vosaltres! 
2Co 13,3  flac en vosaltres, ans bé poderós  en vosaltres! 4 Perquè si bé fou  
2Co 13,4 Déu. Puix nosaltres som també flacs  en ell, mes viurem ab ell per virtut de  
2Co 13,4 mes viurem ab ell per virtut de Déu  en vosaltres. 5 Examinau’s vosaltres  
2Co 13,5  ’s vosaltres mateixos si estau  en la fe, provau-vos. ¿O no us coneixeu  
2Co 13,5  mateixos que Jesucrist està  en vosaltres, si és que ja no sou  
2Co 13,11  siau d’un mateix ànimo, viviu  en pau, i serà ab vosaltres lo Déu de pau  
Ga 1,13  haveu oït de quina manera vivia jo  en altre temps en lo judaisme, i ab quin  
Ga 1,13  manera vivia jo en altre temps  en lo judaisme, i ab quin excés perseguia  
Ga 1,14  i la desolava. 14 I em distingia  en lo judaisme més que molts contemporanis 
Ga 1,20  a Jaume, lo germà del Senyor. 20 I  en això que us escric, mirau que davant de 
Ga 1,22  a les iglésies de Judea que eren  en Cristo. 23 Solament havien oït a dir:  
Ga 1,23  perseguia, ara predica la fe que  en altre temps impugnava.» 24 I  
Ga 1,24 impugnava.» 24 I glorificaven a Déu  en mi. 2,Tit Capítol II Sant Pau predica  
Ga 2,Tit  Resistència que féu a Cefas  en Antioquia sobre les ceremònies de la  
Ga 2,Tit  Ningú és justificat sinó per la fe  en Jesucrist. 1 Catorze anys després pugí  
Ga 2,2  no corregués o no hagués corregut  en va. 3 Mes ni Tito que era ab mi, essent 
Ga 2,4 per a espiar la llibertat que tenim  en Cristo Jesús, a fi de reduir-nos a l’ 
Ga 2,8  (Perquè aquell que obrà eficaçment  en Pere per l’apostolat de la  
Ga 2,8  de la circumcisió, lo mateix obrà  en mi també per als gentils.) 9 I quan  
Ga 2,9  la mà dreta a Bernabé i a mi  en senyal de companyia, per a què  
Ga 2,11  a Antioquia, li fiu resistència  en sa cara, perquè era reprensible. 12  
Ga 2,13  demés jueus convingueren igualment  en sa dissimulació, de manera que fins  
Ga 2,13  fins Bernabé fou induït per ells  en aquella dissimulació. 14 Emperò quan jo 
Ga 2,16 la fe de Jesucrist, nosaltres creem  en Jesucrist, per a què siam justificats  
Ga 2,17  nosaltres cercam ser justificats  en Cristo, som trobats també pecadors, ¿és 
Ga 2,20  visc; mes no jo, sinó Cristo viu  en mi. I la vida que ja jo visc en la  
Ga 2,20 viu en mi. I la vida que ja jo visc  en la carn, la visc en la fe del Fill de  
Ga 2,20  que ja jo visc en la carn, la visc  en la fe del Fill de Déu, que m’amà i s’ 
Ga 2,21 és per la Llei, per consegüent morí  en va Cristo. 3,Tit Capítol III Ni abans  
Ga 3,Tit ser justificat, sinó per la fe viva  en Jesucrist. 1 Oh, gàlates insensats!,  
Ga 3,3 ¿Tan necis sou que, havent començat  en esperit, acabeu en carn? 4 ¿Haveu  
Ga 3,3  havent començat en esperit, acabeu  en carn? 4 ¿Haveu sofert tantes coses en  
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Ga 3,4  carn? 4 ¿Haveu sofert tantes coses  en va, si és que sien en va? 5 Aquell,  
Ga 3,4  tantes coses en va, si és que sien  en va? 5 Aquell, doncs, que us comunicà l’ 
Ga 3,10  tot aquell que no permanesca  en totes les coses que estan escrites en  
Ga 3,10  totes les coses que estan escrites  en lo llibre de la Llei per a fer-les.»  
Ga 3,11  per a fer-les.» 11 I que ningú  en la Llei és justificat davant de Déu, és 
Ga 3,12  «lo qui faça aquelles coses viurà  en elles». 13 Cristo nos redimí de la  
Ga 3,13  «Maleït tot aquell que penja  en un arbre.» 14 Per a què la benedicció  
Ga 3,17  Que el testament confirmat per Déu  en Cristo, la Llei, donada quatre-cents  
Ga 3,19  la promesa, ordenada per àngels  en mà d’un mediador. 20 Emperò lo  
Ga 3,22 què la promesa fos donada per la fe  en Jesucrist als que creuen. 23 Emperò  
Ga 3,23  la custòdia de la Llei, tancats  en aquella fe que després havia de ser  
Ga 3,26  sou fills de Déu per la fe, que és  en Cristo Jesús. 27 Puix tots los que  
Ga 3,27  tots los que haveu estat batejats  en Cristo, estau revestits de Cristo. 28  
Ga 3,28  Perquè tots vosaltres sou un  en Cristo Jesús. 29 I essent de Cristo,  
Ga 4,1 mentres és infant, no es diferència  en res del servo, encara que sia senyor de 
Ga 4,3  quan érem infants estàvem posats  en servitud baix los elements del món. 4  
Ga 4,7 fill. I si fill, hereu també de Déu  en Cristo. 8 Emperò llavors, quan no  
Ga 4,11  no sia que jo haja treballat  en va en vosaltres. 12 Germans, vos  
Ga 4,11  no sia que jo haja treballat en va  en vosaltres. 12 Germans, vos suplico siau 
Ga 4,12 com vosaltres: no m’haveu agraviat  en res. 13 Vosaltres sabeu que al principi 
Ga 4,14  14 I ma tentació que estava  en ma carn, no la despreciàreu vosaltres,  
Ga 4,18  18 Siau vosaltres gelosos del bé  en bé sempre, i no tan solament quan jo  
Ga 4,19  de part fins que Cristo sia format  en vosaltres. 20 Voldria estar ara ab  
Ga 4,20  i canviar ma veu, puix estic  en dubtes acerca de vosaltres. 21 Dieu-  
Ga 4,25  Agar és la muntanya de Sinaí,  en Aràbia, i correspon a lo que ara és  
Ga 4,25  que ara és Jerusalem, la que està  en esclavitud ab sos fills. 26 Mes la  
Ga 4,26 fills. 26 Mes la Jerusalem que està  en lo alt és llibre, la qual és la mare de 
Ga 5,4  Cristo ja no té virtut alguna  en vosaltres: haveu caigut de la gràcia. 5 
Ga 5,6  de la justícia per la fe. 6 Puix  en Jesucrist ni la circumcisió aprofita  
Ga 5,10  la pasta. 10 I confio de vosaltres  en lo Senyor que no tindreu altre  
Ga 5,14  14 Perquè tota la Llei se resumeix  en una paraula: «Amaràs a ton proïsme com  
Ga 5,16  altres. 16 Vos dic, doncs: Caminau  en l’Esperit, i no satisfareu los apetits 
Ga 5,25 vivim per l’Esperit, caminem també  en l’Esperit. 26 No cobdiciem vana  
Ga 6,Tit  ajudar-se los uns als altres  en l’exercici de les virtuts cristianes.  
Ga 6,1  Germans, si algun home fos sorprès  en alguna falta, vosaltres, que sou  
Ga 6,4  qual sa obra, i així tindrà glòria  en si mateix solament i no en altre. 5  
Ga 6,4  glòria en si mateix solament i no  en altre. 5 Puix cada u portarà sa  
Ga 6,6  6 I aquell que és adoctrinat  en la paraula, comuníquia en tots los béns 
Ga 6,6  en la paraula, comuníquia  en tots los béns al que l’adoctrina. 7 No 
Ga 6,12  tots aquells que volen agradar  en la carn vos impeleixen a circumcidar- 
Ga 6,13  cricumcidats per a gloriar-se  en vostra carn. 14 Mes no permètia Déu que 
Ga 6,14  permètia Déu que jo em gloriï sinó  en la creu de nostre Senyor Jesucrist, per 
Ga 6,15  per a mi, i jo per al món. 15 Puix  en Cristo Jesús, ni la circumcisió val  
Ga 6,17  sobre l’Israel de Déu. 17 D’aquí  en avant ningú me moléstia, perquè jo  
Ga 6,17  ningú me moléstia, perquè jo porto  en mon cos los senyals del Senyor Jesús.  
Ef 1,1  a tots los sants que hi ha  en Efesi i als fiels en Cristo Jesús. 2  
Ef 1,1  que hi ha en Efesi i als fiels  en Cristo Jesús. 2 Gràcia sia a vosaltres  
Ef 1,3  ab tota benedicció espiritual  en llocs celestials en Cristo. 4 Així com  
Ef 1,3  espiritual en llocs celestials  en Cristo. 4 Així com nos escollí en ell  
Ef 1,4  en Cristo. 4 Així com nos escollí  en ell abans de la fundació del món, per a 
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Ef 1,4  sants i sens màcula davant d’ell  en caritat, 5 havent-nos predestinat a  
Ef 1,5  l’adopció de fills per Jesucrist,  en ell mateix, segons lo beneplàcit de sa  
Ef 1,6  per la qual nos féu acceptes  en son amat Fill. 7 En lo qual tenim la  
Ef 1,8  ab abundància sobre nosaltres  en tota sabiduria e inteŀligència, 9  
Ef 1,9  beneplàcit, que s’havia proposat  en si mateix; 10 lo qual és que en la  
Ef 1,10  en si mateix; 10 lo qual és que  en la dispensació de la plentitud dels  
Ef 1,10  plentitud dels temps ell instauràs  en un totes les coses en Cristo, així les  
Ef 1,10 ell instauràs en un totes les coses  en Cristo, així les que hi ha en lo cel  
Ef 1,10 coses en Cristo, així les que hi ha  en lo cel com en la terra, en ell, 11 en  
Ef 1,10  així les que hi ha en lo cel com  en la terra, en ell, 11 en qui fórem també 
Ef 1,10  hi ha en lo cel com en la terra,  en ell, 11 en qui fórem també cridats per  
Ef 1,11  lo cel com en la terra, en ell, 11  en qui fórem també cridats per sort,  
Ef 1,12  de sa voluntat; 12 per a què siam  en alabança de sa glòria, nosaltres que  
Ef 1,12  que havíem los primers esperat  en Cristo. 13 En lo qual també vosaltres  
Ef 1,13 de vostra salvació; i havent cregut  en ell fóreu sellats ab lo sant Esperit de 
Ef 1,15 haver oït la fe que teniu vosaltres  en lo Senyor Jesús, i l’amor envers tots  
Ef 1,16  fent commemoració de vosaltres  en mes oracions, 17 per a què el Déu de  
Ef 1,17 esperit de sabiduria i de revelació  en lo coneixement d’ell, 18 iŀluminant  
Ef 1,18  de la glòria de sa herència  en los sants, 19 i qual és aquella  
Ef 1,20 poderosa virtut; 20 la qual efectuà  en Cristo, ressuscitant-lo d’entre els  
Ef 1,20  morts i colocant-lo a sa dreta  en los llocs celestials, 21 sobre tot  
Ef 1,21  tot nom que s’anomena no sols  en aquest món, sinó també en lo venider;  
Ef 1,21  no sols en aquest món, sinó també  en lo venider; 22 i «posà totes les coses  
Ef 1,23 plenitud d’aquell que ho omple tot  en tot. 2,Tit Capítol II Béns grans ja  
Ef 2,Tit  i altres majors, de què gosam  en esperança per la sang de Jesucrist. Per 
Ef 2,Tit  Per esta han entrat los gentils  en l’herència dels fills; i de tots, així 
Ef 2,2 éreu morts per delictes i pecats, 2  en què visquéreu en altre temps, conforme  
Ef 2,2  i pecats, 2 en què visquéreu  en altre temps, conforme a la costum d’  
Ef 2,2  que és l’esperit que ara obra  en los fills de desobediència; 3 entre els 
Ef 2,3  visquérem també tots nosaltres  en temps passat, segons nostres desigs  
Ef 2,4  altres. 4 Emperò Déu, que és ric  en misericòrdia, per l’extremada caritat  
Ef 2,6  junt ab ell i ens féu sentar  en los llocs celestials en Cristo Jesús, 7 
Ef 2,6  féu sentar en los llocs celestials  en Cristo Jesús, 7 per a mostrar en los  
Ef 2,7  en Cristo Jesús, 7 per a mostrar  en los sigles veniders les abundants  
Ef 2,7 les abundants riqueses de sa gràcia  en sa bondat envers nosaltres per Cristo  
Ef 2,10 Puix som obra d’ell mateix, criats  en Cristo Jesús per a obres bones, les que 
Ef 2,10  ordenà Déu per a què caminàssem  en elles. 11 Per lo tant, recordau’s que, 
Ef 2,11  recordau’s que, essent vosaltres  en altre temps gentils en carn, que sou  
Ef 2,11  vosaltres en altre temps gentils  en carn, que sou apellidats incircumcisió  
Ef 2,11  per la que es diu circumcisió  en la carn feta per mà, 12 que en aquell  
Ef 2,12  en la carn feta per mà, 12 que  en aquell temps éreu sens Cristo, separats 
Ef 2,12  no tenint esperança, i sens Déu  en aquest món. 13 Mes ara, en Cristo  
Ef 2,13 sens Déu en aquest món. 13 Mes ara,  en Cristo Jesús, vosaltres que en altre  
Ef 2,13 ara, en Cristo Jesús, vosaltres que  en altre temps estàveu lluny, vos haveu  
Ef 2,15  d’entre nosaltres: 15 ha abolit  en sa carn l’enemistat fins la Llei dels  
Ef 2,15  la Llei dels preceptes continguda  en los decrets, per a formar en si mateix  
Ef 2,15  en los decrets, per a formar  en si mateix dels dos, un sol home nou,  
Ef 2,16  a reconciliar-los ab Déu als dos  en un cos per la creu, matant les  
Ef 2,16  per la creu, matant les enemistats  en si mateix. 17 I vingué i predicà pau a  
Ef 2,18  uns i altres tenim entrada al Pare  en un Esperit. 19 De manera que ja no sou  
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Ef 2,21  la principal pedra cantonera; 21  en el qual tot l’edifici, ben construït,  
Ef 2,21  creix per a ser un temple sant  en lo Senyor, 22 en qui vosaltres sou  
Ef 2,22 ser un temple sant en lo Senyor, 22  en qui vosaltres sou també edificats  
Ef 3,3  lo misteri, com escriguí abans  en poques paraules; 4 d’a on, si llegiu,  
Ef 3,4  podeu inferir ma inteŀligència  en lo misteri de Cristo, 5 lo qual en  
Ef 3,5  en lo misteri de Cristo, 5 lo qual  en altres generacions no fou donat a  
Ef 3,5  als seus sants apòstols i profetes  en Esperit: 6 de que els gentils són  
Ef 3,6  cos, i participants de sa promesa  en Cristo Jesús per l’evangeli. 7 Del  
Ef 3,9  des del principi dels sigles  en Déu, que crià totes les coses per  
Ef 3,10  Iglésia als principats i potestats  en los llocs celestials, 11 conforme l’  
Ef 3,11  l’etern designi que ha complert  en Cristo Jesús nostre Senyor; 12 en qui  
Ef 3,12  en Cristo Jesús nostre Senyor; 12  en qui tenim, mediant la fe d’ell, segura 
Ef 3,13  lo qual vos demano que no desmaieu  en mes tribulacions per amor de vosaltres, 
Ef 3,16 vos concedesca que siau corroborats  en virtut per son Esperit en l’home  
Ef 3,16  en virtut per son Esperit  en l’home interior; 17 per a què Cristo  
Ef 3,17  per a què Cristo habítia per la fe  en vostres cors, arrelats i fundamentats  
Ef 3,17  cors, arrelats i fundamentats  en caritat, 18 així que pugau comprendre  
Ef 3,20  segons la virtut que obra  en nosaltres, 21 a ell sia la glòria en la 
Ef 3,21  nosaltres, 21 a ell sia la glòria  en la Iglésia per medi de Cristo Jesús,  
Ef 4,Tit  4,Tit Capítol IV Unió dels fiels  en la unitat de la Iglésia, la perfecció  
Ef 4,1  vos suplico que camineu dignament  en la vocació a què sou cridats, 2 ab tota 
Ef 4,3  mantenir la unitat de l’Esperit  en lo vincle de la pau. 4 Hi ha un cos i  
Ef 4,6  Pare de tots, que és sobre tots, i  en totes les coses, i en tots nosaltres. 7 
Ef 4,6 sobre tots, i en totes les coses, i  en tots nosaltres. 7 Mes a cada u de  
Ef 4,8  8 Per lo qual diu: «Quan pujà  en lo alt se’n portà catiu lo captiveri,  
Ef 4,13 de Cristo. 13 Fins que tots arribem  en la unitat de la fe i del coneixement  
Ef 4,15  15 Ans bé, parlant la veritat  en caritat, crescam en totes les coses en  
Ef 4,15  la veritat en caritat, crescam  en totes les coses en aquell que és lo  
Ef 4,15 caritat, crescam en totes les coses  en aquell que és lo cap, ço és, Cristo. 16 
Ef 4,16  per a edificar-se ell mateix  en caritat. 17 Això, doncs, vos dic, i  
Ef 4,17  Això, doncs, vos dic, i testifico  en lo Senyor: que no camineu com caminen  
Ef 4,17  com caminen los demés gentils  en la vanitat de son pensament, 18 tenint  
Ef 4,18  18 tenint l’enteniment oscurit  en les tenebres, alienats de la vida de  
Ef 4,18  de Déu per la ignorància que hi ha  en ells, per raó de la ceguedat de son  
Ef 4,21  per ell, com la veritat és  en Jesús: 22 a despullar-vos de l’home  
Ef 4,23  concupiscències. 23 Renovau-vos  en l’esperit de vostre ànimo 24 i vestiu  
Ef 4,24  home nou, que fou criat segons Déu  en justícia i en santedat de veritat. 25  
Ef 4,24  fou criat segons Déu en justícia i  en santedat de veritat. 25 Per lo tant,  
Ef 4,30  a l’Esperit Sant de Déu,  en qui fóreu sellats per al dia de la  
Ef 5,Tit  apàrtien de tot vici i s’empleïn  en obres bones, i tracta de la santedat  
Ef 5,2  com fills caríssims. 2 I caminau  en amor, així com Cristo nos amà també i  
Ef 5,2  a nosaltres, oferta i hòstia a Déu  en olor de suavitat. 3 Mes fornicació i  
Ef 5,5  qual és idolatria, no té herència  en lo Regne de Cristo i de Déu. 6 No us  
Ef 5,8  participació ab ells. 8 Perquè  en algun temps éreu tenebres, emperò ara  
Ef 5,8  éreu tenebres, emperò ara sou llum  en lo Senyor: proceïu com fills de la llum 
Ef 5,9  9 (puix lo fruit de l’Esperit és  en tota bondat, i justícia, i veritat), 10 
Ef 5,12 lo parlar de les coses que ells fan  en secret. 13 Emperò totes les que són  
Ef 5,18  voluntat de Déu. 18 I no us doneu  en demesia al vi, de lo que naix luxúria,  
Ef 5,19  parlant-vos a vosaltres mateixos  en salms, i himnes, i cantars espirituals, 
Ef 5,19  cantant i alabant al Senyor  en vostre cor, 20 donant gràcies sempre al 
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Ef 5,20  al Déu i Pare per totes les coses  en nom de nostre Senyor Jesucrist, 21  
Ef 5,21  sometent-vos los uns als altres  en lo temor de Cristo. 22 Les mullers  
Ef 5,24  -ho les mullers a sos marits  en tot. 25 Vosaltres, marits, amau a  
Ef 5,31 es juntarà a sa muller, i seran dos  en una carn.» 32 Aquest és un gran  
Ef 6,Tit cristià. Vigilància i perseverància  en l’oració. 1 Fills, obeïu a vostres  
Ef 6,1  1 Fills, obeïu a vostres pares  en lo Senyor, perquè això és just. 2  
Ef 6,4  fills a la ira, ans bé criau-los  en instrucció i correcció del Senyor. 5  
Ef 6,5  la carn, ab temor i tremolor,  en simplicitat de cor, així com a Cristo;  
Ef 6,9  Senyor d’ells i de vosaltres està  en lo cel, i que per ell no hi ha accepció 
Ef 6,10 En lo demés, germans, afirmau-vos  en lo Senyor i en lo poder de sa virtut.  
Ef 6,10  afirmau-vos en lo Senyor i  en lo poder de sa virtut. 11 Vestiu’s l’ 
Ef 6,12  món, contra els esperits malignes  en los aires. 13 Per lo tant, preneu tota  
Ef 6,13  de Déu, per a què pugau resistir  en lo dia fatal, i sostenir-vos havent  
Ef 6,18  que és la paraula de Déu; 18 orant  en tot temps ab tota pregària i súplica en 
Ef 6,18  temps ab tota pregària i súplica  en l’Esperit, i vetllant en lo mateix ab  
Ef 6,18 i súplica en l’Esperit, i vetllant  en lo mateix ab tota perseverància, i  
Ef 6,20 evangeli, 20 del qual só ambaixador  en cadenes, per a què pàrlia ab valentia  
Ef 6,21  nostre caríssim i fiel ministre  en lo Senyor, 22 a qui us he enviat per  
Fl 1,Tit  filipians i fruit de ses presons  en los fiels. Los exhorta a sofrir  
Fl 1,1  de Jesucrist, a tots los sants  en Cristo Jesús que estan en Filipi, ab  
Fl 1,1 los sants en Cristo Jesús que estan  en Filipi, ab los bisbes i diaques: 2  
Fl 1,4  sempre ab goig per tots vosaltres  en totes mes oracions, 5 per vostra  
Fl 1,5  oracions, 5 per vostra comunicació  en l’evangeli de Cristo, des del primer  
Fl 1,6 això mateix: que aquell que començà  en vosaltres la bona obra, la  
Fl 1,7  de tots vosaltres, perquè us tinc  en mon cor i en mes cadenes, i en la  
Fl 1,7  perquè us tinc en mon cor i  en mes cadenes, i en la defensa i  
Fl 1,7 tinc en mon cor i en mes cadenes, i  en la defensa i confirmació de l’  
Fl 1,8  manera vos amo a tots vosaltres  en les entranyes de Jesucrist. 9 I lo que  
Fl 1,9  vostra caritat abúndia més i més  en ciència i en tot coneixement, 10 per a  
Fl 1,9  abúndia més i més en ciència i  en tot coneixement, 10 per a què aproveu  
Fl 1,13 que mes cadenes s’han fet notòries  en Cristo en tot lo pretori i en tots los  
Fl 1,13  s’han fet notòries en Cristo  en tot lo pretori i en tots los demés  
Fl 1,13  en Cristo en tot lo pretori i  en tots los demés llocs. 14 I molts dels  
Fl 1,14  llocs. 14 I molts dels germans  en lo Senyor, cobrant ànimo per mes  
Fl 1,14  per mes cadenes, són més atrevits  en parlar la paraula de Déu sens temor. 15 
Fl 1,18  sia de totes maneres predicat, sia  en pretext o en veritat: i en això me  
Fl 1,18  maneres predicat, sia en pretext o  en veritat: i en això me regositjo, i  
Fl 1,18  sia en pretext o en veritat: i  en això me regositjo, i encara me  
Fl 1,19  Puix sé que això se’m convertirà  en salvació, per vostra oració i per l’  
Fl 1,20  i esperança que tinc de que  en ninguna cosa seré confós, ans bé, ab  
Fl 1,20  també serà ara Cristo glorificat  en mon cos, sia per vida, sia per mort. 21 
Fl 1,22 i lo morir és guany. 22 Mes si visc  en la carn, aqueix és lo fruit de mon  
Fl 1,24  millor. 24 Ab tot, lo permanèixer  en la carn és més necessari per a  
Fl 1,26  que vostre regosig abúndia per mi  en Jesucrist, mediant lo meu retorn a  
Fl 1,27  a vosaltres. 27 Procurau solament  en què vostra conversació sia digna de l’ 
Fl 1,27  vosaltres que permaneixeu unànims  en un mateix esperit, treballant units en  
Fl 1,27 un mateix esperit, treballant units  en la fe de l’evangeli. 28 I en res vos  
Fl 1,28 units en la fe de l’evangeli. 28 I  en res vos facen por vostres contraris; lo 
Fl 1,29  per Cristo, no tan sols que cregau  en ell, sinó que patiu també per amor d’  
Fl 1,30  lo mateix conflicte que vegéreu  en mi, i que ara oïu estar en mi. 2,Tit  
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Fl 1,30  vegéreu en mi, i que ara oïu estar  en mi. 2,Tit Capítol II Los exhorta a la  
Fl 2,1 lo tant, si hi ha alguna consolació  en Cristo, si algun refrigeri de caritat,  
Fl 2,5 altres. 5 I el mateix ànimo hi haja  en vosaltres que hi hagué també en Cristo  
Fl 2,5  en vosaltres que hi hagué també  en Cristo Jesús: 6 Lo qual, essent en la  
Fl 2,6  en Cristo Jesús: 6 Lo qual, essent  en la forma de Déu, no tingué per  
Fl 2,7  a semblança dels homes; i trobat  en la condició com a home. 8 S’humillà a  
Fl 2,10  genoll de les criatures que estan  en los cels, en la terra i en los inferns, 
Fl 2,10  criatures que estan en los cels,  en la terra i en los inferns, 11 i tota  
Fl 2,10  estan en los cels, en la terra i  en los inferns, 11 i tota llengua  
Fl 2,12  treballau ab temor i tremolant  en l’obra de vostra salvació, no sols com 
Fl 2,12  de vostra salvació, no sols com  en ma presència, sinó molt més ara en ma  
Fl 2,12  en ma presència, sinó molt més ara  en ma ausència. 13 Puix Déu és lo qui obra 
Fl 2,13  13 Puix Déu és lo qui obra  en vosaltres, així lo voler com l’obrar,  
Fl 2,15  els quals resplendiu com lluminars  en lo món, 16 conservant la paraula de  
Fl 2,16  paraula de vida, per a glòria meva  en lo dia de Cristo, de que jo no he  
Fl 2,16 de Cristo, de que jo no he corregut  en va, ni he treballat en va. 17 Encara  
Fl 2,16  he corregut en va, ni he treballat  en va. 17 Encara que jo sia immolat sobre  
Fl 2,19  -vos ab mi. 19 I espero  en lo Senyor Jesús que prompte vos enviaré 
Fl 2,22  de son pare, ell ha servit ab mi  en l’evangeli. 23 A ell, doncs, espero  
Fl 2,24  dels meus negocis. 24 I confio  en lo Senyor que jo mateix vindré quant  
Fl 2,25  germà, coadjutor i company meu  en milícia, i vostre messatger, que m’ha  
Fl 2,25  messatger, que m’ha assistit  en mes necessitats. 26 Perquè ell ansiava  
Fl 2,29  Rebeu-lo, doncs, ab tota alegria  en lo Senyor i ab l’honor degut a  
Fl 3,1  demés, germans meus, regositjau’s  en lo Senyor. A mi certament no m’és  
Fl 3,3  circumcisió, los que servim a Déu  en esperit, i ens gloriam en Cristo Jesús, 
Fl 3,3  a Déu en esperit, i ens gloriam  en Cristo Jesús, i no tenim confiança en  
Fl 3,3  Cristo Jesús, i no tenim confiança  en la carn. 4 Encara que jo podria tenir  
Fl 3,4 que jo podria tenir també confiança  en la carn. Si algú creu que té de què  
Fl 3,4  Si algú creu que té de què confiar  en la carn, jo més, 5 que he estat  
Fl 3,5  de Benjamí, hebreu d’hebreus;  en quant a la Llei, fariseu; 6 en quant a  
Fl 3,6  en quant a la Llei, fariseu; 6  en quant a zel, perseguidor de la Iglésia  
Fl 3,6  perseguidor de la Iglésia de Déu;  en quant a la justícia que és de la Llei,  
Fl 3,8  com pèrdues per Cristo. 8 I  en veritat tot ho tinc per pèrdua per l’  
Fl 3,9 que guànyia a Cristo 9 i sia trobat  en ell sens tenir ma pròpia justícia, que  
Fl 3,14  lo premi de l’alta vocació de Déu  en Cristo Jesús. 15 I així siam tots los  
Fl 3,15  d’un mateix sentiment; i si  en alguna cosa pensau d’altra manera, Déu 
Fl 3,16  Déu també vos ho revelarà. 16 Mes  en quant a lo que havem ja arribat, tingam 
Fl 3,16  mateixos sentiments i permanescam  en una mateixa regla. 17 Siau, germans,  
Fl 3,19  ventre i la glòria dels quals és  en sa confusió, que gusten de coses  
Fl 3,20  20 Emperò nostra conversació és  en los cels, d’a on esperam també al  
Fl 4,1  i ma corona, perseverau així ferms  en lo Senyor, amats meus. 2 Prego a  
Fl 4,2  que sien del mateix sentiment  en lo Senyor. 3 I també te demano, company 
Fl 4,3  a aquelles que treballaren ab mi  en l’evangeli, ab Climent i ab los demés  
Fl 4,3 ajudaren, los noms dels quals estan  en lo llibre de la vida. 4 Regositjau’s  
Fl 4,4  de la vida. 4 Regositjau’s sempre  en lo Senyor; i altra vegada vos ho dic:  
Fl 4,6  afany per cosa alguna; ans bé  en totes les coses, ab pregàries i  
Fl 4,7  vostres cors i vostres sentiments  en Cristo Jesús. 8 Per lo demés, germans,  
Fl 4,8  si hi ha alguna alabança, pensau  en estes coses. 9 Lo que haveu après, i  
Fl 4,9 haveu après, i rebut, i oït, i vist  en mi, això feu; i el Déu de la pau serà  
Fl 4,10  10 M’he regositjat sobre manera  en lo Senyor de que ja per fi haja tornat  
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Fl 4,11 après a acontentar-me de l’estat  en què em trobo. 12 I sé viure humiliat, i 
Fl 4,12  12 I sé viure humiliat, i sé viure  en abundància; per totes parts i a totes  
Fl 4,13  i a patir misèria. 13 Tot ho puc  en Cristo, que em conforta. 14 Ab tot,  
Fl 4,14  conforta. 14 Ab tot, haveu fet bé  en haver participat de ma tribulació. 15  
Fl 4,15  Ja sabeu vosaltres, filipians, que  en lo principi de l’evangeli, quan vaig  
Fl 4,19  necessitats, segons ses riqueses  en la glòria per Cristo Jesús. 20 I sia a  
Fl 4,21  Amén. 21 Saludau a tots los sants  en Cristo Jesús. 22 Los germans que estan  
Col 1,2  germà, 2 als sants i fiels germans  en Cristo Jesús que estan en Colossi. 3  
Col 1,2  germans en Cristo Jesús que estan  en Colossi. 3 Gràcia a vosaltres i pau de  
Col 1,4  4 des de que havem oït vostra fe  en Cristo Jesús i l’amor que teniu a tots 
Col 1,5  l’esperança que us està reservada  en los cels, de la que haveu oït per la  
Col 1,6  com entre vosaltres, des del dia  en què l’oíreu i coneguéreu la gràcia de  
Col 1,6 oíreu i coneguéreu la gràcia de Déu  en veritat; 7 com també l’aprenguéreu d’ 
Col 1,8  ens informà també de vostre amor  en l’Esperit. 9 Per aqueix motiu,  
Col 1,9  del coneixement de sa voluntat,  en tota sabiduria e inteŀligència  
Col 1,10  dignes del Senyor, agradant-li  en tot, fructificant en tota obra bona i  
Col 1,10  agradant-li en tot, fructificant  en tota obra bona i creixent en lo  
Col 1,10  en tota obra bona i creixent  en lo coneixement de Déu, 11 fortificats  
Col 1,11  segons lo poder de sa glòria,  en tota paciència i longanimitat, ab goig, 
Col 1,12  de l’herència dels sants  en la llum, 13 lo qui nos ha llibertat del 
Col 1,14  al Regne de son Fill caríssim, 14  en lo qual tenim la redempció per medi de  
Col 1,16  criades totes les coses que hi ha  en lo cel i en la terra, visibles e  
Col 1,16  les coses que hi ha en lo cel i  en la terra, visibles e invisibles, ja  
Col 1,16  foren criades per ell mateix i  en ell mateix. 17 I ell és abans que tot,  
Col 1,18  dels morts, per a què ell tinga  en tot la preminència. 19 Puix plagué al  
Col 1,19  19 Puix plagué al Pare que  en ell habitàs tota plenitud. 20 I havent  
Col 1,20  dic, ja sien les coses que hi ha  en la terra, o les que hi ha en lo cel. 21 
Col 1,20  hi ha en la terra, o les que hi ha  en lo cel. 21 I vosaltres, que algun temps 
Col 1,22  22 ara, ab tot, vos ha reconciliat  en lo cos de sa carn per la mort, a fi de  
Col 1,23  si continuau fundamentats i ferms  en la fe, immobles en l’esperança de l’  
Col 1,23  i ferms en la fe, immobles  en l’esperança de l’evangeli que haveu  
Col 1,24  24 Lo qual ara me regositjo  en mes afliccions per vosaltres, i  
Col 1,24 que resta dels sofriments de Cristo  en ma carn, per amor de son cos, que és la 
Col 1,27  entre els gentils: que Cristo és  en vosaltres l’esperança de la glòria. 28 
Col 1,28  a tothom i ensenyant a tothom  en tota sabiduria, per a què pugam  
Col 1,28 què pugam presentar tot home perfet  en Cristo Jesús. 29 En lo que encara  
Col 1,29  segons sa eficàcia que obra  en mi ab poder. 2,Tit Capítol II Exhorta  
Col 2,1  vosaltres, i per aquells que estan  en Laodicea, i per quants no han vist mon  
Col 2,1 i per quants no han vist mon rostro  en carn. 2 A fi de que sos cors sien  
Col 2,2  cors sien consolats, estant units  en caritat i en totes riqueses de la plena 
Col 2,2  estant units en caritat i  en totes riqueses de la plena certesa d’  
Col 2,3  de Déu Pare i de Cristo Jesús, 3  en qui estan escondits tots los tresors de 
Col 2,5  5 Perquè encara que estic ausent  en la carn, mes estic ab vosaltres ab l’  
Col 2,5 bon ordre i la firmesa de vostra fe  en Cristo. 6 Així com, doncs, haveu rebut  
Col 2,6  Cristo Jesús, lo Senyor, caminau  en ell, 7 arrelats i sobredificats en ell  
Col 2,7  en ell, 7 arrelats i sobredificats  en ell i fortificats en la fe, com haveu  
Col 2,7  sobredificats en ell i fortificats  en la fe, com haveu après, creixent en  
Col 2,7 en la fe, com haveu après, creixent  en ella ab accions de gràcies. 8 Estau  
Col 2,9  món, i no segons Cristo. 9 Perquè  en ell habita tota la plenitud de la  
Col 2,10  10 I vosaltres sou complerts  en ell, lo qual és lo cap de tot principat 
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Col 2,11 cap de tot principat i potestat; 11  en qui estau també circumcidats ab la  
Col 2,12  essent sepultats juntament ab ell  en lo baptisme, en lo que ressuscitàreu  
Col 2,12  juntament ab ell en lo baptisme,  en lo que ressuscitàreu també mediant la  
Col 2,13  13 I a vosaltres, essent morts  en los pecats i en la incircumcisió de  
Col 2,13  essent morts en los pecats i  en la incircumcisió de vostra carn, vos  
Col 2,14  i el tragué del mig clavant-lo  en sa creu. 15 I despullant los principats 
Col 2,15  al públic, triümfant sobre d’ells  en si mateix. 16 Per lo tant, ningú vos  
Col 2,18  18 Ningú vos extraviï, afectant  en humilitat i adoració dels àngels,  
Col 2,18 i adoració dels àngels, ficant-se  en coses que mai vegé, anant vanament  
Col 2,18 que mai vegé, anant vanament inflat  en lo sentit de son ànimo carnal, 19 i no  
Col 2,19  per juntures i lligaments, creix  en l’aument de Déu. 20 Per consegüent, si 
Col 2,22  quals coses porten sa destrucció  en l’ús), segons los preceptes i  
Col 2,23  dels homes? 23 I aquestes coses  en veritat tenen una apariència de  
Col 2,23  tenen una apariència de sabiduria  en lo culto voluntari: en humilitat, en la 
Col 2,23 de sabiduria en lo culto voluntari:  en humilitat, en la negligència del cos,  
Col 2,23  lo culto voluntari: en humilitat,  en la negligència del cos, no en honra  
Col 2,23  en la negligència del cos, no  en honra alguna, per a sacietat de la  
Col 3,2  a la dreta de Déu. 2 Saborejau’s  en les coses de dalt, no en les de la  
Col 3,2  ’s en les coses de dalt, no  en les de la terra. 3 Perquè sou morts ja, 
Col 3,3  vida està escondida ab Cristo  en Déu. 4 Quan Cristo, que és vostra vida, 
Col 3,4  també vosaltres apareixereu ab ell  en glòria. 5 Per lo tant, mortificau  
Col 3,7  vosaltres algun temps quan vivíeu  en elles. 8 Emperò ara abandonau també  
Col 3,11  ni servo, sinó que Cristo és tot  en tots. 12 Revestiu’s, doncs, com  
Col 3,15  de la perfecció. 15 I triúmfia  en vostres cors la pau de Cristo, a la que 
Col 3,15  a la que fóreu també cridats  en un cos, i siau agraïts. 16 Habítia la  
Col 3,16  la paraula de Cristo abundantment  en vosaltres en tota sabiduria, ensenyant  
Col 3,16 de Cristo abundantment en vosaltres  en tota sabiduria, ensenyant-vos i  
Col 3,17  paraula, sia d’obra, feu-ho tot  en nom de nostre Senyor Jesucrist, donant  
Col 3,18  a vostres marits, com convé,  en lo Senyor. 19 Marits, amau a vostres  
Col 3,20  20 Fills, obeïu a vostres pares  en tot, puix això és de l’agrado del  
Col 3,22  pussiŀlànims. 22 Sirvents, obeïu  en totes coses a vostres amos segons la  
Col 3,25 mal, rebrà per lo mal que ha fet; i  en Déu no hi ha accepció de persones.  
Col 4,1  que també vosaltres teniu Senyor  en lo cel. 2 Perseverau en l’oració,  
Col 4,2  Senyor en lo cel. 2 Perseverau  en l’oració, vetllant en ella ab acció de 
Col 4,2 2 Perseverau en l’oració, vetllant  en ella ab acció de gràcies. 3 Orant  
Col 4,7  fiel ministre i conservo meu  en lo Senyor, vos informarà de l’estat de 
Col 4,10 10 Vos saluda Aristarc, mon company  en presó, i Marc, cosí de Bernabé (tocant  
Col 4,11  són los únics que m’ajuden  en lo Regne de Déu, i m’han servit de  
Col 4,12  servo de Jesucrist, sempre solícit  en pregar per vosaltres en ses oracions,  
Col 4,12  solícit en pregar per vosaltres  en ses oracions, per a què siau perfets i  
Col 4,12  per a què siau perfets i complerts  en tota la voluntat de Déu. 13 Puix jo li  
Col 4,13  per vosaltres, i per los que estan  en Laodicea, i per los de Hieràpolis. 14  
Col 4,15  15 Saludau als germans que estan  en Laodicea, i a Nimfas i a la iglésia que 
Col 4,15  i a Nimfas i a la iglésia que està  en sa casa. 16 I després que aquesta  
Col 4,16  feu que sia llegida també  en la iglésia dels laodiceans, i vosaltres 
Col 4,17  17 I dieu a Arquip: «Té compte  en lo ministeri que has rebut en lo  
Col 4,17  en lo ministeri que has rebut  en lo Senyor, per a què el cúmplies.» 18  
1Te 1,Tit  estat un exemple als demés fiels  en lo fervor de sa fe, esperança i caritat 
1Te 1,1  a la iglésia dels tessalònics  en Déu Pare i en lo Senyor Jesucrist. 2  
1Te 1,1  dels tessalònics en Déu Pare i  en lo Senyor Jesucrist. 2 Gràcia a  
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1Te 1,2  memòria sens cessar de vosaltres  en nostres oracions, 3 recordant-nos de  
1Te 1,3  i de la paciència de l’esperança  en nostre Senyor Jesucrist davant de Déu i 
1Te 1,5  no vingué a vosaltres solament  en paraula, sinó també en virtut i en l’  
1Te 1,5  solament en paraula, sinó també  en virtut i en l’Esperit Sant, i en gran  
1Te 1,5  en paraula, sinó també en virtut i  en l’Esperit Sant, i en gran plenitud,  
1Te 1,5  en virtut i en l’Esperit Sant, i  en gran plenitud, perquè sabeu quals fórem 
1Te 1,7  exemple a tots los que han cregut  en Macedònia i en Acaia. 8 Perquè per  
1Te 1,7  los que han cregut en Macedònia i  en Acaia. 8 Perquè per vosaltres fou  
1Te 1,8  la paraula del Senyor, no sols  en la Macedònia i en l’Acaia, sinó que es 
1Te 1,8  Senyor, no sols en la Macedònia i  en l’Acaia, sinó que es propagà per totes 
1Te 1,9  nosaltres quina entrada tinguérem  en vosaltres i com vos convertíreu dels  
1Te 2,Tit  professa per raó de sa constància  en la fe. 1 Perquè vosaltres mateixos  
1Te 2,1  sabeu, germans, que nostra entrada  en vosaltres no fou vana; 2 ans bé, havent 
1Te 2,2 patit i estat afrontats, com sabeu,  en Filipi, tinguérem valor en nostre Déu  
1Te 2,2  sabeu, en Filipi, tinguérem valor  en nostre Déu per a predicar-vos l’  
1Te 2,13  d’homes, sinó, segons ella és  en veritat, com paraula de Déu, la qual  
1Te 2,13  de Déu, la qual obra eficaçment  en vosaltres que creeu. 14 Perquè  
1Te 2,14  de les iglésies de Déu que hi ha  en la Judea en Cristo Jesús, per quant  
1Te 2,14  de Déu que hi ha en la Judea  en Cristo Jesús, per quant iguals coses  
1Te 2,19  ¿Per ventura no sou vosaltres  en la presència de nostre Senyor Jesucrist 
1Te 2,19  de nostre Senyor Jesucrist  en sa vinguda? 20 Certament vosaltres sou  
1Te 3,Tit  la constància dels tessalònics  en la fe de Jesucrist. 1 Per lo qual, no  
1Te 3,1  nos aparegué bé quedar-nos sols  en Atenes. 2 I havem enviat a Timoteu,  
1Te 3,2  de Déu i colaborador nostre  en l’evangeli de Cristo, per a confirmar  
1Te 3,2  a confirmar-vos i esforçar-vos  en vostra fe, 3 a fi de que ningú es  
1Te 3,7  i tribulacions, tenim consol  en vosaltres, per causa de vostra fe, 8  
1Te 3,8 ara vivim, si vosaltres estau ferms  en lo Senyor. 9 Per lo tant, ¿quina acció  
1Te 3,12  que vosaltres crescau i abundeu  en caritat los uns envers los altres, i  
1Te 3,13  vostres cors sens reprensió  en santedat davant de Déu i Pare nostre,  
1Te 4,1  germans, vos pregam i us exhortam  en lo Senyor Jesús que, com haveu rebut de 
1Te 4,4 cada u de vosaltres posseir son vas  en santificació i honra, 5 no ab afecte de 
1Te 4,6 6 i que ningú oprimesca ni engànyia  en res a son germà, perquè el Senyor és  
1Te 4,10  l’amar-vos uns a altres. 10 I  en veritat vosaltres ho feu ab tots los  
1Te 4,10  feu ab tots los germans que hi ha  en tota la Macedònia. Emperò vos suplicam  
1Te 4,11  viure ab sossego, i que us ocupeu  en vostres negocis, i que treballeu de  
1Te 4,14  ab Jesús a aquells que dormiren  en ell. 15 Això, doncs, vos diem en la  
1Te 4,15  en ell. 15 Això, doncs, vos diem  en la paraula del Senyor: que nosaltres,  
1Te 4,16  baixarà del cel, i els que moriren  en Cristo ressuscitaran los primers. 17  
1Te 4,17  serem arrebatats juntament ab ells  en los núvols a rebre a Cristo en los  
1Te 4,17 ells en los núvols a rebre a Cristo  en los aires, i així estarem per a sempre  
1Te 5,1  que préguien a Déu per ell. 1 I  en quant als temps i als moments, no  
1Te 5,4  4 Mes vosaltres, germans, no estau  en tenebres, de manera que aquell dia vos  
1Te 5,6 com altres, ans bé vetllem i viscam  en temperància; 7 perquè los que dormen,  
1Te 5,12  entre vosaltres, i us governen  en lo Senyor, i us amonesten. 13 I que els 
1Te 5,18  aqueixa és la voluntat de Déu  en Cristo Jesús respecte de vosaltres. 19  
1Te 5,23  mateix Déu de pau vos santifíquia  en tot, per a què tot vostre esperit, i l’ 
2Te 1,Tit dels tessalònics i per sa paciència  en les tribulacions. 1 Pau, i Silvà, i  
2Te 1,1  a la iglésia dels tessalònics  en Déu nostre Pare i en lo Senyor  
2Te 1,1  tessalònics en Déu nostre Pare i  en lo Senyor Jesucrist. 2 Gràcia sia a  
2Te 1,4 fins nosaltres mateixos nos gloriam  en vosaltres en les iglésies de Déu, per  
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2Te 1,4  mateixos nos gloriam en vosaltres  en les iglésies de Déu, per vostra  
2Te 1,4  de Déu, per vostra paciència i fe  en totes les persecucions i tribulacions  
2Te 1,5  Déu, per a què siau contats dignes  en lo Regne de Déu, per amor del qual  
2Te 1,6 és just davant de Déu que ell dónia  en paga aflicció als que us afligeixen, 7  
2Te 1,8  cel ab los àngels de son poder, 8  en flames de foc, prenent venjança d’  
2Te 1,9 sofriran la pena de perdició eterna  en la presència del Senyor i de la glòria  
2Te 1,10  10 quan vindrà a ser glorificat  en sos sants i a fer-se meravellós en  
2Te 1,10  sos sants i a fer-se meravellós  en tots los que cregueren (perquè ha estat 
2Te 1,10  entre vosaltres nostre testimoni)  en aquell dia. 11 Per lo que pregam també  
2Te 1,12  lo nom de nostre Senyor Jesucrist  en vosaltres, i vosaltres en ell, segons  
2Te 1,12 Jesucrist en vosaltres, i vosaltres  en ell, segons la gràcia de nostre Déu i  
2Te 2,Tit  i els exhorta a permanèixer  en la doctrina que els ha ensenyat. 1 I  
2Te 2,3  3 No us deixeu seduir de ningú  en manera alguna, perquè tal dia no serà  
2Te 2,4  adora, de manera que s’assentarà  en lo temple de Déu, mostrant-se com si  
2Te 2,6 ara lo que deté que ell sia revelat  en aquest temps. 7 Perquè ja està obrant  
2Te 2,10  10 i ab tota seducció d’iniquitat  en aquells que pereixen, perquè no reberen 
2Te 2,12  la veritat, ans bé se complagueren  en la iniquitat. 13 Mes nosaltres devem  
2Te 2,17  vostres cors i us confírmia  en tota paraula i obra bona. 3,Tit Capítol 
2Te 3,4  i guardarà de mal. 4 I confiam  en lo Senyor, per lo que toca a vosaltres, 
2Te 3,5  I el Senyor encamínia vostres cors  en l’amor de Déu i en esperar ab  
2Te 3,5  vostres cors en l’amor de Déu i  en esperar ab paciència a Cristo. 6 Emperò 
2Te 3,6  6 Emperò vos intimam, germans,  en nom de nostre Senyor Jesucrist, que us  
2Te 3,9  potestat, sinó per a oferir-vos  en nosaltres mateixos un exemple que  
2Te 3,11  ninguna manera, sinó que s’ocupen  en lo que no els va res. 12 A estos,  
2Te 3,16  de la pau vos dónia pau sempre i  en totes parts. Lo Senyor sia ab tots  
2Te 3,17  ab ma pròpia mà, que és lo senyal  en cada carta. Així escric. 18 La gràcia  
1Tm 1,2  nostra, 2 a Timoteu caríssim fill  en la fe. Gràcia, misericòrdia i pau de  
1Tm 1,3 Com jo et supliquí que et quedasses  en Efesi, quan jo partí per la Macedònia,  
1Tm 1,4  altra doctrina, 4 ni s’ocupassen  en faules i genealogies interminables, les 
1Tm 1,4  que edificació de Déu, que és  en la fe. 5 Puix lo fi del manament és la  
1Tm 1,10  per als mentiders i els que juren  en fals, i si hi ha alguna altra cosa que  
1Tm 1,12  em tingué per fiel, posant-me  en lo ministeri, 13 a mi, que era abans  
1Tm 1,13  Déu, perquè ho fiu per ignorància  en incredulitat. 14 I la gràcia de nostre  
1Tm 1,14 gràcia de nostre Senyor sobreabundà  en gran manera ab la fe i caritat que és  
1Tm 1,14  manera ab la fe i caritat que és  en Cristo Jesús. 15 Fiel és aquesta  
1Tm 1,16  conseguí misericòrdia, per a què,  en mi lo primer, mostràs Jesucrist sa  
1Tm 1,16 a exemple dels que havien de creure  en ell per a la vida eterna. 17 Al rei,  
1Tm 2,Tit  i redemptor de tots. Devem orar  en tot lloc. Modèstia de les dones, sa  
1Tm 2,2  per tots los que estan constituïts  en autoritat, a fi de que tingam una vida  
1Tm 2,2  tingam una vida quieta i tranquila  en tota pietat i honestedat. 3 Perquè això 
1Tm 2,6  home, 6 que es donà a si mateix  en rescat per tots, per a ser testimoni en 
1Tm 2,6  per tots, per a ser testimoni  en degut temps. 7 Per lo qual jo he estat  
1Tm 2,7  no enganyo), doctor dels gentils  en fe i veritat. 8 Per lo tant desitjo que 
1Tm 2,8 tant desitjo que els homes préguien  en tot lloc, alçant les mans pures sens  
1Tm 2,11  ab bones obres. 11 Aprenga la dona  en silenci ab tota sumissió. 12 Emperò jo  
1Tm 2,12  sobre l’home, sinó que estiga  en silenci. 13 Perquè Adam fou format  
1Tm 2,14 fou seduït; mes la dona fou seduïda  en prevaricació. 15 No obstant, ella se  
1Tm 2,15  que portarà al món, si continua  en fe, i caritat, i santedat, ab modèstia. 
1Tm 3,4  bé sa casa; que tinga sos fills  en subjecció ab tota honestedat. 5 Puix lo 
1Tm 3,6  per a què ple de supèrbia no caiga  en la condemnació del diable. 7 Ademés és  
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1Tm 3,7  que són de fora, perquè no càiguia  en despreci i en llaç del diable. 8 De la  
1Tm 3,7  perquè no càiguia en despreci i  en llaç del diable. 8 De la mateixa  
1Tm 3,9  9 conservant lo misteri de la fe  en consciència pura. 10 I sien estos  
1Tm 3,11  no maldients, sòbries, fiels  en totes les coses. 12 Los diaques sien  
1Tm 3,13  a si un bon grau i molta confiança  en la fe que és en Cristo Jesús. 14  
1Tm 3,13  i molta confiança en la fe que és  en Cristo Jesús. 14 Aquestes coses t’  
1Tm 3,14  coses t’escric, esperant que  en breu te vindré a veure. 15 I si tardàs, 
1Tm 3,15  sàpies com has de conduir-te  en la casa de Déu, que és la Iglésia del  
1Tm 3,16 sens dubte lo misteri de la pietat,  en què «Déu se manifestà en carn, ha estat 
1Tm 3,16 la pietat, en què «Déu se manifestà  en carn, ha estat justificat en l’  
1Tm 3,16  en carn, ha estat justificat  en l’Esperit, vist dels àngels, predicat  
1Tm 3,16  predicat als gentils, cregut  en lo món, i rebut dalt en la glòria».  
1Tm 3,16  cregut en lo món, i rebut dalt  en la glòria». 4,Tit Capítol IV Li  
1Tm 4,Tit  contra d’ells, a que s’exercítia  en la pietat i a que dónia bon exemple als 
1Tm 4,1  l’Esperit Sant diu clarament que  en los darrers temps prevaricaran alguns  
1Tm 4,7  les faules de velles i exercita’t  en la pietat. 8 Perquè els exercicis  
1Tm 4,10  i som vituperats, perquè confiam  en lo Déu viu, lo qual és lo salvador de  
1Tm 4,12  i ensenya-les. 12 Ningú tinga  en menos ta joventut; emperò sies modelo  
1Tm 4,12  emperò sies modelo dels fiels  en paraula, en bona vida, en caritat, en  
1Tm 4,12  sies modelo dels fiels en paraula,  en bona vida, en caritat, en fe, en  
1Tm 4,12  fiels en paraula, en bona vida,  en caritat, en fe, en puresa. 13 Fins que  
1Tm 4,12  paraula, en bona vida, en caritat,  en fe, en puresa. 13 Fins que jo vinga,  
1Tm 4,12  en bona vida, en caritat, en fe,  en puresa. 13 Fins que jo vinga, ocupa’t  
1Tm 4,13  13 Fins que jo vinga, ocupa’t  en la lectura, en l’exhortació i en la  
1Tm 4,13  jo vinga, ocupa’t en la lectura,  en l’exhortació i en la doctrina. 14 No  
1Tm 4,13  en la lectura, en l’exhortació i  en la doctrina. 14 No menyspreïs lo do que 
1Tm 4,14  14 No menyspreïs lo do que és  en tu, lo qual se t’ha donat per profecia 
1Tm 4,15  15 Medita aquestes coses, ocupa’t  en elles a fi de que ton avançament sia  
1Tm 4,16  i sobre la doctrina. Continua  en aquestes coses, puix fent això te  
1Tm 5,Tit  de ser les viudes que servesquen  en la Iglésia. Que han de ser premiats los 
1Tm 5,Tit  los pecats públics i mirar molt  en qui imposa les mans per ordenar-lo. 1 
1Tm 5,5  és viuda i desemparada, confiï  en Déu i persevéria en súpliques i  
1Tm 5,5  confiï en Déu i persevéria  en súpliques i oracions nit i dia. 6 Mes  
1Tm 5,6  nit i dia. 6 Mes la que viu  en plaer, és morta mentres viu. 7 I  
1Tm 5,9  que un infiel. 9 No sia posada  en lo número ninguna viuda de menos de  
1Tm 5,13  s’acostumen a divagar de casa  en casa; no solament ocioses, sinó  
1Tm 5,17  especialment los que treballen  en predicar i ensenyar. 18 Perquè diu l’  
1Tm 6,Tit  evitar la supèrbia i emplear-se  en obres de caritat. 1 Tots los sirvents  
1Tm 6,7 és cert que no podem portar-nos- en res. 8 I tenint ab què alimentar-nos  
1Tm 6,9  los que volen fer-se rics cauen  en tentació i en llaç del diable i en  
1Tm 6,9  fer-se rics cauen en tentació i  en llaç del diable i en molts desigs  
1Tm 6,9  en tentació i en llaç del diable i  en molts desigs inútils i perniciosos, que 
1Tm 6,9  que sumergeixen als homes  en la mort i perdició. 10 Perquè arrel de  
1Tm 6,15  15 La qual farà manifesta  en son temps lo benaventurat i sol poderós 
1Tm 6,16  posseeix immortalitat i habita  en una llum inaccessible, al qui ningun  
1Tm 6,17  ’ls que no sien altius ni confiïn  en riqueses incertes, sinó en lo Déu viu,  
1Tm 6,17  confiïn en riqueses incertes, sinó  en lo Déu viu, que ens dóna abundantment  
1Tm 6,18 Que òbrien lo bé, que es facen rics  en obres bones, disposats a donar i a  
2Tm 1,Tit  de l’Àsia que l’abandonaren  en Roma i fa elogis d’Onesíforo. 1 Pau,  
2Tm 1,1 segons la promesa de la vida que és  en Cristo Jesús, 2 a Timoteu, caríssim  
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2Tm 1,3  que sens cessar me recòrdia de tu  en mes pregàries nit i dia; 4 desitjant  
2Tm 1,5 d’aquella fe sens ficció que hi ha  en tu, la qual habità primer en ta àvia  
2Tm 1,5  hi ha en tu, la qual habità primer  en ta àvia Loide i en ta mare Eunice, i  
2Tm 1,5  habità primer en ta àvia Loide i  en ta mare Eunice, i estic cert que en tu  
2Tm 1,5 en ta mare Eunice, i estic cert que  en tu també. 6 Per lo qual t’amonesto que 
2Tm 1,6 avívies la gràcia de Déu que habita  en tu per la imposició de mes mans. 7  
2Tm 1,9  gràcia, la que nos ha estat donada  en Cristo Jesús antes del principi dels  
2Tm 1,11  per medi de l’evangeli, 11  en lo qual jo só constituït predicador, i  
2Tm 1,13  paraules sanes que has oït de mi,  en la fe i caritat que és en Cristo Jesús. 
2Tm 1,13  de mi, en la fe i caritat que és  en Cristo Jesús. 14 Guarda lo bon depòsit  
2Tm 1,14  per l’Esperit Sant que habita  en nosaltres. 15 Tu saps que tots los que  
2Tm 1,15  15 Tu saps que tots los que estan  en l’Àsia m’han abandonat, dels quals  
2Tm 1,18  misericòrdia davant del Senyor  en aquell dia. I quants serveis ell me féu 
2Tm 1,18  dia. I quants serveis ell me féu  en Efesi, tu ho saps molt bé. 2,Tit  
2Tm 2,1  1 Doncs tu, fill meu, fortifica’t  en la gràcia que és en Jesucrist. 2 I les  
2Tm 2,1  fortifica’t en la gràcia que és  en Jesucrist. 2 I les coses que has oït de 
2Tm 2,4 4 Ningú que pelea per Déu s’enreda  en los negocis del sigle, a fi de que  
2Tm 2,5  5 Perquè també lo qui combat  en la palestra, no és coronat si no pelea  
2Tm 2,7  i el Senyor te dónia inteŀligència  en totes les coses. 8 Recorda’t que lo  
2Tm 2,9 9 per lo qual estic jo sofrint fins  en cadenes, com un malfactor; mes la  
2Tm 2,10  alcàncien també la salut que és  en Cristo Jesús ab la glòria celestial. 11 
2Tm 2,20  invoca lo nom del Senyor.» 20 Mes  en una casa gran no sols hi ha vasos d’or 
2Tm 3,Tit  Caràcter dels falsos apòstols i,  en general, dels incrèduls i heretges.  
2Tm 3,1  1 Mes has de saber açò, que  en los darrers dies vindran temps  
2Tm 3,6  Perquè d’estos són los que entren  en les cases i captiven a dones tontes  
2Tm 3,11  afliccions que vingueren sobre mi  en Antioquia, Iconi i en Listres; quals  
2Tm 3,11  sobre mi en Antioquia, Iconi i  en Listres; quals persecucions he sofert,  
2Tm 3,12  los que volen viure piadosament  en Jesucrist sofriran persecucions. 13 Mes 
2Tm 3,13  dolents i impostors aniran de mal  en pitjor, enganyant i sent enganyats. 14  
2Tm 3,14 sent enganyats. 14 Mes tu persevera  en les coses que has après i que t’han  
2Tm 3,15  a la salvació mediant la fe que és  en Jesucrist. 16 Tota Escriptura  
2Tm 3,16  per a corretgir i per a instruir  en la justícia; 17 per a què l’home de  
2Tm 4,1  que ha de judicar vius i morts  en sa vinguda i en son Regne, 2 que  
2Tm 4,1  vius i morts en sa vinguda i  en son Regne, 2 que predíquies la paraula, 
2Tm 4,3  i doctrina. 3 Perquè vindrà temps  en què els homes no podran sofrir la sana  
2Tm 4,5  a rondalles. 5 Tu, emperò, vetlla  en totes les coses, suporta les  
2Tm 4,8  el Senyor, jutge just, me donarà  en aquell dia; i no sols a mi, sinó també  
2Tm 4,8 amen la sua vinguda. Dóna’t pressa  en venir prompte a mi, 9 perquè Demas m’  
2Tm 4,13  porta’m la capa que em deixí  en Troas en poder de Carpo i els llibres,  
2Tm 4,13  ’m la capa que em deixí en Troas  en poder de Carpo i els llibres, en  
2Tm 4,13  en poder de Carpo i els llibres,  en particular los pergamins. 14 Alexandri, 
2Tm 4,20  d’Onesíforo. 20 Erasto se quedà  en Corinti i a Tròfim lo deixí malalt en  
2Tm 4,20  Corinti i a Tròfim lo deixí malalt  en Milet. 21 Apressura’t a venir abans de 
Tt 1,2 veritat, que és segons la pietat, 2  en esperança de la vida eterna, la qual  
Tt 1,3 temps dels sigles, 3 però manifestà  en sos temps sa paraula per la predicació, 
Tt 1,5  salvador nostre. 5 Jo et deixí  en Creta per a què arreglasses les coses  
Tt 1,5 que falten i ordenasses presbíteros  en cada ciutat, com t’havia manat. 6 Lo  
Tt 1,13  los ab duresa, per a què sien sans  en la fe, 14 no donant oïdos a faules de  
Tt 2,2  moderats, honestos, prudents, sans  en fe, en caritat i paciència. 3 Les  
Tt 2,2  honestos, prudents, sans en fe,  en caritat i paciència. 3 Les ancianes,  
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Tt 2,7  7 Mostrant-te tu mateix  en totes les coses l’exemple de bones  
Tt 2,7  coses l’exemple de bones obres,  en doctrina, en integritat, en gravedat, 8 
Tt 2,7  de bones obres, en doctrina,  en integritat, en gravedat, 8 en paraules  
Tt 2,7  obres, en doctrina, en integritat,  en gravedat, 8 en paraules sanes i  
Tt 2,8  en integritat, en gravedat, 8  en paraules sanes i irreprensibles, per a  
Tt 2,9  a sos amos, donant-los gust  en tot sens ser resposters. 10 Que no els  
Tt 2,10  ans bé mòstrien-los lealtat  en totes les coses, per a què adórnien en  
Tt 2,10 totes les coses, per a què adórnien  en tot la doctrina de Déu, salvador  
Tt 2,12  i els desigs mundans, viscam  en aquest món sòbria, justa i santament,  
Tt 3,3  de vàrios afectes i plaers, vivint  en malícia i en enveja, avorribles i  
Tt 3,3  i plaers, vivint en malícia i  en enveja, avorribles i avorrint-nos los 
Tt 3,8  per a què los que han cregut  en Déu procúrien conservar les obres  
Tt 3,15  ab mi. Saluda tu als que ens amen  en la fe. La gràcia de Déu sia ab tots  
Flm 2  nostra, i a Arquip, company nostre  en los combats de Cristo, i a la iglésia  
Flm 2  de Cristo, i a la iglésia que està  en ta casa: 3 gràcia a vosaltres i pau de  
Flm 4  mon Déu, fent sempre memòria de tu  en mes oracions, 5 oint ta caritat i la fe 
Flm 5  5 oint ta caritat i la fe que tens  en lo Senyor Jesús i envers tots los  
Flm 6  de tota obra bona que hi ha  en vosaltres per Jesucrist. 7 Puix havem  
Flm 7  havem tingut gran goig i consol  en ta caritat, per quant les entranyes  
Flm 8 encara que jo tinga molta llibertat  en Jesucrist per a manar-te lo que et  
Flm 9 com Pau, vell, i ara també presoner  en Jesucrist. 10 Te suplico per mon fill  
Flm 10  a qui jo he engendrat estant  en cadenes, 11 lo qui en temps passat te  
Flm 11  estant en cadenes, 11 lo qui  en temps passat te fou inútil, mes ara és  
Flm 13  detenir ab mi, per a què em servís  en lloc teu mentres estic en cadenes per a 
Flm 13 em servís en lloc teu mentres estic  en cadenes per a l’evangeli; 14 emperò  
Flm 16  a sempre: 16 no ja com servo, sinó  en lloc de servo per germà molt amat,  
Flm 16  de mi; ¿puix quant més de tu  en la carn i en lo Senyor? 17 Per lo tant, 
Flm 16  ¿puix quant més de tu en la carn i  en lo Senyor? 17 Per lo tant, si em  
Flm 18  o te deu alguna cosa, posa-ho  en mon compte. 19 Jo, Pau, ho he escrit de 
Flm 20  20 Sí, germà. Deixa’m regositjar  en tu per lo Senyor, recrea mes entranyes  
Flm 20 per lo Senyor, recrea mes entranyes  en lo Senyor! 21 Tenint jo confiança en ta 
Flm 21  lo Senyor! 21 Tenint jo confiança  en ta obediència, t’he enviat esta carta  
He 1,1  superior als àngels. 1 Déu, que  en diferents ocasions i de diverses  
He 1,1  i de diverses maneres parlà  en altre temps a nostres pares per los  
He 1,2  per los profetes, 2 últimament,  en aquestos dies, nos ha parlat per son  
He 1,3  se sentà a la dreta de la Majestat  en les altures, 4 essent fet tant més  
He 1,6  quan ell introdueix son primogènit  en lo món, diu: «I adórien-lo tots los  
He 1,7  -lo tots los àngels de Déu.» 7 I  en quant als àngels, diu: «Lo qui fa a sos 
He 1,10  tos companys. 10 I tu, Senyor,  en lo principi fundares la terra, i los  
He 1,13 Puix a quin dels àngels digué jamai  en ningun temps: «Senta’t a ma dreta,  
He 1,14  servidors, enviats per a ministeri  en favor d’aquells que han de ser hereus  
He 2,1  coses que havem oït, a fi de que  en ningun temps les deixem xurriar com l’ 
He 2,6  món venider de què parlam. 6 I un  en cert lloc donà testimoni dient: «Què és 
He 2,8 tes mans. 8 Totes les coses posares  en subjecció baix sos peus.» Perquè en  
He 2,8 en subjecció baix sos peus.» Perquè  en això mateix d’haver subjectat a ell  
He 2,13  13 I altra vegada: «Jo posaré  en ell ma confiança.» I en altre lloc:  
He 2,13  «Jo posaré en ell ma confiança.» I  en altre lloc: «Veeu-me aquí a mi i als  
He 2,17  17 Per lo que fou necessari que  en totes les coses fos fet semblant a sos  
He 2,17  fos un sumo sacerdot piadós i fiel  en les coses pertanyents a Déu, a fi de  
He 3,2  tal, així com ho fou Moisès  en tota sa casa. 3 Perquè aquest fou  
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He 3,5  Déu. 5 I certament Moisès fou fiel  en tota sa casa com un sirvent, per a  
He 3,6 d’anunciar. 6 Mes Cristo, com Fill  en sa pròpia casa; la qual casa som  
He 3,8 no vullau endurir vostres cors, com  en la provocació, en lo dia de la tentació 
He 3,8 vostres cors, com en la provocació,  en lo dia de la tentació en lo desert, 9 a 
He 3,8  en lo dia de la tentació  en lo desert, 9 a on vostres pares me  
He 3,10  i diguí: “Ells sempre erren  en son cor, i ells no han conegut mos  
He 3,11  mos camins.” 11 I així jo jurí  en ma ira: “Ells no entraran en mon  
He 3,11  jurí en ma ira: “Ells no entraran  en mon repòs.”» 12 Teniu compte, germans,  
He 3,15 sa veu, no enduriu vostres cors com  en la provocació.» 16 Perquè alguns,  
He 3,17  dels quals quedaren estesos  en lo desert? 18 ¿I a qui ell jurà que no  
He 3,18  ¿I a qui ell jurà que no entrarien  en sos descans, sinó a aquells que foren  
He 4,Tit  a Jesucrist per a poder entrar  en ella. Quant gran és la virtut i  
He 4,1  estat deixada la promesa d’entrar  en son descans, no aparega quedar exclòs  
He 4,2  per no anar acompanyada de la fe  en los que l’oigueren. 3 Perquè  
He 4,3 nosaltres, que havem cregut, entram  en lo repòs, com ell digué: «Així com jurí 
He 4,3  com ell digué: «Així com jurí  en ma ira: “No entraran en mon repòs”,  
He 4,3  com jurí en ma ira: “No entraran  en mon repòs”, encara que sien ja acabades 
He 4,4  de la creació del món.» 4 Perquè  en cert lloc parlà així del dia setè: «I  
He 4,4  així del dia setè: «I reposà Déu  en lo setè dia de totes ses obres.» 5 I en 
He 4,5  setè dia de totes ses obres.» 5 I  en aquest lloc, altra vegada: «No entraran 
He 4,5  lloc, altra vegada: «No entraran  en mon repòs.» 6 Veent, doncs, que resta  
He 4,10 Déu. 10 Perquè aquell que ha entrat  en son repòs, ell també ha cessat de ses  
He 4,11  11 Esforcem-nos, doncs, a entrar  en aquell repòs, per a què ningú caiga en  
He 4,11 aquell repòs, per a què ningú caiga  en igual exemple d’incredulitat. 12  
He 4,15  dolències, sinó que fou temptat  en totes les coses com nosaltres ho som,  
He 4,16 trobar gràcia per a ser socorreguts  en temps de necessitat. 5,Tit Capítol V  
He 5,1  homes és posat a favor dels homes  en aquelles coses pertanyents a Déu, per a 
He 5,6 t’he engendrat.» 6 Com també digué  en altre paratge: «Tu ets sacerdot  
He 5,7 l’ordre de Melquisedec.» 7 Lo qual  en los dies de sa carn, quan ell hagué  
He 6,Tit  i de l’àncora segura que tenim  en l’esperança cristiana. 1 Per lo tant,  
He 6,6  puix crucifiquen de nou  en si mateixos al Fill de Déu i l’exposen 
He 6,10  que haveu mostrat envers son nom,  en lo que haveu ministrat i ministrau als  
He 6,16  major que ells; i el jurament fet  en confirmació és per ells lo terme de  
He 6,18 fi de que per dues coses immutables  (en les que era impossible que Déu mentís) 
He 6,19  de l’ànima, i que penetra fins  en lo que està del vel per a dintre, 20 a  
He 7,9  que rebé los delmes, pagà delme  en Abraham, 10 perquè encara estava ell en 
He 7,10  10 perquè encara estava ell  en los lloms de son pare, quan Melquisedec 
He 8,1 a la dreta del trono de la Majestat  en los cels. 2 Ministre del santuari i del 
He 8,5  segons lo patró que et fou mostrat  en la muntanya.» 6 Mes ara ell ha alcançat 
He 8,8  aquí, vindran dies, diu lo Senyor,  en què faré a la casa d’Israel i a la  
He 8,9  (testament) que fiu ab sos pares  en lo dia en què els prenguí per la mà per 
He 8,9  que fiu ab sos pares en lo dia  en què els prenguí per la mà per a traure  
He 8,9  Egipte; perquè ells no continuaren  en mon pacte (testament), jo també los he  
He 8,10  diu lo Senyor: Imprimiré mes lleis  en sos enteniments, i les escriuré en sos  
He 8,10  en sos enteniments, i les escriuré  en sos cors, i jo seré per a ells son Déu, 
He 9,2  fou fabricat un primer tabernacle,  en lo qual estaven lo candelero, i la  
He 9,4  coberta d’or per totes parts,  en la que estava l’urna d’or que  
He 9,5 les quals coses no podem ara parlar  en particular. 6 I estant les coses  
He 9,6  d’aquesta manera, entraven sempre  en lo primer tabernacle los sacerdots per  
He 9,7 funcions de son ministeri. 7 Emperò  en lo segon entrava solament lo pontífice  
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He 9,8  encara manifest mentres que estava  en peu lo primer tabernacle. 9 Lo qual era 
He 9,9  qual era figura de lo que passava  en aquell temps, en què s’oferien dons i  
He 9,9  de lo que passava en aquell temps,  en què s’oferien dons i sacrificis, que  
He 9,12  pròpia sang, entrà una sola vegada  en lo santuari havent alcançat eterna  
He 9,24  24 Perquè Cristo no ha entrat  en lo santuari fet de mà, que era figura  
He 9,24  que era figura del verdader, sinó  en lo mateix cel, per a presentar-se a  
He 9,25  com lo pontífice entra cada any  en lo santuari ab sang d’altre. 26 D’  
He 9,26 emperò ara aparegué una sola vegada  en lo fi del món per a traure lo pecat ab  
He 10,Tit  Exhorta als hebreus a la paciència  en los treballs. 1 Perquè la Llei, tenint  
He 10,3  més consciència dels pecats. 3 Mes  en los mateixos sacrificis se fa memòria  
He 10,5  pecats. 5 Per lo qual, a l’entrar  en lo món diu: «Sacrifici i oferta vós no  
He 10,7  Llavors digué: «Veeu-me, jo vinc  (en lo principi del llibre està escrit de  
He 10,16 diu lo Senyor, “Imprimiré mes lleis  en sos cors, i en sos enteniments les  
He 10,16 “Imprimiré mes lleis en sos cors, i  en sos enteniments les escriuré”»; 17 i:  
He 10,19 germans, tenint confiança d’entrar  en lo Sant dels Sants per la sang de  
He 10,29  per vil la sang del testament,  en la qual fou santificat, i ultràgia a l’ 
He 10,31  31 Cosa espantosa és lo caure  en mans del Déu viu. 32 I feu memòria dels 
He 10,32 32 I feu memòria dels primers dies,  en què, després que fóreu iŀluminats,  
He 10,33  fets companys dels que es trobaven  en lo mateix estat. 34 Perquè vosaltres  
He 10,34  patrimoni més exceŀlent i durader  en lo cel. 35 No maŀlogreu, doncs, vostra  
He 10,38 s’aparta, ma ànima no es complaurà  en ell». 39 Mes nosaltres no som d’  
He 11,Tit  antics, que foren més senyalats  en ella. 1 És, doncs, la fe la substància  
He 11,8 lloc que ell després havia de rebre  en herència, obeí i partí sens saber a on  
He 11,9  a on anava. 9 Per la fe habità  en la terra de la promissió com en una  
He 11,9  en la terra de la promissió com  en una terra estranya, habitant en  
He 11,9 com en una terra estranya, habitant  en barraques ab Isaac i Jacob, cohereus de 
He 11,19  morts; per lo qual lo rebé també  en aquesta figura. 20 Per la fe beneí  
He 11,21  de Josep, i adorà apoiant-se  en la punta de sa vara. 22 Per la fe,  
He 11,31 ab los incrèduls, rebent als espies  en pau. 32 I què més diré, encara? Perquè  
He 11,34  de les dolències, foren valents  en lo combat i posaren en fuga los  
He 11,34  valents en lo combat i posaren  en fuga los exèrcits dels estrangers. 35  
He 12,3 per a què no us fatigueu, desmaiant  en vostres ànimos. 4 Puix encara no haveu  
He 12,7  al que rep per fill. 7 Perseverau  en la correcció. Déu s’ofereix a  
He 12,23  dels primogènits que estan escrits  en lo cel, i a Déu, jutge de tots, i als  
He 13,3  com si vosaltres estiguésseu també  en son cos. 4 Sia en tots honest lo  
He 13,4 estiguésseu també en son cos. 4 Sia  en tots honest lo matrimoni, i lo llit,  
He 13,11  ofereix lo pontífice per lo pecat  en lo santuari, són cremats fora del  
He 13,18  perquè tenim confiança que  en res nos acusa la consciència, desitjant 
He 13,18  desitjant portar-nos honestament  en tot. 19 I tant més vos prego que façau  
He 13,21  Jesucrist, 21 vos faça perfets  en tota obra bona, per a fer sa voluntat,  
He 13,21 bona, per a fer sa voluntat, obrant  en vosaltres lo que sia agradable a sos  
He 13,23 Sabeu que nostre germà Timoteu està  en llibertat, ab qui, si jo vingués  
Jm 1,2 teniu per goig complert quan caigau  en diverses tentacions, 3 sabent que la  
Jm 1,4  siau perfets i cabals, sens faltar  en res. 5 I si algú de vosaltres té falta  
Jm 1,6  demània-la ab fe, sens titubejar  en res, perquè lo qui titubeja és semblant 
Jm 1,8  baró d’ànimo doble és inconstant  en tots sos camins. 9 Lo germà que és  
Jm 1,9  9 Lo germà que és humil gloriï’s  en sa exaltació, 10 i el ric en sa  
Jm 1,10  ’s en sa exaltació, 10 i el ric  en sa humilitat, perquè passarà com la  
Jm 1,11  així també lo ric s’emmustueix  en sos camins. 12 Benaventurat l’home que 
Jm 1,17 i descendeix del Pare de les llums,  en qui no hi ha mudança ni sombra de  
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Jm 1,19  Per això sia tot home prompte  en oir, però tard en parlar, i tard en  
Jm 1,19  tot home prompte en oir, però tard  en parlar, i tard en irritar-se. 20  
Jm 1,19 en oir, però tard en parlar, i tard  en irritar-se. 20 Perquè la ira de l’  
Jm 1,21  la paraula que ha estat empeltada  en vosaltres i que pot salvar vostres  
Jm 1,23  ell és com un home que contempla  en un mirall son natiu rostro; 24 perquè  
Jm 1,25  25 Emperò aquell que contémplia  en la llei perfeta de la llibertat i  
Jm 1,25  de la llibertat i persevéria  en ella, no sent oïdor olvidadís sinó  
Jm 1,25  d’obra, aqueix serà benaventurat  en sa obra. 26 Si algú, doncs, se té per  
Jm 1,27  visitar als òrfens i a les viudes  en ses tribulacions i preservar-se de la 
Jm 2,1  Jesucrist, Senyor de la glòria,  en accepció de persones. 2 Perquè si  
Jm 2,2  de persones. 2 Perquè si entràs  en vostra congregació algun baró, portant  
Jm 2,3  li diguésseu: «Senta’t tu  en aquest bon lloc», i diguésseu al pobre: 
Jm 2,3  al pobre: «Esta’t tu allí  en peu, o senta’t aquí, davall la peanya  
Jm 2,4  peus», 4 ¿no sou, doncs, parcials  en vosaltres mateixos?, ¿i no sou jutges  
Jm 2,5 pobres d’aquest món per a ser rics  en fe i hereus del Regne que prometé Déu  
Jm 2,10  tota la Llei, com fàltia tan sols  en un punt, s’ha fet culpable de tot. 11  
Jm 2,16 els digués algú de vosaltres: «Anau  en pau, escalfau’s i assaciau’s», i no  
Jm 3,2  2 Perquè tots tropessam  en moltes coses. Lo qui no tropessa en  
Jm 3,2 en moltes coses. Lo qui no tropessa  en paraula, aqueix tal és baró perfet, i  
Jm 3,3  tot lo cos. 3 I si posam fre  en la boca dels cavalls per a què ens  
Jm 3,13  per la bona conversació, ses obres  en mansuetud de sabiduria. 14 Emperò si  
Jm 3,14  un zel amarg i hi ha discòrdies  en vostres cors, no us glorieu, ni siau  
Jm 3,18 18 I el fruit de justícia se sembra  en pau per aquells que fan pau. 4,Tit  
Jm 4,1  concupiscències, que fan la guerra  en vostres membres? 2 Cobdiciau, i no  
Jm 4,5  per ventura que l’Escriptura diu  en va: «L’esperit que habita en vosaltres 
Jm 4,5  diu en va: «L’esperit que habita  en vosaltres cobdícia ab enveja»? 6 Emperò 
Jm 4,9  convertesqui’s vostra rialla  en plor, i vostre goig en tristesa. 10  
Jm 4,9  rialla en plor, i vostre goig  en tristesa. 10 Humiliau-vos a la  
Jm 4,14  guany.» 14 I no sabeu lo que serà  en lo dia de demà. 15 Perquè, què és  
Jm 4,16 allò.» 16 Emperò ara vos regositjau  en vostres vanes presumpcions. Tota  
Jm 4,17 que sap fer bé i no el fa, té pecat  en ell. 5,Tit Capítol V Denuncia lo càstig 
Jm 5,Tit  als pobres. Exhorta a la paciència  en les tribulacions i a no jurar. Parla de 
Jm 5,5  deliciosament sobre la terra i  en disolucions; haveu engordit vostres  
Jm 5,10  germans, als profetes que parlaren  en nom del Senyor per exemple de paciència 
Jm 5,10  de paciència i dels treballs  en l’aflicció. 11 Mirau que tenim per  
Jm 5,12  sí, sí; no, no; a fi de no caure  en condemnació. 13 ¿Hi ha algú trist entre 
Jm 5,14  sobre ell, ungint-lo ab oli  en nom del Senyor. 15 I l’oració de la fe 
Jm 5,15  Senyor l’aliviarà, i si estigués  en pecats li seran perdonats. 16  
1Pe 1,4  -se ni emmustuir-se, reservada  en lo cel per a vosaltres, 5 que sou  
1Pe 1,5 que està prompta per a ser mostrada  en l’últim temps. 6 En lo que vosaltres  
1Pe 1,6  siau afligits per un poc de temps  en vàries tentacions, 7 per a què la prova 
1Pe 1,7  és acrisolat ab foc), sia trobada  en alabança, i honra, i glòria, en l’  
1Pe 1,7  en alabança, i honra, i glòria,  en l’aparició de Jesucrist. 8 Al qual  
1Pe 1,8  amau, encara que no l’haveu vist;  en qui creeu ara, sens veure’l; i creent  
1Pe 1,8  creeu ara, sens veure’l; i creent  en ell vos regositjau ab goig inefable i  
1Pe 1,11  vosaltres; 11 escodrinyant quan o  en quin punt de temps la significava l’  
1Pe 1,11  l’Esperit de Cristo que estava  en ells, anunciant los sofriments que  
1Pe 1,11  los sofriments que havien de ser  en Cristo i les glòries que els seguirien. 
1Pe 1,13  gràcia que us ha de ser presentada  en la revelació de Jesucrist. 14 Així, com 
1Pe 1,14  vos ab los desigs que abans teníeu  en vostra ignorància; 15 sinó, segons és  
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1Pe 1,15  cridat, siau vosaltres també sants  en totes les accions. 16 Perquè escrit  
1Pe 1,17  segons l’obra de cada u, viviu  en temor lo temps de vostra peregrinació,  
1Pe 1,20  i sens taca, 20 predestinat ja  en veritat abans de la creació del món,  
1Pe 1,20 la creació del món, però manifestat  en los últims temps per amor de vosaltres, 
1Pe 1,21  de vosaltres, 21 que per ell creeu  en Déu, que lo ressuscità d’entre els  
1Pe 1,21 vostra fe i vostra esperança fossen  en Déu. 22 Veent que haveu purificat  
1Pe 1,22  la veritat per medi de l’Esperit  en amor sincer de fraternitat, amau-vos  
1Pe 2,Tit  de què gosen, exercitant-se  en les virtuts pròpies dels deixebles de  
1Pe 2,2  paraula, per a què ab ella crescau  en salut, 3 si és que haveu gustat quant  
1Pe 2,4  al qual com a pedra viva, refusada  en veritat pels homes, emperò escollida de 
1Pe 2,5  espirituals acceptes a Déu  en Jesucrist. 6 Per lo qual se troba en l’ 
1Pe 2,6  Jesucrist. 6 Per lo qual se troba  en l’Escriptura: «Mirau, jo poso en Sion  
1Pe 2,6  en l’Escriptura: «Mirau, jo poso  en Sion la pedra principal cantonera,  
1Pe 2,6 escollida, preciosa; i el qui crega  en ella no serà confundit.» 7 Ella és,  
1Pe 2,8  d’escàndol» pels que ensopeguen  en la Paraula i no creuen en allò per lo  
1Pe 2,8  en la Paraula i no creuen  en allò per lo qual foren ordenats. 9 Mes  
1Pe 2,10 meravellosa llum. 10 Vosaltres, que  en altre temps no éreu poble, mes ara sou  
1Pe 2,12  que veuran, glorifíquien a Déu  en lo dia de la visitació. 13 Someteu-  
1Pe 2,22  qual no pecà, ni fou trobat engany  en sa boca»; 23 lo qual, essent maleït, no 
1Pe 2,24  Lo mateix que portà nostres pecats  en son cos sobre l’arbre, per a què,  
1Pe 3,Tit  Dóna saludables avisos als casats  en particular, i exhorta a tots los fiels  
1Pe 3,Tit  de vida, i a la paciència  en l’adversitat a imitació de Jesucrist.  
1Pe 3,2  vostra santa conversació  en temor. 3 L’adorno de les quals no sia  
1Pe 3,3  rissats, o adornos d’or, o gala  en sos vestits, 4 sinó sia l’home  
1Pe 3,4 4 sinó sia l’home interior del cor  en la incorruptibilitat d’un esperit  
1Pe 3,5  les santes dones que esperaven  en Déu, estant someses a sos propis  
1Pe 3,15  15 ans bé santificau al Senyor Déu  en vostres cors, aparellats sempre per a  
1Pe 3,15  la raó de l’esperança que és  en vosaltres. 16 Mes ab mansuetud i temor, 
1Pe 3,16  tenint bona consciència, per a què  en lo que diuen mal de vosaltres sien  
1Pe 3,16  vostra santa conversació  en Cristo. 17 Puix millor és, si és la  
1Pe 3,18 nos a Déu, essent a la veritat mort  en la carn, però vivificat per l’Esperit. 
1Pe 3,19 a predicar als esperits que estaven  en presó, 20 los quals en altre temps  
1Pe 3,20  que estaven en presó, 20 los quals  en altre temps havien estat incrèduls,  
1Pe 3,20  temps havien estat incrèduls, quan  en los dies de Noè los estava esperant la  
1Pe 3,20  Déu, mentres que fabricava l’arca  en la qual poques persones, ço és, vuit,  
1Pe 4,1  doncs, Cristo patit per nosaltres  en la carn, armau-vos també vosaltres d’ 
1Pe 4,1  perquè aquell que ha sofert  en la carn, ha cessat en lo pecat. 2 De  
1Pe 4,1 que ha sofert en la carn, ha cessat  en lo pecat. 2 De manera que el temps que  
1Pe 4,2  que el temps que li queda d’estar  en la carn no el visca en les passions  
1Pe 4,2  d’estar en la carn no el visca  en les passions dels homes, sinó en la  
1Pe 4,2  en les passions dels homes, sinó  en la voluntat de Déu. 3 Puix basta per  
1Pe 4,3  Déu. 3 Puix basta per aquestos que  en lo temps passat hagen complert la  
1Pe 4,3  la voluntat dels gentils, vivint  en luxúries, en concupiscències [*], en  
1Pe 4,3  dels gentils, vivint en luxúries,  en concupiscències [*], en glotoneries, en 
1Pe 4,3  luxúries, en concupiscències [*],  en glotoneries, en excessos de beure i en  
1Pe 4,3  [*], en glotoneries,  en excessos de beure i en abominables  
1Pe 4,3 glotoneries, en excessos de beure i  en abominables idolatries. 4 Per lo que  
1Pe 4,6 evangeli també als morts, per a què  en veritat sien judicats segons homes en  
1Pe 4,6  veritat sien judicats segons homes  en la carn, mes visquen segons Déu en l’  
1Pe 4,6  en la carn, mes visquen segons Déu  en l’Esperit. 7 Emperò lo fi de totes les 
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1Pe 4,7  lo tant, siau prudents i vetllau  en oracions. 8 Abans de tot tenint caritat 
1Pe 4,11 a la virtut que Déu dóna; per a què  en totes coses sia Déu honrat per  
1Pe 4,12  12 Caríssims, no us sorprengau  en lo foc de la tribulació, que és per a  
1Pe 4,13  estranya; 13 ans bé alegrau-vos  en quant sou participants dels sofriments  
1Pe 4,13  a què vos regositgeu també ab goig  en l’aparició de sa glòria. 14 Si sou  
1Pe 4,14  Esperit de glòria i de Déu reposa  en vosaltres; segons ells és blasfemat,  
1Pe 4,15  lladre, o un maldient, o un curiós  en los negocis d’altre. 16 Emperò si  
1Pe 4,16  ans bé dónia alabança a Déu  en esta part. 17 Puix ha arribat lo temps  
1Pe 4,17  part. 17 Puix ha arribat lo temps  en què lo judici comència per la casa de  
1Pe 5,1  la glòria que s’ha de manifestar  en lo venider: 2 apasturau lo ramat de Déu 
1Pe 5,9  9 Resistiu-lo, estant ferms  en la fe, sabent que vostres germans  
1Pe 5,10  de tota gràcia, lo qui ens cridà  en Jesucrist a sa eterna glòria, després  
1Pe 5,12  és la verdadera gràcia de Déu,  en la qual estau ferms. 13 Vos saluda la  
1Pe 5,13  13 Vos saluda la iglésia que està  en Babilònia, juntament elegida ab  
1Pe 5,14  pau a tots vosaltres, los que sou  en Jesucrist. Amén. 2Pe Inc Epístola  
2Pe 1,Tit  los dons rebuts de Déu, adelàntien  en la virtut per poder tenir entrada  
2Pe 1,Tit  per poder tenir entrada abundant  en lo Regne del Senyor. Dóna a entendre  
2Pe 1,2  i pau complerta sia a vosaltres  en lo coneixement de Déu i de Jesucrist,  
2Pe 1,4  de la concupiscència que hi ha  en lo món. 5 I ademés d’això, vosaltres,  
2Pe 1,8  aquestes coses se troben i abunden  en vosaltres, no us deixaran estèrils ni  
2Pe 1,8  deixaran estèrils ni infructíferos  en lo coneixement de nostre Senyor  
2Pe 1,11 serà donada abundantment l’entrada  en lo Regne etern de nostre Senyor i  
2Pe 1,12  que estigau instruïts i confirmats  en la present veritat. 13 Perquè tinc per  
2Pe 1,13 Perquè tinc per just, mentres estic  en aquest tabernacle, l’excitar-vos ab  
2Pe 1,17  manera: «Aquest és mon amat Fill,  en qui jo m’he complascut, a ell oïu.» 18 
2Pe 1,18 oírem nosaltres quan estàvem ab ell  en la muntanya santa. 19 I encara tenim  
2Pe 1,19  com a una antorxa que resplendeix  en lloc obscur, fins que el dia clarègia,  
2Pe 1,19  i l’estrella del matí nàsquia  en vostres cors. 20 Entenent primer açò:  
2Pe 1,21  interpretació particular. 21 Puix  en lo temps antic no fou donada la  
2Pe 2,6  per escarment dels que visqueren  en impietat; 7 i llibertà al just Lot,  
2Pe 2,9  malvats per a què sien aturmentats  en lo dia del judici. 10 I majorment  
2Pe 2,10  que, seguint la carn, caminen  en desigs impurs i desprècien la potestat, 
2Pe 2,11  que els àngels, que són majors  en fortalesa i en virtut, no pronúncien  
2Pe 2,11  que són majors en fortalesa i  en virtut, no pronúncien contra aquells  
2Pe 2,12  no entenen, pereixeran totalment  en sa corrupció 13 i rebran la recompensa  
2Pe 2,13  i vituperis, recreant-se  en sos errors mentres estan en convits ab  
2Pe 2,13  -se en sos errors mentres estan  en convits ab vosaltres, 14 tenint los  
2Pe 2,14  i tenint un cor exercitat  en avarícia, com fills de maledicció; 15  
2Pe 2,16  per sa iniquitat: una somera muda,  en la que cavalgava, parlant veu d’home  
2Pe 2,18  antes havien fugit dels que viuen  en error, 19 prometent-los llibertat,  
2Pe 2,20  Senyor i salvador nostre, enredats  en elles són vençuts, lo darrer fou fet  
2Pe 2,22  la porca, rentada, a rebolcar-se  en lo fang.» 3,Tit Capítol III Los  
2Pe 3,1  carta que us escric, procurant  en les dos avivar vostre ànimo senzill ab  
2Pe 3,3  3 Sabent això primerament: que  en los últims temps vindran impostors  
2Pe 3,4  dormiren tot permaneix així com  en lo principi de la creació.» 5 I  
2Pe 3,5  terra subsistia fora de l’aigua i  en l’aigua. 6 Per lo qual, lo món d’  
2Pe 3,7  guardats, i reservats per al foc  en lo dia del judici i de l’extermini  
2Pe 3,10  lladre de nit lo dia del Senyor;  en lo qual passaran los cels ab gran  
2Pe 3,10  i la terra i les obres que hi ha  en ella seran abrasades. 11 Doncs, ja que  
2Pe 3,11  de gent haveu de ser vosaltres  en santedat de vida i pietat, 12 esperant  
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2Pe 3,12  a la vinguda del dia del Senyor,  en lo qual los cels, cremant, seran  
2Pe 3,13  esperam cels nous i terra nova,  en los quals habita la justícia. 14 Per lo 
2Pe 3,14 coses, procurau ser trobats per ell  en pau, sens màcula i irreprensibles. 15 I 
2Pe 3,16  que li fou donada. 16 Com també  en totes ses epístoles, parlant en elles  
2Pe 3,16  en totes ses epístoles, parlant  en elles d’això; en les quals hi ha  
2Pe 3,16  parlant en elles d’això;  en les quals hi ha algunes coses difícils  
2Pe 3,18  pels insensats. 18 Ans bé, creixeu  en la gràcia i coneixement de nostre  
1Jn 1,2 vos anunciam la vida eterna que era  en lo Pare i nos fou manifestada a  
1Jn 1,5  Que Déu és llum i no hi ha  en ell tenebres algunes. 6 Si diguéssem  
1Jn 1,6  que tenim comunió ab ell i caminam  en tenebres, mentim i no fem la veritat. 7 
1Jn 1,7 fem la veritat. 7 Emperò si caminam  en la llum, com ell està també en la llum, 
1Jn 1,7  en la llum, com ell està també  en la llum, tenim comunió mútua, i la sang 
1Jn 1,8  nos enganyam, i no hi ha veritat  en nosaltres. 9 Si confessam nostres  
1Jn 1,10  ell mentider, i sa paraula no està  en nosaltres. 2,Tit Capítol II Nos exhorta 
1Jn 2,3  també per los de tot lo món. 3 I  en això sabem que l’havem conegut, si  
1Jn 2,4  un mentider, i la veritat no està  en ell. 5 Emperò lo qui guarda sa paraula, 
1Jn 2,5  caritat de Déu verdaderament està  en ell perfeta; i per això sabem que som  
1Jn 2,5  perfeta; i per això sabem que som  en ell. 6 Aquell que diu que està en ell,  
1Jn 2,6  en ell. 6 Aquell que diu que està  en ell, aqueix deu caminar com ell camina. 
1Jn 2,8  manament nou, lo qual és verdader  en ell i en vosaltres; perquè les tenebres 
1Jn 2,8  nou, lo qual és verdader en ell i  en vosaltres; perquè les tenebres ja  
1Jn 2,9  resplendeix. 9 Lo qui diu que està  en llum, i avorreix a son germà, està en  
1Jn 2,9  llum, i avorreix a son germà, està  en tenebres fins ara. 10 Lo qui ama a son  
1Jn 2,10  10 Lo qui ama a son germà habita  en la llum, i no hi ha escàndol en ell. 11 
1Jn 2,10  en la llum, i no hi ha escàndol  en ell. 11 Emperò lo qui avorreix a son  
1Jn 2,11  lo qui avorreix a son germà està  en tenebres, i camina en tenebres, i no  
1Jn 2,11  germà està en tenebres, i camina  en tenebres, i no sap a on va, perquè les  
1Jn 2,14  i la paraula de Déu permaneix  en vosaltres, i haveu vençut al Maligne.  
1Jn 2,15  ameu al món ni les coses que hi ha  en lo món. Si algú ama lo món, la caritat  
1Jn 2,15 lo món, la caritat del Pare no està  en ell. 16 Perquè tot lo que hi ha en lo  
1Jn 2,16  en ell. 16 Perquè tot lo que hi ha  en lo món és concupiscència de carn, i  
1Jn 2,24  té també al Pare. 24 Permanèsquia  en vosaltres lo que oíreu des del  
1Jn 2,24  des del principi. Si permaneix  en vosaltres lo que oíreu des del  
1Jn 2,24  vosaltres també permaneixereu  en lo Fill i en lo Pare. 25 I aquesta és  
1Jn 2,24  també permaneixereu en lo Fill i  en lo Pare. 25 I aquesta és la promesa que 
1Jn 2,27 que us sedueixen. 27 I permanèsquia  en vosaltres la unció que haveu rebut d’  
1Jn 2,27  sinó que sa unció vos ensenya  en totes les coses. I és veritat i no és  
1Jn 2,27  i no és mentida. I permaneixeu  en això que ella vos ha ensenyat. 28 I  
1Jn 2,28  28 I ara, fillets, permaneixeu  en això, per a què quan aparega, tingam  
1Jn 2,28  i no siam confundits davant d’ell  en son adveniment. 29 Si sabeu que ell és  
1Jn 3,3 tot aquell que té aquesta esperança  en ell, se purifica a si mateix així com  
1Jn 3,5  nostres pecats; i no hi ha pecat  en ell. 6 Tot aquell que permaneix en ell  
1Jn 3,6  en ell. 6 Tot aquell que permaneix  en ell no peca, i tot lo qui peca no l’ha 
1Jn 3,9  perquè la llavor de Déu habita  en ell i no pot pecar, perquè és nat de  
1Jn 3,14  que havem passat de mort a vida  en què amam als germans. Lo qui no ama a  
1Jn 3,14  Lo qui no ama a son germà està  en la mort. 15 Qualsevol que avorreix a  
1Jn 3,15  té vida eterna que permanesca  en ell mateix. 16 En això coneixem la  
1Jn 3,16 En això coneixem la caritat de Déu,  en que posà ell sa vida per nosaltres, i  
1Jn 3,17  ¿com habita la caritat de Déu  en ell? 18 Fillets meus, no amem de  
1Jn 3,23  aquest és son manament: que cregam  en lo nom de son Fill Jesucrist i ens amem 
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1Jn 3,24  I el qui guarda sos manaments està  en Déu, i Déu en ell; i en això sabem que  
1Jn 3,24  sos manaments està en Déu, i Déu  en ell; i en això sabem que ell permaneix  
1Jn 3,24  està en Déu, i Déu en ell; i  en això sabem que ell permaneix en  
1Jn 3,24  i en això sabem que ell permaneix  en nosaltres: per l’Esperit que ens ha  
1Jn 4,1  s’han alçat molts falsos profetes  en lo món. 2 En això se coneix l’Esperit  
1Jn 4,2  que confessa que Jesucrist vingué  en carn, és de Déu. 3 I tot esperit que no 
1Jn 4,3  no confessa que Jesucrist vingué  en carn, no és de Déu. I aquest tal és l’ 
1Jn 4,3 haveu oït que ve, i que ara ja està  en lo món. 4 Vosaltres, fillets, sou de  
1Jn 4,4  a aquell, perquè lo qui està  en vosaltres és major que el que està en  
1Jn 4,4  vosaltres és major que el que està  en lo món. 5 Ells són del món; per això  
1Jn 4,6 ou; lo qui no és de Déu, no ens ou:  en això coneixem l’esperit de veritat i  
1Jn 4,9 la caritat de Déu envers nosaltres:  en que Déu envià al món a son Fill  
1Jn 4,10  En això consisteix la caritat: no  en que nosaltres hajam amat a Déu, sinó  
1Jn 4,10 primer a nosaltres i envià son Fill  en propiciació per nostres pecats. 11  
1Jn 4,12  los uns als altres, Déu està  en nosaltres, i sa caritat és perfeta en  
1Jn 4,12  nosaltres, i sa caritat és perfeta  en nosaltres. 13 En això coneixem que  
1Jn 4,13  13 En això coneixem que estam  en ell, i ell en nosaltres, en que nos ha  
1Jn 4,13  coneixem que estam en ell, i ell  en nosaltres, en que nos ha donat de son  
1Jn 4,13  estam en ell, i ell en nosaltres,  en que nos ha donat de son Esperit. 14 I  
1Jn 4,15  que Jesús és Fill de Déu, Déu està  en ell, i ell en Déu. 16 I nosaltres havem 
1Jn 4,15 Fill de Déu, Déu està en ell, i ell  en Déu. 16 I nosaltres havem conegut i  
1Jn 4,16  Déu és caritat, i qui permaneix  en caritat, en Déu permaneix, i Déu en  
1Jn 4,16  i qui permaneix en caritat,  en Déu permaneix, i Déu en ell. 17 Per  
1Jn 4,16 en caritat, en Déu permaneix, i Déu  en ell. 17 Per això fou perfeccionada la  
1Jn 4,17  per a què tinguéssem confiança  en lo dia del judici; puix com ell és,  
1Jn 4,17 puix com ell és, així som nosaltres  en aquest món. 18 En la caritat no hi ha  
1Jn 4,18  i així lo qui tem no és perfet  en la caritat. 19 Doncs, ameu a Déu,  
1Jn 5,Tit fe i de la caritat. Tres testimonis  en la terra demostren que Cristo és  
1Jn 5,Tit  és verdader home, i altres tres  en lo cel lo demostren verdader Fill de  
1Jn 5,Tit  lo demostren verdader Fill de Déu,  en qual fe troba l’home la vida eterna. 1 
1Jn 5,6 que vingué per aigua i per sang. No  en aigua tan solament, sinó en aigua i  
1Jn 5,6  No en aigua tan solament, sinó  en aigua i sang. I l’Esperit és lo qui  
1Jn 5,7  tres són los que donen testimoni  en lo cel: lo Pare, lo Verb, i l’Esperit  
1Jn 5,8  I tres són los que donen testimoni  en la terra: l’Esperit, i l’aigua, i la  
1Jn 5,8  i aquestes tres coses convenen  en una. 9 Si rebem lo testimoni dels  
1Jn 5,10  de son Fill. 10 Lo qui creu  en lo Fill de Déu, té en si lo testimoni  
1Jn 5,10  Lo qui creu en lo Fill de Déu, té  en si lo testimoni de Déu. Lo qui no creu  
1Jn 5,10  lo fa mentider, perquè no creu  en lo testimoni que Déu ha donat de son  
1Jn 5,11  vida eterna, i aquesta vida està  en son Fill. 12 Lo qui té al Fill, té la  
1Jn 5,13 que teniu vida eterna los que creeu  en lo nom del Fill de Déu. 14 I aquesta és 
1Jn 5,14 I aquesta és la confiança que tenim  en ell: que ell nos ou tot quant li  
1Jn 5,15  voluntat. 15 I si sabem que ens ou  en tot lo que li demanem, ho sabem perquè  
1Jn 5,19  som de Déu i tot lo món està posat  en lo Maligne. 20 I sabem que vingué lo  
1Jn 5,20  que és verdader; i nosaltres estam  en aquell que és verdader, en son Fill  
1Jn 5,20  estam en aquell que és verdader,  en son Fill Jesucrist. Aquest és lo  
2Jn Tit  alaba, a perseverar constantment  en la caritat i a guardar-se dels  
2Jn Tit  -se dels heretges, permaneixent  en la doctrina rebuda. 1 L’ancià a la  
2Jn 2  amor de la veritat que permaneix  en nosaltres i que estarà sempre ab  
2Jn 3  Pare i de Jesucrist, Fill del Pare  en veritat i en caritat. 4 Molt m’he  
2Jn 3  Fill del Pare en veritat i  en caritat. 4 Molt m’he regositjat perquè 



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1175 
 

2Jn 4  he trobat de tos fills que caminen  en veritat, així com havem rebut lo  
2Jn 6  Aquest és lo manament: que camineu  en ell com l’haveu oït des del principi.  
2Jn 7 Perquè s’han alçat molts impostors  en lo món, que no confessen que Jesucrist  
2Jn 7  no confessen que Jesucrist vingué  en carn; aqueix tal és impostor i  
2Jn 9 aquell que s’aparta i no persevera  en la doctrina de Cristo, no té a Déu; lo  
2Jn 9  no té a Déu; lo qui persevera  en la doctrina, aqueix té al Pare i al  
2Jn 10  d’aquesta doctrina, no el rebeu  en casa, ni el saludeu. 11 Perquè lo qui  
2Jn 11 11 Perquè lo qui el saluda comunica  en ses males obres. 12 Tenint moltes coses 
3Jn Tit  Tit Alaba a Gaio per sa constància  en la fe i per sa beneficència en hospedar 
3Jn Tit  en la fe i per sa beneficència  en hospedar als pelegrins. Parla dels  
3Jn 2  prego al Senyor que et prospéria  en tot i que et consérvia en salut, així  
3Jn 2 prospéria en tot i que et consérvia  en salut, així com ta ànima prospera. 3  
3Jn 3  de ta veritat, així com tu camines  en la veritat. 4 No tinc jo major goig que 
3Jn 4  goig que oir que mos fills caminen  en la veritat. 5 Caríssim, te portes ab  
3Jn 5  5 Caríssim, te portes ab fidelitat  en tot lo que fas ab los germans, i  
3Jn 6  han donat testimoni de ta caritat  en presència de la Iglésia; als quals, si  
3Jn 7 bé; 7 perquè per son nom se posaren  en camí, no prenent res dels gentils. 8  
3Jn 14 i ab ploma, 14 puix espero veure’t  en breu, i parlarem boca a boca. Sia pau  
3Jn 14  Saluda a nostres amics, a cada u  en particular. Jud Inc Epístola de l’  
Jud Tit  Judes Tit Exhorta a la constància  en la fe i a resistir los esforços i  
Jud 1  a aquells que són santificats  en Déu Pare i guardats i cridats en  
Jud 1  en Déu Pare i guardats i cridats  en Jesucrist. 2 Misericòrdia, i pau, i  
Jud 4  cànvien la gràcia de nostre Déu  en luxúria i neguen a Jesucrist, nostre  
Jud 6 los té reservats ab cadenes eternes  en tenebres per al judici del gran dia. 7  
Jud 10  com bèsties irracionals  en aquelles coses que saben naturalment.  
Jud 11 de l’error de Balaam i peresqueren  en la sedició de Corè! 12 Aquestos són los 
Jud 18  18 los quals vos deien que  en los últims temps vindran impostors que  
Jud 20  de vostra santíssima fe, orant  en l’Esperit Sant, 21 conservau’s a  
Jud 21  conservau’s a vosaltres mateixos  en l’amor de Déu, esperant la  
Ap 1,Tit  Capítol I Sant Joan, desterrat  en l’isla de Patmos, escriu per mandato  
Ap 1,Tit  iglésies de l’Àsia, representades  en set candeleros. 1 La revelació de  
Ap 1,3  profecia i guarda les coses que  en ella estan escrites, perquè lo temps  
Ap 1,4 4 Joan a les set iglésies que hi ha  en l’Àsia. Gràcia a vosaltres i pau d’  
Ap 1,9  9 Jo, Joan, vostre germà i company  en la tribulació, i en lo Regne, i en la  
Ap 1,9 germà i company en la tribulació, i  en lo Regne, i en la paciència en  
Ap 1,9  en la tribulació, i en lo Regne, i  en la paciència en Jesucrist, estiguí en  
Ap 1,9  i en lo Regne, i en la paciència  en Jesucrist, estiguí en una isla que s’  
Ap 1,9  la paciència en Jesucrist, estiguí  en una isla que s’anomena Patmos, per la  
Ap 1,10  lo testimoni de Jesús. 10 Jo fui  en l’Esperit un dia del Senyor, i oiguí  
Ap 1,11 que deia: –Lo que veus, escriu-ho  en un llibre, i envia’l a les set  
Ap 1,11  ’l a les set iglésies que hi ha  en l’Àsia: a Efesi, i a Esmirna, i a  
Ap 1,13  d’una vestidura llarga i cenyit  en los pits ab una cinta d’or. 14 I son  
Ap 1,15  semblants al llautó fi quan està  en una fornal ardent, i sa veu, com lo  
Ap 1,16  i sa cara resplendia com lo sol  en son vigor. 17 I així que el vegí caiguí 
Ap 1,18  he estat mort; i vet aquí que visc  en los sigles dels sigles, i tinc les  
Ap 1,20  de les set estrelles que has vist  en ma dreta i els set candeleros d’or.  
Ap 2,10  n’ha de ficar alguns de vosaltres  en la presó, per a què sien provats; i  
Ap 2,13  mon nom, i no negares ma fe fins  en aquells dies en què Antipas fou mon  
Ap 2,13  negares ma fe fins en aquells dies  en què Antipas fou mon fiel màrtir, i fou  
Ap 2,17  i li donaré una pedreta blanca; i  en la pedreta, un nou nom escrit, que  
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Ap 2,22  22 Veus aquí la postraré  en un llit, i els que adultérien ab ella  
Ap 2,22  que adultérien ab ella se veuran  en gran tribulació, a menos que s’  
Ap 2,24 vosaltres, 24 i als demés que estau  en Tiatira, a quants no segueixen aquesta  
Ap 3,3  com a lladre, i no sabràs l’hora  en què jo vindré a tu. 4 »Emperò tens  
Ap 3,4  4 »Emperò tens encara alguns noms  en Sardis que no han contaminat ses  
Ap 3,4  vestidures, los quals aniran ab mi  en vestidures blanques, perquè són dignes. 
Ap 3,12  12 »Al que vència, lo faré columna  en lo temple de mon Déu, i no eixirà mai  
Ap 3,18  que cómpries de mon or refinat  en lo foc, per a què sies ric, i et  
Ap 3,21  li concediré sentar-se ab mi  en lo meu trono; així com jo també he  
Ap 3,21  vençut i estic sentat ab mon Pare  en son trono. 22 »Lo qui té orella, oiga  
Ap 4,Tit  4,Tit Capítol IV Veu l’Apòstol  en un èxtasis lo trono de Déu en lo cel,  
Ap 4,Tit  en un èxtasis lo trono de Déu  en lo cel, rodejat de vint-i-quatre  
Ap 4,1  mirí, i veus aquí una porta oberta  en lo cel, i la primera veu que oiguí era  
Ap 4,2  jo vaig ésser arrebatat  en esperit, i veus aquí un trono que  
Ap 4,2 veus aquí un trono que estava posat  en lo cel, i sobre el trono estava un  
Ap 4,3  3 I el que estava assentat,  en l’aspecte era semblant a una pedra  
Ap 4,4  vestits ab robes blanques, i  en sos caps, corones d’or. 5 I eixien del 
Ap 4,9  i gràcies al que estava sentat  en lo trono, que viu per los sigles dels  
Ap 4,10  davant del que estava sentat  en lo trono i adoraven al que viu per los  
Ap 5,1  d’alabances. 1 Després vegí  en la mà dreta del que estava sentat en lo 
Ap 5,1  la mà dreta del que estava sentat  en lo trono un llibre escrit per dins i  
Ap 5,2 I vegí un àngel fort que proclamava  en alta veu: –¿Qui és digne d’obrir lo  
Ap 5,3  sos sellos? 3 I ningú podia, ni  en lo cel, ni en la terra, ni davall la  
Ap 5,3  3 I ningú podia, ni en lo cel, ni  en la terra, ni davall la terra obrir lo  
Ap 5,7 la mà dreta del que estava assentat  en lo trono. 8 I quan hagué obert lo  
Ap 5,12  millars de millars, 12 que deien  en alta veu: –Digne és l’Anyell que fou  
Ap 5,13  I a totes les criatures que hi ha  en lo cel, i sobre la terra, i davall la  
Ap 5,13  i davall la terra, i les que hi ha  en lo mar, i totes quantes hi ha en ells,  
Ap 5,13 ha en lo mar, i totes quantes hi ha  en ells, les oiguí dir: –Al que està  
Ap 5,13  les oiguí dir: –Al que està sentat  en lo trono, i a l’Anyell, benedicció, i  
Ap 6,5  que estava sentat sobre ell tenia  en sa mà unes balances. 6 I oiguí una veu  
Ap 6,10 testimoni que tenien; 10 i clamaven  en veu alta dient: –¿Fins a quan, Senyor,  
Ap 6,10 venjau nostra sang dels que habiten  en la terra? 11 I foren donades a cada u  
Ap 6,15  i tot servo i llibre s’escondiren  en les coves i entre les roques de les  
Ap 6,17  i ¿qui serà capaç de sostenir-se  en peu? 7,Tit Capítol VII Se dóna ordre  
Ap 7,1  quatre àngels que estaven drets  en los quatre ànguls de la terra i tenien  
Ap 7,2 tenia la senyal de Déu viu, i clamà  en alta veu als quatre àngels, als quals  
Ap 7,3  senyalat als servos de nostre Déu  en sos fronts. 4 I oiguí lo número dels  
Ap 7,9  de vestidures blanques i ab palmes  en ses mans. 10 I clamaven en alta veu  
Ap 7,10  palmes en ses mans. 10 I clamaven  en alta veu dient: –Salut a nostre Déu,  
Ap 7,12  i poder, i fortalesa a nostre Déu  en los sigles dels sigles. Amén. 13 I  
Ap 7,15  de Déu, i el serveixen dia i nit  en son temple, i el qui està sentat en lo  
Ap 7,15 en son temple, i el qui està sentat  en lo trono habitarà entre ells. 16 Ells  
Ap 8,1  lo setè sello, hi hagué un silenci  en lo cel com de mitja hora. 2 I vegí set  
Ap 8,2  2 I vegí set àngels que estaven  en peu davant de Déu, i els foren donades  
Ap 8,9  part de les criatures que havia  en lo mar, i tenia vida, morí; i fou  
Ap 8,11  part de les aigües se convertí  en donzell; i moriren molts homes per les  
Ap 8,13  que volava per mig del cel dient  en gran veu: –Ai, ai, ai dels habitants de 
Ap 9,4  solament als homes que no tenen  en sos fronts lo sello de Déu. 5 I els fou 
Ap 9,6 l’escorpí quan pica a un home. 6 I  en aquells dies buscaran los homes la  
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Ap 9,10  dels escorpins, i hi havia agulló  en ses cues, i tenien poder per a  
Ap 9,11  rei un àngel de l’abisme anomenat  en hebreu Abaddon, en grec Apoŀlion, i en  
Ap 9,11  abisme anomenat en hebreu Abaddon,  en grec Apoŀlion, i en llatí, Exterminans. 
Ap 9,11 hebreu Abaddon, en grec Apoŀlion, i  en llatí, Exterminans. 12 Un ai ja passà;  
Ap 9,14 los quatre àngels que estan lligats  en lo gran riu Eufrates. 15 I foren  
Ap 9,17 ells. 17 I així jo vegí als cavalls  en una visió, i als que cavalgaven, que  
Ap 9,19  Perquè el poder dels cavalls està  en sa boca i en ses cues, puix ses cues  
Ap 9,19  dels cavalls està en sa boca i  en ses cues, puix ses cues eren semblants  
Ap 10,Tit  rodejat d’un núvol, ab un llibre  en la mà. Aquest àngel anuncia lo  
Ap 10,2  com columnes de foc. 2 I tenia  en sa mà un llibret obert; i posà son peu  
Ap 10,3  esquerre sobre la terra. 3 I clamà  en alta veu, com un lleó quan rugeix. I  
Ap 10,6  al cel 6 i jurà per aquell que viu  en los sigles dels sigles, que crià lo cel 
Ap 10,6  crià lo cel i les coses que hi ha  en ell, i la terra i les coses qui hi ha  
Ap 10,6  i la terra i les coses qui hi ha  en ella, que no hi haurà més temps; 7 mes  
Ap 10,7  que no hi haurà més temps; 7 mes  en los dies de la veu del setè àngel, quan 
Ap 10,9  i farà amargar ton ventre, emperò  en ta boca serà dolç com la mel. 10 I  
Ap 10,10 de l’àngel i el devorí; i era dolç  en ma boca com la mel; i tan prest com l’ 
Ap 11,1  Déu, i l’altar, i als que adoren  en ell. 2 Emperò lo pati que està fora del 
Ap 11,6  per a tancar lo cel, que no ploga  en los dies de la profecia d’ells; i  
Ap 11,6  les aigües per a convertir-les  en sang, i per a ferir la terra ab tota  
Ap 11,8 8 I els cossos morts d’ells jauran  en los carrers de la gran ciutat, que s’  
Ap 11,9  que sos cossos sien posats  en sepulcres. 10 I els que habiten la  
Ap 11,11  I al cap de tres dies i mig entrà  en ells l’esperit de vida enviat de Déu.  
Ap 11,12 deia: –Pujau aquí. I pujaren al cel  en un núvol i els vegeren los enemics d’  
Ap 11,13  vegeren los enemics d’ells. 13 I  en aquella hora vingué un gran terratrèmol 
Ap 11,15  àngel tocà la trompeta, i hi hagué  en lo cel grans veus dient: –Los regnes d’ 
Ap 11,16  quatre ancians que estaven sentats  en ses cadires davant de Déu, caigueren  
Ap 11,19  19 I s’obrí lo temple de Déu  en lo cel, i l’arca de son testament fou  
Ap 11,19  l’arca de son testament fou vista  en son temple, i es formaren llamps, i  
Ap 12,Tit  contra la Iglésia, simbolisada  en una dona misteriosa vestida del sol,  
Ap 12,1  del dragó infernal. 1 I aparegué  en lo cel un gran senyal: una dona vestida 
Ap 12,1  sol, i la lluna sota sos peus, i  en son cap, una corona de dotze estrelles. 
Ap 12,3 parir. 3 I fou vist un altre senyal  en lo cel; i veus aquí un gran dragó  
Ap 12,3  que tenia set caps i deu banyes, i  en sos caps, set corones; 4 i la cua d’  
Ap 12,7 dies. 7 I hi hagué una gran batalla  en lo cel: Miquel i sos àngels peleaven  
Ap 12,8  i no fou trobat mai més son lloc  en lo cel. 9 I fou llançat fora aquell  
Ap 12,10  ab ell. 10 I oiguí un clamor  en lo cel que deia: –Ara és arribada la  
Ap 12,12  oh cels, i vosaltres que habitau  en ells. Ai dels habitants de la terra i  
Ap 13,Tit  i és adorada dels homes. S’alça  en la terra altra bèstia ab dos banyes,  
Ap 13,6 i son tabernacle, i als que habiten  en lo cel. 7 I li fou donat que fes guerra 
Ap 13,8  noms dels quals no estan escrits  en lo llibre de la vida de l’Anyell, que  
Ap 13,12  tot lo poder de la primera bèstia  en sa presència, i féu que la terra i tots 
Ap 13,12  la terra i tots los que habitaven  en ella adorassen la primera bèstia, la  
Ap 13,14 de la bèstia, dient als que habiten  en la terra que fessen una imatge de la  
Ap 13,16  i servos, tinguessen un senyal  en sa mà dreta o en sos fronts. 17 I que  
Ap 13,16  un senyal en sa mà dreta o  en sos fronts. 17 I que ningun home pogués 
Ap 14,Tit  justos. L’evangeli és predicat  en tota la terra. S’anúncia lo judici  
Ap 14,1  i veus aquí l’Anyell que estava  en peus sobre la muntanya Sion, i ab ell  
Ap 14,1  -quatre mil que tenien escrit  en sos fronts lo nom d’ell i el nom de  
Ap 14,5  per a Déu i per a l’Anyell. 5 I  en la boca d’ells no fou trobada mentida, 



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1178 
 

Ap 14,7  tribu, i llengua, i poble, 7 dient  en alta veu: –Temeu al Senyor i donau-li 
Ap 14,9  I els seguí lo tercer àngel, dient  en alta veu: –Si algú adoràs la bèstia i  
Ap 14,9  i sa imatge, i prengués la senyal  en son front o en sa mà, 10 aquest beurà  
Ap 14,9 i prengués la senyal en son front o  en sa mà, 10 aquest beurà també del vi de  
Ap 14,10  vi de la ira de Déu, mesclat pur  en la copa de sa indignació, i serà  
Ap 14,13  los morts que des d’aquí  en avant moren en lo Senyor. Sí, diu l’  
Ap 14,13  que des d’aquí en avant moren  en lo Senyor. Sí, diu l’Esperit, perquè  
Ap 14,14  al Fill de l’home, que tenia  en son cap una corona d’or, i en sa mà  
Ap 14,14  en son cap una corona d’or, i  en sa mà una falç ben afilada. 15 I isqué  
Ap 14,15  un altre àngel del temple, cridant  en alta veu al que estava sentat sobre el  
Ap 14,17 un altre àngel del temple que hi ha  en lo cel, tenint també una falç ben  
Ap 14,18  tenia poder sobre el foc, i clamà  en veu alta al que tenia la falç ben  
Ap 14,19  19 I posà l’àngel sa falç afilada  en la terra, i veremà la vinya de la  
Ap 14,19 vinya de la terra, i tirà la verema  en lo gran cup de la ira de Déu. 20 I fou  
Ap 15,Tit Les set plagues darreres, figurades  en set copes de la còlera de Déu  
Ap 15,1  àngels. 1 I vegí un altre senyal  en lo cel, gran i meravellós: set àngels  
Ap 15,1  les set plagues darreres, perquè  en elles està consumada la ira de Déu. 2 I 
Ap 15,5  això mirí; i veus aquí que s’obrí  en lo cel lo temple del tabernacle del  
Ap 15,8  sa virtut; i no podia entrar ningú  en lo temple fins que fossen consumades  
Ap 16,3 i es tornà sang com de mort; i morí  en la mar tota ànima vivent. 4 I el tercer 
Ap 16,4  de les aigües, i es convertiren  en sang. 5 I oiguí a dir a l’àngel de les 
Ap 16,14 per a juntar-los per a la batalla  en lo gran dia del Déu totpoderós. 15  
Ap 16,16  16 I els reunirà tots plegats  en un lloc que en hebreu s’apellida  
Ap 16,16 reunirà tots plegats en un lloc que  en hebreu s’apellida Armagedon. 17 I el  
Ap 16,19  19 I la gran ciutat fou partida  en tres parts; i caigueren les ciutats de  
Ap 16,19 nacions; i la gran Babilònia vingué  en memòria davant de Déu, per a donar-li 
Ap 17,3  de sa prostitució. 3 I m’arrebatà  en esperit al desert i vegí una dona  
Ap 17,4  i de perles, i tenia un vas d’or  en sa mà, ple d’abominació i de la  
Ap 17,5 la immundícia de sa fornicació. 5 I  en son front, escrit un nom: «Misteri:  
Ap 17,8  noms dels quals no estan escrits  en lo llibre de vida des de la creació del 
Ap 17,16  16 I les deu banyes que vegeres  en la bèstia, aqueixes avorriran la  
Ap 17,17  ab foc. 17 Perquè Déu ha posat  en sos cors que facen la voluntat d’ell,  
Ap 18,2  la gran; i s’ha convertit  en habitació de dimonis, i en guarita de  
Ap 18,2  en habitació de dimonis, i  en guarita de tot esperit impur, i en  
Ap 18,2  en guarita de tot esperit impur, i  en gàbia de tot aucell asquerós i  
Ap 18,4 poble meu, per a què no tingau part  en sos pecats i no quedeu ferits de ses  
Ap 18,6  -li al doble segons ses obres:  en la copa en què ella vos donà a beure,  
Ap 18,6  doble segons ses obres: en la copa  en què ella vos donà a beure, donau-li  
Ap 18,7  ella s’ha glorificat i ha viscut  en plaers, tant donau-li de turments i  
Ap 18,7 -li de turments i plor; perquè diu  en son cor: “Jo estic sentada com reina, i 
Ap 18,8  viuda, ni veuré plors.” 8 Per això  en un dia vindran ses plagues, mort, i  
Ap 18,9  fornicació ab ella i visqueren  en plaer, quan veuran lo fum de sa crema.  
Ap 18,10  aquella ciutat poderosa! Puix  en una hora ha vingut ta condemnació!» 11  
Ap 18,17  pedres precioses, i perles; 17 que  en una hora han desaparegut tan grans  
Ap 18,17  de barco, i tots los que naveguen  en la mar, i els mariners, i quants  
Ap 18,19  pols sobre sos caps i prorromperen  en alarits, i plorant i lamentant-se  
Ap 18,19  «Ai, ai d’aquella gran ciutat,  en la que s’enriquiren tots los que  
Ap 18,19  tots los que tenien barcos  en la mar per causa de sa ostentació; puix 
Ap 18,19  per causa de sa ostentació; puix  en un dia ha quedat desolada!» 20  
Ap 18,20  profetes, perquè Déu vos ha venjat  en ella. 21 I un àngel fort alçà una pedra 
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Ap 18,22 serà trobada. 22 Ni mai més s’oirà  en tu la veu dels tocadors d’arpes, ni de 
Ap 18,22  i trompetes; ni mai més se trobarà  en tu ningun artista; ni tampoc s’oirà lo 
Ap 18,23 llum d’antorxa mai més resplendirà  en tu, i veu d’espòs i esposa mai més  
Ap 18,23 d’espòs i esposa mai més serà oïda  en tu; perquè tos mercaders eren los  
Ap 18,23  homes de la terra, perquè  en tos maleficis foren enganyades totes  
Ap 18,24  enganyades totes les nacions. 24 I  en ella ha estat trobada la sang dels  
Ap 19,1  una gran veu, com de molta gent  en lo cel, que deien: –Aŀleluia!,  
Ap 19,11  apellidat Fiel i Verdader, lo qual  en justícia judica i fa la guerra. 12 I  
Ap 19,12 ulls eren com flama de foc, i tenia  en son cap moltes corones i un nom escrit  
Ap 19,14 I el seguien los exèrcits que hi ha  en lo cel en cavalls blancs, vestits tots  
Ap 19,14  los exèrcits que hi ha en lo cel  en cavalls blancs, vestits tots de tela  
Ap 19,16  de Déu totpoderós. 16 I té escrit  en sa vestidura i en sa cuixa lo nom: «Rei 
Ap 19,16  16 I té escrit en sa vestidura i  en sa cuixa lo nom: «Rei de reis i Senyor  
Ap 19,17  17 I vegí un àngel que estava  en lo sol i clamava en veu alta dient a  
Ap 19,17  que estava en lo sol i clamava  en veu alta dient a tots los aucells que  
Ap 19,18  de cavalls, i dels que cavalgaven  en ells, i carns de tots, llibres i  
Ap 19,20  Aquestos dos foren llançats vius  en un estany de foc ardent i sofre. 21 I  
Ap 20,Tit  XX L’àngel encadena a Satanàs  en l’abisme per mil anys, durant los  
Ap 20,Tit  dels màrtirs regnen ab Cristo  en la primera resurrecció. Deslligat  
Ap 20,1 clau de l’abisme i una gran cadena  en sa mà. 2 I prengué al dragó, la serpent 
Ap 20,3  el lligà per mil anys, 3 i el ficà  en l’abisme, i el tancà, i posà un sello  
Ap 20,4 ni a sa imatge, ni reberen sa marca  en sos fronts, o en ses mans; i visqueren  
Ap 20,4  reberen sa marca en sos fronts, o  en ses mans; i visqueren i regnaren ab  
Ap 20,5 Emperò los altres morts no entraren  en vida fins que hagueren passat los mil  
Ap 20,6  Benaventurat i sant lo qui té part  en la primera resurrecció: en aquestos no  
Ap 20,6  té part en la primera resurrecció:  en aquestos no té poder la segona mort;  
Ap 20,8  a enganyar a les nacions que estan  en los quatre cantons de la terra, a Gog i 
Ap 20,10  diable que els enganyava fou ficat  en un estany de foc i de sofre, a on estan 
Ap 20,12  morts, grans i xics, que estaven  en peu davant del trono, i foren oberts  
Ap 20,12  per les coses que estaven escrites  en los llibres, segons ses obres. 13 I el  
Ap 20,13 I el mar donà los morts que estaven  en ell; i la mort i l’infern donaren los  
Ap 20,13  donaren los morts que estaven  en ells; i fou fet judici de cada u d’  
Ap 20,15  15 I el que no fou trobat escrit  en lo llibre de la vida fou llançat en l’ 
Ap 20,15 en lo llibre de la vida fou llançat  en l’estany del foc. 21,Tit Capítol XXI  
Ap 21,5  5 I digué lo que estava assentat  en lo trono: –Veus aquí jo faç noves totes 
Ap 21,8  i tots los mentiders, sa sort serà  en l’estany que crema ab foc i sofre, que 
Ap 21,10  l’Anyell per espòs. 10 I em portà  en esperit a una muntanya gran i elevada,  
Ap 21,12  gran i alta ab dotze portes; i  en les portes, dotze àngels, i els noms  
Ap 21,14  la ciutat tenia dotze fonaments, i  en aquestos dotze, los noms dels dotze  
Ap 21,21  dotze portes són dotze perles, una  en cada una; i cada porta era d’una  
Ap 21,22  transparent. 22 I no vegí temple  en ella, perquè lo Senyor, Déu totpoderós, 
Ap 21,23  sol ni lluna que iŀlumínien  en ella; perquè la claredat de Déu la  
Ap 21,24 aquells que s’han salvat caminaran  en la llum d’ella; i els reis de la terra 
Ap 21,27 honra de les nacions. 27 No entrarà  en ella ninguna cosa contaminada, ni ningú 
Ap 21,27 sinó solament los que estan escrits  en lo llibre de vida de l’Anyell. 22,Tit  
Ap 22,3  de Déu i de l’Anyell estaran  en ella, i sos servos lo serviran. 4 I  
Ap 22,4  sa cara, i son nom estarà escrit  en los fronts d’ells. 5 I allí no hi  
Ap 22,5  Déu los iŀluminarà, i regnaran  en los sigles dels sigles. 6 I em digué:  
Ap 22,11 danya, dànyia encara; i el que està  en impureses, contamínia’s encara; i el  
Ap 22,14  los que renten ses vestidures  en la sang de l’Anyell, per a què tinguen 
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Ap 22,14  l’Anyell, per a què tinguen part  en l’arbre de la vida, i éntrien per les  
Ap 22,14  la vida, i éntrien per les portes  en la ciutat. 15 Perquè fora queden los  
Ap 22,16  -vos testimoni d’aquestes coses  en les iglésies. Jo só l’arrel, i el  
Ap 22,18  ell les plagues que estan escrites  en aquest llibre. 19 I si algú detragués  
Ap 22,19  i de les coses que estan escrites  en aquest llibre. 20 Aquell que dóna  
Mt 2,5  lo Cristo. 5 I ells li digueren:  –En Betlem de Judà, perquè així està  
Mt 3,11  serà tallat i tirat al foc. 11  En veritat jo us batejo en aigua per a  
Mt 5,26 agusil, i et pòrtien a la presó. 26  En veritat te dic que no eixiràs d’allí  
Mt 6,2  per a ser honrats dels homes.  En veritat vos dic que ja reberen son  
Mt 6,5 places per a ser vistos dels homes.  En veritat vos dic que reberen son  
Mt 6,16  a fer veure als homes que dejunen.  En veritat vos dic que reberen son  
Mt 8,10  i digué als que el seguien:  –En veritat vos dic que no he trobat fe  
Mt 10,15 sacudiu la pols de vostres peus. 15  En veritat vos dic que en lo dia del  
Mt 10,23  en una ciutat, fugiu a una altra.  En veritat vos dic que no acabareu ab les  
Mt 11,11  lo teu camí davant de tu.” 11  »En veritat vos dic que, entre los nats de 
Mt 11,25 la terra de Sodoma que per a tu. 25  En aquell temps, responent Jesús, digué:  
Mt 12,1  Ninivites. Reina del migdia. 1  En aquell temps anava Jesús un dia de  
Mt 13,1  Profeta sens honra en sa pàtria. 1  En aquell dia, eixint Jesús de la casa, s’ 
Mt 14,1 li presenten o toquen son vestit. 1  En aquell temps, Herodes lo tetrarca oigué 
Mt 16,28  la recompensa segons ses obres. 28  En veritat vos dic que dels que estan aquí 
Mt 18,1  Paràbola dels deu mil talents. 1  En aquella hora s’acercaren los deixebles 
Mt 18,3  lo colocà enmig d’ells 3 i digué:  –En veritat vos dic que si no us convertiu 
Mt 18,18 -lo per un gentil i un publicà. 18  En veritat vos dic que tot quant lligueu  
Mt 19,23  23 I Jesús digué a sos deixebles:  –En veritat vos dic que ab dificultat  
Mt 19,28  que tindrem? 28 I els digué Jesús:  –En veritat vos dic que vosaltres que m’  
Mt 20,23  que podem. 23 Llavors ell los diu:  –En veritat vosaltres beureu mon calze i  
Mt 21,21  21 Jesús, responent, los digué:  –En veritat vos dic que, si tinguésseu fe  
Mt 21,31  diuen: –Lo primer. Jesús los diu:  –En veritat vos dic que los publicans i  
Mt 22,23  i, deixant-lo, se n’anaren. 23  En aquell dia s’acercaren a ell los  
Mt 23,36  entre el temple i l’altar. 36  »En veritat vos dic que totes aquestes  
Mt 24,2  los digué: –No veeu tot això?  En veritat vos dic que no quedarà aquí  
Mt 24,28  adveniment del Fill de l’home. 28  En qualsevol part que es tròbia lo  
Mt 24,34  que està ell cerca, a la porta. 34  En veritat vos dic que no passarà aquesta  
Mt 24,47  tròbia fent això quan vinga. 47  En veritat vos dic que el constituirà  
Mt 25,12 -nos! 12 »Mes ell respongué dient:  »–En veritat vos dic que no us conec. 13  
Mt 25,40  40 »I responent lo rei, los dirà:  »–En veritat vos dic que sempre i quan ho  
Mt 25,45  los respondrà ell dient:  »–En veritat vos dic, que sempre que no ho 
Mt 26,13 cos, ho féu per a sepultar-me. 13  En veritat vos dic que en qualsevulla part 
Mt 26,21  ells estaven menjant, los digué:  –En veritat vos dic que un de vosaltres m’ 
Mt 26,34  escandalisaré. 34 Jesús li digué:  –En veritat te dic que aquesta nit, abans  
Mt 26,55  de que així convé que es faça? 55  En aquella hora digué Jesús a la turba:  
Mc 3,28  poder després saquejar sa casa. 28  »En veritat vos dic que als fills dels  
Mc 6,10  dos túniques. 10 I els deia:  –En qualsevulla part que entreu en una  
Mc 6,11  peus en testimoni contra d’ells.  En veritat vos dic que Sodoma i Gomorra  
Mc 7,7  emperò son cor està lluny de mi. 7  En va, doncs, m’honren, ensenyant  
Mc 8,1  i los anima a portar la creu. 1  En aquells dies, havent-se juntat altra  
Mc 8,12  què esta generació demana senyal?  En veritat vos dic que no es donarà senyal 
Mc 8,39  dels sants àngels. 39 I els deia:  –En veritat vos dic que hi ha alguns dels  
Mc 10,15  dels tals és lo Regne de Déu. 15  En veritat vos dic que el que no rèbia lo  
Mc 10,29  seguit. 29 Respongué Jesús dient:  –En veritat vos dic que no hi ha ningú que 
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Mc 11,23  los digué: –Teniu fe en Déu. 23  En veritat vos dic que qualsevol que diga  
Mc 12,43 cridant a sos deixebles, los digué:  –En veritat vos dic que més hi ha posat  
Mc 13,30  que està ell cerca, a la porta. 30  En veritat vos dic que no passarà aquesta  
Mc 14,9 ungir mon cos per a la sepultura. 9  En veritat vos dic que, a onsevulla se  
Mc 14,18 i menjant a taula, los digué Jesús:  –En veritat vos dic que un de vosaltres,  
Mc 14,25  que per a molts serà derramada. 25  En veritat vos dic, que no beuré ja d’  
Mc 14,30  emperò jo no. 30 I Jesús li digué:  –En veritat te dic que avui, aquesta nit,  
Lc 1,5 les coses que se t’han ensenyat. 5  En temps d’Herodes, rei de Judea, hi  
Lc 3,16  16 respongué Joan dient a tots:  –En veritat jo us batejo ab aigua, emperò  
Lc 4,24  també en ta pàtria.” 24 I deia:  –En veritat vos dic que ningun profeta és  
Lc 7,9  la gent que el seguien, digué:  –En veritat vos dic, que ni en Israel he  
Lc 10,5  ni saludeu a ningú en lo camí. 5  En qualsevulla casa que entreu, dieu abans 
Lc 10,14 i cendra, s’haurien arrepentit. 14  En veritat, per a Tiro i Sidon hi haurà en 
Lc 10,21  noms estan escrits en lo cel. 21  En aquella mateixa hora Jesús se regositjà 
Lc 12,44  vinga lo tròbia fent això. 44  En veritat vos dic que li donarà lo maneig 
Lc 12,54 la sogra. 54 I deia també al poble:  –En veent un núvol que s’alça de ponent,  
Lc 13,31  primers los que seran darrers. 31  En aquell mateix dia se li acercaren  
Lc 17,31  maniféstia lo Fill de l’home. 31  En aquella hora, lo qui es tròbia en lo  
Lc 17,37  això, Senyor? 37 I els respongué:  –En qualsevol part a on se tròbia lo cos,  
Lc 18,17  dels tals és lo Regne de Déu. 17  En veritat vos dic que lo qui no rèbia lo  
Lc 18,29  a seguir-vos. 29 Ell los digué:  –En veritat vos dic que no hi ha ningú que 
Lc 21,3  dos petites monedes, 3 i digué:  –En veritat vos dic que aquesta pobra  
Lc 21,32  que està prop lo Regne de Déu. 32  En veritat vos dic que no passarà aquesta  
Lc 23,41  estant en lo mateix suplici? 41  En quant a nosaltres, és ab justícia que  
Lc 23,43  vostre Regne. 43 I Jesús li digué:  –En veritat te dic que avui estaràs ab mi  
Jn 1,1  Vocació dels primers deixebles. 1  En lo principi era lo Verb, i lo Verb era  
Jn 1,4  fou feta de lo que ha estat fet. 4  En ell era la vida, i la vida era la llum  
Jn 1,51  que estes veuràs. 51 I li digué:  –En veritat, en veritat vos dic que veureu 
Jn 2,20 tres dies. 20 Los jueus replicaren:  –En quaranta-sis anys s’edificà aquest  
Jn 3,3  ell. 3 Respongué Jesús i li digué:  –En veritat, en veritat jo et dic que  
Jn 3,5  de nou? 5 Jesús li respongué:  –En veritat, en veritat jo et dic que, a  
Jn 3,11  i ignores aquestes coses? 11  En veritat, en veritat jo et dic que diem  
Jn 4,18  i el que tens ara no és marit teu.  En això has dit veritat. 19 Digué-li la  
Jn 5,19 així los respongué Jesús, dient: 19  –En veritat, en veritat vos dic que el  
Jn 5,24  honra al Pare que l’ha enviat. 24  »En veritat, en veritat jo us dic que  
Jn 5,25  que ha passat de mort a vida. 25  En veritat, en veritat jo us dic que l’  
Jn 6,26  26 Jesús los respongué i digué:  –En veritat, en veritat jo us dic que  
Jn 6,32 del cel.” 32 I Jesús los respongué:  –En veritat, en veritat jo us dic: Moisès  
Jn 6,47  és de Déu; aqueix vegé al Pare. 47  En veritat, en veritat jo us dic que  
Jn 6,53  sa carn? 53 I Jesús los digué:  –En veritat, en veritat vos dic que si no  
Jn 7,53  no ix profeta algun de Galilea. 53  En seguida se retirà cada qual a sa pròpia 
Jn 8,17  jo i lo Pare que m’ha enviat. 17  En vostra Llei està escrit que lo  
Jn 8,34  llibres? 34 Jesús los replicà:  –En veritat, en veritat vos dic que tot  
Jn 8,51 hi ha qui la cèrquia i judíquia. 51  En veritat, en veritat jo us dic que, qui  
Jn 8,58  a Abraham? 58 Jesús los respongué:  –En veritat, en veritat vos dic que antes  
Jn 9,30  Respongué aquell home i els digué:  –En això està lo miracle, que vosaltres no 
Jn 10,1  perquè deia que era Fill de Déu. 1  »En veritat, en veritat vos dic: lo qui no 
Jn 10,7  7 I Jesús los digué segona vegada:  –En veritat, en veritat vos dic que só la  
Jn 12,24 de l’home ha de ser glorificat. 24  En veritat, en veritat vos dic, que si lo  
Jn 13,16  així façau vosaltres també. 16  En veritat, en veritat vos dic que el  
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Jn 13,20 quan succeesca cregau que só jo. 20  En veritat, en veritat vos dic que el qui  
Jn 13,21  i declarà obertament dient:  –En veritat, en veritat vos dic que un de  
Jn 13,35 he amat, vos ameu recíprocament. 35  En això coneixeran tots que sou mos  
Jn 13,38  –Tu donaràs la vida per mi?  En veritat, en veritat te dic: no cantarà  
Jn 14,2  en Déu, i creeu també en mi. 2  En la casa de mon Pare hi ha moltes  
Jn 14,12  almenos per les obres que jo faç.  En veritat, en veritat vos dic que, qui  
Jn 14,20  visc, i vosaltres viureu també. 20  En aquell dia coneixereu que jo estic en  
Jn 16,20 cap de poc me tornareu a veure.” 20  En veritat, en veritat vos dic que  
Jn 16,23  dia no em demanareu cosa alguna.  »En veritat, en veritat vos dic que tot  
Jn 16,26  us parlaré obertament del Pare. 26  En aquell dia demanareu en mon nom, i no  
Jn 16,33  coses per a què tingau pau en mi.  En lo món tindreu que sofrir afliccions;  
Jn 19,41 que tenen d’enterrar los jueus. 41  En lo lloc a on fou crucificat hi havia un 
Jn 21,18 li digué: –Apastura mes ovelles. 18  En veritat, en veritat te dic que quan  
Ac 1,15  Jesús, i ab los germans d’ell. 15  En aquells dies, alçant-se Pere enmig  
Ac 3,25  ab nostres pares, dient a Abraham:  “En ta descendència seran beneïdes totes  
Ac 6,1  s’alcen contra ell molts jueus. 1  En aquells dies, creixent lo número dels  
Ac 7,20  a fi de que no visquessen. 20  En aquell temps nasqué Moisès, que fou  
Ac 8,1  bateja a l’eunuc d’Etiopia. 1  En aquell temps s’alçà una gran  
Ac 8,33  del tonedor, no obrí sa boca. 33  En son abatiment fou tret son judici. Sa  
Ac 13,39  per la Llei de Moisès. 39  En aquest és justificat tot aquell que  
Ac 17,32 se burlaven, i els altres digueren:  –En altra ocasió t’oirem sobre això. 33  
Ac 19,3  batejats? I ells respongueren:  –En lo baptisme de Joan. 4 I Pau digué:  
Ac 25,8 provar. 8 I Pau se defensava dient:  –En res he pecat, ni contra la Llei dels  
Ac 26,12  fins en ciutats estranyes. 12  »En quals coses, anant a Damasco ab  
Rm 3,16  per a anar a derramar sang. 16  En sos camins hi ha desditxa i destrucció. 
Rm 9,9  és la paraula de la promesa:  «En aquest temps jo vindré, i Sara tindrà  
1Co 4,3 que cada qual sia encontrat fiel. 3  En quant a mi, poc m’importa ser judicat  
1Co 7,25  de Déu en lo que és cridat. 25  En quant a les verges, no tinc precepte  
1Co 7,35  món, i com agradarà al marit. 35  En veritat dic això per a vostre profit,  
1Co 11,22  tenen? Què us diré? ¿Vos alabaré?  En això no us alabo. 23 Perquè jo rebí del 
1Co 14,29  i pàrlia ab si mateix i a Déu. 29  En quant als profetes, pàrlien dos o tres, 
1Co 15,52 dormirem, mes tots serem mudats. 52  En un moment, en un tancar i obrir d’ull, 
2Co 4,8  sia de Déu i no de nosaltres. 8  En tot patim tribulacions, mes no ens  
2Co 7,11  què desig, què zel, què venjança!  En tot vos haveu mostrats purs en aquest  
2Co 11,21  estat molt dèbils en aquesta part.  En tot allò que altre tinga atreviment  
2Co 11,26 nit estiguí en lo fondo del mar. 26  En viatges moltes vegades, en perills d’  
2Co 11,32  beneït, sap que jo no mento. 32  En Damasco, lo governador de la gent del  
2Co 12,12  encara que jo no sia res. 12  En veritat les senyals de mon apostolat  
2Co 13,1  vegada que vinc a vosaltres.  «En la boca de dos o tres testimonis serà  
Ga 3,8  anuncia primer a Abraham, dient:  «En tu seran beneïdes totes les gents.» 9  
Ef 1,7  féu acceptes en son amat Fill. 7  En lo qual tenim la redempció per sa sang, 
Ef 1,13  los primers esperat en Cristo. 13  En lo qual també vosaltres esperàreu  
Ef 6,10  no hi ha accepció de persones. 10  En lo demés, germans, afirmau-vos en lo  
Fl 3,1  enemics de la creu de Cristo. 1  En lo demés, germans meus, regositjau’s  
Col 1,29 tot home perfet en Cristo Jesús. 29  En lo que encara treballo jo també,  
Col 3,7  els fills de la incredulitat. 7  En les quals caminàreu també vosaltres  
1Te 5,18  alegres. 17 Orau sens cessar. 18  En tot donau gràcies, perquè aqueixa és la 
2Tm 4,16  oposat molt a nostres paraules. 16  En ma primera defensa ningú m’ajudà, ans  
He 9,1 lo de l’Antic Pacte (Testament). 1  En veritat que el primer pacte (testament) 
He 11,13 innumerables de la vora del mar. 13  En fe moriren tots aquestos sens haver  
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He 11,18  únic fill, 18 a qui s’havia dit:  «En Isaac te serà cridada descendència»,  
He 12,27  la terra, sinó també lo cel.» 27  En això que diu: «encara una vegada»  
Jm 4,15 un poc de temps i luego se dissipa.  En lloc de dir: «Si el Senyor volgués i si 
1Pe 1,6 a ser mostrada en l’últim temps. 6  En lo que vosaltres vos regositjareu molt, 
1Pe 3,19  però vivificat per l’Esperit. 19  En lo qual anà també a predicar als  
1Jn 3,10 pot pecar, perquè és nat de Déu. 10  En això són coneguts los fills de Déu i  
1Jn 3,16  que permanesca en ell mateix. 16  En això coneixem la caritat de Déu, en que 
1Jn 3,19  sinó d’obra i de veritat. 19  En això coneixem que som de la veritat, i  
1Jn 4,2  molts falsos profetes en lo món. 2  En això se coneix l’Esperit de Déu: tot  
1Jn 4,9  a Déu, perquè Déu és caritat. 9  En això se demostra la caritat de Déu  
1Jn 4,10  per a què viscam per ell. 10  En això consisteix la caritat: no en que  
1Jn 4,13 caritat és perfeta en nosaltres. 13  En això coneixem que estam en ell, i ell  
1Jn 4,18  som nosaltres en aquest món. 18  En la caritat no hi ha temor, emperò la  
1Jn 5,2 també a aquell qui nasqué d’ell. 2  En això coneixem que amam als fills de  
Ap 20,Tit aucells. 20,Tit Capítol XX L’àngel  encadena a Satanàs en l’abisme per mil  
Ac 27,41  vararen la barca; i la proa estava  encallada i immòbil, mes la popa s’obria  
Lc 1,79  i en la sombra de la mort, per a  encaminar nostres passos en lo camí de la  
3Jn 6  de la Iglésia; als quals, si  encamines com convé segons Déu, faràs bé;  
1Te 3,11  nostre, i nostre Senyor Jesucrist,  encamínia nostres passos a vosaltres. 12 I 
2Te 3,5  lo que us manam. 5 I el Senyor  encamínia vostres cors en l’amor de Déu i 
Ac 8,11  feia molt temps que els tenia  encantats ab sa màgia. 12 Mes, havent  
Mt 11,9 ¿A un profeta? Certament vos dic, i  encara més que profeta. 10 Puix aquest és  
Mt 16,9 perquè no teniu pa? 9 ¿No compreneu  encara, ni us recordau dels cinc pans per  
Mt 18,16 germà. 16 I si no t’escoltàs, pren  encara una o dues persones, per a què per  
Mt 24,6  coses convé que succeesquen, mes  encara no és lo fi. 7 Perquè s’alçarà  
Mt 26,47  aquell que m’entregarà. 47 I  encara ell estava parlant, veus aquí que  
Mt 26,64  64 Jesús li diu: –Tu ho has dit. I  encara més vos dic: que d’aquí en avant  
Mt 27,63  de que aquell impostor digué quan  encara vivia: “Després de tres dies  
Mc 2,26  menjar-ne sinó als sacerdots, i  encara ne donà als que estaven ab ell? 27  
Mc 4,40  estau tan temerosos? Què? No teniu  encara fe? I quedaren posseïts de gran  
Mc 5,35  i sies sana de ta plaga. 35 Estava  encara parlant quan arribaren de casa del  
Mc 6,23  lo que em demànies, t’ho donaré,  encara que sia la meitat de mon regne. 24  
Mc 6,52 pasmaven en son interior. 52 Perquè  encara no havien comprès lo dels pans,  
Mc 8,21  I els deia: –Puix com no compreneu  encara? 22 I vingueren a Betsaida; i li  
Mc 11,2 sobre el qual no s’ha sentat ningú  encara; desfermau-lo i menau-me’l. 3  
Mc 13,7 precís que això sia; emperò no serà  encara el fi. 8 Perquè s’alçarà gent  
Mc 14,43  està cerca. 43 I estant ell  encara parlant, arribà Judes Iscariot, un  
Lc 6,3  los digué: –¿Ni haveu llegit  encara això que féu David quan tingué fam  
Lc 6,4  i en donà als que estaven ab ell,  encara que no podien menjar d’ells sinó  
Lc 8,29 havia que estava apoderat d’ell, i  encara que el tenien tancat i lligat ab  
Lc 13,7  -la, doncs. Per què ha d’ocupar  encara la terra? 8 »Mes ell, responent, li 
Lc 14,5  un pou no el tragui immediatament  encara que sia dia de dissabte? 6 I no li  
Lc 14,22  fet lo que m’haveu manat, emperò  encara queda lloc. 23 »I digué el Senyor  
Lc 14,32  que li enviarà una ambaixada quan  encara està lluny, demanant-li tractats  
Lc 15,20  vingué a son pare. »I quan estava  encara lluny, lo vegé son pare, i se  
Lc 16,31  no ouen a Moisès ni als Profetes,  encara que algun dels morts ressuscítia,  
Lc 19,30  sobre el qual ningú s’ha sentat  encara. Desfermau-lo i menau-me’l. 31 
Lc 20,12  l’enviaren sense res. 12 I envià  encara lo tercer, a qui ells feriren  
Lc 22,33  estic prompte per anar ab vós,  encara que sia a la presó i fins a la  
Lc 22,37  que és necessari se cúmplia en mi  encara lo que està escrit: “I fou contat  
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Lc 22,47  que no entreu en la tentació. 47 I  encara estava ell parlant, quan comparegué 
Lc 22,60  I en aquell mateix instant, quan  encara estava ell parlant, cantà lo gall.  
Lc 23,40  dient: –¿Ni tu tems a Déu,  encara, estant en lo mateix suplici? 41 En 
Lc 23,53  lo qual ningú hi havia estat posat  encara. 54 I era lo dia de Parasceve i  
Lc 24,6  ’s del modo que us parlà estant  encara en Galilea 7 dient: “És menester  
Lc 24,41 mans i los peus. 41 Emperò com ells  encara no acabassen de creure’l, estant  
Lc 24,44  les paraules que jo us deia quan  encara estava ab vosaltres: que era  
Jn 1,35 de Déu. 35 A l’endemà, Joan estava  encara allí ab dos de sos deixebles. 36 I  
Jn 2,9  no sabent d’a on l’havien treta,  encara que los sirvents que l’havien  
Jn 3,24 eren batejats. 24 Puix llavors Joan  encara no havia estat posat en la presó.  
Jn 4,2 deixebles i batejava més que Joan 2  (encara que Jesús no batejava per si  
Jn 4,35  sa obra. 35 ¿No dieu vosaltres que  encara hi ha quatre mesos d’aquí a la  
Jn 6,17 Cafarnaüm. I era ja de nit, i Jesús  encara no havia vingut a ells. 18 I el mar 
Jn 7,6 los digué: –Mon temps no ha arribat  encara; mes vostre temps sempre està  
Jn 7,8  vosaltres a eixa festa; jo no vaig  encara a eixa festa, perquè mon temps no  
Jn 7,8  perquè mon temps no s’ha complert  encara. 9 Havent dit això, se quedà en  
Jn 7,30  la seva hora no havia arribat  encara. 31 I molts del poble cregueren en  
Jn 7,39 creuen en ell havien de rebre, puix  encara no havia estat comunicat l’  
Jn 7,39  Esperit, per quant Jesús no estava  encara glorificat. 40 Per això molts del  
Jn 8,20  i ningú el prengué, perquè sa hora  encara no era arribada. 21 I Jesús los  
Jn 8,57  doncs, li digueren: –¿Tu no tens  encara cinquanta anys i has vist a  
Jn 11,6  aquest estava malalt, se detingué  encara dos dies en lo mateix lloc. 7 I  
Jn 11,25  i la vida; lo qui creu en mi,  encara que hagués mort, viurà. 26 I aquell 
Jn 11,30  30 Perquè Jesús no havia entrat  encara en lo poblet, sinó que estava en  
Jn 12,28  he glorificat ja, i el glorificaré  encara més. 29 La gent, doncs, que estava  
Jn 12,35  35 Jesús los respongué: –La llum  encara està per un poc de temps ab  
Jn 12,37 n’anà i s’ocultà d’ells. 37 Mes,  encara que havia fet tants miracles en  
Jn 13,33  33 Fillets, per un poc de temps  encara estic ab vosaltres. Vosaltres me  
Jn 14,12  les obres que jo faç, i les farà  encara majors, perquè jo me’n vaig al  
Jn 14,25  he dit aquestes coses permaneixent  encara ab vosaltres. 26 Emperò lo  
Jn 17,13  ara vinc a vós, i dic això estant  encara en lo món, a fi de que tinguen goig 
Jn 19,41  nou, en lo qual no havia estat  encara posat ningú. 42 Allí, doncs, per  
Jn 20,1  primer dia de la semana, quan era  encara obscur, al dematí, vingué Maria  
Jn 20,9  i vegé i cregué. 9 Perquè ells  encara no havien entès l’Escriptura, que  
Jn 20,17  –No em tòquies, perquè no he pujat  encara a mon Pare; emperò vés a mos  
Ac 8,16  Sant. 16 Perquè no havia baixat  encara sobre ningú d’ells, sinó que  
Ac 9,1 a Tabita. 1 Saulo, doncs, respirant  encara amenaces i mort contra los  
Ac 10,44  los que creguen en ell. 44 Estant  encara Pere dient estes paraules, baixà l’ 
Ac 17,27  ventura lo podien tocar i trobar,  encara que no està lluny de cada u de  
Ac 18,18  Pau, que havia permanescut allí  encara per molts dies, despedint-se dels 
Ac 28,17  junts los digué: –Barons germans,  encara que jo no he fet res contra del  
Rm 3,7  seva, per què jo també só judicat  encara com a pecador? 8 I no abans (segons 
Rm 4,11 de la justícia de la fe quan no era  encara circumcidat, a fi de que fos pare  
Rm 4,11  fos pare de tots los que creuen,  encara que incircumcidats, i perquè a ells 
Rm 4,12 la fe de nostre pare Abraham essent  encara incircumcidat. 13 Perquè la promesa 
Rm 5,6  fi Cristo, quan nosaltres estàvem  encara flacs, morí, al temps senyalat, per 
Rm 5,7  penes hi ha qui mòria per un just,  encara que tal vegada hi hauria qui mòria  
Rm 6,2  ja morts al pecat, ¿com viurem  encara en ell? 3 ¿No sabeu que tots los  
Rm 7,3 la llei del marit, i no és adúltera  encara que s’unèsquia ab un altre home. 4 
1Co 3,2  -la, i ni ara podeu, perquè  encara sou carnals. 3 Perquè havent-hi  
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1Co 3,4  «Jo, d’Apolo»; ¿no és clar que  encara sou homes? Puix, ¿qui és Apolo, o  
1Co 4,15  a fills meus caríssims. 15 Perquè  encara que tingau deu mil instructors en  
1Co 5,2  qui té la muller de son pare. 2 I  encara anau engreïts, i ni menos vos haveu 
1Co 5,3  maldat. 3 Mes jo, en veritat,  encara que ausent de cos, emperò present  
1Co 8,2  I si algú pensa saber alguna cosa,  encara no coneix de quina manera li convé  
1Co 8,5  ha altre Déu sinó un sol. 5 Perquè  encara que hi haja alguns que s’  
1Co 9,2  obra meva en lo Senyor? 2 I  encara que per a altres no sia apòstol, ho 
1Co 9,16 prívia d’aquesta glòria. 16 Perquè  encara que predico l’evangeli, no tinc de 
1Co 9,21  Llei, com si jo estigués sens Llei  (encara que jo no estava sens la Llei de  
1Co 12,12  i tots los membres del cos,  encara que molts, són un sol cos, així  
1Co 12,20  ¿a on seria lo cos? 20 Emperò ara,  encara que los membres sien molts, lo cos  
1Co 12,31  majors. Mes jo us mostro un camí  encara més exceŀlent. 13,Tit Capítol XIII  
1Co 13,2  los misteris, i tota ciència; i  encara que jo tingués tota fe, de modo que 
1Co 13,3  si no tinc caritat no só res. 3 I  encara que jo distribuís tots mos béns per 
1Co 13,3  béns per alimentar als pobres, i  encara que entregàs mon cos per a ser  
1Co 15,17 ressuscità, vana és vostra fe, puix  encara estau en vostres pecats. 18 I per  
2Co 1,10  perill de mort; en qui esperam que  encara nos deslliurarà. 11 Ajudant-nos  
2Co 1,23 que per perdonar-vos no he vingut  encara a Corinti. 24 No que tingam domini  
2Co 4,3  3 I si el nostre evangeli està  encara encobert, per a aquells que es  
2Co 4,16  16 Per lo que no desmaiam; ans bé,  encara que en nosaltres l’home exterior  
2Co 5,16  coneixem a ningú segons la carn. I  encara que coneguérem a Cristo segons la  
2Co 6,8  i bona fama; com a seductors,  encara que verdaders; com a desconeguts,  
2Co 6,8  que verdaders; com a desconeguts,  encara que coneguts; 9 com a moribundos, i 
2Co 7,8  que jo tinguí gran plaer. 8 Perquè  encara que jo us entristí ab una carta, no 
2Co 7,8  ab una carta, no m’arrepentesc,  encara que em pesà; perquè veig que  
2Co 7,8  perquè veig que aquella carta,  encara que per un poc de temps vos  
2Co 7,12  purs en aquest negoci. 12 I així  encara que us escriguí, no ho fiu per  
2Co 8,3  de que segons ses forces, i  encara sobre ses forces, tingueren  
2Co 10,3 caminàssem segons la carn. 3 Perquè  encara que caminam en la carn, no militam  
2Co 10,8  nosaltres som de Cristo. 8 Perquè  encara que jo em gloriàs algun tant més  
2Co 11,6  6 Perquè bé que tosc en lo parlar,  encara que no en saber, en tot nos havem  
2Co 11,16  a fi de que em gloriï un poc  encara. 17 Lo que dic per lo que toca a  
2Co 12,11 só inferior als més grans apòstols,  encara que jo no sia res. 12 En veritat  
2Co 12,15  jo mateix per a vostres ànimes;  encara que amant-vos jo més, sia menos  
2Co 12,19  mateixes petjades? 19 ¿O pensau  encara que ens escusam ab vosaltres?  
2Co 13,7  que vosaltres façau lo que és bo,  encara que nosaltres siam com reprovats. 8 
2Co 13,9  som flacs i vosaltres forts, i  encara pregam per vostra perfecció. 10 Per 
Ga 1,8  l’evangeli de Cristo. 8 Emperò  encara que nosaltres mateixos, o un àngel  
Ga 3,15  parlo com a home: un testament,  encara que sia d’home, ab tal que sia  
Ga 4,1  no es diferència en res del servo,  encara que sia senyor de tot, 2 sinó que  
Ef 2,5 extremada caritat ab què ens amà, 5  encara que érem morts per los pecats, nos  
Fl 1,18  veritat: i en això me regositjo, i  encara me regositjaré. 19 Puix sé que això 
Fl 4,10  vostre cuidado envers mi; puix  encara que el teníeu, emperò vos faltava  
Col 1,29  en Cristo Jesús. 29 En lo que  encara treballo jo també, combatint segons 
Col 2,5  ab paraules sutils. 5 Perquè  encara que estic ausent en la carn, mes  
Col 4,3  Cristo, per amor del qual estic jo  encara pres, 4 i per a què jo el  
1Te 3,4  estat destinats. 4 Perquè quan  encara érem ab vosaltres, ja us  
2Te 2,5  5 ¿No us recordau que quan jo era  encara ab vosaltres vos deia aquestes  
Tt 1,10  als que la contradiuen. 10 Perquè  encara hi ha molts desobedients,  
Flm 8  per tu, oh germà! 8 Per lo qual,  encara que jo tinga molta llibertat en  
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Flm 21  esta carta meva sabent que faràs  encara més de lo que et dic. 22 I al  
He 2,8  Emperò ara no veem totes les coses  encara subjectes a ell. 9 Mes veem a  
He 4,3 ma ira: “No entraran en mon repòs”,  encara que sien ja acabades les obres des  
He 5,8  la sua reverència. 8 I certament,  encara que Fill de Déu, per les coses que  
He 5,12  per lo temps, deuríeu ser mestres;  encara teniu necessitat de que us ensènyia 
He 6,9  i que condueixen a salvació,  encara que us parlam d’aquesta manera. 10 
He 7,5  la Llei, ço és, de sos germans,  encara que ells isqueren també dels lloms  
He 7,10  pagà delme en Abraham, 10 perquè  encara estava ell en los lloms de son  
He 7,15  Moisès tocant al sacerdoci. 15 I  encara se manifesta això més clarament, ja 
He 9,8  que el camí del santuari no estava  encara manifest mentres que estava en peu  
He 10,37 Déu alcanceu la promesa. 37 Perquè,  «encara un poquet de temps, i el que ha de 
He 11,4  dons; i per ella, essent ja mort,  encara parla. 5 Per la fe fou trasladat  
He 11,7  d’estar avisat de les coses que  encara no eren vistes, tement, aparellà  
He 11,32  espies en pau. 32 I què més diré,  encara? Perquè me faltarà temps per contar 
He 12,4 desmaiant en vostres ànimos. 4 Puix  encara no haveu resistit fins a la sang,  
He 12,17  no encontrà lloc d’arrepentiment,  encara que ell ho solicità ab llàgrimes.  
He 12,18  vosaltres no us haveu acercat  encara a la muntanya palpable, i al foc  
He 12,27  també lo cel.» 27 En això que diu:  «encara una vegada» declara la mudança de  
Jm 2,11  també: «No mataràs.» I si mates,  encara que no hages comès adulteri, ets  
Jm 3,4 d’ells. 4 Mirau també les barques,  encara que sien grans i estiguen impelides 
1Pe 1,6  vosaltres vos regositjareu molt,  encara que al present convé que siau  
1Pe 1,8  de Jesucrist. 8 Al qual amau,  encara que no l’haveu vist; en qui creeu  
2Pe 1,12 -vos sempre sobre aquestes coses,  encara que estigau instruïts i confirmats  
2Pe 1,19  ab ell en la muntanya santa. 19 I  encara tenim més ferma la paraula dels  
1Jn 3,2  ara som fills de Déu, i no apareix  encara lo que havem de ser. Mes sabem que  
Ap 3,4  què jo vindré a tu. 4 »Emperò tens  encara alguns noms en Sardis que no han  
Ap 6,11  I els fou dit que reposassen  encara un poc de temps, fins que es  
Ap 8,13  tres àngels que havien de tocar  encara! 9,Tit Capítol IX Lo que esdevingué 
Ap 17,10  l’un és i l’altre no ha vingut  encara; i quan vinga, deu durar poc temps. 
Ap 17,12  que has vist són deu reis, que  encara no reberen regne, emperò rebran  
Ap 22,11  està prop. 11 Lo qui danya, dànyia  encara; i el que està en impureses,  
Ap 22,11  està en impureses, contamínia’s  encara; i el que és just, sia encara  
Ap 22,11  ’s encara; i el que és just, sia  encara justificat; i el que és sant, sia  
Ap 22,11  justificat; i el que és sant, sia  encara santificat. 12 «Veus aquí que vinc  
Mt 5,33 ab la repudiada, comet adulteri. 33  »Encara més oíreu que fou dit als  
Mt 15,16 aquesta paràbola. 16 I Jesús digué:  –Encara estau vosaltres sens comprensió?  
Mt 17,5  a Moisès, i altre per a Elies. 5  Encara estava parlant, quan un núvol  
Mt 26,35  tres vegades. 35 Pere li digué:  –Encara que em sia precís morir ab vós, jo 
Mc 8,17  estau pensant? Perquè no teniu pa?  Encara no coneixeu ni enteneu? Encara  
Mc 8,17  pa? Encara no coneixeu ni enteneu?  Encara teniu obcecat vostre cor? 18 Tenint 
Mc 14,29  en Galilea. 29 I Pere li diu:  –Encara que tots s’escandalísien en vós,  
Mc 14,31  31 Mes ell ab major firmesa deia:  –Encara que sia menester que jo mòria  
Lc 8,49  ha salvat. Vés-te’n en pau. 49  Encara no havia acabat de parlar, quan  
Lc 18,4 volgué. Mes després digué entre si:  “Encara que no temo a Déu ni tinc respecte 
Lc 18,22  havent-ho oït Jesús, li digué:  –Encara te falta una cosa: ven tot quant  
Jn 2,4  –Dona, què tinc jo que fer ab vós?  Encara no és arribada ma hora. 5 Sa mare  
Jn 7,33 prendre’l. 33 Mes Jesús los digué:  –Encara estaré ab vosaltres un poc de  
Jn 8,14  14 Respongué Jesús i els digué:  –Encara que jo dónia testimoni de mi  
Jn 14,19  òrfens: tornaré a vosaltres. 19  Encara un poc de temps, i lo món ja no em  
Jn 16,12  aquest món ha estat ja judicat. 12  »Encara tinc moltes altres coses que dir- 
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Rm 9,27  també exclamà tocant a Israel:  «Encara que el número dels fills d’Israel 
1Co 13,1  la caritat i de ses propietats. 1  Encara que jo pàrlia ab llengües d’homes  
1Co 13,2 que ressona o campana que dringa. 2  Encara que jo tingués lo do de profecia, i 
Fl 2,17  en va, ni he treballat en va. 17  Encara que jo sia immolat sobre el  
Fl 3,4  i no tenim confiança en la carn. 4  Encara que jo podria tenir també confiança 
He 12,26 terra; emperò ara nos promet dient:  «Encara una vegada, i jo commouré no tan  
Jn 1,Tit  eterna i divinitat del Verb. Sa  encarnació. Testimoni de Joan Baptista.  
Ac 15,24  quals no els havem donat semblant  encàrrec: 25 Nos aparegué bé, estant  
Col 4,10  (tocant al qual ja rebéreu mos  encàrrecs): si ve a vosaltres rebeu-lo  
Mt 24,Tit  enganyats dels falsos Cristos. Los  encarrega que estiguen sempre alerta per a 
2Pe 3,Tit  de la segona vinguda del Senyor i  encarrega que l’espérien previnguts.  
1Tm 1,Tit sant Pau a Timoteu 1,Tit Capítol I  Encarrega l’Apòstol a Timoteu que  
1Tm 2,Tit  a no blasfemar. 2,Tit Capítol II  Encarrega que es préguia pels reis i  
2Tm 3,Tit general, dels incrèduls i heretges.  Encarrega a Timoteu que guàrdia lo depòsit 
1Pe 5,Tit Iglésia que govèrnien ab moderació.  Encarrega als joves l’obediència i la  
1Jn 2,Tit  a Jesucrist quan haguéssem pecat.  Encarrega l’observància dels manaments,  
1Jn 3,Tit De l’amor de Déu envers nosaltres.  Encarrega de nou la caritat fraternal i  
Mc 13,34  -se’n lluny, deixà sa casa i  encarregà a quiscun de sos sirvents lo que 
1Co 9,17  força, la dispensació m’ha estat  encarregada. 18 Qual és, doncs, mon  
Ac 6,3  Sant i de sabiduria, als quals  encarregarem aquesta obra. 4 I nosaltres  
Jn 17,4  terra; tinc acabada l’obra que m’ encarregàreu fer. 5 I ara glorificau-me  
1Tm 1,11 del Déu beneït, lo qual m’ha estat  encarregat. 12 I dono gràcies a Jesucrist  
Mt 5,15  sobre una muntanya. 15 Ni s’ encén una candela per posar-la sota una  
Lc 8,16 donen fruit ab paciència. 16 »Ningú  encén una candela i la tapa ab un vas, ni  
Lc 15,8  deu dracmes, si en perdés una no  encén una candela, i escombrant la casa,  
Lc 11,33 un que és més que Jonàs. 33 »Ningú,  encenent una candela, la posa en un lloc  
Ac 28,2  ab molta humanitat. 2 Perquè,  encenent un gran foc, nos referen a tots  
Lc 12,49 què he de voler, doncs, sinó que s’ encenga? 50 I ab un baptisme he de ser  
Mt 2,11  sos tresors, li oferiren dons: or,  encens i mirra. 12 I hagut avís en somnis  
Lc 1,9  en lo temple del Senyor a posar  encens. 10 I tota la multitud del poble  
Lc 1,10  pregant defora a l’hora de l’ encens. 11 I se li aparegué un àngel del  
Lc 1,11 en peu a la dreta de l’altar de l’ encens. 12 I Zacaries, quan lo vegé, se  
Ap 8,3  incenser d’or, i li donaren molts  encens perquè els oferís ab les oracions  
Ap 8,4  del trono de Déu. 4 I el fum dels  encens, ab les oracions dels sants, pujà  
Ap 18,13  i de perfums, i d’ungüents, i  encens, i de vi, i d’oli, i de flor de  
He 9,4  dels Sants, 4 lo qual contenia l’ encenser d’or, l’arca del testament  
Ap 8,5  de Déu. 5 I l’àngel prengué l’ encenser i l’omplí de foc de l’altar, i  
Jn 11,9  en lo dia? Lo qui va de dia no  encepega, perquè veu la llum d’aquest  
Jn 11,10 aquest món. 10 Mes lo qui va de nit  encepega, perquè no hi ha llum en ell. 11  
1Co 8,9  teniu no sia ocasió als dèbils d’ encepegar. 10 Perquè si algú te vegés a  
Mt 4,6  prendran en ses mans, per a què no  encepèguia ton peu en pedra alguna.” 7  
Rm 14,21  beure vi, ni cosa en què ton germà  encepèguia o s’escandalísia o se tórnia  
Lc 22,55  de lluny a lluny. 55 I havent  encès foc enmig del pati, i estant-se  
He 12,18  a la muntanya palpable, i al foc  encès, i al torbellí, i a l’obscuritat i  
Ap 8,8  al mar com una gran muntanya  encesa de foc; i es tornà sang la tercera  
Lc 12,35  lloms cenyits i les candeles  enceses en vostres mans. 36 I siau  
Ef 6,16  que pugau apagar totes les fletxes  enceses del maligne. 17 Preneu també l’  
Ga 3,22  per la Llei. 22 Mes l’Escriptura  enclogué tot baix del pecat, per a què la  
Rm 11,32  també. 32 Perquè Déu los ha  enclòs a tots en la incredulitat, per a  
Mt 10,26  no els temau, perquè res hi ha  encobert que no s’hàgia de descobrir; ni  
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Lc 8,17 vegen la llum. 17 Puix no hi ha res  encobert que no haja de ser manifest, ni  
2Co 4,3 I si el nostre evangeli està encara  encobert, per a aquells que es perden està 
2Co 4,3  per a aquells que es perden està  encobert: 4 en los quals lo déu d’aquest  
Lc 12,2 és hipocresia. 2 Puix no hi ha cosa  encoberta que no s’haja de descobrir, ni  
1Co 2,7  de Déu en misteri, la que està  encoberta, la que Déu predestinà antes  
Mc 7,24 que ningú ho sabés, mes no es pogué  encobrir. 25 Perquè una dona que tenia una 
Jn 21,Tit  Amor de sant Pere. Jesús li  encomana apasturar ses ovelles i li prediu 
2Tm 3,14  que has après i que t’han estat  encomanades, sabent de qui les  
Ac 14,22 hagueren fet oració ab dejunis, los  encomanaren al Senyor en qui ells creien.  
Ac 15,40 I Pau, havent elegit a Silas, partí  encomanat a la gràcia de Déu per los  
1Pe 4,19  segons la voluntat de Déu,  encomànien ses ànimes a son fiel criador  
Lc 23,46 crit, digué: –Pare, en vostres mans  encomano mon esperit. I al dir això,  
Ac 20,32  cada u de vosaltres. 32 »I ara vos  encomano a Déu i a la paraula de sa  
1Tm 1,18 sigles. Amén. 18 Aquest manament t’ encomano, fill Timoteu, segons les  
Mc 6,6  per tots los poblets de l’ encontorn. 7 I convocà als Dotze i començà 
Mt 18,28  luego que aquell criat isqué fora,  encontrà a un de sos companys criats que  
Mt 26,40  40 I vingué a sos deixebles i els  encontrà dormint, i digué a Pere: –Què?  
Ac 7,46  fins als dies de David; 46 lo qual  encontrà gràcia davant de Déu, i demanà  
Ac 10,27  home. 27 I entrà parlant ab ell i  encontrà a molts que s’havien reunit, 28  
2Tm 1,17  me cercà ab gran diligència i m’ encontrà. 18 Vulla lo Senyor que tròbia  
He 12,17  fou despreciat, perquè no  encontrà lloc d’arrepentiment, encara que 
Ap 5,4  4 I jo plorava molt, perquè no s’ encontrà ningú digne d’obrir lo llibre,  
Lc 15,9  trobar-la? 9 I després que l’ha  encontrada reuneix les amigues i veïnes, i 
Ac 19,1 províncies altes, vingué a Èfeso i,  encontrant alguns deixebles, 2 los digué:  
Ac 28,18  me volgueren donar per llibre, no  encontrant causa per la qual hagués jo de  
Jn 1,47 Jesús, veent a Natanael que venia a  encontrar-lo, li digué: –Veus aquí un  
Jn 4,30  doncs, de la ciutat, i vingueren a  encontrar-lo. 31 Mentrestant los  
Mt 27,32 a crucificar. 32 I a l’eixir fora,  encontraren un home de Cirene, per nom  
Mc 1,37  ab ell lo seguien. 37 I quan l’ encontraren, li digueren: –Tots van en  
Mc 14,16  i anaren a la ciutat, i l’ encontraren com los ho havia dit, i  
Lc 8,35  succeït i vingueren a Jesús, i  encontraren sentat a l’home de qui havien 
Jn 21,6  lo filat a la dreta de la barca, i  encontrareu. L’hi tiraren, doncs, i ja no 
Ac 9,2  portar presos a Jerusalem a quants  encontràs d’aquesta professió, homes o  
Ac 21,4  havia de deixar lo càrrec. 4 I com  encontràssem deixebles, nos detinguérem  
Jn 1,41  son germà Simó, i li digué: –Havem  encontrat al Messies, que vol dir lo  
Jn 1,45  li digué: –Nosaltres havem  encontrat a aquell de qui Moisès, en la  
Jn 6,25  en busca d’ell. 25 I havent-lo  encontrat a l’altre costat del mar, li  
Jn 9,35  l’havien tret fora i, havent-lo  encontrat, li digué: –Creus tu en lo Fill  
Jn 11,30  mateix paratge a on Marta l’havia  encontrat. 31 Mes los jueus que estaven ab 
1Co 4,2  dispensadors és que cada qual sia  encontrat fiel. 3 En quant a mi, poc m’  
Mt 8,28  dels gerassens, vingueren a son  encontre dos esperitats que eixien de les  
Mt 8,34  I luego tota la ciutat isqué a l’ encontre de Jesús, i quan lo vegeren, li  
Mt 13,44  troba l’escondeix i, gosós de l’ encontre, se’n va i ven tot lo que té, i  
Mt 28,9  9 I veus aquí Jesús los eixí a l’ encontre dient: –Déu vos guàrdia. I elles  
Mc 5,2  la barca, tot seguit li isqué a l’ encontre, dels sepulcres, un home posseït  
Lc 9,37 ells de la muntanya, los isqué a l’ encontre una gran multitud de gent. 38 I  
Lc 17,12  entrar en un lloc, isqueren a son  encontre deu leprosos, que s’aturaren des 
Jn 4,51  anava baixant, li isqueren a l’ encontre sos criats, dient que son fill  
Ac 16,16  a l’oració se’ns féu a l’ encontre una minyona que tenia esperit de  
He 7,1  de Déu altíssim, que isqué a l’ encontre d’Abraham quan tornava de la  
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He 7,10  pare, quan Melquisedec isqué a l’ encontre d’Abraham. 11 I si la perfecció  
2Co 2,13  repòs en mon esperit, perquè no  encontrí a mon germà Tito, i així,  
Lc 13,Tit  Cura en dissabte a una dona  encorbada. Paràboles del gra de mostassa i 
Lc 13,11  estava mala feia divuit anys i tan  encorbada que no podia mirar en alt. 12  
Rm 11,10  per a què no vegen i vagen sempre  encorbats d’espatlles.» 11 Puix jo dic:  
Ac 28,27  i no percibireu. 27 Perquè està  encrassat lo cor d’aquest poble i sos  
Mc 11,4  davant de la porta, fora, en una  encreuada de dos camins, i el desfermaren. 
Lc 9,62  haver posat sa mà a l’arada mira  endarrere, és apte per al Regne de Déu.  
Mc 14,35  35 I havent anat un poc més  endavant, se postrà en terra, i pregava  
Lc 24,28  anaven, ell féu mostres de passar  endavant. 29 Emperò ells lo detingueren  
Tt 3,13  passar allí l’hivern. 13 Envia  endavant ab diligència a Zenas, doctor de  
Mt 21,18 a Betània, i se quedà allí. 18 I l’ endemà dematí, quan tornava a la ciutat,  
Mc 11,20  n’anà fora de la ciutat. 20 I l’ endemà matí, al temps de passar, vegeren  
Jn 1,29  a on Joan estava batejant. 29 A l’ endemà Joan vegé a Jesús que venia a ell i 
Jn 1,35  que est és lo Fill de Déu. 35 A l’ endemà, Joan estava encara allí ab dos de  
Jn 1,43  Cefas, que vol dir Pere. 43 A l’ endemà, Jesús determinà anar a Galilea, i  
Jn 12,12  d’ells i creien en Jesús. 12 I l’ endemà, una gran multitud de gent, que  
Ac 10,9  això, los envià a Jope. 9 I a l’ endemà, anant ells per son camí, i estant  
Ac 10,23  -los entrar, los hospedà. I a l’ endemà, s’alçà i se n’anà ab ells; i  
Mt 12,Tit  home que tenia seca una mà i a un  endemoniat cego i mut. Parla del pecat  
Mt 12,22 gentils.» 22 Llavors li portaren un  endemoniat cego i mut, i el curà, de  
Mt 17,Tit  del Senyor. Cura d’un llunàtic  endemoniat. Jesús paga lo tribut al Cèsar. 
Mc 5,16  lo fet tal com havia succeït a l’ endemoniat, i lo dels porcs. 17 I  
Mc 9,Tit  Transfiguració de Jesús. Cura a un  endemoniat mut. Poder de la fe, de l’  
Mt 8,Tit  tempestat en lo mar, i cura a dos  endemoniats en la terra dels gerassens. 1  
Jn 20,14  14 I havent dit això, se girà  endetràs i vegé a Jesús dret; emperò no  
Mt 26,68  bufetadas en lo rostro 68 dient:  –Endevina’ns, Cristo, qui és lo qui t’ha 
Mc 14,65  i a donar-li cops, i li deien:  –Endevina! I els criats l’abufetejaven.  
Lc 22,64  i li preguntaven dient-li:  –Endevina qui t’ha pegat! 65 I deien  
Ac 16,16  i donava molt guany a sos amos  endevinant. 17 Ella, seguint a Pau i a  
Lc 5,4  digué a Simó: –Allarga’t més  endins i tirau los filats per a pescar. 5  
Mt 25,5  »I com tardàs a venir l’espòs, s’ endormiscaren totes i se quedaren  
Rm 9,18  de misericòrdia ab qui li plau, i  endureix al qui vol. 19 Emperò tu em  
He 3,13  per a què ningú de vosaltres s’ enduresca per l’engany del pecat. 14  
Jn 12,40  digué ademés: 40 «Cegà sos ulls i  endurí son cor, per a què no vegen ab los  
He 3,8  oiguésseu avui sa veu, 8 no vullau  endurir vostres cors, com en la  
Ac 19,9 de Déu. 9 Mes com alguns d’ells s’ endurissen de cor i no creguessen, maleint 
He 3,15  diu: «Si oiguésseu avui sa veu, no  enduriu vostres cors com en la  
He 4,7  dit: “Avui, si oísseu sa veu, no  enduriu vostres cors.”» 8 Perquè si Jesús  
Ac 9,Tit és enviat a Tarso. Sant Pere cura a  Eneas i ressuscita a Tabita. 1 Saulo,  
Ac 9,33  33 I trobà allí un home anomenat  Eneas, que vuit anys havia feia llit,  
Ac 9,34  paralític. 34 I Pere li digué:  –Eneas, lo Senyor Jesucrist te cura. Alça  
Mt 5,43  a ton proïsme, i avorriràs a ton  enemic.” 44 »Emperò jo us dic: Amau a  
Mt 13,25  que els homes dormien, vingué son  enemic i contrasembrà sisanya enmig del  
Mt 13,28  sisanya? 28 »I los digué: »–Algun  enemic ha fet això. »I los criats li  
Mt 13,39  los fills de la iniquitat. 39 I l’ enemic que la sembrà és lo diable, i la  
Lc 10,19  i sobre tot lo poder de l’ enemic, i res vos danyarà. 20 Emperò no us 
Ac 13,10 i de tota astúcia, fill del diable,  enemic de tota justícia! ¿No deixaràs de  
Rm 12,20  lo Senyor. 20 Per lo tant, «si ton  enemic té fam, dóna-li menjar; si té  
1Co 15,26  sota sos peus. 26 I l’últim  enemic que serà destruït és la mort.  
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Ga 4,16  donat. 16 ¿M’he fet jo, doncs,  enemic vostre dient-vos la veritat? 17  
2Te 3,15  15 Ab tot, no el mireu com a  enemic, ans bé corretgiu-lo com a germà. 
1Tm 5,14  dónien ocasió de maledicència a l’ enemic. 15 Perquè algunes s’han ja  
Jm 4,4 amic d’aquest sigle se constitueix  enemic de Déu. 5 ¿Pensau per ventura que  
1Pe 5,8 i vetllau, perquè lo diable, vostre  enemic, qual lleó rugint, vos rodeja,  
Mt 5,44  »Emperò jo us dic: Amau a vostres  enemics, feu bé als que us avorreixen i  
Mt 10,36 a la nora contra sa sogra. 36 I los  enemics de l’home seran los de sa pròpia  
Mt 18,Tit  dels pecadors i perdó dels  enemics. Paràbola dels deu mil talents. 1  
Mt 22,44  ’t a ma dreta, fins que pòsia tos  enemics per a peanya de tos peus”? 45  
Mc 11,Tit  temple. Poder de la fe. Perdó dels  enemics. Confon als prínceps dels  
Mc 12,36  ’t a ma dreta, fins que pòsia tos  enemics per peanya de tos peus.” 37 »Puix  
Lc 1,71 que havíem de ser salvos de nostres  enemics i de la mà de tots los que nos  
Lc 1,74  deslliurats de les mans de nostres  enemics, lo servíssem sens temor, 75 en  
Lc 6,27  los que oïu: Amau a vostres  enemics, feu bé als que us volen mal, 28  
Lc 6,35  tant. 35 »Amau, doncs, a vostres  enemics; feu bé, i prestau sens esperar  
Lc 19,27  que té. 27 I en quant a aquells  enemics meus que no volgueren que jo  
Lc 19,43  dies contra de tu en què tos  enemics te circuiran ab trinxeres, i et  
Lc 20,43 43 fins i a tant que jo pòsia a tos  enemics per a peanya de tos peus.” 44  
Lc 21,15  resistir ni contradir tots vostres  enemics. 16 I sereu entregats per vostres  
Ac 2,35 ’t a ma dreta, 35 mentres poso tos  enemics per a peanya de tos peus.” 36  
Rm 5,10  ell de la ira. 10 Perquè si essent  enemics fórem reconciliats a Déu per la  
Rm 11,28  que, segons l’evangeli, són  enemics per causa de vosaltres; emperò  
1Co 15,25 régnia fins que haja posat tots los  enemics sota sos peus. 26 I l’últim  
Fl 3,Tit  i de la fe. Dels falsos apòstols  enemics de la creu de Cristo. 1 En lo  
Fl 3,18  i ara ho repetesc plorant) que són  enemics de la creu de Cristo, 19 lo fi  
Col 1,21  vos havíeu estranyat de Déu i fet  enemics de cor per les males obres, 22  
He 1,13  ’t a ma dreta, fins que pòsia tos  enemics per peanya de tos peus»? 14 ¿Per  
He 10,13  lo que resta, fins que sos  enemics sien posats per peanya de sos  
He 10,27 foc abrasador que ha de devorar als  enemics de Déu. 28 Lo qui prevarica contra 
Ap 11,5  de la boca d’ells i tragarà sos  enemics; i si algú volgués fer-los dany, 
Ap 11,12  cel en un núvol i els vegeren los  enemics d’ells. 13 I en aquella hora  
Ap 19,Tit  Lo Verb de Déu triümfa de sos  enemics. 1 Després d’això oiguí una gran  
Rm 8,7 7 Perquè la sabiduria de la carn és  enemiga de Déu, com que no està subjecta a 
Jm 4,4  que l’amistat d’aquest món és  enemiga de Déu? Quiscun, doncs, que vulla  
Ef 2,15  15 ha abolit en sa carn l’ enemistat fins la Llei dels preceptes  
Lc 23,12  Herodes i Pilat, que antes estaven  enemistats. 13 I Pilat, havent convocat  
Ga 5,20  luxúria, 20 idolatria, bruixeries,  enemistats, disputes, gelosies, ires,  
Ef 2,16  en un cos per la creu, matant les  enemistats en si mateix. 17 I vingué i  
1Co 4,Tit  estimació que es mereix. Reprèn ab  energia i mansuetud als corintis. 1  
Ac 16,18  molts dies que feia això; i Pau,  enfadant-se, se girà i digué a l’  
Ef 4,26 som membres los uns dels altres. 26  «Enfadau-vos, i no pequeu»: no es  
Lc 11,7  des de dins dient: “No m’ enfadis. Ja la porta està tancada i les  
2Co 12,10  per amor de Cristo. Perquè quan  enflaquesc, llavors só fort. 11 M’he  
He 12,12 vostres mans caigudes i los genolls  enflaquits; 13 i donau passos drets ab  
Lc 6,48 que edificà una casa, lo qual cavà,  enfondí, i posà los fonaments sobre roca;  
Mt 14,30  tingué temor, i com començàs a  enfonsar-se, cridà dient: –Senyor,  
Ac 3,7  I en aquell mateix instant se li  enfortiren les cames i les plantes. 8 I d’ 
Lc 8,26  territori dels gerasens, que està  enfront de la Galilea. 27 I luego que  
Mc 4,19 19 emperò els afanys del sigle i l’ engany de les riqueses i els desigs d’  
Jn 1,47 verdader israelita, en qui no hi ha  engany! 48 Natanael li digué: –A on m’  
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Ac 13,10 ulls, 10 digué: –Oh home ple de tot  engany i de tota astúcia, fill del diable, 
Rm 1,29  d’homicidi, de disputes, d’ engany, de malignitat; murmuradors, 30  
1Te 2,3  d’error, ni d’immundícia, ni ab  engany, 4 sinó que així com fórem aprovats 
He 3,13  de vosaltres s’enduresca per l’ engany del pecat. 14 Perquè nosaltres som  
1Pe 2,1 Deixant, doncs, tota malícia, i tot  engany, i hipocresia, i enveges, i tota  
1Pe 2,22  22 «lo qual no pecà, ni fou trobat  engany en sa boca»; 23 lo qual, essent  
1Pe 3,10  del mal, i sos llavis no pàrlien  engany. 11 Desviïs del mal i òbria bé,  
Ga 6,3  cosa, no essent res, ell mateix s’ enganya. 4 Emperò pròvia cada qual sa  
Jm 1,26  i no refrena sa llengua, sinó que  enganya son cor, la religió d’est és  
Ap 12,9  anomenada diable i Satanàs, que  enganya a tot lo món; i fou llançat a la  
Ap 13,14  terra a la vista dels homes. 14 I  enganyà als habitants de la terra ab los  
Ap 19,20  davant d’ell, ab los quals  enganyà als que reberen lo senyal de la  
Ap 18,23  perquè en tos maleficis foren  enganyades totes les nacions. 24 I en ella 
1Jn 1,8 tenim pecat, nosaltres mateixos nos  enganyam, i no hi ha veritat en nosaltres. 
Ac 8,9  estat mago abans en la ciutat,  enganyant als samaritans, dient que ell  
2Tm 3,13  impostors aniran de mal en pitjor,  enganyant i sent enganyats. 14 Mes tu  
Jm 1,22  paraula i no oïdors tan solament,  enganyant-vos a vosaltres mateixos. 23  
Ef 5,6  de Cristo i de Déu. 6 No us deixeu  enganyar ab paraules vanes, perquè per  
Tt 1,2  eterna, la qual Déu, que no pot  enganyar, prometé abans dels temps dels  
Ap 2,20 dona que es diu profeta, predicar i  enganyar a mos servos, cometre fornicació  
Ap 20,8  de sa presó. 8 I eixirà per a  enganyar a les nacions que estan en los  
Mc 13,6 mon nom dient: “Jo só lo Cristo”, i  enganyaran a molts. 7 Emperò quan oigau de 
Ap 20,3  un sello sobre ell, per a què no  enganyàs més a les nacions, fins que s’  
2Co 7,2  a ningú hem pervertit, a ningú hem  enganyat. 3 No ho dic per condemnar-vos. 
Mt 24,Tit fiels lo que deurien fer per no ser  enganyats dels falsos Cristos. Los  
2Tm 3,13  de mal en pitjor, enganyant i sent  enganyats. 14 Mes tu persevera en les  
2Pe 3,17  a què no caigau de vostra firmesa  enganyats pels insensats. 18 Ans bé,  
Ap 20,10  els devorà. 10 I el diable que els  enganyava fou ficat en un estany de foc i  
Rm 16,18  i ab bones paraules i raons dolces  enganyen los cors dels senzills. 19 Puix  
Ef 4,14  per la malignitat dels homes que  enganyen ab astúcia per introduir l’  
1Co 6,9 no posseiran lo Regne de Déu? No us  enganyeu: ni els fornicaris [*], ni els  
Ga 6,7  béns al que l’adoctrina. 7 No us  enganyeu: Déu no pot ser burlat, 8 perquè  
Mc 13,5 -los: –Teniu compte que ningú vos  engànyia. 6 Perquè molts vindran en mon  
1Co 3,18 sou vosaltres, és sant. 18 Ningú s’ engànyia a si mateix. Si algú de vosaltres 
Col 2,4  ho dic perquè no sia que algú vos  engànyia ab paraules sutils. 5 Perquè  
Col 2,8  8 Estau alerta per a què ningú vos  engànyia ab filosofies i sofismes vans,  
1Te 4,6  a Déu; 6 i que ningú oprimesca ni  engànyia en res a son germà, perquè el  
1Jn 3,7  vist ni conegut. 7 Fillets, no us  engànyia ningú. Lo qui fa justícia és  
Lc 21,8  Ell digué: –Teniu compte que no us  engànyien. Perquè molts vindran en mon nom 
1Tm 2,7  i apòstol (veritat dic, no  enganyo), doctor dels gentils en fe i  
Ef 4,22  que és corrompuda conforme a les  enganyoses concupiscències. 23 Renovau-  
Rm 3,13  gorja; ab ses llengües han forjat  enganys: metzines d’àspids tenen sota sos 
Ga 4,24 l’un, de la muntanya de Sinaí, que  engendra per a esclavitud, qual és Agar;  
Jm 1,15  i el pecat, quan és consumat,  engendra mort. 16 Doncs, no vullau errar,  
Mt 1,2  David, fill d’Abraham. 2 Abraham  engendrà a Isaac. I Isaac engendrà a  
Mt 1,2 2 Abraham engendrà a Isaac. I Isaac  engendrà a Jacob. I Jacob engendrà a Judes 
Mt 1,2  I Isaac engendrà a Jacob. I Jacob  engendrà a Judes i a sos germans. 3 I  
Mt 1,3  a Judes i a sos germans. 3 I Judes  engendrà de Tamar, a Fares i a Zara. I  
Mt 1,3 de Tamar, a Fares i a Zara. I Fares  engendrà a Esron. I Esron engendrà a Aram. 
Mt 1,3  I Fares engendrà a Esron. I Esron  engendrà a Aram. 4 I Aram engendrà a  
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Mt 1,4  I Esron engendrà a Aram. 4 I Aram  engendrà a Aminadab. I Aminadab engendrà a 
Mt 1,4  engendrà a Aminadab. I Aminadab  engendrà a Naasson. I Naasson engendrà a  
Mt 1,4  engendrà a Naasson. I Naasson  engendrà a Salmó. 5 I Salmó engendrà de  
Mt 1,5 Naasson engendrà a Salmó. 5 I Salmó  engendrà de Raab a Booz. I Booz engendrà  
Mt 1,5  engendrà de Raab a Booz. I Booz  engendrà de Rut a Obed. I Obed engendrà a  
Mt 1,5 Booz engendrà de Rut a Obed. I Obed  engendrà a Jessè. I Jessè engendrà a  
Mt 1,5  I Obed engendrà a Jessè. I Jessè  engendrà a David, lo rei. 6 I David, lo  
Mt 1,6 a David, lo rei. 6 I David, lo rei,  engendrà a Salomó d’aquella que fou d’  
Mt 1,7  que fou d’Uries. 7 I Salomó  engendrà a Roboam. I Roboam engendrà a  
Mt 1,7  Salomó engendrà a Roboam. I Roboam  engendrà a Abies. I Abies engendrà a Asà.  
Mt 1,7  I Roboam engendrà a Abies. I Abies  engendrà a Asà. 8 I Asà engendrà a  
Mt 1,8  I Abies engendrà a Asà. 8 I Asà  engendrà a Josafat. I Josafat engendrà a  
Mt 1,8 I Asà engendrà a Josafat. I Josafat  engendrà a Joram. I Joram engendrà a  
Mt 1,8 I Josafat engendrà a Joram. I Joram  engendrà a Ozies. 9 I Ozies engendrà a  
Mt 1,9 I Joram engendrà a Ozies. 9 I Ozies  engendrà a Joatam. I Joatam engendrà a  
Mt 1,9 I Ozies engendrà a Joatam. I Joatam  engendrà a Acaz. I Acaz engendrà a  
Mt 1,9  I Joatam engendrà a Acaz. I Acaz  engendrà a Ezequies. 10 I Ezequies  
Mt 1,10  engendrà a Ezequies. 10 I Ezequies  engendrà a Manassès. I Manassès engendrà a 
Mt 1,10  engendrà a Manassès. I Manassès  engendrà a Amon. I Amon engendrà a Josies. 
Mt 1,10  I Manassès engendrà a Amon. I Amon  engendrà a Josies. 11 I Josies engendrà a  
Mt 1,11 Amon engendrà a Josies. 11 I Josies  engendrà a Jeconies i a sos germans en la  
Mt 1,12  de Babilònia, Jeconies  engendrà a Salatiel. I Salatiel engendrà a 
Mt 1,12  engendrà a Salatiel. I Salatiel  engendrà a Zorobabel. 13 I Zorobabel  
Mt 1,13  a Zorobabel. 13 I Zorobabel  engendrà a Abiüd. I Abiüd engendrà a  
Mt 1,13 Zorobabel engendrà a Abiüd. I Abiüd  engendrà a Eliacim. I Eliacim engendrà a  
Mt 1,13 Abiüd engendrà a Eliacim. I Eliacim  engendrà a Azor. 14 I Azor engendrà a  
Mt 1,14  Eliacim engendrà a Azor. 14 I Azor  engendrà a Sadoc. I Sadoc engendrà a  
Mt 1,14 14 I Azor engendrà a Sadoc. I Sadoc  engendrà a Aquim. I Aquim engendrà a  
Mt 1,14  I Sadoc engendrà a Aquim. I Aquim  engendrà a Eliüd. 15 I Eliüd engendrà a  
Mt 1,15  Aquim engendrà a Eliüd. 15 I Eliüd  engendrà a Eleazar. I Eleazar engendrà a  
Mt 1,15 Eliüd engendrà a Eleazar. I Eleazar  engendrà a Matan. I Matan engendrà a  
Mt 1,15 I Eleazar engendrà a Matan. I Matan  engendrà a Jacob. 16 I Jacob engendrà a  
Mt 1,16  Matan engendrà a Jacob. 16 I Jacob  engendrà a Josep, espòs de Maria, de la  
Ac 7,8  li donà lo pacte de circumcisió. I  engendrà així a Isaac i el circumcidà al  
Ac 7,8  al cap de vuit dies; i Isaac  engendrà a Jacob, i Jacob, als dotze  
Ac 7,29 un estrany en terra de Madian, a on  engendrà dos fills. 30 »I passats quaranta 
Rm 7,13  que el pecat, per aparèixer pecat,  engendrà la mort en mi per medi de lo que  
Ac 13,33  “Tu ets lo Fill meu, avui t’he  engendrat jo.” 34 I que l’haja  
1Co 4,15  pares, perquè jo só lo qui us he  engendrat en Cristo Jesús per l’evangeli. 
Flm 10  per mon fill Onèsim, a qui jo he  engendrat estant en cadenes, 11 lo qui en  
He 1,5  «Tu ets mon Fill, avui jo t’he  engendrat»? I altra vegada: «Jo li seré a  
He 5,5  «Tu ets mon Fill, jo avui t’he  engendrat.» 6 Com també digué en altre  
Jm 1,18 Perquè de sa pròpia voluntat nos ha  engendrat ab la paraula de veritat, per a  
1Jn 5,1  Déu; i tot lo qui ama al que l’ha  engendrat, ama també a aquell qui nasqué  
1Jn 5,18 Déu no peca, sinó que aquell que és  engendrat de Déu se guarda a si mateix i  
2Tm 2,23 instrucció, evita-les, sabent que  engendren disputes. 24 Al servo del Senyor 
Lc 21,34  compte, no sia que vostres cors s’ engordesquen ab la glotoneria i l’excés  
Jm 5,5  la terra i en disolucions; haveu  engordit vostres cors per lo dia del  
Mt 23,5 I aixís eixamplen ses filactèries i  engrandeixen ses franges. 6 I apeteixen  
2Co 10,15  vostra fe, serem abundantment  engrandits en vosaltres segons nostra  
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1Co 8,1  que tots tenim ciència. La ciència  engreeix, emperò la caritat edifica. 2 I  
1Co 4,18  les iglésies. 18 Alguns van tan  engreïts, com si jo no hagués de venir a  
1Co 4,19  no les paraules dels que van així  engreïts, sinó la virtut. 20 Perquè lo  
1Co 5,2 muller de son pare. 2 I encara anau  engreïts, i ni menos vos haveu lamentat,  
Lc 15,23  en sos peus, 23 i portau lo vedell  engreixat i matau-lo, i menjam i  
Mt 13,15  Puix lo cor d’aquesta gent s’ha  engrossit, i ses orelles se tornaren dures 
Mt 15,27  mes los cadells mengen de les  engrunes que cauen de la taula de sos  
Mt 21,44  sobre qui ella caiga serà fet  engrunes. 45 I quan los prínceps dels  
Mc 7,28 cadells mengen sota la taula de les  engrunes dels fills. 29 Aleshores li  
1Co 15,54  la paraula que està escrita:  «Engullida ha estat la mort en la  
Mt 23,24  cegos, que colau un mosquit i vos  engulliu un camell! 25 »Ai de vosaltres,  
Lc 15,6 i veïns dient-los: “Donau-me l’ enhorabona, puix he trobat l’ovella que  
Lc 15,9  i veïnes, i diu: “Donau-me l’ enhorabona, puix he trobat la dracma que  
2Co 11,16  per imprudent, o si no, teniu-me  enhorabona per imprudent) a fi de que em  
Mt 26,39 39 I havent-se’n anat un poc més  enllà, se postrà de rostro en terra orant  
Ac 27,28  d’aigua, i després un poc més  enllà ne trobaren quinze. 29 I tement que  
2Tm 3,9 tocant a la fe. 9 Mes no aniran mes  enllà, perquè sa necedat se farà manifesta 
Mt 6,29  29 Emperò, jo us dic que ni Salomó  enmig de sa glòria anà vestit com un d’  
Mt 10,16  »Mirau que jo us envio com ovelles  enmig de llops. Siau, doncs, prudents com  
Mt 13,25  son enemic i contrasembrà sisanya  enmig del blat i se n’anà. 26 Quan la  
Mt 14,24  ell tot sol allí. 24 I la barca,  enmig del mar, era combatuda de les oles,  
Mt 18,2 Jesús, cridant un infant, lo colocà  enmig d’ells 3 i digué: –En veritat vos  
Mt 18,20  o tres en mon nom, allí estic jo  enmig d’ells. 21 Llavors Pere, acercant- 
Mc 6,47  I essent ja tard, estava la barca  enmig del mar, i ell sol en terra. 48 I  
Mc 8,38  de mi i de mes paraules  enmig d’aquesta generació adúltera i  
Mc 9,35  35 I prenent un infant, lo posà  enmig d’ells; i després d’haver-lo  
Lc 1,79  a iŀluminar als que estan sentats  enmig de les tenebres, i en la sombra de  
Lc 2,46  lo trobaren en lo temple sentat  enmig dels doctors, oint-los i  
Lc 4,35  I lo dimoni, tirant-lo a terra  enmig de tots, isqué d’ell, i no li féu  
Lc 10,3  veus aquí jo us envio com anyells  enmig de llops. 4 No us emporteu bossa, ni 
Lc 21,21 les muntanyes; i los que es tròbien  enmig d’ella, retírien-se; i los que es 
Lc 22,27  sentat a taula? Ab tot, jo estic  enmig de vosaltres com lo qui serveix. 28  
Lc 22,55  a lluny. 55 I havent encès foc  enmig del pati, i estant-se ells al  
Lc 24,36  aquestes coses, se presentà Jesús  enmig d’ells i els digué: –La pau sia ab  
Jn 1,26  dient: –Jo batejo ab aigua, emperò  enmig de vosaltres hi ha un a qui no  
Jn 8,3 en adulteri, i havent-la colocada  enmig de tots, 4 li digueren: –Mestre,  
Jn 20,26  tancades les portes, i se presentà  enmig d’ells i els digué: –La pau sia ab  
Ac 1,15  En aquells dies, alçant-se Pere  enmig dels germans (i eren los que estaven 
Ac 2,22  i senyals, que Déu obrà per ell  enmig de vosaltres, com també sabeu, 23 a  
Ac 14,13  Pau, rompent ses túniques saltaren  enmig de la gent, exclamant 14 i dient:  
Ac 17,22 novedats. 22 Pau, doncs, posat dret  enmig de l’Areopago digué: –Barons  
Ac 22,6 anava i estava ja cerca de Damasco,  enmig del dia, me vegí rodejat  
Ac 22,30  i traent a Pau, lo presentà  enmig d’ells. 23,Tit Capítol XXIII Pau,  
Ac 24,21  que proferí en alta veu estant  enmig d’ells: “Per la resurrecció dels  
Ac 27,21  s’alçà llavors Pau i, posat dret  enmig d’ells, digué: –Millor hauria  
Ga 3,1  representat Jesucrist, crucificat  enmig de vosaltres mateixos? 2 Açò  
Fl 2,15  senzills, fills de Déu sens màcula  enmig d’una nació depravada i perversa,  
1Te 1,Tit  de sa fe, esperança i caritat  enmig de les tribulacions. 1 Pau i Silvà i 
1Te 1,6  i del Senyor, rebent la paraula  enmig de molta tribulació, ab goig de l’  
1Te 3,7  a vosaltres, 7 per això, germans,  enmig de totes nostres necessitats i  
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He 2,12  «Anunciaré ton nom a mos germans,  enmig de la Iglésia cantaré tes  
Ap 1,13  vegí set candeleros d’or; 13 i  enmig dels set candeleros d’or, a un  
Ap 2,1  a sa dreta, i el que camina  enmig dels set candeleros d’or: 2 »Sé tes 
Ap 2,7  de l’arbre de la vida que està  enmig del paradís de Déu.’ ” 8 »I a l’  
Ap 4,6  de vidre, semblant al cristall; i  enmig del trono, i al rodador del trono,  
Ap 5,6  set sellos. 6 I jo mirí, i vegí,  enmig del trono i dels quatres animals i  
Ap 5,6  del trono i dels quatres animals i  enmig dels ancians, un anyell dret, així  
Ap 6,6 mà unes balances. 6 I oiguí una veu  enmig dels quatre animals que deia: –Dos  
Ap 7,17  17 perquè l’Anyell, que està  enmig del trono, los guardarà i els  
Ap 21,3  seran son poble, i el mateix Déu  enmig d’ells serà son Déu. 4 I eixugarà  
Ap 22,2  del trono de Déu i de l’Anyell. 2  enmig de la plaça d’ella i a l’una i a  
Jn 3,23  23 I Joan estava també batejant en  Ennon, prop de Salim, perquè allí hi havia 
He 11,5  parla. 5 Per la fe fou trasladat  Enoc, per a què no vegés la mort, i no fou 
Jud 14  de les tenebres eternes. 14 I  Enoc, que fou lo setè després d’Adam,  
Ac 18,14  –Si fos una cosa iniqua, o un crim  enorme, vos oiria en justícia, oh jueus;  
Ac 17,18  deien: –Què ens voldrà dir aquest  enraonador? I altres deien: –Sembla que és 
Jn 7,12  on és, aquell? 12 I hi havia gran  enraonament acerca d’ell entre la gent.  
Jn 7,32  32 Los fariseus oigueren estos  enraonaments que la gent tenia d’ell; i  
2Tm 2,4  4 Ningú que pelea per Déu s’ enreda en los negocis del sigle, a fi de  
2Pe 2,20  Senyor i salvador nostre,  enredats en elles són vençuts, lo darrer  
2Co 6,10  sempre alegres; com a pobres, mes  enriquint a molts; com no tenint res,  
Ap 18,15 mercaders d’aquestes coses, que s’ enriquiren, estaran lluny d’ella per  
Ap 18,19  aquella gran ciutat, en la que s’ enriquiren tots los que tenien barcos en  
Ap 18,3  i els mercaders de la terra s’han  enriquit ab lo poder de ses delícies. 4 I  
1Co 1,5  5 perquè en totes coses sou  enriquits en ell, en tota paraula i en  
2Co 9,11  vostra justícia.) 11 A fi de que,  enriquits en totes coses, abundeu en tota  
Ap 6,14  cel se retirà com un llibre que s’ enrolla, i totes les muntanyes i totes les 
Mt 6,31  o: Què beurem?; o: Ab què  ens cobrirem? 32 Perquè los gentils s’  
Mt 8,31  los dimonis li pregaven dient: –Si  ens traieu d’aquí, enviau-nos a la  
Mt 17,4  digué a Jesús: –Senyor, bo és que  ens estem aquí; si voleu, farem aquí tres  
Mt 20,7  li respongueren: »–Perquè ningú  ens ha llogat. »Ell los digué: »–Anau  
Mt 23,30  en los dies de nostres pares, no  ens hauríem associat ab ells per a  
Mt 26,63 digué: –Te conjuro per Déu viu, que  ens digues si tu ets lo Cristo, lo Fill de 
Mt 27,4  Emperò ells digueren: –Què  ens importa a nosaltres? Allà t’ho  
Mc 4,38  –Mestre, que no us fa res que  ens perdem? 39 I alçant-se, amenaçà al  
Mc 9,4 digué a Jesús: –Mestre, bo serà que  ens estem aquí i façam tres tabernacles,  
Mc 9,37  dimonis en ton nom, lo qual no  ens segueix, i l’hi havem prohibit. 38 I  
Mc 10,35  dient-li: –Mestre, volem que  ens concediu tot quant vos demanem. 36 I  
Mc 10,37  37 I digueren: –Concediu-nos que  ens assentem en vostra glòria, l’un a la  
Mc 16,3 ja el sol. 3 I deien entre si: –Qui  ens desarrimarà la llosa de la porta del  
Lc 8,24  dient: –Mestre, mestre, que  ens perdem! I ell, alçant-se, reprengué  
Lc 9,33  Pere a Jesús: –Mestre, bo és que  ens estem aquí i façam tres tendes, una  
Lc 11,4  nosaltres perdonam a tots los que  ens deuen. I no ens deixeu caure en la  
Lc 11,4  a tots los que ens deuen. I no  ens deixeu caure en la tentació; ans  
Jn 1,22 pugam donar alguna resposta als que  ens han enviat. Què dius de tu mateix? 23  
Jn 9,34  –Nasqueres ple de pecats, i  ens ensenyes? I el tragueren fora. 35  
Jn 12,38  «Senyor, qui ha cregut lo que  ens ha oït a nosaltres? I a qui lo braç  
Jn 16,17  se deien los uns als altres: –Què  ens voldrà dir ab: “Dintre de poc no em  
Jn 18,31  li digueren: –A nosaltres no  ens és permès donar la mort a ningú. 32  
Ac 6,14  lloc i mudarà les tradicions que  ens donà Moisès. 15 I fixant en ell los  
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Ac 7,40  sabem què s’ha fet de Moisès, que  ens tragué d’Egipte. 41 »I fabricaren un  
Ac 10,42 ressuscità d’entre els morts. 42 I  ens manà que predicàssem al poble i que  
Ac 11,13  en casa d’aquell baró. 13 I  ens contà com havia vist en sa casa un  
Ac 14,21  -los a perseverar en la fe i que  ens és precís passar per moltes  
Ac 16,21 ciutat 21 i ensenyen costums que no  ens és lícit rebre ni practicar essent  
Ac 16,38 no serà així, sinó vinguen 38 i que  ens traguen fora ells mateixos. I els  
Ac 17,18  ab ell; i els uns deien: –Què  ens voldrà dir aquest enraonador? I altres 
Ac 17,28  28 “Perquè en ell mateix vivim, i  ens movem i som”, com digueren també  
Ac 19,25  vosaltres sabeu lo guany que  ens resulta d’aquesta indústria; 26 i  
Ac 19,40  40 Perquè hi ha perill que  ens acúsien de sediciosos per l’alborot  
Ac 20,6  dies a Tròada, a on ells eren, i  ens detinguérem allí set dies. 7 I al  
Ac 21,1  -nos fet a la vela després que  ens separàrem d’ells, anàrem via recta a  
Ac 21,2  a Fenícia, entràrem en ella i  ens férem a la vela. 3 I quan haguérem  
Ac 21,16 de Xipre anomenat Mnason, per a què  ens hospedàs en sa casa. 17 I quan  
Ac 28,7  nos hospedà tres dies en sa casa i  ens tractà molt bé. 8 I succeí que el pare 
Ac 28,14  alguns germans, nos pregaren que  ens quedàssem ab ells set dies, i així  
Rm 5,Tit  borra los mals del pecat, sinó que  ens omple d’immensos béns. 1 Justificats, 
Rm 5,2  gràcia, en la que estam ferms i  ens regositjam en l’esperança de la  
Rm 5,3 Déu. 3 I no tan sols això, sinó que  ens gloriam també en les tribulacions,  
Rm 5,5  cors per l’Esperit Sant, que  ens ha estat donat. 6 Puix, per quin fi  
Rm 5,11 11 I no tan solament això, sinó que  ens gloriam també en Déu per nostre Senyor 
Rm 8,32 per amor de tots nosaltres, ¿com no  ens donarà ab ell també totes les coses?  
Rm 8,35  també per a nosaltres. 35 Qui  ens separarà, doncs, de l’amor de Cristo? 
Rm 8,37  triümfam per medi d’aquell que  ens amà. 38 Per lo qual estic cert que ni  
Rm 9,29  «Si el Senyor dels exèrcits no  ens hagués deixat llinatge, hauríem estat  
Rm 10,16  diu: «Senyor, qui ha cregut lo que  ens ha oït?» 17 Així que la fe ve de l’  
Rm 12,6  dons, segons la gràcia que  ens ha estat donada; o de profecia, que  
Rm 14,13  compte a Déu de si mateix. 13 No  ens judiquem ja més, doncs, los uns als  
1Co 6,14  14 I Déu ressuscità al Senyor, i  ens ressuscitarà també a nosaltres per son 
1Co 8,8  contaminada. 8 Emperò la vianda no  ens fa acceptes a Déu, perquè ni que  
1Co 15,57 la Llei. 57 Mes, gràcies a Déu, que  ens donà la victòria per nostre Senyor  
1Co 16,16  a eixos tals i a tot aquell que  ens ajuda i treballa. 17 I m’alegro de la 
2Co 1,21  per nosaltres. 21 I com aquell que  ens confirmà junt ab vosaltres en Cristo i 
2Co 1,21  ab vosaltres en Cristo i el qui  ens ha ungit és Déu, 22 lo qual també nos  
2Co 4,8 8 En tot patim tribulacions, mes no  ens acongoixam; estam apurats, mes no  
2Co 4,14  també a nosaltres ab Jesús, i  ens colocarà ab vosaltres. 15 Perquè tot  
2Co 5,5  per la vida. 5 Emperò lo qui  ens ha preparat per això mateix és Déu,  
2Co 5,5  per això mateix és Déu, qui  ens ha donat la penyora de l’Esperit. 6  
2Co 5,12  en vostres consciències. 12 No  ens alabam de nou a vosaltres, sinó que us 
2Co 5,18  I totes les coses són de Déu, que  ens ha reconciliat a si per Jesucrist, i  
2Co 5,18  reconciliat a si per Jesucrist, i  ens donà lo ministeri de la reconciliació. 
2Co 8,7  i ademés en la caritat que  ens teniu, així també abundeu en aquesta  
2Co 10,12  fet estant presents. 12 Perquè no  ens atrevim a fer-nos del número, o  
2Co 10,13  algun. 13 Nosaltres, doncs, no  ens gloriam fora de mida, sinó segons la  
2Co 10,14  fins a vosaltres. 14 Perquè no  ens extenem ab excés, com si no arribàssem 
2Co 12,19  petjades? 19 ¿O pensau encara que  ens escusam ab vosaltres? Davant de Déu  
Ga 2,10  10 Solament nos recomanaren que  ens recordàssem dels pobres, lo mateix que 
Ga 3,24 I així la Llei fou lo preceptor que  ens conduí a Cristo, per a què fóssem  
Ga 6,9 l’Esperit segarà vida eterna. 9 No  ens cansem, doncs, de fer bé, perquè a son 
Ef 2,4  per l’extremada caritat ab què  ens amà, 5 encara que érem morts per los  
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Ef 2,6  la gràcia del qual sou salvos) 6 i  ens ressuscità junt ab ell i ens féu  
Ef 2,6  6 i ens ressuscità junt ab ell i  ens féu sentar en los llocs celestials en  
Ef 4,14  no siam ja més infants fluctuant i  ens deixem portar aquí i allí de qualsevol 
Fl 3,3  los que servim a Déu en esperit, i  ens gloriam en Cristo Jesús, i no tenim  
Col 1,8  ministre de Cristo Jesús; 8 lo qui  ens informà també de vostre amor en l’  
Col 1,12 12 donant gràcies a Déu lo Pare que  ens féu dignes de participar de l’  
Col 1,13  del poder de les tenebres i  ens ha traslladat al Regne de son Fill  
1Te 2,7  -vos estat gravosos; sinó que  ens férem petits infants entre vosaltres,  
1Te 2,8  nostres pròpies ànimes, perquè ja  ens éreu vosaltres caríssims. 9 Puix ja us 
1Te 2,15  Jesús i a sos propis profetes i  ens han perseguit a nosaltres, i no són de 
1Te 3,6  ha retornat aquí de vosaltres, i  ens ha fet a saber vostra fe i caritat, i  
1Te 3,9  vosaltres, per tot lo goig ab què  ens regositjam, per amor de vosaltres,  
1Te 4,7 havem dit i testificat. 7 Perquè no  ens cridà Déu per a immundícia, sinó per a 
1Te 4,8  a l’home, sinó a Déu, que  ens ha donat també son Sant Esperit. 9 I  
1Te 4,15  per a la vinguda del Senyor, no  ens adelantarem als que dormen. 16 Perquè  
1Te 5,9  esperança de la salut. 9 Perquè no  ens ha posat Déu per a ira, sinó per a  
2Te 2,16  Pare nostre, lo qual nos ha amat i  ens ha donat consol etern i bones  
2Te 3,7  deveu imitar-nos, per quant no  ens portàrem desordenadament entre  
1Tm 6,17  incertes, sinó en lo Déu viu, que  ens dóna abundantment totes les coses per  
2Tm 1,7  imposició de mes mans. 7 Perquè no  ens ha donat Déu esperit de temor, sinó de 
2Tm 1,9  segons lo poder de Déu, 9 que  ens ha salvat i cridat ab una santa  
Tt 1,4  a Tito, fill amat segons la fe que  ens és comuna, sia gràcia, misericòrdia i  
Tt 2,Tit  exemple. Explica los documents que  ens dóna la gràcia de Déu i els beneficis  
Tt 3,15  que estan ab mi. Saluda tu als que  ens amen en la fe. La gràcia de Déu sia ab 
He 12,1  -nos de tot pes i del pecat que  ens té rodejats, correm ab paciència la  
He 12,1  correm ab paciència la carrera que  ens està proposada, 2 mirant a Jesús,  
He 12,9  a nostres pares carnals que  ens corretgiren, i els miràvem ab  
He 12,25  menos nosaltres si refusam al que  ens parla des del cel. 26 La veu del qual  
Jm 3,3  en la boca dels cavalls per a què  ens obeesquen, governam també tot lo cos  
1Pe 5,10  Mes lo Déu de tota gràcia, lo qui  ens cridà en Jesucrist a sa eterna glòria, 
2Pe 1,3  lo coneixement d’aquell que  ens cridà per sa pròpia glòria i virtut, 4 
1Jn 1,Tit  Senyor, la qual és vida i llum que  ens purifica dels pecats. 1 Lo que fou des 
1Jn 2,Tit  Consola a tots i amonesta que  ens apartem dels incrèduls i heretges, als 
1Jn 3,1  Déu, i ho siam. Per això lo món no  ens coneix, perquè no el coneix a ell. 2  
1Jn 3,21  21 Caríssims, si nostre cor no  ens reprèn, llavors tenim confiança envers 
1Jn 3,23  en lo nom de son Fill Jesucrist i  ens amem los uns als altres, com nos ho ha 
1Jn 3,24  en nosaltres: per l’Esperit que  ens ha donat. 4,Tit Capítol IV Per la fe i 
1Jn 4,6  nos ou; lo qui no és de Déu, no  ens ou: en això coneixem l’esperit de  
1Jn 4,12  12 Ningú vegé jamai a Déu. Si  ens amàssem los uns als altres, Déu està  
1Jn 5,15  a sa voluntat. 15 I si sabem que  ens ou en tot lo que li demanem, ho sabem  
1Jn 5,20  que vingué lo Fill de Déu i que  ens donà enteniment perquè coneguéssem a  
2Jn 5  havem tingut des del principi: que  ens amem los uns als altres. 6 I aquesta  
3Jn 9  tenir la primacia entre ells, no  ens vol rebre. 10 I per això, si jo  
Ap 1,5  príncep dels reis de la terra, que  ens amà i ens rentà de nostres pecats ab  
Ap 1,5  reis de la terra, que ens amà i  ens rentà de nostres pecats ab sa pròpia  
Ap 1,6  pecats ab sa pròpia sang, 6 i  ens ha fet reis i sacerdots per a Déu i  
Ap 5,9  sos sellos, perquè fóreu mort, i  ens haveu redimit per a Déu, ab vostra  
Ap 5,10  i llengua, i poble, i nació, 10 i  ens haveu fet reis i sacerdots envers  
Rm 15,11  tots los gentils, i pobles tots,  ensalçau-lo». 12 I així mateix diu  
Lc 11,1 digué un de sos deixebles: –Senyor,  ensenya’ns a orar així com ensenyà Joan a 
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Ac 21,28  és l’home que per totes parts  ensenya a tothom contra lo poble, i contra 
Rm 12,7  de ministeri, ministrant; o lo qui  ensenya, en doctrina; 8 lo qui amonesta,  
1Co 11,14  a Déu estant descoberta? 14 ¿No us  ensenya la naturalesa mateixa que seria  
1Tm 4,11  creuen. 11 Mana aquestes coses i  ensenya-les. 12 Ningú tinga en menos ta  
1Tm 6,3  amonesta aquestes coses. 3 Si algú  ensenya d’altra manera, i no abraça les  
Tt 2,1  rebut de Jesucrist. 1 Emperò tu  ensenya’ls les coses que convenen a la  
1Jn 2,27 vos ensènyia, sinó que sa unció vos  ensenya en totes les coses. I és veritat i 
Mt 19,Tit  devia. 35 [*] 19,Tit Capítol XIX  Ensenya Jesús que lo matrimoni és  
Mc 10,Tit  entre vosaltres. 10,Tit Capítol X  Ensenya Jesús la indisolubilitat del  
Lc 17,Tit tampoc creuran. 17,Tit Capítol XVII  Ensenya Jesús a sos deixebles quant mal és 
Jn 7,Tit  per la festa dels Tabernacles.  Ensenya en lo temple. Prova la veritat de  
1Tm 6,2 i amats, participants del benefici.  Ensenya i amonesta aquestes coses. 3 Si  
Lc 11,1  ensenya’ns a orar així com  ensenyà Joan a sos deixebles. 2 I els  
Rm 15,4  han estat escrites, per a nostra  ensenyança foren escrites, a fi de que per 
Mt 4,23  Jesús recorrent tota la Galilea,  ensenyant en les sinagogues d’ells, i  
Mt 9,35  totes les ciutats i viles,  ensenyant en ses sinagogues, i predicant  
Mt 15,9  lluny de mi. 9 I m’honren en va,  ensenyant doctrines i manaments d’homes.  
Mt 21,23  a ell en ocasió en què estava  ensenyant i li digueren: –Ab quina  
Mt 26,55  assentat ab vosaltres en lo temple  ensenyant, i no em prenguéreu. 56 Emperò  
Mt 28,20  del Fill, i de l’Esperit Sant, 20  ensenyant-los a observar totes les coses 
Mc 7,7  de mi. 7 En va, doncs, m’honren,  ensenyant doctrines i manaments d’homes.” 
Mc 12,35  35 I responent Jesús, deia  ensenyant en lo temple: –¿Com diuen los  
Mc 14,49  Tots los dies estava ab vosaltres  ensenyant en lo temple, i no em  
Lc 5,17  17 I succeí que un dia, estant ell  ensenyant, hi havia allí també sentats  
Lc 13,10  després. 10 I els dissabtes estava  ensenyant en la sinagoga. 11 I veus aquí  
Lc 13,22  massa quedà fermentada. 22 I anava  ensenyant per les ciutats i llocs,  
Lc 21,37  del Fill de l’home. 37 I estava  ensenyant de dia en lo temple, i de nit  
Jn 6,59  coses digué ell en la sinagoga,  ensenyant en Cafarnaüm. 60 I havent-les  
Jn 7,28  ell. 28 I Jesús en lo temple anava  ensenyant en alta veu i dient: –Vosaltres  
Jn 8,20  lo lloc del tresor, mentres estava  ensenyant en lo temple, i ningú el  
Ac 5,25  a la presó, són al temple i estan  ensenyant al poble. 26 Llavors anà lo  
Ac 9,39  totes les viudes, plorant i  ensenyant les túniques i els vestits que  
Ac 15,35  i Bernabé s’estaven en Antioquia,  ensenyant i predicant la paraula del  
Ac 18,11  allí un any i sis mesos,  ensenyant-los la paraula de Déu. 12 I  
Ac 28,31  31 predicant lo Regne de Déu i  ensenyant les coses que són del Senyor  
Col 1,28  anunciam, amonestant a tothom i  ensenyant a tothom en tota sabiduria, per  
Col 3,16  en vosaltres en tota sabiduria,  ensenyant-vos i amonestant-vos los uns 
Tt 1,11 perquè trastornen famílies enteres,  ensenyant lo que no convé, per amor d’una 
Tt 2,4  al molt vi, mestres de lo bo, 4  ensenyant prudència a les joves, a que  
Tt 2,12  ha manifestat a tots los homes, 12  ensenyant-nos que, renunciant la  
Mt 11,1  dotze deixebles, passà d’allí a  ensenyar i predicar en les ciutats d’  
Mc 4,1  de repente. 1 I novament se posà a  ensenyar a la vora del mar. I s’arrimà a  
Mc 6,2  2 I arribat lo dissabte, començà a  ensenyar en la sinagoga; i molts que l’  
Mc 6,34  que no tenen pastor. I començà a  ensenyar-los moltes coses. 35 I com fos  
Ac 1,1 les coses que Jesús començà a fer i  ensenyar, 2 fins al dia en què, després d’ 
Ac 5,42  i en les cases, no cessaven d’ ensenyar i predicar a Jesucrist. 6,Tit  
Ac 20,20 -vos tot lo que us fos útil, i d’ ensenyar-vos en públic i en les cases,  
1Tm 3,2  de l’hospitalitat i apte per a  ensenyar; 3 no donat al vi, ni violent,  
1Tm 5,17  los que treballen en predicar i  ensenyar. 18 Perquè diu l’Escriptura: «No 
2Tm 2,Tit la fortalesa i prudència ab què deu  ensenyar les coses de la fe i com ha d’  
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2Tm 2,2  a homes fiels que sien capaços d’ ensenyar també als demés. 3 Suporta,  
2Tm 2,24 sinó ser mans ab tothom, apte per a  ensenyar, sofert, 25 corretgint ab  
2Tm 3,16  inspirada de Déu és útil per a  ensenyar, per a reprendre, per a corretgir 
Mc 14,15  ab mos deixebles?” 15 I ell vos  ensenyarà un menjador gran amoblat i  
Jn 14,26 que el Pare enviarà en mon nom, vos  ensenyarà totes les coses i vos recordarà  
Jn 16,13  aquell Esperit de veritat, vos  ensenyarà tota veritat, perquè no parlarà  
He 8,11  seran per a mi mon poble. 11 I no  ensenyarà cada u a son proïsme, ni cada  
1Tm 4,Tit Li adverteix que vindran alguns que  ensenyaran diferents errors; l’exhorta a  
Lc 12,5  poden fer res més. 5 Emperò jo us  ensenyaré a qui haveu de témer: temeu  
Lc 13,26  vostre menjàrem i beguérem, i  ensenyàreu en nostres places.” 27 I ell  
Ac 4,2  saduceus, 2 queixant-se de que  ensenyassen al poble i que predicassen en  
Ac 4,18  intimaren que mai més parlassen ni  ensenyassen en nom de Jesús. 19 Llavors  
1Tm 1,3 de que amonestasses a alguns que no  ensenyassen altra doctrina, 4 ni s’  
Ac 5,28  exprés manament vos manàrem que no  ensenyàsseu en aquest nom; i veus aquí que 
Mt 3,7  –Raça d’escurçons! Qui us ha  ensenyat a fugir de la ira venidera? 8  
Mc 6,30 li contaren tot lo que havien fet i  ensenyat. 31 I els digué: –Veniu, apartem  
Lc 1,4  veritat de les coses que se t’han  ensenyat. 5 En temps d’Herodes, rei de  
Lc 3,7  –Raça de víbores! Qui vos ha  ensenyat a fugir de la ira que ha de  
Jn 8,28 mateix, sinó que parlo lo que m’ha  ensenyat lo Pare. 29 I el qui m’ha enviat 
Jn 18,20  públicament al món; jo sempre he  ensenyat en la sinagoga i en lo temple, a  
Ac 14,20  l’evangeli a aquella ciutat i  ensenyat a molts, se’n tornaren a Listra, 
Rm 12,Tit  conforme a la doctrina que ha  ensenyat als fiels, segons l’estat de  
1Co 11,2  instruccions tals com jo us les he  ensenyat. 3 Emperò vull que sapiau que  
1Co 11,23  jo rebí del Senyor lo que us he  ensenyat a vosaltres: que el Senyor Jesús, 
1Co 15,3  va. 3 Perquè en primer lloc vos he  ensenyat lo mateix que havia après, a  
Ga 1,Tit abandonat la doctrina que els havia  ensenyat i que ell rebé de Jesucrist.  
2Te 2,Tit  en la doctrina que els ha  ensenyat. 1 I vos suplicam, germans, per  
Tt 1,9 de la fe conforme a lo que se li ha  ensenyat, per a què puga exhortar segons  
1Jn 2,27 permaneixeu en això que ella vos ha  ensenyat. 28 I ara, fillets, permaneixeu  
Jn 6,45 està en los Profetes: “I tots seran  ensenyats de Déu.” Tot aquell, doncs, que  
Ef 4,21  és que l’hajau oït, i hajau estat  ensenyats per ell, com la veritat és en  
Mt 28,19  i en la terra. 19 Anau, doncs, i  ensenyau a tota la gent, batejant-los en 
Mc 12,14  homes per l’apariència, sinó que  ensenyau lo camí de Déu en veritat. ¿És  
Lc 20,21  dient: –Mestre, sabem que parlau i  ensenyau lo que és just, i que no teniu  
Lc 20,21 teniu respecte a persones, sinó que  ensenyau lo camí de Déu en veritat. 22  
Mt 5,2  deixebles. 2 I obrint sa boca, los  ensenyava dient: 3 –Benaventurats los  
Mt 7,29  gent de sa doctrina. 29 Perquè los  ensenyava com un que té autoritat, i no  
Mc 1,21  entrant en la sinagoga, los  ensenyava. 22 I es meravellaven de sa  
Mc 2,13  i venia a ell tota la gent, i els  ensenyava. 14 I al passar vegé a Leví,  
Mc 4,2 estava a la vora, en terra. 2 I els  ensenyava moltes coses ab paràboles, i els 
Mc 9,30 i no volia que ningú ho sabés. 30 I  ensenyava a sos deixebles i els deia: –Lo  
Mc 10,1  reunir-se ab ell, i novament los  ensenyava segons tenia de costum. 2 I  
Mc 11,17  vas algun per lo temple. 17 I els  ensenyava dient: –¿No està escrit que ma  
Lc 4,15  per tota la comarca. 15 I ell  ensenyava en les sinagogues d’ells i era  
Lc 4,31  ciutat de la Galilea, i allí los  ensenyava en los dissabtes. 32 I se  
Lc 6,6  entrà també en la sinagoga i  ensenyava. I hi havia allí un home que  
Lc 19,47 cova de lladres. 47 I tots los dies  ensenyava en lo temple. Mes los prínceps  
Jn 7,14 de la festa, Jesús pujà al temple i  ensenyava. 15 I els jueus se meravellaven  
Jn 8,2 vingué a ell i, assentant-se, los  ensenyava. 3 Llavors los escribes i  
Ac 18,25  i, fervorós d’esperit, parlava i  ensenyava ab diligència les coses de  
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Ap 2,14  la doctrina de Balaam, que  ensenyava a Balac a posar tropés davant  
Ac 5,21 entraren de bon matí en lo temple i  ensenyaven. Emperò arribant lo príncep  
Ac 15,1  I vingueren alguns de la Judea que  ensenyaven als germans: –Si no us  
Ac 16,4  4 I al passar per les ciutats, los  ensenyaven a guardar los decrets que  
Mt 23,Tit  dels fariseus en la doctrina que  ensenyen al poble. Parla de sa hipocresia  
Ac 16,21 jueus, perturben nostra ciutat 21 i  ensenyen costums que no ens és lícit rebre 
Mt 22,16  sabem que ets home verídic i que  ensenyes lo camí de Déu en veritat, i que  
Jn 9,34  –Nasqueres ple de pecats, i ens  ensenyes? I el tragueren fora. 35 Oigué  
Ac 21,21  Llei. 21 I han oït a dir de tu que  ensenyes als jueus que estan entre els  
Rm 2,21  en la Llei; 21 ¿tu, doncs, que  ensenyes als altres, no t’instrueixes a  
Mt 5,19  un d’aquestos mínims manaments, i  ensènyia així als homes, serà anomenat  
Mt 5,19  cel. Mes aquell que els guàrdia i  ensènyia, serà anomenat gran en lo Regne  
1Tm 2,12  Emperò jo no permeto a la dona que  ensènyia, ni que usúrpia l’autoritat  
He 5,12  encara teniu necessitat de que us  ensènyia quals són los primers principis  
1Jn 2,27 I no teniu necessitat que ningú vos  ensènyia, sinó que sa unció vos ensenya en 
1Co 4,17  mos camins en Cristo Jesús, com jo  ensenyo per totes parts en totes les  
1Co 14,33 dissensió, sinó de pau, així com jo  ensenyo en totes les iglésies dels sants.  
Rm 11,9 en llaç, i en trampa, i en pedra d’ ensopec, i en paga. 10 Obscuresquen-se  
Rm 14,13  altres, ans bé pensau en no posar  ensopec o escàndol al germà. 14 Sé, i  
1Pe 2,8  feta cap de cantó», 8 i «pedra d’ ensopec i pedra d’escàndol» pels que  
Rm 9,33  «Veus aquí jo poso en Sion pedra  ensopegadora, i pedra d’escàndol; i tot  
Rm 9,32  per la fe, sinó per obres; i  ensopegaren en pedra d’escàndol, 33 així  
Rm 11,11  d’espatlles.» 11 Puix jo dic:  ¿Ensopegaren ells de manera que  
1Pe 2,8  i pedra d’escàndol» pels que  ensopeguen en la Paraula i no creuen en  
Lc 4,11  en ses mans, per a què ton peu no  ensopèguia en pedra alguna.” 12 I  
1Co 13,4  ni obra temeràriament, ni s’ ensuperbeix. 5 No és ambiciosa, no cerca  
1Co 4,6  perquè ningú de vosaltres s’ ensuperbesca per causa de l’un contra de  
Mt 13,19  la paraula d’aquell Regne i no l’ entén, ve lo Maligne i arrabassa lo que s’ 
Mt 13,23  és aquell que ou la paraula i l’ entén, i dóna fruit; i un dóna a cent,  
1Co 14,2  sinó a Déu, perquè ningun home l’ entén. I en esperit parla los misteris. 3  
Rm 8,18 també glorificats ab ell. 18 Perquè  entenc que no són de comparar los treballs 
Rm 15,21  estat ell anunciat lo veuran, i l’ entendran los que no l’han oït.» 22 I per 
Lc 1,22 en lo temple. I ell los ho donava a  entendre ab senyes, i permanesqué mut. 23  
Ac 11,28  d’ells, anomenat Àgabo, donava a  entendre per l’Esperit que hi havia d’  
1Co 2,Tit  crucificat, la qual solament pot  entendre-se per medi de l’Esperit Sant. 
Ef 5,5  gràcies. 5 Perquè haveu de saber i  entendre que tot fornicari, o deshonest, o 
1Tm 1,7 volent ser doctors de la Llei, sens  entendre ni lo que diuen, ni lo que  
He 5,Tit per la poca disposició que tenen d’ entendre aquestos misteris. 1 Perquè tot  
2Pe 1,Tit  en lo Regne del Senyor. Dóna a  entendre que està prop sa mort, i mostrant 
2Pe 3,16  hi ha algunes coses difícils d’ entendre, les quals adulteren los indoctes 
3Jn 10  això, si jo vingués allí, donaré a  entendre les obres que fa, espargint  
Mt 13,14  “Oireu ab vostres orelles, i no  entendreu; i mirant, mirareu i no veureu.  
Mc 4,13  compreneu aquesta paràbola? ¿Com  entendreu, doncs, totes les paràboles? 14  
Mt 13,13  no veuen, i escoltant no ouen, ni  entenen. 14 I se verifica en ells la  
2Pe 2,12  blasfemant de les coses que no  entenen, pereixeran totalment en sa  
Jud 10  blasfemen de les coses que no  entenen, i es perverteixen com bèsties  
Mt 22,29  Jesús, los digué: –Anau errats, no  entenent les Escriptures, ni el poder de  
Lc 8,10  per a què »“veent no vegen, i  entenent no entenguen”. 11 »És, doncs,  
Ac 14,6 ultrajar-los i apedregar-los, 6  entenent-ho ells, fugiren a Listra i a  
2Pe 1,20  matí nàsquia en vostres cors. 20  Entenent primer açò: que ninguna profecia  
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Mt 15,10  a si la gent, los digué: –Oïu i  enteneu. 11 No contamina a l’home lo que  
Mt 24,43  de venir vostre Senyor. 43 Emperò  enteneu que si el pare de famílies sabés a 
Mc 7,14  poble, los deia: –Oïu-me tots, i  enteneu: 15 No hi ha res fora de l’home  
Mc 8,17  no teniu pa? Encara no coneixeu ni  enteneu? Encara teniu obcecat vostre cor?  
Jn 8,43 m’ha enviat. 43 Per què, doncs, no  enteneu lo meu llenguatge? És perquè no  
Jn 11,49  any, los digué: –Vosaltres no hi  enteneu res, 50 ni reflexionau que us  
Mt 24,15  està en lo lloc sant (qui llegeix  entenga), 16 llavors los que es tròbien en 
Mc 13,14  que està a on no deu (qui llegeix  entenga), llavors los que estan en la  
Rm 3,11 sia just, ni un. 11 No hi ha un que  entenga, no hi ha un que búsquia a Déu. 12 
Jn 4,1  gran senyor. 1 Quan, doncs, Jesús  entengué que els fariseus havien sabut que 
Lc 8,10 què »“veent no vegen, i entenent no  entenguen”. 11 »És, doncs, aquesta  
Mt 16,12  i dels saduceus”? 12 Aleshores  entengueren que no havia dit que es  
Jn 10,6  paràbola los posà Jesús, però no  entengueren lo que els deia. 7 I Jesús los 
Jn 12,16  16 Los deixebles, al principi, no  entengueren aquestes coses; emperò quan  
Ac 7,25  mà los donaria la salut, mes no ho  entengueren. 26 I al dia següent, quan  
Lc 24,45  los obrí l’enteniment per a què  entenguessen les Escriptures. 46 I els  
Mc 9,31  al tercer dia. 31 Emperò estos no  entenien això que els deia, i temien lo  
Lc 9,45  mans dels homes. 45 Emperò ells no  entenien aquesta plàtica, i era per ells  
Lc 18,34  era impenetrable per a ells i no  entenien lo que els deia. 35 I succeí que, 
Mt 22,37  i de tota ta ànima, i de tot ton  enteniment. 38 Aquest és lo més gran i lo  
Mc 12,30  i de tota ta ànima, i de tot ton  enteniment, i ab totes tes forces.” Aquest 
Mc 12,33  -lo de tot lo cor, i de tot l’ enteniment, i de tota l’ànima, i ab tot  
Lc 10,27 i ab totes tes forces, i de tot ton  enteniment, i al teu proïsme com a tu  
Lc 24,45  los Salms. 45 Llavors los obrí l’ enteniment per a què entenguessen les  
Jn 10,20  posseït del dimoni i ha perdut l’ enteniment, per què l’escoltau? 21 Altres 
Rm 12,16 l’un envers l’altre; no tingau l’ enteniment en coses altes, sinó acomodau- 
1Co 14,14  mon esperit ora; però mon  enteniment és sens fruit. 15 Què, doncs?  
1Co 14,15  ab l’esperit, pregaré també ab l’ enteniment; cantaré ab l’esperit, i  
1Co 14,15  l’esperit, i cantaré també ab l’ enteniment. 16 D’altra manera, quan  
2Co 10,5  de Déu, i reduint a cautiveri tot  enteniment en obediència de Cristo; 6 i  
2Co 10,12  -se ab si mateixos, no tenen  enteniment algun. 13 Nosaltres, doncs, no  
Ef 3,19  l’amor de Cristo, que supera tot  enteniment, a fi de que siau plens de tota 
Ef 4,18  de son pensament, 18 tenint l’ enteniment oscurit en les tenebres,  
Fl 4,7  la pau de Déu, que sobrepuja a tot  enteniment, guàrdia vostres cors i vostres 
1Tm 6,5  sospites, 5 altercats d’homes d’ enteniment pervers i destituïts de  
1Pe 1,13 tant, cenyiu’s los lloms de vostre  enteniment, siau sobris i esperau fins al  
1Jn 5,20  lo Fill de Déu i que ens donà  enteniment perquè coneguéssem a aquell que 
2Co 4,4  lo déu d’aquest món ha cegat los  enteniments dels incrèduls, per a què no  
2Co 11,3 sa astúcia, no sien viciats vostres  enteniments, i no degenérien de la  
Tt 1,15  pur, ans bé estan contaminats sos  enteniments i sa consciència. 16 Professen 
He 8,10  Senyor: Imprimiré mes lleis en sos  enteniments, i les escriuré en sos cors, i 
He 10,16  mes lleis en sos cors, i en sos  enteniments les escriuré”»; 17 i: «De sos  
Ac 8,30  en lo profeta Isaïes, i li digué:  –¿Entens lo que llegeixes? 31 Ell  
Fl 1,20  cosa seré confós, ans bé, ab  entera confiança, com sempre també serà  
Rm 6,Tit  fent vida nova i entregant-se  enterament a Déu. 1 Doncs, què direm?  
Tt 1,11 la boca, perquè trastornen famílies  enteres, ensenyant lo que no convé, per  
Mt 8,21  –Senyor, deixau-me anar primer i  enterrar mon pare. 22 Emperò Jesús li  
Mt 27,7 ab elles lo camp d’un oller, per a  enterrar als forasters. 8 Per qual raó  
Lc 9,59  –Senyor, deixau-me anar primer a  enterrar mon pare. 60 I Jesús li digué:  
Jn 19,40  conforme a la costum que tenen d’ enterrar los jueus. 41 En lo lloc a on fou 
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Ac 5,10  morta, i se la’n portaren a  enterrar ab son marit. 11 I sobrevingué un 
Ac 8,2  2 I uns homes piadosos portaren a  enterrar a Esteve, i feren gran condol  
Mt 14,12  deixebles a recollir lo cos, i l’ enterraren. I anaren a donar-ne part a  
Ac 5,6  i portant-se-l’en, l’ enterraren. 7 I d’allí a tres hores entrà 
Ac 5,9  a la porta los peus dels que han  enterrat a ton marit, i se te’n portaran  
Ac 13,36  la voluntat de Déu, morí i fou  enterrat ab sos pares, i vegé corrupció.  
Mt 8,22  -me, i deixa que els morts  entèrrien sos morts. 23 I entrant ell en  
Lc 9,60  li digué: –Deixa que els morts  entèrrien a sos morts; emperò tu, vés i  
Ac 28,30  30 I Pau permanesqué dos anys  enters en la casa que tenia llogada, i  
Lc 23,7  si ell era galileu. 7 I havent  entès que era de la jurisdicció d’  
Jn 20,9  9 Perquè ells encara no havien  entès l’Escriptura, que convenia que  
Ac 7,25 ell pensava que sos germans haurien  entès que Déu per sa mà los donaria la  
Rm 10,19  ¿Per ventura Israel no ho ha  entès? Moisès diu lo primer: «Jo us  
1Pe 5,12  fiel germà vostre, segons tinc  entès, vos he escrit breument, amonestant  
Mt 3,4  camell i un cenyidor de cuiro a l’ entorn de sos lloms, i lo seu menjar era  
Mt 8,18 com Jesús vegés una gran turba a l’ entorn seu, manà que es passàs a l’altre  
Mc 1,6 i portava un cenyidor de cuiro a l’ entorn de sos lloms, i menjava llagostes i 
Mt 6,6  6 Emperò tu, quan préguies,  entra en ton aposento, i tancada la porta, 
Mt 15,11  11 No contamina a l’home lo que  entra en la boca, sinó lo que ix de la  
Mt 15,17  17 ¿No compreneu que tot allò que  entra en la boca passa al ventre i se  
Mt 21,Tit  seguiren. 21,Tit Capítol XXI Jesús  entra triümfant en Jerusalem. Trau del  
Mc 5,40  noia, i als que estaven ab ell, i  entra a on estava jaient la noia. 41 I  
Mc 7,18  que qualsevol cosa extrínseca que  entra en l’home no el pot contaminar? 19  
Mc 7,19  no el pot contaminar? 19 Puix no  entra en son cor, sinó que passa al  
Jn 10,1  en veritat vos dic: lo qui no  entra per la porta en lo corral de les  
Jn 10,2  lladre i un robador. 2 Emperò qui  entra per la porta, és lo pastor de les  
Ac 9,7  el Senyor li respongué: –Alça’t i  entra en la ciutat, i allí se’t dirà lo  
1Co 14,24 judici? 24 Mes si tots profetisen i  entra un infiel o un ignorant, ell de tots 
He 9,25  a si mateix, com lo pontífice  entra cada any en lo santuari ab sang d’  
Mt 25,21 lo poc, jo et posaré sobre lo molt.  Entra en lo goig de ton senyor. 22 »I s’  
Mt 25,23 lo poc, jo et posaré sobre lo molt.  Entra en lo goig de ton senyor. 24 »I  
Lc 19,Tit Zaqueu. Paràbola de les cent mines.  Entra Jesús triümfant en Jerusalem. Plora  
Mt 9,25  d’ell. 25 I treta fora la gent,  entrà i la prengué per la mà. I s’alçà la 
Mt 12,4  i els que ab ell estaven, 4 com  entrà en la casa de Déu i es menjà los  
Mt 15,39 criatures. 39 I despatxada la gent,  entrà en una barca i passà als confins de  
Mt 21,12 profeta de Nazaret de Galilea. 12 I  entrà Jesús en lo temple de Déu i treia  
Mt 22,11  esposalles de convidats. 11 »Quan  entrà lo rei per a veure als hostes, vegé  
Mc 2,26  i los que ab ell estaven? 26 Com  entrà en la casa de Déu en temps d’  
Mc 3,1  i blasfèmies dels escribes. 1 I  entrà novament en la sinagoga, i hi havia  
Mc 5,18  dels seus confins. 18 I quan  entrà en la barca, aquell que havia estat  
Mc 7,17  17 I luego que deixà la gent i  entrà en casa, li preguntaven sos  
Mc 7,25  impur, quan oigué parlar d’ell,  entrà i se llançà a sos peus. 26 I la dona 
Mc 9,27 -se, i s’aixecà. 27 I després que  entrà en la casa, sos deixebles li  
Mc 11,11  Hosanna en les altures! 11 I  entrà Jesús en Jerusalem en lo temple, i  
Mc 15,43  esperava també lo Regne de Déu, i  entrà atrevidament a la presència de Pilat 
Lc 1,40  Judea, a una ciutat de Judà. 40 I  entrà en la casa de Zacaries i saludà a  
Lc 4,16  criat, i segons tenia de costum,  entrà en dia de dissabte en la sinagoga, i 
Lc 4,38  38 I eixint Jesús de la sinagoga,  entrà en casa de Simó. I la sogra de Simó  
Lc 6,4  ell i los que eren ab ell? 4 Com  entrà en la casa de Déu i prengué els pans 
Lc 6,6  6 I succeí que un altre dissabte  entrà també en la sinagoga i ensenyava. I  
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Lc 7,1  al poble que l’escoltava,  entrà en Cafarnaüm. 2 I hi havia allí  
Lc 8,22  practiquen. 22 I succeí que un dia  entrà ell ab sos deixebles en una barca i  
Lc 10,38  38 I succeí que, seguint son camí,  entrà Jesús en un lloc, i una dona que es  
Lc 17,27  marits, fins al dia en què Noè  entrà en l’arca; i vingué lo diluvi i  
Lc 22,3 emperò temien al poble. 3 I Satanàs  entrà en Judes, per sobrenom Iscariot, un  
Lc 24,29 és ja tard i lo dia va declinant. I  entrà ab ells. 30 I estant junts a taula,  
Jn 13,27 27 I després d’haver pres lo bocí,  entrà en ell Satanàs. I Jesús li digué:  
Jn 18,1  a on hi havia un hort, en lo qual  entrà ell i sos deixebles. 2 I Judes, que  
Jn 18,15  era conegut del pontífice, i així  entrà ab Jesús en la casa del pontífice.  
Jn 20,5  vegé les teles en terra; mes no  entrà dins. 6 Llavors Simó Pere, que venia 
Jn 20,6  Simó Pere, que venia seguint-lo,  entrà en lo sepulcre i vegé les teles en  
Jn 20,8  i plegat en altre lloc. 8 Llavors  entrà també l’altre deixeble que havia  
Ac 1,21  tot lo temps que el Senyor Jesús  entrà i isqué ab nosaltres, 22 començant  
Ac 3,8 salt se posà en peus, i caminava, i  entrà ab ells en lo temple caminant,  
Ac 5,7  7 I d’allí a tres hores  entrà també sa muller, no sabent lo que  
Ac 9,17  per mon nom. 17 I Ananies marxà i  entrà en la casa, i posant les mans sobre  
Ac 10,27  –Aixeca’t, jo també só home. 27 I  entrà parlant ab ell i encontrà a molts  
Ac 11,8  »–No ho faré, Senyor, perquè jamai  entrà en ma boca cosa comuna ni impura. 9  
Ac 14,19  -lo los deixebles, s’alçà i  entrà en la ciutat, i al dia següent marxà 
Ac 16,29  29 Llavors ell demanà una llum, i  entrà dintre, i tremolant se llançà als  
Ac 17,2  2 I Pau, segons tenia de costum,  entrà en ella i durant tres dissabtes  
Ac 18,7  als gentils. 7 I partint d’allí,  entrà en casa d’un que es deia Tito Just, 
Ac 21,18  voluntat. 18 I al dia següent Pau  entrà ab nosaltres en casa de Jaume, a on  
Ac 21,26  aquells homes, purificat ab ells  entrà lo dia següent en lo temple, fent a  
Ac 22,29  de donar turment, i fins lo tribú  entrà en temor per haver-lo lligat, tan  
Ac 23,16 un fill de la germana de Pau, anà i  entrà en la fortalesa, i donà avís a Pau.  
Rm 5,12  Per lo tant, així com per un home  entrà lo pecat en aquest món, i per lo  
He 9,12 de vedells sinó per sa pròpia sang,  entrà una sola vegada en lo santuari  
Ap 11,11  11 I al cap de tres dies i mig  entrà en ells l’esperit de vida enviat de 
Ac 28,8  afligit de febres i disenteria.  Entrà Pau a veure’l i, fent oració i  
Mt 27,60  roca. I arrimà una gran llosa a l’ entrada del sepulcre, i se n’anà. 61 I  
Mc 4,19  desigs d’altres coses a què donen  entrada, sufoquen la paraula, i no dóna  
Ac 14,12  de Júpiter, que estava a l’ entrada de la ciutat, portant davant de  
Rm 5,2  2 per qui igualment tenim  entrada per la fe a esta gràcia, en la que 
Ef 2,18  per ell, los uns i altres tenim  entrada al Pare en un Esperit. 19 De  
Ef 4,27  sol sobre vostra ira. 27 Ni doneu  entrada al dimoni. 28 No ròbia més aquell  
1Te 1,9  publiquen de nosaltres quina  entrada tinguérem en vosaltres i com vos  
1Te 2,1 mateixos sabeu, germans, que nostra  entrada en vosaltres no fou vana; 2 ans  
2Pe 1,Tit  en la virtut per poder tenir  entrada abundant en lo Regne del Senyor.  
2Pe 1,11  vos serà donada abundantment l’ entrada en lo Regne etern de nostre Senyor 
Mc 11,Tit  per lo camí. 11,Tit Capítol XI  Entrada triümfant de Jesús en Jerusalem.  
Jn 12,Tit  jueus maquinen la mort d’aquest.  Entrada triümfant de Jesucrist en  
He 4,3 Perquè nosaltres, que havem cregut,  entram en lo repòs, com ell digué: «Així  
Mt 2,11  regositjaren en gran manera. 11 I  entrant en la casa, trobaren a l’infant  
Mt 8,23 els morts entèrrien sos morts. 23 I  entrant ell en una barca, lo seguien sos  
Mt 9,1 la collita i dels treballadors. 1 I  entrant en una barca, passà a l’altre  
Mt 13,2  multitud de gent, de manera que,  entrant en una barca, s’assentà, i tota  
Mc 1,21  I luego, en los dissabtes,  entrant en la sinagoga, los ensenyava. 22  
Mc 4,1  a son rodador tanta gent, que  entrant-se’n en una barca s’assentà  
Mc 6,32  tenien temps ni per a menjar. 32 I  entrant en una barca, se retiraren a un  
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Mc 7,15 15 No hi ha res fora de l’home que  entrant en ell puga contaminar; emperò les 
Mc 7,24  als confins de Tiro i de Sidon. I  entrant en una casa, no volia que ningú ho 
Mc 8,10 com quatre mil; i els despedí. 10 I  entrant luego en la barca ab sos  
Mc 16,5  remoguda, puix era molt gran. 5 I  entrant en lo sepulcre, vegeren a un jove  
Lc 5,3 en terra i rentaven sos filats. 3 I  entrant en una d’aquestes barques, que  
Lc 14,1  Sal dessaborida. 1 I succeí que,  entrant Jesús en dissabte en casa d’un  
Ac 8,3 3 Emperò Saulo assolava la Iglésia:  entrant per les cases i arrencant-ne  
Ac 9,28  28 I estava ab ells en Jerusalem,  entrant i eixint, i parlant ab llibertat  
Ac 18,19 arribà a Èfeso, i els deixà allí. I  entrant en la sinagoga disputava ab los  
Ac 19,8  en tots com dotze persones. 8 I  entrant en la sinagoga parlà llibrement  
Ac 21,8  d’allí, arribàrem a Cesarea. I  entrant en casa de Felip, l’evangelista,  
2Co 7,15  ha resultat ser veritat. 15 I son  entranyable amor creix més envers  
1Te 2,Tit predicà l’evangeli i també l’amor  entranyable que els professa per raó de sa 
Rm 16,8  8 Saludau a Ampliat, a qui jo amo  entranyablement en lo Senyor. 9 Saludau a  
Lc 1,78  remissió de sos pecats. 78 Per les  entranyes de misericòrdia de nostre Déu,  
Ac 1,18 se, se rebentà pel mig, i totes ses  entranyes quedaren espargides. 19 I fou  
2Co 6,12  sinó que sou estrets en vostres  entranyes. 13 I per tenir la mateixa  
Fl 1,8  vos amo a tots vosaltres en les  entranyes de Jesucrist. 9 I lo que us  
Fl 2,1  comunicació d’Esperit, si algunes  entranyes de compassió, 2 feu complert mon 
Col 3,12  com elegits de Déu, sants i amats,  entranyes de misericòrdia, de benignitat,  
Flm 7 consol en ta caritat, per quant les  entranyes dels sants han estat recreades  
Flm 12 tornat a enviar: rep-lo com a mes  entranyes pròpies. 13 Jo el volia detenir  
Flm 20  en tu per lo Senyor, recrea mes  entranyes en lo Senyor! 21 Tenint jo  
1Jn 3,17  que té necessitat i li tanca ses  entranyes de compassió, ¿com habita la  
Ap 2,23  que jo só lo qui escodrinyo les  entranyes i els cors, i donaré a cada u de 
Mt 12,29  lo Regne de Déu. 29 »O com podrà  entrar ningú en la casa d’un home valent  
Mt 18,8  ’l fora de tu; puix més te val  entrar en la vida manco o coix, que tenint 
Mt 18,9  ’l fora de tu; perquè més te val  entrar en la vida ab un sol ull, que tenir 
Mt 19,17 que és bo, i és Déu. Emperò si vols  entrar en la vida, guarda los manaments.  
Mt 19,24  per lo forat d’una agulla que l’ entrar un ric en lo Regne del cel. 25 Los  
Mt 23,13  Puix ni vosaltres entrau ni deixau  entrar als que hi entrarien. 14 »Ai de  
Mt 24,38  matrimoni, fins al dia que Noè va  entrar en l’arca, 39 i no ho  
Mc 1,45  de manera que Jesús ja no podia  entrar de manifest en la ciutat, sinó que  
Mc 2,1  1 Al cap d’alguns dies tornà a  entrar en Cafarnaüm. 2 I corregué la veu  
Mc 3,27  bé està cerca son fi. 27 Ningú pot  entrar en la casa del valent i robar ses  
Mc 4,37  gran tempestat de vent, que feia  entrar les oles en la barca, de manera que 
Mc 5,Tit los dimonis d’un home i els permet  entrar en una ramada de porcs. Cura a una  
Mc 6,25 Joan Baptista. 25 I tornant luego a  entrar apressuradament a on estava el rei, 
Mc 8,13  13 I deixant-los, tornà a  entrar en la barca, i passà a l’altra  
Mc 9,42  talla-la: més te val  entrar manco en la vida, que tenir dos  
Mc 9,44  talla’l: més te val l’ entrar coix en la vida eterna, que tenir  
Mc 9,46  trau-te’l: més te val  entrar ab un ull en lo Regne de Déu, que  
Mc 10,24  dient: –Fills, quant difícil és  entrar en lo Regne de Déu als que confien  
Mc 10,25  per lo cos d’una agulla, que  entrar lo ric en lo Regne de Déu. 26 Ells  
Lc 1,9  del sacerdoci, li tocà per sort  entrar en lo temple del Senyor a posar  
Lc 8,32  i li suplicaven que els deixàs  entrar en ells. I los ho permeté. 33  
Lc 8,51  I quan arribà a la casa, no deixà  entrar ningú ab ell, sinó a Pere, i a  
Lc 9,34  cobrí i s’ompliren de temor a l’ entrar aquells en lo núvol. 35 I isqué una 
Lc 11,52  i ho prohibíreu als que hi volien  entrar! 53 I dient-los aquestes coses,  
Lc 13,24 ell los digué: 24 –Esforçau-vos a  entrar per la porta estreta, perquè vos  
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Lc 13,24 perquè vos dic que molts procuraran  entrar i no podran. 25 »I quan lo pare de  
Lc 14,23  i als cercats, i obliga’ls a  entrar per a què s’ómplia ma casa. 24  
Lc 15,28  »Llavors ell s’irrità i no volia  entrar. Emperò, eixint son pare, començà a 
Lc 17,12  Samària i de la Galilea. 12 I a l’ entrar en un lloc, isqueren a son encontre 
Lc 18,25 camell per lo cos d’una agulla que  entrar un ric en lo Regne de Déu. 26 I los 
Lc 22,10 10 I els digué: –Veus aquí que a l’ entrar en la ciutat trobareu un home que  
Lc 23,54  lo dia de Parasceve i anava ja a  entrar lo dissabte. 55 I les dones que  
Jn 3,5  aigua i de l’Esperit Sant, no pot  entrar en lo Regne de Déu. 6 Lo qui de la  
Jn 18,33  de morir. 33 Tornà, doncs, Pilat a  entrar en lo pretori, i cridà a Jesús i li 
Jn 19,9  paraula temé més. 9 I tornà a  entrar en lo pretori i digué a Jesús: –D’ 
Ac 3,3  vegés a Pere i a Joan que anaven a  entrar en lo temple, demanava li donassen  
Ac 10,23  23 Pere, doncs, fent-los  entrar, los hospedà. I a l’endemà, s’  
Ac 10,25  succeí que, quan Pere estava per a  entrar, isqué Corneli a rebre-lo i,  
Ac 11,20  Xipre i de Cirene, los quals a l’ entrar en Antioquia parlaven també als  
Ac 14,21  per moltes tribulacions per a  entrar en lo Regne de Déu. 22 I després  
Ac 18,4  dissabte en la sinagoga i, fent  entrar en ses plàtiques lo nom del Senyor  
Ac 24,23  no s’impedís a ningú dels seus l’ entrar a servir-lo. 24 I després d’  
He 3,19  19 Així veem que ells no pogueren  entrar per causa de la incredulitat. 4,Tit 
He 4,Tit  acudir a Jesucrist per a poder  entrar en ella. Quant gran és la virtut i  
He 4,1  -vos estat deixada la promesa d’ entrar en son descans, no aparega quedar  
He 4,6  doncs, que resta que alguns deuen  entrar, i que aquells a qui primer fou  
He 4,11  seves. 11 Esforcem-nos, doncs, a  entrar en aquell repòs, per a què ningú  
He 10,5  los pecats. 5 Per lo qual, a l’ entrar en lo món diu: «Sacrifici i oferta  
He 10,19  tant, germans, tenint confiança d’ entrar en lo Sant dels Sants per la sang  
Ap 15,8  de Déu i de sa virtut; i no podia  entrar ningú en lo temple fins que fossen  
Mt 7,21 aquell que em diu: “Senyor, Senyor”  entrarà en lo Regne del cel, sinó lo qui  
Mt 7,21 de mon Pare que està en lo cel; eix  entrarà en lo Regne del cel. 22 Molts me  
Mt 19,23  veritat vos dic que ab dificultat  entrarà un ric en lo Regne del cel. 24 I  
Mc 10,15  lo Regne de Déu com un infant, no  entrarà en ell. 16 I abraçant-los i  
Lc 18,17  lo Regne de Déu com un infant, no  entrarà en ell. 18 I un home principal li  
Jn 10,9  Lo qui éntria per mi se salvarà, i  entrarà, i eixirà, i trobarà pastura. 10  
Ap 21,27  i l’honra de les nacions. 27 No  entrarà en ella ninguna cosa contaminada,  
Mc 10,23 a sos deixebles: –Quant difícilment  entraran en lo Regne de Déu los que tenen  
Lc 18,24  li digué: –Oh quant difícilment  entraran en lo Regne de Déu los que tenen  
He 3,11  I així jo jurí en ma ira: “Ells no  entraran en mon repòs.”» 12 Teniu compte,  
He 4,3  «Així com jurí en ma ira: “No  entraran en mon repòs”, encara que sien ja 
He 4,5 I en aquest lloc, altra vegada: «No  entraran en mon repòs.» 6 Veent, doncs,  
Ap 3,20  oigués ma veu i m’obrís la porta,  entraré a ell i soparé ab ell, i ell ab  
Ac 11,12  també ab mi aquestos sis germans i  entràrem en casa d’aquell baró. 13 I ens  
Ac 21,2  una barca que passava a Fenícia,  entràrem en ella i ens férem a la vela. 3  
Ac 21,6  -nos los uns dels altres,  entràrem en la barca, i ells se’n  
Ac 28,11  11 I al cap de tres mesos  entràrem en un barco d’Alexandria que  
Mt 14,32  què has dubtat? 32 I tan prest com  entraren en la barca, cessà lo vent. 33 I  
Mt 25,10  l’espòs, i les que estaven a punt  entraren ab ell a les esposalles, i la  
Mt 27,1  sacerdots i los ancians del poble  entraren en consell contra Jesús per a fer 
Mc 1,21 ab los jornalers, lo seguiren. 21 I  entraren en Cafarnaüm. I luego, en los  
Lc 9,52  d’ell missatgers, i partiren i  entraren en una ciutat dels samaritans per 
Jn 18,28  pretori. I era al matí; i ells no  entraren en lo pretori per no contaminar- 
Jn 21,3  venim ab tu. Marxaren, doncs, i  entraren en una barca, i aquella nit no  
Ac 1,13  jornada d’un dissabte. 13 I quan  entraren, pujaren a una habitació alta, a  
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Ac 5,21  vida. 21 Ells, quan oigueren això,  entraren de bon matí en lo temple i  
Ac 10,24  des de Jope. 24 I al dia següent  entraren en Cesarea. I Corneli los estava  
Ac 14,1  de Síria. 1 I succeí en Iconi que  entraren junts en la sinagoga dels jueus,  
Ac 16,40 40 I així que isqueren de la presó,  entraren en casa de Lídia, i visitant als  
Ac 17,10 i a Silas a Berea, i quan arribaren  entraren en la sinagoga dels jueus. 11 I  
He 4,6  a qui primer fou predicada no  entraren per causa de sa incredulitat, 7 i 
Ap 20,5  anys. 5 Emperò los altres morts no  entraren en vida fins que hagueren passat  
Ac 11,3  la circumcisió, 3 dient: –Per què  entrares en casa de gents incircumcidades  
Mt 5,20  dels escribes i dels fariseus, no  entrareu en lo Regne del cel. 21 »Haveu  
Mt 18,3 convertiu i feu com los infants, no  entrareu en lo Regne del cel. 4 Quiscun,  
Lc 10,10  10 Emperò si en la ciutat en què  entrareu no us rebessen, eixint per ses  
Lc 11,52 la clau de la ciència! Vosaltres no  entràreu, i ho prohibíreu als que hi  
Mt 23,13  entrau ni deixau entrar als que hi  entrarien. 14 »Ai de vosaltres, escribes i 
He 3,18 desert? 18 ¿I a qui ell jurà que no  entrarien en sos descans, sinó a aquells  
Mc 6,56  allí. 56 I en qualsevulla part que  entràs, en llocs, en granges o en ciutats, 
Lc 8,41 als peus de Jesús, li suplicava que  entràs en sa casa, 42 perquè tenia sa  
Lc 24,26  el Cristo patís aquestes coses i  entràs així en sa glòria? 27 I començant  
Jm 2,2  accepció de persones. 2 Perquè si  entràs en vostra congregació algun baró,  
Jm 2,2  d’or, ab vestidura preciosa, i  entràs també un pobre ab un mal vestit, 3  
Mc 6,45  pressa a sos deixebles per a què  entrassen en la barca i anassen antes que  
Mt 8,5 per a testimoni d’ells. 5 I havent  entrat en Cafarnaüm, s’acercà a ell un  
Mt 17,24 tribut? 24 –Sí –respongué. I havent  entrat en la casa, Jesús li parlà primer,  
Mt 21,10  Hosana en les altures! 10 I havent  entrat en Jerusalem, se commogué tota la  
Mt 22,12  I li digué: »–Amic, com és que has  entrat aquí no anant vestit d’esposalles? 
Mt 26,58  príncep dels sacerdots. I havent  entrat dins, s’estava sentat ab los  
Mc 5,39  donaven grans alarits. 39 I havent  entrat, los digué: –Per a què feu aqueix  
Mc 6,22  de la Galilea. 22 I havent  entrat la filla d’Herodias, i dansat, i  
Mc 11,2  de vosaltres, i luego que haureu  entrat en ell, trobareu un pollí fermat,  
Mc 11,15  doncs, a Jerusalem. I havent Jesús  entrat en lo temple, començà a traure fora 
Lc 1,28  de la verge era Maria. 28 I havent  entrat l’àngel a on ella estava, digué:  
Lc 7,36  que anàs a menjar ab ell. I havent  entrat en la casa del fariseu, se sentà a  
Lc 7,45  un bes; emperò ella des de que ha  entrat no ha cessat de besar mos peus. 46  
Lc 8,30 ell respongué: –Llegió. Puix havien  entrat en ell molts dimonis. 31 I li  
Lc 11,37 lo convidà a dinar ab ell. I havent  entrat, se sentà a taula. 38 I el fariseu  
Lc 13,25  »I quan lo pare de famílies haurà  entrat i tancat la porta, vosaltres  
Lc 19,1 comprant i venent. 1 I havent Jesús  entrat, passava per Jericó. 2 I veus aquí  
Lc 19,45  què Déu t’ha visitat. 45 I havent  entrat en lo temple, començà a traure fora 
Lc 24,3  llosa del sepulcre. 3 Mes, havent  entrat dins, no trobaren lo cos del Senyor 
Jn 4,38  treballaren, i vosaltres haveu  entrat en sos treballs. 39 I molts dels  
Jn 6,22  una barca, i que Jesús no hi havia  entrat ab sos deixebles, sinó que los  
Jn 11,30  a ell. 30 Perquè Jesús no havia  entrat encara en lo poblet, sinó que  
Ac 5,10  de sos peus, i espirà. I havent  entrat los joves, la trobaren morta, i se  
Ac 13,14  a Antioquia de Pisídia, i havent  entrat en la sinagoga un dia de dissabte,  
Ac 21,29  Èfeso i cregueren que Pau l’havia  entrat en lo temple. 30 I es commogué tota 
Ac 23,13  de quaranta homes los que havien  entrat en aquesta conjuració, 14 los quals 
Ac 25,23  ab una gran ostentació, i havent  entrat en l’audiència ab los tribuns i ab 
Rm 11,25  en part a Israel fins que haja  entrat la plenitud dels gentils. 26 I que  
Ef 2,Tit  la sang de Jesucrist. Per esta han  entrat los gentils en l’herència dels  
He 4,10  de Déu. 10 Perquè aquell que ha  entrat en son repòs, ell també ha cessat  
He 6,20  del vel per a dintre, 20 a on ha  entrat per nosaltres lo precursor Jesús,  
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He 9,24  que estos. 24 Perquè Cristo no ha  entrat en lo santuari fet de mà, que era  
Lc 1,7  era estèril i los dos eren ja  entrats en dies. 8 I succeí que, exercint  
Mt 23,13  dels homes! Puix ni vosaltres  entrau ni deixau entrar als que hi  
Ac 16,15  judici que jo só fiel al Senyor,  entrau en ma casa i quedau’s allí. I nos  
Mt 7,13  és la Llei i los Profetes. 13  »Entrau per la porta estreta, perquè ampla 
Jn 5,4 i agitava l’aigua; i lo primer que  entrava, després d’haver estat agitada l’ 
Ac 9,12  visió un home per nom Ananies que  entrava i li imposava les mans per a què  
Ac 10,3  hora de nona, que un àngel de Déu  entrava en ell i li deia: –Corneli! 4 I  
He 9,7 son ministeri. 7 Emperò en lo segon  entrava solament lo pontífice una vegada a 
Ac 3,2  per a què demanàs almoina als que  entraven en lo temple. 3 Aquest, com vegés 
He 9,6 coses disposades d’aquesta manera,  entraven sempre en lo primer tabernacle  
Mt 2,6  terra de Judà, no ets la menor  entre les principals de Judà, perquè de tu 
Mt 9,3  I luego alguns dels escribes deien  entre si: «Aquest blasfema.» 4 I com Jesús 
Mt 9,21  la vora del vestit. 21 Puix deia  entre si: «Si tan solament toco son  
Mt 11,11 de tu.” 11 »En veritat vos dic que,  entre los nats de dones, no s’alçà ningú  
Mt 12,11  ell los respongué: –Quin home serà  entre vosaltres que, tenint una ovella, si 
Mt 13,22  s’escandalisa. 22 I el sembrat  entre espines és aquell que ou la paraula, 
Mt 13,49  àngels i separaran los dolents d’ entre los bons. 50 I els posaran en la  
Mt 13,56 56 I ses germanes, no habiten totes  entre nosaltres? Puix d’a on li vénen a  
Mt 14,2 Joan lo Baptista, que ressuscità d’ entre los morts, i per això s’obren en  
Mt 16,7 saduceus. 7 Mes ells pensaven dient  entre si: «Això és perquè no havem pres  
Mt 17,9  lo Fill de l’home ressuscítia d’ entre los morts. 10 I sos deixebles li  
Mt 18,15 contra de tu, vés i corretgeix-lo  entre tu i ell solament. I si t’escoltàs, 
Mt 20,26  sobre d’ells. 26 No serà així  entre vosaltres, sinó que qualsevol que  
Mt 20,26  qualsevol que vulla fer-se major  entre vosaltres, sia criat vostre. 27 I  
Mt 20,27  sia criat vostre. 27 I aquell que  entre vosaltres vulla ser primer, sia  
Mt 21,25 cel o dels homes? I ells discorrien  entre si dient: 26 –Si diem que del cel,  
Mt 21,38  quan vegeren al fill, digueren  entre si: “Aquest és l’hereu, veniu,  
Mt 22,25  a son germà.” 25 Doncs, havia  entre nosaltres set germans, i havent-se 
Mt 23,11  lo Cristo. 11 Aquell que és major  entre vosaltres, serà vostre criat. 12 I  
Mt 23,35  fill de Baraquies, a qui matàreu  entre el temple i l’altar. 36 »En  
Mt 24,10  uns als altres, i es tindran odi  entre si. 11 I s’alçaran molts profetes  
Mt 24,51  i el dividirà, i posarà sa porció  entre els hipòcrites. Allí seran los plors 
Mt 27,56  des de Galilea servint-lo, 56  entre les quals estava Maria Magdalena, i  
Mt 27,64  i diguen al poble: “Ressuscità d’ entre los morts.” I l’últim error serà  
Mt 28,15  dit. I aquesta veu que es divulgà  entre els jueus dura fins vui dia. 16 I  
Mc 2,3  -li un paralític, que el duien  entre quatre. 4 I com no poguessen  
Mc 4,7  arrel, se secà. 7 I altra caigué  entre espines, i cresqueren les espines i  
Mc 4,18  s’escandalisen. 18 I els sembrats  entre espines són los que ouen la paraula, 
Mc 5,27  parlar de Jesús arribà per detràs  entre la confusió de la gent i tocà son  
Mc 6,4  sinó en sa pàtria, i en sa casa, i  entre sos parents. 5 I no podia allí fer  
Mc 6,14  –Joan Baptista ha ressuscitat d’ entre els morts i per això s’obren  
Mc 6,16 degollar, lo qual ha ressuscitat d’ entre els morts. 17 Perquè el mateix  
Mc 6,41  a la gent, i ell repartí  entre tots los dos peixos. 42 I ne  
Mc 7,33 d’ell. 33 I prenent-lo a part d’ entre la turba, li posà los dits en ses  
Mc 8,6  distribuïssen, i els distribuïren  entre la gent. 7 Tenien també alguns  
Mc 8,16  llevat d’Herodes. 16 I discorrien  entre si dient: «Això és perquè no tenim  
Mc 8,19  19 »Quan jo partí los cinc pans  entre cinc mil, quants coves recollíreu  
Mc 8,20  20 –I quan los set pans  entre quatre mil, quantes senalles  
Mc 9,8  de l’home hagués ressuscitat d’ entre los morts. 9 I guardaren en secret  
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Mc 9,9  que els havia dit, preguntant-se  entre si què significaria lo de quan  
Mc 9,9  lo de quan hagués ressuscitat d’ entre los morts. 10 I li preguntaren  
Mc 9,15  preguntà: –De què estau disputant  entre vosaltres? 16 I responent un de la  
Mc 9,33  perquè en lo camí havien disputat  entre si sobre quin d’ells seria lo  
Mc 9,49  sal en vosaltres, i guardau pau  entre vosaltres. 10,Tit Capítol X Ensenya  
Mc 10,43 sobre elles. 43 Emperò no serà així  entre vosaltres; ans bé, lo qui vulla ser  
Mc 10,44 criat. 44 I el que vulla ser primer  entre vosaltres, serà criat de tots. 45  
Mc 11,31 -me. 31 I ells estaven discorrent  entre si i deien: –Si diem que del cel,  
Mc 12,7  7 Emperò aquells pagesos digueren  entre si: “Aquest és l’hereu, veniu,  
Mc 12,25  Déu? 25 Puix quan ressuscitaran d’ entre els morts, ni es casaran, ni seran  
Mc 15,Tit  coronat d’espines i crucificat  entre dos lladres. Prodigis que succeeixen 
Mc 15,28  Escriptura que diu: «I fou contat  entre los malvats.» 29 I els que passaven  
Mc 15,40  unes dones mirant des de lluny,  entre les quals estava Maria Magdalena, i  
Mc 16,3 sepulcre eixit ja el sol. 3 I deien  entre si: –Qui ens desarrimarà la llosa de 
Lc 1,1  ordre la narració de les coses que  entre nosaltres s’han complert, 2  
Lc 1,25 què ha volgut apartar mon oprobi d’ entre els homes.» 26 I al sisè mes, Déu  
Lc 1,28  Lo Senyor és ab vós. Beneita vós  entre les dones. 29 I quan ella l’hagué  
Lc 1,42  en alta veu i digué: –Beneita tu  entre les dones i beneït lo fruit de ton  
Lc 2,44  dia de camí, i llavors lo buscaven  entre los parents i coneguts. 45 I no  
Lc 5,19  se’n pujaren al teulat i, per  entre les teules, despenjaren lo llit  
Lc 6,1 collien espigues i, esgrunant-les  entre les mans, se les menjaven. 2 I  
Lc 6,11 ompliren de ràbia, i conferenciaven  entre si què és lo que podrien fer a  
Lc 7,16 dient: –Un gran profeta s’ha alçat  entre nosaltres. I: –Déu ha visitat a son  
Lc 7,28  teu.” 28 Perquè jo us dic que  entre los nats de dones no hi ha profeta  
Lc 7,32  estan sentats en la plaça, parlant  entre si i dient: “Vos havem tocat  
Lc 7,39  l’havia convidat vegé això, deia  entre si mateix dient: «Si aquest home fos 
Lc 7,49  allí menjant començaren a dir  entre si: «Qui és aquest que fins los  
Lc 8,7  no tenia humor. 7 I altra caigué  entre espines, i les espines que nasqueren 
Lc 8,14  tornen atràs. 14 I la que caigué  entre espines, són aquells que l’oïren,  
Lc 9,8  8 que Joan havia ressuscitat d’ entre els morts; i altres, que Elies havia 
Lc 9,48  m’ha enviat, puix lo qui és menor  entre vosaltres, aqueix és lo major. 49  
Lc 11,51 a la sang de Zacaries, que fou mort  entre l’altar i el temple. Jo us ho dic  
Lc 12,14  m’ha fet a mi jutge o repartidor  entre vosaltres? 15 I els digué: –Anau  
Lc 12,17  de fruits. 17 I discorria  entre si, dient: “Què faré jo, perquè no  
Lc 14,5 I els respongué i digué: –Qui hi ha  entre vosaltres que veent son bou o son  
Lc 16,3  béns. 3 »Llavors lo majordom digué  entre si: “Què faré ara que mon amo me  
Lc 16,26  de que hi ha un abisme insondable  entre nosaltres i vosaltres, de manera que 
Lc 18,4  no ho volgué. Mes després digué  entre si: “Encara que no temo a Déu ni  
Lc 19,39  I alguns dels fariseus que estaven  entre la gent li digueren: –Mestre, reprèn 
Lc 20,5  o dels homes? 5 Mes ells pensaven  entre si dient: –Si responem que del cel,  
Lc 20,14  los pagesos lo vegeren, pensaren  entre si i digueren: “Aquest és l’hereu,  
Lc 22,17  i digué: –Preneu i distribuïu-lo  entre vosaltres, 18 perquè vos dic que no  
Lc 22,24  fes tal cosa. 24 I se mogué també  entre ells una disputa, sobre qual d’ells 
Lc 22,26  vosaltres; ans bé, lo qui és major  entre vosaltres, fàcia’s com lo menor; i  
Lc 22,37  lo que està escrit: “I fou contat  entre los malvats.” Puix les coses que  
Lc 22,55  ells al rodador, també Pere estava  entre ells. 56 I havent-lo vist una  
Lc 24,5  ells les digueren: –Per què buscau  entre els morts al que està viu? 6 No està 
Lc 24,17  I els digué: –Què estau platicant  entre vosaltres en lo camí? Per a què  
Lc 24,46  Cristo patís i que ressuscitàs d’ entre los morts al tercer dia. 47 I que en 
Jn 1,14 14 I el Verb fou fet carn, i habità  entre nosaltres, i nosaltres vegérem sa  
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Jn 2,6  a les purificacions que s’usaven  entre els jueus, en cada una de les quals  
Jn 2,22  doncs, que hagué ressuscitat d’ entre los morts, sos deixebles se  
Jn 3,25 la presó. 25 I se mogué una disputa  entre els deixebles de Joan i els jueus  
Jn 6,43 respongué i els digué: –No murmureu  entre vosaltres. 44 Ningú pot venir a mi  
Jn 6,52  52 I els jueus, doncs, disputaven  entre si, dient: –Com pot aquest donar-  
Jn 6,64  us dic, Esperit i vida són. 64 Mes  entre vosaltres hi ha alguns que no  
Jn 7,12  gran enraonament acerca d’ell  entre la gent. Perquè uns deien: –Ell és  
Jn 7,35  vosaltres. 35 I digueren los jueus  entre si: –A on anirà aquest que no el  
Jn 7,35  trobar? ¿Se n’anirà, per ventura,  entre les nacions espargides per lo món a  
Jn 9,16  miracles? I hi havia dissensió  entre ells. 17 Digueren, doncs, novament  
Jn 10,19  19 I hi hagué una nova divisió  entre los jueus per causa d’esta plàtica. 
Jn 11,54  que Jesús ja no anava públicament  entre els jueus, sinó que es retirà a un  
Jn 12,Tit  fins després de mort no farà fruit  entre ells. 1 Doncs, sis dies abans de la  
Jn 12,9 Làssaro, a qui havia ressuscitat d’ entre los morts. 10 Per això los prínceps  
Jn 12,17  del sepulcre i el ressuscità d’ entre els morts, donava testimoni d’ell.  
Jn 15,19  del món, sinó que jo us elegí d’ entre el món, per això lo món vos  
Jn 15,24  a mon Pare. 24 Si jo no hagués fet  entre ells obres que ningú altre ha fet,  
Jn 18,5 Los diu Jesús: –Só jo. Estava també  entre ells Judes, que el traïa. 6 A penes  
Jn 18,39 alguna. 39 Emperò, com és la costum  entre vosaltres de que jo us lliberti un  
Jn 19,24  teixit de dalt baix. 24 I digueren  entre si: –No la partim, sinó tirem a sort 
Jn 19,24  que diu: «Se partiren mos vestits  entre ells, i tiraren a la sort ma  
Jn 20,9  convenia que Jesús ressuscitàs d’ entre els morts. 10 Aquestos deixebles se  
Jn 21,14  després d’haver ressuscitat d’ entre els morts. 15 Acabat, doncs, de  
Jn 21,23  -me. 23 I s’espargí aquesta veu  entre els germans: que est deixeble no  
Ac 1,22  de Joan fins al dia en què d’ entre nosaltres fou rebut a dalt, que un  
Ac 2,22  Nazareno, baró aprovat per Déu  entre vosaltres ab virtuts, i prodigis, i  
Ac 2,29 i fou sepultat, i son sepulcre està  entre nosaltres fins al dia d’avui. 30  
Ac 2,45  possessions i béns i los repartien  entre tots, conforme a la necessitat de  
Ac 3,15 de la vida, a qui Déu ressuscità d’ entre els morts, de lo que nosaltres som  
Ac 3,22  Déu, vos alçarà un profeta d’ entre vostres germans, com a mi; a ell  
Ac 4,10  i a qui Déu ressuscità d’ entre els morts, per virtut d’ell està sa 
Ac 4,15  fora del Consell, i conferenciaven  entre si 16 dient: –Què els farem, a  
Ac 4,32  que totes les coses eren comunes  entre ells. 33 I ab gran fortalesa donaven 
Ac 4,34  34 I no hi havia ningú menesterós  entre ells, perquè tots quants posseïen  
Ac 6,Tit  set diaques. Esteve se distingeix  entre tots; fa grans miracles i s’alcen  
Ac 6,3  3 Escolliu, doncs, germans, d’ entre vosaltres, set barons de bona  
Ac 7,37  “Un profeta vos alçarà Déu d’ entre vostres germans, com jo; a ell  
Ac 10,17  al cel. 17 I mentres Pere dubtava  entre si què seria aquella visió que havia 
Ac 10,41  ab ell després que ressuscità d’ entre els morts. 42 I ens manà que  
Ac 11,20 ningú sinó als jueus solament. 20 I  entre ells hi havia barons de Xipre i de  
Ac 12,6  mateixa nit estava Pere dormint  entre dos soldats, lligat ab dues cadenes, 
Ac 12,18  de dia hi hagué no poca confusió  entre els soldats, sobre què s’havia fet  
Ac 13,1  vàrios profetes i doctors, i  entre ells Bernabé i Simó, anomenat Negre, 
Ac 13,26  del llinatge d’Abraham i los que  entre vosaltres temeu a Déu: a vosaltres  
Ac 13,30  Déu lo ressuscità al tercer dia d’ entre els morts, i el vegeren molts dies  
Ac 13,34  34 I que l’haja ressuscitat d’ entre els morts, per a no tornar mai més a 
Ac 13,37  aquell a qui Déu ha ressuscitat d’ entre els morts no ha vist corrupció. 38  
Ac 15,7 sabeu que molt temps ha, ordenà Déu  entre nosaltres que per ma boca oiguessen  
Ac 15,9  a nosaltres. 9 I no féu diferència  entre ells i nosaltres, havent purificat  
Ac 15,12  senyals i prodigis havia fet Déu  entre els gentils per medi d’ells. 13 I  
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Ac 15,22  la iglésia elegir alguns barons d’ entre ells i enviar-los a Antioquia ab  
Ac 15,22  i a Silas, barons principals  entre los germans. 23 I els escrigueren  
Ac 15,39  obra. 39 I hi hagué tal dissensió  entre ells, que se separaren l’un de l’  
Ac 17,3  que patís Cristo i ressuscitàs d’ entre els morts; i: «aquest és Jesucrist,  
Ac 17,31  certa a tots ressuscitant-lo d’ entre els morts. 32 I quan oigueren  
Ac 17,34  alguns se li juntaren i cregueren,  entre els quals fou Dionisi Areopagita, i  
Ac 19,33  33 I tragueren a Alexandre d’ entre la turba, empenyant-lo en avant  
Ac 20,25 veus aquí jo sé que tots vosaltres,  entre qui he anat predicant lo Regne de  
Ac 20,30  perdonaran lo ramat. 30 I també d’ entre vosaltres mateixos s’alçaran homes  
Ac 20,32  a edificar i donar-vos herència  entre tots los santificats. 33 »No he  
Ac 20,37  ells. 37 I es mogué un gran plor  entre tots; i tirant-se al coll de Pau,  
Ac 21,19  totes les coses que Déu havia fet  entre els gentils per son ministeri. 20 I  
Ac 21,21 tu que ensenyes als jueus que estan  entre els gentils l’abandonar a Moisès  
Ac 23,Tit  ses paraules, ocasiona una disputa  entre fariseus i saduceus. Lísias l’envia 
Ac 23,7  això, se mogué una gran dissensió  entre els fariseus i els saduceus, i se  
Ac 24,5 és pestilencial i que mou sedicions  entre els jueus per tot lo món i és cap de 
Ac 25,5  –Que vinguen los principals d’ entre vosaltres ab mi, i si hi ha algun  
Ac 25,6  acúsien. 6 I havent-se detingut  entre ells més de deu dies, baixà a  
Ac 25,16  quals responguí que no és costum  entre els romans condemnar a ningun home  
Ac 26,3 i les costums i qüestions que hi ha  entre els jueus; per lo qual jo us suplico 
Ac 26,4 que la vida que jo fiu en Jerusalem  entre los de ma nació des del principi de  
Ac 26,8  què?, ¿se té per cosa increïble  entre vosaltres que Déu ressuscítia los  
Ac 26,18 sos pecats i la part de l’herència  entre els que són santificats per la fe  
Ac 26,23  ser lo primer que ressuscitaria d’ entre els morts i anunciaria la llum al  
Ac 26,31  I retirant-se d’allí, parlaven  entre ells dient: –Aquest home no ha fet  
Ac 28,Tit  a Roma, a on predica a Jesucrist  entre els principals jueus. 1 I estant ja  
Ac 28,25  25 I com no estiguessen conformes  entre si, s’anaven retirant quan Pau los  
Ac 28,29  isqueren d’allí los jueus, tenint  entre si una gran disputa. 30 I Pau  
Rm 1,4 santificació, per sa resurrecció d’ entre els morts, 5 per lo qui havem rebut  
Rm 1,6 en totes les nacions per son nom, 6  entre les quals vosaltres sou també  
Rm 1,13  per a lograr algun fruit també  entre vosaltres, així com entre les demés  
Rm 1,13  també entre vosaltres, així com  entre les demés nacions. 14 Só deutor a  
Rm 1,24 son cor, per a deshonrar sos cossos  entre ells mateixos. 25 Los quals mudaren  
Rm 2,24 és blasfemat per causa de vosaltres  entre els gentils, com està escrit. 25 La  
Rm 4,24  creem en aquell que ressuscità d’ entre els morts a Jesucrist nostre Senyor, 
Rm 6,4  què, així com Cristo ressuscità d’ entre els morts per a glòria del Pare,  
Rm 6,9  que havent Cristo ressuscitat d’ entre els morts, ja no mor, ni la mort  
Rm 6,13 vosaltres a Déu com ressuscitats d’ entre els morts, i vostres membres a Déu  
Rm 7,Tit  ab lo de la Llei antigua. Combat  entre la llei de la carn i la llei de l’  
Rm 7,4  ço és, d’aquell que ressuscità d’ entre els morts, a fi de que donem fruit a 
Rm 8,11 d’aquell que ressuscità a Jesús d’ entre els morts habita en vosaltres, lo  
Rm 8,11  lo qui ressuscità a Jesucrist d’ entre els morts vivificarà també vostres  
Rm 8,29  a fi de que ell sia lo primogènit  entre molts germans. 30 I als que  
Rm 10,7  per a tornar a portar a Cristo d’ entre els morts). 8 Emperò, què diu l’  
Rm 10,9 en ton cor que Déu lo ressuscità d’ entre els morts, seràs salvo. 10 Perquè ab 
Rm 11,15 serà son restabliment, sinó vida d’ entre els morts? 16 I si el primer fruit  
Rm 12,3  donada, dic a tots los que estan  entre vosaltres, que no pènsien de si més  
Rm 14,5  estar dret. 5 L’un fa diferència  entre dia i dia, i l’altre considera  
Rm 15,5  de tenir uns mateixos sentiments  entre vosaltres, conforme a Jesucrist. 6  
Rm 15,9 «Per això jo us confessaré, Senyor,  entre els gentils, i cantaré a vostre  
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Rm 15,16  16 de ser jo ministre de Jesucrist  entre els gentils, ministrant l’evangeli  
Rm 15,26  fer una colecció per als pobres d’ entre els sants que estan en Jerusalem. 27 
Rm 16,7  presó, los quals s’han distingit  entre els apòstols i foren abans que jo en 
1Co 1,10  parlar, i que no hi haja divisions  entre vosaltres; ans bé estigau  
1Co 1,11 la casa de Cloe, que hi ha disputes  entre vosaltres. 12 I dic açò, puix cada  
1Co 2,2  jo no m’he judicat saber res  entre vosaltres, sinó a Jesucrist, i  
1Co 2,3 i aqueix crucificat. 3 I jo estiguí  entre vosaltres ab pusiŀlanimitat, ab  
1Co 2,6 6 No obstant això, parlam sabiduria  entre aquells que són perfects; emperò no  
1Co 3,3  sou carnals. 3 Perquè havent-hi  entre vosaltres enveges, quimeres i  
1Co 5,1  1 És un rumor general que hi ha  entre vosaltres fornicació, i tal  
1Co 5,1  qual ni arribà a anomenar-se  entre els gentils, de manera que hi ha qui 
1Co 5,2 lamentat, per a què fos expeŀlit d’ entre vosaltres lo qui cometé aquesta  
1Co 6,5  ¿que no hi ha ningun home savi  entre vosaltres que puga judicar entre sos 
1Co 6,5  entre vosaltres que puga judicar  entre sos germans, 6 sinó que el germà ha  
1Co 11,18  Iglésia, oic que hi ha dissensions  entre vosaltres, i en part ho crec. 19  
1Co 11,19  que són aprovats sien manifestos  entre vosaltres. 20 Quan vosaltres, doncs, 
1Co 11,30  cos del Senyor. 30 Per això hi ha  entre vosaltres molts dèbils i malalts, i  
1Co 12,Tit  que l’Esperit Sant distribueix  entre els fiels per a utilitat de la  
1Co 15,12 es predica que Cristo ressuscità d’ entre els morts, ¿com és que diuen alguns  
1Co 15,12  morts, ¿com és que diuen alguns d’ entre vosaltres que no hi ha resurrecció  
1Co 15,20  20 Emperò Cristo ha ressuscitat d’ entre els morts, i ha estat fet primícies  
1Co 16,10  procurau que estiga sens recel  entre vosaltres, puix treballa en l’obra  
2Co 1,19  Jesucrist, que ha estat predicat  entre vosaltres per nosaltres, ço és, per  
2Co 6,16  16 O quina consonància hi ha  entre el temple de Déu i els ídols? Perquè 
2Co 6,16  «Jo habitaré en ells, i caminaré  entre ells, i seré lo Déu d’ells, i ells  
2Co 7,Tit  Capítol VII Mostres del gran amor  entre sant Pau i els corintis. La tristesa 
2Co 9,2  per lo que me glorio de vosaltres  entre els macedonis, perquè Acaia està  
2Co 11,26  desert, perills en la mar, perills  entre falsos germans; 27 en treballs i  
2Co 12,12  senyals de mon apostolat obraren  entre vosaltres en tota paciència, en  
2Co 12,20 qual no em voldríeu. Que no hi haja  entre vosaltres disputes, enveges,  
2Co 12,21  vinga m’humiliï Déu altra vegada  entre vosaltres, i que tinga que lamentar  
Ga 1,1  per Déu Pare, que el ressuscità d’ entre els morts, 2 i tots los germans que  
Ga 1,16  Fill, a fi de que jo el predicàs  entre els gentils, des d’aquell instant  
Ga 2,2  comunicar l’evangeli que predico  entre els gentils, i privadament a aquells 
Ga 2,4  germans que furtivament se ficaren  entre nosaltres, per a espiar la llibertat 
Ga 2,5  ’ns, a fi de que permanèsquia  entre vosaltres la veritat de l’evangeli. 
Ga 2,15  per naturalesa i no pecadors d’ entre els gentils, 16 sabent que l’home  
Ga 3,5 comunicà l’Esperit i obrà miracles  entre vosaltres, ¿ho fa per les obres de  
Ga 5,17 la carn, com que són coses oposades  entre si, per lo que no podeu fer tot lo  
Ef 1,20  en Cristo, ressuscitant-lo d’ entre els morts i colocant-lo a sa dreta 
Ef 2,3  en los fills de desobediència; 3  entre els quals visquérem també tots  
Ef 2,14  i rompent la paret de separació d’ entre nosaltres: 15 ha abolit en sa carn  
Ef 5,3  i avarícia, no es menciónia  entre vosaltres, com és propi dels sants.  
Ef 5,14  ’t, tu que dorms, i alça’t d’ entre els morts, i Cristo t’iŀluminarà.»  
Fl 2,15  d’una nació depravada i perversa,  entre els quals resplendiu com lluminars  
Fl 2,26  26 Perquè ell ansiava estar  entre tots vosaltres, i estava angustiat,  
Col 1,6 món, i dóna fruit i creix, així com  entre vosaltres, des del dia en què l’  
Col 1,27  de la glòria d’aquest misteri  entre els gentils: que Cristo és en  
Col 2,12  poder de Déu, que el ressuscità d’ entre els morts. 13 I a vosaltres, essent  
Col 4,16  que aquesta epístola sia llegida  entre vosaltres, feu que sia llegida també 
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1Te 1,5  plenitud, perquè sabeu quals fórem  entre vosaltres per amor vostre. 6 I  
1Te 1,10 son Fill Jesús, a qui ressuscità d’ entre els morts, lo qual nos deslliurà de  
1Te 2,7  sinó que ens férem petits infants  entre vosaltres, com una dida que acarícia 
1Te 2,10 i irreprensiblement nos comportàrem  entre vosaltres que creeu. 11 Així com  
1Te 5,12  siau reconeguts als que treballen  entre vosaltres, i us governen en lo  
1Te 5,15  ans bé seguiu sempre lo que és bo  entre vosaltres i per a tots. 16 Estau  
2Te 1,3  la caritat de cada u de vosaltres  entre vosaltres mateixos; 4 tant, que fins 
2Te 1,10  cregueren (perquè ha estat cregut  entre vosaltres nostre testimoni) en  
2Te 3,1  i sia glorificada, com ho és  entre vosaltres. 2 I per a què siam  
2Te 3,7  no ens portàrem desordenadament  entre vosaltres, 8 ni menjàrem lo pa de  
2Te 3,11  no méngia. 11 Perquè havem oït que  entre vosaltres hi ha alguns inquiets que  
1Tm 2,5  és Déu, i un sol també lo medianer  entre Déu i els homes, Jesucrist home, 6  
1Tm 3,7  menester que tinga bona reputació  entre aquells que són de fora, perquè no  
2Tm 2,8  llinatge de David, ressuscità d’ entre els morts, segons mon evangeli, 9  
He 2,3 Senyor, ha estat després confirmada  entre nosaltres per aquells que l’oïren;  
He 3,12 compte, germans, no sia que hi haja  entre vosaltres algun cor mal d’  
He 5,1  1 Perquè tot pontífice pres d’ entre els homes és posat a favor dels  
He 7,5  millors. 5 I certament los que d’ entre els fills de Leví reben lo  
He 7,6  lo llinatge del qual no és contat  entre ells, prengué delmes d’Abraham i  
He 10,34  compassió dels que estaven  entre cadenes i sofríreu ab alegria la  
He 11,19  poderós per a ressuscitar fins d’ entre els morts; per lo qual lo rebé també 
He 13,1  ab la voluntat de Déu. 1 Continuï  entre vosaltres la caritat fraternal. 2 I  
He 13,20  del Testament etern ressuscità d’ entre els morts al gran pastor de les  
Jm 3,Tit  llengua desenfrenada i diferència  entre la ciència terrena i la celestial. 1 
Jm 3,6 de maldat. Així la llengua se conta  entre nostres membres la que contamina tot 
Jm 3,13  pot manar aigua dolça. 13 ¿Qui d’ entre vosaltres és savi i instruït?  
Jm 4,1  D’a on vénen les disputes i plets  entre vosaltres? ¿No vénen d’aquí, de  
Jm 5,13  condemnació. 13 ¿Hi ha algú trist  entre vosaltres? Faça oració. ¿Està  
Jm 5,14  Càntia salms. 14 ¿Està malalt algú  entre vosaltres? Crídia als ancians de la  
1Pe 1,3  per la resurrecció de Jesucrist d’ entre els morts, 4 per a una herència  
1Pe 1,21  creeu en Déu, que lo ressuscità d’ entre els morts i li ha donat glòria per a 
1Pe 2,12  12 tenint vostra conducta honesta  entre els gentils; per a què així com ara  
1Pe 4,8  de tot tenint caritat fervorosa  entre vosaltres, perquè la caritat cobrirà 
1Pe 5,1  doncs, als ancians que hi ha  entre vosaltres, jo que só ancià com ells, 
1Pe 5,2  apasturau lo ramat de Déu que està  entre vosaltres, tenint cuidado d’ell; no 
2Pe 2,1  se’n guàrdien. 1 Hi havia també  entre el poble falsos profetes, així com  
2Pe 2,1  falsos profetes, així com hi haurà  entre vosaltres falsos doctors, que  
2Pe 2,8  8 puix aqueix home just, habitant  entre ells, de vista i oïdos aturmentava  
1Jn 2,19  és l’última hora. 19 Isqueren d’ entre nosaltres, mes no eren de nosaltres, 
3Jn 9  que pretén tenir la primacia  entre ells, no ens vol rebre. 10 I per  
Jud 14  dient: «Veus aquí vingué lo Senyor  entre mil de sos sants, 15 a fer judici  
Ap 2,13  fou mon fiel màrtir, i fou mort  entre vosaltres a on Satanàs habita. 14  
Ap 6,15 llibre s’escondiren en les coves i  entre les roques de les muntanyes; 16 i  
Ap 7,15  està sentat en lo trono habitarà  entre ells. 16 Ells no tindran mai més  
Ap 14,4  vaja. Aquestos foren rescatats d’ entre els homes, essent les primícies per  
Lc 22,21  Emperò veus aquí, la mà del que m’ entrega està aquí ab mi a taula. 22 I  
Mt 10,4  i Judes Iscariot, aquell que l’ entregà. 5 Jesús envià aquestos dotze,  
Mt 25,14 ’n lluny, cridà a sos criats i els  entregà sos béns. 15 I a l’un li donà  
Mt 26,25  nat. 25 I responent Judes, qui l’ entregà, digué: –Só jo, per ventura,  
Mt 26,48  del poble. 48 I aquell que l’ entregà, los donà lo senyal dient: –A qui  
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Mt 27,26  haver fet assotar a Jesús, los l’ entregà per a què fos crucificat. 27  
Mt 27,50  segona vegada ab una gran veu,  entregà l’esperit. 51 I veus aquí que es  
Mc 3,19  19 i a Judes Iscariot, que l’ entregà. 20 I vingueren a la casa, i  
Mc 15,15  d’haver fet assotar a Jesús, l’ entregà per a què fos crucificat. 16 I los 
Lc 4,20  20 I havent tancat lo llibre, l’ entregà al ministre i se sentà. I tots  
Lc 7,15  i començà a parlar. I Jesús l’ entregà a sa mare. 16 I un temor s’  
Lc 23,25  posat en presó i ells demanaven, i  entregà Jesús a voluntat d’ells. 26 I  
Jn 19,16  rei que Cèsar. 16 I llavors los l’ entregà per a què fos crucificat. I  
Jn 19,30 –Està consumat. I inclinant lo cap,  entregà son esperit. 31 I per això los  
Ac 28,16  quan arribàrem a Roma, lo centurió  entregà los presos al capità de la  
Rm 1,26  sigles. Amén. 26 Per això Déu los  entregà a passions ignominioses, puix fins 
Rm 8,32 son propi Fill perdonà, sinó que l’ entregà per amor de tots nosaltres, ¿com  
Ga 2,20 fe del Fill de Déu, que m’amà i s’ entregà a si mateix per mi. 21 No  
Ef 5,2  així com Cristo nos amà també i s’ entregà per a nosaltres, oferta i hòstia a 
Ef 5,25  Cristo amà també a la Iglésia i s’ entregà a si mateix per ella, 26 per a  
1Pe 2,23  patint, no amenaçava, sinó que s’ entregà a aquell que el judicava  
2Pe 2,4  al profundo de l’infern i els  entregà a les cadenes de les tenebres per  
Ac 17,16  en son interior, veent la ciutat  entregada a la idolatria. 17 I per això  
Lc 10,22  plagut. 22 »Totes les coses me són  entregades de mon Pare. I ningú sap qui és 
Ap 15,Tit  en set copes de la còlera de Déu  entregades a set àngels. 1 I vegí un altre 
Mt 27,4  i als ancians 4 dient: –He pecat  entregant la sang innocent. Emperò ells  
Rm 6,Tit  en lo baptisme, fent vida nova i  entregant-se enterament a Déu. 1 Doncs,  
Jud 7  comarcanes, de la mateixa manera  entregant-se a la fornicació i anant  
Mt 18,34  tu? 34 »I irritat son amo, lo féu  entregar als aturmentadors fins que hagués 
Mt 26,16  d’aquell moment buscava ocasió d’ entregar-lo. 17 I lo primer dia dels  
Mt 26,21  dic que un de vosaltres m’ha d’ entregar. 22 I estant contristats en gran  
Mt 27,15  en dies de gran festivitat  entregar llibre al poble un dels presos,  
Mc 14,10  als prínceps dels sacerdots per a  entregar-los-el. 11 I quan ells ho  
Mc 14,11  I buscava una oportunitat per a  entregar-lo. 12 I al primer dia dels  
Mc 14,42  anem. Veus aquí, lo qui m’ha d’ entregar està cerca. 43 I estant ell  
Lc 20,20 sorprendre’l en alguna expressió i  entregar-lo a la jurisdicció i potestat  
Lc 22,4  i ab los magistrats la manera d’ entregar-los-el. 5 Ells se n’  
Lc 22,6  obligà i buscava l’oportunitat d’ entregar-los-el sens concurrència del  
Lc 23,17  lo castigat. 17 I estava obligat a  entregar-los llibre a un en lo dia de la 
Jn 6,64  i qui seria lo qui l’havia d’ entregar. 65 I deia: –Per això jo us he  
Jn 6,71  essent un dels Dotze l’havia d’ entregar. 7,Tit Capítol VII Va Jesús a  
Jn 12,4  que era lo qui l’havia d’ entregar, digué: 5 –Per què no s’ha  
Jn 13,2  fill de Simó, lo designi d’ entregar-lo, 3 Jesús, sabent que el Pare 
Jn 13,11  sabia qui era lo qui l’havia d’ entregar; per això digué: «No tots estau  
Ac 25,11  de quant ells m’acusen, ningú pot  entregar-me a ells: apeŀlo al Cèsar. 12  
Mt 10,21  parla en vosaltres. 21 »I lo germà  entregarà a la mort a son germà, i lo  
Mt 26,23 posa ab mi la mà en lo plat, eix m’ entregarà. 24 Lo Fill de l’home certament 
Mt 26,46  que ja ha arribat aquell que m’ entregarà. 47 I encara ell estava parlant, 
Mc 13,12 sinó l’Esperit Sant. 12 I lo germà  entregarà son germà a la mort, i el pare,  
Mc 14,18  de vosaltres, que menja ab mi, m’ entregarà. 19 Llavors ells començaren a  
Mt 10,17  guardau’s dels homes, perquè vos  entregaran a sos consells i vos assotaran  
Mt 20,19  i lo condemnaran a mort. 19 I l’ entregaran als gentils per a què se’n  
Mc 10,33  i el sentenciaran a mort, i l’ entregaran als gentils, 34 i es mofaran d’ 
Mc 13,9  a vosaltres mateixos. Perquè vos  entregaran en los consells, i sereu  
Lc 21,12  de vosaltres, i vos perseguiran i  entregaran a les sinagogues, i vos posaran 



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1213 
 

Ac 21,11 baró de qui és aquest cenyidor i l’ entregaran en mans dels gentils.” 12 I  
Mt 26,15  –Què em voleu donar, i jo us l’ entregaré? I ells li senyalaren trenta  
Ap 2,23  arrepentesquen de ses obres. 23 I  entregaré a la mort a sos fills; i totes  
Mt 27,2  morir. 2 I el portaren lligat i l’ entregaren al president Ponç Pilat. 3  
Mc 15,1  a Jesús, se l’emportaren i l’ entregaren a Pilat. 2 I Pilat li preguntà: 
Lc 24,20  sacerdots i nostres senadors l’ entregaren per a què fos condemnat a mort, 
Ac 15,30  i havent congregats los fiels,  entregaren la carta. 31 I quan l’hagueren 
Ac 23,33  33 I quan arribaren a Cesarea,  entregaren la carta al governador i  
Ac 27,40  lo barco. 40 I llevant ancles, s’ entregaren a la mercè de les oles, i  
2Co 8,5  nosaltres esperàvem, sinó que s’ entregaren primer al Senyor, i després a  
Ef 4,19  cor. 19 Los quals, desesperant, s’ entregaren ells mateixos a la disolució, a 
Mt 25,20  dient: »–Senyor, cinc talents m’ entregàreu vós, veu-se’n aquí altres  
Mt 25,22  i digué: »–Senyor, dos talents m’ entregàreu vós; aquí en teniu altres dos  
Ac 3,13  a son Fill Jesús, a qui vosaltres  entregàreu i negàreu davant de Pilat,  
1Co 13,3  alimentar als pobres, i encara que  entregàs mon cos per a ser cremat, si no  
Mt 17,21  –Lo Fill de l’home ha de ser  entregat en mans dels homes. 22 I el  
Mt 20,18  i lo Fill de l’home serà  entregat als prínceps dels sacerdots i als 
Mt 26,2  Pasqua, i el Fill de l’home serà  entregat per a què el crucifíquien. 3  
Mt 26,24 Mes, ai d’aquell home per qui serà  entregat lo Fill de l’home! Més li  
Mt 26,45 arribada, i el Fill de l’home serà  entregat en mans dels pecadors. 46 Alçau  
Mt 27,3  3 Llavors Judes, que l’havia  entregat, quan vegé que l’havien  
Mt 27,18 Puix sabia que per enveja l’havien  entregat. 19 I estant ell sentat en son  
Mc 9,30  els deia: –Lo Fill de l’home serà  entregat en mans dels homes, i el faran  
Mc 10,33  i el Fill de l’home serà  entregat als prínceps dels sacerdots, i  
Mc 14,21  ai d’aquell home per qui serà  entregat lo Fill de l’home! Bo li seria  
Mc 14,41  que el Fill de l’home va a ser  entregat en mans de pecadors. 42 Alçau-  
Mc 15,10  sabia que per enveja l’havien  entregat los prínceps dels sacerdots. 11  
Lc 9,44 perquè lo Fill de l’home ha de ser  entregat en mans dels homes. 45 Emperò  
Lc 18,32  del Fill de l’home. 32 Puix serà  entregat als gentils, i serà escarnit, i  
Lc 22,22  ai d’aquell home per qui ell serà  entregat! 23 I ells començaren a preguntar 
Lc 23,Tit  a Herodes; posposat a Barrabàs;  entregat als jueus; crucificat i insultat. 
Lc 24,7 menester que el Fill de l’home sia  entregat en mans dels homes pecadors, i  
Jn 18,30  un malfactor no te l’hauríem  entregat. 31 I els digué Pilat: –Doncs,  
Jn 18,35  Ta nació i els pontífices t’han  entregat a mi. Què has fet? 36 Respongué  
Jn 19,11 l’alt. Per lo que aquell que m’ha  entregat a tu és reo de pecat més grave.  
Ac 2,23  consell i presciència de Déu fou  entregat, lo matàreu, crucificant-lo per 
Ac 27,1  lo per mar a Itàlia, i que Pau fos  entregat ab altres presos a un centurió  
Ac 28,17  vaig ésser pres en Jerusalem i  entregat en mans dels romans, 18 los  
Rm 4,25  nostre Senyor, 25 lo qual fou  entregat per nostres delictes i ressuscità 
Rm 15,28  haja jo complert açò i els haja  entregat aquest fruit, passaré per  
1Co 5,5  Senyor Jesucrist, 5 que sia aqueix  entregat a Satanàs per a destrucció de la  
1Co 15,24  24 Luego ve el fi, quan ell haurà  entregat lo Regne al Déu i al Pare, quan  
1Tm 1,6  qual, desviant-se alguns, s’han  entregat a parladuries vanes, 7 volent ser 
1Tm 1,20  són Himeneu i Alexandri, que he  entregat a Satanàs per a què aprenguen a  
Mt 24,9  de dolors. 9 »Llavors sereu  entregats a la tribulació i vos mataran, i 
Mc 13,11  11 I quan vos pòrtien per a ser  entregats, no premediteu lo que haveu de  
Lc 21,16  tots vostres enemics. 16 I sereu  entregats per vostres pares, i germans, i  
Rm 6,17  de doctrina a la que haveu estat  entregats. 18 I deslliurats del pecat, vos 
Rm 8,36 com està escrit: «Perquè per tu som  entregats a la mort tots los dies, som  
2Co 4,11  que vivim som contínuament  entregats a la mort per amor de Jesús, per 
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Lc 22,48  Jesús li digué: –Judes, ab un bes  entregues lo Fill de l’home? 49 I quan  
Mt 5,25 lo camí. No sia que ton contrari t’ entréguia al jutge, i lo jutge t’  
Mt 5,25  entréguia al jutge, i lo jutge t’ entréguia a l’agusil, i et pòrtien a la  
Mt 27,21  –A quin dels dos voleu que us  entréguia llibre? I ells digueren: –A  
Lc 12,58  et pòrtia al jutge, i lo jutge t’ entréguia a l’agusil, i l’agusil te  
Mt 10,19  ells i dels gentils. 19 I quan vos  entréguien, no penseu ni lo que haveu de  
Mc 5,12  –Envia’ns als porcs, per a què  entrem en ells. 13 I Jesús, a l’instant,  
Lc 4,30  dalt baix. 30 Mes ell, passant per  entremig d’ells, se n’anà. 31 I baixà a  
Mt 7,13  a la perdició, i molts són los que  entren per ell. 14 Perquè estreta és la  
Mt 12,45  set esperits pitjors que ell, i  entren dins i habiten allí. I l’últim  
Lc 8,16  un candelero, per a què los que  entren vegen la llum. 17 Puix no hi ha res 
Lc 11,26  set esperits pitjors que ell, i  entren dintre i habiten allí. I lo darrer  
Lc 16,16 anunciat lo Regne de Déu, i tots hi  entren a pura força. 17 I més fàcil és que 
1Co 14,23  lloc, i parlant tots ab llengües,  entren ignorants o infiels, ¿no diran que  
2Tm 3,6 tals. 6 Perquè d’estos són los que  entren en les cases i captiven a dones  
Mc 8,26 dient: –Vés-te’n a ta casa, i si  entres en lo lloc no ho cónties a ningú  
Lc 24,49  -vos la promesa de mon Pare. Mes  entretant permaneixeu aquí en la ciutat de 
Rm 2,15  pensament interiors, acusant-se  entretant, i també excusant-se uns ab  
He 10,13  a la dreta de Déu, 13 aguardant  entretant lo que resta, fins que sos  
Lc 22,7 -el sens concurrència del poble. 7  Entretant arribà lo dia dels Àzims, en què 
Lc 22,63  Pere defora, plorà amargament. 63  Entretant, los que tenien a Jesús l’  
Lc 23,10  Emperò Jesús no responia res. 10  Entretant los prínceps dels sacerdots i  
Mt 8,8  –Senyor, jo no só digne de que vós  entreu en ma casa, mes dieu tan sols una  
Mt 10,5  aneu per lo camí dels gentils, ni  entreu en les ciutats dels samaritans. 6  
Mt 10,11 I en qualsevol ciutat o vila en què  entreu, preguntau qui hi ha digne en ella  
Mt 10,12  allí fins que marxeu. 12 Quan  entreu en una casa, saludau-la dient:  
Mt 26,41 ab mi? 41 Vetllau i orau, perquè no  entreu en tentació. L’esperit, en  
Mc 6,10  els deia: –En qualsevulla part que  entreu en una casa, quedau-vos en ella  
Mc 14,38 mi? 38 Vetllau i orau, per a què no  entreu en tentació. L’esperit, en  
Lc 7,6  puix jo no só digne de que vós  entreu en ma casa. 7 Per lo que ni jo m’  
Lc 9,4  4 I en qualsevol casa en què  entreu, permaneixeu en ella i no iscau d’ 
Lc 10,5  lo camí. 5 En qualsevulla casa que  entreu, dieu abans de tot: “La pau sia en  
Lc 10,8  8 »I en qualsevol ciutat en què  entreu i vos rèbien, menjau lo que us  
Lc 19,30  davant de vosaltres, i luego que  entreu en ell, trobareu un pollí fermat  
Lc 22,46  Alçau-vos i orau a fi de que no  entreu en la tentació. 47 I encara estava  
Lc 7,44  a Simó: –Veus aquesta dona? Jo  entrí en ta casa i tu no em donares aigua  
Ac 20,18  sabeu des del primer dia que  entrí en l’Àsia de quina manera m’he  
Ac 22,11  guiat de la mà per los companys,  entrí en Damasco. 12 »I un cert Ananies,  
Mc 13,15  lo terrat, no bàixia a la casa, ni  éntria dins per a prendre cosa alguna de  
Mc 14,14  -lo. 14 I en qualsevol part que  éntria, dieu a l’amo de la casa: “Lo  
Lc 22,10  seguiu-lo fins a la casa a on  éntria. 11 I direu al pare de famílies de  
Jn 10,9  9 Jo só la porta. Lo qui  éntria per mi se salvarà, i entrarà, i  
Lc 11,33  un candelero per a què los que  éntrien vegen la llum. 34 Llum de ton cos  
Lc 21,21 los que es tròbien en los camps, no  éntrien. 22 Perquè aquestos dies són dies  
Ap 22,14  part en l’arbre de la vida, i  éntrien per les portes en la ciutat. 15  
Mc 9,24  mut, jo t’ho mano: ix d’ell i no  éntries mai més en ell. 25 Aleshores,  
2Co 2,2  ab tristesa, 2 perquè si jo us  entristesc, ¿qui m’alegra a mi després,  
Mt 14,9 cap de Joan Baptista. 9 I el rei s’ entristí. Mes per raó del jurament i dels  
2Co 7,8  plaer. 8 Perquè encara que jo us  entristí ab una carta, no m’arrepentesc,  
Mt 26,37  dos fills del Zebedeu, començà a  entristir-se i a angustiar-se. 38 I  
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2Co 7,9  que tinguéreu, sinó de que us  entristíreu per arrepentiment. Perquè vos  
2Pe 2,18  18 Perquè parlant paraules  entumides de vanitat, atrauen per los  
Ac 28,6  6 Mes ells creien que s’aniria  entumint i que cauria mort de repente.  
Mt 13,35  «Obriré la boca ab paràboles, i  enunciaré coses que han estat escondides  
Rm 11,20  tu per la fe estàs dret. No t’ envanesques, ans bé tem. 21 Perquè si Déu  
Rm 13,13  i disolucions, no en quimeres i  enveges. 14 Ans bé vestiu’s de nostre  
1Co 3,3  Perquè havent-hi entre vosaltres  enveges, quimeres i divisions, ¿no és així 
2Co 12,20  hi haja entre vosaltres disputes,  enveges, quimeres, orgulls, dissensions,  
Ga 5,21  renyines, dissensions, sectes, 21  enveges, homicidis, embriagueses,  
1Tm 6,4  de paraules; d’a on s’originen  enveges, renyines, blasfèmies, males  
1Pe 2,1  i tot engany, i hipocresia, i  enveges, i tota classe de calúmnies, 2 com 
Mt 27,18  Cristo? 18 Puix sabia que per  enveja l’havien entregat. 19 I estant ell 
Mc 15,10 dels jueus? 10 Perquè sabia que per  enveja l’havien entregat los prínceps  
Ac 7,9  9 »I els patriarques, moguts d’ enveja, vengueren a Josep per a ser portat 
Ac 17,5  los jueus incrèduls, moguts d’ enveja, i prenent ab si alguns homes  
Rm 1,29  d’avarícia, de maldat, plens d’ enveja, d’homicidi, de disputes, d’  
Fl 1,15  que alguns prediquen a Cristo per  enveja, i com per tema; mes altres ho fan  
Tt 3,3  i plaers, vivint en malícia i en  enveja, avorribles i avorrint-nos los  
Jm 3,16  diabòlica. 16 Puix allà a on hi ha  enveja i disputa, allí hi ha inconstància  
Jm 4,5 que habita en vosaltres cobdícia ab  enveja»? 6 Emperò ell dóna major gràcia.  
Ga 5,26 provocant-nos los uns als altres,  envejant-nos los uns als altres. 6,Tit  
Jm 4,2  2 Cobdiciau, i no teniu; matau i  envejau; i no podeu conseguir vostres  
1Co 13,4  i és benigna; la caritat no és  envejosa, ni obra temeràriament, ni s’  
He 1,11  emperò tu permaneixeràs, i tots s’ envelliran com vestit. 12 I els mudaràs  
Mt 3,5  i mel silvestre. 5 Llavors eixia  envers ell Jerusalem, i tota la Judea, i  
Mt 11,28  ho haurà volgut revelar. 28 Veniu  envers mi tots los que estau cansats i  
Mt 12,49  mos germans? 49 I extenent la mà  envers sos deixebles, digué: –Veus aquí ma 
Mt 14,25  vetlla de la nit, vingué Jesús  envers ells caminant per sobre el mar. 26  
Mt 20,3  los envià a sa vinya. 3 I eixint  envers l’hora de tèrcia, ne vegé d’  
Mt 20,5  5 »I ells hi anaren. Tornà a eixir  envers l’hora de sexta, i de nona, i féu  
Mt 20,6  de nona, i féu lo mateix. 6 I eixí  envers l’hora undècima i ne trobà d’  
Mt 20,9  vingueren los que hi havien anat  envers l’hora undècima, cada u rebé son  
Mt 20,25 dos germans. 25 Mes Jesús los cridà  envers si i digué: –Sabeu que els prínceps 
Mt 21,5  que ton rei ve, ple de mansuetud,  envers tu, assentat sobre una somera i son 
Mc 1,5  a remissió dels pecats. 5 I eixia  envers ell tota la terra de Judea i tots  
Mc 2,13  cosa. 13 Isqué altra vegada  envers lo mar, i venia a ell tota la gent, 
Mc 3,7  Jesús se retirà ab sos deixebles  envers lo mar, i el seguí una gran  
Mc 3,13  13 I pujant a una muntanya, cridà  envers si a aquells que ell volgué, i  
Mc 5,30  eixit d’ell, havent-se girat  envers la gent, digué: –Qui ha tocat ma  
Mc 10,50  tirà la capa, i saltant, se n’anà  envers ell. 51 I prenent Jesús la paraula, 
Lc 1,30  Maria, puix haveu trobat gràcia  envers lo Senyor. 31 Veus aquí: concebireu 
Lc 1,58  manifestat una gran misericòrdia  envers ella, i se’n congratulaven ab  
Lc 1,72  72 exercint misericòrdia  envers nostres pares, en memòria de son  
Lc 6,20  a tots. 20 I ell, alçant los ulls  envers sos deixebles, deia: –Benaventurats 
Lc 7,9 oigué, quedà admirat, i girant-se  envers la gent que el seguien, digué: –En  
Lc 7,13  Senyor la vegé, mogut de compassió  envers ella, li digué: –No plòries. 14 I  
Lc 7,44 judicat rectament. 44 I girant-se  envers la dona, digué a Simó: –Veus  
Lc 9,55  Elies? 55 Emperò ell, girant-se  envers ells, los reprengué dient: –No  
Lc 10,23  Fill ho vulla revelar. 23 I girat  envers sos deixebles, digué:  
Lc 12,21  que atresora per a si i no és ric  envers Déu. 22 I digué a sos deixebles:  
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Lc 13,12  12 Quan Jesús la vegé, la cridà  envers si, i li digué: –Dona, curada estàs 
Lc 20,38  Déu de morts sinó de vius, perquè  envers ell tots són vius. 39 I responent  
Lc 23,28  28 Emperò Jesús, girant-se  envers elles, digué: –Filles de Jerusalem, 
Jn 4,6  sentat sobre de la font, i era ja  envers l’hora sexta. 7 Vingué una dona de 
Jn 7,14  d’ell, per temor dels jueus. 14 I  envers lo mig de la festa, Jesús pujà al  
Jn 12,32  elevat de la terra, atrauré a tots  envers mi. 33 Això ho deia per a  
Jn 18,38 hagué dit això, isqué segona vegada  envers los jueus i els digué: –Jo no trobo 
Jn 19,14  de la preparació de la Pasqua, i  envers l’hora sexta, i digué als jueus:  
Jn 19,17  sa creu al coll, anà caminant  envers lo lloc anomenat Calvari, i en  
Ac 9,40  s’agenollà, pregà i, girant-se  envers lo cos, digué: –Tabita, alça’t! I  
Ac 10,3 Aquest vegé clarament en una visió,  envers l’hora de nona, que un àngel de  
Ac 10,9 Pere a dalt de la casa a fer oració  envers l’hora de sexta. 10 I com sentís  
Ac 10,11  I vegé lo cel obert i que baixava  envers ell un vas com un gran llençol, que 
Ac 10,21 jo els he enviat. 21 I baixant Pere  envers los homes, los digué: –Veeu-me  
Ac 17,14  feren eixir a Pau per a què anàs  envers lo mar; emperò Silas i Timoteu se  
Ac 20,21  i als gentils l’arrepentiment  envers Déu i la fe envers nostre Senyor  
Ac 20,21 l’arrepentiment envers Déu i la fe  envers nostre Senyor Jesucrist. 22 »I ara  
Ac 22,3  de la Llei de nostres pares, zelós  envers Déu, així com ho sou tots vosaltres 
Rm 2,11  i després al grec. 11 Perquè  envers Déu no hi ha accepció de persones.  
Rm 3,19  i tot lo món se reconega culpable  envers Déu. 20 Puix per les obres de la  
Rm 5,8  8 Emperò Déu fa brillar son amor  envers nosaltres, perquè essent nosaltres  
Rm 11,22  la bondat i rigor de Déu: lo rigor  envers aquells que caigueren i la bondat  
Rm 11,22  que caigueren i la bondat de Déu  envers tu, si permaneixes en la bondat; d’ 
Rm 12,16  16 Siau d’un mateix ànimo l’un  envers l’altre; no tingau l’enteniment  
1Co 9,19  19 Per lo qual, essent llibre  envers tots, m’he fet servo de tots, per  
1Co 15,15  resultam ser falsos testimonis  envers Déu, perquè donàrem testimoni  
2Co 2,8  prec que confirmeu vostra caritat  envers ell. 9 I per aqueix fi vos escriguí 
2Co 2,15  ell mateix. 15 Puix nosaltres som  envers Déu bon olor de Cristo en aquells  
2Co 3,4  del cor. 4 I tenim tal confiança  envers Déu per Cristo. 5 No que siam  
2Co 7,4 ab vosaltres. 4 Gran confiança tinc  envers vosaltres, i molts motius de  
2Co 7,7  desig, vostres plors i vostre zel  envers mi, de modo que jo tinguí gran  
2Co 7,15 15 I son entranyable amor creix més  envers vosaltres, quan se recorda de l’  
2Co 8,23  a Tito, és mon company i coadjutor  envers vosaltres; i en quant als germans  
2Co 8,24  de Cristo. 24 Mostrau, doncs,  envers ells, i a presència de les  
2Co 10,1  só humil, i ausent só atrevit  envers vosaltres, 2 vos suplico, doncs,  
Ef 1,15  en lo Senyor Jesús, i l’amor  envers tots los sants, 16 no cesso de  
Ef 1,19  soberana grandesa de son poder  envers nosaltres, que creem segons l’  
Ef 2,7  riqueses de sa gràcia en sa bondat  envers nosaltres per Cristo Jesús. 8  
Ef 3,2  de Déu que em fou donada a mi  envers vosaltres, 3 de quina manera, per  
Fl 2,30  suplir la falta de vostres serveis  envers mi. 3,Tit Capítol III Diferència de 
Fl 3,14 me a les que estan davant. 14 Corro  envers la marca, per a alcançar lo premi  
Fl 4,10 haja tornat a florir vostre cuidado  envers mi; puix encara que el teníeu,  
Col 4,5 parlar-ne. 5 Caminau ab sabiduria  envers aquells que estan fora, redimint lo 
1Te 1,8  per totes parts la fe que teniu  envers Déu, de modo que nosaltres no tenim 
1Te 3,12  i abundeu en caritat los uns  envers los altres, i envers tots, així com 
1Te 3,12  los uns envers los altres, i  envers tots, així com nosaltres la tenim  
1Te 3,12  tots, així com nosaltres la tenim  envers vosaltres. 13 Per a què confírmia  
1Te 4,12 manat. 12 I que camineu honestament  envers los que estan fora i no cobdicieu  
Tt 3,2  modestos, mostrant tota mansuetud  envers tots los homes. 3 Perquè nosaltres  
Tt 3,4  del salvador nostre Déu i son amor  envers los homes, 5 no per obres de  
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Flm 5 la fe que tens en lo Senyor Jesús i  envers tots los sants, 6 per a què la  
He 4,Tit De la verdadera terra de promissió,  envers la qual caminen los cristians, i  
He 6,1  de les obres mortes i de la fe  envers Déu, 2 de la doctrina del baptisme, 
He 6,10  de caritat que haveu mostrat  envers son nom, en lo que haveu ministrat  
1Pe 3,21  la promesa de la bona consciència  envers Déu per la resurrecció de  
1Jn 3,Tit 3,Tit Capítol III De l’amor de Déu  envers nosaltres. Encarrega de nou la  
1Jn 3,21 ens reprèn, llavors tenim confiança  envers Déu. 22 I quant li demanem rebrem  
1Jn 4,9  això se demostra la caritat de Déu  envers nosaltres: en que Déu envià al món  
Ap 5,10 10 i ens haveu fet reis i sacerdots  envers nostre Déu, i regnarem sobre la  
Ap 12,5  de ferro; i son fill fou arrebatat  envers Déu i son trono. 6 I la dona fugí  
Ac 7,57 taparen les orelles, i tots plegats  envestiren impetuosament contra ell; 58 i  
Ac 19,29 la ciutat de confusió, i tots a una  envestiren ab ímpetu al teatro, arrebatant 
Mt 11,Tit  11,Tit Capítol XI Joan Baptista  envia dos de sos deixebles a Jesús per  
Mc 16,Tit  i als deixebles i als apòstols, i  envia a estos a batejar i a predicar l’  
Lc 22,11  famílies de la casa: “Lo Mestre t’ envia a dir: A on és l’estància en què he 
Ac 23,Tit  fariseus i saduceus. Lísias l’ envia ab escolta militar a Cesarea, a  
Ap 1,11  veus, escriu-ho en un llibre, i  envia’l a les set iglésies que hi ha en  
Mc 5,12  I li demanaven los esperits dient:  –Envia’ns als porcs, per a què entrem en  
Ac 10,5  pujat en memòria davant de Déu. 5  Envia, doncs, ara homes a Jope i fes venir 
Ac 10,32  estat recordades davant de Déu. 32  Envia, doncs, a Jope i fes cridar a Simó  
Ac 11,13  que se li posà davant i li digué:  “Envia homes a Jope i fes venir a Simó,  
Tt 3,13  passar allí l’hivern. 13  Envia endavant ab diligència a Zenas,  
Mt 10,5  aquell que l’entregà. 5 Jesús  envià aquestos dotze, manant-los i  
Mt 11,2  en la presó, les obres de Cristo,  envià dos de sos deixebles 3 a preguntar- 
Mt 14,10 a taula, manà donar-se-li. 10 I  envià i féu degollar a Joan en la presó.  
Mt 20,2  de a diner per dia, los  envià a sa vinya. 3 I eixint envers l’  
Mt 21,1  la muntanya de l’Oliverar, Jesús  envià dos de sos deixebles 2 dient-los:  
Mt 21,34  s’acercà la collita dels fruits,  envià sos criats als pagesos per a què  
Mt 21,36  altre l’apedregaren. 36 Novament  envià altres criats en major número que  
Mt 21,37  del mateix modo. 37 Finalment los  envià son fill dient: “Tindran respecte a  
Mt 22,3  les esposalles per a son fill. 3 I  envià sos criats a que cridassen als  
Mt 27,19  ell sentat en son tribunal, li  envià a dir sa muller: –No vulles tenir  
Mc 8,26  clarament totes les coses. 26 I l’ envià a casa seva dient: –Vés-te’n a ta 
Mc 11,1 prop de la muntanya de l’Oliverar,  envià dos de sos deixebles 2 i els digué:  
Mc 12,2  lluny de son país. 2 I a son temps  envià un dels seus sirvents als pagesos,  
Mc 12,5 li feren moltes befes. 5 I novament  envià un altre, i lo mataren; i a molts  
Mc 12,6  un fill a qui molt estimava, los  envià finalment també est, dient:  
Mc 14,13  per a què mengeu la pasqua? 13 I  envià dos de sos deixebles, i els diu:  
Lc 1,26  els homes.» 26 I al sisè mes, Déu  envià l’àngel Gabriel a una ciutat de  
Lc 7,3  3 I havent oït parlar de Jesús, li  envià alguns ancians dels jueus, suplicant 
Lc 7,6  ja prop de la casa, lo centurió li  envià sos amics dient-li: –Senyor, no us 
Lc 7,19  cridà a dos de sos deixebles i los  envià a Jesús, dient: «¿Sou vós lo qui ha  
Lc 9,2  de curar les dolències. 2 I els  envià a predicar lo Regne de Déu i a curar 
Lc 10,1  també altres setanta-dos i los  envià de dos en dos davant seu a cada  
Lc 14,17 17 I quan arribà l’hora del sopar,  envià son criat a dir als convidats:  
Lc 15,15  ciutadans d’aquella terra, qui l’ envià a sa granja a guardar porcs. 16 I  
Lc 19,29 en la muntanya dita de l’Oliverar,  envià dos de sos deixebles, 30 dient-  
Lc 19,32  32 Partiren, doncs, los que ell  envià, i trobaren lo pollí que estava del  
Lc 20,10 son país. 10 I arribada l’estació,  envià un dels seus criats als pagesos per  
Lc 20,12  l’enviaren sense res. 12 I  envià encara lo tercer, a qui ells feriren 
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Lc 22,8 necessari sacrificar la pasqua. 8 I  envià a Pere i a Joan, dient-los: –Anau  
Jn 1,33 Jo no el coneixia, emperò lo qui m’ envià a batejar ab aigua, aquell me digué: 
Jn 12,49  mi mateix, sinó que el Pare que m’ envià és lo qui m’ha ordenat lo que tinc  
Jn 13,16  l’enviat, major que aquell que l’ envià. 17 Si compreneu estes coses, sereu  
Jn 18,24  per què em fereixes? 24 I Anàs l’ envià lligat al pontífice Caifàs. 25 I  
Ac 7,12  oigué que hi havia blat en Egipte,  envià allí a nostres pares per la primera  
Ac 7,35  t’ha fet príncep i jutge?”, a est  envià Déu per capità i redemptor per mà de 
Ac 10,8 I havent-los contat tot això, los  envià a Jope. 9 I a l’endemà, anant ells  
Ac 10,36  justícia, és de son agrado. 36 Déu  envià paraula als fills d’Israel,  
Ac 20,17  de Pentecostes. 17 I des de Milet  envià a Èfeso, cridant als ancians de la  
1Co 1,17  altre. 17 Perquè Cristo no m’ envià a batejar, sinó a predicar l’  
Ga 4,4  quan vingué la plenitud del temps,  envià Déu a son Fill, format de dona, i  
1Jn 4,9 de Déu envers nosaltres: en que Déu  envià al món a son Fill unigènit per a què 
1Jn 4,10  ell nos amà primer a nosaltres i  envià son Fill en propiciació per nostres  
1Jn 4,14  i donàrem testimoni que el Pare  envià son Fill per a ser salvador del món. 
Ap 22,6 I el Senyor Déu dels sants profetes  envià son àngel per a mostrar a sos servos 
Mt 22,4  ells no hi volgueren venir. 4  Envià de nou altres criats dient: »–Dieu  
Mt 26,47 turba de gent ab espases i bastons,  enviada per los prínceps dels sacerdots i  
Ac 13,26  temeu a Déu: a vosaltres és  enviada la paraula d’aquesta salvació. 27 
Ac 28,28  saber vosaltres que als gentils és  enviada aquesta salut de Déu, i ells  
2Te 2,2  ni per paraula, ni per carta com  enviada per nosaltres, com si lo dia del  
Ac 15,27  nom de nostre Senyor Jesucrist. 27  Enviam també a Judes i a Silas, los quals  
Mt 2,8  se’ls aparegué l’estrella. 8 I  enviant-los a Betlem, los digué: –Anau e 
Mt 2,16  dels magos, s’irrità molt; i  enviant, féu matar tots los infants que hi 
Mt 22,7  el rei, quan ho sabé, s’irrità i,  enviant sos exèrcits, acabà ab aquells  
Mc 6,27  volgué disgustar-la, 27 sinó que  enviant un de sa guàrdia, li manà portar  
Ac 7,14  son llinatge a Faraó. 14 I  enviant Josep, féu venir a son pare Jacob  
Ac 11,30  en la Judea. 30 Lo que feren  enviant-ho als ancians per mà de Bernabé 
Rm 8,3  quant era dèbil per la carn, Déu,  enviant son propi Fill en semblança de  
Jm 2,25  per obres, rebent los messatgers i  enviant-los per un altre camí? 26 Perquè 
Ap 1,1  sien fetes luego i les declarà  enviant-les per son àngel a Joan, servo  
Mc 3,14  a què estiguessen ab ell i per a  enviar-los a predicar. 15 I els donà  
Mc 6,7  7 I convocà als Dotze i començà a  enviar-los de dos en dos; i els donava  
Mc 12,4  sens donar-li res. 4 I tornà a  enviar-los altre sirvent, i l’  
Lc 20,11  despatxaren sense res. 11 Tornà a  enviar altre criat, emperò ells també  
Lc 23,11  una vestidura blanca, i el tornà a  enviar a Pilat. 12 I aquell dia quedaren  
Lc 24,49  d’aquestes coses. 49 I jo vaig a  enviar-vos la promesa de mon Pare. Mes  
Ac 11,29 segons sa possibilitat, resolgueren  enviar algun socorro als germans que  
Ac 15,22  alguns barons d’entre ells i  enviar-los a Antioquia ab Pau i Bernabé: 
Ac 15,25  d’un acord, elegir barons i  enviar-los a vosaltres ab nostres molt  
Ac 22,21  me digué: »–Vés, perquè jo et vull  enviar lluny d’aquí, als gentils. 22 I l’ 
Ac 25,25  ell apeŀlat a August, resolguí  enviar-lo a ell. 26 Del qual jo no tinc  
Ac 25,27 Puix me sembla una cosa fora de raó  enviar un home pres i no informar de les  
Ac 27,1 salven. 1 Mes com estava determinat  enviar-lo per mar a Itàlia, i que Pau  
2Co 12,17  per algú d’aquells que us vaig  enviar? 18 Ho demaní a Tito, i ab ell  
Fl 2,23  evangeli. 23 A ell, doncs, espero  enviar-vos tan prest com jo haja vist l’ 
Fl 2,25  25 I he judicat necessari  enviar-vos a Epafrodito, germà,  
Flm 12  a tu i a mi, 12 a qui he tornat a  enviar: rep-lo com a mes entranyes  
Mt 13,41  fi del món. 41 Lo Fill de l’home  enviarà sos àngels, i aplegaran de son  
Mt 24,31  cel ab gran poder i majestat. 31 I  enviarà sos àngels ab trompetes i ab gran  
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Mc 13,27  gran poder i glòria. 27 I llavors  enviarà sos àngels i congregarà sos  
Lc 14,32  d’ell ab vint mil? 32 Sinó que li  enviarà una ambaixada quan encara està  
Jn 14,26  l’Esperit Sant que el Pare  enviarà en mon nom, vos ensenyarà totes  
2Te 2,11  per a ser salvos. 11 Per això los  enviarà Déu iŀlusió d’error, per a què  
Ap 20,Tit  la ciutat santa; emperò lo cel  enviarà foc que els devorarà. Després  
Mt 4,6 de dalt a baix, perquè escrit està:  “Enviarà sos àngels cerca de tu i te  
Ap 11,10  sobre ells, i s’alegraran, i s’ enviaran regalos los uns als altres,  
Lc 11,49  també la sabiduria de Déu: “Los  enviaré profetes i apòstols, i d’ells ne  
Jn 15,26  que proceeix del Pare i que jo us  enviaré de part de mon Pare, ell donarà  
Jn 16,7  mes si me’n vaig, vos l’ enviaré. 8 I quan vinga, convencerà al món 
Ac 7,34 a llibertar-los. Ara vine tu i t’ enviaré a Egipte. 35 »A est Moisès, a qui  
1Co 16,3  aprovareu per cartes, a eixos  enviaré per a què pòrtien a Jerusalem  
Fl 2,19  en lo Senyor Jesús que prompte vos  enviaré a Timoteu, per a cobrar jo també  
Lc 20,13  l’amo de la vinya: “Què faré?  Enviaré a mon fill estimat: pot ser que  
2Co 8,18  voluntat anà a vosaltres. 18 I  enviàrem també junt ab ell lo germà l’  
2Co 8,22  sinó també davant dels homes. 22  Enviàrem igualment ab ells a nostre germà, 
Mt 14,35  conegut los homes d’aquell lloc,  enviaren per tota aquella comarca, i li  
Mc 3,31 sos germans i, quedant-se defora,  enviaren a demanar-lo. 32 I estava  
Mc 12,13 deixant-lo, se n’anaren. 13 I li  enviaren alguns dels fariseus i dels  
Lc 19,14  com sos ciutadans l’avorrien, li  enviaren una ambaixada, dient-li: »–No  
Lc 20,11  i, omplint-lo de vituperis, l’ enviaren sense res. 12 I envià encara lo  
Lc 20,20  al poble. 20 I observant-lo,  enviaren espies que es fingissen homes de  
Jn 1,19  que donà Joan quan los jueus li  enviaren des de Jerusalem los sacerdots i  
Jn 7,32  i els prínceps dels sacerdots  enviaren ministres per a prendre’l. 33  
Jn 11,3  3 Les germanes d’aquest, doncs,  enviaren a dir-li: –Senyor, mirau que  
Ac 5,21 los ancians dels fills d’Israel, i  enviaren a la presó per a què els  
Ac 8,14  havia rebut la paraula de Déu, los  enviaren a Pere i a Joan, 15 los quals,  
Ac 9,30  l’acompanyaren a Cesarea i l’ enviaren a Tarso. 31 La Iglésia, tenint  
Ac 9,38  deixebles que Pere estava allí, li  enviaren dos homes, suplicant-li que  
Ac 11,22  iglésia que estava en Jerusalem, i  enviaren a Antioquia a Bernabé, 23 lo qual 
Ac 13,3 imposat les mans sobre d’ells, los  enviaren. 4 I ells, enviats així per l’  
Ac 13,15  los prínceps de la sinagoga  enviaren a ells dient: –Barons germans, si 
Ac 16,35  quan fou de dia, los magistrats li  enviaren a dir per los aguasils: –Deixa  
Ac 17,10  10 I els germans immediatament  enviaren de nit a Pau i a Silas a Berea, i 
Ac 19,31  de l’Àsia que eren amics seus, li  enviaren a dir que no es presentàs en lo  
Jn 5,33  que dóna és verdader. 33 Vosaltres  enviàreu a Joan i ell donà testimoni a la  
Jn 17,3  verdader, i a Jesucrist, a qui vós  enviàreu. 4 Jo us he glorificat sobre la  
Fl 4,16  sols. 16 Puix una i dos vegades m’ enviàreu a Tessalònica lo que jo  
Fl 4,18  rebut per Epafrodito lo que m’ enviàreu com olor de suavitat, hòstia  
Mt 10,40  em rep a mi, rep a aquell que ha  enviat a mi. 41 Qui rep a un profeta en  
Mt 15,24  ell los respongué dient: –Jo no só  enviat sinó a les ovelles perdudes de la  
Mc 6,17  17 Perquè el mateix Herodes havia  enviat a prendre a Joan i l’havia fet  
Mc 9,36 no rep a mi sinó a aquell que m’ha  enviat. 37 I li respongué Joan dient:  
Lc 1,19  que estic davant de Déu i só  enviat per a parlar-te i portar-te  
Lc 4,18 mi, per lo que m’ha ungit, i m’ha  enviat a predicar l’evangeli als pobres,  
Lc 4,26  26 emperò a ninguna d’elles fou  enviat Elies, sinó a una viuda en Sarepta, 
Lc 4,43  de Déu, puix per això he estat  enviat. 44 I anava predicant en les  
Lc 7,20  li digueren: –Joan Baptista nos ha  enviat a vós, i diu: “¿Sou vós lo qui ha  
Lc 9,48  rèbia a mi, rep a aquell que m’ha  enviat, puix lo qui és menor entre  
Lc 10,16  a mi, desprecia a aquell que m’ha  enviat. 17 I tornaren los setanta-dos  
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Lc 23,Tit  és acusat davant de Pilat;  enviat a Herodes; posposat a Barrabàs;  
Jn 1,6  comprengueren. 6 Hi hagué un home  enviat de Déu que s’anomenava Joan. 7 Est 
Jn 1,8  d’ell. 8 No era ell la llum, sinó  enviat per a donar testimoni de la llum. 9 
Jn 1,22  alguna resposta als que ens han  enviat. Què dius de tu mateix? 23 –Jo só  
Jn 3,2  nosaltres sabem que sou un mestre  enviat de Déu, puix que ningú pot fer los  
Jn 3,17  la vida eterna. 17 Puix Déu no ha  enviat son Fill al món per a condemnar lo  
Jn 3,28  no só lo Cristo, sinó que he estat  enviat davant d’ell.” 29 Aquell que té l’ 
Jn 3,34  34 perquè aquell a qui Déu ha  enviat, diu paraules de Déu, puix Déu no  
Jn 4,34 fer la voluntat d’aquell que m’ha  enviat, per a què dónia compliment a sa  
Jn 4,38  i altre lo qui sega.” 38 Jo us he  enviat a segar lo que vosaltres no haveu  
Jn 5,23  tampoc honra al Pare que l’ha  enviat. 24 »En veritat, en veritat jo us  
Jn 5,24  ma paraula i creu al qui m’ha  enviat, té la vida eterna i no sofrirà  
Jn 5,30  la voluntat d’aquell que m’ha  enviat. 31 »Si jo dono testimoni de mi  
Jn 5,36  testimoni de mi, que el Pare m’ha  enviat. 37 I lo Pare que m’ha enviat, ha  
Jn 5,37  ha enviat. 37 I lo Pare que m’ha  enviat, ha donat testimoni de mi. Ni  
Jn 5,38  no creeu a aquell a qui ell ha  enviat. 39 Escodrinyau les Escriptures, ja 
Jn 6,29  cregau en aquell que ell ha  enviat. 30 I li digueren: –Quin miracle,  
Jn 6,38  la voluntat d’aquell que m’ha  enviat. 39 I esta és la voluntat del Pare  
Jn 6,39  és la voluntat del Pare que m’ha  enviat: que jo no pèrdia res de tot lo que 
Jn 6,40  la voluntat de mon Pare que m’ha  enviat: que tot aquell que veu al Fill i  
Jn 6,44  és que el pòrtia lo Pare que m’ha  enviat, i jo el ressuscitaré al darrer  
Jn 6,57  ell. 57 Així com lo Pare viu m’ha  enviat, i jo visc per lo Pare, així qui em 
Jn 7,16  és meva, sinó d’aquell que m’ha  enviat. 17 Qualsevol que vulla fer la  
Jn 7,18  que busca la glòria del que l’ha  enviat, és verídic i en ell no hi ha  
Jn 7,28  que és verídic aquell que m’ha  enviat al qual no coneixeu vosaltres. 29  
Jn 7,29  perquè d’ell só, i ell m’ha  enviat. 30 Buscaven, doncs, com prendre  
Jn 7,33  me’n vaig a aquell que m’ha  enviat. 34 Vosaltres me buscareu i no em  
Jn 8,16 jo sol, sinó jo i lo Pare que m’ha  enviat. 17 En vostra Llei està escrit que  
Jn 8,18  de mi mateix, i el Pare que m’ha  enviat dóna també testimoni de mi. 19  
Jn 8,26  que condemnar, emperò lo qui m’ha  enviat és verídic, i jo parlo al món  
Jn 8,29 ensenyat lo Pare. 29 I el qui m’ha  enviat està ab mi, i no m’ha deixat sol,  
Jn 8,42  de mi mateix, sinó que ell m’ha  enviat. 43 Per què, doncs, no enteneu lo  
Jn 9,4 que jo faça les obres del que m’ha  enviat, mentres dura el dia: ve la nit en  
Jn 9,7  la piscina de Siloè, que significa  “enviat”. Hi anà, doncs, se rentà i tornà  
Jn 10,36  a qui lo Pare ha santificat i ha  enviat al món, dieu vosaltres que blasfemo 
Jn 11,42  fi de que creguen que vós m’haveu  enviat. 43 Havent dit això, cridà en alta  
Jn 12,44  en mi, sinó en aquell que m’ha  enviat. 45 I lo qui em veu a mi veu al que 
Jn 12,45 lo qui em veu a mi veu al que m’ha  enviat. 46 Jo, llum, he vingut al món per  
Jn 13,16  no és major que son amo, ni l’ enviat, major que aquell que l’envià. 17  
Jn 13,20  que el qui rèbia al que jo hauré  enviat, me rep a mi; i el qui em rep a mi, 
Jn 13,20 em rep a mi, rep a aquell que m’ha  enviat. 21 Havent Jesús dit aquestes  
Jn 14,24 no és meva, sinó del Pare que m’ha  enviat. 25 »Vos he dit aquestes coses  
Jn 15,21  perquè no coneixen al que m’ha  enviat. 22 Si jo no hagués vingut i no els 
Jn 16,5  ara me’n vaig a aquell que m’ha  enviat; i ningú de vosaltres me pregunta:  
Jn 17,8  vós, i han cregut que vós m’haveu  enviat. 9 »Jo prego per ells. No prego per 
Jn 17,18  veritat. 18 Així com vós m’haveu  enviat al món, així jo els he enviat a  
Jn 17,18 haveu enviat al món, així jo els he  enviat a ells també al món. 19 I per ells  
Jn 17,21  que el món crega que vós m’haveu  enviat. 22 I jo els he donat la glòria que 
Jn 17,23  què conega lo món que vós m’haveu  enviat i los haveu amat així com m’amàreu 
Jn 17,25 i estos conegueren que vós m’haveu  enviat. 26 I els he fet i faré conèixer  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1221 
 

Jn 20,21 sia ab vosaltres. Com lo Pare m’ha  enviat a mi, així vos envio jo també a  
Ac 3,26  a son Fill Jesús, vos l’ha  enviat primerament a vosaltres, perquè us  
Ac 9,Tit  en Damasco. Va a Jerusalem i és  enviat a Tarso. Sant Pere cura a Eneas i  
Ac 9,17  en lo camí per a on venies, m’ha  enviat per a què recòbries la vista i sies 
Ac 10,17 vist, veus aquí los homes que havia  enviat Corneli que, preguntant per la casa 
Ac 10,20  ells sens dubtar, perquè jo els he  enviat. 21 I baixant Pere envers los  
Ac 12,11  verdaderament que el Senyor ha  enviat son àngel i m’ha llibertat de la  
Ac 15,33  en pau als que els havien  enviat. 34 Silas, emperò, tingué a bé lo  
Ac 16,36  a Pau dient: –Los magistrats han  enviat ordre per a què us pòsia en  
Ac 19,22 també que jo veja Roma. 22 I havent  enviat a Macedònia a dos dels que l’  
Ac 23,30  tenien posades parades, vos l’he  enviat a vós, intimant també als acusadors 
2Co 9,3  incitat a molts. 3 No obstant, he  enviat als germans per a què no fos en va  
Ga 4,6  6 I perquè vosaltres sou fills, ha  enviat Déu a vostres cors l’Esperit de  
Ef 6,22  en lo Senyor, 22 a qui us he  enviat per aqueix fi, per a què sapiau lo  
Fl 2,28  sobre tristesa. 28 I així l’he  enviat més prompte, a fi de que veent-lo 
Fl 4,Tit  per lo socorro que li havien  enviat. 1 Per lo tant, germans meus  
Col 4,8  de totes mes coses. 8 Al qual he  enviat a vosaltres per això mateix, a fi  
1Te 3,2  -nos sols en Atenes. 2 I havem  enviat a Timoteu, nostre germà i ministre  
2Tm 4,12 per al ministeri. 12 A Tiquic l’he  enviat a Efesi. 13 Quan vingues porta’m  
Flm 21  confiança en ta obediència, t’he  enviat esta carta meva sabent que faràs  
1Pe 1,12  predicat l’evangeli, havent estat  enviat del cel l’Esperit Sant, a les  
Ap 11,11  entrà en ells l’esperit de vida  enviat de Déu. I s’alçaren sobre sos peus 
Ap 20,9  ciutat amada; i baixà foc del cel  enviat per Déu, i els devorà. 10 I el  
Ap 22,16 ama i fa mentida. 16 »Jo, Jesús, he  enviat mon àngel per a donar-vos  
Mt 23,37  i apedregues a aquells que et són  enviats! Quantes vegades volguí arreplegar 
Lc 7,10 tornats a casa los que havien estat  enviats, trobaren sa al criat que havia  
Lc 13,34  i apedregues als que et són  enviats. Quantes vegades volguí reunir tos 
Jn 1,24  profeta. 24 I els que havien estat  enviats a ell eren fariseus, 25 i li  
Jn 18,3  de soldats i els ministres  enviats per los pontífices i per los  
Ac 8,Tit  Felip predica en Samària, a on són  enviats Pere i Joan. Pecat comès per Simó  
Ac 11,11  barons a la casa a on jo posava,  enviats a mi des de Cesarea. 12 I em digué 
Ac 13,Tit  Capítol XIII Saulo i Bernabé són  enviats per l’Esperit Sant a predicar als 
Ac 13,4  d’ells, los enviaren. 4 I ells,  enviats així per l’Esperit Sant, anaren a 
Ac 15,3  d’aquesta qüestió. 3 Ells, doncs,  enviats per la iglésia, passaren per la  
Rm 10,15  15 I com predicaran si no són  enviats? Segons està escrit: «Que hermosos 
He 1,14  no són tots esperits servidors,  enviats per a ministeri en favor d’  
1Pe 2,14 superior, 14 o als governadors, com  enviats per ell per a càstig dels  
Ap 5,6  que són los set esperits de Déu  enviats per tota la terra. 7 I vingué i  
Mt 8,31  dient: –Si ens traieu d’aquí,  enviau-nos a la ramada de porcs. 32 I  
Lc 16,24  Abraham, compadeixeu-vos de mi i  enviau-me Làssaro, per a què mullant la  
Mt 22,16  ’l en lo que parlàs. 16 I li  envien sos deixebles junt ab los  
Lc 16,27 »–Doncs jo us suplico, pare, que l’ envieu a casa de mon pare, 28 perquè tinc  
Lc 22,35 coneixes. I els digué: 35 –Quan vos  envií sens bossa, i sens alforja, i sens  
Ac 10,33  te parlarà.” 33 I tot seguit t’ envií a buscar, i tu has fet bé en venir.  
1Co 4,17 de Cristo. 17 Per aquesta causa vos  envií a Timoteu, que és mon fill caríssim, 
2Co 12,18  18 Ho demaní a Tito, i ab ell  envií un germà. ¿Per ventura Tito s’és  
1Te 3,5  mateix, no podent jo sofrir més,  envií a informar-me de vostra fe, tement 
Mt 9,38  doncs, al Senyor de la collita que  enviï treballadors a sa collita. 10,Tit  
Lc 10,2  doncs, al Senyor de la collita que  enviï treballadors a sa collita. 3 Anau,  
Ac 3,20  del refrigeri davant del Senyor i  enviï aquell Jesucrist que us fou  
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Ac 25,21  que el guardassen fins que jo l’ enviï al Cèsar. 22 Llavors Agripa digué a  
Tt 3,12  pròpia consciència. 12 Quan jo t’ enviï Artemas o a Tiquic, dóna’t pressa a 
Mt 10,16 aquella ciutat. 16 »Mirau que jo us  envio com ovelles enmig de llops. Siau,  
Mt 11,10  de qui està escrit: “Veus aquí, jo  envio mon àngel davant ton rostro, lo qual 
Mt 23,34 infern? 34 »Perquè veus aquí, jo us  envio a vosaltres profetes, i savis, i  
Mc 1,2  en los Profetes: «Veus aquí, jo  envio mon àngel davant ton rostro, lo qual 
Mc 8,3  i no tenen què menjar. 3 I si els  envio dejuns a sa casa, se defalliran en  
Lc 7,27  és de qui està escrit: “Veus aquí  envio mon missatger davant de ton rostro,  
Lc 10,3 sa collita. 3 Anau, veus aquí jo us  envio com anyells enmig de llops. 4 No us  
Jn 20,21 lo Pare m’ha enviat a mi, així vos  envio jo també a vosaltres. 22 Havent dit  
Ac 26,17  i dels gentils, als quals jo t’ envio ara, 18 per a què els òbries los  
Col 1,7  7 com també l’aprenguéreu d’ Epafras, nostre estimat conservo, que és  
Col 4,12 han servit de consol. 12 Vos saluda  Epafras, que és dels vostres i servo de  
Flm 23  seré restituït. Flm 23 Te saluda  Epafras, que està pres ab mi per  
Fl 2,Tit  Recomana i alaba a Timoteu i a  Epafrodito. 1 Per lo tant, si hi ha alguna 
Fl 2,25 he judicat necessari enviar-vos a  Epafrodito, germà, coadjutor i company meu 
Fl 4,18  abundant i ple, havent rebut per  Epafrodito lo que m’enviàreu com olor de  
Rm 16,5 que està en casa d’ells. Saludau a  Epenet, mon amic, que és lo primer fruit  
Ac 17,18  davant. 18 I alguns filosops  epicurians i estoics disputaven ab ell; i  
1Tm 1,Tit  la Llei. Obligacions del ministeri  episcopal. 1 Pau, apòstol de Jesucrist per 
2Co Inc Cristo Jesús. Amén. 2Co Inc Segona  epístola de l’apòstol sant Pau als  
Col 4,16  sa casa. 16 I després que aquesta  epístola sia llegida entre vosaltres, feu  
Rm Inc  que l’hi prohibís ningú. Rm Inc  Epístola de sant Pau als Romans 1,Tit  
1Co Inc  sigles dels sigles. Amén. 1Co Inc  Epístola primera de l’apòstol sant Pau  
Ga Inc  ab tots vosaltres. Amén. Ga Inc  Epístola de l’apòstol sant Pau als  
Ef Inc  ab vostre esperit. Amén. Ef Inc  Epístola de l’apòstol sant Pau als Efesis 
Fl Inc  ab sinceritat. Amén. Fl Inc  Epístola de l’apòstol sant Pau als  
Col Inc  ab tots vosaltres. Amén. Col Inc  Epístola de l’apòstol sant Pau als  
1Te Inc  sia ab vosaltres. Amén. 1Te Inc  Epístola primera de l’apòstol sant Pau  
2Te Inc  sia ab vosaltres. Amén. 2Te Inc  Epístola segona de l’apòstol sant Pau als 
1Tm Inc  ab tots vosaltres. Amén. 1Tm Inc  Epístola primera de l’apòstol sant Pau a  
2Tm Inc La gràcia sia ab tu. Amén. 2Tm Inc  Epístola segona de l’apòstol sant Pau a  
Tt Inc  sia ab vosaltres. Amén. Tt Inc  Epístola de l’apòstol sant Pau a Tito  
Flm Inc  ab tots vosaltres. Amén. Flm Inc  Epístola de l’apòstol sant Pau a Filèmon  
He Inc  ab vostre esperit. Amén. He Inc  Epístola de l’apòstol sant Pau als  
Jm Inc  ab tots vosaltres. Amén. Jm Inc  Epístola catòlica de l’apòstol sant Jaume 
1Pe Inc  una multitud de pecats. 1Pe Inc  Epístola primera de l’apòstol sant Pere  
2Pe Inc  sou en Jesucrist. Amén. 2Pe Inc  Epístola segona de l’apòstol sant Pere  
1Jn Inc  dia de l’eternitat. Amén. 1Jn Inc  Epístola primera de l’apòstol sant Joan  
2Jn Inc  -vos dels ídols. Amén. 2Jn Inc  Epístola segona de l’apòstol sant Joan  
3Jn Inc germana Electa te saluden. 3Jn Inc  Epístola tercera de l’apòstol sant Joan  
Jud Inc  a cada u en particular. Jud Inc  Epístola de l’apòstol sant Judes Tit  
2Pe 3,16  donada. 16 Com també en totes ses  epístoles, parlant en elles d’això; en  
He 1,8  los sigles dels sigles. Ceptre d’ equitat és lo ceptre de ton regne. 9 Tu  
Col 4,1  sirvents lo que és de justícia i  equitatiu, sabent que també vosaltres  
Mt 3,4  de sos lloms, i lo seu menjar  era llagostes i mel silvestre. 5 Llavors  
Mt 3,12  està en sa mà, i netejarà bé sa  era, i arreplegarà son blat en lo graner.  
Mt 11,Tit  a Jesús per averiguar si ell  era lo Messies o si devien esperar a un  
Mt 12,4  pans de la proposició, que no li  era lícit menjar, ni als que ab ell  
Mt 12,10  per acusar-lo, li preguntaren si  era lícit curar en dissabte. 11 I ell los  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1223 
 

Mt 14,24 allí. 24 I la barca, enmig del mar,  era combatuda de les oles, puix era  
Mt 14,24  era combatuda de les oles, puix  era contrari lo vent. 25 Emperò a la  
Mt 14,30  Jesús. 30 Emperò veent que el vent  era fort, tingué temor, i com començàs a  
Mt 16,20  que no diguessen a ningú que ell  era Jesús lo Cristo. 21 Des d’aquell punt 
Mt 17,14  14 I quan arribà al lloc a on  era la multitud, se li acercà un home, i  
Mt 21,25  25 Lo baptisme de Joan, d’a on  era? ¿Del cel o dels homes? I ells  
Mt 21,46 lo, tingueren por del poble, perquè  era mirat com a profeta. 22,Tit Capítol  
Mt 22,35  en consell. 35 I un d’ells, que  era doctor de la Llei, li preguntà per a  
Mt 25,27  rebut certament ab usura lo que  era meu. 28 Preneu-li, puix, lo talent,  
Mt 25,35  tinguí set, i me donàreu beure;  era foraster, i m’allotjàreu; 36 desnú, i 
Mt 25,43  set, i no em donàreu beure; 43  era foraster, i no m’allotjàreu; estava  
Mt 26,71 als que estaven allí: –Aquest també  era ab Jesús de Nazaret. 72 I altra vegada 
Mt 27,54  i deien: –Verdaderament, aquest  era Fill de Déu. 55 I hi havia allí moltes 
Mt 27,57  Arimatea, anomenat Josep, lo qual  era també deixeble de Jesús. 58 Aquest tal 
Mt 28,3  sobre d’ella. 3 I son rostro  era com un llampec, i ses vestidures, com  
Mc 1,34  no els permetia dir que sabien qui  era. 35 I alçant-se de bon matí, isqué i 
Mc 2,26  de la proposició, dels quals no  era lícit menjar-ne sinó als sacerdots,  
Mc 6,20  Herodes temia a Joan, sabent que  era un baró just i sant, i el tenia en  
Mc 6,48  ab gran fatiga, puix lo vent los  era contrari, i cerca de la quarta vetlla  
Mc 6,49  caminar sobre el mar, pensaren que  era un fantasma i exclamaren. 50 Puix tots 
Mc 7,26  se llançà a sos peus. 26 I la dona  era gentil, i de nació sirofenícia. I li  
Mc 10,47  almoina. 47 I quan oigué que  era Jesús de Nazaret, començà a cridar  
Mc 11,13  hi trobà més que fulles, perquè no  era temps de figues. 14 I responent, li  
Mc 11,30  coses. 30 Lo baptisme de Joan,  era del cel o dels homes? Responeu-me.  
Mc 11,32  tots estaven persuadits que Joan  era verdaderament profeta. 33 I  
Mc 12,28  havia respost bé, li preguntà quin  era lo primer de tots los manaments. 29 I  
Mc 14,1  de sant Pere. 1 I dos dies després  era la Pasqua i los Àzims, i los prínceps  
Mc 14,35  postrà en terra, i pregava que si  era possible passàs d’ell aquella hora.  
Mc 14,64  I el condemnaren tots ells a que  era reo de mort. 65 I alguns començaren a  
Mc 15,26  I el títol escrit de sa sentència  era: «Lo rei dels jueus.» 27 I  
Mc 15,39  digué: –Verdaderament aquest home  era lo Fill de Déu. 40 I hi havia també  
Mc 15,42  42 I essent ja vespre, puix  era la Parasceve, que és la vigília del  
Mc 16,4  vegeren la llosa remoguda, puix  era molt gran. 5 I entrant en lo sepulcre, 
Mc 16,11  plorant. 11 I ells, quan oïren que  era viu i que ella l’havia vist, no ho  
Lc 1,7  tenien fill algun, perquè Elisabet  era estèril i los dos eren ja entrats en  
Lc 1,27 casa de David, i lo nom de la verge  era Maria. 28 I havent entrat l’àngel a  
Lc 2,4  de David anomenada Betlem, puix  era de la casa i família de David, 5 per a 
Lc 2,37  des de sa virginitat. 37 I ella  era viuda, i com de vuitanta-quatre  
Lc 2,40  de sabiduria, i la gràcia de Déu  era ab ell. 41 I sos pares anaven tots los 
Lc 3,15  en son interior si tal vegada Joan  era lo Cristo, 16 respongué Joan dient a  
Lc 3,17  qual està en sa mà, i netejarà sa  era, i arreplegarà lo blat en son graner i 
Lc 4,2  2 a on estigué quaranta dies, i  era tentat del diable. I en aquells dies  
Lc 4,15  en les sinagogues d’ells i  era alabat de tots. 16 I anà a Nazaret, a  
Lc 4,32  de sa doctrina, puix sa paraula  era ab autoritat. 33 I estava en la  
Lc 4,41 els permetia dir que sabien que ell  era lo Cristo. 42 I quan fou de dia isqué  
Lc 5,3  en una d’aquestes barques, que  era de Simó, li demanà que s’allargàs un  
Lc 7,12  difunt, fill únic de sa mare, que  era viuda, i venia ab ella molta gent de  
Lc 8,9  li preguntaven: –Què paràbola  era aquesta? 10 Ell los digué: –A  
Lc 8,29  i cadenes, rompia los vincles i  era transportat pel dimoni als deserts. 30 
Lc 8,41  vingué un home anomenat Jairo, que  era príncep de la sinagoga, i postrant-  
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Lc 8,53 53 I se burlaven d’ell, sabent que  era morta. 54 I ell los tragué a tots fora 
Lc 9,45 ells no entenien aquesta plàtica, i  era per ells tan obscura que no la  
Lc 9,53  el reberen perquè lo seu semblant  era d’anar a Jerusalem. 54 I quan los  
Lc 11,14  estava llançant un dimoni, lo qual  era mut. I quan hagué llançat lo dimoni,  
Lc 15,13  juntant lo fill menor tot lo que  era seu, se n’anà lluny a un país estrany 
Lc 15,24  convit, 24 perquè aquest fill meu  era mort i ha ressuscitat, s’havia perdut 
Lc 15,26  a un dels criats, li preguntà què  era allò. 27 I aquest li digué: »–Ton  
Lc 15,32  tots mos béns són teus. 32 Mes raó  era que féssem un convit i nos alegràssem, 
Lc 15,32  i nos alegràssem, puix ton germà  era mort i ha ressuscitat, s’havia perdut 
Lc 17,16  donant-li gràcies. I aquest  era samarità. 17 I respongué Jesús i  
Lc 18,10  pujaren al temple a orar; l’un  era fariseu, i l’altre, publicà. 11 »Lo  
Lc 18,23  ell oí això se contristà, perquè  era molt ric. 24 I Jesús, quan lo vegé  
Lc 18,34 res d’això, ans bé aquesta plàtica  era impenetrable per a ells i no entenien  
Lc 18,36  la gent que passava, preguntà què  era allò. 37 I li digueren que Jesús  
Lc 19,2  lo principal dels publicans, que  era molt ric, 3 cercava com veure a Jesús  
Lc 19,3 causa de la molta gent i perquè ell  era petit d’estatura. 4 I s’avançà  
Lc 19,22  boca te condemno. Sabies que jo  era home de caràcter dur, que me’n porto  
Lc 20,4  -me: 4 lo baptisme de Joan,  ¿era del cel o dels homes? 5 Mes ells  
Lc 20,6  puix està persuadit que Joan  era profeta. 7 I respongueren que no  
Lc 20,7  respongueren que no sabien d’a on  era. 8 I Jesús los digué: –Doncs tampoc jo 
Lc 22,7  arribà lo dia dels Àzims, en què  era necessari sacrificar la pasqua. 8 I  
Lc 22,56  ab atenció i digué: –Aquest també  era ab ell. 57 Mes ell lo negà dient:  
Lc 23,6  de la Galilea, preguntà si ell  era galileu. 7 I havent entès que era de  
Lc 23,7  era galileu. 7 I havent entès que  era de la jurisdicció d’Herodes, lo  
Lc 23,44  estaràs ab mi en lo paradís. 44 I  era ja cerca l’hora de sexta, i tota la  
Lc 23,47 a Déu dient: –Certament aquest home  era just. 48 I tot lo gentiu que assistí a 
Lc 23,50  un baró anomenat Josep, lo qual  era senador, i home virtuós i just 51 (que 
Lc 23,51 en lo que ells havien fet), lo qual  era d’Arimatea, ciutat de la Judea, qui  
Lc 23,54  hi havia estat posat encara. 54 I  era lo dia de Parasceve i anava ja a  
Lc 24,26  los profetes han dit! 26 Puix, ¿no  era menester que el Cristo patís aquestes  
Lc 24,44  encara estava ab vosaltres: que  era necessari que es complís tot quant  
Lc 24,46  digué: –Així estava escrit, i així  era menester que el Cristo patís i que  
Lc 24,51  beneïa s’anava separant d’ells i  era elevat al cel. 52 I havent-lo  
Jn 1,1 primers deixebles. 1 En lo principi  era lo Verb, i lo Verb era ab Déu, i lo  
Jn 1,1  lo principi era lo Verb, i lo Verb  era ab Déu, i lo Verb era Déu. 2 Ell era  
Jn 1,1  i lo Verb era ab Déu, i lo Verb  era Déu. 2 Ell era en lo principi ab Déu.  
Jn 1,2  ab Déu, i lo Verb era Déu. 2 Ell  era en lo principi ab Déu. 3 Per ell foren 
Jn 1,4  de lo que ha estat fet. 4 En ell  era la vida, i la vida era la llum dels  
Jn 1,4  4 En ell era la vida, i la vida  era la llum dels homes. 5 I la llum  
Jn 1,8  creguessen per medi d’ell. 8 No  era ell la llum, sinó enviat per a donar  
Jn 1,9  testimoni de la llum. 9 Aquell  era la verdadera llum, que iŀlumina a tot  
Jn 1,10 a tot home que ve a est món. 10 Ell  era en lo món, i el món ha estat fet per  
Jn 1,15  estat preferit a mi, per quant ell  era abans que jo.» 16 I tots nosaltres  
Jn 1,30  m’ha estat preferit, perquè ell  era abans que jo.” 31 I jo no el coneixia; 
Jn 1,39  ab ell aquell dia. Llavors  era com l’hora dècima. 40 I un dels dos  
Jn 1,40 a Joan i que havien seguit a Jesús,  era Andreu, germà de Simó Pere. 41 Lo  
Jn 1,44  li digué: –Segueix-me. 44 Felip  era de Betsaida, ciutat d’Andreu i de  
Jn 4,6  estava sentat sobre de la font, i  era ja envers l’hora sexta. 7 Vingué una  
Jn 4,53  53 I reconegué lo pare que aquella  era l’hora en què Jesús li havia dit:  
Jn 5,9  son llit i se posà a caminar. I  era aquell un dia de dissabte. 10 Los  
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Jn 5,13  qui havia estat curat no sabia qui  era, perquè Jesús s’havia retirat de la  
Jn 5,15  a trobar als jueus i els contà que  era Jesús lo qui l’havia curat. 16 I per  
Jn 5,18  lo dissabte, sinó que deia que Déu  era son pare, fent-se igual a Déu. I  
Jn 5,35  a fi de que siau salvos. 35 Ell  era una antorxa que cremava i iŀluminava.  
Jn 6,8  cada u. 8 Un de sos deixebles, que  era Andreu, germà de Simó Pere, li digué:  
Jn 6,17  costat del mar, en Cafarnaüm. I  era ja de nit, i Jesús encara no havia  
Jn 7,37  venir”? 37 I en lo darrer dia, que  era lo gran dia de la festa, Jesús se posà 
Jn 7,42 David i del lloc de Betlem, d’a on  era David? 43 Així que lo poble estava  
Jn 7,50  que a la nit vingué a Jesús i  era un d’ells, los digué: 51 –¿Per  
Jn 8,20  prengué, perquè sa hora encara no  era arribada. 21 I Jesús los tornà a dir:  
Jn 8,27  no comprengueren que deia que Déu  era son Pare. 28 Per lo tant, Jesús los  
Jn 9,13  portaren als fariseus al que abans  era cego. 14 I era dissabte quan Jesús féu 
Jn 9,14  al que abans era cego. 14 I  era dissabte quan Jesús féu lo fang i obrí 
Jn 9,25  no ho sé; una cosa sé, que jo que  era cego ara hi veig. 26 Li tornaren a  
Jn 10,Tit  com a blasfemador, perquè deia que  era Fill de Déu. 1 »En veritat, en veritat 
Jn 10,22  la festa de la Dedicació, i  era en hivern. 23 I Jesús se passejava en  
Jn 11,2  germanes seves. 2 I esta Maria  era aquella que havia ungit ab ungüent al  
Jn 11,2  lo germà de la qual, Làssaro,  era lo qui estava malalt. 3 Les germanes  
Jn 11,38  si mateix, vingué al sepulcre, que  era una gruta, i tenia una pedra posada  
Jn 11,49  un d’ells, anomenat Caifàs, que  era lo sumo pontífice d’aquell any, los  
Jn 11,55  permanesqué ab sos deixebles. 55 I  era pròxima la Pasqua dels jueus, i molts  
Jn 11,57  l’ordre de que si algú sabia a on  era ell lo denunciàs per a fer-lo  
Jn 12,2  una cena, i Marta servia i Làssaro  era un dels que estaven a taula ab ell. 3  
Jn 12,4  Iscariot, un de sos deixebles, que  era lo qui l’havia d’entregar, digué: 5  
Jn 12,6  cuidado dels pobres, sinó perquè  era lladre i, tenint la bossa, portava lo  
Jn 12,29 que estava allí i ho oigué deia que  era un tro. Altres deien: –Un àngel li ha  
Jn 13,11  emperò no tots. 11 Puix sabia qui  era lo qui l’havia d’entregar; per això  
Jn 13,30  que prengué lo bocí, isqué fora, i  era ja de nit. 31 Per això, després d’  
Jn 17,12  cosa com nosaltres. 12 Mentres jo  era ab ells, los conservava en vostre nom. 
Jn 18,13  primerament a Anàs, perquè  era sogre de Caifàs, que era pontífice  
Jn 18,13  perquè era sogre de Caifàs, que  era pontífice aquell any. 14 I Caifàs era  
Jn 18,14  pontífice aquell any. 14 I Caifàs  era lo qui havia donat als jueus lo  
Jn 18,15  i altre deixeble; i est deixeble  era conegut del pontífice, i així entrà ab 
Jn 18,22  dit això, un dels ministres que  era allí donà una bufetada a Jesús dient:  
Jn 18,28 des de casa de Caifàs al pretori. I  era al matí; i ells no entraren en lo  
Jn 18,40  a est, sinó a Barrabàs! I Barrabàs  era un lladre. 19,Tit Capítol XIX Passió,  
Jn 19,14  i en hebreu, Gàbbata. 14 I  era lo dia de la preparació de la Pasqua,  
Jn 19,19  el posà sobre la creu. I l’escrit  era: «Jesús Nazareno, rei dels jueus.» 20  
Jn 19,23  túnica no tenia costura, sinó que  era d’un sol teixit de dalt baix. 24 I  
Jn 19,31  en la creu en lo dissabte, puix  era la preparació, i aquell dia de  
Jn 19,31  i aquell dia de dissabte  era un gran dia, suplicaren a Pilat que  
Jn 19,38  Josep, natural d’Arimatea, que  era deixeble de Jesús, bé que en secret,  
Jn 20,1  I el primer dia de la semana, quan  era encara obscur, al dematí, vingué Maria 
Jn 20,19  vesprada d’aquell mateix dia, que  era lo primer de la semana, i estant  
Jn 21,2  Dídimo, i Natanael, lo qual  era de Canà de Galilea, i los fills del  
Jn 21,7  I Simó Pere, a penes oigué que  era lo Senyor, se vestí la túnica, puix  
Jn 21,12  -li: –Qui sou vós? –sabent que  era lo Senyor. 13 Jesús, doncs, s’acercà  
Ac 1,16  digué: 16 –Barons germans,  era precís que es complís l’Escriptura  
Ac 1,17  que prengueren a Jesús. 17 Lo qual  era contat ab nosaltres i tenia part en  
Ac 1,23 23 I senyalaren a dos: a Josep, que  era anomenat Barsabàs, i tenia per  
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Ac 2,24  los dolors de la mort, per quant  era impossible ser detingut per ella. 25  
Ac 3,2  l’hora de nona. 2 I un home, que  era coix des del ventre de sa mare, era  
Ac 3,2 era coix des del ventre de sa mare,  era portat allí i posat tots los dies a la 
Ac 3,10  a Déu. 10 I coneixien que ell  era lo mateix que es sentava a la porta  
Ac 4,3  presó fins al dia següent, perquè  era ja tard. 4 Emperò molts dels que  
Ac 5,17  i tots los que estaven ab ell (que  era la secta dels saduceus), s’ompliren  
Ac 5,36  Teodas, jactant-se de que ell  era algú; i hi hagué com cosa de quatre- 
Ac 7,2 aparegué a nostre pare Abraham quan  era en Mesopotàmia, abans que habitàs en  
Ac 7,9  per a ser portat a Egipte. Mes Déu  era ab ell 10 i el deslliurà de totes ses  
Ac 7,24  d’Israel. 24 I com vegés a un que  era agraviat, lo defensà, i venjà al que  
Ac 8,9  als samaritans, dient que ell  era un gran personatge; 10 i tothom l’  
Ac 8,27  Candace, reina d’Etiopia, lo qual  era superintendent de tots sos tresors i  
Ac 8,32  de l’Escriptura que llegia  era aquest: «Fou portat com ovella a l’  
Ac 11,17  en lo Senyor Jesucrist, ¿qui  era jo que pogués oposar-me a Déu? 18  
Ac 11,21 Senyor Jesús. 21 I la mà del Senyor  era ab ells, i un gran número cregueren i  
Ac 11,24  en lo Senyor. 24 Perquè ell  era baró just i ple d’Esperit Sant i de  
Ac 12,15 fora de si! Mes ella assegurava que  era així. I ells li deien: –És son àngel.  
Ac 12,20 ell i, havent guanyat a Blasto, que  era camarer del rei, solicitaren la pau,  
Ac 14,11  i a Pau, Mercuri, perquè est  era lo qui portava la paraula. 12 També lo 
Ac 14,18 fora de la ciutat, pensant-se que  era mort. 19 Emperò rodejant-lo los  
Ac 15,5  que havien cregut dient que  era precís que ells fossen circumcidats i  
Ac 16,3  perquè tots sabien que son pare  era gentil. 4 I al passar per les ciutats, 
Ac 18,3  jueus), se juntà ab ells. 3 I com  era del seu mateix art, estava ab ells, i  
Ac 18,3  i treballava, perquè son ofici  era fer tendes. 4 I disputava cada  
Ac 18,5  testificava als jueus que Jesús  era lo Cristo. 6 Emperò, contradint-lo  
Ac 18,8 junt a la sinagoga. 8 I Crispo, que  era príncep de la sinagoga, cregué en lo  
Ac 18,28 -los ab les Escriptures que Jesús  era lo Cristo. 19,Tit Capítol XIX Torna  
Ac 19,17  vingué un temor sobre tots ells, i  era exaltat lo nom del Senyor Jesús. 18 I  
Ac 19,34  34 Emperò luego que conegueren que  era jueu, tots a una per espai de dos  
Ac 21,8  casa de Felip, l’evangelista, que  era un dels set, nos hospedàrem en sa  
Ac 21,33  ab dos cadenes, i li preguntà qui  era i què havia fet. 34 I dels de la  
Ac 22,29 -lo lligat, tan prest com sabé que  era ciutadà romà. 30 I al dia següent,  
Ac 23,6 6 I sabent Pau que una part d’ells  era saduceus i altra fariseus, digué en  
Ac 23,27  la tropa, lo deslliurí, sabent que  era romà. 28 I volent averiguar lo delicte 
Ac 23,34  i preguntat de quina província  era, i sabut que era de Cilícia, 35 li  
Ac 23,34 de quina província era, i sabut que  era de Cilícia, 35 li digué: –T’oiré quan 
Ac 24,24  Fèlix ab Drusila, sa esposa, que  era jueua, i cridà a Pau i l’oí parlar de 
Ac 25,15  pres, 15 acerca del qual, quan jo  era a Jerusalem, acudiren a mi los  
Ac 25,19  mort, lo qual Pau afirmava que  era viu. 20 I estant en dubte acerca d’  
Ac 27,9  ja segura la navegació, per quan  era ja passat lo dejuni, Pau los  
Ac 28,6  mudant de parer, deien que ell  era un déu. 7 I en aquells llocs tenia  
Rm 1,27 i rebent en si mateixos la paga que  era deguda a son error. 28 I com ells no  
Rm 4,11  de la justícia de la fe quan no  era encara circumcidat, a fi de que fos  
Rm 5,13  no havent-hi Llei, lo pecat no  era imputat. 14 Ab tot, la mort regnà des  
Rm 7,8  perquè sens la Llei lo pecat  era mort. 9 I jo vivia sens Llei en algun  
Rm 7,10  I jo quedí mort; i lo manament que  era ordenat per a vida, fou trobat ser-  
Rm 7,13  la mort en mi per medi de lo que  era bo, a fi de que el pecat se tornàs  
Rm 8,3  que la Llei no podia fer, en quant  era dèbil per la carn, Déu, enviant son  
Rm 9,25  «Apellidaré “poble meu” al que no  era mon poble, i “amada” a la que no era  
Rm 9,25  mon poble, i “amada” a la que no  era amada, i “objecte de misericòrdia” al  
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1Co 9,Tit IX L’Apòstol se priva de lo que li  era lícit per no escandalisar a ningú,  
1Co 10,4  que els seguia, i aqueixa pedra  era Cristo. 5 Emperò molts d’ells no  
1Co 13,11  lo que és en part. 11 Quan jo  era un noi, parlava com un noi, comprenia  
1Co 15,10  no jo, sinó la gràcia de Déu que  era ab mi. 11 Per lo tant, sia jo, sien  
2Co 11,9  servir-vos a vosaltres. 9 I quan  era ab vosaltres i em trobí necessitat, a  
Ga 1,Tit  de Jesucrist. Refereix lo que ell  era abans i després de sa conversió. 1  
Ga 1,22  de Síria i de Cilícia. 22 I no  era conegut de vista a les iglésies de  
Ga 2,3  corregut en va. 3 Mes ni Tito que  era ab mi, essent gentil, fou compeŀlit a  
Ga 2,11  fiu resistència en sa cara, perquè  era reprensible. 12 Puix abans que  
Ga 3,19  fins que vingués la progènie a qui  era feta la promesa, ordenada per àngels  
Ga 4,29 nat segons la carn perseguia al que  era segons l’Esperit, així també ara. 30  
Col 2,14  esborrant l’escrit del decret que  era contra nosaltres, lo qual nos era  
Col 2,14  era contra nosaltres, lo qual nos  era contrari, i el tragué del mig clavant  
2Te 2,5  Déu. 5 ¿No us recordau que quan jo  era encara ab vosaltres vos deia aquestes  
1Tm 1,13 -me en lo ministeri, 13 a mi, que  era abans blasfemo, i perseguidor, i  
He 5,7  clamor i llàgrimes, a aquell que  era poderós per a salvar-lo de mort, fou 
He 6,18  dues coses immutables (en les que  era impossible que Déu mentís) tinguéssem  
He 7,4  4 Considerau, doncs, quant gran  era aquest home, a qui fins lo patriarca  
He 9,9 peu lo primer tabernacle. 9 Lo qual  era figura de lo que passava en aquell  
He 9,24  en lo santuari fet de mà, que  era figura del verdader, sinó en lo mateix 
He 11,4 per la que alcançà testimoni de que  era just, donant Déu testimoni de sos  
He 11,11  la fe, també la mateixa Sara, que  era estèril, rebé virtut per a concebir,  
He 11,11  virtut per a concebir, per més que  era fora del temps de l’edat; perquè  
He 11,11 temps de l’edat; perquè cregué que  era fiel aquell que havia promès. 12 Per  
He 11,19  19 considerant que Déu  era poderós per a ressuscitar fins d’  
He 11,38  i afligits. 38 Dels quals no  era digne lo món; anant errants per los  
He 12,21  la muntanya serà apedregada.» 21 I  era tan espantós lo que es veia, que  
Jm 5,17  perseverant del just. 17 Elies  era home semblant a nosaltres, subjecte a  
1Pe 3,21  se salvaren per aigua. 21 Lo que  era figura del baptisme d’ara que us fa  
1Jn 1,2  vos anunciam la vida eterna que  era en lo Pare i nos fou manifestada a  
1Jn 3,12  altres. 12 No així com Caín, que  era del Maligne i matà a son germà. I per  
Ap 1,4  i pau d’aquell que és, i que  era, i que ha de venir, i dels set  
Ap 1,8  diu lo Senyor Déu, que és, i que  era, i que ha de venir, lo Totpoderós. 9  
Ap 4,1  lo cel, i la primera veu que oiguí  era com de trompeta que parlava ab mi  
Ap 4,3  que estava assentat, en l’aspecte  era semblant a una pedra jaspe i de  
Ap 4,7  i darrere. 7 I el primer animal  era com un lleó, i el segon animal,  
Ap 4,7 cara com un home, i el quart animal  era semblant a una àliga volant. 8 I els  
Ap 4,8  Senyor Déu totpoderós, lo qual  era, és i ha de venir.» 9 I quan aquells  
Ap 5,11  i els ancians; i el número d’ells  era millars de millars, 12 que deien en  
Ap 7,2  veu als quatre àngels, als quals  era donat poder de danyar a la terra i al  
Ap 7,4 oiguí lo número dels senyalats, que  era cent i quaranta-i-quatre mil  
Ap 8,11  aigües. 11 I el nom de l’estrella  era Donzell; i la tercera part de les  
Ap 9,5  espai de cinc mesos; i son turment  era com turment de l’escorpí quan pica a  
Ap 9,16 el número de l’exèrcit d’a cavall  era de dos-cents milions. I jo oiguí lo  
Ap 10,1  arc iris sobre son cap, i sa cara  era com lo sol, i sos peus, com columnes  
Ap 10,10  de mà de l’àngel i el devorí; i  era dolç en ma boca com la mel; i tan  
Ap 13,2  blasfèmia. 2 I la bèstia que vegí  era com un lleopardo, i ses potes, com  
Ap 13,12 bèstia, la mortal ferida de la qual  era curada. 13 I féu grans meravelles, de  
Ap 14,2  d’un gran tro; i la veu que oiguí  era com de tocadors d’arpes que tocaven  
Ap 17,8  del món, quan vegen la bèstia que  era i no és, i ab tot és. 9 I aquí està lo 
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Ap 17,11 durar poc temps. 11 I la bèstia que  era i no és, i ell és l’octava, i és dels 
Ap 19,11  i el que estava sentat sobre ell  era apellidat Fiel i Verdader, lo qual en  
Ap 21,11 tenia la claredat de Déu, i sa llum  era semblant a una pedra preciosa de  
Ap 21,17  colzes de la mida de l’home, que  era la de l’àngel. 18 I el material d’  
Ap 21,18 18 I el material d’aquesta muralla  era de pedra jaspe, emperò la ciutat era  
Ap 21,18  de pedra jaspe, emperò la ciutat  era or pur, semblant a un vidre clar. 19 I 
Ap 21,19  pedra preciosa. Lo primer fonament  era jaspe; lo segon, zafir; lo tercer,  
Ap 21,21  una en cada una; i cada porta  era d’una perla; i la plaça de la ciutat  
Ap 21,21  una perla; i la plaça de la ciutat  era or pur, com vidre transparent. 22 I no 
Mc 15,25  lo que cada un se’n portaria. 25  Era, doncs, l’hora de tèrcia quan lo  
Lc 2,36  de Fanuel, de la tribu d’Aser.  Era ja d’edat molt avançada i havia  
Lc 11,42  la justícia i l’amor de Déu!  Era necessari observàsseu aquestes coses  
He 9,23  de sang no hi ha remissió. 23  Era per consegüent necessari que les  
Ac 19,22  dels que l’assistien, Timoteu i  Erasto, ell se mantingué per algun temps  
Rm 16,23  i tota la iglésia. Vos saluden  Erasto, tresorer de la ciutat, i lo germà  
2Tm 4,20  i a la casa d’Onesíforo. 20  Erasto se quedà en Corinti i a Tròfim lo  
Ac 27,15  barca a la mercè del vent, i aixís  érem portats. 16 I llançats per la corrent 
Ac 27,37  persones que anàvem dins del barco  érem dos-centes i setanta-sis. 38 I  
Ga 4,3  pel pare. 3 Així mateix, quan  érem infants estàvem posats en servitud  
Ef 2,3  de la carn i de sos pensaments, i  érem per naturalesa fills d’ira, com  
Ef 2,5  ab què ens amà, 5 encara que  érem morts per los pecats, nos vivificà  
1Te 3,4  destinats. 4 Perquè quan encara  érem ab vosaltres, ja us prediguérem que  
Mt 3,6  terra de la comarca del Jordà. 6 I  eren batejats per ell en lo Jordà,  
Mt 4,18 quals tiraven lo filat al mar, puix  eren pescadors. 19 I els digué: –Seguiu- 
Mt 22,8  los que havien estat convidats no  eren dignes. 9 Anau, doncs, a les eixides  
Mt 25,2  a l’espòs. 2 Emperò cinc d’elles  eren fàtues, i les altres cinc, prudents.  
Mt 27,44  Fill de Déu”! 44 I los lladres que  eren crucificats ab ell també li deien  
Mt 27,47  47 Alguns, doncs, dels que  eren allí, quan oïren això deien: –A  
Mc 1,5 de Judea i tots los de Jerusalem, i  eren batejats per ell en lo riu Jordà,  
Mc 1,16  tiraven sos filats en lo mar, puix  eren pescadors. 17 I Jesús los digué:  
Mc 1,36  feia oració. 36 I Simó i los que  eren ab ell lo seguien. 37 I quan l’  
Mc 6,31  solitari i descansau un poc. Puix  eren molts los que anaven i venien, i no  
Mc 6,34  i tingué compassió d’ells, perquè  eren com ovelles que no tenen pastor. I  
Mc 6,44  peixos. 44 I els que ne menjaren  eren cinc mil homes. 45 I luego donà  
Mc 8,9  senalles. 9 I els que en menjaren  eren com quatre mil; i els despedí. 10 I  
Mc 12,20  descendència a son germà. 20 Puix  eren set germans, i el major prengué  
Lc 1,6  per nom Elisabet. 6 I un i altre  eren justos davant de Déu, caminant  
Lc 1,7  Elisabet era estèril i los dos  eren ja entrats en dies. 8 I succeí que,  
Lc 5,10  i Joan, fills del Zebedeu, que  eren companys de Simó. I digué Jesús a  
Lc 6,3 David quan tingué fam ell i los que  eren ab ell? 4 Com entrà en la casa de Déu 
Lc 6,18  els curàs de sos mals. I els que  eren aturmentats dels esperits impurs se  
Lc 8,45  -ho tots, digué Pere i los que  eren ab ell: –Mestre, la gent vos empeny i 
Lc 9,14  per tota aquesta gent. 14 Perquè  eren com cosa de cinc mil homes. I ell  
Lc 9,30  que parlaven ab ell dos barons, i  eren Moisès i Elies, 31 los quals  
Lc 13,4  Siloè i els matà, ¿pensau que ells  eren més culpables que los demés habitants 
Lc 16,14  14 Emperò los fariseus, que  eren avariciosos, oïen totes estes coses i 
Lc 23,32  també ab ell altres dos homes, que  eren malfactors, per a fer-los morir. 33 
Lc 23,39 jueus.» 39 I l’un dels lladres que  eren crucificats ab ell l’insultava  
Lc 24,10  als apòstols aquestes coses  eren Maria Magdalena, i Joana, i Maria,  
Jn 1,24  els que havien estat enviats a ell  eren fariseus, 25 i li preguntaren i li  
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Jn 3,19  que la llum, perquè ses obres  eren males. 20 Puix tot aquell que obra  
Jn 3,23  hi havia molta aigua. I venien i  eren batejats. 24 Puix llavors Joan encara 
Jn 6,64  Jesús sabia des del principi qui  eren los que no creien i qui seria lo qui  
Jn 10,42  quantes coses Joan digué d’aquest  eren verdaderes. I molts cregueren en ell. 
Jn 13,1  al Pare, havent amat als seus que  eren en lo món, los amà fins al fi. 2 I  
Jn 17,6  als homes que em donàreu del món;  eren vostres i me’ls haveu donat, i ells  
Ac 1,15  -se Pere enmig dels germans (i  eren los que estaven allí junts com unes  
Ac 2,43  temor, i molts prodigis i senyals  eren fets per los apòstols. 44 I tots los  
Ac 4,6  i Joan, i Alexandro, i tots quants  eren del llinatge sacerdotal. 7 I fent-  
Ac 4,13  de Pere i de Joan, i sabent que  eren homes sens lletres i idiotes, se  
Ac 4,32  32 I la multitud dels creients  eren d’un cor i d’un esperit, i ningú d’ 
Ac 4,32  posseïa, sinó que totes les coses  eren comunes entre ells. 33 I ab gran  
Ac 5,16  portant los malalts i els que  eren aturmentats dels esperits impurs,  
Ac 5,16  esperits impurs, tots los quals  eren curats. 17 Emperò alçant-se lo  
Ac 6,1  els hebreus, perquè ses viudes  eren despreciades en lo ministeri de cada  
Ac 6,9  i dels alexandrins, i dels que  eren de Cilícia i de l’Àsia, s’alçaren a 
Ac 10,45 45 I quedaren pasmats los fiels que  eren de la circumcisió, los quals havien  
Ac 11,2  disputaven contra d’ell los que  eren de la circumcisió, 3 dient: –Per què  
Ac 12,3  a prendre també a Pere. Llavors  eren los dies dels Àzims. 4 I havent-lo  
Ac 13,13  la vela des de Pafo, Pau i los que  eren ab ell vingueren a Perges de  
Ac 14,4  de la ciutat se dividí, i els uns  eren de la part dels jueus, i els altres,  
Ac 15,32  lo consol. 32 I Judes i Silas, que  eren profetes, consolaren ab moltes  
Ac 16,38  I ells temeren quan oïren que  eren romans. 39 I vingueren demanant-los 
Ac 17,11  sinagoga dels jueus. 11 I aquestos  eren més nobles que los de Tessalònica,  
Ac 17,11  les Escriptures per si estes coses  eren així. 12 I així molts d’ells  
Ac 18,8  de Corinto, oint-lo, creien i  eren batejats. 9 I digué lo Senyor a Pau  
Ac 19,7  en llengües i profetisaven. 7 I  eren en tots com dotze persones. 8 I  
Ac 19,14  predica. 14 I els que feien això  eren set fills d’un jueu príncep dels  
Ac 19,31  dels principals de l’Àsia que  eren amics seus, li enviaren a dir que no  
Ac 20,6  en cinc dies a Tròada, a on ells  eren, i ens detinguérem allí set dies. 7 I 
Ac 22,9 a qui tu persegueixes. 9 »I els que  eren ab mi vegeren realment la llum i  
Ac 23,13 fins que haguessen mort a Pau. 13 I  eren més de quaranta homes los que havien  
Ac 24,9  anyadiren dient que aquestes coses  eren així. 10 Llavors Pau, havent-li lo  
Ac 27,4  sota de Xipre, perquè els vents  eren contraris. 5 I havent passat la mar  
Ac 27,17  arena, arriaren les veles, i així  eren arrastrats. 18 Al dia següent,  
Ac 28,9  quants tenien mals en l’isla, i  eren curats. 10 Los quals igualment nos  
Rm 7,5  carn, los afectes dels pecats, que  eren per la Llei, obraven en nostres  
Ga 1,17 ni vinguí a Jerusalem a aquells que  eren apòstols abans que jo, sinó que me n’ 
Ga 1,22  vista a les iglésies de Judea que  eren en Cristo. 23 Solament havien oït a  
Ga 2,12  i es separava, tement als que  eren de la circumcisió. 13 I els demés  
He 9,15  d’aquelles prevaricacions que  eren baix del primer pacte (testament)  
He 11,7  avisat de les coses que encara no  eren vistes, tement, aparellà una arca per 
He 11,13  -les, i confessant que ells  eren peregrins i hostes sobre la terra. 14 
2Pe 3,Tit  los escrits de sant Pau, los quals  eren adulterats per molts ignorants. 1  
1Jn 2,19 Isqueren d’entre nosaltres, mes no  eren de nosaltres, perquè si haguessen  
1Jn 3,12 per a què el matà? Perquè ses obres  eren males, i les de son germà, bones. 13  
Ap 1,14  d’or. 14 I son cap i sos cabells  eren blancs, com llana blanca i com neu, i 
Ap 9,7  7 I les figures de les llagostes  eren semblants a cavalls aparellats per la 
Ap 9,7  semblants a l’or, i ses cares  eren com cares d’homes. 8 I tenien  
Ap 9,8  com cabells de dona i ses dents  eren com dents de lleó. 9 I vestien  
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Ap 9,17 i de sofre; i els caps dels cavalls  eren com caps de lleons; i eixia de sa  
Ap 9,19  boca i en ses cues, puix ses cues  eren semblants als serpents, que tenen  
Ap 18,23  oïda en tu; perquè tos mercaders  eren los principals homes de la terra,  
Ap 19,12  i fa la guerra. 12 I sos ulls  eren com flama de foc, i tenia en son cap  
Lc 20,29 àlcia descendència a son germà.” 29  Eren, doncs, set germans. Lo primer  
Jn 21,18 veritat, en veritat te dic que quan  eres jove te cenyies a tu mateix i anaves  
Mt 26,69  una sirventa dient: –Tu també  érets ab Jesús, lo galileu. 70 Mes ell  
Mc 14,67  una mirada i li digué: –Tu també  érets ab Jesús de Nazaret. 68 Emperò ell  
Rm 6,20  a la justícia. 20 Puix quan  éreu esclaus del pecat, estiguéreu llibres 
1Co 12,2  2 Vosaltres sabeu que, quan  éreu gentils, anàveu als ídols muts,  
1Co 12,2  anàveu als ídols muts, segons  éreu conduïts. 3 Per lo tant, vos faç a  
Ef 2,1  I ell vos vivificà a vosaltres que  éreu morts per delictes i pecats, 2 en què 
Ef 2,12 feta per mà, 12 que en aquell temps  éreu sens Cristo, separats de la  
Ef 5,8  ab ells. 8 Perquè en algun temps  éreu tenebres, emperò ara sou llum en lo  
1Te 2,8  pròpies ànimes, perquè ja ens  éreu vosaltres caríssims. 9 Puix ja us  
1Pe 2,10 10 Vosaltres, que en altre temps no  éreu poble, mes ara sou poble de Déu; que  
1Pe 2,25 vosaltres curats. 25 Puix vosaltres  éreu com ovelles esgarriades; mes ara vos  
Ap 11,17  Déu totpoderós, que sou, que  éreu i que haveu de venir; perquè haveu  
Ap 16,5 –Vós sou just, Senyor, que sou, que  éreu i que sereu, perquè això haveu  
Lc 1,69  la redempció de son poble. 69 I  erigí per a nosaltres lo corn de salvació  
He 8,2  santuari i del verdader tabernacle  erigit per lo Senyor, i no per home algú.  
He 11,38  quals no era digne lo món; anant  errants per los deserts, per les muntanyes 
Jud 13 bromera de sa abominació, estrelles  errants; per als que està reservada la  
Jm 1,16  engendra mort. 16 Doncs, no vullau  errar, germans meus caríssims. 17 Tota  
Mt 22,29 I responent Jesús, los digué: –Anau  errats, no entenent les Escriptures, ni el 
Mc 12,24  los digué: –¿No veeu que anau  errats, perquè no compreneu les  
Mc 12,27 de vius. I així vosaltres anau molt  errats. 28 I se li acercà un dels  
He 3,10  generació i diguí: “Ells sempre  erren en son cor, i ells no han conegut  
He 5,2  dels que ignoren i dels que  erren, per quant ell mateix està també  
Mt 24,24 elegits, si fos possible, cauran en  error. 25 Mirau que vos ho he predit. 26  
Mt 27,64  d’entre los morts.” I l’últim  error serà pitjor que el primer. 65 Pilat  
Rm 1,27  la paga que era deguda a son  error. 28 I com ells no volguessen retenir 
Ef 4,14  ab astúcia per introduir l’ error. 15 Ans bé, parlant la veritat en  
1Te 2,3  Perquè nostra exhortació no fou d’ error, ni d’immundícia, ni ab engany, 4  
2Te 2,11 Per això los enviarà Déu iŀlusió d’ error, per a què creguen la mentida 12 i  
Jm 5,20 que un pecador se convertesca de l’ error de son camí, salvarà sa ànima de la  
2Pe 2,18  havien fugit dels que viuen en  error, 19 prometent-los llibertat, quan  
1Jn 4,6  esperit de veritat i l’esperit d’ error. 7 Caríssims, amem-nos los uns als 
Jud 11 interès se deixaren arrebatar de l’ error de Balaam i peresqueren en la  
1Tm 4,Tit  alguns que ensenyaran diferents  errors; l’exhorta a prevenir-se contra  
2Tm 4,Tit  los esperits dels fiels contra els  errors que havien de nàixer. Li diu que  
He 9,7  que ell oferia per a si i per los  errors del poble, 8 significant ab això l’ 
2Pe 2,13  i vituperis, recreant-se en sos  errors mentres estan en convits ab  
Mt 1,22  22 Mes tot això fou fet per a què  es complís lo que digué lo Senyor per lo  
Mt 2,15  a la mort d’Herodes, per a què  es complís lo que havia dit lo Senyor per  
Mt 2,23  vingué a habitar en una ciutat que  es diu Nazaret, per a què es complís lo  
Mt 2,23  que es diu Nazaret, per a què  es complís lo que havien dit los profetes: 
Mt 4,14 Zabulon i de Neftalim, 14 per a què  es complís lo que digué Isaïes lo profeta: 
Mt 5,13  I si la sal se dessaborís, ab què  es salarà? No serveix ja de res, sinó per  
Mt 5,14  »Vosaltres sou la llum del món. No  es pot ocultar una ciutat situada sobre  
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Mt 5,21 lo Regne del cel. 21 »Haveu oït que  es digué a vostres antepassats: “No  
Mt 5,27  l’última malla. 27 »Haveu oït que  es digué als antepassats: “No cometràs  
Mt 5,32  la fa ser adúltera. I lo qui  es càsia ab la repudiada, comet adulteri.  
Mt 6,Tit  en la terra sinó en lo cel. Que no  es pot servir a dos amos. I que devem  
Mt 8,17  que estaven malalts. 17 Per a què  es complís lo que fou dit per lo profeta  
Mt 8,18  turba a l’entorn seu, manà que  es passàs a l’altre costat de l’estany.  
Mt 9,17  i l’esquinç se fa més gran. 17 No  es posa vi novell en bots vells. D’altra  
Mt 9,17 altra manera se rebenten los bots i  es vessa lo vi, i los bots se fan malbé.  
Mt 10,29  a l’infern. 29 ¿Per ventura no  es venen dos aucells per un diner, i ni un 
Mt 12,4  4 com entrà en la casa de Déu i  es menjà los pans de la proposició, que no 
Mt 12,17  no el descobrissen. 17 Per a què  es complís lo que fou dit per lo profeta  
Mt 13,35  mai sens paràboles. 35 Per a què  es complís lo que havia dit lo profeta,  
Mt 13,40  que així com se cull la sisanya i  es crema en lo foc, així succeirà en la fi 
Mt 13,54  sinagogues d’ells, de manera que  es meravellaven i deien: –D’a on li ve a  
Mt 13,55  és aquest lo fill del fuster? ¿No  es diu sa mare Maria, i sos germans,  
Mt 15,2  la tradició dels ancians? Puix no  es renten les mans quan mengen pa. 3 I  
Mt 15,31  peus. I els curà. 31 De manera que  es meravellava la gent, veent parlar los  
Mt 15,32  despatxar-los en dejú, perquè no  es desmaïn en lo camí. 33 I los deixebles  
Mt 16,12  entengueren que no havia dit que  es guardassen del llevat dels pans, sinó  
Mt 17,19  “Traslada’t d’aquí allí”, i  es trasladarà. I res vos serà impossible.  
Mt 17,20  aquesta casta de dimonis, no  es llança sinó per medi de l’oració i del 
Mt 18,13 trobar-la, vos dic en veritat que  es complaurà més ab ella que ab les  
Mt 18,14  vostre Pare que està en lo cel que  es pèrdia un d’aquestos petits. 15 »Per  
Mt 18,19 per demanar alguna cosa, sia la que  es vulla, se’ls serà otorgada per mon  
Mt 19,9 altra, comet adulteri. I aquell que  es càsia ab la repudiada, comet adulteri.  
Mt 19,12  per los homes. I hi ha eunucs que  es castraren a si mateixos per amor del  
Mt 19,25  molt, i digueren: –Doncs, qui  es podrà salvar? 26 I mirant-los Jesús,  
Mt 21,4  4 I tot això fou fet per a què  es complís lo que havia dit lo profeta,  
Mt 24,10 molts aleshores s’escandalisaran i  es trairan uns als altres, i es tindran  
Mt 24,10  i es trairan uns als altres, i  es tindran odi entre si. 11 I s’alçaran  
Mt 24,16  entenga), 16 llavors los que  es tròbien en la Judea fúgien a les  
Mt 24,17 fúgien a les muntanyes, 17 i lo qui  es tròbia en lo terrat, no bàixia a  
Mt 24,18 prendre res de sa casa, 18 i lo qui  es tròbia en lo camp, no tórnia a prendre  
Mt 24,27  com lo llampec ix de l’orient i  es deixa veure fins en l’occident, així  
Mt 24,28  l’home. 28 En qualsevol part que  es tròbia lo cadàver, allí se juntaran  
Mt 26,13 vos dic que en qualsevulla part que  es predíquia aqueix evangeli per tot lo  
Mt 26,54  Escriptures, de que així convé que  es faça? 55 En aquella hora digué Jesús a  
Mt 26,56  Emperò tot això fou fet per a què  es complissen les escriptures dels  
Mt 27,5 lo temple, se retirà i se n’anà, i  es penjà ab un llaç. 6 I els prínceps dels 
Mt 27,35  tirant a sort; per a què  es complís lo que fou dit per lo profeta  
Mt 27,42  deien: 42 –Salvà a altres, i no  es pot salvar a si mateix! Si és lo rei d’ 
Mt 27,51  l’esperit. 51 I veus aquí que  es rompé lo vel del temple en dos trossos  
Mt 27,64  ressuscitaré.” 64 Mana, doncs, que  es guàrdia lo sepulcre fins al tercer dia, 
Mt 28,15 se’ls havia dit. I aquesta veu que  es divulgà entre els jueus dura fins vui  
Mc 1,22 en la sinagoga, los ensenyava. 22 I  es meravellaven de sa doctrina, perquè els 
Mc 1,27 fent grans crits, eixí d’ell. 27 I  es meravellaven tots, de tal manera que es 
Mc 1,27  tots, de tal manera que  es preguntaven los uns als altres dient:  
Mc 2,21 lo pedaç nou se’n porta el vell, i  es fa més gran l’esquinç. 22 I ningú posa 
Mc 2,22  manera el vi rebentarà els bots i  es vessarà, i es faran malbé els bots.  
Mc 2,22  rebentarà els bots i es vessarà, i  es faran malbé els bots. Sinó que deu  
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Mc 4,12  i no comprenguen; no sia que  es convertesquen alguna vegada i se’ls  
Mc 4,15  prop del camí són aquells en qui  es sembra la paraula, emperò després que  
Mc 4,40  quedaren posseïts de gran temor. I  es deia l’un a l’altre: –Qui és aquest a 
Mc 5,17  17 I començaren a pregar-li que  es retiràs dels seus confins. 18 I quan  
Mc 5,23 -li a posar la mà sobre per a què  es cúria i visca. 24 I se n’anà ab ell. I 
Mc 5,40  no és morta, sinó que dorm. 40 I  es burlaven d’ell. Mes ell, havent-los  
Mc 6,9 se’n portassen sandàlies, i que no  es posassen dos túniques. 10 I els deia:  
Mc 6,50  50 Puix tots lo vegeren i  es torbaren. Emperò immediatament parlà ab 
Mc 7,3  fariseus i tots los jueus, si no  es renten les mans ab freqüència, no  
Mc 7,4  de la plaça, no mengen si abans no  es renten; i observen moltes altres coses  
Mc 7,24 no volia que ningú ho sabés, mes no  es pogué encobrir. 25 Perquè una dona que  
Mc 8,11  11 E isqueren los fariseus i  es posaren a disputar ab ell, demanant-  
Mc 8,12  senyal? En veritat vos dic que no  es donarà senyal a esta generació. 13 I  
Mc 9,1  alta, en un lloc apartat, i  es transfigurà a presència d’ells. 2 I  
Mc 9,5 Elies. 5 Perquè ell no sabia lo que  es deia, puix estaven aterrats d’espant.  
Mc 10,7  l’home a son pare i a sa mare i  es juntarà ab sa muller; 8 i seran dos en  
Mc 10,11  que repudiï a sa muller i  es càsia ab una altra, comet adulteri  
Mc 10,12 I si la dona repudiàs a son marit i  es casàs ab un altre, comet adulteri. 13 I 
Mc 10,26 Déu. 26 Ells se meravellaven més, i  es deien los uns als altres: –Qui podrà,  
Mc 10,32  i Jesús anava davant d’ells, i  es meravellaven, i el seguien plens de  
Mc 10,34  i l’entregaran als gentils, 34 i  es mofaran d’ell, li escopiran, i l’  
Mc 10,42 els digué: –Sabeu que aquells a qui  es veu manar sobre les nacions, les  
Mc 12,25  d’entre els morts, ni  es casaran, ni seran donats en matrimoni,  
Mc 13,15 fúgien a les muntanyes; 15 i el qui  es tròbia en lo terrat, no bàixia a la  
Mc 13,20 no hagués abreviat aquells dies, no  es salvaria ninguna carn; emperò per amor  
Mc 14,2 –No en dia de festa, no fos cas que  es mogués algun motí en lo poble. 3 I  
Mc 15,21 Ruf, que venia d’una granja, a que  es carregàs sa creu. 22 I el conduïren a  
Mc 15,31 los escribes: –A altres salvà, i no  es pot salvar a si mateix! 32 Lo Cristo,  
Mc 16,18  les mans sobre dels malalts, i  es curaran. 19 I el Senyor Jesús, després  
Lc 1,20  no has cregut mes paraules, que  es compliran a son temps. 21 I lo poble  
Lc 1,45  tu que cregueres, perquè  es complirà lo que et fou dit de part del  
Lc 1,65 ompliren de temor tots sos veïns, i  es difundiren aquestes veus per totes les  
Lc 2,1  1 I succeí en aquells dies que  es proclamà un edicte de Cèsar August  
Lc 2,6 I trobant-se allí, esdevingué que  es compliren los dies en què havia de  
Lc 4,3  de Déu, digues a aquesta pedra que  es tórnia pa. 4 I Jesús li respongué:  
Lc 5,6 una multitud tan gran de peixos que  es rompia lo filat. 7 I feren senyal als  
Lc 6,44  és conegut per son fruit. Puix no  es cullen figues dels arços, ni raïms dels 
Lc 9,25 a un home lo guanyar tot lo món, si  es perd ell a si mateix i es causa son  
Lc 9,25  món, si es perd ell a si mateix i  es causa son dany? 26 Perquè aquell que s’ 
Lc 9,33 altra per a Elies –no sabent lo que  es deia. 34 Mentres estava dient això, se  
Lc 10,38  Jesús en un lloc, i una dona que  es deia Marta l’hospedà en sa casa. 39 I  
Lc 11,8  a la porta, jo us dic que si no  es llevàs a donar-los-hi per raó de  
Lc 11,44  que sou com los sepulcres que no  es veuen, i sobre los que caminen los  
Lc 12,6 dic, és a qui haveu de témer. 6 ¿No  es venen cinc aucellets per dos diners, i  
Lc 12,33  almoina. Feu-vos bosses que no  es tórnien velles, tresor en lo cel que  
Lc 12,37  quan vinga; en veritat vos dic que  es cenyirà son vestit i els farà assentar  
Lc 12,47  la voluntat de son senyor, i no  es posà a punt, i no obrà segons sa  
Lc 12,50  com tinc l’ànimo afligit fins que  es cúmplia! 51 ¿Pensau que he vingut a  
Lc 13,14  al poble: –Sis dies hi ha en què  es pot treballar; en aqueixos veniu i que  
Lc 15,4  desert i no va en busca de la que  es perdé fins haver-la trobada? 5 I quan 
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Lc 16,18 altra, comet adulteri. I aquell que  es casa ab la que repudia lo marit, també  
Lc 16,19  púrpura i de tela finíssima i que  es tractava sempre ab esplendor. 20 I  
Lc 17,20  de Déu no vindrà de manera que  es faça observar, 21 ni diran: “Veu’s-  
Lc 17,30  30 Lo mateix serà en lo dia en què  es maniféstia lo Fill de l’home. 31 En  
Lc 17,31 l’home. 31 En aquella hora, lo qui  es tròbia en lo terrat i tinga ses alhajes 
Lc 17,31 no bàixia a prendre-les. I el qui  es tròbia en lo camp, tampoc tórnia atràs. 
Lc 18,13  a alçar los ulls al cel, sinó que  es pegava cops al pit, dient: “Oh Déu!,  
Lc 20,20 observant-lo, enviaren espies que  es fingissen homes de bé per a sorprendre  
Lc 20,28  muller, i no deixàs fills, que  es càsia ab ella son germà, i que àlcia  
Lc 20,35  i de la resurrecció dels morts, ni  es casaran ni seran donats en matrimoni,  
Lc 21,21  fúgien a les muntanyes; i los que  es tròbien enmig d’ella, retírien-se; i 
Lc 21,21  d’ella, retírien-se; i los que  es tròbien en los camps, no éntrien. 22  
Lc 21,22  són dies de venjança, a fi de que  es cúmplia tot lo que està escrit. 23  
Lc 21,24  trepitjada dels gentils, fins que  es cúmplien los temps de les nacions. 25 I 
Lc 22,42  de mi aquest calze. Emperò no  es faça ma voluntat sinó la vostra. 43 I  
Lc 23,27  multitud de gent i de dones que  es lamentaven i ploraven. 28 Emperò Jesús, 
Lc 24,44 ab vosaltres: que era necessari que  es complís tot quant està escrit de mi en  
Jn 2,24  que feia. 24 Emperò Jesús no  es fiava d’ells perquè els coneixia a  
Jn 4,40 ell los samaritans, li pregaren que  es quedàs allí; i s’hi detingué dos dies. 
Jn 6,12  que han sobrat, a fi de que no  es pèrdia res. 13 Los recolliren, doncs, i 
Jn 6,27  27 Treballau, no per lo menjar que  es consum, sinó per aquell que dura fins a 
Jn 8,7 els digué: –Aquell de vosaltres que  es tròbia sens pecat, sia lo primer en  
Jn 9,11  11 Respongué: –Aquell home que  es diu Jesús féu fang i l’aplicà a mos  
Jn 10,28  I jo els dono la vida eterna, i no  es perdran mai, i ningú les arrancarà de  
Jn 11,33  ab ella, gemí en son esperit i  es pertorbà. 34 I digué: –A on l’haveu  
Jn 11,50  home mòria per lo poble, i no que  es pèrdia tota la nació. 51 Mes ell no ho  
Jn 11,54  entre els jueus, sinó que  es retirà a un territori prop del desert,  
Jn 12,6  la bossa, portava lo diner que  es posava en ella. 7 Mes Jesús respongué:  
Jn 12,17  aquestes coses. 17 I la turba que  es trobava ab Jesús quan cridà a Làssaro  
Jn 12,38  no creien en ell; 38 a fi de que  es complissen les paraules del profeta  
Jn 12,40  ulls ni comprenguen ab son cor i  es convertesquen, i jo els cúria.» 41 Això 
Jn 13,18  que tinc elegits. Sinó per a què  es cúmplia l’Escriptura: “Aquell que  
Jn 14,1  a sos deixebles. 1 »Que no  es pertúrbia vostre cor. Creeu en Déu, i  
Jn 14,27  la dono jo com la dóna lo món. No  es pertúrbia vostre cor, ni s’  
Jn 15,25  a mi i a mon Pare, 25 a fi de que  es complís la paraula escrita en sa Llei:  
Jn 16,21  ha donat a llum l’infant, ja no  es recorda de sa congoixa, ab lo goig de  
Jn 17,12  el fill de la perdició, per a què  es cúmplia l’Escriptura. 13 Emperò ara  
Jn 18,9  deixau anar aquestos. 9 Per a què  es complís la paraula que havia dit:  
Jn 18,32 donar la mort a ningú. 32 Per a què  es complís la paraula que Jesús digué,  
Jn 19,12 amic del Cèsar; puix tot aquell que  es fa rei contradiu al Cèsar. 13 I Pilat,  
Jn 19,24  per veure de qui serà. Per a què  es complís l’Escriptura, que diu: «Se  
Jn 19,28 coses estaven complertes, per a què  es complís l’Escriptura, digué: –Tinc  
Jn 19,36  aquestes coses succeïren per a què  es complís l’Escriptura: «No trencareu ni 
Jn 21,11  grans. I a pesar de ser tants, no  es rompé lo filat. 12 Jesús los diu:  
Jn 21,22 22 Li respon Jesús: –Si jo vull que  es quédia així fins a ma vinguda, a tu què 
Jn 21,23  «No morirà», sinó: «Si jo vull que  es quédia així fins a ma vinguda, a tu què 
Ac 1,16  16 –Barons germans, era precís que  es complís l’Escriptura que predigué l’  
Ac 2,3 unes llengües partides com de foc i  es posaren sobre cada u d’ells. 4 I  
Ac 2,7  7 I tothom estava pasmat, i  es meravellava, dient: –Mirau, no són tots 
Ac 2,12  Déu. 12 Se pasmaven, doncs, tots i  es meravellaven, dient-se los uns als  
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Ac 2,26  26 Per això s’alegra mon cor i  es regositja ma llengua, i ademés ma carn  
Ac 3,10 coneixien que ell era lo mateix que  es sentava a la porta Hermosa del temple a 
Ac 4,17 ho podem negar. 17 Emperò perquè no  es divúlguia més en lo poble, amenacem-  
Ac 4,28  mà i vostre consell decretaren que  es fes. 29 I ara, Senyor, mirau ses  
Ac 4,30  mà a curar les dolències i a que  es facen meravelles i prodigis en nom de  
Ac 5,39  fins a combatre contra Déu. I  es conformaren ab ell. 40 I havent cridat  
Ac 6,7  I la paraula del Senyor creixia, i  es multiplicava molt lo número dels  
Ac 7,41  i oferiren sacrifici a l’ídol, i  es regositjaven en les obres de ses mans.  
Ac 8,13  los grans miracles i prodigis que  es feien, estava atònit i ple d’  
Ac 9,35  habitants de Lidda i de Sarona, i  es convertiren al Senyor. 36 Havia també  
Ac 9,37  en aquells dies caigué malalta, i  es morí. I després que l’hagueren  
Ac 10,1  centurió d’una companyia que  es diu Itàlica, 2 religiós i temerós de  
Ac 10,7  lo que et convé fer. 7 I luego que  es retirà l’àngel que li parlava, cridà a 
Ac 10,40  Déu al tercer dia, i volgué que  es manifestàs, 41 no a tot lo poble, sinó  
Ac 10,48  I aleshores li suplicaren que  es quedàs ab ells alguns dies. 11,Tit  
Ac 11,21  ells, i un gran número cregueren i  es convertiren al Senyor. 22 I arribà la  
Ac 12,9  lo que l’àngel feia, sinó que  es pensava que veia una visió. 10 I  
Ac 12,24 Mes la paraula del Senyor creixia i  es multiplicava. 25 I Bernabé i Saulo  
Ac 13,27 est ni a les veus dels profetes que  es llegeixen casa dissabte, les compliren  
Ac 14,3 paraula de sa gràcia, concedint que  es fessen per ses mans prodigis i  
Ac 15,19 que no s’incomòdia als gentils que  es converteixen a Déu, 20 sinó que se’ls  
Ac 16,26  un terratrèmol tan gran que  es commogueren los fonaments de la presó,  
Ac 16,27 de la presó, desembeinà l’espasa i  es volia matar, pensant que els presos s’ 
Ac 18,7  d’allí, entrà en casa d’un que  es deia Tito Just, temerós de Déu, la casa 
Ac 18,20  jueus. 20 I demanant-li ells que  es quedàs allí per més temps, no hi  
Ac 18,21  temps, no hi consentí, 21 sinó que  es despedí d’ells dient: –De totes  
Ac 19,20  20 D’aqueix modo creixia i  es fortaleixia la paraula de Déu. 21 I  
Ac 19,31  seus, li enviaren a dir que no  es presentàs en lo teatro. 32 Uns cridaven 
Ac 19,36  36 Veent, doncs, que això no  es pot contradir, convé que us sossegueu i 
Ac 20,37  i féu oració ab tots ells. 37 I  es mogué un gran plor entre tots; i tirant 
Ac 21,30  l’havia entrat en lo temple. 30 I  es commogué tota la ciutat i s’amotinà  
Ac 22,30  -lo, lo féu deslligar i manà que  es juntassen los sacerdots i tot lo  
Ac 23,9 confessen les dos coses. 9 Així que  es mogué una gran clamor. I alçant-se  
Ac 26,18  18 per a què els òbries los ulls i  es convertesquen de les tenebres a la  
Ac 26,20 als gentils, que s’arrepentissen i  es convertissen a Déu, fent obres dignes  
Ac 27,3  per anar a sos amics, a fi de que  es proveís de lo necessari. 4 I quan  
Ac 27,22  que tingau bon ànimo, puix no  es perdrà de vosaltres ninguna persona,  
Ac 27,29  des de la popa, i desitjaven que  es fes de dia. 30 I els mariners, volent- 
Ac 27,34  vos prego que mengeu, puix no  es perdrà ni un sol cabell del cap de  
Ac 27,42  los soldats foren de parer que  es donàs la mort als presos, per a què  
Ac 28,27 orelles i comprenguen ab son cor, i  es convertesquen i jo els cúria!” 28  
Rm 1,19  injustícia. 19 Per això que lo que  es pot conèixer de Déu és manifest a ells; 
Rm 1,32  solament les practiquen, sinó que  es complauen en aquells que les  
Rm 2,28  ni és circumcisió aquella que  es manifesta en la carn, 29 sinó que és  
Rm 8,18  temps ab la glòria venidera, que  es manifestarà en nosaltres. 19 Perquè lo  
Rm 8,24 l’esperança. Però l’esperança que  es veu no és esperança, puix allò que un  
Rm 9,19  Emperò tu em diràs: «Doncs, de què  es queixa? Perquè, ¿qui resistirà a sa  
Rm 10,3  volent establir la seva pròpia, no  es someten a la justícia de Déu. 4 Perquè  
Rm 11,14  a gelosia als de ma carn i fer que  es sàlvien alguns d’ells. 15 Perquè si la 
Rm 14,22  de Déu. Benaventurat aquell que no  es condemna a si mateix en lo que aprova.  
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Rm 15,3  a edificació. 3 Perquè Cristo no  es complagué a si mateix, ans bé, com està 
1Co 1,18  la creu és una necedat per als que  es perden; mes per als que es salven, ço  
1Co 1,18  als que es perden; mes per als que  es salven, ço és, per a nosaltres, és  
1Co 1,31  segons està escrit: «Aquell que  es gloria, gloriï’s en lo Senyor.» 2,Tit  
1Co 4,Tit  verdader apòstol i estimació que  es mereix. Reprèn ab energia i mansuetud  
1Co 4,2  misteris de Déu. 2 Emperò lo que  es requereix dels dispensadors és que cada 
1Co 6,16  cert! 16 ¿No sabeu que aquell que  es junta ab una ramera se fa un cos ab  
1Co 6,17 «dos en una carn». 17 Emperò lo qui  es junta ab lo Senyor, un esperit és. 18  
1Co 7,9  així com jo. 9 Emperò si no  es poden contenir, càsien-se; puix més  
1Co 7,10  sinó lo Senyor, que la muller no  es sepària del marit. 11 I que si es  
1Co 7,11  es sepària del marit. 11 I que si  es separa, se quédia sens casar o se  
1Co 7,18  algú cridat essent circumcidat? No  es faça incircumcís. ¿És algú cridat en la 
1Co 7,18  cridat en la incircumcisió? Que no  es circumcídia. 19 La circumcisió no és  
1Co 7,36  de sa edat, i que és necessari que  es càsia, faça ell lo que vulga; no peca  
1Co 9,15  ni he escrit aquestes coses perquè  es faça això ab mi; puix millor m’és lo  
1Co 10,Tit  l’Apòstol als corintis que  es guàrdien de sos vicis, especialment de  
1Co 10,12  del sigle. 12 Per lo tant, lo qui  es creu estar de peus, tinga compte que no 
1Co 10,25  és de l’altre. 25 De tot lo que  es ven en la carnisseria, menjau-ne,  
1Co 11,Tit  i reprèn los desordres que  es cometien al temps de la comunió. 1 Siau 
1Co 13,6  no s’irrita ni pensa mal, 6 no  es gosa en la iniquitat, sinó que es  
1Co 13,6  es gosa en la iniquitat, sinó que  es complau en la veritat. 7 Tot ho  
1Co 14,7  de sons, ¿com se distingirà lo que  es toca ab flauta o lo que ab arpa? 8 Puix 
1Co 14,8 la trompeta dóna un so incert, ¿qui  es prepararà per a la batalla? 9 Així  
1Co 14,9  clares, ¿com se sabrà lo que  es diu? Certament parlareu a l’aire. 10  
1Co 14,25  i de tots judicat. 25 I així  es fan manifestos los secrets de son cor;  
1Co 15,12  vosaltres haveu cregut. 12 I si  es predica que Cristo ressuscità d’entre  
1Co 15,29 altra manera, què faran aquells que  es bategen per als morts, si de ningun  
1Co 15,29  ressusciten los morts? ¿Per què  es bategen, doncs, per als morts? 30 I per 
1Co 15,36  36 Neci, lo que tu sembres, no  es vivifica si abans no mor. 37 I al  
1Co 16,1  1 I en quant a les coŀlectes que  es fan per als sants, feu-ho també  
1Co 16,2  lo que gústia, a fi de que no  es facen les coŀlectes quan jo vinga. 3 I  
2Co 1,4  nosaltres consolar a aquells que  es troben en tot treball, ab lo consol ab  
2Co 2,15  bon olor de Cristo en aquells que  es salven i en los que es perden. 16 Per a 
2Co 2,15  aquells que es salven i en los que  es perden. 16 Per a uns som realment olor  
2Co 3,13  confiança. 13 I no com Moisès, que  es posava un vel sobre el rostro, per a  
2Co 4,3  encara encobert, per a aquells que  es perden està encobert: 4 en los quals lo 
2Co 4,18  contemplam no a les coses que  es veuen, sinó a les que no es veuen.  
2Co 4,18  que es veuen, sinó a les que no  es veuen. Perquè les coses que es veuen  
2Co 4,18  no es veuen. Perquè les coses que  es veuen són temporals, mes les que no es  
2Co 4,18 veuen són temporals, mes les que no  es veuen són eternes. 5,Tit Capítol V  
2Co 5,12 de que tingau què respondre als que  es glorien en l’apariència i no en lo  
2Co 8,4  i la comunicació del ministeri que  es dóna als sants. 5 I ho feren, no com  
2Co 9,1  1 Perquè, en quant al socorro que  es dóna als sants, és per demés que jo us  
2Co 10,17  aparellades. 17 Emperò «lo qui  es gloria, gloriïs en lo Senyor». 18 Puix  
2Co 11,12  com nosaltres en allò de què  es glorien. 13 Perquè los tals falsos  
2Co 11,13  són operaris fraudulents, que  es transformen en apòstols de Cristo. 14 I 
Ga 2,12 després que vingueren se retirava i  es separava, tement als que eren de la  
Ga 2,16  gentils, 16 sabent que l’home no  es justifica per les obres de la Llei,  
Ga 4,1 que l’hereu, mentres és infant, no  es diferència en res del servo, encara que 
Ga 5,10 mes aquell que us inquieta, sia qui  es vulla, portarà sobre si la condemnació. 
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Ef 2,11 apellidats incircumcisió per la que  es diu circumcisió en la carn feta per mà, 
Ef 4,26 26 «Enfadau-vos, i no pequeu»: no  es pònguia lo sol sobre vostra ira. 27 Ni  
Ef 5,3  i tota impuresa i avarícia, no  es menciónia entre vosaltres, com és propi 
Ef 5,31  l’home a son pare i a sa mare i  es juntarà a sa muller, i seran dos en una 
Fl 2,3  uns mateixos pensaments. 3 Que no  es faça res per tema, ni per vanaglòria,  
Fl 2,7  lo ser ell igual a Déu, 7 sinó que  es reduí a si mateix a no res, prenent la  
Col 2,Tit  II Exhorta als colossians a que  es guàrdien dels sofismes dels filosofs,  
Col 3,21 a ira a vostres fills, per a què no  es tórnien pussiŀlànims. 22 Sirvents,  
Col 4,9  contaran totes les coses que aquí  es fan. 10 Vos saluda Aristarc, mon  
1Te 1,8  Macedònia i en l’Acaia, sinó que  es propagà per totes parts la fe que teniu 
1Te 3,3  en vostra fe, 3 a fi de que ningú  es contúrbia per aquestes tribulacions,  
2Te 3,12  els va res. 12 A estos, doncs, que  es condueixen d’aquesta manera, los manam 
1Tm 2,Tit  2,Tit Capítol II Encarrega que  es préguia pels reis i magistrats.  
1Tm 2,1  doncs, lo primer de tot, que  es facen peticions, oracions, pregàries,  
1Tm 2,6  i els homes, Jesucrist home, 6 que  es donà a si mateix en rescat per tots,  
1Tm 4,4  i no és de rebutjar res de lo que  es participa ab acció de gràcies, 5 perquè 
1Tm 6,10 qual alguns se desviaren de la fe i  es subjectaren a moltes penes. 11 Emperò  
1Tm 6,18 nostre ús. 18 Que òbrien lo bé, que  es facen rics en obres bones, disposats a  
Flm Tit eloqüència divina de la caritat que  es reconciliï ab Onèsim, son esclau  
He 3,15  substància d’ell. 15 Mentres que  es diu: «Si oiguésseu avui sa veu, no  
He 6,7 a l’escarni. 7 Perquè la terra que  es beu la pluja que cau molt sovint sobre  
He 7,8  emperò allí los rep aquell de qui  es dóna testimoni que viu. 9 I (com jo puc 
He 7,12  lo sacerdoci, és necessari que  es múdia també la Llei. 13 Perquè aquell  
He 7,13  la Llei. 13 Perquè aquell de qui  es diuen aquestes coses pertany a altra  
He 8,13  per antiquat lo primer. I el que  es fa antic i vell, està cerca de ser  
He 10,33 altra, fóreu fets companys dels que  es trobaven en lo mateix estat. 34 Perquè  
He 10,38  emperò si s’aparta, ma ànima no  es complaurà en ell». 39 Mes nosaltres no  
He 11,1 s’esperen, evidència de les que no  es veuen. 2 Perquè per ella alcançaren  
He 11,16 és, la celestial. I per això Déu no  es desdenya d’apellidar-se Déu d’ells, 
He 12,13  a fi de que lo qui és coix no  es desviï, ans bé sia curat. 14 Seguiu la  
He 12,21  21 I era tan espantós lo que  es veia, que Moisès digué: «Espavordit  
He 12,27 declara la mudança de les coses que  es commouen com coses fetes, per a què  
Jm 1,11  se seca l’herba, i cau sa flor, i  es perd sa vistosa hermosura, així també  
Jm 1,24  mirall son natiu rostro; 24 perquè  es mirà a si mateix, i se n’anà, i luego  
Jm 2,13  la llei de la llibertat. 13 Perquè  es judicarà sens misericòrdia al que no  
Jm 2,22 la fe acompanyava a ses obres i que  es féu perfeta per les obres? 23 I es  
Jm 2,23  es féu perfeta per les obres? 23 I  es complí l’Escriptura que diu: «Abraham  
Jm 3,5  un membre petit del cos, i  es gloria de grans coses. Mirau un poc de  
1Pe 2,Tit  malícia, com los infants, i a que  es conduesquen segons exigeix la dignitat  
2Pe 3,9  de vosaltres, no volent que ningú  es pèrdia, sinó que tots se convertesquen  
1Jn 2,19  ab nosaltres; emperò per a què  es veja clar que no tots són de nosaltres. 
Jud 10  de les coses que no entenen, i  es perverteixen com bèsties irracionals en 
Ap 1,7  ull, i els que el traspassaren. I  es feriran los pits al veure’l tots los  
Ap 2,20  tu permets a Jezabel, una dona que  es diu profeta, predicar i enganyar a mos  
Ap 3,18  vestesques de robes blanques, i no  es descúbria la vergonya de ta desnuesa; i 
Ap 6,4  tragués la pau de la terra, i que  es matassen los uns als altres. I li fou  
Ap 6,11  encara un poc de temps, fins que  es complís lo número de sos coservos i el  
Ap 6,12  hi hagué un gran terratrèmol, i  es tornà lo sol negre com un sac de  
Ap 8,3  3 I vingué un altre àngel i  es posà davant de l’altar, tenint un  
Ap 8,8  una gran muntanya encesa de foc; i  es tornà sang la tercera part del mar. 9 I 
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Ap 8,11  molts homes per les aigües, perquè  es tornaren amargues. 12 I el quart àngel  
Ap 11,19  fou vista en son temple, i  es formaren llamps, i trons, i clamors  
Ap 13,3  i fou curada sa ferida mortal. I  es meravellava tota la terra detràs de la  
Ap 14,Tit  lo judici final. Ve Jesucrist i  es fa la misteriosa sega i la verema de sa 
Ap 16,3  derramà sa copa sobre el mar, i  es tornà sang com de mort; i morí en la  
Ap 16,4  i sobre les fonts de les aigües, i  es convertiren en sang. 5 I oiguí a dir a  
Ap 16,10  copa sobre lo siti de la bèstia, i  es tornà ple de tenebres son regne, i es  
Ap 16,10  tornà ple de tenebres son regne, i  es mossegaren ses llengües de dolor. 11 I  
Ap 17,Tit  embriagà ab la sang dels màrtirs i  es vegé sentada sobre la bèstia dels set  
Ap 17,8  l’abisme i anirà a la perdició; i  es meravellaran los habitants de la terra, 
Ap 18,9 Déu que la judicarà. 9 I ploraran i  es feriran los pits sobre ella los reis de 
Ap 18,11  mercaders de la terra ploraran i  es lamentaran sobre ella, perquè ningú  
Ap 18,19  semblant a esta gran ciutat?» 19 I  es tiraren pols sobre sos caps i  
Ap 19,4  per los sigles dels sigles. 4 I  es postraren los vint-i-quatre ancians 
Ap 19,21  aquell que seia sobre el cavall. I  es saciaren ab ses carns tots los aucells. 
Ap 21,25  glòria i honra. 25 I ses portes no  es tancaran de dia, puix allí no hi haurà  
Mt 1,20  en ella ha nat, de l’Esperit Sant  és. 21 I parirà un fill, i l’anomenaràs  
Mt 2,2  Orient a Jerusalem 2 dient: –A on  és lo qui ha nat rei dels jueus? Perquè  
Mt 3,3  lo Regne del cel. 3 Puix aquest  és de qui parlà lo profeta Isaïes dient:  
Mt 3,9 per pare.” Perquè jo us dic que Déu  és poderós per a alçar d’aquestes pedres  
Mt 3,11  lo qui ha de venir després de mi  és més fort que jo, lo calçat del qual no  
Mt 3,17  una veu del cel que deia: –Aquest  és mon fill, l’amat, en qui m’he  
Mt 5,3  pobres d’esperit, perquè d’ells  és lo Regne del cel. 4 »Benaventurats los  
Mt 5,10 amor de la justícia, perquè d’ells  és lo Regne del cel. 11 »Sereu  
Mt 5,12  Alegrau’s i regositjau’s, perquè  és gran vostre gallardó en lo cel. Puix  
Mt 5,34 manera jureu. Ni per lo cel, perquè  és lo trono de Déu, 35 ni per la terra,  
Mt 5,35  de Déu, 35 ni per la terra, perquè  és la peanya de sos peus; ni per  
Mt 5,35  sos peus; ni per Jerusalem, perquè  és la ciutat del gran rei. 36 Ni júries  
Mt 5,48  puix, vosaltres perfets, així com  és perfet vostre Pare celestial. 6,Tit  
Mt 6,21  i roben. 21 Puix allà a on  és ton tresor, allí ton cor està també. 22 
Mt 6,22 cor està també. 22 »Llum de ton cos  és ton ull. Si ton ull és senzill, tot ton 
Mt 6,22  de ton cos és ton ull. Si ton ull  és senzill, tot ton cos serà lluminós. 23  
Mt 6,23 serà lluminós. 23 Emperò si ton ull  és mal, tot ton cos serà tenebrós. Perquè  
Mt 6,23  Perquè si la llum que en tu tens  és tenebres, quant grans no seran les  
Mt 6,30  del camp que avui existeix i demà  és tirada al foc, vesteix Déu així, ¿quant 
Mt 7,Tit a la caritat. Parla de quant estret  és lo camí del cel, i que s’han de  
Mt 7,4  veus la biga en lo teu? 4 O, ¿com  és que dius a ton germà: “Deixa, jo et  
Mt 7,6  de ton germà. 6 »No doneu lo que  és sant als cans, ni tireu vostres perles  
Mt 7,9 se li obrirà. 9 O ¿qui de vosaltres  és l’home a qui demanant-li son fill pa 
Mt 7,12  per a ells, perquè aqueixa  és la Llei i los Profetes. 13 »Entrau per  
Mt 7,13  per la porta estreta, perquè ampla  és la porta i espaiós lo camí que guia a  
Mt 7,14  entren per ell. 14 Perquè estreta  és la porta i estret lo camí que guia a la 
Mt 8,27  se meravellaren, i deien: –Qui  és aquest a qui los vents i lo mar  
Mt 9,5  mal en vostre cor? 5 Quina cosa  és més fàcil, lo dir: “Perdonats te són  
Mt 9,11  cosa, deien a sos deixebles: –¿Com  és que el vostre mestre menja ab los  
Mt 9,24  digué: 24 –Retirau’s, puix no  és morta la noia, sinó que dorm. I se  
Mt 9,37  –La collita verdaderament  és gran, emperò pocs los treballadors. 38  
Mt 10,10  ni bastó; perquè qui treballa  és mereixedor de son aliment. 11 I en  
Mt 10,24  vinga lo Fill de l’home. 24 »No  és lo deixeble més que el mestre, ni lo  
Mt 10,37  pare o a sa mare més que a mi, no  és digne de mi; i lo qui ama al fill o a  
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Mt 10,37  fill o a la filla més que a mi, no  és digne de mi. 38 I qui no pren sa creu i 
Mt 10,38 no pren sa creu i no em segueix, no  és digne de mi. 39 Qui tròbia sa vida, la  
Mt 11,5  ouen, los morts ressusciten, i  és anunciat l’evangeli als pobres. 6 I  
Mt 11,7  de Joan a la gent dient: –Què  és lo que isquéreu a veure en lo desert?  
Mt 11,8  canya agitada del vent? 8 Mes, què  és lo que isquéreu a veure? ¿Un home  
Mt 11,10  més que profeta. 10 Puix aquest  és de qui està escrit: “Veus aquí, jo  
Mt 11,11  Joan Baptista. Emperò aquell que  és lo mínim en lo Regne del cel, és més  
Mt 11,11  és lo mínim en lo Regne del cel,  és més gran que ell. 12 I des de los dies  
Mt 11,14  14 I si ho voleu rebre, ell  és aquell Elies que ha de venir. 15 Qui té 
Mt 11,26  declarades als petits. 26 Així  és, Pare. Perquè així fou de vostre  
Mt 11,30  per a vostres ànimes. 30 Puix que  és suau mon jou, i lleugera ma càrrega.  
Mt 12,2  –Mira, tos deixebles fan lo que no  és lícit fer en dissabte. 3 Mes ell los  
Mt 12,6  6 Puix jo us dic que aquí està qui  és major que el temple. 7 I si sabésseu lo 
Mt 12,7  el temple. 7 I si sabésseu lo que  és: “Misericòrdia vull, i no sacrifici”,  
Mt 12,8  8 Perquè lo Fill de l’home  és Senyor fins del dissabte. 9 I havent  
Mt 12,12  que una ovella? Així, que lícit  és lo fer bé en dissabte. 13 Llavors digué 
Mt 12,30 saquejarà sa casa. 30 Aquell que no  és ab mi, contra mi és; i aquell que no  
Mt 12,30  Aquell que no és ab mi, contra mi  és; i aquell que no arreplega ab mi,  
Mt 12,41  de Jonàs, i veus aquí que el que  és en aquest lloc és més que Jonàs. 42 La  
Mt 12,41  aquí que el que és en aquest lloc  és més que Jonàs. 42 La reina del migdia  
Mt 12,42  de Salomó, i veus aquí que el que  és en aquest lloc és més que Salomó. 43  
Mt 12,42  aquí que el que és en aquest lloc  és més que Salomó. 43 »Quan l’esperit  
Mt 12,45  I l’últim estat d’aquell home  és pitjor que el primer. Així també  
Mt 12,48  al que li parlava, li digué: –Qui  és ma mare i qui són mos germans? 49 I  
Mt 12,50 mon Pare que està en lo cel, aqueix  és mon germà, i germana, i mare. 13,Tit  
Mt 13,19 s’havia sembrat en son cor: aqueix  és lo que fou sembrat a la vora del camí.  
Mt 13,20  lo sembrat en terra pedregosa  és aquell que ou la paraula i al prompte  
Mt 13,21  21 mes no té en si arrel, ans bé  és de poca duració, i en sobrevenint  
Mt 13,22  22 I el sembrat entre espines  és aquell que ou la paraula, emperò los  
Mt 13,23  23 I el sembrat en terra bona  és aquell que ou la paraula i l’entén, i  
Mt 13,24  proposà, dient: –Lo Regne del cel  és semblant a un home que sembrà bona  
Mt 13,27  bona llavor en vostre camp? Com  és, doncs, que hi ha sisanya? 28 »I los  
Mt 13,31  proposà dient: –Lo Regne del cel  és semblant a un gra de mostassa que un  
Mt 13,32  son camp. 32 Lo qual gra certament  és la més petita de totes les llavors,  
Mt 13,32  llavors, emperò després que creix,  és major que totes les llegums, i se fa un 
Mt 13,37  –Aquell que sembra la bona llavor  és lo Fill de l’home. 38 I el camp és lo  
Mt 13,38 és lo Fill de l’home. 38 I el camp  és lo món. I la bona llavor són los fills  
Mt 13,39  39 I l’enemic que la sembrà  és lo diable, i la sega és la consumació  
Mt 13,39  la sembrà és lo diable, i la sega  és la consumació del sigle. I els segadors 
Mt 13,45  aquell camp. 45 »Del mateix modo  és semblant lo Regne del cel a un  
Mt 13,47 quant tenia, i la comprà. 47 »També  és semblant lo Regne del cel a un filat  
Mt 13,52  instruït en lo Regne del cel  és semblant a un pare de família que trau  
Mt 13,55 i tals miracles? 55 ¿Per ventura no  és aquest lo fill del fuster? ¿No es diu  
Mt 14,2  2 i digué a sos criats: –Aquest  és Joan lo Baptista, que ressuscità d’  
Mt 14,4  germà. 4 Puix li deia Joan: –No t’ és lícit tenir-la. 5 I volent-lo  
Mt 14,15  deixebles i li digueren: –Aquest  és un lloc desert i l’hora ja és passada. 
Mt 14,15  és un lloc desert i l’hora ja  és passada. Despediu la gent, per a què,  
Mt 15,11  sinó lo que ix de la boca, això  és lo que contamina a l’home. 12 Llavors, 
Mt 15,18  ix de la boca, del cor ix, i això  és lo que contamina a l’home. 19 Puix del 
Mt 15,26 -me. 26 I ell respongué dient: –No  és just lo prendre lo pa dels fills i  
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Mt 15,27 lo als cans. 27 I ella digué: –Així  és, Senyor; mes los cadells mengen de les  
Mt 15,28  Jesús, responent, li digué: –Gran  és ta fe, oh dona! Com tu vols, així se’t 
Mt 16,2  “Farà bon temps, perquè lo cel  és vermell.” 3 I al dematí: “Avui hi haurà 
Mt 16,7 ells pensaven dient entre si: «Això  és perquè no havem pres pa.» 8 I coneixent 
Mt 16,11  11 ¿Com no compreneu que no  és per lo pa que us diguí: “Guardau’s del 
Mt 16,13  dient: –¿Qui diuen los homes que  és lo Fill de l’home? 14 I ells  
Mt 16,14 I ells respongueren: –Uns diuen que  és Joan Baptista, altres que és Elies, i  
Mt 16,14  que és Joan Baptista, altres que  és Elies, i altres que és Jeremies o un  
Mt 16,14  altres que és Elies, i altres que  és Jeremies o un dels profetes. 15 I Jesús 
Mt 17,4 paraula, digué a Jesús: –Senyor, bo  és que ens estem aquí; si voleu, farem  
Mt 17,5 veu des del núvol que deia: –Aquest  és mon Fill, l’amat, en qui jo m’he ben  
Mt 17,14  apiadau’s de mon fill, que  és llunàtic i pateix cruelment. Puix  
Mt 17,18  part ab Jesús, i li digueren: –Com  és que nosaltres no el poguérem llançar?  
Mt 18,1  deixebles a Jesús dient-li: –Qui  és lo major en lo Regne del cel? 2 I  
Mt 18,7  món per causa dels escàndols! Puix  és precís que vinguen escàndols; emperò ai 
Mt 18,14  no s’esgarriaren. 14 Així que no  és la voluntat de vostre Pare que està en  
Mt 18,23  set. 23 »Per això lo Regne del cel  és semblant a un rei que volgué prendre  
Mt 19,Tit  XIX Ensenya Jesús que lo matrimoni  és indisoluble, que sols hi ha una causa  
Mt 19,10  Los deixebles li digueren: –Si tal  és la condició de l’home respecte de sa  
Mt 19,10  l’home respecte de sa muller, no  és convenient lo casar-se. 11 Ell los  
Mt 19,14  de venir a mi, puix dels tals  és lo Regne del cel. 15 I quan los hagué  
Mt 19,17  em dius bo? No hi ha sinó un que  és bo, i és Déu. Emperò si vols entrar en  
Mt 19,17  bo? No hi ha sinó un que és bo, i  és Déu. Emperò si vols entrar en la vida,  
Mt 19,24  cel. 24 I altra vegada vos dic que  és més fàcil passar un camell per lo forat 
Mt 19,26  los digué: –Per a los homes això  és impossible, mes per a Déu tot és  
Mt 19,26  és impossible, mes per a Déu tot  és possible. 27 Llavors, prenent Pere la  
Mt 19,27  tot i vos havem seguit. Què  és, doncs, lo que tindrem? 28 I els digué  
Mt 20,1  a dos cegos. 1 »Lo Regne del cel  és semblant a un pare de famílies que  
Mt 20,14  ab mi per un diner? 14 Pren lo que  és teu i marxa. Puix jo vull donar a  
Mt 20,15  lo mateix que a tu. 15 ¿No m’ és lícit fer lo que em plau de lo que és  
Mt 20,15  lícit fer lo que em plau de lo que  és meu? ¿És ton ull mal perquè jo só bo?  
Mt 20,23 sentat a ma dreta o esquerra, no m’ és donat a mi lo concedir-ho, sinó a  
Mt 21,10  tota la ciutat, dient: –Qui  és aquest? 11 I la gent responia: –Aquest  
Mt 21,11  11 I la gent responia: –Aquest  és Jesús, lo profeta de Nazaret de  
Mt 21,38 al fill, digueren entre si: “Aquest  és l’hereu, veniu, matem-lo, i tindrem  
Mt 21,42  Això fou fet per lo Senyor i  és cosa meravellosa a nostres ulls”? 43  
Mt 22,2  dient: 2 –Lo Regne del cel  és semblant a un rei que féu les  
Mt 22,12  12 I li digué: »–Amic, com  és que has entrat aquí no anant vestit d’ 
Mt 22,20  20 I Jesús los digué: –De qui  és eixa efígie e inscripció? 21 Li  
Mt 22,21 digué: –Puix pagueu al Cèsar lo que  és del Cèsar, i a Déu lo que és de Déu. 22 
Mt 22,21 lo que és del Cèsar, i a Déu lo que  és de Déu. 22 I a l’oir això se  
Mt 22,32  d’Isaac, i lo Déu de Jacob”? No  és Déu de morts, sinó de vius. 33 I a l’  
Mt 22,36 per a tentar-lo: 36 –Mestre, quin  és lo gran manament de la Llei? 37 Jesús  
Mt 22,38  i de tot ton enteniment. 38 Aquest  és lo més gran i lo primer manament. 39 I  
Mt 22,39 i lo primer manament. 39 I lo segon  és semblant a ell: Amaràs a ton proïsme  
Mt 22,42  –Què us apar de Cristo? De qui  és fill? Li responen: –De David. 43 I ell  
Mt 22,43 David. 43 I ell los diu: –¿Puix com  és que David en esperit l’anomena  
Mt 22,45  si David l’anomena “Senyor”, com  és ell son fill? 46 I ningú li podia  
Mt 23,8  ser anomenats rabís, puix un sol  és vostre mestre, lo Cristo, i tots  
Mt 23,9  apellideu pare vostre, perquè un  és vostre Pare que està en lo cel. 10 Ni  
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Mt 23,10  Ni us apellideu mestres, perquè un  és vostre mestre, lo Cristo. 11 Aquell que 
Mt 23,11  mestre, lo Cristo. 11 Aquell que  és major entre vosaltres, serà vostre  
Mt 23,16  que júria per lo temple, no  és res; emperò aquell que júria per l’or  
Mt 23,16  que júria per l’or del temple,  és deutor”! 17 Necis i cegos! Què és més,  
Mt 23,17  és deutor”! 17 Necis i cegos! Què  és més, l’or o lo temple que santifica l’ 
Mt 23,18  que júria per l’altar no  és res; emperò aquell que júria per l’  
Mt 23,18  l’oferta que està sobre d’ell,  és deutor.” 19 Cegos! Què és més, l’  
Mt 23,19  d’ell, és deutor.” 19 Cegos! Què  és més, l’oferta o l’altar que santifica 
Mt 24,6  que succeesquen, mes encara no  és lo fi. 7 Perquè s’alçarà gent contra  
Mt 24,45  de l’home. 45 »¿Qui pensau que  és lo criat fiel i prudent a qui son amo  
Mt 25,14 lo Fill de l’home. 14 »Perquè això  és com un home que, a l’anar-se’n  
Mt 25,25  en la terra. Aquí teniu lo que  és vostre. 26 »I responent-li son  
Mt 26,26  dient: –Preneu i menjau: aquest  és mon cos. 27 I prenent lo calze, donà  
Mt 26,28  tots d’aquest. 28 Puix aquesta  és ma sang del Nou Testament, que serà  
Mt 26,39  terra orant i dient: –Pare meu, si  és possible, pàssia de mi aquest calze.  
Mt 26,45  i descansau, veus aquí que l’hora  és arribada, i el Fill de l’home serà  
Mt 26,48  senyal dient: –A qui jo bésia, ell  és, preneu-lo. 49 I tot seguit s’acercà 
Mt 26,68  dient: –Endevina’ns, Cristo, qui  és lo qui t’ha ferit? 69 Mentrestant Pere 
Mt 27,Tit Capítol XXVII Judes se penja. Jesús  és assotat, escarnit, crucificat i  
Mt 27,6 les monedes de plata, digueren: –No  és lícit posar-les en lo tresor, perquè  
Mt 27,6  posar-les en lo tresor, perquè  és preu de sang. 7 I havent tingut consell 
Mt 27,8  8 Per qual raó aquell camp  és anomenat fins al dia d’avui Hacèldama, 
Mt 27,33  a un lloc anomenat Gòlgota,  és dir, «lloc de la Calavera». 34 I li  
Mt 27,37  cap la seva causa escrita: «Aquest  és Jesús, lo rei dels jueus.» 38 Llavors  
Mt 27,42  i no es pot salvar a si mateix! Si  és lo rei d’Israel, que bàixia ara de la  
Mt 27,62  sepulcre. 62 I al dia següent, que  és lo dia després del de la Preparació,  
Mc 1,7  dient: 7 –Detràs de mi ve un que  és més fort que jo, davant del qual jo no  
Mc 1,27  los uns als altres dient: –Què  és això? Quina nova doctrina és aquesta?  
Mc 1,27  –Què és això? Quina nova doctrina  és aquesta? Puix fins als esperits impurs  
Mc 2,9  així dintre de vostres cors? 9 Què  és més fàcil, dir al paralític: “Perdonats 
Mc 2,24  per què fan en dissabte lo que no  és lícit? 25 I ell los digué: –¿No haveu  
Mc 2,28  28 Així que el Fill de l’home  és també senyor del dissabte. 3,Tit  
Mc 3,33  33 I els respongué dient: –Qui  és la meva mare i qui mos germans? 34 I  
Mc 3,35  que faça la voluntat de Déu, eix  és mon germà, i ma germana, i ma mare.  
Mc 4,11  11 I els digué: –A vosaltres  és donat lo comprendre lo misteri del  
Mc 4,14  les paràboles? 14 Lo sembrador  és lo qui sembra la paraula. 15 I els  
Mc 4,26  li serà pres. 26 També deia: –Així  és lo Regne de Déu, com un home que tíria  
Mc 4,31  que quan se sembra en la terra  és la més xica de totes les llavors que hi 
Mc 4,32 que hi ha en la terra. 32 Però quan  és sembrada, puja i creix més que tots los 
Mc 4,40  I es deia l’un a l’altre: –Qui  és aquest a qui obeeixen fins lo vent i lo 
Mc 5,9  impur!» 9 I li preguntava: –Qual  és ton nom? I li diu: –Mon nom és Llegió,  
Mc 5,9  és ton nom? I li diu: –Mon nom  és Llegió, perquè som molts. 10 I li  
Mc 5,35  sinagoga i li digueren: –Ta filla  és morta, per què incomodes més al Mestre? 
Mc 5,39  brogit i estau plorant? La noia no  és morta, sinó que dorm. 40 I es burlaven  
Mc 6,2  estes coses? I quina sabiduria  és esta que se li ha donat, i tals  
Mc 6,3  com obra per ses mans? 3 ¿No  és aquest lo menestral, fill de Maria,  
Mc 6,15  en ell. 15 Altres deien: –Que  és Elies. Altres emperò deien: –Que és  
Mc 6,15 és Elies. Altres emperò deien: –Que  és profeta o com un dels profetes. 16 Quan 
Mc 6,16  Quan Herodes ho oí, digué: –Aquest  és aquell Joan que jo fiu degollar, lo  
Mc 6,18 18 Puix deia Joan a Herodes: –No t’ és lícit tenir la muller de ton germà. 19  
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Mc 6,35  deixebles i li digueren: –Desert  és aquest lloc i l’hora és ja passada. 36 
Mc 6,35  –Desert és aquest lloc i l’hora  és ja passada. 36 Despediu-los per a què 
Mc 7,2  deixebles ab les mans impures, ço  és, sens haver-se-les rentat, ho  
Mc 7,4  coses que tenen per tradició, com  és lo rentar copes, i gerros, i utensilis  
Mc 7,11 o a sa mare: Qualsevol ‹corban› (ço  és, lo do) que jo ofresca, a tu t’  
Mc 7,27  saciar los fills, perquè no  és bo prendre lo pa dels fills i tirar-  
Mc 7,28  ella respongué i li digué: –Així  és, Senyor, mes los cadells mengen sota la 
Mc 8,16  I discorrien entre si dient: «Això  és perquè no tenim pa.» 17 I havent-ho  
Mc 9,6 una veu del núvol que deia: –Aquest  és mon Fill, lo molt amat; oïu-lo. 7 I  
Mc 9,39  parlar mal de mi. 39 Perquè qui no  és contra vosaltres, està per a vosaltres. 
Mc 9,49  serà salada ab sal. 49 »Bona  és la sal; emperò si la sal se dessaborís, 
Mc 10,2 li preguntaven per a tentar-lo si  és lícit al marit repudiar sa muller. 3  
Mc 10,14  els ho destorbeu, perquè dels tals  és lo Regne de Déu. 15 En veritat vos dic  
Mc 10,18  digué: –Per què em dius bo? Ningú  és bo, sinó Déu solament. 19 Tu saps los  
Mc 10,24 vegada dient: –Fills, quant difícil  és entrar en lo Regne de Déu als que  
Mc 10,25  en les riqueses! 25 Més fàcil  és lo passar un camell per lo cos d’una  
Mc 10,27  –Per als homes cosa impossible  és, mes no per a Déu. Perquè totes les  
Mc 12,7  pagesos digueren entre si: “Aquest  és l’hereu, veniu, matem-lo i serà  
Mc 12,11  Per lo Senyor ha estat fet això, i  és cosa meravellosa a nostres ulls”? 12 I  
Mc 12,16  hi portaren. I els digué: –De qui  és esta efígie e inscripció? –Del Cèsar  
Mc 12,17  –Donau, doncs, al Cèsar lo que  és del Cèsar, i a Déu, lo que és de Déu. I 
Mc 12,17  que és del Cèsar, i a Déu, lo que  és de Déu. I se meravellaren d’ell. 18 I  
Mc 12,27 d’Isaac, i el Déu de Jacob”? 27 No  és Déu de morts, sinó de vius. I així  
Mc 12,29  –Lo primer manament de tots  és: “Ou, Israel, lo Senyor, ton Déu, un  
Mc 12,29  lo Senyor, ton Déu, un sol Déu  és. 30 I amaràs al Senyor, ton Déu, de tot 
Mc 12,30  i ab totes tes forces.” Aquest  és lo primer manament. 31 I el segon és  
Mc 12,31  lo primer manament. 31 I el segon  és semblant a ell: “Amaràs a ton proïsme  
Mc 12,32  en veritat haveu dit bé que un  és Déu i no hi ha altre fora d’ell. 33 I  
Mc 12,33  i amar al proïsme com a si mateix,  és més que tots los oferiments i  
Mc 12,35 –¿Com diuen los escribes que Cristo  és fill de David? 36 Perquè lo mateix  
Mc 12,37 l’apellida Senyor, d’a on, doncs,  és son fill? I una gran multitud del poble 
Mc 13,7  rumors de guerres, no temau, puix  és precís que això sia; emperò no serà  
Mc 13,10  contra d’ells. 10 I primer  és necessari que sia predicat l’evangeli  
Mc 14,Tit  Oració en l’hort. Lo Senyor  és presentat a Caifàs. Negació de sant  
Mc 14,14  de la casa: “Lo Mestre diu: ¿A on  és la sala en què he de menjar la pasqua  
Mc 14,22  i digué: –Preneu, menjau: aquest  és mon cos. 23 I prenent lo calze, donades 
Mc 14,24  d’ell. 24 I els digué: –Aquesta  és ma sang del Nou Testament, que per a  
Mc 14,41  ja i reposau. Basta: l’hora  és arribada. Veus aquí que el Fill de l’  
Mc 14,44  dient: –Aquell a qui jo bésia, ell  és: preneu-lo i portau-lo ab cuidado.  
Mc 14,69  a dir als circunstants: –Aquest  és un d’ells. 70 Emperò ell ho negà altra 
Mc 14,70  també ets galileu, i ton parlar  és semblant. 71 I ell començà a maleir i a 
Mc 15,Tit  a plorar. 15,Tit Capítol XV Jesús  és presentat a Pilat, assotat, coronat d’ 
Mc 15,42  vespre, puix era la Parasceve, que  és la vigília del dissabte, 43 vingué  
Lc 1,28  sàlvia, plena de gràcia. Lo Senyor  és ab vós. Beneita vós entre les dones. 29 
Lc 1,36  un fill en sa vellesa, i aquest  és lo sisè mes d’aquella que és anomenada 
Lc 1,36  és lo sisè mes d’aquella que  és anomenada estèril. 37 Perquè per a Déu  
Lc 1,49  ha fet en mi grans coses lo qui  és poderós, i és sant lo seu nom. 50 I sa  
Lc 1,49 mi grans coses lo qui és poderós, i  és sant lo seu nom. 50 I sa misericòrdia  
Lc 1,63 una tauleta i escrigué dient: «Joan  és son nom». I tots se meravellaren. 64 I  
Lc 2,Tit  per los àngels als pastors i  és circuncidat al vuitè dia. Càntic i  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1242 
 

Lc 2,11 la ciutat de David lo Salvador, que  és Cristo, lo Senyor. 12 I servesca-us  
Lc 3,8  perquè jo us dic que poderós  és Déu per a alçar d’aquestes pedres  
Lc 4,18  escrit: 18 «L’Esperit del Senyor  és sobre mi, per lo que m’ha ungit, i m’ 
Lc 4,22  que eixien de sa boca i deien: –No  és aquest lo fill de Josep? 23 I ell los  
Lc 4,24  veritat vos dic que ningun profeta  és ben rebut en sa pàtria. 25 Certament  
Lc 5,21  començaren a discórrer dient: «Qui  és aquest que diu blasfèmies? Qui pot  
Lc 5,23  –Què pensau en vostre cor? 23 Què  és més fàcil, dir: “Perdonats te són tos  
Lc 5,39  lo novell, puix dirà: “Lo vell  és millor.” 6,Tit Capítol VI Jesús defensa 
Lc 6,2  los deien: –Per què feu lo que no  és lícit en dissabte? 3 I Jesús,  
Lc 6,5  5 I els digué: –Lo Fill de l’home  és també senyor del dissabte. 6 I succeí  
Lc 6,11  i conferenciaven entre si què  és lo que podrien fer a Jesús. 12 I succeí 
Lc 6,20  los pobres, perquè de vosaltres  és lo Regne de Déu. 21 »Benaventurats los  
Lc 6,30 et demànien, i al que prenga lo que  és teu, no tórnies a demanar-li. 31 I el 
Lc 6,35  fills de l’Altíssim, perquè ell  és bo fins per als desagraïts i dolents.  
Lc 6,36 vosaltres misericordiosos, així com  és misericordiós també vostre Pare. 37 »No 
Lc 6,40  cauran los dos en lo fosso? 40 No  és lo deixeble superior al mestre, ans bé  
Lc 6,43 de l’ull de ton germà. 43 »Puix no  és bon arbre lo qui fa fruit mal, ni mal  
Lc 6,44  fa bon fruit. 44 Perquè cada arbre  és conegut per son fruit. Puix no es  
Lc 6,49  49 Emperò, aquell que ou i no fa,  és semblant a un home que fabricà sa casa  
Lc 7,5  que li façau eix favor, 5 perquè  és afecte a nostra nació i nos ha edificat 
Lc 7,22  sords ouen, los morts ressusciten,  és anunciat l’evangeli als pobres. 23 I  
Lc 7,23  als pobres. 23 I benaventurat  és lo qui no s’escandalísia en mi. 24 I  
Lc 7,27  dic, i més que profeta. 27 Aqueix  és de qui està escrit: “Veus aquí envio  
Lc 7,28 major que Joan Baptista; emperò qui  és menor en lo Regne de Déu, és major que  
Lc 7,28  qui és menor en lo Regne de Déu,  és major que ell. 29 »I tot lo poble, i  
Lc 7,39  sabria qui i quina espècie de dona  és aquesta que el toca, perquè ella  
Lc 7,39  que el toca, perquè ella pecadora  és.» 40 I Jesús li respongué dient: –Simó, 
Lc 7,49  començaren a dir entre si: «Qui  és aquest que fins los pecats perdona?» 50 
Lc 8,11 doncs, aquesta paràbola: »La llavor  és la paraula de Déu. 12 La sembrada a la  
Lc 8,25  bonança. 25 I els digué: –A on  és vostra fe? I ells, plens de temor, se  
Lc 8,29 suplico que no m’aturménties. 29 I  és perquè manava a l’esperit impur que  
Lc 8,30 30 I Jesús li preguntà dient: –Qual  és ton nom? I ell respongué: –Llegió. Puix 
Lc 8,49  la sinagoga i li digué: –Ta filla  és morta; no incomòdies al Mestre. 50  
Lc 8,52  ella. I ell digué: –No ploreu; no  és morta la noia, sinó que dorm. 53 I se  
Lc 9,9  –Jo fiu degollar a Joan. Qui  és, doncs, aquest de qui oic tals coses? I 
Lc 9,10 se retirà a un paratge solitari que  és del territori de Betsaida. 11 I lo  
Lc 9,33  digué Pere a Jesús: –Mestre, bo  és que ens estem aquí i façam tres tendes, 
Lc 9,35  una veu del núvol dient: –Aquest  és mon Fill, l’amat, oïu-lo. 36 I a l’ 
Lc 9,38  que vejau a mon fill, perquè  és l’únic que tinc. 39 I veus aquí que un 
Lc 9,48  que m’ha enviat, puix lo qui  és menor entre vosaltres, aqueix és lo  
Lc 9,48  és menor entre vosaltres, aqueix  és lo major. 49 Aleshores Joan, prenent la 
Lc 9,50  l’hi prohibiu, perquè lo qui no  és contra nosaltres està per a nosaltres.  
Lc 9,62  sa mà a l’arada mira endarrere,  és apte per al Regne de Déu. 10,Tit  
Lc 10,2  I els digué: –La collita certament  és gran, mes los treballadors, pocs.  
Lc 10,7  lo que ells tinguen; puix digne  és lo treballador de son salari. No passeu 
Lc 10,21  haveu revelades als petits. Així  és, Pare, perquè així vos ha plagut. 22  
Lc 10,22  de mon Pare. I ningú sap qui  és lo Fill, sinó el Pare; ni qui és lo  
Lc 10,22  és lo Fill, sinó el Pare; ni qui  és lo Pare, sinó el Fill, i aquell a qui  
Lc 10,26  eterna? 26 I ell li digué: –Què  és lo que està escrit en la Llei? Com  
Lc 10,29  a si mateix, digué a Jesús: –I qui  és mon proïsme? 30 I Jesús, prenent la  
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Lc 10,42  coses, 42 emperò una sola cosa  és necessària, i Maria ha escollit la  
Lc 11,26  I lo darrer estat d’aquell home  és pitjor que el primer. 27 I succeí que,  
Lc 11,29 parts, començà a dir: –Aquesta raça  és una raça perversa. Demana senyal, i no  
Lc 11,31  de Salomó, i veus-ne aquí un que  és més que Salomó. 32 Los ninivites s’  
Lc 11,32  de Jonàs, i veus-ne aquí un que  és més que Jonàs. 33 »Ningú, encenent una  
Lc 11,34  vegen la llum. 34 Llum de ton cos  és ton ull. Si ton ull fos senzill, tot  
Lc 12,1 -vos del llevat dels fariseus, que  és hipocresia. 2 Puix no hi ha cosa  
Lc 12,5  a l’infern. A est, vos dic,  és a qui haveu de témer. 6 ¿No es venen  
Lc 12,6  diners, i no obstant ningú d’ells  és olvidat de Déu? 7 Fins los cabells de  
Lc 12,21  tot quant has arreplegat? 21 »Això  és lo que passa al que atresora per a si i 
Lc 12,21 passa al que atresora per a si i no  és ric envers Déu. 22 I digué a sos  
Lc 12,28  que avui està en lo camp i demà  és tirada al forn, vesteix Déu així, quant 
Lc 12,32 »No temau, doncs, petit ramat, puix  és plagut a vostre Pare lo donar-vos lo  
Lc 12,34  lo destrueix. 34 Perquè allà a on  és vostre tresor, allí estarà també lo  
Lc 12,42  el Senyor li digué: –Qui creus que  és lo majordom fiel i prudent a qui son  
Lc 12,55  de migdia, dieu: “Farà calor”, i  és així. 56 Hipòcrites! Sabeu distingir lo 
Lc 12,57  per vosaltres mateixos lo que  és just? 58 Quan vas ab ton contrari  
Lc 13,18  18 Deia també Jesús: –A què  és semblant lo Regne de Déu? I ab què el  
Lc 13,20 digué altra vegada: –A què diré que  és semblant lo Regne de Déu? 21 És  
Lc 13,23  23 I li digué un home: –Senyor,  és cert que són pocs los que se salven? I  
Lc 13,33  al tercer dia seré finat. 33 Mes  és precís que jo camínia avui i demà, i lo 
Lc 14,28  28 »Perquè ¿qui de vosaltres  és que, volent edificar una torre, no fa  
Lc 14,31  no ha pogut concloure.” 31 »O qui  és lo rei que, volent eixir a pelear  
Lc 14,34  no pot ser mon deixeble. 34 »Bona  és la sal, emperò si la sal se dessaborís, 
Lc 14,35  què se li tornarà lo sabor? 35 No  és ja bona ni per a la terra, ni per al  
Lc 15,4  dient: 4 –¿Qui de vosaltres  és l’home que, tenint cent ovelles i  
Lc 15,8  no necessiten penitència. 8 »O qui  és la dona que, tenint deu dracmes, si en  
Lc 16,2  2 I el cridà i li digué: »–Què  és això que he oït a dir de tu? Dóna’m  
Lc 16,10  en les eternes morades. 10 Lo qui  és fiel en lo poc, també és fiel en lo  
Lc 16,10  10 Lo qui és fiel en lo poc, també  és fiel en lo molt; i lo qui és injust en  
Lc 16,10  també és fiel en lo molt; i lo qui  és injust en lo poc, també és injust en lo 
Lc 16,10 i lo qui és injust en lo poc, també  és injust en lo molt. 11 Si, doncs, no  
Lc 16,12  fiels en lo dels altres, lo que  és vostre, qui us ho donarà? 13 Ningun  
Lc 16,15  lo que els homes tenen per excels  és abominació davant de Déu. 16 »La Llei i 
Lc 16,16  durat fins a Joan. Des de llavors  és anunciat lo Regne de Déu, i tots hi  
Lc 16,17 entren a pura força. 17 I més fàcil  és que pàssien lo cel i la terra, que no  
Lc 16,25 que Làssaro no rebé sinó mals. Així  és que ara ell és aquí aconsolat, i tu  
Lc 16,25 rebé sinó mals. Així és que ara ell  és aquí aconsolat, i tu aturmentat. 26  
Lc 17,Tit  Jesús a sos deixebles quant mal  és l’escàndol; que s’han de perdonar los 
Lc 17,25 l’home en son dia. 25 Emperò abans  és menester que ell patesca molt i que sia 
Lc 18,16 no els ho impediu, perquè dels tals  és lo Regne de Déu. 17 En veritat vos dic  
Lc 18,19 digué: –Per a què em dius bo? Ningú  és bo, sinó Déu tan solament. 20 Ja saps  
Lc 18,25 Déu los que tenen riqueses! 25 Puix  és més fàcil passar un camell per lo cos  
Lc 18,27  -se? 27 Ell los digué: –Lo que  és impossible per als homes, és possible  
Lc 18,27  que és impossible per als homes,  és possible per a Déu. 28 I digué Pere:  
Lc 19,9 salvació a esta casa, perquè aquest  és també fill d’Abraham. 10 Perquè lo  
Lc 19,46 dient-los: –Escrit està: “Ma casa  és casa d’oració”, emperò vosaltres l’  
Lc 20,2  fas tu aquestes coses o qui  és lo qui t’ha donat semblant poder? 3  
Lc 20,14  entre si i digueren: “Aquest  és l’hereu, matem-lo a fi de que la  
Lc 20,21  sabem que parlau i ensenyau lo que  és just, i que no teniu respecte a  
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Lc 20,22  lo camí de Déu en veritat. 22 ¿Nos  és lícit pagar lo tribut al Cèsar, o no?  
Lc 20,24  24 Mostrau-me un diner. De qui  és l’efígie e inscripció que té? –De  
Lc 20,25  –Pagau, doncs, al Cèsar lo que  és del Cèsar, i a Déu lo que és de Déu. 26 
Lc 20,25 lo que és del Cèsar, i a Déu lo que  és de Déu. 26 I no pogueren reprendre ses  
Lc 20,38  Isaac, i lo Déu de Jacob.” 38 I no  és Déu de morts sinó de vius, perquè  
Lc 20,41 los digué: –Com diuen que lo Cristo  és fill de David? 42 Sent aixís que el  
Lc 21,9 sedicions, no us atemoriseu: perquè  és necessari que això succeesca primer,  
Lc 22,11  “Lo Mestre t’envia a dir: A on  és l’estància en què he de menjar la  
Lc 22,19 partí i los el donà, dient: –Aquest  és mon cos, que és donat per a vosaltres.  
Lc 22,19  dient: –Aquest és mon cos, que  és donat per a vosaltres. Feu açò en  
Lc 22,20  haver sopat, dient: –Aquest calze  és lo nou pacte en ma sang, que serà  
Lc 22,22  aquí ab mi a taula. 22 I veritat  és que el Fill de l’home se’n va, segons 
Lc 22,26  així ab vosaltres; ans bé, lo qui  és major entre vosaltres, fàcia’s com lo  
Lc 22,27 com lo qui serveix. 27 Perquè, quin  és major, lo qui està sentat a taula o lo  
Lc 22,27  a taula o lo qui serveix? ¿No  és major lo qui està sentat a taula? Ab  
Lc 22,37  cómpria. 37 Perquè us asseguro que  és necessari se cúmplia en mi encara lo  
Lc 22,53  les mans sobre mi. Emperò aquesta  és la vostra hora i lo poder de les  
Lc 22,59  aquest estava ab ell, puix  és galileu també. 60 I digué Pere: –Home,  
Lc 23,Tit  23,Tit Capítol XXIII Jesucrist  és acusat davant de Pilat; enviat a  
Lc 23,2  tribut al Cèsar, i dient que ell  és Cristo Rei. 3 I Pilat li preguntà dient 
Lc 23,35  que se sàlvia a si mateix, si ell  és lo Cristo, l’elegit de Déu. 36 Los  
Lc 23,38  i en hebreu, que deia: «Aquest  és lo rei dels jueus.» 39 I l’un dels  
Lc 23,41  suplici? 41 En quant a nosaltres,  és ab justícia que sofrim la pena que  
Lc 24,21  obstant, després de tot això, avui  és lo tercer dia després que han succeït  
Lc 24,29  –Queda’t ab nosaltres, perquè  és ja tard i lo dia va declinant. I entrà  
Lc 24,32  I se deien l’un a l’altre: –¿No  és veritat que sentíem nostre cor abrasar  
Jn 1,15  d’ell i clamà dient: «Aqueix  és aquell de qui jo us deia: Lo qui ha de  
Jn 1,18 Fill, que està en lo seno del Pare,  és lo qui l’ha donat a conèixer. 19 I est 
Jn 1,19  l’ha donat a conèixer. 19 I est  és lo testimoni que donà Joan quan los  
Jn 1,27  hi ha un a qui no coneixeu. 27 Ell  és lo qui ha de venir després de mi, lo  
Jn 1,30  trau lo pecat del món! 30 Aquest  és lo mateix de qui jo he dit: “Després de 
Jn 1,33  i reposar sobre d’ell, aqueix  és lo qui bateja ab l’Esperit Sant.” 34  
Jn 1,34  i vaig donar testimoni de que est  és lo Fill de Déu. 35 A l’endemà, Joan  
Jn 2,4  tinc jo que fer ab vós? Encara no  és arribada ma hora. 5 Sa mare digué als  
Jn 2,10 begut molt, ne serveixen del que no  és tan bo; emperò tu has guardat fins ara  
Jn 3,2  los miracles que vós feu si Déu no  és ab ell. 3 Respongué Jesús i li digué:  
Jn 3,6  Regne de Déu. 6 Lo qui de la carn  és nat, carn és, i lo qui és nat de l’  
Jn 3,6  6 Lo qui de la carn és nat, carn  és, i lo qui és nat de l’Esperit, esperit 
Jn 3,6  la carn és nat, carn és, i lo qui  és nat de l’Esperit, esperit és. 7 No et  
Jn 3,6  qui és nat de l’Esperit, esperit  és. 7 No et meravéllies, doncs, de que t’ 
Jn 3,14 la serpent en lo desert, així també  és necessari que lo Fill de l’home sia  
Jn 3,18  18 Qualsevol que creu en ell no  és condemnat, emperò qui no creu és ja  
Jn 3,18 no és condemnat, emperò qui no creu  és ja condemnat per això mateix que no  
Jn 3,19  l’unigènit Fill de Déu. 19 Aquest  és, doncs, lo judici: que la llum vingué  
Jn 3,29  ell.” 29 Aquell que té l’esposa,  és l’espòs. Emperò l’amic de l’espòs  
Jn 3,29  l’espòs. Aquest mon goig, doncs,  és complert. 30 És necessari que ell  
Jn 3,31  disminuesca. 31 »Lo qui ve de dalt  és sobre tots. Lo qui és de la terra és  
Jn 3,31  ve de dalt és sobre tots. Lo qui  és de la terra és terrenal i parla de la  
Jn 3,31  sobre tots. Lo qui és de la terra  és terrenal i parla de la terra. Lo qui ve 
Jn 3,31  de la terra. Lo qui ve del cel  és sobre tots, 32 i dóna testimoni de lo  
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Jn 3,33  rebut son testimoni, sellà que Déu  és verdader, 34 perquè aquell a qui Déu ha 
Jn 4,9  dona samaritana li digué: –Com  és que tu, essent jueu, me demanes beure a 
Jn 4,10  tu coneguesses lo do de Déu i qui  és lo qui et diu: “Dóna’m beure”, tu li  
Jn 4,11  teniu ab què traure-la, i lo pou  és fondo. A on, doncs, teniu l’aigua  
Jn 4,18  has tingut i el que tens ara no  és marit teu. En això has dit veritat. 19  
Jn 4,20  i vosaltres dieu que Jerusalem  és lo lloc a on se deu adorar. 21 Jesús li 
Jn 4,23  jueus. 23 Mes ja ve l’hora, i ara  és, quan los verdaders adoradors adoraran  
Jn 4,24  Pare busca que l’adórien. 24 Déu  és esperit i és menester que els que l’  
Jn 4,24 que l’adórien. 24 Déu és esperit i  és menester que els que l’adoren, l’  
Jn 4,25 dona li diu: –Sé que el Messies, ço  és, lo Cristo, ha de venir. Quan haja  
Jn 4,29  m’ha dit tot quant jo he fet. ¿No  és aquest lo Cristo? 30 Isqueren, doncs,  
Jn 4,34  34 Jesús los digué: –Mon aliment  és fer la voluntat d’aquell que m’ha  
Jn 4,37  això se verifica aquell refrà: “Un  és lo qui sembra i altre lo qui sega.” 38  
Jn 4,42  havem oït i havem conegut que ell  és verdaderament lo salvador del món. 43  
Jn 4,44 donà testimoni de que un profeta no  és honrat en sa pàtria. 45 Arribat, doncs, 
Jn 5,7  fíquia en la piscina quan l’aigua  és agitada, i mentres jo hi vaig un altre  
Jn 5,10  al que havia estat curat: –Avui  és dissabte. No t’és lícit portar-te’n 
Jn 5,10  curat: –Avui és dissabte. No t’ és lícit portar-te’n lo llit. 11 Ell  
Jn 5,12  12 Ells li preguntaren: –Qui  és aqueix home que t’ha dit: “Pren ton  
Jn 5,27  també lo poder de judicar, perquè  és Fill de l’home. 28 No us admireu d’  
Jn 5,30  Judico segons oic, i mon judici  és just, puix no busco ma voluntat sinó la 
Jn 5,31  de mi mateix, mon testimoni no  és verdader. 32 Un altre és lo qui dóna  
Jn 5,32  no és verdader. 32 Un altre  és lo qui dóna testimoni de mi, i jo sé  
Jn 5,32  i jo sé que el testimoni que dóna  és verdader. 33 Vosaltres enviàreu a Joan  
Jn 5,45 del Pare: hi ha un que us acusa, ço  és, Moisès, en qui vosaltres confiau. 46  
Jn 6,1  altra part del mar de Galilea, que  és lo mar de Tiberíades. 2 I el seguia una 
Jn 6,4  4 I estava ja cerca la Pasqua, que  és una festa dels jueus. 5 I com alçàs  
Jn 6,9  d’ordi i dos peixos; emperò, què  és això per tanta gent? 10 I Jesús digué:  
Jn 6,14 que Jesús havia fet, deien: –Aquest  és verdaderament lo profeta que ha de  
Jn 6,29  Jesús i els digué: –L’obra de Déu  és que vosaltres cregau en aquell que ell  
Jn 6,32 us donà lo pa del cel, mes mon Pare  és qui us dóna lo verdader pa del cel. 33  
Jn 6,33  pa del cel. 33 Perquè lo pa de Déu  és aquell que baixà del cel i dóna la vida 
Jn 6,39  aquell que m’ha enviat. 39 I esta  és la voluntat del Pare que m’ha enviat:  
Jn 6,40  a l’últim dia. 40 I aquesta  és la voluntat de mon Pare que m’ha  
Jn 6,42  baixat del cel.» 42 I deien: –¿No  és aquest, Jesús, fill de Josep, lo pare i 
Jn 6,44  44 Ningú pot venir a mi si no  és que el pòrtia lo Pare que m’ha enviat, 
Jn 6,46  haja vist al Pare, sinó aquell que  és de Déu; aqueix vegé al Pare. 47 En  
Jn 6,50  en lo desert, i moriren. 50 Aquest  és lo pa que baixà del cel per a què lo  
Jn 6,51  eternament. I lo pa que jo donaré  és ma carn, la que jo donaré per a la vida 
Jn 6,55  al darrer dia. 55 Perquè ma carn  és verdaderament menjar, i ma sang és  
Jn 6,55  és verdaderament menjar, i ma sang  és verdaderament beure. 56 Qui menja ma  
Jn 6,58  a mi també viurà per mi. 58 Aquest  és lo pa que baixà del cel. No és com lo  
Jn 6,58  és lo pa que baixà del cel. No  és com lo mannà que vostres pares menjaren 
Jn 6,63  a on antes estava? 63 L’Esperit  és lo qui vivifica; la carn no aprofita  
Jn 6,70  dotze?; i ab tot, un de vosaltres  és diable! 71 Deia això per Judes  
Jn 7,11  lo dia de la festa i deien: –A on  és, aquell? 12 I hi havia gran enraonament 
Jn 7,12  la gent. Perquè uns deien: –Ell  és home de bé. Altres deien: –No, ans bé  
Jn 7,16  respongué i digué: –Ma doctrina no  és meva, sinó d’aquell que m’ha enviat.  
Jn 7,17  coneixerà per la doctrina si  és de Déu o si jo parlo de mi mateix. 18  
Jn 7,18  la glòria del que l’ha enviat,  és verídic i en ell no hi ha injustícia.  
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Jn 7,25 alguns dels de Jerusalem deien: –No  és aquest al qui busquen per donar-li la 
Jn 7,26  senadors han conegut de cert que  és aquest lo Cristo? 27 Emperò aquest  
Jn 7,27  aquest sabem nosaltres d’a on  és, mes quan vinga lo Cristo ningú sabrà  
Jn 7,27 vinga lo Cristo ningú sabrà d’a on  és ell. 28 I Jesús en lo temple anava  
Jn 7,28 no he vingut de mi mateix, sinó que  és verídic aquell que m’ha enviat al qual 
Jn 7,40  deien: –Aquest, certament,  és lo Profeta. 41 –Aquest és lo Cristo  
Jn 7,41  és lo Profeta. 41 –Aquest  és lo Cristo –deien altres. Emperò alguns  
Jn 7,49  turba que no comprèn la Llei  és maleïda. 50 Nicodemus, aquell mateix  
Jn 8,13  de tu mateix: ton testimoni no  és verídic. 14 Respongué Jesús i els  
Jn 8,14  de mi mateix, mon testimoni  és verídic, perquè jo sé d’a on vinc i a  
Jn 8,16 a ningú. 16 I si judico, mon judici  és verídic, perquè no só jo sol, sinó jo i 
Jn 8,17  que lo testimoni de dos persones  és verídic. 18 Jo só lo qui dono testimoni 
Jn 8,19 mi. 19 Llavors ells li deien: –A on  és ton Pare? Jesús respongué: –Ni em  
Jn 8,26  emperò lo qui m’ha enviat  és verídic, i jo parlo al món aquelles  
Jn 8,29  sol, perquè jo faç sempre lo que  és de son agrado. 30 Estant ell dient  
Jn 8,34  dic que tot aquell que comet pecat  és esclau del pecat. 35 Així és que l’  
Jn 8,35  pecat és esclau del pecat. 35 Així  és que l’esclau no habita sempre en la  
Jn 8,38 Li respongueren dient: –Nostre pare  és Abraham. –Si fósseu fills d’Abraham  
Jn 8,41  de fornicació; tenim un pare que  és Déu. 42 I els digué Jesús: –Si Déu fos  
Jn 8,44  Quan diu mentida, parla com ell  és, puix és mentider i pare de la mentida. 
Jn 8,44 diu mentida, parla com ell és, puix  és mentider i pare de la mentida. 45 A mi, 
Jn 8,47  per què no em creeu? 47 Lo qui  és de Déu, escolta les paraules de Déu.  
Jn 8,52  estàs posseït del dimoni. Abraham  és mort, i los profetes, també, i tu dius: 
Jn 8,54  a mi mateix, la meva glòria no  és res. Mon Pare és qui em glorifica,  
Jn 8,54  la meva glòria no és res. Mon Pare  és qui em glorifica, aquell de qui dieu  
Jn 8,54  aquell de qui dieu vosaltres que  és vostre Déu. 55 I no l’haveu conegut;  
Jn 9,3  pecà, ni sos pares, sinó que això  és perquè les obres de Déu se  
Jn 9,8  vist demanar caritat deien: –¿No  és aquest, aquell que assentat demanava  
Jn 9,8  assentat demanava caritat? –Aqueix  és –responien alguns. 9 I altres deien:  
Jn 9,9  alguns. 9 I altres deien: –No  és ell, sinó algú que se li sembla. Emperò 
Jn 9,10  10 Llavors ells li digueren: –Com  és que se t’han obert los ulls? 11  
Jn 9,12  i hi veig. 12 I li digueren: –A on  és aqueix? Respongué: –No ho sé. 13 I  
Jn 9,16  dels fariseus: –Aquest home no  és de Déu, perquè no guarda lo dissabte.  
Jn 9,17  los ulls? I ell respongué: –Que  és un profeta. 18 Emperò los jueus no  
Jn 9,19 dieu vosaltres que nasqué cego? Com  és, doncs, que hi veu ara? 20 Sos pares  
Jn 9,20  dient: –Nosaltres sabem que aquest  és lo nostre fill i que nasqué cego. 21  
Jn 9,21 fill i que nasqué cego. 21 Mes, com  és que ara hi veu, no ho sabem ni tampoc  
Jn 9,24  nosaltres sabem que aquest home  és un pecador. 25 I ell respongué i digué: 
Jn 9,25  25 I ell respongué i digué: –Si  és pecador jo no ho sé; una cosa sé, que  
Jn 9,29  emperò aquest no sabem d’a on  és. 30 Respongué aquell home i els digué:  
Jn 9,30  que vosaltres no sabeu d’a on  és aquest i, ab tot, ell ha obert mos  
Jn 9,31  ha obert mos ulls. 31 Lo que sabem  és que Déu no ou als pecadors, sinó que  
Jn 9,31  a Déu i fa sa voluntat, aqueix  és a qui Déu ou. 32 Des de que el món és  
Jn 9,32  a qui Déu ou. 32 Des de que el món  és món no s’ha oït jamai que ningú haja  
Jn 9,36 Déu? 36 Ell respongué i digué: –Qui  és, Senyor, per a què jo crega en ell? 37  
Jn 9,37 li digué Jesús: –I tu lo vegeres, i  és lo mateix que està parlant ab tu. 38  
Jn 10,Tit  dia de la Dedicació i declara que  és lo Messies. Los jueus prenen pedres per 
Jn 10,1  que puja per altra part, lo tal  és un lladre i un robador. 2 Emperò qui  
Jn 10,2  2 Emperò qui entra per la porta,  és lo pastor de les ovelles. 3 A est és a  
Jn 10,3  lo pastor de les ovelles. 3 A est  és a qui lo porter obre, i les ovelles  
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Jn 10,12  12 Mes lo mercenari, i lo qui no  és pastor, i del qual no són pròpies les  
Jn 10,13  13 Lo mercenari fuig, perquè  és assalariat, i no té interès algun en  
Jn 10,18  potestat de recobrar-la. Aquest  és lo manament que rebí de mon Pare. 19 I  
Jn 10,29  29 Mon Pare, lo que m’ha donat  és superior a totes les coses, i ningú pot 
Jn 11,4  los digué: –Aquesta malaltia no  és mortal, sinó que és per la glòria de  
Jn 11,4  malaltia no és mortal, sinó que  és per la glòria de Déu, a fi de que lo  
Jn 11,14 digué aleshores clarament: –Làssaro  és mort. 15 I per vosaltres m’alegro de  
Jn 11,39  fetor, puix quatre dies fa ja que  és mort. 40 Jesús li digué: –No t’he dit  
Jn 12,23  los respongué dient: –Arribada  és l’hora en què lo Fill de l’home ha de 
Jn 12,31  a mi, sinó per a vosaltres. 31 Ara  és lo judici del món, ara lo príncep d’  
Jn 12,34 eternament. Com dius, doncs, tu que  és necessari que sia elevat lo Fill de l’ 
Jn 12,34  sia elevat lo Fill de l’home? Qui  és aqueix Fill de l’home? 35 Jesús los  
Jn 12,49  sinó que el Pare que m’envià  és lo qui m’ha ordenat lo que tinc de dir 
Jn 12,50  parlar. 50 I jo sé que son mandato  és la vida eterna. Les coses, doncs, que  
Jn 13,16  en veritat vos dic que el criat no  és major que son amo, ni l’enviat, major  
Jn 13,24 Pere li féu senya, dient-li: –Qui  és aquest de qui parla? 25 I estant aquell 
Jn 13,25  de Jesús, li digué: –Senyor, qui  és aquest? 26 Jesús li respongué: –És  
Jn 13,31 se’n anat Judes, digué Jesús: –Ara  és glorificat lo Fill de l’home, i Déu és 
Jn 13,31  lo Fill de l’home, i Déu  és glorificat en ell. 32 I si Déu és  
Jn 13,32  és glorificat en ell. 32 I si Déu  és glorificat en ell, Déu igualment lo  
Jn 14,17  ab vosaltres eternament; 17 ço  és, l’Esperit de veritat, a qui lo món no 
Jn 14,24  I la paraula que haveu oït no  és meva, sinó del Pare que m’ha enviat.  
Jn 14,28 de que vaig al Pare, perquè el Pare  és major que jo. 29 I jo us ho dic ara  
Jn 15,1  só la verdadera vinya, i mon Pare  és lo vinyader. 2 Tallarà tots los  
Jn 15,12  goig sia complert. 12 Mon precepte  és que us ameu los uns als altres com jo  
Jn 15,17 la concedesca. 17 Lo que jo us mano  és que us ameu uns a altres. 18 »Si el món 
Jn 15,20  que jo us he dit: “Lo sirvent no  és major que son amo.” Si m’han perseguit 
Jn 16,15 anunciarà. 15 Tot lo que té lo Pare  és meu. Per això he dit que rebrà del meu  
Jn 17,1  ulls al cel digué: –Pare, l’hora  és arribada, glorificau a vostre Fill, a  
Jn 17,3  que li haveu donat. 3 I aquesta  és la vida eterna: que vos coneguen a vós, 
Jn 17,17  vostra veritat. La paraula vostra  és la veritat. 18 Així com vós m’haveu  
Jn 18,Tit en ells. 18,Tit Capítol XVIII Jesús  és pres; Malcos, ferit. Fugen los  
Jn 18,31  li digueren: –A nosaltres no ens  és permès donar la mort a ningú. 32 Per a  
Jn 18,36  36 Respongué Jesús: –Mon regne no  és d’aquest món. Si mon regne fos d’  
Jn 18,36  dels jueus. Emperò mon regne no  és d’aquí. 37 Llavors li digué Pilat:  
Jn 18,37  a la veritat. Tot aquell que  és de la veritat, ou ma veu. 38 Pilat li  
Jn 18,38  ou ma veu. 38 Pilat li diu: –Què  és la veritat? I quan hagué dit això,  
Jn 18,39 en ell causa alguna. 39 Emperò, com  és la costum entre vosaltres de que jo us  
Jn 19,11  que aquell que m’ha entregat a tu  és reo de pecat més grave. 12 I des d’  
Jn 19,24  tiraren a la sort ma túnica.» Això  és lo que feren los soldats. 25 I estaven  
Jn 19,35 ha donat testimoni, i son testimoni  és verdader i ell sap que diu la veritat,  
Jn 20,31 escrit a fi de que cregau que Jesús  és lo Cristo, lo Fill de Déu, i per a què  
Jn 21,20  i havia preguntat: «Senyor, qui  és lo qui vos farà traïció?» 21 Pere,  
Jn 21,24  a tu què t’importa?» 24 Aquest  és aquell deixeble que dóna testimoni d’  
Jn 21,24 escrites, i sabem que son testimoni  és verdader. 25 I són moltes altres coses  
Ac 1,19  camp, en sa llengua, Hacèldama, ço  és, “camp de sang”. 20 »Perquè escrit està 
Ac 2,16  de tèrcia del dia. 16 Emperò això  és lo que fou dit per lo profeta Joel: 17  
Ac 2,39  Esperit Sant. 39 Perquè la promesa  és per a vosaltres i per a vostres fills,  
Ac 3,Tit  Capítol III Un coix de naixement  és curat a la porta de la iglésia. Segon  
Ac 3,16 haveu vist, i coneixeu; i la fe que  és per ell li ha donat aquesta perfeta  
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Ac 3,21  fou predicat. 21 Al qual certament  és menester que lo cel rèbia fins al temps 
Ac 4,11  davant de vosaltres. 11 Aquest  és la pedra que vosaltres los arquitectes  
Ac 4,16  fet per ells un miracle notable,  és manifest a tots los habitants de  
Ac 4,19  Pere i Joan los digueren: –Si  és just davant de Déu oir-vos a  
Ac 5,4  del preu del camp? 4 ¿No  és veritat que conservant-lo, quedava  
Ac 5,38  si est consell o aquesta obra  és dels homes, se disoldrà; 39 però si és  
Ac 5,39 dels homes, se disoldrà; 39 però si  és de Déu, no la podeu desbaratar, i no  
Ac 6,2  dels deixebles, digueren: –No  és just que deixem nosaltres la paraula de 
Ac 7,33  lo lloc a on estàs terra santa  és. 34 He vist, he vist l’aflicció del  
Ac 7,37  espai de quaranta anys. 37 Aquest  és lo Moisès que digué als fills d’  
Ac 7,38  com jo; a ell oireu.” 38 Aquest  és aquell que estigué en la iglésia en lo  
Ac 7,49  mà, com diu lo profeta: 49 “Lo cel  és mon trono, i la terra, la peanya de mos 
Ac 7,49  –diu lo Senyor–, ¿o quin  és lo lloc de mon repòs? 50 No féu la meva 
Ac 8,10  al més gran, i deien: «Aquest home  és lo gran poder de Déu.» 11 I l’atendien 
Ac 8,21 en aquest negoci, perquè ton cor no  és recte davant de Déu. 22 Arrepenteix-  
Ac 8,33  qui la declararà?, perquè sa vida  és treta de la terra.» 34 I responent l’  
Ac 8,37  i digué: –Crec que Jesucrist  és lo Fill de Déu. 38 I manà parar lo  
Ac 9,Tit  en Damasco. Va a Jerusalem i  és enviat a Tarso. Sant Pere cura a Eneas  
Ac 9,5  a qui tu persegueixes. Cosa dura  és tirar coces contra l’agulló. 6 I  
Ac 9,15  Senyor li digué: –Vés, perquè est  és un vas escollit per mi per a portar mon 
Ac 9,20  en les sinagogues a Jesús, que est  és lo Fill de Déu. 21 I quedaven atordits  
Ac 9,21  quants l’oïen, i deien: –Puix no  és aquest aquell que perseguia en  
Ac 9,22  en Damasco, afirmant que aquest  és lo Cristo. 23 I després d’haver passat 
Ac 10,4  vista i ple de temor, digué: –Què  és això, Senyor? I ell li digué: –Tes  
Ac 10,21  me aquí, jo só lo qui buscau. Qual  és la causa per què haveu vingut? 22 I  
Ac 10,28  i els digué: –Vosaltres sabeu que  és cosa abominable per a un jueu lo juntar 
Ac 10,35  aquell que el tem i obra justícia,  és de son agrado. 36 Déu envià paraula als 
Ac 10,36  -los pau per Jesucrist (aquest  és lo Senyor de tots). 37 Vosaltres sabeu  
Ac 10,42 i que donàssem testimoni de que ell  és lo qui Déu ha posat per jutge de vius i 
Ac 13,26  vosaltres temeu a Déu: a vosaltres  és enviada la paraula d’aquesta salvació. 
Ac 13,39 per la Llei de Moisès. 39 En aquest  és justificat tot aquell que creu. 40 Per  
Ac 14,21 los a perseverar en la fe i que ens  és precís passar per moltes tribulacions  
Ac 15,21  predíquia en les sinagogues, a on  és llegit tots los dissabtes. 22 Llavors  
Ac 16,12  12 I des d’allí a Filipos, que  és una colònia i la ciutat principal d’  
Ac 16,21  21 i ensenyen costums que no ens  és lícit rebre ni practicar essent romans. 
Ac 17,Tit  dels jueus. Predica en Berea, i  és conduït a Atenes, i parla en l’  
Ac 17,3  d’entre els morts; i: «aquest  és Jesucrist, lo qual jo us anuncio.» 4 I  
Ac 17,7  que hi ha un altre rei, lo qual  és Jesús. 8 I alborotaren al poble i als  
Ac 17,18  I altres deien: –Sembla que  és predicador de déus nous. Puix los  
Ac 17,19  dient: –¿No podrem saber què cosa  és aqueixa nova doctrina de què tu parles? 
Ac 17,23  adorau sens conèixer-lo, aqueix  és lo qui jo us anuncio. 24 Lo Déu que féu 
Ac 17,25  en los temples fets de mà; 25 ni  és servit per mans d’homes, com si  
Ac 17,29  Déu, devem pensar que la divinitat  és semblant no a l’or, o plata, o pedra  
Ac 18,Tit  a Èfeso i torna a Jerusalem. Apolo  és instruït per Prisciŀla i Aquila. 1  
Ac 19,4  havia de venir després d’ell, ço  és, en Jesús. 5 Oït això, foren batejats  
Ac 19,15  i digué: –Conec a Jesús i sé qui  és Pau, mes vosaltres, qui sou? 16 I l’  
Ac 19,21  –Perquè després que jo estiga allí  és necessari també que jo veja Roma. 22 I  
Ac 19,28  d’ira i cridaren dient: –Gran  és la Diana dels efèsios! 29 I s’omplí  
Ac 19,34 espai de dos hores, cridaren: –Gran  és la Diana dels efèsios! 35 Llavors lo  
Ac 20,32  paraula de sa gràcia, a aquell que  és poderós per a edificar i donar-vos  
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Ac 20,35  que, treballant d’aquesta manera,  és menester sostenir los flacs i recordar  
Ac 20,35  Jesús: “Cosa més benaventurada  és donar que rebre.” 36 I havent dit això  
Ac 21,Tit lo temple i, maltractat dels jueus,  és deslliurat per lo tribú Lísias. 1 I  
Ac 21,11 jueus, en Jerusalem, al baró de qui  és aquest cenyidor i l’entregaran en mans 
Ac 21,22 ¿Què s’ha de fer, doncs? Certament  és necessari que la multitud se júntia,  
Ac 21,24 afèitien lo cap, i sabrà tothom que  és fals tot quant oigueren de tu i que, al 
Ac 21,28 28 –Barons d’Israel, ajuda. Aquest  és l’home que per totes parts ensenya a  
Ac 22,22  del món a semblant home, perquè no  és just que visca. 23 I com ells  
Ac 22,25  al centurió que estava allí: –Vos  és lícit a vosaltres assotar a un home  
Ac 22,26  que vas a fer, perquè aquest home  és ciutadà romà. 27 I venint lo tribú li  
Ac 23,19  -lo a part, li preguntà: –Què  és lo que tens que dir-me? 20 I ell  
Ac 24,5  5 Havent trobat que aquest home  és pestilencial i que mou sedicions entre  
Ac 24,5  entre els jueus per tot lo món i  és cap de la secta revoltosa dels  
Ac 24,18  i vots. 18 I estant en això  és quan certs jueus de l’Àsia me trobaren 
Ac 25,16  16 als quals responguí que no  és costum entre els romans condemnar a  
Ac 26,1  1 I digué Agripa a Pau: –T’ és permès parlar en ta defensa. Llavors  
Ac 26,14  per què em persegueixes? Cosa dura  és tirar coces contra l’agulló. 15 »I jo  
Ac 26,18  que són santificats per la fe que  és en mi. 19 »Per lo qual, oh rei Agripa,  
Ac 27,24 servesc, 24 dient: “No témies, Pau,  és necessari que comparesques davant del  
Ac 27,26  així com se m’ha dit. 26 Emperò  és precís que toquem a una altra isla. 27  
Ac 28,Tit  a terra. 28,Tit Capítol XXVIII Pau  és picat d’un escurçó en Malta. Cura  
Ac 28,4 als altres: –Aquest home segurament  és un homicida, puix havent-se escapat  
Ac 28,22  Emperò nosaltres desitjam oir què  és lo que penses; perquè tocant a aquesta  
Ac 28,22  perquè tocant a aquesta secta, nos  és notori que pertot arreu és contradita.  
Ac 28,22  nos és notori que pertot arreu  és contradita. 23 I ells, havent-li  
Ac 28,28  de saber vosaltres que als gentils  és enviada aquesta salut de Déu, i ells  
Rm 1,Tit  als Romans 1,Tit Capítol I La fe  és necessària per a salvar-se, perquè  
Rm 1,Tit salvar-se, perquè sens ella ningú  és justificat, i de la raó s’abusa en  
Rm 1,8  tots vosaltres, perquè vostra fe  és divulgada per tot lo món. 9 Puix Déu, a 
Rm 1,9  en l’evangeli de son Fill, m’ és testimoni de que incessantment me  
Rm 1,12  perquè siau confirmats, 12 ço  és, per a consolar-me junt ab vosaltres, 
Rm 1,16 de l’evangeli de Jesucrist; perquè  és virtut de Déu per a salvació a tot  
Rm 1,17 17 Perquè en ell la justícia de Déu  és revelada de fe en fe, com està escrit:  
Rm 1,19  que lo que es pot conèixer de Déu  és manifest a ells; puix Déu los ho  
Rm 1,25  abans que al Criador, lo qui  és beneït per tots los sigles. Amén. 26  
Rm 1,26  ús natural en aquell altre ús que  és contra naturalesa; 27 i així mateix  
Rm 2,Tit  gentils. La verdadera circumcisió  és la de l’esperit i de la voluntat. 1  
Rm 2,2 2 Perquè sabem que el judici de Déu  és segons veritat contra aquells que fan  
Rm 2,24  la Llei? 24 Perquè lo nom de Déu  és blasfemat per causa de vosaltres entre  
Rm 2,26  los preceptes de la Llei, ¿no  és cert que sa incircumcisió serà reputada 
Rm 2,27  27 I si el que naturalment  és incircumcís guarda exactament la Llei,  
Rm 2,28  trenques la Llei? 28 Perquè no  és jueu aquell que ho és exteriorment, ni  
Rm 2,28  28 Perquè no és jueu aquell que ho  és exteriorment, ni és circumcisió aquella 
Rm 2,28  aquell que ho és exteriorment, ni  és circumcisió aquella que es manifesta en 
Rm 2,29  manifesta en la carn, 29 sinó que  és jueu aquell que ho és interiorment, i  
Rm 2,29  29 sinó que és jueu aquell que ho  és interiorment, i la circumcisió és del  
Rm 2,29  és interiorment, i la circumcisió  és del cor en l’Esperit, i no en la  
Rm 2,29  lletra, l’alabança de la qual no  és dels homes, sinó de Déu. 3,Tit Capítol  
Rm 3,Tit altres estan subjectes al pecat. No  és la Llei, sinó la fe en Jesucrist la que 
Rm 3,1  doncs, lo jueu, o de quin profit  és la circumcisió? 2 De totes maneres és  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1250 
 

Rm 3,2  la circumcisió? 2 De totes maneres  és gran lo ventatge, principalment perquè  
Rm 3,4  Déu? De ningun modo! 4 Perquè Déu  és verídic, i tot home, faŀlaç, com està  
Rm 3,8 vinga bé: la condemnació dels quals  és justa. 9 Doncs, què?, ¿tenim nosaltres  
Rm 3,13 ni tan sols un. 13 Sepultura oberta  és sa gorja; ab ses llengües han forjat  
Rm 3,21  la justícia de Déu sens la Llei s’ és manifestada, essent testificada per la  
Rm 3,24  mateix, mediant la redempció que  és en Cristo Jesús. 25 Al qual Déu ha  
Rm 3,28  28 Així que concluïm que l’home  és justificat per la fe, sens les obres de 
Rm 3,29  Déu dels jueus solament? No ho  és també dels gentils? Sí, per cert, dels  
Rm 3,30 gentils també. 30 Perquè un sol Déu  és realment lo qui per la fe justificarà  
Rm 4,5  que justifica a l’impio, sa fe li  és imputada a justícia. 6 Així com també  
Rm 4,8  quals són coberts. 8 Benaventurat  és aquell home a qui el Senyor no imputa  
Rm 4,14  de la Llei són los hereus, la fe  és vana, i la promesa anuŀlada. 15 Perquè  
Rm 4,16  hi ha violació. 16 Per lo tant,  és per la fe, a fi de que per la gràcia la 
Rm 4,16  son llinatge, no tan sols al que  és de la Llei, sinó també al que és de la  
Rm 4,16  és de la Llei, sinó també al que  és de la fe d’Abraham, que és pare de  
Rm 4,16  al que és de la fe d’Abraham, que  és pare de tots nosaltres 17 (com està  
Rm 4,21  pleníssimament persuadit que també  és poderós per a complir tot lo que havia  
Rm 5,14  semblant a la d’Adam, lo qual  és la figura del que havia de venir. 15  
Rm 5,15  que havia de venir. 15 Emperò no  és lo do com lo delicte; perquè si per lo  
Rm 5,15  per la gràcia d’un sol home, que  és Jesucrist, abunda sobre molts. 16 I no  
Rm 6,6  6 Sabent això que nostre home vell  és crucificat juntament ab ell, perquè sia 
Rm 6,7  ja més al pecat. 7 Puix aquell que  és mort està llibertat del pecat. 8 I si  
Rm 6,21  avergonyiu? Puix lo terme d’elles  és la mort. 22 Emperò ara que estau  
Rm 6,23  23 Perquè l’estipendi del pecat  és la mort; emperò la gràcia de Déu és  
Rm 6,23 és la mort; emperò la gràcia de Déu  és vida perdurable en Jesucrist Senyor  
Rm 7,3  llibre de la llei del marit, i no  és adúltera encara que s’unèsquia ab un  
Rm 7,4 Cristo, per a què siau d’altre, ço  és, d’aquell que ressuscità d’entre els  
Rm 7,12  12 De manera que la Llei certament  és santa, i lo manament, sant, i just, i  
Rm 7,13 i just, i bo. 13 Que, doncs, lo que  és bo m’ha causat la mort? No, per cert;  
Rm 7,14 manament. 14 Puix sabem que la Llei  és espiritual; emperò jo só carnal, venut  
Rm 7,15  sinó lo mal que avorresc, allò  és lo que faç. 16 I si lo que no vull és  
Rm 7,16  lo que faç. 16 I si lo que no vull  és lo que faç, aprovo la Llei per bona. 17 
Rm 7,18  mi. 18 Perquè jo sé que en mi, ço  és, en ma carn, no habita lo bé; perquè lo 
Rm 8,6  6 Puix la prudència de la carn  és mort; emperò la prudència de l’Esperit 
Rm 8,6  emperò la prudència de l’Esperit  és pau i vida. 7 Perquè la sabiduria de la 
Rm 8,7  7 Perquè la sabiduria de la carn  és enemiga de Déu, com que no està  
Rm 8,9 la carn, sinó segons l’Esperit, si  és que l’Esperit de Déu habita en  
Rm 8,9 l’Esperit de Cristo, aqueix tal no  és dels seus. 10 I si Cristo és en  
Rm 8,10 tal no és dels seus. 10 I si Cristo  és en vosaltres, lo cos verdaderament és  
Rm 8,10  en vosaltres, lo cos verdaderament  és mort per raó del pecat; emperò l’  
Rm 8,23  l’adopció de fills de Déu, ço  és, la redempció de nostre cos. 24 Perquè  
Rm 8,24  Però l’esperança que es veu no  és esperança, puix allò que un veu, ¿com  
Rm 8,33  contra els elegits de Déu? Déu  és qui justifica; 34 qui és lo qui  
Rm 8,34  Déu? Déu és qui justifica; 34 qui  és lo qui condemna? Cristo Jesús és lo qui 
Rm 8,34  és lo qui condemna? Cristo Jesús  és lo qui morí, i lo que ressuscità també, 
Rm 9,4  4 que són los israelites, de qui  és l’adopció dels fills, i la glòria, i  
Rm 9,5  quals són los mateixos dels que  és també Cristo segons la carn, que és  
Rm 9,5 és també Cristo segons la carn, que  és sobre totes les coses Déu beneït en  
Rm 9,8  te serà cridat llinatge.» 8 Ço  és, no los que són fills de la carn són  
Rm 9,9  per del llinatge. 9 Puix aquesta  és la paraula de la promesa: «En aquest  
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Rm 9,16  misericòrdia.» 16 Així que no  és del que vol, ni del que corre, sinó que 
Rm 9,16 que vol, ni del que corre, sinó que  és de Déu que usa de misericòrdia. 17  
Rm 10,Tit  alcança la justificació. Per això  és predicada en tot lo món. Los gentils l’ 
Rm 10,1  cor i ma oració a Déu per Israel  és per a què ells se sàlvien. 2 Puix jo  
Rm 10,4 la justícia de Déu. 4 Perquè Cristo  és lo fi de la Llei per a justificar a  
Rm 10,5  deixà escrit de la justícia que  és de la Llei que l’home que la faça  
Rm 10,6  en ella. 6 Mes la justícia que  és de la fe, diu així: «No digues en ton  
Rm 10,6 en ton cor: Qui pujarà al cel?» (ço  és, a baixar de lo alt a Cristo). 7 O:  
Rm 10,7 7 O: «Qui baixarà a l’abisme?» (ço  és, per a tornar a portar a Cristo d’  
Rm 10,8  en ta boca i en ton cor», ço  és, la paraula de la fe que predicam. 9  
Rm 10,12 jueu i de grec; per quant un mateix  és lo Senyor de tots, ric per a tots  
Rm 10,19  a gelosia per un poble que no  és mon poble, i jo us mouré a ira per una  
Rm 11,6  obres; altrament la gràcia ja no  és gràcia; i si per les obres, ja no per  
Rm 11,6 per gràcia; altrament l’obra ja no  és obra. 7 Què, doncs? Israel no ha  
Rm 11,12 a gelosia. 12 I si el pecat d’ells  és lo tresor del món, i la disminució d’  
Rm 11,15  15 Perquè si la rejecció d’ells  és la reconciliació del món, què serà son  
Rm 11,16  els morts? 16 I si el primer fruit  és sant, ho és també la massa; i si l’  
Rm 11,16 16 I si el primer fruit és sant, ho  és també la massa; i si l’arrel és santa, 
Rm 11,16 ho és també la massa; i si l’arrel  és santa, ho són també les branques. 17 I  
Rm 11,17  17 I si alguna de les branques  és trencada, i essent tu oliver bord ets  
Rm 11,23  seran empeltats; perquè Déu  és poderós per empeltar-nos novament. 24 
Rm 11,27  impietat de Jacob. 27 Puix aquesta  és ma aliança ab ells quan trauré sos  
Rm 12,1 viva, santa, i agradable a Déu, que  és vostre racional culto. 2 I no us  
Rm 12,2  per a què experimenteu quina  és la voluntat de Déu, bona, agradable i  
Rm 12,9  lo mal, adheriu-vos a lo que  és bo; 10 amant-vos recíprocament ab  
Rm 12,18  davant de tots los homes. 18 Si  és dable, en quant està de vostra part,  
Rm 12,19 ira; puix està escrit: «La venjança  és meva, jo recompensaré», diu lo Senyor.  
Rm 13,Tit  civils. L’amor del proïsme  és lo compendi de la Llei. Imitació de  
Rm 13,4  d’ella. 4 Perquè el príncep  és ministre de Déu per a ton bé. Emperò si 
Rm 13,4  no en va, porta l’espasa; puix  és ministre de Déu, venjador en ira contra 
Rm 13,5  aquell que fa lo mal. 5 Per lo que  és necessari que li esteu sumissos, no  
Rm 13,10  el proïsme, i així la caritat  és lo compliment de la Llei. 11 I això  
Rm 13,11  11 I això sabent lo temps, que  és ja hora d’alçar-nos del somni; puix  
Rm 14,1 edificar-se mútuament. 1 I al que  és flac en la fe, admeteu-lo, no per  
Rm 14,2  pot menjar de tot, mentres lo qui  és flac no menjarà sinó hortalisses. 3  
Rm 14,4  emperò ferm estarà, perquè poderós  és Déu per fer-lo estar dret. 5 L’un fa 
Rm 14,14  sinó per a aquell que creu que  és immunda. 15 Emperò si per la causa de  
Rm 14,17  bé. 17 Perquè lo Regne de Déu no  és menjar i beure, sinó justícia, i pau, i 
Rm 14,18  18 I qui en això serveix a Cristo,  és accepte a Déu i té l’aprovació dels  
Rm 14,20  en veritat són netes, però mal  és per a l’home que menja ab escàndol. 21 
Rm 14,21  home que menja ab escàndol. 21 Bo  és no menjar carn, ni beure vi, ni cosa en 
Rm 14,23  aquell que dubta si en menjarà,  és condemnat; perquè no ho menja segons la 
Rm 14,23 menja segons la fe. I tot lo que no  és segons la fe és pecat. 15,Tit Capítol  
Rm 14,23 fe. I tot lo que no és segons la fe  és pecat. 15,Tit Capítol XV Conclou Pau sa 
Rm 15,15  això, a causa de la gràcia que m’ és dada de part de Déu 16 de ser jo  
Rm 16,5  Saludau a Epenet, mon amic, que  és lo primer fruit de l’Acaia en Cristo.  
Rm 16,25  vosaltres. Amén. 25 I a aquell que  és poderós per a confirmar-vos segons  
Rm 16,27  per a obeir a la fe, 27 a Déu que  és sol savi, a ell sia dada l’honra i  
1Co 1,Tit  i que la creu de Jesucrist, que  és necedat i escàndol per als mundans, és  
1Co 1,Tit necedat i escàndol per als mundans,  és per als fiels, sabiduria i salut. 1  
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1Co 1,9  de nostre Senyor Jesucrist. 9 Fiel  és Déu, per qui haveu estat cridats a la  
1Co 1,18  18 Puix la paraula de la creu  és una necedat per als que es perden; mes  
1Co 1,18  mes per als que es salven, ço  és, per a nosaltres, és virtut de Déu. 19  
1Co 1,18  es salven, ço és, per a nosaltres,  és virtut de Déu. 19 Perquè escrit està:  
1Co 1,20  prudència dels prudents.» 20 A on  és lo savi? A on és l’escriba? A on, l’  
1Co 1,20 prudents.» 20 A on és lo savi? A on  és l’escriba? A on, l’escodrinyador d’  
1Co 1,22  predicació als que creien. 22 Així  és que els jueus demanen miracles, i els  
1Co 1,23  predicam a Cristo crucificat, que  és escàndol per als jueus i fatuïtat per  
1Co 1,25  25 Puix lo que apar fàtuo en Déu,  és més savi que els homes; i lo que apar  
1Co 1,25  homes; i lo que apar flac en Déu,  és més fort que els homes. 26 I així,  
1Co 2,12  d’aquest món, sinó l’Esperit que  és de Déu, per a què conegam les coses que 
1Co 2,15  15 Emperò aquell que  és espiritual judica totes les coses i ell 
1Co 2,15  judica totes les coses i ell no  és judicat de ningú. 16 Perquè ¿qui  
1Co 3,3  enveges, quimeres i divisions, ¿no  és així que sou carnals i caminau com a  
1Co 3,4  i l’altre: «Jo, d’Apolo»; ¿no  és clar que encara sou homes? Puix, ¿qui  
1Co 3,4  que encara sou homes? Puix, ¿qui  és Apolo, o qui és Pau? 5 Ministres d’  
1Co 3,4  homes? Puix, ¿qui és Apolo, o qui  és Pau? 5 Ministres d’aquell en qui  
1Co 3,7  7 I aixís, ni el que planta  és res, ni el que rega; sinó Déu, que dóna 
1Co 3,11  fonament que el que està posat, ço  és, Jesucrist. 12 I si algú sobre aquest  
1Co 3,17  temple de Déu, que sou vosaltres,  és sant. 18 Ningú s’engànyia a si mateix. 
1Co 3,19  Perquè la sabiduria d’aquest món  és fatuïtat davant de Déu, per quant  
1Co 3,22 mort, o lo present, o lo futur, tot  és vostre. 23 I vosaltres, de Cristo, i  
1Co 4,2  que es requereix dels dispensadors  és que cada qual sia encontrat fiel. 3 En  
1Co 4,4  justificat, perquè qui em judica  és lo Senyor. 5 Per lo que no judiqueu  
1Co 4,17  causa vos envií a Timoteu, que  és mon fill caríssim, i fiel en lo Senyor, 
1Co 5,6  Jesucrist. 6 Vostra vanaglòria no  és bona. ¿No sabeu que un poc de llevat  
1Co 5,7 sou sens llevat. Perquè Cristo, que  és nostra pasqua, ha estat sacrificat per  
1Co 5,11  acompanyeu si algú apellidat germà  és fornicari o avaro o idòlatra o maldient 
1Co 6,7  dels infiels? 7 De totes maneres,  és ja un delicte verdaderament lo pledejar 
1Co 6,12  Esperit de nostre Déu. 12 «Tot m’ és lícit», mes no tot m’és convenient.  
1Co 6,12 12 «Tot m’és lícit», mes no tot m’ és convenient. «Tot m’és permès», emperò  
1Co 6,12  no tot m’és convenient. «Tot m’ és permès», emperò jo no em posaré baix lo 
1Co 6,13  aquell i estes. I el cos no  és per a la fornicació, sinó per al  
1Co 6,17  es junta ab lo Senyor, un esperit  és. 18 Fugiu de la fornicació! Qualsevol  
1Co 6,18  pecat que l’home comètia,  és fora del cos; emperò lo qui comet  
1Co 7,5  defraudeu l’un a l’altre, si no  és per algun temps i de comú consentiment, 
1Co 7,8  als solters i a les viudes que els  és bo si permaneixen així com jo. 9 Emperò 
1Co 7,14 al marit. 14 Perquè lo marit infiel  és santificat per la muller fiel; i  
1Co 7,14  per la muller fiel; i santificada  és la muller infiel per lo marit fiel; d’ 
1Co 7,17  i segons Déu l’ha cridat, i així  és com jo ho ordeno en totes les iglésies. 
1Co 7,19  circumcídia. 19 La circumcisió no  és res, ni és res la incircumcisió, sinó  
1Co 7,19  19 La circumcisió no és res, ni  és res la incircumcisió, sinó lo guardar  
1Co 7,22 essent servo fou cridat del Senyor,  és llibert del Senyor; i així mateix, lo  
1Co 7,22  del Senyor; i així mateix, lo qui  és cridat essent llibre, és servo de  
1Co 7,22  lo qui és cridat essent llibre,  és servo de Cristo. 23 Haveu estat  
1Co 7,24  permanesca davant de Déu en lo que  és cridat. 25 En quant a les verges, no  
1Co 7,26  ser fiel. 26 Penso, doncs, que açò  és bo per les necessitats presents, perquè 
1Co 7,26  necessitats presents, perquè bo li  és a l’home l’estar-se així. 27 ¿Estàs 
1Co 7,29  29 I lo que jo us dic, germans,  és que el temps és curt. Lo que importa és 
1Co 7,29 jo us dic, germans, és que el temps  és curt. Lo que importa és que los que  
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1Co 7,29  el temps és curt. Lo que importa  és que los que tenen mullers visquen com  
1Co 7,34  de cos i d’esperit. Emperò la que  és casada pensa en les coses que són del  
1Co 7,35  llaç, sinó solament per a lo que  és convenient, i per a què pugau servir al 
1Co 7,36  36 Mes si algun home pensa que  és una cosa deshonrosa per sa filla  
1Co 7,36  pàssia la flor de sa edat, i que  és necessari que es càsia, faça ell lo que 
1Co 8,3  si algú ama a Déu, aqueix tal  és conegut de Déu. 4 I en quant a les  
1Co 8,4  als ídols, sabem que l’ídol no  és res en lo món i que no hi ha altre Déu  
1Co 8,7  d’aquestos, per ser dèbil,  és contaminada. 8 Emperò la vianda no ens  
1Co 8,10  dels ídols, la consciència del que  és dèbil, ¿no serà alentada a menjar de  
1Co 8,13  13 Per lo qual, si la vianda  és ocasió d’escàndol a mon germà, jamai  
1Co 9,3  apostolat en lo Senyor. 3 Aquesta  és ma resposta a aquells que m’examinen:  
1Co 9,10 llaurar en esperança; i lo qui bat,  és ab esperança de participar de lo que  
1Co 9,11  en vosaltres coses espirituals,  ¿és una gran cosa que recolliam les  
1Co 9,13  al santuari mengen de lo que  és del santuari, i que els que serveixen a 
1Co 9,15  es faça això ab mi; puix millor m’ és lo morir que no que ningú me prívia d’ 
1Co 9,18  m’ha estat encarregada. 18 Qual  és, doncs, mon gallardó? Que al predicar  
1Co 10,13 alcançat altra tentació sinó la que  és comú als homes; emperò fiel és Déu, que 
1Co 10,13  que és comú als homes; emperò fiel  és Déu, que no permetrà que siau tentats  
1Co 10,16 calze de benedicció que beneïm, ¿no  és la comunió de la sang de Cristo? I el  
1Co 10,16  de Cristo? I el pa que partim, ¿no  és la participació del cos de Cristo? 17  
1Co 10,19  19 Què, doncs? ¿Dic que l’ídol  és alguna cosa, o que lo que ha estat  
1Co 10,19  que ha estat sacrificat als ídols  és alguna cosa? 20 Ans bé dic que les  
1Co 10,22  més forts que ell? «Tot m’ és lícit», emperò no totes les coses són  
1Co 10,23  coses són convenients. 23 «Tot m’ és lícit», emperò no tot és edificant. 24  
1Co 10,23 23 «Tot m’és lícit», emperò no tot  és edificant. 24 Ningú búsquia lo que és  
1Co 10,24  edificant. 24 Ningú búsquia lo que  és seu, sinó lo que és de l’altre. 25 De  
1Co 10,24  búsquia lo que és seu, sinó lo que  és de l’altre. 25 De tot lo que es ven en 
1Co 10,26 de consciència, 26 puix «del Senyor  és la terra i tot quant hi ha en ella». 27 
1Co 10,29  puix, ¿per quin fi ma llibertat  és judicada per la consciència d’un  
1Co 11,3 3 Emperò vull que sapiau que Cristo  és lo cap de tot home, i l’home és lo cap 
1Co 11,3  és lo cap de tot home, i l’home  és lo cap de la dona, i Déu, lo cap de  
1Co 11,5  descobert, deshonra son cap, puix  és lo mateix que si fos rapada. 6 Perquè  
1Co 11,6  està coberta, ràpia’s també. I si  és una cosa lletja per la dona lo tallar- 
1Co 11,7  no deu cobrir-se lo cap, perquè  és imatge i glòria de Déu; emperò la dona  
1Co 11,7  i glòria de Déu; emperò la dona  és la glòria de l’home. 8 Puix no fou l’ 
1Co 11,11  dels àngels. 11 Emperò ni l’home  és sens la dona, ni la dona sens l’home,  
1Co 11,12  Senyor. 12 Perquè així com la dona  és de l’home, així també l’home és per a 
1Co 11,12  és de l’home, així també l’home  és per a la dona; mes totes les coses són  
1Co 11,15  cabellera? 15 Emperò a la dona li  és glòria lo criar cabellera, perquè los  
1Co 11,19  i en part ho crec. 19 Puix  és precís que hi haja heretgies també, per 
1Co 11,20  vos congregau en un lloc, ja no  és per a menjar la cena del Senyor. 21  
1Co 11,24  i digué: «Preneu, menjau; aquest  és mon cos que per vosaltres és partit.  
1Co 11,24 aquest és mon cos que per vosaltres  és partit. Feu això en memòria de mi.» 25  
1Co 11,25 d’haver sopat dient: «Aquest calze  és lo Nou Testament en ma sang; feu això  
1Co 12,Tit  a utilitat de la Iglésia. Aquesta  és un sol cos místic, los membres del qual 
1Co 12,3  a Jesús. I ningú pot dir que Jesús  és lo Senyor, sinó per l’Esperit Sant. 4  
1Co 12,4  diversitat de dons, mes l’Esperit  és un mateix. 5 Hi ha diferències de  
1Co 12,5  diferències de ministeris, emperò  és un mateix lo Senyor. 6 Hi ha també  
1Co 12,6  d’operacions, emperò un mateix  és lo Déu que obra totes les coses en  
1Co 12,7 7 Mes la manifestació de l’Esperit  és donada a cada u per a profit. 8 Perquè  
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1Co 12,8  u per a profit. 8 Perquè a un li  és donada per l’Esperit la paraula de  
1Co 12,12  ell vol. 12 Perquè així com lo cos  és un i té molts membres, i tots los  
1Co 12,12  molts, són un sol cos, així també  és Cristo. 13 Perquè per un mateix Esperit 
1Co 12,14  Esperit. 14 Perquè tampoc lo cos  és un sol membre, sinó molts. 15 Si el peu 
1Co 12,15  no só mà, no só del cos», ¿no  és per això del cos? 16 I si digués l’  
1Co 12,20  que los membres sien molts, lo cos  és un. 21 I l’ull no pot dir a la mà: «Jo 
1Co 12,26  pateixen ab ell; o si un membre  és honrat, tots los membres se regositgen  
1Co 13,4  de res m’aprofitarà. 4 La caritat  és pacient, i és benigna; la caritat no és 
1Co 13,4  4 La caritat és pacient, i  és benigna; la caritat no és envejosa, ni  
1Co 13,4  i és benigna; la caritat no  és envejosa, ni obra temeràriament, ni s’ 
1Co 13,5  ni s’ensuperbeix. 5 No  és ambiciosa, no cerca sos profits, no s’ 
1Co 13,10  profetisam. 10 Emperò quan lo que  és perfet vinga, serà abolit lo que és en  
1Co 13,10 és perfet vinga, serà abolit lo que  és en part. 11 Quan jo era un noi, parlava 
1Co 13,13 i caritat; emperò la major d’elles  és la caritat. 14,Tit Capítol XIV Lo do de 
1Co 14,Tit  Capítol XIV Lo do de llengües  és inferior al de profecia. S’ha d’usar  
1Co 14,Tit  per a edificació del proïsme. Déu  és un Déu de pau. Les dones deuen callar  
1Co 14,5  més que profetisàsseu; puix major  és lo qui profetisa que el que parla  
1Co 14,14  esperit ora; però mon enteniment  és sens fruit. 15 Què, doncs? Pregaré ab  
1Co 14,24  infiel o un ignorant, ell de tots  és convençut i de tots judicat. 25 I així  
1Co 14,33  als profetes. 33 Perquè Déu no  és autor de dissensió, sinó de pau, així  
1Co 14,34  dones en les iglésies, puix no els  és donat lo parlar, ans bé estiguen  
1Co 14,35  a sos marits en casa, puix que  és indecorós a una dona lo parlar en la  
1Co 15,2  el reteniu com vos lo prediquí, si  és que no haveu cregut en va. 3 Perquè en  
1Co 15,12 ressuscità d’entre els morts, ¿com  és que diuen alguns d’entre vosaltres que 
1Co 15,14  14 I si Cristo no ressuscità,  és vana, doncs, nostra predicació, i també 
1Co 15,14  doncs, nostra predicació, i també  és vana vostra fe. 15 I ademés resultam  
1Co 15,15 a Cristo, al qual no ressuscità, si  és que els morts no ressusciten. 16 Perquè 
1Co 15,17  17 I si Cristo no ressuscità, vana  és vostra fe, puix encara estau en vostres 
1Co 15,25  autoritat i tot poder. 25 Perquè  és necessari que ell régnia fins que haja  
1Co 15,26 I l’últim enemic que serà destruït  és la mort. Perquè totes les coses les  
1Co 15,39  son propi cos. 39 No tota carn  és una mateixa carn; mes una, certament,  
1Co 15,39  mateixa carn; mes una, certament,  és la carn dels homes; altra, la de les  
1Co 15,40  i cossos terrenals; emperò una  és la glòria dels celestials, i altra, la  
1Co 15,41  i altra, la dels terrenals. 41 Una  és la claredat del sol; altra la claredat  
1Co 15,42 estrella en claredat. 42 Així també  és la resurrecció dels morts: se sembra en 
1Co 15,46  primer l’espiritual, sinó lo que  és animal, i després lo que és espiritual. 
1Co 15,46  lo que és animal, i després lo que  és espiritual. 47 Lo primer home, de la  
1Co 15,48  home, del cel, celestial. 48 Com  és lo terrenal, així són també los que són 
1Co 15,48  també los que són terrenals; i com  és lo celestial, així són tots los que són 
1Co 15,53 i nosaltres serem mudats. 53 Perquè  és precís que açò corruptible se vestesca  
1Co 15,53  d’incorruptibilitat, i açò que  és mortal se vestesca d’immortalitat. 54  
1Co 15,54  d’immortalitat. 54 I quan açò que  és corruptible s’haja vestit d’  
1Co 15,54  d’incorruptibilitat, i lo que  és mortal s’haja vestit d’immortalitat,  
1Co 15,55  en la victòria. 55 Oh mort!, a on  és ta victòria? Oh mort!, a on és ton  
1Co 15,55 a on és ta victòria? Oh mort!, a on  és ton agulló?» 56 Agulló de la mort és lo 
1Co 15,56  ton agulló?» 56 Agulló de la mort  és lo pecat, i la força del pecat és la  
1Co 15,56  és lo pecat, i la força del pecat  és la Llei. 57 Mes, gràcies a Déu, que ens 
1Co 15,58  sabent que vostre treball no  és en va en lo Senyor. 16,Tit Capítol XVI  
2Co 1,6  per Cristo. 6 I si som atribolats,  és per a vostra consolació i salvació; i  
2Co 1,6  i salvació; i si som consolats,  és per a vostra consolació; si som  
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2Co 1,6  per a vostra confortació  és i salvació; la qual obra sofriment de  
2Co 1,7  que nostra esperança en vosaltres  és ferma, sabent que així com sou  
2Co 1,12  nosaltres. 12 Perquè nostra glòria  és aquesta: lo testimoni de nostra  
2Co 1,18  sí i no? 18 Emperò Déu verdader m’ és testimoni que en aquella paraula que us 
2Co 1,19  entre vosaltres per nosaltres, ço  és, per mi i per Silvà i Timoteu, no fou  
2Co 1,21  en Cristo i el qui ens ha ungit  és Déu, 22 lo qual també nos sellà i donà  
2Co 2,3  en tots vosaltres de que mon goig  és lo goig de tots vosaltres. 4 Perquè per 
2Co 2,6 tots vosaltres. 6 Basta-li al que  és tal aquesta reprehensió feta per molts. 
2Co 2,16  olor de vida per a vida. ¿I qui  és idòneo per a aquestes coses? 17 Perquè  
2Co 3,11  exceŀlent. 11 Perquè si lo que  és anuŀlat és per a glòria, molt més  
2Co 3,11  11 Perquè si lo que és anuŀlat  és per a glòria, molt més gloriós serà lo  
2Co 3,14  vel sens remoure, lo qual vel  és remogut en Cristo. 15 I fins aquest  
2Co 3,17  son vel. 17 Perquè el Senyor  és Esperit, i allà a on està l’Esperit  
2Co 4,Tit  sinceritat. L’evangeli per a uns  és llum, per a altres tenebres. Los  
2Co 4,4  de la glòria de Cristo, que  és la imatge de Déu. 5 Perquè no us  
2Co 4,15  ab vosaltres. 15 Perquè tot  és per amor de vosaltres, a fi de que la  
2Co 5,2  revestits de nostra habitació que  és del cel, 3 si és que siam trobats  
2Co 5,3  habitació que és del cel, 3 si  és que siam trobats vestits i no desnusos. 
2Co 5,4  sinó revestits, a fi de que lo que  és mortal sia absorbit per la vida. 5  
2Co 5,5 qui ens ha preparat per això mateix  és Déu, qui ens ha donat la penyora de l’ 
2Co 5,13  si nosaltres estam com fora de si,  és per a Déu; i si estam en cabal seny, és 
2Co 5,13  a Déu; i si estam en cabal seny,  és per a vosaltres. 14 Perquè l’amor de  
2Co 5,17  Per lo que si algú està en Cristo,  és ja una criatura nova; les coses velles  
2Co 6,2  lo dia de salvació.» Veus aquí ara  és lo temps accepte, veus aquí ara és lo  
2Co 6,2  és lo temps accepte, veus aquí ara  és lo dia de salvació.) 3 No donem ocasió  
2Co 6,11  per a vosaltres, nostre cor s’ és dilatat. 12 No sou estrets en  
2Co 6,17  diu lo Senyor, i no toqueu lo que  és impur; 18 i jo us rebré i us seré Pare, 
2Co 7,10  10 Perquè la tristesa que  és segons Déu, produeix arrepentiment  
2Co 8,2  a les iglésies de Macedònia, 2 ço  és, com en la gran prova de tribulació  
2Co 8,10  això vos dono consell, perquè açò  és lo que us és útil, suposat que no sols  
2Co 8,10  consell, perquè açò és lo que us  és útil, suposat que no sols començàreu ja 
2Co 8,12 Perquè si la voluntat està prompta,  és accepta segons lo que té, no segons lo  
2Co 8,23 en vosaltres. 23 I en quant a Tito,  és mon company i coadjutor envers  
2Co 9,1  al socorro que es dóna als sants,  és per demés que jo us escríguia. 2 Puix  
2Co 9,8  que dóna alegrement». 8 I poderós  és Déu per fer abundant la gràcia en  
2Co 9,12  lo que manca als sants, sinó que  és abundant també en moltes accions de  
2Co 10,7  Si algú està confiat que  és de Cristo, pènsia també en son  
2Co 10,7  en son interior, que així com ell  és de Cristo, així també nosaltres som de  
2Co 10,10  emperò sa presència corporal  és flaca, i son parlar, despreciable. 11  
2Co 10,18  no aquell que s’alaba a si mateix  és aprovat, sinó aquell a qui Déu alaba.  
2Co 11,3 no degenérien de la simplicitat que  és en Cristo. 4 Perquè si aquell que ve  
2Co 11,10  10 Com la veritat de Cristo  és en mi, no se’m privarà de tenir  
2Co 11,14  en apòstols de Cristo. 14 I no  és d’estranyar, perquè el mateix Satanàs  
2Co 11,15  en àngel de llum. 15 I així no  és molt que els seus ministres se  
2Co 11,29 tinc de totes les iglésies. 29 ¿Qui  és dèbil, i no ho só jo? ¿Qui s’  
2Co 11,30  i no m’abraso jo? 30 Si  és precís gloriar-se d’alguna cosa, me  
2Co 11,31  de nostre Senyor Jesucrist, que  és per a sempre beneït, sap que jo no  
2Co 12,1  son amor als corintis. 1 Si  és necessari gloriar-se –lo que no convé 
2Co 12,4 oigué paraules inefables, que no li  és lícit a un home proferir-les. 5 D’  
2Co 12,9  apartat de mi. 9 I em digué: «T’ és bastant ma gràcia, perquè la virtut se  
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2Co 12,18  un germà. ¿Per ventura Tito s’ és aprofitat de vosaltres? ¿No caminàrem  
2Co 13,1  general. 1 Mirau que aquesta  és la tercera vegada que vinc a vosaltres. 
2Co 13,3  que Cristo parla en mi, lo qual no  és flac en vosaltres, ans bé poderós en  
2Co 13,5 que Jesucrist està en vosaltres, si  és que ja no sou reprovats? 6 Emperò  
2Co 13,7  a fi de que vosaltres façau lo que  és bo, encara que nosaltres siam com  
Ga 1,7  a un altre evangeli, 7 lo qual no  és altre, sinó que hi ha alguns que us  
Ga 1,11  evangeli que jo us he predicat no  és segons l’home; 12 perquè ni jo l’he  
Ga 2,Tit  les ceremònies de la Llei. Ningú  és justificat sinó per la fe en Jesucrist. 
Ga 2,17 Cristo, som trobats també pecadors,  ¿és per això Cristo ministre de pecat? No, 
Ga 2,21  de Déu, perquè si la justícia  és per la Llei, per consegüent morí en va  
Ga 3,4  sofert tantes coses en va, si  és que sien en va? 5 Aquell, doncs, que us 
Ga 3,11  -les.» 11 I que ningú en la Llei  és justificat davant de Déu, és manifest,  
Ga 3,11  Llei és justificat davant de Déu,  és manifest, perquè «el just viu de la  
Ga 3,12 just viu de la fe». 12 I la Llei no  és de la fe; emperò «lo qui faça aquelles  
Ga 3,16  com d’un: I a ta progènie, que  és Cristo. 17 Emperò jo dic açò: Que el  
Ga 3,18  promesa. 18 Perquè si l’herència  és per a la Llei, ja no és per la promesa. 
Ga 3,18 l’herència és per a la Llei, ja no  és per la promesa. I Déu féu la donació a  
Ga 3,20  mediador. 20 Emperò lo mediador no  és d’un sol, i Déu és un. 21 ¿És, doncs,  
Ga 3,20  lo mediador no és d’un sol, i Déu  és un. 21 ¿És, doncs, la Llei contra les  
Ga 3,26  sou fills de Déu per la fe, que  és en Cristo Jesús. 27 Puix tots los que  
Ga 4,1 1 Dic, doncs, que l’hereu, mentres  és infant, no es diferència en res del  
Ga 4,9 ans bé essent coneguts de Déu, ¿com  és que tornau altra vegada als elements  
Ga 4,15 de Déu, com a Cristo Jesús. 15 A on  és, doncs, aquella felicitat de què  
Ga 4,24 que engendra per a esclavitud, qual  és Agar; 25 perquè aqueix Agar és la  
Ga 4,25 qual és Agar; 25 perquè aqueix Agar  és la muntanya de Sinaí, en Aràbia, i  
Ga 4,25 en Aràbia, i correspon a lo que ara  és Jerusalem, la que està en esclavitud ab 
Ga 4,26 Mes la Jerusalem que està en lo alt  és llibre, la qual és la mare de tots  
Ga 4,26  està en lo alt és llibre, la qual  és la mare de tots nosaltres. 27 Perquè  
Ga 4,27  són molts més los fills de la que  és deixada per estèril, que d’aquella que 
Ga 5,3  3 I declaro de nou a tot home que  és circumcís, que està obligat a fer tota  
Ga 5,22  Déu. 22 Mes lo fruit de l’Esperit  és caritat, goig, pau, paciència,  
Ga 6,Tit  virtuts cristianes. Per a collir  és necessari sembrar. La glòria del  
Ga 6,6  portarà sa càrrega. 6 I aquell que  és adoctrinat en la paraula, comuníquia en 
Ga 6,14  Jesucrist, per lo qual lo món  és crucificat per a mi, i jo per al món.  
Ef 1,10  proposat en si mateix; 10 lo qual  és que en la dispensació de la plentitud  
Ef 1,14 sant Esperit de promesa, 14 lo qual  és la prenda de nostra herència fins a la  
Ef 1,18  vostre cor, per a què sapiau qual  és l’esperança de sa vocació, i quals les 
Ef 1,19 sa herència en los sants, 19 i qual  és aquella soberana grandesa de son poder  
Ef 1,23  cap de tota la Iglésia, 23 la qual  és son cos i la plenitud d’aquell que ho  
Ef 2,2  de la potestat d’aquest aire, que  és l’esperit que ara obra en los fills de 
Ef 2,4 també los altres. 4 Emperò Déu, que  és ric en misericòrdia, per l’extremada  
Ef 2,8 sou salvos mediant la fe, i això no  és de vosaltres, sinó que és do de Déu. 9  
Ef 2,8 i això no és de vosaltres, sinó que  és do de Déu. 9 No per obres, perquè ningú 
Ef 2,14  la sang de Cristo. 14 Perquè ell  és nostra pau, lo qui ha fet dels dos un  
Ef 3,5  als fills dels homes, així com ara  és revelat als seus sants apòstols i  
Ef 3,9  9 i de manifestar a tothom qual  és la comunicació del misteri escondit des 
Ef 3,13  per amor de vosaltres, que  és vostra glòria. 14 Per aquesta causa  
Ef 3,18  comprendre ab tots los sants qual  és l’amplària, i la llargària, i l’  
Ef 3,20  plenitud de Déu. 20 I a aquell que  és poderós per a fer totes les coses més  
Ef 4,6  6 un Déu i Pare de tots, que  és sobre tots, i en totes les coses, i en  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1257 
 

Ef 4,9  als homes.» 9 (I que ell pujà, què  és sinó que havia baixat primer als  
Ef 4,10  de la terra? 10 Ell que baixà  és lo mateix també que pujà sobre tots los 
Ef 4,15  en totes les coses en aquell que  és lo cap, ço és, Cristo. 16 De qui tot lo 
Ef 4,15  coses en aquell que és lo cap, ço  és, Cristo. 16 De qui tot lo cos, connexo  
Ef 4,21 no haveu après així a Cristo, 21 si  és que l’hajau oït, i hajau estat  
Ef 4,21  ensenyats per ell, com la veritat  és en Jesús: 22 a despullar-vos de l’  
Ef 4,22 fou vostra antigua conversació, que  és corrompuda conforme a les enganyoses  
Ef 4,28  obrant ab ses mans lo que  és bo, per a què tinga de què donar al  
Ef 4,29  mala de vostra boca, sinó la que  és bona per a edificació de la fe i dónia  
Ef 5,3  es menciónia entre vosaltres, com  és propi dels sants. 4 Ni paraules  
Ef 5,5  o deshonest, o avaro, lo qual  és idolatria, no té herència en lo Regne  
Ef 5,9 llum 9 (puix lo fruit de l’Esperit  és en tota bondat, i justícia, i veritat), 
Ef 5,10  i veritat), 10 aprovant lo que  és accepte a Déu. 11 I no comuniqueu ab  
Ef 5,12  condemnau-les; 12 perquè  és vergonyós fins lo parlar de les coses  
Ef 5,13 llum, perquè tot quant se manifesta  és llum. 14 Per lo tant diu ell: «Desperta 
Ef 5,17  indiscrets, ans bé compreneu qual  és la voluntat de Déu. 18 I no us doneu en 
Ef 5,23  com al Senyor, 23 perquè lo marit  és cap de la muller, així com Cristo és  
Ef 5,23  cap de la muller, així com Cristo  és cap de la Iglésia, i ell mateix és  
Ef 5,23  és cap de la Iglésia, i ell mateix  és salvador del cos. 24 I així com la  
Ef 5,32 i seran dos en una carn.» 32 Aquest  és un gran misteri; mes jo parlo  
Ef 6,1  pares en lo Senyor, perquè això  és just. 2 «Honra a ton pare i a ta mare», 
Ef 6,2 «Honra a ton pare i a ta mare», que  és lo primer manament ab promesa: 3 «per a 
Ef 6,17  i l’espasa de l’Esperit, que  és la paraula de Déu; 18 orant en tot  
Ef 6,22  aqueix fi, per a què sapiau lo que  és de nosaltres i consòlia vostres cors.  
Fl 1,7  al dia de Jesucrist. 7 Així com  és just que jo pènsia això de tots  
Fl 1,8  de mon goig. 8 Perquè Déu m’ és testimoni de quina manera vos amo a  
Fl 1,9  de Jesucrist. 9 I lo que us demano  és que vostra caritat abúndia més i més en 
Fl 1,21  mort. 21 Perquè per a mi lo viure  és Cristo, i lo morir és guany. 22 Mes si  
Fl 1,21 a mi lo viure és Cristo, i lo morir  és guany. 22 Mes si visc en la carn,  
Fl 1,22  22 Mes si visc en la carn, aqueix  és lo fruit de mon treball. Ab tot, jo no  
Fl 1,23  carn i d’estar ab Cristo, lo que  és molt millor. 24 Ab tot, lo permanèixer  
Fl 1,24  Ab tot, lo permanèixer en la carn  és més necessari per a vosaltres. 25 I  
Fl 1,28  contraris; lo qual per a ells  és una senyal clara de perdició, però per  
Fl 1,28  perdició, però per a vosaltres ho  és de salvació, i això de Déu. 29 Perquè a 
Fl 1,29  de Déu. 29 Perquè a vosaltres vos  és donat per Cristo, no tan sols que  
Fl 2,9  altament i li donà un nom que  és sobre tot nom, 10 a fi de que al nom de 
Fl 2,11  llengua conféssia que Jesucrist  és lo Senyor per a glòria de Déu Pare. 12  
Fl 2,13 més ara en ma ausència. 13 Puix Déu  és lo qui obra en vosaltres, així lo voler 
Fl 3,1  en lo Senyor. A mi certament no m’ és molest l’escriure-us les mateixes  
Fl 3,1  mateixes coses, i a vosaltres vos  és necessari. 2 Guardau’s dels cans,  
Fl 3,6  de Déu; en quant a la justícia que  és de la Llei, he viscut irreprensible. 7  
Fl 3,9  sens tenir ma pròpia justícia, que  és de la Llei, sinó la que és per la fe de 
Fl 3,9  que és de la Llei, sinó la que  és per la fe de Cristo Jesús: la justícia  
Fl 3,9 fe de Cristo Jesús: la justícia que  és de Déu per la fe. 10 Per a què puga  
Fl 3,11  puc arribar a la resurrecció que  és dels morts. 12 No que l’haja alcançada 
Fl 3,19 creu de Cristo, 19 lo fi dels quals  és la perdició, lo Déu dels quals és son  
Fl 3,19  és la perdició, lo Déu dels quals  és son ventre i la glòria dels quals és en 
Fl 3,19  son ventre i la glòria dels quals  és en sa confusió, que gusten de coses  
Fl 3,20  20 Emperò nostra conversació  és en los cels, d’a on esperam també al  
Fl 4,8 8 Per lo demés, germans, tot lo que  és verdader, tot lo que és honest, tot lo  
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Fl 4,8  tot lo que és verdader, tot lo que  és honest, tot lo que és just, tot lo que  
Fl 4,8  tot lo que és honest, tot lo que  és just, tot lo que és sant, tot lo que és 
Fl 4,8  tot lo que és just, tot lo que  és sant, tot lo que és amable, tot lo que  
Fl 4,8  tot lo que és sant, tot lo que  és amable, tot lo que és de bona fama, si  
Fl 4,8  tot lo que és amable, tot lo que  és de bona fama, si hi ha alguna virtut,  
Fl 4,17  lo que jo necessitava. 17 No  és que jo desítgia dàdives, sinó que cerco 
Col 1,Tit  i prega per a ells. Jesucrist  és la imatge perfeta de Déu, lo Senyor de  
Col 1,Tit  i el redemptor dels homes. Pau  és ministre de l’evangeli per anunciar lo 
Col 1,7  nostre estimat conservo, que  és per a vosaltres un fiel ministre de  
Col 1,15 la remissió dels pecats. 15 Lo qual  és imatge del Déu invisible, lo primogènit 
Col 1,17  mateix i en ell mateix. 17 I ell  és abans que tot, i totes les coses  
Col 1,18  per ell. 18 I ell mateix  és lo cap del cos de la Iglésia, que és lo 
Col 1,18  lo cap del cos de la Iglésia, que  és lo principi, lo primogènit dels morts,  
Col 1,24  ma carn, per amor de son cos, que  és la Iglésia; 25 de la que jo só fet  
Col 1,27  entre els gentils: que Cristo  és en vosaltres l’esperança de la glòria. 
Col 2,1  desitjo que sapiau quant gran  és l’ansietat que tinc per vosaltres, i  
Col 2,10  sou complerts en ell, lo qual  és lo cap de tot principat i potestat; 11  
Col 2,17  coses que han de venir; mes lo cos  és de Cristo. 18 Ningú vos extraviï,  
Col 3,4  Cristo en Déu. 4 Quan Cristo, que  és vostra vida, s’aparega, llavors també  
Col 3,5 concupiscència mala i avarícia, que  és idolatria. 6 Per les quals coses ve la  
Col 3,10  i us haveu vestit lo nou, lo qual  és renovat per lo coneixement, segons la  
Col 3,11  llibert ni servo, sinó que Cristo  és tot en tots. 12 Revestiu’s, doncs, com 
Col 3,14  revestiu’s de caritat, que  és lo vincle de la perfecció. 15 I  
Col 3,20  a vostres pares en tot, puix això  és de l’agrado del Senyor. 21 Pares, no  
Col 4,1  donau a vostres sirvents lo que  és de justícia i equitatiu, sabent que  
Col 4,9  mon caríssim i fiel germà, lo qual  és dels vostres. Ells vos contaran totes  
Col 4,12  consol. 12 Vos saluda Epafras, que  és dels vostres i servo de Jesucrist,  
1Te 1,4  amats germans, que vostra elecció  és de Déu. 5 Perquè nostre evangeli no  
1Te 2,5  ni un pretext d’avarícia: Déu  és testimoni. 6 Ni cercàrem la glòria dels 
1Te 2,13 paraula d’homes, sinó, segons ella  és en veritat, com paraula de Déu, la qual 
1Te 2,19  nos ho destorbà. 19 Perquè, qual  és nostra esperança, o nostre goig, o  
1Te 4,3 per lo Senyor Jesús. 3 Puix aquesta  és la voluntat de Déu: vostra  
1Te 4,6  res a son germà, perquè el Senyor  és venjador de tot això, com ja abans vos  
1Te 5,15  mal, ans bé seguiu sempre lo que  és bo entre vosaltres i per a tots. 16  
1Te 5,18  tot donau gràcies, perquè aqueixa  és la voluntat de Déu en Cristo Jesús  
1Te 5,21 Examinau-ho tot, i abraçau lo que  és bo. 22 Guardau’s de tota apariència de 
1Te 5,24 de nostre Senyor Jesucrist. 24 Fiel  és aquell que us cridà, qui ho complirà  
2Te 1,3  Déu sens cessar per vosaltres, com  és just, perquè vostra fe creix més i més, 
2Te 1,5 i tribulacions que sofriu; 5 lo que  és un senyal manifest del just judici de  
2Te 1,6 del qual també patiu. 6 Suposat que  és just davant de Déu que ell dónia en  
2Te 2,9  9 A ell, la vinguda del qual  és segons l’obra de Satanàs ab tot poder, 
2Te 3,1 propàguia i sia glorificada, com ho  és entre vosaltres. 2 I per a què siam  
2Te 3,2  i perversos, puix la fe no  és de tots. 3 Emperò Déu és fiel, que us  
2Te 3,3  la fe no és de tots. 3 Emperò Déu  és fiel, que us confirmarà i guardarà de  
2Te 3,17  de mi, Pau, ab ma pròpia mà, que  és lo senyal en cada carta. Així escric.  
1Tm 1,Tit  que no fomenten la caritat, que  és lo fi de la Llei. Obligacions del  
1Tm 1,4 disputes que edificació de Déu, que  és en la fe. 5 Puix lo fi del manament és  
1Tm 1,5 en la fe. 5 Puix lo fi del manament  és la caritat proceint de cor pur, i de  
1Tm 1,8  8 Sabem, doncs, que la Llei  és bona per aquell que usa d’ella  
1Tm 1,10  i si hi ha alguna altra cosa que  és contrària a la sana doctrina, 11  
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1Tm 1,14  gran manera ab la fe i caritat que  és en Cristo Jesús. 15 Fiel és aquesta  
1Tm 1,15  que és en Cristo Jesús. 15 Fiel  és aquesta paraula i digna de tota  
1Tm 2,Tit  pels reis i magistrats. Jesucrist  és l’únic medianer i redemptor de tots.  
1Tm 2,3  pietat i honestedat. 3 Perquè això  és cosa bona i accepta davant de Déu  
1Tm 2,5  de la veritat. 5 Perquè un sol  és Déu, i un sol també lo medianer entre  
1Tm 3,2  desitja un bon treball. 2 Puix  és necessari que el bisbe sia  
1Tm 3,7 la condemnació del diable. 7 Ademés  és menester que tinga bona reputació entre 
1Tm 3,13 grau i molta confiança en la fe que  és en Cristo Jesús. 14 Aquestes coses t’  
1Tm 3,15 conduir-te en la casa de Déu, que  és la Iglésia del Déu viu, columna i  
1Tm 3,16  i fonament de la veritat. 16 I  és gran sens dubte lo misteri de la  
1Tm 4,4  4 Perquè tota criatura de Déu  és bona i no és de rebutjar res de lo que  
1Tm 4,4  tota criatura de Déu és bona i no  és de rebutjar res de lo que es participa  
1Tm 4,8  aprofiten poc; mes la pietat  és útil per a tot, tenint la promesa de la 
1Tm 4,8  la promesa de la vida que ara  és i de la que ha de ser. 9 Fiel paraula  
1Tm 4,9 de la que ha de ser. 9 Fiel paraula  és aquesta, i digna de tota acceptació. 10 
1Tm 4,10  confiam en lo Déu viu, lo qual  és lo salvador de tots los homes,  
1Tm 4,14  14 No menyspreïs lo do que  és en tu, lo qual se t’ha donat per  
1Tm 5,4 correspondre a sos pares, puix això  és accepte davant de Déu. 5 Emperò la que  
1Tm 5,5  Déu. 5 Emperò la que verdaderament  és viuda i desemparada, confiï en Déu i  
1Tm 5,6  i dia. 6 Mes la que viu en plaer,  és morta mentres viu. 7 I aquestes coses  
1Tm 5,8 sa família, lo tal ha negat la fe i  és pitjor que un infiel. 9 No sia posada  
1Tm 5,18  al bou que bat.» I: «El jornaler  és digne de son jornal.» 19 Contra el  
1Tm 6,3  nostre Senyor i la doctrina que  és conforme a la pietat, 4 és un superbo  
1Tm 6,4  que és conforme a la pietat, 4  és un superbo que no sap res, ans bé  
1Tm 6,5  de veritat, suposant que la pietat  és un guany. De semblant gent, aparta-te 
1Tm 6,6  6 Emperò la pietat ab contentament  és un gran guany. 7 Perquè no duguérem res 
1Tm 6,7  no duguérem res a aquest món, i  és cert que no podem portar-nos-en  
1Tm 6,10  10 Perquè arrel de tots mals  és l’avarícia, ab la codícia de la qual  
2Tm 1,1  segons la promesa de la vida que  és en Cristo Jesús, 2 a Timoteu, caríssim  
2Tm 1,12  he cregut, i estic cert de que ell  és poderós per a guardar mon depòsit fins  
2Tm 1,13  oït de mi, en la fe i caritat que  és en Cristo Jesús. 14 Guarda lo bon  
2Tm 2,1  meu, fortifica’t en la gràcia que  és en Jesucrist. 2 I les coses que has oït 
2Tm 2,5  lo qui combat en la palestra, no  és coronat si no pelea segons llei. 6 Lo  
2Tm 2,10  ells alcàncien també la salut que  és en Cristo Jesús ab la glòria celestial. 
2Tm 3,15 per a la salvació mediant la fe que  és en Jesucrist. 16 Tota Escriptura  
2Tm 3,16  divinament inspirada de Déu  és útil per a ensenyar, per a reprendre,  
2Tm 4,11  a Marc i porta’l ab tu, puix m’ és útil per al ministeri. 12 A Tiquic l’  
Tt 1,1 i el coneixement de la veritat, que  és segons la pietat, 2 en esperança de la  
Tt 1,4  fill amat segons la fe que ens  és comuna, sia gràcia, misericòrdia i pau  
Tt 1,7 de desobediència. 7 Perquè el bisbe  és necessari que sia sens màcula, com a  
Tt 1,11 són de la circumcisió, 11 als quals  és menester tapar la boca, perquè  
Tt 1,13  peresosos. 13 Aquest testimoni  és verdader. Per lo tant, reprèn-los ab  
Tt 2,8  i irreprensibles, per a què lo qui  és contrari se confónguia, no tenint res  
Tt 3,8  de la vida eterna. 8 Paraula fiel  és aquesta, i estes coses vull que les  
Tt 3,11  amonestació, 11 sabent que el que  és tal està pervertit, i peca, essent  
Flm 11 temps passat te fou inútil, mes ara  és útil a tu i a mi, 12 a qui he tornat a  
He 1,Tit  I Jesucrist, verdader Déu i home,  és infinitament superior als àngels. 1  
He 1,8 al Fill li diu: «Ton trono, oh Déu,  és per los sigles dels sigles. Ceptre d’  
He 1,8  dels sigles. Ceptre d’equitat  és lo ceptre de ton regne. 9 Tu has amat  
He 2,1 pontífice dels homes. 1 Per lo tant  és necessari que observem més complidament 



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1260 
 

He 2,6  lloc donà testimoni dient: «Què  és l’home que així te recordes d’ell?, o 
He 2,14  aquell que tenia poder de mort, ço  és, al diable, 15 i llibertar als que per  
He 2,18 mateix que ell sofrí i fou temptat,  és poderós per a socórrer als que són  
He 3,2  confessió, Jesucrist, 2 lo qual  és fiel al que el constituí tal, així com  
He 3,4  que la casa. 4 Perquè tota casa  és edificada per algú, emperò lo qui ha  
He 3,4  lo qui ha criat totes les coses  és Déu. 5 I certament Moisès fou fiel en  
He 4,Tit  a poder entrar en ella. Quant gran  és la virtut i eficàcia de la paraula de  
He 4,12  12 Perquè la paraula de Déu  és viva i eficaç, i més afilada que  
He 5,Tit  Capítol V Descriu l’Apòstol qual  és l’ofici del sumo pontífice i demostra  
He 5,Tit  i demostra que Jesucrist ho  és i que intercedeix per nosaltres. Reprèn 
He 5,1  pontífice pres d’entre els homes  és posat a favor dels homes en aquelles  
He 5,4 a si aquesta honra, sinó aquell que  és cridat de Déu, com Aaron. 5 Així també  
He 5,13  tot aquell que s’alimenta de llet  és incapaç de la paraula de justícia, per  
He 5,13  la paraula de justícia, per quant  és un infant. 14 Emperò l’aliment fort  
He 6,4  farem, si Déu ho permet. 4 Perquè  és impossible que aquells que una vegada  
He 6,8  que produeix espines i abriülls,  és rebutjada i està prop de maledicció; lo 
He 6,8  de maledicció; lo fi de la qual  és ser cremada. 9 Mes, caríssims, de  
He 6,10  d’aquesta manera. 10 Perquè no  és Déu injust per a què s’olvídia de  
He 6,16  els homes certament juren per qui  és major que ells; i el jurament fet en  
He 6,16  i el jurament fet en confirmació  és per ells lo terme de tota disputa. 17  
He 7,Tit  7,Tit Capítol VII Jesucrist  és verdader sacerdot segons l’ordre de  
He 7,Tit  i ab son sacerdoci, que  és etern, queda abolit lo de Leví.  
He 7,Tit  queda abolit lo de Leví. Jesucrist  és pontífice soberà i prega a son etern  
He 7,2 i després d’això rei de Salem, que  és rei de pau. 3 Sens pare, sens mare,  
He 7,5  del poble, segons la Llei, ço  és, de sos germans, encara que ells  
He 7,6  Mes aquell lo llinatge del qual no  és contat entre ells, prengué delmes d’  
He 7,7  7 I sens contradicció, lo qui  és menor rep la benedicció del major. 8  
He 7,12 Aaron? 12 Puix, mudat lo sacerdoci,  és necessari que es múdia també la Llei.  
He 7,14  ningú serví a l’altar. 14 Perquè  és notori que del llinatge de Judà nasqué  
He 7,16  de Melquisedec, 16 lo qual  és fet, no segons la llei del manament  
He 7,18 Melquisedec.» 18 Lo manament primer  és abrogat verdaderament per causa de sa  
He 7,28  la Llei, constitueix al Fill, que  és consagrat per a sempre més. 8,Tit  
He 8,Tit  més. 8,Tit Capítol VIII Jesucrist  és mediador del Nou Pacte (Testament), lo  
He 8,Tit  del Nou Pacte (Testament), lo qual  és molt més exceŀlent que l’Antic. 1 La  
He 8,1  doncs, de tot lo que havem dit  és aquesta: Tenim un tal pontífice que  
He 8,3  home algú. 3 Perquè tot pontífice  és constituït per a oferir dons i  
He 8,3  dons i sacrificis, per lo qual  és necessari que aquest tinga també alguna 
He 8,6  ministeri tant més exceŀlent quant  és mediador de millor pacte (testament),  
He 8,10  diu lo Senyor. 10 Perquè aquest  és lo pacte (testament) que jo faré ab la  
He 9,3  del segon vel, lo tabernacle que  és anomenat lo Sant dels Sants, 4 lo qual  
He 9,11 gran i més perfet, no fet de mà, ço  és, no d’esta fàbrica 12 ni per sang de  
He 9,15 servir a Déu viu? 15 I per això ell  és lo mediador del nou pacte (testament),  
He 9,16 Perquè a on hi ha pacte (testament)  és necessari que intervinga també la mort  
He 9,20  i tot lo poble, 20 dient: «Aquesta  és la sang del pacte (testament) que Déu  
He 10,Tit  10,Tit Capítol X Jesucrist  és l’única víctima que pot espiar nostres 
He 10,4  dels pecats cada any. 4 Perquè  és impossible que ab sang de toros i de  
He 10,16  després d’haver dit: 16 «“Aquest  és lo pacte (testament) que jo faré ab  
He 10,18  hi ha remissió d’aquestos, ja no  és menester oferta per lo pecat. 19 Per lo 
He 10,20  que ell nos consagrà per lo vel,  és dir, per sa carn, 21 i tenint un gran  
He 10,23  de nostra esperança, perquè fiel  és lo qui féu la promesa; 24 i considerem  
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He 10,25  abandonant nostra congregació, com  és costum d’alguns, ans bé, alentant-  
He 10,31  a son poble.» 31 Cosa espantosa  és lo caure en mans del Déu viu. 32 I feu  
He 10,36 gallardó. 36 Perquè a vosaltres vos  és necessària la paciència, a fi de que  
He 11,6  agradat a Déu. 6 I així, sens fe  és impossible agradar a Déu. Perquè lo qui 
He 11,6 Déu. Perquè lo qui s’acerca a Déu,  és precís que crega que hi ha Déu i que és 
He 11,6  que crega que hi ha Déu i que  és remunerador dels que el cerquen. 7 Per  
He 11,7  instituït hereu de la justícia que  és per fe. 8 Per la fe, quan Abraham fou  
He 11,10 l’arquitecte i fundador de la qual  és Déu. 11 Per la fe, també la mateixa  
He 11,16  ara n’apeteixen una de millor, ço  és, la celestial. I per això Déu no es  
He 12,7  com a fills, perquè, ¿quin  és lo fill a qui no castiga lo pare? 8  
He 12,13  vostres peus», a fi de que lo qui  és coix no es desviï, ans bé sia curat. 14 
He 12,29  i reverència. 29 Perquè nostre Déu  és foc consumidor. 13,Tit capítol XIII Los 
He 13,6  pugam dir ab confiança: «Lo Senyor  és mon ajuda; no temeré cosa que em puga  
He 13,9  vanes i peregrines, perquè  és molt bo fortificar lo cor ab la gràcia, 
He 13,15  d’alabança sens cessar, que  és lo fruit dels llavis que confessen son  
He 13,17  goig i no gemegant, perquè això no  és profitós per a vosaltres. 18 Pregau per 
Jm 1,6  en res, perquè lo qui titubeja  és semblant a l’ola del mar, agitada del  
Jm 1,8  Senyor. 8 Lo baró d’ànimo doble  és inconstant en tots sos camins. 9 Lo  
Jm 1,9  en tots sos camins. 9 Lo germà que  és humil gloriï’s en sa exaltació, 10 i  
Jm 1,13  No diga ningú quan sia tentat que  és tentat de Déu; perquè Déu no pot ser  
Jm 1,14  a ningú, 14 sinó que cada qual  és tentat quan és arrastrat i halagat de  
Jm 1,14  sinó que cada qual és tentat quan  és arrastrat i halagat de sa pròpia  
Jm 1,15  pareix lo pecat, i el pecat, quan  és consumat, engendra mort. 16 Doncs, no  
Jm 1,17 17 Tota dàdiva bona i tot do perfet  és de dalt i descendeix del Pare de les  
Jm 1,23  mateixos. 23 Perquè si algú  és oïdor de la paraula i no la practica,  
Jm 1,23 de la paraula i no la practica, ell  és com un home que contempla en un mirall  
Jm 1,26  enganya son cor, la religió d’est  és vana. 27 La religió pura i sens màcula  
Jm 1,27  màcula davant de Déu i del Pare  és aquesta: visitar als òrfens i a les  
Jm 2,Tit  que l’accepció de persones no  és conforme a la fe de Jesucrist, i que la 
Jm 2,Tit  Jesucrist, i que la fe sens obres  és com un cos sens ànima. 1 Germans meus,  
Jm 2,17  Així també la fe, si no té obres,  és morta, essent sola. 18 Emperò dirà  
Jm 2,19  per les obres. 19 Tu creus que Déu  és un; fas bé. També los dimonis ho  
Jm 2,20  home va, que la fe sens les obres  és morta? 21 ¿Per ventura Abraham, nostre  
Jm 2,24  Déu. 24 ¿No veeu com per les obres  és justificat l’home, i no per la fe  
Jm 2,26  així com lo cos, sens l’esperit,  és mort, així també la fe sens obres és  
Jm 2,26  mort, així també la fe sens obres  és morta. 3,Tit Capítol III Vicis de la  
Jm 3,2  no tropessa en paraula, aqueix tal  és baró perfet, i capaç també de refrenar  
Jm 3,5  governa. 5 Així també la llengua  és certament un membre petit del cos, i es 
Jm 3,6  gran bosc incèndia! 6 I la llengua  és foc, un món de maldat. Així la llengua  
Jm 3,8  home pot domar la llengua, que  és un mal que no cessa i està plena de  
Jm 3,13  dolça. 13 ¿Qui d’entre vosaltres  és savi i instruït? Mòstria, per la bona  
Jm 3,15  15 Perquè aquesta sabiduria no  és la que baixa de dalt, sinó terrena,  
Jm 3,17  que baixa de dalt, primerament  és casta; després, pacífica, modesta,  
Jm 3,17  dòcil, que s’acomoda a lo que  és bo, plena de misericòrdia i de bons  
Jm 4,3  3 Demanau, i no rebeu; i això  és perquè demanau mal, per a safisfer  
Jm 4,4  sabeu que l’amistat d’aquest món  és enemiga de Déu? Quiscun, doncs, que  
Jm 4,12  de la Llei, sinó jutge. 12 Un sol  és lo legislador i el jutge de la Llei,  
Jm 4,15  en lo dia de demà. 15 Perquè, què  és vostra vida? És un vapor que apareix  
Jm 4,16  Tota jactància semblant  és mala. 17 Aquell, doncs, que sap fer bé  
Jm 5,3  de l’arna. 3 Vostre or i plata  és rovellat, i el rovell d’ells serà  
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Jm 5,9  siau judicats. Mirau que el jutge  és davant de la porta. 10 Preneu, germans, 
Jm 5,11  lo fi del Senyor, perquè el Senyor  és misericordiós i piadós. 12 Emperò abans 
1Pe 1,7  que l’or pereixedor (lo qual  és acrisolat ab foc), sia trobada en  
1Pe 1,9 9 alcançant lo fi de vostra fe, que  és la salvació de vostres ànimes. 10 De la 
1Pe 1,15  vostra ignorància; 15 sinó, segons  és sant aquell que vos ha cridat, siau  
1Pe 1,24  eternament. 24 Perquè: «Tota carn  és com l’herba, i tota sa glòria com la  
1Pe 1,25  permaneix per a sempre.» I aquesta  és la paraula que us ha estat predicada  
1Pe 2,3  què ab ella crescau en salut, 3 si  és que haveu gustat quant dolç és lo  
1Pe 2,3 3 si és que haveu gustat quant dolç  és lo Senyor; 4 arrimant-vos al qual com 
1Pe 2,7  en ella no serà confundit.» 7 Ella  és, doncs, honra a vosaltres que creeu;  
1Pe 2,15  alabança dels bons. 15 Perquè tal  és la voluntat de Déu: que fent bé poseu  
1Pe 2,19  als de geni impertinent. 19 Puix  és digne de gràcia, si algú per respecte a 
1Pe 2,20  20 Perquè, quina glòria  és, si quan sou abufetejats per vostres  
1Pe 2,20  bé sofriu ab paciència, aqueixa  és gràcia davant de Déu. 21 Puix per això  
1Pe 3,4 d’un esperit pacífic i modest, que  és de gran valor a la presència de Déu. 5  
1Pe 3,13  aquells que obren mal.» 13 ¿I qui  és lo qui podrà danyar-vos, si abraçau  
1Pe 3,15  la raó de l’esperança que  és en vosaltres. 16 Mes ab mansuetud i  
1Pe 3,17  en Cristo. 17 Puix millor  és, si és la voluntat de Déu, que sofriu  
1Pe 3,17  en Cristo. 17 Puix millor és, si  és la voluntat de Déu, que sofriu per fer  
1Pe 3,20 arca en la qual poques persones, ço  és, vuit, se salvaren per aigua. 21 Lo que 
1Pe 4,10  de la gràcia de Déu, que  és de moltes maneres. 11 Si algú parla,  
1Pe 4,12  en lo foc de la tribulació, que  és per a provar-vos, com si us  
1Pe 4,14  reposa en vosaltres; segons ells  és blasfemat, mes segons vosaltres és  
1Pe 4,14  és blasfemat, mes segons vosaltres  és glorificat. 15 Mes no patesca ningú de  
1Pe 5,12  vos i protestant-vos que aquesta  és la verdadera gràcia de Déu, en la qual  
2Pe 1,9  aquell a qui falten estes coses,  és cego i va a palpentes, olvidant que ha  
2Pe 1,17  una veu d’aquesta manera: «Aquest  és mon amat Fill, en qui jo m’he  
2Pe 1,20  ninguna profecia de l’Escriptura  és d’interpretació particular. 21 Puix en 
2Pe 3,1  per molts ignorants. 1 Aquesta  és, caríssims, la segona carta que us  
2Pe 3,4  concupiscències, 4 dient: «A on  és la promesa de son adveniment?; perquè  
2Pe 3,8  que un dia respecte del Senyor  és com mil anys, i mil anys, com un dia. 9 
2Pe 3,15  que la longanimitat del Senyor  és salvació, segons que també Pau, nostre  
1Jn 1,Tit  Jesucrist, nostre Senyor, la qual  és vida i llum que ens purifica dels  
1Jn 1,3  i nostra comunió certament  és ab lo Pare i son Fill Jesucrist. 4 I us 
1Jn 1,5  vostre goig sia complert. 5 Aquest  és l’anunci que havem oït d’ell i que us 
1Jn 1,5  us anunciam a vosaltres: Que Déu  és llum i no hi ha en ell tenebres  
1Jn 1,9  9 Si confessam nostres pecats, ell  és fiel i just per a perdonar-nos  
1Jn 2,2 Pare, a Jesucrist, lo just. 2 I ell  és propiciació per nostres pecats; i no  
1Jn 2,4  coneix, i no guarda sos manaments,  és un mentider, i la veritat no està en  
1Jn 2,7 des del principi. Lo manament antic  és la paraula que vosaltres haveu oït des  
1Jn 2,8 vos escric un manament nou, lo qual  és verdader en ell i en vosaltres; perquè  
1Jn 2,13  perquè haveu conegut a aquell que  és des del principi. Vos escric a  
1Jn 2,14  perquè haveu conegut a aquell que  és des del principi. Vos escric a  
1Jn 2,16  Perquè tot lo que hi ha en lo món  és concupiscència de carn, i  
1Jn 2,16  i supèrbia de vida, la qual no  és del Pare, sinó del món. 17 I lo món  
1Jn 2,18  per a sempre. 18 Fillets, ja  és l’última hora, i com haveu oït que l’ 
1Jn 2,18  per lo qual coneixem que  és l’última hora. 19 Isqueren d’entre  
1Jn 2,22  jamai de la veritat. 22 ¿Qui  és mentider sinó aquell que nega que Jesús 
1Jn 2,22  sinó aquell que nega que Jesús  és lo Cristo? Aqueix tal és l’Anticrist,  
1Jn 2,22  que Jesús és lo Cristo? Aqueix tal  és l’Anticrist, que nega al Pare i al  
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1Jn 2,25  lo Fill i en lo Pare. 25 I aquesta  és la promesa que ell nos féu: la vida  
1Jn 2,27  vos ensenya en totes les coses. I  és veritat i no és mentida. I permaneixeu  
1Jn 2,27  totes les coses. I és veritat i no  és mentida. I permaneixeu en això que ella 
1Jn 2,29 son adveniment. 29 Si sabeu que ell  és just, sabeu també que tot aquell que fa 
1Jn 2,29  que tot aquell que fa justícia  és nat d’ell. 3,Tit Capítol III De l’  
1Jn 3,2  nosaltres lo veurem així com ell  és. 3 I tot aquell que té aquesta  
1Jn 3,3  purifica a si mateix així com ell  és pur. 4 Tot aquell que fa pecat,  
1Jn 3,4  traspassa la Llei, perquè lo pecat  és transgressió de la Llei. 5 I sabeu que  
1Jn 3,7  engànyia ningú. Lo qui fa justícia  és just, així com ell també és just. 8 Lo  
1Jn 3,7  és just, així com ell també  és just. 8 Lo qui comet pecat és del  
1Jn 3,8 també és just. 8 Lo qui comet pecat  és del diable, perquè el diable des del  
1Jn 3,9  obres del diable. 9 Tot aquell que  és nat de Déu no fa pecat, perquè la  
1Jn 3,9  en ell i no pot pecar, perquè  és nat de Déu. 10 En això són coneguts los 
1Jn 3,10  que no practica la justícia no  és de Déu, ni el que no ama a son germà.  
1Jn 3,11  ama a son germà. 11 Perquè aquesta  és la doctrina que haveu oït des del  
1Jn 3,15  Qualsevol que avorreix a son germà  és homicida. I sabeu que ningun homicida  
1Jn 3,20  si nostre cor nos reprèn, Déu  és major que nostre cor, i sap totes les  
1Jn 3,23  agradables a sa vista. 23 I aquest  és son manament: que cregam en lo nom de  
1Jn 4,2  que Jesucrist vingué en carn,  és de Déu. 3 I tot esperit que no confessa 
1Jn 4,3  que Jesucrist vingué en carn, no  és de Déu. I aquest tal és l’esperit de  
1Jn 4,3 en carn, no és de Déu. I aquest tal  és l’esperit de l’Anticrist, de qui  
1Jn 4,4  perquè lo qui està en vosaltres  és major que el que està en lo món. 5 Ells 
1Jn 4,6 Qui coneix a Déu, nos ou; lo qui no  és de Déu, no ens ou: en això coneixem l’ 
1Jn 4,7  ve de Déu. I tot aquell que ama  és nat de Déu i coneix a Déu. 8 Lo qui no  
1Jn 4,8  no ama no coneix a Déu, perquè Déu  és caritat. 9 En això se demostra la  
1Jn 4,12 Déu està en nosaltres, i sa caritat  és perfeta en nosaltres. 13 En això  
1Jn 4,15  Qualsevol que conféssia que Jesús  és Fill de Déu, Déu està en ell, i ell en  
1Jn 4,16  que Déu té per nosaltres. Déu  és caritat, i qui permaneix en caritat, en 
1Jn 4,17  en lo dia del judici; puix com ell  és, així som nosaltres en aquest món. 18  
1Jn 4,18 temor té pena, i així lo qui tem no  és perfet en la caritat. 19 Doncs, ameu a  
1Jn 4,20  i avorrís a son germà, mentider  és, perquè qui no ama a son germà al qual  
1Jn 5,Tit  en la terra demostren que Cristo  és verdader home, i altres tres en lo cel  
1Jn 5,1  1 Tot aquell que creu que Jesús  és lo Cristo, és nat de Déu; i tot lo qui  
1Jn 5,1  que creu que Jesús és lo Cristo,  és nat de Déu; i tot lo qui ama al que l’ 
1Jn 5,3  sos manaments. 3 Perquè aquest  és l’amor de Déu: que guardem sos  
1Jn 5,4 que naix de Déu venç lo món, i esta  és la victòria que venç lo món, nostra fe. 
1Jn 5,5  que venç lo món, nostra fe. 5 ¿Qui  és lo que venç lo món, sinó lo qui creu  
1Jn 5,5  lo món, sinó lo qui creu que Jesús  és Fill de Déu? 6 Aquest és Jesucrist, que 
1Jn 5,6  que Jesús és Fill de Déu? 6 Aquest  és Jesucrist, que vingué per aigua i per  
1Jn 5,6  sinó en aigua i sang. I l’Esperit  és lo qui dóna testimoni, perquè l’  
1Jn 5,6  dóna testimoni, perquè l’Esperit  és la veritat. 7 Perquè tres són los que  
1Jn 5,9  lo testimoni dels homes, major  és lo testimoni de Déu, puix aquest és lo  
1Jn 5,9 és lo testimoni de Déu, puix aquest  és lo testimoni de Déu, que és lo major,  
1Jn 5,9  aquest és lo testimoni de Déu, que  és lo major, perquè ell ha testificat de  
1Jn 5,11  ha donat de son Fill. 11 I aquest  és lo testimoni: que Déu nos ha donat vida 
1Jn 5,14  nom del Fill de Déu. 14 I aquesta  és la confiança que tenim en ell: que ell  
1Jn 5,16 que son germà comet un pecat que no  és de mort, demània, i serà donada vida a  
1Jn 5,17  ningú per ell. 17 Tota iniquitat  és pecat, i hi ha pecat que no és de mort. 
1Jn 5,17  és pecat, i hi ha pecat que no  és de mort. 18 Sabem que tot aquell que és 
1Jn 5,18  mort. 18 Sabem que tot aquell que  és nat de Déu no peca, sinó que aquell que 



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1264 
 

1Jn 5,18 de Déu no peca, sinó que aquell que  és engendrat de Déu se guarda a si mateix  
1Jn 5,20  perquè coneguéssem a aquell que  és verdader; i nosaltres estam en aquell  
1Jn 5,20  i nosaltres estam en aquell que  és verdader, en son Fill Jesucrist. Aquest 
1Jn 5,20  en son Fill Jesucrist. Aquest  és lo verdader Déu i la vida eterna. 21  
2Jn 6  los uns als altres. 6 I aquesta  és la caritat: que caminem segons los seus 
2Jn 6  segons los seus manaments. Aquest  és lo manament: que camineu en ell com l’ 
2Jn 7  vingué en carn; aqueix tal  és impostor i anticrist. 8 Guardau-vos a 
3Jn 11  Caríssim, no vulles seguir lo que  és mal, sinó lo que és bo. Lo qui fa bé,  
3Jn 11  seguir lo que és mal, sinó lo que  és bo. Lo qui fa bé, és de Déu; qui fa  
3Jn 11  sinó lo que és bo. Lo qui fa bé,  és de Déu; qui fa mal, no vegé a Déu. 12  
3Jn 12  i tu saps que nostre testimoni  és verdader. 13 Moltes coses tenia que  
Jud 24  per la carn. 24 I a aquell que  és poderós per a guardar-vos sens  
Ap 1,4  a vosaltres i pau d’aquell que  és, i que era, i que ha de venir, i dels  
Ap 1,8  i el fi, diu lo Senyor Déu, que  és, i que era, i que ha de venir, lo  
Ap 3,7 de Filadèlfia: »“Açò diu aquell que  és sant i verdader, lo qui té la clau de  
Ap 4,1  aquí i et mostraré les coses que  és necessari sien fetes després d’  
Ap 4,8 Senyor Déu totpoderós, lo qual era,  és i ha de venir.» 9 I quan aquells  
Ap 5,2  que proclamava en alta veu: –¿Qui  és digne d’obrir lo llibre i de desfer  
Ap 5,12  12 que deien en alta veu: –Digne  és l’Anyell que fou mort de rebre virtut, 
Ap 6,13 figuera deixa caure ses figues quan  és sacudida per un vent fort. 14 I el cel  
Ap 6,17  17 Perquè lo gran dia de sa ira  és arribat, i ¿qui serà capaç de sostenir  
Ap 11,5  i si algú volgués fer-los dany,  és precís que ell mòria també. 6 Aquestos  
Ap 12,Tit  del sol, que pareix un fill i  és perseguida del dragó infernal. 1 I  
Ap 12,10  un clamor en lo cel que deia: –Ara  és arribada la salvació, i la virtut, i el 
Ap 12,14  volàs al desert a son lloc, a on  és alimentada per un temps, i dos temps, i 
Ap 13,Tit  blasfema contra Déu i els sants, i  és adorada dels homes. S’alça en la terra 
Ap 13,10  esclavisat; lo qui màtia a espasa,  és precís que mòria a espasa.» Aquí està  
Ap 13,18  lo número de la bèstia, perquè  és lo número d’un home, i son número és  
Ap 13,18  lo número d’un home, i son número  és sis-cents xixanta-sis. 14,Tit  
Ap 14,Tit  És seguit dels justos. L’evangeli  és predicat en tota la terra. S’anúncia  
Ap 17,Tit  de la gran prostituta, ço  és, Babilònia, que s’embriagà ab la sang  
Ap 17,8  8 La bèstia que has vist, fou i no  és, i eixirà de l’abisme i anirà a la  
Ap 17,8  quan vegen la bèstia que era i no  és, i ab tot és. 9 I aquí està lo sentit  
Ap 17,8 la bèstia que era i no és, i ab tot  és. 9 I aquí està lo sentit que té  
Ap 17,10  reis. 10 Los cinc caigueren: l’un  és i l’altre no ha vingut encara; i quan  
Ap 17,11  temps. 11 I la bèstia que era i no  és, i ell és l’octava, i és dels set, i  
Ap 17,11  I la bèstia que era i no és, i ell  és l’octava, i és dels set, i va a la  
Ap 17,11  era i no és, i ell és l’octava, i  és dels set, i va a la perdició. 12 I les  
Ap 17,14 i l’Anyell los vencerà, perquè ell  és lo Senyor dels senyors i el Rei dels  
Ap 17,18  de Déu. 18 I la dona que vegeres  és la gran ciutat, que té imperi sobre los 
Ap 18,8  fam, i serà cremada ab foc, perquè  és fort lo Déu que la judicarà. 9 I  
Ap 19,8  i blanca. I aquesta tela fina  és la justícia dels sants. 9 I em digué:  
Ap 19,10 a Déu, perquè el testimoni de Jesús  és esperit de profecia. 11 I vegí lo cel  
Ap 19,13 una roba tenyida de sang; i son nom  és apellidat: «Lo Verb de Déu.» 14 I el  
Ap 20,2  al dragó, la serpent antigua, que  és lo diable i Satanàs, i el lligà per mil 
Ap 20,5  passat los mil anys. Aquesta  és la primera resurrecció. 6 Benaventurat  
Ap 20,8  a combatre; lo número dels quals  és com l’arena del mar. 9 I pujaren sobre 
Ap 20,12  i fou obert un altre llibre, que  és lo llibre de vida; i foren judicats los 
Ap 20,14  a l’estany de foc. Aquesta  és la segona mort. 15 I el que no fou  
Ap 21,3  –Veus aquí, lo tabernacle de Déu  és ab los homes, i habitarà ab ells. I  
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Ap 21,8  que crema ab foc i sofre, que  és la segona mort. 9 I vingué un dels set  
Ap 21,16  i la muralla. 16 I la ciutat  és quadrada, tan llarga com ampla; i amidà 
Ap 21,23  de Déu la iŀlumina i l’Anyell  és la llum d’ella. 24 I les nacions d’  
Ap 22,11  contamínia’s encara; i el que  és just, sia encara justificat; i el que  
Ap 22,11  sia encara justificat; i el que  és sant, sia encara santificat. 12 «Veus  
Mt 11,16 qui compararé jo aquesta generació?  És semblant a uns nois que estan assentats 
Mt 12,23  la gent quedava pasmada, i deia:  –¿És aquest lo Fill de David? 24 Emperò  
Mt 13,33  33 Los digué una altra paràbola:  –És semblant lo Regne del cel al llevat  
Mt 13,44 »Qui té orelles per a oir, oiga. 44  »És semblant lo Regne del cel a un tresor  
Mt 14,26  sobre el mar, se torbaren, dient:  –És una fantasma! I de por començaren a  
Mt 19,3  fariseus per a tentar-lo, dient:  –¿És lícit a un home repudiar sa muller  
Mt 20,15  lo que em plau de lo que és meu?  ¿És ton ull mal perquè jo só bo? 16 »Per  
Mt 22,17  Digue’ns, doncs: Què t’apareix?  És lícit o no donar tribut al Cèsar? 18  
Mt 26,66  apar? I ells, responent, digueren:  –És reo de mort. 67 Aleshores li escopiren 
Mt 27,Tit  Prodigis que succeïren en sa mort.  És sepultat, i son sepulcre, sellat i  
Mc 3,Tit  a un home que tenia la mà seca.  És seguit de totes parts. Elegeix als  
Mc 3,4 seca: –Alça’t al mig. 4 I els diu:  –És lícit en dia de dissabte fer bé o mal, 
Mc 4,31 ab quina paràbola lo compararem? 31  És com lo gra de la mostassa, que quan se  
Mc 9,25  mort, de manera que molts deien:  –És mort. 26 Emperò Jesús, prenent-lo  
Mc 12,14 ensenyau lo camí de Déu en veritat.  ¿És lícit donar tribut al Cèsar o no? 15  
Lc 2,Tit  Capítol II Jesús naix en Betlem.  És anunciat per los àngels als pastors i  
Lc 4,43  d’ells. 43 Mes ell los digué:  –És menester que vaja jo també a les  
Lc 6,9 li digué: –Vos preguntaré una cosa:  ¿És lícit fer bé o fer mal en dissabte,  
Lc 6,48 jo vos mostraré a qui se sembla: 48  És semblant a un home que edificà una  
Lc 8,11 vegen, i entenent no entenguen”. 11  »És, doncs, aquesta paràbola: »La llavor  
Lc 9,22  diguessen a ningú 22 dient-los:  –És precís que el Fill de l’home patesca  
Lc 13,19  de Déu? I ab què el compararé? 19  És semblant a un gra de mostassa que un  
Lc 13,21 que és semblant lo Regne de Déu? 21  És semblant al llevat que una dona prengué 
Lc 14,3  la Llei i als fariseus, los digué:  –És lícit curar en dissabte? 4 Emperò ells 
Lc 17,1  1 Digué també a sos deixebles:  –És impossible que no vinguen escàndols.  
Lc 22,Tit de sant Pere. Sa agonia en l’hort.  És pres i ultrajat en la casa del sumo  
Lc 24,7  estant encara en Galilea 7 dient:  “És menester que el Fill de l’home sia  
Lc 24,22  que han succeït estes coses. 22  És veritat que algunes dones de les que  
Jn 3,7  doncs, de que t’haja dit:  “És precís nàixer de nou.” 8 L’esperit  
Jn 3,30  mon goig, doncs, és complert. 30  És necessari que ell cresca i jo  
Jn 7,Tit  cor dels que venien a prendre’l.  És defensat per Nicodemus. 1 Després d’  
Jn 8,43  no enteneu lo meu llenguatge?  És perquè no podeu oir ma paraula. 44  
Jn 9,19  veia. 19 I els preguntaren dient:  –¿És aquest lo vostre fill, lo qual dieu  
Jn 13,26  és aquest? 26 Jesús li respongué:  –És aquell a qui jo donaré pa sucat. I  
Jn 15,8  lo que vullau i se us concedirà. 8  És la glòria de mon Pare que vosaltres  
Jn 20,13  per què plores? Ella los digué:  –És que se n’han portat d’aquí a mon  
Jn 21,7  a qui Jesús amava, digué a Pere:  –És lo Senyor. I Simó Pere, a penes oigué  
Ac 5,29  Pere i els apòstols, digueren:  –És precís obeir a Déu primer que als  
Ac 12,15  que era així. I ells li deien:  –És son àngel. 16 I Pere continuà trucant, 
Ac 17,Tit  Pau converteix als de Tessalònica.  És perseguit dels jueus. Predica en Berea, 
Ac 18,Tit XVIII Fruit que féu Pau en Corinto.  És acusat al procònsol. Parteix a Èfeso i  
Rm 3,5  la justícia de Déu, què direm?  ¿És injust Déu (parlo com a home) que  
Rm 3,29  fe, sens les obres de la Llei. 29  ¿És ell, per ventura, Déu dels jueus  
Rm 7,7  de la lletra. 7 Què direm, doncs?  És la Llei pecat? De ningun modo! Emperò  
1Co 5,1  -se ab los pecadors públics. 1  És un rumor general que hi ha entre  
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1Co 7,18 ho ordeno en totes les iglésies. 18  ¿És algú cridat essent circumcidat? No es  
1Co 7,18  No es faça incircumcís.  ¿És algú cridat en la incircumcisió? Que  
1Co 11,13 13 Judicau-ho vosaltres mateixos.  ¿És propi que una dona préguia a Déu  
Ga 3,21  no és d’un sol, i Déu és un. 21  ¿És, doncs, la Llei contra les promeses de 
Fl 1,15  la paraula de Déu sens temor. 15  És veritat que alguns prediquen a Cristo  
1Tm 3,1 dones que serveixen a la Iglésia. 1  És una paraula verdadera: si algú desitja  
He 11,1  que foren més senyalats en ella. 1  És, doncs, la fe la substància de les  
Jm 4,15  15 Perquè, què és vostra vida?  És un vapor que apareix per un poc de  
Ap 10,11  amarg mon ventre. 11 I em digué:  –És necessari que altra vegada profetísies 
Ap 14,Tit  de Déu sobre la muntanya de Sion.  És seguit dels justos. L’evangeli és  
Rm 9,13  escrit: «Amí a Jacob, i avorrí a  Esaú.» 14 Què direm, doncs? Hi ha  
He 11,20  Per la fe beneí també a Isaac i a  Esaú acerca les coses que havien de venir. 
He 12,16  haja ningun fornicari o profà, com  Esaú, lo qual per un bocí vengué sa  
Jn 10,12  i fuig, i el llop les agarra i  esbarria lo bestiar. 13 Lo mercenari fuig, 
Mc 12,26  Moisès com Déu li va parlar en l’ esbarzer dient: “Jo só el Déu d’Abraham,  
Ac 7,30  àngel del Senyor en la llama d’un  esbarzer que cremava. 31 Quan Moisès lo  
Ac 7,35  l’àngel que se li aparegué en l’ esbarzer. 36 Aquest los llibertà fent  
Mt 7,16  raïms dels arços, ni figues dels  esbarzers? 17 Així, que tot arbre bo fa  
Lc 6,44  figues dels arços, ni raïms dels  esbarzers. 45 L’home bo, del bon tresor  
Ap 6,8  veuràs. 8 I mirí, i vegí un cavall  esblaimat; i el que estava sentat sobre  
Col 2,14 perdonant-vos tots los pecats; 14  esborrant l’escrit del decret que era  
Ap 3,5  ab vestidures blanques, i jo no  esborraré son nom del llibre de la vida,  
Lc 3,5  torts se tornaran drets i los  escabrosos seran aplanats; 6 i tota carn  
Mc 14,54  estava sentat al foc ab los criats  escalfant-se. 55 I els prínceps dels  
Jn 18,18  Pere igualment estava en peu,  escalfant-se. 19 I el pontífice se posà  
Jn 18,25 Caifàs. 25 I Simó Pere estava dret,  escalfant-se. Digueren-li, doncs: –No  
Jm 2,16  algú de vosaltres: «Anau en pau,  escalfau’s i assaciau’s», i no els donàs 
Mc 14,67  67 I quan vegé a Pere que s’ escalfava, li pegà una mirada i li digué:  
Jn 18,18  al foc, perquè feia fred, i s’ escalfaven. Pere igualment estava en peu,  
Mt 12,30  i aquell que no arreplega ab mi,  escampa. 31 »Per lo tant vos dic:  
Lc 11,23  està. I el qui no arreplega ab mi,  escampa. 24 »Quan l’esperit impur ha  
Mt 25,24 i que arreplegau allà a on no haveu  escampat. 25 I posseït de temor, me n’aní 
Mt 13,21  de la paraula, a l’instant s’ escandalisa. 22 I el sembrat entre espines 
Mt 18,9  al foc etern. 9 »I si ton ull t’ escandalisa, trau-te’l i llança’l fora 
Mc 9,44  mai s’apaga. 44 »I si ton peu t’ escandalisa, talla’l: més te val l’  
Mc 9,46  mai s’apaga. 46 »I si ton ull t’ escandalisa, trau-te’l: més te val  
Jn 6,61  d’això, los digué: –Açò us  escandalisa? 62 Puix què si vegésseu pujar 
1Co 8,Tit  ab això dóna escàndol, puix lo qui  escandalisa als flacs peca contra  
2Co 11,29  és dèbil, i no ho só jo? ¿Qui s’ escandalisa, i no m’abraso jo? 30 Si és  
1Co 8,13  germà, jamai menjaré carn, per no  escandalisar a mon germà. 9,Tit Capítol IX 
1Co 9,Tit priva de lo que li era lícit per no  escandalisar a ningú, fent-se tot per a  
Mt 24,10 de mon nom. 10 I molts aleshores s’ escandalisaran i es trairan uns als  
Mt 26,33  s’escandalísien en vós, jo mai m’ escandalisaré. 34 Jesús li digué: –En  
Mc 14,27  los digué: –Aquesta nit tots vos  escandalisareu en mi, perquè està escrit:  
Mc 9,42  tirassen al mar. 42 »I si ta mà t’ escandalisàs, talla-la: més te val  
Lc 17,2  i lo tirassen al mar, que no que  escandalisàs a un d’aquestos petits. 3  
Mt 15,12  –No sabeu que los fariseus s’han  escandalisat, quan han oït aquesta  
Mt 13,57  totes aqueixes coses? 57 I s’ escandalisaven d’ell. Mes Jesús los  
Mc 6,3 estan també aquí ab nosaltres? I s’ escandalisaven d’ell. 4 I Jesús los deia: 
Mt 17,26  26 A pesar d’això, perquè no els  escandalisem, vés al mar, tira l’ham, i  
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Mt 18,8  Per lo tant, si ta mà o ton peu t’ escandalisen, talla’l i llança’l fora de 
Mc 4,17  raó de la paraula, a l’instant s’ escandalisen. 18 I els sembrats entre  
Mt 16,23 –Aparta’t d’aquí, Satanàs, que m’ escandalises. Perquè tu no trobes gust en  
Jn 16,1  vos les he dites per a què no us  escandaliseu. 2 Vos trauran de les  
Mt 18,6 nom, a mi em rep. 6 I qualsevol que  escandalísia a un d’aquestos infants que  
Mc 9,41  son gallardó. 41 »I quisvulla que  escandalísia a un d’aquestos infants que  
Lc 7,23  23 I benaventurat és lo qui no s’ escandalísia en mi. 24 I quan se n’  
Rm 14,21  en què ton germà encepèguia o s’ escandalísia o se tórnia flac. 22 Tens tu  
Mt 26,33  i li digué: –Per més que tots s’ escandalísien en vós, jo mai m’  
Mc 14,29  I Pere li diu: –Encara que tots s’ escandalísien en vós, emperò jo no. 30 I  
Mt 5,29  29 I si ton ull dret te serveix d’ escàndol, trau-te’l i llança’l fora de 
Mt 5,30  30 I si ta mà dreta te serveix d’ escàndol, talla-la i llança-la fora de 
Mt 11,6  benaventurat aquell que no prendrà  escàndol de mi. 7 I tantost com ells se n’ 
Mt 18,Tit  la humilitat, sobre lo pecat d’ escàndol i sobre la correcció fraterna.  
Mt 18,7  emperò ai de l’home per qui ve l’ escàndol! 8 Per lo tant, si ta mà o ton  
Mt 26,31  los digué: –Tots vosaltres patireu  escàndol en mi aquesta nit. Puix escrit  
Mc 9,Tit  los danys que acarrea lo pecat d’ escàndol. 1 I al cap de sis dies prengué  
Lc 17,Tit  a sos deixebles quant mal és l’ escàndol; que s’han de perdonar los  
Rm 9,32  obres; i ensopegaren en pedra d’ escàndol, 33 així com està escrit: «Veus  
Rm 9,33 Sion pedra ensopegadora, i pedra d’ escàndol; i tot aquell que creu en ell no  
Rm 14,13 ans bé pensau en no posar ensopec o  escàndol al germà. 14 Sé, i estic  
Rm 14,20  mal és per a l’home que menja ab  escàndol. 21 Bo és no menjar carn, ni  
1Co 1,Tit creu de Jesucrist, que és necedat i  escàndol per als mundans, és per als  
1Co 1,23  a Cristo crucificat, que és  escàndol per als jueus i fatuïtat per als  
1Co 8,Tit  ofertes als ídols si ab això dóna  escàndol, puix lo qui escandalisa als  
1Co 8,13  lo qual, si la vianda és ocasió d’ escàndol a mon germà, jamai menjaré carn,  
2Co 6,3  de salvació.) 3 No donem ocasió d’ escàndol a ningú, perquè no sia vituperat  
Ga 5,11 persecució? S’ha acabat, doncs, l’ escàndol de la creu. 12 Baldament que  
1Pe 2,8  8 i «pedra d’ensopec i pedra d’ escàndol» pels que ensopeguen en la  
1Jn 2,10 germà habita en la llum, i no hi ha  escàndol en ell. 11 Emperò lo qui avorreix 
Mt 13,41  i aplegaran de son Regne tots los  escàndols i aquells que obren iniquitat.  
Mt 18,7  mar. 7 »Ai del món per causa dels  escàndols! Puix és precís que vinguen  
Mt 18,7  Puix és precís que vinguen  escàndols; emperò ai de l’home per qui ve 
Lc 17,1  –És impossible que no vinguen  escàndols. Emperò, ai d’aquell per qui  
Rm 16,17  a aquells que causen divisions i  escàndols contra la doctrina que haveu  
Mc 14,52  52 Emperò, deixant lo llençol, s’ escapà d’ells desnú. 53 I portaren a  
Jn 10,39  com prendre-lo, emperò ell s’ escapà de ses mans. 40 I se n’anà altra  
Ac 27,30 dia. 30 I els mariners, volent-se  escapar del barco, tiraren lo bot al mar,  
1Te 5,3  de part a una dona prenyada, i no  escaparan. 4 Mes vosaltres, germans, no  
Rm 2,3  obres les mateixes, ¿penses que t’ escaparàs del judici de Déu? 4 ¿O  
He 2,3  la justa paga que mereixia, 3 ¿com  escaparem nosaltres si despreciam tan gran 
He 11,34  34 apagaren la violència del foc,  escaparen del fil de l’espasa,  
He 12,25  refuseu al que parla. Perquè si no  escaparen aquells que despreciaren al que  
Mt 23,33  33 Serpents, raça de víbores, ¿com  escapareu de la sentència de l’infern? 34 
Ac 27,42 mort als presos, per a què ningú s’ escapàs nedant. 43 Emperò lo centurió,  
Ac 27,43  se tirassen los primers al mar i  escapassen a terra. 44 I els demés foren  
Ac 27,44  barco, i així se conseguí que tots  escapassen salvos a terra. 28,Tit Capítol  
Ac 16,19  vegeren sos amos que se’ls havia  escapat l’esperança del seu guany,  
Ac 16,27  pensant que els presos s’havien  escapat. 28 Emperò Pau clamà en alta veu  
Ac 28,4  és un homicida, puix havent-se  escapat del mar, la venjança no el deixa  
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2Co 11,33 en un cove des de la muralla i així  escapí de ses mans. 12,Tit Capítol XII  
2Tm 2,26  per a conèixer la veritat, 26 i s’ escàpien dels llaços del diable que els té 
Ac 16,23 los ficaren a la presó, manant a l’ escarceller que els guardàs ab diligència. 
Ac 16,27  27 I havent-se despertat l’ escarceller, quan vegé obertes les portes  
Ac 16,36 anar llibres a eixos homes. 36 I l’ escarceller donà avís d’això a Pau dient: 
Ap 17,4  estava rodejada de púrpura i d’ escarlata, i adornada d’or, i de pedres  
Ap 18,12  i de perles, i de tela fina, i d’ escarlata, i de seda, i de grana, i de  
Ap 18,16  coberta de tela finíssima, i d’ escarlata, i de grana, i adornada d’or, i 
Rm 11,Tit i rebelde.» 11,Tit Capítol XI Ab l’ escarment dels jueus incrèduls amonesta l’ 
1Co 10,11 figura; emperò foren escrites per a  escarment de nosaltres, sobre qui han  
2Pe 2,6  -les a cendres, posant-les per  escarment dels que visqueren en impietat;  
Lc 23,11  sa comitiva lo desprecià, i per a  escarni li féu posar una vestidura blanca, 
He 6,6  al Fill de Déu i l’exposen a l’ escarni. 7 Perquè la terra que es beu la  
Mt 27,29 I agenollant-se davant d’ell, l’ escarnien dient: –Salve, rei dels jueus!  
Lc 22,63  los que tenien a Jesús l’ escarnien i li donaven cops. 64 Havent-  
Mc 15,31  de la creu! 31 I d’aqueix modo,  escarnint-lo també els prínceps dels  
He 11,36  resurrecció. 36 Altres sofriren  escarnis i assots, i cadenes, i presons;  
Mt 27,Tit  Judes se penja. Jesús és assotat,  escarnit, crucificat i blasfemat. Prodigis 
Mc 15,20  20 I després d’haver-lo  escarnit, lo despullaren de la púrpura i  
Lc 18,32  serà entregat als gentils, i serà  escarnit, i assotat, i escopit. 33 I  
2Co 9,6  i no avarícia. 6 I dic això: Qui  escassament sembra, escassament segarà, i  
2Co 9,6 I dic això: Qui escassament sembra,  escassament segarà, i qui abundantment  
Ac 9,18  caigueren de sos ulls unes com  escates i recobrà la vista, i alçant-se, 
Ac 19,14  príncep dels sacerdots anomenat  Esceva. 15 Emperò l’esperit maligne  
Col 3,11  ni incircumcisió, bàrbaro ni  escita, llibert ni servo, sinó que Cristo  
Jn 8,34  que tot aquell que comet pecat és  esclau del pecat. 35 Així és que l’esclau 
Jn 8,35 esclau del pecat. 35 Així és que l’ esclau no habita sempre en la casa; emperò 
Flm Tit  que es reconciliï ab Onèsim, son  esclau fugitiu, ja cristià i arrepentit. 1 
2Pe 2,19  tot aquell que fou vençut queda  esclau del que el vencé. 20 I si després  
Jn 8,33  d’Abraham, i jamai havem estat  esclaus de ningú. Com dius, doncs, tu que  
Rm 6,20  a la justícia. 20 Puix quan éreu  esclaus del pecat, estiguéreu llibres de  
Tt 3,3  necis, incrèduls, desencaminats,  esclaus de vàrios afectes i plaers, vivint 
2Pe 2,19  llibertat, quan ells mateixos són  esclaus de la corrupció, perquè tot aquell 
Ap 18,13  i d’ovelles, i de carrosses, i d’ esclaus, i d’ànimes d’homes. 14 I les  
Ap 19,18 en ells, i carns de tots, llibres i  esclaus, i xics i grans. 19 I vegí la  
Lc 1,38  38 I digué Maria: –Veus aquí l’ esclava del Senyor, faça’s en mi segons  
Lc 1,48 los ulls en la humil condició de sa  esclava, puix, veus aquí, ja des d’aquest 
Ga 4,22  tingué dos fills, l’un de l’ esclava, l’altre de la llibre. 23 Mes lo  
Ga 4,23 altre de la llibre. 23 Mes lo de l’ esclava nasqué segons la carn, i el de la  
Ga 4,30  diu l’Escriptura? «Trau defora l’ esclava i a son fill, perquè lo fill de l’ 
Ga 4,30  i a son fill, perquè lo fill de l’ esclava no serà hereu ab lo fill de la  
Ga 4,31  nosaltres no som fills de l’ esclava, sinó de la llibre; ab qual  
Ap 13,10  «Lo qui esclavísia a altres, serà  esclavisat; lo qui màtia a espasa, és  
Ap 13,10  algú té orella, òiguia. 10 «Lo qui  esclavísia a altres, serà esclavisat; lo  
Ac 7,6  estrangera, i que els reduirien a  esclavitud i els tractarien mal per espai  
Rm 8,15 Perquè no haveu rebut l’esperit d’ esclavitud per estar altra vegada ab  
Rm 8,21  criatura serà deslliurada de l’ esclavitud de la corrupció a la llibertat  
1Co 7,15  o la germana no estan subjectes a  esclavitud en tals coses; i Déu nos ha  
Ga 2,4  Jesús, a fi de reduir-nos a l’ esclavitud. 5 Als quals ni una sola hora  
Ga 4,24  de Sinaí, que engendra per a  esclavitud, qual és Agar; 25 perquè aqueix 
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Ga 4,25  ara és Jerusalem, la que està en  esclavitud ab sos fills. 26 Mes la  
Ga 5,1 subjecteu altra vegada al jou de l’ esclavitud. 2 Mirau, jo, Pau, vos dic que, 
He 2,15  estaven tota sa vida subjectes a  esclavitud. 16 Perquè ell verdaderament no 
Rm 8,27 inexplicables. 27 Emperò aquell que  escodrinya los cors sap lo que desitja l’ 
1Co 2,10  son Esperit, perquè l’Esperit ho  escodrinya tot, fins les coses profundes  
1Co 1,20  savi? A on és l’escriba? A on, l’ escodrinyador d’aquest sigle? ¿No ha fet  
Ac 17,11  reberen la paraula ab gran ànsia,  escodrinyant tots los dies les Escriptures 
1Pe 1,11  havia de venir sobre vosaltres; 11  escodrinyant quan o en quin punt de temps  
Jn 5,39  a aquell a qui ell ha enviat. 39  Escodrinyau les Escriptures, ja que creeu  
Ap 2,23  iglésies sabran que jo só lo qui  escodrinyo les entranyes i els cors, i  
Ac 19,9  disputant tots los dies en l’ escola d’un tal Tirà. 10 I això durà per  
1Co 2,Tit  sinó ab la sabiduria apresa en l’ escola de Jesucrist crucificat, la qual  
Ac 27,29  29 I tement que donassen en algun  escoll, tiraren quatre àncores des de la  
Mc 3,14 ell volgué, i vingueren a ell. 14 I  escollí a dotze per a què estiguessen ab  
Mc 13,20  emperò per amor dels elegits, que  escollí, abrevià aquells dies. 21 »I  
Jn 6,70 Jesús los respongué: –¿No só jo qui  escollí a vosaltres dotze?; i ab tot, un  
1Co 1,27 sàvies; i les coses flaques del món  escollí Déu per a confondre les fortes; 28 
1Co 1,28  coses vils i despreciables del món  escollí Déu, i aquelles que no existeixen, 
Ef 1,4  en Cristo. 4 Així com nos  escollí en ell abans de la fundació del  
2Te 2,13  perquè Déu des del principi vos  escollí per a salvació, mediant la  
1Pe 2,4  en veritat pels homes, emperò  escollida de Déu i apreciada, 5 vosaltres  
1Pe 2,6  Sion la pedra principal cantonera,  escollida, preciosa; i el qui crega en  
Lc 14,7 I observant també com los convidats  escollien los primers puestos en la taula, 
Fl 1,22  treball. Ab tot, jo no sé lo que  escolliré. 23 Perquè jo em trobo apretat  
Mt 12,18  18 «Veus aquí mon sirvent a qui he  escollit, lo meu amat en qui s’ha ben  
Lc 10,42 sola cosa és necessària, i Maria ha  escollit la millor part, la qual no li  
Ac 9,15  digué: –Vés, perquè est és un vas  escollit per mi per a portar mon nom  
Rm 1,1  de Jesucrist, anomenat apòstol,  escollit per l’evangeli de Déu, 2 lo qual 
Rm 16,13  en lo Senyor. 13 Saludau a Rufo,  escollit del Senyor, i a sa mare i meva.  
1Co 1,27  estat cridats, 27 sinó que Déu ha  escollit les coses fàtues del món per a  
Ap 17,14 i els que estan ab ell són cridats,  escollits i fiels. 15 I em digué: –Les  
Ac 6,3  de Déu per servir les taules. 3  Escolliu, doncs, germans, d’entre  
Jn 5,24 veritat jo us dic que qualsevol que  escolta ma paraula i creu al qui m’ha  
Jn 8,47  no em creeu? 47 Lo qui és de Déu,  escolta les paraules de Déu. Per això  
Ac 23,Tit  i saduceus. Lísias l’envia ab  escolta militar a Cesarea, a Fèlix,  
Mt 13,13  perquè mirant no veuen, i  escoltant no ouen, ni entenen. 14 I se  
Lc 19,48  lo poble estava ab la boca oberta  escoltant-lo. 20,Tit Capítol XX Jesús  
Ac 22,22  als gentils. 22 I l’estigueren  escoltant fins a esta paraula; emperò  
Jn 6,60  aquestes paraules. I: –Qui podrà  escoltar-les? 61 Emperò Jesús, sabent en 
Ac 12,13  una minyona anomenada Rode isqué a  escoltar. 14 I així que conegué la veu de  
Ac 17,21 lo temps en res més que en contar o  escoltar novedats. 22 Pau, doncs, posat  
Jn 10,8 i robadors, però les ovelles no els  escoltaren. 9 Jo só la porta. Lo qui  
Mt 18,15 lo entre tu i ell solament. I si t’ escoltàs, hauràs guanyat a ton germà. 16 I 
Mt 18,16  guanyat a ton germà. 16 I si no t’ escoltàs, pren encara una o dues persones, 
Mt 18,17  tota paraula. 17 I si no els  escoltàs, digues-ho a la Iglésia. I si  
Jn 8,47  de Déu. Per això vosaltres no les  escoltau, perquè no sou de Déu. 48 I els  
Jn 10,20 ha perdut l’enteniment, per què l’ escoltau? 21 Altres deien: –Aquestes no  
Lc 18,6  -me.” 6 I digué lo Senyor:  –Escoltau lo que diu aquest jutge pervers. 
Lc 7,1  estes plàtiques al poble que l’ escoltava, entrà en Cafarnaüm. 2 I hi  
Lc 20,45  -lo oint tot lo poble que l’ escoltava: 46 –Guardau-vos dels  
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Ac 8,6 los predicava a Cristo. 6 I la gent  escoltava ab atenció lo que Felip deia,  
Ac 8,10  un gran personatge; 10 i tothom l’ escoltava, des del més xic al més gran, i  
Ac 15,12  Callà aleshores tota la multitud i  escoltaven a Bernabé i a Pau, que els  
Jn 10,3 a qui lo porter obre, i les ovelles  escolten sa veu, i ell crida per son nom a 
Ac 24,4  que, segons vostra clemència, nos  escolteu per curts moments. 5 Havent  
Mc 6,11  I tots los que no us rèbien ni vos  escóltien, a l’eixir d’allí sacudiu la  
Mt 12,44  I quan ve, la troba desocupada,  escombrada i alhajada. 45 Aleshores va i  
Lc 11,25  eixit.” 25 I quan torna, la troba  escombrada i alhajada. 26 Llavors va i  
Lc 15,8  perdés una no encén una candela, i  escombrant la casa, no la busca ab cuidado 
1Co 4,13 suplicam. Hem arribat a ser com les  escombraries d’aquest món, com l’escòria 
Mt 13,44  camp, que quan un home lo troba l’ escondeix i, gosós de l’encontre, se’n  
Mt 25,18  un, se n’anà i cavà en terra, i  escondí allí lo diner de son senyor. 19  
Mc 4,22  candelero? 22 Perquè no hi ha cosa  escondida que no s’haja de manifestar, ni 
Col 3,3  sou morts ja, i vostra vida està  escondida ab Cristo en Déu. 4 Quan Cristo, 
Mt 13,35  i enunciaré coses que han estat  escondides des de la fundació del món.» 36 
1Co 4,5  Senyor, lo qual aclararà les coses  escondides en les tenebres i farà  
1Tm 5,25  i les que no ho són no poden estar  escondides. 6,Tit Capítol VI Los sirvents  
Mt 25,25  posseït de temor, me n’aní i vaig  escondir ton talent en la terra. Aquí  
Ap 6,15  poderosos, i tot servo i llibre s’ escondiren en les coves i entre les roques 
Lc 10,21  del cel i de la terra, perquè  escondíreu aquestes coses als savis i als  
Mt 13,Tit de mostassa, del llevat, del tresor  escondit, de la perla preciosa, del filat  
Mt 13,44  lo Regne del cel a un tresor  escondit en lo camp, que quan un home lo  
Mt 24,26 no iscau. “Mirau que està en lo més  escondit de la casa”, no ho cregau. 27  
Lc 8,17 que no haja de ser manifest, ni res  escondit que no haja de descobrir-se i  
Lc 11,33  una candela, la posa en un lloc  escondit, ni sota d’una mesura, sinó  
Lc 19,42  -te la pau! Emperò ara està  escondit de tos ulls. 43 Perquè vindran  
Ef 3,9  qual és la comunicació del misteri  escondit des del principi dels sigles en  
Col 1,26  de Déu, 26 lo misteri que ha estat  escondit dels sigles i de les generacions, 
Ap 2,17 iglésies: Al vencedor daré jo mannà  escondit, i li donaré una pedreta blanca;  
Col 2,3  i de Cristo Jesús, 3 en qui estan  escondits tots los tresors de sabiduria i  
Jn 9,6 del món. 6 Així que hagué dit això,  escopí en terra, i formà fang ab la saliva 
Mc 15,19 ferien en lo cap ab una canya, i li  escopien, i arrodillant-se, l’adoraven. 
Mt 27,30 dient: –Salve, rei dels jueus! 30 I  escopint-li, prengueren la canya i  
Mc 7,33  li posà los dits en ses orelles, i  escopint, li tocà la llengua. 34 I alçant  
Mc 8,23 al cego, lo tragué fora del lloc, i  escopint-li en los ulls i posant-li  
Mc 14,65  de mort. 65 I alguns començaren a  escopir-li, i a tapar-li la cara, i a  
Mc 10,34 gentils, 34 i es mofaran d’ell, li  escopiran, i l’assotaran, i el faran  
Mt 26,67  –És reo de mort. 67 Aleshores li  escopiren a la cara i el maltractaren a  
Lc 18,32  i serà escarnit, i assotat, i  escopit. 33 I després que l’hauran  
1Co 4,13  escombraries d’aquest món, com l’ escòria de tothom fins ara. 14 No us  
Lc 11,12  un ou, li donarà tal vegada un  escorpí? 13 Si vosaltres, doncs, sent  
Ap 9,5 i son turment era com turment de l’ escorpí quan pica a un home. 6 I en  
Lc 10,19  per a trepitjar les serpents i els  escorpins i sobre tot lo poder de l’  
Ap 9,3  los fou donat poder com tenen los  escorpins de la terra. 4 I els fou manat  
Ap 9,10  I tenien cues semblants a les dels  escorpins, i hi havia agulló en ses cues,  
Ac 8,32 aquest: «Fou portat com ovella a l’ escorxador; i com anyell mut davant del  
Rm 8,36  som tinguts com ovelles per a l’ escorxador.» 37 Emperò en totes estes  
Mt 8,Tit altres malalts. No vol admetre a un  escriba que volia seguir-lo, i mana a un 
Mt 8,19  estany. 19 I acercant-se-li un  escriba li digué: –Mestre, jo us seguiré a 
Mt 13,52  I ell anyadí: –Per això, qualsevol  escriba instruït en lo Regne del cel és  
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Mc 12,32  manament major que estos. 32 I l’ escriba li digué: –Mestre, en veritat  
1Co 1,20  20 A on és lo savi? A on és l’ escriba? A on, l’escodrinyador d’aquest  
Mt 2,4  los prínceps dels sacerdots i als  escribes del poble, los preguntava a on  
Mt 5,20  justícia no fos major que la dels  escribes i dels fariseus, no entrareu en  
Mt 7,29 que té autoritat, i no com los seus  escribes i els fariseus. 8,Tit Capítol  
Mt 9,Tit  a un paralític. Murmuració dels  escribes. Vocació de Mateu lo publicà.  
Mt 9,3  tos pecats. 3 I luego alguns dels  escribes deien entre si: «Aquest  
Mt 12,38  38 Llavors li respongueren alguns  escribes i fariseus dient: –Mestre,  
Mt 15,1 1 Llavors s’acercaren a ell alguns  escribes i fariseus de Jerusalem, dient: 2 
Mt 16,21  coses de part dels ancians i dels  escribes i dels prínceps dels sacerdots, i 
Mt 17,10  dient: –Puix, ¿com diuen los  escribes que primer ha de venir Elies? 11  
Mt 20,18  als prínceps dels sacerdots i als  escribes, i lo condemnaran a mort. 19 I l’ 
Mt 21,15  los prínceps dels sacerdots i els  escribes les meravelles que havia fet, i  
Mt 23,2 càtedra de Moisès estan sentats los  escribes i els fariseus. 3 Observau,  
Mt 23,13  13 »Emperò, ai de vosaltres,  escribes i fariseus, hipòcrites, que  
Mt 23,14  hi entrarien. 14 »Ai de vosaltres,  escribes i fariseus, hipòcrites, que ab  
Mt 23,15  més rigorós! 15 »Ai de vosaltres,  escribes i fariseus, hipòcrites, perquè  
Mt 23,23  sobre d’ell. 23 »Ai de vosaltres,  escribes i fariseus, hipòcrites, que pagau 
Mt 23,25  un camell! 25 »Ai de vosaltres,  escribes i fariseus, hipòcrites, que  
Mt 23,27  està defora! 27 »Ai de vosaltres,  escribes i fariseus, hipòcrites, que sou  
Mt 23,29  e iniquitat. 29 »Ai de vosaltres,  escribes i fariseus, hipòcrites, que  
Mt 23,34  a vosaltres profetes, i savis, i  escribes, i d’ells ne matareu i  
Mt 26,3  los prínceps dels sacerdots i els  escribes i els ancians del poble en lo  
Mt 26,57  a on s’havien juntat los  escribes i los ancians. 58 I Pere lo  
Mt 27,41  los prínceps dels sacerdots ab los  escribes i ancians, deien: 42 –Salvà a  
Mc 1,22  un que té potestat, i no com los  escribes. 23 I hi havia en la sinagoga d’ 
Mc 2,6  I estaven allí sentats alguns dels  escribes, pensant en son interior: 7 «Com  
Mc 2,16  que el seguien. 16 I al veure los  escribes i els fariseus que menjava ab los 
Mc 3,Tit  als dicteris i blasfèmies dels  escribes. 1 I entrà novament en la  
Mc 3,22  deien: –Està fora de si. 22 I els  escribes que havien baixat de Jerusalem  
Mc 7,1  a ell los fariseus i alguns dels  escribes, que havien vingut de Jerusalem.  
Mc 7,5  i llits. 5 I els fariseus i els  escribes li preguntaven: –Per què tos  
Mc 8,31  prínceps dels sacerdots, i per los  escribes, i que fos mort, i que  
Mc 9,10  –Puix com diuen los fariseus i els  escribes que primer ha de venir Elies? 11  
Mc 9,13  gran multitud de gent, i que els  escribes estaven disputant ab ells. 14 I a 
Mc 10,33  als prínceps dels sacerdots, i als  escribes, i als ancians; i el sentenciaran 
Mc 11,18  los prínceps dels sacerdots i els  escribes, meditaven com fer-lo morir,  
Mc 11,27  los prínceps dels sacerdots i els  escribes i els ancians, 28 i li digueren:  
Mc 12,Tit  Senyor de David. Supèrbia dels  escribes. Oferta tènue de la viuda,  
Mc 12,28  errats. 28 I se li acercà un dels  escribes, que els havia oït disputar, i  
Mc 12,35  en lo temple: –¿Com diuen los  escribes que Cristo és fill de David? 36  
Mc 12,38 en sa doctrina: –Guardau-vos dels  escribes, que amen lo portar vestimentes  
Mc 14,1 i los prínceps dels sacerdots i los  escribes anaven maquinant com lo prendrien 
Mc 14,43 dels prínceps dels sacerdots i dels  escribes i ancians. 44 I el traïdor los  
Mc 14,53  juntaren tots los sacerdots, i els  escribes, i els ancians. 54 Mes Pere l’  
Mc 15,1  consell ab los ancians, i els  escribes, i tot lo consistori, lligaren a  
Mc 15,31  se deien los uns als altres ab los  escribes: –A altres salvà, i no es pot  
Lc 5,21  te són tos pecats. 21 I els  escribes i fariseus començaren a discórrer 
Lc 5,30  ab ells. 30 I els fariseus i els  escribes murmuraven d’ells i deien a sos  
Lc 6,Tit  als seus deixebles i reconvé als  escribes i fariseus acerca l’observància  
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Lc 6,7 que tenia seca la mà dreta. 7 I els  escribes i fariseus l’estaven observant,  
Lc 9,22  prínceps dels sacerdots i per los  escribes, i que sia mort, i que  
Lc 11,44 en les places! 44 »Ai de vosaltres,  escribes i fariseus, hipòcrites, que sou  
Lc 15,2  a oir-lo. 2 I els fariseus i els  escribes murmuraven dient: –Aquest home  
Lc 19,47  los prínceps dels sacerdots i els  escribes i els principals del poble  
Lc 20,Tit XX Jesús confon als sacerdots i als  escribes. Paràbola dels vinyaders. Pedra  
Lc 20,Tit  de David. Supèrbia i avarícia dels  escribes. 1 I succeí un dia que, estant  
Lc 20,1  los prínceps dels sacerdots i els  escribes ab los ancians 2 i li parlaren d’ 
Lc 20,19  los prínceps dels sacerdots i els  escribes desitjaven prendre-lo en  
Lc 20,39  vius. 39 I responent alguns dels  escribes, li digueren: –Mestre, has dit  
Lc 20,46  escoltava: 46 –Guardau-vos dels  escribes, que amen lo passejar-se ab  
Lc 22,2 2 los prínceps dels sacerdots i els  escribes cercaven com fer morir a Jesús,  
Lc 22,66  els prínceps dels sacerdots, i els  escribes, i el feren venir a son Consell,  
Lc 23,10  los prínceps dels sacerdots i els  escribes persistien obstinadament en  
Jn 8,3 -se, los ensenyava. 3 Llavors los  escribes i fariseus li portaren una dona  
Ac 4,5  d’ells, i els ancians, i els  escribes, 6 i Anàs, lo príncep dels  
Ac 6,12  al poble, i als ancians, i als  escribes. I, conjurats, l’arrebataren i  
1Co 4,14  de tothom fins ara. 14 No us  escric aquestes coses per a confusió  
1Co 14,37  reconèguia que les coses que us  escric són manaments del Senyor. 38 I el  
2Co 13,10  perfecció. 10 Per lo tant, vos  escric açò estant ausent, per a què,  
Ga 1,20  del Senyor. 20 I en això que us  escric, mirau que davant de Déu no mento.  
2Te 3,17  és lo senyal en cada carta. Així  escric. 18 La gràcia de nostre Senyor  
1Tm 3,14  Cristo Jesús. 14 Aquestes coses t’ escric, esperant que en breu te vindré a  
2Pe 3,1  caríssims, la segona carta que us  escric, procurant en les dos avivar vostre 
1Jn 2,1  anticrists. 1 Fillets meus, vos  escric açò per a què no pequeu. Emperò si  
1Jn 2,7  com ell camina. 7 Caríssims, no us  escric manament nou, sinó manament antic,  
1Jn 2,8  oït des del principi. 8 Emperò vos  escric un manament nou, lo qual és  
1Jn 2,12  tenebres cegaren sos ulls. 12 Vos  escric a vosaltres, fillets, perquè  
1Jn 2,13  són perdonats per son nom. 13 Vos  escric a vosaltres, pares, perquè haveu  
1Jn 2,13 aquell que és des del principi. Vos  escric a vosaltres, joves, perquè haveu  
1Jn 2,13 perquè haveu vençut al Maligne. Vos  escric a vosaltres, infants, perquè haveu  
1Jn 2,14  haveu conegut al Pare. 14 Vos  escric a vosaltres, pares, perquè haveu  
1Jn 2,14 aquell que és des del principi. Vos  escric a vosaltres, joves, perquè sou  
1Jn 5,13  té la vida. 13 Aquestes coses vos  escric per a què sapiau que teniu vida  
Ac 15,20  a Déu, 20 sinó que se’ls  escriga que s’abstinguen de les  
1Te 4,9  fraternal, no necessitau que jo us  escriga, perquè vosaltres mateixos  
Ap 2,Tit  II Se li mana a l’Apòstol que  escriga vàrios avisos a les quatre  
1Te 5,1  no necessitau, germans, que us  escrigam, 2 perquè vosaltres mateixos  
Jn 19,21  dels sacerdots deien a Pilat: –No  escrigau: “Rei dels jueus”, sinó que: “Ell 
Lc 1,63  63 I demanà una tauleta i  escrigué dient: «Joan és son nom». I tots  
Jn 5,46  també me creuríeu a mi, perquè ell  escrigué de mi. 47 Mes si no creeu en sos  
Jn 19,19  altre, i Jesús al mig. 19 I Pilat  escrigué un rètol i el posà sobre la creu. 
Ac 23,26  ell de que havia rebut diner. 26 I  escrigué una carta en aquestos termes:  
2Pe 3,15  Pau, nostre caríssim germà, vos  escrigué conforme la sabiduria que li fou  
Lc 18,31  complertes totes les coses que  escrigueren los profetes del Fill de l’  
Jn 1,45  Moisès, en la Llei, i els Profetes  escrigueren: Jesús de Nazaret, fill de  
Ac 15,23  entre los germans. 23 I els  escrigueren per mà d’ells així: «Los  
Ac 18,27  ell anar a l’Acaia, los germans  escrigueren exhortant als deixebles que el 
1Co 7,1 1 I tocant a les coses sobre què m’ escriguéreu, bo seria a l’home no tocar  
2Jn 5  vos demano, senyora, no com si us  escrigués un nou manament, sinó lo que  
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Jn 21,25 coses que Jesús féu, les que, si s’ escriguessen una per una, me sembla que no 
1Co 5,9  de sinceritat i de veritat. 9 Vos  escriguí en la carta que no us acompanyeu  
2Co 2,4  aflicció i angústia de cor, vos  escriguí ab moltes llàgrimes, no per a què 
2Co 2,9  envers ell. 9 I per aqueix fi vos  escriguí també, a fi d’experimentar si  
2Co 7,12  negoci. 12 I així encara que us  escriguí, no ho fiu per causa d’aquell  
Ef 3,3  m’ha fet conèixer lo misteri, com  escriguí abans en poques paraules; 4 d’a  
2Co 9,1  als sants, és per demés que jo us  escríguia. 2 Puix conec que vostre ànimo  
Ap 10,4  han parlat los set trons, i no les  escríguies. 5 I l’àngel que vegí estar  
Lc 4,21  -los: –Avui s’ha complert esta  escriptura que acabau d’oir. 22 I tots li 
Mc 12,10 altres. 10 ¿Ni haveu llegit aquesta  Escriptura: “La pedra que despreciaren los 
Mc 15,28  a sa esquerra. 28 I se complí l’ Escriptura que diu: «I fou contat entre  
Jn 2,22 havia dit això, i ells cregueren l’ Escriptura i la paraula que Jesús havia  
Jn 7,38  eixiran de son ventre, com diu l’ Escriptura, rius d’aigua viva. 39 Això ho 
Jn 7,42  de venir de Galilea? 42 ¿No diu l’ Escriptura que Cristo vindrà de la raça de 
Jn 10,35  qui vingué la paraula de Déu, i l’ Escriptura no pot faltar, 36 de mi, a qui  
Jn 13,18  Sinó per a què es cúmplia l’ Escriptura: “Aquell que menja pa ab mi,  
Jn 17,12  perdició, per a què es cúmplia l’ Escriptura. 13 Emperò ara vinc a vós, i  
Jn 19,24  qui serà. Per a què es complís l’ Escriptura, que diu: «Se partiren mos  
Jn 19,28 complertes, per a què es complís l’ Escriptura, digué: –Tinc set. 29 I hi  
Jn 19,36  succeïren per a què es complís l’ Escriptura: «No trencareu ni un os d’  
Jn 19,37  ni un os d’ell.» 37 I també altra  Escriptura diu: «Miraran a aquell a qui  
Jn 20,9  ells encara no havien entès l’ Escriptura, que convenia que Jesús  
Ac 1,16  era precís que es complís l’ Escriptura que predigué l’Esperit Sant  
Ac 8,32  ab ell. 32 I el passatge de l’ Escriptura que llegia era aquest: «Fou  
Ac 8,35  boca i donant principi per aquesta  Escriptura, li anuncià Jesús. 36 I mentres 
Rm 4,3 davant de Déu. 3 Què diu, doncs, l’ Escriptura? Abraham cregué a Déu, i li fou 
Rm 9,17  de misericòrdia. 17 Perquè diu l’ Escriptura a Faraó: «Per això mateix t’he 
Rm 10,8  els morts). 8 Emperò, què diu l’ Escriptura? «I prop està la paraula, en ta 
Rm 10,11  per a salvació. 11 Perquè diu l’ Escriptura: «Tot aquell que creu en ell no 
Rm 11,2  ¿I no sabeu lo que diu d’Elies l’ Escriptura, com se queixa a Déu contra  
Ga 3,8  eixos són fills d’Abraham. 8 I l’ Escriptura, preveent que Déu havia de  
Ga 3,22  seria per la Llei. 22 Mes l’ Escriptura enclogué tot baix del pecat,  
Ga 4,30  així també ara. 30 Mes què diu l’ Escriptura? «Trau defora l’esclava i a  
1Tm 5,18  i ensenyar. 18 Perquè diu l’ Escriptura: «No posaràs boç al bou que  
2Tm 3,16  la fe que és en Jesucrist. 16 Tota  Escriptura divinament inspirada de Déu és  
Jm 2,23  per les obres? 23 I es complí l’ Escriptura que diu: «Abraham cregué a Déu  
Jm 4,5  Déu. 5 ¿Pensau per ventura que l’ Escriptura diu en va: «L’esperit que  
1Pe 2,6  6 Per lo qual se troba en l’ Escriptura: «Mirau, jo poso en Sion la  
2Pe 1,20  açò: que ninguna profecia de l’ Escriptura és d’interpretació particular. 
Mt 26,56 fou fet per a què es complissen les  escriptures dels profetes. Llavors tots  
Rm 16,26 lo qual ara s’ha descobert per les  escriptures dels profetes, segons lo  
Mt 21,42  diu: –¿No haveu llegit mai en les  Escriptures: “La pedra que recusaren los  
Mt 22,29  –Anau errats, no entenent les  Escriptures, ni el poder de Déu. 30 Perquè 
Mt 26,54  54 Emperò, com se compliran les  Escriptures, de que així convé que es  
Mc 12,24  errats, perquè no compreneu les  Escriptures ni el poder de Déu? 25 Puix  
Mc 14,49  i no em prenguéreu. Emperò les  Escriptures havien de complir-se. 50  
Lc 24,27  los explicava en totes les  Escriptures lo que s’havia dit d’ell. 28 
Lc 24,32  en lo camí i nos explicava les  Escriptures? 33 I alçant-se  
Lc 24,45  per a què entenguessen les  Escriptures. 46 I els digué: –Així estava  
Jn 5,39  ell ha enviat. 39 Escodrinyau les  Escriptures, ja que creeu trobar en elles  
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Jn 7,15  dient: –Com sap aquest les  Escriptures sens haver-les après? 16  
Jn 7,52 ventura, també galileu? Examina les  Escriptures i mira com no ix profeta algun 
Ac 17,2 dissabtes disputà ab ells sobre les  Escriptures, 3 declarant i mostrant que  
Ac 17,11  escodrinyant tots los dies les  Escriptures per si estes coses eren així.  
Ac 18,24  home eloqüent i molt docte en les  Escriptures. 25 Estava aquest instruït en  
Ac 18,28  als jueus mostrant-los ab les  Escriptures que Jesús era lo Cristo.  
Rm 1,2  per sos profetes en les santes  Escriptures, 3 concernent a son Fill  
Rm 15,4  la paciència i consolació de les  Escriptures tingam esperança. 5 Vulla,  
1Co 15,3 morí per nostres pecats, segons les  Escriptures; 4 i que fou sepultat, i que  
1Co 15,4  al tercer dia, segons les  Escriptures. 5 I que s’aparegué a Cefas i 
2Co 3,Tit que cobreix la inteŀligència de les  Escriptures als jueus solament se remou ab 
2Tm 3,Tit  de la fe i estudiï les Sagrades  Escriptures. 1 Mes has de saber açò, que  
2Tm 3,15  la infància has conegut les Santes  Escriptures que et poden instruir per a la 
Jm 2,8  la llei real, conforme a les  Escriptures: «Amaràs a ton proïsme com a  
2Pe 3,16 i inconstants, com també les altres  Escriptures, per ruïna de si mateixos. 17  
Mt 2,5  Betlem de Judà, perquè així està  escrit per lo profeta: 6 »“I tu, Betlem,  
Mt 4,6 Déu, tira’t de dalt a baix, perquè  escrit està: “Enviarà sos àngels cerca de  
Mt 4,7  7 Jesús li digué: –També està  escrit: “No tentaràs al Senyor, ton Déu.”  
Mt 4,10 –Aparta’t d’aquí, Satanàs, perquè  escrit està: “Adoraràs al Senyor ton Déu,  
Mt 11,10  10 Puix aquest és de qui està  escrit: “Veus aquí, jo envio mon àngel  
Mt 26,24  certament se’n va així com està  escrit d’ell. Mes, ai d’aquell home per  
Mt 26,31  escàndol en mi aquesta nit. Puix  escrit està: “Feriré al pastor, i s’  
Mc 1,2  Fill de Déu. 2 Així com està  escrit en los Profetes: «Veus aquí, jo  
Mc 7,6  Isaïes de vosaltres, com està  escrit: »“Aquesta gent m’honra ab los  
Mc 9,11  totes les coses; i com està  escrit del Fill de l’home, que ha de  
Mc 9,12  lo que els plagué, conforme està  escrit d’ell. 13 I venint a sos  
Mc 10,5  la duresa de vostre cor vos deixà  escrit aquest manament. 6 Emperò al  
Mc 11,17 17 I els ensenyava dient: –¿No està  escrit que ma casa serà anomenada per  
Mc 12,19 dient: 19 –Mestre, Moisès nos deixà  escrit que, si morís lo germà d’algú i  
Mc 14,21  de l’home va en veritat, com està  escrit d’ell; emperò, ai d’aquell home  
Mc 14,27  escandalisareu en mi, perquè està  escrit: “Feriré al pastor, i s’  
Mc 15,26 quan lo crucificaren. 26 I el títol  escrit de sa sentència era: «Lo rei dels  
Lc 2,23  -lo al Senyor, 23 segons està  escrit en la Llei del Senyor: que tot baró 
Lc 2,24 a donar l’oferiment, conforme està  escrit en la Llei del Senyor, d’un parell 
Lc 3,4  a remissió dels pecats, 4 com està  escrit en lo llibre de les paraules del  
Lc 4,8  –Aparta’t de mi, Satanàs, perquè  escrit està: “A Déu, ton Senyor, adoraràs, 
Lc 4,10  Déu, tira’t de dalt baix. 10 Puix  escrit està que “manà a sos àngels te  
Lc 4,17  trobà lo passatge en què estava  escrit: 18 «L’Esperit del Senyor és sobre 
Lc 7,27  profeta. 27 Aqueix és de qui està  escrit: “Veus aquí envio mon missatger  
Lc 10,26 I ell li digué: –Què és lo que està  escrit en la Llei? Com llegeixes? 27 I  
Lc 20,17  –Puix què vol dir això que està  escrit: “La pedra que despreciaren los que 
Lc 20,28 28 dient: –Mestre, Moisès nos deixà  escrit: “Si morís lo germà d’algú tenint  
Lc 21,22  de que es cúmplia tot lo que està  escrit. 23 Emperò, ai de les prenyades i  
Lc 22,37 se cúmplia en mi encara lo que està  escrit: “I fou contat entre los malvats.”  
Lc 23,38 I hi havia també sobre ell un rètol  escrit en grec, en llatí i en hebreu, que  
Lc 24,44  que es complís tot quant està  escrit de mi en la Llei de Moisès i en los 
Lc 24,46  46 I els digué: –Així estava  escrit, i així era menester que el Cristo  
Jn 2,17  sos deixebles de lo que està  escrit: «Me devora lo zel de vostra casa.» 
Jn 6,31  lo mannà en lo desert, segons està  escrit: “Los donà a menjar pa del cel.” 32 
Jn 8,17  ha enviat. 17 En vostra Llei està  escrit que lo testimoni de dos persones és 
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Jn 10,34  34 Jesús los respongué: –¿No està  escrit en vostra Llei que: “Jo diguí:  
Jn 12,14 s’assentà sobre ell, conforme està  escrit: 15 «No témies, filla de Sion: mira 
Jn 19,19 rètol i el posà sobre la creu. I l’ escrit era: «Jesús Nazareno, rei dels  
Jn 19,20  immediat a la ciutat; i estava  escrit en hebreu, en grec i en llatí. 21 I 
Jn 19,22  22 Pilat respongué: –Lo que he  escrit, he escrit. 23 Havent, doncs, los  
Jn 19,22  respongué: –Lo que he escrit, he  escrit. 23 Havent, doncs, los soldats  
Jn 20,31  llibre. 31 Emperò aquestos s’han  escrit a fi de que cregau que Jesús és lo  
Ac 1,20  ço és, “camp de sang”. 20 »Perquè  escrit està en lo llibre dels Salms:  
Ac 7,42  la milícia del cel, així com està  escrit en lo llibre dels Profetes: “Oh  
Ac 13,33  a Jesús, com també està  escrit en lo salm segon: “Tu ets lo Fill  
Ac 15,15  paraules dels profetes, com està  escrit: 16 »“Després d’això tornaré i  
Ac 17,23  trobí un ara en què estava  escrit: “Al Déu no conegut.” Aquell,  
Ac 21,25  que cregueren, nosaltres havem  escrit manant que s’abstinguen de lo que  
Ac 23,5  lo príncep dels sacerdots, perquè  escrit està: “No maleiràs al príncep de  
Rm 1,17  és revelada de fe en fe, com està  escrit: «Lo just per la fe viu.» 18 Perquè 
Rm 2,24  entre els gentils, com està  escrit. 25 La circumcisió verdaderament  
Rm 3,4  i tot home, faŀlaç, com està  escrit: «A fi de que sies reconegut fiel  
Rm 3,10  tots baix de pecat, 10 com està  escrit: «No hi ha un que sia just, ni un.  
Rm 4,17 pare de tots nosaltres 17 (com està  escrit: «Jo us he constituït pare de  
Rm 4,23  imputat a justícia. 23 I no està  escrit solament per a ell, que li fou  
Rm 8,36  o l’espasa? 36 Així com està  escrit: «Perquè per tu som entregats a la  
Rm 9,13 al menor, 13 conforme a lo que està  escrit: «Amí a Jacob, i avorrí a Esaú.» 14 
Rm 9,33 pedra d’escàndol, 33 així com està  escrit: «Veus aquí jo poso en Sion pedra  
Rm 10,5  que creuen. 5 Perquè Moisès deixà  escrit de la justícia que és de la Llei  
Rm 10,15  si no són enviats? Segons està  escrit: «Que hermosos són los peus d’  
Rm 11,8  foren obcecats 8 (conforme està  escrit: «Déu los ha donat esperit d’  
Rm 11,26 així se sàlvia tot Israel, com està  escrit: «De Sion vindrà lo llibertador,  
Rm 12,19 ans bé feu lloc a la ira; puix està  escrit: «La venjança és meva, jo  
Rm 14,11  del tribunal de Cristo. 11 Perquè  escrit està: «Com jo visc, diu lo Senyor,  
Rm 15,3  a si mateix, ans bé, com està  escrit: «Los vituperis dels que et  
Rm 15,9 a Déu per sa misericòrdia, com està  escrit: «Per això jo us confessaré,  
Rm 15,15  altres. 15 Ab tot, germans, vos he  escrit ab algun més atreviment per a fer- 
Rm 15,20  fonament d’altres, sinó com està  escrit: 21 «Aquells a qui no ha estat ell  
Rm 16,22  parents meus. 22 Jo, Terci, que he  escrit aquesta carta, vos saludo en lo  
1Co 1,19  és virtut de Déu. 19 Perquè  escrit està: «Destruiré la sabiduria dels  
1Co 1,31  31 per a què, segons està  escrit: «Aquell que es gloria, gloriï’s  
1Co 2,9  de la glòria. 9 Emperò, com està  escrit: «Que ull no vegé, ni orella oigué, 
1Co 3,19  fatuïtat davant de Déu, per quant  escrit està: «Jo prendré als savis en sa  
1Co 4,6 pensar dels homes sobre lo que està  escrit, perquè ningú de vosaltres s’  
1Co 5,11 -en del món. 11 Emperò ara vos he  escrit que no us acompanyeu si algú  
1Co 9,9 diu també lo mateix la Llei? 9 Puix  escrit està en la Llei de Moisès: «No  
1Co 9,15  res d’això m’he aprofitat, ni he  escrit aquestes coses perquè es faça això  
1Co 10,7  com alguns d’ells, segons està  escrit: «Se sentà lo poble a menjar i a  
1Co 14,21  emperò homes en lo seny. 21 Està  escrit en la Llei: «Ab homes d’altres  
1Co 15,44 així hi ha cos espiritual, com està  escrit: 45 Lo primer home Adam fou format  
2Co 2,3  per mi? 3 I això mateix vos he  escrit, a fi de que quan vinga a vosaltres 
2Co 4,13 mateix esperit de fe, conforme està  escrit: «Creguí, i per això he parlat»,  
2Co 8,14  que hi haja igualtat, com està  escrit: 15 «Al qui molt recollí, res li  
2Co 9,9  a tota obra bona. 9 (Així com està  escrit: «Ell ha derramat, ell ha donat als 
Ga 3,6  de la fe? 6 Així com està  escrit: «Abraham cregué a Déu, i li fou  
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Ga 3,10 estan baix la maledicció; puix està  escrit: «Maleït tot aquell que no  
Ga 3,13  per nosaltres; perquè està  escrit: «Maleït tot aquell que penja en un 
Ga 4,22 ¿no haveu llegit la Llei? 22 Perquè  escrit està que Abraham tingué dos fills,  
Ga 4,27  mare de tots nosaltres. 27 Perquè  escrit està: «Alegra’t tu, l’estèril,  
Ga 6,11 Mirau quina carta tan llarga vos he  escrit de pròpia mà. 12 Perquè tots  
Col 2,14  tots los pecats; 14 esborrant l’ escrit del decret que era contra  
Flm 19 ho en mon compte. 19 Jo, Pau, ho he  escrit de ma pròpia mà: jo ho pagaré, per  
He 10,7  (en lo principi del llibre està  escrit de mi) per a fer vostra voluntat,  
He 13,22  paraula d’exhortació. Puix vos he  escrit breument. 23 Sabeu que nostre germà 
1Pe 1,16  en totes les accions. 16 Perquè  escrit està: «Sereu sants, perquè jo só  
1Pe 5,12  vostre, segons tinc entès, vos he  escrit breument, amonestant-vos i  
1Jn 2,21  totes les coses. 21 Jo no us he  escrit a vosaltres com si ignoràsseu la  
1Jn 2,26  eterna. 26 Aquestes coses vos he  escrit respecte d’aquells que us  
3Jn 9  cooperar a la veritat. 9 Hauria jo  escrit a la iglésia, emperò Diotrefes, que 
Ap 2,17 blanca; i en la pedreta, un nou nom  escrit, que ningú el sap, sinó aquell que  
Ap 5,1 estava sentat en lo trono un llibre  escrit per dins i per fora, sellat ab set  
Ap 14,1  i quaranta-quatre mil que tenien  escrit en sos fronts lo nom d’ell i el  
Ap 17,5 de sa fornicació. 5 I en son front,  escrit un nom: «Misteri: Babilònia, la  
Ap 19,12  en son cap moltes corones i un nom  escrit que ningú comprenia, sinó ell  
Ap 19,16  la ira de Déu totpoderós. 16 I té  escrit en sa vestidura i en sa cuixa lo  
Ap 20,15  mort. 15 I el que no fou trobat  escrit en lo llibre de la vida fou llançat 
Ap 22,4  I veuran sa cara, i son nom estarà  escrit en los fronts d’ells. 5 I allí no  
Mt 4,4  4 Lo qual, responent, li digué:  –Escrit està: “No viu l’home de pa  
Mt 21,13 que venien palomes. 13 I els digué:  –Escrit està: “Ma casa serà anomenada casa 
Lc 4,4  tórnia pa. 4 I Jesús li respongué:  –Escrit està: “No viu l’home de pa  
Lc 19,46 i compraven en ell, 46 dient-los:  –Escrit està: “Ma casa és casa d’oració”, 
Jn 6,45  el ressuscitaré al darrer dia. 45  Escrit està en los Profetes: “I tots seran 
Mt 27,37 posaren sobre son cap la seva causa  escrita: «Aquest és Jesús, lo rei dels  
Jn 15,25  a fi de que es complís la paraula  escrita en sa Llei: “M’han avorrit sens  
Rm 2,15 quals manifesten l’obra de la Llei  escrita en son cor, donant testimoni sa  
1Co 15,54  se complirà la paraula que està  escrita: «Engullida ha estat la mort en la 
2Co 3,Tit de l’evangeli comparada ab la Llei  escrita. Lo vel que cobreix la  
2Co 3,2  2 Vosaltres carta nostra sou,  escrita en nostres cors, coneguda i  
2Co 3,3  Cristo, ministrada per nosaltres i  escrita no ab tinta, sinó ab l’Esperit de 
Ga 3,Tit  III Ni abans ni després de la Llei  escrita pogué l’home ser justificat, sinó 
Jn 12,16  se recordaren que d’ell estaven  escrites estes coses, i que ells li havien 
Jn 21,24  testimoni d’estes coses, i les ha  escrites, i sabem que son testimoni és  
Ac 13,29  totes les coses que estaven  escrites d’ell, lo baixaren de l’arbre i 
Ac 24,14  creent totes les coses que estan  escrites en la Llei i en los Profetes, 15  
Rm 15,4 totes les coses que abans han estat  escrites, per a nostra ensenyança foren  
Rm 15,4  per a nostra ensenyança foren  escrites, a fi de que per la paciència i  
1Co 9,10  per amor de nosaltres estan  escrites aquestes coses; perquè lo qui  
1Co 10,11  a ells en figura; emperò foren  escrites per a escarment de nosaltres,  
Ga 3,10  en totes les coses que estan  escrites en lo llibre de la Llei per a fer 
Ap 1,3  guarda les coses que en ella estan  escrites, perquè lo temps està cerca. 4  
Ap 20,12 los morts per les coses que estaven  escrites en los llibres, segons ses obres. 
Ap 22,18  sobre ell les plagues que estan  escrites en aquest llibre. 19 I si algú  
Ap 22,19  santa, i de les coses que estan  escrites en aquest llibre. 20 Aquell que  
Lc 10,20  ’s de que los vostres noms estan  escrits en lo cel. 21 En aquella mateixa  
Jn 5,47  de mi. 47 Mes si no creeu en sos  escrits, ¿com creureu en mes paraules?  
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Jn 20,30  de sos deixebles que no estan  escrits en aquest llibre. 31 Emperò  
He 12,23  Iglésia dels primogènits que estan  escrits en lo cel, i a Déu, jutge de tots, 
2Pe 3,Tit  l’espérien previnguts. Alaba los  escrits de sant Pau, los quals eren  
Ap 13,8  los noms dels quals no estan  escrits en lo llibre de la vida de l’  
Ap 17,8  los noms dels quals no estan  escrits en lo llibre de vida des de la  
Ap 21,12  portes, dotze àngels, i els noms  escrits, que són los noms de les dotze  
Ap 21,27  sinó solament los que estan  escrits en lo llibre de vida de l’Anyell. 
Lc 16,6 albarà, assenta’t immediatament, i  escriu-ne cinquanta. 7 »Després digué a  
Lc 16,7  »Ell li digué: »–Pren ton albarà i  escriu-ne vuitanta. 8 »I el senyor alabà 
Ap 1,Tit  desterrat en l’isla de Patmos,  escriu per mandato de Déu la revelació que 
Ap 1,11  11 que deia: –Lo que veus,  escriu-ho en un llibre, i envia’l a les 
Ap 2,8  l’àngel de la iglésia d’Esmirna,  escriu: »“Açò diu lo primer i el darrer,  
Ap 2,12  dany de la segona mort.” 12 »I  escriu a l’àngel de la iglésia de  
Ap 2,18 sap, sinó aquell que el rep.” 18 »I  escriu a l’àngel de la iglésia de  
Ap 3,1  de Filadèlfia i de Laodicea. 1 »I  escriu a l’àngel de la iglésia de Sardis. 
Ap 3,7  l’Esperit a les iglésies.” 7 »I  escriu a l’àngel de la iglésia de  
Ap 3,14  Esperit diu a les iglésies.” 14 »I  escriu a l’àngel de la iglésia de  
Ap 1,19 claus de la mort i de l’infern. 19  Escriu, doncs, les coses que has vist, i  
Ap 2,1  i promet lo premi al vencedor. 1  »Escriu a l’àngel de la iglésia d’Efesi: 
Ap 14,13  oiguí una veu del cel que em deia:  –Escriu: “Benaventurats los morts que des  
Ap 19,9  justícia dels sants. 9 I em digué:  –Escriu: “Ditxosos los que han estat  
Ap 21,5  noves totes les coses. I em digué:  –Escriu, perquè aquestes paraules són molt 
Mc 10,4  4 Ells digueren: –Moisès permeté  escriure carta de divorci i repudiar. 5 I  
Lc 1,3  com passaren des del principi,  escriure-te-les ab ordre, oh digníssim 
Jn 8,8  -se a inclinar, continuava a  escriure en terra. 9 I oït això, i estant  
Jn 21,25  los llibres que se n’haurien d’ escriure. Ac Inc Los Fets dels Apòstols  
Ac 25,26  Del qual jo no tinc cosa certa que  escriure al senyor. Per lo qual vos l’he  
Ac 25,26 de l’interrogatori alguna cosa que  escriure. 27 Puix me sembla una cosa fora  
Fl 3,1  A mi certament no m’és molest l’ escriure-us les mateixes coses, i a  
2Jn 12  obres. 12 Tenint moltes coses que  escriure-us, no ho he volgut fer ab  
3Jn 13 verdader. 13 Moltes coses tenia que  escriure’t, emperò no ho he volgut fer ab 
Jud 3  3 Caríssims, desitjant jo ab ànsia  escriure-us acerca vostra comú salvació, 
Ap 10,4  articulat ses veus, anava jo a  escriure, i oiguí una veu del cel que em  
He 8,10 mes lleis en sos enteniments, i les  escriuré en sos cors, i jo seré per a ells 
He 10,16  sos cors, i en sos enteniments les  escriuré”»; 17 i: «De sos pecats i de ses  
Ap 3,12  Déu, i no eixirà mai més fora; i  escriuré sobre d’ell lo nom de mon Déu, i 
Jn 8,6  acusar. Mes Jesús, inclinant-se,  escrivia ab lo dit en terra. 7 I com  
2Co 1,13  ab vosaltres. 13 Puix no us  escrivim altres coses sinó les que haveu  
1Jn 1,4  Pare i son Fill Jesucrist. 4 I us  escrivim aquestes coses per a què vos  
Ac 28,Tit  Capítol XXVIII Pau és picat d’un  escurçó en Malta. Cura vàrios mals.  
Ac 28,3 -los al foc, isqué ab lo calor un  escurçó i se li agarrà a la mà. 4 I quan  
Ac 28,5  el deixa viure. 5 Emperò sacudí l’ escurçó al foc, i no sentí mal algun. 6  
Mt 3,7 a son baptisme, los digué: –Raça d’ escurçons! Qui us ha ensenyat a fugir de  
Jn 15,22 tindrien pecat; emperò ara no tenen  escusa de son pecat. 23 Lo qui m’avorreix 
2Co 1,Tit Pau als Corintis 1,Tit Capítol I S’ escusa l’Apòstol de no haver anat abans a 
2Co 12,19  19 ¿O pensau encara que ens  escusam ab vosaltres? Davant de Déu parlam 
Lc 14,18  »I tots, a un temps, començaren a  escusar-se. Lo primer li digué: »–He  
Lc 14,18 -la. Vos suplico que em doneu per  escusat. 19 I l’altre digué: »–He comprat 
Lc 14,19 -los; vos suplico que em doneu per  escusat. 20 I digué l’altre: »–He pres  
Ef 6,16  de pau. 16 Sobretot, prenent l’ escut de la fe, a fi de que pugau apagar  
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1Co 10,11  11 I totes aquestes coses los  esdevenien a ells en figura; emperò foren  
Mt 12,45 és pitjor que el primer. Així també  esdevindrà a aquesta mala raça. 46 Mentres 
Mt 13,49  i llancen los dolents. 49 Així  esdevindrà en la consumació del sigle:  
Mt 16,22  lluny de vós tal cosa. No, no us  esdevindrà. 23 Mes Jesús, girant-se a  
Lc 17,36  respongueren i li digueren: –A on  esdevindrà això, Senyor? 37 I els  
Ac 2,17 fou dit per lo profeta Joel: 17 »“I  esdevindrà en los darrers dies –diu lo  
Ac 2,21  gran e iŀlustre del Senyor. 21 I  esdevindrà que tot aquell que invóquia lo 
Mt 24,3  i li digueren: –Dieu-nos, ¿quan  esdevindran aquestes coses i quin senyal  
Mt 24,20 Pregau, doncs, que vostra fugida no  esdevinga en hivern o en dia de dissabte.  
Jn 13,19 19 Vos ho dic des d’ara, abans que  esdevinga, a fi de que quan succeesca  
Jn 14,29 jo. 29 I jo us ho dic ara abans que  esdevinga, a fi de que quan succeesca,  
Ac 20,19  i ab llàgrimes i ab tentacions  esdevingudes per les insídies dels jueus.  
Mc 2,23  se el vi novell en bots nous. 23 I  esdevingué altra vegada que, passant lo  
Lc 2,6  prenyada. 6 I trobant-se allí,  esdevingué que es compliren los dies en  
Lc 17,28  diluvi i acabà ab tothom. 28 I com  esdevingué en los dies de Lot. Menjaven i  
Jn 1,28  la corretja de la sabata. 28 Açò  esdevingué en Betània, a l’altra banda  
Ac 11,28  una gran fam en tot lo món, la que  esdevingué en los dies de Claudi Cèsar. 29 
Ac 16,26  presos los oïen. 26 I de repente  esdevingué un terratrèmol tan gran que es  
Ap 9,Tit  encara! 9,Tit Capítol IX Lo que  esdevingué al tocar la quinta i sexta  
Mt 18,13  de la que s’esgarrià? 13 I si li  esdevingués lo trobar-la, vos dic en  
2Co 5,9  ab lo Senyor. 9 I per això nos  esforçam, o siam presents, o siam ausents, 
1Te 3,2  de Cristo, per a confirmar-vos i  esforçar-vos en vostra fe, 3 a fi de que 
Lc 13,24  que se salven? I ell los digué: 24  –Esforçau-vos a entrar per la porta  
Ac 9,22  dels sacerdots? 22 Emperò Saulo s’ esforçava molt més, i confonia als jueus  
He 4,11 així com Déu cessà de les seves. 11  Esforcem-nos, doncs, a entrar en aquell  
Jud Tit  en la fe i a resistir los  esforços i ardits dels impios. Descriu son 
Mt 18,12  i anirà en busca de la que s’ esgarrià? 13 I si li esdevingués lo trobar 
Lc 15,Tit  Capítol XV Paràboles de l’ovella  esgarriada, de la dracma perduda i del  
1Pe 2,25  25 Puix vosaltres éreu com ovelles  esgarriades; mes ara vos haveu retornat al 
Mt 26,31  està: “Feriré al pastor, i s’ esgarriaran les ovelles del ramat.” 32  
Mc 14,27  escrit: “Feriré al pastor, i s’ esgarriaran les ovelles.” 28 Emperò  
Mt 18,13  que ab les noranta-nou que no s’ esgarriaren. 14 Així que no és la voluntat 
Mt 18,12  un home tingués cent ovelles i s’ esgarriàs una, no deixarà les noranta-  
Lc 6,1  sos deixebles collien espigues i,  esgrunant-les entre les mans, se les  
2Co 13,Tit  càstigs als que no s’haguessen  esmenat, i conclou ab una exhortació  
Ap 4,3  iris, que a la vista pareixia una  esmeralda. 4 I al rodador del trono, vint  
Ap 21,19  zafir; lo tercer, robí; lo quart,  esmeralda; 20 lo quint, sardònica; lo  
Ap 1,11  que hi ha en l’Àsia: a Efesi, i a  Esmirna, i a Pèrgamo, i a Tiatira, i a  
Ap 2,8  ” 8 »I a l’àngel de la iglésia d’ Esmirna, escriu: »“Açò diu lo primer i el  
Lc 1,24  sa muller, i s’estigué oculta per  espai de cinc mesos, dient: 25 «Perquè el  
Ac 1,3  proves, apareixent-se’ls per l’ espai de quaranta dies i parlant-los del 
Ac 5,34  fora aquells homes per un curt  espai. 35 I els digué: –Barons d’Israel,  
Ac 7,5  donà heretat alguna en ella, ni l’ espai d’un peu. Emperò li prometé que li  
Ac 7,6 esclavitud i els tractarien mal per  espai de quatre-cents anys. 7 “Mes jo  
Ac 7,20  Moisès, que fou grat a Déu i per  espai de tres mesos criat en la casa de  
Ac 7,36  lo Mar Vermell, i en lo desert per  espai de quaranta anys. 37 Aquest és lo  
Ac 7,42  oferires víctimes i sacrificis per  espai de quaranta anys en lo desert? 43 I  
Ac 13,18  los tragué d’ella. 18 I per l’ espai de quaranta anys suportà sos costums 
Ac 13,20  d’això los donà jutges per l’ espai de quatre-cents i cinquanta anys,  
Ac 13,21 baró de la tribu de Benjamí, per l’ espai de quaranta anys. 22 I remogut  
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Ac 19,8 en la sinagoga parlà llibrement per  espai de tres mesos, disputant i  
Ac 19,10  d’un tal Tirà. 10 I això durà per  espai de dos anys, de manera que tots los  
Ac 19,34  que era jueu, tots a una per  espai de dos hores, cridaren: –Gran és la  
Ac 20,31  vetllau i teniu present que per  espai de tres anys no he cessat nit i dia  
He 3,10 provaren i vegeren mes obres 10 per  espai de quaranta anys. Per lo qual jo m’ 
He 11,30 Jericó després de ser rodejades per  espai de set dies. 31 Per la fe, Rahab,  
Jm 5,17  no plogués sobre la terra, i per  espai de tres anys i sis mesos no plogué.  
Ap 9,5  sinó que els aturmentassen per  espai de cinc mesos; i son turment era com 
Ap 14,20  a les brides dels cavalls per l’ espai de mil i sis-cents estadis. 15,Tit 
Ap 20,4  visqueren i regnaren ab Cristo per  espai de mil anys. 5 Emperò los altres  
Mt 7,13 estreta, perquè ampla és la porta i  espaiós lo camí que guia a la perdició, i  
Mc 9,5  es deia, puix estaven aterrats d’ espant. 6 I se formà un núvol que els feia 
Lc 4,36  algun. 36 I quedaren tots plens d’ espant, i se parlaven uns a altres dient:  
Ac 3,10  a l’almoina, i quedaren plens d’ espant i com fora de si per lo que havia  
Ac 24,25  i del judici que ha de venir,  espantat Fèlix, li digué: –Per ara retira  
Lc 24,37 no temau. 37 Emperò ells, torbats i  espantats, pensaven que veien algun  
He 12,21  serà apedregada.» 21 I era tan  espantós lo que es veia, que Moisès digué: 
He 10,31  judicarà a son poble.» 31 Cosa  espantosa és lo caure en mans del Déu viu. 
Lc 21,11  i fams; i hi haurà coses  espantoses, i senyals extraordinaris en lo 
Rm 15,Tit los a veure quan estiga de camí per  Espanya. 1 I així, doncs, nosaltres que  
Rm 15,24  24 quan emprènguia mon viatge a  Espanya espero veure-us al passar, i que 
Rm 15,28  passaré per vosaltres a l’anar a  Espanya. 29 I estic cert que quan vinga a  
Lc 23,5  lo poble ab la doctrina que  espargeix per tota la Judea, començant des 
Mc 1,28  i l’obeeixen. 28 I luego s’ espargí sa fama per tota la terra de  
Lc 4,14 tornà Jesús a Galilea, i sa fama s’ espargí per tota la comarca. 15 I ell  
Lc 7,17  poble. 17 I aquest rumor d’ell s’ espargí per tota la Judea i sa comarca. 18 
Jn 21,23  importa? Tu segueix-me. 23 I s’ espargí aquesta veu entre els germans: que 
Ac 13,49  49 I la paraula del Senyor s’ espargia per tota la terra. 50 Emperò los  
He 9,13  toros i la cendra de la vedella  espargida sobre los contaminats santifica  
Jn 7,35  per ventura, entre les nacions  espargides per lo món a predicar als  
Ac 1,18 mig, i totes ses entranyes quedaren  espargides. 19 I fou notori a tots los  
3Jn 10 donaré a entendre les obres que fa,  espargint paraules malignes contra de  
Mc 11,8  tallaven rames d’arbres i les  espargiren per lo camí. 9 I els que anaven 
Mt 25,26  i que arreplego allà a on no he  espargit. 27 Doncs devies haver donat mon  
Ac 11,19  19 I els altres que havien estat  espargits per la tribulació que havia  
1Pe 1,1 Jesucrist, als estrangers que estan  espargits per lo Ponto, Galàcia,  
1Pe 5,9  la fe, sabent que vostres germans  espargits per lo món sofreixen igual  
Mt 10,34  he vingut a posar la pau, sinó l’ espasa. 35 Puix he vingut a posar en  
Mc 14,47  estaven ab Jesús, desembeinant l’ espasa, ferí a un criat del sumo sacerdot  
Lc 2,35  contradicció dels homes 35 (i una  espasa traspassarà ta pròpia ànima), per a 
Lc 21,24  poble. 24 I moriran al fil de l’ espasa, i seran portats en cautiveri per  
Lc 22,36  i així mateix alforja; i qui no té  espasa, venga sa túnica i ne cómpria. 37  
Lc 22,49  li digueren: –Senyor, ¿ferirem ab  espasa? 50 I un d’ells ferí a un criat  
Jn 18,10 10 Llavors Simó Pere, que tenia una  espasa, la desembeinà i, donant un cop a  
Jn 18,11  11 I Jesús digué a Pere: –Torna l’ espasa a la baina. Lo calze que m’ha  
Ac 12,2 a alguns de la Iglésia. 2 I matà ab  espasa a sant Jaume, germà de Joan. 3 I  
Ac 16,27  portes de la presó, desembeinà l’ espasa i es volia matar, pensant que els  
Rm 8,35  los perills, o la persecució, o l’ espasa? 36 Així com està escrit: «Perquè  
Rm 13,4 mal, tem, perquè no en va, porta l’ espasa; puix és ministre de Déu, venjador  
Ef 6,17  també l’elm de la salut, i l’ espasa de l’Esperit, que és la paraula de 



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1280 
 

He 4,12 i eficaç, i més afilada que ninguna  espasa de dos talls; penetrant fins a la  
He 11,34  del foc, escaparen del fil de l’ espasa, convalesqueren de les dolències,  
He 11,37  posats a prova, moriren mort d’ espasa, anaren d’aquí per allí coberts de 
Ap 1,16  estrelles, i eixia de sa boca una  espasa aguda de dos talls, i sa cara  
Ap 2,12  de Pèrgamo: »“Açò diu lo que té l’ espasa aguda de dos talls: 13 »Sé tes  
Ap 2,16  i pelearé contra ells ab l’ espasa de ma boca. 17 »Lo qui té orella,  
Ap 6,4  altres. I li fou donada una gran  espasa. 5 I quan obrí lo tercer sello,  
Ap 6,8  part de la terra per a matar ab  espasa, ab fam, i ab mortaldat, i ab  
Ap 13,10  serà esclavisat; lo qui màtia a  espasa, és precís que mòria a espasa.»  
Ap 13,10  a espasa, és precís que mòria a  espasa.» Aquí està la paciència i la fe  
Ap 13,14  la bèstia que tingué ferida de l’ espasa i visqué. 15 I li fou donat que  
Ap 19,15  i pura. 15 I eixia de sa boca una  espasa de dos talls, per a ferir ab ella  
Ap 19,21  21 I els altres foren morts ab l’ espasa que ix de la boca d’aquell que  
Mt 26,47  ab ell una gran turba de gent ab  espases i bastons, enviada per los  
Mc 14,43  ab ell una gran turba de gent ab  espases i bastons, de part dels prínceps  
Mc 14,48  haveu eixit a prendre-me ab  espases i bastons? 49 Tots los dies estava 
Lc 22,38  –Senyor, veus aquí dos  espases. I ell los digué: –Basta. 39 I  
Lc 22,52  a ell: –Haveu vingut armats d’ espases i de bastons com contra un lladre? 
Mt 5,42  vulla emmanllevar, no li giris l’ espatlla. 43 »Oíreu que fou dit: “Amaràs a 
Mt 23,4  i les carreguen sobre les  espatlles dels homes, emperò ells ni un  
Lc 15,5  quan la troba, se la carrega a les  espatlles ple de goig. 6 I arribant a  
Rm 11,10  vegen i vagen sempre encorbats d’ espatlles.» 11 Puix jo dic: ¿Ensopegaren  
2Pe 2,21  després del coneixement girar les  espatlles al sant manament que els fou  
He 12,21  lo que es veia, que Moisès digué:  «Espavordit estic i tremolant.» 22 Mes  
Mc 5,33  ho havia fet. 33 Llavors la dona,  espavorida i tremolant, sabent lo que li  
Mc 16,8  perquè tremolaven i estaven  espavorides, i no digueren res a ningú,  
Mc 16,5  d’una vestidura blanca, i s’ espavoriren. 6 Ell los diu: –No us  
Ac 9,6  contra l’agulló. 6 I tremolant i  espavorit, digué: –Senyor, què voleu que  
Mt 28,4  com la neu. 4 I els guardes,  espavorits, s’aterraren i quedaren com si 
1Co 10,Tit  que es guàrdien de sos vicis,  especialment de tot ressabi d’idolatria,  
Ga 6,10  tenim temps, fem bé a tothom,  especialment als que són de la família de  
Ef 3,Tit  revelada a sant Pau, destinat  especialment per Déu per a predicar-los  
1Te 2,18  qual volguérem venir a vosaltres,  especialment jo, Pau, una i més vegades;  
1Tm 4,10  és lo salvador de tots los homes,  especialment dels que creuen. 11 Mana  
1Tm 5,17  sien recompensats ab doble honor,  especialment los que treballen en predicar 
Flm 16  lloc de servo per germà molt amat,  especialment de mi; ¿puix quant més de tu  
1Jn 2,Tit  l’observància dels manaments,  especialment del primer. Consola a tots i  
Mt 5,11  i diguen, mentint, tota  espècie de mal contra vosaltres. 12  
Lc 7,39  fos profeta, bé sabria qui i quina  espècie de dona és aquesta que el toca,  
Jn 21,19  això per a indicar-li ab quina  espècie de mort havia de glorificar a Déu. 
Jm 3,7  del foc infernal. 7 Perquè tota  espècie de bèsties, i d’aucells, i de  
Lc 23,48  I tot lo gentiu que assistí a est  espectacle i veia lo que passava, se’n  
Mt 24,50  del tal criat en lo dia que no l’ espera i a l’hora que menos pensa, 51 i  
Lc 12,46 del tal sirvent en lo dia que no l’ espera i a l’hora que no sap, i lo  
Rm 8,19 Perquè lo gran desig de la criatura  espera la manifestació dels fills de Déu.  
1Co 9,10  esperança de participar de lo que  espera. 11 Si nosaltres havem sembrat en  
1Co 13,7 Tot ho aguanta, tot ho creu, tot ho  espera i ho sofreix tot. 8 La caritat mai  
Jm 5,7  del Senyor. Mirau com lo pagès  espera lo fruit preciós de la terra, i l’ 
2Pe 3,9  com alguns pensen, sinó que  espera ab paciència per amor de vosaltres, 
Jud Tit  i el terrible càstig que se’ls  espera. 1 Judes, servo de Jesucrist i  
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Rm 8,25  veu, ¿com ho pot esperar? 25 I si  esperam lo que no veem, per la paciència  
Rm 8,25 lo que no veem, per la paciència ho  esperam. 26 Així mateix l’Esperit ajuda  
2Co 1,10  de tan gran perill de mort; en qui  esperam que encara nos deslliurarà. 11  
Fl 3,20 conversació és en los cels, d’a on  esperam també al Salvador, nostre Senyor  
He 6,9  9 Mes, caríssims, de vosaltres  esperam coses millors, i que condueixen a  
2Pe 3,13  nosaltres, conforme sa promesa,  esperam cels nous i terra nova, en los  
Ac 2,26  i ademés ma carn reposarà en l’ esperança. 27 Perquè no deixaràs ma ànima  
Ac 16,19  amos que se’ls havia escapat l’ esperança del seu guany, agafaren a Pau i  
Ac 23,6 só fariseu, fill de fariseu; per l’ esperança i resurrecció dels morts só jo  
Ac 24,15  i en los Profetes, 15 tenint l’ esperança en Déu, com ells mateixos tenen, 
Ac 26,7  a Déu de nit i de dia. Per aquesta  esperança, oh rei, só jo acusat dels  
Ac 28,20 -us i parlar-vos, perquè per l’ esperança d’Israel estic jo lligat ab  
Rm 4,18  com les que són. 18 Lo qui contra  esperança cregué en esperança que vindria  
Rm 4,18  Lo qui contra esperança cregué en  esperança que vindria a ser pare de moltes 
Rm 5,2  estam ferms i ens regositjam en l’ esperança de la glòria dels fills de Déu.  
Rm 5,4  i la paciència, prova, i la prova,  esperança; 5 i l’esperança no porta  
Rm 5,5  i la prova, esperança; 5 i l’ esperança no porta avergonyiment, perquè  
Rm 8,Tit Felicitat dels justos; sa alegria i  esperança, i que res los pot apartar de l’ 
Rm 8,20 per causa d’aquell que la somet en  esperança 21 que la mateixa criatura serà  
Rm 8,24  Perquè nosaltres som salvos per l’ esperança. Però l’esperança que es veu no 
Rm 8,24  salvos per l’esperança. Però l’ esperança que es veu no és esperança, puix 
Rm 8,24  Però l’esperança que es veu no és  esperança, puix allò que un veu, ¿com ho  
Rm 12,12 servint al Senyor. 12 Alegres en l’ esperança, soferts en la tribulació, en l’ 
Rm 15,4  de les Escriptures tingam  esperança. 5 Vulla, doncs, Déu de la  
Rm 15,13  13 Ómplia-us, doncs, lo Déu d’ esperança de tot goig i pau en la  
Rm 15,13  la creència, per a què abundeu en  esperança per la virtut de l’Esperit  
1Co 9,10  lo qui llaura, deu llaurar en  esperança; i lo qui bat, és ab esperança  
1Co 9,10  en esperança; i lo qui bat, és ab  esperança de participar de lo que espera.  
1Co 13,13  permaneixen eixes tres coses: fe,  esperança i caritat; emperò la major d’  
1Co 15,Tit  i ordre. 15,Tit Capítol XV La fe i  esperança de nostra futura resurrecció se  
1Co 15,19  Si en aquesta vida solament, tenim  esperança en Cristo, nosaltres som de tots 
2Co 1,7  també. 7 De manera que nostra  esperança en vosaltres és ferma, sabent  
2Co 3,12  12 Així, doncs, tenint tal  esperança vos parlam ab molta confiança.  
2Co 4,Tit agoviats de treballs, però plens d’ esperança. Los mals d’aquesta vida són de 
Ga 5,5  per medi de l’Esperit aguardam l’ esperança de la justícia per la fe. 6 Puix 
Ef 1,18  cor, per a què sapiau qual és l’ esperança de sa vocació, i quals les  
Ef 2,Tit  i altres majors, de què gosam en  esperança per la sang de Jesucrist. Per  
Ef 2,12 als pactes de la promesa, no tenint  esperança, i sens Déu en aquest món. 13  
Ef 4,4 Esperit, així com sou cridats a una  esperança de vostra vocació. 5 Un Senyor,  
Fl 1,20  20 Segons ma viva expectació i  esperança que tinc de que en ninguna cosa  
Col 1,5  teniu a tots los sants, 5 per l’ esperança que us està reservada en los  
Col 1,23  i ferms en la fe, immobles en l’ esperança de l’evangeli que haveu oït i  
Col 1,27  que Cristo és en vosaltres l’ esperança de la glòria. 28 A qui nosaltres 
1Te 1,Tit  demés fiels en lo fervor de sa fe,  esperança i caritat enmig de les  
1Te 1,3 la caritat, i de la paciència de l’ esperança en nostre Senyor Jesucrist  
1Te 2,19 destorbà. 19 Perquè, qual és nostra  esperança, o nostre goig, o corona de  
1Te 4,13  com los demés, que no tenen  esperança. 14 Perquè si creem que Jesús  
1Te 5,8  fe i de la caritat, i per elm, l’ esperança de la salut. 9 Perquè no ens ha  
1Tm 1,1  nostre, i del Senyor Jesucrist,  esperança nostra, 2 a Timoteu caríssim  
2Tm 2,22  i segueix la justícia, la fe, l’ esperança, la caritat i la pau ab aquells  
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Tt 1,Tit  de saludar a Tito, li recorda l’ esperança de la vida eterna i li demostra  
Tt 1,2  que és segons la pietat, 2 en  esperança de la vida eterna, la qual Déu,  
Tt 2,13  justa i santament, 13 aguardant l’ esperança benaventurada i l’adveniment  
Tt 3,7  fóssem fets hereus, conforme l’ esperança de la vida eterna. 8 Paraula  
He 3,6  la confiança i la glòria de l’ esperança fins al fi. 7 Per lo qual, com  
He 6,Tit de l’àncora segura que tenim en l’ esperança cristiana. 1 Per lo tant,  
He 6,11 fi, per la completa seguretat de l’ esperança; 12 per a què no us façau  
He 6,18  per a refugi a agafar-nos de l’ esperança que se’ns havia proposat. 19 La 
He 7,19  sinó que fou introducció a millor  esperança, per la qual nos acercam a Déu.  
He 10,Tit  devem unir-nos a ella per la fe,  esperança, caritat i bones obres. Exhorta  
He 10,23  immoble la professió de nostra  esperança, perquè fiel és lo qui féu la  
1Pe 1,3  nos ha reengendrat per a  esperança de vida, per la resurrecció de  
1Pe 1,21 glòria per a què vostra fe i vostra  esperança fossen en Déu. 22 Veent que  
1Pe 3,15  que us pregúntia la raó de l’ esperança que és en vosaltres. 16 Mes ab  
1Jn 3,3  és. 3 I tot aquell que té aquesta  esperança en ell, se purifica a si mateix  
Ac 27,20  teníem ja perdudes totes les  esperances de salvar-nos. 21 I havent  
2Te 2,16 i ens ha donat consol etern i bones  esperances per medi de la gràcia, 17  
Lc 8,40  la multitud, puix tothom l’estava  esperant. 41 I veus aquí que vingué un  
Ac 3,5 ’ns. 5 I ell los mirava ab atenció,  esperant rebre d’ells alguna cosa. 6 I  
Ac 10,24  en Cesarea. I Corneli los estava  esperant, havent convidat a sos parents i  
Ac 23,15  de sa causa. I nosaltres estarem  esperant per a matar-lo abans que  
Ac 27,33  dient: –Catorze dies fa que estau  esperant i en dejú, sens haver pres res.  
Rm 8,23  dintre de nosaltres mateixos,  esperant l’adopció de fills de Déu, ço  
1Co 1,7  res vos falta en ninguna gràcia,  esperant la manifestació de nostre Senyor  
2Co 10,15  en los treballs dels altres, sinó  esperant que, creixent vostra fe, serem  
1Tm 3,14 Jesús. 14 Aquestes coses t’escric,  esperant que en breu te vindré a veure. 15 
1Pe 3,20  quan en los dies de Noè los estava  esperant la paciència de Déu, mentres que  
2Pe 3,12  en santedat de vida i pietat, 12  esperant i apressurant-vos per a la  
2Pe 3,14  14 Per lo tant, caríssims,  esperant aquestes coses, procurau ser  
Jud 21  mateixos en l’amor de Déu,  esperant la misericòrdia de nostre Senyor  
Mt 11,Tit  si ell era lo Messies o si devien  esperar a un altre. Lo que ab est motiu  
Mt 11,3  vós lo qui ha de venir, o havem d’ esperar a un altre? 4 I responent Jesús,  
Lc 6,35  enemics; feu bé, i prestau sens  esperar interès, i vostre gallardó serà  
Lc 7,19  vós lo qui ha de venir, o devem  esperar-ne un altre?» 20 I havent  
Lc 7,20  vós lo qui ha de venir o devem  esperar-ne un altre?” 21 I Jesús en  
Ac 26,6  6 I ara só acusat en judici per  esperar la promesa feta per Déu a nostres  
Rm 8,24  puix allò que un veu, ¿com ho pot  esperar? 25 I si esperam lo que no veem,  
1Te 1,10  al Déu viu i verdader 10 i per a  esperar dels cels a son Fill Jesús, a qui  
2Te 3,5 vostres cors en l’amor de Déu i en  esperar ab paciència a Cristo. 6 Emperò  
Mt 12,21  judici a victòria. 21 I en son nom  esperaran los gentils.» 22 Llavors li  
Ef 1,13  13 En lo qual també vosaltres  esperàreu després que oíreu la paraula de  
Ac 1,4 no partissen de Jerusalem, sinó que  esperassen la promesa del Pare, «que oíreu 
Ac 28,6 de repente. Emperò després d’haver  esperat un gran rato, quan vegeren que no  
Ef 1,12  nosaltres que havíem los primers  esperat en Cristo. 13 En lo qual també  
Mc 14,34  ànima està trista fins a la mort,  esperau aquí i vetllau. 35 I havent anat  
Lc 6,34  34 I si prestau a aquells de qui  esperau rebre, quin grat vos ne sentiran?; 
1Co 11,33  quan vos congregau per a menjar,  esperau’s los uns als altres. 34 I si  
1Pe 1,13 de vostre enteniment, siau sobris i  esperau fins al fi per aquella gràcia que  
Jm 5,8  la pluja primerenca i tardana. 8  Esperau, doncs, també vosaltres ab  
Mc 15,43  d’Arimatea, iŀlustre senador, qui  esperava també lo Regne de Déu, i entrà  
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Lc 2,25 aquest home, just i temerós de Déu,  esperava la consolació d’Israel. I l’  
Lc 23,8  oït a dir moltes coses d’ell, i  esperava veure-li fer algun miracle. 9  
Lc 23,51  Arimatea, ciutat de la Judea, qui  esperava també lo Regne de Déu. 52 Aquest, 
Ac 24,26 quan sia ocasió jo et cridaré. 26 I  esperava que Pau li donaria diners perquè  
He 11,10  de la mateixa promesa; 10 perquè  esperava la ciutat que té fonament, l’  
Lc 24,21 han crucificat. 21 Emperò nosaltres  esperàvem que ell seria lo qui rescataria  
2Co 8,5  5 I ho feren, no com nosaltres  esperàvem, sinó que s’entregaren primer  
Lc 2,38  i parlava d’ell a tots los que  esperaven la redempció d’Israel 39 I quan 
1Pe 3,5  antiguament les santes dones que  esperaven en Déu, estant someses a sos  
Lc 12,36  siau semblants a aquells homes que  esperen a son Senyor que ha de tornar de  
Ac 23,21  ha més de quaranta d’ells que l’ esperen de parada, i han jurat baix pena  
Ac 26,7  per Déu a nostres pares, 7 la qual  esperen veure complerta les nostres dotze  
He 9,28 pecats de molts; i a aquells que l’ esperen apareixerà la segona vegada sens  
He 11,1  la substància de les coses que s’ esperen, evidència de les que no es veuen. 
2Pe 3,Tit  del Senyor i encarrega que l’ espérien previnguts. Alaba los escrits de  
Mt 5,3  3 –Benaventurats los pobres d’ esperit, perquè d’ells és lo Regne del  
Mt 12,18  ben complagut ma ànima. Posaré mon  esperit sobre ell i anunciarà justícia als 
Mt 12,43 lloc és més que Salomó. 43 »Quan l’ esperit impur ha eixit d’algun home, va  
Mt 22,43 los diu: –¿Puix com és que David en  esperit l’anomena “Senyor” dient: 44  
Mt 26,41  perquè no entreu en tentació. L’ esperit, en veritat, està prompte, però la 
Mt 27,50  vegada ab una gran veu, entregà l’ esperit. 51 I veus aquí que es rompé lo  
Mc 1,23  d’ells un home posseït de l’ esperit impur, que començà a cridar 24  
Mc 1,26  l’home. 26 I maltractant-lo l’ esperit impur i fent grans crits, eixí d’ 
Mc 2,8  coneixent a l’instant en son  esperit que pensaven d’aqueixa manera,  
Mc 3,30  30 Perquè ells deien: –Té l’ esperit impur. 31 I arribà sa mare i sos  
Mc 5,2  sepulcres, un home posseït de l’ esperit impur, 3 lo qual tenia son  
Mc 5,8  8 Puix li deia: «Ix de l’home,  esperit impur!» 9 I li preguntava: –Qual  
Mc 7,25  que tenia una filla posseïda de l’ esperit impur, quan oigué parlar d’ell,  
Mc 9,16  mon fill, que està posseït d’un  esperit mut. 17 I en qualsevulla part que  
Mc 9,19 I tan prest com lo vegé, començà l’ esperit a aturmentar-lo; i tirat a  
Mc 9,24  venint ab tropell, amenaçà a l’ esperit impur dient-li: –Esperit sord i  
Mc 14,38 per a què no entreu en tentació. L’ esperit, en veritat, està prompte, mes la  
Lc 1,17  17 Perquè ell lo preceirà ab l’ esperit i virtut d’Elies, per a convertir 
Lc 1,47 ànima glorifica al Senyor. 47 I mon  esperit s’ha regositjat en Déu, mon  
Lc 1,80  infant creixia i se fortaleixia en  esperit, i estigué en los deserts fins al  
Lc 8,29  29 I és perquè manava a l’ esperit impur que eixís de l’home; puix  
Lc 8,55  dient: –Noia, alça’t! 55 I son  esperit retornà a ella, i s’alçà luego. I 
Lc 9,39  que tinc. 39 I veus aquí que un  esperit l’agarrà, i repentinament se posà 
Lc 9,43  43 Emperò Jesús reprengué a l’ esperit impur i curà al jove i el restituí 
Lc 9,55  reprengué dient: –No sabeu de quin  esperit sou. 56 Lo Fill de l’home no ha  
Lc 11,24  ab mi, escampa. 24 »Quan l’ esperit impur ha eixit d’un home, divaga  
Lc 13,11 I veus aquí una dona posseïda de l’ esperit, que estava mala feia divuit anys  
Lc 23,46 –Pare, en vostres mans encomano mon  esperit. I al dir això, espirà. 47 I quan  
Lc 24,37 espantats, pensaven que veien algun  esperit. 38 I els digué: –Per què estau  
Lc 24,39  só. Palpau i considerau que un  esperit no té carn ni ossos, com vosaltres 
Jn 3,6  és, i lo qui és nat de l’Esperit,  esperit és. 7 No et meravéllies, doncs, de 
Jn 3,8  “És precís nàixer de nou.” 8 L’ esperit alena en qualsevol part, i ous sa  
Jn 4,23  adoradors adoraran al Pare en  esperit i en veritat, perquè tals són los  
Jn 4,24  busca que l’adórien. 24 Déu és  esperit i és menester que els que l’  
Jn 4,24  els que l’adoren, l’adórien en  esperit i en veritat. 25 La dona li diu:  
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Jn 11,33  havien vingut ab ella, gemí en son  esperit i es pertorbà. 34 I digué: –A on  
Jn 13,21  aquestes paraules, se torbà en son  esperit, i declarà obertament dient: –En  
Jn 19,30  I inclinant lo cap, entregà son  esperit. 31 I per això los jueus, a fi de  
Ac 4,32  creients eren d’un cor i d’un  esperit, i ningú d’ells deia que fos  
Ac 6,10  resistir a la sabiduria i a l’ esperit ab què parlava. 11 Llavors  
Ac 7,59  i deia: –Senyor Jesús, rebeu mon  esperit. 60 I agenollat, clamava en alta  
Ac 16,16 a l’encontre una minyona que tenia  esperit de Piton i donava molt guany a sos 
Ac 16,18 enfadant-se, se girà i digué a l’ esperit: –Te mano, en nom de Jesucrist,  
Ac 17,16  Pau los aguardava en Atenes, son  esperit s’inflamava en son interior,  
Ac 18,25  lo camí del Senyor i, fervorós d’ esperit, parlava i ensenyava ab diligència 
Ac 19,15  anomenat Esceva. 15 Emperò l’ esperit maligne respongué i digué: –Conec  
Ac 19,16  sou? 16 I l’home en qui estava l’ esperit maligne saltà sobre d’ells i,  
Ac 19,21  aquestes coses, proposà Pau en  esperit anar a Jerusalem atravessant la  
Ac 23,8  no hi ha resurrecció, ni àngel, ni  esperit; emperò los fariseus confessen les 
Ac 23,9  aquest home; i si li ha parlat un  esperit o un àngel, no pugnem contra Déu.  
Rm 1,9  9 Puix Déu, a qui servesc ab mon  esperit en l’evangeli de son Fill, m’és  
Rm 2,Tit  verdadera circumcisió és la de l’ esperit i de la voluntat. 1 Per lo qual no 
Rm 7,Tit  la llei de la carn i la llei de l’ esperit. 1 ¿Ignorau, per ventura, germans  
Rm 7,23  membres que combat la llei de mon  esperit i em porta a la llei del pecat que 
Rm 7,25  Senyor. Doncs jo mateix ab l’ esperit servesc a la llei de Déu, i ab la  
Rm 8,15 de Déu. 15 Perquè no haveu rebut l’ esperit d’esclavitud per estar altra  
Rm 8,16  Esperit dóna testimoni a nostre  esperit de que som fills de Déu. 17 I  
Rm 11,8  està escrit: «Déu los ha donat  esperit d’estupiditat; ulls per a què no  
Rm 12,2  ’s per la renovació de vostre  esperit, per a què experimenteu quina és  
Rm 12,11  ans bé siau fervorosos en  esperit, servint al Senyor. 12 Alegres en  
1Co 1,10  perfectament units en un mateix  esperit i en un mateix judici. 11 Perquè  
1Co 2,11  sap les coses de l’home, sinó l’ esperit de l’home que està en ell? Així  
1Co 2,12  12 I nosaltres havem rebut no l’ esperit d’aquest món, sinó l’Esperit que 
1Co 2,13  sabiduria, sinó ab doctrina d’ esperit, comparant les coses espirituals  
1Co 4,21  vosaltres ab bastó, o ab amor i ab  esperit de mansuetud? 5,Tit Capítol V  
1Co 5,3  ausent de cos, emperò present d’ esperit, ja he judicat com present al que  
1Co 5,4  essent congregats vosaltres i mon  esperit, ab la potestat de nostre Senyor  
1Co 6,17  lo qui es junta ab lo Senyor, un  esperit és. 18 Fugiu de la fornicació!  
1Co 6,20  a Déu en vostre cos i en vostre  esperit, los quals són de Déu. 7,Tit  
1Co 7,34 Senyor, per a ser santa de cos i d’ esperit. Emperò la que és casada pensa en  
1Co 14,2  perquè ningun home l’entén. I en  esperit parla los misteris. 3 Mes aquell  
1Co 14,14  en una llengua desconeguda, mon  esperit ora; però mon enteniment és sens  
1Co 14,15 fruit. 15 Què, doncs? Pregaré ab l’ esperit, pregaré també ab l’enteniment;  
1Co 14,15  ab l’enteniment; cantaré ab l’ esperit, i cantaré també ab l’enteniment. 
1Co 14,16  quan dónies la benedicció ab l’ esperit, ¿com aquell que està en la classe 
1Co 15,45 en ànima vivent; lo darrer Adam, en  esperit vivificant. 46 Mes no fou lo  
1Co 16,18  ells. 18 Perquè referen mon  esperit i el vostre. Teniu, doncs,  
2Co 2,13  Senyor, 13 no tinguí repòs en mon  esperit, perquè no encontrí a mon germà  
2Co 3,6  perquè la lletra mata, emperò l’ esperit dóna vida. 7 I si el ministeri de  
2Co 4,13  13 Emperò tenint lo mateix  esperit de fe, conforme està escrit:  
2Co 7,1 -nos de tota impuresa de carn i d’ esperit, perfeccionant la santificació en  
2Co 7,13  en lo goig de Tito, per quant son  esperit fou recreat de tots vosaltres. 14  
2Co 12,18  ¿No caminàrem ab un mateix  esperit i per unes mateixes petjades? 19  
Ga 3,3  necis sou que, havent començat en  esperit, acabeu en carn? 4 ¿Haveu sofert  
Ga 6,1  sou espirituals, amonestau-lo ab  esperit de mansuetud, considerant-te tu  
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Ga 6,18  Jesucrist sia, germans, ab vostre  esperit. Amén. Ef Inc Epístola de l’  
Ef 1,17  lo Pare de la glòria, vos dónia  esperit de sabiduria i de revelació en lo  
Ef 2,2  potestat d’aquest aire, que és l’ esperit que ara obra en los fills de  
Ef 4,23  23 Renovau-vos en l’ esperit de vostre ànimo 24 i vestiu-vos  
Fl 1,27  permaneixeu unànims en un mateix  esperit, treballant units en la fe de l’  
Fl 2,2  una mateixa caritat, un mateix  esperit, uns mateixos pensaments. 3 Que no 
Fl 2,3  sinó que ab humilitat d’ esperit considéria cada qual per superior  
Fl 3,3  los que servim a Déu en  esperit, i ens gloriam en Cristo Jesús, i  
Col 2,5  carn, mes estic ab vosaltres ab l’ esperit, gosant-me i contemplant vostre  
Col 3,12  de benignitat, humilitat d’ esperit, modèstia, paciència; 13 sofrint- 
1Te 5,23  en tot, per a què tot vostre  esperit, i l’ànima, i el cos se  
2Te 2,2 sentiments, ni us pertorbeu, ni per  esperit, ni per paraula, ni per carta com  
2Tm 1,7  mans. 7 Perquè no ens ha donat Déu  esperit de temor, sinó de fortalesa, i de  
2Tm 4,22  22 Lo Senyor Jesucrist sia ab ton  esperit. La gràcia sia ab vosaltres. Amén. 
Flm 25  Senyor Jesucrist sia ab vostre  esperit. Amén. He Inc Epístola de l’  
He 4,12  a la divisió de l’ànima i de l’ esperit, i de les conjuntures i del moll,  
Jm 1,Tit  Assistir als afligits. Fugir de l’ esperit del món. 1 Jaume, servo de Déu i  
Jm 2,26  26 Perquè així com lo cos, sens l’ esperit, és mort, així també la fe sens  
Jm 4,5  que l’Escriptura diu en va: «L’ esperit que habita en vosaltres cobdícia  
1Pe 3,4  cor en la incorruptibilitat d’un  esperit pacífic i modest, que és de gran  
1Jn 4,1 temor. 1 Caríssims, no cregau a tot  esperit, emperò provau los esperits si són 
1Jn 4,2  se coneix l’Esperit de Déu: tot  esperit que confessa que Jesucrist vingué  
1Jn 4,3  vingué en carn, és de Déu. 3 I tot  esperit que no confessa que Jesucrist  
1Jn 4,3  no és de Déu. I aquest tal és l’ esperit de l’Anticrist, de qui haveu oït  
1Jn 4,6 Déu, no ens ou: en això coneixem l’ esperit de veritat i l’esperit d’error.  
1Jn 4,6 coneixem l’esperit de veritat i l’ esperit d’error. 7 Caríssims, amem-nos  
Ap 4,2  jo vaig ésser arrebatat en  esperit, i veus aquí un trono que estava  
Ap 11,11 de tres dies i mig entrà en ells l’ esperit de vida enviat de Déu. I s’  
Ap 13,15  15 I li fou donat que comunicàs  esperit a la figura de la bèstia, i que la 
Ap 17,3  sa prostitució. 3 I m’arrebatà en  esperit al desert i vegí una dona sentada  
Ap 18,2  de dimonis, i en guarita de tot  esperit impur, i en gàbia de tot aucell  
Ap 19,10  perquè el testimoni de Jesús és  esperit de profecia. 11 I vegí lo cel  
Ap 21,10  Anyell per espòs. 10 I em portà en  esperit a una muntanya gran i elevada, i  
Mt 1,Tit  Sa concepció per obra de l’ Esperit Sant i son naixement. 1 Llibre de  
Mt 1,18  haver concebut en son ventre de l’ Esperit Sant. 19 I essent Josep son espòs, 
Mt 1,20 perquè lo que en ella ha nat, de l’ Esperit Sant és. 21 I parirà un fill, i l’ 
Mt 3,11  de portar. Ell vos batejarà en  Esperit Sant i en foc. 12 Son ventador  
Mt 3,16  aquí se li obrí lo cel i vegé a l’ Esperit de Déu que baixava com paloma i  
Mt 4,1  Jesús fou impelit al desert per l’ Esperit per a què fos tentat del diable. 2 
Mt 10,20  vosaltres los que parlau, sinó l’ Esperit de vostre Pare que parla en  
Mt 12,Tit i mut. Parla del pecat contra de l’ Esperit Sant. Senyal de Jonàs. Ninivites.  
Mt 12,28 llanço los dimonis per virtut de l’ Esperit de Déu, certament que ha arribat a 
Mt 12,31  mes lo blasfemar contra de l’ Esperit no serà perdonat. 32 I qualsevol  
Mt 12,32  Emperò aquell que pàrlia contra l’ Esperit Sant, no serà perdonat, ni en  
Mt 28,19  nom del Pare, i del Fill, i de l’ Esperit Sant, 20 ensenyant-los a  
Mc 1,8  ab aigua, mes ell vos batejarà en  Esperit Sant. 9 I succeí que en aquells  
Mc 1,10  aigua, vegé los cels oberts i a l’ Esperit en figura de paloma que baixava i  
Mc 1,12  en tu m’he complascut. 12 I l’ Esperit lo compelí al desert. 13 I estigué 
Mc 3,29  Mes aquell que blasfèmia contra l’ Esperit Sant, mai més tindrà perdó sinó  
Mc 9,24  a l’esperit impur dient-li:  –Esperit sord i mut, jo t’ho mano: ix d’ 
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Mc 12,36  Perquè lo mateix David diu per l’ Esperit Sant: »“Digué el Senyor a mon  
Mc 13,11  vosaltres los que parlau, sinó l’ Esperit Sant. 12 I lo germà entregarà son  
Lc 1,15  beguda forta, i estarà ple de l’ Esperit Sant ja des del ventre de sa mare. 
Lc 1,35  responent, l’àngel li digué: –L’ Esperit Sant vindrà sobre vós, i la virtut 
Lc 1,41 ventre i Elisabet quedà plena de l’ Esperit Sant. 42 I exclamà en alta veu i  
Lc 1,67 Zacaries, son pare, quedà ple de l’ Esperit Sant i profetisà dient: 68 –Beneït 
Lc 2,25  la consolació d’Israel. I l’ Esperit Sant estava sobre ell. 26 I li  
Lc 2,26  26 I li havia estat revelat per l’ Esperit Sant que ell no veuria la mort  
Lc 2,27 Cristo del Senyor. 27 I mogut de l’ Esperit, vingué al temple. I portant los  
Lc 3,16 de ses sabates. Ell vos batejarà en  Esperit Sant i en foc. 17 Lo ventador del  
Lc 3,22  lo cel, 22 i baixà sobre d’ell l’ Esperit Sant en forma corporal com d’una  
Lc 4,1 miracles. 1 Emperò Jesús, ple de l’ Esperit Sant, se’n tornà del Jordà i fou  
Lc 4,1  Jordà i fou impelit per lo mateix  Esperit al desert, 2 a on estigué quaranta 
Lc 4,14  algun temps. 14 I per virtut de l’ Esperit tornà Jesús a Galilea, i sa fama  
Lc 4,18  en què estava escrit: 18 «L’ Esperit del Senyor és sobre mi, per lo que 
Lc 10,21  hora Jesús se regositjà en l’ Esperit Sant i digué: –Vos alabo, Pare,  
Lc 11,13 més vostre Pare celestial donarà l’ Esperit bo als que l’hi demànien? 14 I  
Lc 12,10  aquell que blasfèmia contra de l’ Esperit Sant, no tindrà perdó. 11 »I quan  
Lc 12,12  haveu de respondre, 12 perquè l’ Esperit Sant vos mostrarà en aquella hora  
Lc 24,Tit apareix als apòstols, los promet l’ Esperit Sant i se’n puja al cel. 1 I lo  
Jn 1,32  donà testimoni dient: –He vist l’ Esperit Sant baixar del cel com una paloma 
Jn 1,33  “Sobre lo qui veges baixar l’ Esperit i reposar sobre d’ell, aqueix és  
Jn 1,33  ell, aqueix és lo qui bateja ab l’ Esperit Sant.” 34 I jo el vegí i vaig  
Jn 3,5 home no renasca de l’aigua i de l’ Esperit Sant, no pot entrar en lo Regne de 
Jn 3,6 nat, carn és, i lo qui és nat de l’ Esperit, esperit és. 7 No et meravéllies,  
Jn 3,8 succeeix a qualsevol home nat de l’ Esperit. 9 Nicodemus li respongué: –Com  
Jn 3,34  de Déu, puix Déu no li donà l’ Esperit ab mida. 35 Lo Pare ama al Fill i  
Jn 6,63 de l’home a on antes estava? 63 L’ Esperit és lo qui vivifica; la carn no  
Jn 6,63  a res. Les paraules que jo us dic,  Esperit i vida són. 64 Mes entre vosaltres 
Jn 7,39  aigua viva. 39 Això ho digué de l’ Esperit que los que creuen en ell havien  
Jn 7,39  encara no havia estat comunicat l’ Esperit, per quant Jesús no estava encara  
Jn 14,17  vosaltres eternament; 17 ço és, l’ Esperit de veritat, a qui lo món no pot  
Jn 14,26  26 Emperò lo Consolador, l’ Esperit Sant que el Pare enviarà en mon  
Jn 15,26  quan vinga lo Consolador, l’ Esperit de la veritat que proceeix del  
Jn 16,13 -les. 13 Emperò quan vinga aquell  Esperit de veritat, vos ensenyarà tota  
Jn 20,22  d’ells, i els digué: –Rebeu l’ Esperit Sant. 23 Aquells a qui vosaltres  
Ac 1,Tit  1,Tit Capítol I Promesa de l’ Esperit Sant. Ascensió del Senyor. Elecció 
Ac 1,2  després d’haver instruït per l’ Esperit Sant als apòstols que havia  
Ac 1,5  mes vosaltres sereu batejats en l’ Esperit Sant no molt després d’aquestos  
Ac 1,8  8 Emperò rebreu la virtut de l’ Esperit Sant, que vindrà sobre vosaltres,  
Ac 1,16  l’Escriptura que predigué l’ Esperit Sant per boca de David acerca de  
Ac 2,Tit  2,Tit Capítol II Vinguda de l’ Esperit Sant. Do de llengües. Primer sermó 
Ac 2,4 ells. 4 I quedaren tots plens de l’ Esperit Sant i començaren a parlar en  
Ac 2,4 a parlar en vàries llengües, com l’ Esperit Sant los donava a parlar. 5 I  
Ac 2,17  lo Senyor– que jo derramaré mon  Esperit sobre tota carn; i profetisaran  
Ac 2,18  en aquells dies derramaré mon  Esperit sobre mos servos i sobre mes  
Ac 2,33  rebut del Pare la promesa de l’ Esperit Sant, ha derramat est sobre  
Ac 2,38  pecats, i rebreu lo do de l’ Esperit Sant. 39 Perquè la promesa és per  
Ac 4,8 fet això? 8 Llavors Pere, ple de l’ Esperit Sant, los digué: –Prínceps del  
Ac 4,25  lo que hi ha en ells. 25 Lo qui en  Esperit Sant, per boca de nostre pare  
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Ac 4,31  i quedaren tots plens d’ Esperit Sant, i parlaven la paraula de Déu 
Ac 5,3 ton cor, a fi de que mentisses a l’ Esperit Sant, i defraudasses del preu del  
Ac 5,9  haveu concertat per a tentar a l’ Esperit del Senyor? Vet aquí a la porta  
Ac 5,32  d’aquestes paraules, i també l’ Esperit Sant, lo qual ha donat Déu a tots  
Ac 6,3  barons de bona reputació, plens d’ Esperit Sant i de sabiduria, als quals  
Ac 6,5  a Esteve, baró ple de fe i de l’ Esperit Sant, i a Felip, i a Procoro, i a  
Ac 7,51  i d’orelles, resistiu sempre a l’ Esperit Sant; com feren vostres pares,  
Ac 7,55  55 Emperò com ell estava ple de l’ Esperit Sant, mirant al cel vegé la glòria 
Ac 8,15  per ells a fi de que rebessen l’ Esperit Sant. 16 Perquè no havia baixat  
Ac 8,17  les mans sobre ells i rebien l’ Esperit Sant. 18 Mes, com vegés Simó que  
Ac 8,18 les mans dels apòstols se donava l’ Esperit Sant, los oferí diners, 19 dient:  
Ac 8,19 a qui jo impòsia les mans, rèbia l’ Esperit Sant. I Pere li digué: 20 –Tos  
Ac 8,29  al profeta Isaïes. 29 Llavors l’ Esperit digué a Felip: –Acosta’t, i  
Ac 8,39  39 I quan eixiren de l’aigua, l’ Esperit del Senyor arrebatà a Felip, i l’ 
Ac 9,17  la vista i sies omplert de l’ Esperit Sant. 18 I immediatament caigueren 
Ac 9,31  del Senyor, i ab lo consol de l’ Esperit Sant, se multiplicava. 32 I succeí 
Ac 10,19  Pere en la visió, li digué l’ Esperit: –Vet aquí tres homes que et  
Ac 10,38  de Nazaret, com Déu l’ungí ab l’ Esperit Sant i ab poder, lo qual anà fent  
Ac 10,44 Pere dient estes paraules, baixà l’ Esperit Sant sobre tots los que oïen  
Ac 10,45  ab Pere, de que la gràcia de l’ Esperit Sant se difundís també sobre els  
Ac 10,47  batejats aquestos que han rebut l’ Esperit Sant així com nosaltres? 48 I manà 
Ac 11,12 mi des de Cesarea. 12 I em digué l’ Esperit que me n’anàs ab ells sens  
Ac 11,15  15 »I quan comencí a parlar, l’ Esperit Sant baixà sobre d’ells, així com 
Ac 11,16  mes vosaltres sereu batejats ab l’ Esperit Sant.” 17 Puix si Déu donà a  
Ac 11,24  Perquè ell era baró just i ple d’ Esperit Sant i de fe. I s’agregà molta  
Ac 11,28  Àgabo, donava a entendre per l’ Esperit que hi havia d’haver una gran fam 
Ac 13,Tit  Saulo i Bernabé són enviats per l’ Esperit Sant a predicar als gentils.  
Ac 13,2  al Senyor, i dejunant, l’ Esperit Sant los digué: –Separau-me a  
Ac 13,4  4 I ells, enviats així per l’ Esperit Sant, anaren a Selèucia, i des d’ 
Ac 13,9  anomenat també Pau, ple de l’ Esperit Sant, fixant en ell los ulls, 10  
Ac 13,52  estaven plens de goig i de l’ Esperit Sant. 14,Tit Capítol XIV Miracle  
Ac 15,8  testimoni d’això donant a ells l’ Esperit Sant així com a nosaltres. 9 I no  
Ac 15,28  28 Perquè ha aparegut bé a l’ Esperit Sant i a nosaltres no imposar  
Ac 16,6  i la província de Galàcia, l’ Esperit Sant los prohibí que predicassen  
Ac 16,7  mes tampoc los ho permeté l’ Esperit de Jesús. 8 I havent atravessat la 
Ac 18,5  de Macedònia, Pau, estimulat de l’ Esperit, testificava als jueus que Jesús  
Ac 19,2  2 los digué: –¿Rebéreu lo Sant  Esperit després que abraçàreu la fe? I  
Ac 19,2  –Ni tampoc havem oït hi haja  Esperit Sant. 3 I ell los digué: –Doncs,  
Ac 19,6  les mans, vingué sobre d’ells l’ Esperit Sant i parlaven en llengües i  
Ac 20,22  ara veus aquí que jo, lligat de l’ Esperit, me’n vaig a Jerusalem, no sabent 
Ac 20,23  m’han de succeir, 23 sinó que l’ Esperit Sant testifica per totes les  
Ac 20,28  i per tot lo ramat, en lo qual l’ Esperit Sant vos ha posat per bisbes per a 
Ac 21,4  quals deien a Pau, per medi de l’ Esperit, que no pujàs a Jerusalem. 5 I  
Ac 21,11 peus i les mans, digué: –Açò diu l’ Esperit Sant: “Així lligaran los jueus, en 
Ac 28,25 digué aquesta paraula: –Bé parlà l’ Esperit Sant per lo profeta Isaïes a  
Rm 1,4  lo Fill de Déu ab poder, segons l’ Esperit de santificació, per sa  
Rm 2,29  i la circumcisió és del cor en l’ Esperit, i no en la lletra, l’alabança de 
Rm 5,5  difundida en nostres cors per l’ Esperit Sant, que ens ha estat donat. 6  
Rm 7,6  a què serviam en la novedat de l’ Esperit, i no en la vellesa de la lletra.  
Rm 8,1  conforme la carn, sinó conforme l’ Esperit. 2 Perquè la llei de l’Esperit de 
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Rm 8,2  l’Esperit. 2 Perquè la llei de l’ Esperit de vida en Cristo Jesús, me  
Rm 8,4  segons la carn, sinó segons l’ Esperit. 5 Perquè los que són segons la  
Rm 8,5  carn; emperò los que són segons l’ Esperit, percebeixen les coses de l’  
Rm 8,5  percebeixen les coses de l’ Esperit. 6 Puix la prudència de la carn és 
Rm 8,6  és mort; emperò la prudència de l’ Esperit és pau i vida. 7 Perquè la  
Rm 8,9  sou segons la carn, sinó segons l’ Esperit, si és que l’Esperit de Déu  
Rm 8,9  segons l’Esperit, si és que l’ Esperit de Déu habita en vosaltres. Mes  
Rm 8,9  vosaltres. Mes aquell que no té l’ Esperit de Cristo, aqueix tal no és dels  
Rm 8,10  mort per raó del pecat; emperò l’ Esperit viu per raó de la justícia. 11 I  
Rm 8,11  per raó de la justícia. 11 I si l’ Esperit d’aquell que ressuscità a Jesús  
Rm 8,11  vostres cossos mortals per son  Esperit que habita en vosaltres. 12 Per lo 
Rm 8,13  morireu; mes si per medi de l’ Esperit mortificau les obres de la carn,  
Rm 8,14  que tots los que són moguts per l’ Esperit de Déu, eixos tals són fills de  
Rm 8,15  ab temor, sinó que haveu rebut l’ Esperit d’adopció de fills, per lo qual  
Rm 8,16 «‹Abbà›, Pare!» 16 Perquè lo mateix  Esperit dóna testimoni a nostre esperit de 
Rm 8,23  que tenim les primícies de l’ Esperit, nosaltres també gemegam dintre de 
Rm 8,26  ho esperam. 26 Així mateix l’ Esperit ajuda també a nostra flaquesa,  
Rm 8,26 havem de demanar, com convé; mes l’ Esperit mateix demana per nosaltres ab  
Rm 8,27  los cors sap lo que desitja l’ Esperit, lo qual demana per los sants  
Rm 9,1  testimoni ma consciència en l’ Esperit Sant, 2 de que tinc gran tristesa  
Rm 14,17  sinó justícia, i pau, i goig en l’ Esperit Sant. 18 I qui en això serveix a  
Rm 15,13  en esperança per la virtut de l’ Esperit Sant. 14 Emperò jo estic cert,  
Rm 15,16  dels gentils i santificada en l’ Esperit Sant. 17 Ab raó, doncs, puc  
Rm 15,19  i de prodigis, en virtut de l’ Esperit Sant; de manera que des de  
Rm 15,30  Senyor Jesucrist i per amor de l’ Esperit Sant, que m’ajudeu ab vostres  
1Co 2,Tit  pot entendre-se per medi de l’ Esperit Sant. 1 I jo, germans, quan vinguí 
1Co 2,4  humana, sinó ab demostració d’ Esperit i de poder, 5 per a què vostra fe  
1Co 2,10  nos les revelà a nosaltres per son  Esperit, perquè l’Esperit ho escodrinya  
1Co 2,10  per son Esperit, perquè l’ Esperit ho escodrinya tot, fins les coses  
1Co 2,11  coneix les coses de Déu, sinó l’ Esperit de Déu. 12 I nosaltres havem rebut 
1Co 2,12  l’esperit d’aquest món, sinó l’ Esperit que és de Déu, per a què conegam  
1Co 2,14  aquelles coses que són de l’ Esperit de Déu, perquè per ell són  
1Co 3,16  que sou temple de Déu i que l’ Esperit de Déu habita en vosaltres? 17 Si  
1Co 6,11 de nostre Senyor Jesucrist i per l’ Esperit de nostre Déu. 12 «Tot m’és  
1Co 6,19  vostres cossos són temples de l’ Esperit Sant, que està en vosaltres, lo  
1Co 7,40  i penso que jo tinc també l’ Esperit de Déu. 8,Tit Capítol VIII Ningú  
1Co 12,Tit  XII De la varietat de dons que l’ Esperit Sant distribueix entre els fiels  
1Co 12,3  a saber que ningú que parla per l’ Esperit de Déu diu anatema a Jesús. I  
1Co 12,3 que Jesús és lo Senyor, sinó per l’ Esperit Sant. 4 Hi ha, doncs, diversitat  
1Co 12,4  doncs, diversitat de dons, mes l’ Esperit és un mateix. 5 Hi ha diferències  
1Co 12,7  tots. 7 Mes la manifestació de l’ Esperit és donada a cada u per a profit. 8 
1Co 12,8  8 Perquè a un li és donada per l’ Esperit la paraula de sabiduria; a altre,  
1Co 12,8  de ciència, segons lo mateix  Esperit. 9 A altre, fe, per lo mateix  
1Co 12,9  9 A altre, fe, per lo mateix  Esperit; a altre, do de curar, per lo  
1Co 12,9 a altre, do de curar, per lo mateix  Esperit; 10 a altre, lo fer miracles; a  
1Co 12,11  coses les obra un sol i mateix  Esperit, repartint a cada u com ell vol.  
1Co 12,13  és Cristo. 13 Perquè per un mateix  Esperit havem estat batejats tots  
1Co 12,13  i tots havem begut en un mateix  Esperit. 14 Perquè tampoc lo cos és un sol 
2Co 1,22  nos sellà i donà la penyora de l’ Esperit en nostres cors. 23 Emperò jo  
2Co 3,3  i escrita no ab tinta, sinó ab l’ Esperit de Déu viu, no en taules de pedra, 
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2Co 3,6  no de la lletra, sinó de l’ Esperit; perquè la lletra mata, emperò l’ 
2Co 3,8 serà més gloriós lo ministeri de l’ Esperit? 9 Perquè si el ministeri de  
2Co 3,17  son vel. 17 Perquè el Senyor és  Esperit, i allà a on està l’Esperit del  
2Co 3,17  és Esperit, i allà a on està l’ Esperit del Senyor, allí hi ha llibertat.  
2Co 3,18  de claredat en claredat com per l’ Esperit del Senyor. 4,Tit Capítol IV  
2Co 5,5  qui ens ha donat la penyora de l’ Esperit. 6 Per això vivim sempre confiats, 
2Co 6,6  en longanimitat, en mansuetud, en  Esperit Sant, en caritat no fingida, 7 en  
2Co 11,4 no havem predicat, o si rebeu altre  Esperit que vosaltres no haveu rebut, o  
2Co 13,13  caritat de Déu i la comunió de l’ Esperit Sant sia ab tots vosaltres. Amén.  
Ga 3,2 saber de vosaltres: ¿haveu rebut l’ Esperit per les obres de la Llei o per la  
Ga 3,5 5 Aquell, doncs, que us comunicà l’ Esperit i obrà miracles entre vosaltres,  
Ga 3,14  per la fe rebiam la promesa de l’ Esperit. 15 Germans, parlo com a home: un  
Ga 4,6  ha enviat Déu a vostres cors l’ Esperit de son Fill, que clama: «‹Abbà›,  
Ga 4,29 carn perseguia al que era segons l’ Esperit, així també ara. 30 Mes què diu l’ 
Ga 5,5  5 Perquè nosaltres, per medi de l’ Esperit aguardam l’esperança de la  
Ga 5,13 uns als altres per la caritat de l’ Esperit. 14 Perquè tota la Llei se  
Ga 5,16  16 Vos dic, doncs: Caminau en l’ Esperit, i no satisfareu los apetits de la 
Ga 5,17  la carn té apetits contraris a l’ Esperit, i l’Esperit los té contra la  
Ga 5,17  contraris a l’Esperit, i l’ Esperit los té contra la carn, com que són 
Ga 5,18  18 Mes si sou guiats per l’ Esperit, no estau baix la Llei. 19 Emperò  
Ga 5,22 Regne de Déu. 22 Mes lo fruit de l’ Esperit és caritat, goig, pau, paciència,  
Ga 5,25 concupiscències. 25 Si vivim per l’ Esperit, caminem també en l’Esperit. 26  
Ga 5,25 per l’Esperit, caminem també en l’ Esperit. 26 No cobdiciem vana glòria,  
Ga 6,8  emperò aquell que sémbria per a l’ Esperit, de l’Esperit segarà vida eterna. 
Ga 6,8 que sémbria per a l’Esperit, de l’ Esperit segarà vida eterna. 9 No ens  
Ef 1,13  en ell fóreu sellats ab lo sant  Esperit de promesa, 14 lo qual és la  
Ef 2,18  altres tenim entrada al Pare en un  Esperit. 19 De manera que ja no sou  
Ef 2,22  habitació de Déu, per medi de l’ Esperit. 3,Tit Capítol III Reconciliació  
Ef 3,5  seus sants apòstols i profetes en  Esperit: 6 de que els gentils són cohereus 
Ef 3,16  siau corroborats en virtut per son  Esperit en l’home interior; 17 per a què  
Ef 4,3  procurant mantenir la unitat de l’ Esperit en lo vincle de la pau. 4 Hi ha un 
Ef 4,4  de la pau. 4 Hi ha un cos i un  Esperit, així com sou cridats a una  
Ef 4,30 als oients. 30 I no contristeu a l’ Esperit Sant de Déu, en qui fóreu sellats  
Ef 5,9  de la llum 9 (puix lo fruit de l’ Esperit és en tota bondat, i justícia, i  
Ef 5,18  luxúria, ans bé ompliu’s de l’ Esperit Sant, 19 parlant-vos a vosaltres 
Ef 6,17  elm de la salut, i l’espasa de l’ Esperit, que és la paraula de Déu; 18  
Ef 6,18  ab tota pregària i súplica en l’ Esperit, i vetllant en lo mateix ab tota  
Fl 1,19 vostra oració i per l’auxili de l’ Esperit de Jesucrist. 20 Segons ma viva  
Fl 2,1  caritat, si alguna comunicació d’ Esperit, si algunes entranyes de  
Col 1,8  informà també de vostre amor en l’ Esperit. 9 Per aqueix motiu, nosaltres  
1Te 1,5  sinó també en virtut i en l’ Esperit Sant, i en gran plenitud, perquè  
1Te 1,6  de molta tribulació, ab goig de l’ Esperit Sant. 7 De manera que vosaltres  
1Te 4,8  que ens ha donat també son Sant  Esperit. 9 I tocant a la caritat  
1Te 5,19  de vosaltres. 19 No apagueu l’ Esperit. 20 No desprecieu les profecies.  
2Te 2,13  mediant la santificació de l’ Esperit i la creència de la veritat, 14 a  
1Tm 3,16  en carn, ha estat justificat en l’ Esperit, vist dels àngels, predicat als  
1Tm 4,1  bon exemple als demés. 1 Emperò l’ Esperit Sant diu clarament que en los  
2Tm 1,14 depòsit que se t’ha confiat per l’ Esperit Sant que habita en nosaltres. 15  
Tt 3,5  de regeneració i renovació de l’ Esperit Sant, 6 lo qual derramà ell sobre  
He 2,4 ab vàrios miracles, i ab dons de l’ Esperit Sant, segons sa pròpia voluntat. 5 
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He 3,7  al fi. 7 Per lo qual, com diu l’ Esperit Sant: «Si oiguésseu avui sa veu, 8 
He 6,4  i foren fets participants de l’ Esperit Sant, 5 i han gustat igualment la  
He 9,8 del poble, 8 significant ab això l’ Esperit Sant que el camí del santuari no  
He 9,14  sang de Cristo, que per medi de l’ Esperit Sant s’oferí a si mateix sens  
He 10,15  als que són santificats. 15 I l’ Esperit Sant també nos ho testifica.  
He 10,29  fou santificat, i ultràgia a l’ Esperit de gràcia? 30 Perquè coneixem al  
1Pe 1,2  Déu Pare per la santificació de l’ Esperit, per a obeir i ser aspergits ab la 
1Pe 1,11  punt de temps la significava l’ Esperit de Cristo que estava en ells,  
1Pe 1,12  havent estat enviat del cel l’ Esperit Sant, a les quals coses desitgen  
1Pe 1,22  obeint la veritat per medi de l’ Esperit en amor sincer de fraternitat,  
1Pe 3,18  en la carn, però vivificat per l’ Esperit. 19 En lo qual anà també a  
1Pe 4,6  carn, mes visquen segons Déu en l’ Esperit. 7 Emperò lo fi de totes les coses 
1Pe 4,14  sereu benaventurats, perquè l’ Esperit de glòria i de Déu reposa en  
2Pe 1,21 de Déu parlaren com inspirats de l’ Esperit Sant. 2,Tit Capítol II Descriu les 
1Jn 3,24  ell permaneix en nosaltres: per l’ Esperit que ens ha donat. 4,Tit Capítol IV 
1Jn 4,2  en lo món. 2 En això se coneix l’ Esperit de Déu: tot esperit que confessa  
1Jn 4,13  en que nos ha donat de son  Esperit. 14 I nosaltres lo vegérem i  
1Jn 5,6  sinó en aigua i sang. I l’ Esperit és lo qui dóna testimoni, perquè  
1Jn 5,6 és lo qui dóna testimoni, perquè l’ Esperit és la veritat. 7 Perquè tres són  
1Jn 5,7  en lo cel: lo Pare, lo Verb, i l’ Esperit Sant. I aquestos tres són una  
1Jn 5,8 que donen testimoni en la terra: l’ Esperit, i l’aigua, i la sang, i aquestes 
Jud 19  mateixos, sensuals que no tenen l’ Esperit. 20 Mes vosaltres, caríssims,  
Jud 20  vostra santíssima fe, orant en l’ Esperit Sant, 21 conservau’s a vosaltres  
Ap 1,10 testimoni de Jesús. 10 Jo fui en l’ Esperit un dia del Senyor, i oiguí detràs  
Ap 2,7 7 »Lo qui té orella, oiga lo que l’ Esperit diu a les iglésies: ‘Al vencedor  
Ap 2,11  »Lo qui té orella, oiga lo que l’ Esperit diu a les iglésies: Lo qui vència  
Ap 2,17  qui té orella, oiga lo que diu l’ Esperit a les iglésies: Al vencedor daré  
Ap 2,29  »Lo qui té orella, oiga lo que l’ Esperit diu a les iglésies.” 3,Tit Capítol 
Ap 3,6  qui té orella, oiga lo que diu l’ Esperit a les iglésies.” 7 »I escriu a l’ 
Ap 3,13  13 »Qui té orella, oiga lo que l’ Esperit diu a les iglésies.” 14 »I escriu  
Ap 3,22  »Lo qui té orella, oiga lo que l’ Esperit diu a les iglésies.” 4,Tit Capítol 
Ap 14,13  moren en lo Senyor. Sí, diu l’ Esperit, perquè ells descansen de sos  
Ap 22,17  resplendent del matí.» 17 I l’ Esperit i l’esposa diuen: «Vine!» I el  
Lc 4,Tit  a Cafarnaüm, a on deslliura a una  esperitada. Cura la sogra de sant Pere i  
Mt 9,Tit i dóna vista a dos cegos. Cura a un  esperitat mut i obra altres miracles.  
Mt 8,16  lo vespre, li presentaren molts  esperitats; i ab sa paraula llançava los  
Mt 8,28  vingueren a son encontre dos  esperitats que eixien de les sepultures,  
Mt 8,33  referiren tot, junt ab lo cas dels  esperitats. 34 I luego tota la ciutat  
Mc 1,32  tots los que estaven malalts i els  esperitats. 33 I tota la ciutat s’havia  
Mt 8,16  i ab sa paraula llançava los  esperits, i curà a tots los que estaven  
Mt 10,1 deixebles, los donà poder sobre los  esperits impurs, per a llançar-los, i  
Mt 12,45  va i pren ab ell altres set  esperits pitjors que ell, i entren dins i  
Mc 1,27  doctrina és aquesta? Puix fins als  esperits impurs mana ab autoritat i l’  
Mc 3,11  tocar-lo. 11 I al veure-lo los  esperits impurs, se postraven davant d’  
Mc 5,12 d’un serrat. 12 I li demanaven los  esperits dient: –Envia’ns als porcs, per  
Mc 5,13  los ho concedí. I eixint los  esperits impurs, s’introduïren en los  
Mc 6,7  i els donava potestat sobre los  esperits impurs. 8 I els manà que no se’n 
Lc 4,36  ell ab poder i autoritat mana als  esperits impurs i ixen. 37 I se difundí sa 
Lc 6,18  I els que eren aturmentats dels  esperits impurs se curaven. 19 I tota la  
Lc 7,21 molts de malalties, de llagues i d’ esperits malignes, i donà vista a molts  
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Lc 8,2  dones a qui ell havia curat dels  esperits malignes i de dolències: Maria,  
Lc 10,20  no us regositgeu d’això, que els  esperits vos estan subjectes; ans bé  
Lc 11,26 Llavors va i pren ab ell altres set  esperits pitjors que ell, i entren dintre  
Ac 5,16  i els que eren aturmentats dels  esperits impurs, tots los quals eren  
Ac 8,7  7 Perquè molts dels que tenien  esperits impurs, eixien donant grans veus, 
Ac 19,12  d’ells les dolències i eixien los  esperits malignes. 13 I alguns jueus  
Ac 19,13 sobre los que estaven posseïts dels  esperits malignes dient: –Jo us conjuro  
1Co 12,10  de profecia; a altre, discreció d’ esperits; a altre, do de diferents  
1Co 14,32  i sien tots amonestats. 32 I els  esperits dels profetes estan subjectes als 
Ef 6,12  tenebres d’aquest món, contra els  esperits malignes en los aires. 13 Per lo  
1Tm 4,1  alguns de la fe, donant oïdos a  esperits seductors i a doctrines de  
2Tm 4,Tit  intermissió per a fortificar los  esperits dels fiels contra els errors que  
He 1,7  diu: «Lo qui fa a sos àngels,  esperits, i a sos ministres, flama de  
He 1,14  peus»? 14 ¿Per ventura no són tots  esperits servidors, enviats per a  
He 12,9  ¿no obeirem molt més al Pare dels  esperits i viurem? 10 I aquells, a la  
He 12,23  cel, i a Déu, jutge de tots, i als  esperits dels justos ja perfets, 24 i a  
1Pe 3,19 En lo qual anà també a predicar als  esperits que estaven en presó, 20 los  
1Jn 4,Tit fe i la caritat se discerneixen los  esperits que són de Déu dels que no ho  
1Jn 4,1  a tot esperit, emperò provau los  esperits si són de Déu, perquè s’han  
Ap 1,4  era, i que ha de venir, i dels set  esperits que estan davant de son trono, 5  
Ap 3,1 Sardis. »“Açò diu lo qui té los set  esperits de Déu, i les set estrelles: »Jo  
Ap 4,5 que cremaven, les quals són los set  esperits de Déu. 6 I davant del trono hi  
Ap 5,6  banyes i set ulls, que són los set  esperits de Déu enviats per tota la terra. 
Ap 16,13 i de la boca del fals profeta, tres  esperits immundos a manera de granotes. 14 
Ap 16,14 a manera de granotes. 14 Perquè són  esperits de dimonis, que fan prodigis, i  
Rm 15,24  emprènguia mon viatge a Espanya  espero veure-us al passar, i que m’  
1Co 16,7  no us vull veure de pas, ans bé  espero detenir-me algun temps ab  
1Co 16,11  pau per a què vinga a mi, puix l’ espero ab los germans. 12 I en quant al  
2Co 1,13  que haveu llegit i reconeixeu, i  espero que les reconeixereu fins al fi. 14 
2Co 5,11  puix a Déu li som manifestos, i  espero que ho som també en vostres  
Fl 2,19  i congratulau-vos ab mi. 19 I  espero en lo Senyor Jesús que prompte vos  
Fl 2,23 mi en l’evangeli. 23 A ell, doncs,  espero enviar-vos tan prest com jo haja  
Flm 22  prepara’m allotjament, perquè  espero que per vostres oracions vos seré  
2Jn 12 volgut fer ab paper i tinta, perquè  espero anar a veure-us i parlar-vos  
3Jn 14  fer ab tinta i ab ploma, 14 puix  espero veure’t en breu, i parlarem boca a 
Ga 2,4  se ficaren entre nosaltres, per a  espiar la llibertat que tenim en Cristo  
He 10,Tit  és l’única víctima que pot  espiar nostres pecats, i devem unir-nos  
Lc 20,20  20 I observant-lo, enviaren  espies que es fingissen homes de bé per a  
He 11,31  ab los incrèduls, rebent als  espies en pau. 32 I què més diré, encara?  
Mc 4,28  dóna fruit: primer herba, després  espiga i per últim gra ple en l’espiga.  
Mc 4,28  espiga i per últim gra ple en l’ espiga. 29 I quan ha produït los fruits,  
Mc 14,3  d’ungüent molt preciós de l’ espiga del nardo, i rompent lo vas,  
Mt 12,Tit  Capítol XII Los deixebles cullen  espigues en dissabte. Jesucrist los  
Mt 12,1 tinguessen fam, començaren a collir  espigues i a menjar 2 I veent-ho los  
Mc 2,23  avançaren i començaren a arrancar  espigues. 24 I els fariseus li deien:  
Lc 6,1 uns sembrats, sos deixebles collien  espigues i, esgrunant-les entre les  
2Co 12,7  no m’exàltia, me fou donada una  espina en ma carn: l’àngel de Satanàs que 
Mt 13,7  arrel. 7 Altres caigueren sobre  espines, i cresqueren les espines i les  
Mt 13,7  sobre espines, i cresqueren les  espines i les sufocaren. 8 I altres  
Mt 13,22  escandalisa. 22 I el sembrat entre  espines és aquell que ou la paraula,  
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Mt 27,29  grana. 29 I teixint una corona d’ espines, la posaren sobre son cap, i una  
Mc 4,7  se secà. 7 I altra caigué entre  espines, i cresqueren les espines i la  
Mc 4,7  entre espines, i cresqueren les  espines i la sufocaren, i no donà fruit. 8 
Mc 4,18  18 I els sembrats entre  espines són los que ouen la paraula, 19  
Mc 15,Tit  a Pilat, assotat, coronat d’ espines i crucificat entre dos lladres.  
Mc 15,17 de púrpura, i teixint una corona d’ espines la hi posaren, 18 i començaren a  
Lc 8,7 tenia humor. 7 I altra caigué entre  espines, i les espines que nasqueren junt  
Lc 8,7 I altra caigué entre espines, i les  espines que nasqueren junt ab ella, la  
Lc 8,14  atràs. 14 I la que caigué entre  espines, són aquells que l’oïren, mes  
Jn 19,2  els soldats formaren una corona d’ espines i la hi posaren sobre el cap, i li 
Jn 19,5  Jesús, doncs, portant la corona d’ espines i lo manto de púrpura. I Pilat los 
He 6,8  Déu. 8 Emperò aquella que produeix  espines i abriülls, és rebutjada i està  
Mc 15,37 Emperò, Jesús, donant un gran crit,  espirà. 38 I se partí el vel del temple en 
Lc 23,46  mon esperit. I al dir això,  espirà. 47 I quan lo centurió vegé lo que  
Ac 5,5  que oigué estes paraules, caigué i  espirà; i s’apoderà un gran temor de tots 
Ac 5,10  caigué davant de sos peus, i  espirà. I havent entrat los joves, la  
Ac 12,23 quant no havia donat a Déu honra. I  espirà, menjat de cucs. 24 Mes la paraula  
Mc 15,39  que estava davant, vegé que havia  espirat clamant aixís, digué:  
Rm 1,11 us a fi de comunicar-vos algun do  espiritual, perquè siau confirmats, 12 ço  
Rm 7,14  14 Puix sabem que la Llei és  espiritual; emperò jo só carnal, venut  
1Co 2,15  15 Emperò aquell que és  espiritual judica totes les coses i ell no 
1Co 10,3  i tots menjaren una mateixa vianda  espiritual, 4 i tots begueren la mateixa  
1Co 10,4 4 i tots begueren la mateixa beguda  espiritual, perquè bevien d’aquella pedra 
1Co 10,4  perquè bevien d’aquella pedra  espiritual que els seguia, i aqueixa pedra 
1Co 14,37  37 Si algú se té per profeta, o  espiritual, reconèguia que les coses que  
1Co 15,44 sembra cos animal, ressuscitarà cos  espiritual; perquè així com hi ha cos  
1Co 15,44  hi ha cos animal, així hi ha cos  espiritual, com està escrit: 45 Lo primer  
1Co 15,46  46 Mes no fou lo primer l’ espiritual, sinó lo que és animal, i  
1Co 15,46  que és animal, i després lo que és  espiritual. 47 Lo primer home, de la  
Ef 1,3  nos ha beneït ab tota benedicció  espiritual en llocs celestials en Cristo.  
Col 1,9  en tota sabiduria e inteŀligència  espiritual, 10 per a què camineu dignes  
1Pe 2,5 pedres vives sou sobredificats casa  espiritual, sacerdoci sant, per a oferir  
1Co 2,14  per quant se discerneixen  espiritualment. 15 Emperò aquell que és  
Ap 11,8  de la gran ciutat, que s’apellida  espiritualment Sodoma i Egipte, a on  
Rm 15,27  fets participants de ses coses  espirituals, deuen també ells ministrar- 
1Co 2,13  d’esperit, comparant les coses  espirituals ab les espirituals. 14 Mes l’ 
1Co 2,13  les coses espirituals ab les  espirituals. 14 Mes l’home animal no  
1Co 3,1  germans, no us poguí parlar com a  espirituals, sinó com a carnals, com a  
1Co 9,11  havem sembrat en vosaltres coses  espirituals, ¿és una gran cosa que  
1Co 12,1 -se mútuament. 1 I tocant als dons  espirituals, no vull, germans, que estigau 
1Co 14,1  la caritat, cobdiciau los dons  espirituals, sobretot lo de profecia. 2  
1Co 14,12  ja que sou cobdiciosos de dons  espirituals, procurau abundar en ells per  
Ga 6,1 en alguna falta, vosaltres, que sou  espirituals, amonestau-lo ab esperit de  
Ef 5,19  en salms, i himnes, i cantars  espirituals, cantant i alabant al Senyor  
Ef 6,Tit  dels criats i dels amos. Armes  espirituals del cristià. Vigilància i  
Col 3,16  altres ab salms, himnes i càntics  espirituals, cantant de cor a Déu ab  
1Pe 2,5  sant, per a oferir sacrificis  espirituals acceptes a Déu en Jesucrist. 6 
Lc 16,19  i que es tractava sempre ab  esplendor. 20 I també hi havia un pobre  
Mt 27,48  un d’ells, corrent, prengué una  esponja i l’empapà en vinagre, i la posà  
Mc 15,36  36 I corrent un, i empapant una  esponja ab vinagre, i lligant-la a una  
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Jn 19,29  posant al rodador de l’hisop una  esponja empapada en vinagre, li aplicaren  
Mt 1,16 Jacob. 16 I Jacob engendrà a Josep,  espòs de Maria, de la qual nasqué Jesús,  
Mt 1,19 Esperit Sant. 19 I essent Josep son  espòs, just, i no volent infamar-la,  
Mt 25,1  llanternes, eixiren a rebre a l’ espòs. 2 Emperò cinc d’elles eren fàtues, 
Mt 25,5  5 »I com tardàs a venir l’ espòs, s’endormiscaren totes i se  
Mt 25,6  s’oí un clamor: »–Mirau que ve l’ espòs, eixiu a rebre-lo! 7 »Llavors s’  
Mt 25,10  foren a comprar-lo, vingué l’ espòs, i les que estaven a punt entraren  
Mc 2,19 dejunar mentres que està ab ells l’ espòs? Mentres que tenen ab ells l’espòs, 
Mc 2,19 espòs? Mentres que tenen ab ells l’ espòs, no poden dejunar. 20 Emperò vindran 
Mc 2,20  20 Emperò vindran dies en què l’ espòs los serà llevat, i llavors dejunaran 
Lc 5,34  podeu fer que els amics de l’ espòs dejúnien mentres està ab ells l’  
Lc 5,34  dejúnien mentres està ab ells l’ espòs? 35 Emperò ja vindran dies en què  
Lc 5,35  dies en què los serà pres l’ espòs, i llavors dejunaran en aquells  
Jn 2,9  havien treta ho sabien, cridà a l’ espòs 10 i li digué: –Tothom dóna lo bon  
Jn 3,29  29 Aquell que té l’esposa, és l’ espòs. Emperò l’amic de l’espòs que està 
Jn 3,29  és l’espòs. Emperò l’amic de l’ espòs que està en peu i l’ou, s’omple de 
Jn 3,29 omple de goig a l’oir la veu de l’ espòs. Aquest mon goig, doncs, és  
2Co 11,2  de Déu. Puix vos he desposat ab un  espòs per a presentar-vos com a verge  
1Tm 3,2  que el bisbe sia irreprensible,  espòs d’una sola muller, sobri, prudent,  
Ap 18,23 mai més resplendirà en tu, i veu d’ espòs i esposa mai més serà oïda en tu;  
Ap 21,2  com una esposa adornada per a son  espòs. 3 I oiguí una gran veu del trono  
Ap 21,9  l’esposa que té l’Anyell per  espòs. 10 I em portà en esperit a una  
Mt 9,15  estar afligits los fills de l’ Espòs mentres que està ab ells l’Espòs?  
Mt 9,15  Espòs mentres que està ab ells l’ Espòs? Ja vindrà dia en què els serà pres  
Mt 9,15  vindrà dia en què els serà pres l’ Espòs i aleshores dejunaran. 16 »I ningú  
Jn 3,29 davant d’ell.” 29 Aquell que té l’ esposa, és l’espòs. Emperò l’amic de l’ 
Ac 24,24  dies vingué Fèlix ab Drusila, sa  esposa, que era jueua, i cridà a Pau i l’ 
Ap 18,23 resplendirà en tu, i veu d’espòs i  esposa mai més serà oïda en tu; perquè tos 
Ap 19,7 arribat les bodes de l’Anyell i sa  esposa està aparellada. 8 I a ella fou  
Ap 21,Tit  celestial de Jerusalem, mística  esposa de l’Anyell de Déu. 1 I vegí un  
Ap 21,2  del cel, i estava ataviada com una  esposa adornada per a son espòs. 3 I oiguí 
Ap 21,9 dient: –Vine aquí, i et mostraré l’ esposa que té l’Anyell per espòs. 10 I em 
Ap 22,17  del matí.» 17 I l’Esperit i l’ esposa diuen: «Vine!» I el que ho oiga  
Mt 22,Tit  Paràbola del rei que convidà a les  esposalles de son fill. Si ha de pagar-  
Mt 22,2  és semblant a un rei que féu les  esposalles per a son fill. 3 I envià sos  
Mt 22,3 a que cridassen als convidats a les  esposalles; emperò ells no hi volgueren  
Mt 22,4 morts; tot està a punt. Veniu a les  esposalles!” 5 »Ells, emperò, no en feren  
Mt 22,8 8 Llavors digué a sos criats: »–Les  esposalles certament estan aparellades;  
Mt 22,9  quants trobeu convidau-los a les  esposalles. 10 »I havent eixit sos criats  
Mt 22,10  bons i dolents, i s’ompliren les  esposalles de convidats. 11 »Quan entrà lo 
Mt 22,11  que no anava vestit ab robes d’ esposalles. 12 I li digué: »–Amic, com és  
Mt 22,12  has entrat aquí no anant vestit d’ esposalles? »Emperò ell callà. 13 Llavors  
Mt 25,10  a punt entraren ab ell a les  esposalles, i la porta fou tancada. 11 »A  
Mt 22,30  30 Perquè en la resurrecció ni s’ esposaran ni seran donats en matrimoni,  
1Tm 3,12  les coses. 12 Los diaques sien  esposos d’una sola dona i govèrnien bé  
Mt 6,3  tu, quan faces almoina, que ta mà  esquerra no sàpia lo que fa la dreta; 4 a  
Mt 20,21  Regne, un a la dreta i altre a l’ esquerra vostra. 22 I Jesús, responent,  
Mt 20,23 Emperò l’estar sentat a ma dreta o  esquerra, no m’és donat a mi lo concedir  
Mt 25,33  a sa mà dreta, i los cabrits a l’ esquerra. 34 Aleshores dirà lo rei als que 
Mt 25,41  dirà també als que estan a l’ esquerra: »–Apartau’s de mi, maleïts, al  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1294 
 

Mt 27,38  l’un a la dreta, i l’altre a l’ esquerra. 39 I los que passaven lo  
Mc 10,37  l’un a la dreta i l’altre a l’ esquerra de vós. 38 Emperò Jesús los  
Mc 10,40  lo sentar-se a ma dreta o a ma  esquerra, no està en mi lo donar-vos-  
Mc 15,27  l’un a sa dreta, i l’altre a sa  esquerra. 28 I se complí l’Escriptura que 
Lc 23,33 lladres, un a la dreta i altre a l’ esquerra. 34 Emperò Jesús deia: –Pare,  
Ac 21,3  arribat a Xipre, deixant-lo a mà  esquerra, navegàrem ab rumbo a Síria, i  
2Co 6,7 les armes de la justícia, a dreta i  esquerra, 8 per honra i deshonra, per  
Ap 10,2  son peu dret sobre el mar, i l’ esquerre sobre la terra. 3 I clamà en alta 
Mt 9,16  du tot lo que toca del vestit i l’ esquinç se fa més gran. 17 No es posa vi  
Mc 2,21  porta el vell, i es fa més gran l’ esquinç. 22 I ningú posa vi novell en bots 
Ac 16,22  ells; i els magistrats, després d’ esquinçades les túniques d’aquells, los  
Mt 1,3  Fares i a Zara. I Fares engendrà a  Esron. I Esron engendrà a Aram. 4 I Aram  
Mt 1,3 a Zara. I Fares engendrà a Esron. I  Esron engendrà a Aram. 4 I Aram engendrà a 
Lc 3,33  que ho fou d’Aram, que ho fou d’ Esron, que ho fou de Fares, que ho fou de  
Mt 1,19 son ventre de l’Esperit Sant. 19 I  essent Josep son espòs, just, i no volent  
Mt 27,12  Jesús li digué: –Tu ho dius. 12 I  essent acusat per los prínceps dels  
Mc 6,47  n’anà a orar en la muntanya. 47 I  essent ja tard, estava la barca enmig del  
Mc 15,42  ell havien pujat a Jerusalem. 42 I  essent ja vespre, puix era la Parasceve,  
Lc 2,2  empadronament fou fet per Cireno,  essent governador de la Síria. 3 I anaven  
Lc 2,42  lo dia solemne de la Pasqua. 42 I  essent ja d’edat de dotze anys, pujant a  
Lc 3,1  de l’imperi de Tiberi Cèsar,  essent Ponç Pilat governador de la Judea,  
Lc 3,2  i Lisànias tetrarca d’Abilina, 2  essent sumos sacerdots Anàs i Caifàs, la  
Lc 3,19  19 Emperò Herodes, lo tetrarca,  essent reprès per ell a causa d’Herodias, 
Lc 7,6  6 Jesús, doncs, anava ab ells. I  essent ja prop de la casa, lo centurió li  
Lc 7,30  de Déu en dany de si mateixos, no  essent batejats per aquell. 31 I digué el  
Jn 3,4  li digué: –Com pot nàixer un home  essent vell? ¿Pot tornar al ventre de sa  
Jn 4,9  li digué: –Com és que tu,  essent jueu, me demanes beure a mi, que só 
Jn 5,1  irrefragables. 1 Després d’això,  essent la festa dels jueus, Jesús pujà a  
Jn 6,71  Judes Iscariot, fill de Simó, qui  essent un dels Dotze l’havia d’entregar. 
Jn 10,33  sinó per la blasfèmia, i perquè,  essent tu home, te fas Déu. 34 Jesús los  
Jn 11,51 no ho digué de si mateix, sinó que,  essent aquell any pontífice, profetisà que 
Ac 2,15  embriagats, com vosaltres creeu,  essent l’hora de tèrcia del dia. 16  
Ac 13,17  a nostres pares i exaltà al poble,  essent ells estrangers en terra d’Egipte, 
Ac 16,20  digueren: –Aquestos homes,  essent jueus, perturben nostra ciutat 21 i 
Ac 16,21  no ens és lícit rebre ni practicar  essent romans. 22 I el poble se llançà  
Ac 16,37  públicament sens forma de judici;  essent romans nos posaren a la presó; ¿i  
Ac 17,24 les coses que hi ha en ell, aqueix,  essent Senyor de cel i terra, no habita en 
Ac 18,12  -los la paraula de Déu. 12 I  essent Gàlio procònsol de l’Acaia, los  
Ac 27,7  a penes poguéssem avistar a Gnido,  essent-nos contrari lo vent, anàrem  
Rm 3,21 Déu sens la Llei s’és manifestada,  essent testificada per la Llei i els  
Rm 3,24  privats de la glòria de Déu, 24  essent justificats gratuïtament per la  
Rm 4,12  de la fe de nostre pare Abraham  essent encara incircumcidat. 13 Perquè la  
Rm 4,19  son propi cos, ja casi mort  (essent de cerca cent anys), ni que la  
Rm 5,8  son amor envers nosaltres, perquè  essent nosaltres pecadors, al temps  
Rm 5,10  per ell de la ira. 10 Perquè si  essent enemics fórem reconciliats a Déu  
Rm 6,2  gràcia? 2 No ho vulla Déu! Perquè  essent nosaltres ja morts al pecat, ¿com  
Rm 8,17  de que som fills de Déu. 17 I  essent fills, som també hereus, hereus  
Rm 11,17  de les branques és trencada, i  essent tu oliver bord ets empeltat en  
Rm 12,Tit Déu ab la fe de Jesucrist. Diu que,  essent tots membres d’un mateix cos,  
Rm 12,5  lo mateix ofici, 5 així nosaltres,  essent molts, som un sol cos en Cristo i  
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1Co 5,4  lo nom de nostre Senyor Jesucrist,  essent congregats vosaltres i mon esperit, 
1Co 7,18  les iglésies. 18 ¿És algú cridat  essent circumcidat? No es faça  
1Co 7,21  ha estat cridat. 21 ¿Ets tu cridat  essent servo? No et dónia cuidado; i si  
1Co 7,22  te’n més bé. 22 Perquè aquell que  essent servo fou cridat del Senyor, és  
1Co 7,22  i així mateix, lo qui és cridat  essent llibre, és servo de Cristo. 23  
1Co 9,19  en l’evangeli. 19 Per lo qual,  essent llibre envers tots, m’he fet servo 
1Co 10,17 cos de Cristo? 17 Perquè nosaltres,  essent molts, som un pa i un cos, perquè  
2Co 8,9  de nostre Senyor Jesucrist, que,  essent ric, se féu pobre per amor de  
2Co 11,19  que sofriu de bon grat als necis,  essent vosaltres savis; 20 puix sofriu al  
2Co 12,16  jo no us he gravat; no obstant,  essent astut, vos he sorprès dolosament.  
Ga 1,14  contemporanis meus de ma nació,  essent extremadament gelós de les  
Ga 2,3 en va. 3 Mes ni Tito que era ab mi,  essent gentil, fou compeŀlit a circumcidar 
Ga 2,14  a Cefas davant de tots: «Si tu,  essent jueu, vius com los gentils i no com 
Ga 3,13 redimí de la maledicció de la Llei,  essent fet maledicció per nosaltres;  
Ga 3,29  sou un en Cristo Jesús. 29 I  essent de Cristo, sou per consegüent de la 
Ga 4,9 ara, havent conegut a Déu o, ans bé  essent coneguts de Déu, ¿com és que tornau 
Ga 6,3 si algú se creu ser alguna cosa, no  essent res, ell mateix s’enganya. 4  
Ef 1,11  qui fórem també cridats per sort,  essent predestinats, segons lo designi d’ 
Ef 2,11  11 Per lo tant, recordau’s que,  essent vosaltres en altre temps gentils en 
Ef 2,20  fonament dels apòstols i profetes,  essent Jesucrist mateix la principal pedra 
Fl 2,6  també en Cristo Jesús: 6 Lo qual,  essent en la forma de Déu, no tingué per  
Fl 3,10 i la comunicació de sos sofriments,  essent conforme a sa mort; 11 per si d’  
Col 2,12  ab la circumcisió de Cristo; 12  essent sepultats juntament ab ell en lo  
Col 2,13  entre els morts. 13 I a vosaltres,  essent morts en los pecats i en la  
Tt 1,16  Déu, emperò lo neguen ab los fets,  essent abominables i desobedients i  
Tt 3,11  que és tal està pervertit, i peca,  essent condemnat per sa pròpia  
Flm 9 emperò per caritat te suplico; més,  essent tu, ja com Pau, vell, i ara també  
He 1,3  féu també los sigles. 3 Lo qual,  essent lo resplendor de sa glòria i la  
He 1,4  de la Majestat en les altures, 4  essent fet tant més exceŀlent que els  
He 7,2  també lo delme de totes les coses,  essent primerament per interpretació rei  
He 11,4  testimoni de sos dons; i per ella,  essent ja mort, encara parla. 5 Per la fe  
Jm 2,9  de persones, cometeu pecat,  essent represos per la Llei com a  
Jm 2,17  la fe, si no té obres, és morta,  essent sola. 18 Emperò dirà algú: «Tu tens 
Jm 2,25 fe solament? 25 Així mateix, Rahab,  essent una prostituta, ¿no fou justificada 
1Pe 2,23  engany en sa boca»; 23 lo qual,  essent maleït, no maleïa; patint, no  
1Pe 3,8  siau tots d’un mateix ànimo,  essent compassius, amants de la germandat, 
1Pe 3,18 injustos, per a oferir-nos a Déu,  essent a la veritat mort en la carn, però  
1Pe 3,22  al cel i està a la dreta de Déu,  essent-li somesos los àngels, les  
2Pe 3,6  lo qual, lo món d’aquell temps,  essent inundat per aigua, fou destruït. 7  
1Jn 5,14  ell nos ou tot quant li demanam,  essent conforme a sa voluntat. 15 I si  
Ap 14,4 foren rescatats d’entre els homes,  essent les primícies per a Déu i per a l’ 
Ac 2,30  nosaltres fins al dia d’avui. 30  Essent, doncs, profeta, i sabent que Déu  
Ac 17,29  també som progènie seva.” 29  Essent, doncs, nosaltres progènie de Déu,  
Mt 19,21  ara? 21 Jesús li digué: –Si vols  ésser perfet, vés, ven tot quant tens i  
Lc 20,44 -lo, doncs, David, Senyor, com pot  ésser fill seu? 45 Després digué a sos  
Jn 5,6  estava malalt, li digué: –Vols  ésser curat? 7 Lo malalt li respongué:  
Ac 22,17  fent oració en lo temple, vaig  ésser arrebatat fora de mi. 18 I el vegí  
Ac 22,25  assotar a un home romà i sens  ésser condemnat? 26 Quan lo centurió oigué 
Ac 26,19  lo qual, oh rei Agripa, jo no vaig  ésser desobedient a la visió celestial, 20 
Ac 28,17  les costums de nostres pares, vaig  ésser pres en Jerusalem i entregat en mans 
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Rm 8,28  a son propòsit ha cridat per a  ésser sants. 29 Puix aquells a qui ell  
Rm 10,20  20 I Isaïes s’atreví a dir: «Vaig  ésser trobat dels que no em buscaven, me  
1Co 7,21  No et dónia cuidado; i si pots  ésser llibre, aprofita-te’n més bé. 22  
1Co 13,11  judicava com un noi. Mes quan vaig  ésser home fet, deixí córrer les coses de  
2Co 5,4  gemegam oprimits, perquè no volem  ésser despullats, sinó revestits, a fi de  
2Co 11,9 i em trobí necessitat, a ningú vaig  ésser gravós, perquè lo que em faltava m’ 
2Co 11,12  que desitgen l’ocasió per a  ésser trobats com nosaltres en allò de què 
2Co 12,11 hi haveu compeŀlit. Perquè jo devia  ésser alabat de vosaltres, ja que en res  
2Co 12,13 iglésies, sinó en que jo no us vaig  ésser de ninguna càrrega? Perdonau-me  
Fl 3,12  alcançar allò per a lo qual vaig  ésser pres de Cristo Jesús. 13 Germans, jo 
2Tm 4,17  l’oïssen tots los gentils, i vaig  ésser deslliurat de la boca del lleó. 18 I 
1Pe 3,1  per la conversació de ses mullers  ésser guanyats, 2 quan considérien vostra  
Ap 4,2 aquestes. 2 I immediatament jo vaig  ésser arrebatat en esperit, i veus aquí un 
Mt 11,Tit  esperar a un altre. Lo que ab  est motiu digué Jesús sobre Joan a sos  
Mc 2,15  estant sentat a taula en casa d’ est, molts publicans i pecadors estaven  
Mc 12,6 estimava, los envià finalment també  est, dient: “Respectaran a mon fill.” 7  
Mc 14,4  de si mateixos, i deien: –A què  est desperdici d’ungüent? 5 Puix aquest  
Lc 7,2  un criat d’un centurió a qui  est volia molt. 3 I havent oït parlar de  
Lc 7,8  tinc soldats a mes ordres, i dic a  est: “Vés”, i va, i a l’altre: “Vine”, i  
Lc 9,48 si. 48 I els digué: –Lo qui rèbia a  est infant en mon mon, me rep a mi, i  
Lc 12,5  té poder de llançar a l’infern. A  est, vos dic, és a qui haveu de témer. 6  
Lc 12,10  de l’home, l’hi serà perdonat  est pecat; emperò aquell que blasfèmia  
Lc 16,7  a l’altre: »–I tu, quant deus? »I  est respongué: »–Cent quarteres de blat.  
Lc 18,14  mi, pecador.” 14 »Vos declaro que  est, i no aquell, se’n tornà justificat a 
Lc 19,19  ha guanyat cinc mines. 19 »Digué a  est: »–Tu tindràs mando també sobre cinc  
Lc 23,48  48 I tot lo gentiu que assistí a  est espectacle i veia lo que passava, se  
Jn 1,9  que iŀlumina a tot home que ve a  est món. 10 Ell era en lo món, i el món ha 
Jn 1,19 lo qui l’ha donat a conèixer. 19 I  est és lo testimoni que donà Joan quan los 
Jn 1,34  vegí i vaig donar testimoni de que  est és lo Fill de Déu. 35 A l’endemà,  
Jn 3,Tit  trobar a Jesucrist. Instrucció que  est li dóna. Los deixebles de Joan  
Jn 6,27  donarà lo Fill de l’home, puix en  est lo Pare Déu ha imprès son sello. 28 I  
Jn 9,2  preguntaven: –Rabbí, qui ha pecat,  est o sos pares, perquè haja nat cego? 3  
Jn 9,39  –Per a exercir judici he vingut a  est món, a fi de que los que no hi veuen,  
Jn 10,3  és lo pastor de les ovelles. 3 A  est és a qui lo porter obre, i les ovelles 
Jn 11,27 lo Fill de Déu viu, que ha vingut a  est món. 28 I dit això se n’anà i cridà  
Jn 12,Tit  volen veure a Jesús. Declara  est que fins després de mort no farà fruit 
Jn 12,5  digué: 5 –Per què no s’ha vengut  est ungüent per tres-cents diners i  
Jn 13,1  arribat l’hora de son trànsit d’ est món al Pare, havent amat als seus que  
Jn 18,3  i per los fariseus, vingué a  est lloc ab llanternes, atxes i armes. 4  
Jn 18,15  Simó Pere i altre deixeble; i  est deixeble era conegut del pontífice, i  
Jn 18,40 ells tornaren a cridar dient: –No a  est, sinó a Barrabàs! I Barrabàs era un  
Jn 19,12  cridaven dient: –Si llibertes a  est, no ets amic del Cèsar; puix tot  
Jn 21,23  aquesta veu entre els germans: que  est deixeble no moriria. Emperò Jesús no  
Ac 2,23 de vosaltres, com també sabeu, 23 a  est, que per determinat consell i  
Ac 2,33  de l’Esperit Sant, ha derramat  est sobre nosaltres, al qual vosaltres  
Ac 2,36  cert tota la casa d’Israel que a  est Jesús, a qui vosaltres crucificàreu,  
Ac 3,13 i negàreu davant de Pilat, judicant  est que havia de ser deslliurat. 14 Emperò 
Ac 3,16  la fe en son nom, ha fortalescut a  est, a qui vosaltres haveu vist, i  
Ac 4,9  malalt, per virtut de qui ha estat  est curat, 10 sia notori a tots vosaltres  
Ac 5,31  penjant-lo en un arbre. 31 A  est exaltà Déu ab sa dreta per príncep i  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1297 
 

Ac 5,38  i que els deixeu estar, perquè si  est consell o aquesta obra és dels homes,  
Ac 7,35  tu i t’enviaré a Egipte. 35 »A  est Moisès, a qui ells refusaren dient:  
Ac 7,35 “Qui t’ha fet príncep i jutge?”, a  est envià Déu per capità i redemptor per  
Ac 8,29  a Felip: –Acosta’t, i arrima’t a  est carro. 30 I Felip, acercant-se,  
Ac 9,15  lo Senyor li digué: –Vés, perquè  est és un vas escollit per mi per a portar 
Ac 9,20  en les sinagogues a Jesús, que  est és lo Fill de Déu. 21 I quedaven  
Ac 10,4  en ell i li deia: –Corneli! 4 I  est, fixant en ell la vista i ple de  
Ac 10,40  penjant-lo en un arbre. 40 A  est lo ressuscità Déu al tercer dia, i  
Ac 10,43  per jutge de vius i de morts. 43 A  est donen testimoni tots los profetes, de  
Ac 13,7  Sèrgio Paulo, baró prudent. I  est féu cridar a Bernabé i a Saulo, puix  
Ac 13,27  i sos prínceps, no coneixent a  est ni a les veus dels profetes que es  
Ac 14,11  Júpiter, i a Pau, Mercuri, perquè  est era lo qui portava la paraula. 12  
Ac 16,2  jueua fiel i de pare gentil. 2 D’ est donaven bon testimoni los germans que  
Ac 16,3 Listra i en Iconi. 3 Pau volgué que  est anàs ab ell, i el prengué, i el  
Ac 23,27  governador Fèlix, salut. 27 A  est home que prengueren los jueus i  
Ac 24,Tit  a Pau i, atemorisat de lo que  est li diu, lo reserva en presó per son  
1Co 14,21  i d’altres llavis parlaré a  est poble, i ni ab tot això m’oiran, diu  
2Co 5,4  4 Perquè també los que estam en  est tabernacle gemegam oprimits, perquè no 
2Co 12,13  de ninguna càrrega? Perdonau-me  est agravi. 14 Veus aquí, tercera vegada  
1Tm 1,20  respecte de la fe. 20 D’ est número són Himeneu i Alexandri, que he 
He 7,1  si, sinó per a nosaltres. 1 Perquè  est Melquisedec, rei de Salem, sacerdot de 
Jm 1,26  que enganya son cor, la religió d’ est és vana. 27 La religió pura i sens  
Jn 1,7  de Déu que s’anomenava Joan. 7  Est vingué a servir de testimoni per a  
Mt 9,26  I s’alçà la noia. 26 I corregué  esta fama per tota aquella terra. 27 I  
Mt 14,11  plata, i donat que fou a la noia,  esta lo portà a sa mare. 12 Acudiren  
Mt 17,19  fe com un gra de mostassa, direu a  esta muntanya: “Traslada’t d’aquí allí”, 
Mt 21,21 la figuera, sinó que si diguésseu a  esta muntanya: “Aparta’t i tira’t al  
Mc 4,37 les oles en la barca, de manera que  esta s’omplia d’aigua. 38 I ell estava  
Mc 6,2  estes coses? I quina sabiduria és  esta que se li ha donat, i tals meravelles 
Mc 7,13  i fent moltes coses semblants a  esta. 14 I convocant novament al poble,  
Mc 8,12  son interior, los digué: –Per què  esta generació demana senyal? En veritat  
Mc 8,12  vos dic que no es donarà senyal a  esta generació. 13 I deixant-los, tornà  
Mc 11,23  vos dic que qualsevol que diga a  esta muntanya: “Alça’t i tira’t al mar”, 
Mc 12,16  portaren. I els digué: –De qui és  esta efígie e inscripció? –Del Cèsar  
Lc 4,21  a dir-los: –Avui s’ha complert  esta escriptura que acabau d’oir. 22 I  
Lc 8,14  los afanys, riqueses i plaiers d’ esta vida, i no donen fruit. 15 Emperò la  
Lc 11,50  a altres.” 50 Per a què a  esta raça se li demània la sang de tots  
Lc 11,51  ho dic que se’n demanarà compte a  esta raça. 52 »Ai de vosaltres, doctors de 
Lc 13,16  i no el mena a abeurar? 16 ¿I a  esta filla d’Abraham a qui Satanàs ha  
Lc 17,6  fe com un gra de mostassa, direu a  esta morera: “Arranca’t d’arrel i  
Lc 18,11  en peu, orava en son interior d’ esta manera: “Oh Déu!, gràcies vos dono  
Lc 19,9  –Avui ha vingut la salvació a  esta casa, perquè aquest és també fill d’ 
Jn 6,21  doncs, rebre-lo en la barca, i  esta arribà luego a la terra a on ells  
Jn 6,39  d’aquell que m’ha enviat. 39 I  esta és la voluntat del Pare que m’ha  
Jn 10,19  entre los jueus per causa d’ esta plàtica. 20 I molts d’ells deien:  
Jn 11,2  i de Marta, germanes seves. 2 I  esta Maria era aquella que havia ungit ab  
Jn 21,1  de Tiberíades, i se manifestà d’ esta manera: 2 Estaven junts Simó Pere i  
Ac 4,27  verdaderament se coŀligaren en  esta ciutat contra ton sant infant Jesús,  
Ac 7,4  que morí son pare, lo trasladà a  esta terra, en què vosaltres ara habitau.  
Ac 18,10  -te, puix tinc molta gent en  esta ciutat. 11 I permanesqué allí un any  
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Ac 22,22 22 I l’estigueren escoltant fins a  esta paraula; emperò llavors alçaren lo  
Rm 5,2 igualment tenim entrada per la fe a  esta gràcia, en la que estam ferms i ens  
2Co 5,1 sabem que si nostra casa terrena d’ esta habitació se dissolgués, tenim de Déu 
2Co 8,6  començà, acabàs en vosaltres també  esta gràcia, 7 a fi de que com en tot  
2Co 9,3  haver-me gloriat de vosaltres en  esta part, i estigau promptes, com diguí,  
2Co 11,17  17 Lo que dic per lo que toca a  esta glòria, ho dic no segons lo Senyor,  
Ef 2,Tit  per la sang de Jesucrist. Per  esta han entrat los gentils en l’herència 
Ef 3,1 a predicar-los l’evangeli. 1 Per  esta causa, jo, Pau, presoner de Jesucrist 
Col 1,25  la dispensació de Déu que m’ha  esta donada per a vosaltres, a fi de  
1Te 5,27  per lo Senyor que se llegesca  esta carta a tots los sants germans. 28 La 
2Te 1,11 a què nostre Déu vos faça dignes d’ esta vocació i cúmplia tot lo plaer de sa  
Flm 21  en ta obediència, t’he enviat  esta carta meva sabent que faràs encara  
He 9,11  perfet, no fet de mà, ço és, no d’ esta fàbrica 12 ni per sang de crestats ni 
1Pe 4,16  ans bé dónia alabança a Déu en  esta part. 17 Puix ha arribat lo temps en  
1Jn 5,4  lo que naix de Déu venç lo món, i  esta és la victòria que venç lo món,  
Ap 18,18  «Quina ciutat hi havia semblant a  esta gran ciutat?» 19 I es tiraren pols  
Jm 2,3  bon lloc», i diguésseu al pobre:  «Esta’t tu allí en peu, o senta’t aquí,  
Mt 2,5  –En Betlem de Judà, perquè així  està escrit per lo profeta: 6 »“I tu,  
Mt 2,13  i sa mare, i fuig a Egipte, i  està’t allí fins que jo t’ho diga,  
Mt 3,10  fills a Abraham. 10 Perquè ja  està posada la destral a l’arrel dels  
Mt 3,12  Sant i en foc. 12 Son ventador  està en sa mà, i netejarà bé sa era, i  
Mt 4,4  qual, responent, li digué: –Escrit  està: “No viu l’home de pa solament, sinó 
Mt 4,6  ’t de dalt a baix, perquè escrit  està: “Enviarà sos àngels cerca de tu i te 
Mt 4,7  alguna.” 7 Jesús li digué: –També  està escrit: “No tentaràs al Senyor, ton  
Mt 4,10 ’t d’aquí, Satanàs, perquè escrit  està: “Adoraràs al Senyor ton Déu, i a ell 
Mt 5,16  i glorifíquien a vostre Pare que  està en lo cel. 17 »No penseu que he  
Mt 5,45  que siau fills de vostre Pare que  està en lo cel, qui fa eixir lo seu sol  
Mt 6,1 tindreu gallardó de vostre Pare que  està en lo cel. 2 »I així, quan faces  
Mt 6,18  dejunes, sinó sols a ton Pare, que  està en l’ocult, i ton Pare, que veu en  
Mt 6,21  a on és ton tresor, allí ton cor  està també. 22 »Llum de ton cos és ton  
Mt 7,11  fills, ¿quant més vostre Pare que  està en lo cel donarà béns als que els hi  
Mt 7,21  qui fa la voluntat de mon Pare que  està en lo cel; eix entrarà en lo Regne  
Mt 8,6 mon sirvent jau en casa paralític i  està fortament aturmentat. 7 I Jesús li  
Mt 9,15  los fills de l’Espòs mentres que  està ab ells l’Espòs? Ja vindrà dia en  
Mt 10,32  també davant mon Pare que  està en lo cel. 33 I tot aquell que em  
Mt 10,33 també el negaré davant mon Pare que  està en lo cel. 34 »No penseu que vinga a  
Mt 11,10  profeta. 10 Puix aquest és de qui  està escrit: “Veus aquí, jo envio mon  
Mt 12,6  pequen? 6 Puix jo us dic que aquí  està qui és major que el temple. 7 I si  
Mt 12,26 I si Satanàs llança fora a Satanàs,  està desunit contra de si mateix; ¿com  
Mt 12,50  faça la voluntat de mon Pare que  està en lo cel, aqueix és mon germà, i  
Mt 13,48  tota mena de peixos. 48 I quan  està ple, lo trauen a la vora los  
Mt 15,8 los llavis m’honra; emperò son cor  està lluny de mi. 9 I m’honren en va,  
Mt 15,22  compassió de mi. La meva filla  està cruelment aturmentada del dimoni. 23  
Mt 16,3  hi haurà tempestat, perquè lo cel  està nuvolós i rogeja.” 4 »Hipòcrites!  
Mt 16,17  carn ni la sang, sinó mon Pare que  està en lo cel. 18 I jo et dic també que  
Mt 18,10  sempre la cara de mon Pare que  està en lo cel. 11 Puix lo Fill de l’home 
Mt 18,14  és la voluntat de vostre Pare que  està en lo cel que es pèrdia un d’  
Mt 18,19 ’ls serà otorgada per mon Pare que  està en lo cel. 20 Puix allà a on se  
Mt 21,2  -los: –Anau a aquell lloc que  està davant de vosaltres, i luego trobareu 
Mt 21,5  somera i son pollí, fill de la que  està avesada al jou.» 6 I los deixebles se 
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Mt 21,13  palomes. 13 I els digué: –Escrit  està: “Ma casa serà anomenada casa d’  
Mt 22,4  animals grassos són ja morts; tot  està a punt. Veniu a les esposalles!” 5  
Mt 23,9  perquè un és vostre Pare que  està en lo cel. 10 Ni us apellideu  
Mt 23,18  aquell que júria per l’oferta que  està sobre d’ell, és deutor.” 19 Cegos!  
Mt 23,20  jura per ell i per tot lo que  està sobre d’ell. 21 I qualsevol que jura 
Mt 23,22  per lo trono de Déu i per lo qui  està assentat sobre d’ell. 23 »Ai de  
Mt 23,26 plat, a fi de que sia límpio lo que  està defora! 27 »Ai de vosaltres, escribes 
Mt 24,15 pronosticada per lo profeta Daniel,  està en lo lloc sant (qui llegeix  
Mt 24,23  algú vos digués: “Mira, lo Cristo  està aquí”, o “Allí”, no el cregau. 24  
Mt 24,26  si us diguessen: “Veus aquí que  està en lo desert”, no iscau. “Mirau que  
Mt 24,26 en lo desert”, no iscau. “Mirau que  està en lo més escondit de la casa”, no ho 
Mt 24,32 les fulles han brotat, coneixeu que  està cerca l’estiu. 33 Doncs, de la  
Mt 24,33  quan vejau tot això, sabeu que  està ell cerca, a la porta. 34 En veritat  
Mt 25,34  mon Pare, posseïu lo Regne que vos  està preparat des de la fundació del món.  
Mt 25,41  de mi, maleïts, al foc etern, que  està aparellat per al diable i per a sos  
Mt 26,24 l’home certament se’n va així com  està escrit d’ell. Mes, ai d’aquell home 
Mt 26,31  en mi aquesta nit. Puix escrit  està: “Feriré al pastor, i s’esgarriaran  
Mt 26,38  38 I aleshores los digué: –Trista  està l’ànima meva fins a la mort.  
Mt 26,41  tentació. L’esperit, en veritat,  està prompte, però la carn, dèbil. 42  
Mt 28,6  a Jesús, que fou crucificat. 6 No  està aquí, puix ha ressuscitat, com digué. 
Mc 1,2  Jesucrist, Fill de Déu. 2 Així com  està escrit en los Profetes: «Veus aquí,  
Mc 2,19 les bodes poden dejunar mentres que  està ab ells l’espòs? Mentres que tenen  
Mc 3,24 llançar a Satanàs? 24 I si un regne  està dividit contra de si mateix, no pot  
Mc 3,26  s’alçàs contra de si mateix,  està dividit i no podrà durar, ans bé està 
Mc 3,26  dividit i no podrà durar, ans bé  està cerca son fi. 27 Ningú pot entrar en  
Mc 5,23  i li pregava molt dient: –Ma filla  està a les darreries. Veniu-li a posar  
Mc 5,31  li deien: –Veeu la gent que vos  està oprimint, ¿i dieu: “Qui m’ha tocat?” 
Mc 7,6  profetisà Isaïes de vosaltres, com  està escrit: »“Aquesta gent m’honra ab  
Mc 7,6 honra ab los llavis, emperò son cor  està lluny de mi. 7 En va, doncs, m’  
Mc 9,11 i restablirà totes les coses; i com  està escrit del Fill de l’home, que ha de 
Mc 9,12 ell tot lo que els plagué, conforme  està escrit d’ell. 13 I venint a sos  
Mc 9,16  vos he portat aquí mon fill, que  està posseït d’un esperit mut. 17 I en  
Mc 9,39  Perquè qui no és contra vosaltres,  està per a vosaltres. 40 I qualsevol que  
Mc 10,40 -se a ma dreta o a ma esquerra, no  està en mi lo donar-vos-ho, sinó a  
Mc 10,40  vos-ho, sinó a aquells per a qui  està aparellat. 41 I quan los deu l’  
Mc 11,2  2 i els digué: –Anau al lloc que  està davant de vosaltres, i luego que  
Mc 11,17  17 I els ensenyava dient: –¿No  està escrit que ma casa serà anomenada per 
Mc 11,25  -lo, a fi de que vostre Pare que  està en lo cel vos perdónia també vostres  
Mc 11,26  no perdonau, vostre Pare que  està en lo cel tampoc vos perdonarà  
Mc 13,14 de què parla lo profeta Daniel, que  està a on no deu (qui llegeix entenga),  
13,21  si algú vos digués: “Mirau, aquí  està el Cristo”, o: “Veus-el aquí”, no  
Mc 13,28  i les fulles han nat, coneixeu que  està prop l’estiu. 29 Puix així també,  
Mc 13,29  aquestes coses, sabeu que  està ell cerca, a la porta. 30 En veritat  
Mc 14,21  Fill de l’home va en veritat, com  està escrit d’ell; emperò, ai d’aquell  
Mc 14,27  vos escandalisareu en mi, perquè  està escrit: “Feriré al pastor, i s’  
Mc 14,34 -se. 34 I els digué: –La mia ànima  està trista fins a la mort, esperau aquí i 
Mc 14,38  tentació. L’esperit, en veritat,  està prompte, mes la carn, dèbil. 39 I  
Mc 14,42 Veus aquí, lo qui m’ha d’entregar  està cerca. 43 I estant ell encara  
Mc 16,6  fou crucificat. Ha ressuscitat, no  està aquí, mirau lo siti a on lo posaren.  
Mc 16,19 parlat, fou rebut dalt en lo cel, i  està sentat a la dreta de Déu. 20 I ells  
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Lc 1,50  lo seu nom. 50 I sa misericòrdia  està en los que el temen, de generació en  
Lc 2,23 presentar-lo al Senyor, 23 segons  està escrit en la Llei del Senyor: que tot 
Lc 2,24  per a donar l’oferiment, conforme  està escrit en la Llei del Senyor, d’un  
Lc 2,34  sa mare: –Veus aquí, aquest infant  està posat per a ruïna i per a restauració 
Lc 3,4  per a remissió dels pecats, 4 com  està escrit en lo llibre de les paraules  
Lc 3,9 pedres fills a Abraham. 9 Perquè ja  està posada la destral a l’arrel dels  
Lc 3,13  digué: –No exigiu més del que us  està manat. 14 I li preguntaven també los  
Lc 3,17  i en foc. 17 Lo ventador del qual  està en sa mà, i netejarà sa era, i  
Lc 4,4 pa. 4 I Jesús li respongué: –Escrit  està: “No viu l’home de pa solament, sinó 
Lc 4,8  ’t de mi, Satanàs, perquè escrit  està: “A Déu, ton Senyor, adoraràs, i a  
Lc 4,10  ’t de dalt baix. 10 Puix escrit  està que “manà a sos àngels te guàrdien;  
Lc 4,12  I responent Jesús, li digué: –Dit  està: “No tentaràs al Senyor, ton Déu.” 13 
Lc 5,34  amics de l’espòs dejúnien mentres  està ab ells l’espòs? 35 Emperò ja  
Lc 7,27  que profeta. 27 Aqueix és de qui  està escrit: “Veus aquí envio mon  
Lc 8,26  al territori dels gerasens, que  està enfront de la Galilea. 27 I luego que 
Lc 9,50  lo qui no és contra nosaltres  està per a nosaltres. 51 I succeí que,  
Lc 10,26  26 I ell li digué: –Què és lo que  està escrit en la Llei? Com llegeixes? 27  
Lc 11,7  dient: “No m’enfadis. Ja la porta  està tancada i les meves criatures són al  
Lc 11,18  serà arruïnada. 18 Puix si Satanàs  està també dividit contra si mateix, com  
Lc 11,23  ses despulles. 23 »Lo qui no  està ab mi, contra mi està. I el qui no  
Lc 11,23 23 »Lo qui no està ab mi, contra mi  està. I el qui no arreplega ab mi,  
Lc 11,39 i los plats, emperò vostre interior  està ple de rapinya i de maldat. 40  
Lc 11,40  40 Insensats!, ¿lo qui féu lo que  està de part de fora, no ha fet també lo  
Lc 11,40  de fora, no ha fet també lo que  està de part de dins? 41 No obstant, de lo 
Lc 12,15  puix la vida de cada qual no  està en l’abundància de les coses que  
Lc 12,28  28 Doncs, si a l’herba que avui  està en lo camp i demà és tirada al forn,  
Lc 14,17  als convidats: »–Veniu, perquè tot  està a punt. 18 »I tots, a un temps,  
Lc 14,32  enviarà una ambaixada quan encara  està lluny, demanant-li tractats de pau. 
Lc 17,21 allí.” Puix, mirau, lo Regne de Déu  està dintre de vosaltres. 22 I digué a sos 
Lc 19,30  -los: –Anau a aquell lloc que  està davant de vosaltres, i luego que  
Lc 19,42  procurar-te la pau! Emperò ara  està escondit de tos ulls. 43 Perquè  
Lc 19,46  en ell, 46 dient-los: –Escrit  està: “Ma casa és casa d’oració”, emperò  
Lc 20,6  tot lo poble nos apedregarà, puix  està persuadit que Joan era profeta. 7 I  
Lc 20,17  digué: –Puix què vol dir això que  està escrit: “La pedra que despreciaren  
Lc 21,8  “Jo só lo Cristo”, i “Lo temps  està pròxim.” Guardau-vos de seguir-  
Lc 21,20  20 »I quan vejau que un exèrcit  està circuint a Jerusalem, sabeu que sa  
Lc 21,20 a Jerusalem, sabeu que sa desolació  està pròxima. 21 Llavors, los que estan en 
Lc 21,22  a fi de que es cúmplia tot lo que  està escrit. 23 Emperò, ai de les  
Lc 21,28  coses, mirau i alçau lo cap, puix  està cerca vostra redempció. 29 I en  
Lc 21,30  donar de si lo fruit, coneixeu que  està prop l’estiu. 31 Així també  
Lc 21,31  arribar aquestes coses, sabeu que  està prop lo Regne de Déu. 32 En veritat  
Lc 22,21 veus aquí, la mà del que m’entrega  està aquí ab mi a taula. 22 I veritat és  
Lc 22,22  de l’home se’n va, segons lo que  està determinat. Mes ai d’aquell home per 
Lc 22,27  27 Perquè, quin és major, lo qui  està sentat a taula o lo qui serveix? ¿No  
Lc 22,27 lo qui serveix? ¿No és major lo qui  està sentat a taula? Ab tot, jo estic  
Lc 22,37  se cúmplia en mi encara lo que  està escrit: “I fou contat entre los  
Lc 24,5  què buscau entre els morts al que  està viu? 6 No està aquí sinó que ha  
Lc 24,6  els morts al que està viu? 6 No  està aquí sinó que ha ressuscitat.  
Lc 24,44  necessari que es complís tot quant  està escrit de mi en la Llei de Moisès i  
Jn 1,18  ha vist mai: l’unigènit Fill, que  està en lo seno del Pare, és lo qui l’ha  
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Jn 2,17  recordaren sos deixebles de lo que  està escrit: «Me devora lo zel de vostra  
Jn 3,13  del cel, lo Fill de l’home que  està en lo cel. 14 I així com Moisès alçà  
Jn 3,29  Emperò l’amic de l’espòs que  està en peu i l’ou, s’omple de goig a l’ 
Jn 3,36  la vida, sinó que la ira de Déu  està sobre d’ell. 4,Tit Capítol IV  
Jn 5,2  pujà a Jerusalem. 2 I en Jerusalem  està la piscina de les Ovelles, anomenada  
Jn 5,17  los respongué: –Mon Pare fins ara  està obrant, i jo també obro. 18 Per lo  
Jn 5,38  son semblant. 38 I sa paraula no  està habitant en vosaltres, perquè no  
Jn 6,31  lo mannà en lo desert, segons  està escrit: “Los donà a menjar pa del  
Jn 6,45  al darrer dia. 45 Escrit  està en los Profetes: “I tots seran  
Jn 7,6  encara; mes vostre temps sempre  està preparat. 7 A vosaltres lo món no pot 
Jn 8,17 que m’ha enviat. 17 En vostra Llei  està escrit que lo testimoni de dos  
Jn 8,29  lo Pare. 29 I el qui m’ha enviat  està ab mi, i no m’ha deixat sol, perquè  
Jn 9,30  aquell home i els digué: –En això  està lo miracle, que vosaltres no sabeu d’ 
Jn 9,37  tu lo vegeres, i és lo mateix que  està parlant ab tu. 38 Llavors digué ell:  
Jn 10,21 –Aquestes no són paraules d’un que  està posseït del dimoni. ¿Per ventura lo  
Jn 10,34  Déu. 34 Jesús los respongué: –¿No  està escrit en vostra Llei que: “Jo diguí: 
Jn 10,38 de que conegau i cregau que lo Pare  està en mi i jo en lo Pare. 39 I ells  
Jn 11,3  mirau que aquell a qui vos amau  està malalt. 4 I oint-ho Jesús los  
Jn 11,28  sa germana, dient-li: –Aquí  està lo Mestre, i et demana. 29 I luego  
Jn 11,42  dit per causa d’aquesta gent que  està al rodador de mi, a fi de que creguen 
Jn 12,14  i s’assentà sobre ell, conforme  està escrit: 15 «No témies, filla de Sion: 
Jn 12,27  Pare l’honrarà. 27 »Ara ma ànima  està pertorbada, i què diré? Pare,  
Jn 12,35  los respongué: –La llum encara  està per un poc de temps ab vosaltres.  
Jn 13,10 cap també. 10 Jesús li diu: –Lo qui  està rentat no necessita sinó rentar-se  
Jn 13,10  sinó rentar-se los peus, puix  està tot net. I vosaltres nets estau,  
Jn 14,10  jo estic en lo Pare i que lo Pare  està en mi? Les paraules que jo us dic, no 
Jn 14,10 les dic de mi mateix; i el Pare que  està en mi, ell mateix fa les obres. 11  
Jn 14,11  jo estic en lo Pare i que lo Pare  està en mi? 12 Creeu-ho almenos per les  
Jn 15,4  no pot de per si donar fruit si no  està unit al cep, així tampoc vosaltres si 
Jn 15,5 cep, vosaltres los sarments. Lo qui  està unit ab mi, i jo ab ell, aqueix dóna  
Jn 16,6  he dit aquestes coses, vostre cor  està ple de tristesa. 7 Emperò jo us dic  
Jn 16,18  “Dintre de poc”? No sabem lo que  està parlant. 19 Emperò Jesús conegué que  
Jn 16,21  en goig. 21 La dona, quan  està de part, està posseïda de tristor,  
Jn 16,21  21 La dona, quan està de part,  està posseïda de tristor, perquè ha  
Jn 16,32  jo no estic sol, perquè el Pare  està ab mi. 33 Vos he dit aquestes coses  
Jn 19,10  –A mi no em parles? No saps que  està en mon poder lo crucificar-te, i en 
Jn 19,10  lo crucificar-te, i en mon poder  està lo llibertar-te? 11 Jesús  
Ac 1,20  “camp de sang”. 20 »Perquè escrit  està en lo llibre dels Salms: “Quédia  
Ac 2,10  Egipte i terres de la Líbia, que  està als confins de Cirene, i els que han  
Ac 2,25  al Senyor davant de mi, puix ell  està a ma dreta per a què jo no sia  
Ac 2,29 morí i fou sepultat, i son sepulcre  està entre nosaltres fins al dia d’avui.  
Ac 4,10  entre els morts, per virtut d’ell  està sa aquest davant de vosaltres. 11  
Ac 7,42  la milícia del cel, així com  està escrit en lo llibre dels Profetes:  
Ac 7,56  oberts, i al Fill de l’home que  està en peu a la dreta de Déu. 57 Mes  
Ac 8,26  baixa de Jerusalem a Gaza, la qual  està deserta. 27 I alçant-se, marxà. I  
Ac 9,11  anomenat Saulo, perquè veus aquí  està orant, 12 i ha vist en visió un home  
Ac 13,33  ressuscitant a Jesús, com també  està escrit en lo salm segon: “Tu ets lo  
Ac 13,40 que no vinga sobre vosaltres lo que  està dit en los Profetes: 41 “Mirau,  
Ac 15,15  les paraules dels profetes, com  està escrit: 16 »“Després d’això tornaré  
Ac 17,27  tocar i trobar, encara que no  està lluny de cada u de nosaltres. 28  
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Ac 23,5  dels sacerdots, perquè escrit  està: “No maleiràs al príncep de ton  
Ac 24,24  a Pau i l’oí parlar de la fe que  està en Jesucrist. 25 Emperò com Pau  
Ac 28,23  Regne de Déu, i demostrava lo que  està dit de Jesús per la Llei de Moisès i  
Ac 28,27  veureu, i no percibireu. 27 Perquè  està encrassat lo cor d’aquest poble i  
Rm 1,17 de Déu és revelada de fe en fe, com  està escrit: «Lo just per la fe viu.» 18  
Rm 2,24 de vosaltres entre els gentils, com  està escrit. 25 La circumcisió  
Rm 3,4 és verídic, i tot home, faŀlaç, com  està escrit: «A fi de que sies reconegut  
Rm 3,10  estan tots baix de pecat, 10 com  està escrit: «No hi ha un que sia just, ni 
Rm 3,14  sos llavis; 14 la boca dels quals  està plena de maledicció i d’amargor. 15  
Rm 3,27  que té la fe de Jesucrist. 27 A on  està, doncs, ta jactància? Queda exclosa.  
Rm 4,17  és pare de tots nosaltres 17 (com  està escrit: «Jo us he constituït pare de  
Rm 4,23  li fou imputat a justícia. 23 I no  està escrit solament per a ell, que li fou 
Rm 5,5  perquè la caritat de Déu  està difundida en nostres cors per l’  
Rm 6,7 al pecat. 7 Puix aquell que és mort  està llibertat del pecat. 8 I si som morts 
Rm 7,2 viu? 2 Perquè la dona que té marit,  està lligada per la llei al marit mentres  
Rm 7,18 habita lo bé; perquè lo voler lo bé  està en mi, mes no trobo lo modo de fer lo 
Rm 7,23  i em porta a la llei del pecat que  està en mos membres. 24 Oh, quin home tan  
Rm 8,7  carn és enemiga de Déu, com que no  està subjecta a la llei de Déu, ni pot  
Rm 8,20 fills de Déu. 20 Perquè la criatura  està subjecta a la vanitat, no de son  
Rm 8,22  sabem que tota criatura gemega i  està de part fins ara. 23 I no solament  
Rm 8,31  què direm a estes coses? Si Déu  està per nosaltres, qui serà contra  
Rm 8,34 i lo que ressuscità també, i lo qui  està també a la dreta de Déu, lo qual  
Rm 8,36  o l’espasa? 36 Així com  està escrit: «Perquè per tu som entregats  
Rm 8,39  -nos de l’amor de Déu, que  està en Cristo Jesús, nostre Senyor. 9,Tit 
Rm 9,13  al menor, 13 conforme a lo que  està escrit: «Amí a Jacob, i avorrí a  
Rm 9,33  en pedra d’escàndol, 33 així com  està escrit: «Veus aquí jo poso en Sion  
Rm 10,8  què diu l’Escriptura? «I prop  està la paraula, en ta boca i en ton cor», 
Rm 10,15  si no són enviats? Segons  està escrit: «Que hermosos són los peus d’ 
Rm 11,8  demés foren obcecats 8 (conforme  està escrit: «Déu los ha donat esperit d’ 
Rm 11,26  que així se sàlvia tot Israel, com  està escrit: «De Sion vindrà lo  
Rm 12,18 los homes. 18 Si és dable, en quant  està de vostra part, teniu pau ab tothom.  
Rm 12,19  ans bé feu lloc a la ira; puix  està escrit: «La venjança és meva, jo  
Rm 13,9  i si hi ha algun altre manament,  està sumàriament comprès en aquesta  
Rm 13,11 del somni; puix ara nostra salvació  està més prop que quan creguérem. 12 La  
Rm 13,12  prop que quan creguérem. 12 La nit  està molt avançada, lo dia està cerca.  
Rm 13,12  La nit està molt avançada, lo dia  està cerca. Llancem, doncs, les obres de  
Rm 14,4  al servo d’altre? Per a son amo  està en peus, o cau; emperò ferm estarà,  
Rm 14,11  de Cristo. 11 Perquè escrit  està: «Com jo visc, diu lo Senyor, que  
Rm 15,3  complagué a si mateix, ans bé, com  està escrit: «Los vituperis dels que et  
Rm 15,9  a Déu per sa misericòrdia, com  està escrit: «Per això jo us confessaré,  
Rm 15,20  sobre fonament d’altres, sinó com  està escrit: 21 «Aquells a qui no ha estat 
Rm 16,1  a Febe, germana nostra, que  està en lo servei de la iglésia que està  
Rm 16,1 està en lo servei de la iglésia que  està en Cencrea, 2 perquè la rebiau en lo  
Rm 16,5  modo saludau a la iglésia que  està en casa d’ells. Saludau a Epenet,  
Rm 16,19 senzills. 19 Puix vostra obediència  està divulgada per totes parts, de lo que  
1Co 1,2  nostre 2 a la iglésia de Déu que  està en Corinti, als santificats en Cristo 
1Co 1,13  «I jo, de Cristo». 13 ¿Puix, que  està Cristo dividit? ¿Per ventura Pau fou  
1Co 1,19  és virtut de Déu. 19 Perquè escrit  està: «Destruiré la sabiduria dels savis i 
1Co 1,31  i redempció; 31 per a què, segons  està escrit: «Aquell que es gloria, gloriï 
1Co 2,7 sabiduria de Déu en misteri, la que  està encoberta, la que Déu predestinà  
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1Co 2,9  Senyor de la glòria. 9 Emperò, com  està escrit: «Que ull no vegé, ni orella  
1Co 2,11  sinó l’esperit de l’home que  està en ell? Així mateix ningú coneix les  
1Co 3,11 pot posar altre fonament que el que  està posat, ço és, Jesucrist. 12 I si algú 
1Co 3,19  davant de Déu, per quant escrit  està: «Jo prendré als savis en sa pròpia  
1Co 4,6 a no pensar dels homes sobre lo que  està escrit, perquè ningú de vosaltres s’ 
1Co 4,20  20 Perquè lo Regne de Déu no  està en les paraules, sinó en la virtut.  
1Co 6,19 són temples de l’Esperit Sant, que  està en vosaltres, lo qual lo teniu de  
1Co 7,32  sens cuidados. Lo qui no té muller  està ansiós per les coses que són del  
1Co 7,33  a Déu. 33 Emperò lo qui té muller  està afanat ab les coses del món, com  
1Co 7,33 com podrà donar gust a la muller, i  està dividit. 34 I la dona soltera i la  
1Co 7,37  peca si la casa. 37 Emperò lo qui  està ferm en son cor, no obligant-li la  
1Co 7,39 no la casa, fa millor. 39 La muller  està lligada per la llei mentres viu son  
1Co 9,9  lo mateix la Llei? 9 Puix escrit  està en la Llei de Moisès: «No posaràs boç 
1Co 10,7  com alguns d’ells, segons  està escrit: «Se sentà lo poble a menjar i 
1Co 11,6  fos rapada. 6 Perquè si la dona no  està coberta, ràpia’s també. I si és una  
1Co 11,21  menjar. I l’un té fam, i l’altre  està embriac. 22 ¿Que per ventura no teniu 
1Co 14,16  ab l’esperit, ¿com aquell que  està en la classe del poble senzill, dirà  
1Co 14,25  i declararà que Déu verdaderament  està en vosaltres. 26 ¿Doncs, què,  
1Co 15,27  peus d’ell. I quan diu: 27 «Tot  està subjecte a ell», s’exceptua, sens  
1Co 15,44  així hi ha cos espiritual, com  està escrit: 45 Lo primer home Adam fou  
1Co 15,54  se complirà la paraula que  està escrita: «Engullida ha estat la mort  
2Co 1,1  Timoteu, a la iglésia de Déu que  està en Corinti, ab tots los sants que hi  
2Co 3,15  quan llegeixen a Moisès, lo vel  està posat sobre el cor d’ells. 16 Mes  
2Co 3,17  el Senyor és Esperit, i allà a on  està l’Esperit del Senyor, allí hi ha  
2Co 4,3  veritat. 3 I si el nostre evangeli  està encara encobert, per a aquells que es 
2Co 4,3  per a aquells que es perden  està encobert: 4 en los quals lo déu d’  
2Co 4,13  lo mateix esperit de fe, conforme  està escrit: «Creguí, i per això he  
2Co 5,17  el coneixem. 17 Per lo que si algú  està en Cristo, és ja una criatura nova;  
2Co 6,11  tot. 11 Oh, corintis! Nostra boca  està oberta per a vosaltres, nostre cor s’ 
2Co 8,12 que teniu. 12 Perquè si la voluntat  està prompta, és accepta segons lo que té, 
2Co 8,14 de manera que hi haja igualtat, com  està escrit: 15 «Al qui molt recollí, res  
2Co 8,18  ell lo germà l’alabança del qual  està en l’evangeli per totes les  
2Co 9,2  2 Puix conec que vostre ànimo  està prompte, per lo que me glorio de  
2Co 9,2  entre els macedonis, perquè Acaia  està prompta des de l’any passat, i  
2Co 9,9  per a tota obra bona. 9 (Així com  està escrit: «Ell ha derramat, ell ha  
2Co 10,7 coses segons l’apariència? Si algú  està confiat que és de Cristo, pènsia  
2Co 13,5  vosaltres mateixos que Jesucrist  està en vosaltres, si és que ja no sou  
Ga 3,6  la predicació de la fe? 6 Així com  està escrit: «Abraham cregué a Déu, i li  
Ga 3,10 Llei estan baix la maledicció; puix  està escrit: «Maleït tot aquell que no  
Ga 3,13  maledicció per nosaltres; perquè  està escrit: «Maleït tot aquell que penja  
Ga 4,2  que sia senyor de tot, 2 sinó que  està baix de tutors i curadors, fins al  
Ga 4,22  llegit la Llei? 22 Perquè escrit  està que Abraham tingué dos fills, l’un  
Ga 4,25  a lo que ara és Jerusalem, la que  està en esclavitud ab sos fills. 26 Mes la 
Ga 4,26  sos fills. 26 Mes la Jerusalem que  està en lo alt és llibre, la qual és la  
Ga 4,27 de tots nosaltres. 27 Perquè escrit  està: «Alegra’t tu, l’estèril, que no  
Ga 5,3  a tot home que és circumcís, que  està obligat a fer tota la Llei. 4 Oh,  
Ef 5,24  del cos. 24 I així com la Iglésia  està subjecta a Cristo, així estiguen-ho 
Ef 6,9  el Senyor d’ells i de vosaltres  està en lo cel, i que per ell no hi ha  
Fl 4,5  a tots los homes. Lo Senyor  està prop. 6 No tingau afany per cosa  
Col 1,5  sants, 5 per l’esperança que us  està reservada en los cels, de la que  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1304 
 

Col 3,1  coses que són de dalt, a on Cristo  està sentat a la dreta de Déu. 2 Saborejau 
Col 3,3  Perquè sou morts ja, i vostra vida  està escondida ab Cristo en Déu. 4 Quan  
Col 4,15  i a Nimfas i a la iglésia que  està en sa casa. 16 I després que aquesta  
2Te 2,7  en aquest temps. 7 Perquè ja  està obrant lo misteri de la iniquitat,  
2Tm 2,9 malfactor; mes la paraula de Déu no  està lligada. 10 Per consegüent, jo ho  
2Tm 2,18  veritat, dient que la resurrecció  està ja feta, i pervertiren la fe d’  
2Tm 4,Tit  que havien de nàixer. Li diu que  està cerca lo fi de sa vida. I conclou ab  
2Tm 4,6  a punt de ser sacrificat, i prop  està lo temps de ma mort. 7 He peleat bona 
2Tm 4,8  guardat la fe. 8 Per lo demés, m’ està reservada una corona de justícia que  
2Tm 4,11  Tito, a Dalmàcia. 11 Solament Lluc  està ab mi. Pren a Marc i porta’l ab tu,  
Tt 3,11  11 sabent que el que és tal  està pervertit, i peca, essent condemnat  
Flm 2  de Cristo, i a la iglésia que  està en ta casa: 3 gràcia a vosaltres i  
Flm 23  Flm 23 Te saluda Epafras, que  està pres ab mi per Jesucrist, Flm 24  
He 4,7  després de tant temps, com sobre  està dit: “Avui, si oísseu sa veu, no  
He 5,2  que erren, per quant ell mateix  està també rodejat de dolències. 3 I per  
He 6,8  espines i abriülls, és rebutjada i  està prop de maledicció; lo fi de la qual  
He 6,19 ànima, i que penetra fins en lo que  està del vel per a dintre, 20 a on ha  
He 8,1 aquesta: Tenim un tal pontífice que  està sentat a la dreta del trono de la  
He 8,13  I el que es fa antic i vell,  està cerca de ser anuŀlat. 9,Tit Capítol  
He 9,27  de si mateix. 27 I així com  està senyalat als homes lo morir una sola  
He 10,7  jo vinc (en lo principi del llibre  està escrit de mi) per a fer vostra  
He 12,1  ab paciència la carrera que ens  està proposada, 2 mirant a Jesús, autor i  
He 12,2  creu, menyspreant la deshonra, i  està sentat a la dreta del trono de Déu. 3 
He 13,14  permanent, emperò cercam la que  està per venir. 15 Oferim, doncs, per ell  
He 13,23  23 Sabeu que nostre germà Timoteu  està en llibertat, ab qui, si jo vingués  
Jm 3,8  que és un mal que no cessa i  està plena de metzina mortal. 9 Ab ella  
Jm 5,4  que segaren vostres camps  està clamant. I els crits dels que han  
1Pe 1,5  de la fe, per a la salvació que  està prompta per a ser mostrada en l’  
1Pe 1,16 totes les accions. 16 Perquè escrit  està: «Sereu sants, perquè jo só sant.» 17 
1Pe 3,12 pregàries d’ells, emperò lo rostro  està contra aquells que obren mal.» 13 ¿I  
1Pe 3,22  22 lo qual se n’anà al cel i  està a la dreta de Déu, essent-li  
1Pe 4,5  quals donaran compte a aquell que  està aparellat per a judicar a vius i a  
1Pe 5,2  2 apasturau lo ramat de Déu que  està entre vosaltres, tenint cuidado d’  
1Pe 5,13 ferms. 13 Vos saluda la iglésia que  està en Babilònia, juntament elegida ab  
2Pe 1,Tit  del Senyor. Dóna a entendre que  està prop sa mort, i mostrant la veritat  
2Pe 2,17  de torbellins, per als quals  està reservada l’obscuritat de les  
1Jn 1,7  si caminam en la llum, com ell  està també en la llum, tenim comunió  
1Jn 1,10 fem a ell mentider, i sa paraula no  està en nosaltres. 2,Tit Capítol II Nos  
1Jn 2,4  és un mentider, i la veritat no  està en ell. 5 Emperò lo qui guarda sa  
1Jn 2,5  la caritat de Déu verdaderament  està en ell perfeta; i per això sabem que  
1Jn 2,6  som en ell. 6 Aquell que diu que  està en ell, aqueix deu caminar com ell  
1Jn 2,9  ara resplendeix. 9 Lo qui diu que  està en llum, i avorreix a son germà, està 
1Jn 2,9  en llum, i avorreix a son germà,  està en tenebres fins ara. 10 Lo qui ama a 
1Jn 2,11  Emperò lo qui avorreix a son germà  està en tenebres, i camina en tenebres, i  
1Jn 2,15  ama lo món, la caritat del Pare no  està en ell. 16 Perquè tot lo que hi ha en 
1Jn 3,14  germans. Lo qui no ama a son germà  està en la mort. 15 Qualsevol que avorreix 
1Jn 3,24  24 I el qui guarda sos manaments  està en Déu, i Déu en ell; i en això sabem 
1Jn 4,3  qui haveu oït que ve, i que ara ja  està en lo món. 4 Vosaltres, fillets, sou  
1Jn 4,4  i vencereu a aquell, perquè lo qui  està en vosaltres és major que el que està 
1Jn 4,4  en vosaltres és major que el que  està en lo món. 5 Ells són del món; per  
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1Jn 4,12 ens amàssem los uns als altres, Déu  està en nosaltres, i sa caritat és perfeta 
1Jn 4,15  que Jesús és Fill de Déu, Déu  està en ell, i ell en Déu. 16 I nosaltres  
1Jn 5,11  donat vida eterna, i aquesta vida  està en son Fill. 12 Lo qui té al Fill, té 
1Jn 5,19  sabem que som de Déu i tot lo món  està posat en lo Maligne. 20 I sabem que  
Jud 13  estrelles errants; per als que  està reservada la tempestat de les  
Jud 23  del foc, avorrint fins la roba que  està contaminada per la carn. 24 I a  
Ap 1,3  estan escrites, perquè lo temps  està cerca. 4 Joan a les set iglésies que  
Ap 1,15  peus, semblants al llautó fi quan  està en una fornal ardent, i sa veu, com  
Ap 2,7 a menjar de l’arbre de la vida que  està enmig del paradís de Déu.’ ” 8 »I a  
Ap 2,13  »Sé tes obres, a on habites i a on  està lo siti de Satanàs; i conserves mon  
Ap 5,13  ha en ells, les oiguí dir: –Al que  està sentat en lo trono, i a l’Anyell,  
Ap 6,16  -nos» de la presència del que  està sentat sobre el trono i de la ira de  
Ap 7,10 veu dient: –Salut a nostre Déu, que  està sentat sobre el trono, i a l’Anyell. 
Ap 7,15  dia i nit en son temple, i el qui  està sentat en lo trono habitarà entre  
Ap 7,17  algun, 17 perquè l’Anyell, que  està enmig del trono, los guardarà i els  
Ap 9,13  quatre corns de l’altar d’or que  està davant dels ulls de Déu, 14 la qual  
Ap 9,19  19 Perquè el poder dels cavalls  està en sa boca i en ses cues, puix ses  
Ap 10,8  llibre obert de mà de l’àngel que  està sobre el mar i sobre la terra. 9 I me 
Ap 11,2 adoren en ell. 2 Emperò lo pati que  està fora del temple, deixa’l i no l’  
Ap 13,10 és precís que mòria a espasa.» Aquí  està la paciència i la fe dels sants. 11 I 
Ap 14,12  lo senyal de son nom. 12 Aquí  està la paciència dels sants que guarden  
Ap 14,15  ha arribat l’hora de segar, puix  està ja seca la mes de la terra. 16 I el  
Ap 15,1  plagues darreres, perquè en elles  està consumada la ira de Déu. 2 I vegí com 
Ap 17,1  de la gran prostituta, que  està sentada sobre moltes aigües, 2 ab qui 
Ap 17,9  era i no és, i ab tot és. 9 I aquí  està lo sentit que té sabiduria. Los set  
Ap 17,9  són set muntanyes, sobre los quals  està sentada la dona; i també són set  
Ap 17,15  que vegeres a on la prostituta  està sentada, són pobles i multituds,  
Ap 19,7  les bodes de l’Anyell i sa esposa  està aparellada. 8 I a ella fou donat  
Ap 22,10  d’aquest llibre, perquè lo temps  està prop. 11 Lo qui danya, dànyia encara; 
Ap 22,11  qui danya, dànyia encara; i el que  està en impureses, contamínia’s encara; i 
Mt 11,18  que no menjava ni bevia, i diuen:  “Està posseït del dimoni.” 19 Vingué lo  
Mc 3,21 apoderar-se d’ell, perquè deien:  –Està fora de si. 22 I els escribes que  
Lc 19,17  guanyat deu mines. 17 »I li digué:  »–Està bé, oh bon criat. Ja que en lo poc  
Jn 10,20  plàtica. 20 I molts d’ells deien:  –Està posseït del dimoni i ha perdut l’  
Jn 19,30  com hagué pres lo vinagre, digué:  –Està consumat. I inclinant lo cap,  
Rm 4,9 a qui el Senyor no imputa pecat.» 9  ¿Està, doncs, aquesta benaventurança en la 
1Co 14,21  emperò homes en lo seny. 21  Està escrit en la Llei: «Ab homes d’  
Jm 5,13 trist entre vosaltres? Faça oració.  ¿Està alegre? Càntia salms. 14 ¿Està  
Jm 5,14  ¿Està alegre? Càntia salms. 14  ¿Està malalt algú entre vosaltres? Crídia  
Ap 16,17  del temple des del trono que deia:  –Està fet. 18 I vingueren llamps i trons,  
Ap 21,6  fiels i verdaderes. 6 I em digué:  –Està fet. Jo só l’alfa i l’omega, lo  
He 8,6  pacte (testament), lo qual fou  establert sobre millors promeses. 7 Puix  
Rm 3,31  per la fe? No, per cert, ans bé  establim la Llei. 4,Tit Capítol IV Ab l’  
Rm 10,3  la justícia de Déu i volent  establir la seva pròpia, no es someten a  
He 10,9  Aparta lo primer per a poder  establir lo segon. 10 Per qual voluntat  
Lc 20,10 temps de son país. 10 I arribada l’ estació, envià un dels seus criats als  
1Co 9,24  24 ¿No sabeu que els que corren l’ estadi, realment corren tots, emperò un  
Jn 11,18  de Jerusalem com cosa de quinze  estàdios. 19 I molts jueus havien vingut a 
Lc 24,13  que distava de Jerusalem xixanta  estadis. 14 I conversaven sobre lo que  
Jn 6,19  cosa de vint-i-cinc o trenta  estadis, veuen a Jesús que caminava sobre  
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Ap 14,20  per l’espai de mil i sis-cents  estadis. 15,Tit Capítol XV Càntic de  
Ap 21,16  la canya d’or, i tenia dotze mil  estadis; i la llargària, i l’alçària, i  
Lc 9,12  i tròbien què menjar, puix aquí  estam en un lloc desert. 13 I els digué:  
Jn 5,25 veritat jo us dic que l’hora ve, i  estam ja en ella, en què els morts oiran  
Ac 10,33  bé en venir. I ara nosaltres tots  estam en la presència de Déu per a oir  
Rm 5,2  per la fe a esta gràcia, en la que  estam ferms i ens regositjam en l’  
Rm 6,15  15 Doncs, què? ¿Pecarem perquè no  estam baix de la Llei, sinó baix de la  
1Co 15,30  als morts? 30 I per què nosaltres  estam en perill a cada hora? 31 Cada dia,  
2Co 4,8  mes no ens acongoixam;  estam apurats, mes no destituïts; 9 som  
2Co 5,4 no desnusos. 4 Perquè també los que  estam en est tabernacle gemegam oprimits,  
2Co 5,6 sempre confiats, sabent que mentres  estam en lo cos estam ausents del Senyor.  
2Co 5,6  sabent que mentres estam en lo cos  estam ausents del Senyor. 7 (Perquè  
2Co 5,13  en lo cor. 13 Perquè si nosaltres  estam com fora de si, és per a Déu; i si  
2Co 5,13  com fora de si, és per a Déu; i si  estam en cabal seny, és per a vosaltres.  
Ga 3,25 Mes, des de que vingué la fe, ja no  estam baix lo preceptor. 26 Perquè tots  
1Jn 4,13  nosaltres. 13 En això coneixem que  estam en ell, i ell en nosaltres, en que  
1Jn 5,20 aquell que és verdader; i nosaltres  estam en aquell que és verdader, en son  
Mt 5,15  per a què iŀlumínia a tots los que  estan en casa. 16 Bríllia així vostra llum 
Mt 9,12 -ho Jesús, digué: –No són los que  estan bons los que necessiten de metge,  
Mt 9,12  necessiten de metge, sinó los que  estan mals. 13 Anau, doncs, i apreneu què  
Mt 10,30  30 Fins los cabells de vostre cap  estan tots contats. 31 No temau, doncs,  
Mt 11,8  ab mollesa, en casa dels reis  estan. 9 A qui, doncs, isquéreu a veure?  
Mt 11,16  És semblant a uns nois que  estan assentats en la plaça i, cridant a  
Mt 12,47  –Mira que ta mare i tos germans  estan defora, i et demanen. 48 I ell,  
Mt 16,28  28 En veritat vos dic que dels que  estan aquí n’hi ha alguns que no tastaran 
Mt 22,8  criats: »–Les esposalles certament  estan aparellades; emperò los que havien  
Mt 23,2  dient: –Sobre la càtedra de Moisès  estan sentats los escribes i els fariseus. 
Mt 23,27  hermosos als homes, i per dins  estan plens d’ossos de morts i de tota  
Mt 24,19 sa túnica. 19 Emperò, ai de les que  estan prenyades i de les que criaran en  
Mt 24,32  una comparació. Quan ses branques  estan tendres i les fulles han brotat,  
Mt 25,34  34 Aleshores dirà lo rei als que  estan a sa dreta: »–Veniu, beneïts de mon  
Mt 25,41  mi. 41 »Llavors dirà també als que  estan a l’esquerra: »–Apartau’s de mi,  
Mc 2,17  oigué això, los digué: –Los que  estan bons no necessiten de metge, sinó  
Mc 2,17  necessiten de metge, sinó los que  estan malalts; puix no he vingut a cridar  
Mc 4,11  del Regne de Déu; mes als que  estan fora, tot se’ls anúncia ab  
Mc 6,3  i de Simó? ¿I ses germanes no  estan també aquí ab nosaltres? I s’  
Mc 8,2  gent, perquè fa tres dies que  estan ab mi i no tenen què menjar. 3 I si  
Mc 8,39  vos dic que hi ha alguns dels que  estan aquí que no tastaran la mort fins  
Mc 13,14  llegeix entenga), llavors los que  estan en la Judea, fúgien a les muntanyes; 
Mc 13,25  del cel, i les potestats que  estan en lo cel seran commogudes. 26 »I  
Mc 13,32 ningú en sap res, ni els àngels que  estan en lo cel, ni el Fill, sinó el Pare. 
Lc 1,79 visitat, 79 per a iŀluminar als que  estan sentats enmig de les tenebres, i en  
Lc 4,19 cegos, a posar en llibertat als que  estan oprimits, a publicar l’any de  
Lc 5,31  los respongué i digué: –Los que  estan sans no necessiten de metge, sinó  
Lc 5,31  necessiten de metge, sinó los que  estan malalts. 32 No he vingut a cridar  
Lc 7,25  en deleites, en palacis de reis  estan. 26 Emperò què isquéreu a veure? Un  
Lc 7,32  32 Són semblants als nois que  estan sentats en la plaça, parlant entre  
Lc 8,20 li digueren: –Ta mare i tos germans  estan defora, que et volen veure. 21  
Lc 10,20  d’això, que els esperits vos  estan subjectes; ans bé alegrau’s de que  
Lc 10,20  alegrau’s de que los vostres noms  estan escrits en lo cel. 21 En aquella  
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Lc 11,21  home valent armat guarda sa casa,  estan en pau totes les coses que ell  
Lc 12,7  7 Fins los cabells de vostre cap  estan tots contats. Doncs, no temau,  
Lc 19,44  aixís com a tos fills que  estan dintre de tu, i no deixaran pedra  
Lc 21,21  està pròxima. 21 Llavors, los que  estan en la Judea, fúgien a les muntanyes; 
Jn 5,28  perquè ve l’hora en què los que  estan en los sepulcres oiran la veu del  
Jn 20,30  presència de sos deixebles que no  estan escrits en aquest llibre. 31 Emperò  
Ac 2,13  burlant-se, deien: –Aquestos  estan plens de most. 14 Mes Pere, que  
Ac 2,15 a mes paraules. 15 Puix aquestos no  estan embriagats, com vosaltres creeu,  
Ac 2,39 vostres fills, i per a tots los que  estan lluny, i per a quants crídia a si lo 
Ac 5,25 posàreu a la presó, són al temple i  estan ensenyant al poble. 26 Llavors anà  
Ac 15,23  als germans que són dels gentils i  estan en Antioquia, i en Síria, i en  
Ac 21,21  de tu que ensenyes als jueus que  estan entre els gentils l’abandonar a  
Ac 23,21 beurien fins haver-lo mort, i ara  estan ja alerta aguardant aqueixa promesa  
Ac 24,14  i Déu, creent totes les coses que  estan escrites en la Llei i en los  
Ac 28,27  lo cor d’aquest poble i sos oïdos  estan pesats i han tancat sos ulls; no sia 
Rm 1,7  per Jesucrist. 7 A tots los qui  estan en Roma, amats de Déu, apellidats  
Rm 2,19  ser guia de cegos i llum dels que  estan en tenebres, 20 mestre d’ignorants  
Rm 3,Tit  sobre els gentils. Uns i altres  estan subjectes al pecat. No és la Llei,  
Rm 3,9 havem ja provat que jueus i gentils  estan tots baix de pecat, 10 com està  
Rm 3,15  i d’amargor. 15 Los peus  estan llestos per a anar a derramar sang.  
Rm 3,19  quant la Llei diu, ho diu als que  estan baix la Llei, a fi de que tota boca  
Rm 3,23  distinció, 23 puix tots pecaren i  estan privats de la glòria de Déu, 24  
Rm 12,3 ha estat donada, dic a tots los que  estan entre vosaltres, que no pènsien de  
Rm 15,26  als pobres d’entre els sants que  estan en Jerusalem. 27 Així los plagué i  
Rm 16,14  a Hermes, i als germans que  estan ab ells. 15 Saludau a Filòlog i a  
Rm 16,15 a Olimpiada, i a tots los sants que  estan ab ells. 16 Saludau-vos uns a  
1Co 5,12  de fer de judicar d’aquells que  estan fora? ¿Per ventura no judicau  
1Co 5,12  no judicau vosaltres dels que  estan dins? 13 Perquè Déu judicarà als que 
1Co 5,13  13 Perquè Déu judicarà als que  estan fora. Per lo tant, traeu fora de  
1Co 7,15  puix lo germà o la germana no  estan subjectes a esclavitud en tals  
1Co 9,10  certament, per amor de nosaltres  estan escrites aquestes coses; perquè lo  
1Co 9,21  a guanyar als jueus. 21 Ab los que  estan baix la Llei, com si estigués jo  
1Co 9,21 baix la Llei) per a guanyar als que  estan baix la Llei; i ab los que estaven  
1Co 14,32  32 I els esperits dels profetes  estan subjectes als profetes. 33 Perquè  
2Co 10,16  l’evangeli en los llocs que  estan més allà de vosaltres, no per a  
Ga 3,10  quants són de les obres de la Llei  estan baix la maledicció; puix està  
Ga 3,10  permanesca en totes les coses que  estan escrites en lo llibre de la Llei per 
Fl 1,1  tots los sants en Cristo Jesús que  estan en Filipi, ab los bisbes i diaques:  
Fl 2,10  tot genoll de les criatures que  estan en los cels, en la terra i en los  
Fl 3,13  darrere i avançant-me a les que  estan davant. 14 Corro envers la marca,  
Fl 4,3  m’ajudaren, los noms dels quals  estan en lo llibre de la vida. 4  
Fl 4,22 en Cristo Jesús. 22 Los germans que  estan ab mi vos saluden. Vos saluden tots  
Col 1,2 i fiels germans en Cristo Jesús que  estan en Colossi. 3 Gràcia a vosaltres i  
Col 2,1  per vosaltres, i per aquells que  estan en Laodicea, i per quants no han  
Col 2,3  Pare i de Cristo Jesús, 3 en qui  estan escondits tots los tresors de  
Col 3,5  mortificau vostres membres que  estan sobre la terra: fornicació,  
Col 4,5  ab sabiduria envers aquells que  estan fora, redimint lo temps. 6 Sia  
Col 4,13  per vosaltres, i per los que  estan en Laodicea, i per los de  
Col 4,15  Demas. 15 Saludau als germans que  estan en Laodicea, i a Nimfas i a la  
1Te 4,12  camineu honestament envers los que  estan fora i no cobdicieu res de ningú. 13 
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1Tm 2,2  2 pels reis i per tots los que  estan constituïts en autoritat, a fi de  
1Tm 6,1 de caritat. 1 Tots los sirvents que  estan baix lo jou tinguen a sos amos per  
2Tm 1,15  15 Tu saps que tots los que  estan en l’Àsia m’han abandonat, dels  
2Tm 3,7 de diferents passions, 7 que sempre  estan aprenent i mai arriben a la ciència  
Tt 1,15  i infiels no hi ha res pur, ans bé  estan contaminats sos enteniments i sa  
Tt 3,15  15 Te saluden tots los que  estan ab mi. Saluda tu als que ens amen en 
He 4,13  a sa vista, i totes les coses  estan desnuses i patents als ulls d’  
He 12,23  de la Iglésia dels primogènits que  estan escrits en lo cel, i a Déu, jutge de 
Jm 1,1  Jesucrist, a les dotze tribus que  estan disperses, salut. 2 Germans meus,  
1Pe 1,1  de Jesucrist, als estrangers que  estan espargits per lo Ponto, Galàcia,  
2Pe 2,13 recreant-se en sos errors mentres  estan en convits ab vosaltres, 14 tenint  
Ap 1,3  i guarda les coses que en ella  estan escrites, perquè lo temps està  
Ap 1,4  de venir, i dels set esperits que  estan davant de son trono, 5 i de  
Ap 3,2  i fortifica les coses que queden i  estan promptes a morir, perquè jo no trobo 
Ap 7,13  ancians, me digué: –Aquestos que  estan coberts ab vestidures blanques, qui  
Ap 7,15  la sang de l’Anyell. 15 Per això  estan davant del trono de Déu, i el  
Ap 9,14  –Deslliga los quatre àngels que  estan lligats en lo gran riu Eufrates. 15  
Ap 11,4  oliveres i els dos candeleros que  estan davant del Déu de la terra. 5 I si  
Ap 13,8  aquells los noms dels quals no  estan escrits en lo llibre de la vida de  
Ap 14,5 ells no fou trobada mentida, perquè  estan sens màcula davant del trono de Déu. 
Ap 14,18  de la vinya de la terra, perquè ja  estan madurs los grans d’ells. 19 I posà  
Ap 16,18  ha hagut mai des de que els homes  estan sobre la terra. 19 I la gran ciutat  
Ap 17,8  aquells los noms dels quals no  estan escrits en lo llibre de vida des de  
Ap 17,14  i el Rei dels reis; i els que  estan ab ell són cridats, escollits i  
Ap 18,14  les coses substancioses i hermoses  estan perdudes per tu i no les trobaràs  
Ap 20,8  per a enganyar a les nacions que  estan en los quatre cantons de la terra, a 
Ap 20,10  un estany de foc i de sofre, a on  estan la bèstia i el fals profeta; i seran 
Ap 21,27  o mentida, sinó solament los que  estan escrits en lo llibre de vida de l’  
Ap 22,18  posarà sobre ell les plagues que  estan escrites en aquest llibre. 19 I si  
Ap 22,19 la ciutat santa, i de les coses que  estan escrites en aquest llibre. 20 Aquell 
Lc 22,11  Mestre t’envia a dir: A on és l’ estància en què he de menjar la pasqua ab  
Lc 12,3  i lo que diguéreu a l’oïdo en les  estàncies, serà anunciat sobre los  
Mt 1,18 de Jesucrist fou d’aquesta manera:  estant Maria, sa mare, desposada ab Josep, 
Mt 1,20  deixar-la secretament. 20 I  estant ell pensant en això, veus aquí l’  
Mt 6,5 com los hipòcrites, que amen pregar  estant drets en les sinagogues i en les  
Mt 11,2  d’ells. 2 I havent oït Joan,  estant en la presó, les obres de Cristo,  
Mt 17,21  de l’oració i del dejuni. 21 I  estant ells en Galilea, los digué Jesús:  
Mt 22,41  tota la Llei i los Profetes. 41 I  estant junts los fariseus, Jesús los  
Mt 24,3 sobre pedra sens ser derrocada. 3 I  estant ell assentat en la muntanya de l’  
Mt 26,6  algun alborot en lo poble. 6 I  estant Jesús en Betània, en casa de Simó  
Mt 26,22  vosaltres m’ha d’entregar. 22 I  estant contristats en gran manera, començà 
Mt 27,19 per enveja l’havien entregat. 19 I  estant ell sentat en son tribunal, li  
Mc 2,15  -se, lo seguí. 15 I succeí que,  estant sentat a taula en casa d’est,  
Mc 12,41 seran judicats ab major rigor. 41 I  estant Jesús assentat en davant de l’arca 
Mc 13,3  pedra que no sia derrocada. 3 I  estant sentat en la muntanya de l’  
Mc 14,3  mogués algun motí en lo poble. 3 I  estant Jesús en Betània, en casa de Simó  
Mc 14,18  l’hora hi anà ab los Dotze. 18 I  estant sentats i menjant a taula, los  
Mc 14,22  tal home que mai hagués nat. 22 I  estant ells menjant, prengué Jesús lo pa,  
Mc 14,43  m’ha d’entregar està cerca. 43 I  estant ell encara parlant, arribà Judes  
Mc 14,66  I els criats l’abufetejaven. 66 I  estant Pere a baix en lo pati, arribà una  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1309 
 

Mc 16,14 tampoc los cregueren. 14 Finalment,  estant sentats a taula los Onze, se’ls  
Lc 1,11 se li aparegué un àngel del Senyor,  estant en peu a la dreta de l’altar de l’ 
Lc 2,40  infant creixia, i se fortificava,  estant ple de sabiduria, i la gràcia de  
Lc 3,21  Jesús fou batejat també, i  estant ell orant, s’obrí lo cel, 22 i  
Lc 5,1 d’ell per a oir la paraula de Déu,  estant a la vora de l’estany de  
Lc 5,3  que s’allargàs un poc de terra. I  estant sentat, adoctrinava a la gent des  
Lc 5,12 tot i el seguiren. 12 I succeí que,  estant ell en una d’aquelles ciutats,  
Lc 5,17  i orava. 17 I succeí que un dia,  estant ell ensenyant, hi havia allí també  
Lc 9,18  coves de bocins. 18 I succeí que,  estant orant, se trobaven ab ell sos  
Lc 9,51  per a nosaltres. 51 I succeí que,  estant per a complir-se lo temps de ser  
Lc 11,1 doctors de la Llei. 1 I succeí que,  estant ell orant en cert lloc, quan  
Lc 11,27  que el primer. 27 I succeí que,  estant dient això, una dona del mig del  
Lc 18,13  13 »Lo publicà, al contrari,  estant apartat, no s’atrevia ni a alçar  
Lc 19,11 i salvar lo que estava perdut. 11 I  estant ells oient això, prosseguí dient- 
Lc 19,29  davant de tots. 29 I succeí que  estant cerca de Betfage i de Betània, en  
Lc 20,1  escribes. 1 I succeí un dia que,  estant ell en lo temple instruint al poble 
Lc 20,37  ho declarà també Moisès, quan  estant prop de la romeguera, li digué lo  
Lc 20,45  45 Després digué a sos deixebles,  estant-lo oint tot lo poble que l’  
Lc 21,1  segon adveniment de Jesucrist. 1 I  estant Jesús mirant les almoines que  
Lc 22,1  en la casa del sumo sacerdot. 1 I  estant ja cerca la festa dels Àzims, dita  
Lc 22,43  àngel del cel que el confortava. I  estant en agonia, pregava ab major ànsia.  
Lc 22,53 contra un lladre? 53 Sent aixís que  estant tots los dies ab vosaltres en lo  
Lc 22,55  havent encès foc enmig del pati, i  estant-se ells al rodador, també Pere  
Lc 23,40  dient: –¿Ni tu tems a Déu, encara,  estant en lo mateix suplici? 41 En quant a 
Lc 24,5  ab vestidures resplendents. 5 I  estant elles atemorisades, i tenint lo  
Lc 24,6  Recordau’s del modo que us parlà  estant encara en Galilea 7 dient: “És  
Lc 24,30 va declinant. I entrà ab ells. 30 I  estant junts a taula, prengué lo pa i lo  
Lc 24,41  encara no acabassen de creure’l,  estant transportats de goig i admiració,  
Jn 8,9  escriure en terra. 9 I oït això, i  estant convençuts per ses consciències,  
Jn 13,25  –Qui és aquest de qui parla? 25 I  estant aquell reclinat en lo seno de  
Jn 17,13  Emperò ara vinc a vós, i dic això  estant encara en lo món, a fi de que  
Jn 20,11 fora, plorant cerca del sepulcre, i  estant així plorant, s’abaixà i mirà en  
Jn 20,19  que era lo primer de la semana, i  estant tancades les portes d’a on s’  
Jn 20,26  i Tomàs, ab ells. Vingué Jesús,  estant tancades les portes, i se presentà  
Ac 1,10  que l’ocultà a sos ulls. 10 I  estant mirant al cel quan ell s’anava  
Ac 4,1 fiels i viuen ab perfecta unió. 1 I  estant ells parlant al poble,  
Ac 9,3  3 I anant pel camí, succeí que  estant ja cerca de Damasco, repentinament  
Ac 10,9  endemà, anant ells per son camí, i  estant ja prop de la ciutat, pujà Pere a  
Ac 13,2  Herodes lo tetrarca, i Saulo. 2 I  estant ells ministrant al Senyor, i  
Ac 15,25  encàrrec: 25 Nos aparegué bé,  estant congregats d’un acord, elegir  
Ac 16,9  visió de nit s’aparegué a Pau: i  estant de peus un home de Macedònia, li  
Ac 19,1  contra l’apòstol. 1 I succeí que  estant Apolo en Corinto, Pau, després d’  
Ac 20,18  18 los quals havent vingut i  estant junts, los digué: –Vosaltres sabeu  
Ac 24,18 meva nació, i ofertes, i vots. 18 I  estant en això és quan certs jueus de l’  
Ac 24,21  paraules que proferí en alta veu  estant enmig d’ells: “Per la resurrecció  
Ac 24,22 doncs, havent oït aquestes coses, i  estant ben informat d’aquest camí, los  
Ac 25,18  home, 18 los acusadors del qual,  estant presents, ningun delicte li  
Ac 25,20 qual Pau afirmava que era viu. 20 I  estant en dubte acerca d’aquesta qüestió, 
Ac 26,21  21 Per aquestes causes,  estant jo en lo temple, me prengueren los  
Ac 28,1  entre els principals jueus. 1 I  estant ja en salvo, sabérem que l’isla s’ 
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Ac 28,17  Pau als principals dels jueus. I  estant junts los digué: –Barons germans,  
Rm 4,10  10 ¿Com, doncs, li fou imputada,  estant circumcidat o incircumcidat? No en  
Rm 5,10  per la mort de son Fill, molt més  estant reconciliats serem salvats per sa  
1Co 9,21 com si estigués jo baix la Llei (no  estant baix la Llei) per a guanyar als que 
1Co 9,21  estava sens la Llei de Déu, ans bé  estant en la llei de Jesucrist) per a  
1Co 11,13  propi que una dona préguia a Déu  estant descoberta? 14 ¿No us ensenya la  
2Co 5,10  segons lo que ha fet bo o mal,  estant en son propi cos. 11 Penetrats,  
2Co 8,17  ell acceptà l’exhortació; emperò  estant ell molt solícit, de sa pròpia  
2Co 9,8 la gràcia en vosaltres, a fi de que  estant sempre proveïts de tot, abundeu  
2Co 10,11  quals som en la paraula per cartes  estant ausents, lo mateix serem en fet  
2Co 10,11  ausents, lo mateix serem en fet  estant presents. 12 Perquè no ens atrevim  
2Co 13,2 tota paraula.» 2 Ja us diguí abans,  estant present, i ho dic ara, ausent, que  
2Co 13,10  10 Per lo tant, vos escric açò  estant ausent, per a què, present, no haja 
Col 2,2  fi de que sos cors sien consolats,  estant units en caritat i en totes  
Col 2,19 sentit de son ànimo carnal, 19 i no  estant unit ab lo cap, del qual tot lo  
1Te 2,8  que acarícia als seus infants. 8 I  estant així apassionats a vosaltres,  
1Tm 5,13  feren vana la primera fe. 13 I  estant, ademés, ocioses, s’acostumen a  
Flm 10  fill Onèsim, a qui jo he engendrat  estant en cadenes, 11 lo qui en temps  
He 9,6 podem ara parlar en particular. 6 I  estant les coses disposades d’aquesta  
1Pe 3,5  santes dones que esperaven en Déu,  estant someses a sos propis marits. 6 Així 
1Pe 5,9  a qui devorar. 9 Resistiu-lo,  estant ferms en la fe, sabent que vostres  
2Pe 1,14  excitar-vos ab amonestacions; 14  estant cert de que luego tinc de deixar  
Ap 12,2  una corona de dotze estrelles. 2 I  estant prenyada, clamava ab dolors de part 
Jn 8,30  sempre lo que és de son agrado. 30  Estant ell dient estes coses, molts  
Ac 10,44  tots los que creguen en ell. 44  Estant encara Pere dient estes paraules,  
Ap 18,10  quan veuran lo fum de sa crema. 10  Estant lluny, per temor dels turments d’  
Mt 8,18  es passàs a l’altre costat de l’ estany. 19 I acercant-se-li un escriba 
Mt 8,28  Jesús des de l’altra part de l’ estany a la terra dels gerassens,  
Mt 14,22  que ell a l’altra banda de l’ estany, mentres que ell despedia a la  
Mt 14,34  passat a l’altre costat de l’ estany, vingueren a la terra de Genesar.  
Mc 6,45 a Betsaida, a l’altre costat de l’ estany, mentres que ell despedia al poble. 
Mc 8,13  i passà a l’altra banda de l’ estany. 14 I s’havien olvidat de prendre  
Lc 5,1  de Déu, estant a la vora de l’ estany de Genesaret, 2 vegé dos barques  
Lc 5,2 barques que estaven a la vora de l’ estany, i los pescadors havien saltat en  
Lc 8,22  –Passem a l’altra banda de l’ estany. I partiren. 23 I mentres estaven  
Lc 8,23  un temporal de vent en l’ estany, i s’ompliren d’aigua, i estaven  
Lc 8,33  ab ímpetu per un barranc en l’ estany i s’ofegaren. 34 Quan los pastors  
Ap 19,20  dos foren llançats vius en un  estany de foc ardent i sofre. 21 I els  
Ap 20,10  que els enganyava fou ficat en un  estany de foc i de sofre, a on estan la  
Ap 20,14  i la mort foren llançats a l’ estany de foc. Aquesta és la segona mort.  
Ap 20,15 llibre de la vida fou llançat en l’ estany del foc. 21,Tit Capítol XXI Fi i  
Ap 21,8  los mentiders, sa sort serà en l’ estany que crema ab foc i sofre, que és la 
Rm 16,9 ab mi en Cristo Jesús, i a mon amat  Estaqui. 10 Saludau a Apeles, provat en  
Mt 9,15  los digué: –¿Per ventura poden  estar afligits los fills de l’Espòs  
Mt 19,14  14 I Jesús los digué: –Deixau  estar als infants i no els destorbeu de  
Mt 20,23  ab què jo só batejat. Emperò l’ estar sentat a ma dreta o esquerra, no m’ 
Mt 25,Tit  talents, ab les quals Jesús mana  estar alerta i practicar bones obres per a 
Mc 1,24  a cridar 24 dient: –Deixa’ns  estar; què tenim nosaltres que veure ab  
Mc 5,18  a demanar-li que el deixàs  estar ab ell. 19 Mes Jesús no li permeté  
Mc 12,39  els salúdien en les places, 39 i  estar en los primers sitis en les  
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Lc 17,9 tu.” 9 ¿Per ventura l’amo li ha d’ estar agraït al tal criat perquè féu lo  
Lc 19,11  -los una paràbola, per causa d’ estar prop de Jerusalem i perquè pensaven  
Ac 5,38  ab aquestos homes i que els deixeu  estar, perquè si est consell o aquesta  
Ac 26,31  cosa per la qual haja de morir ni  estar en presó. 32 I Agripa digué a Festo: 
Ac 28,16 guàrdia; emperò a Pau se li permeté  estar sol en una casa particular ab un  
Rm 8,15  rebut l’esperit d’esclavitud per  estar altra vegada ab temor, sinó que  
Rm 14,4  perquè poderós és Déu per fer-lo  estar dret. 5 L’un fa diferència entre  
1Co 7,26  perquè bo li és a l’home l’ estar-se així. 27 ¿Estàs lligat a  
1Co 8,10  te vegés a tu, que tens ciència,  estar sentat a taula en lo lloc dels  
1Co 10,12  12 Per lo tant, lo qui es creu  estar de peus, tinga compte que no  
2Co 5,8  ganes d’ausentar-nos del cos i  estar presents ab lo Senyor. 9 I per això  
Ga 4,20 sia format en vosaltres. 20 Voldria  estar ara ab vosaltres i canviar ma veu,  
Ga 4,21  21 Dieu-me, los que voleu  estar baix la Llei, ¿no haveu llegit la  
Fl 1,23  de ser deslligat de la carn i d’ estar ab Cristo, lo que és molt millor. 24 
Fl 1,30  que vegéreu en mi, i que ara oïu  estar en mi. 2,Tit Capítol II Los exhorta  
Fl 2,26  necessitats. 26 Perquè ell ansiava  estar entre tots vosaltres, i estava  
Fl 4,12  i a totes les coses estic avesat a  estar saciat i a sofrir fam, a tenir  
1Tm 5,25  i les que no ho són no poden  estar escondides. 6,Tit Capítol VI Los  
He 11,7  7 Per la fe, Noè, després d’ estar avisat de les coses que encara no  
1Pe 4,2 manera que el temps que li queda d’ estar en la carn no el visca en les  
Ap 10,5  escríguies. 5 I l’àngel que vegí  estar sobre el mar i sobre la terra alçà  
Mt 5,22  que tinga ira a son germà,  estarà subjecte a judici. I lo qui diga:  
Mt 5,22  lo qui diga: “‹Racà›” a son germà,  estarà subjecte a consell. I lo qui li  
Mt 12,40  del mateix modo lo Fill de l’home  estarà tres dies i tres nits en lo cor de  
Mt 16,19  allò que llíguies sobre la terra  estarà lligat en lo cel, i tot lo que  
Lc 1,15  beurà vi ni altra beguda forta, i  estarà ple de l’Esperit Sant ja des del  
Lc 12,34  allà a on és vostre tresor, allí  estarà també lo vostre cor. 35 »Teniu  
Lc 12,53 los dos contra los tres. 53 Lo pare  estarà dividit contra el fill, i el fill  
Lc 21,25  estrelles. I en la terra, la gent  estarà consternada per la confusió que  
Lc 22,69  Mes des d’ara lo Fill de l’home  estarà sentat a la dreta del poder de Déu. 
Jn 12,26  ’m, que allí a on jo só, allí  estarà també mon sirvent; i al que em  
Jn 14,17  perquè habitarà ab vosaltres i  estarà en vosaltres. 18 No us deixaré  
Rm 14,4  està en peus, o cau; emperò ferm  estarà, perquè poderós és Déu per fer-lo 
1Co 15,28  a ell, llavors fins lo mateix Fill  estarà subjecte a aquell que someté a ell  
2Jn 2  que permaneix en nosaltres i que  estarà sempre ab nosaltres. 3 Gràcia sia  
Ap 22,4  4 I veuran sa cara, i son nom  estarà escrit en los fronts d’ells. 5 I  
Lc 12,52 si hi ha cinc persones en una casa,  estaran dividits los tres contra los dos,  
Lc 17,34  34 »Vos declaro que en aquella nit  estaran dos en un llit: l’un serà pres, i 
Lc 17,35  serà pres, i l’altre, deixat; 35  estaran dues dones molent juntes: l’una  
Ap 18,15  aquestes coses, que s’enriquiren,  estaran lluny d’ella per temor de sos  
Ap 22,3  els tronos de Déu i de l’Anyell  estaran en ella, i sos servos lo serviran. 
Lc 23,43  digué: –En veritat te dic que avui  estaràs ab mi en lo paradís. 44 I era ja  
Mt 17,16  incrèdula i perversa! Fins a quan  estaré ab vosaltres? Fins a quan vos  
Mc 9,18  generació incrèdula! Fins a quan  estaré jo ab vosaltres? Fins a quan vos  
Lc 9,41  raça infiel i malvada! Fins a quan  estaré ab vosaltres i vos sofriré? Porta  
Jn 7,33 ’l. 33 Mes Jesús los digué: –Encara  estaré ab vosaltres un poc de temps, i  
Ac 23,15  certesa de sa causa. I nosaltres  estarem esperant per a matar-lo abans  
1Te 4,17 rebre a Cristo en los aires, i així  estarem per a sempre ab lo Senyor. 18 Per  
Jn 16,20  lo món se regositjarà; i vosaltres  estareu tristos, mes vostra tristesa se  
Mt 24,43  de venir lo lladre, sens dubte  estaria vetllant i no deixaria minar sa  
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Lc 2,44  sos pares. 44 Mes suposant que ell  estaria ab los de la comitiva, feren un  
1Co 12,17  17 I si tot lo cos fos ull, ¿a on  estaria l’oïdo? I si tot fos oïdo, ¿a on  
1Co 12,17  l’oïdo? I si tot fos oïdo, ¿a on  estaria l’olfato? 18 Emperò ara Déu ha  
Mt 5,25  luego ab ton contrari, mentres que  estàs ab ell en lo camí. No sia que ton  
Mc 12,34  respost sàviament, li digué: –No  estàs lluny del Regne de Déu. I ja ningú  
Lc 10,41  respongué dient: –Marta, Marta, tu  estàs molt afanada i et fatigues en moltes 
Lc 13,12  si, i li digué: –Dona, curada  estàs de ta dolència! 13 I imposà les mans 
Lc 15,31 lo pare li digué: »–Fill, tu sempre  estàs ab mi i tots mos béns són teus. 32  
Jn 8,48 de dir que tu ets un samarità i que  estàs posseït del dimoni? 49 Jesús  
Jn 8,52  li digueren: –Ara coneixem que  estàs posseït del dimoni. Abraham és mort, 
Ac 7,33  de tos peus, perquè lo lloc a on  estàs terra santa és. 34 He vist, he vist  
Ac 8,23  de ton cor. 23 Perquè veig que  estàs en fel d’amargura i en lo llaç de  
Ac 12,15  porta. 15 I ells li digueren: –Tu  estàs fora de si! Mes ella assegurava que  
Ac 23,3  a tu, paret emblanquinada! ¿Tu  estàs sentat per a judicar-me segons la  
Rm 11,20  trencades»; emperò tu per la fe  estàs dret. No t’envanesques, ans bé tem. 
Ga 4,27  prorromp i clama, la que no  estàs de part; perquè són molts més los  
Jn 7,20  matar-me? Lo poble li respongué:  –Estàs posseït del dimoni. Qui et vol  
Ac 26,24  defensa, Festo digué en alta veu:  –Estàs fora de si, Pau. Les moltes lletres 
1Co 7,27 és a l’home l’estar-se així. 27  ¿Estàs lligat a muller? No cèrquies  
1Co 7,27 muller? No cèrquies deslligar-te.  ¿Estàs llibre de muller? No búsquies  
Mt 12,45  dins i habiten allí. I l’últim  estat d’aquell home és pitjor que el  
Mt 13,35  i enunciaré coses que han  estat escondides des de la fundació del  
Mt 22,8  aparellades; emperò los que havien  estat convidats no eren dignes. 9 Anau,  
Mt 28,6  Veniu i veeu lo lloc a on havia  estat colocat lo Senyor. 7 I anau  
Mc 5,15  vénen a Jesús i veuen al que havia  estat aturmentat del dimoni, sentat,  
Mc 5,18 entrà en la barca, aquell que havia  estat posseït del dimoni començà a demanar 
Mc 12,11  de cantonada. 11 Per lo Senyor ha  estat fet això, i és cosa meravellosa a  
Mc 16,10  Ella anà a dir-ho als que havien  estat ab ell, que estaven afligits i  
Lc 1,13  Zacaries, puix ta pregària ha  estat oïda, i ta muller Elisabet te parirà 
Lc 2,17  comprengueren lo que els havia  estat dit d’aquell infant. 18 I tots los  
Lc 2,26  estava sobre ell. 26 I li havia  estat revelat per l’Esperit Sant que ell  
Lc 2,48 com ton pare i jo, afligits, t’hem  estat buscant. 49 I los respongué: –Per a  
Lc 4,43  lo Regne de Déu, puix per això he  estat enviat. 44 I anava predicant en les  
Lc 5,5  li digué: –Mestre, tota la nit hem  estat treballant sens haver agafat res,  
Lc 7,10  10 I tornats a casa los que havien  estat enviats, trobaren sa al criat que  
Lc 7,10  trobaren sa al criat que havia  estat malalt. 11 I succeí després que  
Lc 7,35  35 Emperò la sabiduria ha  estat justificada per tots sos fills. 36 I 
Lc 8,36 los contaren de la manera que havia  estat deslliurat de la llegió. 37 I li  
Lc 11,26  dintre i habiten allí. I lo darrer  estat d’aquell home és pitjor que el  
Lc 12,38  tercera vetlla i els trobàs en eix  estat, benaventurats són los tals  
Lc 15,24  ressuscitat, s’havia perdut i ha  estat trobat. »I començaren a menjar  
Lc 15,32  ressuscitat, s’havia perdut i ha  estat trobat. 16,Tit Capítol XVI Paràbola  
Lc 16,11  en lo molt. 11 Si, doncs, no haveu  estat fiels en les riqueses injustes, qui  
Lc 19,17  oh bon criat. Ja que en lo poc has  estat fiel, tindràs potestat sobre deu  
Lc 23,19  -nos Barrabàs! 19 –Lo qual havia  estat posat pres per causa d’una sedició  
Lc 23,25  causa de sedició i homicidi havia  estat posat en presó i ells demanaven, i  
Lc 23,53  una roca en lo qual ningú hi havia  estat posat encara. 54 I era lo dia de  
Lc 23,55  sepulcre i la manera ab què havia  estat depositat lo cos de Jesús. 56 I  
Jn 1,3  ninguna cosa fou feta de lo que ha  estat fet. 4 En ell era la vida, i la vida 
Jn 1,10  10 Ell era en lo món, i el món ha  estat fet per ell, i el món no el conegué. 
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Jn 1,15 Lo qui ha de venir després de mi ha  estat preferit a mi, per quant ell era  
Jn 1,24  lo profeta. 24 I els que havien  estat enviats a ell eren fariseus, 25 i li 
Jn 1,27  de venir després de mi, lo qual ha  estat preferit a mi i a qui jo no só digne 
Jn 1,30 “Després de mi ve un baró que m’ha  estat preferit, perquè ell era abans que  
Jn 3,21  obres sien descobertes, puix han  estat fetes en Déu. 22 Després d’això,  
Jn 3,24  Puix llavors Joan encara no havia  estat posat en la presó. 25 I se mogué una 
Jn 3,28  “Jo no só lo Cristo, sinó que he  estat enviat davant d’ell.” 29 Aquell que 
Jn 5,4  que entrava, després d’haver  estat agitada l’aigua, quedava curat,  
Jn 5,10  jueus, doncs, deien al que havia  estat curat: –Avui és dissabte. No t’és  
Jn 5,13  i camina”? 13 Emperò lo qui havia  estat curat no sabia qui era, perquè Jesús 
Jn 5,14  i li digué: –Ja veus que has  estat curat; no pèquies més, no sia que et 
Jn 7,39  de rebre, puix encara no havia  estat comunicat l’Esperit, per quant  
Jn 8,33  d’Abraham, i jamai havem  estat esclaus de ningú. Com dius, doncs,  
Jn 9,18  no cregueren d’ell que hagués  estat cego i recobrat la vista, fins que  
Jn 9,24 doncs, novament a l’home que havia  estat cego i li digueren: –Glorifica a  
Jn 10,40  aquell lloc a on primerament havia  estat Joan batejant, i permanesqué allí.  
Jn 11,21  a Jesús: –Senyor, si vós haguésseu  estat aquí, no hauria mort mon germà. 22  
Jn 11,32 li digué: –Senyor, si vós haguésseu  estat aquí, no hauria mort mon germà. 33  
Jn 12,38  I a qui lo braç del Senyor ha  estat revelat?» 39 Per això no podien  
Jn 16,11  perquè el príncep d’aquest món ha  estat ja judicat. 12 »Encara tinc moltes  
Jn 17,10  vostres són meves; i ab elles he  estat clarificat. 11 I jo ja no estic en  
Jn 19,32  del primer i de l’altre que havia  estat crucificat ab ell. 33 I havent  
Jn 19,41  sepulcre nou, en lo qual no havia  estat encara posat ningú. 42 Allí, doncs,  
Jn 20,7  en terra, 7 i lo sudari, que havia  estat sobre lo cap d’ell, no junt ab les  
Jn 20,12  altre als peus del siti a on havia  estat posat lo cos de Jesús. 13 Ells li  
Ac 1,11  Jesús que des de vosaltres ha  estat rebut en lo cel, vindrà així com l’ 
Ac 1,21  que d’aquestos barons que han  estat en companyia nostra tot lo temps que 
Ac 4,9  home malalt, per virtut de qui ha  estat est curat, 10 sia notori a tots  
Ac 4,11 arquitectes haveu refusat, i que ha  estat posada per cap de cantonada. 12 I no 
Ac 4,13  i coneixien que havien ells  estat ab Jesús. 14 I veent que estava  
Ac 4,14  també ab ells l’home que havia  estat curat, no podien dir res en contra.  
Ac 4,16  a aquestos homes? Perquè, que ha  estat fet per ells un miracle notable, és  
Ac 5,41  davant del Consell, perquè havien  estat contats dignes de sofrir injúries  
Ac 7,21  casa de son pare. 21 Emperò havent  estat abandonat, lo prengué la filla de  
Ac 7,52  del Just, del qual vosaltres haveu  estat traïdors i homicides. 53 Vosaltres,  
Ac 8,4  posar en presó. 4 I els que havien  estat dispersos transitaven d’una part a  
Ac 8,9  un baró anomenat Simó, que havia  estat mago abans en la ciutat, enganyant  
Ac 8,16  d’ells, sinó que solament havien  estat batejats en nom del Senyor Jesús. 17 
Ac 10,31  digué: 31 “Corneli, ta plegària ha  estat oïda i tes almoines han estat  
Ac 10,31  ha estat oïda i tes almoines han  estat recordades davant de Déu. 32 Envia,  
Ac 10,37  Vosaltres sabeu la paraula que ha  estat publicada per tota la Judea, i  
Ac 11,19 la vida. 19 I els altres que havien  estat espargits per la tribulació que  
Ac 13,48  i cregueren tots quants havien  estat predestinats per a la vida eterna.  
Ac 14,25  a Antioquia, d’a on havien  estat recomanats a la gràcia de Déu per a  
Ac 15,17  i tots los gentils, sobre qui ha  estat invocat mon nom, diu lo Senyor que  
Ac 16,4  a guardar los decrets que havien  estat acordats per los apòstols i per los  
Ac 17,3  3 declarant i mostrant que havia  estat precís que patís Cristo i  
Ac 18,23 allí passà a Antioquia. 23 I havent  estat algun temps allí, partí i recorregué 
Ac 19,3 ell los digué: –Doncs, en què haveu  estat batejats? I ells respongueren: –En  
Ac 20,18  m’he conduït tot lo temps que he  estat ab vosaltres: 19 servint al Senyor  
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Ac 26,26  elles se li oculta, perquè no han  estat fetes estes coses en ningun racó. 27 
Ac 27,21  d’ells, digué: –Millor hauria  estat, sens dubte, oh barons, seguint lo  
Rm 1,13 proposat venir a vosaltres (i m’ha  estat impedit fins ara), per a lograr  
Rm 4,18  gents, conforme lo que li havia  estat dit: «Així serà ton llinatge.» 19 I  
Rm 5,5  per l’Esperit Sant, que ens ha  estat donat. 6 Puix, per quin fi Cristo,  
Rm 6,3  3 ¿No sabeu que tots los que havem  estat batejats en Jesucrist, havem estat  
Rm 6,3  estat batejats en Jesucrist, havem  estat batejats en sa mort? 4 Per lo tant,  
Rm 6,5  novedat de vida. 5 Perquè si havem  estat plantats juntament ab ell en la  
Rm 6,17  forma de doctrina a la que haveu  estat entregats. 18 I deslliurats del  
Rm 7,Tit  VII Ventatge de l’home en l’ estat de la llei de gràcia comparat ab lo  
Rm 9,29 ens hagués deixat llinatge, hauríem  estat com Sodoma i seríem semblants a  
Rm 11,19  Emperò tu diràs: «Les branques han  estat trencades, a fi de que jo sia  
Rm 11,24  natural i contra naturalesa has  estat empeltat en un oliver bo, ¿quant més 
Rm 12,Tit  ha ensenyat als fiels, segons l’ estat de cada u i segons los dons rebuts  
Rm 12,3  3 Puix, per la gràcia que m’ha  estat donada, dic a tots los que estan  
Rm 12,6  dons, segons la gràcia que ens ha  estat donada; o de profecia, que devem  
Rm 15,4  totes les coses que abans han  estat escrites, per a nostra ensenyança  
Rm 15,21  escrit: 21 «Aquells a qui no ha  estat ell anunciat lo veuran, i l’  
Rm 15,22  22 I per lo qual moltes vegades he  estat impedit de venir-us a veure, i no  
Rm 15,27  a ells. Perquè si els gentils han  estat fets participants de ses coses  
1Co 1,4  per la gràcia de Déu que us ha  estat donada en Jesucrist 5 perquè en  
1Co 1,9  9 Fiel és Déu, per qui haveu  estat cridats a la companyia de son Fill  
1Co 1,13  per a vosaltres? ¿O haveu  estat batejats en nom de Pau? 14 Gràcies a 
1Co 1,15  ningú diga que en mon nom haveu  estat batejats. 16 I he batejat també la  
1Co 1,24 als gentils. 24 Mes per als que han  estat cridats, tant jueus com grecs,  
1Co 1,26  ni molts los nobles que han  estat cridats, 27 sinó que Déu ha escollit 
1Co 1,30  Jesús, lo qual per a nosaltres ha  estat fet per Déu sabiduria i justificació 
1Co 2,Tit  la predicació en Corinti no havia  estat ab pompa de paraules ni aparato de  
1Co 2,9  no vegé, ni orella oigué, ni han  estat en cor d’home, les coses que  
1Co 3,10  Segons la gràcia de Déu que m’ha  estat donada, posí lo fonament, com  
1Co 5,7  Cristo, que és nostra pasqua, ha  estat sacrificat per a nosaltres. 8 Per lo 
1Co 6,11  alguns de vosaltres; emperò haveu  estat rentats, emperò haveu estat  
1Co 6,11  haveu estat rentats, emperò haveu  estat santificats, emperò haveu estat  
1Co 6,11  estat santificats, emperò haveu  estat justificats en lo nom de nostre  
1Co 7,20  cada u en la vocació en què ha  estat cridat. 21 ¿Ets tu cridat essent  
1Co 7,23  és servo de Cristo. 23 Haveu  estat comprats per un preu: no us façau  
1Co 9,17  si per força, la dispensació m’ha  estat encarregada. 18 Qual és, doncs, mon  
1Co 10,19  és alguna cosa, o que lo que ha  estat sacrificat als ídols és alguna cosa? 
1Co 10,28 Emperò si algú vos digués: «Això ha  estat sacrificat als ídols», no en mengeu, 
1Co 12,13  Perquè per un mateix Esperit havem  estat batejats tots nosaltres per a ser un 
1Co 15,10  só lo que só; i sa gràcia no ha  estat vana en mi, ans bé he treballat més  
1Co 15,20  d’entre els morts, i ha  estat fet primícies d’aquells que dormen. 
1Co 15,54  que està escrita: «Engullida ha  estat la mort en la victòria. 55 Oh mort!, 
2Co 1,19  lo Fill de Déu, Jesucrist, que ha  estat predicat entre vosaltres per  
2Co 2,2  a mi després, sinó aquell que ha  estat contristat per mi? 3 I això mateix  
2Co 8,1  germans, la gràcia de Déu que ha  estat donada a les iglésies de Macedònia,  
2Co 11,21  afront, com si nosaltres haguéssem  estat molt dèbils en aquesta part. En tot  
2Co 11,25  assots menos u; 25 tres vegades he  estat assotat ab vergues; una vegada,  
2Co 12,13  i virtuts. 13 Perquè, en què haveu  estat vosaltres inferiors a les demés  
Ga 2,6  cosa (ni importa res lo que hagen  estat, Déu no fa accepció de persones),  
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Ga 2,7  bé al contrari, veent que m’havia  estat confiat l’evangeli de la  
Ga 3,1  davant los ulls dels quals ha  estat representat Jesucrist, crucificat  
Ga 3,27  Jesús. 27 Puix tots los que haveu  estat batejats en Cristo, estau revestits  
Ga 5,13 13 Perquè vosaltres, germans, haveu  estat cridats a llibertat. Solament no  
Ef 3,7  per l’evangeli. 7 Del qual jo he  estat constituït ministre, segons lo do de 
Ef 3,7 lo do de la gràcia de Déu que m’ha  estat donada per l’obra eficaç de son  
Ef 3,8  el menor de tots los sants, m’ha  estat donada aquesta gràcia de predicar  
Ef 4,7  Mes a cada u de nosaltres l’hi ha  estat donada la gràcia conforme a la mida  
Ef 4,21  21 si és que l’hajau oït, i hajau  estat ensenyats per ell, com la veritat és 
Ef 6,21 21 I per a què pugau també saber l’ estat de mes coses, i lo que faç, vos  
Fl 1,16  Uns per caritat, sabent que jo he  estat posat per a la defensa de l’  
Fl 2,19  jo també bon ànimo al saber l’ estat de vostres coses. 20 Perquè no tinc  
Fl 2,23 -vos tan prest com jo haja vist l’ estat dels meus negocis. 24 I confio en lo 
Fl 2,26  perquè havíeu sabut que havia  estat malalt. 27 I certament estigué  
Fl 3,5  en la carn, jo més, 5 que he  estat circumcidat al vuitè dia, del  
Fl 4,11 ja he après a acontentar-me de l’ estat en què em trobo. 12 I sé viure  
Col 1,26  de Déu, 26 lo misteri que ha  estat escondit dels sigles i de les  
Col 1,26  de les generacions, mes que ara ha  estat manifestat a sos sants, 27 als quals 
Col 4,7  en lo Senyor, vos informarà de l’ estat de totes mes coses. 8 Al qual he  
Col 4,8  això mateix, a fi de que sàpia l’ estat de vostres coses i consòlia vostres  
1Te 1,Tit  Apòstol als tessalònics per haver  estat un exemple als demés fiels en lo  
1Te 1,7  7 De manera que vosaltres haveu  estat l’exemple a tots los que han cregut 
1Te 2,2  2 ans bé, havent primer patit i  estat afrontats, com sabeu, en Filipi,  
1Te 2,7 com apòstols de Cristo, haver-vos  estat gravosos; sinó que ens férem petits  
1Te 3,3  mateixos sabeu que per això havem  estat destinats. 4 Perquè quan encara érem 
2Te 1,10  tots los que cregueren (perquè ha  estat cregut entre vosaltres nostre  
1Tm 1,11  del Déu beneït, lo qual m’ha  estat encarregat. 12 I dono gràcies a  
1Tm 2,7 en degut temps. 7 Per lo qual jo he  estat constituït predicador i apòstol  
1Tm 3,16  què «Déu se manifestà en carn, ha  estat justificat en l’Esperit, vist dels  
2Tm 1,9 son designi i gràcia, la que nos ha  estat donada en Cristo Jesús antes del  
2Tm 1,10  dels sigles. 10 Emperò ara ha  estat feta manifesta per l’aparició de  
2Tm 3,14  coses que has après i que t’han  estat encomanades, sabent de qui les  
Flm 7  quant les entranyes dels sants han  estat recreades per tu, oh germà! 8 Per lo 
He 2,3  a ser anunciada per lo Senyor, ha  estat després confirmada entre nosaltres  
He 4,1 que algú de vosaltres, havent-vos  estat deixada la promesa d’entrar en son  
He 6,4  que aquells que una vegada han  estat iŀluminats, i gustaren del do  
He 8,7  primer pacte (testament) hagués  estat sens defecte, certament no s’hauria 
He 9,15  de l’herència eterna los que han  estat cridats. 16 Perquè a on hi ha pacte  
He 9,26 altre. 26 D’altra manera li hauria  estat precís patir moltes vegades des de  
He 10,33  dels que es trobaven en lo mateix  estat. 34 Perquè vosaltres tinguéreu  
He 12,8  de correcció, de la qual tots han  estat participants, llavors vosaltres sou  
He 12,11  de justícia als que per ella han  estat exercitats. 12 Per lo qual, «alçau  
Jm 1,21  ab mansuetud la paraula que ha  estat empeltada en vosaltres i que pot  
Jm 1,24  luego s’olvidà de quin home havia  estat. 25 Emperò aquell que contémplia en  
1Pe 1,Tit  de vida, recordant-los que han  estat redimits ab la sang de Jesucrist. 1  
1Pe 1,12 us han predicat l’evangeli, havent  estat enviat del cel l’Esperit Sant, a  
1Pe 1,18  peregrinació, 18 sabent que haveu  estat rescatats de vostra vana conversació 
1Pe 1,25  I aquesta és la paraula que us ha  estat predicada per l’evangeli. 2,Tit  
1Pe 3,20  20 los quals en altre temps havien  estat incrèduls, quan en los dies de Noè  
2Pe 1,3  a la vida i a la pietat nos han  estat donades per la virtut de Déu,  
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2Pe 1,4  i virtut, 4 per lo qual nos han  estat donades moltes i precioses promeses, 
2Pe 1,9  i va a palpentes, olvidant que ha  estat purificat de sos antics pecats. 10  
2Pe 2,21  21 Per lo qual millor los hauria  estat no haver conegut lo camí de la  
1Jn 2,19  de nosaltres, perquè si haguessen  estat de nosaltres haurien certament  
3Jn 3  com ta ànima prospera. 3 Gran ha  estat mon goig per la vinguda dels germans 
Jud 3  acerca vostra comú salvació, m’ha  estat precís ara fer-ho per a exhortar- 
Jud 6  àngels que no guardaren son primer  estat, sinó que desempararen sa pròpia  
Ap 1,18  i el darrer; 18 lo qui visc i he  estat mort; i vet aquí que visc en los  
Ap 5,Tit  Anyell de Déu, que poc abans havia  estat mort. Per lo que totes les criatures 
Ap 5,6  un anyell dret, així com havia  estat mort, que tenia set banyes i set  
Ap 6,9 l’altar les ànimes dels que havien  estat morts per la paraula de Déu i per lo 
Ap 11,2 deixa’l i no l’amídies, perquè ha  estat donat als gentils, i serà trepitjada 
Ap 12,10 i el poder de son Cristo; perquè ha  estat llançat a terra l’acusador de  
Ap 12,13  13 I quan lo dragó vegé que havia  estat tirat per terra, perseguí a la dona  
Ap 18,24  totes les nacions. 24 I en ella ha  estat trobada la sang dels profetes, i  
Ap 19,9  –Escriu: “Ditxosos los que han  estat cridats a la cena de les bodes de l’ 
Ap 21,Tit  del foc. 21,Tit Capítol XXI Fi i  estat ditxós dels justos després del  
Tt 2,Tit  ha de portar ab los fiels de tots  estats, sexos, edats i condicions, i l’  
Mt 6,27 més que discórria, pot anyadir a sa  estatura un sol colze? 28 I ¿per què us  
Lc 12,25  pot aumentar un colze a sa  estatura? 26 Doncs, si no teniu poder per  
Lc 19,3  gent i perquè ell era petit d’ estatura. 4 I s’avançà corrent i se’n  
Lc 1,6  en tots los manaments i  estatuts del Senyor. 7 I no tenien fill  
Mt 6,9  haveu d’orar: Pare nostre que  estau en lo cel, sia santificat lo vostre  
Mt 11,28  28 Veniu envers mi tots los que  estau cansats i agoviats, i jo us  
Mt 15,16 paràbola. 16 I Jesús digué: –Encara  estau vosaltres sens comprensió? 17 ¿No  
Mt 20,6  fer res, i los digué: »–Per què us  estau aquí tot lo dia ociosos? 7 »I ells  
Mt 23,25  de la copa i del plat, i dintre  estau plens de rapinya i d’immundícia! 26 
Mt 23,28  als homes, emperò de part de dins  estau plens d’hipocresia e iniquitat. 29  
Mt 24,44  minar sa casa. 44 Per lo tant,  estau vosaltres a punt també, perquè a l’ 
Mc 4,40  bonança. 40 I els digué: –Per què  estau tan temerosos? Què? No teniu encara  
Mc 5,39  –Per a què feu aqueix brogit i  estau plorant? La noia no és morta, sinó  
Mc 8,17 -ho conegut Jesús, los digué: –Què  estau pensant? Perquè no teniu pa? Encara  
Mc 9,15  -lo. 15 I els preguntà: –De què  estau disputant entre vosaltres? 16 I  
Lc 6,25 terra! 25 »Ai de vosaltres, los que  estau saciats, puix tindreu fam! »Ai de  
Lc 11,2  –Quan oreu, dieu: »Pare nostre que  estau en lo cel, sia santificat lo vostre  
Lc 24,17  coneguessen. 17 I els digué: –Què  estau platicant entre vosaltres en lo  
Lc 24,17  vosaltres en lo camí? Per a què  estau tristos? 18 Un d’ells, anomenat  
Lc 24,38  esperit. 38 I els digué: –Per què  estau torbats, i per què alçau tals  
Jn 13,10 puix està tot net. I vosaltres nets  estau, emperò no tots. 11 Puix sabia qui  
Jn 13,11  entregar; per això digué: «No tots  estau nets.» 12 Després, doncs, que ell  
Jn 14,20  estic en mon Pare, i que vosaltres  estau en mi, i jo en vosaltres. 21 Qui té  
Jn 15,4 al cep, així tampoc vosaltres si no  estau units ab mi. 5 Jo só lo cep,  
Jn 15,27  testimoni, ja que des del principi  estau en ma companyia. 16,Tit Capítol XVI  
Jn 16,19  -lo i els digué: –Vosaltres  estau inquirint los uns dels altres perquè 
Ac 1,11  també: –Barons de Galilea, per què  estau mirant al cel? Aquest Jesús que des  
Ac 19,26  resulta d’aquesta indústria; 26 i  estau veent i oint que no tan solament en  
Ac 25,24  –Rei Agripa i tots los que aquí  estau ab nosaltres, vosaltres veeu a  
Ac 27,33  cosa dient: –Catorze dies fa que  estau esperant i en dejú, sens haver pres  
Rm 1,15  l’evangeli a vosaltres que  estau en Roma. 16 Puix jo no m’  
Rm 6,14  domini sobre vosaltres, perquè no  estau baix de la Llei, sinó baix de la  
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Rm 6,22 elles és la mort. 22 Emperò ara que  estau deslliurats del pecat i que sou fets 
Rm 15,14  meus, en quant a vosaltres, que  estau també plens de caritat, plens de tot 
1Co 4,8  com si no ho haguesses rebut? 8 Ja  estau vosaltres saciats, ja sou rics:  
1Co 15,1  que rebéreu vosaltres i en lo qual  estau ferms; 2 per lo qual sou salvos  
1Co 15,17  vana és vostra fe, puix encara  estau en vostres pecats. 18 I per  
1Co 16,13 quan tinga oportunitat. 13 Vetllau,  estau ferms en la fe, conduïu-vos com a  
2Co 1,24  a vostre goig, puix per la fe  estau ferms. 2,Tit Capítol II Mana que l’ 
2Co 7,3  jo us diguí abans, que vosaltres  estau en nostres cors per a morir i viure  
2Co 13,5 5 Examinau’s vosaltres mateixos si  estau en la fe, provau-vos. ¿O no us  
Ga 3,27 que haveu estat batejats en Cristo,  estau revestits de Cristo. 28 No hi ha  
Ga 5,18  si sou guiats per l’Esperit, no  estau baix la Llei. 19 Emperò les obres de 
Col 2,11 tot principat i potestat; 11 en qui  estau també circumcidats ab la circumcisió 
Col 3,18  ell a Déu i al Pare. 18 Casades,  estau someses a vostres marits, com convé, 
1Te 3,8 8 per quant ara vivim, si vosaltres  estau ferms en lo Senyor. 9 Per lo tant,  
1Te 5,4  4 Mes vosaltres, germans, no  estau en tenebres, de manera que aquell  
He 12,5  sang, peleant contra el pecat. 5 I  estau olvidats d’aquella consolació que  
He 12,8 qui no castiga lo pare? 8 Emperò si  estau fora de correcció, de la qual tots  
He 13,17  17 Obeïu a vostres superiors i  estau-los somesos; perquè vetllen, com  
1Pe 5,12 verdadera gràcia de Déu, en la qual  estau ferms. 13 Vos saluda la iglésia que  
Ap 2,24 dic a vosaltres, 24 i als demés que  estau en Tiatira, a quants no segueixen  
Mc 13,23  si fos possible, als elegits. 23  Estau, doncs, vosaltres previnguts. Mirau  
Lc 12,40  i no deixaria foradar sa casa. 40  Estau, doncs, vosaltres sobre l’avís,  
Ef 6,14 havent complert totes les coses. 14  Estau, doncs, ferms, cenyiu vostres lloms  
Col 2,8  en ella ab accions de gràcies. 8  Estau alerta per a què ningú vos engànyia  
1Te 5,16 bo entre vosaltres i per a tots. 16  Estau sempre alegres. 17 Orau sens cessar. 
Mt 2,9  que, arribant, s’aturà sobre a on  estava l’infant. 10 I quan vegeren l’  
Mt 4,12  12 I quan Jesús oí que Joan  estava pres, se retirà a Galilea. 13 I  
Mt 7,25  aquella casa; i no caigué, perquè  estava fundada sobre roca. 26 I qualsevol  
Mt 8,30  temps? 30 I no molt lluny d’ells  estava pasturant una gran ramada de porcs. 
Mt 9,36  se compadesqué d’ella, perquè  estava fatigada i decaiguda, com ovelles  
Mt 12,46 a aquesta mala raça. 46 Mentres ell  estava platicant ab la gent, veus aquí sa  
Mt 13,2  barca, s’assentà, i tota la gent  estava dreta en la vora. 3 I els parlà de  
Mt 14,23  a fer oració. I arribat lo vespre  estava ell tot sol allí. 24 I la barca,  
Mt 17,5  i altre per a Elies. 5 Encara  estava parlant, quan un núvol resplendent  
Mt 18,11  l’home ha vingut a salvar lo que  estava perdut. 12 Què us apar?: si un home 
Mt 21,23 s’acercaren a ell en ocasió en què  estava ensenyant i li digueren: –Ab quina  
Mt 25,36  cobríreu; malalt, i me visitàreu;  estava en la presó, i me vinguéreu a  
Mt 25,43  era foraster, i no m’allotjàreu;  estava desnú, i no em cobríreu; malalt, i  
Mt 26,7  i lo derramà sobre son cap, quan  estava sentat a taula. 8 I al veure-ho  
Mt 26,20  la pasqua. 20 I vingut lo vespre,  estava sentat a taula ab sos dotze  
Mt 26,47  que m’entregarà. 47 I encara ell  estava parlant, veus aquí que arribà  
Mt 26,55  coltells i bastons. Tots los dies  estava assentat ab vosaltres en lo temple  
Mt 26,58 sacerdots. I havent entrat dins, s’ estava sentat ab los criats, per a veure  
Mt 26,69  t’ha ferit? 69 Mentrestant Pere  estava defora en lo pati, i se li acercà  
Mt 27,56  servint-lo, 56 entre les quals  estava Maria Magdalena, i Maria, mare de  
Mc 1,45  manifest en la ciutat, sinó que s’ estava defora en paratges deserts, i  
Mc 2,2  Cafarnaüm. 2 I corregué la veu que  estava en una casa, i acudí tal multitud  
Mc 2,4  lo teulat de la casa en què  estava i, havent-hi fet un forat,  
Mc 2,14  vegé a Leví, fill d’Alfeu, que  estava sentat al banc dels tributs, i li  
Mc 3,32  enviaren a demanar-lo. 32 I  estava sentada al rodador d’ell una  
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Mc 4,1  dins, en lo mar, i tota la gent  estava a la vora, en terra. 2 I els  
Mc 4,34  mai sens paràboles; mes quan  estava apartat ab sos deixebles, los ho  
Mc 4,36  la gent, lo prengueren així com  estava en la barca. I hi havia també ab  
Mc 4,38  esta s’omplia d’aigua. 38 I ell  estava en la popa, dormint sobre un coixí; 
Mc 5,5  i ningú el podia subjectar. 5 I  estava sempre de nit i de dia en los  
Mc 5,21  una gran multitud de gent, i ell  estava prop del mar. 22 I veus aquí vingué 
Mc 5,26  haver conseguit millora, ans bé  estava pitjor, 27 quan oigué parlar de  
Mc 5,29  de sang i sentí en son cos que  estava curada d’aquella plaga. 30 Emperò  
Mc 5,40  que estaven ab ell, i entra a on  estava jaient la noia. 41 I prenent la mà  
Mc 6,6  posant les mans sobre d’ells. 6 I  estava meravellat de la incredulitat d’  
Mc 6,25 luego a entrar apressuradament a on  estava el rei, demanà dient: –Vull que em  
Mc 6,47  la muntanya. 47 I essent ja tard,  estava la barca enmig del mar, i ell sol  
Mc 6,52  comprès lo dels pans, puix son cor  estava obcecat. 53 I quan estigueren a l’ 
Mc 6,55  sos llits tan prest com oïren que  estava allí. 56 I en qualsevulla part que  
Mc 9,32  32 I arribaren a Cafarnaüm. I quan  estava en la casa, los preguntava: –De què 
Mc 10,46  Bartimeu, lo cego, fill de Timeu,  estava assentat a la vora del camí  
Mc 11,18 puix lo temien, perquè tota la gent  estava meravellada de sa doctrina. 19 I  
Mc 11,27 altra vegada a Jerusalem. I mentres  estava passejant ell en lo temple, se li  
Mc 12,41  davant de l’arca dels oferiments,  estava mirant com la gent tirava diners en 
Mc 14,49 espases i bastons? 49 Tots los dies  estava ab vosaltres ensenyant en lo  
Mc 14,54  del palaci del sumo sacerdot, i s’ estava sentat al foc ab los criats  
Mc 15,7  hi havia un anomenat Barrabàs, que  estava pres ab altres sediciosos per haver 
Mc 15,39  baix. 39 I quan lo centurió, que  estava davant, vegé que havia espirat  
Mc 15,40  des de lluny, entre les quals  estava Maria Magdalena, i Maria, mare de  
Mc 15,41 Josep, i Salomé 41 (les quals, quan  estava en Galilea, lo seguien i el  
Mc 15,46  i el posà en un sepulcre que  estava obert en la roca, i arrimà una  
Lc 1,10  10 I tota la multitud del poble  estava pregant defora a l’hora de l’  
Lc 1,21  a son temps. 21 I lo poble  estava aguardant a Zacaries, i se  
Lc 1,28  I havent entrat l’àngel a on ella  estava, digué: –Déu vos sàlvia, plena de  
Lc 1,29  quedà sorpresa de ses paraules i  estava pensant quina salutació seria  
Lc 1,66  infant?» Perquè la mà del Senyor  estava ab ell. 67 I Zacaries, son pare,  
Lc 2,5  -se ab Maria, sa muller, que  estava prenyada. 6 I trobant-se allí,  
Lc 2,25  d’Israel. I l’Esperit Sant  estava sobre ell. 26 I li havia estat  
Lc 3,15 ab lo vostre pre. 15 I com lo poble  estava en expectació i estaven pensant en  
Lc 4,17 lo llibre, trobà lo passatge en què  estava escrit: 18 «L’Esperit del Senyor  
Lc 4,29  a la punta d’una muntanya a on  estava edificada sa ciutat per a tirar-  
Lc 4,33  sa paraula era ab autoritat. 33 I  estava en la sinagoga un home posseït d’  
Lc 4,42 buscava i anaren fins allà a on ell  estava, i lo detenien per a què no s’  
Lc 5,27  a un publicà anomenat Leví, que  estava sentat en lo banc dels tributs, i  
Lc 6,48 casa, i no pogué moure-la, perquè  estava fundada sobre roca. 49 Emperò,  
Lc 7,37  pecadora que, quan sabé que Jesús  estava a taula en casa del fariseu, portà  
Lc 8,27 acercà un home que molt temps havia  estava posseït dels dimonis, i no portava  
Lc 8,29 l’home; puix llarg temps havia que  estava apoderat d’ell, i encara que el  
Lc 8,32 no els manàs anar a l’abisme. 32 I  estava allí pasturant en la muntanya una  
Lc 8,35  havien eixit los dimonis, lo qual  estava ja vestit i en son cabal judici a  
Lc 8,40 lo rebé la multitud, puix tothom l’ estava esperant. 41 I veus aquí que vingué 
Lc 8,42  de l’edat de dotze anys, que s’ estava morint. I succeí que mentres que  
Lc 9,7  tot lo que havia fet Jesús, i  estava suspès per lo que alguns deien: 8  
Lc 9,34  sabent lo que es deia. 34 Mentres  estava dient això, se formà un núvol i els 
Lc 10,40  40 Emperò Marta contínuament  estava aqueferada ab les feines de la  
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Lc 11,14  als que l’hi demànien? 14 I Jesús  estava llançant un dimoni, lo qual era  
Lc 11,37  una llum resplendent. 37 I mentres  estava parlant, un fariseu lo convidà a  
Lc 13,10  després. 10 I els dissabtes  estava ensenyant en la sinagoga. 11 I veus 
Lc 13,11  dona posseïda de l’esperit, que  estava mala feia divuit anys i tan  
Lc 14,2  2 I veus aquí un home hidròpic que  estava davant d’ell. 3 I Jesús, dirigint  
Lc 15,20  se’n vingué a son pare. »I quan  estava encara lluny, lo vegé son pare, i  
Lc 15,25  alegrement. 25 »I son fill major  estava en lo camp. I quan vingué i s’  
Lc 16,20  un pobre anomenat Làssaro, que  estava ajagut a la porta d’aquell, tot  
Lc 16,23  en l’infern, alçant los ulls quan  estava en los turments, vegé de lluny a  
Lc 18,35 succeí que, acercant-se a Jericó,  estava un cego assentat a la vora del camí 
Lc 19,10  ha vingut a buscar i salvar lo que  estava perdut. 11 I estant ells oient  
Lc 19,32  ell envià, i trobaren lo pollí que  estava del modo que els havia dit. 33 I  
Lc 19,48  fer-se ab ell, puix tot lo poble  estava ab la boca oberta escoltant-lo.  
Lc 21,5 5 I dient-li alguns que el temple  estava fabricat ab pedres hermoses i  
Lc 21,37  davant del Fill de l’home. 37 I  estava ensenyant de dia en lo temple, i de 
Lc 21,37  en lo temple, i de nit eixia i s’ estava en la muntanya anomenada de l’  
Lc 22,47  entreu en la tentació. 47 I encara  estava ell parlant, quan comparegué una  
Lc 22,55  -se ells al rodador, també Pere  estava entre ells. 56 I havent-lo vist  
Lc 22,59  un altre i deia: –Certament aquest  estava ab ell, puix és galileu també. 60 I 
Lc 22,60  aquell mateix instant, quan encara  estava ell parlant, cantà lo gall. 61 I  
Lc 23,7  lo qual, en aquella ocasió,  estava també en Jerusalem. 8 I Herodes, al 
Lc 23,17  d’haver-lo castigat. 17 I  estava obligat a entregar-los llibre a  
Lc 23,35 i els tiraren a sort. 35 I el poble  estava mirant, i els prínceps, juntament  
Lc 24,44 paraules que jo us deia quan encara  estava ab vosaltres: que era necessari que 
Lc 24,46  Escriptures. 46 I els digué: –Així  estava escrit, i així era menester que el  
Jn 1,28 l’altra banda del Jordà, a on Joan  estava batejant. 29 A l’endemà Joan vegé  
Jn 1,35  Fill de Déu. 35 A l’endemà, Joan  estava encara allí ab dos de sos  
Jn 2,13  dies. 13 I la Pasqua dels jueus  estava pròxima, i Jesús se n’anà a  
Jn 3,22 sos deixebles a la Judea. I allí s’ estava ab ells i batejava. 23 I Joan  
Jn 3,23  ab ells i batejava. 23 I Joan  estava també batejant en Ennon, prop de  
Jn 3,26  i li digueren: –Mestre, aquell que  estava ab vós a l’altra banda del Jordà,  
Jn 4,6  donà Jacob a son fill Josep. 6 I  estava allí la font de Jacob. Jesús,  
Jn 4,6  Jesús, doncs, fatigat del camí,  estava sentat sobre de la font, i era ja  
Jn 4,47  que baixàs i curàs son fill, puix  estava per a morir-se. 48 Jesús, doncs,  
Jn 5,5  que feia trenta-vuit anys que  estava malalt. 6 I veent-lo Jesús que  
Jn 5,6  i coneixent que molt temps havia  estava malalt, li digué: –Vols ésser  
Jn 6,4  assentà allí ab sos deixebles. 4 I  estava ja cerca la Pasqua, que és una  
Jn 6,10  digué: –Feu assentar la gent. I  estava aquell lloc cobert d’herba. Se  
Jn 6,22  22 Al dia següent, la gent que  estava a l’altre costat del mar vegé que  
Jn 6,24  doncs, vist la turba que Jesús no  estava allí, ni tampoc sos deixebles, se  
Jn 6,62 pujar al Fill de l’home a on antes  estava? 63 L’Esperit és lo qui vivifica;  
Jn 7,2  com fer-lo morir. 2 Llavors  estava pròxima la festa dels jueus dita  
Jn 7,39  l’Esperit, per quant Jesús no  estava encara glorificat. 40 Per això  
Jn 7,43  on era David? 43 Així que lo poble  estava dividit per causa d’ell. 44 I  
Jn 8,9  i quedà sol Jesús i la dona, que  estava al mig. 10 Llavors Jesús, alçant- 
Jn 8,20  en lo lloc del tresor, mentres  estava ensenyant en lo temple, i ningú el  
Jn 11,2  de la qual, Làssaro, era lo qui  estava malalt. 3 Les germanes d’aquest,  
Jn 11,6  6 Quan oigué, doncs, que aquest  estava malalt, se detingué encara dos dies 
Jn 11,17  havia ja quatre dies que Làssaro  estava en la sepultura. 18 I distava  
Jn 11,30  encara en lo poblet, sinó que  estava en aquell mateix paratge a on Marta 
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Jn 11,32 I havent arribat Maria al siti a on  estava Jesús, i veent-lo, se llançà a  
Jn 12,9  multitud de jueus sabé que Jesús  estava allí. I vingueren, no tant per  
Jn 12,29  encara més. 29 La gent, doncs, que  estava allí i ho oigué deia que era un  
Jn 13,23  sos deixebles, a qui Jesús amava,  estava reclinat en lo seno de Jesús. 24 I  
Jn 16,5 no us les diguí al principi, perquè  estava ab vosaltres. Emperò ara me’n vaig 
Jn 18,16 en la casa del pontífice. 16 I Pere  estava fora, en la porta. Llavors l’altre 
Jn 18,18  i s’escalfaven. Pere igualment  estava en peu, escalfant-se. 19 I el  
Jn 18,25 al pontífice Caifàs. 25 I Simó Pere  estava dret, escalfant-se. Digueren-  
Jn 19,20 lo lloc en què fou Jesús crucificat  estava immediat a la ciutat; i estava  
Jn 19,20  estava immediat a la ciutat; i  estava escrit en hebreu, en grec i en  
Jn 19,26  deixeble a qui ell amava, lo qual  estava allí dret, digué a sa mare: –Dona,  
Jn 19,42  de la Parasceve dels jueus, perquè  estava cerca lo sepulcre, posaren a Jesús. 
Jn 20,11  vegada a sa casa. 11 Emperò Maria  estava fora, plorant cerca del sepulcre, i 
Jn 20,24  un dels Dotze, anomenat Dídimo, no  estava ab ells quan vingué Jesús. 25 I li  
Jn 21,7 lo Senyor, se vestí la túnica, puix  estava nu, i se tirà al mar. 8 I els demés 
Jn 21,8  lo filat ple de peixos (puix no  estava lluny de terra sinó com uns dos-  
Jn 21,20  de Jesús, aquell que en la cena  estava reclinat en son seno i havia  
Ac 2,7  en sa pròpia llengua. 7 I tothom  estava pasmat, i es meravellava, dient:  
Ac 2,14  plens de most. 14 Mes Pere, que  estava allí en peu ab los Onze, alçà sa  
Ac 4,14 ells estat ab Jesús. 14 I veent que  estava també ab ells l’home que havia  
Ac 7,55 dents contra ell. 55 Emperò com ell  estava ple de l’Esperit Sant, mirant al  
Ac 7,55  la glòria de Déu, i a Jesús que  estava en peu a la dreta de Déu. 56 I  
Ac 8,13  miracles i prodigis que es feien,  estava atònit i ple d’admiració. 14 I  
Ac 9,28  en Damasco en nom de Jesús. 28 I  estava ab ells en Jerusalem, entrant i  
Ac 9,33  vuit anys havia feia llit, perquè  estava paralític. 34 I Pere li digué:  
Ac 9,36 Tabita, que vol dir Dorcas. Aquesta  estava plena d’obres bones i de caritats  
Ac 9,38  en un aposento alt. 38 I com Lidda  estava cerca de Jope, oint los deixebles  
Ac 9,38  Jope, oint los deixebles que Pere  estava allí, li enviaren dos homes,  
Ac 10,2  feia moltes caritats al poble, i  estava pregant a Déu contínuament. 3  
Ac 10,24  entraren en Cesarea. I Corneli los  estava esperant, havent convidat a sos  
Ac 10,25  íntims. 25 I succeí que, quan Pere  estava per a entrar, isqué Corneli a rebre 
Ac 10,30  Corneli: –Quatre dies ha que jo  estava dejunant fins aquesta hora, i a l’ 
Ac 10,38 los oprimits del dimoni, perquè Déu  estava ab ell. 39 I nosaltres som  
Ac 11,5  declarà per son ordre dient: 5 –Jo  estava orant en la ciutat de Jope i vegí  
Ac 11,22  coses a oïdos de la iglésia que  estava en Jerusalem, i enviaren a  
Ac 12,5  de Pasqua. 5 I mentres que Pere  estava així guardat en la presó, la  
Ac 12,6  de presentar, aquella mateixa nit  estava Pere dormint entre dos soldats,  
Ac 12,14  dintre i donà la nova de que Pere  estava a la porta. 15 I ells li digueren:  
Ac 12,20  a Cesarea, a on permanesqué. 20 I  estava aïrat contra los de Tiro i de  
Ac 13,1  Hi havia, doncs, en la iglésia que  estava en Antioquia, vàrios profetes i  
Ac 13,7 i jueu anomenat Barjesús, 7 lo qual  estava ab lo procònsol Sèrgio Paulo, baró  
Ac 14,7  mai, i per ser lisiat de peus,  estava sentat. 8 Aquest oigué predicar a  
Ac 14,12  També lo sacerdot de Júpiter, que  estava a l’entrada de la ciutat, portant  
Ac 17,23  simulacres, trobí un ara en què  estava escrit: “Al Déu no conegut.”  
Ac 18,3  3 I com era del seu mateix art,  estava ab ells, i treballava, perquè son  
Ac 18,7  temerós de Déu, la casa del qual  estava junt a la sinagoga. 8 I Crispo, que 
Ac 19,16  qui sou? 16 I l’home en qui  estava l’esperit maligne saltà sobre d’  
Ac 20,3  jueus li pararen emboscades quan  estava per navegar a la Síria, i així  
Ac 21,31  de la cohort de que tot Jerusalem  estava alborotat; 32 lo qual prengué  
Ac 22,6  6 »I succeí que quan jo anava i  estava ja cerca de Damasco, enmig del dia, 
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Ac 22,17  que, quan torní a Jerusalem i  estava fent oració en lo temple, vaig  
Ac 22,20 la sang de vostre màrtir Esteve, jo  estava present també, i consentí en sa  
Ac 22,25  digué Pau al centurió que  estava allí: –Vos és lícit a vosaltres  
Ac 25,4  4 Emperò Festo respongué que Pau  estava guardat en Cesarea, i que ell quant 
Ac 27,1  emperò tots se salven. 1 Mes com  estava determinat enviar-lo per mar a  
Ac 27,8  anomena Bons Ports, prop del qual  estava la ciutat de Talassa. 9 I com s’  
Ac 27,41 ells hi vararen la barca; i la proa  estava encallada i immòbil, mes la popa s’ 
Rm 4,19 anys), ni que la virtut de concebir  estava ja extinguida en Sara. 20 Tampoc  
Rm 5,13  13 (Perquè fins a la Llei lo pecat  estava en lo món; emperò no havent-hi  
1Co 9,21  sens Llei (encara que jo no  estava sens la Llei de Déu, ans bé estant  
2Co 5,19  19 Perquè certament Déu  estava en Cristo, reconciliant lo món a  
Ga 4,14  l’evangeli. 14 I ma tentació que  estava en ma carn, no la despreciàreu  
Fl 2,26  estar entre tots vosaltres, i  estava angustiat, perquè havíeu sabut que  
He 7,10  delme en Abraham, 10 perquè encara  estava ell en los lloms de son pare, quan  
He 8,5  fou amonestat de part de Déu quan  estava per acabar lo tabernacle: «Mira»,  
He 9,4  d’or per totes parts, en la que  estava l’urna d’or que contenia lo manà  
He 9,8  Sant que el camí del santuari no  estava encara manifest mentres que estava  
He 9,8  estava encara manifest mentres que  estava en peu lo primer tabernacle. 9 Lo  
He 11,21 de venir. 21 Per la fe, Jacob, quan  estava per morir, beneí un i altre dels  
He 11,22  sa vara. 22 Per la fe, Josep, quan  estava per morir, se recordà de la partida 
1Pe 1,11  l’Esperit de Cristo que  estava en ells, anunciant los sofriments  
1Pe 3,20  quan en los dies de Noè los  estava esperant la paciència de Déu,  
Ap 4,2  esperit, i veus aquí un trono que  estava posat en lo cel, i sobre el trono  
Ap 4,2  posat en lo cel, i sobre el trono  estava un assentat. 3 I el que estava  
Ap 4,3  estava un assentat. 3 I el que  estava assentat, en l’aspecte era  
Ap 4,9  glòria, i honor, i gràcies al que  estava sentat en lo trono, que viu per los 
Ap 4,10 ancians se postraven davant del que  estava sentat en lo trono i adoraven al  
Ap 5,1 Després vegí en la mà dreta del que  estava sentat en lo trono un llibre escrit 
Ap 5,7  el llibre de la mà dreta del que  estava assentat en lo trono. 8 I quan  
Ap 6,2  i vegí un cavall blanc, i el que  estava sobre ell tenia un arc, i li fou  
Ap 6,4  vermell. I fou donat poder al que  estava sentat sobre ell, per a què tragués 
Ap 6,5  aparegué un cavall negre, i el que  estava sentat sobre ell tenia en sa mà  
Ap 6,8  vegí un cavall esblaimat; i el que  estava sentat sobre ell tenia per nom  
Ap 8,3  los sants sobre l’altar d’or que  estava davant del trono de Déu. 4 I el fum 
Ap 12,4 dragó se parà davant de la dona que  estava de part, a fi de tragar-se lo  
Ap 12,17  llançat lo dragó de sa boca. 17 I  estava [*] lo dragó contra la dona; i se  
Ap 14,1 1 I mirí, i veus aquí l’Anyell que  estava en peus sobre la muntanya Sion, i  
Ap 14,15  temple, cridant en alta veu al que  estava sentat sobre el núvol: –Tira ta  
Ap 14,16  la mes de la terra. 16 I el que  estava sobre el núvol tirà sa falç sobre  
Ap 17,4  set caps i deu banyes. 4 I la dona  estava rodejada de púrpura i d’escarlata, 
Ap 18,16  «Ai, ai d’aquella gran ciutat que  estava coberta de tela finíssima, i d’  
Ap 19,4  bèsties i adoraren a Déu, que  estava sentat sobre el trono, i deien:  
Ap 19,11  aparegué un cavall blanc; i el que  estava sentat sobre ell era apellidat Fiel 
Ap 19,17 de senyors.» 17 I vegí un àngel que  estava en lo sol i clamava en veu alta  
Ap 19,19  reunits per a batallar ab lo que  estava sobre el cavall i ab son exèrcit.  
Ap 20,11 vegí un gran trono blanc i a un que  estava assentat sobre ell, a la vista del  
Ap 21,2  de part de Déu baixava del cel, i  estava ataviada com una esposa adornada  
Ap 21,5  coses passaren. 5 I digué lo que  estava assentat en lo trono: –Veus aquí jo 
Mc 1,4  Senyor, feu drets sos camins.» 4  Estava Joan en lo desert batejant i  
Mc 5,11 no l’expeŀlís d’aquella terra. 11  Estava llavors pasturant en aquell lloc  
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Mc 5,35  en pau i sies sana de ta plaga. 35  Estava encara parlant quan arribaren de  
Jn 18,5  de Nazaret. Los diu Jesús: –Só jo.  Estava també entre ells Judes, que el  
Ac 18,25 i molt docte en les Escriptures. 25  Estava aquest instruït en lo camí del  
Mt 28,13  i lo robaren mentres que nosaltres  estàvem dormint.” 14 I si això arribàs a  
Rm 5,6  per quin fi Cristo, quan nosaltres  estàvem encara flacs, morí, al temps  
Rm 7,5  a Déu. 5 Perquè quan nosaltres  estàvem en la carn, los afectes dels  
Rm 7,6  de la Llei de la mort, en la qual  estàvem lligats, per a què serviam en la  
Ga 3,23  23 Emperò abans que la fe vingués,  estàvem baix la custòdia de la Llei,  
Ga 4,3  3 Així mateix, quan érem infants  estàvem posats en servitud baix los  
2Te 3,10  que imitàsseu. 10 Perquè fins quan  estàvem ab vosaltres vos intimàvem açò:  
2Pe 1,18  del cel l’oírem nosaltres quan  estàvem ab ell en la muntanya santa. 19 I  
Mt 4,16  vegé una gran llum, i als que  estaven sentats en la regió de la sombra  
Mt 8,16 los esperits, i curà a tots los que  estaven malalts. 17 Per a què es complís  
Mt 12,3  quan tingué fam, i els que ab ell  estaven, 4 com entrà en la casa de Déu i  
Mt 12,4 era lícit menjar, ni als que ab ell  estaven, sinó solament als sacerdots? 5 ¿O 
Mt 12,46 veus aquí sa mare i sos germans que  estaven defora, desitjant parlar ab ell.  
Mt 14,9 Mes per raó del jurament i dels que  estaven ab ell a taula, manà donar-se- 
Mt 14,33  barca, cessà lo vent. 33 I els que  estaven en la barca s’acercaren i l’  
Mt 20,3  ne vegé d’altres en la plaça que  estaven ociosos. 4 I els digué: »–Anau  
Mt 20,6  undècima i ne trobà d’altres que  estaven sense fer res, i los digué: »–Per  
Mt 21,Tit  Jerusalem. Trau del temple als que  estaven venent allí. Maleeix una figuera.  
Mt 24,38  com en los dies antes del diluvi  estaven menjant i bevent, casant-se i  
Mt 25,10  -lo, vingué l’espòs, i les que  estaven a punt entraren ab ell a les  
Mt 26,21  dotze deixebles. 21 I mentres ells  estaven menjant, los digué: –En veritat  
Mt 26,43  i els trobà dormint, puix sos ulls  estaven pesats. 44 I els deixà, i de nou  
Mt 26,51  51 I veus aquí un dels que  estaven ab Jesús, estenent la mà  
Mt 26,71  una altra sirventa i digué als que  estaven allí: –Aquest també era ab Jesús  
Mt 26,73  d’allí a poc s’acercaren los que  estaven allí i digueren a Pere: –Certament 
Mt 27,54 Emperò lo centurió i els que ab ell  estaven fent guarda a Jesús, vist lo  
Mt 27,61  I Maria Magdalena i l’altra Maria  estaven assentades allí al davant del  
Mc 1,19  Zebedeu, i a Joan, son germà, que  estaven també en una barca adobant los  
Mc 1,32 ja lo sol, li portaven tots los que  estaven malalts i els esperitats. 33 I  
Mc 2,6  tos pecats te són perdonats. 6 I  estaven allí sentats alguns dels escribes, 
Mc 2,15  d’est, molts publicans i pecadors  estaven també a taula ab Jesús i sos  
Mc 2,25 tingueren fam, ell i los que ab ell  estaven? 26 Com entrà en la casa de Déu en 
Mc 2,26 sacerdots, i encara ne donà als que  estaven ab ell? 27 I els deia: –Lo  
Mc 3,2  home que tenia seca una mà. 2 I l’ estaven observant si curaria en dia de  
Mc 3,34  mos germans? 34 I mirant als que  estaven sentats al rodador de si: –Veus  
Mc 4,10  I quan estigué sol, los Dotze que  estaven ab ell li preguntaven de la  
Mc 5,40  i a la mare de la noia, i als que  estaven ab ell, i entra a on estava jaient 
Mc 6,22  i agradat a Herodes i als que  estaven ab ell a taula, digué el rei a la  
Mc 6,26 mes per raó del jurament i dels que  estaven a taula ab ell, no volgué  
Mc 9,3  se’ls aparegué Elies ab Moisès, i  estaven conversant ab Jesús. 4 I prenent  
Mc 9,5  ell no sabia lo que es deia, puix  estaven aterrats d’espant. 6 I se formà  
Mc 9,13  de gent, i que els escribes  estaven disputant ab ells. 14 I a l’  
Mc 10,32  i los darrers, primers. 32 I  estaven en lo camí pujant a Jerusalem, i  
Mc 11,5 el desfermaren. 5 I alguns dels que  estaven allí los deien: –Què feu? Per què  
Mc 11,31  homes? Responeu-me. 31 I ells  estaven discorrent entre si i deien: –Si  
Mc 11,32  homes”, temem al poble. Puix tots  estaven persuadits que Joan era  
Mc 14,4  sobre son cap. 4 I alguns dels que  estaven allí s’indignaren dintre de si  
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Mc 14,40  novament dormint, puix sos ulls  estaven pesats, i no sabien què respondre  
Mc 14,47  i el prengueren. 47 I un dels que  estaven ab Jesús, desembeinant l’espasa,  
Mc 14,70  vegada. I al cap de poc, los que  estaven allí deien a Pere: –Verdaderament  
Mc 15,32 a què vejam i cregam. També los que  estaven crucificats ab ell l’ultrajaven.  
Mc 15,35  desemparat?» 35 I alguns dels que  estaven presents, quan l’oïren, deien:  
Mc 15,47  Magdalena i Maria, mare de Josep,  estaven mirant a on lo posaven. 16,Tit  
Mc 16,8  del sepulcre, perquè tremolaven i  estaven espavorides, i no digueren res a  
Mc 16,8  i no digueren res a ningú, perquè  estaven plenes de temor. 9 Emperò havent  
Mc 16,10 ho als que havien estat ab ell, que  estaven afligits i plorant. 11 I ells,  
Lc 2,8  uns pastors en aquella comarca que  estaven vetllant i guardant son bestiar  
Lc 2,33  vostre poble. 33 I Josep i sa mare  estaven meravellats d’aquelles coses que  
Lc 3,15 com lo poble estava en expectació i  estaven pensant en son interior si tal  
Lc 4,28  Naaman de Síria. 28 I tots los que  estaven en la sinagoga, a l’oir això s’  
Lc 5,2  Genesaret, 2 vegé dos barques que  estaven a la vora de l’estany, i los  
Lc 5,7  feren senyal als seus companys que  estaven en l’altra barca per a què  
Lc 5,9  pecador. 9 Puix ell i tots quants  estaven ab ell quedaren atordits de l’  
Lc 5,29  número de publicans i altres que  estaven a taula ab ells. 30 I els fariseus 
Lc 6,4  i en menjà i en donà als que  estaven ab ell, encara que no podien  
Lc 6,7  7 I els escribes i fariseus l’ estaven observant, per a veure si curaria  
Lc 7,49  te són tos pecats. 49 I los que  estaven allí menjant començaren a dir  
Lc 8,1  i anunciant lo Regne de Déu. I  estaven ab ell los dotze apòstols, 2 i  
Lc 8,23 l’estany. I partiren. 23 I mentres  estaven navegant, ell se dormí, i  
Lc 8,23  estany, i s’ompliren d’aigua, i  estaven en perill. 24 I acercant-se a  
Lc 9,32 Jerusalem. 32 Emperò Pere i los que  estaven ab ell se trobaven carregats de  
Lc 9,32  de Jesús i als dos barons que  estaven ab ell. 33 I quan s’apartaren d’ 
Lc 14,1  fariseus per a menjar pa, ells l’ estaven observant. 2 I veus aquí un home  
Lc 19,24  ab ganància? 24 »I digué als que  estaven allí: »–Preneu-li la mina i  
Lc 19,39  39 I alguns dels fariseus que  estaven entre la gent li digueren:  
Lc 22,49  l’home? 49 I quan vegeren los que  estaven ab ell lo que anava a succeir, li  
Lc 23,12  amics Herodes i Pilat, que antes  estaven enemistats. 13 I Pilat, havent  
Lc 23,49  l’havien seguit des de la Galilea  estaven mirant des de lluny aquestes  
Lc 24,10  mare de Jaume, i les demés que  estaven ab elles. 11 I ells tingueren per  
Lc 24,15  lo que havia passat. 15 I mentres  estaven parlant i conferenciant l’un ab  
Lc 24,16  d’ells. 16 Emperò sos ulls  estaven com detinguts per a què no el  
Lc 24,22  que algunes dones de les que  estaven ab nosaltres nos pasmaren, perquè  
Lc 24,33  als onze apòstols i als que  estaven ab ells 34 dient: –Verdaderament  
Lc 24,36 conegut al partir lo pa. 36 Mentres  estaven parlant d’aquestes coses, se  
Lc 24,53  a Jerusalem ab gran goig. 53 I  estaven sempre en lo temple alabant i  
Jn 6,2 los miracles que feia sobre los que  estaven malalts. 3 I Jesús pujà a una  
Jn 6,11  gràcies, los distribuí als que  estaven sentats, així com los peixos,  
Jn 9,22  temor dels jueus, puix los jueus  estaven ja convinguts en traure de la  
Jn 9,40  40 I alguns dels fariseus que  estaven ab ell oigueren això i li  
Jn 11,31  encontrat. 31 Mes los jueus que  estaven ab Maria en casa i l’aconsolaven, 
Jn 11,52  en un als fills de Déu que  estaven dispersos. 53 I així des d’aquell 
Jn 11,56  56 I cercaven a Jesús, i els que  estaven en lo temple se deien uns a  
Jn 12,2  servia i Làssaro era un dels que  estaven a taula ab ell. 3 I havent pres  
Jn 12,16  llavors se recordaren que d’ell  estaven escrites estes coses, i que ells  
Jn 13,28  tu fas. 28 Emperò ningú dels que  estaven a taula comprengué lo fi per què  
Jn 18,18  18 I els criats i els ministres s’ estaven al foc, perquè feia fred, i s’  
Jn 19,25  és lo que feren los soldats. 25 I  estaven prop de la creu de Jesús sa mare i 
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Jn 19,28  sabent Jesús que totes les coses  estaven complertes, per a què es complís  
Jn 20,26  ho creuré. 26 Al cap de vuit dies  estaven altra vegada los deixebles dintre, 
Jn 21,12  –Veniu i dinau. I ningú dels que  estaven menjant gosava preguntar-li:  
Ac 1,13  pujaren a una habitació alta, a on  estaven Pere i Joan, Jaume i Andreu, Felip 
Ac 1,15  enmig dels germans (i eren los que  estaven allí junts com unes cent i vint  
Ac 2,1  -se los dies de Pentecostes  estaven tots junts en un mateix lloc. 2 I  
Ac 2,2  vent, que omplí tota la casa a on  estaven ells sentats. 3 I se’ls  
Ac 2,44  apòstols. 44 I tots los que creien  estaven units i tenien totes les coses  
Ac 4,31  orat, tremolà lo lloc en què  estaven congregats, i quedaren tots plens  
Ac 5,12  miracles i prodigis en lo poble (i  estaven tots unànims en lo pòrtic de  
Ac 5,17  dels sacerdots i tots los que  estaven ab ell (que era la secta dels  
Ac 5,21 lo príncep dels sacerdots i els que  estaven ab ell, convocaren lo Consell i a  
Ac 5,23 molt ben tancada, i els guardes que  estaven davant de les portes, mes havent- 
Ac 5,24  i els prínceps dels sacerdots  estaven en dubte sobre què s’havia fet d’ 
Ac 6,15 fixant en ell los ulls, tots quants  estaven en lo Consell, vegeren son rostre  
Ac 7,26  26 I al dia següent, quan ells  estaven renyint, se’ls presentà i els  
Ac 8,14  14 I havent oït los apòstols que  estaven en Jerusalem que Samària havia  
Ac 9,19  alguns dies ab los deixebles que  estaven en Damasco. 20 I en seguida  
Ac 10,7  temerós de Déu, d’aquells que  estaven baix ses ordres. 8 I havent-los  
Ac 11,1  1 I els apòstols i els germans que  estaven en la Judea oigueren que els  
Ac 12,20  la pau, perquè les terres d’ells  estaven abastades del territori del rei.  
Ac 13,29  complert totes les coses que  estaven escrites d’ell, lo baixaren de l’ 
Ac 13,52  anaren a Iconi. 52 I els deixebles  estaven plens de goig i de l’Esperit  
Ac 15,35  a Jerusalem. 35 I Pau i Bernabé s’ estaven en Antioquia, ensenyant i  
Ac 16,2  bon testimoni los germans que  estaven en Listra i en Iconi. 3 Pau volgué 
Ac 16,25  i Silas, alabaven a Déu, i els que  estaven presos los oïen. 26 I de repente  
Ac 16,32 del Senyor, així com a tots los que  estaven en sa casa. 33 I prenent-los en  
Ac 19,13  nom del Senyor Jesús sobre los que  estaven posseïts dels esperits malignes  
Ac 20,8  en l’aposento superior a on  estaven congregats. 9 I un jove anomenat  
Ac 20,34  coses necessàries a mi i als que  estaven ab mi. 35 Jo us he mostrat en  
Ac 21,12  oït això, nosaltres i els que  estaven en aquell lloc, li pregàvem que no 
Ac 21,27  per cada u d’ells. 27 I quan  estaven per acabar los set dies, los jueus 
Ac 21,27  set dies, los jueus de l’Àsia que  estaven allí, quan lo vegeren en lo  
Ac 21,31  tancades les portes. 31 I mentres  estaven tractant de matar-lo, fou donat  
Ac 23,2  dels sacerdots, manà als que  estaven prop d’ell que el ferissen en la  
Ac 23,4  ferir contra la Llei? 4 I els que  estaven allí digueren: –¿Maleeixes tu al  
Ac 23,27 est home que prengueren los jueus i  estaven a punt de matar-lo, sobrevenint  
Ac 26,30  governador, i Berenice, i els que  estaven sentats ab ells. 31 I retirant-  
1Co 9,21  estan baix la Llei; i ab los que  estaven sens Llei, com si jo estigués sens 
1Co 9,21 de Jesucrist) per a guanyar als que  estaven sens Llei. 22 M’he fet flac ab  
2Co 10,16  la regla d’altre de les coses que  estaven aparellades. 17 Emperò «lo qui es  
Ga 4,5 a la Llei, 5 per a rescatar als que  estaven baix la Llei, a fi de que rebessen 
Ef 2,17  que estàveu lluny, i pau als que  estaven prop. 18 Perquè, per ell, los uns  
He 2,15 llibertar als que per temor de mort  estaven tota sa vida subjectes a  
He 9,2  un primer tabernacle, en lo qual  estaven lo candelero, i la taula, i els  
He 9,5  (testament). 5 I sobre de l’arca  estaven los querubins de glòria, fent  
He 10,34  tinguéreu compassió dels que  estaven entre cadenes i sofríreu ab  
1Pe 3,19  també a predicar als esperits que  estaven en presó, 20 los quals en altre  
Jud 4  certs homes impios que d’antemà  estaven destinats per aquest judici, los  
Ap 4,8  sis ales, i al rodador i dintre  estaven plens d’ulls, i no cessaven dia i 



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1325 
 

Ap 7,1  d’això vegí quatre àngels que  estaven drets en los quatre ànguls de la  
Ap 7,9 i tribus, i pobles, i llengües, que  estaven drets davant del trono i davant de 
Ap 7,11 i a l’Anyell. 11 I tots los àngels  estaven drets al rodador del trono, i dels 
Ap 8,2 mitja hora. 2 I vegí set àngels que  estaven en peu davant de Déu, i els foren  
Ap 9,15  deslligats los quatre àngels, que  estaven aparellats per l’hora, i dia, i  
Ap 11,16 I els vint-i-quatre ancians que  estaven sentats en ses cadires davant de  
Ap 15,2  figura i el número de son nom, que  estaven sobre el mar de vidre, tenint les  
Ap 20,12 I vegí als morts, grans i xics, que  estaven en peu davant del trono, i foren  
Ap 20,12  los morts per les coses que  estaven escrites en los llibres, segons  
Ap 20,13  13 I el mar donà los morts que  estaven en ell; i la mort i l’infern  
Ap 20,13  i l’infern donaren los morts que  estaven en ells; i fou fet judici de cada  
Ap 21,19  de la muralla de la ciutat  estaven adornats de tota pedra preciosa.  
Jn 21,2  i se manifestà d’esta manera: 2  Estaven junts Simó Pere i Tomàs, anomenat  
Jn 1,48 –Abans que Felip te cridàs, quan tu  estaves sota de la figuera, jo et vegí. 49 
Mc 9,32 en la casa, los preguntava: –De què  estàveu tractant en lo camí? 33 Emperò  
Ef 2,13 Jesús, vosaltres que en altre temps  estàveu lluny, vos haveu acercat per la  
Ef 2,17  i predicà pau a vosaltres que  estàveu lluny, i pau als que estaven prop. 
1Co 1,16 16 I he batejat també la família d’ Estèfana, i per lo demés no sé si he  
1Co 16,15  germans (ja coneixeu la casa d’ Estèfana i de Fortunat i d’Acaic, perquè  
1Co 16,17  17 I m’alegro de la vinguda d’ Estèfana i de Fortunat i d’Acaic; puix lo 
Mt 17,4  a Jesús: –Senyor, bo és que ens  estem aquí; si voleu, farem aquí tres  
Mc 9,4  a Jesús: –Mestre, bo serà que ens  estem aquí i façam tres tabernacles, un  
Lc 9,33  a Jesús: –Mestre, bo és que ens  estem aquí i façam tres tendes, una per a  
Mt 12,13  13 Llavors digué a l’home:  –Estén ta mà. Ell l’estengué, i quedà  
Jn 21,18  on volies, mes quan te faces vell,  estendràs tes mans i un altre te cenyirà i 
Mt 26,51  aquí un dels que estaven ab Jesús,  estenent la mà desembeinà son coltell, i  
Mt 12,13  a l’home: –Estén ta mà. Ell l’ estengué, i quedà sana com l’altra. 14  
Mc 1,41  41 I Jesús, compadescut d’ell,  estengué sa mà i, tocant-lo, li digué:  
Lc 6,10  a l’home: –Extén ta mà. Ell l’ estengué i li fou restablerta la mà sana  
Mc 11,8  i s’assentà en ell. 8 I molts  estengueren sos vestits en lo camí, i  
Mt 21,8  8 I una gran multitud de gent  estenia ses vestidures en lo camí. I  
Lc 5,15  testimoni a ells. 15 I tant més s’ estenia sa fama, i acudia gent en gran  
Mt 21,8  tallaven rames d’arbres i les  estenien en lo camí. 9 I la turba que  
Lc 19,36  36 Mentres Jesús anava passant,  estenien ses vestidures en lo camí. 37 I  
Lc 1,7  fill algun, perquè Elisabet era  estèril i los dos eren ja entrats en dies. 
Lc 1,36  mes d’aquella que és anomenada  estèril. 37 Perquè per a Déu no hi ha res  
Lc 13,Tit  a l’arrepentiment. Figuera  estèril. Cura en dissabte a una dona  
Ga 4,27  escrit està: «Alegra’t tu, l’ estèril, que no pareixes; prorromp i  
Ga 4,27  los fills de la que és deixada per  estèril, que d’aquella que té marit.» 28 
He 11,11  fe, també la mateixa Sara, que era  estèril, rebé virtut per a concebir, per  
Lc 23,29  dies en què diran: “Ditxoses les  estèrils, i los ventres que no concebiren, 
2Pe 1,8  en vosaltres, no us deixaran  estèrils ni infructíferos en lo  
Mt 9,18 i l’altre. 18 Mentres ell los deia  estes coses, veus aquí un príncep de la  
Mt 19,1 succeí que, quan Jesús hagué acabat  estes plàtiques, partí de Galilea i vingué 
Mt 24,6  Feu que no us torbeu, puix totes  estes coses convé que succeesquen, mes  
Mt 24,34  aquesta generació fins que totes  estes coses se cúmplien. 35 Lo cel i la  
Mc 4,33  I ab moltes paràboles semblants a  estes los proposava la paraula, segons sa  
Mc 6,2  dient: –D’a on trau aquest totes  estes coses? I quina sabiduria és esta que 
Mc 7,8 fer moltes altres coses semblants a  estes. 9 I els deia: –Molt bé feu va lo  
Mc 10,22 me. 22 Emperò ell, afligit a l’oir  estes paraules, se retirà contristat,  
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Mc 11,28 qui t’ha donat tal poder per a fer  estes coses? 29 I Jesús los respongué i  
Mc 13,18  dies! 18 Pregau, doncs, perquè  estes coses no succeesquen en hivern. 19  
Lc 2,19  19 Emperò Maria guardava totes  estes coses, meditant-les en son cor. 20 
Lc 4,13  ton Déu.” 13 I acabades totes  estes tentacions, se retirà lo diable d’  
Lc 4,36  altres dient: –Quines paraules són  estes? Perquè ell ab poder i autoritat  
Lc 7,1  dos deutors. 1 I quan hagué acabat  estes plàtiques al poble que l’escoltava, 
Lc 7,18  de Joan contaren a ell totes  estes coses. 19 I Joan cridà a dos de sos  
Lc 12,30  l’ànimo suspès. 30 Puix totes  estes són coses per a les que la gent del  
Lc 14,6  6 I no li podien respondre a  estes coses. 7 I observant també com los  
Lc 14,15  dels justos! 15 Havent oït  estes paraules un dels que menjaven a  
Lc 16,14  que eren avariciosos, oïen totes  estes coses i se burlaven d’ell. 15 I els 
Lc 21,32  aquesta generació sens que totes  estes coses sien complertes. 33 Lo cel i  
Lc 24,11  11 I ells tingueren per un desvari  estes paraules i no les cregueren. 12  
Lc 24,21  tercer dia després que han succeït  estes coses. 22 És veritat que algunes  
Jn 1,50  de la figuera; coses majors que  estes veuràs. 51 I li digué: –En veritat,  
Jn 5,20  i li manifestarà obres majors que  estes, de manera que vosaltres quedareu  
Jn 5,36  que el Pare m’ha donat a complir,  estes mateixes obres que jo faç donen  
Jn 7,1  per Nicodemus. 1 Després d’ estes coses, anava Jesús per la Galilea,  
Jn 7,4 fa res en secret. Si tu, doncs, fas  estes coses, manifesta’t al món. 5 Puix  
Jn 7,40  molts del poble, a l’oir d’ell  estes paraules, deien: –Aquest, certament, 
Jn 8,30  de son agrado. 30 Estant ell dient  estes coses, molts cregueren en ell. 31 I  
Jn 9,22  per si. 22 Sos pares digueren  estes coses per temor dels jueus, puix los 
Jn 10,25  que jo faig en nom de mon Pare,  estes donen testimoni de mi. 26 Mes  
Jn 11,11  no hi ha llum en ell. 11 Digué  estes coses i després los anyadí: –Nostre  
Jn 12,16  que d’ell estaven escrites  estes coses, i que ells li havien fet  
Jn 13,17  que l’envià. 17 Si compreneu  estes coses, sereu benaventurats si les  
Jn 15,21 guardaran les vostres. 21 Mes totes  estes coses les faran ab vosaltres per  
Jn 19,13  al Cèsar. 13 I Pilat, havent oït  estes paraules, tragué a Jesús fora del  
Jn 20,18  «He vist al Senyor i m’ha dit  estes coses.» 19 I a la vesprada d’aquell 
Jn 21,24  deixeble que dóna testimoni d’ estes coses, i les ha escrites, i sabem  
Ac 5,5  a Déu! 5 Ananies, així que oigué  estes paraules, caigué i espirà; i s’  
Ac 5,24  ningú dins. 24 I quan oigueren  estes raons, lo sumo sacerdot, lo  
Ac 7,50  repòs? 50 No féu la meva mà totes  estes coses?” 51 »Vosaltres, caps durs i  
Ac 10,44 en ell. 44 Estant encara Pere dient  estes paraules, baixà l’Esperit Sant  
Ac 11,18  pogués oposar-me a Déu? 18 Oïdes  estes coses, callaren, i glorificaren a  
Ac 13,19  los distribuí per sort la terra d’ estes. 20 I després d’això los donà  
Ac 15,17  mon nom, diu lo Senyor que fa  estes coses. 18 Des de l’eternitat té Déu 
Ac 17,11  los dies les Escriptures per si  estes coses eren així. 12 I així molts d’ 
Ac 18,17 tribunal, sens que Gàlio fes cas d’ estes coses. 18 Emperò Pau, que havia  
Ac 20,34  vosaltres mateixos sabeu, perquè  estes mans m’han subministrat les coses  
Ac 26,24  als gentils. 24 I mentres ell deia  estes coses en sa defensa, Festo digué en  
Ac 26,26  i de sabiduria. 26 Perquè d’ estes coses té coneixement lo rei, a  
Ac 26,26  oculta, perquè no han estat fetes  estes coses en ningun racó. 27 Rei Agripa, 
Rm 8,31  glorificà. 31 Doncs, què direm a  estes coses? Si Déu està per nosaltres,  
Rm 8,37  l’escorxador.» 37 Emperò en totes  estes coses triümfam per medi d’aquell  
1Co 6,13  emperò Déu destruirà aquell i  estes. I el cos no és per a la fornicació, 
1Co 10,6  foren postrats en lo desert. 6 I  estes coses foren fetes en figura de  
Fl 4,8 si hi ha alguna alabança, pensau en  estes coses. 9 Lo que haveu après, i  
2Tm 2,14  -se a si mateix.» 14 Amonesta  estes coses, donant testimoni davant del  
Tt 3,8  8 Paraula fiel és aquesta, i  estes coses vull que les afírmies  
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2Pe 1,9  9 Emperò aquell a qui falten  estes coses, és cego i va a palpentes,  
2Pe 3,11  abrasades. 11 Doncs, ja que totes  estes coses han de ser disoltes, quina  
Jn 12,36  per a què siau fills de la llum.  Estes coses digué Jesús, i se n’anà i s’ 
Jn 17,1  de Jesús a son etern Pare. 1  Estes coses digué Jesús, i alçant los ulls 
Tt 3,8  conservar les obres bones.  Estes coses són bones i profitoses a  
Lc 1,21  i se meravellava de que s’ estés tant en lo temple. 22 I quan isqué,  
Rm 10,21 diu a Israel: «Tot lo dia he tingut  esteses mes mans a un poble incrèdul i  
He 3,17  los cadàvers dels quals quedaren  estesos en lo desert? 18 ¿I a qui ell jurà 
Rm 13,5  5 Per lo que és necessari que li  esteu sumissos, no solament per raó de la  
Ac 6,Tit  VI Nombrament dels set diaques.  Esteve se distingeix entre tots; fa grans  
Ac 6,5  a tota la junta, i elegiren a  Esteve, baró ple de fe i de l’Esperit  
Ac 6,8  sacerdots obeïa també a la fe. 8 I  Esteve, ple de gràcia i de fortalesa, feia 
Ac 6,9  l’Àsia, s’alçaren a disputar ab  Esteve. 10 Mes no podien resistir a la  
Ac 7,Tit  7,Tit Capítol VII Plàtica de sant  Esteve en lo Consell dels jueus, i son  
Ac 7,59  anomenat Saulo. 59 I apedregaven a  Esteve, que pregava i deia: –Senyor Jesús, 
Ac 8,2  piadosos portaren a enterrar a  Esteve, i feren gran condol sobre ell. 3  
Ac 11,19  que havia ocorregut per causa d’ Esteve, arribaren fins a Fenícia, i Xipre, 
Ac 22,20 se derramà la sang de vostre màrtir  Esteve, jo estava present també, i  
Mt 18,20  dos o tres en mon nom, allí  estic jo enmig d’ells. 21 Llavors Pere,  
Mt 28,20  que us he manat. I mirau que jo  estic ab vosaltres tots los dies fins a la 
Lc 1,19 àngel li digué: –Jo só Gabriel, que  estic davant de Déu i só enviat per a  
Lc 15,17 tenen lo pa de sobres, i jo aquí m’ estic morint de fam! 18 M’alçaré, i aniré 
Lc 16,24  aigua, refrèsquia ma llengua, puix  estic aturmentat en aquestes llames. 25 »I 
Lc 22,27 qui està sentat a taula? Ab tot, jo  estic enmig de vosaltres com lo qui  
Lc 22,33  33 Ell li respongué: –Senyor,  estic prompte per anar ab vós, encara que  
Jn 8,49  dimoni? 49 Jesús respongué: –Jo no  estic posseït del dimoni, sinó que honro a 
Jn 9,5  què ningú pot treballar. 5 Mentres  estic en lo món, jo só la llum del món. 6  
Jn 13,33 Fillets, per un poc de temps encara  estic ab vosaltres. Vosaltres me buscareu  
Jn 14,9 Jesús li respon: –Tant temps ha que  estic ab vosaltres, i no m’haveu conegut? 
Jn 14,10 -nos lo Pare”? 10 No creeu que jo  estic en lo Pare i que lo Pare està en mi? 
Jn 14,11  fa les obres. 11 ¿No creeu que jo  estic en lo Pare i que lo Pare està en mi? 
Jn 14,20  20 En aquell dia coneixereu que jo  estic en mon Pare, i que vosaltres estau  
Jn 16,32  i em deixareu sol; emperò jo no  estic sol, perquè el Pare està ab mi. 33  
Jn 17,11  he estat clarificat. 11 I jo ja no  estic en lo món, mes aquestos queden en lo 
Ac 9,10  –Ananies. I ell digué: –Veeu, aquí  estic, Senyor. 11 I el Senyor li digué:  
Ac 18,6 sang sia sobre vostres caps; jo net  estic, i des d’ara me’n vaig als  
Ac 20,26  jo us protesto en aquest dia que  estic net de la sang de tots. 27 Perquè no 
Ac 21,13  i afligint mon cor? Perquè jo  estic aparellat no solament per a ser  
Ac 25,10  –Davant del tribunal del Cèsar  estic, en ell dec jo ser judicat; ningun  
Ac 28,20  perquè per l’esperança d’Israel  estic jo lligat ab aquesta cadena. 21  
Rm 1,15  ignorants. 15 Així, en quant a mi,  estic prompte també a anunciar l’evangeli 
Rm 8,38  aquell que ens amà. 38 Per lo qual  estic cert que ni mort, ni vida, ni  
Rm 14,14  o escàndol al germà. 14 Sé, i  estic persuadit en lo Senyor Jesús, que no 
Rm 15,14  de l’Esperit Sant. 14 Emperò jo  estic cert, germans meus, en quant a  
Rm 15,29 vosaltres a l’anar a Espanya. 29 I  estic cert que quan vinga a vosaltres,  
1Co 9,16 no tinc de què gloriar-me, perquè  estic obligat a això: puix ai de mi, si jo 
2Co 7,4  de gloriar-me per vosaltres;  estic ple de consol i sobreabundant de  
2Co 12,14  14 Veus aquí, tercera vegada  estic aparellat per a venir a vosaltres, i 
Ga 4,18  sempre, i no tan solament quan jo  estic ab vosaltres. 19 Ai, fillets meus!,  
Ga 4,19 fillets meus!, per qui altra vegada  estic de part fins que Cristo sia format  
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Ga 4,20 ab vosaltres i canviar ma veu, puix  estic en dubtes acerca de vosaltres. 21  
Fl 4,12 per totes parts i a totes les coses  estic avesat a estar saciat i a sofrir  
Fl 4,18  compte. 18 Així que tot ho tinc, i  estic abundant i ple, havent rebut per  
Col 2,5  sutils. 5 Perquè encara que  estic ausent en la carn, mes estic ab  
Col 2,5  que estic ausent en la carn, mes  estic ab vosaltres ab l’esperit, gosant- 
Col 4,3  de Cristo, per amor del qual  estic jo encara pres, 4 i per a què jo el  
2Tm 1,5  àvia Loide i en ta mare Eunice, i  estic cert que en tu també. 6 Per lo qual  
2Tm 1,12  Puix jo sé a qui he cregut, i  estic cert de que ell és poderós per a  
2Tm 2,9  segons mon evangeli, 9 per lo qual  estic jo sofrint fins en cadenes, com un  
2Tm 4,6  sies temperat. 6 Perquè jo ja  estic a punt de ser sacrificat, i prop  
Flm 13 a què em servís en lloc teu mentres  estic en cadenes per a l’evangeli; 14  
He 12,21 veia, que Moisès digué: «Espavordit  estic i tremolant.» 22 Mes vosaltres haveu 
2Pe 1,13  13 Perquè tinc per just, mentres  estic en aquest tabernacle, l’excitar-  
Ap 3,17 boca. 17 Perquè tu dius: ‘Só ric, i  estic ple de béns, i no necessito de res’; 
Ap 3,20  i arrepenteix-te. 20 Vet aquí,  estic a la porta i truco; si algú oigués  
Ap 3,21  així com jo també he vençut i  estic sentat ab mon Pare en son trono. 22  
Ap 18,7  i plor; perquè diu en son cor: “Jo  estic sentada com reina, i no só viuda, ni 
Mc 13,16 cosa alguna de sa casa; 16 i el qui  estiga en lo camp, no tórnia atràs per a  
Lc 21,7  i quin senyal hi haurà quan això  estiga per a complir-se? 8 Ell digué:  
Ac 19,21 Acaia dient: –Perquè després que jo  estiga allí és necessari també que jo veja 
Rm 15,Tit  que té d’anar-los a veure quan  estiga de camí per Espanya. 1 I així,  
1Co 14,30  que judíquien. 30 I si a altre que  estiga sentat li fos revelada alguna cosa, 
1Co 16,3  coŀlectes quan jo vinga. 3 I quan  estiga jo present, aquells que vosaltres  
1Co 16,10  I si Timoteu vingués, procurau que  estiga sens recel entre vosaltres, puix  
2Co 8,11  per a desitjar-ho, així també ho  estiga per a complir-ho d’allò que  
2Co 9,5  benedicció ja promesa, a fi de que  estiga a punt com a benedicció, i no  
Fl 1,27  per a què, vaja a veure-us o  estiga ausent, oiga de vosaltres que  
Fl 2,28  -lo vos regositgeu de nou i jo  estiga sens tristesa. 29 Rebeu-lo,  
1Tm 2,12  autoritat sobre l’home, sinó que  estiga en silenci. 13 Perquè Adam fou  
2Tm 3,17  a què l’home de Déu sia perfet i  estiga previngut per a tota obra bona.  
He 2,8  coses, no n’ha deixat una que no  estiga subjecta a ell. Emperò ara no veem  
Lc 24,49 en la ciutat de Jerusalem, fins que  estigau revestits del poder de dalt. 50  
1Co 1,10  divisions entre vosaltres; ans bé  estigau perfectament units en un mateix  
1Co 12,1  espirituals, no vull, germans, que  estigau en ignorància. 2 Vosaltres sabeu  
1Co 15,58  58 Així, amats germans meus,  estigau ferms i constants, abundant sempre 
2Co 9,3  de vosaltres en esta part, i  estigau promptes, com diguí, 4 no sia que  
2Te 2,15  Jesucrist. 15 I així, germans,  estigau ferms, i manteniu les tradicions  
2Pe 1,12  sobre aquestes coses, encara que  estigau instruïts i confirmats en la  
Mt 12,40  Jonàs. 40 Perquè així com Jonàs  estigué tres dies i tres nits en lo ventre 
Mc 1,13  Esperit lo compelí al desert. 13 I  estigué en lo desert quaranta dies i  
Mc 4,10  orelles per a oir, oiga. 10 I quan  estigué sol, los Dotze que estaven ab ell  
Lc 1,24  concebí Elisabet, sa muller, i s’ estigué oculta per espai de cinc mesos,  
Lc 1,80  i se fortaleixia en esperit, i  estigué en los deserts fins al dia que s’ 
Lc 2,51  ab ells, i vingué a Nazaret, i  estigué sumís a ells. I sa mare guardava  
Lc 4,2 lo mateix Esperit al desert, 2 a on  estigué quaranta dies, i era tentat del  
Lc 18,40  manà que l’hi portassen. I quan  estigué cerca, li preguntà 41 dient: –Què  
Jn 2,23 Jesús havia dit. 23 Mentres que ell  estigué en Jerusalem ab motiu de la  
Ac 7,38 ell oireu.” 38 Aquest és aquell que  estigué en la iglésia en lo desert, ab l’ 
Ac 7,44  44 »Lo tabernacle del testimoni  estigué ab nostres pares en lo desert,  
Ac 9,9  mà, l’introduïren en Damasco. 9 I  estigué allí tres dies sens vista, i no  
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Ac 9,19  aliment, recobrà les forces; i  estigué alguns dies ab los deixebles que  
2Co 8,11  ho, per a què així com la voluntat  estigué prompta per a desitjar-ho, així  
Fl 2,27  havia estat malalt. 27 I certament  estigué malalt, i casi a la mort; mes Déu  
Fl 2,30  30 Perquè per l’obra de Cristo  estigué a la mort, exposant sa vida per a  
He 3,17 Egipte per Moisès. 17 ¿I contra qui  estigué irritat quaranta anys? ¿No fou  
Mt 24,Tit  falsos Cristos. Los encarrega que  estiguen sempre alerta per a què la segona 
Lc 14,10  seràs honrat davant dels que  estiguen ab tu en la taula. 11 Perquè el  
Jn 17,24  que aquells que vós m’haveu donat  estiguen ab mi allà a on jo só, per a què  
1Co 14,34  no els és donat lo parlar, ans bé  estiguen sumisses, com també ho diu la  
1Co 15,28  d’ell. 28 I quan totes les coses  estiguen subjectes a ell, llavors fins lo  
Ef 5,22  lo temor de Cristo. 22 Les mullers  estiguen subjectes a sos marits com al  
Ef 5,24  està subjecta a Cristo, així  estiguen-ho les mullers a sos marits en  
Tt 3,1  declarats. 1 Amonesta’ls que  estiguen submissos als prínceps i a les  
Tt 3,1  potestats, que els obeesquen, que  estiguen apercebits per a tota obra bona,  
Jm 3,4  barques, encara que sien grans i  estiguen impelides per vents impetuosos,  
Ap 17,17  son regne a la bèstia, fins que  estiguen complertes les paraules de Déu.  
Mc 6,53  son cor estava obcecat. 53 I quan  estigueren a l’altra banda, vingueren al  
Ac 11,26  trobat lo conduí a Antioquia. 26 I  estigueren tot un any en aquesta iglésia,  
Ac 22,22 lluny d’aquí, als gentils. 22 I l’ estigueren escoltant fins a esta paraula;  
Ac 27,38 -centes i setanta-sis. 38 I quan  estigueren saciats alleugeraven lo barco,  
1Co 10,1  que ignoreu que nostres pares  estigueren tots baix del núvol i  
Rm 6,20  Puix quan éreu esclaus del pecat,  estiguéreu llibres de la justícia. 21 I  
Lc 22,32  ta fe no et fàltia. Quan, doncs,  estigues convertit, confirma a tos  
Mc 3,25  lo tal regne. 25 I si una casa  estigués dividida contra de si mateixa, no 
Ac 11,6  i vingué fins a mi. 6 I com jo l’ estigués mirant i contemplant, vegí allí  
1Co 9,21  los que estan baix la Llei, com si  estigués jo baix la Llei (no estant baix  
1Co 9,21  que estaven sens Llei, com si jo  estigués sens Llei (encara que jo no  
2Te 2,2 nosaltres, com si lo dia del Senyor  estigués ja cerca. 3 No us deixeu seduir  
He 8,4  cosa que oferir. 4 Puix si ell  estigués sobre la terra, ni sacerdot  
Jm 5,15  i el Senyor l’aliviarà, i si  estigués en pecats li seran perdonats. 16  
Mc 3,14 ell. 14 I escollí a dotze per a què  estiguessen ab ell i per a enviar-los a  
Ac 28,25 i altres no les creien. 25 I com no  estiguessen conformes entre si, s’anaven  
Jm 2,15  lo? 15 I si un germà o una germana  estiguessen desnusos i destituïts de l’  
He 13,3  i dels afligits, com si vosaltres  estiguésseu també en son cos. 4 Sia en  
Jn 14,3  ab mi, per a què allà a on só jo  estigueu també vosaltres. 4 I ja sabeu a  
1Co 2,3  i aqueix crucificat. 3 I jo  estiguí entre vosaltres ab pusiŀlanimitat, 
2Co 11,25  he naufragat, un dia i una nit  estiguí en lo fondo del mar. 26 En viatges 
Ga 1,18  a Jerusalem a veure a Pere, i  estiguí ab ell quinze dies; 19 mes no vegí 
Ap 1,9  i en la paciència en Jesucrist,  estiguí en una isla que s’anomena Patmos, 
2Co 8,13  té. 13 No vull dir que los altres  estíguien aliviats i vosaltres quedeu  
1Co 4,Tit  IV Ofici del verdader apòstol i  estimació que es mereix. Reprèn ab energia 
Lc 20,13  “Què faré? Enviaré a mon fill  estimat: pot ser que quan lo vegen li  
Col 1,7  l’aprenguéreu d’Epafras, nostre  estimat conservo, que és per a vosaltres  
Mc 12,6  6 Emperò tenint un fill a qui molt  estimava, los envià finalment també est,  
Tt 2,4  joves, a que àmien a sos marits i  estímien a sos fills, 5 a ser prudents,  
Ac 20,24  temo ninguna d’aquestes coses, ni  estimo més ma vida que a mi mateix, ab tal 
He 10,24  -nos los uns als altres per a  estimular-nos a caritat i a bones obres, 
Ac 18,5  hagueren vingut de Macedònia, Pau,  estimulat de l’Esperit, testificava als  
Rm 6,23  terme la vida eterna. 23 Perquè l’ estipendi del pecat és la mort; emperò la  
Mt 24,32  brotat, coneixeu que està cerca l’ estiu. 33 Doncs, de la mateixa manera,  
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Mc 13,28  han nat, coneixeu que està prop l’ estiu. 29 Puix així també, quan vejau que  
Lc 21,30 lo fruit, coneixeu que està prop l’ estiu. 31 Així també vosaltres, quan vejau 
Ac 17,18  18 I alguns filosops epicurians i  estoics disputaven ab ell; i els uns  
Mt 21,40  l’amo de la vinya, què els farà a  estos pagesos? 41 Ells li digueren:  
Mc 9,31  al tercer dia. 31 Emperò  estos no entenien això que els deia, i  
Mc 12,31  No hi ha altre manament major que  estos. 32 I l’escriba li digué: –Mestre,  
Mc 16,Tit deixebles i als apòstols, i envia a  estos a batejar i a predicar l’evangeli.  
Jn 7,32 fa aquest? 32 Los fariseus oigueren  estos enraonaments que la gent tenia d’  
Jn 17,25 conegut; jo sí que us he conegut, i  estos conegueren que vós m’haveu enviat.  
Ac 6,6  d’Antioquia. 6 Presentaren a  estos davant dels apòstols, los quals,  
Ac 22,Tit  de sant Pau als jueus. Furor d’ estos contra ell. Vol lo tribú fer-lo  
1Co 12,23  cos que tenim per menos nobles, a  estos conferim major honra; i als que  
2Te 3,12  en lo que no els va res. 12 A  estos, doncs, que es condueixen d’aquesta 
1Tm 3,10  fe en consciència pura. 10 I sien  estos provats abans, i llavors exercesquen 
2Tm 3,6 també d’aquestos tals. 6 Perquè d’ estos són los que entren en les cases i  
He 9,23  ab sacrificis millors que  estos. 24 Perquè Cristo no ha entrat en lo 
Ap 12,8 el dragó peleava, i sos àngels. 8 I  estos no venceren, i no fou trobat mai més 
Lc 20,47  devoren les cases de les viudes.  Estos seran condemnats ab major rigor.  
Jn 12,21  per adorar a Déu en la festa. 21  Estos, doncs, s’acercaren a Felip,  
Lc 17,18  i glorificàs a Déu, sinó aquest  estranger? 19 I li digué: –Alça’t, vés,  
Ac 10,28  lo juntar-se o acercar-se a un  estranger; emperò Déu m’ha mostrat que a  
Ac 7,6  sa descendència habitaria en terra  estrangera, i que els reduirien a  
Ac 13,17  i exaltà al poble, essent ells  estrangers en terra d’Egipte, i ab braç  
He 11,34 i posaren en fuga los exèrcits dels  estrangers. 35 Les mullers per resurrecció 
1Pe 1,1  1 Pere, apòstol de Jesucrist, als  estrangers que estan espargits per lo  
1Pe 2,11  11 Vos suplico, caríssims, com a  estrangers i pelegrins, que us abstingau  
Lc 15,13  era seu, se n’anà lluny a un país  estrany i allí dissipà tots sos béns  
Jn 10,5  perquè coneixen sa veu. 5 Mes a un  estrany no el segueixen, sinó que fugen d’ 
Ac 7,29  fugí Moisès, i habità com un  estrany en terra de Madian, a on engendrà  
He 11,9  de la promissió com en una terra  estranya, habitant en barraques ab Isaac i 
1Pe 4,12  com si us acontesqués alguna cosa  estranya; 13 ans bé alegrau-vos en quant 
2Co 11,14  apòstols de Cristo. 14 I no és d’ estranyar, perquè el mateix Satanàs se  
Col 1,21  que algun temps vos havíeu  estranyat de Déu i fet enemics de cor per  
1Pe 4,4  idolatries. 4 Per lo que  estranyen molt que vosaltres no  
Ac 26,11 ells, los perseguia fins en ciutats  estranyes. 12 »En quals coses, anant a  
1Jn 3,13  i les de son germà, bones. 13 No  estranyeu, germans, si us avorreix lo món. 
Mt 17,24  tribut o cens: de sos fills o dels  estranys? 25 –Dels estranys –respongué  
Mt 17,25 sos fills o dels estranys? 25 –Dels  estranys –respongué Pere. Jesús li digué:  
Jn 10,5 ell, perquè no coneixen la veu dels  estranys. 6 Aquesta paràbola los posà  
Ef 2,12  de la comunicació d’Israel i  estranys als pactes de la promesa, no  
Ef 2,19 Esperit. 19 De manera que ja no sou  estranys ni forasters, sinó que sou  
Mt 2,2  rei dels jueus? Perquè vegérem sa  estrella en l’Orient i venim a adorar-  
Mt 2,7 del temps en què se’ls aparegué l’ estrella. 8 I enviant-los a Betlem, los  
Mt 2,9  del rei, marxaren. I veus aquí l’ estrella que havien vist en l’Orient  
Mt 2,10  l’infant. 10 I quan vegeren l’ estrella, se regositjaren en gran manera.  
Ac 7,43  lo tabernacle de Moloc i l’ estrella de vostre déu Remfam, figures que 
1Co 15,41  de les estrelles. I fins una  estrella se diferència d’altra estrella  
1Co 15,41 una estrella se diferència d’altra  estrella en claredat. 42 Així també és la  
2Pe 1,19  fins que el dia clarègia, i l’ estrella del matí nàsquia en vostres cors. 
Ap 2,28  de mon Pare, li donaré també l’ estrella del matí. 29 »Lo qui té orella,  
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Ap 8,10 trompeta, i caigué del cel una gran  estrella, cremant com si fos una atxa, i  
Ap 8,11  fonts d’aigües. 11 I el nom de l’ estrella era Donzell; i la tercera part de 
Ap 9,1  tocà la trompeta; i vegí caure una  estrella del cel a la terra, i a ell li  
Ap 22,16  arrel, i el llinatge de David, l’ estrella resplendent del matí.» 17 I l’  
Mt 24,29  lluna perdrà son resplendor, i les  estrelles cauran del cel, i les potestats  
Mc 13,25  son resplendor. 25 I cauran les  estrelles del cel, i les potestats que  
Lc 21,25  en lo sol, i en la lluna, i en les  estrelles. I en la terra, la gent estarà  
Ac 27,20  -se per molts dies lo sol ni les  estrelles, i amenaçats d’una borrasca,  
1Co 15,41  lluna, i altra, la claredat de les  estrelles. I fins una estrella se  
He 11,12  una multitud tan numerosa com les  estrelles del cel, i com les arenes  
Jud 13  la bromera de sa abominació,  estrelles errants; per als que està  
Ap 1,16  aigües. 16 I tenia a sa dreta set  estrelles, i eixia de sa boca una espasa  
Ap 1,20 aquestes: 20 »Lo misteri de les set  estrelles que has vist en ma dreta i els  
Ap 1,20 i els set candeleros d’or. Les set  estrelles són los àngels de les set  
Ap 2,1  Efesi: »“Açò diu lo qui té les set  estrelles a sa dreta, i el que camina  
Ap 3,1  los set esperits de Déu, i les set  estrelles: »Jo conec tes obres, que tens  
Ap 6,13  lluna se tornà com sang. 13 I les  estrelles del cel caigueren sobre la  
Ap 8,Tit les aigües se tornen amargues i les  estrelles perden son resplendor. 1 I quan  
Ap 8,12  la lluna, i la tercera part de les  estrelles, de manera que s’obscurí la  
Ap 12,1  i en son cap, una corona de dotze  estrelles. 2 I estant prenyada, clamava ab 
Ap 12,4  arrastrava la tercera part de les  estrelles del cel, i les féu caure sobre  
Mt 7,Tit  i a la caritat. Parla de quant  estret és lo camí del cel, i que s’han de 
Mt 7,14  14 Perquè estreta és la porta i  estret lo camí que guia a la vida, i pocs  
Mt 7,13  Profetes. 13 »Entrau per la porta  estreta, perquè ampla és la porta i  
Mt 7,14  los que entren per ell. 14 Perquè  estreta és la porta i estret lo camí que  
Lc 13,24  -vos a entrar per la porta  estreta, perquè vos dic que molts  
Mc 5,43  gran temor. 43 I ell los manà molt  estretament que ningú ho sabés, i digué  
2Co 6,12 nostre cor s’és dilatat. 12 No sou  estrets en nosaltres, sinó que sou estrets 
2Co 6,12  estrets en nosaltres, sinó que sou  estrets en vostres entranyes. 13 I per  
Lc 8,44  I en aquell mateix instant s’ estroncà lo fluix de sang. 45 I Jesús  
2Tm 3,Tit  que guàrdia lo depòsit de la fe i  estudiï les Sagrades Escriptures. 1 Mes  
Rm 11,8  «Déu los ha donat esperit d’ estupiditat; ulls per a què no vegen i  
Mt 5,25  jutge t’entréguia a l’agusil, i  et pòrtien a la presó. 26 En veritat te  
Mt 5,39 No resistiu al mal; ans bé, si algú  et ferís en la galta dreta, presenta-li  
Mt 5,40  -li també l’altra. 40 I al que  et vulga moure un plet i prendre’t la  
Mt 5,42  ab ell altres dos mil. 42 Al qui  et demània, dóna-li. I al qui et vulla  
Mt 5,42 qui et demània, dóna-li. I al qui  et vulla emmanllevar, no li giris l’  
Mt 7,4 és que dius a ton germà: “Deixa, jo  et trauré la volva de l’ull”, i vet aquí  
Mt 9,2 paralític: –Fill, té confiança, que  et són perdonats tos pecats. 3 I luego  
Mt 12,47  mare i tos germans estan defora, i  et demanen. 48 I ell, responent al que li  
Mt 16,18  Pare que està en lo cel. 18 I jo  et dic també que tu ets Pere, i que sobre  
Mt 18,22 set vegades? 22 Jesús li digué: –No  et dic fins a set, sinó fins a setanta  
Mt 18,32  i li digué: »–O criat pervers! Jo  et perdoní tot lo deute perquè m’ho  
Mt 20,13  digué a un d’ells: »–Amic, jo no  et faig tort. ¿No t’ajustares ab mi per  
Mt 22,16 lo camí de Déu en veritat, i que no  et cuides de ningú, perquè no mires la  
Mt 23,37 profetes i apedregues a aquells que  et són enviats! Quantes vegades volguí  
Mt 25,21 bo, ja que fores fiel en lo poc, jo  et posaré sobre lo molt. Entra en lo goig  
Mt 25,23 bo, ja que fores fiel en lo poc, jo  et posaré sobre lo molt. Entra en lo goig  
Mt 26,70 davant de tots dient: –No sé lo que  et dius. 71 I a l’eixir ell a la porta,  
Mc 10,49  diuen: –Té bon ànimo! Alça’t, que  et crida. 50 Lo qual tirà la capa, i  
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Mc 10,51 la paraula, li digué: –Què vols que  et faça? I el cego li digué: –Mestre, que  
Mc 14,68  i digué: –Ni el conec ni sé lo que  et dius. I se n’isqué fora davant del  
Lc 1,20  -te aquesta bona nova. 20 I tu  et tornaràs mut i no podràs parlar fins al 
Lc 1,45  perquè es complirà lo que  et fou dit de part del Senyor. 46 I digué  
Lc 6,29 a los que us calumniïn. 29 I al que  et feresca en una galta, presenta-li l’ 
Lc 6,29  -li l’altra també. I al que  et prenga la capa, no t’opòsies tampoc a  
Lc 6,30  la túnica. 30 Dóna a tots los que  et demànien, i al que prenga lo que és  
Lc 8,20  i tos germans estan defora, que  et volen veure. 21 Emperò ell respongué i  
Lc 10,41  Marta, tu estàs molt afanada i  et fatigues en moltes coses, 42 emperò una 
Lc 12,58  d’ell en lo camí, a fi de que no  et pòrtia al jutge, i lo jutge t’  
Lc 13,34  als profetes i apedregues als que  et són enviats. Quantes vegades volguí  
Lc 14,9  que tu, 9 i que vinga el qui  et va convidar a tu i a ell, i et diga:  
Lc 14,9  qui et va convidar a tu i a ell, i  et diga: “Cedeix lo puesto a aquest”, i  
Lc 14,12  ni a tos veïns rics, no sia que  et tórnien a convidar, i te sia donat en  
Lc 18,41 li preguntà 41 dient: –Què vols que  et faça? I ell respongué: –Senyor, que jo  
Lc 19,43  te circuiran ab trinxeres, i  et posaran siti, i t’apretaran de totes  
Lc 19,44 i t’apretaran de totes parts. 44 I  et derrocaran, aixís com a tos fills que  
Lc 22,32  per a tu a fi de que ta fe no  et fàltia. Quan, doncs, estigues  
Lc 22,60  I digué Pere: –Home, no sé lo que  et dius. I en aquell mateix instant, quan  
Jn 1,48  tu estaves sota de la figuera, jo  et vegí. 49 Natanael respongué i li digué: 
Jn 1,50  –Tu creus perquè t’he dit que  et vegí sota de la figuera; coses majors  
Jn 3,3  digué: –En veritat, en veritat jo  et dic que ningú, sinó aquell que nasca de 
Jn 3,5  –En veritat, en veritat jo  et dic que, a menos que un home no renasca 
Jn 3,7 nat de l’Esperit, esperit és. 7 No  et meravéllies, doncs, de que t’haja dit: 
Jn 3,11 coses? 11 En veritat, en veritat jo  et dic que diem lo que sabem i que  
Jn 4,10  lo do de Déu i qui és lo qui  et diu: “Dóna’m beure”, tu li ho hauries  
Jn 5,14  curat; no pèquies més, no sia que  et succeesca alguna cosa pitjor. 15 Aquest 
Jn 7,20  –Estàs posseït del dimoni. Qui  et vol matar? 21 Respongué Jesús i els  
Jn 8,53  profetes, que també moriren? Qui  et fas tu mateix? 54 Jesús respongué: –Si  
Jn 9,26 hi veig. 26 Li tornaren a dir: –Què  et féu? Com t’obrí los ulls? 27 Ell los  
Jn 11,28 dient-li: –Aquí està lo Mestre, i  et demana. 29 I luego que ella ho oigué,  
Jn 13,8  peus. Jesús li respon: –Si jo no  et rento, no tindràs part ab mi. 9 Li diu  
Jn 19,11 tindries poder algun sobre mi si no  et fos donat de l’alt. Per lo que aquell  
Jn 21,18  tes mans i un altre te cenyirà i  et conduirà a on no vulles. 19 Li digué  
Ac 7,3  parentela i vine a la terra que jo  et mostraré. 4 »Llavors isqué de la terra  
Ac 9,7 la ciutat, i allí se’t dirà lo que  et convé fer. I els homes que l’  
Ac 10,6  prop del mar; ell te dirà lo que  et convé fer. 7 I luego que es retirà l’  
Ac 10,19  Esperit: –Vet aquí tres homes que  et busquen. 20 Alça’t, doncs, baixa i  
Ac 10,22  per medi d’un sant àngel de que  et cridàs a sa casa i que oigués tes  
Ac 16,28  Pau clamà en alta veu dient: –No  et faces dany, que tots som aquí. 29  
Ac 22,10  i allí se’t dirà tot lo que  et toca fer. 11 »I com jo no hi vegés per  
Ac 22,16  has vist i oït. 16 I ara, per què  et detens? Alça’t, i bateja’t, i renta  
Ac 22,21  »I ell me digué: »–Vés, perquè jo  et vull enviar lluny d’aquí, als gentils. 
Ac 24,25  retira’t, que quan sia ocasió jo  et cridaré. 26 I esperava que Pau li  
Ac 26,16  coses que has vist i de les que jo  et mostraré en mes aparicions, 17  
Rm 2,17  per Jesucrist. 17 Doncs, si tu que  et prècies del sobrenom de jueu, i reposes 
Rm 2,17  de jueu, i reposes en la Llei, i  et glories en Déu, 18 i coneixes sa  
Rm 2,19  coses que són més exceŀlents, 19 i  et jactes de ser guia de cegos i llum dels 
Rm 2,23 ídols, comets sacrilegi? 23 ¿Tu que  et vanaglòries en la Llei, deshonres a Déu 
Rm 2,27  guarda exactament la Llei, ¿no  et judicarà a tu, que ab la lletra i la  
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Rm 11,18  i de la grassa de l’oliver, 18 no  et jàcties contra les branques. I si te’n 
Rm 11,21  branques naturals, tal vegada no  et perdonarà a tu tampoc. 22 Considera,  
Rm 12,21 brases de foc sobre son cap.» 21 No  et déixies vèncer del mal, ans bé procura  
Rm 15,3  escrit: «Los vituperis dels que  et vituperen caigueren sobre mi.» 4 Perquè 
1Co 4,7  contra de l’altre. 7 Perquè, qui  et distingeix? I què tens tu que no ho  
1Co 4,7  rebut? I si ho has rebut, per què  et glories com si no ho haguesses rebut? 8 
1Co 7,21  21 ¿Ets tu cridat essent servo? No  et dónia cuidado; i si pots ésser llibre,  
1Co 7,28  No búsquies muller. 28 Emperò si  et cases, no has pecat; i si una verge se  
2Co 6,2  diu: «T’oiguí en temps accepte, i  et socorreguí en lo dia de salvació.» Veus 
Ef 6,3  manament ab promesa: 3 «per a què  et vaja bé i tingues llarga vida sobre la  
1Tm 1,3  nostre Senyor Jesucrist. 3 Com jo  et supliquí que et quedasses en Efesi,  
1Tm 1,3 Jesucrist. 3 Com jo et supliquí que  et quedasses en Efesi, quan jo partí per  
1Tm 5,22  de lleuger les mans sobre algú ni  et faces participant dels pecats dels  
1Tm 6,13  davant de molts testimonis. 13 Jo  et mano davant de Déu, que vivifica totes  
2Tm 3,15  conegut les Santes Escriptures que  et poden instruir per a la salvació  
Tt 1,5 de Jesucrist, salvador nostre. 5 Jo  et deixí en Creta per a què arreglasses  
Tt 2,15  i reprèn ab tota autoritat. No  et despreciï ningú. 3,Tit Capítol III  
Flm 8  Jesucrist per a manar-te lo que  et convé, 9 emperò per caritat te suplico; 
Flm 21  que faràs encara més de lo que  et dic. 22 I al mateix temps prepara’m  
He 8,5 totes les coses segons lo patró que  et fou mostrat en la muntanya.» 6 Mes ara  
He 13,5  lo present, perquè ell digué: «No  et deixaré ni et desempararé»; 6 de manera 
He 13,5 perquè ell digué: «No et deixaré ni  et desempararé»; 6 de manera que pugam dir 
Jm 2,18  Mostra’m ta fe sens obres i jo  et mostraré ma fe per les obres. 19 Tu  
3Jn 2  2 Caríssim, prego al Senyor que  et prospéria en tot i que et consérvia en  
3Jn 2  que et prospéria en tot i que  et consérvia en salut, així com ta ànima  
Ap 2,10  dies. Sies fiel fins a la mort, i  et donaré la corona de vida. 11 »Lo qui té 
Ap 3,10  la paraula de ma paciència, i jo  et guardaré de l’hora de la tentació que  
Ap 3,18  en lo foc, per a què sies ric, i  et vestesques de robes blanques, i no es  
Ap 4,1  parlava ab mi dient: –Puja aquí i  et mostraré les coses que és necessari  
Ap 17,1  i em parlà dient: –Vine aquí i  et mostraré la condemnació de la gran  
Ap 17,7  7 I em digué l’àngel: –Per què  et meravelles? Jo et diré lo misteri de la 
Ap 17,7  àngel: –Per què et meravelles? Jo  et diré lo misteri de la dona i de la  
Ap 21,9  i parlà ab mi dient: –Vine aquí, i  et mostraré l’esposa que té l’Anyell per 
Mt 18,8  mans o dos peus ser llançat al foc  etern. 9 »I si ton ull t’escandalisa,  
Mt 25,41 »–Apartau’s de mi, maleïts, al foc  etern, que està aparellat per al diable i  
Mt 25,46  46 »I aniran aquestos al suplici  etern, i los justos, a la vida eterna.  
Jn 17,Tit  Plegària afectuosa de Jesús a son  etern Pare. 1 Estes coses digué Jesús, i  
Rm 1,20  les obres criades, fins son poder  etern i sa divinitat; així que ells no  
Rm 16,26  profetes, segons lo manament de l’ etern Déu, declarat a totes les nacions  
2Co 4,17  en nosaltres un sobreabundant i  etern pes de glòria, 18 mentres contemplam 
Ef 3,11  llocs celestials, 11 conforme l’ etern designi que ha complert en Cristo  
2Te 2,16  nos ha amat i ens ha donat consol  etern i bones esperances per medi de la  
1Tm 6,16 pot veure, al qui sia honra i poder  etern. Amén. 17 Als rics d’aquest món  
He 7,Tit  i ab son sacerdoci, que és  etern, queda abolit lo de Leví. Jesucrist  
He 7,Tit  és pontífice soberà i prega a son  etern Pare, no per a si, sinó per a  
He 13,20  pau, que per la sang del Testament  etern ressuscità d’entre els morts al  
2Pe 1,11 abundantment l’entrada en lo Regne  etern de nostre Senyor i salvador  
Jud 7  fetes exemple, sofrint pena de foc  etern. 8 De la mateixa manera aquestos  
Ap 14,6  mig del cel, que tenia l’evangeli  etern per a predicar-lo als habitants de 
Mt 19,16  jo de bo per a conseguir la vida  eterna? 17 Ell li digué: –Per què em dius  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1334 
 

Mt 19,29 rebrà cent per u i posseirà la vida  eterna. 30 »Emperò molts que són primers  
Mt 25,46  etern, i los justos, a la vida  eterna. 26,Tit Capítol XXVI Cena de Jesús  
Mc 3,29  perdó sinó que serà reo de pena  eterna. 30 Perquè ells deien: –Té l’  
Mc 9,44  te val l’entrar coix en la vida  eterna, que tenir dos peus i ser llançat  
Mc 10,17 què faré jo per a conseguir la vida  eterna? 18 I Jesús li digué: –Per què em  
Mc 10,30  i en lo sigle venider la vida  eterna. 31 Emperò molts primers seran  
Lc 10,25  què faré jo per a posseir la vida  eterna? 26 I ell li digué: –Què és lo que  
Lc 18,18  jo fer per a conseguir la vida  eterna? 19 I Jesús li digué: –Per a què em 
Lc 18,30 món, i en lo sigle venider, la vida  eterna. 31 I prenent després Jesús a part  
Jn 1,Tit  Joan 1,Tit Capítol I Existència  eterna i divinitat del Verb. Sa  
Jn 3,15  no peresca, ans bé tinga la vida  eterna. 16 Puix Déu ha amat de tal modo al 
Jn 3,16  no peresca, ans bé tinga la vida  eterna. 17 Puix Déu no ha enviat son Fill  
Jn 3,36  Lo qui creu en lo Fill té la vida  eterna; mes qui no creu en lo Fill no  
Jn 4,14  d’aigua que rajarà fins a la vida  eterna. 15 La dona li digué: –Senyor,  
Jn 4,36  arreplega los fruits per a la vida  eterna, a fi de que gòsia així lo qui  
Jn 5,24  al qui m’ha enviat, té la vida  eterna i no sofrirà condemnació, sinó que  
Jn 5,39  que creeu trobar en elles la vida  eterna; i elles són les que donen  
Jn 6,27  per aquell que dura fins a la vida  eterna; lo qual vos donarà lo Fill de l’  
Jn 6,40  Fill i creu en ell, tinga la vida  eterna, i jo el ressuscitaré en lo darrer  
Jn 6,47  aquell que creu en mi té la vida  eterna. 48 Jo só lo pa de vida. 49 Vostres 
Jn 6,54  ma carn i beu ma sang, té vida  eterna, i jo el ressuscitaré al darrer  
Jn 6,68  anirem? Vós teniu paraules de vida  eterna. 69 I nosaltres havem cregut i  
Jn 10,28 segueixen. 28 I jo els dono la vida  eterna, i no es perdran mai, i ningú les  
Jn 12,25  món, la conserva per a la vida  eterna. 26 Si algú em serveix, seguesca  
Jn 12,50  I jo sé que son mandato és la vida  eterna. Les coses, doncs, que jo dic, les  
Jn 17,2  tota carn, per a què dónia la vida  eterna a tots aquells que li haveu donat.  
Jn 17,3 haveu donat. 3 I aquesta és la vida  eterna: que vos coneguen a vós, sol Déu  
Ac 13,46  i us judicau indignes de la vida  eterna, des d’aquest punt nos ne tornam  
Ac 13,48  estat predestinats per a la vida  eterna. 49 I la paraula del Senyor s’  
Rm 2,7  i honra, i immortalitat, la vida  eterna; 8 als que són amics de disputes i  
Rm 5,21  per la justícia per a la vida  eterna, per Jesucrist nostre Senyor. 6,Tit 
Rm 6,22  santificació, i per terme la vida  eterna. 23 Perquè l’estipendi del pecat  
2Co 5,1  una casa no feta de mà, que serà  eterna en los cels. 2 I per això gemegam  
Ga 6,8  Esperit, de l’Esperit segarà vida  eterna. 9 No ens cansem, doncs, de fer bé, 
2Te 1,9  quals sofriran la pena de perdició  eterna en la presència del Senyor i de la  
1Tm 1,16  de creure en ell per a la vida  eterna. 17 Al rei, doncs, dels sigles,  
1Tm 6,12  de la fe, agafa’t de la vida  eterna, a la que fores cridat, havent  
1Tm 6,19 a fi de que puguen alcançar la vida  eterna. 20 Oh, Timoteu!, guarda lo depòsit 
Tt 1,Tit  li recorda l’esperança de la vida  eterna i li demostra les qualitats que han 
Tt 1,2  pietat, 2 en esperança de la vida  eterna, la qual Déu, que no pot enganyar,  
Tt 3,7  conforme l’esperança de la vida  eterna. 8 Paraula fiel és aquesta, i estes 
He 5,9  vingué a ser l’autor de salut  eterna per a tots aquells que l’obeeixen, 
He 9,12  en lo santuari havent alcançat  eterna redempció per nosaltres. 13 Perquè  
He 9,15  rèbien la promesa de l’herència  eterna los que han estat cridats. 16  
1Pe 1,Tit  -nos cridat a la fe i a la vida  eterna, a la qual s’arriba per moltes  
1Pe 5,10  lo qui ens cridà en Jesucrist a sa  eterna glòria, després que hajau patit un  
1Jn 1,2  i nosaltres vos anunciam la vida  eterna que era en lo Pare i nos fou  
1Jn 2,25 la promesa que ell nos féu: la vida  eterna. 26 Aquestes coses vos he escrit  
1Jn 3,15 I sabeu que ningun homicida té vida  eterna que permanesca en ell mateix. 16 En 
1Jn 5,Tit  en qual fe troba l’home la vida  eterna. 1 Tot aquell que creu que Jesús és 
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1Jn 5,11  que Déu nos ha donat vida  eterna, i aquesta vida està en son Fill.  
1Jn 5,13  per a què sapiau que teniu vida  eterna los que creeu en lo nom del Fill de 
1Jn 5,20 Aquest és lo verdader Déu i la vida  eterna. 21 Fillets, guardau-vos dels  
Jud 21  nostre Senyor Jesucrist per a vida  eterna. 22 I teniu compassió d’alguns,  
Jn 6,51 cel. Qui méngia d’aquest pa, viurà  eternament. I lo pa que jo donaré és ma  
Jn 6,58  moriren; qui menja aquest pa viurà  eternament. 59 Aquestes coses digué ell en 
Jn 12,34  de la Llei que lo Cristo permaneix  eternament. Com dius, doncs, tu que és  
Jn 14,16  per a què habítia ab vosaltres  eternament; 17 ço és, l’Esperit de  
He 7,17  ell testifica: «Tu ets sacerdot  eternament, segons l’ordre de  
He 7,21 no s’arrepentirà: “Tu ets sacerdot  eternament”»), 22 per lo tant Jesús fou  
1Pe 1,23 paraula de Déu viu, i que permaneix  eternament. 24 Perquè: «Tota carn és com  
Lc 16,9  a menos, ells vos rèbien en les  eternes morades. 10 Lo qui és fiel en lo  
2Co 4,18  mes les que no es veuen són  eternes. 5,Tit Capítol V Desitja l’  
Jud 6  los té reservats ab cadenes  eternes en tenebres per al judici del gran 
Jud 13  la tempestat de les tenebres  eternes. 14 I Enoc, que fou lo setè  
Ac 15,18  que fa estes coses. 18 Des de l’ eternitat té Déu conegudes ses obres.” 19  
2Pe 3,18  la glòria ara i fins al dia de l’ eternitat. Amén. 1Jn Inc Epístola primera  
2Co 4,Tit poca duració; los béns de l’altra,  eterns. 1 Per lo tant, tenint nosaltres  
Ac 8,27  -se, marxà. I veus aquí un home  etíope, eunuc, privat de Candace, reina d’ 
Ac 8,Tit lo Mago. Felip bateja a l’eunuc d’ Etiopia. 1 En aquell temps s’alçà una  
Ac 8,27  eunuc, privat de Candace, reina d’ Etiopia, lo qual era superintendent de  
Mt 2,6 6 »“I tu, Betlem, terra de Judà, no  ets la menor entre les principals de Judà, 
Mt 4,3 se a ell lo tentador, li digué: –Si  ets fill de Déu, digues que aquestes  
Mt 4,6  del temple. 6 I li digué: –Si  ets fill de Déu, tira’t de dalt a baix,  
Mt 16,17  Jesús, li digué: –Benaventurat  ets, Simó fill de Joan, perquè això no t’ 
Mt 16,18 lo cel. 18 I jo et dic també que tu  ets Pere, i que sobre aquesta pedra  
Mt 22,16  dient: –Mestre, sabem que  ets home verídic i que ensenyes lo camí de 
Mt 26,63  per Déu viu, que ens digues si tu  ets lo Cristo, lo Fill de Déu. 64 Jesús li 
Mt 26,73  a Pere: –Certament tu també  ets un d’ells, puix ton parlar te  
Mt 27,40 tres dies, salva’t a tu mateix. Si  ets lo Fill de Déu, baixa de la creu! 41  
Mc 1,11 s’oí una veu del cel que deia: –Tu  ets mon Fill, l’amat, en tu m’he  
Mc 1,24  vingut a destruir-nos? Sé qui  ets: lo Sant de Déu! 25 I Jesús lo  
Mc 3,12  d’ell i cridaven dient: 12 –Tu  ets lo Fill de Déu! Mes ell los amenaçava  
Mc 14,70  deien a Pere: –Verdaderament tu  ets un d’ells, perquè també ets galileu,  
Mc 14,70  tu ets un d’ells, perquè també  ets galileu, i ton parlar és semblant. 71  
Lc 3,22 i s’oigué aquesta veu del cel: –Tu  ets mon fill, l’amat; en tu m’he  
Lc 4,3  fam. 3 I li digué lo diable: –Si  ets Fill de Déu, digues a aquesta pedra  
Lc 4,9 pinacle del temple, i li digué: –Si  ets fill de Déu, tira’t de dalt baix. 10  
Lc 4,34  a destruir-nos? Conec bé qui  ets tu: lo Sant de Déu! 35 I Jesús lo  
Lc 4,41  los dimonis, cridant i dient: –Tu  ets lo Fill de Déu. I ell los reprenia i  
Lc 22,58  -lo un altre, li digué: –I tu  ets d’aquells. Mes Pere digué: –Home, no  
Lc 22,66  son Consell, i li digueren: –Si tu  ets lo Cristo, digues-nos-ho. 67 I ell 
Lc 22,70  de Déu. 70 I digueren tots: –Tu  ets, doncs, lo Fill de Déu? Ell los  
Lc 23,37  -li vinagre, 37 i dient: –Si tu  ets lo rei dels jueus, salva’t a tu  
Lc 23,39  ab ell l’insultava dient: –Si tu  ets lo Cristo, salva’t a tu mateix i a  
Lc 24,18  la paraula li digué: –¿Sols tu  ets tan foraster en Jerusalem, que no  
Jn 1,19  per a preguntar-li: –Tu, qui  ets? 20 Puix ell confessà i no negà, i  
Jn 1,22  els respongué: –No. 22 –Doncs, qui  ets? –li digueren–, a fi de que pugam  
Jn 1,25  –Per què, doncs, bateges tu si no  ets ni el Cristo, ni l’Elies, ni el  
Jn 1,42  havent-lo mirat, li digué: –Tu  ets Simó, fill de Jonà, tu seràs apellidat 
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Jn 3,10  Jesús respongué i li digué: –I tu  ets mestre en Israel, i ignores aquestes  
Jn 8,25  pecat. 25 I ells li deien: –Qui  ets, tu? Jesús los respongué: –Lo  
Jn 8,48  –No tenim raó de dir que tu  ets un samarità i que estàs posseït del  
Jn 10,24  de tenir nostre ànimo suspès? Si  ets lo Cristo, digues-nos-ho  
Jn 18,17 guardava la porta digué a Pere: –No  ets tu també dels deixebles d’aquest  
Jn 18,25  -se. Digueren-li, doncs: –No  ets tu també un de sos deixebles? Ell ho  
Jn 18,37  Llavors li digué Pilat: –Doncs tu  ets rei? Jesús respongué: –Tu ho dius, que 
Jn 19,9  pretori i digué a Jesús: –D’a on  ets, tu? Emperò Jesús no li tornà  
Jn 19,12  dient: –Si llibertes a est, no  ets amic del Cèsar; puix tot aquell que es 
Ac 13,33  està escrit en lo salm segon: “Tu  ets lo Fill meu, avui t’he engendrat jo.” 
Ac 22,27  lo tribú li digué: –Digue’m si tu  ets romà. I ell digué: –Si, ho só. 28 I  
Ac 24,10  –Sabent jo que fa molts anys que  ets jutge d’aquesta nació, emprenc ab més 
Rm 9,20  a sa voluntat?» 20 Mes home, qui  ets tu per a replicar a Déu? ¿Per ventura  
Rm 11,17  trencada, i essent tu oliver bord  ets empeltat en elles, i has participat de 
Rm 14,4  Déu l’ha rebut per seu. 4 Qui  ets tu que judiques al servo d’altre? Per 
Ga 4,7  Pare!» 7 Per lo tant, ja no  ets servo, sinó fill. I si fill, hereu  
He 1,5 a quin dels àngels digué jamai: «Tu  ets mon Fill, avui jo t’he engendrat»? I  
He 1,12 un manto, i seran mudats; emperò tu  ets lo mateix i tos anys no minvaran.» 13  
He 5,5  sinó aquell que li digué: «Tu  ets mon Fill, jo avui t’he engendrat.» 6  
He 5,6  també digué en altre paratge: «Tu  ets sacerdot perpètuament, segons l’ordre 
He 7,17  17 Perquè ell testifica: «Tu  ets sacerdot eternament, segons l’ordre  
He 7,21  lo Senyor i no s’arrepentirà: “Tu  ets sacerdot eternament”»), 22 per lo tant 
Jm 2,11 encara que no hages comès adulteri,  ets transgressor de la Llei. 12 Parlau  
Jm 4,11  Llei. I si judiques la Llei, ja no  ets observador de la Llei, sinó jutge. 12  
Jm 4,13 salvar i perdre. 13 Emperò, tu, qui  ets que judiques a ton proïsme? Anau,  
Ap 2,9  i tribulació, i pobresa (emperò tu  ets ric), i sé la blasfèmia d’aquells que 
Ap 3,1  obres, que tens nom de que vius, i  ets mort. 2 Sies vigilant i fortifica les  
Ap 3,15 de Déu: 15 »Conec tes obres, que no  ets fred ni calent. Baldament fosses fred  
Ap 3,16  fred o calent! 16 Emperò perquè  ets tebi, que no ets fred ni calent,  
Ap 3,16  16 Emperò perquè ets tebi, que no  ets fred ni calent, començaré a vomitar- 
Ap 3,17  de res’; i no coneixes que  ets un desgraciat, i miserable, i pobre, i 
Mt 27,11  i li preguntà lo president dient:  –¿Ets tu lo rei dels jueus? Jesús li  
Mc 14,61  lo sumo sacerdot i li digué:  –Ets tu lo Cristo, lo Fill de Déu beneït?  
Mc 15,2  a Pilat. 2 I Pilat li preguntà:  –Ets tu lo rei dels jueus? I ell,  
Lc 23,3  3 I Pilat li preguntà dient-li:  –¿Ets tu lo rei dels jueus? I ell li  
Jn 1,21  21 I li preguntaren: –Què, doncs?  Ets tu Elies? I digué: –No ho só. –Ets tu  
Jn 1,21  Ets tu Elies? I digué: –No ho só.  –Ets tu lo Profeta? I els respongué: –No.  
Jn 7,52 52 Ells respongueren i li digueren:  –Ets tu, per ventura, també galileu?  
Jn 8,53 paraula no tastarà mai la mort.” 53  Ets tu, per ventura, major que nostre pare 
Jn 18,33  i cridà a Jesús i li digué:  –Ets tu lo rei dels jueus? 34 Jesús li  
Ac 21,38  I ell respongué: –Saps grec? 38  Ets tu per ventura aquell egipci que pocs  
1Co 7,21  vocació en què ha estat cridat. 21  ¿Ets tu cridat essent servo? No et dónia  
2Tm 4,21  abans de l’hivern. Te saluden  Eubul i Pudent, Lino i Clàudia, i tots los 
Mt 26,Tit  traïció de Judes. Institució de l’ eucaristia. Presa i sentència de Jesús.  
Mc 14,Tit  Última cena i institució de l’ eucaristia. Oració en l’hort. Lo Senyor  
Lc 22,Tit  Cena pasqual i institució de l’ eucaristia. Disputa sobre la primícia.  
1Co 11,Tit  de la institució de la sagrada  eucaristia i reprèn los desordres que es  
Ap 9,14  que estan lligats en lo gran riu  Eufrates. 15 I foren deslligats los quatre 
Ap 16,12  sa copa sobre aquell gran riu  Eufrates, i s’assecaren ses aigües, per a 
2Tm 1,5  en ta àvia Loide i en ta mare  Eunice, i estic cert que en tu també. 6  
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Ac 8,Tit per Simó lo Mago. Felip bateja a l’ eunuc d’Etiopia. 1 En aquell temps s’  
Ac 8,27  marxà. I veus aquí un home etíope,  eunuc, privat de Candace, reina d’  
Ac 8,34  de la terra.» 34 I responent l’ eunuc a Felip, digué: –Te demano, ¿de qui  
Ac 8,36  a on hi havia aigua, i digué l’ eunuc: –Veus aquí aigua, què impedeix que  
Ac 8,38 los dos dintre l’aigua, Felip i l’ eunuc, i el batejà. 39 I quan eixiren de  
Ac 8,39  del Senyor arrebatà a Felip, i l’ eunuc no el vegé més. I se n’anà gosós  
Mt 19,12  s’ha concedit. 12 »Perquè hi ha  eunucs que nasqueren així del ventre de sa 
Mt 19,12 així del ventre de sa mare. I hi ha  eunucs que ho foren per los homes. I hi ha 
Mt 19,12 que ho foren per los homes. I hi ha  eunucs que es castraren a si mateixos per  
Ac 27,14  barco un vent tempestuós anomenat  euroaquilon. 15 I arrebatat lo barco, i no 
Ac 20,Tit predica en Tròada a on ressuscita a  Eutic. Plàtica de Pau en Milet. 1 I  
Ac 20,9  congregats. 9 I un jove anomenat  Eutic s’assentà en una finestra i caigué  
2Co 11,3  que, així com la serpent seduí a  Eva ab sa astúcia, no sien viciats vostres 
1Tm 2,13  Adam fou format primer; després,  Eva. 14 I Adam no fou seduït; mes la dona  
Mt 4,Tit  de Jaume i de Joan. Anúncia l’ evangeli als galileus i cura diferents  
Mt 4,23  sinagogues d’ells, i predicant l’ evangeli del Regne, i curant tot mal i  
Mt 9,35  en ses sinagogues, i predicant l’ evangeli del Regne, i curant tot mal i  
Mt 11,5 morts ressusciten, i és anunciat l’ evangeli als pobres. 6 I benaventurat  
Mt 24,Tit  durant la promulgació de l’ evangeli i en sa segona vinguda. Avisa als 
Mt 24,14  fi, aqueix se salvarà. 14 I aqueix  evangeli del Regne serà predicat per tot  
Mt 26,13  part que es predíquia aqueix  evangeli per tot lo món, se contarà també  
Mc 1,Tit en lo desert, comença a predicar l’ evangeli en Galilea. Vocació de sant Pere  
Mc 1,1  vàrios miracles. 1 Principi de l’ evangeli de Jesucrist, Fill de Déu. 2 Així 
Mc 1,14 vingué Jesús a Galilea predicant l’ evangeli del Regne de Déu 15 i dient:  
Mc 1,15 de Déu, arrepentiu-vos i creeu l’ evangeli. 16 I passant per la ribera del  
Mc 8,35  sa vida per causa de mi i de l’ evangeli, la salvarà. 36 Puix, què li  
Mc 10,29  o terres per amor de mi i de l’ evangeli 30 que no rèbia cent vegades més, 
Mc 13,10  és necessari que sia predicat l’ evangeli a totes les nacions. 11 I quan  
Mc 14,9  a onsevulla se predíquia aquest  evangeli per tot lo món, també lo que  
Mc 16,Tit  a estos a batejar i a predicar l’ evangeli. Sa ascensió al cel. 1 I passat  
Mc 16,15  –Anau per tot lo món i predicau l’ evangeli a totes les criatures. 16 Lo qui  
Lc 4,18 ungit, i m’ha enviat a predicar l’ evangeli als pobres, a curar als contrits  
Lc 7,22  morts ressusciten, és anunciat l’ evangeli als pobres. 23 I benaventurat és  
Lc 9,6  anaven pels pobles predicant l’ evangeli i curant per tot arreu. 7 I  
Lc 20,1  al poble i anunciant-li l’ evangeli, se juntaren los prínceps dels  
Ac 8,25  a Jerusalem i predicaven l’ evangeli en molts llocs dels samaritans.  
Ac 8,40  en Assoto. I passant, predicava l’ evangeli a totes les ciutats, fins que  
Ac 14,6  comarca, i allí predicaven l’ evangeli. 7 I en Listra hi havia un home  
Ac 14,20  a Derbes. 20 I havent predicat l’ evangeli a aquella ciutat i ensenyat a  
Ac 15,7  los gentils la paraula de l’ evangeli i creguessen. 8 I Déu, que coneix 
Ac 16,10 cridat per a què els predicàssem l’ evangeli. 11 Per lo que, embarcant-nos  
Ac 20,24  Jesús per a donar testimoni de l’ evangeli de la gràcia de Déu. 25 »I ara,  
Rm 1,1  anomenat apòstol, escollit per l’ evangeli de Déu, 2 lo qual havia abans  
Rm 1,9  a qui servesc ab mon esperit en l’ evangeli de son Fill, m’és testimoni de  
Rm 1,15  estic prompte també a anunciar l’ evangeli a vosaltres que estau en Roma. 16 
Rm 1,16  16 Puix jo no m’avergonyesc de l’ evangeli de Jesucrist; perquè és virtut de 
Rm 2,16  secrets dels homes, conforme a mon  evangeli, per Jesucrist. 17 Doncs, si tu  
Rm 10,15  peus d’aquells que prediquen l’ evangeli de pau, d’aquells que anúncien  
Rm 10,16  16 Emperò no tots han obeït a l’ evangeli; perquè Isaïes diu: «Senyor, qui  
Rm 11,28  28 Certament que, segons l’ evangeli, són enemics per causa de  
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Rm 15,16  entre els gentils, ministrant l’ evangeli de Déu, a fi de que sia agradable 
Rm 15,19  fins a Ilírico, he difundit l’ evangeli de Cristo. 20 I així he anunciat  
Rm 15,20  20 I així he anunciat aquest  evangeli, no a on s’havia fet ja menció  
Rm 15,29  ab la plenitud de benedicció de l’ evangeli de Cristo. 30 Doncs, vos demano,  
Rm 16,25  per a confirmar-vos segons mon  evangeli i la predicació de Jesucrist,  
1Co 1,17 envià a batejar, sinó a predicar l’ evangeli; no ab sabiduria de paraules, per 
1Co 3,Tit s’apassionen als predicadors de l’ evangeli sens mirar al Senyor, de qui són  
1Co 3,Tit a abraçar la sàvia ignorància de l’ evangeli. 1 I jo, germans, no us poguí  
1Co 4,15 he engendrat en Cristo Jesús per l’ evangeli. 16 Per consegüent, vos suplico  
1Co 9,12  per a no posar destorb algun a l’ evangeli de Cristo. 13 ¿No sabeu que els  
1Co 9,14  lo Senyor que els que anuncien l’ evangeli visquen de l’evangeli. 15 Emperò 
1Co 9,14  anuncien l’evangeli visquen de l’ evangeli. 15 Emperò jo de res d’això m’  
1Co 9,16  16 Perquè encara que predico l’ evangeli, no tinc de què gloriar-me,  
1Co 9,18  mon gallardó? Que al predicar l’ evangeli, dispènsia jo l’evangeli sens  
1Co 9,18  l’evangeli, dispènsia jo l’ evangeli sens causar gasto per no abusar  
1Co 9,18  per no abusar de ma potestat en l’ evangeli. 19 Per lo qual, essent llibre  
1Co 9,23 23 I tot això ho faç per amor de l’ evangeli, per a ser participant d’ell ab  
1Co 15,1  1 Vos declaro, emperò, germans, l’ evangeli que us he predicat, lo que  
2Co 2,12 I quan vinguí a Troas a predicar l’ evangeli de Cristo i em fou oberta una  
2Co 3,Tit 3,Tit Capítol III Exceŀlència de l’ evangeli comparada ab la Llei escrita. Lo  
2Co 4,Tit de sant Pau plena de sinceritat. L’ evangeli per a uns és llum, per a altres  
2Co 4,3  de la veritat. 3 I si el nostre  evangeli està encara encobert, per a  
2Co 4,4  resplendesca en ells la llum de l’ evangeli de la glòria de Cristo, que és la 
2Co 6,Tit  de proceir dels ministres de l’ evangeli i avís als fiels de no mesclar- 
2Co 8,18  l’alabança del qual està en l’ evangeli per totes les iglésies. 19 I no  
2Co 9,13  per la submissió que mostrau a l’ evangeli de Cristo, i per la lliberalitat  
2Co 10,14  a vosaltres havem arribat en l’ evangeli de Cristo, 15 no gloriant-nos  
2Co 10,16  nostra regla, 16 anunciant l’ evangeli en los llocs que estan més allà  
2Co 11,4  vosaltres no haveu rebut, o altre  evangeli que no haveu abraçat, podríeu ab  
2Co 11,7  perquè vos prediquí de valde l’ evangeli de Déu? 8 Jo he despullat altres  
Ga 1,6  a la gràcia de Cristo, a un altre  evangeli, 7 lo qual no és altre, sinó que  
Ga 1,7  us perturben i volen trastornar l’ evangeli de Cristo. 8 Emperò encara que  
Ga 1,8  del cel, vos anunciàs un altre  evangeli diferent del que nosaltres vos  
Ga 1,9 també: Si algú vos predica un altre  evangeli diferent del que haveu rebut, sia 
Ga 1,11  vos faç a saber, germans, que l’ evangeli que jo us he predicat no és  
Ga 2,2  revelació, i els vaig comunicar l’ evangeli que predico entre els gentils, i  
Ga 2,5  entre vosaltres la veritat de l’ evangeli. 6 Mes d’aquells que semblaven  
Ga 2,7 veent que m’havia estat confiat l’ evangeli de la incircumcisió, així com a  
Ga 2,14 rectament conforme la veritat de l’ evangeli, diguí a Cefas davant de tots:  
Ga 4,13 ab flaquesa de carn vos prediquí l’ evangeli. 14 I ma tentació que estava en  
Ef 1,13  oíreu la paraula de la veritat, l’ evangeli de vostra salvació; i havent  
Ef 3,Tit  per Déu per a predicar-los l’ evangeli. 1 Per esta causa, jo, Pau,  
Ef 3,6  sa promesa en Cristo Jesús per l’ evangeli. 7 Del qual jo he estat  
Ef 6,15  calçats ab la preparació de l’ evangeli de pau. 16 Sobretot, prenent l’  
Ef 6,19 per a fer conèixer lo misteri de l’ evangeli, 20 del qual só ambaixador en  
Fl 1,5  5 per vostra comunicació en l’ evangeli de Cristo, des del primer dia  
Fl 1,7 i en la defensa i confirmació de l’ evangeli, tots vosaltres sou participants  
Fl 1,12  han contribuït més al profit de l’ evangeli, 13 de manera que mes cadenes s’ 
Fl 1,16  estat posat per a la defensa de l’ evangeli; 17 mes altres prediquen a Cristo 
Fl 1,27  vostra conversació sia digna de l’ evangeli de Cristo, per a què, vaja a  
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Fl 1,27  treballant units en la fe de l’ evangeli. 28 I en res vos facen por  
Fl 2,22 son pare, ell ha servit ab mi en l’ evangeli. 23 A ell, doncs, espero enviar- 
Fl 4,3  que treballaren ab mi en l’ evangeli, ab Climent i ab los demés que m’ 
Fl 4,15 filipians, que en lo principi de l’ evangeli, quan vaig partir de Macedònia,  
Col 1,Tit  dels homes. Pau és ministre de l’ evangeli per anunciar lo misteri de la  
Col 1,5 oït per la paraula de veritat de l’ evangeli; 6 la qual ha arribat a  
Col 1,23  fe, immobles en l’esperança de l’ evangeli que haveu oït i que fou predicat  
1Te 1,5  elecció és de Déu. 5 Perquè nostre  evangeli no vingué a vosaltres solament en 
1Te 2,Tit  i zel ab què els predicà l’ evangeli i també l’amor entranyable que  
1Te 2,2  nostre Déu per a predicar-vos l’ evangeli de Déu ab gran solicitud. 3  
1Te 2,4  de Déu per a què se’ns confiàs l’ evangeli, així parlàrem, no com per a  
1Te 2,8  sols fer-vos participants de l’ evangeli de Déu, sinó de nostres pròpies  
1Te 2,9  de vosaltres, vos predicàrem l’ evangeli de Déu. 10 Vosaltres sou  
1Te 3,2  de Déu i colaborador nostre en l’ evangeli de Cristo, per a confirmar-vos  
2Te 1,8  a Déu i dels que no obeeixen a l’ evangeli de nostre Senyor Jesucrist. 9 Los 
2Te 2,14  a la qual ell vos cridà per nostre  evangeli, per a obtenir la glòria de  
1Tm 1,11  doctrina, 11 conforme al gloriós  evangeli del Déu beneït, lo qual m’ha  
2Tm 1,Tit a Timoteu a predicar ab valentia l’ evangeli per a manifestar millor sa fe. Se 
2Tm 1,8  participant dels treballs de l’ evangeli segons lo poder de Déu, 9 que ens 
2Tm 1,10  i la immortalitat per medi de l’ evangeli, 11 en lo qual jo só constituït  
2Tm 2,8  d’entre els morts, segons mon  evangeli, 9 per lo qual estic jo sofrint  
Flm 13  mentres estic en cadenes per a l’ evangeli; 14 emperò sens ton consentiment  
He 4,2  a nosaltres, així com a ells, l’ evangeli; mes no els aprofità la paraula  
1Pe 1,12  per aquells que us han predicat l’ evangeli, havent estat enviat del cel l’  
1Pe 1,25  que us ha estat predicada per l’ evangeli. 2,Tit Capítol II Amonesta als  
1Pe 4,6  6 Perquè per això fou predicat l’ evangeli també als morts, per a què en  
1Pe 4,17  lo fi d’aquells que no creuen l’ evangeli de Déu? 18 I si lo just a penes  
2Pe 1,Tit  mort, i mostrant la veritat de l’ evangeli, proposa lo medi d’aprofitar-  
Ap 14,Tit  de Sion. És seguit dels justos. L’ evangeli és predicat en tota la terra. S’ 
Ap 14,6  per mig del cel, que tenia l’ evangeli etern per a predicar-lo als  
Mt Inc  Mt Inc L’ Evangeli de Jesucrist segons sant Mateu  
Mc Inc la consumació del sigle. Mc Inc L’ Evangeli de Jesucrist segons sant Marc  
Lc Inc  l’acompanyaven. Amén. Lc Inc L’ Evangeli de Jesucrist segons sant Lluc  
Jn Inc  i beneint a Déu. Amén. Jn Inc L’ Evangeli de Jesucrist segons sant Joan  
1Co 9,16  a això: puix ai de mi, si jo no  evangelisàs! 17 Per lo qual, si ho faç  
Ac 21,8  I entrant en casa de Felip, l’ evangelista, que era un dels set, nos  
2Tm 4,5  les afliccions, fes l’obra d’un  evangelista, compleix ton ministeri, sies  
Ef 4,11  a altres, profetes; a altres,  evangelistes; i a altres, pastors i  
He 11,1  de les coses que s’esperen,  evidència de les que no es veuen. 2 Perquè 
2Tm 2,16  la paraula de veritat. 16 Emperò  evita les plàtiques vanes i profanes,  
2Tm 2,23  no contribueixen a la instrucció,  evita-les, sabent que engendren  
Tt 3,9  i profitoses a tothom. 9 Emperò  evita qüestions nècies, i genealògiques, i 
1Tm 6,20  lo depòsit que se t’ha confiat,  evitant les profanes i vanes parladuries i 
2Co 8,20  de vostra prompta voluntat. 20  Evitant que ningú nos puga vituperar en  
Lc 21,36  lo temps, per a què siau dignes d’ evitar totes aquestes coses que succeiran  
Ac 27,21  consell, no haver eixit de Creta i  evitar aquest perill i dany. 22 Emperò ara 
1Co 7,2  no tocar dona. 2 Emperò, a fi d’ evitar la fornicació, tinga cada home sa  
1Tm 6,Tit  de l’avarícia. Deuen los rics  evitar la supèrbia i emplear-se en obres 
2Tm 2,Tit  les coses de la fe i com ha d’ evitar les qüestions inútils, origen de  
Jm 4,Tit  les passions desenfrenades. Devem  evitar la murmuració i sometre’ns a la  
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1Co 5,Tit  i exhorta als de Corinti que  evítien lo tractar-se ab los pecadors  
Fl 4,2 en lo Senyor, amats meus. 2 Prego a  Evòdia, i suplico a Sintique, que sien del 
Rm 2,27  naturalment és incircumcís guarda  exactament la Llei, ¿no et judicarà a tu,  
Lc 14,11 tu en la taula. 11 Perquè el qui s’ exalta serà humiliat, i el qui s’humiliï  
Lc 18,14  a sa casa; perquè tot home que s’ exalta, serà humiliat, i el que s’  
2Co 11,20  us devora, al que us lleva, al que  exalta, al que us fereix en la cara. 21 Ho 
Lc 1,52  cors, 52 destronà als poderosos i  exaltà als humils; 53 omplí de béns als  
Ac 5,31  penjant-lo en un arbre. 31 A est  exaltà Déu ab sa dreta per príncep i  
Ac 13,17  d’Israel elegí a nostres pares i  exaltà al poble, essent ells estrangers en 
Fl 2,9 de creu. 9 Per lo qual Déu també l’ exaltà altament i li donà un nom que és  
Jm 1,9  germà que és humil gloriï’s en sa  exaltació, 10 i el ric en sa humilitat,  
Jm 4,10  la presència del Senyor, i ell vos  exaltarà. 11 Germans, no digau mal los uns 
2Co 12,7  que em bufetègia, perquè jo no m’ exaltàs sobre manera. 8 Per lo qual  
Mt 23,12  I aquell que s’humiliï, serà  exaltat. 13 »Emperò, ai de vosaltres,  
Lc 10,15  15 I tu, Cafarnaüm, que t’has  exaltat fins al cel, seràs abatuda fins al 
Lc 14,11  humiliat, i el qui s’humiliï serà  exaltat. 12 I deia també al que l’havia  
Lc 18,14 humiliat, i el que s’humiliï, serà  exaltat. 15 I li portaven també alguns  
Ac 19,17  un temor sobre tots ells, i era  exaltat lo nom del Senyor Jesús. 18 I  
Ef 1,Tit  nos són donats per Jesucrist,  exaltat sobre totes les coses, fet cap de  
He 7,26  immaculat, separat de pecadors, i  exaltat sobre els cels; 27 lo qual no té  
2Co 11,7  mateix per a què vosaltres fósseu  exaltats; perquè vos prediquí de valde l’ 
Mt 23,12 vostre criat. 12 I qualsevol que s’ exàltia, serà humiliat. I aquell que s’  
2Co 12,7  grandesa de les revelacions no m’ exàltia, me fou donada una espina en ma  
1Pe 5,6  mà poderosa de Déu, per a què vos  exàltia quan sia lo temps de sa visita; 7  
Jn 7,52  tu, per ventura, també galileu?  Examina les Escriptures i mira com no ix  
Ac 24,8  que sos acusadors acudíssem a vós.  Examinant-lo vós mateix podreu prendre  
Ac 15,6  i els ancians se congregaren per  examinar aquesta controvèrsia. 7 I després 
1Co 4,19 a vosaltres, si lo Senyor ho vol, i  examinaré, no les paraules dels que van  
1Co 11,31  31 Puix si nosaltres mateixos nos  examinàssem, no seríem certament judicats. 
Ac 28,18 18 los quals, després d’haver-me  examinat, me volgueren donar per llibre,  
Ac 4,Tit  Capítol IV Los apòstols, presos i  examinats sobre la curació del tullit,  
Ac 12,19  i no trobant-lo, després d’ examinats los guardes, manà donar-los la 
2Co 13,5  per virtut de Déu en vosaltres. 5  Examinau’s vosaltres mateixos si estau en 
1Te 5,21  20 No desprecieu les profecies. 21  Examinau-ho tot, i abraçau lo que és bo. 
1Co 9,3  és ma resposta a aquells que m’ examinen: 4 ¿Per ventura no tenim potestat 
1Co 11,28 la sang del Senyor. 28 Per lo tant,  examínia’s l’home a si mateix, i així  
Mt 5,37  sí, sí; no, no; perquè tot lo que  excedeix d’açò, de mal proceeix. 38  
Ap 2,19 i les darreres obres que feres, que  excedeixen a les primeres. 20 »Però tinc  
Ac 23,26  termes: «Claudi Lísias a l’ excelentíssim governador Fèlix, salut. 27  
Ac 24,3  en tot temps i lloc ho reconeixem,  excelentíssim Fèlix, ab acció de gràcies.  
Fl 3,8  tot ho tinc per pèrdua per l’ exceŀlència del coneixement de Jesucrist,  
He 3,Tit  3,Tit Capítol III Mostra l’ exceŀlència de Jesucrist sobre Moisès, i  
2Co 3,Tit  davant de Déu. 3,Tit Capítol III  Exceŀlència de l’evangeli comparada ab la 
Lc 6,Tit  admirable sermó en què declara les  exceŀlències de la llei cristiana. 1 I  
Rm 5,Tit  nostra. 5,Tit Capítol V  Exceŀlències de la justificació per la fe  
1Co 12,31 Mes jo us mostro un camí encara més  exceŀlent. 13,Tit Capítol XIII Descripció  
2Co 3,10  fou gloriós comparat ab la glòria  exceŀlent. 11 Perquè si lo que és anuŀlat  
He 1,4  les altures, 4 essent fet tant més  exceŀlent que els àngels, quant per  
He 1,4  per herència obtingué un nom més  exceŀlent que ells. 5 Perquè, a quin dels  
He 8,Tit  (Testament), lo qual és molt més  exceŀlent que l’Antic. 1 La suma, doncs,  
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He 8,6  ha alcançat un ministeri tant més  exceŀlent quant és mediador de millor  
He 10,34  coneixent que teniu patrimoni més  exceŀlent i durader en lo cel. 35 No  
He 11,4  oferí Abel a Déu un sacrifici més  exceŀlent que Caín, per la que alcançà  
Rm 2,18  Llei aproves les coses que són més  exceŀlents, 19 i et jactes de ser guia de  
Lc 16,15  perquè lo que els homes tenen per  excels és abominació davant de Déu. 16 »La 
Ac 24,21  compareguí davant del Consell, 21  except que sia per aquestes paraules que  
Ac 8,1  províncies de Judea i de Samària,  exceptats los apòstols. 2 I uns homes  
Mc 5,37 I no permeté a ningú que el seguís,  excepte Pere, i Jaume, i Joan, germà de  
Ac 26,29  arribassen a ser tals qual jo só,  excepte aquestes cadenes. 30 I s’alçà lo  
Ac 27,22  de vosaltres ninguna persona,  excepte lo barco. 23 Perquè aquesta nit se 
1Co 15,27  27 «Tot està subjecte a ell», s’ exceptua, sens dubte, aquell que posà  
Lc 21,34  engordesquen ab la glotoneria i l’ excés de vi, i ab los afanys d’aquesta  
2Co 10,14  14 Perquè no ens extenem ab  excés, com si no arribàssem a vosaltres;  
Ga 1,13  temps en lo judaisme, i ab quin  excés perseguia jo la Iglésia de Cristo i  
Ac 17,22  que en totes les coses sou  excessivament supersticiosos, 23 perquè  
Ap 16,21  la plaga de la pedregada, que fou  excessivament gran. 17,Tit Capítol XVII  
1Pe 4,3  [*], en glotoneries, en  excessos de beure i en abominables  
2Pe 1,13  estic en aquest tabernacle, l’ excitar-vos ab amonestacions; 14 estant  
1Tm 1,4  interminables, les quals abans  exciten disputes que edificació de Déu,  
Mt 27,46 de nona. 46 I cerca l’hora de nona  exclamà Jesús ab una gran veu dient:  
Mc 15,34  de nona. 34 I a l’hora de nona  exclamà Jesús ab gran crit dient: –‹Eloí,  
Lc 1,42  plena de l’Esperit Sant. 42 I  exclamà en alta veu i digué: –Beneita tu  
Lc 4,33  home posseït d’un dimoni impur, i  exclamà en alta veu 34 dient: –Deixa’ns!  
Lc 9,38 I veus aquí un home de la turba que  exclamà dient: –Mestre, vos suplico que  
Rm 9,27 «Fills de Déu viu.» 27 Isaïes també  exclamà tocant a Israel: «Encara que el  
Ap 18,2  fou iŀluminada ab sa glòria. 2 I  exclamà poderosament dient: –Caigué,  
Mc 9,23  per a aquell que creu. 23 I  exclamant al moment lo pare del noi, deia  
Lc 8,28 a Jesús, se postrà davant d’ell i,  exclamant en alta veu, digué: –Què tens tu 
Ac 7,57 peu a la dreta de Déu. 57 Mes ells,  exclamant a grans veus, se taparen les  
Ac 14,13 túniques saltaren enmig de la gent,  exclamant 14 i dient: –Barons, per què feu 
Mc 6,49 mar, pensaren que era un fantasma i  exclamaren. 50 Puix tots lo vegeren i es  
He 4,1  en son descans, no aparega quedar  exclòs d’ella. 2 Perquè se’ns anuncià a  
Rm 3,27 on està, doncs, ta jactància? Queda  exclosa. Per quina llei? De les obres? No, 
1Jn 4,Tit  i diu que la perfeta caritat  exclou tot temor. 1 Caríssims, no cregau a 
Ga 4,17  mes no ab bon fi; ans bé vos volen  excloure perquè els seguiau. 18 Siau  
1Co 5,Tit  de mansuetud? 5,Tit Capítol V  Excomunica l’Apòstol a un incestuós i  
Jn 9,Tit  los fariseus d’aquest miracle i  excomuniquen al cego, que, instruït per  
Rm 1,20  divinitat; així que ells no tenen  excusa. 21 Perquè havent conegut a Déu, no 
Rm 2,1  la voluntat. 1 Per lo qual no tens  excusa, tu home, sies qui vulles que  
Rm 2,15  acusant-se entretant, i també  excusant-se uns ab altres) 16 en lo dia  
Lc 23,24  24 I Pilat ordenà que s’ executàs lo que ells demanaven. 25 I els  
Jn 13,15  altres. 15 Perquè jo us he donat  exemple: perquè així com jo he fet ab  
Rm 4,Tit  la Llei. 4,Tit Capítol IV Ab l’ exemple d’Abraham prova l’Apòstol que  
1Co 14,10  parlareu a l’aire. 10 Hi ha, per  exemple, tantes classes de llengües en lo  
2Co 8,Tit vosaltres. 8,Tit Capítol VIII Ab l’ exemple dels macedonis exhorta l’Apòstol  
Fl 2,Tit  humilitat i a l’obediència ab l’ exemple de Jesucrist. Recomana i alaba a  
Fl 3,17  als que caminen així, segons l’ exemple que teniu nostre. 18 Perquè molts  
1Te 1,Tit  als tessalònics per haver estat un  exemple als demés fiels en lo fervor de sa 
1Te 1,7 manera que vosaltres haveu estat l’ exemple a tots los que han cregut en  
2Te 3,9  -vos en nosaltres mateixos un  exemple que imitàsseu. 10 Perquè fins quan 
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1Tm 1,16  sa extremada paciència, per a  exemple dels que havien de creure en ell  
1Tm 4,Tit  en la pietat i a que dónia bon  exemple als demés. 1 Emperò l’Esperit  
Tt 2,Tit obligació que té de donar-los bon  exemple. Explica los documents que ens  
Tt 2,7  te tu mateix en totes les coses l’ exemple de bones obres, en doctrina, en  
He 4,11  per a què ningú caiga en igual  exemple d’incredulitat. 12 Perquè la  
He 8,5 a la Llei, 5 los quals serveixen d’ exemple i sombra de coses celestials, així 
He 12,Tit  Capítol XII Los exhorta, ab l’ exemple de Jesucrist, a sofrir ab  
Jm 5,10  que parlaren en nom del Senyor per  exemple de paciència i dels treballs en l’ 
1Pe 2,21  per nosaltres, deixant-nos un  exemple per a què seguíssem sos passos; 22 
Jud 7  detràs d’altra carn foren fetes  exemple, sofrint pena de foc etern. 8 De  
1Pe 5,3 l’herència de Déu, sinó fent-vos  exemples del ramat. 4 I quan aparega lo  
Lc 8,Tit  Llum sobre del candelero. Jesús  exerceix son poder sobre el mar, sobre els 
Mt 20,25 pobles, i que els que són poderosos  exerceixen domini sobre d’ells. 26 No  
1Tm 3,10 sien estos provats abans, i llavors  exercesquen lo ministeri si són trobats  
Ap 13,12  emperò parlava com un dragó, 12 i  exercia tot lo poder de la primera bèstia  
Ga 6,Tit  -se los uns als altres en l’ exercici de les virtuts cristianes. Per a  
He 13,Tit  capítol XIII Los exhorta a l’ exercici de les virtuts cristianes, com  
Ga 5,Tit Jesucrist. Quals sien los verdaders  exercicis del cristià. 1 Manteniu-vos  
1Tm 4,8  ’t en la pietat. 8 Perquè els  exercicis corporals aprofiten poc; mes la  
Lc 1,8 ja entrats en dies. 8 I succeí que,  exercint Zacaries son ministeri de  
Lc 1,72  de tots los que nos avorreixen, 72  exercint misericòrdia envers nostres  
Rm 12,13  les necessitats dels sants,  exercint l’hospitalitat. 14 Beneïu als  
Jn 9,39  l’adorà. 39 I Jesús digué: –Per a  exercir judici he vingut a est món, a fi  
He 10,11 tot sacerdot se presenta cada dia a  exercir son ministeri i a oferir moltes  
2Co 11,Tit  profetes, gloriant-se d’haver  exercit son ministeri sens rebre ningun  
1Tm 3,13  casa. 13 Perquè los que haguessen  exercit bé son ministeri, adquiriran per a 
Lc 2,13  repente comparegué ab l’àngel un  exèrcit de la milícia celestial que  
Lc 21,20  ànimes. 20 »I quan vejau que un  exèrcit està circuint a Jerusalem, sabeu  
Ap 9,16  dels homes. 16 I el número de l’ exèrcit d’a cavall era de dos-cents  
Ap 19,19 que estava sobre el cavall i ab son  exèrcit. 20 I fou presa la bèstia, i ab  
1Tm 4,7  desprècia les faules de velles i  exercita’t en la pietat. 8 Perquè els  
1Pe 2,Tit  reis i de sacerdots de què gosen,  exercitant-se en les virtuts pròpies  
Tt 3,14  14 I aprenguen també los nostres a  exercitar los primers les bones obres per  
1Tm 5,10  si ha criat bé a sos fills, si ha  exercitat l’hospitalitat, si rentà los  
2Pe 2,14 ànimes inconstants, i tenint un cor  exercitat en avarícia, com fills de  
He 5,14 raó del costum tenen ja los sentits  exercitats per a discernir lo bé del mal.  
He 12,11 justícia als que per ella han estat  exercitats. 12 Per lo qual, «alçau vostres 
1Tm 4,Tit  -se contra d’ells, a que s’ exercítia en la pietat i a que dónia bon  
Mt 22,7  ho sabé, s’irrità i, enviant sos  exèrcits, acabà ab aquells homicides, e  
Rm 9,29  digué abans: «Si el Senyor dels  exèrcits no ens hagués deixat llinatge,  
He 11,34  en lo combat i posaren en fuga los  exèrcits dels estrangers. 35 Les mullers  
Jm 5,4  penetrat los oïdos del Senyor dels  exèrcits. 5 Vosaltres haveu viscut  
Ap 19,14  Verb de Déu.» 14 I el seguien los  exèrcits que hi ha en lo cel en cavalls  
Ap 19,19  i els reis de la terra, i sos  exèrcits reunits per a batallar ab lo que  
Mt 16,Tit  Reprèn lo Senyor a sant Pere i  exhorta a tots a que prenguen la creu i lo 
1Co 1,Tit  als Corintis 1,Tit Capítol I Los  exhorta a la unió i concòrdia. Los  
1Co 3,Tit  al Senyor, de qui són ministres, i  exhorta a despreciar la sabiduria vana del 
1Co 5,Tit  l’Apòstol a un incestuós i  exhorta als de Corinti que evítien lo  
2Co 8,Tit  VIII Ab l’exemple dels macedonis  exhorta l’Apòstol als corintis a què  
Fl 1,Tit  de ses presons en los fiels. Los  exhorta a sofrir treballs per Cristo. 1  
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Fl 2,Tit  estar en mi. 2,Tit Capítol II Los  exhorta a la unió i caritat fraternal, a  
1Te 5,Tit  serà quan menos s’ho pènsien. Los  exhorta a preparar-se ab bones obres i  
2Te 2,Tit Cristo i a la de l’Anticrist i els  exhorta a permanèixer en la doctrina que  
1Tm 4,Tit que ensenyaran diferents errors; l’ exhorta a prevenir-se contra d’ells, a  
2Tm 4,Tit tota obra bona. 4,Tit Capítol IV L’ exhorta a que predíquia sens intermissió  
Tt 2,15  obres. 15 Predica aquestes coses,  exhorta i reprèn ab tota autoritat. No et  
He 12,Tit  12,Tit Capítol XII Los  exhorta, ab l’exemple de Jesucrist, a  
He 13,Tit consumidor. 13,Tit capítol XIII Los  exhorta a l’exercici de les virtuts  
1Pe 3,Tit  avisos als casats en particular, i  exhorta a tots los fiels a la caritat i  
2Pe 1,Tit  sant Pere 1,Tit Capítol I Los  exhorta a que, tenint presents los dons  
1Jn 2,Tit  en nosaltres. 2,Tit Capítol II Nos  exhorta a no pecar i a acollir-nos a  
1Jn 4,Tit  són de Déu dels que no ho són. Nos  exhorta a l’amor de Déu i del pròxim, i  
Mt 7,Tit de donar als cans les coses santes.  Exhorta a l’oració i a la caritat. Parla  
1Co 16,Tit va en lo Senyor. 16,Tit Capítol XVI  Exhorta als corintis a que facen la  
Ef 5,Tit  Déu per Cristo. 5,Tit Capítol V  Exhorta als efesis ab la imitació de  
Col 2,Tit  en mi ab poder. 2,Tit Capítol II  Exhorta als colossians a que es guàrdien  
1Te 4,Tit  los sants. Amén. 4,Tit Capítol IV  Exhorta l’Apòstol a la virtut i a l’  
2Tm 1,Tit  sant Pau a Timoteu 1,Tit Capítol I  Exhorta a Timoteu a predicar ab valentia  
Tt 2,9  res de mal que dir de nosaltres. 9  Exhorta als sirvents a que sien obedients  
He 10,Tit  esperança, caritat i bones obres.  Exhorta als hebreus a la paciència en los  
Jm 5,Tit als rics que oprimeixen als pobres.  Exhorta a la paciència en les tribulacions 
1Pe 1,Tit  s’arriba per moltes tribulacions.  Exhorta als fiels a la puresa de vida,  
1Pe 4,Tit  i les virtuts. 4,Tit Capítol IV  Exhorta a fugir dels vicis antics i a la  
1Pe 5,Tit  criador obrant bé. 5,Tit Capítol V  Exhorta als ministres de la Iglésia que  
2Jn Tit  segona de l’apòstol sant Joan Tit  Exhorta a Electa i a sos fills, la virtut  
Jud Tit  de l’apòstol sant Judes Tit  Exhorta a la constància en la fe i a  
Ac 13,15  si teniu que dir alguna paraula d’ exhortació al poble, parlau. 16 I alçant- 
Rm 12,8  en doctrina; 8 lo qui amonesta, en  exhortació; lo qui dóna, en simplicitat;  
Rm 15,Tit  15,Tit Capítol XV Conclou Pau sa  exhortació ab mostres de gran afecte als  
1Co 14,3  parla als homes per edificació, i  exhortació, i consol. 4 Aquell que parla  
2Co 8,17 perquè verdaderament ell acceptà l’ exhortació; emperò estant ell molt  
2Co 9,Tit  Capítol IX Continua la mateixa  exhortació ab noves raons, en les que dóna 
2Co 13,Tit haguessen esmenat, i conclou ab una  exhortació general. 1 Mirau que aquesta és 
Fl 4,Tit  les coses. 4,Tit Capítol IV Última  exhortació de l’Apòstol a la pràctica de  
1Te 2,3  ab gran solicitud. 3 Perquè nostra  exhortació no fou d’error, ni d’  
1Tm 4,13  ocupa’t en la lectura, en l’ exhortació i en la doctrina. 14 No  
He 13,22  que sofriu aquesta paraula d’ exhortació. Puix vos he escrit breument.  
Lc 13,Tit  última malla. 13,Tit Capítol XIII  Exhortació a l’arrepentiment. Figuera  
Lc 3,18 moltes altres coses al poble en ses  exhortacions. 19 Emperò Herodes, lo  
2Co 6,1  com a cooperadors de Déu, vos  exhortam a no rebre la gràcia de Déu en  
1Te 4,1  lo demés, germans, vos pregam i us  exhortam en lo Senyor Jesús que, com haveu 
2Te 3,12  d’aquesta manera, los manam i  exhortam per nostre Senyor Jesucrist, que  
Ac 14,21 confirmant los cors dels deixebles,  exhortant-los a perseverar en la fe i  
Ac 18,27 a l’Acaia, los germans escrigueren  exhortant als deixebles que el rebessen.  
1Jn 3,Tit  nou la caritat fraternal i conclou  exhortant a l’observància dels manaments  
Tt 1,9  se li ha ensenyat, per a què puga  exhortar segons la sana doctrina i  
Jud 3  ha estat precís ara fer-ho per a  exhortar-vos a què peleeu per la fe que  
Ac 20,2  aquelles terres, i d’haver-los  exhortat ab moltes plàtiques, se’n vingué 
2Co 13,11  alegrau-vos, siau perfets,  exhortau-vos mútuament, siau d’un  
Ac 2,40 altres paraules ho testificà, i els  exhortava dient: –Salvau’s d’aquesta  
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Ac 11,23  gràcia de Déu, s’omplí de goig, i  exhortava a tots que ab propòsit de cor  
1Pe 2,Tit  i a que es conduesquen segons  exigeix la dignitat de reis i de sacerdots 
Lc 3,13  què farem? 13 I ell los digué: –No  exigiu més del que us està manat. 14 I li  
Mt 6,30  si a l’herba del camp que avui  existeix i demà és tirada al foc, vesteix  
Ap 21,1  desaparegueren, i la mar ja no  existeix. 2 I jo, Joan, vegí la ciutat  
Mt 2,18  no volent ser consolada, perquè no  existeixen.» 19 I havent mort Herodes,  
Rm 13,1  de Déu, i Déu ha ordenat les que  existeixen. 2 Per lo tant, aquell que  
1Co 1,28  món escollí Déu, i aquelles que no  existeixen, per a destruir les que  
1Co 1,28  existeixen, per a destruir les que  existeixen; 29 a fi de que ninguna carn se 
Jn 1,Tit  segons sant Joan 1,Tit Capítol I  Existència eterna i divinitat del Verb. Sa 
Mt 5,12  perseguiren també als profetes que  existiren abans de vosaltres. 13  
Mc 13,19 tals les tribulacions, quals no han  existit des del principi de la creació,  
Lc 1,70 boca de sos sants profetes, que han  existit des del principi del món: 71 que  
Ac 19,13  malignes. 13 I alguns jueus  exorcistes que rodaven d’una part a  
Lc 3,15  pre. 15 I com lo poble estava en  expectació i estaven pensant en son  
Ac 12,11  de la mà d’Herodes i de tota l’ expectació del poble dels jueus. 12 I  
Fl 1,20  de Jesucrist. 20 Segons ma viva  expectació i esperança que tinc de que en  
He 10,27  los pecats, 27 sinó una horrible  expectació del judici i un foc abrasador  
1Co 4,9  a la mort; puix som fets l’ expectacle del món, dels àngels i dels  
He 10,33  oprobis i tribulacions servíreu d’ expectacle, i per altra, fóreu fets  
Mc 5,Tit  i lo mar? 5,Tit Capítol V Jesús  expeŀleix los dimonis d’un home i els  
Ac 7,45  dels gentils, als quals Déu  expeŀlí fora de la presència de nostres  
Ac 13,50  contra Pau i Bernabé, i els  expeŀliren de sos confins. 51 Emperò ells, 
Mc 5,10  10 I li pregava molt que no l’ expeŀlís d’aquella terra. 11 Estava  
Mc 7,26  sirofenícia. I li suplicava que  expeŀlís lo dimoni de sa filla. 27 Mes  
Jn 12,42  públicament per temor de que els  expeŀlissen de la sinagoga. 43 Puix ells  
Lc 8,2  Magdalena, de la qual havia  expeŀlit set dimonis, 3 i Joana, muller de 
1Co 5,2  vos haveu lamentat, per a què fos  expeŀlit d’entre vosaltres lo qui cometé  
Lc 13,28  Regne de Déu, i que vosaltres sou  expeŀlits fora. 29 I vindran d’orient i  
1Co 9,7  7 ¿Qui va jamai a la guerra a ses  expenses? ¿Qui planta una vinya i no menja 
2Co 9,13  al Senyor, 13 mentres que per l’ experiència d’aquesta ministració donen  
Fl 2,22  22 Puix ja sabeu vosaltres per  experiència que, com un fill respecte de  
2Co 2,9  fi vos escriguí també, a fi d’ experimentar si vosaltres sou obedients en 
2Co 8,8  No ho dic com qui mana, sinó per a  experimentar ab motiu de la solicitud d’  
2Co 8,22  germà, a qui hem freqüentment  experimentat diligent en moltes coses, i  
Rm 12,2  de vostre esperit, per a què  experimenteu quina és la voluntat de Déu,  
He 9,15 a què per medi de sa mort, per a l’ expiació d’aquelles prevaricacions que  
Tt 2,Tit  que té de donar-los bon exemple.  Explica los documents que ens dóna la  
Mc 4,Tit  IV Paràbola del sembrador i sa  explicació. La llum sobre del candelero.  
Mt 23,Tit  i supèrbia, de les falses  explicacions que donen a la Llei, de la  
Mt 13,36 se-li sos deixebles, li digueren:  –Explicau-nos la paràbola de la sisanya  
Mt 15,15  15 I responent Pere, li digué:  –Explicau-nos aquesta paràbola. 16 I  
Lc 24,27  seguida per tots los profetes, los  explicava en totes les Escriptures lo que  
Lc 24,32  quan nos parlava en lo camí i nos  explicava les Escriptures? 33 I alçant-  
Ac 8,31 com puc, si no hi ha algú que m’ho  explíquia? I suplicà a Felip que pujàs i  
Col 2,15  los principats i potestats, los  exposà atrevidament al públic, triümfant  
Fl 2,30  obra de Cristo estigué a la mort,  exposant sa vida per a suplir la falta de  
Ac 15,26  Bernabé i Pau, 26 homes que han  exposat ses vides per lo nom de nostre  
He 6,6  en si mateixos al Fill de Déu i l’ exposen a l’escarni. 7 Perquè la terra  
Ac 5,28  los preguntà 28 dient: –Ab  exprés manament vos manàrem que no  
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Lc 20,20 de bé per a sorprendre’l en alguna  expressió i entregar-lo a la jurisdicció 
Rm 13,9 està sumàriament comprès en aquesta  expressió: «Amaràs a ton proïsme com a tu  
Ac 10,10  li aparellaven, caigué en un  èxtasis. 11 I vegé lo cel obert i que  
Ac 11,5  en la ciutat de Jope i vegí en un  èxtasis una visió, que baixava un vas com  
Ap 4,Tit  Capítol IV Veu l’Apòstol en un  èxtasis lo trono de Déu en lo cel, rodejat 
Mc 3,5  ceguera de son cor, diu a l’home:  –Extén ta mà. I l’extengué, i li fou  
Lc 6,10 a tots al rodador, digué a l’home:  –Extén ta mà. Ell l’estengué i li fou  
2Co 10,14  fins a vosaltres. 14 Perquè no ens  extenem ab excés, com si no arribàssem a  
Mt 8,3  vós voleu, podeu fer-me net. 3 I  extenent Jesús la mà, lo tocà dient:  
Mt 12,49 ma mare i qui són mos germans? 49 I  extenent la mà envers sos deixebles,  
Lc 5,13  podeu fer-me net. 13 I ell,  extenent la mà, lo tocà, dient: –Vull,  
Ac 4,30  firmesa pàrlien vostra paraula, 30  extenent vostra mà a curar les dolències i 
Ac 26,1  parlar en ta defensa. Llavors Pau,  extenent la mà, començà a justificar-se: 
Mc 3,5  diu a l’home: –Extén ta mà. I l’ extengué, i li fou restablerta la mà com  
2Co 4,16 bé, encara que en nosaltres l’home  exterior decàiguia, emperò l’home  
1Pe 3,3  3 L’adorno de les quals no sia  exterior, o cabells rissats, o adornos d’ 
Rm 2,28  Perquè no és jueu aquell que ho és  exteriorment, ni és circumcisió aquella  
Mt 8,12 Regne seran llançats a les tenebres  exteriors: allí seran los plors i lo  
Mt 22,13  i mans i tirau-lo a les tenebres  exteriors; allí seran los plors i el  
Mt 25,30  inútil tirau-lo a les tenebres  exteriors: allí seran los plors i el  
2Co 7,5  moltes tribulacions, combats  exteriors i temors interiors. 6 Emperò  
Ac 3,23  que no oiga a aquell profeta, serà  exterminada del poble.” 24 I tots los  
1Co 10,10  murmuraren, i foren morts per l’ exterminador. 11 I totes aquestes coses  
Ap 9,11  en grec Apoŀlion, i en llatí,  Exterminans. 12 Un ai ja passà; i veus  
Ap 11,18  vostre nom, petits i grans, i d’ exterminar als que han corromput la terra. 
2Pe 3,7 al foc en lo dia del judici i de l’ extermini dels homes impios. 8 Emperò,  
Rm 4,19 que la virtut de concebir estava ja  extinguida en Sara. 20 Tampoc titubejà ni  
Ac 20,12  jove, de lo que reberen un consol  extraordinari. 13 Emperò nosaltres nos  
Lc 21,11  haurà coses espantoses, i senyals  extraordinaris en lo cel. 12 »Mes antes  
Ac 19,11  i gentils. 11 I Déu obrà miracles  extraordinaris per mà de Pau, 12 de manera 
2Tm 2,18  són Himeneu i Filet, 18 que s’ extraviaren de la veritat, dient que la  
2Pe 2,15 los quals, deixant lo camí dret, s’ extraviaren, seguint lo camí de Balaam de  
Col 2,18  lo cos és de Cristo. 18 Ningú vos  extraviï, afectant en humilitat i adoració 
Mt 18,31  lo que passava, se contristaren en  extrem, i foren a contar a son amo lo que  
Mt 24,31 de tots los quatre vents, des d’un  extrem a altre del cel. 32 »Apreneu de la  
Mc 9,2  se tornaren resplendents i en  extrem blancs com una neu, de tal manera  
Mc 13,27  dels quatre vents, des d’un  extrem de la terra fins a l’extrem del  
Mc 13,27  d’un extrem de la terra fins a l’ extrem del cel. 28 »I apreneu una paràbola 
Ac 1,8 la Judea, i la Samària, i fins a l’ extrem de la terra. 9 I havent dit  
1Te 2,16 Déu ha arribat sobre ells fins a l’ extrem. 17 Mes nosaltres, germans, privats 
2Co 8,2  ells abundància de goig, i sa  extremada pobresa abundà en les riqueses  
Ef 2,4  que és ric en misericòrdia, per l’ extremada caritat ab què ens amà, 5 encara 
1Tm 1,16  mi lo primer, mostràs Jesucrist sa  extremada paciència, per a exemple dels  
Ga 1,14  meus de ma nació, essent  extremadament gelós de les tradicions de  
Mt 23,Tit  XXIII Condemna Jesús lo rigor  extremat dels fariseus en la doctrina que  
Lc 11,31  els condemnarà, perquè vingué dels  extrems de la terra a oir la sabiduria de  
Mc 7,18  No compreneu que qualsevol cosa  extrínseca que entra en l’home no el pot  
Mt 1,9  engendrà a Acaz. I Acaz engendrà a  Ezequies. 10 I Ezequies engendrà a  
Mt 1,10  I Acaz engendrà a Ezequies. 10 I  Ezequies engendrà a Manassès. I Manassès  
Mt 3,10  dels arbres. Puix tot arbre que no  fa bon fruit serà tallat i tirat al foc.  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1346 
 

Mt 5,32  no ser per causa de fornicació, la  fa ser adúltera. I lo qui es càsia ab la  
Mt 5,45 vostre Pare que està en lo cel, qui  fa eixir lo seu sol sobre bons i mals, i  
Mt 6,3  que ta mà esquerra no sàpia lo que  fa la dreta; 4 a fi de que la teva almoina 
Mt 6,8  puix vostre Pare sap lo que us  fa menester antes de demanar-li. 9  
Mt 7,17  17 Així, que tot arbre bo  fa bon fruit, i tot arbre mal fa mal  
Mt 7,17  bo fa bon fruit, i tot arbre mal  fa mal fruit. 18 L’arbre bo no pot donar  
Mt 7,21  en lo Regne del cel, sinó lo qui  fa la voluntat de mon Pare que està en lo  
Mt 8,9  I a mon sirvent: “Fes això”, i ho  fa. 10 Quan Jesús oigué això, se meravellà 
Mt 9,16 que toca del vestit i l’esquinç se  fa més gran. 17 No es posa vi novell en  
Mt 13,32  major que totes les llegums, i se  fa un arbre, de manera que els aucells de  
Mt 14,Tit  dels cinc pans. Jesús camina i  fa que sant Pere camínia sobre les oles  
Mt 15,32  d’aquesta gent, perquè ja  fa tres dies que permaneixen ab mi, i no  
Mc 2,21 pedaç nou se’n porta el vell, i es  fa més gran l’esquinç. 22 I ningú posa vi 
Mc 4,32 i creix més que tots los llegums, i  fa branques grans, de manera que els  
Mc 4,38  i li diuen: –Mestre, que no us  fa res que ens perdem? 39 I alçant-se,  
Mc 8,2  compassió d’aquesta gent, perquè  fa tres dies que estan ab mi i no tenen  
Mc 9,17  l’agafa, lo tira per terra, i li  fa traure bromera i cruixir les dents, i  
Lc 3,9  dels arbres. Puix tot arbre que no  fa bon fruit, serà tallat i tirat al foc.  
Lc 4,Tit  Cura la sogra de sant Pere i  fa altres miracles. 1 Emperò Jesús, ple de 
Lc 6,43  43 »Puix no és bon arbre lo qui  fa fruit mal, ni mal arbre lo qui fa bon  
Lc 6,43  fa fruit mal, ni mal arbre lo qui  fa bon fruit. 44 Perquè cada arbre és  
Lc 6,49 roca. 49 Emperò, aquell que ou i no  fa, és semblant a un home que fabricà sa  
Lc 7,8 ve, i a mon criat: “Fes això”, i ho  fa. 9 Quan Jesús ho oigué, quedà admirat,  
Lc 13,7  7 I digué al vinyader: »–Mira,  fa tres anys que vinc a cercar fruit en  
Lc 14,28  que, volent edificar una torre, no  fa càlculs primer dels gastos que són  
Jn 5,19 qualsevol cosa que el Pare faça, ho  fa també lo Fill. 20 Perquè el Pare ama lo 
Jn 5,20  lo Fill i li manifesta tot lo que  fa, i li manifestarà obres majors que  
Jn 7,4  que busca ser conegut en públic,  fa res en secret. Si tu, doncs, fas estes  
Jn 7,31  ventura, més miracles que els que  fa aquest? 32 Los fariseus oigueren estos  
Jn 7,51 antes d’oir-lo i de saber lo que  fa? 52 Ells respongueren i li digueren:  
Jn 9,31  sinó que aquell que adora a Déu i  fa sa voluntat, aqueix és a qui Déu ou. 32 
Jn 11,39  difunt, li respongué: –Senyor, ja  fa fetor, puix quatre dies fa ja que és  
Jn 11,39  ja fa fetor, puix quatre dies  fa ja que és mort. 40 Jesús li digué: –No  
Jn 11,47  –Què farem?, perquè aquest home  fa molts miracles. 48 Si el deixam fer,  
Jn 14,10  el Pare que està en mi, ell mateix  fa les obres. 11 ¿No creeu que jo estic en 
Jn 15,15  perquè lo sirvent no sap lo que  fa son amo. Emperò a vosaltres vos he  
Jn 19,12  del Cèsar; puix tot aquell que es  fa rei contradiu al Cèsar. 13 I Pilat,  
Ac 6,Tit  Esteve se distingeix entre tots;  fa grans miracles i s’alcen contra ell  
Ac 10,34  –Verdaderament reconec que Déu no  fa distinció de persones, 35 sinó que en  
Ac 15,17  invocat mon nom, diu lo Senyor que  fa estes coses. 18 Des de l’eternitat té  
Ac 24,Tit  se defensa. Queda pres. Fèlix  fa comparèixer a Pau i, atemorisat de lo  
Ac 24,10  parlàs, respongué: –Sabent jo que  fa molts anys que ets jutge d’aquesta  
Ac 24,11  vós fàcilment podeu saber que no  fa més de dotze dies que jo pugí a  
Ac 27,33  alguna cosa dient: –Catorze dies  fa que estau esperant i en dejú, sens  
Rm 3,5  5 Emperò si nostra injustícia  fa brillar la justícia de Déu, què direm?  
Rm 5,8  per un benefactor. 8 Emperò Déu  fa brillar son amor envers nosaltres,  
Rm 10,10  per a justícia; emperò de boca se  fa la confessió per a salvació. 11 Perquè  
Rm 13,4  venjador en ira contra aquell que  fa lo mal. 5 Per lo que és necessari que  
Rm 14,5  per fer-lo estar dret. 5 L’un  fa diferència entre dia i dia, i l’altre  
Rm 14,6  cada qual en sa opinió. 6 Lo qui  fa diferència del dia, la fa per al  
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Rm 14,6  6 Lo qui fa diferència del dia, la  fa per al Senyor; i el que no fa  
Rm 14,6  la fa per al Senyor; i el que no  fa diferència del dia, també per al  
1Co 6,16  que es junta ab una ramera se  fa un cos ab ella? Perquè, «seran», digué, 
1Co 7,37  en son cor conservar sa verge,  fa bé. 38 I així aquell que casa sa verge, 
1Co 7,38 38 I així aquell que casa sa verge,  fa bé; i aquell que no la casa, fa millor. 
1Co 7,38  fa bé; i aquell que no la casa,  fa millor. 39 La muller està lligada per  
1Co 8,8  8 Emperò la vianda no ens  fa acceptes a Déu, perquè ni que mengem  
1Co 9,25  en totes les coses; i això ell ho  fa per a alcançar una corona corruptible,  
1Co 11,4  lo cap de Cristo. 4 Tot home que  fa oració o profetisa ab lo cap cobert,  
1Co 11,5 deshonra son cap. 5 I tota dona que  fa oració o profetisa ab lo cap descobert, 
2Co 2,14 Emperò gràcies a Déu que sempre nos  fa triümfar en Cristo Jesús, i manifesta  
2Co 9,11  en tota beneficència, la qual  fa que per nosaltres sien donades gràcies  
Ga 2,6  res lo que hagen estat, Déu no  fa accepció de persones), aquells que  
Ga 3,5  obrà miracles entre vosaltres, ¿ho  fa per les obres de la Llei o per la  
Ga 5,9  que us crida. 9 Un poc de llevat  fa llevar tota la pasta. 10 I confio de  
2Tm 1,Tit  Àsia que l’abandonaren en Roma i  fa elogis d’Onesíforo. 1 Pau, apòstol de  
He 1,7 I en quant als àngels, diu: «Lo qui  fa a sos àngels, esperits, i a sos  
He 8,13 per antiquat lo primer. I el que es  fa antic i vell, està cerca de ser  
He 10,3 3 Mes en los mateixos sacrificis se  fa memòria dels pecats cada any. 4 Perquè  
Jm 4,17  doncs, que sap fer bé i no el  fa, té pecat en ell. 5,Tit Capítol V  
1Pe 3,21  figura del baptisme d’ara que us  fa salvos: no la purificació de les  
2Pe 2,3  la condemnació dels quals ja  fa temps que no para, i la perdició d’  
1Jn 2,17  i sa concupiscència. Mes lo qui  fa la voluntat de Déu permaneix per a  
1Jn 2,29  sabeu també que tot aquell que  fa justícia és nat d’ell. 3,Tit Capítol  
1Jn 3,4  com ell és pur. 4 Tot aquell que  fa pecat, traspassa la Llei, perquè lo  
1Jn 3,7  no us engànyia ningú. Lo qui  fa justícia és just, així com ell també és 
1Jn 3,9  9 Tot aquell que és nat de Déu no  fa pecat, perquè la llavor de Déu habita  
1Jn 5,10  de Déu. Lo qui no creu al Fill, lo  fa mentider, perquè no creu en lo  
2Jn 10  10 Si algú ve a nosaltres i no  fa professió d’aquesta doctrina, no el  
3Jn 10  donaré a entendre les obres que  fa, espargint paraules malignes contra de  
3Jn 11  és mal, sinó lo que és bo. Lo qui  fa bé, és de Déu; qui fa mal, no vegé a  
3Jn 11 és bo. Lo qui fa bé, és de Déu; qui  fa mal, no vegé a Déu. 12 Tots donen  
Ap 14,Tit  lo judici final. Ve Jesucrist i es  fa la misteriosa sega i la verema de sa  
Ap 19,11  lo qual en justícia judica i  fa la guerra. 12 I sos ulls eren com flama 
Ap 22,15  als ídols, i tot lo qui ama i  fa mentida. 16 »Jo, Jesús, he enviat mon  
1Te 2,Tit  que ha de venir. 2,Tit Capítol II  Fa present l’Apòstol als tessalònics la  
Mc 12,1 voltà d’una cerca, i féu un cup, i  fabricà una torre, i l’arrendà a uns  
Lc 6,49  i no fa, és semblant a un home que  fabricà sa casa sobre terra sens fonaments 
He 9,11  no fet de mà, ço és, no d’esta  fàbrica 12 ni per sang de crestats ni de  
Mt 7,Tit  per sos fruits. Símil de la casa  fabricada sobre roca o sobre arena. 1 »No  
Ac 7,41  que ens tragué d’Egipte. 41 »I  fabricaren un vedell en aquells dies, i  
Lc 21,5  -li alguns que el temple estava  fabricat ab pedres hermoses i adornat de  
He 9,2  un santuari temporal. 2 Perquè fou  fabricat un primer tabernacle, en lo qual  
1Pe 3,20  la paciència de Déu, mentres que  fabricava l’arca en la qual poques  
Mc 11,29 -me; i us diré ab quina autoritat  faç jo aquestes coses. 30 Lo baptisme de  
Mc 11,33  tampoc vos diré ab quina autoritat  faç aquestes coses. 12,Tit Capítol XII  
Lc 20,8  jo us diré ab quina autoritat  faç jo aquestes coses. 9 Llavors ell  
Jn 5,36  estes mateixes obres que jo  faç donen testimoni de mi, que el Pare m’ 
Jn 8,28  coneixereu que jo só i que no  faç res de mi mateix, sinó que parlo lo  
Jn 8,29  i no m’ha deixat sol, perquè jo  faç sempre lo que és de son agrado. 30  
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Jn 10,37  he dit: “Só Fill de Déu”? 37 Si no  faç les obres de mon Pare, no em cregau,  
Jn 10,38  Pare, no em cregau, 38 mes si les  faç i no em voleu creure a mi, creeu a les 
Jn 13,7  Jesús dient-li: –Lo que jo  faç, tu no ho comprens ara, i ho sabràs  
Jn 14,12  -ho almenos per les obres que jo  faç. En veritat, en veritat vos dic que,  
Jn 14,12  aqueix farà també les obres que jo  faç, i les farà encara majors, perquè jo  
Jn 14,31  com me donà manament lo Pare, així  faç també. »Alçau’s i anem’s-en d’  
Rm 7,15  pecat. 15 Perquè no aprovo lo que  faç; puix no faç lo bé que desitjo, sinó  
Rm 7,15  no aprovo lo que faç; puix no  faç lo bé que desitjo, sinó lo mal que  
Rm 7,15 lo mal que avorresc, allò és lo que  faç. 16 I si lo que no vull és lo que faç, 
Rm 7,16  16 I si lo que no vull és lo que  faç, aprovo la Llei per bona. 17 De manera 
Rm 7,19  19 Puix lo bé que jo vull, no el  faç; sinó lo mal que no vull, allò faç. 20 
Rm 7,19  faç; sinó lo mal que no vull, allò  faç. 20 I si jo faç lo que no vull, no só  
Rm 7,20  que no vull, allò faç. 20 I si jo  faç lo que no vull, no só jo lo qui ho  
1Co 9,17  evangelisàs! 17 Per lo qual, si ho  faç voluntàriament, tindré recompensa; mes 
1Co 9,23  a salvar a tots. 23 I tot això ho  faç per amor de l’evangeli, per a ser  
1Co 12,3  éreu conduïts. 3 Per lo tant, vos  faç a saber que ningú que parla per l’  
1Co 14,14  interpretar-la. 14 Perquè si jo  faç oració en una llengua desconeguda, mon 
1Co 16,12  12 I en quant al germà Apolo, vos  faç a saber que li preguí molt vingués a  
2Co 11,12  amo? Déu ho sap. 12 Emperò lo que  faç ho faré, per a apartar l’ocasió a  
Ga 1,11  servo de Cristo. 11 Perquè vos  faç a saber, germans, que l’evangeli que  
Ga 2,18  lo mateix que he destruït, me  faç jo mateix prevaricador. 19 Perquè jo  
Ef 6,21  l’estat de mes coses, i lo que  faç, vos informarà de tot Tiquic, germà  
Fl 3,13  haver-ho ja alcançat; mes jo  faç això olvidant les coses que queden  
Ap 21,5 assentat en lo trono: –Veus aquí jo  faç noves totes les coses. I em digué:  
Mt 9,29  –Segons vostra fe, així se us  faça. 30 I se’ls obriren los ulls, i  
Mt 12,50  mos germans! 50 Puix qualsevol que  faça la voluntat de mon Pare que està en  
Mt 15,28  oh dona! Com tu vols, així se’t  faça. I des d’aquell punt quedà sana sa  
Mt 20,32  i digué: –Què voleu que jo us  faça? 33 –Senyor –li respongueren–, que s’ 
Mt 26,42 aquest calze sens que jo el bèguia,  faça’s la vostra voluntat. 43 I vingué  
Mt 26,54  de que així convé que es  faça? 55 En aquella hora digué Jesús a la  
Mc 3,35  germans! 35 Perquè qualsevol que  faça la voluntat de Déu, eix és mon germà, 
Mc 9,38  prohibiu, puix no hi ha ningú que  faça miracles en mon nom i puga luego  
Mc 10,36  36 I ell los digué: –Què voleu que  faça per a vosaltres? 37 I digueren:  
Mc 10,51 paraula, li digué: –Què vols que et  faça? I el cego li digué: –Mestre, que jo  
Mc 15,12  vegada: –Puix què voleu que li  faça a aquest a qui apellidau rei dels  
Lc 1,38  –Veus aquí l’esclava del Senyor,  faça’s en mi segons ta paraula. I se  
Lc 3,11  no en té; i lo qui té què menjar,  faça lo mateix. 12 I vingueren també  
Lc 11,2  vostre nom. Vinga lo vostre Regne;  faça’s la vostra voluntat, així en la  
Lc 17,20  de Déu no vindrà de manera que es  faça observar, 21 ni diran: “Veu’s-el  
Lc 18,41 preguntà 41 dient: –Què vols que et  faça? I ell respongué: –Senyor, que jo  
Lc 22,42  de mi aquest calze. Emperò no es  faça ma voluntat sinó la vostra. 43 I  
Jn 5,19  perquè qualsevol cosa que el Pare  faça, ho fa també lo Fill. 20 Perquè el  
Jn 9,4  en ell. 4 Convé que jo  faça les obres del que m’ha enviat,  
Ac 9,6  digué: –Senyor, què voleu que jo  faça? 7 I el Senyor li respongué: –Alça’t 
Rm 3,12  se feren inútils, no hi ha qui  faça bé, ni tan sols un. 13 Sepultura  
Rm 10,5  és de la Llei que l’home que la  faça viurà en ella. 6 Mes la justícia que  
1Co 3,18  se té per savi en aquest món,  faça’s neci, per a què sia savi. 19  
1Co 7,18  cridat essent circumcidat? No es  faça incircumcís. ¿És algú cridat en la  
1Co 7,36  i que és necessari que es càsia,  faça ell lo que vulga; no peca si la casa. 
1Co 9,15  he escrit aquestes coses perquè es  faça això ab mi; puix millor m’és lo  
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1Co 9,26  havent predicat als altres, no em  faça jo mateix reprovat. 10,Tit Capítol X  
Ga 3,12 Llei no és de la fe; emperò «lo qui  faça aquelles coses viurà en elles». 13  
Fl 2,3  mateixos pensaments. 3 Que no es  faça res per tema, ni per vanaglòria, sinó 
1Te 3,12  passos a vosaltres. 12 I el Senyor  faça que vosaltres crescau i abundeu en  
2Te 1,11 vosaltres, per a què nostre Déu vos  faça dignes d’esta vocació i cúmplia tot  
He 13,21  nostre Senyor Jesucrist, 21 vos  faça perfets en tota obra bona, per a fer  
Jm 5,20  lo convertís, 20 sàpia que lo qui  faça que un pecador se convertesca de l’  
Mt 6,10  nom. 10 Vinga lo vostre Regne.  Faça’s la vostra voluntat, així en la  
Ac 21,14 poguéssem persuadir cessàrem dient:  –Faça’s la voluntat del Senyor. 15 I  
1Co 14,40  impediu lo parlar en llengües. 40  Faça’s tot ab decoro i ordre. 15,Tit  
Jm 5,13  ¿Hi ha algú trist entre vosaltres?  Faça oració. ¿Està alegre? Càntia salms.  
Mc 9,4  bo serà que ens estem aquí i  façam tres tabernacles, un per a vós,  
Lc 9,33 –Mestre, bo és que ens estem aquí i  façam tres tendes, una per a vós, altra  
Lc 7,4  instància dient: –Mereix que li  façau eix favor, 5 perquè és afecte a  
Lc 17,10  que no. Així també vosaltres, quan  façau totes les coses que vos són manades, 
Jn 13,15  com jo he fet ab vosaltres, així  façau vosaltres també. 16 En veritat, en  
Jn 15,16  i vos he destinat per a què aneu i  façau fruit, i vostre fruit sia durader, a 
1Co 7,23  estat comprats per un preu: no us  façau servos dels homes. 24 Doncs cada  
1Co 10,7  com ells les cobdiciaren. 7 Ni us  façau idòlatres com alguns d’ells, segons 
2Co 13,7  reprovats. 7 I pregam a Déu que no  façau mal algun, no perquè nosaltres  
2Co 13,7  sinó a fi de que vosaltres  façau lo que és bo, encara que nosaltres  
Col 3,17  ab gràcia. 17 I qualsevol cosa que  façau, sia de paraula, sia d’obra, feu- 
Col 3,23 de cor i temor de Déu. 23 Tot quant  façau, feu-ho de cor com per al Senyor,  
He 6,12 de l’esperança; 12 per a què no us  façau peresosos, sinó imitadors d’aquells 
He 13,19 en tot. 19 I tant més vos prego que  façau això, a fi de que jo més prompte vos 
Jm 3,1 la celestial. 1 Germans meus, no us  façau molts mestres, sabent que nosaltres  
Mt 7,12  tot allò que voleu que els homes  facen per a vosaltres, feu-ho també  
Lc 6,31  31 I el que vullau que els homes  facen per a vosaltres, això mateix feu-  
Ac 4,30 mà a curar les dolències i a que es  facen meravelles i prodigis en nom de  
1Co 16,Tit  XVI Exhorta als corintis a que  facen la coŀlecta de les almoines per als  
1Co 16,2  lo que gústia, a fi de que no es  facen les coŀlectes quan jo vinga. 3 I  
Fl 1,28  fe de l’evangeli. 28 I en res vos  facen por vostres contraris; lo qual per a 
1Tm 2,1  doncs, lo primer de tot, que es  facen peticions, oracions, pregàries,  
1Tm 6,18  ús. 18 Que òbrien lo bé, que es  facen rics en obres bones, disposats a  
Ap 7,Tit  vénen a destruir la terra que no  facen dany als sellats, tant del poble d’ 
Ap 17,17 Perquè Déu ha posat en sos cors que  facen la voluntat d’ell, i donat son  
Mt 6,2 que està en lo cel. 2 »I així, quan  faces almoina, no ho publíquies abans a so 
Mt 6,3  son gallardó. 3 Emperò tu, quan  faces almoina, que ta mà esquerra no sàpia 
Mc 10,19  no digues falsos testimonis, no  faces fraus, honra a ton pare i a ta mare. 
Lc 14,13  donat en recompensa. 13 Sinó, quan  faces un convit, convida als pobres, als  
Jn 21,18  allà a on volies, mes quan te  faces vell, estendràs tes mans i un altre  
Ac 16,28 Pau clamà en alta veu dient: –No et  faces dany, que tots som aquí. 29 Llavors  
1Tm 5,22  lleuger les mans sobre algú ni et  faces participant dels pecats dels altres. 
He 8,5  lo tabernacle: «Mira», diu, «que  faces totes les coses segons lo patró que  
Ap 6,6  d’ordi per un diner; emperò no  faces dany a l’oli ni al vi. 7 I quan  
Ap 19,10  adorar-lo. I em diu: –Mira no ho  faces; jo só coservo teu i de tos germans  
Ap 22,9  -lo, 9 i em digué: –Guarda no ho  faces, perquè jo só servo ab tu, i ab tos  
1Co 14,26  té revelació, té interpretació:  faci’s tot per a edificació. 27 Si algú  
Mc 7,12  12 i no li permeteu que  fàcia ninguna altra cosa per lo pare o per 
Lc 22,26  lo qui és major entre vosaltres,  fàcia’s com lo menor; i el qui preceeix,  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1350 
 

Mt 9,5  en vostre cor? 5 Quina cosa és més  fàcil, lo dir: “Perdonats te són tos  
Mt 19,24  I altra vegada vos dic que és més  fàcil passar un camell per lo forat d’una 
Mc 2,9  de vostres cors? 9 Què és més  fàcil, dir al paralític: “Perdonats te són 
Mc 10,25 que confien en les riqueses! 25 Més  fàcil és lo passar un camell per lo cos d’ 
Lc 5,23 pensau en vostre cor? 23 Què és més  fàcil, dir: “Perdonats te són tos pecats”, 
Lc 16,17  hi entren a pura força. 17 I més  fàcil és que pàssien lo cel i la terra,  
Lc 18,25  que tenen riqueses! 25 Puix és més  fàcil passar un camell per lo cos d’una  
Ac 24,11  lo justificar-me 11 Perquè vós  fàcilment podeu saber que no fa més de  
2Te 2,2  reunió ab ell, 2 que no us aparteu  fàcilment de vostres sentiments, ni us  
1Co 9,5  menjar i beure? 5 ¿No tenim, acàs,  facultat de portar per totes parts una  
He 13,10 10 Tenim un altar del qual no tenen  facultat de menjar los que serveixen al  
Mt 20,13  a un d’ells: »–Amic, jo no et  faig tort. ¿No t’ajustares ab mi per un  
Mt 21,24  diré igualment ab quina potestat  faig jo aquestes coses: 25 Lo baptisme de  
Mt 21,27  us diré, doncs, ab quina potestat  faig jo aquestes coses. 28 »Emperò, què us 
Jn 10,25  i no em creeu. Les obres que jo  faig en nom de mon Pare, estes donen  
Mt 10,9  or, ni plata, ni diners en vostres  faixes. 10 Ni alforja per lo camí, ni dos  
Jn 11,44  mort, lligat de peus i mans ab  faixes, i tapada la cara ab un sudari.  
Mc 4,29  fruits, immediatament hi aplica la  falç, perquè la sega ha arribat. 30 I  
Ap 14,14  una corona d’or, i en sa mà una  falç ben afilada. 15 I isqué un altre  
Ap 14,15  sentat sobre el núvol: –Tira ta  falç, i sega, perquè ha arribat l’hora de 
Ap 14,16  que estava sobre el núvol tirà sa  falç sobre la terra, i la terra fou  
Ap 14,17  hi ha en lo cel, tenint també una  falç ben afilada. 18 I isqué un altre  
Ap 14,18 i clamà en veu alta al que tenia la  falç ben afilada, dient: –Planta ta falç  
Ap 14,18 falç ben afilada, dient: –Planta ta  falç afilada, i verema los raïms de la  
Ap 14,19  d’ells. 19 I posà l’àngel sa  falç afilada en la terra, i veremà la  
Mc 5,11  lloc una ramada gran de porcs a la  falda d’un serrat. 12 I li demanaven los  
Lc 6,38  i crumullada, se us tirarà a la  falda. Puix ab la mateixa mida ab què  
Lc 3,35  que ho fou de Ragau, que ho fou de  Faleg, que ho fou d’Heber, que ho fou de  
Rm 3,4  Perquè Déu és verídic, i tot home,  faŀlaç, com està escrit: «A fi de que sies 
Mt 13,22  los cuidados d’aquest món i la  faŀlàcia de les riqueses sufoquen la  
Mt 26,59 lo Consell buscaven algun testimoni  fals contra Jesús per a fer-lo morir. 60 
Mc 14,57  I alçant-se uns, testificaren en  fals contra d’ell dient: 58 –Nosaltres li 
Ac 13,6  trobaren un cert mago, profeta  fals i jueu anomenat Barjesús, 7 lo qual  
Ac 21,24  lo cap, i sabrà tothom que és  fals tot quant oigueren de tu i que, al  
1Tm 1,10  als mentiders i els que juren en  fals, i si hi ha alguna altra cosa que és  
Ap 16,13 boca de la bèstia, i de la boca del  fals profeta, tres esperits immundos a  
Ap 19,20  la bèstia, i ab ella lo profeta  fals que féu prodigis davant d’ell, ab  
Ap 20,10 de sofre, a on estan la bèstia i el  fals profeta; i seran aturmentats dia i  
Mc 14,56  56 Perquè molts testificaven  falsament contra d’ell, mes no  
1Tm 6,20  i les contradiccions de la que  falsament s’apellida ciència, 21 la qual, 
Mt 23,Tit de sa hipocresia i supèrbia, de les  falses explicacions que donen a la Llei,  
Col 2,Tit  de la Llei i de les visions  falses. 1 Perquè desitjo que sapiau quant  
Mt 7,Tit  cel, i que s’han de distingir los  falsos profetes dels verdaders, així com  
Mt 7,15  que el troben. 15 »Guardau’s dels  falsos profetes, que vénen a vosaltres ab  
Mt 15,19  les fornicacions, los robos, los  falsos testimonis, les blasfèmies. 20  
Mt 19,18  adulteri. No robaràs. No llevaràs  falsos testimonis. 19 Honra a ton pare i a 
Mt 24,Tit  fer per no ser enganyats dels  falsos Cristos. Los encarrega que estiguen 
Mt 24,11  si. 11 I s’alçaran molts profetes  falsos i seduiran a molta gent. 12 I  
Mt 24,24  no el cregau. 24 Puix s’alçaran  falsos Cristos i falsos profetes, i  
Mt 24,24 24 Puix s’alçaran falsos Cristos i  falsos profetes, i donaran grans senyals i 
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Mt 26,60 pesar d’haver-se presentat molts  falsos testimonis. I no el trobaren.  
Mt 26,60 a l’últim arribaren dos testimonis  falsos. 61 I digueren: –Aqueix digué: “Puc 
Mc 10,19  no màties, no ròbies, no digues  falsos testimonis, no faces fraus, honra a 
Mc 13,22  no ho cregau. 22 Puix s’alçaran  falsos Cristos i falsos profetes, i  
Mc 13,22 22 Puix s’alçaran falsos Cristos i  falsos profetes, i donaran senyals i  
Lc 6,26  així sos pares ho feien ab los  falsos profetes! 27 »Emperò jo us dic a  
Lc 18,20 fornicaràs, no robaràs, no llevaràs  falsos testimonis, honra a ton pare i a ta 
Ac 6,13  13 i presentaren testimonis  falsos que deien: –Aquest home no cessa de 
Rm 13,9 no mataràs, no robaràs, no llevaràs  falsos testimonis, no cobdiciaràs»; i si  
1Co 15,15 vostra fe. 15 I ademés resultam ser  falsos testimonis envers Déu, perquè  
2Co 10,Tit sant Pau en contraposició a la dels  falsos apòstols, los quals ab ses  
2Co 11,Tit  Capítol XI Prossegueix contra los  falsos profetes, gloriant-se d’haver  
2Co 11,13  què es glorien. 13 Perquè los tals  falsos apòstols són operaris fraudulents,  
2Co 11,26  perills en la mar, perills entre  falsos germans; 27 en treballs i fatigues, 
2Co 12,Tit  Capítol XII Relata Pau contra els  falsos apòstols ses visions i revelacions, 
Ga 1,Tit gàlates per haver donat oïdos a uns  falsos apòstols i per haver abandonat la  
Ga 2,Tit  Pau predica ab valentia contra los  falsos profetes i contra los que  
Ga 2,4  circumcidar-se, 4 per causa dels  falsos germans que furtivament se ficaren  
Fl 3,Tit  de la Llei i de la fe. Dels  falsos apòstols enemics de la creu de  
1Tm 6,Tit  sien o no cristians. Sobre los  falsos mestres. Danys que naixen de l’  
2Tm 3,Tit  3,Tit Capítol III Caràcter dels  falsos apòstols i, en general, dels  
2Pe 2,Tit  II Descriu les males arts dels  falsos doctors i parla de sos deixebles i  
2Pe 2,1  1 Hi havia també entre el poble  falsos profetes, així com hi haurà entre  
2Pe 2,1  així com hi haurà entre vosaltres  falsos doctors, que introduiran sectes de  
2Pe 3,Tit  de nou i els fortifica contra los  falsos doctors. Parla de la segona vinguda 
1Jn 4,1  de Déu, perquè s’han alçat molts  falsos profetes en lo món. 2 En això se  
Mt 19,20  des de ma joventut. Què més me  falta ara? 21 Jesús li digué: –Si vols  
Mc 10,21  i li digué: –Una sola cosa te  falta: vés, ven tot quant tens i dóna-ho 
Lc 12,33  velles, tresor en lo cel que mai  falta, del qual ni s’apodera lo lladre,  
Lc 18,22  ho oït Jesús, li digué: –Encara te  falta una cosa: ven tot quant tens i dóna  
1Co 1,7  de Cristo, 7 de manera que res vos  falta en ninguna gràcia, esperant la  
Ga 6,1 si algun home fos sorprès en alguna  falta, vosaltres, que sou espirituals,  
Fl 2,30  exposant sa vida per a suplir la  falta de vostres serveis envers mi. 3,Tit  
1Te 3,10  vostra cara i pugam complir lo que  falta a vostra fe? 11 I el mateix Déu i  
Jm 1,5 en res. 5 I si algú de vosaltres té  falta de sabiduria, demània-la a Déu,  
Lc 22,35 i sens alforja, i sens calçat, ¿vos  faltà per ventura alguna cosa? 36 I ells  
2Co 8,15  i al qui arreplegà poc, no li  faltà.» 16 I gràcies a Déu que posà en lo  
Jn 2,3  i sos deixebles. 3 I venint a  faltar lo vi, la mare de Jesús li digué:  
Jn 10,35  de Déu, i l’Escriptura no pot  faltar, 36 de mi, a qui lo Pare ha  
Jm 1,4  perquè siau perfets i cabals, sens  faltar en res. 5 I si algú de vosaltres té 
He 11,32  I què més diré, encara? Perquè me  faltarà temps per contar de Gedeon, de  
Mt 4,24  la Síria, i li portaven tots los  faltats de salut i acomesos de diferents  
1Co 16,17 Fortunat i d’Acaic; puix lo que us  faltava a vosaltres ho supliren ells. 18  
2Co 11,9 vaig ésser gravós, perquè lo que em  faltava m’ho suplien los germans que  
Fl 4,10  encara que el teníeu, emperò vos  faltava l’oportunitat. 11 No ho dic per  
Tt 1,5 per a què arreglasses les coses que  falten i ordenasses presbíteros en cada  
2Pe 1,9  Jesucrist. 9 Emperò aquell a qui  falten estes coses, és cego i va a  
1Pe 2,20 si quan sou abufetejats per vostres  faltes, ho preneu ab paciència? Emperò, si 
Lc 22,32  per a tu a fi de que ta fe no et  fàltia. Quan, doncs, estigues convertit,  
Tt 3,13  i a Apolo, procurant que no els  fàltia res. 14 I aprenguen també los  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1352 
 

Jm 2,10  que guàrdia tota la Llei, com  fàltia tan sols en un punt, s’ha fet  
Mt 4,2  i quaranta nits, després tingué  fam. 3 I acercant-se a ell lo tentador,  
Mt 5,6  6 »Benaventurats los que tenen  fam i set de justícia, perquè ells seran  
Mt 12,1  i sos deixebles, com tinguessen  fam, començaren a collir espigues i a  
Mt 12,3 llegit lo que féu David quan tingué  fam, i els que ab ell estaven, 4 com entrà 
Mt 21,18  quan tornava a la ciutat, tingué  fam. 19 I veent una figuera prop del camí, 
Mt 25,35 fundació del món. 35 Puix jo tinguí  fam, i me donàreu menjar; tinguí set, i me 
Mt 25,37  »–Senyor, quan vos vegérem ab  fam, i vos donàrem menjar; o ab set, i vos 
Mt 25,42  i per a sos àngels. 42 Puix tinguí  fam, i no em donàreu menjar; tinguí set, i 
Mt 25,44  »–Senyor, quan vos havem vist ab  fam, o ab set, o foraster, o desnú, o  
Mc 2,25  se trobà en necessitat i tingueren  fam, ell i los que ab ell estaven? 26 Com  
Mc 11,12  a l’eixir de Betània, tingué  fam. 13 I veent de lluny una figuera que  
Mc 13,8  terratrèmols en diferents llocs, i  fam. Això serà principi de dolors. 9  
Lc 1,53  53 omplí de béns als que tenien  fam i despedí als rics sense cosa alguna.  
Lc 4,2 menjà res, passats los quals tingué  fam. 3 I li digué lo diable: –Si ets Fill  
Lc 4,25  mesos, de modo que hi hagué gran  fam per tota la terra, hi havia moltes  
Lc 6,3  això que féu David quan tingué  fam ell i los que eren ab ell? 4 Com entrà 
Lc 6,21 21 »Benaventurats los que ara teniu  fam, puix sereu saciats. »Benaventurats  
Lc 6,25 los que estau saciats, puix tindreu  fam! »Ai de vosaltres, los que ara rieu,  
Lc 15,14  ho hagué gastat, vingué una gran  fam en aquella terra, i començà a patir  
Lc 15,17  i jo aquí m’estic morint de  fam! 18 M’alçaré, i aniré a mon pare, i  
Jn 6,35  vida: aquell que ve a mi no tindrà  fam, i aquell que creu en mi no tindrà mai 
Ac 7,11  de tota sa casa. 11 Vingué després  fam en tota la terra d’Egipte i de  
Ac 10,10  l’hora de sexta. 10 I com sentís  fam, volgué menjar. I mentres li  
Ac 11,28  que hi havia d’haver una gran  fam en tot lo món, la que esdevingué en  
Rm 8,35 ¿La tribulació, o l’angústia, o la  fam, o la desnuesa, o los perills, o la  
Rm 12,20  20 Per lo tant, «si ton enemic té  fam, dóna-li menjar; si té set, dóna-  
1Co 4,11  11 Fins a l’hora present patim  fam i set, i anam nusos, i som  
1Co 11,21  cena per a menjar. I l’un té  fam, i l’altre està embriac. 22 ¿Que per  
1Co 11,34 los uns als altres. 34 I si algú té  fam, méngia en casa, a fi de que no us  
2Co 11,27  i fatigues, en moltes vigílies, en  fam i set, en molts dejunis, en fred i  
Fl 4,12  avesat a estar saciat i a sofrir  fam, a tenir abundància i a patir misèria. 
Ap 6,8  la terra per a matar ab espasa, ab  fam, i ab mortaldat, i ab bèsties de la  
Ap 7,16  ells. 16 Ells no tindran mai més  fam, ni mai més set, ni el sol caurà sobre 
Ap 18,8  ses plagues, mort, i plor, i  fam, i serà cremada ab foc, perquè és fort 
Mt 4,24  en lo poble. 24 I corregué sa  fama per tota la Síria, i li portaven tots 
Mt 9,26 s’alçà la noia. 26 I corregué esta  fama per tota aquella terra. 27 I passant  
Mt 14,1 temps, Herodes lo tetrarca oigué la  fama de Jesús 2 i digué a sos criats:  
Mc 1,28  obeeixen. 28 I luego s’espargí sa  fama per tota la terra de Galilea. 29 I  
Lc 4,14 Esperit tornà Jesús a Galilea, i sa  fama s’espargí per tota la comarca. 15 I  
Lc 4,37  impurs i ixen. 37 I se difundí sa  fama per tots los llocs de la comarca. 38  
Lc 5,15 a ells. 15 I tant més s’estenia sa  fama, i acudia gent en gran número per a  
Ac 11,22  al Senyor. 22 I arribà la  fama d’aquestes coses a oïdos de la  
2Co 6,8  i deshonra, per infàmia i bona  fama; com a seductors, encara que  
Fl 4,8  és amable, tot lo que és de bona  fama, si hi ha alguna virtut, si hi ha  
Mt 13,27  27 I venint los criats del pare de  família, li digueren: »–Senyor, ¿no  
Mt 13,52  del cel és semblant a un pare de  família que trau de son tresor coses noves 
Mt 24,45  a qui son amo constitueix sobre sa  família, per a què els dónia de menjar a  
Lc 2,4  Betlem, puix era de la casa i  família de David, 5 per a empadronar-se  
Lc 12,39  emperò, per cert que si lo pare de  família sabés l’hora en què havia de  
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Lc 14,21  això. Llavors, irritat lo pare de  família, digué a son criat: »–Ix luego a  
Ac 16,15  15 I quan fou batejada ella i sa  família, nos suplicà dient: –Si haveu fet  
Ac 16,33  fou batejat ell i tota sa  família. 34 I havent-los conduït a sa  
1Co 1,16  batejats. 16 I he batejat també la  família d’Estèfana, i per lo demés no sé  
Ga 6,10  especialment als que són de la  família de la fe. 11 Mirau quina carta tan 
Ef 3,15  15 del qual pren lo nom tota la  família del cel i de la terra. 16 Per a  
Col 3,Tit  avisos als casats, als pares de  família i als criats. 1 Si haveu, doncs,  
1Tm 5,8  dels seus, i majorment dels de sa  família, lo tal ha negat la fe i és pitjor 
1Tm 5,14  criïn fills, sien bones mares de  família, i que no dónien ocasió de  
Mt 10,25 sirvent, com son amo. Si al pare de  famílies l’apellidaren Beelzebub, quant  
Mt 20,1  del cel és semblant a un pare de  famílies que isqué de bon matí a llogar  
Mt 20,11 rebut, murmuraven contra el pare de  famílies 12 dient: »–Aqueixos darrers no  
Mt 21,33 altra paràbola: Hi havia un pare de  famílies que plantà una vinya i la rodejà  
Mt 24,43 43 Emperò enteneu que si el pare de  famílies sabés a què hora havia de venir  
Lc 13,25  i no podran. 25 »I quan lo pare de  famílies haurà entrat i tancat la porta,  
Lc 22,11  a on éntria. 11 I direu al pare de  famílies de la casa: “Lo Mestre t’envia a 
Ac 3,25  seran beneïdes totes les  famílies de la terra.” 26 Déu,  
Tt 1,11  tapar la boca, perquè trastornen  famílies enteres, ensenyant lo que no  
Mt 27,16  aquella ocasió tenia un pres molt  famós, anomenat Barrabàs. 17 I havent-se 
Mt 24,7  regne, i hi haurà pestilències i  fams i terratrèmols en diferents llocs. 8  
Lc 21,11  diferents llocs, i pestilències i  fams; i hi haurà coses espantoses, i  
Mt 5,46  quina recompensa tindreu? ¿No ho  fan també los publicans? 47 I si tan  
Mt 5,47  germans, què feu de més? ¿No ho  fan també los gentils? 48 »Siau, puix,  
Mt 6,2  abans a so de trompeta, com ho  fan los hipòcrites en les sinagogues i en  
Mt 6,7  quan pregueu, no parleu molt, com  fan los gentils. Puix pensen que parlant  
Mt 9,17  i es vessa lo vi, i los bots se  fan malbé. Sinó que posen vi novell en  
Mt 12,2  li deien: –Mira, tos deixebles  fan lo que no és lícit fer en dissabte. 3  
Mt 23,3  ses obres, perquè ells diuen i no  fan. 4 Puix lliguen càrregues pesades e  
Mt 23,5 dit apliquen per a moure-les. 5 I  fan totes les obres per a ser vistos dels  
Mc 2,24  fariseus li deien: –Mira, per què  fan en dissabte lo que no és lícit? 25 I  
Mc 7,23  Tots aquestos mals ixen de dins i  fan a l’home impur. 24 I, alçant-se d’ 
Lc 5,33  de Joan dejunen freqüentment i  fan oració, i també los dels fariseus, i  
Lc 6,33  a ells. 33 I si feu bé als que us  fan bé, quin grat vos ne sentiran?; puix  
Lc 6,33  puix los pecadors també ho  fan. 34 I si prestau a aquells de qui  
Lc 23,34  -los, perquè no saben lo que  fan. I dividiren sos vestits i els tiraren 
Jn 18,Tit  nega a Jesús. Interrogatori que li  fan lo sumo pontífice i lo president  
Ac 25,27  informar de les acusacions que li  fan. 26,Tit Capítol XXVI Pau se justifica  
Rm 2,2  segons veritat contra aquells que  fan tals coses. 3 I tu, home, que judiques 
Rm 2,3  3 I tu, home, que judiques als que  fan tals coses i obres les mateixes,  
Rm 2,14  los gentils, que no tenen Llei,  fan naturalment les coses que conté la  
1Co 14,25  i de tots judicat. 25 I així es  fan manifestos los secrets de son cor; i,  
1Co 16,1 1 I en quant a les coŀlectes que es  fan per als sants, feu-ho també  
Ga 5,21  com ja us diguí abans, que els que  fan semblants coses no alcançaran lo Regne 
Ef 5,12  lo parlar de les coses que ells  fan en secret. 13 Emperò totes les que són 
Fl 1,15  i com per tema; mes altres ho  fan també de bona voluntat. 16 Uns per  
Col 4,9  totes les coses que aquí es  fan. 10 Vos saluda Aristarc, mon company  
1Tm 2,10  10 sinó com correspon a dones que  fan professió de pietat, ab bones obres.  
Jm 3,18  se sembra en pau per aquells que  fan pau. 4,Tit Capítol IV Discòrdies i  
Jm 4,1  de vostres concupiscències, que  fan la guerra en vostres membres? 2  
Jud 12  núvols sens aigua que els vents  fan córrer d’aquí per allà, arbres de  
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Ap 9,19 serpents, que tenen cap, i ab elles  fan dany. 20 I els altres homes que no  
Ap 16,14 Perquè són esperits de dimonis, que  fan prodigis, i van als reis de la terra i 
1Co 12,30  profetes? ¿Són tots doctors? 30  ¿Fan tots miracles? ¿Tenen tots gràcia de  
Jn 9,6  dit això, escopí en terra, i formà  fang ab la saliva i l’aplicà sobre els  
Jn 9,11  –Aquell home que es diu Jesús féu  fang i l’aplicà a mos ulls, i em digué:  
Jn 9,14 14 I era dissabte quan Jesús féu lo  fang i obrí sos ulls. 15 I novament los  
Jn 9,15  la vista. Ell los digué: –Me posà  fang als ulls, me rentí i hi veig. 16 Per  
Rm 9,20  a Déu? ¿Per ventura dirà un vas de  fang al que l’ha fet: «Per què em feres  
2Co 4,7  tenim aquest tresor en vasos de  fang, per a què la grandesa del poder sia  
2Pe 2,22  rentada, a rebolcar-se en lo  fang.» 3,Tit Capítol III Los amonesta de  
Mt 14,26 el mar, se torbaren, dient: –És una  fantasma! I de por començaren a cridar. 27 
Mc 6,49  sobre el mar, pensaren que era un  fantasma i exclamaren. 50 Puix tots lo  
Lc 2,36  profetisa anomenada Anna, filla de  Fanuel, de la tribu d’Aser. Era ja d’  
Mt 21,40  vinga l’amo de la vinya, què els  farà a estos pagesos? 41 Ells li digueren: 
Mc 12,9 el tiraren fora de la vinya. 9 »Què  farà, doncs, l’amo de la vinya? Vindrà i  
Lc 12,37 dic que es cenyirà son vestit i els  farà assentar a taula, i passant, los  
Lc 18,7  diu aquest jutge pervers. 7 ¿I no  farà, doncs, Déu, justícia a sos elegits  
Lc 20,15  fora de la vinya, lo mataren. »Què  farà, doncs, ab ells l’amo de la vinya?  
Lc 20,18  que caiga sobre aquesta pedra se  farà trossos, i aquell sobre qui ella  
Jn 7,31  i deien: –Quan vinga lo Cristo,  ¿farà, per ventura, més miracles que els  
Jn 8,32  la veritat, i la veritat vos  farà llibres. 33 Ells li respongueren:  
Jn 10,16  i oiran la meva veu, i se’n  farà un sol ramat i un sol pastor. 17 »Per 
Jn 12,Tit  est que fins després de mort no  farà fruit entre ells. 1 Doncs, sis dies  
Jn 14,12 vos dic que, qui creu en mi, aqueix  farà també les obres que jo faç, i les  
Jn 14,12  també les obres que jo faç, i les  farà encara majors, perquè jo me’n vaig  
Jn 21,20  «Senyor, qui és lo qui vos  farà traïció?» 21 Pere, doncs, havent-lo 
Jn 21,21  a Jesús: –Senyor, i aquest què  farà? 22 Li respon Jesús: –Si jo vull que  
Ac 13,22 Jessè, home segons mon cor, lo qual  farà totes mes voluntats. 23 »I del  
Rm 3,3  per ventura sa incredulitat  farà vana la fe de Déu? De ningun modo! 4  
Rm 8,33  ell també totes les coses? 33 Qui  farà acusació alguna contra els elegits de 
Rm 9,28  en justícia, paraula abreviada  farà lo Senyor sobre la terra.» 29 I com  
1Co 4,5  coses escondides en les tenebres i  farà manifestos los designis dels cors; i  
1Co 4,17  i fiel en lo Senyor, qui vos  farà memòria de quals sien mos camins en  
1Tm 6,15 nostre Senyor Jesucrist. 15 La qual  farà manifesta en son temps lo  
2Tm 3,9  mes enllà, perquè sa necedat se  farà manifesta a tothom, com també ho fou  
Ap 10,9 me digué: –Pren-lo i devora’l, i  farà amargar ton ventre, emperò en ta boca 
Ap 11,7  la bèstia que pujà de l’abisme  farà guerra contra ells, i els vencerà, i  
Ap 22,5  allí no hi haurà mai més nit, i no  farà fretura llum d’antorxa, ni llum de  
Mt 16,2 digué: –Quan arriba lo vespre dieu:  “Farà bon temps, perquè lo cel és  
Lc 12,55  I quan corre vent de migdia, dieu:  “Farà calor”, i és així. 56 Hipòcrites!  
Mt 10,21  los fills contra dels pares i los  faran morir. 22 I per causa meva sereu  
Mt 17,12  ell lo que els plagué. Així també  faran ells patir al Fill de l’home. 13  
Mc 2,22  els bots i es vessarà, i es  faran malbé els bots. Sinó que deu posar- 
Mc 9,30  entregat en mans dels homes, i el  faran morir, i després de mort,  
Mc 10,34  li escopiran, i l’assotaran, i el  faran morir; i al tercer dia ressuscitarà. 
Lc 5,37  los bots, se vessarà lo vi i se  faran malbé los bots. 38 Ans bé lo vi  
Lc 18,33 I després que l’hauran assotat, lo  faran morir, i al tercer dia ressuscitarà. 
Lc 21,16 i germans, i parents, i amics, i en  faran morir alguns de vosaltres. 17 I  
Lc 23,31  lo tracten d’aqueixa manera, què  faran ab lo sec? 32 I portaven també ab  
Jn 15,21  21 Mes totes estes coses les  faran ab vosaltres per causa de mon nom,  
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1Co 15,29  en tots. 29 D’altra manera, què  faran aquells que es bategen per als  
2Pe 2,3  l’avarícia, ab paraules fingides,  faran tràfic de vosaltres; la condemnació  
Ac 7,10  donà gràcia i sabiduria davant de  Faraó, rei d’Egipte, qui el féu  
Ac 7,13  germans i descobert son llinatge a  Faraó. 14 I enviant Josep, féu venir a son 
Ac 7,21  abandonat, lo prengué la filla de  Faraó i el crià com a fill seu. 22 I  
Rm 9,17  17 Perquè diu l’Escriptura a  Faraó: «Per això mateix t’he elevat, per  
He 11,24 lo ser anomenat fill de la filla de  Faraó, 25 preferint ans bé ser afligit ab  
Ac 2,28  que ton Sant veja corrupció. 28 Me  faràs conèixer los camins de la vida, i m’ 
Flm 21  enviat esta carta meva sabent que  faràs encara més de lo que et dic. 22 I al 
3Jn 6  si encamines com convé segons Déu,  faràs bé; 7 perquè per son nom se posaren  
Mt 4,19  19 I els digué: –Seguiu-me, i jo  faré que siau pescadors d’homes. 20 I  
Mt 19,16  un i li digué: –Bon mestre, què  faré jo de bo per a conseguir la vida  
Mt 26,18  Mon temps s’acerca; en ta casa  faré la pasqua ab mos deixebles.” 19 I los 
Mt 27,22  Barrabàs. 22 Pilat los diu: –¿Què  faré, doncs, de Jesús anomenat Cristo? 23  
Mc 1,17  digué: –Veniu detràs de mi, i jo  faré que siau pescadors d’homes. 18 I a  
Mc 10,17  li preguntava: –Bon mestre, què  faré jo per a conseguir la vida eterna? 18 
Mc 11,29 los respongué i digué: –També jo us  faré una pregunta, i responeu-me; i us  
Lc 10,25  per a tentar-lo: –Mestre, què  faré jo per a posseir la vida eterna? 26 I 
Lc 12,17  I discorria entre si, dient: “Què  faré jo, perquè no tinc a on recollir mos  
Lc 12,18  tiraré a terra mos graners i los  faré més grans, i allí recolliré tots mos  
Lc 16,3  lo majordom digué entre si: “Què  faré ara que mon amo me pren l’  
Lc 18,5  com aquesta viuda m’importuna, li  faré justícia, a fi de que no vinga tantes 
Lc 20,13  aleshores l’amo de la vinya: “Què  faré? Enviaré a mon fill estimat: pot ser  
Jn 14,13  demaneu al Pare en mon nom, ho  faré, a fi de que el Pare sia glorificat  
Jn 14,14  demanau alguna cosa en mon nom, la  faré. 15 »Si m’amau, guardau mos  
Jn 17,26  m’haveu enviat. 26 I els he fet i  faré conèixer vostre nom, perquè l’amor  
Ac 2,19  mes serves, i profetisaran. 19 I  faré aparèixer prodigis dalt en lo cel, i  
Ac 11,8  mata i menja. 8 »I diguí: »–No ho  faré, Senyor, perquè jamai entrà en ma  
Ac 22,10  em parlava. 10 I jo diguí: »–Què  faré, Senyor? »I el Senyor me respongué:  
1Co 6,15  jo los membres de Cristo i els  faré membres de ramera? No, per cert! 16  
2Co 11,12 Déu ho sap. 12 Emperò lo que faç ho  faré, per a apartar l’ocasió a aquells  
He 8,8 vindran dies, diu lo Senyor, en què  faré a la casa d’Israel i a la casa de  
He 8,10  és lo pacte (testament) que jo  faré ab la casa d’Israel, després d’  
He 10,16  és lo pacte (testament) que jo  faré ab ells després d’aquells dies”, diu 
Ap 3,9  has negat mon nom. 9 Vet aquí, los  faré de la sinagoga de Satanàs als que  
Ap 3,9  sinó que menteixen. Vet aquí, los  faré venir i adorar davant de tos peus; i  
Ap 3,12  ta corona. 12 »Al que vència, lo  faré columna en lo temple de mon Déu, i no 
Lc 12,18  recollir mos fruits?” 18 I digué:  “Faré açò: tiraré a terra mos graners i  
Mt 17,4 bo és que ens estem aquí; si voleu,  farem aquí tres tabernacles, un per a vós, 
Mt 28,14  del president, nosaltres l’hi  farem creure, i mirarem per vostra  
Lc 3,10  la gent i deien: –Doncs, què  farem? 11 I responent los deia: –Aquell  
Lc 3,12 batejàs i li digueren: –Mestre, què  farem? 13 I ell los digué: –No exigiu més  
Lc 3,14  soldats dient: –I nosaltres, què  farem? I els digué: –No maltracteu a ningú 
Jn 6,28  28 I ells li preguntaren: –Què  farem nosaltres per a fer les obres de  
Jn 11,47  juntaren Consell i digueren: –Què  farem?, perquè aquest home fa molts  
Jn 14,23  Pare l’amarà i vindrem a ell, i  farem mansió en ell. 24 Lo qui no m’ama,  
Ac 2,37  apòstols: –Barons germans, què  farem? 38 I Pere los digué: –Arrepentiu’s 
Ac 4,16  entre si 16 dient: –Què els  farem, a aquestos homes? Perquè, que ha  
He 6,3  i del judici perdurable. 3 I això  farem, si Déu ho permet. 4 Perquè és  
Jm 4,15  el Senyor volgués i si visquéssem,  farem això, o allò.» 16 Emperò ara vos  
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Mt 1,3  3 I Judes engendrà de Tamar, a  Fares i a Zara. I Fares engendrà a Esron.  
Mt 1,3  de Tamar, a Fares i a Zara. I  Fares engendrà a Esron. I Esron engendrà a 
Lc 3,33  que ho fou d’Esron, que ho fou de  Fares, que ho fou de Judes, 34 que ho fou  
Ac 15,29  de lo que si us ne guardau,  fareu bé. Déu sia ab vosaltres.» 30 Ells,  
2Te 3,4  lo que toca a vosaltres, que feu i  fareu lo que us manam. 5 I el Senyor  
Mc 3,6  contra d’ell per a veure com lo  farien perdre. Emperò Jesús se retirà ab  
Mt 21,21  fe i no dubtàsseu, no tan solament  faríeu lo de la figuera, sinó que si  
Jn 8,38  fills d’Abraham –replicà Jesús–,  faríeu les obres d’Abraham. 40 Emperò  
Mt 13,33  i el barreja ab tres mesures de  farina, fins que tot ha fermentat. 34  
Lc 13,21  i lo barrejà ab tres mesures de  farina, fins que tota la massa quedà  
Ap 18,13  i de vi, i d’oli, i de flor de  farina, i de forment, i de bèsties de  
Lc 7,36 ell. I havent entrat en la casa del  fariseu, se sentà a taula. 37 I veus aquí  
Lc 7,37  Jesús estava a taula en casa del  fariseu, portà un vas d’alabastre ple d’ 
Lc 7,39  els ungia ab ungüent. 39 I quan lo  fariseu que l’havia convidat vegé això,  
Lc 11,37  37 I mentres estava parlant, un  fariseu lo convidà a dinar ab ell. I  
Lc 11,38  entrat, se sentà a taula. 38 I el  fariseu començà a pensar i a dir dintre de 
Lc 18,Tit  de la viuda i del mal jutge, i del  fariseu i del publicà. Jesús rep  
Lc 18,10 pujaren al temple a orar; l’un era  fariseu, i l’altre, publicà. 11 »Lo  
Lc 18,11  i l’altre, publicà. 11 »Lo  fariseu, posat en peu, orava en son  
Ac 5,34 Emperò alçant-se en lo Consell un  fariseu, anomenat Gamaliel, doctor de la  
Ac 23,6  lo Consell: –Barons germans, jo só  fariseu, fill de fariseu; per l’esperança 
Ac 23,6  germans, jo só fariseu, fill de  fariseu; per l’esperança i resurrecció  
Ac 26,5  de nostra religió, vaig viure qual  fariseu. 6 I ara só acusat en judici per  
Fl 3,5  d’hebreus; en quant a la Llei,  fariseu; 6 en quant a zel, perseguidor de  
Mt 23,26  de rapinya i d’immundícia! 26  Fariseu cego, neteja primer l’interior de 
Mt 3,Tit  predica en lo desert. Reprèn als  fariseus i saduceus. Bateja a Cristo en lo 
Mt 3,7  7 Veent, emperò, que molts dels  fariseus i dels saduceus venien a son  
Mt 5,20  major que la dels escribes i dels  fariseus, no entrareu en lo Regne del cel. 
Mt 7,29  i no com los seus escribes i els  fariseus. 8,Tit Capítol VIII Cura  
Mt 9,Tit  de Mateu lo publicà. Respon als  fariseus que el calúmnien. Deslliura a una 
Mt 9,11 ab ell i ab sos deixebles. 11 I los  fariseus, al veure tal cosa, deien a sos  
Mt 9,14  digueren: –Per què nosaltres i los  fariseus dejunam tan sovint, i los vostres 
Mt 9,34  cosa en Israel. 34 Emperò los  fariseus deien: –Per virtut del príncep  
Mt 12,Tit  los defensa de la murmuració dels  fariseus. Cura a un home que tenia seca  
Mt 12,2  i a menjar 2 I veent-ho los  fariseus, li deien: –Mira, tos deixebles  
Mt 12,14  14 Aleshores, eixint d’allí los  fariseus, tingueren consell sobre com lo  
Mt 12,24  lo Fill de David? 24 Emperò los  fariseus, oint-ho, deien: –Aquest no  
Mt 12,38  li respongueren alguns escribes i  fariseus dient: –Mestre, voldríem veure  
Mt 15,1  acercaren a ell alguns escribes i  fariseus de Jerusalem, dient: 2 –Per què  
Mt 15,12  li digueren: –No sabeu que los  fariseus s’han escandalisat, quan han oït 
Mt 16,1  1 I s’acercaren a ell los  fariseus i els saduceus a fi de tentar-  
Mt 16,6 compte i guardau’s del llevat dels  fariseus i dels saduceus. 7 Mes ells  
Mt 16,11  diguí: “Guardau’s del llevat dels  fariseus i dels saduceus”? 12 Aleshores  
Mt 16,12 dels pans, sinó de la doctrina dels  fariseus i dels saduceus. 13 I vingué  
Mt 19,3  allí. 3 I s’acercaren a ell los  fariseus per a tentar-lo, dient: –¿És  
Mt 21,45  los prínceps dels sacerdots i los  fariseus oïren ses paràboles,  
Mt 22,15  pocs los elegits. 15 Aleshores los  fariseus se n’anaren i tingueren consell  
Mt 22,34  de sa doctrina. 34 Emperò los  fariseus, quan oïren que havia fet callar  
Mt 22,41 los Profetes. 41 I estant junts los  fariseus, Jesús los preguntà 42 dient:  
Mt 23,Tit  Jesús lo rigor extremat dels  fariseus en la doctrina que ensenyen al  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1357 
 

Mt 23,2  estan sentats los escribes i els  fariseus. 3 Observau, doncs, i feu tot  
Mt 23,13  ai de vosaltres, escribes i  fariseus, hipòcrites, que tancau lo Regne  
Mt 23,14  14 »Ai de vosaltres, escribes i  fariseus, hipòcrites, que ab pretext de  
Mt 23,15  15 »Ai de vosaltres, escribes i  fariseus, hipòcrites, perquè rodau lo mar  
Mt 23,23  23 »Ai de vosaltres, escribes i  fariseus, hipòcrites, que pagau delme de  
Mt 23,25  25 »Ai de vosaltres, escribes i  fariseus, hipòcrites, que netejau la part  
Mt 23,27  27 »Ai de vosaltres, escribes i  fariseus, hipòcrites, que sou semblants  
Mt 23,29  29 »Ai de vosaltres, escribes i  fariseus, hipòcrites, que edificau los  
Mt 27,62  los prínceps dels sacerdots i els  fariseus acudiren junts a Pilat, 63 dient: 
Mc 2,Tit  l’orgull e hipocresia dels  fariseus. 1 Al cap d’alguns dies tornà a  
Mc 2,16  16 I al veure los escribes i els  fariseus que menjava ab los publicans i  
Mc 2,18  18 I els deixebles de Joan i dels  fariseus, que solien dejunar, vénen a ell  
Mc 2,18  els deixebles de Joan i els dels  fariseus dejunen i vostres deixebles no  
Mc 2,24  a arrancar espigues. 24 I els  fariseus li deien: –Mira, per què fan en  
Mc 3,6  la mà com l’altra. 6 Mes los  fariseus, eixint d’allí, tingueren luego  
Mc 7,Tit  la hipocresia i superstició dels  fariseus. Fe gran de la cananea, per la  
Mc 7,1  i mut. 1 I s’acercaren a ell los  fariseus i alguns dels escribes, que  
Mc 7,3  ho vituperaren. 3 Perquè los  fariseus i tots los jueus, si no es renten 
Mc 7,5  de metall, i llits. 5 I els  fariseus i els escribes li preguntaven:  
Mc 8,11  de Dalmanuta. 11 E isqueren los  fariseus i es posaren a disputar ab ell,  
Mc 8,15  i guardau-vos del llevat dels  fariseus i del llevat d’Herodes. 16 I  
Mc 9,10  dient: –Puix com diuen los  fariseus i els escribes que primer ha de  
Mc 10,2  de costum. 2 I acercant-se los  fariseus, li preguntaven per a tentar-lo 
Mc 12,Tit  i arrendada. Jesús convenç als  fariseus i saduceus, i els reconvé. Sobre  
Mc 12,13  13 I li enviaren alguns dels  fariseus i dels herodians per a què lo  
Lc 5,17  hi havia allí també sentats alguns  fariseus i doctors de la Llei, que havien  
Lc 5,21 són tos pecats. 21 I els escribes i  fariseus començaren a discórrer dient:  
Lc 5,30  estaven a taula ab ells. 30 I els  fariseus i els escribes murmuraven d’ells 
Lc 5,33  i fan oració, i també los dels  fariseus, i los teus mengen i beuen? 34  
Lc 6,Tit  deixebles i reconvé als escribes i  fariseus acerca l’observància del  
Lc 6,2  se les menjaven. 2 I alguns dels  fariseus los deien: –Per què feu lo que no 
Lc 6,7  la mà dreta. 7 I els escribes i  fariseus l’estaven observant, per a veure 
Lc 7,30  ab lo baptisme de Joan. 30 Mes los  fariseus i els doctors de la Llei  
Lc 7,36  fills. 36 I li suplicava un dels  fariseus que anàs a menjar ab ell. I  
Lc 11,Tit  del valent armat. Jesús reprèn als  fariseus i als doctors de la Llei. 1 I  
Lc 11,39 el Senyor li digué: –Vosaltres, los  fariseus, teniu gran cuidado de netejar  
Lc 11,42  42 »Emperò, ai de vosaltres,  fariseus, que pagau delme de la menta, i  
Lc 11,43  aquelles. 43 »Ai de vosaltres,  fariseus, que amau tenir los primers sitis 
Lc 11,44  44 »Ai de vosaltres, escribes i  fariseus, hipòcrites, que sou com los  
Lc 11,53  I dient-los aquestes coses, los  fariseus i els doctors de la Llei  
Lc 12,Tit  12,Tit Capítol XII Llevat dels  fariseus. No témer sinó a Déu. Ric del  
Lc 12,1  –Guardau-vos del llevat dels  fariseus, que és hipocresia. 2 Puix no hi  
Lc 13,31  dia se li acercaren alguns del  fariseus i li digueren: –Eixiu d’aquí,  
Lc 14,1  en casa d’un dels principals  fariseus per a menjar pa, ells l’estaven  
Lc 14,3  als doctors de la Llei i als  fariseus, los digué: –És lícit curar en  
Lc 15,Tit  fill pròdig, per a confusió dels  fariseus vanitosos i aliento dels pecadors 
Lc 15,2  i pecadors per a oir-lo. 2 I els  fariseus i els escribes murmuraven dient:  
Lc 16,14 Déu i a les riqueses. 14 Emperò los  fariseus, que eren avariciosos, oïen totes 
Lc 17,20 ha salvat. 20 I preguntant-li los  fariseus quan vindria lo Regne de Déu, los 
Lc 19,39  en les altures! 39 I alguns dels  fariseus que estaven entre la gent li  
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Jn 1,24 que havien estat enviats a ell eren  fariseus, 25 i li preguntaren i li  
Jn 3,1 1 Hi havia un home de la secta dels  fariseus, anomenat Nicodemus, príncep dels 
Jn 4,1 Quan, doncs, Jesús entengué que els  fariseus havien sabut que ell feia més  
Jn 7,32  que els que fa aquest? 32 Los  fariseus oigueren estos enraonaments que  
Jn 7,32  que la gent tenia d’ell; i els  fariseus i els prínceps dels sacerdots  
Jn 7,45  als prínceps dels sacerdots i als  fariseus i els digueren: –Per què no l’  
Jn 7,47 ha parlat com aquest home. 47 I els  fariseus respongueren: –Què, també  
Jn 7,48  48 Acàs algun dels prínceps o dels  fariseus ha cregut en ell? 49 Emperò sols  
Jn 8,3 ensenyava. 3 Llavors los escribes i  fariseus li portaren una dona que l’  
Jn 8,13  de la vida. 13 I replicaren los  fariseus: –Tu dónes testimoni de tu  
Jn 9,Tit  un cego de naixement. Murmuren los  fariseus d’aquest miracle i excomuniquen  
Jn 9,13  –No ho sé. 13 I portaren als  fariseus al que abans era cego. 14 I era  
Jn 9,15  i obrí sos ulls. 15 I novament los  fariseus li preguntaven com havia recobrat 
Jn 9,16  16 Per lo que deien alguns dels  fariseus: –Aquest home no és de Déu,  
Jn 9,40  se quédien cegos. 40 I alguns dels  fariseus que estaven ab ell oigueren això  
Jn 11,Tit  Làssaro. Consell dels pontífices i  fariseus a on se resol la mort de Jesús i  
Jn 11,46  d’ells se n’anaren a trobar als  fariseus i els contaren les coses que  
Jn 11,47  47 Llavors los pontífices i els  fariseus juntaren Consell i digueren: –Què 
Jn 11,57 la festa? 57 I els pontífices i els  fariseus havien ja donat l’ordre de que  
Jn 12,19  havia fet aquest miracle. 19 I los  fariseus se deien los uns als altres:  
Jn 12,42  en ell; emperò per causa dels  fariseus no el confessaven públicament per 
Jn 18,3  per los pontífices i per los  fariseus, vingué a est lloc ab llanternes, 
Ac 15,5  s’alçaren alguns de la secta dels  fariseus que havien cregut dient que era  
Ac 23,Tit  ocasiona una disputa entre  fariseus i saduceus. Lísias l’envia ab  
Ac 23,6  part d’ells era saduceus i altra  fariseus, digué en alta veu en lo Consell: 
Ac 23,7  mogué una gran dissensió entre els  fariseus i els saduceus, i se dividí la  
Ac 23,8  ni àngel, ni esperit; emperò los  fariseus confessen les dos coses. 9 Així  
Ac 23,9  clamor. I alçant-se alguns dels  fariseus, altercaven dient: –No trobam  
Mt 16,Tit  de Magedan. 16,Tit Capítol XVI  Fariseus i saduceus, confundits. Corrupció 
Rm 13,13  honestament com de dia, no en  farts ni embriagueses, no en  
Mt 21,23  i li digueren: –Ab quina autoritat  fas tu aquestes coses? I qui t’ha donat  
Mc 11,28  i li digueren: –Ab quina autoritat  fas tu aquestes coses? I qui t’ha donat  
Lc 20,2 modo: –Digue’ns ab quina autoritat  fas tu aquestes coses o qui és lo qui t’  
Jn 7,3  tos deixebles vegen les obres que  fas. 4 Perquè ningú que busca ser conegut  
Jn 7,4  fa res en secret. Si tu, doncs,  fas estes coses, manifesta’t al món. 5  
Jn 8,53 profetes, que també moriren? Qui et  fas tu mateix? 54 Jesús respongué: –Si jo  
Jn 10,33  i perquè, essent tu home, te  fas Déu. 34 Jesús los respongué: –¿No està 
Jn 13,27 li digué: –Fes prestament lo que tu  fas. 28 Emperò ningú dels que estaven a  
Rm 2,1  te condemnes a tu mateix, puix  fas les mateixes coses que judiques. 2  
Rm 13,4  de Déu per a ton bé. Emperò si  fas mal, tem, perquè no en va, porta l’  
Jm 2,19  obres. 19 Tu creus que Déu és un;  fas bé. També los dimonis ho creuen, i  
3Jn 5  portes ab fidelitat en tot lo que  fas ab los germans, i particularment ab  
He 13,17 compte de vostres ànimes; per a què  fassen això ab goig i no gemegant, perquè  
Ef 6,13  per a què pugau resistir en lo dia  fatal, i sostenir-vos havent complert  
Mc 6,48  48 I veent-los remar ab gran  fatiga, puix lo vent los era contrari, i  
1Te 2,9  germans, de nostre treball i  fatiga: treballant nit i dia, per a no ser 
2Te 3,8 a costa de ningú, sinó ab treball i  fatiga, treballant de nit i de dia, per a  
2Tm 2,3  als demés. 3 Suporta, doncs, la  fatiga com un bon soldat de Jesucrist. 4  
Mt 9,36  compadesqué d’ella, perquè estava  fatigada i decaiguda, com ovelles sens  
Jn 4,6  la font de Jacob. Jesús, doncs,  fatigat del camí, estava sentat sobre de  
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Lc 10,41  Marta, tu estàs molt afanada i et  fatigues en moltes coses, 42 emperò una  
2Co 11,27  falsos germans; 27 en treballs i  fatigues, en moltes vigílies, en fam i  
He 12,3  contra sa persona, per a què no us  fatigueu, desmaiant en vostres ànimos. 4  
1Co 1,20  d’aquest sigle? ¿No ha fet Déu  fàtua la sabiduria d’aquest món? 21 Puix  
Mt 25,2  espòs. 2 Emperò cinc d’elles eren  fàtues, i les altres cinc, prudents. 3 I  
Mt 25,3 altres cinc, prudents. 3 I les cinc  fàtues, havent pres ses llanternes, no se  
Mt 25,8  ses llanternes. 8 I les  fàtues digueren a les prudents: »–Donau- 
1Co 1,27  sinó que Déu ha escollit les coses  fàtues del món per a confondre les sàvies; 
Mc 7,22  la blasfèmia, la supèrbia, la  fatuïtat. 23 Tots aquestos mals ixen de  
1Co 1,21  a Déu plagué fer salvos per la  fatuïtat de la predicació als que creien.  
1Co 1,23  que és escàndol per als jueus i  fatuïtat per als gentils. 24 Mes per als  
1Co 2,14  Esperit de Déu, perquè per ell són  fatuïtat i no les pot comprendre, per  
1Co 3,19  la sabiduria d’aquest món és  fatuïtat davant de Déu, per quant escrit  
1Co 1,25  de Déu. 25 Puix lo que apar  fàtuo en Déu, és més savi que els homes; i 
Mt 5,22  a consell. I lo qui li diga:  “Fàtuo”, serà reo del foc de l’infern. 23 
1Tm 1,4  doctrina, 4 ni s’ocupassen en  faules i genealogies interminables, les  
1Tm 4,7  alcançares. 7 Emperò desprècia les  faules de velles i exercita’t en la  
Tt 1,14 sans en la fe, 14 no donant oïdos a  faules de jueus ni a manaments d’homes  
2Pe 1,16 16 Perquè nosaltres no havem seguit  faules ingenioses quan vos havem fet  
Lc 7,4  dient: –Mereix que li façau eix  favor, 5 perquè és afecte a nostra nació i 
Jn 5,Tit  el Senyor alega contra ells, a son  favor, testimonis irrefragables. 1 Després 
Ac 25,3  i li suplicaven, 3 demanant-li  favor contra ell, per a què el manàs venir 
Rm 12,Tit un mateix cos, havem de treballar a  favor de la Iglésia i amar-nos  
2Co 1,11  sien donades gràcies per molts a  favor de nosaltres. 12 Perquè nostra  
He 1,14  enviats per a ministeri en  favor d’aquells que han de ser hereus de  
He 5,1  pres d’entre els homes és posat a  favor dels homes en aquelles coses  
Mc 6,21 21 Fins que per últim arribà un dia  favorable, en què Herodes, en celebració  
Ac 14,16  des del cel, donant pluges i temps  favorables pels fruits, omplint de  
He 6,Tit  ser incorretgibles los que, molt  favorits de Déu, perden la fe o s’  
Mt 6,30  més a vosaltres, homes de poca  fe? 31 No us afaneu, doncs, dient: Què  
Mt 8,10  veritat vos dic que no he trobat  fe tan gran en Israel. 11 I vos dic que  
Mt 8,26 digué: –De què temeu, homes de poca  fe? I alçant-se immediatament, manà als  
Mt 9,2  en lo llit. I veent Jesús la  fe d’ells, digué al paralític: –Fill, té  
Mt 9,22 la, digué: –Filla, té confiança, ta  fe t’ha curat. I des d’aquell punt quedà 
Mt 9,29 tocà los ulls dient: –Segons vostra  fe, així se us faça. 30 I se’ls obriren  
Mt 14,31  l’agafà i li digué: –Home de poca  fe! Per què has dubtat? 32 I tan prest com 
Mt 15,Tit  cananea, que dóna mostres de gran  fe, i dóna menjar en lo desert a una gran  
Mt 15,28  responent, li digué: –Gran és ta  fe, oh dona! Com tu vols, així se’t faça. 
Mt 16,8 ho Jesús, los digué: –Homes de poca  fe!, per què anau pensant dintre de  
Mt 17,19  jo us dic en veritat que, si teniu  fe com un gra de mostassa, direu a esta  
Mt 21,21  veritat vos dic que, si tinguésseu  fe i no dubtàsseu, no tan solament faríeu  
Mt 21,22  que demaneu en l’oració, tenint  fe, les conseguireu. 23 I havent anat al  
Mt 23,23  la justícia, la misericòrdia i la  fe! Aquestes coses convenia fer, sens  
Mc 2,5  paralític. 5 I quan Jesús vegé la  fe d’ells, digué al paralític: –Fill, tos 
Mc 4,40 tan temerosos? Què? No teniu encara  fe? I quedaren posseïts de gran temor. I  
Mc 5,34  34 I ell li digué: –Filla, ta  fe t’ha curat. Vés-te’n en pau i sies  
Mc 9,Tit  a un endemoniat mut. Poder de la  fe, de l’oració i del dejuni. Instrueix a 
Mc 10,52 veja. 52 I Jesús li digué: –Vés, ta  fe t’ha curat. I al moment hi vegé; i lo  
Mc 11,Tit  trets fora del temple. Poder de la  fe. Perdó dels enemics. Confon als  
Mc 11,22 I responent Jesús los digué: –Teniu  fe en Déu. 23 En veritat vos dic que  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1360 
 

Lc 5,20  davant de Jesús. 20 I quan vegé la  fe d’ells, digué: –Home, perdonats te són 
Lc 7,9 dic, que ni en Israel he trobat una  fe tan gran. 10 I tornats a casa los que  
Lc 7,50 perdona?» 50 I digué a la dona: –Ta  fe t’ha salvat. Vés-te’n en pau. 8,Tit 
Lc 8,25  25 I els digué: –A on és vostra  fe? I ells, plens de temor, se  
Lc 8,48  li digué: –Filla, té bon ànimo, ta  fe t’ha salvat. Vés-te’n en pau. 49  
Lc 12,28 quant més a vosaltres, gent de poca  fe? 29 No aneu, doncs, afanats per a lo  
Lc 17,5  al Senyor: –Aumentau-nos la  fe. 6 I digué el Senyor: –Si tinguésseu fe 
Lc 17,6 6 I digué el Senyor: –Si tinguésseu  fe com un gra de mostassa, direu a esta  
Lc 17,19  I li digué: –Alça’t, vés, que ta  fe t’ha salvat. 20 I preguntant-li los  
Lc 18,8  de l’home, ¿pensau que trobarà  fe en la terra? 9 I digué també aquesta  
Lc 18,42  li digué: –Tingues-la; la teva  fe t’ha salvat. 43 I a l’instant vegé, i 
Lc 20,23  o no? 23 I ell, coneixent sa mala  fe, los digué: –Per què em tentau? 24  
Lc 22,32  he pregat per a tu a fi de que ta  fe no et fàltia. Quan, doncs, estigues  
Ac 3,16 som testimoni. 16 I son nom, per la  fe en son nom, ha fortalescut a est, a qui 
Ac 3,16  haveu vist, i coneixeu; i la  fe que és per ell li ha donat aquesta  
Ac 4,Tit la curació del tullit, confessen la  fe de Jesucrist. Se’ls mana que no  
Ac 6,5  i elegiren a Esteve, baró ple de  fe i de l’Esperit Sant, i a Felip, i a  
Ac 6,7  de sacerdots obeïa també a la  fe. 8 I Esteve, ple de gràcia i de  
Ac 11,24  just i ple d’Esperit Sant i de  fe. I s’agregà molta gent al Senyor. 25 I 
Ac 13,8  apartar al procònsol de la  fe. 9 Mes Saulo, anomenat també Pau, ple  
Ac 14,8  en ell los ulls i veent que tenia  fe per a ser curat, 9 digué en alta veu:  
Ac 14,21  exhortant-los a perseverar en la  fe i que ens és precís passar per moltes  
Ac 14,26  i com havia obert la porta de la  fe als gentils. 27 I se detingueren allí  
Ac 15,9  havent purificat sos cors ab la  fe. 10 Doncs ara, per què tentau a Déu  
Ac 15,32  germans, i els confirmaren en la  fe. 33 I després d’haver-se detingut  
Ac 16,5  les iglésies se confirmaven en la  fe i creixien en número cada dia. 6 I quan 
Ac 19,2  Esperit després que abraçàreu la  fe? I ells li respongueren: –Ni tampoc  
Ac 20,21  l’arrepentiment envers Déu i la  fe envers nostre Senyor Jesucrist. 22 »I  
Ac 24,24  i cridà a Pau i l’oí parlar de la  fe que està en Jesucrist. 25 Emperò com  
Ac 26,18  els que són santificats per la  fe que és en mi. 19 »Per lo qual, oh rei  
Rm 1,Tit  Pau als Romans 1,Tit Capítol I La  fe és necessària per a salvar-se, perquè 
Rm 1,5  l’apostolat, perquè s’obeesca la  fe en totes les nacions per son nom, 6  
Rm 1,8  tots vosaltres, perquè vostra  fe és divulgada per tot lo món. 9 Puix  
Rm 1,12 -me junt ab vosaltres, per aquella  fe mútua, vostra i meva. 13 Emperò no vull 
Rm 1,17  la justícia de Déu és revelada de  fe en fe, com està escrit: «Lo just per la 
Rm 1,17  de Déu és revelada de fe en  fe, com està escrit: «Lo just per la fe  
Rm 1,17  com està escrit: «Lo just per la  fe viu.» 18 Perquè la ira de Déu se  
Rm 1,31  desvergonyits, descastats, sens  fe, ni misericòrdia. 32 Los quals,  
Rm 3,Tit  al pecat. No és la Llei, sinó la  fe en Jesucrist la que els deslliura d’  
Rm 3,Tit  la que els deslliura d’ell. La  fe no destrueix la Llei, sinó que la  
Rm 3,3  sa incredulitat farà vana la  fe de Déu? De ningun modo! 4 Perquè Déu és 
Rm 3,22  22 La justícia, dic, de Déu per la  fe en Jesucrist per a tots i sobre tots  
Rm 3,25  per propiciació, mediant la  fe en sa sang, a fi de manifestar sa  
Rm 3,26  i justificador d’aquell que té la  fe de Jesucrist. 27 A on està, doncs, ta  
Rm 3,27  obres? No, sinó per la llei de la  fe. 28 Així que concluïm que l’home és  
Rm 3,28  que l’home és justificat per la  fe, sens les obres de la Llei. 29 ¿És ell, 
Rm 3,30  sol Déu és realment lo qui per la  fe justificarà la circumcisió, i per la  
Rm 3,30  la circumcisió, i per la  fe, la incircumcisió. 31 ¿Destruïm, doncs, 
Rm 3,31 31 ¿Destruïm, doncs, la Llei per la  fe? No, per cert, ans bé establim la Llei. 
Rm 4,Tit  no per les obres sinó per la  fe. 1 Què direm, doncs, que trobà Abraham, 
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Rm 4,5 aquell que justifica a l’impio, sa  fe li és imputada a justícia. 6 Així com  
Rm 4,9  també? Puix diem que la  fe fou imputada a Abraham per justícia. 10 
Rm 4,11  com sello de la justícia de la  fe quan no era encara circumcidat, a fi de 
Rm 4,12  que segueixen les petjades de la  fe de nostre pare Abraham essent encara  
Rm 4,13 la Llei, sinó per la justícia de la  fe. 14 Perquè si los de la Llei són los  
Rm 4,14  los de la Llei són los hereus, la  fe és vana, i la promesa anuŀlada. 15  
Rm 4,16 violació. 16 Per lo tant, és per la  fe, a fi de que per la gràcia la promesa  
Rm 4,16 la Llei, sinó també al que és de la  fe d’Abraham, que és pare de tots  
Rm 4,19  19 I no se debilità en la  fe, ni considerà son propi cos, ja casi  
Rm 4,20  de Déu, ans bé se fortificà en la  fe, donant glòria a Déu, 21 pleníssimament 
Rm 5,Tit  de la justificació per la  fe en Jesucrist, la gràcia sobreabundant  
Rm 5,1  béns. 1 Justificats, doncs, per la  fe, tingam pau ab Déu mediant nostre  
Rm 5,2  qui igualment tenim entrada per la  fe a esta gràcia, en la que estam ferms i  
Rm 9,30  a saber, la justícia que ve de la  fe. 31 Mes Israel, que seguia la llei de  
Rm 9,32  32 Per què? No la buscaren per la  fe, sinó per obres; i ensopegaren en pedra 
Rm 10,Tit  10,Tit Capítol X Sens la  fe en Jesucrist ningú pot salvar-se; ab  
Rm 10,6  6 Mes la justícia que és de la  fe, diu així: «No digues en ton cor: Qui  
Rm 10,8  ton cor», ço és, la paraula de la  fe que predicam. 9 Perquè si tu  
Rm 10,17  lo que ens ha oït?» 17 Així que la  fe ve de l’oir, i l’oir, de la paraula  
Rm 11,20  foren trencades»; emperò tu per la  fe estàs dret. No t’envanesques, ans bé  
Rm 12,Tit segons los dons rebuts de Déu ab la  fe de Jesucrist. Diu que, essent tots  
Rm 12,3  i cada qual segons la mesura de la  fe que Déu li ha repartit. 4 Perquè així  
Rm 12,6  usar segons la proporció de la  fe; 7 o de ministeri, ministrant; o lo qui 
Rm 14,Tit  14,Tit Capítol XIV Los forts en la  fe deuen suportar als flacs, i uns i  
Rm 14,1 mútuament. 1 I al que és flac en la  fe, admeteu-lo, no per disputes d’  
Rm 14,22  o se tórnia flac. 22 Tens tu  fe? Ten-la per a tu mateix davant de  
Rm 14,23  perquè no ho menja segons la  fe. I tot lo que no és segons la fe és  
Rm 14,23 la fe. I tot lo que no és segons la  fe és pecat. 15,Tit Capítol XV Conclou Pau 
Rm 16,26  totes les nacions per a obeir a la  fe, 27 a Déu que és sol savi, a ell sia  
1Co 2,5  i de poder, 5 per a què vostra  fe no reposàs en la sabiduria d’homes,  
1Co 12,9  lo mateix Esperit. 9 A altre,  fe, per lo mateix Esperit; a altre, do de  
1Co 13,2  i encara que jo tingués tota  fe, de modo que pogués remoure muntanyes,  
1Co 13,13  Ara permaneixen eixes tres coses:  fe, esperança i caritat; emperò la major  
1Co 15,Tit  i ordre. 15,Tit Capítol XV La  fe i esperança de nostra futura  
1Co 15,14  predicació, i també és vana vostra  fe. 15 I ademés resultam ser falsos  
1Co 15,17  no ressuscità, vana és vostra  fe, puix encara estau en vostres pecats.  
1Co 16,13  13 Vetllau, estau ferms en la  fe, conduïu-vos com a homes i siau  
2Co 1,24  que tingam domini sobre la vostra  fe, sinó que contribuïm a vostre goig,  
2Co 1,24  a vostre goig, puix per la  fe estau ferms. 2,Tit Capítol II Mana que  
2Co 3,Tit  als jueus solament se remou ab la  fe en Jesucrist. 1 ¿Començam de nou a  
2Co 4,13  Emperò tenint lo mateix esperit de  fe, conforme està escrit: «Creguí, i per  
2Co 5,7  del Senyor. 7 (Perquè caminam per  fe, i no per visió.) 8 Emperò tenim  
2Co 8,7 7 a fi de que com en tot abundau en  fe, i en paraula, i en ciència, i en tota  
2Co 10,15  sinó esperant que, creixent vostra  fe, serem abundantment engrandits en  
2Co 13,5  vosaltres mateixos si estau en la  fe, provau-vos. ¿O no us coneixeu  
Ga 1,23 abans nos perseguia, ara predica la  fe que en altre temps impugnava.» 24 I  
Ga 2,Tit  Ningú és justificat sinó per la  fe en Jesucrist. 1 Catorze anys després  
Ga 2,16  les obres de la Llei, sinó per la  fe de Jesucrist, nosaltres creem en  
Ga 2,16  per a què siam justificats per la  fe de Cristo i no per les obres de la  
Ga 2,20  jo visc en la carn, la visc en la  fe del Fill de Déu, que m’amà i s’  
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Ga 3,Tit l’home ser justificat, sinó per la  fe viva en Jesucrist. 1 Oh, gàlates  
Ga 3,2  la Llei o per la predicació de la  fe? 3 ¿Tan necis sou que, havent començat  
Ga 3,5  la Llei o per la predicació de la  fe? 6 Així com està escrit: «Abraham  
Ga 3,7  doncs, que els que són de la  fe, eixos són fills d’Abraham. 8 I l’  
Ga 3,8  de justificar als gentils per la  fe, anuncia primer a Abraham, dient: «En  
Ga 3,9  gents.» 9 Així los que són de la  fe seran beneïts ab lo fiel Abraham. 10  
Ga 3,11 manifest, perquè «el just viu de la  fe». 12 I la Llei no és de la fe; emperò  
Ga 3,12 de la fe». 12 I la Llei no és de la  fe; emperò «lo qui faça aquelles coses  
Ga 3,14  per Jesucrist, a fi de que per la  fe rebiam la promesa de l’Esperit. 15  
Ga 3,22  a què la promesa fos donada per la  fe en Jesucrist als que creuen. 23 Emperò  
Ga 3,23  que creuen. 23 Emperò abans que la  fe vingués, estàvem baix la custòdia de la 
Ga 3,23  de la Llei, tancats en aquella  fe que després havia de ser revelada. 24 I 
Ga 3,24 per a què fóssem justificats per la  fe. 25 Mes, des de que vingué la fe, ja no 
Ga 3,25 la fe. 25 Mes, des de que vingué la  fe, ja no estam baix lo preceptor. 26  
Ga 3,26 Perquè tots sou fills de Déu per la  fe, que és en Cristo Jesús. 27 Puix tots  
Ga 5,Tit observància de la Llei i béns de la  fe de Jesucrist. Quals sien los verdaders  
Ga 5,5  l’esperança de la justícia per la  fe. 6 Puix en Jesucrist ni la circumcisió  
Ga 5,6  res, ni la incircumcisió, sinó la  fe, que obra per caritat. 7 Vosaltres  
Ga 5,23 bondat, longanimitat, 23 mansuetud,  fe, modèstia, continència, castedat.  
Ga 6,10  als que són de la família de la  fe. 11 Mirau quina carta tan llarga vos he 
Ef 1,15  jo també, després d’haver oït la  fe que teniu vosaltres en lo Senyor Jesús, 
Ef 2,8  per gràcia sou salvos mediant la  fe, i això no és de vosaltres, sinó que és 
Ef 3,12 Senyor; 12 en qui tenim, mediant la  fe d’ell, segura confiança i accés a Déu. 
Ef 3,17  17 per a què Cristo habítia per la  fe en vostres cors, arrelats i  
Ef 4,5 de vostra vocació. 5 Un Senyor, una  fe, un baptisme, 6 un Déu i Pare de tots,  
Ef 4,13 que tots arribem en la unitat de la  fe i del coneixement del Fill de Déu, a  
Ef 4,29  que és bona per a edificació de la  fe i dónia gràcia als oients. 30 I no  
Ef 6,16 16 Sobretot, prenent l’escut de la  fe, a fi de que pugau apagar totes les  
Ef 6,23  23 Pau als germans i caritat ab  fe de part de Déu Pare i del Senyor  
Fl 1,25  per a profit vostre i goig de la  fe, 26 a fi de que vostre regosig abúndia  
Fl 1,27  esperit, treballant units en la  fe de l’evangeli. 28 I en res vos facen  
Fl 2,17  el sacrifici i víctima de vostra  fe, me’n regositjo i me’n congratulo ab  
Fl 3,Tit  III Diferència de la Llei i de la  fe. Dels falsos apòstols enemics de la  
Fl 3,9  de la Llei, sinó la que és per la  fe de Cristo Jesús: la justícia que és de  
Fl 3,9  la justícia que és de Déu per la  fe. 10 Per a què puga conèixer a ell i el  
Col 1,Tit  1,Tit Capítol I Alaba sant Pau la  fe dels colossians i prega per a ells.  
Col 1,4  4 des de que havem oït vostra  fe en Cristo Jesús i l’amor que teniu a  
Col 1,23  fundamentats i ferms en la  fe, immobles en l’esperança de l’  
Col 2,5  bon ordre i la firmesa de vostra  fe en Cristo. 6 Així com, doncs, haveu  
Col 2,7  en ell i fortificats en la  fe, com haveu après, creixent en ella ab  
Col 2,12  que ressuscitàreu també mediant la  fe del poder de Déu, que el ressuscità d’ 
1Te 1,Tit  als demés fiels en lo fervor de sa  fe, esperança i caritat enmig de les  
1Te 1,3  -nos de l’obra de vostra  fe, i del treball, i de la caritat, i de  
1Te 1,8  que es propagà per totes parts la  fe que teniu envers Déu, de modo que  
1Te 2,Tit  per raó de sa constància en la  fe. 1 Perquè vosaltres mateixos sabeu,  
1Te 3,Tit  constància dels tessalònics en la  fe de Jesucrist. 1 Per lo qual, no podent  
1Te 3,2  -vos i esforçar-vos en vostra  fe, 3 a fi de que ningú es contúrbia per  
1Te 3,5  envií a informar-me de vostra  fe, tement que el temptador no us hagués  
1Te 3,6  i ens ha fet a saber vostra  fe i caritat, i que sempre teniu bona  
1Te 3,7  en vosaltres, per causa de vostra  fe, 8 per quant ara vivim, si vosaltres  
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1Te 3,10 pugam complir lo que falta a vostra  fe? 11 I el mateix Déu i Pare nostre, i  
1Te 5,8 sobris, vestits ab la lloriga de la  fe i de la caritat, i per elm, l’  
2Te 1,Tit Capítol I Dóna gràcies a Déu per la  fe dels tessalònics i per sa paciència en  
2Te 1,3  com és just, perquè vostra  fe creix més i més, i abunda la caritat de 
2Te 1,4  de Déu, per vostra paciència i  fe en totes les persecucions i  
2Te 1,11  lo plaer de sa bondat i l’obra de  fe ab son poder, 12 per a què sia  
2Te 3,2  impertinents i perversos, puix la  fe no és de tots. 3 Emperò Déu és fiel,  
1Tm 1,2  2 a Timoteu caríssim fill en la  fe. Gràcia, misericòrdia i pau de part de  
1Tm 1,4 que edificació de Déu, que és en la  fe. 5 Puix lo fi del manament és la  
1Tm 1,5  pur, i de bona consciència, i de  fe no fingida. 6 De la qual, desviant-se 
1Tm 1,14  sobreabundà en gran manera ab la  fe i caritat que és en Cristo Jesús. 15  
1Tm 1,19  milíties bona milícia, 19 tenint  fe i bona consciència, la qual per haver  
1Tm 1,19  de si, naufragaren respecte de la  fe. 20 D’est número són Himeneu i  
1Tm 2,7 no enganyo), doctor dels gentils en  fe i veritat. 8 Per lo tant desitjo que  
1Tm 2,15  que portarà al món, si continua en  fe, i caritat, i santedat, ab modèstia.  
1Tm 3,9  9 conservant lo misteri de la  fe en consciència pura. 10 I sien estos  
1Tm 3,13 un bon grau i molta confiança en la  fe que és en Cristo Jesús. 14 Aquestes  
1Tm 4,1  temps prevaricaran alguns de la  fe, donant oïdos a esperits seductors i a  
1Tm 4,6  criat ab les paraules de la  fe i de la bona doctrina que alcançares. 7 
1Tm 4,12  en bona vida, en caritat, en  fe, en puresa. 13 Fins que jo vinga, ocupa 
1Tm 5,8  de sa família, lo tal ha negat la  fe i és pitjor que un infiel. 9 No sia  
1Tm 5,12  perquè feren vana la primera  fe. 13 I estant, ademés, ocioses, s’  
1Tm 6,10  la qual alguns se desviaren de la  fe i es subjectaren a moltes penes. 11  
1Tm 6,11  segueix la justícia, la pietat, la  fe, la caritat, la paciència i la  
1Tm 6,12  12 Pelea bona batalla de la  fe, agafa’t de la vida eterna, a la que  
1Tm 6,21  -la alguns, se desviaren de la  fe. La gràcia sia ab tu. Amén. 2Tm Inc  
2Tm 1,Tit evangeli per a manifestar millor sa  fe. Se condol d’alguns de l’Àsia que l’ 
2Tm 1,5  de goig; 5 fent memòria d’aquella  fe sens ficció que hi ha en tu, la qual  
2Tm 1,13  sanes que has oït de mi, en la  fe i caritat que és en Cristo Jesús. 14  
2Tm 2,Tit ab què deu ensenyar les coses de la  fe i com ha d’evitar les qüestions  
2Tm 2,18  està ja feta, i pervertiren la  fe d’alguns. 19 Emperò lo fonament de Déu 
2Tm 2,22  juvenils i segueix la justícia, la  fe, l’esperança, la caritat i la pau ab  
2Tm 3,Tit  que guàrdia lo depòsit de la  fe i estudiï les Sagrades Escriptures. 1  
2Tm 3,8  de cor, i rèprobos tocant a la  fe. 9 Mes no aniran mes enllà, perquè sa  
2Tm 3,10  mon modo de conduir-me, intent,  fe, longanimitat, caritat, paciència, 11  
2Tm 3,15  per a la salvació mediant la  fe que és en Jesucrist. 16 Tota Escriptura 
2Tm 4,7  conclòs ma carrera, he guardat la  fe. 8 Per lo demés, m’està reservada una  
Tt 1,1  i apòstol de Jesucrist, segons la  fe dels elegits de Déu i el coneixement de 
Tt 1,4  4 a Tito, fill amat segons la  fe que ens és comuna, sia gràcia,  
Tt 1,9  abràcia fermament la paraula de la  fe conforme a lo que se li ha ensenyat,  
Tt 1,13  duresa, per a què sien sans en la  fe, 14 no donant oïdos a faules de jueus  
Tt 2,2  honestos, prudents, sans en  fe, en caritat i paciència. 3 Les  
Tt 3,15  Saluda tu als que ens amen en la  fe. La gràcia de Déu sia ab tots  
Flm 5  oracions, 5 oint ta caritat i la  fe que tens en lo Senyor Jesús i envers  
Flm 6  6 per a què la comunicació de ta  fe se tórnia eficaç per lo reconeixement  
He 4,2  per no anar acompanyada de la  fe en los que l’oigueren. 3 Perquè  
He 6,Tit  molt favorits de Déu, perden la  fe o s’abandonen als vicis. Parla contra  
He 6,1  de les obres mortes i de la  fe envers Déu, 2 de la doctrina del  
He 6,12 imitadors d’aquells que mediant la  fe i la paciència hereden les promeses. 13 
He 10,Tit  i devem unir-nos a ella per la  fe, esperança, caritat i bones obres.  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1364 
 

He 10,22  -nos a ell ab cor verdader, ab  fe complerta, purificats los cors d’una  
He 10,38  tardarà». 38 I «el just viu per la  fe; emperò si s’aparta, ma ànima no es  
He 10,39 per a perdició, sinó dels que tenen  fe per a salvació de l’ànima. 11,Tit  
He 11,Tit  Descriu la força maravillosa de la  fe per una inducció dels pares antics, que 
He 11,1  senyalats en ella. 1 És, doncs, la  fe la substància de les coses que s’  
He 11,3  testimoni los antics. 3 Per la  fe comprenem que foren formats los sigles  
He 11,4 fossen fetes les visibles. 4 Per la  fe oferí Abel a Déu un sacrifici més  
He 11,5  ja mort, encara parla. 5 Per la  fe fou trasladat Enoc, per a què no vegés  
He 11,6 haver agradat a Déu. 6 I així, sens  fe és impossible agradar a Déu. Perquè lo  
He 11,7  dels que el cerquen. 7 Per la  fe, Noè, després d’estar avisat de les  
He 11,7  hereu de la justícia que és per  fe. 8 Per la fe, quan Abraham fou cridat  
He 11,8 la justícia que és per fe. 8 Per la  fe, quan Abraham fou cridat per anar a un  
He 11,9  sens saber a on anava. 9 Per la  fe habità en la terra de la promissió com  
He 11,11  de la qual és Déu. 11 Per la  fe, també la mateixa Sara, que era  
He 11,13  de la vora del mar. 13 En  fe moriren tots aquestos sens haver rebut  
He 11,17  havia aparellat ciutat. 17 Per la  fe, Abraham, quan oferí Isaac, fou provat; 
He 11,20  també en aquesta figura. 20 Per la  fe beneí també a Isaac i a Esaú acerca les 
He 11,21  que havien de venir. 21 Per la  fe, Jacob, quan estava per morir, beneí un 
He 11,22  en la punta de sa vara. 22 Per la  fe, Josep, quan estava per morir, se  
He 11,23  de sos propis ossos. 23 Per la  fe, Moisès, quan nasqué, fou ocultat per  
He 11,24  de l’edicte del rei. 24 Per la  fe, Moisès, quan fou crescut, refusà lo  
He 11,27  mirava la recompensa. 27 Per la  fe deixà l’Egipte, no tement la ira del  
He 11,28  si vegés a l’invisible. 28 Per la  fe celebrà la Pasqua i el derramament de  
He 11,29  matava als primogènits. 29 Per la  fe passaren la Mar Vermella com si per  
He 11,30  egipcis, foren anegats. 30 Per la  fe caigueren les muralles de Jericó  
He 11,31  per espai de set dies. 31 Per la  fe, Rahab, prostituta, no fou destruïda ab 
He 11,33 dels profetes, 33 los quals, per la  fe, conquistaren regnes, obraren justícia, 
He 11,39  provats per lo testimoni de la  fe, no reberen la promesa; 40 havent Déu  
He 12,2  a Jesús, autor i consumador de la  fe, lo qual, per lo goig que li fou  
He 13,7  han parlat la paraula de Déu, i la  fe dels quals haveu d’imitar, considerant 
Jm 1,3  3 sabent que la prova de vostra  fe obra paciència. 4 Mes vejau que la  
Jm 1,6  donada. 6 Emperò demània-la ab  fe, sens titubejar en res, perquè lo qui  
Jm 2,Tit  de persones no és conforme a la  fe de Jesucrist, i que la fe sens obres és 
Jm 2,Tit  a la fe de Jesucrist, i que la  fe sens obres és com un cos sens ànima. 1  
Jm 2,1  ànima. 1 Germans meus, no poseu la  fe de nostre Senyor Jesucrist, Senyor de  
Jm 2,5  d’aquest món per a ser rics en  fe i hereus del Regne que prometé Déu als  
Jm 2,14  germans meus, a un que diu que té  fe, si no té obres? ¿Per ventura pot la fe 
Jm 2,14 si no té obres? ¿Per ventura pot la  fe salvar-lo? 15 I si un germà o una  
Jm 2,17  què aprofitaria? 17 Així també la  fe, si no té obres, és morta, essent sola. 
Jm 2,18  18 Emperò dirà algú: «Tu tens la  fe i jo tinc les obres. Mostra’m ta fe  
Jm 2,18  i jo tinc les obres. Mostra’m ta  fe sens obres i jo et mostraré ma fe per  
Jm 2,18  fe sens obres i jo et mostraré ma  fe per les obres. 19 Tu creus que Déu és  
Jm 2,20  ¿vols saber, oh home va, que la  fe sens les obres és morta? 21 ¿Per  
Jm 2,22  sobre l’altar? 22 ¿No veus com la  fe acompanyava a ses obres i que es féu  
Jm 2,24  és justificat l’home, i no per la  fe solament? 25 Així mateix, Rahab, essent 
Jm 2,26  l’esperit, és mort, així també la  fe sens obres és morta. 3,Tit Capítol III  
Jm 5,15  del Senyor. 15 I l’oració de la  fe salvarà al malalt, i el Senyor l’  
1Pe 1,Tit  a Déu per haver-nos cridat a la  fe i a la vida eterna, a la qual s’arriba 
1Pe 1,5  per lo poder de Déu per medi de la  fe, per a la salvació que està prompta per 
1Pe 1,7  7 per a què la prova de vostra  fe, sent més preciosa que l’or pereixedor 
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1Pe 1,9 glòria, 9 alcançant lo fi de vostra  fe, que és la salvació de vostres ànimes.  
1Pe 1,21 li ha donat glòria per a què vostra  fe i vostra esperança fossen en Déu. 22  
1Pe 4,Tit  de les virtuts per atraure a la  fe als gentils, i diu que devem alegrar- 
1Pe 5,9 9 Resistiu-lo, estant ferms en la  fe, sabent que vostres germans espargits  
2Pe 1,1 Jesucrist, als que alcançaren igual  fe ab nosaltres per medi de la justícia de 
2Pe 1,5  tot cuidado, anyadiu a vostra  fe virtut, i a la virtut, ciència, 6 i a  
1Jn 4,Tit  ha donat. 4,Tit Capítol IV Per la  fe i la caritat se discerneixen los  
1Jn 5,Tit  V Virtut admirable de la viva  fe i de la caritat. Tres testimonis en la  
1Jn 5,Tit  verdader Fill de Déu, en qual  fe troba l’home la vida eterna. 1 Tot  
1Jn 5,4 la victòria que venç lo món, nostra  fe. 5 ¿Qui és lo que venç lo món, sinó lo  
3Jn Tit  a Gaio per sa constància en la  fe i per sa beneficència en hospedar als  
Jud Tit  Tit Exhorta a la constància en la  fe i a resistir los esforços i ardits dels 
Jud 3  exhortar-vos a què peleeu per la  fe que fou donada als sants. 4 Perquè s’  
Jud 20  el fonament de vostra santíssima  fe, orant en l’Esperit Sant, 21 conservau 
Ap 2,13  conserves mon nom, i no negares ma  fe fins en aquells dies en què Antipas fou 
Ap 2,19  diu açò: 19 »Jo sé tes obres, i ta  fe, i caritat, i serveis, i ta paciència,  
Ap 13,10  Aquí està la paciència i la  fe dels sants. 11 I vegí una altra bèstia  
Ap 14,12  guarden los manaments de Déu i la  fe de Jesús. 13 I oiguí una veu del cel  
Mc 7,Tit  i superstició dels fariseus.  Fe gran de la cananea, per la qual  
Rm 16,1 residents en Roma. 1 Vos recomano a  Febe, germana nostra, que està en lo  
Mt 8,14  a sa sogra jaent en lo llit i ab  febre. 15 I li tocà la mà i la deixà la  
Mt 8,15  15 I li tocà la mà i la deixà la  febre; i s’aixecà i los servia. 16 I  
Mc 1,30 la sogra de Simó jeia en lo llit ab  febre, i luego li parlaren d’ella. 31 I  
Mc 1,31 mà i l’alçà, i al punt la deixà la  febre, i els servia. 32 I a la tarda, post 
Lc 4,38  I la sogra de Simó patia una gran  febre, i li suplicaren per ella. 39  
Lc 4,39  a la malalta, reprengué a la  febre, i la febre la deixà. I ella se  
Lc 4,39 malalta, reprengué a la febre, i la  febre la deixà. I ella se llevà luego i  
Jn 4,52  –Ahir a les set lo deixà la  febre. 53 I reconegué lo pare que aquella  
Ac 28,8 llit, en aquella ocasió, afligit de  febres i disenteria. Entrà Pau a veure’l  
Mc 1,35  se n’anà a un lloc desert, i allí  feia oració. 36 I Simó i los que eren ab  
Mc 3,8  i Sidon, quan oïren les coses que  feia, vingueren a ell en gran multitud. 9  
Mc 4,37  una gran tempestat de vent, que  feia entrar les oles en la barca, de  
Mc 6,20  en custòdia, i per son consell  feia moltes coses, i l’oïa de bona gana.  
Mc 9,6  6 I se formà un núvol que els  feia sombra e isqué una veu del núvol que  
Mc 15,8  -li la gràcia que sempre els  feia. 9 I Pilat los respongué dient:  
Lc 8,43  d’un fluix de sang dotze anys  feia i que havia gastat tot quant tenia en 
Lc 9,29 a una muntanya a orar. 29 I mentres  feia oració, la figura de son rostro  
Lc 9,44  -se de totes les coses que Jesús  feia, digué ell a sos deixebles: –Gravau  
Lc 10,33  llarg. 33 »Emperò un samarità que  feia son camí s’acercà a ell, i al veure  
Lc 13,11  de l’esperit, que estava mala  feia divuit anys i tan encorbada que no  
Jn 2,23  en son nom veent los miracles que  feia. 24 Emperò Jesús no es fiava d’ells  
Jn 4,1  els fariseus havien sabut que ell  feia més deixebles i batejava més que Joan 
Jn 5,5  mal. 5 I hi havia allí un home que  feia trenta-vuit anys que estava malalt. 
Jn 5,16 cercaven com fer-lo morir, perquè  feia aquestes coses en dissabte. 17 Mes  
Jn 6,2 gent, perquè veien los miracles que  feia sobre los que estaven malalts. 3 I  
Jn 6,18  -se per raó del gran vent que  feia. 19 Així que, havent remat com cosa  
Jn 18,18 ministres s’estaven al foc, perquè  feia fred, i s’escalfaven. Pere igualment 
Ac 6,8  ple de gràcia i de fortalesa,  feia grans prodigis i miracles en lo  
Ac 8,3 i arrencant-ne homes i dones, los  feia posar en presó. 4 I els que havien  
Ac 8,6  ànimo i veent los miracles que  feia. 7 Perquè molts dels que tenien  
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Ac 8,11  de Déu.» 11 I l’atendien perquè  feia molt temps que els tenia encantats ab 
Ac 9,33 anomenat Eneas, que vuit anys havia  feia llit, perquè estava paralític. 34 I  
Ac 9,36  d’obres bones i de caritats que  feia. 37 I succeí que en aquells dies  
Ac 9,39  les túniques i els vestits que els  feia Dorcas. 40 Mes Pere, havent fet eixir 
Ac 10,2 temerós de Déu ab tota sa casa, que  feia moltes caritats al poble, i estava  
Ac 12,9  que fos veritat lo que l’àngel  feia, sinó que es pensava que veia una  
Ac 16,18  18 I hi havia molts dies que  feia això; i Pau, enfadant-se, se girà i 
Ac 18,2  Aquila, natural de Ponto, que  feia poc havia vingut d’Itàlia, i a  
Ac 19,24  un argenter, anomenat Demetri, que  feia capelletes de plata de Diana, donava  
Ap 13,13  meravelles, de manera que fins foc  feia baixar del cel a la terra a la vista  
Mt 9,23  i a una multitud de gent que  feien brogit, digué: 24 –Retirau’s, puix  
Mt 27,36  tiraran a sort.» 36 I sentats li  feien guarda. 37 I posaren sobre son cap  
Mc 5,14  i s’ofegaren. 14 I els que els  feien pasturar fugiren i ho contaren en la 
Lc 6,26  perquè així sos pares ho  feien ab los falsos profetes! 27 »Emperò  
Lc 23,35 els prínceps, juntament ab ells, ne  feien burla i deien: –Salvà a altres: que  
Ac 5,12  12 I per les mans dels apòstols se  feien molts miracles i prodigis en lo  
Ac 8,13  grans miracles i prodigis que es  feien, estava atònit i ple d’admiració.  
Ac 19,14 Jesús que Pau predica. 14 I els que  feien això eren set fills d’un jueu  
Lc 10,40  estava aqueferada ab les  feines de la casa, i vingué a ell, i li  
Mt 27,34  I li donaren a beure vi mesclat ab  fel. I havent-lo gustat, no el volgué  
Ac 8,23  cor. 23 Perquè veig que estàs en  fel d’amargura i en lo llaç de la  
Ga 4,15  Jesús. 15 A on és, doncs, aquella  felicitat de què parlau? Perquè jo  
Rm 8,Tit  l’Apòstol lo dit anteriorment.  Felicitat dels justos; sa alegria i  
Mt 10,3  del Zebedeu, i Joan, son germà;  Felip i Bartomeu; Tomàs i Mateu, lo  
Mc 3,18 «fills del tro»; 18 i a Andreu, i a  Felip, i a Bartomeu, i a Mateu, i a Tomàs, 
Lc 6,14  i Andreu, son germà, Jaume i Joan,  Felip i Bartomeu, 15 Mateu i Tomàs, Jaume  
Jn 1,43 determinà anar a Galilea, i trobà a  Felip. I Jesús li digué: –Segueix-me. 44 
Jn 1,44 I Jesús li digué: –Segueix-me. 44  Felip era de Betsaida, ciutat d’Andreu i  
Jn 1,45  ciutat d’Andreu i de Pere. 45  Felip, havent trobat a Natanael, li digué: 
Jn 1,46  eixir alguna cosa bona de Nazaret?  Felip li digué: –Vine i veu-ho. 47  
Jn 1,48  respongué i li digué: –Abans que  Felip te cridàs, quan tu estaves sota de  
Jn 6,5  de gent venia a ell, digué a  Felip: –A on comprarem pans per a què  
Jn 6,7  ell sabia lo que havia de fer. 7  Felip li respongué: –Dos-cents diners de 
Jn 12,21  21 Estos, doncs, s’acercaren a  Felip, natural de Betsaida, en Galilea, i  
Jn 12,22 –Senyor, voldríem veure a Jesús. 22  Felip vingué a dir-ho a Andreu, i Andreu 
Jn 12,22  a dir-ho a Andreu, i Andreu i  Felip altra vegada ho digueren a Jesús. 23 
Jn 14,8  ara lo coneixeu i l’haveu vist. 8  Felip li digué: –Senyor, mostrau-nos lo  
Jn 14,9  vosaltres, i no m’haveu conegut?  Felip, lo qui em veu a mi, veu també al  
Ac 1,13  Pere i Joan, Jaume i Andreu,  Felip i Tomàs, Bartomeu i Mateu, Jaume d’ 
Ac 6,5 ple de fe i de l’Esperit Sant, i a  Felip, i a Procoro, i a Nicanor, i a  
Ac 8,Tit  VIII Saulo persegueix la Iglésia.  Felip predica en Samària, a on són enviats 
Ac 8,Tit Joan. Pecat comès per Simó lo Mago.  Felip bateja a l’eunuc d’Etiopia. 1 En  
Ac 8,5  anunciant la paraula de Déu. 5 I  Felip, baixant a una ciutat de Samària,  
Ac 8,6 la gent escoltava ab atenció lo que  Felip deia, oient-lo ab un mateix ànimo  
Ac 8,12  sa màgia. 12 Mes, havent cregut a  Felip, que els predicava del Regne de Déu, 
Ac 8,13  després de ser batejat se juntà ab  Felip. I veent los grans miracles i  
Ac 8,26  26 I l’àngel del Senyor parlà a  Felip dient: –Alça’t i vés-te’n cap al 
Ac 8,29  29 Llavors l’Esperit digué a  Felip: –Acosta’t, i arrima’t a est  
Ac 8,30  ’t, i arrima’t a est carro. 30 I  Felip, acercant-se, oigué que llegia en  
Ac 8,31  que m’ho explíquia? I suplicà a  Felip que pujàs i s’assentàs ab ell. 32 I 
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Ac 8,34  terra.» 34 I responent l’eunuc a  Felip, digué: –Te demano, ¿de qui digué  
Ac 8,35 mateix o d’algun altre? 35 Llavors  Felip, obrint sa boca i donant principi  
Ac 8,37  impedeix que jo sia batejat? 37 I  Felip digué: –Si creus de tot ton cor, bé  
Ac 8,38 i baixaren los dos dintre l’aigua,  Felip i l’eunuc, i el batejà. 39 I quan  
Ac 8,39  l’Esperit del Senyor arrebatà a  Felip, i l’eunuc no el vegé més. I se n’ 
Ac 8,40  se n’anà gosós per son camí. 40 I  Felip se trobà en Assoto. I passant,  
Ac 21,8  a Cesarea. I entrant en casa de  Felip, l’evangelista, que era un dels  
Ac 23,Tit  ab escolta militar a Cesarea, a  Fèlix, governador romà, a fi de deslliurar 
Ac 23,24  ab tota seguretat al governador  Fèlix. 25 Puix temia no s’apoderassen de  
Ac 23,26  a l’excelentíssim governador  Fèlix, salut. 27 A est home que prengueren 
Ac 24,Tit  Capítol XXIV Pau, acusat davant de  Fèlix, se defensa. Queda pres. Fèlix fa  
Ac 24,Tit  de Fèlix, se defensa. Queda pres.  Fèlix fa comparèixer a Pau i, atemorisat  
Ac 24,3 i lloc ho reconeixem, excelentíssim  Fèlix, ab acció de gràcies. 4 Mes per no  
Ac 24,22  per vosaltres en aquest dia.” 22  Fèlix, doncs, havent oït aquestes coses, i 
Ac 24,24  24 I després d’alguns dies vingué  Fèlix ab Drusila, sa esposa, que era  
Ac 24,25  judici que ha de venir, espantat  Fèlix, li digué: –Per ara retira’t, que  
Ac 24,27  de dos anys, Pòrcio Festo succeí a  Fèlix, lo qual, volent-se congraciar ab  
Ac 25,14  Pau dient: –Aquí hi ha un home que  Fèlix deixà pres, 15 acerca del qual, quan 
Rm 3,8  alguns que nosaltres diem)  fem mal, a fi de que vinga bé: la  
2Co 8,1  de Jerusalem. 1 Així mateix vos  fem a saber, germans, la gràcia de Déu que 
Ga 6,10  10 I així, mentres tenim temps,  fem bé a tothom, especialment als que són  
1Jn 1,6  i caminam en tenebres, mentim i no  fem la veritat. 7 Emperò si caminam en la  
1Jn 1,10 Si diguéssem que no havem pecat, lo  fem a ell mentider, i sa paraula no està  
1Jn 3,22 ell, perquè guardam sos manaments i  fem les coses que són agradables a sa  
Ga 3,28 servo ni llibre, no hi ha mascle ni  fembra. Perquè tots vosaltres sou un en  
Mt 19,4  des del principi, crià mascle i  femella? 5 »I digué per això: “Deixarà l’ 
Mc 10,6 al principi de la creació, mascle i  femella los crià Déu. 7 Per això deixarà  
Lc 14,35  bona ni per a la terra, ni per al  femer, sinó per a ser llançada fora. Qui  
Lc 13,8  cavaré al seu rodador, i li posaré  fems, 9 a veure si així dóna fruit, i si  
Fl 3,8  tot ho he perdut i ho conto com  fems ab tal que guànyia a Cristo 9 i sia  
Ac 27,12  d’allí per si se podia arribar a  Fenice a hivernar en ella, per ser un port 
Ac 11,19  causa d’Esteve, arribaren fins a  Fenícia, i Xipre, i Antioquia, no  
Ac 15,3  per la iglésia, passaren per la  Fenícia i la Samària contant la conversió  
Ac 21,2  trobat una barca que passava a  Fenícia, entràrem en ella i ens férem a la 
Mt 24,46  criat a qui son senyor tròbia  fent això quan vinga. 47 En veritat vos  
Mt 27,54  centurió i els que ab ell estaven  fent guarda a Jesús, vist lo terratrèmol i 
Mc 1,26 maltractant-lo l’esperit impur i  fent grans crits, eixí d’ell. 27 I es  
Mc 7,13 o per la mare, queda desobligat; 13  fent així vana la paraula de Déu per la  
Mc 7,13 vostra tradició que transmetéreu; i  fent moltes coses semblants a esta. 14 I  
Lc 9,39  i li causà fortes convulsions  fent-li traure bromera, i ab dificultat  
Lc 12,43  qui quan lo Senyor vinga lo tròbia  fent això. 44 En veritat vos dic que li  
Jn 5,18 sinó que deia que Déu era son pare,  fent-se igual a Déu. I així los  
Ac 4,7  eren del llinatge sacerdotal. 7 I  fent-los presentar al mig, los  
Ac 6,6  davant dels apòstols, los quals,  fent oració, imposaren les mans sobre d’  
Ac 7,36 l’esbarzer. 36 Aquest los llibertà  fent prodigis i miracles en terra d’  
Ac 10,23  tes paraules. 23 Pere, doncs,  fent-los entrar, los hospedà. I a l’  
Ac 10,38  Sant i ab poder, lo qual anà  fent bé i curant a tots los oprimits del  
Ac 13,16  parlau. 16 I alçant-se Pau, i  fent ab la mà senyal de silenci, digué:  
Ac 14,16 mai deixà de donar testimoni de si,  fent bé des del cel, donant pluges i temps 
Ac 18,4  cada dissabte en la sinagoga i,  fent entrar en ses plàtiques lo nom del  
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Ac 19,33 lo en avant los jueus. I Alexandre,  fent senyal ab la mà de que callassen,  
Ac 20,1  convocant Pau als deixebles i  fent-los una plàtica, se despedí d’ells 
Ac 21,26  entrà lo dia següent en lo temple,  fent a saber lo compliment dels dies de la 
Ac 22,17  quan torní a Jerusalem i estava  fent oració en lo temple, vaig ésser  
Ac 26,20  i es convertissen a Déu,  fent obres dignes d’arrepentiment. 21 Per 
Ac 28,8 disenteria. Entrà Pau a veure’l i,  fent oració i posant-li les mans  
Rm 1,27 abrasaren en sos apetits mútuament,  fent homes ab homes coses nefandes, i  
Rm 6,Tit en la gràcia rebuda en lo baptisme,  fent vida nova i entregant-se enterament 
Rm 12,20  si té set, dóna-li beure; puix  fent això apilaràs brases de foc sobre son 
1Co 9,Tit  lícit per no escandalisar a ningú,  fent-se tot per a tots, i sofrint mil  
1Co 11,29  i beu sa pròpia condemnació, no  fent discerniment del cos del Senyor. 30  
Ef 1,16  de donar gràcies per vosaltres  fent commemoració de vosaltres en mes  
Ef 2,3  segons nostres desigs carnals,  fent la voluntat de la carn i de sos  
Ef 2,15  mateix dels dos, un sol home nou,  fent la pau, 16 i per a reconciliar-los  
Ef 6,6 homes, sinó com a servos de Cristo,  fent de cor la voluntat de Déu; 7 servint  
1Te 1,2  gràcies a Déu per tots vosaltres,  fent memòria sens cessar de vosaltres en  
1Tm 4,16  Continua en aquestes coses, puix  fent això te salvaràs a tu mateix i als  
1Tm 5,21  que guàrdies aquestes coses, no  fent res ab parcialitat. 22 No impòsies de 
2Tm 1,5  per a omplir-me de goig; 5  fent memòria d’aquella fe sens ficció que 
Flm 4  4 Gràcies dono a mon Déu,  fent sempre memòria de tu en mes oracions, 
He 9,5  estaven los querubins de glòria,  fent sombra al propiciatori, de les quals  
He 10,36  la paciència, a fi de que  fent la voluntat de Déu alcanceu la  
1Pe 2,15  tal és la voluntat de Déu: que  fent bé poseu silenci a la ignorància dels 
1Pe 2,20  ho preneu ab paciència? Emperò, si  fent bé sofriu ab paciència, aqueixa és  
1Pe 5,3  sobre l’herència de Déu, sinó  fent-vos exemples del ramat. 4 I quan  
2Pe 1,10  vostra vocació i elecció, perquè  fent això no caureu mai. 11 Puix així vos  
Jud 22  22 I teniu compassió d’alguns,  fent diferència. 23 I salvau a altres ab  
Mt 5,36 Ni júries per ton cap, puix no pots  fer que un cabell sia blanc o negre. 37  
Mt 6,1  providència. 1 »Teniu compte en no  fer vostres bones obres davant dels homes  
Mt 6,16  puix desfiguren sos rostros per a  fer veure als homes que dejunen. En  
Mt 8,2 dient: –Senyor, si vós voleu, podeu  fer-me net. 3 I extenent Jesús la mà, lo 
Mt 9,28 I Jesús los diu: –¿Creeu que jo puc  fer això per a vosaltres? Ells digueren:  
Mt 12,2  deixebles fan lo que no és lícit  fer en dissabte. 3 Mes ell los respongué:  
Mt 12,12  una ovella? Així, que lícit és lo  fer bé en dissabte. 13 Llavors digué a l’ 
Mt 12,14  consell sobre com lo podrien  fer perdre. 15 I coneixent-ho Jesús, se  
Mt 13,32  que els aucells de l’aire vénen a  fer niu en ses branques. 33 Los digué una  
Mt 14,23  turba, se’n pujà a una muntanya a  fer oració. I arribat lo vespre estava ell 
Mt 20,6  trobà d’altres que estaven sense  fer res, i los digué: »–Per què us estau  
Mt 20,15 mateix que a tu. 15 ¿No m’és lícit  fer lo que em plau de lo que és meu? ¿És  
Mt 20,26  sinó que qualsevol que vulla  fer-se major entre vosaltres, sia criat  
Mt 22,46 des d’aquell dia s’atreví ningú a  fer-li més preguntes. 23,Tit Capítol  
Mt 23,15  rodau lo mar i la terra per a  fer un prosèlit, i després d’haver-lo  
Mt 23,23  i la fe! Aquestes coses convenia  fer, sens omitir aquelles. 24 Guies cegos, 
Mt 24,Tit  als verdaders fiels lo que deurien  fer per no ser enganyats dels falsos  
Mt 26,4  prendre dolosament a Jesús i  fer-lo morir. 5 Mes ells deien: –No en  
Mt 26,59  testimoni fals contra Jesús per a  fer-lo morir. 60 I no el trobaren, a  
Mt 27,1  en consell contra Jesús per a  fer-lo morir. 2 I el portaren lligat i  
Mt 27,19 sa muller: –No vulles tenir res que  fer ab eix just, puix moltes coses he  
Mc 1,40  li digué: –Si vós voleu, me podeu  fer net. 41 I Jesús, compadescut d’ell,  
Mc 3,4  diu: –És lícit en dia de dissabte  fer bé o mal, salvar la vida o llevar-  
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Mc 4,22  cosa feta en ocult que no haja de  fer-se pública. 23 Si algú té orelles  
Mc 6,5  sos parents. 5 I no podia allí  fer miracle algun; solament curà alguns  
Mc 6,19 I Herodias l’insidiava, i el volia  fer morir, emperò no podia. 20 Perquè  
Mc 7,8  rentar de les copes i gerros, i el  fer moltes altres coses semblants a estes. 
Mc 9,2  ha blanquejador en lo món que puga  fer-los tornar tan blancs. 3 I se’ls  
Mc 10,48 de mi. 48 I molts lo renyaven per a  fer-lo callar; emperò ell cridava molt  
Mc 11,18  i els escribes, meditaven com  fer-lo morir, puix lo temien, perquè  
Mc 11,28  I qui t’ha donat tal poder per a  fer estes coses? 29 I Jesús los respongué  
Mc 12,34  de Déu. I ja ningú s’atrevia a  fer-li més preguntes. 35 I responent  
Mc 13,34  de sos sirvents lo que havia de  fer, i manà al porter que vetllàs. 35  
Mc 14,7  vosaltres, i quan vullau los podeu  fer bé; mes a mi no em teniu sempre. 8  
Mc 14,55  testimoni contra de Jesús per a  fer-lo morir, i no el trobaven. 56  
Lc 3,20  hi anyadí, a tots los demés, lo de  fer tancar a Joan en la presó. 21 I succeí 
Lc 5,12 dient: –Senyor, si vós voleu, podeu  fer-me net. 13 I ell, extenent la mà, lo 
Lc 5,19  d’ell. 19 Emperò no sabent com  fer-ho, a causa de la gran multitud de  
Lc 5,34  ell digué: –¿Per ventura podeu  fer que els amics de l’espòs dejúnien  
Lc 6,9 –Vos preguntaré una cosa: ¿És lícit  fer bé o fer mal en dissabte, salvar la  
Lc 6,9  una cosa: ¿És lícit fer bé o  fer mal en dissabte, salvar la vida o  
Lc 6,11  entre si què és lo que podrien  fer a Jesús. 12 I succeí en aquells dies  
Lc 6,12  que ell se n’anà a una muntanya a  fer oració i passà allí tota la nit orant  
Lc 8,17  que no haja de descobrir-se i  fer-se públic. 18 »Teniu compte, doncs,  
Lc 12,4  lo cos i després d’això no poden  fer res més. 5 Emperò jo us ensenyaré a  
Lc 14,31  si podrà ab deu mil homes eixir a  fer frente al que ve contra d’ell ab vint 
Lc 16,4 caritat. 4 Mes ja sé lo que tinc de  fer a fi de que, quan m’hagen tret de la  
Lc 17,10  som, havem fet lo que devíem  fer.” 11 I succeí que, anant ell a  
Lc 18,18  dient: –Bon mestre, què podré jo  fer per a conseguir la vida eterna? 19 I  
Lc 19,47  principals del poble cercaven com  fer-lo morir. 48 I no sabien què fer-  
Lc 19,48  fer-lo morir. 48 I no sabien què  fer-se ab ell, puix tot lo poble estava  
Lc 20,3 los respongué dient: –També jo vull  fer-us una pregunta. Responeu-me: 4 lo 
Lc 20,40 des d’aquell punt no s’atrevien a  fer-li més preguntes. 41 Emperò Jesús  
Lc 22,2  i els escribes cercaven com  fer morir a Jesús, emperò temien al poble. 
Lc 23,8 coses d’ell, i esperava veure-li  fer algun miracle. 9 Li féu, doncs, moltes 
Lc 23,32  homes, que eren malfactors, per a  fer-los morir. 33 I quan hagueren  
Jn 1,12  en son nom, los donà poder de  fer-se fills de Déu. 13 Los quals no han 
Jn 2,4  li digué: –Dona, què tinc jo que  fer ab vós? Encara no és arribada ma hora. 
Jn 2,18  –Quin senyal nos mostrau per a  fer aquestes coses? 19 Jesús respongué i  
Jn 3,2  enviat de Déu, puix que ningú pot  fer los miracles que vós feu si Déu no és  
Jn 3,9  9 Nicodemus li respongué: –Com pot  fer-se això? 10 Jesús respongué i li  
Jn 4,34 34 Jesús los digué: –Mon aliment és  fer la voluntat d’aquell que m’ha  
Jn 5,16  perseguiren a Jesús i cercaven com  fer-lo morir, perquè feia aquestes coses 
Jn 5,18 que los jueus cercaven molt més com  fer-lo morir, perquè no solament  
Jn 5,19  veritat vos dic que el Fill no pot  fer per si cosa alguna, sinó lo que veu  
Jn 5,19 per si cosa alguna, sinó lo que veu  fer al Pare; perquè qualsevol cosa que el  
Jn 5,30  30 »Jo de mi mateix no puc  fer cosa alguna. Judico segons oic, i mon  
Jn 6,6  lo, puix ell sabia lo que havia de  fer. 7 Felip li respongué: –Dos-cents  
Jn 6,15  a portar-se-l’en a la força i  fer-lo rei, fugí tot sol altra vegada a  
Jn 6,28  –Què farem nosaltres per a  fer les obres de Déu? 29 Respongué Jesús i 
Jn 6,38 38 Puix he baixat del cel, no per a  fer ma voluntat, sinó la voluntat d’  
Jn 7,1 Judea perquè los jueus cercaven com  fer-lo morir. 2 Llavors estava pròxima  
Jn 7,17  ha enviat. 17 Qualsevol que vulla  fer la voluntat d’aquell, coneixerà per  
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Jn 9,16  deien: –¿Com un home pecador pot  fer aquestos miracles? I hi havia  
Jn 9,27 oir-ho de nou? Voleu, tal vegada,  fer-vos vosaltres també deixebles seus?  
Jn 9,33  home no fos de Déu, no podria  fer res. 34 Respongueren i li digueren:  
Jn 11,37  d’un cego de naixement, no podria  fer de manera que Làssaro no morís? 38  
Jn 11,48  fa molts miracles. 48 Si el deixam  fer, tots creuran en ell, i vindran los  
Jn 11,53 dia no pensaven sinó com poder-lo  fer morir. 54 Per lo que Jesús ja no anava 
Jn 11,57  a on era ell lo denunciàs per a  fer-lo prendre. 12,Tit Capítol XII  
Jn 12,10 prínceps dels sacerdots resolgueren  fer morir també a Làssaro, 11 perquè molts 
Jn 16,2  què qualsevol que us màtia creurà  fer una cosa agradable a Déu. 3 I vos  
Jn 17,4 acabada l’obra que m’encarregàreu  fer. 5 I ara glorificau-me vós, oh  
Jn 18,19  -se. 19 I el pontífice se posà a  fer preguntes a Jesús sobre sos deixebles  
Ac 1,1 totes les coses que Jesús començà a  fer i ensenyar, 2 fins al dia en què,  
Ac 4,28  i els pobles d’Israel, 28 per a  fer lo que vostra mà i vostre consell  
Ac 5,28  de vostra doctrina, i voleu  fer caure sobre nosaltres la sang d’  
Ac 5,35  Israel, teniu compte lo que anau a  fer ab aquestos homes. 36 Perquè antes d’ 
Ac 9,7  i allí se’t dirà lo que et convé  fer. I els homes que l’acompanyaven  
Ac 10,6  mar; ell te dirà lo que et convé  fer. 7 I luego que es retirà l’àngel que  
Ac 10,9  pujà Pere a dalt de la casa a  fer oració envers l’hora de sexta. 10 I  
Ac 16,13 la vora del riu, a on s’acostumava  fer l’oració i, assentant-nos allí,  
Ac 16,30 fora los digué: –Senyors, què he de  fer jo per a salvar-me? 31 I ells li  
Ac 18,3  i treballava, perquè son ofici era  fer tendes. 4 I disputava cada dissabte en 
Ac 19,27  de la gran Diana i comència a no  fer-se cas de la majestat d’aquella a  
Ac 20,13  ell ho havia disposat intentant  fer lo viatge a peu. 14 I havent-se  
Ac 21,22  los costums. 22 ¿Què s’ha de  fer, doncs? Certament és necessari que la  
Ac 22,Tit  d’estos contra ell. Vol lo tribú  fer-lo assotar i ell se declara ciutadà  
Ac 22,10  allí se’t dirà tot lo que et toca  fer. 11 »I com jo no hi vegés per causa  
Ac 22,26 donà avís dient: –Mira lo que vas a  fer, perquè aquest home és ciutadà romà.  
Ac 26,9  9 »I jo en veritat també pensava  fer moltes coses contra lo nom de Jesús  
Ac 26,28  a Pau: –Per poc me persuadeixes a  fer-me cristià! 29 I Pau digué: –Plagués 
Ac 27,33  perdre. 33 I quan començà a  fer-se de dia, Pau suplicava a tots que  
Rm 1,28  abandonà a un ànimo rèprobo, per a  fer coses que no convenen, 29 plens de  
Rm 2,7  per medi d’una perseverància en  fer obres bones, cerquen glòria, i honra,  
Rm 7,18 està en mi, mes no trobo lo modo de  fer lo bé. 19 Puix lo bé que jo vull, no  
Rm 7,21  una llei, que quan jo voldria  fer bé, lo mal resideix en mi. 22 Perquè  
Rm 8,3  3 Perquè lo que la Llei no podia  fer, en quant era dèbil per la carn, Déu,  
Rm 9,21  21 O no té potestat l’oller de  fer d’una mateixa pasta un vas per a  
Rm 9,23  per a destrucció, 23 i per a  fer manifestes les riqueses de sa glòria  
Rm 11,14  moure a gelosia als de ma carn i  fer que es sàlvien alguns d’ells. 15  
Rm 14,4  estarà, perquè poderós és Déu per  fer-lo estar dret. 5 L’un fa diferència 
Rm 15,5  de la paciència i de la consolació  fer-vos la gràcia de tenir uns mateixos  
Rm 15,15  ab algun més atreviment per a  fer-vos memòria d’això, a causa de la  
Rm 15,26  i l’Acaia han tingut a bé lo  fer una colecció per als pobres d’entre  
1Co 1,21  Déu per la sabiduria, a Déu plagué  fer salvos per la fatuïtat de la  
1Co 5,12 hi aliment. 12 Puix, què en tinc de  fer de judicar d’aquells que estan fora?  
1Co 9,6  i Bernabé no tenim potestat de  fer això? 7 ¿Qui va jamai a la guerra a  
1Co 10,25  la carnisseria, menjau-ne, sens  fer preguntes per raó de consciència, 26  
1Co 12,10  lo mateix Esperit; 10 a altre, lo  fer miracles; a altre, do de profecia; a  
2Co 1,Tit  abans a visitar-los, després de  fer-los veure la sinceritat de son cor i 
2Co 8,10 suposat que no sols començàreu ja a  fer-ho, sinó que formàreu lo designi des 
2Co 9,8 alegrement». 8 I poderós és Déu per  fer abundant la gràcia en vosaltres, a fi  
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2Co 10,12  12 Perquè no ens atrevim a  fer-nos del número, o comparar-nos ab  
Ga 2,10  lo mateix que jo tenia ànsia de  fer. 11 I quan Cefas vingué a Antioquia,  
Ga 3,10  en lo llibre de la Llei per a  fer-les.» 11 I que ningú en la Llei és  
Ga 3,17  després, no pot anuŀlar-lo per a  fer vana la promesa. 18 Perquè si l’  
Ga 5,3  és circumcís, que està obligat a  fer tota la Llei. 4 Oh, vosaltres que us  
Ga 5,17  entre si, per lo que no podeu  fer tot lo que voldríeu. 18 Mes si sou  
Ga 6,9  eterna. 9 No ens cansem, doncs, de  fer bé, perquè a son temps segarem, si no  
Ef 3,20  20 I a aquell que és poderós per a  fer totes les coses més abundantment que  
Ef 6,19  los llavis ab confiança, per a  fer conèixer lo misteri de l’evangeli, 20 
Fl 3,21  transformarà nostre vil cos per a  fer-lo semblant a son cos gloriós,  
1Te 2,8  desitjàvem ab ànsia, no sols  fer-vos participants de l’evangeli de  
2Te 1,10  a ser glorificat en sos sants i a  fer-se meravellós en tots los que  
2Te 3,13 vosaltres, germans, no us canseu de  fer bé. 14 I si algú no obeís lo que  
1Tm 2,4  Déu nostre Salvador, 4 lo qual vol  fer salvos a tots los homes i que vinguen  
1Tm 6,9 -nos ab això. 9 Puix los que volen  fer-se rics cauen en tentació i en llaç  
Flm 14  sens ton consentiment no he volgut  fer res, a fi de que ton benefici no fos  
He 2,17  coses pertanyents a Déu, a fi de  fer la reconciliació per los pecats del  
He 5,5  no se glorificà a si mateix per a  fer-se pontífice, sinó aquell que li  
He 10,1  ells oferien sens cessar cada any,  fer perfets als que s’acerquen. 2 D’  
He 10,7 del llibre està escrit de mi) per a  fer vostra voluntat, oh Déu!» 8 Dient  
He 10,9  «Veeu-me aquí, que vinc per a  fer, oh Déu, vostra voluntat.» Aparta lo  
He 11,29  terra seca; i lo qual, provant de  fer los egipcis, foren anegats. 30 Per la  
He 13,6  ajuda; no temeré cosa que em puga  fer home.» 7 Recordau-vos de vostres  
He 13,16  son nom. 16 I no olvideu lo  fer bé i comunicar ab altres vostres béns, 
He 13,21  perfets en tota obra bona, per a  fer sa voluntat, obrant en vosaltres lo  
Jm 3,12  germans meus, pot la figuera  fer raïms, i la parra, figues? Així la  
Jm 4,17  és mala. 17 Aquell, doncs, que sap  fer bé i no el fa, té pecat en ell. 5,Tit  
1Pe 3,17  la voluntat de Déu, que sofriu per  fer bé que per fer mal. 18 Perquè també  
1Pe 3,17  Déu, que sofriu per fer bé que per  fer mal. 18 Perquè també Cristo una vegada 
2Pe 1,10  germans, siau abans solícits de  fer segura vostra vocació i elecció,  
2Pe 1,15  després de ma mort pugau vosaltres  fer memòria d’aquestes coses. 16 Perquè  
2Jn 12  que escriure-us, no ho he volgut  fer ab paper i tinta, perquè espero anar a 
3Jn 13 escriure’t, emperò no ho he volgut  fer ab tinta i ab ploma, 14 puix espero  
Jud 3  salvació, m’ha estat precís ara  fer-ho per a exhortar-vos a què peleeu 
Jud 5  soberà i Senyor. 5 Vull, doncs,  fer-vos present, ja que haveu sabut tot  
Jud 15 Senyor entre mil de sos sants, 15 a  fer judici contra tots, i a convèncer a  
Ap 11,5  sos enemics; i si algú volgués  fer-los dany, és precís que ell mòria  
Ap 12,17 dragó contra la dona; i se n’anà a  fer la guerra als demés de son llinatge,  
Ap 13,14 ab los prodigis que se li permetien  fer davant de la bèstia, dient als que  
2Co 11,20  us lleva, al que exalta, al que us  fereix en la cara. 21 Ho dic per afront,  
Jn 18,23  mes si he parlat bé, per què em  fereixes? 24 I Anàs l’envià lligat al  
Mt 7,22 llançàrem los dimonis, i en ton nom  férem molts miracles?” 23 I llavors jo els 
Ac 20,6  després dels dies dels Àzims nos  férem a la vela des de Filipos i arribàrem 
Ac 21,2  a Fenícia, entràrem en ella i ens  férem a la vela. 3 I quan haguérem arribat 
Ac 21,5  ciutat, i agenollats en la ribera  férem oració. 6 I despedint-nos los uns  
Ac 27,2 -nos en un barco d’Adrumeto, nos  férem a la vela, intentant costejar les  
1Te 2,7 -vos estat gravosos; sinó que ens  férem petits infants entre vosaltres, com  
Mt 17,12  vingué, i no el conegueren; ans bé  feren d’ell lo que els plagué. Així també 
Mt 21,6  6 I los deixebles se n’anaren, i  feren lo que els havia manat Jesús. 7 I  
Mt 21,7  sobre d’ells sos vestits i lo  feren assentar damunt. 8 I una gran  
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Mt 22,5 esposalles!” 5 »Ells, emperò, no en  feren cas i se n’anaren, l’un a sa  
Mt 26,19  deixebles.” 19 I los deixebles ho  feren de la manera que Jesús havia manat,  
Mt 27,27  per a conduir-lo al pretori,  feren formar tota la cohort a son  
Mt 28,15  15 I ells, prenent los diners, ho  feren com se’ls havia dit. I aquesta veu  
Mc 9,12  jo us dic que Elies ja vingué, i  feren d’ell tot lo que els plagué,  
Mc 12,4  i el feriren en lo cap, i li  feren moltes befes. 5 I novament envià un  
Lc 2,44  ell estaria ab los de la comitiva,  feren un dia de camí, i llavors lo  
Lc 5,7  peixos que es rompia lo filat. 7 I  feren senyal als seus companys que estaven 
Lc 9,15  en cinquanta. 15 I així ho  feren, i los feren sentar a tots. 16 I  
Lc 9,15  15 I així ho feren, i los  feren sentar a tots. 16 I prenent los cinc 
Lc 19,35  ses vestidures sobre el pollí,  feren sentar Jesús sobre. 36 Mentres Jesús 
Lc 22,66  sacerdots, i els escribes, i el  feren venir a son Consell, i li digueren:  
Jn 2,1  miracles. 1 D’allí a tres dies se  feren unes bodes en Canà de Galilea, i s’ 
Jn 19,23  Jesús, prengueren sos vestits i ne  feren quatre parts, una per cada soldat; i 
Jn 19,24  la sort ma túnica.» Això és lo que  feren los soldats. 25 I estaven prop de la 
Ac 7,51  sempre a l’Esperit Sant; com  feren vostres pares, així vosaltres. 52 A  
Ac 8,2  portaren a enterrar a Esteve, i  feren gran condol sobre ell. 3 Emperò  
Ac 8,15  15 los quals, així que arribaren,  feren oració per ells a fi de que rebessen 
Ac 11,30  habitaven en la Judea. 30 Lo que  feren enviant-ho als ancians per mà de  
Ac 17,14  14 I els germans immediatament  feren eixir a Pau per a què anàs envers lo 
Ac 28,10  curats. 10 Los quals igualment nos  feren molts honors i, a l’embarcar-nos, 
Rm 3,12  Tots se desviaren i tots junts se  feren inútils, no hi ha qui faça bé, ni  
2Co 8,5  que es dóna als sants. 5 I ho  feren, no com nosaltres esperàvem, sinó  
1Tm 5,12 -se, 12 tenint condemnació, perquè  feren vana la primera fe. 13 I estant,  
Jud 15  de les obres de sa impietat que  feren impiament i de totes les paraules  
Rm 9,20  fang al que l’ha fet: «Per què em  feres així?» 21 O no té potestat l’oller  
Ap 2,19 paciència, i les darreres obres que  feres, que excedeixen a les primeres. 20  
Lc 6,29  que us calumniïn. 29 I al que et  feresca en una galta, presenta-li l’  
Mt 25,45  vos dic, que sempre que no ho  féreu ab un d’aquestos petits, tampoc ho  
Mt 25,45 ab un d’aquestos petits, tampoc ho  féreu ab mi. 46 »I aniran aquestos al  
Ac 3,17  17 »I ara, germans, jo sé que ho  féreu per ignorància, així com també  
Ac 4,24 i digueren: «Senyor, vós sou lo qui  féreu lo cel i la terra, lo mar, i tot lo  
Ac 7,43  de vostre déu Remfam, figures que  féreu per adorar-les. Jo us  
Mc 14,47  ab Jesús, desembeinant l’espasa,  ferí a un criat del sumo sacerdot i li  
Lc 22,50 ¿ferirem ab espasa? 50 I un d’ells  ferí a un criat del príncep dels sacerdots 
Ac 12,23  Déu i no d’home! 23 I al punt lo  ferí l’àngel del Senyor, per quant no  
Ap 8,12 quart àngel tocà la trompeta, i fou  ferida la tercera part del cel, i la  
Ap 13,3  com ferit de mort, i fou curada sa  ferida mortal. I es meravellava tota la  
Ap 13,12  la primera bèstia, la mortal  ferida de la qual era curada. 13 I féu  
Ap 13,14  una imatge de la bèstia que tingué  ferida de l’espasa i visqué. 15 I li fou  
Lc 10,34  34 I acostant-se, li embenà les  ferides, xopant-les-hi ab oli i vi, i  
Ap 16,11 al Déu del cel per sos dolors i ses  ferides, i no s’arrepentiren de ses  
Mt 27,30  -li, prengueren la canya i  ferien son cap. 31 I després d’haver-se 
Mc 15,19  –Salve, rei dels jueus! 19 I lo  ferien en lo cap ab una canya, i li  
Mt 26,51  la mà desembeinà son coltell, i  ferint a un criat del pontífice, li tallà  
Mc 5,5  i en les muntanyes, cridant i  ferint-se ab pedres. 6 I quan vegé a  
Ac 23,3  -me segons la Llei, i me manes  ferir contra la Llei? 4 I els que estaven  
Ap 11,6  a convertir-les en sang, i per a  ferir la terra ab tota mena de plagues tan 
Ap 19,15 boca una espasa de dos talls, per a  ferir ab ella les nacions. I ell mateix  
Ac 23,3  3 Llavors Pau li digué: –Déu te  ferirà a tu, paret emblanquinada! ¿Tu  
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Ap 1,7  i els que el traspassaren. I es  feriran los pits al veure’l tots los  
Ap 18,9  que la judicarà. 9 I ploraran i es  feriran los pits sobre ella los reis de la 
Mt 26,31  mi aquesta nit. Puix escrit està:  “Feriré al pastor, i s’esgarriaran les  
Mc 14,27  en mi, perquè està escrit:  “Feriré al pastor, i s’esgarriaran les  
Lc 22,49  a succeir, li digueren: –Senyor,  ¿ferirem ab espasa? 50 I un d’ells ferí a 
Mt 21,35  los pagesos agarraren als criats,  feriren a un, mataren a un altre, i a l’  
Mc 12,4  sirvent, i l’apedregaren i el  feriren en lo cap, i li feren moltes  
Mc 12,5  i a molts altres, dels quals  feriren a uns i mataren a altres. 6 Emperò 
Lc 20,11  altre criat, emperò ells també  feriren a aquest i, omplint-lo de  
Lc 20,12  envià encara lo tercer, a qui ells  feriren també, i el tragueren fora. 13  
Mt 5,39 resistiu al mal; ans bé, si algú et  ferís en la galta dreta, presenta-li  
Ac 23,2  als que estaven prop d’ell que el  ferissen en la boca. 3 Llavors Pau li  
Mt 26,68  ’ns, Cristo, qui és lo qui t’ha  ferit? 69 Mentrestant Pere estava defora  
Lc 10,30  i, després d’haver-lo  ferit, se n’anaren deixant-lo mig mort. 
Jn 18,Tit  XVIII Jesús és pres; Malcos,  ferit. Fugen los apòstols. Pere nega a  
Ap 13,3  3 I vegí un de sos caps com  ferit de mort, i fou curada sa ferida  
Ac 19,16  contra ells, de manera que nusos i  ferits fugiren d’aquella casa. 17 I això  
Ap 18,4  part en sos pecats i no quedeu  ferits de ses plagues. 5 Perquè sos pecats 
Rm 14,4 son amo està en peus, o cau; emperò  ferm estarà, perquè poderós és Déu per fer 
1Co 7,37  si la casa. 37 Emperò lo qui està  ferm en son cor, no obligant-li la  
2Tm 2,19  Emperò lo fonament de Déu se manté  ferm tenint aquest sello: «Lo Senyor  
He 3,14  de Cristo, ab tal que conservem  ferm fins al fi lo principi de la  
He 11,27  la ira del rei; perquè ell sofrí  ferm, com si vegés a l’invisible. 28 Per  
2Co 1,7  nostra esperança en vosaltres és  ferma, sabent que així com sou  
He 2,2  que fou dita per los àngels fou  ferma i tota transgressió i desobediència  
He 3,6 som nosaltres, ab tal que mantingam  ferma la confiança i la glòria de l’  
He 6,19  19 La qual tenim com un àncora  ferma i segura de l’ànima, i que penetra  
2Pe 1,19  santa. 19 I encara tenim més  ferma la paraula dels profetes, a la qual  
Mt 21,2  i luego trobareu una somera  fermada i un pollí ab ella. Desfermau-la 
Tt 1,9  sant i contingut. 9 Que abràcia  fermament la paraula de la fe conforme a  
Mc 11,2  entrat en ell, trobareu un pollí  fermat, sobre el qual no s’ha sentat  
Mc 11,4  I se n’anaren i trobaren lo pollí  fermat davant de la porta, fora, en una  
Lc 19,30  entreu en ell, trobareu un pollí  fermat sobre el qual ningú s’ha sentat  
1Co 5,6  ¿No sabeu que un poc de llevat  fermenta tota la pasta? 7 Netejau, doncs,  
Lc 13,21  fins que tota la massa quedà  fermentada. 22 I anava ensenyant per les  
Mt 13,33  mesures de farina, fins que tot ha  fermentat. 34 Totes aquestes coses les  
Rm 5,2  fe a esta gràcia, en la que estam  ferms i ens regositjam en l’esperança de  
1Co 15,1  vosaltres i en lo qual estau  ferms; 2 per lo qual sou salvos també, si  
1Co 15,58  Així, amats germans meus, estigau  ferms i constants, abundant sempre en l’  
1Co 16,13  oportunitat. 13 Vetllau, estau  ferms en la fe, conduïu-vos com a homes  
2Co 1,24 a vostre goig, puix per la fe estau  ferms. 2,Tit Capítol II Mana que l’  
Ga 5,1  del cristià. 1 Manteniu-vos  ferms i no us subjecteu altra vegada al  
Ef 6,14  totes les coses. 14 Estau, doncs,  ferms, cenyiu vostres lloms ab veritat, i  
Fl 4,1  goig i ma corona, perseverau així  ferms en lo Senyor, amats meus. 2 Prego a  
Col 1,23 ell, 23 si continuau fundamentats i  ferms en la fe, immobles en l’esperança  
1Te 3,8 quant ara vivim, si vosaltres estau  ferms en lo Senyor. 9 Per lo tant, ¿quina  
2Te 2,15  15 I així, germans, estigau  ferms, i manteniu les tradicions que  
1Pe 5,9  devorar. 9 Resistiu-lo, estant  ferms en la fe, sabent que vostres germans 
1Pe 5,12  gràcia de Déu, en la qual estau  ferms. 13 Vos saluda la iglésia que està  
Mt 8,28  de les sepultures, de tal manera  ferotges que ningú podia transitar per  
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Ac 12,10  guàrdia, arribaren a la porta de  ferro que va a la ciutat, la que se’ls  
Ap 2,27  27 i les governarà ab vara de  ferro, i com vasos de terra seran fets  
Ap 9,9 I vestien corasses, com corasses de  ferro. I el soroll de ses ales, com un  
Ap 12,5  totes les nacions ab vara de  ferro; i son fill fou arrebatat envers Déu 
Ap 18,12  preciosíssima, i de coure, i de  ferro, i de marbre, 13 i de canyella, i de 
Ap 19,15 ell mateix les governarà ab vara de  ferro; i ell trepitja lo cup del vi del  
1Te 1,Tit  un exemple als demés fiels en lo  fervor de sa fe, esperança i caritat enmig 
Ac 18,25  instruït en lo camí del Senyor i,  fervorós d’esperit, parlava i ensenyava  
1Pe 4,8  8 Abans de tot tenint caritat  fervorosa entre vosaltres, perquè la  
1Pe 1,22  amau-vos uns als altres  fervorosament ab un cor pur. 23 Ja que  
Rm 12,11 en vostres obligacions; ans bé siau  fervorosos en esperit, servint al Senyor.  
Mt 27,20  turba que demanàs a Barrabàs i que  fes morir a Jesús. 21 I el president los  
Lc 4,23 a dir que foren fetes en Cafarnaüm,  fes-les aquí també en ta pàtria.” 24 I  
Lc 10,28  28 I li digué: –Bé has respost,  fes-ho aixís i viuràs. 29 Emperò ell,  
Lc 10,37  vés –li digué llavors Jesús– i  fes tu lo mateix. 38 I succeí que, seguint 
Lc 12,58  ton contrari davant del magistrat,  fes lo possible per a deslliurar-te d’  
Lc 14,10 qui t’ha convidat, te diga: “Amic,  fes-te més amunt.” Llavors seràs honrat  
Lc 22,23  altres quin d’ells seria lo qui  fes tal cosa. 24 I se mogué també entre  
Ac 4,28  i vostre consell decretaren que es  fes. 29 I ara, Senyor, mirau ses amenaces  
Ac 7,44 ho ordenà Déu dient a Moisès que el  fes segons la forma que havia vist. 45 Lo  
Ac 10,5  5 Envia, doncs, ara homes a Jope i  fes venir aquí a un tal Simó, per sobrenom 
Ac 10,32  de Déu. 32 Envia, doncs, a Jope i  fes cridar a Simó que té per sobrenom  
Ac 11,13  i li digué: “Envia homes a Jope i  fes venir a Simó, per sobrenom Pere, 14 lo 
Ac 18,17 davant del tribunal, sens que Gàlio  fes cas d’estes coses. 18 Emperò Pau, que 
Ac 21,24  -los, i purifica’t ab ells, i  fes-los lo gasto per a què s’afèitien  
Ac 21,26  dies de la purificació, fins que  fes l’oferta per cada u d’ells. 27 I  
Ac 25,25  trobí que hagués comès res que el  fes digne de mort. Emperò havent ell  
Ac 27,29 des de la popa, i desitjaven que es  fes de dia. 30 I els mariners, volent-se 
2Tm 4,5  les coses, suporta les afliccions,  fes l’obra d’un evangelista, compleix  
Ap 2,5  has caigut; i arrepenteix-te, i  fes les primeres obres, perquè si no  
Ap 13,7  en lo cel. 7 I li fou donat que  fes guerra als sants i que els vencés. I  
Ap 13,15  figura de la bèstia parlàs; i que  fes que fossen morts tots los que no  
Mt 8,9  “Vine”, i ve. I a mon sirvent:  “Fes això”, i ho fa. 10 Quan Jesús oigué  
Lc 7,8 altre: “Vine”, i ve, i a mon criat:  “Fes això”, i ho fa. 9 Quan Jesús ho  
Jn 13,27  en ell Satanàs. I Jesús li digué:  –Fes prestament lo que tu fas. 28 Emperò  
Ac 21,23  perquè oiran que tu has vingut. 23  Fes, doncs, lo que anam a dir-te: “Aquí  
Rm 13,3  tu no tenir temor de la potestat?  Fes bé i tindràs alabança d’ella. 4  
Lc 15,32  béns són teus. 32 Mes raó era que  féssem un convit i nos alegràssem, puix  
Mc 6,39 i dos peixos. 39 I els manà que els  fessen sentar a tots en pletes sobre l’  
Ac 14,3  de sa gràcia, concedint que es  fessen per ses mans prodigis i miracles. 4 
Ap 9,4  la terra. 4 I els fou manat que no  fessen dany a l’herba de la terra, ni a  
Ap 13,14  als que habiten en la terra que  fessen una imatge de la bèstia que tingué  
Mt 26,5  5 Mes ells deien: –No en dia de  festa, no sia el cas que succeesca algun  
Mc 14,2  2 Emperò deien: –No en dia de  festa, no fos cas que es mogués algun motí 
Lc 2,42  segons lo costum del dia de la  festa, 43 i acabats los dies, quan se’n  
Lc 22,1  sacerdot. 1 I estant ja cerca la  festa dels Àzims, dita la Pasqua, 2 los  
Lc 23,17  -los llibre a un en lo dia de la  festa. 18 I tot lo poble començà a cridar, 
Jn 4,45  fet en Jerusalem en lo dia de la  festa, perquè ells havien assistit també a 
Jn 4,45  ells havien assistit també a la  festa. 46 I Jesús vingué novament a Canà  
Jn 5,1  1 Després d’això, essent la  festa dels jueus, Jesús pujà a Jerusalem.  
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Jn 6,4  ja cerca la Pasqua, que és una  festa dels jueus. 5 I com alçàs Jesús los  
Jn 7,Tit  VII Va Jesús a Jerusalem per la  festa dels Tabernacles. Ensenya en lo  
Jn 7,2  morir. 2 Llavors estava pròxima la  festa dels jueus dita dels Tabernacles. 3  
Jn 7,8 són males. 8 Pujau vosaltres a eixa  festa; jo no vaig encara a eixa festa,  
Jn 7,8  festa; jo no vaig encara a eixa  festa, perquè mon temps no s’ha complert  
Jn 7,10  partit, ell marxà també a la  festa, no públicament sinó com d’ocult.  
Jn 7,11  jueus lo buscaven en lo dia de la  festa i deien: –A on és, aquell? 12 I hi  
Jn 7,14  jueus. 14 I envers lo mig de la  festa, Jesús pujà al temple i ensenyava.  
Jn 7,37  dia, que era lo gran dia de la  festa, Jesús se posà en peu, i en alta veu 
Jn 10,22  22 I se celebrava en Jerusalem la  festa de la Dedicació, i era en hivern. 23 
Jn 11,56  pensau? Per què no ha vingut a la  festa? 57 I els pontífices i els fariseus  
Jn 12,12  de gent, que havia vingut a la  festa, havent sabut que Jesús venia a  
Jn 12,20  que pujaren per adorar a Déu en la  festa. 21 Estos, doncs, s’acercaren a  
Jn 13,1  la negació de Pere. 1 Abans de la  festa de la Pasqua, sabent Jesús que havia 
Jn 13,29  «Compra lo que necessitem per a la  festa», o que donàs alguna cosa als  
Ac 18,21 totes maneres he de guardar aquesta  festa que ve en Jerusalem; emperò tornaré  
1Co 5,8  8 Per lo tant, celebrem la  festa, no ab llevat vell, ni ab llevat de  
Col 2,16 lo beure, o per respecte del dia de  festa, o de novilluni, o de dissabtes; 17  
Mt 23,6  los primers puestos en los  festins i els primers sitis en les  
Mc 12,39  i en los primers puestos en los  festins. 40 Que devoren les cases de les  
Mt 27,15  lo president en dies de gran  festivitat entregar llibre al poble un  
Mc 15,6  6 Mes acostumava en dia de  festivitat donar llibertat a un dels  
Ac 24,Tit  en presó per son successor Pòrcio  Festo. 1 I al cap de cinc dies vingué  
Ac 24,27  Emperò al cap de dos anys, Pòrcio  Festo succeí a Fèlix, lo qual, volent-se 
Ac 25,Tit  XXV Pau se defensa davant de  Festo. Apeŀla a Cèsar. Lo rei Agripa  
Ac 25,Tit  rei Agripa desitja veure a Pau, i  Festo lo presenta a ell. 1 Festo, doncs,  
Ac 25,1 a Pau, i Festo lo presenta a ell. 1  Festo, doncs, havent vingut a la  
Ac 25,4  per a assassinar-lo. 4 Emperò  Festo respongué que Pau estava guardat en  
Ac 25,9  temple, ni contra Cèsar. 9 Emperò  Festo, volent-se congraciar ab los  
Ac 25,12 a ells: apeŀlo al Cèsar. 12 Llavors  Festo, després d’haver conferenciat ab lo 
Ac 25,13  vingueren a Cesarea a saludar a  Festo. 14 I havent-se detingut allí  
Ac 25,14  -se detingut allí molts dies,  Festo declarà al rei la causa de Pau  
Ac 25,22 al Cèsar. 22 Llavors Agripa digué a  Festo: –Jo també desitjaria oir a aquest  
Ac 25,23  se presentà Pau per ordre de  Festo. 24 I Festo digué: –Rei Agripa i  
Ac 25,24  Pau per ordre de Festo. 24 I  Festo digué: –Rei Agripa i tots los que  
Ac 26,Tit  Pau se justifica davant d’Agripa.  Festo lo tracta d’insensat. Agripa  
Ac 26,24 ell deia estes coses en sa defensa,  Festo digué en alta veu: –Estàs fora de  
Ac 26,25  –No he perdut lo judici, òptimo  Festo, ans bé dic paraules de veritat i de 
Ac 26,32 estar en presó. 32 I Agripa digué a  Festo: –Podria aquest home posar-se en  
Mt 1,22 pecats d’ells. 22 Mes tot això fou  fet per a què es complís lo que digué lo  
Mt 8,13  i així com has cregut, així te sia  fet. I en aquell punt quedà sa lo sirvent. 
Mt 13,28  28 »I los digué: »–Algun enemic ha  fet això. »I los criats li digueren:  
Mt 14,3  prodigis. 3 Perquè Herodes havia  fet prendre a Joan, i lligat, lo posà en  
Mt 14,15  curà sos malalts. 15 I havent-se  fet vespre se li acercaren sos deixebles i 
Mt 15,6  queda desobligat.” I així haveu  fet va lo manament de Déu per vostra  
Mt 20,2  per a sa vinya. 2 I havent  fet l’ajust ab los treballadors de a  
Mt 21,4  los deixarà. 4 I tot això fou  fet per a què es complís lo que havia dit  
Mt 21,15  escribes les meravelles que havia  fet, i als petits clamant en lo temple i  
Mt 21,42 fou feta cap de cantonada. Això fou  fet per lo Senyor i és cosa meravellosa a  
Mt 21,44  i aquell sobre qui ella caiga serà  fet engrunes. 45 I quan los prínceps dels  
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Mt 22,34  los fariseus, quan oïren que havia  fet callar als saduceus, se juntaren en  
Mt 23,15  prosèlit, i després d’haver-lo  fet, lo feu fill de l’infern al doble de  
Mt 25,40  vos dic que sempre i quan ho haveu  fet ab un d’aquestos petits mos germans,  
Mt 25,40  petits mos germans, ho haveu  fet ab mi. 41 »Llavors dirà també als que  
Mt 26,10  què molestau aquesta dona? Puix ha  fet ab mi una bona obra. 11 Perquè sempre  
Mt 26,13  també lo que aqueixa dona ha  fet en memòria seva. 14 Llavors un dels  
Mt 26,56  prenguéreu. 56 Emperò tot això fou  fet per a què es complissen les  
Mt 27,23 diu lo president: –Puix quin mal ha  fet? I ells cridaven més dient: –Sia  
Mt 27,26  Barrabàs, i després d’haver  fet assotar a Jesús, los l’entregà per a  
Mt 27,60  en un sepulcre seu nou, que havia  fet obrir en una roca. I arrimà una gran  
Mc 2,4  casa en què estava i, havent-hi  fet un forat, baixaren lo llit en què jeia 
Mc 2,27  27 I els deia: –Lo dissabte fou  fet per a l’home, i no l’home per al  
Mc 4,35  tot. 35 I aquell dia, havent-se  fet tard, los digué: –Passem a l’altra  
Mc 5,4 cadenes, havia romput les cadenes i  fet trossos los grillons, i ningú el podia 
Mc 5,16 ho havien vist los relataren tot lo  fet tal com havia succeït a l’endemoniat, 
Mc 5,19  quant grans són les coses que ha  fet per a tu lo Senyor i la misericòrdia  
Mc 5,20  Decàpolis quant grans coses havia  fet Jesús per a ell, i se meravellaven  
Mc 5,32  per a veure a la que ho havia  fet. 33 Llavors la dona, espavorida i  
Mc 6,14  rei Herodes (puix son nom s’havia  fet notori), i deia: –Joan Baptista ha  
Mc 6,17  enviat a prendre a Joan i l’havia  fet posar ab grillons en la presó, a causa 
Mc 6,30  li contaren tot lo que havien  fet i ensenyat. 31 I els digué: –Veniu,  
Mc 7,37  se meravellaven, dient: –Tot ho ha  fet bé, ha fet oir als sords i parlar als  
Mc 7,37  dient: –Tot ho ha fet bé, ha  fet oir als sords i parlar als muts. 8,Tit 
Mc 11,23  succeirà lo que diu, tot li serà  fet. 24 Per lo tant, vos dic que totes les 
Mc 12,11  11 Per lo Senyor ha estat  fet això, i és cosa meravellosa a nostres  
Mc 14,6  què la molestau? Una bona obra ha  fet ella ab mi. 7 Perquè sempre teniu  
Mc 14,8  a mi no em teniu sempre. 8 Ella ha  fet lo que ha pogut: s’anticipà a ungir  
Mc 14,9 tot lo món, també lo que aquesta ha  fet se contarà en memòria d’ella. 10 I  
Mc 14,58  dir: “Jo destruiré aquest temple  fet de mà i dins tres dies n’edificaré un 
Mc 14,58 dies n’edificaré un altre sens ser  fet de mà.” 59 Mes ni en això convenien  
Mc 15,14 Pilat los deia: –Doncs, quin mal ha  fet? I ells cridaven més: –Crucificau-  
Mc 15,15  Barrabàs, i després d’haver  fet assotar a Jesús, l’entregà per a què  
Lc 1,25  dient: 25 «Perquè el Senyor ha  fet açò ab mi en los dies en què ha volgut 
Lc 1,49 totes les generacions, 49 perquè ha  fet en mi grans coses lo qui és poderós, i 
Lc 2,2 2 I aquest primer empadronament fou  fet per Cireno, essent governador de la  
Lc 3,19 per tots los mals que Herodes havia  fet, 20 hi anyadí, a tots los demés, lo de 
Lc 4,27  Eliseu, emperò ningú d’ells fou  fet net sinó Naaman de Síria. 28 I tots  
Lc 5,6  tiraré lo filat. 6 I havent-ho  fet aixís, agafaren una multitud tan gran  
Lc 5,9  de l’agafada de peix que havien  fet. 10 I així mateix Jaume i Joan, fills  
Lc 8,39  teva i conta quant grans coses ha  fet Déu per a tu. I anà publicant per tota 
Lc 8,39 la ciutat quant gran mercè li havia  fet Jesús. 40 I succeí que, havent tornat  
Lc 9,7  lo tetrarca, tot lo que havia  fet Jesús, i estava suspès per lo que  
Lc 9,10 apòstols, li contaren lo que havien  fet. I, cridant-los ell a part, se  
Lc 11,40  lo que està de part de fora, no ha  fet també lo que està de part de dins? 41  
Lc 12,14 ell li respongué: –Home, ¿qui m’ha  fet a mi jutge o repartidor entre  
Lc 14,22  »I digué el criat: »–Senyor, ja he  fet lo que m’haveu manat, emperò encara  
Lc 15,27  germà ha vingut, i ton pare ha  fet matar lo vedell gras, perquè l’ha  
Lc 15,30  ab dones de mala vida, haveu  fet matar per a ell lo vedell gras. 31  
Lc 17,10  dieu: “Servos inútils som, havem  fet lo que devíem fer.” 11 I succeí que,  
Lc 20,18  i aquell sobre qui ella caiga serà  fet miques. 19 Llavors los prínceps dels  
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Lc 21,4  los altres, 4 perquè tots ells han  fet oferiments a Déu de lo que els  
Lc 23,22 vegada los digué: –Puix quin mal ha  fet aquest? Jo no trobo res en ell que  
Lc 23,41  mereixien; emperò aquest no ha  fet ningun mal. 42 I deia a Jesús:  
Lc 23,51  consell, ni en lo que ells havien  fet), lo qual era d’Arimatea, ciutat de  
Jn 1,3  cosa fou feta de lo que ha estat  fet. 4 En ell era la vida, i la vida era  
Jn 1,10  era en lo món, i el món ha estat  fet per ell, i el món no el conegué. 11  
Jn 1,14 home, sinó de Déu. 14 I el Verb fou  fet carn, i habità entre nosaltres, i  
Jn 4,29  home que m’ha dit tot quant jo he  fet. ¿No és aquest lo Cristo? 30 Isqueren, 
Jn 4,39  li havia dit tot lo que ella havia  fet. 40 I havent vingut a ell los  
Jn 4,45  havent vist tot lo que havia  fet en Jerusalem en lo dia de la festa,  
Jn 5,29 del Fill de Déu, 29 i los que hagen  fet obres bones eixiran per a ressuscitar  
Jn 5,29  a la vida, emperò los que hagen  fet obres males eixiran per a ressuscitar  
Jn 6,14  homes lo miracle que Jesús havia  fet, deien: –Aquest és verdaderament lo  
Jn 7,21 21 Respongué Jesús i els digué: –He  fet una obra i tots vos ne meravellau. 22  
Jn 10,4  i les guia defora. 4 I quan ha  fet eixir ses ovelles pròpies, va davant  
Jn 10,41  molts a ell dient: –Joan no ha  fet miracle algun, 42 mes totes quantes  
Jn 11,45  que havien vist lo que Jesús havia  fet, cregueren en ell. 46 Emperò alguns d’ 
Jn 11,46  contaren les coses que Jesús havia  fet. 47 Llavors los pontífices i els  
Jn 12,16  estes coses, i que ells li havien  fet aquestes coses. 17 I la turba que es  
Jn 12,18 rebre-lo, per haver oït que havia  fet aquest miracle. 19 I los fariseus se  
Jn 12,37  d’ells. 37 Mes, encara que havia  fet tants miracles en presència d’ells,  
Jn 13,12 taula, los digué: –¿Sabeu lo que he  fet ab vosaltres? 13 Vosaltres m’anomenau 
Jn 13,15  exemple: perquè així com jo he  fet ab vosaltres, així façau vosaltres  
Jn 15,15  he apellidat amics, perquè us he  fet a saber quantes coses he oït de mon  
Jn 15,24  a mon Pare. 24 Si jo no hagués  fet entre ells obres que ningú altre ha  
Jn 15,24 entre ells obres que ningú altre ha  fet, no tindrien culpa; mes ara ells les  
Jn 17,26  vós m’haveu enviat. 26 I els he  fet i faré conèixer vostre nom, perquè l’ 
Jn 18,35  t’han entregat a mi. Què has  fet? 36 Respongué Jesús: –Mon regne no és  
Jn 19,7  Llei deu morir, perquè ell s’ha  fet Fill de Déu. 8 Quan Pilat oigué  
Ac 3,12 per nostra virtut i poder haguéssem  fet caminar a aquest? 13 Lo Déu d’  
Ac 4,7  o en nom de qui haveu vosaltres  fet això? 8 Llavors Pere, ple de l’  
Ac 4,9  que avui se’ns demana raó del bé  fet a un home malalt, per virtut de qui ha 
Ac 4,16  homes? Perquè, que ha estat  fet per ells un miracle notable, és  
Ac 5,24 estaven en dubte sobre què s’havia  fet d’ells. 25 Emperò al mateix temps  
Ac 5,40  apòstols, després d’haver-los  fet assotar, los manaren que no parlassen  
Ac 7,27  de davant, dient: »–Qui t’ha  fet a tu príncep i jutge sobre nosaltres?  
Ac 7,35  ells refusaren dient: “Qui t’ha  fet príncep i jutge?”, a est envià Déu per 
Ac 7,40  perquè no sabem què s’ha  fet de Moisès, que ens tragué d’Egipte.  
Ac 9,40  feia Dorcas. 40 Mes Pere, havent  fet eixir a tothom defora, s’agenollà,  
Ac 10,29  doncs, per quina causa m’haveu  fet venir? 30 I digué Corneli: –Quatre  
Ac 10,33  seguit t’envií a buscar, i tu has  fet bé en venir. I ara nosaltres tots  
Ac 11,10  anomènies tu comú. 10 »I així fou  fet tres vegades, i tot això se’n tornà  
Ac 12,4  dies dels Àzims. 4 I havent-lo  fet prendre, lo posà a la presó i el féu  
Ac 12,18  els soldats, sobre què s’havia  fet de Pere. 19 I Herodes, havent-lo fet 
Ac 12,19  de Pere. 19 I Herodes, havent-lo  fet buscar i no trobant-lo, després d’  
Ac 13,12  lo procònsol, quan vegé aquest  fet, cregué, meravellant-se de la  
Ac 13,13  del Senyor. 13 I havent-se  fet a la vela des de Pafo, Pau i los que  
Ac 14,10  quan vegeren lo que Pau havia  fet, alçaren sa veu i digueren en llengua  
Ac 14,22  ordenat presbíteros i hagueren  fet oració ab dejunis, los encomanaren al  
Ac 14,26  totes les coses que Déu havia  fet ab ells, i com havia obert la porta de 
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Ac 15,12  grans senyals i prodigis havia  fet Déu entre els gentils per medi d’  
Ac 16,15  nos suplicà dient: –Si haveu  fet judici que jo só fiel al Senyor,  
Ac 18,18  ell Prisciŀla i Aquila, i s’havia  fet tallar los cabells en Cencres, puix  
Ac 21,1  lo tribú Lísias. 1 I havent-nos  fet a la vela després que ens separàrem d’ 
Ac 21,19  una totes les coses que Déu havia  fet entre els gentils per son ministeri.  
Ac 21,33  i li preguntà qui era i què havia  fet. 34 I dels de la turba, los uns  
Ac 24,10  Pau, havent-li lo governador  fet senyal de que parlàs, respongué:  
Ac 25,10  dec jo ser judicat; ningun mal he  fet als jueus, com vós sabeu molt bé. 11 I 
Ac 25,11  vós sabeu molt bé. 11 I si els he  fet algun agravi o cosa digna de mort, no  
Ac 26,31  ells dient: –Aquest home no ha  fet cosa per la qual haja de morir ni  
Ac 27,24 del Cèsar; i vet aquí que Déu t’ha  fet gràcia de tots los que naveguen ab  
Ac 27,39  lo blat al mar. 39 I havent-se  fet de dia no coneixien la terra; no  
Ac 28,17  germans, encara que jo no he  fet res contra del poble, ni contra les  
Rm 1,3  Jesucrist, Senyor nostre, que fou  fet del llinatge de David segons la carn;  
Rm 6,18  I deslliurats del pecat, vos haveu  fet servos de la justícia. 19 Vos parlo  
Rm 9,11  els fills fossen nats, no havent  fet bé ni mal algun, per a què fos  
Rm 9,20  dirà un vas de fang al que l’ha  fet: «Per què em feres així?» 21 O no té  
Rm 15,18  d’aquelles coses que Cristo no ha  fet per medi meu, per a portar a l’  
Rm 15,20  aquest evangeli, no a on s’havia  fet ja menció de Cristo, a fi de no  
1Co 1,20  d’aquest sigle? ¿No ha  fet Déu fàtua la sabiduria d’aquest món?  
1Co 1,30  lo qual per a nosaltres ha estat  fet per Déu sabiduria i justificació i  
1Co 9,12 no abans nosaltres? Emperò no havem  fet ús d’aquesta potestat, ans bé ho  
1Co 9,19  essent llibre envers tots, m’he  fet servo de tots, per a guanyar molt més. 
1Co 9,20  més. 20 I així, ab los jueus m’he  fet jueu per a guanyar als jueus. 21 Ab  
1Co 9,22 als que estaven sens Llei. 22 M’he  fet flac ab los flacs per a guanyar als  
1Co 9,22  per a guanyar als flacs. M’he  fet tot per a tots per a salvar a tots. 23 
1Co 13,11  un noi. Mes quan vaig ésser home  fet, deixí córrer les coses de noi. 12 Ara 
1Co 15,20  d’entre els morts, i ha estat  fet primícies d’aquells que dormen. 21  
2Co 2,10  cosa, per amor de vosaltres ho he  fet, en persona de Cristo, 11 a fi de que  
2Co 3,6  ve de Déu, 6 lo qual nos ha  fet també ministres idòneos del Nou  
2Co 5,10  cada qual rèbia, segons lo que ha  fet bo o mal, estant en son propi cos. 11  
2Co 10,11  estant ausents, lo mateix serem en  fet estant presents. 12 Perquè no ens  
2Co 11,5  -lo. 5 Mes jo suposo que no he  fet menos que els majors apòstols. 6  
Ga 3,13 de la maledicció de la Llei, essent  fet maledicció per nosaltres; perquè està  
Ga 4,4  Déu a son Fill, format de dona, i  fet subjecte a la Llei, 5 per a rescatar  
Ga 4,16  i me’ls hauríeu donat. 16 ¿M’he  fet jo, doncs, enemic vostre dient-vos  
Ga 4,31  ab qual llibertat Cristo nos ha  fet llibres. 5,Tit Capítol V Danys de l’  
Ef 1,Tit  exaltat sobre totes les coses,  fet cap de tota la Iglésia. 1 Pau, per  
Ef 1,9  e inteŀligència, 9 havent-nos  fet conèixer lo misteri de sa voluntat,  
Ef 2,14 Perquè ell és nostra pau, lo qui ha  fet dels dos un sol poble, i rompent la  
Ef 3,3  manera, per revelació, se m’ha  fet conèixer lo misteri, com escriguí  
Ef 6,8  rebrà del Senyor lo bé que haurà  fet, sia servo, sia llibre. 9 I vosaltres, 
Fl 1,13 13 de manera que mes cadenes s’han  fet notòries en Cristo en tot lo pretori i 
Fl 2,7 no res, prenent la figura de servo,  fet a semblança dels homes; i trobat en la 
Fl 2,8  a home. 8 S’humillà a si mateix,  fet obedient fins a la mort, i mort de  
Fl 4,14  que em conforta. 14 Ab tot, haveu  fet bé en haver participat de ma  
Col 1,20  habitàs tota plenitud. 20 I havent  fet la pau per medi de la sang de sa creu, 
Col 1,21 temps vos havíeu estranyat de Déu i  fet enemics de cor per les males obres, 22 
Col 1,23  baix lo cel, del qual jo, Pau, só  fet ministre. 24 Lo qual ara me regositjo  
Col 1,25  és la Iglésia; 25 de la que jo só  fet ministre, segons la dispensació de Déu 
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Col 3,25  obra mal, rebrà per lo mal que ha  fet; i en Déu no hi ha accepció de  
1Te 1,6  vostre. 6 I vosaltres vos haveu  fet imitadors nostres i del Senyor, rebent 
1Te 2,14  vosaltres, germans, vos haveu  fet imitadors de les iglésies de Déu que  
1Te 3,6  aquí de vosaltres, i ens ha  fet a saber vostra fe i caritat, i que  
1Tm 6,12 a la que fores cridat, havent també  fet bona confessió davant de molts  
Tt 3,5 per obres de justícia que haguéssem  fet nosaltres, sinó segons sa  
Flm 18 -lo com a mi mateix. 18 I si t’ha  fet algun dany o te deu alguna cosa, posa  
He 1,3  de son poder, després d’haver  fet la purificació de nostres pecats per  
He 1,4  Majestat en les altures, 4 essent  fet tant més exceŀlent que els àngels,  
He 2,Tit major rigor. Glòria del Fill de Déu  fet home, Senyor de totes les criatures,  
He 2,7  que així lo visites? 7 Tu l’has  fet un poc menor que els àngels; tu l’has 
He 2,9  a ell. 9 Mes veem a Jesús, que fou  fet un poc menor que els àngels per la  
He 2,17  que en totes les coses fos  fet semblant a sos germans, per a què fos  
He 5,9  patí aprengué obediència. 9 I així  fet perfet, vingué a ser l’autor de salut 
He 6,16  és major que ells; i el jurament  fet en confirmació és per ells lo terme de 
He 7,3  principi de dies, ni fi de vida,  fet emperò semblant al Fill de Déu,  
He 7,16  de Melquisedec, 16 lo qual és  fet, no segons la llei del manament  
He 7,20  a Déu. 20 I per quant fou ell  fet sacerdot no sens jurament (perquè los  
He 7,22  22 per lo tant Jesús fou  fet fiança d’un testament molt més  
He 9,11  més gran i més perfet, no  fet de mà, ço és, no d’esta fàbrica 12 ni 
He 9,24  Cristo no ha entrat en lo santuari  fet de mà, que era figura del verdader,  
Jm 2,10  fàltia tan sols en un punt, s’ha  fet culpable de tot. 11 Perquè lo qui  
2Pe 1,16  faules ingenioses quan vos havem  fet conèixer lo poder i la presència de  
2Pe 2,20 en elles són vençuts, lo darrer fou  fet per a ells pitjor que el primer. 21  
1Jn 2,18  vindrà, així molts ara s’han  fet anticrists, per lo qual coneixem que  
Ap 1,6  ab sa pròpia sang, 6 i ens ha  fet reis i sacerdots per a Déu i son Pare. 
Ap 5,10  i poble, i nació, 10 i ens haveu  fet reis i sacerdots envers nostre Déu, i  
Ap 15,4 de vós, puix vostres judicis s’han  fet manifestos. 5 I després d’això mirí;  
Ap 16,17  des del trono que deia: –Està  fet. 18 I vingueren llamps i trons, i  
Ap 20,13  morts que estaven en ells; i fou  fet judici de cada u d’ells segons ses  
Ap 21,6  i verdaderes. 6 I em digué: –Està  fet. Jo só l’alfa i l’omega, lo principi 
Mt 21,42  los que edificaven, eixa fou  feta cap de cantonada. Això fou fet per lo 
Mc 4,22  no s’haja de manifestar, ni cosa  feta en ocult que no haja de fer-se  
Mc 11,17  oració? Emperò vosaltres l’haveu  feta cova de lladres. 18 I havent-ho oït 
Mc 12,10 que edificaven, aqueixa mateixa fou  feta cap de cantonada. 11 Per lo Senyor ha 
Lc 19,46  oració”, emperò vosaltres l’haveu  feta cova de lladres. 47 I tots los dies  
Jn 1,3  coses, i sens ell ninguna cosa fou  feta de lo que ha estat fet. 4 En ell era  
Jn 1,17  mes la gràcia i la veritat fou  feta per Jesucrist. 18 A Déu ningú l’ha  
Ac 13,32  anunciam aquella promesa que fou  feta a nostres pares, 33 la qual certament 
Ac 26,6  en judici per esperar la promesa  feta per Déu a nostres pares, 7 la qual  
Rm 4,13 que ell seria hereu del món, no fou  feta a Abraham ni a sa descendència per la 
2Co 2,6  al que és tal aquesta reprehensió  feta per molts. 7 De manera que, al  
2Co 5,1  de Déu un edifici, una casa no  feta de mà, que serà eterna en los cels. 2 
Ga 3,19  que vingués la progènie a qui era  feta la promesa, ordenada per àngels en mà 
Ef 2,11  que es diu circumcisió en la carn  feta per mà, 12 que en aquell temps éreu  
Col 2,11  circumcidats ab la circumcisió no  feta de mà, despullant lo cos dels pecats  
1Tm 1,9  9 Sabent açò, que la Llei no fou  feta per al just, sinó per als injustos i  
2Tm 1,10 dels sigles. 10 Emperò ara ha estat  feta manifesta per l’aparició de nostre  
2Tm 2,18  dient que la resurrecció està ja  feta, i pervertiren la fe d’alguns. 19  
He 10,10  l’oferta del cos de Jesucrist  feta una sola vegada. 11 I així tot  
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1Pe 2,7  los que edifiquen, aqueixa fou  feta cap de cantó», 8 i «pedra d’ensopec  
Mt 16,Tit de sant Pere. Promeses que li foren  fetes. Reprèn lo Senyor a sant Pere i  
Lc 4,23 coses que havem oït a dir que foren  fetes en Cafarnaüm, fes-les aquí també  
Jn 1,3 lo principi ab Déu. 3 Per ell foren  fetes totes les coses, i sens ell ninguna  
Jn 3,21  sien descobertes, puix han estat  fetes en Déu. 22 Després d’això, Jesús se 
Ac 26,26  se li oculta, perquè no han estat  fetes estes coses en ningun racó. 27 Rei  
1Co 10,6 en lo desert. 6 I estes coses foren  fetes en figura de nosaltres, a fi de que  
1Co 16,14  com a homes i siau forts. 14 Sien  fetes totes les vostres coses ab caritat.  
Ga 3,16  adiciona. 16 I les promeses foren  fetes a Abraham i a sa progènie. No parla  
Ef 5,13  totes les que són reprensibles són  fetes manifestes per la llum, perquè tot  
1Tm 1,18  les profecies que foren abans  fetes de tu, per a què per elles milíties  
He 11,3  què de les coses invisibles fossen  fetes les visibles. 4 Per la fe oferí Abel 
He 12,27 les coses que es commouen com coses  fetes, per a què permanèsquien aquelles  
Jud 7  i anant detràs d’altra carn foren  fetes exemple, sofrint pena de foc etern.  
Ap 1,1 sos servos les coses que convé sien  fetes luego i les declarà enviant-les  
Ap 4,1  les coses que és necessari sien  fetes després d’aquestes. 2 I  
Ap 22,6 sos servos les coses que han de ser  fetes promptament. 7 “I veus aquí jo vinc  
Jn 11,39  li respongué: –Senyor, ja fa  fetor, puix quatre dies fa ja que és mort. 
Jn 17,23  i vós en mi, per a què ells sien  fets perfets en una mateixa cosa, i per a  
Ac 2,43  i molts prodigis i senyals eren  fets per los apòstols. 44 I tots los que  
Ac 7,48  Mes l’Altíssim no habita temples  fets de mà, com diu lo profeta: 49 “Lo cel 
Ac 17,24  i terra, no habita en los temples  fets de mà; 25 ni és servit per mans d’  
Ac 19,18  venien, confessant i declarant sos  fets. 19 I molts d’aquells que havien  
Ac 19,26  gent dient que no són déus los  fets de mà. 27 Per lo qual no solament  
Rm 5,19  d’un sol home molts foren  fets pecadors, així també molts seran fets 
Rm 5,19  pecadors, així també molts seran  fets justos per l’obediència d’un sol.  
Rm 6,22  deslliurats del pecat i que sou  fets servos de Déu, teniu vostre fruit en  
Rm 8,29  predestinà per a què fossen  fets conformes a la imatge de son Fill, a  
Rm 15,27  Perquè si els gentils han estat  fets participants de ses coses  
1Co 4,9 i com destinats a la mort; puix som  fets l’expectacle del món, dels àngels i  
2Co 5,21 pecat, a fi de que nosaltres fóssem  fets justícia de Déu en ell. 6,Tit Capítol 
Col 3,9  despullat de l’home vell ab sos  fets 10 i us haveu vestit lo nou, lo qual  
Tt 1,16  a Déu, emperò lo neguen ab los  fets, essent abominables i desobedients i  
Tt 3,7  justificats per sa gràcia, fóssem  fets hereus, conforme l’esperança de la  
He 3,14  del pecat. 14 Perquè nosaltres som  fets participants de Cristo, ab tal que  
He 6,4  gustaren del do celestial, i foren  fets participants de l’Esperit Sant, 5 i  
He 7,20  altres sacerdots foren certament  fets sens jurament; 21 emperò aquest, ab  
He 10,33  d’expectacle, i per altra, fóreu  fets companys dels que es trobaven en lo  
Jm 3,9  ab ella maleïm als homes que foren  fets a semblança de Déu. 10 D’una mateixa 
2Pe 1,4  promeses, per a què per elles siam  fets participants de la naturalesa divina, 
2Pe 2,12  com bèsties sens raó, naturalment  fets per a ser presa i per a perdició,  
Ap 2,6 Emperò tens açò, que avorreixes los  fets dels nicolaïtes, que jo també  
Ap 2,27  ferro, i com vasos de terra seran  fets miques. 28 Així com jo també ho tinc  
Ac Inc n’haurien d’escriure. Ac Inc Los  Fets dels Apòstols 1,Tit Capítol I Promesa 
Mt 2,8  l’infant, i quan l’hajau trobat,  feu-m’ho a saber per a què jo també  
Mt 5,44  jo us dic: Amau a vostres enemics,  feu bé als que us avorreixen i pregau per  
Mt 5,47  saludau a vostres germans, què  feu de més? ¿No ho fan també los gentils?  
Mt 6,5 manifestament. 5 »I quan pregau, no  feu com los hipòcrites, que amen pregar  
Mt 7,12  els homes facen per a vosaltres,  feu-ho també vosaltres per a ells,  
Mt 12,33  ni en lo venider. 33 O vosaltres  feu l’arbre bo i son fruit bo, o feu l’  
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Mt 12,33  feu l’arbre bo i son fruit bo, o  feu l’arbre dolent i son fruit dolent;  
Mt 18,3  vos dic que si no us convertiu i  feu com los infants, no entrareu en lo  
Mt 23,3  els fariseus. 3 Observau, doncs, i  feu tot allò que us diguen. Emperò no ho  
Mt 23,3  allò que us diguen. Emperò no ho  feu segons ses obres, perquè ells diuen i  
Mt 23,15  i després d’haver-lo fet, lo  feu fill de l’infern al doble de  
Mc 1,3  Aparellau lo camí del Senyor,  feu drets sos camins.» 4 Estava Joan en lo 
Mc 5,39  entrat, los digué: –Per a què  feu aqueix brogit i estau plorant? La noia 
Mc 7,9  a estes. 9 I els deia: –Molt bé  feu va lo manament de Déu per observar  
Mc 11,3 me’l. 3 I si algú vos digués: “Què  feu?”, dieu-li que el Senyor lo  
Mc 11,5  que estaven allí los deien: –Què  feu? Per què desfermau lo pollí? 6 Ells  
Lc 6,2  dels fariseus los deien: –Per què  feu lo que no és lícit en dissabte? 3 I  
Lc 6,27  que oïu: Amau a vostres enemics,  feu bé als que us volen mal, 28 beneïu als 
Lc 6,31  facen per a vosaltres, això mateix  feu-ho per a ells. 32 I si amau als que  
Lc 6,33  als que els amen a ells. 33 I si  feu bé als que us fan bé, quin grat vos ne 
Lc 6,35 35 »Amau, doncs, a vostres enemics;  feu bé, i prestau sens esperar interès, i  
Lc 6,46  me cridau: “Senyor, Senyor!”, i no  feu lo que jo us dic? 47 Tot aquell que ve 
Lc 11,41  41 No obstant, de lo que us resta  feu-ne almoina, i totes les coses seran  
Lc 12,33 lo Regne. 33 Veneu lo que posseïu i  feu almoina. Feu-vos bosses que no es  
Jn 2,16  digué: –Traeu això d’aquí, i no  feu la casa de mon Pare casa de tràfic. 17 
Jn 3,2  ningú pot fer los miracles que vós  feu si Déu no és ab ell. 3 Respongué Jesús 
Jn 6,30  li digueren: –Quin miracle, doncs,  feu vós per a què vejam i vos cregam?  
Jn 6,30  què vejam i vos cregam? Quina obra  feu vós? 31 Nostres pares menjaren lo  
Jn 8,38  he vist en mon Pare, i vosaltres  feu lo que haveu vist en vostre pare. 38  
Jn 8,41  no ho féu Abraham. 41 Vosaltres  feu les obres de vostre pare. I ells li  
Jn 15,14  14 Vosaltres sou mos amics, si  feu lo que jo us mano. 15 Ja no us  
Ac 13,40 aquell que creu. 40 Per consegüent,  feu que no vinga sobre vosaltres lo que  
Ac 14,14  14 i dient: –Barons, per què  feu això? Nosaltres som mortals i homes  
Ac 19,36  convé que us sossegueu i que no  feu res inconsideradament. 37 Perquè  
Ac 21,13  Llavors Pau respongué dient: –Què  feu plorant i afligint mon cor? Perquè jo  
Rm 12,19  vengeu vosaltres mateixos, ans bé  feu lloc a la ira; puix està escrit: «La  
Rm 13,14 ’s de nostre Senyor Jesucrist, i no  feu cas de la carn per a satisfer sos  
Rm 14,16 aquell per a qui Cristo morí. 16 No  feu, doncs, que sia vituperat vostre bé.  
1Co 6,4  sobre negocis d’aquest món,  feu-les judicar per los de menor  
1Co 10,31  Doncs, si menjau, o si beveu, o si  feu qualsevol altra cosa, feu-ho tot a  
1Co 10,31  o si feu qualsevol altra cosa,  feu-ho tot a glòria de Déu. 32 No doneu  
1Co 11,25  és lo Nou Testament en ma sang;  feu això quantes vegades ne beureu, en  
1Co 16,1 coŀlectes que es fan per als sants,  feu-ho també vosaltres així com ho  
2Co 10,2  doncs, que quan sia present  feu que no tínguia d’usar ab llibertat de 
Ef 6,9  sia llibre. 9 I vosaltres, amos,  feu això mateix ab ells, abstenint-vos  
Fl 2,2  algunes entranyes de compassió, 2  feu complert mon goig, sentint tots una  
Fl 2,14  obrar, segons son beneplàcit. 14 I  feu totes les coses sens murmuració i  
Fl 4,9  i rebut, i oït, i vist en mi, això  feu; i el Déu de la pau serà ab vosaltres. 
Col 3,17 façau, sia de paraula, sia d’obra,  feu-ho tot en nom de nostre Senyor  
Col 3,23 i temor de Déu. 23 Tot quant façau,  feu-ho de cor com per al Senyor, i no  
Col 4,16  sia llegida entre vosaltres,  feu que sia llegida també en la iglésia  
1Te 4,10  10 I en veritat vosaltres ho  feu ab tots los germans que hi ha en tota  
1Te 5,11  los uns als altres, així com ja ho  feu. 12 I vos pregam, germans, que siau  
2Te 3,4  per lo que toca a vosaltres, que  feu i fareu lo que us manam. 5 I el Senyor 
He 10,32  lo caure en mans del Déu viu. 32 I  feu memòria dels primers dies, en què,  
Jm 2,8  a ton proïsme com a tu mateix»,  feu bé. 9 Emperò si feu accepció de  
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Jm 2,9  a tu mateix», feu bé. 9 Emperò si  feu accepció de persones, cometeu pecat,  
Jm 2,12  de la Llei. 12 Parlau així i  feu així com aquells que han de ser  
Jm 3,10  Germans meus, no convé que  feu tal cosa. 11 ¿Per ventura una font per 
Jm 4,2  vostres desigs; pledejau i  feu la guerra, i ab tot no alcançau,  
Jm 5,12  ni pel cel, ni per la terra, ni  feu cap altre jurament. Emperò vostre  
1Pe 3,6  de la qual sou filles mentres  feu bé i no temeu ninguna pertorbació. 7  
2Pe 1,19 la paraula dels profetes, a la qual  feu bé d’atendre, com a una antorxa que  
Mt 3,3  Aparellau lo camí del Senyor.  Feu drets sos camins.» 4 I lo mateix Joan  
Mt 3,8  a fugir de la ira venidera? 8  Feu, doncs, fruit digne d’arrepentiment.  
Mt 24,6  també guerres i rumors de guerres.  Feu que no us torbeu, puix totes estes  
Lc 3,4  Aparellau lo camí del Senyor.  Feu dretes ses sendes. 5 Tota vall serà  
Lc 3,8  fugir de la ira que ha de venir? 8  Feu, doncs, fruits dignes d’arrepentiment 
Lc 9,14 homes. I ell digué a sos deixebles:  –Feu-los sentar en pletes de cinquanta  
Lc 12,33 Veneu lo que posseïu i feu almoina.  Feu-vos bosses que no es tórnien velles, 
Lc 18,3  viuda que venia a ell i li deia:  »–Feu-me justícia del meu contrari. 4 »I 
Lc 22,19  cos, que és donat per a vosaltres.  Feu açò en memòria de mi. 20 Així mateix  
Jn 1,23 “la veu del que clama en lo desert:  Feu dretes les sendes del Senyor”, com  
Jn 2,5  5 Sa mare digué als que servien:  –Feu tot quant ell vos diga. 6 I hi havia  
Jn 6,10  per tanta gent? 10 I Jesús digué:  –Feu assentar la gent. I estava aquell  
Ac 7,40  a Egipte, 40 dient a Aaron:  »–Feu-nos déus que vagen davant de  
Ac 12,17 l’havia tret de la presó, i digué:  –Feu-ho a saber a Jaume i als germans. I 
1Co 11,24  cos que per vosaltres és partit.  Feu això en memòria de mi.» 25 Així mateix 
Mt 1,24  24 I despertant Josep del somni,  féu com l’àngel del Senyor li havia  
Mt 2,16  magos, s’irrità molt; i enviant,  féu matar tots los infants que hi havia en 
Mt 12,3 respongué: –¿No haveu llegit lo que  féu David quan tingué fam, i els que ab  
Mt 13,58  en sa pàtria i en sa casa. 58 I no  féu allí molts miracles per raó de la  
Mt 14,10  manà donar-se-li. 10 I envià i  féu degollar a Joan en la presó. 11 I  
Mt 18,30  no ho volgué, sinó que marxà i el  féu posar en la presó fins que pagàs lo  
Mt 18,34  de tu? 34 »I irritat son amo, lo  féu entregar als aturmentadors fins que  
Mt 20,5  l’hora de sexta, i de nona, i  féu lo mateix. 6 I eixí envers l’hora  
Mt 21,31  no hi va anar. 31 »Qual dels dos  féu la voluntat del pare? Ells diuen: –Lo  
Mt 21,33  i la rodejà d’una tanca, i cavant  féu allí un cup, i edificà una torre; i l’ 
Mt 22,2  del cel és semblant a un rei que  féu les esposalles per a son fill. 3 I  
Mt 22,26  muller a son germà. 26 I lo mateix  féu lo segon, i lo tercer, fins al setè.  
Mt 26,12  aquest ungüent sobre mon cos, ho  féu per a sepultar-me. 13 En veritat vos 
Mc 2,25 digué: –¿No haveu mai llegit lo que  féu David quan se trobà en necessitat i  
Mc 12,1  vinya, i la voltà d’una cerca, i  féu un cup, i fabricà una torre, i l’  
Lc 1,73  de son sant pacte. 73 Jurament que  féu a Abraham, nostre pare, que ell nos  
Lc 4,35  de tots, isqué d’ell, i no li  féu dany algun. 36 I quedaren tots plens  
Lc 6,3  –¿Ni haveu llegit encara això que  féu David quan tingué fam ell i los que  
Lc 9,54  del cel i els abràsia, com també  féu Elies? 55 Emperò ell, girant-se  
Lc 11,40 i de maldat. 40 Insensats!, ¿lo qui  féu lo que està de part de fora, no ha fet 
Lc 12,48  48 Emperò lo qui no la sabé i  féu coses dignes de càstig, serà poc  
Lc 13,19  sembrà en son hort. I cresqué i se  féu tan gran l’arbre, que els aucells de  
Lc 14,16  Déu! 16 Mes ell li digué: –Un home  féu un gran sopar i convidà a molts. 17 I  
Lc 16,8  alabà al majordom infiel, perquè  féu això ab sagacitat. Puix los fills d’  
Lc 17,9 d’estar agraït al tal criat perquè  féu lo que li manà? 10 Jo crec que no.  
Lc 23,9  veure-li fer algun miracle. 9 Li  féu, doncs, moltes preguntes. Emperò Jesús 
Lc 23,11  lo desprecià, i per a escarni li  féu posar una vestidura blanca, i el tornà 
Lc 24,28  -se al castell a on anaven, ell  féu mostres de passar endavant. 29 Emperò  
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Jn 2,15  sentats en ses taules, 15  féu com uns assots de cordills i els  
Jn 4,54  fou lo segon miracle que Jesús  féu quan hagué vingut de Judea a Galilea.  
Jn 8,40  que he oït de Déu; això no ho  féu Abraham. 41 Vosaltres feu les obres de 
Jn 9,11  –Aquell home que es diu Jesús  féu fang i l’aplicà a mos ulls, i em  
Jn 9,14  cego. 14 I era dissabte quan Jesús  féu lo fang i obrí sos ulls. 15 I novament 
Jn 9,26 veig. 26 Li tornaren a dir: –Què et  féu? Com t’obrí los ulls? 27 Ell los  
Jn 13,24 lo seno de Jesús. 24 I Simó Pere li  féu senya, dient-li: –Qui és aquest de  
Jn 20,30  cregut. 30 Molts altres miracles  féu també Jesús en presència de sos  
Jn 21,25 I són moltes altres coses que Jesús  féu, les que, si s’escriguessen una per  
Ac 2,36  qui vosaltres crucificàreu, Déu lo  féu Senyor i també Cristo. 37 I oïdes  
Ac 3,25  profetes i de l’aliança que Déu  féu ab nostres pares, dient a Abraham: “En 
Ac 7,10  de Faraó, rei d’Egipte, qui el  féu governador d’Egipte i de tota sa  
Ac 7,14  a Faraó. 14 I enviant Josep,  féu venir a son pare Jacob i a tota sa  
Ac 7,50 quin és lo lloc de mon repòs? 50 No  féu la meva mà totes estes coses?” 51  
Ac 9,13  a molts d’aquest home, quant mal  féu a vostres sants en Jerusalem, 14 i  
Ac 10,39  som testimoni de tot quant  féu en la regió dels jueus i en Jerusalem; 
Ac 12,4  prendre, lo posà a la presó i el  féu guardar per quatre piquets de quatre  
Ac 12,8 -te i calça’t les sandàlies. I ho  féu així. I li digué: –Tira’t dessobre  
Ac 13,7  Sèrgio Paulo, baró prudent. I est  féu cridar a Bernabé i a Saulo, puix tenia 
Ac 14,14 vanes vos convertiu al Déu viu, que  féu lo cel, i la terra, i el mar, i tot  
Ac 15,9  Sant així com a nosaltres. 9 I no  féu diferència entre ells i nosaltres,  
Ac 16,16  anant nosaltres a l’oració se’ns  féu a l’encontre una minyona que tenia  
Ac 17,24 lo qui jo us anuncio. 24 Lo Déu que  féu lo món i totes les coses que hi ha en  
Ac 17,26  i tota cosa; 26 i d’un sol  féu tot lo llinatge humà, per a què  
Ac 18,Tit  18,Tit Capítol XVIII Fruit que  féu Pau en Corinto. És acusat al  
Ac 19,40  aquest tumulto. I havent dit això  féu retirar la reunió. 20,Tit Capítol XX  
Ac 20,36  36 I havent dit això s’agenollà i  féu oració ab tots ells. 37 I es mogué un  
Ac 21,40 -se Pau en peus sobre les grades,  féu senyal al poble ab la mà. I havent-  
Ac 22,30  los jueus per acusar-lo, lo  féu deslligar i manà que es juntassen los  
2Co 5,21  ab Déu. 21 Lo qual per nosaltres  féu pecat al que no havia conegut pecat, a 
2Co 7,12  no ho fiu per causa d’aquell que  féu l’agravi, ni per aquell que el sofrí, 
2Co 8,9  Jesucrist, que, essent ric, se  féu pobre per amor de vosaltres, a fi de  
Ga 2,Tit  lo judaisme. Resistència que  féu a Cefas en Antioquia sobre les  
Ga 3,18  ja no és per la promesa. I Déu  féu la donació a Abraham per promesa. 19  
Ef 1,6  de sa gràcia, per la qual nos  féu acceptes en son amat Fill. 7 En lo  
Ef 2,6  i ens ressuscità junt ab ell i ens  féu sentar en los llocs celestials en  
Col 1,12  gràcies a Déu lo Pare que ens  féu dignes de participar de l’herència  
2Tm 1,18 aquell dia. I quants serveis ell me  féu en Efesi, tu ho saps molt bé. 2,Tit  
2Tm 4,14  14 Alexandri, lo calderer, me  féu molt mal: Déu lo pàguia segons ses  
Tt 3,5  segons sa misericòrdia, ell nos  féu salvos per lo baptisme de regeneració  
He 1,2  constituí hereu de tot, per qui  féu també los sigles. 3 Lo qual, essent lo 
He 6,13  les promeses. 13 Perquè quan Déu  féu la promesa a Abraham, com no pogués  
He 7,27  per los del poble, perquè això ho  féu una vegada oferint-se a si mateix.  
He 10,14  peus. 14 Perquè ab una sola oferta  féu perfets per a sempre als que són  
He 10,23  esperança, perquè fiel és lo qui  féu la promesa; 24 i considerem-nos los  
Jm 2,22 fe acompanyava a ses obres i que es  féu perfeta per les obres? 23 I es complí  
Jm 5,6 Condemnàreu i matàreu al just; i no  féu resistència contra vosaltres. 7 Teniu, 
Jm 5,17  a nosaltres, subjecte a patir;  féu oració per a què no plogués sobre la  
1Jn 2,25 I aquesta és la promesa que ell nos  féu: la vida eterna. 26 Aquestes coses vos 
Ap 12,4  de les estrelles del cel, i les  féu caure sobre la terra; i el dragó se  
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Ap 13,12  primera bèstia en sa presència, i  féu que la terra i tots los que habitaven  
Ap 13,13  ferida de la qual era curada. 13 I  féu grans meravelles, de manera que fins  
Ap 14,7  son judici; i adorau a aquell que  féu lo cel i la terra, lo mar i les fonts  
Ap 19,20  i ab ella lo profeta fals que  féu prodigis davant d’ell, ab los quals  
Mt 5,45  us perseguesquen i calumniïn, 45 a  fi de que siau fills de vostre Pare que  
Mt 6,1 bones obres davant dels homes ab lo  fi de ser vistos d’ells; d’altra manera  
Mt 6,4  no sàpia lo que fa la dreta; 4 a  fi de que la teva almoina sia en ocult, i  
Mt 6,18  te lo cap i renta’t la cara; 18 a  fi de no aparèixer als homes que dejunes,  
Mt 7,Tit  7,Tit Capítol VII Continuació i  fi del sermó de Jesucrist. Condemna los  
Mt 10,22  aquell que persevéria fins a la  fi, aqueix se salvarà. 23 I quan vos  
Mt 12,42  i la condemnarà, perquè vingué del  fi de la terra a oir la sabiduria de  
Mt 13,40  en lo foc, així succeirà en la  fi del món. 41 Lo Fill de l’home enviarà  
Mt 16,1 a ell los fariseus i els saduceus a  fi de tentar-lo. I li demanaren que els  
Mt 23,26  interior de la copa i del plat, a  fi de que sia límpio lo que està defora!  
Mt 24,6  succeesquen, mes encara no és lo  fi. 7 Perquè s’alçarà gent contra gent, i 
Mt 24,13  aquell que persevéria fins al  fi, aqueix se salvarà. 14 I aqueix  
Mt 24,14  les nacions, i aleshores vindrà lo  fi. 15 »Per lo tant, quan vejau que l’  
Mt 26,58  ab los criats, per a veure lo  fi. 59 Emperò los prínceps dels sacerdots  
Mc 3,9 per causa del tropell de la gent, a  fi de que no l’oprimís. 10 Perquè curava  
Mc 3,26  podrà durar, ans bé està cerca son  fi. 27 Ningú pot entrar en la casa del  
Mc 11,25  contra d’algú, perdonau-lo, a  fi de que vostre Pare que està en lo cel  
Mc 13,7  això sia; emperò no serà encara el  fi. 8 Perquè s’alçarà gent contra gent, i 
Mc 13,13  Emperò lo qui persevéria fins al  fi, aqueix se salvarà. 14 »I quan veges l’ 
Lc 1,33  a sempre. 33 I son regne no tindrà  fi. 34 I digué Maria a l’àngel: –Com serà 
Lc 6,7  a veure si curaria en dissabte, a  fi de poder-lo acusar. 8 Emperò ell  
Lc 12,36  que ha de tornar de les bodes, a  fi de que quan vinga i trúquia a la porta  
Lc 12,58  -te d’ell en lo camí, a  fi de que no et pòrtia al jutge, i lo  
Lc 14,10  i assenta’t en l’últim puesto, a  fi de que quan vinga lo qui t’ha  
Lc 14,28  dels gastos que són necessaris, a  fi de veure si té per a acabar-la? 29 No 
Lc 16,4  4 Mes ja sé lo que tinc de fer a  fi de que, quan m’hagen tret de la  
Lc 16,9  ab les riqueses de la iniquitat, a  fi de que quan vindreu a menos, ells vos  
Lc 16,28  28 perquè tinc cinc germans, a  fi de que los testifíquia açò, no sia que  
Lc 18,5  m’importuna, li faré justícia, a  fi de que no vinga tantes vegades a  
Lc 18,39  que anaven davant lo reprenien, a  fi de que callàs. Emperò ell cridava més  
Lc 19,23 què no posares mon diner al banc, a  fi de que quan jo tornàs lo recobràs ab  
Lc 20,14  “Aquest és l’hereu, matem-lo a  fi de que la hisenda sia per a nosaltres!” 
Lc 20,32 sens deixar descendència. 32 I a la  fi la muller morí també després d’ells.  
Lc 21,9  primer, mes no serà tan prest lo  fi. 10 Llavors los deia: –S’alçarà poble  
Lc 21,22  dies són dies de venjança, a  fi de que es cúmplia tot lo que està  
Lc 22,30  Pare me l’ha preparat a mi, 30 a  fi de que menjau i begau a ma taula en mon 
Lc 22,32  32 Emperò jo he pregat per a tu a  fi de que ta fe no et fàltia. Quan, doncs, 
Lc 22,40  arribat allí, los digué: –Orau a  fi de que no caigau en tentació. 41 I  
Lc 22,46  què dormiu? Alçau-vos i orau a  fi de que no entreu en la tentació. 47 I  
Jn 1,7  per a testificar de la llum, a  fi de que tots creguessen per medi d’ell. 
Jn 1,22  –Doncs, qui ets? –li digueren–, a  fi de que pugam donar alguna resposta als  
Jn 3,15  lo Fill de l’home sia alçat, 15 a  fi de que tothom que creu en ell no  
Jn 3,16  que ha donat son unigènit Fill, a  fi de que tothom que creu en ell no  
Jn 3,21  obra veritat s’acerca a la llum a  fi de que ses obres sien descobertes, puix 
Jn 4,15  donau-me d’aqueixa aigua a  fi de que mai més tinga jo set, ni haja de 
Jn 4,36  los fruits per a la vida eterna, a  fi de que gòsia així lo qui sembra com lo  
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Jn 5,23  ha comès tot judici al Fill, 23 a  fi de que tots hónrien al Fill així com  
Jn 5,34  d’home, sinó que dic això a  fi de que siau salvos. 35 Ell era una  
Jn 6,12  los bocins que han sobrat, a  fi de que no es pèrdia res. 13 Los  
Jn 7,3 d’aquí i vés-te’n a la Judea, a  fi de que tos deixebles vegen les obres  
Jn 9,27  i vosaltres ho oiguéreu; a què  fi voleu oir-ho de nou? Voleu, tal  
Jn 9,39  judici he vingut a est món, a  fi de que los que no hi veuen, vegen; i  
Jn 10,38  creure a mi, creeu a les obres, a  fi de que conegau i cregau que lo Pare  
Jn 11,4 sinó que és per la glòria de Déu, a  fi de que lo Fill de Déu sia glorificat  
Jn 11,15  de no haver-me trobat allí, a  fi de que cregau. Emperò anem a ell. 16 I  
Jn 11,16  –Anem-hi també nosaltres, a  fi de morir ab ell. 17 Arribà, doncs,  
Jn 11,42  gent que està al rodador de mi, a  fi de que creguen que vós m’haveu enviat. 
Jn 12,38  d’ells, no creien en ell; 38 a  fi de que es complissen les paraules del  
Jn 13,1 que eren en lo món, los amà fins al  fi. 2 I concluïda la cena, havent lo  
Jn 13,19  des d’ara, abans que esdevinga, a  fi de que quan succeesca cregau que só jo. 
Jn 13,28  que estaven a taula comprengué lo  fi per què li deia. 29 Perquè com Judes  
Jn 14,13  al Pare en mon nom, ho faré, a  fi de que el Pare sia glorificat en lo  
Jn 14,29  ho dic ara abans que esdevinga, a  fi de que quan succeesca, cregau. 30 Ja no 
Jn 14,31  mes no té res ab mi. 31 Emperò a  fi de que el món conega que jo amo al  
Jn 15,11  »Aquestes coses vos les he dites a  fi de que mon goig sia en vosaltres, i  
Jn 15,16  i vostre fruit sia durader, a  fi de que qualsevol cosa que demaneu al  
Jn 15,25 han avorrit a mi i a mon Pare, 25 a  fi de que es complís la paraula escrita en 
Jn 16,24 res en mon nom. Demanau i rebreu, a  fi de que vostre goig sia ple. 25  
Jn 17,1  glorificau a vostre Fill, a  fi de que vostre Fill vos glorifíquia a  
Jn 17,11 nom a aquells que vós me donàreu, a  fi de que ells sien una mateixa cosa com  
Jn 17,13 dic això estant encara en lo món, a  fi de que tinguen goig complert en si  
Jn 17,19  19 I per ells jo em santifico a  fi de que ells sien també santificats en  
Jn 17,21  en mi per medi de sa paraula; 21 a  fi de que tots sien una mateixa cosa, així 
Jn 17,21  sien ells una cosa ab nosaltres, a  fi de que el món crega que vós m’haveu  
Jn 18,28  pretori per no contaminar-se, a  fi de poder menjar la pasqua. 29 I Pilat  
Jn 18,37 nat, i per això he vingut al món, a  fi de donar testimoni a la veritat. Tot  
Jn 19,31 esperit. 31 I per això los jueus, a  fi de que no quedassen los cossos en la  
Jn 19,35  i ell sap que diu la veritat, a  fi de que vosaltres ho cregau també. 36  
Jn 20,31  31 Emperò aquestos s’han escrit a  fi de que cregau que Jesús és lo Cristo,  
Ac 3,26  a vosaltres, perquè us beneesca a  fi de que cada u s’apàrtia de sa maldat.  
Ac 5,3  què Satanàs ha tentat ton cor, a  fi de que mentisses a l’Esperit Sant, i  
Ac 7,19  -los a abandonar sos infants, a  fi de que no visquessen. 20 En aquell  
Ac 8,15  arribaren, feren oració per ells a  fi de que rebessen l’Esperit Sant. 16  
Ac 9,2  a les sinagogues de Damasco, ab lo  fi de portar presos a Jerusalem a quants  
Ac 15,36  predicat la paraula del Senyor, a  fi de veure com los va. 37 I Bernabé volia 
Ac 22,5  germans, anava jo a Damasco ab lo  fi de portar-los lligats des d’allí a  
Ac 23,Tit  a Fèlix, governador romà, a  fi de deslliurar-lo d’una conjuració  
Ac 25,26 i majorment a vós, oh rei Agripa, a  fi de tenir després de l’interrogatori  
Ac 26,16  per això m’he aparegut a tu, a  fi de constituir-te ministre i testimoni 
Ac 27,3 donà permís per anar a sos amics, a  fi de que es proveís de lo necessari. 4 I  
Ac 28,19  a apeŀlar al Cèsar, no ab lo  fi d’acusar de cosa alguna als de ma  
Rm 1,10  sempre en mes oracions, si al  fi en algun temps me serà concedit, per la 
Rm 1,11  11 Puix desitjo veure-us a  fi de comunicar-vos algun do espiritual, 
Rm 3,4  home, faŀlaç, com està escrit: «A  fi de que sies reconegut fiel en tes  
Rm 3,8  que nosaltres diem) fem mal, a  fi de que vinga bé: la condemnació dels  
Rm 3,19  diu als que estan baix la Llei, a  fi de que tota boca sia tapada i tot lo  
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Rm 3,25  mediant la fe en sa sang, a  fi de manifestar sa justícia per la  
Rm 3,26  sa justícia en aquest temps; a  fi de que ell sia trobat just i  
Rm 4,11  quan no era encara circumcidat, a  fi de que fos pare de tots los que creuen, 
Rm 4,16  16 Per lo tant, és per la fe, a  fi de que per la gràcia la promesa sia  
Rm 5,6  ha estat donat. 6 Puix, per quin  fi Cristo, quan nosaltres estàvem encara  
Rm 5,21 lo pecat, sobrepujà la gràcia, 21 a  fi de que com regnà lo pecat per la mort,  
Rm 7,4  ressuscità d’entre els morts, a  fi de que donem fruit a Déu. 5 Perquè quan 
Rm 7,13  en mi per medi de lo que era bo, a  fi de que el pecat se tornàs sobremanera  
Rm 8,29  a la imatge de son Fill, a  fi de que ell sia lo primogènit entre  
Rm 10,4  de Déu. 4 Perquè Cristo és lo  fi de la Llei per a justificar a tots los  
Rm 11,19  branques han estat trencades, a  fi de que jo sia empeltat.» 20 Bé dius:  
Rm 11,25  que ignoreu aquest misteri, a  fi de que no siau presumits en vosaltres  
Rm 11,31 també aquestos ara no han cregut, a  fi de que per vostra misericòrdia  
Rm 15,4 nostra ensenyança foren escrites, a  fi de que per la paciència i consolació de 
Rm 15,16  ministrant l’evangeli de Déu, a  fi de que sia agradable l’oferta dels  
Rm 15,20 s’havia fet ja menció de Cristo, a  fi de no edificar sobre fonament d’  
Rm 15,32  l’oferta de mon servei, 32 a  fi de que jo vinga a vosaltres ab goig per 
1Co 1,8  qual vos confirmarà també fins al  fi, perquè siau trobats sens culpa en lo  
1Co 1,29 a destruir les que existeixen; 29 a  fi de que ninguna carn se vanagloriï  
1Co 5,5  per a destrucció de la carn, a  fi de que sa ànima se sàlvia en lo dia de  
1Co 7,2  l’home no tocar dona. 2 Emperò, a  fi d’evitar la fornicació, tinga cada  
1Co 7,5  i de nou tornau a cohabitar, a  fi de que Satanàs no us téntia per vostra  
1Co 10,6  fetes en figura de nosaltres, a  fi de que no siam cobdiciosos de les coses 
1Co 10,29  la de l’altre, puix, ¿per quin  fi ma llibertat és judicada per la  
1Co 10,30  per gràcia ne participo, ¿per quin  fi só jo vituperat per allò de què dono  
1Co 11,34 I si algú té fam, méngia en casa, a  fi de que no us junteu per a condemnació.  
1Co 12,25  membre que no la tenia en si, 25 a  fi de que no hi hagués dissensió en lo  
1Co 14,19  cinc paraules ab inteŀligència a  fi d’instruir també als altres, que no  
1Co 14,31  podeu profetisar tots un per un, a  fi de que tots aprenguen i sien tots  
1Co 15,24  en sa vinguda. 24 Luego ve el  fi, quan ell haurà entregat lo Regne al  
1Co 16,2  sa casa guardant lo que gústia, a  fi de que no es facen les coŀlectes quan  
2Co 1,13 espero que les reconeixereu fins al  fi. 14 Com també nos haveu reconegut en  
2Co 2,3  3 I això mateix vos he escrit, a  fi de que quan vinga a vosaltres no tinga  
2Co 2,9  caritat envers ell. 9 I per aqueix  fi vos escriguí també, a fi d’  
2Co 2,9 per aqueix fi vos escriguí també, a  fi d’experimentar si vosaltres sou  
2Co 2,11  he fet, en persona de Cristo, 11 a  fi de que no siam sorpresos de Satanàs;  
2Co 4,10  del Senyor Jesús en nostre cos, a  fi de que la vida de Jesús se maniféstia  
2Co 4,15  tot és per amor de vosaltres, a  fi de que la gràcia, que abunda per l’  
2Co 5,4 ésser despullats, sinó revestits, a  fi de que lo que és mortal sia absorbit  
2Co 5,12  de gloriar-vos per nosaltres, a  fi de que tingau què respondre als que es  
2Co 5,21  al que no havia conegut pecat, a  fi de que nosaltres fóssem fets justícia  
2Co 8,7 en vosaltres també esta gràcia, 7 a  fi de que com en tot abundau en fe, i en  
2Co 8,9  féu pobre per amor de vosaltres, a  fi de que vosaltres fósseu rics per sa  
2Co 9,5  la vostra benedicció ja promesa, a  fi de que estiga a punt com a benedicció,  
2Co 9,8  abundant la gràcia en vosaltres, a  fi de que estant sempre proveïts de tot,  
2Co 9,11  fruits de vostra justícia.) 11 A  fi de que, enriquits en totes coses,  
2Co 11,15  en ministres de justícia, lo  fi dels quals serà segons ses obres. 16  
2Co 11,16  -me enhorabona per imprudent) a  fi de que em gloriï un poc encara. 17 Lo  
2Co 13,7  aparescam aprovats, sinó a  fi de que vosaltres façau lo que és bo,  
Ga 1,16  16 per a revelar-me son Fill, a  fi de que jo el predicàs entre els  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1387 
 

Ga 2,4  que tenim en Cristo Jesús, a  fi de reduir-nos a l’esclavitud. 5 Als  
Ga 2,5  sola hora volguérem sometre’ns, a  fi de que permanèsquia entre vosaltres la  
Ga 2,19  jo per la Llei só mort a la Llei a  fi de viure ab Déu. Jo só clavat a la creu 
Ga 3,14  sobre els gentils per Jesucrist, a  fi de que per la fe rebiam la promesa de  
Ga 4,Tit  Llei, les que per Cristo tingueren  fi. Ismael, nat d’Agar, figura de la llei 
Ga 4,5  als que estaven baix la Llei, a  fi de que rebessen l’adopció de fills. 6  
Ga 4,17  zel per vosaltres, mes no ab bon  fi; ans bé vos volen excloure perquè els  
Ef 3,19  que supera tot enteniment, a  fi de que siau plens de tota la plenitud  
Ef 6,16  prenent l’escut de la fe, a  fi de que pugau apagar totes les fletxes  
Ef 6,19  per tots los sants. 19 I per mi, a  fi de que em sia donat lo parlar, i per a  
Ef 6,22  22 a qui us he enviat per aqueix  fi, per a què sapiau lo que és de  
Fl 1,26 profit vostre i goig de la fe, 26 a  fi de que vostre regosig abúndia per mi en 
Fl 2,10  un nom que és sobre tot nom, 10 a  fi de que al nom de Jesús se dóblia tot  
Fl 2,28  I així l’he enviat més prompte, a  fi de que veent-lo vos regositgeu de nou 
Fl 3,19 enemics de la creu de Cristo, 19 lo  fi dels quals és la perdició, lo Déu dels  
Fl 4,10  manera en lo Senyor de que ja per  fi haja tornat a florir vostre cuidado  
Col 1,22 en lo cos de sa carn per la mort, a  fi de presentar-vos sants i sens màcula  
Col 1,25  ha esta donada per a vosaltres, a  fi de complir la paraula de Déu, 26 lo  
Col 2,2 no han vist mon rostro en carn. 2 A  fi de que sos cors sien consolats, estant  
Col 4,8  a vosaltres per això mateix, a  fi de que sàpia l’estat de vostres coses  
1Te 2,16  gentils per a què fossen salvos, a  fi de complir ells sempre sos pecats.  
1Te 3,3  i esforçar-vos en vostra fe, 3 a  fi de que ningú es contúrbia per aquestes  
1Te 4,Tit i a l’arreglo de costums. Parla al  fi de la resurrecció dels morts. 1 Per lo  
2Te 3,14  i no tingau comunicació ab ell a  fi de que s’avergonyesca. 15 Ab tot, no  
1Tm 1,Tit  no fomenten la caritat, que és lo  fi de la Llei. Obligacions del ministeri  
1Tm 1,3  quan jo partí per la Macedònia, a  fi de que amonestasses a alguns que no  
1Tm 1,5  de Déu, que és en la fe. 5 Puix lo  fi del manament és la caritat proceint de  
1Tm 2,2  estan constituïts en autoritat, a  fi de que tingam una vida quieta i  
1Tm 4,3 -se de les viandes que Déu crià a  fi de que ab acció de gràcies  
1Tm 4,15 aquestes coses, ocupa’t en elles a  fi de que ton avançament sia manifest a  
1Tm 5,16 les, i no sia gravada la Iglésia, a  fi de que hi haja lo que bàstia per a les  
1Tm 6,19 un bon fonament per a lo venider, a  fi de que puguen alcançar la vida eterna.  
2Tm 2,4  enreda en los negocis del sigle, a  fi de que agràdia a aquell que l’elegí  
2Tm 4,Tit de nàixer. Li diu que està cerca lo  fi de sa vida. I conclou ab les  
Tt 3,7 per Jesucrist, salvador nostre, 7 a  fi de que, justificats per sa gràcia,  
Tt 3,14  les coses que són necessàries, a  fi de que no sien infructuosos. 15 Te  
Flm 14  no he volgut fer res, a  fi de que ton benefici no fos com per  
He 2,1  les coses que havem oït, a  fi de que en ningun temps les deixem  
He 2,14 ell també participà de lo mateix, a  fi de destruir per sa mort a aquell que  
He 2,17  en les coses pertanyents a Déu, a  fi de fer la reconciliació per los pecats  
He 3,6 i la glòria de l’esperança fins al  fi. 7 Per lo qual, com diu l’Esperit  
He 3,14  ab tal que conservem ferm fins al  fi lo principi de la substància d’ell. 15 
He 6,8  i està prop de maledicció; lo  fi de la qual és ser cremada. 9 Mes,  
He 6,11  maniféstia lo mateix zel fins al  fi, per la completa seguretat de l’  
He 6,18  lo confirmà ab jurament, 18 a  fi de que per dues coses immutables (en  
He 7,3  no tenint principi de dies, ni  fi de vida, fet emperò semblant al Fill de 
He 9,26  ara aparegué una sola vegada en lo  fi del món per a traure lo pecat ab lo  
He 10,36  vos és necessària la paciència, a  fi de que fent la voluntat de Déu alcanceu 
He 11,40  cosa millor per a nosaltres a  fi de que ells sens nosaltres no fossen  
He 12,10 emperò aquest, per nostre profit, a  fi de que pugam ser participants de sa  
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He 12,13  passos drets ab vostres peus», a  fi de que lo qui és coix no es desviï, ans 
He 12,16  ella sien molts contaminats; 16 a  fi de que no hi haja ningun fornicari o  
He 13,7  haveu d’imitar, considerant lo  fi de sa conversació. 8 Jesucrist, lo  
He 13,19  més vos prego que façau això, a  fi de que jo més prompte vos sia  
Jm 5,11  lo sofriment de Job i vegéreu lo  fi del Senyor, perquè el Senyor és  
Jm 5,12  parlar sia: sí, sí; no, no; a  fi de no caure en condemnació. 13 ¿Hi ha  
Jm 5,16  i pregau los uns pels altres, a  fi de que siau salvos; puix val molt l’  
1Pe 1,9  i ple de glòria, 9 alcançant lo  fi de vostra fe, que és la salvació de  
1Pe 1,13  siau sobris i esperau fins al  fi per aquella gràcia que us ha de ser  
1Pe 3,1  sien obedients a sos marits, a  fi de que si alguns no obeeixen la  
1Pe 4,7  Déu en l’Esperit. 7 Emperò lo  fi de totes les coses s’ha acercat. Per  
1Pe 4,17  per nosaltres, ¿qual serà lo  fi d’aquells que no creuen l’evangeli de 
2Jn 12 -us i parlar-vos boca a boca, a  fi de que vostre goig sia complert. 13 Los 
3Jn 8  consegüent, devem rebre als tals a  fi de cooperar a la veritat. 9 Hauria jo  
Ap 1,8  alfa i l’omega, lo principi i el  fi, diu lo Senyor Déu, que és, i que era,  
Ap 1,15  15 I sos peus, semblants al llautó  fi quan està en una fornal ardent, i sa  
Ap 2,18  foc i sos peus semblants a llautó  fi, diu açò: 19 »Jo sé tes obres, i ta fe, 
Ap 2,26  vència i guàrdia mes obres fins al  fi, jo li donaré potestat sobre les  
Ap 12,4  de la dona que estava de part, a  fi de tragar-se lo fill luego que ella  
Ap 21,6  alfa i l’omega, lo principi i lo  fi. Jo donaré beure de grat al que tinga  
Ap 22,13  lo primer i lo darrer, principi i  fi. 14 »Benaventurats los que renten ses  
Ap 21,Tit  estany del foc. 21,Tit Capítol XXI  Fi i estat ditxós dels justos després del  
Ap 22,21  sia ab tots vosaltres. Amén.  Fi  
He 7,22  22 per lo tant Jesús fou fet  fiança d’un testament molt més perfet. 23 
Lc 16,11  en les riqueses injustes, qui us  fiarà les verdaderes? 12 I si no fóreu  
Jn 2,24  que feia. 24 Emperò Jesús no es  fiava d’ells perquè els coneixia a tots  
Mc 14,20  respongué: –Un dels Dotze, lo qui  fica ab mi la mà en lo plat. 21 I el Fill  
Ap 20,3  i el lligà per mil anys, 3 i el  ficà en l’abisme, i el tancà, i posà un  
Col 2,18  humilitat i adoració dels àngels,  ficant-se en coses que mai vegé, anant  
Lc 5,18  llit a un paralític i buscaven com  ficar-lo dintre de la casa i posar-lo  
Ac 21,37  -lo. 37 I quan començaven ja a  ficar a Pau en la fortalesa, digué al  
Ac 22,24  pols a l’aire, 24 lo tribú manà  ficar-lo a la fortalesa i donar-li  
Ap 2,10  patir. Vet aquí lo diable n’ha de  ficar alguns de vosaltres en la presó, per 
Lc 8,33  doncs, los dimonis de l’home i se  ficaren dins dels porcs, i la ramada se  
Ac 16,23 haver-los donat molts assots, los  ficaren a la presó, manant a l’  
Ga 2,4  falsos germans que furtivament se  ficaren entre nosaltres, per a espiar la  
Ap 20,10  I el diable que els enganyava fou  ficat en un estany de foc i de sofre, a on 
Ac 22,19  ells mateixos saben que jo  ficava en la presó i assotava en les  
Rm 12,9  en alegria. 9 Sia l’amor sens  ficció. Avorriu lo mal, adheriu-vos a lo 
2Tm 1,5  5 fent memòria d’aquella fe sens  ficció que hi ha en tu, la qual habità  
Jn 20,25 ses mans lo senyal dels claus, i no  fico lo dit en lo forat dels claus, i no  
Jn 20,25 lo dit en lo forat dels claus, i no  fico ma mà en son costat, no ho creuré. 26 
3Jn 5  veritat. 5 Caríssim, te portes ab  fidelitat en tot lo que fas ab los  
Mt 24,45  45 »¿Qui pensau que és lo criat  fiel i prudent a qui son amo constitueix  
Mt 25,21  senyor li digué: »–Molt bé, criat  fiel i bo, ja que fores fiel en lo poc, jo 
Mt 25,21  bé, criat fiel i bo, ja que fores  fiel en lo poc, jo et posaré sobre lo  
Mt 25,23  senyor li digué: »–Molt bé, criat  fiel i bo, ja que fores fiel en lo poc, jo 
Mt 25,23  bé, criat fiel i bo, ja que fores  fiel en lo poc, jo et posaré sobre lo  
Lc 12,Tit  Tresor i cor en lo cel. Majordom  fiel i prudent. Criat violent i infiel.  
Lc 12,42  –Qui creus que és lo majordom  fiel i prudent a qui son amo constituí  
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Lc 16,10  les eternes morades. 10 Lo qui és  fiel en lo poc, també és fiel en lo molt;  
Lc 16,10  Lo qui és fiel en lo poc, també és  fiel en lo molt; i lo qui és injust en lo  
Lc 19,17  criat. Ja que en lo poc has estat  fiel, tindràs potestat sobre deu ciutats.  
Jn 20,27 mon costat, i no sies incrèdul sinó  fiel. 28 Tomàs respongué i li digué:  
Ac 16,1 anomenat Timoteu, fill d’una jueua  fiel i de pare gentil. 2 D’est donaven  
Ac 16,15  –Si haveu fet judici que jo só  fiel al Senyor, entrau en ma casa i quedau 
Rm 3,4 escrit: «A fi de que sies reconegut  fiel en tes paraules, i vències quan sies  
1Co 4,2  és que cada qual sia encontrat  fiel. 3 En quant a mi, poc m’importa ser  
1Co 4,17  que és mon fill caríssim, i  fiel en lo Senyor, qui vos farà memòria de 
1Co 7,13  no la repudiï. 13 I si una muller  fiel té un infiel per marit i ell consent  
1Co 7,14  infiel és santificat per la muller  fiel; i santificada és la muller infiel  
1Co 7,14  és la muller infiel per lo marit  fiel; d’altra manera vostres fills serien 
1Co 7,25  misericòrdia del Senyor per a ser  fiel. 26 Penso, doncs, que açò és bo per  
1Co 10,13  la que és comú als homes; emperò  fiel és Déu, que no permetrà que siau  
2Co 6,15  ab Belial? O quina part té lo  fiel ab l’infiel? 16 O quina consonància  
Ga 3,9  són de la fe seran beneïts ab lo  fiel Abraham. 10 Perquè tots quants són de 
Ef 6,21 tot Tiquic, germà nostre caríssim i  fiel ministre en lo Senyor, 22 a qui us he 
Fl 4,3  3 I també te demano, company  fiel, que ajúdies a aquelles que  
Col 1,7 conservo, que és per a vosaltres un  fiel ministre de Cristo Jesús; 8 lo qui  
Col 4,7  u. 7 Mon caríssim germà Tiquic,  fiel ministre i conservo meu en lo Senyor, 
Col 4,9  ab Onèssim, mon caríssim i  fiel germà, lo qual és dels vostres. Ells  
2Te 3,3  fe no és de tots. 3 Emperò Déu és  fiel, que us confirmarà i guardarà de mal. 
1Tm 1,12  ha confortat, perquè em tingué per  fiel, posant-me en lo ministeri, 13 a  
2Tm 2,13  no creem, ell no obstant se manté  fiel: no pot negar-se a si mateix.» 14  
Tt 3,8  de la vida eterna. 8 Paraula  fiel és aquesta, i estes coses vull que  
He 2,17 a què fos un sumo sacerdot piadós i  fiel en les coses pertanyents a Déu, a fi  
He 3,2  confessió, Jesucrist, 2 lo qual és  fiel al que el constituí tal, així com ho  
He 3,5  és Déu. 5 I certament Moisès fou  fiel en tota sa casa com un sirvent, per a 
He 10,23  de nostra esperança, perquè  fiel és lo qui féu la promesa; 24 i  
He 11,11  de l’edat; perquè cregué que era  fiel aquell que havia promès. 12 Per lo  
1Pe 4,19 de Déu, encomànien ses ànimes a son  fiel criador obrant bé. 5,Tit Capítol V  
1Pe 5,12  dels sigles. Amén. 12 Per Silvà,  fiel germà vostre, segons tinc entès, vos  
1Jn 1,9 Si confessam nostres pecats, ell és  fiel i just per a perdonar-nos nostres  
Ap 1,5  trono, 5 i de Jesucrist, testimoni  fiel, primogènit dels morts i príncep dels 
Ap 2,10 i tindreu tribulació deu dies. Sies  fiel fins a la mort, i et donaré la corona 
Ap 2,13 aquells dies en què Antipas fou mon  fiel màrtir, i fou mort entre vosaltres a  
Ap 3,14  de Laodicea: »“Açò diu l’Amén, lo  fiel i verdader testimoni, lo principi de  
1Co 1,9  de nostre Senyor Jesucrist. 9  Fiel és Déu, per qui haveu estat cridats a 
1Te 5,24  de nostre Senyor Jesucrist. 24  Fiel és aquell que us cridà, qui ho  
1Tm 1,15  caritat que és en Cristo Jesús. 15  Fiel és aquesta paraula i digna de tota  
1Tm 4,9 que ara és i de la que ha de ser. 9  Fiel paraula és aquesta, i digna de tota  
2Tm 2,11  Jesús ab la glòria celestial. 11  Fiel paraula, perquè: «Si nosaltres som  
Ap 19,11  sentat sobre ell era apellidat  Fiel i Verdader, lo qual en justícia  
Ac 13,34  d’aquesta manera: “Jo us donaré  fielment les misericòrdies promeses a  
Mt 24,Tit segona vinguda. Avisa als verdaders  fiels lo que deurien fer per no ser  
Lc 16,11  molt. 11 Si, doncs, no haveu estat  fiels en les riqueses injustes, qui us  
Lc 16,12  les verdaderes? 12 I si no fóreu  fiels en lo dels altres, lo que és vostre, 
Ac 2,Tit  se converteixen. Vida dels primers  fiels. 1 I al complir-se los dies de  
Ac 4,Tit  que no predíquien. S’aumenten los  fiels i viuen ab perfecta unió. 1 I estant 
Ac 10,45  plàtica. 45 I quedaren pasmats los  fiels que eren de la circumcisió, los  
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Ac 15,30  Antioquia; i havent congregats los  fiels, entregaren la carta. 31 I quan l’  
Rm 6,Tit  6,Tit Capítol VI Com deuen los  fiels perseverar en la gràcia rebuda en lo 
Rm 12,Tit  a la doctrina que ha ensenyat als  fiels, segons l’estat de cada u i segons  
Rm 16,Tit  memòries i últim avís de Pau als  fiels residents en Roma. 1 Vos recomano a  
1Co 1,Tit  per als mundans, és per als  fiels, sabiduria i salut. 1 Pau, cridat  
1Co 12,Tit  Esperit Sant distribueix entre els  fiels per a utilitat de la Iglésia.  
1Co 14,22  llengües són per a senyal, no als  fiels, sinó als infiels; mes la profecia  
1Co 14,22  serveix, no als infiels, sinó als  fiels. 23 Si, doncs, tota la Iglésia se  
2Co 6,Tit ministres de l’evangeli i avís als  fiels de no mesclar-se ab los infiels. 1 
Ef 1,1  los sants que hi ha en Efesi i als  fiels en Cristo Jesús. 2 Gràcia sia a  
Ef 4,Tit  Amén. 4,Tit Capítol IV Unió dels  fiels en la unitat de la Iglésia, la  
Fl 1,Tit  i fruit de ses presons en los  fiels. Los exhorta a sofrir treballs per  
Col 1,2  nostre germà, 2 als sants i  fiels germans en Cristo Jesús que estan en 
1Te 1,Tit  haver estat un exemple als demés  fiels en lo fervor de sa fe, esperança i  
1Tm 3,11  honestes, no maldients, sòbries,  fiels en totes les coses. 12 Los diaques  
1Tm 4,3  gràcies participassen d’elles los  fiels i els que conegueren la veritat. 4  
1Tm 4,12  joventut; emperò sies modelo dels  fiels en paraula, en bona vida, en  
1Tm 5,Tit  com ha de portar-se ab los  fiels de totes edats. Com han de ser les  
1Tm 5,16  seguir a Satanàs. 16 Si algun dels  fiels té viudes, mantingui-les, i no sia 
1Tm 6,2  2 I els que tenen per amos a  fiels, no els menyspreïn, puix són  
1Tm 6,2  servesquen-los millor perquè són  fiels i amats, participants del benefici.  
2Tm 2,2  testimonis, confia-les a homes  fiels que sien capaços d’ensenyar també  
2Tm 4,Tit  per a fortificar los esperits dels  fiels contra els errors que havien de  
Tt 1,6  d’una muller, que tinga fills  fiels, sens ser acusats de disolució ni de 
Tt 2,Tit  a Tito com s’ha de portar ab los  fiels de tots estats, sexos, edats i  
1Pe 1,Tit  moltes tribulacions. Exhorta als  fiels a la puresa de vida, recordant-los 
1Pe 3,Tit en particular, i exhorta a tots los  fiels a la caritat i innocència de vida, i 
2Pe 2,Tit  que vindrà sobre ells, i avisa als  fiels que se’n guàrdien. 1 Hi havia també 
Ap 17,14  ab ell són cridats, escollits i  fiels. 15 I em digué: –Les aigües que  
Ap 21,5  perquè aquestes paraules són molt  fiels i verdaderes. 6 I em digué: –Està  
Ap 22,6  digué: –Aquests paraules són molt  fiels i verdaderes. I el Senyor Déu dels  
Mc 1,13 i lo tentà Satanàs, i morava ab les  fieres, i els àngels lo servien. 14 Mes  
Ac 11,6  terrestres de quatre peus, i  fieres, i reptils, i aucells del cel. 7 I  
1Co 15,32  com home, vaig jo combatre ab les  fieres en Èfeso, què m’aprofita si no  
2Tm 1,15  m’han abandonat, dels quals són  Figelo i Hermògenes. 16 Derràmia lo Senyor 
Mt 21,Tit  estaven venent allí. Maleeix una  figuera. I confon als seus èmuls ab  
Mt 21,19  ciutat, tingué fam. 19 I veent una  figuera prop del camí, s’acercà a ella, i 
Mt 21,19  de tu. I al punt quedà seca la  figuera. 20 I quan los deixebles vegeren  
Mt 21,20  –Com s’ha secat a l’instant la  figuera! 21 Jesús, responent, los digué:  
Mt 21,21  no tan solament faríeu lo de la  figuera, sinó que si diguésseu a esta  
Mt 24,32  a altre del cel. 32 »Apreneu de la  figuera una comparació. Quan ses branques  
Mc 11,Tit  en Jerusalem. Maledicció de la  figuera. Los mercaders trets fora del  
Mc 11,13 tingué fam. 13 I veent de lluny una  figuera que tenia fulles, anà allí per si  
Mc 11,20  al temps de passar, vegeren que la  figuera s’havia secat d’arrel. 21 I  
Mc 11,21  li digué: –Mestre, veus aquí la  figuera que maleíreu, s’ha assecat. 22 I  
Mc 13,28  28 »I apreneu una paràbola de la  figuera: quan ses branques són ja tendres  
Lc 13,6  paràbola: –Un home tenia una  figuera plantada en sa vinya, i anà a  
Lc 13,7  que vinc a cercar fruit en aquesta  figuera, i no n’hi trobo. Talla-la,  
Lc 21,29  aquesta comparació: –Reparau en la  figuera i en los demés arbres: 30 quan ja  
Jn 1,48  cridàs, quan tu estaves sota de la  figuera, jo et vegí. 49 Natanael respongué 
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Jn 1,50  t’he dit que et vegí sota de la  figuera; coses majors que estes veuràs. 51 
Jm 3,12  ¿Per ventura, germans meus, pot la  figuera fer raïms, i la parra, figues?  
Ap 6,13  caigueren sobre la terra, com la  figuera deixa caure ses figues quan és  
Lc 13,Tit XIII Exhortació a l’arrepentiment.  Figuera estèril. Cura en dissabte a una  
Mt 7,16  per ventura, raïms dels arços, ni  figues dels esbarzers? 17 Així, que tot  
Mc 11,13  que fulles, perquè no era temps de  figues. 14 I responent, li digué: –Per mai 
Lc 6,44  per son fruit. Puix no es cullen  figues dels arços, ni raïms dels  
Jm 3,12  la figuera fer raïms, i la parra,  figues? Així la font salada no pot manar  
Ap 6,13  com la figuera deixa caure ses  figues quan és sacudida per un vent fort.  
Mc 1,10  los cels oberts i a l’Esperit en  figura de paloma que baixava i se posava  
Lc 9,29  orar. 29 I mentres feia oració, la  figura de son rostro aparegué diferent, i  
Ac 14,10  –Han baixat déus a nosaltres en  figura d’homes! 11 I anomenaven a  
Rm 1,23  Déu incorruptible en semblança de  figura humana corruptible, i d’aucells, i 
Rm 5,14  a la d’Adam, lo qual és la  figura del que havia de venir. 15 Emperò  
1Co 7,31  si no n’usassen; perquè passa la  figura d’aquest món. 32 Mes desitjaria  
1Co 10,6  6 I estes coses foren fetes en  figura de nosaltres, a fi de que no siam  
1Co 10,11  coses los esdevenien a ells en  figura; emperò foren escrites per a  
Ga 4,Tit  tingueren fi. Ismael, nat d’Agar,  figura de la llei antigua. Isaac, nat de  
Ga 4,Tit  llei antigua. Isaac, nat de Sara,  figura de la nova. 1 Dic, doncs, que l’  
Fl 2,7  a si mateix a no res, prenent la  figura de servo, fet a semblança dels  
He 1,3  lo resplendor de sa glòria i la  figura de sa substància, i sostenint totes 
He 9,9 lo primer tabernacle. 9 Lo qual era  figura de lo que passava en aquell temps,  
He 9,24  en lo santuari fet de mà, que era  figura del verdader, sinó en lo mateix  
He 11,19  lo qual lo rebé també en aquesta  figura. 20 Per la fe beneí també a Isaac i 
1Pe 3,21  salvaren per aigua. 21 Lo que era  figura del baptisme d’ara que us fa  
Ap 13,15  donat que comunicàs esperit a la  figura de la bèstia, i que la figura de la 
Ap 13,15  a la figura de la bèstia, i que la  figura de la bèstia parlàs; i que fes que  
Ap 13,15  morts tots los que no adorassen la  figura de la bèstia. 16 I manà que tots  
Ap 15,2  i als que venceren la bèstia i sa  figura i el número de son nom, que estaven 
Ap 15,Tit  bèstia. Les set plagues darreres,  figurades en set copes de la còlera de Déu 
Ac 7,43 i l’estrella de vostre déu Remfam,  figures que féreu per adorar-les. Jo us  
He 9,23  per consegüent necessari que les  figures de les coses celestials fossen  
Ap 9,7  i la mort fugirà d’ells. 7 I les  figures de les llagostes eren semblants a  
Lc 21,24  d’aquest poble. 24 I moriran al  fil de l’espasa, i seran portats en  
He 11,34 la violència del foc, escaparen del  fil de l’espasa, convalesqueren de les  
Mt 23,5  dels homes. I aixís eixamplen ses  filactèries i engrandeixen ses franges. 6  
Ap 1,11  i a Tiatira, i a Sardis, i a  Filadèlfia, i a Laodicea. 12 I em vaig  
Ap 3,Tit  a les tres iglésies de Sardis, de  Filadèlfia i de Laodicea. 1 »I escriu a l’ 
Ap 3,7  escriu a l’àngel de la iglésia de  Filadèlfia: »“Açò diu aquell que és sant i 
Mt 4,18  son germà, los quals tiraven lo  filat al mar, puix eren pescadors. 19 I  
Mt 13,Tit escondit, de la perla preciosa, del  filat ple de peixos. Profeta sens honra en 
Mt 13,47  és semblant lo Regne del cel a un  filat que, tirat al mar, arreplega tota  
Lc 5,5  baix de vostra paraula tiraré lo  filat. 6 I havent-ho fet aixís, agafaren 
Lc 5,6 tan gran de peixos que es rompia lo  filat. 7 I feren senyal als seus companys  
Jn 21,6  –No. 6 Ell los digué: –Tirau lo  filat a la dreta de la barca, i  
Jn 21,8  vingueren a la barca tirant lo  filat ple de peixos (puix no estava lluny  
Jn 21,11 Simó Pere pujà i tragué en terra lo  filat ple de cent cinquanta i tres peixos  
Jn 21,11  pesar de ser tants, no es rompé lo  filat. 12 Jesús los diu: –Veniu i dinau. I 
Mt 4,20 20 I ells a l’instant deixaren los  filats i el seguiren. 21 I prosseguint d’ 
Mt 4,21 Zebedeu, son pare, que adobaven sos  filats, i els cridà. 22 I ells, al punt,  
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Mt 4,22  22 I ells, al punt, deixant los  filats i son pare, lo seguiren. 23 I anava 
Mc 1,16  Andreu, son germà, que tiraven sos  filats en lo mar, puix eren pescadors. 17  
Mc 1,18  18 I a l’instant deixaren los  filats i el seguiren. 19 I anant un poc  
Mc 1,19  també en una barca adobant los  filats. 20 I tot seguit los cridà. I ells, 
Lc 5,2  saltat en terra i rentaven sos  filats. 3 I entrant en una d’aquestes  
Lc 5,4  –Allarga’t més endins i tirau los  filats per a pescar. 5 I responent Simó,  
Flm Inc  Epístola de l’apòstol sant Pau a  Filèmon Tit Li demana ab l’eloqüència  
Flm 1  i Timoteu, germà nostre, a  Filèmon, amat i coadjutor nostre, 2 i a  
Mt 6,28  del camp. Ells no treballen ni  filen. 29 Emperò, jo us dic que ni Salomó  
Lc 12,27  com creixen: no treballen, ni  filen; puix jo us dic que mai Salomó, ab  
2Tm 2,17  lo cranc; dels quals són Himeneu i  Filet, 18 que s’extraviaren de la  
Fl 1,1  sants en Cristo Jesús que estan en  Filipi, ab los bisbes i diaques: 2 gràcia  
1Te 2,2  i estat afrontats, com sabeu, en  Filipi, tinguérem valor en nostre Déu per  
Fl 1,Tit  1,Tit Capítol I Afecte de Pau als  filipians i fruit de ses presons en los  
Fl 4,15  tribulació. 15 Ja sabeu vosaltres,  filipians, que en lo principi de l’  
Fl Inc Epístola de l’apòstol sant Pau als  Filipians 1,Tit Capítol I Afecte de Pau  
Mt 16,13  Jesús als confins de Cesarea de  Filipo, i preguntava a sos deixebles  
Mc 6,17  a causa d’Herodias, muller de  Filipo, son germà, perquè s’havia  
Mc 8,27  per los llocs de Cesarea de  Filipo, i en lo camí preguntava a sos  
Lc 3,1  tetrarca de Galilea, i son germà  Filipo tetrarca d’Iturea i de la  
Ac 16,Tit Tròada. Van a Macedònia i arriben a  Filipos. Conversió de Lídia. Pau i Silas  
Ac 16,12  a Nàpols. 12 I des d’allí a  Filipos, que és una colònia i la ciutat  
Ac 20,6  Àzims nos férem a la vela des de  Filipos i arribàrem en cinc dies a Tròada, 
Mt 1,1  de la generació de Jesucrist,  fill de David, fill d’Abraham. 2 Abraham  
Mt 1,1  de Jesucrist, fill de David,  fill d’Abraham. 2 Abraham engendrà a  
Mt 1,20  aparegué en somnis dient: –Josep,  fill de David, no témies rebre a Maria ta  
Mt 1,21  l’Esperit Sant és. 21 I parirà un  fill, i l’anomenaràs Jesús, perquè ell  
Mt 1,23  aquí la verge concebirà i parirà  fill. I l’anomenaran Emanuel», que vol  
Mt 1,25  I no la conegué fins que parí son  fill primogènit. I l’anomenà Jesús. 2,Tit 
Mt 2,15  que diu: «D’Egipte cridí a mon  fill.» 16 Llavors Herodes, quan vegé que  
Mt 3,17  del cel que deia: –Aquest és mon  fill, l’amat, en qui m’he complascut.  
Mt 4,3  ell lo tentador, li digué: –Si ets  fill de Déu, digues que aquestes pedres se 
Mt 4,6  del temple. 6 I li digué: –Si ets  fill de Déu, tira’t de dalt a baix,  
Mt 4,21  vegé altres dos germans, Jaume  fill del Zebedeu, i son germà Joan en una  
Mt 7,9  és l’home a qui demanant-li son  fill pa li dóna una pedra? 10 O si li  
Mt 10,21  mort a son germà, i lo pare, a son  fill. I s’alçaran los fills contra dels  
Mt 10,35  he vingut a posar en desunió al  fill contra el pare, i a la filla contra  
Mt 10,37  no és digne de mi; i lo qui ama al  fill o a la filla més que a mi, no és  
Mt 13,55  55 ¿Per ventura no és aquest lo  fill del fuster? ¿No es diu sa mare Maria, 
Mt 16,17  li digué: –Benaventurat ets, Simó  fill de Joan, perquè això no t’ho ha  
Mt 17,14  digué: –Senyor, apiadau’s de mon  fill, que és llunàtic i pateix cruelment.  
Mt 21,5  sobre una somera i son pollí,  fill de la que està avesada al jou.» 6 I  
Mt 21,37  modo. 37 Finalment los envià son  fill dient: “Tindran respecte a mon fill.” 
Mt 21,37 fill dient: “Tindran respecte a mon  fill.” 38 Emperò los pagesos, quan vegeren 
Mt 21,38 Emperò los pagesos, quan vegeren al  fill, digueren entre si: “Aquest és l’  
Mt 22,Tit que convidà a les esposalles de son  fill. Si ha de pagar-se lo tribut al  
Mt 22,Tit  Amor de Déu i del proïsme. Cristo,  fill i Senyor de David. 1 I responent  
Mt 22,2  que féu les esposalles per a son  fill. 3 I envià sos criats a que cridassen 
Mt 22,24  Moisès digué: “Si morís algú sens  fill, desposi’s son germà ab sa muller i  
Mt 22,42  –Què us apar de Cristo? De qui és  fill? Li responen: –De David. 43 I ell los 
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Mt 22,45 l’anomena “Senyor”, com és ell son  fill? 46 I ningú li podia respondre  
Mt 23,15 i després d’haver-lo fet, lo feu  fill de l’infern al doble de vosaltres  
Mt 23,35  just, fins a la sang de Zacaries,  fill de Baraquies, a qui matàreu entre el  
Mc 1,19  un poc més en avant, vegé a Jaume,  fill del Zebedeu, i a Joan, son germà, que 
Mc 2,14  14 I al passar vegé a Leví,  fill d’Alfeu, que estava sentat al banc  
Mc 6,3 mans? 3 ¿No és aquest lo menestral,  fill de Maria, germà de Jaume, i de Josep, 
Mc 9,16  –Mestre, vos he portat aquí mon  fill, que està posseït d’un esperit mut.  
Mc 10,46  gent ab ells, Bartimeu, lo cego,  fill de Timeu, estava assentat a la vora  
Mc 10,47  començà a cridar dient: –Jesús,  fill de David, teniu misericòrdia de mi.  
Mc 12,6  a altres. 6 Emperò tenint un  fill a qui molt estimava, los envià  
Mc 12,6  est, dient: “Respectaran a mon  fill.” 7 Emperò aquells pagesos digueren  
Mc 12,35  diuen los escribes que Cristo és  fill de David? 36 Perquè lo mateix David  
Mc 12,37  Senyor, d’a on, doncs, és son  fill? I una gran multitud del poble l’oïa 
Mc 13,12  son germà a la mort, i el pare, al  fill, i els fills s’alçaran contra els  
Lc 1,7  estatuts del Senyor. 7 I no tenien  fill algun, perquè Elisabet era estèril i  
Lc 1,13  i ta muller Elisabet te parirà un  fill, i li posaràs per nom Joan. 14 I  
Lc 1,31  en vostre ventre, i parireu un  fill, i l’anomenareu Jesús. 32 Aquest  
Lc 1,36  cosina, també ella ha concebut un  fill en sa vellesa, i aquest és lo sisè  
Lc 1,57  en què havia de parir, i parí un  fill. 58 I sos veïns i sos parents oïren  
Lc 2,7 en què havia de parir. 7 I parí son  fill primogènit i l’embolicà en bolquers  
Lc 3,2  del Senyor vingué sobre Joan,  fill de Zacaries, en lo desert. 3 I vingué 
Lc 3,22  aquesta veu del cel: –Tu ets mon  fill, l’amat; en tu m’he complagut. 23 I 
Lc 3,23  a ser com de trenta anys d’edat,  fill, segons se reputava, de Josep, que ho 
Lc 4,9  del temple, i li digué: –Si ets  fill de Déu, tira’t de dalt baix. 10 Puix 
Lc 4,22  sa boca i deien: –No és aquest lo  fill de Josep? 23 I ell los deia:  
Lc 7,Tit  criat del centurió. Ressuscita al  fill de la viuda de Naïm. Respon als  
Lc 7,12  aquí que treien fora a un difunt,  fill únic de sa mare, que era viuda, i  
Lc 9,38  vos suplico que vejau a mon  fill, perquè és l’únic que tinc. 39 I  
Lc 9,41  i vos sofriré? Porta’m aquí ton  fill. 42 I quan s’aproximava, lo dimoni  
Lc 10,6  casa.” 6 I si hi hagués allí algun  fill de la pau, descansarà vostra pau  
Lc 12,53 53 Lo pare estarà dividit contra el  fill, i el fill contra el pare; la mare  
Lc 12,53 estarà dividit contra el fill, i el  fill contra el pare; la mare contra la  
Lc 15,Tit  de la dracma perduda i del  fill pròdig, per a confusió dels fariseus  
Lc 15,13  I al cap de pocs dies, juntant lo  fill menor tot lo que era seu, se n’anà  
Lc 15,19  19 Ja no só digne de ser anomenat  fill vostre; tractau-me com a un de  
Lc 15,21 li tirà al coll, i el besà. 21 I lo  fill li digué: »–Pare, he pecat contra el  
Lc 15,21  Ja no só digne de ser apellidat  fill vostre. 22 »Mes lo pare digué a sos  
Lc 15,24  un convit, 24 perquè aquest  fill meu era mort i ha ressuscitat, s’  
Lc 15,25  a menjar alegrement. 25 »I son  fill major estava en lo camp. I quan  
Lc 15,30  amics. 30 I quan ha arribat aqueix  fill teu que ha gastat tota sa llegítima  
Lc 18,38  I se posà a cridar dient: –Jesús,  fill de David, teniu misericòrdia de mi.  
Lc 19,9 a esta casa, perquè aquest és també  fill d’Abraham. 10 Perquè lo Fill de l’  
Lc 20,Tit  Resurrecció dels morts. Jesucrist,  fill i Senyor de David. Supèrbia i  
Lc 20,13  la vinya: “Què faré? Enviaré a mon  fill estimat: pot ser que quan lo vegen li 
Lc 20,41  digué: –Com diuen que lo Cristo és  fill de David? 42 Sent aixís que el mateix 
Lc 20,44 doncs, David, Senyor, com pot ésser  fill seu? 45 Després digué a sos  
Jn 1,42 -lo mirat, li digué: –Tu ets Simó,  fill de Jonà, tu seràs apellidat Cefas,  
Jn 1,45  escrigueren: Jesús de Nazaret,  fill de Josep. 46 I Natanael li digué:  
Jn 4,Tit  deixebles. Cura milagrosament al  fill d’un gran senyor. 1 Quan, doncs,  
Jn 4,5  de l’heretat que donà Jacob a son  fill Josep. 6 I estava allí la font de  
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Jn 4,46  I hi havia un noble que tenia un  fill malalt en Cafarnaüm. 47 Havent oït  
Jn 4,47  i li demanà que baixàs i curàs son  fill, puix estava per a morir-se. 48  
Jn 4,49 digué: –Senyor, veniu abans que mon  fill mòria. 50 Jesús li digué: –Vés, ton  
Jn 4,50 mòria. 50 Jesús li digué: –Vés, ton  fill viu. L’home cregué la paraula que  
Jn 4,51  encontre sos criats, dient que son  fill vivia. 52 I havent-los preguntat l’ 
Jn 4,53  en què Jesús li havia dit: «Ton  fill viu»; i cregué ell i tota sa casa. 54 
Jn 6,42  42 I deien: –¿No és aquest, Jesús,  fill de Josep, lo pare i mare del qual  
Jn 6,71  71 Deia això per Judes Iscariot,  fill de Simó, qui essent un dels Dotze l’ 
Jn 9,19  dient: –¿És aquest lo vostre  fill, lo qual dieu vosaltres que nasqué  
Jn 9,20  sabem que aquest és lo nostre  fill i que nasqué cego. 21 Mes, com és que 
Jn 13,2  posat en lo cor de Judes Iscariot,  fill de Simó, lo designi d’entregar-lo, 
Jn 13,26  sucat lo pa, lo donà a Judes,  fill de Simó Iscariot. 27 I després d’  
Jn 17,12 ningú d’ells s’ha perdut, sinó el  fill de la perdició, per a què es cúmplia  
Jn 19,26  a sa mare: –Dona, vet aquí ton  fill! 27 Després digué al deixeble: –Vet  
Jn 21,15  Jesús diu a Simó Pere: –Simó,  fill de Joan, m’ames tu més que aquestos? 
Jn 21,16  16 Segona vegada li diu: –Simó,  fill de Joan, m’ames? Li respon: –Sí,  
Jn 21,17  17 Li diu tercera vegada: –Simó,  fill de Joan, m’ames? Pere se contristà  
Ac 4,36 lo sobrenom de Bernabé –que vol dir  «fill de consolació»–, levita natural de  
Ac 7,5  després d’ell, quan no tenia  fill. 6 I li digué Déu que sa descendència 
Ac 7,21  la filla de Faraó i el crià com a  fill seu. 22 I Moisès fou instruït en tota 
Ac 13,10  de tot engany i de tota astúcia,  fill del diable, enemic de tota justícia!  
Ac 13,21  rei, i Déu los donà a Saül,  fill de Cis, baró de la tribu de Benjamí,  
Ac 13,22  dient: »–He trobat a David,  fill de Jessè, home segons mon cor, lo  
Ac 16,1 havia un deixeble anomenat Timoteu,  fill d’una jueua fiel i de pare gentil. 2 
Ac 20,4 I l’acompanyaren Sopatri de Berea,  fill de Pirro; i dels de Tessalònica,  
Ac 23,6  –Barons germans, jo só fariseu,  fill de fariseu; per l’esperança i  
Ac 23,16 I quan oigué aquesta conspiració un  fill de la germana de Pau, anà i entrà en  
Rm 9,9  temps jo vindré, i Sara tindrà un  fill.» 10 I no solament ella, sinó també  
1Co 4,17  vos envií a Timoteu, que és mon  fill caríssim, i fiel en lo Senyor, qui  
1Co 15,8 se m’aparegué a mi també, com a un  fill avortiu. 9 Puix jo só el menor dels  
Ga 4,7  Per lo tant, ja no ets servo, sinó  fill. I si fill, hereu també de Déu en  
Ga 4,7  ja no ets servo, sinó fill. I si  fill, hereu també de Déu en Cristo. 8  
Ga 4,30  «Trau defora l’esclava i a son  fill, perquè lo fill de l’esclava no serà 
Ga 4,30  l’esclava i a son fill, perquè lo  fill de l’esclava no serà hereu ab lo  
Ga 4,30  de l’esclava no serà hereu ab lo  fill de la llibre.» 31 I així, germans,  
Fl 2,22  per experiència que, com un  fill respecte de son pare, ell ha servit  
2Te 2,3  manifestat l’home del pecat, lo  fill de perdició, 4 lo qual s’oposa i s’ 
1Tm 1,2  nostra, 2 a Timoteu caríssim  fill en la fe. Gràcia, misericòrdia i pau  
1Tm 1,18  18 Aquest manament t’encomano,  fill Timoteu, segons les profecies que  
2Tm 1,2 Cristo Jesús, 2 a Timoteu, caríssim  fill: gràcia, misericòrdia i pau de part  
2Tm 2,1  agenes del cristià. 1 Doncs tu,  fill meu, fortifica’t en la gràcia que és 
Tt 1,4  de Déu Salvador nostre: 4 a Tito,  fill amat segons la fe que ens és comuna,  
Flm 10 en Jesucrist. 10 Te suplico per mon  fill Onèsim, a qui jo he engendrat estant  
He 2,6  que així te recordes d’ell?, o lo  fill de l’home que així lo visites? 7 Tu  
He 11,17  rebut les promeses, oferí son únic  fill, 18 a qui s’havia dit: «En Isaac te  
He 11,24 fou crescut, refusà lo ser anomenat  fill de la filla de Faraó, 25 preferint  
He 12,6 al que ama, i assota al que rep per  fill. 7 Perseverau en la correcció. Déu s’ 
He 12,7  com a fills, perquè, ¿quin és lo  fill a qui no castiga lo pare? 8 Emperò si 
Jm 2,21  per les obres quan oferí son  fill Isaac sobre l’altar? 22 ¿No veus com 
1Pe 5,13  elegida ab vosaltres, i mon  fill Marc. 14 Saludau-vos los uns als  
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Ap 12,Tit  vestida del sol, que pareix un  fill i és perseguida del dragó infernal. 1 
Ap 12,4  de part, a fi de tragar-se lo  fill luego que ella l’hagués parit. 5 I  
Ap 12,5  ella l’hagués parit. 5 I parí un  fill baró que havia de governar totes les  
Ap 12,5 les nacions ab vara de ferro; i son  fill fou arrebatat envers Déu i son trono. 
Ap 12,13  perseguí a la dona que parí lo  fill baró, 14 i foren donades a la dona  
Ap 21,7  i jo seré son Déu i ell serà mon  fill. 8 Mes respecte los covards, i  
Mt 8,20  aucells de l’aire, nius, mes lo  Fill de l’home no té a on reclinar lo  
Mt 8,29  nosaltres que veure ab vós, Jesús,  Fill de Déu? ¿Haveu vingut aquí a  
Mt 9,2  la fe d’ells, digué al paralític:  –Fill, té confiança, que et són perdonats  
Mt 9,6  6 Per a què sapiau, doncs, que el  Fill de l’home té potestat sobre la terra 
Mt 9,27  –Teniu misericòrdia de nosaltres,  Fill de David! 28 I havent arribat a la  
Mt 10,23 ciutats d’Israel fins que vinga lo  Fill de l’home. 24 »No és lo deixeble més 
Mt 11,19  posseït del dimoni.” 19 Vingué lo  Fill de l’home, que menja i beu, i diuen: 
Mt 11,27  totes les coses. I ningú coneix al  Fill, sinó el Pare; ni ningú coneix al  
Mt 11,27  ni ningú coneix al Pare, sinó el  Fill, i aquell a qui lo Fill ho haurà  
Mt 11,27  sinó el Fill, i aquell a qui lo  Fill ho haurà volgut revelar. 28 Veniu  
Mt 12,8  als innocents. 8 Perquè lo  Fill de l’home és Senyor fins del  
Mt 12,23  pasmada, i deia: –¿És aquest lo  Fill de David? 24 Emperò los fariseus,  
Mt 12,32 32 I qualsevol que pàrlia contra lo  Fill de l’home, serà perdonat. Emperò  
Mt 12,40  de la balena, del mateix modo lo  Fill de l’home estarà tres dies i tres  
Mt 13,37  que sembra la bona llavor és lo  Fill de l’home. 38 I el camp és lo món. I 
Mt 13,41  succeirà en la fi del món. 41 Lo  Fill de l’home enviarà sos àngels, i  
Mt 14,33  dient: –Verdaderament sou lo  Fill de Déu. 34 I havent passat a l’altre 
Mt 15,22  confins cridava dient: –Senyor,  Fill de David, teniu compassió de mi. La  
Mt 16,13  –¿Qui diuen los homes que és lo  Fill de l’home? 14 I ells respongueren:  
Mt 16,16  Pere i digué: –Vós sou Cristo, lo  Fill de Déu viu. 17 I responent Jesús, li  
Mt 16,27  en canvi de sa ànima? 27 Perquè lo  Fill de l’home ha de venir en la glòria  
Mt 16,28  que vegen venir en son Regne al  Fill de l’home. 17,Tit Capítol XVII  
Mt 17,5  del núvol que deia: –Aquest és mon  Fill, l’amat, en qui jo m’he ben  
Mt 17,9 digau lo que haveu vist fins que lo  Fill de l’home ressuscítia d’entre los  
Mt 17,12  Així també faran ells patir al  Fill de l’home. 13 Aleshores  
Mt 17,21  en Galilea, los digué Jesús: –Lo  Fill de l’home ha de ser entregat en mans 
Mt 18,11 Pare que està en lo cel. 11 Puix lo  Fill de l’home ha vingut a salvar lo que  
Mt 19,28  seguit, quan en la regeneració lo  Fill de l’home s’assentarà en lo trono  
Mt 20,18  nosaltres pujam a Jerusalem, i lo  Fill de l’home serà entregat als prínceps 
Mt 20,28  sia criat vostre. 28 Així com lo  Fill de l’home no vingué per a ser  
Mt 20,30 començaren a cridar dient: –Senyor,  Fill de David, teniu misericòrdia de  
Mt 20,31  ells cridaven més, dient: –Senyor,  Fill de David, teniu misericòrdia de  
Mt 21,9  detràs cridaven dient: –Hosana al  Fill de David! Beneït sia el qui ve en lo  
Mt 21,15  en lo temple i dient: «Hosana al  Fill de David!», s’indignaren. 16 I li  
Mt 21,28  i acercant-se al primer li diu:  »–Fill, vés avui a treballar en ma vinya.  
Mt 24,27  així serà també l’adveniment del  Fill de l’home. 28 En qualsevol part que  
Mt 24,30 »I llavors apareixerà lo senyal del  Fill de l’home en lo cel. I aleshores se  
Mt 24,30 les tribus de la terra, i veuran al  Fill de l’home, que vindrà en los núvols  
Mt 24,37 Noè, així serà també la vinguda del  Fill de l’home. 38 Puix així com en los  
Mt 24,39  així serà també la vinguda del  Fill de l’home. 40 Llavors dos se  
Mt 24,44  hora menos pensada ha de venir lo  Fill de l’home. 45 »¿Qui pensau que és lo 
Mt 25,13  ni l’hora en què ha de venir lo  Fill de l’home. 14 »Perquè això és com un 
Mt 25,31 cruixir de dents. 31 »Quan vinga lo  Fill de l’home en sa majestat, i tots los 
Mt 26,2  dos dies vindrà la Pasqua, i el  Fill de l’home serà entregat per a què el 
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Mt 26,24 en lo plat, eix m’entregarà. 24 Lo  Fill de l’home certament se’n va així  
Mt 26,24  home per qui serà entregat lo  Fill de l’home! Més li valdria al tal que 
Mt 26,45  aquí que l’hora és arribada, i el  Fill de l’home serà entregat en mans dels 
Mt 26,63  ens digues si tu ets lo Cristo, lo  Fill de Déu. 64 Jesús li diu: –Tu ho has  
Mt 26,64 dic: que d’aquí en avant veureu al  Fill de l’home assentat a la dreta del  
Mt 27,40  salva’t a tu mateix. Si ets lo  Fill de Déu, baixa de la creu! 41 Així  
Mt 27,43  ara, si l’ama. Puix digué: “Só lo  Fill de Déu”! 44 I los lladres que eren  
Mt 27,54 i deien: –Verdaderament, aquest era  Fill de Déu. 55 I hi havia allí moltes  
Mt 28,19  -los en lo nom del Pare, i del  Fill, i de l’Esperit Sant, 20 ensenyant- 
Mc 1,1  de l’evangeli de Jesucrist,  Fill de Déu. 2 Així com està escrit en los 
Mc 1,11  veu del cel que deia: –Tu ets mon  Fill, l’amat, en tu m’he complascut. 12  
Mc 2,5  la fe d’ells, digué al paralític:  –Fill, tos pecats te són perdonats. 6 I  
Mc 2,10  10 Per a què, doncs, sapiau que el  Fill de l’home té potestat en la terra de 
Mc 2,28  per al dissabte. 28 Així que el  Fill de l’home és també senyor del  
Mc 3,12 ell i cridaven dient: 12 –Tu ets lo  Fill de Déu! Mes ell los amenaçava  
Mc 5,7  tinc jo que veure ab tu, Jesús,  Fill de Déu altíssim? Te conjuro per Déu  
Mc 8,31  declarar-los que convenia que el  Fill de l’home patís molt, i que fos  
Mc 8,38  generació adúltera i pecadora, lo  Fill de l’home també s’avergonyirà d’  
Mc 9,6  del núvol que deia: –Aquest és mon  Fill, lo molt amat; oïu-lo. 7 I mirant  
Mc 9,8  lo que havien vist fins que el  Fill de l’home hagués ressuscitat d’  
Mc 9,11  les coses; i com està escrit del  Fill de l’home, que ha de patir molt i  
Mc 9,30  a sos deixebles i els deia: –Lo  Fill de l’home serà entregat en mans dels 
Mc 10,33  nosaltres pujam a Jerusalem, i el  Fill de l’home serà entregat als prínceps 
Mc 10,45  criat de tots. 45 Perquè fins lo  Fill de l’home no vingué per a ser  
Mc 10,48  emperò ell cridava molt més:  –Fill de David, teniu misericòrdia de mi.  
Mc 13,26  26 »I aleshores veuran al  Fill de l’home, que vindrà en los núvols  
Mc 13,32  àngels que estan en lo cel, ni el  Fill, sinó el Pare. 33 Teniu compte,  
Mc 14,21  ab mi la mà en lo plat. 21 I el  Fill de l’home va en veritat, com està  
Mc 14,21  home per qui serà entregat lo  Fill de l’home! Bo li seria al tal home  
Mc 14,41  hora és arribada. Veus aquí que el  Fill de l’home va a ser entregat en mans  
Mc 14,61  i li digué: –Ets tu lo Cristo, lo  Fill de Déu beneït? 62 I Jesús li digué:  
Mc 14,62 Jesús li digué: –Jo só, i veureu al  Fill de l’home sentat a la dreta del  
Mc 15,39  –Verdaderament aquest home era lo  Fill de Déu. 40 I hi havia també allí unes 
Lc 1,Tit  Joan lo Precursor i de Jesús lo  Fill de Déu. Visita la Verge Maria a santa 
Lc 1,32 32 Aquest serà gran i s’apellidarà  Fill de l’Altíssim, i lo Senyor Déu li  
Lc 1,35  que naixerà de vós, serà anomenat  Fill de Déu. 36 I mirau, Elisabet, vostra  
Lc 2,48  admirats. I li digué sa mare:  –Fill, per què t’has portat així ab  
Lc 4,3  3 I li digué lo diable: –Si ets  Fill de Déu, digues a aquesta pedra que es 
Lc 4,41  cridant i dient: –Tu ets lo  Fill de Déu. I ell los reprenia i no els  
Lc 5,24  24 Per a què sapiau, doncs, que el  Fill de l’home té potestat sobre la terra 
Lc 6,5  los sacerdots? 5 I els digué: –Lo  Fill de l’home és també senyor del  
Lc 6,22  nom, com a dolent, per causa del  Fill de l’home. 23 Alegrau-vos, en  
Lc 7,34  dieu: “Té lo dimoni.” 34 Vingué el  Fill de l’home, que menja i beu, i dieu:  
Lc 8,28  tens tu que veure ab mi, Jesús,  Fill de Déu altíssim? Te suplico que no m’ 
Lc 9,22  22 dient-los: –És precís que el  Fill de l’home patesca moltes coses, i  
Lc 9,26  de mi i de mes paraules, lo  Fill de l’home s’avergonyirà d’ell quan 
Lc 9,35 veu del núvol dient: –Aquest és mon  Fill, l’amat, oïu-lo. 36 I a l’eixir  
Lc 9,44  cor aquestes paraules, perquè lo  Fill de l’home ha de ser entregat en mans 
Lc 9,56  sabeu de quin esperit sou. 56 Lo  Fill de l’home no ha vingut a perdre les  
Lc 9,58  aucells de l’aire, nius; mes lo  Fill de l’home no té a on reclinar lo  
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Lc 10,22  de mon Pare. I ningú sap qui és lo  Fill, sinó el Pare; ni qui és lo Pare,  
Lc 10,22 el Pare; ni qui és lo Pare, sinó el  Fill, i aquell a qui lo Fill ho vulla  
Lc 10,22  sinó el Fill, i aquell a qui lo  Fill ho vulla revelar. 23 I girat envers  
Lc 11,30  per a los ninivites, així també lo  Fill de l’home ho serà per a aquesta  
Lc 12,8  em conféssia davant dels homes, lo  Fill de l’home lo confessarà a ell davant 
Lc 12,10  a tot aquell que pàrlia contra lo  Fill de l’home, l’hi serà perdonat est  
Lc 12,40  l’hora que menos penseu vindrà lo  Fill de l’home. 41 I Pere li digué:  
Lc 15,31 gras. 31 »Llavors lo pare li digué:  »–Fill, tu sempre estàs ab mi i tots mos  
Lc 16,25  llames. 25 »I Abraham li digué:  »–Fill, recorda’t que reberes tos béns en 
Lc 17,22  desitjareu veure un dels dies del  Fill de l’home, i no el veureu. 23 I vos  
Lc 17,24  una part a l’altra, així serà lo  Fill de l’home en son dia. 25 Emperò  
Lc 17,26 així també succeirà en los dies del  Fill de l’home. 27 Menjaven i bevien. Los 
Lc 17,30  en lo dia en què es maniféstia lo  Fill de l’home. 31 En aquella hora, lo  
Lc 18,8  los venjarà. Emperò, quan vinga lo  Fill de l’home, ¿pensau que trobarà fe en 
Lc 18,31  que escrigueren los profetes del  Fill de l’home. 32 Puix serà entregat als 
Lc 18,39 callàs. Emperò ell cridava més alt:  –Fill de David, teniu misericòrdia de mi.  
Lc 19,10 també fill d’Abraham. 10 Perquè lo  Fill de l’home ha vingut a buscar i  
Lc 21,27  commogudes. 27 Llavors veuran al  Fill de l’home, que vindrà sobre d’un  
Lc 21,36  aparèixer ab confiança davant del  Fill de l’home. 37 I estava ensenyant de  
Lc 22,22  mi a taula. 22 I veritat és que el  Fill de l’home se’n va, segons lo que  
Lc 22,48  –Judes, ab un bes entregues lo  Fill de l’home? 49 I quan vegeren los que 
Lc 22,69  llibre. 69 Mes des d’ara lo  Fill de l’home estarà sentat a la dreta  
Lc 22,70 I digueren tots: –Tu ets, doncs, lo  Fill de Déu? Ell los respongué: –Vosaltres 
Lc 24,7  7 dient: “És menester que el  Fill de l’home sia entregat en mans dels  
Jn 1,18  ningú l’ha vist mai: l’unigènit  Fill, que està en lo seno del Pare, és lo  
Jn 1,34  donar testimoni de que est és lo  Fill de Déu. 35 A l’endemà, Joan estava  
Jn 1,49  i li digué: –Rabbí, vós sou lo  Fill de Déu, vós sou lo Rei d’Israel. 50  
Jn 1,51 que veureu obert lo cel, i sobre lo  Fill de l’home, pujant i baixant, los  
Jn 3,13  cel, sinó lo qui baixà del cel, lo  Fill de l’home que està en lo cel. 14 I  
Jn 3,14  així també és necessari que lo  Fill de l’home sia alçat, 15 a fi de que  
Jn 3,16  al món, que ha donat son unigènit  Fill, a fi de que tothom que creu en ell  
Jn 3,17  17 Puix Déu no ha enviat son  Fill al món per a condemnar lo món, sinó  
Jn 3,18  no creu en lo nom de l’unigènit  Fill de Déu. 19 Aquest és, doncs, lo  
Jn 3,35  Esperit ab mida. 35 Lo Pare ama al  Fill i posà totes les coses en ses mans.  
Jn 3,36  en ses mans. 36 Lo qui creu en lo  Fill té la vida eterna; mes qui no creu en 
Jn 3,36  vida eterna; mes qui no creu en lo  Fill no veurà la vida, sinó que la ira de  
Jn 5,19  veritat, en veritat vos dic que el  Fill no pot fer per si cosa alguna, sinó  
Jn 5,19  que el Pare faça, ho fa també lo  Fill. 20 Perquè el Pare ama lo Fill i li  
Jn 5,20  lo Fill. 20 Perquè el Pare ama lo  Fill i li manifesta tot lo que fa, i li  
Jn 5,21  i els dóna la vida, així també lo  Fill dóna la vida a qui li plau. 22 I ni  
Jn 5,22  sinó que ha comès tot judici al  Fill, 23 a fi de que tots hónrien al Fill  
Jn 5,23  23 a fi de que tots hónrien al  Fill així com honren al Pare. Lo qui no  
Jn 5,23  honren al Pare. Lo qui no honra al  Fill, tampoc honra al Pare que l’ha  
Jn 5,25  en què els morts oiran la veu del  Fill de Déu; i els que l’oiguen, viuran.  
Jn 5,26  si mateix, així ha donat també al  Fill lo tenir vida en si mateix; 27 i li  
Jn 5,27  lo poder de judicar, perquè és  Fill de l’home. 28 No us admireu d’això, 
Jn 5,28  en los sepulcres oiran la veu del  Fill de Déu, 29 i los que hagen fet obres  
Jn 6,27  vida eterna; lo qual vos donarà lo  Fill de l’home, puix en est lo Pare Déu  
Jn 6,40  enviat: que tot aquell que veu al  Fill i creu en ell, tinga la vida eterna,  
Jn 6,53  dic que si no menjau la carn del  Fill de l’home i no beveu sa sang, no  
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Jn 6,62  62 Puix què si vegésseu pujar al  Fill de l’home a on antes estava? 63 L’  
Jn 6,69 i conegut que vós sou lo Cristo, lo  Fill de Déu viu. 70 Jesús los respongué:  
Jn 8,Tit  de vàries maneres ser ell lo  Fill de Déu, i respon ab gran mansuetud a  
Jn 8,28 digué: –Quan haureu alçat en alt al  Fill de l’home, llavors coneixereu que jo 
Jn 8,35 habita sempre en la casa; emperò lo  Fill permaneix sempre en ella. 36 Si,  
Jn 8,36  sempre en ella. 36 Si, doncs, lo  Fill vos dóna llibertat, sereu  
Jn 9,35  li digué: –Creus tu en lo  Fill de Déu? 36 Ell respongué i digué:  
Jn 10,Tit  a blasfemador, perquè deia que era  Fill de Déu. 1 »En veritat, en veritat vos 
Jn 10,36  que blasfemo perquè he dit: “Só  Fill de Déu”? 37 Si no faç les obres de  
Jn 11,4  la glòria de Déu, a fi de que lo  Fill de Déu sia glorificat per ella. 5 I  
Jn 11,27  sí, crec que vós sou lo Cristo, lo  Fill de Déu viu, que ha vingut a est món.  
Jn 12,23  –Arribada és l’hora en què lo  Fill de l’home ha de ser glorificat. 24  
Jn 12,34  que és necessari que sia elevat lo  Fill de l’home? Qui és aqueix Fill de l’ 
Jn 12,34  lo Fill de l’home? Qui és aqueix  Fill de l’home? 35 Jesús los respongué:  
Jn 13,31  digué Jesús: –Ara és glorificat lo  Fill de l’home, i Déu és glorificat en  
Jn 14,13 de que el Pare sia glorificat en lo  Fill. 14 Si demanau alguna cosa en mon  
Jn 17,1  és arribada, glorificau a vostre  Fill, a fi de que vostre Fill vos  
Jn 17,1  a vostre Fill, a fi de que vostre  Fill vos glorifíquia a vós, 2 com li haveu 
Jn 19,7  deu morir, perquè ell s’ha fet  Fill de Déu. 8 Quan Pilat oigué aquesta  
Jn 20,31  cregau que Jesús és lo Cristo, lo  Fill de Déu, i per a què creent tingau la  
Ac 3,13  nostres pares, ha glorificat a son  Fill Jesús, a qui vosaltres entregàreu i  
Ac 3,26  terra.” 26 Déu, ressuscitant a son  Fill Jesús, vos l’ha enviat primerament a 
Ac 7,56  –Aquí veig los cels oberts, i al  Fill de l’home que està en peu a la dreta 
Ac 8,37  i digué: –Crec que Jesucrist és lo  Fill de Déu. 38 I manà parar lo carro, i  
Ac 9,20  sinagogues a Jesús, que est és lo  Fill de Déu. 21 I quedaven atordits tots  
Ac 13,33 escrit en lo salm segon: “Tu ets lo  Fill meu, avui t’he engendrat jo.” 34 I  
Rm 1,3  Escriptures, 3 concernent a son  Fill Jesucrist, Senyor nostre, que fou fet 
Rm 1,4  la carn; 4 i declarant ser lo  Fill de Déu ab poder, segons l’Esperit de 
Rm 1,9  mon esperit en l’evangeli de son  Fill, m’és testimoni de que incessantment 
Rm 5,10  a Déu per la mort de son  Fill, molt més estant reconciliats serem  
Rm 8,3 per la carn, Déu, enviant son propi  Fill en semblança de carn pecadora, i per  
Rm 8,29  fets conformes a la imatge de son  Fill, a fi de que ell sia lo primogènit  
Rm 8,32  32 Aquell que ni a son propi  Fill perdonà, sinó que l’entregà per amor 
1Co 1,9 estat cridats a la companyia de son  Fill Jesucrist, nostre Senyor. 10 Mes vos  
1Co 15,28  a ell, llavors fins lo mateix  Fill estarà subjecte a aquell que someté a 
2Co 1,19  no hi ha sí i no. 19 Perquè lo  Fill de Déu, Jesucrist, que ha estat  
Ga 1,16  gràcia, 16 per a revelar-me son  Fill, a fi de que jo el predicàs entre els 
Ga 2,20  en la carn, la visc en la fe del  Fill de Déu, que m’amà i s’entregà a si  
Ga 4,4 plenitud del temps, envià Déu a son  Fill, format de dona, i fet subjecte a la  
Ga 4,6  a vostres cors l’Esperit de son  Fill, que clama: «‹Abbà›, Pare!» 7 Per lo  
Ef 1,6  qual nos féu acceptes en son amat  Fill. 7 En lo qual tenim la redempció per  
Ef 4,13  de la fe i del coneixement del  Fill de Déu, a baró perfet, a la mida de  
Col 1,13 i ens ha traslladat al Regne de son  Fill caríssim, 14 en lo qual tenim la  
1Te 1,10  10 i per a esperar dels cels a son  Fill Jesús, a qui ressuscità d’entre els  
He 1,2  dies, nos ha parlat per son  Fill, al qual constituí hereu de tot, per  
He 1,5  àngels digué jamai: «Tu ets mon  Fill, avui jo t’he engendrat»? I altra  
He 1,5 seré a ell Pare, i ell me serà a mi  Fill»? 6 I altra vegada, quan ell  
He 1,8  ministres, flama de foc.» 8 Mes al  Fill li diu: «Ton trono, oh Déu, és per  
He 2,Tit  ab major rigor. Glòria del  Fill de Déu fet home, Senyor de totes les  
He 3,6  d’anunciar. 6 Mes Cristo, com  Fill en sa pròpia casa; la qual casa som  
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He 4,14  que penetra fins als cels, Jesús,  Fill de Déu, mantingam nostra confessió.  
He 5,5  aquell que li digué: «Tu ets mon  Fill, jo avui t’he engendrat.» 6 Com  
He 5,8  8 I certament, encara que  Fill de Déu, per les coses que patí  
He 6,6  de nou en si mateixos al  Fill de Déu i l’exposen a l’escarni. 7  
He 7,3  fi de vida, fet emperò semblant al  Fill de Déu, permaneix sacerdot per a  
He 7,28  després de la Llei, constitueix al  Fill, que és consagrat per a sempre més.  
He 10,29  serà digne aquell que trepítgia al  Fill de Déu, tinga per vil la sang del  
He 12,5  ab vosaltres com a fills dient:  «Fill meu, no despreciïs la correcció del  
2Pe 1,17 aquesta manera: «Aquest és mon amat  Fill, en qui jo m’he complascut, a ell  
1Jn 1,3  certament és ab lo Pare i son  Fill Jesucrist. 4 I us escrivim aquestes  
1Jn 1,7  mútua, i la sang de Jesucrist, son  Fill, nos neteja de tot pecat. 8 Si  
1Jn 2,22 l’Anticrist, que nega al Pare i al  Fill. 23 Qualsevol que nega al Fill no té  
1Jn 2,23 i al Fill. 23 Qualsevol que nega al  Fill no té al Pare; lo qui confessa al  
1Jn 2,23  no té al Pare; lo qui confessa al  Fill té també al Pare. 24 Permanèsquia en  
1Jn 2,24 vosaltres també permaneixereu en lo  Fill i en lo Pare. 25 I aquesta és la  
1Jn 3,8 principi pecà. Per això aparegué lo  Fill de Déu, per a destruir les obres del  
1Jn 3,23  que cregam en lo nom de son  Fill Jesucrist i ens amem los uns als  
1Jn 4,9  en que Déu envià al món a son  Fill unigènit per a què viscam per ell. 10 
1Jn 4,10  amà primer a nosaltres i envià son  Fill en propiciació per nostres pecats. 11 
1Jn 4,14  testimoni que el Pare envià son  Fill per a ser salvador del món. 15  
1Jn 4,15  que conféssia que Jesús és  Fill de Déu, Déu està en ell, i ell en  
1Jn 5,Tit  en lo cel lo demostren verdader  Fill de Déu, en qual fe troba l’home la  
1Jn 5,5  món, sinó lo qui creu que Jesús és  Fill de Déu? 6 Aquest és Jesucrist, que  
1Jn 5,9  perquè ell ha testificat de son  Fill. 10 Lo qui creu en lo Fill de Déu, té 
1Jn 5,10  de son Fill. 10 Lo qui creu en lo  Fill de Déu, té en si lo testimoni de Déu. 
1Jn 5,10 testimoni de Déu. Lo qui no creu al  Fill, lo fa mentider, perquè no creu en lo 
1Jn 5,10  testimoni que Déu ha donat de son  Fill. 11 I aquest és lo testimoni: que Déu 
1Jn 5,11  eterna, i aquesta vida està en son  Fill. 12 Lo qui té al Fill, té la vida; lo 
1Jn 5,12  està en son Fill. 12 Lo qui té al  Fill, té la vida; lo qui no té al Fill, no 
1Jn 5,12  Fill, té la vida; lo qui no té al  Fill, no té la vida. 13 Aquestes coses vos 
1Jn 5,13  eterna los que creeu en lo nom del  Fill de Déu. 14 I aquesta és la confiança  
1Jn 5,20  Maligne. 20 I sabem que vingué lo  Fill de Déu i que ens donà enteniment  
1Jn 5,20  en aquell que és verdader, en son  Fill Jesucrist. Aquest és lo verdader Déu  
2Jn 3  i pau de Déu Pare i de Jesucrist,  Fill del Pare en veritat i en caritat. 4  
2Jn 9 la doctrina, aqueix té al Pare i al  Fill. 10 Si algú ve a nosaltres i no fa  
Ap 1,13  candeleros d’or, a un semblant al  Fill de l’home, vestit d’una vestidura  
Ap 2,18  de la iglésia de Tiatira: »“Lo  Fill de Déu, que té los ulls com flama de  
Ap 14,14  el núvol un, assentat, semblant al  Fill de l’home, que tenia en son cap una  
Mt 9,18  –Senyor, ara s’acaba de morir ma  filla, emperò veniu, posau-li la mà  
Mt 10,35  al fill contra el pare, i a la  filla contra sa mare, i a la nora contra  
Mt 10,37  de mi; i lo qui ama al fill o a la  filla més que a mi, no és digne de mi. 38  
Mt 14,6  dia del cumpleanys d’Herodes, la  filla d’Herodias ballà davant de tots i  
Mt 15,Tit  als preceptes de Déu. Cura a la  filla de la cananea, que dóna mostres de  
Mt 15,22  teniu compassió de mi. La meva  filla està cruelment aturmentada del  
Mt 15,28  I des d’aquell punt quedà sana sa  filla. 29 I havent Jesús eixit d’allí,  
Mt 21,5  lo profeta, que diu: 5 «Dieu a la  filla de Sion: Mira que ton rei ve, ple de 
Mc 5,Tit de sang inveterat i ressuscita a la  filla de Jairo. 1 I passaren a l’altra  
Mc 5,23  23 i li pregava molt dient: –Ma  filla està a les darreries. Veniu-li a  
Mc 5,35  de la sinagoga i li digueren: –Ta  filla és morta, per què incomodes més al  
Mc 6,22  la Galilea. 22 I havent entrat la  filla d’Herodias, i dansat, i agradat a  
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Mc 7,Tit  la qual deslliura del dimoni a sa  filla. Cura a un home sord i mut. 1 I s’  
Mc 7,25  25 Perquè una dona que tenia una  filla posseïda de l’esperit impur, quan  
Mc 7,26  que expeŀlís lo dimoni de sa  filla. 27 Mes Jesús li digué: –Deixa  
Mc 7,29  vés, que el dimoni ha eixit de ta  filla. 30 I quan arribà a casa sua, trobà  
Mc 7,30  I quan arribà a casa sua, trobà sa  filla ajaguda sobre el llit i que el  
Lc 2,36 havia una profetisa anomenada Anna,  filla de Fanuel, de la tribu d’Aser. Era  
Lc 8,Tit  i sobre la mort ressuscitant a la  filla de Jairo. 1 I succeí després, que  
Lc 8,42  sa casa, 42 perquè tenia sa única  filla, de l’edat de dotze anys, que s’  
Lc 8,49  de la sinagoga i li digué: –Ta  filla és morta; no incomòdies al Mestre.  
Lc 12,53  contra el pare; la mare contra la  filla, i la filla contra la mare; la sogra 
Lc 12,53 pare; la mare contra la filla, i la  filla contra la mare; la sogra contra la  
Lc 13,16  no el mena a abeurar? 16 ¿I a esta  filla d’Abraham a qui Satanàs ha tingut  
Jn 12,15  està escrit: 15 «No témies,  filla de Sion: mira a ton rei que ve  
Ac 7,21  estat abandonat, lo prengué la  filla de Faraó i el crià com a fill seu.  
Ac 19,35  dóna adoració a la gran Diana,  filla de Júpiter? 36 Veent, doncs, que  
1Co 7,36  que és una cosa deshonrosa per sa  filla donzella que ella pàssia la flor de  
He 11,24  refusà lo ser anomenat fill de la  filla de Faraó, 25 preferint ans bé ser  
Mt 9,22  -se Jesús, i veent-la, digué:  –Filla, té confiança, ta fe t’ha curat. I 
Mc 5,34 tota la veritat. 34 I ell li digué:  –Filla, ta fe t’ha curat. Vés-te’n en  
Lc 8,48  quedat sana. 48 I ell li digué:  –Filla, té bon ànimo, ta fe t’ha salvat.  
Lc 1,5  d’Abies, i sa muller, una de les  filles d’Aaron, i tenia per nom Elisabet. 
Ac 2,17  vostres fills i vostres  filles, i vostres joves veuran visions, i  
Ac 21,9 en sa casa. 9 I aquest tenia quatre  filles donzelles que profetisaven. 10 I  
2Co 6,18 Pare, i vosaltres sereu mos fills i  filles», diu lo Senyor totpoderós. 7,Tit  
1Pe 3,6  -lo senyor; de la qual sou  filles mentres feu bé i no temeu ninguna  
Lc 23,28  girant-se envers elles, digué:  –Filles de Jerusalem, no ploreu sobre mi,  
Ga 4,19  quan jo estic ab vosaltres. 19 Ai,  fillets meus!, per qui altra vegada estic  
1Jn 2,12  ulls. 12 Vos escric a vosaltres,  fillets, perquè vostres pecats vos són  
1Jn 2,28 que ella vos ha ensenyat. 28 I ara,  fillets, permaneixeu en això, per a què  
1Jn 4,4 ara ja està en lo món. 4 Vosaltres,  fillets, sou de Déu i vencereu a aquell,  
Jn 13,33  mateix, i el glorificarà luego. 33  Fillets, per un poc de temps encara estic  
1Jn 2,1  als quals apellida anticrists. 1  Fillets meus, vos escric açò per a què no  
1Jn 2,18  de Déu permaneix per a sempre. 18  Fillets, ja és l’última hora, i com haveu 
1Jn 3,7  peca no l’ha vist ni conegut. 7  Fillets, no us engànyia ningú. Lo qui fa  
1Jn 3,18 habita la caritat de Déu en ell? 18  Fillets meus, no amem de paraula ni de  
1Jn 5,21  verdader Déu i la vida eterna. 21  Fillets, guardau-vos dels ídols. Amén.  
Mt 2,18 i grans alarits. Raquel plorant sos  fills i no volent ser consolada, perquè  
Mt 3,9  per a alçar d’aquestes pedres  fills a Abraham. 10 Perquè ja està posada  
Mt 5,9  pacífics, perquè seran anomenats  fills de Déu. 10 »Benaventurats los que  
Mt 5,45  i calumniïn, 45 a fi de que siau  fills de vostre Pare que està en lo cel,  
Mt 7,11  sabeu donar coses bones a vostres  fills, ¿quant més vostre Pare que està en  
Mt 8,12  en lo Regne del cel. 12 Però los  fills del Regne seran llançats a les  
Mt 9,15  ventura poden estar afligits los  fills de l’Espòs mentres que està ab ells 
Mt 10,21  pare, a son fill. I s’alçaran los  fills contra dels pares i los faran morir. 
Mt 11,19  sabiduria fou justificada per sos  fills. 20 Aleshores començà a reprendre a  
Mt 12,27  virtut de qui los llancen vostres  fills? Per això ells seran vostres jutges. 
Mt 13,38 és lo món. I la bona llavor són los  fills del Regne. I la sisanya són los  
Mt 13,38  del Regne. I la sisanya són los  fills de la iniquitat. 39 I l’enemic que  
Mt 15,26  –No és just lo prendre lo pa dels  fills i tirar-lo als cans. 27 I ella  
Mt 17,24 de qui cobren tribut o cens: de sos  fills o dels estranys? 25 –Dels estranys  
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Mt 17,25  Pere. Jesús li digué: –Luego los  fills són francs. 26 A pesar d’això,  
Mt 18,25  que fos vengut ell, sa muller, sos  fills i tot quant tenia, i que pagàs. 26  
Mt 19,29 germanes, o pare o mare, o muller o  fills, o terres per causa de mon nom,  
Mt 20,Tit  a la pretensió de la mare dels  fills del Zebedeu. Dóna vista a dos cegos. 
Mt 20,20 20 Llavors se li acercà la mare del  fills del Zebedeu ab sos fills, adorant- 
Mt 20,20  mare del fills del Zebedeu ab sos  fills, adorant-lo i demanant-li alguna 
Mt 20,21  respongué: –Dieu que aquestos dos  fills meus s’asséntien en vostre Regne,  
Mt 21,28  què us apareix? Un home tenia dos  fills, i acercant-se al primer li diu:  
Mt 23,31  a vosaltres mateixos, de que sou  fills d’aquells que mataren als profetes. 
Mt 23,37  vegades volguí arreplegar tos  fills així com la gallina arreplega sos  
Mt 26,37  I prenent ab ell a Pere i als dos  fills del Zebedeu, començà a entristir-  
Mt 27,9 l’apreciat, al qual apreciaren los  fills d’Israel. 10 I les donaren per lo  
Mt 27,25  –Sobre nosaltres i sobre nostres  fills sia la seva sang. 26 Llavors los  
Mt 27,56 de Jaume i de Josep, i la mare dels  fills del Zebedeu. 57 I havent arribat lo  
Mc 2,19  Jesús los digué: –¿Per ventura los  fills de les bodes poden dejunar mentres  
Mc 3,17  lo nom de Boanerges, que vol dir  «fills del tro»; 18 i a Andreu, i a Felip, 
Mc 3,28  28 »En veritat vos dic que als  fills dels homes los seran perdonats tots  
Mc 7,27  –Deixa primerament saciar los  fills, perquè no és bo prendre lo pa dels  
Mc 7,27  perquè no és bo prendre lo pa dels  fills i tirar-lo als cans. 28 Emperò  
Mc 7,28  sota la taula de les engrunes dels  fills. 29 Aleshores li digué: –Per això  
Mc 10,Tit  Respon a la petició dels  fills del Zebedeu, i recomana altra vegada 
Mc 10,29  o pare, o mare, o muller, o  fills, o terres per amor de mi i de l’  
Mc 10,30  i germans, i germanes, i mares, i  fills, i terres, ab persecucions, i en lo  
Mc 10,35  s’acercaren a ell Jaume i Joan,  fills del Zebedeu, dient-li: –Mestre,  
Mc 12,19  algú i deixàs muller i no tingués  fills, que prenga son germà la dona d’  
Mc 13,12  la mort, i el pare, al fill, i els  fills s’alçaran contra els pares i els  
Lc 1,16  de sa mare. 16 I a molts dels  fills d’Israel convertirà al Senyor Déu  
Lc 1,17 a convertir los cors dels pares als  fills, i els incrèduls a la prudència dels 
Lc 3,8  Déu per a alçar d’aquestes pedres  fills a Abraham. 9 Perquè ja està posada  
Lc 5,10 fet. 10 I així mateix Jaume i Joan,  fills del Zebedeu, que eren companys de  
Lc 6,35  vostre gallardó serà gran, i sereu  fills de l’Altíssim, perquè ell és bo  
Lc 7,35  ha estat justificada per tots sos  fills. 36 I li suplicava un dels fariseus  
Lc 9,Tit  la primacia. Zel indiscret dels  fills del Zebedeu. Un home que vol seguir  
Lc 11,13  sabeu donar regalos bons a vostres  fills, ¿quant més vostre Pare celestial  
Lc 11,19  per virtut de Beelzebub, vostres  fills per virtut de qui los llancen? Per  
Lc 13,34  Quantes vegades volguí reunir tos  fills, com l’aucell sa niuada sota ses  
Lc 14,26 a son pare i a sa mare, i muller, i  fills, i germans, i germanes, i fins sa  
Lc 15,11  Mes ell digué: –Un home tenia dos  fills. 12 I el més petit digué a son pare: 
Lc 16,8  féu això ab sagacitat. Puix los  fills d’aquest sigle són més prudents en  
Lc 16,8  prudents en sa generació que els  fills de la llum. 9 I jo us dic que  
Lc 18,29  o pares, o germans, o muller, o  fills, per lo Regne de Déu, 30 que no  
Lc 19,44 44 I et derrocaran, aixís com a tos  fills que estan dintre de tu, i no  
Lc 20,28  d’algú tenint muller, i no deixàs  fills, que es càsia ab ella son germà, i  
Lc 20,29  primer prengué muller, i morí sens  fills. 30 I lo segon se casà ab ella, i  
Lc 20,30  se casà ab ella, i també morí sens  fills. 31 I la prengué lo tercer. I així  
Lc 20,34  muller? 34 I Jesús los digué: –Los  fills d’aquest sigle se casen i són  
Lc 20,36  seran iguals als àngels, i sent  fills de la resurrecció, seran fills de  
Lc 20,36 sent fills de la resurrecció, seran  fills de Déu. 37 »I que els morts han de  
Lc 23,28  vosaltres mateixes i sobre vostres  fills. 29 Perquè vindran dies en què  
Jn 1,12 son nom, los donà poder de fer-se  fills de Déu. 13 Los quals no han nat de  
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Jn 4,12  pou i ne begué ell mateix, i sos  fills, i son bestiar? 13 Jesús respongué i 
Jn 8,37  llibres. 37 »Ja sé que sou  fills d’Abraham, emperò cercau com donar  
Jn 8,38 –Nostre pare és Abraham. –Si fósseu  fills d’Abraham –replicà Jesús–, faríeu  
Jn 11,52  també per a congregar en un als  fills de Déu que estaven dispersos. 53 I  
Jn 12,36  creeu en la llum, per a què siau  fills de la llum. Estes coses digué Jesús, 
Jn 21,2  qual era de Canà de Galilea, i los  fills del Zebedeu, i altres dos de sos  
Ac 2,17  tota carn; i profetisaran vostres  fills i vostres filles, i vostres joves  
Ac 2,39  és per a vosaltres i per a vostres  fills, i per a tots los que estan lluny, i 
Ac 3,25 aquestos dies. 25 Vosaltres sou los  fills dels profetes i de l’aliança que  
Ac 5,21  Consell i a tots los ancians dels  fills d’Israel, i enviaren a la presó per 
Ac 7,16 Abraham comprà a preu de plata dels  fills d’Hemor, pare de Siquem. 17 »I quan 
Ac 7,23  cor lo visitar a sos germans, los  fills d’Israel. 24 I com vegés a un que  
Ac 7,29  terra de Madian, a on engendrà dos  fills. 30 »I passats quaranta anys, se li  
Ac 7,37  Aquest és lo Moisès que digué als  fills d’Israel: “Un profeta vos alçarà  
Ac 9,15  dels gentils, i dels reis, i dels  fills d’Israel; 16 puix jo li mostraré  
Ac 10,36  agrado. 36 Déu envià paraula als  fills d’Israel, anunciant-los pau per  
Ac 13,26  de sos peus. 26 »Barons germans,  fills del llinatge d’Abraham i los que  
Ac 13,33  Déu ha complert a nosaltres,  fills seus, ressuscitant a Jesús, com  
Ac 19,14  14 I els que feien això eren set  fills d’un jueu príncep dels sacerdots  
Ac 21,21  que no han de circumcidar a sos  fills, ni caminar segons los costums. 22  
Rm 5,2  en l’esperança de la glòria dels  fills de Déu. 3 I no tan sols això, sinó  
Rm 8,14  l’Esperit de Déu, eixos tals són  fills de Déu. 15 Perquè no haveu rebut l’ 
Rm 8,15  rebut l’Esperit d’adopció de  fills, per lo qual clamam: «‹Abbà›, Pare!» 
Rm 8,16  a nostre esperit de que som  fills de Déu. 17 I essent fills, som també 
Rm 8,17  que som fills de Déu. 17 I essent  fills, som també hereus, hereus  
Rm 8,19  espera la manifestació dels  fills de Déu. 20 Perquè la criatura està  
Rm 8,21  a la llibertat gloriosa dels  fills de Déu. 22 Puix sabem que tota  
Rm 8,23  mateixos, esperant l’adopció de  fills de Déu, ço és, la redempció de  
Rm 9,4  de qui és l’adopció dels  fills, i la glòria, i l’aliança, i la  
Rm 9,7  són llinatge d’Abraham són tots  fills, sinó que: «D’Isaac te serà cridat  
Rm 9,8  llinatge.» 8 Ço és, no los que són  fills de la carn són fills de Déu, sinó  
Rm 9,8 no los que són fills de la carn són  fills de Déu, sinó los que són fills de la 
Rm 9,8  són fills de Déu, sinó los que són  fills de la promesa són tinguts per del  
Rm 9,10  que concebí d’una vegada dos  fills d’Isaac nostre pare 11 (perquè  
Rm 9,11  pare 11 (perquè abans que els  fills fossen nats, no havent fet bé ni mal 
Rm 9,27  Israel: «Encara que el número dels  fills d’Israel sia com l’arena del mar,  
1Co 4,14  vostra; emperò vos amonesto com a  fills meus caríssims. 15 Perquè encara que 
1Co 7,14 marit fiel; d’altra manera vostres  fills serien impurs, mes ara són sants. 15 
2Co 3,7  fou gloriós, de manera que els  fills d’Israel no podien fixar la vista  
2Co 3,13  vel sobre el rostro, per a què los  fills d’Israel no fixassen la vista en sa 
2Co 6,13 mateixa recompensa –vos parlo com a  fills– dilatau-vos també vosaltres. 14  
2Co 6,18 us seré Pare, i vosaltres sereu mos  fills i filles», diu lo Senyor totpoderós. 
2Co 12,14  coses, sinó a vosaltres. Puix los  fills no deuen atresorar per los pares,  
2Co 12,14  los pares, sinó los pares per als  fills. 15 I jo de molt bon grat me  
Ga 3,7 que els que són de la fe, eixos són  fills d’Abraham. 8 I l’Escriptura,  
Ga 3,26  lo preceptor. 26 Perquè tots sou  fills de Déu per la fe, que és en Cristo  
Ga 4,5  a fi de que rebessen l’adopció de  fills. 6 I perquè vosaltres sou fills, ha  
Ga 4,6  de fills. 6 I perquè vosaltres sou  fills, ha enviat Déu a vostres cors l’  
Ga 4,22  escrit està que Abraham tingué dos  fills, l’un de l’esclava, l’altre de la 
Ga 4,25  la que està en esclavitud ab sos  fills. 26 Mes la Jerusalem que està en lo  
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Ga 4,27  de part; perquè són molts més los  fills de la que és deixada per estèril,  
Ga 4,28  28 I nosaltres, germans, som  fills de la promesa a la manera d’Isaac.  
Ga 4,31  I així, germans, nosaltres no som  fills de l’esclava, sinó de la llibre; ab 
Ef 1,5  -nos predestinat a l’adopció de  fills per Jesucrist, en ell mateix, segons 
Ef 2,Tit  los gentils en l’herència dels  fills; i de tots, així gentils com jueus,  
Ef 2,2  és l’esperit que ara obra en los  fills de desobediència; 3 entre els quals  
Ef 2,3  pensaments, i érem per naturalesa  fills d’ira, com també los altres. 4  
Ef 3,5  no fou donat a conèixer als  fills dels homes, així com ara és revelat  
Ef 5,1  Siau, doncs, imitadors de Déu, com  fills caríssims. 2 I caminau en amor, així 
Ef 5,6 per això ve la ira de Déu sobre los  fills de la incredulitat. 7 No tingau,  
Ef 5,8  sou llum en lo Senyor: proceïu com  fills de la llum 9 (puix lo fruit de l’  
Ef 6,Tit  VI Obligacions respectives dels  fills i dels pares, dels criats i dels  
Ef 6,4  pares, no provoqueu a vostres  fills a la ira, ans bé criau-los en  
Fl 2,15 què siau irreprensibles i senzills,  fills de Déu sens màcula enmig d’una  
Col 3,6  coses ve la ira de Déu sobre els  fills de la incredulitat. 7 En les quals  
Col 3,21 Pares, no provoqueu a ira a vostres  fills, per a què no es tórnien  
1Te 2,11  u de vosaltres, com un pare a sos  fills, 12 vos amonestàrem i us consolàrem, 
1Te 5,5 lladre. 5 Perquè tots vosaltres sou  fills de la llum i fills del dia;  
1Te 5,5  vosaltres sou fills de la llum i  fills del dia; nosaltres no ho som de la  
1Tm 2,15 No obstant, ella se salvarà per los  fills que portarà al món, si continua en  
1Tm 3,4  governar bé sa casa; que tinga sos  fills en subjecció ab tota honestedat. 5  
1Tm 3,12 d’una sola dona i govèrnien bé sos  fills i sa casa. 13 Perquè los que  
1Tm 5,4 viudes. 4 I si alguna viuda tingués  fills o néts, aprenga primerament a ben  
1Tm 5,10  bones obres: si ha criat bé a sos  fills, si ha exercitat l’hospitalitat, si 
1Tm 5,14  les que són joves se càsien, criïn  fills, sien bones mares de família, i que  
Tt 1,6  marit d’una muller, que tinga  fills fiels, sens ser acusats de disolució 
Tt 2,4 àmien a sos marits i estímien a sos  fills, 5 a ser prudents, castes,  
He 2,10  les coses, havent de portar molts  fills a la glòria, consumàs a l’autor de  
He 2,13  lloc: «Veeu-me aquí a mi i als  fills que Déu m’ha donat.» 14 I per quant 
He 2,14  m’ha donat.» 14 I per quant los  fills participaren de carn i sang, així  
He 7,5  5 I certament los que d’entre els  fills de Leví reben lo sacerdoci, tenen lo 
He 11,21  per morir, beneí un i altre dels  fills de Josep, i adorà apoiant-se en la 
He 11,22  se recordà de la partida dels  fills d’Israel i donà disposició acerca  
He 12,5  que parla ab vosaltres com a  fills dient: «Fill meu, no despreciïs la  
He 12,7  Déu s’ofereix a vosaltres com a  fills, perquè, ¿quin és lo fill a qui no  
He 12,8 llavors vosaltres sou bastards i no  fills. 9 Ademés d’això, si tinguérem a  
1Pe 1,14  de Jesucrist. 14 Així, com  fills obedients, no conformant-vos ab  
2Pe 2,14  un cor exercitat en avarícia, com  fills de maledicció; 15 los quals, deixant 
1Jn 3,1 lo Pare volent que tingam lo nom de  fills de Déu, i ho siam. Per això lo món  
1Jn 3,2  coneix a ell. 2 Caríssims, ara som  fills de Déu, i no apareix encara lo que  
1Jn 3,10 de Déu. 10 En això són coneguts los  fills de Déu i els fills del diable. Tot  
1Jn 3,10 són coneguts los fills de Déu i els  fills del diable. Tot aquell que no  
1Jn 5,2  2 En això coneixem que amam als  fills de Déu: si amam a Déu i guardam sos  
2Jn Tit  Joan Tit Exhorta a Electa i a sos  fills, la virtut dels quals alaba, a  
2Jn 1  ancià a la senyora Electa i a sos  fills, als quals jo amo de veres, i no jo  
2Jn 4  regositjat perquè he trobat de tos  fills que caminen en veritat, així com  
2Jn 13  vostre goig sia complert. 13 Los  fills de ta germana Electa te saluden.  
3Jn 4  tinc jo major goig que oir que mos  fills caminen en la veritat. 5 Caríssim,  
Ap 2,14  a Balac a posar tropés davant dels  fills d’Israel, per a què menjassen coses 
Ap 2,23  23 I entregaré a la mort a sos  fills; i totes les iglésies sabran que jo  
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Ap 7,4  senyalats de totes les tribus dels  fills d’Israel. 5 De la tribu de Judà,  
Ap 21,12  los noms de les dotze tribus dels  fills d’Israel. 13 A l’orient tenia tres 
Mc 10,24  los respongué altra vegada dient:  –Fills, quant difícil és entrar en lo  
Rm 9,26  poble meu», allí seran apellidats  «Fills de Déu viu.» 27 Isaïes també  
Ef 6,1  i perseverància en l’oració. 1  Fills, obeïu a vostres pares en lo Senyor, 
Col 3,20  i no les tracteu ab asperesa. 20  Fills, obeïu a vostres pares en tot, puix  
Rm 16,15  que estan ab ells. 15 Saludau a  Filòlog i a Júlia, i a Nereo, i a sa  
Col 2,8  per a què ningú vos engànyia ab  filosofies i sofismes vans, segons la  
Col 2,Tit  que es guàrdien dels sofismes dels  filosofs, de la superstició dels heretges, 
Ac 17,18  li presentaven davant. 18 I alguns  filosops epicurians i estoics disputaven  
Ap 18,12  precioses, i de perles, i de tela  fina, i d’escarlata, i de seda, i de  
Ap 19,8  i blanca. I aquesta tela  fina és la justícia dels sants. 9 I em  
Mt 25,Tit  en sa segona vinguda i judici  final. 1 »Llavors, lo Regne del cel serà  
1Co 15,52  i obrir d’ull, en la trompeta  final; puix la trompeta sonarà, i els  
Ap 14,Tit tota la terra. S’anúncia lo judici  final. Ve Jesucrist i es fa la misteriosa  
Mc 12,6 fill a qui molt estimava, los envià  finalment també est, dient: “Respectaran a 
1Co 15,8  i després a tots los apòstols. 8 I  finalment se m’aparegué a mi també, com a 
1Pe 3,8  destorb vostres oracions. 8 I  finalment siau tots d’un mateix ànimo,  
Mt 21,37  foren tractats del mateix modo. 37  Finalment los envià son fill dient:  
Mc 16,14  demés, i tampoc los cregueren. 14  Finalment, estant sentats a taula los  
Lc 13,32  i demà, però al tercer dia seré  finat. 33 Mes és precís que jo camínia  
1Co 15,6 viuen vui dia, emperò alguns han ja  finat. 7 Després s’aparegué a Jaume  
Ac 20,9  anomenat Eutic s’assentà en una  finestra i caigué en una profunda son. I  
2Co 11,33  per a prendre’m, 33 i per una  finestra me baixaren en un cove des de la  
2Co 6,6  en Esperit Sant, en caritat no  fingida, 7 en paraula de veritat, en  
1Tm 1,5  i de bona consciència, i de fe no  fingida. 6 De la qual, desviant-se  
Jm 3,17  i de bons fruits, no judicadora ni  fingida. 18 I el fruit de justícia se  
2Pe 2,3  medi de l’avarícia, ab paraules  fingides, faran tràfic de vosaltres; la  
Lc 20,20  -lo, enviaren espies que es  fingissen homes de bé per a sorprendre’l  
Lc 16,19  anava vestit de púrpura i de tela  finíssima i que es tractava sempre ab  
Ap 18,16  ciutat que estava coberta de tela  finíssima, i d’escarlata, i de grana, i  
Ap 19,8 8 I a ella fou donat cobrir-se de  finíssima tela, resplendent i blanca. I  
Ap 19,14  blancs, vestits tots de tela  finíssima, blanca i pura. 15 I eixia de sa 
Mt 1,17  les generacions des d’Abraham  fins a David són catorze generacions; i  
Mt 1,17 catorze generacions; i des de David  fins a la transmigració de Babilònia,  
Mt 1,17  de la transmigració de Babilònia  fins a Cristo, catorze generacions. 18 I  
Mt 1,25  a sa muller. 25 I no la conegué  fins que parí son fill primogènit. I l’  
Mt 2,9  en l’Orient anava davant d’ells,  fins que, arribant, s’aturà sobre a on  
Mt 2,13  i fuig a Egipte, i està’t allí  fins que jo t’ho diga, perquè ha de  
Mt 2,15  a Egipte. 15 I permanesqué allí  fins a la mort d’Herodes, per a què es  
Mt 5,18  18 »Perquè en veritat vos dic que,  fins que pàssia lo cel i la terra, no  
Mt 5,26  te dic que no eixiràs d’allí  fins que hages pagat l’última malla. 27  
Mt 10,11 ha digne en ella i permaneixeu allí  fins que marxeu. 12 Quan entreu en una  
Mt 10,22  Emperò aquell que persevéria  fins a la fi, aqueix se salvarà. 23 I quan 
Mt 10,23  acabareu ab les ciutats d’Israel  fins que vinga lo Fill de l’home. 24 »No  
Mt 11,12  I des de los dies de Joan Baptista  fins ara, lo Regne del cel pateix  
Mt 11,13 Perquè tots los profetes i la Llei,  fins a Joan han profetisat. 14 I si ho  
Mt 11,23  I tu, Cafarnaüm, que t’has alçat  fins al cel, baixaràs fins a l’infern.  
Mt 11,23  t’has alçat fins al cel, baixaràs  fins a l’infern. Perquè si en Sodoma s’  
Mt 11,23  tu, tal vegada hauria permanescut  fins al dia d’avui. 24 Per lo tant, vos  
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Mt 12,8 Perquè lo Fill de l’home és Senyor  fins del dissabte. 9 I havent passat d’  
Mt 12,20  ni apagarà la metxa que fuma,  fins que pòrtia lo judici a victòria. 21 I 
Mt 13,12  i tindrà més; emperò al que no té,  fins allò que té se li prendrà. 13 Per  
Mt 13,30 Deixau que cresca l’una i l’altra  fins al segar, i al temps de la sega diré  
Mt 13,33  barreja ab tres mesures de farina,  fins que tot ha fermentat. 34 Totes  
Mt 16,28  ha alguns que no tastaran la mort  fins que vegen venir en son Regne al Fill  
Mt 17,9  –A ningú digau lo que haveu vist  fins que lo Fill de l’home ressuscítia d’ 
Mt 18,22  22 Jesús li digué: –No et dic  fins a set, sinó fins a setanta vegades  
Mt 18,22  digué: –No et dic fins a set, sinó  fins a setanta vegades set. 23 »Per això  
Mt 18,30  marxà i el féu posar en la presó  fins que pagàs lo deute. 31 »I veent los  
Mt 18,34  lo féu entregar als aturmentadors  fins que hagués pagat tot quant devia. 35  
Mt 22,26  mateix féu lo segon, i lo tercer,  fins al setè. 27 I després de tots, morí  
Mt 22,44  mon Senyor: Assenta’t a ma dreta,  fins que pòsia tos enemics per a peanya de 
Mt 23,35  des de la sang d’Abel lo just,  fins a la sang de Zacaries, fill de  
Mt 23,39 des d’aquest punt no em veureu més  fins que digau: “Beneït sia aquell que ve  
Mt 24,13  13 Emperò aquell que persevéria  fins al fi, aqueix se salvarà. 14 I aqueix 
Mt 24,21  igual des del començament del món  fins ara, ni n’hi haurà. 22 I si no  
Mt 24,24  senyals i prodigis, de manera que  fins los elegits, si fos possible, cauran  
Mt 24,27  ix de l’orient i es deixa veure  fins en l’occident, així serà també l’  
Mt 24,34  que no passarà aquesta generació  fins que totes estes coses se cúmplien. 35 
Mt 24,38  casant-se i donant en matrimoni,  fins al dia que Noè va entrar en l’arca,  
Mt 24,39  l’arca, 39 i no ho comprengueren  fins que arribà lo diluvi i se’n portà a  
Mt 25,29  al que no tinga, li serà llevat  fins allò que apareix que té. 30 I al  
Mt 26,29  més d’aquest fruit de la parra,  fins a aquell dia en què el bèguia de nou  
Mt 26,38  digué: –Trista està l’ànima meva  fins a la mort. Aguardau aquí i vetllau ab 
Mt 26,58  58 I Pere lo seguia de lluny  fins al palàcio del príncep dels  
Mt 27,8  qual raó aquell camp és anomenat  fins al dia d’avui Hacèldama, que vol  
Mt 27,45  hagué tenebres sobre tota la terra  fins a l’hora de nona. 46 I cerca l’hora 
Mt 27,64  doncs, que es guàrdia lo sepulcre  fins al tercer dia, no sia que sos  
Mt 28,15 que es divulgà entre els jueus dura  fins vui dia. 16 I los onze deixebles se  
Mt 28,20 jo estic ab vosaltres tots los dies  fins a la consumació del sigle. Mc Inc L’ 
Mc 1,27  nova doctrina és aquesta? Puix  fins als esperits impurs mana ab autoritat 
Mc 4,25  té, se li donarà; i al que no té,  fins allò que té li serà pres. 26 També  
Mc 4,40  –Qui és aquest a qui obeeixen  fins lo vent i lo mar? 5,Tit Capítol V  
Mc 6,10  en una casa, quedau-vos en ella  fins que iscau d’allí. 11 I tots los que  
Mc 8,39  estan aquí que no tastaran la mort  fins que vegen lo Regne de Déu que ve ab  
Mc 9,8  ningú diguessen lo que havien vist  fins que el Fill de l’home hagués  
Mc 10,45  serà criat de tots. 45 Perquè  fins lo Fill de l’home no vingué per a  
Mc 12,36  mon Senyor: Assenta’t a ma dreta,  fins que pòsia tos enemics per peanya de  
Mc 13,13  mon nom. Emperò lo qui persevéria  fins al fi, aqueix se salvarà. 14 »I quan  
Mc 13,19  de la creació, que crià Déu,  fins ara, ni hi seran. 20 I si el Senyor  
Mc 13,27 vents, des d’un extrem de la terra  fins a l’extrem del cel. 28 »I apreneu  
Mc 14,25  ja d’aquest fruit de la parra,  fins aquell dia que el beuré nou en lo  
Mc 14,34  digué: –La mia ànima està trista  fins a la mort, esperau aquí i vetllau. 35 
Mc 14,54  Pere l’anava seguint des de lluny  fins a dins del palaci del sumo sacerdot,  
Mc 15,33  se cobrí de tenebres tota la terra  fins a l’hora de nona. 34 I a l’hora de  
Lc 1,20  et tornaràs mut i no podràs parlar  fins al dia en què això s’haja verificat, 
Lc 1,80  esperit, i estigué en los deserts  fins al dia que s’havia de manifestar a  
Lc 2,15  se deien uns a altres: –Anem  fins a Betlem i vejam això que ha  
Lc 4,42  i la gent lo buscava i anaren  fins allà a on ell estava, i lo detenien  
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Lc 6,35  de l’Altíssim, perquè ell és bo  fins per als desagraïts i dolents. 36  
Lc 7,49  a dir entre si: «Qui és aquest que  fins los pecats perdona?» 50 I digué a la  
Lc 8,18  té, se li donarà, i al que no té,  fins allò mateix que ell pensa tenir li  
Lc 9,5  eixint d’aquella ciutat, sacudiu  fins la pols de vostres peus en testimoni  
Lc 9,27 alguns aquí que no gustaran la mort  fins que vegen lo Regne de Déu. 28 I  
Lc 10,15 I tu, Cafarnaüm, que t’has exaltat  fins al cel, seràs abatuda fins al  
Lc 10,15  exaltat fins al cel, seràs abatuda  fins al profundo de l’infern! 16 »Qui a  
Lc 10,17  dos plens de goig, dient: –Senyor,  fins los dimonis se someten a nosaltres  
Lc 11,51  del món, 51 des de la sang d’Abel  fins a la sang de Zacaries, que fou mort  
Lc 12,50  i com tinc l’ànimo afligit  fins que es cúmplia! 51 ¿Pensau que he  
Lc 12,59  59 Te dic que no eixiràs d’allí  fins haver pagat l’última malla. 13,Tit  
Lc 13,21  barrejà ab tres mesures de farina,  fins que tota la massa quedà fermentada.  
Lc 13,35 deserta. I vos dic que no em veureu  fins que arríbia lo dia en què digau:  
Lc 14,26  i fills, i germans, i germanes, i  fins sa pròpia vida, no pot ser mon  
Lc 15,4 i no va en busca de la que es perdé  fins haver-la trobada? 5 I quan la  
Lc 15,8  la casa, no la busca ab cuidado  fins a trobar-la? 9 I després que l’ha  
Lc 16,16  »La Llei i els Profetes han durat  fins a Joan. Des de llavors és anunciat lo 
Lc 17,27  mullers, les mullers marits,  fins al dia en què Noè entrà en l’arca; i 
Lc 19,13  i els digué: »–Negociau ab elles  fins que jo tórnia. 14 »Emperò, com sos  
Lc 19,26  emperò al que no té, se li prendrà  fins allò que té. 27 I en quant a aquells  
Lc 20,43  Senyor: Assenta’t a ma dreta, 43  fins i a tant que jo pòsia a tos enemics  
Lc 21,24  serà trepitjada dels gentils,  fins que es cúmplien los temps de les  
Lc 22,10  un càntir d’aigua; seguiu-lo  fins a la casa a on éntria. 11 I direu al  
Lc 22,16  dic que ja no menjaré més d’ella  fins que tinga son compliment en lo Regne  
Lc 22,18  no beuré més del fruit de la parra  fins que vinga lo Regne de Déu. 19 Després 
Lc 22,33 ab vós, encara que sia a la presó i  fins a la mort! 34 Mes Jesús li digué: –Te 
Lc 22,44  com de gotes de sang que corrien  fins a terra. 45 I alçant-se després de  
Lc 22,51  la paraula, digué: –Deixau-lo  fins aquí. I li tocà l’orella i el curà.  
Lc 23,5  Judea, començant des de la Galilea  fins aquí. 6 Pilat, oint parlar de la  
Lc 23,44  tota la terra se cobrí de tenebres  fins a l’hora de nona. 45 I lo sol s’  
Lc 24,49  aquí en la ciutat de Jerusalem,  fins que estigau revestits del poder de  
Jn 2,7  d’aigua. I ells les ompliren  fins a dalt. 8 I Jesús los digué: –Traeu- 
Jn 2,10 no és tan bo; emperò tu has guardat  fins ara lo bon vi. 11 Ab aquest, donà  
Jn 4,14 en ell una font d’aigua que rajarà  fins a la vida eterna. 15 La dona li  
Jn 5,17  Mes Jesús los respongué: –Mon Pare  fins ara està obrant, i jo també obro. 18  
Jn 6,27 es consum, sinó per aquell que dura  fins a la vida eterna; lo qual vos donarà  
Jn 9,18  estat cego i recobrat la vista,  fins que cridaren als pares del que hi  
Jn 10,8  ovelles. 8 Tots los que han vingut  fins ara són lladres i robadors, però les  
Jn 12,Tit  veure a Jesús. Declara est que  fins després de mort no farà fruit entre  
Jn 13,1  seus que eren en lo món, los amà  fins al fi. 2 I concluïda la cena, havent  
Jn 21,22  –Si jo vull que es quédia així  fins a ma vinguda, a tu què t’importa? Tu 
Jn 21,23  «Si jo vull que es quédia així  fins a ma vinguda, a tu què t’importa?»  
Ac 1,2  Jesús començà a fer i ensenyar, 2  fins al dia en què, després d’haver  
Ac 1,8 i en tota la Judea, i la Samària, i  fins a l’extrem de la terra. 9 I havent  
Ac 1,22  començant des del baptisme de Joan  fins al dia en què d’entre nosaltres fou  
Ac 2,29 i son sepulcre està entre nosaltres  fins al dia d’avui. 30 Essent, doncs,  
Ac 3,21  és menester que lo cel rèbia  fins al temps de la restauració de totes  
Ac 4,3  agafaren i els posaren en la presó  fins al dia següent, perquè era ja tard. 4 
Ac 5,39  desbaratar, i no sia que us trobeu  fins a combatre contra Déu. I es  
Ac 7,18 poble i se multiplicà en Egipte, 18  fins que s’alçà un altre rei en Egipte  
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Ac 7,19  nació, afligí a nostres pares  fins a obligar-los a abandonar sos  
Ac 7,45  de la presència de nostres pares  fins als dies de David; 46 lo qual  
Ac 8,40  l’evangeli a totes les ciutats,  fins que arribà a Cesarea. 9,Tit Capítol  
Ac 10,30  dies ha que jo estava dejunant  fins aquesta hora, i a l’hora nona  
Ac 11,5  puntes baixava del cel, i vingué  fins a mi. 6 I com jo l’estigués mirant i 
Ac 11,19  per causa d’Esteve, arribaren  fins a Fenícia, i Xipre, i Antioquia, no  
Ac 13,6  6 I havent atravessat tota la isla  fins a Pafo, trobaren un cert mago,  
Ac 13,11  tu, i seràs cego, no veent lo sol  fins a cert temps. I luego caigué sobre  
Ac 13,20 de quatre-cents i cinquanta anys,  fins al profeta Samuel. 21 I després  
Ac 13,31  la Galilea a Jerusalem, los quals  fins ara donen testimoni d’ell al poble.  
Ac 13,47  gentils, perquè sies la salvació  fins al cap del món.” 48 I quan oïren això 
Ac 17,15 que acompanyaven a Pau lo conduïren  fins a Atenes, i després d’haver rebut  
Ac 20,7  ab ells, allargant la plàtica  fins a mitjanit. 8 I hi havia moltes  
Ac 20,11  i havent-los parlat llargament  fins que fou de dia, marxà. 12 I portaren  
Ac 20,38  sa cara. I l’anaren a acompanyar  fins a la barca. 21,Tit Capítol XXI Viatge 
Ac 21,5  nos tots ab ses dones i criatures,  fins a fora de la ciutat, i agenollats en  
Ac 21,26  dels dies de la purificació,  fins que fes l’oferta per cada u d’ells. 
Ac 22,4 avui. 4 I he prosseguit aquest camí  fins a la mort, lligant i posant a la  
Ac 22,22  22 I l’estigueren escoltant  fins a esta paraula; emperò llavors  
Ac 22,29  que li havien de donar turment, i  fins lo tribú entrà en temor per haver-  
Ac 23,1 lo Consell, digué: –Barons germans,  fins avui m’he conduït davant de Déu ab  
Ac 23,12  que no havien de menjar ni beure  fins que haguessen mort a Pau. 13 I eren  
Ac 23,14  de maledicció, a no tastar bocí  fins que matem a Pau. 15 Doncs ara,  
Ac 23,21  que no menjarien ni beurien  fins haver-lo mort, i ara estan ja  
Ac 23,23  dos-cents soldats que vagen  fins a Cesarea, i setanta de cavall, i dos 
Ac 25,21  vaig manar que el guardassen  fins que jo l’enviï al Cèsar. 22 Llavors  
Ac 26,11 i més contra d’ells, los perseguia  fins en ciutats estranyes. 12 »En quals  
Ac 26,22  l’auxili de Déu, permanesc  fins al dia d’avui, donant testimoni d’  
Ac 28,15  ho saberen, nos isqueren a rebre  fins al Foro d’Àpio i les Tres Tavernes;  
Ac 28,23  i per los Profetes, des del matí  fins a la tarda. 24 I alguns creien les  
Rm 1,13  a vosaltres (i m’ha estat impedit  fins ara), per a lograr algun fruit també  
Rm 1,20  del món, per les obres criades,  fins son poder etern i sa divinitat; així  
Rm 1,26  a passions ignominioses, puix  fins les dones d’ells invertiren l’ús  
Rm 5,13  en qui tots pecaren. 13 (Perquè  fins a la Llei lo pecat estava en lo món;  
Rm 5,14 la mort regnà des d’Adam a Moisès,  fins en aquells que no havien pecat ab una 
Rm 8,22 tota criatura gemega i està de part  fins ara. 23 I no solament elles, sinó  
Rm 9,24  que preparà per a glòria, 24 i  fins nosaltres, a qui ell ha cridat, no  
Rm 10,18  la terra, i ses paraules se oïren  fins als confins del món. 19 Mes pregunto: 
Rm 11,8  i orelles per a què no oiguen»)  fins al dia d’avui. 9 I David diu:  
Rm 11,25  ha sobrevingut en part a Israel  fins que haja entrat la plenitud dels  
Rm 15,19  de Jerusalem i terres comarcanes,  fins a Ilírico, he difundit l’evangeli de 
Rm 15,22  venir-us a veure, i no he pogut  fins aquí. 23 Emperò ara, no tenint ja  
Rm 15,24 us al passar, i que m’acompanyareu  fins allà després d’haver gosat algun  
1Co 1,8  8 lo qual vos confirmarà també  fins al fi, perquè siau trobats sens culpa 
1Co 2,10  l’Esperit ho escodrinya tot,  fins les coses profundes de Déu. 11  
1Co 4,5  lo que no judiqueu abans de temps,  fins que vinga lo Senyor, lo qual aclararà 
1Co 4,13  món, com l’escòria de tothom  fins ara. 14 No us escric aquestes coses  
1Co 8,7 ha aqueix coneixement. Puix alguns,  fins ara, ab consciència de l’ídol,  
1Co 11,26  anunciareu la mort del Senyor  fins que vinga. 27 Per lo tant, qualsevol  
1Co 14,7  o en doctrina? 7 I certament que  fins les coses inanimades que donen  
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1Co 15,25  Perquè és necessari que ell régnia  fins que haja posat tots los enemics sota  
1Co 15,28  estiguen subjectes a ell, llavors  fins lo mateix Fill estarà subjecte a  
1Co 15,41  la claredat de les estrelles. I  fins una estrella se diferència d’altra  
1Co 16,8  8 Però jo em detindré en Èfeso  fins a Pentecostes. 9 Perquè se m’ha  
2Co 1,13  i espero que les reconeixereu  fins al fi. 14 Com també nos haveu  
2Co 3,14 sos sentits quedaren ofuscats, puix  fins avui permaneix en la lectura del Vell 
2Co 3,15 qual vel és remogut en Cristo. 15 I  fins aquest dia, quan llegeixen a Moisès,  
2Co 10,13  Déu nos ha midat, mida que arribà  fins a vosaltres. 14 Perquè no ens extenem 
2Co 10,14  no arribàssem a vosaltres; perquè  fins a vosaltres havem arribat en l’  
2Co 12,2 fora del cos, no ho sé; Déu ho sap–  fins al tercer cel. 3 I sé que aquest tal  
Ga 2,13  en sa dissimulació, de manera que  fins Bernabé fou induït per ells en  
Ga 3,19  de les transgressions fou posada  fins que vingués la progènie a qui era  
Ga 4,2 que està baix de tutors i curadors,  fins al temps determinat pel pare. 3 Així  
Ga 4,19  per qui altra vegada estic de part  fins que Cristo sia format en vosaltres.  
Ef 1,14  és la prenda de nostra herència  fins a la redempció de la possessió  
Ef 2,15  ha abolit en sa carn l’enemistat  fins la Llei dels preceptes continguda en  
Ef 5,12  -les; 12 perquè és vergonyós  fins lo parlar de les coses que ells fan  
Fl 1,5  de Cristo, des del primer dia  fins ara, 6 tenint per cert això mateix:  
Fl 1,6  la bona obra, la perfeccionarà  fins al dia de Jesucrist. 7 Així com és  
Fl 1,10 millor i siau sincers i sens ofensa  fins al dia de Cristo, 11 plens de fruit  
Fl 2,8  humillà a si mateix, fet obedient  fins a la mort, i mort de creu. 9 Per lo  
1Te 2,16 la ira de Déu ha arribat sobre ells  fins a l’extrem. 17 Mes nosaltres,  
2Te 1,4  vosaltres mateixos; 4 tant, que  fins nosaltres mateixos nos gloriam en  
2Te 2,7  que el que ara reté, retindrà  fins que ell sia tret del mig. 8 I llavors 
2Te 3,10 un exemple que imitàsseu. 10 Perquè  fins quan estàvem ab vosaltres vos  
1Tm 6,14  sens màcula, irreprensible,  fins a la vinguda de nostre Senyor  
2Tm 1,12  poderós per a guardar mon depòsit  fins a aquell dia. 13 Guarda la forma de  
2Tm 2,9  9 per lo qual estic jo sofrint  fins en cadenes, com un malfactor; mes la  
He 1,13 ningun temps: «Senta’t a ma dreta,  fins que pòsia tos enemics per peanya de  
He 3,6  i la glòria de l’esperança  fins al fi. 7 Per lo qual, com diu l’  
He 3,14  Cristo, ab tal que conservem ferm  fins al fi lo principi de la substància d’ 
He 4,12  espasa de dos talls; penetrant  fins a la divisió de l’ànima i de l’  
He 4,14  tenim al pontífice que penetra  fins als cels, Jesús, Fill de Déu,  
He 6,11  vosaltres maniféstia lo mateix zel  fins al fi, per la completa seguretat de  
He 6,19 i segura de l’ànima, i que penetra  fins en lo que està del vel per a dintre,  
He 7,4  quant gran era aquest home, a qui  fins lo patriarca Abraham donà lo delme de 
He 8,11  me coneixeran, des del més petit  fins al més gran. 12 Perquè jo els  
He 9,10  carnals imposades sobre ells  fins al temps de la reformació. 11 Mes  
He 10,13  aguardant entretant lo que resta,  fins que sos enemics sien posats per  
He 11,19  Déu era poderós per a ressuscitar  fins d’entre els morts; per lo qual lo  
He 12,4  4 Puix encara no haveu resistit  fins a la sang, peleant contra el pecat. 5 
Jm 5,7 7 Teniu, doncs, paciència, germans,  fins a la vinguda del Senyor. Mirau com lo 
Jm 5,7  i l’aguarda ab molta paciència  fins a rebre la pluja primerenca i  
1Pe 1,13  enteniment, siau sobris i esperau  fins al fi per aquella gràcia que us ha de 
2Pe 1,15  15 Ademés que jo procuraré que  fins després de ma mort pugau vosaltres  
2Pe 1,19  que resplendeix en lloc obscur,  fins que el dia clarègia, i l’estrella  
2Pe 3,18  A ell sia la glòria ara i  fins al dia de l’eternitat. Amén. 1Jn Inc 
1Jn 2,9  a son germà, està en tenebres  fins ara. 10 Lo qui ama a son germà habita 
3Jn 12 12 Tots donen testimoni de Demetri,  fins la mateixa veritat; i nosaltres també 
Jud 23  arrebatant-los del foc, avorrint  fins la roba que està contaminada per la  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1409 
 

Ap 2,10  tribulació deu dies. Sies fiel  fins a la mort, i et donaré la corona de  
Ap 2,13  mon nom, i no negares ma fe  fins en aquells dies en què Antipas fou  
Ap 2,25 25 Emperò guardau bé allò que teniu  fins que jo vinga. 26 »I al que vència i  
Ap 2,26  al que vència i guàrdia mes obres  fins al fi, jo li donaré potestat sobre  
Ap 6,11  reposassen encara un poc de temps,  fins que es complís lo número de sos  
Ap 7,3 la terra, ni al mar, ni als arbres,  fins que hajam senyalat als servos de  
Ap 12,11  i ells no amaren ses vides  fins a la mort. 12 Per lo tant, regositjau 
Ap 13,13 féu grans meravelles, de manera que  fins foc feia baixar del cel a la terra a  
Ap 14,20  de la ciutat, i isqué sang del cup  fins a les brides dels cavalls per l’  
Ap 15,8  no podia entrar ningú en lo temple  fins que fossen consumades les set plagues 
Ap 17,17 ell, i donat son regne a la bèstia,  fins que estiguen complertes les paraules  
Ap 18,5  5 Perquè sos pecats han arribat  fins al cel, i el Senyor s’ha recordat de 
Ap 20,3  què no enganyàs més a les nacions,  fins que s’hagen complerts los mil anys;  
Ap 20,5  altres morts no entraren en vida  fins que hagueren passat los mil anys.  
Mt 10,30 sens la voluntat de vostre Pare? 30  Fins los cabells de vostre cap estan tots  
Mt 17,16  –Oh raça incrèdula i perversa!  Fins a quan estaré ab vosaltres? Fins a  
Mt 17,16  Fins a quan estaré ab vosaltres?  Fins a quan vos sofriré? Portau-me’l  
Mt 18,21  contra de mi lo tinc de perdonar?  Fins a set vegades? 22 Jesús li digué: –No 
Mc 6,21  coses, i l’oïa de bona gana. 21  Fins que per últim arribà un dia  
Mc 9,18  i digué: –Oh generació incrèdula!  Fins a quan estaré jo ab vosaltres? Fins a 
Mc 9,18 Fins a quan estaré jo ab vosaltres?  Fins a quan vos sofriré? Portau-me’l  
Lc 9,41  digué: –O raça infiel i malvada!  Fins a quan estaré ab vosaltres i vos  
Lc 10,11  eixint per ses places, dieu: 11  “Fins la pols que se’ns ha agafat de  
Lc 12,7  ningú d’ells és olvidat de Déu? 7  Fins los cabells de vostre cap estan tots  
Jn 10,24 vingueren a son rodador i li deien:  –Fins a quan has de tenir nostre ànimo  
Jn 16,24  en mon nom, vos ho concedirà. 24  Fins ara no haveu demanat res en mon nom.  
1Co 4,11  i nosaltres, vilipendiats. 11  Fins a l’hora present patim fam i set, i  
Ef 4,13 l’edificació del cos de Cristo. 13  Fins que tots arribem en la unitat de la  
1Tm 4,13  en caritat, en fe, en puresa. 13  Fins que jo vinga, ocupa’t en la lectura, 
Ap 6,10  10 i clamaven en veu alta dient:  –¿Fins a quan, Senyor, sant i verdader, no 
Ac 5,38  38 Doncs ara jo us dic que no us  fiqueu ab aquestos homes i que els deixeu  
Jn 5,7  –Senyor, jo no tinc ningú que em  fíquia en la piscina quan l’aigua és  
Mc 14,31  tu tres. 31 Mes ell ab major  firmesa deia: –Encara que sia menester que 
Ac 4,13  salvar-nos. 13 I veent ells la  firmesa de Pere i de Joan, i sabent que  
Ac 4,29  a vostres servos que ab tota  firmesa pàrlien vostra paraula, 30  
Ac 4,31  i parlaven la paraula de Déu ab  firmesa. 32 I la multitud dels creients  
Ac 13,46  Pau i Bernabé los digueren ab gran  firmesa: –A vosaltres convenia que fos  
Col 2,5 i contemplant vostre bon ordre i la  firmesa de vostra fe en Cristo. 6 Així  
2Pe 3,17  per a què no caigau de vostra  firmesa enganyats pels insensats. 18 Ans  
Mc 6,16  –Aquest és aquell Joan que jo  fiu degollar, lo qual ha ressuscitat d’  
Lc 9,9 ressuscitat. 9 I digué Herodes: –Jo  fiu degollar a Joan. Qui és, doncs, aquest 
Ac 26,4  4 »I en veritat que la vida que jo  fiu en Jerusalem entre los de ma nació des 
Ac 26,10 nom de Jesús Nazareno. 10 I així ho  fiu en Jerusalem, i vaig posar presos a  
2Co 7,12  així encara que us escriguí, no ho  fiu per causa d’aquell que féu l’agravi, 
Ga 2,11 I quan Cefas vingué a Antioquia, li  fiu resistència en sa cara, perquè era  
1Tm 1,13  misericòrdia de Déu, perquè ho  fiu per ignorància en incredulitat. 14 I  
He 8,9  conforme al pacte (testament) que  fiu ab sos pares en lo dia en què els  
Lc 4,20  en la sinagoga tenien la vista  fixada en ell. 21 I començà a dir-los:  
Mc 10,21  observat des de ma joventut. 21 I  fixant Jesús los ulls en ell, li mostrà  
Ac 3,4  li donassen almoina. 4 I Pere,  fixant la vista en ell juntament ab Joan,  
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Ac 6,15  que ens donà Moisès. 15 I  fixant en ell los ulls, tots quants  
Ac 10,4  ell i li deia: –Corneli! 4 I est,  fixant en ell la vista i ple de temor,  
Ac 13,9  també Pau, ple de l’Esperit Sant,  fixant en ell los ulls, 10 digué: –Oh home 
Ac 14,8  oigué predicar a Pau, lo qual,  fixant en ell los ulls i veent que tenia  
Ac 23,1  conjuració horrible. 1 Pau, doncs,  fixant los ulls en lo Consell, digué:  
2Co 3,7  que els fills d’Israel no podien  fixar la vista en la cara de Moisès, per  
2Co 3,13  per a què los fills d’Israel no  fixassen la vista en sa cara, la glòria de 
Ac 3,12  us meravellau d’això? O per què  fixau los ulls en nosaltres, com si per  
Lc 21,14  això vos succeirà en testimoni. 14  Fixeu, doncs, en vostres cors lo no pensar 
1Pe 3,12  d’ella. 12 Puix lo Senyor té  fixos los ulls sobre els justos, i sos  
Rm 14,1  -se mútuament. 1 I al que és  flac en la fe, admeteu-lo, no per  
Rm 14,2  menjar de tot, mentres lo qui és  flac no menjarà sinó hortalisses. 3 Aquell 
Rm 14,21  o s’escandalísia o se tórnia  flac. 22 Tens tu fe? Ten-la per a tu  
1Co 1,25  savi que els homes; i lo que apar  flac en Déu, és més fort que els homes. 26 
1Co 9,22 que estaven sens Llei. 22 M’he fet  flac ab los flacs per a guanyar als flacs. 
2Co 13,3  Cristo parla en mi, lo qual no és  flac en vosaltres, ans bé poderós en  
1Pe 3,7 honra a la muller, com a un vas més  flac, i com a cohereves que són ab  
2Co 10,10  emperò sa presència corporal és  flaca, i son parlar, despreciable. 11  
Ac 20,35  manera, és menester sostenir los  flacs i recordar-se d’aquelles paraules 
Rm 5,6  quan nosaltres estàvem encara  flacs, morí, al temps senyalat, per los  
Rm 14,Tit  forts en la fe deuen suportar als  flacs, i uns i altres edificar-se  
1Co 4,10  savis en Cristo; nosaltres,  flacs, i vosaltres, forts; vosaltres,  
1Co 8,Tit  puix lo qui escandalisa als  flacs peca contra Jesucrist. 1 I en quant  
1Co 9,22 sens Llei. 22 M’he fet flac ab los  flacs per a guanyar als flacs. M’he fet  
1Co 9,22 flac ab los flacs per a guanyar als  flacs. M’he fet tot per a tots per a  
1Co 12,22  membres del cos que semblen més  flacs, són més necessaris. 23 I els  
2Co 13,4  de Déu. Puix nosaltres som també  flacs en ell, mes viurem ab ell per virtut 
2Co 13,9  nos regositjam quan nosaltres som  flacs i vosaltres forts, i encara pregam  
Ga 4,9  tornau altra vegada als elements  flacs i miserables, als quals voleu servir 
1Te 5,14  als pussiŀlànims, que suporteu als  flacs, i que siau soferts ab tots. 15  
He 5,11  i difícils de declarar, perquè sou  flacs per oir. 12 Puix quan vosaltres, per 
He 1,7  esperits, i a sos ministres,  flama de foc.» 8 Mes al Fill li diu: «Ton  
Ap 1,14  i com neu, i sos ulls com una  flama de foc. 15 I sos peus, semblants al  
Ap 2,18  Fill de Déu, que té los ulls com  flama de foc i sos peus semblants a llautó 
Ap 19,12  la guerra. 12 I sos ulls eren com  flama de foc, i tenia en son cap moltes  
2Te 1,8  ab los àngels de son poder, 8 en  flames de foc, prenent venjança d’aquells 
1Tm 6,4  un superbo que no sap res, ans bé  flaqueja sobre qüestions i disputes de  
1Co 1,27 a confondre les sàvies; i les coses  flaques del món escollí Déu per a  
Rm 6,19 Vos parlo com a home, a causa de la  flaquesa de vostra carn; perquè així com  
Rm 8,26  l’Esperit ajuda també a nostra  flaquesa, perquè no sabem lo que havem de  
1Co 15,43  en glòria; se sembra en  flaquesa, ressuscitarà en vigor; 44 se  
2Co 11,30  en les coses que són pròpies de ma  flaquesa. 31 Lo Déu i el Pare de nostre  
2Co 12,9  la virtut se perfecciona en la  flaquesa.» Per lo tant, de bon grat me  
2Co 13,4  4 Perquè si bé fou crucificat per  flaquesa, ab tot viu per virtut de Déu.  
Ga 4,13  Vosaltres sabeu que al principi ab  flaquesa de carn vos prediquí l’evangeli. 
He 7,18  verdaderament per causa de sa  flaquesa i inutilitat; 19 perquè la Llei  
Rm 15,1  que som més forts devem sofrir les  flaqueses dels dèbils, sens complaure-  
2Co 12,5  de mi no em gloriaré, sinó en mes  flaqueses. 6 Emperò si volgués gloriar-  
2Co 12,9  de bon grat me gloriaré en mes  flaqueses, per a què habítia en mi la  
2Co 12,10  10 Per lo qual me complasc en mes  flaqueses, en los afronts, en les  
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He 7,28  ja sacerdots a homes que tenen  flaqueses, mes la paraula del jurament,  
1Co 14,7 inanimades que donen sonido, com la  flauta i l’arpa, si no formen diferència  
1Co 14,7  se distingirà lo que es toca ab  flauta o lo que ab arpa? 8 Puix si la  
Mt 9,23  príncep, i veent als tocadors de  flautes, i a una multitud de gent que  
Lc 7,32  entre si i dient: “Vos havem tocat  flautes, i no haveu ballat; nos havem  
Ap 18,22  ni de músics, ni de tocadors de  flautes i trompetes; ni mai més se trobarà 
Rm 16,14  i meva. 14 Saludau a Asincrit, a  Flegont, a Hermas, a Patrobas, a Hermes, i 
Ef 6,16  a fi de que pugau apagar totes les  fletxes enceses del maligne. 17 Preneu  
1Co 7,36  filla donzella que ella pàssia la  flor de sa edat, i que és necessari que es 
Jm 1,10 sa humilitat, perquè passarà com la  flor de l’herba. 11 Perquè així com a l’ 
Jm 1,11 ab ardor se seca l’herba, i cau sa  flor, i es perd sa vistosa hermosura, així 
1Pe 1,24  l’herba, i tota sa glòria com la  flor de l’herba: se seca l’herba i cau  
1Pe 1,24 l’herba: se seca l’herba i cau la  flor. 25 Mes la paraula del Senyor  
Ap 18,13  i encens, i de vi, i d’oli, i de  flor de farina, i de forment, i de bèsties 
Fl 4,10  de que ja per fi haja tornat a  florir vostre cuidado envers mi; puix  
He 9,4  manà i la vara d’Aaron que havia  florit i les taules del pacte (testament). 
Ef 4,14 14 Per a què no siam ja més infants  fluctuant i ens deixem portar aquí i allí  
Mt 9,Tit  Deslliura a una dona d’un  fluix de sang. Ressuscita a una minyona i  
Mt 9,20  veus aquí una dona que patia d’un  fluix de sang dotze anys havia, i se li  
Mc 5,Tit  de porcs. Cura a una dona d’un  fluix de sang inveterat i ressuscita a la  
Mc 5,25  25 I una dona que patia un  fluix de sang dotze anys havia 26 i que  
Mc 5,29  I en aquell mateix punt cessà son  fluix de sang i sentí en son cos que  
Lc 8,43  43 I certa dona que patia d’un  fluix de sang dotze anys feia i que havia  
Lc 8,44  mateix instant s’estroncà lo  fluix de sang. 45 I Jesús digué: –Qui m’  
Mt 3,10 fa bon fruit serà tallat i tirat al  foc. 11 En veritat jo us batejo en aigua  
Mt 3,11  vos batejarà en Esperit Sant i en  foc. 12 Son ventador està en sa mà, i  
Mt 3,12  Mes cremarà les palles en un  foc inextinguible. 13 Llavors vingué Jesús 
Mt 5,22  qui li diga: “Fàtuo”, serà reo del  foc de l’infern. 23 »Per lo tant, quan  
Mt 6,30  avui existeix i demà és tirada al  foc, vesteix Déu així, ¿quant més a  
Mt 7,19 bon fruit, serà tallat i llançat al  foc. 20 Així, doncs, per sos fruits los  
Mt 13,40 se cull la sisanya i es crema en lo  foc, així succeirà en la fi del món. 41 Lo 
Mt 13,42  42 I els tiraran a la fornal del  foc. Allí seran los plors i el cruixir de  
Mt 13,50  50 I els posaran en la fornal del  foc: allí seran los plors i el cruixir de  
Mt 17,14  Puix moltes vegades cau en lo  foc, i sovint en l’aigua. 15 I l’he  
Mt 18,8 dues mans o dos peus ser llançat al  foc etern. 9 »I si ton ull t’escandalisa, 
Mt 18,9 que tenir dos ulls i ser llançat al  foc de l’infern. 10 »Cuidado que no  
Mt 25,41  »–Apartau’s de mi, maleïts, al  foc etern, que està aparellat per al  
Mc 9,21  21 I moltes vegades l’ha tirat al  foc i a l’aigua per a destruir-lo.  
Mc 9,42  dos mans i anar a l’infern, al  foc inextinguible, 43 a on lo cuc d’  
Mc 9,43  a on lo cuc d’aquells no mor i lo  foc mai s’apaga. 44 »I si ton peu t’  
Mc 9,44  peus i ser llançat en l’infern de  foc inextinguible, 45 a on lo cuc d’  
Mc 9,45  a on lo cuc d’aquells no mor i lo  foc mai s’apaga. 46 »I si ton ull t’  
Mc 9,46 que tenir-ne dos i ser llançat al  foc de l’infern, 47 a on no mor lo cuc d’ 
Mc 9,47  a on no mor lo cuc d’aquells i lo  foc mai s’apaga. 48 Perquè tots seran  
Mc 9,48  48 Perquè tots seran salats ab  foc, i tota víctima serà salada ab sal. 49 
Mc 14,54  sacerdot, i s’estava sentat al  foc ab los criats escalfant-se. 55 I els 
Lc 3,9  bon fruit, serà tallat i tirat al  foc. 10 I li preguntaven la gent i deien:  
Lc 3,16  vos batejarà en Esperit Sant i en  foc. 17 Lo ventador del qual està en sa  
Lc 3,17 son graner i cremarà la palla en un  foc inextinguible. 18 I així anunciava  
Lc 9,54 –Senyor, voleu que digam que bàixia  foc del cel i els abràsia, com també féu  
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Lc 12,Tit  i infiel. Jesús vingué a posar  foc sobre la terra. 1 I com s’hagués  
Lc 12,49  més. 49 »Jo he vingut a posar  foc en la terra, i què he de voler, doncs, 
Lc 17,29  dia que isqué Lot de Sodoma plogué  foc i sofre del cel i els consumí a tots.  
Lc 22,55 de lluny a lluny. 55 I havent encès  foc enmig del pati, i estant-se ells al  
Lc 22,56  -lo vist una criada sentat al  foc, lo mirà ab atenció i digué: –Aquest  
Jn 15,6  i el prendran, i el posaran al  foc, i cremarà. 7 Si permaneixeu en mi, i  
Jn 18,18  i els ministres s’estaven al  foc, perquè feia fred, i s’escalfaven.  
Ac 2,3  unes llengües partides com de  foc i es posaren sobre cada u d’ells. 4 I 
Ac 2,19 i senyals baix en la terra, sang, i  foc, i vapor de fum. 20 Lo sol se  
Ac 28,2  2 Perquè, encenent un gran  foc, nos referen a tots de la pluja que  
Ac 28,3 manat de sarments i posant-los al  foc, isqué ab lo calor un escurçó i se li  
Ac 28,5  5 Emperò sacudí l’escurçó al  foc, i no sentí mal algun. 6 Mes ells  
Rm 12,20  puix fent això apilaràs brases de  foc sobre son cap.» 21 No et déixies  
1Co 3,13  perquè se descobrirà en lo  foc; i qual sia l’obra de cada u, ho  
1Co 3,13  l’obra de cada u, ho provarà lo  foc. 14 Si permaneix l’obra del que  
1Co 3,15  mes ell se salvarà, emperò com per  foc. 16 ¿No sabeu que sou temple de Déu i  
2Te 1,8 àngels de son poder, 8 en flames de  foc, prenent venjança d’aquells que no  
He 1,7  i a sos ministres, flama de  foc.» 8 Mes al Fill li diu: «Ton trono, oh 
He 10,27 horrible expectació del judici i un  foc abrasador que ha de devorar als  
He 11,34  34 apagaren la violència del  foc, escaparen del fil de l’espasa,  
He 12,18 encara a la muntanya palpable, i al  foc encès, i al torbellí, i a l’  
He 12,29 reverència. 29 Perquè nostre Déu és  foc consumidor. 13,Tit capítol XIII Los  
Jm 3,5  de grans coses. Mirau un poc de  foc quant gran bosc incèndia! 6 I la  
Jm 3,6  bosc incèndia! 6 I la llengua és  foc, un món de maldat. Així la llengua se  
Jm 3,6  de nostra vida, inflamada ella del  foc infernal. 7 Perquè tota espècie de  
Jm 5,3  i menjarà vostres carns com si fos  foc. Vos haveu atresorat ira per los  
1Pe 1,7 pereixedor (lo qual és acrisolat ab  foc), sia trobada en alabança, i honra, i  
1Pe 4,12  Caríssims, no us sorprengau en lo  foc de la tribulació, que és per a provar  
2Pe 3,7  són guardats, i reservats per al  foc en lo dia del judici i de l’extermini 
2Pe 3,12  seran fosos ab l’ardor del  foc? 13 No obstant això, nosaltres,  
Jud 7  fetes exemple, sofrint pena de  foc etern. 8 De la mateixa manera aquestos 
Jud 23  ab temor, arrebatant-los del  foc, avorrint fins la roba que està  
Ap 1,14  neu, i sos ulls com una flama de  foc. 15 I sos peus, semblants al llautó fi 
Ap 2,18  Déu, que té los ulls com flama de  foc i sos peus semblants a llautó fi, diu  
Ap 3,18  cómpries de mon or refinat en lo  foc, per a què sies ric, i et vestesques  
Ap 8,Tit  quatre primers cada u la seva, cau  foc, la mar s’altera, les aigües se  
Ap 8,5  prengué l’encenser i l’omplí de  foc de l’altar, i el llançà a terra, i hi 
Ap 8,7  la trompeta, i vingué calamarsa i  foc barrejat ab sang, lo qual caigué sobre 
Ap 8,8 mar com una gran muntanya encesa de  foc; i es tornà sang la tercera part del  
Ap 9,17 cavalgaven, que vestien corasses de  foc de color de jacinto i de sofre; i els  
Ap 9,17  caps de lleons; i eixia de sa boca  foc, i fum, i sofre. 18 I per aquestes  
Ap 9,18  la tercera part dels homes: pel  foc, pel fum, i pel sofre que eixia de ses 
Ap 10,1 lo sol, i sos peus, com columnes de  foc. 2 I tenia en sa mà un llibret obert;  
Ap 11,5  algú volgués danyar-los, eixirà  foc de la boca d’ells i tragarà sos  
Ap 13,13  meravelles, de manera que fins  foc feia baixar del cel a la terra a la  
Ap 14,10 sa indignació, i serà aturmentat ab  foc i sofre davant dels sants àngels i  
Ap 14,18 àngel [*], que tenia poder sobre el  foc, i clamà en veu alta al que tenia la  
Ap 15,2 com una mar de cristall barrejat ab  foc, i als que venceren la bèstia i sa  
Ap 16,8  l’abrasar als homes ab ardor i  foc. 9 I s’abrasaren los homes ab gran  
Ap 17,16  ses carns, i a ella la cremaran ab  foc. 17 Perquè Déu ha posat en sos cors  
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Ap 18,8  i plor, i fam, i serà cremada ab  foc, perquè és fort lo Déu que la  
Ap 19,12  12 I sos ulls eren com flama de  foc, i tenia en son cap moltes corones i  
Ap 19,20 foren llançats vius en un estany de  foc ardent i sofre. 21 I els altres foren  
Ap 20,Tit ciutat santa; emperò lo cel enviarà  foc que els devorarà. Després Jesucrist  
Ap 20,9  sants i la ciutat amada; i baixà  foc del cel enviat per Déu, i els devorà.  
Ap 20,10 enganyava fou ficat en un estany de  foc i de sofre, a on estan la bèstia i el  
Ap 20,14  mort foren llançats a l’estany de  foc. Aquesta és la segona mort. 15 I el  
Ap 20,15  vida fou llançat en l’estany del  foc. 21,Tit Capítol XXI Fi i estat ditxós  
Ap 21,8 sort serà en l’estany que crema ab  foc i sofre, que és la segona mort. 9 I  
1Tm 1,Tit  noves i qüestions inútils que no  fomenten la caritat, que és lo fi de la  
2Tm 2,16  vanes i profanes, perquè elles  fomenten la impietat. 17 I la plàtica d’  
Rm 15,20  Cristo, a fi de no edificar sobre  fonament d’altres, sinó com està escrit:  
1Co 3,10 Déu que m’ha estat donada, posí lo  fonament, com arquitecte savi; mes un  
1Co 3,11  11 Perquè ningú pot posar altre  fonament que el que està posat, ço és,  
1Co 3,12  12 I si algú sobre aquest  fonament edifica or, plata, pedres  
Ef 2,20 de Déu. 20 I sou edificats sobre el  fonament dels apòstols i profetes, essent  
1Tm 3,15  la Iglésia del Déu viu, columna i  fonament de la veritat. 16 I és gran sens  
1Tm 6,19  per a ells mateixos un bon  fonament per a lo venider, a fi de que  
2Tm 2,19  la fe d’alguns. 19 Emperò lo  fonament de Déu se manté ferm tenint  
He 6,1  més perfetes, no posant de nou lo  fonament d’arrepentiment de les obres  
He 11,10 10 perquè esperava la ciutat que té  fonament, l’arquitecte i fundador de la  
Jud 20 -vos a vosaltres mateixos sobre el  fonament de vostra santíssima fe, orant en 
Ap 21,19  de tota pedra preciosa. Lo primer  fonament era jaspe; lo segon, zafir; lo  
Lc 6,48  lo qual cavà, enfondí, i posà los  fonaments sobre roca; i quan vingué una  
Lc 6,49  fabricà sa casa sobre terra sens  fonaments i contra la qual pegà ab ímpetu  
Lc 14,29  sia que després d’haver posat los  fonaments i no poder-la acabar, tots  
Ac 16,26  tan gran que es commogueren los  fonaments de la presó, i s’obriren tot  
Ap 21,14 la muralla de la ciutat tenia dotze  fonaments, i en aquestos dotze, los noms  
Ap 21,19  semblant a un vidre clar. 19 I els  fonaments de la muralla de la ciutat  
Mt 13,5  tot seguit, puix no hi havia  fondària de terra; 6 emperò a l’eixir lo  
Mc 4,5  a l’instant perquè no hi havia  fondària de terra; 6 però tan prest com  
Jn 4,11  ab què traure-la, i lo pou és  fondo. A on, doncs, teniu l’aigua viva?  
Ac 18,26  ab ells, i l’instruïren més a  fondo en lo camí del Senyor. 27 I volent  
2Co 11,25  un dia i una nit estiguí en lo  fondo del mar. 26 En viatges moltes  
Lc 5,7  barques, que casi se n’anaven a  fons. 8 I quan Simó Pere vegé això, se  
Jn 4,6  son fill Josep. 6 I estava allí la  font de Jacob. Jesús, doncs, fatigat del  
Jn 4,6 del camí, estava sentat sobre de la  font, i era ja envers l’hora sexta. 7  
Jn 4,14  que jo li donaré, serà en ell una  font d’aigua que rajarà fins a la vida  
Jm 3,11  feu tal cosa. 11 ¿Per ventura una  font per un mateix canal mana aigua dolça  
Jm 3,12  raïms, i la parra, figues? Així la  font salada no pot manar aigua dolça. 13  
Ap 21,6  de grat al que tinga set de la  font de l’aigua de vida. 7 Lo qui vència  
2Pe 2,17 locura del profeta. 17 Aquestes són  fonts sens aigua, núvols agitats de  
Ap 7,17 trono, los guardarà i els portarà a  fonts d’aigua viva, i Déu eixugarà totes  
Ap 8,10  tercera part dels rius i sobre les  fonts d’aigües. 11 I el nom de l’  
Ap 14,7 féu lo cel i la terra, lo mar i les  fonts de les aigües. 8 I altre àngel lo  
Ap 16,4  sa copa sobre els rius i sobre les  fonts de les aigües, i es convertiren en  
Mt 5,29  escàndol, trau-te’l i llança’l  fora de tu; perquè més te convé lo perdre  
Mt 5,30  escàndol, talla-la i llança-la  fora de tu; perquè més te val perdre un de 
Mt 8,34 vegeren, li pregaven que se n’anàs  fora de sos termes. 9,Tit Capítol IX Cura  
Mt 9,25  I se burlaven d’ell. 25 I treta  fora la gent, entrà i la prengué per la  
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Mt 10,14  oiga vostres plàtiques, a l’eixir  fora de la casa o de la ciutat, sacudiu la 
Mt 12,26  26 I si Satanàs llança  fora a Satanàs, està desunit contra de si  
Mt 18,8  escandalisen, talla’l i llança’l  fora de tu; puix més te val entrar en la  
Mt 18,9  trau-te’l i llança’l  fora de tu; perquè més te val entrar en la 
Mt 18,28  luego que aquell criat isqué  fora, encontrà a un de sos companys criats 
Mt 21,12  Jesús en lo temple de Déu i treia  fora a tots los que venien i compraven en  
Mt 21,17  17 I deixant-los, se n’anà  fora de la ciutat, a Betània, i se quedà  
Mt 21,39  39 I agarrant-lo, lo tragueren  fora de la vinya i lo mataren. 40 »Quan  
Mt 27,32  a crucificar. 32 I a l’eixir  fora, encontraren un home de Cirene, per  
Mc 3,21  -se d’ell, perquè deien: –Està  fora de si. 22 I els escribes que havien  
Mc 3,32  i vostres germans vos demanen allà  fora. 33 I els respongué dient: –Qui és la 
Mc 4,11 del Regne de Déu; mes als que estan  fora, tot se’ls anúncia ab paràboles. 12  
Mc 5,40  Mes ell, havent-los tret a tots  fora, pren ab si al pare i a la mare de la 
Mc 7,15 me tots, i enteneu: 15 No hi ha res  fora de l’home que entrant en ell puga  
Mc 8,23  per la mà al cego, lo tragué  fora del lloc, i escopint-li en los ulls 
Mc 11,Tit  de la figuera. Los mercaders trets  fora del temple. Poder de la fe. Perdó  
Mc 11,4 lo pollí fermat davant de la porta,  fora, en una encreuada de dos camins, i el 
Mc 11,15  en lo temple, començà a traure  fora als que venien i compraven en lo  
Mc 11,19  hagué arribat la tarda, se n’anà  fora de la ciutat. 20 I l’endemà matí, al 
Mc 12,8  -lo, lo mataren i el tiraren  fora de la vinya. 9 »Què farà, doncs, l’  
Mc 12,32  bé que un és Déu i no hi ha altre  fora d’ell. 33 I amar-lo de tot lo cor, 
Mc 14,68 ni sé lo que et dius. I se n’isqué  fora davant del pati, i el gall cantà. 69  
Mc 15,20  ab ses robes, i el tragueren  fora per a crucificar-lo. 21 I  
Lc 4,29  29 i s’alçaren i lo tragueren  fora de la ciutat, i lo conduïren a la  
Lc 7,12  de la ciutat, veus aquí que treien  fora a un difunt, fill únic de sa mare,  
Lc 8,54  morta. 54 I ell los tragué a tots  fora i la prengué per la mà, i cridà  
Lc 9,40 vostres deixebles que el llançassen  fora, i no pogueren. 41 I responent Jesús  
Lc 11,40  ¿lo qui féu lo que està de part de  fora, no ha fet també lo que està de part  
Lc 13,28  Déu, i que vosaltres sou expeŀlits  fora. 29 I vindran d’orient i d’  
Lc 13,33  perquè no cap que un profeta mòria  fora de Jerusalem.” 34 »Jerusalem,  
Lc 14,35  al femer, sinó per a ser llançada  fora. Qui té orelles per a oir, oiga.  
Lc 19,45  en lo temple, començà a traure  fora a tots los que venien i compraven en  
Lc 20,12  ells feriren també, i el tragueren  fora. 13 Digué aleshores l’amo de la  
Lc 20,15  per a nosaltres!” 15 I traent-lo  fora de la vinya, lo mataren. »Què farà,  
Lc 23,18 poble començà a cridar, dient: –Via  fora aqueix i deslliurau-nos Barrabàs!  
Lc 24,50  poder de dalt. 50 Després los guià  fora, camí de Betània i, alçant les mans,  
Jn 6,37  que a mi vinga, no el llançaré  fora. 38 Puix he baixat del cel, no per a  
Jn 9,34  i ens ensenyes? I el tragueren  fora. 35 Oigué Jesús que l’havien tret  
Jn 9,35  35 Oigué Jesús que l’havien tret  fora i, havent-lo encontrat, li digué:  
Jn 11,31  que s’alçava de repente i eixia  fora, la seguiren dient: –Aquesta va a la  
Jn 11,43  cridà en alta veu: –Làssaro, ix  fora! 44 I a l’instant isqué lo qui havia 
Jn 12,31  príncep d’aquest món serà llançat  fora. 32 I si jo fos elevat de la terra,  
Jn 13,30  luego que prengué lo bocí, isqué  fora, i era ja de nit. 31 Per això,  
Jn 15,6  no permaneix en mi, serà llançat  fora com un sarment, se secarà, i el  
Jn 18,16  del pontífice. 16 I Pere estava  fora, en la porta. Llavors l’altre  
Jn 19,4  4 I altra vegada Pilat isqué a  fora, i els digué: –Veus aquí, jo us lo  
Jn 19,4  digué: –Veus aquí, jo us lo trac  fora, per a què reconegau que no trobo en  
Jn 19,13  oït estes paraules, tragué a Jesús  fora del pretori, i s’assentà en lo  
Jn 19,15  rei! 15 Ells, emperò, cridaven: –A  fora, a fora, crucificau-lo! Pilat los  
Jn 19,15  Ells, emperò, cridaven: –A fora, a  fora, crucificau-lo! Pilat los deia:  
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Jn 19,16 I prengueren a Jesús i el tragueren  fora. 17 I portant sa creu al coll, anà  
Jn 20,11  a sa casa. 11 Emperò Maria estava  fora, plorant cerca del sepulcre, i estant 
Ac 3,10  i quedaren plens d’espant i com  fora de si per lo que havia succeït a  
Ac 4,15 contra. 15 Emperò los manaren eixir  fora del Consell, i conferenciaven entre  
Ac 5,19  portes de la presó i traent-los  fora, los digué: 20 –Anau i, presentant- 
Ac 5,34 de tot lo poble, manà que isquessen  fora aquells homes per un curt espai. 35 I 
Ac 7,45 dels gentils, als quals Déu expeŀlí  fora de la presència de nostres pares fins 
Ac 7,58  contra ell; 58 i traent-lo  fora de la ciutat, l’apedregaven; i els  
Ac 12,15  15 I ells li digueren: –Tu estàs  fora de si! Mes ella assegurava que era  
Ac 14,18  a Pau lo tragueren arrastrant  fora de la ciutat, pensant-se que era  
Ac 16,13  13 I en un dels dissabtes isquérem  fora de la ciutat a la vora del riu, a on  
Ac 16,30  Pau i de Silas. 30 I traent-los  fora los digué: –Senyors, què he de fer jo 
Ac 16,37  a la presó; ¿i ara nos trauen  fora en secret? No, no serà així, sinó  
Ac 16,38  sinó vinguen 38 i que ens traguen  fora ells mateixos. I els aguasils  
Ac 16,39  -los perdó; i traent-los  fora, los suplicaven que eixissen de la  
Ac 18,16  d’aquestes coses. 16 I els tragué  fora del tribunal. 17 Llavors tots los  
Ac 21,5  ab ses dones i criatures, fins a  fora de la ciutat, i agenollats en la  
Ac 21,30  a Pau, lo tragueren arrastrant  fora del temple, i tot seguit foren  
Ac 22,17  en lo temple, vaig ésser arrebatat  fora de mi. 18 I el vegí que em deia:  
Ac 22,22  alçaren lo crit dient: –Trau  fora del món a semblant home, perquè no és 
Ac 23,15  al tribú que us lo tràguia  fora, com que voleu conèixer ab més  
Ac 25,27  27 Puix me sembla una cosa  fora de raó enviar un home pres i no  
Ac 26,22  i a xics, no dient altres coses  fora d’aquelles que digueren los profetes 
Ac 26,24  Festo digué en alta veu: –Estàs  fora de si, Pau. Les moltes lletres t’han 
1Co 5,12 fer de judicar d’aquells que estan  fora? ¿Per ventura no judicau vosaltres  
1Co 5,13  Perquè Déu judicarà als que estan  fora. Per lo tant, traeu fora de vostra  
1Co 5,13  que estan fora. Per lo tant, traeu  fora de vostra companyia aqueix malvat.  
1Co 6,18  pecat que l’home comètia, és  fora del cos; emperò lo qui comet  
2Co 4,2  no desmaiam; 2 ans bé llançam  fora de nosaltres les dissimulacions  
2Co 5,13  13 Perquè si nosaltres estam com  fora de si, és per a Déu; i si estam en  
2Co 10,13 13 Nosaltres, doncs, no ens gloriam  fora de mida, sinó segons la mida de la  
2Co 10,15  de Cristo, 15 no gloriant-nos  fora de mida en los treballs dels altres,  
2Co 11,23  presons moltes vegades, en assots  fora de mida, en perills de mort molt  
2Co 11,28  de les coses que són de part de  fora, carreguen sobre mi diàriament  
2Co 12,2  ha fou arrebatat –si en lo cos o  fora del cos, no ho sé; Déu ho sap– fins  
2Co 12,3 aquest tal home –si fou en lo cos o  fora del cos, no ho sé; Déu ho sap– 4 fou  
Col 4,5  sabiduria envers aquells que estan  fora, redimint lo temps. 6 Sia sempre  
1Te 4,12  honestament envers los que estan  fora i no cobdicieu res de ningú. 13  
1Tm 3,7  reputació entre aquells que són de  fora, perquè no càiguia en despreci i en  
2Tm 4,2  la paraula, que ínsties a temps i  fora de temps; reprèn, prega, amonesta ab  
He 11,11  per a concebir, per més que era  fora del temps de l’edat; perquè cregué  
He 12,8  castiga lo pare? 8 Emperò si estau  fora de correcció, de la qual tots han  
He 13,11  pecat en lo santuari, són cremats  fora del campament. 12 Per lo qual també  
He 13,12  al poble per sa sang, patí  fora del portal. 13 Eixim, doncs, fora del 
He 13,13  fora del portal. 13 Eixim, doncs,  fora del campament a ell, portant sos  
2Pe 3,5  antic, i que la terra subsistia  fora de l’aigua i en l’aigua. 6 Per lo  
1Jn 4,18  emperò la caritat perfeta llança  fora lo temor; perquè lo temor té pena, i  
3Jn 10  que els voldrien rebre, i els trau  fora de la iglésia. 11 Caríssim, no vulles 
Ap 3,12  de mon Déu, i no eixirà mai més  fora; i escriuré sobre d’ell lo nom de  
Ap 5,1  un llibre escrit per dins i per  fora, sellat ab set sellos. 2 I vegí un  
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Ap 11,2  en ell. 2 Emperò lo pati que està  fora del temple, deixa’l i no l’amídies, 
Ap 12,9 son lloc en lo cel. 9 I fou llançat  fora aquell gran dragó, aquella antigua  
Ap 14,20  de Déu. 20 I fou trepitjat lo cup  fora de la ciutat, i isqué sang del cup  
Ap 22,15  les portes en la ciutat. 15 Perquè  fora queden los cans, i els hetxisers, i  
Lc 12,39  vetllaria sens dubte i no deixaria  foradar sa casa. 40 Estau, doncs,  
Mt 25,35 tinguí set, i me donàreu beure; era  foraster, i m’allotjàreu; 36 desnú, i me  
Mt 25,38  beure? 38 ¿I quan vos vegérem  foraster, i vos allotjàrem; o desnú, i vos 
Mt 25,43  set, i no em donàreu beure; 43 era  foraster, i no m’allotjàreu; estava  
Mt 25,44  vos havem vist ab fam, o ab set, o  foraster, o desnú, o malalt, o en la  
Lc 24,18 paraula li digué: –¿Sols tu ets tan  foraster en Jerusalem, que no sàpies lo  
Mt 27,7  d’un oller, per a enterrar als  forasters. 8 Per qual raó aquell camp és  
Ac 17,21 21 Perquè tots los atenienses i els  forasters que residien allí no passaven lo 
Ef 2,19 De manera que ja no sou estranys ni  forasters, sinó que sou conciutadans dels  
Mt 19,24  més fàcil passar un camell per lo  forat d’una agulla que l’entrar un ric  
Mc 2,4 en què estava i, havent-hi fet un  forat, baixaren lo llit en què jeia lo  
Jn 20,25  dels claus, i no fico lo dit en lo  forat dels claus, i no fico ma mà en son  
Lc 16,16  de Déu, i tots hi entren a pura  força. 17 I més fàcil és que pàssien lo  
Lc 24,29  29 Emperò ells lo detingueren per  força dient: –Queda’t ab nosaltres,  
Jn 6,15  per a portar-se-l’en a la  força i fer-lo rei, fugí tot sol altra  
1Co 9,17  tindré recompensa; mes si per  força, la dispensació m’ha estat  
1Co 15,56 Agulló de la mort és lo pecat, i la  força del pecat és la Llei. 57 Mes,  
2Co 9,7  son cor, no ab recança, ni com per  força; perquè «Déu ama al que dóna  
He 9,17  17 Perquè lo testament no té  força sinó després de la mort del que l’  
He 11,Tit ànima. 11,Tit Capítol XI Descriu la  força maravillosa de la fe per una  
1Pe 5,2  tenint cuidado d’ell; no per  força, sinó de voluntat, segons Déu; no  
Ap 17,13  un mateix designi, i donaran sa  força i poder a la bèstia. 14 Aquestos  
Mc 12,30  tot ton enteniment, i ab totes tes  forces.” Aquest és lo primer manament. 31  
Lc 10,27  i de tota ta ànima, i ab totes tes  forces, i de tot ton enteniment, i al teu  
Ac 9,19  que prengué aliment, recobrà les  forces; i estigué alguns dies ab los  
1Co 10,13  que siau tentats sobre vostres  forces; ans bé ab la tentació vos donarà  
2Co 1,8  una manera tan superior a nostres  forces, que arribàrem a desesperar de la  
2Co 8,3  els só testimoni de que segons ses  forces, i encara sobre ses forces,  
2Co 8,3  ses forces, i encara sobre ses  forces, tingueren voluntat, 4 demanant ab  
Rm 5,10 la ira. 10 Perquè si essent enemics  fórem reconciliats a Déu per la mort de  
Ef 1,11  com en la terra, en ell, 11 en qui  fórem també cridats per sort, essent  
1Te 1,5  gran plenitud, perquè sabeu quals  fórem entre vosaltres per amor vostre. 6 I 
1Te 2,4  ni ab engany, 4 sinó que així com  fórem aprovats de Déu per a què se’ns  
Tt 3,3  mateixos també algun temps  fórem necis, incrèduls, desencaminats,  
Mt 15,38  set coves. 38 I los que menjaren  foren quatre mil homes, sens contar dones  
Mt 16,Tit  de sant Pere. Promeses que li  foren fetes. Reprèn lo Senyor a sant Pere  
Mt 18,31  se contristaren en extrem, i  foren a contar a son amo lo que havia  
Mt 19,12  de sa mare. I hi ha eunucs que ho  foren per los homes. I hi ha eunucs que es 
Mt 21,36  en major número que els primers, i  foren tractats del mateix modo. 37  
Mt 25,10  vosaltres. 10 »I mentres que elles  foren a comprar-lo, vingué l’espòs, i  
Mc 7,35  dir “Obriu’s!” 35 I a l’instant  foren obertes ses orelles i quedà desfeta  
Lc 1,2  les vegeren ab sos propis ulls i  foren ministres de la paraula, 3 també a  
Lc 2,22  en lo ventre. 22 I complerts que  foren los dies de la purificació de Maria, 
Lc 4,23 grans coses que havem oït a dir que  foren fetes en Cafarnaüm, fes-les aquí  
Lc 13,2  –¿Pensau que aquells galileus  foren més grans pecadors que tots los  
Lc 14,24  vos dic que ningú d’aquells que  foren convidats gustarà mon sopar. 25 I  
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Lc 22,37  los malvats.” Puix les coses que  foren predites de mi tenen compliment. 38  
Jn 1,3  en lo principi ab Déu. 3 Per ell  foren fetes totes les coses, i sens ell  
Ac 2,41  41 I els que reberen sa paraula  foren batejats, i se’ls anyadiren aquell  
Ac 5,36  i tots quants li donaren crèdit  foren dissipats i aniquilats. 37 Després  
Ac 5,37  també, i tots los que el seguiren  foren dispersats. 38 Doncs ara jo us dic  
Ac 7,16  morí ell i els nostres pares, 16 i  foren transportats a Siquem, i posats en  
Ac 8,1  contra la iglésia de Jerusalem, i  foren tots dispersos per les províncies de 
Ac 8,7  veus, i molts coixos i paralítics  foren curats. 8 I aquella ciutat s’omplí  
Ac 11,26  gent, de manera que los deixebles  foren primer anomenats cristians en  
Ac 15,4  4 I quan arribaren a Jerusalem  foren rebuts per la iglésia i per los  
Ac 19,5  ell, ço és, en Jesús. 5 Oït això,  foren batejats en lo nom del Senyor Jesús. 
Ac 21,30  fora del temple, i tot seguit  foren tancades les portes. 31 I mentres  
Ac 27,12 bo per hivernar-hi, la major part  foren de parer que s’isqués d’allí per  
Ac 27,42 cops de mar. 42 Llavors los soldats  foren de parer que es donàs la mort als  
Ac 27,44  escapassen a terra. 44 I els demés  foren trets, uns sobre posts, altres sobre 
Rm 3,2  ventatge, principalment perquè els  foren confiats los oracles de Déu. 3 Puix  
Rm 5,19  desobediència d’un sol home molts  foren fets pecadors, així també molts  
Rm 11,7  ho ha conseguit, i els demés  foren obcecats 8 (conforme està escrit:  
Rm 11,20  20 Bé dius: «per sa incredulitat  foren trencades»; emperò tu per la fe  
Rm 15,4  escrites, per a nostra ensenyança  foren escrites, a fi de que per la  
Rm 16,7  han distingit entre els apòstols i  foren abans que jo en Cristo. 8 Saludau a  
1Co 6,11  lo Regne de Déu. 11 I tals  foren alguns de vosaltres; emperò haveu  
1Co 10,2  lo mar. 2 I que tots, en Moisès,  foren batejats en lo núvol i en la mar; 3  
1Co 10,5  Cristo. 5 Emperò molts d’ells no  foren de l’agrado de Déu; per lo qual  
1Co 10,5  de l’agrado de Déu; per lo qual  foren postrats en lo desert. 6 I estes  
1Co 10,6  en lo desert. 6 I estes coses  foren fetes en figura de nosaltres, a fi  
1Co 10,9  com alguns d’ells lo tentaren, i  foren destruïts per les serpents. 10 Ni  
1Co 10,10  com alguns d’ells murmuraren, i  foren morts per l’exterminador. 11 I  
1Co 10,11 esdevenien a ells en figura; emperò  foren escrites per a escarment de  
1Co 11,15  cabellera, perquè los cabells li  foren donats per a cobrir-se. 16 Emperò  
Ga 3,16  ni l’adiciona. 16 I les promeses  foren fetes a Abraham i a sa progènie. No  
Fl 3,7  7 Mes les coses que em  foren guanys, les he reputades com pèrdues 
Col 1,16 de tota criatura; 16 perquè per ell  foren criades totes les coses que hi ha en 
Col 1,16  o principats, o potestats; totes  foren criades per ell mateix i en ell  
1Tm 1,18  Timoteu, segons les profecies que  foren abans fetes de tu, per a què per  
He 3,18  en sos descans, sinó a aquells que  foren incrèduls? 19 Així veem que ells no  
He 6,4  i gustaren del do celestial, i  foren fets participants de l’Esperit  
He 7,20  (perquè los altres sacerdots  foren certament fets sens jurament; 21  
He 7,23  perfet. 23 I aquells verdaderament  foren molts sacerdots, perquè la mort no  
He 11,Tit una inducció dels pares antics, que  foren més senyalats en ella. 1 És, doncs,  
He 11,3  antics. 3 Per la fe comprenem que  foren formats los sigles per la paraula de 
He 11,29  qual, provant de fer los egipcis,  foren anegats. 30 Per la fe caigueren les  
He 11,34  convalesqueren de les dolències,  foren valents en lo combat i posaren en  
He 11,35  recobraren sos morts. Uns  foren desconjuntats, no volent rescatar sa 
He 11,37  i assots, i cadenes, i presons; 37  foren apedregats, migpartits, posats a  
Jm 3,9  i ab ella maleïm als homes que  foren fets a semblança de Déu. 10 D’una  
1Pe 2,8  i no creuen en allò per lo qual  foren ordenats. 9 Mes vosaltres sou lo  
2Pe 3,2  us parlí, i els manaments que us  foren donats per los apòstols del Senyor i 
2Pe 3,5  que per la paraula de Déu los cels  foren des de temps antic, i que la terra  
Jud 7  i anant detràs d’altra carn  foren fetes exemple, sofrint pena de foc  
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Jud 17  -vos de les paraules que us  foren dites per los apòstols de nostre  
Ap 4,11  i per lo vostre plaer elles són i  foren criades. 5,Tit Capítol V Mentres que 
Ap 6,11  dels que habiten en la terra? 11 I  foren donades a cada u d’ells unes robes  
Ap 6,14  les muntanyes i totes les isles  foren remogudes de sos llocs. 15 I els  
Ap 8,2 estaven en peu davant de Déu, i els  foren donades set trompetes. 3 I vingué un 
Ap 9,15  en lo gran riu Eufrates. 15 I  foren deslligats los quatre àngels, que  
Ap 9,20  dany. 20 I els altres homes que no  foren morts d’aquestes plagues, ab tot no 
Ap 11,13  de la ciutat; i ab lo terratrèmol  foren morts dels homes set mil, i els  
Ap 11,13  dels homes set mil, i els demés  foren atemorisats, i donaren glòria a Déu  
Ap 12,9  llançat a la terra, i sos àngels  foren llançats ab ell. 10 I oiguí un  
Ap 12,14 la dona que parí lo fill baró, 14 i  foren donades a la dona dos ales de gran  
Ap 14,3  i quaranta-i-quatre mil que  foren rescatats de la terra. 4 Aquestos  
Ap 14,4  a on vulla que vaja. Aquestos  foren rescatats d’entre els homes, essent 
Ap 16,20  tota isla fugí, i les muntanyes no  foren trobades. 21 I caigué del cel una  
Ap 18,23  la terra, perquè en tos maleficis  foren enganyades totes les nacions. 24 I  
Ap 18,24  i dels sants, i de tots los que  foren morts sobre la terra. 19,Tit Capítol 
Ap 19,20  adoraren sa imatge. Aquestos dos  foren llançats vius en un estany de foc  
Ap 19,21 foc ardent i sofre. 21 I els altres  foren morts ab l’espasa que ix de la boca 
Ap 20,4  i vegí les ànimes d’aquells que  foren degollats per lo testimoni de Jesús  
Ap 20,12  estaven en peu davant del trono, i  foren oberts los llibres; i fou obert un  
Ap 20,12 llibre, que és lo llibre de vida; i  foren judicats los morts per les coses que 
Ap 20,14 ses obres. 14 I l’infern i la mort  foren llançats a l’estany de foc. Aquesta 
Mt 25,21  »–Molt bé, criat fiel i bo, ja que  fores fiel en lo poc, jo et posaré sobre  
Mt 25,23  »–Molt bé, criat fiel i bo, ja que  fores fiel en lo poc, jo et posaré sobre  
Rm 11,24  -nos novament. 24 Puix si tu  fores tallat de l’oliver bord natural i  
1Tm 6,12  ’t de la vida eterna, a la que  fores cridat, havent també fet bona  
Lc 16,12 us fiarà les verdaderes? 12 I si no  fóreu fiels en lo dels altres, lo que és  
Rm 6,17 17 Mes, gràcies a Déu que vosaltres  fóreu servos del pecat, emperò haveu obeït 
1Co 6,20  sou de vosaltres mateixos? 20 Puix  fóreu comprats a preu. Glorificau, doncs,  
Ef 1,13  salvació; i havent cregut en ell  fóreu sellats ab lo sant Esperit de  
Ef 4,30  a l’Esperit Sant de Déu, en qui  fóreu sellats per al dia de la redempció.  
Fl 2,12  lo tant, caríssims meus, aixís com  fóreu sempre obedients, treballau ab temor 
Col 3,15  cors la pau de Cristo, a la que  fóreu també cridats en un cos, i siau  
He 10,32  primers dies, en què, després que  fóreu iŀluminats, sofríreu gran combat d’ 
He 10,33  d’expectacle, i per altra,  fóreu fets companys dels que es trobaven  
1Pe 2,21  davant de Déu. 21 Puix per això  fóreu cridats, ja que Cristo sofrí també  
1Pe 2,24  justícia; per les llagues del qual  fóreu vosaltres curats. 25 Puix vosaltres  
1Pe 3,9 al contrari, beneint; puix per això  fóreu cridats, per a què posseïu  
Ap 5,9  i d’obrir sos sellos, perquè  fóreu mort, i ens haveu redimit per a Déu, 
Rm 3,13  és sa gorja; ab ses llengües han  forjat enganys: metzines d’àspids tenen  
Mc 16,12 després d’això, se mostrà en altra  forma a dos d’ells que anaven a una  
Lc 3,22  sobre d’ell l’Esperit Sant en  forma corporal com d’una paloma i s’  
Ac 7,44 dient a Moisès que el fes segons la  forma que havia vist. 45 Lo qual també  
Ac 16,37  nos han assotat públicament sens  forma de judici; essent romans nos posaren 
Rm 6,17  emperò haveu obeït de cor aquella  forma de doctrina a la que haveu estat  
Ef 2,Tit  i de tots, així gentils com jueus,  forma Jesucrist sa Iglésia. 1 I ell vos  
Fl 2,6  Jesús: 6 Lo qual, essent en la  forma de Déu, no tingué per usurpació lo  
2Tm 1,13  fins a aquell dia. 13 Guarda la  forma de les paraules sanes que has oït de 
Mc 9,6  estaven aterrats d’espant. 6 I se  formà un núvol que els feia sombra e isqué 
Lc 9,34  34 Mentres estava dient això, se  formà un núvol i els cobrí i s’ompliren  
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Jn 9,6  hagué dit això, escopí en terra, i  formà fang ab la saliva i l’aplicà sobre  
Mt 27,27  a conduir-lo al pretori, feren  formar tota la cohort a son alrededor. 28  
Ef 2,15  continguda en los decrets, per a  formar en si mateix dels dos, un sol home  
Jn 19,2  Jesús i l’assotà. 2 I els soldats  formaren una corona d’espines i la hi  
Ap 11,19  fou vista en son temple, i es  formaren llamps, i trons, i clamors [*], i 
2Co 8,10  començàreu ja a fer-ho, sinó que  formàreu lo designi des de l’any passat.  
1Co 11,8  de l’home. 8 Puix no fou l’home  format de la dona, sinó la dona de l’  
1Co 15,45  escrit: 45 Lo primer home Adam fou  format en ànima vivent; lo darrer Adam, en 
Ga 4,4  del temps, envià Déu a son Fill,  format de dona, i fet subjecte a la Llei,  
Ga 4,19  estic de part fins que Cristo sia  format en vosaltres. 20 Voldria estar ara  
1Tm 2,13  en silenci. 13 Perquè Adam fou  format primer; després, Eva. 14 I Adam no  
He 11,3  3 Per la fe comprenem que foren  formats los sigles per la paraula de Déu,  
1Co 14,7  com la flauta i l’arpa, si no  formen diferència de sons, ¿com se  
Jn 12,24  veritat vos dic, que si lo gra del  forment que cau en terra no mor, queda tot 
Ap 18,13 i d’oli, i de flor de farina, i de  forment, i de bèsties de càrrega, i de  
Lc 12,28 està en lo camp i demà és tirada al  forn, vesteix Déu així, quant més a  
Ap 9,2  fum del pou, com un fum d’un gran  forn, i s’obscurí lo sol i l’aire ab lo  
Mt 13,42  iniquitat. 42 I els tiraran a la  fornal del foc. Allí seran los plors i el  
Mt 13,50  los bons. 50 I els posaran en la  fornal del foc: allí seran los plors i el  
Ap 1,15  al llautó fi quan està en una  fornal ardent, i sa veu, com lo rumor de  
Mt 5,32  a sa muller, a no ser per causa de  fornicació, la fa ser adúltera. I lo qui  
Mt 19,9  a sa muller, a no ser per causa de  fornicació, i ne prenga una altra, comet  
Jn 8,41  –Nosaltres no som nats de  fornicació; tenim un pare que és Déu. 42 I 
Ac 15,20 les contaminacions dels ídols, i de  fornicació, i de coses ofegades, i de  
Ac 15,29  de sang, i de coses ofegades, i de  fornicació; de lo que si us ne guardau,  
Ac 21,25  de sang i animals sufocats, i de  fornicació.” 26 Llavors Pau, havent pres  
Rm 1,29  de tota iniquitat, de malícia, de  fornicació, d’avarícia, de maldat, plens  
1Co 5,1  general que hi ha entre vosaltres  fornicació, i tal fornicació qual ni  
1Co 5,1  entre vosaltres fornicació, i tal  fornicació qual ni arribà a anomenar-se  
1Co 6,13  i estes. I el cos no és per a la  fornicació, sinó per al Senyor, i el  
1Co 6,18  un esperit és. 18 Fugiu de la  fornicació! Qualsevol pecat que l’home  
1Co 6,18  fora del cos; emperò lo qui comet  fornicació peca contra son propi cos. 19  
1Co 7,2  dona. 2 Emperò, a fi d’evitar la  fornicació, tinga cada home sa muller, i  
2Co 12,21  s’han arrepentit de la impuresa i  fornicació i deshonestedat que han comès.  
Ga 5,19  les quals són: adulteri,  fornicació, deshonestedat, luxúria, 20  
Ef 5,3  a Déu en olor de suavitat. 3 Mes  fornicació i tota impuresa i avarícia, no  
Col 3,5  membres que estan sobre la terra:  fornicació, impuresa, luxúria,  
1Te 4,3  santificació. Que us abstingau de  fornicació; 4 que sàpia cada u de  
Jud 7  mateixa manera entregant-se a la  fornicació i anant detràs d’altra carn  
Ap 2,14 sacrificades als ídols i cometessen  fornicació. 15 Així també tens tu los que  
Ap 2,20  i enganyar a mos servos, cometre  fornicació i menjar de les coses  
Ap 2,21  per a què s’arrepentís; i de sa  fornicació ella no s’ha arrepentit. 22  
Ap 9,21  ni de sos maleficis, ni de sa  fornicació, ni de sos lladronicis. 10,Tit  
Ap 14,8  les nacions del vi de la ira de sa  fornicació. 9 I els seguí lo tercer àngel, 
Ap 17,2  moltes aigües, 2 ab qui cometeren  fornicació los reis de la terra i s’  
Ap 17,4 abominació i de la immundícia de sa  fornicació. 5 I en son front, escrit un  
Ap 18,3  han begut del vi de la ira de sa  fornicació, i els reis de la terra han  
Ap 18,3  i els reis de la terra han comès  fornicació ab ella, i els mercaders de la  
Ap 18,9  los reis de la terra que cometeren  fornicació ab ella i visqueren en plaer,  
Mt 15,19  los homicidis, los adulteris, les  fornicacions, los robos, los falsos  
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Mc 7,21 mals pensaments, los adulteris, les  fornicacions, los homicidis, 22 los furts, 
1Co 5,9  carta que no us acompanyeu ab los  fornicadors. 10 No absolutament ab los  
1Co 5,10  10 No absolutament ab los  fornicadors d’aquest món, o ab los  
Ap 21,8  i maleïts, i homicides, i  fornicaires, i hetxisers, i idòlatres, i  
Lc 18,20  saps los manaments: No mataràs, no  fornicaràs, no robaràs, no llevaràs falsos 
1Co 10,8  8 Ni forniquem, com alguns d’ells  fornicaren i en un dia ne moriren vint-i 
1Co 5,11  si algú apellidat germà és  fornicari o avaro o idòlatra o maldient o  
Ef 5,5  haveu de saber i entendre que tot  fornicari, o deshonest, o avaro, lo qual  
He 12,16  16 a fi de que no hi haja ningun  fornicari o profà, com Esaú, lo qual per  
1Co 6,9  de Déu? No us enganyeu: ni els  fornicaris [*], ni els que cometen  
1Tm 1,10  per als homicides, 10 per als  fornicaris, per als sodomites, per als  
He 13,4  immaculat; perquè Déu judicarà als  fornicaris i als adúlteros. 5 Sien vostres 
1Co 10,8 beure, i s’alçà per a jugar.» 8 Ni  forniquem, com alguns d’ells fornicaren i 
Ac 28,15  nos isqueren a rebre fins al  Foro d’Àpio i les Tres Tavernes; i quan  
Mt 3,11  ha de venir després de mi és més  fort que jo, lo calçat del qual no só  
Mt 14,30  30 Emperò veent que el vent era  fort, tingué temor, i com començàs a  
Mc 1,7  7 –Detràs de mi ve un que és més  fort que jo, davant del qual jo no só  
Lc 3,16  ab aigua, emperò ne vindrà un més  fort que jo, de qui no só digne de desfer  
Lc 11,22  posseeix. 22 Mes, si venint un més  fort que ell, lo venç, li prendrà totes  
Rm 15,Tit  de gran afecte als romans i del  fort desig que té d’anar-los a veure  
1Co 1,25  i lo que apar flac en Déu, és més  fort que els homes. 26 I així, germans,  
2Co 12,10  Perquè quan enflaquesc, llavors só  fort. 11 M’he tornat un neci en gloriar- 
He 5,12 necessitau de llet, i no d’aliment  fort. 13 Perquè tot aquell que s’alimenta 
He 5,14  és un infant. 14 Emperò l’aliment  fort pertany a aquells que són ja barons  
Ap 5,2  ab set sellos. 2 I vegí un àngel  fort que proclamava en alta veu: –¿Qui és  
Ap 6,13 figues quan és sacudida per un vent  fort. 14 I el cel se retirà com un llibre  
Ap 18,8  i serà cremada ab foc, perquè és  fort lo Déu que la judicarà. 9 I ploraran  
Ap 18,21  ha venjat en ella. 21 I un àngel  fort alçà una pedra com una gran mola de  
Lc 1,15  i no beurà vi ni altra beguda  forta, i estarà ple de l’Esperit Sant ja  
Lc 1,80 la pau. 80 I l’infant creixia i se  fortaleixia en esperit, i estigué en los  
Ac 19,20  20 D’aqueix modo creixia i es  fortaleixia la paraula de Déu. 21 I  
Ac 4,33  comunes entre ells. 33 I ab gran  fortalesa donaven los apòstols testimoni  
Ac 6,8  fe. 8 I Esteve, ple de gràcia i de  fortalesa, feia grans prodigis i miracles  
Ac 21,34 alborot, manà que el portassen a la  fortalesa. 35 I quan arribà a les grades  
Ac 21,37  començaven ja a ficar a Pau en la  fortalesa, digué al tribú: –¿Me serà  
Ac 22,24  24 lo tribú manà ficar-lo a la  fortalesa i donar-li turment assotant- 
Ac 23,10 mig d’ells i que el portassen a la  fortalesa. 11 I a la nit següent se li  
Ac 23,16  germana de Pau, anà i entrà en la  fortalesa, i donà avís a Pau. 17 I Pau  
Ac 23,32  ell, se’n tornaren los demés a la  fortalesa. 33 I quan arribaren a Cesarea,  
Rm 8,38  presents, ni coses venideres, ni  fortalesa, 39 ni altura, ni profunditat,  
2Tm 1,7 donat Déu esperit de temor, sinó de  fortalesa, i de caritat, i de temperància. 
2Tm 2,Tit  Capítol II Parla a Timoteu de la  fortalesa i prudència ab què deu ensenyar  
He 12,Tit  exemple de Jesucrist, a sofrir ab  fortalesa les afliccions i a ser obedients 
2Pe 2,11  que els àngels, que són majors en  fortalesa i en virtut, no pronúncien  
Ap 5,12 virtut, i divinitat, i sabiduria, i  fortalesa, i honra, i glòria, i  
Ap 7,12  de gràcies, i honra, i poder, i  fortalesa a nostre Déu en los sigles dels  
Ac 3,16 I son nom, per la fe en son nom, ha  fortalescut a est, a qui vosaltres haveu  
2Co 10,4  poderoses en Déu, per a derrocar  fortaleses i destruir consells, 5 i tota  
Mt 8,6  jau en casa paralític i està  fortament aturmentat. 7 I Jesús li digué:  
Mc 3,12  Fill de Déu! Mes ell los amenaçava  fortament per a què no el descobrissen. 13 
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Mc 14,5 donar-se als pobres. I murmuraven  fortament contra d’ella. 6 Emperò Jesús  
Lc 11,53  de la Llei començaren a instar  fortament, i a abrumar-lo ab moltes  
Lc 9,39  i el tirà per terra, i li causà  fortes convulsions fent-li traure  
1Co 1,27 món escollí Déu per a confondre les  fortes; 28 i les coses vils i  
2Co 10,10  diuen ells, certament són graves i  fortes, emperò sa presència corporal és  
2Tm 2,1  del cristià. 1 Doncs tu, fill meu,  fortifica’t en la gràcia que és en  
2Pe 3,Tit  III Los amonesta de nou i els  fortifica contra los falsos doctors. Parla 
Ap 3,2 vius, i ets mort. 2 Sies vigilant i  fortifica les coses que queden i estan  
Rm 4,20  en la promesa de Déu, ans bé se  fortificà en la fe, donant glòria a Déu,  
2Tm 4,Tit  predíquia sens intermissió per a  fortificar los esperits dels fiels contra  
He 13,9  i peregrines, perquè és molt bo  fortificar lo cor ab la gràcia, no ab  
Col 1,11  en lo coneixement de Déu, 11  fortificats ab tota virtut, segons lo  
Col 2,7 7 arrelats i sobredificats en ell i  fortificats en la fe, com haveu après,  
Jm 5,8  també vosaltres ab paciència, i  fortificau vostres cors, puix s’acerca la 
Lc 2,40  40 I l’infant creixia, i se  fortificava, estant ple de sabiduria, i la 
1Pe 5,10  patit un poc, vos perfecciónia,  fortifíquia i consolídia. 11 A ell sia la  
Rm 14,Tit sos apetits. 14,Tit Capítol XIV Los  forts en la fe deuen suportar als flacs, i 
Rm 15,1  així, doncs, nosaltres que som més  forts devem sofrir les flaqueses dels  
1Co 4,10  nosaltres, flacs, i vosaltres,  forts; vosaltres, honrats, i nosaltres,  
1Co 10,22  ¿Per ventura som nosaltres més  forts que ell? «Tot m’és lícit», emperò  
1Co 16,13  conduïu-vos com a homes i siau  forts. 14 Sien fetes totes les vostres  
2Co 13,Tit  Capítol XIII Amenaça l’Apòstol ab  forts càstigs als que no s’haguessen  
2Co 13,9  nosaltres som flacs i vosaltres  forts, i encara pregam per vostra  
1Jn 2,14  a vosaltres, joves, perquè sou  forts, i la paraula de Déu permaneix en  
1Co 16,15  coneixeu la casa d’Estèfana i de  Fortunat i d’Acaic, perquè són les  
1Co 16,17  de la vinguda d’Estèfana i de  Fortunat i d’Acaic; puix lo que us  
Mt 4,1  al desert per l’Esperit per a què  fos tentat del diable. 2 I havent dejunat  
Mt 5,20  us dic que, si vostra justícia no  fos major que la dels escribes i dels  
Mt 10,13  en aquesta casa.” 13 I si la tal  fos digna, vostra pau vindrà sobre ella.  
Mt 10,13  vindrà sobre ella. Emperò si no ho  fos, vostra pau retornarà a vosaltres. 14  
Mt 13,29  29 »–No –los respongué–. No  fos cas que, collint la sisanya,  
Mt 18,25  d’a on pagar, manà son amo que  fos vengut ell, sa muller, sos fills i tot 
Mt 24,24  de manera que fins los elegits, si  fos possible, cauran en error. 25 Mirau  
Mt 26,55  digué Jesús a la turba: –Com si  fos jo un lladre, haveu vingut a prendre  
Mt 27,26  a Jesús, los l’entregà per a què  fos crucificat. 27 Aleshores los soldats  
Mc 6,35  -los moltes coses. 35 I com  fos ja tard, s’acercaren a ell sos  
Mc 8,31  Fill de l’home patís molt, i que  fos despreciat per los ancians, i per los  
Mc 8,31  i per los escribes, i que  fos mort, i que ressuscitàs al cap de tres 
Mc 9,25  molt, isqué d’ell; i quedà com si  fos mort, de manera que molts deien: –És  
Mc 13,22 senyals i prodigis per a seduir, si  fos possible, als elegits. 23 Estau,  
Mc 14,2  deien: –No en dia de festa, no  fos cas que es mogués algun motí en lo  
Mc 14,48  la paraula, los digué: –¿Com si jo  fos un lladre, haveu eixit a prendre-me  
Mc 15,15  a Jesús, l’entregà per a què  fos crucificat. 16 I los soldats lo  
Lc 2,1  de Cèsar August manant que tothom  fos empadronat. 2 I aquest primer  
Lc 2,21  àngel l’havia anomenat abans que  fos concebut en lo ventre. 22 I complerts  
Lc 7,39  si mateix dient: «Si aquest home  fos profeta, bé sabria qui i quina espècie 
Lc 11,34  de ton cos és ton ull. Si ton ull  fos senzill, tot ton cos serà iŀluminat;  
Lc 11,34  ton cos serà iŀluminat; emperò si  fos mal, també ton cos serà tenebrós. 35  
Lc 11,36 tenebres. 36 I així, si tot ton cos  fos resplendent, sens tenir part alguna  
Lc 23,23  demanant ab grans crits que  fos crucificat. I sos clamors s’  
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Lc 24,20  senadors l’entregaren per a què  fos condemnat a mort, i l’han crucificat. 
Jn 1,31 jo no el coneixia; emperò per a què  fos reconegut en Israel, per això he  
Jn 5,4 aigua, quedava curat, qualsevol que  fos son mal. 5 I hi havia allí un home que 
Jn 8,42  Déu. 42 I els digué Jesús: –Si Déu  fos vostre pare, certament m’amaríeu a  
Jn 8,58  vos dic que antes que Abraham  fos, jo só. 59 Llavors prengueren pedres  
Jn 9,33  de naixement. 33 Si aquest home no  fos de Déu, no podria fer res. 34  
Jn 12,32  món serà llançat fora. 32 I si jo  fos elevat de la terra, atrauré a tots  
Jn 14,2  hi ha moltes habitacions; si no  fos així jo us ho hauria dit, puix vaig a  
Jn 17,5  glòria que tinguí ab vós abans que  fos lo món. 6 »He manifestat vostre nom  
Jn 18,30  30 Li respongueren dient: –Si no  fos aquest un malfactor no te l’hauríem  
Jn 18,36  no és d’aquest món. Si mon regne  fos d’aquest món, sens dubte que ma gent  
Jn 19,11  poder algun sobre mi si no et  fos donat de l’alt. Per lo que aquell que 
Jn 19,16  I llavors los l’entregà per a què  fos crucificat. I prengueren a Jesús i el  
Jn 20,14  Jesús dret; emperò no coneixia que  fos Jesús. 15 Li diu Jesús: –Dona, per què 
Jn 21,4 mes los deixebles no conegueren que  fos Jesús. 5 I Jesús los digué: –Minyons,  
Ac 4,32  esperit, i ningú d’ells deia que  fos propi res del que posseïa, sinó que  
Ac 6,15  Consell, vegeren son rostre com si  fos lo rostre d’un àngel. 7,Tit Capítol  
Ac 9,26  tots lo temien, no creient que  fos deixeble. 27 Llavors Bernabé, prenent  
Ac 12,9  i l’anava seguint; i no sabia que  fos veritat lo que l’àngel feia, sinó que 
Ac 13,28  de mort, demanaren a Pilat que li  fos llevada la vida. 29 I quan hagueren  
Ac 13,46  firmesa: –A vosaltres convenia que  fos primer anunciada la paraula de Déu;  
Ac 18,14 sa boca, digué Gàlio als jueus: –Si  fos una cosa iniqua, o un crim enorme, vos 
Ac 20,20  retret de dir-vos tot lo que us  fos útil, i d’ensenyar-vos en públic i  
Ac 21,25  manant que s’abstinguen de lo que  fos sacrificat als ídols, de sang i  
Ac 23,5  digué Pau: –No sabia, germans, que  fos lo príncep dels sacerdots, perquè  
Ac 23,35  tos acusadors. I donà ordre de que  fos guardat en lo pretori d’Herodes.  
Ac 27,1  -lo per mar a Itàlia, i que Pau  fos entregat ab altres presos a un  
Ac 27,9  s’hagués gastat molt temps i no  fos ja segura la navegació, per quan era  
Ac 27,12  que deia Pau. 12 I com lo port no  fos bo per hivernar-hi, la major part  
Rm 4,11 era encara circumcidat, a fi de que  fos pare de tots los que creuen, encara  
Rm 8,4  a què la justificació de la Llei  fos complerta en nosaltres, que no caminam 
Rm 9,11  fet bé ni mal algun, per a què  fos complert lo designe de Déu en l’  
1Co 5,2 menos vos haveu lamentat, per a què  fos expeŀlit d’entre vosaltres lo qui  
1Co 11,5  son cap, puix és lo mateix que si  fos rapada. 6 Perquè si la dona no està  
1Co 12,17 no serà del cos? 17 I si tot lo cos  fos ull, ¿a on estaria l’oïdo? I si tot  
1Co 12,17  ¿a on estaria l’oïdo? I si tot  fos oïdo, ¿a on estaria l’olfato? 18  
1Co 14,30  I si a altre que estiga sentat li  fos revelada alguna cosa, càllia lo  
2Co 5,20  en nom de Cristo, com si  fos Déu qui us amonesta per nosaltres. Vos 
2Co 9,3  he enviat als germans per a què no  fos en va l’haver-me gloriat de  
2Co 12,8 supliquí al Senyor tres vegades que  fos apartat de mi. 9 I em digué: «T’és  
Ga 3,22  del pecat, per a què la promesa  fos donada per la fe en Jesucrist als que  
Ga 6,1 Jesucrist. 1 Germans, si algun home  fos sorprès en alguna falta, vosaltres,  
1Te 3,5  no us hagués temptat i que  fos va nostre treball. 6 Mes ara que  
2Te 2,4 temple de Déu, mostrant-se com si  fos Déu. 5 ¿No us recordau que quan jo era 
Flm 14  res, a fi de que ton benefici no  fos com per necessitat, sinó voluntari. 15 
He 2,17  necessari que en totes les coses  fos fet semblant a sos germans, per a què  
He 2,17  semblant a sos germans, per a què  fos un sumo sacerdot piadós i fiel en les  
He 7,11  d’Abraham. 11 I si la perfecció  fos pel sacerdoci levític (puix baix d’  
Jm 5,3  i menjarà vostres carns com si  fos foc. Vos haveu atresorat ira per los  
Ap 8,10  una gran estrella, cremant com si  fos una atxa, i caigué sobre la tercera  
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2Pe 3,12 seran disolts, i els elements seran  fosos ab l’ardor del foc? 13 No obstant  
2Co 5,21  pecat, a fi de que nosaltres  fóssem fets justícia de Déu en ell. 6,Tit  
Ga 3,24  que ens conduí a Cristo, per a què  fóssem justificats per la fe. 25 Mes, des  
Ef 1,4  de la fundació del món, per a què  fóssem sants i sens màcula davant d’ell  
Tt 3,7  de que, justificats per sa gràcia,  fóssem fets hereus, conforme l’esperança  
Mt 24,22  ara, ni n’hi haurà. 22 I si no  fossen abreviats aquells dies, ninguna  
Mt 28,4  s’aterraren i quedaren com si  fossen morts. 5 Emperò l’àngel, prenent  
Lc 18,9 que confiaven en si mateixos com si  fossen justos i despreciaven als demés: 10 
Ac 10,48  així com nosaltres? 48 I manà que  fossen batejats en lo nom del Senyor  
Ac 13,42  en lo dissabte següent que els  fossen predicades aquestes paraules. 43 I  
Ac 15,5  dient que era precís que ells  fossen circumcidats i que se’ls manàs  
Ac 22,5  des d’allí a Jerusalem, per a què  fossen castigats. 6 »I succeí que quan jo  
Rm 8,29 eixos mateixos predestinà per a què  fossen fets conformes a la imatge de son  
Rm 9,11 pare 11 (perquè abans que els fills  fossen nats, no havent fet bé ni mal  
1Co 12,19  que li ha plagut. 19 I si tots  fossen un sol membre, ¿a on seria lo cos?  
Ga 5,12  de la creu. 12 Baldament que  fossen separats los que us inquieten. 13  
1Te 2,16 nos de parlar als gentils per a què  fossen salvos, a fi de complir ells sempre 
He 9,23 les figures de les coses celestials  fossen purificades ab aquestes coses; mes  
He 11,3  per a què de les coses invisibles  fossen fetes les visibles. 4 Per la fe  
He 11,40  a fi de que ells sens nosaltres no  fossen perfeccionats. 12,Tit Capítol XII  
1Pe 1,21  a què vostra fe i vostra esperança  fossen en Déu. 22 Veent que haveu  
Ap 13,15  de la bèstia parlàs; i que fes que  fossen morts tots los que no adorassen la  
Ap 15,8  entrar ningú en lo temple fins que  fossen consumades les set plagues dels set 
Ap 3,15  no ets fred ni calent. Baldament  fosses fred o calent! 16 Emperò perquè ets 
Jn 8,38 dient: –Nostre pare és Abraham. –Si  fósseu fills d’Abraham –replicà Jesús–,  
Jn 9,41  som cegos? 41 Jesús los digué: –Si  fósseu cegos, no tindríeu pecat. Mes ara  
Jn 15,19  a vosaltres, m’avorrí a mi. 19 Si  fósseu del món, lo món vos amaria com a  
Rm 16,19  ab vosaltres. Emperò voldria que  fósseu savis en lo bé, i simples en lo  
1Co 7,7  manament. 7 Perquè jo voldria que  fósseu tots vosaltres com jo mateix.  
2Co 8,9 de vosaltres, a fi de que vosaltres  fósseu rics per sa pobresa. 10 I en això  
2Co 11,7 -me jo mateix per a què vosaltres  fósseu exaltats; perquè vos prediquí de  
He 13,3 -vos dels presos, com si vosaltres  fósseu presos ab ells, i dels afligits,  
Mt 12,11  ovella, si cau en dissabte en un  fosso, no l’agàrria i no la trega? 12  
Mt 15,14  a altre cego, los dos cauen en lo  fosso. 15 I responent Pere, li digué:  
Lc 6,39  cego? ¿No cauran los dos en lo  fosso? 40 No és lo deixeble superior al  
Mt 1,6  engendrà a Salomó d’aquella que  fou d’Uries. 7 I Salomó engendrà a  
Mt 1,18  18 I la generació de Jesucrist  fou d’aquesta manera: estant Maria, sa  
Mt 1,22  pecats d’ells. 22 Mes tot això  fou fet per a què es complís lo que digué  
Mt 2,17  averiguat dels magos. 17 Llavors  fou complert lo que s’havia dit per  
Mt 2,18  lo profeta, que diu: 18 «Veu  fou oïda en Ramà, plors, lamentacions i  
Mt 3,16  lo deixà. 16 I després que Jesús  fou batejat, pujà luego de l’aigua. I  
Mt 4,1  diferents mals. 1 Llavors Jesús  fou impelit al desert per l’Esperit per a 
Mt 5,31 ton cos vaja a l’infern. 31 »També  fou dit: “Qualsevol que repudiï a sa  
Mt 5,33  adulteri. 33 »Encara més oíreu que  fou dit als antepassats: “No juraràs en  
Mt 5,38 açò, de mal proceeix. 38 »Oíreu que  fou dit: “Ull per ull, i dent per dent.”  
Mt 5,43 li giris l’espatlla. 43 »Oíreu que  fou dit: “Amaràs a ton proïsme, i  
Mt 7,27  contra aquella casa; i caigué, i  fou gran sa ruïna. 28 I succeí que, havent 
Mt 8,17  17 Per a què es complís lo que  fou dit per lo profeta Isaïes, que digué:  
Mt 11,19 i de pecadors.” Emperò la sabiduria  fou justificada per sos fills. 20  
Mt 11,26  26 Així és, Pare. Perquè així  fou de vostre agrado. 27 »Mon Pare posà en 
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Mt 12,17  17 Per a què es complís lo que  fou dit per lo profeta Isaïes, que diu: 18 
Mt 13,19  en son cor: aqueix és lo que  fou sembrat a la vora del camí. 20 Emperò  
Mt 14,11  son cap en una plata, i donat que  fou a la noia, esta lo portà a sa mare. 12 
Mt 14,21  21 I el número dels que menjaren  fou cinc mil homes, sens contar dones ni  
Mt 19,8 vostres mullers. Mes al principi no  fou així. 9 I jo us dic que qualsevol que  
Mt 21,4  seguit los deixarà. 4 I tot això  fou fet per a què es complís lo que havia  
Mt 21,42  recusaren los que edificaven, eixa  fou feta cap de cantonada. Això fou fet  
Mt 21,42  fou feta cap de cantonada. Això  fou fet per lo Senyor i és cosa  
Mt 22,28  la muller, puix ella de tots ho  fou? 29 I responent Jesús, los digué:  
Mt 25,10 ab ell a les esposalles, i la porta  fou tancada. 11 »A l’últim vingueren  
Mt 26,56  em prenguéreu. 56 Emperò tot això  fou fet per a què es complissen les  
Mt 27,9  sang». 9 Llavors se complí lo que  fou dit per lo profeta Jeremies, que  
Mt 27,11  com ho manà lo Senyor.» 11 I Jesús  fou presentat davant del president, i li  
Mt 27,35 a sort; per a què es complís lo que  fou dit per lo profeta que diu: «Se  
Mt 28,5  perquè sé que buscau a Jesús, que  fou crucificat. 6 No està aquí, puix ha  
Mc 1,9  vingué de Nazaret de Galilea i  fou batejat per Joan en lo Jordà. 10 I  
Mc 1,14 lo servien. 14 Mes després que Joan  fou pres, vingué Jesús a Galilea predicant 
Mc 2,27 ab ell? 27 I els deia: –Lo dissabte  fou fet per a l’home, i no l’home per al 
Mc 3,5  –Extén ta mà. I l’extengué, i li  fou restablerta la mà com l’altra. 6 Mes  
Mc 4,15  Satanàs i els pren la paraula que  fou sembrada en sos cors. 16 I així mateix 
Mc 12,10 los que edificaven, aqueixa mateixa  fou feta cap de cantonada. 11 Per lo  
Mc 15,Tit  que succeeixen en sa mort i com  fou sepultat. 1 I luego, al dematí, los  
Mc 15,28 se complí l’Escriptura que diu: «I  fou contat entre los malvats.» 29 I els  
Mc 15,33  ab ell l’ultrajaven. 33 I quan  fou l’hora de sexta, se cobrí de tenebres 
Mc 16,6  buscau a Jesús de Nazaret, que  fou crucificat. Ha ressuscitat, no està  
Mc 16,19  després que los hagué parlat,  fou rebut dalt en lo cel, i està sentat a  
Lc 1,45  perquè es complirà lo que et  fou dit de part del Senyor. 46 I digué  
Lc 2,2  2 I aquest primer empadronament  fou fet per Cireno, essent governador de  
Lc 3,21  tot lo poble lo baptisme, Jesús  fou batejat també, i estant ell orant, s’ 
Lc 3,23  se reputava, de Josep, que ho  fou d’Helí, que ho fou de Matat, 24 que  
Lc 3,23  Josep, que ho fou d’Helí, que ho  fou de Matat, 24 que ho fou de Leví, que  
Lc 3,24  que ho fou de Matat, 24 que ho  fou de Leví, que ho fou de Melquí, que ho  
Lc 3,24  24 que ho fou de Leví, que ho  fou de Melquí, que ho fou de Janne, que ho 
Lc 3,24  Leví, que ho fou de Melquí, que ho  fou de Janne, que ho fou de Josep, 25 que  
Lc 3,24 Melquí, que ho fou de Janne, que ho  fou de Josep, 25 que ho fou de Mataties,  
Lc 3,25  que ho fou de Josep, 25 que ho  fou de Mataties, que ho fou d’Amós, que  
Lc 3,25  25 que ho fou de Mataties, que ho  fou d’Amós, que ho fou de Nahum, que ho  
Lc 3,25  que ho fou d’Amós, que ho  fou de Nahum, que ho fou d’Heslí, que ho  
Lc 3,25  Amós, que ho fou de Nahum, que ho  fou d’Heslí, que ho fou de Nagge, 26 que  
Lc 3,25  Nahum, que ho fou d’Heslí, que ho  fou de Nagge, 26 que ho fou de Mahat, que  
Lc 3,26  que ho fou de Nagge, 26 que ho  fou de Mahat, que ho fou de Mataties, que  
Lc 3,26  26 que ho fou de Mahat, que ho  fou de Mataties, que ho fou de Semeí, que  
Lc 3,26  que ho fou de Mataties, que ho  fou de Semeí, que ho fou de Josep, que ho  
Lc 3,26  que ho fou de Semeí, que ho  fou de Josep, que ho fou de Judà, 27 que  
Lc 3,26  Semeí, que ho fou de Josep, que ho  fou de Judà, 27 que ho fou de Joanna, que  
Lc 3,27  que ho fou de Judà, 27 que ho  fou de Joanna, que ho fou de Resa, que ho  
Lc 3,27  27 que ho fou de Joanna, que ho  fou de Resa, que ho fou de Zorobabel, que  
Lc 3,27  Joanna, que ho fou de Resa, que ho  fou de Zorobabel, que ho fou de Salatiel,  
Lc 3,27  que ho fou de Zorobabel, que ho  fou de Salatiel, que ho fou de Neri, 28  
Lc 3,27  que ho fou de Salatiel, que ho  fou de Neri, 28 que ho fou de Melquí, que  
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Lc 3,28  que ho fou de Neri, 28 que ho  fou de Melquí, que ho fou d’Addí, que ho  
Lc 3,28  28 que ho fou de Melquí, que ho  fou d’Addí, que ho fou de Cosan, que ho  
Lc 3,28  Melquí, que ho fou d’Addí, que ho  fou de Cosan, que ho fou d’Helmadan, que  
Lc 3,28  Addí, que ho fou de Cosan, que ho  fou d’Helmadan, que ho fou d’Her, 29 que 
Lc 3,28  que ho fou d’Helmadan, que ho  fou d’Her, 29 que ho fou de Jesús, que ho 
Lc 3,29  que ho fou d’Her, 29 que ho  fou de Jesús, que ho fou d’Eliezer, que  
Lc 3,29 Her, 29 que ho fou de Jesús, que ho  fou d’Eliezer, que ho fou de Jorim, que  
Lc 3,29  que ho fou d’Eliezer, que ho  fou de Jorim, que ho fou de Matat, que ho  
Lc 3,29  que ho fou de Jorim, que ho  fou de Matat, que ho fou de Leví, 30 que  
Lc 3,29  Jorim, que ho fou de Matat, que ho  fou de Leví, 30 que ho fou de Simeon, que  
Lc 3,30  que ho fou de Leví, 30 que ho  fou de Simeon, que ho fou de Judes, que ho 
Lc 3,30  30 que ho fou de Simeon, que ho  fou de Judes, que ho fou de Josep, que ho  
Lc 3,30 Simeon, que ho fou de Judes, que ho  fou de Josep, que ho fou de Jonàs, que ho  
Lc 3,30  Judes, que ho fou de Josep, que ho  fou de Jonàs, que ho fou d’Eliaquim, 31  
Lc 3,30  Josep, que ho fou de Jonàs, que ho  fou d’Eliaquim, 31 que ho fou de Mélea,  
Lc 3,31  que ho fou d’Eliaquim, 31 que ho  fou de Mélea, que ho fou de Menna, que ho  
Lc 3,31  31 que ho fou de Mélea, que ho  fou de Menna, que ho fou de Matata, que ho 
Lc 3,31  Mélea, que ho fou de Menna, que ho  fou de Matata, que ho fou de Natan, que ho 
Lc 3,31 Menna, que ho fou de Matata, que ho  fou de Natan, que ho fou de David, 32 que  
Lc 3,31 Matata, que ho fou de Natan, que ho  fou de David, 32 que ho fou de Jessè, que  
Lc 3,32  que ho fou de David, 32 que ho  fou de Jessè, que ho fou d’Obed, que ho  
Lc 3,32  32 que ho fou de Jessè, que ho  fou d’Obed, que ho fou de Booz, que ho  
Lc 3,32  Jessè, que ho fou d’Obed, que ho  fou de Booz, que ho fou de Salmon, que ho  
Lc 3,32 d’Obed, que ho fou de Booz, que ho  fou de Salmon, que ho fou de Naasson, 33  
Lc 3,32  Booz, que ho fou de Salmon, que ho  fou de Naasson, 33 que ho fou d’Aminadab, 
Lc 3,33  que ho fou de Naasson, 33 que ho  fou d’Aminadab, que ho fou d’Aram, que  
Lc 3,33  33 que ho fou d’Aminadab, que ho  fou d’Aram, que ho fou d’Esron, que ho  
Lc 3,33  que ho fou d’Aram, que ho  fou d’Esron, que ho fou de Fares, que ho  
Lc 3,33  Aram, que ho fou d’Esron, que ho  fou de Fares, que ho fou de Judes, 34 que  
Lc 3,33  Esron, que ho fou de Fares, que ho  fou de Judes, 34 que ho fou de Jacob, que  
Lc 3,34  que ho fou de Judes, 34 que ho  fou de Jacob, que ho fou d’Isaac, que ho  
Lc 3,34  34 que ho fou de Jacob, que ho  fou d’Isaac, que ho fou d’Abraham, que  
Lc 3,34  Jacob, que ho fou d’Isaac, que ho  fou d’Abraham, que ho fou de Tare, que ho 
Lc 3,34  que ho fou d’Abraham, que ho  fou de Tare, que ho fou de Nacor, 35 que  
Lc 3,34 Abraham, que ho fou de Tare, que ho  fou de Nacor, 35 que ho fou de Sarug, que  
Lc 3,35  que ho fou de Nacor, 35 que ho  fou de Sarug, que ho fou de Ragau, que ho  
Lc 3,35  35 que ho fou de Sarug, que ho  fou de Ragau, que ho fou de Faleg, que ho  
Lc 3,35  Sarug, que ho fou de Ragau, que ho  fou de Faleg, que ho fou d’Heber, que ho  
Lc 3,35  Ragau, que ho fou de Faleg, que ho  fou d’Heber, que ho fou de Salè, 36 que  
Lc 3,35  Faleg, que ho fou d’Heber, que ho  fou de Salè, 36 que ho fou de Cainan, que  
Lc 3,36  que ho fou de Salè, 36 que ho  fou de Cainan, que ho fou d’Arfaxad, que  
Lc 3,36  36 que ho fou de Cainan, que ho  fou d’Arfaxad, que ho fou de Sem, que ho  
Lc 3,36  que ho fou d’Arfaxad, que ho  fou de Sem, que ho fou de Noè, que ho fou  
Lc 3,36  Arfaxad, que ho fou de Sem, que ho  fou de Noè, que ho fou de Lamec, 37 que ho 
Lc 3,36  de Sem, que ho fou de Noè, que ho  fou de Lamec, 37 que ho fou de Matusalè,  
Lc 3,37 Noè, que ho fou de Lamec, 37 que ho  fou de Matusalè, que ho fou d’Henoc, que  
Lc 3,37  37 que ho fou de Matusalè, que ho  fou d’Henoc, que ho fou de Jared, que ho  
Lc 3,37  que ho fou d’Henoc, que ho  fou de Jared, que ho fou de Malaleel, que  
Lc 3,37  Henoc, que ho fou de Jared, que ho  fou de Malaleel, que ho fou de Cainan, 38  
Lc 3,37  que ho fou de Malaleel, que ho  fou de Cainan, 38 que ho fou d’Henós, que 
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Lc 3,38  que ho fou de Cainan, 38 que ho  fou d’Henós, que ho fou de Set, que ho  
Lc 3,38  38 que ho fou d’Henós, que ho  fou de Set, que ho fou d’Adam, que ho fou 
Lc 3,38 d’Henós, que ho fou de Set, que ho  fou d’Adam, que ho fou de Déu. 4,Tit  
Lc 3,38  de Set, que ho fou d’Adam, que ho  fou de Déu. 4,Tit Capítol IV Dejuni i  
Lc 4,1  Sant, se’n tornà del Jordà i  fou impelit per lo mateix Esperit al  
Lc 4,25  en los dies d’Elies, quan lo cel  fou tancat tres anys i sis mesos, de modo  
Lc 4,26  26 emperò a ninguna d’elles  fou enviat Elies, sinó a una viuda en  
Lc 4,27  Eliseu, emperò ningú d’ells  fou fet net sinó Naaman de Síria. 28 I  
Lc 4,42  que ell era lo Cristo. 42 I quan  fou de dia isqué per a anar-se’n a un  
Lc 6,10  –Extén ta mà. Ell l’estengué i li  fou restablerta la mà sana com l’altra.  
Lc 6,16  de Jaume, i Judes Iscariot, que  fou lo traïdor. 17 I baixant ab ells, se  
Lc 6,49  la riuada, i tot seguit caigué, i  fou gran la ruïna de la tal casa. 7,Tit  
Lc 8,5  part caigué a la vora del camí, i  fou trepitjada i se la menjaren los  
Lc 10,36  d’aquestos tres te sembla que  fou lo proïsme d’aquell que donà en mans  
Lc 11,30  Jonàs. 30 Perquè així com Jonàs  fou senyal per a los ninivites, així també 
Lc 11,50  la sang de tots los profetes, que  fou derramada des del principi del món, 51 
Lc 11,51  fins a la sang de Zacaries, que  fou mort entre l’altar i el temple. Jo us 
Lc 12,48  Perquè a tot aquell a qui li  fou donat molt, de molt se li demanarà  
Lc 16,1  ric que tenia un majordom, lo qual  fou acusat davant d’ell d’haver-li  
Lc 16,22  d’Abraham. I morí també el ric i  fou sepultat. 23 »I en l’infern, alçant  
Lc 19,5 de passar per allí. 5 I arribat que  fou Jesús a aquell lloc, alçant los ulls  
Lc 22,14  la pasqua. 14 I quan l’hora  fou arribada, se sentà a taula, i els  
Lc 22,37 en mi encara lo que està escrit: “I  fou contat entre los malvats.” Puix les  
Lc 22,66  contra d’ell. 66 Luego que  fou de dia, se juntaren los ancians del  
Lc 24,19  Jesús Nazaret –respongueren–, que  fou un gran profeta en obres i en paraules 
Jn 1,3  les coses, i sens ell ninguna cosa  fou feta de lo que ha estat fet. 4 En ell  
Jn 1,14  l’home, sinó de Déu. 14 I el Verb  fou fet carn, i habità entre nosaltres, i  
Jn 1,17  gràcia per gràcia. 17 Puix la Llei  fou donada per Moisès, mes la gràcia i la  
Jn 1,17  Moisès, mes la gràcia i la veritat  fou feta per Jesucrist. 18 A Déu ningú l’ 
Jn 1,41  Pere. 41 Lo primer a qui ell trobà  fou son germà Simó, i li digué: –Havem  
Jn 4,54  ell i tota sa casa. 54 Aquest  fou lo segon miracle que Jesús féu quan  
Jn 5,9  ton llit i marxa. 9 I aquest home  fou curat en un instant, i prengué son  
Jn 8,44  los apetits de vostre pare. Ell  fou homicida des del principi i no ha  
Jn 12,16  aquestes coses; emperò quan Jesús  fou glorificat, llavors se recordaren que  
Jn 19,20  dels jueus, perquè lo lloc en què  fou Jesús crucificat estava immediat a la  
Jn 19,41  los jueus. 41 En lo lloc a on  fou crucificat hi havia un hort i, en ell, 
Jn 21,14  així mateix los peixos. 14 Aquesta  fou ja la tercera vegada que Jesús s’  
Ac 1,2 Sant als apòstols que havia elegit,  fou rebut en lo alt; 3 als quals se mostrà 
Ac 1,9  paraules, a la vista d’ells  fou elevat, i lo rebé un núvol que l’  
Ac 1,16  boca de David acerca de Judes, que  fou lo guia d’aquells que prengueren a  
Ac 1,19 entranyes quedaren espargides. 19 I  fou notori a tots los habitants de  
Ac 1,19  de Jerusalem, de manera que  fou anomenat aquell camp, en sa llengua,  
Ac 1,22  al dia en què d’entre nosaltres  fou rebut a dalt, que un sia testimoni ab  
Ac 1,26 sorts, i caigué la sort a Maties, i  fou contat ab los onze apòstols. 2,Tit  
Ac 2,16  del dia. 16 Emperò això és lo que  fou dit per lo profeta Joel: 17 »“I  
Ac 2,23  consell i presciència de Déu  fou entregat, lo matàreu, crucificant-lo 
Ac 2,29  del patriarca David, que morí i  fou sepultat, i son sepulcre està entre  
Ac 2,31  la resurrecció del Cristo, que ni  fou deixat en l’infern ni sa carn vegé  
Ac 3,20  i enviï aquell Jesucrist que us  fou predicat. 21 Al qual certament és  
Ac 4,4  havien oït la paraula cregueren, i  fou lo número dels barons cinc mil. 5 I  
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Ac 5,37 i arrastrà tras de si al poble; ell  fou mort també, i tots los que el seguiren 
Ac 7,13  vegada. 13 I a la segona, Josep  fou conegut de sos germans i descobert son 
Ac 7,20  En aquell temps nasqué Moisès, que  fou grat a Déu i per espai de tres mesos  
Ac 7,22 el crià com a fill seu. 22 I Moisès  fou instruït en tota la sabiduria dels  
Ac 7,22 en tota la sabiduria dels egipcis i  fou poderós en paraules i en obres. 23 I  
Ac 8,33  obrí sa boca. 33 En son abatiment  fou tret son judici. Sa generació, qui la  
Ac 9,18  i recobrà la vista, i alçant-se,  fou batejat. 19 I després que prengué  
Ac 9,24 donar-li la mort. 24 Emperò Saulo  fou advertit de ses insídies. I guardaven  
Ac 9,42  viudes, los la presentà viva. 42 I  fou notori en tot Jope. I molts cregueren  
Ac 9,43  cregueren en lo Senyor. 43 I així  fou que Pere permanesqué molts dies en  
Ac 11,10 no ho anomènies tu comú. 10 »I així  fou fet tres vegades, i tot això se’n  
Ac 12,18  se n’anà a altre lloc. 18 I quan  fou de dia hi hagué no poca confusió entre 
Ac 13,32  vos anunciam aquella promesa que  fou feta a nostres pares, 33 la qual  
Ac 13,36  segons la voluntat de Déu, morí i  fou enterrat ab sos pares, i vegé  
Ac 16,15 a les coses que deia Pau. 15 I quan  fou batejada ella i sa família, nos  
Ac 16,33  rentà les llagues; i immediatament  fou batejat ell i tota sa família. 34 I  
Ac 16,35  sa casa creient en Déu. 35 I quan  fou de dia, los magistrats li enviaren a  
Ac 17,34  i cregueren, entre els quals  fou Dionisi Areopagita, i una dona  
Ac 18,27  Lo qual, havent arribat allí,  fou de gran profit als que havien cregut.  
Ac 19,17  fugiren d’aquella casa. 17 I això  fou notori a tots los jueus i gentils que  
Ac 20,11  -los parlat llargament fins que  fou de dia, marxà. 12 I portaren viu al  
Ac 21,31  estaven tractant de matar-lo,  fou donat avís al tribú de la cohort de  
Ac 21,35  35 I quan arribà a les grades  fou precís que els soldats lo portassen en 
Ac 23,12  el dónies també en Roma. 12 I quan  fou de dia se juntaren alguns dels jueus i 
Rm 1,3  Fill Jesucrist, Senyor nostre, que  fou fet del llinatge de David segons la  
Rm 4,2 segons la carn? 2 Perquè si Abraham  fou justificat per les obres, té de què  
Rm 4,3  Abraham cregué a Déu, i li  fou imputat a justícia. 4 I al que  
Rm 4,9  també? Puix diem que la fe  fou imputada a Abraham per justícia. 10  
Rm 4,10  per justícia. 10 ¿Com, doncs, li  fou imputada, estant circumcidat o  
Rm 4,13  de que ell seria hereu del món, no  fou feta a Abraham ni a sa descendència  
Rm 4,22  que havia promès. 22 I per això li  fou imputat a justícia. 23 I no està  
Rm 4,23  escrit solament per a ell, que li  fou imputat a justícia, 24 sinó també per  
Rm 4,25 Jesucrist nostre Senyor, 25 lo qual  fou entregat per nostres delictes i  
Rm 5,16  abunda sobre molts. 16 I no  fou lo do com lo pecat comès per un.  
Rm 5,16  un. Perquè lo judici verdaderament  fou d’un pecat per a la condemnació,  
Rm 5,16  a la condemnació, emperò la gràcia  fou de molts delictes per a la  
Rm 7,10  que era ordenat per a vida,  fou trobat ser-me per a mort. 11 Perquè  
Rm 9,12  sinó per aquell que crida, li  fou dit a ella que el major serviria al  
Rm 9,26  I succeirà que en lo lloc a on los  fou dit: «Vosaltres no sou poble meu»,  
Rm 11,34  l’ànimo del Senyor?, o qui  fou son conseller? 35 O qui li ha donat a  
Rm 15,8  de Déu. 8 Doncs dic que Jesucrist  fou ministre de la circumcisió per la  
1Co 1,13  Cristo dividit? ¿Per ventura Pau  fou crucificat per a vosaltres? ¿O haveu  
1Co 2,4  4 I mon parlar i ma predicació no  fou ab paraules persuasives de sabiduria  
1Co 7,22  22 Perquè aquell que essent servo  fou cridat del Senyor, és llibert del  
1Co 11,8  és la glòria de l’home. 8 Puix no  fou l’home format de la dona, sinó la  
1Co 11,9  la dona de l’home. 9 Ni l’home  fou criat per a la dona, sinó la dona per  
1Co 11,23  el Senyor Jesús, en la nit en què  fou traït, prengué pa; 24 i quan hagué  
1Co 15,4  segons les Escriptures; 4 i que  fou sepultat, i que ressuscità al tercer  
1Co 15,6 i després als Onze. 6 I que després  fou vist per més de cinc-cents germans  
1Co 15,45 està escrit: 45 Lo primer home Adam  fou format en ànima vivent; lo darrer  
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1Co 15,46  en esperit vivificant. 46 Mes no  fou lo primer l’espiritual, sinó lo que  
2Co 1,19  per mi i per Silvà i Timoteu, no  fou sí i no, sinó que el sí fou en ell. 20 
2Co 1,19  no fou sí i no, sinó que el sí  fou en ell. 20 Perquè totes les promeses  
2Co 2,12 predicar l’evangeli de Cristo i em  fou oberta una porta en lo Senyor, 13 no  
2Co 3,7  gravat ab lletres sobre pedres,  fou gloriós, de manera que els fills d’  
2Co 3,9  si el ministeri de condemnació  fou glòria, molt més deu abundar en glòria 
2Co 3,10 lo que resplendí en aquesta part no  fou gloriós comparat ab la glòria  
2Co 7,Tit  La tristesa que els causà los  fou molt saludable. 1 Tenint, doncs,  
2Co 7,13 goig de Tito, per quant son esperit  fou recreat de tots vosaltres. 14 I si en  
2Co 7,14  ans bé, com tot lo que us parlàrem  fou en veritat, així també l’haver-nos  
2Co 8,19  19 I no solament això, sinó que  fou elegit de les iglésies per a company  
2Co 12,2  home en Cristo que catorze anys ha  fou arrebatat –si en lo cos o fora del  
2Co 12,3 cel. 3 I sé que aquest tal home –si  fou en lo cos o fora del cos, no ho sé;  
2Co 12,4  del cos, no ho sé; Déu ho sap– 4  fou arrebatat al paradís i oigué paraules  
2Co 12,7  les revelacions no m’exàltia, me  fou donada una espina en ma carn: l’àngel 
2Co 13,4  en vosaltres! 4 Perquè si bé  fou crucificat per flaquesa, ab tot viu  
Ga 2,3  Tito que era ab mi, essent gentil,  fou compeŀlit a circumcidar-se, 4 per  
Ga 2,13  de manera que fins Bernabé  fou induït per ells en aquella  
Ga 3,6 escrit: «Abraham cregué a Déu, i li  fou imputat a justícia.» 7 Reconeixeu,  
Ga 3,19  Per causa de les transgressions  fou posada fins que vingués la progènie a  
Ga 3,24  de ser revelada. 24 I així la Llei  fou lo preceptor que ens conduí a Cristo,  
Ef 3,2  de la gràcia de Déu que em  fou donada a mi envers vosaltres, 3 de  
Ef 3,5  5 lo qual en altres generacions no  fou donat a conèixer als fills dels homes, 
Ef 4,22 vos de l’home vell, segons lo qual  fou vostra antigua conversació, que és  
Ef 4,24  i vestiu-vos de l’home nou, que  fou criat segons Déu en justícia i en  
Col 1,23  de l’evangeli que haveu oït i que  fou predicat a tota criatura baix lo cel,  
1Te 1,8  i en Acaia. 8 Perquè per vosaltres  fou divulgada la paraula del Senyor, no  
1Te 2,1  que nostra entrada en vosaltres no  fou vana; 2 ans bé, havent primer patit i  
1Te 2,3  3 Perquè nostra exhortació no  fou d’error, ni d’immundícia, ni ab  
1Te 2,5  5 Puix jamai lo nostre llenguatge  fou d’adulació, com sabeu, ni un pretext  
1Tm 1,9  9 Sabent açò, que la Llei no  fou feta per al just, sinó per als  
1Tm 2,13  estiga en silenci. 13 Perquè Adam  fou format primer; després, Eva. 14 I Adam 
1Tm 2,14  primer; després, Eva. 14 I Adam no  fou seduït; mes la dona fou seduïda en  
1Tm 2,14  I Adam no fou seduït; mes la dona  fou seduïda en prevaricació. 15 No  
2Tm 3,9  manifesta a tothom, com també ho  fou la d’aquells. 10 Emperò tu ja has  
Tt 1,3  paraula per la predicació, que em  fou confiada segons lo precepte de Déu  
Flm 11  11 lo qui en temps passat te  fou inútil, mes ara és útil a tu i a mi,  
He 2,2  aigua. 2 Perquè si la paraula que  fou dita per los àngels fou ferma i tota  
He 2,2 paraula que fou dita per los àngels  fou ferma i tota transgressió i  
He 2,9  a ell. 9 Mes veem a Jesús, que  fou fet un poc menor que els àngels per la 
He 2,17  progènie d’Abraham. 17 Per lo que  fou necessari que en totes les coses fos  
He 2,18  Puix per lo mateix que ell sofrí i  fou temptat, és poderós per a socórrer als 
He 3,2  que el constituí tal, així com ho  fou Moisès en tota sa casa. 3 Perquè  
He 3,3  en tota sa casa. 3 Perquè aquest  fou reputat digne de major glòria que  
He 3,5  coses és Déu. 5 I certament Moisès  fou fiel en tota sa casa com un sirvent,  
He 3,17  estigué irritat quaranta anys? ¿No  fou contra aquells que pecaren, los  
He 4,6  entrar, i que aquells a qui primer  fou predicada no entraren per causa de sa  
He 4,15 -se de nostres dolències, sinó que  fou temptat en totes les coses com  
He 5,7  poderós per a salvar-lo de mort,  fou oït per la sua reverència. 8 I  
He 7,19  no porta res a perfecció, sinó que  fou introducció a millor esperança, per la 
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He 7,20  nos acercam a Déu. 20 I per quant  fou ell fet sacerdot no sens jurament  
He 7,22 eternament”»), 22 per lo tant Jesús  fou fet fiança d’un testament molt més  
He 7,28  mes la paraula del jurament, que  fou després de la Llei, constitueix al  
He 8,5  coses celestials, així com Moisès  fou amonestat de part de Déu quan estava  
He 8,5  les coses segons lo patró que et  fou mostrat en la muntanya.» 6 Mes ara ell 
He 8,6  millor pacte (testament), lo qual  fou establert sobre millors promeses. 7  
He 9,2  i un santuari temporal. 2 Perquè  fou fabricat un primer tabernacle, en lo  
He 9,18  I per això ni el primer testament  fou celebrat sens sang. 19 Perquè Moisès,  
He 9,28  després, lo judici, 28 així Cristo  fou una sola vegada ofert per a borrar los 
He 10,29  la sang del testament, en la qual  fou santificat, i ultràgia a l’Esperit de 
He 11,5  ja mort, encara parla. 5 Per la fe  fou trasladat Enoc, per a què no vegés la  
He 11,5  per a què no vegés la mort, i no  fou trobat, perquè Déu l’havia trasladat; 
He 11,7 casa; per la qual condemnà al món i  fou instituït hereu de la justícia que és  
He 11,8  per fe. 8 Per la fe, quan Abraham  fou cridat per anar a un lloc que ell  
He 11,17  la fe, Abraham, quan oferí Isaac,  fou provat; i ell que havia rebut les  
He 11,23  23 Per la fe, Moisès, quan nasqué,  fou ocultat per sos pares durant tres  
He 11,24 del rei. 24 Per la fe, Moisès, quan  fou crescut, refusà lo ser anomenat fill  
He 11,31 31 Per la fe, Rahab, prostituta, no  fou destruïda ab los incrèduls, rebent als 
He 12,2  la fe, lo qual, per lo goig que li  fou proposat, sofrí creu, menyspreant la  
He 12,17  ell després heretar la benedicció,  fou despreciat, perquè no encontrà lloc d’ 
Jm 2,7  blasfemen ells aquell bon nom que  fou invocat sobre vosaltres? 8 Si compliu  
Jm 2,21  ventura Abraham, nostre pare, no  fou justificat per les obres quan oferí  
Jm 2,23 que diu: «Abraham cregué a Déu i li  fou imputat a justícia», i fou anomenat  
Jm 2,23 Déu i li fou imputat a justícia», i  fou anomenat amic de Déu. 24 ¿No veeu com  
Jm 2,25  Rahab, essent una prostituta, ¿no  fou justificada per obres, rebent los  
1Pe 1,12  que els seguirien. 12 Als quals  fou revelat que no per a si mateixos, sinó 
1Pe 2,7  los que edifiquen, aqueixa  fou feta cap de cantó», 8 i «pedra d’  
1Pe 2,22 sos passos; 22 «lo qual no pecà, ni  fou trobat engany en sa boca»; 23 lo qual, 
1Pe 4,6 a vius i a morts. 6 Perquè per això  fou predicat l’evangeli també als morts,  
2Pe 1,21  21 Puix en lo temps antic no  fou donada la profecia per voluntat d’  
2Pe 2,16 lo premi de la iniquitat. 16 Emperò  fou reprès per sa iniquitat: una somera  
2Pe 2,19 la corrupció, perquè tot aquell que  fou vençut queda esclau del que el vencé.  
2Pe 2,20  en elles són vençuts, lo darrer  fou fet per a ells pitjor que el primer.  
2Pe 2,21  espatlles al sant manament que els  fou donat. 22 Puix los ha succeït allò que 
2Pe 3,6  temps, essent inundat per aigua,  fou destruït. 7 Emperò los cels que són  
2Pe 3,15  conforme la sabiduria que li  fou donada. 16 Com també en totes ses  
1Jn 1,1  ens purifica dels pecats. 1 Lo que  fou des del principi, lo que oiguérem, lo  
1Jn 1,2  Verb de la vida: 2 perquè la vida  fou manifestada, i la vegérem, i donàrem  
1Jn 1,2  eterna que era en lo Pare i nos  fou manifestada a nosaltres. 3 Lo que  
1Jn 4,17  i Déu en ell. 17 Per això  fou perfeccionada la caritat de Déu ab  
Jud 3  -vos a què peleeu per la fe que  fou donada als sants. 4 Perquè s’han  
Jud 14  tenebres eternes. 14 I Enoc, que  fou lo setè després d’Adam, profetisà  
Ap 2,13 fins en aquells dies en què Antipas  fou mon fiel màrtir, i fou mort entre  
Ap 2,13  què Antipas fou mon fiel màrtir, i  fou mort entre vosaltres a on Satanàs  
Ap 5,12  alta veu: –Digne és l’Anyell que  fou mort de rebre virtut, i divinitat, i  
Ap 6,2 estava sobre ell tenia un arc, i li  fou donada una corona, i isqué victoriós  
Ap 6,4 I isqué un altre cavall, vermell. I  fou donat poder al que estava sentat sobre 
Ap 6,4  matassen los uns als altres. I li  fou donada una gran espasa. 5 I quan obrí  
Ap 6,8  Mort, i el seguia l’infern. I li  fou donat poder sobre la quarta part de la 
Ap 6,11  d’ells unes robes blanques. I els  fou dit que reposassen encara un poc de  
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Ap 8,7  lo qual caigué sobre la terra, i  fou abrasada la tercera part de la terra,  
Ap 8,7  la tercera part de la terra, i  fou abrasada la tercera part dels arbres i 
Ap 8,8  el segon àngel tocà la trompeta, i  fou llançada al mar com una gran muntanya  
Ap 8,9  en lo mar, i tenia vida, morí; i  fou destruïda la tercera part de les  
Ap 8,12  el quart àngel tocà la trompeta, i  fou ferida la tercera part del cel, i la  
Ap 9,1  del cel a la terra, i a ell li  fou donada la clau del pou de l’abisme. 2 
Ap 9,3  a la terra, a les quals los  fou donat poder com tenen los escorpins de 
Ap 9,4  los escorpins de la terra. 4 I els  fou manat que no fessen dany a l’herba de 
Ap 9,5 sos fronts lo sello de Déu. 5 I els  fou donat que no els matassen, sinó que  
Ap 9,18  18 I per aquestes tres plagues  fou morta la tercera part dels homes: pel  
Ap 11,1  dels morts i el judici. 1 I em  fou donada una canya semblant a una verga, 
Ap 11,8 Sodoma i Egipte, a on nostre Senyor  fou també crucificat. 9 I els de les  
Ap 11,19  lo cel, i l’arca de son testament  fou vista en son temple, i es formaren  
Ap 12,3  part i sofria dolors de parir. 3 I  fou vist un altre senyal en lo cel; i veus 
Ap 12,5  ab vara de ferro; i son fill  fou arrebatat envers Déu i son trono. 6 I  
Ap 12,8 àngels. 8 I estos no venceren, i no  fou trobat mai més son lloc en lo cel. 9 I 
Ap 12,9  mai més son lloc en lo cel. 9 I  fou llançat fora aquell gran dragó,  
Ap 12,9  que enganya a tot lo món; i  fou llançat a la terra, i sos àngels foren 
Ap 13,3 un de sos caps com ferit de mort, i  fou curada sa ferida mortal. I es  
Ap 13,5  Qui podrà batallar ab ella? 5 I li  fou donada boca ab què parlava grans coses 
Ap 13,5  grans coses i blasfèmies, i li  fou donat poder de continuar quaranta-  
Ap 13,7 i als que habiten en lo cel. 7 I li  fou donat que fes guerra als sants i que  
Ap 13,7  als sants i que els vencés. I li  fou donat poder sobre tota tribu, i poble, 
Ap 13,8 llibre de la vida de l’Anyell, que  fou mort des del principi del món. 9 Si  
Ap 13,15  de l’espasa i visqué. 15 I li  fou donat que comunicàs esperit a la  
Ap 14,5  Anyell. 5 I en la boca d’ells no  fou trobada mentida, perquè estan sens  
Ap 14,16  sa falç sobre la terra, i la terra  fou segada. 17 I isqué un altre àngel del  
Ap 14,20  lo gran cup de la ira de Déu. 20 I  fou trepitjat lo cup fora de la ciutat, i  
Ap 16,8  derramà sa copa sobre el sol, i li  fou donat l’abrasar als homes ab ardor i  
Ap 16,19 sobre la terra. 19 I la gran ciutat  fou partida en tres parts; i caigueren les 
Ap 16,21  de la plaga de la pedregada, que  fou excessivament gran. 17,Tit Capítol  
Ap 17,8  banyes. 8 La bèstia que has vist,  fou i no és, i eixirà de l’abisme i anirà 
Ap 18,1  que tenia gran poder, i la terra  fou iŀluminada ab sa glòria. 2 I exclamà  
Ap 19,8  esposa està aparellada. 8 I a ella  fou donat cobrir-se de finíssima tela,  
Ap 19,20  el cavall i ab son exèrcit. 20 I  fou presa la bèstia, i ab ella lo profeta  
Ap 20,4  i s’assentaren sobre elles, i els  fou donat lo judicar; i vegí les ànimes d’ 
Ap 20,10  10 I el diable que els enganyava  fou ficat en un estany de foc i de sofre,  
Ap 20,11  qual fugí lo cel i la terra, i no  fou trobat lo lloc d’ells. 12 I vegí als  
Ap 20,12  i foren oberts los llibres; i  fou obert un altre llibre, que és lo  
Ap 20,13  los morts que estaven en ells; i  fou fet judici de cada u d’ells segons  
Ap 20,15  és la segona mort. 15 I el que no  fou trobat escrit en lo llibre de la vida  
Ap 20,15  escrit en lo llibre de la vida  fou llançat en l’estany del foc. 21,Tit  
Jn 2,2 i s’hi trobava la mare de Jesús. 2  Fou també convidat a les bodes Jesús, i  
Ac 8,32  Escriptura que llegia era aquest:  «Fou portat com ovella a l’escorxador; i  
Ac 2,42 apòstols, i en la comunicació de la  fracció del pa, i en les oracions. 43 I  
Jn 12,3  cabells; i la casa s’omplí de la  fragància del perfum. 4 Llavors Judes  
Mt 17,25  li digué: –Luego los fills són  francs. 26 A pesar d’això, perquè no els  
Mt 23,5  ses filactèries i engrandeixen ses  franges. 6 I apeteixen los primers puestos 
Mt 18,Tit  d’escàndol i sobre la correcció  fraterna. Paràbola del bon pastor. Sobre  
Rm 12,10  amant-vos recíprocament ab amor  fraternal, anticipant-vos los uns als  
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Fl 2,Tit  II Los exhorta a la unió i caritat  fraternal, a la humilitat i a l’  
1Te 4,9  Esperit. 9 I tocant a la caritat  fraternal, no necessitau que jo us  
He 13,1 Continuï entre vosaltres la caritat  fraternal. 2 I no olvideu l’hospitalitat; 
2Pe 1,7  pietat, 7 i a la pietat, amor  fraternal, i a l’amor fraternal, caritat. 
2Pe 1,7 pietat, amor fraternal, i a l’amor  fraternal, caritat. 8 Perquè si aquestes  
1Jn 3,Tit  Encarrega de nou la caritat  fraternal i conclou exhortant a l’  
1Pe 1,22  de l’Esperit en amor sincer de  fraternitat, amau-vos uns als altres  
Mc 7,22  les avarícies, les maldats, lo  frau, les deshonestedats, l’ull maligne,  
2Co 11,13  tals falsos apòstols són operaris  fraudulents, que es transformen en  
Mc 10,19  digues falsos testimonis, no faces  fraus, honra a ton pare i a ta mare. 20  
Jm 3,3  refrenar tot lo cos. 3 I si posam  fre en la boca dels cavalls per a què ens  
Jn 18,18  s’estaven al foc, perquè feia  fred, i s’escalfaven. Pere igualment  
Ac 28,2  a tots de la pluja que queia i del  fred. 3 I havent Pau juntat un manat de  
2Co 11,27  en fam i set, en molts dejunis, en  fred i desnuesa. 28 Ademés de les coses  
Ap 3,15  15 »Conec tes obres, que no ets  fred ni calent. Baldament fosses fred o  
Ap 3,15  fred ni calent. Baldament fosses  fred o calent! 16 Emperò perquè ets tebi,  
Ap 3,16  Emperò perquè ets tebi, que no ets  fred ni calent, començaré a vomitar-te  
Lc 24,42 ells li presentaren un bocí de peix  fregit i una bresca. 43 I havent menjat  
Lc 14,31  podrà ab deu mil homes eixir a fer  frente al que ve contra d’ell ab vint  
Ac 20,15 allí, lo dia següent nos posàrem en  frente de Quio, i a l’altre dia  
Mc 7,3  jueus, si no es renten les mans ab  freqüència, no mengen, seguint la tradició 
Lc 5,33  què los deixebles de Joan dejunen  freqüentment i fan oració, i també los  
Jn 18,2  aquest siti, perquè Jesús hi anava  freqüentment ab sos deixebles. 3 Judes,  
Ac 26,11  mort hi vaig consentir també. 11 I  freqüentment los castiguí en totes les  
2Co 8,22  ab ells a nostre germà, a qui hem  freqüentment experimentat diligent en  
1Tm 5,23  per causa de ton ventrell i de tes  freqüents dolències. 24 Los pecats d’  
Mt 10,42  d’aquestos petits un got d’aigua  fresca tan sols en nom de deixeble, vos  
Ap 22,5  no hi haurà mai més nit, i no farà  fretura llum d’antorxa, ni llum de sol,  
Ac 2,10 i Capadòcia, en Ponto i Àsia, 10 en  Frígia i Pamfília, Egipte i terres de la  
Ac 16,6  6 I quan hagueren atravessat la  Frígia i la província de Galàcia, l’  
Ac 18,23  son ordre la terra de Galàcia i la  Frígia, confortant a tots los deixebles.  
Ap 14,9 imatge, i prengués la senyal en son  front o en sa mà, 10 aquest beurà també  
Ap 17,5  de sa fornicació. 5 I en son  front, escrit un nom: «Misteri: Babilònia, 
Ap 7,3  als servos de nostre Déu en sos  fronts. 4 I oiguí lo número dels  
Ap 9,4  als homes que no tenen en sos  fronts lo sello de Déu. 5 I els fou donat  
Ap 13,16  un senyal en sa mà dreta o en sos  fronts. 17 I que ningun home pogués  
Ap 14,1 quatre mil que tenien escrit en sos  fronts lo nom d’ell i el nom de son Pare. 
Ap 20,4  imatge, ni reberen sa marca en sos  fronts, o en ses mans; i visqueren i  
Ap 22,4  i son nom estarà escrit en los  fronts d’ells. 5 I allí no hi haurà mai  
Col 1,10  del Senyor, agradant-li en tot,  fructificant en tota obra bona i creixent  
Mt 3,8  de la ira venidera? 8 Feu, doncs,  fruit digne d’arrepentiment. 9 I no  
Mt 3,10  Puix tot arbre que no fa bon  fruit serà tallat i tirat al foc. 11 En  
Mt 7,17  17 Així, que tot arbre bo fa bon  fruit, i tot arbre mal fa mal fruit. 18 L’ 
Mt 7,17  bon fruit, i tot arbre mal fa mal  fruit. 18 L’arbre bo no pot donar mal  
Mt 7,18  18 L’arbre bo no pot donar mal  fruit, ni l’arbre mal, fruit bo. 19 Tot  
Mt 7,18  donar mal fruit, ni l’arbre mal,  fruit bo. 19 Tot arbre que no porta bon  
Mt 7,19  bo. 19 Tot arbre que no porta bon  fruit, serà tallat i llançat al foc. 20  
Mt 12,33  O vosaltres feu l’arbre bo i son  fruit bo, o feu l’arbre dolent i son  
Mt 12,33  bo, o feu l’arbre dolent i son  fruit dolent; puix per lo fruit se coneix  
Mt 12,33  i son fruit dolent; puix per lo  fruit se coneix l’arbre. 34 Raça de  
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Mt 13,8  caigueren en terra bona, i donaren  fruit, una a cent, altra a seixanta, i  
Mt 13,22  sufoquen la paraula, i queda sens  fruit. 23 I el sembrat en terra bona és  
Mt 13,23  ou la paraula i l’entén, i dóna  fruit; i un dóna a cent, altre a seixanta, 
Mt 13,26 la planta hagué crescut i presentat  fruit, llavors aparegué també la sisanya.  
Mt 21,19  li digué: –Per mai més nasca  fruit de tu. I al punt quedà seca la  
Mt 21,41 que a son degut temps li pagaran lo  fruit. 42 Jesús los diu: –¿No haveu llegit 
Mt 26,29  des d’avui no beuré més d’aquest  fruit de la parra, fins a aquell dia en  
Mc 4,7  espines i la sufocaren, i no donà  fruit. 8 I altra caigué en bona terra, i  
Mc 4,8  altra caigué en bona terra, i donà  fruit, que pujà i cresqué; i una donà a  
Mc 4,19  sufoquen la paraula, i no dóna  fruit algun. 20 I els sembrats en bona  
Mc 4,20  ouen la paraula i la reben i donen  fruit: un a trenta, altre a xeixanta i  
Mc 4,28  28 Perquè la terra de si dóna  fruit: primer herba, després espiga i per  
Mc 11,14 li digué: –Per mai més méngia ningú  fruit de tu. I sos deixebles ho oïren. 15  
Mc 12,2  per a què rebés dels pagesos lo  fruit de la vinya. 3 Ells l’agafaren, l’ 
Mc 14,25  vos dic, que no beuré ja d’aquest  fruit de la parra, fins aquell dia que el  
Lc 1,42  tu entre les dones i beneït lo  fruit de ton ventre. 43 I d’a on me ve  
Lc 3,9  Puix tot arbre que no fa bon  fruit, serà tallat i tirat al foc. 10 I li 
Lc 6,43  43 »Puix no és bon arbre lo qui fa  fruit mal, ni mal arbre lo qui fa bon  
Lc 6,43  mal, ni mal arbre lo qui fa bon  fruit. 44 Perquè cada arbre és conegut per 
Lc 6,44  cada arbre és conegut per son  fruit. Puix no es cullen figues dels  
Lc 8,8  en terra bona, i nasqué, i donà  fruit a cent per una. Conclòs això,  
Lc 8,14  i plaiers d’esta vida, i no donen  fruit. 15 Emperò la que caigué en bona  
Lc 8,15 cor i molt sa, la preserven i donen  fruit ab paciència. 16 »Ningú encén una  
Lc 13,6  en sa vinya, i anà a buscar  fruit en ella, i no n’hi trobà. 7 I digué 
Lc 13,7  fa tres anys que vinc a cercar  fruit en aquesta figuera, i no n’hi  
Lc 13,9 posaré fems, 9 a veure si així dóna  fruit, i si no, la tallareu després. 10 I  
Lc 20,10  pagesos per a què li donassen del  fruit de la vinya. Mes ells, després d’  
Lc 21,30  quan ja comencen a donar de si lo  fruit, coneixeu que està prop l’estiu. 31 
Lc 22,18 perquè vos dic que no beuré més del  fruit de la parra fins que vinga lo Regne  
Jn 12,Tit  que fins després de mort no farà  fruit entre ells. 1 Doncs, sis dies abans  
Jn 12,24  sol; emperò si mor, produeix molt  fruit. 25 Així mateix, lo qui ama sa vida  
Jn 15,2  tots los sarments que no porten  fruit en mi, i aquells que dónien fruit,  
Jn 15,2  fruit en mi, i aquells que dónien  fruit, los podarà perquè ne dónien més. 3  
Jn 15,4  el sarment no pot de per si donar  fruit si no està unit al cep, així tampoc  
Jn 15,5  mi, i jo ab ell, aqueix dóna molt  fruit, puix que sens mi no podeu res. 6 Lo 
Jn 15,8  mon Pare que vosaltres porteu molt  fruit i siau deixebles meus. 9 Així com m’ 
Jn 15,16  he destinat per a què aneu i façau  fruit, i vostre fruit sia durader, a fi de 
Jn 15,16  a què aneu i façau fruit, i vostre  fruit sia durader, a fi de que qualsevol  
Ac 2,30 li havia promès ab jurament que del  fruit de sos lloms, segons la carn,  
Rm 1,13  fins ara), per a lograr algun  fruit també entre vosaltres, així com  
Rm 6,21  llibres de la justícia. 21 I quin  fruit traguéreu d’aquelles coses de què  
Rm 6,22  fets servos de Déu, teniu vostre  fruit en la santificació, i per terme la  
Rm 7,4  entre els morts, a fi de que donem  fruit a Déu. 5 Perquè quan nosaltres  
Rm 7,5  en nostres membres per a donar  fruit a la mort. 6 Emperò ara som  
Rm 11,16  entre els morts? 16 I si el primer  fruit és sant, ho és també la massa; i si  
Rm 15,28  açò i els haja entregat aquest  fruit, passaré per vosaltres a l’anar a  
Rm 16,5  Epenet, mon amic, que és lo primer  fruit de l’Acaia en Cristo. 6 Saludau a  
1Co 9,7  planta una vinya i no menja del  fruit d’ella? ¿Qui apastura un ramat i no 
1Co 14,14  ora; però mon enteniment és sens  fruit. 15 Què, doncs? Pregaré ab l’  
2Co 9,Tit donar ab alegria per a conseguir lo  fruit d’ella. 1 Perquè, en quant al  
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2Co 10,Tit  quals ab ses calúmnies impedien lo  fruit de sa predicació. 1 Mes jo mateix,  
Ga 5,22  lo Regne de Déu. 22 Mes lo  fruit de l’Esperit és caritat, goig, pau, 
Ef 5,9  com fills de la llum 9 (puix lo  fruit de l’Esperit és en tota bondat, i  
Fl 1,Tit  I Afecte de Pau als filipians i  fruit de ses presons en los fiels. Los  
Fl 1,11  fins al dia de Cristo, 11 plens de  fruit de justícia per Jesucrist a glòria i 
Fl 1,22  si visc en la carn, aqueix és lo  fruit de mon treball. Ab tot, jo no sé lo  
Fl 4,17 jo desítgia dàdives, sinó que cerco  fruit que abúndia a vostre compte. 18 Així 
Col 1,6  com també a tot lo món, i dóna  fruit i creix, així com entre vosaltres,  
He 12,11  de tristesa; emperò després donarà  fruit molt apacible de justícia als que  
He 13,15  d’alabança sens cessar, que és lo  fruit dels llavis que confessen son nom.  
Jm 3,18  no judicadora ni fingida. 18 I el  fruit de justícia se sembra en pau per  
Jm 5,7  Mirau com lo pagès espera lo  fruit preciós de la terra, i l’aguarda ab 
Jm 5,18  cel donà pluja i la terra donà son  fruit. 19 Germans meus, si algú de  
Jud 12  per allà, arbres de tardor, sens  fruit, dos vegades morts, i desarrelats.  
Ap 22,2 dotze menes de fruits, i donant son  fruit cada mes; i les fulles dels arbres  
Ac 18,Tit alguns altres. 18,Tit Capítol XVIII  Fruit que féu Pau en Corinto. És acusat al 
Ap 18,14  i d’ànimes d’homes. 14 I les  fruites que ta ànima ansiava se retiraren  
Mt 7,Tit  com l’arbre bo del dolent per sos  fruits. Símil de la casa fabricada sobre  
Mt 7,16 dins són llops robadors. 16 Per sos  fruits los coneixereu. ¿Se cullen, per  
Mt 7,20  al foc. 20 Així, doncs, per sos  fruits los coneixereu. 21 »No tot aquell  
Mt 21,34 34 I quan s’acercà la collita dels  fruits, envià sos criats als pagesos per a 
Mt 21,34  pagesos per a què percibissen los  fruits d’ella. 35 Emperò los pagesos  
Mt 21,43 de Déu i donat a gent que produesca  fruits d’ell. 44 I qualsevol que caiga  
Mc 4,29 l’espiga. 29 I quan ha produït los  fruits, immediatament hi aplica la falç,  
Lc 3,8  ira que ha de venir? 8 Feu, doncs,  fruits dignes d’arrepentiment i no  
Lc 12,16 home ric havia portat abundància de  fruits. 17 I discorria entre si, dient:  
Lc 12,17  perquè no tinc a on recollir mos  fruits?” 18 I digué: “Faré açò: tiraré a  
Lc 12,18  grans, i allí recolliré tots mos  fruits i mos béns. 19 I diré a ma ànima:  
Jn 4,36  rep la recompensa i arreplega los  fruits per a la vida eterna, a fi de que  
Ac 14,16  pluges i temps favorables pels  fruits, omplint de manteniment i d’  
2Co 9,10  llavor sembrada, i auméntia los  fruits de vostra justícia.) 11 A fi de  
2Tm 2,6  ser lo primer que particípia dels  fruits. 7 Reflexiona lo que dic, i el  
Jm 1,Tit  deu ser obra perfeta. Dels  fruits de l’oració. Ventatges de la  
Jm 3,17 bo, plena de misericòrdia i de bons  fruits, no judicadora ni fingida. 18 I el  
Ap 22,2  de vida portant dotze menes de  fruits, i donant son fruit cada mes; i les 
He 11,34  valents en lo combat i posaren en  fuga los exèrcits dels estrangers. 35 Les  
Jn 10,5  estrany no el segueixen, sinó que  fugen d’ell, perquè no coneixen la veu  
Jn 18,Tit XVIII Jesús és pres; Malcos, ferit.  Fugen los apòstols. Pere nega a Jesús.  
Jn 6,15 -l’en a la força i fer-lo rei,  fugí tot sol altra vegada a la muntanya.  
Ac 7,29  egipci? 29 »I a aquestes paraules  fugí Moisès, i habità com un estrany en  
Ap 12,6 envers Déu i son trono. 6 I la dona  fugí al desert, a on tenia un lloc  
Ap 16,20  de sa ira. 20 I tota isla  fugí, i les muntanyes no foren trobades.  
Ap 20,11  sobre ell, a la vista del qual  fugí lo cel i la terra, i no fou trobat lo 
Mt 24,20  dies! 20 Pregau, doncs, que vostra  fugida no esdevinga en hivern o en dia de  
Mt 2,Tit  Capítol II Adoració dels magos.  Fugida de Jesús a Egipte. Cruel mort dels  
Mt 24,16  los que es tròbien en la Judea  fúgien a les muntanyes, 17 i lo qui es  
Mc 13,14  llavors los que estan en la Judea,  fúgien a les muntanyes; 15 i el qui es  
Lc 21,21 Llavors, los que estan en la Judea,  fúgien a les muntanyes; i los que es  
Mc 16,8 digué. 8 I elles marxaren de pressa  fugint del sepulcre, perquè tremolaven i  
2Pe 1,4  de la naturalesa divina,  fugint de la corrupció de la  
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Mt 3,7  d’escurçons! Qui us ha ensenyat a  fugir de la ira venidera? 8 Feu, doncs,  
Lc 3,7  de víbores! Qui vos ha ensenyat a  fugir de la ira que ha de venir? 8 Feu,  
1Pe 4,Tit virtuts. 4,Tit Capítol IV Exhorta a  fugir dels vicis antics i a la pràctica de 
Tt 3,Tit  Aplicar-se a les bones obres.  Fugir de disputes i del tracte dels  
Jm 1,Tit  la llengua. Assistir als afligits.  Fugir de l’esperit del món. 1 Jaume,  
Jm 4,7  a Déu i resistiu al diable, i  fugirà de vosaltres. 8 Acercau-vos a  
Ap 9,6  i desitjaran morir, i la mort  fugirà d’ells. 7 I les figures de les  
Mt 8,33  en les aigües. 33 I los pastors  fugiren, i arribant a la ciutat, ho  
Mt 26,56  los deixebles lo desempararen i  fugiren. 57 Emperò los que havien pres a  
Mc 5,14  14 I els que els feien pasturar  fugiren i ho contaren en la ciutat i en  
Mc 14,50  desemparant-lo sos deixebles,  fugiren tots. 51 I un jove anava detràs d’ 
Lc 8,34  vegeren lo que havia succeït,  fugiren, i anaren i ho contaren en la  
Ac 14,6  -los, 6 entenent-ho ells,  fugiren a Listra i a Derbe, ciutats de  
Ac 19,16  ells, de manera que nusos i ferits  fugiren d’aquella casa. 17 I això fou  
Ac 20,27 de la sang de tots. 27 Perquè no he  fugit d’anunciar-vos tot lo consell de  
2Pe 2,18 carn a aquells que poc antes havien  fugit dels que viuen en error, 19  
Flm Tit es reconciliï ab Onèsim, son esclau  fugitiu, ja cristià i arrepentit. 1 Pau,  
Mt 10,23  vos perseguesquen en una ciutat,  fugiu a una altra. En veritat vos dic que  
1Co 10,14 la. 14 Per lo qual, caríssims meus,  fugiu de la idolatria! 15 Com a prudents  
1Co 6,18  ab lo Senyor, un esperit és. 18  Fugiu de la fornicació! Qualsevol pecat  
Ap 1,10  i per lo testimoni de Jesús. 10 Jo  fui en l’Esperit un dia del Senyor, i  
Mt 2,13  ’t i pren l’infant i sa mare, i  fuig a Egipte, i està’t allí fins que jo  
Jn 10,12  lo llop i abandona les ovelles i  fuig, i el llop les agarra i esbarria lo  
Jn 10,13  lo bestiar. 13 Lo mercenari  fuig, perquè és assalariat, i no té  
1Tm 6,11  penes. 11 Emperò tu, home de Déu,  fuig d’aquestes coses i segueix la  
Mc 8,33  deixebles, reprengué a Pere dient:  –Fuig-me d’aquí, Satanàs, perquè no  
2Tm 2,14 donant testimoni davant del Senyor.  Fuig de disputes de paraules, que no  
2Tm 2,22  aparellat per a tota obra bona. 22  Fuig també d’apetits juvenils i segueix  
2Tm 3,5  però negant la virtut d’ella.  Fuig també d’aquestos tals. 6 Perquè d’  
Tt 3,10  perquè són inútils i vanes. 10  Fuig de l’home heretge després de la  
Mt 21,19  a ella, i no trobant-hi més que  fulles, li digué: –Per mai més nasca fruit 
Mt 24,32  ses branques estan tendres i les  fulles han brotat, coneixeu que està cerca 
Mc 11,13  de lluny una figuera que tenia  fulles, anà allí per si acàs hi trobava en 
Mc 11,13  quan hi arribà no hi trobà més que  fulles, perquè no era temps de figues. 14  
Mc 13,28  ses branques són ja tendres i les  fulles han nat, coneixeu que està prop l’ 
Ap 22,2  i donant son fruit cada mes; i les  fulles dels arbres són per a curació de  
Jud 9  el cos de Moisès, no s’atreví a  fulminar-li sentència de blasfemo,  
Ac 2,19  la terra, sang, i foc, i vapor de  fum. 20 Lo sol se convertirà en tenebres,  
Ap 8,4  davant del trono de Déu. 4 I el  fum dels encens, ab les oracions dels  
Ap 9,2 2 I obrí lo pou de l’abisme i pujà  fum del pou, com un fum d’un gran forn, i 
Ap 9,2  abisme i pujà fum del pou, com un  fum d’un gran forn, i s’obscurí lo sol i 
Ap 9,2 i s’obscurí lo sol i l’aire ab lo  fum del pou. 3 I del fum del pou isqueren  
Ap 9,3  l’aire ab lo fum del pou. 3 I del  fum del pou isqueren llagostes a la terra, 
Ap 9,17  lleons; i eixia de sa boca foc, i  fum, i sofre. 18 I per aquestes tres  
Ap 9,18  part dels homes: pel foc, pel  fum, i pel sofre que eixia de ses boques.  
Ap 14,11  i davant de l’Anyell. 11 I el  fum dels turments d’ells pujarà per los  
Ap 15,8  sigles. 8 I el temple s’omplí de  fum per la majestat de Déu i de sa virtut; 
Ap 18,9  visqueren en plaer, quan veuran lo  fum de sa crema. 10 Estant lluny, per  
Ap 18,18 pararen lluny. 18 I quan vegeren lo  fum de son incendi, clamaven dient: «Quina 
Ap 19,3  vegada digueren: –Aŀleluia! I el  fum d’ella pujà per los sigles dels  
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Mt 12,20  cascada, ni apagarà la metxa que  fuma, fins que pòrtia lo judici a  
He 9,6  los sacerdots per a complir les  funcions de son ministeri. 7 Emperò en lo  
Mt 13,35  que han estat escondides des de la  fundació del món.» 36 Llavors, despedida  
Mt 25,34  que vos està preparat des de la  fundació del món. 35 Puix jo tinguí fam, i 
Ef 1,4  com nos escollí en ell abans de la  fundació del món, per a què fóssem sants i 
He 9,26  patir moltes vegades des de la  fundació del món; emperò ara aparegué una  
Mt 7,25  casa; i no caigué, perquè estava  fundada sobre roca. 26 I qualsevol que ou  
Lc 6,48  no pogué moure-la, perquè estava  fundada sobre roca. 49 Emperò, aquell que  
He 11,10  que té fonament, l’arquitecte i  fundador de la qual és Déu. 11 Per la fe,  
Ef 3,17  la fe en vostres cors, arrelats i  fundamentats en caritat, 18 així que pugau 
Col 1,23  davant d’ell, 23 si continuau  fundamentats i ferms en la fe, immobles en 
He 1,10  10 I tu, Senyor, en lo principi  fundares la terra, i los cels són obra de  
Lc 6,48  i quan vingué una riuada, pegà ab  fúria lo riu contra aquella casa, i no  
Ap 18,21  i la tirà al mar, dient: –Ab tanta  fúria serà derribada Babilònia, aquella  
Mt 8,32 I veus aquí tota la ramada corregué  furiosament i per un barranc se  
Ac 27,18  18 Al dia següent, trobant-se  furiosament combatuts del temporal,  
Jud 13  morts, i desarrelats. 13 Oles  furioses del mar que llancen la bromera de 
Ap 19,15  i ell trepitja lo cup del vi del  furor de la ira de Déu totpoderós. 16 I té 
Ac 22,Tit XXII Plàtica de sant Pau als jueus.  Furor d’estos contra ell. Vol lo tribú  
Ga 2,4 4 per causa dels falsos germans que  furtivament se ficaren entre nosaltres,  
Mc 7,22 fornicacions, los homicidis, 22 los  furts, les avarícies, les maldats, lo  
1Co 3,12  or, plata, pedres precioses,  fusta, herba, palla, 13 serà manifesta l’ 
2Tm 2,20  d’or i de plata, sinó també de  fusta i de terra, i els uns són per a  
Ap 9,20 plata, i de coure, i de pedra, i de  fusta, los quals no poden veure, ni oir,  
Ap 18,12  i de seda, i de grana, i de tota  fusta olorosa, i de tota mena de vasos de  
Ap 18,12  de marfil, i tota sort de vasos de  fusta preciosíssima, i de coure, i de  
Mt 13,55  ventura no és aquest lo fill del  fuster? ¿No es diu sa mare Maria, i sos  
1Co 3,22  vida, sia mort, o lo present, o lo  futur, tot és vostre. 23 I vosaltres, de  
1Co 15,Tit  XV La fe i esperança de nostra  futura resurrecció se confirmen per la  
Jn 19,13  anomenat Litòstrotos, i en hebreu,  Gàbbata. 14 I era lo dia de la preparació  
Rm 13,7 que se li deu tribut, tribut; a qui  gabella, gabella; a qui temor, temor; a  
Rm 13,7  deu tribut, tribut; a qui gabella,  gabella; a qui temor, temor; a qui honra,  
Ap 18,2  guarita de tot esperit impur, i en  gàbia de tot aucell asquerós i abominable. 
Lc 1,Tit  sant Lluc 1,Tit Capítol I L’àngel  Gabriel anuncia lo naixement de sant Joan  
Lc 1,19  l’àngel li digué: –Jo só  Gabriel, que estic davant de Déu i só  
Lc 1,26  I al sisè mes, Déu envià l’àngel  Gabriel a una ciutat de Galilea anomenada  
Ap 7,5 dotze mil senyalats. De la tribu de  Gad, dotze mil senyalats. 6 De la tribu d’ 
Ac 19,29  ab ímpetu al teatro, arrebatant a  Gai i a Aristarc, macedonis companys de  
Ac 20,4  Tessalònica, Aristarc i Secundo; i  Gai de Derbe, i Timoteu; i dels d’Àsia,  
Rm 16,23  saludo en lo Senyor. 23 Vos saluda  Gai, mon patró, i tota la iglésia. Vos  
Mc 6,8  en lo cenyidor, sinó solament un  gaiato. 9 Emperò que se’n portassen  
3Jn Tit de l’apòstol sant Joan Tit Alaba a  Gaio per sa constància en la fe i per sa  
3Jn 1  de Demetri. 1 L’ancià al caríssim  Gaio, a qui jo amo de veres. 2 Caríssim,  
1Pe 3,3 cabells rissats, o adornos d’or, o  gala en sos vestits, 4 sinó sia l’home  
Ac 16,6  la Frígia i la província de  Galàcia, l’Esperit Sant los prohibí que  
Ac 18,23  per son ordre la terra de  Galàcia i la Frígia, confortant a tots los 
1Co 16,1  com ho ordení en les iglésies de  Galàcia. 2 Lo primer dia de la semana cada 
Ga 1,2  que són ab mi, a les iglésies de  Galàcia. 3 Gràcia a vosaltres i pau, de  
2Tm 4,10  anat a Tessalònica; 10 Crescent, a  Galàcia; Tito, a Dalmàcia. 11 Solament  
1Pe 1,1  que estan espargits per lo Ponto,  Galàcia, Capadòcia, Àsia i Bitínia, 2  
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Ga 1,Tit  Gàlates 1,Tit Capítol I Reprèn als  gàlates per haver donat oïdos a uns falsos 
Ga 3,1  per la fe viva en Jesucrist. 1 Oh,  gàlates insensats!, qui us ha hetxissat  
Ga Inc Epístola de l’apòstol sant Pau als  Gàlates 1,Tit Capítol I Reprèn als gàlates 
Mt 2,22  somnis, se retirà a les terres de  Galilea. 23 I vingué a habitar en una  
Mt 3,13  13 Llavors vingué Jesús de la  Galilea al Jordà, a Joan, per a ser  
Mt 4,12  que Joan estava pres, se retirà a  Galilea. 13 I deixant la ciutat de  
Mt 4,15  mar, a l’altre costat del Jordà,  Galilea dels gentils: 16 Poble que sentat  
Mt 4,18  Jesús per la ribera del mar de  Galilea, vegé a dos germans, Simó, que s’ 
Mt 4,23  23 I anava Jesús recorrent tota la  Galilea, ensenyant en les sinagogues d’  
Mt 4,25  una gran multitud de gent de la  Galilea, i de Decàpolis, i de Jerusalem, i 
Mt 15,29  d’allí, vingué cerca del mar de  Galilea, i pujant a una muntanya, s’  
Mt 17,21  i del dejuni. 21 I estant ells en  Galilea, los digué Jesús: –Lo Fill de l’  
Mt 19,1  acabat estes plàtiques, partí de  Galilea i vingué als confins de la Judea,  
Mt 21,11  és Jesús, lo profeta de Nazaret de  Galilea. 12 I entrà Jesús en lo temple de  
Mt 26,32  aniré davant de vosaltres en la  Galilea. 33 Respongué Pere i li digué:  
Mt 27,55  que havien seguit a Jesús des de  Galilea servint-lo, 56 entre les quals  
Mt 28,7  aquí que va davant de vosaltres en  Galilea: allí lo veureu. Mirau, jo us ho  
Mt 28,10  a mos germans per a què vagen a  Galilea: allí em veuran. 11 I havent-se  
Mt 28,16  onze deixebles se n’anaren a la  Galilea, a la muntanya a on Jesús los  
Mc 1,Tit  comença a predicar l’evangeli en  Galilea. Vocació de sant Pere i altres  
Mc 1,9  dies Jesús vingué de Nazaret de  Galilea i fou batejat per Joan en lo  
Mc 1,14  que Joan fou pres, vingué Jesús a  Galilea predicant l’evangeli del Regne de 
Mc 1,16  I passant per la ribera del mar de  Galilea, vegé a Simó i a Andreu, son  
Mc 1,28  sa fama per tota la terra de  Galilea. 29 I eixint tot seguit de la  
Mc 1,39  sinagogues d’ells i per tota la  Galilea i llançava los dimonis. 40 I  
Mc 3,7  una gran multitud de gent de la  Galilea i de la Judea, 8 i de Jerusalem, i 
Mc 6,21  als tribuns i als principals de la  Galilea. 22 I havent entrat la filla d’  
Mc 7,31 Tiro, se n’anà per Sidon al mar de  Galilea, atravessant lo territori de  
Mc 9,29  partit d’allí, atravessaren la  Galilea, i no volia que ningú ho sabés. 30 
Mc 14,28  aniré davant de vosaltres en  Galilea. 29 I Pere li diu: –Encara que  
Mc 15,41  41 (les quals, quan estava en  Galilea, lo seguien i el servien), i  
Mc 16,7  Pere que va davant de vosaltres en  Galilea; allí el veureu com ell vos digué. 
Lc 1,26  l’àngel Gabriel a una ciutat de  Galilea anomenada Nazaret, 27 a una verge  
Lc 2,4 pujà també Josep des de Nazaret, en  Galilea, a Judea, a la ciutat de David  
Lc 2,39 tornaren a sa ciutat de Nazaret, en  Galilea. 40 I l’infant creixia, i se  
Lc 3,1  de la Judea, i Herodes tetrarca de  Galilea, i son germà Filipo tetrarca d’  
Lc 4,14  virtut de l’Esperit tornà Jesús a  Galilea, i sa fama s’espargí per tota la  
Lc 4,31  I baixà a Cafarnaüm, ciutat de la  Galilea, i allí los ensenyava en los  
Lc 4,44  predicant en les sinagogues de la  Galilea. 5,Tit Capítol V Predica Jesús des 
Lc 5,17 havien vingut de tots los pobles de  Galilea i de Judea i de Jerusalem, i lo  
Lc 8,26  gerasens, que està enfront de la  Galilea. 27 I luego que saltà en terra, se 
Lc 17,11  per mig de la Samària i de la  Galilea. 12 I a l’entrar en un lloc,  
Lc 23,5  tota la Judea, començant des de la  Galilea fins aquí. 6 Pilat, oint parlar de 
Lc 23,6  aquí. 6 Pilat, oint parlar de la  Galilea, preguntà si ell era galileu. 7 I  
Lc 23,49  que l’havien seguit des de la  Galilea estaven mirant des de lluny  
Lc 23,55 55 I les dones que havien vingut de  Galilea ab ell, havent seguit a Josep,  
Lc 24,6  modo que us parlà estant encara en  Galilea 7 dient: “És menester que el Fill  
Jn 1,43 A l’endemà, Jesús determinà anar a  Galilea, i trobà a Felip. I Jesús li  
Jn 2,1 dies se feren unes bodes en Canà de  Galilea, i s’hi trobava la mare de Jesús. 
Jn 2,11 11 Ab aquest, donà Jesús en Canà de  Galilea principi a sos miracles i  
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Jn 4,3  3 deixà la Judea i se’n tornà a  Galilea. 4 I com hagués de passar per la  
Jn 4,43  dies, isqué d’allí i se n’anà a  Galilea. 44 Perquè lo mateix Jesús donà  
Jn 4,45  sa pàtria. 45 Arribat, doncs, a la  Galilea, los galileus lo reberen havent  
Jn 4,46  I Jesús vingué novament a Canà de  Galilea, a on havia convertit l’aigua en  
Jn 4,47  que Jesús venia de Judea a la  Galilea, anà a trobar-lo i li demanà que 
Jn 4,54  féu quan hagué vingut de Judea a  Galilea. 5,Tit Capítol V Jesús cura al  
Jn 6,1  Jesús a l’altra part del mar de  Galilea, que és lo mar de Tiberíades. 2 I  
Jn 7,1  d’estes coses, anava Jesús per la  Galilea, no volent passar per la Judea  
Jn 7,9  9 Havent dit això, se quedà en  Galilea. 10 Emperò, tan prest com sos  
Jn 7,41  ventura lo Cristo ha de venir de  Galilea? 42 ¿No diu l’Escriptura que  
Jn 7,52  i mira com no ix profeta algun de  Galilea. 53 En seguida se retirà cada qual 
Jn 11,Tit  se retira a Efrem, ciutat de  Galilea. 1 I hi havia malalt un home  
Jn 12,21  a Felip, natural de Betsaida, en  Galilea, i li suplicaren dient: –Senyor,  
Jn 21,2  i Natanael, lo qual era de Canà de  Galilea, i los fills del Zebedeu, i altres 
Ac 1,11  los digueren també: –Barons de  Galilea, per què estau mirant al cel?  
Ac 5,37 37 Després d’això s’alçà Judes de  Galilea, en lo temps de l’empadronament,  
Ac 9,31  llavors pau en tota la Judea, i  Galilea, i Samària, s’edificava; i  
Ac 10,37  la Judea, i començant des de la  Galilea, després del baptisme que predicà  
Ac 13,31  que pujaren juntament ab ell de la  Galilea a Jerusalem, los quals fins ara  
Mt 26,69 dient: –Tu també érets ab Jesús, lo  galileu. 70 Mes ell negà davant de tots  
Mc 14,70 tu ets un d’ells, perquè també ets  galileu, i ton parlar és semblant. 71 I  
Lc 22,59  aquest estava ab ell, puix és  galileu també. 60 I digué Pere: –Home, no  
Lc 23,6  de la Galilea, preguntà si ell era  galileu. 7 I havent entès que era de la  
Jn 7,52  –Ets tu, per ventura, també  galileu? Examina les Escriptures i mira  
Mt 4,Tit  i de Joan. Anúncia l’evangeli als  galileus i cura diferents mals. 1 Llavors  
Lc 13,1 uns que contaven noves a Jesús dels  galileus la sang dels quals havia mesclat  
Lc 13,2  dient: –¿Pensau que aquells  galileus foren més grans pecadors que tots 
Lc 13,2  més grans pecadors que tots los  galileus per haver patit tals coses? 3 Vos 
Jn 4,45  Arribat, doncs, a la Galilea, los  galileus lo reberen havent vist tot lo que 
Ac 2,7  no són tots aquestos que parlen  galileus? 8 Puix, ¿com nosaltres los oïm  
Ac 18,12  los la paraula de Déu. 12 I essent  Gàlio procònsol de l’Acaia, los jueus s’ 
Ac 18,14 Pau començàs a obrir sa boca, digué  Gàlio als jueus: –Si fos una cosa iniqua,  
Ac 18,17 colps davant del tribunal, sens que  Gàlio fes cas d’estes coses. 18 Emperò  
Mt 26,34  dic que aquesta nit, abans que el  gall càntia, me negaràs tres vegades. 35  
Mt 26,74  tal home. I en aquell punt lo  gall cantà. 75 I Pere se recordà de les  
Mt 26,75  li havia dit Jesús: «Antes que el  gall càntia, me negaràs tres vegades.» I  
Mc 13,35  o a mitjanit, o al cantar del  gall, o al dematí. 36 No sia que venint de 
Mc 14,30 que avui, aquesta nit, abans que el  gall haja cantat dues vegades, me negaràs  
Mc 14,68 n’isqué fora davant del pati, i el  gall cantà. 69 I novament veent-lo la  
Mc 14,72 72 I en aquell mateix punt cantà lo  gall segona vegada. I se recordà Pere de  
Mc 14,72  Jesús li havia dit: «Abans que el  gall càntia dues vegades, tu em negaràs  
Lc 22,34  dic, Pere, que no cantarà avui lo  gall sens que hages negat tres vegades que 
Lc 22,60 encara estava ell parlant, cantà lo  gall. 61 I girant-se lo Senyor, mirà a  
Lc 22,61  Senyor li havia dit: «Abans que el  gall càntia, me negaràs tres vegades.» 62  
Jn 13,38  en veritat te dic: no cantarà lo  gall abans que tu m’hages negat tres  
Jn 18,27  altra vegada, i al punt cantà lo  gall. 28 Portaren després a Jesús des de  
Mt 5,12  ’s, perquè és gran vostre  gallardó en lo cel. Puix així perseguiren  
Mt 6,1 d’ells; d’altra manera no tindreu  gallardó de vostre Pare que està en lo  
Mt 6,2  veritat vos dic que ja reberen son  gallardó. 3 Emperò tu, quan faces almoina, 
Mt 6,5  En veritat vos dic que reberen son  gallardó. 6 Emperò tu, quan préguies,  
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Mt 6,16  En veritat vos dic que reberen son  gallardó. 17 Ans bé, tu, quan dejúnies,  
Mt 10,41 un profeta en nom de profeta, rebrà  gallardó de profeta; i qui rep a un just  
Mt 10,41 rep a un just en nom de just, rebrà  gallardó de just. 42 I tot aquell que  
Mt 10,42  dic en veritat que no perdrà son  gallardó. 11,Tit Capítol XI Joan Baptista  
Mc 9,40  veritat vos dic que no perdrà son  gallardó. 41 »I quisvulla que escandalísia 
Lc 4,19  del Senyor i lo dia del  gallardó.» 20 I havent tancat lo llibre,  
Lc 6,23  -vos, perquè serà gran vostre  gallardó en lo cel, puix d’aquesta manera 
Lc 6,35  sens esperar interès, i vostre  gallardó serà gran, i sereu fills de l’  
Lc 14,14  ’t; emperò te servirà de  gallardó en la resurrecció dels justos! 15 
1Co 3,8  cosa. Mes cada qual rebrà son  gallardó segons son treball. 9 Perquè  
1Co 3,14  obra del que edificà sobre, rebrà  gallardó. 15 Si l’obra de l’home se  
1Co 9,18 encarregada. 18 Qual és, doncs, mon  gallardó? Que al predicar l’evangeli,  
1Co 9,24  tots, emperò un sol guanya lo  gallardó? Correu, doncs, per a què pugau  
Col 3,24  24 sabent que del Senyor rebreu lo  gallardó de l’herència, perquè vosaltres  
He 10,35  confiança, la qual té un gran  gallardó. 36 Perquè a vosaltres vos és  
2Jn 8  obrat, sinó que rebau complert  gallardó. 9 Tot aquell que s’aparta i no  
Ap 11,18  ser judicats los morts, i de donar  gallardó a tos servos, los profetes, i als 
Ap 22,12  «Veus aquí que vinc prompte, i mon  gallardó va ab mi, per a recompensar a  
Mt 23,37  arreplegar tos fills així com la  gallina arreplega sos polls dessota de ses 
Mt 5,39 mal; ans bé, si algú et ferís en la  galta dreta, presenta-li també l’altra. 
Lc 6,29  29 I al que et feresca en una  galta, presenta-li l’altra també. I al  
Ac 5,Tit  i presos, i per consell de  Gamaliel posats en llibertat després d’  
Ac 5,34  en lo Consell un fariseu, anomenat  Gamaliel, doctor de la Llei, home ben  
Ac 22,3  ciutat, instruït als peus de  Gamaliel, conforme a la veritat de la Llei 
Mc 6,20 feia moltes coses, i l’oïa de bona  gana. 21 Fins que per últim arribà un dia  
Lc 19,23  que quan jo tornàs lo recobràs ab  ganància? 24 »I digué als que estaven  
Tt 1,11 que no convé, per amor d’una torpe  ganància. 12 Digué un d’ells, propi  
Tt 1,7  ni violent, ni codiciós de torpes  ganàncies, 8 sinó amic d’hospitalitat,  
Ac 13,7  a Bernabé i a Saulo, puix tenia  ganes d’oir la paraula de Déu. 8 Emperò  
2Co 5,8  tenim confiança, i ans bé més  ganes d’ausentar-nos del cos i estar  
Lc 22,31  per a garbellar-vos com se  garbella lo blat. 32 Emperò jo he pregat  
Lc 22,31  que Satanàs vos ha demanat per a  garbellar-vos com se garbella lo blat.  
Mc 5,26  molt en mans de molts metges, i  gastat tot quant tenia sens haver  
Lc 8,43 de sang dotze anys feia i que havia  gastat tot quant tenia en metges i ningú  
Lc 15,14  dissolutament. 14 I quan ho hagué  gastat, vingué una gran fam en aquella  
Lc 15,30  ha arribat aqueix fill teu que ha  gastat tota sa llegítima ab dones de mala  
Ac 27,9  de Talassa. 9 I com s’hagués  gastat molt temps i no fos ja segura la  
Lc 10,35 i li digué: »–Cuida’l, i tot quant  gàsties de més, jo t’ho refaré a la  
Ac 21,24 purifica’t ab ells, i fes-los lo  gasto per a què s’afèitien lo cap, i  
1Co 9,18  jo l’evangeli sens causar  gasto per no abusar de ma potestat en l’  
Lc 14,28  torre, no fa càlculs primer dels  gastos que són necessaris, a fi de veure  
Mt 13,30  primer la sisanya i lligau-la en  gavelles per a cremar-la. Emperò lo  
Ac 8,26  la senda que baixa de Jerusalem a  Gaza, la qual està deserta. 27 I alçant- 
He 11,32  me faltarà temps per contar de  Gedeon, de Barac, de Samsó, de Jeftè, de  
Ga 1,14  de ma nació, essent extremadament  gelós de les tradicions de mos pares. 15  
Rm 10,19  diu lo primer: «Jo us provocaré a  gelosia per un poble que no és mon poble,  
Rm 11,11  als gentils, per a incitar-los a  gelosia. 12 I si el pecat d’ells és lo  
Rm 11,14 per si d’alguna manera puc moure a  gelosia als de ma carn i fer que es  
1Co 10,22  dels dimonis. 22 ¿Voleu provocar a  gelosia al Senyor? ¿Per ventura som  
Ga 5,20  bruixeries, enemistats, disputes,  gelosies, ires, renyines, dissensions,  
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Ga 4,18  els seguiau. 18 Siau vosaltres  gelosos del bé en bé sempre, i no tan  
Ac 7,34  que habita en Egipte, i he oït sos  gemecs, i he baixat a llibertar-los. Ara 
Rm 8,26  mateix demana per nosaltres ab  gemecs inexplicables. 27 Emperò aquell que 
Rm 8,22  22 Puix sabem que tota criatura  gemega i està de part fins ara. 23 I no  
Rm 8,23  de l’Esperit, nosaltres també  gemegam dintre de nosaltres mateixos,  
2Co 5,2  eterna en los cels. 2 I per això  gemegam nosaltres, desitjant ser revestits 
2Co 5,4  los que estam en est tabernacle  gemegam oprimits, perquè no volem ésser  
He 13,17  per a què fassen això ab goig i no  gemegant, perquè això no és profitós per a 
Ap 18,15  temor de sos turments, plorant i  gemegant, 16 i dient: «Ai, ai d’aquella  
Lc 6,25  vosaltres, los que ara rieu, puix  gemegareu i plorareu! 26 »Ai de vosaltres  
Jn 16,20  vos dic que vosaltres plorareu i  gemegareu, emperò lo món se regositjarà; i 
Jn 11,33  jueus que havien vingut ab ella,  gemí en son esperit i es pertorbà. 34 I  
Jn 11,38  de manera que Làssaro no morís? 38  Gemint, doncs, Jesús altra vegada en si  
He 7,3  pau. 3 Sens pare, sens mare, sens  genealogia, no tenint principi de dies, ni 
Mt 1,Tit  segons sant Mateu 1,Tit Capítol I  Genealogia de Jesucrist. Sa concepció per  
Lc 3,Tit a Jesús, i prodigis que succeeixen.  Genealogia de Jesús. 1 I en l’any quinze  
1Tm 1,4  4 ni s’ocupassen en faules i  genealogies interminables, les quals abans 
Tt 3,9  9 Emperò evita qüestions nècies, i  genealògiques, i disputes, i debats sobre  
Mt 1,1  i son naixement. 1 Llibre de la  generació de Jesucrist, fill de David,  
Mt 1,18  catorze generacions. 18 I la  generació de Jesucrist fou d’aquesta  
Mt 11,16 16 »Mes, a qui compararé jo aquesta  generació? És semblant a uns nois que  
Mt 12,39  39 Ell los respongué dient: –La  generació mala i adulterina demana senyal; 
Mt 12,41 s’alçaran en judici contra aquesta  generació i la condemnaran, perquè s’  
Mt 12,42  s’alçarà en judici contra aquesta  generació i la condemnarà, perquè vingué  
Mt 16,4  los senyals dels temps? La  generació perversa i adúltera demana un  
Mt 23,36  coses vindran sobre aquesta  generació. 37 »Jerusalem, Jerusalem, que  
Mt 24,34  vos dic que no passarà aquesta  generació fins que totes estes coses se  
Mc 8,12  interior, los digué: –Per què esta  generació demana senyal? En veritat vos  
Mc 8,12  dic que no es donarà senyal a esta  generació. 13 I deixant-los, tornà a  
Mc 8,38  i de mes paraules enmig d’aquesta  generació adúltera i pecadora, lo Fill de  
Mc 9,18  I Jesús los respongué i digué: –Oh  generació incrèdula! Fins a quan estaré jo 
Mc 13,30  vos dic que no passarà aquesta  generació sens que tot això sia complert.  
Lc 1,50  està en los que el temen, de  generació en generació. 51 Manifestà poder 
Lc 1,50  los que el temen, de generació en  generació. 51 Manifestà poder en son braç  
Lc 7,31  s’assemblen los homes d’aquesta  generació, i a qui són semblants? 32 Són  
Lc 11,30  de l’home ho serà per a aquesta  generació. 31 La reina del migdia s’  
Lc 11,31  judici contra los homes d’aquesta  generació i els condemnarà, perquè vingué  
Lc 11,32 s’alçaran en judici contra aquesta  generació i la condemnaran, perquè s’  
Lc 16,8 aquest sigle són més prudents en sa  generació que els fills de la llum. 9 I jo 
Lc 17,25  molt i que sia reprovat d’aquesta  generació. 26 »I lo que succeí en los dies 
Lc 21,32  vos dic que no passarà aquesta  generació sens que totes estes coses sien  
Ac 2,40  dient: –Salvau’s d’aquesta  generació perversa. 41 I els que reberen  
Ac 8,33  abatiment fou tret son judici. Sa  generació, qui la declararà?, perquè sa  
Ac 13,36  que hagué servit a sa pròpia  generació, segons la voluntat de Déu, morí 
He 3,10  qual jo m’indigní contra aquella  generació i diguí: “Ells sempre erren en  
Mt 1,17  Cristo. 17 De manera que totes les  generacions des d’Abraham fins a David  
Mt 1,17 d’Abraham fins a David són catorze  generacions; i des de David fins a la  
Mt 1,17 transmigració de Babilònia, catorze  generacions; i des de la transmigració de  
Mt 1,17 de Babilònia fins a Cristo, catorze  generacions. 18 I la generació de  
Lc 1,48  me diran benaventurada totes les  generacions, 49 perquè ha fet en mi grans  
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Ef 3,5  de Cristo, 5 lo qual en altres  generacions no fou donat a conèixer als  
Ef 3,21 medi de Cristo Jesús, per totes les  generacions del sigle dels sigles. Amén.  
Col 1,26 estat escondit dels sigles i de les  generacions, mes que ara ha estat  
Rm 11,Tit  de si, i profetisa la conversió  general d’aquells. 1 Llavors jo dic: ¿Per 
1Co 5,1 los pecadors públics. 1 És un rumor  general que hi ha entre vosaltres  
2Co 13,Tit  i conclou ab una exhortació  general. 1 Mirau que aquesta és la tercera 
2Tm 3,Tit Caràcter dels falsos apòstols i, en  general, dels incrèduls i heretges.  
He 12,23  de molts mils d’àngels, 23 i a la  general assemblea de la Iglésia dels  
Mt 14,34  l’estany, vingueren a la terra de  Genesar. 35 I havent-lo conegut los  
Mc 6,53  banda, vingueren al territori de  Genesaret i atracaren a terra. 54 I havent 
Lc 5,1  estant a la vora de l’estany de  Genesaret, 2 vegé dos barques que estaven  
Lc 19,21  de vós, sabent que sou home d’un  geni dur, que preneu lo que no haveu  
1Pe 2,18  bons i moderats, sinó també als de  geni impertinent. 19 Puix és digne de  
Rm 11,4 set mil barons que no han doblat lo  genoll davant de Baal.» 5 Doncs, així  
Rm 14,11 lo Senyor, que tothom doblegarà son  genoll davant de mi i tota llengua  
Fl 2,10  que al nom de Jesús se dóblia tot  genoll de les criatures que estan en los  
Mt 17,14  se li acercà un home, i posat de  genolls en terra davant d’ell, li digué:  
Lc 22,41 cosa d’un tir de pedra, i posat de  genolls en terra, orava 42 dient: –Pare,  
Ef 3,14  14 Per aquesta causa doblo mos  genolls al Pare de nostre Senyor  
He 12,12  «alçau vostres mans caigudes i los  genolls enflaquits; 13 i donau passos  
Mt 4,25 25 I el seguia una gran multitud de  gent de la Galilea, i de Decàpolis, i de  
Mt 7,28  plàtiques, se meravellava la  gent de sa doctrina. 29 Perquè los  
Mt 8,1  de la muntanya, lo seguí molta  gent. 2 I veus aquí vingué un lleprós i l’ 
Mt 9,8  i se n’anà a sa casa. 8 I quan la  gent vegé això, temé, i alabà a Déu que  
Mt 9,23  de flautes, i a una multitud de  gent que feien brogit, digué: 24 –Retirau  
Mt 9,25 burlaven d’ell. 25 I treta fora la  gent, entrà i la prengué per la mà. I s’  
Mt 9,33  lo mut; i quedà meravellada la  gent i deia: –Mai s’ha vist semblant cosa 
Mt 9,36  en lo poble. 36 I al veure aquella  gent, se compadesqué d’ella, perquè  
Mt 11,7 començà Jesús a parlar de Joan a la  gent dient: –Què és lo que isquéreu a  
Mt 12,23  que parlà i vegé. 23 I tota la  gent quedava pasmada, i deia: –¿És aquest  
Mt 12,46  Mentres ell estava platicant ab la  gent, veus aquí sa mare i sos germans que  
Mt 13,2  2 I se li acercà gran multitud de  gent, de manera que, entrant en una barca, 
Mt 13,2 en una barca, s’assentà, i tota la  gent estava dreta en la vora. 3 I els  
Mt 13,15  veureu. 15 Puix lo cor d’aquesta  gent s’ha engrossit, i ses orelles se  
Mt 13,34 aquestes coses les digué Jesús a la  gent ab paràboles, i no els parlava mai  
Mt 13,36  del món.» 36 Llavors, despedida la  gent, se’n vingué a casa, i acercant-se 
Mt 14,13  i apartat. I havent-ho oït la  gent, lo seguiren de les ciutats a peu. 14 
Mt 14,14  l’eixir vegé una gran multitud de  gent, i tingué compassió d’ells i curà  
Mt 14,15  l’hora ja és passada. Despediu la  gent, per a què, anant als pobles, se  
Mt 14,19 me’ls aquí. 19 I havent manat a la  gent que s’assentassen sobre l’herba,  
Mt 14,19  als deixebles, i aquestos a la  gent. 20 I tots menjaren i quedaren  
Mt 14,22  mentres que ell despedia a la  gent. 23 I quan hagué despedit la turba,  
Mt 15,Tit en lo desert a una gran multitud de  gent ab set pans i alguns peixos. 1  
Mt 15,8  de vosaltres dient: 8 »Aquesta  gent se m’acerca ab sa boca, i ab los  
Mt 15,10  d’homes. 10 I convocada a si la  gent, los digué: –Oïu i enteneu. 11 No  
Mt 15,30  30 I se li acercà gran multitud de  gent, ab qui venien muts, cegos, coixos,  
Mt 15,31  31 De manera que es meravellava la  gent, veent parlar los muts, caminar los  
Mt 15,32  digué: –Me compadesc d’aquesta  gent, perquè ja fa tres dies que  
Mt 15,33  per a saciar a tanta multitud de  gent? 34 I Jesús los digué: –Quants pans  
Mt 15,35  i uns pocs peixets. 35 I manà a la  gent que s’assentassen sobre de l’herba. 
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Mt 15,36  i els deixebles los donaren a la  gent. 37 I tots menjaren i quedaren  
Mt 15,39  ni criatures. 39 I despatxada la  gent, entrà en una barca i passà als  
Mt 19,2  2 I lo seguí una gran multitud de  gent. I los curà allí. 3 I s’acercaren a  
Mt 20,29  lo seguí una gran multitud de  gent. 30 I veus aquí dos cegos sentats a  
Mt 20,31  misericòrdia de nosaltres! 31 I la  gent los renyava per a què callassen;  
Mt 21,8  damunt. 8 I una gran multitud de  gent estenia ses vestidures en lo camí. I  
Mt 21,11  dient: –Qui és aquest? 11 I la  gent responia: –Aquest és Jesús, lo  
Mt 21,43  llevat lo Regne de Déu i donat a  gent que produesca fruits d’ell. 44 I  
Mt 22,33  de vius. 33 I a l’oir això, la  gent se meravellava de sa doctrina. 34  
Mt 24,7  no és lo fi. 7 Perquè s’alçarà  gent contra gent, i regne contra regne, i  
Mt 24,7  fi. 7 Perquè s’alçarà gent contra  gent, i regne contra regne, i hi haurà  
Mt 24,11  profetes falsos i seduiran a molta  gent. 12 I perquè abundarà la iniquitat,  
Mt 26,47  i junt ab ell una gran turba de  gent ab espases i bastons, enviada per los 
Mt 28,19  Anau, doncs, i ensenyau a tota la  gent, batejant-los en lo nom del Pare, i 
Mc 2,2  una casa, i acudí tal multitud de  gent que no hi cabia, ni en la porta; i  
Mc 2,4  al davant per causa del tropell de  gent, descobriren lo teulat de la casa en  
Mc 2,13  lo mar, i venia a ell tota la  gent, i els ensenyava. 14 I al passar vegé 
Mc 3,7  i el seguí una gran multitud de  gent de la Galilea i de la Judea, 8 i de  
Mc 3,9 a punt, per causa del tropell de la  gent, a fi de que no l’oprimís. 10 Perquè 
Mc 3,20 comparegué de nou tanta multitud de  gent, que ni pa podien menjar. 21 I quan  
Mc 3,32  al rodador d’ell una multitud de  gent, i li digueren: –Mirau, vostra mare i 
Mc 4,1  I s’arrimà a son rodador tanta  gent, que entrant-se’n en una barca s’ 
Mc 4,1  assentà dins, en lo mar, i tota la  gent estava a la vora, en terra. 2 I els  
Mc 4,36  36 I després d’haver despedit la  gent, lo prengueren així com estava en la  
Mc 5,21  se li acercà una gran multitud de  gent, i ell estava prop del mar. 22 I veus 
Mc 5,24 se n’anà ab ell. I lo seguia molta  gent, i l’oprimien. 25 I una dona que  
Mc 5,27  per detràs entre la confusió de la  gent i tocà son vestit, 28 perquè deia:  
Mc 5,30 d’ell, havent-se girat envers la  gent, digué: –Qui ha tocat ma vestidura?  
Mc 5,31  I sos deixebles li deien: –Veeu la  gent que vos està oprimint, ¿i dieu: “Qui  
Mc 6,41  per a què els presentassen a la  gent, i ell repartí entre tots los dos  
Mc 7,6  com està escrit: »“Aquesta  gent m’honra ab los llavis, emperò son  
Mc 7,17  oir, oiga. 17 I luego que deixà la  gent i entrà en casa, li preguntaven sos  
Mc 8,1  altra vegada un gran número de  gent i no tenint què menjar, cridant Jesús 
Mc 8,2 digué: 2 –Tinc compassió d’aquesta  gent, perquè fa tres dies que estan ab mi  
Mc 8,6  Ells digueren: –Set. 6 I manà a la  gent que s’assentàs en terra. I prenent  
Mc 8,6  i els distribuïren entre la  gent. 7 Tenien també alguns peixets, i els 
Mc 9,13  cerca d’ells una gran multitud de  gent, i que els escribes estaven disputant 
Mc 9,24  24 I quan vegé Jesús que la  gent anava venint ab tropell, amenaçà a l’ 
Mc 10,1 l’altra part del Jordà, i tornà la  gent a reunir-se ab ell, i novament los  
Mc 10,46 Jericó ell i sos deixebles, i molta  gent ab ells, Bartimeu, lo cego, fill de  
Mc 11,18  puix lo temien, perquè tota la  gent estava meravellada de sa doctrina. 19 
Mc 12,41  oferiments, estava mirant com la  gent tirava diners en l’arca, i molts  
Mc 13,8  encara el fi. 8 Perquè s’alçarà  gent contra gent, i regne sobre regne, i  
Mc 13,8  fi. 8 Perquè s’alçarà gent contra  gent, i regne sobre regne, i hi haurà  
Mc 14,43  i junt ab ell una gran turba de  gent ab espases i bastons, de part dels  
Lc 2,10 seran d’un gran goig per a tota la  gent: 11 perquè avui vos ha nat en la  
Lc 3,7  de Déu.» 7 I deia a la multitud de  gent que venien a que els batejàs: –Raça  
Lc 3,10  al foc. 10 I li preguntaven la  gent i deien: –Doncs, què farem? 11 I  
Lc 4,42 anar-se’n a un lloc desert, i la  gent lo buscava i anaren fins allà a on  
Lc 5,1  de Jesús. 1 I succeí que, com la  gent vingués atropelladament sobre d’ell  
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Lc 5,3  I estant sentat, adoctrinava a la  gent des de la barca. 4 I quan acabà de  
Lc 5,15  més s’estenia sa fama, i acudia  gent en gran número per a oir-lo i per a 
Lc 5,19  ho, a causa de la gran multitud de  gent, se’n pujaren al teulat i, per entre 
Lc 6,17  sos deixebles i d’una multitud de  gent de tota la Judea, i de Jerusalem, i  
Lc 6,19  impurs se curaven. 19 I tota la  gent procurava tocar-lo, perquè eixia d’ 
Lc 7,9  admirat, i girant-se envers la  gent que el seguien, digué: –En veritat  
Lc 7,11  deixebles i una gran multitud de  gent. 12 I, a l’arribar prop de les  
Lc 7,12  era viuda, i venia ab ella molta  gent de la ciutat. 13 Al punt que el  
Lc 7,24 començà Jesús a parlar de Joan a la  gent dient: –Què eixíreu a veure en lo  
Lc 8,4  concorregut un número crescut de  gent, que venia ansiosa ab ell des de les  
Lc 8,37  la llegió. 37 I li demanà tota la  gent del territori dels gerasens que se  
Lc 8,45  i los que eren ab ell: –Mestre, la  gent vos empeny i oprimeix, i preguntau:  
Lc 9,12  li digueren: –Despatxau aquesta  gent, per a què vagen als llocs i masies  
Lc 9,13  a comprar vianda per tota aquesta  gent. 14 Perquè eren com cosa de cinc mil  
Lc 9,16 per a què los posassen davant de la  gent. 17 I menjaren tots i quedaren  
Lc 9,18  i los preguntà dient: –Qui diu la  gent que só, jo? 19 I ells respongueren  
Lc 9,37  a l’encontre una gran multitud de  gent. 38 I veus aquí un home de la turba  
Lc 11,14  lo dimoni, parlà lo mut i la  gent se meravellava. 15 Emperò alguns d’  
Lc 11,29  de Déu i la guarden! 29 I com la  gent acudís de totes parts, començà a dir: 
Lc 12,1  al rodador de Jesús molta  gent, de tal manera que los uns  
Lc 12,28  Déu així, quant més a vosaltres,  gent de poca fe? 29 No aneu, doncs,  
Lc 12,30  estes són coses per a les que la  gent del món s’afana; i sap vostre Pare  
Lc 14,25  gustarà mon sopar. 25 I molta  gent anava ab ell; i girant-se, los  
Lc 18,36 almoina. 36 I oint lo tropell de la  gent que passava, preguntà què era allò.  
Lc 19,3  no podia, a causa de la molta  gent i perquè ell era petit d’estatura. 4 
Lc 19,39  dels fariseus que estaven entre la  gent li digueren: –Mestre, reprèn a tos  
Lc 21,25 en les estrelles. I en la terra, la  gent estarà consternada per la confusió  
Lc 22,47  quan comparegué una turba de  gent, davant de la qual anava un dels  
Lc 23,27 27 I lo seguia una gran multitud de  gent i de dones que es lamentaven i  
Jn 2,14  14 I havent trobat en lo temple  gent que venien bous, ovelles i palomes, i 
Jn 4,28 ’n tornà a la ciutat, i digué a la  gent: 29 –Veniu a veure un home que m’ha  
Jn 6,2  2 I el seguia una gran multitud de  gent, perquè veien los miracles que feia  
Jn 6,5  i vegés que una gran multitud de  gent venia a ell, digué a Felip: –A on  
Jn 6,9  emperò, què és això per tanta  gent? 10 I Jesús digué: –Feu assentar la  
Jn 6,10  10 I Jesús digué: –Feu assentar la  gent. I estava aquell lloc cobert d’  
Jn 6,22  ells anaven. 22 Al dia següent, la  gent que estava a l’altre costat del mar  
Jn 7,12  enraonament acerca d’ell entre la  gent. Perquè uns deien: –Ell és home de  
Jn 7,32  oigueren estos enraonaments que la  gent tenia d’ell; i els fariseus i els  
Jn 11,42  ho he dit per causa d’aquesta  gent que està al rodador de mi, a fi de  
Jn 12,12  I l’endemà, una gran multitud de  gent, que havia vingut a la festa, havent  
Jn 12,29  i el glorificaré encara més. 29 La  gent, doncs, que estava allí i ho oigué  
Jn 12,34 de quina mort havia de morir. 34 La  gent li respongué: –Nosaltres havem oït de 
Jn 18,36  d’aquest món, sens dubte que ma  gent haurien peleat per a què no caigués  
Ac 2,6  doncs, la veu, acudí molta  gent, i quedà atordida, puix cada qual los 
Ac 2,47  a Déu i trobant gràcia en tota la  gent. I el Senyor anyadia a la Iglésia  
Ac 5,16 16 I acudia també a Jerusalem molta  gent de les ciutats comarcanes, portant  
Ac 8,6  los predicava a Cristo. 6 I la  gent escoltava ab atenció lo que Felip  
Ac 11,24  Sant i de fe. I s’agregà molta  gent al Senyor. 25 I des d’allí marxà  
Ac 11,26  i instruïren una gran multitud de  gent, de manera que los deixebles foren  
Ac 14,13  ses túniques saltaren enmig de la  gent, exclamant 14 i dient: –Barons, per  
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Ac 18,10  per a danyar-te, puix tinc molta  gent en esta ciutat. 11 I permanesqué allí 
Ac 19,26  ses persuasions aquest Pau a molta  gent dient que no són déus los fets de mà. 
Ac 19,35  lo secretari, havent apaciguat la  gent, digué: –Barons d’Èfeso, quin home  
Ac 24,12  disputant ab ningú, ni aplegant  gent en les sinagogues, 13 ni en la  
Ac 24,18  en lo temple, no ab reunió de  gent ni ab tumult. 19 Los quals devien  
Rm 10,19  poble, i jo us mouré a ira per una  gent insensata.» 20 I Isaïes s’atreví a  
2Co 11,32  32 En Damasco, lo governador de la  gent del rei Aretas tenia posades guàrdies 
1Tm 6,5  la pietat és un guany. De semblant  gent, aparta-te’n. 6 Emperò la pietat  
2Pe 3,11  de ser disoltes, quina classe de  gent haveu de ser vosaltres en santedat de 
Ap 19,1  oiguí una gran veu, com de molta  gent en lo cel, que deien: –Aŀleluia!,  
Ap 19,6  6 I oiguí com una veu de molta  gent, i com soroll de moltes aigües, i com 
Mt 18,17  a la Iglésia, ten-lo per un  gentil i un publicà. 18 En veritat vos dic 
Mc 7,26 llançà a sos peus. 26 I la dona era  gentil, i de nació sirofenícia. I li  
Ac 16,1  fill d’una jueua fiel i de pare  gentil. 2 D’est donaven bon testimoni los 
Ac 16,3 perquè tots sabien que son pare era  gentil. 4 I al passar per les ciutats, los 
Ga 2,3 3 Mes ni Tito que era ab mi, essent  gentil, fou compeŀlit a circumcidar-se,  
Mt 4,15  costat del Jordà, Galilea dels  gentils: 16 Poble que sentat en les  
Mt 5,47  feu de més? ¿No ho fan també los  gentils? 48 »Siau, puix, vosaltres  
Mt 6,7  no parleu molt, com fan los  gentils. Puix pensen que parlant molt  
Mt 6,32  Ab què ens cobrirem? 32 Perquè los  gentils s’afanen per totes aquestes  
Mt 10,5  i dient: –No aneu per lo camí dels  gentils, ni entreu en les ciutats dels  
Mt 10,18  en testimoni contra d’ells i dels  gentils. 19 I quan vos entréguien, no  
Mt 12,18  sobre ell i anunciarà justícia als  gentils. 19 No disputarà, ni cridarà, ni  
Mt 12,21  21 I en son nom esperaran los  gentils.» 22 Llavors li portaren un  
Mt 20,19  a mort. 19 I l’entregaran als  gentils per a què se’n traguen mofa, i l’ 
Mt 20,25 digué: –Sabeu que els prínceps dels  gentils avasallen a sos pobles, i que els  
Mc 10,33  a mort, i l’entregaran als  gentils, 34 i es mofaran d’ell, li  
Lc 2,32 pobles: 32 llum per a iŀluminar als  gentils, i per a glòria d’Israel, vostre  
Lc 18,32  l’home. 32 Puix serà entregat als  gentils, i serà escarnit, i assotat, i  
Lc 21,24  i Jerusalem serà trepitjada dels  gentils, fins que es cúmplien los temps de 
Jn 7,35  per lo món a predicar als  gentils? 36 Què paraules són aquestes que  
Jn 12,Tit  de Jesucrist en Jerusalem. Alguns  gentils volen veure a Jesús. Declara est  
Jn 12,20  detràs d’ell. 20 Hi havia alguns  gentils dels que pujaren per adorar a Déu  
Ac 4,27  Herodes i Ponç Pilat, ab los  gentils i els pobles d’Israel, 28 per a  
Ac 7,45  de Josuè a la possessió dels  gentils, als quals Déu expeŀlí fora de la  
Ac 9,15 mi per a portar mon nom davant dels  gentils, i dels reis, i dels fills d’  
Ac 9,29  Senyor. 29 I parlava també ab los  gentils, i disputava ab los grecs, i ells  
Ac 10,Tit  centurió Corneli i a vàrios altres  gentils parents i amics d’aquest. 1 I hi  
Ac 10,45  Sant se difundís també sobre els  gentils. 46 Perquè els oïen parlar en  
Ac 11,Tit  prediquen als jueus, i després als  gentils. Bernabé i Saulo prediquen en  
Ac 11,1  en la Judea oigueren que els  gentils havien també rebut la paraula de  
Ac 11,18 ha concedit també arrepentiment als  gentils per a la vida. 19 I els altres que 
Ac 13,Tit  per l’Esperit Sant a predicar als  gentils. Conversió del procònsol Sèrgio  
Ac 13,Tit  de Pisídia: converteix a molts  gentils i abandona als jueus incrèduls. 1  
Ac 13,42  hagueren eixit de la sinagoga, los  gentils li suplicaren en lo dissabte  
Ac 13,46  d’aquest punt nos ne tornam als  gentils. 47 Perquè lo Senyor així nos ho  
Ac 13,47  “Jo t’he posat per llum dels  gentils, perquè sies la salvació fins al  
Ac 13,48  del món.” 48 I quan oïren això los  gentils, se regositjaren, i glorificaven  
Ac 14,2  i irritaren los ànimos dels  gentils contra sos germans. 3 I per això  
Ac 14,5  de la dels apòstols. 5 Mes com los  gentils i els jueus ab sos capitans s’  
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Ac 14,15 sigles passats ha permès a tots los  gentils anar per sos camins. 16 Emperò ell 
Ac 14,26  havia obert la porta de la fe als  gentils. 27 I se detingueren allí no poc  
Ac 15,3  Samària contant la conversió dels  gentils, i donaven gran contento a tots  
Ac 15,7  que per ma boca oiguessen los  gentils la paraula de l’evangeli i  
Ac 15,12  i prodigis havia fet Déu entre els  gentils per medi d’ells. 13 I després que 
Ac 15,14 ha contat com Déu visità primer als  gentils per a prendre d’ells un poble per 
Ac 15,17  Senyor los demés homes i tots los  gentils, sobre qui ha estat invocat mon  
Ac 15,19  que judico que no s’incomòdia als  gentils que es converteixen a Déu, 20 sinó 
Ac 15,23  germans, als germans que són dels  gentils i estan en Antioquia, i en Síria,  
Ac 17,4  com també una gran multitud de  gentils i devots i no poques dones  
Ac 17,12  cregueren junts ab moltes dones  gentils i de distinció, i no pocs homes.  
Ac 18,6  estic, i des d’ara me’n vaig als  gentils. 7 I partint d’allí, entrà en  
Ac 19,10  paraula del Senyor Jesús, jueus i  gentils. 11 I Déu obrà miracles  
Ac 19,17  això fou notori a tots los jueus i  gentils que habitaven en Èfeso; i vingué  
Ac 20,21 cases, 21 predicant als jueus i als  gentils l’arrepentiment envers Déu i la  
Ac 21,11  i l’entregaran en mans dels  gentils.” 12 I quan haguérem oït això,  
Ac 21,19  coses que Déu havia fet entre els  gentils per son ministeri. 20 I quan ells  
Ac 21,21  als jueus que estan entre els  gentils l’abandonar a Moisès dient que no 
Ac 21,25  la Llei. 25 I acerca aquells  gentils que cregueren, nosaltres havem  
Ac 21,28  lloc, i ha introduït ademés los  gentils en lo temple, i ha profanat aquest 
Ac 22,21  et vull enviar lluny d’aquí, als  gentils. 22 I l’estigueren escoltant fins 
Ac 26,17  deslliurant-te del poble i dels  gentils, als quals jo t’envio ara, 18 per 
Ac 26,20 i per tota la terra de Judea, i als  gentils, que s’arrepentissen i es  
Ac 26,23 i anunciaria la llum al poble i als  gentils. 24 I mentres ell deia estes coses 
Ac 28,28  haveu de saber vosaltres que als  gentils és enviada aquesta salut de Déu, i 
Rm 2,Tit  per ses males obres que els  gentils. La verdadera circumcisió és la de 
Rm 2,14  justificats; 14 perquè quan los  gentils, que no tenen Llei, fan  
Rm 2,24  per causa de vosaltres entre els  gentils, com està escrit. 25 La  
Rm 3,Tit la preferència dels jueus sobre els  gentils. Uns i altres estan subjectes al  
Rm 3,9  perquè havem ja provat que jueus i  gentils estan tots baix de pecat, 10 com  
Rm 3,29 jueus solament? No ho és també dels  gentils? Sí, per cert, dels gentils també. 
Rm 3,29  dels gentils? Sí, per cert, dels  gentils també. 30 Perquè un sol Déu és  
Rm 9,Tit  tracta de la vocació dels  gentils i de la reprovació dels jueus. 1  
Rm 9,24  dels jueus, sinó també dels  gentils? 25 Conforme a lo que diu en  
Rm 9,30  30 Doncs, què direm? Que els  gentils, que no seguien la justícia, han  
Rm 10,Tit  és predicada en tot lo món. Los  gentils l’abracen, mentres que els jueus  
Rm 11,Tit  incrèduls amonesta l’Apòstol als  gentils que no presúmien de si, i  
Rm 11,11  sa caiguda vingué la salvació als  gentils, per a incitar-los a gelosia. 12 
Rm 11,12  disminució d’ells, lo tresor dels  gentils, ¿quant més la plenitud d’ells?  
Rm 11,13 ells? 13 Perquè ab vosaltres parlo,  gentils: mentres jo sia apòstol dels  
Rm 11,13  mentres jo sia apòstol dels  gentils, honraré mon ministeri 14 per si  
Rm 11,25  que haja entrat la plenitud dels  gentils. 26 I que així se sàlvia tot  
Rm 15,9  dels pares, 9 i per a què els  gentils glorifíquien a Déu per sa  
Rm 15,9 jo us confessaré, Senyor, entre els  gentils, i cantaré a vostre nom.» 10 I en  
Rm 15,10 10 I en altre lloc: «Alegrau’s, oh  gentils, ab son poble.» 11 I altra vegada: 
Rm 15,11  al Senyor, vosaltres tots los  gentils, i pobles tots, ensalçau-lo». 12 
Rm 15,12  Jessè que s’alçarà a governar los  gentils; en ell confiaran los gentils.» 13 
Rm 15,12  los gentils; en ell confiaran los  gentils.» 13 Ómplia-us, doncs, lo Déu d’ 
Rm 15,16  jo ministre de Jesucrist entre els  gentils, ministrant l’evangeli de Déu, a  
Rm 15,16 de que sia agradable l’oferta dels  gentils i santificada en l’Esperit Sant.  
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Rm 15,18  per a portar a l’obediència als  gentils, ab paraules i obres, 19 ab l’  
Rm 15,27 i són deutors a ells. Perquè si els  gentils han estat fets participants de ses 
Rm 16,4  sinó també totes les iglésies dels  gentils. 5 I del mateix modo saludau a la  
1Co 1,23  per als jueus i fatuïtat per als  gentils. 24 Mes per als que han estat  
1Co 5,1 ni arribà a anomenar-se entre els  gentils, de manera que hi ha qui té la  
1Co 10,20  que les coses que sacrifiquen los  gentils, les sacrifiquen als dimonis, i no 
1Co 10,32 32 No doneu ofensa als jueus ni als  gentils ni a la Iglésia de Déu, 33 a la  
1Co 12,2  2 Vosaltres sabeu que, quan éreu  gentils, anàveu als ídols muts, segons  
1Co 12,13 a ser un mateix cos, així jueus com  gentils, així servos com llibres, i tots  
2Co 11,26  dels de ma nació, en perills dels  gentils, perills en la ciutat, perills en  
Ga 1,16  fi de que jo el predicàs entre els  gentils, des d’aquell instant no m’  
Ga 2,2  l’evangeli que predico entre els  gentils, i privadament a aquells que  
Ga 2,8  lo mateix obrà en mi també per als  gentils.) 9 I quan Jaume, Cefas i Joan,  
Ga 2,9  per a què nosaltres anàssem als  gentils, i ells, als circumcisos. 10  
Ga 2,12  de part de Jaume, menjava ab los  gentils; emperò després que vingueren se  
Ga 2,14  «Si tu, essent jueu, vius com los  gentils i no com los jueus, per què  
Ga 2,14 com los jueus, per què obligues als  gentils a que visquen com los jueus?» 15  
Ga 2,15  i no pecadors d’entre els  gentils, 16 sabent que l’home no es  
Ga 3,8  que Déu havia de justificar als  gentils per la fe, anuncia primer a  
Ga 3,14  d’Abraham puga venir sobre els  gentils per Jesucrist, a fi de que per la  
Ef 2,Tit  Jesucrist. Per esta han entrat los  gentils en l’herència dels fills; i de  
Ef 2,Tit  dels fills; i de tots, així  gentils com jueus, forma Jesucrist sa  
Ef 2,11  essent vosaltres en altre temps  gentils en carn, que sou apellidats  
Ef 3,Tit  Capítol III Reconciliació dels  gentils revelada a sant Pau, destinat  
Ef 3,1  per amor de vosaltres, los  gentils, 2 si haveu oït la dispensació de  
Ef 3,6 i profetes en Esperit: 6 de que els  gentils són cohereus i del mateix cos, i  
Ef 3,8  aquesta gràcia de predicar als  gentils les riqueses insondables de  
Ef 4,Tit procurar segons son grau. Vida dels  gentils, i qual ha de ser la dels  
Ef 4,17  no camineu com caminen los demés  gentils en la vanitat de son pensament, 18 
Col 1,Tit  lo misteri de la vocació dels  gentils. 1 Pau, apòstol de Jesucrist per  
Col 1,27  glòria d’aquest misteri entre els  gentils: que Cristo és en vosaltres l’  
1Te 2,16  16 prohibint-nos de parlar als  gentils per a què fossen salvos, a fi de  
1Te 4,5  afecte de concupiscència, com los  gentils que no coneixen a Déu; 6 i que  
1Tm 2,7  dic, no enganyo), doctor dels  gentils en fe i veritat. 8 Per lo tant  
1Tm 3,16  vist dels àngels, predicat als  gentils, cregut en lo món, i rebut dalt en 
2Tm 1,11  i apòstol, i doctor dels  gentils. 12 Per qual motiu sofresc jo  
2Tm 4,17  la predicació i l’oïssen tots los  gentils, i vaig ésser deslliurat de la  
1Pe 2,12  vostra conducta honesta entre els  gentils; per a què així com ara murmuren  
1Pe 4,Tit les virtuts per atraure a la fe als  gentils, i diu que devem alegrar-nos de  
1Pe 4,3  hagen complert la voluntat dels  gentils, vivint en luxúries, en  
3Jn 7  en camí, no prenent res dels  gentils. 8 Nosaltres, per consegüent,  
Ap 11,2  amídies, perquè ha estat donat als  gentils, i serà trepitjada la ciutat  
Ap 11,18 gran poder i haveu regnat. 18 I els  gentils s’han irritat i vostra ira ha  
Mt 5,1  -la. 1 Veent Jesús aquell  gentiu, se’n pujà a una muntanya, i  
Lc 8,19  acercar-se-li per raó del  gentiu. 20 I li digueren: –Ta mare i tos  
Lc 23,48  aquest home era just. 48 I tot lo  gentiu que assistí a est espectacle i veia 
Mt 25,32  de sa majestat. 32 I totes les  gents se juntaran davant d’ell i separarà 
Ac 4,25  digueres: »“Per què bramaren les  gents i els pobles pensaren coses vanes?  
Ac 11,3 dient: –Per què entrares en casa de  gents incircumcidades i menjares ab ells?  
Ac 14,10  I ell saltà i caminava. 10 I les  gents, quan vegeren lo que Pau havia fet,  
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Rm 4,17 «Jo us he constituït pare de moltes  gents»), davant de Déu, a qui havia  
Rm 4,18  que vindria a ser pare de moltes  gents, conforme lo que li havia estat dit: 
Ga 3,8  «En tu seran beneïdes totes les  gents.» 9 Així los que són de la fe seran  
Ap 10,11  altra vegada profetísies a moltes  gents, i als pobles, i a llengües, i a  
Ap 18,3  i abominable. 3 Perquè totes les  gents han begut del vi de la ira de sa  
Lc 8,26  26 I navegaren al territori dels  gerasens, que està enfront de la Galilea.  
Lc 8,37  tota la gent del territori dels  gerasens que se retiràs d’ells, puix  
Mt 8,Tit  a dos endemoniats en la terra dels  gerassens. 1 Quan hagué baixat de la  
Mt 8,28  part de l’estany a la terra dels  gerassens, vingueren a son encontre dos  
Mc 5,1  banda del mar, al territori dels  gerassens. 2 I a l’eixir Jesús de la  
Mt 4,18  que s’anomena Pere, i Andreu, son  germà, los quals tiraven lo filat al mar,  
Mt 4,21  Jaume fill del Zebedeu, i son  germà Joan en una barca ab Zebedeu, son  
Mt 5,22  que qualsevol que tinga ira a son  germà, estarà subjecte a judici. I lo qui  
Mt 5,22  I lo qui diga: “‹Racà›” a son  germà, estarà subjecte a consell. I lo qui 
Mt 5,23  altar, si allí te recordes que ton  germà té alguna cosa contra de tu, 24  
Mt 5,24 -te’n primer a reconciliar ab ton  germà, i llavors vine i ofereix ton do. 25 
Mt 7,3  veus la volva en l’ull de ton  germà i no veus la biga en lo teu? 4 O,  
Mt 7,4 lo teu? 4 O, ¿com és que dius a ton  germà: “Deixa, jo et trauré la volva de l’ 
Mt 7,5  a traure la volva de l’ull de ton  germà. 6 »No doneu lo que és sant als  
Mt 10,2  Simó, anomenat Pere, i Andreu, son  germà; 3 Jaume, del Zebedeu, i Joan, son  
Mt 10,3  3 Jaume, del Zebedeu, i Joan, son  germà; Felip i Bartomeu; Tomàs i Mateu, lo 
Mt 10,21  que parla en vosaltres. 21 »I lo  germà entregarà a la mort a son germà, i  
Mt 10,21  lo germà entregarà a la mort a son  germà, i lo pare, a son fill. I s’alçaran 
Mt 12,50  que està en lo cel, aqueix és mon  germà, i germana, i mare. 13,Tit Capítol  
Mt 14,3  causa d’Herodias, muller de son  germà. 4 Puix li deia Joan: –No t’és  
Mt 17,1  ab ell a Pere, i a Jaume, i a son  germà Joan, i se’ls ne porta a part a una 
Mt 18,15  petits. 15 »Per lo tant, si ton  germà pecàs contra de tu, vés i corretgeix 
Mt 18,15  t’escoltàs, hauràs guanyat a ton  germà. 16 I si no t’escoltàs, pren encara 
Mt 18,21 –Senyor, quantes vegades pecant mon  germà contra de mi lo tinc de perdonar?  
Mt 22,24  algú sens fill, desposi’s son  germà ab sa muller i dónia successió a son 
Mt 22,24  sa muller i dónia successió a son  germà.” 25 Doncs, havia entre nosaltres  
Mt 22,25  successió, deixà sa muller a son  germà. 26 I lo mateix féu lo segon, i lo  
Mc 1,16  vegé a Simó i a Andreu, son  germà, que tiraven sos filats en lo mar,  
Mc 1,19  fill del Zebedeu, i a Joan, son  germà, que estaven també en una barca  
Mc 3,17 17 i a Jaume del Zebedeu, i a Joan,  germà de Jaume, als quals donà lo nom de  
Mc 3,35 faça la voluntat de Déu, eix és mon  germà, i ma germana, i ma mare. 4,Tit  
Mc 5,37  excepte Pere, i Jaume, i Joan,  germà de Jaume. 38 I arriben a casa del  
Mc 6,3 aquest lo menestral, fill de Maria,  germà de Jaume, i de Josep, i de Judes, i  
Mc 6,17  d’Herodias, muller de Filipo, son  germà, perquè s’havia desposat ab ella.  
Mc 6,18  t’és lícit tenir la muller de ton  germà. 19 I Herodias l’insidiava, i el  
Mc 12,19  nos deixà escrit que, si morís lo  germà d’algú i deixàs muller i no tingués 
Mc 12,19  i no tingués fills, que prenga son  germà la dona d’aquell i que àlcia  
Mc 12,19  i que àlcia descendència a son  germà. 20 Puix eren set germans, i el  
Mc 13,12  sinó l’Esperit Sant. 12 I lo  germà entregarà son germà a la mort, i el  
Mc 13,12  Sant. 12 I lo germà entregarà son  germà a la mort, i el pare, al fill, i els 
Lc 3,1  Herodes tetrarca de Galilea, i son  germà Filipo tetrarca d’Iturea i de la  
Lc 3,19  a causa d’Herodias, muller de son  germà, i per tots los mals que Herodes  
Lc 6,14  lo sobrenom de Pere, i Andreu, son  germà, Jaume i Joan, Felip i Bartomeu, 15  
Lc 6,16  anomenat lo Zelador, 16 i Judes,  germà de Jaume, i Judes Iscariot, que fou  
Lc 6,41 què mires la volva en l’ull de ton  germà i no t’adones de la biga que tens  
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Lc 6,42 en ton ull? 42 O com pots dir a ton  germà: “Deixa’m-te traure, germà, la  
Lc 6,42 a ton germà: “Deixa’m-te traure,  germà, la volva de ton ull”, no reparant  
Lc 6,42  a traure la volva de l’ull de ton  germà. 43 »Puix no és bon arbre lo qui fa  
Lc 12,13 poble li digué: –Mestre, dieu a mon  germà que partesca ab mi l’heretat. 14  
Lc 15,27  allò. 27 I aquest li digué: »–Ton  germà ha vingut, i ton pare ha fet matar  
Lc 15,32  convit i nos alegràssem, puix ton  germà era mort i ha ressuscitat, s’havia  
Lc 17,3  aquestos petits. 3 »Ateneu: Si ton  germà pecàs contra de tu, corretgeix-lo, 
Lc 20,28  nos deixà escrit: “Si morís lo  germà d’algú tenint muller, i no deixàs  
Lc 20,28  fills, que es càsia ab ella son  germà, i que àlcia descendència a son  
Lc 20,28  i que àlcia descendència a son  germà.” 29 Eren, doncs, set germans. Lo  
Jn 1,40  havien seguit a Jesús, era Andreu,  germà de Simó Pere. 41 Lo primer a qui ell 
Jn 1,41  Lo primer a qui ell trobà fou son  germà Simó, i li digué: –Havem encontrat  
Jn 6,8  de sos deixebles, que era Andreu,  germà de Simó Pere, li digué: 9 –Aquí hi  
Jn 11,2 netejat los peus ab sos cabells; lo  germà de la qual, Làssaro, era lo qui  
Jn 11,19  a consolar-les de la mort de son  germà. 20 I quan Marta oigué que Jesús  
Jn 11,21  estat aquí, no hauria mort mon  germà. 22 Emperò també sé ara que  
Jn 11,23  concedirà. 23 Jesús li digué: –Ton  germà ressuscitarà. 24 Marta li respon:  
Jn 11,32  estat aquí, no hauria mort mon  germà. 33 Jesús, doncs, al veure-la  
Ac 1,13  d’Alfeu i Simó lo Zelós, i Judes  germà de Jaume. 14 Tots aquestos  
Ac 12,2  2 I matà ab espasa a sant Jaume,  germà de Joan. 3 I veent que agradava als  
Ac 13,1 Negre, i Luci de Cirene, i Manahèn,  germà de llet d’Herodes lo tetrarca, i  
Ac 21,20  a Déu i li digueren: –Tu veus,  germà, quants mils jueus hi ha que han  
Ac 22,13  -se’m davant, digué: »–Saulo,  germà, recobra la vista. »I en aquell  
Rm 14,10  10 I tu, per què judiques a ton  germà? O tu, per què desprècies a ton  
Rm 14,10  O tu, per què desprècies a ton  germà? Puix tots compareixerem davant del  
Rm 14,13  en no posar ensopec o escàndol al  germà. 14 Sé, i estic persuadit en lo  
Rm 14,15  si per la causa de ton menjar, ton  germà se contrista, ja no camines conforme 
Rm 14,21  ni beure vi, ni cosa en què ton  germà encepèguia o s’escandalísia o se  
Rm 16,23 Erasto, tresorer de la ciutat, i lo  germà Quart. 24 La gràcia de nostre Senyor 
1Co 1,1  per voluntat de Déu, i Sostenes,  germà nostre 2 a la iglésia de Déu que  
1Co 5,11  no us acompanyeu si algú apellidat  germà és fornicari o avaro o idòlatra o  
1Co 6,6  entre sos germans, 6 sinó que el  germà ha de pledejar ab lo germà, i això  
1Co 6,6  que el germà ha de pledejar ab lo  germà, i això davant dels infiels? 7 De  
1Co 7,12  los dic jo, no lo Senyor: si algun  germà té una infiel per muller i ella  
1Co 7,15 infiel se separa, sepàries; puix lo  germà o la germana no estan subjectes a  
1Co 8,11  11 ¿I per ta ciència se perdrà lo  germà dèbil, per a qui morí Cristo? 12 I  
1Co 8,13  vianda és ocasió d’escàndol a mon  germà, jamai menjaré carn, per no  
1Co 8,13  carn, per no escandalisar a mon  germà. 9,Tit Capítol IX L’Apòstol se  
1Co 16,12  ab los germans. 12 I en quant al  germà Apolo, vos faç a saber que li preguí 
2Co 1,1  per la voluntat de Déu, i el  germà Timoteu, a la iglésia de Déu que  
2Co 2,13  esperit, perquè no encontrí a mon  germà Tito, i així, despedint-me d’  
2Co 8,18  18 I enviàrem també junt ab ell lo  germà l’alabança del qual està en l’  
2Co 8,22 Enviàrem igualment ab ells a nostre  germà, a qui hem freqüentment experimentat 
2Co 12,18 Ho demaní a Tito, i ab ell envií un  germà. ¿Per ventura Tito s’és aprofitat  
Ga 1,19  dels apòstols, sinó a Jaume, lo  germà del Senyor. 20 I en això que us  
Ef 6,21  faç, vos informarà de tot Tiquic,  germà nostre caríssim i fiel ministre en  
Fl 2,25  enviar-vos a Epafrodito,  germà, coadjutor i company meu en milícia, 
Col 1,1  voluntat de Déu, i Timoteu, nostre  germà, 2 als sants i fiels germans en  
Col 4,7  respondre a cada u. 7 Mon caríssim  germà Tiquic, fiel ministre i conservo meu 
Col 4,9  ab Onèssim, mon caríssim i fiel  germà, lo qual és dels vostres. Ells vos  
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1Te 3,2  2 I havem enviat a Timoteu, nostre  germà i ministre de Déu i colaborador  
1Te 4,6  oprimesca ni engànyia en res a son  germà, perquè el Senyor és venjador de tot 
2Te 3,15 enemic, ans bé corretgiu-lo com a  germà. 16 I el mateix Senyor de la pau vos 
Flm 1  presoner de Jesucrist, i Timoteu,  germà nostre, a Filèmon, amat i coadjutor  
Flm 7  han estat recreades per tu, oh  germà! 8 Per lo qual, encara que jo tinga  
Flm 16  servo, sinó en lloc de servo per  germà molt amat, especialment de mi; ¿puix 
Flm 20  tu mateix te’m deus a mi. 20 Sí,  germà. Deixa’m regositjar en tu per lo  
He 8,11 u a son proïsme, ni cada qual a son  germà dient: “Coneix al Senyor”; perquè  
He 13,23  breument. 23 Sabeu que nostre  germà Timoteu està en llibertat, ab qui,  
Jm 1,9 inconstant en tots sos camins. 9 Lo  germà que és humil gloriï’s en sa  
Jm 2,15  pot la fe salvar-lo? 15 I si un  germà o una germana estiguessen desnusos i 
Jm 4,11  dels altres. Lo qui diu mal de son  germà, o judica a son germà, diu mal de la 
Jm 4,11  mal de son germà, o judica a son  germà, diu mal de la Llei i judica la  
1Pe 5,12  sigles. Amén. 12 Per Silvà, fiel  germà vostre, segons tinc entès, vos he  
2Pe 3,15  que també Pau, nostre caríssim  germà, vos escrigué conforme la sabiduria  
1Jn 2,9  que està en llum, i avorreix a son  germà, està en tenebres fins ara. 10 Lo  
1Jn 2,10  fins ara. 10 Lo qui ama a son  germà habita en la llum, i no hi ha  
1Jn 2,11  11 Emperò lo qui avorreix a son  germà està en tenebres, i camina en  
1Jn 3,10  és de Déu, ni el que no ama a son  germà. 11 Perquè aquesta és la doctrina  
1Jn 3,12  que era del Maligne i matà a son  germà. I per a què el matà? Perquè ses  
1Jn 3,12  ses obres eren males, i les de son  germà, bones. 13 No estranyeu, germans, si 
1Jn 3,14  als germans. Lo qui no ama a son  germà està en la mort. 15 Qualsevol que  
1Jn 3,15  15 Qualsevol que avorreix a son  germà és homicida. I sabeu que ningun  
1Jn 3,17  d’aquest món i vègia a son  germà que té necessitat i li tanca ses  
1Jn 4,20  «Jo amo a Déu», i avorrís a son  germà, mentider és, perquè qui no ama a  
1Jn 4,20  és, perquè qui no ama a son  germà al qual veu, ¿com pot amar a Déu, a  
1Jn 4,21  el qui ama a Déu, ama també a son  germà. 5,Tit Capítol V Virtut admirable de 
1Jn 5,16  suplicat. 16 Si algú sap que son  germà comet un pecat que no és de mort,  
Jud 1  1 Judes, servo de Jesucrist i  germà de Jaume, a aquells que són  
Ap 1,9  lo Totpoderós. 9 Jo, Joan, vostre  germà i company en la tribulació, i en lo  
Ac 9,17 i posant les mans sobre ell, digué:  –Germà Saulo, lo Senyor Jesús que se t’  
Mt 12,50  en lo cel, aqueix és mon germà, i  germana, i mare. 13,Tit Capítol XIII  
Mc 3,35  de Déu, eix és mon germà, i ma  germana, i ma mare. 4,Tit Capítol IV  
Lc 10,39  en sa casa. 39 I tenia ella una  germana anomenada Maria, la qual, sentada  
Lc 10,40  li digué: –Senyor, ¿no veeu com ma  germana m’ha deixat sola per a servir?  
Jn 11,5  5 I Jesús amava a Marta, i a sa  germana Maria, i a Làssaro. 6 Quan oigué,  
Jn 11,28 anà i cridà secretament a Maria, sa  germana, dient-li: –Aquí està lo Mestre, 
Jn 11,39  digué: –Traeu la pedra. Marta,  germana del difunt, li respongué: –Senyor, 
Jn 12,Tit  prendre. 12,Tit Capítol XII Maria,  germana de Làssaro, derrama ungüent  
Jn 19,25  de la creu de Jesús sa mare i la  germana de sa mare, Maria Cleofàs, i Maria 
Ac 23,16  aquesta conspiració un fill de la  germana de Pau, anà i entrà en la  
Rm 16,1  en Roma. 1 Vos recomano a Febe,  germana nostra, que està en lo servei de  
Rm 16,15  i a Júlia, i a Nereo, i a sa  germana, i a Olimpiada, i a tots los sants 
1Co 7,15  sepàries; puix lo germà o la  germana no estan subjectes a esclavitud en 
1Co 9,5  de portar per totes parts una  germana, una muller, així com los demés  
Flm 2  nostre, 2 i a Àppia, caríssima  germana nostra, i a Arquip, company nostre 
Jm 2,15 salvar-lo? 15 I si un germà o una  germana estiguessen desnusos i destituïts  
2Jn 13  sia complert. 13 Los fills de ta  germana Electa te saluden. 3Jn Inc  
1Pe 2,17 de Déu. 17 Honrau a tothom. Amau la  germandat. Temeu a Déu. Donau honra al  
1Pe 3,8  essent compassius, amants de la  germandat, misericordiosos, modestos,  
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Mt 13,56  i Josep, i Simó, i Judes? 56 I ses  germanes, no habiten totes entre  
Mt 19,29  que haurà deixat casa, o germans o  germanes, o pare o mare, o muller o fills, 
Mc 6,3  i de Judes, i de Simó? ¿I ses  germanes no estan també aquí ab nosaltres? 
Mc 10,29  que haja deixat casa, o germans, o  germanes, o pare, o mare, o muller, o  
Mc 10,30  aquest temps, cases, i germans, i  germanes, i mares, i fills, i terres, ab  
Lc 14,26  i muller, i fills, i germans, i  germanes, i fins sa pròpia vida, no pot  
Jn 11,1  Betània, lloc de Maria i de Marta,  germanes seves. 2 I esta Maria era aquella 
Jn 11,3  era lo qui estava malalt. 3 Les  germanes d’aquest, doncs, enviaren a dir  
1Tm 5,2  com a mares; a les joves, com a  germanes, ab tota puresa. 3 Honra a les  
Mt 1,2  I Jacob engendrà a Judes i a sos  germans. 3 I Judes engendrà de Tamar, a  
Mt 1,11  Josies engendrà a Jeconies i a sos  germans en la transmigració de Babilònia.  
Mt 4,18  del mar de Galilea, vegé a dos  germans, Simó, que s’anomena Pere, i  
Mt 4,21  d’allí en avant, vegé altres dos  germans, Jaume fill del Zebedeu, i son  
Mt 5,47 I si tan solament saludau a vostres  germans, què feu de més? ¿No ho fan també  
Mt 12,46 ab la gent, veus aquí sa mare i sos  germans que estaven defora, desitjant  
Mt 12,47  li digué: –Mira que ta mare i tos  germans estan defora, i et demanen. 48 I  
Mt 12,48  –Qui és ma mare i qui són mos  germans? 49 I extenent la mà envers sos  
Mt 12,49  digué: –Veus aquí ma mare i mos  germans! 50 Puix qualsevol que faça la  
Mt 13,55  ¿No es diu sa mare Maria, i sos  germans, Jaume, i Josep, i Simó, i Judes?  
Mt 19,29  qualsevol que haurà deixat casa, o  germans o germanes, o pare o mare, o  
Mt 20,24  això, s’indignaren contra els dos  germans. 25 Mes Jesús los cridà envers si  
Mt 22,25 25 Doncs, havia entre nosaltres set  germans, i havent-se casat lo primer,  
Mt 23,8  lo Cristo, i tots vosaltres sou  germans. 9 I a ningú sobre la terra  
Mt 25,40  fet ab un d’aquestos petits mos  germans, ho haveu fet ab mi. 41 »Llavors  
Mt 28,10  por. Anau, donau la nova a mos  germans per a què vagen a Galilea: allí em 
Mc 3,31  impur. 31 I arribà sa mare i sos  germans i, quedant-se defora, enviaren a 
Mc 3,32  –Mirau, vostra mare i vostres  germans vos demanen allà fora. 33 I els  
Mc 3,33  –Qui és la meva mare i qui mos  germans? 34 I mirant als que estaven  
Mc 3,34 aquí –los digué– la meva mare i mos  germans! 35 Perquè qualsevol que faça la  
Mc 10,29 hi ha ningú que haja deixat casa, o  germans, o germanes, o pare, o mare, o  
Mc 10,30  més, ara en aquest temps, cases, i  germans, i germanes, i mares, i fills, i  
Mc 12,20  a son germà. 20 Puix eren set  germans, i el major prengué muller, i morí 
Lc 8,19  19 I vingueren a ell sa mare i sos  germans, i no podien acercar-se-li per 
Lc 8,20  20 I li digueren: –Ta mare i tos  germans estan defora, que et volen veure.  
Lc 8,21  i els digué: –Ma mare i mos  germans són aquells que ouen la paraula de 
Lc 14,12  no convidis a tos amics, ni a tos  germans, ni a tos parents, ni a tos veïns  
Lc 14,26  i a sa mare, i muller, i fills, i  germans, i germanes, i fins sa pròpia  
Lc 16,28  de mon pare, 28 perquè tinc cinc  germans, a fi de que los testifíquia açò,  
Lc 18,29  que haja deixat casa, o pares, o  germans, o muller, o fills, per lo Regne  
Lc 20,29  a son germà.” 29 Eren, doncs, set  germans. Lo primer prengué muller, i morí  
Lc 21,16  entregats per vostres pares, i  germans, i parents, i amics, i en faran  
Lc 22,32  estigues convertit, confirma a tos  germans. 33 Ell li respongué: –Senyor,  
Jn 2,12  a Cafarnaüm, ell i sa mare, i sos  germans i sos deixebles, a on se  
Jn 7,3  dita dels Tabernacles. 3 I sos  germans li digueren: –Parteix d’aquí i  
Jn 7,5  manifesta’t al món. 5 Puix ni sos  germans creien en ell. 6 Llavors Jesús los 
Jn 7,10  10 Emperò, tan prest com sos  germans hagueren partit, ell marxà també a 
Jn 20,17 encara a mon Pare; emperò vés a mos  germans i digue’ls: “Jo me’n pujo a mon  
Jn 21,23  I s’espargí aquesta veu entre els  germans: que est deixeble no moriria.  
Ac 1,14 i ab Maria, mare de Jesús, i ab los  germans d’ell. 15 En aquells dies, alçant 
Ac 1,15  dies, alçant-se Pere enmig dels  germans (i eren los que estaven allí junts 
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Ac 1,16 i vint persones), digué: 16 –Barons  germans, era precís que es complís l’  
Ac 2,29  de goig ab ta cara.” 29 »Barons  germans, sia’m permès parlar-vos ab  
Ac 2,37  Pere i als demés apòstols: –Barons  germans, què farem? 38 I Pere los digué:  
Ac 3,17 vista de tots vosaltres. 17 »I ara,  germans, jo sé que ho féreu per  
Ac 3,22  alçarà un profeta d’entre vostres  germans, com a mi; a ell oireu en tot  
Ac 6,3  les taules. 3 Escolliu, doncs,  germans, d’entre vosaltres, set barons de 
Ac 7,2  coses? 2 I ell digué: –Barons  germans i pares, oïu: Lo Déu de la glòria  
Ac 7,13 la segona, Josep fou conegut de sos  germans i descobert son llinatge a Faraó.  
Ac 7,23  se li posà al cor lo visitar a sos  germans, los fills d’Israel. 24 I com  
Ac 7,25 l’egipci. 25 I ell pensava que sos  germans haurien entès que Déu per sa mà  
Ac 7,26  posà en pau dient: »–Barons, sou  germans, per què us maltractau l’un a l’ 
Ac 7,37  vos alçarà Déu d’entre vostres  germans, com jo; a ell oireu.” 38 Aquest  
Ac 9,30  30 I quan ho comprengueren los  germans, l’acompanyaren a Cesarea i l’  
Ac 10,23  i se n’anà ab ells; i alguns dels  germans l’acompanyaren des de Jope. 24 I  
Ac 11,1  cristians. 1 I els apòstols i els  germans que estaven en la Judea oigueren  
Ac 11,12  vingueren també ab mi aquestos sis  germans i entràrem en casa d’aquell baró. 
Ac 11,29  enviar algun socorro als  germans que habitaven en la Judea. 30 Lo  
Ac 12,17  –Feu-ho a saber a Jaume i als  germans. I eixint d’allí se n’anà a  
Ac 13,15  enviaren a ells dient: –Barons  germans, si teniu que dir alguna paraula  
Ac 13,26  lo calçat de sos peus. 26 »Barons  germans, fills del llinatge d’Abraham i  
Ac 13,38  38 Sia-us notori, doncs, barons  germans, que per aquest se us anuncia la  
Ac 14,2  los ànimos dels gentils contra sos  germans. 3 I per això se detingueren allí  
Ac 15,1  de la Judea que ensenyaven als  germans: –Si no us circumcidau, segons la  
Ac 15,3  i donaven gran contento a tots los  germans. 4 I quan arribaren a Jerusalem  
Ac 15,7  -se Pere, los digué: –Barons  germans, vosaltres sabeu que molt temps  
Ac 15,13  respongué Jaume dient: –Barons  germans, oïu-me: 14 Simó ha contat com  
Ac 15,22  Silas, barons principals entre los  germans. 23 I els escrigueren per mà d’  
Ac 15,23  així: «Los apòstols i els ancians  germans, als germans que són dels gentils  
Ac 15,23 apòstols i els ancians germans, als  germans que són dels gentils i estan en  
Ac 15,32  consolaren ab moltes paraules als  germans, i els confirmaren en la fe. 33 I  
Ac 15,33  detingut allí per algun temps, los  germans los despediren en pau als que els  
Ac 15,36  a Bernabé: –Tornem a visitar als  germans per totes les ciutats a on havem  
Ac 15,40  a la gràcia de Déu per los  germans. 41 I anà per la Síria i per  
Ac 16,2  2 D’est donaven bon testimoni los  germans que estaven en Listra i en Iconi.  
Ac 16,40  en casa de Lídia, i visitant als  germans, los consolaren, i partiren.  
Ac 17,6  ab violència a Jason i alguns dels  germans davant dels magistrats de la  
Ac 17,10 los deixaren anar llibres. 10 I els  germans immediatament enviaren de nit a  
Ac 17,14  i alborotar la multitud. 14 I els  germans immediatament feren eixir a Pau  
Ac 18,18 per molts dies, despedint-se dels  germans, se n’anà per mar a la Síria, i  
Ac 18,27  I volent ell anar a l’Acaia, los  germans escrigueren exhortant als  
Ac 21,7  a Ptolemaida, i havent saludat als  germans, nos detinguérem un dia ab ells. 8 
Ac 21,17  I quan arribàrem a Jerusalem, los  germans nos reberen ab bona voluntat. 18 I 
Ac 22,1  se declara ciutadà romà. 1 –Barons  germans i pares, oïu lo que vaig a dir-  
Ac 22,5  havent pres també cartes per als  germans, anava jo a Damasco ab lo fi de  
Ac 23,1  ulls en lo Consell, digué: –Barons  germans, fins avui m’he conduït davant de 
Ac 23,5  de Déu? 5 I digué Pau: –No sabia,  germans, que fos lo príncep dels  
Ac 23,6  en alta veu en lo Consell: –Barons  germans, jo só fariseu, fill de fariseu;  
Ac 28,14  on, després d’haver trobat alguns  germans, nos pregaren que ens quedàssem ab 
Ac 28,15  vinguérem a Roma. 15 I quan los  germans ho saberen, nos isqueren a rebre  
Ac 28,17  I estant junts los digué: –Barons  germans, encara que jo no he fet res  
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Ac 28,21 la Judea sobre de tu, ni ningú dels  germans vingué a avisar-nos o a dir-  
Rm 1,13  13 Emperò no vull que ignoreu,  germans, que moltes vegades m’he proposat 
Rm 7,1  esperit. 1 ¿Ignorau, per ventura,  germans (puix parlo ab los que saben la  
Rm 7,4 altre home. 4 Així també vosaltres,  germans meus, sou morts a la Llei per lo  
Rm 8,12  en vosaltres. 12 Per lo tant,  germans, nosaltres som deutors, no a la  
Rm 8,29  ell sia lo primogènit entre molts  germans. 30 I als que predestinà, a eixos  
Rm 9,3  de Cristo, per amor de mos  germans, parents meus, segons la carn, 4  
Rm 11,25  propi oliver? 25 Emperò no vull,  germans, que ignoreu aquest misteri, a fi  
Rm 12,1  mútuament. 1 I així vos suplico,  germans, per la misericòrdia de Déu, que  
Rm 15,14  Sant. 14 Emperò jo estic cert,  germans meus, en quant a vosaltres, que  
Rm 15,15  los uns als altres. 15 Ab tot,  germans, vos he escrit ab algun més  
Rm 15,30  de Cristo. 30 Doncs, vos demano,  germans, per nostre Senyor Jesucrist i per 
Rm 16,14 Hermas, a Patrobas, a Hermes, i als  germans que estan ab ells. 15 Saludau a  
Rm 16,17  vos saluden. 17 I vos demano,  germans, que observeu a aquells que causen 
1Co 1,10  nostre Senyor. 10 Mes vos suplico,  germans, en lo nom de nostre Senyor  
1Co 1,11  se m’ha denunciat de vosaltres,  germans meus, per aquells que són de la  
1Co 1,26  més fort que els homes. 26 I així,  germans, considerau vostra vocació, que no 
1Co 2,1  medi de l’Esperit Sant. 1 I jo,  germans, quan vinguí a vosaltres, no  
1Co 3,1  ignorància de l’evangeli. 1 I jo,  germans, no us poguí parlar com a  
1Co 4,6  tindrà de Déu l’alabança. 6 I jo,  germans, he representat aquestes coses en  
1Co 6,5  que puga judicar entre sos  germans, 6 sinó que el germà ha de  
1Co 6,8  agraviau, i defraudau, i això als  germans. 9 ¿No sabeu que els injustos no  
1Co 7,24  dels homes. 24 Doncs cada qual,  germans, permanesca davant de Déu en lo  
1Co 7,29  us perdono. 29 I lo que jo us dic,  germans, és que el temps és curt. Lo que  
1Co 8,12 I d’aquest modo, pecant contra els  germans, i llastimant sa consciència  
1Co 9,5  així com los demés apòstols, i els  germans del Senyor, i Cefas? 6 ¿O jo  
1Co 10,1 ofendre al proïsme. 1 Puix no vull,  germans, que ignoreu que nostres pares  
1Co 11,2  só també de Cristo. 2 I vos alabo,  germans, perquè en tot vos recordau de mi  
1Co 11,33  ab aquest món. 33 Per lo qual,  germans meus, quan vos congregau per a  
1Co 12,1  als dons espirituals, no vull,  germans, que estigau en ignorància. 2  
1Co 14,6  rèbia edificació. 6 Ara, doncs,  germans, si jo vingués a vosaltres parlant 
1Co 14,26  està en vosaltres. 26 ¿Doncs, què,  germans? Quan vos congregueu, cada u de  
1Co 14,39  no serà conegut. 39 Per lo tant,  germans, cobdiciau lo profetisar, i no  
1Co 15,1  1 Vos declaro, emperò,  germans, l’evangeli que us he predicat,  
1Co 15,6  fou vist per més de cinc-cents  germans junts, dels quals la major part  
1Co 15,31 en perill a cada hora? 31 Cada dia,  germans, moro per a glòria vostra, la qual 
1Co 15,50  celestial. 50 Emperò açò vos dic,  germans, que la carn i la sang no poden  
1Co 15,58  Senyor Jesucrist. 58 Així, amats  germans meus, estigau ferms i constants,  
1Co 16,11  vinga a mi, puix l’espero ab los  germans. 12 I en quant al germà Apolo, vos 
1Co 16,12  molt vingués a vosaltres ab los  germans; emperò no tingué voluntat de  
1Co 16,15  coses ab caritat. 15 Vos prego,  germans (ja coneixeu la casa d’Estèfana i 
1Co 16,20  allotjat. 20 Vos saluden tots los  germans. Saludau-vos los uns als altres  
2Co 1,8  la consolació. 8 Perquè no volem,  germans, que ignoreu les tribulacions que  
2Co 8,1  1 Així mateix vos fem a saber,  germans, la gràcia de Déu que ha estat  
2Co 8,23  envers vosaltres; i en quant als  germans nostres, són apòstols de les  
2Co 9,3  molts. 3 No obstant, he enviat als  germans per a què no fos en va l’haver- 
2Co 9,5  he cregut necessari demanar als  germans que vagen primer a vosaltres, i  
2Co 11,9 lo que em faltava m’ho suplien los  germans que vingueren de Macedònia, i en  
2Co 11,26  en la mar, perills entre falsos  germans; 27 en treballs i fatigues, en  
2Co 13,11  per a destrucció. 11 Per lo demés,  germans, alegrau-vos, siau perfets,  
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Ga 1,2  d’entre els morts, 2 i tots los  germans que són ab mi, a les iglésies de  
Ga 1,11  Cristo. 11 Perquè vos faç a saber,  germans, que l’evangeli que jo us he  
Ga 2,4  -se, 4 per causa dels falsos  germans que furtivament se ficaren entre  
Ga 4,28  que té marit.» 28 I nosaltres,  germans, som fills de la promesa a la  
Ga 4,31  lo fill de la llibre.» 31 I així,  germans, nosaltres no som fills de l’  
Ga 5,11  sobre si la condemnació. 11 I jo,  germans, si predico la circumcisió, ¿per  
Ga 5,13  us inquieten. 13 Perquè vosaltres,  germans, haveu estat cridats a llibertat.  
Ga 6,18  de nostre Senyor Jesucrist sia,  germans, ab vostre esperit. Amén. Ef Inc  
Ef 5,15  t’iŀluminarà.» 15 I així, mirau,  germans, que camineu ab circunspecció, no  
Ef 6,10  de persones. 10 En lo demés,  germans, afirmau-vos en lo Senyor i en  
Ef 6,23 i consòlia vostres cors. 23 Pau als  germans i caritat ab fe de part de Déu  
Fl 1,12  i alabança de Déu. 12 Emperò,  germans, voldria que sabésseu que les  
Fl 1,14  los demés llocs. 14 I molts dels  germans en lo Senyor, cobrant ànimo per  
Fl 3,1  la creu de Cristo. 1 En lo demés,  germans meus, regositjau’s en lo Senyor.  
Fl 3,17  en una mateixa regla. 17 Siau,  germans, imitadors meus, i no perdeu de  
Fl 4,1  li havien enviat. 1 Per lo tant,  germans meus caríssims i molt desitjats,  
Fl 4,8  en Cristo Jesús. 8 Per lo demés,  germans, tot lo que és verdader, tot lo  
Fl 4,22  los sants en Cristo Jesús. 22 Los  germans que estan ab mi vos saluden. Vos  
Col 1,2  nostre germà, 2 als sants i fiels  germans en Cristo Jesús que estan en  
Col 4,15  i també Demas. 15 Saludau als  germans que estan en Laodicea, i a Nimfas  
1Te 1,4  Déu i Pare nostre. 4 Sabent, amats  germans, que vostra elecció és de Déu. 5  
1Te 2,1  1 Perquè vosaltres mateixos sabeu,  germans, que nostra entrada en vosaltres  
1Te 2,9  caríssims. 9 Puix ja us recordau,  germans, de nostre treball i fatiga:  
1Te 2,14  que creeu. 14 Perquè vosaltres,  germans, vos haveu fet imitadors de les  
1Te 2,17 fins a l’extrem. 17 Mes nosaltres,  germans, privats per un curt temps de  
1Te 3,7  també a vosaltres, 7 per això,  germans, enmig de totes nostres  
1Te 4,1  dels morts. 1 Per lo demés,  germans, vos pregam i us exhortam en lo  
1Te 4,10  vosaltres ho feu ab tots los  germans que hi ha en tota la Macedònia.  
1Te 4,13  res de ningú. 13 Tampoc volem,  germans, que ignoreu respecte d’aquells  
1Te 5,1 temps i als moments, no necessitau,  germans, que us escrigam, 2 perquè  
1Te 5,4  i no escaparan. 4 Mes vosaltres,  germans, no estau en tenebres, de manera  
1Te 5,12  com ja ho feu. 12 I vos pregam,  germans, que siau reconeguts als que  
1Te 5,14  pau ab ells. 14 Vos pregam també,  germans, que reprengau als inquiets, que  
1Te 5,26  nosaltres. 26 Saludau a tots los  germans ab bes sant. 27 Vos conjuro per lo 
1Te 5,27  esta carta a tots los sants  germans. 28 La gràcia de nostre Senyor  
2Te 1,3  i del Senyor Jesucrist. 3 Devem,  germans, donar gràcies a Déu sens cessar  
2Te 2,1  els ha ensenyat. 1 I vos suplicam,  germans, per l’adveniment de nostre  
2Te 2,13 sempre gràcies a Déu per vosaltres,  germans amats de Déu, perquè Déu des del  
2Te 2,15 nostre Senyor Jesucrist. 15 I així,  germans, estigau ferms, i manteniu les  
2Te 3,1  dels dolents. 1 Per lo demés,  germans, pregau per nosaltres, per a què  
2Te 3,6  a Cristo. 6 Emperò vos intimam,  germans, en nom de nostre Senyor  
2Te 3,6  us aparteu de qualsevol de vostres  germans que camínia desordenadament i no  
2Te 3,13  son propi pa. 13 I vosaltres,  germans, no us canseu de fer bé. 14 I si  
1Tm 4,6 per l’oració. 6 Proposant això als  germans, seràs bon ministre de Jesucrist,  
1Tm 5,1  ’l com a pare; als joves, com a  germans; 2 a les ancianes, com a mares; a  
1Tm 6,2  fiels, no els menyspreïn, puix són  germans; ans bé servesquen-los millor  
2Tm 4,21  Pudent, Lino i Clàudia, i tots los  germans. 22 Lo Senyor Jesucrist sia ab ton 
He 2,11  no s’avergonyí d’apellidar-los  germans dient: 12 «Anunciaré ton nom a mos 
He 2,12  dient: 12 «Anunciaré ton nom a mos  germans, enmig de la Iglésia cantaré tes  
He 2,17  les coses fos fet semblant a sos  germans, per a què fos un sumo sacerdot  
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He 3,1  hebreus incrèduls. 1 Per lo qual,  germans sants, que sou participants de la  
He 3,12  en mon repòs.”» 12 Teniu compte,  germans, no sia que hi haja entre  
He 7,5  segons la Llei, ço és, de sos  germans, encara que ells isqueren també  
He 10,19  per lo pecat. 19 Per lo tant,  germans, tenint confiança d’entrar en lo  
He 13,22  Amén. 22 Emperò vos suplico,  germans, que sofriu aquesta paraula d’  
He 13,24 i a tots los sants. Vos saluden los  germans d’Itàlia. 25 Sia la gràcia ab  
Jm 1,16  mort. 16 Doncs, no vullau errar,  germans meus caríssims. 17 Tota dàdiva  
Jm 1,19  criatures. 19 Vosaltres ho sabeu,  germans meus caríssims. Per això sia tot  
Jm 2,5  jutges de pensaments inics? 5 Oïu,  germans meus caríssims, ¿per ventura no ha 
Jm 2,14 sobre lo judici. 14 Què aprofitarà,  germans meus, a un que diu que té fe, si  
Jm 3,12  dolça i amarga? 12 ¿Per ventura,  germans meus, pot la figuera fer raïms, i  
Jm 5,7  7 Teniu, doncs, paciència,  germans, fins a la vinguda del Senyor.  
Jm 5,9  del Senyor. 9 No us queixeu,  germans, uns contra altres, per a què no  
Jm 5,10  és davant de la porta. 10 Preneu,  germans, als profetes que parlaren en nom  
Jm 5,12  12 Emperò abans de totes coses,  germans, no jureu, ni pel cel, ni per la  
1Pe 5,9  ferms en la fe, sabent que vostres  germans espargits per lo món sofreixen  
2Pe 1,10  sos antics pecats. 10 Per lo tant,  germans, siau abans solícits de fer segura 
2Pe 3,17  si mateixos. 17 Vosaltres, doncs,  germans, avisats, viviu alerta, per a què  
1Jn 3,13  son germà, bones. 13 No estranyeu,  germans, si us avorreix lo món. 14  
1Jn 3,14  de mort a vida en què amam als  germans. Lo qui no ama a son germà està en 
1Jn 3,16  devem posar nostra vida per los  germans. 17 Lo qui tinga riqueses d’  
3Jn 3  estat mon goig per la vinguda dels  germans i per lo testimoni que han donat  
3Jn 5  fidelitat en tot lo que fas ab los  germans, i particularment ab los  
3Jn 10 li bastàs, ni rebre vol als nostres  germans, i impedeix als que els voldrien  
Ap 6,11  número de sos coservos i el de sos  germans, que també han de ser morts com  
Ap 12,10  a terra l’acusador de nostres  germans, que els acusava dia i nit davant  
Ap 19,10  faces; jo só coservo teu i de tos  germans que tenen lo testimoni de Jesús.  
Ap 22,9  perquè jo só servo ab tu, i ab tos  germans los profetes, i ab aquells que  
Rm 10,1  permaneixen en sa incredulitat. 1  Germans, lo desig de mon cor i ma oració a 
1Co 14,20 paraules en llengua desconeguda. 20  Germans, no siau nois en lo seny; mes siau 
Ga 3,15 rebiam la promesa de l’Esperit. 15  Germans, parlo com a home: un testament,  
Ga 4,12  treballat en va en vosaltres. 12  Germans, vos suplico siau com jo, perquè  
Ga 6,1  únicament la creu de Jesucrist. 1  Germans, si algun home fos sorprès en  
Fl 3,13 vaig ésser pres de Cristo Jesús. 13  Germans, jo no considero haver-ho ja  
1Te 5,25 us cridà, qui ho complirà també. 25  Germans, pregau per nosaltres. 26 Saludau  
Jm 1,2  que estan disperses, salut. 2  Germans meus, teniu per goig complert quan 
Jm 2,1  obres és com un cos sens ànima. 1  Germans meus, no poseu la fe de nostre  
Jm 3,1  ciència terrena i la celestial. 1  Germans meus, no us façau molts mestres,  
Jm 3,10  proceeix benedicció i maledicció.  Germans meus, no convé que feu tal cosa.  
Jm 4,11  del Senyor, i ell vos exaltarà. 11  Germans, no digau mal los uns dels altres. 
Jm 5,19 pluja i la terra donà son fruit. 19  Germans meus, si algú de vosaltres se  
Jn 2,6  diga. 6 I hi havia allí sis grans  gerres de pedra per a les purificacions  
Jn 2,7  7 Jesús los digué: –Ompliu les  gerres d’aigua. I ells les ompliren fins  
Mc 7,4 tradició, com és lo rentar copes, i  gerros, i utensilis de metall, i llits. 5  
Mc 7,8 homes, com lo rentar de les copes i  gerros, i el fer moltes altres coses  
Mt 26,36 ab ells a una granja que s’anomena  Getsemaní, i digué a sos deixebles:  
Mc 14,32  32 I anaren a una granja anomenada  Getsemaní. I digué a sos deixebles:  
Jn 1,38  a Jesús. 38 Llavors Jesús se  girà, i veent que el seguien, los digué:  
Jn 20,14 han posat. 14 I havent dit això, se  girà endetràs i vegé a Jesús dret; emperò  
Jn 20,16  16 Jesús li diu: –Maria! Se  girà ella i li digué: –‹Rabboní›, que vol  
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Ac 16,18 feia això; i Pau, enfadant-se, se  girà i digué a l’esperit: –Te mano, en  
Mt 9,22  son vestit, quedaré sana.» 22 Mes,  girant-se Jesús, i veent-la, digué:  
Mt 16,23 No, no us esdevindrà. 23 Mes Jesús,  girant-se a ell li digué: –Aparta’t d’ 
Mc 8,33  a reconvenir-lo. 33 Emperò ell,  girant-se i mirant a sos deixebles,  
Lc 7,9  Jesús ho oigué, quedà admirat, i  girant-se envers la gent que el seguien, 
Lc 7,44  –Tu has judicat rectament. 44 I  girant-se envers la dona, digué a Simó:  
Lc 9,55 com també féu Elies? 55 Emperò ell,  girant-se envers ells, los reprengué  
Lc 14,25  25 I molta gent anava ab ell; i  girant-se, los digué: 26 –Si algú ve a  
Lc 22,61  ell parlant, cantà lo gall. 61 I  girant-se lo Senyor, mirà a Pere. I Pere 
Lc 23,28  i ploraven. 28 Emperò Jesús,  girant-se envers elles, digué: –Filles  
Ac 9,40  defora, s’agenollà, pregà i,  girant-se envers lo cos, digué: –Tabita, 
Ac 13,11  sobre ell obscuritat i tenebres, i  girant-se a totes parts, cercava qui li  
2Pe 2,21  que no després del coneixement  girar les espatlles al sant manament que  
Ap 1,12  i a Laodicea. 12 I em vaig  girar per a veure la veu del que parlava  
Mc 5,30 que havia eixit d’ell, havent-se  girat envers la gent, digué: –Qui ha tocat 
Lc 10,23  qui lo Fill ho vulla revelar. 23 I  girat envers sos deixebles, digué:  
Jn 21,20  –Segueix-me. 20 Havent-se Pere  girat, vegé venir detràs seu al deixeble  
Ap 1,12  la veu del que parlava ab mi. I  girat, vegí set candeleros d’or; 13 i  
Jm 3,4  impetuosos, ab un petit timó se  giren allà a on vol lo qui les governa. 5  
Mt 5,42  al qui et vulla emmanllevar, no li  giris l’espatlla. 43 »Oíreu que fou dit:  
1Co 1,31  segons està escrit: «Aquell que es  gloria, gloriï’s en lo Senyor.» 2,Tit  
2Co 10,17  aparellades. 17 Emperò «lo qui es  gloria, gloriïs en lo Senyor». 18 Puix no  
Jm 3,5  un membre petit del cos, i es  gloria de grans coses. Mirau un poc de foc 
Mt 4,8 mostrà tots los regnes del món i la  glòria d’ells, 9 i li digué: –Tot això t’ 
Mt 6,29 jo us dic que ni Salomó enmig de sa  glòria anà vestit com un d’aquestos. 30  
Mt 16,27  Fill de l’home ha de venir en la  glòria de son Pare ab sos àngels, i  
Mt 19,28 home s’assentarà en lo trono de sa  glòria, vos sentareu també vosaltres en  
Mc 8,38 avergonyirà d’ell quan vinga en la  glòria de son Pare acompanyat dels sants  
Mc 10,37  -nos que ens assentem en vostra  glòria, l’un a la dreta i l’altre a l’  
Mc 13,26  en los núvols ab gran poder i  glòria. 27 I llavors enviarà sos àngels i  
Lc 2,32  a iŀluminar als gentils, i per a  glòria d’Israel, vostre poble. 33 I Josep 
Lc 4,6  –Te donaré tot aquest poder i la  glòria d’ells, puix a mi se m’ha donat i 
Lc 9,26 avergonyirà d’ell quan vinga en sa  glòria i en la del Pare i dels sants  
Lc 9,31  Elies, 31 los quals aparegueren en  glòria, i parlaven de sa partida del món,  
Lc 9,32  son, i despertant-se, vegeren la  glòria de Jesús i als dos barons que  
Lc 12,27  us dic que mai Salomó, ab tota sa  glòria, se vestí com un d’ells. 28 Doncs, 
Lc 19,38  en nom del Senyor. Pau en lo cel i  glòria en les altures! 39 I alguns dels  
Lc 24,26  aquestes coses i entràs així en sa  glòria? 27 I començant per Moisès i en  
Jn 1,14  nosaltres, i nosaltres vegérem sa  glòria, glòria com de l’unigènit del  
Jn 1,14  i nosaltres vegérem sa glòria,  glòria com de l’unigènit del Pare, ple de 
Jn 2,11  a sos miracles i manifestà sa  glòria, i sos deixebles cregueren en ell.  
Jn 5,41  perquè tingau vida. 41 »Jo no rebo  glòria dels homes. 42 Mes jo us conec, que 
Jn 5,44  vosaltres creure, los que rebeu  glòria los uns dels altres, i no cercau la 
Jn 5,44 los uns dels altres, i no cercau la  glòria que ve de Déu solament? 45 No  
Jn 7,18 parla de si mateix, busca sa pròpia  glòria; mes aquell que busca la glòria del 
Jn 7,18  glòria; mes aquell que busca la  glòria del que l’ha enviat, és verídic i  
Jn 8,50  a mi. 50 I jo no cerco ma pròpia  glòria: hi ha qui la cèrquia i judíquia.  
Jn 8,54  em glorifico a mi mateix, la meva  glòria no és res. Mon Pare és qui em  
Jn 11,4  no és mortal, sinó que és per la  glòria de Déu, a fi de que lo Fill de Déu  
Jn 11,40  dit que, si creguesses, veuràs la  glòria de Déu? 41 Tragueren, doncs, la  
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Jn 12,41  41 Això digué Isaïes quan vegé sa  glòria i parlà d’ell. 42 Ab tot, molts  
Jn 12,43  43 Puix ells amaren més la  glòria dels homes que la glòria de Déu. 44 
Jn 12,43  més la glòria dels homes que la  glòria de Déu. 44 Jesús, doncs, alçà la  
Jn 15,8  vullau i se us concedirà. 8 És la  glòria de mon Pare que vosaltres porteu  
Jn 17,5 oh Pare!, ab vós mateix, ab aquella  glòria que tinguí ab vós abans que fos lo  
Jn 17,22  enviat. 22 I jo els he donat la  glòria que vós me donàreu, per a què ells  
Jn 17,24  a on jo só, per a què vègien ma  glòria que m’haveu donat, puix vós m’  
Ac 7,2  germans i pares, oïu: Lo Déu de la  glòria s’aparegué a nostre pare Abraham  
Ac 7,55 Esperit Sant, mirant al cel vegé la  glòria de Déu, i a Jesús que estava en peu 
Rm 1,23  se tornaren necis, 23 i mudaren la  glòria de Déu incorruptible en semblança  
Rm 2,7  en fer obres bones, cerquen  glòria, i honra, i immortalitat, la vida  
Rm 2,10  i també del grec. 10 Emperò  glòria, honra i pau a tots los que obren  
Rm 3,7  de Déu cresqué per ma mentida a  glòria seva, per què jo també só judicat  
Rm 3,23  tots pecaren i estan privats de la  glòria de Déu, 24 essent justificats  
Rm 4,20  bé se fortificà en la fe, donant  glòria a Déu, 21 pleníssimament persuadit  
Rm 5,2  regositjam en l’esperança de la  glòria dels fills de Déu. 3 I no tan sols  
Rm 6,4 ressuscità d’entre els morts per a  glòria del Pare, així també caminem  
Rm 8,18  los treballs d’aquest temps ab la  glòria venidera, que es manifestarà en  
Rm 9,4  qui és l’adopció dels fills, i la  glòria, i l’aliança, i la constitució de  
Rm 9,23 a fer manifestes les riqueses de sa  glòria sobre los vasos de misericòrdia que 
Rm 9,23  de misericòrdia que preparà per a  glòria, 24 i fins nosaltres, a qui ell ha  
Rm 11,36  són totes les coses. A ell sia la  glòria per a los sigles. Amén. 12,Tit  
Rm 15,7  altres, com Cristo vos rebé per a  glòria de Déu. 8 Doncs dic que Jesucrist  
Rm 16,27 sol savi, a ell sia dada l’honra i  glòria per Jesucrist per los sigles dels  
1Co 2,7  predestinà antes dels sigles per a  glòria nostra. 8 La que ningú dels  
1Co 2,8  haurien crucificat al Senyor de la  glòria. 9 Emperò, com està escrit: «Que  
1Co 9,15  no que ningú me prívia d’aquesta  glòria. 16 Perquè encara que predico l’  
1Co 10,31  altra cosa, feu-ho tot a  glòria de Déu. 32 No doneu ofensa als  
1Co 11,7  -se lo cap, perquè és imatge i  glòria de Déu; emperò la dona és la glòria 
1Co 11,7 glòria de Déu; emperò la dona és la  glòria de l’home. 8 Puix no fou l’home  
1Co 11,15  15 Emperò a la dona li és  glòria lo criar cabellera, perquè los  
1Co 15,31  31 Cada dia, germans, moro per a  glòria vostra, la qual tinc en Cristo  
1Co 15,40  cossos terrenals; emperò una és la  glòria dels celestials, i altra, la dels  
1Co 15,43  sembra en vilesa, ressuscitarà en  glòria; se sembra en flaquesa,  
2Co 1,12  de nosaltres. 12 Perquè nostra  glòria és aquesta: lo testimoni de nostra  
2Co 1,14  en part, que nosaltres som vostra  glòria, així com vosaltres també la nostra 
2Co 1,20  sí; i així també en ell «Amén», a  glòria de Déu per nosaltres. 21 I com  
2Co 3,7  vista en la cara de Moisès, per la  glòria de son rostro, que havia de  
2Co 3,9  si el ministeri de condemnació fou  glòria, molt més deu abundar en glòria lo  
2Co 3,9 fou glòria, molt més deu abundar en  glòria lo ministeri de justícia. 10 Perquè 
2Co 3,10  part no fou gloriós comparat ab la  glòria exceŀlent. 11 Perquè si lo que és  
2Co 3,11  si lo que és anuŀlat és per a  glòria, molt més gloriós serà lo que  
2Co 3,13 no fixassen la vista en sa cara, la  glòria de la qual havia de desaparèixer.  
2Co 3,18  descoberta, com en un mirall, la  glòria del Senyor, som transformats en la  
2Co 4,4  ells la llum de l’evangeli de la  glòria de Cristo, que és la imatge de Déu. 
2Co 4,6 a iŀluminació del coneixement de la  glòria de Déu en la cara de Jesucrist. 7  
2Co 4,15  de gràcies de molts, redúndia en  glòria de Déu. 16 Per lo que no desmaiam;  
2Co 4,17  un sobreabundant i etern pes de  glòria, 18 mentres contemplam no a les  
2Co 8,19  gràcia, ministrada per nosaltres a  glòria del Senyor, i declaració de vostra  
2Co 8,23  són apòstols de les iglésies,  glòria de Cristo. 24 Mostrau, doncs,  
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2Co 8,24 prova de vostra caritat i de nostra  glòria en vosaltres. 9,Tit Capítol IX  
2Co 9,13  d’aquesta ministració donen  glòria a Déu per la submissió que mostrau  
2Co 11,10  no se’m privarà de tenir aquesta  glòria en les regions de l’Acaia. 11 Per  
2Co 11,17  Lo que dic per lo que toca a esta  glòria, ho dic no segons lo Senyor, sinó  
Ga 1,5  Déu i Pare nostre, 5 lo qual haja  glòria per los sigles dels sigles. Amén. 6 
Ga 5,26 en l’Esperit. 26 No cobdiciem vana  glòria, provocant-nos los uns als  
Ga 6,Tit  a collir és necessari sembrar. La  glòria del cristià ha de ser únicament la  
Ga 6,4  cada qual sa obra, i així tindrà  glòria en si mateix solament i no en  
Ef 1,Tit Capítol I Tots los béns de gràcia i  glòria nos són donats per Jesucrist,  
Ef 1,6 sa voluntat, 6 per a alabança de la  glòria de sa gràcia, per la qual nos féu  
Ef 1,12 12 per a què siam en alabança de sa  glòria, nosaltres que havíem los primers  
Ef 1,14  comprada, per a alabança de la  glòria d’ell mateix. 15 Per això, jo  
Ef 1,17  Senyor Jesucrist, lo Pare de la  glòria, vos dónia esperit de sabiduria i  
Ef 1,18 vocació, i quals les riqueses de la  glòria de sa herència en los sants, 19 i  
Ef 3,13  amor de vosaltres, que és vostra  glòria. 14 Per aquesta causa doblo mos  
Ef 3,16 Per a què segons les riqueses de sa  glòria vos concedesca que siau corroborats 
Ef 3,21  obra en nosaltres, 21 a ell sia la  glòria en la Iglésia per medi de Cristo  
Fl 1,11  fruit de justícia per Jesucrist a  glòria i alabança de Déu. 12 Emperò,  
Fl 2,11  que Jesucrist és lo Senyor per a  glòria de Déu Pare. 12 Per lo tant,  
Fl 2,16  la paraula de vida, per a  glòria meva en lo dia de Cristo, de que jo 
Fl 3,19  Déu dels quals és son ventre i la  glòria dels quals és en sa confusió, que  
Fl 4,19  segons ses riqueses en la  glòria per Cristo Jesús. 20 I sia a Déu i  
Fl 4,20 Jesús. 20 I sia a Déu i nostre Pare  glòria per los sigles dels sigles. Amén.  
Col 1,11  tota virtut, segons lo poder de sa  glòria, en tota paciència i longanimitat,  
Col 1,27  volgut revelar les riqueses de la  glòria d’aquest misteri entre els  
Col 1,27  és en vosaltres l’esperança de la  glòria. 28 A qui nosaltres anunciam,  
Col 3,4  vosaltres apareixereu ab ell en  glòria. 5 Per lo tant, mortificau vostres  
1Te 2,6  Déu és testimoni. 6 Ni cercàrem la  glòria dels homes, ni de vosaltres, ni d’ 
1Te 2,12  de Déu, que us cridà a son Regne i  glòria. 13 Per això donam també sens  
1Te 2,19  o nostre goig, o corona de  glòria? ¿Per ventura no sou vosaltres en  
1Te 2,20  20 Certament vosaltres sou nostra  glòria i nostre goig. 3,Tit Capítol III  
2Te 1,9  en la presència del Senyor i de la  glòria de son poder 10 quan vindrà a ser  
2Te 2,14  nostre evangeli, per a obtenir la  glòria de nostre Senyor Jesucrist. 15 I  
1Tm 1,17  al Déu sol savi, sia l’honra i  glòria per los sigles dels sigles. Amén.  
1Tm 3,16  en lo món, i rebut dalt en la  glòria». 4,Tit Capítol IV Li adverteix que 
2Tm 2,10  salut que és en Cristo Jesús ab la  glòria celestial. 11 Fiel paraula, perquè: 
2Tm 4,18 a son Regne celestial, a qui sia la  glòria per los sigles dels sigles. Amén.  
He 1,3 Lo qual, essent lo resplendor de sa  glòria i la figura de sa substància, i  
He 2,7  els àngels; tu l’has coronat de  glòria i honra, i l’has colocat sobre les 
He 2,9  passió de mort, coronat d’honra i  glòria, per a què per la gràcia de Déu  
He 2,10  havent de portar molts fills a la  glòria, consumàs a l’autor de la salvació 
He 3,3  aquest fou reputat digne de major  glòria que Moisès, quant lo qui ha  
He 3,6  mantingam ferma la confiança i la  glòria de l’esperança fins al fi. 7 Per  
He 9,5 de l’arca estaven los querubins de  glòria, fent sombra al propiciatori, de  
He 13,21 sos ulls per Jesucrist, al qual sia  glòria pels sigles dels sigles. Amén. 22  
Jm 2,1  Senyor Jesucrist, Senyor de la  glòria, en accepció de persones. 2 Perquè  
1Pe 1,7 sia trobada en alabança, i honra, i  glòria, en l’aparició de Jesucrist. 8 Al  
1Pe 1,8  ab goig inefable i ple de  glòria, 9 alcançant lo fi de vostra fe,  
1Pe 1,21  d’entre els morts i li ha donat  glòria per a què vostra fe i vostra  
1Pe 1,24  carn és com l’herba, i tota sa  glòria com la flor de l’herba: se seca l’ 
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1Pe 2,20  injustament. 20 Perquè, quina  glòria és, si quan sou abufetejats per  
1Pe 4,11 honrat per Jesucrist, lo qual té la  glòria i l’imperi per los sigles dels  
1Pe 4,13  també ab goig en l’aparició de sa  glòria. 14 Si sou vituperats per lo nom de 
1Pe 4,14 benaventurats, perquè l’Esperit de  glòria i de Déu reposa en vosaltres;  
1Pe 5,1  de Cristo, i participant de la  glòria que s’ha de manifestar en lo  
1Pe 5,4  dels pastors, rebreu corona de  glòria que no s’emmustueix. 5 Així  
1Pe 5,10  ens cridà en Jesucrist a sa eterna  glòria, després que hajau patit un poc,  
1Pe 5,11  i consolídia. 11 A ell sia la  glòria i l’imperi per los sigles dels  
2Pe 1,3  aquell que ens cridà per sa pròpia  glòria i virtut, 4 per lo qual nos han  
2Pe 1,17 Perquè ell rebé de Déu Pare honra i  glòria, quan baixà a ell de la magnífica  
2Pe 1,17  quan baixà a ell de la magnífica  glòria una veu d’aquesta manera: «Aquest  
2Pe 3,18  i salvador Jesucrist. A ell sia la  glòria ara i fins al dia de l’eternitat.  
Jud 24  d’alegria a la presència de sa  glòria, 25 al sol Déu, savi, salvador  
Jud 25  salvador nostre, per Jesucrist sia  glòria i majestat, imperi i poder abans  
Ap 1,6  per a Déu i son Pare. A ell sia la  glòria i l’imperi per los sigles dels  
Ap 4,9  9 I quan aquells animals donaven  glòria, i honor, i gràcies al que estava  
Ap 4,11  sou, Senyor Déu nostre, de rebre  glòria, i honra, i virtut, perquè vós  
Ap 5,12  sabiduria, i fortalesa, i honra, i  glòria, i benedicció. 13 I a totes les  
Ap 5,13 a l’Anyell, benedicció, i honra, i  glòria, i poder per los sigles dels  
Ap 7,12 Déu, 12 dient: –Amén. Benedicció, i  glòria, i sabiduria, i acció de gràcies, i 
Ap 11,13  demés foren atemorisats, i donaren  glòria a Déu del cel. 14 Passa lo segon  
Ap 18,1  i la terra fou iŀluminada ab sa  glòria. 2 I exclamà poderosament dient:  
Ap 19,1  que deien: –Aŀleluia!, salvació, i  glòria, i honra, i poder al Senyor, nostre 
Ap 19,7  nos, i alegrem-nos, i donem-li  glòria, perquè han arribat les bodes de l’ 
Ap 21,24  reis de la terra portaran a ella  glòria i honra. 25 I ses portes no es  
Ap 21,26  haurà nit. 26 I a ella portaran la  glòria i l’honra de les nacions. 27 No  
Lc 2,14  que alabava a Déu i deia: 14  –Glòria a Déu en les altures, i en la  
He 2,Tit  seran castigats ab major rigor.  Glòria del Fill de Déu fet home, Senyor de 
2Co 9,4  (per no dir vosaltres) d’aquesta  gloriació atrevida. 5 Per lo tant, he  
Rm 5,3  3 I no tan sols això, sinó que ens  gloriam també en les tribulacions, sabent  
Rm 5,11  no tan solament això, sinó que ens  gloriam també en Déu per nostre Senyor  
2Co 10,13  algun. 13 Nosaltres, doncs, no ens  gloriam fora de mida, sinó segons la mida  
Fl 3,3  que servim a Déu en esperit, i ens  gloriam en Cristo Jesús, i no tenim  
2Te 1,4  que fins nosaltres mateixos nos  gloriam en vosaltres en les iglésies de  
2Co 10,15  en l’evangeli de Cristo, 15 no  gloriant-nos fora de mida en los  
2Co 11,Tit  contra los falsos profetes,  gloriant-se d’haver exercit son  
Rm 4,2 justificat per les obres, té de què  gloriar-se, però no davant de Déu. 3 Què 
Rm 15,17 Esperit Sant. 17 Ab raó, doncs, puc  gloriar-me en Jesucrist en aquelles  
1Co 9,16 predico l’evangeli, no tinc de què  gloriar-me, perquè estic obligat a això: 
2Co 5,12  sinó que us donam ocasió de  gloriar-vos per nosaltres, a fi de que  
2Co 7,4 envers vosaltres, i molts motius de  gloriar-me per vosaltres; estic ple de  
2Co 10,16  més allà de vosaltres, no per a  gloriar-nos en la regla d’altre de les  
2Co 11,30  i no m’abraso jo? 30 Si és precís  gloriar-se d’alguna cosa, me gloriaré  
2Co 12,1  als corintis. 1 Si és necessari  gloriar-se –lo que no convé en veritat–, 
2Co 12,6  mes flaqueses. 6 Emperò si volgués  gloriar-me, no seria neci, puix diria  
2Co 12,11 só fort. 11 M’he tornat un neci en  gloriar-me: vosaltres m’hi haveu  
Ga 6,13  vosaltres siau cricumcidats per a  gloriar-se en vostra carn. 14 Mes no  
2Co 11,18 glorien segons la carn, jo també me  gloriaré. 19 Ja que sofriu de bon grat als 
2Co 11,30  gloriar-se d’alguna cosa, me  gloriaré en les coses que són pròpies de  
2Co 12,5  proferir-les. 5 D’aquest tal me  gloriaré; emperò de mi no em gloriaré,  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1458 
 

2Co 12,5 tal me gloriaré; emperò de mi no em  gloriaré, sinó en mes flaqueses. 6 Emperò  
2Co 12,9  Per lo tant, de bon grat me  gloriaré en mes flaqueses, per a què  
2Co 10,8  Cristo. 8 Perquè encara que jo em  gloriàs algun tant més del poder que el  
2Co 7,14  14 I si en alguna cosa m’he  gloriat ab ell de vosaltres, no m’  
2Co 7,14  veritat, així també l’haver-nos  gloriat ab Tito ha resultat ser veritat.  
2Co 9,3  a què no fos en va l’haver-me  gloriat de vosaltres en esta part, i  
2Co 5,12 que tingau què respondre als que es  glorien en l’apariència i no en lo cor.  
2Co 11,12  com nosaltres en allò de què es  glorien. 13 Perquè los tals falsos  
2Co 11,18  imprudència. 18 I ja que molts se  glorien segons la carn, jo també me  
Rm 2,17 de jueu, i reposes en la Llei, i et  glories en Déu, 18 i coneixes sa voluntat, 
1Co 4,7  I si ho has rebut, per què et  glories com si no ho haguesses rebut? 8 Ja 
1Pe 1,11  que havien de ser en Cristo i les  glòries que els seguirien. 12 Als quals  
Jm 3,14  discòrdies en vostres cors, no us  glorieu, ni siau mentiders contra la  
Lc 1,46 Senyor. 46 I digué Maria: –Ma ànima  glorifica al Senyor. 47 I mon esperit s’  
Jn 8,54  no és res. Mon Pare és qui em  glorifica, aquell de qui dieu vosaltres  
Jn 9,24 que havia estat cego i li digueren:  –Glorifica a Déu; nosaltres sabem que  
Lc 23,47 centurió vegé lo que havia succeït,  glorificà a Déu dient: –Certament aquest  
Rm 8,30  i als que justificà, a eixos també  glorificà. 31 Doncs, què direm a estes  
He 5,5  Aaron. 5 Així també Cristo no se  glorificà a si mateix per a fer-se  
2Te 3,1  paraula de Déu se propàguia i sia  glorificada, com ho és entre vosaltres. 2  
Lc 2,20  20 I els pastors se’n tornaren,  glorificant i alabant a Déu per totes les  
Lc 5,25  en què jeia i se n’anà a sa casa  glorificant a Déu. 26 I quedaren tots  
Lc 17,15  que havia quedat net, tornà atràs  glorificant a Déu en alta veu. 16 I caigué 
Lc 18,43 43 I a l’instant vegé, i lo seguia  glorificant a Déu. I tot lo poble, quan  
Jn 21,19  ab quina espècie de mort havia de  glorificar a Déu. I després d’això li  
Ap 16,9 plagues, i no s’arrepentiren per a  glorificar-lo. 10 I el quint àngel  
Jn 13,32 glorificat en ell, Déu igualment lo  glorificarà en si mateix, i el glorificarà 
Jn 13,32  lo glorificarà en si mateix, i el  glorificarà luego. 33 Fillets, per un poc  
Jn 16,14  les que han de venir. 14 Ell me  glorificarà, perquè prendrà del meu i vos  
Ap 15,4  4 Qui no us temerà, Senyor, i no  glorificarà vostre nom? Perquè vós sol sou 
Jn 12,28  dient: –L’he glorificat ja, i el  glorificaré encara més. 29 La gent, doncs, 
Mc 2,12  manera que tots se meravellaren i  glorificaren a Déu dient: –Mai vegérem  
Lc 7,29  i els publicans que l’oïren,  glorificaren a Déu, sent batejats ab lo  
Ac 11,18  18 Oïdes estes coses, callaren, i  glorificaren a Déu dient: –Doncs Déu ha  
Rm 1,21  Perquè havent conegut a Déu, no el  glorificaren com a Déu, ni donaren  
Lc 17,18  ¿No hi ha hagut altre que tornàs i  glorificàs a Déu, sinó aquest estranger?  
Jn 7,39  per quant Jesús no estava encara  glorificat. 40 Per això molts del poble, a 
Jn 11,4 Déu, a fi de que lo Fill de Déu sia  glorificat per ella. 5 I Jesús amava a  
Jn 12,16  coses; emperò quan Jesús fou  glorificat, llavors se recordaren que d’  
Jn 12,23 en què lo Fill de l’home ha de ser  glorificat. 24 En veritat, en veritat vos  
Jn 12,28  una veu del cel dient: –L’he  glorificat ja, i el glorificaré encara  
Jn 13,31 ’n anat Judes, digué Jesús: –Ara és  glorificat lo Fill de l’home, i Déu és  
Jn 13,31  lo Fill de l’home, i Déu és  glorificat en ell. 32 I si Déu és  
Jn 13,32  glorificat en ell. 32 I si Déu és  glorificat en ell, Déu igualment lo  
Jn 14,13  ho faré, a fi de que el Pare sia  glorificat en lo Fill. 14 Si demanau  
Jn 17,4  a qui vós enviàreu. 4 Jo us he  glorificat sobre la terra; tinc acabada l’ 
Ac 3,13  de Jacob, Déu de nostres pares, ha  glorificat a son Fill Jesús, a qui  
Fl 1,20  com sempre també serà ara Cristo  glorificat en mon cos, sia per vida, sia  
2Te 1,10  de son poder 10 quan vindrà a ser  glorificat en sos sants i a fer-se  
2Te 1,12  fe ab son poder, 12 per a què sia  glorificat lo nom de nostre Senyor  
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1Pe 4,14  blasfemat, mes segons vosaltres és  glorificat. 15 Mes no patesca ningú de  
Ap 18,7  al doble. 7 Tant quant ella s’ha  glorificat i ha viscut en plaers, tant  
Rm 8,17 patiam ab ell, per a què siam també  glorificats ab ell. 18 Perquè entenc que  
Jn 12,28 he vingut en aquesta hora. 28 Pare,  glorificau vostre nom. I vingué una veu  
Jn 17,1  digué: –Pare, l’hora és arribada,  glorificau a vostre Fill, a fi de que  
Jn 17,5  que m’encarregàreu fer. 5 I ara  glorificau-me vós, oh Pare!, ab vós  
1Co 6,20  20 Puix fóreu comprats a preu.  Glorificau, doncs, a Déu en vostre cos i  
Lc 13,13  ella, i a l’instant s’adreçà i  glorificava a Déu. 14 I prenent la paraula 
Mt 15,31  los coixos, veure los cegos; i  glorificaven al Déu d’Israel. 32 Emperò  
Lc 5,26  Déu. 26 I quedaren tots atordits i  glorificaven a Déu, i coberts de temor  
Lc 7,16 16 I un temor s’apoderà de tots, i  glorificaven a Déu dient: –Un gran profeta 
Ac 4,21  per temor del poble, perquè tots  glorificaven a Déu per lo que havia  
Ac 13,48  los gentils, se regositjaren, i  glorificaven la paraula del Senyor; i  
Ac 21,20  20 I quan ells ho oigueren  glorificaven a Déu i li digueren: –Tu  
Ga 1,24 que en altre temps impugnava.» 24 I  glorificaven a Déu en mi. 2,Tit Capítol II 
Mt 11,25 temps, responent Jesús, digué: –Vos  glorifico, Pare, Senyor de cel i terra,  
Jn 8,54  54 Jesús respongué: –Si jo em  glorifico a mi mateix, la meva glòria no  
Ap 4,Tit  quatre animals misteriosos que el  glorifiquen. 1 Després d’això mirí, i  
Rm 15,6  6 Perquè unànims, ab una boca,  glorifiqueu al Déu i Pare de nostre Senyor 
Jn 17,1  Fill, a fi de que vostre Fill vos  glorifíquia a vós, 2 com li haveu donat  
Mt 5,16  a què vègien vostres obres bones i  glorifíquien a vostre Pare que està en lo  
Rm 15,9  pares, 9 i per a què els gentils  glorifíquien a Déu per sa misericòrdia,  
1Pe 2,12 per vostres obres bones que veuran,  glorifíquien a Déu en lo dia de la  
1Co 1,31 està escrit: «Aquell que es gloria,  gloriï’s en lo Senyor.» 2,Tit Capítol II  
1Co 3,21 són vans.» 21 Per lo qual, ningú se  gloriï en los homes. 22 Perquè totes les  
2Co 11,16  per imprudent) a fi de que em  gloriï un poc encara. 17 Lo que dic per lo 
Ga 6,14  14 Mes no permètia Déu que jo em  gloriï sinó en la creu de nostre Senyor  
Ef 2,9  9 No per obres, perquè ningú se  gloriï. 10 Puix som obra d’ell mateix,  
Jm 1,9 sos camins. 9 Lo germà que és humil  gloriï’s en sa exaltació, 10 i el ric en  
2Co 10,17  17 Emperò «lo qui es gloria,  gloriïs en lo Senyor». 18 Puix no aquell  
2Co 9,2  ànimo està prompte, per lo que me  glorio de vosaltres entre els macedonis,  
2Co 3,7 gravat ab lletres sobre pedres, fou  gloriós, de manera que els fills d’Israel 
2Co 3,8 de desaparèixer, 8 ¿com no serà més  gloriós lo ministeri de l’Esperit? 9  
2Co 3,10  resplendí en aquesta part no fou  gloriós comparat ab la glòria exceŀlent.  
2Co 3,11  anuŀlat és per a glòria, molt més  gloriós serà lo que subsisteix. 12 Així,  
Fl 3,21  per a fer-lo semblant a son cos  gloriós, segons aquell poder ab què pot  
1Tm 1,11  a la sana doctrina, 11 conforme al  gloriós evangeli del Déu beneït, lo qual  
Tt 2,13  benaventurada i l’adveniment  gloriós del gran Déu i salvador nostre  
Rm 8,21  de la corrupció a la llibertat  gloriosa dels fills de Déu. 22 Puix sabem  
Ef 5,27  -se-la a si mateix Iglésia  gloriosa, que no tinga màcula, ni arruga,  
Lc 13,17  tot lo poble se complaïa en ses  glorioses accions. 18 Deia també Jesús: –A 
Mt 11,19 menja i beu, i diuen: “Veus aquí un  glotó i un vinós, amic de publicans i de  
Lc 7,34  menja i beu, i dieu: “Veus aquí un  glotó i un vinós, amic de publicans i de  
Lc 21,34  vostres cors s’engordesquen ab la  glotoneria i l’excés de vi, i ab los  
Ga 5,21  enveges, homicidis, embriagueses,  glotoneries i altres coses com aquestes,  
1Pe 4,3  en concupiscències [*], en  glotoneries, en excessos de beure i en  
Ac 27,7  i a penes poguéssem avistar a  Gnido, essent-nos contrari lo vent,  
Ap 20,Tit  Deslligat després Satanàs, mou a  Gog i a Magog contra la ciutat santa;  
Ap 20,8  los quatre cantons de la terra, a  Gog i a Magog, i els reunirà per a  
Mt 13,20  la paraula i al prompte la rep ab  goig; 21 mes no té en si arrel, ans bé és  
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Mt 25,21  posaré sobre lo molt. Entra en lo  goig de ton senyor. 22 »I s’acercà també  
Mt 25,23  posaré sobre lo molt. Entra en lo  goig de ton senyor. 24 »I havent arribat  
Mc 4,16  paraula, a l’instant la reben ab  goig, 17 mes no tenen arrel en si, i així  
Lc 1,14  posaràs per nom Joan. 14 I tindràs  goig i alegria, i molts se regositjaran en 
Lc 1,44 de ta salutació, l’infant saltà de  goig en mon ventre. 45 I benaventurada tu  
Lc 2,10  anuncio noves que seran d’un gran  goig per a tota la gent: 11 perquè avui  
Lc 8,13  pedres són aquells que reben ab  goig la paraula quan l’ouen, però no posa 
Lc 10,17 tornaren los setanta-dos plens de  goig, dient: –Senyor, fins los dimonis se  
Lc 15,5  la carrega a les espatlles ple de  goig. 6 I arribant a casa, crida a sos  
Lc 15,7  dic que així mateix hi haurà més  goig en lo cel per a un pecador que s’  
Lc 15,10  »Per lo tant, vos dic que hi haurà  goig davant dels àngels de Déu per un  
Lc 19,37  en gran número, transportats de  goig, començaren a alabar a Déu en altes  
Lc 23,8  al veure a Jesús, tingué un gran  goig, puix temps havia que ho desitjava,  
Lc 24,41  creure’l, estant transportats de  goig i admiració, los digué: –¿Teniu aquí  
Lc 24,52  se’n tornaren a Jerusalem ab gran  goig. 53 I estaven sempre en lo temple  
Jn 3,29  està en peu i l’ou, s’omple de  goig a l’oir la veu de l’espòs. Aquest  
Jn 3,29  oir la veu de l’espòs. Aquest mon  goig, doncs, és complert. 30 És necessari  
Jn 8,56  mon dia; lo vegé, i s’omplí de  goig. 57 Los jueus, doncs, li digueren:  
Jn 15,11  vos les he dites a fi de que mon  goig sia en vosaltres, i vostre goig sia  
Jn 15,11 mon goig sia en vosaltres, i vostre  goig sia complert. 12 Mon precepte és que  
Jn 16,20  vostra tristesa se convertirà en  goig. 21 La dona, quan està de part, està  
Jn 16,21 no es recorda de sa congoixa, ab lo  goig de que un home ha nat en lo món. 22 I 
Jn 16,22  i ningú vos prendrà lo vostre  goig. 23 I en aquell dia no em demanareu  
Jn 16,24  i rebreu, a fi de que vostre  goig sia ple. 25 »Aquestes coses vos les  
Jn 17,13  en lo món, a fi de que tinguen  goig complert en si mateixos. 14 Jo els he 
Jn 20,20  mans i el costat, i s’ompliren de  goig los deixebles ab la vista del Senyor. 
Ac 2,28 camins de la vida, i m’ompliràs de  goig ab ta cara.” 29 »Barons germans, sia  
Ac 11,23  vegé la gràcia de Déu, s’omplí de  goig, i exhortava a tots que ab propòsit  
Ac 12,14 així que conegué la veu de Pere, de  goig no obrí la porta, sinó que corregué  
Ac 13,52 52 I els deixebles estaven plens de  goig i de l’Esperit Sant. 14,Tit Capítol  
Rm 14,17  i beure, sinó justícia, i pau, i  goig en l’Esperit Sant. 18 I qui en això  
Rm 15,13  doncs, lo Déu d’esperança de tot  goig i pau en la creència, per a què  
Rm 15,32 a fi de que jo vinga a vosaltres ab  goig per la voluntat de Déu, i tinga  
2Co 1,24  fe, sinó que contribuïm a vostre  goig, puix per la fe estau ferms. 2,Tit  
2Co 2,3  en tots vosaltres de que mon  goig és lo goig de tots vosaltres. 4  
2Co 2,3  vosaltres de que mon goig és lo  goig de tots vosaltres. 4 Perquè per la  
2Co 7,4  ple de consol i sobreabundant de  goig en tota nostra tribulació. 5 Perquè  
2Co 7,13  nos havem regositjat més en lo  goig de Tito, per quant son esperit fou  
2Co 8,2  tingueren ells abundància de  goig, i sa extremada pobresa abundà en les 
Ga 5,22  lo fruit de l’Esperit és caritat,  goig, pau, paciència, benignitat, bondat,  
Fl 1,4  de vosaltres, 4 pregant sempre ab  goig per tots vosaltres en totes mes  
Fl 1,7  vosaltres sou participants de mon  goig. 8 Perquè Déu m’és testimoni de  
Fl 1,25  vosaltres, per a profit vostre i  goig de la fe, 26 a fi de que vostre  
Fl 2,2  de compassió, 2 feu complert mon  goig, sentint tots una mateixa cosa,  
Fl 4,1  i molt desitjats, que sou mon  goig i ma corona, perseverau així ferms en 
Col 1,11  tota paciència i longanimitat, ab  goig, 12 donant gràcies a Déu lo Pare que  
1Te 1,6  enmig de molta tribulació, ab  goig de l’Esperit Sant. 7 De manera que  
1Te 2,19  qual és nostra esperança, o nostre  goig, o corona de glòria? ¿Per ventura no  
1Te 2,20  sou nostra glòria i nostre  goig. 3,Tit Capítol III Consol de l’  
1Te 3,9  a Déu per vosaltres, per tot lo  goig ab què ens regositjam, per amor de  
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2Tm 1,4 tes llàgrimes, per a omplir-me de  goig; 5 fent memòria d’aquella fe sens  
Flm 7 Jesucrist. 7 Puix havem tingut gran  goig i consol en ta caritat, per quant les 
He 12,2  de la fe, lo qual, per lo  goig que li fou proposat, sofrí creu,  
He 12,11  correcció al present apar ser de  goig, sinó de tristesa; emperò després  
He 13,17  ànimes; per a què fassen això ab  goig i no gemegant, perquè això no és  
Jm 1,2  salut. 2 Germans meus, teniu per  goig complert quan caigau en diverses  
Jm 4,9 ’s vostra rialla en plor, i vostre  goig en tristesa. 10 Humiliau-vos a la  
1Pe 1,8  i creent en ell vos regositjau ab  goig inefable i ple de glòria, 9 alcançant 
1Pe 4,13  per a què vos regositgeu també ab  goig en l’aparició de sa glòria. 14 Si  
1Jn 1,4  per a què vos regositgeu i vostre  goig sia complert. 5 Aquest és l’anunci  
2Jn 12 vos boca a boca, a fi de que vostre  goig sia complert. 13 Los fills de ta  
3Jn 3 ànima prospera. 3 Gran ha estat mon  goig per la vinguda dels germans i per lo  
3Jn 4  en la veritat. 4 No tinc jo major  goig que oir que mos fills caminen en la  
Mt 27,33  33 I vingueren a un lloc anomenat  Gòlgota, és dir, «lloc de la Calavera». 34 
Mc 15,22  I el conduïren a un lloc anomenat  Gòlgota, que s’interpreta «lloc de la  
Jn 19,17  lloc anomenat Calvari, i en hebreu  Gòlgota, 18 a on lo crucificaren, i dos  
Mt 10,15  per a la terra dels de Sodoma i de  Gomorra que per a aquella ciutat. 16  
Mc 6,11  En veritat vos dic que Sodoma i  Gomorra seran més tolerablement tractades  
Rm 9,29  com Sodoma i seríem semblants a  Gomorra.» 30 Doncs, què direm? Que els  
2Pe 2,6  a ruïna les ciutats de Sodoma i  Gomorra, reduint-les a cendres, posant- 
Jud 7  del gran dia. 7 Així com Sodoma i  Gomorra i les ciutats comarcanes, de la  
Rm 3,13  sols un. 13 Sepultura oberta és sa  gorja; ab ses llengües han forjat enganys: 
1Co 13,6  no s’irrita ni pensa mal, 6 no es  gosa en la iniquitat, sinó que es complau  
Ef 2,Tit  ja rebuts, i altres majors, de què  gosam en esperança per la sang de  
Col 2,5  estic ab vosaltres ab l’esperit,  gosant-me i contemplant vostre bon ordre 
Ac 24,2  Tèrtuŀlo a acusar-lo dient: –Lo  gosar nosaltres per vós de gran quietud i  
He 11,25  ser afligit ab lo poble de Déu que  gosar los plaers temporals del pecat, 26  
Rm 15,24  fins allà després d’haver  gosat algun tant de vostra companyia. 25  
Jn 21,12  I ningú dels que estaven menjant  gosava preguntar-li: –Qui sou vós?  
Ac 5,13  Salomó. 13 I ningú dels altres se  gosava unir ab ells, emperò lo poble los  
1Pe 2,Tit  de reis i de sacerdots de què  gosen, exercitant-se en les virtuts  
Jn 4,36  per a la vida eterna, a fi de que  gòsia així lo qui sembra com lo qui sega.  
Mt 13,44  un home lo troba l’escondeix i,  gosós de l’encontre, se’n va i ven tot  
Ac 8,39  eunuc no el vegé més. I se n’anà  gosós per son camí. 40 I Felip se trobà en 
Mt 10,42  beure a un d’aquestos petits un  got d’aigua fresca tan sols en nom de  
Mc 9,40  qualsevol que vos dónia a beure un  got d’aigua en mon nom perquè sou de  
Lc 22,44  44 I li vingué un suor com de  gotes de sang que corrien fins a terra. 45 
Rm 12,8 lo qui dóna, en simplicitat; lo qui  governa, en diligència; lo qui mostra  
Jm 3,4  se giren allà a on vol lo qui les  governa. 5 Així també la llengua és  
Lc 2,2  fou fet per Cireno, essent  governador de la Síria. 3 I anaven tots a  
Lc 3,1  de Tiberi Cèsar, essent Ponç Pilat  governador de la Judea, i Herodes tetrarca 
Ac 7,10 de Faraó, rei d’Egipte, qui el féu  governador d’Egipte i de tota sa casa. 11 
Ac 23,Tit escolta militar a Cesarea, a Fèlix,  governador romà, a fi de deslliurar-lo  
Ac 23,24  Pau a cavall ab tota seguretat al  governador Fèlix. 25 Puix temia no s’  
Ac 23,26  «Claudi Lísias a l’excelentíssim  governador Fèlix, salut. 27 A est home que 
Ac 23,33  a Cesarea, entregaren la carta al  governador i presentaren també a Pau  
Ac 24,1  i comparegueren davant del  governador contra Pau. 2 I citant a Pau,  
Ac 24,10  10 Llavors Pau, havent-li lo  governador fet senyal de que parlàs,  
Ac 26,30  cadenes. 30 I s’alçà lo rei, i el  governador, i Berenice, i els que estaven  
2Co 11,32  que jo no mento. 32 En Damasco, lo  governador de la gent del rei Aretas tenia 



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1462 
 

Mt 10,18  de mi sereu conduïts davant dels  governadors i dels reis, en testimoni  
Mc 13,9  i vos presentaran davant dels  governadors i reis per causa de mi, en  
Lc 21,12  i vos portaran davant dels reis i  governadors per causa de mon nom. 13 I  
Ef 6,12  principats i potestats, contra els  governadors de les tenebres d’aquest món, 
1Pe 2,14  al rei, com a superior, 14 o als  governadors, com enviats per ell per a  
Jm 3,3  cavalls per a què ens obeesquen,  governam també tot lo cos d’ells. 4 Mirau 
Ac 20,28  Sant vos ha posat per bisbes per a  governar la Iglésia de Déu, la qual ell  
Rm 15,12  una arrel de Jessè que s’alçarà a  governar los gentils; en ell confiaran los 
Col 2,20  d’aquest món, per què us deixau  governar d’ordenances com si visquésseu  
1Tm 3,4  no cobdiciós, 4 sinó un que sàpia  governar bé sa casa; que tinga sos fills  
1Tm 3,5  honestedat. 5 Puix lo qui no sap  governar sa casa, ¿com cuidarà de la  
1Tm 5,4  o néts, aprenga primerament a ben  governar sa casa i a correspondre a sos  
Ap 12,5  5 I parí un fill baró que havia de  governar totes les nacions ab vara de  
Ap 2,27  sobre les nacions, 27 i les  governarà ab vara de ferro, i com vasos de 
Ap 19,15  ella les nacions. I ell mateix les  governarà ab vara de ferro; i ell trepitja 
1Te 5,12 que treballen entre vosaltres, i us  governen en lo Senyor, i us amonesten. 13  
1Tm 5,17  són viudes. 17 Los presbíteros que  governen bé sien recompensats ab doble  
1Tm 3,12  sien esposos d’una sola dona i  govèrnien bé sos fills i sa casa. 13  
1Pe 5,Tit  als ministres de la Iglésia que  govèrnien ab moderació. Encarrega als  
1Co 12,28 després, gràcia de curar, socorros,  governs, diversitat de llengües,  
Mt 13,Tit  Paràbola del sembrador, del  gra de mostassa, del llevat, del tresor  
Mt 13,31  –Lo Regne del cel és semblant a un  gra de mostassa que un home prengué i  
Mt 13,32  i sembrà en son camp. 32 Lo qual  gra certament és la més petita de totes  
Mt 17,19  en veritat que, si teniu fe com un  gra de mostassa, direu a esta muntanya:  
Mc 4,Tit  qui la sembrà. Altra paràbola del  gra de mostassa. Tempestat en lo mar  
Mc 4,28  herba, després espiga i per últim  gra ple en l’espiga. 29 I quan ha produït 
Mc 4,31  lo compararem? 31 És com lo  gra de la mostassa, que quan se sembra en  
Lc 13,Tit a una dona encorbada. Paràboles del  gra de mostassa i del llevat. Los pocs que 
Lc 13,19  el compararé? 19 És semblant a un  gra de mostassa que un home prengué i el  
Lc 17,6 el Senyor: –Si tinguésseu fe com un  gra de mostassa, direu a esta morera:  
Jn 12,24  en veritat vos dic, que si lo  gra del forment que cau en terra no mor,  
1Co 15,37  lo cos que ha de nàixer, sinó lo  gra nu, o de blat o d’altra llavor. 38  
Mc 15,8  cridant, començà a demanar-li la  gràcia que sempre els feia. 9 I Pilat los  
Lc 1,28  digué: –Déu vos sàlvia, plena de  gràcia. Lo Senyor és ab vós. Beneita vós  
Lc 1,30 –No temau, Maria, puix haveu trobat  gràcia envers lo Senyor. 31 Veus aquí:  
Lc 2,40  estant ple de sabiduria, i la  gràcia de Déu era ab ell. 41 I sos pares  
Lc 2,52  en sabiduria, i en edat, i en  gràcia davant de Déu i dels homes. 3,Tit  
Lc 4,22  se meravellaven de les paraules de  gràcia que eixien de sa boca i deien: –No  
Jn 1,14 com de l’unigènit del Pare, ple de  gràcia i de veritat. 15 Joan donà  
Jn 1,16  havem participat de sa plenitud, i  gràcia per gràcia. 17 Puix la Llei fou  
Jn 1,16  de sa plenitud, i gràcia per  gràcia. 17 Puix la Llei fou donada per  
Jn 1,17  Llei fou donada per Moisès, mes la  gràcia i la veritat fou feta per  
Ac 2,47  de cor, 47 alabant a Déu i trobant  gràcia en tota la gent. I el Senyor  
Ac 4,33  nostre Senyor, i hi havia molta  gràcia en tots ells. 34 I no hi havia  
Ac 6,8  també a la fe. 8 I Esteve, ple de  gràcia i de fortalesa, feia grans prodigis 
Ac 7,10  totes ses tribulacions, i li donà  gràcia i sabiduria davant de Faraó, rei d’ 
Ac 7,46  dies de David; 46 lo qual encontrà  gràcia davant de Déu, i demanà trobar  
Ac 10,45  havien vingut ab Pere, de que la  gràcia de l’Esperit Sant se difundís  
Ac 11,17  si Déu donà a aquells la mateixa  gràcia que a nosaltres que creguérem en lo 
Ac 11,23  23 lo qual quan arribà i vegé la  gràcia de Déu, s’omplí de goig, i  
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Ac 13,43  los persuadien a perseverar en la  gràcia de Déu. 44 I al dissabte següent  
Ac 14,3  testimoni de la paraula de sa  gràcia, concedint que es fessen per ses  
Ac 14,25  a on havien estat recomanats a la  gràcia de Déu per a l’obra que havien  
Ac 15,11  11 Emperò creem que, mediant la  gràcia del Senyor Jesucrist, serem salvos  
Ac 15,40  a Silas, partí encomanat a la  gràcia de Déu per los germans. 41 I anà  
Ac 20,24  testimoni de l’evangeli de la  gràcia de Déu. 25 »I ara, veus aquí jo sé  
Ac 20,32 encomano a Déu i a la paraula de sa  gràcia, a aquell que és poderós per a  
Ac 27,24 Cèsar; i vet aquí que Déu t’ha fet  gràcia de tots los que naveguen ab tu.” 25 
Rm 1,5  morts, 5 per lo qui havem rebut la  gràcia i l’apostolat, perquè s’obeesca  
Rm 1,7  amats de Déu, apellidats sants:  gràcia a vosaltres i pau de Déu nostre  
Rm 3,24  justificats gratuïtament per la  gràcia d’ell mateix, mediant la redempció 
Rm 4,4  no se li conta lo jornal per  gràcia, sinó per deute. 5 Emperò al que no 
Rm 4,16  és per la fe, a fi de que per la  gràcia la promesa sia segura a tot son  
Rm 5,Tit  per la fe en Jesucrist, la  gràcia sobreabundant del qual no sols  
Rm 5,2  tenim entrada per la fe a esta  gràcia, en la que estam ferms i ens  
Rm 5,15  d’un moriren molts, molt més la  gràcia de Déu i lo do per la gràcia d’un  
Rm 5,15 més la gràcia de Déu i lo do per la  gràcia d’un sol home, que és Jesucrist,  
Rm 5,16  per a la condemnació, emperò la  gràcia fou de molts delictes per a la  
Rm 5,17  los que reben l’abundància de la  gràcia, i del do, i de la justícia.) 18  
Rm 5,20 quan cresqué lo pecat, sobrepujà la  gràcia, 21 a fi de que com regnà lo pecat  
Rm 5,21  per la mort, així també régnia la  gràcia per la justícia per a la vida  
Rm 6,Tit  deuen los fiels perseverar en la  gràcia rebuda en lo baptisme, fent vida  
Rm 6,1  en lo pecat perquè abúndia la  gràcia? 2 No ho vulla Déu! Perquè essent  
Rm 6,14  baix de la Llei, sinó baix de la  gràcia. 15 Doncs, què? ¿Pecarem perquè no  
Rm 6,15  baix de la Llei, sinó baix de la  gràcia? No ho vulla Déu! 16 ¿No sabeu que  
Rm 6,23  del pecat és la mort; emperò la  gràcia de Déu és vida perdurable en  
Rm 7,Tit  l’home en l’estat de la llei de  gràcia comparat ab lo de la Llei antigua.  
Rm 7,25  d’aquest cos de mort? 25 La  gràcia de Déu per Jesucrist, nostre  
Rm 11,5 un remanent segons l’elecció de la  gràcia. 6 I si per la gràcia, ja no per  
Rm 11,6 elecció de la gràcia. 6 I si per la  gràcia, ja no per les obres; altrament la  
Rm 11,6  ja no per les obres; altrament la  gràcia ja no és gràcia; i si per les  
Rm 11,6 obres; altrament la gràcia ja no és  gràcia; i si per les obres, ja no per  
Rm 11,6  i si per les obres, ja no per  gràcia; altrament l’obra ja no és obra. 7 
Rm 12,3  i perfecta. 3 Puix, per la  gràcia que m’ha estat donada, dic a tots  
Rm 12,6  emperò, diferents dons, segons la  gràcia que ens ha estat donada; o de  
Rm 15,5  i de la consolació fer-vos la  gràcia de tenir uns mateixos sentiments  
Rm 15,15  vos memòria d’això, a causa de la  gràcia que m’és dada de part de Déu 16 de 
Rm 16,20  a Satanàs baix de vostres peus. La  gràcia de nostre Senyor Jesucrist sia ab  
Rm 16,24  la ciutat, i lo germà Quart. 24 La  gràcia de nostre Senyor Jesucrist sia ab  
1Co 1,3  Senyor, d’ells i de nosaltres: 3  gràcia a vosaltres i pau de part de Déu  
1Co 1,4  a mon Déu per a vosaltres, per la  gràcia de Déu que us ha estat donada en  
1Co 1,7 manera que res vos falta en ninguna  gràcia, esperant la manifestació de nostre 
1Co 3,10  sou edifici de Déu. 10 Segons la  gràcia de Déu que m’ha estat donada, posí 
1Co 10,30  d’un altre? 30 Perquè si jo per  gràcia ne participo, ¿per quin fi só jo  
1Co 12,28  d’això, do de miracles; després,  gràcia de curar, socorros, governs,  
1Co 12,30  30 ¿Fan tots miracles? ¿Tenen tots  gràcia de curar? ¿Parlen tots llengües?  
1Co 14,13 una llengua desconeguda, demània la  gràcia d’interpretar-la. 14 Perquè si  
1Co 15,10  Iglésia de Déu. 10 Emperò, per la  gràcia de Déu, só lo que só; i sa gràcia  
1Co 15,10  gràcia de Déu, só lo que só; i sa  gràcia no ha estat vana en mi, ans bé he  
1Co 15,10  tots ells; emperò no jo, sinó la  gràcia de Déu que era ab mi. 11 Per lo  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1464 
 

1Co 16,23  sia anatema. ‹Maran atha!› 23 La  gràcia de nostre Senyor Jesucrist sia ab  
2Co 1,12  no ab sabiduria carnal, sinó ab la  gràcia de Déu, havem proceït en aquest  
2Co 4,15  amor de vosaltres, a fi de que la  gràcia, que abunda per l’acció de gràcies 
2Co 6,1  de Déu, vos exhortam a no rebre la  gràcia de Déu en va. 2 (Perquè ell diu:  
2Co 8,1 mateix vos fem a saber, germans, la  gràcia de Déu que ha estat donada a les  
2Co 8,4  ab molts precs que rebéssem la  gràcia i la comunicació del ministeri que  
2Co 8,6  acabàs en vosaltres també esta  gràcia, 7 a fi de que com en tot abundau  
2Co 8,7  així també abundeu en aquesta  gràcia. 8 No ho dic com qui mana, sinó per 
2Co 8,9  de vostra caritat. 9 Puix sabeu la  gràcia de nostre Senyor Jesucrist, que,  
2Co 8,19  de nostra peregrinació ab aquesta  gràcia, ministrada per nosaltres a glòria  
2Co 9,8  poderós és Déu per fer abundant la  gràcia en vosaltres, a fi de que estant  
2Co 9,14  singular afecte per raó de la  gràcia eminent de Déu en vosaltres. 15  
2Co 12,9 mi. 9 I em digué: «T’és bastant ma  gràcia, perquè la virtut se perfecciona en 
2Co 13,13  Tots los sants vos saluden. 13 La  gràcia de nostre Senyor Jesucrist i la  
Ga 1,6 apartau d’aquell que us cridà a la  gràcia de Cristo, a un altre evangeli, 7  
Ga 1,15  de la meva mare i em cridà ab sa  gràcia, 16 per a revelar-me son Fill, a  
Ga 2,9  ser les columnes, conegueren la  gràcia que se m’havia donat, nos donaren  
Ga 2,21  mateix per mi. 21 No desprècio la  gràcia de Déu, perquè si la justícia és  
Ga 5,4  en vosaltres: haveu caigut de la  gràcia. 5 Perquè nosaltres, per medi de l’ 
Ga 6,18 los senyals del Senyor Jesús. 18 La  gràcia de nostre Senyor Jesucrist sia,  
Ef 1,Tit  1,Tit Capítol I Tots los béns de  gràcia i glòria nos són donats per  
Ef 1,6 6 per a alabança de la glòria de sa  gràcia, per la qual nos féu acceptes en  
Ef 1,7  pecats, segons les riqueses de sa  gràcia, 8 la qual ha derramat ab  
Ef 2,5  juntament ab Cristo (per la  gràcia del qual sou salvos) 6 i ens  
Ef 2,7  les abundants riqueses de sa  gràcia en sa bondat envers nosaltres per  
Ef 2,8  per Cristo Jesús. 8 Perquè per  gràcia sou salvos mediant la fe, i això no 
Ef 3,2 2 si haveu oït la dispensació de la  gràcia de Déu que em fou donada a mi  
Ef 3,7  ministre, segons lo do de la  gràcia de Déu que m’ha estat donada per  
Ef 3,8  sants, m’ha estat donada aquesta  gràcia de predicar als gentils les  
Ef 4,7  nosaltres l’hi ha estat donada la  gràcia conforme a la mida del do de  
Ef 4,29  per a edificació de la fe i dónia  gràcia als oients. 30 I no contristeu a l’ 
Ef 6,24  Pare i del Senyor Jesucrist. 24 La  gràcia sia ab tots los que amen a nostre  
Fl 1,2  Filipi, ab los bisbes i diaques: 2  gràcia a vosaltres i pau de Déu nostre  
Fl 4,23 los que són de casa de Cèsar. 23 La  gràcia de nostre Senyor Jesucrist sia ab  
Col 1,6 dia en què l’oíreu i coneguéreu la  gràcia de Déu en veritat; 7 com també l’  
Col 3,16  cantant de cor a Déu ab  gràcia. 17 I qualsevol cosa que façau, sia 
Col 4,6  vostra conversació assaborada ab  gràcia i sal, per a què sapiau com haveu  
Col 4,18  Recordau-vos de mes cadenes. La  gràcia sia ab vosaltres. Amén. 1Te Inc  
1Te 5,28  a tots los sants germans. 28 La  gràcia de nostre Senyor Jesucrist sia ab  
2Te 1,12  i vosaltres en ell, segons la  gràcia de nostre Déu i del Senyor  
2Te 2,16  i bones esperances per medi de la  gràcia, 17 consòlia vostres cors i us  
2Te 3,18  en cada carta. Així escric. 18 La  gràcia de nostre Senyor Jesucrist sia ab  
1Tm 1,14 ignorància en incredulitat. 14 I la  gràcia de nostre Senyor sobreabundà en  
1Tm 6,21  alguns, se desviaren de la fe. La  gràcia sia ab tu. Amén. 2Tm Inc Epístola  
2Tm 1,2  Jesús, 2 a Timoteu, caríssim fill:  gràcia, misericòrdia i pau de part de Déu  
2Tm 1,6  lo qual t’amonesto que avívies la  gràcia de Déu que habita en tu per la  
2Tm 1,9  sinó conforme a son designi i  gràcia, la que nos ha estat donada en  
2Tm 2,1  tu, fill meu, fortifica’t en la  gràcia que és en Jesucrist. 2 I les coses  
2Tm 4,22  Jesucrist sia ab ton esperit. La  gràcia sia ab vosaltres. Amén. Tt Inc  
Tt 1,4 segons la fe que ens és comuna, sia  gràcia, misericòrdia i pau de Déu Pare i  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1465 
 

Tt 2,Tit  los documents que ens dóna la  gràcia de Déu i els beneficis que havem  
Tt 2,11  Déu, salvador nostre. 11 Perquè la  gràcia de Déu, que porta salvació, s’ha  
Tt 3,Tit  als prínceps. Efusió de la  gràcia de Jesucrist. Aplicar-se a les  
Tt 3,7  7 a fi de que, justificats per sa  gràcia, fóssem fets hereus, conforme l’  
Tt 3,15  tu als que ens amen en la fe. La  gràcia de Déu sia ab tots vosaltres. Amén. 
Flm 3 a la iglésia que està en ta casa: 3  gràcia a vosaltres i pau de part de Déu  
Flm 25  Lluc, colaboradors meus. Flm 25 La  gràcia de nostre Senyor Jesucrist sia ab  
He 2,9 d’honra i glòria, per a què per la  gràcia de Déu gustàs ell la mort per tots. 
He 4,16  doncs, ab confiança al trono de  gràcia, per a què pugam conseguir  
He 4,16  conseguir misericòrdia i trobar  gràcia per a ser socorreguts en temps de  
He 10,29  i ultràgia a l’Esperit de  gràcia? 30 Perquè coneixem al que digué:  
He 12,15  atentament a que ningú caiga de la  gràcia de Déu, no sia que brótia alguna  
He 12,28  rebent un regne immovible, tenim  gràcia, per la que agradant a Déu, lo  
He 13,9  és molt bo fortificar lo cor ab la  gràcia, no ab viandes, que no aprofiten  
He 13,25  los germans d’Itàlia. 25 Sia la  gràcia ab tots vosaltres. Amén. Jm Inc  
Jm 4,6 ab enveja»? 6 Emperò ell dóna major  gràcia. Per això diu: «Déu resisteix als  
Jm 4,6  «Déu resisteix als superbos i dóna  gràcia als humils.» 7 Someteu-vos,  
1Pe 1,2  aspergits ab la sang de Jesucrist:  gràcia i pau vos sia multiplicada. 3  
1Pe 1,10  los profetes que vaticinaren de la  gràcia que havia de venir sobre vosaltres; 
1Pe 1,13  i esperau fins al fi per aquella  gràcia que us ha de ser presentada en la  
1Pe 2,19  impertinent. 19 Puix és digne de  gràcia, si algú per respecte a Déu sofreix 
1Pe 2,20  bé sofriu ab paciència, aqueixa és  gràcia davant de Déu. 21 Puix per això  
1Pe 3,7  que són ab vosaltres de la  gràcia de la vida, per a què no tròbien  
1Pe 4,10 altres, com bons dispensadors de la  gràcia de Déu, que és de moltes maneres.  
1Pe 5,5  Déu resisteix als superbos i dóna  gràcia als humils. 6 Humiliau-vos,  
1Pe 5,10  tribulació. 10 Mes lo Déu de tota  gràcia, lo qui ens cridà en Jesucrist a sa 
1Pe 5,12  -vos que aquesta és la verdadera  gràcia de Déu, en la qual estau ferms. 13  
2Pe 1,2  nostre Déu i salvador Jesucrist: 2  gràcia i pau complerta sia a vosaltres en  
2Pe 3,18 insensats. 18 Ans bé, creixeu en la  gràcia i coneixement de nostre Senyor i  
Jud 4 aquest judici, los quals cànvien la  gràcia de nostre Déu en luxúria i neguen a 
Ap 22,21  Amén! Veniu, Senyor Jesús! 21 La  gràcia de nostre Senyor Jesucrist sia ab  
2Co 1,2 sants que hi ha en tota l’Acaia. 2  Gràcia sia a vosaltres i pau, de Déu  
Ga 1,3 ab mi, a les iglésies de Galàcia. 3  Gràcia a vosaltres i pau, de part de Déu  
Ef 1,2  i als fiels en Cristo Jesús. 2  Gràcia sia a vosaltres i pau, de Déu,  
Col 1,3  Jesús que estan en Colossi. 3  Gràcia a vosaltres i pau de part de Déu,  
1Te 1,2  Pare i en lo Senyor Jesucrist. 2  Gràcia a vosaltres i pau de part de Déu  
2Te 1,2  Pare i en lo Senyor Jesucrist. 2  Gràcia sia a vosaltres i pau de part de  
1Tm 1,2 2 a Timoteu caríssim fill en la fe.  Gràcia, misericòrdia i pau de part de Déu  
2Jn 3 i que estarà sempre ab nosaltres. 3  Gràcia sia ab vosaltres, misericòrdia i  
Ap 1,4  set iglésies que hi ha en l’Àsia.  Gràcia a vosaltres i pau d’aquell que és, 
Mt 15,36 los set pans i los peixos, i donant  gràcies, los partí i donà a sos deixebles, 
Mt 26,27  cos. 27 I prenent lo calze, donà  gràcies, i els el donà dient: –Beveu tots  
Mc 8,6  I prenent los set pans, donant  gràcies, los partí i donà a sos deixebles  
Mc 14,23 cos. 23 I prenent lo calze, donades  gràcies, los el donà, i begueren tots d’  
Lc 17,16  als peus de Jesús, donant-li  gràcies. I aquest era samarità. 17 I  
Lc 18,11  interior d’esta manera: “Oh Déu!,  gràcies vos dono perquè no só com los  
Lc 22,17 de Déu. 17 I prenent lo calze, donà  gràcies i digué: –Preneu i distribuïu-lo 
Lc 22,19  prengué lo pa i, havent donat  gràcies, lo partí i los el donà, dient:  
Jn 6,11  prengué los pans i, havent donat  gràcies, los distribuí als que estaven  
Jn 6,23 lloc en què (havent lo Senyor donat  gràcies) ells havien menjat lo pa. 24  
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Jn 11,41 ulls al cel, digué: –Pare, vos dono  gràcies perquè m’haveu oït. 42 Bé sabia  
Ac 24,3  excelentíssim Fèlix, ab acció de  gràcies. 4 Mes per no detenir-vos molt  
Ac 27,35 I havent dit això, prenent pa, donà  gràcies a Déu en presència de tots, i  
Ac 28,15 Tavernes; i quan los vegé Pau, donà  gràcies a Déu i cobrà ànimo. 16 I quan  
Rm 1,8  Jesucrist. 8 Primerament dono  gràcies a mon Déu per medi de Jesucrist  
Rm 1,21  glorificaren com a Déu, ni donaren  gràcies, ans bé se desvanesqueren en sos  
Rm 6,17  obediència per a justícia? 17 Mes,  gràcies a Déu que vosaltres fóreu servos  
Rm 14,6  per al Senyor menja; puix dóna  gràcies a Déu; i el que no menja, per al  
Rm 14,6  al Senyor no menja, i a Déu dóna  gràcies. 7 Perquè ningú de nosaltres viu  
1Co 1,4 Pare i del senyor Jesucrist. 4 Dono  gràcies sens cessar a mon Déu per a  
1Co 10,30  jo vituperat per allò de què dono  gràcies? 31 Doncs, si menjau, o si beveu,  
1Co 11,24  prengué pa; 24 i quan hagué donat  gràcies, lo partí, i digué: «Preneu,  
1Co 14,16  senzill, dirà «Amén» al donar tu  gràcies, veent no comprèn lo que tu dius?  
1Co 14,17  tu dius? 17 Certament tu bé dónes  gràcies, emperò l’altre no queda  
1Co 15,57 força del pecat és la Llei. 57 Mes,  gràcies a Déu, que ens donà la victòria  
2Co 1,11  de moltes persones, sien donades  gràcies per molts a favor de nosaltres. 12 
2Co 2,14  me n’aní a Macedònia. 14 Emperò  gràcies a Déu que sempre nos fa triümfar  
2Co 4,15  gràcia, que abunda per l’acció de  gràcies de molts, redúndia en glòria de  
2Co 8,16  arreplegà poc, no li faltà.» 16 I  gràcies a Déu que posà en lo cor de Tito  
2Co 9,11  fa que per nosaltres sien donades  gràcies a Déu. 12 Perquè la ministració d’ 
2Co 9,12 abundant també en moltes accions de  gràcies al Senyor, 13 mentres que per l’  
Ef 1,16  los sants, 16 no cesso de donar  gràcies per vosaltres fent commemoració de 
Ef 5,4 no convenen, sinó ans bé accions de  gràcies. 5 Perquè haveu de saber i  
Ef 5,20  al Senyor en vostre cor, 20 donant  gràcies sempre al Déu i Pare per totes les 
Fl 4,6  pregàries i súpliques, ab acció de  gràcies, sien presentades a Déu vostres  
Col 1,3 i de nostre Senyor Jesucrist. Donam  gràcies a Déu i al Pare de nostre Senyor  
Col 1,12  i longanimitat, ab goig, 12 donant  gràcies a Déu lo Pare que ens féu dignes  
Col 2,7  creixent en ella ab accions de  gràcies. 8 Estau alerta per a què ningú  
Col 3,17  de nostre Senyor Jesucrist, donant  gràcies per ell a Déu i al Pare. 18  
Col 4,2  vetllant en ella ab acció de  gràcies. 3 Orant juntament per nosaltres,  
1Te 1,2  del Senyor Jesucrist. Donam sempre  gràcies a Déu per tots vosaltres, fent  
1Te 2,13 13 Per això donam també sens cessar  gràcies a Déu, perquè quan rebéreu la  
1Te 3,9  9 Per lo tant, ¿quina acció de  gràcies podem donar a Déu per vosaltres,  
1Te 5,18  Orau sens cessar. 18 En tot donau  gràcies, perquè aqueixa és la voluntat de  
2Te 1,Tit  Tessalònics 1,Tit Capítol I Dóna  gràcies a Déu per la fe dels tessalònics i 
2Te 1,3  Jesucrist. 3 Devem, germans, donar  gràcies a Déu sens cessar per vosaltres,  
2Te 2,13 13 Mes nosaltres devem donar sempre  gràcies a Déu per vosaltres, germans amats 
1Tm 1,12  m’ha estat encarregat. 12 I dono  gràcies a Jesucrist Senyor nostre, que m’ 
1Tm 2,1  oracions, pregàries, accions de  gràcies per a tots los homes, 2 pels reis  
1Tm 4,3  Déu crià a fi de que ab acció de  gràcies participassen d’elles los fiels i 
1Tm 4,4  de lo que es participa ab acció de  gràcies, 5 perquè se santifica per la  
1Pe 1,Tit  sant Pere 1,Tit Capítol I Dóna  gràcies a Déu per haver-nos cridat a la  
Ap 4,9  animals donaven glòria, i honor, i  gràcies al que estava sentat en lo trono,  
Ap 7,12  i glòria, i sabiduria, i acció de  gràcies, i honra, i poder, i fortalesa a  
Ap 11,17  a Déu, dient: 17 –Vos donam  gràcies, Senyor, Déu totpoderós, que sou,  
1Co 1,14  estat batejats en nom de Pau? 14  Gràcies a Déu que no he batejat a ningú de 
1Co 14,18  l’altre no queda edificat. 18  Gràcies dono a Déu, puix parlo totes les  
2Co 9,15  eminent de Déu en vosaltres. 15  Gràcies sien donades a Déu per son do  
Fl 1,3  Pare i del Senyor Jesucrist. 3  Gràcies dono a mon Déu cada vegada que em  
2Tm 1,3  i de nostre Senyor Jesucrist. 3  Gràcies dono a Déu, a qui servesc des de  
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Flm 4  Pare i del Senyor Jesucrist. 4  Gràcies dono a mon Déu, fent sempre  
Mt 10,8  lleprosos, llançau dimonis; donau  graciosament lo que graciosament haveu  
Mt 10,8  dimonis; donau graciosament lo que  graciosament haveu rebut. 9 No porteu or,  
1Co 2,12  les coses que Déu nos ha donat  graciosament. 13 Les quals anunciam també, 
Ac 21,35  fortalesa. 35 I quan arribà a les  grades fou precís que els soldats lo  
Ac 21,40  posant-se Pau en peus sobre les  grades, féu senyal al poble ab la mà. I  
Mt 2,10  l’estrella, se regositjaren en  gran manera. 11 I entrant en la casa,  
Mt 4,16 que sentat en les tenebres vegé una  gran llum, i als que estaven sentats en la 
Mt 4,25  i els curava. 25 I el seguia una  gran multitud de gent de la Galilea, i de  
Mt 5,12  ’s i regositjau’s, perquè és  gran vostre gallardó en lo cel. Puix així  
Mt 5,19  guàrdia i ensènyia, serà anomenat  gran en lo Regne del cel. 20 »Puix jo us  
Mt 5,35  Jerusalem, perquè és la ciutat del  gran rei. 36 Ni júries per ton cap, puix  
Mt 7,27  aquella casa; i caigué, i fou  gran sa ruïna. 28 I succeí que, havent  
Mt 8,10  vos dic que no he trobat fe tan  gran en Israel. 11 I vos dic que vindran  
Mt 8,18  18 Mes com Jesús vegés una  gran turba a l’entorn seu, manà que es  
Mt 8,26  als vents i al mar, i se seguí una  gran bonança. 27 I los homes se  
Mt 8,30  lluny d’ells estava pasturant una  gran ramada de porcs. 31 I los dimonis li  
Mt 9,16  del vestit i l’esquinç se fa més  gran. 17 No es posa vi novell en bots  
Mt 9,37  –La collita verdaderament és  gran, emperò pocs los treballadors. 38  
Mt 11,11  mínim en lo Regne del cel, és més  gran que ell. 12 I des de los dies de Joan 
Mt 13,2 a la vora del mar. 2 I se li acercà  gran multitud de gent, de manera que,  
Mt 13,46  46 I havent-ne trobat una de  gran valor, se n’anà i vengué tot quant  
Mt 14,14  a peu. 14 I a l’eixir vegé una  gran multitud de gent, i tingué compassió  
Mt 15,Tit  de la cananea, que dóna mostres de  gran fe, i dóna menjar en lo desert a una  
Mt 15,Tit  i dóna menjar en lo desert a una  gran multitud de gent ab set pans i alguns 
Mt 15,30  s’assentà allí. 30 I se li acercà  gran multitud de gent, ab qui venien muts, 
Mt 17,6  de rostro en terra, i tingueren  gran temor. 7 I Jesús s’acercà i els  
Mt 17,22  dia. I ells se contristaren en  gran manera. 23 I havent arribat a  
Mt 19,2  banda del Jordà. 2 I lo seguí una  gran multitud de gent. I los curà allí. 3  
Mt 20,29  eixir ells de Jericó, lo seguí una  gran multitud de gent. 30 I veus aquí dos  
Mt 21,8 i lo feren assentar damunt. 8 I una  gran multitud de gent estenia ses  
Mt 22,36 tentar-lo: 36 –Mestre, quin és lo  gran manament de la Llei? 37 Jesús li  
Mt 22,38 ton enteniment. 38 Aquest és lo més  gran i lo primer manament. 39 I lo segon  
Mt 24,21  21 Puix hi haurà aleshores  gran tribulació, tal que no n’hi ha hagut 
Mt 24,30 que vindrà en los núvols del cel ab  gran poder i majestat. 31 I enviarà sos  
Mt 24,31  sos àngels ab trompetes i ab  gran clamor; i congregaran sos elegits de  
Mt 26,22  22 I estant contristats en  gran manera, començà cada u a dir: –Só tal 
Mt 26,47  un dels Dotze, i junt ab ell una  gran turba de gent ab espases i bastons,  
Mt 27,14  que el president se meravellà en  gran manera. 15 I acostumava lo president  
Mt 27,15  acostumava lo president en dies de  gran festivitat entregar llibre al poble  
Mt 27,46  hora de nona exclamà Jesús ab una  gran veu dient: –‹Elí, Elí, lammà  
Mt 27,50 Jesús, clamant segona vegada ab una  gran veu, entregà l’esperit. 51 I veus  
Mt 27,60 fet obrir en una roca. I arrimà una  gran llosa a l’entrada del sepulcre, i se 
Mt 28,2  2 I veus aquí que hi hagué un  gran terratrèmol, puix un àngel del Senyor 
Mt 28,8  eixiren del sepulcre ab temor i  gran alegria, i corregueren a donar la  
Mt 28,12 ancians i pres consell, donaren una  gran suma de diner als soldats, 13 dient:  
Mc 2,21  se’n porta el vell, i es fa més  gran l’esquinç. 22 I ningú posa vi novell 
Mc 3,Tit  als dotze apòstols i respon ab  gran mansuetud als dicteris i blasfèmies  
Mc 3,7  envers lo mar, i el seguí una  gran multitud de gent de la Galilea i de  
Mc 3,8  coses que feia, vingueren a ell en  gran multitud. 9 I manà a sos deixebles  
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Mc 4,37  altres barques. 37 I se mogué una  gran tempestat de vent, que feia entrar  
Mc 4,39  I parà el vent i sobrevingué una  gran bonança. 40 I els digué: –Per què  
Mc 4,40  encara fe? I quedaren posseïts de  gran temor. I es deia l’un a l’altre:  
Mc 5,11 pasturant en aquell lloc una ramada  gran de porcs a la falda d’un serrat. 12  
Mc 5,13  com de dos mil, se precipità ab  gran ímpetu en lo mar, i s’ofegaren. 14 I 
Mc 5,21 a l’altre costat, se li acercà una  gran multitud de gent, i ell estava prop  
Mc 5,42  dotze anys. I quedaren atordits ab  gran temor. 43 I ell los manà molt  
Mc 6,34 34 I al desembarcar, vegé Jesús una  gran multitud, i tingué compassió d’ells, 
Mc 6,48 en terra. 48 I veent-los remar ab  gran fatiga, puix lo vent los era  
Mc 7,Tit  i superstició dels fariseus. Fe  gran de la cananea, per la qual deslliura  
Mc 8,1  havent-se juntat altra vegada un  gran número de gent i no tenint què  
Mc 9,13  deixebles, vegé cerca d’ells una  gran multitud de gent, i que els escribes  
Mc 12,37  d’a on, doncs, és son fill? I una  gran multitud del poble l’oïa ab gust. 38 
Mc 13,26  home, que vindrà en los núvols ab  gran poder i glòria. 27 I llavors enviarà  
Mc 14,15  15 I ell vos ensenyarà un menjador  gran amoblat i preparat. Aparellau allí la 
Mc 14,43  un dels Dotze, i junt ab ell una  gran turba de gent ab espases i bastons,  
Mc 15,34  a l’hora de nona exclamà Jesús ab  gran crit dient: –‹Eloí, Eloí, lammà  
Mc 15,37  -lo. 37 Emperò, Jesús, donant un  gran crit, espirà. 38 I se partí el vel  
Mc 16,4  la llosa remoguda, puix era molt  gran. 5 I entrant en lo sepulcre, vegeren  
Lc 1,15  en son naixement, 15 perquè serà  gran davant del Senyor, i no beurà vi ni  
Lc 1,32 l’anomenareu Jesús. 32 Aquest serà  gran i s’apellidarà Fill de l’Altíssim,  
Lc 1,58  que el Senyor havia manifestat una  gran misericòrdia envers ella, i se’n  
Lc 2,9  Déu los circuí de resplendor, i un  gran temor s’apoderà d’ells. 10 I l’  
Lc 2,10 jo us anuncio noves que seran d’un  gran goig per a tota la gent: 11 perquè  
Lc 4,25  i sis mesos, de modo que hi hagué  gran fam per tota la terra, hi havia  
Lc 4,38  Simó. I la sogra de Simó patia una  gran febre, i li suplicaren per ella. 39  
Lc 5,6  aixís, agafaren una multitud tan  gran de peixos que es rompia lo filat. 7 I 
Lc 5,15  estenia sa fama, i acudia gent en  gran número per a oir-lo i per a ser  
Lc 5,19  sabent com fer-ho, a causa de la  gran multitud de gent, se’n pujaren al  
Lc 5,29  i lo seguí. 29 I li donà Leví un  gran convit en sa casa, i hi havia un gran 
Lc 5,29  convit en sa casa, i hi havia un  gran número de publicans i altres que  
Lc 6,23  i regositjau-vos, perquè serà  gran vostre gallardó en lo cel, puix d’  
Lc 6,35  interès, i vostre gallardó serà  gran, i sereu fills de l’Altíssim, perquè 
Lc 6,49  riuada, i tot seguit caigué, i fou  gran la ruïna de la tal casa. 7,Tit  
Lc 7,4  arribaren a Jesús, li pregaven ab  gran instància dient: –Mereix que li façau 
Lc 7,9  ni en Israel he trobat una fe tan  gran. 10 I tornats a casa los que havien  
Lc 7,11 l’acompanyaven sos deixebles i una  gran multitud de gent. 12 I, a l’arribar  
Lc 7,16  i glorificaven a Déu dient: –Un  gran profeta s’ha alçat entre nosaltres.  
Lc 8,32  allí pasturant en la muntanya una  gran ramada de porcs, i li suplicaven que  
Lc 8,37 que se retiràs d’ells, puix tenien  gran temor. I ell se’n pujà en una barca  
Lc 8,39  publicant per tota la ciutat quant  gran mercè li havia fet Jesús. 40 I succeí 
Lc 9,37  los isqué a l’encontre una  gran multitud de gent. 38 I veus aquí un  
Lc 9,44 son pare. 44 I s’atordien tots del  gran poder de Déu; i meravellant-se de  
Lc 10,2 els digué: –La collita certament és  gran, mes los treballadors, pocs.  
Lc 11,39  –Vosaltres, los fariseus, teniu  gran cuidado de netejar per defora les  
Lc 13,19 en son hort. I cresqué i se féu tan  gran l’arbre, que els aucells de l’aire  
Lc 14,Tit  hidròpic en dissabte. Paràbola del  gran convit. Qui vulla seguir a Jesús ha  
Lc 14,16  Mes ell li digué: –Un home féu un  gran sopar i convidà a molts. 17 I quan  
Lc 15,14  I quan ho hagué gastat, vingué una  gran fam en aquella terra, i començà a  
Lc 19,37 l’Oliverar, tots los deixebles, en  gran número, transportats de goig,  
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Lc 21,27  que vindrà sobre d’un núvol ab  gran poder i majestat. 28 Quan comèncien,  
Lc 22,12  12 I ell vos mostrarà una  gran sala alhajada; aparellau-la allí.  
Lc 22,15  ab ell. 15 I els digué: –Ab  gran ànsia desitjava menjar ab vosaltres  
Lc 23,8  al veure a Jesús, tingué un  gran goig, puix temps havia que ho  
Lc 23,27 detràs de Jesús. 27 I lo seguia una  gran multitud de gent i de dones que es  
Lc 23,46  pel mig. 46 I Jesús, donant un  gran crit, digué: –Pare, en vostres mans  
Lc 24,19  Nazaret –respongueren–, que fou un  gran profeta en obres i en paraules davant 
Lc 24,52  se’n tornaren a Jerusalem ab  gran goig. 53 I estaven sempre en lo  
Jn 4,Tit  Cura milagrosament al fill d’un  gran senyor. 1 Quan, doncs, Jesús entengué 
Jn 5,3  porxos, 3 en los quals jeia una  gran multitud de malalts, cegos, coixos,  
Jn 6,2  de Tiberíades. 2 I el seguia una  gran multitud de gent, perquè veien los  
Jn 6,5  Jesús los ulls i vegés que una  gran multitud de gent venia a ell, digué a 
Jn 6,18  a alborotar-se per raó del  gran vent que feia. 19 Així que, havent  
Jn 7,12  –A on és, aquell? 12 I hi havia  gran enraonament acerca d’ell entre la  
Jn 7,37  37 I en lo darrer dia, que era lo  gran dia de la festa, Jesús se posà en  
Jn 8,Tit ser ell lo Fill de Déu, i respon ab  gran mansuetud a les blasfèmies dels  
Jn 12,9  a mi no em teniu sempre. 9 I una  gran multitud de jueus sabé que Jesús  
Jn 12,12  en Jesús. 12 I l’endemà, una  gran multitud de gent, que havia vingut a  
Jn 15,13  13 Ningú pot tenir un amor més  gran que aquell que dóna sa vida per sos  
Jn 19,31  i aquell dia de dissabte era un  gran dia, suplicaren a Pilat que els  
Ac 2,20  en sang, abans que vinga lo dia  gran e iŀlustre del Senyor. 21 I  
Ac 4,33  eren comunes entre ells. 33 I ab  gran fortalesa donaven los apòstols  
Ac 5,5  caigué i espirà; i s’apoderà un  gran temor de tots los que ho oïren. 6 I  
Ac 5,11  ab son marit. 11 I sobrevingué un  gran temor en tota la Iglésia i en tots  
Ac 5,13  emperò lo poble los venerava en  gran manera. 14 I s’aumentava més lo  
Ac 6,7  dels deixebles en Jerusalem. I una  gran multitud de sacerdots obeïa també a  
Ac 7,11  la terra d’Egipte i de Canaan, i  gran tribulació. I nostres pares no  
Ac 8,1  1 En aquell temps s’alçà una  gran persecució contra la iglésia de  
Ac 8,2  a enterrar a Esteve, i feren  gran condol sobre ell. 3 Emperò Saulo  
Ac 8,9  samaritans, dient que ell era un  gran personatge; 10 i tothom l’escoltava, 
Ac 8,10  escoltava, des del més xic al més  gran, i deien: «Aquest home és lo gran  
Ac 8,10  gran, i deien: «Aquest home és lo  gran poder de Déu.» 11 I l’atendien  
Ac 10,11  baixava envers ell un vas com un  gran llençol, que lligat per les quatre  
Ac 11,5  visió, que baixava un vas com una  gran tela que per les quatre puntes  
Ac 11,21  la mà del Senyor era ab ells, i un  gran número cregueren i es convertiren al  
Ac 11,26  aquesta iglésia, i instruïren una  gran multitud de gent, de manera que los  
Ac 11,28  Esperit que hi havia d’haver una  gran fam en tot lo món, la que esdevingué  
Ac 13,46  Pau i Bernabé los digueren ab  gran firmesa: –A vosaltres convenia que  
Ac 14,1  de manera que cregué una  gran multitud de jueus i també de grecs. 2 
Ac 15,2  salvar. 2 S’originà d’aquí una  gran dissensió i disputa de Pau i Bernabé  
Ac 15,3  conversió dels gentils, i donaven  gran contento a tots los germans. 4 I quan 
Ac 16,26  esdevingué un terratrèmol tan  gran que es commogueren los fonaments de  
Ac 17,4  ab Pau i ab Silas, com també una  gran multitud de gentils i devots i no  
Ac 17,11  puix reberen la paraula ab  gran ànsia, escodrinyant tots los dies les 
Ac 18,27  qual, havent arribat allí, fou de  gran profit als que havien cregut. 28  
Ac 18,28 als que havien cregut. 28 Perquè ab  gran vehemència convencia públicament als  
Ac 19,27  que sia despreciat lo temple de la  gran Diana i comència a no fer-se cas de 
Ac 19,35  ciutat d’Èfeso dóna adoració a la  gran Diana, filla de Júpiter? 36 Veent,  
Ac 20,37  ab tots ells. 37 I es mogué un  gran plor entre tots; i tirant-se al  
Ac 20,38  de Pau, lo besaven, 38 afligits en  gran manera per les paraules que havia  
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Ac 21,40  ab la mà. I havent-se seguit un  gran silenci parlà en llengua hebrea  
Ac 22,6  vegí rodejat repentinament d’una  gran llum del cel 7 i, caent en terra,  
Ac 22,28  I respongué lo tribú: –Jo per una  gran suma obtinguí aquest privilegi de  
Ac 23,7 I quan hagué dit això, se mogué una  gran dissensió entre els fariseus i els  
Ac 23,9  dos coses. 9 Així que es mogué una  gran clamor. I alçant-se alguns dels  
Ac 23,10  no pugnem contra Déu. 10 I per la  gran dissensió que hi havia, tement lo  
Ac 24,2  –Lo gosar nosaltres per vós de  gran quietud i de que molts desordres són  
Ac 24,7  sobrevenint lo tribú Lísias, ab  gran violència nos l’arrancà de les mans, 
Ac 25,23  venint Agripa i Berenice ab una  gran ostentació, i havent entrat en l’  
Ac 28,2  humanitat. 2 Perquè, encenent un  gran foc, nos referen a tots de la pluja  
Ac 28,6  Emperò després d’haver esperat un  gran rato, quan vegeren que no li  
Ac 28,23  -li senyalat dia, vingueren en  gran número a son allotjament, als quals  
Ac 28,29 allí los jueus, tenint entre si una  gran disputa. 30 I Pau permanesqué dos  
Rm 3,2  circumcisió? 2 De totes maneres és  gran lo ventatge, principalment perquè els 
Rm 8,19  en nosaltres. 19 Perquè lo  gran desig de la criatura espera la  
Rm 9,2  en l’Esperit Sant, 2 de que tinc  gran tristesa i un dolor contínuo en mon  
Rm 9,22  i manifestar son poder, suportà ab  gran paciència los vasos d’ira aparellats 
Rm 15,Tit  Pau sa exhortació ab mostres de  gran afecte als romans i del fort desig  
1Co 9,11  coses espirituals, ¿és una  gran cosa que recolliam les vostres coses  
1Co 16,9  9 Perquè se m’ha obert una porta  gran i eficaç, i los adversaris són molts. 
2Co 1,10  nos ha llibertat i lliberta de tan  gran perill de mort; en qui esperam que  
2Co 2,4  per a què coneguésseu l’amor tan  gran que us tinc. 5 I si algú m’ha  
2Co 7,Tit  7,Tit Capítol VII Mostres del  gran amor entre sant Pau i els corintis.  
2Co 7,7  envers mi, de modo que jo tinguí  gran plaer. 8 Perquè encara que jo us  
2Co 8,2  de Macedònia, 2 ço és, com en la  gran prova de tribulació tingueren ells  
2Co 8,22  i ara ho serà molt més per la  gran confiança que tenim en vosaltres. 23  
Ef 5,32  dos en una carn.» 32 Aquest és un  gran misteri; mes jo parlo concernent a  
Col 2,1  1 Perquè desitjo que sapiau quant  gran és l’ansietat que tinc per  
1Te 1,5  virtut i en l’Esperit Sant, i en  gran plenitud, perquè sabeu quals fórem  
1Te 2,2  -vos l’evangeli de Déu ab  gran solicitud. 3 Perquè nostra exhortació 
1Te 2,17  abundantment veure vostra cara ab  gran desig. 18 Per lo qual volguérem venir 
1Tm 1,14  de nostre Senyor sobreabundà en  gran manera ab la fe i caritat que és en  
1Tm 3,16  i fonament de la veritat. 16 I és  gran sens dubte lo misteri de la pietat,  
1Tm 6,6  la pietat ab contentament és un  gran guany. 7 Perquè no duguérem res a  
2Tm 1,17  bé quan vingué a Roma me cercà ab  gran diligència i m’encontrà. 18 Vulla lo 
2Tm 2,20 nom del Senyor.» 20 Mes en una casa  gran no sols hi ha vasos d’or i de plata, 
Tt 2,13  i l’adveniment gloriós del  gran Déu i salvador nostre Jesucrist, 14  
Flm 7  per Jesucrist. 7 Puix havem tingut  gran goig i consol en ta caritat, per  
He 2,3  nosaltres si despreciam tan  gran salvació? La qual, havent començat a  
He 4,Tit  per a poder entrar en ella. Quant  gran és la virtut i eficàcia de la paraula 
He 5,7  ofert plegàries i súpliques, ab  gran clamor i llàgrimes, a aquell que era  
He 7,4  sempre. 4 Considerau, doncs, quant  gran era aquest home, a qui fins lo  
He 8,11  des del més petit fins al més  gran. 12 Perquè jo els perdonaré ses  
He 9,11  veniders, per un tabernacle més  gran i més perfet, no fet de mà, ço és, no 
He 10,21 és dir, per sa carn, 21 i tenint un  gran sacerdot sobre la casa de Déu, 22  
He 10,32  que fóreu iŀluminats, sofríreu  gran combat d’afliccions. 33 Per una  
He 10,35  vostra confiança, la qual té un  gran gallardó. 36 Perquè a vosaltres vos  
He 12,1  també sobre nosaltres un núvol tan  gran de testimonis, descarregant-nos de  
He 13,20  ressuscità d’entre els morts al  gran pastor de les ovelles, nostre Senyor  
Jm 3,5  coses. Mirau un poc de foc quant  gran bosc incèndia! 6 I la llengua és foc, 
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1Pe 3,4 esperit pacífic i modest, que és de  gran valor a la presència de Déu. 5 Puix  
2Pe 3,10  en lo qual passaran los cels ab  gran soroll, i els elements se derritiran  
Jud 6  en tenebres per al judici del  gran dia. 7 Així com Sodoma i Gomorra i  
Ap 1,10  Senyor, i oiguí detràs de mi una  gran veu, com de trompeta, 11 que deia:  
Ap 2,22 que adultérien ab ella se veuran en  gran tribulació, a menos que s’  
Ap 6,4 uns als altres. I li fou donada una  gran espasa. 5 I quan obrí lo tercer  
Ap 6,12 sisè sello, i veus aquí hi hagué un  gran terratrèmol, i es tornà lo sol negre  
Ap 6,17  la ira de l’Anyell. 17 Perquè lo  gran dia de sa ira és arribat, i ¿qui serà 
Ap 7,9  d’això mirí, i veus aquí una  gran multitud, que ningú podia contar, de  
Ap 7,14  són los que vingueren d’una  gran tribulació, i rentaren ses robes, i  
Ap 8,5 i hi hagué trons, clamors, llamps i  gran terratrèmol. 6 I els set àngels que  
Ap 8,8  i fou llançada al mar com una  gran muntanya encesa de foc; i es tornà  
Ap 8,10  la trompeta, i caigué del cel una  gran estrella, cremant com si fos una  
Ap 8,13 que volava per mig del cel dient en  gran veu: –Ai, ai, ai dels habitants de la 
Ap 9,2  pujà fum del pou, com un fum d’un  gran forn, i s’obscurí lo sol i l’aire  
Ap 9,14  àngels que estan lligats en lo  gran riu Eufrates. 15 I foren deslligats  
Ap 11,8 d’ells jauran en los carrers de la  gran ciutat, que s’apellida  
Ap 11,11  s’alçaren sobre sos peus i vingué  gran temor sobre els que els vegeren. 12 I 
Ap 11,12  que els vegeren. 12 I oigueren una  gran veu del cel que els deia: –Pujau  
Ap 11,13  13 I en aquella hora vingué un  gran terratrèmol i caigué la desena part  
Ap 11,17 de venir; perquè haveu rebut vostre  gran poder i haveu regnat. 18 I els  
Ap 11,19  llamps, i trons, i clamors [*], i  gran pedregada. 12,Tit Capítol XII De la  
Ap 12,1 infernal. 1 I aparegué en lo cel un  gran senyal: una dona vestida del sol, i  
Ap 12,3  senyal en lo cel; i veus aquí un  gran dragó vermell, que tenia set caps i  
Ap 12,7  i xixanta dies. 7 I hi hagué una  gran batalla en lo cel: Miquel i sos  
Ap 12,9 lo cel. 9 I fou llançat fora aquell  gran dragó, aquella antigua serpent,  
Ap 12,12  el diable ha baixat a vosaltres ab  gran còlera, perquè sap que té poc temps.  
Ap 12,14 foren donades a la dona dos ales de  gran àliga, per a què volàs al desert a  
Ap 13,2  li donà son poder, i son siti, i  gran potestat. 3 I vegí un de sos caps com 
Ap 14,2  moltes aigües, i com la veu d’un  gran tro; i la veu que oiguí era com de  
Ap 14,8  –Caigué, caigué Babilònia, la  gran ciutat que donà a beure a totes les  
Ap 14,19 de la terra, i tirà la verema en lo  gran cup de la ira de Déu. 20 I fou  
Ap 15,1 1 I vegí un altre senyal en lo cel,  gran i meravellós: set àngels que tenien  
Ap 16,1  sobre la terra. 1 I oiguí una  gran veu del temple que deia als set  
Ap 16,9  foc. 9 I s’abrasaren los homes ab  gran ardor i blasfemaren lo nom de Déu,  
Ap 16,12  àngel derramà sa copa sobre aquell  gran riu Eufrates, i s’assecaren ses  
Ap 16,14 juntar-los per a la batalla en lo  gran dia del Déu totpoderós. 15 Mirau que  
Ap 16,17  sa copa a l’aire, i isqué una  gran veu del temple des del trono que  
Ap 16,18  i trons, i clamors, i hi hagué un  gran terratrèmol; tal i tan gran, qual no  
Ap 16,18  un gran terratrèmol; tal i tan  gran, qual no hi ha hagut mai des de que  
Ap 16,19 homes estan sobre la terra. 19 I la  gran ciutat fou partida en tres parts; i  
Ap 16,19  les ciutats de les nacions; i la  gran Babilònia vingué en memòria davant de 
Ap 16,21  trobades. 21 I caigué del cel una  gran pedregada sobre els homes; cada  
Ap 16,21  sobre els homes; cada pedra,  gran com un talent; i els homes  
Ap 16,21 la pedregada, que fou excessivament  gran. 17,Tit Capítol XVII Descripció de la 
Ap 17,Tit  Capítol XVII Descripció de la  gran prostituta, ço és, Babilònia, que s’ 
Ap 17,1  i et mostraré la condemnació de la  gran prostituta, que està sentada sobre  
Ap 17,5  un nom: «Misteri: Babilònia, la  gran, la mare de prostitutes i  
Ap 17,6 I quan la vegí, quedí meravellat de  gran admiració. 7 I em digué l’àngel:  
Ap 17,18 Déu. 18 I la dona que vegeres és la  gran ciutat, que té imperi sobre los reis  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1472 
 

Ap 18,1  del cel un altre àngel que tenia  gran poder, i la terra fou iŀluminada ab  
Ap 18,2  –Caigué, caigué Babilònia, la  gran; i s’ha convertit en habitació de  
Ap 18,10  d’ella, diran: «Ai, ai, ai de la  gran ciutat de Babilònia, aquella ciutat  
Ap 18,16  16 i dient: «Ai, ai d’aquella  gran ciutat que estava coberta de tela  
Ap 18,18  ciutat hi havia semblant a esta  gran ciutat?» 19 I es tiraren pols sobre  
Ap 18,19  -se deien: «Ai, ai d’aquella  gran ciutat, en la que s’enriquiren tots  
Ap 18,21  àngel fort alçà una pedra com una  gran mola de molí i la tirà al mar, dient: 
Ap 18,21  serà derribada Babilònia, aquella  gran ciutat, i mai més serà trobada. 22 Ni 
Ap 19,1  1 Després d’això oiguí una  gran veu, com de molta gent en lo cel, que 
Ap 19,2  perquè ell ha condemnat a la  gran prostituta que pervertia la terra ab  
Ap 19,17 del cel: –Veniu i juntau-vos a la  gran cena de Déu. 18 Per a menjar carns de 
Ap 20,1  tenia la clau de l’abisme i una  gran cadena en sa mà. 2 I prengué al  
Ap 20,11  sigles dels sigles. 11 I vegí un  gran trono blanc i a un que estava  
Ap 21,3  per a son espòs. 3 I oiguí una  gran veu del trono que deia: –Veus aquí,  
Ap 21,10  em portà en esperit a una muntanya  gran i elevada, i em mostrà la ciutat  
Ap 21,12 de cristall. 12 I tenia una muralla  gran i alta ab dotze portes; i en les  
Mt 15,28  Jesús, responent, li digué:  –Gran és ta fe, oh dona! Com tu vols, així 
Ac 19,28  ompliren d’ira i cridaren dient:  –Gran és la Diana dels efèsios! 29 I s’  
Ac 19,34  per espai de dos hores, cridaren:  –Gran és la Diana dels efèsios! 35 Llavors 
2Co 7,4  morir i viure junt ab vosaltres. 4  Gran confiança tinc envers vosaltres, i  
3Jn 3  així com ta ànima prospera. 3  Gran ha estat mon goig per la vinguda dels 
Mt 27,28  -lo, li posaren un manto de  grana. 29 I teixint una corona d’espines, 
Ap 18,12  i d’escarlata, i de seda, i de  grana, i de tota fusta olorosa, i de tota  
Ap 18,16  finíssima, i d’escarlata, i de  grana, i adornada d’or, i de pedres  
2Co 4,7  en vasos de fang, per a què la  grandesa del poder sia de Déu i no de  
2Co 12,7  en mi u ou de mi. 7 I per a què la  grandesa de les revelacions no m’exàltia, 
Ef 1,19  19 i qual és aquella soberana  grandesa de son poder envers nosaltres,  
Ac 2,11  oïm parlar en nostres llengües les  grandeses de Déu. 12 Se pasmaven, doncs,  
Mt 3,12  era, i arreplegarà son blat en lo  graner. Mes cremarà les palles en un foc  
Mt 13,30  lo blat, arreplegau-lo en mon  graner. ” 31 Altra paràbola los proposà  
Lc 3,17  era, i arreplegarà lo blat en son  graner i cremarà la palla en un foc  
Lc 12,24  ni seguen, ni tenen rebost, ni  graner; i ab tot, Déu los alimenta. Puix,  
Mt 6,26 no sembren, ni seguen, ni junten en  graners. I vostre Pare celestial los  
Lc 12,18  “Faré açò: tiraré a terra mos  graners i los faré més grans, i allí  
Mc 6,36  -los per a què vagen a les  granges i poblets de la comarca i cómprien 
Mc 6,56  part que entràs, en llocs, en  granges o en ciutats, posaven los malalts  
Mt 22,5  cas i se n’anaren, l’un a sa  granja, i l’altre a son tràfic. 6 I els  
Mt 26,36  se n’anà Jesús ab ells a una  granja que s’anomena Getsemaní, i digué a 
Mc 14,32 deien també tots. 32 I anaren a una  granja anomenada Getsemaní. I digué a sos  
Mc 15,21  i de Ruf, que venia d’una  granja, a que es carregàs sa creu. 22 I el 
Mc 16,12  a dos d’ells que anaven a una  granja. 13 I aquestos anaren a contar-ho 
Lc 14,18  primer li digué: »–He comprat una  granja i tinc d’anar a veure-la. Vos  
Lc 15,15 d’aquella terra, qui l’envià a sa  granja a guardar porcs. 16 I desitjava  
Lc 23,26  anomenat Simó, que venia d’una  granja, i li carregaren la creu per a què  
Ap 16,13  tres esperits immundos a manera de  granotes. 14 Perquè són esperits de  
Mt 2,18 oïda en Ramà, plors, lamentacions i  grans alarits. Raquel plorant sos fills i 
Mt 6,23  que en tu tens és tenebres, quant  grans no seran les mateixes tenebres? 24  
Mt 24,24  i falsos profetes, i donaran  grans senyals i prodigis, de manera que  
Mc 1,26  -lo l’esperit impur i fent  grans crits, eixí d’ell. 27 I es  
Mc 4,32 que tots los llegums, i fa branques  grans, de manera que els aucells de l’  
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Mc 5,19 casa ab los teus, i conta’ls quant  grans són les coses que ha fet per a tu lo 
Mc 5,20  a publicar en Decàpolis quant  grans coses havia fet Jesús per a ell, i  
Mc 5,38 avalot i als que ploraven i donaven  grans alarits. 39 I havent entrat, los  
Mc 9,25  més en ell. 25 Aleshores, donant  grans alarits i aturmentant-lo molt,  
Mc 12,Tit  de la viuda, preferible a tots los  grans oferiments dels rics. 1 I començà a  
Mc 13,2  li digué: –Veus tots aquestos  grans edificis? No quedarà pedra sobre  
Lc 1,49 generacions, 49 perquè ha fet en mi  grans coses lo qui és poderós, i és sant  
Lc 4,23  ’t a tu mateix.” “Totes aquelles  grans coses que havem oït a dir que foren  
Lc 8,39  -te’n a casa teva i conta quant  grans coses ha fet Déu per a tu. I anà  
Lc 12,18  a terra mos graners i los faré més  grans, i allí recolliré tots mos fruits i  
Lc 13,2  que aquells galileus foren més  grans pecadors que tots los galileus per  
Lc 21,11 i regne contra regne; 11 i hi haurà  grans terratrèmols en diferents llocs, i  
Lc 21,23  en aquells dies! Perquè hi haurà  grans treballs en la terra, i la ira del  
Lc 23,23  23 Mes ells insistien, demanant ab  grans crits que fos crucificat. I sos  
Jn 2,6 ell vos diga. 6 I hi havia allí sis  grans gerres de pedra per a les  
Jn 21,11 ple de cent cinquanta i tres peixos  grans. I a pesar de ser tants, no es rompé 
Ac 6,Tit Esteve se distingeix entre tots; fa  grans miracles i s’alcen contra ell molts 
Ac 6,8  ple de gràcia i de fortalesa, feia  grans prodigis i miracles en lo poble. 9 I 
Ac 7,57  de Déu. 57 Mes ells, exclamant a  grans veus, se taparen les orelles, i tots 
Ac 8,7  esperits impurs, eixien donant  grans veus, i molts coixos i paralítics  
Ac 8,13  se juntà ab Felip. I veent los  grans miracles i prodigis que es feien,  
Ac 10,46  els oïen parlar en llengües i dir  grans coses de Déu. 47 Llavors Pere  
Ac 15,12  i a Pau, que els contaven quant  grans senyals i prodigis havia fet Déu  
Ac 26,22  d’avui, donant testimoni d’ell a  grans i a xics, no dient altres coses fora 
2Co 8,Tit  corintis a què contribuesquen ab  grans almoines al socorro dels cristians  
2Co 12,11  ja que en res só inferior als més  grans apòstols, encara que jo no sia res.  
Ef 2,Tit  tot en tot. 2,Tit Capítol II Béns  grans ja rebuts, i altres majors, de què  
Jm 3,4  també les barques, encara que sien  grans i estiguen impelides per vents  
Jm 3,5  petit del cos, i es gloria de  grans coses. Mirau un poc de foc quant  
Ap 11,15  la trompeta, i hi hagué en lo cel  grans veus dient: –Los regnes d’aquest  
Ap 11,18  als que temen vostre nom, petits i  grans, i d’exterminar als que han  
Ap 13,5 I li fou donada boca ab què parlava  grans coses i blasfèmies, i li fou donat  
Ap 13,13  de la qual era curada. 13 I féu  grans meravelles, de manera que fins foc  
Ap 13,16  16 I manà que tots los homes,  grans i xics, rics i pobres, llibres i  
Ap 14,18  terra, perquè ja estan madurs los  grans d’ells. 19 I posà l’àngel sa falç  
Ap 18,17 que en una hora han desaparegut tan  grans riqueses.» I tot capità de barco, i  
Ap 19,5  d’ell, i els que el temeu, xics i  grans. 6 I oiguí com una veu de molta  
Ap 19,6  de moltes aigües, i com una veu de  grans trons que deien: –Aŀleluia! Perquè  
Ap 19,18  tots, llibres i esclaus, i xics i  grans. 19 I vegí la bèstia, i els reis de  
Ap 20,12  lloc d’ells. 12 I vegí als morts,  grans i xics, que estaven en peu davant  
Ap 15,3  i el càntic de l’Anyell dient:  –Grans i meravelloses són vostres obres,  
Lc 15,27  i ton pare ha fet matar lo vedell  gras, perquè l’ha recobrat ab salut. 28  
Lc 15,30 haveu fet matar per a ell lo vedell  gras. 31 »Llavors lo pare li digué:  
Rm 11,17  has participat de l’arrel i de la  grassa de l’oliver, 18 no et jàcties  
Mt 22,4  mos toros i los demés animals  grassos són ja morts; tot està a punt.  
Lc 6,32  32 I si amau als que us amen, quin  grat vos ne sentiran?; perquè els pecadors 
Lc 6,33 I si feu bé als que us fan bé, quin  grat vos ne sentiran?; puix los pecadors  
Lc 6,34  aquells de qui esperau rebre, quin  grat vos ne sentiran?; puix los pecadors  
Ac 7,20 aquell temps nasqué Moisès, que fou  grat a Déu i per espai de tres mesos criat 
Rm 8,20  subjecta a la vanitat, no de son  grat, sinó per causa d’aquell que la  
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2Co 11,19  gloriaré. 19 Ja que sofriu de bon  grat als necis, essent vosaltres savis; 20 
2Co 12,9  la flaquesa.» Per lo tant, de bon  grat me gloriaré en mes flaqueses, per a  
2Co 12,15  per als fills. 15 I jo de molt bon  grat me desprendré, i seré desprès jo  
2Te 3,8  vosaltres, 8 ni menjàrem lo pa de  grat a costa de ningú, sinó ab treball i  
1Pe 5,2 amor d’un vergonyós guany, sinó de  grat; 3 ni com que volguésseu tenir domini 
Ap 21,6  i lo fi. Jo donaré beure de  grat al que tinga set de la font de l’  
Ap 22,17  set, vinga; i qui vulla, prenga de  grat de l’aigua de vida. 18 Perquè  
Rm 3,24  de Déu, 24 essent justificats  gratuïtament per la gràcia d’ell mateix,  
Ef 4,Tit qual deu cada u procurar segons son  grau. Vida dels gentils, i qual ha de ser  
1Tm 3,13  adquiriran per a si un bon  grau i molta confiança en la fe que és en  
1Tm 5,16  viudes, mantingui-les, i no sia  gravada la Iglésia, a fi de que hi haja lo 
2Co 3,7  vida. 7 I si el ministeri de mort,  gravat ab lletres sobre pedres, fou  
2Co 12,16  16 Emperò sia així: jo no us he  gravat; no obstant, essent astut, vos he  
Lc 9,44  feia, digué ell a sos deixebles:  –Gravau en vostre cor aquestes paraules,  
Jn 19,11  entregat a tu és reo de pecat més  grave. 12 I des d’aquell punt Pilat  
Tt 2,7  en doctrina, en integritat, en  gravedat, 8 en paraules sanes i  
Ac 25,7  Jerusalem, acusant-lo de molts i  graves delictes que no podien provar. 8 I  
2Co 10,10  cartes, diuen ells, certament són  graves i fortes, emperò sa presència  
2Co 11,9  necessitat, a ningú vaig ésser  gravós, perquè lo que em faltava m’ho  
2Co 12,14  a venir a vosaltres, i no us seré  gravós, perquè jo no cerco vostres coses,  
1Te 2,7  de Cristo, haver-vos estat  gravosos; sinó que ens férem petits  
1Te 2,9  treballant nit i dia, per a no ser  gravosos a ningú de vosaltres, vos  
2Te 3,8  de nit i de dia, per a no ser  gravosos a ningú de vosaltres. 9 I no  
Lc 23,38  també sobre ell un rètol escrit en  grec, en llatí i en hebreu, que deia:  
Jn 19,20  i estava escrit en hebreu, en  grec i en llatí. 21 I els prínceps dels  
Ac 21,37 alguna cosa? I ell respongué: –Saps  grec? 38 Ets tu per ventura aquell egipci  
Rm 1,16  al jueu primerament, i també al  grec. 17 Perquè en ell la justícia de Déu  
Rm 2,9  del jueu primerament, i també del  grec. 10 Emperò glòria, honra i pau a tots 
Rm 2,10  al jueu primerament, i després al  grec. 11 Perquè envers Déu no hi ha  
Rm 10,12  no hi ha diferència de jueu i de  grec; per quant un mateix és lo Senyor de  
Ga 3,28  de Cristo. 28 No hi ha jueu ni  grec, no hi ha servo ni llibre, no hi ha  
Col 3,11  que el crià. 11 A on no hi ha ni  grec ni jueu, circumcisió ni  
Ap 9,11  anomenat en hebreu Abaddon, en  grec Apoŀlion, i en llatí, Exterminans. 12 
Ac 20,2 moltes plàtiques, se’n vingué a la  Grècia, 3 a on permanesqué tres mesos. I  
Ac 6,1  se mogué una murmuració dels  grecs contra els hebreus, perquè ses  
Ac 9,29  ab los gentils, i disputava ab los  grecs, i ells tractaven de donar-li la  
Ac 11,20  en Antioquia parlaven també als  grecs i anunciaven al Senyor Jesús. 21 I  
Ac 14,1  gran multitud de jueus i també de  grecs. 2 Emperò los jueus incrèduls se  
Ac 18,4  Jesús, persuadia als jueus i als  grecs. 5 I quan Silas i Timoteu hagueren  
Ac 18,17  del tribunal. 17 Llavors tots los  grecs, tirant-se sobre de Sostenes,  
Rm 1,14  les demés nacions. 14 Só deutor a  grecs i a bàrbaros, a savis i a ignorants. 
1Co 1,22  els jueus demanen miracles, i els  grecs cerquen sabiduria. 23 Emperò  
1Co 1,24  han estat cridats, tant jueus com  grecs, Cristo, virtut de Déu i sabiduria  
Mc 5,4  -lo lligat moltes vegades ab  grillons i ab cadenes, havia romput les  
Mc 5,4  les cadenes i fet trossos los  grillons, i ningú el podia subjectar. 5 I  
Mc 6,17  a Joan i l’havia fet posar ab  grillons en la presó, a causa d’Herodias, 
Lc 8,29  que el tenien tancat i lligat ab  grillons i cadenes, rompia los vincles i  
Mt 9,16  16 »I ningú posa pedaç de panyo  grosser en vestit vell, puix se’n du tot  
Jn 11,38  vingué al sepulcre, que era una  gruta, i tenia una pedra posada sobre. 39  
Ac 16,16  esperit de Piton i donava molt  guany a sos amos endevinant. 17 Ella,  
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Ac 16,19  havia escapat l’esperança del seu  guany, agafaren a Pau i a Silas, i els  
Ac 19,25  digué: –Barons, vosaltres sabeu lo  guany que ens resulta d’aquesta  
Fl 1,21  lo viure és Cristo, i lo morir és  guany. 22 Mes si visc en la carn, aqueix  
1Tm 6,5  suposant que la pietat és un  guany. De semblant gent, aparta-te’n. 6 
1Tm 6,6  pietat ab contentament és un gran  guany. 7 Perquè no duguérem res a aquest  
Jm 4,13  comprarem i vendrem, i obtindrem  guany.» 14 I no sabeu lo que serà en lo  
1Pe 5,2  Déu; no per amor d’un vergonyós  guany, sinó de grat; 3 ni com que  
Mc 8,36  què li aprofitarà a l’home si  guanya tot lo món i perd sa ànima? 37 O,  
1Co 9,24 realment corren tots, emperò un sol  guanya lo gallardó? Correu, doncs, per a  
Mt 25,16  se n’anà a negociar ab ells i ne  guanyà altres cinc. 17 E igualment aquell  
Mt 25,17  aquell que n’havia rebut dos, ne  guanyà també altres dos. 18 Emperò aquell  
Mt 16,26 Puix de què li serveix a l’home lo  guanyar tot lo món si perd sa ànima? O què 
Lc 9,25  què li aprofitarà a un home lo  guanyar tot lo món, si es perd ell a si  
Lc 16,9 la llum. 9 I jo us dic que procureu  guanyar-us amics ab les riqueses de la  
Ac 19,24  plata de Diana, donava no poc que  guanyar als artistes, 25 als quals ell  
1Co 9,Tit  a tots, i sofrint mil treballs per  guanyar per a Déu a tot lo món. 1 ¿No só  
1Co 9,19  m’he fet servo de tots, per a  guanyar molt més. 20 I així, ab los jueus  
1Co 9,20  ab los jueus m’he fet jueu per a  guanyar als jueus. 21 Ab los que estan  
1Co 9,21 Llei (no estant baix la Llei) per a  guanyar als que estan baix la Llei; i ab  
1Co 9,21  en la llei de Jesucrist) per a  guanyar als que estaven sens Llei. 22 M’  
1Co 9,22  M’he fet flac ab los flacs per a  guanyar als flacs. M’he fet tot per a  
Mt 18,15  solament. I si t’escoltàs, hauràs  guanyat a ton germà. 16 I si no t’  
Mt 25,20 se’n aquí altres cinc que jo n’he  guanyat. 21 »Son senyor li digué: »–Molt  
Mt 25,22  aquí en teniu altres dos que n’he  guanyat. 23 »Son senyor li digué: »–Molt  
Lc 19,16  i digué: »–Senyor, vostra mina ha  guanyat deu mines. 17 »I li digué: »–Està  
Lc 19,18  i digué: »–Senyor, vostra mina ha  guanyat cinc mines. 19 »Digué a est: »–Tu  
Ac 12,20  unànims, vingueren a ell i, havent  guanyat a Blasto, que era camarer del rei, 
1Pe 3,1 la conversació de ses mullers ésser  guanyats, 2 quan considérien vostra santa  
Fl 3,8  i ho conto com fems ab tal que  guànyia a Cristo 9 i sia trobat en ell  
Fl 3,7  7 Mes les coses que em foren  guanys, les he reputades com pèrdues per  
Mt 19,17  Emperò si vols entrar en la vida,  guarda los manaments. 18 Ell li digué:  
Mt 27,36  a sort.» 36 I sentats li feien  guarda. 37 I posaren sobre son cap la seva 
Mt 27,54  i els que ab ell estaven fent  guarda a Jesús, vist lo terratrèmol i les  
Lc 11,21  21 »Quan l’home valent armat  guarda sa casa, estan en pau totes les  
Lc 17,7  tenint un servo que llaura o  guarda bestiar, tant prest com torna del  
Jn 9,16  home no és de Déu, perquè no  guarda lo dissabte. Emperò altres deien:  
Jn 14,21  21 Qui té mos manaments i els  guarda, aqueix m’ama. I el qui m’ama,  
Jn 14,24  en ell. 24 Lo qui no m’ama, no  guarda mes paraules. I la paraula que  
Rm 2,26  Si, per consegüent, l’incircumcís  guarda los preceptes de la Llei, ¿no és  
Rm 2,27  el que naturalment és incircumcís  guarda exactament la Llei, ¿no et judicarà 
1Co 9,25  que ha de combatre en la palestra,  guarda continència en totes les coses; i  
1Tm 6,20  la vida eterna. 20 Oh, Timoteu!,  guarda lo depòsit que se t’ha confiat,  
1Jn 2,4  4 Lo qui diu que el coneix, i no  guarda sos manaments, és un mentider, i la 
1Jn 2,5  no està en ell. 5 Emperò lo qui  guarda sa paraula, la caritat de Déu  
1Jn 3,24  com nos ho ha manat. 24 I el qui  guarda sos manaments està en Déu, i Déu en 
1Jn 5,18  aquell que és engendrat de Déu se  guarda a si mateix i el Maligne no el  
Ap 1,3  les paraules d’aquesta profecia i  guarda les coses que en ella estan  
Ap 3,3 doncs, de lo que has rebut i oït, i  guarda-ho bé, i arrepenteix-te. Perquè 
Ap 3,11  la terra. 11 Mira que vinc luego:  guarda lo que tens, per a què ningú prenga 
Ap 16,15  Benaventurat lo qui vetlla, i  guarda ses vestidures per a què no vaja  
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Ap 22,7  de pressa.” Benaventurat lo qui  guarda les paraules de la profecia d’  
2Tm 1,13  mon depòsit fins a aquell dia. 13  Guarda la forma de les paraules sanes que  
2Tm 1,14  caritat que és en Cristo Jesús. 14  Guarda lo bon depòsit que se t’ha confiat 
2Tm 4,15  Déu lo pàguia segons ses obres. 15  Guarda’t tu també d’ell, perquè s’ha  
Ap 22,9  per a adorar-lo, 9 i em digué:  –Guarda no ho faces, perquè jo só servo ab 
Lc 19,20  vostra mina, la qual he tingut  guardada dins d’una tovallola. 21 Puix  
Ac 7,53  ministeri d’àngels i no l’haveu  guardada! 54 A l’oir tals coses, son cor  
1Jn 2,3 això sabem que l’havem conegut, si  guardam sos manaments. 4 Lo qui diu que el 
1Jn 3,22  li demanem rebrem d’ell, perquè  guardam sos manaments i fem les coses que  
1Jn 5,2  als fills de Déu: si amam a Déu i  guardam sos manaments. 3 Perquè aquest és  
Lc 2,8  comarca que estaven vetllant i  guardant son bestiar durant la nit. 9 I  
Ac 12,6  i els guardes davant de la porta  guardant la presó. 7 I veus aquí  
Ac 21,24 tu i que, al contrari, tu continues  guardant la Llei. 25 I acerca aquells  
1Co 16,2  vosaltres pòsia a part en sa casa  guardant lo que gústia, a fi de que no es  
Lc 15,15  terra, qui l’envià a sa granja a  guardar porcs. 16 I desitjava omplir son  
Ac 12,4  lo posà a la presó i el féu  guardar per quatre piquets de quatre  
Ac 15,5  i que se’ls manàs també  guardar la Llei de Moisès. 6 I els  
Ac 15,24  de ser circumcidats i haveu de  guardar la Llei”, als quals no els havem  
Ac 16,4  per les ciutats, los ensenyaven a  guardar los decrets que havien estat  
Ac 18,21 ells dient: –De totes maneres he de  guardar aquesta festa que ve en Jerusalem; 
1Co 7,19 ni és res la incircumcisió, sinó lo  guardar los preceptes de Déu. 20  
2Tm 1,12  cert de que ell és poderós per a  guardar mon depòsit fins a aquell dia. 13  
2Jn Tit  constantment en la caritat i a  guardar-se dels heretges, permaneixent  
Jud 24  24 I a aquell que és poderós per a  guardar-vos sens pecats, i per a  
Jn 14,23  i li digué: –Si algú m’ama,  guardarà mes paraules, i mon Pare l’amarà 
2Te 3,3  Déu és fiel, que us confirmarà i  guardarà de mal. 4 I confiam en lo Senyor, 
Ap 7,17  que està enmig del trono, los  guardarà i els portarà a fonts d’aigua  
Jn 15,20  si han guardat mes paraules, també  guardaran les vostres. 21 Mes totes estes  
2Co 11,9  de servir-us de càrrega, i me’n  guardaré. 10 Com la veritat de Cristo és  
Ap 3,10 la paraula de ma paciència, i jo et  guardaré de l’hora de la tentació que ha  
Mc 9,9 ressuscitat d’entre los morts. 9 I  guardaren en secret lo que els havia dit,  
Ac 22,2  que els parlava en llengua hebrea,  guardaren major silenci. 3 I digué: –Jo só 
Jud 6  creien. 6 I que als àngels que no  guardaren son primer estat, sinó que  
Ac 16,23  manant a l’escarceller que els  guardàs ab diligència. 24 Ell, així que  
Ac 24,23  23 I manà a un centurió que  guardàs a Pau i li deixàs tenir llibertat, 
Mt 16,12 entengueren que no havia dit que es  guardassen del llevat dels pans, sinó de  
Ac 25,21 judici d’August, vaig manar que el  guardassen fins que jo l’enviï al Cèsar.  
Mt 19,20  mateix. 20 Lo jove li diu: –Jo he  guardat totes aquestes coses des de ma  
Lc 18,21  –Tots aqueixos manaments los he  guardat des de ma joventut. 22 Lo que,  
Jn 2,10 del que no és tan bo; emperò tu has  guardat fins ara lo bon vi. 11 Ab aquest,  
Jn 15,10  en mon amor, així com jo he  guardat també los preceptes de mon Pare i  
Jn 15,20  de perseguir a vosaltres; si han  guardat mes paraules, també guardaran les  
Jn 17,6  i me’ls haveu donat, i ells han  guardat vostra paraula. 7 Ara han conegut  
Ac 12,5  5 I mentres que Pere estava així  guardat en la presó, la Iglésia pregava a  
Ac 23,35  acusadors. I donà ordre de que fos  guardat en lo pretori d’Herodes. 24,Tit  
Ac 25,4  Festo respongué que Pau estava  guardat en Cesarea, i que ell quant antes  
2Co 11,9  de Macedònia, i en tot m’he  guardat de servir-us de càrrega, i me’n 
2Tm 4,7  batalla, he conclòs ma carrera, he  guardat la fe. 8 Per lo demés, m’està  
Ap 3,8 perquè tens un poc de virtut, i has  guardat ma paraula, i no has negat mon  
Ap 3,10 que jo t’he amat. 10 Perquè tu has  guardat la paraula de ma paciència, i jo  
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1Pe 1,5  lo cel per a vosaltres, 5 que sou  guardats per lo poder de Déu per medi de  
2Pe 3,7 la terra per la mateixa paraula són  guardats, i reservats per al foc en lo dia 
Jud 1  que són santificats en Déu Pare i  guardats i cridats en Jesucrist. 2  
Mt 10,17  i senzills com les palomes. 17 »I  guardau’s dels homes, perquè vos  
Mt 16,6  6 Jesús los digué: –Teniu compte i  guardau’s del llevat dels fariseus i dels 
Mt 27,65  los digué: –Guardes teniu; anau i  guardau-lo tan bé com pugau. 66 I ells  
Mc 8,15  I els manà dient: –Teniu compte i  guardau-vos del llevat dels fariseus i  
Mc 9,49  sabor? Teniu sal en vosaltres, i  guardau pau entre vosaltres. 10,Tit  
Mc 13,9  serà principi de dolors. 9 »Emperò  guardau-vos a vosaltres mateixos. Perquè 
Lc 12,15  15 I els digué: –Anau alerta,  guardau-vos de tota avarícia, puix la  
Jn 14,15  mon nom, la faré. 15 »Si m’amau,  guardau mos manaments. 16 I jo pregaré al  
Jn 15,10  jo. Continuau en mon amor. 10 Si  guardau mos manaments, permaneixereu en  
Jn 17,11  i jo vinc a vós. Oh Pare sant!,  guardau en vostre nom a aquells que vós me 
Ac 15,29 i de fornicació; de lo que si us ne  guardau, fareu bé. Déu sia ab vosaltres.»  
1Co 11,2  perquè en tot vos recordau de mi i  guardau mes instruccions tals com jo us  
Fl 3,2  necessari. 2 Guardau’s dels cans,  guardau’s dels mals operaris, guardau’s  
Fl 3,2  guardau’s dels mals operaris,  guardau’s de la incisió. 3 Perquè  
1Jn 5,21  Déu i la vida eterna. 21 Fillets,  guardau-vos dels ídols. Amén. 2Jn Inc  
Ap 2,25  ninguna altra càrrega. 25 Emperò  guardau bé allò que teniu fins que jo  
Mt 7,15  i pocs són los que el troben. 15  »Guardau’s dels falsos profetes, que  
Mt 16,11  que no és per lo pa que us diguí:  “Guardau’s del llevat dels fariseus i  
Mc 12,38 gust. 38 I els deia en sa doctrina:  –Guardau-vos dels escribes, que amen lo  
Lc 12,1  començà a dir a sos deixebles:  –Guardau-vos del llevat dels fariseus,  
Lc 20,46  tot lo poble que l’escoltava: 46  –Guardau-vos dels escribes, que amen lo  
Lc 21,8  Cristo”, i “Lo temps està pròxim.”  Guardau-vos de seguir-los. 9 I quan  
Fl 3,2  i a vosaltres vos és necessari. 2  Guardau’s dels cans, guardau’s dels mals 
1Te 5,22  ho tot, i abraçau lo que és bo. 22  Guardau’s de tota apariència de mal. 23 I 
2Jn 8  tal és impostor i anticrist. 8  Guardau-vos a vosaltres mateixos, perquè 
Lc 2,19  los pastors. 19 Emperò Maria  guardava totes estes coses, meditant-les 
Lc 2,51  i estigué sumís a ells. I sa mare  guardava totes aquestes paraules en son  
Jn 18,17  a Pere. 17 Doncs, la sirventa que  guardava la porta digué a Pere: –No ets tu 
Ac 22,20  també, i consentí en sa mort, i  guardava los vestits dels que el mataven.  
Ac 9,24  fou advertit de ses insídies. I  guardaven les portes de dia i de nit per a 
1Jn 5,3  aquest és l’amor de Déu: que  guardem sos manaments, i els manaments d’ 
Lc 11,28 los que ouen la paraula de Déu i la  guarden! 29 I com la gent acudís de totes  
Ga 6,13  ni els mateixos que se circumciden  guarden la Llei, sinó que volen que  
Ap 12,17  als demés de son llinatge, que  guarden los manaments de Déu i tenen lo  
Ap 14,12  està la paciència dels sants que  guarden los manaments de Déu i la fe de  
Ap 22,9  los profetes, i ab aquells que  guarden les paraules de la profecia d’  
Mt 27,66  sellaren la pedra i hi posaren  guardes. 28,Tit Capítol XXVIII Resurrecció 
Mt 28,4 ses vestidures, com la neu. 4 I els  guardes, espavorits, s’aterraren i  
Mt 28,11  elles anat, veus aquí alguns dels  guardes vingueren a la ciutat i donaren  
Ac 5,23  la presó molt ben tancada, i els  guardes que estaven davant de les portes,  
Ac 12,6  lligat ab dues cadenes, i els  guardes davant de la porta guardant la  
Ac 12,19  -lo, després d’examinats los  guardes, manà donar-los la mort. I ell  
Rm 2,25  verdaderament aprofita si  guardes la Llei; emperò si trenques la  
Mt 27,65  que el primer. 65 Pilat los digué:  –Guardes teniu; anau i guardau-lo tan bé 
Jn 17,15  els tragueu del món, sinó que els  guardeu del mal. 16 Ells no són del món,  
Mt 5,19  Regne del cel. Mes aquell que els  guàrdia i ensènyia, serà anomenat gran en  
Mt 27,64  64 Mana, doncs, que es  guàrdia lo sepulcre fins al tercer dia, no 
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Mt 28,9  eixí a l’encontre dient: –Déu vos  guàrdia. I elles se li acercaren, i  
Mc 6,27 -la, 27 sinó que enviant un de sa  guàrdia, li manà portar lo cap de Joan en  
Jn 12,7  respongué: –Deixau-la, que el  guàrdia per al dia de ma sepultura. 8  
Ac 12,10 10 I passant la primera i la segona  guàrdia, arribaren a la porta de ferro que 
Ac 28,16  entregà los presos al capità de la  guàrdia; emperò a Pau se li permeté estar  
1Co 14,28  28 I si no hi ha intèrprete,  guàrdia silenci en la iglésia, i pàrlia ab 
Fl 4,7  que sobrepuja a tot enteniment,  guàrdia vostres cors i vostres sentiments  
2Tm 3,Tit i heretges. Encarrega a Timoteu que  guàrdia lo depòsit de la fe i estudiï les  
Jm 2,10  10 Perquè qualsevol que  guàrdia tota la Llei, com fàltia tan sols  
Ap 2,26 que jo vinga. 26 »I al que vència i  guàrdia mes obres fins al fi, jo li donaré 
Lc 4,10  està que “manà a sos àngels te  guàrdien; 11 i te sostinguen en ses mans,  
1Co 10,Tit  l’Apòstol als corintis que es  guàrdien de sos vicis, especialment de tot 
Col 2,Tit  II Exhorta als colossians a que es  guàrdien dels sofismes dels filosofs, de  
2Pe 2,Tit  ells, i avisa als fiels que se’n  guàrdien. 1 Hi havia també entre el poble  
Ac 18,9  –No témies, ans bé parla i no  guàrdies silenci, 10 perquè jo só ab tu, i 
2Co 11,32  gent del rei Aretas tenia posades  guàrdies en la ciutat dels damascens per a 
1Tm 5,21 Jesucrist i dels àngels elegits que  guàrdies aquestes coses, no fent res ab  
1Tm 6,14  testificà bona confessió, 14 que  guàrdies aquest manament sens màcula,  
Ap 18,2  en habitació de dimonis, i en  guarita de tot esperit impur, i en gàbia  
1Co 9,7  de fer això? 7 ¿Qui va jamai a la  guerra a ses expenses? ¿Qui planta una  
Jm 4,1 vostres concupiscències, que fan la  guerra en vostres membres? 2 Cobdiciau, i  
Jm 4,2  vostres desigs; pledejau i feu la  guerra, i ab tot no alcançau, perquè no  
Ap 11,7  bèstia que pujà de l’abisme farà  guerra contra ells, i els vencerà, i els  
Ap 12,Tit pedregada. 12,Tit Capítol XII De la  guerra del diable i de l’Anticrist contra 
Ap 12,17  la dona; i se n’anà a fer la  guerra als demés de son llinatge, que  
Ap 13,7 en lo cel. 7 I li fou donat que fes  guerra als sants i que els vencés. I li  
Ap 19,11  lo qual en justícia judica i fa la  guerra. 12 I sos ulls eren com flama de  
Mt 24,6 i a molts seduiran. 6 I oireu també  guerres i rumors de guerres. Feu que no us 
Mt 24,6 6 I oireu també guerres i rumors de  guerres. Feu que no us torbeu, puix totes  
Mc 13,7  a molts. 7 Emperò quan oigau de  guerres i de rumors de guerres, no temau,  
Mc 13,7  oigau de guerres i de rumors de  guerres, no temau, puix és precís que això 
Lc 21,9  -los. 9 I quan oigau rumors de  guerres i de sedicions, no us atemoriseu:  
Mt 7,13  és la porta i espaiós lo camí que  guia a la perdició, i molts són los que  
Mt 7,14  és la porta i estret lo camí que  guia a la vida, i pocs són los que el  
Mt 15,14  i guies de cegos. I si un cego  guia a altre cego, los dos cauen en lo  
Jn 10,3 son nom a les ovelles pròpies i les  guia defora. 4 I quan ha fet eixir ses  
Ac 1,16  David acerca de Judes, que fou lo  guia d’aquells que prengueren a Jesús. 17 
Rm 2,4  saps que la benignitat de Déu te  guia a l’arrepentiment? 5 Emperò tu, per  
Rm 2,19  exceŀlents, 19 i et jactes de ser  guia de cegos i llum dels que estan en  
Lc 24,50  del poder de dalt. 50 Després los  guià fora, camí de Betània i, alçant les  
Lc 6,39  símil: –¿Per ventura un cego podrà  guiar a altre cego? ¿No cauran los dos en  
Ac 22,11  del resplendor d’aquella llum,  guiat de la mà per los companys, entrí en  
Ga 5,18  tot lo que voldríeu. 18 Mes si sou  guiats per l’Esperit, no estau baix la  
Mt 15,14 arrel. 14 Deixau-los: són cegos i  guies de cegos. I si un cego guia a altre  
Mt 23,16  mateixos! 16 »Ai de vosaltres,  guies cegos, que dieu: “Qualsevol que  
Mt 23,24  fer, sens omitir aquelles. 24  Guies cegos, que colau un mosquit i vos  
Mt 8,20 que aneu. 20 I Jesús li digué: –Les  guineus tenen caus, i los aucells de l’  
Lc 9,58  58 Emperò Jesús li respongué: –Les  guineus tenen caus, i los aucells de l’  
Ac 14,12  davant de les portes toros i  guirnaldes, volia sacrificar ab lo poble.  
Mt 16,23  escandalises. Perquè tu no trobes  gust en les coses que són de Déu, sinó en  
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Mc 8,33  d’aquí, Satanàs, perquè no trobes  gust en les coses que són de Déu, sinó en  
Mc 12,37  gran multitud del poble l’oïa ab  gust. 38 I els deia en sa doctrina:  
1Co 7,33  les coses del món, com podrà donar  gust a la muller, i està dividit. 34 I la  
Tt 2,9  obedients a sos amos, donant-los  gust en tot sens ser resposters. 10 Que no 
1Co 8,Tit  Déu. 8,Tit Capítol VIII Ningú deu  gustar coses ofertes als ídols si ab això  
Lc 14,24  d’aquells que foren convidats  gustarà mon sopar. 25 I molta gent anava  
Lc 9,27  que hi ha alguns aquí que no  gustaran la mort fins que vegen lo Regne  
He 6,4  una vegada han estat iŀluminats, i  gustaren del do celestial, i foren fets  
He 2,9  per a què per la gràcia de Déu  gustàs ell la mort per tots. 10 Puix  
Mt 27,34  vi mesclat ab fel. I havent-lo  gustat, no el volgué beure. 35 I després  
Jn 2,9  prest com lo mestre de sala hagué  gustat aquesta aigua convertida en vi, i  
He 6,5  de l’Esperit Sant, 5 i han  gustat igualment la bona paraula de Déu, i 
1Pe 2,3 crescau en salut, 3 si és que haveu  gustat quant dolç és lo Senyor; 4 arrimant 
Lc 20,46  -se ab vestidures llargues i  gusten de ser saludats en les places i d’ 
Rm 8,5  Perquè los que són segons la carn,  gusten de les coses de la carn; emperò los 
Fl 3,19  dels quals és en sa confusió, que  gusten de coses terrenals. 20 Emperò  
Col 2,21  per al món 21 («No mengeu, ni  gusteu, ni toqueu», 22 totes les quals  
1Co 16,2  a part en sa casa guardant lo que  gústia, a fi de que no es facen les  
Mt 1,20  ta muller, perquè lo que en ella  ha nat, de l’Esperit Sant és. 21 I parirà 
Mt 2,2  Jerusalem 2 dient: –A on és lo qui  ha nat rei dels jueus? Perquè vegérem sa  
Mt 2,13 allí fins que jo t’ho diga, perquè  ha de succeir que Herodes cercarà l’  
Mt 3,2  i dient: –Arrepentiu’s, perquè s’ ha acercat lo Regne del cel. 3 Puix aquest 
Mt 3,7  digué: –Raça d’escurçons! Qui us  ha ensenyat a fugir de la ira venidera? 8  
Mt 3,11  per a arrepentiment. Emperò lo qui  ha de venir després de mi és més fort que  
Mt 4,17  i a dir: –Arrepentiu’s, perquè s’ ha acercat lo Regne del cel. 18 I anant  
Mt 5,Tit  i llum de la terra. Declara que no  ha vingut a destruir la Llei, sinó a  
Mt 6,Tit  l’oració i del dejuni. Que no s’ ha d’atresorar en la terra sinó en lo  
Mt 9,22  –Filla, té confiança, ta fe t’ ha curat. I des d’aquell punt quedà sana  
Mt 9,33 meravellada la gent i deia: –Mai s’ ha vist semblant cosa en Israel. 34 Emperò 
Mt 10,7  7 Anau i predicau dient: «Que s’ ha acercat lo Regne del cel.» 8 Curau  
Mt 10,11  en què entreu, preguntau qui hi  ha digne en ella i permaneixeu allí fins  
Mt 10,26 »Emperò no els temau, perquè res hi  ha encobert que no s’hàgia de descobrir;  
Mt 10,40  qui em rep a mi, rep a aquell que  ha enviat a mi. 41 Qui rep a un profeta en 
Mt 11,3  a preguntar-li: –¿Sou vós lo qui  ha de venir, o havem d’esperar a un  
Mt 11,14  rebre, ell és aquell Elies que  ha de venir. 15 Qui té orelles per oir,  
Mt 11,21  s’han obrat en vosaltres, temps  ha que, coberts de cendra i cilici, s’  
Mt 12,18  he escollit, lo meu amat en qui s’ ha ben complagut ma ànima. Posaré mon  
Mt 12,28 de l’Esperit de Déu, certament que  ha arribat a vosaltres lo Regne de Déu. 29 
Mt 12,29  i robar ses joies, si primer no  ha lligat al valent? Aleshores saquejarà  
Mt 12,43  Salomó. 43 »Quan l’esperit impur  ha eixit d’algun home, va divagant per  
Mt 13,11  dient: –Perquè a vosaltres se us  ha otorgat lo conèixer los misteris del  
Mt 13,11  del cel, emperò a ells no se’ls  ha otorgat. 12 Puix al que té, se li  
Mt 13,15  15 Puix lo cor d’aquesta gent s’ ha engrossit, i ses orelles se tornaren  
Mt 13,27  vostre camp? Com és, doncs, que hi  ha sisanya? 28 »I los digué: »–Algun  
Mt 13,28  28 »I los digué: »–Algun enemic  ha fet això. »I los criats li digueren:  
Mt 13,33  mesures de farina, fins que tot  ha fermentat. 34 Totes aquestes coses les  
Mt 13,57 d’ell. Mes Jesús los digué: –No hi  ha profeta sens honor sinó en sa pàtria i  
Mt 15,13  digué: –Tota planta que no  ha plantat mon Pare celestial, serà  
Mt 16,17  fill de Joan, perquè això no t’ho  ha revelat la carn ni la sang, sinó mon  
Mt 16,27 ànima? 27 Perquè lo Fill de l’home  ha de venir en la glòria de son Pare ab  
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Mt 16,28  dic que dels que estan aquí n’hi  ha alguns que no tastaran la mort fins que 
Mt 17,10  ¿com diuen los escribes que primer  ha de venir Elies? 11 Ell los respongué  
Mt 17,21  digué Jesús: –Lo Fill de l’home  ha de ser entregat en mans dels homes. 22  
Mt 18,11  lo cel. 11 Puix lo Fill de l’home  ha vingut a salvar lo que estava perdut.  
Mt 19,Tit  és indisoluble, que sols hi  ha una causa per la separació o divorci.  
Mt 19,11  d’això, sinó aquells a qui s’ ha concedit. 12 »Perquè hi ha eunucs que  
Mt 19,12 a qui s’ha concedit. 12 »Perquè hi  ha eunucs que nasqueren així del ventre de 
Mt 19,12  així del ventre de sa mare. I hi  ha eunucs que ho foren per los homes. I hi 
Mt 19,12  que ho foren per los homes. I hi  ha eunucs que es castraren a si mateixos  
Mt 19,17  digué: –Per què em dius bo? No hi  ha sinó un que és bo, i és Déu. Emperò si  
Mt 20,7 li respongueren: »–Perquè ningú ens  ha llogat. »Ell los digué: »–Anau també  
Mt 21,3  responeu-li que el Senyor los  ha menester, i tot seguit los deixarà. 4 I 
Mt 21,20  se meravellaren i deien: –Com s’ ha secat a l’instant la figuera! 21  
Mt 21,23  fas tu aquestes coses? I qui t’ ha donat tal potestat? 24 Responent Jesús, 
Mt 22,Tit  a les esposalles de son fill. Si  ha de pagar-se lo tribut al Cèsar.  
Mt 22,23 a ell los saduceus, que diuen no hi  ha resurrecció, i li preguntaren 24 dient: 
Mt 23,35  tota la sang innocent que s’ ha derramat sobre la terra, des de la sang 
Mt 24,21  gran tribulació, tal que no n’hi  ha hagut d’igual des del començament del  
Mt 24,42  doncs, puix no sabeu a quina hora  ha de venir vostre Senyor. 43 Emperò  
Mt 24,44  perquè a l’hora menos pensada  ha de venir lo Fill de l’home. 45 »¿Qui  
Mt 25,13  no sabeu lo dia ni l’hora en què  ha de venir lo Fill de l’home. 14 »Perquè 
Mt 26,10  què molestau aquesta dona? Puix  ha fet ab mi una bona obra. 11 Perquè  
Mt 26,13  contarà també lo que aqueixa dona  ha fet en memòria seva. 14 Llavors un dels 
Mt 26,21  vos dic que un de vosaltres m’ ha d’entregar. 22 I estant contristats en 
Mt 26,46  46 Alçau’s, anem!; mirau que ja  ha arribat aquell que m’entregarà. 47 I  
Mt 26,68  ’ns, Cristo, qui és lo qui t’ ha ferit? 69 Mentrestant Pere estava  
Mt 27,23  diu lo president: –Puix quin mal  ha fet? I ells cridaven més dient: –Sia  
Mt 28,6  crucificat. 6 No està aquí, puix  ha ressuscitat, com digué. Veniu i veeu lo 
Mt 28,7  i dieu a sos deixebles que  ha ressuscitat. I veus aquí que va davant  
Mt 28,18  Jesús los parlà dient: –Se m’ ha donat tota potestat en lo cel i en la  
Mc 1,15  15 i dient: –Puix que el temps s’ ha complert i s’ha acercat lo Regne de  
Mc 1,15  que el temps s’ha complert i s’ ha acercat lo Regne de Déu, arrepentiu-  
Mc 4,22 sobre un candelero? 22 Perquè no hi  ha cosa escondida que no s’haja de  
Mc 4,29  gra ple en l’espiga. 29 I quan  ha produït los fruits, immediatament hi  
Mc 4,29  hi aplica la falç, perquè la sega  ha arribat. 30 I deia: –A què assemblarem  
Mc 4,31  xica de totes les llavors que hi  ha en la terra. 32 Però quan és sembrada,  
Mc 5,19  ’ls quant grans són les coses que  ha fet per a tu lo Senyor i la  
Mc 5,19  lo Senyor i la misericòrdia que t’ ha tingut. 20 I se n’anà i començà a  
Mc 5,30  girat envers la gent, digué: –Qui  ha tocat ma vestidura? 31 I sos deixebles  
Mc 5,31 vos està oprimint, ¿i dieu: “Qui m’ ha tocat?” 32 I mirava al rodador per a  
Mc 5,34 34 I ell li digué: –Filla, ta fe t’ ha curat. Vés-te’n en pau i sies sana  
Mc 6,2 I quina sabiduria és esta que se li  ha donat, i tals meravelles com obra per  
Mc 6,4  d’ell. 4 I Jesús los deia: –No hi  ha profeta sens honra, sinó en sa pàtria,  
Mc 6,14 fet notori), i deia: –Joan Baptista  ha ressuscitat d’entre els morts i per  
Mc 6,16  Joan que jo fiu degollar, lo qual  ha ressuscitat d’entre els morts. 17  
Mc 7,15 –Oïu-me tots, i enteneu: 15 No hi  ha res fora de l’home que entrant en ell  
Mc 7,16  que contaminen a l’home. 16 Si hi  ha algú que tinga orelles per a oir, oiga. 
Mc 7,29  que tu has dit, vés, que el dimoni  ha eixit de ta filla. 30 I quan arribà a  
Mc 7,37 més se meravellaven, dient: –Tot ho  ha fet bé, ha fet oir als sords i parlar  
Mc 7,37  dient: –Tot ho ha fet bé,  ha fet oir als sords i parlar als muts.  
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Mc 8,39  deia: –En veritat vos dic que hi  ha alguns dels que estan aquí que no  
Mc 9,2  una neu, de tal manera que no hi  ha blanquejador en lo món que puga fer-  
Mc 9,10  fariseus i els escribes que primer  ha de venir Elies? 11 Ell los respongué i  
Mc 9,11  escrit del Fill de l’home, que  ha de patir molt i ser despreciat. 12  
Mc 9,20  al pare d’ell: –Quan temps  ha que li passa això? I ell digué: –Des de 
Mc 9,21 la infància. 21 I moltes vegades l’ ha tirat al foc i a l’aigua per a  
Mc 9,36  no rep a mi sinó a aquell que m’ ha enviat. 37 I li respongué Joan dient:  
Mc 9,38  –No l’hi prohibiu, puix no hi  ha ningú que faça miracles en mon nom i  
Mc 10,29  –En veritat vos dic que no hi  ha ningú que haja deixat casa, o germans,  
Mc 10,52 52 I Jesús li digué: –Vés, ta fe t’ ha curat. I al moment hi vegé; i lo seguia 
Mc 11,2  pollí fermat, sobre el qual no s’ ha sentat ningú encara; desfermau-lo i  
Mc 11,21  aquí la figuera que maleíreu, s’ ha assecat. 22 I responent Jesús los  
Mc 11,28  fas tu aquestes coses? I qui t’ ha donat tal poder per a fer estes coses?  
Mc 12,11  cap de cantonada. 11 Per lo Senyor  ha estat fet això, i és cosa meravellosa a 
Mc 12,31 ton proïsme com a tu mateix.” No hi  ha altre manament major que estos. 32 I l’ 
Mc 12,32  haveu dit bé que un és Déu i no hi  ha altre fora d’ell. 33 I amar-lo de  
Mc 12,43  –En veritat vos dic que més hi  ha posat aquesta pobra viuda que tots los  
Mc 14,6  per què la molestau? Una bona obra  ha fet ella ab mi. 7 Perquè sempre teniu  
Mc 14,8 mes a mi no em teniu sempre. 8 Ella  ha fet lo que ha pogut: s’anticipà a  
Mc 14,8  teniu sempre. 8 Ella ha fet lo que  ha pogut: s’anticipà a ungir mon cos per  
Mc 14,9  tot lo món, també lo que aquesta  ha fet se contarà en memòria d’ella. 10 I 
Mc 14,42  -vos, anem. Veus aquí, lo qui m’ ha d’entregar està cerca. 43 I estant ell 
Mc 15,14  Pilat los deia: –Doncs, quin mal  ha fet? I ells cridaven més: –Crucificau- 
Lc 1,3  de la paraula, 3 també a mi m’ ha aparegut, després d’haver-me  
Lc 1,13  témies, Zacaries, puix ta pregària  ha estat oïda, i ta muller Elisabet te  
Lc 1,25  mesos, dient: 25 «Perquè el Senyor  ha fet açò ab mi en los dies en què ha  
Lc 1,25 ha fet açò ab mi en los dies en què  ha volgut apartar mon oprobi d’entre els  
Lc 1,36 Elisabet, vostra cosina, també ella  ha concebut un fill en sa vellesa, i  
Lc 1,37  estèril. 37 Perquè per a Déu no hi  ha res impossible. 38 I digué Maria: –Veus 
Lc 1,47  al Senyor. 47 I mon esperit s’ ha regositjat en Déu, mon Salvador, 48  
Lc 1,49  totes les generacions, 49 perquè  ha fet en mi grans coses lo qui és  
Lc 1,61  Joan. 61 I li deien: –No hi  ha ningú en ta parentela que tinga aqueix  
Lc 1,78 Déu, ab què l’orient de lo alt nos  ha visitat, 79 per a iŀluminar als que  
Lc 2,11  a tota la gent: 11 perquè avui vos  ha nat en la ciutat de David lo Salvador,  
Lc 2,15  fins a Betlem i vejam això que  ha ocorregut i que el Senyor nos ha  
Lc 2,15  ha ocorregut i que el Senyor nos  ha manifestat. 16 I partiren corrent, i  
Lc 3,7  batejàs: –Raça de víbores! Qui vos  ha ensenyat a fugir de la ira que ha de  
Lc 3,7  ha ensenyat a fugir de la ira que  ha de venir? 8 Feu, doncs, fruits dignes  
Lc 4,6  la glòria d’ells, puix a mi se m’ ha donat i ho dono a qui vull. 7 Per lo  
Lc 4,18  Senyor és sobre mi, per lo que m’ ha ungit, i m’ha enviat a predicar l’  
Lc 4,18  mi, per lo que m’ha ungit, i m’ ha enviat a predicar l’evangeli als  
Lc 4,21  21 I començà a dir-los: –Avui s’ ha complert esta escriptura que acabau d’ 
Lc 7,5  és afecte a nostra nació i nos  ha edificat una sinagoga. 6 Jesús, doncs,  
Lc 7,16  a Déu dient: –Un gran profeta s’ ha alçat entre nosaltres. I: –Déu ha  
Lc 7,16  ha alçat entre nosaltres. I: –Déu  ha visitat a son poble. 17 I aquest rumor  
Lc 7,19  a Jesús, dient: «¿Sou vós lo qui  ha de venir, o devem esperar-ne un  
Lc 7,20  li digueren: –Joan Baptista nos  ha enviat a vós, i diu: “¿Sou vós lo qui  
Lc 7,20  a vós, i diu: “¿Sou vós lo qui  ha de venir o devem esperar-ne un  
Lc 7,28  que entre los nats de dones no hi  ha profeta major que Joan Baptista; emperò 
Lc 7,35  pecadors.” 35 Emperò la sabiduria  ha estat justificada per tots sos fills.  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1482 
 

Lc 7,44  emperò ella, ab ses llàgrimes,  ha regat mos peus i els ha eixugat ab sos  
Lc 7,44  llàgrimes, ha regat mos peus i els  ha eixugat ab sos cabells. 45 No em  
Lc 7,45  un bes; emperò ella des de que  ha entrat no ha cessat de besar mos peus.  
Lc 7,45 emperò ella des de que ha entrat no  ha cessat de besar mos peus. 46 No ungires 
Lc 7,46 ungires mon cap ab oli; emperò ella  ha ungit mos peus ab ungüent. 47 Per lo  
Lc 7,50  50 I digué a la dona: –Ta fe t’ ha salvat. Vés-te’n en pau. 8,Tit  
Lc 8,10  Ell los digué: –A vosaltres se us  ha donat lo conèixer lo misteri del Regne  
Lc 8,17 entren vegen la llum. 17 Puix no hi  ha res encobert que no haja de ser  
Lc 8,39 casa teva i conta quant grans coses  ha fet Déu per a tu. I anà publicant per  
Lc 8,45  de sang. 45 I Jesús digué: –Qui m’ ha tocat? I negant-ho tots, digué Pere i 
Lc 8,45  i oprimeix, i preguntau: “Qui m’ ha tocat?” 46 I Jesús digué: –Algú m’ha  
Lc 8,46  tocat?” 46 I Jesús digué: –Algú m’ ha tocat, puix jo he conegut que ha eixit  
Lc 8,46 m’ha tocat, puix jo he conegut que  ha eixit virtut de mi. 47 I quan la dona  
Lc 8,48  –Filla, té bon ànimo, ta fe t’ ha salvat. Vés-te’n en pau. 49 Encara  
Lc 9,19  altres, Elies, i altres, que  ha ressuscitat algun dels antics profetes. 
Lc 9,27  Emperò jo us dic en veritat que hi  ha alguns aquí que no gustaran la mort  
Lc 9,44 paraules, perquè lo Fill de l’home  ha de ser entregat en mans dels homes. 45  
Lc 9,48  em rèbia a mi, rep a aquell que m’ ha enviat, puix lo qui és menor entre  
Lc 9,56  sou. 56 Lo Fill de l’home no  ha vingut a perdre les ànimes, sinó a  
Lc 10,9  hi haja en ella, i dieu-los: “S’ ha acercat a vosaltres lo Regne de Déu.”  
Lc 10,11  dieu: 11 “Fins la pols que se’ns  ha agafat de vostra ciutat, la sacudim  
Lc 10,11  vosaltres. Ab tot, sabeu que s’ ha acercat lo Regne de Déu.” 12 Emperò jo  
Lc 10,13  s’han obrat en vosaltres, temps  ha que, cobertes de cilici i cendra, s’  
Lc 10,16  a mi, desprecia a aquell que m’ ha enviat. 17 I tornaren los setanta-dos 
Lc 10,21  Així és, Pare, perquè així vos  ha plagut. 22 »Totes les coses me són  
Lc 10,40 –Senyor, ¿no veeu com ma germana m’ ha deixat sola per a servir? Dieu-li,  
Lc 10,42  sola cosa és necessària, i Maria  ha escollit la millor part, la qual no li  
Lc 11,20  Déu, certament que el Regne de Déu  ha arribat a vosaltres. 21 »Quan l’home  
Lc 11,24  escampa. 24 »Quan l’esperit impur  ha eixit d’un home, divaga per llocs  
Lc 11,27  –Benaventurat lo ventre que t’ ha portat i los pits que has mamat. 28 I  
Lc 11,35 Cuida, doncs, de que la llum que hi  ha en tu no sien tenebres. 36 I així, si  
Lc 11,40 féu lo que està de part de fora, no  ha fet també lo que està de part de dins?  
Lc 12,2  que és hipocresia. 2 Puix no hi  ha cosa encoberta que no s’haja de  
Lc 12,14  ell li respongué: –Home, ¿qui m’ ha fet a mi jutge o repartidor entre  
Lc 12,36  homes que esperen a son Senyor que  ha de tornar de les bodes, a fi de que  
Lc 12,52  52 Puix d’aquí en avant si hi  ha cinc persones en una casa, estaran  
Lc 13,7  trobo. Talla-la, doncs. Per què  ha d’ocupar encara la terra? 8 »Mes ell,  
Lc 13,14  digué al poble: –Sis dies hi  ha en què es pot treballar; en aqueixos  
Lc 13,16 esta filla d’Abraham a qui Satanàs  ha tingut lligada, com veeu, divuit anys,  
Lc 14,Tit  convit. Qui vulla seguir a Jesús  ha de portar sa creu. Sal dessaborida. 1 I 
Lc 14,5  5 I els respongué i digué: –Qui hi  ha entre vosaltres que veent son bou o son 
Lc 14,10  a fi de que quan vinga lo qui t’ ha convidat, te diga: “Amic, fes-te més  
Lc 14,30  home començà a edificar, però no  ha pogut concloure.” 31 »O qui és lo rei  
Lc 15,9  a trobar-la? 9 I després que l’ ha encontrada reuneix les amigues i  
Lc 15,24  perquè aquest fill meu era mort i  ha ressuscitat, s’havia perdut i ha estat 
Lc 15,24 i ha ressuscitat, s’havia perdut i  ha estat trobat. »I començaren a menjar  
Lc 15,27  27 I aquest li digué: »–Ton germà  ha vingut, i ton pare ha fet matar lo  
Lc 15,27  »–Ton germà ha vingut, i ton pare  ha fet matar lo vedell gras, perquè l’ha  
Lc 15,27 fet matar lo vedell gras, perquè l’ ha recobrat ab salut. 28 »Llavors ell s’  
Lc 15,29  dient-li: »–Veus aquí tants anys  ha que jo us servesc sens haver-us  
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Lc 15,30  alegrement ab mos amics. 30 I quan  ha arribat aqueix fill teu que ha gastat  
Lc 15,30 quan ha arribat aqueix fill teu que  ha gastat tota sa llegítima ab dones de  
Lc 15,32  puix ton germà era mort i  ha ressuscitat, s’ havia perdut i ha estat 
Lc 15,32 i ha ressuscitat, s’ havia perdut i  ha estat trobat. 16,Tit Capítol XVI  
Lc 16,26  tu aturmentat. 26 Ademés de que hi  ha un abisme insondable entre nosaltres i  
Lc 17,9  tu.” 9 ¿Per ventura l’ amo li  ha d’ estar agraït al tal criat perquè féu 
Lc 17,18 ¿A on són los altres nou? 18 ¿No hi  ha hagut altre que tornàs i glorificàs a  
Lc 17,19  digué: –Alça’t, vés, que ta fe t’  ha salvat. 20 I preguntant-li los  
Lc 18,29  –En veritat vos dic que no hi  ha ningú que haja deixat casa, o pares, o  
Lc 18,42 digué: –Tingues-la; la teva fe t’  ha salvat. 43 I a l’ instant vegé, i lo  
Lc 19,9  més. 9 I Jesús li digué: –Avui  ha vingut la salvació a esta casa, perquè  
Lc 19,10  10 Perquè lo Fill de l’ home  ha vingut a buscar i salvar lo que estava  
Lc 19,16  i digué: »–Senyor, vostra mina  ha guanyat deu mines. 17 »I li digué:  
Lc 19,18  i digué: »–Senyor, vostra mina  ha guanyat cinc mines. 19 »Digué a est:  
Lc 19,30 pollí fermat sobre el qual ningú s’  ha sentat encara. Desfermau-lo i menau- 
Lc 19,31  així: “Perquè el Senyor l’  ha menester.” 32 Partiren, doncs, los que  
Lc 19,34  digueren: –Per què el Senyor l’  ha menester. 35 I lo menaren a Jesús i,  
Lc 19,42  al menos en aquest dia que se t’  ha donat, lo que pot procurar-te la pau! 
Lc 19,44  desconegut lo temps en què Déu t’  ha visitat. 45 I havent entrat en lo  
Lc 20,2  aquestes coses o qui és lo qui t’  ha donat semblant poder? 3 Emperò Jesús  
Lc 21,3  vos dic que aquesta pobra viuda  ha donat més que tots los altres, 4 perquè 
Lc 21,4  lo que els sobrava; emperò aquesta  ha donat de sa pobresa tot lo que li  
Lc 22,29  lo Regne, com mon Pare me l’  ha preparat a mi, 30 a fi de que menjau i  
Lc 22,31  –Simó, Simó, mira que Satanàs vos  ha demanat per a garbellar-vos com se  
Lc 22,64  dient-li: –Endevina qui t’  ha pegat! 65 I deien altres moltes coses  
Lc 23,15 dirigí a ell, i sembla que no se li  ha provat res per lo que meresca la mort.  
Lc 23,22  vegada los digué: –Puix quin mal  ha fet aquest? Jo no trobo res en ell que  
Lc 23,41  crims mereixien; emperò aquest no  ha fet ningun mal. 42 I deia a Jesús:  
Lc 24,6  està viu? 6 No està aquí sinó que  ha ressuscitat. Recordau’s del modo que  
Lc 24,18  en Jerusalem, que no sàpies lo que  ha passat allí aquestos dies? 19 Ell los  
Lc 24,34  34 dient: –Verdaderament lo Senyor  ha ressuscitat i s’ ha aparegut a Simó! 35 
Lc 24,34  lo Senyor ha ressuscitat i s’  ha aparegut a Simó! 35 I ells contaren lo  
Jn 1,3 ell ninguna cosa fou feta de lo que  ha estat fet. 4 En ell era la vida, i la  
Jn 1,10 món. 10 Ell era en lo món, i el món  ha estat fet per ell, i el món no el  
Jn 1,15 és aquell de qui jo us deia: Lo qui  ha de venir després de mi ha estat  
Jn 1,15  Lo qui ha de venir després de mi  ha estat preferit a mi, per quant ell era  
Jn 1,18  per Jesucrist. 18 A Déu ningú l’  ha vist mai: l’ unigènit Fill, que està en 
Jn 1,18  en lo seno del Pare, és lo qui l’  ha donat a conèixer. 19 I est és lo  
Jn 1,26 aigua, emperò enmig de vosaltres hi  ha un a qui no coneixeu. 27 Ell és lo qui  
Jn 1,27 a qui no coneixeu. 27 Ell és lo qui  ha de venir després de mi, lo qual ha  
Jn 1,27  ha de venir després de mi, lo qual  ha estat preferit a mi i a qui jo no só  
Jn 1,30  “Després de mi ve un baró que m’  ha estat preferit, perquè ell era abans  
Jn 1,47 un verdader israelita, en qui no hi  ha engany! 48 Natanael li digué: –A on m’  
Jn 3,16  tinga la vida eterna. 16 Puix Déu  ha amat de tal modo al món, que ha donat  
Jn 3,16 Déu ha amat de tal modo al món, que  ha donat son unigènit Fill, a fi de que  
Jn 3,17  la vida eterna. 17 Puix Déu no  ha enviat son Fill al món per a condemnar  
Jn 3,32 tots, 32 i dóna testimoni de lo que  ha vist i oït, i ningú rep son testimoni.  
Jn 3,33  ningú rep son testimoni. 33 Lo qui  ha rebut son testimoni, sellà que Déu és  
Jn 3,34  34 perquè aquell a qui Déu  ha enviat, diu paraules de Déu, puix Déu  
Jn 4,25  que el Messies, ço és, lo Cristo,  ha de venir. Quan haja vingut, ell nos  
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Jn 4,29  29 –Veniu a veure un home que m’  ha dit tot quant jo he fet. ¿No és aquest  
Jn 4,34 és fer la voluntat d’ aquell que m’  ha enviat, per a què dónia compliment a sa 
Jn 4,35 35 ¿No dieu vosaltres que encara hi  ha quatre mesos d’ aquí a la sega? Veus  
Jn 5,11  Ell los respongué: –Aquell que m’  ha curat m’ ha dit: “Pren ton llit i  
Jn 5,11  –Aquell que m’ ha curat m’  ha dit: “Pren ton llit i camina.” 12 Ells  
Jn 5,12  –Qui és aqueix home que t’  ha dit: “Pren ton llit i camina”? 13  
Jn 5,22  judica a persona alguna, sinó que  ha comès tot judici al Fill, 23 a fi de  
Jn 5,23  Fill, tampoc honra al Pare que l’  ha enviat. 24 »En veritat, en veritat jo  
Jn 5,24 escolta ma paraula i creu al qui m’  ha enviat, té la vida eterna i no sofrirà  
Jn 5,24  i no sofrirà condemnació, sinó que  ha passat de mort a vida. 25 En veritat,  
Jn 5,26  lo Pare té vida en si mateix, així  ha donat també al Fill lo tenir vida en si 
Jn 5,27 lo tenir vida en si mateix; 27 i li  ha donat també lo poder de judicar, perquè 
Jn 5,30  sinó la voluntat d’ aquell que m’  ha enviat. 31 »Si jo dono testimoni de mi  
Jn 5,36  perquè les obres que el Pare m’  ha donat a complir, estes mateixes obres  
Jn 5,36  testimoni de mi, que el Pare m’  ha enviat. 37 I lo Pare que m’ ha enviat,  
Jn 5,37  m’ ha enviat. 37 I lo Pare que m’  ha enviat, ha donat testimoni de mi. Ni  
Jn 5,37  37 I lo Pare que m’ ha enviat,  ha donat testimoni de mi. Ni vosaltres  
Jn 5,38  perquè no creeu a aquell a qui ell  ha enviat. 39 Escodrinyau les Escriptures, 
Jn 5,45  haja d’ acusar davant del Pare: hi  ha un que us acusa, ço és, Moisès, en qui  
Jn 6,9  de Simó Pere, li digué: 9 –Aquí hi  ha un minyó que té cinc pans d’ ordi i dos 
Jn 6,14  és verdaderament lo profeta que  ha de venir al món. 15 Emperò Jesús,  
Jn 6,27 de l’ home, puix en est lo Pare Déu  ha imprès son sello. 28 I ells li  
Jn 6,29  vosaltres cregau en aquell que ell  ha enviat. 30 I li digueren: –Quin  
Jn 6,38  sinó la voluntat d’ aquell que m’  ha enviat. 39 I esta és la voluntat del  
Jn 6,39 esta és la voluntat del Pare que m’  ha enviat: que jo no pèrdia res de tot lo  
Jn 6,39  jo no pèrdia res de tot lo que m’  ha donat, sinó que ho ressuscítia a l’  
Jn 6,40  és la voluntat de mon Pare que m’  ha enviat: que tot aquell que veu al Fill  
Jn 6,42  coneixem? ¿Com diu ell, doncs, que  ha baixat del cel? 43 Emperò Jesús  
Jn 6,44  no és que el pòrtia lo Pare que m’  ha enviat, i jo el ressuscitaré al darrer  
Jn 6,57  en ell. 57 Així com lo Pare viu m’  ha enviat, i jo visc per lo Pare, així qui 
Jn 6,64 vida són. 64 Mes entre vosaltres hi  ha alguns que no creuen. Puix Jesús sabia  
Jn 7,6  Jesús los digué: –Mon temps no  ha arribat encara; mes vostre temps sempre 
Jn 7,8  eixa festa, perquè mon temps no s’  ha complert encara. 9 Havent dit això, se  
Jn 7,16  no és meva, sinó d’ aquell que m’  ha enviat. 17 Qualsevol que vulla fer la  
Jn 7,18  que busca la glòria del que l’  ha enviat, és verídic i en ell no hi ha  
Jn 7,18  enviat, és verídic i en ell no hi  ha injustícia. 19 ¿Per ventura Moisès no  
Jn 7,28  sinó que és verídic aquell que m’  ha enviat al qual no coneixeu vosaltres.  
Jn 7,29  conec, perquè d’ ell só, i ell m’  ha enviat. 30 Buscaven, doncs, com prendre 
Jn 7,33  després me’n vaig a aquell que m’  ha enviat. 34 Vosaltres me buscareu i no  
Jn 7,36  36 Què paraules són aquestes que  ha dit: “Me cercareu i no em trobareu. I  
Jn 7,41 replicaven: –¿Per ventura lo Cristo  ha de venir de Galilea? 42 ¿No diu l’  
Jn 7,46  respongueren: –Jamai home algun  ha parlat com aquest home. 47 I els  
Jn 7,48 algun dels prínceps o dels fariseus  ha cregut en ell? 49 Emperò sols aquesta  
Jn 8,10  són los que t’ acusaven? Ningú t’  ha condemnat? 11 Ella respongué: –Ningú,  
Jn 8,16 só jo sol, sinó jo i lo Pare que m’  ha enviat. 17 En vostra Llei està escrit  
Jn 8,18  de mi mateix, i el Pare que m’  ha enviat dóna també testimoni de mi. 19  
Jn 8,26  i que condemnar, emperò lo qui m’  ha enviat és verídic, i jo parlo al món  
Jn 8,28 mi mateix, sinó que parlo lo que m’  ha ensenyat lo Pare. 29 I el qui m’ ha  
Jn 8,29 ha ensenyat lo Pare. 29 I el qui m’  ha enviat està ab mi, i no m’ ha deixat  
Jn 8,29  m’ ha enviat està ab mi, i no m’  ha deixat sol, perquè jo faç sempre lo que 
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Jn 8,42  de mi mateix, sinó que ell m’  ha enviat. 43 Per què, doncs, no enteneu  
Jn 8,44  fou homicida des del principi i no  ha permanescut en la veritat, perquè no hi 
Jn 8,44  en la veritat, perquè no hi  ha veritat en ell. Quan diu mentida, parla 
Jn 8,50  I jo no cerco ma pròpia glòria: hi  ha qui la cèrquia i judíquia. 51 En  
Jn 9,2  li preguntaven: –Rabbí, qui  ha pecat, est o sos pares, perquè haja nat 
Jn 9,4  que jo faça les obres del que m’  ha enviat, mentres dura el dia: ve la nit  
Jn 9,17 al cego: –I tu, què dius del que t’  ha obert los ulls? I ell respongué: –Que  
Jn 9,21  no ho sabem ni tampoc sabem qui li  ha obert los ulls. Té l’ edat, preguntau- 
Jn 9,30  d’ a on és aquest i, ab tot, ell  ha obert mos ulls. 31 Lo que sabem és que  
Jn 9,32  32 Des de que el món és món no s’  ha oït jamai que ningú haja obert los ulls 
Jn 10,4 pròpies i les guia defora. 4 I quan  ha fet eixir ses ovelles pròpies, va  
Jn 10,20  deien: –Està posseït del dimoni i  ha perdut l’ enteniment, per què l’  
Jn 10,29 de mes mans. 29 Mon Pare, lo que m’  ha donat és superior a totes les coses, i  
Jn 10,36 pot faltar, 36 de mi, a qui lo Pare  ha santificat i ha enviat al món, dieu  
Jn 10,36  mi, a qui lo Pare ha santificat i  ha enviat al món, dieu vosaltres que  
Jn 10,41  molts a ell dient: –Joan no  ha fet miracle algun, 42 mes totes quantes 
Jn 11,Tit  on se resol la mort de Jesús i que  ha de morir un home per tots. Jesucrist se 
Jn 11,9  vegada? 9 Jesús respongué: –No hi  ha dotze hores en lo dia? Lo qui va de dia 
Jn 11,10  va de nit encepega, perquè no hi  ha llum en ell. 11 Digué estes coses i  
Jn 11,27  lo Cristo, lo Fill de Déu viu, que  ha vingut a est món. 28 I dit això se n’  
Jn 11,56  a altres: –Què pensau? Per què no  ha vingut a la festa? 57 I els pontífices  
Jn 12,5  entregar, digué: 5 –Per què no s’  ha vengut est ungüent per tres-cents  
Jn 12,23  l’ hora en què lo Fill de l’ home  ha de ser glorificat. 24 En veritat, en  
Jn 12,29  un tro. Altres deien: –Un àngel li  ha parlat. 30 I Jesús los respongué dient: 
Jn 12,30  respongué dient: –Aquesta veu no  ha vingut per a mi, sinó per a vosaltres.  
Jn 12,38 Isaïes, lo qual digué: «Senyor, qui  ha cregut lo que ens ha oït a nosaltres? I 
Jn 12,38  «Senyor, qui ha cregut lo que ens  ha oït a nosaltres? I a qui lo braç del  
Jn 12,38  I a qui lo braç del Senyor  ha estat revelat?» 39 Per això no podien  
Jn 12,44  creu en mi, sinó en aquell que m’  ha enviat. 45 I lo qui em veu a mi veu al  
Jn 12,45  I lo qui em veu a mi veu al que m’  ha enviat. 46 Jo, llum, he vingut al món  
Jn 12,49  el Pare que m’ envià és lo qui m’  ha ordenat lo que tinc de dir i lo que  
Jn 12,50  que jo dic, les dic com lo Pare m’  ha ordenat. 13,Tit Capítol XIII Última  
Jn 13,20  em rep a mi, rep a aquell que m’  ha enviat. 21 Havent Jesús dit aquestes  
Jn 14,2  en mi. 2 En la casa de mon Pare hi  ha moltes habitacions; si no fos així jo  
Jn 14,9  9 Jesús li respon: –Tant temps  ha que estic ab vosaltres, i no m’ haveu  
Jn 14,24  no és meva, sinó del Pare que m’  ha enviat. 25 »Vos he dit aquestes coses  
Jn 15,21  nom, perquè no coneixen al que m’  ha enviat. 22 Si jo no hagués vingut i no  
Jn 15,24  entre ells obres que ningú altre  ha fet, no tindrien culpa; mes ara ells  
Jn 16,5  ara me’n vaig a aquell que m’  ha enviat; i ningú de vosaltres me  
Jn 16,11  perquè el príncep d’ aquest món  ha estat ja judicat. 12 »Encara tinc  
Jn 16,21  està posseïda de tristor, perquè  ha arribat sa hora; emperò tan prest com  
Jn 16,21  sa hora; emperò tan prest com  ha donat a llum l’ infant, ja no es  
Jn 16,21 congoixa, ab lo goig de que un home  ha nat en lo món. 22 I vosaltres, al  
Jn 16,32  32 Veus aquí que ve l’ hora, i ja  ha arribat, en què sereu dispersats cada  
Jn 17,12  que em donàreu, i ningú d’ ells s’  ha perdut, sinó el fill de la perdició,  
Jn 17,14  donat vostra paraula, i el món los  ha avorrit, perquè no són del món, així  
Jn 17,25 món. 25 Oh Pare just!, lo món no us  ha conegut; jo sí que us he conegut, i  
Jn 18,11  espasa a la baina. Lo calze que m’  ha donat mon Pare, no he de beure’l? 12 I 
Jn 19,7  Llei deu morir, perquè ell s’  ha fet Fill de Déu. 8 Quan Pilat oigué  
Jn 19,11 de l’ alt. Per lo que aquell que m’  ha entregat a tu és reo de pecat més  
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Jn 19,21  “Rei dels jueus”, sinó que: “Ell  ha dit: Jo só rei dels jueus.” 22 Pilat  
Jn 19,35  sang i aigua. 35 I qui ho vegé n’  ha donat testimoni, i son testimoni és  
Jn 20,18  deixebles: «He vist al Senyor i m’  ha dit estes coses.» 19 I a la vesprada d’ 
Jn 20,21  sia ab vosaltres. Com lo Pare m’  ha enviat a mi, així vos envio jo també a  
Jn 21,24  testimoni d’ estes coses, i les  ha escrites, i sabem que son testimoni és  
Ac 1,11  Aquest Jesús que des de vosaltres  ha estat rebut en lo cel, vindrà així com  
Ac 2,5  de totes les nacions que hi  ha baix del cel. 6 Divulgada, doncs, la  
Ac 2,24 per mans de malvats. 24 Al qual Déu  ha ressuscitat, havent soltat los dolors  
Ac 2,33 Pare la promesa de l’ Esperit Sant,  ha derramat est sobre nosaltres, al qual  
Ac 3,13 Déu de Jacob, Déu de nostres pares,  ha glorificat a son Fill Jesús, a qui  
Ac 3,16 16 I son nom, per la fe en son nom,  ha fortalescut a est, a qui vosaltres  
Ac 3,16 coneixeu; i la fe que és per ell li  ha donat aquesta perfeta salut a vista de  
Ac 3,18  vostres prínceps. 18 Emperò Déu  ha complert així lo que tenia anunciat  
Ac 3,26  a son Fill Jesús, vos l’  ha enviat primerament a vosaltres, perquè  
Ac 4,9 a un home malalt, per virtut de qui  ha estat est curat, 10 sia notori a tots  
Ac 4,11  arquitectes haveu refusat, i que  ha estat posada per cap de cantonada. 12 I 
Ac 4,12  per cap de cantonada. 12 I no hi  ha salut en ningun altre. Perquè no hi ha  
Ac 4,12 salut en ningun altre. Perquè no hi  ha altre nom baix del cel donat als homes  
Ac 4,16  a aquestos homes? Perquè, que  ha estat fet per ells un miracle notable,  
Ac 4,24 i la terra, lo mar, i tot lo que hi  ha en ells. 25 Lo qui en Esperit Sant, per 
Ac 5,3  digué: –Ananies, per què Satanàs  ha tentat ton cor, a fi de que mentisses a 
Ac 5,32  i també l’ Esperit Sant, lo qual  ha donat Déu a tots los que l’ obeeixen.  
Ac 7,27  tragué de davant, dient: »–Qui t’  ha fet a tu príncep i jutge sobre  
Ac 7,35 a qui ells refusaren dient: “Qui t’  ha fet príncep i jutge?”, a est envià Déu  
Ac 7,40  nosaltres, perquè no sabem què s’  ha fet de Moisès, que ens tragué d’  
Ac 8,31  respongué: –¿I com puc, si no hi  ha algú que m’ ho explíquia? I suplicà a  
Ac 9,12  perquè veus aquí està orant, 12 i  ha vist en visió un home per nom Ananies  
Ac 9,17  en lo camí per a on venies, m’  ha enviat per a què recòbries la vista i  
Ac 10,15 vegada la veu li digué: –Lo que Déu  ha purificat no ho anomènies tu comú. 16 I 
Ac 10,28 -se a un estranger; emperò Déu m’  ha mostrat que a ningun home anomenàs comú 
Ac 10,30  30 I digué Corneli: –Quatre dies  ha que jo estava dejunant fins aquesta  
Ac 10,31  em digué: 31 “Corneli, ta plegària  ha estat oïda i tes almoines han estat  
Ac 10,33  totes les coses que el Senyor t’  ha manat. 34 Llavors Pere obrí sa boca i  
Ac 10,37  37 Vosaltres sabeu la paraula que  ha estat publicada per tota la Judea, i  
Ac 10,42  testimoni de que ell és lo qui Déu  ha posat per jutge de vius i de morts. 43  
Ac 11,9 vegada la veu del cel: »–Lo que Déu  ha purificat, no ho anomènies tu comú. 10  
Ac 11,18  a Déu dient: –Doncs Déu  ha concedit també arrepentiment als  
Ac 12,11  conec verdaderament que el Senyor  ha enviat son àngel i m’ ha llibertat de  
Ac 12,11  el Senyor ha enviat son àngel i m’  ha llibertat de la mà d’ Herodes i de tota 
Ac 13,23  d’ aquest, segons la promesa,  ha portat Déu lo Salvador Jesús a Israel.  
Ac 13,33  pares, 33 la qual certament Déu  ha complert a nosaltres, fills seus,  
Ac 13,37  corrupció. 37 Mes aquell a qui Déu  ha ressuscitat d’ entre els morts no ha  
Ac 13,37  ressuscitat d’ entre els morts no  ha vist corrupció. 38 Sia-us notori,  
Ac 14,14  la terra, i el mar, i tot quant hi  ha en ells. 15 Lo qui en los sigles  
Ac 14,15  15 Lo qui en los sigles passats  ha permès a tots los gentils anar per sos  
Ac 15,7  vosaltres sabeu que molt temps  ha, ordenà Déu entre nosaltres que per ma  
Ac 15,14  –Barons germans, oïu-me: 14 Simó  ha contat com Déu visità primer als  
Ac 15,17 homes i tots los gentils, sobre qui  ha estat invocat mon nom, diu lo Senyor  
Ac 15,28  de paraula lo mateix. 28 Perquè  ha aparegut bé a l’ Esperit Sant i a  
Ac 17,7  i han vingut aquí, 7 als quals  ha acollit Jason; i tots aquestos van  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1487 
 

Ac 17,7  los decrets del Cèsar dient que hi  ha un altre rei, lo qual és Jesús. 8 I  
Ac 17,24 féu lo món i totes les coses que hi  ha en ell, aqueix, essent Senyor de cel i  
Ac 17,31  quant té determinat lo dia en què  ha de judicar al món segons justícia, per  
Ac 19,35  –Barons d’ Èfeso, quin home hi  ha que no sàpia que la ciutat d’ Èfeso  
Ac 19,38  contra algú, audiència pública hi  ha i procònsols: acúsien-se los uns als  
Ac 19,40  llegítim ajuntament. 40 Perquè hi  ha perill que ens acúsien de sediciosos  
Ac 20,10 -lo digué: –No us torbeu perquè hi  ha vida en ell. 11 I pujant, i havent  
Ac 20,28  en lo qual l’ Esperit Sant vos  ha posat per bisbes per a governar la  
Ac 21,20  veus, germà, quants mils jueus hi  ha que han cregut, i tots són zelosos de  
Ac 21,22  segons los costums. 22 ¿Què s’  ha de fer, doncs? Certament és necessari  
Ac 21,28  la Llei, i contra aquest lloc, i  ha introduït ademés los gentils en lo  
Ac 21,28  ademés los gentils en lo temple, i  ha profanat aquest sant lloc. 29 Puix  
Ac 21,38 ventura aquell egipci que pocs dies  ha mogueres un alborot, i te’n portares  
Ac 22,14 digué: »–Lo Déu de nostres pares t’  ha predestinat per a què coneguesses sa  
Ac 23,8 Perquè els saduceus diuen que no hi  ha resurrecció, ni àngel, ni esperit;  
Ac 23,9  ningun mal en aquest home; i si li  ha parlat un esperit o un àngel, no pugnem 
Ac 23,21  Emperò vós no els cregau, puix hi  ha més de quaranta d’ ells que l’ esperen  
Ac 24,15  com ells mateixos tenen, de que  ha de venir la resurrecció dels justos i  
Ac 24,25  de la castedat i del judici que  ha de venir, espantat Fèlix, li digué:  
Ac 25,5  d’ entre vosaltres ab mi, i si hi  ha algun delicte en aquest home que l’  
Ac 25,11 no rehuso lo morir; emperò si no hi  ha res de quant ells m’ acusen, ningú pot  
Ac 25,14 rei la causa de Pau dient: –Aquí hi  ha un home que Fèlix deixà pres, 15 acerca 
Ac 25,24  qual tota la multitud dels jueus  ha recorregut a mi en Jerusalem, demanant  
Ac 26,3  i les costums i qüestions que hi  ha entre els jueus; per lo qual jo us  
Ac 26,31  entre ells dient: –Aquest home no  ha fet cosa per la qual haja de morir ni  
Ac 27,23  barco. 23 Perquè aquesta nit se m’  ha aparegut l’ àngel de Déu, de qui jo só  
Ac 27,24  del Cèsar; i vet aquí que Déu t’  ha fet gràcia de tots los que naveguen ab  
Ac 27,25 crec en Déu que serà així com se m’  ha dit. 26 Emperò és precís que toquem a  
Rm 1,13 he proposat venir a vosaltres (i m’  ha estat impedit fins ara), per a lograr  
Rm 2,11 al grec. 11 Perquè envers Déu no hi  ha accepció de persones. 12 Perquè tots  
Rm 2,21 mateix? ¿Tu que prediques que no s’  ha de robar, robes? 22 ¿Tu que dius als  
Rm 2,22 22 ¿Tu que dius als homes que no s’  ha de cometre adulteri, comets adulteri?  
Rm 3,10  pecat, 10 com està escrit: «No hi  ha un que sia just, ni un. 11 No hi ha un  
Rm 3,11 ha un que sia just, ni un. 11 No hi  ha un que entenga, no hi ha un que búsquia 
Rm 3,11  11 No hi ha un que entenga, no hi  ha un que búsquia a Déu. 12 Tots se  
Rm 3,12  tots junts se feren inútils, no hi  ha qui faça bé, ni tan sols un. 13  
Rm 3,16  derramar sang. 16 En sos camins hi  ha desditxa i destrucció. 17 No conegueren 
Rm 3,18  la senda de la pau. 18 No hi  ha temor de Déu davant de sos ulls.» 19  
Rm 3,22 los que creuen en ell, perquè no hi  ha distinció, 23 puix tots pecaren i estan 
Rm 3,25  és en Cristo Jesús. 25 Al qual Déu  ha constituït per propiciació, mediant la  
Rm 4,15  la Llei obra ira; puix a on no hi  ha Llei, tampoc hi ha violació. 16 Per lo  
Rm 4,15  puix a on no hi ha Llei, tampoc hi  ha violació. 16 Per lo tant, és per la fe, 
Rm 5,5  cors per l’ Esperit Sant, que ens  ha estat donat. 6 Puix, per quin fi  
Rm 5,7 per los impios? 7 Perquè a penes hi  ha qui mòria per un just, encara que tal  
Rm 7,13  bo. 13 Que, doncs, lo que és bo m’  ha causat la mort? No, per cert; sinó que  
Rm 8,1  de l’ amor de Jesucrist. 1 No hi  ha, doncs, ara condemnació en aquells que  
Rm 8,28 aquells que conforme a son propòsit  ha cridat per a ésser sants. 29 Puix  
Rm 9,14  a Esaú.» 14 Què direm, doncs? Hi  ha injustícia en Déu? No, per cert. 15  
Rm 9,20  dirà un vas de fang al que l’  ha fet: «Per què em feres així?» 21 O no  
Rm 9,24  24 i fins nosaltres, a qui ell  ha cridat, no solament dels jueus, sinó  
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Rm 9,31  que seguia la llei de justícia, no  ha arribat a la llei de justícia. 32 Per  
Rm 10,12  no serà confós.» 12 Perquè no hi  ha diferència de jueu i de grec; per quant 
Rm 10,16  perquè Isaïes diu: «Senyor, qui  ha cregut lo que ens ha oït?» 17 Així que  
Rm 10,16  «Senyor, qui ha cregut lo que ens  ha oït?» 17 Així que la fe ve de l’ oir, i 
Rm 10,19 pregunto: ¿Per ventura Israel no ho  ha entès? Moisès diu lo primer: «Jo us  
Rm 11,1  1 Llavors jo dic: ¿Per ventura Déu  ha llançat de si a son poble? No, per  
Rm 11,2  de la tribu de Benjamí. 2 Déu no  ha llançat de si a son poble, a qui  
Rm 11,5  així també, en aquest temps, hi  ha un remanent segons l’ elecció de la  
Rm 11,7 no és obra. 7 Què, doncs? Israel no  ha conseguit lo que buscava, sinó que l’  
Rm 11,7 que buscava, sinó que l’ elecció ho  ha conseguit, i els demés foren obcecats 8 
Rm 11,8  8 (conforme està escrit: «Déu los  ha donat esperit d’ estupiditat; ulls per  
Rm 11,25 vosaltres mateixos: que la ceguedat  ha sobrevingut en part a Israel fins que  
Rm 11,32  també. 32 Perquè Déu los  ha enclòs a tots en la incredulitat, per a 
Rm 11,35  qui fou son conseller? 35 O qui li  ha donat a ell primer, per a què li sia  
Rm 12,Tit  regles conforme a la doctrina que  ha ensenyat als fiels, segons l’ estat de  
Rm 12,3  3 Puix, per la gràcia que m’  ha estat donada, dic a tots los que estan  
Rm 12,3  la mesura de la fe que Déu li  ha repartit. 4 Perquè així com en un cos  
Rm 12,6  dons, segons la gràcia que ens  ha estat donada; o de profecia, que devem  
Rm 13,1  potestats superiors. Perquè no hi  ha potestat sinó de Déu, i Déu ha ordenat  
Rm 13,1  hi ha potestat sinó de Déu, i Déu  ha ordenat les que existeixen. 2 Per lo  
Rm 13,8 perquè aquell que ama a son proïsme  ha complert la Llei. 9 Per això: «No  
Rm 13,9  no cobdiciaràs»; i si hi  ha algun altre manament, està sumàriament  
Rm 14,3  al que menja, perquè Déu l’  ha rebut per seu. 4 Qui ets tu que  
Rm 14,14  en lo Senyor Jesús, que no hi  ha ninguna cosa immunda per si mateixa; i  
Rm 14,14 immunda per si mateixa; i que no hi  ha cosa immunda, sinó per a aquell que  
Rm 15,18  d’ aquelles coses que Cristo no  ha fet per medi meu, per a portar a l’  
Rm 15,21  està escrit: 21 «Aquells a qui no  ha estat ell anunciat lo veuran, i l’  
Rm 15,31  em desllíuria dels infiels que hi  ha en la Judea, i sia agradable als sants  
Rm 16,2  tot quant sia menester; puix ella  ha socorregut a molts, i a mi en  
Rm 16,9 en lo Senyor. 9 Saludau a Urbà, que  ha treballat ab mi en Cristo Jesús, i a  
Rm 16,26  sigles passats, 26 lo qual ara s’  ha descobert per les escriptures dels  
1Co 1,4  per la gràcia de Déu que us  ha estat donada en Jesucrist 5 perquè en  
1Co 1,11  un mateix judici. 11 Perquè se m’  ha denunciat de vosaltres, germans meus,  
1Co 1,11  que són de la casa de Cloe, que hi  ha disputes entre vosaltres. 12 I dic açò, 
1Co 1,20  escodrinyador d’ aquest sigle? ¿No  ha fet Déu fàtua la sabiduria d’ aquest  
1Co 1,27  han estat cridats, 27 sinó que Déu  ha escollit les coses fàtues del món per a 
1Co 1,30  Jesús, lo qual per a nosaltres  ha estat fet per Déu sabiduria i  
1Co 2,12 a què conegam les coses que Déu nos  ha donat graciosament. 13 Les quals  
1Co 3,10  10 Segons la gràcia de Déu que m’  ha estat donada, posí lo fonament, com  
1Co 4,9  9 Perquè jo penso que Déu nos  ha posat a nosaltres, los apòstols, los  
1Co 5,1  1 És un rumor general que hi  ha entre vosaltres fornicació, i tal  
1Co 5,1 entre els gentils, de manera que hi  ha qui té la muller de son pare. 2 I  
1Co 5,7  Cristo, que és nostra pasqua,  ha estat sacrificat per a nosaltres. 8 Per 
1Co 6,2  judicaran aquest món? I si lo món  ha de ser judicat per vosaltres, ¿sereu  
1Co 6,5  confusió ho dic. Doncs, ¿que no hi  ha ningun home savi entre vosaltres que  
1Co 6,6  sos germans, 6 sinó que el germà  ha de pledejar ab lo germà, i això davant  
1Co 7,15 esclavitud en tals coses; i Déu nos  ha cridat a pau. 16 Perquè, ¿saps tu,  
1Co 7,17  li té repartit i segons Déu l’  ha cridat, i així és com jo ho ordeno en  
1Co 7,20  cada u en la vocació en què  ha estat cridat. 21 ¿Ets tu cridat essent  
1Co 7,25  dono consell, així com un que  ha alcançat misericòrdia del Senyor per a  
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1Co 7,32  les coses que són del Senyor, com  ha d’ agradar a Déu. 33 Emperò lo qui té  
1Co 7,37  domini sobre sa pròpia voluntat, i  ha determinat en son cor conservar sa  
1Co 8,4  no és res en lo món i que no hi  ha altre Déu sinó un sol. 5 Perquè encara  
1Co 8,5  en lo cel, ja en la terra (puix hi  ha molts déus i molts senyors), 6 emperò  
1Co 8,6  6 emperò per a nosaltres no hi  ha sinó un Déu, lo Pare, de qui són totes  
1Co 8,7  per ell. 7 Mes no en tots hi  ha aqueix coneixement. Puix alguns, fins  
1Co 9,17 mes si per força, la dispensació m’  ha estat encarregada. 18 Qual és, doncs,  
1Co 9,25  obtenir-lo. 25 I tot aquell que  ha de combatre en la palestra, guarda  
1Co 10,13  compte que no càiguia. 13 No us  ha alcançat altra tentació sinó la que és  
1Co 10,19  ídol és alguna cosa, o que lo que  ha estat sacrificat als ídols és alguna  
1Co 10,26  Senyor és la terra i tot quant hi  ha en ella». 27 Si algú dels infiels vos  
1Co 10,28 28 Emperò si algú vos digués: «Això  ha estat sacrificat als ídols», no en  
1Co 10,28  mengeu, per causa d’ aquell que us  ha avisat i de la consciència. 29  
1Co 11,18 congregau en la Iglésia, oic que hi  ha dissensions entre vosaltres, i en part  
1Co 11,30  del cos del Senyor. 30 Per això hi  ha entre vosaltres molts dèbils i malalts, 
1Co 12,4  sinó per l’ Esperit Sant. 4 Hi  ha, doncs, diversitat de dons, mes l’  
1Co 12,5  mes l’ Esperit és un mateix. 5 Hi  ha diferències de ministeris, emperò és un 
1Co 12,6 emperò és un mateix lo Senyor. 6 Hi  ha també diversitat d’ operacions, emperò  
1Co 12,18  l’ olfato? 18 Emperò ara Déu  ha posat los membres, cada u d’ ells en lo 
1Co 12,18 ells en lo cos, de la manera que li  ha plagut. 19 I si tots fossen un sol  
1Co 12,24 tenen necessitat de res; emperò Déu  ha temperat lo cos, donant honra més  
1Co 14,Tit  és inferior al de profecia. S’  ha d’ usar dels dons per a edificació del  
1Co 14,10 Certament parlareu a l’ aire. 10 Hi  ha, per exemple, tantes classes de  
1Co 14,10  de llengües en lo món, i no hi  ha res sens veu. 11 Si doncs jo ignoro lo  
1Co 14,28  i un interprétia. 28 I si no hi  ha intèrprete, guàrdia silenci en la  
1Co 15,10  Déu, só lo que só; i sa gràcia no  ha estat vana en mi, ans bé he treballat  
1Co 15,12 alguns d’ entre vosaltres que no hi  ha resurrecció de morts? 13 Doncs, si no  
1Co 15,13  de morts? 13 Doncs, si no hi  ha resurrecció de morts, tampoc Cristo  
1Co 15,20  més desditxats. 20 Emperò Cristo  ha ressuscitat d’ entre els morts, i ha  
1Co 15,20  ressuscitat d’ entre els morts, i  ha estat fet primícies d’ aquells que  
1Co 15,37 I al sembrar, no sembres lo cos que  ha de nàixer, sinó lo gra nu, o de blat o  
1Co 15,40  i altra, la dels peixos. 40 Hi  ha, així mateix, cossos celestials i  
1Co 15,44  cos espiritual; perquè així com hi  ha cos animal, així hi ha cos espiritual,  
1Co 15,44  així com hi ha cos animal, així hi  ha cos espiritual, com està escrit: 45 Lo  
1Co 15,54  que està escrita: «Engullida  ha estat la mort en la victòria. 55 Oh  
1Co 16,9  fins a Pentecostes. 9 Perquè se m’  ha obert una porta gran i eficaç, i los  
2Co 1,1  Corinti, ab tots los sants que hi  ha en tota l’ Acaia. 2 Gràcia sia a  
2Co 1,10  los morts, 10 lo qual nos  ha llibertat i lliberta de tan gran perill 
2Co 1,11  per a què per lo do que se’ns  ha concedit per medi de moltes persones,  
2Co 1,18  paraula que us he anunciat no hi  ha sí i no. 19 Perquè lo Fill de Déu,  
2Co 1,19  lo Fill de Déu, Jesucrist, que  ha estat predicat entre vosaltres per  
2Co 1,21 ab vosaltres en Cristo i el qui ens  ha ungit és Déu, 22 lo qual també nos  
2Co 2,2  a mi després, sinó aquell que  ha estat contristat per mi? 3 I això  
2Co 2,5  gran que us tinc. 5 I si algú m’  ha contristat, no m’ ha contristat sinó en 
2Co 2,5 5 I si algú m’ ha contristat, no m’  ha contristat sinó en part, per no agoviar 
2Co 3,6  ve de Déu, 6 lo qual nos  ha fet també ministres idòneos del Nou  
2Co 3,17 està l’ Esperit del Senyor, allí hi  ha llibertat. 18 I així tots nosaltres,  
2Co 4,4 4 en los quals lo déu d’ aquest món  ha cegat los enteniments dels incrèduls,  
2Co 5,5  per la vida. 5 Emperò lo qui ens  ha preparat per això mateix és Déu, qui  
2Co 5,5  per això mateix és Déu, qui ens  ha donat la penyora de l’ Esperit. 6 Per  
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2Co 5,10  què cada qual rèbia, segons lo que  ha fet bo o mal, estant en son propi cos.  
2Co 5,18 totes les coses són de Déu, que ens  ha reconciliat a si per Jesucrist, i ens  
2Co 6,16  infiel? 16 O quina consonància hi  ha entre el temple de Déu i els ídols?  
2Co 7,6  Déu, que conforta als humils, nos  ha consolat ab la vinguda de Tito; 7 i no  
2Co 7,14  l’ haver-nos gloriat ab Tito  ha resultat ser veritat. 15 I son  
2Co 8,1  germans, la gràcia de Déu que  ha estat donada a les iglésies de  
2Co 9,Tit  sobre l’ almoina i diu que s’  ha de donar ab alegria per a conseguir lo  
2Co 9,2  des de l’ any passat, i vostre zel  ha incitat a molts. 3 No obstant, he  
2Co 9,9 bona. 9 (Així com està escrit: «Ell  ha derramat, ell ha donat als pobres; sa  
2Co 9,9  està escrit: «Ell ha derramat, ell  ha donat als pobres; sa justícia permaneix 
2Co 10,8  més del poder que el Senyor nos  ha donat per a edificació, i no per a  
2Co 10,13  la mida de la regla ab què Déu nos  ha midat, mida que arribà fins a  
2Co 11,Tit  ningun auxili, i dels treballs que  ha sofert. 1 Plagués a Déu que sofrísseu  
2Co 12,2  un home en Cristo que catorze anys  ha fou arrebatat –si en lo cos o fora del  
Ga 1,7  7 lo qual no és altre, sinó que hi  ha alguns que us perturben i volen  
Ga 3,1  1 Oh, gàlates insensats!, qui us  ha hetxissat per a no obeir la veritat,  
Ga 3,1 veritat, davant los ulls dels quals  ha estat representat Jesucrist, crucificat 
Ga 3,28 estau revestits de Cristo. 28 No hi  ha jueu ni grec, no hi ha servo ni llibre, 
Ga 3,28  28 No hi ha jueu ni grec, no hi  ha servo ni llibre, no hi ha mascle ni  
Ga 3,28  no hi ha servo ni llibre, no hi  ha mascle ni fembra. Perquè tots vosaltres 
Ga 4,6  6 I perquè vosaltres sou fills,  ha enviat Déu a vostres cors l’ Esperit de 
Ga 4,31  ab qual llibertat Cristo nos  ha fet llibres. 5,Tit Capítol V Danys de  
Ga 5,7  7 Vosaltres corríeu bé! ¿Qui us  ha impedit que obeísseu a la veritat? 8  
Ga 5,11  ¿per què sofresc persecució? S’  ha acabat, doncs, l’ escàndol de la creu.  
Ga 5,23  Contra aquestes coses no hi  ha Llei. 24 I els que són de Cristo han  
Ga 6,Tit  sembrar. La glòria del cristià  ha de ser únicament la creu de Jesucrist.  
Ef 1,1  Jesucrist, a tots los sants que hi  ha en Efesi i als fiels en Cristo Jesús. 2 
Ef 1,3  Senyor Jesucrist, lo qual nos  ha beneït ab tota benedicció espiritual en 
Ef 1,8  riqueses de sa gràcia, 8 la qual  ha derramat ab abundància sobre nosaltres  
Ef 1,10  coses en Cristo, així les que hi  ha en lo cel com en la terra, en ell, 11  
Ef 2,14 14 Perquè ell és nostra pau, lo qui  ha fet dels dos un sol poble, i rompent la 
Ef 2,15 de separació d’ entre nosaltres: 15  ha abolit en sa carn l’ enemistat fins la  
Ef 3,3  quina manera, per revelació, se m’  ha fet conèixer lo misteri, com escriguí  
Ef 3,7  lo do de la gràcia de Déu que m’  ha estat donada per l’ obra eficaç de son  
Ef 3,8  só el menor de tots los sants, m’  ha estat donada aquesta gràcia de predicar 
Ef 3,11  11 conforme l’ etern designi que  ha complert en Cristo Jesús nostre Senyor; 
Ef 4,Tit son grau. Vida dels gentils, i qual  ha de ser la dels cristians. 1 Per això  
Ef 4,4  en lo vincle de la pau. 4 Hi  ha un cos i un Esperit, així com sou  
Ef 4,7  7 Mes a cada u de nosaltres l’ hi  ha estat donada la gràcia conforme a la  
Ef 4,18  de Déu per la ignorància que hi  ha en ells, per raó de la ceguedat de son  
Ef 4,32  recíprocament, així com també vos  ha perdonat Déu per Cristo. 5,Tit Capítol  
Ef 6,9 està en lo cel, i que per ell no hi  ha accepció de persones. 10 En lo demés,  
Fl 2,1  a Epafrodito. 1 Per lo tant, si hi  ha alguna consolació en Cristo, si algun  
Fl 2,22  un fill respecte de son pare, ell  ha servit ab mi en l’ evangeli. 23 A ell,  
Fl 2,25 milícia, i vostre messatger, que m’  ha assistit en mes necessitats. 26 Perquè  
Fl 4,8  tot lo que és de bona fama, si hi  ha alguna virtut, si hi ha alguna  
Fl 4,8 fama, si hi ha alguna virtut, si hi  ha alguna alabança, pensau en estes coses. 
Col 1,6  veritat de l’ evangeli; 6 la qual  ha arribat a vosaltres, com també a tot lo 
Col 1,13  sants en la llum, 13 lo qui nos  ha llibertat del poder de les tenebres i  
Col 1,13  del poder de les tenebres i ens  ha traslladat al Regne de son Fill  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1491 
 

Col 1,16  criades totes les coses que hi  ha en lo cel i en la terra, visibles e  
Col 1,20  ell, dic, ja sien les coses que hi  ha en la terra, o les que hi ha en lo cel. 
Col 1,20 que hi ha en la terra, o les que hi  ha en lo cel. 21 I vosaltres, que algun  
Col 1,22  males obres, 22 ara, ab tot, vos  ha reconciliat en lo cos de sa carn per la 
Col 1,25 segons la dispensació de Déu que m’  ha esta donada per a vosaltres, a fi de  
Col 1,26  paraula de Déu, 26 lo misteri que  ha estat escondit dels sigles i de les  
Col 1,26  i de les generacions, mes que ara  ha estat manifestat a sos sants, 27 als  
Col 1,27  a sos sants, 27 als quals Déu  ha volgut revelar les riqueses de la  
Col 3,11  aquell que el crià. 11 A on no hi  ha ni grec ni jueu, circumcisió ni  
Col 3,25  qui obra mal, rebrà per lo mal que  ha fet; i en Déu no hi ha accepció de  
Col 3,25  lo mal que ha fet; i en Déu no hi  ha accepció de persones. 4,Tit Capítol IV  
1Te 1,10 lo qual nos deslliurà de la ira que  ha de venir. 2,Tit Capítol II Fa present  
1Te 2,14  de les iglésies de Déu que hi  ha en la Judea en Cristo Jesús, per quant  
1Te 2,16  sos pecats. Perquè la ira de Déu  ha arribat sobre ells fins a l’ extrem. 17 
1Te 3,4  havíem de passar tribulacions, com  ha succeït i sabeu. 5 Per això mateix, no  
1Te 3,6  treball. 6 Mes ara que Timoteu  ha retornat aquí de vosaltres, i ens ha  
1Te 3,6  retornat aquí de vosaltres, i ens  ha fet a saber vostra fe i caritat, i que  
1Te 4,8  a l’ home, sinó a Déu, que ens  ha donat també son Sant Esperit. 9 I  
1Te 4,10  ho feu ab tots los germans que hi  ha en tota la Macedònia. Emperò vos  
1Te 5,9  de la salut. 9 Perquè no ens  ha posat Déu per a ira, sinó per a  
2Te 1,10  en tots los que cregueren (perquè  ha estat cregut entre vosaltres nostre  
2Te 2,Tit  permanèixer en la doctrina que els  ha ensenyat. 1 I vos suplicam, germans,  
2Te 2,16  i Déu i Pare nostre, lo qual nos  ha amat i ens ha donat consol etern i  
2Te 2,16  nostre, lo qual nos ha amat i ens  ha donat consol etern i bones esperances  
2Te 3,11  havem oït que entre vosaltres hi  ha alguns inquiets que van desordenats,  
1Tm 1,10  i els que juren en fals, i si hi  ha alguna altra cosa que és contrària a la 
1Tm 1,11 evangeli del Déu beneït, lo qual m’  ha estat encarregat. 12 I dono gràcies a  
1Tm 1,12  a Jesucrist Senyor nostre, que m’  ha confortat, perquè em tingué per fiel,  
1Tm 3,16  en què «Déu se manifestà en carn,  ha estat justificat en l’ Esperit, vist  
1Tm 4,8  de la vida que ara és i de la que  ha de ser. 9 Fiel paraula és aquesta, i  
1Tm 4,14  lo do que és en tu, lo qual se t’  ha donat per profecia ab la imposició de  
1Tm 5,Tit  Capítol V Adverteix a Timoteu com  ha de portar-se ab los fiels de totes  
1Tm 5,Tit  que cumplen bé son ministeri; que  ha de corretgir los pecats públics i mirar 
1Tm 5,8  dels de sa família, lo tal  ha negat la fe i és pitjor que un infiel.  
1Tm 5,10  lo testimoni de bones obres: si  ha criat bé a sos fills, si ha exercitat  
1Tm 5,10  si ha criat bé a sos fills, si  ha exercitat l’ hospitalitat, si rentà los 
1Tm 5,10  a l’ alivi dels atribolats, si  ha practicat tota bona obra. 11 Viudes més 
1Tm 6,16  inaccessible, al qui ningun home  ha vist ni pot veure, al qui sia honra i  
1Tm 6,20  guarda lo depòsit que se t’  ha confiat, evitant les profanes i vanes  
2Tm 1,5  d’ aquella fe sens ficció que hi  ha en tu, la qual habità primer en ta àvia 
2Tm 1,7  de mes mans. 7 Perquè no ens  ha donat Déu esperit de temor, sinó de  
2Tm 1,9  segons lo poder de Déu, 9 que ens  ha salvat i cridat ab una santa vocació,  
2Tm 1,9  a son designi i gràcia, la que nos  ha estat donada en Cristo Jesús antes del  
2Tm 1,10 principi dels sigles. 10 Emperò ara  ha estat feta manifesta per l’ aparició de 
2Tm 1,10  Jesucrist, lo qui certament  ha destruït la mort i ha portat a llum la  
2Tm 1,10 qui certament ha destruït la mort i  ha portat a llum la vida i la immortalitat 
2Tm 1,14  14 Guarda lo bon depòsit que se t’  ha confiat per l’ Esperit Sant que habita  
2Tm 2,Tit  ensenyar les coses de la fe i com  ha d’ evitar les qüestions inútils, origen 
2Tm 2,20  20 Mes en una casa gran no sols hi  ha vasos d’ or i de plata, sinó també de  
2Tm 3,11 he sofert, emperò de totes elles m’  ha llibertat lo Senyor. 12 I tots los que  
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2Tm 4,1  de Déu i del Senyor Jesucrist, que  ha de judicar vius i morts en sa vinguda i 
2Tm 4,9  prompte a mi, 9 perquè Demas m’  ha desemparat per l’ amor d’ aquest sigle  
2Tm 4,9 per l’ amor d’ aquest sigle i se n’  ha anat a Tessalònica; 10 Crescent, a  
2Tm 4,15  ’t tu també d’ ell, perquè s’  ha oposat molt a nostres paraules. 16 En  
Tt 1,9  de la fe conforme a lo que se li  ha ensenyat, per a què puga exhortar  
Tt 1,10 la contradiuen. 10 Perquè encara hi  ha molts desobedients, embaucadors i  
Tt 1,15 per als contaminats i infiels no hi  ha res pur, ans bé estan contaminats sos  
Tt 2,Tit  Capítol II Manifesta a Tito com s’  ha de portar ab los fiels de tots estats,  
Tt 2,11  de Déu, que porta salvació, s’  ha manifestat a tots los homes, 12  
Flm 6  de tota obra bona que hi  ha en vosaltres per Jesucrist. 7 Puix  
Flm 18  -lo com a mi mateix. 18 I si t’  ha fet algun dany o te deu alguna cosa,  
He 1,2 2 últimament, en aquestos dies, nos  ha parlat per son Fill, al qual constituí  
He 1,9  per això Déu, ton Déu, t’  ha ungit ab oli d’ alegria sobre tos  
He 2,3  a ser anunciada per lo Senyor,  ha estat després confirmada entre  
He 2,8  a ell totes les coses, no n’  ha deixat una que no estiga subjecta a  
He 2,13 me aquí a mi i als fills que Déu m’  ha donat.» 14 I per quant los fills  
He 3,3  glòria que Moisès, quant lo qui  ha edificat la casa té major honra que la  
He 3,4  edificada per algú, emperò lo qui  ha criat totes les coses és Déu. 5 I  
He 4,10  poble de Déu. 10 Perquè aquell que  ha entrat en son repòs, ell també ha  
He 4,10  ha entrat en son repòs, ell també  ha cessat de ses obres, així com Déu cessà 
He 4,13  les intencions del cor. 13 I no hi  ha criatura alguna invisible a sa vista, i 
He 6,20  està del vel per a dintre, 20 a on  ha entrat per nosaltres lo precursor  
He 8,6  en la muntanya.» 6 Mes ara ell  ha alcançat un ministeri tant més  
He 9,16  estat cridats. 16 Perquè a on hi  ha pacte (testament) és necessari que  
He 9,20  del pacte (testament) que Déu vos  ha ordenat.» 21 I així mateix aspergí ab  
He 9,22  sang, i sens efusió de sang no hi  ha remissió. 23 Era per consegüent  
He 9,24  que estos. 24 Perquè Cristo no  ha entrat en lo santuari fet de mà, que  
He 10,18 recordaré mai més.» 18 Puix a on hi  ha remissió d’ aquestos, ja no és menester 
He 10,27  del judici i un foc abrasador que  ha de devorar als enemics de Déu. 28 Lo  
He 10,37  un poquet de temps, i el que  ha de venir vindrà, i no tardarà». 38 I  
He 11,6  a Déu, és precís que crega que hi  ha Déu i que és remunerador dels que el  
Jm 1,12  rebrà la corona de vida que Déu  ha promès als que l’ amen. 13 No diga  
Jm 1,15  15 Llavors, quan la concupiscència  ha concebut, pareix lo pecat, i el pecat,  
Jm 1,17 del Pare de les llums, en qui no hi  ha mudança ni sombra de canvi. 18 Perquè  
Jm 1,18 18 Perquè de sa pròpia voluntat nos  ha engendrat ab la paraula de veritat, per 
Jm 1,21  rebeu ab mansuetud la paraula que  ha estat empeltada en vosaltres i que pot  
Jm 2,5  meus caríssims, ¿per ventura no  ha elegit Déu als pobres d’ aquest món per 
Jm 2,10  com fàltia tan sols en un punt, s’  ha fet culpable de tot. 11 Perquè lo qui  
Jm 3,7  I la naturalesa de l’ home les  ha domades totes. 8 Però ningun home pot  
Jm 3,14  Emperò si teniu un zel amarg i hi  ha discòrdies en vostres cors, no us  
Jm 3,16  diabòlica. 16 Puix allà a on hi  ha enveja i disputa, allí hi ha  
Jm 3,16  on hi ha enveja i disputa, allí hi  ha inconstància i tota obra mala. 17  
Jm 5,13  de no caure en condemnació. 13 ¿Hi  ha algú trist entre vosaltres? Faça  
1Pe 1,3  a sa abundant misericòrdia, nos  ha reengendrat per a esperança de vida,  
1Pe 1,13  al fi per aquella gràcia que us  ha de ser presentada en la revelació de  
1Pe 1,15 sinó, segons és sant aquell que vos  ha cridat, siau vosaltres també sants en  
1Pe 1,21  ressuscità d’ entre els morts i li  ha donat glòria per a què vostra fe i  
1Pe 1,25  I aquesta és la paraula que us  ha estat predicada per l’ evangeli. 2,Tit  
1Pe 2,9  les alabances d’ aquell que us  ha cridat de les tenebres a sa meravellosa 
1Pe 4,1  consideració, perquè aquell que  ha sofert en la carn, ha cessat en lo  
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1Pe 4,1  aquell que ha sofert en la carn,  ha cessat en lo pecat. 2 De manera que el  
1Pe 4,7  Emperò lo fi de totes les coses s’  ha acercat. Per lo tant, siau prudents i  
1Pe 4,10  10 Cada qual segons lo do que  ha rebut comuníquia’l als altres, com  
1Pe 4,17  a Déu en esta part. 17 Puix  ha arribat lo temps en què lo judici  
1Pe 5,1  Suplico, doncs, als ancians que hi  ha entre vosaltres, jo que só ancià com  
1Pe 5,1  i participant de la glòria que s’  ha de manifestar en lo venider: 2  
2Pe 1,4  de la concupiscència que hi  ha en lo món. 5 I ademés d’ això,  
2Pe 1,9 cego i va a palpentes, olvidant que  ha estat purificat de sos antics pecats.  
2Pe 1,14  mon tabernacle, segons també m’ ho  ha declarat nostre Senyor Jesucrist. 15  
2Pe 2,22  que els fou donat. 22 Puix los  ha succeït allò que diu lo refrà verdader: 
2Pe 3,10  i la terra i les obres que hi  ha en ella seran abrasades. 11 Doncs, ja  
2Pe 3,16  en elles d’ això; en les quals hi  ha algunes coses difícils d’ entendre, les 
1Jn 1,5  vosaltres: Que Déu és llum i no hi  ha en ell tenebres algunes. 6 Si diguéssem 
1Jn 1,8  mateixos nos enganyam, i no hi  ha veritat en nosaltres. 9 Si confessam  
1Jn 2,10  germà habita en la llum, i no hi  ha escàndol en ell. 11 Emperò lo qui  
1Jn 2,15  No ameu al món ni les coses que hi  ha en lo món. Si algú ama lo món, la  
1Jn 2,16  en ell. 16 Perquè tot lo que hi  ha en lo món és concupiscència de carn, i  
1Jn 2,27  I permaneixeu en això que ella vos  ha ensenyat. 28 I ara, fillets,  
1Jn 3,1 Déu. 1 Considerau quina caritat nos  ha donat lo Pare volent que tingam lo nom  
1Jn 3,5  a traure nostres pecats; i no hi  ha pecat en ell. 6 Tot aquell que  
1Jn 3,6  no peca, i tot lo qui peca no l’  ha vist ni conegut. 7 Fillets, no us  
1Jn 3,23 amem los uns als altres, com nos ho  ha manat. 24 I el qui guarda sos manaments 
1Jn 3,24  nosaltres: per l’ Esperit que ens  ha donat. 4,Tit Capítol IV Per la fe i la  
1Jn 4,13 ell, i ell en nosaltres, en que nos  ha donat de son Esperit. 14 I nosaltres lo 
1Jn 4,18  aquest món. 18 En la caritat no hi  ha temor, emperò la caritat perfeta llança 
1Jn 5,1  de Déu; i tot lo qui ama al que l’  ha engendrat, ama també a aquell qui  
1Jn 5,9 de Déu, que és lo major, perquè ell  ha testificat de son Fill. 10 Lo qui creu  
1Jn 5,10  no creu en lo testimoni que Déu  ha donat de son Fill. 11 I aquest és lo  
1Jn 5,11 aquest és lo testimoni: que Déu nos  ha donat vida eterna, i aquesta vida està  
1Jn 5,16  a aquell que peca no de mort. Hi  ha pecat de mort: no dic jo que préguia  
1Jn 5,17  17 Tota iniquitat és pecat, i hi  ha pecat que no és de mort. 18 Sabem que  
3Jn 3  així com ta ànima prospera. 3 Gran  ha estat mon goig per la vinguda dels  
Jud 3  us acerca vostra comú salvació, m’  ha estat precís ara fer-ho per a  
Ap 1,2  àngel a Joan, servo seu, 2 lo qual  ha donat testimoni de la paraula de Déu, i 
Ap 1,4  4 Joan a les set iglésies que hi  ha en l’ Àsia. Gràcia a vosaltres i pau d’ 
Ap 1,4  d’ aquell que és, i que era, i que  ha de venir, i dels set esperits que estan 
Ap 1,6  pecats ab sa pròpia sang, 6 i ens  ha fet reis i sacerdots per a Déu i son  
Ap 1,8  Déu, que és, i que era, i que  ha de venir, lo Totpoderós. 9 Jo, Joan,  
Ap 1,11  envia’l a les set iglésies que hi  ha en l’ Àsia: a Efesi, i a Esmirna, i a  
Ap 2,10 has de patir. Vet aquí lo diable n’  ha de ficar alguns de vosaltres en la  
Ap 2,21  i de sa fornicació ella no s’  ha arrepentit. 22 Veus aquí la postraré en 
Ap 3,10  de l’ hora de la tentació que  ha de venir sobre tot lo món per a provar  
Ap 4,8  Déu totpoderós, lo qual era, és i  ha de venir.» 9 I quan aquells animals  
Ap 5,5  tribu de Judà, l’ arrel de David,  ha vençut per obrir lo llibre i desfer sos 
Ap 5,13  13 I a totes les criatures que hi  ha en lo cel, i sobre la terra, i davall  
Ap 5,13  i davall la terra, i les que hi  ha en lo mar, i totes quantes hi ha en  
Ap 5,13 hi ha en lo mar, i totes quantes hi  ha en ells, les oiguí dir: –Al que està  
Ap 10,6  que crià lo cel i les coses que hi  ha en ell, i la terra i les coses qui hi  
Ap 10,6  ell, i la terra i les coses qui hi  ha en ella, que no hi haurà més temps; 7  
Ap 10,7 consumat lo misteri de Déu, com ell  ha declarat a sos servos, los profetes. 8  
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Ap 11,2  deixa’l i no l’ amídies, perquè  ha estat donat als gentils, i serà  
Ap 11,18 gentils s’ han irritat i vostra ira  ha arribat, i el temps de ser judicats los 
Ap 12,10  i el poder de son Cristo; perquè  ha estat llançat a terra l’ acusador de  
Ap 12,12  terra i del mar, perquè el diable  ha baixat a vosaltres ab gran còlera,  
Ap 13,4  a la bèstia, dient: –Qui hi  ha semblant a la bèstia? Qui podrà  
Ap 13,18  o lo número de son nom. 18 Aquí hi  ha sabiduria. Qui té inteŀligència  
Ap 14,15  –Tira ta falç, i sega, perquè  ha arribat l’ hora de segar, puix està ja  
Ap 14,17  un altre àngel del temple que hi  ha en lo cel, tenint també una falç ben  
Ap 16,18  tal i tan gran, qual no hi  ha hagut mai des de que els homes estan  
Ap 17,10  caigueren: l’ un és i l’ altre no  ha vingut encara; i quan vinga, deu durar  
Ap 17,17  la cremaran ab foc. 17 Perquè Déu  ha posat en sos cors que facen la voluntat 
Ap 18,2  caigué Babilònia, la gran; i s’  ha convertit en habitació de dimonis, i en 
Ap 18,5 arribat fins al cel, i el Senyor s’  ha recordat de ses maldats. 6 Tornau-li  
Ap 18,6  -li a donar, així com ella vos  ha donat a vosaltres; i pagau-li al  
Ap 18,7  al doble. 7 Tant quant ella s’  ha glorificat i ha viscut en plaers, tant  
Ap 18,7  Tant quant ella s’ ha glorificat i  ha viscut en plaers, tant donau-li de  
Ap 18,10  ciutat poderosa! Puix en una hora  ha vingut ta condemnació!» 11 I els  
Ap 18,19  de sa ostentació; puix en un dia  ha quedat desolada!» 20 Regositjau-vos  
Ap 18,20 apòstols i profetes, perquè Déu vos  ha venjat en ella. 21 I un àngel fort alçà 
Ap 18,24  totes les nacions. 24 I en ella  ha estat trobada la sang dels profetes, i  
Ap 19,2  són justos i verdaders, perquè ell  ha condemnat a la gran prostituta que  
Ap 19,2  la terra ab sa prostitució i  ha venjat la sang de sos servos de les  
Ap 19,14 14 I el seguien los exèrcits que hi  ha en lo cel en cavalls blancs, vestits  
Mt 26,65  rompé ses vestidures i digué:  –Ha blasfemat! Quina necessitat tenim ja  
Mc 16,6  de Nazaret, que fou crucificat.  Ha ressuscitat, no està aquí, mirau lo  
Mt 23,21  jura per ell i per aquell que  habita en ell. 22 I qui jura per lo cel,  
Jn 6,56 56 Qui menja ma carn i beu ma sang,  habita en mi i jo en ell. 57 Així com lo  
Jn 8,35  pecat. 35 Així és que l’ esclau no  habita sempre en la casa; emperò lo Fill  
Ac 7,34  vist l’ aflicció del meu poble que  habita en Egipte, i he oït sos gemecs, i  
Ac 7,48  una casa. 48 Mes l’ Altíssim no  habita temples fets de mà, com diu lo  
Ac 17,24  essent Senyor de cel i terra, no  habita en los temples fets de mà; 25 ni és 
Rm 7,17 lo qui obro allò, sinó lo pecat que  habita en mi. 18 Perquè jo sé que en mi,  
Rm 7,18 sé que en mi, ço és, en ma carn, no  habita lo bé; perquè lo voler lo bé està  
Rm 7,20  lo qui ho obro, sinó lo pecat que  habita en mi. 21 Jo trobo, doncs, una  
Rm 8,9  si és que l’ Esperit de Déu  habita en vosaltres. Mes aquell que no té  
Rm 8,11  a Jesús d’ entre els morts  habita en vosaltres, lo qui ressuscità a  
Rm 8,11  cossos mortals per son Esperit que  habita en vosaltres. 12 Per lo tant,  
1Co 3,16  de Déu i que l’ Esperit de Déu  habita en vosaltres? 17 Si algú profana lo 
Col 2,9 i no segons Cristo. 9 Perquè en ell  habita tota la plenitud de la divinitat  
1Tm 6,16  solament posseeix immortalitat i  habita en una llum inaccessible, al qui  
2Tm 1,6  que avívies la gràcia de Déu que  habita en tu per la imposició de mes mans. 
2Tm 1,14  ha confiat per l’ Esperit Sant que  habita en nosaltres. 15 Tu saps que tots  
Jm 4,5  diu en va: «L’ esperit que  habita en vosaltres cobdícia ab enveja»? 6 
2Pe 3,13  nous i terra nova, en los quals  habita la justícia. 14 Per lo tant,  
1Jn 2,10 fins ara. 10 Lo qui ama a son germà  habita en la llum, i no hi ha escàndol en  
1Jn 3,9  fa pecat, perquè la llavor de Déu  habita en ell i no pot pecar, perquè és  
1Jn 3,17  ses entranyes de compassió, ¿com  habita la caritat de Déu en ell? 18  
Ap 2,13  mort entre vosaltres a on Satanàs  habita. 14 »Emperò tinc contra tu algunes  
Mt 4,13  la ciutat de Nazaret, vingué i  habità en Cafarnaüm, ciutat marítima en  
Jn 1,14  Déu. 14 I el Verb fou fet carn, i  habità entre nosaltres, i nosaltres  
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Ac 7,4  isqué de la terra dels caldeus i  habità en Caran. I després que morí son  
Ac 7,29  a aquestes paraules fugí Moisès, i  habità com un estrany en terra de Madian,  
2Tm 1,5  ficció que hi ha en tu, la qual  habità primer en ta àvia Loide i en ta  
He 11,9  sens saber a on anava. 9 Per la fe  habità en la terra de la promissió com en  
Ac 1,13  13 I quan entraren, pujaren a una  habitació alta, a on estaven Pere i Joan,  
Ac 1,20  dels Salms: “Quédia deserta sa  habitació i no hi haja qui habítia en  
Ac 17,26 ordre dels temps i els límits de sa  habitació, 27 per a què buscassen a Déu,  
2Co 5,1  que si nostra casa terrena d’ esta  habitació se dissolgués, tenim de Déu un  
2Co 5,2  desitjant ser revestits de nostra  habitació que és del cel, 3 si és que siam 
Ef 2,22 també edificats juntament per a ser  habitació de Déu, per medi de l’ Esperit.  
Jud 6  sinó que desempararen sa pròpia  habitació, los té reservats ab cadenes  
Ap 18,2  la gran; i s’ ha convertit en  habitació de dimonis, i en guarita de tot  
Jn 14,2 En la casa de mon Pare hi ha moltes  habitacions; si no fos així jo us ho  
Jn 5,38  semblant. 38 I sa paraula no està  habitant en vosaltres, perquè no creeu a  
He 11,9  com en una terra estranya,  habitant en barraques ab Isaac i Jacob,  
2Pe 2,8  malvats, 8 puix aqueix home just,  habitant entre ells, de vista i oïdos  
Lc 13,4  eren més culpables que los demés  habitants de Jerusalem? 5 Vos dic que no.  
Ac 1,19  19 I fou notori a tots los  habitants de Jerusalem, de manera que fou  
Ac 4,16  notable, és manifest a tots los  habitants de Jerusalem, i no ho podem  
Ac 9,35  s’ alçà. 35 I el vegeren tots los  habitants de Lidda i de Sarona, i es  
Ap 3,10  sobre tot lo món per a provar als  habitants de la terra. 11 Mira que vinc  
Ap 8,13 dient en gran veu: –Ai, ai, ai dels  habitants de la terra per causa de les  
Ap 12,12  que habitau en ells. Ai dels  habitants de la terra i del mar, perquè el 
Ap 13,8  i nació. 8 I l’ adoraren tots los  habitants de la terra, aquells los noms  
Ap 13,14  vista dels homes. 14 I enganyà als  habitants de la terra ab los prodigis que  
Ap 14,6  etern per a predicar-lo als  habitants de la terra, i a tota nació, i  
Ap 17,2  de la terra i s’ embriagaren los  habitants de la terra ab lo vi de sa  
Ap 17,8  la perdició; i es meravellaran los  habitants de la terra, aquells los noms  
Mt 2,23  terres de Galilea. 23 I vingué a  habitar en una ciutat que es diu Nazaret,  
1Co 7,12 infiel per muller i ella consent en  habitar ab ell, no la repudiï. 13 I si una 
1Co 7,13  infiel per marit i ell consent en  habitar ab ella, no déixia al marit. 14  
Jn 14,17  vosaltres lo coneixereu, perquè  habitarà ab vosaltres i estarà en  
Ap 7,15  i el qui està sentat en lo trono  habitarà entre ells. 16 Ells no tindran  
Ap 21,3  de Déu és ab los homes, i  habitarà ab ells. I ells seran son poble,  
2Co 6,16 temple de Déu viu, com diu Déu: «Jo  habitaré en ells, i caminaré entre ells, i 
Ac 7,6  I li digué Déu que sa descendència  habitaria en terra estrangera, i que els  
Ac 7,2  quan era en Mesopotàmia, abans que  habitàs en Caran, 3 i li digué: »–Vés-te 
Ac 17,26 féu tot lo llinatge humà, per a què  habitàs sobre tota la cara de la terra,  
Col 1,19  19 Puix plagué al Pare que en ell  habitàs tota plenitud. 20 I havent fet la  
Jn 1,38 interpretat vol dir “mestre”), a on  habitau? 39 Ell los digué: –Veniu i veeu.  
Ac 2,14  de Judea i vosaltres tots los que  habitau en Jerusalem, sia-us açò notori  
Ac 7,4  a esta terra, en què vosaltres ara  habitau. 5 I no li donà heretat alguna en  
Ap 12,12  -vos, oh cels, i vosaltres que  habitau en ells. Ai dels habitants de la  
Lc 8,27  i no portava vestit algun, ni  habitava en casa, sinó dintre dels  
Jn 1,39  Vingueren, doncs, i vegeren a on  habitava, i permanesqueren ab ell aquell  
Ac 2,5  los donava a parlar. 5 I llavors  habitaven en Jerusalem jueus, barons  
Ac 9,22  molt més, i confonia als jueus que  habitaven en Damasco, afirmant que aquest  
Ac 9,32 Pere a tothom, arribà als sants que  habitaven en Lidda. 33 I trobà allí un  
Ac 11,29  algun socorro als germans que  habitaven en la Judea. 30 Lo que feren  
Ac 13,27 aquesta salvació. 27 Perquè los que  habitaven en Jerusalem i sos prínceps, no  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1496 
 

Ac 19,10  anys, de manera que tots los que  habitaven en l’ Àsia oïen la paraula del  
Ac 19,17  a tots los jueus i gentils que  habitaven en Èfeso; i vingué un temor  
Ap 11,10  dos profetes aturmentaren als que  habitaven sobre la terra. 11 I al cap de  
Ap 13,12  i féu que la terra i tots los que  habitaven en ella adorassen la primera  
Mt 12,45  pitjors que ell, i entren dins i  habiten allí. I l’ últim estat d’ aquell  
Mt 13,56  i Judes? 56 I ses germanes, no  habiten totes entre nosaltres? Puix d’ a  
Lc 11,26  pitjors que ell, i entren dintre i  habiten allí. I lo darrer estat d’ aquell  
Lc 21,35  un llaç vindrà sobre tots los que  habiten en la superfície de la terra. 36  
Ac 2,9  i medes, i elamites, i els que  habiten en la Mesopotàmia, en Judea i  
Ap 6,10  i no venjau nostra sang dels que  habiten en la terra? 11 I foren donades a  
Ap 11,10  posats en sepulcres. 10 I els que  habiten la terra se regositjaran sobre  
Ap 13,6  nom, i son tabernacle, i als que  habiten en lo cel. 7 I li fou donat que  
Ap 13,14  davant de la bèstia, dient als que  habiten en la terra que fessen una imatge  
Ap 2,13  dos talls: 13 »Sé tes obres, a on  habites i a on està lo siti de Satanàs; i  
Jn 14,16  donarà altre Consolador, per a què  habítia ab vosaltres eternament; 17 ço és, 
Ac 1,20  sa habitació i no hi haja qui  habítia en ella, i prenga un altre son  
2Co 12,9  en mes flaqueses, per a què  habítia en mi la virtut de Cristo. 10 Per  
Ef 3,17  home interior; 17 per a què Cristo  habítia per la fe en vostres cors,  
Col 3,16  en un cos, i siau agraïts. 16  Habítia la paraula de Cristo abundantment  
Mt 27,8  és anomenat fins al dia d’ avui  Hacèldama, que vol dir, «camp de sang». 9  
Ac 1,19  aquell camp, en sa llengua,  Hacèldama, ço és, “camp de sang”. 20  
Mc 3,28  pecats, i les blasfèmies als que  hagen blasfemat. 29 Mes aquell que  
Lc 16,4  tinc de fer a fi de que, quan m’  hagen tret de la majordomia, tròbia qui em 
Jn 5,29  veu del Fill de Déu, 29 i los que  hagen fet obres bones eixiran per a  
Jn 5,29  a la vida, emperò los que  hagen fet obres males eixiran per a  
Ac 7,7  7 “Mes jo judicaré al poble a qui  hagen servit”, digué Déu, i: “després d’  
Ga 2,6  alguna cosa (ni importa res lo que  hagen estat, Déu no fa accepció de  
1Pe 4,3 per aquestos que en lo temps passat  hagen complert la voluntat dels gentils,  
Ap 20,3  més a les nacions, fins que s’  hagen complerts los mil anys; i després d’ 
Mt 5,26 dic que no eixiràs d’ allí fins que  hages pagat l’ última malla. 27 »Haveu oït 
Lc 22,34  no cantarà avui lo gall sens que  hages negat tres vegades que em coneixes.  
Jn 13,38  no cantarà lo gall abans que tu m’  hages negat tres vegades. 14,Tit Capítol  
1Co 4,7 distingeix? I què tens tu que no ho  hages rebut? I si ho has rebut, per què et 
Jm 2,11 mataràs.» I si mates, encara que no  hages comès adulteri, ets transgressor de  
Mt 10,26 perquè res hi ha encobert que no s’  hàgia de descobrir; ni res ocult, que no  
Mt 10,26  descobrir; ni res ocult, que no s’  hàgia de saber. 27 Lo que jo us dic en  
Mt 8,1  en la terra dels gerassens. 1 Quan  hagué baixat de la muntanya, lo seguí  
Mt 13,26 blat i se n’ anà. 26 Quan la planta  hagué crescut i presentat fruit, llavors  
Mt 13,53  i coses velles. 53 I quan Jesús  hagué conclòs aquestes paràboles, se n’  
Mt 14,23  ell despedia a la gent. 23 I quan  hagué despedit la turba, se’n pujà a una  
Mt 19,1  coses. 1 I succeí que, quan Jesús  hagué acabat estes plàtiques, partí de  
Mt 19,15  és lo Regne del cel. 15 I quan los  hagué imposat les mans, se n’ anà d’ allí. 
Mt 26,1  Pere. 1 I succeí que, quan Jesús  hagué conclòs totes aquestes plàtiques,  
Mt 27,45  Emperò des de l’ hora de sexta hi  hagué tenebres sobre tota la terra fins a  
Mt 28,2  lo sepulcre. 2 I veus aquí que hi  hagué un gran terratrèmol, puix un àngel  
Mc 6,46  al poble. 46 I després que els  hagué despedit, se n’ anà a orar en la  
Mc 11,19  de sa doctrina. 19 I quan  hagué arribat la tarda, se n’ anà fora de  
Mc 16,19  I el Senyor Jesús, després que los  hagué parlat, fou rebut dalt en lo cel, i  
Lc 1,5  temps d’ Herodes, rei de Judea, hi  hagué un sacerdot anomenat Zacaries, del  
Lc 1,29  entre les dones. 29 I quan ella l’  hagué vist, quedà sorpresa de ses paraules 
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Lc 4,25  anys i sis mesos, de modo que hi  hagué gran fam per tota la terra, hi havia 
Lc 7,1 Paràbola dels dos deutors. 1 I quan  hagué acabat estes plàtiques al poble que  
Lc 8,6 I altra caigué sobre pedres, i quan  hagué nat, se secà, perquè no tenia humor. 
Lc 11,14  un dimoni, lo qual era mut. I quan  hagué llançat lo dimoni, parlà lo mut i la 
Lc 15,14  vivint dissolutament. 14 I quan ho  hagué gastat, vingué una gran fam en  
Lc 22,40  també sos deixebles. 40 I quan  hagué arribat allí, los digué: –Orau a fi  
Jn 1,6  tenebres no la comprengueren. 6 Hi  hagué un home enviat de Déu que s’  
Jn 2,9  9 Tan prest com lo mestre de sala  hagué gustat aquesta aigua convertida en  
Jn 2,22  de son cos. 22 Després, doncs, que  hagué ressuscitat d’ entre los morts, sos  
Jn 4,41 s’ hi detingué dos dies. 41 I n’ hi  hagué molts més que cregueren en ell per  
Jn 4,54 lo segon miracle que Jesús féu quan  hagué vingut de Judea a Galilea. 5,Tit  
Jn 9,6  jo só la llum del món. 6 Així que  hagué dit això, escopí en terra, i formà  
Jn 10,19  que rebí de mon Pare. 19 I hi  hagué una nova divisió entre los jueus per 
Jn 13,12  12 Després, doncs, que ell los  hagué rentat los peus i pres altra vegada  
Jn 18,6  que el traïa. 6 A penes Jesús los  hagué dit: «Só jo», retrocediren i  
Jn 18,38  li diu: –Què és la veritat? I quan  hagué dit això, isqué segona vegada envers 
Jn 19,30  a la boca. 30 Jesús, tan prest com  hagué pres lo vinagre, digué: –Està  
Ac 5,36  -se de que ell era algú; i hi  hagué com cosa de quatre-cents homes que 
Ac 7,60 no els imputeu aquest pecat. I quan  hagué dit això, dormí en lo Senyor. I  
Ac 11,25  Tarso en busca de Saulo, i quan l’  hagué trobat lo conduí a Antioquia. 26 I  
Ac 12,18 altre lloc. 18 I quan fou de dia hi  hagué no poca confusió entre els soldats,  
Ac 13,36  36 »Perquè David, després que  hagué servit a sa pròpia generació, segons 
Ac 15,39  acompanyat en l’ obra. 39 I hi  hagué tal dissensió entre ells, que se  
Ac 16,10  i ajuda’ns.» 10 I luego que  hagué vist la visió, procuràrem anar a  
Ac 18,22  vol. I partí d’ Èfeso. 22 I quan  hagué desembarcat en Cesarea, pujà a  
Ac 23,7  dels morts só jo judicat. 7 I quan  hagué dit això, se mogué una gran  
Ac 25,7 que li portassen a Pau. 7 Luego que  hagué vingut, lo rodejaren los jueus que  
1Co 11,24  fou traït, prengué pa; 24 i quan  hagué donat gràcies, lo partí, i digué:  
Fl 2,5  ànimo hi haja en vosaltres que hi  hagué també en Cristo Jesús: 6 Lo qual,  
He 5,7  en los dies de sa carn, quan ell  hagué ofert plegàries i súpliques, ab gran 
He 10,12  12 Emperò aquest, després que  hagué ofert un sol sacrifici per los  
Ap 5,8  assentat en lo trono. 8 I quan  hagué obert lo llibre, los quatre animals  
Ap 6,3  per a vèncer. 3 I quan ell  hagué obert lo segon sello, oiguí al segon 
Ap 6,9  i ab bèsties de la terra. 9 I quan  hagué obert lo quint sello, vegí sota de  
Ap 6,12  obrí lo sisè sello, i veus aquí hi  hagué un gran terratrèmol, i es tornà lo  
Ap 8,1 1 I quan ell obrí lo setè sello, hi  hagué un silenci en lo cel com de mitja  
Ap 8,5 l’ altar, i el llançà a terra, i hi  hagué trons, clamors, llamps i gran  
Ap 10,3  un lleó quan rugeix. I després que  hagué cridat, set trons articularen ses  
Ap 11,15  setè àngel tocà la trompeta, i hi  hagué en lo cel grans veus dient: –Los  
Ap 12,7  dos-cents i xixanta dies. 7 I hi  hagué una gran batalla en lo cel: Miquel i 
Ap 16,18  llamps i trons, i clamors, i hi  hagué un gran terratrèmol; tal i tan gran, 
Ac 21,3  i ens férem a la vela. 3 I quan  haguérem arribat a Xipre, deixant-lo a  
Ac 21,12  en mans dels gentils.” 12 I quan  haguérem oït això, nosaltres i els que  
2Co 7,5 tribulació. 5 Perquè quan nosaltres  haguérem arribat a Macedònia, nostra carn  
Mt 26,30 Regne de mon Pare. 30 I després que  hagueren cantat l’ himne, se n’ anaren a  
Mt 27,35  volgué beure. 35 I després que l’  hagueren crucificat, repartiren ses  
Mc 6,38  teniu? Anau i veeu-ho. I quan ho  hagueren vist, diuen: –Cinc, i dos peixos. 
Lc 1,23  mut. 23 I succeí que, quan s’  hagueren complert los dies de son  
Lc 2,17 infant en lo pessebre. 17 I quan ho  hagueren vist, comprengueren lo que els  
Lc 2,39  redempció d’ Israel 39 I quan ells  hagueren complert totes les coses,  
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Lc 7,24 escandalísia en mi. 24 I quan se n’  hagueren tornat los missatgers de Joan,  
Lc 23,33  per a fer-los morir. 33 I quan  hagueren arribat al lloc anomenat Calvari, 
Jn 7,10  Emperò, tan prest com sos germans  hagueren partit, ell marxà també a la  
Ac 4,31 vostre sant infant Jesús. 31 I quan  hagueren orat, tremolà lo lloc en què  
Ac 9,37  i es morí. I després que l’  hagueren rentada, la posaren en un  
Ac 13,3  a què els he destinat. 3 I quan  hagueren dejunat, i orat, i imposat les  
Ac 13,29  li fos llevada la vida. 29 I quan  hagueren complert totes les coses que  
Ac 13,42 vos la contàs.” 42 I quan los jueus  hagueren eixit de la sinagoga, los gentils 
Ac 14,22 després que en cada iglésia d’ ells  hagueren ordenat presbíteros i hagueren  
Ac 14,22 ells hagueren ordenat presbíteros i  hagueren fet oració ab dejunis, los  
Ac 14,24  a Pamfília. 24 I després que  hagueren anunciat la paraula del Senyor en 
Ac 15,31  entregaren la carta. 31 I quan l’  hagueren llegida se regositjaren per lo  
Ac 16,6  en número cada dia. 6 I quan  hagueren atravessat la Frígia i la  
Ac 17,1  i parla en l’ Areopago. 1 I quan  hagueren passat per Amfípolis i Apolònia,  
Ac 18,5 als grecs. 5 I quan Silas i Timoteu  hagueren vingut de Macedònia, Pau,  
Ac 22,25  així contra d’ ell. 25 I quan l’  hagueren lligat ab corretges, digué Pau al 
He 3,16  16 Perquè alguns, després que l’  hagueren oïda, lo provocaren; mes no tots  
Ap 10,4  ses veus. 4 I quan los set trons  hagueren articulat ses veus, anava jo a  
Ap 20,5  morts no entraren en vida fins que  hagueren passat los mil anys. Aquesta és  
Mt 18,34 entregar als aturmentadors fins que  hagués pagat tot quant devia. 35 [*]  
Mt 26,24  home! Més li valdria al tal que no  hagués nat. 25 I responent Judes, qui l’  
Mc 9,8  vist fins que el Fill de l’ home  hagués ressuscitat d’ entre los morts. 9 I 
Mc 9,9  si què significaria lo de quan  hagués ressuscitat d’ entre los morts. 10  
Mc 13,20  ni hi seran. 20 I si el Senyor no  hagués abreviat aquells dies, no es  
Mc 14,21  Bo li seria al tal home que mai  hagués nat. 22 I estant ells menjant,  
Mc 15,44  44 I Pilat se meravellava de que  hagués mort tan prompte; i cridant al  
Lc 8,4  l’ assistien ab sos béns. 4 I com  hagués concorregut un número crescut de  
Lc 9,5  i no iscau d’ allí. 5 I si no hi  hagués qui us volgués rebre, eixint d’  
Lc 10,6 pau sia en aquesta casa.” 6 I si hi  hagués allí algun fill de la pau,  
Lc 12,1  foc sobre la terra. 1 I com s’  hagués arreplegat al rodador de Jesús  
Jn 4,4  i se’n tornà a Galilea. 4 I com  hagués de passar per la Samària, 5 vingué  
Jn 9,18  los jueus no cregueren d’ ell que  hagués estat cego i recobrat la vista,  
Jn 11,25 vida; lo qui creu en mi, encara que  hagués mort, viurà. 26 I aquell que viu i  
Jn 15,22  al que m’ ha enviat. 22 Si jo no  hagués vingut i no els hagués predicat, no 
Jn 15,22  22 Si jo no hagués vingut i no els  hagués predicat, no tindrien pecat; emperò 
Jn 15,24  també a mon Pare. 24 Si jo no  hagués fet entre ells obres que ningú  
Ac 25,25  viure més. 25 Mes jo no trobí que  hagués comès res que el fes digne de mort. 
Ac 26,32  home posar-se en llibertat si no  hagués apeŀlat al Cèsar. 27,Tit Capítol  
Ac 27,9  la ciutat de Talassa. 9 I com s’  hagués gastat molt temps i no fos ja  
Ac 28,18  no encontrant causa per la qual  hagués jo de morir. 19 Emperò contradint- 
Rm 7,7  la concupiscència si la Llei no  hagués dit: «No codiciaràs.» 8 Emperò lo  
Rm 9,29  «Si el Senyor dels exèrcits no ens  hagués deixat llinatge, hauríem estat com  
1Co 4,18  van tan engreïts, com si jo no  hagués de venir a vosaltres. 19 Mes dins  
1Co 12,25  tenia en si, 25 a fi de que no hi  hagués dissensió en lo cos, sinó que tots  
Ga 2,2  temor de que jo no corregués o no  hagués corregut en va. 3 Mes ni Tito que  
Ga 3,21  de Déu? No, per cert, perquè si s’  hagués donat una llei que pogués  
1Te 3,5  fe, tement que el temptador no us  hagués temptat i que fos va nostre  
He 4,8  cors.”» 8 Perquè si Jesús los  hagués donat repòs, ell no hauria parlat  
He 8,7  si aquell primer pacte (testament)  hagués estat sens defecte, certament no s’ 
He 11,15  pàtria. 15 I si algú d’ ells s’  hagués recordat d’ aquella de què isqué,  
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Ap 12,4  -se lo fill luego que ella l’  hagués parit. 5 I parí un fill baró que  
Mt 23,30  dels justos. 30 I dieu: “Si  haguéssem viscut en los dies de nostres  
Ac 3,12  com si per nostra virtut i poder  haguéssem fet caminar a aquest? 13 Lo Déu  
2Co 11,21 Ho dic per afront, com si nosaltres  haguéssem estat molt dèbils en aquesta  
Tt 3,5  5 no per obres de justícia que  haguéssem fet nosaltres, sinó segons sa  
1Jn 2,Tit  i a acollir-nos a Jesucrist quan  haguéssem pecat. Encarrega l’ observància  
Mt 11,21  Que si en Tiro i en Sidon s’  haguessen obrat les meravelles que s’ han  
Mt 11,23 a l’ infern. Perquè si en Sodoma s’  haguessen obrat les meravelles que s’ han  
Lc 10,13  que si en Tiro i en Sidon s’  haguessen obrat los miracles que s’ han  
Ac 23,12  havien de menjar ni beure fins que  haguessen mort a Pau. 13 I eren més de  
1Co 2,8 d’ aquest món conegué, perquè si l’  haguessen coneguda, jamai haurien  
2Co 13,Tit  ab forts càstigs als que no s’  haguessen esmenat, i conclou ab una  
1Tm 3,13  fills i sa casa. 13 Perquè los que  haguessen exercit bé son ministeri,  
1Jn 2,19 mes no eren de nosaltres, perquè si  haguessen estat de nosaltres haurien  
1Co 4,7  per què et glories com si no ho  haguesses rebut? 8 Ja estau vosaltres  
Jn 11,21  digué a Jesús: –Senyor, si vós  haguésseu estat aquí, no hauria mort mon  
Jn 11,32  peus i li digué: –Senyor, si vós  haguésseu estat aquí, no hauria mort mon  
Jn 14,7  ve al Pare sinó per mi. 7 Si m’  haguésseu conegut a mi, hauríeu conegut  
Ap 10,10 boca com la mel; i tan prest com l’  haguí devorat, se tornà amarg mon ventre.  
Ap 22,8  aquestes coses. I després que les  haguí vistes i oïdes, me postrí als peus  
Mt 2,12  dons: or, encens i mirra. 12 I  hagut avís en somnis de que no tornassen a 
Mt 24,21  tribulació, tal que no n’ hi ha  hagut d’ igual des del començament del món 
Lc 17,18 on són los altres nou? 18 ¿No hi ha  hagut altre que tornàs i glorificàs a Déu, 
Ap 16,18  tal i tan gran, qual no hi ha  hagut mai des de que els homes estan sobre 
Mt 26,32  del ramat.” 32 Emperò després que  haja ressuscitat, aniré davant de  
Mc 4,22  no hi ha cosa escondida que no s’  haja de manifestar, ni cosa feta en ocult  
Mc 4,22  ni cosa feta en ocult que no  haja de fer-se pública. 23 Si algú té  
Mc 10,29  vos dic que no hi ha ningú que  haja deixat casa, o germans, o germanes, o 
Mc 14,30  aquesta nit, abans que el gall  haja cantat dues vegades, me negaràs tu  
Lc 1,20  parlar fins al dia en què això s’  haja verificat, perquè no has cregut mes  
Lc 8,17  Puix no hi ha res encobert que no  haja de ser manifest, ni res escondit que  
Lc 8,17  manifest, ni res escondit que no  haja de descobrir-se i fer-se públic.  
Lc 10,9  9 I curau als malalts que hi  haja en ella, i dieu-los: “S’ ha acercat 
Lc 11,8  i li donarà quants pans  haja menester. 9 »I jo us dic a vosaltres: 
Lc 12,2  no hi ha cosa encoberta que no s’  haja de descobrir, ni res ocult que no s’  
Lc 12,2  descobrir, ni res ocult que no s’  haja de saber. 3 Perquè les coses que  
Lc 14,8  en lo primer siti, no sia que hi  haja allí altre convidat de més  
Lc 18,29  vos dic que no hi ha ningú que  haja deixat casa, o pares, o germans, o  
Jn 3,7 No et meravéllies, doncs, de que t’ haja dit: “És precís nàixer de nou.” 8 L’ 
Jn 4,15  fi de que mai més tinga jo set, ni  haja de venir a traure-la. 16 Jesús li  
Jn 4,25 ço és, lo Cristo, ha de venir. Quan  haja vingut, ell nos declararà totes  
Jn 5,45  45 No penseu que sia jo lo qui us  haja d’acusar davant del Pare: hi ha un  
Jn 6,46  Pare, ve a mi. 46 No perquè algú  haja vist al Pare, sinó aquell que és de  
Jn 9,2  ha pecat, est o sos pares, perquè  haja nat cego? 3 Jesús respongué: –Ni ell  
Jn 9,32 és món no s’ha oït jamai que ningú  haja obert los ulls a un cego de  
Ac 1,20  deserta sa habitació i no hi  haja qui habítia en ella, i prenga un  
Ac 13,34  t’he engendrat jo.” 34 I que l’ haja ressuscitat d’entre els morts, per a 
Ac 19,2  –Ni tampoc havem oït hi  haja Esperit Sant. 3 I ell los digué:  
Ac 26,31  home no ha fet cosa per la qual  haja de morir ni estar en presó. 32 I  
Rm 9,6  Amén. 6 I no que la paraula de Déu  haja mancat; perquè no tots los que són d’ 
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Rm 11,25  en part a Israel fins que  haja entrat la plenitud dels gentils. 26 I 
Rm 15,28 en les coses carnals. 28 Doncs quan  haja jo complert açò i els haja entregat  
Rm 15,28  quan haja jo complert açò i els  haja entregat aquest fruit, passaré per  
1Co 1,10  d’un mateix parlar, i que no hi  haja divisions entre vosaltres; ans bé  
1Co 8,5 sinó un sol. 5 Perquè encara que hi  haja alguns que s’apellídien déus, ja en  
1Co 11,19  ho crec. 19 Puix és precís que hi  haja heretgies també, per a què los que  
1Co 15,24  lo Regne al Déu i al Pare, quan  haja destruït tot imperi i tota autoritat  
1Co 15,25  necessari que ell régnia fins que  haja posat tots los enemics sota sos peus. 
1Co 15,54 54 I quan açò que és corruptible s’ haja vestit d’incorruptibilitat, i lo que 
1Co 15,54  i lo que és mortal s’ haja vestit d’immortalitat, aleshores se  
2Co 1,17  segons la carn, de manera que hi  haja en mi sí i no? 18 Emperò Déu verdader 
2Co 8,13  quedeu oprimits, sinó que hi  haja igualtat. 14 Al present suplesca  
2Co 8,14 vostra necessitat, de manera que hi  haja igualtat, com està escrit: 15 «Al qui 
2Co 12,20 a mi qual no em voldríeu. Que no hi  haja entre vosaltres disputes, enveges,  
2Co 13,10  ausent, per a què, present, no  haja d’obrar ab rigor, segons l’  
Ga 1,5  de Déu i Pare nostre, 5 lo qual  haja glòria per los sigles dels sigles.  
Ga 4,11  11 Temo de vosaltres no sia que jo  haja treballat en va en vosaltres. 12  
Fl 2,5 dels altres. 5 I el mateix ànimo hi  haja en vosaltres que hi hagué també en  
Fl 2,23  enviar-vos tan prest com jo  haja vist l’estat dels meus negocis. 24 I 
Fl 3,12  que és dels morts. 12 No que l’ haja alcançada ja, ni que sia jo perfet;  
Fl 4,10  en lo Senyor de que ja per fi  haja tornat a florir vostre cuidado envers 
1Tm 5,9  de menos de xixanta anys, ni que  haja tingut més d’un marit, 10 tenint lo  
1Tm 5,16  gravada la Iglésia, a fi de que hi  haja lo que bàstia per a les que  
He 3,12  compte, germans, no sia que hi  haja entre vosaltres algun cor mal d’  
He 12,16  contaminats; 16 a fi de que no hi  haja ningun fornicari o profà, com Esaú,  
Ap 10,Tit  lo misteri així que el setè àngel  haja tocat la trompeta. Una veu del cel  
1Jn 4,10  la caritat: no en que nosaltres  hajam amat a Déu, sinó que ell nos amà  
Ap 7,3  ni al mar, ni als arbres, fins que  hajam senyalat als servos de nostre Déu en 
Mt 2,8  ’s bé de l’infant, i quan l’ hajau trobat, feu-m’ho a saber per a  
Mt 10,19 en aquella hora se us donarà lo que  hajau de parlar. 20 Puix no sou vosaltres  
Rm 6,12  en vostre cos mortal, de modo que  hajau d’obeir-lo en ses  
Ef 4,21  així a Cristo, 21 si és que l’ hajau oït, i hajau estat ensenyats per  
Ef 4,21  21 si és que l’hajau oït, i  hajau estat ensenyats per ell, com la  
1Pe 5,10  a sa eterna glòria, després que  hajau patit un poc, vos perfecciónia,  
Jm 1,14  qual és tentat quan és arrastrat i  halagat de sa pròpia concupiscència. 15  
2Pe 2,14  i de pecat incessant, atraent ab  halagos les ànimes inconstants, i tenint  
Mt 17,26  escandalisem, vés al mar, tira l’ ham, i pren lo primer peix que isca. I  
Mt 7,Tit  judicis temeraris. Diu que no s’ han de donar als cans les coses santes.  
Mt 7,Tit estret és lo camí del cel, i que s’ han de distingir los falsos profetes dels  
Mt 11,13 los profetes i la Llei, fins a Joan  han profetisat. 14 I si ho voleu rebre,  
Mt 11,21  obrat les meravelles que s’ han obrat en vosaltres, temps ha que,  
Mt 11,23  obrat les meravelles que s’ han obrat en tu, tal vegada hauria  
Mt 12,36  ociosa que els homes pàrlien, n’ han de donar compte en lo dia del judici.  
Mt 13,35 ab paràboles, i enunciaré coses que  han estat escondides des de la fundació  
Mt 15,12  –No sabeu que los fariseus s’ han escandalisat, quan han oït aquesta  
Mt 15,12  fariseus s’han escandalisat, quan  han oït aquesta paraula? 13 Emperò ell,  
Mt 17,15  portat a vostres deixebles i no l’ han pogut curar. 16 I responent Jesús,  
Mt 20,12  12 dient: »–Aqueixos darrers no  han treballat més que una hora i los haveu 
Mt 24,32 branques estan tendres i les fulles  han brotat, coneixeu que està cerca l’  
Mc 4,15  la paraula, emperò després que l’ han oïda, ve a l’instant Satanàs i els  
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Mc 8,3  en lo camí, perquè alguns d’ells  han vingut de lluny. 4 I sos deixebles li  
Mc 12,26  cel. 26 »I en quant als morts que  han de ressuscitar, ¿no haveu llegit en lo 
Mc 12,44  en l’arca. 44 Perquè tots hi  han tirat de lo que els sobrava; emperò  
Mc 13,19  tals les tribulacions, quals no  han existit des del principi de la  
Mc 13,28  són ja tendres i les fulles  han nat, coneixeu que està prop l’estiu.  
Lc 1,1 i després succeïren. 1 Ja que molts  han emprès posar en ordre la narració de  
Lc 1,1 de les coses que entre nosaltres s’ han complert, 2 conforme nos les contaren  
Lc 1,4  la veritat de les coses que se t’ han ensenyat. 5 En temps d’Herodes, rei  
Lc 1,70 per boca de sos sants profetes, que  han existit des del principi del món: 71  
Lc 2,30  vostra paraula. 30 Perquè mos ulls  han vist la vostra salut, 31 la qual  
Lc 10,13 haguessen obrat los miracles que s’ han obrat en vosaltres, temps ha que,  
Lc 16,16  de Déu. 16 »La Llei i els Profetes  han durat fins a Joan. Des de llavors és  
Lc 17,Tit  quant mal és l’escàndol; que s’ han de perdonar los agravis; que tots som  
Lc 20,37  fills de Déu. 37 »I que els morts  han de ressuscitar, ho declarà també  
Lc 21,4 tots los altres, 4 perquè tots ells  han fet oferiments a Déu de lo que els  
Lc 21,26  i de sobresalt, per les coses que  han de sobrevenir a tot lo món, puix les  
Lc 24,20  a què fos condemnat a mort, i l’ han crucificat. 21 Emperò nosaltres  
Lc 24,21  avui és lo tercer dia després que  han succeït estes coses. 22 És veritat que 
Lc 24,24  havent anat també al sepulcre,  han trobat totes les coses com les dones  
Lc 24,25  a creure tot lo que los profetes  han dit! 26 Puix, ¿no era menester que el  
Jn 1,13 -se fills de Déu. 13 Los quals no  han nat de la sang, ni de la voluntat de  
Jn 1,22  donar alguna resposta als que ens  han enviat. Què dius de tu mateix? 23 –Jo  
Jn 2,10  vi al principi, i després que n’ han begut molt, ne serveixen del que no és 
Jn 3,19  la llum vingué al món i los homes  han amat més les tenebres que la llum,  
Jn 3,21  ses obres sien descobertes, puix  han estat fetes en Déu. 22 Després d’  
Jn 6,12 deixebles: –Recolliu los bocins que  han sobrat, a fi de que no es pèrdia res.  
Jn 7,26  res. ¿Per ventura los senadors  han conegut de cert que és aquest lo  
Jn 9,10 ells li digueren: –Com és que se t’ han obert los ulls? 11 Respongué: –Aquell  
Jn 10,8  de les ovelles. 8 Tots los que  han vingut fins ara són lladres i  
Jn 15,20  no és major que son amo.” Si m’ han perseguit a mi, també us han de  
Jn 15,20  Si m’han perseguit a mi, també us  han de perseguir a vosaltres; si han  
Jn 15,20 us han de perseguir a vosaltres; si  han guardat mes paraules, també guardaran  
Jn 15,24 no tindrien culpa; mes ara ells les  han vistes i m’han avorrit a mi i a mon  
Jn 15,24  mes ara ells les han vistes i m’ han avorrit a mi i a mon Pare, 25 a fi de  
Jn 15,25  la paraula escrita en sa Llei: “M’ han avorrit sens causa alguna.” 26 »Emperò 
Jn 16,3  d’aquesta manera perquè no  han conegut al Pare ni a mi. 4 Mes jo us  
Jn 16,13  haurà oït i us anunciarà les que  han de venir. 14 Ell me glorificarà,  
Jn 17,6  i me’ls haveu donat, i ells  han guardat vostra paraula. 7 Ara han  
Jn 17,7  han guardat vostra paraula. 7 Ara  han conegut que tot lo que em donàreu ve  
Jn 17,8  que jo he eixit de vós, i  han cregut que vós m’haveu enviat. 9 »Jo  
Jn 17,20  sinó per aquells també que  han de creure en mi per medi de sa  
Jn 18,21  què em preguntes? Pregunta als que  han oït lo que jo els he dit, puix ells  
Jn 18,34  això de tu mateix o altres t’ho  han dit de mi? 35 Replicà Pilat: –Só jo,  
Jn 18,35  jueu? Ta nació i els pontífices t’ han entregat a mi. Què has fet? 36  
Jn 20,2  amat de Jesús, i els digué: –Se n’ han portat lo Senyor del sepulcre, i no  
Jn 20,2  del sepulcre, i no sabem a on l’ han posat. 3 Isqué, doncs, Pere i també  
Jn 20,13  Ella los digué: –És que se n’ han portat d’aquí a mon Senyor, i no sé a 
Jn 20,13  aquí a mon Senyor, i no sé a on l’ han posat. 14 I havent dit això, se girà  
Jn 20,29  vist. Benaventurats aquells que no  han vist i han cregut. 30 Molts altres  
Jn 20,29  aquells que no han vist i  han cregut. 30 Molts altres miracles féu  
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Jn 20,31  llibre. 31 Emperò aquestos s’ han escrit a fi de que cregau que Jesús és 
Ac 1,21  doncs, que d’aquestos barons que  han estat en companyia nostra tot lo temps 
Ac 2,10  als confins de Cirene, i els que  han vingut de Roma, 11 així jueus com  
Ac 3,24  profetes, des de Samuel i quants  han parlat després, anunciaren aquestos  
Ac 5,9  aquí a la porta los peus dels que  han enterrat a ton marit, i se te’n  
Ac 10,4 digué: –Tes oracions i tes almoines  han pujat en memòria davant de Déu. 5  
Ac 10,31  ha estat oïda i tes almoines  han estat recordades davant de Déu. 32  
Ac 10,47  no sien batejats aquestos que  han rebut l’Esperit Sant així com  
Ac 15,24  Per quant havem oït que alguns que  han eixit de nosaltres, trastornant  
Ac 15,24  trastornant vostres cors, vos  han alarmat ab paraules dient: “Vosaltres  
Ac 15,26  amats Bernabé i Pau, 26 homes que  han exposat ses vides per lo nom de nostre 
Ac 16,36  això a Pau dient: –Los magistrats  han enviat ordre per a què us pòsia en  
Ac 16,37  37 Emperò Pau los digué: –Ells nos  han assotat públicament sens forma de  
Ac 17,6  són los que alboroten la ciutat i  han vingut aquí, 7 als quals ha acollit  
Ac 20,22  no sabent les coses que allí m’ han de succeir, 23 sinó que l’Esperit  
Ac 20,34  sabeu, perquè estes mans m’ han subministrat les coses necessàries a  
Ac 21,Tit Àgabo li prediu los treballs que li  han de succeir. Allí se purifica en lo  
Ac 21,20  germà, quants mils jueus hi ha que  han cregut, i tots són zelosos de la Llei. 
Ac 21,21 i tots són zelosos de la Llei. 21 I  han oït a dir de tu que ensenyes als jueus 
Ac 21,21  l’abandonar a Moisès dient que no  han de circumcidar a sos fills, ni caminar 
Ac 23,20  -me? 20 I ell digué: –Los jueus  han concertat suplicar-vos que demà  
Ac 23,21 d’ells que l’esperen de parada, i  han jurat baix pena de maledicció, que no  
Ac 26,24  de si, Pau. Les moltes lletres t’ han trastocat lo judici. 25 I Pau digué:  
Ac 26,26  d’elles se li oculta, perquè no  han estat fetes estes coses en ningun  
Ac 28,27  poble i sos oïdos estan pesats i  han tancat sos ulls; no sia que vegen ab  
Rm 2,12 de persones. 12 Perquè tots los que  han pecat sens Llei, sens Llei periran; i  
Rm 3,13 oberta és sa gorja; ab ses llengües  han forjat enganys: metzines d’àspids  
Rm 9,30  que no seguien la justícia,  han obtingut justícia, a saber, la  
Rm 10,16  coses bones!» 16 Emperò no tots  han obeït a l’evangeli; perquè Isaïes  
Rm 10,18  de Cristo. 18 Emperò pregunto: No  han ells oït? Sí, certament, puix sa veu  
Rm 11,4  he reservat set mil barons que no  han doblat lo genoll davant de Baal.» 5  
Rm 11,19  19 Emperò tu diràs: «Les branques  han estat trencades, a fi de que jo sia  
Rm 11,31  31 així també aquestos ara no  han cregut, a fi de que per vostra  
Rm 15,4  4 Perquè totes les coses que abans  han estat escrites, per a nostra  
Rm 15,21  i l’entendran los que no l’ han oït.» 22 I per lo qual moltes vegades  
Rm 15,26  26 Perquè la Macedònia i l’Acaia  han tingut a bé lo fer una colecció per  
Rm 15,27  a ells. Perquè si els gentils  han estat fets participants de ses coses  
Rm 16,7  meus de presó, los quals s’ han distingit entre els apòstols i foren  
1Co 1,24 per als gentils. 24 Mes per als que  han estat cridats, tant jueus com grecs,  
1Co 1,26  poderosos, ni molts los nobles que  han estat cridats, 27 sinó que Déu ha  
1Co 2,9  ull no vegé, ni orella oigué, ni  han estat en cor d’home, les coses que  
1Co 10,11 a escarment de nosaltres, sobre qui  han arribat les darreries del sigle. 12  
1Co 15,6  part viuen vui dia, emperò alguns  han ja finat. 7 Després s’aparegué a  
2Co 5,17  ja passaren: veus aquí totes s’ han tornat noves. 18 I totes les coses són 
2Co 12,21  que lamentar-me de molts que  han pecat ja i no s’han arrepentit de la  
2Co 12,21  de molts que han pecat ja i no s’ han arrepentit de la impuresa i fornicació 
2Co 12,21  i fornicació i deshonestedat que  han comès. 13,Tit Capítol XIII Amenaça l’ 
Ga 5,24 ha Llei. 24 I els que són de Cristo  han crucificat la carn, junt ab sos  
Ef 2,Tit  per la sang de Jesucrist. Per esta  han entrat los gentils en l’herència dels 
Fl 1,12  que sabésseu que les coses que m’ han succeït han contribuït més al profit  
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Fl 1,12  que les coses que m’han succeït  han contribuït més al profit de l’  
Fl 1,13  13 de manera que mes cadenes s’ han fet notòries en Cristo en tot lo  
Col 2,1  estan en Laodicea, i per quants no  han vist mon rostro en carn. 2 A fi de que 
Col 2,17  17 que són sombra de les coses que  han de venir; mes lo cos és de Cristo. 18  
Col 4,11  m’ajuden en lo Regne de Déu, i m’ han servit de consol. 12 Vos saluda  
1Te 1,7  estat l’exemple a tots los que  han cregut en Macedònia i en Acaia. 8  
1Te 2,15 Jesús i a sos propis profetes i ens  han perseguit a nosaltres, i no són de l’ 
1Tm 1,6  la qual, desviant-se alguns, s’ han entregat a parladuries vanes, 7 volent 
1Tm 5,Tit se ab los fiels de totes edats. Com  han de ser les viudes que servesquen en la 
1Tm 5,Tit  que servesquen en la Iglésia. Que  han de ser premiats los presbíteros que  
1Tm 5,15  a l’enemic. 15 Perquè algunes s’ han ja pervertit per a seguir a Satanàs.  
2Tm 1,15  tots los que estan en l’Àsia m’ han abandonat, dels quals són Figelo i  
2Tm 3,14 en les coses que has après i que t’ han estat encomanades, sabent de qui les  
Tt 1,Tit  i li demostra les qualitats que  han de tenir los presbíteros i els bisbes. 
Tt 3,8  constantment, per a què los que  han cregut en Déu procúrien conservar les  
Flm 7  per quant les entranyes dels sants  han estat recreades per tu, oh germà! 8  
He 1,14 a ministeri en favor d’aquells que  han de ser hereus de salvació? 2,Tit  
He 3,10  sempre erren en son cor, i ells no  han conegut mos camins.” 11 I així jo jurí 
He 6,4  que aquells que una vegada  han estat iŀluminats, i gustaren del do  
He 6,5  de l’Esperit Sant, 5 i  han gustat igualment la bona paraula de  
He 6,6  del sigle venider, 6 si després  han caigut, que sien altra vegada renovats 
He 9,15  de l’herència eterna los que  han estat cridats. 16 Perquè a on hi ha  
He 12,8  fora de correcció, de la qual tots  han estat participants, llavors vosaltres  
He 12,11  de justícia als que per ella  han estat exercitats. 12 Per lo qual,  
He 13,7 de vostres superiors, los quals vos  han parlat la paraula de Déu, i la fe dels 
He 13,17  somesos; perquè vetllen, com que  han de donar compte de vostres ànimes; per 
Jm 2,12  així i feu així com aquells que  han de ser judicats per la llei de la  
Jm 5,2  vosaltres. 2 Vostres riqueses s’ han podrit i vostres robes són menjades de 
Jm 5,4  està clamant. I els crits dels que  han segat han penetrat los oïdos del  
Jm 5,4  I els crits dels que han segat  han penetrat los oïdos del Senyor dels  
1Pe 1,Tit puresa de vida, recordant-los que  han estat redimits ab la sang de  
1Pe 1,12  són anunciades per aquells que us  han predicat l’evangeli, havent estat  
2Pe 1,3  a la vida i a la pietat nos  han estat donades per la virtut de Déu,  
2Pe 1,4  glòria i virtut, 4 per lo qual nos  han estat donades moltes i precioses  
2Pe 3,11  11 Doncs, ja que totes estes coses  han de ser disoltes, quina classe de gent  
1Jn 2,18 Anticrist vindrà, així molts ara s’ han fet anticrists, per lo qual coneixem  
1Jn 4,1  esperits si són de Déu, perquè s’ han alçat molts falsos profetes en lo món. 
2Jn 1  no jo sol, sinó també tots los que  han conegut la veritat; 2 per amor de la  
2Jn 7  oït des del principi. 7 Perquè s’ han alçat molts impostors en lo món, que  
3Jn 3 dels germans i per lo testimoni que  han donat de ta veritat, així com tu  
3Jn 6  ab los pelegrins, 6 los quals  han donat testimoni de ta caritat en  
Jud 4  fou donada als sants. 4 Perquè s’ han introduït ab dissimulo certs homes  
Jud 15  injurioses que els pecadors impios  han parlat contra Déu.» 16 Aquestos són  
Ap 1,19  has vist, i les que són, i les que  han de ser després d’aquestes: 20 »Lo  
Ap 2,24  no segueixen aquesta doctrina i no  han conegut les profunditats de Satanàs,  
Ap 3,4 encara alguns noms en Sardis que no  han contaminat ses vestidures, los quals  
Ap 6,11  i el de sos germans, que també  han de ser morts com ells. 12 I mirí quan  
Ap 10,4  que em deia: –Sella les coses que  han parlat los set trons, i no les  
Ap 11,15 dient: –Los regnes d’aquest món s’ han tornat regnes de nostre Senyor i de  
Ap 11,18 i haveu regnat. 18 I els gentils s’ han irritat i vostra ira ha arribat, i el  
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Ap 11,18  i grans, i d’exterminar als que  han corromput la terra. 19 I s’obrí lo  
Ap 15,4  de vós, puix vostres judicis s’ han fet manifestos. 5 I després d’això  
Ap 18,3  3 Perquè totes les gents  han begut del vi de la ira de sa  
Ap 18,3  fornicació, i els reis de la terra  han comès fornicació ab ella, i els  
Ap 18,3  i els mercaders de la terra s’ han enriquit ab lo poder de ses delícies.  
Ap 18,5 de ses plagues. 5 Perquè sos pecats  han arribat fins al cel, i el Senyor s’ha 
Ap 18,17  i perles; 17 que en una hora  han desaparegut tan grans riqueses.» I tot 
Ap 19,7 -nos, i donem-li glòria, perquè  han arribat les bodes de l’Anyell i sa  
Ap 19,9  digué: –Escriu: “Ditxosos los que  han estat cridats a la cena de les bodes  
Ap 21,24  24 I les nacions d’aquells que s’ han salvat caminaran en la llum d’ella; i 
Ap 22,6  mostrar a sos servos les coses que  han de ser fetes promptament. 7 “I veus  
Ac 14,10  i digueren en llengua de Licaònia:  –Han baixat déus a nosaltres en figura d’ 
Mt 8,13  centurió: –Vés-te’n, i així com  has cregut, així te sia fet. I en aquell  
Mt 11,23  judici. 23 I tu, Cafarnaüm, que t’ has alçat fins al cel, baixaràs fins a l’ 
Mt 14,31 li digué: –Home de poca fe! Per què  has dubtat? 32 I tan prest com entraren en 
Mt 22,12  12 I li digué: »–Amic, com és que  has entrat aquí no anant vestit d’  
Mt 26,25 per ventura, mestre? Li diu: –Tu ho  has dit. 26 I quan ells menjaven, prengué  
Mt 26,50  50 I Jesús li digué: –Amic, a què  has vingut? Al mateix temps arribaren i  
Mt 26,64  de Déu. 64 Jesús li diu: –Tu ho  has dit. I encara més vos dic: que d’aquí 
Mt 27,46  dir: «Déu meu, Déu meu, per què m’ has desemparat?» 47 Alguns, doncs, dels  
Mc 7,29  li digué: –Per això que tu  has dit, vés, que el dimoni ha eixit de ta 
Mc 14,37  a Pere: –Simó, dorms? ¿Una hora no  has pogut vetllar ab mi? 38 Vetllau i  
Lc 1,20  això s’haja verificat, perquè no  has cregut mes paraules, que es compliran  
Lc 2,48 li digué sa mare: –Fill, per què t’ has portat així ab nosaltres? Mira com ton 
Lc 7,43 li condonà. I Jesús li replicà: –Tu  has judicat rectament. 44 I girant-se  
Lc 10,15  15 I tu, Cafarnaüm, que t’ has exaltat fins al cel, seràs abatuda  
Lc 10,28 com a tu mateix. 28 I li digué: –Bé  has respost, fes-ho aixís i viuràs. 29  
Lc 11,27  que t’ha portat i los pits que  has mamat. 28 I ell digué: –Ans bé  
Lc 12,20 l’ànima; ¿per a qui serà tot quant  has arreplegat? 21 »Això és lo que passa  
Lc 19,17  bé, oh bon criat. Ja que en lo poc  has estat fiel, tindràs potestat sobre deu 
Lc 19,44  pedra sobre pedra en tu, per quant  has desconegut lo temps en què Déu t’ha  
Lc 20,39  escribes, li digueren: –Mestre,  has dit bé. 40 I des d’aquell punt no s’ 
Jn 2,10  del que no és tan bo; emperò tu  has guardat fins ara lo bon vi. 11 Ab  
Jn 4,18  tens marit, 18 perquè cinc marits  has tingut i el que tens ara no és marit  
Jn 4,18  tens ara no és marit teu. En això  has dit veritat. 19 Digué-li la dona:  
Jn 4,42 la dona: –Ja no creem per lo que tu  has dit, puix nosaltres mateixos l’havem  
Jn 5,14 lo temple, i li digué: –Ja veus que  has estat curat; no pèquies més, no sia  
Jn 8,57  no tens encara cinquanta anys i  has vist a Abraham? 58 Jesús los  
Jn 10,24  rodador i li deien: –Fins a quan  has de tenir nostre ànimo suspès? Si ets  
Jn 18,35  t’han entregat a mi. Què  has fet? 36 Respongué Jesús: –Mon regne no 
Jn 20,29  i Déu meu. 29 Jesús li digué: –Tu  has cregut, Tomàs, perquè m’has vist.  
Jn 20,29  –Tu has cregut, Tomàs, perquè m’ has vist. Benaventurats aquells que no han 
Ac 8,20  junt ab tu en la perdició, perquè  has judicat que el do de Déu s’alcançava  
Ac 10,33  tot seguit t’envií a buscar, i tu  has fet bé en venir. I ara nosaltres tots  
Ac 21,22  se júntia, perquè oiran que tu  has vingut. 23 Fes, doncs, lo que anam a  
Ac 22,15  de tots los homes de les coses que  has vist i oït. 16 I ara, per què et  
Ac 23,11  constància, Pau; perquè així com  has donat testimoni de mi en Jerusalem,  
Ac 26,16  i testimoni de les coses que  has vist i de les que jo et mostraré en  
Rm 11,17  bord ets empeltat en elles, i  has participat de l’arrel i de la grassa  
Rm 11,24  bord natural i contra naturalesa  has estat empeltat en un oliver bo, ¿quant 
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1Co 4,7  tu que no ho hages rebut? I si ho  has rebut, per què et glories com si no ho 
1Co 7,28  muller. 28 Emperò si et cases, no  has pecat; i si una verge se casa, ella no 
Col 4,17  «Té compte en lo ministeri que  has rebut en lo Senyor, per a què el  
1Tm 3,15  15 I si tardàs, perquè sàpies com  has de conduir-te en la casa de Déu, que 
2Tm 1,13  la forma de les paraules sanes que  has oït de mi, en la fe i caritat que és  
2Tm 2,2  és en Jesucrist. 2 I les coses que  has oït de mi davant de molts testimonis,  
2Tm 3,1  les Sagrades Escriptures. 1 Mes  has de saber açò, que en los darrers dies  
2Tm 3,10  fou la d’aquells. 10 Emperò tu ja  has comprès ma doctrina, mon modo de  
2Tm 3,14  Mes tu persevera en les coses que  has après i que t’han estat encomanades,  
2Tm 3,15  15 I que des de la infància  has conegut les Santes Escriptures que et  
He 1,9  és lo ceptre de ton regne. 9 Tu  has amat la justícia i avorrit la  
He 2,7  home que així lo visites? 7 Tu l’ has fet un poc menor que els àngels; tu l’ 
He 2,7  un poc menor que els àngels; tu l’ has coronat de glòria i honra, i l’has  
He 2,7 has coronat de glòria i honra, i l’ has colocat sobre les obres de tes mans. 8 
Ap 1,19  19 Escriu, doncs, les coses que  has vist, i les que són, i les que han de  
Ap 1,20  misteri de les set estrelles que  has vist en ma dreta i els set candeleros  
Ap 2,2  són apòstols i no ho són, i els  has trobat mentiders. 3 Has sofert, tens  
Ap 2,3  3 Has sofert, tens paciència,  has treballat per amor de mon nom i no has 
Ap 2,3  treballat per amor de mon nom i no  has desmaiat. 4 »Emperò tinc contra de tu  
Ap 2,4  4 »Emperò tinc contra de tu que  has deixat ta primera caritat. 5 Recorda  
Ap 2,5  5 Recorda’t, doncs, d’a on  has caigut; i arrepenteix-te, i fes les  
Ap 2,10  ninguna d’aquestes coses que  has de patir. Vet aquí lo diable n’ha de  
Ap 3,3 Déu. 3 Recorda’t, doncs, de lo que  has rebut i oït, i guarda-ho bé, i  
Ap 3,8  perquè tens un poc de virtut, i  has guardat ma paraula, i no has negat mon 
Ap 3,8  i has guardat ma paraula, i no  has negat mon nom. 9 Vet aquí, los faré de 
Ap 3,10  que jo t’he amat. 10 Perquè tu  has guardat la paraula de ma paciència, i  
Ap 17,8  caps i deu banyes. 8 La bèstia que  has vist, fou i no és, i eixirà de l’  
Ap 17,12  perdició. 12 I les deu banyes que  has vist són deu reis, que encara no  
Mc 1,24  que veure ab tu, Jesús de Nazaret?  ¿Has vingut a destruir-nos? Sé qui ets:  
Lc 4,34  ab nosaltres, Jesús de Nazaret?  ¿Has vingut a destruir-nos? Conec bé qui 
Ac 25,12  ab lo consell, respongué:  –Has apeŀlat al Cèsar? Aniràs al Cèsar. 13 
Ap 2,3  són, i els has trobat mentiders. 3  Has sofert, tens paciència, has treballat  
Mt 11,22  22 Per lo tant, jo us dic que hi  haurà menos rigor per a Tiro i Sidon que  
Mt 11,24 en lo dia del judici menos rigor hi  haurà per a la terra de Sodoma que per a  
Mt 11,27  el Fill, i aquell a qui lo Fill ho  haurà volgut revelar. 28 Veniu envers mi  
Mt 16,3  vermell.” 3 I al dematí: “Avui hi  haurà tempestat, perquè lo cel està  
Mt 19,29  d’Israel. 29 I qualsevol que  haurà deixat casa, o germans o germanes, o 
Mt 24,3  aquestes coses i quin senyal hi  haurà de vostra vinguda i de la consumació 
Mt 24,7  gent, i regne contra regne, i hi  haurà pestilències i fams i terratrèmols  
Mt 24,21  o en dia de dissabte. 21 Puix hi  haurà aleshores gran tribulació, tal que  
Mt 24,21  del món fins ara, ni n’hi  haurà. 22 I si no fossen abreviats aquells 
Mc 13,4  aquestes coses? ¿I quin senyal hi  haurà quan totes aquestes coses comèncien  
Mc 13,8  gent, i regne sobre regne, i hi  haurà terratrèmols en diferents llocs, i  
Lc 10,12  jo us dic que en aquell dia hi  haurà menos rigor per a Sodoma que per a  
Lc 10,14  En veritat, per a Tiro i Sidon hi  haurà en lo judici menos rigor que per a  
Lc 11,38  a dir dintre de si: «Per què no s’ haurà rentat antes de dinar?» 39 I el  
Lc 13,25  25 »I quan lo pare de famílies  haurà entrat i tancat la porta, vosaltres  
Lc 15,7  7 »Vos dic que així mateix hi  haurà més goig en lo cel per a un pecador  
Lc 15,10  10 »Per lo tant, vos dic que hi  haurà goig davant dels àngels de Déu per  
Lc 21,7  aquestes coses, i quin senyal hi  haurà quan això estiga per a complir-se? 
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Lc 21,11  i regne contra regne; 11 i hi  haurà grans terratrèmols en diferents  
Lc 21,11  llocs, i pestilències i fams; i hi  haurà coses espantoses, i senyals  
Lc 21,23 de mamar en aquells dies! Perquè hi  haurà grans treballs en la terra, i la ira 
Lc 21,25  los temps de les nacions. 25 I hi  haurà senyals en lo sol, i en la lluna, i  
Jn 4,33  se deien uns a altres: –Si li  haurà algú portat què menjar? 34 Jesús los 
Jn 16,13  sinó que dirà totes les coses que  haurà oït i us anunciarà les que han de  
Rm 15,12  12 I així mateix diu Isaïes: «Hi  haurà una arrel de Jessè que s’alçarà a  
1Co 15,24  24 Luego ve el fi, quan ell  haurà entregat lo Regne al Déu i al Pare,  
Ef 6,8  qual rebrà del Senyor lo bé que  haurà fet, sia servo, sia llibre. 9 I  
2Pe 2,1  poble falsos profetes, així com hi  haurà entre vosaltres falsos doctors, que  
Ap 10,6  coses qui hi ha en ella, que no hi  haurà més temps; 7 mes en los dies de la  
Ap 11,Tit  11,Tit Capítol XI Senyals que hi  haurà abans de tocar l’última trompeta.  
Ap 21,4  dels ulls d’ells, i ja no hi  haurà més mort, i no hi haurà més plors,  
Ap 21,4  i ja no hi haurà més mort, i no hi  haurà més plors, ni clamors, ni penes,  
Ap 21,25 es tancaran de dia, puix allí no hi  haurà nit. 26 I a ella portaran la glòria  
Ap 22,3 a curació de les nacions. 3 I no hi  haurà allí mai més maledicció, sinó que  
Ap 22,5  los fronts d’ells. 5 I allí no hi  haurà mai més nit, i no farà fretura llum  
Lc 18,33  i escopit. 33 I després que l’ hauran assotat, lo faran morir, i al  
Ap 11,7  tan sovint com vullen. 7 I quan  hauran acabat son testimoni, la bèstia que 
Mt 18,15  i ell solament. I si t’escoltàs,  hauràs guanyat a ton germà. 16 I si no t’ 
Jn 13,20  vos dic que el qui rèbia al que jo  hauré enviat, me rep a mi; i el qui em rep 
Jn 14,3  per a vosaltres. 3 I quan me n’ hauré anat i hauré preparat lo lloc per a  
Jn 14,3  3 I quan me n’hauré anat i  hauré preparat lo lloc per a vosaltres,  
Mc 11,2  davant de vosaltres, i luego que  haureu entrat en ell, trobareu un pollí  
Jn 8,28 Per lo tant, Jesús los digué: –Quan  haureu alçat en alt al Fill de l’home,  
Mt 11,23  que s’han obrat en tu, tal vegada  hauria permanescut fins al dia d’avui. 24 
Mt 25,27  als canviadors, i al venir jo,  hauria rebut certament ab usura lo que era 
Jn 4,10  ho hauries demanat a ell, i ell t’ hauria donat aigua viva. 11 Li diu la  
Jn 11,21  si vós haguésseu estat aquí, no  hauria mort mon germà. 22 Emperò també sé  
Jn 11,32  si vós haguésseu estat aquí, no  hauria mort mon germà. 33 Jesús, doncs, al 
Jn 14,2  si no fos així jo us ho  hauria dit, puix vaig a preparar lo lloc  
Ac 27,21  dret enmig d’ells, digué: –Millor  hauria estat, sens dubte, oh barons,  
Rm 5,7  un just, encara que tal vegada hi  hauria qui mòria per un benefactor. 8  
Rm 7,7  sinó per la Llei, perquè jo no  hauria conegut la concupiscència si la  
He 4,8  los hagués donat repòs, ell no  hauria parlat després d’altre dia. 9 Per  
He 8,7 estat sens defecte, certament no s’ hauria buscat lloc per lo segon. 8 I així, 
He 9,26  d’altre. 26 D’altra manera li  hauria estat precís patir moltes vegades  
He 11,15  d’aquella de què isqué, certament  hauria tingut temps de tornar-se’n a  
2Pe 2,21  primer. 21 Per lo qual millor los  hauria estat no haver conegut lo camí de  
3Jn 9  a fi de cooperar a la veritat. 9  Hauria jo escrit a la iglésia, emperò  
Mt 23,30  los dies de nostres pares, no ens  hauríem associat ab ells per a derramar la 
Jn 18,30 no fos aquest un malfactor no te l’ hauríem entregat. 31 I els digué Pilat:  
Rm 9,29  no ens hagués deixat llinatge,  hauríem estat com Sodoma i seríem  
Mt 11,21 que, coberts de cendra i cilici, s’ haurien arrepentit. 22 Per lo tant, jo us  
Lc 10,13  cobertes de cilici i cendra, s’ haurien arrepentit. 14 En veritat, per a  
Jn 18,36  aquest món, sens dubte que ma gent  haurien peleat per a què no caigués en  
Jn 21,25  en lo món los llibres que se n’ haurien d’escriure. Ac Inc Los Fets dels 
Ac 7,25  25 I ell pensava que sos germans  haurien entès que Déu per sa mà los  
1Co 2,8  si l’haguessen coneguda, jamai  haurien crucificat al Senyor de la glòria. 
He 10,2  que s’acerquen. 2 D’altra manera  haurien cessat d’oferir-los, perquè los 
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He 10,2  una vegada purificats, no  haurien tingut més consciència dels  
1Jn 2,19  si haguessen estat de nosaltres  haurien certament permanescut ab  
Jn 4,10  et diu: “Dóna’m beure”, tu li ho  hauries demanat a ell, i ell t’hauria  
Jn 14,7 mi. 7 Si m’haguésseu conegut a mi,  hauríeu conegut també a mon Pare; i des d’ 
1Co 5,10 que adoren ídols, perquè en tal cas  hauríeu d’anar-vos-en del món. 11  
Ga 4,15  jo testifico que, a poder ser, vos  hauríeu trets los ulls i me’ls hauríeu  
Ga 4,15 vos hauríeu trets los ulls i me’ls  hauríeu donat. 16 ¿M’he fet jo, doncs,  
Mt 11,3 li: –¿Sou vós lo qui ha de venir, o  havem d’esperar a un altre? 4 I responent 
Mt 15,33  I los deixebles li digueren: –¿Com  havem de trobar en aquest desert tants  
Mt 16,7  dient entre si: «Això és perquè no  havem pres pa.» 8 I coneixent-ho Jesús,  
Mt 19,27  li digué: –Veus aquí nosaltres ho  havem abandonat tot i vos havem seguit.  
Mt 19,27  ho havem abandonat tot i vos  havem seguit. Què és, doncs, lo que  
Mt 20,12  haveu igualats ab nosaltres, que  havem suportat tot lo pes del dia i del  
Mt 25,44  dient: »–Senyor, quan vos  havem vist ab fam, o ab set, o foraster, o 
Mt 25,44  o malalt, o en la presó, i no us  havem servit? 45 »–Aleshores los respondrà 
Mc 9,37 I li respongué Joan dient: –Mestre,  havem vist a un que llançava dimonis en  
Mc 9,37  lo qual no ens segueix, i l’hi  havem prohibit. 38 I Jesús digué: –No l’  
Mc 10,28 a dir-li: –Veus aquí nosaltres ho  havem deixat tot i vos havem seguit. 29  
Mc 10,28 nosaltres ho havem deixat tot i vos  havem seguit. 29 Respongué Jesús dient:  
Mc 14,58  d’ell dient: 58 –Nosaltres li  havem oït dir: “Jo destruiré aquest temple 
Lc 4,23  “Totes aquelles grans coses que  havem oït a dir que foren fetes en  
Lc 7,32  parlant entre si i dient: “Vos  havem tocat flautes, i no haveu ballat;  
Lc 7,32  flautes, i no haveu ballat; nos  havem lamentat, i no haveu plorat.” 33  
Lc 9,49 prenent la paraula, digué: –Mestre,  havem vist a un que llançava los dimonis  
Lc 9,49  los dimonis en nom vostre, i l’hi  havem prohibit, perquè no us segueix ab  
Lc 17,10 manades, dieu: “Servos inútils som,  havem fet lo que devíem fer.” 11 I succeí  
Lc 18,28  Pere: –Ja veeu que nosaltres ho  havem deixat tot per a seguir-vos. 29  
Lc 22,71  quan nosaltres mateixos ho  havem oït de sa boca? 23,Tit Capítol XXIII 
Jn 1,16  abans que jo.» 16 I tots nosaltres  havem participat de sa plenitud, i gràcia  
Jn 1,45  a Natanael, li digué: –Nosaltres  havem encontrat a aquell de qui Moisès, en 
Jn 3,11  que sabem i que testificam lo que  havem vist, i vosaltres no admeteu lo  
Jn 4,42 has dit, puix nosaltres mateixos l’ havem oït i havem conegut que ell és  
Jn 4,42  nosaltres mateixos l’havem oït i  havem conegut que ell és verdaderament lo  
Jn 6,69  de vida eterna. 69 I nosaltres  havem cregut i conegut que vós sou lo  
Jn 8,33 la descendència d’Abraham, i jamai  havem estat esclaus de ningú. Com dius,  
Jn 12,34 34 La gent li respongué: –Nosaltres  havem oït de la Llei que lo Cristo  
Ac 4,20  deixar de parlar les coses que  havem vist i oït. 21 Llavors ells,  
Ac 5,23 donar l’avís, 23 dient: –Certament  havem trobat la presó molt ben tancada, i  
Ac 6,14 sant i contra la Llei. 14 Perquè li  havem oït dir que aqueix Jesús de Nazaret  
Ac 15,24  i en Cilícia, salut. 24 Per quant  havem oït que alguns que han eixit de  
Ac 15,24  guardar la Llei”, als quals no els  havem donat semblant encàrrec: 25 Nos  
Ac 15,36  germans per totes les ciutats a on  havem predicat la paraula del Senyor, a fi 
Ac 19,2  I ells li respongueren: –Ni tampoc  havem oït hi haja Esperit Sant. 3 I ell  
Ac 21,25  gentils que cregueren, nosaltres  havem escrit manant que s’abstinguen de  
Ac 23,14  ancians i digueren: –Nosaltres nos  havem obligat, baix de maledicció, a no  
Ac 28,21  ells li digueren: –Nosaltres no  havem rebut cartes de la Judea sobre de  
Rm 1,5  d’entre els morts, 5 per lo qui  havem rebut la gràcia i l’apostolat,  
Rm 3,9  d’ells? De ninguna manera, perquè  havem ja provat que jueus i gentils estan  
Rm 5,11  Senyor Jesucrist, per qui ara  havem rebut la reconciliació. 12 Per lo  
Rm 6,3  ell? 3 ¿No sabeu que tots los que  havem estat batejats en Jesucrist, havem  
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Rm 6,3  havem estat batejats en Jesucrist,  havem estat batejats en sa mort? 4 Per lo  
Rm 6,5  en novedat de vida. 5 Perquè si  havem estat plantats juntament ab ell en  
Rm 8,26  flaquesa, perquè no sabem lo que  havem de demanar, com convé; mes l’  
Rm 12,Tit  tots membres d’un mateix cos,  havem de treballar a favor de la Iglésia i 
1Co 2,12  l’Esperit de Déu. 12 I nosaltres  havem rebut no l’esperit d’aquest món,  
1Co 9,11  de lo que espera. 11 Si nosaltres  havem sembrat en vosaltres coses  
1Co 9,12  què no abans nosaltres? Emperò no  havem fet ús d’aquesta potestat, ans bé  
1Co 12,13  13 Perquè per un mateix Esperit  havem estat batejats tots nosaltres per a  
1Co 12,13  així servos com llibres, i tots  havem begut en un mateix Esperit. 14  
1Co 15,49  que són celestials. 49 I així com  havem portat la imatge del terrenal, així  
2Co 1,12  carnal, sinó ab la gràcia de Déu,  havem proceït en aquest món, i més  
2Co 4,1  segons la misericòrdia que  havem alcançat, no desmaiam; 2 ans bé  
2Co 7,13  13 davant de Déu. I per això nos  havem consolat. Emperò en nostre consol  
2Co 7,13  Emperò en nostre consol nos  havem regositjat més en lo goig de Tito,  
2Co 10,14  vosaltres; perquè fins a vosaltres  havem arribat en l’evangeli de Cristo, 15 
2Co 11,4  altre Cristo que nosaltres no  havem predicat, o si rebeu altre Esperit  
2Co 11,6  encara que no en saber, en tot nos  havem donat a conèixer a vosaltres. 7 ¿O  
Ga 1,8  diferent del que nosaltres vos  havem predicat, sia anatema. 9 Així com  
Fl 3,16  revelarà. 16 Mes en quant a lo que  havem ja arribat, tingam uns mateixos  
Col 1,4  per a vosaltres, 4 des de que  havem oït vostra fe en Cristo Jesús i l’  
Col 1,9  des del dia que ho oiguérem, no  havem cessat de pregar per a vosaltres i  
1Te 3,2 bé quedar-nos sols en Atenes. 2 I  havem enviat a Timoteu, nostre germà i  
1Te 3,3  mateixos sabeu que per això  havem estat destinats. 4 Perquè quan  
1Te 4,6  de tot això, com ja abans vos ho  havem dit i testificat. 7 Perquè no ens  
1Te 4,15  Senyor: que nosaltres, que vivim i  havem quedat aquí per a la vinguda del  
2Te 3,11 vol treballar, no méngia. 11 Perquè  havem oït que entre vosaltres hi ha alguns 
Tt 2,Tit  gràcia de Déu i els beneficis que  havem rebut de Jesucrist. 1 Emperò tu  
Flm 7  en vosaltres per Jesucrist. 7 Puix  havem tingut gran goig i consol en ta  
He 2,1  més complidament les coses que  havem oït, a fi de que en ningun temps les 
He 4,3  oigueren. 3 Perquè nosaltres, que  havem cregut, entram en lo repòs, com ell  
He 6,18  un poderós consol, nosaltres que  havem volat per a refugi a agafar-nos de 
He 8,1  1 La suma, doncs, de tot lo que  havem dit és aquesta: Tenim un tal  
2Pe 1,16  coses. 16 Perquè nosaltres no  havem seguit faules ingenioses quan vos  
2Pe 1,16  seguit faules ingenioses quan vos  havem fet conèixer lo poder i la presència 
1Jn 1,5 complert. 5 Aquest és l’anunci que  havem oït d’ell i que us anunciam a  
1Jn 1,10  iniquitat. 10 Si diguéssem que no  havem pecat, lo fem a ell mentider, i sa  
1Jn 2,3  lo món. 3 I en això sabem que l’ havem conegut, si guardam sos manaments. 4 
1Jn 3,2  de Déu, i no apareix encara lo que  havem de ser. Mes sabem que quan ell  
1Jn 3,14  lo món. 14 Nosaltres coneixem que  havem passat de mort a vida en què amam  
1Jn 4,16  ell, i ell en Déu. 16 I nosaltres  havem conegut i cregut a la caritat que  
1Jn 5,15  perquè tenim les peticions que li  havem suplicat. 16 Si algú sap que son  
2Jn 4  que caminen en veritat, així com  havem rebut lo manament del Pare. 5 I ara  
2Jn 5  un nou manament, sinó lo que  havem tingut des del principi: que ens  
Lc 23,2 2 I començaren a acusar-lo dient:  –Havem trobat a aquest subvertint a la  
Jn 1,41  fou son germà Simó, i li digué:  –Havem encontrat al Messies, que vol dir  
Jn 20,25 I li digueren los altres deixebles:  –Havem vist al Senyor. I ell los digué:  
Mt 2,19  perquè no existeixen.» 19 I  havent mort Herodes, veus aquí l’àngel  
Mt 4,2  a què fos tentat del diable. 2 I  havent dejunat quaranta dies i quaranta  
Mt 7,28 fou gran sa ruïna. 28 I succeí que,  havent acabat Jesús aquestes plàtiques, se 
Mt 8,5 Moisès per a testimoni d’ells. 5 I  havent entrat en Cafarnaüm, s’acercà a  
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Mt 8,14  punt quedà sa lo sirvent. 14 I  havent arribat Jesús a la casa de Pere,  
Mt 8,28  los vents i lo mar obeeixen? 28 I  havent passat Jesús des de l’altra part  
Mt 9,23  punt quedà sana la dona. 23 I  havent vingut Jesús a la casa d’aquell  
Mt 9,28  de nosaltres, Fill de David! 28 I  havent arribat a la casa, vingueren los  
Mt 10,1  i els promet recompensa. 1 I  havent convocat a sos dotze deixebles, los 
Mt 11,2  en les ciutats d’ells. 2 I  havent oït Joan, estant en la presó, les  
Mt 12,9  és Senyor fins del dissabte. 9 I  havent passat d’allí, vingué a la  
Mt 13,46  que busca perles bones. 46 I  havent-ne trobat una de gran valor, se  
Mt 14,13  a donar-ne part a Jesús. 13 I  havent-ho oït Jesús, se retirà d’allí  
Mt 14,13 barca a un lloc desert i apartat. I  havent-ho oït la gent, lo seguiren de  
Mt 14,15  d’ells i curà sos malalts. 15 I  havent-se fet vespre se li acercaren sos 
Mt 14,19  digué: –Portau-me’ls aquí. 19 I  havent manat a la gent que s’assentassen  
Mt 14,34  sou lo Fill de Déu. 34 I  havent passat a l’altre costat de l’  
Mt 14,35  a la terra de Genesar. 35 I  havent-lo conegut los homes d’aquell  
Mt 15,29  punt quedà sana sa filla. 29 I  havent Jesús eixit d’allí, vingué cerca  
Mt 16,5  I deixant-los, se n’anà. 5 I  havent vingut sos deixebles a l’altra  
Mt 17,23  contristaren en gran manera. 23 I  havent arribat a Cafarnaüm, s’acercaren a 
Mt 17,24  lo tribut? 24 –Sí –respongué. I  havent entrat en la casa, Jesús li parlà  
Mt 18,24  prendre comptes a sos criats. 24 I  havent començat a prendre’ls, se li  
Mt 20,2  treballadors per a sa vinya. 2 I  havent fet l’ajust ab los treballadors de 
Mt 20,8  rebreu tot allò que sia just. 8 »I  havent arribat lo vespre, digué l’amo de  
Mt 21,10 Senyor! Hosana en les altures! 10 I  havent entrat en Jerusalem, se commogué  
Mt 21,23  tenint fe, les conseguireu. 23 I  havent anat al temple, los prínceps dels  
Mt 22,10  -los a les esposalles. 10 »I  havent eixit sos criats als camins,  
Mt 22,25  entre nosaltres set germans, i  havent-se casat lo primer, morí, i per  
Mt 25,3  prudents. 3 I les cinc fàtues,  havent pres ses llanternes, no se’n  
Mt 25,24  en lo goig de ton senyor. 24 »I  havent arribat també aquell que havia  
Mt 26,39 Aguardau aquí i vetllau ab mi. 39 I  havent-se’n anat un poc més enllà, se  
Mt 26,58  del príncep dels sacerdots. I  havent entrat dins, s’estava sentat ab  
Mt 26,75 càntia, me negaràs tres vegades.» I  havent eixit defora, plorà amargament.  
Mt 27,7 tresor, perquè és preu de sang. 7 I  havent tingut consell sobre això,  
Mt 27,17 molt famós, anomenat Barrabàs. 17 I  havent-se ells juntat, Pilat los digué:  
Mt 27,34  a beure vi mesclat ab fel. I  havent-lo gustat, no el volgué beure. 35 
Mt 27,57  mare dels fills del Zebedeu. 57 I  havent arribat lo vespre, vingué un home  
Mt 28,11  a Galilea: allí em veuran. 11 I  havent-se’n elles anat, veus aquí  
Mt 28,12  de tot quant havia ocorregut. 12 I  havent-se juntat ab los ancians i pres  
Mc 2,4  teulat de la casa en què estava i,  havent-hi fet un forat, baixaren lo llit 
Mc 3,23  dimonis, llança los dimonis. 23 I  havent-los convocat, los deia ab  
Mc 4,35 ho desxifrava tot. 35 I aquell dia,  havent-se fet tard, los digué: –Passem a 
Mc 5,4  lligar ja ni ab cadenes. 4 Perquè  havent-lo lligat moltes vegades ab  
Mc 5,21 a ell, i se meravellaven tots. 21 I  havent Jesús passat en la barca altra  
Mc 5,30  la virtut que havia eixit d’ell,  havent-se girat envers la gent, digué:  
Mc 5,39  i donaven grans alarits. 39 I  havent entrat, los digué: –Per a què feu  
Mc 5,40  40 I es burlaven d’ell. Mes ell,  havent-los tret a tots fora, pren ab si  
Mc 6,1  aigua i cura a molts malalts. 1 I  havent eixit d’allí, se n’anà a sa  
Mc 6,22  als principals de la Galilea. 22 I  havent entrat la filla d’Herodias, i  
Mc 6,24  sia la meitat de mon regne. 24 I  havent ella eixit, digué a sa mare: –Què  
Mc 6,54 Genesaret i atracaren a terra. 54 I  havent eixit de la barca, a l’instant lo  
Mc 8,1  portar la creu. 1 En aquells dies,  havent-se juntat altra vegada un gran  
Mc 8,17  «Això és perquè no tenim pa.» 17 I  havent-ho conegut Jesús, los digué: –Què 
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Mc 9,29  que ab l’oració i el dejuni. 29 I  havent partit d’allí, atravessaren la  
Mc 10,17  sobre d’ells, los beneïa. 17 I  havent eixit per posar-se en camí,  
Mc 11,15  15 Vénen, doncs, a Jerusalem. I  havent Jesús entrat en lo temple, començà  
Mc 11,18 l’haveu feta cova de lladres. 18 I  havent-ho oït los prínceps dels  
Mc 11,21  s’havia secat d’arrel. 21 I  havent-se’n recordat Pere, li digué:  
Mc 14,35  mort, esperau aquí i vetllau. 35 I  havent anat un poc més endavant, se postrà 
Mc 15,1  los prínceps dels sacerdots,  havent tingut consell ab los ancians, i  
Mc 16,9  estaven plenes de temor. 9 Emperò  havent ressuscitat de bon matí, lo primer  
Lc 1,28  lo nom de la verge era Maria. 28 I  havent entrat l’àngel a on ella estava,  
Lc 2,45  los parents i coneguts. 45 I no  havent-lo trobat, regressaren a  
Lc 4,20 Senyor i lo dia del gallardó.» 20 I  havent tancat lo llibre, l’entregà al  
Lc 4,39 li suplicaren per ella. 39 Llavors,  havent-se acostat a la malalta,  
Lc 5,6 vostra paraula tiraré lo filat. 6 I  havent-ho fet aixís, agafaren una  
Lc 7,3  centurió a qui est volia molt. 3 I  havent oït parlar de Jesús, li envià  
Lc 7,20  devem esperar-ne un altre?» 20 I  havent arribat a ell aquestos homes, li  
Lc 7,36  que anàs a menjar ab ell. I  havent entrat en la casa del fariseu, se  
Lc 8,40  havia fet Jesús. 40 I succeí que,  havent tornat Jesús, lo rebé la multitud,  
Lc 9,1  que vol seguir a Jesucrist. 1 I  havent convocat als dotze apòstols, los  
Lc 9,6  en testimoni contra d’ells. 6 I  havent eixit, anaven pels pobles predicant 
Lc 9,10  I cercava com veure-lo. 10 I  havent tornat los apòstols, li contaren lo 
Lc 11,37  lo convidà a dinar ab ell. I  havent entrat, se sentà a taula. 38 I el  
Lc 15,4  l’home que, tenint cent ovelles i  havent-ne perdut una, no deixa les  
Lc 18,22  des de ma joventut. 22 Lo que,  havent-ho oït Jesús, li digué: –Encara  
Lc 19,1  profanaven comprant i venent. 1 I  havent Jesús entrat, passava per Jericó. 2 
Lc 19,13  i tornar-se’n després. 13 I  havent convocat a deu de sos criats, los  
Lc 19,45  en què Déu t’ha visitat. 45 I  havent entrat en lo temple, començà a  
Lc 22,13 alhajada; aparellau-la allí. 13 I  havent-se’n anat, ho trobaren tot com  
Lc 22,19 de Déu. 19 Després prengué lo pa i,  havent donat gràcies, lo partí i los el  
Lc 22,55  lo seguia de lluny a lluny. 55 I  havent encès foc enmig del pati, i estant  
Lc 22,56  també Pere estava entre ells. 56 I  havent-lo vist una criada sentat al foc, 
Lc 23,7  preguntà si ell era galileu. 7 I  havent entès que era de la jurisdicció d’ 
Lc 23,13  estaven enemistats. 13 I Pilat,  havent convocat als prínceps dels  
Lc 23,14 un pervertidor del poble, i ab tot,  havent-lo interrogat davant de  
Lc 23,53  i li demanà lo cos de Jesús. 53 I  havent-lo baixat de la creu, l’embolicà 
Lc 23,55  havien vingut de Galilea ab ell,  havent seguit a Josep, observaren lo  
Lc 24,3  la llosa del sepulcre. 3 Mes,  havent entrat dins, no trobaren lo cos del 
Lc 24,22  ab nosaltres nos pasmaren, perquè  havent anat antes de dia a son sepulcre 23 
Lc 24,23 antes de dia a son sepulcre 23 i no  havent trobat son cos, tornaren dient que  
Lc 24,24  que viu. 24 I alguns dels nostres,  havent anat també al sepulcre, han trobat  
Lc 24,30  taula, prengué lo pa i lo beneí, i  havent-lo partit, los el donà. 31 Ab lo  
Lc 24,43  de peix fregit i una bresca. 43 I  havent menjat davant d’ells, prengué les  
Lc 24,52  d’ells i era elevat al cel. 52 I  havent-lo adorat, se’n tornaren a  
Jn 1,42  42 I el conduí a Jesús. I Jesús,  havent-lo mirat, li digué: –Tu ets Simó, 
Jn 1,45  d’Andreu i de Pere. 45 Felip,  havent trobat a Natanael, li digué:  
Jn 2,14  Jesús se n’anà a Jerusalem. 14 I  havent trobat en lo temple gent que venien 
Jn 4,40 dit tot lo que ella havia fet. 40 I  havent vingut a ell los samaritans, li  
Jn 4,45 la Galilea, los galileus lo reberen  havent vist tot lo que havia fet en  
Jn 4,52  dient que son fill vivia. 52 I  havent-los preguntat l’hora en què ell  
Jn 6,11 homes. 11 Jesús prengué los pans i,  havent donat gràcies, los distribuí als  
Jn 6,14  que tots n’havien menjat. 14 I  havent vist aquells homes lo miracle que  
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Jn 6,17  baixaren a la vora del mar. 17 I  havent-se’n pujat en una barca, se n’  
Jn 6,19  gran vent que feia. 19 Així que,  havent remat com cosa de vint-i-cinc o 
Jn 6,23  de Tiberíades prop del lloc en què  (havent lo Senyor donat gràcies) ells  
Jn 6,25  a Cafarnaüm en busca d’ell. 25 I  havent-lo encontrat a l’altre costat  
Jn 6,60  ensenyant en Cafarnaüm. 60 I  havent-les oït molts de sos deixebles,  
Jn 8,3  l’havien sorpresa en adulteri, i  havent-la colocada enmig de tots, 4 li  
Jn 8,59  Jesús s’ocultà e isqué del temple  havent passat pel mig d’ells, i així se  
Jn 9,35  Jesús que l’havien tret fora i,  havent-lo encontrat, li digué: –Creus tu 
Jn 11,32  sepultura per a plorar allí. 32 I  havent arribat Maria al siti a on estava  
Jn 12,3  que estaven a taula ab ell. 3 I  havent pres Maria una lliura d’ungüent  
Jn 12,12  gent, que havia vingut a la festa,  havent sabut que Jesús venia a Jerusalem,  
Jn 13,1  de son trànsit d’est món al Pare,  havent amat als seus que eren en lo món,  
Jn 13,2  fins al fi. 2 I concluïda la cena,  havent lo diable posat en lo cor de Judes  
Jn 13,12 pres altra vegada ses vestidures, i  havent-se sentat novament a taula, los  
Jn 13,26  aquell a qui jo donaré pa sucat. I  havent sucat lo pa, lo donà a Judes, fill  
Jn 18,3  ab sos deixebles. 3 Judes, doncs,  havent pres una companyia de soldats i els 
Jn 18,22 saben les coses que jo he dit. 22 I  havent dit això, un dels ministres que era 
Jn 19,13 rei contradiu al Cèsar. 13 I Pilat,  havent oït estes paraules, tragué a Jesús  
Jn 19,26  Cleofàs, i Maria Magdalena. 26 I  havent vist Jesús a sa mare i al deixeble  
Jn 19,33 havia estat crucificat ab ell. 33 I  havent vingut a Jesús, i veent-lo ja  
Jn 19,38  traure d’allí lo cos de Jesús, i  havent-li Pilat concedit, vingué i se’n 
Jn 20,5  i vingué primer al sepulcre. 5 I  havent-se inclinat, vegé les teles en  
Jn 20,14  i no sé a on l’han posat. 14 I  havent dit això, se girà endetràs i vegé a 
Jn 21,21  vos farà traïció?» 21 Pere, doncs,  havent-lo vist, digué a Jesús: –Senyor,  
Ac 1,9 i fins a l’extrem de la terra. 9 I  havent dit aquestes paraules, a la vista  
Ac 2,24  24 Al qual Déu ha ressuscitat,  havent soltat los dolors de la mort, per  
Ac 2,33  doncs, per la dreta de Déu i  havent rebut del Pare la promesa de l’  
Ac 5,10  davant de sos peus, i espirà. I  havent entrat los joves, la trobaren  
Ac 5,23  estaven davant de les portes, mes  havent-les obert no trobàrem ningú dins. 
Ac 5,40  Déu. I es conformaren ab ell. 40 I  havent cridat als apòstols, després d’  
Ac 7,21  en la casa de son pare. 21 Emperò  havent estat abandonat, lo prengué la  
Ac 8,12  encantats ab sa màgia. 12 Mes,  havent cregut a Felip, que els predicava  
Ac 8,14  atònit i ple d’admiració. 14 I  havent oït los apòstols que estaven en  
Ac 9,40  que els feia Dorcas. 40 Mes Pere,  havent fet eixir a tothom defora, s’  
Ac 10,8  que estaven baix ses ordres. 8 I  havent-los contat tot això, los envià a  
Ac 10,18 de Simó, arribaren a la porta 18 i,  havent trucat, preguntaven si posava allí  
Ac 10,24  I Corneli los estava esperant,  havent convidat a sos parents i amics més  
Ac 12,4  eren los dies dels Àzims. 4 I  havent-lo fet prendre, lo posà a la  
Ac 12,10  que se’ls obrí per si mateixa. I  havent eixit, atravessaren un carrer, i  
Ac 12,16  16 I Pere continuà trucant, i  havent-li obert, lo vegeren i quedaren  
Ac 12,19 s’havia fet de Pere. 19 I Herodes,  havent-lo fet buscar i no trobant-lo,  
Ac 12,20  ells, unànims, vingueren a ell i,  havent guanyat a Blasto, que era camarer  
Ac 13,6  també a Joan en lo ministeri. 6 I  havent atravessat tota la isla fins a  
Ac 13,13  se de la doctrina del Senyor. 13 I  havent-se fet a la vela des de Pafo, Pau 
Ac 13,14 vingueren a Antioquia de Pisídia, i  havent entrat en la sinagoga un dia de  
Ac 14,20  marxà ab Bernabé a Derbes. 20 I  havent predicat l’evangeli a aquella  
Ac 14,26  a l’obra que havien acabat. 26 I  havent arribat i congregat la iglésia,  
Ac 15,9  diferència entre ells i nosaltres,  havent purificat sos cors ab la fe. 10  
Ac 15,30  manera, anaren a Antioquia; i  havent congregats los fiels, entregaren la 
Ac 15,39  l’un de l’altre; i Bernabé,  havent-se’n portat a Marc, navegà a  
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Ac 15,40  a Marc, navegà a Xipre. 40 I Pau,  havent elegit a Silas, partí encomanat a  
Ac 16,8 ho permeté l’Esperit de Jesús. 8 I  havent atravessat la Mísia, baixaren a  
Ac 16,27 lligadures de tots los presos. 27 I  havent-se despertat l’escarceller, quan 
Ac 16,34 batejat ell i tota sa família. 34 I  havent-los conduït a sa casa, los  
Ac 17,6  presentar davant lo poble. 6 I no  havent-los trobat, portaren ab violència 
Ac 18,23 des d’allí passà a Antioquia. 23 I  havent estat algun temps allí, partí i  
Ac 18,27 deixebles que el rebessen. Lo qual,  havent arribat allí, fou de gran profit  
Ac 19,6  en lo nom del Senyor Jesús. 6 I  havent-los Pau imposat les mans, vingué  
Ac 19,22  també que jo veja Roma. 22 I  havent enviat a Macedònia a dos dels que  
Ac 19,35  efèsios! 35 Llavors lo secretari,  havent apaciguat la gent, digué: –Barons  
Ac 19,40  per l’alborot d’avui, no  havent-hi causa alguna per la qual pugam 
Ac 19,40  donar raó d’aquest tumulto. I  havent dit això féu retirar la reunió.  
Ac 20,5  dels d’Àsia, Tiquic i Tròfim. 5 I  havent-se aquestos adelantat, nos  
Ac 20,7  7 I al primer dia de la semana,  havent-se los deixebles juntat per a  
Ac 20,11  hi ha vida en ell. 11 I pujant, i  havent partit lo pa i menjat, i havent-  
Ac 20,11  i havent partit lo pa i menjat, i  havent-los parlat llargament fins que  
Ac 20,14 intentant fer lo viatge a peu. 14 I  havent-se juntat ab nosaltres en Asson,  
Ac 20,18 ancians de la iglésia, 18 los quals  havent vingut i estant junts, los digué:  
Ac 20,36  és donar que rebre.” 36 I  havent dit això s’agenollà i féu oració  
Ac 21,1 deslliurat per lo tribú Lísias. 1 I  havent-nos fet a la vela després que ens 
Ac 21,2  Rodes, i des d’allí a Pàtara. 2 I  havent trobat una barca que passava a  
Ac 21,7  passàrem de Tiro a Ptolemaida, i  havent saludat als germans, nos  
Ac 21,15  15 I després d’aquestos dies,  havent-nos preparat per lo viatge,  
Ac 21,19  se juntaren tots los ancians. 19 I  havent-los saludat, los contà una per  
Ac 21,26  i de fornicació.” 26 Llavors Pau,  havent pres aquells homes, purificat ab  
Ac 21,40  em déixies parlar al poble. 40 I  havent-li donat permís lo tribú, posant  
Ac 21,40  féu senyal al poble ab la mà. I  havent-se seguit un gran silenci parlà  
Ac 22,5  me són testimoni; dels quals,  havent pres també cartes per als germans,  
Ac 23,34  també a Pau davant d’ell. 34 I  havent-la llegida, i preguntat de quina  
Ac 24,6  ademés, profanar lo temple, i  havent-lo posat pres, volguérem judicar  
Ac 24,10  coses eren així. 10 Llavors Pau,  havent-li lo governador fet senyal de  
Ac 24,22  en aquest dia.” 22 Fèlix, doncs,  havent oït aquestes coses, i estant ben  
Ac 25,1  lo presenta a ell. 1 Festo, doncs,  havent vingut a la província, al cap de  
Ac 25,6  en aquest home que l’acúsien. 6 I  havent-se detingut entre ells més de deu 
Ac 25,14  a Cesarea a saludar a Festo. 14 I  havent-se detingut allí molts dies,  
Ac 25,17 -se del crim que li imputen. 17 I  havent ells acudit aquí sens la menor  
Ac 25,21  d’aquestes coses. 21 Emperò,  havent apeŀlat Pau que se’l reservàs per  
Ac 25,23  Berenice ab una gran ostentació, i  havent entrat en l’audiència ab los  
Ac 25,25  que el fes digne de mort. Emperò  havent ell apeŀlat a August, resolguí  
Ac 26,10  i vaig posar presos a molts sants,  havent rebut poder dels prínceps dels  
Ac 26,14  a mi i als que anaven ab mi. 14 I  havent caigut tots nosaltres en terra,  
Ac 26,22  i em volgueren matar. 22 Emperò  havent obtingut l’auxili de Déu,  
Ac 27,5  els vents eren contraris. 5 I  havent passat la mar de Cilícia i de  
Ac 27,17  poguérem agarrar lo bot. 17 I  havent-lo alçat, se valgueren de tots  
Ac 27,21  esperances de salvar-nos. 21 I  havent passat molt temps sens menjar, s’  
Ac 27,35 del cap de ningú de vosaltres. 35 I  havent dit això, prenent pa, donà gràcies  
Ac 27,39  barco, tirant lo blat al mar. 39 I  havent-se fet de dia no coneixien la  
Ac 28,3  la pluja que queia i del fred. 3 I  havent Pau juntat un manat de sarments i  
Ac 28,4  segurament és un homicida, puix  havent-se escapat del mar, la venjança  
Ac 28,23  arreu és contradita. 23 I ells,  havent-li senyalat dia, vingueren en  
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Rm 1,21 que ells no tenen excusa. 21 Perquè  havent conegut a Déu, no el glorificaren  
Rm 5,13  pecat estava en lo món; emperò no  havent-hi Llei, lo pecat no era imputat. 
Rm 6,9  també ab Cristo, 9 sabent que  havent Cristo ressuscitat d’entre els  
Rm 9,11 abans que els fills fossen nats, no  havent fet bé ni mal algun, per a què fos  
Rm 15,23  -me més en aquestes terres, i  havent per molts anys desitjat venir a  
1Co 1,6  tota paraula i en tota ciència; 6  havent-se així confirmat en vosaltres lo 
1Co 3,3 perquè encara sou carnals. 3 Perquè  havent-hi entre vosaltres enveges,  
1Co 9,26  perquè no em succeesca que,  havent predicat als altres, no em faça jo  
Ga 3,3  de la fe? 3 ¿Tan necis sou que,  havent començat en esperit, acabeu en  
Ga 4,9  naturalesa no són déus. 9 Mes ara,  havent conegut a Déu o, ans bé essent  
Ef 1,5  màcula davant d’ell en caritat, 5  havent-nos predestinat a l’adopció de  
Ef 1,9  tota sabiduria e inteŀligència, 9  havent-nos fet conèixer lo misteri de sa 
Ef 1,13  l’evangeli de vostra salvació; i  havent cregut en ell fóreu sellats ab lo  
Ef 6,13  en lo dia fatal, i sostenir-vos  havent complert totes les coses. 14 Estau, 
Fl 4,18  ho tinc, i estic abundant i ple,  havent rebut per Epafrodito lo que m’  
Col 1,20  en ell habitàs tota plenitud. 20 I  havent fet la pau per medi de la sang de  
1Te 2,2 en vosaltres no fou vana; 2 ans bé,  havent primer patit i estat afrontats, com 
1Tm 6,12 vida eterna, a la que fores cridat,  havent també fet bona confessió davant de  
He 2,3  tan gran salvació? La qual,  havent començat a ser anunciada per lo  
He 2,10  i per a qui són totes les coses,  havent de portar molts fills a la glòria,  
He 4,1  doncs, que algú de vosaltres,  havent-vos estat deixada la promesa d’  
He 8,4  sobre la terra, ni sacerdot seria,  havent-hi sacerdots que ofereixen dons  
He 9,12  una sola vegada en lo santuari  havent alcançat eterna redempció per  
He 9,19  sens sang. 19 Perquè Moisès,  havent llegit tots los preceptes a tot lo  
He 11,40 de la fe, no reberen la promesa; 40  havent Déu disposat alguna cosa millor per 
1Pe 1,12  que us han predicat l’evangeli,  havent estat enviat del cel l’Esperit  
Mt 2,1  d’Egipte a la terra d’Israel. 1  Havent, doncs, nat Jesús en Betlem de Judà 
Mt 24,1  no els tròbia desprevinguts. 1  Havent Jesús eixit del temple, se  
Lc 1,54  als rics sense cosa alguna. 54  »Havent-se recordat de sa misericòrdia,  
Lc 14,15  en la resurrecció dels justos! 15  Havent oït estes paraules un dels que  
Lc 22,64  l’escarnien i li donaven cops. 64  Havent-li posat una bena als ulls, l’  
Jn 4,47  un fill malalt en Cafarnaüm. 47  Havent oït aquest que Jesús venia de Judea 
Jn 6,24  ells havien menjat lo pa. 24  Havent, doncs, vist la turba que Jesús no  
Jn 7,9  temps no s’ha complert encara. 9  Havent dit això, se quedà en Galilea. 10  
Jn 11,43 creguen que vós m’haveu enviat. 43  Havent dit això, cridà en alta veu:  
Jn 13,21  rep a aquell que m’ha enviat. 21  Havent Jesús dit aquestes paraules, se  
Jn 18,1  pontífice i lo president Pilat. 1  Havent Jesús dit aquestes coses, se n’anà 
Jn 19,23  –Lo que he escrit, he escrit. 23  Havent, doncs, los soldats crucificat a  
Jn 20,22  vos envio jo també a vosaltres. 22  Havent dit aquestes paraules alenà sobre  
Jn 21,20  això li anyadí: –Segueix-me. 20  Havent-se Pere girat, vegé venir detràs  
Ac 13,24  Déu lo Salvador Jesús a Israel. 24  Havent Joan predicat abans de sa vinguda  
Ac 24,5  nos escolteu per curts moments. 5  Havent trobat que aquest home és  
1Pe 4,1  nos de patir per amor de Cristo. 1  Havent, doncs, Cristo patit per nosaltres  
Mt 1,18 abans que visquessen junts se trobà  haver concebut en son ventre de l’Esperit 
Mt 5,1  pujà a una muntanya, i després d’ haver-se sentat, se li acercaren sos  
Mt 20,11  un diner cada u. 11 I després d’ haver-lo rebut, murmuraven contra el  
Mt 22,6  agarraren als criats i, després d’ haver-los ultrajat, los mataren. 7 I el  
Mt 22,25  se casat lo primer, morí, i per no  haver tingut successió, deixà sa muller a  
Mt 23,15 per a fer un prosèlit, i després d’ haver-lo fet, lo feu fill de l’infern  
Mt 25,27  on no he espargit. 27 Doncs devies  haver donat mon diner als canviadors, i al 
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Mt 26,60  60 I no el trobaren, a pesar d’ haver-se presentat molts falsos  
Mt 27,26  deslliurà Barrabàs, i després d’ haver fet assotar a Jesús, los l’entregà  
Mt 27,31  i ferien son cap. 31 I després d’ haver-se mofat d’ell, li llevaren lo  
Mc 4,36  a l’altra banda. 36 I després d’ haver despedit la gent, lo prengueren així 
Mc 5,26  i gastat tot quant tenia sens  haver conseguit millora, ans bé estava  
Mc 7,2  ab les mans impures, ço és, sens  haver-se-les rentat, ho vituperaren. 3 
Mc 9,35 lo posà enmig d’ells; i després d’ haver-lo abraçat, los digué: 36  
Mc 11,11  en lo temple, i després d’ haver reconegut totes les coses, sent ja  
Mc 15,7  pres ab altres sediciosos per  haver comès un homicidi en un motí. 8 I  
Mc 15,15 los llibertà Barrabàs, i després d’ haver fet assotar a Jesús, l’entregà per  
Mc 15,20 -se, l’adoraven. 20 I després d’ haver-lo escarnit, lo despullaren de la  
Mc 15,24  i no el prengué. 24 I després d’ haver-lo crucificat, repartiren ses  
Mc 16,14 incredulitat i duresa de cor per no  haver cregut als que l’havien vist  
Lc 1,3  a mi m’ha aparegut, després d’ haver-me informat ab diligència com  
Lc 2,21  les havien dites. 21 I després d’ haver passat los vuit dies per a  
Lc 5,5  la nit hem estat treballant sens  haver agafat res, emperò baix de vostra  
Lc 9,28  com cosa de vuit dies després d’ haver dit aquestes paraules, prengué ab si 
Lc 9,62  li digué: –Ningú que després d’ haver posat sa mà a l’arada mira  
Lc 10,30  que el despullaren i, després d’ haver-lo ferit, se n’anaren deixant-  
Lc 12,5 témer: temeu aquell que, després d’ haver llevat la vida, té poder de llançar  
Lc 12,59  Te dic que no eixiràs d’allí fins  haver pagat l’última malla. 13,Tit  
Lc 13,2  pecadors que tots los galileus per  haver patit tals coses? 3 Vos dic que no.  
Lc 14,29  -la? 29 No sia que després d’ haver posat los fonaments i no poder-la  
Lc 15,4 va en busca de la que es perdé fins  haver-la trobada? 5 I quan la troba, se  
Lc 15,29  anys ha que jo us servesc sens  haver-us desobeït en res de lo que m’  
Lc 16,1 lo qual fou acusat davant d’ell d’ haver-li dissipat sos béns. 2 I el cridà 
Lc 19,15  15 »I quan tornà, després d’ haver pres possessió de son regne, manà  
Lc 20,10  de la vinya. Mes ells, després d’ haver-lo maltractat, lo despatxaren  
Lc 22,20 mateix prengué lo calze, després d’ haver sopat, dient: –Aquest calze és lo  
Lc 23,8  temps havia que ho desitjava, per  haver oït a dir moltes coses d’ell, i  
Lc 23,16  vaig a llibertar-lo després d’ haver-lo castigat. 17 I estava obligat a 
Jn 4,41  molts més que cregueren en ell per  haver-lo oït parlar. 42 I deien a la  
Jn 5,4 i lo primer que entrava, després d’ haver estat agitada l’aigua, quedava  
Jn 7,15  sap aquest les Escriptures sens  haver-les après? 16 Jesús los respongué  
Jn 7,23  què vos indignau contra de mi per  haver jo curat a tot un home en dissabte?  
Jn 11,15  15 I per vosaltres m’alegro de no  haver-me trobat allí, a fi de que  
Jn 12,18  isqué la turba a rebre-lo, per  haver oït que havia fet aquest miracle. 19 
Jn 13,27  de Simó Iscariot. 27 I després d’ haver pres lo bocí, entrà en ell Satanàs.  
Jn 13,31  ja de nit. 31 Per això, després d’ haver-se’n anat Judes, digué Jesús:  
Jn 20,20  sia ab vosaltres. 20 I després d’ haver dit això, los mostrà les mans i el  
Jn 21,14 aparegué a sos deixebles després d’ haver ressuscitat d’entre els morts. 15  
Ac 1,2  2 fins al dia en què, després d’ haver instruït per l’Esperit Sant als  
Ac 5,Tit  posats en llibertat després d’ haver-los assotat. 1 I un home anomenat  
Ac 5,40  cridat als apòstols, després d’ haver-los fet assotar, los manaren que  
Ac 8,25  haveu dit. 25 I ells, després d’ haver donat testimoni i anunciat la  
Ac 9,23  és lo Cristo. 23 I després d’ haver passat molts dies, los jueus se  
Ac 11,28  per l’Esperit que hi havia d’ haver una gran fam en tot lo món, la que  
Ac 12,25  tornaren de Jerusalem, després d’ haver complert son ministeri, prenent ab  
Ac 15,7  controvèrsia. 7 I després d’ haver disputat molt, alçant-se Pere, los 
Ac 15,33  en la fe. 33 I després d’ haver-se detingut allí per algun temps,  
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Ac 16,7  de Déu en l’Àsia. 7 I després d’ haver arribat a Mísia, volien passar a  
Ac 16,23 assotar ab vergues. 23 I després d’ haver-los donat molts assots, los  
Ac 17,15  fins a Atenes, i després d’ haver rebut son mandato, per a què Silas i 
Ac 19,1  Apolo en Corinto, Pau, després d’ haver atravessat les províncies altes,  
Ac 20,Tit  20,Tit Capítol XX Pau, després d’ haver recorregut la Macedònia, predica en  
Ac 20,2  anar a Macedònia. 2 I després d’ haver recorregut aquelles terres, i d’  
Ac 20,2  recorregut aquelles terres, i d’ haver-los exhortat ab moltes plàtiques,  
Ac 22,29  i fins lo tribú entrà en temor per  haver-lo lligat, tan prest com sabé que  
Ac 23,21  que no menjarien ni beurien fins  haver-lo mort, i ara estan ja alerta  
Ac 23,29  sobre qüestions de sa Llei, sens  haver en ell delicte algú que meresqués  
Ac 25,12 Cèsar. 12 Llavors Festo, després d’ haver conferenciat ab lo consell,  
Ac 27,21  barons, seguint lo meu consell, no  haver eixit de Creta i evitar aquest  
Ac 27,33  que estau esperant i en dejú, sens  haver pres res. 34 Per lo tant, per lo bé  
Ac 28,6  mort de repente. Emperò després d’ haver esperat un gran rato, quan vegeren  
Ac 28,14  a Puzol, 14 a on, després d’ haver trobat alguns germans, nos pregaren  
Ac 28,18  romans, 18 los quals, després d’ haver-me examinat, me volgueren donar  
Rm 6,10  sobre d’ell. 10 Perquè en quant a  haver ell mort per lo pecat, morí una sola 
Rm 9,Tit Senyor. 9,Tit Capítol IX Després d’ haver l’Apòstol testificat son amor als  
Rm 15,24  acompanyareu fins allà després d’ haver gosat algun tant de vostra  
1Co 10,Tit  10,Tit Capítol X Després d’ haver proposat los beneficis i els càstigs 
1Co 11,25  mateix prengué lo calze després d’ haver sopat dient: «Aquest calze és lo Nou 
2Co 1,Tit  I S’escusa l’Apòstol de no  haver anat abans a visitar-los, després  
2Co 7,14  fou en veritat, així també l’ haver-nos gloriat ab Tito ha resultat  
2Co 9,3  germans per a què no fos en va l’ haver-me gloriat de vosaltres en esta  
2Co 11,Tit  falsos profetes, gloriant-se d’ haver exercit son ministeri sens rebre  
Ga 1,Tit  Capítol I Reprèn als gàlates per  haver donat oïdos a uns falsos apòstols i  
Ga 1,Tit  oïdos a uns falsos apòstols i per  haver abandonat la doctrina que els havia  
Ef 1,15  15 Per això, jo també, després d’ haver oït la fe que teniu vosaltres en lo  
Fl 3,13  Jesús. 13 Germans, jo no considero  haver-ho ja alcançat; mes jo faç això  
Fl 4,14  14 Ab tot, haveu fet bé en  haver participat de ma tribulació. 15 Ja  
1Te 1,Tit  l’Apòstol als tessalònics per  haver estat un exemple als demés fiels en  
1Te 2,7  7 podent, com apòstols de Cristo,  haver-vos estat gravosos; sinó que ens  
1Tm 1,19  fe i bona consciència, la qual per  haver alguns apartat de si, naufragaren  
1Tm 5,11  no les admèties; perquè després d’ haver viscut llicenciosament contra  
He 1,3 la paraula de son poder, després d’ haver fet la purificació de nostres pecats 
He 2,8 sos peus.» Perquè en això mateix d’ haver subjectat a ell totes les coses, no  
He 6,15  15 I així, després d’ haver sofert ab paciència, conseguí la  
He 10,15 nos ho testifica. Perquè després d’ haver dit: 16 «“Aquest és lo pacte  
He 10,26 nosaltres voluntàriament després d’ haver reconegut la veritat, ja no resta  
He 11,5 de la traslació tingué testimoni d’ haver agradat a Déu. 6 I així, sens fe és  
He 11,13 13 En fe moriren tots aquestos sens  haver rebut les promeses; emperò mirant- 
1Pe 1,Tit  Capítol I Dóna gràcies a Déu per  haver-nos cridat a la fe i a la vida  
2Pe 2,20  que el vencé. 20 I si després d’ haver-se apartat de les contaminacions  
2Pe 2,21  lo qual millor los hauria estat no  haver conegut lo camí de la justícia, que  
Mt 6,9  de demanar-li. 9 »Així, doncs,  haveu d’orar: Pare nostre que estau en lo 
Mt 10,8  graciosament lo que graciosament  haveu rebut. 9 No porteu or, ni plata, ni  
Mt 10,19 vos entréguien, no penseu ni lo que  haveu de dir, ni de quina manera, perquè  
Mt 11,4 digué: –Anau i contau a Joan lo que  haveu vist i oït: 5 los cegos veuen, los  
Mt 11,25  als savis i als prudents, i les  haveu declarades als petits. 26 Així és,  
Mt 12,3  3 Mes ell los respongué: –¿No  haveu llegit lo que féu David quan tingué  
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Mt 12,5  solament als sacerdots? 5 ¿O no  haveu llegit en la Llei que en los  
Mt 15,6  sa mare, queda desobligat.” I així  haveu fet va lo manament de Déu per vostra 
Mt 17,9  Jesús dient: –A ningú digau lo que  haveu vist fins que lo Fill de l’home  
Mt 19,4  4 Ell los respongué dient: –¿No  haveu llegit que el que crià l’home des  
Mt 19,28  vos dic que vosaltres que m’ haveu seguit, quan en la regeneració lo  
Mt 20,12  treballat més que una hora i los  haveu igualats ab nosaltres, que havem  
Mt 21,13 casa d’oració, emperò vosaltres l’ haveu convertida en cova de lladres.” 14 I 
Mt 21,16  I Jesús los respongué: –Sí. ¿No  haveu vosaltres llegit que “de la boca  
Mt 21,42  lo fruit. 42 Jesús los diu: –¿No  haveu llegit mai en les Escriptures: “La  
Mt 22,31  de la resurrecció dels morts, ¿no  haveu llegit lo que vos té dit Déu: 32 “Jo 
Mt 23,23  la menta, de l’anet i del comí, i  haveu deixat les coses que són més  
Mt 25,24  dur, que segau allà a on no  haveu sembrat i que arreplegau allà a on  
Mt 25,24  i que arreplegau allà a on no  haveu escampat. 25 I posseït de temor, me  
Mt 25,40  vos dic que sempre i quan ho  haveu fet ab un d’aquestos petits mos  
Mt 25,40  d’aquestos petits mos germans, ho  haveu fet ab mi. 41 »Llavors dirà també  
Mt 26,40  dormint, i digué a Pere: –Què? ¿No  haveu pogut vetllar una hora ab mi? 41  
Mt 26,55 la turba: –Com si fos jo un lladre,  haveu vingut a prendre’m a mi ab coltells 
Mc 2,25  és lícit? 25 I ell los digué: –¿No  haveu mai llegit lo que féu David quan se  
Mc 11,17 casa d’oració? Emperò vosaltres l’ haveu feta cova de lladres. 18 I havent- 
Mc 12,10  i donarà la vinya a altres. 10 ¿Ni  haveu llegit aquesta Escriptura: “La pedra 
Mc 12,26  morts que han de ressuscitar, ¿no  haveu llegit en lo llibre de Moisès com  
Mc 12,32  li digué: –Mestre, en veritat  haveu dit bé que un és Déu i no hi ha  
Mc 13,11 ser entregats, no premediteu lo que  haveu de dir, sinó dieu lo que en aquella  
Mc 14,48  digué: –¿Com si jo fos un lladre,  haveu eixit a prendre-me ab espases i  
Mc 15,34  dir: «Déu meu, Déu meu, per què m’ haveu desemparat?» 35 I alguns dels que  
Lc 1,30  li digué: –No temau, Maria, puix  haveu trobat gràcia envers lo Senyor. 31  
Lc 6,3 I Jesús, responent, los digué: –¿Ni  haveu llegit encara això que féu David  
Lc 7,22  digué: –Anau i dieu a Joan lo que  haveu oït i vist: que els cegos veuen, los 
Lc 7,32  “Vos havem tocat flautes, i no  haveu ballat; nos havem lamentat, i no  
Lc 7,32  ballat; nos havem lamentat, i no  haveu plorat.” 33 Perquè vingué Joan  
Lc 10,21  als savis i als prudents, i les  haveu revelades als petits. Així és, Pare, 
Lc 12,3  de saber. 3 Perquè les coses que  haveu dit en les tenebres, seran dites en  
Lc 12,5 més. 5 Emperò jo us ensenyaré a qui  haveu de témer: temeu aquell que, després  
Lc 12,5 l’infern. A est, vos dic, és a qui  haveu de témer. 6 ¿No es venen cinc  
Lc 12,11  no passeu cuidado de lo que  haveu de dir o com haveu de respondre, 12  
Lc 12,11  de lo que haveu de dir o com  haveu de respondre, 12 perquè l’Esperit  
Lc 12,29  aneu, doncs, afanats per a lo que  haveu de menjar o beure, i no tingau l’  
Lc 14,22  »–Senyor, ja he fet lo que m’ haveu manat, emperò encara queda lloc. 23  
Lc 15,29  -us desobeït en res de lo que m’ haveu manat, i mai m’haveu donat un  
Lc 15,29  de lo que m’haveu manat, i mai m’ haveu donat un cabrit per a menja’l  
Lc 15,30 sa llegítima ab dones de mala vida,  haveu fet matar per a ell lo vedell gras.  
Lc 16,11 injust en lo molt. 11 Si, doncs, no  haveu estat fiels en les riqueses  
Lc 19,21  un geni dur, que preneu lo que no  haveu depositat i segau lo que no haveu  
Lc 19,21  haveu depositat i segau lo que no  haveu sembrat. 22 »Llavors ell li digué:  
Lc 19,46  d’oració”, emperò vosaltres l’ haveu feta cova de lladres. 47 I tots los  
Lc 21,14 vostres cors lo no pensar antes com  haveu de respondre, 15 puix jo vos donaré  
Lc 22,28  28 »Mes vosaltres sou los que  haveu permanescut ab mi en mes tentacions. 
Lc 23,14  i al poble, 14 los digué: –M’ haveu presentat aquest home com un  
Jn 1,48  48 Natanael li digué: –A on m’ haveu conegut? Jesús respongué i li digué: 
Jn 4,38  enviat a segar lo que vosaltres no  haveu treballat; altres treballaren, i  
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Jn 4,38  altres treballaren, i vosaltres  haveu entrat en sos treballs. 39 I molts  
Jn 5,37 donat testimoni de mi. Ni vosaltres  haveu oït mai sa veu, ni vist son  
Jn 6,25  del mar, li digueren: –Rabbí, quan  haveu vingut aquí? 26 Jesús los respongué  
Jn 6,26  no per raó dels miracles que  haveu vist, sinó perquè menjàreu d’  
Jn 6,36  set. 36 Emperò jo us diguí que m’ haveu vist i no creeu. 37 Tot lo que el  
Jn 7,45  i els digueren: –Per què no l’ haveu portat? 46 Los ministres  
Jn 7,47 respongueren: –Què, també vosaltres  haveu quedat seduïts? 48 Acàs algun dels  
Jn 8,38 en mon Pare, i vosaltres feu lo que  haveu vist en vostre pare. 38 Li  
Jn 8,55  que és vostre Déu. 55 I no l’ haveu conegut; mes jo l’he conegut, i si  
Jn 11,34 i es pertorbà. 34 I digué: –A on l’ haveu posat? –Veniu, Senyor –li digueren–, 
Jn 11,41  –Pare, vos dono gràcies perquè m’ haveu oït. 42 Bé sabia jo que sempre m’  
Jn 11,42  mi, a fi de que creguen que vós m’ haveu enviat. 43 Havent dit això, cridà en 
Jn 14,7 Pare; i des d’ara lo coneixeu i l’ haveu vist. 8 Felip li digué: –Senyor,  
Jn 14,9  ha que estic ab vosaltres, i no m’ haveu conegut? Felip, lo qui em veu a mi,  
Jn 14,24  mes paraules. I la paraula que  haveu oït no és meva, sinó del Pare que m’ 
Jn 16,24  vos ho concedirà. 24 Fins ara no  haveu demanat res en mon nom. Demanau i  
Jn 16,27 mateix vos ama, perquè vosaltres m’ haveu amat i cregut que jo he eixit de  
Jn 16,30  vos pregúntia; per això creem que  haveu eixit de Déu. 31 Jesús los  
Jn 17,2  vos glorifíquia a vós, 2 com li  haveu donat poder sobre tota carn, per a  
Jn 17,2  vida eterna a tots aquells que li  haveu donat. 3 I aquesta és la vida  
Jn 17,6  del món; eren vostres i me’ls  haveu donat, i ells han guardat vostra  
Jn 17,8  de vós, i han cregut que vós m’ haveu enviat. 9 »Jo prego per ells. No  
Jn 17,18  és la veritat. 18 Així com vós m’ haveu enviat al món, així jo els he enviat 
Jn 17,21 a fi de que el món crega que vós m’ haveu enviat. 22 I jo els he donat la  
Jn 17,23  per a què conega lo món que vós m’ haveu enviat i los haveu amat així com m’ 
Jn 17,23  món que vós m’haveu enviat i los  haveu amat així com m’amàreu a mi. 24  
Jn 17,24  jo desitjo que aquells que vós m’ haveu donat estiguen ab mi allà a on jo  
Jn 17,24  per a què vègien ma glòria que m’ haveu donat, puix vós m’haveu amat des d’ 
Jn 17,24  que m’haveu donat, puix vós m’ haveu amat des d’antes de la creació del  
Jn 17,25  i estos conegueren que vós m’ haveu enviat. 26 I els he fet i faré  
Jn 17,26  nom, perquè l’amor ab què vós m’ haveu amat sia en ells, i jo en ells.  
Jn 20,15  diu: –Senyor, si sou vós lo qui l’ haveu tret, dieu-me a on lo posàreu, i  
Jn 21,10 digué: –Portau aquí peixos dels que  haveu agafat ara. 11 Simó Pere pujà i  
Ac 1,11 rebut en lo cel, vindrà així com l’ haveu vist anar al cel. 12 Llavors se’n  
Ac 1,24  mostrau-nos d’aquestos dos qual  haveu elegit 25 per a què ocúpia lo puesto 
Ac 3,16  fortalescut a est, a qui vosaltres  haveu vist, i coneixeu; i la fe que és per 
Ac 4,7  –Ab quin poder, o en nom de qui  haveu vosaltres fet això? 8 Llavors Pere,  
Ac 4,11 pedra que vosaltres los arquitectes  haveu refusat, i que ha estat posada per  
Ac 5,9  Llavors Pere li digué: –Per què us  haveu concertat per a tentar a l’Esperit  
Ac 5,28  en aquest nom; i veus aquí que  haveu omplert Jerusalem de vostra  
Ac 7,52  del Just, del qual vosaltres  haveu estat traïdors i homicides. 53  
Ac 7,53  per ministeri d’àngels i no l’ haveu guardada! 54 A l’oir tals coses,  
Ac 8,24  sobre mi ninguna cosa de les que  haveu dit. 25 I ells, després d’haver  
Ac 10,21  buscau. Qual és la causa per què  haveu vingut? 22 I ells digueren: –Lo  
Ac 10,29  sens dificultat tan prest com m’ haveu cridat. Pregunto, doncs, per quina  
Ac 10,29 Pregunto, doncs, per quina causa m’ haveu fet venir? 30 I digué Corneli:  
Ac 15,24  ab paraules dient: “Vosaltres  haveu de ser circumcidats i haveu de  
Ac 15,24  haveu de ser circumcidats i  haveu de guardar la Llei”, als quals no  
Ac 16,15  sa família, nos suplicà dient: –Si  haveu fet judici que jo só fiel al Senyor, 
Ac 19,3  3 I ell los digué: –Doncs, en què  haveu estat batejats? I ells respongueren: 
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Ac 19,37  37 Perquè aquestos homes que  haveu portat aquí no són sacrílegs ni  
Ac 28,28  i jo els cúria!” 28 »Perquè  haveu de saber vosaltres que als gentils  
Rm 6,17  fóreu servos del pecat, emperò  haveu obeït de cor aquella forma de  
Rm 6,17  aquella forma de doctrina a la que  haveu estat entregats. 18 I deslliurats  
Rm 6,18  18 I deslliurats del pecat, vos  haveu fet servos de la justícia. 19 Vos  
Rm 8,15 tals són fills de Déu. 15 Perquè no  haveu rebut l’esperit d’esclavitud per  
Rm 8,15  altra vegada ab temor, sinó que  haveu rebut l’Esperit d’adopció de  
Rm 11,30  temps no creguéreu a Déu, i ara  haveu alcançat misericòrdia per raó de sa  
Rm 16,17  i escàndols contra la doctrina que  haveu après, i apartau’s d’ells. 18  
1Co 1,9  Jesucrist. 9 Fiel és Déu, per qui  haveu estat cridats a la companyia de son  
1Co 1,13  fou crucificat per a vosaltres? ¿O  haveu estat batejats en nom de Pau? 14  
1Co 1,15 15 perquè ningú diga que en mon nom  haveu estat batejats. 16 I he batejat  
1Co 5,2  anau engreïts, i ni menos vos  haveu lamentat, per a què fos expeŀlit d’ 
1Co 6,11  foren alguns de vosaltres; emperò  haveu estat rentats, emperò haveu estat  
1Co 6,11  emperò haveu estat rentats, emperò  haveu estat santificats, emperò haveu  
1Co 6,11  haveu estat santificats, emperò  haveu estat justificats en lo nom de  
1Co 14,23  ignorants o infiels, ¿no diran que  haveu perdut lo judici? 24 Mes si tots  
1Co 15,2  com vos lo prediquí, si és que no  haveu cregut en va. 3 Perquè en primer  
1Co 15,11  així predicam, i així vosaltres  haveu cregut. 12 I si es predica que  
2Co 1,13  escrivim altres coses sinó les que  haveu llegit i reconeixeu, i espero que  
2Co 1,14  fins al fi. 14 Com també nos  haveu reconegut en part, que nosaltres som 
2Co 7,9  Déu, de manera que ningun dany  haveu sofert per nosaltres. 10 Perquè la  
2Co 7,11  què zel, què venjança! En tot vos  haveu mostrats purs en aquest negoci. 12 I 
2Co 11,4  altre Esperit que vosaltres no  haveu rebut, o altre evangeli que no haveu 
2Co 11,4  rebut, o altre evangeli que no  haveu abraçat, podríeu ab raó sofrir-lo. 
2Co 12,11  en gloriar-me: vosaltres m’hi  haveu compeŀlit. Perquè jo devia ésser  
2Co 12,13  i virtuts. 13 Perquè, en què  haveu estat vosaltres inferiors a les  
Ga 1,9  un altre evangeli diferent del que  haveu rebut, sia anatema. 10 Puix,  
Ga 1,13  de Jesucrist. 13 Perquè ja  haveu oït de quina manera vivia jo en  
Ga 3,2  desitjo saber de vosaltres:  ¿haveu rebut l’Esperit per les obres de  
Ga 3,27  Cristo Jesús. 27 Puix tots los que  haveu estat batejats en Cristo, estau  
Ga 4,12  jo també só com vosaltres: no m’ haveu agraviat en res. 13 Vosaltres sabeu  
Ga 4,21  que voleu estar baix la Llei, ¿no  haveu llegit la Llei? 22 Perquè escrit  
Ga 5,4  no té virtut alguna en vosaltres:  haveu caigut de la gràcia. 5 Perquè  
Ga 5,13  13 Perquè vosaltres, germans,  haveu estat cridats a llibertat. Solament  
Ef 2,13  en altre temps estàveu lluny, vos  haveu acercat per la sang de Cristo. 14  
Ef 3,2  de vosaltres, los gentils, 2 si  haveu oït la dispensació de la gràcia de  
Ef 4,20  a l’avarícia. 20 Mes vosaltres no  haveu après així a Cristo, 21 si és que l’ 
Ef 5,5 ans bé accions de gràcies. 5 Perquè  haveu de saber i entendre que tot  
Fl 4,9  pensau en estes coses. 9 Lo que  haveu après, i rebut, i oït, i vist en mi, 
Fl 4,14 Cristo, que em conforta. 14 Ab tot,  haveu fet bé en haver participat de ma  
Col 1,5  reservada en los cels, de la que  haveu oït per la paraula de veritat de l’ 
Col 1,23  en l’esperança de l’evangeli que  haveu oït i que fou predicat a tota  
Col 2,6  fe en Cristo. 6 Així com, doncs,  haveu rebut Cristo Jesús, lo Senyor,  
Col 2,7  en ell i fortificats en la fe, com  haveu après, creixent en ella ab accions  
Col 3,1 pares de família i als criats. 1 Si  haveu, doncs, ressuscitat ab Cristo,  
Col 3,9  los uns als altres, ja que us  haveu despullat de l’home vell ab sos  
Col 3,10 de l’home vell ab sos fets 10 i us  haveu vestit lo nou, lo qual és renovat  
Col 4,6  gràcia i sal, per a què sapiau com  haveu de respondre a cada u. 7 Mon  
1Te 1,6  per amor vostre. 6 I vosaltres vos  haveu fet imitadors nostres i del Senyor,  
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1Te 1,7  Sant. 7 De manera que vosaltres  haveu estat l’exemple a tots los que han  
1Te 2,13  quan rebéreu la paraula de Déu que  haveu oït de nosaltres, la rebéreu no com  
1Te 2,14  14 Perquè vosaltres, germans, vos  haveu fet imitadors de les iglésies de Déu 
1Te 4,1  en lo Senyor Jesús que, com  haveu rebut de nosaltres de quina manera  
He 5,12 principis dels oracles de Déu, i us  haveu tornat tals que necessitau de llet,  
He 6,10  obres i treballs de caritat que  haveu mostrat envers son nom, en lo que  
He 6,10  mostrat envers son nom, en lo que  haveu ministrat i ministrau als sants. 11  
He 10,5  vós no volguéreu; emperò un cos m’ haveu apropiat a mi. 6 Holocaustos i  
He 12,4 en vostres ànimos. 4 Puix encara no  haveu resistit fins a la sang, peleant  
He 12,18  18 Perquè vosaltres no us  haveu acercat encara a la muntanya  
He 12,22  i tremolant.» 22 Mes vosaltres  haveu vingut a la muntanya de Sion i a la  
He 13,7  paraula de Déu, i la fe dels quals  haveu d’imitar, considerant lo fi de sa  
Jm 2,6  l’amen? 6 Vosaltres, al contrari,  haveu afrontat al pobre. ¿No us oprimeixen 
Jm 5,3  vostres carns com si fos foc. Vos  haveu atresorat ira per los darrers dies.  
Jm 5,4  dies. 4 Mirau que el jornal que  haveu defraudat als treballadors que  
Jm 5,5  Senyor dels exèrcits. 5 Vosaltres  haveu viscut deliciosament sobre la terra  
Jm 5,5  sobre la terra i en disolucions;  haveu engordit vostres cors per lo dia del 
1Pe 1,8  8 Al qual amau, encara que no l’ haveu vist; en qui creeu ara, sens veure  
1Pe 1,18  vostra peregrinació, 18 sabent que  haveu estat rescatats de vostra vana  
1Pe 1,22  fossen en Déu. 22 Veent que  haveu purificat vostres ànimes, obeint la  
1Pe 1,23  ab un cor pur. 23 Ja que  haveu renascut, no de llavor corruptible,  
1Pe 2,3  ella crescau en salut, 3 si és que  haveu gustat quant dolç és lo Senyor; 4  
1Pe 2,10  alcançat misericòrdia, mes ara  haveu alcançat misericòrdia. 11 Vos  
1Pe 2,25  ovelles esgarriades; mes ara vos  haveu retornat al pastor i bisbe de  
2Pe 3,11  ser disoltes, quina classe de gent  haveu de ser vosaltres en santedat de vida 
1Jn 2,7  nou, sinó manament antic, que l’ haveu tingut des del principi. Lo manament 
1Jn 2,7  antic és la paraula que vosaltres  haveu oït des del principi. 8 Emperò vos  
1Jn 2,13  escric a vosaltres, pares, perquè  haveu conegut a aquell que és des del  
1Jn 2,13  escric a vosaltres, joves, perquè  haveu vençut al Maligne. Vos escric a  
1Jn 2,13 escric a vosaltres, infants, perquè  haveu conegut al Pare. 14 Vos escric a  
1Jn 2,14  escric a vosaltres, pares, perquè  haveu conegut a aquell que és des del  
1Jn 2,14  de Déu permaneix en vosaltres, i  haveu vençut al Maligne. 15 No ameu al món 
1Jn 2,18  ja és l’última hora, i com  haveu oït que l’Anticrist vindrà, així  
1Jn 2,27  en vosaltres la unció que  haveu rebut d’ell. I no teniu necessitat  
1Jn 3,11  Perquè aquesta és la doctrina que  haveu oït des del principi: que us ameu  
1Jn 4,3  l’esperit de l’Anticrist, de qui  haveu oït que ve, i que ara ja està en lo  
2Jn 6 manament: que camineu en ell com l’ haveu oït des del principi. 7 Perquè s’  
2Jn 8  mateixos, perquè no perdau lo que  haveu obrat, sinó que rebau complert  
Jud 5  doncs, fer-vos present, ja que  haveu sabut tot açò, que Jesús, salvant al 
Ap 4,11  i honra, i virtut, perquè vós  haveu criat totes les coses, i per lo  
Ap 5,9  sellos, perquè fóreu mort, i ens  haveu redimit per a Déu, ab vostra sang,  
Ap 5,10 llengua, i poble, i nació, 10 i ens  haveu fet reis i sacerdots envers nostre  
Ap 11,17 totpoderós, que sou, que éreu i que  haveu de venir; perquè haveu rebut vostre  
Ap 11,17  éreu i que haveu de venir; perquè  haveu rebut vostre gran poder i haveu  
Ap 11,17  haveu rebut vostre gran poder i  haveu regnat. 18 I els gentils s’han  
Ap 16,5  que éreu i que sereu, perquè això  haveu judicat. 6 Perquè derramaren la sang 
Ap 16,6  sants i dels profetes, i vós los  haveu donat a beure sang perquè ho  
Mt 5,21 no entrareu en lo Regne del cel. 21  »Haveu oït que es digué a vostres  
Mt 5,27 que hages pagat l’última malla. 27  »Haveu oït que es digué als antepassats:  
Mt 8,29  veure ab vós, Jesús, Fill de Déu?  ¿Haveu vingut aquí a aturmentar-nos  
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Mt 13,51  de dents. 51 I Jesús los digué:  –¿Haveu comprès totes aquestes coses? Ells 
Mc 14,64  tenim ja de testimonis? 64  Haveu oït la blasfèmia! Què us n’apar? I  
Lc 22,52  ancians que havien vingut a ell:  –Haveu vingut armats d’espases i de  
1Co 7,23  llibre, és servo de Cristo. 23  Haveu estat comprats per un preu: no us  
Ga 3,4  en esperit, acabeu en carn? 4  ¿Haveu sofert tantes coses en va, si és  
Mt 1,24  féu com l’àngel del Senyor li  havia manat, i rebé a sa muller. 25 I no  
Mt 2,4  del poble, los preguntava a on  havia de nàixer lo Cristo. 5 I ells li  
Mt 2,15  per a què es complís lo que  havia dit lo Senyor per lo profeta, que  
Mt 2,16  16 Llavors Herodes, quan vegé que  havia quedat burlat dels magos, s’irrità  
Mt 2,16  féu matar tots los infants que hi  havia en Betlem i en tota sa comarca, de  
Mt 2,16  i en avall, conforme al temps que  havia averiguat dels magos. 17 Llavors fou 
Mt 2,17  17 Llavors fou complert lo que s’ havia dit per Jeremies, lo profeta, que  
Mt 9,20  d’un fluix de sang dotze anys  havia, i se li acercà per detràs i li tocà 
Mt 13,5  en llocs pedregosos, a on no hi  havia molta terra, i nasqueren tot seguit, 
Mt 13,5  i nasqueren tot seguit, puix no hi  havia fondària de terra; 6 emperò a l’  
Mt 13,19 ve lo Maligne i arrabassa lo que s’ havia sembrat en son cor: aqueix és lo que 
Mt 13,35  35 Per a què es complís lo que  havia dit lo profeta, que diu: «Obriré la  
Mt 14,3  en ell prodigis. 3 Perquè Herodes  havia fet prendre a Joan, i lligat, lo  
Mt 15,22 22 I veus aquí una dona cananea que  havia eixit d’aquells confins cridava  
Mt 16,12  12 Aleshores entengueren que no  havia dit que es guardassen del llevat  
Mt 17,13 comprengueren los deixebles que els  havia parlat de Joan Baptista. 14 I quan  
Mt 18,31  i foren a contar a son amo lo que  havia passat. 32 »Llavors lo cridà son amo 
Mt 21,4 fou fet per a què es complís lo que  havia dit lo profeta, que diu: 5 «Dieu a  
Mt 21,6  se n’anaren, i feren lo que els  havia manat Jesús. 7 I menaren la somera i 
Mt 21,15  i els escribes les meravelles que  havia fet, i als petits clamant en lo  
Mt 21,33  lo. 33 »Oïu una altra paràbola: Hi  havia un pare de famílies que plantà una  
Mt 22,25  successió a son germà.” 25 Doncs,  havia entre nosaltres set germans, i  
Mt 22,34 Emperò los fariseus, quan oïren que  havia fet callar als saduceus, se juntaren 
Mt 24,43  pare de famílies sabés a què hora  havia de venir lo lladre, sens dubte  
Mt 25,16 immediatament. 16 »Doncs aquell que  havia rebut los cinc talents, se n’anà a  
Mt 25,17  cinc. 17 E igualment aquell que n’ havia rebut dos, ne guanyà també altres  
Mt 25,18 altres dos. 18 Emperò aquell que n’ havia rebut un, se n’anà i cavà en terra, 
Mt 25,20 a comptes. 20 I arribant aquell que  havia rebut los cinc talents, n’hi  
Mt 25,22  22 »I s’acercà també aquell que  havia rebut los dos talents i digué:  
Mt 25,24  »I havent arribat també aquell que  havia rebut un talent, digué: »–Senyor, jo 
Mt 26,19  ho feren de la manera que Jesús  havia manat, i aparellaren la pasqua. 20 I 
Mt 26,75  se recordà de les paraules que li  havia dit Jesús: «Antes que el gall  
Mt 27,3 Ponç Pilat. 3 Llavors Judes, que l’ havia entregat, quan vegé que l’havien  
Mt 27,55  aquest era Fill de Déu. 55 I hi  havia allí moltes dones observant des de  
Mt 27,60 el posà en un sepulcre seu nou, que  havia fet obrir en una roca. I arrimà una  
Mt 28,6  digué. Veniu i veeu lo lloc a on  havia estat colocat lo Senyor. 7 I anau  
Mt 28,11  dels sacerdots de tot quant  havia ocorregut. 12 I havent-se juntat  
Mt 28,15  los diners, ho feren com se’ls  havia dit. I aquesta veu que es divulgà  
Mt 28,16  a la muntanya a on Jesús los  havia manat. 17 I quan lo vegeren, l’  
Mc 1,23  i no com los escribes. 23 I hi  havia en la sinagoga d’ells un home  
Mc 1,33  esperitats. 33 I tota la ciutat s’ havia reunit a la porta. 34 I curà a molts 
Mc 2,15 ab Jesús i sos deixebles, perquè hi  havia molts que el seguien. 16 I al veure  
Mc 3,1 entrà novament en la sinagoga, i hi  havia allí un home que tenia seca una mà.  
Mc 4,5  caigué sobre pedregals, a on no hi  havia molta terra, i nasqué a l’instant  
Mc 4,5  i nasqué a l’instant perquè no hi  havia fondària de terra; 6 però tan prest  
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Mc 4,36  així com estava en la barca. I hi  havia també ab ell altres barques. 37 I se 
Mc 5,4  vegades ab grillons i ab cadenes,  havia romput les cadenes i fet trossos los 
Mc 5,14 los camps. I eixiren a veure lo que  havia succeït. 15 I vénen a Jesús i veuen  
Mc 5,15  15 I vénen a Jesús i veuen al que  havia estat aturmentat del dimoni, sentat, 
Mc 5,16  los relataren tot lo fet tal com  havia succeït a l’endemoniat, i lo dels  
Mc 5,18  quan entrà en la barca, aquell que  havia estat posseït del dimoni començà a  
Mc 5,20  en Decàpolis quant grans coses  havia fet Jesús per a ell, i se  
Mc 5,25  patia un fluix de sang dotze anys  havia 26 i que havia sofert molt en mans  
Mc 5,26  de sang dotze anys havia 26 i que  havia sofert molt en mans de molts metges, 
Mc 5,30  instant en si mateix la virtut que  havia eixit d’ell, havent-se girat  
Mc 5,32  al rodador per a veure a la que ho  havia fet. 33 Llavors la dona, espavorida  
Mc 5,33  i tremolant, sabent lo que li  havia passat, s’acercà i se postrà davant 
Mc 6,14  del rei Herodes (puix son nom s’ havia fet notori), i deia: –Joan Baptista  
Mc 6,17  morts. 17 Perquè el mateix Herodes  havia enviat a prendre a Joan i l’havia  
Mc 6,17  havia enviat a prendre a Joan i l’ havia fet posar ab grillons en la presó, a 
Mc 6,17  de Filipo, son germà, perquè s’ havia desposat ab ella. 18 Puix deia Joan  
Mc 7,30  sobre el llit i que el dimoni  havia eixit d’ella. 31 I deixant novament 
Mc 9,9  9 I guardaren en secret lo que els  havia dit, preguntant-se entre si què  
Mc 10,Tit  a anunciar a sos deixebles que  havia de morir i ressuscitar. Respon a la  
Mc 11,6 respongueren del modo que Jesús los  havia manat; i los el deixaren menar. 7 I  
Mc 11,20  passar, vegeren que la figuera s’ havia secat d’arrel. 21 I havent-se’n  
Mc 12,12  perquè coneixien que contra ells  havia dit aquesta paràbola. I deixant-  
Mc 12,28 li acercà un dels escribes, que els  havia oït disputar, i veent que els havia  
Mc 12,28 havia oït disputar, i veent que els  havia respost bé, li preguntà quin era lo  
Mc 12,34  34 I Jesús, quan vegé que  havia respost sàviament, li digué: –No  
Mc 13,34  a quiscun de sos sirvents lo que  havia de fer, i manà al porter que  
Mc 14,16 ciutat, i l’encontraren com los ho  havia dit, i aparellaren la pasqua. 17 I  
Mc 14,44  i ancians. 44 I el traïdor los  havia donat un senyal, dient: –Aquell a  
Mc 14,72  Pere de la paraula que Jesús li  havia dit: «Abans que el gall càntia dues  
Mc 15,7  que ells demanassen. 7 I n’hi  havia un anomenat Barrabàs, que estava  
Mc 15,39  que estava davant, vegé que  havia espirat clamant aixís, digué:  
Mc 15,40  home era lo Fill de Déu. 40 I hi  havia també allí unes dones mirant des de  
Mc 15,44 cridant al centurió, li preguntà si  havia ja mort. 45 I després de saber-ho  
Mc 16,9  a Maria Magdalena, de la qual  havia llançat set dimonis. 10 Ella anà a  
Mc 16,11  oïren que era viu i que ella l’ havia vist, no ho cregueren. 12 Mes,  
Lc 1,22  podia parlar, i comprengueren que  havia tingut alguna visió en lo temple. I  
Lc 1,55  a Israel son servo; 55 així com  havia dit a nostres pares, a Abraham i a  
Lc 1,57  se li complí lo temps en què  havia de parir, i parí un fill. 58 I sos  
Lc 1,58  i sos parents oïren que el Senyor  havia manifestat una gran misericòrdia  
Lc 1,70 casa de David, son servo, 70 segons  havia dit per boca de sos sants profetes,  
Lc 1,80  en los deserts fins al dia que s’ havia de manifestar a Israel. 2,Tit  
Lc 2,6  que es compliren los dies en què  havia de parir. 7 I parí son fill  
Lc 2,7  reclinà en un pessebre, puix no hi  havia lloc per a ells en la posada. 8 I hi 
Lc 2,8  per a ells en la posada. 8 I hi  havia uns pastors en aquella comarca que  
Lc 2,17  vist, comprengueren lo que els  havia estat dit d’aquell infant. 18 I  
Lc 2,21  lo nom de Jesús, com l’àngel l’ havia anomenat abans que fos concebut en  
Lc 2,25 colomins. 25 I en aquella ocasió hi  havia en Jerusalem un home anomenat  
Lc 2,26  Sant estava sobre ell. 26 I li  havia estat revelat per l’Esperit Sant  
Lc 2,36  pensaments de molts cors. 36 I hi  havia una profetisa anomenada Anna, filla  
Lc 2,36  Era ja d’edat molt avançada i  havia viscut set anys ab son marit des de  
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Lc 2,50  comprengueren les paraules que els  havia dit. 51 I baixà ab ells, i vingué a  
Lc 3,19  i per tots los mals que Herodes  havia fet, 20 hi anyadí, a tots los demés, 
Lc 4,16  tots. 16 I anà a Nazaret, a on s’ havia criat, i segons tenia de costum,  
Lc 4,25  gran fam per tota la terra, hi  havia moltes viudes en Israel, 26 emperò a 
Lc 4,27  de Sidònia. 27 I molts leprosos hi  havia en Israel en temps del profeta  
Lc 5,17  un dia, estant ell ensenyant, hi  havia allí també sentats alguns fariseus i 
Lc 5,29  un gran convit en sa casa, i hi  havia un gran número de publicans i altres 
Lc 6,6  en la sinagoga i ensenyava. I hi  havia allí un home que tenia seca la mà  
Lc 7,2  entrà en Cafarnaüm. 2 I hi  havia allí aleshores molt mal, i a punt de 
Lc 7,10  enviats, trobaren sa al criat que  havia estat malalt. 11 I succeí després  
Lc 7,37 se sentà a taula. 37 I veus aquí hi  havia en la ciutat una dona pecadora que,  
Lc 7,39  39 I quan lo fariseu que l’ havia convidat vegé això, deia entre si  
Lc 8,2  2 i també algunes dones a qui ell  havia curat dels esperits malignes i de  
Lc 8,2  anomendada Magdalena, de la qual  havia expeŀlit set dimonis, 3 i Joana,  
Lc 8,27 se li acercà un home que molt temps  havia estava posseït dels dimonis, i no  
Lc 8,29  eixís de l’home; puix llarg temps  havia que estava apoderat d’ell, i encara 
Lc 8,34  34 Quan los pastors vegeren lo que  havia succeït, fugiren, i anaren i ho  
Lc 8,35 masies. 35 I eixiren a veure lo que  havia succeït i vingueren a Jesús, i  
Lc 8,36  vist los contaren de la manera que  havia estat deslliurat de la llegió. 37 I  
Lc 8,39  tota la ciutat quant gran mercè li  havia fet Jesús. 40 I succeí que, havent  
Lc 8,43 fluix de sang dotze anys feia i que  havia gastat tot quant tenia en metges i  
Lc 8,43  quant tenia en metges i ningú l’ havia poguda curar, 44 s’acercà a ell per 
Lc 8,47  de tothom la causa per què l’ havia tocat i com al moment havia quedat  
Lc 8,47  què l’havia tocat i com al moment  havia quedat sana. 48 I ell li digué:  
Lc 8,49  Vés-te’n en pau. 49 Encara no  havia acabat de parlar, quan vingué un al  
Lc 8,56  que no diguessen a ningú lo que  havia acontescut. 9,Tit Capítol IX Missió  
Lc 9,7 d’Herodes, lo tetrarca, tot lo que  havia fet Jesús, i estava suspès per lo  
Lc 9,8 per lo que alguns deien: 8 que Joan  havia ressuscitat d’entre els morts; i  
Lc 9,8  els morts; i altres, que Elies  havia aparegut; i altres, que un dels  
Lc 9,8 altres, que un dels antics profetes  havia ressuscitat. 9 I digué Herodes: –Jo  
Lc 9,31 parlaven de sa partida del món, que  havia de verificar-se en Jerusalem. 32  
Lc 10,1  seu a cada ciutat o lloc a on ell  havia de venir. 2 I els digué: –La collita 
Lc 12,16  dient: –Lo camp d’un home ric  havia portat abundància de fruits. 17 I  
Lc 12,39  de família sabés l’hora en què  havia de venir lo lladre, vetllaria sens  
Lc 13,1  1 I en aquest mateix temps hi  havia allí uns que contaven noves a Jesús  
Lc 13,1  dels galileus la sang dels quals  havia mesclat Pilat ab la dels seus  
Lc 13,14  la sinagoga, irritat perquè Jesús  havia curat en dissabte, digué al poble:  
Lc 14,12  exaltat. 12 I deia també al que l’ havia convidat: –Quan dónies un dinar o un 
Lc 15,6 puix he trobat l’ovella que se’ns  havia perdut.” 7 »Vos dic que així mateix  
Lc 15,9  puix he trobat la dracma que  havia perdut.” 10 »Per lo tant, vos dic  
Lc 15,24  meu era mort i ha ressuscitat, s’ havia perdut i ha estat trobat. »I  
Lc 15,32 germà era mort i ha ressuscitat, s’ havia perdut i ha estat trobat. 16,Tit  
Lc 16,1  digué també a sos deixebles: –Hi  havia un home ric que tenia un majordom,  
Lc 16,19 marit, també comet adulteri. 19 »Hi  havia un home ric que anava vestit de  
Lc 16,20  sempre ab esplendor. 20 I també hi  havia un pobre anomenat Làssaro, que  
Lc 17,15  15 I un d’ells, quan vegé que  havia quedat net, tornà atràs glorificant  
Lc 18,2  i no defallir, 2 dient: –Hi  havia un jutge en certa ciutat, que no  
Lc 18,3  Déu ni respecte als homes. 3 I hi  havia en la mateixa ciutat una viuda que  
Lc 19,4  un sicòmoro per a veure-lo, puix  havia de passar per allí. 5 I arribat que  
Lc 19,7  això, tots murmuraven dient que  havia anat a hospedar-se en casa d’un  
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Lc 19,15 que vinguessen aquells criats a qui  havia donat son diner, per a informar-se 
Lc 19,15  per a informar-se del que cada u  havia negociat. 16 I arribà lo primer i  
Lc 19,32  pollí que estava del modo que els  havia dit. 33 I quan lo desfermaven, los  
Lc 20,19 mateixa hora puix comprengueren que  havia dit aquella paràbola contra ells,  
Lc 22,13 ’n anat, ho trobaren tot com los ho  havia dit, i aparellaren la pasqua. 14 I  
Lc 22,61  de la paraula que el Senyor li  havia dit: «Abans que el gall càntia, me  
Lc 23,8  tingué un gran goig, puix temps  havia que ho desitjava, per haver oït a  
Lc 23,19  -nos Barrabàs! 19 –Lo qual  havia estat posat pres per causa d’una  
Lc 23,25 que per causa de sedició i homicidi  havia estat posat en presó i ells  
Lc 23,38  salva’t a tu mateix! 38 I hi  havia també sobre ell un rètol escrit en  
Lc 23,47  47 I quan lo centurió vegé lo que  havia succeït, glorificà a Déu dient:  
Lc 23,51  i home virtuós i just 51 (que no  havia consentit en lo consell, ni en lo  
Lc 23,53  en una roca en lo qual ningú hi  havia estat posat encara. 54 I era lo dia  
Lc 23,55  lo sepulcre i la manera ab què  havia estat depositat lo cos de Jesús. 56  
Lc 24,12  i se’n tornà admirat de lo que  havia vist. 13 I veus aquí que dos d’ells 
Lc 24,14  14 I conversaven sobre lo que  havia passat. 15 I mentres estaven parlant 
Lc 24,27  en totes les Escriptures lo que s’ havia dit d’ell. 28 I a l’acercar-se  
Lc 24,35 Simó! 35 I ells contaren lo que els  havia succeït en lo camí i com l’havien  
Jn 2,6 –Feu tot quant ell vos diga. 6 I hi  havia allí sis grans gerres de pedra per a 
Jn 2,22  deixebles se recordaren de que els  havia dit això, i ells cregueren l’  
Jn 2,22  Escriptura i la paraula que Jesús  havia dit. 23 Mentres que ell estigué en  
Jn 2,25  coneixia per si mateix lo que hi  havia en l’home. 3,Tit Capítol III  
Jn 3,1  de Joan a sos deixebles. 1 Hi  havia un home de la secta dels fariseus,  
Jn 3,23  prop de Salim, perquè allí hi  havia molta aigua. I venien i eren  
Jn 3,24  24 Puix llavors Joan encara no  havia estat posat en la presó. 25 I se  
Jn 4,39 aquella dona, que assegurava que li  havia dit tot lo que ella havia fet. 40 I  
Jn 4,39  que li havia dit tot lo que ella  havia fet. 40 I havent vingut a ell los  
Jn 4,45  lo reberen havent vist tot lo que  havia fet en Jerusalem en lo dia de la  
Jn 4,46  novament a Canà de Galilea, a on  havia convertit l’aigua en vi. I hi havia 
Jn 4,46  convertit l’aigua en vi. I hi  havia un noble que tenia un fill malalt en 
Jn 4,50 home cregué la paraula que Jesús li  havia dit i se n’anà. 51 I quan anava  
Jn 4,53 aquella era l’hora en què Jesús li  havia dit: «Ton fill viu»; i cregué ell i  
Jn 5,5  qualsevol que fos son mal. 5 I hi  havia allí un home que feia trenta-vuit  
Jn 5,6  jeia, i coneixent que molt temps  havia estava malalt, li digué: –Vols ésser 
Jn 5,10  10 Los jueus, doncs, deien al que  havia estat curat: –Avui és dissabte. No  
Jn 5,13  llit i camina”? 13 Emperò lo qui  havia estat curat no sabia qui era, perquè 
Jn 5,13  no sabia qui era, perquè Jesús s’ havia retirat de la turba que hi havia  
Jn 5,13 s’havia retirat de la turba que hi  havia allí. 14 Després Jesús trobà aquest  
Jn 5,15 i els contà que era Jesús lo qui l’ havia curat. 16 I per aquest motiu los  
Jn 6,6  provar-lo, puix ell sabia lo que  havia de fer. 7 Felip li respongué: –Dos- 
Jn 6,14  aquells homes lo miracle que Jesús  havia fet, deien: –Aquest és verdaderament 
Jn 6,17  I era ja de nit, i Jesús encara no  havia vingut a ells. 18 I el mar començà a 
Jn 6,22 altre costat del mar vegé que no hi  havia allí més que una barca, i que Jesús  
Jn 6,22  que una barca, i que Jesús no hi  havia entrat ab sos deixebles, sinó que  
Jn 6,41  llavors a murmurar d’ell perquè  havia dit: «Jo só lo pa viu que he baixat  
Jn 6,64 que no creien i qui seria lo qui l’ havia d’entregar. 65 I deia: –Per això jo 
Jn 6,71  Simó, qui essent un dels Dotze l’ havia d’entregar. 7,Tit Capítol VII Va  
Jn 7,12  i deien: –A on és, aquell? 12 I hi  havia gran enraonament acerca d’ell entre 
Jn 7,30  sobre ell, perquè la seva hora no  havia arribat encara. 31 I molts del poble 
Jn 7,39 ell havien de rebre, puix encara no  havia estat comunicat l’Esperit, per  
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Jn 9,15  los fariseus li preguntaven com  havia recobrat la vista. Ell los digué:  
Jn 9,16  pot fer aquestos miracles? I hi  havia dissensió entre ells. 17 Digueren,  
Jn 9,24  doncs, novament a l’home que  havia estat cego i li digueren: –Glorifica 
Jn 10,40  a aquell lloc a on primerament  havia estat Joan batejant, i permanesqué  
Jn 11,1  a Efrem, ciutat de Galilea. 1 I hi  havia malalt un home anomenat Làssaro,  
Jn 11,2  2 I esta Maria era aquella que  havia ungit ab ungüent al Senyor, i  
Jn 11,13  de sa mort, i ells pensaren que  havia parlat del somni natural. 14 Jesús  
Jn 11,17 17 Arribà, doncs, Jesús i trobà que  havia ja quatre dies que Làssaro estava en 
Jn 11,30  i vingué a ell. 30 Perquè Jesús no  havia entrat encara en lo poblet, sinó que 
Jn 11,30 aquell mateix paratge a on Marta l’ havia encontrat. 31 Mes los jueus que  
Jn 11,44  44 I a l’instant isqué lo qui  havia mort, lligat de peus i mans ab  
Jn 11,45  i que havien vist lo que Jesús  havia fet, cregueren en ell. 46 Emperò  
Jn 11,46  i els contaren les coses que Jesús  havia fet. 47 Llavors los pontífices i els 
Jn 11,51  any pontífice, profetisà que Jesús  havia de morir per la nació. 52 I no tant  
Jn 12,1  vingué Jesús a Betània, a on ell  havia ressuscitat a Làssaro, que havia  
Jn 12,1  havia ressuscitat a Làssaro, que  havia mort. 2 Allí li aparellaren una  
Jn 12,4 de sos deixebles, que era lo qui l’ havia d’entregar, digué: 5 –Per què no s’ 
Jn 12,9  quant per a veure a Làssaro, a qui  havia ressuscitat d’entre los morts. 10  
Jn 12,12  una gran multitud de gent, que  havia vingut a la festa, havent sabut que  
Jn 12,18  a rebre-lo, per haver oït que  havia fet aquest miracle. 19 I los  
Jn 12,20  món se’n va detràs d’ell. 20 Hi  havia alguns gentils dels que pujaren per  
Jn 12,33 deia per a significar de quina mort  havia de morir. 34 La gent li respongué:  
Jn 12,37  ocultà d’ells. 37 Mes, encara que  havia fet tants miracles en presència d’  
Jn 13,1  de la Pasqua, sabent Jesús que  havia arribat l’hora de son trànsit d’  
Jn 13,3  lo, 3 Jesús, sabent que el Pare li  havia posat totes les coses en les mans,  
Jn 13,3  totes les coses en les mans, que  havia vingut de Déu, i que tornava a Déu,  
Jn 13,11  11 Puix sabia qui era lo qui l’ havia d’entregar; per això digué: «No  
Jn 13,29 bossa, pensaven alguns que Jesús li  havia dit: «Compra lo que necessitem per a 
Jn 16,4 hora, vos recordeu de que jo us les  havia anunciat. 5 »I no us les diguí al  
Jn 18,1  banda del torrent Cedron, a on hi  havia un hort, en lo qual entrà ell i sos  
Jn 18,9 Per a què es complís la paraula que  havia dit: «Pare, no he perdut a ningú  
Jn 18,14  aquell any. 14 I Caifàs era lo qui  havia donat als jueus lo consell de que  
Jn 18,26  parent d’aquell a qui Pere  havia tallat l’orella: –Puix que no t’he 
Jn 18,32 Jesús digué, indicant de quina mort  havia de morir. 33 Tornà, doncs, Pilat a  
Jn 19,29  digué: –Tinc set. 29 I hi  havia allí un vas ple de vinagre, i ells,  
Jn 19,32  cames del primer i de l’altre que  havia estat crucificat ab ell. 33 I havent 
Jn 19,39  també Nicodemus, aquell mateix que  havia primerament vingut de nit a trobar a 
Jn 19,41  En lo lloc a on fou crucificat hi  havia un hort i, en ell, un sepulcre nou,  
Jn 19,41 ell, un sepulcre nou, en lo qual no  havia estat encara posat ningú. 42 Allí,  
Jn 20,7  teles en terra, 7 i lo sudari, que  havia estat sobre lo cap d’ell, no junt  
Jn 20,8  entrà també l’altre deixeble que  havia arribat primer al sepulcre, i vegé i 
Jn 20,12  cap i altre als peus del siti a on  havia estat posat lo cos de Jesús. 13 Ells 
Jn 21,19  -li ab quina espècie de mort  havia de glorificar a Déu. I després d’  
Jn 21,20  cena estava reclinat en son seno i  havia preguntat: «Senyor, qui és lo qui  
Ac 1,2  l’Esperit Sant als apòstols que  havia elegit, fou rebut en lo alt; 3 als  
Ac 2,30 doncs, profeta, i sabent que Déu li  havia promès ab jurament que del fruit de  
Ac 3,10  espant i com fora de si per lo que  havia succeït a aquell. 11 I tenint per la 
Ac 3,13  davant de Pilat, judicant est que  havia de ser deslliurat. 14 Emperò  
Ac 4,14  estava també ab ells l’home que  havia estat curat, no podien dir res en  
Ac 4,21  tots glorificaven a Déu per lo que  havia succeït. 22 Puix l’home en qui s’  
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Ac 4,22  succeït. 22 Puix l’home en qui s’ havia obrat aquell prodigi de la cura  
Ac 4,33  de Jesucrist, nostre Senyor, i hi  havia molta gràcia en tots ells. 34 I no  
Ac 4,34  gràcia en tots ells. 34 I no hi  havia ningú menesterós entre ells, perquè  
Ac 5,7  també sa muller, no sabent lo que  havia succeït. 8 I Pere li digué: –Digue  
Ac 5,24  estaven en dubte sobre què s’ havia fet d’ells. 25 Emperò al mateix  
Ac 7,12  12 Mes quan Jacob oigué que hi  havia blat en Egipte, envià allí a nostres 
Ac 7,17  lo temps de la promesa que Déu  havia jurat a Abraham, cresqué lo poble i  
Ac 7,44  que el fes segons la forma que  havia vist. 45 Lo qual també nostres pares 
Ac 8,9  ciutat s’omplí d’alegria. 9 Hi  havia allí un baró anomenat Simó, que  
Ac 8,9  allí un baró anomenat Simó, que  havia estat mago abans en la ciutat,  
Ac 8,14  estaven en Jerusalem que Samària  havia rebut la paraula de Déu, los  
Ac 8,16  l’Esperit Sant. 16 Perquè no  havia baixat encara sobre ningú d’ells,  
Ac 8,27  de tots sos tresors i  havia vingut per adorar en Jerusalem; 28 i 
Ac 8,36  camí, arribaren a un lloc a on hi  havia aigua, i digué l’eunuc: –Veus aquí  
Ac 9,10  menjà ni begué. 10 I en Damasco hi  havia un deixeble anomenat Ananies, i el  
Ac 9,27 conduí als apòstols i els contà com  havia vist al Senyor en lo camí, i que li  
Ac 9,27 vist al Senyor en lo camí, i que li  havia parlat, i com després havia predicat 
Ac 9,27  que li havia parlat, i com després  havia predicat llibrement en Damasco en  
Ac 9,33  home anomenat Eneas, que vuit anys  havia feia llit, perquè estava paralític.  
Ac 10,1  parents i amics d’aquest. 1 I hi  havia en Cesarea un cert home anomenat  
Ac 10,12  cel a la terra, 12 en lo qual hi  havia tota mena de quadrúpedos i reptils  
Ac 10,17  si què seria aquella visió que  havia vist, veus aquí los homes que havia  
Ac 10,17 havia vist, veus aquí los homes que  havia enviat Corneli que, preguntant per  
Ac 10,41  poble, sinó als testimonis que Déu  havia ordenat abans; a nosaltres, que  
Ac 11,13  d’aquell baró. 13 I ens contà com  havia vist en sa casa un àngel que se li  
Ac 11,16 de les paraules del Senyor, com ell  havia dit: “Joan certament batejà ab  
Ac 11,19  espargits per la tribulació que  havia ocorregut per causa d’Esteve,  
Ac 11,20  jueus solament. 20 I entre ells hi  havia barons de Xipre i de Cirene, los  
Ac 11,28  a entendre per l’Esperit que hi  havia d’haver una gran fam en tot lo món, 
Ac 12,6  sens cessar. 6 I quan Herodes l’ havia de presentar, aquella mateixa nit  
Ac 12,17  contà de quina manera lo Senyor l’ havia tret de la presó, i digué: –Feu-ho 
Ac 12,18  entre els soldats, sobre què s’ havia fet de Pere. 19 I Herodes, havent- 
Ac 12,23  l’àngel del Senyor, per quant no  havia donat a Déu honra. I espirà, menjat  
Ac 13,1  abandona als jueus incrèduls. 1 Hi  havia, doncs, en la iglésia que estava en  
Ac 14,7  l’evangeli. 7 I en Listra hi  havia un home coix des del ventre de sa  
Ac 14,7  del ventre de sa mare, lo qui no  havia caminat mai, i per ser lisiat de  
Ac 14,10  les gents, quan vegeren lo que Pau  havia fet, alçaren sa veu i digueren en  
Ac 14,26  contaren totes les coses que Déu  havia fet ab ells, i com havia obert la  
Ac 14,26  que Déu havia fet ab ells, i com  havia obert la porta de la fe als gentils. 
Ac 15,4  referien totes les coses que Déu  havia obrat ab ells. 5 Mes s’alçaren  
Ac 15,12  quant grans senyals i prodigis  havia fet Déu entre els gentils per medi  
Ac 15,38  devia portar-se-l’en, puix s’ havia separat d’ells des de Pamfília i no 
Ac 15,38  d’ells des de Pamfília i no els  havia acompanyat en l’obra. 39 I hi hagué 
Ac 16,1 i a Listra. I veus aquí que allí hi  havia un deixeble anomenat Timoteu, fill  
Ac 16,3  per causa dels jueus que hi  havia en aquells llocs perquè tots sabien  
Ac 16,10  cerciorats de que Déu nos  havia cridat per a què els predicàssem l’ 
Ac 16,18  lo camí de la salvació. 18 I hi  havia molts dies que feia això; i Pau,  
Ac 16,19  I quan vegeren sos amos que se’ls  havia escapat l’esperança del seu guany,  
Ac 17,1  arribaren a Tessalònica, a on hi  havia una sinagoga de jueus. 2 I Pau,  
Ac 17,3  3 declarant i mostrant que  havia estat precís que patís Cristo i  
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Ac 17,13  de Tessalònica saberen que Pau  havia predicat també en Berea la paraula  
Ac 17,31  justícia, per aquell baró que  havia ordenat, donant una prova certa a  
Ac 18,2  natural de Ponto, que feia poc  havia vingut d’Itàlia, i a Prisciŀla, sa  
Ac 18,2 a Prisciŀla, sa muller (puix Claudi  havia manat eixir de Roma a tots los  
Ac 18,18  d’estes coses. 18 Emperò Pau, que  havia permanescut allí encara per molts  
Ac 18,18  i ab ell Prisciŀla i Aquila, i s’ havia fet tallar los cabells en Cencres,  
Ac 19,4  poble que creguessen en aquell que  havia de venir després d’ell, ço és, en  
Ac 20,7 juntat per a partir lo pa, Pau, que  havia de marxar al dia següent,  
Ac 20,8  la plàtica fins a mitjanit. 8 I hi  havia moltes llànties en l’aposento  
Ac 20,13  rebre allí a Pau, puix així ell ho  havia disposat intentant fer lo viatge a  
Ac 20,16 vinguérem a Milet. 16 Perquè Pau s’ havia proposat navegar més allà d’Èfeso  
Ac 20,38 en gran manera per les paraules que  havia dit, que no veurien més sa cara. I  
Ac 21,3  i arribàrem a Tiro, a on la barca  havia de deixar lo càrrec. 4 I com  
Ac 21,19 una per una totes les coses que Déu  havia fet entre els gentils per son  
Ac 21,29  d’Èfeso i cregueren que Pau l’ havia entrat en lo temple. 30 I es  
Ac 21,33  i li preguntà qui era i què  havia fet. 34 I dels de la turba, los uns  
Ac 23,10  10 I per la gran dissensió que hi  havia, tement lo tribú que ells no  
Ac 23,22  manà que no digués a ningú que li  havia donat avís d’això. 23 I cridant a  
Ac 23,25  lo calumniassen a ell de que  havia rebut diner. 26 I escrigué una carta 
Ac 26,23 havien de succeir: 23 que el Cristo  havia de patir, que havia de ser lo primer 
Ac 26,23  que el Cristo havia de patir, que  havia de ser lo primer que ressuscitaria  
Ac 28,11  en un barco d’Alexandria que  havia passat l’hivern en l’isla i tenia  
Rm 1,2  per l’evangeli de Déu, 2 lo qual  havia abans promès per sos profetes en les 
Rm 4,17  gents»), davant de Déu, a qui  havia cregut, lo qual dóna vida als morts  
Rm 4,18 de moltes gents, conforme lo que li  havia estat dit: «Així serà ton llinatge.» 
Rm 4,21 és poderós per a complir tot lo que  havia promès. 22 I per això li fou imputat 
Rm 5,14  Adam, lo qual és la figura del que  havia de venir. 15 Emperò no és lo do com  
Rm 9,25 “objecte de misericòrdia” al que no  havia conseguit misericòrdia.» 26 I  
Rm 15,20  aquest evangeli, no a on s’ havia fet ja menció de Cristo, a fi de no  
1Co 2,Tit  que la predicació en Corinti no  havia estat ab pompa de paraules ni  
1Co 15,3  lloc vos he ensenyat lo mateix que  havia après, a saber, que Cristo morí per  
1Co 15,15  testimoni contra Déu dient que  havia ressuscitat a Cristo, al qual no  
2Co 3,7  per la glòria de son rostro, que  havia de desaparèixer, 8 ¿com no serà més  
2Co 3,13  en sa cara, la glòria de la qual  havia de desaparèixer. 14 Emperò sos  
2Co 5,21  per nosaltres féu pecat al que no  havia conegut pecat, a fi de que nosaltres 
Ga 1,Tit haver abandonat la doctrina que els  havia ensenyat i que ell rebé de  
Ga 2,7  7 Ans bé al contrari, veent que m’ havia estat confiat l’evangeli de la  
Ga 2,9  conegueren la gràcia que se m’ havia donat, nos donaren la mà dreta a  
Ga 3,8 8 I l’Escriptura, preveent que Déu  havia de justificar als gentils per la fe, 
Ga 3,23  tancats en aquella fe que després  havia de ser revelada. 24 I així la Llei  
Ga 4,29  29 Emperò com llavors aquell que  havia nat segons la carn perseguia al que  
Ef 1,9  conforme a son beneplàcit, que s’ havia proposat en si mateix; 10 lo qual és 
Ef 4,9  9 (I que ell pujà, què és sinó que  havia baixat primer als paratges més  
Fl 2,26  angustiat, perquè havíeu sabut que  havia estat malalt. 27 I certament estigué 
Tt 1,5  presbíteros en cada ciutat, com t’ havia manat. 6 Lo qui sia sens nota, marit 
He 6,18  -nos de l’esperança que se’ns  havia proposat. 19 La qual tenim com un  
He 7,11  rebé la Llei), quina necessitat hi  havia de que s’alçàs després altre  
He 9,4  lo manà i la vara d’Aaron que  havia florit i les taules del pacte  
He 11,5  i no fou trobat, perquè Déu l’ havia trasladat; puix abans de la  
He 11,8  per anar a un lloc que ell després  havia de rebre en herència, obeí i partí  
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He 11,11  cregué que era fiel aquell que  havia promès. 12 Per lo qual d’un sol (i  
He 11,16  -se Déu d’ells, perquè els  havia aparellat ciutat. 17 Per la fe,  
He 11,17  oferí Isaac, fou provat; i ell que  havia rebut les promeses, oferí son únic  
He 11,18  oferí son únic fill, 18 a qui s’ havia dit: «En Isaac te serà cridada  
Jm 1,24 anà, i luego s’olvidà de quin home  havia estat. 25 Emperò aquell que  
1Pe 1,10  que vaticinaren de la gràcia que  havia de venir sobre vosaltres; 11  
2Pe 2,1  als fiels que se’n guàrdien. 1 Hi  havia també entre el poble falsos  
2Pe 2,22  «Lo ca se’n tornà a lo que  havia vomitat, i la porca, rentada, a  
Ap 1,Tit per mandato de Déu la revelació que  havia tingut, a les set iglésies de l’  
Ap 4,3  sàrdio; i al rodador del trono hi  havia un arc iris, que a la vista pareixia 
Ap 4,6  de Déu. 6 I davant del trono hi  havia com un mar transparent de vidre,  
Ap 5,Tit  l’Anyell de Déu, que poc abans  havia estat mort. Per lo que totes les  
Ap 5,6  ancians, un anyell dret, així com  havia estat mort, que tenia set banyes i  
Ap 8,9  tercera part de les criatures que  havia en lo mar, i tenia vida, morí; i fou 
Ap 9,10  a les dels escorpins, i hi  havia agulló en ses cues, i tenien poder  
Ap 12,5  parit. 5 I parí un fill baró que  havia de governar totes les nacions ab  
Ap 12,13  temps. 13 I quan lo dragó vegé que  havia estat tirat per terra, perseguí a la 
Ap 12,16  obrí sa boca i se xuclà lo riu que  havia llançat lo dragó de sa boca. 17 I  
Ap 18,18  clamaven dient: «Quina ciutat hi  havia semblant a esta gran ciutat?» 19 I  
Ap 22,2  una i a l’altra vora del riu, hi  havia l’arbre de vida portant dotze menes 
Ac 9,36  i es convertiren al Senyor. 36  Havia també en Jope una deixebla anomenada 
Lc 1,71  des del principi del món: 71 que  havíem de ser salvos de nostres enemics i  
Ef 1,12  de sa glòria, nosaltres que  havíem los primers esperat en Cristo. 13  
1Te 3,4 ab vosaltres, ja us prediguérem que  havíem de passar tribulacions, com ha  
Mt 2,9  I veus aquí l’estrella que  havien vist en l’Orient anava davant d’  
Mt 2,23  per a què es complís lo que  havien dit los profetes: «S’anomenarà  
Mt 11,20 a reprendre a les ciutats en què s’ havien obrat moltíssims de sos miracles,  
Mt 11,20  de sos miracles, perquè no s’ havien arrepentit: 21 –Ai de tu, Corozain! 
Mt 16,5  sos deixebles a l’altra banda, s’ havien olvidat de prendre pa. 6 Jesús los  
Mt 20,9  9 »Quan vingueren los que hi  havien anat envers l’hora undècima, cada  
Mt 22,8  estan aparellades; emperò los que  havien estat convidats no eren dignes. 9  
Mt 26,57  i fugiren. 57 Emperò los que  havien pres a Jesús lo portaren a casa de  
Mt 26,57  príncep dels sacerdots, a on s’ havien juntat los escribes i los ancians.  
Mt 27,3 l’havia entregat, quan vegé que l’ havien condemnat, s’arrepentí i tornà les 
Mt 27,18  18 Puix sabia que per enveja l’ havien entregat. 19 I estant ell sentat en 
Mt 27,52  i molts cossos de sants que  havien mort, ressuscitaren. 53 I eixint de 
Mt 27,55  dones observant des de lluny, que  havien seguit a Jesús des de Galilea  
Mc 3,22  fora de si. 22 I els escribes que  havien baixat de Jerusalem deien: –Té a  
Mc 5,16  i tingueren temor. 16 I els que ho  havien vist los relataren tot lo fet tal  
Mc 6,30  ab Jesús, li contaren tot lo que  havien fet i ensenyat. 31 I els digué:  
Mc 6,52  son interior. 52 Perquè encara no  havien comprès lo dels pans, puix son cor  
Mc 7,1  i alguns dels escribes, que  havien vingut de Jerusalem. 2 I quan  
Mc 8,8  i recolliren, dels bocins que  havien sobrat, set senalles. 9 I els que  
Mc 8,14  altra banda de l’estany. 14 I s’ havien olvidat de prendre pa, ni tenien ab 
Mc 9,8  manà que a ningú diguessen lo que  havien vist fins que el Fill de l’home  
Mc 9,33  ells callaven, perquè en lo camí  havien disputat entre si sobre quin d’  
Mc 10,32  a dir-los les coses que li  havien de passar 33 dient: –Veus aquí,  
Mc 14,49  prenguéreu. Emperò les Escriptures  havien de complir-se. 50 Llavors,  
Mc 15,10  10 Perquè sabia que per enveja l’ havien entregat los prínceps dels  
Mc 15,41  i moltes altres que junt ab ell  havien pujat a Jerusalem. 42 I essent ja  
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Mc 16,10  10 Ella anà a dir-ho als que  havien estat ab ell, que estaven afligits  
Mc 16,14  cor per no haver cregut als que l’ havien vist ressuscitat. 15 I els digué:  
Lc 2,18  i igualment de les coses que els  havien referit los pastors. 19 Emperò  
Lc 2,20  a Déu per totes les coses que  havien vist i oït, del modo que els les  
Lc 2,20  vist i oït, del modo que els les  havien dites. 21 I després d’haver passat 
Lc 5,2  vora de l’estany, i los pescadors  havien saltat en terra i rentaven sos  
Lc 5,9  atordits de l’agafada de peix que  havien fet. 10 I així mateix Jaume i Joan, 
Lc 5,17  fariseus i doctors de la Llei, que  havien vingut de tots los pobles de  
Lc 6,18  i de Tiro i de Sidon, 18 que  havien vingut a oir-lo i a que els curàs 
Lc 7,10  gran. 10 I tornats a casa los que  havien estat enviats, trobaren sa al criat 
Lc 8,30 nom? I ell respongué: –Llegió. Puix  havien entrat en ell molts dimonis. 31 I  
Lc 8,35 encontraren sentat a l’home de qui  havien eixit los dimonis, lo qual estava  
Lc 8,36  i s’atemorisaren. 36 I els que ho  havien vist los contaren de la manera que  
Lc 8,38  i se’n tornà. 38 I l’home de qui  havien eixit los dimonis li suplicava  
Lc 9,10  los apòstols, li contaren lo que  havien fet. I, cridant-los ell a part,  
Lc 9,36  digueren cosa alguna de lo que  havien vist. 37 I succeí que al dia  
Lc 19,37  veus per tots los prodigis que  havien vist 38 dient: –Beneït sia lo rei  
Lc 22,52  del temple i als ancians que  havien vingut a ell: –Haveu vingut armats  
Lc 23,49  sos coneguts i les dones que l’ havien seguit des de la Galilea estaven  
Lc 23,51  en lo consell, ni en lo que ells  havien fet), lo qual era d’Arimatea,  
Lc 23,55  lo dissabte. 55 I les dones que  havien vingut de Galilea ab ell, havent  
Lc 24,1 sepulcre, portant los aromàtics que  havien preparat. 2 I trobaren remoguda la  
Lc 24,23  trobat son cos, tornaren dient que  havien vist una visió d’àngels los quals  
Lc 24,24  totes les coses com les dones les  havien referit; mes a ell no el trobaren.  
Lc 24,35  havia succeït en lo camí i com l’ havien conegut al partir lo pa. 36 Mentres 
Jn 1,24  Isaïes lo profeta. 24 I els que  havien estat enviats a ell eren fariseus,  
Jn 1,40  hora dècima. 40 I un dels dos que  havien oït dir això a Joan i que havien  
Jn 1,40  havien oït dir això a Joan i que  havien seguit a Jesús, era Andreu, germà  
Jn 2,9  en vi, i no sabent d’a on l’ havien treta, encara que los sirvents que  
Jn 2,9  encara que los sirvents que l’ havien treta ho sabien, cridà a l’espòs  
Jn 4,1  Jesús entengué que els fariseus  havien sabut que ell feia més deixebles i  
Jn 4,8  ’m beure. 8 (Puix los deixebles  havien anat a la ciutat a comprar què  
Jn 4,45  en lo dia de la festa, perquè ells  havien assistit també a la festa. 46 I  
Jn 6,13  ompliren dotze coves de bocins que  havien sobrat dels cinc pans d’ordi  
Jn 6,13  pans d’ordi després que tots n’ havien menjat. 14 I havent vist aquells  
Jn 6,15 al món. 15 Emperò Jesús, sabent que  havien de venir per a portar-se-l’en  
Jn 6,22  sinó que los deixebles se n’ havien anat sols. 23 Mes arribaren altres  
Jn 6,23  lo Senyor donat gràcies) ells  havien menjat lo pa. 24 Havent, doncs,  
Jn 7,39  Esperit que los que creuen en ell  havien de rebre, puix encara no havia  
Jn 8,3  li portaren una dona que l’ havien sorpresa en adulteri, i havent-la 
Jn 9,8 lo que los veïns i els que antes l’ havien vist demanar caritat deien: –¿No és 
Jn 9,35  fora. 35 Oigué Jesús que l’ havien tret fora i, havent-lo encontrat, 
Jn 11,19  quinze estàdios. 19 I molts jueus  havien vingut a Marta i a Maria per a  
Jn 11,33  i que ploraven també los jueus que  havien vingut ab ella, gemí en son esperit 
Jn 11,45  lo anar. 45 I molts dels jueus que  havien vingut a veure a Maria i a Marta, i 
Jn 11,45  a veure a Maria i a Marta, i que  havien vist lo que Jesús havia fet,  
Jn 11,57  57 I els pontífices i els fariseus  havien ja donat l’ordre de que si algú  
Jn 12,16 escrites estes coses, i que ells li  havien fet aquestes coses. 17 I la turba  
Jn 18,4  Jesús, sabent les coses que li  havien de succeir, s’avançà i els digué:  
Jn 20,1  Magdalena al sepulcre i vegé que  havien tret d’ell la pedra. 2 I corregué, 
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Jn 20,9  i cregué. 9 Perquè ells encara no  havien entès l’Escriptura, que convenia  
Jn 20,19  tancades les portes d’a on s’ havien reunit los deixebles, per temor  
Ac 1,6  dies.» 6 Llavors, los que s’ havien congregat li preguntaven dient:  
Ac 2,47  a la Iglésia cada dia aquells que  havien de ser salvos. 3,Tit Capítol III Un 
Ac 4,4  ja tard. 4 Emperò molts dels que  havien oït la paraula cregueren, i fou lo  
Ac 4,13  se meravellaven, i coneixien que  havien ells estat ab Jesús. 14 I veent que 
Ac 4,23  seus i els contaren tot lo que els  havien dit los prínceps dels sacerdots i  
Ac 5,41  de davant del Consell, perquè  havien estat contats dignes de sofrir  
Ac 6,11  per a què diguessen que ells li  havien oït dir paraules blasfemes contra  
Ac 8,4  feia posar en presó. 4 I els que  havien estat dispersos transitaven d’una  
Ac 8,16  ningú d’ells, sinó que solament  havien estat batejats en nom del Senyor  
Ac 10,27  ab ell i encontrà a molts que s’ havien reunit, 28 i els digué: –Vosaltres  
Ac 10,45  eren de la circumcisió, los quals  havien vingut ab Pere, de que la gràcia de 
Ac 11,1  la Judea oigueren que els gentils  havien també rebut la paraula de Déu. 2 I  
Ac 11,19  per a la vida. 19 I els altres que  havien estat espargits per la tribulació  
Ac 13,48 del Senyor; i cregueren tots quants  havien estat predestinats per a la vida  
Ac 14,25 allí navegaren a Antioquia, d’a on  havien estat recomanats a la gràcia de Déu 
Ac 14,25  la gràcia de Déu per a l’obra que  havien acabat. 26 I havent arribat i  
Ac 15,5  de la secta dels fariseus que  havien cregut dient que era precís que  
Ac 15,33  los despediren en pau als que els  havien enviat. 34 Silas, emperò, tingué a  
Ac 16,4  a guardar los decrets que  havien estat acordats per los apòstols i  
Ac 16,13  nos allí, parlàrem a les dones que  havien acudit allí. 14 I una certa dona,  
Ac 16,27  matar, pensant que els presos s’ havien escapat. 28 Emperò Pau clamà en  
Ac 18,27  allí, fou de gran profit als que  havien cregut. 28 Perquè ab gran  
Ac 19,Tit  i bateja a vàrios que solament  havien rebut lo baptisme de Joan. Obra  
Ac 19,18  Senyor Jesús. 18 I molts dels que  havien cregut venien, confessant i  
Ac 19,19 sos fets. 19 I molts d’aquells que  havien seguit les arts vanes, portaren los 
Ac 19,32 la major part no sabia per a què s’ havien aplegat. 33 I tragueren a Alexandre 
Ac 21,29  profanat aquest sant lloc. 29 Puix  havien vist anar ab ell per la ciutat a  
Ac 22,29  s’apartaren d’ell los que li  havien de donar turment, i fins lo tribú  
Ac 23,12  baix maledicció dient que no  havien de menjar ni beure fins que  
Ac 23,13  eren més de quaranta homes los que  havien entrat en aquesta conjuració, 14  
Ac 25,7  vingut, lo rodejaren los jueus que  havien vingut de Jerusalem, acusant-lo  
Ac 26,22  digueren los profetes i Moisès que  havien de succeir: 23 que el Cristo havia  
Rm 5,14  a Moisès, fins en aquells que no  havien pecat ab una transgressió semblant  
Ga 1,23  que eren en Cristo. 23 Solament  havien oït a dir: «Aquell que abans nos  
Fl 4,Tit son agraïment per lo socorro que li  havien enviat. 1 Per lo tant, germans meus 
1Tm 1,16  paciència, per a exemple dels que  havien de creure en ell per a la vida  
2Tm 4,Tit  dels fiels contra els errors que  havien de nàixer. Li diu que està cerca lo 
He 3,5  testimoni d’aquelles coses que s’ havien d’anunciar. 6 Mes Cristo, com Fill 
He 3,16 provocaren; mes no tots aquells que  havien eixit d’Egipte per Moisès. 17 ¿I  
He 11,20 Isaac i a Esaú acerca les coses que  havien de venir. 21 Per la fe, Jacob, quan 
1Pe 1,11  ells, anunciant los sofriments que  havien de ser en Cristo i les glòries que  
1Pe 3,20  presó, 20 los quals en altre temps  havien estat incrèduls, quan en los dies  
2Pe 2,18  de la carn a aquells que poc antes  havien fugit dels que viuen en error, 19  
Ap 2,Tit iglésies primeres. Alaba als que no  havien abraçat la doctrina dels nicolaïtes 
Ap 6,9  de l’altar les ànimes dels que  havien estat morts per la paraula de Déu i 
Ap 8,13  les trompetes dels tres àngels que  havien de tocar encara! 9,Tit Capítol IX  
Fl 2,26  i estava angustiat, perquè  havíeu sabut que havia estat malalt. 27 I  
Col 1,21 21 I vosaltres, que algun temps vos  havíeu estranyat de Déu i fet enemics de  
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1Pe 2,10  mes ara sou poble de Déu; que no  havíeu alcançat misericòrdia, mes ara  
Mt 3,14  Joan l’en destorbava dient: –Jo  he de ser batejat per vós, i vós veniu a  
Mt 3,17  és mon fill, l’amat, en qui m’ he complascut. 4,Tit Capítol IV Dejuni i  
Mt 5,17  està en lo cel. 17 »No penseu que  he vingut a destruir la Llei o els  
Mt 5,17 destruir la Llei o els Profetes. No  he vingut a destruir-los sinó a donar- 
Mt 8,10 seguien: –En veritat vos dic que no  he trobat fe tan gran en Israel. 11 I vos  
Mt 9,13  vull i no sacrifici.» Puix jo no  he vingut a cridar justos, sinó pecadors.  
Mt 10,34  a posar pau sobre la terra: no  he vingut a posar la pau, sinó l’espasa.  
Mt 10,35  la pau, sinó l’espasa. 35 Puix  he vingut a posar en desunió al fill  
Mt 12,18  18 «Veus aquí mon sirvent a qui  he escollit, lo meu amat en qui s’ha ben  
Mt 12,44  “Me’n tornaré a ma casa d’a on  he eixit.” I quan ve, la troba desocupada, 
Mt 17,5  és mon Fill, l’amat, en qui jo m’ he ben complagut: oïu a ell. 6 I a l’oir  
Mt 17,15  foc, i sovint en l’aigua. 15 I l’ he portat a vostres deixebles i no l’han  
Mt 19,20 a tu mateix. 20 Lo jove li diu: –Jo  he guardat totes aquestes coses des de ma  
Mt 20,22  vosaltres beure lo calze que jo  he de beure i ser batejats ab lo baptisme  
Mt 22,4  »–Dieu als convidats: “Veus aquí  he aparellat mon dinar; mos toros i los  
Mt 24,25  en error. 25 Mirau que vos ho  he predit. 26 Per lo tant, si us  
Mt 25,20 -se’n aquí altres cinc que jo n’ he guanyat. 21 »Son senyor li digué:  
Mt 25,22  aquí en teniu altres dos que n’ he guanyat. 23 »Son senyor li digué:  
Mt 25,26 sembro i que arreplego allà a on no  he espargit. 27 Doncs devies haver donat  
Mt 27,19  fer ab eix just, puix moltes coses  he sofert jo avui en somnis per causa d’  
Mt 28,7  allí lo veureu. Mirau, jo us ho  he avisat. 8 I a l’instant eixiren del  
Mt 28,20  a observar totes les coses que us  he manat. I mirau que jo estic ab  
Mc 1,8  corretja de les sandàlies. 8 Jo us  he batejat ab aigua, mes ell vos batejarà  
Mc 1,11 –Tu ets mon Fill, l’amat, en tu m’ he complascut. 12 I l’Esperit lo compelí  
Mc 1,38 a predicar també allí, puix per açò  he vingut. 39 I predicava en les  
Mc 2,17 sinó los que estan malalts; puix no  he vingut a cridar justos, sinó pecadors  
Mc 9,16 de la multitud, digué: –Mestre, vos  he portat aquí mon fill, que està posseït  
Mc 10,20  dient: –Mestre, tot això ho  he observat des de ma joventut. 21 I  
Mc 13,23  previnguts. Mirau que tot vos ho  he pronosticat. 24 »Emperò en aquells  
Mc 14,14 Mestre diu: ¿A on és la sala en què  he de menjar la pasqua ab mos deixebles?”  
Lc 3,22 –Tu ets mon fill, l’amat; en tu m’ he complagut. 23 I lo mateix Jesús  
Lc 4,43  lo Regne de Déu, puix per això  he estat enviat. 44 I anava predicant en  
Lc 5,32  sinó los que estan malalts. 32 No  he vingut a cridar los justos a  
Lc 7,7  en ma casa. 7 Per lo que ni jo m’ he considerat digne d’eixir-vos a  
Lc 7,9  veritat vos dic, que ni en Israel  he trobat una fe tan gran. 10 I tornats a  
Lc 8,46  digué: –Algú m’ha tocat, puix jo  he conegut que ha eixit virtut de mi. 47 I 
Lc 10,19  cel com un llamp. 19 Mirau, jo us  he donat potestat per a trepitjar les  
Lc 11,24  “Me’n tornaré a ma casa d’a on  he eixit.” 25 I quan torna, la troba  
Lc 12,49  molt, se li demanarà més. 49 »Jo  he vingut a posar foc en la terra, i què  
Lc 12,49  a posar foc en la terra, i què  he de voler, doncs, sinó que s’encenga?  
Lc 12,50 que s’encenga? 50 I ab un baptisme  he de ser batejat, i com tinc l’ànimo  
Lc 12,51 fins que es cúmplia! 51 ¿Pensau que  he vingut a posar pau en la terra? Vos dic 
Lc 14,22  22 »I digué el criat: »–Senyor, ja  he fet lo que m’haveu manat, emperò  
Lc 15,6  “Donau-me l’enhorabona, puix  he trobat l’ovella que se’ns havia  
Lc 15,9  “Donau-me l’enhorabona, puix  he trobat la dracma que havia perdut.” 10  
Lc 15,18 aniré a mon pare, i li diré: ‘Pare,  he pecat contra el cel i contra vós. 19 Ja 
Lc 15,21  21 I lo fill li digué: »–Pare,  he pecat contra el cel i contra de vós. Ja 
Lc 16,2 cridà i li digué: »–Què és això que  he oït a dir de tu? Dóna’m compte de ta  
Lc 18,21 digué: –Tots aqueixos manaments los  he guardat des de ma joventut. 22 Lo que,  
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Lc 19,8  ho vaig a donar als pobres. I si  he defraudat res a algú, li restituiré  
Lc 19,20  aquí teniu vostra mina, la qual  he tingut guardada dins d’una tovallola.  
Lc 19,22  dur, que me’n porto lo que no  he depositat i sego lo que no he sembrat;  
Lc 19,22  no he depositat i sego lo que no  he sembrat; 23 doncs, per què no posares  
Lc 22,11  a dir: A on és l’estància en què  he de menjar la pasqua ab mos deixebles?”  
Lc 22,32  se garbella lo blat. 32 Emperò jo  he pregat per a tu a fi de que ta fe no et 
Lc 23,14  davant de vosaltres, no l’ he trobat culpable de ningun dels crims de 
Jn 1,30  30 Aquest és lo mateix de qui jo  he dit: “Després de mi ve un baró que m’  
Jn 1,31  fos reconegut en Israel, per això  he vingut jo a batejar ab aigua. 32 I Joan 
Jn 1,50  i digué: –Tu creus perquè t’ he dit que et vegí sota de la figuera;  
Jn 3,28  “Jo no só lo Cristo, sinó que  he estat enviat davant d’ell.” 29 Aquell  
Jn 4,29  un home que m’ha dit tot quant jo  he fet. ¿No és aquest lo Cristo? 30  
Jn 4,38  i altre lo qui sega.” 38 Jo us  he enviat a segar lo que vosaltres no  
Jn 5,43  l’amor de Déu en vosaltres. 43 Jo  he vingut en nom de mon Pare, i no em  
Jn 6,38 vinga, no el llançaré fora. 38 Puix  he baixat del cel, no per a fer ma  
Jn 6,41  havia dit: «Jo só lo pa viu que  he baixat del cel.» 42 I deien: –¿No és  
Jn 6,51  no mòria. 51 Jo só lo pa viu que  he baixat del cel. Qui méngia d’aquest  
Jn 6,65  65 I deia: –Per això jo us  he dit que ningú pot venir a mi si mon  
Jn 7,28  i sabeu d’a on só jo; mes jo no  he vingut de mi mateix, sinó que és  
Jn 8,24 no só d’aquest món. 24 Per això us  he dit que morireu en vostres pecats;  
Jn 8,26  jo parlo al món aquelles coses que  he oït d’ell. 27 I ells no comprengueren  
Jn 8,38  en vosaltres. 38 Jo dic lo que  he vist en mon Pare, i vosaltres feu lo  
Jn 8,40  -me la vida, a un home que us  he dit la veritat que he oït de Déu; això  
Jn 8,40  home que us he dit la veritat que  he oït de Déu; això no ho féu Abraham. 41  
Jn 8,42  certament m’amaríeu a mi, puix jo  he proceït i vingut de Déu; no he vingut  
Jn 8,42  jo he proceït i vingut de Déu; no  he vingut de mi mateix, sinó que ell m’ha 
Jn 8,55 55 I no l’haveu conegut; mes jo l’ he conegut, i si digués que no el conec,  
Jn 9,39  Jesús digué: –Per a exercir judici  he vingut a est món, a fi de que los que  
Jn 10,10  a robar, i matar, i destruir. Jo  he vingut per a què elles tinguen vida, i  
Jn 10,16  no són d’aquest ramat, les quals  he de recollir, i oiran la meva veu, i se  
Jn 10,26  no sou de mes ovelles, com jo us  he dit. 27 Mes ovelles ouen ma veu, i jo  
Jn 10,32  respongué: –Moltes obres bones vos  he mostrat de mon Pare; per quina d’  
Jn 10,36  dieu vosaltres que blasfemo perquè  he dit: “Só Fill de Déu”? 37 Si no faç les 
Jn 11,40  és mort. 40 Jesús li digué: –No t’ he dit que, si creguesses, veuràs la  
Jn 11,42  jo que sempre m’oïu, emperò ho  he dit per causa d’aquesta gent que està  
Jn 12,27 -me d’aquesta hora? Mes per això  he vingut en aquesta hora. 28 Pare,  
Jn 12,28 I vingué una veu del cel dient: –L’ he glorificat ja, i el glorificaré encara  
Jn 12,46  al que m’ha enviat. 46 Jo, llum,  he vingut al món per a què tot aquell que  
Jn 12,47  observa, jo no el judico, puix no  he vingut per a judicar lo món sinó per a  
Jn 12,48 té qui el judica: la paraula que jo  he predicat, aqueixa serà la que el  
Jn 12,49  en lo darrer dia. 49 Puix jo no  he parlat de mi mateix, sinó que el Pare  
Jn 13,12  a taula, los digué: –¿Sabeu lo que  he fet ab vosaltres? 13 Vosaltres m’  
Jn 13,14  jo, que só lo Mestre i Senyor, vos  he rentat los peus, també vosaltres deveu  
Jn 13,15 los uns als altres. 15 Perquè jo us  he donat exemple: perquè així com jo he  
Jn 13,15  donat exemple: perquè així com jo  he fet ab vosaltres, així façau vosaltres  
Jn 13,34  i que de la manera ab què jo us  he amat, vos ameu recíprocament. 35 En  
Jn 14,25  del Pare que m’ha enviat. 25 »Vos  he dit aquestes coses permaneixent encara  
Jn 14,26 coses i vos recordarà tot lo que us  he dit. 27 »La pau vos deixo, la pau meva  
Jn 15,3 purs per medi de la paraula que vos  he parlat. 4 Permaneixeu en mi, i jo  
Jn 15,9 9 Així com m’ama lo Pare, així vos  he amat jo. Continuau en mon amor. 10 Si  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1532 
 

Jn 15,10  en mon amor, així com jo  he guardat també los preceptes de mon Pare 
Jn 15,11  amor. 11 »Aquestes coses vos les  he dites a fi de que mon goig sia en  
Jn 15,12  ameu los uns als altres com jo us  he amat a vosaltres. 13 Ningú pot tenir un 
Jn 15,15  fa son amo. Emperò a vosaltres vos  he apellidat amics, perquè us he fet a  
Jn 15,15  vos he apellidat amics, perquè us  he fet a saber quantes coses he oït de mon 
Jn 15,15  us he fet a saber quantes coses  he oït de mon Pare. 16 No m’elegíreu  
Jn 15,16  vosaltres a mi, sinó que jo us  he elegit a vosaltres, i vos he destinat  
Jn 15,16  jo us he elegit a vosaltres, i vos  he destinat per a què aneu i façau fruit,  
Jn 15,20  vos d’aquella sentència que jo us  he dit: “Lo sirvent no és major que son  
Jn 16,1  plàtica. 1 »Aquestes coses vos les  he dites per a què no us escandaliseu. 2  
Jn 16,4  al Pare ni a mi. 4 Mes jo us  he parlat aquestes coses per a què, quan  
Jn 16,6  “A on anau, vós?” 6 Mes perquè us  he dit aquestes coses, vostre cor està ple 
Jn 16,15  lo que té lo Pare és meu. Per això  he dit que rebrà del meu i vos ho  
Jn 16,19  los uns dels altres perquè  he dit: “Dintre de poc ja no em veureu,  
Jn 16,25 sia ple. 25 »Aquestes coses vos les  he dites en paràboles. Ja ve l’hora en  
Jn 16,27  m’haveu amat i cregut que jo  he eixit de Déu. 28 Isquí del Pare i  
Jn 16,33  perquè el Pare està ab mi. 33 Vos  he dit aquestes coses per a què tingau pau 
Jn 16,33  emperò teniu confiança, jo  he vençut al món. 17,Tit Capítol XVII  
Jn 17,4  a qui vós enviàreu. 4 Jo us  he glorificat sobre la terra; tinc acabada 
Jn 17,8  donàreu ve de vós. 8 Perquè jo els  he donat les paraules que vós me donàreu,  
Jn 17,8  i conegueren verdaderament que jo  he eixit de vós, i han cregut que vós m’  
Jn 17,10 i les vostres són meves; i ab elles  he estat clarificat. 11 I jo ja no estic  
Jn 17,14  complert en si mateixos. 14 Jo els  he donat vostra paraula, i el món los ha  
Jn 17,18 m’haveu enviat al món, així jo els  he enviat a ells també al món. 19 I per  
Jn 17,22  vós m’haveu enviat. 22 I jo els  he donat la glòria que vós me donàreu, per 
Jn 17,25  món no us ha conegut; jo sí que us  he conegut, i estos conegueren que vós m’ 
Jn 17,26  que vós m’haveu enviat. 26 I els  he fet i faré conèixer vostre nom, perquè  
Jn 18,8 de Nazaret. 8 Jesús replicà: –Ja us  he dit que só jo. Si, doncs, me buscau a  
Jn 18,9 la paraula que havia dit: «Pare, no  he perdut a ningú dels que vós me  
Jn 18,11  calze que m’ha donat mon Pare, no  he de beure’l? 12 I els soldats i son  
Jn 18,20  20 Jesús li respongué: –Jo  he parlat públicament al món; jo sempre he 
Jn 18,20  públicament al món; jo sempre  he ensenyat en la sinagoga i en lo temple, 
Jn 18,20  tots los jueus, i en secret no  he dit res. 21 Per què em preguntes?  
Jn 18,21  als que han oït lo que jo els  he dit, puix ells saben les coses que jo  
Jn 18,21  puix ells saben les coses que jo  he dit. 22 I havent dit això, un dels  
Jn 18,23  23 Jesús li respongué: –Si jo  he parlat mal, dóna testimoni del mal, mes 
Jn 18,23 mal, dóna testimoni del mal, mes si  he parlat bé, per què em fereixes? 24 I  
Jn 18,26  tallat l’orella: –Puix que no t’ he vist jo en l’hort ab ell? 27 Negà Pere 
Jn 18,37 ho dius, que jo só rei. Per això jo  he nat, i per això he vingut al món, a fi  
Jn 18,37 rei. Per això jo he nat, i per això  he vingut al món, a fi de donar testimoni  
Jn 19,22 jueus.” 22 Pilat respongué: –Lo que  he escrit, he escrit. 23 Havent, doncs,  
Jn 19,22 Pilat respongué: –Lo que he escrit,  he escrit. 23 Havent, doncs, los soldats  
Jn 20,17  li diu: –No em tòquies, perquè no  he pujat encara a mon Pare; emperò vés a  
Ac 7,34  estàs terra santa és. 34 He vist,  he vist l’aflicció del meu poble que  
Ac 7,34  meu poble que habita en Egipte, i  he oït sos gemecs, i he baixat a llibertar 
Ac 7,34  en Egipte, i he oït sos gemecs, i  he baixat a llibertar-los. Ara vine tu i 
Ac 9,13  13 I respongué Ananies: –Senyor,  he oït parlar a molts d’aquest home,  
Ac 10,14 digué Pere: –No, Senyor, perquè mai  he menjat cosa alguna comuna ni impura. 15 
Ac 10,20  ab ells sens dubtar, perquè jo els  he enviat. 21 I baixant Pere envers los  
Ac 10,29  comú o impur. 29 I per això  he vingut sens dificultat tan prest com m’ 
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Ac 13,2 i a Bernabé per a l’obra a què els  he destinat. 3 I quan hagueren dejunat, i  
Ac 13,33 segon: “Tu ets lo Fill meu, avui t’ he engendrat jo.” 34 I que l’haja  
Ac 13,47  així nos ho manà, dient: “Jo t’ he posat per llum dels gentils, perquè  
Ac 16,30 -los fora los digué: –Senyors, què  he de fer jo per a salvar-me? 31 I ells  
Ac 18,21  d’ells dient: –De totes maneres  he de guardar aquesta festa que ve en  
Ac 20,18 entrí en l’Àsia de quina manera m’ he conduït tot lo temps que he estat ab  
Ac 20,18  m’he conduït tot lo temps que  he estat ab vosaltres: 19 servint al  
Ac 20,20  insídies dels jueus. 20 Com no m’ he retret de dir-vos tot lo que us fos  
Ac 20,24  i el ministeri de la paraula que  he rebut del Senyor Jesús per a donar  
Ac 20,25 jo sé que tots vosaltres, entre qui  he anat predicant lo Regne de Déu, no  
Ac 20,27  de la sang de tots. 27 Perquè no  he fugit d’anunciar-vos tot lo consell  
Ac 20,31  que per espai de tres anys no  he cessat nit i dia d’amonestar ab  
Ac 20,33  entre tots los santificats. 33 »No  he codiciat ni plata, ni or, ni vestit de  
Ac 20,35  i als que estaven ab mi. 35 Jo us  he mostrat en totes les coses que,  
Ac 22,3  natiu de Tarso en Cilícia, però m’ he criat en aquesta ciutat, instruït als  
Ac 22,4  vosaltres en lo dia d’avui. 4 I  he prosseguit aquest camí fins a la mort,  
Ac 23,1  –Barons germans, fins avui m’ he conduït davant de Déu ab tota bona  
Ac 23,30  li tenien posades parades, vos l’ he enviat a vós, intimant també als  
Ac 24,17  homes. 17 I després de molts anys  he vingut a portar almoines als de la meva 
Ac 25,8 8 I Pau se defensava dient: –En res  he pecat, ni contra la Llei dels jueus, ni 
Ac 25,10  ell dec jo ser judicat; ningun mal  he fet als jueus, com vós sabeu molt bé.  
Ac 25,11  com vós sabeu molt bé. 11 I si els  he fet algun agravi o cosa digna de mort,  
Ac 25,26  al senyor. Per lo qual vos l’ he presentat, i majorment a vós, oh rei  
Ac 26,16 posa’t de peus, perquè per això m’ he aparegut a tu, a fi de constituir-te  
Ac 26,25  lo judici. 25 I Pau digué: –No  he perdut lo judici, òptimo Festo, ans bé  
Ac 28,17  –Barons germans, encara que jo no  he fet res contra del poble, ni contra les 
Ac 28,20  ma nació. 20 Per això, doncs, vos  he cridat, per a veure-us i parlar-  
Rm 1,13  germans, que moltes vegades m’ he proposat venir a vosaltres (i m’ha  
Rm 4,17  17 (com està escrit: «Jo us  he constituït pare de moltes gents»),  
Rm 9,17  a Faraó: «Per això mateix t’ he elevat, per a mostrar en tu mon poder,  
Rm 10,21  21 I diu a Israel: «Tot lo dia  he tingut esteses mes mans a un poble  
Rm 11,3  i soscavaren vostres altars, i jo  he quedat sol i em busquen per a matar-  
Rm 11,4  què li diu la resposta de Déu? «M’ he reservat set mil barons que no han  
Rm 15,15 als altres. 15 Ab tot, germans, vos  he escrit ab algun més atreviment per a  
Rm 15,19  terres comarcanes, fins a Ilírico,  he difundit l’evangeli de Cristo. 20 I  
Rm 15,20  l’evangeli de Cristo. 20 I així  he anunciat aquest evangeli, no a on s’  
Rm 15,22  22 I per lo qual moltes vegades  he estat impedit de venir-us a veure, i  
Rm 15,22 impedit de venir-us a veure, i no  he pogut fins aquí. 23 Emperò ara, no  
Rm 16,22  parents meus. 22 Jo, Terci, que  he escrit aquesta carta, vos saludo en lo  
1Co 1,14 nom de Pau? 14 Gràcies a Déu que no  he batejat a ningú de vosaltres, sinó a  
1Co 1,16  mon nom haveu estat batejats. 16 I  he batejat també la família d’Estèfana, i 
1Co 1,16  Estèfana, i per lo demés no sé si  he batejat a ningun altre. 17 Perquè  
1Co 2,2  de Cristo; 2 perquè jo no m’ he judicat saber res entre vosaltres, sinó 
1Co 3,2  com a infants en Cristo. 2 Vos  he alimentat ab llet, no ab vianda; perquè 
1Co 4,6  Déu l’alabança. 6 I jo, germans,  he representat aquestes coses en mi i en  
1Co 4,15 molts pares, perquè jo só lo qui us  he engendrat en Cristo Jesús per l’  
1Co 5,3  cos, emperò present d’esperit, ja  he judicat com present al que així se  
1Co 5,11 vos-en del món. 11 Emperò ara vos  he escrit que no us acompanyeu si algú  
1Co 9,1  jo apòstol? ¿No só jo llibre? ¿No  he vist jo a Jesucrist, Senyor nostre? ¿No 
1Co 9,15  15 Emperò jo de res d’això m’ he aprofitat, ni he escrit aquestes coses  
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1Co 9,15  de res d’això m’he aprofitat, ni  he escrit aquestes coses perquè es faça  
1Co 9,19 qual, essent llibre envers tots, m’ he fet servo de tots, per a guanyar molt  
1Co 9,20  més. 20 I així, ab los jueus m’ he fet jueu per a guanyar als jueus. 21 Ab 
1Co 9,22  als que estaven sens Llei. 22 M’ he fet flac ab los flacs per a guanyar als 
1Co 9,22  flacs per a guanyar als flacs. M’ he fet tot per a tots per a salvar a tots. 
1Co 11,2 mes instruccions tals com jo us les  he ensenyat. 3 Emperò vull que sapiau que  
1Co 11,23 Perquè jo rebí del Senyor lo que us  he ensenyat a vosaltres: que el Senyor  
1Co 12,21  ull no pot dir a la mà: «Jo no t’ he menester»; ni tampoc lo cap als peus:  
1Co 15,1 emperò, germans, l’evangeli que us  he predicat, lo que rebéreu vosaltres i en 
1Co 15,3  en va. 3 Perquè en primer lloc vos  he ensenyat lo mateix que havia après, a  
1Co 15,9  de ser anomenat apòstol, perquè  he perseguit la Iglésia de Déu. 10 Emperò, 
1Co 15,10  no ha estat vana en mi, ans bé  he treballat més copiosament que tots  
2Co 1,18  que en aquella paraula que us  he anunciat no hi ha sí i no. 19 Perquè lo 
2Co 1,23  ànima de que per perdonar-vos no  he vingut encara a Corinti. 24 No que  
2Co 2,1  li alça la pena imposada. 1 Mes jo  he resolt en mi mateix de no venir altra  
2Co 2,3  per mi? 3 I això mateix vos  he escrit, a fi de que quan vinga a  
2Co 2,10  també jo li perdono; puix jo si li  he perdonat alguna cosa, per amor de  
2Co 2,10  cosa, per amor de vosaltres ho  he fet, en persona de Cristo, 11 a fi de  
2Co 4,13  està escrit: «Creguí, i per això  he parlat», nosaltres també creem, i per  
2Co 7,14  14 I si en alguna cosa m’ he gloriat ab ell de vosaltres, no m’  
2Co 9,3  ha incitat a molts. 3 No obstant,  he enviat als germans per a què no fos en  
2Co 9,5  gloriació atrevida. 5 Per lo tant,  he cregut necessari demanar als germans  
2Co 11,2  vos zelo ab zel de Déu. Puix vos  he desposat ab un espòs per a presentar- 
2Co 11,5 sofrir-lo. 5 Mes jo suposo que no  he fet menos que els majors apòstols. 6  
2Co 11,7  a vosaltres. 7 ¿O per ventura  he comès jo alguna ofensa, humiliant-me  
2Co 11,8  de valde l’evangeli de Déu? 8 Jo  he despullat altres iglésies, prenent d’  
2Co 11,9 vingueren de Macedònia, i en tot m’ he guardat de servir-us de càrrega, i me 
2Co 11,24  mort molt sovint. 24 Cinc vegades  he rebut dels jueus quaranta assots menos  
2Co 11,25  assots menos u; 25 tres vegades  he estat assotat ab vergues; una vegada,  
2Co 11,25 una vegada, apedregat; tres vegades  he naufragat, un dia i una nit estiguí en  
2Co 12,11  enflaquesc, llavors só fort. 11 M’ he tornat un neci en gloriar-me:  
2Co 12,16  16 Emperò sia així: jo no us  he gravat; no obstant, essent astut, vos  
2Co 12,16  no obstant, essent astut, vos  he sorprès dolosament. 17 ¿Per ventura m’ 
2Co 12,17  dolosament. 17 ¿Per ventura m’ he jo aprofitat de vosaltres per algú d’  
Ga 1,11  germans, que l’evangeli que jo us  he predicat no és segons l’home; 12  
Ga 1,12  segons l’home; 12 perquè ni jo l’ he rebut d’home, ni l’he après, sinó per 
Ga 1,12  ni jo l’he rebut d’home, ni l’ he après, sinó per revelació de Jesucrist. 
Ga 2,18  si jo reedifico lo mateix que  he destruït, me faç jo mateix  
Ga 4,16 ulls i me’ls hauríeu donat. 16 ¿M’ he fet jo, doncs, enemic vostre dient-  
Ga 6,11 11 Mirau quina carta tan llarga vos  he escrit de pròpia mà. 12 Perquè tots  
Ef 3,7  per l’evangeli. 7 Del qual jo  he estat constituït ministre, segons lo do 
Ef 6,22  ministre en lo Senyor, 22 a qui us  he enviat per aqueix fi, per a què sapiau  
Fl 1,16  16 Uns per caritat, sabent que jo  he estat posat per a la defensa de l’  
Fl 2,16  en lo dia de Cristo, de que jo no  he corregut en va, ni he treballat en va.  
Fl 2,16  de que jo no he corregut en va, ni  he treballat en va. 17 Encara que jo sia  
Fl 2,25  quant antes a vosaltres. 25 I  he judicat necessari enviar-vos a  
Fl 2,28  sobre tristesa. 28 I així l’ he enviat més prompte, a fi de que veent- 
Fl 3,5  confiar en la carn, jo més, 5 que  he estat circumcidat al vuitè dia, del  
Fl 3,6  a la justícia que és de la Llei,  he viscut irreprensible. 7 Mes les coses  
Fl 3,7  les coses que em foren guanys, les  he reputades com pèrdues per Cristo. 8 I  
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Fl 3,8  meu, per amor del qual tot ho  he perdut i ho conto com fems ab tal que  
Fl 3,18  molts caminen (dels quals vos  he dit altres vegades, i ara ho repetesc  
Fl 4,10  de la pau serà ab vosaltres. 10 M’ he regositjat sobre manera en lo Senyor de 
Fl 4,11  dic per raó de necessitat, puix ja  he après a acontentar-me de l’estat en  
Col 4,8 estat de totes mes coses. 8 Al qual  he enviat a vosaltres per això mateix, a  
1Te 4,2 Perquè ja sabeu quins preceptes vos  he donat per lo Senyor Jesús. 3 Puix  
1Tm 1,20 número són Himeneu i Alexandri, que  he entregat a Satanàs per a què aprenguen  
1Tm 2,7  en degut temps. 7 Per lo qual jo  he estat constituït predicador i apòstol  
2Tm 1,12 no m’avergonyesc. Puix jo sé a qui  he cregut, i estic cert de que ell és  
2Tm 3,11  i en Listres; quals persecucions  he sofert, emperò de totes elles m’ha  
2Tm 4,7  ma mort. 7 He peleat bona batalla,  he conclòs ma carrera, he guardat la fe. 8 
2Tm 4,7  batalla, he conclòs ma carrera,  he guardat la fe. 8 Per lo demés, m’està  
2Tm 4,12  per al ministeri. 12 A Tiquic l’ he enviat a Efesi. 13 Quan vingues porta  
Tt 3,12  a venir a mi a Nicopolis, perquè  he determinat passar allí l’hivern. 13  
Flm 10  per mon fill Onèsim, a qui jo  he engendrat estant en cadenes, 11 lo qui  
Flm 12  ara és útil a tu i a mi, 12 a qui  he tornat a enviar: rep-lo com a mes  
Flm 14  14 emperò sens ton consentiment no  he volgut fer res, a fi de que ton  
Flm 19 -ho en mon compte. 19 Jo, Pau, ho  he escrit de ma pròpia mà: jo ho pagaré,  
Flm 21  jo confiança en ta obediència, t’ he enviat esta carta meva sabent que faràs 
He 1,5 jamai: «Tu ets mon Fill, avui jo t’ he engendrat»? I altra vegada: «Jo li seré 
He 5,5 digué: «Tu ets mon Fill, jo avui t’ he engendrat.» 6 Com també digué en altre  
He 8,9 mon pacte (testament), jo també los  he menyspreat, diu lo Senyor. 10 Perquè  
He 13,22  paraula d’exhortació. Puix vos  he escrit breument. 23 Sabeu que nostre  
1Pe 5,12  vostre, segons tinc entès, vos  he escrit breument, amonestant-vos i  
2Pe 1,17  és mon amat Fill, en qui jo m’ he complascut, a ell oïu.» 18 I aquesta  
1Jn 2,21  sabeu totes les coses. 21 Jo no us  he escrit a vosaltres com si ignoràsseu la 
1Jn 2,26  vida eterna. 26 Aquestes coses vos  he escrit respecte d’aquells que us  
2Jn 4  en veritat i en caritat. 4 Molt m’ he regositjat perquè he trobat de tos  
2Jn 4  4 Molt m’he regositjat perquè  he trobat de tos fills que caminen en  
2Jn 12  coses que escriure-us, no ho  he volgut fer ab paper i tinta, perquè  
3Jn 13 tenia que escriure’t, emperò no ho  he volgut fer ab tinta i ab ploma, 14 puix 
Ap 1,18  i el darrer; 18 lo qui visc i  he estat mort; i vet aquí que visc en los  
Ap 2,21  sacrificades als ídols. 21 I li  he donat temps per a què s’arrepentís; i  
Ap 3,9  de tos peus; i sabran que jo t’ he amat. 10 Perquè tu has guardat la  
Ap 3,21  en lo meu trono; així com jo també  he vençut i estic sentat ab mon Pare en  
Ap 22,8  llibre! 8 I jo, Joan, só lo qui  he oït i he vist aquestes coses. I després 
Ap 22,8  8 I jo, Joan, só lo qui he oït i  he vist aquestes coses. I després que les  
Ap 22,16  ama i fa mentida. 16 »Jo, Jesús,  he enviat mon àngel per a donar-vos  
Mt 27,4  sacerdots i als ancians 4 dient:  –He pecat entregant la sang innocent.  
Lc 14,18 a escusar-se. Lo primer li digué:  »–He comprat una granja i tinc d’anar a  
Lc 14,19  per escusat. 19 I l’altre digué:  »–He comprat cinc parells de bous i vull  
Lc 14,20  per escusat. 20 I digué l’altre:  »–He pres muller, i per això no hi puc  
Jn 1,32  32 I Joan donà testimoni dient:  –He vist l’Esperit Sant baixar del cel  
Jn 7,21  21 Respongué Jesús i els digué:  –He fet una obra i tots vos ne meravellau. 
Jn 17,6  ab vós abans que fos lo món. 6  »He manifestat vostre nom als homes que em 
Jn 17,12 ells, los conservava en vostre nom.  He conservat los que em donàreu, i ningú  
Jn 20,18  doncs, anunciant als deixebles:  «He vist al Senyor i m’ha dit estes  
Ac 1,1  de Maties per a l’apostolat. 1  He parlat, oh Teòfilo, en lo meu primer  
Ac 7,34  lloc a on estàs terra santa és. 34  He vist, he vist l’aflicció del meu poble 
Ac 13,22  al qual donà testimoni dient:  »–He trobat a David, fill de Jessè, home  
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2Tm 4,7  i prop està lo temps de ma mort. 7  He peleat bona batalla, he conclòs ma  
Lc 3,35  que ho fou de Faleg, que ho fou d’ Heber, que ho fou de Salè, 36 que ho fou  
Ac 21,40  un gran silenci parlà en llengua  hebrea dient: 22,Tit Capítol XXII Plàtica  
Ac 22,2 oigueren que els parlava en llengua  hebrea, guardaren major silenci. 3 I  
Ac 26,14  una veu que em deia en llengua  hebrea: »–Saulo, Saulo, per què em  
Lc 23,38 rètol escrit en grec, en llatí i en  hebreu, que deia: «Aquest és lo rei dels  
Jn 5,2  de les Ovelles, anomenada en  hebreu Betesda, la qual té cinc porxos, 3  
Jn 19,13  un lloc anomenat Litòstrotos, i en  hebreu, Gàbbata. 14 I era lo dia de la  
Jn 19,17  lo lloc anomenat Calvari, i en  hebreu Gòlgota, 18 a on lo crucificaren, i 
Jn 19,20  a la ciutat; i estava escrit en  hebreu, en grec i en llatí. 21 I els  
Fl 3,5  d’Israel, de la tribu de Benjamí,  hebreu d’hebreus; en quant a la Llei,  
Ap 9,11  un àngel de l’abisme anomenat en  hebreu Abaddon, en grec Apoŀlion, i en  
Ap 16,16  tots plegats en un lloc que en  hebreu s’apellida Armagedon. 17 I el setè 
Ac 6,1  murmuració dels grecs contra els  hebreus, perquè ses viudes eren  
1Co 10,Tit  los beneficis i els càstigs dels  hebreus per raó de sa ingratitud, amonesta 
2Co 11,22  també tinc jo atreviment. 22 ¿Són  hebreus? Jo só també. ¿Són israelites? Jo  
Fl 3,5  de la tribu de Benjamí, hebreu d’ hebreus; en quant a la Llei, fariseu; 6 en 
He 3,Tit per a què no siam castigats com los  hebreus incrèduls. 1 Per lo qual, germans  
He 5,Tit  per nosaltres. Reprèn als  hebreus per la poca disposició que tenen  
He 10,Tit  caritat i bones obres. Exhorta als  hebreus a la paciència en los treballs. 1  
He Inc Epístola de l’apòstol sant Pau als  Hebreus 1,Tit Capítol I Jesucrist,  
Lc 3,23  reputava, de Josep, que ho fou d’ Helí, que ho fou de Matat, 24 que ho fou  
Lc 3,28  que ho fou de Cosan, que ho fou d’ Helmadan, que ho fou d’Her, 29 que ho fou 
Lc 2,48  com ton pare i jo, afligits, t’ hem estat buscant. 49 I los respongué:  
Lc 5,5  li digué: –Mestre, tota la nit  hem estat treballant sens haver agafat  
Lc 5,26  i coberts de temor deien: –Avui  hem vist coses meravelloses. 27 I després  
2Co 7,2  Déu. 2 Doneu-nos cabuda. A ningú  hem injuriat, a ningú hem pervertit, a  
2Co 7,2  A ningú hem injuriat, a ningú  hem pervertit, a ningú hem enganyat. 3 No  
2Co 7,2  a ningú hem pervertit, a ningú  hem enganyat. 3 No ho dic per condemnar- 
2Co 8,22  ab ells a nostre germà, a qui  hem freqüentment experimentat diligent en  
1Co 4,13  13 som blasfemats, i suplicam.  Hem arribat a ser com les escombraries d’ 
Ac 7,16  a preu de plata dels fills d’ Hemor, pare de Siquem. 17 »I quan s’  
Lc 3,37  ho fou de Matusalè, que ho fou d’ Henoc, que ho fou de Jared, que ho fou de  
Lc 3,38  ho fou de Cainan, 38 que ho fou d’ Henós, que ho fou de Set, que ho fou d’  
Lc 3,28  ho fou d’Helmadan, que ho fou d’ Her, 29 que ho fou de Jesús, que ho fou d’ 
Mt 6,30 com un d’aquestos. 30 Puix si a l’ herba del camp que avui existeix i demà és 
Mt 14,19 la gent que s’assentassen sobre l’ herba, prengué los cinc pans i els dos  
Mt 15,35 gent que s’assentassen sobre de l’ herba. 36 I prenent los set pans i los  
Mc 4,28  la terra de si dóna fruit: primer  herba, després espiga i per últim gra ple  
Mc 6,39  sentar a tots en pletes sobre l’ herba. 40 I s’assentaren en pletes de  
Lc 12,28  com un d’ells. 28 Doncs, si a l’ herba que avui està en lo camp i demà és  
Jn 6,10  I estava aquell lloc cobert d’ herba. Se sentaren, doncs, com en número  
1Co 3,12 or, plata, pedres precioses, fusta,  herba, palla, 13 serà manifesta l’obra de 
Jm 1,10  perquè passarà com la flor de l’ herba. 11 Perquè així com a l’eixir lo  
Jm 1,11 l’eixir lo sol ab ardor se seca l’ herba, i cau sa flor, i es perd sa vistosa 
1Pe 1,24  24 Perquè: «Tota carn és com l’ herba, i tota sa glòria com la flor de l’ 
1Pe 1,24  i tota sa glòria com la flor de l’ herba: se seca l’herba i cau la flor. 25  
1Pe 1,24 com la flor de l’herba: se seca l’ herba i cau la flor. 25 Mes la paraula del 
Ap 8,7  part dels arbres i cremada tota l’ herba verda. 8 I el segon àngel tocà la  
Ap 9,4  fou manat que no fessen dany a l’ herba de la terra, ni a cosa alguna verda, 
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Lc 11,42 menta, i de la ruda, i de totes les  herbes, i traspassau la justícia i l’amor 
He 6,7  molt sovint sobre ella, i produeix  herbes profitoses a aquells que la  
He 6,12  que mediant la fe i la paciència  hereden les promeses. 13 Perquè quan Déu  
Mt 21,38  veniu, matem-lo, i tindrem sa  herència.” 39 I agarrant-lo, lo  
Ac 20,32  per a edificar i donar-vos  herència entre tots los santificats. 33  
Ac 26,18  de sos pecats i la part de l’ herència entre els que són santificats per 
Ga 3,18  vana la promesa. 18 Perquè si l’ herència és per a la Llei, ja no és per la 
Ef 1,14  14 lo qual és la prenda de nostra  herència fins a la redempció de la  
Ef 1,18  les riqueses de la glòria de sa  herència en los sants, 19 i qual és  
Ef 2,Tit  esta han entrat los gentils en l’ herència dels fills; i de tots, així  
Ef 5,5  avaro, lo qual és idolatria, no té  herència en lo Regne de Cristo i de Déu. 6 
Col 1,12  ens féu dignes de participar de l’ herència dels sants en la llum, 13 lo qui  
Col 3,24 del Senyor rebreu lo gallardó de l’ herència, perquè vosaltres serviu al  
He 1,4 exceŀlent que els àngels, quant per  herència obtingué un nom més exceŀlent que 
He 9,15 (testament) rèbien la promesa de l’ herència eterna los que han estat cridats. 
He 11,8  que ell després havia de rebre en  herència, obeí i partí sens saber a on  
1Pe 1,4  d’entre els morts, 4 per a una  herència incorruptible, que no pot  
1Pe 3,9  per a què posseïu benedicció per  herència. 10 Perquè «lo qui àmia la vida i 
1Pe 5,3  volguésseu tenir domini sobre l’ herència de Déu, sinó fent-vos exemples  
He 12,17  doncs, que desitjant ell després  heretar la benedicció, fou despreciat,  
Mc 12,7  veniu, matem-lo i serà nostra l’ heretat.” 8 I agarrant-lo, lo mataren i  
Lc 12,13  a mon germà que partesca ab mi l’ heretat. 14 Emperò ell li respongué:  
Jn 4,5 Samària anomenada Sicar, prop de l’ heretat que donà Jacob a son fill Josep. 6 
Ac 5,8  ’m dona, vengueres per tant l’ heretat? I ella digué: –Sí, per tant. 9  
Ac 7,5  ara habitau. 5 I no li donà  heretat alguna en ella, ni l’espai d’un  
Tt 3,10 inútils i vanes. 10 Fuig de l’home  heretge després de la primera i segona  
Col 2,Tit  filosofs, de la superstició dels  heretges, de les ceremònies de la Llei i  
2Tm 3,Tit  i, en general, dels incrèduls i  heretges. Encarrega a Timoteu que guàrdia  
Tt 3,Tit Fugir de disputes i del tracte dels  heretges declarats. 1 Amonesta’ls que  
1Jn 2,Tit  que ens apartem dels incrèduls i  heretges, als quals apellida anticrists. 1 
2Jn Tit en la caritat i a guardar-se dels  heretges, permaneixent en la doctrina  
Ac 24,14  segons la via que ells anomenen  heretgia, servesc jo a mon Pare i Déu,  
1Co 11,19 crec. 19 Puix és precís que hi haja  heretgies també, per a què los que són  
Mt 21,38  digueren entre si: “Aquest és l’ hereu, veniu, matem-lo, i tindrem sa  
Mc 12,7  digueren entre si: “Aquest és l’ hereu, veniu, matem-lo i serà nostra l’ 
Lc 20,14  entre si i digueren: “Aquest és l’ hereu, matem-lo a fi de que la hisenda  
Rm 4,13  Perquè la promesa de que ell seria  hereu del món, no fou feta a Abraham ni a  
Ga 4,1  de la nova. 1 Dic, doncs, que l’ hereu, mentres és infant, no es diferència 
Ga 4,7 no ets servo, sinó fill. I si fill,  hereu també de Déu en Cristo. 8 Emperò  
Ga 4,30  lo fill de l’esclava no serà  hereu ab lo fill de la llibre.» 31 I així, 
He 1,2  per son Fill, al qual constituí  hereu de tot, per qui féu també los  
He 11,7  condemnà al món i fou instituït  hereu de la justícia que és per fe. 8 Per  
Rm 4,14 14 Perquè si los de la Llei són los  hereus, la fe és vana, i la promesa  
Rm 8,17  Déu. 17 I essent fills, som també  hereus, hereus verdaderament de Déu, i  
Rm 8,17  I essent fills, som també hereus,  hereus verdaderament de Déu, i cohereus de 
Ga 3,29  de la progènie d’Abraham i  hereus conforme a la promesa. 4,Tit  
Tt 3,7  per sa gràcia, fóssem fets  hereus, conforme l’esperança de la vida  
He 1,14  en favor d’aquells que han de ser  hereus de salvació? 2,Tit Capítol II Los  
He 6,17 volent mostrar més complidament als  hereus de la promesa la immutabilitat de  
Jm 2,5  aquest món per a ser rics en fe i  hereus del Regne que prometé Déu als que  
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Rm 16,14 14 Saludau a Asincrit, a Flegont, a  Hermas, a Patrobas, a Hermes, i als  
Rm 16,14  a Flegont, a Hermas, a Patrobas, a  Hermes, i als germans que estan ab ells.  
2Tm 1,15  abandonat, dels quals són Figelo i  Hermògenes. 16 Derràmia lo Senyor ses  
He 11,23  mesos, perquè el vegeren un noi  hermós i no tingueren temor de l’edicte  
Ac 3,2  a la porta del temple anomenada l’ Hermosa, per a què demanàs almoina als que 
Ac 3,10 lo mateix que es sentava a la porta  Hermosa del temple a l’almoina, i  
Lc 21,5 el temple estava fabricat ab pedres  hermoses i adornat de rics dons, los  
Ap 18,14  i totes les coses substancioses i  hermoses estan perdudes per tu i no les  
Mt 23,27  los quals per defora apareixen  hermosos als homes, i per dins estan plens 
Rm 10,15  enviats? Segons està escrit: «Que  hermosos són los peus d’aquells que  
Jm 1,11 i cau sa flor, i es perd sa vistosa  hermosura, així també lo ric s’emmustueix 
Mt 2,1 Jesús en Betlem de Judà en temps d’ Herodes lo rei, veus aquí uns magos  
Mt 2,3  i venim a adorar-lo. 3 I lo rei  Herodes quan ho oí, se torbà, i ab ell tot 
Mt 2,7  mon poble d’Israel.” 7 Llavors  Herodes, cridant en secret als magos, s’  
Mt 2,12  en somnis de que no tornassen a  Herodes, regressaren a son país per un  
Mt 2,13  ho diga, perquè ha de succeir que  Herodes cercarà l’infant per a matar-  
Mt 2,15  permanesqué allí fins a la mort d’ Herodes, per a què es complís lo que havia 
Mt 2,16  cridí a mon fill.» 16 Llavors  Herodes, quan vegé que havia quedat burlat 
Mt 2,19  no existeixen.» 19 I havent mort  Herodes, veus aquí l’àngel del Senyor s’ 
Mt 2,22  regnava en la Judea en lloc d’ Herodes, son pare, temé anar allí; i  
Mt 14,1  son vestit. 1 En aquell temps,  Herodes lo tetrarca oigué la fama de Jesús 
Mt 14,3  s’obren en ell prodigis. 3 Perquè  Herodes havia fet prendre a Joan, i  
Mt 14,6  6 Mes en lo dia del cumpleanys d’ Herodes, la filla d’Herodias ballà davant 
Mt 14,6  ballà davant de tots i agradà a  Herodes, 7 per lo que prometé ab jurament  
Mc 6,14  14 I això arribà a oïdos del rei  Herodes (puix son nom s’havia fet  
Mc 6,16  o com un dels profetes. 16 Quan  Herodes ho oí, digué: –Aquest és aquell  
Mc 6,17  els morts. 17 Perquè el mateix  Herodes havia enviat a prendre a Joan i l’ 
Mc 6,18  ab ella. 18 Puix deia Joan a  Herodes: –No t’és lícit tenir la muller  
Mc 6,20  morir, emperò no podia. 20 Perquè  Herodes temia a Joan, sabent que era un  
Mc 6,21  arribà un dia favorable, en què  Herodes, en celebració de son cumpleanys,  
Mc 6,22  d’Herodias, i dansat, i agradat a  Herodes i als que estaven ab ell a taula,  
Mc 8,15  dels fariseus i del llevat d’ Herodes. 16 I discorrien entre si dient:  
Lc 1,5  se t’han ensenyat. 5 En temps d’ Herodes, rei de Judea, hi hagué un  
Lc 3,1  Pilat governador de la Judea, i  Herodes tetrarca de Galilea, i son germà  
Lc 3,19  en ses exhortacions. 19 Emperò  Herodes, lo tetrarca, essent reprès per  
Lc 3,19  son germà, i per tots los mals que  Herodes havia fet, 20 hi anyadí, a tots  
Lc 8,3  muller de Cusa, procurador d’ Herodes, i Susanna, i moltes altres que l’ 
Lc 9,7  tot arreu. 7 I arribà a oïdos d’ Herodes, lo tetrarca, tot lo que havia fet 
Lc 9,9  havia ressuscitat. 9 I digué  Herodes: –Jo fiu degollar a Joan. Qui és,  
Lc 13,31  d’aquí, anau’s-en, perquè  Herodes vos vol matar. 32 I ell los digué: 
Lc 23,Tit és acusat davant de Pilat; enviat a  Herodes; posposat a Barrabàs; entregat als 
Lc 23,7  entès que era de la jurisdicció d’ Herodes, lo remeté a Herodes, lo qual, en  
Lc 23,7 jurisdicció d’Herodes, lo remeté a  Herodes, lo qual, en aquella ocasió,  
Lc 23,8  estava també en Jerusalem. 8 I  Herodes, al veure a Jesús, tingué un gran  
Lc 23,11  en acusar-lo. 11 Mes  Herodes ab sa comitiva lo desprecià, i per 
Lc 23,12  12 I aquell dia quedaren amics  Herodes i Pilat, que antes estaven  
Lc 23,15  de què vosaltres l’acusau; 15 ni  Herodes tampoc, perquè jo us dirigí a ell, 
Ac 4,27  sant infant Jesús, a qui ungires,  Herodes i Ponç Pilat, ab los gentils i els 
Ac 12,Tit  de sant Pere. Mort del rei  Herodes. 1 I en aqueix mateix temps, lo  
Ac 12,1  1 I en aqueix mateix temps, lo rei  Herodes alçà la mà per a maltractar a  
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Ac 12,6 a Déu per ell sens cessar. 6 I quan  Herodes l’havia de presentar, aquella  
Ac 12,11 àngel i m’ha llibertat de la mà d’ Herodes i de tota l’expectació del poble  
Ac 12,19  què s’havia fet de Pere. 19 I  Herodes, havent-lo fet buscar i no  
Ac 12,21  del rei. 21 I al dia senyalat,  Herodes, vestit de rei, se sentà en lo  
Ac 13,1 Cirene, i Manahèn, germà de llet d’ Herodes lo tetrarca, i Saulo. 2 I estant  
Ac 23,35 de que fos guardat en lo pretori d’ Herodes. 24,Tit Capítol XXIV Pau, acusat  
Rm 16,11  d’Aristòbul. Saludau a mon parent  Herodi. Saludau als de la casa de Narcís,  
Mt 22,16 li envien sos deixebles junt ab los  herodians, dient: –Mestre, sabem que ets  
Mc 3,6  tingueren luego consell ab los  herodians contra d’ell per a veure com lo 
Mc 12,13  alguns dels fariseus i dels  herodians per a què lo sorprenguessen en  
Mt 14,3  lo posà en la presó per causa d’ Herodias, muller de son germà. 4 Puix li  
Mt 14,6  cumpleanys d’Herodes, la filla d’ Herodias ballà davant de tots i agradà a  
Mc 6,17 ab grillons en la presó, a causa d’ Herodias, muller de Filipo, son germà,  
Mc 6,19  tenir la muller de ton germà. 19 I  Herodias l’insidiava, i el volia fer  
Mc 6,22  22 I havent entrat la filla d’ Herodias, i dansat, i agradat a Herodes i  
Lc 3,19  essent reprès per ell a causa d’ Herodias, muller de son germà, i per tots  
Lc 3,25  que ho fou de Nahum, que ho fou d’ Heslí, que ho fou de Nagge, 26 que ho fou  
Ap 21,8  i homicides, i fornicaires, i  hetxisers, i idòlatres, i tots los  
Ap 22,15  Perquè fora queden los cans, i els  hetxisers, i els lascius, i els homicides, 
Ga 3,1 1 Oh, gàlates insensats!, qui us ha  hetxissat per a no obeir la veritat,  
Mt 2,16  féu matar tots los infants que  hi havia en Betlem i en tota sa comarca,  
Mt 7,5  la biga de ton ull, i aleshores  hi veuràs per a traure la volva de l’ull  
Mt 7,11  en lo cel donarà béns als que els  hi demànien? 12 »I així tot allò que voleu 
Mt 8,7 aturmentat. 7 I Jesús li digué: –Jo  hi aniré i lo curaré. 8 I responent lo  
Mt 10,11 o vila en què entreu, preguntau qui  hi ha digne en ella i permaneixeu allí  
Mt 10,26 26 »Emperò no els temau, perquè res  hi ha encobert que no s’hàgia de  
Mt 11,22  22 Per lo tant, jo us dic que  hi haurà menos rigor per a Tiro i Sidon  
Mt 11,24  en lo dia del judici menos rigor  hi haurà per a la terra de Sodoma que per  
Mt 13,5  en llocs pedregosos, a on no  hi havia molta terra, i nasqueren tot  
Mt 13,5  i nasqueren tot seguit, puix no  hi havia fondària de terra; 6 emperò a l’ 
Mt 13,15  tancaren los ulls; per a què mai  hi vegen ab sos ulls, ni oiguen ab ses  
Mt 13,27  en vostre camp? Com és, doncs, que  hi ha sisanya? 28 »I los digué: »–Algun  
Mt 13,28  criats li digueren: »–¿Voleu que  hi anem i la colliam? 29 »–No –los  
Mt 13,57  d’ell. Mes Jesús los digué: –No  hi ha profeta sens honor sinó en sa pàtria 
Mt 16,3  és vermell.” 3 I al dematí: “Avui  hi haurà tempestat, perquè lo cel està  
Mt 16,28  vos dic que dels que estan aquí n’ hi ha alguns que no tastaran la mort fins  
Mt 19,Tit  matrimoni és indisoluble, que sols  hi ha una causa per la separació o  
Mt 19,12  a qui s’ha concedit. 12 »Perquè  hi ha eunucs que nasqueren així del ventre 
Mt 19,12  així del ventre de sa mare. I  hi ha eunucs que ho foren per los homes. I 
Mt 19,12  que ho foren per los homes. I  hi ha eunucs que es castraren a si  
Mt 19,17  li digué: –Per què em dius bo? No  hi ha sinó un que és bo, i és Déu. Emperò  
Mt 20,5  donaré lo que sia just. 5 »I ells  hi anaren. Tornà a eixir envers l’hora de 
Mt 20,9  primers. 9 »Quan vingueren los que  hi havien anat envers l’hora undècima,  
Mt 21,19  s’acercà a ella, i no trobant- hi més que fulles, li digué: –Per mai més  
Mt 21,29  ell, li digué: »–No vull anar- hi. »Emperò després s’arrepentí i se n’  
Mt 21,29  després s’arrepentí i se n’ hi va anar. 30 »I acostant-se a l’  
Mt 21,30 modo. I ell, responent, digué: »–Ja  hi vaig, senyor. »Mes no hi va anar. 31  
Mt 21,30  »–Ja hi vaig, senyor. »Mes no  hi va anar. 31 »Qual dels dos féu la  
Mt 22,3  a les esposalles; emperò ells no  hi volgueren venir. 4 Envià de nou altres  
Mt 22,23  a ell los saduceus, que diuen no  hi ha resurrecció, i li preguntaren 24  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1540 
 

Mt 23,13  entrau ni deixau entrar als que  hi entrarien. 14 »Ai de vosaltres,  
Mt 24,3  aquestes coses i quin senyal  hi haurà de vostra vinguda i de la  
Mt 24,7  gent, i regne contra regne, i  hi haurà pestilències i fams i  
Mt 24,21  o en dia de dissabte. 21 Puix  hi haurà aleshores gran tribulació, tal  
Mt 24,21  gran tribulació, tal que no n’ hi ha hagut d’igual des del començament  
Mt 24,21 començament del món fins ara, ni n’ hi haurà. 22 I si no fossen abreviats  
Mt 25,20  havia rebut los cinc talents, n’ hi presentà altres cinc dient: »–Senyor,  
Mt 27,45  45 Emperò des de l’hora de sexta  hi hagué tenebres sobre tota la terra fins 
Mt 27,55  aquest era Fill de Déu. 55 I  hi havia allí moltes dones observant des  
Mt 27,66  lo sepulcre sellaren la pedra i  hi posaren guardes. 28,Tit Capítol XXVIII  
Mt 28,2  lo sepulcre. 2 I veus aquí que  hi hagué un gran terratrèmol, puix un  
Mt 28,14 a oïdos del president, nosaltres l’ hi farem creure, i mirarem per vostra  
Mc 1,23  i no com los escribes. 23 I  hi havia en la sinagoga d’ells un home  
Mc 2,2 i acudí tal multitud de gent que no  hi cabia, ni en la porta; i els predicava  
Mc 2,4  la casa en què estava i, havent- hi fet un forat, baixaren lo llit en què  
Mc 2,15  ab Jesús i sos deixebles, perquè  hi havia molts que el seguien. 16 I al  
Mc 3,1  I entrà novament en la sinagoga, i  hi havia allí un home que tenia seca una  
Mc 4,5  caigué sobre pedregals, a on no  hi havia molta terra, i nasqué a l’  
Mc 4,5  i nasqué a l’instant perquè no  hi havia fondària de terra; 6 però tan  
Mc 4,22 la sobre un candelero? 22 Perquè no  hi ha cosa escondida que no s’haja de  
Mc 4,29  produït los fruits, immediatament  hi aplica la falç, perquè la sega ha  
Mc 4,31  més xica de totes les llavors que  hi ha en la terra. 32 Però quan és  
Mc 4,36  així com estava en la barca. I  hi havia també ab ell altres barques. 37 I 
Mc 6,4  d’ell. 4 I Jesús los deia: –No  hi ha profeta sens honra, sinó en sa  
Mc 7,15  –Oïu-me tots, i enteneu: 15 No  hi ha res fora de l’home que entrant en  
Mc 7,16 les que contaminen a l’home. 16 Si  hi ha algú que tinga orelles per a oir,  
Mc 8,23  les mans dessobre, li preguntà si  hi veia res. 24 I ell, alçant los ulls,  
Mc 8,39 I els deia: –En veritat vos dic que  hi ha alguns dels que estan aquí que no  
Mc 9,2  com una neu, de tal manera que no  hi ha blanquejador en lo món que puga fer  
Mc 9,19  Portau-me’l aquí. 19 I l’ hi portaren. I tan prest com lo vegé,  
Mc 9,37  nom, lo qual no ens segueix, i l’ hi havem prohibit. 38 I Jesús digué: –No  
Mc 9,38  prohibit. 38 I Jesús digué: –No l’ hi prohibiu, puix no hi ha ningú que faça  
Mc 9,38  digué: –No l’hi prohibiu, puix no  hi ha ningú que faça miracles en mon nom i 
Mc 10,13  los deixebles renyaven als que els  hi presentaven. 14 I quan ho vegé Jesús,  
Mc 10,29  dient: –En veritat vos dic que no  hi ha ningú que haja deixat casa, o  
Mc 10,51 I el cego li digué: –Mestre, que jo  hi veja. 52 I Jesús li digué: –Vés, ta fe  
Mc 10,52  ta fe t’ha curat. I al moment  hi vegé; i lo seguia per lo camí. 11,Tit  
Mc 11,13  tenia fulles, anà allí per si acàs  hi trobava en ella alguna cosa. I quan hi  
Mc 11,13 trobava en ella alguna cosa. I quan  hi arribà no hi trobà més que fulles,  
Mc 11,13  alguna cosa. I quan hi arribà no  hi trobà més que fulles, perquè no era  
Mc 12,16  per a què ho veja. 16 I ells l’ hi portaren. I els digué: –De qui és esta  
Mc 12,31  a ton proïsme com a tu mateix.” No  hi ha altre manament major que estos. 32 I 
Mc 12,32  haveu dit bé que un és Déu i no  hi ha altre fora d’ell. 33 I amar-lo de 
Mc 12,41  diners en l’arca, i molts rics n’ hi tiraven molts. 42 I vingué una pobra  
Mc 12,43  digué: –En veritat vos dic que més  hi ha posat aquesta pobra viuda que tots  
Mc 12,43  pobra viuda que tots los demés que  hi tiraren en l’arca. 44 Perquè tots hi  
Mc 12,44  tiraren en l’arca. 44 Perquè tots  hi han tirat de lo que els sobrava; emperò 
Mc 12,44  emperò aquesta, de sa pobresa  hi tirà tot lo que tenia, tot son  
Mc 13,4  aquestes coses? ¿I quin senyal  hi haurà quan totes aquestes coses  
Mc 13,8 contra gent, i regne sobre regne, i  hi haurà terratrèmols en diferents llocs,  
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Mc 13,19 creació, que crià Déu, fins ara, ni  hi seran. 20 I si el Senyor no hagués  
Mc 14,17  la pasqua. 17 I arribada l’hora  hi anà ab los Dotze. 18 I estant sentats i 
Mc 15,7  que ells demanassen. 7 I n’ hi havia un anomenat Barrabàs, que estava  
Mc 15,17  i teixint una corona d’espines la  hi posaren, 18 i començaren a saludar-lo 
Mc 15,40  home era lo Fill de Déu. 40 I  hi havia també allí unes dones mirant des  
Lc 1,5  En temps d’Herodes, rei de Judea,  hi hagué un sacerdot anomenat Zacaries,  
Lc 1,37  estèril. 37 Perquè per a Déu no  hi ha res impossible. 38 I digué Maria:  
Lc 1,61  anomenarà Joan. 61 I li deien: –No  hi ha ningú en ta parentela que tinga  
Lc 2,7  lo reclinà en un pessebre, puix no  hi havia lloc per a ells en la posada. 8 I 
Lc 2,8  lloc per a ells en la posada. 8 I  hi havia uns pastors en aquella comarca  
Lc 2,25  colomins. 25 I en aquella ocasió  hi havia en Jerusalem un home anomenat  
Lc 2,36  los pensaments de molts cors. 36 I  hi havia una profetisa anomenada Anna,  
Lc 3,20  los mals que Herodes havia fet, 20  hi anyadí, a tots los demés, lo de fer  
Lc 4,25  tres anys i sis mesos, de modo que  hi hagué gran fam per tota la terra, hi  
Lc 4,25  hagué gran fam per tota la terra,  hi havia moltes viudes en Israel, 26  
Lc 4,27  de Sidònia. 27 I molts leprosos  hi havia en Israel en temps del profeta  
Lc 4,40  malalts de diferents dolències los  hi portaven. I ell, posant les mans sobre  
Lc 5,17  que un dia, estant ell ensenyant,  hi havia allí també sentats alguns  
Lc 5,29  Leví un gran convit en sa casa, i  hi havia un gran número de publicans i  
Lc 6,6 també en la sinagoga i ensenyava. I  hi havia allí un home que tenia seca la mà 
Lc 6,42  la biga de ton ull, i després  hi veuràs per a traure la volva de l’ull  
Lc 7,2  escoltava, entrà en Cafarnaüm. 2 I  hi havia allí aleshores molt mal, i a punt 
Lc 7,28  dic que entre los nats de dones no  hi ha profeta major que Joan Baptista;  
Lc 7,37  se sentà a taula. 37 I veus aquí  hi havia en la ciutat una dona pecadora  
Lc 8,17  entren vegen la llum. 17 Puix no  hi ha res encobert que no haja de ser  
Lc 8,42  I succeí que mentres que ell  hi anava l’oprimia la multitud. 43 I  
Lc 9,5  ella i no iscau d’allí. 5 I si no  hi hagués qui us volgués rebre, eixint d’ 
Lc 9,27  27 Emperò jo us dic en veritat que  hi ha alguns aquí que no gustaran la mort  
Lc 9,49  los dimonis en nom vostre, i l’ hi havem prohibit, perquè no us segueix ab 
Lc 9,50  50 I Jesús li digué: –No l’ hi prohibiu, perquè lo qui no és contra  
Lc 10,6  pau sia en aquesta casa.” 6 I si  hi hagués allí algun fill de la pau,  
Lc 10,9  davant. 9 I curau als malalts que  hi haja en ella, i dieu-los: “S’ha  
Lc 10,12  Emperò jo us dic que en aquell dia  hi haurà menos rigor per a Sodoma que per  
Lc 10,14  14 En veritat, per a Tiro i Sidon  hi haurà en lo judici menos rigor que per  
Lc 10,34  embenà les ferides, xopant-les- hi ab oli i vi, i cavalgant-lo sobre son 
Lc 11,8 que si no es llevàs a donar-los- hi per raó de ser amic seu, certament se  
Lc 11,13  donarà l’Esperit bo als que l’ hi demànien? 14 I Jesús estava llançant un 
Lc 11,35 35 Cuida, doncs, de que la llum que  hi ha en tu no sien tenebres. 36 I així,  
Lc 11,52  entràreu, i ho prohibíreu als que  hi volien entrar! 53 I dient-los  
Lc 12,2  que és hipocresia. 2 Puix no  hi ha cosa encoberta que no s’haja de  
Lc 12,10  contra lo Fill de l’home, l’ hi serà perdonat est pecat; emperò aquell  
Lc 12,52  52 Puix d’aquí en avant si  hi ha cinc persones en una casa, estaran  
Lc 13,1  1 I en aquest mateix temps  hi havia allí uns que contaven noves a  
Lc 13,6 anà a buscar fruit en ella, i no n’ hi trobà. 7 I digué al vinyader: »–Mira,  
Lc 13,7  fruit en aquesta figuera, i no n’ hi trobo. Talla-la, doncs. Per què ha d’ 
Lc 13,14 dissabte, digué al poble: –Sis dies  hi ha en què es pot treballar; en aqueixos 
Lc 14,5  5 I els respongué i digué: –Qui  hi ha entre vosaltres que veent son bou o  
Lc 14,8  en lo primer siti, no sia que  hi haja allí altre convidat de més  
Lc 14,20  »–He pres muller, i per això no  hi puc anar. 21 »I tornant-se’n lo  
Lc 15,7 perdut.” 7 »Vos dic que així mateix  hi haurà més goig en lo cel per a un  
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Lc 15,10  10 »Per lo tant, vos dic que  hi haurà goig davant dels àngels de Déu  
Lc 15,16 què els porcs menjaven, i ningú les  hi donava. 17 Emperò, tornant en si,  
Lc 16,16 és anunciat lo Regne de Déu, i tots  hi entren a pura força. 17 I més fàcil és  
Lc 16,20  sempre ab esplendor. 20 I també  hi havia un pobre anomenat Làssaro, que  
Lc 16,21  de la taula del ric, i ningú les  hi donava; emperò venien los cans i li  
Lc 16,26  i tu aturmentat. 26 Ademés de que  hi ha un abisme insondable entre nosaltres 
Lc 17,14  sacerdots. I succeí que, mentres  hi anaven, quedaren curats. 15 I un d’  
Lc 17,18  ¿A on són los altres nou? 18 ¿No  hi ha hagut altre que tornàs i glorificàs  
Lc 17,23 -el aquí” o “Veu’s-el allí”: no  hi vullau anar, ni els seguiu. 24 Perquè  
Lc 18,3  de Déu ni respecte als homes. 3 I  hi havia en la mateixa ciutat una viuda  
Lc 18,29  digué: –En veritat vos dic que no  hi ha ningú que haja deixat casa, o pares, 
Lc 18,40 40 I parant-se Jesús, manà que l’ hi portassen. I quan estigué cerca, li  
Lc 21,2  2 vegé també una pobra viuda que  hi tirava dos petites monedes, 3 i digué:  
Lc 21,7  aquestes coses, i quin senyal  hi haurà quan això estiga per a complir- 
Lc 21,11  poble, i regne contra regne; 11 i  hi haurà grans terratrèmols en diferents  
Lc 21,11  llocs, i pestilències i fams; i  hi haurà coses espantoses, i senyals  
Lc 21,23  de mamar en aquells dies! Perquè  hi haurà grans treballs en la terra, i la  
Lc 21,25  los temps de les nacions. 25 I  hi haurà senyals en lo sol, i en la lluna, 
Lc 23,38  jueus, salva’t a tu mateix! 38 I  hi havia també sobre ell un rètol escrit  
Lc 23,53  obert en una roca en lo qual ningú  hi havia estat posat encara. 54 I era lo  
Jn 1,26 ab aigua, emperò enmig de vosaltres  hi ha un a qui no coneixeu. 27 Ell és lo  
Jn 1,47  un verdader israelita, en qui no  hi ha engany! 48 Natanael li digué: –A on  
Jn 2,1 unes bodes en Canà de Galilea, i s’ hi trobava la mare de Jesús. 2 Fou també  
Jn 2,6  –Feu tot quant ell vos diga. 6 I  hi havia allí sis grans gerres de pedra  
Jn 2,25  ell coneixia per si mateix lo que  hi havia en l’home. 3,Tit Capítol III  
Jn 3,23  Ennon, prop de Salim, perquè allí  hi havia molta aigua. I venien i eren  
Jn 4,35  35 ¿No dieu vosaltres que encara  hi ha quatre mesos d’aquí a la sega? Veus 
Jn 4,40  pregaren que es quedàs allí; i s’ hi detingué dos dies. 41 I n’hi hagué  
Jn 4,41  i s’hi detingué dos dies. 41 I n’ hi hagué molts més que cregueren en ell  
Jn 4,46  havia convertit l’aigua en vi. I  hi havia un noble que tenia un fill malalt 
Jn 5,5  qualsevol que fos son mal. 5 I  hi havia allí un home que feia trenta-  
Jn 5,7  l’aigua és agitada, i mentres jo  hi vaig un altre hi baixa primer que jo. 8 
Jn 5,7  i mentres jo hi vaig un altre  hi baixa primer que jo. 8 Jesús li diu:  
Jn 5,13  s’havia retirat de la turba que  hi havia allí. 14 Després Jesús trobà  
Jn 5,45  us haja d’acusar davant del Pare:  hi ha un que us acusa, ço és, Moisès, en  
Jn 6,9  de Simó Pere, li digué: 9 –Aquí  hi ha un minyó que té cinc pans d’ordi i  
Jn 6,22 l’altre costat del mar vegé que no  hi havia allí més que una barca, i que  
Jn 6,22  més que una barca, i que Jesús no  hi havia entrat ab sos deixebles, sinó que 
Jn 6,64  i vida són. 64 Mes entre vosaltres  hi ha alguns que no creuen. Puix Jesús  
Jn 6,65  pot venir a mi si mon Pare no l’ hi concedeix. 66 Des d’aquella hora molts 
Jn 7,12  i deien: –A on és, aquell? 12 I  hi havia gran enraonament acerca d’ell  
Jn 7,18  ha enviat, és verídic i en ell no  hi ha injustícia. 19 ¿Per ventura Moisès  
Jn 7,34  em trobareu, i allà a on jo só no  hi podeu venir vosaltres. 35 I digueren  
Jn 7,36  I allà a on só jo, vosaltres no  hi podeu venir”? 37 I en lo darrer dia,  
Jn 8,44  en la veritat, perquè no  hi ha veritat en ell. Quan diu mentida,  
Jn 8,50  50 I jo no cerco ma pròpia glòria:  hi ha qui la cèrquia i judíquia. 51 En  
Jn 8,59 prengueren pedres per tirar-les- hi, emperò Jesús s’ocultà e isqué del  
Jn 9,11  i renta’t.” Hi aní, me rentí i  hi veig. 12 I li digueren: –A on és  
Jn 9,15  –Me posà fang als ulls, me rentí i  hi veig. 16 Per lo que deien alguns dels  
Jn 9,16  pot fer aquestos miracles? I  hi havia dissensió entre ells. 17  
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Jn 9,18 fins que cridaren als pares del que  hi veia. 19 I els preguntaren dient: –¿És  
Jn 9,19 que nasqué cego? Com és, doncs, que  hi veu ara? 20 Sos pares los respongueren  
Jn 9,21 nasqué cego. 21 Mes, com és que ara  hi veu, no ho sabem ni tampoc sabem qui li 
Jn 9,25  cosa sé, que jo que era cego ara  hi veig. 26 Li tornaren a dir: –Què et  
Jn 9,39  a est món, a fi de que los que no  hi veuen, vegen; i los que hi veuen se  
Jn 9,39  que no hi veuen, vegen; i los que  hi veuen se quédien cegos. 40 I alguns  
Jn 9,41  pecat. Mes ara dieu: “Nosaltres  hi veem”, per lo que vostre pecat  
Jn 10,Tit  prenen pedres per a tirar-les- hi com a blasfemador, perquè deia que era  
Jn 10,19 manament que rebí de mon Pare. 19 I  hi hagué una nova divisió entre los jueus  
Jn 11,1  a Efrem, ciutat de Galilea. 1 I  hi havia malalt un home anomenat Làssaro,  
Jn 11,9  vegada? 9 Jesús respongué: –No  hi ha dotze hores en lo dia? Lo qui va de  
Jn 11,10  qui va de nit encepega, perquè no  hi ha llum en ell. 11 Digué estes coses i  
Jn 11,16  digué a sos condeixebles: –Anem- hi també nosaltres, a fi de morir ab ell.  
Jn 11,49  any, los digué: –Vosaltres no  hi enteneu res, 50 ni reflexionau que us  
Jn 13,33  als jueus: “Allà a on jo vaig no  hi podeu venir vosaltres”, així mateix vos 
Jn 14,2  en mi. 2 En la casa de mon Pare  hi ha moltes habitacions; si no fos així  
Jn 18,1  banda del torrent Cedron, a on  hi havia un hort, en lo qual entrà ell i  
Jn 18,2  també aquest siti, perquè Jesús  hi anava freqüentment ab sos deixebles. 3  
Jn 19,2 formaren una corona d’espines i la  hi posaren sobre el cap, i li vestiren un  
Jn 19,29  Escriptura, digué: –Tinc set. 29 I  hi havia allí un vas ple de vinagre, i  
Jn 19,41  41 En lo lloc a on fou crucificat  hi havia un hort i, en ell, un sepulcre  
Jn 21,6  de la barca, i encontrareu. L’ hi tiraren, doncs, i ja no podien traure  
Ac 1,20  “Quédia deserta sa habitació i no  hi haja qui habítia en ella, i prenga un  
Ac 2,5  piadosos, de totes les nacions que  hi ha baix del cel. 6 Divulgada, doncs, la 
Ac 4,12  per cap de cantonada. 12 I no  hi ha salut en ningun altre. Perquè no hi  
Ac 4,12 ha salut en ningun altre. Perquè no  hi ha altre nom baix del cel donat als  
Ac 4,24  i la terra, lo mar, i tot lo que  hi ha en ells. 25 Lo qui en Esperit Sant,  
Ac 4,33  de Jesucrist, nostre Senyor, i  hi havia molta gràcia en tots ells. 34 I  
Ac 4,34  molta gràcia en tots ells. 34 I no  hi havia ningú menesterós entre ells,  
Ac 5,2  del preu del camp, consentint- hi sa muller; i portant una part, la posà  
Ac 5,36 jactant-se de que ell era algú; i  hi hagué com cosa de quatre-cents homes  
Ac 7,12 menjar. 12 Mes quan Jacob oigué que  hi havia blat en Egipte, envià allí a  
Ac 8,31  Ell respongué: –¿I com puc, si no  hi ha algú que m’ho explíquia? I suplicà  
Ac 8,36  de camí, arribaren a un lloc a on  hi havia aigua, i digué l’eunuc: –Veus  
Ac 9,10  no menjà ni begué. 10 I en Damasco  hi havia un deixeble anomenat Ananies, i  
Ac 10,1  parents i amics d’aquest. 1 I  hi havia en Cesarea un cert home anomenat  
Ac 10,12  del cel a la terra, 12 en lo qual  hi havia tota mena de quadrúpedos i  
Ac 11,20 als jueus solament. 20 I entre ells  hi havia barons de Xipre i de Cirene, los  
Ac 11,28  a entendre per l’Esperit que  hi havia d’haver una gran fam en tot lo  
Ac 12,18  a altre lloc. 18 I quan fou de dia  hi hagué no poca confusió entre els  
Ac 14,7  l’evangeli. 7 I en Listra  hi havia un home coix des del ventre de sa 
Ac 14,14  i la terra, i el mar, i tot quant  hi ha en ells. 15 Lo qui en los sigles  
Ac 15,39  havia acompanyat en l’obra. 39 I  hi hagué tal dissensió entre ells, que se  
Ac 16,1  i a Listra. I veus aquí que allí  hi havia un deixeble anomenat Timoteu,  
Ac 16,3 circumcidà per causa dels jueus que  hi havia en aquells llocs perquè tots  
Ac 16,18  lo camí de la salvació. 18 I  hi havia molts dies que feia això; i Pau,  
Ac 17,1  arribaren a Tessalònica, a on  hi havia una sinagoga de jueus. 2 I Pau,  
Ac 17,7  los decrets del Cèsar dient que  hi ha un altre rei, lo qual és Jesús. 8 I  
Ac 17,24  féu lo món i totes les coses que  hi ha en ell, aqueix, essent Senyor de cel 
Ac 18,20  es quedàs allí per més temps, no  hi consentí, 21 sinó que es despedí d’  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1544 
 

Ac 19,2  respongueren: –Ni tampoc havem oït  hi haja Esperit Sant. 3 I ell los digué:  
Ac 19,35  digué: –Barons d’Èfeso, quin home  hi ha que no sàpia que la ciutat d’Èfeso  
Ac 19,38  contra algú, audiència pública  hi ha i procònsols: acúsien-se los uns  
Ac 19,40  en llegítim ajuntament. 40 Perquè  hi ha perill que ens acúsien de sediciosos 
Ac 19,40 per l’alborot d’avui, no havent- hi causa alguna per la qual pugam donar  
Ac 20,8  la plàtica fins a mitjanit. 8 I  hi havia moltes llànties en l’aposento  
Ac 20,10  -lo digué: –No us torbeu perquè  hi ha vida en ell. 11 I pujant, i havent  
Ac 21,20  –Tu veus, germà, quants mils jueus  hi ha que han cregut, i tots són zelosos  
Ac 22,11 lo que et toca fer. 11 »I com jo no  hi vegés per causa del resplendor d’  
Ac 23,8  8 Perquè els saduceus diuen que no  hi ha resurrecció, ni àngel, ni esperit;  
Ac 23,10 Déu. 10 I per la gran dissensió que  hi havia, tement lo tribú que ells no  
Ac 23,21  21 Emperò vós no els cregau, puix  hi ha més de quaranta d’ells que l’  
Ac 25,5  d’entre vosaltres ab mi, i si  hi ha algun delicte en aquest home que l’ 
Ac 25,11  no rehuso lo morir; emperò si no  hi ha res de quant ells m’acusen, ningú  
Ac 25,14 al rei la causa de Pau dient: –Aquí  hi ha un home que Fèlix deixà pres, 15  
Ac 26,3 coses i les costums i qüestions que  hi ha entre els jueus; per lo qual jo us  
Ac 26,10  I quan los donaven la mort  hi vaig consentir també. 11 I freqüentment 
Ac 26,27  vós en los profetes? Jo sé que  hi creeu! 28 Llavors Agripa digué a Pau:  
Ac 27,12  lo port no fos bo per hivernar- hi, la major part foren de parer que s’  
Ac 27,41 tenia mar per los dos costats, ells  hi vararen la barca; i la proa estava  
Ac 28,31  ab tota llibertat, sens que l’ hi prohibís ningú. Rm Inc Epístola de  
Rm 2,11  al grec. 11 Perquè envers Déu no  hi ha accepció de persones. 12 Perquè tots 
Rm 3,10  de pecat, 10 com està escrit: «No  hi ha un que sia just, ni un. 11 No hi ha  
Rm 3,11 hi ha un que sia just, ni un. 11 No  hi ha un que entenga, no hi ha un que  
Rm 3,11  un. 11 No hi ha un que entenga, no  hi ha un que búsquia a Déu. 12 Tots se  
Rm 3,12  i tots junts se feren inútils, no  hi ha qui faça bé, ni tan sols un. 13  
Rm 3,16  a derramar sang. 16 En sos camins  hi ha desditxa i destrucció. 17 No  
Rm 3,18  la senda de la pau. 18 No  hi ha temor de Déu davant de sos ulls.» 19 
Rm 3,22  los que creuen en ell, perquè no  hi ha distinció, 23 puix tots pecaren i  
Rm 4,15  la Llei obra ira; puix a on no  hi ha Llei, tampoc hi ha violació. 16 Per  
Rm 4,15  puix a on no hi ha Llei, tampoc  hi ha violació. 16 Per lo tant, és per la  
Rm 5,7  per los impios? 7 Perquè a penes  hi ha qui mòria per un just, encara que  
Rm 5,7  per un just, encara que tal vegada  hi hauria qui mòria per un benefactor. 8  
Rm 5,13  en lo món; emperò no havent- hi Llei, lo pecat no era imputat. 14 Ab  
Rm 8,1  de l’amor de Jesucrist. 1 No  hi ha, doncs, ara condemnació en aquells  
Rm 10,12  ell no serà confós.» 12 Perquè no  hi ha diferència de jueu i de grec; per  
Rm 11,5 Doncs, així també, en aquest temps,  hi ha un remanent segons l’elecció de la  
Rm 13,1  les potestats superiors. Perquè no  hi ha potestat sinó de Déu, i Déu ha  
Rm 13,9  testimonis, no cobdiciaràs»; i si  hi ha algun altre manament, està  
Rm 14,14  en lo Senyor Jesús, que no  hi ha ninguna cosa immunda per si mateixa; 
Rm 14,14  immunda per si mateixa; i que no  hi ha cosa immunda, sinó per a aquell que  
Rm 15,31  què em desllíuria dels infiels que  hi ha en la Judea, i sia agradable als  
1Co 1,10  tots d’un mateix parlar, i que no  hi haja divisions entre vosaltres; ans bé  
1Co 1,11  que són de la casa de Cloe, que  hi ha disputes entre vosaltres. 12 I dic  
1Co 3,3  sou carnals. 3 Perquè havent- hi entre vosaltres enveges, quimeres i  
1Co 5,1  públics. 1 És un rumor general que  hi ha entre vosaltres fornicació, i tal  
1Co 5,1 se entre els gentils, de manera que  hi ha qui té la muller de son pare. 2 I  
1Co 5,11  ab un home semblant, ni prendre- hi aliment. 12 Puix, què en tinc de fer de 
1Co 6,5  confusió ho dic. Doncs, ¿que no  hi ha ningun home savi entre vosaltres que 
1Co 8,4  ídol no és res en lo món i que no  hi ha altre Déu sinó un sol. 5 Perquè  
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1Co 8,5  sinó un sol. 5 Perquè encara que  hi haja alguns que s’apellídien déus, ja  
1Co 8,5  ja en lo cel, ja en la terra (puix  hi ha molts déus i molts senyors), 6  
1Co 8,6  6 emperò per a nosaltres no  hi ha sinó un Déu, lo Pare, de qui són  
1Co 8,7  per ell. 7 Mes no en tots  hi ha aqueix coneixement. Puix alguns,  
1Co 10,26 «del Senyor és la terra i tot quant  hi ha en ella». 27 Si algú dels infiels  
1Co 10,27  Si algú dels infiels vos convida i  hi voleu anar, menjau de tot quant vos  
1Co 11,18  congregau en la Iglésia, oic que  hi ha dissensions entre vosaltres, i en  
1Co 11,19 part ho crec. 19 Puix és precís que  hi haja heretgies també, per a què los que 
1Co 11,30  del cos del Senyor. 30 Per això  hi ha entre vosaltres molts dèbils i  
1Co 12,25  la tenia en si, 25 a fi de que no  hi hagués dissensió en lo cos, sinó que  
1Co 14,10 classes de llengües en lo món, i no  hi ha res sens veu. 11 Si doncs jo ignoro  
1Co 14,28  torn, i un interprétia. 28 I si no  hi ha intèrprete, guàrdia silenci en la  
1Co 15,12  alguns d’entre vosaltres que no  hi ha resurrecció de morts? 13 Doncs, si  
1Co 15,13  de morts? 13 Doncs, si no  hi ha resurrecció de morts, tampoc Cristo  
1Co 15,44  cos espiritual; perquè així com  hi ha cos animal, així hi ha cos  
1Co 15,44  així com hi ha cos animal, així  hi ha cos espiritual, com està escrit: 45  
1Co 16,4 I si la cosa meresqués que jo també  hi vaja, vindran ab mi. 5 I jo vindré a  
1Co 16,6  vegada me quedaré ab vosaltres, i  hi passaré també l’hivern, per a què m’  
2Co 1,1  en Corinti, ab tots los sants que  hi ha en tota l’Acaia. 2 Gràcia sia a  
2Co 1,17  segons la carn, de manera que  hi haja en mi sí i no? 18 Emperò Déu  
2Co 1,18  paraula que us he anunciat no  hi ha sí i no. 19 Perquè lo Fill de Déu,  
2Co 3,17 on està l’Esperit del Senyor, allí  hi ha llibertat. 18 I així tots nosaltres, 
2Co 6,16  l’infiel? 16 O quina consonància  hi ha entre el temple de Déu i els ídols?  
2Co 8,13 vosaltres quedeu oprimits, sinó que  hi haja igualtat. 14 Al present suplesca  
2Co 8,14  vostra necessitat, de manera que  hi haja igualtat, com està escrit: 15 «Al  
2Co 12,11  neci en gloriar-me: vosaltres m’ hi haveu compeŀlit. Perquè jo devia ésser  
2Co 12,20  a mi qual no em voldríeu. Que no  hi haja entre vosaltres disputes, enveges, 
Ga 1,7  7 lo qual no és altre, sinó que  hi ha alguns que us perturben i volen  
Ga 3,28  estau revestits de Cristo. 28 No  hi ha jueu ni grec, no hi ha servo ni  
Ga 3,28  28 No hi ha jueu ni grec, no  hi ha servo ni llibre, no hi ha mascle ni  
Ga 3,28  grec, no hi ha servo ni llibre, no  hi ha mascle ni fembra. Perquè tots  
Ga 5,23  castedat. Contra aquestes coses no  hi ha Llei. 24 I els que són de Cristo han 
Ef 1,1  de Jesucrist, a tots los sants que  hi ha en Efesi i als fiels en Cristo  
Ef 1,10  les coses en Cristo, així les que  hi ha en lo cel com en la terra, en ell,  
Ef 4,7  7 Mes a cada u de nosaltres l’ hi ha estat donada la gràcia conforme a la 
Ef 4,18  vida de Déu per la ignorància que  hi ha en ells, per raó de la ceguedat de  
Ef 6,9  està en lo cel, i que per ell no  hi ha accepció de persones. 10 En lo  
Fl 2,1  i a Epafrodito. 1 Per lo tant, si  hi ha alguna consolació en Cristo, si  
Fl 2,5  dels altres. 5 I el mateix ànimo  hi haja en vosaltres que hi hagué també en 
Fl 2,5  ànimo hi haja en vosaltres que  hi hagué també en Cristo Jesús: 6 Lo qual, 
Fl 4,8  tot lo que és de bona fama, si  hi ha alguna virtut, si hi ha alguna  
Fl 4,8  fama, si hi ha alguna virtut, si  hi ha alguna alabança, pensau en estes  
Col 1,16  foren criades totes les coses que  hi ha en lo cel i en la terra, visibles e  
Col 1,20 per ell, dic, ja sien les coses que  hi ha en la terra, o les que hi ha en lo  
Col 1,20  que hi ha en la terra, o les que  hi ha en lo cel. 21 I vosaltres, que algun 
Col 3,11  d’aquell que el crià. 11 A on no  hi ha ni grec ni jueu, circumcisió ni  
Col 3,25  per lo mal que ha fet; i en Déu no  hi ha accepció de persones. 4,Tit Capítol  
1Te 2,14  de les iglésies de Déu que  hi ha en la Judea en Cristo Jesús, per  
1Te 4,10  ho feu ab tots los germans que  hi ha en tota la Macedònia. Emperò vos  
2Te 3,11  havem oït que entre vosaltres  hi ha alguns inquiets que van desordenats, 
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1Tm 1,10  i els que juren en fals, i si  hi ha alguna altra cosa que és contrària a 
1Tm 5,16 sia gravada la Iglésia, a fi de que  hi haja lo que bàstia per a les que  
2Tm 1,5  d’aquella fe sens ficció que  hi ha en tu, la qual habità primer en ta  
2Tm 2,20  20 Mes en una casa gran no sols  hi ha vasos d’or i de plata, sinó també  
Tt 1,10  la contradiuen. 10 Perquè encara  hi ha molts desobedients, embaucadors i  
Tt 1,15  per als contaminats i infiels no  hi ha res pur, ans bé estan contaminats  
Flm 6 reconeixement de tota obra bona que  hi ha en vosaltres per Jesucrist. 7 Puix  
He 3,12  Teniu compte, germans, no sia que  hi haja entre vosaltres algun cor mal d’  
He 4,13  i les intencions del cor. 13 I no  hi ha criatura alguna invisible a sa  
He 7,11  rebé la Llei), quina necessitat  hi havia de que s’alçàs després altre  
He 8,4  terra, ni sacerdot seria, havent- hi sacerdots que ofereixen dons conforme a 
He 9,16  han estat cridats. 16 Perquè a on  hi ha pacte (testament) és necessari que  
He 9,22  ab sang, i sens efusió de sang no  hi ha remissió. 23 Era per consegüent  
He 10,18 ’n recordaré mai més.» 18 Puix a on  hi ha remissió d’aquestos, ja no és  
He 11,6  a Déu, és precís que crega que  hi ha Déu i que és remunerador dels que el 
He 12,16  contaminats; 16 a fi de que no  hi haja ningun fornicari o profà, com  
Jm 1,5  copiosament i no impropera, i la  hi serà donada. 6 Emperò demània-la ab  
Jm 1,17  del Pare de les llums, en qui no  hi ha mudança ni sombra de canvi. 18  
Jm 3,14  14 Emperò si teniu un zel amarg i  hi ha discòrdies en vostres cors, no us  
Jm 3,16  diabòlica. 16 Puix allà a on  hi ha enveja i disputa, allí hi ha  
Jm 3,16  a on hi ha enveja i disputa, allí  hi ha inconstància i tota obra mala. 17  
1Pe 5,1  1 Suplico, doncs, als ancians que  hi ha entre vosaltres, jo que só ancià com 
2Pe 1,4  corrupció de la concupiscència que  hi ha en lo món. 5 I ademés d’això,  
2Pe 2,1  el poble falsos profetes, així com  hi haurà entre vosaltres falsos doctors,  
2Pe 3,10  calor, i la terra i les obres que  hi ha en ella seran abrasades. 11 Doncs,  
2Pe 3,16  en elles d’això; en les quals  hi ha algunes coses difícils d’entendre,  
1Jn 1,5  a vosaltres: Que Déu és llum i no  hi ha en ell tenebres algunes. 6 Si  
1Jn 1,8  mateixos nos enganyam, i no  hi ha veritat en nosaltres. 9 Si confessam 
1Jn 2,10 a son germà habita en la llum, i no  hi ha escàndol en ell. 11 Emperò lo qui  
1Jn 2,15  15 No ameu al món ni les coses que  hi ha en lo món. Si algú ama lo món, la  
1Jn 2,16  està en ell. 16 Perquè tot lo que  hi ha en lo món és concupiscència de carn, 
1Jn 3,5  per a traure nostres pecats; i no  hi ha pecat en ell. 6 Tot aquell que  
1Jn 4,18  en aquest món. 18 En la caritat no  hi ha temor, emperò la caritat perfeta  
1Jn 5,17  ell. 17 Tota iniquitat és pecat, i  hi ha pecat que no és de mort. 18 Sabem  
Ap 1,4  4 Joan a les set iglésies que  hi ha en l’Àsia. Gràcia a vosaltres i pau 
Ap 1,11  i envia’l a les set iglésies que  hi ha en l’Àsia: a Efesi, i a Esmirna, i  
Ap 4,3 i de sàrdio; i al rodador del trono  hi havia un arc iris, que a la vista  
Ap 4,6  de Déu. 6 I davant del trono  hi havia com un mar transparent de vidre,  
Ap 5,13  13 I a totes les criatures que  hi ha en lo cel, i sobre la terra, i  
Ap 5,13 terra, i davall la terra, i les que  hi ha en lo mar, i totes quantes hi ha en  
Ap 5,13  hi ha en lo mar, i totes quantes  hi ha en ells, les oiguí dir: –Al que està 
Ap 6,12 ell obrí lo sisè sello, i veus aquí  hi hagué un gran terratrèmol, i es tornà  
Ap 8,1  1 I quan ell obrí lo setè sello,  hi hagué un silenci en lo cel com de mitja 
Ap 8,5 de l’altar, i el llançà a terra, i  hi hagué trons, clamors, llamps i gran  
Ap 9,10  semblants a les dels escorpins, i  hi havia agulló en ses cues, i tenien  
Ap 10,6  que crià lo cel i les coses que  hi ha en ell, i la terra i les coses qui  
Ap 10,6  en ell, i la terra i les coses qui  hi ha en ella, que no hi haurà més temps;  
Ap 10,6 les coses qui hi ha en ella, que no  hi haurà més temps; 7 mes en los dies de  
Ap 11,Tit reis. 11,Tit Capítol XI Senyals que  hi haurà abans de tocar l’última  
Ap 11,15 I el setè àngel tocà la trompeta, i  hi hagué en lo cel grans veus dient: –Los  
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Ap 12,7 mil dos-cents i xixanta dies. 7 I  hi hagué una gran batalla en lo cel:  
Ap 13,4 i adoraren a la bèstia, dient: –Qui  hi ha semblant a la bèstia? Qui podrà  
Ap 13,18  o lo número de son nom. 18 Aquí  hi ha sabiduria. Qui té inteŀligència  
Ap 14,17 isqué un altre àngel del temple que  hi ha en lo cel, tenint també una falç ben 
Ap 16,18  llamps i trons, i clamors, i  hi hagué un gran terratrèmol; tal i tan  
Ap 16,18  tal i tan gran, qual no  hi ha hagut mai des de que els homes estan 
Ap 18,18  clamaven dient: «Quina ciutat  hi havia semblant a esta gran ciutat?» 19  
Ap 19,14  14 I el seguien los exèrcits que  hi ha en lo cel en cavalls blancs, vestits 
Ap 21,4 llàgrima dels ulls d’ells, i ja no  hi haurà més mort, i no hi haurà més  
Ap 21,4  i ja no hi haurà més mort, i no  hi haurà més plors, ni clamors, ni penes,  
Ap 21,25 no es tancaran de dia, puix allí no  hi haurà nit. 26 I a ella portaran la  
Ap 22,2 a l’una i a l’altra vora del riu,  hi havia l’arbre de vida portant dotze  
Ap 22,3  a curació de les nacions. 3 I no  hi haurà allí mai més maledicció, sinó que 
Ap 22,5  en los fronts d’ells. 5 I allí no  hi haurà mai més nit, i no farà fretura  
Mt 21,33  -lo. 33 »Oïu una altra paràbola:  Hi havia un pare de famílies que plantà  
Lc 16,1  Jesús digué també a sos deixebles:  –Hi havia un home ric que tenia un  
Lc 16,19  lo marit, també comet adulteri. 19  »Hi havia un home ric que anava vestit de  
Lc 18,2  i no defallir, 2 dient:  –Hi havia un jutge en certa ciutat, que no 
Jn 1,6 les tenebres no la comprengueren. 6  Hi hagué un home enviat de Déu que s’  
Jn 3,1 Resposta de Joan a sos deixebles. 1  Hi havia un home de la secta dels  
Jn 9,7  de Siloè, que significa “enviat”.  Hi anà, doncs, se rentà i tornà ab vista.  
Jn 9,11  a la piscina de Siloè i renta’t.”  Hi aní, me rentí i hi veig. 12 I li  
Jn 12,20  lo món se’n va detràs d’ell. 20  Hi havia alguns gentils dels que pujaren  
Ac 8,9  ciutat s’omplí d’alegria. 9  Hi havia allí un baró anomenat Simó, que  
Ac 13,1  i abandona als jueus incrèduls. 1  Hi havia, doncs, en la iglésia que estava  
Rm 9,14  a Esaú.» 14 Què direm, doncs?  Hi ha injustícia en Déu? No, per cert. 15  
Rm 15,12 -lo». 12 I així mateix diu Isaïes:  «Hi haurà una arrel de Jessè que s’alçarà 
1Co 12,4 Senyor, sinó per l’Esperit Sant. 4  Hi ha, doncs, diversitat de dons, mes l’  
1Co 12,5  mes l’Esperit és un mateix. 5  Hi ha diferències de ministeris, emperò és 
1Co 12,6  emperò és un mateix lo Senyor. 6  Hi ha també diversitat d’operacions,  
1Co 14,10  Certament parlareu a l’aire. 10  Hi ha, per exemple, tantes classes de  
1Co 15,40  i altra, la dels peixos. 40  Hi ha, així mateix, cossos celestials i  
Ef 4,4  Esperit en lo vincle de la pau. 4  Hi ha un cos i un Esperit, així com sou  
Jm 5,13 a fi de no caure en condemnació. 13  ¿Hi ha algú trist entre vosaltres? Faça  
2Pe 2,1  als fiels que se’n guàrdien. 1  Hi havia també entre el poble falsos  
1Jn 5,16  vida a aquell que peca no de mort.  Hi ha pecat de mort: no dic jo que préguia 
Lc 14,Tit  14,Tit Capítol XIV Curació d’un  hidròpic en dissabte. Paràbola del gran  
Lc 14,2  observant. 2 I veus aquí un home  hidròpic que estava davant d’ell. 3 I  
Lc 14,4  callaren. Llavors ell, tocant a l’ hidròpic, lo curà i despedí. 5 I els  
Col 4,13 que estan en Laodicea, i per los de  Hieràpolis. 14 Vos saluda lo molt amat  
1Tm 1,20  de la fe. 20 D’est número són  Himeneu i Alexandri, que he entregat a  
2Tm 2,17  com lo cranc; dels quals són  Himeneu i Filet, 18 que s’extraviaren de  
Mt 26,30 30 I després que hagueren cantat l’ himne, se n’anaren a la muntanya de l’  
Mc 14,26  en lo Regne de Déu. 26 I cantat l’ himne, isqueren a la muntanya de l’  
Ef 5,19  a vosaltres mateixos en salms, i  himnes, i cantars espirituals, cantant i  
Col 3,16 -vos los uns als altres ab salms,  himnes i càntics espirituals, cantant de  
Mt 23,Tit  que ensenyen al poble. Parla de sa  hipocresia i supèrbia, de les falses  
Mt 23,28  de part de dins estau plens d’ hipocresia e iniquitat. 29 »Ai de  
Mc 2,Tit  ab sa doctrina l’orgull e  hipocresia dels fariseus. 1 Al cap d’  
Mc 7,Tit  7,Tit Capítol VII Jesús reprèn la  hipocresia i superstició dels fariseus. Fe 
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Lc 12,1  del llevat dels fariseus, que és  hipocresia. 2 Puix no hi ha cosa encoberta 
1Tm 4,2  doctrines de diables; 2 mentint ab  hipocresia i tenint sa consciència  
1Pe 2,1  tota malícia, i tot engany, i  hipocresia, i enveges, i tota classe de  
Mt 7,5  aquí tu tens una biga en lo teu? 5  Hipòcrita!, trau primerament la biga de  
Lc 6,42  tu la biga que tens en ton ull?  Hipòcrita!, trau primer la biga de ton  
Mt 6,2  a so de trompeta, com ho fan los  hipòcrites en les sinagogues i en los  
Mt 6,5  5 »I quan pregau, no feu com los  hipòcrites, que amen pregar estant drets  
Mt 6,16  no us poseu tristos com los  hipòcrites, puix desfiguren sos rostros  
Mt 22,18 d’ells, digué: –Per què em tentau,  hipòcrites? 19 Mostrau-me la moneda del  
Mt 23,13  de vosaltres, escribes i fariseus,  hipòcrites, que tancau lo Regne del cel  
Mt 23,14  de vosaltres, escribes i fariseus,  hipòcrites, que ab pretext de llargues  
Mt 23,15  de vosaltres, escribes i fariseus,  hipòcrites, perquè rodau lo mar i la terra 
Mt 23,23  de vosaltres, escribes i fariseus,  hipòcrites, que pagau delme de la menta,  
Mt 23,25  de vosaltres, escribes i fariseus,  hipòcrites, que netejau la part de defora  
Mt 23,27  de vosaltres, escribes i fariseus,  hipòcrites, que sou semblants als  
Mt 23,29  de vosaltres, escribes i fariseus,  hipòcrites, que edificau los sepulcres  
Mt 24,51  i posarà sa porció entre els  hipòcrites. Allí seran los plors i el  
Lc 11,44  de vosaltres, escribes i fariseus,  hipòcrites, que sou com los sepulcres que  
Mt 15,7  de Déu per vostra tradició. 7  Hipòcrites!, bé profetisà Isaïes de  
Mt 16,4  lo cel està nuvolós i rogeja.” 4  »Hipòcrites! ¿Sabeu distingir l’aspecte  
Mc 7,6  6 I ell respongué i els digué:  –Hipòcrites, bé profetisà Isaïes de  
Lc 12,56  dieu: “Farà calor”, i és així. 56  Hipòcrites! Sabeu distingir lo semblant  
Lc 13,15 Mes lo Senyor, responent, li digué:  –Hipòcrites! ¿Cada u de vosaltres no  
Lc 20,14 l’hereu, matem-lo a fi de que la  hisenda sia per a nosaltres!” 15 I traent  
Ap 14,Tit  misteriosa sega i la verema de sa  hisenda. 1 I mirí, i veus aquí l’Anyell  
Jn 19,29  i ells, posant al rodador de l’ hisop una esponja empapada en vinagre, li  
He 9,19  ab aigua, i llana carmesina, i un  hisop, i n’aspergí lo llibre i tot lo  
Mt 24,20  que vostra fugida no esdevinga en  hivern o en dia de dissabte. 21 Puix hi  
Mc 13,18  estes coses no succeesquen en  hivern. 19 Perquè en aquells dies seran  
Jn 10,22  la festa de la Dedicació, i era en  hivern. 23 I Jesús se passejava en lo  
Ac 28,11  d’Alexandria que havia passat l’ hivern en l’isla i tenia per divisa  
1Co 16,6 ab vosaltres, i hi passaré també l’ hivern, per a què m’acompanyeu allà a on  
2Tm 4,21 21 Apressura’t a venir abans de l’ hivern. Te saluden Eubul i Pudent, Lino i  
Tt 3,12 perquè he determinat passar allí l’ hivern. 13 Envia endavant ab diligència a  
Ac 27,12 Pau. 12 I com lo port no fos bo per  hivernar-hi, la major part foren de  
Ac 27,12  per si se podia arribar a Fenice a  hivernar en ella, per ser un port de Creta 
Mt 2,3  -lo. 3 I lo rei Herodes quan  ho oí, se torbà, i ab ell tot Jerusalem. 4 
Mt 2,8  i quan l’hajau trobat, feu-m’ ho a saber per a què jo també vàgia a  
Mt 2,13  i està’t allí fins que jo t’ ho diga, perquè ha de succeir que Herodes  
Mt 4,9 d’ells, 9 i li digué: –Tot això t’ ho donaré, si postrant-te, m’adorasses. 
Mt 5,46 amen, quina recompensa tindreu? ¿No  ho fan també los publicans? 47 I si tan  
Mt 5,47  germans, què feu de més? ¿No  ho fan també los gentils? 48 »Siau, puix,  
Mt 6,2  2 »I així, quan faces almoina, no  ho publíquies abans a so de trompeta, com  
Mt 6,2  abans a so de trompeta, com  ho fan los hipòcrites en les sinagogues i  
Mt 7,12  homes facen per a vosaltres, feu- ho també vosaltres per a ells, perquè  
Mt 8,4  4 I li digué Jesús: –Mira, no  ho digues a ningú, sinó vés-te’n,  
Mt 8,9  ve. I a mon sirvent: “Fes això”, i  ho fa. 10 Quan Jesús oigué això, se  
Mt 8,33  fugiren, i arribant a la ciutat,  ho referiren tot, junt ab lo cas dels  
Mt 9,12  publicans i pecadors? 12 I oint- ho Jesús, digué: –No són los que estan  
Mt 9,30 los amenaçà dient: –Mirau que ningú  ho sàpia. 31 Emperò ells, eixint d’allí,  
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Mt 9,31  31 Emperò ells, eixint d’allí,  ho publicaren per tota aquella terra. 32 I 
Mt 10,13 pau vindrà sobre ella. Emperò si no  ho fos, vostra pau retornarà a vosaltres.  
Mt 10,27  que jo us dic en tenebres, dieu- ho en la llum, i lo que oïu a l’orella,  
Mt 10,27  lo que oïu a l’orella, predicau- ho en los terrats. 28 I no temau als que  
Mt 11,14 fins a Joan han profetisat. 14 I si  ho voleu rebre, ell és aquell Elies que ha 
Mt 11,27  el Fill, i aquell a qui lo Fill  ho haurà volgut revelar. 28 Veniu envers  
Mt 12,2  espigues i a menjar 2 I veent- ho los fariseus, li deien: –Mira, tos  
Mt 12,15  fer perdre. 15 I coneixent- ho Jesús, se retirà d’allí. I molts lo  
Mt 12,24  24 Emperò los fariseus, oint- ho, deien: –Aquest no llança los dimonis  
Mt 13,17  ansiaren veure lo que veeu, i no  ho vegeren, i oir lo que oïu, i no ho  
Mt 13,17  ho vegeren, i oir lo que oïu, i no  ho oïren. 18 »Oïu vosaltres, doncs, la  
Mt 14,13  -ne part a Jesús. 13 I havent- ho oït Jesús, se retirà d’allí en una  
Mt 14,13  lloc desert i apartat. I havent- ho oït la gent, lo seguiren de les ciutats 
Mt 16,8  no havem pres pa.» 8 I coneixent- ho Jesús, los digué: –Homes de poca fe!,  
Mt 16,17  fill de Joan, perquè això no t’ ho ha revelat la carn ni la sang, sinó mon 
Mt 18,17  17 I si no els escoltàs, digues- ho a la Iglésia. I si no oigués a la  
Mt 18,26  teniu paciència, que tot vos  ho pagaré. 27 »I compadescut l’amo d’  
Mt 18,29  »–Té un poc de paciència i jo t’ ho pagaré tot. 30 »Emperò ell no ho  
Mt 18,30 t’ho pagaré tot. 30 »Emperò ell no  ho volgué, sinó que marxà i el féu posar  
Mt 18,32  et perdoní tot lo deute perquè m’ ho suplicares. 33 ¿No devies, doncs, tu  
Mt 19,6  Per lo tant, lo que Déu juntà, no  ho sepària l’home. 7 I ells replicaren:  
Mt 19,12  de sa mare. I hi ha eunucs que  ho foren per los homes. I hi ha eunucs que 
Mt 19,12 del cel. Qui sia capaç d’això, que  ho sia. 13 Llavors li presentaren uns  
Mt 19,21  vés, ven tot quant tens i dóna- ho als pobres, i tindràs un tresor en lo  
Mt 19,27  li digué: –Veus aquí nosaltres  ho havem abandonat tot i vos havem seguit. 
Mt 20,23  no m’és donat a mi lo concedir- ho, sinó a aquells per a qui mon Pare ho  
Mt 20,23  sinó a aquells per a qui mon Pare  ho té preparat. 24 I quan los deu oïren  
Mt 21,27  I respongueren a Jesús dient: –No  ho sabem. I ell los digué: –Ni jo us diré, 
Mt 22,7  los mataren. 7 I el rei, quan  ho sabé, s’irrità i, enviant sos  
Mt 22,28  serà la muller, puix ella de tots  ho fou? 29 I responent Jesús, los digué:  
Mt 23,3  tot allò que us diguen. Emperò no  ho feu segons ses obres, perquè ells diuen 
Mt 23,37 sos polls dessota de ses ales, i no  ho volguéreu! 38 Veus aquí que us quedarà  
Mt 24,25  cauran en error. 25 Mirau que vos  ho he predit. 26 Per lo tant, si us  
Mt 24,26  en lo més escondit de la casa”, no  ho cregau. 27 Perquè així com lo llampec  
Mt 24,39  Noè va entrar en l’arca, 39 i no  ho comprengueren fins que arribà lo diluvi 
Mt 25,40  veritat vos dic que sempre i quan  ho haveu fet ab un d’aquestos petits mos  
Mt 25,40  un d’aquestos petits mos germans,  ho haveu fet ab mi. 41 »Llavors dirà també 
Mt 25,45  veritat vos dic, que sempre que no  ho féreu ab un d’aquestos petits, tampoc  
Mt 25,45  ab un d’aquestos petits, tampoc  ho féreu ab mi. 46 »I aniran aquestos al  
Mt 26,8  sentat a taula. 8 I al veure- ho sos deixebles, s’indignaren, dient: –A 
Mt 26,10 als pobres. 10 Emperò, comprenent- ho Jesús, los digué: –Per què molestau  
Mt 26,12  ella aquest ungüent sobre mon cos,  ho féu per a sepultar-me. 13 En veritat  
Mt 26,19  mos deixebles.” 19 I los deixebles  ho feren de la manera que Jesús havia  
Mt 26,25  per ventura, mestre? Li diu: –Tu  ho has dit. 26 I quan ells menjaven,  
Mt 26,64  Fill de Déu. 64 Jesús li diu: –Tu  ho has dit. I encara més vos dic: que d’  
Mt 27,4  ens importa a nosaltres? Allà t’ ho veuràs. 5 I llançant les monedes de  
Mt 27,10  per lo camp de l’oller, així com  ho manà lo Senyor.» 11 I Jesús fou  
Mt 27,11 rei dels jueus? Jesús li digué: –Tu  ho dius. 12 I essent acusat per los  
Mt 27,24 de la sang d’aquest just. Allà vos  ho vejau. 25 I responent tot lo poble,  
Mt 28,7  allí lo veureu. Mirau, jo us  ho he avisat. 8 I a l’instant eixiren del 
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Mt 28,15  15 I ells, prenent los diners,  ho feren com se’ls havia dit. I aquesta  
Mc 1,44 lo despedí 44 dient-li: –Mira, no  ho digues a ningú; ans bé vés, presenta’t 
Mc 1,45  que isqué, començà a publicar- ho i a divulgar l’acontescut, de manera  
Mc 2,11  –diu al paralític–: 11 »A tu t’ ho dic, alça’t, pren ton llit i vés-te  
Mc 3,21  que ni pa podien menjar. 21 I quan  ho oïren los seus, isqueren per a apoderar 
Mc 4,34  apartat ab sos deixebles, los  ho desxifrava tot. 35 I aquell dia, havent 
Mc 5,13 ells. 13 I Jesús, a l’instant, los  ho concedí. I eixint los esperits impurs,  
Mc 5,14  que els feien pasturar fugiren i  ho contaren en la ciutat i en los camps. I 
Mc 5,16  i tingueren temor. 16 I els que  ho havien vist los relataren tot lo fet  
Mc 5,32  al rodador per a veure a la que  ho havia fet. 33 Llavors la dona,  
Mc 5,41  cumí›, que vol dir: “Noia, a tu t’ ho dic, alça’t.” 42 I al moment s’alçà  
Mc 5,43 los manà molt estretament que ningú  ho sabés, i digué que li donassen alguna  
Mc 6,16  un dels profetes. 16 Quan Herodes  ho oí, digué: –Aquest és aquell Joan que  
Mc 6,22  –Demana’m lo que vulles i t’ ho donaré. 23 I li va jurar dient: –Tot lo 
Mc 6,23  dient: –Tot lo que em demànies, t’ ho donaré, encara que sia la meitat de mon 
Mc 6,29  a sa mare. 29 I quan sos deixebles  ho saberen, vingueren, i prengueren son  
Mc 6,38  –Quants pans teniu? Anau i veeu- ho. I quan ho hagueren vist, diuen: –Cinc, 
Mc 6,38  teniu? Anau i veeu-ho. I quan  ho hagueren vist, diuen: –Cinc, i dos  
Mc 7,2  és, sens haver-se-les rentat,  ho vituperaren. 3 Perquè los fariseus i  
Mc 7,24  en una casa, no volia que ningú  ho sabés, mes no es pogué encobrir. 25  
Mc 7,36 distinctament. 36 I els manà que no  ho diguessen a ningú; emperò, com més los  
Mc 7,36  a ningú; emperò, com més los  ho manava, més ho divulgaven. 37 I tant  
Mc 7,36  emperò, com més los ho manava, més  ho divulgaven. 37 I tant més se  
Mc 7,37  més se meravellaven, dient: –Tot  ho ha fet bé, ha fet oir als sords i  
Mc 8,17  perquè no tenim pa.» 17 I havent- ho conegut Jesús, los digué: –Què estau  
Mc 8,26  ta casa, i si entres en lo lloc no  ho cónties a ningú del lloc. 27 E isqué  
Mc 9,24  -li: –Esperit sord i mut, jo t’ ho mano: ix d’ell i no éntries mai més en 
Mc 9,29  la Galilea, i no volia que ningú  ho sabés. 30 I ensenyava a sos deixebles i 
Mc 10,9 9 Puix lo que Déu juntà, l’home no  ho sepària. 10 I tornaren a preguntar-li 
Mc 10,14  que els hi presentaven. 14 I quan  ho vegé Jesús, ho prengué molt a mal i els 
Mc 10,14  14 I quan ho vegé Jesús,  ho prengué molt a mal i els digué: –Deixau 
Mc 10,14  venir a mi los infants i no els  ho destorbeu, perquè dels tals és lo Regne 
Mc 10,20  respongué dient: –Mestre, tot això  ho he observat des de ma joventut. 21 I  
Mc 10,21  vés, ven tot quant tens i dóna- ho als pobres, i tindràs tresor en lo cel; 
Mc 10,28  a dir-li: –Veus aquí nosaltres  ho havem deixat tot i vos havem seguit. 29 
Mc 10,40  no està en mi lo donar-vos- ho, sinó a aquells per a qui està  
Mc 11,14  ningú fruit de tu. I sos deixebles  ho oïren. 15 Vénen, doncs, a Jerusalem. I  
Mc 11,18 feta cova de lladres. 18 I havent- ho oït los prínceps dels sacerdots i els  
Mc 11,33  I respongueren a Jesús dient: –No  ho sabem. I Jesús los respongué i digué:  
Mc 12,15 Portau-me aquí un diner per a què  ho veja. 16 I ells l’hi portaren. I els  
13,21 el Cristo”, o: “Veus-el aquí”, no  ho cregau. 22 Puix s’alçaran falsos  
Mc 13,23  previnguts. Mirau que tot vos  ho he pronosticat. 24 »Emperò en aquells  
Mc 13,37  lo que vos dic a vosaltres, a tots  ho dic: Vetllau! 14,Tit Capítol XIV  
Mc 14,11 entregar-los-el. 11 I quan ells  ho oïren, s’alegraren i prometeren donar  
Mc 14,16 la ciutat, i l’encontraren com los  ho havia dit, i aparellaren la pasqua. 17  
Mc 14,68  ab Jesús de Nazaret. 68 Emperò ell  ho negà i digué: –Ni el conec ni sé lo que 
Mc 14,70  és un d’ells. 70 Emperò ell  ho negà altra vegada. I al cap de poc, los 
Mc 15,2  ell, responent-li, li digué: –Tu  ho dius. 3 I els prínceps dels sacerdots  
Mc 15,45  ja mort. 45 I després de saber- ho per lo centurió, donà el cos a Josep.  
Mc 16,10  set dimonis. 10 Ella anà a dir- ho als que havien estat ab ell, que  
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Mc 16,11  viu i que ella l’havia vist, no  ho cregueren. 12 Mes, després d’això, se  
Mc 16,13  13 I aquestos anaren a contar- ho als demés, i tampoc los cregueren. 14  
Lc 1,22  visió en lo temple. I ell los  ho donava a entendre ab senyes, i  
Lc 2,17 l’infant en lo pessebre. 17 I quan  ho hagueren vist, comprengueren lo que els 
Lc 2,18 d’aquell infant. 18 I tots los que  ho oïren ne quedaren meravellats, i  
Lc 2,43  infant Jesús en Jerusalem sens que  ho advertissen sos pares. 44 Mes suposant  
Lc 3,23  segons se reputava, de Josep, que  ho fou d’Helí, que ho fou de Matat, 24  
Lc 3,23  de Josep, que ho fou d’Helí, que  ho fou de Matat, 24 que ho fou de Leví,  
Lc 3,24  Helí, que ho fou de Matat, 24 que  ho fou de Leví, que ho fou de Melquí, que  
Lc 3,24  Matat, 24 que ho fou de Leví, que  ho fou de Melquí, que ho fou de Janne, que 
Lc 3,24  de Leví, que ho fou de Melquí, que  ho fou de Janne, que ho fou de Josep, 25  
Lc 3,24 de Melquí, que ho fou de Janne, que  ho fou de Josep, 25 que ho fou de  
Lc 3,25  Janne, que ho fou de Josep, 25 que  ho fou de Mataties, que ho fou d’Amós,  
Lc 3,25  25 que ho fou de Mataties, que  ho fou d’Amós, que ho fou de Nahum, que  
Lc 3,25  Mataties, que ho fou d’Amós, que  ho fou de Nahum, que ho fou d’Heslí, que  
Lc 3,25  d’Amós, que ho fou de Nahum, que  ho fou d’Heslí, que ho fou de Nagge, 26  
Lc 3,25  de Nahum, que ho fou d’Heslí, que  ho fou de Nagge, 26 que ho fou de Mahat,  
Lc 3,26  Heslí, que ho fou de Nagge, 26 que  ho fou de Mahat, que ho fou de Mataties,  
Lc 3,26  Nagge, 26 que ho fou de Mahat, que  ho fou de Mataties, que ho fou de Semeí,  
Lc 3,26  Mahat, que ho fou de Mataties, que  ho fou de Semeí, que ho fou de Josep, que  
Lc 3,26  Mataties, que ho fou de Semeí, que  ho fou de Josep, que ho fou de Judà, 27  
Lc 3,26  de Semeí, que ho fou de Josep, que  ho fou de Judà, 27 que ho fou de Joanna,  
Lc 3,27  Josep, que ho fou de Judà, 27 que  ho fou de Joanna, que ho fou de Resa, que  
Lc 3,27  Judà, 27 que ho fou de Joanna, que  ho fou de Resa, que ho fou de Zorobabel,  
Lc 3,27  de Joanna, que ho fou de Resa, que  ho fou de Zorobabel, que ho fou de  
Lc 3,27  Resa, que ho fou de Zorobabel, que  ho fou de Salatiel, que ho fou de Neri, 28 
Lc 3,27  que ho fou de Salatiel, que  ho fou de Neri, 28 que ho fou de Melquí,  
Lc 3,28  que ho fou de Neri, 28 que  ho fou de Melquí, que ho fou d’Addí, que  
Lc 3,28  Neri, 28 que ho fou de Melquí, que  ho fou d’Addí, que ho fou de Cosan, que  
Lc 3,28  de Melquí, que ho fou d’Addí, que  ho fou de Cosan, que ho fou d’Helmadan,  
Lc 3,28  d’Addí, que ho fou de Cosan, que  ho fou d’Helmadan, que ho fou d’Her, 29  
Lc 3,28  Cosan, que ho fou d’Helmadan, que  ho fou d’Her, 29 que ho fou de Jesús, que 
Lc 3,29 Helmadan, que ho fou d’Her, 29 que  ho fou de Jesús, que ho fou d’Eliezer,  
Lc 3,29 d’Her, 29 que ho fou de Jesús, que  ho fou d’Eliezer, que ho fou de Jorim,  
Lc 3,29  Jesús, que ho fou d’Eliezer, que  ho fou de Jorim, que ho fou de Matat, que  
Lc 3,29  Eliezer, que ho fou de Jorim, que  ho fou de Matat, que ho fou de Leví, 30  
Lc 3,29  de Jorim, que ho fou de Matat, que  ho fou de Leví, 30 que ho fou de Simeon,  
Lc 3,30  Matat, que ho fou de Leví, 30 que  ho fou de Simeon, que ho fou de Judes, que 
Lc 3,30  Leví, 30 que ho fou de Simeon, que  ho fou de Judes, que ho fou de Josep, que  
Lc 3,30 de Simeon, que ho fou de Judes, que  ho fou de Josep, que ho fou de Jonàs, que  
Lc 3,30  de Judes, que ho fou de Josep, que  ho fou de Jonàs, que ho fou d’Eliaquim,  
Lc 3,30  de Josep, que ho fou de Jonàs, que  ho fou d’Eliaquim, 31 que ho fou de  
Lc 3,31  que ho fou d’Eliaquim, 31 que  ho fou de Mélea, que ho fou de Menna, que  
Lc 3,31  31 que ho fou de Mélea, que  ho fou de Menna, que ho fou de Matata, que 
Lc 3,31  de Mélea, que ho fou de Menna, que  ho fou de Matata, que ho fou de Natan, que 
Lc 3,31 de Menna, que ho fou de Matata, que  ho fou de Natan, que ho fou de David, 32  
Lc 3,31 de Matata, que ho fou de Natan, que  ho fou de David, 32 que ho fou de Jessè,  
Lc 3,32  Natan, que ho fou de David, 32 que  ho fou de Jessè, que ho fou d’Obed, que  
Lc 3,32  David, 32 que ho fou de Jessè, que  ho fou d’Obed, que ho fou de Booz, que ho 
Lc 3,32  de Jessè, que ho fou d’Obed, que  ho fou de Booz, que ho fou de Salmon, que  
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Lc 3,32  d’Obed, que ho fou de Booz, que  ho fou de Salmon, que ho fou de Naasson,  
Lc 3,32  de Booz, que ho fou de Salmon, que  ho fou de Naasson, 33 que ho fou d’  
Lc 3,33  que ho fou de Naasson, 33 que  ho fou d’Aminadab, que ho fou d’Aram,  
Lc 3,33  33 que ho fou d’Aminadab, que  ho fou d’Aram, que ho fou d’Esron, que  
Lc 3,33  Aminadab, que ho fou d’Aram, que  ho fou d’Esron, que ho fou de Fares, que  
Lc 3,33  d’Aram, que ho fou d’Esron, que  ho fou de Fares, que ho fou de Judes, 34  
Lc 3,33  d’Esron, que ho fou de Fares, que  ho fou de Judes, 34 que ho fou de Jacob,  
Lc 3,34  Fares, que ho fou de Judes, 34 que  ho fou de Jacob, que ho fou d’Isaac, que  
Lc 3,34  Judes, 34 que ho fou de Jacob, que  ho fou d’Isaac, que ho fou d’Abraham,  
Lc 3,34  de Jacob, que ho fou d’Isaac, que  ho fou d’Abraham, que ho fou de Tare, que 
Lc 3,34  Isaac, que ho fou d’Abraham, que  ho fou de Tare, que ho fou de Nacor, 35  
Lc 3,34 d’Abraham, que ho fou de Tare, que  ho fou de Nacor, 35 que ho fou de Sarug,  
Lc 3,35  Tare, que ho fou de Nacor, 35 que  ho fou de Sarug, que ho fou de Ragau, que  
Lc 3,35  Nacor, 35 que ho fou de Sarug, que  ho fou de Ragau, que ho fou de Faleg, que  
Lc 3,35  de Sarug, que ho fou de Ragau, que  ho fou de Faleg, que ho fou d’Heber, que  
Lc 3,35  de Ragau, que ho fou de Faleg, que  ho fou d’Heber, que ho fou de Salè, 36  
Lc 3,35  de Faleg, que ho fou d’Heber, que  ho fou de Salè, 36 que ho fou de Cainan,  
Lc 3,36  Heber, que ho fou de Salè, 36 que  ho fou de Cainan, que ho fou d’Arfaxad,  
Lc 3,36  Salè, 36 que ho fou de Cainan, que  ho fou d’Arfaxad, que ho fou de Sem, que  
Lc 3,36  Cainan, que ho fou d’Arfaxad, que  ho fou de Sem, que ho fou de Noè, que ho  
Lc 3,36  d’Arfaxad, que ho fou de Sem, que  ho fou de Noè, que ho fou de Lamec, 37 que 
Lc 3,36  fou de Sem, que ho fou de Noè, que  ho fou de Lamec, 37 que ho fou de  
Lc 3,37 de Noè, que ho fou de Lamec, 37 que  ho fou de Matusalè, que ho fou d’Henoc,  
Lc 3,37  37 que ho fou de Matusalè, que  ho fou d’Henoc, que ho fou de Jared, que  
Lc 3,37  Matusalè, que ho fou d’Henoc, que  ho fou de Jared, que ho fou de Malaleel,  
Lc 3,37  d’Henoc, que ho fou de Jared, que  ho fou de Malaleel, que ho fou de Cainan,  
Lc 3,37  Jared, que ho fou de Malaleel, que  ho fou de Cainan, 38 que ho fou d’Henós,  
Lc 3,38  que ho fou de Cainan, 38 que  ho fou d’Henós, que ho fou de Set, que ho 
Lc 3,38 Cainan, 38 que ho fou d’Henós, que  ho fou de Set, que ho fou d’Adam, que ho  
Lc 3,38  d’Henós, que ho fou de Set, que  ho fou d’Adam, que ho fou de Déu. 4,Tit  
Lc 3,38 fou de Set, que ho fou d’Adam, que  ho fou de Déu. 4,Tit Capítol IV Dejuni i  
Lc 4,6 d’ells, puix a mi se m’ha donat i  ho dono a qui vull. 7 Per lo tant, si  
Lc 5,6  tiraré lo filat. 6 I havent- ho fet aixís, agafaren una multitud tan  
Lc 5,11 11 I atracades les barques a terra,  ho abandoraren tot i el seguiren. 12 I  
Lc 5,14 deixà la lepra. 14 I li manà que no  ho digués a ningú, ans bé: –Vés-te’n  
Lc 5,19  ell. 19 Emperò no sabent com fer- ho, a causa de la gran multitud de gent,  
Lc 5,24  –digué al paralític–: »A tu t’ ho dic, alça’t, pren ton llit, i vés-te 
Lc 5,28  –Segueix-me. 28 I alçant-se,  ho deixà tot i lo seguí. 29 I li donà Leví 
Lc 6,26 aplaudesquen, perquè així sos pares  ho feien ab los falsos profetes! 27  
Lc 6,31  per a vosaltres, això mateix feu- ho per a ells. 32 I si amau als que us  
Lc 6,33  sentiran?; puix los pecadors també  ho fan. 34 I si prestau a aquells de qui  
Lc 7,8  i ve, i a mon criat: “Fes això”, i  ho fa. 9 Quan Jesús ho oigué, quedà  
Lc 7,9  “Fes això”, i ho fa. 9 Quan Jesús  ho oigué, quedà admirat, i girant-se  
Lc 7,14 se pararen. I digué: –Jove, a tu t’ ho dic, alça’t. 15 I el difunt se sentà,  
Lc 8,32  els deixàs entrar en ells. I los  ho permeté. 33 Isqueren, doncs, los  
Lc 8,34  havia succeït, fugiren, i anaren i  ho contaren en la ciutat i en les masies.  
Lc 8,36  i s’atemorisaren. 36 I els que  ho havien vist los contaren de la manera  
Lc 8,45 digué: –Qui m’ha tocat? I negant- ho tots, digué Pere i los que eren ab ell: 
Lc 8,50  al Mestre. 50 Emperò a l’oir- ho Jesús, digué al pare de la noia: –No  
Lc 9,11  de Betsaida. 11 I lo poble, quan  ho sabé, lo seguia; i ell los rebé i els  
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Lc 9,15  cinquanta en cinquanta. 15 I així  ho feren, i los feren sentar a tots. 16 I  
Lc 9,21  ell los apercebí, i manà que no  ho diguessen a ningú 22 dient-los: –És  
Lc 10,22  el Fill, i aquell a qui lo Fill  ho vulla revelar. 23 I girat envers sos  
Lc 10,24  veure lo que vosaltres veeu, i no  ho vegeren; i oir lo que vosaltres oïu, i  
Lc 10,24  i oir lo que vosaltres oïu, i no  ho oïren. 25 I veus aquí un doctor de la  
Lc 10,28  I li digué: –Bé has respost, fes- ho aixís i viuràs. 29 Emperò ell, volent- 
Lc 10,35  i tot quant gàsties de més, jo t’ ho refaré a la tornada. 36 »Qual d’  
Lc 11,30  així també lo Fill de l’home  ho serà per a aquesta generació. 31 La  
Lc 11,44  los que caminen los homes sens que  ho coneguen! 45 Llavors un dels doctors li 
Lc 11,51  entre l’altar i el temple. Jo us  ho dic que se’n demanarà compte a esta  
Lc 11,52  ciència! Vosaltres no entràreu, i  ho prohibíreu als que hi volien entrar! 53 
Lc 13,34  sa niuada sota ses ales, i no  ho volgueres? 35 Veus aquí que vostra casa 
Lc 15,14  vivint dissolutament. 14 I quan  ho hagué gastat, vingué una gran fam en  
Lc 16,12  altres, lo que és vostre, qui us  ho donarà? 13 Ningun criat pot servir a  
Lc 18,4 contrari. 4 »I ell en molt temps no  ho volgué. Mes després digué entre si:  
Lc 18,15  per a què els tocàs. I veent- ho los deixebles, los renyaven. 16 Emperò  
Lc 18,16  vinguen a mi los infants i no els  ho impediu, perquè dels tals és lo Regne  
Lc 18,22 de ma joventut. 22 Lo que, havent- ho oït Jesús, li digué: –Encara te falta  
Lc 18,22  cosa: ven tot quant tens i dóna- ho als pobres, i tindràs un tresor en lo  
Lc 18,28  digué Pere: –Ja veeu que nosaltres  ho havem deixat tot per a seguir-vos. 29 
Lc 19,8  Senyor, la meitat del que tinc  ho vaig a donar als pobres. I si he  
Lc 20,16  dels sacerdots, digueren: –No  ho permètia Déu. 17 I ell, mirant-los,  
Lc 20,37  que els morts han de ressuscitar,  ho declarà també Moisès, quan estant prop  
Lc 22,13  la allí. 13 I havent-se’n anat,  ho trobaren tot com los ho havia dit, i  
Lc 22,13 se’n anat, ho trobaren tot com los  ho havia dit, i aparellaren la pasqua. 14  
Lc 22,58  aquells. Mes Pere digué: –Home, no  ho só. 59 I passant com cosa d’una hora,  
Lc 22,66  tu ets lo Cristo, digues-nos- ho. 67 I ell los respongué: –Si us ho  
Lc 22,67  ho. 67 I ell los respongué: –Si us  ho digués, no em creuríeu. 68 I si jo us  
Lc 22,70  los respongué: –Vosaltres dieu que  ho só. 71 I ells digueren: –Què necessitam 
Lc 22,71 testimonis, quan nosaltres mateixos  ho havem oït de sa boca? 23,Tit Capítol  
Lc 23,3  I ell li respongué i digué: –Tu  ho dius. 4 I Pilat digué als prínceps dels 
Lc 23,8  un gran goig, puix temps havia que  ho desitjava, per haver oït a dir moltes  
Jn 1,21  doncs? Ets tu Elies? I digué: –No  ho só. –Ets tu lo Profeta? I els  
Jn 1,46  Felip li digué: –Vine i veu- ho. 47 Jesús, veent a Natanael que venia a 
Jn 2,9  los sirvents que l’havien treta  ho sabien, cridà a l’espòs 10 i li digué: 
Jn 4,10  qui et diu: “Dóna’m beure”, tu li  ho hauries demanat a ell, i ell t’hauria  
Jn 5,19  qualsevol cosa que el Pare faça,  ho fa també lo Fill. 20 Perquè el Pare ama 
Jn 6,39 de tot lo que m’ha donat, sinó que  ho ressuscítia a l’últim dia. 40 I  
Jn 7,39  rius d’aigua viva. 39 Això  ho digué de l’Esperit que los que creuen  
Jn 8,40  veritat que he oït de Déu; això no  ho féu Abraham. 41 Vosaltres feu les obres 
Jn 9,12  –A on és aqueix? Respongué: –No  ho sé. 13 I portaren als fariseus al que  
Jn 9,21  21 Mes, com és que ara hi veu, no  ho sabem ni tampoc sabem qui li ha obert  
Jn 9,25  i digué: –Si és pecador jo no  ho sé; una cosa sé, que jo que era cego  
Jn 9,27 ulls? 27 Ell los respongué: –Ja vos  ho diguí i vosaltres ho oiguéreu; a què fi 
Jn 9,27  –Ja vos ho diguí i vosaltres  ho oiguéreu; a què fi voleu oir-ho de  
Jn 9,27  ho oiguéreu; a què fi voleu oir- ho de nou? Voleu, tal vegada, fer-vos  
Jn 10,24  Si ets lo Cristo, digues-nos- ho clarament. 25 Jesús los respongué: –Vos 
Jn 10,29  les coses, i ningú pot arrancar- ho de la mà de mon Pare. 30 Jo i lo Pare  
Jn 11,4  vos amau està malalt. 4 I oint- ho Jesús los digué: –Aquesta malaltia no  
Jn 11,29  i et demana. 29 I luego que ella  ho oigué, s’alçà a tota pressa i vingué a 
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Jn 11,42  sabia jo que sempre m’oïu, emperò  ho he dit per causa d’aquesta gent que  
Jn 11,51 pèrdia tota la nació. 51 Mes ell no  ho digué de si mateix, sinó que, essent  
Jn 12,22  a Jesús. 22 Felip vingué a dir- ho a Andreu, i Andreu i Felip altra vegada 
Jn 12,22  i Andreu i Felip altra vegada  ho digueren a Jesús. 23 I Jesús los  
Jn 12,29  La gent, doncs, que estava allí i  ho oigué deia que era un tro. Altres  
Jn 12,33  atrauré a tots envers mi. 33 Això  ho deia per a significar de quina mort  
Jn 13,7  dient-li: –Lo que jo faç, tu no  ho comprens ara, i ho sabràs després. 8  
Jn 13,7  jo faç, tu no ho comprens ara, i  ho sabràs després. 8 Pere li diu: –Jamai  
Jn 13,13  i “Senyor”, i dieu bé, perquè  ho só. 14 Doncs, si jo, que só lo Mestre i 
Jn 13,18  si les practiqueu. 18 »No  ho dic de tots vosaltres. Jo sé als que  
Jn 13,19  alçarà contra mi son taló.” 19 Vos  ho dic des d’ara, abans que esdevinga, a  
Jn 13,33  venir vosaltres”, així mateix vos  ho dic ara a vosaltres. 34 Vos dono un  
Jn 14,2  habitacions; si no fos així jo us  ho hauria dit, puix vaig a preparar lo  
Jn 14,12  que lo Pare està en mi? 12 Creeu- ho almenos per les obres que jo faç. En  
Jn 14,13  quant demaneu al Pare en mon nom,  ho faré, a fi de que el Pare sia  
Jn 14,29 el Pare és major que jo. 29 I jo us  ho dic ara abans que esdevinga, a fi de  
Jn 16,14  perquè prendrà del meu i vos  ho anunciarà. 15 Tot lo que té lo Pare és  
Jn 16,15 això he dit que rebrà del meu i vos  ho anunciarà. 16 »Dintre de poc ja no em  
Jn 16,23  demaneu al Pare en mon nom, vos  ho concedirà. 24 Fins ara no haveu demanat 
Jn 16,30  paràboles. 30 Ara coneixem que vós  ho sabeu tot i que no necessitau que ningú 
Jn 17,22  sien una mateixa cosa, així com  ho som nosaltres. 23 Jo en ells i vós en  
Jn 18,17  aquest home? Ell li respongué: –No  ho só. 18 I els criats i els ministres s’ 
Jn 18,25  tu també un de sos deixebles? Ell  ho negà i digué: –No ho só. 26 Li digué un 
Jn 18,25 deixebles? Ell ho negà i digué: –No  ho só. 26 Li digué un dels criats del  
Jn 18,34 –Dius això de tu mateix o altres t’ ho han dit de mi? 35 Replicà Pilat: –Só  
Jn 18,37  tu ets rei? Jesús respongué: –Tu  ho dius, que jo só rei. Per això jo he  
Jn 19,35  isqué sang i aigua. 35 I qui  ho vegé n’ha donat testimoni, i son  
Jn 19,35  la veritat, a fi de que vosaltres  ho cregau també. 36 Puix aquestes coses  
Jn 20,25  i no fico ma mà en son costat, no  ho creuré. 26 Al cap de vuit dies estaven  
Ac 2,31  -lo en son trono, 31 preveent- ho, parlà de la resurrecció del Cristo,  
Ac 2,40 40 I ab moltíssimes altres paraules  ho testificà, i els exhortava dient:  
Ac 3,6  or ni plata, mes lo que tinc t’ ho dono: en nom de Jesucrist de Nazaret,  
Ac 3,17  17 »I ara, germans, jo sé que  ho féreu per ignorància, així com també  
Ac 4,16  los habitants de Jerusalem, i no  ho podem negar. 17 Emperò perquè no es  
Ac 4,19  abans que a Déu, judicau- ho vosaltres. 20 Puix no podem deixar de  
Ac 4,24  sacerdots i els ancians. 24 I quan  ho oigueren, tots unànims alçaren la veu a 
Ac 5,5  un gran temor de tots los que  ho oïren. 6 I alçant-se uns joves, lo  
Ac 7,25  sa mà los donaria la salut, mes no  ho entengueren. 26 I al dia següent, quan  
Ac 7,44  pares en lo desert, així com  ho ordenà Déu dient a Moisès que el fes  
Ac 8,31  com puc, si no hi ha algú que m’ ho explíquia? I suplicà a Felip que pujàs  
Ac 9,30  de donar-li la mort. 30 I quan  ho comprengueren los germans, l’  
Ac 10,15  digué: –Lo que Déu ha purificat no  ho anomènies tu comú. 16 I això se repetí  
Ac 11,8  mata i menja. 8 »I diguí: »–No  ho faré, Senyor, perquè jamai entrà en ma  
Ac 11,9  cel: »–Lo que Déu ha purificat, no  ho anomènies tu comú. 10 »I així fou fet  
Ac 11,30 la Judea. 30 Lo que feren enviant- ho als ancians per mà de Bernabé i de  
Ac 12,8  -te i calça’t les sandàlies. I  ho féu així. I li digué: –Tira’t dessobre 
Ac 12,17  tret de la presó, i digué: –Feu- ho a saber a Jaume i als germans. I eixint 
Ac 13,34 a no tornar mai més a la corrupció,  ho digué d’aquesta manera: “Jo us donaré  
Ac 13,47  47 Perquè lo Senyor així nos  ho manà, dient: “Jo t’he posat per llum  
Ac 14,6 los i apedregar-los, 6 entenent- ho ells, fugiren a Listra i a Derbe,  
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Ac 14,13  sacrificar ab lo poble. 13 I quan  ho oigueren los apòstols Bernabé i Pau,  
Ac 16,7  passar a Bitínia, mes tampoc los  ho permeté l’Esperit de Jesús. 8 I havent 
Ac 18,15  de nom, i de vostra Llei, allà vos  ho vejau vosaltres, que jo no vull ser  
Ac 20,13  a rebre allí a Pau, puix així ell  ho havia disposat intentant fer lo viatge  
Ac 21,20  per son ministeri. 20 I quan ells  ho oigueren glorificaven a Déu i li  
Ac 22,3  pares, zelós envers Déu, així com  ho sou tots vosaltres en lo dia d’avui. 4 
Ac 22,27  si tu ets romà. I ell digué: –Si,  ho só. 28 I respongué lo tribú: –Jo per  
Ac 22,28  ciutadà. –Puix jo –respongué Pau–  ho só de naixement. 29 Al punt, doncs, s’ 
Ac 24,3 providències, 3 en tot temps i lloc  ho reconeixem, excelentíssim Fèlix, ab  
Ac 26,5  si volguessen testificar- ho, que jo, segons la secta més segura de  
Ac 26,10 lo nom de Jesús Nazareno. 10 I així  ho fiu en Jerusalem, i vaig posar presos a 
Ac 28,15  a Roma. 15 I quan los germans  ho saberen, nos isqueren a rebre fins al  
Ac 28,19 jo de morir. 19 Emperò contradint- ho los jueus, me vegí precisat a apeŀlar  
Rm 1,19  és manifest a ells; puix Déu los  ho manifestà. 20 Perquè les coses  
Rm 2,28  28 Perquè no és jueu aquell que  ho és exteriorment, ni és circumcisió  
Rm 2,29  29 sinó que és jueu aquell que  ho és interiorment, i la circumcisió és  
Rm 3,19  sabem que tot quant la Llei diu,  ho diu als que estan baix la Llei, a fi de 
Rm 3,29  Déu dels jueus solament? No  ho és també dels gentils? Sí, per cert,  
Rm 6,2  perquè abúndia la gràcia? 2 No  ho vulla Déu! Perquè essent nosaltres ja  
Rm 6,5  ab ell en la semblança de sa mort,  ho serem també en la de sa resurrecció. 6  
Rm 6,15 la Llei, sinó baix de la gràcia? No  ho vulla Déu! 16 ¿No sabeu que a aquell a  
Rm 7,20 faç lo que no vull, no só jo lo qui  ho obro, sinó lo pecat que habita en mi.  
Rm 8,24  puix allò que un veu, ¿com  ho pot esperar? 25 I si esperam lo que no  
Rm 8,25  lo que no veem, per la paciència  ho esperam. 26 Així mateix l’Esperit  
Rm 10,19  pregunto: ¿Per ventura Israel no  ho ha entès? Moisès diu lo primer: «Jo us  
Rm 11,7 lo que buscava, sinó que l’elecció  ho ha conseguit, i els demés foren  
Rm 11,16  16 I si el primer fruit és sant,  ho és també la massa; i si l’arrel és  
Rm 11,16  la massa; i si l’arrel és santa,  ho són també les branques. 17 I si alguna  
Rm 14,23 en menjarà, és condemnat; perquè no  ho menja segons la fe. I tot lo que no és  
Rm 16,4 per ma vida posaren sos colls, i no  ho agraesc jo sols, sinó també totes les  
1Co 2,10  per son Esperit, perquè l’Esperit  ho escodrinya tot, fins les coses  
1Co 3,13  foc; i qual sia l’obra de cada u,  ho provarà lo foc. 14 Si permaneix l’obra 
1Co 4,7 et distingeix? I què tens tu que no  ho hages rebut? I si ho has rebut, per què 
1Co 4,7 tens tu que no ho hages rebut? I si  ho has rebut, per què et glories com si no 
1Co 4,7 rebut, per què et glories com si no  ho haguesses rebut? 8 Ja estau vosaltres  
1Co 4,12  i els beneïm; nos persegueixen, i  ho sofrim; 13 som blasfemats, i suplicam.  
1Co 4,16  que siau imitadors meus, com també  ho só jo de Cristo. 17 Per aquesta causa  
1Co 4,19  vindré a vosaltres, si lo Senyor  ho vol, i examinaré, no les paraules dels  
1Co 6,5  la iglésia. 5 Per vostra confusió  ho dic. Doncs, ¿que no hi ha ningun home  
1Co 7,6 vostra incontinència. 6 Emperò això  ho dic per condescendència, no per  
1Co 7,17  Déu l’ha cridat, i així és com jo  ho ordeno en totes les iglésies. 18 ¿És  
1Co 9,2  que per a altres no sia apòstol,  ho só certament per a vosaltres, perquè  
1Co 9,12  fet ús d’aquesta potestat, ans bé  ho sofrim tot per a no posar destorb algun 
1Co 9,17  no evangelisàs! 17 Per lo qual, si  ho faç voluntàriament, tindré recompensa;  
1Co 9,23  per a salvar a tots. 23 I tot això  ho faç per amor de l’evangeli, per a ser  
1Co 9,25  en totes les coses; i això ell  ho fa per a alcançar una corona  
1Co 10,31  si feu qualsevol altra cosa, feu- ho tot a glòria de Déu. 32 No doneu ofensa 
1Co 11,1  1 Siau imitadors meus, així com jo  ho só també de Cristo. 2 I vos alabo,  
1Co 11,13  les coses són de Déu. 13 Judicau- ho vosaltres mateixos. ¿És propi que una  
1Co 11,18  entre vosaltres, i en part  ho crec. 19 Puix és precís que hi haja  
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1Co 13,7 que es complau en la veritat. 7 Tot  ho aguanta, tot ho creu, tot ho espera i  
1Co 13,7  la veritat. 7 Tot ho aguanta, tot  ho creu, tot ho espera i ho sofreix tot. 8 
1Co 13,7  7 Tot ho aguanta, tot ho creu, tot  ho espera i ho sofreix tot. 8 La caritat  
1Co 13,7  tot ho creu, tot ho espera i  ho sofreix tot. 8 La caritat mai decau,  
1Co 14,34 ans bé estiguen sumisses, com també  ho diu la Llei. 35 I si elles volen  
1Co 14,35  instruir-se en alguna cosa, que  ho pregúntien a sos marits en casa, puix  
1Co 15,34 alguns no tenen coneixement de Déu;  ho dic per a confusió vostra. 35 Emperò  
1Co 16,1  que es fan per als sants, feu- ho també vosaltres així com ho ordení en  
1Co 16,1  feu-ho també vosaltres així com  ho ordení en les iglésies de Galàcia. 2 Lo 
1Co 16,7  temps ab vosaltres, si el Senyor  ho permet. 8 Però jo em detindré en Èfeso  
1Co 16,17  puix lo que us faltava a vosaltres  ho supliren ells. 18 Perquè referen mon  
2Co 1,7  participadors de les afliccions,  ho sereu també de la consolació. 8 Perquè  
2Co 2,10  alguna cosa, per amor de vosaltres  ho he fet, en persona de Cristo, 11 a fi  
2Co 5,11 Déu li som manifestos, i espero que  ho som també en vostres consciències. 12  
2Co 6,10  no tenint res, emperò posseint- ho tot. 11 Oh, corintis! Nostra boca està  
2Co 7,3  a ningú hem enganyat. 3 No  ho dic per condemnar-vos. Puix jo us  
2Co 7,12  I així encara que us escriguí, no  ho fiu per causa d’aquell que féu l’  
2Co 8,5  que es dóna als sants. 5 I  ho feren, no com nosaltres esperàvem, sinó 
2Co 8,8  abundeu en aquesta gràcia. 8 No  ho dic com qui mana, sinó per a  
2Co 8,10  que no sols començàreu ja a fer- ho, sinó que formàreu lo designi des de l’ 
2Co 8,11  any passat. 11 Doncs ara compliu- ho, per a què així com la voluntat estigué 
2Co 8,11  estigué prompta per a desitjar- ho, així també ho estiga per a complir-  
2Co 8,11  per a desitjar-ho, així també  ho estiga per a complir-ho d’allò que  
2Co 8,11  també ho estiga per a complir- ho d’allò que teniu. 12 Perquè si la  
2Co 8,22  diligent en moltes coses, i ara  ho serà molt més per la gran confiança que 
2Co 11,9 gravós, perquè lo que em faltava m’ ho suplien los germans que vingueren de  
2Co 11,11  què? ¿Serà perquè no us amo? Déu  ho sap. 12 Emperò lo que faç ho faré, per  
2Co 11,12  Déu ho sap. 12 Emperò lo que faç  ho faré, per a apartar l’ocasió a aquells 
2Co 11,16  segons ses obres. 16 Altra vegada  ho dic (perquè ningú em tinga per  
2Co 11,17  dic per lo que toca a esta glòria,  ho dic no segons lo Senyor, sinó com per  
2Co 11,22 ¿Són del llinatge d’Abraham? També  ho só jo. 23 ¿Són ministres de Cristo?  
2Co 11,23  –parlo com un imprudent:– Jo  ho só més; en moltíssims treballs, en  
2Co 11,29  iglésies. 29 ¿Qui és dèbil, i no  ho só jo? ¿Qui s’escandalisa, i no m’  
2Co 12,2  –si en lo cos o fora del cos, no  ho sé; Déu ho sap– fins al tercer cel. 3 I 
2Co 12,2  cos o fora del cos, no ho sé; Déu  ho sap– fins al tercer cel. 3 I sé que  
2Co 12,3  fou en lo cos o fora del cos, no  ho sé; Déu ho sap– 4 fou arrebatat al  
2Co 12,3  cos o fora del cos, no ho sé; Déu  ho sap– 4 fou arrebatat al paradís i oigué 
2Co 13,2  us diguí abans, estant present, i  ho dic ara, ausent, que si vinc altra  
Ga 1,9  9 Així com abans diguérem, ara  ho tornam a dir també: Si algú vos predica 
Ga 3,5  i obrà miracles entre vosaltres,  ¿ho fa per les obres de la Llei o per la  
Ef 1,23 son cos i la plenitud d’aquell que  ho omple tot en tot. 2,Tit Capítol II Béns 
Ef 5,24  subjecta a Cristo, així estiguen- ho les mullers a sos marits en tot. 25  
Fl 1,15  enveja, i com per tema; mes altres  ho fan també de bona voluntat. 16 Uns per  
Fl 1,28  de perdició, però per a vosaltres  ho és de salvació, i això de Déu. 29  
Fl 3,8  per Cristo. 8 I en veritat tot  ho tinc per pèrdua per l’exceŀlència del  
Fl 3,8  Senyor meu, per amor del qual tot  ho he perdut i ho conto com fems ab tal  
Fl 3,8  amor del qual tot ho he perdut i  ho conto com fems ab tal que guànyia a  
Fl 3,13 13 Germans, jo no considero haver- ho ja alcançat; mes jo faç això olvidant  
Fl 3,15  d’altra manera, Déu també vos  ho revelarà. 16 Mes en quant a lo que  
Fl 3,18  vos he dit altres vegades, i ara  ho repetesc plorant) que són enemics de la 
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Fl 4,4  en lo Senyor; i altra vegada vos  ho dic: regositjau’s. 5 Sia notòria  
Fl 4,11  vos faltava l’oportunitat. 11 No  ho dic per raó de necessitat, puix ja he  
Fl 4,13  i a patir misèria. 13 Tot  ho puc en Cristo, que em conforta. 14 Ab  
Fl 4,18  a vostre compte. 18 Així que tot  ho tinc, i estic abundant i ple, havent  
Col 1,9  nosaltres també, des del dia que  ho oiguérem, no havem cessat de pregar per 
Col 2,4 de sabiduria i de ciència. 4 I això  ho dic perquè no sia que algú vos engànyia 
Col 3,17  sia de paraula, sia d’obra, feu- ho tot en nom de nostre Senyor Jesucrist,  
Col 3,23  de Déu. 23 Tot quant façau, feu- ho de cor com per al Senyor, i no per als  
1Te 2,18  una i més vegades; mes Satanàs nos  ho destorbà. 19 Perquè, qual és nostra  
1Te 4,6  de tot això, com ja abans vos  ho havem dit i testificat. 7 Perquè no ens 
1Te 4,10 a altres. 10 I en veritat vosaltres  ho feu ab tots los germans que hi ha en  
1Te 4,11  i que treballeu de mans, com vos  ho tenim manat. 12 I que camineu  
1Te 5,Tit  del Senyor serà quan menos s’ ho pènsien. Los exhorta a preparar-se ab 
1Te 5,5  llum i fills del dia; nosaltres no  ho som de la nit ni de les tenebres. 6 Per 
1Te 5,11 ’s los uns als altres, així com ja  ho feu. 12 I vos pregam, germans, que siau 
1Te 5,21  les profecies. 21 Examinau- ho tot, i abraçau lo que és bo. 22 Guardau 
1Te 5,24 24 Fiel és aquell que us cridà, qui  ho complirà també. 25 Germans, pregau per  
2Te 3,1 se propàguia i sia glorificada, com  ho és entre vosaltres. 2 I per a què siam  
1Tm 1,13 alcancí misericòrdia de Déu, perquè  ho fiu per ignorància en incredulitat. 14  
1Tm 5,25  manifestes d’antemà, i les que no  ho són no poden estar escondides. 6,Tit  
2Tm 1,18  serveis ell me féu en Efesi, tu  ho saps molt bé. 2,Tit Capítol II Parla a  
2Tm 2,10 està lligada. 10 Per consegüent, jo  ho sofresc tot per amor dels elegits, per  
2Tm 3,9  farà manifesta a tothom, com també  ho fou la d’aquells. 10 Emperò tu ja has  
Flm 18  dany o te deu alguna cosa, posa- ho en mon compte. 19 Jo, Pau, ho he escrit 
Flm 19  -ho en mon compte. 19 Jo, Pau,  ho he escrit de ma pròpia mà: jo ho  
Flm 19  ho he escrit de ma pròpia mà: jo  ho pagaré, per no dir-te que tu mateix  
He 3,2  al que el constituí tal, així com  ho fou Moisès en tota sa casa. 3 Perquè  
He 4,15  en totes les coses com nosaltres  ho som, però sens pecat. 16 Acerquem-  
He 5,Tit  pontífice i demostra que Jesucrist  ho és i que intercedeix per nosaltres.  
He 6,3  perdurable. 3 I això farem, si Déu  ho permet. 4 Perquè és impossible que  
He 7,9  que viu. 9 I (com jo puc dir- ho) lo mateix Leví, que rebé los delmes,  
He 7,27  per los del poble, perquè això  ho féu una vegada oferint-se a si  
He 10,15  15 I l’Esperit Sant també nos  ho testifica. Perquè després d’haver dit: 
He 12,17  d’arrepentiment, encara que ell  ho solicità ab llàgrimes. 18 Perquè  
He 13,2  puix per ella alguns, sens saber- ho, hospedaren àngels. 3 Recordau-vos  
Jm 1,19  de ses criatures. 19 Vosaltres  ho sabeu, germans meus caríssims. Per això 
Jm 2,19  és un; fas bé. També los dimonis  ho creuen, i tremolen.» 20 Emperò, ¿vols  
1Pe 2,20 sou abufetejats per vostres faltes,  ho preneu ab paciència? Emperò, si fent bé 
2Pe 1,14  mon tabernacle, segons també m’ ho ha declarat nostre Senyor Jesucrist. 15 
1Jn 3,1  tingam lo nom de fills de Déu, i  ho siam. Per això lo món no ens coneix,  
1Jn 3,23  amem los uns als altres, com nos  ho ha manat. 24 I el qui guarda sos  
1Jn 4,Tit esperits que són de Déu dels que no  ho són. Nos exhorta a l’amor de Déu i del 
1Jn 5,15  ens ou en tot lo que li demanem,  ho sabem perquè tenim les peticions que li 
2Jn 12  moltes coses que escriure-us, no  ho he volgut fer ab paper i tinta, perquè  
3Jn 13  tenia que escriure’t, emperò no  ho he volgut fer ab tinta i ab ploma, 14  
Jud 3  m’ha estat precís ara fer- ho per a exhortar-vos a què peleeu per  
Ap 1,11 11 que deia: –Lo que veus, escriu- ho en un llibre, i envia’l a les set  
Ap 2,2 aquells que diuen són apòstols i no  ho són, i els has trobat mentiders. 3 Has  
Ap 2,9  que diuen que són jueus i no  ho són, mes són sinagoga de Satanàs. 10 No 
Ap 2,28  fets miques. 28 Així com jo també  ho tinc rebut de mon Pare, li donaré també 
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Ap 3,3  lo que has rebut i oït, i guarda- ho bé, i arrepenteix-te. Perquè si no  
Ap 3,9  als que diuen que són jueus, i no  ho són, sinó que menteixen. Vet aquí, los  
Ap 7,14 14 I li responguí: –Senyor meu, vós  ho sabeu. I em digué: –Aquestos són los  
Ap 16,6 los haveu donat a beure sang perquè  ho mereixen. 7 I oiguí que deia un altre  
Ap 19,10 per adorar-lo. I em diu: –Mira no  ho faces; jo só coservo teu i de tos  
Ap 22,9  -lo, 9 i em digué: –Guarda no  ho faces, perquè jo só servo ab tu, i ab  
Ap 22,17 i l’esposa diuen: «Vine!» I el que  ho oiga diga: «Vine!» I el que té set,  
2Co 11,21  al que us fereix en la cara. 21  Ho dic per afront, com si nosaltres  
2Co 12,18  d’aquells que us vaig enviar? 18  Ho demaní a Tito, i ab ell envií un germà. 
He 10,8 Dient dalt: «Sacrificis i ofertes i  holocaustos per pecat vós no volguéreu, ni 
He 10,6  un cos m’haveu apropiat a mi. 6  Holocaustos i sacrificis per lo pecat no  
Mt 4,4  li digué: –Escrit està: “No viu l’ home de pa solament, sinó de tota paraula  
Mt 7,9 obrirà. 9 O ¿qui de vosaltres és l’ home a qui demanant-li son fill pa li  
Mt 7,24  i les compleix, serà comparat a un  home sensat que edificà sa casa sobre  
Mt 7,26 no les compleix, serà semblant a un  home neci que edificà sa casa sobre arena. 
Mt 8,9  sa mon sirvent. 9 Puix jo també só  home constituït baix autoritat, que tinc  
Mt 8,20 de l’aire, nius, mes lo Fill de l’ home no té a on reclinar lo cap. 21 I un  
Mt 9,6  sapiau, doncs, que el Fill de l’ home té potestat sobre la terra de  
Mt 9,9 9 I passant Jesús d’allí vegé a un  home anomenat Mateu, que seia en lo banc  
Mt 10,23 Israel fins que vinga lo Fill de l’ home. 24 »No és lo deixeble més que el  
Mt 10,36  sa sogra. 36 I los enemics de l’ home seran los de sa pròpia casa. 37 »Qui  
Mt 11,8 què és lo que isquéreu a veure? ¿Un  home vestit mollament? Certament que els  
Mt 11,19  dimoni.” 19 Vingué lo Fill de l’ home, que menja i beu, i diuen: “Veus aquí 
Mt 12,Tit murmuració dels fariseus. Cura a un  home que tenia seca una mà i a un  
Mt 12,8  innocents. 8 Perquè lo Fill de l’ home és Senyor fins del dissabte. 9 I  
Mt 12,10 sinagoga d’ells. 10 I veus aquí un  home que tenia seca una mà, i ells, per  
Mt 12,11  11 I ell los respongué: –Quin  home serà entre vosaltres que, tenint una  
Mt 12,12  la trega? 12 Puix quant més val un  home que una ovella? Així, que lícit és lo 
Mt 12,13  en dissabte. 13 Llavors digué a l’ home: –Estén ta mà. Ell l’estengué, i  
Mt 12,29 podrà entrar ningú en la casa d’un  home valent i robar ses joies, si primer  
Mt 12,32  que pàrlia contra lo Fill de l’ home, serà perdonat. Emperò aquell que  
Mt 12,35  del cor parla la boca. 35 L’ home bo trau coses bones del bon tresor de 
Mt 12,35  del bon tresor de son cor, i l’ home dolent del mal tresor trau coses  
Mt 12,40  del mateix modo lo Fill de l’ home estarà tres dies i tres nits en lo  
Mt 12,43  l’esperit impur ha eixit d’algun  home, va divagant per llocs deserts  
Mt 12,45  allí. I l’últim estat d’aquell  home és pitjor que el primer. Així també  
Mt 13,24  –Lo Regne del cel és semblant a un  home que sembrà bona llavor en son camp.  
Mt 13,31  a un gra de mostassa que un  home prengué i sembrà en son camp. 32 Lo  
Mt 13,37  la bona llavor és lo Fill de l’ home. 38 I el camp és lo món. I la bona  
Mt 13,41  en la fi del món. 41 Lo Fill de l’ home enviarà sos àngels, i aplegaran de  
Mt 13,44  escondit en lo camp, que quan un  home lo troba l’escondeix i, gosós de l’ 
Mt 15,11  i enteneu. 11 No contamina a l’ home lo que entra en la boca, sinó lo que  
Mt 15,11 boca, això és lo que contamina a l’ home. 12 Llavors, acercant-se-li sos  
Mt 15,18 ix, i això és lo que contamina a l’ home. 19 Puix del cor ixen los mals  
Mt 15,20  coses són les que contaminen a l’ home. Emperò lo menjar sens rentar-se  
Mt 15,20  -se les mans no contamina a l’ home. 21 I eixint Jesús d’allí, se retirà 
Mt 16,13  los homes que és lo Fill de l’ home? 14 I ells respongueren: –Uns diuen  
Mt 16,26  26 Puix de què li serveix a l’ home lo guanyar tot lo món si perd sa  
Mt 16,26  si perd sa ànima? O què donarà l’ home en canvi de sa ànima? 27 Perquè lo  
Mt 16,27  sa ànima? 27 Perquè lo Fill de l’ home ha de venir en la glòria de son Pare  
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Mt 16,28  venir en son Regne al Fill de l’ home. 17,Tit Capítol XVII Transfiguració  
Mt 17,9  haveu vist fins que lo Fill de l’ home ressuscítia d’entre los morts. 10 I  
Mt 17,12  faran ells patir al Fill de l’ home. 13 Aleshores comprengueren los  
Mt 17,14 on era la multitud, se li acercà un  home, i posat de genolls en terra davant  
Mt 17,21  los digué Jesús: –Lo Fill de l’ home ha de ser entregat en mans dels  
Mt 18,7  vinguen escàndols; emperò ai de l’ home per qui ve l’escàndol! 8 Per lo  
Mt 18,11  en lo cel. 11 Puix lo Fill de l’ home ha vingut a salvar lo que estava  
Mt 18,12  perdut. 12 Què us apar?: si un  home tingués cent ovelles i s’esgarriàs  
Mt 19,3 tentar-lo, dient: –¿És lícit a un  home repudiar sa muller per qualsevol  
Mt 19,4  haveu llegit que el que crià l’ home des del principi, crià mascle i  
Mt 19,5  5 »I digué per això: “Deixarà l’ home a pare i mare i s’unirà ab sa  
Mt 19,6  lo que Déu juntà, no ho sepària l’ home. 7 I ells replicaren: –Per què,  
Mt 19,10  –Si tal és la condició de l’ home respecte de sa muller, no és  
Mt 19,28  en la regeneració lo Fill de l’ home s’assentarà en lo trono de sa  
Mt 20,18  pujam a Jerusalem, i lo Fill de l’ home serà entregat als prínceps dels  
Mt 20,28  vostre. 28 Així com lo Fill de l’ home no vingué per a ser servit, sinó per  
Mt 21,28  28 »Emperò, què us apareix? Un  home tenia dos fills, i acercant-se al  
Mt 22,11  a veure als hostes, vegé allí un  home que no anava vestit ab robes d’  
Mt 22,16  dient: –Mestre, sabem que ets  home verídic i que ensenyes lo camí de Déu 
Mt 24,27  també l’adveniment del Fill de l’ home. 28 En qualsevol part que es tròbia  
Mt 24,30 apareixerà lo senyal del Fill de l’ home en lo cel. I aleshores se lamentaran  
Mt 24,30 de la terra, i veuran al Fill de l’ home, que vindrà en los núvols del cel ab  
Mt 24,37  també la vinguda del Fill de l’ home. 38 Puix així com en los dies antes  
Mt 24,39  també la vinguda del Fill de l’ home. 40 Llavors dos se trobaran en lo  
Mt 24,44  pensada ha de venir lo Fill de l’ home. 45 »¿Qui pensau que és lo criat fiel 
Mt 25,13  en què ha de venir lo Fill de l’ home. 14 »Perquè això és com un home que,  
Mt 25,14  l’home. 14 »Perquè això és com un  home que, a l’anar-se’n lluny, cridà a 
Mt 25,24  digué: »–Senyor, jo sé que sou un  home de caràcter dur, que segau allà a on  
Mt 25,31 dents. 31 »Quan vinga lo Fill de l’ home en sa majestat, i tots los sants  
Mt 26,2  vindrà la Pasqua, i el Fill de l’ home serà entregat per a què el  
Mt 26,18  a la ciutat, a casa d’un cert  home, i dieu-li: “Lo Mestre diu: Mon  
Mt 26,24  eix m’entregarà. 24 Lo Fill de l’ home certament se’n va així com està  
Mt 26,24  escrit d’ell. Mes, ai d’aquell  home per qui serà entregat lo Fill de l’  
Mt 26,24 per qui serà entregat lo Fill de l’ home! Més li valdria al tal que no hagués  
Mt 26,45  hora és arribada, i el Fill de l’ home serà entregat en mans dels pecadors.  
Mt 26,64  aquí en avant veureu al Fill de l’ home assentat a la dreta del poder de Déu, 
Mt 26,72  ab jurament dient: –No conec tal  home. 73 I d’allí a poc s’acercaren los  
Mt 26,74  i a jurar que no coneixia tal  home. I en aquell punt lo gall cantà. 75 I 
Mt 27,32  I a l’eixir fora, encontraren un  home de Cirene, per nom Simó, a qui  
Mt 27,57 havent arribat lo vespre, vingué un  home ric d’Arimatea, anomenat Josep, lo  
Mc 1,23  hi havia en la sinagoga d’ells un  home posseït de l’esperit impur, que  
Mc 1,25  reprengué dient: –Calla e ix de l’ home. 26 I maltractant-lo l’esperit  
Mc 2,7  en son interior: 7 «Com aquest  home parla així? Blasfema. Qui pot  
Mc 2,10  doncs, sapiau que el Fill de l’ home té potestat en la terra de perdonar  
Mc 2,27 deia: –Lo dissabte fou fet per a l’ home, i no l’home per al dissabte. 28  
Mc 2,27  fou fet per a l’home, i no l’ home per al dissabte. 28 Així que el Fill  
Mc 2,28 dissabte. 28 Així que el Fill de l’ home és també senyor del dissabte. 3,Tit  
Mc 3,Tit  3,Tit Capítol III Cura Jesús a un  home que tenia la mà seca. És seguit de  
Mc 3,1  en la sinagoga, i hi havia allí un  home que tenia seca una mà. 2 I l’estaven 
Mc 3,3  per a acusar-lo. 3 I digué a l’ home que tenia la mà seca: –Alça’t al  
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Mc 3,5  de la ceguera de son cor, diu a l’ home: –Extén ta mà. I l’extengué, i li  
Mc 4,26  –Així és lo Regne de Déu, com un  home que tíria la llavor sobre la terra,  
Mc 5,Tit V Jesús expeŀleix los dimonis d’un  home i els permet entrar en una ramada de  
Mc 5,2  a l’encontre, dels sepulcres, un  home posseït de l’esperit impur, 3 lo  
Mc 5,8  8 Puix li deia: «Ix de l’ home, esperit impur!» 9 I li preguntava:  
Mc 7,Tit  del dimoni a sa filla. Cura a un  home sord i mut. 1 I s’acercaren a ell  
Mc 7,11  11 Emperò vosaltres dieu: “Si l’ home diu a son pare o a sa mare: Qualsevol 
Mc 7,15 enteneu: 15 No hi ha res fora de l’ home que entrant en ell puga contaminar;  
Mc 7,15  eixes són les que contaminen a l’ home. 16 Si hi ha algú que tinga orelles  
Mc 7,18  cosa extrínseca que entra en l’ home no el pot contaminar? 19 Puix no  
Mc 7,20  I deia: –Les coses que ixen de l’ home són les que contaminen a l’home. 21  
Mc 7,20 l’home són les que contaminen a l’ home. 21 Perquè de dins del cor de l’home 
Mc 7,21  21 Perquè de dins del cor de l’ home ixen los mals pensaments, los  
Mc 7,23  mals ixen de dins i fan a l’ home impur. 24 I, alçant-se d’allí, se  
Mc 8,31  los que convenia que el Fill de l’ home patís molt, i que fos despreciat per  
Mc 8,36  36 Puix, què li aprofitarà a l’ home si guanya tot lo món i perd sa ànima? 
Mc 8,37 ànima? 37 O, què donarà en canvi l’ home per sa ànima? 38 I qui s’  
Mc 8,38  adúltera i pecadora, lo Fill de l’ home també s’avergonyirà d’ell quan  
Mc 9,8  havien vist fins que el Fill de l’ home hagués ressuscitat d’entre los  
Mc 9,11  i com està escrit del Fill de l’ home, que ha de patir molt i ser  
Mc 9,30  i els deia: –Lo Fill de l’ home serà entregat en mans dels homes, i  
Mc 10,7 los crià Déu. 7 Per això deixarà l’ home a son pare i a sa mare i es juntarà  
Mc 10,9  carn. 9 Puix lo que Déu juntà, l’ home no ho sepària. 10 I tornaren a  
Mc 10,33  pujam a Jerusalem, i el Fill de l’ home serà entregat als prínceps dels  
Mc 10,45  tots. 45 Perquè fins lo Fill de l’ home no vingué per a ser servit, sinó per  
Mc 12,1  a parlar-los ab paràboles: –Un  home plantà una vinya, i la voltà d’una  
Mc 12,14  li diuen: –Mestre, sabem que sou  home verídic i que no teniu respectes  
Mc 13,26  »I aleshores veuran al Fill de l’ home, que vindrà en los núvols ab gran  
Mc 13,34  quan serà el temps. 34 Així com un  home, que anant-se’n lluny, deixà sa  
Mc 14,13  –Anau a la ciutat, i trobareu un  home que porta un càntir d’aigua, seguiu  
Mc 14,21  mà en lo plat. 21 I el Fill de l’ home va en veritat, com està escrit d’  
Mc 14,21 escrit d’ell; emperò, ai d’aquell  home per qui serà entregat lo Fill de l’  
Mc 14,21 per qui serà entregat lo Fill de l’ home! Bo li seria al tal home que mai  
Mc 14,21 Fill de l’home! Bo li seria al tal  home que mai hagués nat. 22 I estant ells  
Mc 14,41  Veus aquí que el Fill de l’ home va a ser entregat en mans de  
Mc 14,62  –Jo só, i veureu al Fill de l’ home sentat a la dreta del poder de Déu i  
Mc 14,71 i a jurar dient: –No conec a aqueix  home de qui em parlau. 72 I en aquell  
Mc 15,39 aixís, digué: –Verdaderament aquest  home era lo Fill de Déu. 40 I hi havia  
Lc 2,25  ocasió hi havia en Jerusalem un  home anomenat Simeon, i aquest home, just  
Lc 2,25  un home anomenat Simeon, i aquest  home, just i temerós de Déu, esperava la  
Lc 4,4 respongué: –Escrit està: “No viu l’ home de pa solament, sinó de tota paraula  
Lc 4,33  33 I estava en la sinagoga un  home posseït d’un dimoni impur, i exclamà 
Lc 5,8  apartau-vos de mi, que só un  home pecador. 9 Puix ell i tots quants  
Lc 5,12  una d’aquelles ciutats, vingué un  home cobert de lepra. I quan vegé a Jesús, 
Lc 5,24  sapiau, doncs, que el Fill de l’ home té potestat sobre la terra de  
Lc 6,5  5 I els digué: –Lo Fill de l’ home és també senyor del dissabte. 6 I  
Lc 6,6  i ensenyava. I hi havia allí un  home que tenia seca la mà dreta. 7 I els  
Lc 6,8 los pensaments d’ells i digué a l’ home que tenia seca la mà: –Alça’t i posa 
Lc 6,10  ’ls a tots al rodador, digué a l’ home: –Extén ta mà. Ell l’estengué i li  
Lc 6,22  a dolent, per causa del Fill de l’ home. 23 Alegrau-vos, en aquell dia, i  
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Lc 6,45  ni raïms dels esbarzers. 45 L’ home bo, del bon tresor de son cor trau lo 
Lc 6,45  tresor de son cor trau lo bé, i l’ home dolent, del mal tresor de son cor  
Lc 6,48  qui se sembla: 48 És semblant a un  home que edificà una casa, lo qual cavà,  
Lc 6,49  que ou i no fa, és semblant a un  home que fabricà sa casa sobre terra sens  
Lc 7,8  quedarà sa. 8 Perquè jo també só  home constituït baix autoritat, que tinc  
Lc 7,25  25 Mes, què isquéreu a veure? ¿Un  home vestit ab robes delicades? Certament  
Lc 7,34 lo dimoni.” 34 Vingué el Fill de l’ home, que menja i beu, i dieu: “Veus aquí  
Lc 7,39  entre si mateix dient: «Si aquest  home fos profeta, bé sabria qui i quina  
Lc 8,27 que saltà en terra, se li acercà un  home que molt temps havia estava posseït  
Lc 8,29  a l’esperit impur que eixís de l’ home; puix llarg temps havia que estava  
Lc 8,33  Isqueren, doncs, los dimonis de l’ home i se ficaren dins dels porcs, i la  
Lc 8,35  a Jesús, i encontraren sentat a l’ home de qui havien eixit los dimonis, lo  
Lc 8,38 en una barca i se’n tornà. 38 I l’ home de qui havien eixit los dimonis li  
Lc 8,41  41 I veus aquí que vingué un  home anomenat Jairo, que era príncep de la 
Lc 9,Tit  dels fills del Zebedeu. Un  home que vol seguir a Jesucrist. 1 I  
Lc 9,22 -los: –És precís que el Fill de l’ home patesca moltes coses, i que sia  
Lc 9,25  25 Puix, què li aprofitarà a un  home lo guanyar tot lo món, si es perd ell 
Lc 9,26 mi i de mes paraules, lo Fill de l’ home s’avergonyirà d’ell quan vinga en  
Lc 9,38 multitud de gent. 38 I veus aquí un  home de la turba que exclamà dient:  
Lc 9,44  paraules, perquè lo Fill de l’ home ha de ser entregat en mans dels  
Lc 9,56  quin esperit sou. 56 Lo Fill de l’ home no ha vingut a perdre les ànimes,  
Lc 9,58 de l’aire, nius; mes lo Fill de l’ home no té a on reclinar lo cap. 59 I a un 
Lc 10,30  la paraula digué: –Baixava un  home de Jerusalem a Jericó, i caigué en  
Lc 11,21 ha arribat a vosaltres. 21 »Quan l’ home valent armat guarda sa casa, estan en 
Lc 11,24  l’esperit impur ha eixit d’un  home, divaga per llocs àridos, cercant  
Lc 11,26  allí. I lo darrer estat d’aquell  home és pitjor que el primer. 27 I succeí  
Lc 11,30 ninivites, així també lo Fill de l’ home ho serà per a aquesta generació. 31  
Lc 12,8  davant dels homes, lo Fill de l’ home lo confessarà a ell davant dels  
Lc 12,10  que pàrlia contra lo Fill de l’ home, l’hi serà perdonat est pecat;  
Lc 12,16 una paràbola, dient: –Lo camp d’un  home ric havia portat abundància de  
Lc 12,40  menos penseu vindrà lo Fill de l’ home. 41 I Pere li digué: –Senyor, ¿dieu  
Lc 13,6  deia també aquesta paràbola: –Un  home tenia una figuera plantada en sa  
Lc 13,19  a un gra de mostassa que un  home prengué i el sembrà en son hort. I  
Lc 13,23  a Jerusalem. 23 I li digué un  home: –Senyor, és cert que són pocs los  
Lc 14,2 estaven observant. 2 I veus aquí un  home hidròpic que estava davant d’ell. 3  
Lc 14,16  de Déu! 16 Mes ell li digué: –Un  home féu un gran sopar i convidà a molts.  
Lc 14,30  burla d’ell 30 dient: “Aqueix  home començà a edificar, però no ha pogut  
Lc 15,2  escribes murmuraven dient: –Aquest  home rep als pecadors i menja ab ells. 3  
Lc 15,4  dient: 4 –¿Qui de vosaltres és l’ home que, tenint cent ovelles i havent-  
Lc 15,11 arrepentesca. 11 Mes ell digué: –Un  home tenia dos fills. 12 I el més petit  
Lc 16,1 també a sos deixebles: –Hi havia un  home ric que tenia un majordom, lo qual  
Lc 16,19  comet adulteri. 19 »Hi havia un  home ric que anava vestit de púrpura i de  
Lc 17,22  veure un dels dies del Fill de l’ home, i no el veureu. 23 I vos diran: “Veu 
Lc 17,24 a l’altra, així serà lo Fill de l’ home en son dia. 25 Emperò abans és  
Lc 17,26 succeirà en los dies del Fill de l’ home. 27 Menjaven i bevien. Los homes  
Lc 17,30  en què es maniféstia lo Fill de l’ home. 31 En aquella hora, lo qui es tròbia 
Lc 18,8  Emperò, quan vinga lo Fill de l’ home, ¿pensau que trobarà fe en la terra?  
Lc 18,14  justificat a sa casa; perquè tot  home que s’exalta, serà humiliat, i el  
Lc 18,18  infant, no entrarà en ell. 18 I un  home principal li preguntà dient: –Bon  
Lc 18,31  los profetes del Fill de l’ home. 32 Puix serà entregat als gentils, i 
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Lc 19,2  per Jericó. 2 I veus aquí un  home, anomenat Zaqueu, lo principal dels  
Lc 19,7  anat a hospedar-se en casa d’un  home pecador. 8 Emperò Zaqueu, presentant  
Lc 19,10 d’Abraham. 10 Perquè lo Fill de l’ home ha vingut a buscar i salvar lo que  
Lc 19,12  Regne de Déu. 12 Digué doncs: –Un  home d’iŀlustre naixement anà a una terra 
Lc 19,21 tinguí temor de vós, sabent que sou  home d’un geni dur, que preneu lo que no  
Lc 19,22 boca te condemno. Sabies que jo era  home de caràcter dur, que me’n porto lo  
Lc 20,9  dir al poble aquesta paràbola: –Un  home plantà una vinya i l’arrendà a uns  
Lc 21,27  27 Llavors veuran al Fill de l’ home, que vindrà sobre d’un núvol ab gran 
Lc 21,36  ab confiança davant del Fill de l’ home. 37 I estava ensenyant de dia en lo  
Lc 22,10  l’entrar en la ciutat trobareu un  home que porta un càntir d’aigua; seguiu  
Lc 22,22  22 I veritat és que el Fill de l’ home se’n va, segons lo que està  
Lc 22,22  està determinat. Mes ai d’aquell  home per qui ell serà entregat! 23 I ells  
Lc 22,48  ab un bes entregues lo Fill de l’ home? 49 I quan vegeren los que estaven ab 
Lc 22,69  69 Mes des d’ara lo Fill de l’ home estarà sentat a la dreta del poder de 
Lc 23,4  –Ningun delicte trobo en aquest  home. 5 Mes ells insistien dient: –Té  
Lc 23,14  digué: –M’haveu presentat aquest  home com un pervertidor del poble, i ab  
Lc 23,26  se’l ne portaven, prengueren un  home de Cirene anomenat Simó, que venia d’ 
Lc 23,47  a Déu dient: –Certament aquest  home era just. 48 I tot lo gentiu que  
Lc 23,50  Josep, lo qual era senador, i  home virtuós i just 51 (que no havia  
Lc 24,7  “És menester que el Fill de l’ home sia entregat en mans dels homes  
Jn 1,6  no la comprengueren. 6 Hi hagué un  home enviat de Déu que s’anomenava Joan.  
Jn 1,9  verdadera llum, que iŀlumina a tot  home que ve a est món. 10 Ell era en lo  
Jn 1,13 de la carn, ni de la voluntat de l’ home, sinó de Déu. 14 I el Verb fou fet  
Jn 1,51 obert lo cel, i sobre lo Fill de l’ home, pujant i baixant, los àngels de Déu. 
Jn 2,25  que ningú li donàs testimoni de l’ home, puix ell coneixia per si mateix lo  
Jn 2,25 per si mateix lo que hi havia en l’ home. 3,Tit Capítol III Nicodemus ve a  
Jn 3,1 Joan a sos deixebles. 1 Hi havia un  home de la secta dels fariseus, anomenat  
Jn 3,4  li digué: –Com pot nàixer un  home essent vell? ¿Pot tornar al ventre de 
Jn 3,5  jo et dic que, a menos que un  home no renasca de l’aigua i de l’  
Jn 3,8  va. Lo mateix succeeix a qualsevol  home nat de l’Esperit. 9 Nicodemus li  
Jn 3,13 lo qui baixà del cel, lo Fill de l’ home que està en lo cel. 14 I així com  
Jn 3,14  és necessari que lo Fill de l’ home sia alçat, 15 a fi de que tothom que  
Jn 3,27 ell. 27 Joan respongué i digué: –L’ home no pot rebre res sinó que li sia  
Jn 4,29  a la gent: 29 –Veniu a veure un  home que m’ha dit tot quant jo he fet.  
Jn 4,50  li digué: –Vés, ton fill viu. L’ home cregué la paraula que Jesús li havia  
Jn 5,5  fos son mal. 5 I hi havia allí un  home que feia trenta-vuit anys que  
Jn 5,9  pren ton llit i marxa. 9 I aquest  home fou curat en un instant, i prengué  
Jn 5,12 Ells li preguntaren: –Qui és aqueix  home que t’ha dit: “Pren ton llit i  
Jn 5,14 allí. 14 Després Jesús trobà aquest  home en lo temple, i li digué: –Ja veus  
Jn 5,15  alguna cosa pitjor. 15 Aquest  home se n’anà a trobar als jueus i els  
Jn 5,27  de judicar, perquè és Fill de l’ home. 28 No us admireu d’això, perquè ve  
Jn 5,34  34 Emperò jo no prenc testimoni d’ home, sinó que dic això a fi de que siau  
Jn 6,27  lo qual vos donarà lo Fill de l’ home, puix en est lo Pare Déu ha imprès  
Jn 6,53 si no menjau la carn del Fill de l’ home i no beveu sa sang, no tindreu vida  
Jn 6,62 què si vegésseu pujar al Fill de l’ home a on antes estava? 63 L’Esperit és  
Jn 7,12  la gent. Perquè uns deien: –Ell és  home de bé. Altres deien: –No, ans bé  
Jn 7,22  dels Pares), i circumcidau a l’ home en dissabte. 23 Si l’home rep la  
Jn 7,23  a l’home en dissabte. 23 Si l’ home rep la circumcisió en dissabte per no 
Jn 7,23  de mi per haver jo curat a tot un  home en dissabte? 24 No judiqueu per l’  
Jn 7,46  Los ministres respongueren: –Jamai  home algun ha parlat com aquest home. 47 I 
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Jn 7,46  home algun ha parlat com aquest  home. 47 I els fariseus respongueren:  
Jn 8,28  haureu alçat en alt al Fill de l’ home, llavors coneixereu que jo só i que  
Jn 8,40  com llevar-me la vida, a un  home que us he dit la veritat que he oït  
Jn 9,1  adora. 1 I al passar vegé Jesús un  home cego de naixement. 2 I sos deixebles  
Jn 9,11  los ulls? 11 Respongué: –Aquell  home que es diu Jesús féu fang i l’aplicà 
Jn 9,16 deien alguns dels fariseus: –Aquest  home no és de Déu, perquè no guarda lo  
Jn 9,16  Emperò altres deien: –¿Com un  home pecador pot fer aquestos miracles? I  
Jn 9,24  24 Cridaren, doncs, novament a l’ home que havia estat cego i li digueren:  
Jn 9,24  a Déu; nosaltres sabem que aquest  home és un pecador. 25 I ell respongué i  
Jn 9,30  d’a on és. 30 Respongué aquell  home i els digué: –En això està lo  
Jn 9,33  un cego de naixement. 33 Si aquest  home no fos de Déu, no podria fer res. 34  
Jn 10,33  la blasfèmia, i perquè, essent tu  home, te fas Déu. 34 Jesús los respongué:  
Jn 11,Tit  mort de Jesús i que ha de morir un  home per tots. Jesucrist se retira a  
Jn 11,1  de Galilea. 1 I hi havia malalt un  home anomenat Làssaro, resident en  
Jn 11,47  –Què farem?, perquè aquest  home fa molts miracles. 48 Si el deixam  
Jn 11,50 reflexionau que us convé que un sol  home mòria per lo poble, i no que es  
Jn 12,23  és l’hora en què lo Fill de l’ home ha de ser glorificat. 24 En veritat,  
Jn 12,34  que sia elevat lo Fill de l’ home? Qui és aqueix Fill de l’home? 35  
Jn 12,34  l’home? Qui és aqueix Fill de l’ home? 35 Jesús los respongué: –La llum  
Jn 13,31  –Ara és glorificat lo Fill de l’ home, i Déu és glorificat en ell. 32 I si  
Jn 16,21  sa congoixa, ab lo goig de que un  home ha nat en lo món. 22 I vosaltres, al  
Jn 18,14  consell de que convenia de que un  home morís per lo poble. 15 Anaven seguint 
Jn 18,17  tu també dels deixebles d’aquest  home? Ell li respongué: –No ho só. 18 I  
Jn 18,29  acusació produïu contra aquest  home? 30 Li respongueren dient: –Si no fos 
Jn 19,5  I Pilat los digué: –Veus aquí l’ home. 6 I luego que els pontífices i sos  
Ac 3,2  oració de l’hora de nona. 2 I un  home, que era coix des del ventre de sa  
Ac 4,9  se’ns demana raó del bé fet a un  home malalt, per virtut de qui ha estat  
Ac 4,14 I veent que estava també ab ells l’ home que havia estat curat, no podien dir  
Ac 4,17  aquí en avant no pàrlien a ningun  home en aquest nom. 18 I cridant-los,  
Ac 4,22  lo que havia succeït. 22 Puix l’ home en qui s’havia obrat aquell prodigi  
Ac 5,1  d’haver-los assotat. 1 I un  home anomenat Ananies, ab sa muller  
Ac 5,28  sobre nosaltres la sang d’aquest  home. 29 I responent Pere i els apòstols,  
Ac 5,34  Gamaliel, doctor de la Llei,  home ben reputat de tot lo poble, manà que 
Ac 6,13  falsos que deien: –Aquest  home no cessa de dir paraules contra lo  
Ac 7,56  los cels oberts, i al Fill de l’ home que està en peu a la dreta de Déu. 57 
Ac 8,10  xic al més gran, i deien: «Aquest  home és lo gran poder de Déu.» 11 I l’  
Ac 8,27  alçant-se, marxà. I veus aquí un  home etíope, eunuc, privat de Candace,  
Ac 9,11 Dret, i busca en casa de Judes a un  home de Tarso anomenat Saulo, perquè veus  
Ac 9,12  orant, 12 i ha vist en visió un  home per nom Ananies que entrava i li  
Ac 9,13  he oït parlar a molts d’aquest  home, quant mal féu a vostres sants en  
Ac 9,33  en Lidda. 33 I trobà allí un  home anomenat Eneas, que vuit anys havia  
Ac 10,1  1 I hi havia en Cesarea un cert  home anomenat Corneli, centurió d’una  
Ac 10,26  i digué: –Aixeca’t, jo també só  home. 27 I entrà parlant ab ell i encontrà 
Ac 10,28  Déu m’ha mostrat que a ningun  home anomenàs comú o impur. 29 I per això  
Ac 12,22  dient: –Veus de Déu i no d’ home! 23 I al punt lo ferí l’àngel del  
Ac 13,10  en ell los ulls, 10 digué: –Oh  home ple de tot engany i de tota astúcia,  
Ac 13,22 »–He trobat a David, fill de Jessè,  home segons mon cor, lo qual farà totes  
Ac 14,7 evangeli. 7 I en Listra hi havia un  home coix des del ventre de sa mare, lo  
Ac 16,9 aparegué a Pau: i estant de peus un  home de Macedònia, li pregava dient:  
Ac 17,29 treballada ab art o indústria de l’ home. 30 I Déu, dissimulant los temps d’  
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Ac 18,24  Apolo, natural d’Alexandria,  home eloqüent i molt docte en les  
Ac 19,16  mes vosaltres, qui sou? 16 I l’ home en qui estava l’esperit maligne  
Ac 19,35 gent, digué: –Barons d’Èfeso, quin  home hi ha que no sàpia que la ciutat d’  
Ac 21,28  d’Israel, ajuda. Aquest és l’ home que per totes parts ensenya a tothom  
Ac 21,39  I Pau li digué: –Jo, certament, só  home jueu, ciutadà de Tarso, ciutat no poc 
Ac 22,3  major silenci. 3 I digué: –Jo só  home jueu, natiu de Tarso en Cilícia, però 
Ac 22,22  –Trau fora del món a semblant  home, perquè no és just que visca. 23 I  
Ac 22,25  és lícit a vosaltres assotar a un  home romà i sens ésser condemnat? 26 Quan  
Ac 22,26  lo que vas a fer, perquè aquest  home és ciutadà romà. 27 I venint lo tribú 
Ac 23,9  –No trobam ningun mal en aquest  home; i si li ha parlat un esperit o un  
Ac 23,27  governador Fèlix, salut. 27 A est  home que prengueren los jueus i estaven a  
Ac 24,5 moments. 5 Havent trobat que aquest  home és pestilencial i que mou sedicions  
Ac 25,5  i si hi ha algun delicte en aquest  home que l’acúsien. 6 I havent-se  
Ac 25,14  causa de Pau dient: –Aquí hi ha un  home que Fèlix deixà pres, 15 acerca del  
Ac 25,16 entre els romans condemnar a ningun  home sens que l’acusat tinga davant sos  
Ac 25,17  i maní portar davant de mi aquest  home, 18 los acusadors del qual, estant  
Ac 25,22  –Jo també desitjaria oir a aquest  home. I ell respongué: –Demà l’oireu. 23  
Ac 25,24  nosaltres, vosaltres veeu a aquest  home contra del qual tota la multitud dels 
Ac 25,27  una cosa fora de raó enviar un  home pres i no informar de les acusacions  
Ac 26,31  parlaven entre ells dient: –Aquest  home no ha fet cosa per la qual haja de  
Ac 26,32  digué a Festo: –Podria aquest  home posar-se en llibertat si no hagués  
Ac 28,4  deien los uns als altres: –Aquest  home segurament és un homicida, puix  
Rm 2,1  1 Per lo qual no tens excusa, tu  home, sies qui vulles que judiques; perquè 
Rm 2,3 aquells que fan tals coses. 3 I tu,  home, que judiques als que fan tals coses  
Rm 2,9  sobre l’ànima de qualsevol  home que obra mal, del jueu primerament, i 
Rm 3,4  4 Perquè Déu és verídic, i tot  home, faŀlaç, com està escrit: «A fi de  
Rm 3,5  direm? ¿És injust Déu (parlo com a  home) que castiga en ira? 6 De ninguna  
Rm 3,28  la fe. 28 Així que concluïm que l’ home és justificat per la fe, sens les  
Rm 4,6  declara la benaventurança de l’ home a qui Déu imputa justícia sens obres, 
Rm 4,8  coberts. 8 Benaventurat és aquell  home a qui el Senyor no imputa pecat.» 9  
Rm 5,12  12 Per lo tant, així com per un  home entrà lo pecat en aquest món, i per  
Rm 5,15 Déu i lo do per la gràcia d’un sol  home, que és Jesucrist, abunda sobre  
Rm 5,17  d’un sol regnà la mort per un sol  home, molt més regnaran en vida per un sol 
Rm 5,19  com per la desobediència d’un sol  home molts foren fets pecadors, així també 
Rm 6,6  6 Sabent això que nostre  home vell és crucificat juntament ab ell,  
Rm 6,19  de la justícia. 19 Vos parlo com a  home, a causa de la flaquesa de vostra  
Rm 7,Tit  7,Tit Capítol VII Ventatge de l’ home en l’estat de la llei de gràcia  
Rm 7,1  que la llei té domini sobre l’ home tot lo temps que viu? 2 Perquè la  
Rm 7,3 vivint lo marit s’unís ab un altre  home, serà apellidada adúltera; emperò si  
Rm 7,3  encara que s’unèsquia ab un altre  home. 4 Així també vosaltres, germans  
Rm 7,22  en la llei de Déu, segons l’ home interior; 23 emperò veig una altra  
Rm 7,24  està en mos membres. 24 Oh, quin  home tan miserable só jo! ¿Qui em  
Rm 9,20  resistirà a sa voluntat?» 20 Mes  home, qui ets tu per a replicar a Déu?  
Rm 10,5  justícia que és de la Llei que l’ home que la faça viurà en ella. 6 Mes la  
Rm 14,20  són netes, però mal és per a l’ home que menja ab escàndol. 21 Bo és no  
1Co 2,9  oigué, ni han estat en cor d’ home, les coses que preparà Déu per a  
1Co 2,11 ¿qui dels homes sap les coses de l’ home, sinó l’esperit de l’home que està  
1Co 2,11  de l’home, sinó l’esperit de l’ home que està en ell? Així mateix ningú  
1Co 2,14  ab les espirituals. 14 Mes l’ home animal no percebeix aquelles coses  
1Co 3,15 rebrà gallardó. 15 Si l’obra de l’ home se crema, sofrirà pèrdua; mes ell se  
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1Co 4,1  als corintis. 1 Considéria’ns l’ home com ministres de Cristo i  
1Co 4,5  designis dels cors; i llavors cada  home tindrà de Déu l’alabança. 6 I jo,  
1Co 5,11  o embriac o rapinyador; ab un  home semblant, ni prendre-hi aliment. 12 
1Co 6,5 ho dic. Doncs, ¿que no hi ha ningun  home savi entre vosaltres que puga judicar 
1Co 6,18  fornicació! Qualsevol pecat que l’ home comètia, és fora del cos; emperò lo  
1Co 7,1  què m’escriguéreu, bo seria a l’ home no tocar dona. 2 Emperò, a fi d’  
1Co 7,2 d’evitar la fornicació, tinga cada  home sa muller, i cada dona son marit. 3  
1Co 7,26  presents, perquè bo li és a l’ home l’estar-se així. 27 ¿Estàs lligat  
1Co 7,36  sens destorb. 36 Mes si algun  home pensa que és una cosa deshonrosa per  
1Co 9,8 ventura dic jo aquestes coses com a  home?; ¿o no diu també lo mateix la Llei?  
1Co 11,3  sapiau que Cristo és lo cap de tot  home, i l’home és lo cap de la dona, i  
1Co 11,3  Cristo és lo cap de tot home, i l’ home és lo cap de la dona, i Déu, lo cap  
1Co 11,4  i Déu, lo cap de Cristo. 4 Tot  home que fa oració o profetisa ab lo cap  
1Co 11,7  rapar-se, cúbria’s lo cap. 7 L’ home, en veritat, no deu cobrir-se lo  
1Co 11,7  emperò la dona és la glòria de l’ home. 8 Puix no fou l’home format de la  
1Co 11,8 glòria de l’home. 8 Puix no fou l’ home format de la dona, sinó la dona de l’ 
1Co 11,8  de la dona, sinó la dona de l’ home. 9 Ni l’home fou criat per a la  
1Co 11,9  sinó la dona de l’home. 9 Ni l’ home fou criat per a la dona, sinó la dona 
1Co 11,9  a la dona, sinó la dona per a l’ home. 10 Per això la dona deu portar sobre 
1Co 11,11  causa dels àngels. 11 Emperò ni l’ home és sens la dona, ni la dona sens l’  
1Co 11,11 és sens la dona, ni la dona sens l’ home, en lo Senyor. 12 Perquè així com la  
1Co 11,12 12 Perquè així com la dona és de l’ home, així també l’home és per a la dona; 
1Co 11,12  dona és de l’home, així també l’ home és per a la dona; mes totes les coses 
1Co 11,14  mateixa que seria ignominiós a l’ home lo criar llarga cabellera? 15 Emperò  
1Co 11,16  a cobrir-se. 16 Emperò si algun  home apareix contenciós, nosaltres no  
1Co 11,28  28 Per lo tant, examínia’s l’ home a si mateix, i així méngia d’aquell  
1Co 13,11  com un noi. Mes quan vaig ésser  home fet, deixí córrer les coses de noi.  
1Co 14,2  homes, sinó a Déu, perquè ningun  home l’entén. I en esperit parla los  
1Co 15,21  que dormen. 21 Perquè així com per  home vingué la mort, per home vingué també 
1Co 15,21  com per home vingué la mort, per  home vingué també la resurrecció dels  
1Co 15,32  Jesús, nostre Senyor. 32 Si, com  home, vaig jo combatre ab les fieres en  
1Co 15,45  com està escrit: 45 Lo primer  home Adam fou format en ànima vivent; lo  
1Co 15,47  lo que és espiritual. 47 Lo primer  home, de la terra, terrenal; lo segon  
1Co 15,47  de la terra, terrenal; lo segon  home, del cel, celestial. 48 Com és lo  
2Co 4,16  ans bé, encara que en nosaltres l’ home exterior decàiguia, emperò l’home  
2Co 4,16  home exterior decàiguia, emperò l’ home interior se renova de dia en dia. 17  
2Co 12,2  revelacions del Senyor. 2 Conec un  home en Cristo que catorze anys ha fou  
2Co 12,3  tercer cel. 3 I sé que aquest tal  home –si fou en lo cos o fora del cos, no  
2Co 12,4  inefables, que no li és lícit a un  home proferir-les. 5 D’aquest tal me  
Ga 1,1 Pau, apòstol, no dels homes, ni per  home, sinó per Jesucrist i per Déu Pare,  
Ga 1,11  jo us he predicat no és segons l’ home; 12 perquè ni jo l’he rebut d’home, 
Ga 1,12  12 perquè ni jo l’he rebut d’ home, ni l’he après, sinó per revelació  
Ga 2,16 entre els gentils, 16 sabent que l’ home no es justifica per les obres de la  
Ga 3,Tit després de la Llei escrita pogué l’ home ser justificat, sinó per la fe viva  
Ga 3,15 l’Esperit. 15 Germans, parlo com a  home: un testament, encara que sia d’  
Ga 3,15  un testament, encara que sia d’ home, ab tal que sia confirmat, ningú l’  
Ga 5,3  de res. 3 I declaro de nou a tot  home que és circumcís, que està obligat a  
Ga 6,1  de Jesucrist. 1 Germans, si algun  home fos sorprès en alguna falta,  
Ga 6,8  ser burlat, 8 perquè allò que l’ home sémbria, això també segarà. I així,  
Ef 2,15  en si mateix dels dos, un sol  home nou, fent la pau, 16 i per a  
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Ef 3,16  en virtut per son Esperit en l’ home interior; 17 per a què Cristo habítia 
Ef 4,22  Jesús: 22 a despullar-vos de l’ home vell, segons lo qual fou vostra  
Ef 4,24  ànimo 24 i vestiu-vos de l’ home nou, que fou criat segons Déu en  
Ef 5,31  sos ossos. 31 «Per això deixarà l’ home a son pare i a sa mare i es juntarà a 
Fl 2,7  i trobat en la condició com a  home. 8 S’humillà a si mateix, fet  
Col 1,28  per a què pugam presentar tot  home perfet en Cristo Jesús. 29 En lo que  
Col 3,9  ja que us haveu despullat de l’ home vell ab sos fets 10 i us haveu vestit 
1Te 4,8  desprècia això, no desprècia a l’ home, sinó a Déu, que ens ha donat també  
2Te 2,3  l’apostasia i sia manifestat l’ home del pecat, lo fill de perdició, 4 lo  
1Tm 2,5  entre Déu i els homes, Jesucrist  home, 6 que es donà a si mateix en rescat  
1Tm 2,12  que usúrpia l’autoritat sobre l’ home, sinó que estiga en silenci. 13  
1Tm 6,11  a moltes penes. 11 Emperò tu,  home de Déu, fuig d’aquestes coses i  
1Tm 6,16  llum inaccessible, al qui ningun  home ha vist ni pot veure, al qui sia  
2Tm 3,17  en la justícia; 17 per a què l’ home de Déu sia perfet i estiga previngut  
Tt 3,10  són inútils i vanes. 10 Fuig de l’ home heretge després de la primera i  
He 1,Tit Capítol I Jesucrist, verdader Déu i  home, és infinitament superior als àngels. 
He 2,Tit  rigor. Glòria del Fill de Déu fet  home, Senyor de totes les criatures,  
He 2,6  donà testimoni dient: «Què és l’ home que així te recordes d’ell?, o lo  
He 2,6  recordes d’ell?, o lo fill de l’ home que així lo visites? 7 Tu l’has fet  
He 7,4  doncs, quant gran era aquest  home, a qui fins lo patriarca Abraham donà 
He 8,2  erigit per lo Senyor, i no per  home algú. 3 Perquè tot pontífice és  
He 13,6  no temeré cosa que em puga fer  home.» 7 Recordau-vos de vostres  
Jm 1,7  allí. 7 I així no pènsia aquell  home que rebrà cosa alguna del Senyor. 8  
Jm 1,12  en sos camins. 12 Benaventurat l’ home que sofreix tentació, perquè després  
Jm 1,19  meus caríssims. Per això sia tot  home prompte en oir, però tard en parlar,  
Jm 1,20  -se. 20 Perquè la ira de l’ home no obra la justícia de Déu. 21 Per lo 
Jm 1,23  i no la practica, ell és com un  home que contempla en un mirall son natiu  
Jm 1,24  n’anà, i luego s’olvidà de quin  home havia estat. 25 Emperò aquell que  
Jm 2,20  20 Emperò, ¿vols saber, oh  home va, que la fe sens les obres és  
Jm 2,24  com per les obres és justificat l’ home, i no per la fe solament? 25 Així  
Jm 3,7 mar, se doma. I la naturalesa de l’ home les ha domades totes. 8 Però ningun  
Jm 3,8 les ha domades totes. 8 Però ningun  home pot domar la llengua, que és un mal  
Jm 5,17  perseverant del just. 17 Elies era  home semblant a nosaltres, subjecte a  
1Pe 3,4  gala en sos vestits, 4 sinó sia l’ home interior del cor en la  
2Pe 1,21  donada la profecia per voluntat d’ home, sinó que los barons sants de Déu  
2Pe 2,8  d’aquells malvats, 8 puix aqueix  home just, habitant entre ells, de vista i 
2Pe 2,16 en la que cavalgava, parlant veu d’ home refrenà la locura del profeta. 17  
1Jn 5,Tit  demostren que Cristo és verdader  home, i altres tres en lo cel lo demostren 
1Jn 5,Tit  Fill de Déu, en qual fe troba l’ home la vida eterna. 1 Tot aquell que creu 
Ap 1,13  d’or, a un semblant al Fill de l’ home, vestit d’una vestidura llarga i  
Ap 4,7  tercer animal tenia la cara com un  home, i el quart animal era semblant a una 
Ap 9,5  de l’escorpí quan pica a un  home. 6 I en aquells dies buscaran los  
Ap 13,17  o en sos fronts. 17 I que ningun  home pogués comprar o vendre, sinó aquell  
Ap 13,18  bèstia, perquè és lo número d’un  home, i son número és sis-cents xixanta  
Ap 14,14  assentat, semblant al Fill de l’ home, que tenia en son cap una corona d’  
Ap 21,17  i-quatre colzes de la mida de l’ home, que era la de l’àngel. 18 I el  
Mt 14,31  Jesús sa mà, l’agafà i li digué:  –Home de poca fe! Per què has dubtat? 32 I 
Lc 5,20  I quan vegé la fe d’ells, digué:  –Home, perdonats te són tos pecats. 21 I  
Lc 12,14  14 Emperò ell li respongué:  –Home, ¿qui m’ha fet a mi jutge o  
Lc 22,58  tu ets d’aquells. Mes Pere digué:  –Home, no ho só. 59 I passant com cosa d’ 
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Lc 22,60  és galileu també. 60 I digué Pere:  –Home, no sé lo que et dius. I en aquell  
Mt 4,19 me, i jo faré que siau pescadors d’ homes. 20 I ells a l’instant deixaren los 
Mt 5,13  a ser llançada i trepitjada dels  homes. 14 »Vosaltres sou la llum del món.  
Mt 5,16  així vostra llum davant dels  homes, per a què vègien vostres obres  
Mt 5,19  manaments, i ensènyia així als  homes, serà anomenat mínim en lo Regne del 
Mt 6,1 fer vostres bones obres davant dels  homes ab lo fi de ser vistos d’ells; d’  
Mt 6,2  los carrers per a ser honrats dels  homes. En veritat vos dic que ja reberen  
Mt 6,5 de les places per a ser vistos dels  homes. En veritat vos dic que reberen son  
Mt 6,14  Amén. 14 »Perquè si perdonau als  homes sos pecats, també us perdonarà  
Mt 6,15  15 Emperò, si no perdonau als  homes, tampoc vostre Pare vos perdonarà  
Mt 6,16  sos rostros per a fer veure als  homes que dejunen. En veritat vos dic que  
Mt 6,18  cara; 18 a fi de no aparèixer als  homes que dejunes, sinó sols a ton Pare,  
Mt 6,30  Déu així, ¿quant més a vosaltres,  homes de poca fe? 31 No us afaneu, doncs,  
Mt 7,12  »I així tot allò que voleu que els  homes facen per a vosaltres, feu-ho  
Mt 8,26  I Jesús los digué: –De què temeu,  homes de poca fe? I alçant-se  
Mt 8,27 se seguí una gran bonança. 27 I los  homes se meravellaren, i deien: –Qui és  
Mt 9,8  a Déu que donà tal potestat als  homes. 9 I passant Jesús d’allí vegé a un 
Mt 10,17  les palomes. 17 »I guardau’s dels  homes, perquè vos entregaran a sos  
Mt 10,32 aquell que em conféssia davant dels  homes, jo el confessaré també davant mon  
Mt 10,33  aquell que em néguia davant dels  homes, jo també el negaré davant mon Pare  
Mt 12,31  i blasfèmia seran perdonats als  homes, mes lo blasfemar contra de l’  
Mt 12,36 que, de tota paraula ociosa que els  homes pàrlien, n’han de donar compte en  
Mt 13,25  en son camp. 25 I mentres que els  homes dormien, vingué son enemic i  
Mt 14,21  dels que menjaren fou cinc mil  homes, sens contar dones ni criatures. 22  
Mt 14,35  35 I havent-lo conegut los  homes d’aquell lloc, enviaren per tota  
Mt 15,9  ensenyant doctrines i manaments d’ homes. 10 I convocada a si la gent, los  
Mt 15,38 I los que menjaren foren quatre mil  homes, sens contar dones ni criatures. 39  
Mt 16,9  dels cinc pans per a cinc mil  homes, i quants coves de bocins ne  
Mt 16,10  ¿Ni dels set pans per a quatre mil  homes, i quants coves ne recollíreu? 11  
Mt 16,13  deixebles dient: –¿Qui diuen los  homes que és lo Fill de l’home? 14 I ells 
Mt 16,23  que són de Déu, sinó en les dels  homes. 24 Llavors digué Jesús a sos  
Mt 17,21  ha de ser entregat en mans dels  homes. 22 I el mataran, i ressuscitarà al  
Mt 19,12 I hi ha eunucs que ho foren per los  homes. I hi ha eunucs que es castraren a  
Mt 19,26 -los Jesús, los digué: –Per a los  homes això és impossible, mes per a Déu  
Mt 21,25  Joan, d’a on era? ¿Del cel o dels  homes? I ells discorrien entre si dient:  
Mt 21,26  no el creguéreu?” I si diem: “Dels  homes”, temem al poble. Perquè tothom  
Mt 22,16  perquè no mires la persona dels  homes. 17 Digue’ns, doncs: Què t’  
Mt 23,4  carreguen sobre les espatlles dels  homes, emperò ells ni un sol dit apliquen  
Mt 23,5  les obres per a ser vistos dels  homes. I aixís eixamplen ses filactèries i 
Mt 23,7  salúdien en les places i que els  homes los apellídien rabís. 8 »Emperò  
Mt 23,13 tancau lo Regne del cel davant dels  homes! Puix ni vosaltres entrau ni deixau  
Mt 23,27  per defora apareixen hermosos als  homes, i per dins estan plens d’ossos de  
Mt 23,28  vos mostrau en veritat justos als  homes, emperò de part de dins estau plens  
Mc 1,17 mi, i jo faré que siau pescadors d’ homes. 18 I a l’instant deixaren los  
Mc 3,28  veritat vos dic que als fills dels  homes los seran perdonats tots los pecats, 
Mc 6,44 I els que ne menjaren eren cinc mil  homes. 45 I luego donà pressa a sos  
Mc 7,7  ensenyant doctrines i manaments d’ homes.” 8 »Perquè, deixant lo manament de  
Mc 7,8 Déu, vos agafau ab la tradició dels  homes, com lo rentar de les copes i  
Mc 8,24  alçant los ulls, digué: –Veig los  homes com arbres que caminen. 25 I li posà 
Mc 8,27  dient-los: –Qui diuen los  homes que só, jo? 28 Ells li respongueren  
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Mc 8,33  de Déu, sinó en les que són dels  homes. 34 I convocant al poble ab sos  
Mc 9,30  l’home serà entregat en mans dels  homes, i el faran morir, i després de  
Mc 10,27 mirant-los Jesús, digué: –Per als  homes cosa impossible és, mes no per a  
Mc 11,30  de Joan, era del cel o dels  homes? Responeu-me. 31 I ells estaven  
Mc 11,32  no el creguéreu?” 32 Si diem “Dels  homes”, temem al poble. Puix tots estaven  
Mc 12,14 respectes humans, puix no mirau als  homes per l’apariència, sinó que ensenyau 
Lc 1,25  apartar mon oprobi d’entre els  homes.» 26 I al sisè mes, Déu envià l’  
Lc 2,14  altures, i en la terra pau, i als  homes bona voluntat. 15 I succeí que tan  
Lc 2,34  lo blanc de la contradicció dels  homes 35 (i una espasa traspassarà ta  
Lc 2,52  i en gràcia davant de Déu i dels  homes. 3,Tit Capítol III Predicació i  
Lc 5,10  d’avui en avant seràs pescador d’ homes. 11 I atracades les barques a terra, 
Lc 5,18  a curar-los. 18 I veus aquí uns  homes que portaven en un llit a un  
Lc 6,22  22 »Sereu benaventurats quan los  homes vos avorresquen, i apàrtien de si, i 
Lc 6,26  26 »Ai de vosaltres quan los  homes vos aplaudesquen, perquè així sos  
Lc 6,31  -li. 31 I el que vullau que els  homes facen per a vosaltres, això mateix  
Lc 7,20  20 I havent arribat a ell aquestos  homes, li digueren: –Joan Baptista nos ha  
Lc 7,31  a qui diré que s’assemblen los  homes d’aquesta generació, i a qui són  
Lc 9,14 14 Perquè eren com cosa de cinc mil  homes. I ell digué a sos deixebles: –Feu- 
Lc 9,44  ha de ser entregat en mans dels  homes. 45 Emperò ells no entenien aquesta  
Lc 11,31  s’alçarà en judici contra los  homes d’aquesta generació i els  
Lc 11,44  veuen, i sobre los que caminen los  homes sens que ho coneguen! 45 Llavors un  
Lc 11,46  de la Llei, que carregau los  homes ab càrregues que no poden dur, i  
Lc 12,8 aquell que em conféssia davant dels  homes, lo Fill de l’home lo confessarà a  
Lc 12,9 Emperò lo qui em néguia davant dels  homes, serà negat davant dels àngels de  
Lc 12,36 mans. 36 I siau semblants a aquells  homes que esperen a son Senyor que ha de  
Lc 13,4  4 Així com també aquells divuit  homes sobre els quals caigué la torre de  
Lc 14,31  despai abans si podrà ab deu mil  homes eixir a fer frente al que ve contra  
Lc 16,15 que us veneu per justos davant dels  homes, emperò Déu coneix vostres cors,  
Lc 16,15  vostres cors, perquè lo que els  homes tenen per excels és abominació  
Lc 17,27  l’home. 27 Menjaven i bevien. Los  homes prenien mullers, les mullers marits, 
Lc 18,2  tenia temor de Déu ni respecte als  homes. 3 I hi havia en la mateixa ciutat  
Lc 18,4  no temo a Déu ni tinc respecte als  homes, 5 ab tot, com aquesta viuda m’  
Lc 18,10  i despreciaven als demés: 10 –Dos  homes pujaren al temple a orar; l’un era  
Lc 18,11  dono perquè no só com los altres  homes, que són lladres, injustos,  
Lc 18,27  –Lo que és impossible per als  homes, és possible per a Déu. 28 I digué  
Lc 20,4  de Joan, ¿era del cel o dels  homes? 5 Mes ells pensaven entre si dient: 
Lc 20,6 el creguéreu?” 6 I si diem que dels  homes, tot lo poble nos apedregarà, puix  
Lc 20,20  enviaren espies que es fingissen  homes de bé per a sorprendre’l en alguna  
Lc 21,26  mar i de ses oles, 26 quedant los  homes aterrats de temor i de sobresalt,  
Lc 23,32  I portaven també ab ell altres dos  homes, que eren malfactors, per a fer-  
Lc 24,4  s’aparegueren davant d’elles dos  homes ab vestidures resplendents. 5 I  
Lc 24,7  l’home sia entregat en mans dels  homes pecadors, i que sia crucificat, i  
Jn 1,4 la vida, i la vida era la llum dels  homes. 5 I la llum resplendeix en les  
Jn 3,19  que la llum vingué al món i los  homes han amat més les tenebres que la  
Jn 5,41  vida. 41 »Jo no rebo glòria dels  homes. 42 Mes jo us conec, que no teniu l’ 
Jn 6,10  doncs, com en número de cinc mil  homes. 11 Jesús prengué los pans i, havent 
Jn 6,14  menjat. 14 I havent vist aquells  homes lo miracle que Jesús havia fet,  
Jn 12,43 Puix ells amaren més la glòria dels  homes que la glòria de Déu. 44 Jesús,  
Jn 17,6  6 »He manifestat vostre nom als  homes que em donàreu del món; eren vostres 
Ac 4,12 ha altre nom baix del cel donat als  homes per lo qual degam salvar-nos. 13 I 
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Ac 4,13  Pere i de Joan, i sabent que eren  homes sens lletres i idiotes, se  
Ac 4,16  dient: –Què els farem, a aquestos  homes? Perquè, que ha estat fet per ells  
Ac 5,4 cosa en tot cor? Tu no mentires als  homes, sinó a Déu! 5 Ananies, així que  
Ac 5,14  I s’aumentava més lo número dels  homes i dones que creien en lo Senyor), 15 
Ac 5,25  un i els digué: –Mirau, aquells  homes que posàreu a la presó, són al  
Ac 5,29  precís obeir a Déu primer que als  homes. 30 Lo Déu de nostres pares  
Ac 5,34  manà que isquessen fora aquells  homes per un curt espai. 35 I els digué:  
Ac 5,35  lo que anau a fer ab aquestos  homes. 36 Perquè antes d’aquestos dies s’ 
Ac 5,36 hi hagué com cosa de quatre-cents  homes que el seguiren; i després lo  
Ac 5,38 us dic que no us fiqueu ab aquestos  homes i que els deixeu estar, perquè si  
Ac 5,38  est consell o aquesta obra és dels  homes, se disoldrà; 39 però si és de Déu,  
Ac 8,2  exceptats los apòstols. 2 I uns  homes piadosos portaren a enterrar a  
Ac 8,3  per les cases i arrencant-ne  homes i dones, los feia posar en presó. 4  
Ac 8,12 se batejaven en lo nom de Jesucrist  homes i dones. 13 Llavors cregué també  
Ac 9,2  encontràs d’aquesta professió,  homes o dones. 3 I anant pel camí, succeí  
Ac 9,7 ’t dirà lo que et convé fer. I els  homes que l’acompanyaven quedaren  
Ac 9,38  Pere estava allí, li enviaren dos  homes, suplicant-li que sens detenció  
Ac 10,5  davant de Déu. 5 Envia, doncs, ara  homes a Jope i fes venir aquí a un tal  
Ac 10,17 visió que havia vist, veus aquí los  homes que havia enviat Corneli que,  
Ac 10,19 li digué l’Esperit: –Vet aquí tres  homes que et busquen. 20 Alça’t, doncs,  
Ac 10,21  21 I baixant Pere envers los  homes, los digué: –Veeu-me aquí, jo só  
Ac 11,13  li posà davant i li digué: “Envia  homes a Jope i fes venir a Simó, per  
Ac 13,50  dones devotes i iŀlustres i als  homes principals de la ciutat, i mogueren  
Ac 14,10  déus a nosaltres en figura d’ homes! 11 I anomenaven a Bernabé, Júpiter, 
Ac 14,14  feu això? Nosaltres som mortals i  homes semblants a vosaltres, i vos  
Ac 15,17  a què búsquien al Senyor los demés  homes i tots los gentils, sobre qui ha  
Ac 15,26  molt amats Bernabé i Pau, 26  homes que han exposat ses vides per lo nom 
Ac 16,17  donava veus dient: –Aquestos  homes són servos de Déu altíssim, los  
Ac 16,20 als magistrats, digueren: –Aquestos  homes, essent jueus, perturben nostra  
Ac 16,35  –Deixa anar llibres a eixos  homes. 36 I l’escarceller donà avís d’  
Ac 17,5  d’enveja, i prenent ab si alguns  homes dolents de la plebe, i juntant una  
Ac 17,12  gentils i de distinció, i no pocs  homes. 13 Mes, quan los jueus de  
Ac 17,25  de mà; 25 ni és servit per mans d’ homes, com si necessitàs d’alguna cosa,  
Ac 17,30  ignorància, ara intima a tots los  homes en totes parts que s’  
Ac 18,13  13 dient: –Aquest persuadeix als  homes que servesquen a Déu contra la Llei. 
Ac 19,37  37 Perquè aquestos  homes que haveu portat aquí no són  
Ac 20,30 entre vosaltres mateixos s’alçaran  homes que parlaran coses perverses per a  
Ac 21,26 26 Llavors Pau, havent pres aquells  homes, purificat ab ells entrà lo dia  
Ac 22,4  mort, lligant i posant a la presó  homes i dones, 5 com lo príncep dels  
Ac 22,15  seràs testimoni davant de tots los  homes de les coses que has vist i oït. 16  
Ac 23,13  a Pau. 13 I eren més de quaranta  homes los que havien entrat en aquesta  
Ac 24,16  sens culpa davant de Déu i dels  homes. 17 I després de molts anys he  
Ac 27,31  i als soldats: –Si aquestos  homes no permaneixen en lo barco,  
Rm 1,18 la impietat i injustícia d’aquells  homes que retenen la veritat de Déu en  
Rm 1,27  naturalesa; 27 i així mateix los  homes, deixant l’ús natural de les dones, 
Rm 1,27  en sos apetits mútuament, fent  homes ab homes coses nefandes, i rebent en 
Rm 1,27  apetits mútuament, fent homes ab  homes coses nefandes, i rebent en si  
Rm 2,16  què Déu judicarà los secrets dels  homes, conforme a mon evangeli, per  
Rm 2,22  robar, robes? 22 ¿Tu que dius als  homes que no s’ha de cometre adulteri,  
Rm 2,29  l’alabança de la qual no és dels  homes, sinó de Déu. 3,Tit Capítol III  
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Rm 5,12 així també passà la mort a tots los  homes per aquell en qui tots pecaren. 13  
Rm 5,18  la condemnació sobre tots los  homes, així també per la justícia d’un  
Rm 5,18 per la justícia d’un sol, tots los  homes rebran la justificació de la vida.  
Rm 12,17  Déu, sinó també davant de tots los  homes. 18 Si és dable, en quant està de  
Rm 14,18  a Déu i té l’aprovació dels  homes. 19 Per lo que procurem seguir les  
1Co 1,25  fàtuo en Déu, és més savi que els  homes; i lo que apar flac en Déu, és més  
1Co 1,25  flac en Déu, és més fort que els  homes. 26 I així, germans, considerau  
1Co 2,5  fe no reposàs en la sabiduria d’ homes, sinó en lo poder de Déu. 6 No  
1Co 2,11  de Déu. 11 Perquè, ¿qui dels  homes sap les coses de l’home, sinó l’  
1Co 3,3  que sou carnals i caminau com a  homes? 4 Perquè dient l’un: «Jo certament 
1Co 3,4  Apolo»; ¿no és clar que encara sou  homes? Puix, ¿qui és Apolo, o qui és Pau?  
1Co 3,21 Per lo qual, ningú se gloriï en los  homes. 22 Perquè totes les coses són  
1Co 4,6 nosaltres aprengau a no pensar dels  homes sobre lo que està escrit, perquè  
1Co 4,9  del món, dels àngels i dels  homes. 10 Nosaltres, necis per amor de  
1Co 7,23  un preu: no us façau servos dels  homes. 24 Doncs cada qual, germans,  
1Co 10,13  tentació sinó la que és comú als  homes; emperò fiel és Déu, que no permetrà 
1Co 11,Tit  11,Tit Capítol XI Ordena que els  homes órien ab lo cap descobert, i cobert  
1Co 13,1 Encara que jo pàrlia ab llengües d’ homes i d’àngels, si no tinc caritat só  
1Co 14,2  llengua desconeguda, no parla als  homes, sinó a Déu, perquè ningun home l’  
1Co 14,3 Mes aquell que profetisa, parla als  homes per edificació, i exhortació, i  
1Co 14,20  siau infants en la malícia, emperò  homes en lo seny. 21 Està escrit en la  
1Co 14,21  21 Està escrit en la Llei: «Ab  homes d’altres llengües i d’altres  
1Co 15,19  Cristo, nosaltres som de tots los  homes los més desditxats. 20 Emperò Cristo 
1Co 15,39 mes una, certament, és la carn dels  homes; altra, la de les bèsties; altra, la 
1Co 16,13 ferms en la fe, conduïu-vos com a  homes i siau forts. 14 Sien fetes totes  
2Co 3,2  coneguda i llegida de tots los  homes; 3 sent manifest que vosaltres sou  
2Co 4,2  a la consciència de tots los  homes davant de Déu per la manifestació de 
2Co 5,11  del terror de Déu, persuadim als  homes, puix a Déu li som manifestos, i  
2Co 8,21  de Déu, sinó també davant dels  homes. 22 Enviàrem igualment ab ells a  
Ga 1,1  conversió. 1 Pau, apòstol, no dels  homes, ni per home, sinó per Jesucrist i  
Ga 1,10  10 Puix, ¿persuadesc jo ara als  homes o a Déu? ¿O cerco jo agradar als  
Ga 1,10  o a Déu? ¿O cerco jo agradar als  homes? Perquè, certament, si jo agradàs  
Ga 1,10  certament, si jo agradàs als  homes, no seria servo de Cristo. 11 Perquè 
Ef 3,5 fou donat a conèixer als fills dels  homes, així com ara és revelat als seus  
Ef 4,8  catiu lo captiveri, donà dons als  homes.» 9 (I que ell pujà, què és sinó que 
Ef 4,14  de doctrina per la malignitat dels  homes que enganyen ab astúcia per  
Ef 6,6 los a l’ull, com per a agradar als  homes, sinó com a servos de Cristo, fent  
Ef 6,7  com al Senyor, i no com als  homes; 8 sabent que cada qual rebrà del  
Fl 2,7  de servo, fet a semblança dels  homes; i trobat en la condició com a home. 
Fl 4,5  notòria vostra modèstia a tots los  homes. Lo Senyor està prop. 6 No tingau  
Col 1,Tit  de la Iglésia i el redemptor dels  homes. Pau és ministre de l’evangeli per  
Col 2,8  vans, segons la tradició dels  homes, segons los elements del món, i no  
Col 2,22  los preceptes i doctrines dels  homes? 23 I aquestes coses en veritat  
Col 3,22  a l’ull com per a agradar als  homes, sinó ab simplicitat de cor i temor  
Col 3,23 cor com per al Senyor, i no per als  homes, 24 sabent que del Senyor rebreu lo  
1Te 2,4  parlàrem, no com per a agradar als  homes, sinó a Déu, que prova nostres cors. 
1Te 2,6  6 Ni cercàrem la glòria dels  homes, ni de vosaltres, ni d’altres, 7  
1Te 2,13  la rebéreu no com paraula d’ homes, sinó, segons ella és en veritat,  
1Te 2,15  de Déu i són contraris a tots los  homes 16 prohibint-nos de parlar als  
2Te 3,2  2 I per a què siam deslliurats d’ homes impertinents i perversos, puix la fe 
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1Tm 1,10  als sodomites, per als robadors d’ homes, per als mentiders i els que juren  
1Tm 2,1  accions de gràcies per a tots los  homes, 2 pels reis i per tots los que  
1Tm 2,4 4 lo qual vol fer salvos a tots los  homes i que vinguen al coneixement de la  
1Tm 2,5  també lo medianer entre Déu i els  homes, Jesucrist home, 6 que es donà a si  
1Tm 2,8  8 Per lo tant desitjo que els  homes préguien en tot lloc, alçant les  
1Tm 4,10  lo qual és lo salvador de tots los  homes, especialment dels que creuen. 11  
1Tm 5,24  dolències. 24 Los pecats d’alguns  homes són notoris d’antemà anant abans al 
1Tm 6,5  males sospites, 5 altercats d’ homes d’enteniment pervers i destituïts  
1Tm 6,9  i perniciosos, que sumergeixen als  homes en la mort i perdició. 10 Perquè  
2Tm 2,2 de molts testimonis, confia-les a  homes fiels que sien capaços d’ensenyar  
2Tm 3,2  temps perillosos. 2 Perquè los  homes seran amants de si mateixos,  
2Tm 3,8  aquestos resisteixen a la veritat,  homes corromputs de cor, i rèprobos tocant 
2Tm 3,13  sofriran persecucions. 13 Mes los  homes dolents i impostors aniran de mal en 
2Tm 4,3  3 Perquè vindrà temps en què els  homes no podran sofrir la sana doctrina,  
Tt 1,14 a faules de jueus ni a manaments d’ homes que s’aparten de la veritat. 15 Per 
Tt 2,11  s’ha manifestat a tots los  homes, 12 ensenyant-nos que, renunciant  
Tt 3,2  tota mansuetud envers tots los  homes. 3 Perquè nosaltres mateixos també  
Tt 3,4  nostre Déu i son amor envers los  homes, 5 no per obres de justícia que  
He 2,Tit  i salvador, i pontífice dels  homes. 1 Per lo tant és necessari que  
He 5,1  tot pontífice pres d’entre els  homes és posat a favor dels homes en  
He 5,1  els homes és posat a favor dels  homes en aquelles coses pertanyents a Déu, 
He 6,16  conseguí la promesa. 16 Perquè els  homes certament juren per qui és major que 
He 7,8  8 Aquí certament prenen delmes los  homes que moren, emperò allí los rep  
He 7,28  la Llei constitueix ja sacerdots a  homes que tenen flaqueses, mes la paraula  
He 9,27  27 I així com està senyalat als  homes lo morir una sola vegada, i després, 
Jm 3,9 Déu i al Pare, i ab ella maleïm als  homes que foren fets a semblança de Déu.  
1Pe 2,4  viva, refusada en veritat pels  homes, emperò escollida de Déu i  
1Pe 2,15  poseu silenci a la ignorància dels  homes imprudents; 16 com a llibres, i no  
1Pe 4,2  no el visca en les passions dels  homes, sinó en la voluntat de Déu. 3 Puix  
1Pe 4,6 què en veritat sien judicats segons  homes en la carn, mes visquen segons Déu  
2Pe 3,7  del judici i de l’extermini dels  homes impios. 8 Emperò, caríssims, no siau 
1Jn 5,9  una. 9 Si rebem lo testimoni dels  homes, major és lo testimoni de Déu, puix  
Jud 4 s’han introduït ab dissimulo certs  homes impios que d’antemà estaven  
Ap 8,11  en donzell; i moriren molts  homes per les aigües, perquè es tornaren  
Ap 9,4  a ningun arbre, sinó solament als  homes que no tenen en sos fronts lo sello  
Ap 9,6  6 I en aquells dies buscaran los  homes la mort, i no la trobaran, i  
Ap 9,7  or, i ses cares eren com cares d’ homes. 8 I tenien cabells com cabells de  
Ap 9,10 i tenien poder per a aturmentar als  homes cinc mesos. 11 I tenien sobre si per 
Ap 9,15  per a matar la tercera part dels  homes. 16 I el número de l’exèrcit d’a  
Ap 9,18  fou morta la tercera part dels  homes: pel foc, pel fum, i pel sofre que  
Ap 9,20  ab elles fan dany. 20 I els altres  homes que no foren morts d’aquestes  
Ap 11,13  ab lo terratrèmol foren morts dels  homes set mil, i els demés foren  
Ap 13,Tit  Déu i els sants, i és adorada dels  homes. S’alça en la terra altra bèstia ab 
Ap 13,13  del cel a la terra a la vista dels  homes. 14 I enganyà als habitants de la  
Ap 13,16  la bèstia. 16 I manà que tots los  homes, grans i xics, rics i pobres,  
Ap 14,4  foren rescatats d’entre els  homes, essent les primícies per a Déu i  
Ap 16,2 una llaga cruel i maligna sobre els  homes que tenien lo senyal de la bèstia i  
Ap 16,8  sol, i li fou donat l’abrasar als  homes ab ardor i foc. 9 I s’abrasaren los 
Ap 16,9  ardor i foc. 9 I s’abrasaren los  homes ab gran ardor i blasfemaren lo nom  
Ap 16,18  no hi ha hagut mai des de que els  homes estan sobre la terra. 19 I la gran  
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Ap 16,21  cel una gran pedregada sobre els  homes; cada pedra, gran com un talent; i  
Ap 16,21  pedra, gran com un talent; i els  homes blasfemaren de Déu per raó de la  
Ap 18,13  i d’esclaus, i d’ànimes d’ homes. 14 I les fruites que ta ànima  
Ap 18,23  tos mercaders eren los principals  homes de la terra, perquè en tos maleficis 
Ap 21,3  lo tabernacle de Déu és ab los  homes, i habitarà ab ells. I ells seran  
Mt 16,8  I coneixent-ho Jesús, los digué:  –Homes de poca fe!, per què anau pensant  
Lc 13,Tit  salven. Passió predita. Jerusalem,  homicida dels profetes. 1 I en aquest  
Jn 8,44 los apetits de vostre pare. Ell fou  homicida des del principi i no ha  
Ac 3,14  i demanàreu que se us donàs un  homicida. 15 I matàreu a l’autor de la  
Ac 28,4  –Aquest home segurament és un  homicida, puix havent-se escapat del  
1Pe 4,15  patesca ningú de vosaltres com un  homicida, o un lladre, o un maldient, o un 
1Jn 3,15  que avorreix a son germà és  homicida. I sabeu que ningun homicida té  
1Jn 3,15  és homicida. I sabeu que ningun  homicida té vida eterna que permanesca en  
Mt 22,7  sos exèrcits, acabà ab aquells  homicides, e incendià sa ciutat. 8 Llavors 
Ac 7,52  vosaltres haveu estat traïdors i  homicides. 53 Vosaltres, que rebéreu la  
1Tm 1,9  parricides i matricides, per als  homicides, 10 per als fornicaris, per als  
Ap 21,8  covards, i incrèduls, i maleïts, i  homicides, i fornicaires, i hetxisers, i  
Ap 22,15 els hetxisers, i els lascius, i els  homicides, i els que serveixen als ídols,  
Mc 15,7  sediciosos per haver comès un  homicidi en un motí. 8 I reunit lo poble,  
Lc 23,19  ocorreguda en la ciutat i per un  homicidi. 20 Pilat los parlà de nou volent 
Lc 23,25  al que per causa de sedició i  homicidi havia estat posat en presó i ells 
Rm 1,29  de maldat, plens d’enveja, d’ homicidi, de disputes, d’engany, de  
Mt 15,19  cor ixen los mals pensaments, los  homicidis, los adulteris, les  
Mc 7,21  adulteris, les fornicacions, los  homicidis, 22 los furts, les avarícies,  
Ga 5,21  dissensions, sectes, 21 enveges,  homicidis, embriagueses, glotoneries i  
Ap 9,21  21 Ni s’arrepentiren de sos  homicidis, ni de sos maleficis, ni de sa  
2Co 8,21  per nosaltres; 21 procurant l’ honest, no solament davant de Déu, sinó  
Fl 4,8  lo que és verdader, tot lo que és  honest, tot lo que és just, tot lo que és  
He 13,4  també en son cos. 4 Sia en tots  honest lo matrimoni, i lo llit, immaculat; 
1Pe 2,12 l’ànima, 12 tenint vostra conducta  honesta entre els gentils; per a què així  
Rm 13,13 ab les armes de la llum. 13 Caminem  honestament com de dia, no en farts ni  
1Te 4,12  ho tenim manat. 12 I que camineu  honestament envers los que estan fora i no 
1Tm 2,9  préguien també les dones vestides  honestament, i adornant-se ab modèstia i 
He 13,18 consciència, desitjant portar-nos  honestament en tot. 19 I tant més vos  
1Tm 2,2 quieta i tranquila en tota pietat i  honestedat. 3 Perquè això és cosa bona i  
1Tm 3,4  sos fills en subjecció ab tota  honestedat. 5 Puix lo qui no sap governar  
1Tm 3,11  11 Les mullers sien igualment  honestes, no maldients, sòbries, fiels en  
1Co 12,23  honra; i als que tenim per menos  honestos, los cobrim ab més decència. 24  
1Co 12,24  24 Perquè los que en nosaltres són  honestos, no tenen necessitat de res;  
Tt 2,2  2 Que els ancians sien moderats,  honestos, prudents, sans en fe, en caritat 
Mt 13,57  los digué: –No hi ha profeta sens  honor sinó en sa pàtria i en sa casa. 58 I 
Fl 2,29  tota alegria en lo Senyor i ab l’ honor degut a semblants persones. 30  
1Tm 5,17  bé sien recompensats ab doble  honor, especialment los que treballen en  
2Tm 2,20  i de terra, i els uns són per a  honor, i els altres, per a deshonor. 21 Si 
2Tm 2,21  d’aquestes coses, serà un vas d’ honor, santificat i útil per al servei del 
Ap 4,9  aquells animals donaven glòria, i  honor, i gràcies al que estava sentat en  
Ac 28,10 Los quals igualment nos feren molts  honors i, a l’embarcar-nos, nos  
Mt 13,Tit  filat ple de peixos. Profeta sens  honra en sa pàtria. 1 En aquell dia,  
Mt 15,6 jo ofresca vos aprofitarà’, 6 i no  honra a son pare o a sa mare, queda  
Mt 15,8  ab sa boca, i ab los llavis m’ honra; emperò son cor està lluny de mi. 9  
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Mc 6,4  los deia: –No hi ha profeta sens  honra, sinó en sa pàtria, i en sa casa, i  
Mc 7,6  com està escrit: »“Aquesta gent m’ honra ab los llavis, emperò son cor està  
Mc 10,19  falsos testimonis, no faces fraus,  honra a ton pare i a ta mare. 20 Mes ell  
Lc 18,20  no llevaràs falsos testimonis,  honra a ton pare i a ta mare. 21 Ell  
Jn 5,23  així com honren al Pare. Lo qui no  honra al Fill, tampoc honra al Pare que l’ 
Jn 5,23  Lo qui no honra al Fill, tampoc  honra al Pare que l’ha enviat. 24 »En  
Ac 12,23  per quant no havia donat a Déu  honra. I espirà, menjat de cucs. 24 Mes la 
Rm 2,7  fer obres bones, cerquen glòria, i  honra, i immortalitat, la vida eterna; 8  
Rm 2,10 i també del grec. 10 Emperò glòria,  honra i pau a tots los que obren bé, al  
Rm 9,21  d’una mateixa pasta un vas per a  honra, i altre per a deshonra? 22 ¿I què  
Rm 13,7  gabella; a qui temor, temor; a qui  honra, honra. 8 No degau res a ningú, sinó 
Rm 13,7  a qui temor, temor; a qui honra,  honra. 8 No degau res a ningú, sinó amau- 
Rm 16,27  que és sol savi, a ell sia dada l’ honra i glòria per Jesucrist per los  
1Co 12,23  nobles, a estos conferim major  honra; i als que tenim per menos honestos, 
1Co 12,24  Déu ha temperat lo cos, donant  honra més complerta al membre que no la  
2Co 6,8 justícia, a dreta i esquerra, 8 per  honra i deshonra, per infàmia i bona fama; 
Col 2,23  en la negligència del cos, no en  honra alguna, per a sacietat de la carn.  
1Te 4,4  posseir son vas en santificació i  honra, 5 no ab afecte de concupiscència,  
1Tm 1,17  invisible, al Déu sol savi, sia l’ honra i glòria per los sigles dels sigles. 
1Tm 6,1  a sos amos per dignes de tota  honra, per a què el nom de Déu i sa  
1Tm 6,16  ha vist ni pot veure, al qui sia  honra i poder etern. Amén. 17 Als rics d’ 
He 2,7  tu l’has coronat de glòria i  honra, i l’has colocat sobre les obres de 
He 2,9  per la passió de mort, coronat d’ honra i glòria, per a què per la gràcia de 
He 3,3 lo qui ha edificat la casa té major  honra que la casa. 4 Perquè tota casa és  
He 5,4  4 I ningú usurpa per a si aquesta  honra, sinó aquell que és cridat de Déu,  
1Pe 1,7 ab foc), sia trobada en alabança, i  honra, i glòria, en l’aparició de  
1Pe 2,7  serà confundit.» 7 Ella és, doncs,  honra a vosaltres que creeu; emperò pels  
1Pe 2,17  la germandat. Temeu a Déu. Donau  honra al rei. 18 Sirvents, siau obedients  
1Pe 3,7  ab elles segons ciència, donant  honra a la muller, com a un vas més flac,  
2Pe 1,17  17 Perquè ell rebé de Déu Pare  honra i glòria, quan baixà a ell de la  
Ap 4,11  Déu nostre, de rebre glòria, i  honra, i virtut, perquè vós haveu criat  
Ap 5,12  i sabiduria, i fortalesa, i  honra, i glòria, i benedicció. 13 I a  
Ap 5,13 trono, i a l’Anyell, benedicció, i  honra, i glòria, i poder per los sigles  
Ap 7,12  i sabiduria, i acció de gràcies, i  honra, i poder, i fortalesa a nostre Déu  
Ap 14,7  veu: –Temeu al Senyor i donau-li  honra, perquè vingué l’hora de son  
Ap 19,1  –Aŀleluia!, salvació, i glòria, i  honra, i poder al Senyor, nostre Déu. 2  
Ap 21,24  la terra portaran a ella glòria i  honra. 25 I ses portes no es tancaran de  
Ap 21,26 26 I a ella portaran la glòria i l’ honra de les nacions. 27 No entrarà en  
Mt 15,4  vostra tradició? Puix Déu digué: 4  “Honra al pare i a la mare.” I: “Aquell  
Mt 19,19  No llevaràs falsos testimonis. 19  Honra a ton pare i a ta mare. I amaràs a  
Mc 7,10  tradició. 10 Perquè Moisès digué:  “Honra a ton pare i a ta mare.” I: “Aquell 
Ef 6,2  lo Senyor, perquè això és just. 2  «Honra a ton pare i a ta mare», que és lo  
1Tm 5,3  com a germanes, ab tota puresa. 3  Honra a les viudes que són verdaderament  
Rm 12,10  -vos los uns als altres per a  honrar-vos. 11 No siau peresosos en  
Jn 12,26  i al que em servesca, mon Pare l’ honrarà. 27 »Ara ma ànima està pertorbada, 
Rm 11,13  jo sia apòstol dels gentils,  honraré mon ministeri 14 per si d’alguna  
Lc 14,10  fes-te més amunt.” Llavors seràs  honrat davant dels que estiguen ab tu en  
Jn 4,44  testimoni de que un profeta no és  honrat en sa pàtria. 45 Arribat, doncs, a  
1Co 12,26  pateixen ab ell; o si un membre és  honrat, tots los membres se regositgen ab  
1Pe 4,11  per a què en totes coses sia Déu  honrat per Jesucrist, lo qual té la glòria 
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Mt 6,2  i en los carrers per a ser  honrats dels homes. En veritat vos dic que 
1Co 4,10  i vosaltres, forts; vosaltres,  honrats, i nosaltres, vilipendiats. 11  
1Tm 3,8  manera, los diaques deuen ser  honrats i modestos, no de paraules dobles, 
1Pe 2,17 malícia, sinó com servos de Déu. 17  Honrau a tothom. Amau la germandat. Temeu  
Mt 15,9  son cor està lluny de mi. 9 I m’ honren en va, ensenyant doctrines i  
Mc 7,7  lluny de mi. 7 En va, doncs, m’ honren, ensenyant doctrines i manaments d’ 
Jn 5,23  que tots hónrien al Fill així com  honren al Pare. Lo qui no honra al Fill,  
Jn 5,23 judici al Fill, 23 a fi de que tots  hónrien al Fill així com honren al Pare.  
Jn 8,49  estic posseït del dimoni, sinó que  honro a mon Pare, i vosaltres me deshonrau 
Rm 12,17 torneu mal per mal; procurant coses  honroses, no sols davant de Déu, sinó  
Mt 4,17 los nasqué llum.» 17 Des d’aquella  hora començà Jesús a predicar i a dir:  
Mt 10,19  de quina manera, perquè en aquella  hora se us donarà lo que hajau de parlar.  
Mt 14,15  –Aquest és un lloc desert i l’ hora ja és passada. Despediu la gent, per  
Mt 18,1  dels deu mil talents. 1 En aquella  hora s’acercaren los deixebles a Jesús  
Mt 20,3  a sa vinya. 3 I eixint envers l’ hora de tèrcia, ne vegé d’altres en la  
Mt 20,5  hi anaren. Tornà a eixir envers l’ hora de sexta, i de nona, i féu lo mateix. 
Mt 20,6 i féu lo mateix. 6 I eixí envers l’ hora undècima i ne trobà d’altres que  
Mt 20,9  los que hi havien anat envers l’ hora undècima, cada u rebé son diner. 10 I 
Mt 20,12  no han treballat més que una  hora i los haveu igualats ab nosaltres,  
Mt 24,36 36 »Mes d’aquell dia ni d’aquella  hora ningú en sap res, ni los àngels del  
Mt 24,42  doncs, puix no sabeu a quina  hora ha de venir vostre Senyor. 43 Emperò  
Mt 24,43  si el pare de famílies sabés a què  hora havia de venir lo lladre, sens dubte  
Mt 24,44 vosaltres a punt també, perquè a l’ hora menos pensada ha de venir lo Fill de  
Mt 24,45  per a què els dónia de menjar a l’ hora? 46 Benaventurat aquell criat a qui  
Mt 24,50  en lo dia que no l’espera i a l’ hora que menos pensa, 51 i el dividirà, i  
Mt 25,13  doncs, pués no sabeu lo dia ni l’ hora en què ha de venir lo Fill de l’  
Mt 26,40  –Què? ¿No haveu pogut vetllar una  hora ab mi? 41 Vetllau i orau, perquè no  
Mt 26,45  ja i descansau, veus aquí que l’ hora és arribada, i el Fill de l’home  
Mt 26,55  convé que es faça? 55 En aquella  hora digué Jesús a la turba: –Com si fos  
Mt 27,45  improperis. 45 Emperò des de l’ hora de sexta hi hagué tenebres sobre tota 
Mt 27,45  sobre tota la terra fins a l’ hora de nona. 46 I cerca l’hora de nona  
Mt 27,46  a l’hora de nona. 46 I cerca l’ hora de nona exclamà Jesús ab una gran veu 
Mc 6,35  –Desert és aquest lloc i l’ hora és ja passada. 36 Despediu-los per  
Mc 13,11 de dir, sinó dieu lo que en aquella  hora vos serà donat; perquè no sou  
Mc 13,32 32 »Mes d’aquell dia ni d’aquella  hora ningú en sap res, ni els àngels que  
Mc 14,17  la pasqua. 17 I arribada l’ hora hi anà ab los Dotze. 18 I estant  
Mc 14,35  era possible passàs d’ell aquella  hora. 36 I digué: –‹Abbà›, Pare!, totes  
Mc 14,37  i digué a Pere: –Simó, dorms? ¿Una  hora no has pogut vetllar ab mi? 38  
Mc 14,41  –Dormiu ja i reposau. Basta: l’ hora és arribada. Veus aquí que el Fill de 
Mc 15,25  se’n portaria. 25 Era, doncs, l’ hora de tèrcia quan lo crucificaren. 26 I  
Mc 15,33 ell l’ultrajaven. 33 I quan fou l’ hora de sexta, se cobrí de tenebres tota  
Mc 15,33 de tenebres tota la terra fins a l’ hora de nona. 34 I a l’hora de nona  
Mc 15,34  fins a l’hora de nona. 34 I a l’ hora de nona exclamà Jesús ab gran crit  
Lc 1,10  poble estava pregant defora a l’ hora de l’encens. 11 I se li aparegué un  
Lc 2,38  I arribant ella en aquella mateixa  hora, alabà al Senyor, i parlava d’ell a  
Lc 7,21  21 I Jesús en aquella mateixa  hora curà a molts de malalties, de llagues 
Lc 10,21  en lo cel. 21 En aquella mateixa  hora Jesús se regositjà en l’Esperit Sant 
Lc 12,12  Sant vos mostrarà en aquella  hora lo que us convinga dir. 13 Llavors un 
Lc 12,39  que si lo pare de família sabés l’ hora en què havia de venir lo lladre,  
Lc 12,40  sobre l’avís, perquè a l’ hora que menos penseu vindrà lo Fill de l’ 
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Lc 12,46  en lo dia que no l’espera i a l’ hora que no sap, i lo separarà i li donarà 
Lc 14,17  a molts. 17 I quan arribà l’ hora del sopar, envià son criat a dir als  
Lc 17,31  lo Fill de l’home. 31 En aquella  hora, lo qui es tròbia en lo terrat i  
Lc 20,19  prendre-lo en aquella mateixa  hora puix comprengueren que havia dit  
Lc 22,14 aparellaren la pasqua. 14 I quan l’ hora fou arribada, se sentà a taula, i els 
Lc 22,53  mi. Emperò aquesta és la vostra  hora i lo poder de les tenebres. 54 I en  
Lc 22,59 ho só. 59 I passant com cosa d’una  hora, afirmava un altre i deia: –Certament 
Lc 23,44 en lo paradís. 44 I era ja cerca l’ hora de sexta, i tota la terra se cobrí de 
Lc 23,44  se cobrí de tenebres fins a l’ hora de nona. 45 I lo sol s’obscurí i lo  
Jn 1,39  ell aquell dia. Llavors era com l’ hora dècima. 40 I un dels dos que havien  
Jn 2,4  ab vós? Encara no és arribada ma  hora. 5 Sa mare digué als que servien:  
Jn 4,6  de la font, i era ja envers l’ hora sexta. 7 Vingué una dona de Samària a 
Jn 4,21  digué: –Dona, creu-me que ve l’ hora en què vosaltres no adorareu al Pare  
Jn 4,23  ve dels jueus. 23 Mes ja ve l’ hora, i ara és, quan los verdaders  
Jn 4,52  52 I havent-los preguntat l’ hora en què ell se sentí millor, li  
Jn 4,53  lo pare que aquella era l’ hora en què Jesús li havia dit: «Ton fill  
Jn 5,25  en veritat jo us dic que l’ hora ve, i estam ja en ella, en què els  
Jn 5,28 No us admireu d’això, perquè ve l’ hora en què los que estan en los sepulcres 
Jn 6,66  l’hi concedeix. 66 Des d’aquella  hora molts de sos deixebles se retiraren  
Jn 7,30  les mans sobre ell, perquè la seva  hora no havia arribat encara. 31 I molts  
Jn 8,20  i ningú el prengué, perquè sa  hora encara no era arribada. 21 I Jesús  
Jn 12,23  respongué dient: –Arribada és l’ hora en què lo Fill de l’home ha de ser  
Jn 12,27  Pare, deslliurau-me d’aquesta  hora? Mes per això he vingut en aquesta  
Jn 12,27  Mes per això he vingut en aquesta  hora. 28 Pare, glorificau vostre nom. I  
Jn 13,1  sabent Jesús que havia arribat l’ hora de son trànsit d’est món al Pare,  
Jn 16,4  coses per a què, quan vínguia l’ hora, vos recordeu de que jo us les havia  
Jn 16,21  de tristor, perquè ha arribat sa  hora; emperò tan prest com ha donat a llum 
Jn 16,25 les he dites en paràboles. Ja ve l’ hora en què no us parlaré ab paràboles,  
Jn 16,32  creeu ara? 32 Veus aquí que ve l’ hora, i ja ha arribat, en què sereu  
Jn 17,1  los ulls al cel digué: –Pare, l’ hora és arribada, glorificau a vostre  
Jn 19,14  de la Pasqua, i envers l’ hora sexta, i digué als jueus: –Aquí teniu 
Jn 19,27 –Vet aquí ta mare! I des d’aquella  hora la tingué ab ell en sa casa. 28  
Ac 2,15  com vosaltres creeu, essent l’ hora de tèrcia del dia. 16 Emperò això és  
Ac 3,1  Pere i Joan a l’oració de l’ hora de nona. 2 I un home, que era coix  
Ac 10,3  clarament en una visió, envers l’ hora de nona, que un àngel de Déu entrava  
Ac 10,9  de la casa a fer oració envers l’ hora de sexta. 10 I com sentís fam, volgué 
Ac 10,30 que jo estava dejunant fins aquesta  hora, i a l’hora nona pregava en ma casa, 
Ac 10,30  dejunant fins aquesta hora, i a l’ hora nona pregava en ma casa, quan veus  
Ac 16,18  d’ella. I en aquella mateixa  hora isqué. 19 I quan vegeren sos amos que 
Ac 16,33  I prenent-los en aquella mateixa  hora de nit, los rentà les llagues; i  
Ac 23,23  i dos-centes llances des de l’ hora tèrcia de la nit. 24 I aparellau  
Rm 13,11  I això sabent lo temps, que és ja  hora d’alçar-nos del somni; puix ara  
1Co 4,11  vilipendiats. 11 Fins a l’ hora present patim fam i set, i anam  
1Co 15,30  nosaltres estam en perill a cada  hora? 31 Cada dia, germans, moro per a  
Ga 2,5 esclavitud. 5 Als quals ni una sola  hora volguérem sometre’ns, a fi de que  
1Jn 2,18 sempre. 18 Fillets, ja és l’última  hora, i com haveu oït que l’Anticrist  
1Jn 2,18  lo qual coneixem que és l’última  hora. 19 Isqueren d’entre nosaltres, mes  
Ap 3,3  a tu com a lladre, i no sabràs l’ hora en què jo vindré a tu. 4 »Emperò tens 
Ap 3,10  paciència, i jo et guardaré de l’ hora de la tentació que ha de venir sobre  
Ap 8,1  un silenci en lo cel com de mitja  hora. 2 I vegí set àngels que estaven en  
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Ap 9,15  que estaven aparellats per l’ hora, i dia, i mes, i any, per a matar la  
Ap 11,13  enemics d’ells. 13 I en aquella  hora vingué un gran terratrèmol i caigué  
Ap 14,7  donau-li honra, perquè vingué l’ hora de son judici; i adorau a aquell que  
Ap 14,15  falç, i sega, perquè ha arribat l’ hora de segar, puix està ja seca la mes de 
Ap 17,12  rebran poder com reis per una  hora després de la bèstia. 13 Aquestos  
Ap 18,10  ciutat poderosa! Puix en una  hora ha vingut ta condemnació!» 11 I els  
Ap 18,17  precioses, i perles; 17 que en una  hora han desaparegut tan grans riqueses.»  
Mt 20,Tit a treballar en la vinya a diferents  hores. Jesús prediu sa mort i resurrecció. 
Jn 11,9  9 Jesús respongué: –No hi ha dotze  hores en lo dia? Lo qui va de dia no  
Ac 5,7  l’enterraren. 7 I d’allí a tres  hores entrà també sa muller, no sabent lo  
Ac 19,34  jueu, tots a una per espai de dos  hores, cridaren: –Gran és la Diana dels  
Ac 23,Tit  deslliurar-lo d’una conjuració  horrible. 1 Pau, doncs, fixant los ulls en 
He 10,27  per los pecats, 27 sinó una  horrible expectació del judici i un foc  
Mc 14,Tit  de l’eucaristia. Oració en l’ hort. Lo Senyor és presentat a Caifàs.  
Lc 13,19  un home prengué i el sembrà en son  hort. I cresqué i se féu tan gran l’  
Lc 22,Tit  de sant Pere. Sa agonia en l’ hort. És pres i ultrajat en la casa del  
Jn 18,1  torrent Cedron, a on hi havia un  hort, en lo qual entrà ell i sos  
Jn 18,26  –Puix que no t’he vist jo en l’ hort ab ell? 27 Negà Pere altra vegada, i  
Jn 19,41  a on fou crucificat hi havia un  hort i, en ell, un sepulcre nou, en lo  
Rm 14,2  lo qui és flac no menjarà sinó  hortalisses. 3 Aquell que menja, no  
Jn 20,15  Ella, suposant que seria l’ hortelà, li diu: –Senyor, si sou vós lo  
Mt 21,9 la que venia detràs cridaven dient:  –Hosana al Fill de David! Beneït sia el  
Mt 21,9 sia el qui ve en lo nom del Senyor!  Hosana en les altures! 10 I havent entrat  
Mt 21,15  clamant en lo temple i dient:  «Hosana al Fill de David!», s’indignaren. 
Mc 11,9  que venien detràs cridaven dient:  –Hosanna! 10 Beneït lo qui ve en lo nom  
Mc 11,10 David, que ve en lo nom del Senyor!  Hosanna en les altures! 11 I entrà Jesús  
Jn 12,13 i eixiren a rebre-lo, i cridaven:  –Hosanna! Beneït sia lo qui ve en nom del  
Lc 10,38  i una dona que es deia Marta l’ hospedà en sa casa. 39 I tenia ella una  
Ac 10,23 Pere, doncs, fent-los entrar, los  hospedà. I a l’endemà, s’alçà i se n’  
Ac 28,7  isla, anomenat Públio, lo qual nos  hospedà tres dies en sa casa i ens tractà  
Lc 19,7  murmuraven dient que havia anat a  hospedar-se en casa d’un home pecador.  
3Jn Tit  en la fe i per sa beneficència en  hospedar als pelegrins. Parla dels vicis  
Ac 21,8  que era un dels set, nos  hospedàrem en sa casa. 9 I aquest tenia  
He 13,2  per ella alguns, sens saber-ho,  hospedaren àngels. 3 Recordau-vos dels  
Ac 21,16  anomenat Mnason, per a què ens  hospedàs en sa casa. 17 I quan arribàrem a 
Lc 9,52  dels samaritans per aparellar-li  hospedatge. 53 I no el reberen perquè lo  
Lc 10,Tit  Ciutats obstinades. Marta i Maria  hospeden a Jesús. 1 I després d’això  
Lc 19,5  perquè convé que jo avui m’ hospèdia en ta casa. 6 I ell baixà a tota  
Rm 12,13 necessitats dels sants, exercint l’ hospitalitat. 14 Beneïu als que us  
1Tm 3,2  respectable, modest, amant de l’ hospitalitat i apte per a ensenyar; 3 no  
1Tm 5,10  bé a sos fills, si ha exercitat l’ hospitalitat, si rentà los peus als sants, 
Tt 1,8 de torpes ganàncies, 8 sinó amic d’ hospitalitat, benigne, temperat, just,  
He 13,Tit  cristianes, com són: caritat,  hospitalitat, misericòrdia, castedat, i a  
He 13,2  fraternal. 2 I no olvideu l’ hospitalitat; puix per ella alguns, sens  
1Pe 4,9 multitud de pecats. 9 Practicant l’ hospitalitat uns ab altres sens murmurar.  
Lc 10,34  lo sobre son jument, lo portà a un  hostal, i tingué cuidado d’ell. 35 I al  
Lc 10,35  tragué dos diners, i els donà a l’ hostaler, i li digué: »–Cuida’l, i tot  
Mt 22,11  »Quan entrà lo rei per a veure als  hostes, vegé allí un home que no anava  
He 11,13  que ells eren peregrins i  hostes sobre la terra. 14 Perquè los que  
Rm 12,1  que li oferiu vostres cossos en  hòstia viva, santa, i agradable a Déu, que 
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Ef 5,2  entregà per a nosaltres, oferta i  hòstia a Déu en olor de suavitat. 3 Mes  
Fl 4,18  m’enviàreu com olor de suavitat,  hòstia accepta, agradable a Déu. 19 Però  
Ac 17,26  26 i d’un sol féu tot lo llinatge  humà, per a què habitàs sobre tota la cara 
1Co 4,3  judicat de vosaltres, o de judici  humà, puix ni jo em judico a mi mateix. 4  
Rm 1,23  en semblança de figura  humana corruptible, i d’aucells, i de  
1Co 1,Tit  Déu confon la sabiduria i supèrbia  humana i que la creu de Jesucrist, que és  
1Co 2,Tit  de paraules ni aparato de ciència  humana, sinó ab la sabiduria apresa en l’ 
1Co 2,4  paraules persuasives de sabiduria  humana, sinó ab demostració d’Esperit i  
1Co 2,13  també, no ab paraules doctes d’ humana sabiduria, sinó ab doctrina d’  
1Pe 2,13  -vos, doncs, a tota ordenança d’ humana criatura per amor del Senyor, ja  
Mt 15,Tit  XV Condemna Jesús les tradicions  humanes oposades als preceptes de Déu.  
Ac 27,3 a Sidon; i Júlio, tractant a Pau ab  humanitat, li donà permís per anar a sos  
Ac 28,1 els bàrbaros nos tractaren ab molta  humanitat. 2 Perquè, encenent un gran foc, 
Mc 12,14  verídic i que no teniu respectes  humans, puix no mirau als homes per l’  
Mt 11,29  i apreneu de mi, que só mans i  humil de cor, i trobareu lo descans per a  
Lc 1,48  48 perquè posà los ulls en la  humil condició de sa esclava, puix, veus  
2Co 10,1  jo que en presència vostra só  humil, i ausent só atrevit envers  
Jm 1,9  tots sos camins. 9 Lo germà que és  humil gloriï’s en sa exaltació, 10 i el  
2Co 11,7  ventura he comès jo alguna ofensa,  humiliant-me jo mateix per a què  
Mt 23,12 12 I qualsevol que s’exàltia, serà  humiliat. I aquell que s’humiliï, serà  
Lc 14,11  11 Perquè el qui s’exalta serà  humiliat, i el qui s’humiliï serà  
Lc 18,14 perquè tot home que s’exalta, serà  humiliat, i el que s’humiliï, serà  
Fl 4,12  en què em trobo. 12 I sé viure  humiliat, i sé viure en abundància; per  
Jm 4,10 plor, i vostre goig en tristesa. 10  Humiliau-vos a la presència del Senyor,  
1Pe 5,6  i dóna gràcia als humils. 6  Humiliau-vos, doncs, baix la mà poderosa 
Mt 18,4  del cel. 4 Quiscun, doncs, que s’ humiliï com aquest infant, eix serà lo  
Mt 23,12  serà humiliat. I aquell que s’ humiliï, serà exaltat. 13 »Emperò, ai de  
Lc 14,11  exalta serà humiliat, i el qui s’ humiliï serà exaltat. 12 I deia també al  
Lc 18,14  exalta, serà humiliat, i el que s’ humiliï, serà exaltat. 15 I li portaven  
2Co 12,21  21 I no sia que quan jo vinga m’ humiliï Déu altra vegada entre vosaltres,  
Mt 18,Tit  XVIII Doctrina de Jesús sobre la  humilitat, sobre lo pecat d’escàndol i  
Mc 9,Tit  Instrueix a sos deixebles en la  humilitat i en los danys que acarrea lo  
Mc 10,Tit Zebedeu, i recomana altra vegada la  humilitat. Dóna la vista al cego Bartimeu. 
Ac 20,19  19 servint al Senyor ab tota  humilitat i ab llàgrimes i ab tentacions  
Ef 4,2  a què sou cridats, 2 ab tota  humilitat i mansuetud, ab paciència,  
Fl 2,Tit a la unió i caritat fraternal, a la  humilitat i a l’obediència ab l’exemple  
Fl 2,3  ni per vanaglòria, sinó que ab  humilitat d’esperit considéria cada qual  
Col 2,18  18 Ningú vos extraviï, afectant en  humilitat i adoració dels àngels, ficant- 
Col 2,23 sabiduria en lo culto voluntari: en  humilitat, en la negligència del cos, no  
Col 3,12  de misericòrdia, de benignitat,  humilitat d’esperit, modèstia, paciència; 
Jm 1,10  en sa exaltació, 10 i el ric en sa  humilitat, perquè passarà com la flor de  
1Pe 5,Tit  als joves l’obediència i la  humilitat. Amonesta a tots a que vétllien  
1Pe 5,5  ’s als ancians. I inspirau-vos  humilitat los uns als altres, perquè Déu  
Fl 2,8  en la condició com a home. 8 S’ humillà a si mateix, fet obedient fins a  
Lc 1,52 destronà als poderosos i exaltà als  humils; 53 omplí de béns als que tenien  
Rm 12,16  altes, sinó acomodau-vos a les  humils. No us tingau per savis en vostra  
2Co 7,6  6 Emperò Déu, que conforta als  humils, nos ha consolat ab la vinguda de  
Jm 4,6  als superbos i dóna gràcia als  humils.» 7 Someteu-vos, doncs, a Déu i  
1Pe 3,8  misericordiosos, modestos,  humils; 9 no tornant mal per mal, ni  
1Pe 5,5  als superbos i dóna gràcia als  humils. 6 Humiliau-vos, doncs, baix la  
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Lc 8,6 hagué nat, se secà, perquè no tenia  humor. 7 I altra caigué entre espines, i  
Mt 1,Tit  per obra de l’Esperit Sant  i son naixement. 1 Llibre de la generació  
Mt 1,2  a Jacob. I Jacob engendrà a Judes  i a sos germans. 3 I Judes engendrà de  
Mt 1,3  I Judes engendrà de Tamar, a Fares  i a Zara. I Fares engendrà a Esron. I  
Mt 1,11  11 I Josies engendrà a Jeconies  i a sos germans en la transmigració de  
Mt 1,17  a David són catorze generacions;  i des de David fins a la transmigració de  
Mt 1,17  de Babilònia, catorze generacions;  i des de la transmigració de Babilònia  
Mt 1,19  19 I essent Josep son espòs, just,  i no volent infamar-la, volgué deixar- 
Mt 1,21  Sant és. 21 I parirà un fill,  i l’anomenaràs Jesús, perquè ell salvarà  
Mt 1,23  23 «Veus aquí la verge concebirà  i parirà fill. I l’anomenaran Emanuel»,  
Mt 1,24 l’àngel del Senyor li havia manat,  i rebé a sa muller. 25 I no la conegué  
Mt 2,Tit  innocents en Betlem. Jesús, Maria  i Josep tornen d’Egipte a la terra d’  
Mt 2,2  vegérem sa estrella en l’Orient  i venim a adorar-lo. 3 I lo rei Herodes  
Mt 2,3  rei Herodes quan ho oí, se torbà,  i ab ell tot Jerusalem. 4 I convocant a  
Mt 2,4  a tots los prínceps dels sacerdots  i als escribes del poble, los preguntava a 
Mt 2,8  e informau’s bé de l’infant,  i quan l’hajau trobat, feu-m’ho a  
Mt 2,11  a l’infant ab Maria sa mare,  i postrant-se l’adoraren, i oberts sos  
Mt 2,11  mare, i postrant-se l’adoraren,  i oberts sos tresors, li oferiren dons:  
Mt 2,11  li oferiren dons: or, encens  i mirra. 12 I hagut avís en somnis de que  
Mt 2,13  s’aparegué en somnis a Josep  i li digué: –Alça’t i pren l’infant i sa 
Mt 2,13 somnis a Josep i li digué: –Alça’t  i pren l’infant i sa mare, i fuig a  
Mt 2,13 li digué: –Alça’t i pren l’infant  i sa mare, i fuig a Egipte, i està’t allí 
Mt 2,13  ’t i pren l’infant i sa mare,  i fuig a Egipte, i està’t allí fins que  
Mt 2,13  infant i sa mare, i fuig a Egipte,  i està’t allí fins que jo t’ho diga,  
Mt 2,14  -se Josep, prengué l’infant  i sa mare de nit, i se retirà a Egipte. 15 
Mt 2,14 prengué l’infant i sa mare de nit,  i se retirà a Egipte. 15 I permanesqué  
Mt 2,16  burlat dels magos, s’irrità molt;  i enviant, féu matar tots los infants que  
Mt 2,16  los infants que hi havia en Betlem  i en tota sa comarca, de dos anys i en  
Mt 2,16  i en tota sa comarca, de dos anys  i en avall, conforme al temps que havia  
Mt 2,18  oïda en Ramà, plors, lamentacions  i grans alarits. Raquel plorant sos fills  
Mt 2,18  alarits. Raquel plorant sos fills  i no volent ser consolada, perquè no  
Mt 2,20  en Egipte, 20 dient: –Alça’t,  i pren l’infant i sa mare, i vés-te’n  
Mt 2,20  dient: –Alça’t, i pren l’infant  i sa mare, i vés-te’n a la terra d’  
Mt 2,20  ’t, i pren l’infant i sa mare,  i vés-te’n a la terra d’Israel, perquè 
Mt 2,21  -se Josep, prengué l’infant  i sa mare, i vingué a la terra d’Israel.  
Mt 2,21 Josep, prengué l’infant i sa mare,  i vingué a la terra d’Israel. 22 Emperò,  
Mt 2,22  Herodes, son pare, temé anar allí;  i avisat en somnis, se retirà a les terres 
Mt 3,Tit  en lo desert. Reprèn als fariseus  i saduceus. Bateja a Cristo en lo Jordà. 1 
Mt 3,2  en lo desert de la Judea 2  i dient: –Arrepentiu’s, perquè s’ha  
Mt 3,4  tenia un vestit de pèl de camell  i un cenyidor de cuiro a l’entorn de sos  
Mt 3,4  de cuiro a l’entorn de sos lloms,  i lo seu menjar era llagostes i mel  
Mt 3,4  i lo seu menjar era llagostes  i mel silvestre. 5 Llavors eixia envers  
Mt 3,5 Llavors eixia envers ell Jerusalem,  i tota la Judea, i tota la terra de la  
Mt 3,5  ell Jerusalem, i tota la Judea,  i tota la terra de la comarca del Jordà. 6 
Mt 3,7  emperò, que molts dels fariseus  i dels saduceus venien a son baptisme, los 
Mt 3,10  que no fa bon fruit serà tallat  i tirat al foc. 11 En veritat jo us batejo 
Mt 3,11  Ell vos batejarà en Esperit Sant  i en foc. 12 Son ventador està en sa mà, i 
Mt 3,12 foc. 12 Son ventador està en sa mà,  i netejarà bé sa era, i arreplegarà son  
Mt 3,12  en sa mà, i netejarà bé sa era,  i arreplegarà son blat en lo graner. Mes  
Mt 3,14  –Jo he de ser batejat per vós,  i vós veniu a mi? 15 I Jesús, responent,  
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Mt 3,16  I veus aquí se li obrí lo cel  i vegé a l’Esperit de Déu que baixava com 
Mt 3,16  de Déu que baixava com paloma  i venia sobre d’ell. 17 I veus aquí una  
Mt 4,Tit complascut. 4,Tit Capítol IV Dejuni  i tentació de Jesucrist. Dóna principi a  
Mt 4,Tit  de Pere, d’Andreu, de Jaume  i de Joan. Anúncia l’evangeli als  
Mt 4,Tit  Anúncia l’evangeli als galileus  i cura diferents mals. 1 Llavors Jesús fou 
Mt 4,2  2 I havent dejunat quaranta dies  i quaranta nits, després tingué fam. 3 I  
Mt 4,5  5 Llavors lo prengué lo diable  i el portà a la ciutat santa i el posà  
Mt 4,5 diable i el portà a la ciutat santa  i el posà sobre lo pinacle del temple. 6 I 
Mt 4,6  “Enviarà sos àngels cerca de tu  i te prendran en ses mans, per a què no  
Mt 4,8 lo conduí a una muntanya molt alta,  i li mostrà tots los regnes del món i la  
Mt 4,8 i li mostrà tots los regnes del món  i la glòria d’ells, 9 i li digué: –Tot  
Mt 4,9  del món i la glòria d’ells, 9  i li digué: –Tot això t’ho donaré, si  
Mt 4,10  està: “Adoraràs al Senyor ton Déu,  i a ell sol serviràs.” 11 Aleshores lo  
Mt 4,11  I veus aquí los àngels arribaren  i el servien. 12 I quan Jesús oí que Joan  
Mt 4,13  la ciutat de Nazaret, vingué  i habità en Cafarnaüm, ciutat marítima en  
Mt 4,13  marítima en los confins de Zabulon  i de Neftalim, 14 per a què es complís lo  
Mt 4,15  lo profeta: 15 «Terra de Zabulon  i terra de Neftalim, camí del mar, a l’  
Mt 4,16 en les tenebres vegé una gran llum,  i als que estaven sentats en la regió de  
Mt 4,17  hora començà Jesús a predicar  i a dir: –Arrepentiu’s, perquè s’ha  
Mt 4,18 germans, Simó, que s’anomena Pere,  i Andreu, son germà, los quals tiraven lo  
Mt 4,19  19 I els digué: –Seguiu-me,  i jo faré que siau pescadors d’homes. 20  
Mt 4,20  a l’instant deixaren los filats  i el seguiren. 21 I prosseguint d’allí en 
Mt 4,21  germans, Jaume fill del Zebedeu,  i son germà Joan en una barca ab Zebedeu,  
Mt 4,21  son pare, que adobaven sos filats,  i els cridà. 22 I ells, al punt, deixant  
Mt 4,22 I ells, al punt, deixant los filats  i son pare, lo seguiren. 23 I anava Jesús  
Mt 4,23  en les sinagogues d’ells,  i predicant l’evangeli del Regne, i  
Mt 4,23  i predicant l’evangeli del Regne,  i curant tot mal i tota dolència en lo  
Mt 4,23  del Regne, i curant tot mal  i tota dolència en lo poble. 24 I corregué 
Mt 4,24 corregué sa fama per tota la Síria,  i li portaven tots los faltats de salut i  
Mt 4,24  portaven tots los faltats de salut  i acomesos de diferents mals i dolors, i  
Mt 4,24  salut i acomesos de diferents mals  i dolors, i los posseïts dels dimonis, i  
Mt 4,24  de diferents mals i dolors,  i los posseïts dels dimonis, i los  
Mt 4,24  i los posseïts dels dimonis,  i los llunàtics, i los paralítics, i els  
Mt 4,24  dels dimonis, i los llunàtics,  i los paralítics, i els curava. 25 I el  
Mt 4,24  i los llunàtics, i los paralítics,  i els curava. 25 I el seguia una gran  
Mt 4,25  multitud de gent de la Galilea,  i de Decàpolis, i de Jerusalem, i de  
Mt 4,25 gent de la Galilea, i de Decàpolis,  i de Jerusalem, i de Judea, i de l’altra  
Mt 4,25  i de Decàpolis, i de Jerusalem,  i de Judea, i de l’altra banda del Jordà. 
Mt 4,25  i de Jerusalem, i de Judea,  i de l’altra banda del Jordà. 5,Tit  
Mt 5,Tit  lo Senyor a sos apòstols sal  i llum de la terra. Declara que no ha  
Mt 5,Tit  la Llei, sinó a complir-la  i perfeccionar-la. 1 Veent Jesús aquell  
Mt 5,1  gentiu, se’n pujà a una muntanya,  i després d’haver-se sentat, se li  
Mt 5,6  6 »Benaventurats los que tenen fam  i set de justícia, perquè ells seran  
Mt 5,11  quan per amor de mi vos maleesquen  i perseguesquen, i diguen, mentint, tota  
Mt 5,11  mi vos maleesquen i perseguesquen,  i diguen, mentint, tota espècie de mal  
Mt 5,12 mal contra vosaltres. 12 Alegrau’s  i regositjau’s, perquè és gran vostre  
Mt 5,13  ja de res, sinó per a ser llançada  i trepitjada dels homes. 14 »Vosaltres sou 
Mt 5,16  a què vègien vostres obres bones  i glorifíquien a vostre Pare que està en  
Mt 5,18 vos dic que, fins que pàssia lo cel  i la terra, no passarà de la Llei ni una  
Mt 5,19  un d’aquestos mínims manaments,  i ensènyia així als homes, serà anomenat  
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Mt 5,19 del cel. Mes aquell que els guàrdia  i ensènyia, serà anomenat gran en lo Regne 
Mt 5,20  no fos major que la dels escribes  i dels fariseus, no entrareu en lo Regne  
Mt 5,24  allí lo teu do davant de l’altar,  i vés-te’n primer a reconciliar ab ton  
Mt 5,24  primer a reconciliar ab ton germà,  i llavors vine i ofereix ton do. 25 »Avén  
Mt 5,24  ab ton germà, i llavors vine  i ofereix ton do. 25 »Avén-te luego ab  
Mt 5,25 ton contrari t’entréguia al jutge,  i lo jutge t’entréguia a l’agusil, i et  
Mt 5,25  lo jutge t’entréguia a l’agusil,  i et pòrtien a la presó. 26 En veritat te  
Mt 5,29  serveix d’escàndol, trau-te’l  i llança’l fora de tu; perquè més te  
Mt 5,30  te serveix d’escàndol, talla-la  i llança-la fora de tu; perquè més te  
Mt 5,38  »Oíreu que fou dit: “Ull per ull,  i dent per dent.” 39 »Emperò jo us dic: No 
Mt 5,40  40 I al que et vulga moure un plet  i prendre’t la túnica, cedeix-li també  
Mt 5,43 que fou dit: “Amaràs a ton proïsme,  i avorriràs a ton enemic.” 44 »Emperò jo  
Mt 5,44  feu bé als que us avorreixen  i pregau per los que us perseguesquen i  
Mt 5,44 pregau per los que us perseguesquen  i calumniïn, 45 a fi de que siau fills de  
Mt 5,45  qui fa eixir lo seu sol sobre bons  i mals, i ploure sobre justos i pecadors.  
Mt 5,45 eixir lo seu sol sobre bons i mals,  i ploure sobre justos i pecadors. 46  
Mt 5,45  bons i mals, i ploure sobre justos  i pecadors. 46 Perquè si amau als que us  
Mt 6,Tit  VI Jesucrist continua lo sermó  i parla de l’almoina, de l’oració i del  
Mt 6,Tit i parla de l’almoina, de l’oració  i del dejuni. Que no s’ha d’atresorar en 
Mt 6,2  los hipòcrites en les sinagogues  i en los carrers per a ser honrats dels  
Mt 6,4  que la teva almoina sia en ocult,  i ton Pare, que veu en l’ocult, te  
Mt 6,5  estant drets en les sinagogues  i en les cantonades de les places per a  
Mt 6,6  préguies, entra en ton aposento,  i tancada la porta, prega en ocult, i ton  
Mt 6,6 i tancada la porta, prega en ocult,  i ton Pare, que veu en l’ocult, te  
Mt 6,17  quan dejúnies, ungeix-te lo cap  i renta’t la cara; 18 a fi de no  
Mt 6,18  a ton Pare, que està en l’ocult,  i ton Pare, que veu en l’ocult, te  
Mt 6,19 tresors en la terra, a on lo rovell  i l’arna los consumeixen i a on los  
Mt 6,19 lo rovell i l’arna los consumeixen  i a on los lladres los desenterren i  
Mt 6,19  i a on los lladres los desenterren  i roben. 20 Ans bé atresorau per a  
Mt 6,20  ni lo rovell ni l’arna los consum  i a on los lladres no els desenterren i  
Mt 6,20 a on los lladres no els desenterren  i roben. 21 Puix allà a on és ton tresor,  
Mt 6,24  amos. Perquè o tindrà odi a l’un  i amarà a l’altre, o s’adherirà a l’un  
Mt 6,24  a l’altre, o s’adherirà a l’un  i despreciarà a l’altre. No podeu servir  
Mt 6,24  a l’altre. No podeu servir a Déu  i a les riqueses. 25 »Per lo tant vos dic: 
Mt 6,25 ¿No val més la vida que l’aliment,  i lo cos més que el vestit? 26 Mirau los  
Mt 6,30 l’herba del camp que avui existeix  i demà és tirada al foc, vesteix Déu així, 
Mt 6,32 s’afanen per totes aquestes coses,  i vostre Pare sap que teniu necessitat d’ 
Mt 6,33  doncs, primerament lo Regne de Déu  i sa justícia, i totes aqueixes coses vos  
Mt 6,33  lo Regne de Déu i sa justícia,  i totes aqueixes coses vos seran  
Mt 7,Tit  7,Tit Capítol VII Continuació  i fi del sermó de Jesucrist. Condemna los  
Mt 7,Tit  coses santes. Exhorta a l’oració  i a la caritat. Parla de quant estret és  
Mt 7,Tit de quant estret és lo camí del cel,  i que s’han de distingir los falsos  
Mt 7,2  ab què judicareu, sereu judicats,  i ab la mida ab què midareu, sereu midats. 
Mt 7,3  la volva en l’ull de ton germà  i no veus la biga en lo teu? 4 O, ¿com és  
Mt 7,4  jo et trauré la volva de l’ull”,  i vet aquí tu tens una biga en lo teu? 5  
Mt 7,5  primerament la biga de ton ull,  i aleshores hi veuràs per a traure la  
Mt 7,6  porcs, no sia que les trepítgien,  i tornant-se contra vosaltres vos  
Mt 7,7  vos despedàcien. 7 »Demanau,  i se us donarà; buscau, i trobareu;  
Mt 7,7 7 »Demanau, i se us donarà; buscau,  i trobareu; trucau, i se us obrirà. 8  
Mt 7,7 donarà; buscau, i trobareu; trucau,  i se us obrirà. 8 Perquè tot aquell que  
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Mt 7,8  Perquè tot aquell que demana, rep;  i lo qui busca, troba, i al que truca, se  
Mt 7,8 demana, rep; i lo qui busca, troba,  i al que truca, se li obrirà. 9 O ¿qui de  
Mt 7,12  a ells, perquè aqueixa és la Llei  i los Profetes. 13 »Entrau per la porta  
Mt 7,13  estreta, perquè ampla és la porta  i espaiós lo camí que guia a la perdició,  
Mt 7,13  lo camí que guia a la perdició,  i molts són los que entren per ell. 14  
Mt 7,14  ell. 14 Perquè estreta és la porta  i estret lo camí que guia a la vida, i  
Mt 7,14  estret lo camí que guia a la vida,  i pocs són los que el troben. 15 »Guardau  
Mt 7,15  a vosaltres ab vestit d’ovelles  i per dins són llops robadors. 16 Per sos  
Mt 7,17  que tot arbre bo fa bon fruit,  i tot arbre mal fa mal fruit. 18 L’arbre  
Mt 7,19 que no porta bon fruit, serà tallat  i llançat al foc. 20 Així, doncs, per sos  
Mt 7,22  profetisàrem, doncs, en ton nom,  i en ton nom llançàrem los dimonis, i en  
Mt 7,22 i en ton nom llançàrem los dimonis,  i en ton nom férem molts miracles?” 23 I  
Mt 7,24  que ou aquestes mes paraules  i les compleix, serà comparat a un home  
Mt 7,25  sobre roca. 25 I baixà la pluja,  i vingueren los rius, i bufaren los vents, 
Mt 7,25  la pluja, i vingueren los rius,  i bufaren los vents, i arremeteren contra  
Mt 7,25  los rius, i bufaren los vents,  i arremeteren contra aquella casa; i no  
Mt 7,25  i arremeteren contra aquella casa;  i no caigué, perquè estava fundada sobre  
Mt 7,26  que ou aquestes mes paraules  i no les compleix, serà semblant a un home 
Mt 7,27  sobre arena. 27 I baixà la pluja,  i vingueren los rius, i bufaren los vents, 
Mt 7,27  la pluja, i vingueren los rius,  i bufaren los vents, i arremeteren contra  
Mt 7,27  los rius, i bufaren los vents,  i arremeteren contra aquella casa; i  
Mt 7,27  i arremeteren contra aquella casa;  i caigué, i fou gran sa ruïna. 28 I succeí 
Mt 7,27  contra aquella casa; i caigué,  i fou gran sa ruïna. 28 I succeí que,  
Mt 7,29  ensenyava com un que té autoritat,  i no com los seus escribes i els fariseus. 
Mt 7,29  i no com los seus escribes  i els fariseus. 8,Tit Capítol VIII Cura  
Mt 8,Tit  centurió, a la sogra de sant Pere,  i a molts altres malalts. No vol admetre a 
Mt 8,Tit a un escriba que volia seguir-lo,  i mana a un de sos deixebles que sens  
Mt 8,Tit  Sossega una tempestat en lo mar,  i cura a dos endemoniats en la terra dels  
Mt 8,2  2 I veus aquí vingué un lleprós  i l’adorava dient: –Senyor, si vós voleu, 
Mt 8,4  -te’n, presenta’t al sacerdot,  i ofereix lo do que manà Moisès per a  
Mt 8,6  a ell un centurió pregant-li 6  i dient-li: –Senyor, mon sirvent jau en  
Mt 8,6  mon sirvent jau en casa paralític  i està fortament aturmentat. 7 I Jesús li  
Mt 8,7  7 I Jesús li digué: –Jo hi aniré  i lo curaré. 8 I responent lo centurió,  
Mt 8,8 casa, mes dieu tan sols una paraula  i quedarà sa mon sirvent. 9 Puix jo també  
Mt 8,9  que tinc soldats a mes ordes,  i dic a un: “Vés”, i va. I a un altre:  
Mt 8,9  a mes ordes, i dic a un: “Vés”,  i va. I a un altre: “Vine”, i ve. I a mon  
Mt 8,9  “Vés”, i va. I a un altre: “Vine”,  i ve. I a mon sirvent: “Fes això”, i ho  
Mt 8,9  i ve. I a mon sirvent: “Fes això”,  i ho fa. 10 Quan Jesús oigué això, se  
Mt 8,10 Quan Jesús oigué això, se meravellà  i digué als que el seguien: –En veritat  
Mt 8,11 vos dic que vindran molts d’orient  i d’occident, i s’assentaran ab Abraham, 
Mt 8,11  molts d’orient i d’occident,  i s’assentaran ab Abraham, i Isaac, i  
Mt 8,11  i s’assentaran ab Abraham,  i Isaac, i Jacob en lo Regne del cel. 12  
Mt 8,11  s’assentaran ab Abraham, i Isaac,  i Jacob en lo Regne del cel. 12 Però los  
Mt 8,12  exteriors: allí seran los plors  i lo cruixir de dents. 13 I digué Jesús al 
Mt 8,13  Jesús al centurió: –Vés-te’n,  i així com has cregut, així te sia fet. I  
Mt 8,14  vegé a sa sogra jaent en lo llit  i ab febre. 15 I li tocà la mà i la deixà  
Mt 8,15 llit i ab febre. 15 I li tocà la mà  i la deixà la febre; i s’aixecà i los  
Mt 8,15  li tocà la mà i la deixà la febre;  i s’aixecà i los servia. 16 I vingut lo  
Mt 8,15 mà i la deixà la febre; i s’aixecà  i los servia. 16 I vingut lo vespre, li  
Mt 8,16  li presentaren molts esperitats;  i ab sa paraula llançava los esperits, i  
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Mt 8,16  sa paraula llançava los esperits,  i curà a tots los que estaven malalts. 17  
Mt 8,17  «Ell mateix prengué nostres mals  i carregà ab nostres dolències.» 18 Mes  
Mt 8,20  li digué: –Les guineus tenen caus,  i los aucells de l’aire, nius, mes lo  
Mt 8,21  –Senyor, deixau-me anar primer  i enterrar mon pare. 22 Emperò Jesús li  
Mt 8,22  Jesús li digué: –Segueix-me,  i deixa que els morts entèrrien sos morts. 
Mt 8,25  I sos deixebles s’acercaren a ell  i lo despertaren dient: –Senyor, salvau- 
Mt 8,26 -se immediatament, manà als vents  i al mar, i se seguí una gran bonança. 27  
Mt 8,26  manà als vents i al mar,  i se seguí una gran bonança. 27 I los  
Mt 8,27  27 I los homes se meravellaren,  i deien: –Qui és aquest a qui los vents i  
Mt 8,27  –Qui és aquest a qui los vents  i lo mar obeeixen? 28 I havent passat  
Mt 8,32  I los digué: –Anau. I ells eixiren  i se n’anaren als porcs. I veus aquí tota 
Mt 8,32 tota la ramada corregué furiosament  i per un barranc se precipitaren en lo  
Mt 8,32  barranc se precipitaren en lo mar;  i moriren ofegats en les aigües. 33 I los  
Mt 8,33  aigües. 33 I los pastors fugiren,  i arribant a la ciutat, ho referiren tot,  
Mt 8,34  isqué a l’encontre de Jesús,  i quan lo vegeren, li pregaven que se n’  
Mt 9,Tit  de sang. Ressuscita a una minyona  i dóna vista a dos cegos. Cura a un  
Mt 9,Tit  dos cegos. Cura a un esperitat mut  i obra altres miracles. Paràbola de la  
Mt 9,Tit  miracles. Paràbola de la collita  i dels treballadors. 1 I entrant en una  
Mt 9,1  una barca, passà a l’altre costat  i se n’anà a sa ciutat. 2 I veus aquí que 
Mt 9,5 te són tos pecats”, o dir: “Alça’t  i camina”? 6 Per a què sapiau, doncs, que  
Mt 9,6  »Alça’t, pren ton llit,  i vés-te’n a casa teva. 7 I s’alçà, i  
Mt 9,7  -te’n a casa teva. 7 I s’alçà,  i se n’anà a sa casa. 8 I quan la gent  
Mt 9,8  8 I quan la gent vegé això, temé,  i alabà a Déu que donà tal potestat als  
Mt 9,9  que seia en lo banc dels drets,  i li digué : –Segueix-me. I alçant-se, 
Mt 9,10  la casa, vingueren molts publicans  i pecadors i s’assentaren a taula a  
Mt 9,10  molts publicans i pecadors  i s’assentaren a taula a menjar ab ell i  
Mt 9,10  assentaren a taula a menjar ab ell  i ab sos deixebles. 11 I los fariseus, al  
Mt 9,11  mestre menja ab los publicans  i pecadors? 12 I oint-ho Jesús, digué:  
Mt 9,13 los que estan mals. 13 Anau, doncs,  i apreneu què significa: «Misericòrdia  
Mt 9,13  què significa: «Misericòrdia vull  i no sacrifici.» Puix jo no he vingut a  
Mt 9,14  li acercaren los deixebles de Joan  i li digueren: –Per què nosaltres i los  
Mt 9,14  i li digueren: –Per què nosaltres  i los fariseus dejunam tan sovint, i los  
Mt 9,14  i los fariseus dejunam tan sovint,  i los vostres deixebles no dejunen? 15 I  
Mt 9,15  dia en què els serà pres l’Espòs  i aleshores dejunaran. 16 »I ningú posa  
Mt 9,16 se’n du tot lo que toca del vestit  i l’esquinç se fa més gran. 17 No es posa 
Mt 9,17  altra manera se rebenten los bots  i es vessa lo vi, i los bots se fan malbé. 
Mt 9,17 rebenten los bots i es vessa lo vi,  i los bots se fan malbé. Sinó que posen vi 
Mt 9,17  que posen vi novell en bots nous,  i d’aqueix modo se manté l’un i l’  
Mt 9,17  i d’aqueix modo se manté l’un  i l’altre. 18 Mentres ell los deia estes  
Mt 9,18  de la sinagoga se li acercà,  i l’adorà dient: –Senyor, ara s’acaba de 
Mt 9,18  veniu, posau-li la mà dessobre,  i viurà. 19 I alçant-se Jesús, lo seguí  
Mt 9,20  un fluix de sang dotze anys havia,  i se li acercà per detràs i li tocà la  
Mt 9,20  havia, i se li acercà per detràs  i li tocà la vora del vestit. 21 Puix deia 
Mt 9,22  sana.» 22 Mes, girant-se Jesús,  i veent-la, digué: –Filla, té confiança, 
Mt 9,23  Jesús a la casa d’aquell príncep,  i veent als tocadors de flautes, i a una  
Mt 9,23  i veent als tocadors de flautes,  i a una multitud de gent que feien brogit, 
Mt 9,25 ell. 25 I treta fora la gent, entrà  i la prengué per la mà. I s’alçà la noia. 
Mt 9,27  lo seguiren dos cegos, cridant  i dient: –Teniu misericòrdia de nosaltres, 
Mt 9,30 faça. 30 I se’ls obriren los ulls,  i Jesús los amenaçà dient: –Mirau que  
Mt 9,33  I llançat lo dimoni, parlà lo mut;  i quedà meravellada la gent i deia: –Mai  
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Mt 9,33 lo mut; i quedà meravellada la gent  i deia: –Mai s’ha vist semblant cosa en  
Mt 9,35  anava recorrent totes les ciutats  i viles, ensenyant en ses sinagogues, i  
Mt 9,35 viles, ensenyant en ses sinagogues,  i predicant l’evangeli del Regne, i  
Mt 9,35  i predicant l’evangeli del Regne,  i curant tot mal i tota dolència en lo  
Mt 9,35  del Regne, i curant tot mal  i tota dolència en lo poble. 36 I al veure 
Mt 9,36  d’ella, perquè estava fatigada  i decaiguda, com ovelles sens pastor. 37  
Mt 10,Tit  apòstols. Jesucrist los instrueix  i els dóna potestat. Los anúncia  
Mt 10,Tit  potestat. Los anúncia persecució  i els promet recompensa. 1 I havent  
Mt 10,1  impurs, per a llançar-los,  i per a curar tot mal i tota dolència. 2 I 
Mt 10,1  -los, i per a curar tot mal  i tota dolència. 2 I los noms dels dotze  
Mt 10,2  lo primer, Simó, anomenat Pere,  i Andreu, son germà; 3 Jaume, del Zebedeu, 
Mt 10,3  son germà; 3 Jaume, del Zebedeu,  i Joan, son germà; Felip i Bartomeu; Tomàs 
Mt 10,3  Zebedeu, i Joan, son germà; Felip  i Bartomeu; Tomàs i Mateu, lo publicà;  
Mt 10,3  son germà; Felip i Bartomeu; Tomàs  i Mateu, lo publicà; Jaume d’Alfeu i  
Mt 10,3 i Mateu, lo publicà; Jaume d’Alfeu  i Tadeu; 4 Simó Cananeu, i Judes Iscariot, 
Mt 10,4  d’Alfeu i Tadeu; 4 Simó Cananeu,  i Judes Iscariot, aquell que l’entregà. 5 
Mt 10,5  envià aquestos dotze, manant-los  i dient: –No aneu per lo camí dels  
Mt 10,7  de la casa d’Israel. 7 Anau  i predicau dient: «Que s’ha acercat lo  
Mt 10,11  preguntau qui hi ha digne en ella  i permaneixeu allí fins que marxeu. 12  
Mt 10,15 rigor per a la terra dels de Sodoma  i de Gomorra que per a aquella ciutat. 16  
Mt 10,16  doncs, prudents com les serpents  i senzills com les palomes. 17 »I guardau  
Mt 10,17  vos entregaran a sos consells  i vos assotaran en les sinagogues. 18 I  
Mt 10,18  conduïts davant dels governadors  i dels reis, en testimoni contra d’ells i 
Mt 10,18  reis, en testimoni contra d’ells  i dels gentils. 19 I quan vos entréguien,  
Mt 10,21  entregarà a la mort a son germà,  i lo pare, a son fill. I s’alçaran los  
Mt 10,21 alçaran los fills contra dels pares  i los faran morir. 22 I per causa meva  
Mt 10,25  al deixeble lo ser com son mestre,  i al sirvent, com son amo. Si al pare de  
Mt 10,27  en tenebres, dieu-ho en la llum,  i lo que oïu a l’orella, predicau-ho en 
Mt 10,28  28 I no temau als que maten lo cos  i no poden matar l’ànima. Ans bé temeu al 
Mt 10,28 Ans bé temeu al que pot llançar cos  i ànima a l’infern. 29 ¿Per ventura no es 
Mt 10,29  es venen dos aucells per un diner,  i ni un d’ells caurà a terra sens la  
Mt 10,35  en desunió al fill contra el pare,  i a la filla contra sa mare, i a la nora  
Mt 10,35  pare, i a la filla contra sa mare,  i a la nora contra sa sogra. 36 I los  
Mt 10,37  més que a mi, no és digne de mi;  i lo qui ama al fill o a la filla més que  
Mt 10,38  de mi. 38 I qui no pren sa creu  i no em segueix, no és digne de mi. 39 Qui 
Mt 10,39  39 Qui tròbia sa vida, la perdrà;  i qui pèrdia sa vida per amor de mi, la  
Mt 10,40  vos rep a vosaltres, me rep a mi;  i el qui em rep a mi, rep a aquell que ha  
Mt 10,41 profeta, rebrà gallardó de profeta;  i qui rep a un just en nom de just, rebrà  
Mt 11,1 deixebles, passà d’allí a ensenyar  i predicar en les ciutats d’ells. 2 I  
Mt 11,4 I responent Jesús, los digué: –Anau  i contau a Joan lo que haveu vist i oït: 5 
Mt 11,4  i contau a Joan lo que haveu vist  i oït: 5 los cegos veuen, los coixos  
Mt 11,5  sords ouen, los morts ressusciten,  i és anunciat l’evangeli als pobres. 6 I  
Mt 11,9  ¿A un profeta? Certament vos dic,  i encara més que profeta. 10 Puix aquest  
Mt 11,12  lo Regne del cel pateix violència,  i los violents l’arrebaten. 13 Perquè  
Mt 11,13  13 Perquè tots los profetes  i la Llei, fins a Joan han profetisat. 14  
Mt 11,16  que estan assentats en la plaça  i, cridant a sos companys, 17 los diuen:  
Mt 11,17  17 los diuen: “Vos cantàrem,  i no dansàreu; nos lamentàrem, i no us  
Mt 11,17  i no dansàreu; nos lamentàrem,  i no us planguéreu.” 18 Puix vingué Joan,  
Mt 11,18  Joan, que no menjava ni bevia,  i diuen: “Està posseït del dimoni.” 19  
Mt 11,19  lo Fill de l’home, que menja  i beu, i diuen: “Veus aquí un glotó i un  
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Mt 11,19  Fill de l’home, que menja i beu,  i diuen: “Veus aquí un glotó i un vinós,  
Mt 11,19 i beu, i diuen: “Veus aquí un glotó  i un vinós, amic de publicans i de  
Mt 11,19 glotó i un vinós, amic de publicans  i de pecadors.” Emperò la sabiduria fou  
Mt 11,21  Ai de tu, Betsaida! Que si en Tiro  i en Sidon s’haguessen obrat les  
Mt 11,21  temps ha que, coberts de cendra  i cilici, s’haurien arrepentit. 22 Per lo 
Mt 11,22 que hi haurà menos rigor per a Tiro  i Sidon que per a vosaltres en lo dia del  
Mt 11,25 –Vos glorifico, Pare, Senyor de cel  i terra, perquè ocultàreu aquestes coses  
Mt 11,25  ocultàreu aquestes coses als savis  i als prudents, i les haveu declarades als 
Mt 11,25  coses als savis i als prudents,  i les haveu declarades als petits. 26 Així 
Mt 11,27 ningú coneix al Pare, sinó el Fill,  i aquell a qui lo Fill ho haurà volgut  
Mt 11,28  mi tots los que estau cansats  i agoviats, i jo us descansaré. 29 Preneu  
Mt 11,28  los que estau cansats i agoviats,  i jo us descansaré. 29 Preneu mon jou  
Mt 11,29  29 Preneu mon jou sobre vosaltres,  i apreneu de mi, que só mans i humil de  
Mt 11,29  i apreneu de mi, que só mans  i humil de cor, i trobareu lo descans per  
Mt 11,29  de mi, que só mans i humil de cor,  i trobareu lo descans per a vostres  
Mt 11,30  30 Puix que és suau mon jou,  i lleugera ma càrrega. 12,Tit Capítol XII  
Mt 12,Tit  a un home que tenia seca una mà  i a un endemoniat cego i mut. Parla del  
Mt 12,Tit  seca una mà i a un endemoniat cego  i mut. Parla del pecat contra de l’  
Mt 12,1  dia de dissabte per uns sembrats,  i sos deixebles, com tinguessen fam,  
Mt 12,1  fam, començaren a collir espigues  i a menjar 2 I veent-ho los fariseus, li 
Mt 12,3  lo que féu David quan tingué fam,  i els que ab ell estaven, 4 com entrà en  
Mt 12,4  4 com entrà en la casa de Déu  i es menjà los pans de la proposició, que  
Mt 12,5  en lo temple trenquen lo dissabte,  i no pequen? 6 Puix jo us dic que aquí  
Mt 12,7  lo que és: “Misericòrdia vull,  i no sacrifici”, jamai condemnaríeu als  
Mt 12,10 aquí un home que tenia seca una mà,  i ells, per acusar-lo, li preguntaren si 
Mt 12,11 dissabte en un fosso, no l’agàrria  i no la trega? 12 Puix quant més val un  
Mt 12,13  –Estén ta mà. Ell l’estengué,  i quedà sana com l’altra. 14 Aleshores,  
Mt 12,15  d’allí. I molts lo seguiren,  i els curà a tots. 16 I els manà que no el 
Mt 12,18 ànima. Posaré mon esperit sobre ell  i anunciarà justícia als gentils. 19 No  
Mt 12,22  li portaren un endemoniat cego  i mut, i el curà, de manera que parlà i  
Mt 12,22  portaren un endemoniat cego i mut,  i el curà, de manera que parlà i vegé. 23  
Mt 12,22 mut, i el curà, de manera que parlà  i vegé. 23 I tota la gent quedava pasmada, 
Mt 12,23  23 I tota la gent quedava pasmada,  i deia: –¿És aquest lo Fill de David? 24  
Mt 12,25  contra si mateix, serà destruït;  i tota casa o ciutat dividida contra si  
Mt 12,29  ningú en la casa d’un home valent  i robar ses joies, si primer no ha lligat  
Mt 12,30  que no és ab mi, contra mi és;  i aquell que no arreplega ab mi, escampa.  
Mt 12,31  lo tant vos dic: qualsevol pecat  i blasfèmia seran perdonats als homes, mes 
Mt 12,33  33 O vosaltres feu l’arbre bo  i son fruit bo, o feu l’arbre dolent i  
Mt 12,33 son fruit bo, o feu l’arbre dolent  i son fruit dolent; puix per lo fruit se  
Mt 12,35  bones del bon tresor de son cor,  i l’home dolent del mal tresor trau coses 
Mt 12,37  per tes paraules seràs justificat,  i per tes paraules seràs condemnat. 38  
Mt 12,38  li respongueren alguns escribes  i fariseus dient: –Mestre, voldríem veure  
Mt 12,39 respongué dient: –La generació mala  i adulterina demana senyal; emperò no li  
Mt 12,40  així com Jonàs estigué tres dies  i tres nits en lo ventre de la balena, del 
Mt 12,40 lo Fill de l’home estarà tres dies  i tres nits en lo cor de la terra. 41 Los  
Mt 12,41  en judici contra aquesta generació  i la condemnaran, perquè s’arrepentiren  
Mt 12,41  per la predicació de Jonàs,  i veus aquí que el que és en aquest lloc  
Mt 12,42  en judici contra aquesta generació  i la condemnarà, perquè vingué del fi de  
Mt 12,42 terra a oir la sabiduria de Salomó,  i veus aquí que el que és en aquest lloc  
Mt 12,43  per llocs deserts buscant repòs,  i no el troba. 44 Llavors diu: “Me’n  
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Mt 12,44 ve, la troba desocupada, escombrada  i alhajada. 45 Aleshores va i pren ab ell  
Mt 12,45  i alhajada. 45 Aleshores va  i pren ab ell altres set esperits pitjors  
Mt 12,45  set esperits pitjors que ell,  i entren dins i habiten allí. I l’últim  
Mt 12,45  pitjors que ell, i entren dins  i habiten allí. I l’últim estat d’aquell 
Mt 12,46  ab la gent, veus aquí sa mare  i sos germans que estaven defora,  
Mt 12,47 47 I un li digué: –Mira que ta mare  i tos germans estan defora, i et demanen.  
Mt 12,47 ta mare i tos germans estan defora,  i et demanen. 48 I ell, responent al que  
Mt 12,48  parlava, li digué: –Qui és ma mare  i qui són mos germans? 49 I extenent la mà 
Mt 12,49  digué: –Veus aquí ma mare  i mos germans! 50 Puix qualsevol que faça  
Mt 12,50  en lo cel, aqueix és mon germà,  i germana, i mare. 13,Tit Capítol XIII  
Mt 12,50  aqueix és mon germà, i germana,  i mare. 13,Tit Capítol XIII Predica Jesús  
Mt 13,Tit  XIII Predica Jesús ab paràboles  i les desxifra als apòstols. Paràbola del  
Mt 13,2  entrant en una barca, s’assentà,  i tota la gent estava dreta en la vora. 3  
Mt 13,4  algunes llavors prop del camí,  i vingueren los aucells de l’aire i se  
Mt 13,4  i vingueren los aucells de l’aire  i se les menjaren. 5 Altres caigueren en  
Mt 13,5  a on no hi havia molta terra,  i nasqueren tot seguit, puix no hi havia  
Mt 13,6  a l’eixir lo sol, se cremaren  i se secaren, perquè no tenien arrel. 7  
Mt 13,7  7 Altres caigueren sobre espines,  i cresqueren les espines i les sufocaren.  
Mt 13,7  espines, i cresqueren les espines  i les sufocaren. 8 I altres caigueren en  
Mt 13,8 8 I altres caigueren en terra bona,  i donaren fruit, una a cent, altra a  
Mt 13,8  una a cent, altra a seixanta,  i altra a trenta. 9 »Qui té orelles per  
Mt 13,12  12 Puix al que té, se li donarà  i tindrà més; emperò al que no té, fins  
Mt 13,13  paràboles, perquè mirant no veuen,  i escoltant no ouen, ni entenen. 14 I se  
Mt 13,14  diu: “Oireu ab vostres orelles,  i no entendreu; i mirant, mirareu i no  
Mt 13,14 ab vostres orelles, i no entendreu;  i mirant, mirareu i no veureu. 15 Puix lo  
Mt 13,14  i no entendreu; i mirant, mirareu  i no veureu. 15 Puix lo cor d’aquesta  
Mt 13,15  d’aquesta gent s’ha engrossit,  i ses orelles se tornaren dures per a oir, 
Mt 13,15  se tornaren dures per a oir,  i se’ls tancaren los ulls; per a què mai  
Mt 13,15  orelles, ni comprenguen ab son cor  i se convertesquen i jo els dónia la  
Mt 13,15  ab son cor i se convertesquen  i jo els dónia la salut.” 16 »Emperò  
Mt 13,16  los vostres ulls, perquè veuen,  i vostres orelles, perquè ouen. 17 Puix en 
Mt 13,17  veritat vos dic que molts profetes  i justos ansiaren veure lo que veeu, i no  
Mt 13,17  justos ansiaren veure lo que veeu,  i no ho vegeren, i oir lo que oïu, i no ho 
Mt 13,17 veure lo que veeu, i no ho vegeren,  i oir lo que oïu, i no ho oïren. 18 »Oïu  
Mt 13,17  i no ho vegeren, i oir lo que oïu,  i no ho oïren. 18 »Oïu vosaltres, doncs,  
Mt 13,19  que ou la paraula d’aquell Regne  i no l’entén, ve lo Maligne i arrabassa  
Mt 13,19  Regne i no l’entén, ve lo Maligne  i arrabassa lo que s’havia sembrat en son 
Mt 13,20  és aquell que ou la paraula  i al prompte la rep ab goig; 21 mes no té  
Mt 13,21  arrel, ans bé és de poca duració,  i en sobrevenint tribulació i persecució  
Mt 13,21  i en sobrevenint tribulació  i persecució per causa de la paraula, a l’ 
Mt 13,22  emperò los cuidados d’aquest món  i la faŀlàcia de les riqueses sufoquen la  
Mt 13,22  les riqueses sufoquen la paraula,  i queda sens fruit. 23 I el sembrat en  
Mt 13,23  bona és aquell que ou la paraula  i l’entén, i dóna fruit; i un dóna a  
Mt 13,23  que ou la paraula i l’entén,  i dóna fruit; i un dóna a cent, altre a  
Mt 13,23  paraula i l’entén, i dóna fruit;  i un dóna a cent, altre a seixanta, i  
Mt 13,23 i un dóna a cent, altre a seixanta,  i altre a trenta. 24 Una altra paràbola  
Mt 13,25  homes dormien, vingué son enemic  i contrasembrà sisanya enmig del blat i se 
Mt 13,25 contrasembrà sisanya enmig del blat  i se n’anà. 26 Quan la planta hagué  
Mt 13,26  26 Quan la planta hagué crescut  i presentat fruit, llavors aparegué també  
Mt 13,28  li digueren: »–¿Voleu que hi anem  i la colliam? 29 »–No –los respongué–. No  
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Mt 13,30  blat. 30 Deixau que cresca l’una  i l’altra fins al segar, i al temps de la 
Mt 13,30  l’una i l’altra fins al segar,  i al temps de la sega diré jo als  
Mt 13,30 segadors: “Colliu primer la sisanya  i lligau-la en gavelles per a cremar-  
Mt 13,31 gra de mostassa que un home prengué  i sembrà en son camp. 32 Lo qual gra  
Mt 13,32  és major que totes les llegums,  i se fa un arbre, de manera que els  
Mt 13,33 del cel al llevat que pren una dona  i el barreja ab tres mesures de farina,  
Mt 13,34 digué Jesús a la gent ab paràboles,  i no els parlava mai sens paràboles. 35  
Mt 13,35  diu: «Obriré la boca ab paràboles,  i enunciaré coses que han estat escondides 
Mt 13,36  la gent, se’n vingué a casa,  i acercant-se-li sos deixebles, li  
Mt 13,39  enemic que la sembrà és lo diable,  i la sega és la consumació del sigle. I  
Mt 13,40  que així com se cull la sisanya  i es crema en lo foc, així succeirà en la  
Mt 13,41 Fill de l’home enviarà sos àngels,  i aplegaran de son Regne tots los  
Mt 13,41  de son Regne tots los escàndols  i aquells que obren iniquitat. 42 I els  
Mt 13,42  del foc. Allí seran los plors  i el cruixir de dents. 43 Llavors los  
Mt 13,44  quan un home lo troba l’escondeix  i, gosós de l’encontre, se’n va i ven  
Mt 13,44  i, gosós de l’encontre, se’n va  i ven tot lo que té, i compra aquell camp. 
Mt 13,44  se’n va i ven tot lo que té,  i compra aquell camp. 45 »Del mateix modo  
Mt 13,46 trobat una de gran valor, se n’anà  i vengué tot quant tenia, i la comprà. 47  
Mt 13,46 se n’anà i vengué tot quant tenia,  i la comprà. 47 »També és semblant lo  
Mt 13,48  lo trauen a la vora los pescadors  i, assentats allí, trien los bons i los  
Mt 13,48  i, assentats allí, trien los bons  i los posen en sos coves, i llancen los  
Mt 13,48  los bons i los posen en sos coves,  i llancen los dolents. 49 Així esdevindrà  
Mt 13,49  del sigle: vindran los àngels  i separaran los dolents d’entre los bons. 
Mt 13,50  del foc: allí seran los plors  i el cruixir de dents. 51 I Jesús los  
Mt 13,52  que trau de son tresor coses noves  i coses velles. 53 I quan Jesús hagué  
Mt 13,54  d’allí. 54 I vingué a sa pàtria  i els instruïa en les sinagogues d’ells,  
Mt 13,54 ells, de manera que es meravellaven  i deien: –D’a on li ve a aquest tal  
Mt 13,54  a on li ve a aquest tal sabiduria  i tals miracles? 55 ¿Per ventura no és  
Mt 13,55  fuster? ¿No es diu sa mare Maria,  i sos germans, Jaume, i Josep, i Simó, i  
Mt 13,55  mare Maria, i sos germans, Jaume,  i Josep, i Simó, i Judes? 56 I ses  
Mt 13,55  i sos germans, Jaume, i Josep,  i Simó, i Judes? 56 I ses germanes, no  
Mt 13,55  germans, Jaume, i Josep, i Simó,  i Judes? 56 I ses germanes, no habiten  
Mt 13,57  sens honor sinó en sa pàtria  i en sa casa. 58 I no féu allí molts  
Mt 14,Tit  dels cinc pans. Jesús camina  i fa que sant Pere camínia sobre les oles  
Mt 14,Tit  camínia sobre les oles del mar,  i cura a tots los malalts que se li  
Mt 14,2  tetrarca oigué la fama de Jesús 2  i digué a sos criats: –Aquest és Joan lo  
Mt 14,2  que ressuscità d’entre los morts,  i per això s’obren en ell prodigis. 3  
Mt 14,3  Herodes havia fet prendre a Joan,  i lligat, lo posà en la presó per causa d’ 
Mt 14,6  d’Herodias ballà davant de tots  i agradà a Herodes, 7 per lo que prometé  
Mt 14,9  entristí. Mes per raó del jurament  i dels que estaven ab ell a taula, manà  
Mt 14,10  manà donar-se-li. 10 I envià  i féu degollar a Joan en la presó. 11 I  
Mt 14,11 11 I portaren son cap en una plata,  i donat que fou a la noia, esta lo portà a 
Mt 14,12  sos deixebles a recollir lo cos,  i l’enterraren. I anaren a donar-ne  
Mt 14,13  allí en una barca a un lloc desert  i apartat. I havent-ho oït la gent, lo  
Mt 14,14  vegé una gran multitud de gent,  i tingué compassió d’ells i curà sos  
Mt 14,14 de gent, i tingué compassió d’ells  i curà sos malalts. 15 I havent-se fet  
Mt 14,15  se li acercaren sos deixebles  i li digueren: –Aquest és un lloc desert i 
Mt 14,15 digueren: –Aquest és un lloc desert  i l’hora ja és passada. Despediu la gent, 
Mt 14,17  –No tenim aquí més que cinc pans  i dos peixos. 18 Jesús los digué: –Portau  
Mt 14,19  l’herba, prengué los cinc pans  i els dos peixos, i alçant los ulls al  
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Mt 14,19  los cinc pans i els dos peixos,  i alçant los ulls al cel, beneí i partí  
Mt 14,19  i alçant los ulls al cel, beneí  i partí los pans, i els va donar als  
Mt 14,19  al cel, beneí i partí los pans,  i els va donar als deixebles, i aquestos a 
Mt 14,19 pans, i els va donar als deixebles,  i aquestos a la gent. 20 I tots menjaren i 
Mt 14,20  a la gent. 20 I tots menjaren  i quedaren saciats. I recollides les  
Mt 14,22 a sos deixebles a pujar en la barca  i a que passassen antes que ell a l’altra 
Mt 14,27  Jesús, al mateix temps los parlà,  i digué: –Teniu bon ànimo! Jo só, no  
Mt 14,30 que el vent era fort, tingué temor,  i com començàs a enfonsar-se, cridà  
Mt 14,31  allargant Jesús sa mà, l’agafà  i li digué: –Home de poca fe! Per què has  
Mt 14,33  estaven en la barca s’acercaren  i l’adoraren dient: –Verdaderament sou lo 
Mt 14,35  enviaren per tota aquella comarca,  i li presentaven tots los malalts. 36 I li 
Mt 15,Tit  que dóna mostres de gran fe,  i dóna menjar en lo desert a una gran  
Mt 15,Tit  gran multitud de gent ab set pans  i alguns peixos. 1 Llavors s’acercaren a  
Mt 15,1  s’acercaren a ell alguns escribes  i fariseus de Jerusalem, dient: 2 –Per què 
Mt 15,4  Puix Déu digué: 4 “Honra al pare  i a la mare.” I: “Aquell que maleesca al  
Mt 15,6  que jo ofresca vos aprofitarà’, 6  i no honra a son pare o a sa mare, queda  
Mt 15,8  gent se m’acerca ab sa boca,  i ab los llavis m’honra; emperò son cor  
Mt 15,9  honren en va, ensenyant doctrines  i manaments d’homes. 10 I convocada a si  
Mt 15,10  a si la gent, los digué: –Oïu  i enteneu. 11 No contamina a l’home lo  
Mt 15,14  arrel. 14 Deixau-los: són cegos  i guies de cegos. I si un cego guia a  
Mt 15,17  entra en la boca passa al ventre  i se llança en lloc secret? 18 Emperò lo  
Mt 15,18  lo que ix de la boca, del cor ix,  i això és lo que contamina a l’home. 19  
Mt 15,21 allí, se retirà als confins de Tiro  i de Sidon. 22 I veus aquí una dona  
Mt 15,25  d’Israel. 25 Emperò ella vingué  i l’adorà, dient: –Senyor, valeu-me. 26 
Mt 15,26 és just lo prendre lo pa dels fills  i tirar-lo als cans. 27 I ella digué:  
Mt 15,29  vingué cerca del mar de Galilea,  i pujant a una muntanya, s’assentà allí.  
Mt 15,30 venien muts, cegos, coixos, baldats  i molts altres, i els posaren a sos peus.  
Mt 15,30  coixos, baldats i molts altres,  i els posaren a sos peus. I els curà. 31  
Mt 15,31  los coixos, veure los cegos;  i glorificaven al Déu d’Israel. 32 Emperò 
Mt 15,32 fa tres dies que permaneixen ab mi,  i no tenen res per a menjar, i no vull  
Mt 15,32 ab mi, i no tenen res per a menjar,  i no vull despatxar-los en dejú, perquè  
Mt 15,34  teniu? I ells respongueren: –Set,  i uns pocs peixets. 35 I manà a la gent  
Mt 15,36 l’herba. 36 I prenent los set pans  i los peixos, i donant gràcies, los partí  
Mt 15,36  prenent los set pans i los peixos,  i donant gràcies, los partí i donà a sos  
Mt 15,36 peixos, i donant gràcies, los partí  i donà a sos deixebles, i els deixebles  
Mt 15,36  los partí i donà a sos deixebles,  i els deixebles los donaren a la gent. 37  
Mt 15,37  a la gent. 37 I tots menjaren  i quedaren saciats. I dels bocins que  
Mt 15,39  la gent, entrà en una barca  i passà als confins de Magedan. 16,Tit  
Mt 16,Tit  16,Tit Capítol XVI Fariseus  i saduceus, confundits. Corrupció de sa  
Mt 16,Tit fetes. Reprèn lo Senyor a sant Pere  i exhorta a tots a que prenguen la creu i  
Mt 16,Tit  a tots a que prenguen la creu  i lo seguesquen. 1 I s’acercaren a ell  
Mt 16,1 1 I s’acercaren a ell los fariseus  i els saduceus a fi de tentar-lo. I li  
Mt 16,3  perquè lo cel està nuvolós  i rogeja.” 4 »Hipòcrites! ¿Sabeu distingir 
Mt 16,4 ¿Sabeu distingir l’aspecte del cel  i no podeu discernir los senyals dels  
Mt 16,4  dels temps? La generació perversa  i adúltera demana un senyal, i no se li  
Mt 16,4  i adúltera demana un senyal,  i no se li donarà senyal, sinó lo senyal  
Mt 16,6  6 Jesús los digué: –Teniu compte  i guardau’s del llevat dels fariseus i  
Mt 16,6 guardau’s del llevat dels fariseus  i dels saduceus. 7 Mes ells pensaven dient 
Mt 16,9  cinc pans per a cinc mil homes,  i quants coves de bocins ne recollíreu? 10 
Mt 16,10  set pans per a quatre mil homes,  i quants coves ne recollíreu? 11 ¿Com no  
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Mt 16,11  ’s del llevat dels fariseus  i dels saduceus”? 12 Aleshores entengueren 
Mt 16,12  sinó de la doctrina dels fariseus  i dels saduceus. 13 I vingué Jesús als  
Mt 16,13  als confins de Cesarea de Filipo,  i preguntava a sos deixebles dient: –¿Qui  
Mt 16,14 Joan Baptista, altres que és Elies,  i altres que és Jeremies o un dels  
Mt 16,16  que só, jo? 16 Respongué Simó Pere  i digué: –Vós sou Cristo, lo Fill de Déu  
Mt 16,18  I jo et dic també que tu ets Pere,  i que sobre aquesta pedra edificaré ma  
Mt 16,18 aquesta pedra edificaré ma Iglésia,  i les portes de l’infern no prevaleixeran 
Mt 16,19  la terra estarà lligat en lo cel,  i tot lo que desllíguies sobre la terra  
Mt 16,21  convenia que ell anàs a Jerusalem  i que sofrís moltes coses de part dels  
Mt 16,21  moltes coses de part dels ancians  i dels escribes i dels prínceps dels  
Mt 16,21  part dels ancians i dels escribes  i dels prínceps dels sacerdots, i que  
Mt 16,21  i dels prínceps dels sacerdots,  i que morís i que ressuscitàs al tercer  
Mt 16,21  dels sacerdots, i que morís  i que ressuscitàs al tercer dia. 22 I  
Mt 16,24  vol seguir, néguia’s a si mateix,  i prenga sa creu i seguesca’m. 25 Puix  
Mt 16,24  ’s a si mateix, i prenga sa creu  i seguesca’m. 25 Puix aquell que vulga  
Mt 16,27  glòria de son Pare ab sos àngels,  i llavors donarà a cada qual la recompensa 
Mt 17,1 sis dies, Jesús pren ab ell a Pere,  i a Jaume, i a son germà Joan, i se’ls ne 
Mt 17,1  pren ab ell a Pere, i a Jaume,  i a son germà Joan, i se’ls ne porta a  
Mt 17,1  i a Jaume, i a son germà Joan,  i se’ls ne porta a part a una muntanya  
Mt 17,2 I son rostro resplendia com lo sol,  i ses vestidures se tornaren blanques com  
Mt 17,3  aquí que se’ls aparegueren Moisès  i Elies parlant ab ell. 4 I prenent Pere  
Mt 17,4  un per a vós, altre per a Moisès,  i altre per a Elies. 5 Encara estava  
Mt 17,6  caigueren de rostro en terra,  i tingueren gran temor. 7 I Jesús s’  
Mt 17,7  gran temor. 7 I Jesús s’acercà  i els tocà, i els digué: –Alçau’s, i no  
Mt 17,7  7 I Jesús s’acercà i els tocà,  i els digué: –Alçau’s, i no temau. 8 I  
Mt 17,7 i els tocà, i els digué: –Alçau’s,  i no temau. 8 I ells, alçant los ulls, no  
Mt 17,11  dient: –Certament vindrà Elies,  i restablirà totes les coses. 12 Emperò jo 
Mt 17,12  jo us dic que Elies ja vingué,  i no el conegueren; ans bé feren d’ell lo 
Mt 17,14  la multitud, se li acercà un home,  i posat de genolls en terra davant d’ell, 
Mt 17,14  ’s de mon fill, que és llunàtic  i pateix cruelment. Puix moltes vegades  
Mt 17,14  Puix moltes vegades cau en lo foc,  i sovint en l’aigua. 15 I l’he portat a  
Mt 17,15  I l’he portat a vostres deixebles  i no l’han pogut curar. 16 I responent  
Mt 17,16  Jesús, digué: –Oh raça incrèdula  i perversa! Fins a quan estaré ab  
Mt 17,17  17 I Jesús reprengué al dimoni,  i eixí aquest del jove, lo qual quedà  
Mt 17,18 deixebles parlaren a part ab Jesús,  i li digueren: –Com és que nosaltres no el 
Mt 17,19  “Traslada’t d’aquí allí”,  i es trasladarà. I res vos serà  
Mt 17,20  llança sinó per medi de l’oració  i del dejuni. 21 I estant ells en Galilea, 
Mt 17,22  mans dels homes. 22 I el mataran,  i ressuscitarà al tercer dia. I ells se  
Mt 17,23  lo tribut de les dos dracmes,  i li digueren: –Què, vostre mestre no paga 
Mt 17,26  vés al mar, tira l’ham,  i pren lo primer peix que isca. I obrint- 
Mt 17,26 moneda de quatre dracmes. Pren-la  i dóna’ls-e-la per a mi i per a tu.  
Mt 17,26  -la i dóna’ls-e-la per a mi  i per a tu. 18,Tit Capítol XVIII Doctrina  
Mt 18,Tit  sobre lo pecat d’escàndol  i sobre la correcció fraterna. Paràbola  
Mt 18,Tit  pecats. Compassió dels pecadors  i perdó dels enemics. Paràbola dels deu  
Mt 18,3  infant, lo colocà enmig d’ells 3  i digué: –En veritat vos dic que si no us  
Mt 18,3  vos dic que si no us convertiu  i feu com los infants, no entrareu en lo  
Mt 18,6  penjassen una roda de molí al coll  i s’anegàs en lo profundo del mar. 7 »Ai  
Mt 18,8 o ton peu t’escandalisen, talla’l  i llança’l fora de tu; puix més te val  
Mt 18,9  ull t’escandalisa, trau-te’l  i llança’l fora de tu; perquè més te val  
Mt 18,9  ab un sol ull, que tenir dos ulls  i ser llançat al foc de l’infern. 10  
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Mt 18,12  si un home tingués cent ovelles  i s’esgarriàs una, no deixarà les noranta 
Mt 18,12  les noranta-nou en la muntanya  i anirà en busca de la que s’esgarrià? 13 
Mt 18,15  ton germà pecàs contra de tu, vés  i corretgeix-lo entre tu i ell solament. 
Mt 18,15  tu, vés i corretgeix-lo entre tu  i ell solament. I si t’escoltàs, hauràs  
Mt 18,17  la Iglésia, ten-lo per un gentil  i un publicà. 18 En veritat vos dic que  
Mt 18,25  vengut ell, sa muller, sos fills  i tot quant tenia, i que pagàs. 26 Llavors 
Mt 18,25  sos fills i tot quant tenia,  i que pagàs. 26 Llavors lo criat, llançant 
Mt 18,27  d’aquell criat, lo deixà llibre  i li perdonà lo deute. 28 »Emperò luego  
Mt 18,28  criats que li devia cent diners,  i agarrant-lo pel coll l’ofegava,  
Mt 18,29  dient: »–Té un poc de paciència  i jo t’ho pagaré tot. 30 »Emperò ell no  
Mt 18,30  ell no ho volgué, sinó que marxà  i el féu posar en la presó fins que pagàs  
Mt 18,31 passava, se contristaren en extrem,  i foren a contar a son amo lo que havia  
Mt 18,32  32 »Llavors lo cridà son amo  i li digué: »–O criat pervers! Jo et  
Mt 19,Tit  dificultat de salvar-se los rics  i del premi d’aquells que per amor seu  
Mt 19,1  estes plàtiques, partí de Galilea  i vingué als confins de la Judea, a l’  
Mt 19,4  home des del principi, crià mascle  i femella? 5 »I digué per això: “Deixarà  
Mt 19,5  per això: “Deixarà l’home a pare  i mare i s’unirà ab sa muller, i seran  
Mt 19,5  “Deixarà l’home a pare i mare  i s’unirà ab sa muller, i seran dos en  
Mt 19,5  i mare i s’unirà ab sa muller,  i seran dos en una carn.” 6 Així que ja no 
Mt 19,7  manà Moisès donar carta de repudi  i despatxar-la? 8 Ell los digué: –Perquè 
Mt 19,9  a no ser per causa de fornicació,  i ne prenga una altra, comet adulteri. I  
Mt 19,13  què imposàs les mans sobre d’ells  i oràs. Emperò los deixebles los  
Mt 19,14  digué: –Deixau estar als infants  i no els destorbeu de venir a mi, puix  
Mt 19,16  d’allí. 16 I veus aquí vingué un  i li digué: –Bon mestre, què faré jo de bo 
Mt 19,17  bo? No hi ha sinó un que és bo,  i és Déu. Emperò si vols entrar en la  
Mt 19,19  testimonis. 19 Honra a ton pare  i a ta mare. I amaràs a ton proïsme com a  
Mt 19,21  perfet, vés, ven tot quant tens  i dóna-ho als pobres, i tindràs un  
Mt 19,21  quant tens i dóna-ho als pobres,  i tindràs un tresor en lo cel. Després  
Mt 19,21  un tresor en lo cel. Després vine  i segueix-me. 22 I quan lo jove oí  
Mt 19,25  l’oir això, se meravellaren molt,  i digueren: –Doncs, qui es podrà salvar?  
Mt 19,27  nosaltres ho havem abandonat tot  i vos havem seguit. Què és, doncs, lo que  
Mt 19,29  causa de mon nom, rebrà cent per u  i posseirà la vida eterna. 30 »Emperò  
Mt 19,30  que són primers seran darrers,  i los darrers, primers. 20,Tit Capítol XX  
Mt 20,Tit  hores. Jesús prediu sa mort  i resurrecció. Respon a la pretensió de la 
Mt 20,4  »–Anau vosaltres també a ma vinya,  i vos donaré lo que sia just. 5 »I ells hi 
Mt 20,5  a eixir envers l’hora de sexta,  i de nona, i féu lo mateix. 6 I eixí  
Mt 20,5 envers l’hora de sexta, i de nona,  i féu lo mateix. 6 I eixí envers l’hora  
Mt 20,6  6 I eixí envers l’hora undècima  i ne trobà d’altres que estaven sense fer 
Mt 20,6  altres que estaven sense fer res,  i los digué: »–Per què us estau aquí tot  
Mt 20,7  »–Anau també vosaltres a ma vinya,  i rebreu tot allò que sia just. 8 »I  
Mt 20,8  majordom: »–Crida als treballadors  i paga’ls son jornal, començant des dels  
Mt 20,12  no han treballat més que una hora  i los haveu igualats ab nosaltres, que  
Mt 20,12  havem suportat tot lo pes del dia  i del calor. 13 »Mes ell, en resposta,  
Mt 20,14 per un diner? 14 Pren lo que és teu  i marxa. Puix jo vull donar a aquest  
Mt 20,16 lo tant, los darrers seran primers,  i los primers, darrers. Puix molts són los 
Mt 20,16  Puix molts són los cridats,  i pocs los elegits. 17 I pujant Jesús a  
Mt 20,17  en lo camí a sos dotze deixebles  i els digué: 18 –Mirau, nosaltres pujam a  
Mt 20,18  nosaltres pujam a Jerusalem,  i lo Fill de l’home serà entregat als  
Mt 20,18  als prínceps dels sacerdots  i als escribes, i lo condemnaran a mort.  
Mt 20,18  dels sacerdots i als escribes,  i lo condemnaran a mort. 19 I l’  
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Mt 20,19  per a què se’n traguen mofa,  i l’assòtien, i el crucifíquien. Emperò  
Mt 20,19  se’n traguen mofa, i l’assòtien,  i el crucifíquien. Emperò al tercer dia  
Mt 20,20  Zebedeu ab sos fills, adorant-lo  i demanant-li alguna cosa. 21 Ell li  
Mt 20,21  en vostre Regne, un a la dreta  i altre a l’esquerra vostra. 22 I Jesús,  
Mt 20,22  beure lo calze que jo he de beure  i ser batejats ab lo baptisme ab què jo só 
Mt 20,23  veritat vosaltres beureu mon calze  i sereu batejats ab lo baptisme ab què jo  
Mt 20,25  25 Mes Jesús los cridà envers si  i digué: –Sabeu que els prínceps dels  
Mt 20,25  gentils avasallen a sos pobles,  i que els que són poderosos exerceixen  
Mt 20,28 per a ser servit, sinó per a servir  i per a donar sa vida en rescat de molts.  
Mt 20,30  del camí oïren que Jesús passava  i començaren a cridar dient: –Senyor, Fill 
Mt 20,32  de nosaltres. 32 I Jesús s’aturà,  i los cridà, i digué: –Què voleu que jo us 
Mt 20,32  32 I Jesús s’aturà, i los cridà,  i digué: –Què voleu que jo us faça? 33  
Mt 20,34 I en aquell mateix instant vegeren,  i lo seguiren. 21,Tit Capítol XXI Jesús  
Mt 21,Tit  confon als seus èmuls ab paràboles  i raons. 1 I a l’acercar-se a  
Mt 21,2  lloc que està davant de vosaltres,  i luego trobareu una somera fermada i un  
Mt 21,2 i luego trobareu una somera fermada  i un pollí ab ella. Desfermau-la i menau 
Mt 21,2  i un pollí ab ella. Desfermau-la  i menau-me’ls. 3 I si algú vos digués  
Mt 21,3 -li que el Senyor los ha menester,  i tot seguit los deixarà. 4 I tot això fou 
Mt 21,5  tu, assentat sobre una somera  i son pollí, fill de la que està avesada  
Mt 21,6  6 I los deixebles se n’anaren,  i feren lo que els havia manat Jesús. 7 I  
Mt 21,7  manat Jesús. 7 I menaren la somera  i lo pollí, i posaren sobre d’ells sos  
Mt 21,7  7 I menaren la somera i lo pollí,  i posaren sobre d’ells sos vestits i lo  
Mt 21,7 i posaren sobre d’ells sos vestits  i lo feren assentar damunt. 8 I una gran  
Mt 21,8  I altres tallaven rames d’arbres  i les estenien en lo camí. 9 I la turba  
Mt 21,9 camí. 9 I la turba que anava davant  i la que venia detràs cridaven dient:  
Mt 21,12  I entrà Jesús en lo temple de Déu  i treia fora a tots los que venien i  
Mt 21,12  i treia fora a tots los que venien  i compraven en lo temple. I trabucà les  
Mt 21,12  trabucà les taules dels canviadors  i els sitis dels que venien palomes. 13 I  
Mt 21,14  14 I s’acercaren a ell cegos  i coixos en lo temple, i els curà. 15 Mes  
Mt 21,14  a ell cegos i coixos en lo temple,  i els curà. 15 Mes veent los prínceps dels 
Mt 21,15  veent los prínceps dels sacerdots  i els escribes les meravelles que havia  
Mt 21,15  les meravelles que havia fet,  i als petits clamant en lo temple i dient: 
Mt 21,15  i als petits clamant en lo temple  i dient: «Hosana al Fill de David!», s’  
Mt 21,16  llegit que “de la boca dels petits  i dels que mamen tragueres alabança  
Mt 21,17  anà fora de la ciutat, a Betània,  i se quedà allí. 18 I l’endemà dematí,  
Mt 21,19  prop del camí, s’acercà a ella,  i no trobant-hi més que fulles, li  
Mt 21,20  vegeren això, se meravellaren  i deien: –Com s’ha secat a l’instant la  
Mt 21,21  vos dic que, si tinguésseu fe  i no dubtàsseu, no tan solament faríeu lo  
Mt 21,21  a esta muntanya: “Aparta’t  i tira’t al mar”, se verificaria. 22 I  
Mt 21,23 temple, los prínceps dels sacerdots  i los ancians del poble s’acercaren a ell 
Mt 21,23  en ocasió en què estava ensenyant  i li digueren: –Ab quina autoritat fas tu  
Mt 21,28  apareix? Un home tenia dos fills,  i acercant-se al primer li diu: »–Fill,  
Mt 21,29 -hi. »Emperò després s’arrepentí  i se n’hi va anar. 30 »I acostant-se a  
Mt 21,31  veritat vos dic que los publicans  i les rameres vos passaran davant en lo  
Mt 21,32  per lo camí de la justícia,  i vosaltres no el creguéreu. I los  
Mt 21,32  no el creguéreu. I los publicans  i les rameres lo cregueren, i vosaltres,  
Mt 21,32  i les rameres lo cregueren,  i vosaltres, veent això, no us  
Mt 21,33  de famílies que plantà una vinya  i la rodejà d’una tanca, i cavant féu  
Mt 21,33 una vinya i la rodejà d’una tanca,  i cavant féu allí un cup, i edificà una  
Mt 21,33  tanca, i cavant féu allí un cup,  i edificà una torre; i l’arrendà a uns  
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Mt 21,33  allí un cup, i edificà una torre;  i l’arrendà a uns pagesos i s’ausentà  
Mt 21,33  torre; i l’arrendà a uns pagesos  i s’ausentà lluny. 34 I quan s’acercà la 
Mt 21,35  feriren a un, mataren a un altre,  i a l’altre l’apedregaren. 36 Novament  
Mt 21,36  en major número que els primers,  i foren tractats del mateix modo. 37  
Mt 21,38  és l’hereu, veniu, matem-lo,  i tindrem sa herència.” 39 I agarrant-  
Mt 21,39 -lo, lo tragueren fora de la vinya  i lo mataren. 40 »Quan vinga l’amo de la  
Mt 21,41  als perversos miserablement  i arrendarà sa vinya a altres pagesos que  
Mt 21,42  Això fou fet per lo Senyor  i és cosa meravellosa a nostres ulls”? 43  
Mt 21,43  que us serà llevat lo Regne de Déu  i donat a gent que produesca fruits d’  
Mt 21,44  sobre aqueixa pedra serà romput,  i aquell sobre qui ella caiga serà fet  
Mt 21,45  I quan los prínceps dels sacerdots  i los fariseus oïren ses paràboles,  
Mt 22,Tit  sobre la resurrecció. Amor de Déu  i del proïsme. Cristo, fill i Senyor de  
Mt 22,Tit  de Déu i del proïsme. Cristo, fill  i Senyor de David. 1 I responent Jesús,  
Mt 22,4  he aparellat mon dinar; mos toros  i los demés animals grassos són ja morts;  
Mt 22,5  5 »Ells, emperò, no en feren cas  i se n’anaren, l’un a sa granja, i l’  
Mt 22,5  i se n’anaren, l’un a sa granja,  i l’altre a son tràfic. 6 I els altres  
Mt 22,6 6 I els altres agarraren als criats  i, després d’haver-los ultrajat, los  
Mt 22,7 7 I el rei, quan ho sabé, s’irrità  i, enviant sos exèrcits, acabà ab aquells  
Mt 22,9  doncs, a les eixides dels camins  i a tots quants trobeu convidau-los a  
Mt 22,10  tots los que trobaren, bons  i dolents, i s’ompliren les esposalles de 
Mt 22,10  los que trobaren, bons i dolents,  i s’ompliren les esposalles de convidats. 
Mt 22,13 a sos criats: »–Lligau-lo de peus  i mans i tirau-lo a les tenebres  
Mt 22,13  »–Lligau-lo de peus i mans  i tirau-lo a les tenebres exteriors;  
Mt 22,13  exteriors; allí seran los plors  i el cruixir de dents. 14 Puix molts són  
Mt 22,14  14 Puix molts són los cridats  i pocs los elegits. 15 Aleshores los  
Mt 22,15 Aleshores los fariseus se n’anaren  i tingueren consell sobre com podrien  
Mt 22,16 –Mestre, sabem que ets home verídic  i que ensenyes lo camí de Déu en veritat,  
Mt 22,16 ensenyes lo camí de Déu en veritat,  i que no et cuides de ningú, perquè no  
Mt 22,21  al Cèsar lo que és del Cèsar,  i a Déu lo que és de Déu. 22 I a l’oir  
Mt 22,22  22 I a l’oir això se meravellaren  i, deixant-lo, se n’anaren. 23 En  
Mt 22,23  que diuen no hi ha resurrecció,  i li preguntaren 24 dient: –Mestre, Moisès 
Mt 22,24  desposi’s son germà ab sa muller  i dónia successió a son germà.” 25 Doncs,  
Mt 22,25  havia entre nosaltres set germans,  i havent-se casat lo primer, morí, i per 
Mt 22,25  havent-se casat lo primer, morí,  i per no haver tingut successió, deixà sa  
Mt 22,26 germà. 26 I lo mateix féu lo segon,  i lo tercer, fins al setè. 27 I després de 
Mt 22,32  Déu: 32 “Jo só lo Déu d’Abraham,  i lo Déu d’Isaac, i lo Déu de Jacob”? No  
Mt 22,32  Déu d’Abraham, i lo Déu d’Isaac,  i lo Déu de Jacob”? No és Déu de morts,  
Mt 22,37 al Senyor, ton Déu, de tot ton cor,  i de tota ta ànima, i de tot ton  
Mt 22,37 de tot ton cor, i de tota ta ànima,  i de tot ton enteniment. 38 Aquest és lo  
Mt 22,38  38 Aquest és lo més gran  i lo primer manament. 39 I lo segon és  
Mt 22,40  manaments dependeix tota la Llei  i los Profetes. 41 I estant junts los  
Mt 23,Tit  al poble. Parla de sa hipocresia  i supèrbia, de les falses explicacions que 
Mt 23,Tit  de la mort violenta dels profetes  i de la destrucció de Jerusalem. 1 Llavors 
Mt 23,1 1 Llavors Jesús parlà a la multitud  i a sos deixebles 2 dient: –Sobre la  
Mt 23,2  Moisès estan sentats los escribes  i els fariseus. 3 Observau, doncs, i feu  
Mt 23,3  i els fariseus. 3 Observau, doncs,  i feu tot allò que us diguen. Emperò no ho 
Mt 23,3 segons ses obres, perquè ells diuen  i no fan. 4 Puix lliguen càrregues pesades 
Mt 23,4  càrregues pesades e insuportables  i les carreguen sobre les espatlles dels  
Mt 23,5  I aixís eixamplen ses filactèries  i engrandeixen ses franges. 6 I apeteixen  
Mt 23,6  los primers puestos en los festins  i els primers sitis en les sinagogues. 7 I 
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Mt 23,7  7 I que els salúdien en les places  i que els homes los apellídien rabís. 8  
Mt 23,8 un sol és vostre mestre, lo Cristo,  i tots vosaltres sou germans. 9 I a ningú  
Mt 23,13  »Emperò, ai de vosaltres, escribes  i fariseus, hipòcrites, que tancau lo  
Mt 23,14  14 »Ai de vosaltres, escribes  i fariseus, hipòcrites, que ab pretext de  
Mt 23,15  15 »Ai de vosaltres, escribes  i fariseus, hipòcrites, perquè rodau lo  
Mt 23,15  hipòcrites, perquè rodau lo mar  i la terra per a fer un prosèlit, i  
Mt 23,15  i la terra per a fer un prosèlit,  i després d’haver-lo fet, lo feu fill  
Mt 23,17 or del temple, és deutor”! 17 Necis  i cegos! Què és més, l’or o lo temple que 
Mt 23,20 que jura per l’altar, jura per ell  i per tot lo que està sobre d’ell. 21 I  
Mt 23,21  jura per lo temple, jura per ell  i per aquell que habita en ell. 22 I qui  
Mt 23,22  lo cel, jura per lo trono de Déu  i per lo qui està assentat sobre d’ell.  
Mt 23,23  ell. 23 »Ai de vosaltres, escribes  i fariseus, hipòcrites, que pagau delme de 
Mt 23,23 pagau delme de la menta, de l’anet  i del comí, i haveu deixat les coses que  
Mt 23,23 de la menta, de l’anet i del comí,  i haveu deixat les coses que són més  
Mt 23,23  Llei: la justícia, la misericòrdia  i la fe! Aquestes coses convenia fer, sens 
Mt 23,24  Guies cegos, que colau un mosquit  i vos engulliu un camell! 25 »Ai de  
Mt 23,25  25 »Ai de vosaltres, escribes  i fariseus, hipòcrites, que netejau la  
Mt 23,25  la part de defora de la copa  i del plat, i dintre estau plens de  
Mt 23,25  de defora de la copa i del plat,  i dintre estau plens de rapinya i d’  
Mt 23,25  i dintre estau plens de rapinya  i d’immundícia! 26 Fariseu cego, neteja  
Mt 23,26  primer l’interior de la copa  i del plat, a fi de que sia límpio lo que  
Mt 23,27  27 »Ai de vosaltres, escribes  i fariseus, hipòcrites, que sou semblants  
Mt 23,27  apareixen hermosos als homes,  i per dins estan plens d’ossos de morts i 
Mt 23,27  dins estan plens d’ossos de morts  i de tota immundícia! 28 Així també  
Mt 23,29  29 »Ai de vosaltres, escribes  i fariseus, hipòcrites, que edificau los  
Mt 23,29  los sepulcres dels profetes  i adornau los monuments dels justos. 30 I  
Mt 23,34  jo us envio a vosaltres profetes,  i savis, i escribes, i d’ells ne matareu  
Mt 23,34  a vosaltres profetes, i savis,  i escribes, i d’ells ne matareu i  
Mt 23,34  profetes, i savis, i escribes,  i d’ells ne matareu i crucificareu, i d’ 
Mt 23,34  i escribes, i d’ells ne matareu  i crucificareu, i d’ells n’assotareu en  
Mt 23,34  d’ells ne matareu i crucificareu,  i d’ells n’assotareu en vostres  
Mt 23,34 n’assotareu en vostres sinagogues,  i los perseguireu de ciutat en ciutat, 35  
Mt 23,35  a qui matàreu entre el temple  i l’altar. 36 »En veritat vos dic que  
Mt 23,37  Jerusalem, que mates als profetes  i apedregues a aquells que et són enviats! 
Mt 23,37  sos polls dessota de ses ales,  i no ho volguéreu! 38 Veus aquí que us  
Mt 24,Tit  pronostica la ruïna de Jerusalem  i del temple. Anuncia a sos deixebles lo  
Mt 24,Tit  la promulgació de l’evangeli  i en sa segona vinguda. Avisa als  
Mt 24,3 acercaren sos deixebles secretament  i li digueren: –Dieu-nos, ¿quan  
Mt 24,3  ¿quan esdevindran aquestes coses  i quin senyal hi haurà de vostra vinguda i 
Mt 24,3  senyal hi haurà de vostra vinguda  i de la consumació del sigle? 4 I  
Mt 24,5  5 Puix vindran molts en mon nom  i diran: “Jo só el Cristo”, i a molts  
Mt 24,5 mon nom i diran: “Jo só el Cristo”,  i a molts seduiran. 6 I oireu també  
Mt 24,6  seduiran. 6 I oireu també guerres  i rumors de guerres. Feu que no us torbeu, 
Mt 24,7  Perquè s’alçarà gent contra gent,  i regne contra regne, i hi haurà  
Mt 24,7  contra gent, i regne contra regne,  i hi haurà pestilències i fams i  
Mt 24,7  regne, i hi haurà pestilències  i fams i terratrèmols en diferents llocs.  
Mt 24,7  i hi haurà pestilències i fams  i terratrèmols en diferents llocs. 8 I  
Mt 24,9  sereu entregats a la tribulació  i vos mataran, i sereu avorrits de tothom  
Mt 24,9  a la tribulació i vos mataran,  i sereu avorrits de tothom per causa de  
Mt 24,10 I molts aleshores s’escandalisaran  i es trairan uns als altres, i es tindran  
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Mt 24,10  i es trairan uns als altres,  i es tindran odi entre si. 11 I s’alçaran 
Mt 24,11  I s’alçaran molts profetes falsos  i seduiran a molta gent. 12 I perquè  
Mt 24,14  en testimoni a totes les nacions,  i aleshores vindrà lo fi. 15 »Per lo tant, 
Mt 24,17 la Judea fúgien a les muntanyes, 17  i lo qui es tròbia en lo terrat, no bàixia 
Mt 24,18 bàixia a prendre res de sa casa, 18  i lo qui es tròbia en lo camp, no tórnia a 
Mt 24,19  ai de les que estan prenyades  i de les que criaran en aquells dies! 20  
Mt 24,24  24 Puix s’alçaran falsos Cristos  i falsos profetes, i donaran grans senyals 
Mt 24,24  falsos Cristos i falsos profetes,  i donaran grans senyals i prodigis, de  
Mt 24,24  profetes, i donaran grans senyals  i prodigis, de manera que fins los  
Mt 24,27 així com lo llampec ix de l’orient  i es deixa veure fins en l’occident, així 
Mt 24,29  aquells dies, s’obscurirà lo sol,  i la lluna perdrà son resplendor, i les  
Mt 24,29  i la lluna perdrà son resplendor,  i les estrelles cauran del cel, i les  
Mt 24,29  i les estrelles cauran del cel,  i les potestats del cel seran commogudes.  
Mt 24,30  totes les tribus de la terra,  i veuran al Fill de l’home, que vindrà en 
Mt 24,30 en los núvols del cel ab gran poder  i majestat. 31 I enviarà sos àngels ab  
Mt 24,31  I enviarà sos àngels ab trompetes  i ab gran clamor; i congregaran sos  
Mt 24,31  ab trompetes i ab gran clamor;  i congregaran sos elegits de tots los  
Mt 24,32  Quan ses branques estan tendres  i les fulles han brotat, coneixeu que està 
Mt 24,35  estes coses se cúmplien. 35 Lo cel  i la terra passaran, emperò mes paraules  
Mt 24,38  antes del diluvi estaven menjant  i bevent, casant-se i donant en  
Mt 24,38  menjant i bevent, casant-se  i donant en matrimoni, fins al dia que Noè 
Mt 24,39  que Noè va entrar en l’arca, 39  i no ho comprengueren fins que arribà lo  
Mt 24,39  fins que arribà lo diluvi  i se’n portà a tothom, així serà també la 
Mt 24,40  en lo camp: l’un serà pres  i l’altre deixat. 41 Dues dones moldran  
Mt 24,41  en un molí: serà presa l’una  i deixada l’altra. 42 Vetllau, doncs,  
Mt 24,43 lladre, sens dubte estaria vetllant  i no deixaria minar sa casa. 44 Per lo  
Mt 24,45  »¿Qui pensau que és lo criat fiel  i prudent a qui son amo constitueix sobre  
Mt 24,49  “Lo meu senyor tarda a venir”, 49  i començàs a maltractar a sos companys i a 
Mt 24,49  a maltractar a sos companys  i a menjar i beure ab los que s’  
Mt 24,49  a sos companys i a menjar  i beure ab los que s’embriaguen, 50  
Mt 24,50  criat en lo dia que no l’espera  i a l’hora que menos pensa, 51 i el  
Mt 24,51  i a l’hora que menos pensa, 51  i el dividirà, i posarà sa porció entre  
Mt 24,51  que menos pensa, 51 i el dividirà,  i posarà sa porció entre els hipòcrites.  
Mt 24,51  hipòcrites. Allí seran los plors  i el cruixir de dents. 25,Tit Capítol XXV  
Mt 25,Tit  XXV Paràboles de les deu verges  i dels talents, ab les quals Jesús mana  
Mt 25,Tit  les quals Jesús mana estar alerta  i practicar bones obres per a què no siam  
Mt 25,Tit  condemnats en sa segona vinguda  i judici final. 1 »Llavors, lo Regne del  
Mt 25,2 2 Emperò cinc d’elles eren fàtues,  i les altres cinc, prudents. 3 I les cinc  
Mt 25,5  l’espòs, s’endormiscaren totes  i se quedaren dormides. 6 I a mitjanit s’ 
Mt 25,7  s’alçaren totes aquelles verges  i compongueren ses llanternes. 8 I les  
Mt 25,9  vegada no bastaria per a nosaltres  i per a vosaltres, anau abans als que el  
Mt 25,9  anau abans als que el venen,  i comprau-ne per a vosaltres. 10 »I  
Mt 25,10  a comprar-lo, vingué l’espòs,  i les que estaven a punt entraren ab ell a 
Mt 25,10  entraren ab ell a les esposalles,  i la porta fou tancada. 11 »A l’últim  
Mt 25,14  -se’n lluny, cridà a sos criats  i els entregà sos béns. 15 I a l’un li  
Mt 25,15 donà cinc talents, a l’altre, dos,  i a l’altre, un, a quiscun segons sa  
Mt 25,16  se n’anà a negociar ab ells  i ne guanyà altres cinc. 17 E igualment  
Mt 25,18  que n’havia rebut un, se n’anà  i cavà en terra, i escondí allí lo diner  
Mt 25,18  un, se n’anà i cavà en terra,  i escondí allí lo diner de son senyor. 19  
Mt 25,19 vingué el senyor d’aquells criats,  i els cridà a comptes. 20 I arribant  
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Mt 25,21  li digué: »–Molt bé, criat fiel  i bo, ja que fores fiel en lo poc, jo et  
Mt 25,22  que havia rebut los dos talents  i digué: »–Senyor, dos talents m’  
Mt 25,23  li digué: »–Molt bé, criat fiel  i bo, ja que fores fiel en lo poc, jo et  
Mt 25,24  segau allà a on no haveu sembrat  i que arreplegau allà a on no haveu  
Mt 25,25  25 I posseït de temor, me n’aní  i vaig escondir ton talent en la terra.  
Mt 25,26  senyor, li digué: »–Criat dolent  i peresós, tu sabies que sego allà a on no 
Mt 25,26 sabies que sego allà a on no sembro  i que arreplego allà a on no he espargit.  
Mt 25,27  donat mon diner als canviadors,  i al venir jo, hauria rebut certament ab  
Mt 25,28  28 Preneu-li, puix, lo talent,  i donau-lo al que té deu talents. 29  
Mt 25,29  a quiscun tinga, li serà donat,  i tindrà abundància; emperò al que no  
Mt 25,30  exteriors: allí seran los plors  i el cruixir de dents. 31 »Quan vinga lo  
Mt 25,31  lo Fill de l’home en sa majestat,  i tots los sants àngels ab ell, llavors s’ 
Mt 25,32 les gents se juntaran davant d’ell  i separarà los uns dels altres, així com  
Mt 25,33 I posarà les ovelles a sa mà dreta,  i los cabrits a l’esquerra. 34 Aleshores  
Mt 25,35  del món. 35 Puix jo tinguí fam,  i me donàreu menjar; tinguí set, i me  
Mt 25,35  i me donàreu menjar; tinguí set,  i me donàreu beure; era foraster, i m’  
Mt 25,35  i me donàreu beure; era foraster,  i m’allotjàreu; 36 desnú, i me cobríreu;  
Mt 25,36  i m’allotjàreu; 36 desnú,  i me cobríreu; malalt, i me visitàreu;  
Mt 25,36  36 desnú, i me cobríreu; malalt,  i me visitàreu; estava en la presó, i me  
Mt 25,36 i me visitàreu; estava en la presó,  i me vinguéreu a veure. 37 Llavors li  
Mt 25,37  »–Senyor, quan vos vegérem ab fam,  i vos donàrem menjar; o ab set, i vos  
Mt 25,37  i vos donàrem menjar; o ab set,  i vos donàrem beure? 38 ¿I quan vos  
Mt 25,38  38 ¿I quan vos vegérem foraster,  i vos allotjàrem; o desnú, i vos vestírem? 
Mt 25,38  i vos allotjàrem; o desnú,  i vos vestírem? 39 ¿O quan vos vegérem  
Mt 25,39  39 ¿O quan vos vegérem malalt,  i en la presó, i vos anàrem a veure? 40 »I 
Mt 25,39  vos vegérem malalt, i en la presó,  i vos anàrem a veure? 40 »I responent lo  
Mt 25,40  »–En veritat vos dic que sempre  i quan ho haveu fet ab un d’aquestos  
Mt 25,41  que està aparellat per al diable  i per a sos àngels. 42 Puix tinguí fam, i  
Mt 25,42  a sos àngels. 42 Puix tinguí fam,  i no em donàreu menjar; tinguí set, i no  
Mt 25,42 i no em donàreu menjar; tinguí set,  i no em donàreu beure; 43 era foraster, i  
Mt 25,43  em donàreu beure; 43 era foraster,  i no m’allotjàreu; estava desnú, i no em  
Mt 25,43  i no m’allotjàreu; estava desnú,  i no em cobríreu; malalt, i en la presó, i 
Mt 25,43  desnú, i no em cobríreu; malalt,  i en la presó, i no em vinguéreu a veure.  
Mt 25,43 em cobríreu; malalt, i en la presó,  i no em vinguéreu a veure. 44 »Llavors  
Mt 25,44  o desnú, o malalt, o en la presó,  i no us havem servit? 45 »–Aleshores los  
Mt 25,46  aniran aquestos al suplici etern,  i los justos, a la vida eterna. 26,Tit  
Mt 26,Tit  Institució de l’eucaristia. Presa  i sentència de Jesús. Negacions i  
Mt 26,Tit  i sentència de Jesús. Negacions  i arrepentiment de sant Pere. 1 I succeí  
Mt 26,2 que dins dos dies vindrà la Pasqua,  i el Fill de l’home serà entregat per a  
Mt 26,3  los prínceps dels sacerdots  i els escribes i els ancians del poble en  
Mt 26,3  dels sacerdots i els escribes  i els ancians del poble en lo palaci del  
Mt 26,4  sumo sacerdot, anomenat Caifàs, 4  i tingueren consell com podrien prendre  
Mt 26,4  podrien prendre dolosament a Jesús  i fer-lo morir. 5 Mes ells deien: –No en 
Mt 26,7  d’alabastre ab ungüent preciós,  i lo derramà sobre son cap, quan estava  
Mt 26,9  això podia vendre-se a bon preu  i donar-se als pobres. 10 Emperò,  
Mt 26,15  als prínceps dels sacerdots 15  i els digué: –Què em voleu donar, i jo us  
Mt 26,15  i els digué: –Què em voleu donar,  i jo us l’entregaré? I ells li senyalaren 
Mt 26,17  s’acercaren los deixebles a Jesús  i li digueren: –A on voleu que disposem  
Mt 26,18  la ciutat, a casa d’un cert home,  i dieu-li: “Lo Mestre diu: Mon temps s’ 
Mt 26,19 de la manera que Jesús havia manat,  i aparellaren la pasqua. 20 I vingut lo  
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Mt 26,26 ells menjaven, prengué Jesús lo pa,  i lo beneí i lo partí, i lo donà a sos  
Mt 26,26  prengué Jesús lo pa, i lo beneí  i lo partí, i lo donà a sos deixebles  
Mt 26,26 Jesús lo pa, i lo beneí i lo partí,  i lo donà a sos deixebles dient: –Preneu i 
Mt 26,26 donà a sos deixebles dient: –Preneu  i menjau: aquest és mon cos. 27 I prenent  
Mt 26,27  I prenent lo calze, donà gràcies,  i els el donà dient: –Beveu tots d’  
Mt 26,31  escrit està: “Feriré al pastor,  i s’esgarriaran les ovelles del ramat.”  
Mt 26,33  en la Galilea. 33 Respongué Pere  i li digué: –Per més que tots s’  
Mt 26,36  granja que s’anomena Getsemaní,  i digué a sos deixebles: –Assentau’s  
Mt 26,37  a orar. 37 I prenent ab ell a Pere  i als dos fills del Zebedeu, començà a  
Mt 26,37  Zebedeu, començà a entristir-se  i a angustiar-se. 38 I aleshores los  
Mt 26,38  meva fins a la mort. Aguardau aquí  i vetllau ab mi. 39 I havent-se’n anat  
Mt 26,39  se postrà de rostro en terra orant  i dient: –Pare meu, si és possible, pàssia 
Mt 26,40  voleu. 40 I vingué a sos deixebles  i els encontrà dormint, i digué a Pere:  
Mt 26,40  deixebles i els encontrà dormint,  i digué a Pere: –Què? ¿No haveu pogut  
Mt 26,41  vetllar una hora ab mi? 41 Vetllau  i orau, perquè no entreu en tentació. L’  
Mt 26,42 dèbil. 42 Segona vegada se’n tornà  i orà dient: –Pare meu, si no pot passar  
Mt 26,43  voluntat. 43 I vingué altra vegada  i els trobà dormint, puix sos ulls estaven 
Mt 26,44  estaven pesats. 44 I els deixà,  i de nou se’n tornà a orar per tercera  
Mt 26,45  45 Llavors vingué a sos deixebles  i els digué: –Dormiu ja i descansau, veus  
Mt 26,45  deixebles i els digué: –Dormiu ja  i descansau, veus aquí que l’hora és  
Mt 26,45  veus aquí que l’hora és arribada,  i el Fill de l’home serà entregat en mans 
Mt 26,47  que arribà Judes, un dels Dotze,  i junt ab ell una gran turba de gent ab  
Mt 26,47  una gran turba de gent ab espases  i bastons, enviada per los prínceps dels  
Mt 26,47  per los prínceps dels sacerdots  i los ancians del poble. 48 I aquell que  
Mt 26,49  49 I tot seguit s’acercà a Jesús  i digué: –Salve, mestre. I el besà. 50 I  
Mt 26,50  vingut? Al mateix temps arribaren  i posaren les mans sobre Jesús i el  
Mt 26,50  i posaren les mans sobre Jesús  i el prengueren. 51 I veus aquí un dels  
Mt 26,51  la mà desembeinà son coltell,  i ferint a un criat del pontífice, li  
Mt 26,53  que no puc pregar a mon Pare,  i em donarà a l’instant més de dotze  
Mt 26,55  a prendre’m a mi ab coltells  i bastons. Tots los dies estava assentat  
Mt 26,55  vosaltres en lo temple ensenyant,  i no em prenguéreu. 56 Emperò tot això fou 
Mt 26,56  tots los deixebles lo desempararen  i fugiren. 57 Emperò los que havien pres a 
Mt 26,57  a on s’havien juntat los escribes  i los ancians. 58 I Pere lo seguia de  
Mt 26,59  Emperò los prínceps dels sacerdots  i els ancians i tot lo Consell buscaven  
Mt 26,59  dels sacerdots i els ancians  i tot lo Consell buscaven algun testimoni  
Mt 26,61  “Puc destruir lo temple de Déu,  i reedificar-lo en tres dies.” 62 I  
Mt 26,64  a la dreta del poder de Déu,  i venir en los núvols del cel. 65 Llavors  
Mt 26,65 dels sacerdots rompé ses vestidures  i digué: –Ha blasfemat! Quina necessitat  
Mt 26,67 67 Aleshores li escopiren a la cara  i el maltractaren a cops de puny, i altres 
Mt 26,67  i el maltractaren a cops de puny,  i altres li donaren bufetadas en lo rostro 
Mt 26,69  Pere estava defora en lo pati,  i se li acercà una sirventa dient: –Tu  
Mt 26,71  porta, lo vegé una altra sirventa  i digué als que estaven allí: –Aquest  
Mt 26,73  s’acercaren los que estaven allí  i digueren a Pere: –Certament tu també ets 
Mt 26,74  74 Llavors començà a maleir  i a jurar que no coneixia tal home. I en  
Mt 27,Tit  és assotat, escarnit, crucificat  i blasfemat. Prodigis que succeïren en sa  
Mt 27,Tit  succeïren en sa mort. És sepultat,  i son sepulcre, sellat i custodiat. 1  
Mt 27,Tit És sepultat, i son sepulcre, sellat  i custodiat. 1 Arribant lo dematí, tots  
Mt 27,1  tots los prínceps del sacerdots  i los ancians del poble entraren en  
Mt 27,2 -lo morir. 2 I el portaren lligat  i l’entregaren al president Ponç Pilat. 3 
Mt 27,3  l’havien condemnat, s’arrepentí  i tornà les trenta monedes de plata als  
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Mt 27,3  plata als prínceps dels sacerdots  i als ancians 4 dient: –He pecat entregant 
Mt 27,5  de plata en lo temple, se retirà  i se n’anà, i es penjà ab un llaç. 6 I  
Mt 27,5  lo temple, se retirà i se n’anà,  i es penjà ab un llaç. 6 I els prínceps  
Mt 27,11 fou presentat davant del president,  i li preguntà lo president dient: –¿Ets tu 
Mt 27,12  per los prínceps dels sacerdots  i per los ancians, no respongué res. 13  
Mt 27,20  Emperò los prínceps dels sacerdots  i els ancians persuadiren a la turba que  
Mt 27,20  a la turba que demanàs a Barrabàs  i que fes morir a Jesús. 21 I el president 
Mt 27,21  21 I el president los respongué  i digué: –A quin dels dos voleu que us  
Mt 27,25  lo poble, digué: –Sobre nosaltres  i sobre nostres fills sia la seva sang. 26 
Mt 27,26  26 Llavors los deslliurà Barrabàs,  i després d’haver fet assotar a Jesús,  
Mt 27,29  espines, la posaren sobre son cap,  i una canya en sa mà dreta. I agenollant- 
Mt 27,30  escopint-li, prengueren la canya  i ferien son cap. 31 I després d’haver- 
Mt 27,31  mofat d’ell, li llevaren lo manto  i el vestiren ab ses vestidures, i se’l  
Mt 27,31  i el vestiren ab ses vestidures,  i se’l ne portaren a crucificar. 32 I a  
Mt 27,35 diu: «Se repartiran mes vestidures,  i sobre ma túnica tiraran a sort.» 36 I  
Mt 27,38  lladres ab ell, l’un a la dreta,  i l’altre a l’esquerra. 39 I los que  
Mt 27,40  lo blasfemaven, movent sos caps 40  i dient: –Eh, tu que destrueixes lo  
Mt 27,40  –Eh, tu que destrueixes lo temple,  i el reedifiques en tres dies, salva’t a  
Mt 27,41  dels sacerdots ab los escribes  i ancians, deien: 42 –Salvà a altres, i no 
Mt 27,42 ancians, deien: 42 –Salvà a altres,  i no es pot salvar a si mateix! Si és lo  
Mt 27,42  Israel, que bàixia ara de la creu,  i el creurem. 43 Confià en Déu, que el  
Mt 27,48  ells, corrent, prengué una esponja  i l’empapà en vinagre, i la posà al cap  
Mt 27,48 una esponja i l’empapà en vinagre,  i la posà al cap d’una canya, i li donava 
Mt 27,48  i la posà al cap d’una canya,  i li donava a beure. 49 I los altres  
Mt 27,51 temple en dos trossos de dalt baix,  i tremolà la terra, i les pedres se  
Mt 27,51  de dalt baix, i tremolà la terra,  i les pedres se partiren. 52 I s’obriren  
Mt 27,52  52 I s’obriren les sepultures;  i molts cossos de sants que havien mort,  
Mt 27,53  vingueren a la ciutat santa  i s’aparegueren a molts. 54 Emperò lo  
Mt 27,54  a molts. 54 Emperò lo centurió  i els que ab ell estaven fent guarda a  
Mt 27,54 guarda a Jesús, vist lo terratrèmol  i les coses que passaven, s’atemorisaren  
Mt 27,54  que passaven, s’atemorisaren molt  i deien: –Verdaderament, aquest era Fill  
Mt 27,56  les quals estava Maria Magdalena,  i Maria, mare de Jaume i de Josep, i la  
Mt 27,56  Magdalena, i Maria, mare de Jaume  i de Josep, i la mare dels fills del  
Mt 27,56  i Maria, mare de Jaume i de Josep,  i la mare dels fills del Zebedeu. 57 I  
Mt 27,58  58 Aquest tal anà a trobar a Pilat  i li demanà lo cos de Jesús. Llavors Pilat 
Mt 27,60  llosa a l’entrada del sepulcre,  i se n’anà. 61 I Maria Magdalena i l’  
Mt 27,61  i se n’anà. 61 I Maria Magdalena  i l’altra Maria estaven assentades allí  
Mt 27,62  los prínceps dels sacerdots  i els fariseus acudiren junts a Pilat, 63  
Mt 27,64  que sos deixebles vinguen de nit  i el ròbien, i diguen al poble:  
Mt 27,64  vinguen de nit i el ròbien,  i diguen al poble: “Ressuscità d’entre  
Mt 27,65  los digué: –Guardes teniu; anau  i guardau-lo tan bé com pugau. 66 I ells 
Mt 27,66  com pugau. 66 I ells se n’anaren,  i per assegurar lo sepulcre sellaren la  
Mt 27,66  lo sepulcre sellaren la pedra  i hi posaren guardes. 28,Tit Capítol  
Mt 28,Tit  S’apareix també als apòstols  i els promet sa protecció. 1 A l’acabar  
Mt 28,1  1 A l’acabar lo dissabte,  i apuntant lo primer dia de la semana,  
Mt 28,1  semana, vingueren Maria Magdalena  i l’altra Maria a veure lo sepulcre. 2 I  
Mt 28,2  un àngel del Senyor baixà del cel  i, acercant-se, remogué la pedra, i s’  
Mt 28,2 i, acercant-se, remogué la pedra,  i s’assentà sobre d’ella. 3 I son rostro 
Mt 28,3  3 I son rostro era com un llampec,  i ses vestidures, com la neu. 4 I els  
Mt 28,4  guardes, espavorits, s’aterraren  i quedaren com si fossen morts. 5 Emperò  
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Mt 28,6  ha ressuscitat, com digué. Veniu  i veeu lo lloc a on havia estat colocat lo 
Mt 28,7  lo Senyor. 7 I anau immediatament  i dieu a sos deixebles que ha ressuscitat. 
Mt 28,8  eixiren del sepulcre ab temor  i gran alegria, i corregueren a donar la  
Mt 28,8  sepulcre ab temor i gran alegria,  i corregueren a donar la nova a sos  
Mt 28,9  guàrdia. I elles se li acercaren,  i abraçaren sos peus i l’adoraren. 10  
Mt 28,9  li acercaren, i abraçaren sos peus  i l’adoraren. 10 Llavors los digué Jesús: 
Mt 28,11  dels guardes vingueren a la ciutat  i donaren avís als prínceps dels sacerdots 
Mt 28,12 I havent-se juntat ab los ancians  i pres consell, donaren una gran suma de  
Mt 28,13  “De nit vingueren sos deixebles,  i lo robaren mentres que nosaltres estàvem 
Mt 28,14  nosaltres l’hi farem creure,  i mirarem per vostra seguretat. 15 I ells, 
Mt 28,18 m’ha donat tota potestat en lo cel  i en la terra. 19 Anau, doncs, i ensenyau  
Mt 28,19  cel i en la terra. 19 Anau, doncs,  i ensenyau a tota la gent, batejant-los  
Mt 28,19  batejant-los en lo nom del Pare,  i del Fill, i de l’Esperit Sant, 20  
Mt 28,19 los en lo nom del Pare, i del Fill,  i de l’Esperit Sant, 20 ensenyant-los a 
Mc 1,Tit  Marc 1,Tit Capítol I Predicació  i baptisme de Joan. Jesús, després de  
Mc 1,Tit  després de batejat en lo Jordà  i tentat en lo desert, comença a predicar  
Mc 1,Tit  en Galilea. Vocació de sant Pere  i altres deixebles. Jesucrist obra vàrios  
Mc 1,4 4 Estava Joan en lo desert batejant  i predicant lo baptisme d’arrepentiment  
Mc 1,5  envers ell tota la terra de Judea  i tots los de Jerusalem, i eren batejats  
Mc 1,5  de Judea i tots los de Jerusalem,  i eren batejats per ell en lo riu Jordà,  
Mc 1,6 Anava Joan vestit de pèl de camell,  i portava un cenyidor de cuiro a l’entorn 
Mc 1,6  de cuiro a l’entorn de sos lloms,  i menjava llagostes i mel silvestre. I  
Mc 1,6  de sos lloms, i menjava llagostes  i mel silvestre. I predicava dient: 7  
Mc 1,9  Jesús vingué de Nazaret de Galilea  i fou batejat per Joan en lo Jordà. 10 I  
Mc 1,10  de l’aigua, vegé los cels oberts  i a l’Esperit en figura de paloma que  
Mc 1,10  en figura de paloma que baixava  i se posava sobre d’ell mateix. 11 I s’  
Mc 1,13  estigué en lo desert quaranta dies  i quaranta nits, i lo tentà Satanàs, i  
Mc 1,13  quaranta dies i quaranta nits,  i lo tentà Satanàs, i morava ab les  
Mc 1,13  quaranta nits, i lo tentà Satanàs,  i morava ab les fieres, i els àngels lo  
Mc 1,13  Satanàs, i morava ab les fieres,  i els àngels lo servien. 14 Mes després  
Mc 1,15  l’evangeli del Regne de Déu 15  i dient: –Puix que el temps s’ha complert 
Mc 1,15  –Puix que el temps s’ha complert  i s’ha acercat lo Regne de Déu,  
Mc 1,15  lo Regne de Déu, arrepentiu-vos  i creeu l’evangeli. 16 I passant per la  
Mc 1,16  del mar de Galilea, vegé a Simó  i a Andreu, son germà, que tiraven sos  
Mc 1,17  los digué: –Veniu detràs de mi,  i jo faré que siau pescadors d’homes. 18  
Mc 1,18  I a l’instant deixaren los filats  i el seguiren. 19 I anant un poc més en  
Mc 1,19  vegé a Jaume, fill del Zebedeu,  i a Joan, son germà, que estaven també en  
Mc 1,22  instruïa com un que té potestat,  i no com los escribes. 23 I hi havia en la 
Mc 1,26 I maltractant-lo l’esperit impur  i fent grans crits, eixí d’ell. 27 I es  
Mc 1,27  esperits impurs mana ab autoritat  i l’obeeixen. 28 I luego s’espargí sa  
Mc 1,29  se n’anaren a casa de Simó  i d’Andreu, ab Jaume i Joan. 30 I la  
Mc 1,29  casa de Simó i d’Andreu, ab Jaume  i Joan. 30 I la sogra de Simó jeia en lo  
Mc 1,30  de Simó jeia en lo llit ab febre,  i luego li parlaren d’ella. 31 I acostant 
Mc 1,31 acostant-se, la prengué per la mà  i l’alçà, i al punt la deixà la febre, i  
Mc 1,31 se, la prengué per la mà i l’alçà,  i al punt la deixà la febre, i els servia. 
Mc 1,31  alçà, i al punt la deixà la febre,  i els servia. 32 I a la tarda, post ja lo  
Mc 1,32  tots los que estaven malalts  i els esperitats. 33 I tota la ciutat s’  
Mc 1,34 molts que patien de diferents mals,  i llançà molts dimonis, i no els permetia  
Mc 1,34  mals, i llançà molts dimonis,  i no els permetia dir que sabien qui era.  
Mc 1,35 35 I alçant-se de bon matí, isqué  i se n’anà a un lloc desert, i allí feia  
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Mc 1,35 isqué i se n’anà a un lloc desert,  i allí feia oració. 36 I Simó i los que  
Mc 1,36  i allí feia oració. 36 I Simó  i los que eren ab ell lo seguien. 37 I  
Mc 1,38  I ell los digué: –Anem als poblets  i ciutats veïnes per a predicar també  
Mc 1,39 predicava en les sinagogues d’ells  i per tota la Galilea i llançava los  
Mc 1,39  d’ells i per tota la Galilea  i llançava los dimonis. 40 I vingué a ell  
Mc 1,40  a ell un leprós; pregant-li  i agenollant-se, li digué: –Si vós  
Mc 1,41  compadescut d’ell, estengué sa mà  i, tocant-lo, li digué: –Vull, sies net. 
Mc 1,42  desaparegué d’ell la lepra,  i quedà net. 43 I Jesús l’amenaçà, e  
Mc 1,44  ’t al príncep dels sacerdots  i ofereix per ta limpiesa lo que Moisès  
Mc 1,45  que isqué, començà a publicar-ho  i a divulgar l’acontescut, de manera que  
Mc 1,45  estava defora en paratges deserts,  i acudien a ell de totes parts. 2,Tit  
Mc 2,Tit  a Mateu, cobrador de tributs,  i reprimeix ab sa doctrina l’orgull e  
Mc 2,2  la veu que estava en una casa,  i acudí tal multitud de gent que no hi  
Mc 2,2  que no hi cabia, ni en la porta;  i els predicava la paraula. 3 I vingueren  
Mc 2,4  lo teulat de la casa en què estava  i, havent-hi fet un forat, baixaren lo  
Mc 2,9 o dir-li: “Alça’t, pren ton llit  i camina”? 10 Per a què, doncs, sapiau que 
Mc 2,11  t’ho dic, alça’t, pren ton llit  i vés-te’n a ta casa. 12 I a l’instant 
Mc 2,12  ta casa. 12 I a l’instant s’alçà  i, prenent son llit, se n’anà a vista de  
Mc 2,12  de manera que tots se meravellaren  i glorificaren a Déu dient: –Mai vegérem  
Mc 2,13  Isqué altra vegada envers lo mar,  i venia a ell tota la gent, i els  
Mc 2,13 lo mar, i venia a ell tota la gent,  i els ensenyava. 14 I al passar vegé a  
Mc 2,14 estava sentat al banc dels tributs,  i li digué: –Segueix-me. I alçant-se,  
Mc 2,15  en casa d’est, molts publicans  i pecadors estaven també a taula ab Jesús  
Mc 2,15  estaven també a taula ab Jesús  i sos deixebles, perquè hi havia molts que 
Mc 2,16 seguien. 16 I al veure los escribes  i els fariseus que menjava ab los  
Mc 2,16  que menjava ab los publicans  i pecadors, deien a sos deixebles: –Per  
Mc 2,16  –Per què vostre mestre menja  i beu ab los publicans i ab los pecadors?  
Mc 2,16 mestre menja i beu ab los publicans  i ab los pecadors? 17 Quan Jesús oigué  
Mc 2,18  18 I els deixebles de Joan  i dels fariseus, que solien dejunar, vénen 
Mc 2,18  que solien dejunar, vénen a ell  i li diuen: –Per què els deixebles de Joan 
Mc 2,18  –Per què els deixebles de Joan  i els dels fariseus dejunen i vostres  
Mc 2,18 de Joan i els dels fariseus dejunen  i vostres deixebles no dejunen? 19 I Jesús 
Mc 2,20  en què l’espòs los serà llevat,  i llavors dejunaran en aquells dies. 21  
Mc 2,21  lo pedaç nou se’n porta el vell,  i es fa més gran l’esquinç. 22 I ningú  
Mc 2,22  manera el vi rebentarà els bots  i es vessarà, i es faran malbé els bots.  
Mc 2,22 vi rebentarà els bots i es vessarà,  i es faran malbé els bots. Sinó que deu  
Mc 2,23  sos deixebles s’avançaren  i començaren a arrancar espigues. 24 I els 
Mc 2,25  David quan se trobà en necessitat  i tingueren fam, ell i los que ab ell  
Mc 2,25  en necessitat i tingueren fam, ell  i los que ab ell estaven? 26 Com entrà en  
Mc 2,26 d’Abiatar, príncep dels sacerdots,  i se menjà los pans de la proposició, dels 
Mc 2,26  menjar-ne sinó als sacerdots,  i encara ne donà als que estaven ab ell?  
Mc 2,27 –Lo dissabte fou fet per a l’home,  i no l’home per al dissabte. 28 Així que  
Mc 3,Tit  parts. Elegeix als dotze apòstols  i respon ab gran mansuetud als dicteris i  
Mc 3,Tit  ab gran mansuetud als dicteris  i blasfèmies dels escribes. 1 I entrà  
Mc 3,1  1 I entrà novament en la sinagoga,  i hi havia allí un home que tenia seca una 
Mc 3,5  home: –Extén ta mà. I l’extengué,  i li fou restablerta la mà com l’altra. 6 
Mc 3,7  ab sos deixebles envers lo mar,  i el seguí una gran multitud de gent de la 
Mc 3,7 gran multitud de gent de la Galilea  i de la Judea, 8 i de Jerusalem, i de la  
Mc 3,8 gent de la Galilea i de la Judea, 8  i de Jerusalem, i de la Idumea, i de l’  
Mc 3,8  i de la Judea, 8 i de Jerusalem,  i de la Idumea, i de l’altra ribera del  
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Mc 3,8  8 i de Jerusalem, i de la Idumea,  i de l’altra ribera del Jordà. I els de  
Mc 3,8  Jordà. I els de la comarca de Tiro  i Sidon, quan oïren les coses que feia,  
Mc 3,11  impurs, se postraven davant d’ell  i cridaven dient: 12 –Tu ets lo Fill de  
Mc 3,13 envers si a aquells que ell volgué,  i vingueren a ell. 14 I escollí a dotze  
Mc 3,14  dotze per a què estiguessen ab ell  i per a enviar-los a predicar. 15 I els  
Mc 3,15  I els donà poder per a curar mals  i per a llançar dimonis. 16 I a Simó li  
Mc 3,17 I a Simó li posà lo nom de Pere; 17  i a Jaume del Zebedeu, i a Joan, germà de  
Mc 3,17  de Pere; 17 i a Jaume del Zebedeu,  i a Joan, germà de Jaume, als quals donà  
Mc 3,18  que vol dir «fills del tro»; 18  i a Andreu, i a Felip, i a Bartomeu, i a  
Mc 3,18 dir «fills del tro»; 18 i a Andreu,  i a Felip, i a Bartomeu, i a Mateu, i a  
Mc 3,18 del tro»; 18 i a Andreu, i a Felip,  i a Bartomeu, i a Mateu, i a Tomàs, i a  
Mc 3,18  a Andreu, i a Felip, i a Bartomeu,  i a Mateu, i a Tomàs, i a Jaume d’Alfeu,  
Mc 3,18 i a Felip, i a Bartomeu, i a Mateu,  i a Tomàs, i a Jaume d’Alfeu, i a Tadeu,  
Mc 3,18 i a Bartomeu, i a Mateu, i a Tomàs,  i a Jaume d’Alfeu, i a Tadeu, i a Simó lo 
Mc 3,18  i a Tomàs, i a Jaume d’Alfeu,  i a Tadeu, i a Simó lo Cananeu, 19 i a  
Mc 3,18  i a Jaume d’Alfeu, i a Tadeu,  i a Simó lo Cananeu, 19 i a Judes  
Mc 3,19  i a Tadeu, i a Simó lo Cananeu, 19  i a Judes Iscariot, que l’entregà. 20 I  
Mc 3,20  entregà. 20 I vingueren a la casa,  i comparegué de nou tanta multitud de  
Mc 3,22  Jerusalem deien: –Té a Beelzebub,  i per virtut del príncep dels dimonis,  
Mc 3,26  contra de si mateix, està dividit  i no podrà durar, ans bé està cerca son  
Mc 3,27  pot entrar en la casa del valent  i robar ses alhajes si primer no lliga al  
Mc 3,28  seran perdonats tots los pecats,  i les blasfèmies als que hagen blasfemat.  
Mc 3,31  esperit impur. 31 I arribà sa mare  i sos germans i, quedant-se defora,  
Mc 3,31  31 I arribà sa mare i sos germans  i, quedant-se defora, enviaren a demanar 
Mc 3,32  d’ell una multitud de gent,  i li digueren: –Mirau, vostra mare i  
Mc 3,32  i li digueren: –Mirau, vostra mare  i vostres germans vos demanen allà fora.  
Mc 3,33  dient: –Qui és la meva mare  i qui mos germans? 34 I mirant als que  
Mc 3,34 –Veus aquí –los digué– la meva mare  i mos germans! 35 Perquè qualsevol que  
Mc 3,35  voluntat de Déu, eix és mon germà,  i ma germana, i ma mare. 4,Tit Capítol IV  
Mc 3,35  eix és mon germà, i ma germana,  i ma mare. 4,Tit Capítol IV Paràbola del  
Mc 4,Tit  Capítol IV Paràbola del sembrador  i sa explicació. La llum sobre del  
Mc 4,Tit  del candelero. Llavor que naix  i creix dormint lo qui la sembrà. Altra  
Mc 4,1  barca s’assentà dins, en lo mar,  i tota la gent estava a la vora, en terra. 
Mc 4,2  moltes coses ab paràboles,  i els deia en sa doctrina: 3 –Oïu: Veus  
Mc 4,4  una part caigué prop del camí,  i vingueren los aucells de l’aire i se la 
Mc 4,4  i vingueren los aucells de l’aire  i se la menjaren. 5 I altra caigué sobre  
Mc 4,5  a on no hi havia molta terra,  i nasqué a l’instant perquè no hi havia  
Mc 4,6  prest com isqué lo sol, s’abrusà,  i com no tenia arrel, se secà. 7 I altra  
Mc 4,7  7 I altra caigué entre espines,  i cresqueren les espines i la sufocaren, i 
Mc 4,7  espines, i cresqueren les espines  i la sufocaren, i no donà fruit. 8 I altra 
Mc 4,7  les espines i la sufocaren,  i no donà fruit. 8 I altra caigué en bona  
Mc 4,8  8 I altra caigué en bona terra,  i donà fruit, que pujà i cresqué; i una  
Mc 4,8  bona terra, i donà fruit, que pujà  i cresqué; i una donà a trenta, altra a  
Mc 4,8  i donà fruit, que pujà i cresqué;  i una donà a trenta, altra a xeixanta i  
Mc 4,8 una donà a trenta, altra a xeixanta  i altra a cent. 9 I els deia: –Qui té  
Mc 4,12  12 «Perquè mirant mírien,  i no vegen; i oient oiguen, i no  
Mc 4,12  «Perquè mirant mírien, i no vegen;  i oient oiguen, i no comprenguen; no sia  
Mc 4,12 mírien, i no vegen; i oient oiguen,  i no comprenguen; no sia que es  
Mc 4,12  que es convertesquen alguna vegada  i se’ls perdónien sos pecats.» 13 I els  
Mc 4,15  han oïda, ve a l’instant Satanàs  i els pren la paraula que fou sembrada en  
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Mc 4,17  goig, 17 mes no tenen arrel en si,  i així no dura sinó per algun temps, i  
Mc 4,17  així no dura sinó per algun temps,  i després, quan s’alça tribulació i  
Mc 4,17  i després, quan s’alça tribulació  i persecució per raó de la paraula, a l’  
Mc 4,19  19 emperò els afanys del sigle  i l’engany de les riqueses i els desigs  
Mc 4,19  sigle i l’engany de les riqueses  i els desigs d’altres coses a què donen  
Mc 4,19 donen entrada, sufoquen la paraula,  i no dóna fruit algun. 20 I els sembrats  
Mc 4,20  terra són los que ouen la paraula  i la reben i donen fruit: un a trenta,  
Mc 4,20  los que ouen la paraula i la reben  i donen fruit: un a trenta, altre a  
Mc 4,20  un a trenta, altre a xeixanta  i altre a cent. 21 I els deia: –¿Per  
Mc 4,24  mida ab què midareu, sereu midats,  i als que oïu se us donarà més. 25 Perquè  
Mc 4,25  25 Perquè al que té, se li donarà;  i al que no té, fins allò que té li serà  
Mc 4,27  tíria la llavor sobre la terra, 27  i que dòrmia i s’àlcia de nit i de dia, i 
Mc 4,27  sobre la terra, 27 i que dòrmia  i s’àlcia de nit i de dia, i la llavor  
Mc 4,27  27 i que dòrmia i s’àlcia de nit  i de dia, i la llavor brótia i cresca sens 
Mc 4,27  dòrmia i s’àlcia de nit i de dia,  i la llavor brótia i cresca sens que ell  
Mc 4,27 de nit i de dia, i la llavor brótia  i cresca sens que ell se n’adónia. 28  
Mc 4,28 fruit: primer herba, després espiga  i per últim gra ple en l’espiga. 29 I  
Mc 4,32  32 Però quan és sembrada, puja  i creix més que tots los llegums, i fa  
Mc 4,32  i creix més que tots los llegums,  i fa branques grans, de manera que els  
Mc 4,38 en la popa, dormint sobre un coixí;  i el desperten i li diuen: –Mestre, que no 
Mc 4,38  sobre un coixí; i el desperten  i li diuen: –Mestre, que no us fa res que  
Mc 4,39  39 I alçant-se, amenaçà al vent,  i digué al mar: –Calla, sossega’t. I parà 
Mc 4,39  –Calla, sossega’t. I parà el vent  i sobrevingué una gran bonança. 40 I els  
Mc 4,40  aquest a qui obeeixen fins lo vent  i lo mar? 5,Tit Capítol V Jesús expeŀleix  
Mc 5,Tit  expeŀleix los dimonis d’un home  i els permet entrar en una ramada de  
Mc 5,Tit  dona d’un fluix de sang inveterat  i ressuscita a la filla de Jairo. 1 I  
Mc 5,3 tenia son domicili en los sepulcres  i ningú lo podia lligar ja ni ab cadenes.  
Mc 5,4  lligat moltes vegades ab grillons  i ab cadenes, havia romput les cadenes i  
Mc 5,4  cadenes, havia romput les cadenes  i fet trossos los grillons, i ningú el  
Mc 5,4 cadenes i fet trossos los grillons,  i ningú el podia subjectar. 5 I estava  
Mc 5,5 subjectar. 5 I estava sempre de nit  i de dia en los sepulcres i en les  
Mc 5,5  de nit i de dia en los sepulcres  i en les muntanyes, cridant i ferint-se  
Mc 5,5  i en les muntanyes, cridant  i ferint-se ab pedres. 6 I quan vegé a  
Mc 5,6  Jesús des de lluny, corregué a ell  i l’adorà. 7 I clamant en alta veu digué: 
Mc 5,13  s’introduïren en los porcs,  i el ramat, en número com de dos mil, se  
Mc 5,13 precipità ab gran ímpetu en lo mar,  i s’ofegaren. 14 I els que els feien  
Mc 5,14  els que els feien pasturar fugiren  i ho contaren en la ciutat i en los camps. 
Mc 5,14  fugiren i ho contaren en la ciutat  i en los camps. I eixiren a veure lo que  
Mc 5,15  havia succeït. 15 I vénen a Jesús  i veuen al que havia estat aturmentat del  
Mc 5,15  del dimoni, sentat, vestit  i en son cabal judici, i tingueren temor.  
Mc 5,15  vestit i en son cabal judici,  i tingueren temor. 16 I els que ho havien  
Mc 5,16  com havia succeït a l’endemoniat,  i lo dels porcs. 17 I començaren a pregar  
Mc 5,19 –Vés-te’n a ta casa ab los teus,  i conta’ls quant grans són les coses que  
Mc 5,19 coses que ha fet per a tu lo Senyor  i la misericòrdia que t’ha tingut. 20 I  
Mc 5,20  que t’ha tingut. 20 I se n’anà  i començà a publicar en Decàpolis quant  
Mc 5,20  coses havia fet Jesús per a ell,  i se meravellaven tots. 21 I havent Jesús  
Mc 5,21  acercà una gran multitud de gent,  i ell estava prop del mar. 22 I veus aquí  
Mc 5,22  de la sinagoga, anomenat Jairo,  i luego que el vegé se postrà a sos peus,  
Mc 5,23  el vegé se postrà a sos peus, 23  i li pregava molt dient: –Ma filla està a  
Mc 5,23  la mà sobre per a què es cúria  i visca. 24 I se n’anà ab ell. I lo  
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Mc 5,24 anà ab ell. I lo seguia molta gent,  i l’oprimien. 25 I una dona que patia un  
Mc 5,26  fluix de sang dotze anys havia 26  i que havia sofert molt en mans de molts  
Mc 5,26  molt en mans de molts metges,  i gastat tot quant tenia sens haver  
Mc 5,27 detràs entre la confusió de la gent  i tocà son vestit, 28 perquè deia: «Tan  
Mc 5,29 mateix punt cessà son fluix de sang  i sentí en son cos que estava curada d’  
Mc 5,31  la gent que vos està oprimint,  ¿i dieu: “Qui m’ha tocat?” 32 I mirava al 
Mc 5,33 fet. 33 Llavors la dona, espavorida  i tremolant, sabent lo que li havia  
Mc 5,33  lo que li havia passat, s’acercà  i se postrà davant d’ell, i li digué tota 
Mc 5,33  acercà i se postrà davant d’ell,  i li digué tota la veritat. 34 I ell li  
Mc 5,34  fe t’ha curat. Vés-te’n en pau  i sies sana de ta plaga. 35 Estava encara  
Mc 5,35  de casa del príncep de la sinagoga  i li digueren: –Ta filla és morta, per què 
Mc 5,37  ningú que el seguís, excepte Pere,  i Jaume, i Joan, germà de Jaume. 38 I  
Mc 5,37  el seguís, excepte Pere, i Jaume,  i Joan, germà de Jaume. 38 I arriben a  
Mc 5,38  a casa del príncep de la sinagoga,  i veu l’avalot i als que ploraven i  
Mc 5,38  de la sinagoga, i veu l’avalot  i als que ploraven i donaven grans  
Mc 5,38  i veu l’avalot i als que ploraven  i donaven grans alarits. 39 I havent  
Mc 5,39 digué: –Per a què feu aqueix brogit  i estau plorant? La noia no és morta, sinó 
Mc 5,40  a tots fora, pren ab si al pare  i a la mare de la noia, i als que estaven  
Mc 5,40  si al pare i a la mare de la noia,  i als que estaven ab ell, i entra a on  
Mc 5,40  la noia, i als que estaven ab ell,  i entra a on estava jaient la noia. 41 I  
Mc 5,42  42 I al moment s’alçà la noia,  i se posà a caminar. I tenia dotze anys. I 
Mc 5,43  estretament que ningú ho sabés,  i digué que li donassen alguna cosa de  
Mc 6,Tit  Missió dels apòstols. Presó  i mort de Joan Baptista. Miracle dels cinc 
Mc 6,Tit  Baptista. Miracle dels cinc pans  i dos peixos. Jesús camina sobre l’aigua  
Mc 6,Tit peixos. Jesús camina sobre l’aigua  i cura a molts malalts. 1 I havent eixit  
Mc 6,1  d’allí, se n’anà a sa pàtria,  i el seguien sos deixebles. 2 I arribat lo 
Mc 6,2  començà a ensenyar en la sinagoga;  i molts que l’oïen se meravellaven de sa  
Mc 6,2  és esta que se li ha donat,  i tals meravelles com obra per ses mans? 3 
Mc 6,3  fill de Maria, germà de Jaume,  i de Josep, i de Judes, i de Simó? ¿I ses  
Mc 6,3  Maria, germà de Jaume, i de Josep,  i de Judes, i de Simó? ¿I ses germanes no  
Mc 6,3  de Jaume, i de Josep, i de Judes,  i de Simó? ¿I ses germanes no estan també  
Mc 6,4  sens honra, sinó en sa pàtria,  i en sa casa, i entre sos parents. 5 I no  
Mc 6,4  sinó en sa pàtria, i en sa casa,  i entre sos parents. 5 I no podia allí fer 
Mc 6,7 l’encontorn. 7 I convocà als Dotze  i començà a enviar-los de dos en dos; i  
Mc 6,7  a enviar-los de dos en dos;  i els donava potestat sobre los esperits  
Mc 6,9  que se’n portassen sandàlies,  i que no es posassen dos túniques. 10 I  
Mc 6,11 ells. En veritat vos dic que Sodoma  i Gomorra seran més tolerablement  
Mc 6,13  13 I llançaven molts dimonis,  i ungien ab oli molts malalts i curaven.  
Mc 6,13  i ungien ab oli molts malalts  i curaven. 14 I això arribà a oïdos del  
Mc 6,14 (puix son nom s’havia fet notori),  i deia: –Joan Baptista ha ressuscitat d’  
Mc 6,14  ha ressuscitat d’entre els morts  i per això s’obren prodigis en ell. 15  
Mc 6,17  havia enviat a prendre a Joan  i l’havia fet posar ab grillons en la  
Mc 6,19  germà. 19 I Herodias l’insidiava,  i el volia fer morir, emperò no podia. 20  
Mc 6,20 a Joan, sabent que era un baró just  i sant, i el tenia en custòdia, i per son  
Mc 6,20 sabent que era un baró just i sant,  i el tenia en custòdia, i per son consell  
Mc 6,20  i sant, i el tenia en custòdia,  i per son consell feia moltes coses, i l’ 
Mc 6,20  per son consell feia moltes coses,  i l’oïa de bona gana. 21 Fins que per  
Mc 6,21  un convit als magnates de sa cort  i als tribuns i als principals de la  
Mc 6,21  magnates de sa cort i als tribuns  i als principals de la Galilea. 22 I  
Mc 6,22 havent entrat la filla d’Herodias,  i dansat, i agradat a Herodes i als que  
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Mc 6,22  la filla d’Herodias, i dansat,  i agradat a Herodes i als que estaven ab  
Mc 6,22  i dansat, i agradat a Herodes  i als que estaven ab ell a taula, digué el 
Mc 6,22  minyona: –Demana’m lo que vulles  i t’ho donaré. 23 I li va jurar dient:  
Mc 6,26 contristà; mes per raó del jurament  i dels que estaven a taula ab ell, no  
Mc 6,28  plata. I el degollà en la presó 28  i portà son cap en una plata, i lo donà a  
Mc 6,28  28 i portà son cap en una plata,  i lo donà a la minyona; i la minyona lo  
Mc 6,28  una plata, i lo donà a la minyona;  i la minyona lo donà a sa mare. 29 I quan  
Mc 6,29  deixebles ho saberen, vingueren,  i prengueren son cos, i el posaren en un  
Mc 6,29  vingueren, i prengueren son cos,  i el posaren en un sepulcre. 30 I reunint  
Mc 6,30  li contaren tot lo que havien fet  i ensenyat. 31 I els digué: –Veniu,  
Mc 6,31  apartem-nos a un lloc solitari  i descansau un poc. Puix eren molts los  
Mc 6,31 poc. Puix eren molts los que anaven  i venien, i no tenien temps ni per a  
Mc 6,31 eren molts los que anaven i venien,  i no tenien temps ni per a menjar. 32 I  
Mc 6,32  se retiraren a un lloc desert  i apartat. 33 I molts los vegeren com se  
Mc 6,33  molts los vegeren com se n’anaven  i els conegueren; i concorregueren allí a  
Mc 6,33  com se n’anaven i els conegueren;  i concorregueren allí a peu de totes les  
Mc 6,33  allí a peu de totes les ciutats  i arribaren abans que ells. 34 I al  
Mc 6,34  vegé Jesús una gran multitud,  i tingué compassió d’ells, perquè eren  
Mc 6,35  s’acercaren a ell sos deixebles  i li digueren: –Desert és aquest lloc i l’ 
Mc 6,35 li digueren: –Desert és aquest lloc  i l’hora és ja passada. 36 Despediu-los 
Mc 6,36 -los per a què vagen a les granges  i poblets de la comarca i cómprien pans,  
Mc 6,36 les granges i poblets de la comarca  i cómprien pans, perquè no tenen res per a 
Mc 6,37 comprar pans per dos-cents diners  i els donarem què menjar? 38 I ell los  
Mc 6,38  los diu: –Quants pans teniu? Anau  i veeu-ho. I quan ho hagueren vist,  
Mc 6,38  ho hagueren vist, diuen: –Cinc,  i dos peixos. 39 I els manà que els fessen 
Mc 6,40  en pletes de cent en cent  i de cinquanta en cinquanta. 41 I prenent  
Mc 6,41  41 I prenent los cinc pans  i los dos peixos, alçant los ulls al cel,  
Mc 6,41  alçant los ulls al cel, beneí  i partí los pans, i els donà a sos  
Mc 6,41  al cel, beneí i partí los pans,  i els donà a sos deixebles per a què els  
Mc 6,41  a què els presentassen a la gent,  i ell repartí entre tots los dos peixos.  
Mc 6,42  dos peixos. 42 I ne menjaren tots  i quedaren saciats. 43 I alçaren les  
Mc 6,43  saciats. 43 I alçaren les sobres  i ompliren dotze coves dels bocins i dels  
Mc 6,43  i ompliren dotze coves dels bocins  i dels peixos. 44 I els que ne menjaren  
Mc 6,45  per a què entrassen en la barca  i anassen antes que ell a Betsaida, a l’  
Mc 6,47  estava la barca enmig del mar,  i ell sol en terra. 48 I veent-los remar 
Mc 6,48  puix lo vent los era contrari,  i cerca de la quarta vetlla de la nit,  
Mc 6,48  cap a ells caminant sobre del mar  i volia deixar-los detràs. 49 Emperò  
Mc 6,49  mar, pensaren que era un fantasma  i exclamaren. 50 Puix tots lo vegeren i es 
Mc 6,50 exclamaren. 50 Puix tots lo vegeren  i es torbaren. Emperò immediatament parlà  
Mc 6,50  Emperò immediatament parlà ab ells  i els digué: –Teniu bon ànimo! Só jo, no  
Mc 6,51 51 I se’n pujà ab ells a la barca,  i parà lo vent. I ells més i més se  
Mc 6,51  barca, i parà lo vent. I ells més  i més se pasmaven en son interior. 52  
Mc 6,53 vingueren al territori de Genesaret  i atracaren a terra. 54 I havent eixit de  
Mc 6,56  posaven los malalts en los carrers  i li suplicaven que almenos los permetés  
Mc 6,56  tocar la vora de son vestit;  i tots quants la tocaven quedaven sans.  
Mc 7,Tit  VII Jesús reprèn la hipocresia  i superstició dels fariseus. Fe gran de la 
Mc 7,Tit  a sa filla. Cura a un home sord  i mut. 1 I s’acercaren a ell los fariseus 
Mc 7,1 1 I s’acercaren a ell los fariseus  i alguns dels escribes, que havien vingut  
Mc 7,3  vituperaren. 3 Perquè los fariseus  i tots los jueus, si no es renten les mans 
Mc 7,4  no mengen si abans no es renten;  i observen moltes altres coses que tenen  
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Mc 7,4  tradició, com és lo rentar copes,  i gerros, i utensilis de metall, i llits.  
Mc 7,4  com és lo rentar copes, i gerros,  i utensilis de metall, i llits. 5 I els  
Mc 7,4  i gerros, i utensilis de metall,  i llits. 5 I els fariseus i els escribes  
Mc 7,5  metall, i llits. 5 I els fariseus  i els escribes li preguntaven: –Per què  
Mc 7,6  -se les mans? 6 I ell respongué  i els digué: –Hipòcrites, bé profetisà  
Mc 7,7  m’honren, ensenyant doctrines  i manaments d’homes.” 8 »Perquè, deixant  
Mc 7,8  homes, com lo rentar de les copes  i gerros, i el fer moltes altres coses  
Mc 7,8  lo rentar de les copes i gerros,  i el fer moltes altres coses semblants a  
Mc 7,10  Moisès digué: “Honra a ton pare  i a ta mare.” I: “Aquell que maleesca a  
Mc 7,12 jo ofresca, a tu t’aprofitarà”: 12  i no li permeteu que fàcia ninguna altra  
Mc 7,13  vostra tradició que transmetéreu;  i fent moltes coses semblants a esta. 14 I 
Mc 7,14 al poble, los deia: –Oïu-me tots,  i enteneu: 15 No hi ha res fora de l’home 
Mc 7,17  oiga. 17 I luego que deixà la gent  i entrà en casa, li preguntaven sos  
Mc 7,19  son cor, sinó que passa al ventre,  i després se llança en llocs secrets,  
Mc 7,23  23 Tots aquestos mals ixen de dins  i fan a l’home impur. 24 I, alçant-se  
Mc 7,24 allí, se n’anà als confins de Tiro  i de Sidon. I entrant en una casa, no  
Mc 7,25  quan oigué parlar d’ell, entrà  i se llançà a sos peus. 26 I la dona era  
Mc 7,26  sos peus. 26 I la dona era gentil,  i de nació sirofenícia. I li suplicava que 
Mc 7,27  no és bo prendre lo pa dels fills  i tirar-lo als cans. 28 Emperò ella  
Mc 7,28  als cans. 28 Emperò ella respongué  i li digué: –Així és, Senyor, mes los  
Mc 7,30  sa filla ajaguda sobre el llit  i que el dimoni havia eixit d’ella. 31 I  
Mc 7,32 Decàpolis. 32 I li portaren un sord  i mut, i li suplicaven que posàs la mà  
Mc 7,32  32 I li portaren un sord i mut,  i li suplicaven que posàs la mà sobre d’  
Mc 7,33  li posà los dits en ses orelles,  i escopint, li tocà la llengua. 34 I  
Mc 7,34  I alçant los ulls al cel, sospirà  i li digué: –‹Effatà› –que vol dir “Obriu  
Mc 7,35  instant foren obertes ses orelles  i quedà desfeta la lligadura de sa  
Mc 7,35 desfeta la lligadura de sa llengua,  i parlava distinctament. 36 I els manà que 
Mc 7,37  ho ha fet bé, ha fet oir als sords  i parlar als muts. 8,Tit Capítol VIII  
Mc 8,Tit  per Messies. Los revela sa passió  i mort; reprèn a Pere i los anima a portar 
Mc 8,Tit  sa passió i mort; reprèn a Pere  i los anima a portar la creu. 1 En aquells 
Mc 8,1 altra vegada un gran número de gent  i no tenint què menjar, cridant Jesús a  
Mc 8,2 perquè fa tres dies que estan ab mi  i no tenen què menjar. 3 I si els envio  
Mc 8,6 set pans, donant gràcies, los partí  i donà a sos deixebles per a què els  
Mc 8,6  per a què els distribuïssen,  i els distribuïren entre la gent. 7 Tenien 
Mc 8,7  7 Tenien també alguns peixets,  i els beneí, i manà que els distribuïssen  
Mc 8,7  també alguns peixets, i els beneí,  i manà que els distribuïssen també. 8 I  
Mc 8,8  distribuïssen també. 8 I menjaren  i se saciaren; i recolliren, dels bocins  
Mc 8,8  també. 8 I menjaren i se saciaren;  i recolliren, dels bocins que havien  
Mc 8,9  en menjaren eren com quatre mil;  i els despedí. 10 I entrant luego en la  
Mc 8,11  11 E isqueren los fariseus  i es posaren a disputar ab ell, demanant- 
Mc 8,13 -los, tornà a entrar en la barca,  i passà a l’altra banda de l’estany. 14  
Mc 8,15  15 I els manà dient: –Teniu compte  i guardau-vos del llevat dels fariseus i 
Mc 8,15  -vos del llevat dels fariseus  i del llevat d’Herodes. 16 I discorrien  
Mc 8,22  encara? 22 I vingueren a Betsaida;  i li portaren un cego i li suplicaven que  
Mc 8,22  a Betsaida; i li portaren un cego  i li suplicaven que el tocàs. 23 I prenent 
Mc 8,23  al cego, lo tragué fora del lloc,  i escopint-li en los ulls i posant-li  
Mc 8,23  lloc, i escopint-li en los ulls  i posant-li les mans dessobre, li  
Mc 8,25  vegada les mans sobre els ulls,  i començà a veure, i quedà sa, de manera  
Mc 8,25  sobre els ulls, i començà a veure,  i quedà sa, de manera que veia clarament  
Mc 8,26 seva dient: –Vés-te’n a ta casa,  i si entres en lo lloc no ho cónties a  
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Mc 8,27 per los llocs de Cesarea de Filipo,  i en lo camí preguntava a sos deixebles  
Mc 8,28  –Joan lo Baptista; alguns, Elies;  i altres, com un dels profetes. 29  
Mc 8,29 què dieu que só, jo? Respongué Pere  i li digué: –Vós sou lo Cristo. 30 I els  
Mc 8,31  que el Fill de l’home patís molt,  i que fos despreciat per los ancians, i  
Mc 8,31 que fos despreciat per los ancians,  i per los prínceps dels sacerdots, i per  
Mc 8,31  i per los prínceps dels sacerdots,  i per los escribes, i que fos mort, i que  
Mc 8,31 dels sacerdots, i per los escribes,  i que fos mort, i que ressuscitàs al cap  
Mc 8,31 i per los escribes, i que fos mort,  i que ressuscitàs al cap de tres dies. 32  
Mc 8,33  -lo. 33 Emperò ell, girant-se  i mirant a sos deixebles, reprengué a Pere 
Mc 8,34 seguir-me, néguia’s a si mateix,  i prenga la creu, i seguesca’m. 35 Perquè 
Mc 8,34  ’s a si mateix, i prenga la creu,  i seguesca’m. 35 Perquè el qui vulla  
Mc 8,35  qui pèrdia sa vida per causa de mi  i de l’evangeli, la salvarà. 36 Puix, què 
Mc 8,36  a l’home si guanya tot lo món  i perd sa ànima? 37 O, què donarà en canvi 
Mc 8,38  38 I qui s’avergonyesca de mi  i de mes paraules enmig d’aquesta  
Mc 8,38 enmig d’aquesta generació adúltera  i pecadora, lo Fill de l’home també s’  
Mc 9,Tit  mut. Poder de la fe, de l’oració  i del dejuni. Instrueix a sos deixebles en 
Mc 9,Tit  a sos deixebles en la humilitat  i en los danys que acarrea lo pecat d’  
Mc 9,1  dies prengué Jesús ab ell a Pere,  i a Jaume, i a Joan, i se’ls ne portà  
Mc 9,1  Jesús ab ell a Pere, i a Jaume,  i a Joan, i se’ls ne portà sols a una  
Mc 9,1 ab ell a Pere, i a Jaume, i a Joan,  i se’ls ne portà sols a una muntanya  
Mc 9,1  muntanya alta, en un lloc apartat,  i es transfigurà a presència d’ells. 2 I  
Mc 9,2  vestits se tornaren resplendents  i en extrem blancs com una neu, de tal  
Mc 9,3  I se’ls aparegué Elies ab Moisès,  i estaven conversant ab Jesús. 4 I prenent 
Mc 9,4 –Mestre, bo serà que ens estem aquí  i façam tres tabernacles, un per a vós,  
Mc 9,4  un per a vós, altre per a Moisès  i altre per a Elies. 5 Perquè ell no sabia 
Mc 9,10 dient: –Puix com diuen los fariseus  i els escribes que primer ha de venir  
Mc 9,11  venir Elies? 11 Ell los respongué  i digué: –Elies, certament, vindrà primer  
Mc 9,11  –Elies, certament, vindrà primer  i restablirà totes les coses; i com està  
Mc 9,11  i restablirà totes les coses;  i com està escrit del Fill de l’home, que 
Mc 9,11  de l’home, que ha de patir molt  i ser despreciat. 12 Emperò jo us dic que  
Mc 9,12  jo us dic que Elies ja vingué,  i feren d’ell tot lo que els plagué,  
Mc 9,13  d’ells una gran multitud de gent,  i que els escribes estaven disputant ab  
Mc 9,14  al veure a Jesús, quedà pasmat  i ple de temor, i acudiren corrent a  
Mc 9,14 Jesús, quedà pasmat i ple de temor,  i acudiren corrent a saludar-lo. 15 I  
Mc 9,17  que l’agafa, lo tira per terra,  i li fa traure bromera i cruixir les  
Mc 9,17  per terra, i li fa traure bromera  i cruixir les dents, i se va tornant sec;  
Mc 9,17 traure bromera i cruixir les dents,  i se va tornant sec; i diguí a vostres  
Mc 9,17  les dents, i se va tornant sec;  i diguí a vostres deixebles que el  
Mc 9,17  deixebles que el llançassen,  i no pogueren. 18 I Jesús los respongué i  
Mc 9,18  pogueren. 18 I Jesús los respongué  i digué: –Oh generació incrèdula! Fins a  
Mc 9,19  l’esperit a aturmentar-lo;  i tirat a terra, se rebolcava traient  
Mc 9,21 I moltes vegades l’ha tirat al foc  i a l’aigua per a destruir-lo. Emperò  
Mc 9,24  impur dient-li: –Esperit sord  i mut, jo t’ho mano: ix d’ell i no  
Mc 9,24  i mut, jo t’ho mano: ix d’ell  i no éntries mai més en ell. 25 Aleshores, 
Mc 9,25  25 Aleshores, donant grans alarits  i aturmentant-lo molt, isqué d’ell; i  
Mc 9,25  -lo molt, isqué d’ell;  i quedà com si fos mort, de manera que  
Mc 9,26  per la mà, l’ajudà a alçar-se,  i s’aixecà. 27 I després que entrà en la  
Mc 9,28  eixir ab res més que ab l’oració  i el dejuni. 29 I havent partit d’allí,  
Mc 9,29  d’allí, atravessaren la Galilea,  i no volia que ningú ho sabés. 30 I  
Mc 9,30  30 I ensenyava a sos deixebles  i els deia: –Lo Fill de l’home serà  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1605 
 

Mc 9,30  serà entregat en mans dels homes,  i el faran morir, i després de mort,  
Mc 9,30  mans dels homes, i el faran morir,  i després de mort, ressuscitarà al tercer  
Mc 9,31  no entenien això que els deia,  i temien lo preguntar-li. 32 I arribaren 
Mc 9,34  34 I sentant-se, cridà als Dotze  i els digué: –Si algú vol ser lo primer,  
Mc 9,34  lo primer, serà el darrer de tots  i el criat de tots. 35 I prenent un  
Mc 9,35  un infant, lo posà enmig d’ells;  i després d’haver-lo abraçat, los  
Mc 9,36  infants en mon nom, me rep a mi;  i quiscun me rèbia a mi, no rep a mi sinó  
Mc 9,37 en ton nom, lo qual no ens segueix,  i l’hi havem prohibit. 38 I Jesús digué:  
Mc 9,38  ningú que faça miracles en mon nom  i puga luego parlar mal de mi. 39 Perquè  
Mc 9,41  lligassen al coll una mola de molí  i que el tirassen al mar. 42 »I si ta mà  
Mc 9,42  en la vida, que tenir dos mans  i anar a l’infern, al foc inextinguible,  
Mc 9,43  43 a on lo cuc d’aquells no mor  i lo foc mai s’apaga. 44 »I si ton peu t’ 
Mc 9,44  la vida eterna, que tenir dos peus  i ser llançat en l’infern de foc  
Mc 9,45  45 a on lo cuc d’aquells no mor  i lo foc mai s’apaga. 46 »I si ton ull t’ 
Mc 9,46 lo Regne de Déu, que tenir-ne dos  i ser llançat al foc de l’infern, 47 a on 
Mc 9,47  47 a on no mor lo cuc d’aquells  i lo foc mai s’apaga. 48 Perquè tots  
Mc 9,48 48 Perquè tots seran salats ab foc,  i tota víctima serà salada ab sal. 49  
Mc 9,49  sabor? Teniu sal en vosaltres,  i guardau pau entre vosaltres. 10,Tit  
Mc 10,Tit  los perills de les riqueses  i el premi d’aquells que deixen totes les 
Mc 10,Tit  a sos deixebles que havia de morir  i ressuscitar. Respon a la petició dels  
Mc 10,Tit  la petició dels fills del Zebedeu,  i recomana altra vegada la humilitat. Dóna 
Mc 10,1  Judea, a l’altra part del Jordà,  i tornà la gent a reunir-se ab ell, i  
Mc 10,1 tornà la gent a reunir-se ab ell,  i novament los ensenyava segons tenia de  
Mc 10,4  permeté escriure carta de divorci  i repudiar. 5 I Jesús los respongué i  
Mc 10,5 i repudiar. 5 I Jesús los respongué  i digué: –Per causa de la duresa de vostre 
Mc 10,6  al principi de la creació, mascle  i femella los crià Déu. 7 Per això deixarà 
Mc 10,7 Per això deixarà l’home a son pare  i a sa mare i es juntarà ab sa muller; 8 i 
Mc 10,7  l’home a son pare i a sa mare  i es juntarà ab sa muller; 8 i seran dos  
Mc 10,8  mare i es juntarà ab sa muller; 8  i seran dos en una carn. Així que no són  
Mc 10,11  –Qualsevol que repudiï a sa muller  i es càsia ab una altra, comet adulteri  
Mc 10,12  I si la dona repudiàs a son marit  i es casàs ab un altre, comet adulteri. 13 
Mc 10,14  vegé Jesús, ho prengué molt a mal  i els digué: –Deixau venir a mi los  
Mc 10,14  –Deixau venir a mi los infants  i no els ho destorbeu, perquè dels tals és 
Mc 10,16 entrarà en ell. 16 I abraçant-los  i posant les mans sobre d’ells, los  
Mc 10,17 se en camí, vingué un corrent a ell  i, agenollant-se-li davant, li  
Mc 10,19  no faces fraus, honra a ton pare  i a ta mare. 20 Mes ell li respongué  
Mc 10,21  los ulls en ell, li mostrà carinyo  i li digué: –Una sola cosa te falta: vés,  
Mc 10,21  te falta: vés, ven tot quant tens  i dóna-ho als pobres, i tindràs tresor  
Mc 10,21  quant tens i dóna-ho als pobres,  i tindràs tresor en lo cel; i vine, pren  
Mc 10,21 pobres, i tindràs tresor en lo cel;  i vine, pren ta creu i segueix-me. 22  
Mc 10,21  en lo cel; i vine, pren ta creu  i segueix-me. 22 Emperò ell, afligit a  
Mc 10,26  Déu. 26 Ells se meravellaven més,  i es deien los uns als altres: –Qui podrà, 
Mc 10,28  aquí nosaltres ho havem deixat tot  i vos havem seguit. 29 Respongué Jesús  
Mc 10,29  o fills, o terres per amor de mi  i de l’evangeli 30 que no rèbia cent  
Mc 10,30  més, ara en aquest temps, cases,  i germans, i germanes, i mares, i fills, i 
Mc 10,30  en aquest temps, cases, i germans,  i germanes, i mares, i fills, i terres, ab 
Mc 10,30  cases, i germans, i germanes,  i mares, i fills, i terres, ab  
Mc 10,30  i germans, i germanes, i mares,  i fills, i terres, ab persecucions, i en  
Mc 10,30  i germanes, i mares, i fills,  i terres, ab persecucions, i en lo sigle  
Mc 10,30 i fills, i terres, ab persecucions,  i en lo sigle venider la vida eterna. 31  
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Mc 10,31 Emperò molts primers seran darrers,  i los darrers, primers. 32 I estaven en lo 
Mc 10,32  en lo camí pujant a Jerusalem,  i Jesús anava davant d’ells, i es  
Mc 10,32  i Jesús anava davant d’ells,  i es meravellaven, i el seguien plens de  
Mc 10,32  davant d’ells, i es meravellaven,  i el seguien plens de temor. I prenent  
Mc 10,33  aquí, nosaltres pujam a Jerusalem,  i el Fill de l’home serà entregat als  
Mc 10,33  als prínceps dels sacerdots,  i als escribes, i als ancians; i el  
Mc 10,33  dels sacerdots, i als escribes,  i als ancians; i el sentenciaran a mort, i 
Mc 10,33  i als escribes, i als ancians;  i el sentenciaran a mort, i l’entregaran  
Mc 10,33  ancians; i el sentenciaran a mort,  i l’entregaran als gentils, 34 i es  
Mc 10,34  i l’entregaran als gentils, 34  i es mofaran d’ell, li escopiran, i l’  
Mc 10,34  i es mofaran d’ell, li escopiran,  i l’assotaran, i el faran morir; i al  
Mc 10,34  ell, li escopiran, i l’assotaran,  i el faran morir; i al tercer dia  
Mc 10,34  i l’assotaran, i el faran morir;  i al tercer dia ressuscitarà. 35 Llavors  
Mc 10,35 35 Llavors s’acercaren a ell Jaume  i Joan, fills del Zebedeu, dient-li:  
Mc 10,37  en vostra glòria, l’un a la dreta  i l’altre a l’esquerra de vós. 38 Emperò 
Mc 10,39  veritat beureu lo calze que jo bec  i sereu batejats ab lo baptisme ab què só  
Mc 10,41  a indignar-se contra Jaume  i Joan. 42 Emperò Jesús los cridà i els  
Mc 10,42  i Joan. 42 Emperò Jesús los cridà  i els digué: –Sabeu que aquells a qui es  
Mc 10,42  sobre les nacions, les dominen,  i sos magnates tenen poder sobre elles. 43 
Mc 10,45 per a ser servit, sinó per a servir  i donar sa vida per a redempció de molts.  
Mc 10,46  de molts. 46 I vingueren a Jericó,  i a l’eixir de Jericó ell i sos  
Mc 10,46  Jericó, i a l’eixir de Jericó ell  i sos deixebles, i molta gent ab ells,  
Mc 10,46  de Jericó ell i sos deixebles,  i molta gent ab ells, Bartimeu, lo cego,  
Mc 10,49 manà cridar. Criden, doncs, al cego  i li diuen: –Té bon ànimo! Alça’t, que et 
Mc 10,50  et crida. 50 Lo qual tirà la capa,  i saltant, se n’anà envers ell. 51 I  
Mc 10,52  t’ha curat. I al moment hi vegé;  i lo seguia per lo camí. 11,Tit Capítol XI 
Mc 11,1  1 I quan s’acercaren a Jerusalem  i a Betània, prop de la muntanya de l’  
Mc 11,2  envià dos de sos deixebles 2  i els digué: –Anau al lloc que està davant 
Mc 11,2  lloc que està davant de vosaltres,  i luego que haureu entrat en ell, trobareu 
Mc 11,2 sentat ningú encara; desfermau-lo  i menau-me’l. 3 I si algú vos digués:  
Mc 11,3  -li que el Senyor lo necessita,  i tot seguit vos lo deixarà menar. 4 I se  
Mc 11,4  lo deixarà menar. 4 I se n’anaren  i trobaren lo pollí fermat davant de la  
Mc 11,4  en una encreuada de dos camins,  i el desfermaren. 5 I alguns dels que  
Mc 11,6 del modo que Jesús los havia manat;  i los el deixaren menar. 7 I menaren lo  
Mc 11,7 menar. 7 I menaren lo pollí a Jesús  i posaren sobre d’ell sos vestits; i s’  
Mc 11,7 i posaren sobre d’ell sos vestits;  i s’assentà en ell. 8 I molts estengueren 
Mc 11,8 estengueren sos vestits en lo camí,  i altres tallaven rames d’arbres i les  
Mc 11,8  i altres tallaven rames d’arbres  i les espargiren per lo camí. 9 I els que  
Mc 11,9  camí. 9 I els que anaven al davant  i els que venien detràs cridaven dient:  
Mc 11,11  Jesús en Jerusalem en lo temple,  i després d’haver reconegut totes les  
Mc 11,15  a traure fora als que venien  i compraven en lo temple, i trabucà les  
Mc 11,15  venien i compraven en lo temple,  i trabucà les taules dels canviadors i els 
Mc 11,15  trabucà les taules dels canviadors  i els sitis dels que venien palomes. 16 I  
Mc 11,18  ho oït los prínceps dels sacerdots  i els escribes, meditaven com fer-lo  
Mc 11,23  que diga a esta muntanya: “Alça’t  i tira’t al mar”, i en son cor no dúbtia  
Mc 11,23  “Alça’t i tira’t al mar”,  i en son cor no dúbtia ans bé crega que  
Mc 11,24 demaneu orant, creeu que les rebreu  i vos vindran. 25 I quan vos poseu a orar, 
Mc 11,27  los prínceps dels sacerdots  i els escribes i els ancians, 28 i li  
Mc 11,27  dels sacerdots i els escribes  i els ancians, 28 i li digueren: –Ab quina 
Mc 11,28  i els escribes i els ancians, 28  i li digueren: –Ab quina autoritat fas tu  
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Mc 11,29  coses? 29 I Jesús los respongué  i digué: –També jo us faré una pregunta, i 
Mc 11,29  –També jo us faré una pregunta,  i responeu-me; i us diré ab quina  
Mc 11,29 faré una pregunta, i responeu-me;  i us diré ab quina autoritat faç jo  
Mc 11,31  I ells estaven discorrent entre si  i deien: –Si diem que del cel, nos dirà:  
Mc 11,33 –No ho sabem. I Jesús los respongué  i digué: –Puix ni jo tampoc vos diré ab  
Mc 12,Tit  XII Paràbola de la vinya plantada  i arrendada. Jesús convenç als fariseus i  
Mc 12,Tit  Jesús convenç als fariseus  i saduceus, i els reconvé. Sobre pagar lo  
Mc 12,Tit  convenç als fariseus i saduceus,  i els reconvé. Sobre pagar lo tribut al  
Mc 12,Tit  Sobre pagar lo tribut al Cèsar  i sobre la resurrecció dels morts. Cristo, 
Mc 12,1  –Un home plantà una vinya,  i la voltà d’una cerca, i féu un cup, i  
Mc 12,1 una vinya, i la voltà d’una cerca,  i féu un cup, i fabricà una torre, i l’  
Mc 12,1  voltà d’una cerca, i féu un cup,  i fabricà una torre, i l’arrendà a uns  
Mc 12,1  i féu un cup, i fabricà una torre,  i l’arrendà a uns pagesos, i se n’anà  
Mc 12,1  torre, i l’arrendà a uns pagesos,  i se n’anà lluny de son país. 2 I a son  
Mc 12,3 Ells l’agafaren, l’abastonejaren,  i el despatxaren sens donar-li res. 4 I  
Mc 12,4 tornà a enviar-los altre sirvent,  i l’apedregaren i el feriren en lo cap, i 
Mc 12,4 los altre sirvent, i l’apedregaren  i el feriren en lo cap, i li feren moltes  
Mc 12,4 apedregaren i el feriren en lo cap,  i li feren moltes befes. 5 I novament  
Mc 12,5 befes. 5 I novament envià un altre,  i lo mataren; i a molts altres, dels quals 
Mc 12,5  envià un altre, i lo mataren;  i a molts altres, dels quals feriren a uns 
Mc 12,5  altres, dels quals feriren a uns  i mataren a altres. 6 Emperò tenint un  
Mc 12,7  és l’hereu, veniu, matem-lo  i serà nostra l’heretat.” 8 I agarrant- 
Mc 12,8  8 I agarrant-lo, lo mataren  i el tiraren fora de la vinya. 9 »Què  
Mc 12,9  doncs, l’amo de la vinya? Vindrà  i destruirà als pagesos, i donarà la vinya 
Mc 12,9  Vindrà i destruirà als pagesos,  i donarà la vinya a altres. 10 ¿Ni haveu  
Mc 12,11 11 Per lo Senyor ha estat fet això,  i és cosa meravellosa a nostres ulls”? 12  
Mc 12,13  I li enviaren alguns dels fariseus  i dels herodians per a què lo  
Mc 12,14 –Mestre, sabem que sou home verídic  i que no teniu respectes humans, puix no  
Mc 12,17  al Cèsar lo que és del Cèsar,  i a Déu, lo que és de Déu. I se  
Mc 12,18  que neguen la resurrecció,  i li preguntaven dient: 19 –Mestre, Moisès 
Mc 12,19  que, si morís lo germà d’algú  i deixàs muller i no tingués fills, que  
Mc 12,19  lo germà d’algú i deixàs muller  i no tingués fills, que prenga son germà  
Mc 12,19  prenga son germà la dona d’aquell  i que àlcia descendència a son germà. 20  
Mc 12,20  germà. 20 Puix eren set germans,  i el major prengué muller, i morí sens  
Mc 12,20 germans, i el major prengué muller,  i morí sens deixar descendència. 21 I lo  
Mc 12,21  21 I lo segon la prengué,  i morí, i tampoc deixà descendència. I de  
Mc 12,21  21 I lo segon la prengué, i morí,  i tampoc deixà descendència. I de la  
Mc 12,22  així mateix la prengueren los set,  i no deixaren descendència. I l’última de 
Mc 12,26  dient: “Jo só el Déu d’Abraham,  i el Déu d’Isaac, i el Déu de Jacob”? 27  
Mc 12,26  Déu d’Abraham, i el Déu d’Isaac,  i el Déu de Jacob”? 27 No és Déu de morts, 
Mc 12,28  que els havia oït disputar,  i veent que els havia respost bé, li  
Mc 12,30 al Senyor, ton Déu, de tot ton cor,  i de tota ta ànima, i de tot ton  
Mc 12,30 de tot ton cor, i de tota ta ànima,  i de tot ton enteniment, i ab totes tes  
Mc 12,30  ta ànima, i de tot ton enteniment,  i ab totes tes forces.” Aquest és lo  
Mc 12,32  veritat haveu dit bé que un és Déu  i no hi ha altre fora d’ell. 33 I amar- 
Mc 12,33  ell. 33 I amar-lo de tot lo cor,  i de tot l’enteniment, i de tota l’  
Mc 12,33 tot lo cor, i de tot l’enteniment,  i de tota l’ànima, i ab tot lo poder, i  
Mc 12,33  l’enteniment, i de tota l’ànima,  i ab tot lo poder, i amar al proïsme com a 
Mc 12,33  tota l’ànima, i ab tot lo poder,  i amar al proïsme com a si mateix, és més  
Mc 12,33  és més que tots los oferiments  i sacrificis. 34 I Jesús, quan vegé que  
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Mc 12,38 amen lo portar vestimentes llargues  i que els salúdien en les places, 39 i  
Mc 12,39  que els salúdien en les places, 39  i estar en los primers sitis en les  
Mc 12,39 los primers sitis en les sinagogues  i en los primers puestos en los festins.  
Mc 12,41  la gent tirava diners en l’arca,  i molts rics n’hi tiraven molts. 42 I  
Mc 12,42  molts. 42 I vingué una pobra viuda  i tirà dos peces petites del valor d’una  
Mc 13,Tit  de la destrucció de Jerusalem  i de la segona vinguda de Jesús, ab los  
Mc 13,1  –Mestre, mirau quines pedres  i quins edificis! 2 I responent Jesús, li  
Mc 13,3  temple, li preguntaven a part Pere  i Jaume i Joan i Andreu: 4 –Dieu-nos:  
Mc 13,3  li preguntaven a part Pere i Jaume  i Joan i Andreu: 4 –Dieu-nos: ¿Quan  
Mc 13,3  a part Pere i Jaume i Joan  i Andreu: 4 –Dieu-nos: ¿Quan succeiran  
Mc 13,6  mon nom dient: “Jo só lo Cristo”,  i enganyaran a molts. 7 Emperò quan oigau  
Mc 13,7  7 Emperò quan oigau de guerres  i de rumors de guerres, no temau, puix és  
Mc 13,8  Perquè s’alçarà gent contra gent,  i regne sobre regne, i hi haurà  
Mc 13,8  contra gent, i regne sobre regne,  i hi haurà terratrèmols en diferents  
Mc 13,8  terratrèmols en diferents llocs,  i fam. Això serà principi de dolors. 9  
Mc 13,9  vos entregaran en los consells,  i sereu assotats en les sinagogues, i vos  
Mc 13,9 i sereu assotats en les sinagogues,  i vos presentaran davant dels governadors  
Mc 13,9 presentaran davant dels governadors  i reis per causa de mi, en testimoni  
Mc 13,12  entregarà son germà a la mort,  i el pare, al fill, i els fills s’alçaran 
Mc 13,12  a la mort, i el pare, al fill,  i els fills s’alçaran contra els pares i  
Mc 13,12  fills s’alçaran contra els pares  i els mataran. 13 I sereu odiats de tots  
Mc 13,15  Judea, fúgien a les muntanyes; 15  i el qui es tròbia en lo terrat, no bàixia 
Mc 13,16  prendre cosa alguna de sa casa; 16  i el qui estiga en lo camp, no tórnia  
Mc 13,17  17 Emperò, ai de les prenyades  i de les que criïn en aquells dies! 18  
Mc 13,22  22 Puix s’alçaran falsos Cristos  i falsos profetes, i donaran senyals i  
Mc 13,22  falsos Cristos i falsos profetes,  i donaran senyals i prodigis per a seduir, 
Mc 13,22  falsos profetes, i donaran senyals  i prodigis per a seduir, si fos possible,  
Mc 13,24  tribulació, s’obscurirà el sol,  i la lluna no donarà son resplendor. 25 I  
Mc 13,25  25 I cauran les estrelles del cel,  i les potestats que estan en lo cel seran  
Mc 13,26  vindrà en los núvols ab gran poder  i glòria. 27 I llavors enviarà sos àngels  
Mc 13,27  27 I llavors enviarà sos àngels  i congregarà sos elegits dels quatre  
Mc 13,28  quan ses branques són ja tendres  i les fulles han nat, coneixeu que està  
Mc 13,31  tot això sia complert. 31 Lo cel  i la terra passaran, emperò mes paraules  
Mc 13,33  el Pare. 33 Teniu compte, vetllau  i orau, perquè no sabeu quan serà el  
Mc 13,34  anant-se’n lluny, deixà sa casa  i encarregà a quiscun de sos sirvents lo  
Mc 13,34  sos sirvents lo que havia de fer,  i manà al porter que vetllàs. 35 Vetllau,  
Mc 14,Tit  de la passió de Jesús. Última cena  i institució de l’eucaristia. Oració en  
Mc 14,1  1 I dos dies després era la Pasqua  i los Àzims, i los prínceps dels sacerdots 
Mc 14,1  després era la Pasqua i los Àzims,  i los prínceps dels sacerdots i los  
Mc 14,1  i los prínceps dels sacerdots  i los escribes anaven maquinant com lo  
Mc 14,1  com lo prendrien dolosament  i lo matarien. 2 Emperò deien: –No en dia  
Mc 14,3  preciós de l’espiga del nardo,  i rompent lo vas, derramà lo bàlsam sobre  
Mc 14,4  indignaren dintre de si mateixos,  i deien: –A què est desperdici d’ungüent? 
Mc 14,5 -se per més de tres-cents diners  i donar-se als pobres. I murmuraven  
Mc 14,7  sempre teniu pobres ab vosaltres,  i quan vullau los podeu fer bé; mes a mi  
Mc 14,11  I quan ells ho oïren, s’alegraren  i prometeren donar-li moneda. I buscava  
Mc 14,12 sos deixebles: –A on voleu que anem  i aparellem per a què mengeu la pasqua? 13 
Mc 14,13  13 I envià dos de sos deixebles,  i els diu: –Anau a la ciutat, i trobareu  
Mc 14,13  i els diu: –Anau a la ciutat,  i trobareu un home que porta un càntir d’ 
Mc 14,15  ensenyarà un menjador gran amoblat  i preparat. Aparellau allí la pasqua per a 
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Mc 14,16  16 I partiren los deixebles  i anaren a la ciutat, i l’encontraren com 
Mc 14,16 los deixebles i anaren a la ciutat,  i l’encontraren com los ho havia dit, i  
Mc 14,16  encontraren com los ho havia dit,  i aparellaren la pasqua. 17 I arribada l’ 
Mc 14,18  ab los Dotze. 18 I estant sentats  i menjant a taula, los digué Jesús: –En  
Mc 14,19  ells començaren a contristar-se  i a dir-li cada u de per si: –Só jo,  
Mc 14,22  ells menjant, prengué Jesús lo pa,  i beneint-lo, lo partí, i els el donà, i 
Mc 14,22  lo pa, i beneint-lo, lo partí,  i els el donà, i digué: –Preneu, menjau:  
Mc 14,22  -lo, lo partí, i els el donà,  i digué: –Preneu, menjau: aquest és mon  
Mc 14,23  donades gràcies, los el donà,  i begueren tots d’ell. 24 I els digué:  
Mc 14,27  està escrit: “Feriré al pastor,  i s’esgarriaran les ovelles.” 28 Emperò  
Mc 14,33  33 I se’n portà ab ell a Pere,  i a Jaume, i a Joan, i començà a  
Mc 14,33 ’n portà ab ell a Pere, i a Jaume,  i a Joan, i començà a atemorisar-se i a  
Mc 14,33 ab ell a Pere, i a Jaume, i a Joan,  i començà a atemorisar-se i a congoixar  
Mc 14,33 a Joan, i començà a atemorisar-se  i a congoixar-se. 34 I els digué: –La  
Mc 14,34 trista fins a la mort, esperau aquí  i vetllau. 35 I havent anat un poc més  
Mc 14,35  més endavant, se postrà en terra,  i pregava que si era possible passàs d’  
Mc 14,37  vull, sinó lo que vós. 37 I vingué  i els trobà dormint, i digué a Pere:  
Mc 14,37  37 I vingué i els trobà dormint,  i digué a Pere: –Simó, dorms? ¿Una hora no 
Mc 14,38 has pogut vetllar ab mi? 38 Vetllau  i orau, per a què no entreu en tentació.  
Mc 14,40  puix sos ulls estaven pesats,  i no sabien què respondre-li. 41 I  
Mc 14,41  -li. 41 I tercera vegada vingué  i els digué: –Dormiu ja i reposau. Basta:  
Mc 14,41  vingué i els digué: –Dormiu ja  i reposau. Basta: l’hora és arribada.  
Mc 14,43  Judes Iscariot, un dels Dotze,  i junt ab ell una gran turba de gent ab  
Mc 14,43  una gran turba de gent ab espases  i bastons, de part dels prínceps dels  
Mc 14,43  part dels prínceps dels sacerdots  i dels escribes i ancians. 44 I el traïdor 
Mc 14,43  dels sacerdots i dels escribes  i ancians. 44 I el traïdor los havia donat 
Mc 14,44 a qui jo bésia, ell és: preneu-lo  i portau-lo ab cuidado. 45 I quan  
Mc 14,45  s’acercà immediatament a ell  i li digué: –Salve, mestre. I el besà. 46  
Mc 14,46  ells li posaren les mans sobre  i el prengueren. 47 I un dels que estaven  
Mc 14,47  ferí a un criat del sumo sacerdot  i li tallà l’orella. 48 I prenent Jesús  
Mc 14,48  eixit a prendre-me ab espases  i bastons? 49 Tots los dies estava ab  
Mc 14,49  vosaltres ensenyant en lo temple,  i no em prenguéreu. Emperò les Escriptures 
Mc 14,51  ses carns solament ab un llençol,  i el prengueren. 52 Emperò, deixant lo  
Mc 14,53  a Jesús a casa del sumo sacerdot,  i se juntaren tots los sacerdots, i els  
Mc 14,53  i se juntaren tots los sacerdots,  i els escribes, i els ancians. 54 Mes Pere 
Mc 14,53 tots los sacerdots, i els escribes,  i els ancians. 54 Mes Pere l’anava  
Mc 14,54  dins del palaci del sumo sacerdot,  i s’estava sentat al foc ab los criats  
Mc 14,55  55 I els prínceps dels sacerdots  i tot lo Consell cercaven algun testimoni  
Mc 14,55  de Jesús per a fer-lo morir,  i no el trobaven. 56 Perquè molts  
Mc 14,58  destruiré aquest temple fet de mà  i dins tres dies n’edificaré un altre  
Mc 14,61  de tu? 61 Emperò ell callava,  i no respongué res. Li tornà a preguntar  
Mc 14,61  tornà a preguntar lo sumo sacerdot  i li digué: –Ets tu lo Cristo, lo Fill de  
Mc 14,62  62 I Jesús li digué: –Jo só,  i veureu al Fill de l’home sentat a la  
Mc 14,62  sentat a la dreta del poder de Déu  i venir en los núvols del cel. 63 Llavors  
Mc 14,65 I alguns començaren a escopir-li,  i a tapar-li la cara, i a donar-li  
Mc 14,65  -li, i a tapar-li la cara,  i a donar-li cops, i li deien:  
Mc 14,65 -li la cara, i a donar-li cops,  i li deien: –Endevina! I els criats l’  
Mc 14,67  s’escalfava, li pegà una mirada  i li digué: –Tu també érets ab Jesús de  
Mc 14,68  de Nazaret. 68 Emperò ell ho negà  i digué: –Ni el conec ni sé lo que et  
Mc 14,68 I se n’isqué fora davant del pati,  i el gall cantà. 69 I novament veent-lo  
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Mc 14,70  d’ells, perquè també ets galileu,  i ton parlar és semblant. 71 I ell començà 
Mc 14,71 semblant. 71 I ell començà a maleir  i a jurar dient: –No conec a aqueix home  
Mc 15,Tit  Pilat, assotat, coronat d’espines  i crucificat entre dos lladres. Prodigis  
Mc 15,Tit  Prodigis que succeeixen en sa mort  i com fou sepultat. 1 I luego, al dematí,  
Mc 15,1  tingut consell ab los ancians,  i els escribes, i tot lo consistori,  
Mc 15,1  ab los ancians, i els escribes,  i tot lo consistori, lligaren a Jesús, se  
Mc 15,1  lligaren a Jesús, se l’emportaren  i l’entregaren a Pilat. 2 I Pilat li  
Mc 15,15  al poble, los llibertà Barrabàs,  i després d’haver fet assotar a Jesús, l’ 
Mc 15,16  lo portaren a l’atri del pretori  i convocaren tota la cohort. 17 I lo  
Mc 15,17  17 I lo vestiren de púrpura,  i teixint una corona d’espines la hi  
Mc 15,18 corona d’espines la hi posaren, 18  i començaren a saludar-lo dient: –Salve, 
Mc 15,19 I lo ferien en lo cap ab una canya,  i li escopien, i arrodillant-se, l’  
Mc 15,19 lo cap ab una canya, i li escopien,  i arrodillant-se, l’adoraven. 20 I  
Mc 15,20  lo despullaren de la púrpura  i el vestiren ab ses robes, i el tragueren 
Mc 15,20 púrpura i el vestiren ab ses robes,  i el tragueren fora per a crucificar-lo. 
Mc 15,21  Simó Cirineu, pare d’Alexandre  i de Ruf, que venia d’una granja, a que  
Mc 15,23  a beure vi mesclat ab mirra,  i no el prengué. 24 I després d’haver-  
Mc 15,27  ell dos lladres, l’un a sa dreta,  i l’altre a sa esquerra. 28 I se complí  
Mc 15,29 blasfemaven d’ell, movent sos caps  i dient: –Ah!, tu que destrueixes lo  
Mc 15,29 tu que destrueixes lo temple de Déu  i en tres dies lo reedifiques, 30 salva’t 
Mc 15,31  ab los escribes: –A altres salvà,  i no es pot salvar a si mateix! 32 Lo  
Mc 15,32  ara de la creu per a què vejam  i cregam. També los que estaven  
Mc 15,36  a Elies crida. 36 I corrent un,  i empapant una esponja ab vinagre, i  
Mc 15,36  i empapant una esponja ab vinagre,  i lligant-la a una canya, li donava  
Mc 15,40  les quals estava Maria Magdalena,  i Maria, mare de Jaume lo menor i de  
Mc 15,40  i Maria, mare de Jaume lo menor  i de Josep, i Salomé 41 (les quals, quan  
Mc 15,40  mare de Jaume lo menor i de Josep,  i Salomé 41 (les quals, quan estava en  
Mc 15,41  quan estava en Galilea, lo seguien  i el servien), i moltes altres que junt ab 
Mc 15,41  Galilea, lo seguien i el servien),  i moltes altres que junt ab ell havien  
Mc 15,43 qui esperava també lo Regne de Déu,  i entrà atrevidament a la presència de  
Mc 15,43  a la presència de Pilat  i demanà el cos de Jesús. 44 I Pilat se  
Mc 15,44  de que hagués mort tan prompte;  i cridant al centurió, li preguntà si  
Mc 15,46 Josep. 46 I Josep comprà un llençol  i, baixant-lo, l’embolicà en lo  
Mc 15,46  -lo, l’embolicà en lo llençol,  i el posà en un sepulcre que estava obert  
Mc 15,46  que estava obert en la roca,  i arrimà una llosa a la boca del sepulcre. 
Mc 15,47  del sepulcre. 47 I Maria Magdalena  i Maria, mare de Josep, estaven mirant a  
Mc 16,Tit  s’apareix a Maria Magdalena,  i als deixebles i als apòstols, i envia a  
Mc 16,Tit  a Maria Magdalena, i als deixebles  i als apòstols, i envia a estos a batejar  
Mc 16,Tit  i als deixebles i als apòstols,  i envia a estos a batejar i a predicar l’ 
Mc 16,Tit apòstols, i envia a estos a batejar  i a predicar l’evangeli. Sa ascensió al  
Mc 16,1 passat lo dissabte, Maria Magdalena  i Maria, mare de Jaume, i Salomé,  
Mc 16,1  Magdalena i Maria, mare de Jaume,  i Salomé, compraren aromàtics per a anar a 
Mc 16,5  cobert d’una vestidura blanca,  i s’espavoriren. 6 Ell los diu: –No us  
Mc 16,7  a on lo posaren. 7 Emperò, anau  i dieu a sos deixebles i a Pere que va  
Mc 16,7 Emperò, anau i dieu a sos deixebles  i a Pere que va davant de vosaltres en  
Mc 16,8  del sepulcre, perquè tremolaven  i estaven espavorides, i no digueren res a 
Mc 16,8  tremolaven i estaven espavorides,  i no digueren res a ningú, perquè estaven  
Mc 16,10  estat ab ell, que estaven afligits  i plorant. 11 I ells, quan oïren que era  
Mc 16,11  11 I ells, quan oïren que era viu  i que ella l’havia vist, no ho cregueren. 
Mc 16,13  anaren a contar-ho als demés,  i tampoc los cregueren. 14 Finalment,  
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Mc 16,14  a taula los Onze, se’ls aparegué  i els reprengué sa incredulitat i duresa  
Mc 16,14  i els reprengué sa incredulitat  i duresa de cor per no haver cregut als  
Mc 16,15  I els digué: –Anau per tot lo món  i predicau l’evangeli a totes les  
Mc 16,16  les criatures. 16 Lo qui crega  i sia batejat, se salvarà; mes lo qui no  
Mc 16,18  llengües; 18 agafaran serpents;  i si beguessen alguna cosa mortífera, no  
Mc 16,18  les mans sobre dels malalts,  i es curaran. 19 I el Senyor Jesús,  
Mc 16,19  parlat, fou rebut dalt en lo cel,  i està sentat a la dreta de Déu. 20 I ells 
Mc 16,20  la dreta de Déu. 20 I ells eixiren  i predicaren en totes parts, cooperant lo  
Mc 16,20 parts, cooperant lo Senyor ab ells,  i confirmant la paraula ab los miracles  
Lc 1,Tit naixement de sant Joan lo Precursor  i de Jesús lo Fill de Déu. Visita la Verge 
Lc 1,Tit  de Zacaries. Prodigis que antes  i després succeïren. 1 Ja que molts han  
Lc 1,2  les vegeren ab sos propis ulls  i foren ministres de la paraula, 3 també a 
Lc 1,5  Zacaries, del torn d’Abies,  i sa muller, una de les filles d’Aaron, i 
Lc 1,5 muller, una de les filles d’Aaron,  i tenia per nom Elisabet. 6 I un i altre  
Lc 1,6  i tenia per nom Elisabet. 6 I un  i altre eren justos davant de Déu,  
Lc 1,6  en tots los manaments  i estatuts del Senyor. 7 I no tenien fill  
Lc 1,7  algun, perquè Elisabet era estèril  i los dos eren ja entrats en dies. 8 I  
Lc 1,12 I Zacaries, quan lo vegé, se torbà,  i lo temor s’apoderà d’ell. 13 Emperò l’ 
Lc 1,13  puix ta pregària ha estat oïda,  i ta muller Elisabet te parirà un fill, i  
Lc 1,13  muller Elisabet te parirà un fill,  i li posaràs per nom Joan. 14 I tindràs  
Lc 1,14  per nom Joan. 14 I tindràs goig  i alegria, i molts se regositjaran en son  
Lc 1,14  Joan. 14 I tindràs goig i alegria,  i molts se regositjaran en son naixement,  
Lc 1,15 perquè serà gran davant del Senyor,  i no beurà vi ni altra beguda forta, i  
Lc 1,15  no beurà vi ni altra beguda forta,  i estarà ple de l’Esperit Sant ja des del 
Lc 1,17  ell lo preceirà ab l’esperit  i virtut d’Elies, per a convertir los  
Lc 1,17  los cors dels pares als fills,  i els incrèduls a la prudència dels  
Lc 1,18  jo això? Perquè jo só ja vell,  i ma muller, d’edat avançada. 19 I,  
Lc 1,19 só Gabriel, que estic davant de Déu  i só enviat per a parlar-te i portar-  
Lc 1,19  Déu i só enviat per a parlar-te  i portar-te aquesta bona nova. 20 I tu  
Lc 1,20  bona nova. 20 I tu et tornaràs mut  i no podràs parlar fins al dia en què això 
Lc 1,21  poble estava aguardant a Zacaries,  i se meravellava de que s’estés tant en  
Lc 1,22  I quan isqué, no els podia parlar,  i comprengueren que havia tingut alguna  
Lc 1,22 los ho donava a entendre ab senyes,  i permanesqué mut. 23 I succeí que, quan  
Lc 1,24  dies concebí Elisabet, sa muller,  i s’estigué oculta per espai de cinc  
Lc 1,27  Josep, de la casa de David,  i lo nom de la verge era Maria. 28 I  
Lc 1,29  quedà sorpresa de ses paraules  i estava pensant quina salutació seria  
Lc 1,31  aquí: concebireu en vostre ventre,  i parireu un fill, i l’anomenareu Jesús.  
Lc 1,31  vostre ventre, i parireu un fill,  i l’anomenareu Jesús. 32 Aquest serà gran 
Lc 1,32  Jesús. 32 Aquest serà gran  i s’apellidarà Fill de l’Altíssim, i lo  
Lc 1,32  s’apellidarà Fill de l’Altíssim,  i lo Senyor Déu li donarà lo trono de  
Lc 1,32 donarà lo trono de David, son pare,  i regnarà en la casa de Jacob per a  
Lc 1,35  –L’Esperit Sant vindrà sobre vós,  i la virtut de l’Altíssim vos cobrirà de  
Lc 1,36  ha concebut un fill en sa vellesa,  i aquest és lo sisè mes d’aquella que és  
Lc 1,40  40 I entrà en la casa de Zacaries  i saludà a Elisabet. 41 I succeí que, quan 
Lc 1,41  la criatura saltà en son ventre  i Elisabet quedà plena de l’Esperit Sant. 
Lc 1,42  Sant. 42 I exclamà en alta veu  i digué: –Beneita tu entre les dones i  
Lc 1,42  digué: –Beneita tu entre les dones  i beneït lo fruit de ton ventre. 43 I d’a 
Lc 1,49  mi grans coses lo qui és poderós,  i és sant lo seu nom. 50 I sa misericòrdia 
Lc 1,51  51 Manifestà poder en son braç  i dissipà los superbos en los pensaments  
Lc 1,52 sos cors, 52 destronà als poderosos  i exaltà als humils; 53 omplí de béns als  
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Lc 1,53 53 omplí de béns als que tenien fam  i despedí als rics sense cosa alguna. 54  
Lc 1,55  dit a nostres pares, a Abraham  i a sa descendència per sigles de sigles.  
Lc 1,56  ab ella com cosa de tres mesos,  i se’n tornà a sa casa. 57 Emperò a  
Lc 1,57  lo temps en què havia de parir,  i parí un fill. 58 I sos veïns i sos  
Lc 1,58  i parí un fill. 58 I sos veïns  i sos parents oïren que el Senyor havia  
Lc 1,58  una gran misericòrdia envers ella,  i se’n congratulaven ab ella. 59 I succeí 
Lc 1,59  vingueren a circuncidar l’infant,  i li donaven lo nom de son pare Zacaries.  
Lc 1,63  63 I demanà una tauleta  i escrigué dient: «Joan és son nom». I  
Lc 1,64  64 I a l’instant s’obrí sa boca  i quedà llibre sa llengua, i parlava  
Lc 1,64  sa boca i quedà llibre sa llengua,  i parlava beneint a Déu. 65 I s’ompliren  
Lc 1,65  ompliren de temor tots sos veïns,  i es difundiren aquestes veus per totes  
Lc 1,67  pare, quedà ple de l’Esperit Sant  i profetisà dient: 68 –Beneït sia lo  
Lc 1,68  Déu d’Israel: perquè visità  i obrà la redempció de son poble. 69 I  
Lc 1,71  de ser salvos de nostres enemics  i de la mà de tots los que nos avorreixen, 
Lc 1,75  sens temor, 75 en santedat  i en justícia davant d’ell tots los dies  
Lc 1,79  sentats enmig de les tenebres,  i en la sombra de la mort, per a encaminar 
Lc 1,80  de la pau. 80 I l’infant creixia  i se fortaleixia en esperit, i estigué en  
Lc 1,80  i se fortaleixia en esperit,  i estigué en los deserts fins al dia que  
Lc 2,Tit anunciat per los àngels als pastors  i és circuncidat al vuitè dia. Càntic i  
Lc 2,Tit és circuncidat al vuitè dia. Càntic  i profecia de Simeon. Jesús, a l’edat de  
Lc 2,4  Betlem, puix era de la casa  i família de David, 5 per a empadronar-  
Lc 2,7 parir. 7 I parí son fill primogènit  i l’embolicà en bolquers i lo reclinà en  
Lc 2,7  i l’embolicà en bolquers  i lo reclinà en un pessebre, puix no hi  
Lc 2,8  comarca que estaven vetllant  i guardant son bestiar durant la nit. 9 I  
Lc 2,9  cerca d’ells un àngel del Senyor  i la claredat de Déu los circuí de  
Lc 2,9  de Déu los circuí de resplendor,  i un gran temor s’apoderà d’ells. 10 I  
Lc 2,12  a l’infant embolicat en bolquers  i reclinat en lo pessebre. 13 I de repente 
Lc 2,13 milícia celestial que alabava a Déu  i deia: 14 –Glòria a Déu en les altures, i 
Lc 2,14  14 –Glòria a Déu en les altures,  i en la terra pau, i als homes bona  
Lc 2,14  en les altures, i en la terra pau,  i als homes bona voluntat. 15 I succeí que 
Lc 2,15  uns a altres: –Anem fins a Betlem  i vejam això que ha ocorregut i que el  
Lc 2,15  i vejam això que ha ocorregut  i que el Senyor nos ha manifestat. 16 I  
Lc 2,16  manifestat. 16 I partiren corrent,  i trobaren a Maria i a Josep, i a l’  
Lc 2,16  corrent, i trobaren a Maria  i a Josep, i a l’infant en lo pessebre.  
Lc 2,16  i trobaren a Maria i a Josep,  i a l’infant en lo pessebre. 17 I quan ho 
Lc 2,18  ho oïren ne quedaren meravellats,  i igualment de les coses que els havien  
Lc 2,20 pastors se’n tornaren, glorificant  i alabant a Déu per totes les coses que  
Lc 2,20 per totes les coses que havien vist  i oït, del modo que els les havien dites.  
Lc 2,25  Jerusalem un home anomenat Simeon,  i aquest home, just i temerós de Déu,  
Lc 2,25  Simeon, i aquest home, just  i temerós de Déu, esperava la consolació  
Lc 2,28  lo prengué ell en sos braços  i beneí a Déu i digué: 29 –Ara, Senyor,  
Lc 2,28  ell en sos braços i beneí a Déu  i digué: 29 –Ara, Senyor, despediu en pau  
Lc 2,32  llum per a iŀluminar als gentils,  i per a glòria d’Israel, vostre poble. 33 
Lc 2,33 d’Israel, vostre poble. 33 I Josep  i sa mare estaven meravellats d’aquelles  
Lc 2,34 deien d’ell. 34 I Simeon los beneí  i digué a Maria, sa mare: –Veus aquí,  
Lc 2,34  infant està posat per a ruïna  i per a restauració de molts en Israel, i  
Lc 2,34  a restauració de molts en Israel,  i per a ser lo blanc de la contradicció  
Lc 2,35  de la contradicció dels homes 35  (i una espasa traspassarà ta pròpia  
Lc 2,36  Aser. Era ja d’edat molt avançada  i havia viscut set anys ab son marit des  
Lc 2,37 sa virginitat. 37 I ella era viuda,  i com de vuitanta-quatre anys, la qual  
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Lc 2,37  s’apartava del temple servint dia  i nit ab dejunis i oracions. 38 I arribant 
Lc 2,37 temple servint dia i nit ab dejunis  i oracions. 38 I arribant ella en aquella  
Lc 2,38  mateixa hora, alabà al Senyor,  i parlava d’ell a tots los que esperaven  
Lc 2,40 en Galilea. 40 I l’infant creixia,  i se fortificava, estant ple de sabiduria, 
Lc 2,40  estant ple de sabiduria,  i la gràcia de Déu era ab ell. 41 I sos  
Lc 2,43  lo costum del dia de la festa, 43  i acabats los dies, quan se’n tornaren,  
Lc 2,44  la comitiva, feren un dia de camí,  i llavors lo buscaven entre los parents i  
Lc 2,44  lo buscaven entre los parents  i coneguts. 45 I no havent-lo trobat,  
Lc 2,46  enmig dels doctors, oint-los  i preguntant-los. 47 I tots quants l’  
Lc 2,47  oïen, s’atordien de sa sabiduria  i de ses respostes. 48 I quan sos pares lo 
Lc 2,48  ab nosaltres? Mira com ton pare  i jo, afligits, t’hem estat buscant. 49 I 
Lc 2,51  els havia dit. 51 I baixà ab ells,  i vingué a Nazaret, i estigué sumís a  
Lc 2,51  baixà ab ells, i vingué a Nazaret,  i estigué sumís a ells. I sa mare guardava 
Lc 2,52  52 I Jesús creixia en sabiduria,  i en edat, i en gràcia davant de Déu i  
Lc 2,52  creixia en sabiduria, i en edat,  i en gràcia davant de Déu i dels homes.  
Lc 2,52  en edat, i en gràcia davant de Déu  i dels homes. 3,Tit Capítol III Predicació 
Lc 3,Tit homes. 3,Tit Capítol III Predicació  i baptisme de sant Joan. Bateja aquest a  
Lc 3,Tit  sant Joan. Bateja aquest a Jesús,  i prodigis que succeeixen. Genealogia de  
Lc 3,1  Ponç Pilat governador de la Judea,  i Herodes tetrarca de Galilea, i son germà 
Lc 3,1  i Herodes tetrarca de Galilea,  i son germà Filipo tetrarca d’Iturea i de 
Lc 3,1 son germà Filipo tetrarca d’Iturea  i de la província de Traconite, i Lisànias 
Lc 3,1  i de la província de Traconite,  i Lisànias tetrarca d’Abilina, 2 essent  
Lc 3,2  2 essent sumos sacerdots Anàs  i Caifàs, la paraula del Senyor vingué  
Lc 3,5  sendes. 5 Tota vall serà rublerta,  i tot serrat i coll serà abaixat, i los  
Lc 3,5  vall serà rublerta, i tot serrat  i coll serà abaixat, i los camins torts se 
Lc 3,5  i tot serrat i coll serà abaixat,  i los camins torts se tornaran drets i los 
Lc 3,5  los camins torts se tornaran drets  i los escabrosos seran aplanats; 6 i tota  
Lc 3,6  i los escabrosos seran aplanats; 6  i tota carn veurà la salvació de Déu.» 7 I 
Lc 3,8  fruits dignes d’arrepentiment  i no comenceu a dir dintre de vosaltres:  
Lc 3,9  que no fa bon fruit, serà tallat  i tirat al foc. 10 I li preguntaven la  
Lc 3,10 al foc. 10 I li preguntaven la gent  i deien: –Doncs, què farem? 11 I responent 
Lc 3,11  vestits, dónia’n al que no en té;  i lo qui té què menjar, faça lo mateix. 12 
Lc 3,12  a ell per a què els batejàs  i li digueren: –Mestre, què farem? 13 I  
Lc 3,14 maltracteu a ningú ni el calumnieu,  i contentau’s ab lo vostre pre. 15 I com  
Lc 3,15 I com lo poble estava en expectació  i estaven pensant en son interior si tal  
Lc 3,16  Ell vos batejarà en Esperit Sant  i en foc. 17 Lo ventador del qual està en  
Lc 3,17 Lo ventador del qual està en sa mà,  i netejarà sa era, i arreplegarà lo blat  
Lc 3,17  està en sa mà, i netejarà sa era,  i arreplegarà lo blat en son graner i  
Lc 3,17 i arreplegarà lo blat en son graner  i cremarà la palla en un foc  
Lc 3,19  d’Herodias, muller de son germà,  i per tots los mals que Herodes havia fet, 
Lc 3,21  baptisme, Jesús fou batejat també,  i estant ell orant, s’obrí lo cel, 22 i  
Lc 3,22  ell orant, s’obrí lo cel, 22  i baixà sobre d’ell l’Esperit Sant en  
Lc 3,22 en forma corporal com d’una paloma  i s’oigué aquesta veu del cel: –Tu ets  
Lc 4,Tit fou de Déu. 4,Tit Capítol IV Dejuni  i tentació de Jesucrist en lo desert.  
Lc 4,Tit  Cura la sogra de sant Pere  i fa altres miracles. 1 Emperò Jesús, ple  
Lc 4,1 Esperit Sant, se’n tornà del Jordà  i fou impelit per lo mateix Esperit al  
Lc 4,2  2 a on estigué quaranta dies,  i era tentat del diable. I en aquells dies 
Lc 4,5 lo diable a una muntanya molt alta,  i al moment li mostrà tots los regnes de  
Lc 4,6  tots los regnes de l’univers 6  i li digué: –Te donaré tot aquest poder i  
Lc 4,6  digué: –Te donaré tot aquest poder  i la glòria d’ells, puix a mi se m’ha  
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Lc 4,6  d’ells, puix a mi se m’ha donat  i ho dono a qui vull. 7 Per lo tant, si  
Lc 4,8 està: “A Déu, ton Senyor, adoraràs,  i a ell sol serviràs.” 9 I el portà a  
Lc 4,9 serviràs.” 9 I el portà a Jerusalem  i el posà sobre lo pinacle del temple, i  
Lc 4,9  posà sobre lo pinacle del temple,  i li digué: –Si ets fill de Déu, tira’t  
Lc 4,11  “manà a sos àngels te guàrdien; 11  i te sostinguen en ses mans, per a què ton 
Lc 4,14  l’Esperit tornà Jesús a Galilea,  i sa fama s’espargí per tota la comarca.  
Lc 4,15 ensenyava en les sinagogues d’ells  i era alabat de tots. 16 I anà a Nazaret,  
Lc 4,16 anà a Nazaret, a on s’havia criat,  i segons tenia de costum, entrà en dia de  
Lc 4,16  en dia de dissabte en la sinagoga,  i s’alçà a llegir. 17 I li donaren lo  
Lc 4,18  sobre mi, per lo que m’ha ungit,  i m’ha enviat a predicar l’evangeli als  
Lc 4,19  l’any de misericòrdia del Senyor  i lo dia del gallardó.» 20 I havent tancat 
Lc 4,20  lo llibre, l’entregà al ministre  i se sentà. I tots quants se trobaven en  
Lc 4,22  22 I tots li donaven testimoni,  i se meravellaven de les paraules de  
Lc 4,22  de gràcia que eixien de sa boca  i deien: –No és aquest lo fill de Josep?  
Lc 4,25  quan lo cel fou tancat tres anys  i sis mesos, de modo que hi hagué gran fam 
Lc 4,29  a l’oir això s’irritaren, 29  i s’alçaren i lo tragueren fora de la  
Lc 4,29  això s’irritaren, 29 i s’alçaren  i lo tragueren fora de la ciutat, i lo  
Lc 4,29  i lo tragueren fora de la ciutat,  i lo conduïren a la punta d’una muntanya  
Lc 4,31  a Cafarnaüm, ciutat de la Galilea,  i allí los ensenyava en los dissabtes. 32  
Lc 4,33 un home posseït d’un dimoni impur,  i exclamà en alta veu 34 dient: –Deixa  
Lc 4,35  de Déu! 35 I Jesús lo reprengué  i digué: –Calla i ix d’ell! I lo dimoni,  
Lc 4,35  Jesús lo reprengué i digué: –Calla  i ix d’ell! I lo dimoni, tirant-lo a  
Lc 4,35  terra enmig de tots, isqué d’ell,  i no li féu dany algun. 36 I quedaren tots 
Lc 4,36 36 I quedaren tots plens d’espant,  i se parlaven uns a altres dient: –Quines  
Lc 4,36  són estes? Perquè ell ab poder  i autoritat mana als esperits impurs i  
Lc 4,36  autoritat mana als esperits impurs  i ixen. 37 I se difundí sa fama per tots  
Lc 4,38 sogra de Simó patia una gran febre,  i li suplicaren per ella. 39 Llavors,  
Lc 4,39 a la malalta, reprengué a la febre,  i la febre la deixà. I ella se llevà luego 
Lc 4,39  la deixà. I ella se llevà luego  i los servia. 40 I a la posta del sol,  
Lc 4,41  molts eixien los dimonis, cridant  i dient: –Tu ets lo Fill de Déu. I ell los 
Lc 4,41  lo Fill de Déu. I ell los reprenia  i no els permetia dir que sabien que ell  
Lc 4,42  a anar-se’n a un lloc desert,  i la gent lo buscava i anaren fins allà a  
Lc 4,42  lloc desert, i la gent lo buscava  i anaren fins allà a on ell estava, i lo  
Lc 4,42 i anaren fins allà a on ell estava,  i lo detenien per a què no s’apartàs d’  
Lc 5,Tit  milagrosa. Curació d’un leprós  i d’un paralític. Vocació de sant Mateu.  
Lc 5,2 que estaven a la vora de l’estany,  i los pescadors havien saltat en terra i  
Lc 5,2  pescadors havien saltat en terra  i rentaven sos filats. 3 I entrant en una  
Lc 5,4  a Simó: –Allarga’t més endins  i tirau los filats per a pescar. 5 I  
Lc 5,7  a ajudar-los. I vingueren,  i de tal manera ompliren les dos barques,  
Lc 5,9  que só un home pecador. 9 Puix ell  i tots quants estaven ab ell quedaren  
Lc 5,10  havien fet. 10 I així mateix Jaume  i Joan, fills del Zebedeu, que eren  
Lc 5,11 barques a terra, ho abandoraren tot  i el seguiren. 12 I succeí que, estant ell 
Lc 5,12 Jesús, se postrà de rostro en terra  i li suplicà dient: –Senyor, si vós voleu, 
Lc 5,14  ans bé: –Vés-te’n –li digué–  i presenta’t al sacerdot, i ofereix per  
Lc 5,14  digué– i presenta’t al sacerdot,  i ofereix per ta netedat, segons manà  
Lc 5,15  15 I tant més s’estenia sa fama,  i acudia gent en gran número per a oir-  
Lc 5,15  gent en gran número per a oir-lo  i per a ser curats de ses dolències. 16  
Lc 5,16 16 Emperò ell se retirava al desert  i orava. 17 I succeí que un dia, estant  
Lc 5,17  allí també sentats alguns fariseus  i doctors de la Llei, que havien vingut de 
Lc 5,17  de tots los pobles de Galilea  i de Judea i de Jerusalem, i lo poder del  
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Lc 5,17  los pobles de Galilea i de Judea  i de Jerusalem, i lo poder del Senyor  
Lc 5,17  Galilea i de Judea i de Jerusalem,  i lo poder del Senyor obrava per a curar- 
Lc 5,18  portaven en un llit a un paralític  i buscaven com ficar-lo dintre de la  
Lc 5,18  com ficar-lo dintre de la casa  i posar-lo davant d’ell. 19 Emperò no  
Lc 5,19  de gent, se’n pujaren al teulat  i, per entre les teules, despenjaren lo  
Lc 5,21  són tos pecats. 21 I els escribes  i fariseus començaren a discórrer dient:  
Lc 5,23 te són tos pecats”, o dir: “Alça’t  i camina”? 24 Per a què sapiau, doncs, que 
Lc 5,24  t’ho dic, alça’t, pren ton llit,  i vés-te’n a ta casa. 25 I a l’instant 
Lc 5,25 l’instant s’alçà a vista d’ells,  i prengué lo llit en què jeia i se n’anà  
Lc 5,25 ells, i prengué lo llit en què jeia  i se n’anà a sa casa glorificant a Déu.  
Lc 5,26  a Déu. 26 I quedaren tots atordits  i glorificaven a Déu, i coberts de temor  
Lc 5,26 tots atordits i glorificaven a Déu,  i coberts de temor deien: –Avui hem vist  
Lc 5,27  27 I després d’això isqué  i vegé a un publicà anomenat Leví, que  
Lc 5,27  sentat en lo banc dels tributs,  i li digué: –Segueix-me. 28 I alçant-  
Lc 5,28  me. 28 I alçant-se, ho deixà tot  i lo seguí. 29 I li donà Leví un gran  
Lc 5,29  Leví un gran convit en sa casa,  i hi havia un gran número de publicans i  
Lc 5,29  havia un gran número de publicans  i altres que estaven a taula ab ells. 30 I 
Lc 5,30  a taula ab ells. 30 I els fariseus  i els escribes murmuraven d’ells i deien  
Lc 5,30  i els escribes murmuraven d’ells  i deien a sos deixebles: –Per què menjau i 
Lc 5,30  a sos deixebles: –Per què menjau  i beveu ab los publicans i els pecadors?  
Lc 5,30 què menjau i beveu ab los publicans  i els pecadors? 31 I Jesús los respongué i 
Lc 5,31  pecadors? 31 I Jesús los respongué  i digué: –Los que estan sans no necessiten 
Lc 5,33  de Joan dejunen freqüentment  i fan oració, i també los dels fariseus, i 
Lc 5,33  dejunen freqüentment i fan oració,  i també los dels fariseus, i los teus  
Lc 5,33  oració, i també los dels fariseus,  i los teus mengen i beuen? 34 Als quals  
Lc 5,33  dels fariseus, i los teus mengen  i beuen? 34 Als quals ell digué: –¿Per  
Lc 5,35 dies en què los serà pres l’espòs,  i llavors dejunaran en aquells dies. 36 I  
Lc 5,36  altra manera lo nou romp lo vell,  i ademés que no cau bé lo pedaç nou ab lo  
Lc 5,37  los bots, se vessarà lo vi  i se faran malbé los bots. 38 Ans bé lo vi 
Lc 5,38  novell se deu posar en bots nous,  i així l’un i l’altre se mantindran. 39  
Lc 5,38  posar en bots nous, i així l’un  i l’altre se mantindran. 39 I ningú que  
Lc 6,Tit VI Jesús defensa als seus deixebles  i reconvé als escribes i fariseus acerca  
Lc 6,Tit  deixebles i reconvé als escribes  i fariseus acerca l’observància del  
Lc 6,Tit  los dotze apòstols. Cura malalts  i predica aquell admirable sermó en què  
Lc 6,1  sos deixebles collien espigues  i, esgrunant-les entre les mans, se les  
Lc 6,3  que féu David quan tingué fam ell  i los que eren ab ell? 4 Com entrà en la  
Lc 6,4  ell? 4 Com entrà en la casa de Déu  i prengué els pans de la proposició, i en  
Lc 6,4  prengué els pans de la proposició,  i en menjà i en donà als que estaven ab  
Lc 6,4  pans de la proposició, i en menjà  i en donà als que estaven ab ell, encara  
Lc 6,6 dissabte entrà també en la sinagoga  i ensenyava. I hi havia allí un home que  
Lc 6,7  seca la mà dreta. 7 I els escribes  i fariseus l’estaven observant, per a  
Lc 6,8 ell coneixia los pensaments d’ells  i digué a l’home que tenia seca la mà:  
Lc 6,8 home que tenia seca la mà: –Alça’t  i posa’t al mig. I ell, alçant-se, se  
Lc 6,10 home: –Extén ta mà. Ell l’estengué  i li fou restablerta la mà sana com l’  
Lc 6,11  11 I ells s’ompliren de ràbia,  i conferenciaven entre si què és lo que  
Lc 6,12  n’anà a una muntanya a fer oració  i passà allí tota la nit orant a Déu. 13 I 
Lc 6,13 al ser de dia cridà a sos deixebles  i elegí dotze d’ells, que anomenà  
Lc 6,14  a qui li posà lo sobrenom de Pere,  i Andreu, son germà, Jaume i Joan, Felip i 
Lc 6,14 de Pere, i Andreu, son germà, Jaume  i Joan, Felip i Bartomeu, 15 Mateu i  
Lc 6,14  son germà, Jaume i Joan, Felip  i Bartomeu, 15 Mateu i Tomàs, Jaume d’  
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Lc 6,15  i Joan, Felip i Bartomeu, 15 Mateu  i Tomàs, Jaume d’Alfeu i Simó, anomenat  
Lc 6,15  15 Mateu i Tomàs, Jaume d’Alfeu  i Simó, anomenat lo Zelador, 16 i Judes,  
Lc 6,16  i Simó, anomenat lo Zelador, 16  i Judes, germà de Jaume, i Judes Iscariot, 
Lc 6,16  16 i Judes, germà de Jaume,  i Judes Iscariot, que fou lo traïdor. 17 I 
Lc 6,17  ab la companyia de sos deixebles  i d’una multitud de gent de tota la  
Lc 6,17  multitud de gent de tota la Judea,  i de Jerusalem, i de la marina, i de Tiro  
Lc 6,17  de tota la Judea, i de Jerusalem,  i de la marina, i de Tiro i de Sidon, 18  
Lc 6,17  i de Jerusalem, i de la marina,  i de Tiro i de Sidon, 18 que havien vingut 
Lc 6,17  i de la marina, i de Tiro  i de Sidon, 18 que havien vingut a oir-  
Lc 6,18  18 que havien vingut a oir-lo  i a que els curàs de sos mals. I els que  
Lc 6,22  quan los homes vos avorresquen,  i apàrtien de si, i vos insúltien, i  
Lc 6,22  vos avorresquen, i apàrtien de si,  i vos insúltien, i despreciïn vostre nom,  
Lc 6,22  i apàrtien de si, i vos insúltien,  i despreciïn vostre nom, com a dolent, per 
Lc 6,23  23 Alegrau-vos, en aquell dia,  i regositjau-vos, perquè serà gran  
Lc 6,25  los que ara rieu, puix gemegareu  i plorareu! 26 »Ai de vosaltres quan los  
Lc 6,28  28 beneïu als que us maleeixen,  i pregau per a los que us calumniïn. 29 I  
Lc 6,30 30 Dóna a tots los que et demànien,  i al que prenga lo que és teu, no tórnies  
Lc 6,35  doncs, a vostres enemics; feu bé,  i prestau sens esperar interès, i vostre  
Lc 6,35 bé, i prestau sens esperar interès,  i vostre gallardó serà gran, i sereu fills 
Lc 6,35  i vostre gallardó serà gran,  i sereu fills de l’Altíssim, perquè ell  
Lc 6,35  ell és bo fins per als desagraïts  i dolents. 36 Siau, doncs, vosaltres  
Lc 6,37 també vostre Pare. 37 »No judiqueu,  i no sereu judicats; no condemneu, i no  
Lc 6,37  i no sereu judicats; no condemneu,  i no sereu condemnats; perdonau, i sereu  
Lc 6,37  i no sereu condemnats; perdonau,  i sereu perdonats. 38 Donau, i se us  
Lc 6,38  i sereu perdonats. 38 Donau,  i se us donarà; bona mesura, apretada i  
Lc 6,38 se us donarà; bona mesura, apretada  i crumullada, se us tirarà a la falda.  
Lc 6,41  la volva en l’ull de ton germà  i no t’adones de la biga que tens en ton  
Lc 6,42  trau primer la biga de ton ull,  i després hi veuràs per a traure la volva  
Lc 6,45  bon tresor de son cor trau lo bé,  i l’home dolent, del mal tresor de son  
Lc 6,46  me cridau: “Senyor, Senyor!”,  i no feu lo que jo us dic? 47 Tot aquell  
Lc 6,47  us dic? 47 Tot aquell que ve a mi  i ou mes paraules i les compleix, jo vos  
Lc 6,47  que ve a mi i ou mes paraules  i les compleix, jo vos mostraré a qui se  
Lc 6,48  una casa, lo qual cavà, enfondí,  i posà los fonaments sobre roca; i quan  
Lc 6,48  i posà los fonaments sobre roca;  i quan vingué una riuada, pegà ab fúria lo 
Lc 6,48  fúria lo riu contra aquella casa,  i no pogué moure-la, perquè estava  
Lc 6,49  roca. 49 Emperò, aquell que ou  i no fa, és semblant a un home que fabricà 
Lc 6,49  sa casa sobre terra sens fonaments  i contra la qual pegà ab ímpetu la riuada, 
Lc 6,49  la qual pegà ab ímpetu la riuada,  i tot seguit caigué, i fou gran la ruïna  
Lc 6,49  la riuada, i tot seguit caigué,  i fou gran la ruïna de la tal casa. 7,Tit  
Lc 7,Tit  de Joan Baptista. Reprèn als jueus  i los compara a uns nois que juguen. Una  
Lc 7,2 I hi havia allí aleshores molt mal,  i a punt de morir, un criat d’un centurió 
Lc 7,5  5 perquè és afecte a nostra nació  i nos ha edificat una sinagoga. 6 Jesús,  
Lc 7,7 rebre. Emperò dieu sols una paraula  i mon criat quedarà sa. 8 Perquè jo també  
Lc 7,8  que tinc soldats a mes ordres,  i dic a est: “Vés”, i va, i a l’altre:  
Lc 7,8  a mes ordres, i dic a est: “Vés”,  i va, i a l’altre: “Vine”, i ve, i a mon  
Lc 7,8  ordres, i dic a est: “Vés”, i va,  i a l’altre: “Vine”, i ve, i a mon criat: 
Lc 7,8  “Vés”, i va, i a l’altre: “Vine”,  i ve, i a mon criat: “Fes això”, i ho fa.  
Lc 7,8  i va, i a l’altre: “Vine”, i ve,  i a mon criat: “Fes això”, i ho fa. 9 Quan 
Lc 7,8  i ve, i a mon criat: “Fes això”,  i ho fa. 9 Quan Jesús ho oigué, quedà  
Lc 7,9 Quan Jesús ho oigué, quedà admirat,  i girant-se envers la gent que el  
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Lc 7,11  anava a una ciutat anomenada Naïm  i l’acompanyaven sos deixebles i una gran 
Lc 7,11  i l’acompanyaven sos deixebles  i una gran multitud de gent. 12 I, a l’  
Lc 7,12  únic de sa mare, que era viuda,  i venia ab ella molta gent de la ciutat.  
Lc 7,14  digué: –No plòries. 14 I s’acercà  i tocà les andes. I els que el portaven se 
Lc 7,15  alça’t. 15 I el difunt se sentà,  i començà a parlar. I Jesús l’entregà a  
Lc 7,16  16 I un temor s’apoderà de tots,  i glorificaven a Déu dient: –Un gran  
Lc 7,17 d’ell s’espargí per tota la Judea  i sa comarca. 18 I els deixebles de Joan  
Lc 7,19 I Joan cridà a dos de sos deixebles  i los envià a Jesús, dient: «¿Sou vós lo  
Lc 7,20 –Joan Baptista nos ha enviat a vós,  i diu: “¿Sou vós lo qui ha de venir o  
Lc 7,21  a molts de malalties, de llagues  i d’esperits malignes, i donà vista a  
Lc 7,21  de llagues i d’esperits malignes,  i donà vista a molts cegos. 22 Llavors,  
Lc 7,22  responent Jesús, los digué: –Anau  i dieu a Joan lo que haveu oït i vist: que 
Lc 7,22  i dieu a Joan lo que haveu oït  i vist: que els cegos veuen, los coixos  
Lc 7,25  els que vesteixen robes precioses  i viuen en deleites, en palacis de reis  
Lc 7,26 a veure? Un profeta? Sí, jo us dic,  i més que profeta. 27 Aqueix és de qui  
Lc 7,29  major que ell. 29 »I tot lo poble,  i els publicans que l’oïren, glorificaren 
Lc 7,30  de Joan. 30 Mes los fariseus  i els doctors de la Llei despreciaren lo  
Lc 7,31  los homes d’aquesta generació,  i a qui són semblants? 32 Són semblants  
Lc 7,32  en la plaça, parlant entre si  i dient: “Vos havem tocat flautes, i no  
Lc 7,32  i dient: “Vos havem tocat flautes,  i no haveu ballat; nos havem lamentat, i  
Lc 7,32  haveu ballat; nos havem lamentat,  i no haveu plorat.” 33 Perquè vingué Joan  
Lc 7,33  que no menjava pa ni bevia vi,  i dieu: “Té lo dimoni.” 34 Vingué el Fill  
Lc 7,34  el Fill de l’home, que menja  i beu, i dieu: “Veus aquí un glotó i un  
Lc 7,34  Fill de l’home, que menja i beu,  i dieu: “Veus aquí un glotó i un vinós,  
Lc 7,34  i beu, i dieu: “Veus aquí un glotó  i un vinós, amic de publicans i de  
Lc 7,34 glotó i un vinós, amic de publicans  i de pecadors.” 35 Emperò la sabiduria ha  
Lc 7,38  a regar-li los peus ab llàgrimes  i els eixugava ab los cabells de son cap,  
Lc 7,38 eixugava ab los cabells de son cap,  i li besava sos peus i els ungia ab  
Lc 7,38  de son cap, i li besava sos peus  i els ungia ab ungüent. 39 I quan lo  
Lc 7,39  home fos profeta, bé sabria qui  i quina espècie de dona és aquesta que el  
Lc 7,41 l’un li devia cinc-cents diners,  i l’altre, cinquanta. 42 Emperò com no  
Lc 7,44  aquesta dona? Jo entrí en ta casa  i tu no em donares aigua per a los peus;  
Lc 7,44 ab ses llàgrimes, ha regat mos peus  i els ha eixugat ab sos cabells. 45 No em  
Lc 8,Tit  sobre una dolència incurable,  i sobre la mort ressuscitant a la filla de 
Lc 8,1  que Jesús caminava per les ciutats  i llocs predicant i anunciant lo Regne de  
Lc 8,1  per les ciutats i llocs predicant  i anunciant lo Regne de Déu. I estaven ab  
Lc 8,2  ab ell los dotze apòstols, 2  i també algunes dones a qui ell havia  
Lc 8,2  havia curat dels esperits malignes  i de dolències: Maria, anomendada  
Lc 8,3  qual havia expeŀlit set dimonis, 3  i Joana, muller de Cusa, procurador d’  
Lc 8,3  de Cusa, procurador d’Herodes,  i Susanna, i moltes altres que l’  
Lc 8,3  procurador d’Herodes, i Susanna,  i moltes altres que l’assistien ab sos  
Lc 8,5  isqué a sembrar sa llavor,  i al sembrar-la, una part caigué a la  
Lc 8,5 una part caigué a la vora del camí,  i fou trepitjada i se la menjaren los  
Lc 8,5  la vora del camí, i fou trepitjada  i se la menjaren los aucells de l’aire. 6 
Lc 8,6  6 I altra caigué sobre pedres,  i quan hagué nat, se secà, perquè no tenia 
Lc 8,7  7 I altra caigué entre espines,  i les espines que nasqueren junt ab ella,  
Lc 8,8  8 I altra caigué en terra bona,  i nasqué, i donà fruit a cent per una.  
Lc 8,8  caigué en terra bona, i nasqué,  i donà fruit a cent per una. Conclòs això, 
Lc 8,10  per a què »“veent no vegen,  i entenent no entenguen”. 11 »És, doncs,  
Lc 8,12  l’ouen, emperò luego ve lo diable  i se’n porta la paraula del cor d’ells  
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Lc 8,14  sufocats per los afanys, riqueses  i plaiers d’esta vida, i no donen fruit.  
Lc 8,14  riqueses i plaiers d’esta vida,  i no donen fruit. 15 Emperò la que caigué  
Lc 8,15  que, oint la paraula de bon cor  i molt sa, la preserven i donen fruit ab  
Lc 8,15  de bon cor i molt sa, la preserven  i donen fruit ab paciència. 16 »Ningú  
Lc 8,16  16 »Ningú encén una candela  i la tapa ab un vas, ni la posa sota del  
Lc 8,17  que no haja de descobrir-se  i fer-se públic. 18 »Teniu compte,  
Lc 8,18 puix a aquell que té, se li donarà,  i al que no té, fins allò mateix que ell  
Lc 8,19  19 I vingueren a ell sa mare  i sos germans, i no podien acercar-se- 
Lc 8,19  a ell sa mare i sos germans,  i no podien acercar-se-li per raó del  
Lc 8,20  gentiu. 20 I li digueren: –Ta mare  i tos germans estan defora, que et volen  
Lc 8,21  veure. 21 Emperò ell respongué  i els digué: –Ma mare i mos germans són  
Lc 8,21 ell respongué i els digué: –Ma mare  i mos germans són aquells que ouen la  
Lc 8,21  aquells que ouen la paraula de Déu  i la practiquen. 22 I succeí que un dia  
Lc 8,22  ell ab sos deixebles en una barca  i els digué: –Passem a l’altra banda de  
Lc 8,23  estaven navegant, ell se dormí,  i sobrevingué un temporal de vent en l’  
Lc 8,23  un temporal de vent en l’estany,  i s’ompliren d’aigua, i estaven en  
Lc 8,23  l’estany, i s’ompliren d’aigua,  i estaven en perill. 24 I acercant-se a  
Lc 8,24 ell, alçant-se, reprengué al vent  i a la tempestat d’aigua, i cessà; i  
Lc 8,24  al vent i a la tempestat d’aigua,  i cessà; i vingué bonança. 25 I els digué: 
Lc 8,24 i a la tempestat d’aigua, i cessà;  i vingué bonança. 25 I els digué: –A on és 
Lc 8,25 serà aquest que així mana als vents  i al mar i l’obeeixen? 26 I navegaren al  
Lc 8,25  que així mana als vents i al mar  i l’obeeixen? 26 I navegaren al territori 
Lc 8,27  havia estava posseït dels dimonis,  i no portava vestit algun, ni habitava en  
Lc 8,28  a Jesús, se postrà davant d’ell  i, exclamant en alta veu, digué: –Què tens 
Lc 8,29  havia que estava apoderat d’ell,  i encara que el tenien tancat i lligat ab  
Lc 8,29  ell, i encara que el tenien tancat  i lligat ab grillons i cadenes, rompia los 
Lc 8,29  tenien tancat i lligat ab grillons  i cadenes, rompia los vincles i era  
Lc 8,29  i cadenes, rompia los vincles  i era transportat pel dimoni als deserts.  
Lc 8,32  muntanya una gran ramada de porcs,  i li suplicaven que els deixàs entrar en  
Lc 8,33  doncs, los dimonis de l’home  i se ficaren dins dels porcs, i la ramada  
Lc 8,33  home i se ficaren dins dels porcs,  i la ramada se despenyà ab ímpetu per un  
Lc 8,33  ímpetu per un barranc en l’estany  i s’ofegaren. 34 Quan los pastors vegeren 
Lc 8,34  lo que havia succeït, fugiren,  i anaren i ho contaren en la ciutat i en  
Lc 8,34  havia succeït, fugiren, i anaren  i ho contaren en la ciutat i en les  
Lc 8,34 i anaren i ho contaren en la ciutat  i en les masies. 35 I eixiren a veure lo  
Lc 8,35  a veure lo que havia succeït  i vingueren a Jesús, i encontraren sentat  
Lc 8,35  havia succeït i vingueren a Jesús,  i encontraren sentat a l’home de qui  
Lc 8,35  dimonis, lo qual estava ja vestit  i en son cabal judici a sos peus, i s’  
Lc 8,35  i en son cabal judici a sos peus,  i s’atemorisaren. 36 I els que ho havien  
Lc 8,37  I ell se’n pujà en una barca  i se’n tornà. 38 I l’home de qui havien  
Lc 8,39  39 –Torna-te’n a casa teva  i conta quant grans coses ha fet Déu per a 
Lc 8,41  que era príncep de la sinagoga,  i postrant-se als peus de Jesús, li  
Lc 8,43 d’un fluix de sang dotze anys feia  i que havia gastat tot quant tenia en  
Lc 8,43  gastat tot quant tenia en metges  i ningú l’havia poguda curar, 44 s’  
Lc 8,44  44 s’acercà a ell per darrere  i tocà la vora de son vestit. I en aquell  
Lc 8,45  I negant-ho tots, digué Pere  i los que eren ab ell: –Mestre, la gent  
Lc 8,45 ab ell: –Mestre, la gent vos empeny  i oprimeix, i preguntau: “Qui m’ha  
Lc 8,45  la gent vos empeny i oprimeix,  i preguntau: “Qui m’ha tocat?” 46 I Jesús 
Lc 8,47  vegé descoberta, vingué tremolant  i se llançà a sos peus, i declarà davant  
Lc 8,47  tremolant i se llançà a sos peus,  i declarà davant de tothom la causa per  
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Lc 8,47  la causa per què l’havia tocat  i com al moment havia quedat sana. 48 I  
Lc 8,49 vingué un al príncep de la sinagoga  i li digué: –Ta filla és morta; no  
Lc 8,50 la noia: –No témies; creu solament,  i serà salva. 51 I quan arribà a la casa,  
Lc 8,51  entrar ningú ab ell, sinó a Pere,  i a Jaume, i a Joan, i al pare i a la mare 
Lc 8,51  ab ell, sinó a Pere, i a Jaume,  i a Joan, i al pare i a la mare de la  
Lc 8,51  sinó a Pere, i a Jaume, i a Joan,  i al pare i a la mare de la noia. 52 I  
Lc 8,51  i a Jaume, i a Joan, i al pare  i a la mare de la noia. 52 I tots ploraven 
Lc 8,52 mare de la noia. 52 I tots ploraven  i se condolien d’ella. I ell digué: –No  
Lc 8,54  54 I ell los tragué a tots fora  i la prengué per la mà, i cridà dient:  
Lc 8,54 a tots fora i la prengué per la mà,  i cridà dient: –Noia, alça’t! 55 I son  
Lc 8,55  55 I son esperit retornà a ella,  i s’alçà luego. I manà que li donassen de 
Lc 8,56  56 I sos pares quedaren atordits;  i ell los manà que no diguessen a ningú lo 
Lc 9,Tit acontescut. 9,Tit Capítol IX Missió  i poder dels apòstols. Multiplicació dels  
Lc 9,Tit  apòstols. Multiplicació dels pans  i dels peixos. Confessió de Pere.  
Lc 9,1  als dotze apòstols, los donà poder  i autoritat sobre tots los dimonis, i  
Lc 9,1 i autoritat sobre tots los dimonis,  i virtut de curar les dolències. 2 I els  
Lc 9,2  envià a predicar lo Regne de Déu  i a curar los malalts. 3 I els digué: –No  
Lc 9,4  en què entreu, permaneixeu en ella  i no iscau d’allí. 5 I si no hi hagués  
Lc 9,6  pels pobles predicant l’evangeli  i curant per tot arreu. 7 I arribà a oïdos 
Lc 9,7  tot lo que havia fet Jesús,  i estava suspès per lo que alguns deien: 8 
Lc 9,8  ressuscitat d’entre els morts;  i altres, que Elies havia aparegut; i  
Lc 9,8 i altres, que Elies havia aparegut;  i altres, que un dels antics profetes  
Lc 9,11  lo poble, quan ho sabé, lo seguia;  i ell los rebé i els parlava del Regne de  
Lc 9,11  ho sabé, lo seguia; i ell los rebé  i els parlava del Regne de Déu, i curava  
Lc 9,11  i els parlava del Regne de Déu,  i curava als que necessitaven de cura. 12  
Lc 9,12  gent, per a què vagen als llocs  i masies del veïnat, s’allòtgien i  
Lc 9,12  i masies del veïnat, s’allòtgien  i tròbien què menjar, puix aquí estam en  
Lc 9,13  –No tenim més que cinc pans  i dos peixos, a no ser que vajam nosaltres 
Lc 9,15  en cinquanta. 15 I així ho feren,  i los feren sentar a tots. 16 I prenent  
Lc 9,16  a tots. 16 I prenent los cinc pans  i los dos peixos, alçà los ulls al cel,  
Lc 9,16  alçà los ulls al cel, los beneí  i partí i donà a sos deixebles per a què  
Lc 9,16  los ulls al cel, los beneí i partí  i donà a sos deixebles per a què los  
Lc 9,17  de la gent. 17 I menjaren tots  i quedaren saciats. I de lo que sobrà, n’ 
Lc 9,18  se trobaven ab ell sos deixebles  i los preguntà dient: –Qui diu la gent que 
Lc 9,19  –Joan lo Baptista; altres, Elies,  i altres, que ha ressuscitat algun dels  
Lc 9,21  Déu. 21 Llavors ell los apercebí,  i manà que no ho diguessen a ningú 22  
Lc 9,22  de l’home patesca moltes coses,  i que sia despreciat per los ancians i els 
Lc 9,22  que sia despreciat per los ancians  i els prínceps dels sacerdots i per los  
Lc 9,22  i els prínceps dels sacerdots  i per los escribes, i que sia mort, i que  
Lc 9,22  dels sacerdots i per los escribes,  i que sia mort, i que ressuscítia al  
Lc 9,22 i per los escribes, i que sia mort,  i que ressuscítia al tercer dia. 23 I  
Lc 9,23  seguir-me, néguia’s a si mateix  i prenga sa creu cada dia i seguesca’m.  
Lc 9,23 si mateix i prenga sa creu cada dia  i seguesca’m. 24 Perquè el qui vulla  
Lc 9,24  vulla salvar sa vida, la perdrà,  i qui pèrdia sa vida per causa de mi, la  
Lc 9,25  lo món, si es perd ell a si mateix  i es causa son dany? 26 Perquè aquell que  
Lc 9,26  aquell que s’avergonyesca de mi  i de mes paraules, lo Fill de l’home s’  
Lc 9,26  d’ell quan vinga en sa glòria  i en la del Pare i dels sants àngels. 27  
Lc 9,26 vinga en sa glòria i en la del Pare  i dels sants àngels. 27 Emperò jo us dic  
Lc 9,28  paraules, prengué ab si a Pere  i a Jaume i a Joan i se’n pujà a una  
Lc 9,28  prengué ab si a Pere i a Jaume  i a Joan i se’n pujà a una muntanya a  
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Lc 9,28  ab si a Pere i a Jaume i a Joan  i se’n pujà a una muntanya a orar. 29 I  
Lc 9,29  de son rostro aparegué diferent,  i sos vestits se tornaren blancs i  
Lc 9,29  i sos vestits se tornaren blancs  i resplendents. 30 I veus aquí que  
Lc 9,30  que parlaven ab ell dos barons,  i eren Moisès i Elies, 31 los quals  
Lc 9,30  ab ell dos barons, i eren Moisès  i Elies, 31 los quals aparegueren en  
Lc 9,31 31 los quals aparegueren en glòria,  i parlaven de sa partida del món, que  
Lc 9,32  -se en Jerusalem. 32 Emperò Pere  i los que estaven ab ell se trobaven  
Lc 9,32  ell se trobaven carregats de son,  i despertant-se, vegeren la glòria de  
Lc 9,32  -se, vegeren la glòria de Jesús  i als dos barons que estaven ab ell. 33 I  
Lc 9,33  –Mestre, bo és que ens estem aquí  i façam tres tendes, una per a vós, altra  
Lc 9,33  una per a vós, altra per a Moisès  i altra per a Elies –no sabent lo que es  
Lc 9,34  dient això, se formà un núvol  i els cobrí i s’ompliren de temor a l’  
Lc 9,34 això, se formà un núvol i els cobrí  i s’ompliren de temor a l’entrar aquells 
Lc 9,36  aquesta veu trobaren a Jesús sol,  i ells callaren, i en aquells dies a ningú 
Lc 9,36  a Jesús sol, i ells callaren,  i en aquells dies a ningú digueren cosa  
Lc 9,39 veus aquí que un esperit l’agarrà,  i repentinament se posà a cridar, i el  
Lc 9,39  i repentinament se posà a cridar,  i el tirà per terra, i li causà fortes  
Lc 9,39 posà a cridar, i el tirà per terra,  i li causà fortes convulsions fent-li  
Lc 9,39  fent-li traure bromera,  i ab dificultat se separà d’ell  
Lc 9,40  deixebles que el llançassen fora,  i no pogueren. 41 I responent Jesús digué: 
Lc 9,41  Jesús digué: –O raça infiel  i malvada! Fins a quan estaré ab vosaltres 
Lc 9,41  Fins a quan estaré ab vosaltres  i vos sofriré? Porta’m aquí ton fill. 42  
Lc 9,42  lo dimoni lo tirà per terra  i el maltractà. 43 Emperò Jesús reprengué  
Lc 9,43  Jesús reprengué a l’esperit impur  i curà al jove i el restituí a son pare.  
Lc 9,43  a l’esperit impur i curà al jove  i el restituí a son pare. 44 I s’atordien 
Lc 9,44  tots del gran poder de Déu;  i meravellant-se de totes les coses que  
Lc 9,45  ells no entenien aquesta plàtica,  i era per ells tan obscura que no la  
Lc 9,45  tan obscura que no la comprenien,  i temien lo preguntar-li acerca d’  
Lc 9,47  en son cor, prengué un infant  i se’l posà prop de si. 48 I els digué:  
Lc 9,48 est infant en mon mon, me rep a mi,  i qualsevol que em rèbia a mi, rep a  
Lc 9,49 llançava los dimonis en nom vostre,  i l’hi havem prohibit, perquè no us  
Lc 9,52  despatxà davant d’ell missatgers,  i partiren i entraren en una ciutat dels  
Lc 9,52  d’ell missatgers, i partiren  i entraren en una ciutat dels samaritans  
Lc 9,54  54 I quan los seus deixebles Jaume  i Joan vegeren això, digueren: –Senyor,  
Lc 9,54  que digam que bàixia foc del cel  i els abràsia, com també féu Elies? 55  
Lc 9,58 respongué: –Les guineus tenen caus,  i los aucells de l’aire, nius; mes lo  
Lc 9,60  a sos morts; emperò tu, vés  i anuncia lo Regne de Déu. 61 I un altre  
Lc 10,Tit  de Déu. 10,Tit Capítol X Missió  i instrucció dels setanta-dos deixebles. 
Lc 10,Tit samarità. Ciutats obstinades. Marta  i Maria hospeden a Jesús. 1 I després d’  
Lc 10,1  Senyor també altres setanta-dos  i los envià de dos en dos davant seu a  
Lc 10,6 descansarà vostra pau sobre d’ell;  i si no, se’n tornarà a vosaltres. 7 I  
Lc 10,7  en la mateixa casa, menjant  i bevent lo que ells tinguen; puix digne  
Lc 10,8  en qualsevol ciutat en què entreu  i vos rèbien, menjau lo que us pòsien  
Lc 10,9  als malalts que hi haja en ella,  i dieu-los: “S’ha acercat a vosaltres  
Lc 10,13 ai de tu, Betsaida!, que si en Tiro  i en Sidon s’haguessen obrat los miracles 
Lc 10,13  temps ha que, cobertes de cilici  i cendra, s’haurien arrepentit. 14 En  
Lc 10,14  14 En veritat, per a Tiro  i Sidon hi haurà en lo judici menos rigor  
Lc 10,16 16 »Qui a vosaltres ou, me ou a mi;  i qui a vosaltres desprecia, me desprecia  
Lc 10,16  desprecia, me desprecia a mi;  i qui em desprecia a mi, desprecia a  
Lc 10,19  per a trepitjar les serpents  i els escorpins i sobre tot lo poder de l’ 
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Lc 10,19  les serpents i els escorpins  i sobre tot lo poder de l’enemic, i res  
Lc 10,19  i sobre tot lo poder de l’enemic,  i res vos danyarà. 20 Emperò no us  
Lc 10,21  se regositjà en l’Esperit Sant  i digué: –Vos alabo, Pare, Senyor del cel  
Lc 10,21  –Vos alabo, Pare, Senyor del cel  i de la terra, perquè escondíreu aquestes  
Lc 10,21 escondíreu aquestes coses als savis  i als prudents, i les haveu revelades als  
Lc 10,21  coses als savis i als prudents,  i les haveu revelades als petits. Així és, 
Lc 10,22  ni qui és lo Pare, sinó el Fill,  i aquell a qui lo Fill ho vulla revelar.  
Lc 10,24  Puix jo us dic que molts profetes  i reis volgueren veure lo que vosaltres  
Lc 10,24  veure lo que vosaltres veeu,  i no ho vegeren; i oir lo que vosaltres  
Lc 10,24  vosaltres veeu, i no ho vegeren;  i oir lo que vosaltres oïu, i no ho oïren. 
Lc 10,24  i oir lo que vosaltres oïu,  i no ho oïren. 25 I veus aquí un doctor de 
Lc 10,25  aquí un doctor de la Llei s’alçà  i li digué per a tentar-lo: –Mestre, què 
Lc 10,27 al Senyor, ton Déu, de tot ton cor,  i de tota ta ànima, i ab totes tes forces, 
Lc 10,27 de tot ton cor, i de tota ta ànima,  i ab totes tes forces, i de tot ton  
Lc 10,27  ta ànima, i ab totes tes forces,  i de tot ton enteniment, i al teu proïsme  
Lc 10,27  forces, i de tot ton enteniment,  i al teu proïsme com a tu mateix. 28 I li  
Lc 10,28  –Bé has respost, fes-ho aixís  i viuràs. 29 Emperò ell, volent-se  
Lc 10,30  un home de Jerusalem a Jericó,  i caigué en mans de lladres, que el  
Lc 10,30 mans de lladres, que el despullaren  i, després d’haver-lo ferit, se n’  
Lc 10,31  per lo mateix camí un sacerdot,  i quan lo vegé, passà de llarg. 32 I  
Lc 10,32  arribant cerca d’aquell lloc,  i veent-lo, passà també de llarg. 33  
Lc 10,33  que feia son camí s’acercà a ell,  i al veure’l tingué compassió. 34 I  
Lc 10,34  ferides, xopant-les-hi ab oli  i vi, i cavalgant-lo sobre son jument,  
Lc 10,34  xopant-les-hi ab oli i vi,  i cavalgant-lo sobre son jument, lo  
Lc 10,34  son jument, lo portà a un hostal,  i tingué cuidado d’ell. 35 I al dia  
Lc 10,35  quan partia, tragué dos diners,  i els donà a l’hostaler, i li digué:  
Lc 10,35  diners, i els donà a l’hostaler,  i li digué: »–Cuida’l, i tot quant  
Lc 10,35  hostaler, i li digué: »–Cuida’l,  i tot quant gàsties de més, jo t’ho  
Lc 10,37  vés –li digué llavors Jesús–  i fes tu lo mateix. 38 I succeí que,  
Lc 10,38  son camí, entrà Jesús en un lloc,  i una dona que es deia Marta l’hospedà en 
Lc 10,40  ab les feines de la casa,  i vingué a ell, i li digué: –Senyor, ¿no  
Lc 10,40  feines de la casa, i vingué a ell,  i li digué: –Senyor, ¿no veeu com ma  
Lc 10,41  Marta, tu estàs molt afanada  i et fatigues en moltes coses, 42 emperò  
Lc 10,42 emperò una sola cosa és necessària,  i Maria ha escollit la millor part, la  
Lc 11,Tit  armat. Jesús reprèn als fariseus  i als doctors de la Llei. 1 I succeí que,  
Lc 11,5  algú de vosaltres tingués un amic,  i anàs a ell a mitjanit i li digués:  
Lc 11,5  un amic, i anàs a ell a mitjanit  i li digués: “Amic, deixa’m tres pans, 6  
Lc 11,6  d’arribar de jornada un amic meu  i no tinc res que donar-li.” 7 I si l’  
Lc 11,7  enfadis. Ja la porta està tancada  i les meves criatures són al llit ab mi,  
Lc 11,8  se llevarà per sa importunitat,  i li donarà quants pans haja menester. 9  
Lc 11,9  »I jo us dic a vosaltres: Demanau,  i se us donarà; cercau, i trobareu;  
Lc 11,9  Demanau, i se us donarà; cercau,  i trobareu; trucau, i se us obrirà. 10  
Lc 11,9 donarà; cercau, i trobareu; trucau,  i se us obrirà. 10 Perquè tot aquell que  
Lc 11,10  Perquè tot aquell que demana, rep;  i el qui cerca, troba; i al que truca, li  
Lc 11,10 demana, rep; i el qui cerca, troba;  i al que truca, li obren. 11 I si algú de  
Lc 11,14  llançat lo dimoni, parlà lo mut  i la gent se meravellava. 15 Emperò alguns 
Lc 11,17  contra si mateix serà destruït,  i casa dividida contra si mateixa serà  
Lc 11,22 totes les armes en què ell confiava  i repartirà ses despulles. 23 »Lo qui no  
Lc 11,25  I quan torna, la troba escombrada  i alhajada. 26 Llavors va i pren ab ell  
Lc 11,26  i alhajada. 26 Llavors va  i pren ab ell altres set esperits pitjors  
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Lc 11,26  set esperits pitjors que ell,  i entren dintre i habiten allí. I lo  
Lc 11,26  pitjors que ell, i entren dintre  i habiten allí. I lo darrer estat d’  
Lc 11,27  dona del mig del poble alçà la veu  i digué: –Benaventurat lo ventre que t’ha 
Lc 11,27  lo ventre que t’ha portat  i los pits que has mamat. 28 I ell digué:  
Lc 11,28  los que ouen la paraula de Déu  i la guarden! 29 I com la gent acudís de  
Lc 11,29  una raça perversa. Demana senyal,  i no se li donarà senyal sinó lo senyal  
Lc 11,31  los homes d’aquesta generació  i els condemnarà, perquè vingué dels  
Lc 11,31 terra a oir la sabiduria de Salomó,  i veus-ne aquí un que és més que Salomó. 
Lc 11,32  en judici contra aquesta generació  i la condemnaran, perquè s’arrepentiren a 
Lc 11,32  a la predicació de Jonàs,  i veus-ne aquí un que és més que Jonàs.  
Lc 11,36  tenebrosa, tot ell serà lluminós,  i t’iŀluminarà com una llum resplendent.  
Lc 11,38  38 I el fariseu començà a pensar  i a dir dintre de si: «Per què no s’haurà 
Lc 11,39  de netejar per defora les copes  i los plats, emperò vostre interior està  
Lc 11,39 vostre interior està ple de rapinya  i de maldat. 40 Insensats!, ¿lo qui féu lo 
Lc 11,41  lo que us resta feu-ne almoina,  i totes les coses seran límpies per a  
Lc 11,42  que pagau delme de la menta,  i de la ruda, i de totes les herbes, i  
Lc 11,42  delme de la menta, i de la ruda,  i de totes les herbes, i traspassau la  
Lc 11,42  de la ruda, i de totes les herbes,  i traspassau la justícia i l’amor de Déu! 
Lc 11,42  herbes, i traspassau la justícia  i l’amor de Déu! Era necessari  
Lc 11,43  primers sitis en les sinagogues,  i ser saludats en les places! 44 »Ai de  
Lc 11,44  44 »Ai de vosaltres, escribes  i fariseus, hipòcrites, que sou com los  
Lc 11,44  com los sepulcres que no es veuen,  i sobre los que caminen los homes sens que 
Lc 11,46  ab càrregues que no poden dur,  i vosaltres no les tocau ni ab la punta  
Lc 11,47  los sepulcres dels profetes,  i vostres pares los mataren! 48  
Lc 11,49  de Déu: “Los enviaré profetes  i apòstols, i d’ells ne mataran a uns i  
Lc 11,49  “Los enviaré profetes i apòstols,  i d’ells ne mataran a uns i en  
Lc 11,49  i d’ells ne mataran a uns  i en perseguiran a altres.” 50 Per a què a 
Lc 11,51  que fou mort entre l’altar  i el temple. Jo us ho dic que se’n  
Lc 11,52  la ciència! Vosaltres no entràreu,  i ho prohibíreu als que hi volien entrar!  
Lc 11,53 -los aquestes coses, los fariseus  i els doctors de la Llei començaren a  
Lc 11,53 Llei començaren a instar fortament,  i a abrumar-lo ab moltes preguntes, 54  
Lc 11,54  preguntes, 54 armant-li paranys  i procurant collir de sa boca alguna cosa  
Lc 12,Tit  sigle. No afanar-se per a menjar  i vestir. Tresor i cor en lo cel. Majordom 
Lc 12,Tit -se per a menjar i vestir. Tresor  i cor en lo cel. Majordom fiel i prudent.  
Lc 12,Tit  i cor en lo cel. Majordom fiel  i prudent. Criat violent i infiel. Jesús  
Lc 12,Tit  fiel i prudent. Criat violent  i infiel. Jesús vingué a posar foc sobre  
Lc 12,3  seran dites en la claredat;  i lo que diguéreu a l’oïdo en les  
Lc 12,4  no temau aquells que maten lo cos  i després d’això no poden fer res més. 5  
Lc 12,6  cinc aucellets per dos diners,  i no obstant ningú d’ells és olvidat de  
Lc 12,11  quan vos pòrtien a les sinagogues  i als magistrats i a les potestats, no  
Lc 12,11  a les sinagogues i als magistrats  i a les potestats, no passeu cuidado de lo 
Lc 12,18  açò: tiraré a terra mos graners  i los faré més grans, i allí recolliré  
Lc 12,18  mos graners i los faré més grans,  i allí recolliré tots mos fruits i mos  
Lc 12,18  i allí recolliré tots mos fruits  i mos béns. 19 I diré a ma ànima: Oh,  
Lc 12,19  a molts anys; reposa, menja, beu  i dóna’t bona vida.” 20 »Emperò Déu li  
Lc 12,21  que passa al que atresora per a si  i no és ric envers Déu. 22 I digué a sos  
Lc 12,23  23 Més val l’ànima que el menjar,  i lo cos més que el vestit. 24 Reparau los 
Lc 12,24 seguen, ni tenen rebost, ni graner;  i ab tot, Déu los alimenta. Puix, ¿quant  
Lc 12,28 a l’herba que avui està en lo camp  i demà és tirada al forn, vesteix Déu  
Lc 12,29  a lo que haveu de menjar o beure,  i no tingau l’ànimo suspès. 30 Puix totes 
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Lc 12,30 a les que la gent del món s’afana;  i sap vostre Pare que teniu necessitat d’ 
Lc 12,31  buscau primerament lo Regne de Déu  i sa justícia, i totes aquestes altres  
Lc 12,31  lo Regne de Déu i sa justícia,  i totes aquestes altres coses se us seran  
Lc 12,33  lo Regne. 33 Veneu lo que posseïu  i feu almoina. Feu-vos bosses que no es  
Lc 12,35  35 »Teniu vostres lloms cenyits  i les candeles enceses en vostres mans. 36 
Lc 12,36  les bodes, a fi de que quan vinga  i trúquia a la porta li òbrien tot seguit. 
Lc 12,37  vos dic que es cenyirà son vestit  i els farà assentar a taula, i passant,  
Lc 12,37 vestit i els farà assentar a taula,  i passant, los anirà servint. 38 I si  
Lc 12,38  o vingués a la tercera vetlla  i els trobàs en eix estat, benaventurats  
Lc 12,39  lo lladre, vetllaria sens dubte  i no deixaria foradar sa casa. 40 Estau,  
Lc 12,42  –Qui creus que és lo majordom fiel  i prudent a qui son amo constituí sobre  
Lc 12,45 cor: “Lo meu Senyor tarda a venir”,  i començàs a tractar mal als criats i a  
Lc 12,45 i començàs a tractar mal als criats  i a les criades, i a menjar i beure, i a  
Lc 12,45  mal als criats i a les criades,  i a menjar i beure, i a embriagar-se, 46 
Lc 12,45  criats i a les criades, i a menjar  i beure, i a embriagar-se, 46 vindrà lo  
Lc 12,45  a les criades, i a menjar i beure,  i a embriagar-se, 46 vindrà lo Senyor  
Lc 12,46  sirvent en lo dia que no l’espera  i a l’hora que no sap, i lo separarà i li 
Lc 12,46  l’espera i a l’hora que no sap,  i lo separarà i li donarà sa part ab los  
Lc 12,46 a l’hora que no sap, i lo separarà  i li donarà sa part ab los infiels. 47»  
Lc 12,47  sabia la voluntat de son senyor,  i no es posà a punt, i no obrà segons sa  
Lc 12,47 de son senyor, i no es posà a punt,  i no obrà segons sa voluntat, serà molt  
Lc 12,48  48 Emperò lo qui no la sabé  i féu coses dignes de càstig, serà poc  
Lc 12,48  de molt se li demanarà compte;  i al que li confiaren molt, se li demanarà 
Lc 12,49  he vingut a posar foc en la terra,  i què he de voler, doncs, sinó que s’  
Lc 12,50 I ab un baptisme he de ser batejat,  i com tinc l’ànimo afligit fins que es  
Lc 12,52  dividits los tres contra los dos,  i los dos contra los tres. 53 Lo pare  
Lc 12,53 pare estarà dividit contra el fill,  i el fill contra el pare; la mare contra  
Lc 12,53  el pare; la mare contra la filla,  i la filla contra la mare; la sogra contra 
Lc 12,53  la mare; la sogra contra la nora,  i la nora contra la sogra. 54 I deia també 
Lc 12,54  ponent, luego dieu: “Temporal ve”,  i succeeix així. 55 I quan corre vent de  
Lc 12,55 vent de migdia, dieu: “Farà calor”,  i és així. 56 Hipòcrites! Sabeu distingir  
Lc 12,56 Sabeu distingir lo semblant del cel  i de la terra, ¿com, doncs, no sabeu  
Lc 12,58  a fi de que no et pòrtia al jutge,  i lo jutge t’entréguia a l’agusil, i l’ 
Lc 12,58  lo jutge t’entréguia a l’agusil,  i l’agusil te pòsia en la presó. 59 Te  
Lc 13,Tit  Paràboles del gra de mostassa  i del llevat. Los pocs que se salven.  
Lc 13,4  els quals caigué la torre de Siloè  i els matà, ¿pensau que ells eren més  
Lc 13,6  una figuera plantada en sa vinya,  i anà a buscar fruit en ella, i no n’hi  
Lc 13,6  i anà a buscar fruit en ella,  i no n’hi trobà. 7 I digué al vinyader:  
Lc 13,7  a cercar fruit en aquesta figuera,  i no n’hi trobo. Talla-la, doncs. Per  
Lc 13,8  deixau-la també per aquest any,  i cavaré al seu rodador, i li posaré fems, 
Lc 13,8  any, i cavaré al seu rodador,  i li posaré fems, 9 a veure si així dóna  
Lc 13,9 fems, 9 a veure si així dóna fruit,  i si no, la tallareu després. 10 I els  
Lc 13,11  que estava mala feia divuit anys  i tan encorbada que no podia mirar en alt. 
Lc 13,12  Jesús la vegé, la cridà envers si,  i li digué: –Dona, curada estàs de ta  
Lc 13,13  13 I imposà les mans sobre ella,  i a l’instant s’adreçà i glorificava a  
Lc 13,13  ella, i a l’instant s’adreçà  i glorificava a Déu. 14 I prenent la  
Lc 13,14 es pot treballar; en aqueixos veniu  i que us cúria, mes no en dissabte. 15 Mes 
Lc 13,15  son bou o son ase de la menjadora,  i no el mena a abeurar? 16 ¿I a esta filla 
Lc 13,19 gra de mostassa que un home prengué  i el sembrà en son hort. I cresqué i se  
Lc 13,19  i el sembrà en son hort. I cresqué  i se féu tan gran l’arbre, que els  
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Lc 13,21  al llevat que una dona prengué  i lo barrejà ab tres mesures de farina,  
Lc 13,22  I anava ensenyant per les ciutats  i llocs, caminant a Jerusalem. 23 I li  
Lc 13,24 vos dic que molts procuraran entrar  i no podran. 25 »I quan lo pare de  
Lc 13,25  lo pare de famílies haurà entrat  i tancat la porta, vosaltres quedareu  
Lc 13,25  porta, vosaltres quedareu defora,  i començareu a trucar a la porta, dient:  
Lc 13,26  a dir: “Davant vostre menjàrem  i beguérem, i ensenyàreu en nostres  
Lc 13,26 “Davant vostre menjàrem i beguérem,  i ensenyàreu en nostres places.” 27 I ell  
Lc 13,28  iniquitat.” 28 Allí serà lo plor  i lo cruixir de dents, quan veureu a  
Lc 13,28  de dents, quan veureu a Abraham,  i a Isaac, i a Jacob, i a tots los  
Lc 13,28  quan veureu a Abraham, i a Isaac,  i a Jacob, i a tots los profetes en lo  
Lc 13,28  a Abraham, i a Isaac, i a Jacob,  i a tots los profetes en lo Regne de Déu,  
Lc 13,28  los profetes en lo Regne de Déu,  i que vosaltres sou expeŀlits fora. 29 I  
Lc 13,29  fora. 29 I vindran d’orient  i d’occident, del nord i del migdia, i se 
Lc 13,29  d’orient i d’occident, del nord  i del migdia, i se sentaran a taula en el  
Lc 13,29 d’occident, del nord i del migdia,  i se sentaran a taula en el Regne de Déu.  
Lc 13,30  són darrers los que seran primers  i que són primers los que seran darrers.  
Lc 13,31 se li acercaren alguns del fariseus  i li digueren: –Eixiu d’aquí, anau’s-  
Lc 13,32  matar. 32 I ell los digué: –Anau,  i dieu a aquell rabós: “Mira que jo llanço 
Lc 13,32  rabós: “Mira que jo llanço dimonis  i dono perfeta salut avui i demà, però al  
Lc 13,32  dimonis i dono perfeta salut avui  i demà, però al tercer dia seré finat. 33  
Lc 13,33  Mes és precís que jo camínia avui  i demà, i lo dia següent, perquè no cap  
Lc 13,33  precís que jo camínia avui i demà,  i lo dia següent, perquè no cap que un  
Lc 13,34  Jerusalem, que mates als profetes  i apedregues als que et són enviats.  
Lc 13,34  l’aucell sa niuada sota ses ales,  i no ho volgueres? 35 Veus aquí que vostra 
Lc 14,3  sa paraula als doctors de la Llei  i als fariseus, los digué: –És lícit curar 
Lc 14,4  ell, tocant a l’hidròpic, lo curà  i despedí. 5 I els respongué i digué: –Qui 
Lc 14,5  curà i despedí. 5 I els respongué  i digué: –Qui hi ha entre vosaltres que  
Lc 14,7 la taula, los proposà una paràbola,  i digué: 8 –Quan sies convidat a bodes, no 
Lc 14,9  de més consideració que tu, 9  i que vinga el qui et va convidar a tu i a 
Lc 14,9  vinga el qui et va convidar a tu  i a ell, i et diga: “Cedeix lo puesto a  
Lc 14,9 el qui et va convidar a tu i a ell,  i et diga: “Cedeix lo puesto a aquest”, i  
Lc 14,9  diga: “Cedeix lo puesto a aquest”,  i aleshores tingues tu, avergonyit, que  
Lc 14,10  10 Ans bé, quan sies convidat, vés  i assenta’t en l’últim puesto, a fi de  
Lc 14,11  el qui s’exalta serà humiliat,  i el qui s’humiliï serà exaltat. 12 I  
Lc 14,12  no sia que et tórnien a convidar,  i te sia donat en recompensa. 13 Sinó,  
Lc 14,13 als pobres, als tullits, als coixos  i cegos. 14 I seràs benaventurat, perquè  
Lc 14,16  digué: –Un home féu un gran sopar  i convidà a molts. 17 I quan arribà l’  
Lc 14,18  li digué: »–He comprat una granja  i tinc d’anar a veure-la. Vos suplico  
Lc 14,19  »–He comprat cinc parells de bous  i vull anar a provar-los; vos suplico  
Lc 14,20 I digué l’altre: »–He pres muller,  i per això no hi puc anar. 21 »I tornant- 
Lc 14,21  son criat: »–Ix luego a les places  i als carrers de la ciutat, i porta’m  
Lc 14,21  places i als carrers de la ciutat,  i porta’m aquí los pobres, i els mancos,  
Lc 14,21 ciutat, i porta’m aquí los pobres,  i els mancos, i els cegos, i els coixos.  
Lc 14,21  ’m aquí los pobres, i els mancos,  i els cegos, i els coixos. 22 »I digué el  
Lc 14,21  pobres, i els mancos, i els cegos,  i els coixos. 22 »I digué el criat:  
Lc 14,23  Senyor al criat: »–Vés als camins  i als cercats, i obliga’ls a entrar per a 
Lc 14,23  »–Vés als camins i als cercats,  i obliga’ls a entrar per a què s’ómplia  
Lc 14,25  25 I molta gent anava ab ell;  i girant-se, los digué: 26 –Si algú ve a 
Lc 14,26  se, los digué: 26 –Si algú ve a mi  i no avorreix a son pare i a sa mare, i  
Lc 14,26  ve a mi i no avorreix a son pare  i a sa mare, i muller, i fills, i germans, 
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Lc 14,26 no avorreix a son pare i a sa mare,  i muller, i fills, i germans, i germanes,  
Lc 14,26  a son pare i a sa mare, i muller,  i fills, i germans, i germanes, i fins sa  
Lc 14,26  i a sa mare, i muller, i fills,  i germans, i germanes, i fins sa pròpia  
Lc 14,26 mare, i muller, i fills, i germans,  i germanes, i fins sa pròpia vida, no pot  
Lc 14,26  i fills, i germans, i germanes,  i fins sa pròpia vida, no pot ser mon  
Lc 14,27  27 I el qui no porta sa creu  i no em segueix, tampoc serà mon deixeble. 
Lc 14,29  d’haver posat los fonaments  i no poder-la acabar, tots quants la  
Lc 15,Tit  esgarriada, de la dracma perduda  i del fill pròdig, per a confusió dels  
Lc 15,Tit  a confusió dels fariseus vanitosos  i aliento dels pecadors arrepentits. 1 I  
Lc 15,1  s’acercaven a Jesús los publicans  i pecadors per a oir-lo. 2 I els  
Lc 15,2  per a oir-lo. 2 I els fariseus  i els escribes murmuraven dient: –Aquest  
Lc 15,2  –Aquest home rep als pecadors  i menja ab ells. 3 Llavors los proposà  
Lc 15,4 és l’home que, tenint cent ovelles  i havent-ne perdut una, no deixa les  
Lc 15,4  les noranta-nou en lo desert  i no va en busca de la que es perdé fins  
Lc 15,6  arribant a casa, crida a sos amics  i veïns dient-los: “Donau-me l’  
Lc 15,8 en perdés una no encén una candela,  i escombrant la casa, no la busca ab  
Lc 15,9  ha encontrada reuneix les amigues  i veïnes, i diu: “Donau-me l’  
Lc 15,9  reuneix les amigues i veïnes,  i diu: “Donau-me l’enhorabona, puix he  
Lc 15,13  se n’anà lluny a un país estrany  i allí dissipà tots sos béns vivint  
Lc 15,14  una gran fam en aquella terra,  i començà a patir misèria. 15 Llavors se  
Lc 15,15 patir misèria. 15 Llavors se n’anà  i s’arrimà a un dels ciutadans d’aquella 
Lc 15,16  de què els porcs menjaven,  i ningú les hi donava. 17 Emperò, tornant  
Lc 15,17  de mon pare tenen lo pa de sobres,  i jo aquí m’estic morint de fam! 18 M’  
Lc 15,18  estic morint de fam! 18 M’alçaré,  i aniré a mon pare, i li diré: ‘Pare, he  
Lc 15,18  18 M’alçaré, i aniré a mon pare,  i li diré: ‘Pare, he pecat contra el cel i 
Lc 15,18 diré: ‘Pare, he pecat contra el cel  i contra vós. 19 Ja no só digne de ser  
Lc 15,20  encara lluny, lo vegé son pare,  i se compadesqué. I corrent a ell, se li  
Lc 15,20  corrent a ell, se li tirà al coll,  i el besà. 21 I lo fill li digué: »–Pare,  
Lc 15,21  »–Pare, he pecat contra el cel  i contra de vós. Ja no só digne de ser  
Lc 15,22  »–Portau aquí la roba més bona  i vestiu-lo, i posau-li un anell en  
Lc 15,22  la roba més bona i vestiu-lo,  i posau-li un anell en son dit i calçat  
Lc 15,22  i posau-li un anell en son dit  i calçat en sos peus, 23 i portau lo  
Lc 15,23 en son dit i calçat en sos peus, 23  i portau lo vedell engreixat i matau-lo, 
Lc 15,23  23 i portau lo vedell engreixat  i matau-lo, i menjam i celebrem un  
Lc 15,23  lo vedell engreixat i matau-lo,  i menjam i celebrem un convit, 24 perquè  
Lc 15,23  engreixat i matau-lo, i menjam  i celebrem un convit, 24 perquè aquest  
Lc 15,24  24 perquè aquest fill meu era mort  i ha ressuscitat, s’havia perdut i ha  
Lc 15,24  i ha ressuscitat, s’havia perdut  i ha estat trobat. »I començaren a menjar  
Lc 15,25  estava en lo camp. I quan vingué  i s’acercà a la casa, oigué la música i  
Lc 15,25  acercà a la casa, oigué la música  i la dansa. 26 I cridant a un dels criats, 
Lc 15,27  li digué: »–Ton germà ha vingut,  i ton pare ha fet matar lo vedell gras,  
Lc 15,28 ab salut. 28 »Llavors ell s’irrità  i no volia entrar. Emperò, eixint son  
Lc 15,29  en res de lo que m’haveu manat,  i mai m’haveu donat un cabrit per a menja 
Lc 15,31  »–Fill, tu sempre estàs ab mi  i tots mos béns són teus. 32 Mes raó era  
Lc 15,32 32 Mes raó era que féssem un convit  i nos alegràssem, puix ton germà era mort  
Lc 15,32 alegràssem, puix ton germà era mort  i ha ressuscitat, s’havia perdut i ha  
Lc 15,32  i ha ressuscitat, s’havia perdut  i ha estat trobat. 16,Tit Capítol XVI  
Lc 16,Tit  del matrimoni. Ric avariciós  i Làssaro pobre. 1 Jesús digué també a sos 
Lc 16,2  li dissipat sos béns. 2 I el cridà  i li digué: »–Què és això que he oït a dir 
Lc 16,3  Jo no só bo per a cavar,  i me dono vergonya de demanar caritat. 4  
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Lc 16,5  un per un als deutors de son amo,  i digué al primer: »–Quant deus tu a mon  
Lc 16,6  albarà, assenta’t immediatament,  i escriu-ne cinquanta. 7 »Després digué  
Lc 16,7  »Ell li digué: »–Pren ton albarà  i escriu-ne vuitanta. 8 »I el senyor  
Lc 16,10  lo poc, també és fiel en lo molt;  i lo qui és injust en lo poc, també és  
Lc 16,13 dos amos; perquè o avorrirà a l’un  i amarà a l’altre, o s’aficionarà a un i 
Lc 16,13  a l’altre, o s’aficionarà a un  i despreciarà a l’altre. No podeu servir  
Lc 16,13  a l’altre. No podeu servir a Déu  i a les riqueses. 14 Emperò los fariseus,  
Lc 16,14 avariciosos, oïen totes estes coses  i se burlaven d’ell. 15 I els digué:  
Lc 16,16  davant de Déu. 16 »La Llei  i els Profetes han durat fins a Joan. Des  
Lc 16,16  és anunciat lo Regne de Déu,  i tots hi entren a pura força. 17 I més  
Lc 16,17  I més fàcil és que pàssien lo cel  i la terra, que no que déixia de complir- 
Lc 16,18  18 »Qualsevol que deixa sa muller  i en pren una altra, comet adulteri. I  
Lc 16,19  ric que anava vestit de púrpura  i de tela finíssima i que es tractava  
Lc 16,19  de púrpura i de tela finíssima  i que es tractava sempre ab esplendor. 20  
Lc 16,21  que queien de la taula del ric,  i ningú les hi donava; emperò venien los  
Lc 16,21  hi donava; emperò venien los cans  i li llepaven les llagues. 22 »I succeí  
Lc 16,22  d’Abraham. I morí també el ric  i fou sepultat. 23 »I en l’infern, alçant 
Lc 16,23  turments, vegé de lluny a Abraham,  i a Làssaro en son seno. 24 I cridant  
Lc 16,24  Abraham, compadeixeu-vos de mi  i enviau-me Làssaro, per a què mullant  
Lc 16,25 ’t que reberes tos béns en ta vida,  i que Làssaro no rebé sinó mals. Així és  
Lc 16,25  és que ara ell és aquí aconsolat,  i tu aturmentat. 26 Ademés de que hi ha un 
Lc 16,26  abisme insondable entre nosaltres  i vosaltres, de manera que los qui vullen  
Lc 16,29  li digué: »–Allà tenen a Moisès  i als Profetes, que els oiguen. 30 »Emperò 
Lc 17,Tit servos inútils. Cura a deu leprosos  i parla de sa segona vinguda. 1 Digué  
Lc 17,2  posassen al coll una mola de molí  i lo tirassen al mar, que no que  
Lc 17,3  contra de tu, corretgeix-lo,  i si s’arrepentís, perdona’l. 4 I si  
Lc 17,4  contra de tu set vegades en un dia  i set vegades en un dia vingués a trobar- 
Lc 17,6 a esta morera: “Arranca’t d’arrel  i trasplanta’t al mar”, i vos obeirà. 7  
Lc 17,6  d’arrel i trasplanta’t al mar”,  i vos obeirà. 7 »¿I qui de vosaltres,  
Lc 17,8  “Prepara’m lo sopar, cenyeix-te  i serveix-me mentres jo menjo i bec, que 
Lc 17,8  te i serveix-me mentres jo menjo  i bec, que després menjaràs i beuràs tu.”  
Lc 17,8  menjo i bec, que després menjaràs  i beuràs tu.” 9 ¿Per ventura l’amo li ha  
Lc 17,11  passava per mig de la Samària  i de la Galilea. 12 I a l’entrar en un  
Lc 17,13  que s’aturaren des de lluny 13  i alçaren la veu dient: –Jesús, mestre,  
Lc 17,17  era samarità. 17 I respongué Jesús  i digué: –¿Per ventura no són deu los que  
Lc 17,18 18 ¿No hi ha hagut altre que tornàs  i glorificàs a Déu, sinó aquest estranger? 
Lc 17,20  lo Regne de Déu, los respongué  i digué: –Lo Regne de Déu no vindrà de  
Lc 17,22  un dels dies del Fill de l’home,  i no el veureu. 23 I vos diran: “Veu’s- 
Lc 17,25  és menester que ell patesca molt  i que sia reprovat d’aquesta generació.  
Lc 17,27  del Fill de l’home. 27 Menjaven  i bevien. Los homes prenien mullers, les  
Lc 17,27 al dia en què Noè entrà en l’arca;  i vingué lo diluvi i acabà ab tothom. 28 I 
Lc 17,27  en l’arca; i vingué lo diluvi  i acabà ab tothom. 28 I com esdevingué en  
Lc 17,28  en los dies de Lot. Menjaven  i bevien, compraven i venien, plantaven i  
Lc 17,28  Lot. Menjaven i bevien, compraven  i venien, plantaven i edificaven. 29 I el  
Lc 17,28  compraven i venien, plantaven  i edificaven. 29 I el dia que isqué Lot de 
Lc 17,29  que isqué Lot de Sodoma plogué foc  i sofre del cel i els consumí a tots. 30  
Lc 17,29  Sodoma plogué foc i sofre del cel  i els consumí a tots. 30 Lo mateix serà en 
Lc 17,31 hora, lo qui es tròbia en lo terrat  i tinga ses alhajes dintre de casa, no  
Lc 17,33 procúria salvar sa vida, la perdrà,  i qui la pèrdia, la salvarà. 34 »Vos  
Lc 17,34  dos en un llit: l’un serà pres,  i l’altre, deixat; 35 estaran dues dones  
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Lc 17,35  molent juntes: l’una serà presa,  i l’altra, deixada; dos en un camp: l’un 
Lc 17,35  dos en un camp: l’un serà pres,  i l’altre, deixat. 36 Ells respongueren i 
Lc 17,36 altre, deixat. 36 Ells respongueren  i li digueren: –A on esdevindrà això,  
Lc 18,Tit Capítol XVIII Paràboles de la viuda  i del mal jutge, i del fariseu i del  
Lc 18,Tit  de la viuda i del mal jutge,  i del fariseu i del publicà. Jesús rep  
Lc 18,Tit  i del mal jutge, i del fariseu  i del publicà. Jesús rep amorosament als  
Lc 18,Tit  Mostra lo perill de les riqueses  i cura al cego de Jericó. 1 Los proposà  
Lc 18,1  -los que convé orar contínuament  i no defallir, 2 dient: –Hi havia un jutge 
Lc 18,3  ciutat una viuda que venia a ell  i li deia: »–Feu-me justícia del meu  
Lc 18,7 Déu, justícia a sos elegits que dia  i nit clamen a ell? ¿I sofrirà sempre que  
Lc 18,9 en si mateixos com si fossen justos  i despreciaven als demés: 10 –Dos homes  
Lc 18,10  temple a orar; l’un era fariseu,  i l’altre, publicà. 11 »Lo fariseu, posat 
Lc 18,14  pecador.” 14 »Vos declaro que est,  i no aquell, se’n tornà justificat a sa  
Lc 18,14  home que s’exalta, serà humiliat,  i el que s’humiliï, serà exaltat. 15 I li 
Lc 18,16 renyaven. 16 Emperò Jesús los cridà  i digué: –Deixau que vinguen a mi los  
Lc 18,16  que vinguen a mi los infants  i no els ho impediu, perquè dels tals és  
Lc 18,20 falsos testimonis, honra a ton pare  i a ta mare. 21 Ell digué: –Tots aqueixos  
Lc 18,22  falta una cosa: ven tot quant tens  i dóna-ho als pobres, i tindràs un  
Lc 18,22  quant tens i dóna-ho als pobres,  i tindràs un tresor en lo cel. Després  
Lc 18,22  un tresor en lo cel. Després vine  i segueix-me. 23 Quan ell oí això se  
Lc 18,30  no rèbia molt més en aquest món,  i en lo sigle venider, la vida eterna. 31  
Lc 18,31 –Mirau, nosaltres anam a Jerusalem,  i seran complertes totes les coses que  
Lc 18,32  32 Puix serà entregat als gentils,  i serà escarnit, i assotat, i escopit. 33  
Lc 18,32  als gentils, i serà escarnit,  i assotat, i escopit. 33 I després que l’ 
Lc 18,32  i serà escarnit, i assotat,  i escopit. 33 I després que l’hauran  
Lc 18,33  l’hauran assotat, lo faran morir,  i al tercer dia ressuscitarà. 34 Mes ells  
Lc 18,34 plàtica era impenetrable per a ells  i no entenien lo que els deia. 35 I succeí 
Lc 18,43  ha salvat. 43 I a l’instant vegé,  i lo seguia glorificant a Déu. I tot lo  
Lc 19,Tit  Plora sobre aquesta ciutat  i anuncia sa ruïna i desolació. Trau del  
Lc 19,Tit  aquesta ciutat i anuncia sa ruïna  i desolació. Trau del temple als que el  
Lc 19,Tit  als que el profanaven comprant  i venent. 1 I havent Jesús entrat, passava 
Lc 19,3  ric, 3 cercava com veure a Jesús  i conèixer-lo; emperò no podia, a causa  
Lc 19,3  no podia, a causa de la molta gent  i perquè ell era petit d’estatura. 4 I s’ 
Lc 19,4  d’estatura. 4 I s’avançà corrent  i se’n pujà a un sicòmoro per a veure-  
Lc 19,5  lloc, alçant los ulls lo vegé,  i li digué: –Zaqueu, baixa immediatament,  
Lc 19,6  casa. 6 I ell baixà a tota pressa  i lo rebé ab alegria. 7 Al veure això,  
Lc 19,10  Fill de l’home ha vingut a buscar  i salvar lo que estava perdut. 11 I estant 
Lc 19,11  causa d’estar prop de Jerusalem  i perquè pensaven que luego se  
Lc 19,12  distant, per a rebre allí un regne  i tornar-se’n després. 13 I havent  
Lc 19,13 criats, los donà deu mines de plata  i els digué: »–Negociau ab elles fins que  
Lc 19,16  negociat. 16 I arribà lo primer  i digué: »–Senyor, vostra mina ha guanyat  
Lc 19,18  deu ciutats. 18 »I vingué lo segon  i digué: »–Senyor, vostra mina ha guanyat  
Lc 19,20  ciutats. 20 »I vingué lo tercer  i digué: »–Senyor, aquí teniu vostra mina, 
Lc 19,21  preneu lo que no haveu depositat  i segau lo que no haveu sembrat. 22  
Lc 19,22  me’n porto lo que no he depositat  i sego lo que no he sembrat; 23 doncs, per 
Lc 19,24 estaven allí: »–Preneu-li la mina  i donau-la al que té les deu mines. 25  
Lc 19,26  a tot aquell que té, se li donarà,  i tindrà més; emperò al que no té, se li  
Lc 19,27  sobre ells, portau-me’ls aquí  i matau-los davant meu. 28 I dit això,  
Lc 19,28  prosseguí son viatge a Jerusalem,  i anava davant de tots. 29 I succeí que  
Lc 19,29  succeí que estant cerca de Betfage  i de Betània, en la muntanya dita de l’  
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Lc 19,30  lloc que està davant de vosaltres,  i luego que entreu en ell, trobareu un  
Lc 19,30 s’ha sentat encara. Desfermau-lo  i menau-me’l. 31 I si algú vos  
Lc 19,32 Partiren, doncs, los que ell envià,  i trobaren lo pollí que estava del modo  
Lc 19,35  menester. 35 I lo menaren a Jesús  i, posant ses vestidures sobre el pollí,  
Lc 19,38 ve en nom del Senyor. Pau en lo cel  i glòria en les altures! 39 I alguns dels  
Lc 19,43  enemics te circuiran ab trinxeres,  i et posaran siti, i t’apretaran de totes 
Lc 19,43  ab trinxeres, i et posaran siti,  i t’apretaran de totes parts. 44 I et  
Lc 19,44 a tos fills que estan dintre de tu,  i no deixaran pedra sobre pedra en tu, per 
Lc 19,45 a traure fora a tots los que venien  i compraven en ell, 46 dient-los:  
Lc 19,47  Mes los prínceps dels sacerdots  i els escribes i els principals del poble  
Lc 19,47  dels sacerdots i els escribes  i els principals del poble cercaven com  
Lc 20,Tit  XX Jesús confon als sacerdots  i als escribes. Paràbola dels vinyaders.  
Lc 20,Tit  dels morts. Jesucrist, fill  i Senyor de David. Supèrbia i avarícia  
Lc 20,Tit  fill i Senyor de David. Supèrbia  i avarícia dels escribes. 1 I succeí un  
Lc 20,1 ell en lo temple instruint al poble  i anunciant-li l’evangeli, se juntaren  
Lc 20,1  los prínceps dels sacerdots  i els escribes ab los ancians 2 i li  
Lc 20,2  i els escribes ab los ancians 2  i li parlaren d’aquest modo: –Digue’ns  
Lc 20,9 paràbola: –Un home plantà una vinya  i l’arrendà a uns pagesos, i ell s’  
Lc 20,9  vinya i l’arrendà a uns pagesos,  i ell s’ausentà per llarg temps de son  
Lc 20,11  emperò ells també feriren a aquest  i, omplint-lo de vituperis, l’enviaren  
Lc 20,12  tercer, a qui ells feriren també,  i el tragueren fora. 13 Digué aleshores l’ 
Lc 20,14  lo vegeren, pensaren entre si  i digueren: “Aquest és l’hereu, matem-  
Lc 20,16  ells l’amo de la vinya? 16 Vindrà  i destruirà los vinyaders, i donarà sa  
Lc 20,16  Vindrà i destruirà los vinyaders,  i donarà sa vinya a altres. Lo que oït per 
Lc 20,18  aquesta pedra se farà trossos,  i aquell sobre qui ella caiga serà fet  
Lc 20,19 Llavors los prínceps dels sacerdots  i els escribes desitjaven prendre-lo en  
Lc 20,20 a sorprendre’l en alguna expressió  i entregar-lo a la jurisdicció i  
Lc 20,20  i entregar-lo a la jurisdicció  i potestat del president. 21 Aquestos,  
Lc 20,21  dient: –Mestre, sabem que parlau  i ensenyau lo que és just, i que no teniu  
Lc 20,21  parlau i ensenyau lo que és just,  i que no teniu respecte a persones, sinó  
Lc 20,25  al Cèsar lo que és del Cèsar,  i a Déu lo que és de Déu. 26 I no pogueren 
Lc 20,27  que neguen la resurrecció,  i li preguntaren 28 dient: –Mestre, Moisès 
Lc 20,28  lo germà d’algú tenint muller,  i no deixàs fills, que es càsia ab ella  
Lc 20,28  que es càsia ab ella son germà,  i que àlcia descendència a son germà.” 29  
Lc 20,29  germans. Lo primer prengué muller,  i morí sens fills. 30 I lo segon se casà  
Lc 20,30  30 I lo segon se casà ab ella,  i també morí sens fills. 31 I la prengué  
Lc 20,34 –Los fills d’aquest sigle se casen  i són donats en matrimoni, 35 mes los que  
Lc 20,35  judicats dignes d’aquell sigle  i de la resurrecció dels morts, ni es  
Lc 20,36  per quant seran iguals als àngels,  i sent fills de la resurrecció, seran  
Lc 20,37  Senyor: “Jo só lo Déu d’Abraham,  i lo Déu d’Isaac, i lo Déu de Jacob.” 38  
Lc 20,37  Déu d’Abraham, i lo Déu d’Isaac,  i lo Déu de Jacob.” 38 I no és Déu de  
Lc 20,43  Assenta’t a ma dreta, 43 fins  i a tant que jo pòsia a tos enemics per a  
Lc 20,46  -se ab vestidures llargues  i gusten de ser saludats en les places i  
Lc 20,46  de ser saludats en les places  i d’ocupar los primers bancs en les  
Lc 20,46 los primers bancs en les sinagogues  i los primers sitis en los convits; 47 que 
Lc 21,Tit  a la destrucció de Jerusalem  i lo segon adveniment de Jesucrist. 1 I  
Lc 21,3  hi tirava dos petites monedes, 3  i digué: –En veritat vos dic que aquesta  
Lc 21,5  estava fabricat ab pedres hermoses  i adornat de rics dons, los respongué: 6  
Lc 21,7  7 I ells li preguntaren: –Mestre,  i quan succeiran aquestes coses, i quin  
Lc 21,7  i quan succeiran aquestes coses,  i quin senyal hi haurà quan això estiga  
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Lc 21,8  mon nom dient: “Jo só lo Cristo”,  i “Lo temps està pròxim.” Guardau-vos de 
Lc 21,9  9 I quan oigau rumors de guerres  i de sedicions, no us atemoriseu: perquè  
Lc 21,10  –S’alçarà poble contra poble,  i regne contra regne; 11 i hi haurà grans  
Lc 21,11  poble, i regne contra regne; 11  i hi haurà grans terratrèmols en diferents 
Lc 21,11  terratrèmols en diferents llocs,  i pestilències i fams; i hi haurà coses  
Lc 21,11  en diferents llocs, i pestilències  i fams; i hi haurà coses espantoses, i  
Lc 21,11  llocs, i pestilències i fams;  i hi haurà coses espantoses, i senyals  
Lc 21,11  fams; i hi haurà coses espantoses,  i senyals extraordinaris en lo cel. 12  
Lc 21,12  coses, s’apoderaran de vosaltres,  i vos perseguiran i entregaran a les  
Lc 21,12  de vosaltres, i vos perseguiran  i entregaran a les sinagogues, i vos  
Lc 21,12  i entregaran a les sinagogues,  i vos posaran en la presó, i vos portaran  
Lc 21,12  i vos posaran en la presó,  i vos portaran davant dels reis i  
Lc 21,12  i vos portaran davant dels reis  i governadors per causa de mon nom. 13 I  
Lc 21,15  15 puix jo vos donaré una boca  i una sabiduria a la que no podran  
Lc 21,16  sereu entregats per vostres pares,  i germans, i parents, i amics, i en faran  
Lc 21,16  per vostres pares, i germans,  i parents, i amics, i en faran morir  
Lc 21,16  pares, i germans, i parents,  i amics, i en faran morir alguns de  
Lc 21,16  i germans, i parents, i amics,  i en faran morir alguns de vosaltres. 17 I 
Lc 21,21  la Judea, fúgien a les muntanyes;  i los que es tròbien enmig d’ella,  
Lc 21,21  enmig d’ella, retírien-se;  i los que es tròbien en los camps, no  
Lc 21,23  23 Emperò, ai de les prenyades  i de les que donen de mamar en aquells  
Lc 21,23  haurà grans treballs en la terra,  i la ira del cel caurà sobre d’aquest  
Lc 21,24  24 I moriran al fil de l’espasa,  i seran portats en cautiveri per totes les 
Lc 21,24 en cautiveri per totes les nacions,  i Jerusalem serà trepitjada dels gentils,  
Lc 21,25  25 I hi haurà senyals en lo sol,  i en la lluna, i en les estrelles. I en la 
Lc 21,25  senyals en lo sol, i en la lluna,  i en les estrelles. I en la terra, la gent 
Lc 21,25  que causarà lo roncar del mar  i de ses oles, 26 quedant los homes  
Lc 21,26 quedant los homes aterrats de temor  i de sobresalt, per les coses que han de  
Lc 21,27  sobre d’un núvol ab gran poder  i majestat. 28 Quan comèncien, doncs, a  
Lc 21,28  complir-se aquestes coses, mirau  i alçau lo cap, puix està cerca vostra  
Lc 21,29  comparació: –Reparau en la figuera  i en los demés arbres: 30 quan ja comencen 
Lc 21,33  coses sien complertes. 33 Lo cel  i la terra passaran, emperò mes paraules  
Lc 21,34  s’engordesquen ab la glotoneria  i l’excés de vi, i ab los afanys d’  
Lc 21,34  ab la glotoneria i l’excés de vi,  i ab los afanys d’aquesta vida, i que  
Lc 21,34  i ab los afanys d’aquesta vida,  i que aquell dia vos vinga de repente a  
Lc 21,36  totes aquestes coses que succeiran  i d’aparèixer ab confiança davant del  
Lc 21,37  ensenyant de dia en lo temple,  i de nit eixia i s’estava en la muntanya  
Lc 21,37 de dia en lo temple, i de nit eixia  i s’estava en la muntanya anomenada de l’ 
Lc 22,Tit XXII Traïció de Judes. Cena pasqual  i institució de l’eucaristia. Disputa  
Lc 22,Tit Pere. Sa agonia en l’hort. És pres  i ultrajat en la casa del sumo sacerdot. 1 
Lc 22,2  2 los prínceps dels sacerdots  i els escribes cercaven com fer morir a  
Lc 22,4  ab los prínceps dels sacerdots  i ab los magistrats la manera d’entregar  
Lc 22,5 -los-el. 5 Ells se n’alegraren  i pactaren lo donar-li una cantitat de  
Lc 22,6  de diner. 6 I Judes s’obligà  i buscava l’oportunitat d’entregar-los 
Lc 22,8  la pasqua. 8 I envià a Pere  i a Joan, dient-los: –Anau a aparellar  
Lc 22,13  trobaren tot com los ho havia dit,  i aparellaren la pasqua. 14 I quan l’hora 
Lc 22,14  fou arribada, se sentà a taula,  i els dotze apòstols ab ell. 15 I els  
Lc 22,17 17 I prenent lo calze, donà gràcies  i digué: –Preneu i distribuïu-lo entre  
Lc 22,17  donà gràcies i digué: –Preneu  i distribuïu-lo entre vosaltres, 18  
Lc 22,19  de Déu. 19 Després prengué lo pa  i, havent donat gràcies, lo partí i los el 
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Lc 22,19  i, havent donat gràcies, lo partí  i los el donà, dient: –Aquest és mon cos,  
Lc 22,25  les nacions les tracten ab imperi,  i els que tenen poder sobre elles són  
Lc 22,26  vosaltres, fàcia’s com lo menor;  i el qui preceeix, com lo qui serveix. 27  
Lc 22,30  a mi, 30 a fi de que menjau  i begau a ma taula en mon Regne, i vos  
Lc 22,30  i begau a ma taula en mon Regne,  i vos senteu sobre tronos per a judicar a  
Lc 22,33  ab vós, encara que sia a la presó  i fins a la mort! 34 Mes Jesús li digué:  
Lc 22,35  35 –Quan vos envií sens bossa,  i sens alforja, i sens calçat, ¿vos faltà  
Lc 22,35  envií sens bossa, i sens alforja,  i sens calçat, ¿vos faltà per ventura  
Lc 22,36  doncs, qui té bossa que la prenga,  i així mateix alforja; i qui no té espasa, 
Lc 22,36  la prenga, i així mateix alforja;  i qui no té espasa, venga sa túnica i ne  
Lc 22,36 i qui no té espasa, venga sa túnica  i ne cómpria. 37 Perquè us asseguro que és 
Lc 22,41  ells com cosa d’un tir de pedra,  i posat de genolls en terra, orava 42  
Lc 22,45  l’oració, vingué a sos deixebles,  i els trobà dormint per causa de la  
Lc 22,46 digué: –Per què dormiu? Alçau-vos  i orau a fi de que no entreu en la  
Lc 22,47 anava un dels Dotze anomenat Judes,  i s’acercà a Jesús per a besar-lo. 48  
Lc 22,50 un criat del príncep dels sacerdots  i li tallà l’orella dreta. 51 Mes Jesús,  
Lc 22,51 -lo fins aquí. I li tocà l’orella  i el curà. 52 I Jesús digué als prínceps  
Lc 22,52  digué als prínceps dels sacerdots  i als magistrats del temple i als ancians  
Lc 22,52  i als magistrats del temple  i als ancians que havien vingut a ell:  
Lc 22,52  –Haveu vingut armats d’espases  i de bastons com contra un lladre? 53 Sent 
Lc 22,53  Emperò aquesta és la vostra hora  i lo poder de les tenebres. 54 I en  
Lc 22,54  54 I en seguida lo prengueren  i conduïren a la casa del príncep dels  
Lc 22,55  I havent encès foc enmig del pati,  i estant-se ells al rodador, també Pere  
Lc 22,56  sentat al foc, lo mirà ab atenció  i digué: –Aquest també era ab ell. 57 Mes  
Lc 22,59 cosa d’una hora, afirmava un altre  i deia: –Certament aquest estava ab ell,  
Lc 22,63 los que tenien a Jesús l’escarnien  i li donaven cops. 64 Havent-li posat  
Lc 22,64  una bena als ulls, l’abufetejaven  i li preguntaven dient-li: –Endevina qui 
Lc 22,66  se juntaren los ancians del poble,  i els prínceps dels sacerdots, i els  
Lc 22,66  i els prínceps dels sacerdots,  i els escribes, i el feren venir a son  
Lc 22,66  dels sacerdots, i els escribes,  i el feren venir a son Consell, i li  
Lc 22,66  i el feren venir a son Consell,  i li digueren: –Si tu ets lo Cristo,  
Lc 23,Tit  entregat als jueus; crucificat  i insultat. Inscripció de la creu. Del bon 
Lc 23,2 aquest subvertint a la nació nostra  i prohibint-los de donar tribut al  
Lc 23,2  -los de donar tribut al Cèsar,  i dient que ell és Cristo Rei. 3 I Pilat  
Lc 23,3  rei dels jueus? I ell li respongué  i digué: –Tu ho dius. 4 I Pilat digué als  
Lc 23,4  digué als prínceps dels sacerdots  i al poble: –Ningun delicte trobo en  
Lc 23,8  oït a dir moltes coses d’ell,  i esperava veure-li fer algun miracle. 9 
Lc 23,10  los prínceps dels sacerdots  i els escribes persistien obstinadament en 
Lc 23,11  ab sa comitiva lo desprecià,  i per a escarni li féu posar una vestidura 
Lc 23,11  li féu posar una vestidura blanca,  i el tornà a enviar a Pilat. 12 I aquell  
Lc 23,12 I aquell dia quedaren amics Herodes  i Pilat, que antes estaven enemistats. 13  
Lc 23,13  dels sacerdots, als magistrats  i al poble, 14 los digué: –M’haveu  
Lc 23,14  home com un pervertidor del poble,  i ab tot, havent-lo interrogat davant de 
Lc 23,15  tampoc, perquè jo us dirigí a ell,  i sembla que no se li ha provat res per lo 
Lc 23,18  a cridar, dient: –Via fora aqueix  i deslliurau-nos Barrabàs! 19 –Lo qual  
Lc 23,19 una sedició ocorreguda en la ciutat  i per un homicidi. 20 Pilat los parlà de  
Lc 23,22  la mort; lo castigaré, doncs,  i lo posaré en llibertat. 23 Mes ells  
Lc 23,25  al que per causa de sedició  i homicidi havia estat posat en presó i  
Lc 23,25 homicidi havia estat posat en presó  i ells demanaven, i entregà Jesús a  
Lc 23,25  posat en presó i ells demanaven,  i entregà Jesús a voluntat d’ells. 26 I  
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Lc 23,26  Simó, que venia d’una granja,  i li carregaren la creu per a què la  
Lc 23,27 lo seguia una gran multitud de gent  i de dones que es lamentaven i ploraven.  
Lc 23,27  gent i de dones que es lamentaven  i ploraven. 28 Emperò Jesús, girant-se  
Lc 23,28  bé plorau sobre vosaltres mateixes  i sobre vostres fills. 29 Perquè vindran  
Lc 23,29  què diran: “Ditxoses les estèrils,  i los ventres que no concebiren, i los  
Lc 23,29  i los ventres que no concebiren,  i los pits que no alletaren.” 30 Aleshores 
Lc 23,30  muntanyes: “Caeu sobre nosaltres”,  i als serrats: “Cobriu-nos.” 31 Perquè  
Lc 23,33  Calvari, crucificaren allí a Jesús  i als lladres, un a la dreta i altre a l’ 
Lc 23,33  Jesús i als lladres, un a la dreta  i altre a l’esquerra. 34 Emperò Jesús  
Lc 23,34 lo que fan. I dividiren sos vestits  i els tiraren a sort. 35 I el poble estava 
Lc 23,35  sort. 35 I el poble estava mirant,  i els prínceps, juntament ab ells, ne  
Lc 23,35  juntament ab ells, ne feien burla  i deien: –Salvà a altres: que se sàlvia a  
Lc 23,36  l’insultaven, acercant-se a ell  i presentant-li vinagre, 37 i dient: –Si 
Lc 23,37 a ell i presentant-li vinagre, 37  i dient: –Si tu ets lo rei dels jueus,  
Lc 23,38  un rètol escrit en grec, en llatí  i en hebreu, que deia: «Aquest és lo rei  
Lc 23,39 ets lo Cristo, salva’t a tu mateix  i a nosaltres. 40 Emperò l’altre,  
Lc 23,44 44 I era ja cerca l’hora de sexta,  i tota la terra se cobrí de tenebres fins  
Lc 23,45  de nona. 45 I lo sol s’obscurí  i lo vel del temple se rompé pel mig. 46 I 
Lc 23,48 gentiu que assistí a est espectacle  i veia lo que passava, se’n tornà pegant  
Lc 23,49 cops al pit. 49 I tots sos coneguts  i les dones que l’havien seguit des de la 
Lc 23,50  Josep, lo qual era senador,  i home virtuós i just 51 (que no havia  
Lc 23,50 lo qual era senador, i home virtuós  i just 51 (que no havia consentit en lo  
Lc 23,52 Aquest, doncs, anà a trobar a Pilat  i li demanà lo cos de Jesús. 53 I havent- 
Lc 23,53  la creu, l’embolicà en un llençol  i lo posà en un sepulcre obert en una roca 
Lc 23,54  54 I era lo dia de Parasceve  i anava ja a entrar lo dissabte. 55 I les  
Lc 23,55  a Josep, observaren lo sepulcre  i la manera ab què havia estat depositat  
Lc 23,56  -se’n, prepararen aromàtics  i ungüents, i descansaren en lo dissabte  
Lc 23,56  prepararen aromàtics i ungüents,  i descansaren en lo dissabte conforme a la 
Lc 24,Tit  los promet l’Esperit Sant  i se’n puja al cel. 1 I lo primer dia de  
Lc 24,5  5 I estant elles atemorisades,  i tenint lo rostro inclinat a terra, ells  
Lc 24,7  en mans dels homes pecadors,  i que sia crucificat, i que ressuscítia al 
Lc 24,7  pecadors, i que sia crucificat,  i que ressuscítia al tercer dia.” 8  
Lc 24,9  d’ell. 9 I isqueren del sepulcre  i anaren a contar tot això als onze  
Lc 24,9 a contar tot això als onze apòstols  i a tots los demés. 10 I les que referiren 
Lc 24,10  coses eren Maria Magdalena,  i Joana, i Maria, mare de Jaume, i les  
Lc 24,10  eren Maria Magdalena, i Joana,  i Maria, mare de Jaume, i les demés que  
Lc 24,10  i Joana, i Maria, mare de Jaume,  i les demés que estaven ab elles. 11 I  
Lc 24,11  per un desvari estes paraules  i no les cregueren. 12 Emperò, alçant-se 
Lc 24,12  -se Pere, corregué al sepulcre  i, abaixant-se, vegé deixada allí sola  
Lc 24,12 vegé deixada allí sola la mortalla,  i se’n tornà admirat de lo que havia  
Lc 24,15  15 I mentres estaven parlant  i conferenciant l’un ab l’altre, i  
Lc 24,15  i conferenciant l’un ab l’altre,  i assolint-los Jesús, caminava en  
Lc 24,19  que fou un gran profeta en obres  i en paraules davant de Déu i de tot lo  
Lc 24,19  obres i en paraules davant de Déu  i de tot lo poble. 20 I com los prínceps  
Lc 24,20  I com los prínceps dels sacerdots  i nostres senadors l’entregaren per a què 
Lc 24,20  per a què fos condemnat a mort,  i l’han crucificat. 21 Emperò nosaltres  
Lc 24,21  seria lo qui rescataria a Israel,  i no obstant, després de tot això, avui és 
Lc 24,23 anat antes de dia a son sepulcre 23  i no havent trobat son cos, tornaren dient 
Lc 24,25  ell los digué aleshores: –Oh necis  i tardos de cor per a creure tot lo que  
Lc 24,26  que el Cristo patís aquestes coses  i entràs així en sa glòria? 27 I començant 
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Lc 24,27  glòria? 27 I començant per Moisès  i en seguida per tots los profetes, los  
Lc 24,29 ’t ab nosaltres, perquè és ja tard  i lo dia va declinant. I entrà ab ells. 30 
Lc 24,30 estant junts a taula, prengué lo pa  i lo beneí, i havent-lo partit, los el  
Lc 24,30  a taula, prengué lo pa i lo beneí,  i havent-lo partit, los el donà. 31 Ab  
Lc 24,31  Ab lo que se’ls obriren los ulls  i el conegueren, i ell dels ulls d’ells  
Lc 24,31  obriren los ulls i el conegueren,  i ell dels ulls d’ells se desvanesqué. 32 
Lc 24,32  -se quan nos parlava en lo camí  i nos explicava les Escriptures? 33 I  
Lc 24,33  se’n tornaren a Jerusalem  i trobaren congregats als onze apòstols i  
Lc 24,33  congregats als onze apòstols  i als que estaven ab ells 34 dient:  
Lc 24,34  lo Senyor ha ressuscitat  i s’ha aparegut a Simó! 35 I ells  
Lc 24,35 lo que els havia succeït en lo camí  i com l’havien conegut al partir lo pa.  
Lc 24,36  se presentà Jesús enmig d’ells  i els digué: –La pau sia ab vosaltres; só  
Lc 24,37  no temau. 37 Emperò ells, torbats  i espantats, pensaven que veien algun  
Lc 24,38  els digué: –Per què estau torbats,  i per què alçau tals pensaments en vostres 
Lc 24,39  en vostres cors? 39 Mirau mes mans  i mos peus; jo mateix só. Palpau i  
Lc 24,39  i mos peus; jo mateix só. Palpau  i considerau que un esperit no té carn ni  
Lc 24,40  40 I dit això, los mostrà les mans  i los peus. 41 Emperò com ells encara no  
Lc 24,41  ’l, estant transportats de goig  i admiració, los digué: –¿Teniu aquí  
Lc 24,42  presentaren un bocí de peix fregit  i una bresca. 43 I havent menjat davant d’ 
Lc 24,43  davant d’ells, prengué les sobres  i los les donà. 44 I els digué: –Aquestes  
Lc 24,44  escrit de mi en la Llei de Moisès  i en los Profetes i en los Salms. 45  
Lc 24,44 la Llei de Moisès i en los Profetes  i en los Salms. 45 Llavors los obrí l’  
Lc 24,46  I els digué: –Així estava escrit,  i així era menester que el Cristo patís i  
Lc 24,46  era menester que el Cristo patís  i que ressuscitàs d’entre los morts al  
Lc 24,47  son nom se predicàs la penitència  i la remissió dels pecats a totes les  
Lc 24,50  los guià fora, camí de Betània  i, alçant les mans, los beneí. 51 I  
Lc 24,51  beneïa s’anava separant d’ells  i era elevat al cel. 52 I havent-lo  
Lc 24,53 estaven sempre en lo temple alabant  i beneint a Déu. Amén. Jn Inc L’Evangeli 
Jn 1,Tit  1,Tit Capítol I Existència eterna  i divinitat del Verb. Sa encarnació.  
Jn 1,1  1 En lo principi era lo Verb,  i lo Verb era ab Déu, i lo Verb era Déu. 2 
Jn 1,1  era lo Verb, i lo Verb era ab Déu,  i lo Verb era Déu. 2 Ell era en lo  
Jn 1,3  ell foren fetes totes les coses,  i sens ell ninguna cosa fou feta de lo que 
Jn 1,4 ha estat fet. 4 En ell era la vida,  i la vida era la llum dels homes. 5 I la  
Jn 1,5  llum resplendeix en les tenebres,  i les tenebres no la comprengueren. 6 Hi  
Jn 1,10 ve a est món. 10 Ell era en lo món,  i el món ha estat fet per ell, i el món no 
Jn 1,10 món, i el món ha estat fet per ell,  i el món no el conegué. 11 Vingué a sa  
Jn 1,11  11 Vingué a sa pròpia casa,  i els seus no el reberen. 12 Mes, a tots  
Jn 1,14  de Déu. 14 I el Verb fou fet carn,  i habità entre nosaltres, i nosaltres  
Jn 1,14 fet carn, i habità entre nosaltres,  i nosaltres vegérem sa glòria, glòria com  
Jn 1,14 l’unigènit del Pare, ple de gràcia  i de veritat. 15 Joan donà testimoni d’  
Jn 1,15  15 Joan donà testimoni d’ell  i clamà dient: «Aqueix és aquell de qui jo 
Jn 1,16  havem participat de sa plenitud,  i gràcia per gràcia. 17 Puix la Llei fou  
Jn 1,17  donada per Moisès, mes la gràcia  i la veritat fou feta per Jesucrist. 18 A  
Jn 1,19  des de Jerusalem los sacerdots  i los levites per a preguntar-li: –Tu,  
Jn 1,20  –Tu, qui ets? 20 Puix ell confessà  i no negà, i confessà: –Jo no só lo  
Jn 1,20  20 Puix ell confessà i no negà,  i confessà: –Jo no só lo Cristo. 21 I li  
Jn 1,25  enviats a ell eren fariseus, 25  i li preguntaren i li digueren: –Per què,  
Jn 1,25  eren fariseus, 25 i li preguntaren  i li digueren: –Per què, doncs, bateges tu 
Jn 1,27  mi, lo qual ha estat preferit a mi  i a qui jo no só digne de deslligar la  
Jn 1,29  Joan vegé a Jesús que venia a ell  i digué: –Veus aquí l’anyell de Déu, veus 
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Jn 1,32  Sant baixar del cel com una paloma  i posar-se sobre d’ell. 33 Jo no el  
Jn 1,33  lo qui veges baixar l’Esperit  i reposar sobre d’ell, aqueix és lo qui  
Jn 1,34  l’Esperit Sant.” 34 I jo el vegí  i vaig donar testimoni de que est és lo  
Jn 1,37  dos deixebles l’oigueren parlar  i seguiren a Jesús. 38 Llavors Jesús se  
Jn 1,38  a Jesús. 38 Llavors Jesús se girà,  i veent que el seguien, los digué: –Què  
Jn 1,39  habitau? 39 Ell los digué: –Veniu  i veeu. Vingueren, doncs, i vegeren a on  
Jn 1,39  –Veniu i veeu. Vingueren, doncs,  i vegeren a on habitava, i permanesqueren  
Jn 1,39  doncs, i vegeren a on habitava,  i permanesqueren ab ell aquell dia.  
Jn 1,40  dos que havien oït dir això a Joan  i que havien seguit a Jesús, era Andreu,  
Jn 1,41 a qui ell trobà fou son germà Simó,  i li digué: –Havem encontrat al Messies,  
Jn 1,43  Jesús determinà anar a Galilea,  i trobà a Felip. I Jesús li digué:  
Jn 1,44  era de Betsaida, ciutat d’Andreu  i de Pere. 45 Felip, havent trobat a  
Jn 1,45 a aquell de qui Moisès, en la Llei,  i els Profetes escrigueren: Jesús de  
Jn 1,46  de Nazaret? Felip li digué: –Vine  i veu-ho. 47 Jesús, veent a Natanael que 
Jn 1,48  m’haveu conegut? Jesús respongué  i li digué: –Abans que Felip te cridàs,  
Jn 1,49  jo et vegí. 49 Natanael respongué  i li digué: –Rabbí, vós sou lo Fill de  
Jn 1,50 Rei d’Israel. 50 Jesús li replicà,  i digué: –Tu creus perquè t’he dit que et 
Jn 1,51  vos dic que veureu obert lo cel,  i sobre lo Fill de l’home, pujant i  
Jn 1,51  i sobre lo Fill de l’home, pujant  i baixant, los àngels de Déu. 2,Tit  
Jn 2,1  unes bodes en Canà de Galilea,  i s’hi trobava la mare de Jesús. 2 Fou  
Jn 2,2  també convidat a les bodes Jesús,  i sos deixebles. 3 I venint a faltar lo  
Jn 2,8  I Jesús los digué: –Traeu-ne ara  i portau-ne al mestre de sala. I li’n  
Jn 2,9  aquesta aigua convertida en vi,  i no sabent d’a on l’havien treta,  
Jn 2,10  ho sabien, cridà a l’espòs 10  i li digué: –Tothom dóna lo bon vi al  
Jn 2,10 –Tothom dóna lo bon vi al principi,  i després que n’han begut molt, ne  
Jn 2,11  de Galilea principi a sos miracles  i manifestà sa glòria, i sos deixebles  
Jn 2,11 sos miracles i manifestà sa glòria,  i sos deixebles cregueren en ell. 12  
Jn 2,12  d’això passà a Cafarnaüm, ell  i sa mare, i sos germans i sos deixebles,  
Jn 2,12  passà a Cafarnaüm, ell i sa mare,  i sos germans i sos deixebles, a on se  
Jn 2,12  ell i sa mare, i sos germans  i sos deixebles, a on se detingueren per  
Jn 2,13  Pasqua dels jueus estava pròxima,  i Jesús se n’anà a Jerusalem. 14 I  
Jn 2,14  gent que venien bous, ovelles  i palomes, i canviadors sentats en ses  
Jn 2,14 que venien bous, ovelles i palomes,  i canviadors sentats en ses taules, 15 féu 
Jn 2,15  15 féu com uns assots de cordills  i els tragué a tots del temple, ab ses  
Jn 2,15  a tots del temple, ab ses ovelles  i bous, i tirà a terra la moneda dels  
Jn 2,15  del temple, ab ses ovelles i bous,  i tirà a terra la moneda dels canviadors i 
Jn 2,15  a terra la moneda dels canviadors  i trabucà ses taules. 16 I als que venien  
Jn 2,16  los digué: –Traeu això d’aquí,  i no feu la casa de mon Pare casa de  
Jn 2,18  casa.» 18 I els jueus respongueren  i li digueren: –Quin senyal nos mostrau  
Jn 2,19  aquestes coses? 19 Jesús respongué  i els digué: –Destruïu aqueix temple, i jo 
Jn 2,19 els digué: –Destruïu aqueix temple,  i jo el reedificaré en tres dies. 20 Los  
Jn 2,20  sis anys s’edificà aquest temple,  ¿i el restablireu vós en tres dies? 21  
Jn 2,22  de que els havia dit això,  i ells cregueren l’Escriptura i la  
Jn 2,22  i ells cregueren l’Escriptura  i la paraula que Jesús havia dit. 23  
Jn 2,25  ells perquè els coneixia a tots 25  i no necessitava que ningú li donàs  
Jn 3,2  que vingué de nit a trobar a Jesús  i li digué: –Rabbí, nosaltres sabem que  
Jn 3,3 Déu no és ab ell. 3 Respongué Jesús  i li digué: –En veritat, en veritat jo et  
Jn 3,4  ¿Pot tornar al ventre de sa mare  i nàixer de nou? 5 Jesús li respongué: –En 
Jn 3,5  que un home no renasca de l’aigua  i de l’Esperit Sant, no pot entrar en lo  
Jn 3,6  Lo qui de la carn és nat, carn és,  i lo qui és nat de l’Esperit, esperit és. 
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Jn 3,8 L’esperit alena en qualsevol part,  i ous sa veu, mes no saps d’a on ve, ni a 
Jn 3,10  fer-se això? 10 Jesús respongué  i li digué: –I tu ets mestre en Israel, i  
Jn 3,10  digué: –I tu ets mestre en Israel,  i ignores aquestes coses? 11 En veritat,  
Jn 3,11  jo et dic que diem lo que sabem  i que testificam lo que havem vist, i  
Jn 3,11 i que testificam lo que havem vist,  i vosaltres no admeteu lo nostre  
Jn 3,19  judici: que la llum vingué al món  i los homes han amat més les tenebres que  
Jn 3,20  que obra mal avorreix la llum,  i no s’acerca a la llum per temor de que  
Jn 3,22  la Judea. I allí s’estava ab ells  i batejava. 23 I Joan estava també  
Jn 3,23 allí hi havia molta aigua. I venien  i eren batejats. 24 Puix llavors Joan  
Jn 3,25 disputa entre els deixebles de Joan  i els jueus tocant a la purificació. 26 I  
Jn 3,26  la purificació. 26 I anaren a Joan  i li digueren: –Mestre, aquell que estava  
Jn 3,26  testimoni, veus aquí que bateja  i tots van a ell. 27 Joan respongué i  
Jn 3,27 i tots van a ell. 27 Joan respongué  i digué: –L’home no pot rebre res sinó  
Jn 3,29 l’amic de l’espòs que està en peu  i l’ou, s’omple de goig a l’oir la veu  
Jn 3,30  30 És necessari que ell cresca  i jo disminuesca. 31 »Lo qui ve de dalt és 
Jn 3,31  Lo qui és de la terra és terrenal  i parla de la terra. Lo qui ve del cel és  
Jn 3,32 Lo qui ve del cel és sobre tots, 32  i dóna testimoni de lo que ha vist i oït,  
Jn 3,32  i dóna testimoni de lo que ha vist  i oït, i ningú rep son testimoni. 33 Lo  
Jn 3,32  testimoni de lo que ha vist i oït,  i ningú rep son testimoni. 33 Lo qui ha  
Jn 3,35  ab mida. 35 Lo Pare ama al Fill  i posà totes les coses en ses mans. 36 Lo  
Jn 4,Tit  IV Conversió de la samaritana  i de molts samaritans. Instrucció que ab  
Jn 4,1  sabut que ell feia més deixebles  i batejava més que Joan 2 (encara que  
Jn 4,3 de sos deixebles), 3 deixà la Judea  i se’n tornà a Galilea. 4 I com hagués de 
Jn 4,6  estava sentat sobre de la font,  i era ja envers l’hora sexta. 7 Vingué  
Jn 4,10  los samaritans. 10 Jesús respongué  i li digué: –Si tu coneguesses lo do de  
Jn 4,10  –Si tu coneguesses lo do de Déu  i qui és lo qui et diu: “Dóna’m beure”,  
Jn 4,10  tu li ho hauries demanat a ell,  i ell t’hauria donat aigua viva. 11 Li  
Jn 4,11  vós no teniu ab què traure-la,  i lo pou és fondo. A on, doncs, teniu l’  
Jn 4,12 pare Jacob, que nos donà aquest pou  i ne begué ell mateix, i sos fills, i son  
Jn 4,12  aquest pou i ne begué ell mateix,  i sos fills, i son bestiar? 13 Jesús  
Jn 4,12 i ne begué ell mateix, i sos fills,  i son bestiar? 13 Jesús respongué i li  
Jn 4,13  i son bestiar? 13 Jesús respongué  i li digué: –Qualsevol que bega d’aquesta 
Jn 4,16  li digué: –Vés, crida a ton marit  i torna aquí. 17 Respongué la dona i  
Jn 4,17  i torna aquí. 17 Respongué la dona  i digué: –Jo no tinc marit. Jesús li  
Jn 4,18  18 perquè cinc marits has tingut  i el que tens ara no és marit teu. En això 
Jn 4,20  pares adoraren en aquesta muntanya  i vosaltres dieu que Jerusalem és lo lloc  
Jn 4,23  dels jueus. 23 Mes ja ve l’hora,  i ara és, quan los verdaders adoradors  
Jn 4,23  adoraran al Pare en esperit  i en veritat, perquè tals són los que el  
Jn 4,24  que l’adórien. 24 Déu és esperit  i és menester que els que l’adoren, l’  
Jn 4,24  l’adoren, l’adórien en esperit  i en veritat. 25 La dona li diu: –Sé que  
Jn 4,27  temps arribaren sos deixebles,  i s’admiraven de que parlàs ab aquella  
Jn 4,28  càntir, se’n tornà a la ciutat,  i digué a la gent: 29 –Veniu a veure un  
Jn 4,30  30 Isqueren, doncs, de la ciutat,  i vingueren a encontrar-lo. 31  
Jn 4,35 Veus aquí jo us dic: alçau los ulls  i contemplau los camps, que són ja blancs, 
Jn 4,36 I aquell que sega rep la recompensa  i arreplega los fruits per a la vida  
Jn 4,37  aquell refrà: “Un és lo qui sembra  i altre lo qui sega.” 38 Jo us he enviat a 
Jn 4,38  treballat; altres treballaren,  i vosaltres haveu entrat en sos treballs.  
Jn 4,40  li pregaren que es quedàs allí;  i s’hi detingué dos dies. 41 I n’hi  
Jn 4,42  nosaltres mateixos l’havem oït  i havem conegut que ell és verdaderament  
Jn 4,43  Al cap de dos dies, isqué d’allí  i se n’anà a Galilea. 44 Perquè lo mateix 
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Jn 4,47  a la Galilea, anà a trobar-lo  i li demanà que baixàs i curàs son fill,  
Jn 4,47  trobar-lo i li demanà que baixàs  i curàs son fill, puix estava per a morir  
Jn 4,48  –Vosaltres, si no veeu miracles  i prodigis, no creeu. 49 Aquell noble li  
Jn 4,50  la paraula que Jesús li havia dit  i se n’anà. 51 I quan anava baixant, li  
Jn 4,53 Jesús li havia dit: «Ton fill viu»;  i cregué ell i tota sa casa. 54 Aquest fou 
Jn 4,53  dit: «Ton fill viu»; i cregué ell  i tota sa casa. 54 Aquest fou lo segon  
Jn 5,Tit  lo calumnien per aquest miracle  i el Senyor alega contra ells, a son  
Jn 5,4  baixava en cert temps a la piscina  i agitava l’aigua; i lo primer que  
Jn 5,4  a la piscina i agitava l’aigua;  i lo primer que entrava, després d’haver  
Jn 5,6  6 I veent-lo Jesús que jeia,  i coneixent que molt temps havia estava  
Jn 5,7  piscina quan l’aigua és agitada,  i mentres jo hi vaig un altre hi baixa  
Jn 5,8  li diu: –Alça’t, pren ton llit  i marxa. 9 I aquest home fou curat en un  
Jn 5,9  home fou curat en un instant,  i prengué son llit i se posà a caminar. I  
Jn 5,9  en un instant, i prengué son llit  i se posà a caminar. I era aquell un dia  
Jn 5,11  ha curat m’ha dit: “Pren ton llit  i camina.” 12 Ells li preguntaren: –Qui és 
Jn 5,12  home que t’ha dit: “Pren ton llit  i camina”? 13 Emperò lo qui havia estat  
Jn 5,14  trobà aquest home en lo temple,  i li digué: –Ja veus que has estat curat;  
Jn 5,15  home se n’anà a trobar als jueus  i els contà que era Jesús lo qui l’havia  
Jn 5,16 motiu los jueus perseguiren a Jesús  i cercaven com fer-lo morir, perquè feia 
Jn 5,17  –Mon Pare fins ara està obrant,  i jo també obro. 18 Per lo que los jueus  
Jn 5,20 Fill. 20 Perquè el Pare ama lo Fill  i li manifesta tot lo que fa, i li  
Jn 5,20  Fill i li manifesta tot lo que fa,  i li manifestarà obres majors que estes,  
Jn 5,21  com lo Pare ressuscita los morts,  i els dóna la vida, així també lo Fill  
Jn 5,24  qualsevol que escolta ma paraula  i creu al qui m’ha enviat, té la vida  
Jn 5,24 qui m’ha enviat, té la vida eterna  i no sofrirà condemnació, sinó que ha  
Jn 5,25  veritat jo us dic que l’hora ve,  i estam ja en ella, en què els morts oiran 
Jn 5,25 morts oiran la veu del Fill de Déu;  i els que l’oiguen, viuran. 26 Perquè  
Jn 5,27 Fill lo tenir vida en si mateix; 27  i li ha donat també lo poder de judicar,  
Jn 5,29  oiran la veu del Fill de Déu, 29  i los que hagen fet obres bones eixiran  
Jn 5,30 fer cosa alguna. Judico segons oic,  i mon judici és just, puix no busco ma  
Jn 5,32  és lo qui dóna testimoni de mi,  i jo sé que el testimoni que dóna és  
Jn 5,33  33 Vosaltres enviàreu a Joan  i ell donà testimoni a la veritat. 34  
Jn 5,35  35 Ell era una antorxa que cremava  i iŀluminava. I vosaltres per algun temps  
Jn 5,39  trobar en elles la vida eterna;  i elles són les que donen testimoni de mi. 
Jn 5,43 43 Jo he vingut en nom de mon Pare,  i no em rebeu; si vingués un altre en son  
Jn 5,44  rebeu glòria los uns dels altres,  i no cercau la glòria que ve de Déu  
Jn 6,3  3 I Jesús pujà a una muntanya  i s’assentà allí ab sos deixebles. 4 I  
Jn 6,5 jueus. 5 I com alçàs Jesús los ulls  i vegés que una gran multitud de gent  
Jn 6,9  un minyó que té cinc pans d’ordi  i dos peixos; emperò, què és això per  
Jn 6,11  homes. 11 Jesús prengué los pans  i, havent donat gràcies, los distribuí als 
Jn 6,13  res. 13 Los recolliren, doncs,  i ompliren dotze coves de bocins que  
Jn 6,15  a portar-se-l’en a la força  i fer-lo rei, fugí tot sol altra vegada  
Jn 6,17 mar, en Cafarnaüm. I era ja de nit,  i Jesús encara no havia vingut a ells. 18  
Jn 6,19  havent remat com cosa de vint- i-cinc o trenta estadis, veuen a Jesús  
Jn 6,19  a Jesús que caminava sobre del mar  i que s’acercava a la barca, i tingueren  
Jn 6,19  mar i que s’acercava a la barca,  i tingueren temor. 20 Emperò ell los diu:  
Jn 6,21  doncs, rebre-lo en la barca,  i esta arribà luego a la terra a on ells  
Jn 6,22 no hi havia allí més que una barca,  i que Jesús no hi havia entrat ab sos  
Jn 6,24  se’n pujaren a les barques  i vingueren a Cafarnaüm en busca d’ell.  
Jn 6,26 vingut aquí? 26 Jesús los respongué  i digué: –En veritat, en veritat jo us dic 
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Jn 6,26  perquè menjàreu d’aquells pans  i vos saciàreu. 27 Treballau, no per lo  
Jn 6,29  obres de Déu? 29 Respongué Jesús  i els digué: –L’obra de Déu és que  
Jn 6,30  doncs, feu vós per a què vejam  i vos cregam? Quina obra feu vós? 31  
Jn 6,33  de Déu és aquell que baixà del cel  i dóna la vida al món. 34 Llavors ells li  
Jn 6,35  aquell que ve a mi no tindrà fam,  i aquell que creu en mi no tindrà mai més  
Jn 6,36  jo us diguí que m’haveu vist  i no creeu. 37 Tot lo que el Pare me dóna, 
Jn 6,37  que el Pare me dóna, vindrà a mi,  i aquell que a mi vinga, no el llançaré  
Jn 6,40  que tot aquell que veu al Fill  i creu en ell, tinga la vida eterna, i jo  
Jn 6,40  creu en ell, tinga la vida eterna,  i jo el ressuscitaré en lo darrer dia. 41  
Jn 6,42  Jesús, fill de Josep, lo pare  i mare del qual coneixem? ¿Com diu ell,  
Jn 6,43  del cel? 43 Emperò Jesús respongué  i els digué: –No murmureu entre vosaltres. 
Jn 6,44 el pòrtia lo Pare que m’ha enviat,  i jo el ressuscitaré al darrer dia. 45  
Jn 6,45  Déu.” Tot aquell, doncs, que oigué  i aprengué del Pare, ve a mi. 46 No perquè 
Jn 6,49  menjaren lo mannà en lo desert,  i moriren. 50 Aquest és lo pa que baixà  
Jn 6,53  menjau la carn del Fill de l’home  i no beveu sa sang, no tindreu vida en  
Jn 6,54  en vosaltres. 54 Qui menja ma carn  i beu ma sang, té vida eterna, i jo el  
Jn 6,54 carn i beu ma sang, té vida eterna,  i jo el ressuscitaré al darrer dia. 55  
Jn 6,55  ma carn és verdaderament menjar,  i ma sang és verdaderament beure. 56 Qui  
Jn 6,56  beure. 56 Qui menja ma carn  i beu ma sang, habita en mi i jo en ell.  
Jn 6,56 ma carn i beu ma sang, habita en mi  i jo en ell. 57 Així com lo Pare viu m’ha 
Jn 6,57  Així com lo Pare viu m’ha enviat,  i jo visc per lo Pare, així qui em menja a 
Jn 6,58 lo mannà que vostres pares menjaren  i moriren; qui menja aquest pa viurà  
Jn 6,63 Les paraules que jo us dic, Esperit  i vida són. 64 Mes entre vosaltres hi ha  
Jn 6,64 principi qui eren los que no creien  i qui seria lo qui l’havia d’entregar.  
Jn 6,66  se retiraren de sa comitiva  i ja no anaven ab ell. 67 Per lo que Jesús 
Jn 6,69 eterna. 69 I nosaltres havem cregut  i conegut que vós sou lo Cristo, lo Fill  
Jn 6,70  jo qui escollí a vosaltres dotze?;  i ab tot, un de vosaltres és diable! 71  
Jn 7,Tit  Prova la veritat de sa missió  i doctrina. Muda lo cor dels que venien a  
Jn 7,3  li digueren: –Parteix d’aquí  i vés-te’n a la Judea, a fi de que tos  
Jn 7,11  lo buscaven en lo dia de la festa  i deien: –A on és, aquell? 12 I hi havia  
Jn 7,14  de la festa, Jesús pujà al temple  i ensenyava. 15 I els jueus se  
Jn 7,16 -les après? 16 Jesús los respongué  i digué: –Ma doctrina no és meva, sinó d’ 
Jn 7,18  del que l’ha enviat, és verídic  i en ell no hi ha injustícia. 19 ¿Per  
Jn 7,19  ventura Moisès no us donà la Llei,  i ab tot, ningú de vosaltres l’observa?  
Jn 7,21  et vol matar? 21 Respongué Jesús  i els digué: –He fet una obra i tots vos  
Jn 7,21 Jesús i els digué: –He fet una obra  i tots vos ne meravellau. 22 Per això vos  
Jn 7,22  sia de Moisès, sinó dels Pares),  i circumcidau a l’home en dissabte. 23 Si 
Jn 7,26  26 Veus aquí que parla públicament  i no li diuen res. ¿Per ventura los  
Jn 7,28  temple anava ensenyant en alta veu  i dient: –Vosaltres me coneixeu i sabeu d’ 
Jn 7,28 veu i dient: –Vosaltres me coneixeu  i sabeu d’a on só jo; mes jo no he vingut 
Jn 7,29  Mes jo el conec, perquè d’ell só,  i ell m’ha enviat. 30 Buscaven, doncs,  
Jn 7,30 30 Buscaven, doncs, com prendre’l,  i ningú posà les mans sobre ell, perquè la 
Jn 7,31 I molts del poble cregueren en ell,  i deien: –Quan vinga lo Cristo, ¿farà, per 
Jn 7,32  que la gent tenia d’ell;  i els fariseus i els prínceps dels  
Jn 7,32  gent tenia d’ell; i els fariseus  i els prínceps dels sacerdots enviaren  
Jn 7,33  ab vosaltres un poc de temps,  i després me’n vaig a aquell que m’ha  
Jn 7,34 ha enviat. 34 Vosaltres me buscareu  i no em trobareu, i allà a on jo só no hi  
Jn 7,34  me buscareu i no em trobareu,  i allà a on jo só no hi podeu venir  
Jn 7,36  aquestes que ha dit: “Me cercareu  i no em trobareu. I allà a on só jo,  
Jn 7,37  de la festa, Jesús se posà en peu,  i en alta veu deia: –Si algú té set, vinga 
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Jn 7,37  deia: –Si algú té set, vinga a mi  i bega. 38 Lo qui creu en mi, eixiran de  
Jn 7,42  Cristo vindrà de la raça de David  i del lloc de Betlem, d’a on era David?  
Jn 7,45  als prínceps dels sacerdots  i als fariseus i els digueren: –Per què no 
Jn 7,45  dels sacerdots i als fariseus  i els digueren: –Per què no l’haveu  
Jn 7,50  mateix que a la nit vingué a Jesús  i era un d’ells, los digué: 51 –¿Per  
Jn 7,51  condemna a ningú antes d’oir-lo  i de saber lo que fa? 52 Ells respongueren 
Jn 7,52  lo que fa? 52 Ells respongueren  i li digueren: –Ets tu, per ventura, també 
Jn 7,52  galileu? Examina les Escriptures  i mira com no ix profeta algun de Galilea. 
Jn 8,Tit  maneres ser ell lo Fill de Déu,  i respon ab gran mansuetud a les  
Jn 8,2 l’apuntar lo dia, tornà al temple;  i tot lo poble vingué a ell i, assentant- 
Jn 8,2 temple; i tot lo poble vingué a ell  i, assentant-se, los ensenyava. 3  
Jn 8,3  ensenyava. 3 Llavors los escribes  i fariseus li portaren una dona que l’  
Jn 8,3 que l’havien sorpresa en adulteri,  i havent-la colocada enmig de tots, 4 li 
Jn 8,7  en preguntar-li, s’alçà dret  i els digué: –Aquell de vosaltres que es  
Jn 8,9  a escriure en terra. 9 I oït això,  i estant convençuts per ses consciències,  
Jn 8,9 altre, començant per los més vells,  i quedà sol Jesús i la dona, que estava al 
Jn 8,9  los més vells, i quedà sol Jesús  i la dona, que estava al mig. 10 Llavors  
Jn 8,10  10 Llavors Jesús, alçant-se dret  i no veent ningú sinó la dona, li digué:  
Jn 8,11  tampoc te condemnaré. Vés-te’n  i no pèquies mai més. 12 Jesús tornà a  
Jn 8,14  no és verídic. 14 Respongué Jesús  i els digué: –Encara que jo dónia  
Jn 8,14  verídic, perquè jo sé d’a on vinc  i a on vaig; mes vosaltres no sabeu d’a  
Jn 8,16  perquè no só jo sol, sinó jo  i lo Pare que m’ha enviat. 17 En vostra  
Jn 8,18 lo qui dono testimoni de mi mateix,  i el Pare que m’ha enviat dóna també  
Jn 8,20  estava ensenyant en lo temple,  i ningú el prengué, perquè sa hora encara  
Jn 8,21  los tornà a dir: –Jo me’n vaig  i vosaltres me cercareu, i morireu en  
Jn 8,21 me’n vaig i vosaltres me cercareu,  i morireu en vostre pecat. Allà a on jo  
Jn 8,22  tal vegada matar-se a si mateix  i per això diu: “Allà a on jo vaig no  
Jn 8,26  moltes coses que dir de vosaltres,  i que condemnar, emperò lo qui m’ha  
Jn 8,26  lo qui m’ha enviat és verídic,  i jo parlo al món aquelles coses que he  
Jn 8,28  home, llavors coneixereu que jo só  i que no faç res de mi mateix, sinó que  
Jn 8,29  I el qui m’ha enviat està ab mi,  i no m’ha deixat sol, perquè jo faç  
Jn 8,32  verdaderament deixebles meus; 32  i coneixereu la veritat, i la veritat vos  
Jn 8,32  meus; 32 i coneixereu la veritat,  i la veritat vos farà llibres. 33 Ells li  
Jn 8,33  som de la descendència d’Abraham,  i jamai havem estat esclaus de ningú. Com  
Jn 8,38  Jo dic lo que he vist en mon Pare,  i vosaltres feu lo que haveu vist en  
Jn 8,42 m’amaríeu a mi, puix jo he proceït  i vingut de Déu; no he vingut de mi  
Jn 8,44  sou de vostre pare, lo diable,  i voleu satisfer los apetits de vostre  
Jn 8,44  Ell fou homicida des del principi  i no ha permanescut en la veritat, perquè  
Jn 8,44  parla com ell és, puix és mentider  i pare de la mentida. 45 A mi, emperò, no  
Jn 8,48 de Déu. 48 I els jueus respongueren  i li digueren: –No tenim raó de dir que tu 
Jn 8,48  raó de dir que tu ets un samarità  i que estàs posseït del dimoni? 49 Jesús  
Jn 8,49  dimoni, sinó que honro a mon Pare,  i vosaltres me deshonrau a mi. 50 I jo no  
Jn 8,50 pròpia glòria: hi ha qui la cèrquia  i judíquia. 51 En veritat, en veritat jo  
Jn 8,52  del dimoni. Abraham és mort,  i los profetes, també, i tu dius: “Si algú 
Jn 8,52  és mort, i los profetes, també,  i tu dius: “Si algú observa ma paraula no  
Jn 8,53  nostre pare Abraham, lo qual morí,  i que els profetes, que també moriren? Qui 
Jn 8,55  conegut; mes jo l’he conegut,  i si digués que no el conec, seria un  
Jn 8,55  com vosaltres. Mes jo el conec  i observo sa paraula. 56 Abraham, vostre  
Jn 8,56  de veure mon dia; lo vegé,  i s’omplí de goig. 57 Los jueus, doncs,  
Jn 8,57  –¿Tu no tens encara cinquanta anys  i has vist a Abraham? 58 Jesús los  
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Jn 8,59  havent passat pel mig d’ells,  i així se n’anà. 9,Tit Capítol IX Jesús  
Jn 9,Tit  los fariseus d’aquest miracle  i excomuniquen al cego, que, instruït per  
Jn 9,Tit  instruït per Jesús, creu en ell  i l’adora. 1 I al passar vegé Jesús un  
Jn 9,6  hagué dit això, escopí en terra,  i formà fang ab la saliva i l’aplicà  
Jn 9,6 en terra, i formà fang ab la saliva  i l’aplicà sobre els ulls del cego. 7 I  
Jn 9,7  cego. 7 I li digué: –Marxa, vés,  i renta’t en la piscina de Siloè, que  
Jn 9,7  “enviat”. Hi anà, doncs, se rentà  i tornà ab vista. 8 Per lo que los veïns i 
Jn 9,8  ab vista. 8 Per lo que los veïns  i els que antes l’havien vist demanar  
Jn 9,11  home que es diu Jesús féu fang  i l’aplicà a mos ulls, i em digué: “Vés a 
Jn 9,11  féu fang i l’aplicà a mos ulls,  i em digué: “Vés a la piscina de Siloè i  
Jn 9,11  digué: “Vés a la piscina de Siloè  i renta’t.” Hi aní, me rentí i hi veig.  
Jn 9,11 Siloè i renta’t.” Hi aní, me rentí  i hi veig. 12 I li digueren: –A on és  
Jn 9,14 era dissabte quan Jesús féu lo fang  i obrí sos ulls. 15 I novament los  
Jn 9,15  –Me posà fang als ulls, me rentí  i hi veig. 16 Per lo que deien alguns dels 
Jn 9,18  d’ell que hagués estat cego  i recobrat la vista, fins que cridaren als 
Jn 9,20  sabem que aquest és lo nostre fill  i que nasqué cego. 21 Mes, com és que ara  
Jn 9,24  a l’home que havia estat cego  i li digueren: –Glorifica a Déu; nosaltres 
Jn 9,25  és un pecador. 25 I ell respongué  i digué: –Si és pecador jo no ho sé; una  
Jn 9,27 Ell los respongué: –Ja vos ho diguí  i vosaltres ho oiguéreu; a què fi voleu  
Jn 9,28  Llavors l’ompliren de maldicions  i li digueren: –Sies tu deixeble seu, que  
Jn 9,30  a on és. 30 Respongué aquell home  i els digué: –En això està lo miracle, que 
Jn 9,30  no sabeu d’a on és aquest  i, ab tot, ell ha obert mos ulls. 31 Lo  
Jn 9,31  sinó que aquell que adora a Déu  i fa sa voluntat, aqueix és a qui Déu ou.  
Jn 9,34  no podria fer res. 34 Respongueren  i li digueren: –Nasqueres ple de pecats, i 
Jn 9,34 digueren: –Nasqueres ple de pecats,  i ens ensenyes? I el tragueren fora. 35  
Jn 9,35 Oigué Jesús que l’havien tret fora  i, havent-lo encontrat, li digué: –Creus 
Jn 9,36 en lo Fill de Déu? 36 Ell respongué  i digué: –Qui és, Senyor, per a què jo  
Jn 9,37 I li digué Jesús: –I tu lo vegeres,  i és lo mateix que està parlant ab tu. 38  
Jn 9,39  de que los que no hi veuen, vegen;  i los que hi veuen se quédien cegos. 40 I  
Jn 9,40  que estaven ab ell oigueren això  i li digueren: –Puix què, també nosaltres  
Jn 10,Tit al temple en lo dia de la Dedicació  i declara que és lo Messies. Los jueus  
Jn 10,1 per altra part, lo tal és un lladre  i un robador. 2 Emperò qui entra per la  
Jn 10,3  3 A est és a qui lo porter obre,  i les ovelles escolten sa veu, i ell crida 
Jn 10,3  i les ovelles escolten sa veu,  i ell crida per son nom a les ovelles  
Jn 10,3  per son nom a les ovelles pròpies  i les guia defora. 4 I quan ha fet eixir  
Jn 10,4 ovelles pròpies, va davant d’elles  i les ovelles lo segueixen, perquè  
Jn 10,8 que han vingut fins ara són lladres  i robadors, però les ovelles no els  
Jn 10,9  Lo qui éntria per mi se salvarà,  i entrarà, i eixirà, i trobarà pastura. 10 
Jn 10,9  per mi se salvarà, i entrarà,  i eixirà, i trobarà pastura. 10 Lo lladre  
Jn 10,9 mi se salvarà, i entrarà, i eixirà,  i trobarà pastura. 10 Lo lladre no ve sinó 
Jn 10,10  Lo lladre no ve sinó per a robar,  i matar, i destruir. Jo he vingut per a  
Jn 10,10  no ve sinó per a robar, i matar,  i destruir. Jo he vingut per a què elles  
Jn 10,10  per a què elles tinguen vida,  i la tinguen ab més abundància. 11 »Jo só  
Jn 10,12  ses ovelles. 12 Mes lo mercenari,  i lo qui no és pastor, i del qual no són  
Jn 10,12  mercenari, i lo qui no és pastor,  i del qual no són pròpies les ovelles, veu 
Jn 10,12  les ovelles, veu venir lo llop  i abandona les ovelles i fuig, i el llop  
Jn 10,12  lo llop i abandona les ovelles  i fuig, i el llop les agarra i esbarria lo 
Jn 10,12 llop i abandona les ovelles i fuig,  i el llop les agarra i esbarria lo  
Jn 10,12  i fuig, i el llop les agarra  i esbarria lo bestiar. 13 Lo mercenari  
Jn 10,13  fuig, perquè és assalariat,  i no té interès algun en les ovelles. 14  
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Jn 10,14  ovelles. 14 »Jo só lo bon pastor,  i conec mes ovelles, i elles me coneixen a 
Jn 10,14 lo bon pastor, i conec mes ovelles,  i elles me coneixen a mi. 15 Així com lo  
Jn 10,15 coneix a mi, així jo conec al Pare,  i dono ma vida per mes ovelles. 16 I tinc  
Jn 10,16  ramat, les quals he de recollir,  i oiran la meva veu, i se’n farà un sol  
Jn 10,16  de recollir, i oiran la meva veu,  i se’n farà un sol ramat i un sol pastor. 
Jn 10,16 meva veu, i se’n farà un sol ramat  i un sol pastor. 17 »Per això mon Pare m’ 
Jn 10,18 sinó que jo la dono de ma voluntat,  i tinc potestat de donar-la i tinc  
Jn 10,18  i tinc potestat de donar-la  i tinc potestat de recobrar-la. Aquest  
Jn 10,20  deien: –Està posseït del dimoni  i ha perdut l’enteniment, per què l’  
Jn 10,22 Jerusalem la festa de la Dedicació,  i era en hivern. 23 I Jesús se passejava  
Jn 10,24 I els jueus vingueren a son rodador  i li deien: –Fins a quan has de tenir  
Jn 10,25  25 Jesús los respongué: –Vos parlo  i no em creeu. Les obres que jo faig en  
Jn 10,27 he dit. 27 Mes ovelles ouen ma veu,  i jo les conec i em segueixen. 28 I jo els 
Jn 10,27 ovelles ouen ma veu, i jo les conec  i em segueixen. 28 I jo els dono la vida  
Jn 10,28  28 I jo els dono la vida eterna,  i no es perdran mai, i ningú les arrancarà 
Jn 10,28  vida eterna, i no es perdran mai,  i ningú les arrancarà de mes mans. 29 Mon  
Jn 10,29  és superior a totes les coses,  i ningú pot arrancar-ho de la mà de mon  
Jn 10,30  -ho de la mà de mon Pare. 30 Jo  i lo Pare som una mateixa cosa. 31 I los  
Jn 10,33  obra bona, sinó per la blasfèmia,  i perquè, essent tu home, te fas Déu. 34  
Jn 10,35  a qui vingué la paraula de Déu,  i l’Escriptura no pot faltar, 36 de mi, a 
Jn 10,36  de mi, a qui lo Pare ha santificat  i ha enviat al món, dieu vosaltres que  
Jn 10,38  no em cregau, 38 mes si les faç  i no em voleu creure a mi, creeu a les  
Jn 10,38  a les obres, a fi de que conegau  i cregau que lo Pare està en mi i jo en lo 
Jn 10,38  i cregau que lo Pare està en mi  i jo en lo Pare. 39 I ells cercaven com  
Jn 10,40  havia estat Joan batejant,  i permanesqué allí. 41 I acudiren molts a  
Jn 11,Tit de Làssaro. Consell dels pontífices  i fariseus a on se resol la mort de Jesús  
Jn 11,Tit  a on se resol la mort de Jesús  i que ha de morir un home per tots.  
Jn 11,1  resident en Betània, lloc de Maria  i de Marta, germanes seves. 2 I esta Maria 
Jn 11,2  havia ungit ab ungüent al Senyor,  i netejat los peus ab sos cabells; lo  
Jn 11,5  per ella. 5 I Jesús amava a Marta,  i a sa germana Maria, i a Làssaro. 6 Quan  
Jn 11,5  a Marta, i a sa germana Maria,  i a Làssaro. 6 Quan oigué, doncs, que  
Jn 11,11  llum en ell. 11 Digué estes coses  i després los anyadí: –Nostre amic Làssaro 
Jn 11,13 13 Emperò Jesús parlava de sa mort,  i ells pensaren que havia parlat del somni 
Jn 11,17  ab ell. 17 Arribà, doncs, Jesús  i trobà que havia ja quatre dies que  
Jn 11,19 I molts jueus havien vingut a Marta  i a Maria per a consolar-les de la mort  
Jn 11,25  li digué: –Jo só la resurrecció  i la vida; lo qui creu en mi, encara que  
Jn 11,26  mort, viurà. 26 I aquell que viu  i creu en mi no morirà mai més. ¿Creus,  
Jn 11,28  a est món. 28 I dit això se n’anà  i cridà secretament a Maria, sa germana,  
Jn 11,28  dient-li: –Aquí està lo Mestre,  i et demana. 29 I luego que ella ho oigué, 
Jn 11,29  ho oigué, s’alçà a tota pressa  i vingué a ell. 30 Perquè Jesús no havia  
Jn 11,31  jueus que estaven ab Maria en casa  i l’aconsolaven, veent que s’alçava de  
Jn 11,31  veent que s’alçava de repente  i eixia fora, la seguiren dient: –Aquesta  
Jn 11,32  Maria al siti a on estava Jesús,  i veent-lo, se llançà a sos peus i li  
Jn 11,32  i veent-lo, se llançà a sos peus  i li digué: –Senyor, si vós haguésseu  
Jn 11,33 Jesús, doncs, al veure-la plorar,  i que ploraven també los jueus que havien  
Jn 11,33 vingut ab ella, gemí en son esperit  i es pertorbà. 34 I digué: –A on l’haveu  
Jn 11,34  –Veniu, Senyor –li digueren–,  i el veureu. 35 I Jesús plorà. 36 Llavors  
Jn 11,38  al sepulcre, que era una gruta,  i tenia una pedra posada sobre. 39 Jesús  
Jn 11,44  lo qui havia mort, lligat de peus  i mans ab faixes, i tapada la cara ab un  
Jn 11,44  lligat de peus i mans ab faixes,  i tapada la cara ab un sudari. Jesús los  
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Jn 11,44  Jesús los digué: –Deslligau-lo,  i deixau-lo anar. 45 I molts dels jueus  
Jn 11,45  que havien vingut a veure a Maria  i a Marta, i que havien vist lo que Jesús  
Jn 11,45  vingut a veure a Maria i a Marta,  i que havien vist lo que Jesús havia fet,  
Jn 11,46  se n’anaren a trobar als fariseus  i els contaren les coses que Jesús havia  
Jn 11,47  fet. 47 Llavors los pontífices  i els fariseus juntaren Consell i  
Jn 11,47  i els fariseus juntaren Consell  i digueren: –Què farem?, perquè aquest  
Jn 11,48 el deixam fer, tots creuran en ell,  i vindran los romans i arruïnaran nostre  
Jn 11,48  en ell, i vindran los romans  i arruïnaran nostre lloc i la nació. 49  
Jn 11,48 los romans i arruïnaran nostre lloc  i la nació. 49 Emperò, un d’ells,  
Jn 11,50 que un sol home mòria per lo poble,  i no que es pèrdia tota la nació. 51 Mes  
Jn 11,54  desert, en la ciutat dita Efrem,  i allí permanesqué ab sos deixebles. 55 I  
Jn 11,55 I era pròxima la Pasqua dels jueus,  i molts d’aquella comarca pujaren a  
Jn 11,56  -se. 56 I cercaven a Jesús,  i els que estaven en lo temple se deien  
Jn 11,57  a la festa? 57 I els pontífices  i els fariseus havien ja donat l’ordre de 
Jn 12,2  2 Allí li aparellaren una cena,  i Marta servia i Làssaro era un dels que  
Jn 12,2  una cena, i Marta servia  i Làssaro era un dels que estaven a taula  
Jn 12,3  lo derramà sobre los peus de Jesús  i els eixugà ab sos cabells; i la casa s’ 
Jn 12,3  Jesús i els eixugà ab sos cabells;  i la casa s’omplí de la fragància del  
Jn 12,5 est ungüent per tres-cents diners  i donat son preu als pobres? 6 Mes digué  
Jn 12,6 dels pobres, sinó perquè era lladre  i, tenint la bossa, portava lo diner que  
Jn 12,11  per sa causa, se n’anaven d’ells  i creien en Jesús. 12 I l’endemà, una  
Jn 12,13  13 prengueren rames de palmers  i eixiren a rebre-lo, i cridaven:  
Jn 12,13  de palmers i eixiren a rebre-lo,  i cridaven: –Hosanna! Beneït sia lo qui ve 
Jn 12,14  Israel. 14 I trobà Jesús un pollí,  i s’assentà sobre ell, conforme està  
Jn 12,16  ell estaven escrites estes coses,  i que ells li havien fet aquestes coses.  
Jn 12,17  quan cridà a Làssaro del sepulcre  i el ressuscità d’entre els morts, donava 
Jn 12,21  natural de Betsaida, en Galilea,  i li suplicaren dient: –Senyor, voldríem  
Jn 12,22  Felip vingué a dir-ho a Andreu,  i Andreu i Felip altra vegada ho digueren  
Jn 12,22  a dir-ho a Andreu, i Andreu  i Felip altra vegada ho digueren a Jesús.  
Jn 12,26  só, allí estarà també mon sirvent;  i al que em servesca, mon Pare l’honrarà. 
Jn 12,27  27 »Ara ma ànima està pertorbada,  i què diré? Pare, deslliurau-me d’  
Jn 12,28  cel dient: –L’he glorificat ja,  i el glorificaré encara més. 29 La gent,  
Jn 12,29  29 La gent, doncs, que estava allí  i ho oigué deia que era un tro. Altres  
Jn 12,36  la llum. Estes coses digué Jesús,  i se n’anà i s’ocultà d’ells. 37 Mes,  
Jn 12,36  coses digué Jesús, i se n’anà  i s’ocultà d’ells. 37 Mes, encara que  
Jn 12,40  digué ademés: 40 «Cegà sos ulls  i endurí son cor, per a què no vegen ab  
Jn 12,40  los ulls ni comprenguen ab son cor  i es convertesquen, i jo els cúria.» 41  
Jn 12,40  ab son cor i es convertesquen,  i jo els cúria.» 41 Això digué Isaïes quan 
Jn 12,41  digué Isaïes quan vegé sa glòria  i parlà d’ell. 42 Ab tot, molts dels  
Jn 12,44  Déu. 44 Jesús, doncs, alçà la veu  i digué: –Qui creu en mi no creu en mi,  
Jn 12,47  47 I si algú ou mes paraules  i no les observa, jo no el judico, puix no 
Jn 12,48  lo món. 48 Lo qui em desprècia  i no rep mes paraules, té qui el judica:  
Jn 12,49  m’ha ordenat lo que tinc de dir  i lo que tinc de parlar. 50 I jo sé que  
Jn 13,Tit  de Judes. Recomana la caritat  i anuncia la negació de Pere. 1 Abans de  
Jn 13,3  les mans, que havia vingut de Déu,  i que tornava a Déu, 4 s’alçà de la cena  
Jn 13,4 tornava a Déu, 4 s’alçà de la cena  i, traent-se ses vestidures, prengué una 
Jn 13,4  vestidures, prengué una tovallola,  i se la cenyí. 5 Posà en seguida aigua en  
Jn 13,5 Posà en seguida aigua en una conca,  i començà a rentar los peus dels deixebles 
Jn 13,5  a rentar los peus dels deixebles  i a eixugar-los ab la tovallola que  
Jn 13,6  6 Arribà, doncs, a Simó Pere,  i Pere li diu: –Senyor, vós rentar-me a  
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Jn 13,7  que jo faç, tu no ho comprens ara,  i ho sabràs després. 8 Pere li diu: –Jamai 
Jn 13,9 no solament mos peus, sinó les mans  i lo cap també. 10 Jesús li diu: –Lo qui  
Jn 13,12  que ell los hagué rentat los peus  i pres altra vegada ses vestidures, i  
Jn 13,12 i pres altra vegada ses vestidures,  i havent-se sentat novament a taula, los 
Jn 13,13  13 Vosaltres m’anomenau “Mestre”  i “Senyor”, i dieu bé, perquè ho só. 14  
Jn 13,13  m’anomenau “Mestre” i “Senyor”,  i dieu bé, perquè ho só. 14 Doncs, si jo,  
Jn 13,14  14 Doncs, si jo, que só lo Mestre  i Senyor, vos he rentat los peus, també  
Jn 13,20  que jo hauré enviat, me rep a mi;  i el qui em rep a mi, rep a aquell que m’ 
Jn 13,21  paraules, se torbà en son esperit,  i declarà obertament dient: –En veritat,  
Jn 13,30  que prengué lo bocí, isqué fora,  i era ja de nit. 31 Per això, després d’  
Jn 13,31  és glorificat lo Fill de l’home,  i Déu és glorificat en ell. 32 I si Déu és 
Jn 13,32  lo glorificarà en si mateix,  i el glorificarà luego. 33 Fillets, per un 
Jn 13,33 ab vosaltres. Vosaltres me buscareu  i, així com jo diguí als jueus: “Allà a on 
Jn 13,34  que us ameu los uns als altres,  i que de la manera ab què jo us he amat,  
Jn 14,1 pertúrbia vostre cor. Creeu en Déu,  i creeu també en mi. 2 En la casa de mon  
Jn 14,3  3 I quan me n’hauré anat  i hauré preparat lo lloc per a vosaltres,  
Jn 14,3  lo lloc per a vosaltres, tornaré  i us prendré ab mi, per a què allà a on só 
Jn 14,4  vosaltres. 4 I ja sabeu a on vaig,  i sabeu també vosaltres lo camí. 5 Tomàs  
Jn 14,6  6 Jesús li respon: –Jo só lo camí,  i la veritat, i la vida. Ningú ve al Pare  
Jn 14,6  –Jo só lo camí, i la veritat,  i la vida. Ningú ve al Pare sinó per mi. 7 
Jn 14,7  hauríeu conegut també a mon Pare;  i des d’ara lo coneixeu i l’haveu vist.  
Jn 14,7  mon Pare; i des d’ara lo coneixeu  i l’haveu vist. 8 Felip li digué:  
Jn 14,8  –Senyor, mostrau-nos lo Pare,  i nos basta. 9 Jesús li respon: –Tant  
Jn 14,9  temps ha que estic ab vosaltres,  i no m’haveu conegut? Felip, lo qui em  
Jn 14,10 10 No creeu que jo estic en lo Pare  i que lo Pare està en mi? Les paraules que 
Jn 14,10 jo us dic, no les dic de mi mateix;  i el Pare que està en mi, ell mateix fa  
Jn 14,11  ¿No creeu que jo estic en lo Pare  i que lo Pare està en mi? 12 Creeu-ho  
Jn 14,12  farà també les obres que jo faç,  i les farà encara majors, perquè jo me’n  
Jn 14,16 manaments. 16 I jo pregaré al Pare,  i vos donarà altre Consolador, per a què  
Jn 14,17  perquè habitarà ab vosaltres  i estarà en vosaltres. 18 No us deixaré  
Jn 14,19  19 Encara un poc de temps,  i lo món ja no em veurà. Mes vosaltres me  
Jn 14,19  vosaltres me veeu, perquè jo visc,  i vosaltres viureu també. 20 En aquell dia 
Jn 14,20  que jo estic en mon Pare,  i que vosaltres estau en mi, i jo en  
Jn 14,20  Pare, i que vosaltres estau en mi,  i jo en vosaltres. 21 Qui té mos manaments 
Jn 14,21  vosaltres. 21 Qui té mos manaments  i els guarda, aqueix m’ama. I el qui m’  
Jn 14,21  qui m’ama, serà amat de mon Pare,  i jo l’amaré, i jo em manifestaré a ell.  
Jn 14,21  amat de mon Pare, i jo l’amaré,  i jo em manifestaré a ell. 22 Judes, no l’ 
Jn 14,22  raó vos manifestareu a nosaltres,  i no al món? 23 Jesús respongué i li  
Jn 14,23  i no al món? 23 Jesús respongué  i li digué: –Si algú m’ama, guardarà mes  
Jn 14,23 algú m’ama, guardarà mes paraules,  i mon Pare l’amarà i vindrem a ell, i  
Jn 14,23  mes paraules, i mon Pare l’amarà  i vindrem a ell, i farem mansió en ell. 24 
Jn 14,23  mon Pare l’amarà i vindrem a ell,  i farem mansió en ell. 24 Lo qui no m’  
Jn 14,26  nom, vos ensenyarà totes les coses  i vos recordarà tot lo que us he dit. 27  
Jn 14,28 28 Oíreu que us diguí: “Me’n vaig,  i torno a vosaltres.” Si m’amàsseu, vos  
Jn 14,31  el món conega que jo amo al Pare;  i com me donà manament lo Pare, així faç  
Jn 14,31  lo Pare, així faç també. »Alçau’s  i anem’s-en d’aquí. 15,Tit Capítol XV  
Jn 15,1  1 »Jo só la verdadera vinya,  i mon Pare és lo vinyader. 2 Tallarà tots  
Jn 15,2 sarments que no porten fruit en mi,  i aquells que dónien fruit, los podarà  
Jn 15,4 vos he parlat. 4 Permaneixeu en mi,  i jo permaneixeré en vosaltres. A la  
Jn 15,5  sarments. Lo qui està unit ab mi,  i jo ab ell, aqueix dóna molt fruit, puix  
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Jn 15,6  fora com un sarment, se secarà,  i el prendran, i el posaran al foc, i  
Jn 15,6  sarment, se secarà, i el prendran,  i el posaran al foc, i cremarà. 7 Si  
Jn 15,6 i el prendran, i el posaran al foc,  i cremarà. 7 Si permaneixeu en mi, i mes  
Jn 15,7  i cremarà. 7 Si permaneixeu en mi,  i mes paraules permaneixen en vosaltres,  
Jn 15,7  demanareu tot lo que vullau  i se us concedirà. 8 És la glòria de mon  
Jn 15,8  que vosaltres porteu molt fruit  i siau deixebles meus. 9 Així com m’ama  
Jn 15,10  també los preceptes de mon Pare  i permanesc en son amor. 11 »Aquestes  
Jn 15,11  de que mon goig sia en vosaltres,  i vostre goig sia complert. 12 Mon  
Jn 15,16  que jo us he elegit a vosaltres,  i vos he destinat per a què aneu i façau  
Jn 15,16  i vos he destinat per a què aneu  i façau fruit, i vostre fruit sia durader, 
Jn 15,16  per a què aneu i façau fruit,  i vostre fruit sia durader, a fi de que  
Jn 15,22  enviat. 22 Si jo no hagués vingut  i no els hagués predicat, no tindrien  
Jn 15,24  culpa; mes ara ells les han vistes  i m’han avorrit a mi i a mon Pare, 25 a  
Jn 15,24  han vistes i m’han avorrit a mi  i a mon Pare, 25 a fi de que es complís la 
Jn 15,26 de la veritat que proceeix del Pare  i que jo us enviaré de part de mon Pare,  
Jn 16,2  2 Vos trauran de les sinagogues,  i ve el temps en què qualsevol que us  
Jn 16,5 ’n vaig a aquell que m’ha enviat;  i ningú de vosaltres me pregunta: “A on  
Jn 16,8  al món de pecat, de justícia  i de judici. 9 De pecat, perquè no  
Jn 16,10  perquè jo me’n vaig al Pare  i ja no em veureu més. 11 I de judici,  
Jn 16,13  dirà totes les coses que haurà oït  i us anunciarà les que han de venir. 14  
Jn 16,14 glorificarà, perquè prendrà del meu  i vos ho anunciarà. 15 Tot lo que té lo  
Jn 16,15  Per això he dit que rebrà del meu  i vos ho anunciarà. 16 »Dintre de poc ja  
Jn 16,16  16 »Dintre de poc ja no em veureu,  i altra vegada dintre de poc me veureu,  
Jn 16,19  conegué que volien preguntar-lo  i els digué: –Vosaltres estau inquirint  
Jn 16,20  vos dic que vosaltres plorareu  i gemegareu, emperò lo món se regositjarà; 
Jn 16,20  emperò lo món se regositjarà;  i vosaltres estareu tristos, mes vostra  
Jn 16,22  mes jo tornaré a veure-us,  i vostre cor s’alegrarà i ningú vos  
Jn 16,22  -us, i vostre cor s’alegrarà  i ningú vos prendrà lo vostre goig. 23 I  
Jn 16,24  demanat res en mon nom. Demanau  i rebreu, a fi de que vostre goig sia ple. 
Jn 16,26 En aquell dia demanareu en mon nom,  i no us dic que jo suplicaré al Pare per  
Jn 16,27 ama, perquè vosaltres m’haveu amat  i cregut que jo he eixit de Déu. 28 Isquí  
Jn 16,28  he eixit de Déu. 28 Isquí del Pare  i vinguí al món; ara deixo lo món i altra  
Jn 16,28  i vinguí al món; ara deixo lo món  i altra vegada me’n vaig al Pare. 29 Los  
Jn 16,29 diuen: –Ara sí que parlau clarament  i no dieu paràboles. 30 Ara coneixem que  
Jn 16,30  Ara coneixem que vós ho sabeu tot  i que no necessitau que ningú vos  
Jn 16,32  ara? 32 Veus aquí que ve l’hora,  i ja ha arribat, en què sereu dispersats  
Jn 16,32  cada qual per son costat,  i em deixareu sol; emperò jo no estic sol, 
Jn 17,1  Pare. 1 Estes coses digué Jesús,  i alçant los ulls al cel digué: –Pare, l’ 
Jn 17,3  coneguen a vós, sol Déu verdader,  i a Jesucrist, a qui vós enviàreu. 4 Jo us 
Jn 17,6  em donàreu del món; eren vostres  i me’ls haveu donat, i ells han guardat  
Jn 17,6  eren vostres i me’ls haveu donat,  i ells han guardat vostra paraula. 7 Ara  
Jn 17,8  les paraules que vós me donàreu,  i ells les reberen, i conegueren  
Jn 17,8 vós me donàreu, i ells les reberen,  i conegueren verdaderament que jo he eixit 
Jn 17,8  que jo he eixit de vós,  i han cregut que vós m’haveu enviat. 9  
Jn 17,10  10 I totes mes coses són vostres,  i les vostres són meves; i ab elles he  
Jn 17,10  vostres, i les vostres són meves;  i ab elles he estat clarificat. 11 I jo ja 
Jn 17,11 món, mes aquestos queden en lo món,  i jo vinc a vós. Oh Pare sant!, guardau en 
Jn 17,12  He conservat los que em donàreu,  i ningú d’ells s’ha perdut, sinó el fill 
Jn 17,13  13 Emperò ara vinc a vós,  i dic això estant encara en lo món, a fi  
Jn 17,14  14 Jo els he donat vostra paraula,  i el món los ha avorrit, perquè no són del 
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Jn 17,21  així com vós, Pare, sou en mi,  i jo en vós, així també sien ells una cosa 
Jn 17,23 com ho som nosaltres. 23 Jo en ells  i vós en mi, per a què ells sien fets  
Jn 17,23  fets perfets en una mateixa cosa,  i per a què conega lo món que vós m’haveu 
Jn 17,23  lo món que vós m’haveu enviat  i los haveu amat així com m’amàreu a mi.  
Jn 17,25  conegut; jo sí que us he conegut,  i estos conegueren que vós m’haveu  
Jn 17,26  m’haveu enviat. 26 I els he fet  i faré conèixer vostre nom, perquè l’amor 
Jn 17,26  què vós m’haveu amat sia en ells,  i jo en ells. 18,Tit Capítol XVIII Jesús  
Jn 18,Tit  que li fan lo sumo pontífice  i lo president Pilat. 1 Havent Jesús dit  
Jn 18,1 havia un hort, en lo qual entrà ell  i sos deixebles. 2 I Judes, que el traïa,  
Jn 18,3  pres una companyia de soldats  i els ministres enviats per los pontífices 
Jn 18,3  enviats per los pontífices  i per los fariseus, vingué a est lloc ab  
Jn 18,3  a est lloc ab llanternes, atxes  i armes. 4 Emperò Jesús, sabent les coses  
Jn 18,4 que li havien de succeir, s’avançà  i els digué: –A qui buscau? 5 Li  
Jn 18,6  hagué dit: «Só jo», retrocediren  i caigueren en terra. 7 Ell los preguntà  
Jn 18,10 que tenia una espasa, la desembeinà  i, donant un cop a un criat del pontífice, 
Jn 18,12 no he de beure’l? 12 I els soldats  i son capità, i els ministres dels jueus,  
Jn 18,12 ’l? 12 I els soldats i son capità,  i els ministres dels jueus, prengueren a  
Jn 18,12  dels jueus, prengueren a Jesús  i el lligaren. 13 I el conduïren  
Jn 18,15  Anaven seguint a Jesús, Simó Pere  i altre deixeble; i est deixeble era  
Jn 18,15  Jesús, Simó Pere i altre deixeble;  i est deixeble era conegut del pontífice,  
Jn 18,15 deixeble era conegut del pontífice,  i així entrà ab Jesús en la casa del  
Jn 18,16  conegut del pontífice, isqué  i parlà a la portera, i introduí a Pere.  
Jn 18,16  isqué i parlà a la portera,  i introduí a Pere. 17 Doncs, la sirventa  
Jn 18,18  –No ho só. 18 I els criats  i els ministres s’estaven al foc, perquè  
Jn 18,18  estaven al foc, perquè feia fred,  i s’escalfaven. Pere igualment estava en  
Jn 18,19  a Jesús sobre sos deixebles  i sa doctrina. 20 Jesús li respongué: –Jo  
Jn 18,20  sempre he ensenyat en la sinagoga  i en lo temple, a on concorren tots los  
Jn 18,20  a on concorren tots los jueus,  i en secret no he dit res. 21 Per què em  
Jn 18,25  un de sos deixebles? Ell ho negà  i digué: –No ho só. 26 Li digué un dels  
Jn 18,27  ab ell? 27 Negà Pere altra vegada,  i al punt cantà lo gall. 28 Portaren  
Jn 18,28  Caifàs al pretori. I era al matí;  i ells no entraren en lo pretori per no  
Jn 18,29  la pasqua. 29 I Pilat isqué defora  i els digué: –Quina acusació produïu  
Jn 18,31  –Doncs, preneu-lo vosaltres  i judicau-lo segons la vostra Llei. Los  
Jn 18,33  Pilat a entrar en lo pretori,  i cridà a Jesús i li digué: –Ets tu lo rei 
Jn 18,33  en lo pretori, i cridà a Jesús  i li digué: –Ets tu lo rei dels jueus? 34  
Jn 18,35 –Só jo, per ventura, jueu? Ta nació  i els pontífices t’han entregat a mi. Què 
Jn 18,37  que jo só rei. Per això jo he nat,  i per això he vingut al món, a fi de donar 
Jn 18,38  segona vegada envers los jueus  i els digué: –Jo no trobo en ell causa  
Jn 19,Tit  19,Tit Capítol XIX Passió, mort  i sepultura de Jesús. 1 Llavors Pilat  
Jn 19,1  1 Llavors Pilat prengué a Jesús  i l’assotà. 2 I els soldats formaren una  
Jn 19,2  formaren una corona d’espines  i la hi posaren sobre el cap, i li  
Jn 19,2  i la hi posaren sobre el cap,  i li vestiren un manto de púrpura. 3 I  
Jn 19,3  manto de púrpura. 3 I venien a ell  i deien: –Salve, oh rei dels jueus! I li  
Jn 19,4  I altra vegada Pilat isqué a fora,  i els digué: –Veus aquí, jo us lo trac  
Jn 19,5 doncs, portant la corona d’espines  i lo manto de púrpura. I Pilat los digué:  
Jn 19,6  home. 6 I luego que els pontífices  i sos ministres lo vegeren, se posaren a  
Jn 19,6  los diu: –Preneu-lo vosaltres  i crucificau-lo, que jo no trobo en ell  
Jn 19,7  jueus: –Nosaltres tenim una Llei,  i segons aquesta Llei deu morir, perquè  
Jn 19,9  9 I tornà a entrar en lo pretori  i digué a Jesús: –D’a on ets, tu? Emperò  
Jn 19,10  en mon poder lo crucificar-te,  i en mon poder està lo llibertar-te? 11  
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Jn 19,13  tragué a Jesús fora del pretori,  i s’assentà en lo tribunal en un lloc  
Jn 19,13  en un lloc anomenat Litòstrotos,  i en hebreu, Gàbbata. 14 I era lo dia de  
Jn 19,14  dia de la preparació de la Pasqua,  i envers l’hora sexta, i digué als jueus: 
Jn 19,14  la Pasqua, i envers l’hora sexta,  i digué als jueus: –Aquí teniu a vostre  
Jn 19,16  crucificat. I prengueren a Jesús  i el tragueren fora. 17 I portant sa creu  
Jn 19,17  envers lo lloc anomenat Calvari,  i en hebreu Gòlgota, 18 a on lo  
Jn 19,18  Gòlgota, 18 a on lo crucificaren,  i dos altres ab ell, l’un a un costat, l’ 
Jn 19,18  a un costat, l’altre a l’altre,  i Jesús al mig. 19 I Pilat escrigué un  
Jn 19,19  mig. 19 I Pilat escrigué un rètol  i el posà sobre la creu. I l’escrit era:  
Jn 19,20  estava immediat a la ciutat;  i estava escrit en hebreu, en grec i en  
Jn 19,20  i estava escrit en hebreu, en grec  i en llatí. 21 I els prínceps dels  
Jn 19,23  a Jesús, prengueren sos vestits  i ne feren quatre parts, una per cada  
Jn 19,23  quatre parts, una per cada soldat;  i la túnica; mes la túnica no tenia  
Jn 19,24  partiren mos vestits entre ells,  i tiraren a la sort ma túnica.» Això és lo 
Jn 19,25  prop de la creu de Jesús sa mare  i la germana de sa mare, Maria Cleofàs, i  
Jn 19,25  germana de sa mare, Maria Cleofàs,  i Maria Magdalena. 26 I havent vist Jesús  
Jn 19,26  26 I havent vist Jesús a sa mare  i al deixeble a qui ell amava, lo qual  
Jn 19,29  havia allí un vas ple de vinagre,  i ells, posant al rodador de l’hisop una  
Jn 19,31  dissabte, puix era la preparació,  i aquell dia de dissabte era un gran dia,  
Jn 19,31  Pilat que els trencassen les cames  i els traguessen d’allí. 32 Vingueren,  
Jn 19,32  32 Vingueren, doncs, los soldats,  i trencaren les cames del primer i de l’  
Jn 19,32  i trencaren les cames del primer  i de l’altre que havia estat crucificat  
Jn 19,33 ab ell. 33 I havent vingut a Jesús,  i veent-lo ja mort, no li trencaren les  
Jn 19,34  ab la llança li obrí lo costat,  i a l’instant isqué sang i aigua. 35 I  
Jn 19,34  costat, i a l’instant isqué sang  i aigua. 35 I qui ho vegé n’ha donat  
Jn 19,35  qui ho vegé n’ha donat testimoni,  i son testimoni és verdader i ell sap que  
Jn 19,35  i son testimoni és verdader  i ell sap que diu la veritat, a fi de que  
Jn 19,38  traure d’allí lo cos de Jesús,  i havent-li Pilat concedit, vingué i se  
Jn 19,38  havent-li Pilat concedit, vingué  i se’n portà lo cos de Jesús. 39 Vingué  
Jn 19,39  lliures d’una confecció de mirra  i àloes. 40 I prengueren lo cos de Jesús i 
Jn 19,40  40 I prengueren lo cos de Jesús  i l’embolicaren ab los aromàtics en  
Jn 19,41  on fou crucificat hi havia un hort  i, en ell, un sepulcre nou, en lo qual no  
Jn 20,Tit  Capítol XX Resurrecció de Jesús,  i algunes de ses aparicions. 1 I el primer 
Jn 20,1  vingué Maria Magdalena al sepulcre  i vegé que havien tret d’ell la pedra. 2  
Jn 20,2 tret d’ell la pedra. 2 I corregué,  i vingué a Simó Pere i a aquell altre  
Jn 20,2  2 I corregué, i vingué a Simó Pere  i a aquell altre deixeble amat de Jesús, i 
Jn 20,2  altre deixeble amat de Jesús,  i els digué: –Se n’han portat lo Senyor  
Jn 20,2  han portat lo Senyor del sepulcre,  i no sabem a on l’han posat. 3 Isqué,  
Jn 20,3  l’han posat. 3 Isqué, doncs, Pere  i també aquell altre deixeble i vingueren  
Jn 20,3  Pere i també aquell altre deixeble  i vingueren al sepulcre. 4 Corrien los dos 
Jn 20,4  corregué més de pressa que Pere  i vingué primer al sepulcre. 5 I havent- 
Jn 20,6  seguint-lo, entrà en lo sepulcre  i vegé les teles en terra, 7 i lo sudari,  
Jn 20,7  i vegé les teles en terra, 7  i lo sudari, que havia estat sobre lo cap  
Jn 20,7  ab les demés teles, sinó separat  i plegat en altre lloc. 8 Llavors entrà  
Jn 20,8  havia arribat primer al sepulcre,  i vegé i cregué. 9 Perquè ells encara no  
Jn 20,8  arribat primer al sepulcre, i vegé  i cregué. 9 Perquè ells encara no havien  
Jn 20,11  fora, plorant cerca del sepulcre,  i estant així plorant, s’abaixà i mirà en 
Jn 20,11  i estant així plorant, s’abaixà  i mirà en lo sepulcre, 12 i vegé a dos  
Jn 20,12 s’abaixà i mirà en lo sepulcre, 12  i vegé a dos àngels vestits de blanc  
Jn 20,12 vestits de blanc sentats, un al cap  i altre als peus del siti a on havia estat 
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Jn 20,13 n’han portat d’aquí a mon Senyor,  i no sé a on l’han posat. 14 I havent dit 
Jn 20,14 I havent dit això, se girà endetràs  i vegé a Jesús dret; emperò no coneixia  
Jn 20,15  tret, dieu-me a on lo posàreu,  i jo me’l ne portaré. 16 Jesús li diu:  
Jn 20,16  Jesús li diu: –Maria! Se girà ella  i li digué: –‹Rabboní›, que vol dir  
Jn 20,17  mon Pare; emperò vés a mos germans  i digue’ls: “Jo me’n pujo a mon Pare i  
Jn 20,17  ’ls: “Jo me’n pujo a mon Pare  i Pare vostre, mon Déu i Déu vostre.” 18  
Jn 20,17  a mon Pare i Pare vostre, mon Déu  i Déu vostre.” 18 Vingué Maria Magdalena,  
Jn 20,18  als deixebles: «He vist al Senyor  i m’ha dit estes coses.» 19 I a la  
Jn 20,19  que era lo primer de la semana,  i estant tancades les portes d’a on s’  
Jn 20,19  per temor dels jueus, vingué Jesús  i, presentant-se al mig d’ells, los  
Jn 20,20 haver dit això, los mostrà les mans  i el costat, i s’ompliren de goig los  
Jn 20,20  los mostrà les mans i el costat,  i s’ompliren de goig los deixebles ab la  
Jn 20,22  paraules alenà sobre d’ells,  i els digué: –Rebeu l’Esperit Sant. 23  
Jn 20,23  los pecats, quedaran perdonats,  i aquells a qui vosaltres los retindreu,  
Jn 20,25  en ses mans lo senyal dels claus,  i no fico lo dit en lo forat dels claus, i 
Jn 20,25 fico lo dit en lo forat dels claus,  i no fico ma mà en son costat, no ho  
Jn 20,26  altra vegada los deixebles dintre,  i Tomàs, ab ells. Vingué Jesús, estant  
Jn 20,26  Jesús, estant tancades les portes,  i se presentà enmig d’ells i els digué:  
Jn 20,26 portes, i se presentà enmig d’ells  i els digué: –La pau sia ab vosaltres. 27  
Jn 20,27  diu a Tomàs: –Posa aquí ton dit,  i mira mes mans, i dóna’m ta mà, i posa- 
Jn 20,27  aquí ton dit, i mira mes mans,  i dóna’m ta mà, i posa-la en mon  
Jn 20,27  i mira mes mans, i dóna’m ta mà,  i posa-la en mon costat, i no sies  
Jn 20,27  ta mà, i posa-la en mon costat,  i no sies incrèdul sinó fiel. 28 Tomàs  
Jn 20,28  sinó fiel. 28 Tomàs respongué  i li digué: –Senyor meu i Déu meu. 29  
Jn 20,28  respongué i li digué: –Senyor meu  i Déu meu. 29 Jesús li digué: –Tu has  
Jn 20,29  aquells que no han vist  i han cregut. 30 Molts altres miracles féu 
Jn 20,31 Jesús és lo Cristo, lo Fill de Déu,  i per a què creent tingau la vida en son  
Jn 21,Tit  li encomana apasturar ses ovelles  i li prediu son martiri. 1 Després, Jesús  
Jn 21,1  deixebles en lo mar de Tiberíades,  i se manifestà d’esta manera: 2 Estaven  
Jn 21,2  manera: 2 Estaven junts Simó Pere  i Tomàs, anomenat Dídimo, i Natanael, lo  
Jn 21,2 Simó Pere i Tomàs, anomenat Dídimo,  i Natanael, lo qual era de Canà de  
Jn 21,2  lo qual era de Canà de Galilea,  i los fills del Zebedeu, i altres dos de  
Jn 21,2  Galilea, i los fills del Zebedeu,  i altres dos de sos deixebles. 3 Los diu  
Jn 21,3 també venim ab tu. Marxaren, doncs,  i entraren en una barca, i aquella nit no  
Jn 21,3  doncs, i entraren en una barca,  i aquella nit no agafaren res. 4 Vingut lo 
Jn 21,6  lo filat a la dreta de la barca,  i encontrareu. L’hi tiraren, doncs, i ja  
Jn 21,6  encontrareu. L’hi tiraren, doncs,  i ja no podien traure’l per la multitud  
Jn 21,7 se vestí la túnica, puix estava nu,  i se tirà al mar. 8 I els demés deixebles  
Jn 21,9  vegeren preparades unes brases  i un peix posat dessobre, i pa. 10 Jesús  
Jn 21,9  brases i un peix posat dessobre,  i pa. 10 Jesús los digué: –Portau aquí  
Jn 21,11 haveu agafat ara. 11 Simó Pere pujà  i tragué en terra lo filat ple de cent  
Jn 21,11  lo filat ple de cent cinquanta  i tres peixos grans. I a pesar de ser  
Jn 21,12  lo filat. 12 Jesús los diu: –Veniu  i dinau. I ningú dels que estaven menjant  
Jn 21,13  Senyor. 13 Jesús, doncs, s’acercà  i pren lo pa, i los lo distribueix, i així 
Jn 21,13  doncs, s’acercà i pren lo pa,  i los lo distribueix, i així mateix los  
Jn 21,13 i pren lo pa, i los lo distribueix,  i així mateix los peixos. 14 Aquesta fou  
Jn 21,17  vegada li preguntàs: «M’ames?»,  i així li digué: –Senyor, vós sabeu totes  
Jn 21,18  eres jove te cenyies a tu mateix  i anaves allà a on volies, mes quan te  
Jn 21,18  te faces vell, estendràs tes mans  i un altre te cenyirà i et conduirà a on  
Jn 21,18  tes mans i un altre te cenyirà  i et conduirà a on no vulles. 19 Li digué  
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Jn 21,20 la cena estava reclinat en son seno  i havia preguntat: «Senyor, qui és lo qui  
Jn 21,21 -lo vist, digué a Jesús: –Senyor,  i aquest què farà? 22 Li respon Jesús: –Si 
Jn 21,24  que dóna testimoni d’estes coses,  i les ha escrites, i sabem que son  
Jn 21,24  d’estes coses, i les ha escrites,  i sabem que son testimoni és verdader. 25  
Ac 1,1  les coses que Jesús començà a fer  i ensenyar, 2 fins al dia en què, després  
Ac 1,3  ’ls per l’espai de quaranta dies  i parlant-los del Regne de Déu. 4 I  
Ac 1,8  Sant, que vindrà sobre vosaltres,  i em sereu testimoni en Jerusalem, i en  
Ac 1,8  i em sereu testimoni en Jerusalem,  i en tota la Judea, i la Samària, i fins a 
Ac 1,8  en Jerusalem, i en tota la Judea,  i la Samària, i fins a l’extrem de la  
Ac 1,8  i en tota la Judea, i la Samària,  i fins a l’extrem de la terra. 9 I havent 
Ac 1,9  a la vista d’ells fou elevat,  i lo rebé un núvol que l’ocultà a sos  
Ac 1,13  habitació alta, a on estaven Pere  i Joan, Jaume i Andreu, Felip i Tomàs,  
Ac 1,13  a on estaven Pere i Joan, Jaume  i Andreu, Felip i Tomàs, Bartomeu i Mateu, 
Ac 1,13  Pere i Joan, Jaume i Andreu, Felip  i Tomàs, Bartomeu i Mateu, Jaume d’Alfeu  
Ac 1,13  i Andreu, Felip i Tomàs, Bartomeu  i Mateu, Jaume d’Alfeu i Simó lo Zelós, i 
Ac 1,13  Bartomeu i Mateu, Jaume d’Alfeu  i Simó lo Zelós, i Judes germà de Jaume.  
Ac 1,13  Jaume d’Alfeu i Simó lo Zelós,  i Judes germà de Jaume. 14 Tots aquestos  
Ac 1,14  unànims en oració ab les dones,  i ab Maria, mare de Jesús, i ab los  
Ac 1,14  dones, i ab Maria, mare de Jesús,  i ab los germans d’ell. 15 En aquells  
Ac 1,15 alçant-se Pere enmig dels germans  (i eren los que estaven allí junts com  
Ac 1,15  estaven allí junts com unes cent  i vint persones), digué: 16 –Barons  
Ac 1,17  17 Lo qual era contat ab nosaltres  i tenia part en aquest ministeri. 18  
Ac 1,18 un camp ab lo preu de la iniquitat,  i penjant-se, se rebentà pel mig, i  
Ac 1,18 i penjant-se, se rebentà pel mig,  i totes ses entranyes quedaren espargides. 
Ac 1,20 Salms: “Quédia deserta sa habitació  i no hi haja qui habítia en ella, i prenga 
Ac 1,20  i no hi haja qui habítia en ella,  i prenga un altre son bisbat.” 21 Convé,  
Ac 1,21  lo temps que el Senyor Jesús entrà  i isqué ab nosaltres, 22 començant des del 
Ac 1,23 a Josep, que era anomenat Barsabàs,  i tenia per sobrenom lo Just, i a Maties.  
Ac 1,23  i tenia per sobrenom lo Just,  i a Maties. 24 I orant digueren: –Vós,  
Ac 1,25  lo puesto en aquest ministeri  i apostolat, del qual per sa prevaricació  
Ac 1,26 ’n a son lloc. 26 I tiraren sorts,  i caigué la sort a Maties, i fou contat ab 
Ac 1,26  sorts, i caigué la sort a Maties,  i fou contat ab los onze apòstols. 2,Tit  
Ac 2,3  unes llengües partides com de foc  i es posaren sobre cada u d’ells. 4 I  
Ac 2,4  tots plens de l’Esperit Sant  i començaren a parlar en vàries llengües,  
Ac 2,6  doncs, la veu, acudí molta gent,  i quedà atordida, puix cada qual los oïa  
Ac 2,7  llengua. 7 I tothom estava pasmat,  i es meravellava, dient: –Mirau, no són  
Ac 2,9  en nostra llengua nativa? 9 Partos  i medes, i elamites, i els que habiten en  
Ac 2,9  llengua nativa? 9 Partos i medes,  i elamites, i els que habiten en la  
Ac 2,9  9 Partos i medes, i elamites,  i els que habiten en la Mesopotàmia, en  
Ac 2,9 habiten en la Mesopotàmia, en Judea  i Capadòcia, en Ponto i Àsia, 10 en Frígia 
Ac 2,9  en Judea i Capadòcia, en Ponto  i Àsia, 10 en Frígia i Pamfília, Egipte i  
Ac 2,10  en Ponto i Àsia, 10 en Frígia  i Pamfília, Egipte i terres de la Líbia,  
Ac 2,10  10 en Frígia i Pamfília, Egipte  i terres de la Líbia, que està als confins 
Ac 2,10  que està als confins de Cirene,  i els que han vingut de Roma, 11 així  
Ac 2,11  jueus com prosèlites, cretenses  i àrabs, los oïm parlar en nostres  
Ac 2,12 de Déu. 12 Se pasmaven, doncs, tots  i es meravellaven, dient-se los uns als  
Ac 2,14  en peu ab los Onze, alçà sa veu,  i els digué: –Barons de Judea i vosaltres  
Ac 2,14  veu, i els digué: –Barons de Judea  i vosaltres tots los que habitau en  
Ac 2,14  en Jerusalem, sia-us açò notori  i prestau oïdos a mes paraules. 15 Puix  
Ac 2,17  mon Esperit sobre tota carn;  i profetisaran vostres fills i vostres  
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Ac 2,17  carn; i profetisaran vostres fills  i vostres filles, i vostres joves veuran  
Ac 2,17  vostres fills i vostres filles,  i vostres joves veuran visions, i vostres  
Ac 2,17  i vostres joves veuran visions,  i vostres ancians somiaran somnis. 18 I  
Ac 2,18  mon Esperit sobre mos servos  i sobre mes serves, i profetisaran. 19 I  
Ac 2,18  mos servos i sobre mes serves,  i profetisaran. 19 I faré aparèixer  
Ac 2,19  aparèixer prodigis dalt en lo cel,  i senyals baix en la terra, sang, i foc, i 
Ac 2,19  i senyals baix en la terra, sang,  i foc, i vapor de fum. 20 Lo sol se  
Ac 2,19  baix en la terra, sang, i foc,  i vapor de fum. 20 Lo sol se convertirà en 
Ac 2,20  Lo sol se convertirà en tenebres,  i la lluna, en sang, abans que vinga lo  
Ac 2,22 per Déu entre vosaltres ab virtuts,  i prodigis, i senyals, que Déu obrà per  
Ac 2,22  vosaltres ab virtuts, i prodigis,  i senyals, que Déu obrà per ell enmig de  
Ac 2,23  a est, que per determinat consell  i presciència de Déu fou entregat, lo  
Ac 2,26  26 Per això s’alegra mon cor  i es regositja ma llengua, i ademés ma  
Ac 2,26  mon cor i es regositja ma llengua,  i ademés ma carn reposarà en l’esperança. 
Ac 2,28  conèixer los camins de la vida,  i m’ompliràs de goig ab ta cara.” 29  
Ac 2,29  del patriarca David, que morí  i fou sepultat, i son sepulcre està entre  
Ac 2,29  David, que morí i fou sepultat,  i son sepulcre està entre nosaltres fins  
Ac 2,30 d’avui. 30 Essent, doncs, profeta,  i sabent que Déu li havia promès ab  
Ac 2,33  Elevat, doncs, per la dreta de Déu  i havent rebut del Pare la promesa de l’  
Ac 2,33  nosaltres, al qual vosaltres veeu  i oïu. 34 Perquè David no pujà al cel, i  
Ac 2,34  34 Perquè David no pujà al cel,  i ab tot diu: »“Digué el Senyor a mon  
Ac 2,36  crucificàreu, Déu lo féu Senyor  i també Cristo. 37 I oïdes aquestes coses, 
Ac 2,37  coses, se compungiren de cor  i digueren a Pere i als demés apòstols:  
Ac 2,37  de cor i digueren a Pere  i als demés apòstols: –Barons germans, què 
Ac 2,38 38 I Pere los digué: –Arrepentiu’s  i sia batejat cada u de vosaltres en lo  
Ac 2,38  en remissió de vostres pecats,  i rebreu lo do de l’Esperit Sant. 39  
Ac 2,39  la promesa és per a vosaltres  i per a vostres fills, i per a tots los  
Ac 2,39  a vosaltres i per a vostres fills,  i per a tots los que estan lluny, i per a  
Ac 2,39  i per a tots los que estan lluny,  i per a quants crídia a si lo Senyor,  
Ac 2,40  altres paraules ho testificà,  i els exhortava dient: –Salvau’s d’  
Ac 2,41  reberen sa paraula foren batejats,  i se’ls anyadiren aquell dia cerca de  
Ac 2,42  en la doctrina dels apòstols,  i en la comunicació de la fracció del pa,  
Ac 2,42  comunicació de la fracció del pa,  i en les oracions. 43 I tota persona tenia 
Ac 2,43  43 I tota persona tenia temor,  i molts prodigis i senyals eren fets per  
Ac 2,43  tenia temor, i molts prodigis  i senyals eren fets per los apòstols. 44 I 
Ac 2,44 I tots los que creien estaven units  i tenien totes les coses comunes. 45  
Ac 2,45  comunes. 45 Venien ses possessions  i béns i los repartien entre tots,  
Ac 2,45  45 Venien ses possessions i béns  i los repartien entre tots, conforme a la  
Ac 2,46  continuant unànims en lo temple  i partint lo pa per les cases, prenien lo  
Ac 2,46 cases, prenien lo menjar ab alegria  i senzillès de cor, 47 alabant a Déu i  
Ac 2,47  senzillès de cor, 47 alabant a Déu  i trobant gràcia en tota la gent. I el  
Ac 3,1  Pere. 1 I pujaven al temple Pere  i Joan a l’oració de l’hora de nona. 2 I 
Ac 3,2  ventre de sa mare, era portat allí  i posat tots los dies a la porta del  
Ac 3,3  temple. 3 Aquest, com vegés a Pere  i a Joan que anaven a entrar en lo temple, 
Ac 3,6  de Jesucrist de Nazaret, alça’t  i camina! 7 I prenent-lo per la mà  
Ac 3,7  instant se li enfortiren les cames  i les plantes. 8 I d’un salt se posà en  
Ac 3,8  8 I d’un salt se posà en peus,  i caminava, i entrà ab ells en lo temple  
Ac 3,8  salt se posà en peus, i caminava,  i entrà ab ells en lo temple caminant,  
Ac 3,8 ells en lo temple caminant, saltant  i alabant a Déu. 9 I tothom lo veia  
Ac 3,9  a Déu. 9 I tothom lo veia caminar  i alabar a Déu. 10 I coneixien que ell era 
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Ac 3,10  Hermosa del temple a l’almoina,  i quedaren plens d’espant i com fora de  
Ac 3,10 almoina, i quedaren plens d’espant  i com fora de si per lo que havia succeït  
Ac 3,11  11 I tenint per la mà a Pere  i a Joan, vingué apressuradament a ells  
Ac 3,12 nosaltres, com si per nostra virtut  i poder haguéssem fet caminar a aquest? 13 
Ac 3,13  a aquest? 13 Lo Déu d’Abraham,  i el Déu d’Isaac, i el Déu de Jacob, Déu  
Ac 3,13  Déu d’Abraham, i el Déu d’Isaac,  i el Déu de Jacob, Déu de nostres pares,  
Ac 3,13  Jesús, a qui vosaltres entregàreu  i negàreu davant de Pilat, judicant est  
Ac 3,14 14 Emperò vosaltres negàreu al Sant  i al Just, i demanàreu que se us donàs un  
Ac 3,14  negàreu al Sant i al Just,  i demanàreu que se us donàs un homicida.  
Ac 3,16  a est, a qui vosaltres haveu vist,  i coneixeu; i la fe que és per ell li ha  
Ac 3,16  vosaltres haveu vist, i coneixeu;  i la fe que és per ell li ha donat aquesta 
Ac 3,19  patiria. 19 Arrepentiu’s, doncs,  i convertiu’s, per a què us sien borrats  
Ac 3,20  del refrigeri davant del Senyor  i enviï aquell Jesucrist que us fou  
Ac 3,24  I tots los profetes, des de Samuel  i quants han parlat després, anunciaren  
Ac 3,25  sou los fills dels profetes  i de l’aliança que Déu féu ab nostres  
Ac 4,Tit  Capítol IV Los apòstols, presos  i examinats sobre la curació del tullit,  
Ac 4,Tit  predíquien. S’aumenten los fiels  i viuen ab perfecta unió. 1 I estant ells  
Ac 4,1  sobrevingueren los sacerdots,  i el magistrat del temple, i els saduceus, 
Ac 4,1  i el magistrat del temple,  i els saduceus, 2 queixant-se de que  
Ac 4,2  -se de que ensenyassen al poble  i que predicassen en Jesús la resurrecció  
Ac 4,3  dels morts. 3 I els agafaren  i els posaren en la presó fins al dia  
Ac 4,4  havien oït la paraula cregueren,  i fou lo número dels barons cinc mil. 5 I  
Ac 4,5  en Jerusalem los prínceps d’ells,  i els ancians, i els escribes, 6 i Anàs,  
Ac 4,5  prínceps d’ells, i els ancians,  i els escribes, 6 i Anàs, lo príncep dels  
Ac 4,6  i els ancians, i els escribes, 6  i Anàs, lo príncep dels sacerdots, i  
Ac 4,6  i Anàs, lo príncep dels sacerdots,  i Caifàs, i Joan, i Alexandro, i tots  
Ac 4,6  príncep dels sacerdots, i Caifàs,  i Joan, i Alexandro, i tots quants eren  
Ac 4,6  dels sacerdots, i Caifàs, i Joan,  i Alexandro, i tots quants eren del  
Ac 4,6  i Caifàs, i Joan, i Alexandro,  i tots quants eren del llinatge  
Ac 4,8  los digué: –Prínceps del poble  i ancians d’Israel, oïu: 9 Ja que avui se 
Ac 4,10  10 sia notori a tots vosaltres  i a tot lo poble d’Israel, que en nom de  
Ac 4,10  a qui vosaltres crucificàreu,  i a qui Déu ressuscità d’entre els morts, 
Ac 4,11  los arquitectes haveu refusat,  i que ha estat posada per cap de  
Ac 4,13  13 I veent ells la firmesa de Pere  i de Joan, i sabent que eren homes sens  
Ac 4,13  ells la firmesa de Pere i de Joan,  i sabent que eren homes sens lletres i  
Ac 4,13  sabent que eren homes sens lletres  i idiotes, se meravellaven, i coneixien  
Ac 4,13 lletres i idiotes, se meravellaven,  i coneixien que havien ells estat ab  
Ac 4,15 los manaren eixir fora del Consell,  i conferenciaven entre si 16 dient: –Què  
Ac 4,16  a tots los habitants de Jerusalem,  i no ho podem negar. 17 Emperò perquè no  
Ac 4,19  en nom de Jesús. 19 Llavors Pere  i Joan los digueren: –Si és just davant de 
Ac 4,20  de parlar les coses que havem vist  i oït. 21 Llavors ells, amenaçant-los,  
Ac 4,23  en llibertat, vingueren als seus  i els contaren tot lo que els havien dit  
Ac 4,23  dit los prínceps dels sacerdots  i els ancians. 24 I quan ho oigueren, tots 
Ac 4,24  tots unànims alçaren la veu a Déu,  i digueren: «Senyor, vós sou lo qui féreu  
Ac 4,24  vós sou lo qui féreu lo cel  i la terra, lo mar, i tot lo que hi ha en  
Ac 4,24  féreu lo cel i la terra, lo mar,  i tot lo que hi ha en ells. 25 Lo qui en  
Ac 4,25  »“Per què bramaren les gents  i els pobles pensaren coses vanes? 26 S’  
Ac 4,26  26 S’alçaren los reis de la terra  i els prínceps se juntaren a una contra el 
Ac 4,26  se juntaren a una contra el Senyor  i contra son Cristo.” 27 »Perquè  
Ac 4,27  Jesús, a qui ungires, Herodes  i Ponç Pilat, ab los gentils i els pobles  
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Ac 4,27  i Ponç Pilat, ab los gentils  i els pobles d’Israel, 28 per a fer lo  
Ac 4,28  28 per a fer lo que vostra mà  i vostre consell decretaren que es fes. 29 
Ac 4,29  I ara, Senyor, mirau ses amenaces  i concediu a vostres servos que ab tota  
Ac 4,30  vostra mà a curar les dolències  i a que es facen meravelles i prodigis en  
Ac 4,30  i a que es facen meravelles  i prodigis en nom de vostre sant infant  
Ac 4,31  lo lloc en què estaven congregats,  i quedaren tots plens d’Esperit Sant, i  
Ac 4,31  tots plens d’Esperit Sant,  i parlaven la paraula de Déu ab firmesa.  
Ac 4,32  dels creients eren d’un cor  i d’un esperit, i ningú d’ells deia que  
Ac 4,32  eren d’un cor i d’un esperit,  i ningú d’ells deia que fos propi res del 
Ac 4,33  de Jesucrist, nostre Senyor,  i hi havia molta gràcia en tots ells. 34 I 
Ac 4,34  posseïen camps o cases les venien  i portaven lo preu d’elles 35 i el  
Ac 4,35  i portaven lo preu d’elles 35  i el posaven als peus dels apòstols, i se  
Ac 4,35  el posaven als peus dels apòstols,  i se repartia a cada u segons lo que tenia 
Ac 4,37  37 com tingués un camp, lo vengué,  i portà el preu i el posà als peus dels  
Ac 4,37 un camp, lo vengué, i portà el preu  i el posà als peus dels apòstols. 5,Tit  
Ac 5,Tit  5,Tit Capítol V Càstig d’Ananies  i Sàfira. Los apòstols són novament  
Ac 5,Tit  apòstols són novament perseguits  i presos, i per consell de Gamaliel posats 
Ac 5,Tit  són novament perseguits i presos,  i per consell de Gamaliel posats en  
Ac 5,2 sa muller Sàfira, vengué un camp, 2  i defraudà del preu del camp, consentint- 
Ac 5,2  camp, consentint-hi sa muller;  i portant una part, la posà als peus dels  
Ac 5,3 de que mentisses a l’Esperit Sant,  i defraudasses del preu del camp? 4 ¿No és 
Ac 5,4  conservant-lo, quedava per a tu,  i venent-lo, lo tenies en ton poder? Per 
Ac 5,5  que oigué estes paraules, caigué  i espirà; i s’apoderà un gran temor de  
Ac 5,5  estes paraules, caigué i espirà;  i s’apoderà un gran temor de tots los que 
Ac 5,6  -se uns joves, lo retiraren,  i portant-se-l’en, l’enterraren. 7 I 
Ac 5,9  dels que han enterrat a ton marit,  i se te’n portaran a tu. 10 A l’instant  
Ac 5,10  instant caigué davant de sos peus,  i espirà. I havent entrat los joves, la  
Ac 5,10  los joves, la trobaren morta,  i se la’n portaren a enterrar ab son  
Ac 5,11  un gran temor en tota la Iglésia  i en tots los que oigueren aquestes coses. 
Ac 5,12  apòstols se feien molts miracles  i prodigis en lo poble (i estaven tots  
Ac 5,12  miracles i prodigis en lo poble  (i estaven tots unànims en lo pòrtic de  
Ac 5,14  aumentava més lo número dels homes  i dones que creien en lo Senyor), 15 tant, 
Ac 5,15  que treien los malalts als carrers  i els posaven en llits i lliteres per a  
Ac 5,15  als carrers i els posaven en llits  i lliteres per a què al venir Pere almenos 
Ac 5,15  sa sombra passàs sobre d’ells  i quedassen deslliurats de sos mals. 16 I  
Ac 5,16  comarcanes, portant los malalts  i els que eren aturmentats dels esperits  
Ac 5,17  -se lo príncep dels sacerdots  i tots los que estaven ab ell (que era la  
Ac 5,18  saduceus), s’ompliren de zel; 18  i prengueren als apòstols i els posaren en 
Ac 5,18  zel; 18 i prengueren als apòstols  i els posaren en la presó pública. 19 Mes  
Ac 5,19  de nit les portes de la presó  i traent-los fora, los digué: 20 –Anau  
Ac 5,20  -los fora, los digué: 20 –Anau  i, presentant-vos al temple, predicau al 
Ac 5,21  entraren de bon matí en lo temple  i ensenyaven. Emperò arribant lo príncep  
Ac 5,21  arribant lo príncep dels sacerdots  i els que estaven ab ell, convocaren lo  
Ac 5,21  ab ell, convocaren lo Consell  i a tots los ancians dels fills d’Israel, 
Ac 5,21  los ancians dels fills d’Israel,  i enviaren a la presó per a què els  
Ac 5,22 22 Emperò quan anaren los ministres  i obrint la presó no els trobaren,  
Ac 5,23  trobat la presó molt ben tancada,  i els guardes que estaven davant de les  
Ac 5,24  sacerdot, lo magistrat del temple  i els prínceps dels sacerdots estaven en  
Ac 5,25 25 Emperò al mateix temps arribà un  i els digué: –Mirau, aquells homes que  
Ac 5,25  posàreu a la presó, són al temple  i estan ensenyant al poble. 26 Llavors anà 
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Ac 5,26  anà lo magistrat ab sos ministres,  i els portà sens violència, perquè temien  
Ac 5,28  que no ensenyàsseu en aquest nom;  i veus aquí que haveu omplert Jerusalem de 
Ac 5,28  Jerusalem de vostra doctrina,  i voleu fer caure sobre nosaltres la sang  
Ac 5,29 d’aquest home. 29 I responent Pere  i els apòstols, digueren: –És precís obeir 
Ac 5,31  exaltà Déu ab sa dreta per príncep  i salvador, per a donar arrepentiment a  
Ac 5,31  per a donar arrepentiment a Israel  i remissió dels pecats. 32 I nosaltres som 
Ac 5,32 som testimoni d’aquestes paraules,  i també l’Esperit Sant, lo qual ha donat  
Ac 5,33  oigueren això, rebentaven de ràbia  i consultaren com los donarien la mort. 34 
Ac 5,36  jactant-se de que ell era algú;  i hi hagué com cosa de quatre-cents  
Ac 5,36  -cents homes que el seguiren;  i després lo mataren, i tots quants li  
Ac 5,36  el seguiren; i després lo mataren,  i tots quants li donaren crèdit foren  
Ac 5,36  li donaren crèdit foren dissipats  i aniquilats. 37 Després d’això s’alçà  
Ac 5,37  en lo temps de l’empadronament,  i arrastrà tras de si al poble; ell fou  
Ac 5,37 de si al poble; ell fou mort també,  i tots los que el seguiren foren  
Ac 5,38  que no us fiqueu ab aquestos homes  i que els deixeu estar, perquè si est  
Ac 5,39  és de Déu, no la podeu desbaratar,  i no sia que us trobeu fins a combatre  
Ac 5,40  no parlassen més en nom de Jesús,  i els deixaren anar. 41 Ells se n’anaren  
Ac 5,42  42 I tots los dies, en lo temple  i en les cases, no cessaven d’ensenyar i  
Ac 5,42  les cases, no cessaven d’ensenyar  i predicar a Jesucrist. 6,Tit Capítol VI  
Ac 6,Tit  entre tots; fa grans miracles  i s’alcen contra ell molts jueus. 1 En  
Ac 6,3  reputació, plens d’Esperit Sant  i de sabiduria, als quals encarregarem  
Ac 6,4  atendrem contínuament a l’oració  i a l’administració de la paraula. 5 I  
Ac 6,5 aquesta proposició a tota la junta,  i elegiren a Esteve, baró ple de fe i de  
Ac 6,5 i elegiren a Esteve, baró ple de fe  i de l’Esperit Sant, i a Felip, i a  
Ac 6,5  ple de fe i de l’Esperit Sant,  i a Felip, i a Procoro, i a Nicanor, i a  
Ac 6,5 fe i de l’Esperit Sant, i a Felip,  i a Procoro, i a Nicanor, i a Temon, i a  
Ac 6,5  Sant, i a Felip, i a Procoro,  i a Nicanor, i a Temon, i a Parmenas, i a  
Ac 6,5  a Felip, i a Procoro, i a Nicanor,  i a Temon, i a Parmenas, i a Nicolau,  
Ac 6,5  a Procoro, i a Nicanor, i a Temon,  i a Parmenas, i a Nicolau, prosèlit d’  
Ac 6,5 a Nicanor, i a Temon, i a Parmenas,  i a Nicolau, prosèlit d’Antioquia. 6  
Ac 6,7  7 I la paraula del Senyor creixia,  i es multiplicava molt lo número dels  
Ac 6,8  a la fe. 8 I Esteve, ple de gràcia  i de fortalesa, feia grans prodigis i  
Ac 6,8 i de fortalesa, feia grans prodigis  i miracles en lo poble. 9 I alguns de la  
Ac 6,9 sinagoga anomenada dels llibertins,  i dels cirineus, i dels alexandrins, i  
Ac 6,9  dels llibertins, i dels cirineus,  i dels alexandrins, i dels que eren de  
Ac 6,9  dels cirineus, i dels alexandrins,  i dels que eren de Cilícia i de l’Àsia,  
Ac 6,9  i dels que eren de Cilícia  i de l’Àsia, s’alçaren a disputar ab  
Ac 6,10  no podien resistir a la sabiduria  i a l’esperit ab què parlava. 11 Llavors  
Ac 6,11  paraules blasfemes contra Moisès  i contra Déu. 12 I commogueren al poble, i 
Ac 6,12  Déu. 12 I commogueren al poble,  i als ancians, i als escribes. I,  
Ac 6,12  al poble, i als ancians,  i als escribes. I, conjurats, l’  
Ac 6,12  I, conjurats, l’arrebataren  i el portaren al Consell, 13 i presentaren 
Ac 6,13  i el portaren al Consell, 13  i presentaren testimonis falsos que deien: 
Ac 6,13 de dir paraules contra lo lloc sant  i contra la Llei. 14 Perquè li havem oït  
Ac 6,14  de Nazaret destruirà aquest lloc  i mudarà les tradicions que ens donà  
Ac 7,Tit  Esteve en lo Consell dels jueus,  i son martiri. 1 Llavors lo sumo sacerdot  
Ac 7,2  2 I ell digué: –Barons germans  i pares, oïu: Lo Déu de la glòria s’  
Ac 7,3  abans que habitàs en Caran, 3  i li digué: »–Vés-te’n de ton país i de 
Ac 7,3 li digué: »–Vés-te’n de ton país  i de ta parentela i vine a la terra que jo 
Ac 7,3 te’n de ton país i de ta parentela  i vine a la terra que jo et mostraré. 4  
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Ac 7,4  isqué de la terra dels caldeus  i habità en Caran. I després que morí son  
Ac 7,5  que li donaria possessió d’ella,  i a sa descendència després d’ell, quan  
Ac 7,6  habitaria en terra estrangera,  i que els reduirien a esclavitud i els  
Ac 7,6  i que els reduirien a esclavitud  i els tractarien mal per espai de quatre- 
Ac 7,7  a qui hagen servit”, digué Déu,  i: “després d’això eixiran i em serviran  
Ac 7,7  Déu, i: “després d’això eixiran  i em serviran en aquest lloc”. 8 I li donà 
Ac 7,8  I engendrà així a Isaac  i el circumcidà al cap de vuit dies; i  
Ac 7,8  el circumcidà al cap de vuit dies;  i Isaac engendrà a Jacob, i Jacob, als  
Ac 7,8  dies; i Isaac engendrà a Jacob,  i Jacob, als dotze patriarques. 9 »I els  
Ac 7,10  a Egipte. Mes Déu era ab ell 10  i el deslliurà de totes ses tribulacions,  
Ac 7,10  de totes ses tribulacions,  i li donà gràcia i sabiduria davant de  
Ac 7,10  ses tribulacions, i li donà gràcia  i sabiduria davant de Faraó, rei d’  
Ac 7,10  qui el féu governador d’Egipte  i de tota sa casa. 11 Vingué després fam  
Ac 7,11  fam en tota la terra d’Egipte  i de Canaan, i gran tribulació. I nostres  
Ac 7,11  la terra d’Egipte i de Canaan,  i gran tribulació. I nostres pares no  
Ac 7,13  Josep fou conegut de sos germans  i descobert son llinatge a Faraó. 14 I  
Ac 7,14  Josep, féu venir a son pare Jacob  i a tota sa parentela, que constava de  
Ac 7,15  15 I Jacob baixà a Egipte,  i morí ell i els nostres pares, 16 i foren 
Ac 7,15  I Jacob baixà a Egipte, i morí ell  i els nostres pares, 16 i foren  
Ac 7,16  i morí ell i els nostres pares, 16  i foren transportats a Siquem, i posats en 
Ac 7,16  16 i foren transportats a Siquem,  i posats en lo sepulcre que Abraham comprà 
Ac 7,17  jurat a Abraham, cresqué lo poble  i se multiplicà en Egipte, 18 fins que s’ 
Ac 7,20  nasqué Moisès, que fou grat a Déu  i per espai de tres mesos criat en la casa 
Ac 7,21  lo prengué la filla de Faraó  i el crià com a fill seu. 22 I Moisès fou  
Ac 7,22  en tota la sabiduria dels egipcis  i fou poderós en paraules i en obres. 23 I 
Ac 7,22  egipcis i fou poderós en paraules  i en obres. 23 I arribat a l’edat de  
Ac 7,24  a un que era agraviat, lo defensà,  i venjà al que sofria l’agravi matant a  
Ac 7,26  estaven renyint, se’ls presentà  i els posà en pau dient: »–Barons, sou  
Ac 7,27 dient: »–Qui t’ha fet a tu príncep  i jutge sobre nosaltres? 28 ¿O per ventura 
Ac 7,29 »I a aquestes paraules fugí Moisès,  i habità com un estrany en terra de  
Ac 7,31  se meravellà d’aquesta visió,  i a l’acercar-se ell per a considerar- 
Ac 7,32  lo Déu d’Abraham, lo Déu d’Isaac  i el Déu de Jacob. »Emperò Moisès,  
Ac 7,34 del meu poble que habita en Egipte,  i he oït sos gemecs, i he baixat a  
Ac 7,34  en Egipte, i he oït sos gemecs,  i he baixat a llibertar-los. Ara vine tu 
Ac 7,34  a llibertar-los. Ara vine tu  i t’enviaré a Egipte. 35 »A est Moisès, a 
Ac 7,35  dient: “Qui t’ha fet príncep  i jutge?”, a est envià Déu per capità i  
Ac 7,35 jutge?”, a est envià Déu per capità  i redemptor per mà de l’àngel que se li  
Ac 7,36  Aquest los llibertà fent prodigis  i miracles en terra d’Egipte, i en lo Mar 
Ac 7,36  i miracles en terra d’Egipte,  i en lo Mar Vermell, i en lo desert per  
Ac 7,36  d’Egipte, i en lo Mar Vermell,  i en lo desert per espai de quaranta anys. 
Ac 7,38  li parlava en la muntanya de Sina  i ab nostres pares; lo qui rebé paraules  
Ac 7,39 nostres pares, ans bé lo refusaren,  i ab sos cors se’n tornaren a Egipte, 40  
Ac 7,41  un vedell en aquells dies,  i oferiren sacrifici a l’ídol, i es  
Ac 7,41  i oferiren sacrifici a l’ídol,  i es regositjaven en les obres de ses  
Ac 7,42  ses mans. 42 Llavors Déu s’apartà  i els abandonà a que servissen la milícia  
Ac 7,42  ventura no m’oferires víctimes  i sacrificis per espai de quaranta anys en 
Ac 7,43  bé portàreu lo tabernacle de Moloc  i l’estrella de vostre déu Remfam,  
Ac 7,46 qual encontrà gràcia davant de Déu,  i demanà trobar tabernacle per al Déu de  
Ac 7,49  profeta: 49 “Lo cel és mon trono,  i la terra, la peanya de mos peus. Quina  
Ac 7,51  coses?” 51 »Vosaltres, caps durs  i incircumcidats de cor i d’orelles,  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1652 
 

Ac 7,51  caps durs i incircumcidats de cor  i d’orelles, resistiu sempre a l’Esperit 
Ac 7,52 qual vosaltres haveu estat traïdors  i homicides. 53 Vosaltres, que rebéreu la  
Ac 7,53  la Llei per ministeri d’àngels  i no l’haveu guardada! 54 A l’oir tals  
Ac 7,54  coses, son cor rebentava de ràbia,  i cruixien de dents contra ell. 55 Emperò  
Ac 7,55  al cel vegé la glòria de Déu,  i a Jesús que estava en peu a la dreta de  
Ac 7,56  digué: –Aquí veig los cels oberts,  i al Fill de l’home que està en peu a la  
Ac 7,57 grans veus, se taparen les orelles,  i tots plegats envestiren impetuosament  
Ac 7,58  impetuosament contra ell; 58  i traent-lo fora de la ciutat, l’  
Ac 7,58  fora de la ciutat, l’apedregaven;  i els testimonis posaren sos vestits als  
Ac 7,59 I apedregaven a Esteve, que pregava  i deia: –Senyor Jesús, rebeu mon esperit.  
Ac 8,Tit  en Samària, a on són enviats Pere  i Joan. Pecat comès per Simó lo Mago.  
Ac 8,1  contra la iglésia de Jerusalem,  i foren tots dispersos per les províncies  
Ac 8,1  per les províncies de Judea  i de Samària, exceptats los apòstols. 2 I  
Ac 8,2  portaren a enterrar a Esteve,  i feren gran condol sobre ell. 3 Emperò  
Ac 8,3  la Iglésia: entrant per les cases  i arrencant-ne homes i dones, los feia  
Ac 8,3  les cases i arrencant-ne homes  i dones, los feia posar en presó. 4 I els  
Ac 8,6 deia, oient-lo ab un mateix ànimo  i veent los miracles que feia. 7 Perquè  
Ac 8,7  impurs, eixien donant grans veus,  i molts coixos i paralítics foren curats.  
Ac 8,7  donant grans veus, i molts coixos  i paralítics foren curats. 8 I aquella  
Ac 8,10  que ell era un gran personatge; 10  i tothom l’escoltava, des del més xic al  
Ac 8,10  des del més xic al més gran,  i deien: «Aquest home és lo gran poder de  
Ac 8,12  en lo nom de Jesucrist homes  i dones. 13 Llavors cregué també Simó, i  
Ac 8,13  13 Llavors cregué també Simó,  i després de ser batejat se juntà ab  
Ac 8,13  Felip. I veent los grans miracles  i prodigis que es feien, estava atònit i  
Ac 8,13  que es feien, estava atònit  i ple d’admiració. 14 I havent oït los  
Ac 8,14 paraula de Déu, los enviaren a Pere  i a Joan, 15 los quals, així que  
Ac 8,17 Llavors posaven les mans sobre ells  i rebien l’Esperit Sant. 18 Mes, com  
Ac 8,22  te, doncs, d’aquesta maldat teva,  i prega a Déu per si acàs te serà perdonat 
Ac 8,23  veig que estàs en fel d’amargura  i en lo llaç de la iniquitat. 24 I  
Ac 8,25  després d’haver donat testimoni  i anunciat la paraula del Senyor, se’n  
Ac 8,25  Senyor, se’n tornaren a Jerusalem  i predicaven l’evangeli en molts llocs  
Ac 8,26  parlà a Felip dient: –Alça’t  i vés-te’n cap al migdia per la senda  
Ac 8,27  superintendent de tots sos tresors  i havia vingut per adorar en Jerusalem; 28 
Ac 8,28  vingut per adorar en Jerusalem; 28  i se’n tornava, i sentat sobre son carro  
Ac 8,28  en Jerusalem; 28 i se’n tornava,  i sentat sobre son carro llegia al profeta 
Ac 8,29  Esperit digué a Felip: –Acosta’t,  i arrima’t a est carro. 30 I Felip,  
Ac 8,30  que llegia en lo profeta Isaïes,  i li digué: –¿Entens lo que llegeixes? 31  
Ac 8,31  I suplicà a Felip que pujàs  i s’assentàs ab ell. 32 I el passatge de  
Ac 8,32  portat com ovella a l’escorxador;  i com anyell mut davant del tonedor, no  
Ac 8,35  35 Llavors Felip, obrint sa boca  i donant principi per aquesta Escriptura,  
Ac 8,36  a un lloc a on hi havia aigua,  i digué l’eunuc: –Veus aquí aigua, què  
Ac 8,37  ton cor, bé pots. I ell respongué  i digué: –Crec que Jesucrist és lo Fill de 
Ac 8,38  de Déu. 38 I manà parar lo carro,  i baixaren los dos dintre l’aigua, Felip  
Ac 8,38  los dos dintre l’aigua, Felip  i l’eunuc, i el batejà. 39 I quan eixiren 
Ac 8,38  dintre l’aigua, Felip i l’eunuc,  i el batejà. 39 I quan eixiren de l’  
Ac 8,39  del Senyor arrebatà a Felip,  i l’eunuc no el vegé més. I se n’anà  
Ac 9,Tit  després en Damasco. Va a Jerusalem  i és enviat a Tarso. Sant Pere cura a  
Ac 9,Tit  a Tarso. Sant Pere cura a Eneas  i ressuscita a Tabita. 1 Saulo, doncs,  
Ac 9,1  doncs, respirant encara amenaces  i mort contra los deixebles del Senyor, se 
Ac 9,2  al príncep dels sacerdots, 2  i li demanà cartes per a les sinagogues de 
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Ac 9,4  llum del cel. 4 I caigué en terra  i oigué una veu que li deia: –Saulo,  
Ac 9,6  contra l’agulló. 6 I tremolant  i espavorit, digué: –Senyor, què voleu que 
Ac 9,7  I el Senyor li respongué: –Alça’t  i entra en la ciutat, i allí se’t dirà lo 
Ac 9,7  –Alça’t i entra en la ciutat,  i allí se’t dirà lo que et convé fer. I  
Ac 9,7  quedaren atordits, oient la veu  i no veent a ningú. 8 I Saulo s’alçà de  
Ac 9,8  ningú. 8 I Saulo s’alçà de terra,  i oberts los ulls no veia res. I ells,  
Ac 9,9  estigué allí tres dies sens vista,  i no menjà ni begué. 10 I en Damasco hi  
Ac 9,10 havia un deixeble anomenat Ananies,  i el Senyor li digué en visió: –Ananies. I 
Ac 9,11  11 I el Senyor li digué: –Alça’t  i vés al carrer que s’anomena Dret, i  
Ac 9,11  vés al carrer que s’anomena Dret,  i busca en casa de Judes a un home de  
Ac 9,12  perquè veus aquí està orant, 12  i ha vist en visió un home per nom Ananies 
Ac 9,12 un home per nom Ananies que entrava  i li imposava les mans per a què recobràs  
Ac 9,14  a vostres sants en Jerusalem, 14  i aquí té poder dels prínceps dels  
Ac 9,15 portar mon nom davant dels gentils,  i dels reis, i dels fills d’Israel; 16  
Ac 9,15  davant dels gentils, i dels reis,  i dels fills d’Israel; 16 puix jo li  
Ac 9,17  per mon nom. 17 I Ananies marxà  i entrà en la casa, i posant les mans  
Ac 9,17 I Ananies marxà i entrà en la casa,  i posant les mans sobre ell, digué: –Germà 
Ac 9,17 enviat per a què recòbries la vista  i sies omplert de l’Esperit Sant. 18 I  
Ac 9,18  de sos ulls unes com escates  i recobrà la vista, i alçant-se, fou  
Ac 9,18  com escates i recobrà la vista,  i alçant-se, fou batejat. 19 I després  
Ac 9,19  aliment, recobrà les forces;  i estigué alguns dies ab los deixebles que 
Ac 9,21  atordits tots quants l’oïen,  i deien: –Puix no és aquest aquell que  
Ac 9,21  als que invocaven aquest nom,  i per això vingué aquí per a portar-los  
Ac 9,22 Emperò Saulo s’esforçava molt més,  i confonia als jueus que habitaven en  
Ac 9,24  I guardaven les portes de dia  i de nit per a donar-li la mort. 25 I  
Ac 9,25  els deixebles lo prengueren de nit  i, posant-lo en un cove, lo baixaren per 
Ac 9,27  -lo, lo conduí als apòstols  i els contà com havia vist al Senyor en lo 
Ac 9,27  havia vist al Senyor en lo camí,  i que li havia parlat, i com després havia 
Ac 9,27  en lo camí, i que li havia parlat,  i com després havia predicat llibrement en 
Ac 9,28  ab ells en Jerusalem, entrant  i eixint, i parlant ab llibertat en lo nom 
Ac 9,28  en Jerusalem, entrant i eixint,  i parlant ab llibertat en lo nom del  
Ac 9,29  29 I parlava també ab los gentils,  i disputava ab los grecs, i ells tractaven 
Ac 9,29  gentils, i disputava ab los grecs,  i ells tractaven de donar-li la mort. 30 
Ac 9,30  germans, l’acompanyaren a Cesarea  i l’enviaren a Tarso. 31 La Iglésia,  
Ac 9,31  llavors pau en tota la Judea,  i Galilea, i Samària, s’edificava; i  
Ac 9,31  pau en tota la Judea, i Galilea,  i Samària, s’edificava; i caminant en lo  
Ac 9,31 i Galilea, i Samària, s’edificava;  i caminant en lo temor del Senyor, i ab lo 
Ac 9,31  i caminant en lo temor del Senyor,  i ab lo consol de l’Esperit Sant, se  
Ac 9,34  Senyor Jesucrist te cura. Alça’t  i plega el llit. I a l’instant s’alçà.  
Ac 9,35 vegeren tots los habitants de Lidda  i de Sarona, i es convertiren al Senyor.  
Ac 9,35 los habitants de Lidda i de Sarona,  i es convertiren al Senyor. 36 Havia també 
Ac 9,36 Aquesta estava plena d’obres bones  i de caritats que feia. 37 I succeí que en 
Ac 9,37 que en aquells dies caigué malalta,  i es morí. I després que l’hagueren  
Ac 9,39  a ells. 39 Llavors Pere s’alçà  i anà ab ells. I així que arribà, lo  
Ac 9,39  lo portaren a l’aposento alt,  i el rodejaren totes les viudes, plorant i 
Ac 9,39 rodejaren totes les viudes, plorant  i ensenyant les túniques i els vestits que 
Ac 9,39  plorant i ensenyant les túniques  i els vestits que els feia Dorcas. 40 Mes  
Ac 9,40 a tothom defora, s’agenollà, pregà  i, girant-se envers lo cos, digué:  
Ac 9,40  alça’t! I ella obrí los ulls,  i veent a Pere, s’assentà. 41 I ell li  
Ac 9,41  s’assentà. 41 I ell li donà la mà  i l’alçà, i cridant als sants i a les  
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Ac 9,41  41 I ell li donà la mà i l’alçà,  i cridant als sants i a les viudes, los la 
Ac 9,41  mà i l’alçà, i cridant als sants  i a les viudes, los la presentà viva. 42 I 
Ac 10,Tit  X Pere bateja al centurió Corneli  i a vàrios altres gentils parents i amics  
Ac 10,Tit  i a vàrios altres gentils parents  i amics d’aquest. 1 I hi havia en Cesarea 
Ac 10,2  que es diu Itàlica, 2 religiós  i temerós de Déu ab tota sa casa, que feia 
Ac 10,2  que feia moltes caritats al poble,  i estava pregant a Déu contínuament. 3  
Ac 10,3  que un àngel de Déu entrava en ell  i li deia: –Corneli! 4 I est, fixant en  
Ac 10,4  4 I est, fixant en ell la vista  i ple de temor, digué: –Què és això,  
Ac 10,4  I ell li digué: –Tes oracions  i tes almoines han pujat en memòria davant 
Ac 10,5  5 Envia, doncs, ara homes a Jope  i fes venir aquí a un tal Simó, per  
Ac 10,7  cridà a dos de sos domèstics  i a un soldat temerós de Déu, d’aquells  
Ac 10,9 l’endemà, anant ells per son camí,  i estant ja prop de la ciutat, pujà Pere a 
Ac 10,11  un èxtasis. 11 I vegé lo cel obert  i que baixava envers ell un vas com un  
Ac 10,12  hi havia tota mena de quadrúpedos  i reptils de la terra, i aucells del cel.  
Ac 10,12  quadrúpedos i reptils de la terra,  i aucells del cel. 13 I vingué a ell una  
Ac 10,13  que li deia: –Alça’t, Pere, mata  i menja. 14 I digué Pere: –No, Senyor,  
Ac 10,16  16 I això se repetí tres vegades,  i luego lo vas se’n tornà al cel. 17 I  
Ac 10,18  de Simó, arribaren a la porta 18  i, havent trucat, preguntaven si posava  
Ac 10,20  busquen. 20 Alça’t, doncs, baixa  i marxa ab ells sens dubtar, perquè jo els 
Ac 10,22  –Lo centurió Corneli, baró just  i temerós de Déu, i que té el testimoni de 
Ac 10,22  baró just i temerós de Déu,  i que té el testimoni de tota la nació  
Ac 10,22  àngel de que et cridàs a sa casa  i que oigués tes paraules. 23 Pere, doncs, 
Ac 10,23 los hospedà. I a l’endemà, s’alçà  i se n’anà ab ells; i alguns dels germans 
Ac 10,23  s’alçà i se n’anà ab ells;  i alguns dels germans l’acompanyaren des  
Ac 10,24  havent convidat a sos parents  i amics més íntims. 25 I succeí que, quan  
Ac 10,25  entrar, isqué Corneli a rebre-lo  i, postrant-se a sos peus, l’adorà. 26  
Ac 10,26 peus, l’adorà. 26 Mes Pere l’alçà  i digué: –Aixeca’t, jo també só home. 27  
Ac 10,27  só home. 27 I entrà parlant ab ell  i encontrà a molts que s’havien reunit,  
Ac 10,28  a molts que s’havien reunit, 28  i els digué: –Vosaltres sabeu que és cosa  
Ac 10,30  estava dejunant fins aquesta hora,  i a l’hora nona pregava en ma casa, quan  
Ac 10,30  un baró ab una vestidura blanca,  i em digué: 31 “Corneli, ta plegària ha  
Ac 10,31 “Corneli, ta plegària ha estat oïda  i tes almoines han estat recordades davant 
Ac 10,32  de Déu. 32 Envia, doncs, a Jope  i fes cridar a Simó que té per sobrenom  
Ac 10,33  33 I tot seguit t’envií a buscar,  i tu has fet bé en venir. I ara nosaltres  
Ac 10,34 manat. 34 Llavors Pere obrí sa boca  i digué: –Verdaderament reconec que Déu no 
Ac 10,35  qualsevol nació, aquell que el tem  i obra justícia, és de son agrado. 36 Déu  
Ac 10,37  estat publicada per tota la Judea,  i començant des de la Galilea, després del 
Ac 10,38  com Déu l’ungí ab l’Esperit Sant  i ab poder, lo qual anà fent bé i curant a 
Ac 10,38  i ab poder, lo qual anà fent bé  i curant a tots los oprimits del dimoni,  
Ac 10,39  quant féu en la regió dels jueus  i en Jerusalem; al qual ells mataren  
Ac 10,40  lo ressuscità Déu al tercer dia,  i volgué que es manifestàs, 41 no a tot lo 
Ac 10,41  abans; a nosaltres, que menjàrem  i beguérem ab ell després que ressuscità  
Ac 10,42 I ens manà que predicàssem al poble  i que donàssem testimoni de que ell és lo  
Ac 10,42  qui Déu ha posat per jutge de vius  i de morts. 43 A est donen testimoni tots  
Ac 10,46  Perquè els oïen parlar en llengües  i dir grans coses de Déu. 47 Llavors Pere  
Ac 11,Tit  dispersats, prediquen als jueus,  i després als gentils. Bernabé i Saulo  
Ac 11,Tit  i després als gentils. Bernabé  i Saulo prediquen en Antioquia. Los  
Ac 11,1  cristians. 1 I els apòstols  i els germans que estaven en la Judea  
Ac 11,3  en casa de gents incircumcidades  i menjares ab ells? 4 I Pere prenent les  
Ac 11,5  estava orant en la ciutat de Jope  i vegí en un èxtasis una visió, que  
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Ac 11,5  les quatre puntes baixava del cel,  i vingué fins a mi. 6 I com jo l’estigués 
Ac 11,6 a mi. 6 I com jo l’estigués mirant  i contemplant, vegí allí animals  
Ac 11,6  animals terrestres de quatre peus,  i fieres, i reptils, i aucells del cel. 7  
Ac 11,6  de quatre peus, i fieres,  i reptils, i aucells del cel. 7 I oiguí  
Ac 11,6  quatre peus, i fieres, i reptils,  i aucells del cel. 7 I oiguí també una veu 
Ac 11,7  que em deia: »–Alça’t, Pere, mata  i menja. 8 »I diguí: »–No ho faré, Senyor, 
Ac 11,10  10 »I així fou fet tres vegades,  i tot això se’n tornà al cel. 11 I veus  
Ac 11,12  també ab mi aquestos sis germans  i entràrem en casa d’aquell baró. 13 I  
Ac 11,13 casa un àngel que se li posà davant  i li digué: “Envia homes a Jope i fes  
Ac 11,13  i li digué: “Envia homes a Jope  i fes venir a Simó, per sobrenom Pere, 14  
Ac 11,14  per les quals seràs salvo tu  i tota ta casa.” 15 »I quan comencí a  
Ac 11,18  18 Oïdes estes coses, callaren,  i glorificaren a Déu dient: –Doncs Déu ha  
Ac 11,19  Esteve, arribaren fins a Fenícia,  i Xipre, i Antioquia, no predicant la  
Ac 11,19  arribaren fins a Fenícia, i Xipre,  i Antioquia, no predicant la paraula a  
Ac 11,20 entre ells hi havia barons de Xipre  i de Cirene, los quals a l’entrar en  
Ac 11,20  Antioquia parlaven també als grecs  i anunciaven al Senyor Jesús. 21 I la mà  
Ac 11,21  21 I la mà del Senyor era ab ells,  i un gran número cregueren i es  
Ac 11,21 ab ells, i un gran número cregueren  i es convertiren al Senyor. 22 I arribà la 
Ac 11,22 la iglésia que estava en Jerusalem,  i enviaren a Antioquia a Bernabé, 23 lo  
Ac 11,23  a Bernabé, 23 lo qual quan arribà  i vegé la gràcia de Déu, s’omplí de goig, 
Ac 11,23 la gràcia de Déu, s’omplí de goig,  i exhortava a tots que ab propòsit de cor  
Ac 11,24 Senyor. 24 Perquè ell era baró just  i ple d’Esperit Sant i de fe. I s’agregà 
Ac 11,24 era baró just i ple d’Esperit Sant  i de fe. I s’agregà molta gent al Senyor. 
Ac 11,25  Bernabé a Tarso en busca de Saulo,  i quan l’hagué trobat lo conduí a  
Ac 11,26  tot un any en aquesta iglésia,  i instruïren una gran multitud de gent, de 
Ac 11,30 -ho als ancians per mà de Bernabé  i de Saulo. 12,Tit Capítol XII Martiri de  
Ac 12,Tit  XII Martiri de sant Jaume. Presó  i llibertat de sant Pere. Mort del rei  
Ac 12,4  lo fet prendre, lo posà a la presó  i el féu guardar per quatre piquets de  
Ac 12,6  soldats, lligat ab dues cadenes,  i els guardes davant de la porta guardant  
Ac 12,7  sobrevingué l’àngel del Senyor,  i resplendí una llum en aquell lloc, i  
Ac 12,7  resplendí una llum en aquell lloc,  i tocant a Pere en lo costat, lo despertà  
Ac 12,7  a Pere en lo costat, lo despertà  i digué: –Alça’t immediatament. I  
Ac 12,8  I l’àngel li digué: –Cenyeix-te  i calça’t les sandàlies. I ho féu així. I 
Ac 12,8  –Tira’t dessobre tos vestits  i segueix-me. 9 E isqué, i l’anava  
Ac 12,9  vestits i segueix-me. 9 E isqué,  i l’anava seguint; i no sabia que fos  
Ac 12,9  me. 9 E isqué, i l’anava seguint;  i no sabia que fos veritat lo que l’àngel 
Ac 12,10  una visió. 10 I passant la primera  i la segona guàrdia, arribaren a la porta  
Ac 12,10  eixit, atravessaren un carrer,  i luego s’apartà d’ell l’àngel. 11  
Ac 12,11  que el Senyor ha enviat son àngel  i m’ha llibertat de la mà d’Herodes i de 
Ac 12,11 m’ha llibertat de la mà d’Herodes  i de tota l’expectació del poble dels  
Ac 12,12  a on se trobaven molts congregats  i en oració. 13 I trucant ell a la porta  
Ac 12,14  la porta, sinó que corregué dintre  i donà la nova de que Pere estava a la  
Ac 12,16  àngel. 16 I Pere continuà trucant,  i havent-li obert, lo vegeren i quedaren 
Ac 12,16  i havent-li obert, lo vegeren  i quedaren pasmats. 17 I signant-los ab  
Ac 12,17  Senyor l’havia tret de la presó,  i digué: –Feu-ho a saber a Jaume i als  
Ac 12,17  i digué: –Feu-ho a saber a Jaume  i als germans. I eixint d’allí se n’anà  
Ac 12,19  I Herodes, havent-lo fet buscar  i no trobant-lo, després d’examinats  
Ac 12,20  I estava aïrat contra los de Tiro  i de Sidon. Emperò ells, unànims,  
Ac 12,20  ells, unànims, vingueren a ell  i, havent guanyat a Blasto, que era  
Ac 12,21  de rei, se sentà en lo tribunal  i els arengava. 22 I el poble l’aplaudia, 
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Ac 12,22  l’aplaudia, dient: –Veus de Déu  i no d’home! 23 I al punt lo ferí l’  
Ac 12,24  Mes la paraula del Senyor creixia  i es multiplicava. 25 I Bernabé i Saulo  
Ac 12,25  i es multiplicava. 25 I Bernabé  i Saulo tornaren de Jerusalem, després d’ 
Ac 13,Tit  Marc. 13,Tit Capítol XIII Saulo  i Bernabé són enviats per l’Esperit Sant  
Ac 13,Tit Pisídia: converteix a molts gentils  i abandona als jueus incrèduls. 1 Hi  
Ac 13,1  en Antioquia, vàrios profetes  i doctors, i entre ells Bernabé i Simó,  
Ac 13,1  vàrios profetes i doctors,  i entre ells Bernabé i Simó, anomenat  
Ac 13,1  i doctors, i entre ells Bernabé  i Simó, anomenat Negre, i Luci de Cirene,  
Ac 13,1  Bernabé i Simó, anomenat Negre,  i Luci de Cirene, i Manahèn, germà de llet 
Ac 13,1  anomenat Negre, i Luci de Cirene,  i Manahèn, germà de llet d’Herodes lo  
Ac 13,1  de llet d’Herodes lo tetrarca,  i Saulo. 2 I estant ells ministrant al  
Ac 13,2 I estant ells ministrant al Senyor,  i dejunant, l’Esperit Sant los digué:  
Ac 13,2  los digué: –Separau-me a Saulo  i a Bernabé per a l’obra a què els he  
Ac 13,3  3 I quan hagueren dejunat,  i orat, i imposat les mans sobre d’ells,  
Ac 13,3  3 I quan hagueren dejunat, i orat,  i imposat les mans sobre d’ells, los  
Ac 13,4 l’Esperit Sant, anaren a Selèucia,  i des d’allí navegaren a Xipre. 5 I quan  
Ac 13,6 trobaren un cert mago, profeta fals  i jueu anomenat Barjesús, 7 lo qual estava 
Ac 13,7 prudent. I est féu cridar a Bernabé  i a Saulo, puix tenia ganes d’oir la  
Ac 13,10  digué: –Oh home ple de tot engany  i de tota astúcia, fill del diable, enemic 
Ac 13,11 aquí ara la mà del Senyor sobre tu,  i seràs cego, no veent lo sol fins a cert  
Ac 13,11 I luego caigué sobre ell obscuritat  i tenebres, i girant-se a totes parts,  
Ac 13,11  sobre ell obscuritat i tenebres,  i girant-se a totes parts, cercava qui  
Ac 13,13 -se fet a la vela des de Pafo, Pau  i los que eren ab ell vingueren a Perges  
Ac 13,14  vingueren a Antioquia de Pisídia,  i havent entrat en la sinagoga un dia de  
Ac 13,15  I després de la lectura de la Llei  i dels Profetes, los prínceps de la  
Ac 13,16  parlau. 16 I alçant-se Pau,  i fent ab la mà senyal de silenci, digué:  
Ac 13,16  silenci, digué: –Barons d’Israel  i els que temeu a Déu, oïu: 17 Lo Déu del  
Ac 13,17  d’Israel elegí a nostres pares  i exaltà al poble, essent ells estrangers  
Ac 13,17 ells estrangers en terra d’Egipte,  i ab braç poderós los tragué d’ella. 18 I 
Ac 13,20  per l’espai de quatre-cents  i cinquanta anys, fins al profeta Samuel.  
Ac 13,21 Samuel. 21 I després demanaren rei,  i Déu los donà a Saül, fill de Cis, baró  
Ac 13,26  fills del llinatge d’Abraham  i los que entre vosaltres temeu a Déu: a  
Ac 13,27  los que habitaven en Jerusalem  i sos prínceps, no coneixent a est ni a  
Ac 13,29  d’ell, lo baixaren de l’arbre  i el posaren en un sepulcre. 30 Mes Déu lo 
Ac 13,30  al tercer dia d’entre els morts,  i el vegeren molts dies aquells 31 que  
Ac 13,36  segons la voluntat de Déu, morí  i fou enterrat ab sos pares, i vegé  
Ac 13,36  morí i fou enterrat ab sos pares,  i vegé corrupció. 37 Mes aquell a qui Déu  
Ac 13,38  us anuncia la remissió dels pecats  i de tot lo que no poguéreu ser  
Ac 13,41 Profetes: 41 “Mirau, menyspreadors,  i meravellau’s, desapareixeu! Perquè jo  
Ac 13,43  la sinagoga, molts dels jueus  i dels prosèlits, temerosos de Déu,  
Ac 13,43  temerosos de Déu, seguiren a Pau  i a Bernabé, los quals ab ses raons los  
Ac 13,45  la multitud, s’ompliren de zel  i, blasfemant, contradeien les coses que  
Ac 13,46  coses que deia Pau. 46 Llavors Pau  i Bernabé los digueren ab gran firmesa: –A 
Ac 13,46  de Déu; mes, ja que la repeŀliu  i us judicau indignes de la vida eterna,  
Ac 13,48  això los gentils, se regositjaren,  i glorificaven la paraula del Senyor; i  
Ac 13,48 glorificaven la paraula del Senyor;  i cregueren tots quants havien estat  
Ac 13,50  instigaren a algunes dones devotes  i iŀlustres i als homes principals de la  
Ac 13,50 a algunes dones devotes i iŀlustres  i als homes principals de la ciutat, i  
Ac 13,50  als homes principals de la ciutat,  i mogueren una persecució contra Pau i  
Ac 13,50  mogueren una persecució contra Pau  i Bernabé, i els expeŀliren de sos  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1657 
 

Ac 13,50  persecució contra Pau i Bernabé,  i els expeŀliren de sos confins. 51 Emperò 
Ac 13,52 els deixebles estaven plens de goig  i de l’Esperit Sant. 14,Tit Capítol XIV  
Ac 14,Tit  14,Tit Capítol XIV Miracle de Pau  i Bernabé. Lo que sofriren en Iconi i  
Ac 14,Tit i Bernabé. Lo que sofriren en Iconi  i altres ciutats de Licaònia. Van a Derbe  
Ac 14,Tit  ciutats de Licaònia. Van a Derbe  i tornen a Antioquia de Síria. 1 I succeí  
Ac 14,1  junts en la sinagoga dels jueus,  i allí predicaren, de manera que cregué  
Ac 14,1  cregué una gran multitud de jueus  i també de grecs. 2 Emperò los jueus  
Ac 14,2  los jueus incrèduls se sublevaren  i irritaren los ànimos dels gentils contra 
Ac 14,3 que es fessen per ses mans prodigis  i miracles. 4 I la multitud de la ciutat  
Ac 14,4 la multitud de la ciutat se dividí,  i els uns eren de la part dels jueus, i  
Ac 14,4 els uns eren de la part dels jueus,  i els altres, de la dels apòstols. 5 Mes  
Ac 14,5  apòstols. 5 Mes com los gentils  i els jueus ab sos capitans s’amotinassen 
Ac 14,5 s’amotinassen per a ultrajar-los  i apedregar-los, 6 entenent-ho ells,  
Ac 14,6  -ho ells, fugiren a Listra  i a Derbe, ciutats de Licaònia, i a tota  
Ac 14,6  i a Derbe, ciutats de Licaònia,  i a tota aquella comarca, i allí  
Ac 14,6 Licaònia, i a tota aquella comarca,  i allí predicaven l’evangeli. 7 I en  
Ac 14,7  mare, lo qui no havia caminat mai,  i per ser lisiat de peus, estava sentat. 8 
Ac 14,8  lo qual, fixant en ell los ulls  i veent que tenia fe per a ser curat, 9  
Ac 14,9 ’t dret sobre tos peus! I ell saltà  i caminava. 10 I les gents, quan vegeren  
Ac 14,10  que Pau havia fet, alçaren sa veu  i digueren en llengua de Licaònia: –Han  
Ac 14,11 11 I anomenaven a Bernabé, Júpiter,  i a Pau, Mercuri, perquè est era lo qui  
Ac 14,12  portant davant de les portes toros  i guirnaldes, volia sacrificar ab lo  
Ac 14,13  ho oigueren los apòstols Bernabé  i Pau, rompent ses túniques saltaren enmig 
Ac 14,14  enmig de la gent, exclamant 14  i dient: –Barons, per què feu això?  
Ac 14,14 què feu això? Nosaltres som mortals  i homes semblants a vosaltres, i vos  
Ac 14,14  i homes semblants a vosaltres,  i vos predicam perquè d’aquestes coses  
Ac 14,14  al Déu viu, que féu lo cel,  i la terra, i el mar, i tot quant hi ha en 
Ac 14,14  viu, que féu lo cel, i la terra,  i el mar, i tot quant hi ha en ells. 15 Lo 
Ac 14,14  féu lo cel, i la terra, i el mar,  i tot quant hi ha en ells. 15 Lo qui en  
Ac 14,16  fent bé des del cel, donant pluges  i temps favorables pels fruits, omplint de 
Ac 14,16 pels fruits, omplint de manteniment  i d’alegria nostres cors. 17 I dient  
Ac 14,18  alguns jueus d’Antioquia  i d’Iconi que persuadiren al poble, i  
Ac 14,18  d’Iconi que persuadiren al poble,  i apedregant a Pau lo tragueren arrastrant 
Ac 14,19  -lo los deixebles, s’alçà  i entrà en la ciutat, i al dia següent  
Ac 14,19  s’alçà i entrà en la ciutat,  i al dia següent marxà ab Bernabé a  
Ac 14,20  l’evangeli a aquella ciutat  i ensenyat a molts, se’n tornaren a  
Ac 14,20  a molts, se’n tornaren a Listra,  i a Iconi, i a Antioquia, 21 confirmant  
Ac 14,20 se’n tornaren a Listra, i a Iconi,  i a Antioquia, 21 confirmant los cors dels 
Ac 14,21  -los a perseverar en la fe  i que ens és precís passar per moltes  
Ac 14,22  ells hagueren ordenat presbíteros  i hagueren fet oració ab dejunis, los  
Ac 14,26  havien acabat. 26 I havent arribat  i congregat la iglésia, contaren totes les 
Ac 14,26  coses que Déu havia fet ab ells,  i com havia obert la porta de la fe als  
Ac 15,Tit  les observàncies de la Llei. Judes  i Silas, profetes. Pau i Bernabé se  
Ac 15,Tit  Llei. Judes i Silas, profetes. Pau  i Bernabé se separen. 1 I vingueren alguns 
Ac 15,2  originà d’aquí una gran dissensió  i disputa de Pau i Bernabé contra ells, i  
Ac 15,2 una gran dissensió i disputa de Pau  i Bernabé contra ells, i se resolgué que  
Ac 15,2  de Pau i Bernabé contra ells,  i se resolgué que Pau i Bernabé i alguns  
Ac 15,2  contra ells, i se resolgué que Pau  i Bernabé i alguns dels altres passassen a 
Ac 15,2  i se resolgué que Pau i Bernabé  i alguns dels altres passassen a  
Ac 15,2 passassen a Jerusalem, als apòstols  i presbíteros, per raó d’aquesta qüestió. 



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1658 
 

Ac 15,3 la iglésia, passaren per la Fenícia  i la Samària contant la conversió dels  
Ac 15,3  contant la conversió dels gentils,  i donaven gran contento a tots los  
Ac 15,4  foren rebuts per la iglésia  i per los apòstols i per los ancians, a  
Ac 15,4  per la iglésia i per los apòstols  i per los ancians, a qui referien totes  
Ac 15,5 precís que ells fossen circumcidats  i que se’ls manàs també guardar la Llei  
Ac 15,6 la Llei de Moisès. 6 I els apòstols  i els ancians se congregaren per examinar  
Ac 15,7  gentils la paraula de l’evangeli  i creguessen. 8 I Déu, que coneix los  
Ac 15,9  9 I no féu diferència entre ells  i nosaltres, havent purificat sos cors ab  
Ac 15,12 12 Callà aleshores tota la multitud  i escoltaven a Bernabé i a Pau, que els  
Ac 15,12  la multitud i escoltaven a Bernabé  i a Pau, que els contaven quant grans  
Ac 15,12  els contaven quant grans senyals  i prodigis havia fet Déu entre els gentils 
Ac 15,16  16 »“Després d’això tornaré  i reedificaré lo tabernacle de David que  
Ac 15,16  lo tabernacle de David que caigué,  i repararé ses ruïnes i l’alçaré, 17 per  
Ac 15,16  que caigué, i repararé ses ruïnes  i l’alçaré, 17 per a què búsquien al  
Ac 15,17  búsquien al Senyor los demés homes  i tots los gentils, sobre qui ha estat  
Ac 15,20  de les contaminacions dels ídols,  i de fornicació, i de coses ofegades, i de 
Ac 15,20  dels ídols, i de fornicació,  i de coses ofegades, i de sang. 21 Perquè  
Ac 15,20 de fornicació, i de coses ofegades,  i de sang. 21 Perquè Moisès, des de temps  
Ac 15,22  22 Llavors plagué als apòstols  i als ancians ab tota la iglésia elegir  
Ac 15,22  elegir alguns barons d’entre ells  i enviar-los a Antioquia ab Pau i  
Ac 15,22  i enviar-los a Antioquia ab Pau  i Bernabé: a Judes per sobrenom Barsabàs,  
Ac 15,22  a Judes per sobrenom Barsabàs,  i a Silas, barons principals entre los  
Ac 15,23  per mà d’ells així: «Los apòstols  i els ancians germans, als germans que són 
Ac 15,23  als germans que són dels gentils  i estan en Antioquia, i en Síria, i en  
Ac 15,23  dels gentils i estan en Antioquia,  i en Síria, i en Cilícia, salut. 24 Per  
Ac 15,23  i estan en Antioquia, i en Síria,  i en Cilícia, salut. 24 Per quant havem  
Ac 15,24  haveu de ser circumcidats  i haveu de guardar la Llei”, als quals no  
Ac 15,25  d’un acord, elegir barons  i enviar-los a vosaltres ab nostres molt 
Ac 15,25  ab nostres molt amats Bernabé  i Pau, 26 homes que han exposat ses vides  
Ac 15,27  Jesucrist. 27 Enviam també a Judes  i a Silas, los quals vos diran també de  
Ac 15,28  ha aparegut bé a l’Esperit Sant  i a nosaltres no imposar sobre vosaltres  
Ac 15,29  de coses sacrificades als ídols,  i de sang, i de coses ofegades, i de  
Ac 15,29  sacrificades als ídols, i de sang,  i de coses ofegades, i de fornicació; de  
Ac 15,29  i de sang, i de coses ofegades,  i de fornicació; de lo que si us ne  
Ac 15,30 aquesta manera, anaren a Antioquia;  i havent congregats los fiels, entregaren  
Ac 15,32  per lo consol. 32 I Judes  i Silas, que eren profetes, consolaren ab  
Ac 15,32  ab moltes paraules als germans,  i els confirmaren en la fe. 33 I després  
Ac 15,34  tingué a bé lo quedar-se allí,  i Judes se’n tornà sol a Jerusalem. 35 I  
Ac 15,35 ’n tornà sol a Jerusalem. 35 I Pau  i Bernabé s’estaven en Antioquia,  
Ac 15,35  s’estaven en Antioquia, ensenyant  i predicant la paraula del Senyor ab molts 
Ac 15,38  separat d’ells des de Pamfília  i no els havia acompanyat en l’obra. 39 I 
Ac 15,39 que se separaren l’un de l’altre;  i Bernabé, havent-se’n portat a Marc,  
Ac 15,41  los germans. 41 I anà per la Síria  i per Cilícia, confirmant les iglésies,  
Ac 15,41  los preceptes dels apòstols  i dels ancians. 16,Tit Capítol XVI Pau en  
Ac 16,Tit Pau en Listra. Circumcida a Timoteu  i se’l ne porta per company. Lluc se’ls  
Ac 16,Tit  junta en Tròada. Van a Macedònia  i arriben a Filipos. Conversió de Lídia.  
Ac 16,Tit  a Filipos. Conversió de Lídia. Pau  i Silas són assotats, posats a la presó i  
Ac 16,Tit  són assotats, posats a la presó  i llibertats. 1 I arriba a Derbe i a  
Ac 16,1  i llibertats. 1 I arriba a Derbe  i a Listra. I veus aquí que allí hi havia  
Ac 16,1  Timoteu, fill d’una jueua fiel  i de pare gentil. 2 D’est donaven bon  
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Ac 16,2  los germans que estaven en Listra  i en Iconi. 3 Pau volgué que est anàs ab  
Ac 16,3  3 Pau volgué que est anàs ab ell,  i el prengué, i el circumcidà per causa  
Ac 16,3  que est anàs ab ell, i el prengué,  i el circumcidà per causa dels jueus que  
Ac 16,4  estat acordats per los apòstols  i per los ancians en Jerusalem. 5 I així  
Ac 16,5  iglésies se confirmaven en la fe  i creixien en número cada dia. 6 I quan  
Ac 16,6  quan hagueren atravessat la Frígia  i la província de Galàcia, l’Esperit Sant 
Ac 16,9 una visió de nit s’aparegué a Pau:  i estant de peus un home de Macedònia, li  
Ac 16,9  pregava dient: «Passa a Macedònia  i ajuda’ns.» 10 I luego que hagué vist la 
Ac 16,11  navegàrem via recta a Samotràcia,  i al dia següent a Nàpols. 12 I des d’  
Ac 16,12  allí a Filipos, que és una colònia  i la ciutat principal d’aquella part de  
Ac 16,13  a on s’acostumava fer l’oració  i, assentant-nos allí, parlàrem a les  
Ac 16,15  Pau. 15 I quan fou batejada ella  i sa família, nos suplicà dient: –Si haveu 
Ac 16,15  fiel al Senyor, entrau en ma casa  i quedau’s allí. I nos obligà a això. 16  
Ac 16,16  minyona que tenia esperit de Piton  i donava molt guany a sos amos endevinant. 
Ac 16,17  endevinant. 17 Ella, seguint a Pau  i a nosaltres, donava veus dient:  
Ac 16,18  hi havia molts dies que feia això;  i Pau, enfadant-se, se girà i digué a l’ 
Ac 16,18 això; i Pau, enfadant-se, se girà  i digué a l’esperit: –Te mano, en nom de  
Ac 16,19  del seu guany, agafaren a Pau  i a Silas, i els portaren al tribunal  
Ac 16,19  guany, agafaren a Pau i a Silas,  i els portaren al tribunal davant dels  
Ac 16,21  jueus, perturben nostra ciutat 21  i ensenyen costums que no ens és lícit  
Ac 16,22  I el poble se llançà contra ells;  i els magistrats, després d’esquinçades  
Ac 16,24  los posà en una presó interior  i de peus al cep. 25 Emperò a mitjanit,  
Ac 16,25  a mitjanit, posats en oració Pau  i Silas, alabaven a Déu, i els que estaven 
Ac 16,25 oració Pau i Silas, alabaven a Déu,  i els que estaven presos los oïen. 26 I de 
Ac 16,26  los fonaments de la presó,  i s’obriren tot seguit totes les portes,  
Ac 16,26  tot seguit totes les portes,  i quedaren desfetes les lligadures de tots 
Ac 16,27  de la presó, desembeinà l’espasa  i es volia matar, pensant que els presos  
Ac 16,29  29 Llavors ell demanà una llum,  i entrà dintre, i tremolant se llançà als  
Ac 16,29  demanà una llum, i entrà dintre,  i tremolant se llançà als peus de Pau i de 
Ac 16,29 tremolant se llançà als peus de Pau  i de Silas. 30 I traent-los fora los  
Ac 16,31  –Creu en lo Senyor Jesucrist  i seràs salvat, tu i ta casa. 32 I li  
Ac 16,31 Senyor Jesucrist i seràs salvat, tu  i ta casa. 32 I li anunciaren la paraula  
Ac 16,33 hora de nit, los rentà les llagues;  i immediatament fou batejat ell i tota sa  
Ac 16,33  i immediatament fou batejat ell  i tota sa família. 34 I havent-los  
Ac 16,34  a sa casa, los presentà la taula  i s’alegrà ab tots los de sa casa creient 
Ac 16,36  en llibertat: doncs, eixiu ara  i anau’s-en en pau. 37 Emperò Pau los  
Ac 16,37  romans nos posaren a la presó;  ¿i ara nos trauen fora en secret? No, no  
Ac 16,38  No, no serà així, sinó vinguen 38  i que ens traguen fora ells mateixos. I  
Ac 16,39  I vingueren demanant-los perdó;  i traent-los fora, los suplicaven que  
Ac 16,40  presó, entraren en casa de Lídia,  i visitant als germans, los consolaren, i  
Ac 16,40  als germans, los consolaren,  i partiren. 17,Tit Capítol XVII Pau  
Ac 17,Tit  dels jueus. Predica en Berea,  i és conduït a Atenes, i parla en l’  
Ac 17,Tit  en Berea, i és conduït a Atenes,  i parla en l’Areopago. 1 I quan hagueren  
Ac 17,1  quan hagueren passat per Amfípolis  i Apolònia, arribaren a Tessalònica, a on  
Ac 17,2  tenia de costum, entrà en ella  i durant tres dissabtes disputà ab ells  
Ac 17,3  sobre les Escriptures, 3 declarant  i mostrant que havia estat precís que  
Ac 17,3 havia estat precís que patís Cristo  i ressuscitàs d’entre els morts; i:  
Ac 17,3  i ressuscitàs d’entre els morts;  i: «aquest és Jesucrist, lo qual jo us  
Ac 17,4  4 I alguns d’ells cregueren  i se juntaren ab Pau i ab Silas, com també 
Ac 17,4 ells cregueren i se juntaren ab Pau  i ab Silas, com també una gran multitud de 
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Ac 17,4  també una gran multitud de gentils  i devots i no poques dones iŀlustres. 5  
Ac 17,4  gran multitud de gentils i devots  i no poques dones iŀlustres. 5 Emperò los  
Ac 17,5  jueus incrèduls, moguts d’enveja,  i prenent ab si alguns homes dolents de la 
Ac 17,5  alguns homes dolents de la plebe,  i juntant una turba, alborotaren la  
Ac 17,5  una turba, alborotaren la ciutat,  i assaltaren la casa de Jason, volent-  
Ac 17,6  portaren ab violència a Jason  i alguns dels germans davant dels  
Ac 17,6  són los que alboroten la ciutat  i han vingut aquí, 7 als quals ha acollit  
Ac 17,7 aquí, 7 als quals ha acollit Jason;  i tots aquestos van contra los decrets del 
Ac 17,8  és Jesús. 8 I alborotaren al poble  i als principals de la ciutat, que oïen  
Ac 17,9 Emperò, rebuda satisfacció de Jason  i dels altres, los deixaren anar llibres.  
Ac 17,10 immediatament enviaren de nit a Pau  i a Silas a Berea, i quan arribaren  
Ac 17,10  de nit a Pau i a Silas a Berea,  i quan arribaren entraren en la sinagoga  
Ac 17,12  junts ab moltes dones gentils  i de distinció, i no pocs homes. 13 Mes,  
Ac 17,12  dones gentils i de distinció,  i no pocs homes. 13 Mes, quan los jueus de 
Ac 17,13  de Déu, vingueren allí a pertorbar  i alborotar la multitud. 14 I els germans  
Ac 17,14  anàs envers lo mar; emperò Silas  i Timoteu se quedaren allí. 15 I els que  
Ac 17,15  a Pau lo conduïren fins a Atenes,  i després d’haver rebut son mandato, per  
Ac 17,15  rebut son mandato, per a què Silas  i Timoteu anassen luego ab ell, se n’  
Ac 17,17  en la sinagoga ab los jueus  i ab los prosèlits, i en la plaça tots los 
Ac 17,17  ab los jueus i ab los prosèlits,  i en la plaça tots los dies ab los que se  
Ac 17,18  18 I alguns filosops epicurians  i estoics disputaven ab ell; i els uns  
Ac 17,18  i estoics disputaven ab ell;  i els uns deien: –Què ens voldrà dir  
Ac 17,18 déus nous. Puix los anunciava Jesús  i la resurrecció. 19 I l’agafaren i el  
Ac 17,19  i la resurrecció. 19 I l’agafaren  i el portaren a l’Areopago dient: –¿No  
Ac 17,20 en nostres orelles certes novedats,  i voldríem saber què signifiquen aquestes  
Ac 17,21  21 Perquè tots los atenienses  i els forasters que residien allí no  
Ac 17,23  supersticiosos, 23 perquè passant  i veent vostres simulacres, trobí un ara  
Ac 17,24  anuncio. 24 Lo Déu que féu lo món  i totes les coses que hi ha en ell,  
Ac 17,24  ell, aqueix, essent Senyor de cel  i terra, no habita en los temples fets de  
Ac 17,25  que ell mateix dóna a tots vida  i respiració i tota cosa; 26 i d’un sol  
Ac 17,25  dóna a tots vida i respiració  i tota cosa; 26 i d’un sol féu tot lo  
Ac 17,26  vida i respiració i tota cosa; 26  i d’un sol féu tot lo llinatge humà, per  
Ac 17,26  senyalant l’ordre dels temps  i els límits de sa habitació, 27 per a què 
Ac 17,27 Déu, si per ventura lo podien tocar  i trobar, encara que no està lluny de cada 
Ac 17,28  28 “Perquè en ell mateix vivim,  i ens movem i som”, com digueren també  
Ac 17,28  en ell mateix vivim, i ens movem  i som”, com digueren també alguns de  
Ac 17,32  dels morts», los uns se burlaven,  i els altres digueren: –En altra ocasió t’ 
Ac 17,34  No obstant, alguns se li juntaren  i cregueren, entre els quals fou Dionisi  
Ac 17,34  els quals fou Dionisi Areopagita,  i una dona anomenada Damaris, i ab ells  
Ac 17,34  i una dona anomenada Damaris,  i ab ells alguns altres. 18,Tit Capítol  
Ac 18,Tit  al procònsol. Parteix a Èfeso  i torna a Jerusalem. Apolo és instruït per 
Ac 18,Tit  Apolo és instruït per Prisciŀla  i Aquila. 1 Després d’això, isqué Pau d’ 
Ac 18,1  d’això, isqué Pau d’Atenes  i se n’anà a Corinto. 2 I trobant un jueu 
Ac 18,2  feia poc havia vingut d’Itàlia,  i a Prisciŀla, sa muller (puix Claudi  
Ac 18,3 del seu mateix art, estava ab ells,  i treballava, perquè son ofici era fer  
Ac 18,4  cada dissabte en la sinagoga  i, fent entrar en ses plàtiques lo nom del 
Ac 18,4  Senyor Jesús, persuadia als jueus  i als grecs. 5 I quan Silas i Timoteu  
Ac 18,5  jueus i als grecs. 5 I quan Silas  i Timoteu hagueren vingut de Macedònia,  
Ac 18,6  6 Emperò, contradint-lo ells  i blasfemant, sacudí sos vestits i els  
Ac 18,6  i blasfemant, sacudí sos vestits  i els digué: –Vostra sang sia sobre  
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Ac 18,6  sobre vostres caps; jo net estic,  i des d’ara me’n vaig als gentils. 7 I  
Ac 18,8  lo Senyor ab tots los de sa casa;  i molts dels de Corinto, oint-lo, creien 
Ac 18,8  dels de Corinto, oint-lo, creien  i eren batejats. 9 I digué lo Senyor a Pau 
Ac 18,9 una visió: –No témies, ans bé parla  i no guàrdies silenci, 10 perquè jo só ab  
Ac 18,10  silenci, 10 perquè jo só ab tu,  i ningú se t’arrimarà per a danyar-te,  
Ac 18,11  11 I permanesqué allí un any  i sis mesos, ensenyant-los la paraula de 
Ac 18,12  s’alçaren tots a una contra Pau  i el conduïren al tribunal 13 dient:  
Ac 18,15  són més que qüestions de paraula,  i de nom, i de vostra Llei, allà vos ho  
Ac 18,15 que qüestions de paraula, i de nom,  i de vostra Llei, allà vos ho vejau  
Ac 18,18  se n’anà per mar a la Síria,  i ab ell Prisciŀla i Aquila, i s’havia  
Ac 18,18  mar a la Síria, i ab ell Prisciŀla  i Aquila, i s’havia fet tallar los  
Ac 18,18 Síria, i ab ell Prisciŀla i Aquila,  i s’havia fet tallar los cabells en  
Ac 18,19  tenia vot. 19 I arribà a Èfeso,  i els deixà allí. I entrant en la sinagoga 
Ac 18,22  pujà a saludar a la iglésia,  i des d’allí passà a Antioquia. 23 I  
Ac 18,23  estat algun temps allí, partí  i recorregué per son ordre la terra de  
Ac 18,23  per son ordre la terra de Galàcia  i la Frígia, confortant a tots los  
Ac 18,24  d’Alexandria, home eloqüent  i molt docte en les Escriptures. 25 Estava 
Ac 18,25  instruït en lo camí del Senyor  i, fervorós d’esperit, parlava i  
Ac 18,25  i, fervorós d’esperit, parlava  i ensenyava ab diligència les coses de  
Ac 18,26  en la sinagoga. I quan Prisciŀla  i Aquila l’oigueren, se l’en portaren ab 
Ac 18,26  se l’en portaren ab ells,  i l’instruïren més a fondo en lo camí del 
Ac 19,Tit  Capítol XIX Torna Pau a Èfeso  i bateja a vàrios que solament havien  
Ac 19,1  províncies altes, vingué a Èfeso  i, encontrant alguns deixebles, 2 los  
Ac 19,6  sobre d’ells l’Esperit Sant  i parlaven en llengües i profetisaven. 7 I 
Ac 19,6 Esperit Sant i parlaven en llengües  i profetisaven. 7 I eren en tots com dotze 
Ac 19,8  per espai de tres mesos, disputant  i persuadint les coses tocant al Regne de  
Ac 19,9 alguns d’ells s’endurissen de cor  i no creguessen, maleint lo camí del  
Ac 19,10  la paraula del Senyor Jesús, jueus  i gentils. 11 I Déu obrà miracles  
Ac 19,12  aplicaven als malalts los mocadors  i cenyidors de son cos i desapareixien d’ 
Ac 19,12 los mocadors i cenyidors de son cos  i desapareixien d’ells les dolències i  
Ac 19,12 desapareixien d’ells les dolències  i eixien los esperits malignes. 13 I  
Ac 19,15 Emperò l’esperit maligne respongué  i digué: –Conec a Jesús i sé qui és Pau,  
Ac 19,15  respongué i digué: –Conec a Jesús  i sé qui és Pau, mes vosaltres, qui sou?  
Ac 19,16 esperit maligne saltà sobre d’ells  i, apoderant-se de dos, prevalesqué  
Ac 19,16  contra ells, de manera que nusos  i ferits fugiren d’aquella casa. 17 I  
Ac 19,17  I això fou notori a tots los jueus  i gentils que habitaven en Èfeso; i vingué 
Ac 19,17  i gentils que habitaven en Èfeso;  i vingué un temor sobre tots ells, i era  
Ac 19,17  i vingué un temor sobre tots ells,  i era exaltat lo nom del Senyor Jesús. 18  
Ac 19,18  havien cregut venien, confessant  i declarant sos fets. 19 I molts d’  
Ac 19,19  arts vanes, portaren los llibres  i els cremaren davant de tothom; i  
Ac 19,19  i els cremaren davant de tothom;  i calculat son valor, trobaren que pujava  
Ac 19,20  denaris. 20 D’aqueix modo creixia  i es fortaleixia la paraula de Déu. 21 I  
Ac 19,21  Jerusalem atravessant la Macedònia  i l’Acaia dient: –Perquè després que jo  
Ac 19,22  dos dels que l’assistien, Timoteu  i Erasto, ell se mantingué per algun temps 
Ac 19,25 que treballaven en obres semblants,  i digué: –Barons, vosaltres sabeu lo guany 
Ac 19,26  resulta d’aquesta indústria; 26  i estau veent i oint que no tan solament  
Ac 19,26 aquesta indústria; 26 i estau veent  i oint que no tan solament en Èfeso sinó  
Ac 19,27  lo temple de la gran Diana  i comència a no fer-se cas de la  
Ac 19,27  d’aquella a qui tota l’Àsia  i el món adoren. 28 Oït això, s’ompliren  
Ac 19,28  28 Oït això, s’ompliren d’ira  i cridaren dient: –Gran és la Diana dels  
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Ac 19,29  omplí tota la ciutat de confusió,  i tots a una envestiren ab ímpetu al  
Ac 19,29  ímpetu al teatro, arrebatant a Gai  i a Aristarc, macedonis companys de Pau.  
Ac 19,32  en lo concurs reinava la confusió  i la major part no sabia per a què s’  
Ac 19,36  contradir, convé que us sossegueu  i que no feu res inconsideradament. 37  
Ac 19,38 vostra deessa. 38 Emperò si Demetri  i els artistes que l’acompanyen tenen  
Ac 19,38  algú, audiència pública hi ha  i procònsols: acúsien-se los uns als  
Ac 20,1  convocant Pau als deixebles  i fent-los una plàtica, se despedí d’  
Ac 20,1 los una plàtica, se despedí d’ells  i partí per anar a Macedònia. 2 I després  
Ac 20,2  haver recorregut aquelles terres,  i d’haver-los exhortat ab moltes  
Ac 20,3 quan estava per navegar a la Síria,  i així determinà tornar-se’n per  
Ac 20,4  Sopatri de Berea, fill de Pirro;  i dels de Tessalònica, Aristarc i Secundo; 
Ac 20,4  i dels de Tessalònica, Aristarc  i Secundo; i Gai de Derbe, i Timoteu; i  
Ac 20,4 de Tessalònica, Aristarc i Secundo;  i Gai de Derbe, i Timoteu; i dels d’Àsia, 
Ac 20,4 Aristarc i Secundo; i Gai de Derbe,  i Timoteu; i dels d’Àsia, Tiquic i  
Ac 20,4 Secundo; i Gai de Derbe, i Timoteu;  i dels d’Àsia, Tiquic i Tròfim. 5 I  
Ac 20,4  i Timoteu; i dels d’Àsia, Tiquic  i Tròfim. 5 I havent-se aquestos  
Ac 20,6  nos férem a la vela des de Filipos  i arribàrem en cinc dies a Tròada, a on  
Ac 20,6 cinc dies a Tròada, a on ells eren,  i ens detinguérem allí set dies. 7 I al  
Ac 20,9  Eutic s’assentà en una finestra  i caigué en una profunda son. I com Pau  
Ac 20,9  del tercer pis de la casa a baix,  i l’alçaren mort. 10 I Pau baixà i se  
Ac 20,10  i l’alçaren mort. 10 I Pau baixà  i se reclinà sobre ell, i abraçant-lo  
Ac 20,10 I Pau baixà i se reclinà sobre ell,  i abraçant-lo digué: –No us torbeu  
Ac 20,11  hi ha vida en ell. 11 I pujant,  i havent partit lo pa i menjat, i havent- 
Ac 20,11  11 I pujant, i havent partit lo pa  i menjat, i havent-los parlat llargament 
Ac 20,11  i havent partit lo pa i menjat,  i havent-los parlat llargament fins que  
Ac 20,13  13 Emperò nosaltres nos embarcàrem  i anàrem a Asson per a rebre allí a Pau,  
Ac 20,14  nosaltres en Asson, lo prenguérem  i anàrem a Mitilene. 15 I navegant des d’ 
Ac 20,15  nos posàrem en frente de Quio,  i a l’altre dia prenguérem port en Samos, 
Ac 20,15 altre dia prenguérem port en Samos,  i al següent vinguérem a Milet. 16 Perquè  
Ac 20,18 iglésia, 18 los quals havent vingut  i estant junts, los digué: –Vosaltres  
Ac 20,19 servint al Senyor ab tota humilitat  i ab llàgrimes i ab tentacions  
Ac 20,19  ab tota humilitat i ab llàgrimes  i ab tentacions esdevingudes per les  
Ac 20,20  dir-vos tot lo que us fos útil,  i d’ensenyar-vos en públic i en les  
Ac 20,20 útil, i d’ensenyar-vos en públic  i en les cases, 21 predicant als jueus i  
Ac 20,21  les cases, 21 predicant als jueus  i als gentils l’arrepentiment envers Déu  
Ac 20,21 gentils l’arrepentiment envers Déu  i la fe envers nostre Senyor Jesucrist. 22 
Ac 20,23  m’aguarden en Jerusalem cadenes  i tribulacions. 24 Emperò no temo ninguna  
Ac 20,24  ab tal que acàbia ma carrera  i el ministeri de la paraula que he rebut  
Ac 20,28  de Déu. 28 Mirau per vosaltres  i per tot lo ramat, en lo qual l’Esperit  
Ac 20,31 tras de si. 31 Per lo tant, vetllau  i teniu present que per espai de tres anys 
Ac 20,31 espai de tres anys no he cessat nit  i dia d’amonestar ab llàgrimes a cada u  
Ac 20,32  32 »I ara vos encomano a Déu  i a la paraula de sa gràcia, a aquell que  
Ac 20,32  que és poderós per a edificar  i donar-vos herència entre tots los  
Ac 20,34  les coses necessàries a mi  i als que estaven ab mi. 35 Jo us he  
Ac 20,35  és menester sostenir los flacs  i recordar-se d’aquelles paraules que  
Ac 20,36  36 I havent dit això s’agenollà  i féu oració ab tots ells. 37 I es mogué  
Ac 20,37 I es mogué un gran plor entre tots;  i tirant-se al coll de Pau, lo besaven,  
Ac 21,Tit  Allí se purifica en lo temple  i, maltractat dels jueus, és deslliurat  
Ac 21,1  d’ells, anàrem via recta a Coos,  i al dia següent a Rodes, i des d’allí a  
Ac 21,1  a Coos, i al dia següent a Rodes,  i des d’allí a Pàtara. 2 I havent trobat  
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Ac 21,2 passava a Fenícia, entràrem en ella  i ens férem a la vela. 3 I quan haguérem  
Ac 21,3  navegàrem ab rumbo a Síria,  i arribàrem a Tiro, a on la barca havia de 
Ac 21,5 acompanyant-nos tots ab ses dones  i criatures, fins a fora de la ciutat, i  
Ac 21,5  fins a fora de la ciutat,  i agenollats en la ribera férem oració. 6  
Ac 21,6  dels altres, entràrem en la barca,  i ells se’n tornaren a ses cases. 7 I  
Ac 21,7  passàrem de Tiro a Ptolemaida,  i havent saludat als germans, nos  
Ac 21,11  prengué lo cenyidor de Pau  i, lligant-se los peus i les mans,  
Ac 21,11  de Pau i, lligant-se los peus  i les mans, digué: –Açò diu l’Esperit  
Ac 21,11  al baró de qui és aquest cenyidor  i l’entregaran en mans dels gentils.” 12  
Ac 21,12 I quan haguérem oït això, nosaltres  i els que estaven en aquell lloc, li  
Ac 21,13  respongué dient: –Què feu plorant  i afligint mon cor? Perquè jo estic  
Ac 21,20 ells ho oigueren glorificaven a Déu  i li digueren: –Tu veus, germà, quants  
Ac 21,20  mils jueus hi ha que han cregut,  i tots són zelosos de la Llei. 21 I han  
Ac 21,24  tenen vot sobre si. 24 Pren-los,  i purifica’t ab ells, i fes-los lo  
Ac 21,24  Pren-los, i purifica’t ab ells,  i fes-los lo gasto per a què s’afèitien 
Ac 21,24 gasto per a què s’afèitien lo cap,  i sabrà tothom que és fals tot quant  
Ac 21,24  és fals tot quant oigueren de tu  i que, al contrari, tu continues guardant  
Ac 21,25  fos sacrificat als ídols, de sang  i animals sufocats, i de fornicació.” 26  
Ac 21,25  ídols, de sang i animals sufocats,  i de fornicació.” 26 Llavors Pau, havent  
Ac 21,27 temple, alborotaren a tot lo poble,  i el prengueren cridant: 28 –Barons d’  
Ac 21,28  ensenya a tothom contra lo poble,  i contra la Llei, i contra aquest lloc, i  
Ac 21,28  contra lo poble, i contra la Llei,  i contra aquest lloc, i ha introduït  
Ac 21,28  la Llei, i contra aquest lloc,  i ha introduït ademés los gentils en lo  
Ac 21,28  ademés los gentils en lo temple,  i ha profanat aquest sant lloc. 29 Puix  
Ac 21,29 ell per la ciutat a Tròfim d’Èfeso  i cregueren que Pau l’havia entrat en lo  
Ac 21,30  30 I es commogué tota la ciutat  i s’amotinà tot lo poble. I prenent a  
Ac 21,30  arrastrant fora del temple,  i tot seguit foren tancades les portes. 31 
Ac 21,32  qual prengué immediatament soldats  i centurions i corregué a ells, los quals  
Ac 21,32  immediatament soldats i centurions  i corregué a ells, los quals així que  
Ac 21,32 los quals així que vegeren al tribú  i als soldats, cessaren de maltractar a  
Ac 21,33  arribant lo tribú, lo prengué  i el manà lligar ab dos cadenes, i li  
Ac 21,33  i el manà lligar ab dos cadenes,  i li preguntà qui era i què havia fet. 34  
Ac 21,33  dos cadenes, i li preguntà qui era  i què havia fet. 34 I dels de la turba,  
Ac 21,34  turba, los uns cridaven una cosa,  i els altres, una altra; i veent que no  
Ac 21,34  una cosa, i els altres, una altra;  i veent que no podia saber cosa certa per  
Ac 21,38  pocs dies ha mogueres un alborot,  i te’n portares al desert quatre mil  
Ac 22,Tit  ell. Vol lo tribú fer-lo assotar  i ell se declara ciutadà romà. 1 –Barons  
Ac 22,1  ciutadà romà. 1 –Barons germans  i pares, oïu lo que vaig a dir-vos en ma 
Ac 22,4 aquest camí fins a la mort, lligant  i posant a la presó homes i dones, 5 com  
Ac 22,4  lligant i posant a la presó homes  i dones, 5 com lo príncep dels sacerdots i 
Ac 22,5  5 com lo príncep dels sacerdots  i tot lo consistori dels ancians me són  
Ac 22,6  6 »I succeí que quan jo anava  i estava ja cerca de Damasco, enmig del  
Ac 22,7  d’una gran llum del cel 7  i, caent en terra, oiguí una veu que em  
Ac 22,9 eren ab mi vegeren realment la llum  i tingueren temor; emperò no oigueren la  
Ac 22,10  el Senyor me respongué: »–Alça’t  i vés a Damasco, i allí se’t dirà tot lo  
Ac 22,10  »–Alça’t i vés a Damasco,  i allí se’t dirà tot lo que et toca fer.  
Ac 22,13  que residien allí, 13 venint a mi  i posant-se’m davant, digué: »–Saulo,  
Ac 22,14  per a què coneguesses sa voluntat  i vegesses al Just, i oiguesses la veu de  
Ac 22,14  sa voluntat i vegesses al Just,  i oiguesses la veu de sa boca. 15 Perquè  
Ac 22,15 los homes de les coses que has vist  i oït. 16 I ara, per què et detens? Alça  
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Ac 22,16  I ara, per què et detens? Alça’t,  i bateja’t, i renta tos pecats invocant  
Ac 22,16  et detens? Alça’t, i bateja’t,  i renta tos pecats invocant son nom. 17 »I 
Ac 22,17  succeí que, quan torní a Jerusalem  i estava fent oració en lo temple, vaig  
Ac 22,18  vegí que em deia: »–Dóna’t pressa  i marxa luego de Jerusalem, perquè no  
Ac 22,19  saben que jo ficava en la presó  i assotava en les sinagogues als que  
Ac 22,20  Esteve, jo estava present també,  i consentí en sa mort, i guardava los  
Ac 22,20  també, i consentí en sa mort,  i guardava los vestits dels que el  
Ac 22,23 23 I com ells continuassen cridant,  i llançassen de si sos vestits, i tirassen 
Ac 22,23  i llançassen de si sos vestits,  i tirassen pols a l’aire, 24 lo tribú  
Ac 22,24  manà ficar-lo a la fortalesa  i donar-li turment assotant-lo, per a  
Ac 22,25  a vosaltres assotar a un home romà  i sens ésser condemnat? 26 Quan lo  
Ac 22,26  centurió oigué això, anà al tribú  i li donà avís dient: –Mira lo que vas a  
Ac 22,29 los que li havien de donar turment,  i fins lo tribú entrà en temor per haver- 
Ac 22,30  per acusar-lo, lo féu deslligar  i manà que es juntassen los sacerdots i  
Ac 22,30 manà que es juntassen los sacerdots  i tot lo Consell, i traent a Pau, lo  
Ac 22,30  los sacerdots i tot lo Consell,  i traent a Pau, lo presentà enmig d’ells. 
Ac 23,Tit ocasiona una disputa entre fariseus  i saduceus. Lísias l’envia ab escolta  
Ac 23,3  per a judicar-me segons la Llei,  i me manes ferir contra la Llei? 4 I els  
Ac 23,6  que una part d’ells era saduceus  i altra fariseus, digué en alta veu en lo  
Ac 23,6  fill de fariseu; per l’esperança  i resurrecció dels morts só jo judicat. 7  
Ac 23,7  gran dissensió entre els fariseus  i els saduceus, i se dividí la multitud. 8 
Ac 23,7  entre els fariseus i els saduceus,  i se dividí la multitud. 8 Perquè els  
Ac 23,9  trobam ningun mal en aquest home;  i si li ha parlat un esperit o un àngel,  
Ac 23,10  a Pau, manà venir als soldats  i que el traguessen del mig d’ells i que  
Ac 23,10 i que el traguessen del mig d’ells  i que el portassen a la fortalesa. 11 I a  
Ac 23,11  següent se li aparegué lo Senyor  i digué: –Té constància, Pau; perquè així  
Ac 23,12  dia se juntaren alguns dels jueus  i se conjuraren baix maledicció dient que  
Ac 23,14  anaren als prínceps dels sacerdots  i als ancians i digueren: –Nosaltres nos  
Ac 23,14  dels sacerdots i als ancians  i digueren: –Nosaltres nos havem obligat,  
Ac 23,16  un fill de la germana de Pau, anà  i entrà en la fortalesa, i donà avís a  
Ac 23,16  Pau, anà i entrà en la fortalesa,  i donà avís a Pau. 17 I Pau cridant a un  
Ac 23,18  lo lo centurió, lo conduí al tribú  i digué: –Pau, lo pres, me demanà que us  
Ac 23,19  I prenent-lo lo tribú per la mà  i retirant-lo a part, li preguntà: –Què  
Ac 23,21  d’ells que l’esperen de parada,  i han jurat baix pena de maledicció, que  
Ac 23,21  ni beurien fins haver-lo mort,  i ara estan ja alerta aguardant aqueixa  
Ac 23,22  Llavors lo tribú despedí al jove,  i li manà que no digués a ningú que li  
Ac 23,23  soldats que vagen fins a Cesarea,  i setanta de cavall, i dos-centes  
Ac 23,23  a Cesarea, i setanta de cavall,  i dos-centes llances des de l’hora  
Ac 23,25  no s’apoderassen de Pau los jueus  i el matassen, i després lo calumniassen a 
Ac 23,25  de Pau los jueus i el matassen,  i després lo calumniassen a ell de que  
Ac 23,27 A est home que prengueren los jueus  i estaven a punt de matar-lo,  
Ac 23,29  lo portí al Consell d’ells 29  i trobí que l’acusaven sobre qüestions de 
Ac 23,31  ordre que tenien, prengueren a Pau  i el portaren de nit a Antipatride. 32 I  
Ac 23,33  entregaren la carta al governador  i presentaren també a Pau davant d’ell.  
Ac 23,34  d’ell. 34 I havent-la llegida,  i preguntat de quina província era, i  
Ac 23,34 i preguntat de quina província era,  i sabut que era de Cilícia, 35 li digué:  
Ac 24,Tit  pres. Fèlix fa comparèixer a Pau  i, atemorisat de lo que est li diu, lo  
Ac 24,1  dels sacerdots, ab alguns ancians  i ab un orador anomenat Tèrtuŀlo, i  
Ac 24,1  i ab un orador anomenat Tèrtuŀlo,  i comparegueren davant del governador  
Ac 24,2  nosaltres per vós de gran quietud  i de que molts desordres són corregits per 
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Ac 24,3  providències, 3 en tot temps  i lloc ho reconeixem, excelentíssim Fèlix, 
Ac 24,5  que aquest home és pestilencial  i que mou sedicions entre els jueus per  
Ac 24,5  entre els jueus per tot lo món  i és cap de la secta revoltosa dels  
Ac 24,6  ademés, profanar lo temple,  i havent-lo posat pres, volguérem  
Ac 24,12  jo pugí a Jerusalem per adorar, 12  i no em trobaren en lo temple disputant ab 
Ac 24,14  heretgia, servesc jo a mon Pare  i Déu, creent totes les coses que estan  
Ac 24,14 coses que estan escrites en la Llei  i en los Profetes, 15 tenint l’esperança  
Ac 24,15 de venir la resurrecció dels justos  i dels pecadors. 16 I per això procuro  
Ac 24,16  sens culpa davant de Déu  i dels homes. 17 I després de molts anys  
Ac 24,17  almoines als de la meva nació,  i ofertes, i vots. 18 I estant en això és  
Ac 24,17  als de la meva nació, i ofertes,  i vots. 18 I estant en això és quan certs  
Ac 24,19  devien comparèixer davant de vós  i acusar-me si tenien alguna cosa contra 
Ac 24,22  doncs, havent oït aquestes coses,  i estant ben informat d’aquest camí, los  
Ac 24,23  a un centurió que guardàs a Pau  i li deixàs tenir llibertat, i que no s’  
Ac 24,23  a Pau i li deixàs tenir llibertat,  i que no s’impedís a ningú dels seus l’  
Ac 24,24  Drusila, sa esposa, que era jueua,  i cridà a Pau i l’oí parlar de la fe que  
Ac 24,24  que era jueua, i cridà a Pau  i l’oí parlar de la fe que està en  
Ac 24,25  de la justícia, de la castedat  i del judici que ha de venir, espantat  
Ac 24,26 li donaria diners perquè el soltàs;  i per això lo cridava més sovint i  
Ac 24,26  i per això lo cridava més sovint  i conversava ab ell. 27 Emperò al cap de  
Ac 25,Tit  Lo rei Agripa desitja veure a Pau,  i Festo lo presenta a ell. 1 Festo, doncs, 
Ac 25,2  2 I els prínceps dels sacerdots  i els principals del jueus acudiren a ell  
Ac 25,2  jueus acudiren a ell contra Pau,  i li suplicaven, 3 demanant-li favor  
Ac 25,4  que Pau estava guardat en Cesarea,  i que ell quant antes partiria per allí. 5 
Ac 25,5  d’entre vosaltres ab mi,  i si hi ha algun delicte en aquest home  
Ac 25,7 de Jerusalem, acusant-lo de molts  i graves delictes que no podien provar. 8  
Ac 25,9  ab los jueus, respongué a Pau  i digué: –¿Vols pujar a Jerusalem i ser  
Ac 25,9  i digué: –¿Vols pujar a Jerusalem  i ser judicat d’aquestes coses davant de  
Ac 25,13  passats alguns dies, lo rei Agripa  i Berenice vingueren a Cesarea a saludar a 
Ac 25,15  a mi los prínceps dels sacerdots  i els ancians dels jueus demanant que el  
Ac 25,16  acusat tinga davant sos acusadors  i sens donar-li lloc de defensar-se  
Ac 25,17  me vaig sentar en lo tribunal  i maní portar davant de mi aquest home, 18 
Ac 25,19 qüestions sobre la seva superstició  i sobre un cert Jesús mort, lo qual Pau  
Ac 25,20  vaig dir si volia anar a Jerusalem  i ser allí judicat d’aquestes coses. 21  
Ac 25,23  23 I al dia següent, venint Agripa  i Berenice ab una gran ostentació, i  
Ac 25,23  i Berenice ab una gran ostentació,  i havent entrat en l’audiència ab los  
Ac 25,23  en l’audiència ab los tribuns  i ab les principals persones de la ciutat, 
Ac 25,24  24 I Festo digué: –Rei Agripa  i tots los que aquí estau ab nosaltres,  
Ac 25,26  Per lo qual vos l’he presentat,  i majorment a vós, oh rei Agripa, a fi de  
Ac 25,27  fora de raó enviar un home pres  i no informar de les acusacions que li  
Ac 26,3  quan vós sabeu totes les coses  i les costums i qüestions que hi ha entre  
Ac 26,3 sabeu totes les coses i les costums  i qüestions que hi ha entre els jueus; per 
Ac 26,7  dotze tribus, servint a Déu de nit  i de dia. Per aquesta esperança, oh rei,  
Ac 26,10  10 I així ho fiu en Jerusalem,  i vaig posar presos a molts sants, havent  
Ac 26,11  castiguí en totes les sinagogues,  i los compelia a blasfemar. I indignant- 
Ac 26,11  a blasfemar. I indignant-me més  i més contra d’ells, los perseguia fins  
Ac 26,12 coses, anant a Damasco ab autoritat  i comissió dels prínceps dels sacerdots,  
Ac 26,13  del sol, la que em rodejà a mi  i als que anaven ab mi. 14 I havent caigut 
Ac 26,16  tu persegueixes. 16 Emperò alça’t  i posa’t de peus, perquè per això m’he  
Ac 26,16  a fi de constituir-te ministre  i testimoni de les coses que has vist i de 
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Ac 26,16 testimoni de les coses que has vist  i de les que jo et mostraré en mes  
Ac 26,17  17 deslliurant-te del poble  i dels gentils, als quals jo t’envio ara, 
Ac 26,18  18 per a què els òbries los ulls  i es convertesquen de les tenebres a la  
Ac 26,18  de les tenebres a la llum,  i del poder de Satanàs a Déu, per a què  
Ac 26,18  rèbien la remissió de sos pecats  i la part de l’herència entre els que són 
Ac 26,20 prediquí primerament als de Damasco  i després en Jerusalem, i per tota la  
Ac 26,20  de Damasco i després en Jerusalem,  i per tota la terra de Judea, i als  
Ac 26,20  i per tota la terra de Judea,  i als gentils, que s’arrepentissen i es  
Ac 26,20 i als gentils, que s’arrepentissen  i es convertissen a Déu, fent obres dignes 
Ac 26,21  lo temple, me prengueren los jueus  i em volgueren matar. 22 Emperò havent  
Ac 26,22  donant testimoni d’ell a grans  i a xics, no dient altres coses fora d’  
Ac 26,22  aquelles que digueren los profetes  i Moisès que havien de succeir: 23 que el  
Ac 26,23  ressuscitaria d’entre els morts  i anunciaria la llum al poble i als  
Ac 26,23 morts i anunciaria la llum al poble  i als gentils. 24 I mentres ell deia estes 
Ac 26,25  ans bé dic paraules de veritat  i de sabiduria. 26 Perquè d’estes coses  
Ac 26,29  digué: –Plagués a Déu que per poc  i per molt, no tan solament vós, sinó tots 
Ac 26,30  cadenes. 30 I s’alçà lo rei,  i el governador, i Berenice, i els que  
Ac 26,30  I s’alçà lo rei, i el governador,  i Berenice, i els que estaven sentats ab  
Ac 26,30  rei, i el governador, i Berenice,  i els que estaven sentats ab ells. 31 I  
Ac 27,1  enviar-lo per mar a Itàlia,  i que Pau fos entregat ab altres presos a  
Ac 27,2  costejar les terres de l’Àsia  i portant en nostra companyia a Aristarc,  
Ac 27,3 I al dia següent arribàrem a Sidon;  i Júlio, tractant a Pau ab humanitat, li  
Ac 27,5 5 I havent passat la mar de Cilícia  i de Pamfília, arribàrem a Mira de Lícia.  
Ac 27,7 com navegàssem molts dies lentament  i a penes poguéssem avistar a Gnido,  
Ac 27,9 9 I com s’hagués gastat molt temps  i no fos ja segura la navegació, per quan  
Ac 27,10  navegació comença a ser perillosa  i de molt dany, no sols per la barca i son 
Ac 27,10  de molt dany, no sols per la barca  i son càrrec, sinó també per nostres  
Ac 27,11 centurió donava més crèdit al pilot  i al patró del barco que a lo que deia  
Ac 27,12  port de Creta que mira a l’àfrico  i al coro. 13 I corrent vent de migjorn,  
Ac 27,15  15 I arrebatat lo barco,  i no podent resistir a la borrasca,  
Ac 27,15  la barca a la mercè del vent,  i aixís érem portats. 16 I llançats per la 
Ac 27,17  tots los medis, cenyint lo barco,  i temerosos de donar en un banc d’arena,  
Ac 27,17  banc d’arena, arriaren les veles,  i així eren arrastrats. 18 Al dia següent, 
Ac 27,20 molts dies lo sol ni les estrelles,  i amenaçats d’una borrasca, teníem ja  
Ac 27,21  sens menjar, s’alçà llavors Pau  i, posat dret enmig d’ells, digué:  
Ac 27,21  consell, no haver eixit de Creta  i evitar aquest perill i dany. 22 Emperò  
Ac 27,21  de Creta i evitar aquest perill  i dany. 22 Emperò ara vos amonesto que  
Ac 27,23  l’àngel de Déu, de qui jo só  i a qui jo servesc, 24 dient: “No témies,  
Ac 27,24  que comparesques davant del Cèsar;  i vet aquí que Déu t’ha fet gràcia de  
Ac 27,28  trobaren vint braces d’aigua,  i després un poc més enllà ne trobaren  
Ac 27,29  quatre àncores des de la popa,  i desitjaven que es fes de dia. 30 I els  
Ac 27,31  de proa. 31 Digué Pau al centurió  i als soldats: –Si aquestos homes no  
Ac 27,32  tallaren les amarres del bot  i el deixaren perdre. 33 I quan començà a  
Ac 27,33 –Catorze dies fa que estau esperant  i en dejú, sens haver pres res. 34 Per lo  
Ac 27,35 gràcies a Déu en presència de tots,  i partint-lo començà a menjar. 36 Ab  
Ac 27,36  36 Ab això tots prengueren ànimo  i menjaren ells també. 37 I totes les  
Ac 27,37  dins del barco érem dos-centes  i setanta-sis. 38 I quan estigueren  
Ac 27,39  una cala que tenia platja  i discorrien com podrien atracar allí lo  
Ac 27,40  entregaren a la mercè de les oles,  i afluixant també les cordes del timó i  
Ac 27,40 afluixant també les cordes del timó  i alçada la vela de popa per a prendre  
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Ac 27,41  costats, ells hi vararen la barca;  i la proa estava encallada i immòbil, mes  
Ac 27,41  barca; i la proa estava encallada  i immòbil, mes la popa s’obria a cops de  
Ac 27,43  salvar a Pau, prohibí tal cosa,  i manà que els que sabessen nedar se  
Ac 27,43  se tirassen los primers al mar  i escapassen a terra. 44 I els demés foren 
Ac 27,44  altres sobre trossos del barco,  i així se conseguí que tots escapassen  
Ac 28,2  a tots de la pluja que queia  i del fred. 3 I havent Pau juntat un manat 
Ac 28,3  Pau juntat un manat de sarments  i posant-los al foc, isqué ab lo calor  
Ac 28,3  foc, isqué ab lo calor un escurçó  i se li agarrà a la mà. 4 I quan los  
Ac 28,5  5 Emperò sacudí l’escurçó al foc,  i no sentí mal algun. 6 Mes ells creien  
Ac 28,6  ells creien que s’aniria entumint  i que cauria mort de repente. Emperò  
Ac 28,7  nos hospedà tres dies en sa casa  i ens tractà molt bé. 8 I succeí que el  
Ac 28,8  aquella ocasió, afligit de febres  i disenteria. Entrà Pau a veure’l i, fent 
Ac 28,8  i disenteria. Entrà Pau a veure’l  i, fent oració i posant-li les mans  
Ac 28,8 Entrà Pau a veure’l i, fent oració  i posant-li les mans dessobre, lo curà.  
Ac 28,9 tots quants tenien mals en l’isla,  i eren curats. 10 Los quals igualment nos  
Ac 28,10  igualment nos feren molts honors  i, a l’embarcar-nos, nos proveïren de  
Ac 28,11  havia passat l’hivern en l’isla  i tenia per divisa Càstor i Pòlux. 12 I  
Ac 28,11  l’isla i tenia per divisa Càstor  i Pòlux. 12 I arribant a Siracusa, nos  
Ac 28,13 d’allí, costejant, anàrem a Règio,  i tenint un altre dia vent de migjorn,  
Ac 28,14 que ens quedàssem ab ells set dies,  i així vinguérem a Roma. 15 I quan los  
Ac 28,15  a rebre fins al Foro d’Àpio  i les Tres Tavernes; i quan los vegé Pau,  
Ac 28,15  Foro d’Àpio i les Tres Tavernes;  i quan los vegé Pau, donà gràcies a Déu i  
Ac 28,15  los vegé Pau, donà gràcies a Déu  i cobrà ànimo. 16 I quan arribàrem a Roma, 
Ac 28,17 pares, vaig ésser pres en Jerusalem  i entregat en mans dels romans, 18 los  
Ac 28,20  vos he cridat, per a veure-us  i parlar-vos, perquè per l’esperança d’ 
Ac 28,23  donant testimoni del Regne de Déu,  i demostrava lo que està dit de Jesús per  
Ac 28,23  dit de Jesús per la Llei de Moisès  i per los Profetes, des del matí fins a la 
Ac 28,24  creien les coses que se’ls deien  i altres no les creien. 25 I com no  
Ac 28,26  26 dient: »“Vés a aqueix poble  i digue’ls: Oireu ab vostres oïdos i no  
Ac 28,26 i digue’ls: Oireu ab vostres oïdos  i no comprendreu; i veent, veureu, i no  
Ac 28,26  ab vostres oïdos i no comprendreu;  i veent, veureu, i no percibireu. 27  
Ac 28,26  i no comprendreu; i veent, veureu,  i no percibireu. 27 Perquè està encrassat  
Ac 28,27  encrassat lo cor d’aquest poble  i sos oïdos estan pesats i han tancat sos  
Ac 28,27  poble i sos oïdos estan pesats  i han tancat sos ulls; no sia que vegen ab 
Ac 28,27  ulls; no sia que vegen ab sos ulls  i oiguen ab ses orelles i comprenguen ab  
Ac 28,27 ab sos ulls i oiguen ab ses orelles  i comprenguen ab son cor, i es  
Ac 28,27  orelles i comprenguen ab son cor,  i es convertesquen i jo els cúria!” 28  
Ac 28,27  ab son cor, i es convertesquen  i jo els cúria!” 28 »Perquè haveu de saber 
Ac 28,28  és enviada aquesta salut de Déu,  i ells oiran. 29 I acabant de dir això,  
Ac 28,30  en la casa que tenia llogada,  i rebia a tots los que el venien a veure,  
Ac 28,31 veure, 31 predicant lo Regne de Déu  i ensenyant les coses que són del Senyor  
Rm 1,Tit  sens ella ningú és justificat,  i de la raó s’abusa en termes, que los  
Rm 1,4 llinatge de David segons la carn; 4  i declarant ser lo Fill de Déu ab poder,  
Rm 1,5  5 per lo qui havem rebut la gràcia  i l’apostolat, perquè s’obeesca la fe en 
Rm 1,7  sants: gràcia a vosaltres  i pau de Déu nostre Pare i del Senyor  
Rm 1,7  vosaltres i pau de Déu nostre Pare  i del Senyor Jesucrist. 8 Primerament dono 
Rm 1,12  per aquella fe mútua, vostra  i meva. 13 Emperò no vull que ignoreu,  
Rm 1,13  m’he proposat venir a vosaltres  (i m’ha estat impedit fins ara), per a  
Rm 1,14 demés nacions. 14 Só deutor a grecs  i a bàrbaros, a savis i a ignorants. 15  
Rm 1,14  a grecs i a bàrbaros, a savis  i a ignorants. 15 Així, en quant a mi,  
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Rm 1,16  que creu, al jueu primerament,  i també al grec. 17 Perquè en ell la  
Rm 1,18  del cel contra tota la impietat  i injustícia d’aquells homes que retenen  
Rm 1,20 obres criades, fins son poder etern  i sa divinitat; així que ells no tenen  
Rm 1,21  en sos pensaments vans,  i son cor insensat quedà en tenebres. 22 I 
Rm 1,23 -se de savis se tornaren necis, 23  i mudaren la glòria de Déu incorruptible  
Rm 1,23  de figura humana corruptible,  i d’aucells, i de quadrúpedos, i de  
Rm 1,23  humana corruptible, i d’aucells,  i de quadrúpedos, i de serpents. 24 Per lo 
Rm 1,23  i d’aucells, i de quadrúpedos,  i de serpents. 24 Per lo que Déu los  
Rm 1,25  la veritat de Déu en mentida,  i adoraren i serviren a les criatures  
Rm 1,25  de Déu en mentida, i adoraren  i serviren a les criatures abans que al  
Rm 1,27  ús que és contra naturalesa; 27  i així mateix los homes, deixant l’ús  
Rm 1,27 fent homes ab homes coses nefandes,  i rebent en si mateixos la paga que era  
Rm 2,Tit  Se demostra que els jueus són tant  i més culpables per ses males obres que  
Rm 2,Tit  circumcisió és la de l’esperit  i de la voluntat. 1 Per lo qual no tens  
Rm 2,3 que judiques als que fan tals coses  i obres les mateixes, ¿penses que t’  
Rm 2,4  les riqueses de sa bondat  i paciència, i llarg sofriment? ¿No saps  
Rm 2,4  riqueses de sa bondat i paciència,  i llarg sofriment? ¿No saps que la  
Rm 2,5  5 Emperò tu, per ta duresa  i ton cor impenitent, atresores per a tu  
Rm 2,5  per a tu ira en lo dia de la ira  i de la revelació del just judici de Déu,  
Rm 2,7 en fer obres bones, cerquen glòria,  i honra, i immortalitat, la vida eterna; 8 
Rm 2,7  bones, cerquen glòria, i honra,  i immortalitat, la vida eterna; 8 als que  
Rm 2,8  8 als que són amics de disputes  i que no obeeixen a la veritat, sinó que  
Rm 2,8  que obeeixen a la injustícia, ira  i indignació. 9 Tribulació i angústia  
Rm 2,9  ira i indignació. 9 Tribulació  i angústia sobre l’ànima de qualsevol  
Rm 2,9 que obra mal, del jueu primerament,  i també del grec. 10 Emperò glòria, honra  
Rm 2,10  del grec. 10 Emperò glòria, honra  i pau a tots los que obren bé, al jueu  
Rm 2,10  que obren bé, al jueu primerament,  i després al grec. 11 Perquè envers Déu no 
Rm 2,12 pecat sens Llei, sens Llei periran;  i tots quants pecassen en la Llei, per la  
Rm 2,15  testimoni sa consciència mateixa,  i sos pensament interiors, acusant-se  
Rm 2,15  interiors, acusant-se entretant,  i també excusant-se uns ab altres) 16 en 
Rm 2,17  et prècies del sobrenom de jueu,  i reposes en la Llei, i et glories en Déu, 
Rm 2,17  de jueu, i reposes en la Llei,  i et glories en Déu, 18 i coneixes sa  
Rm 2,18 en la Llei, i et glories en Déu, 18  i coneixes sa voluntat, i instruït per la  
Rm 2,18  en Déu, 18 i coneixes sa voluntat,  i instruït per la Llei aproves les coses  
Rm 2,19  coses que són més exceŀlents, 19  i et jactes de ser guia de cegos i llum  
Rm 2,19 19 i et jactes de ser guia de cegos  i llum dels que estan en tenebres, 20  
Rm 2,20 en tenebres, 20 mestre d’ignorants  i instructor d’infants, que tens la regla 
Rm 2,20  que tens la regla de la ciència  i de la veritat en la Llei; 21 ¿tu, doncs, 
Rm 2,27  et judicarà a tu, que ab la lletra  i la circumcisió trenques la Llei? 28  
Rm 2,29 jueu aquell que ho és interiorment,  i la circumcisió és del cor en l’Esperit, 
Rm 2,29  és del cor en l’Esperit,  i no en la lletra, l’alabança de la qual  
Rm 3,Tit  dels jueus sobre els gentils. Uns  i altres estan subjectes al pecat. No és  
Rm 3,4  modo! 4 Perquè Déu és verídic,  i tot home, faŀlaç, com està escrit: «A fi 
Rm 3,4  reconegut fiel en tes paraules,  i vències quan sies judicat.» 5 Emperò si  
Rm 3,8 8 I no abans (segons som calumniats  i asseguren alguns que nosaltres diem) fem 
Rm 3,9  perquè havem ja provat que jueus  i gentils estan tots baix de pecat, 10 com 
Rm 3,12 búsquia a Déu. 12 Tots se desviaren  i tots junts se feren inútils, no hi ha  
Rm 3,14 dels quals està plena de maledicció  i d’amargor. 15 Los peus estan llestos  
Rm 3,16  16 En sos camins hi ha desditxa  i destrucció. 17 No conegueren la senda de 
Rm 3,19  a fi de que tota boca sia tapada  i tot lo món se reconega culpable envers  
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Rm 3,21  essent testificada per la Llei  i els Profetes. 22 La justícia, dic, de  
Rm 3,22  per la fe en Jesucrist per a tots  i sobre tots los que creuen en ell, perquè 
Rm 3,23  ha distinció, 23 puix tots pecaren  i estan privats de la glòria de Déu, 24  
Rm 3,26  a fi de que ell sia trobat just  i justificador d’aquell que té la fe de  
Rm 3,30  la fe justificarà la circumcisió,  i per la fe, la incircumcisió. 31  
Rm 4,3  Escriptura? Abraham cregué a Déu,  i li fou imputat a justícia. 4 I al que  
Rm 4,5 per deute. 5 Emperò al que no obra,  i creu en aquell que justifica a l’impio, 
Rm 4,7  maldats dels quals són perdonades  i los pecats dels quals són coberts. 8  
Rm 4,11  creuen, encara que incircumcidats,  i perquè a ells també los sia imputat a  
Rm 4,14 Llei són los hereus, la fe és vana,  i la promesa anuŀlada. 15 Perquè la Llei  
Rm 4,17 cregut, lo qual dóna vida als morts  i crida les coses que no són com les que  
Rm 4,25  fou entregat per nostres delictes  i ressuscità per a justificació nostra.  
Rm 5,2  esta gràcia, en la que estam ferms  i ens regositjam en l’esperança de la  
Rm 5,4 que la tribulació obra paciència, 4  i la paciència, prova, i la prova,  
Rm 5,4 paciència, 4 i la paciència, prova,  i la prova, esperança; 5 i l’esperança no 
Rm 5,5  prova, i la prova, esperança; 5  i l’esperança no porta avergonyiment,  
Rm 5,12  home entrà lo pecat en aquest món,  i per lo pecat, la mort, així també passà  
Rm 5,15  molts, molt més la gràcia de Déu  i lo do per la gràcia d’un sol home, que  
Rm 5,17  reben l’abundància de la gràcia,  i del do, i de la justícia.) 18 Per això,  
Rm 5,17  abundància de la gràcia, i del do,  i de la justícia.) 18 Per això, així com  
Rm 6,Tit  en lo baptisme, fent vida nova  i entregant-se enterament a Déu. 1  
Rm 6,6  sia destruït lo cos del pecat  i no serviam ja més al pecat. 7 Puix  
Rm 6,13  ressuscitats d’entre els morts,  i vostres membres a Déu com instruments de 
Rm 6,19  membres per a servir a la impuresa  i a la iniquitat, així ara per a  
Rm 6,22 ara que estau deslliurats del pecat  i que sou fets servos de Déu, teniu vostre 
Rm 6,22  vostre fruit en la santificació,  i per terme la vida eterna. 23 Perquè l’  
Rm 7,Tit  Combat entre la llei de la carn  i la llei de l’esperit. 1 ¿Ignorau, per  
Rm 7,3  llibre de la llei del marit,  i no és adúltera encara que s’unèsquia ab 
Rm 7,6  en la novedat de l’Esperit,  i no en la vellesa de la lletra. 7 Què  
Rm 7,10  lo pecat. 10 I jo quedí mort;  i lo manament que era ordenat per a vida,  
Rm 7,11  ocasió del manament, me seduí  i per ell me matà. 12 De manera que la  
Rm 7,12  que la Llei certament és santa,  i lo manament, sant, i just, i bo. 13 Que, 
Rm 7,12  és santa, i lo manament, sant,  i just, i bo. 13 Que, doncs, lo que és bo  
Rm 7,12 santa, i lo manament, sant, i just,  i bo. 13 Que, doncs, lo que és bo m’ha  
Rm 7,23  que combat la llei de mon esperit  i em porta a la llei del pecat que està en 
Rm 7,25  esperit servesc a la llei de Déu,  i ab la carn, a la llei del pecat. 8,Tit  
Rm 8,Tit  Felicitat dels justos; sa alegria  i esperança, i que res los pot apartar de  
Rm 8,Tit  justos; sa alegria i esperança,  i que res los pot apartar de l’amor de  
Rm 8,2  me deslliurà de la llei del pecat  i de la mort. 3 Perquè lo que la Llei no  
Rm 8,3 Fill en semblança de carn pecadora,  i per lo pecat, condemnà lo pecat en la  
Rm 8,6  la prudència de l’Esperit és pau  i vida. 7 Perquè la sabiduria de la carn  
Rm 8,17  hereus verdaderament de Déu,  i cohereus de Cristo, ab tal que patiam ab 
Rm 8,22 Puix sabem que tota criatura gemega  i està de part fins ara. 23 I no solament  
Rm 8,30  predestinà, a eixos cridà també;  i als que cridà, a eixos justificà també;  
Rm 8,30 que cridà, a eixos justificà també;  i als que justificà, a eixos també  
Rm 8,34  Cristo Jesús és lo qui morí,  i lo que ressuscità també, i lo qui està  
Rm 8,34  morí, i lo que ressuscità també,  i lo qui està també a la dreta de Déu, lo  
Rm 9,Tit  tracta de la vocació dels gentils  i de la reprovació dels jueus. 1 Dic la  
Rm 9,2  Sant, 2 de que tinc gran tristesa  i un dolor contínuo en mon cor. 3 Puix  
Rm 9,4  de qui és l’adopció dels fills,  i la glòria, i l’aliança, i la  
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Rm 9,4 l’adopció dels fills, i la glòria,  i l’aliança, i la constitució de la Llei, 
Rm 9,4  fills, i la glòria, i l’aliança,  i la constitució de la Llei, i el culto, i 
Rm 9,4  i la constitució de la Llei,  i el culto, i les promeses; 5 los pares  
Rm 9,4 constitució de la Llei, i el culto,  i les promeses; 5 los pares dels quals són 
Rm 9,9  «En aquest temps jo vindré,  i Sara tindrà un fill.» 10 I no solament  
Rm 9,13 a lo que està escrit: «Amí a Jacob,  i avorrí a Esaú.» 14 Què direm, doncs? Hi  
Rm 9,15  del que em compadeixeré,  i tindré misericòrdia del qui tindré  
Rm 9,17  per a mostrar en tu mon poder,  i per a què sia anunciat mon nom per tota  
Rm 9,18 usa de misericòrdia ab qui li plau,  i endureix al qui vol. 19 Emperò tu em  
Rm 9,21  mateixa pasta un vas per a honra,  i altre per a deshonra? 22 ¿I què si  
Rm 9,22 ¿I què si volent Déu mostrar sa ira  i manifestar son poder, suportà ab gran  
Rm 9,23 ira aparellats per a destrucció, 23  i per a fer manifestes les riqueses de sa  
Rm 9,24  que preparà per a glòria, 24  i fins nosaltres, a qui ell ha cridat, no  
Rm 9,25  meu” al que no era mon poble,  i “amada” a la que no era amada, i  
Rm 9,25  i “amada” a la que no era amada,  i “objecte de misericòrdia” al que no  
Rm 9,28  28 perquè paraula consumidora  i abreviadora en justícia, paraula  
Rm 9,29  llinatge, hauríem estat com Sodoma  i seríem semblants a Gomorra.» 30 Doncs,  
Rm 9,32 buscaren per la fe, sinó per obres;  i ensopegaren en pedra d’escàndol, 33  
Rm 9,33 jo poso en Sion pedra ensopegadora,  i pedra d’escàndol; i tot aquell que creu 
Rm 9,33  ensopegadora, i pedra d’escàndol;  i tot aquell que creu en ell no serà  
Rm 10,Tit  ningú pot salvar-se; ab ella  i no ab les obres de la Llei s’alcança la 
Rm 10,1  1 Germans, lo desig de mon cor  i ma oració a Déu per Israel és per a què  
Rm 10,3  quant, ignorant la justícia de Déu  i volent establir la seva pròpia, no es  
Rm 10,8 «I prop està la paraula, en ta boca  i en ton cor», ço és, la paraula de la fe  
Rm 10,9  ab ta boca al Senyor Jesús  i creguesses en ton cor que Déu lo  
Rm 10,12  Perquè no hi ha diferència de jueu  i de grec; per quant un mateix és lo  
Rm 10,17  17 Així que la fe ve de l’oir,  i l’oir, de la paraula de Cristo. 18  
Rm 10,18  sa veu ressonà per tota la terra,  i ses paraules se oïren fins als confins  
Rm 10,19  per un poble que no és mon poble,  i jo us mouré a ira per una gent  
Rm 10,21  mes mans a un poble incrèdul  i rebelde.» 11,Tit Capítol XI Ab l’  
Rm 11,Tit als gentils que no presúmien de si,  i profetisa la conversió general d’  
Rm 11,3 3 «Senyor, mataren vostres profetes  i soscavaren vostres altars, i jo he  
Rm 11,3  i soscavaren vostres altars,  i jo he quedat sol i em busquen per a  
Rm 11,3  vostres altars, i jo he quedat sol  i em busquen per a matar-me»? 4 Mes, què 
Rm 11,6  la gràcia ja no és gràcia;  i si per les obres, ja no per gràcia;  
Rm 11,7  que l’elecció ho ha conseguit,  i els demés foren obcecats 8 (conforme  
Rm 11,8  ulls per a què no vegen  i orelles per a què no oiguen») fins al  
Rm 11,9  -se’ls sa taula en llaç,  i en trampa, i en pedra d’ensopec, i en  
Rm 11,9 ’ls sa taula en llaç, i en trampa,  i en pedra d’ensopec, i en paga. 10  
Rm 11,9 i en trampa, i en pedra d’ensopec,  i en paga. 10 Obscuresquen-se’ls los  
Rm 11,10  se’ls los ulls per a què no vegen  i vagen sempre encorbats d’espatlles.» 11 
Rm 11,12 pecat d’ells és lo tresor del món,  i la disminució d’ells, lo tresor dels  
Rm 11,14  puc moure a gelosia als de ma carn  i fer que es sàlvien alguns d’ells. 15  
Rm 11,16  és sant, ho és també la massa;  i si l’arrel és santa, ho són també les  
Rm 11,17 alguna de les branques és trencada,  i essent tu oliver bord ets empeltat en  
Rm 11,17  oliver bord ets empeltat en elles,  i has participat de l’arrel i de la  
Rm 11,17 elles, i has participat de l’arrel  i de la grassa de l’oliver, 18 no et  
Rm 11,22  22 Considera, doncs, la bondat  i rigor de Déu: lo rigor envers aquells  
Rm 11,22  rigor envers aquells que caigueren  i la bondat de Déu envers tu, si  
Rm 11,24  tallat de l’oliver bord natural  i contra naturalesa has estat empeltat en  
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Rm 11,29  de sos pares. 29 Puix los dons  i vocació de Déu són irrevocables. 30  
Rm 11,30  en algun temps no creguéreu a Déu,  i ara haveu alcançat misericòrdia per raó  
Rm 11,33  de les riqueses de la sabiduria  i ciència de Déu! Quant inescrutables són  
Rm 11,36  sia recompensat? 36 Perquè d’ell,  i per ell, i en ell són totes les coses. A 
Rm 11,36  36 Perquè d’ell, i per ell,  i en ell són totes les coses. A ell sia la 
Rm 12,Tit  fiels, segons l’estat de cada u  i segons los dons rebuts de Déu ab la fe  
Rm 12,Tit  de treballar a favor de la Iglésia  i amar-nos mútuament. 1 I així vos  
Rm 12,1  cossos en hòstia viva, santa,  i agradable a Déu, que és vostre racional  
Rm 12,2 la voluntat de Déu, bona, agradable  i perfecta. 3 Puix, per la gràcia que m’  
Rm 12,3  sinó que pènsien ab templança  i cada qual segons la mesura de la fe que  
Rm 12,4  com en un cos tenim molts membres,  i no tots los membres tenen lo mateix  
Rm 12,5  molts, som un sol cos en Cristo  i cada u membre l’un de l’altre. 6  
Rm 12,14  que us persegueixen; beneïu-los  i no els maleïu.15 Alegrau-vos ab los  
Rm 13,Tit Recomana la submissió als superiors  i a les potestats civils. L’amor del  
Rm 13,1  no hi ha potestat sinó de Déu,  i Déu ha ordenat les que existeixen. 2 Per 
Rm 13,2  resisteix al precepte de Déu,  i els que resisteixen atrauran sobre si la 
Rm 13,3  tenir temor de la potestat? Fes bé  i tindràs alabança d’ella. 4 Perquè el  
Rm 13,9 falsos testimonis, no cobdiciaràs»;  i si hi ha algun altre manament, està  
Rm 13,10  no obra mal contra el proïsme,  i així la caritat és lo compliment de la  
Rm 13,12  doncs, les obres de les tenebres,  i vestim-nos ab les armes de la llum. 13 
Rm 13,13  embriagueses, no en deshonestedats  i disolucions, no en quimeres i enveges.  
Rm 13,13  i disolucions, no en quimeres  i enveges. 14 Ans bé vestiu’s de nostre  
Rm 13,14  ’s de nostre Senyor Jesucrist,  i no feu cas de la carn per a satisfer sos 
Rm 14,Tit  en la fe deuen suportar als flacs,  i uns i altres edificar-se mútuament. 1  
Rm 14,Tit  fe deuen suportar als flacs, i uns  i altres edificar-se mútuament. 1 I al  
Rm 14,3  no despreciï al que no menja;  i el que no menja, no judíquia al que  
Rm 14,5  5 L’un fa diferència entre dia  i dia, i l’altre considera iguals tots  
Rm 14,5  un fa diferència entre dia i dia,  i l’altre considera iguals tots los dies. 
Rm 14,6  del dia, la fa per al Senyor;  i el que no fa diferència del dia, també  
Rm 14,6  del dia, també per al Senyor;  i aquell que menja, per al Senyor menja;  
Rm 14,6  menja; puix dóna gràcies a Déu;  i el que no menja, per al Senyor no menja, 
Rm 14,6  no menja, per al Senyor no menja,  i a Déu dóna gràcies. 7 Perquè ningú de  
Rm 14,7  ningú de nosaltres viu per a si,  i ningú mor per a si: 8 puix si vivim, per 
Rm 14,8 puix si vivim, per al Senyor vivim;  i si morim, per al Senyor morim. I així,  
Rm 14,9  9 Perquè per a això morí Cristo,  i ressuscità per a ser Senyor de morts i  
Rm 14,9  per a ser Senyor de morts  i de vius. 10 I tu, per què judiques a ton 
Rm 14,11  doblegarà son genoll davant de mi  i tota llengua confessarà a Déu.» 12 Puix  
Rm 14,14 ensopec o escàndol al germà. 14 Sé,  i estic persuadit en lo Senyor Jesús, que  
Rm 14,14  cosa immunda per si mateixa;  i que no hi ha cosa immunda, sinó per a  
Rm 14,17 Perquè lo Regne de Déu no és menjar  i beure, sinó justícia, i pau, i goig en  
Rm 14,17  és menjar i beure, sinó justícia,  i pau, i goig en l’Esperit Sant. 18 I qui 
Rm 14,17  i beure, sinó justícia, i pau,  i goig en l’Esperit Sant. 18 I qui en  
Rm 14,18  serveix a Cristo, és accepte a Déu  i té l’aprovació dels homes. 19 Per lo  
Rm 14,19  coses que contribueixen a la pau  i observem les que poden servir a nostra  
Rm 15,Tit  mostres de gran afecte als romans  i del fort desig que té d’anar-los a  
Rm 15,4  a fi de que per la paciència  i consolació de les Escriptures tingam  
Rm 15,5 5 Vulla, doncs, Déu de la paciència  i de la consolació fer-vos la gràcia de  
Rm 15,6  ab una boca, glorifiqueu al Déu  i Pare de nostre Senyor Jesucrist. 7 Per  
Rm 15,9  les promeses dels pares, 9  i per a què els gentils glorifíquien a Déu 
Rm 15,9  Senyor, entre els gentils,  i cantaré a vostre nom.» 10 I en altre  
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Rm 15,11 Senyor, vosaltres tots los gentils,  i pobles tots, ensalçau-lo». 12 I així  
Rm 15,13  lo Déu d’esperança de tot goig  i pau en la creència, per a què abundeu en 
Rm 15,16  agradable l’oferta dels gentils  i santificada en l’Esperit Sant. 17 Ab  
Rm 15,18 obediència als gentils, ab paraules  i obres, 19 ab l’eficàcia de senyals i de 
Rm 15,19 obres, 19 ab l’eficàcia de senyals  i de prodigis, en virtut de l’Esperit  
Rm 15,19  de manera que des de Jerusalem  i terres comarcanes, fins a Ilírico, he  
Rm 15,21 no ha estat ell anunciat lo veuran,  i l’entendran los que no l’han oït.» 22  
Rm 15,22  impedit de venir-us a veure,  i no he pogut fins aquí. 23 Emperò ara, no 
Rm 15,23  -me més en aquestes terres,  i havent per molts anys desitjat venir a  
Rm 15,24  espero veure-us al passar,  i que m’acompanyareu fins allà després d’ 
Rm 15,26  als sants. 26 Perquè la Macedònia  i l’Acaia han tingut a bé lo fer una  
Rm 15,27  en Jerusalem. 27 Així los plagué  i són deutors a ells. Perquè si els  
Rm 15,28  28 Doncs quan haja jo complert açò  i els haja entregat aquest fruit, passaré  
Rm 15,30  per nostre Senyor Jesucrist  i per amor de l’Esperit Sant, que m’  
Rm 15,31 dels infiels que hi ha en la Judea,  i sia agradable als sants de Jerusalem l’ 
Rm 15,32  ab goig per la voluntat de Déu,  i tinga refrigeri junt ab vosaltres. 33 Lo 
Rm 16,Tit  XVI Recomendacions, memòries  i últim avís de Pau als fiels residents en 
Rm 16,2  en lo Senyor, com deuen los sants,  i per a què l’ajudeu en tot quant sia  
Rm 16,2  puix ella ha socorregut a molts,  i a mi en particular. 3 Saludau a Prisca i 
Rm 16,3  en particular. 3 Saludau a Prisca  i a Aquila, mos coadjutors en Cristo  
Rm 16,4  per ma vida posaren sos colls,  i no ho agraesc jo sols, sinó també totes  
Rm 16,7 per nosaltres. 7 Saludau a Andrònic  i a Junia, parents i companys meus de  
Rm 16,7  a Andrònic i a Junia, parents  i companys meus de presó, los quals s’han 
Rm 16,7 s’han distingit entre els apòstols  i foren abans que jo en Cristo. 8 Saludau  
Rm 16,9 ha treballat ab mi en Cristo Jesús,  i a mon amat Estaqui. 10 Saludau a Apeles, 
Rm 16,12  en lo Senyor. 12 Saludau a Trifena  i a Trifosa, que treballen en lo Senyor.  
Rm 16,13  a Rufo, escollit del Senyor,  i a sa mare i meva. 14 Saludau a Asincrit, 
Rm 16,13  escollit del Senyor, i a sa mare  i meva. 14 Saludau a Asincrit, a Flegont,  
Rm 16,14  a Hermas, a Patrobas, a Hermes,  i als germans que estan ab ells. 15  
Rm 16,15 estan ab ells. 15 Saludau a Filòlog  i a Júlia, i a Nereo, i a sa germana, i a  
Rm 16,15  15 Saludau a Filòlog i a Júlia,  i a Nereo, i a sa germana, i a Olimpiada,  
Rm 16,15  a Filòlog i a Júlia, i a Nereo,  i a sa germana, i a Olimpiada, i a tots  
Rm 16,15 a Júlia, i a Nereo, i a sa germana,  i a Olimpiada, i a tots los sants que  
Rm 16,15  i a sa germana, i a Olimpiada,  i a tots los sants que estan ab ells. 16  
Rm 16,17  a aquells que causen divisions  i escàndols contra la doctrina que haveu  
Rm 16,17 contra la doctrina que haveu après,  i apartau’s d’ells. 18 Perquè los tals  
Rm 16,18  Jesucrist, sinó a son ventre;  i ab bones paraules i raons dolces  
Rm 16,18  a son ventre; i ab bones paraules  i raons dolces enganyen los cors dels  
Rm 16,19  voldria que fósseu savis en lo bé,  i simples en lo mal. 20 I el Déu de la pau 
Rm 16,21  Vos saluda Timoteu, mon coadjutor,  i Luci, i Jason, i Sosipatre, parents  
Rm 16,21  Timoteu, mon coadjutor, i Luci,  i Jason, i Sosipatre, parents meus. 22 Jo, 
Rm 16,21  mon coadjutor, i Luci, i Jason,  i Sosipatre, parents meus. 22 Jo, Terci,  
Rm 16,23  23 Vos saluda Gai, mon patró,  i tota la iglésia. Vos saluden Erasto,  
Rm 16,23  Erasto, tresorer de la ciutat,  i lo germà Quart. 24 La gràcia de nostre  
Rm 16,25 confirmar-vos segons mon evangeli  i la predicació de Jesucrist, segons la  
Rm 16,27  sol savi, a ell sia dada l’honra  i glòria per Jesucrist per los sigles dels 
1Co 1,Tit  Capítol I Los exhorta a la unió  i concòrdia. Los demostra com Déu confon  
1Co 1,Tit  com Déu confon la sabiduria  i supèrbia humana i que la creu de  
1Co 1,Tit  la sabiduria i supèrbia humana  i que la creu de Jesucrist, que és necedat 
1Co 1,Tit  creu de Jesucrist, que és necedat  i escàndol per als mundans, és per als  
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1Co 1,Tit  és per als fiels, sabiduria  i salut. 1 Pau, cridat apòstol de  
1Co 1,1  de Jesucrist per voluntat de Déu,  i Sostenes, germà nostre 2 a la iglésia de 
1Co 1,2  en Cristo Jesús, anomenats sants,  i a tots los que en qualsevol lloc  
1Co 1,2  Jesucrist, nostre Senyor, d’ells  i de nosaltres: 3 gràcia a vosaltres i pau 
1Co 1,3  de nosaltres: 3 gràcia a vosaltres  i pau de part de Déu nostre Pare i del  
1Co 1,3  i pau de part de Déu nostre Pare  i del senyor Jesucrist. 4 Dono gràcies  
1Co 1,5  enriquits en ell, en tota paraula  i en tota ciència; 6 havent-se així  
1Co 1,10  que siau tots d’un mateix parlar,  i que no hi haja divisions entre  
1Co 1,10  units en un mateix esperit  i en un mateix judici. 11 Perquè se m’ha  
1Co 1,14 a ningú de vosaltres, sinó a Crispo  i a Caio, 15 perquè ningú diga que en mon  
1Co 1,16  també la família d’Estèfana,  i per lo demés no sé si he batejat a  
1Co 1,19  «Destruiré la sabiduria dels savis  i anuŀlaré la prudència dels prudents.» 20 
1Co 1,22  és que els jueus demanen miracles,  i els grecs cerquen sabiduria. 23 Emperò  
1Co 1,23  que és escàndol per als jueus  i fatuïtat per als gentils. 24 Mes per als 
1Co 1,24  com grecs, Cristo, virtut de Déu  i sabiduria de Déu. 25 Puix lo que apar  
1Co 1,25  en Déu, és més savi que els homes;  i lo que apar flac en Déu, és més fort que 
1Co 1,27 del món per a confondre les sàvies;  i les coses flaques del món escollí Déu  
1Co 1,28  Déu per a confondre les fortes; 28  i les coses vils i despreciables del món  
1Co 1,28  les fortes; 28 i les coses vils  i despreciables del món escollí Déu, i  
1Co 1,28  despreciables del món escollí Déu,  i aquelles que no existeixen, per a  
1Co 1,30  ha estat fet per Déu sabiduria  i justificació i santificació i redempció; 
1Co 1,30  per Déu sabiduria i justificació  i santificació i redempció; 31 per a què,  
1Co 1,30  i justificació i santificació  i redempció; 31 per a què, segons està  
1Co 2,2  entre vosaltres, sinó a Jesucrist,  i aqueix crucificat. 3 I jo estiguí entre  
1Co 2,3  ab pusiŀlanimitat, ab temor  i tremolant. 4 I mon parlar i ma  
1Co 2,4  temor i tremolant. 4 I mon parlar  i ma predicació no fou ab paraules  
1Co 2,4  sinó ab demostració d’Esperit  i de poder, 5 per a què vostra fe no  
1Co 2,14 de Déu, perquè per ell són fatuïtat  i no les pot comprendre, per quant se  
1Co 2,15  espiritual judica totes les coses  i ell no és judicat de ningú. 16 Perquè  
1Co 3,Tit  al Senyor, de qui són ministres,  i exhorta a despreciar la sabiduria vana  
1Co 3,Tit  la sabiduria vana del món  i a abraçar la sàvia ignorància de l’  
1Co 3,2  llavors no podíeu suportar-la,  i ni ara podeu, perquè encara sou carnals. 
1Co 3,3  entre vosaltres enveges, quimeres  i divisions, ¿no és així que sou carnals i 
1Co 3,3  ¿no és així que sou carnals  i caminau com a homes? 4 Perquè dient l’  
1Co 3,4  l’un: «Jo certament só de Pau»,  i l’altre: «Jo, d’Apolo»; ¿no és clar  
1Co 3,5 5 Ministres d’aquell en qui creeu,  i segons que el Senyor donà a cada u. 6 Jo 
1Co 3,8  l’increment. 8 I el qui planta  i el qui rega són una mateixa cosa. Mes  
1Co 3,13  perquè se descobrirà en lo foc;  i qual sia l’obra de cada u, ho provarà  
1Co 3,16  16 ¿No sabeu que sou temple de Déu  i que l’Esperit de Déu habita en  
1Co 3,20  coneix los pensaments dels savis,  i sap que són vans.» 21 Per lo qual, ningú 
1Co 3,23  vostre. 23 I vosaltres, de Cristo,  i Cristo, de Déu. 4,Tit Capítol IV Ofici  
1Co 4,Tit  IV Ofici del verdader apòstol  i estimació que es mereix. Reprèn ab  
1Co 4,Tit  que es mereix. Reprèn ab energia  i mansuetud als corintis. 1 Considéria’ns 
1Co 4,1 ’ns l’home com ministres de Cristo  i dispensadors dels misteris de Déu. 2  
1Co 4,5  coses escondides en les tenebres  i farà manifestos los designis dels cors;  
1Co 4,5  manifestos los designis dels cors;  i llavors cada home tindrà de Déu l’  
1Co 4,6 he representat aquestes coses en mi  i en Apolo per amor de vosaltres, per a  
1Co 4,8 ja sou rics: regnau sens nosaltres;  i vulla Déu que regneu, per a què així  
1Co 4,9  los apòstols, los últims,  i com destinats a la mort; puix som fets  
1Co 4,9  l’expectacle del món, dels àngels  i dels homes. 10 Nosaltres, necis per amor 
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1Co 4,10  necis per amor de Cristo,  i vosaltres, savis en Cristo; nosaltres,  
1Co 4,10  savis en Cristo; nosaltres, flacs,  i vosaltres, forts; vosaltres, honrats, i  
1Co 4,10  forts; vosaltres, honrats,  i nosaltres, vilipendiats. 11 Fins a l’  
1Co 4,11 11 Fins a l’hora present patim fam  i set, i anam nusos, i som abufetejats, i  
1Co 4,11  a l’hora present patim fam i set,  i anam nusos, i som abufetejats, i no  
1Co 4,11  patim fam i set, i anam nusos,  i som abufetejats, i no tenim domicili  
1Co 4,11  i anam nusos, i som abufetejats,  i no tenim domicili segur. 12 I treballam, 
1Co 4,12  pròpies mans; nos maleeixen,  i els beneïm; nos persegueixen, i ho  
1Co 4,12  i els beneïm; nos persegueixen,  i ho sofrim; 13 som blasfemats, i  
1Co 4,13  i ho sofrim; 13 som blasfemats,  i suplicam. Hem arribat a ser com les  
1Co 4,17  Timoteu, que és mon fill caríssim,  i fiel en lo Senyor, qui vos farà memòria  
1Co 4,19  a vosaltres, si lo Senyor ho vol,  i examinaré, no les paraules dels que van  
1Co 4,21  a vosaltres ab bastó, o ab amor  i ab esperit de mansuetud? 5,Tit Capítol V 
1Co 5,Tit  l’Apòstol a un incestuós  i exhorta als de Corinti que evítien lo  
1Co 5,1  hi ha entre vosaltres fornicació,  i tal fornicació qual ni arribà a anomenar 
1Co 5,2 son pare. 2 I encara anau engreïts,  i ni menos vos haveu lamentat, per a què  
1Co 5,4  essent congregats vosaltres  i mon esperit, ab la potestat de nostre  
1Co 5,8  vell, ni ab llevat de malícia  i depravació, sinó ab lo pa àzim de  
1Co 5,8  sinó ab lo pa àzim de sinceritat  i de veritat. 9 Vos escriguí en la carta  
1Co 6,Tit  los desordres dels pledegistes  i dels deshonests. 1 S’atreveix ningú de  
1Co 6,1  a anar a judici davant dels inics  i no davant dels sants? 2 ¿No sabeu que  
1Co 6,6  germà ha de pledejar ab lo germà,  i això davant dels infiels? 7 De totes  
1Co 6,8  vosaltres sou los que agraviau,  i defraudau, i això als germans. 9 ¿No  
1Co 6,8  sou los que agraviau, i defraudau,  i això als germans. 9 ¿No sabeu que els  
1Co 6,11  lo nom de nostre Senyor Jesucrist  i per l’Esperit de nostre Déu. 12 «Tot m’ 
1Co 6,13  13 Les viandes són per al ventre,  i el ventre, per a les viandes; emperò Déu 
1Co 6,13  emperò Déu destruirà aquell  i estes. I el cos no és per a la  
1Co 6,13  la fornicació, sinó per al Senyor,  i el Senyor, per al cos. 14 I Déu  
1Co 6,14 cos. 14 I Déu ressuscità al Senyor,  i ens ressuscitarà també a nosaltres per  
1Co 6,15  ¿Trauré jo los membres de Cristo  i els faré membres de ramera? No, per  
1Co 6,19 vosaltres, lo qual lo teniu de Déu,  i vosaltres no sou de vosaltres mateixos?  
1Co 6,20  doncs, a Déu en vostre cos  i en vostre esperit, los quals són de Déu. 
1Co 7,Tit  VII De les càrregues del matrimoni  i de les ventatges de la virginitat. Avís  
1Co 7,2  tinga cada home sa muller,  i cada dona son marit. 3 Lo marit pàguia a 
1Co 7,3 a sa muller la deguda benevolència,  i de la mateixa manera la muller al marit. 
1Co 7,4  de son propi cos, sinó lo marit,  i així mateix lo marit no té lo domini de  
1Co 7,5  l’altre, si no és per algun temps  i de comú consentiment, per a dedicar-  
1Co 7,5  per a dedicar-vos al dejuni  i a l’oració; i de nou tornau a  
1Co 7,5  -vos al dejuni i a l’oració;  i de nou tornau a cohabitar, a fi de que  
1Co 7,7  son propi do, qui d’una manera,  i qui d’una altra. 8 Per consegüent, dic  
1Co 7,8  8 Per consegüent, dic als solters  i a les viudes que els és bo si  
1Co 7,11 casar o se reconciliï ab son marit;  i el marit no déixia tampoc la muller. 12  
1Co 7,12  germà té una infiel per muller  i ella consent en habitar ab ell, no la  
1Co 7,13  muller fiel té un infiel per marit  i ell consent en habitar ab ella, no  
1Co 7,14  és santificat per la muller fiel;  i santificada és la muller infiel per lo  
1Co 7,15  a esclavitud en tals coses;  i Déu nos ha cridat a pau. 16 Perquè,  
1Co 7,17  segons lo Senyor li té repartit  i segons Déu l’ha cridat, i així és com  
1Co 7,17 repartit i segons Déu l’ha cridat,  i així és com jo ho ordeno en totes les  
1Co 7,21  essent servo? No et dónia cuidado;  i si pots ésser llibre, aprofita-te’n  
1Co 7,22  del Senyor, és llibert del Senyor;  i així mateix, lo qui és cridat essent  
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1Co 7,28  Emperò si et cases, no has pecat;  i si una verge se casa, ella no peca. Mes  
1Co 7,30  com si no les tinguessen; 30  i els que ploren, com si no plorassen; i  
1Co 7,30  que ploren, com si no plorassen;  i els que s’alegren, com si no s’  
1Co 7,30  alegren, com si no s’alegrassen;  i els que compren, com si no posseïssen;  
1Co 7,31  compren, com si no posseïssen; 31  i els que usen d’aquest món, com si no n’ 
1Co 7,33  com podrà donar gust a la muller,  i està dividit. 34 I la dona soltera i la  
1Co 7,34  està dividit. 34 I la dona soltera  i la verge pensa en les coses del Senyor,  
1Co 7,34  del Senyor, per a ser santa de cos  i d’esperit. Emperò la que és casada  
1Co 7,34 pensa en les coses que són del món,  i com agradarà al marit. 35 En veritat dic 
1Co 7,35  per a lo que és convenient,  i per a què pugau servir al Senyor sens  
1Co 7,36 que ella pàssia la flor de sa edat,  i que és necessari que es càsia, faça ell  
1Co 7,37  domini sobre sa pròpia voluntat,  i ha determinat en son cor conservar sa  
1Co 7,38  aquell que casa sa verge, fa bé;  i aquell que no la casa, fa millor. 39 La  
1Co 7,40  així segons mon consell,  i penso que jo tinc també l’Esperit de  
1Co 8,4  que l’ídol no és res en lo món  i que no hi ha altre Déu sinó un sol. 5  
1Co 8,5  en la terra (puix hi ha molts déus  i molts senyors), 6 emperò per a nosaltres 
1Co 8,6  Pare, de qui són totes les coses,  i nosaltres, en ell; i un Senyor  
1Co 8,6  les coses, i nosaltres, en ell;  i un Senyor Jesucrist, per qui són totes  
1Co 8,6  per qui són totes les coses,  i nosaltres, per ell. 7 Mes no en tots hi  
1Co 8,7  com cosa sacrificada a l’ídol;  i la consciència d’aquestos, per ser  
1Co 8,12  modo, pecant contra els germans,  i llastimant sa consciència dèbil, pecau  
1Co 9,Tit  a ningú, fent-se tot per a tots,  i sofrint mil treballs per guanyar per a  
1Co 9,4 ventura no tenim potestat de menjar  i beure? 5 ¿No tenim, acàs, facultat de  
1Co 9,5  així com los demés apòstols,  i els germans del Senyor, i Cefas? 6 ¿O jo 
1Co 9,5 apòstols, i els germans del Senyor,  i Cefas? 6 ¿O jo solament i Bernabé no  
1Co 9,6  Senyor, i Cefas? 6 ¿O jo solament  i Bernabé no tenim potestat de fer això? 7 
1Co 9,7 ses expenses? ¿Qui planta una vinya  i no menja del fruit d’ella? ¿Qui  
1Co 9,7  d’ella? ¿Qui apastura un ramat  i no s’alimenta de la llet del ramat? 8  
1Co 9,10  llaura, deu llaurar en esperança;  i lo qui bat, és ab esperança de  
1Co 9,13  mengen de lo que és del santuari,  i que els que serveixen a l’altar  
1Co 9,21 guanyar als que estan baix la Llei;  i ab los que estaven sens Llei, com si jo  
1Co 9,25  continència en totes les coses;  i això ell ho fa per a alcançar una corona 
1Co 9,26  corro, no així ab incertitud;  i combato, no com un que dóna colps a l’  
1Co 9,26  aire, 26 sinó que castigo mon cos,  i el reduesc a subjecció; perquè no em  
1Co 10,Tit  d’haver proposat los beneficis  i els càstigs dels hebreus per raó de sa  
1Co 10,Tit  d’idolatria, de la vana confiança  i d’ofendre al proïsme. 1 Puix no vull,  
1Co 10,1  estigueren tots baix del núvol  i atravessaren tots lo mar. 2 I que tots,  
1Co 10,2  Moisès, foren batejats en lo núvol  i en la mar; 3 i tots menjaren una mateixa 
1Co 10,3 batejats en lo núvol i en la mar; 3  i tots menjaren una mateixa vianda  
1Co 10,4  una mateixa vianda espiritual, 4  i tots begueren la mateixa beguda  
1Co 10,4  pedra espiritual que els seguia,  i aqueixa pedra era Cristo. 5 Emperò molts 
1Co 10,7 escrit: «Se sentà lo poble a menjar  i a beure, i s’alçà per a jugar.» 8 Ni  
1Co 10,7  sentà lo poble a menjar i a beure,  i s’alçà per a jugar.» 8 Ni forniquem,  
1Co 10,8  com alguns d’ells fornicaren  i en un dia ne moriren vint-i-tres  
1Co 10,8  i en un dia ne moriren vint- i-tres mil. 9 Ni tentem a Cristo, com  
1Co 10,9  com alguns d’ells lo tentaren,  i foren destruïts per les serpents. 10 Ni  
1Co 10,10  com alguns d’ells murmuraren,  i foren morts per l’exterminador. 11 I  
1Co 10,17  nosaltres, essent molts, som un pa  i un cos, perquè tots som participants d’ 
1Co 10,20  les sacrifiquen als dimonis,  i no a Déu. I no vull jo que tingau  
1Co 10,20  No podeu beure lo calze del Senyor  i el calze dels dimonis. 21 No podeu  
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1Co 10,21  participar de la taula del Senyor  i de la taula dels dimonis. 22 ¿Voleu  
1Co 10,26  26 puix «del Senyor és la terra  i tot quant hi ha en ella». 27 Si algú  
1Co 10,27 27 Si algú dels infiels vos convida  i hi voleu anar, menjau de tot quant vos  
1Co 10,28  causa d’aquell que us ha avisat  i de la consciència. 29 Consciència, dic,  
1Co 11,Tit  homes órien ab lo cap descobert,  i cobert les dones. Tracta de la  
1Co 11,Tit institució de la sagrada eucaristia  i reprèn los desordres que es cometien al  
1Co 11,2  perquè en tot vos recordau de mi  i guardau mes instruccions tals com jo us  
1Co 11,3  que Cristo és lo cap de tot home,  i l’home és lo cap de la dona, i Déu, lo  
1Co 11,3  i l’home és lo cap de la dona,  i Déu, lo cap de Cristo. 4 Tot home que fa 
1Co 11,7  -se lo cap, perquè és imatge  i glòria de Déu; emperò la dona és la  
1Co 11,18  hi ha dissensions entre vosaltres,  i en part ho crec. 19 Puix és precís que  
1Co 11,21  cena per a menjar. I l’un té fam,  i l’altre està embriac. 22 ¿Que per  
1Co 11,22  ventura no teniu cases a on menjar  i beure? ¿O despreciau la Iglésia de Déu i 
1Co 11,22  ¿O despreciau la Iglésia de Déu  i avergonyiu als que no tenen? Què us  
1Co 11,24  en què fou traït, prengué pa; 24  i quan hagué donat gràcies, lo partí, i  
1Co 11,24 quan hagué donat gràcies, lo partí,  i digué: «Preneu, menjau; aquest és mon  
1Co 11,26  quantes vegades menjareu aquest pa  i beureu aquest calze, anunciareu la mort  
1Co 11,27  indignament, serà reo del cos  i de la sang del Senyor. 28 Per lo tant,  
1Co 11,28  examínia’s l’home a si mateix,  i així méngia d’aquell pa i bèguia del  
1Co 11,28  mateix, i així méngia d’aquell pa  i bèguia del calze. 29 Perquè el qui en  
1Co 11,29  calze. 29 Perquè el qui en menja  i beu indignament, menja i beu sa pròpia  
1Co 11,29  en menja i beu indignament, menja  i beu sa pròpia condemnació, no fent  
1Co 11,30  hi ha entre vosaltres molts dèbils  i malalts, i molts que dormen. 31 Puix si  
1Co 11,30  vosaltres molts dèbils i malalts,  i molts que dormen. 31 Puix si nosaltres  
1Co 12,11  aquestes coses les obra un sol  i mateix Esperit, repartint a cada u com  
1Co 12,12  12 Perquè així com lo cos és un  i té molts membres, i tots los membres del 
1Co 12,12  lo cos és un i té molts membres,  i tots los membres del cos, encara que  
1Co 12,13  gentils, així servos com llibres,  i tots havem begut en un mateix Esperit.  
1Co 12,23  a estos conferim major honra;  i als que tenim per menos honestos, los  
1Co 12,27  Doncs vosaltres sou cos de Cristo,  i membres de membre. 28 I així Déu té  
1Co 13,Tit  XIII Descripció de la caritat  i de ses propietats. 1 Encara que jo  
1Co 13,1  que jo pàrlia ab llengües d’homes  i d’àngels, si no tinc caritat só com  
1Co 13,2  que jo tingués lo do de profecia,  i comprengués tots los misteris, i tota  
1Co 13,2  i comprengués tots los misteris,  i tota ciència; i encara que jo tingués  
1Co 13,2  tots los misteris, i tota ciència;  i encara que jo tingués tota fe, de modo  
1Co 13,3  mos béns per alimentar als pobres,  i encara que entregàs mon cos per a ser  
1Co 13,4  4 La caritat és pacient,  i és benigna; la caritat no és envejosa,  
1Co 13,7 aguanta, tot ho creu, tot ho espera  i ho sofreix tot. 8 La caritat mai decau,  
1Co 13,8 les profecies, céssien les llengües  i sia destruïda la ciència. 9 Puix  
1Co 13,9  ciència. 9 Puix coneixem en part,  i en part profetisam. 10 Emperò quan lo  
1Co 13,11  com un noi, comprenia com un noi  i judicava com un noi. Mes quan vaig ésser 
1Co 13,13  eixes tres coses: fe, esperança  i caritat; emperò la major d’elles és la  
1Co 14,3  parla als homes per edificació,  i exhortació, i consol. 4 Aquell que parla 
1Co 14,3 homes per edificació, i exhortació,  i consol. 4 Aquell que parla una llengua  
1Co 14,7  que donen sonido, com la flauta  i l’arpa, si no formen diferència de  
1Co 14,10  classes de llengües en lo món,  i no hi ha res sens veu. 11 Si doncs jo  
1Co 14,11  bàrbaro per a aquell a qui parlo,  i el que parla serà bàrbaro per a mi. 12  
1Co 14,15  enteniment; cantaré ab l’esperit,  i cantaré també ab l’enteniment. 16 D’  
1Co 14,21  Llei: «Ab homes d’altres llengües  i d’altres llavis parlaré a est poble, i  
1Co 14,21  altres llavis parlaré a est poble,  i ni ab tot això m’oiran, diu lo Senyor.» 
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1Co 14,23  la Iglésia se congrega en un lloc,  i parlant tots ab llengües, entren  
1Co 14,24  judici? 24 Mes si tots profetisen  i entra un infiel o un ignorant, ell de  
1Co 14,24  ignorant, ell de tots és convençut  i de tots judicat. 25 I així es fan  
1Co 14,25  manifestos los secrets de son cor;  i, postrat sobre el rostro, adorarà a Déu, 
1Co 14,25  sobre el rostro, adorarà a Déu,  i declararà que Déu verdaderament està en  
1Co 14,27  pàrlien així dos, o al més tres,  i per torn, i un interprétia. 28 I si no  
1Co 14,27  dos, o al més tres, i per torn,  i un interprétia. 28 I si no hi ha  
1Co 14,28  guàrdia silenci en la iglésia,  i pàrlia ab si mateix i a Déu. 29 En quant 
1Co 14,28  la iglésia, i pàrlia ab si mateix  i a Déu. 29 En quant als profetes, pàrlien 
1Co 14,29  als profetes, pàrlien dos o tres,  i els demés que judíquien. 30 I si a altre 
1Co 14,31  per un, a fi de que tots aprenguen  i sien tots amonestats. 32 I els esperits  
1Co 14,39  germans, cobdiciau lo profetisar,  i no impediu lo parlar en llengües. 40  
1Co 14,40  llengües. 40 Faça’s tot ab decoro  i ordre. 15,Tit Capítol XV La fe i  
1Co 15,Tit  i ordre. 15,Tit Capítol XV La fe  i esperança de nostra futura resurrecció  
1Co 15,Tit  de Jesucrist. Se descriu l’ordre  i modo d’ella, i la naturalesa dels  
1Co 15,Tit Se descriu l’ordre i modo d’ella,  i la naturalesa dels cossos ressuscitats.  
1Co 15,1  predicat, lo que rebéreu vosaltres  i en lo qual estau ferms; 2 per lo qual  
1Co 15,4  pecats, segons les Escriptures; 4  i que fou sepultat, i que ressuscità al  
1Co 15,4  Escriptures; 4 i que fou sepultat,  i que ressuscità al tercer dia, segons les 
1Co 15,5  5 I que s’aparegué a Cefas  i després als Onze. 6 I que després fou  
1Co 15,7  Després s’aparegué a Jaume també,  i després a tots los apòstols. 8 I  
1Co 15,10 per la gràcia de Déu, só lo que só;  i sa gràcia no ha estat vana en mi, ans bé 
1Co 15,11  sia jo, sien ells, així predicam,  i així vosaltres haveu cregut. 12 I si es  
1Co 15,14  és vana, doncs, nostra predicació,  i també és vana vostra fe. 15 I ademés  
1Co 15,20  ha ressuscitat d’entre els morts,  i ha estat fet primícies d’aquells que  
1Co 15,24  ell haurà entregat lo Regne al Déu  i al Pare, quan haja destruït tot imperi i 
1Co 15,24 Pare, quan haja destruït tot imperi  i tota autoritat i tot poder. 25 Perquè és 
1Co 15,24  tot imperi i tota autoritat  i tot poder. 25 Perquè és necessari que  
1Co 15,32 si no ressusciten los morts? Mengem  i bevem, que demà morirem. 33 No us deixeu 
1Co 15,34  costums. 34 Vetllau justament,  i no pequeu; puix alguns no tenen  
1Co 15,38 Mes Déu li dóna lo cos com li plau,  i a cada una de les llavors son propi cos. 
1Co 15,39  bèsties; altra, la dels aucells,  i altra, la dels peixos. 40 Hi ha, així  
1Co 15,40  ha, així mateix, cossos celestials  i cossos terrenals; emperò una és la  
1Co 15,40  una és la glòria dels celestials,  i altra, la dels terrenals. 41 Una és la  
1Co 15,41 sol; altra la claredat de la lluna,  i altra, la claredat de les estrelles. I  
1Co 15,46  espiritual, sinó lo que és animal,  i després lo que és espiritual. 47 Lo  
1Co 15,48  són també los que són terrenals;  i com és lo celestial, així són tots los  
1Co 15,50  açò vos dic, germans, que la carn  i la sang no poden posseir lo Regne de  
1Co 15,52  52 En un moment, en un tancar  i obrir d’ull, en la trompeta final; puix 
1Co 15,52  final; puix la trompeta sonarà,  i els morts ressuscitaran incorruptibles,  
1Co 15,52 morts ressuscitaran incorruptibles,  i nosaltres serem mudats. 53 Perquè és  
1Co 15,53  se vestesca d’incorruptibilitat,  i açò que és mortal se vestesca d’  
1Co 15,54  haja vestit d’incorruptibilitat,  i lo que és mortal s’haja vestit d’  
1Co 15,56  56 Agulló de la mort és lo pecat,  i la força del pecat és la Llei. 57 Mes,  
1Co 15,58  amats germans meus, estigau ferms  i constants, abundant sempre en l’obra  
1Co 16,Tit  pobres de la iglésia de Jerusalem  i los recomana a Timoteu i a altres  
1Co 16,Tit  Jerusalem i los recomana a Timoteu  i a altres deixebles. 1 I en quant a les  
1Co 16,6 tal vegada me quedaré ab vosaltres,  i hi passaré també l’hivern, per a què m’ 
1Co 16,9  se m’ha obert una porta gran  i eficaç, i los adversaris són molts. 10 I 
1Co 16,9  ha obert una porta gran i eficaç,  i los adversaris són molts. 10 I si  
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1Co 16,13 en la fe, conduïu-vos com a homes  i siau forts. 14 Sien fetes totes les  
1Co 16,15  (ja coneixeu la casa d’Estèfana  i de Fortunat i d’Acaic, perquè són les  
1Co 16,15  la casa d’Estèfana i de Fortunat  i d’Acaic, perquè són les primícies de l’ 
1Co 16,15  són les primícies de l’Acaia  i se consagraren al servei dels sants), 16 
1Co 16,16  16 que siau obedients a eixos tals  i a tot aquell que ens ajuda i treballa.  
1Co 16,16  tals i a tot aquell que ens ajuda  i treballa. 17 I m’alegro de la vinguda  
1Co 16,17 m’alegro de la vinguda d’Estèfana  i de Fortunat i d’Acaic; puix lo que us  
1Co 16,17  vinguda d’Estèfana i de Fortunat  i d’Acaic; puix lo que us faltava a  
1Co 16,18 ells. 18 Perquè referen mon esperit  i el vostre. Teniu, doncs, consideració a  
1Co 16,19  saluden molt en lo Senyor, Aquila  i Prisciŀla, ab la iglésia de sa casa, en  
2Co 1,Tit  los veure la sinceritat de son cor  i de sa doctrina. 1 Pau, apòstol de  
2Co 1,1  Jesucrist per la voluntat de Déu,  i el germà Timoteu, a la iglésia de Déu  
2Co 1,2  l’Acaia. 2 Gràcia sia a vosaltres  i pau, de Déu nostre Pare i del Senyor  
2Co 1,2 vosaltres i pau, de Déu nostre Pare  i del Senyor Jesucrist. 3 Beneït sia lo  
2Co 1,3  Jesucrist. 3 Beneït sia lo Déu  i Pare de nostre Senyor Jesucrist, lo Pare 
2Co 1,3  lo Pare de les misericòrdies  i Déu de tota consolació, 4 lo qual nos  
2Co 1,6  és per a vostra consolació  i salvació; i si som consolats, és per a  
2Co 1,6 per a vostra consolació i salvació;  i si som consolats, és per a vostra  
2Co 1,6  per a vostra confortació és  i salvació; la qual obra sofriment de les  
2Co 1,10  morts, 10 lo qual nos ha llibertat  i lliberta de tan gran perill de mort; en  
2Co 1,12  que en simplicitat de cor  i en santa sinceritat, no ab sabiduria  
2Co 1,12  Déu, havem proceït en aquest món,  i més abundantment ab vosaltres. 13 Puix  
2Co 1,13  coses sinó les que haveu llegit  i reconeixeu, i espero que les  
2Co 1,13  les que haveu llegit i reconeixeu,  i espero que les reconeixereu fins al fi.  
2Co 1,16  a Macedònia passant per vosaltres,  i de Macedònia venir altra vegada a  
2Co 1,16  venir altra vegada a vosaltres,  i ser conduït per vosaltres a la Judea. 17 
2Co 1,17  de manera que hi haja en mi sí  i no? 18 Emperò Déu verdader m’és  
2Co 1,18  que us he anunciat no hi ha sí  i no. 19 Perquè lo Fill de Déu, Jesucrist, 
2Co 1,19  per nosaltres, ço és, per mi  i per Silvà i Timoteu, no fou sí i no,  
2Co 1,19  ço és, per mi i per Silvà  i Timoteu, no fou sí i no, sinó que el sí  
2Co 1,19 mi i per Silvà i Timoteu, no fou sí  i no, sinó que el sí fou en ell. 20 Perquè 
2Co 1,20  les promeses de Déu són en ell sí;  i així també en ell «Amén», a glòria de  
2Co 1,21  junt ab vosaltres en Cristo  i el qui ens ha ungit és Déu, 22 lo qual  
2Co 1,22  és Déu, 22 lo qual també nos sellà  i donà la penyora de l’Esperit en nostres 
2Co 2,Tit readmès en la comunió de la Iglésia  i, ab indulgència paternal i autoritat  
2Co 2,Tit  Iglésia i, ab indulgència paternal  i autoritat apostòlica, en nom de Cristo,  
2Co 2,4  4 Perquè per la molta aflicció  i angústia de cor, vos escriguí ab moltes  
2Co 2,7  vosaltres deveu perdonar-lo  i consolar-lo; no sia que el tal se  
2Co 2,12  a predicar l’evangeli de Cristo  i em fou oberta una porta en lo Senyor, 13 
2Co 2,13  no encontrí a mon germà Tito,  i així, despedint-me d’ells, me n’aní  
2Co 2,14  nos fa triümfar en Cristo Jesús,  i manifesta per nosaltres en totes parts  
2Co 2,15  de Cristo en aquells que es salven  i en los que es perden. 16 Per a uns som  
2Co 2,16  realment olor de mort per a mort;  i per a altres, olor de vida per a vida.  
2Co 3,2  escrita en nostres cors, coneguda  i llegida de tots los homes; 3 sent  
2Co 3,3 de Cristo, ministrada per nosaltres  i escrita no ab tinta, sinó ab l’Esperit  
2Co 3,17  17 Perquè el Senyor és Esperit,  i allà a on està l’Esperit del Senyor,  
2Co 4,5  sinó a Jesucrist, Senyor nostre,  i nosaltres som servos vostres per Jesús.  
2Co 4,7  la grandesa del poder sia de Déu  i no de nosaltres. 8 En tot patim  
2Co 4,13  fe, conforme està escrit: «Creguí,  i per això he parlat», nosaltres també  
2Co 4,13  he parlat», nosaltres també creem,  i per això parlam, 14 sabent que aquell  
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2Co 4,14  també a nosaltres ab Jesús,  i ens colocarà ab vosaltres. 15 Perquè tot 
2Co 4,17  en nosaltres un sobreabundant  i etern pes de glòria, 18 mentres  
2Co 5,Tit llibre del desterro d’aquesta vida  i agradar a Jesucrist, jutge de tots. Per  
2Co 5,3  3 si és que siam trobats vestits  i no desnusos. 4 Perquè també los que  
2Co 5,7  Senyor. 7 (Perquè caminam per fe,  i no per visió.) 8 Emperò tenim confiança, 
2Co 5,8  visió.) 8 Emperò tenim confiança,  i ans bé més ganes d’ausentar-nos del  
2Co 5,8 més ganes d’ausentar-nos del cos  i estar presents ab lo Senyor. 9 I per  
2Co 5,11  puix a Déu li som manifestos,  i espero que ho som també en vostres  
2Co 5,12 als que es glorien en l’apariència  i no en lo cor. 13 Perquè si nosaltres  
2Co 5,13 estam com fora de si, és per a Déu;  i si estam en cabal seny, és per a  
2Co 5,15  sinó per aquell que morí per ells  i ressuscità. 16 I així nosaltres d’aquí  
2Co 5,18  ha reconciliat a si per Jesucrist,  i ens donà lo ministeri de la  
2Co 5,19  imputant-los los pecats d’ells,  i posà en nosaltres la paraula de la  
2Co 6,Tit  dels ministres de l’evangeli  i avís als fiels de no mesclar-se ab los 
2Co 6,2  diu: «T’oiguí en temps accepte,  i et socorreguí en lo dia de salvació.»  
2Co 6,7  les armes de la justícia, a dreta  i esquerra, 8 per honra i deshonra, per  
2Co 6,8  a dreta i esquerra, 8 per honra  i deshonra, per infàmia i bona fama; com a 
2Co 6,8 8 per honra i deshonra, per infàmia  i bona fama; com a seductors, encara que  
2Co 6,9  que coneguts; 9 com a moribundos,  i veus aquí vivim; com a castigats, emperò 
2Co 6,16  hi ha entre el temple de Déu  i els ídols? Perquè vosaltres sou lo  
2Co 6,16  com diu Déu: «Jo habitaré en ells,  i caminaré entre ells, i seré lo Déu d’  
2Co 6,16  en ells, i caminaré entre ells,  i seré lo Déu d’ells, i ells seran mon  
2Co 6,16  entre ells, i seré lo Déu d’ells,  i ells seran mon poble.» 17 Per lo tant,  
2Co 6,17  tant, «eixiu-vos del mig d’ells  i apartau-vos, diu lo Senyor, i no  
2Co 6,17  i apartau-vos, diu lo Senyor,  i no toqueu lo que és impur; 18 i jo us  
2Co 6,18  i no toqueu lo que és impur; 18  i jo us rebré i us seré Pare, i vosaltres  
2Co 6,18  lo que és impur; 18 i jo us rebré  i us seré Pare, i vosaltres sereu mos  
2Co 6,18  18 i jo us rebré i us seré Pare,  i vosaltres sereu mos fills i filles», diu 
2Co 6,18  Pare, i vosaltres sereu mos fills  i filles», diu lo Senyor totpoderós.  
2Co 7,Tit  del gran amor entre sant Pau  i els corintis. La tristesa que els causà  
2Co 7,1  -nos de tota impuresa de carn  i d’esperit, perfeccionant la  
2Co 7,3  estau en nostres cors per a morir  i viure junt ab vosaltres. 4 Gran  
2Co 7,4  confiança tinc envers vosaltres,  i molts motius de gloriar-me per  
2Co 7,4  per vosaltres; estic ple de consol  i sobreabundant de goig en tota nostra  
2Co 7,5  tribulacions, combats exteriors  i temors interiors. 6 Emperò Déu, que  
2Co 7,7  consolat ab la vinguda de Tito; 7  i no sols ab sa vinguda, sinó també ab lo  
2Co 7,7  -nos vostre desig, vostres plors  i vostre zel envers mi, de modo que jo  
2Co 7,15  de com lo rebéreu ab temor  i ab reverència. 16 Me regositjo, doncs,  
2Co 8,2  tingueren ells abundància de goig,  i sa extremada pobresa abundà en les  
2Co 8,3 testimoni de que segons ses forces,  i encara sobre ses forces, tingueren  
2Co 8,4  molts precs que rebéssem la gràcia  i la comunicació del ministeri que es dóna 
2Co 8,5 que s’entregaren primer al Senyor,  i després a nosaltres per voluntat de Déu. 
2Co 8,7 fi de que com en tot abundau en fe,  i en paraula, i en ciència, i en tota  
2Co 8,7 en tot abundau en fe, i en paraula,  i en ciència, i en tota diligència, i  
2Co 8,7  en fe, i en paraula, i en ciència,  i en tota diligència, i ademés en la  
2Co 8,7 i en ciència, i en tota diligència,  i ademés en la caritat que ens teniu, així 
2Co 8,13  que los altres estíguien aliviats  i vosaltres quedeu oprimits, sinó que hi  
2Co 8,15 «Al qui molt recollí, res li sobrà,  i al qui arreplegà poc, no li faltà.» 16 I 
2Co 8,19  per nosaltres a glòria del Senyor,  i declaració de vostra prompta voluntat.  
2Co 8,22  diligent en moltes coses,  i ara ho serà molt més per la gran  
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2Co 8,23  I en quant a Tito, és mon company  i coadjutor envers vosaltres; i en quant  
2Co 8,23  i coadjutor envers vosaltres;  i en quant als germans nostres, són  
2Co 8,24  24 Mostrau, doncs, envers ells,  i a presència de les iglésies, la prova de 
2Co 8,24  la prova de vostra caritat  i de nostra glòria en vosaltres. 9,Tit  
2Co 9,Tit  alguns avisos sobre l’almoina  i diu que s’ha de donar ab alegria per a  
2Co 9,2  està prompta des de l’any passat,  i vostre zel ha incitat a molts. 3 No  
2Co 9,3  gloriat de vosaltres en esta part,  i estigau promptes, com diguí, 4 no sia  
2Co 9,4  ab mi vos tròbien desprevinguts  i tingam que avergonyir-nos nosaltres  
2Co 9,5  que vagen primer a vosaltres,  i apròmptien la vostra benedicció ja  
2Co 9,5 que estiga a punt com a benedicció,  i no avarícia. 6 I dic això: Qui  
2Co 9,6  sembra, escassament segarà,  i qui abundantment sembra, abundantment  
2Co 9,10  vos dónia també pa per a menjar,  i multiplíquia vostra llavor sembrada, i  
2Co 9,10  vostra llavor sembrada,  i auméntia los fruits de vostra justícia.) 
2Co 9,13  mostrau a l’evangeli de Cristo,  i per la lliberalitat de vostra  
2Co 9,13  de vostra comunicació ab ells  i ab tothom. 14 I en ses oracions per  
2Co 10,1  Pau, vos suplico, per la mansuetud  i benignitat de Cristo, jo que en  
2Co 10,1  que en presència vostra só humil,  i ausent só atrevit envers vosaltres, 2  
2Co 10,4  en Déu, per a derrocar fortaleses  i destruir consells, 5 i tota altaneria  
2Co 10,5  fortaleses i destruir consells, 5  i tota altaneria que s’alça contra la  
2Co 10,5  s’alça contra la ciència de Déu,  i reduint a cautiveri tot enteniment en  
2Co 10,6  en obediència de Cristo; 6  i tenint a la mà lo poder per a venjar  
2Co 10,8  nos ha donat per a edificació,  i no per a destrucció vostra, no deuria  
2Co 10,10  diuen ells, certament són graves  i fortes, emperò sa presència corporal és  
2Co 10,10  sa presència corporal és flaca,  i son parlar, despreciable. 11 Sàpia lo  
2Co 10,12  ells, medint-se per si mateixos,  i comparant-se ab si mateixos, no tenen  
2Co 11,Tit ministeri sens rebre ningun auxili,  i dels treballs que ha sofert. 1 Plagués a 
2Co 11,3  sien viciats vostres enteniments,  i no degenérien de la simplicitat que és  
2Co 11,9  9 I quan era ab vosaltres  i em trobí necessitat, a ningú vaig ésser  
2Co 11,9 germans que vingueren de Macedònia,  i en tot m’he guardat de servir-us de  
2Co 11,9  guardat de servir-us de càrrega,  i me’n guardaré. 10 Com la veritat de  
2Co 11,25  tres vegades he naufragat, un dia  i una nit estiguí en lo fondo del mar. 26  
2Co 11,27  falsos germans; 27 en treballs  i fatigues, en moltes vigílies, en fam i  
2Co 11,27  en moltes vigílies, en fam  i set, en molts dejunis, en fred i  
2Co 11,27  i set, en molts dejunis, en fred  i desnuesa. 28 Ademés de les coses que són 
2Co 11,29  les iglésies. 29 ¿Qui és dèbil,  i no ho só jo? ¿Qui s’escandalisa, i no  
2Co 11,29 i no ho só jo? ¿Qui s’escandalisa,  i no m’abraso jo? 30 Si és precís gloriar 
2Co 11,31  pròpies de ma flaquesa. 31 Lo Déu  i el Pare de nostre Senyor Jesucrist, que  
2Co 11,33 dels damascens per a prendre’m, 33  i per una finestra me baixaren en un cove  
2Co 11,33  en un cove des de la muralla  i així escapí de ses mans. 12,Tit Capítol  
2Co 12,Tit  els falsos apòstols ses visions  i revelacions, i conclou manifestant son  
2Co 12,Tit apòstols ses visions i revelacions,  i conclou manifestant son amor als  
2Co 12,1  en veritat–, vindré a les visions  i a les revelacions del Senyor. 2 Conec un 
2Co 12,4  ho sap– 4 fou arrebatat al paradís  i oigué paraules inefables, que no li és  
2Co 12,10  necessitats, en les persecucions  i les congoixes per amor de Cristo. Perquè 
2Co 12,12 paciència, en miracles, en prodigis  i virtuts. 13 Perquè, en què haveu estat  
2Co 12,14  aparellat per a venir a vosaltres,  i no us seré gravós, perquè jo no cerco  
2Co 12,15  jo de molt bon grat me desprendré,  i seré desprès jo mateix per a vostres  
2Co 12,18  vaig enviar? 18 Ho demaní a Tito,  i ab ell envií un germà. ¿Per ventura Tito 
2Co 12,18  ¿No caminàrem ab un mateix esperit  i per unes mateixes petjades? 19 ¿O pensau 
2Co 12,19  Davant de Déu parlam en Cristo;  i tot, caríssims, per a edificació vostra. 
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2Co 12,20  us trobaré tals quals vos voldria,  i que vosaltres no em trobeu a mi qual no  
2Co 12,20  presumpcions, sedicions  i partits. 21 I no sia que quan jo vinga  
2Co 12,21  Déu altra vegada entre vosaltres,  i que tinga que lamentar-me de molts que 
2Co 12,21  -me de molts que han pecat ja  i no s’han arrepentit de la impuresa i  
2Co 12,21 no s’han arrepentit de la impuresa  i fornicació i deshonestedat que han  
2Co 12,21  de la impuresa i fornicació  i deshonestedat que han comès. 13,Tit  
2Co 13,Tit  als que no s’haguessen esmenat,  i conclou ab una exhortació general. 1  
2Co 13,2  Ja us diguí abans, estant present,  i ho dic ara, ausent, que si vinc altra  
2Co 13,9 regositjam quan nosaltres som flacs  i vosaltres forts, i encara pregam per  
2Co 13,9  som flacs i vosaltres forts,  i encara pregam per vostra perfecció. 10  
2Co 13,10  que em donà Déu per a edificació  i no per a destrucció. 11 Per lo demés,  
2Co 13,11  d’un mateix ànimo, viviu en pau,  i serà ab vosaltres lo Déu de pau i  
2Co 13,11  i serà ab vosaltres lo Déu de pau  i caritat. 12 Saludau-vos uns a altres  
2Co 13,13  gràcia de nostre Senyor Jesucrist  i la caritat de Déu i la comunió de l’  
2Co 13,13  Jesucrist i la caritat de Déu  i la comunió de l’Esperit Sant sia ab  
Ga 1,Tit  donat oïdos a uns falsos apòstols  i per haver abandonat la doctrina que els  
Ga 1,Tit  la doctrina que els havia ensenyat  i que ell rebé de Jesucrist. Refereix lo  
Ga 1,Tit  Refereix lo que ell era abans  i després de sa conversió. 1 Pau, apòstol, 
Ga 1,1  ni per home, sinó per Jesucrist  i per Déu Pare, que el ressuscità d’entre 
Ga 1,2 el ressuscità d’entre els morts, 2  i tots los germans que són ab mi, a les  
Ga 1,3  de Galàcia. 3 Gràcia a vosaltres  i pau, de part de Déu Pare i de nostre  
Ga 1,3  i pau, de part de Déu Pare  i de nostre Senyor Jesucrist, 4 lo qual se 
Ga 1,4  sigle, segons la voluntat de Déu  i Pare nostre, 5 lo qual haja glòria per  
Ga 1,7  que hi ha alguns que us perturben  i volen trastornar l’evangeli de Cristo.  
Ga 1,13  jo en altre temps en lo judaisme,  i ab quin excés perseguia jo la Iglésia de 
Ga 1,13  perseguia jo la Iglésia de Cristo  i la desolava. 14 I em distingia en lo  
Ga 1,15  separà del ventre de la meva mare  i em cridà ab sa gràcia, 16 per a revelar  
Ga 1,17  jo, sinó que me n’aní a l’Aràbia  i vaig tornar altra vegada a Damasco. 18  
Ga 1,18  vinguí a Jerusalem a veure a Pere,  i estiguí ab ell quinze dies; 19 mes no  
Ga 1,21  vinguí a les regions de Síria  i de Cilícia. 22 I no era conegut de vista 
Ga 2,Tit valentia contra los falsos profetes  i contra los que professaven lo judaisme.  
Ga 2,2  a Tito. 2 I pugí per revelació,  i els vaig comunicar l’evangeli que  
Ga 2,2  que predico entre els gentils,  i privadament a aquells que pareixien ser  
Ga 2,9 als gentils.) 9 I quan Jaume, Cefas  i Joan, que apareixien ser les columnes,  
Ga 2,9  nos donaren la mà dreta a Bernabé  i a mi en senyal de companyia, per a què  
Ga 2,9  què nosaltres anàssem als gentils,  i ells, als circumcisos. 10 Solament nos  
Ga 2,12  després que vingueren se retirava  i es separava, tement als que eren de la  
Ga 2,14  essent jueu, vius com los gentils  i no com los jueus, per què obligues als  
Ga 2,15  15 Nosaltres, jueus per naturalesa  i no pecadors d’entre els gentils, 16  
Ga 2,16  justificats per la fe de Cristo  i no per les obres de la Llei, perquè per  
Ga 2,20  la fe del Fill de Déu, que m’amà  i s’entregà a si mateix per mi. 21 No  
Ga 3,5  doncs, que us comunicà l’Esperit  i obrà miracles entre vosaltres, ¿ho fa  
Ga 3,6 està escrit: «Abraham cregué a Déu,  i li fou imputat a justícia.» 7  
Ga 3,16  les promeses foren fetes a Abraham  i a sa progènie. No parla de la progènie  
Ga 3,17  la Llei, donada quatre-cents  i trenta anys després, no pot anuŀlar-lo 
Ga 3,20 Emperò lo mediador no és d’un sol,  i Déu és un. 21 ¿És, doncs, la Llei contra 
Ga 3,29  de la progènie d’Abraham  i hereus conforme a la promesa. 4,Tit  
Ga 4,2 tot, 2 sinó que està baix de tutors  i curadors, fins al temps determinat pel  
Ga 4,4  Déu a son Fill, format de dona,  i fet subjecte a la Llei, 5 per a rescatar 
Ga 4,9  altra vegada als elements flacs  i miserables, als quals voleu servir de  
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Ga 4,10  10 Vosaltres observau los dies,  i els mesos, i els temps, i els anys. 11  
Ga 4,10  observau los dies, i els mesos,  i els temps, i els anys. 11 Temo de  
Ga 4,10 los dies, i els mesos, i els temps,  i els anys. 11 Temo de vosaltres no sia  
Ga 4,15  ser, vos hauríeu trets los ulls  i me’ls hauríeu donat. 16 ¿M’he fet jo,  
Ga 4,18  gelosos del bé en bé sempre,  i no tan solament quan jo estic ab  
Ga 4,20  20 Voldria estar ara ab vosaltres  i canviar ma veu, puix estic en dubtes  
Ga 4,23  l’esclava nasqué segons la carn,  i el de la llibre, per la promesa. 24 Les  
Ga 4,25 és la muntanya de Sinaí, en Aràbia,  i correspon a lo que ara és Jerusalem, la  
Ga 4,27  estèril, que no pareixes; prorromp  i clama, la que no estàs de part; perquè  
Ga 4,30 Escriptura? «Trau defora l’esclava  i a son fill, perquè lo fill de l’esclava 
Ga 5,Tit  Danys de l’observància de la Llei  i béns de la fe de Jesucrist. Quals sien  
Ga 5,1 del cristià. 1 Manteniu-vos ferms  i no us subjecteu altra vegada al jou de  
Ga 5,15 a tu mateix.» 15 Mes si us mossegau  i us devorau los uns als altres, teniu  
Ga 5,16  dic, doncs: Caminau en l’Esperit,  i no satisfareu los apetits de la carn. 17 
Ga 5,17  té apetits contraris a l’Esperit,  i l’Esperit los té contra la carn, com  
Ga 5,21  embriagueses, glotoneries  i altres coses com aquestes, sobre les  
Ga 5,24  la carn, junt ab sos afectes  i concupiscències. 25 Si vivim per l’  
Ga 6,2 2 Portau les càrregues uns a altres  i així complireu la llei de Cristo. 3  
Ga 6,4  4 Emperò pròvia cada qual sa obra,  i així tindrà glòria en si mateix solament 
Ga 6,4 tindrà glòria en si mateix solament  i no en altre. 5 Puix cada u portarà sa  
Ga 6,14 qual lo món és crucificat per a mi,  i jo per al món. 15 Puix en Cristo Jesús,  
Ga 6,16  aquesta regla, vinga la pau  i la misericòrdia, i sobre l’Israel de  
Ga 6,16  vinga la pau i la misericòrdia,  i sobre l’Israel de Déu. 17 D’aquí en  
Ef 1,Tit  Capítol I Tots los béns de gràcia  i glòria nos són donats per Jesucrist,  
Ef 1,1 a tots los sants que hi ha en Efesi  i als fiels en Cristo Jesús. 2 Gràcia sia  
Ef 1,2  Jesús. 2 Gràcia sia a vosaltres  i pau, de Déu, nostre Pare, i del Senyor  
Ef 1,2  i pau, de Déu, nostre Pare,  i del Senyor Jesucrist. 3 Beneït sia lo  
Ef 1,3  Jesucrist. 3 Beneït sia lo Déu  i Pare de nostre Senyor Jesucrist, lo qual 
Ef 1,4  del món, per a què fóssem sants  i sens màcula davant d’ell en caritat, 5  
Ef 1,13  l’evangeli de vostra salvació;  i havent cregut en ell fóreu sellats ab lo 
Ef 1,15 teniu vosaltres en lo Senyor Jesús,  i l’amor envers tots los sants, 16 no  
Ef 1,17  vos dónia esperit de sabiduria  i de revelació en lo coneixement d’ell,  
Ef 1,18 qual és l’esperança de sa vocació,  i quals les riqueses de la glòria de sa  
Ef 1,19  de sa herència en los sants, 19  i qual és aquella soberana grandesa de son 
Ef 1,20  -lo d’entre els morts  i colocant-lo a sa dreta en los llocs  
Ef 1,21 celestials, 21 sobre tot principat,  i potestat, i virtut, i dominació, i sobre 
Ef 1,21 21 sobre tot principat, i potestat,  i virtut, i dominació, i sobre tot nom que 
Ef 1,21  principat, i potestat, i virtut,  i dominació, i sobre tot nom que s’  
Ef 1,21  i potestat, i virtut, i dominació,  i sobre tot nom que s’anomena no sols en  
Ef 1,22  món, sinó també en lo venider; 22  i «posà totes les coses sota sos peus» i  
Ef 1,22  totes les coses sota sos peus»  i el constituí cap de tota la Iglésia, 23  
Ef 1,23  la Iglésia, 23 la qual és son cos  i la plenitud d’aquell que ho omple tot  
Ef 2,Tit  Capítol II Béns grans ja rebuts,  i altres majors, de què gosam en esperança 
Ef 2,Tit  gentils en l’herència dels fills;  i de tots, així gentils com jueus, forma  
Ef 2,1  que éreu morts per delictes  i pecats, 2 en què visquéreu en altre  
Ef 2,3  fent la voluntat de la carn  i de sos pensaments, i érem per naturalesa 
Ef 2,3  de la carn i de sos pensaments,  i érem per naturalesa fills d’ira, com  
Ef 2,6  la gràcia del qual sou salvos) 6  i ens ressuscità junt ab ell i ens féu  
Ef 2,6  6 i ens ressuscità junt ab ell  i ens féu sentar en los llocs celestials  
Ef 2,8  gràcia sou salvos mediant la fe,  i això no és de vosaltres, sinó que és do  
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Ef 2,12  de la comunicació d’Israel  i estranys als pactes de la promesa, no  
Ef 2,12 de la promesa, no tenint esperança,  i sens Déu en aquest món. 13 Mes ara, en  
Ef 2,14  qui ha fet dels dos un sol poble,  i rompent la paret de separació d’entre  
Ef 2,16  un sol home nou, fent la pau, 16  i per a reconciliar-los ab Déu als dos  
Ef 2,17  en si mateix. 17 I vingué  i predicà pau a vosaltres que estàveu  
Ef 2,17  pau a vosaltres que estàveu lluny,  i pau als que estaven prop. 18 Perquè, per 
Ef 2,18  prop. 18 Perquè, per ell, los uns  i altres tenim entrada al Pare en un  
Ef 2,19  que sou conciutadans dels sants  i domèstics de Déu. 20 I sou edificats  
Ef 2,20  sobre el fonament dels apòstols  i profetes, essent Jesucrist mateix la  
Ef 3,5  és revelat als seus sants apòstols  i profetes en Esperit: 6 de que els  
Ef 3,6  6 de que els gentils són cohereus  i del mateix cos, i participants de sa  
Ef 3,6  són cohereus i del mateix cos,  i participants de sa promesa en Cristo  
Ef 3,9  riqueses insondables de Cristo, 9  i de manifestar a tothom qual és la  
Ef 3,10  per la Iglésia als principats  i potestats en los llocs celestials, 11  
Ef 3,12  la fe d’ell, segura confiança  i accés a Déu. 13 Per lo qual vos demano  
Ef 3,15 pren lo nom tota la família del cel  i de la terra. 16 Per a què segons les  
Ef 3,17 per la fe en vostres cors, arrelats  i fundamentats en caritat, 18 així que  
Ef 3,18 tots los sants qual és l’amplària,  i la llargària, i l’altura, i la  
Ef 3,18  és l’amplària, i la llargària,  i l’altura, i la profunditat, 19 i  
Ef 3,18  i la llargària, i l’altura,  i la profunditat, 19 i conèixer també l’  
Ef 3,19  i l’altura, i la profunditat, 19  i conèixer també l’amor de Cristo, que  
Ef 3,20 més abundantment que lo que demanam  i comprenem, segons la virtut que obra en  
Ef 4,Tit segons son grau. Vida dels gentils,  i qual ha de ser la dels cristians. 1 Per  
Ef 4,2  sou cridats, 2 ab tota humilitat  i mansuetud, ab paciència, suportant-vos 
Ef 4,4 lo vincle de la pau. 4 Hi ha un cos  i un Esperit, així com sou cridats a una  
Ef 4,6  una fe, un baptisme, 6 un Déu  i Pare de tots, que és sobre tots, i en  
Ef 4,6  i Pare de tots, que és sobre tots,  i en totes les coses, i en tots nosaltres. 
Ef 4,6  sobre tots, i en totes les coses,  i en tots nosaltres. 7 Mes a cada u de  
Ef 4,11  profetes; a altres, evangelistes;  i a altres, pastors i doctors; 12 per a la 
Ef 4,11  evangelistes; i a altres, pastors  i doctors; 12 per a la perfecció dels  
Ef 4,13  tots arribem en la unitat de la fe  i del coneixement del Fill de Déu, a baró  
Ef 4,14  no siam ja més infants fluctuant  i ens deixem portar aquí i allí de  
Ef 4,14  fluctuant i ens deixem portar aquí  i allí de qualsevol vent de doctrina per  
Ef 4,16  16 De qui tot lo cos, connexo  i unit per tota juntura, per la qual  
Ef 4,17  caritat. 17 Això, doncs, vos dic,  i testifico en lo Senyor: que no camineu  
Ef 4,21  Cristo, 21 si és que l’hajau oït,  i hajau estat ensenyats per ell, com la  
Ef 4,24  en l’esperit de vostre ànimo 24  i vestiu-vos de l’home nou, que fou  
Ef 4,24  fou criat segons Déu en justícia  i en santedat de veritat. 25 Per lo tant,  
Ef 4,26 uns dels altres. 26 «Enfadau-vos,  i no pequeu»: no es pònguia lo sol sobre  
Ef 4,29  és bona per a edificació de la fe  i dónia gràcia als oients. 30 I no  
Ef 4,31  de vosaltres tota amargura,  i ira, i indignació, i clamor, i  
Ef 4,31  de vosaltres tota amargura, i ira,  i indignació, i clamor, i blasfèmia, ab  
Ef 4,31 tota amargura, i ira, i indignació,  i clamor, i blasfèmia, ab tota malícia; 32 
Ef 4,31  i ira, i indignació, i clamor,  i blasfèmia, ab tota malícia; 32 ans bé  
Ef 5,Tit  a què s’apàrtien de tot vici  i s’empleïn en obres bones, i tracta de  
Ef 5,Tit  vici i s’empleïn en obres bones,  i tracta de la santedat del matrimoni. 1  
Ef 5,2 amor, així com Cristo nos amà també  i s’entregà per a nosaltres, oferta i  
Ef 5,2  s’entregà per a nosaltres, oferta  i hòstia a Déu en olor de suavitat. 3 Mes  
Ef 5,3  olor de suavitat. 3 Mes fornicació  i tota impuresa i avarícia, no es  
Ef 5,3  3 Mes fornicació i tota impuresa  i avarícia, no es menciónia entre  
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Ef 5,5 de gràcies. 5 Perquè haveu de saber  i entendre que tot fornicari, o deshonest, 
Ef 5,5  té herència en lo Regne de Cristo  i de Déu. 6 No us deixeu enganyar ab  
Ef 5,9  de l’Esperit és en tota bondat,  i justícia, i veritat), 10 aprovant lo que 
Ef 5,9  és en tota bondat, i justícia,  i veritat), 10 aprovant lo que és accepte  
Ef 5,14  ell: «Desperta’t, tu que dorms,  i alça’t d’entre els morts, i Cristo t’ 
Ef 5,14  i alça’t d’entre els morts,  i Cristo t’iŀluminarà.» 15 I així, mirau, 
Ef 5,19  vos a vosaltres mateixos en salms,  i himnes, i cantars espirituals, cantant i 
Ef 5,19  mateixos en salms, i himnes,  i cantars espirituals, cantant i alabant  
Ef 5,19  i cantars espirituals, cantant  i alabant al Senyor en vostre cor, 20  
Ef 5,20  20 donant gràcies sempre al Déu  i Pare per totes les coses en nom de  
Ef 5,23  com Cristo és cap de la Iglésia,  i ell mateix és salvador del cos. 24 I  
Ef 5,25  com Cristo amà també a la Iglésia  i s’entregà a si mateix per ella, 26 per  
Ef 5,29  sa pròpia carn, ans bé la sustenta  i cuida, així com també Cristo a la  
Ef 5,30 som membres de son cos, de sa carn,  i de sos ossos. 31 «Per això deixarà l’  
Ef 5,31  això deixarà l’home a son pare  i a sa mare i es juntarà a sa muller, i  
Ef 5,31  l’home a son pare i a sa mare  i es juntarà a sa muller, i seran dos en  
Ef 5,31 a sa mare i es juntarà a sa muller,  i seran dos en una carn.» 32 Aquest és un  
Ef 5,32  mes jo parlo concernent a Cristo  i a la Iglésia. 33 Emperò àmia cada u de  
Ef 5,33  a sa muller com a si mateix,  i la muller reverenciï a son marit. 6,Tit  
Ef 6,Tit  Obligacions respectives dels fills  i dels pares, dels criats i dels amos.  
Ef 6,Tit  fills i dels pares, dels criats  i dels amos. Armes espirituals del  
Ef 6,Tit espirituals del cristià. Vigilància  i perseverància en l’oració. 1 Fills,  
Ef 6,2  això és just. 2 «Honra a ton pare  i a ta mare», que és lo primer manament ab 
Ef 6,3 ab promesa: 3 «per a què et vaja bé  i tingues llarga vida sobre la terra». 4 I 
Ef 6,4  ans bé criau-los en instrucció  i correcció del Senyor. 5 Criats, siau  
Ef 6,5  senyors segons la carn, ab temor  i tremolor, en simplicitat de cor, així  
Ef 6,7  de bona voluntat, com al Senyor,  i no com als homes; 8 sabent que cada qual 
Ef 6,9  sabent que el Senyor d’ells  i de vosaltres està en lo cel, i que per  
Ef 6,9 ells i de vosaltres està en lo cel,  i que per ell no hi ha accepció de  
Ef 6,10 germans, afirmau-vos en lo Senyor  i en lo poder de sa virtut. 11 Vestiu’s  
Ef 6,12  nosaltres no peleam contra la carn  i la sang, sinó contra los principats i  
Ef 6,12 la sang, sinó contra los principats  i potestats, contra els governadors de les 
Ef 6,13 què pugau resistir en lo dia fatal,  i sostenir-vos havent complert totes les 
Ef 6,14  cenyiu vostres lloms ab veritat,  i armats de la lloriga de la justícia, 15  
Ef 6,15  de la lloriga de la justícia, 15  i vostres peus, calçats ab la preparació  
Ef 6,17 17 Preneu també l’elm de la salut,  i l’espasa de l’Esperit, que és la  
Ef 6,18 orant en tot temps ab tota pregària  i súplica en l’Esperit, i vetllant en lo  
Ef 6,18  pregària i súplica en l’Esperit,  i vetllant en lo mateix ab tota  
Ef 6,18 en lo mateix ab tota perseverància,  i pregant per tots los sants. 19 I per mi, 
Ef 6,19 a fi de que em sia donat lo parlar,  i per a què puga obrir los llavis ab  
Ef 6,21  també saber l’estat de mes coses,  i lo que faç, vos informarà de tot Tiquic, 
Ef 6,21  tot Tiquic, germà nostre caríssim  i fiel ministre en lo Senyor, 22 a qui us  
Ef 6,22 a què sapiau lo que és de nosaltres  i consòlia vostres cors. 23 Pau als  
Ef 6,23  vostres cors. 23 Pau als germans  i caritat ab fe de part de Déu Pare i del  
Ef 6,23 i caritat ab fe de part de Déu Pare  i del Senyor Jesucrist. 24 La gràcia sia  
Fl 1,Tit  I Afecte de Pau als filipians  i fruit de ses presons en los fiels. Los  
Fl 1,1 a sofrir treballs per Cristo. 1 Pau  i Timoteu, servos de Jesucrist, a tots los 
Fl 1,1  que estan en Filipi, ab los bisbes  i diaques: 2 gràcia a vosaltres i pau de  
Fl 1,2  i diaques: 2 gràcia a vosaltres  i pau de Déu nostre Pare i del Senyor  
Fl 1,2  vosaltres i pau de Déu nostre Pare  i del Senyor Jesucrist. 3 Gràcies dono a  
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Fl 1,7  perquè us tinc en mon cor  i en mes cadenes, i en la defensa i  
Fl 1,7  tinc en mon cor i en mes cadenes,  i en la defensa i confirmació de l’  
Fl 1,7  i en mes cadenes, i en la defensa  i confirmació de l’evangeli, tots  
Fl 1,9  és que vostra caritat abúndia més  i més en ciència i en tot coneixement, 10  
Fl 1,9  abúndia més i més en ciència  i en tot coneixement, 10 per a què aproveu 
Fl 1,10  10 per a què aproveu lo millor  i siau sincers i sens ofensa fins al dia  
Fl 1,10  aproveu lo millor i siau sincers  i sens ofensa fins al dia de Cristo, 11  
Fl 1,11  de justícia per Jesucrist a glòria  i alabança de Déu. 12 Emperò, germans,  
Fl 1,13  en Cristo en tot lo pretori  i en tots los demés llocs. 14 I molts dels 
Fl 1,15  prediquen a Cristo per enveja,  i com per tema; mes altres ho fan també de 
Fl 1,18  sia en pretext o en veritat:  i en això me regositjo, i encara me  
Fl 1,18 en veritat: i en això me regositjo,  i encara me regositjaré. 19 Puix sé que  
Fl 1,19  en salvació, per vostra oració  i per l’auxili de l’Esperit de  
Fl 1,20  20 Segons ma viva expectació  i esperança que tinc de que en ninguna  
Fl 1,21 Perquè per a mi lo viure és Cristo,  i lo morir és guany. 22 Mes si visc en la  
Fl 1,23  desig de ser deslligat de la carn  i d’estar ab Cristo, lo que és molt  
Fl 1,25  d’això, sé que permaneixeré  i continuaré ab tots vosaltres, per a  
Fl 1,25 tots vosaltres, per a profit vostre  i goig de la fe, 26 a fi de que vostre  
Fl 1,28  per a vosaltres ho és de salvació,  i això de Déu. 29 Perquè a vosaltres vos  
Fl 1,30 mateix conflicte que vegéreu en mi,  i que ara oïu estar en mi. 2,Tit Capítol  
Fl 2,Tit  Capítol II Los exhorta a la unió  i caritat fraternal, a la humilitat i a l’ 
Fl 2,Tit i caritat fraternal, a la humilitat  i a l’obediència ab l’exemple de  
Fl 2,Tit  l’exemple de Jesucrist. Recomana  i alaba a Timoteu i a Epafrodito. 1 Per lo 
Fl 2,Tit  Recomana i alaba a Timoteu  i a Epafrodito. 1 Per lo tant, si hi ha  
Fl 2,7  servo, fet a semblança dels homes;  i trobat en la condició com a home. 8 S’  
Fl 2,8  fet obedient fins a la mort,  i mort de creu. 9 Per lo qual Déu també l’ 
Fl 2,9  qual Déu també l’exaltà altament  i li donà un nom que és sobre tot nom, 10  
Fl 2,10  que estan en los cels, en la terra  i en los inferns, 11 i tota llengua  
Fl 2,11  en la terra i en los inferns, 11  i tota llengua conféssia que Jesucrist és  
Fl 2,12  obedients, treballau ab temor  i tremolant en l’obra de vostra salvació, 
Fl 2,14 feu totes les coses sens murmuració  i disputes, 15 per a què siau  
Fl 2,15  15 per a què siau irreprensibles  i senzills, fills de Déu sens màcula enmig 
Fl 2,15 màcula enmig d’una nació depravada  i perversa, entre els quals resplendiu com 
Fl 2,17  jo sia immolat sobre el sacrifici  i víctima de vostra fe, me’n regositjo i  
Fl 2,17  de vostra fe, me’n regositjo  i me’n congratulo ab tots vosaltres. 18 I 
Fl 2,18 això mateix regositjau’s vosaltres  i congratulau-vos ab mi. 19 I espero en  
Fl 2,21  tots busquen ses pròpies coses  i no les que són de Jesucrist. 22 Puix ja  
Fl 2,25  vos a Epafrodito, germà, coadjutor  i company meu en milícia, i vostre  
Fl 2,25 coadjutor i company meu en milícia,  i vostre messatger, que m’ha assistit en  
Fl 2,26 ansiava estar entre tots vosaltres,  i estava angustiat, perquè havíeu sabut  
Fl 2,27  27 I certament estigué malalt,  i casi a la mort; mes Déu tingué  
Fl 2,27 mes Déu tingué misericòrdia d’ell,  i no sols d’ell, sinó també de mi, per a  
Fl 2,28  veent-lo vos regositgeu de nou  i jo estiga sens tristesa. 29 Rebeu-lo,  
Fl 2,29 doncs, ab tota alegria en lo Senyor  i ab l’honor degut a semblants persones.  
Fl 3,Tit  Capítol III Diferència de la Llei  i de la fe. Dels falsos apòstols enemics  
Fl 3,1  escriure-us les mateixes coses,  i a vosaltres vos és necessari. 2 Guardau  
Fl 3,3  los que servim a Déu en esperit,  i ens gloriam en Cristo Jesús, i no tenim  
Fl 3,3  i ens gloriam en Cristo Jesús,  i no tenim confiança en la carn. 4 Encara  
Fl 3,8  per amor del qual tot ho he perdut  i ho conto com fems ab tal que guànyia a  
Fl 3,9  fems ab tal que guànyia a Cristo 9  i sia trobat en ell sens tenir ma pròpia  
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Fl 3,10  10 Per a què puga conèixer a ell  i el poder de sa resurrecció, i la  
Fl 3,10 a ell i el poder de sa resurrecció,  i la comunicació de sos sofriments, essent 
Fl 3,13  les coses que queden darrere  i avançant-me a les que estan davant. 14 
Fl 3,15 som perfets d’un mateix sentiment;  i si en alguna cosa pensau d’altra  
Fl 3,16  tingam uns mateixos sentiments  i permanescam en una mateixa regla. 17  
Fl 3,17  17 Siau, germans, imitadors meus,  i no perdeu de vista als que caminen així, 
Fl 3,18  quals vos he dit altres vegades,  i ara ho repetesc plorant) que són enemics 
Fl 3,19  lo Déu dels quals és son ventre  i la glòria dels quals és en sa confusió,  
Fl 4,Tit  a la pràctica de totes les virtuts  i son agraïment per lo socorro que li  
Fl 4,1 Per lo tant, germans meus caríssims  i molt desitjats, que sou mon goig i ma  
Fl 4,1  i molt desitjats, que sou mon goig  i ma corona, perseverau així ferms en lo  
Fl 4,2  amats meus. 2 Prego a Evòdia,  i suplico a Sintique, que sien del mateix  
Fl 4,3  ab mi en l’evangeli, ab Climent  i ab los demés que m’ajudaren, los noms  
Fl 4,4  Regositjau’s sempre en lo Senyor;  i altra vegada vos ho dic: regositjau’s.  
Fl 4,6 bé en totes les coses, ab pregàries  i súpliques, ab acció de gràcies, sien  
Fl 4,7  enteniment, guàrdia vostres cors  i vostres sentiments en Cristo Jesús. 8  
Fl 4,9  estes coses. 9 Lo que haveu après,  i rebut, i oït, i vist en mi, això feu; i  
Fl 4,9  9 Lo que haveu après, i rebut,  i oït, i vist en mi, això feu; i el Déu de 
Fl 4,9 Lo que haveu après, i rebut, i oït,  i vist en mi, això feu; i el Déu de la pau 
Fl 4,9  i oït, i vist en mi, això feu;  i el Déu de la pau serà ab vosaltres. 10  
Fl 4,12  em trobo. 12 I sé viure humiliat,  i sé viure en abundància; per totes parts  
Fl 4,12  en abundància; per totes parts  i a totes les coses estic avesat a estar  
Fl 4,12  coses estic avesat a estar saciat  i a sofrir fam, a tenir abundància i a  
Fl 4,12  i a sofrir fam, a tenir abundància  i a patir misèria. 13 Tot ho puc en  
Fl 4,15  comunicà ab mi respecte de donar  i rebre, sinó vosaltres sols. 16 Puix una  
Fl 4,16  sinó vosaltres sols. 16 Puix una  i dos vegades m’enviàreu a Tessalònica lo 
Fl 4,18  compte. 18 Així que tot ho tinc,  i estic abundant i ple, havent rebut per  
Fl 4,18  que tot ho tinc, i estic abundant  i ple, havent rebut per Epafrodito lo que  
Fl 4,20  per Cristo Jesús. 20 I sia a Déu  i nostre Pare glòria per los sigles dels  
Col 1,Tit  sant Pau la fe dels colossians  i prega per a ells. Jesucrist és la imatge 
Col 1,Tit  les coses, lo cap de la Iglésia  i el redemptor dels homes. Pau és ministre 
Col 1,1  Jesucrist per la voluntat de Déu,  i Timoteu, nostre germà, 2 als sants i  
Col 1,2  Timoteu, nostre germà, 2 als sants  i fiels germans en Cristo Jesús que estan  
Col 1,3  en Colossi. 3 Gràcia a vosaltres  i pau de part de Déu, nostre Pare, i de  
Col 1,3  i pau de part de Déu, nostre Pare,  i de nostre Senyor Jesucrist. Donam  
Col 1,3  Jesucrist. Donam gràcies a Déu  i al Pare de nostre Senyor Jesucrist,  
Col 1,4 havem oït vostra fe en Cristo Jesús  i l’amor que teniu a tots los sants, 5  
Col 1,6  vosaltres, com també a tot lo món,  i dóna fruit i creix, així com entre  
Col 1,6  també a tot lo món, i dóna fruit  i creix, així com entre vosaltres, des del 
Col 1,6  des del dia en què l’oíreu  i coneguéreu la gràcia de Déu en veritat;  
Col 1,9  cessat de pregar per a vosaltres  i de demanar que siau plens del  
Col 1,10 tot, fructificant en tota obra bona  i creixent en lo coneixement de Déu, 11  
Col 1,11  de sa glòria, en tota paciència  i longanimitat, ab goig, 12 donant gràcies 
Col 1,13 llibertat del poder de les tenebres  i ens ha traslladat al Regne de son Fill  
Col 1,14  la redempció per medi de sa sang  i la remissió dels pecats. 15 Lo qual és  
Col 1,16 totes les coses que hi ha en lo cel  i en la terra, visibles e invisibles, ja  
Col 1,16  totes foren criades per ell mateix  i en ell mateix. 17 I ell és abans que  
Col 1,17  mateix. 17 I ell és abans que tot,  i totes les coses subsisteixen per ell. 18 
Col 1,21  temps vos havíeu estranyat de Déu  i fet enemics de cor per les males obres,  
Col 1,22 mort, a fi de presentar-vos sants  i sens màcula e irreprensibles davant d’  
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Col 1,23  ell, 23 si continuau fundamentats  i ferms en la fe, immobles en l’esperança 
Col 1,23  de l’evangeli que haveu oït  i que fou predicat a tota criatura baix lo 
Col 1,24  en mes afliccions per vosaltres,  i complesc lo que resta dels sofriments de 
Col 1,26  que ha estat escondit dels sigles  i de les generacions, mes que ara ha estat 
Col 1,28  anunciam, amonestant a tothom  i ensenyant a tothom en tota sabiduria,  
Col 2,Tit  de les ceremònies de la Llei  i de les visions falses. 1 Perquè desitjo  
Col 2,1 l’ansietat que tinc per vosaltres,  i per aquells que estan en Laodicea, i per 
Col 2,1  per aquells que estan en Laodicea,  i per quants no han vist mon rostro en  
Col 2,2  consolats, estant units en caritat  i en totes riqueses de la plena certesa d’ 
Col 2,2  a conèixer lo misteri de Déu Pare  i de Cristo Jesús, 3 en qui estan  
Col 2,3  tots los tresors de sabiduria  i de ciència. 4 I això ho dic perquè no  
Col 2,5  ab l’esperit, gosant-me  i contemplant vostre bon ordre i la  
Col 2,5 -me i contemplant vostre bon ordre  i la firmesa de vostra fe en Cristo. 6  
Col 2,7  Senyor, caminau en ell, 7 arrelats  i sobredificats en ell i fortificats en la 
Col 2,7  7 arrelats i sobredificats en ell  i fortificats en la fe, com haveu après,  
Col 2,8  ningú vos engànyia ab filosofies  i sofismes vans, segons la tradició dels  
Col 2,8 homes, segons los elements del món,  i no segons Cristo. 9 Perquè en ell habita 
Col 2,10  lo qual és lo cap de tot principat  i potestat; 11 en qui estau també  
Col 2,13  essent morts en los pecats  i en la incircumcisió de vostra carn, vos  
Col 2,14  lo qual nos era contrari,  i el tragué del mig clavant-lo en sa  
Col 2,15  15 I despullant los principats  i potestats, los exposà atrevidament al  
Col 2,18 vos extraviï, afectant en humilitat  i adoració dels àngels, ficant-se en  
Col 2,19  lo sentit de son ànimo carnal, 19  i no estant unit ab lo cap, del qual tot  
Col 2,19 cap, del qual tot lo cos, sustentat  i organisat per juntures i lligaments,  
Col 2,19  sustentat i organisat per juntures  i lligaments, creix en l’aument de Déu.  
Col 2,22  en l’ús), segons los preceptes  i doctrines dels homes? 23 I aquestes  
Col 3,Tit  als casats, als pares de família  i als criats. 1 Si haveu, doncs,  
Col 3,3 de la terra. 3 Perquè sou morts ja,  i vostra vida està escondida ab Cristo en  
Col 3,5  luxúria, concupiscència mala  i avarícia, que és idolatria. 6 Per les  
Col 3,10  de l’home vell ab sos fets 10  i us haveu vestit lo nou, lo qual és  
Col 3,12  doncs, com elegits de Déu, sants  i amats, entranyes de misericòrdia, de  
Col 3,13  sofrint-vos los uns als altres,  i perdonant-vos mútuament si algú té  
Col 3,15  que fóreu també cridats en un cos,  i siau agraïts. 16 Habítia la paraula de  
Col 3,16  en tota sabiduria, ensenyant-vos  i amonestant-vos los uns als altres ab  
Col 3,16 los uns als altres ab salms, himnes  i càntics espirituals, cantant de cor a  
Col 3,17  donant gràcies per ell a Déu  i al Pare. 18 Casades, estau someses a  
Col 3,19  19 Marits, amau a vostres mullers  i no les tracteu ab asperesa. 20 Fills,  
Col 3,22  homes, sinó ab simplicitat de cor  i temor de Déu. 23 Tot quant façau, feu- 
Col 3,23  feu-ho de cor com per al Senyor,  i no per als homes, 24 sabent que del  
Col 3,25  mal, rebrà per lo mal que ha fet;  i en Déu no hi ha accepció de persones.  
Col 4,Tit  de l’Apòstol. Recomana a Tiquic  i a Onèssim i saluda a diferents. 1 Amos,  
Col 4,Tit  Recomana a Tiquic i a Onèssim  i saluda a diferents. 1 Amos, donau a  
Col 4,1  sirvents lo que és de justícia  i equitatiu, sabent que també vosaltres  
Col 4,4  del qual estic jo encara pres, 4  i per a què jo el maniféstia de la manera  
Col 4,6  conversació assaborada ab gràcia  i sal, per a què sapiau com haveu de  
Col 4,7  germà Tiquic, fiel ministre  i conservo meu en lo Senyor, vos informarà 
Col 4,8 que sàpia l’estat de vostres coses  i consòlia vostres cors, 9 juntament ab  
Col 4,9  juntament ab Onèssim, mon caríssim  i fiel germà, lo qual és dels vostres.  
Col 4,10  Aristarc, mon company en presó,  i Marc, cosí de Bernabé (tocant al qual ja 
Col 4,11  que m’ajuden en lo Regne de Déu,  i m’han servit de consol. 12 Vos saluda  
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Col 4,12 saluda Epafras, que és dels vostres  i servo de Jesucrist, sempre solícit en  
Col 4,12  oracions, per a què siau perfets  i complerts en tota la voluntat de Déu. 13 
Col 4,13 lo molt que treballa per vosaltres,  i per los que estan en Laodicea, i per los 
Col 4,13  i per los que estan en Laodicea,  i per los de Hieràpolis. 14 Vos saluda lo  
Col 4,14  saluda lo molt amat Lluc, metge,  i també Demas. 15 Saludau als germans que  
Col 4,15  als germans que estan en Laodicea,  i a Nimfas i a la iglésia que està en sa  
Col 4,15  que estan en Laodicea, i a Nimfas  i a la iglésia que està en sa casa. 16 I  
Col 4,16  en la iglésia dels laodiceans,  i vosaltres llegiu també la dels  
1Te 1,Tit  en lo fervor de sa fe, esperança  i caritat enmig de les tribulacions. 1 Pau 
1Te 1,1  enmig de les tribulacions. 1 Pau  i Silvà i Timoteu, a la iglésia dels  
1Te 1,1  de les tribulacions. 1 Pau i Silvà  i Timoteu, a la iglésia dels tessalònics  
1Te 1,1  dels tessalònics en Déu Pare  i en lo Senyor Jesucrist. 2 Gràcia a  
1Te 1,2  Jesucrist. 2 Gràcia a vosaltres  i pau de part de Déu nostre Pare i del  
1Te 1,2  i pau de part de Déu nostre Pare  i del Senyor Jesucrist. Donam sempre  
1Te 1,3  -nos de l’obra de vostra fe,  i del treball, i de la caritat, i de la  
1Te 1,3  obra de vostra fe, i del treball,  i de la caritat, i de la paciència de l’  
1Te 1,3 fe, i del treball, i de la caritat,  i de la paciència de l’esperança en  
1Te 1,3  Senyor Jesucrist davant de Déu  i Pare nostre. 4 Sabent, amats germans,  
1Te 1,5  en paraula, sinó també en virtut  i en l’Esperit Sant, i en gran plenitud,  
1Te 1,5  en virtut i en l’Esperit Sant,  i en gran plenitud, perquè sabeu quals  
1Te 1,6  vos haveu fet imitadors nostres  i del Senyor, rebent la paraula enmig de  
1Te 1,7  los que han cregut en Macedònia  i en Acaia. 8 Perquè per vosaltres fou  
1Te 1,8 del Senyor, no sols en la Macedònia  i en l’Acaia, sinó que es propagà per  
1Te 1,9  entrada tinguérem en vosaltres  i com vos convertíreu dels ídols a Déu per 
1Te 1,9 ídols a Déu per a servir al Déu viu  i verdader 10 i per a esperar dels cels a  
1Te 1,10  a servir al Déu viu i verdader 10  i per a esperar dels cels a son Fill  
1Te 2,Tit  la llibertat, desinterès  i zel ab què els predicà l’evangeli i  
1Te 2,Tit  zel ab què els predicà l’evangeli  i també l’amor entranyable que els  
1Te 2,2 vana; 2 ans bé, havent primer patit  i estat afrontats, com sabeu, en Filipi,  
1Te 2,9  germans, de nostre treball  i fatiga: treballant nit i dia, per a no  
1Te 2,9  treball i fatiga: treballant nit  i dia, per a no ser gravosos a ningú de  
1Te 2,10  Déu. 10 Vosaltres sou testimonis,  i Déu també, de quant santa, i justa, i  
1Te 2,10  i Déu també, de quant santa,  i justa, i irreprensiblement nos  
1Te 2,10 Déu també, de quant santa, i justa,  i irreprensiblement nos comportàrem entre  
1Te 2,12  a sos fills, 12 vos amonestàrem  i us consolàrem, protestant-vos que  
1Te 2,12  de Déu, que us cridà a son Regne  i glòria. 13 Per això donam també sens  
1Te 2,15  los quals mataren al Senyor Jesús  i a sos propis profetes i ens han  
1Te 2,15  Jesús i a sos propis profetes  i ens han perseguit a nosaltres, i no són  
1Te 2,15  i ens han perseguit a nosaltres,  i no són de l’agrado de Déu i són  
1Te 2,15  i no són de l’agrado de Déu  i són contraris a tots los homes 16  
1Te 2,18  especialment jo, Pau, una  i més vegades; mes Satanàs nos ho  
1Te 2,20  vosaltres sou nostra glòria  i nostre goig. 3,Tit Capítol III Consol de 
1Te 3,2  enviat a Timoteu, nostre germà  i ministre de Déu i colaborador nostre en  
1Te 3,2  nostre germà i ministre de Déu  i colaborador nostre en l’evangeli de  
1Te 3,2  de Cristo, per a confirmar-vos  i esforçar-vos en vostra fe, 3 a fi de  
1Te 3,4 passar tribulacions, com ha succeït  i sabeu. 5 Per això mateix, no podent jo  
1Te 3,5  el temptador no us hagués temptat  i que fos va nostre treball. 6 Mes ara que 
1Te 3,6  ha retornat aquí de vosaltres,  i ens ha fet a saber vostra fe i caritat,  
1Te 3,6  i ens ha fet a saber vostra fe  i caritat, i que sempre teniu bona  
1Te 3,6 ha fet a saber vostra fe i caritat,  i que sempre teniu bona recordança de  
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1Te 3,6 teniu bona recordança de nosaltres,  i que desitjau veure’ns, com nosaltres  
1Te 3,7  enmig de totes nostres necessitats  i tribulacions, tenim consol en vosaltres, 
1Te 3,10  de nostre Déu, 10 pregant-li nit  i dia ab lo major ardor, que pugam veure  
1Te 3,10  ardor, que pugam veure vostra cara  i pugam complir lo que falta a vostra fe?  
1Te 3,11  a vostra fe? 11 I el mateix Déu  i Pare nostre, i nostre Senyor Jesucrist,  
1Te 3,11  11 I el mateix Déu i Pare nostre,  i nostre Senyor Jesucrist, encamínia  
1Te 3,12  Senyor faça que vosaltres crescau  i abundeu en caritat los uns envers los  
1Te 3,12  caritat los uns envers los altres,  i envers tots, així com nosaltres la tenim 
1Te 3,13 reprensió en santedat davant de Déu  i Pare nostre, per a quan vinga nostre  
1Te 4,Tit  IV Exhorta l’Apòstol a la virtut  i a l’arreglo de costums. Parla al fi de  
1Te 4,1 1 Per lo demés, germans, vos pregam  i us exhortam en lo Senyor Jesús que, com  
1Te 4,1  manera vos convé comportar-vos  i agradar a Déu, així també proceïu per  
1Te 4,1  així també proceïu per abundar més  i més. 2 Perquè ja sabeu quins preceptes  
1Te 4,4  posseir son vas en santificació  i honra, 5 no ab afecte de concupiscència, 
1Te 4,6  gentils que no coneixen a Déu; 6  i que ningú oprimesca ni engànyia en res a 
1Te 4,6 això, com ja abans vos ho havem dit  i testificat. 7 Perquè no ens cridà Déu  
1Te 4,10 Emperò vos suplicam que abundeu més  i més, 11 i que procureu viure ab sossego, 
1Te 4,11  suplicam que abundeu més i més, 11  i que procureu viure ab sossego, i que us  
1Te 4,11 11 i que procureu viure ab sossego,  i que us ocupeu en vostres negocis, i que  
1Te 4,11 i que us ocupeu en vostres negocis,  i que treballeu de mans, com vos ho tenim  
1Te 4,12  envers los que estan fora  i no cobdicieu res de ningú. 13 Tampoc  
1Te 4,14  14 Perquè si creem que Jesús morí  i ressuscità, així també Déu portarà ab  
1Te 4,15  Senyor: que nosaltres, que vivim  i havem quedat aquí per a la vinguda del  
1Te 4,16 Perquè el mateix Senyor ab mandato,  i ab veu de l’arcàngel, i ab trompeta de  
1Te 4,16  mandato, i ab veu de l’arcàngel,  i ab trompeta de Déu, baixarà del cel, i  
1Te 4,16  trompeta de Déu, baixarà del cel,  i els que moriren en Cristo ressuscitaran  
1Te 4,17  a rebre a Cristo en los aires,  i així estarem per a sempre ab lo Senyor.  
1Te 5,Tit  a preparar-se ab bones obres  i els demana, per últim, que préguien a  
1Te 5,1 Déu per ell. 1 I en quant als temps  i als moments, no necessitau, germans, que 
1Te 5,3  de nit. 3 Perquè quan diran pau  i seguretat, llavors la repentina  
1Te 5,3  dolor de part a una dona prenyada,  i no escaparan. 4 Mes vosaltres, germans,  
1Te 5,5 tots vosaltres sou fills de la llum  i fills del dia; nosaltres no ho som de la 
1Te 5,6  dormim com altres, ans bé vetllem  i viscam en temperància; 7 perquè los que  
1Te 5,7  los que dormen, dormen de nit,  i els que s’embriaguen, de nit s’  
1Te 5,8  vestits ab la lloriga de la fe  i de la caritat, i per elm, l’esperança  
1Te 5,8  lloriga de la fe i de la caritat,  i per elm, l’esperança de la salut. 9  
1Te 5,11  Per lo tant, consolau’s mútuament  i edificau’s los uns als altres, així com 
1Te 5,12  als que treballen entre vosaltres,  i us governen en lo Senyor, i us  
1Te 5,12  i us governen en lo Senyor,  i us amonesten. 13 I que els doneu majors  
1Te 5,13  mostres de caritat per sa obra,  i teniu pau ab ells. 14 Vos pregam també,  
1Te 5,14  que suporteu als flacs,  i que siau soferts ab tots. 15 Mirau que  
1Te 5,15 sempre lo que és bo entre vosaltres  i per a tots. 16 Estau sempre alegres. 17  
1Te 5,21  profecies. 21 Examinau-ho tot,  i abraçau lo que és bo. 22 Guardau’s de  
1Te 5,23  tot, per a què tot vostre esperit,  i l’ànima, i el cos se consérvien  
1Te 5,23 què tot vostre esperit, i l’ànima,  i el cos se consérvien irreprensibles per  
2Te 1,Tit  a Déu per la fe dels tessalònics  i per sa paciència en les tribulacions. 1  
2Te 1,1  en les tribulacions. 1 Pau,  i Silvà, i Timoteu, a la iglésia dels  
2Te 1,1  les tribulacions. 1 Pau, i Silvà,  i Timoteu, a la iglésia dels tessalònics  
2Te 1,1 dels tessalònics en Déu nostre Pare  i en lo Senyor Jesucrist. 2 Gràcia sia a  
2Te 1,2 Jesucrist. 2 Gràcia sia a vosaltres  i pau de part de Déu, nostre Pare, i del  
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2Te 1,2  i pau de part de Déu, nostre Pare,  i del Senyor Jesucrist. 3 Devem, germans,  
2Te 1,3 és just, perquè vostra fe creix més  i més, i abunda la caritat de cada u de  
2Te 1,3  perquè vostra fe creix més i més,  i abunda la caritat de cada u de vosaltres 
2Te 1,4  de Déu, per vostra paciència  i fe en totes les persecucions i  
2Te 1,4  i fe en totes les persecucions  i tribulacions que sofriu; 5 lo que és un  
2Te 1,7  aflicció als que us afligeixen, 7  i a vosaltres, que sou atribolats,  
2Te 1,8  d’aquells que no coneixen a Déu  i dels que no obeeixen a l’evangeli de  
2Te 1,9  eterna en la presència del Senyor  i de la glòria de son poder 10 quan vindrà 
2Te 1,10  a ser glorificat en sos sants  i a fer-se meravellós en tots los que  
2Te 1,11 Déu vos faça dignes d’esta vocació  i cúmplia tot lo plaer de sa bondat i l’  
2Te 1,11 i cúmplia tot lo plaer de sa bondat  i l’obra de fe ab son poder, 12 per a què 
2Te 1,12  Senyor Jesucrist en vosaltres,  i vosaltres en ell, segons la gràcia de  
2Te 1,12 ell, segons la gràcia de nostre Déu  i del Senyor Jesucrist. 2,Tit Capítol II  
2Te 2,Tit  preceiran a la vinguda de Cristo  i a la de l’Anticrist i els exhorta a  
2Te 2,Tit  de Cristo i a la de l’Anticrist  i els exhorta a permanèixer en la doctrina 
2Te 2,1  de nostre Senyor Jesucrist,  i de nostra reunió ab ell, 2 que no us  
2Te 2,3  sens que primer vinga l’apostasia  i sia manifestat l’home del pecat, lo  
2Te 2,4  de perdició, 4 lo qual s’oposa  i s’alça sobre tot lo que s’anomena Déu, 
2Te 2,8  consumirà ab l’alè de sa boca,  i el destruirà ab lo resplendor de sa  
2Te 2,9  l’obra de Satanàs ab tot poder,  i senyals, i ab meravelles de mentida, 10  
2Te 2,9 de Satanàs ab tot poder, i senyals,  i ab meravelles de mentida, 10 i ab tota  
2Te 2,10  i ab meravelles de mentida, 10  i ab tota seducció d’iniquitat en aquells 
2Te 2,12  per a què creguen la mentida 12  i sien condemnats tots los que no  
2Te 2,13  la santificació de l’Esperit  i la creència de la veritat, 14 a la qual  
2Te 2,15  15 I així, germans, estigau ferms,  i manteniu les tradicions que aprenguéreu, 
2Te 2,16  el mateix Senyor nostre Jesucrist,  i Déu i Pare nostre, lo qual nos ha amat i 
2Te 2,16  Senyor nostre Jesucrist, i Déu  i Pare nostre, lo qual nos ha amat i ens  
2Te 2,16  i Pare nostre, lo qual nos ha amat  i ens ha donat consol etern i bones  
2Te 2,16 ha amat i ens ha donat consol etern  i bones esperances per medi de la gràcia,  
2Te 2,17 la gràcia, 17 consòlia vostres cors  i us confírmia en tota paraula i obra  
2Te 2,17 cors i us confírmia en tota paraula  i obra bona. 3,Tit Capítol III Los demana  
2Te 3,Tit  Parla contra los ociosos, díscols  i temeraris, i recomana l’amor al treball 
2Te 3,Tit  los ociosos, díscols i temeraris,  i recomana l’amor al treball i la  
2Te 3,Tit  i recomana l’amor al treball  i la correcció dels dolents. 1 Per lo  
2Te 3,1  què la paraula de Déu se propàguia  i sia glorificada, com ho és entre  
2Te 3,2  deslliurats d’homes impertinents  i perversos, puix la fe no és de tots. 3  
2Te 3,3  Déu és fiel, que us confirmarà  i guardarà de mal. 4 I confiam en lo  
2Te 3,4  lo que toca a vosaltres, que feu  i fareu lo que us manam. 5 I el Senyor  
2Te 3,5  vostres cors en l’amor de Déu  i en esperar ab paciència a Cristo. 6  
2Te 3,6 germans que camínia desordenadament  i no segons la tradició que rebé de  
2Te 3,8  a costa de ningú, sinó ab treball  i fatiga, treballant de nit i de dia, per  
2Te 3,8 treball i fatiga, treballant de nit  i de dia, per a no ser gravosos a ningú de 
2Te 3,12  d’aquesta manera, los manam  i exhortam per nostre Senyor Jesucrist,  
2Te 3,12  que trebàllien quietament  i méngien son propi pa. 13 I vosaltres,  
2Te 3,14  per nostra carta, senyalau-lo,  i no tingau comunicació ab ell a fi de que 
2Te 3,16  de la pau vos dónia pau sempre  i en totes parts. Lo Senyor sia ab tots  
1Tm 1,Tit  que impedesca les doctrines noves  i qüestions inútils que no fomenten la  
1Tm 1,1  manament de Déu, Salvador nostre,  i del Senyor Jesucrist, esperança nostra,  
1Tm 1,2 fill en la fe. Gràcia, misericòrdia  i pau de part de Déu Pare i de nostre  
1Tm 1,2  i pau de part de Déu Pare  i de nostre Senyor Jesucrist. 3 Com jo et  
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1Tm 1,4  4 ni s’ocupassen en faules  i genealogies interminables, les quals  
1Tm 1,5  és la caritat proceint de cor pur,  i de bona consciència, i de fe no fingida. 
1Tm 1,5  de cor pur, i de bona consciència,  i de fe no fingida. 6 De la qual, desviant 
1Tm 1,9  per al just, sinó per als injustos  i desobedients, per als impios i pecadors, 
1Tm 1,9  i desobedients, per als impios  i pecadors, per als inics i profans, per  
1Tm 1,9  impios i pecadors, per als inics  i profans, per als parricides i  
1Tm 1,9 inics i profans, per als parricides  i matricides, per als homicides, 10 per  
1Tm 1,10  d’homes, per als mentiders  i els que juren en fals, i si hi ha alguna 
1Tm 1,10  mentiders i els que juren en fals,  i si hi ha alguna altra cosa que és  
1Tm 1,13  13 a mi, que era abans blasfemo,  i perseguidor, i injuriador. Emperò  
1Tm 1,13  era abans blasfemo, i perseguidor,  i injuriador. Emperò alcancí misericòrdia  
1Tm 1,14 sobreabundà en gran manera ab la fe  i caritat que és en Cristo Jesús. 15 Fiel  
1Tm 1,15  Jesús. 15 Fiel és aquesta paraula  i digna de tota acceptació: que Cristo  
1Tm 1,17  rei, doncs, dels sigles, immortal  i invisible, al Déu sol savi, sia l’honra 
1Tm 1,17  al Déu sol savi, sia l’honra  i glòria per los sigles dels sigles. Amén. 
1Tm 1,19 milíties bona milícia, 19 tenint fe  i bona consciència, la qual per haver  
1Tm 1,20 la fe. 20 D’est número són Himeneu  i Alexandri, que he entregat a Satanàs per 
1Tm 2,Tit  Encarrega que es préguia pels reis  i magistrats. Jesucrist és l’únic  
1Tm 2,Tit  Jesucrist és l’únic medianer  i redemptor de tots. Devem orar en tot  
1Tm 2,Tit  Modèstia de les dones, sa sumissió  i silenci. 1 Recomano, doncs, lo primer de 
1Tm 2,2  per a tots los homes, 2 pels reis  i per tots los que estan constituïts en  
1Tm 2,2  a fi de que tingam una vida quieta  i tranquila en tota pietat i honestedat. 3 
1Tm 2,2  quieta i tranquila en tota pietat  i honestedat. 3 Perquè això és cosa bona i 
1Tm 2,3  3 Perquè això és cosa bona  i accepta davant de Déu nostre Salvador, 4 
1Tm 2,4  vol fer salvos a tots los homes  i que vinguen al coneixement de la  
1Tm 2,5 la veritat. 5 Perquè un sol és Déu,  i un sol també lo medianer entre Déu i els 
1Tm 2,5  un sol també lo medianer entre Déu  i els homes, Jesucrist home, 6 que es donà 
1Tm 2,7  jo he estat constituït predicador  i apòstol (veritat dic, no enganyo),  
1Tm 2,7 enganyo), doctor dels gentils en fe  i veritat. 8 Per lo tant desitjo que els  
1Tm 2,9  les dones vestides honestament,  i adornant-se ab modèstia i simplicitat, 
1Tm 2,9  i adornant-se ab modèstia  i simplicitat, i no ab los cabells  
1Tm 2,9  -se ab modèstia i simplicitat,  i no ab los cabells rissats, o ab or, o  
1Tm 2,15  portarà al món, si continua en fe,  i caritat, i santedat, ab modèstia. 3,Tit  
1Tm 2,15  món, si continua en fe, i caritat,  i santedat, ab modèstia. 3,Tit Capítol III 
1Tm 3,Tit  deuen ser los bisbes, los diaques  i les dones que serveixen a la Iglésia. 1  
1Tm 3,2  modest, amant de l’hospitalitat  i apte per a ensenyar; 3 no donat al vi,  
1Tm 3,7 fora, perquè no càiguia en despreci  i en llaç del diable. 8 De la mateixa  
1Tm 3,8  los diaques deuen ser honrats  i modestos, no de paraules dobles, ni  
1Tm 3,10  10 I sien estos provats abans,  i llavors exercesquen lo ministeri si són  
1Tm 3,12  sien esposos d’una sola dona  i govèrnien bé sos fills i sa casa. 13  
1Tm 3,12  sola dona i govèrnien bé sos fills  i sa casa. 13 Perquè los que haguessen  
1Tm 3,13  adquiriran per a si un bon grau  i molta confiança en la fe que és en  
1Tm 3,15  és la Iglésia del Déu viu, columna  i fonament de la veritat. 16 I és gran  
1Tm 3,16  als gentils, cregut en lo món,  i rebut dalt en la glòria». 4,Tit Capítol  
1Tm 4,Tit  a que s’exercítia en la pietat  i a que dónia bon exemple als demés. 1  
1Tm 4,1  donant oïdos a esperits seductors  i a doctrines de diables; 2 mentint ab  
1Tm 4,2 de diables; 2 mentint ab hipocresia  i tenint sa consciència cauterisada; 3  
1Tm 4,3 cauterisada; 3 prohibint casar-se  i manant abstenir-se de les viandes que  
1Tm 4,3  participassen d’elles los fiels  i els que conegueren la veritat. 4 Perquè  
1Tm 4,4 Perquè tota criatura de Déu és bona  i no és de rebutjar res de lo que es  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1692 
 

1Tm 4,5  se santifica per la paraula de Déu  i per l’oració. 6 Proposant això als  
1Tm 4,6  criat ab les paraules de la fe  i de la bona doctrina que alcançares. 7  
1Tm 4,7  desprècia les faules de velles  i exercita’t en la pietat. 8 Perquè els  
1Tm 4,8  la promesa de la vida que ara és  i de la que ha de ser. 9 Fiel paraula és  
1Tm 4,9  de ser. 9 Fiel paraula és aquesta,  i digna de tota acceptació. 10 Puix per  
1Tm 4,10  10 Puix per això treballam  i som vituperats, perquè confiam en lo Déu 
1Tm 4,11  que creuen. 11 Mana aquestes coses  i ensenya-les. 12 Ningú tinga en menos  
1Tm 4,13 ’t en la lectura, en l’exhortació  i en la doctrina. 14 No menyspreïs lo do  
1Tm 4,16  a tots. 16 Vetlla sobre tu mateix  i sobre la doctrina. Continua en aquestes  
1Tm 4,16  fent això te salvaràs a tu mateix  i als que t’oiguen. 5,Tit Capítol V  
1Tm 5,Tit  ha de corretgir los pecats públics  i mirar molt en qui imposa les mans per  
1Tm 5,4  primerament a ben governar sa casa  i a correspondre a sos pares, puix això és 
1Tm 5,5  la que verdaderament és viuda  i desemparada, confiï en Déu i persevéria  
1Tm 5,5  viuda i desemparada, confiï en Déu  i persevéria en súpliques i oracions nit i 
1Tm 5,5  en Déu i persevéria en súpliques  i oracions nit i dia. 6 Mes la que viu en  
1Tm 5,5  en súpliques i oracions nit  i dia. 6 Mes la que viu en plaer, és morta 
1Tm 5,8  si algú no té cuidado dels seus,  i majorment dels de sa família, lo tal ha  
1Tm 5,8  sa família, lo tal ha negat la fe  i és pitjor que un infiel. 9 No sia posada 
1Tm 5,13  solament ocioses, sinó parladores  i curioses, reportant lo que no deurien.  
1Tm 5,14 fills, sien bones mares de família,  i que no dónien ocasió de maledicència a  
1Tm 5,16  fiels té viudes, mantingui-les,  i no sia gravada la Iglésia, a fi de que  
1Tm 5,17  los que treballen en predicar  i ensenyar. 18 Perquè diu l’Escriptura:  
1Tm 5,21 témien. 21 Te conjuro davant de Déu  i del Senyor Jesucrist i dels àngels  
1Tm 5,21  de Déu i del Senyor Jesucrist  i dels àngels elegits que guàrdies  
1Tm 5,23 poc de vi per causa de ton ventrell  i de tes freqüents dolències. 24 Los  
1Tm 5,25 d’alguns són manifestes d’antemà,  i les que no ho són no poden estar  
1Tm 6,Tit  Deuen los rics evitar la supèrbia  i emplear-se en obres de caritat. 1 Tots 
1Tm 6,1 tota honra, per a què el nom de Déu  i sa doctrina no sien blasfemats. 2 I els  
1Tm 6,2  -los millor perquè són fiels  i amats, participants del benefici.  
1Tm 6,2  participants del benefici. Ensenya  i amonesta aquestes coses. 3 Si algú  
1Tm 6,3  3 Si algú ensenya d’altra manera,  i no abraça les paraules sanes de  
1Tm 6,3  sanes de Jesucrist nostre Senyor  i la doctrina que és conforme a la pietat, 
1Tm 6,4  ans bé flaqueja sobre qüestions  i disputes de paraules; d’a on s’  
1Tm 6,5  d’homes d’enteniment pervers  i destituïts de veritat, suposant que la  
1Tm 6,7  no duguérem res a aquest món,  i és cert que no podem portar-nos-en  
1Tm 6,8  8 I tenint ab què alimentar-nos  i cobrir-nos, contentem-nos ab això. 9 
1Tm 6,9  fer-se rics cauen en tentació  i en llaç del diable i en molts desigs  
1Tm 6,9  en tentació i en llaç del diable  i en molts desigs inútils i perniciosos,  
1Tm 6,9  diable i en molts desigs inútils  i perniciosos, que sumergeixen als homes  
1Tm 6,9  sumergeixen als homes en la mort  i perdició. 10 Perquè arrel de tots mals  
1Tm 6,10  qual alguns se desviaren de la fe  i es subjectaren a moltes penes. 11 Emperò 
1Tm 6,11 home de Déu, fuig d’aquestes coses  i segueix la justícia, la pietat, la fe,  
1Tm 6,11  la fe, la caritat, la paciència  i la mansuetud. 12 Pelea bona batalla de  
1Tm 6,13  Déu, que vivifica totes les coses,  i de Cristo Jesús, que davant de Ponç  
1Tm 6,15  en son temps lo benaventurat  i sol poderós Rei de reis i Senyor de  
1Tm 6,15  i sol poderós Rei de reis  i Senyor de senyors, 16 lo qui solament  
1Tm 6,16  qui solament posseeix immortalitat  i habita en una llum inaccessible, al qui  
1Tm 6,16 vist ni pot veure, al qui sia honra  i poder etern. Amén. 17 Als rics d’aquest 
1Tm 6,18  en obres bones, disposats a donar  i a repartir lliberalment, 19 atresorant  
1Tm 6,20 t’ha confiat, evitant les profanes  i vanes parladuries i les contradiccions  
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1Tm 6,20  les profanes i vanes parladuries  i les contradiccions de la que falsament  
2Tm 1,Tit  l’Àsia que l’abandonaren en Roma  i fa elogis d’Onesíforo. 1 Pau, apòstol  
2Tm 1,2 caríssim fill: gràcia, misericòrdia  i pau de part de Déu Pare i de nostre  
2Tm 1,2  i pau de part de Déu Pare  i de nostre Senyor Jesucrist. 3 Gràcies  
2Tm 1,3 recòrdia de tu en mes pregàries nit  i dia; 4 desitjant molt lo veure’t,  
2Tm 1,5 qual habità primer en ta àvia Loide  i en ta mare Eunice, i estic cert que en  
2Tm 1,5  ta àvia Loide i en ta mare Eunice,  i estic cert que en tu també. 6 Per lo  
2Tm 1,7  de temor, sinó de fortalesa,  i de caritat, i de temperància. 8 Per lo  
2Tm 1,7  sinó de fortalesa, i de caritat,  i de temperància. 8 Per lo tant, no t’  
2Tm 1,9  poder de Déu, 9 que ens ha salvat  i cridat ab una santa vocació, no segons  
2Tm 1,9  obres, sinó conforme a son designi  i gràcia, la que nos ha estat donada en  
2Tm 1,10  qui certament ha destruït la mort  i ha portat a llum la vida i la  
2Tm 1,10  la mort i ha portat a llum la vida  i la immortalitat per medi de l’evangeli, 
2Tm 1,11  qual jo só constituït predicador,  i apòstol, i doctor dels gentils. 12 Per  
2Tm 1,11  constituït predicador, i apòstol,  i doctor dels gentils. 12 Per qual motiu  
2Tm 1,12  Puix jo sé a qui he cregut,  i estic cert de que ell és poderós per a  
2Tm 1,13  sanes que has oït de mi, en la fe  i caritat que és en Cristo Jesús. 14  
2Tm 1,15  abandonat, dels quals són Figelo  i Hermògenes. 16 Derràmia lo Senyor ses  
2Tm 1,16  perquè moltes vegades me consolà,  i no s’avergonyí de les meves cadenes; 17 
2Tm 1,17  a Roma me cercà ab gran diligència  i m’encontrà. 18 Vulla lo Senyor que  
2Tm 2,Tit  II Parla a Timoteu de la fortalesa  i prudència ab què deu ensenyar les coses  
2Tm 2,Tit què deu ensenyar les coses de la fe  i com ha d’evitar les qüestions inútils,  
2Tm 2,Tit  inútils, origen de discòrdies  i de disputes agenes del cristià. 1 Doncs  
2Tm 2,7  fruits. 7 Reflexiona lo que dic,  i el Senyor te dónia inteŀligència en  
2Tm 2,16 16 Emperò evita les plàtiques vanes  i profanes, perquè elles fomenten la  
2Tm 2,17  lo cranc; dels quals són Himeneu  i Filet, 18 que s’extraviaren de la  
2Tm 2,18  que la resurrecció està ja feta,  i pervertiren la fe d’alguns. 19 Emperò  
2Tm 2,19  Senyor coneix als que són seus»;  i: «Apàrtia’s de la iniquitat tot aquell  
2Tm 2,20 casa gran no sols hi ha vasos d’or  i de plata, sinó també de fusta i de  
2Tm 2,20  or i de plata, sinó també de fusta  i de terra, i els uns són per a honor, i  
2Tm 2,20  sinó també de fusta i de terra,  i els uns són per a honor, i els altres,  
2Tm 2,20  terra, i els uns són per a honor,  i els altres, per a deshonor. 21 Si algú,  
2Tm 2,21  serà un vas d’honor, santificat  i útil per al servei del Senyor, aparellat 
2Tm 2,22  22 Fuig també d’apetits juvenils  i segueix la justícia, la fe, l’  
2Tm 2,22  la fe, l’esperança, la caritat  i la pau ab aquells que invoquen al Senyor 
2Tm 2,23 un cor pur. 23 Les qüestions nècies  i que no contribueixen a la instrucció,  
2Tm 2,26  per a conèixer la veritat, 26  i s’escàpien dels llaços del diable que  
2Tm 3,Tit  III Caràcter dels falsos apòstols  i, en general, dels incrèduls i heretges.  
2Tm 3,Tit  i, en general, dels incrèduls  i heretges. Encarrega a Timoteu que  
2Tm 3,Tit  que guàrdia lo depòsit de la fe  i estudiï les Sagrades Escriptures. 1 Mes  
2Tm 3,4  4 traïdors, protervos, orgullosos  i amants de plaers més que de Déu; 5  
2Tm 3,6  són los que entren en les cases  i captiven a dones tontes carregades de  
2Tm 3,7  7 que sempre estan aprenent  i mai arriben a la ciència de la veritat.  
2Tm 3,8  de la veritat. 8 I així com Janes  i Mambres resistiren a Moisès, així  
2Tm 3,8  veritat, homes corromputs de cor,  i rèprobos tocant a la fe. 9 Mes no aniran 
2Tm 3,11  sobre mi en Antioquia, Iconi  i en Listres; quals persecucions he  
2Tm 3,13  13 Mes los homes dolents  i impostors aniran de mal en pitjor,  
2Tm 3,13  aniran de mal en pitjor, enganyant  i sent enganyats. 14 Mes tu persevera en  
2Tm 3,14  en les coses que has après  i que t’han estat encomanades, sabent de  
2Tm 3,16  per a reprendre, per a corretgir  i per a instruir en la justícia; 17 per a  
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2Tm 3,17 per a què l’home de Déu sia perfet  i estiga previngut per a tota obra bona.  
2Tm 4,1 1 Te protesto, doncs, davant de Déu  i del Senyor Jesucrist, que ha de judicar  
2Tm 4,1  Jesucrist, que ha de judicar vius  i morts en sa vinguda i en son Regne, 2  
2Tm 4,1  judicar vius i morts en sa vinguda  i en son Regne, 2 que predíquies la  
2Tm 4,2  la paraula, que ínsties a temps  i fora de temps; reprèn, prega, amonesta  
2Tm 4,2  prega, amonesta ab tota paciència  i doctrina. 3 Perquè vindrà temps en què  
2Tm 4,4 I apartaran los oïdos de la veritat  i els aplicaran a rondalles. 5 Tu, emperò, 
2Tm 4,6  ja estic a punt de ser sacrificat,  i prop està lo temps de ma mort. 7 He  
2Tm 4,8  just, me donarà en aquell dia;  i no sols a mi, sinó també a aquells que  
2Tm 4,9  per l’amor d’aquest sigle  i se n’ha anat a Tessalònica; 10  
2Tm 4,11  Lluc està ab mi. Pren a Marc  i porta’l ab tu, puix m’és útil per al  
2Tm 4,13 em deixí en Troas en poder de Carpo  i els llibres, en particular los  
2Tm 4,17  17 Emperò lo Senyor m’assistí  i em confortà per a què jo complís la  
2Tm 4,17  per a què jo complís la predicació  i l’oïssen tots los gentils, i vaig ésser 
2Tm 4,17  i l’oïssen tots los gentils,  i vaig ésser deslliurat de la boca del  
2Tm 4,18  me deslliurarà de tota obra mala  i em preservarà per a son Regne celestial, 
2Tm 4,19  sigles. Amén. 19 Saluda a Prisca  i a Aquilas i a la casa d’Onesíforo. 20  
2Tm 4,19  19 Saluda a Prisca i a Aquilas  i a la casa d’Onesíforo. 20 Erasto se  
2Tm 4,20  20 Erasto se quedà en Corinti  i a Tròfim lo deixí malalt en Milet. 21  
2Tm 4,21  de l’hivern. Te saluden Eubul  i Pudent, Lino i Clàudia, i tots los  
2Tm 4,21  Te saluden Eubul i Pudent, Lino  i Clàudia, i tots los germans. 22 Lo  
2Tm 4,21  Eubul i Pudent, Lino i Clàudia,  i tots los germans. 22 Lo Senyor Jesucrist 
Tt 1,Tit  l’esperança de la vida eterna  i li demostra les qualitats que han de  
Tt 1,Tit  que han de tenir los presbíteros  i els bisbes. 1 Pau, servo de Déu i  
Tt 1,1  i els bisbes. 1 Pau, servo de Déu  i apòstol de Jesucrist, segons la fe dels  
Tt 1,1  segons la fe dels elegits de Déu  i el coneixement de la veritat, que és  
Tt 1,4 és comuna, sia gràcia, misericòrdia  i pau de Déu Pare i de Jesucrist, salvador 
Tt 1,4  misericòrdia i pau de Déu Pare  i de Jesucrist, salvador nostre. 5 Jo et  
Tt 1,5  arreglasses les coses que falten  i ordenasses presbíteros en cada ciutat,  
Tt 1,8  benigne, temperat, just, sant  i contingut. 9 Que abràcia fermament la  
Tt 1,9  exhortar segons la sana doctrina  i convèncer als que la contradiuen. 10  
Tt 1,10  ha molts desobedients, embaucadors  i parladors de vanitats, majorment dels  
Tt 1,12 sempre són mentiders, males bèsties  i ventres peresosos. 13 Aquest testimoni  
Tt 1,15  són netes; mes per als contaminats  i infiels no hi ha res pur, ans bé estan  
Tt 1,15  estan contaminats sos enteniments  i sa consciència. 16 Professen conèixer a  
Tt 1,16  ab los fets, essent abominables  i desobedients i reprovats per a tota obra 
Tt 1,16  essent abominables i desobedients  i reprovats per a tota obra bona. 2,Tit  
Tt 2,Tit  fiels de tots estats, sexos, edats  i condicions, i l’obligació que té de  
Tt 2,Tit  estats, sexos, edats i condicions,  i l’obligació que té de donar-los bon  
Tt 2,Tit  que ens dóna la gràcia de Déu  i els beneficis que havem rebut de  
Tt 2,2  prudents, sans en fe, en caritat  i paciència. 3 Les ancianes, del mateix  
Tt 2,4 les joves, a que àmien a sos marits  i estímien a sos fills, 5 a ser prudents,  
Tt 2,8  en gravedat, 8 en paraules sanes  i irreprensibles, per a què lo qui és  
Tt 2,12  -nos que, renunciant la impietat  i els desigs mundans, viscam en aquest món 
Tt 2,12  viscam en aquest món sòbria, justa  i santament, 13 aguardant l’esperança  
Tt 2,13  l’esperança benaventurada  i l’adveniment gloriós del gran Déu i  
Tt 2,13  l’adveniment gloriós del gran Déu  i salvador nostre Jesucrist, 14 lo qual se 
Tt 2,14  per a redimir-nos de tot pecat  i purificar-nos per a si com un poble  
Tt 2,15  15 Predica aquestes coses, exhorta  i reprèn ab tota autoritat. No et  
Tt 3,Tit  les bones obres. Fugir de disputes  i del tracte dels heretges declarats. 1  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1695 
 

Tt 3,1 que estiguen submissos als prínceps  i a les potestats, que els obeesquen, que  
Tt 3,3  esclaus de vàrios afectes  i plaers, vivint en malícia i en enveja,  
Tt 3,3 afectes i plaers, vivint en malícia  i en enveja, avorribles i avorrint-nos  
Tt 3,3  en malícia i en enveja, avorribles  i avorrint-nos los uns als altres. 4  
Tt 3,4  la bondat del salvador nostre Déu  i son amor envers los homes, 5 no per  
Tt 3,5  per lo baptisme de regeneració  i renovació de l’Esperit Sant, 6 lo qual  
Tt 3,8  eterna. 8 Paraula fiel és aquesta,  i estes coses vull que les afírmies  
Tt 3,8  obres bones. Estes coses són bones  i profitoses a tothom. 9 Emperò evita  
Tt 3,9  9 Emperò evita qüestions nècies,  i genealògiques, i disputes, i debats  
Tt 3,9  qüestions nècies, i genealògiques,  i disputes, i debats sobre la Llei, perquè 
Tt 3,9  i genealògiques, i disputes,  i debats sobre la Llei, perquè són inútils 
Tt 3,9  sobre la Llei, perquè són inútils  i vanes. 10 Fuig de l’home heretge  
Tt 3,10  home heretge després de la primera  i segona amonestació, 11 sabent que el que 
Tt 3,11  que el que és tal està pervertit,  i peca, essent condemnat per sa pròpia  
Tt 3,13  a Zenas, doctor de la Llei,  i a Apolo, procurant que no els fàltia  
Flm Tit  son esclau fugitiu, ja cristià  i arrepentit. 1 Pau, presoner de  
Flm 1  1 Pau, presoner de Jesucrist,  i Timoteu, germà nostre, a Filèmon, amat i 
Flm 1  germà nostre, a Filèmon, amat  i coadjutor nostre, 2 i a Àppia, caríssima 
Flm 2 Filèmon, amat i coadjutor nostre, 2  i a Àppia, caríssima germana nostra, i a  
Flm 2  a Àppia, caríssima germana nostra,  i a Arquip, company nostre en los combats  
Flm 2  nostre en los combats de Cristo,  i a la iglésia que està en ta casa: 3  
Flm 3  en ta casa: 3 gràcia a vosaltres  i pau de part de Déu nostre Pare i del  
Flm 3  i pau de part de Déu nostre Pare  i del Senyor Jesucrist. 4 Gràcies dono a  
Flm 5  en mes oracions, 5 oint ta caritat  i la fe que tens en lo Senyor Jesús i  
Flm 5 i la fe que tens en lo Senyor Jesús  i envers tots los sants, 6 per a què la  
Flm 7  7 Puix havem tingut gran goig  i consol en ta caritat, per quant les  
Flm 9  més, essent tu, ja com Pau, vell,  i ara també presoner en Jesucrist. 10 Te  
Flm 11 te fou inútil, mes ara és útil a tu  i a mi, 12 a qui he tornat a enviar: rep- 
Flm 16  ¿puix quant més de tu en la carn  i en lo Senyor? 17 Per lo tant, si em  
Flm 24  Flm 24 Marc, Aristarc, Demas  i Lluc, colaboradors meus. Flm 25 La  
He 1,Tit  Capítol I Jesucrist, verdader Déu  i home, és infinitament superior als  
He 1,1  1 Déu, que en diferents ocasions  i de diverses maneres parlà en altre temps 
He 1,3  essent lo resplendor de sa glòria  i la figura de sa substància, i sostenint  
He 1,3  i la figura de sa substància,  i sostenint totes les coses per la paraula 
He 1,5  vegada: «Jo li seré a ell Pare,  i ell me serà a mi Fill»? 6 I altra  
He 1,7  «Lo qui fa a sos àngels, esperits,  i a sos ministres, flama de foc.» 8 Mes al 
He 1,9  regne. 9 Tu has amat la justícia  i avorrit la iniquitat; per això Déu, ton  
He 1,10  en lo principi fundares la terra,  i los cels són obra de tes mans; 11 ells  
He 1,11  emperò tu permaneixeràs,  i tots s’envelliran com vestit. 12 I els  
He 1,12  12 I els mudaràs com un manto,  i seran mudats; emperò tu ets lo mateix i  
He 1,12  mudats; emperò tu ets lo mateix  i tos anys no minvaran.» 13 Puix a quin  
He 2,Tit  criatures, redemptor, santificador  i salvador, i pontífice dels homes. 1 Per  
He 2,Tit redemptor, santificador i salvador,  i pontífice dels homes. 1 Per lo tant és  
He 2,2  fou dita per los àngels fou ferma  i tota transgressió i desobediència rebé  
He 2,2  fou ferma i tota transgressió  i desobediència rebé la justa paga que  
He 2,4 -la Déu al mateix temps ab senyals  i meravelles i ab vàrios miracles, i ab  
He 2,4  temps ab senyals i meravelles  i ab vàrios miracles, i ab dons de l’  
He 2,4  i meravelles i ab vàrios miracles,  i ab dons de l’Esperit Sant, segons sa  
He 2,7 àngels; tu l’has coronat de glòria  i honra, i l’has colocat sobre les obres  
He 2,7  l’has coronat de glòria i honra,  i l’has colocat sobre les obres de tes  
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He 2,9 la passió de mort, coronat d’honra  i glòria, per a què per la gràcia de Déu  
He 2,10  aquell per qui són totes les coses  i per a qui són totes les coses, havent de 
He 2,11  passió. 11 Perquè lo qui santifica  i los que són santificats, tots són d’un. 
He 2,13 en altre lloc: «Veeu-me aquí a mi  i als fills que Déu m’ha donat.» 14 I per 
He 2,14  los fills participaren de carn  i sang, així ell també participà de lo  
He 2,15 poder de mort, ço és, al diable, 15  i llibertar als que per temor de mort  
He 2,17  a què fos un sumo sacerdot piadós  i fiel en les coses pertanyents a Déu, a  
He 2,18 18 Puix per lo mateix que ell sofrí  i fou temptat, és poderós per a socórrer  
He 3,Tit  de Jesucrist sobre Moisès,  i per lo tant, deu ser obeït sens  
He 3,1  celestial, considerau a l’apòstol  i pontífice de nostra confessió,  
He 3,6  que mantingam ferma la confiança  i la glòria de l’esperança fins al fi. 7  
He 3,9  pares me temptaren, me provaren  i vegeren mes obres 10 per espai de  
He 3,10 m’indigní contra aquella generació  i diguí: “Ells sempre erren en son cor, i  
He 3,10  “Ells sempre erren en son cor,  i ells no han conegut mos camins.” 11 I  
He 4,Tit  la qual caminen los cristians,  i com devem acudir a Jesucrist per a poder 
He 4,Tit  en ella. Quant gran és la virtut  i eficàcia de la paraula de Déu. 1 Temam,  
He 4,6  que resta que alguns deuen entrar,  i que aquells a qui primer fou predicada  
He 4,7  per causa de sa incredulitat, 7  i altra vegada determina un cert dia,  
He 4,12 12 Perquè la paraula de Déu és viva  i eficaç, i més afilada que ninguna espasa 
He 4,12 la paraula de Déu és viva i eficaç,  i més afilada que ninguna espasa de dos  
He 4,12  fins a la divisió de l’ànima  i de l’esperit, i de les conjuntures i  
He 4,12  de l’ànima i de l’esperit,  i de les conjuntures i del moll, i  
He 4,12 de l’esperit, i de les conjuntures  i del moll, i discerneix los pensaments i  
He 4,12  i de les conjuntures i del moll,  i discerneix los pensaments i les  
He 4,12  moll, i discerneix los pensaments  i les intencions del cor. 13 I no hi ha  
He 4,13  alguna invisible a sa vista,  i totes les coses estan desnuses i patents 
He 4,13  i totes les coses estan desnuses  i patents als ulls d’aquell de qui  
He 4,16  a què pugam conseguir misericòrdia  i trobar gràcia per a ser socorreguts en  
He 5,Tit qual és l’ofici del sumo pontífice  i demostra que Jesucrist ho és i que  
He 5,Tit  i demostra que Jesucrist ho és  i que intercedeix per nosaltres. Reprèn  
He 5,1  a Déu, per a què ofresca dons  i sacrificis per los pecats. 2 Lo qual se  
He 5,2 se pot compadèixer dels que ignoren  i dels que erren, per quant ell mateix  
He 5,7  quan ell hagué ofert plegàries  i súpliques, ab gran clamor i llàgrimes, a 
He 5,7  i súpliques, ab gran clamor  i llàgrimes, a aquell que era poderós per  
He 5,11  qual tenim moltes coses que dir,  i difícils de declarar, perquè sou flacs  
He 5,12  principis dels oracles de Déu,  i us haveu tornat tals que necessitau de  
He 5,12 tornat tals que necessitau de llet,  i no d’aliment fort. 13 Perquè tot aquell 
He 6,Tit  als vicis. Parla contra la peresa,  i de l’àncora segura que tenim en l’  
He 6,1  arrepentiment de les obres mortes  i de la fe envers Déu, 2 de la doctrina  
He 6,2 Déu, 2 de la doctrina del baptisme,  i de la imposició de mans, i de la  
He 6,2  i de la imposició de mans,  i de la resurrecció dels morts, i del  
He 6,2  i de la resurrecció dels morts,  i del judici perdurable. 3 I això farem,  
He 6,4  una vegada han estat iŀluminats,  i gustaren del do celestial, i foren fets  
He 6,4  i gustaren del do celestial,  i foren fets participants de l’Esperit  
He 6,5  participants de l’Esperit Sant, 5  i han gustat igualment la bona paraula de  
He 6,5  igualment la bona paraula de Déu,  i les virtuts del sigle venider, 6 si  
He 6,6  nou en si mateixos al Fill de Déu  i l’exposen a l’escarni. 7 Perquè la  
He 6,7  que cau molt sovint sobre ella,  i produeix herbes profitoses a aquells que 
He 6,8 Emperò aquella que produeix espines  i abriülls, és rebutjada i està prop de  
He 6,8  espines i abriülls, és rebutjada  i està prop de maledicció; lo fi de la  
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He 6,9 de vosaltres esperam coses millors,  i que condueixen a salvació, encara que us 
He 6,10  a què s’olvídia de vostres obres  i treballs de caritat que haveu mostrat  
He 6,10  son nom, en lo que haveu ministrat  i ministrau als sants. 11 I nosaltres  
He 6,12  d’aquells que mediant la fe  i la paciència hereden les promeses. 13  
He 6,14  «Certament, beneint te beneiré,  i multiplicant te multiplicaré.» 15 I  
He 6,16  juren per qui és major que ells;  i el jurament fet en confirmació és per  
He 6,19  La qual tenim com un àncora ferma  i segura de l’ànima, i que penetra fins  
He 6,19  àncora ferma i segura de l’ànima,  i que penetra fins en lo que està del vel  
He 7,Tit  segons l’ordre de Melquisedec,  i ab son sacerdoci, que és etern, queda  
He 7,Tit Leví. Jesucrist és pontífice soberà  i prega a son etern Pare, no per a si,  
He 7,1  tornava de la derrota dels reis  i el beneí, 2 a qui Abraham donà també lo  
He 7,2  per interpretació rei de justícia,  i després d’això rei de Salem, que és rei 
He 7,6  ells, prengué delmes d’Abraham  i beneí al que tenia les promeses. 7 I  
He 7,11  segons l’ordre de Melquisedec  i no segons l’ordre d’Aaron? 12 Puix,  
He 7,18  per causa de sa flaquesa  i inutilitat; 19 perquè la Llei no porta  
He 7,21 que li digué a ell: «Jurà lo Senyor  i no s’arrepentirà: “Tu ets sacerdot  
He 7,26  immaculat, separat de pecadors,  i exaltat sobre els cels; 27 lo qual no té 
He 7,27  primerament per sos propis pecats  i després per los del poble, perquè això  
He 8,2  los cels. 2 Ministre del santuari  i del verdader tabernacle erigit per lo  
He 8,2  tabernacle erigit per lo Senyor,  i no per home algú. 3 Perquè tot pontífice 
He 8,3  és constituït per a oferir dons  i sacrificis, per lo qual és necessari que 
He 8,5  5 los quals serveixen d’exemple  i sombra de coses celestials, així com  
He 8,8  en què faré a la casa d’Israel  i a la casa de Judà un pacte (testament)  
He 8,10  mes lleis en sos enteniments,  i les escriuré en sos cors, i jo seré per  
He 8,10  i les escriuré en sos cors,  i jo seré per a ells son Déu, i ells seran 
He 8,10 cors, i jo seré per a ells son Déu,  i ells seran per a mi mon poble. 11 I no  
He 8,12  jo els perdonaré ses iniquitats  i no em recordaré més de sos pecats.» 13  
He 8,13  lo primer. I el que es fa antic  i vell, està cerca de ser anuŀlat. 9,Tit  
He 9,Tit la Llei molt inferior a la dignitat  i perfecció de la sang i sacrifici de l’  
He 9,Tit  la dignitat i perfecció de la sang  i sacrifici de l’Unigènit. Preeminències  
He 9,1  també reglaments del culto diví  i un santuari temporal. 2 Perquè fou  
He 9,2  en lo qual estaven lo candelero,  i la taula, i els pans de la proposició,  
He 9,2  estaven lo candelero, i la taula,  i els pans de la proposició, lo qual s’  
He 9,4  l’urna d’or que contenia lo manà  i la vara d’Aaron que havia florit i les  
He 9,4 i la vara d’Aaron que havia florit  i les taules del pacte (testament). 5 I  
He 9,7  sens sang, que ell oferia per a si  i per los errors del poble, 8 significant  
He 9,9  temps, en què s’oferien dons  i sacrificis, que no podien purificar la  
He 9,9  per medi solament de viandes  i begudes 10 i de diferents lavatoris i  
He 9,10  solament de viandes i begudes 10  i de diferents lavatoris i ceremònies  
He 9,10 begudes 10 i de diferents lavatoris  i ceremònies carnals imposades sobre ells  
He 9,11  per un tabernacle més gran  i més perfet, no fet de mà, ço és, no d’  
He 9,13  13 Perquè si la sang dels crestats  i dels toros i la cendra de la vedella  
He 9,13  la sang dels crestats i dels toros  i la cendra de la vedella espargida sobre  
He 9,19 la Llei, prengué la sang de vedells  i de crestats ab aigua, i llana carmesina, 
He 9,19  de vedells i de crestats ab aigua,  i llana carmesina, i un hisop, i n’  
He 9,19  ab aigua, i llana carmesina,  i un hisop, i n’aspergí lo llibre i tot  
He 9,19  i llana carmesina, i un hisop,  i n’aspergí lo llibre i tot lo poble, 20  
He 9,19  i un hisop, i n’aspergí lo llibre  i tot lo poble, 20 dient: «Aquesta és la  
He 9,21  aspergí ab sang lo tabernacle  i tots los vasos del ministeri. 22 I quasi 
He 9,22  la Llei, se purifiquen ab sang,  i sens efusió de sang no hi ha remissió.  
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He 9,27 als homes lo morir una sola vegada,  i després, lo judici, 28 així Cristo fou  
He 9,28  per a borrar los pecats de molts;  i a aquells que l’esperen apareixerà la  
He 10,Tit  que pot espiar nostres pecats,  i devem unir-nos a ella per la fe,  
He 10,Tit  ella per la fe, esperança, caritat  i bones obres. Exhorta als hebreus a la  
He 10,1  la sombra dels béns veniders,  i no la verdadera imatge de les coses,  
He 10,4  és impossible que ab sang de toros  i de crestats se tràguien los pecats. 5  
He 10,5 l’entrar en lo món diu: «Sacrifici  i oferta vós no volguéreu; emperò un cos  
He 10,6  haveu apropiat a mi. 6 Holocaustos  i sacrificis per lo pecat no us  
He 10,8  oh Déu!» 8 Dient dalt: «Sacrificis  i ofertes i holocaustos per pecat vós no  
He 10,8 8 Dient dalt: «Sacrificis i ofertes  i holocaustos per pecat vós no volguéreu,  
He 10,11  cada dia a exercir son ministeri  i a oferir moltes vegades los mateixos  
He 10,16  “Imprimiré mes lleis en sos cors,  i en sos enteniments les escriuré”»; 17 i: 
He 10,17  sos enteniments les escriuré”»; 17  i: «De sos pecats i de ses iniquitats no  
He 10,17  escriuré”»; 17 i: «De sos pecats  i de ses iniquitats no me’n recordaré mai 
He 10,20  sang de Cristo, 20 per un camí nou  i de vida que ell nos consagrà per lo vel, 
He 10,21 per lo vel, és dir, per sa carn, 21  i tenint un gran sacerdot sobre la casa de 
He 10,22  los cors d’una consciència mala  i rentats los cossos ab aigua pura. 23  
He 10,24  fiel és lo qui féu la promesa; 24  i considerem-nos los uns als altres per  
He 10,24  per a estimular-nos a caritat  i a bones obres, 25 no abandonant nostra  
He 10,25  d’alguns, ans bé, alentant-nos,  i tant més quant veeu que s’acerca lo  
He 10,27  una horrible expectació del judici  i un foc abrasador que ha de devorar als  
He 10,29  en la qual fou santificat,  i ultràgia a l’Esperit de gràcia? 30  
He 10,33  33 Per una part, ab oprobis  i tribulacions servíreu d’expectacle, i  
He 10,33  servíreu d’expectacle,  i per altra, fóreu fets companys dels que  
He 10,34  dels que estaven entre cadenes  i sofríreu ab alegria la rapinya de  
He 10,34  que teniu patrimoni més exceŀlent  i durader en lo cel. 35 No maŀlogreu,  
He 10,37 Perquè, «encara un poquet de temps,  i el que ha de venir vindrà, i no  
He 10,37 temps, i el que ha de venir vindrà,  i no tardarà». 38 I «el just viu per la  
He 11,4  donant Déu testimoni de sos dons;  i per ella, essent ja mort, encara parla.  
He 11,5  Enoc, per a què no vegés la mort,  i no fou trobat, perquè Déu l’havia  
He 11,6  és precís que crega que hi ha Déu  i que és remunerador dels que el cerquen.  
He 11,7  casa; per la qual condemnà al món  i fou instituït hereu de la justícia que  
He 11,8  havia de rebre en herència, obeí  i partí sens saber a on anava. 9 Per la fe 
He 11,9  habitant en barraques ab Isaac  i Jacob, cohereus de la mateixa promesa;  
He 11,10  que té fonament, l’arquitecte  i fundador de la qual és Déu. 11 Per la  
He 11,12  promès. 12 Per lo qual d’un sol  (i casi com mort) isqué una multitud tan  
He 11,12 numerosa com les estrelles del cel,  i com les arenes innumerables de la vora  
He 11,13  emperò mirant-les de lluny,  i saludant-les, i confessant que ells  
He 11,13  -les de lluny, i saludant-les,  i confessant que ells eren peregrins i  
He 11,13  confessant que ells eren peregrins  i hostes sobre la terra. 14 Perquè los que 
He 11,17  quan oferí Isaac, fou provat;  i ell que havia rebut les promeses, oferí  
He 11,20  20 Per la fe beneí també a Isaac  i a Esaú acerca les coses que havien de  
He 11,21  quan estava per morir, beneí un  i altre dels fills de Josep, i adorà  
He 11,21  un i altre dels fills de Josep,  i adorà apoiant-se en la punta de sa  
He 11,22  de la partida dels fills d’Israel  i donà disposició acerca de sos propis  
He 11,23  perquè el vegeren un noi hermós  i no tingueren temor de l’edicte del rei. 
He 11,28  28 Per la fe celebrà la Pasqua  i el derramament de la sang, per a què no  
He 11,29 Mar Vermella com si per terra seca;  i lo qual, provant de fer los egipcis,  
He 11,32  de Jeftè, de David, de Samuel  i dels profetes, 33 los quals, per la fe,  
He 11,34  foren valents en lo combat  i posaren en fuga los exèrcits dels  
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He 11,36  36 Altres sofriren escarnis  i assots, i cadenes, i presons; 37 foren  
He 11,36  Altres sofriren escarnis i assots,  i cadenes, i presons; 37 foren apedregats, 
He 11,36  escarnis i assots, i cadenes,  i presons; 37 foren apedregats,  
He 11,37 per allí coberts de pells d’ovella  i de cabra, desemparats, angustiats i  
He 11,37 i de cabra, desemparats, angustiats  i afligits. 38 Dels quals no era digne lo  
He 11,38  per los deserts, per les muntanyes  i per les coves, i per les cavernes de la  
He 11,38  per les muntanyes i per les coves,  i per les cavernes de la terra. 39 I tots  
He 12,Tit  sofrir ab fortalesa les afliccions  i a ser obedients a la llei del Senyor. 1  
He 12,1  descarregant-nos de tot pes  i del pecat que ens té rodejats, correm ab 
He 12,2  proposada, 2 mirant a Jesús, autor  i consumador de la fe, lo qual, per lo  
He 12,2  creu, menyspreant la deshonra,  i està sentat a la dreta del trono de Déu. 
He 12,6  lo Senyor castiga al que ama,  i assota al que rep per fill. 7 Perseverau 
He 12,8  llavors vosaltres sou bastards  i no fills. 9 Ademés d’això, si tinguérem 
He 12,9  pares carnals que ens corretgiren,  i els miràvem ab respecte, ¿no obeirem  
He 12,9  molt més al Pare dels esperits  i viurem? 10 I aquells, a la veritat, per  
He 12,12  qual, «alçau vostres mans caigudes  i los genolls enflaquits; 13 i donau  
He 12,13  i los genolls enflaquits; 13  i donau passos drets ab vostres peus», a  
He 12,14 sia curat. 14 Seguiu la pau ab tots  i la santedat, sens la qual ningú veurà a  
He 12,15  arrel d’amargura, vos incomòdia  i per ella sien molts contaminats; 16 a fi 
He 12,18  encara a la muntanya palpable,  i al foc encès, i al torbellí, i a l’  
He 12,18  muntanya palpable, i al foc encès,  i al torbellí, i a l’obscuritat i  
He 12,18  i al foc encès, i al torbellí,  i a l’obscuritat i tempestat, 19 i al so  
He 12,18  i al torbellí, i a l’obscuritat  i tempestat, 19 i al so de la trompeta, i  
He 12,19  i a l’obscuritat i tempestat, 19  i al so de la trompeta, i a la veu de les  
He 12,19  19 i al so de la trompeta,  i a la veu de les paraules, les quals, los 
He 12,21 que Moisès digué: «Espavordit estic  i tremolant.» 22 Mes vosaltres haveu  
He 12,22  haveu vingut a la muntanya de Sion  i a la ciutat de Déu viu, la celestial  
He 12,22 de Déu viu, la celestial Jerusalem,  i a una companyia de molts mils d’àngels, 
He 12,23  de molts mils d’àngels, 23  i a la general assemblea de la Iglésia  
He 12,23  que estan escrits en lo cel,  i a Déu, jutge de tots, i als esperits  
He 12,23  en lo cel, i a Déu, jutge de tots,  i als esperits dels justos ja perfets, 24  
He 12,24 esperits dels justos ja perfets, 24  i a Jesús, medianer del Nou Testament, i a 
He 12,24  Jesús, medianer del Nou Testament,  i a l’aspersió d’aquella sang que parla  
He 12,26  promet dient: «Encara una vegada,  i jo commouré no tan sols la terra, sinó  
He 12,28  a Déu, lo servim ab sant temor  i reverència. 29 Perquè nostre Déu és foc  
He 13,Tit  misericòrdia, castedat,  i a la conformitat ab la voluntat de Déu.  
He 13,3 si vosaltres fósseu presos ab ells,  i dels afligits, com si vosaltres  
He 13,4  4 Sia en tots honest lo matrimoni,  i lo llit, immaculat; perquè Déu judicarà  
He 13,4  perquè Déu judicarà als fornicaris  i als adúlteros. 5 Sien vostres costums  
He 13,7  vos han parlat la paraula de Déu,  i la fe dels quals haveu d’imitar,  
He 13,8  8 Jesucrist, lo mateix ahir,  i avui, i per a sempre. 9 No us deixeu  
He 13,8  Jesucrist, lo mateix ahir, i avui,  i per a sempre. 9 No us deixeu  
He 13,9  desencaminar per doctrines vanes  i peregrines, perquè és molt bo fortificar 
He 13,16  son nom. 16 I no olvideu lo fer bé  i comunicar ab altres vostres béns, puix  
He 13,17  17 Obeïu a vostres superiors  i estau-los somesos; perquè vetllen, com 
He 13,17  per a què fassen això ab goig  i no gemegant, perquè això no és profitós  
He 13,24  24 Salut a tots vostres superiors  i a tots los sants. Vos saluden los  
Jm 1,Tit De la utilitat de les tribulacions,  i com la paciència deu ser obra perfeta.  
Jm 1,1  del món. 1 Jaume, servo de Déu  i de nostre Senyor Jesucrist, a les dotze  
Jm 1,4  obra perfeta, perquè siau perfets  i cabals, sens faltar en res. 5 I si algú  
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Jm 1,5 Déu, que la dóna a tots copiosament  i no impropera, i la hi serà donada. 6  
Jm 1,5  a tots copiosament i no impropera,  i la hi serà donada. 6 Emperò demània-la 
Jm 1,6  a l’ola del mar, agitada del vent  i portada d’aquí allí. 7 I així no pènsia 
Jm 1,10 humil gloriï’s en sa exaltació, 10  i el ric en sa humilitat, perquè passarà  
Jm 1,11  lo sol ab ardor se seca l’herba,  i cau sa flor, i es perd sa vistosa  
Jm 1,11  se seca l’herba, i cau sa flor,  i es perd sa vistosa hermosura, així també 
Jm 1,13  Déu no pot ser tentat dels mals  i ell no tenta a ningú, 14 sinó que cada  
Jm 1,14  qual és tentat quan és arrastrat  i halagat de sa pròpia concupiscència. 15  
Jm 1,15  ha concebut, pareix lo pecat,  i el pecat, quan és consumat, engendra  
Jm 1,17 meus caríssims. 17 Tota dàdiva bona  i tot do perfet és de dalt i descendeix  
Jm 1,17  bona i tot do perfet és de dalt  i descendeix del Pare de les llums, en qui 
Jm 1,19  en oir, però tard en parlar,  i tard en irritar-se. 20 Perquè la ira  
Jm 1,21  lo tant, llançant tota immundícia  i abundància de malícia, rebeu ab  
Jm 1,21 que ha estat empeltada en vosaltres  i que pot salvar vostres ànimes. 22 Siau,  
Jm 1,22  doncs, practicadors de la paraula  i no oïdors tan solament, enganyant-vos  
Jm 1,23  si algú és oïdor de la paraula  i no la practica, ell és com un home que  
Jm 1,24  24 perquè es mirà a si mateix,  i se n’anà, i luego s’olvidà de quin  
Jm 1,24  es mirà a si mateix, i se n’anà,  i luego s’olvidà de quin home havia  
Jm 1,25  en la llei perfeta de la llibertat  i persevéria en ella, no sent oïdor  
Jm 1,26  Si algú, doncs, se té per religiós  i no refrena sa llengua, sinó que enganya  
Jm 1,27  d’est és vana. 27 La religió pura  i sens màcula davant de Déu i del Pare és  
Jm 1,27  pura i sens màcula davant de Déu  i del Pare és aquesta: visitar als òrfens  
Jm 1,27 Pare és aquesta: visitar als òrfens  i a les viudes en ses tribulacions i  
Jm 1,27  i a les viudes en ses tribulacions  i preservar-se de la corrupció d’aquest 
Jm 2,Tit  és conforme a la fe de Jesucrist,  i que la fe sens obres és com un cos sens  
Jm 2,2 anell d’or, ab vestidura preciosa,  i entràs també un pobre ab un mal vestit,  
Jm 2,3  també un pobre ab un mal vestit, 3  i atenent al que ve vestit magníficament  
Jm 2,3  «Senta’t tu en aquest bon lloc»,  i diguésseu al pobre: «Esta’t tu allí en  
Jm 2,4  parcials en vosaltres mateixos?,  ¿i no sou jutges de pensaments inics? 5  
Jm 2,5  d’aquest món per a ser rics en fe  i hereus del Regne que prometé Déu als que 
Jm 2,6  los rics ab sa prepotència  i no us arrastren als tribunals? 7 ¿No  
Jm 2,12  de la Llei. 12 Parlau així  i feu així com aquells que han de ser  
Jm 2,13  al que no usà de misericòrdia,  i la misericòrdia triümfa sobre lo judici. 
Jm 2,15  o una germana estiguessen desnusos  i destituïts de l’aliment quotidià 16 i  
Jm 2,16  de l’aliment quotidià 16  i els digués algú de vosaltres: «Anau en  
Jm 2,16  «Anau en pau, escalfau’s  i assaciau’s», i no els donàs lo que  
Jm 2,16 en pau, escalfau’s i assaciau’s»,  i no els donàs lo que necessiten per lo  
Jm 2,18 18 Emperò dirà algú: «Tu tens la fe  i jo tinc les obres. Mostra’m ta fe sens  
Jm 2,18  obres. Mostra’m ta fe sens obres  i jo et mostraré ma fe per les obres. 19  
Jm 2,19  bé. També los dimonis ho creuen,  i tremolen.» 20 Emperò, ¿vols saber, oh  
Jm 2,22  com la fe acompanyava a ses obres  i que es féu perfeta per les obres? 23 I  
Jm 2,23  que diu: «Abraham cregué a Déu  i li fou imputat a justícia», i fou  
Jm 2,23 a Déu i li fou imputat a justícia»,  i fou anomenat amic de Déu. 24 ¿No veeu  
Jm 2,24  les obres és justificat l’home,  i no per la fe solament? 25 Així mateix,  
Jm 2,25  per obres, rebent los messatgers  i enviant-los per un altre camí? 26  
Jm 3,Tit  Vicis de la llengua desenfrenada  i diferència entre la ciència terrena i la 
Jm 3,Tit diferència entre la ciència terrena  i la celestial. 1 Germans meus, no us  
Jm 3,2 paraula, aqueix tal és baró perfet,  i capaç també de refrenar tot lo cos. 3 I  
Jm 3,4  les barques, encara que sien grans  i estiguen impelides per vents impetuosos, 
Jm 3,5  certament un membre petit del cos,  i es gloria de grans coses. Mirau un poc  
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Jm 3,6  la que contamina tot lo cos,  i inflama la roda de nostra vida,  
Jm 3,7  7 Perquè tota espècie de bèsties,  i d’aucells, i de serps, i d’altres  
Jm 3,7  espècie de bèsties, i d’aucells,  i de serps, i d’altres coses del mar, se  
Jm 3,7  bèsties, i d’aucells, i de serps,  i d’altres coses del mar, se doma. I la  
Jm 3,8 llengua, que és un mal que no cessa  i està plena de metzina mortal. 9 Ab ella  
Jm 3,9  mortal. 9 Ab ella beneïm a Déu  i al Pare, i ab ella maleïm als homes que  
Jm 3,9  9 Ab ella beneïm a Déu i al Pare,  i ab ella maleïm als homes que foren fets  
Jm 3,10  mateixa boca proceeix benedicció  i maledicció. Germans meus, no convé que  
Jm 3,11  un mateix canal mana aigua dolça  i amarga? 12 ¿Per ventura, germans meus,  
Jm 3,12  meus, pot la figuera fer raïms,  i la parra, figues? Així la font salada no 
Jm 3,13  13 ¿Qui d’entre vosaltres és savi  i instruït? Mòstria, per la bona  
Jm 3,14  14 Emperò si teniu un zel amarg  i hi ha discòrdies en vostres cors, no us  
Jm 3,16  16 Puix allà a on hi ha enveja  i disputa, allí hi ha inconstància i tota  
Jm 3,16  i disputa, allí hi ha inconstància  i tota obra mala. 17 Emperò la sabiduria  
Jm 3,17 lo que és bo, plena de misericòrdia  i de bons fruits, no judicadora ni  
Jm 4,Tit  pau. 4,Tit Capítol IV Discòrdies  i altres mals que causen les passions  
Jm 4,Tit  Devem evitar la murmuració  i sometre’ns a la divina providència. 1  
Jm 4,1  1 D’a on vénen les disputes  i plets entre vosaltres? ¿No vénen d’  
Jm 4,2  en vostres membres? 2 Cobdiciau,  i no teniu; matau i envejau; i no podeu  
Jm 4,2  2 Cobdiciau, i no teniu; matau  i envejau; i no podeu conseguir vostres  
Jm 4,2  i no teniu; matau i envejau;  i no podeu conseguir vostres desigs;  
Jm 4,2  conseguir vostres desigs; pledejau  i feu la guerra, i ab tot no alcançau,  
Jm 4,2  desigs; pledejau i feu la guerra,  i ab tot no alcançau, perquè no demanau. 3 
Jm 4,3  perquè no demanau. 3 Demanau,  i no rebeu; i això és perquè demanau mal,  
Jm 4,3  no demanau. 3 Demanau, i no rebeu;  i això és perquè demanau mal, per a  
Jm 4,6  diu: «Déu resisteix als superbos  i dóna gràcia als humils.» 7 Someteu-  
Jm 4,7  7 Someteu-vos, doncs, a Déu  i resistiu al diable, i fugirà de  
Jm 4,7  doncs, a Déu i resistiu al diable,  i fugirà de vosaltres. 8 Acercau-vos a  
Jm 4,8  vosaltres. 8 Acercau-vos a Déu,  i ell s’acercarà a vosaltres. Pecadors,  
Jm 4,8  Pecadors, netejau vostres mans,  i els que sou d’ànimo doble purificau los 
Jm 4,9  9 Afligiu-vos, lamentau-vos  i plorau: convertesqui’s vostra rialla en 
Jm 4,9  ’s vostra rialla en plor,  i vostre goig en tristesa. 10 Humiliau-  
Jm 4,10  -vos a la presència del Senyor,  i ell vos exaltarà. 11 Germans, no digau  
Jm 4,11  a son germà, diu mal de la Llei  i judica la Llei. I si judiques la Llei,  
Jm 4,12  jutge. 12 Un sol és lo legislador  i el jutge de la Llei, que pot salvar i  
Jm 4,12 el jutge de la Llei, que pot salvar  i perdre. 13 Emperò, tu, qui ets que  
Jm 4,13  a aquella ciutat [*], comprarem  i vendrem, i obtindrem guany.» 14 I no  
Jm 4,13  ciutat [*], comprarem i vendrem,  i obtindrem guany.» 14 I no sabeu lo que  
Jm 4,15  que apareix per un poc de temps  i luego se dissipa. En lloc de dir: «Si el 
Jm 4,15  lloc de dir: «Si el Senyor volgués  i si visquéssem, farem això, o allò.» 16  
Jm 4,17  17 Aquell, doncs, que sap fer bé  i no el fa, té pecat en ell. 5,Tit Capítol 
Jm 5,Tit  a la paciència en les tribulacions  i a no jurar. Parla de la unció dels  
Jm 5,Tit  Parla de la unció dels malalts  i de l’eficàcia de l’oració. 1 Anem,  
Jm 5,2  2 Vostres riqueses s’han podrit  i vostres robes són menjades de l’arna. 3 
Jm 5,3  menjades de l’arna. 3 Vostre or  i plata és rovellat, i el rovell d’ells  
Jm 5,3  3 Vostre or i plata és rovellat,  i el rovell d’ells serà contra vosaltres  
Jm 5,3  serà contra vosaltres testimoni  i menjarà vostres carns com si fos foc.  
Jm 5,5 viscut deliciosament sobre la terra  i en disolucions; haveu engordit vostres  
Jm 5,6 lo dia del sacrifici. 6 Condemnàreu  i matàreu al just; i no féu resistència  
Jm 5,6  6 Condemnàreu i matàreu al just;  i no féu resistència contra vosaltres. 7  
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Jm 5,7  lo fruit preciós de la terra,  i l’aguarda ab molta paciència fins a  
Jm 5,7  fins a rebre la pluja primerenca  i tardana. 8 Esperau, doncs, també  
Jm 5,8  també vosaltres ab paciència,  i fortificau vostres cors, puix s’acerca  
Jm 5,10 del Senyor per exemple de paciència  i dels treballs en l’aflicció. 11 Mirau  
Jm 5,11  Oiguéreu lo sofriment de Job  i vegéreu lo fi del Senyor, perquè el  
Jm 5,11  perquè el Senyor és misericordiós  i piadós. 12 Emperò abans de totes coses,  
Jm 5,14  Crídia als ancians de la Iglésia  i préguien sobre ell, ungint-lo ab oli  
Jm 5,15  oració de la fe salvarà al malalt,  i el Senyor l’aliviarà, i si estigués en  
Jm 5,15 al malalt, i el Senyor l’aliviarà,  i si estigués en pecats li seran  
Jm 5,16  vostres pecats l’un a l’altre,  i pregau los uns pels altres, a fi de que  
Jm 5,17  a què no plogués sobre la terra,  i per espai de tres anys i sis mesos no  
Jm 5,17  la terra, i per espai de tres anys  i sis mesos no plogué. 18 I pregà  
Jm 5,18  no plogué. 18 I pregà novament,  i el cel donà pluja i la terra donà son  
Jm 5,18 pregà novament, i el cel donà pluja  i la terra donà son fruit. 19 Germans  
Jm 5,19  vosaltres se desviàs de la veritat  i algú lo convertís, 20 sàpia que lo qui  
Jm 5,20  camí, salvarà sa ànima de la mort  i cobrirà una multitud de pecats. 1Pe Inc 
1Pe 1,Tit  Déu per haver-nos cridat a la fe  i a la vida eterna, a la qual s’arriba  
1Pe 1,1  lo Ponto, Galàcia, Capadòcia, Àsia  i Bitínia, 2 elegits segons la presciència 
1Pe 1,2  de l’Esperit, per a obeir  i ser aspergits ab la sang de Jesucrist:  
1Pe 1,2  ab la sang de Jesucrist: gràcia  i pau vos sia multiplicada. 3 Beneït sia  
1Pe 1,3  multiplicada. 3 Beneït sia lo Déu  i Pare de nostre Senyor Jesucrist, lo  
1Pe 1,7  ab foc), sia trobada en alabança,  i honra, i glòria, en l’aparició de  
1Pe 1,7  sia trobada en alabança, i honra,  i glòria, en l’aparició de Jesucrist. 8  
1Pe 1,8  en qui creeu ara, sens veure’l;  i creent en ell vos regositjau ab goig  
1Pe 1,8 ell vos regositjau ab goig inefable  i ple de glòria, 9 alcançant lo fi de  
1Pe 1,10  10 De la qual salvació inquiriren  i indagaren ab diligència los profetes que 
1Pe 1,11  que havien de ser en Cristo  i les glòries que els seguirien. 12 Als  
1Pe 1,13  de vostre enteniment, siau sobris  i esperau fins al fi per aquella gràcia  
1Pe 1,19  Cristo, com d’un anyell immaculat  i sens taca, 20 predestinat ja en veritat  
1Pe 1,21  lo ressuscità d’entre els morts  i li ha donat glòria per a què vostra fe i 
1Pe 1,21 ha donat glòria per a què vostra fe  i vostra esperança fossen en Déu. 22 Veent 
1Pe 1,23  per la paraula de Déu viu,  i que permaneix eternament. 24 Perquè:  
1Pe 1,24 Perquè: «Tota carn és com l’herba,  i tota sa glòria com la flor de l’herba:  
1Pe 1,24  flor de l’herba: se seca l’herba  i cau la flor. 25 Mes la paraula del  
1Pe 2,Tit  als cristians a que sien sincers  i sens malícia, com los infants, i a que  
1Pe 2,Tit  i sens malícia, com los infants,  i a que es conduesquen segons exigeix la  
1Pe 2,Tit  segons exigeix la dignitat de reis  i de sacerdots de què gosen, exercitant- 
1Pe 2,1  1 Deixant, doncs, tota malícia,  i tot engany, i hipocresia, i enveges, i  
1Pe 2,1  doncs, tota malícia, i tot engany,  i hipocresia, i enveges, i tota classe de  
1Pe 2,1  i tot engany, i hipocresia,  i enveges, i tota classe de calúmnies, 2  
1Pe 2,1  engany, i hipocresia, i enveges,  i tota classe de calúmnies, 2 com infants  
1Pe 2,4 pels homes, emperò escollida de Déu  i apreciada, 5 vosaltres també com pedres  
1Pe 2,6  cantonera, escollida, preciosa;  i el qui crega en ella no serà confundit.» 
1Pe 2,8  aqueixa fou feta cap de cantó», 8  i «pedra d’ensopec i pedra d’escàndol»  
1Pe 2,8  de cantó», 8 i «pedra d’ensopec  i pedra d’escàndol» pels que ensopeguen  
1Pe 2,8  pels que ensopeguen en la Paraula  i no creuen en allò per lo qual foren  
1Pe 2,11  caríssims, com a estrangers  i pelegrins, que us abstingau dels desigs  
1Pe 2,14  ell per a càstig dels malfactors  i per alabança dels bons. 15 Perquè tal és 
1Pe 2,16 homes imprudents; 16 com a llibres,  i no usant la llibertat per capa de la  
1Pe 2,18  ab tot temor, no tan sols als bons  i moderats, sinó també als de geni  
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1Pe 2,25  ara vos haveu retornat al pastor  i bisbe de vostres ànimes. 3,Tit Capítol  
1Pe 3,Tit  avisos als casats en particular,  i exhorta a tots los fiels a la caritat i  
1Pe 3,Tit  a tots los fiels a la caritat  i innocència de vida, i a la paciència en  
1Pe 3,Tit  a la caritat i innocència de vida,  i a la paciència en l’adversitat a  
1Pe 3,4  d’un esperit pacífic  i modest, que és de gran valor a la  
1Pe 3,6  la qual sou filles mentres feu bé  i no temeu ninguna pertorbació. 7 Així  
1Pe 3,7 a la muller, com a un vas més flac,  i com a cohereves que són ab vosaltres de  
1Pe 3,10  10 Perquè «lo qui àmia la vida  i vulla veure los dies bons, refrènia sa  
1Pe 3,10  bons, refrènia sa llengua del mal,  i sos llavis no pàrlien engany. 11 Desviïs 
1Pe 3,11  pàrlien engany. 11 Desviïs del mal  i òbria bé, búsquia pau i vaja detràs d’  
1Pe 3,11  del mal i òbria bé, búsquia pau  i vaja detràs d’ella. 12 Puix lo Senyor  
1Pe 3,12 té fixos los ulls sobre els justos,  i sos oïdos a les pregàries d’ells,  
1Pe 3,16  en vosaltres. 16 Mes ab mansuetud  i temor, tenint bona consciència, per a  
1Pe 3,22  22 lo qual se n’anà al cel  i està a la dreta de Déu, essent-li  
1Pe 3,22  somesos los àngels, les potestats,  i les virtuts. 4,Tit Capítol IV Exhorta a  
1Pe 4,Tit  Exhorta a fugir dels vicis antics  i a la pràctica de les virtuts per atraure 
1Pe 4,Tit  per atraure a la fe als gentils,  i diu que devem alegrar-nos de patir per 
1Pe 4,3  glotoneries, en excessos de beure  i en abominables idolatries. 4 Per lo que  
1Pe 4,5 està aparellat per a judicar a vius  i a morts. 6 Perquè per això fou predicat  
1Pe 4,7 acercat. Per lo tant, siau prudents  i vetllau en oracions. 8 Abans de tot  
1Pe 4,11 per Jesucrist, lo qual té la glòria  i l’imperi per los sigles dels sigles.  
1Pe 4,14  perquè l’Esperit de glòria  i de Déu reposa en vosaltres; segons ells  
1Pe 5,Tit  Encarrega als joves l’obediència  i la humilitat. Amonesta a tots a que  
1Pe 5,1  jo que só ancià com ells,  i testimoni de la passió de Cristo, i  
1Pe 5,1 i testimoni de la passió de Cristo,  i participant de la glòria que s’ha de  
1Pe 5,5  perquè Déu resisteix als superbos  i dóna gràcia als humils. 6 Humiliau-  
1Pe 5,8  de vosaltres. 8 Siau moderats  i vetllau, perquè lo diable, vostre  
1Pe 5,10  poc, vos perfecciónia, fortifíquia  i consolídia. 11 A ell sia la glòria i l’ 
1Pe 5,11  consolídia. 11 A ell sia la glòria  i l’imperi per los sigles dels sigles.  
1Pe 5,12  escrit breument, amonestant-vos  i protestant-vos que aquesta és la  
1Pe 5,13  juntament elegida ab vosaltres,  i mon fill Marc. 14 Saludau-vos los uns  
2Pe 1,Tit  a entendre que està prop sa mort,  i mostrant la veritat de l’evangeli,  
2Pe 1,1  -se d’ell. 1 Simó Pere, servo  i apòstol de Jesucrist, als que alcançaren 
2Pe 1,1  medi de la justícia de nostre Déu  i salvador Jesucrist: 2 gràcia i pau  
2Pe 1,2  Déu i salvador Jesucrist: 2 gràcia  i pau complerta sia a vosaltres en lo  
2Pe 1,2  vosaltres en lo coneixement de Déu  i de Jesucrist, nostre Senyor. 3 Així com  
2Pe 1,3  les coses que pertanyen a la vida  i a la pietat nos han estat donades per la 
2Pe 1,3  que ens cridà per sa pròpia glòria  i virtut, 4 per lo qual nos han estat  
2Pe 1,4  qual nos han estat donades moltes  i precioses promeses, per a què per elles  
2Pe 1,5  anyadiu a vostra fe virtut,  i a la virtut, ciència, 6 i a la ciència,  
2Pe 1,6  virtut, i a la virtut, ciència, 6  i a la ciència, templança, i a la  
2Pe 1,6  6 i a la ciència, templança,  i a la templança, paciència, i a la  
2Pe 1,6  i a la templança, paciència,  i a la paciència, pietat, 7 i a la pietat, 
2Pe 1,7  i a la paciència, pietat, 7  i a la pietat, amor fraternal, i a l’amor 
2Pe 1,7  7 i a la pietat, amor fraternal,  i a l’amor fraternal, caritat. 8 Perquè  
2Pe 1,8  Perquè si aquestes coses se troben  i abunden en vosaltres, no us deixaran  
2Pe 1,9  a qui falten estes coses, és cego  i va a palpentes, olvidant que ha estat  
2Pe 1,10  de fer segura vostra vocació  i elecció, perquè fent això no caureu mai. 
2Pe 1,11  en lo Regne etern de nostre Senyor  i salvador Jesucrist. 12 Per lo qual no  
2Pe 1,12 coses, encara que estigau instruïts  i confirmats en la present veritat. 13  
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2Pe 1,16  vos havem fet conèixer lo poder  i la presència de nostre Senyor Jesucrist, 
2Pe 1,17  Perquè ell rebé de Déu Pare honra  i glòria, quan baixà a ell de la magnífica 
2Pe 1,19  obscur, fins que el dia clarègia,  i l’estrella del matí nàsquia en vostres  
2Pe 2,Tit  les males arts dels falsos doctors  i parla de sos deixebles i del càstig  
2Pe 2,Tit  doctors i parla de sos deixebles  i del càstig terrible que vindrà sobre  
2Pe 2,Tit  terrible que vindrà sobre ells,  i avisa als fiels que se’n guàrdien. 1 Hi 
2Pe 2,1  que introduiran sectes de perdició  i negaran a aquell Senyor que els comprà,  
2Pe 2,3 dels quals ja fa temps que no para,  i la perdició d’ells no dorm. 4 I si Déu  
2Pe 2,4  precipità al profundo de l’infern  i els entregà a les cadenes de les  
2Pe 2,4  les tenebres per a ser aturmentats  i reservats per al dia del judici; 5 i no  
2Pe 2,5  reservats per al dia del judici; 5  i no perdonà al món vell, sinó que  
2Pe 2,6 lo diluvi sobre un món d’impios; 6  i condemnà a ruïna les ciutats de Sodoma i 
2Pe 2,6  a ruïna les ciutats de Sodoma  i Gomorra, reduint-les a cendres, posant 
2Pe 2,7  dels que visqueren en impietat; 7  i llibertà al just Lot, afligit dels  
2Pe 2,7 al just Lot, afligit dels ultratges  i de la conversació impúdica d’aquells  
2Pe 2,8 just, habitant entre ells, de vista  i oïdos aturmentava cada dia sa ànima  
2Pe 2,9  llibertar de temptació als justos  i reservar los malvats per a què sien  
2Pe 2,10  la carn, caminen en desigs impurs  i desprècien la potestat, són atrevits,  
2Pe 2,10  són atrevits, presumptuosos  i no temen parlar mal de les autoritats  
2Pe 2,11 àngels, que són majors en fortalesa  i en virtut, no pronúncien contra aquells  
2Pe 2,12  naturalment fets per a ser presa  i per a perdició, blasfemant de les coses  
2Pe 2,13  totalment en sa corrupció 13  i rebran la recompensa de la iniquitat,  
2Pe 2,13  del dia, que són contaminacions  i vituperis, recreant-se en sos errors  
2Pe 2,14  tenint los ulls plens d’adulteri  i de pecat incessant, atraent ab halagos  
2Pe 2,14  ab halagos les ànimes inconstants,  i tenint un cor exercitat en avarícia, com 
2Pe 2,20  coneixement de Jesucrist, Senyor  i salvador nostre, enredats en elles són  
2Pe 2,22 se’n tornà a lo que havia vomitat,  i la porca, rentada, a rebolcar-se en lo 
2Pe 3,Tit  Capítol III Los amonesta de nou  i els fortifica contra los falsos doctors. 
2Pe 3,Tit  de la segona vinguda del Senyor  i encarrega que l’espérien previnguts.  
2Pe 3,2  sants profetes de qui us parlí,  i els manaments que us foren donats per  
2Pe 3,2  donats per los apòstols del Senyor  i salvador. 3 Sabent això primerament: que 
2Pe 3,5  los cels foren des de temps antic,  i que la terra subsistia fora de l’aigua  
2Pe 3,5 la terra subsistia fora de l’aigua  i en l’aigua. 6 Per lo qual, lo món d’  
2Pe 3,7  7 Emperò los cels que són ara  i la terra per la mateixa paraula són  
2Pe 3,7  la mateixa paraula són guardats,  i reservats per al foc en lo dia del  
2Pe 3,7  per al foc en lo dia del judici  i de l’extermini dels homes impios. 8  
2Pe 3,8  del Senyor és com mil anys,  i mil anys, com un dia. 9 No retarda,  
2Pe 3,10  passaran los cels ab gran soroll,  i els elements se derritiran ab lo calor,  
2Pe 3,10 elements se derritiran ab lo calor,  i la terra i les obres que hi ha en ella  
2Pe 3,10  derritiran ab lo calor, i la terra  i les obres que hi ha en ella seran  
2Pe 3,11  ser vosaltres en santedat de vida  i pietat, 12 esperant i apressurant-vos  
2Pe 3,12  de vida i pietat, 12 esperant  i apressurant-vos per a la vinguda del  
2Pe 3,12  los cels, cremant, seran disolts,  i els elements seran fosos ab l’ardor del 
2Pe 3,13  sa promesa, esperam cels nous  i terra nova, en los quals habita la  
2Pe 3,14 trobats per ell en pau, sens màcula  i irreprensibles. 15 I creeu que la  
2Pe 3,16  les quals adulteren los indoctes  i inconstants, com també les altres  
2Pe 3,18  18 Ans bé, creixeu en la gràcia  i coneixement de nostre Senyor i salvador  
2Pe 3,18  i coneixement de nostre Senyor  i salvador Jesucrist. A ell sia la glòria  
2Pe 3,18  Jesucrist. A ell sia la glòria ara  i fins al dia de l’eternitat. Amén. 1Jn  
1Jn 1,Tit  nostre Senyor, la qual és vida  i llum que ens purifica dels pecats. 1 Lo  
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1Jn 1,1  ab nostres ulls, lo que miràrem  i palparen nostres mans del Verb de la  
1Jn 1,2  2 perquè la vida fou manifestada,  i la vegérem, i donàrem d’ella testimoni, 
1Jn 1,2 vida fou manifestada, i la vegérem,  i donàrem d’ella testimoni, i nosaltres  
1Jn 1,2  i donàrem d’ella testimoni,  i nosaltres vos anunciam la vida eterna  
1Jn 1,2  la vida eterna que era en lo Pare  i nos fou manifestada a nosaltres. 3 Lo  
1Jn 1,3  a nosaltres. 3 Lo que vegérem  i oiguérem, això vos anunciam, per a què  
1Jn 1,3  vosaltres comunió ab nosaltres,  i nostra comunió certament és ab lo Pare i 
1Jn 1,3  comunió certament és ab lo Pare  i son Fill Jesucrist. 4 I us escrivim  
1Jn 1,4  coses per a què vos regositgeu  i vostre goig sia complert. 5 Aquest és l’ 
1Jn 1,5  és l’anunci que havem oït d’ell  i que us anunciam a vosaltres: Que Déu és  
1Jn 1,5  a vosaltres: Que Déu és llum  i no hi ha en ell tenebres algunes. 6 Si  
1Jn 1,6  diguéssem que tenim comunió ab ell  i caminam en tenebres, mentim i no fem la  
1Jn 1,6  ell i caminam en tenebres, mentim  i no fem la veritat. 7 Emperò si caminam  
1Jn 1,7  en la llum, tenim comunió mútua,  i la sang de Jesucrist, son Fill, nos  
1Jn 1,8  nosaltres mateixos nos enganyam,  i no hi ha veritat en nosaltres. 9 Si  
1Jn 1,9  nostres pecats, ell és fiel  i just per a perdonar-nos nostres pecats 
1Jn 1,9 per a perdonar-nos nostres pecats  i per a limpiar-nos de tota iniquitat.  
1Jn 1,10 havem pecat, lo fem a ell mentider,  i sa paraula no està en nosaltres. 2,Tit  
1Jn 2,Tit  Capítol II Nos exhorta a no pecar  i a acollir-nos a Jesucrist quan  
1Jn 2,Tit  del primer. Consola a tots  i amonesta que ens apartem dels incrèduls  
1Jn 2,Tit  que ens apartem dels incrèduls  i heretges, als quals apellida anticrists. 
1Jn 2,2  és propiciació per nostres pecats;  i no tan solament pels nostres, sinó també 
1Jn 2,4  4 Lo qui diu que el coneix,  i no guarda sos manaments, és un mentider, 
1Jn 2,4  sos manaments, és un mentider,  i la veritat no està en ell. 5 Emperò lo  
1Jn 2,5  verdaderament està en ell perfeta;  i per això sabem que som en ell. 6 Aquell  
1Jn 2,8  nou, lo qual és verdader en ell  i en vosaltres; perquè les tenebres ja  
1Jn 2,8  perquè les tenebres ja passaren,  i la verdadera llum ara resplendeix. 9 Lo  
1Jn 2,9  9 Lo qui diu que està en llum,  i avorreix a son germà, està en tenebres  
1Jn 2,10  ama a son germà habita en la llum,  i no hi ha escàndol en ell. 11 Emperò lo  
1Jn 2,11  a son germà està en tenebres,  i camina en tenebres, i no sap a on va,  
1Jn 2,11  en tenebres, i camina en tenebres,  i no sap a on va, perquè les tenebres  
1Jn 2,14 vosaltres, joves, perquè sou forts,  i la paraula de Déu permaneix en  
1Jn 2,14  de Déu permaneix en vosaltres,  i haveu vençut al Maligne. 15 No ameu al  
1Jn 2,16  lo món és concupiscència de carn,  i concupiscència d’ulls, i supèrbia de  
1Jn 2,16  de carn, i concupiscència d’ulls,  i supèrbia de vida, la qual no és del  
1Jn 2,17  sinó del món. 17 I lo món passa  i sa concupiscència. Mes lo qui fa la  
1Jn 2,18  18 Fillets, ja és l’última hora,  i com haveu oït que l’Anticrist vindrà,  
1Jn 2,20  vosaltres teniu la unció del Sant,  i sabeu totes les coses. 21 Jo no us he  
1Jn 2,21  la veritat, ans bé com la sabeu,  i perquè ninguna mentida proceeix jamai de 
1Jn 2,22  és l’Anticrist, que nega al Pare  i al Fill. 23 Qualsevol que nega al Fill  
1Jn 2,24  també permaneixereu en lo Fill  i en lo Pare. 25 I aquesta és la promesa  
1Jn 2,27  en totes les coses. I és veritat  i no és mentida. I permaneixeu en això que 
1Jn 2,28  què quan aparega, tingam confiança  i no siam confundits davant d’ell en son  
1Jn 3,Tit  de nou la caritat fraternal  i conclou exhortant a l’observància dels  
1Jn 3,1  que tingam lo nom de fills de Déu,  i ho siam. Per això lo món no ens coneix,  
1Jn 3,2  2 Caríssims, ara som fills de Déu,  i no apareix encara lo que havem de ser.  
1Jn 3,5  per a traure nostres pecats;  i no hi ha pecat en ell. 6 Tot aquell que  
1Jn 3,6  que permaneix en ell no peca,  i tot lo qui peca no l’ha vist ni  
1Jn 3,9  la llavor de Déu habita en ell  i no pot pecar, perquè és nat de Déu. 10  
1Jn 3,10  això són coneguts los fills de Déu  i els fills del diable. Tot aquell que no  
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1Jn 3,12  així com Caín, que era del Maligne  i matà a son germà. I per a què el matà?  
1Jn 3,12  matà? Perquè ses obres eren males,  i les de son germà, bones. 13 No  
1Jn 3,16 que posà ell sa vida per nosaltres,  i nosaltres devem posar nostra vida per  
1Jn 3,17 Lo qui tinga riqueses d’aquest món  i vègia a son germà que té necessitat i li 
1Jn 3,17 vègia a son germà que té necessitat  i li tanca ses entranyes de compassió,  
1Jn 3,18 paraula ni de llengua, sinó d’obra  i de veritat. 19 En això coneixem que som  
1Jn 3,19  coneixem que som de la veritat,  i així alentarem nostres cors davant de  
1Jn 3,20  Déu és major que nostre cor,  i sap totes les coses. 21 Caríssims, si  
1Jn 3,22  ell, perquè guardam sos manaments  i fem les coses que són agradables a sa  
1Jn 3,23  en lo nom de son Fill Jesucrist  i ens amem los uns als altres, com nos ho  
1Jn 3,24  guarda sos manaments està en Déu,  i Déu en ell; i en això sabem que ell  
1Jn 3,24  està en Déu, i Déu en ell;  i en això sabem que ell permaneix en  
1Jn 4,Tit  donat. 4,Tit Capítol IV Per la fe  i la caritat se discerneixen los esperits  
1Jn 4,Tit  són. Nos exhorta a l’amor de Déu  i del pròxim, i diu que la perfeta caritat 
1Jn 4,Tit  a l’amor de Déu i del pròxim,  i diu que la perfeta caritat exclou tot  
1Jn 4,3 Anticrist, de qui haveu oït que ve,  i que ara ja està en lo món. 4 Vosaltres,  
1Jn 4,4  4 Vosaltres, fillets, sou de Déu  i vencereu a aquell, perquè lo qui està en 
1Jn 4,5  del món; per això parlen del món,  i el món los ou. 6 Nosaltres som de Déu.  
1Jn 4,6 això coneixem l’esperit de veritat  i l’esperit d’error. 7 Caríssims, amem- 
1Jn 4,7  I tot aquell que ama és nat de Déu  i coneix a Déu. 8 Lo qui no ama no coneix  
1Jn 4,10  que ell nos amà primer a nosaltres  i envià son Fill en propiciació per  
1Jn 4,12  als altres, Déu està en nosaltres,  i sa caritat és perfeta en nosaltres. 13  
1Jn 4,13  En això coneixem que estam en ell,  i ell en nosaltres, en que nos ha donat de 
1Jn 4,14  Esperit. 14 I nosaltres lo vegérem  i donàrem testimoni que el Pare envià son  
1Jn 4,15  és Fill de Déu, Déu està en ell,  i ell en Déu. 16 I nosaltres havem conegut 
1Jn 4,16  Déu. 16 I nosaltres havem conegut  i cregut a la caritat que Déu té per  
1Jn 4,16  té per nosaltres. Déu és caritat,  i qui permaneix en caritat, en Déu  
1Jn 4,16  en caritat, en Déu permaneix,  i Déu en ell. 17 Per això fou  
1Jn 4,18  lo temor; perquè lo temor té pena,  i així lo qui tem no és perfet en la  
1Jn 4,20  20 Si algú digués: «Jo amo a Déu»,  i avorrís a son germà, mentider és, perquè 
1Jn 5,Tit  V Virtut admirable de la viva fe  i de la caritat. Tres testimonis en la  
1Jn 5,Tit  que Cristo és verdader home,  i altres tres en lo cel lo demostren  
1Jn 5,1  Jesús és lo Cristo, és nat de Déu;  i tot lo qui ama al que l’ha engendrat,  
1Jn 5,2  als fills de Déu: si amam a Déu  i guardam sos manaments. 3 Perquè aquest  
1Jn 5,3  de Déu: que guardem sos manaments,  i els manaments d’ell no són pesats. 4  
1Jn 5,4 tot lo que naix de Déu venç lo món,  i esta és la victòria que venç lo món,  
1Jn 5,6  és Jesucrist, que vingué per aigua  i per sang. No en aigua tan solament, sinó 
1Jn 5,6  aigua tan solament, sinó en aigua  i sang. I l’Esperit és lo qui dóna  
1Jn 5,7  en lo cel: lo Pare, lo Verb,  i l’Esperit Sant. I aquestos tres són una 
1Jn 5,8  testimoni en la terra: l’Esperit,  i l’aigua, i la sang, i aquestes tres  
1Jn 5,8  la terra: l’Esperit, i l’aigua,  i la sang, i aquestes tres coses convenen  
1Jn 5,8  l’Esperit, i l’aigua, i la sang,  i aquestes tres coses convenen en una. 9  
1Jn 5,11  que Déu nos ha donat vida eterna,  i aquesta vida està en son Fill. 12 Lo qui 
1Jn 5,16  pecat que no és de mort, demània,  i serà donada vida a aquell que peca no de 
1Jn 5,17  ell. 17 Tota iniquitat és pecat,  i hi ha pecat que no és de mort. 18 Sabem  
1Jn 5,18  de Déu se guarda a si mateix  i el Maligne no el toca. 19 I nosaltres  
1Jn 5,19 19 I nosaltres sabem que som de Déu  i tot lo món està posat en lo Maligne. 20  
1Jn 5,20  I sabem que vingué lo Fill de Déu  i que ens donà enteniment perquè  
1Jn 5,20  a aquell que és verdader;  i nosaltres estam en aquell que és  
1Jn 5,20  Aquest és lo verdader Déu  i la vida eterna. 21 Fillets, guardau-  
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2Jn Tit  sant Joan Tit Exhorta a Electa  i a sos fills, la virtut dels quals alaba, 
2Jn Tit  constantment en la caritat  i a guardar-se dels heretges,  
2Jn 1  1 L’ancià a la senyora Electa  i a sos fills, als quals jo amo de veres,  
2Jn 1  fills, als quals jo amo de veres,  i no jo sol, sinó també tots los que han  
2Jn 2  veritat que permaneix en nosaltres  i que estarà sempre ab nosaltres. 3 Gràcia 
2Jn 3  sia ab vosaltres, misericòrdia  i pau de Déu Pare i de Jesucrist, Fill del 
2Jn 3  misericòrdia i pau de Déu Pare  i de Jesucrist, Fill del Pare en veritat i 
2Jn 3 Jesucrist, Fill del Pare en veritat  i en caritat. 4 Molt m’he regositjat  
2Jn 7  en carn; aqueix tal és impostor  i anticrist. 8 Guardau-vos a vosaltres  
2Jn 9  9 Tot aquell que s’aparta  i no persevera en la doctrina de Cristo,  
2Jn 9  en la doctrina, aqueix té al Pare  i al Fill. 10 Si algú ve a nosaltres i no  
2Jn 10  al Fill. 10 Si algú ve a nosaltres  i no fa professió d’aquesta doctrina, no  
2Jn 12 -us, no ho he volgut fer ab paper  i tinta, perquè espero anar a veure-us i 
2Jn 12  perquè espero anar a veure-us  i parlar-vos boca a boca, a fi de que  
3Jn Tit  a Gaio per sa constància en la fe  i per sa beneficència en hospedar als  
3Jn Tit  Parla dels vicis de Diotrefes  i de la virtut de Demetri. 1 L’ancià al  
3Jn 2  al Senyor que et prospéria en tot  i que et consérvia en salut, així com ta  
3Jn 3  goig per la vinguda dels germans  i per lo testimoni que han donat de ta  
3Jn 5  en tot lo que fas ab los germans,  i particularment ab los pelegrins, 6 los  
3Jn 10  malignes contra de nosaltres;  i com si això no li bastàs, ni rebre vol  
3Jn 10  ni rebre vol als nostres germans,  i impedeix als que els voldrien rebre, i  
3Jn 10  als que els voldrien rebre,  i els trau fora de la iglésia. 11  
3Jn 12  Demetri, fins la mateixa veritat;  i nosaltres també lo donam, i tu saps que  
3Jn 12  i nosaltres també lo donam,  i tu saps que nostre testimoni és  
3Jn 13 emperò no ho he volgut fer ab tinta  i ab ploma, 14 puix espero veure’t en  
3Jn 14  14 puix espero veure’t en breu,  i parlarem boca a boca. Sia pau ab tu. Te  
Jud Tit  Exhorta a la constància en la fe  i a resistir los esforços i ardits dels  
Jud Tit  en la fe i a resistir los esforços  i ardits dels impios. Descriu son caràcter 
Jud Tit  dels impios. Descriu son caràcter  i el terrible càstig que se’ls espera. 1  
Jud 1 espera. 1 Judes, servo de Jesucrist  i germà de Jaume, a aquells que són  
Jud 1  que són santificats en Déu Pare  i guardats i cridats en Jesucrist. 2  
Jud 1  santificats en Déu Pare i guardats  i cridats en Jesucrist. 2 Misericòrdia, i  
Jud 2  en Jesucrist. 2 Misericòrdia,  i pau, i caritat complerta sia ab  
Jud 2  Jesucrist. 2 Misericòrdia, i pau,  i caritat complerta sia ab vosaltres. 3  
Jud 4  la gràcia de nostre Déu en luxúria  i neguen a Jesucrist, nostre únic soberà i 
Jud 4  a Jesucrist, nostre únic soberà  i Senyor. 5 Vull, doncs, fer-vos  
Jud 7  del gran dia. 7 Així com Sodoma  i Gomorra i les ciutats comarcanes, de la  
Jud 7  dia. 7 Així com Sodoma i Gomorra  i les ciutats comarcanes, de la mateixa  
Jud 7  entregant-se a la fornicació  i anant detràs d’altra carn foren fetes  
Jud 8  aquestos també contaminen sa carn,  i desprecien la dominació, i blasfemen de  
Jud 8 sa carn, i desprecien la dominació,  i blasfemen de la Majestat. 9 Quan l’  
Jud 10  de les coses que no entenen,  i es perverteixen com bèsties irracionals  
Jud 11  que seguiren lo camí de Caín,  i per l’interès se deixaren arrebatar de  
Jud 11  arrebatar de l’error de Balaam  i peresqueren en la sedició de Corè! 12  
Jud 12  sens fruit, dos vegades morts,  i desarrelats. 13 Oles furioses del mar  
Jud 15 sants, 15 a fer judici contra tots,  i a convèncer a tots los impios de les  
Jud 15  de sa impietat que feren impiament  i de totes les paraules injurioses que els 
Jud 16  que caminen segons ses passions,  i sa boca parla coses de supèrbia,  
Jud 24  per a guardar-vos sens pecats,  i per a presentar-vos sens màcula i  
Jud 24 i per a presentar-vos sens màcula  i plens d’alegria a la presència de sa  
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Jud 25  nostre, per Jesucrist sia glòria  i majestat, imperi i poder abans dels  
Jud 25  sia glòria i majestat, imperi  i poder abans dels sigles, ara i per los  
Jud 25  i poder abans dels sigles, ara  i per los sigles dels sigles. Amén. Ap  
Ap 1,1  coses que convé sien fetes luego  i les declarà enviant-les per son àngel  
Ap 1,2  testimoni de la paraula de Déu,  i testimoni de Jesucrist, i de totes les  
Ap 1,2  de Déu, i testimoni de Jesucrist,  i de totes les coses que vegé. 3  
Ap 1,3  3 Benaventurat aquell que llegeix  i ou les paraules d’aquesta profecia i  
Ap 1,3 ou les paraules d’aquesta profecia  i guarda les coses que en ella estan  
Ap 1,4  ha en l’Àsia. Gràcia a vosaltres  i pau d’aquell que és, i que era, i que  
Ap 1,4 a vosaltres i pau d’aquell que és,  i que era, i que ha de venir, i dels set  
Ap 1,4  i pau d’aquell que és, i que era,  i que ha de venir, i dels set esperits que 
Ap 1,4  és, i que era, i que ha de venir,  i dels set esperits que estan davant de  
Ap 1,5  que estan davant de son trono, 5  i de Jesucrist, testimoni fiel, primogènit 
Ap 1,5  fiel, primogènit dels morts  i príncep dels reis de la terra, que ens  
Ap 1,5  dels reis de la terra, que ens amà  i ens rentà de nostres pecats ab sa pròpia 
Ap 1,6 nostres pecats ab sa pròpia sang, 6  i ens ha fet reis i sacerdots per a Déu i  
Ap 1,6 sa pròpia sang, 6 i ens ha fet reis  i sacerdots per a Déu i son Pare. A ell  
Ap 1,6  ha fet reis i sacerdots per a Déu  i son Pare. A ell sia la glòria i l’  
Ap 1,6 Déu i son Pare. A ell sia la glòria  i l’imperi per los sigles dels sigles.  
Ap 1,7 Amén. 7 Veus aquí que ve ab núvols,  i el veurà tot ull, i els que el  
Ap 1,7  ve ab núvols, i el veurà tot ull,  i els que el traspassaren. I es feriran  
Ap 1,8  Així serà! Amén! 8 Jo só l’alfa  i l’omega, lo principi i el fi, diu lo  
Ap 1,8  só l’alfa i l’omega, lo principi  i el fi, diu lo Senyor Déu, que és, i que  
Ap 1,8 i el fi, diu lo Senyor Déu, que és,  i que era, i que ha de venir, lo  
Ap 1,8  lo Senyor Déu, que és, i que era,  i que ha de venir, lo Totpoderós. 9 Jo,  
Ap 1,9  9 Jo, Joan, vostre germà  i company en la tribulació, i en lo Regne, 
Ap 1,9  germà i company en la tribulació,  i en lo Regne, i en la paciència en  
Ap 1,9  en la tribulació, i en lo Regne,  i en la paciència en Jesucrist, estiguí en 
Ap 1,9  Patmos, per la paraula de Déu  i per lo testimoni de Jesús. 10 Jo fui en  
Ap 1,10  en l’Esperit un dia del Senyor,  i oiguí detràs de mi una gran veu, com de  
Ap 1,11 que veus, escriu-ho en un llibre,  i envia’l a les set iglésies que hi ha en 
Ap 1,11  que hi ha en l’Àsia: a Efesi,  i a Esmirna, i a Pèrgamo, i a Tiatira, i a 
Ap 1,11  en l’Àsia: a Efesi, i a Esmirna,  i a Pèrgamo, i a Tiatira, i a Sardis, i a  
Ap 1,11  a Efesi, i a Esmirna, i a Pèrgamo,  i a Tiatira, i a Sardis, i a Filadèlfia, i 
Ap 1,11  Esmirna, i a Pèrgamo, i a Tiatira,  i a Sardis, i a Filadèlfia, i a Laodicea.  
Ap 1,11 a Pèrgamo, i a Tiatira, i a Sardis,  i a Filadèlfia, i a Laodicea. 12 I em vaig 
Ap 1,11  i a Sardis, i a Filadèlfia,  i a Laodicea. 12 I em vaig girar per a  
Ap 1,13  vegí set candeleros d’or; 13  i enmig dels set candeleros d’or, a un  
Ap 1,13  vestit d’una vestidura llarga  i cenyit en los pits ab una cinta d’or.  
Ap 1,14  ab una cinta d’or. 14 I son cap  i sos cabells eren blancs, com llana  
Ap 1,14  eren blancs, com llana blanca  i com neu, i sos ulls com una flama de  
Ap 1,14 blancs, com llana blanca i com neu,  i sos ulls com una flama de foc. 15 I sos  
Ap 1,15  fi quan està en una fornal ardent,  i sa veu, com lo rumor de moltes aigües.  
Ap 1,16  I tenia a sa dreta set estrelles,  i eixia de sa boca una espasa aguda de dos 
Ap 1,16 boca una espasa aguda de dos talls,  i sa cara resplendia com lo sol en son  
Ap 1,17  dient: –No témies; jo só el primer  i el darrer; 18 lo qui visc i he estat  
Ap 1,18  primer i el darrer; 18 lo qui visc  i he estat mort; i vet aquí que visc en  
Ap 1,18  18 lo qui visc i he estat mort;  i vet aquí que visc en los sigles dels  
Ap 1,18 que visc en los sigles dels sigles,  i tinc les claus de la mort i de l’  
Ap 1,18 sigles, i tinc les claus de la mort  i de l’infern. 19 Escriu, doncs, les  
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Ap 1,19  doncs, les coses que has vist,  i les que són, i les que han de ser  
Ap 1,19  coses que has vist, i les que són,  i les que han de ser després d’aquestes:  
Ap 1,20  estrelles que has vist en ma dreta  i els set candeleros d’or. Les set  
Ap 1,20 són los àngels de les set iglésies,  i els set candeleros són les set iglésies. 
Ap 2,Tit abraçat la doctrina dels nicolaïtes  i convida a altres a l’arrepentiment.  
Ap 2,Tit  Detesta al cristià tibi  i promet lo premi al vencedor. 1 »Escriu a 
Ap 2,1  té les set estrelles a sa dreta,  i el que camina enmig dels set candeleros  
Ap 2,2  candeleros d’or: 2 »Sé tes obres,  i ton treball, i ta paciència, i que no  
Ap 2,2 or: 2 »Sé tes obres, i ton treball,  i ta paciència, i que no pots sofrir als  
Ap 2,2  i ton treball, i ta paciència,  i que no pots sofrir als mals; i que  
Ap 2,2  i que no pots sofrir als mals;  i que provares a aquells que diuen són  
Ap 2,2  a aquells que diuen són apòstols  i no ho són, i els has trobat mentiders. 3 
Ap 2,2 que diuen són apòstols i no ho són,  i els has trobat mentiders. 3 Has sofert,  
Ap 2,3  has treballat per amor de mon nom  i no has desmaiat. 4 »Emperò tinc contra  
Ap 2,5  ’t, doncs, d’a on has caigut;  i arrepenteix-te, i fes les primeres  
Ap 2,5  on has caigut; i arrepenteix-te,  i fes les primeres obres, perquè si no  
Ap 2,5  si no vindré a tu promptament,  i remouré ton candelero de son lloc, a no  
Ap 2,8  escriu: »“Açò diu lo primer  i el darrer, que morí i viu: 9 »Sé tes  
Ap 2,8 diu lo primer i el darrer, que morí  i viu: 9 »Sé tes obres, i tribulació, i  
Ap 2,9  que morí i viu: 9 »Sé tes obres,  i tribulació, i pobresa (emperò tu ets  
Ap 2,9 viu: 9 »Sé tes obres, i tribulació,  i pobresa (emperò tu ets ric), i sé la  
Ap 2,9  i pobresa (emperò tu ets ric),  i sé la blasfèmia d’aquells que diuen que 
Ap 2,9  d’aquells que diuen que són jueus  i no ho són, mes són sinagoga de Satanàs.  
Ap 2,10  la presó, per a què sien provats;  i tindreu tribulació deu dies. Sies fiel  
Ap 2,10 deu dies. Sies fiel fins a la mort,  i et donaré la corona de vida. 11 »Lo qui  
Ap 2,13  13 »Sé tes obres, a on habites  i a on està lo siti de Satanàs; i  
Ap 2,13  i a on està lo siti de Satanàs;  i conserves mon nom, i no negares ma fe  
Ap 2,13  de Satanàs; i conserves mon nom,  i no negares ma fe fins en aquells dies en 
Ap 2,13 en què Antipas fou mon fiel màrtir,  i fou mort entre vosaltres a on Satanàs  
Ap 2,14  coses sacrificades als ídols  i cometessen fornicació. 15 Així també  
Ap 2,16  manera vindré a tu promptament,  i pelearé contra ells ab l’espasa de ma  
Ap 2,17 Al vencedor daré jo mannà escondit,  i li donaré una pedreta blanca; i en la  
Ap 2,17  i li donaré una pedreta blanca;  i en la pedreta, un nou nom escrit, que  
Ap 2,18  que té los ulls com flama de foc  i sos peus semblants a llautó fi, diu açò: 
Ap 2,19  fi, diu açò: 19 »Jo sé tes obres,  i ta fe, i caritat, i serveis, i ta  
Ap 2,19  açò: 19 »Jo sé tes obres, i ta fe,  i caritat, i serveis, i ta paciència, i  
Ap 2,19  sé tes obres, i ta fe, i caritat,  i serveis, i ta paciència, i les darreres  
Ap 2,19  i ta fe, i caritat, i serveis,  i ta paciència, i les darreres obres que  
Ap 2,19 caritat, i serveis, i ta paciència,  i les darreres obres que feres, que  
Ap 2,20  dona que es diu profeta, predicar  i enganyar a mos servos, cometre  
Ap 2,20  a mos servos, cometre fornicació  i menjar de les coses sacrificades als  
Ap 2,21  temps per a què s’arrepentís;  i de sa fornicació ella no s’ha  
Ap 2,22  Veus aquí la postraré en un llit,  i els que adultérien ab ella se veuran en  
Ap 2,23  I entregaré a la mort a sos fills;  i totes les iglésies sabran que jo só lo  
Ap 2,23  só lo qui escodrinyo les entranyes  i els cors, i donaré a cada u de vosaltres 
Ap 2,23  les entranyes i els cors,  i donaré a cada u de vosaltres segons ses  
Ap 2,24  »Emperò vos dic a vosaltres, 24  i als demés que estau en Tiatira, a quants 
Ap 2,24  no segueixen aquesta doctrina  i no han conegut les profunditats de  
Ap 2,26  que jo vinga. 26 »I al que vència  i guàrdia mes obres fins al fi, jo li  
Ap 2,27  potestat sobre les nacions, 27  i les governarà ab vara de ferro, i com  
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Ap 2,27  i les governarà ab vara de ferro,  i com vasos de terra seran fets miques. 28 
Ap 3,Tit  iglésies de Sardis, de Filadèlfia  i de Laodicea. 1 »I escriu a l’àngel de  
Ap 3,1  lo qui té los set esperits de Déu,  i les set estrelles: »Jo conec tes obres,  
Ap 3,1  obres, que tens nom de que vius,  i ets mort. 2 Sies vigilant i fortifica  
Ap 3,2  vius, i ets mort. 2 Sies vigilant  i fortifica les coses que queden i estan  
Ap 3,2  i fortifica les coses que queden  i estan promptes a morir, perquè jo no  
Ap 3,3  ’t, doncs, de lo que has rebut  i oït, i guarda-ho bé, i arrepenteix-  
Ap 3,3  doncs, de lo que has rebut i oït,  i guarda-ho bé, i arrepenteix-te.  
Ap 3,3  has rebut i oït, i guarda-ho bé,  i arrepenteix-te. Perquè si no vigiles,  
Ap 3,3  jo vindré a tu com a lladre,  i no sabràs l’hora en què jo vindré a tu. 
Ap 3,5 serà vestit ab vestidures blanques,  i jo no esborraré son nom del llibre de la 
Ap 3,5  son nom davant de mon Pare  i davant de sos àngels. 6 »Lo qui té  
Ap 3,7  »“Açò diu aquell que és sant  i verdader, lo qui té la clau de David,  
Ap 3,7  la clau de David, aquell que obre,  i ningú tanca; i tanca, i ningú obre. 8  
Ap 3,7  aquell que obre, i ningú tanca;  i tanca, i ningú obre. 8 »Jo conec tes  
Ap 3,7  que obre, i ningú tanca; i tanca,  i ningú obre. 8 »Jo conec tes obres. Vet  
Ap 3,8  perquè tens un poc de virtut,  i has guardat ma paraula, i no has negat  
Ap 3,8  virtut, i has guardat ma paraula,  i no has negat mon nom. 9 Vet aquí, los  
Ap 3,9  als que diuen que són jueus,  i no ho són, sinó que menteixen. Vet aquí, 
Ap 3,9 menteixen. Vet aquí, los faré venir  i adorar davant de tos peus; i sabran que  
Ap 3,9  venir i adorar davant de tos peus;  i sabran que jo t’he amat. 10 Perquè tu  
Ap 3,10 guardat la paraula de ma paciència,  i jo et guardaré de l’hora de la tentació 
Ap 3,12  columna en lo temple de mon Déu,  i no eixirà mai més fora; i escriuré sobre 
Ap 3,12  mon Déu, i no eixirà mai més fora;  i escriuré sobre d’ell lo nom de mon Déu, 
Ap 3,12  sobre d’ell lo nom de mon Déu,  i el nom de la ciutat de mon Déu, la nova  
Ap 3,12  que baixa del cel de mon Déu,  i el nom meu nou. 13 »Qui té orella, oiga  
Ap 3,14  »“Açò diu l’Amén, lo fiel  i verdader testimoni, lo principi de la  
Ap 3,17  boca. 17 Perquè tu dius: ‘Só ric,  i estic ple de béns, i no necessito de  
Ap 3,17 dius: ‘Só ric, i estic ple de béns,  i no necessito de res’; i no coneixes que  
Ap 3,17  de béns, i no necessito de res’;  i no coneixes que ets un desgraciat, i  
Ap 3,17  no coneixes que ets un desgraciat,  i miserable, i pobre, i cego, i desnú. 18  
Ap 3,17 que ets un desgraciat, i miserable,  i pobre, i cego, i desnú. 18 Jo t’  
Ap 3,17  desgraciat, i miserable, i pobre,  i cego, i desnú. 18 Jo t’aconsello que  
Ap 3,17  i miserable, i pobre, i cego,  i desnú. 18 Jo t’aconsello que cómpries  
Ap 3,18  en lo foc, per a què sies ric,  i et vestesques de robes blanques, i no es 
Ap 3,18  i et vestesques de robes blanques,  i no es descúbria la vergonya de ta  
Ap 3,18  la vergonya de ta desnuesa;  i ungeix tos ulls ab coŀliri, per a què  
Ap 3,19  19 »A tots quants amo, reprenc  i castigo. Arma’t, doncs, de zel, i  
Ap 3,19  i castigo. Arma’t, doncs, de zel,  i arrepenteix-te. 20 Vet aquí, estic a  
Ap 3,20 -te. 20 Vet aquí, estic a la porta  i truco; si algú oigués ma veu i m’obrís  
Ap 3,20  i truco; si algú oigués ma veu  i m’obrís la porta, entraré a ell i  
Ap 3,20  i m’obrís la porta, entraré a ell  i soparé ab ell, i ell ab mi. 21 »Al que  
Ap 3,20  entraré a ell i soparé ab ell,  i ell ab mi. 21 »Al que vència, li  
Ap 3,21  trono; així com jo també he vençut  i estic sentat ab mon Pare en son trono.  
Ap 4,Tit de Déu en lo cel, rodejat de vint- i-quatre ancians i de quatre animals  
Ap 4,Tit  de vint-i-quatre ancians  i de quatre animals misteriosos que el  
Ap 4,1  1 Després d’això mirí,  i veus aquí una porta oberta en lo cel, i  
Ap 4,1  aquí una porta oberta en lo cel,  i la primera veu que oiguí era com de  
Ap 4,1 que parlava ab mi dient: –Puja aquí  i et mostraré les coses que és necessari  
Ap 4,2 jo vaig ésser arrebatat en esperit,  i veus aquí un trono que estava posat en  
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Ap 4,2  trono que estava posat en lo cel,  i sobre el trono estava un assentat. 3 I  
Ap 4,3  era semblant a una pedra jaspe  i de sàrdio; i al rodador del trono hi  
Ap 4,3  a una pedra jaspe i de sàrdio;  i al rodador del trono hi havia un arc  
Ap 4,4  4 I al rodador del trono, vint- i-quatre sitis, i sobre los sitis, vint  
Ap 4,4 del trono, vint-i-quatre sitis,  i sobre los sitis, vint-i-quatre  
Ap 4,4  sitis, i sobre los sitis, vint- i-quatre ancians assentats, vestits ab  
Ap 4,4  vestits ab robes blanques,  i en sos caps, corones d’or. 5 I eixien  
Ap 4,5 d’or. 5 I eixien del trono llamps,  i veus, i trons. I davant del trono, set  
Ap 4,5  I eixien del trono llamps, i veus,  i trons. I davant del trono, set llànties  
Ap 4,6  de vidre, semblant al cristall;  i enmig del trono, i al rodador del trono, 
Ap 4,6  al cristall; i enmig del trono,  i al rodador del trono, quatre animals  
Ap 4,6 quatre animals plens d’ulls davant  i darrere. 7 I el primer animal era com un 
Ap 4,7 I el primer animal era com un lleó,  i el segon animal, semblant a un vedell, i 
Ap 4,7 segon animal, semblant a un vedell,  i el tercer animal tenia la cara com un  
Ap 4,7  animal tenia la cara com un home,  i el quart animal era semblant a una àliga 
Ap 4,8  cada u d’ells tenia sis ales,  i al rodador i dintre estaven plens d’  
Ap 4,8  ells tenia sis ales, i al rodador  i dintre estaven plens d’ulls, i no  
Ap 4,8  i dintre estaven plens d’ulls,  i no cessaven dia i nit de dir: «Sant,  
Ap 4,8  plens d’ulls, i no cessaven dia  i nit de dir: «Sant, sant, sant, Senyor  
Ap 4,8  Déu totpoderós, lo qual era, és  i ha de venir.» 9 I quan aquells animals  
Ap 4,9  aquells animals donaven glòria,  i honor, i gràcies al que estava sentat en 
Ap 4,9  animals donaven glòria, i honor,  i gràcies al que estava sentat en lo  
Ap 4,10  sigles dels sigles, 10 los vint- i-quatre ancians se postraven davant del 
Ap 4,10  del que estava sentat en lo trono  i adoraven al que viu per los sigles dels  
Ap 4,10 que viu per los sigles dels sigles,  i tiraven ses corones davant del trono  
Ap 4,11 Senyor Déu nostre, de rebre glòria,  i honra, i virtut, perquè vós haveu criat  
Ap 4,11  nostre, de rebre glòria, i honra,  i virtut, perquè vós haveu criat totes les 
Ap 4,11  vós haveu criat totes les coses,  i per lo vostre plaer elles són i foren  
Ap 4,11  i per lo vostre plaer elles són  i foren criades. 5,Tit Capítol V Mentres  
Ap 5,1  lo trono un llibre escrit per dins  i per fora, sellat ab set sellos. 2 I vegí 
Ap 5,2  –¿Qui és digne d’obrir lo llibre  i de desfer sos sellos? 3 I ningú podia,  
Ap 5,5  ha vençut per obrir lo llibre  i desfer sos set sellos. 6 I jo mirí, i  
Ap 5,6 desfer sos set sellos. 6 I jo mirí,  i vegí, enmig del trono i dels quatres  
Ap 5,6  I jo mirí, i vegí, enmig del trono  i dels quatres animals i enmig dels  
Ap 5,6  del trono i dels quatres animals  i enmig dels ancians, un anyell dret, així 
Ap 5,6  estat mort, que tenia set banyes  i set ulls, que són los set esperits de  
Ap 5,7  per tota la terra. 7 I vingué  i prengué el llibre de la mà dreta del que 
Ap 5,8 obert lo llibre, los quatre animals  i los vint-i-quatre ancians se  
Ap 5,8  los quatre animals i los vint- i-quatre ancians se postraren davant de  
Ap 5,8  de l’Anyell, tenint cada u arpes  i copes d’or plenes de perfums, que són  
Ap 5,9  sou, Senyor, de prendre lo llibre  i d’obrir sos sellos, perquè fóreu mort,  
Ap 5,9  sos sellos, perquè fóreu mort,  i ens haveu redimit per a Déu, ab vostra  
Ap 5,9 Déu, ab vostra sang, de tota tribu,  i llengua, i poble, i nació, 10 i ens  
Ap 5,9  sang, de tota tribu, i llengua,  i poble, i nació, 10 i ens haveu fet reis  
Ap 5,9  de tota tribu, i llengua, i poble,  i nació, 10 i ens haveu fet reis i  
Ap 5,10  i llengua, i poble, i nació, 10  i ens haveu fet reis i sacerdots envers  
Ap 5,10  i nació, 10 i ens haveu fet reis  i sacerdots envers nostre Déu, i regnarem  
Ap 5,10 reis i sacerdots envers nostre Déu,  i regnarem sobre la terra. 11 I vegí i  
Ap 5,11  regnarem sobre la terra. 11 I vegí  i oiguí veu de molts àngels al rodador del 
Ap 5,11  molts àngels al rodador del trono,  i els animals, i els ancians; i el número  
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Ap 5,11  rodador del trono, i els animals,  i els ancians; i el número d’ells era  
Ap 5,11  i els animals, i els ancians;  i el número d’ells era millars de  
Ap 5,12  que fou mort de rebre virtut,  i divinitat, i sabiduria, i fortalesa, i  
Ap 5,12  mort de rebre virtut, i divinitat,  i sabiduria, i fortalesa, i honra, i  
Ap 5,12  virtut, i divinitat, i sabiduria,  i fortalesa, i honra, i glòria, i  
Ap 5,12  i sabiduria, i fortalesa,  i honra, i glòria, i benedicció. 13 I a  
Ap 5,12  i sabiduria, i fortalesa, i honra,  i glòria, i benedicció. 13 I a totes les  
Ap 5,12  i fortalesa, i honra, i glòria,  i benedicció. 13 I a totes les criatures  
Ap 5,13  les criatures que hi ha en lo cel,  i sobre la terra, i davall la terra, i les 
Ap 5,13  hi ha en lo cel, i sobre la terra,  i davall la terra, i les que hi ha en lo  
Ap 5,13  sobre la terra, i davall la terra,  i les que hi ha en lo mar, i totes quantes 
Ap 5,13  terra, i les que hi ha en lo mar,  i totes quantes hi ha en ells, les oiguí  
Ap 5,13  –Al que està sentat en lo trono,  i a l’Anyell, benedicció, i honra, i  
Ap 5,13  trono, i a l’Anyell, benedicció,  i honra, i glòria, i poder per los sigles  
Ap 5,13 i a l’Anyell, benedicció, i honra,  i glòria, i poder per los sigles dels  
Ap 5,13  benedicció, i honra, i glòria,  i poder per los sigles dels sigles. 14 I  
Ap 5,14  animals deien: –Amén. I els vint- i-quatre ancians caigueren postrats  
Ap 5,14  postrats sobre sos rostros,  i adoraren al que viu per los sigles dels  
Ap 6,1  l’Anyell obrí un dels set sellos,  i oiguí que un dels quatres animals deia,  
Ap 6,1  deia, com ab veu de tro: –Vine,  i veuràs. 2 I mirí, i vegí un cavall  
Ap 6,2  de tro: –Vine, i veuràs. 2 I mirí,  i vegí un cavall blanc, i el que estava  
Ap 6,2  2 I mirí, i vegí un cavall blanc,  i el que estava sobre ell tenia un arc, i  
Ap 6,2  que estava sobre ell tenia un arc,  i li fou donada una corona, i isqué  
Ap 6,2 un arc, i li fou donada una corona,  i isqué victoriós per a vèncer. 3 I quan  
Ap 6,3  al segon animal que deia: –Vine,  i veuràs. 4 I isqué un altre cavall,  
Ap 6,4  a què tragués la pau de la terra,  i que es matassen los uns als altres. I li 
Ap 6,5  al tercer animal que deia: –Vine,  i veuràs. I aparegué un cavall negre, i el 
Ap 6,5 veuràs. I aparegué un cavall negre,  i el que estava sentat sobre ell tenia en  
Ap 6,6  –Dos mesures de blat per un diner,  i sis mesures d’ordi per un diner; emperò 
Ap 6,7  del quart animal que deia: –Vine,  i veuràs. 8 I mirí, i vegí un cavall  
Ap 6,8  deia: –Vine, i veuràs. 8 I mirí,  i vegí un cavall esblaimat; i el que  
Ap 6,8 I mirí, i vegí un cavall esblaimat;  i el que estava sentat sobre ell tenia per 
Ap 6,8  sobre ell tenia per nom Mort,  i el seguia l’infern. I li fou donat  
Ap 6,8  per a matar ab espasa, ab fam,  i ab mortaldat, i ab bèsties de la terra.  
Ap 6,8  ab espasa, ab fam, i ab mortaldat,  i ab bèsties de la terra. 9 I quan hagué  
Ap 6,9  estat morts per la paraula de Déu  i per lo testimoni que tenien; 10 i  
Ap 6,10  i per lo testimoni que tenien; 10  i clamaven en veu alta dient: –¿Fins a  
Ap 6,10  dient: –¿Fins a quan, Senyor, sant  i verdader, no judicau i no venjau nostra  
Ap 6,10 Senyor, sant i verdader, no judicau  i no venjau nostra sang dels que habiten  
Ap 6,11  complís lo número de sos coservos  i el de sos germans, que també han de ser  
Ap 6,12 I mirí quan ell obrí lo sisè sello,  i veus aquí hi hagué un gran terratrèmol,  
Ap 6,12  aquí hi hagué un gran terratrèmol,  i es tornà lo sol negre com un sac de  
Ap 6,12  lo sol negre com un sac de silici,  i la lluna se tornà com sang. 13 I les  
Ap 6,14  com un llibre que s’enrolla,  i totes les muntanyes i totes les isles  
Ap 6,14  s’enrolla, i totes les muntanyes  i totes les isles foren remogudes de sos  
Ap 6,15  llocs. 15 I els reis de la terra,  i els prínceps, i els tribuns, i els rics, 
Ap 6,15  reis de la terra, i els prínceps,  i els tribuns, i els rics, i els  
Ap 6,15  i els prínceps, i els tribuns,  i els rics, i els poderosos, i tot servo i 
Ap 6,15  i els tribuns, i els rics,  i els poderosos, i tot servo i llibre s’  
Ap 6,15  i els rics, i els poderosos,  i tot servo i llibre s’escondiren en les  
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Ap 6,15  rics, i els poderosos, i tot servo  i llibre s’escondiren en les coves i  
Ap 6,15 i llibre s’escondiren en les coves  i entre les roques de les muntanyes; 16 i  
Ap 6,16  les roques de les muntanyes; 16  i «deien a les muntanyes i a les roques»:  
Ap 6,16  16 i «deien a les muntanyes  i a les roques»: –«Caeu sobre nosaltres i  
Ap 6,16 les roques»: –«Caeu sobre nosaltres  i ocultau-nos» de la presència del que  
Ap 6,16  del que està sentat sobre el trono  i de la ira de l’Anyell. 17 Perquè lo  
Ap 6,17  lo gran dia de sa ira és arribat,  i ¿qui serà capaç de sostenir-se en peu? 
Ap 7,1  en los quatre ànguls de la terra  i tenien los quatre vents de la terra per  
Ap 7,2 pujava de la part a on naix lo sol,  i tenia la senyal de Déu viu, i clamà en  
Ap 7,2  sol, i tenia la senyal de Déu viu,  i clamà en alta veu als quatre àngels, als 
Ap 7,2  donat poder de danyar a la terra  i al mar, 3 dient: –No danyeu a la terra,  
Ap 7,4 número dels senyalats, que era cent  i quaranta-i-quatre mil senyalats de  
Ap 7,4  que era cent i quaranta- i-quatre mil senyalats de totes les  
Ap 7,9  senyalats. 9 Després d’això mirí,  i veus aquí una gran multitud, que ningú  
Ap 7,9  podia contar, de totes nacions,  i tribus, i pobles, i llengües, que  
Ap 7,9 contar, de totes nacions, i tribus,  i pobles, i llengües, que estaven drets  
Ap 7,9  totes nacions, i tribus, i pobles,  i llengües, que estaven drets davant del  
Ap 7,9  que estaven drets davant del trono  i davant de l’Anyell, coberts de  
Ap 7,9  coberts de vestidures blanques  i ab palmes en ses mans. 10 I clamaven en  
Ap 7,10  que està sentat sobre el trono,  i a l’Anyell. 11 I tots los àngels  
Ap 7,11 estaven drets al rodador del trono,  i dels ancians, i dels quatre animals; i  
Ap 7,11  rodador del trono, i dels ancians,  i dels quatre animals; i caigueren sobre  
Ap 7,11  ancians, i dels quatre animals;  i caigueren sobre son rostro davant del  
Ap 7,11  sobre son rostro davant del trono  i adoraren a Déu, 12 dient: –Amén.  
Ap 7,12 a Déu, 12 dient: –Amén. Benedicció,  i glòria, i sabiduria, i acció de gràcies, 
Ap 7,12 dient: –Amén. Benedicció, i glòria,  i sabiduria, i acció de gràcies, i honra,  
Ap 7,12  Benedicció, i glòria, i sabiduria,  i acció de gràcies, i honra, i poder, i  
Ap 7,12  i sabiduria, i acció de gràcies,  i honra, i poder, i fortalesa a nostre Déu 
Ap 7,12  i acció de gràcies, i honra,  i poder, i fortalesa a nostre Déu en los  
Ap 7,12 acció de gràcies, i honra, i poder,  i fortalesa a nostre Déu en los sigles  
Ap 7,13  ab vestidures blanques, qui són?,  i d’a on vingueren? 14 I li responguí:  
Ap 7,14  vingueren d’una gran tribulació,  i rentaren ses robes, i les blanquejaren  
Ap 7,14  tribulació, i rentaren ses robes,  i les blanquejaren ab la sang de l’  
Ap 7,15 això estan davant del trono de Déu,  i el serveixen dia i nit en son temple, i  
Ap 7,15  trono de Déu, i el serveixen dia  i nit en son temple, i el qui està sentat  
Ap 7,15  serveixen dia i nit en son temple,  i el qui està sentat en lo trono habitarà  
Ap 7,17  està enmig del trono, los guardarà  i els portarà a fonts d’aigua viva, i Déu 
Ap 7,17  els portarà a fonts d’aigua viva,  i Déu eixugarà totes les llàgrimes de sos  
Ap 8,Tit  les aigües se tornen amargues  i les estrelles perden son resplendor. 1 I 
Ap 8,2  que estaven en peu davant de Déu,  i els foren donades set trompetes. 3 I  
Ap 8,3  3 I vingué un altre àngel  i es posà davant de l’altar, tenint un  
Ap 8,3 l’altar, tenint un incenser d’or,  i li donaren molts encens perquè els  
Ap 8,5  5 I l’àngel prengué l’encenser  i l’omplí de foc de l’altar, i el llançà 
Ap 8,5  i l’omplí de foc de l’altar,  i el llançà a terra, i hi hagué trons,  
Ap 8,5  de l’altar, i el llançà a terra,  i hi hagué trons, clamors, llamps i gran  
Ap 8,5  i hi hagué trons, clamors, llamps  i gran terratrèmol. 6 I els set àngels que 
Ap 8,7 I el primer àngel tocà la trompeta,  i vingué calamarsa i foc barrejat ab sang, 
Ap 8,7  la trompeta, i vingué calamarsa  i foc barrejat ab sang, lo qual caigué  
Ap 8,7  lo qual caigué sobre la terra,  i fou abrasada la tercera part de la  
Ap 8,7  la tercera part de la terra,  i fou abrasada la tercera part dels arbres 
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Ap 8,7  la tercera part dels arbres  i cremada tota l’herba verda. 8 I el  
Ap 8,8  I el segon àngel tocà la trompeta,  i fou llançada al mar com una gran  
Ap 8,8  una gran muntanya encesa de foc;  i es tornà sang la tercera part del mar. 9 
Ap 8,9  les criatures que havia en lo mar,  i tenia vida, morí; i fou destruïda la  
Ap 8,9  en lo mar, i tenia vida, morí;  i fou destruïda la tercera part de les  
Ap 8,10 I el tercer àngel tocà la trompeta,  i caigué del cel una gran estrella,  
Ap 8,10  cremant com si fos una atxa,  i caigué sobre la tercera part dels rius i 
Ap 8,10  sobre la tercera part dels rius  i sobre les fonts d’aigües. 11 I el nom  
Ap 8,11  el nom de l’estrella era Donzell;  i la tercera part de les aigües se  
Ap 8,11  les aigües se convertí en donzell;  i moriren molts homes per les aigües,  
Ap 8,12  I el quart àngel tocà la trompeta,  i fou ferida la tercera part del cel, i la 
Ap 8,12 fou ferida la tercera part del cel,  i la tercera part de la lluna, i la  
Ap 8,12 cel, i la tercera part de la lluna,  i la tercera part de les estrelles, de  
Ap 8,12 s’obscurí la tercera part d’ells,  i no resplendia la tercera part del dia, i 
Ap 8,12 resplendia la tercera part del dia,  i lo mateix de la nit. 13 I vegí i oiguí  
Ap 8,13  i lo mateix de la nit. 13 I vegí  i oiguí la veu d’una àliga que volava per 
Ap 9,Tit  que esdevingué al tocar la quinta  i sexta trompeta. 1 I el quint àngel tocà  
Ap 9,1  I el quint àngel tocà la trompeta;  i vegí caure una estrella del cel a la  
Ap 9,1  una estrella del cel a la terra,  i a ell li fou donada la clau del pou de  
Ap 9,2  2 I obrí lo pou de l’abisme  i pujà fum del pou, com un fum d’un gran  
Ap 9,2  pou, com un fum d’un gran forn,  i s’obscurí lo sol i l’aire ab lo fum  
Ap 9,2  un gran forn, i s’obscurí lo sol  i l’aire ab lo fum del pou. 3 I del fum  
Ap 9,5  per espai de cinc mesos;  i son turment era com turment de l’  
Ap 9,6  dies buscaran los homes la mort,  i no la trobaran, i desitjaran morir, i la 
Ap 9,6  homes la mort, i no la trobaran,  i desitjaran morir, i la mort fugirà d’  
Ap 9,6 no la trobaran, i desitjaran morir,  i la mort fugirà d’ells. 7 I les figures  
Ap 9,7  cavalls aparellats per la batalla,  i sobre sos caps tenien com corones  
Ap 9,7  com corones semblants a l’or,  i ses cares eren com cares d’homes. 8 I  
Ap 9,8  tenien cabells com cabells de dona  i ses dents eren com dents de lleó. 9 I  
Ap 9,10  semblants a les dels escorpins,  i hi havia agulló en ses cues, i tenien  
Ap 9,10  i hi havia agulló en ses cues,  i tenien poder per a aturmentar als homes  
Ap 9,11  hebreu Abaddon, en grec Apoŀlion,  i en llatí, Exterminans. 12 Un ai ja  
Ap 9,12  Exterminans. 12 Un ai ja passà;  i veus aquí que vénen dos ais després. 13  
Ap 9,13  I el sisè àngel tocà la trompeta,  i oiguí una veu dels quatre corns de l’  
Ap 9,15 que estaven aparellats per l’hora,  i dia, i mes, i any, per a matar la  
Ap 9,15  aparellats per l’hora, i dia,  i mes, i any, per a matar la tercera part  
Ap 9,15  per l’hora, i dia, i mes,  i any, per a matar la tercera part dels  
Ap 9,17  jo vegí als cavalls en una visió,  i als que cavalgaven, que vestien corasses 
Ap 9,17 corasses de foc de color de jacinto  i de sofre; i els caps dels cavalls eren  
Ap 9,17 foc de color de jacinto i de sofre;  i els caps dels cavalls eren com caps de  
Ap 9,17  cavalls eren com caps de lleons;  i eixia de sa boca foc, i fum, i sofre. 18 
Ap 9,17  de lleons; i eixia de sa boca foc,  i fum, i sofre. 18 I per aquestes tres  
Ap 9,17  i eixia de sa boca foc, i fum,  i sofre. 18 I per aquestes tres plagues  
Ap 9,18  part dels homes: pel foc, pel fum,  i pel sofre que eixia de ses boques. 19  
Ap 9,19  poder dels cavalls està en sa boca  i en ses cues, puix ses cues eren  
Ap 9,19  als serpents, que tenen cap,  i ab elles fan dany. 20 I els altres homes 
Ap 9,20  per a què no adorassen als diables  i als ídols d’or, i de plata, i de coure, 
Ap 9,20  als diables i als ídols d’or,  i de plata, i de coure, i de pedra, i de  
Ap 9,20  i als ídols d’or, i de plata,  i de coure, i de pedra, i de fusta, los  
Ap 9,20  d’or, i de plata, i de coure,  i de pedra, i de fusta, los quals no poden 
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Ap 9,20 i de plata, i de coure, i de pedra,  i de fusta, los quals no poden veure, ni  
Ap 10,Tit  sant Joan que prenga aquell llibre  i el devória. 1 Vegí també un altre àngel  
Ap 10,1 baixava del cel cobert d’un núvol,  i l’arc iris sobre son cap, i sa cara era 
Ap 10,1 núvol, i l’arc iris sobre son cap,  i sa cara era com lo sol, i sos peus, com  
Ap 10,1  son cap, i sa cara era com lo sol,  i sos peus, com columnes de foc. 2 I tenia 
Ap 10,2  I tenia en sa mà un llibret obert;  i posà son peu dret sobre el mar, i l’  
Ap 10,2  i posà son peu dret sobre el mar,  i l’esquerre sobre la terra. 3 I clamà en 
Ap 10,4  ses veus, anava jo a escriure,  i oiguí una veu del cel que em deia:  
Ap 10,4 coses que han parlat los set trons,  i no les escríguies. 5 I l’àngel que vegí 
Ap 10,5  àngel que vegí estar sobre el mar  i sobre la terra alçà sa mà al cel 6 i  
Ap 10,6  sobre la terra alçà sa mà al cel 6  i jurà per aquell que viu en los sigles  
Ap 10,6 sigles dels sigles, que crià lo cel  i les coses que hi ha en ell, i la terra i 
Ap 10,6  cel i les coses que hi ha en ell,  i la terra i les coses qui hi ha en ella,  
Ap 10,6  coses que hi ha en ell, i la terra  i les coses qui hi ha en ella, que no hi  
Ap 10,8 cel, que parlava altra vegada ab mi  i deia: –Vés i pren lo llibre obert de mà  
Ap 10,8  altra vegada ab mi i deia: –Vés  i pren lo llibre obert de mà de l’àngel  
Ap 10,8  de l’àngel que està sobre el mar  i sobre la terra. 9 I me n’aní a l’àngel 
Ap 10,9  la terra. 9 I me n’aní a l’àngel  i li diguí: –Dóna’m lo llibret. I ell me  
Ap 10,9 llibret. I ell me digué: –Pren-lo  i devora’l, i farà amargar ton ventre,  
Ap 10,9  me digué: –Pren-lo i devora’l,  i farà amargar ton ventre, emperò en ta  
Ap 10,10 prenguí lo llibre de mà de l’àngel  i el devorí; i era dolç en ma boca com la  
Ap 10,10  de mà de l’àngel i el devorí;  i era dolç en ma boca com la mel; i tan  
Ap 10,10  i era dolç en ma boca com la mel;  i tan prest com l’haguí devorat, se tornà 
Ap 10,11  vegada profetísies a moltes gents,  i als pobles, i a llengües, i a reis.  
Ap 10,11  a moltes gents, i als pobles,  i a llengües, i a reis. 11,Tit Capítol XI  
Ap 10,11  gents, i als pobles, i a llengües,  i a reis. 11,Tit Capítol XI Senyals que hi 
Ap 11,Tit  seran despedaçats per la bèstia  i ressuscitats per Déu. Toca lo setè àngel 
Ap 11,Tit  descriu la resurrecció dels morts  i el judici. 1 I em fou donada una canya  
Ap 11,1  una canya semblant a una verga,  i se’m digué: –Alça’t i amida lo temple  
Ap 11,1  una verga, i se’m digué: –Alça’t  i amida lo temple de Déu, i l’altar, i  
Ap 11,1  –Alça’t i amida lo temple de Déu,  i l’altar, i als que adoren en ell. 2  
Ap 11,1 amida lo temple de Déu, i l’altar,  i als que adoren en ell. 2 Emperò lo pati  
Ap 11,2  que està fora del temple, deixa’l  i no l’amídies, perquè ha estat donat als 
Ap 11,2  perquè ha estat donat als gentils,  i serà trepitjada la ciutat quaranta-i- 
Ap 11,2  trepitjada la ciutat quaranta- i-dos mesos. 3 I donaré poder a mos dos  
Ap 11,3 I donaré poder a mos dos testimonis  i profetisaran, vestits de sac, mil dos- 
Ap 11,3  vestits de sac, mil dos-cents  i xixanta dies. 4 Aquestes són les dos  
Ap 11,4  4 Aquestes són les dos oliveres  i els dos candeleros que estan davant del  
Ap 11,5  los, eixirà foc de la boca d’ells  i tragarà sos enemics; i si algú volgués  
Ap 11,5 boca d’ells i tragarà sos enemics;  i si algú volgués fer-los dany, és  
Ap 11,6 en los dies de la profecia d’ells;  i tenen poder sobre les aigües per a  
Ap 11,6  per a convertir-les en sang,  i per a ferir la terra ab tota mena de  
Ap 11,7  l’abisme farà guerra contra ells,  i els vencerà, i els matarà. 8 I els  
Ap 11,7  guerra contra ells, i els vencerà,  i els matarà. 8 I els cossos morts d’ells 
Ap 11,8  s’apellida espiritualment Sodoma  i Egipte, a on nostre Senyor fou també  
Ap 11,9  crucificat. 9 I els de les tribus,  i pobles, i llengües, i nacions veuran los 
Ap 11,9  9 I els de les tribus, i pobles,  i llengües, i nacions veuran los cossos  
Ap 11,9  les tribus, i pobles, i llengües,  i nacions veuran los cossos morts d’ells  
Ap 11,9  los cossos morts d’ells tres dies  i mig; i no permetran que sos cossos sien  
Ap 11,9  morts d’ells tres dies i mig;  i no permetran que sos cossos sien posats  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1716 
 

Ap 11,10  terra se regositjaran sobre ells,  i s’alegraran, i s’enviaran regalos los  
Ap 11,10  sobre ells, i s’alegraran,  i s’enviaran regalos los uns als altres,  
Ap 11,11  la terra. 11 I al cap de tres dies  i mig entrà en ells l’esperit de vida  
Ap 11,11 de Déu. I s’alçaren sobre sos peus  i vingué gran temor sobre els que els  
Ap 11,12  aquí. I pujaren al cel en un núvol  i els vegeren los enemics d’ells. 13 I en 
Ap 11,13  hora vingué un gran terratrèmol  i caigué la desena part de la ciutat; i ab 
Ap 11,13 caigué la desena part de la ciutat;  i ab lo terratrèmol foren morts dels homes 
Ap 11,13  foren morts dels homes set mil,  i els demés foren atemorisats, i donaren  
Ap 11,13 mil, i els demés foren atemorisats,  i donaren glòria a Déu del cel. 14 Passa  
Ap 11,14  Déu del cel. 14 Passa lo segon ai,  i veus aquí que el tercer ai vindrà prest. 
Ap 11,15  I el setè àngel tocà la trompeta,  i hi hagué en lo cel grans veus dient:  
Ap 11,15  han tornat regnes de nostre Senyor  i de son Cristo, i ell regnarà per los  
Ap 11,15  de nostre Senyor i de son Cristo,  i ell regnarà per los sigles dels sigles.  
Ap 11,16  dels sigles. Amén. 16 I els vint- i-quatre ancians que estaven sentats en  
Ap 11,16 de Déu, caigueren sobre sos rostros  i adoraren a Déu, dient: 17 –Vos donam  
Ap 11,17  Déu totpoderós, que sou, que éreu  i que haveu de venir; perquè haveu rebut  
Ap 11,17  haveu rebut vostre gran poder  i haveu regnat. 18 I els gentils s’han  
Ap 11,18  18 I els gentils s’han irritat  i vostra ira ha arribat, i el temps de ser 
Ap 11,18  irritat i vostra ira ha arribat,  i el temps de ser judicats los morts, i de 
Ap 11,18 el temps de ser judicats los morts,  i de donar gallardó a tos servos, los  
Ap 11,18  a tos servos, los profetes,  i als sants, i als que temen vostre nom,  
Ap 11,18  servos, los profetes, i als sants,  i als que temen vostre nom, petits i  
Ap 11,18  i als que temen vostre nom, petits  i grans, i d’exterminar als que han  
Ap 11,18  temen vostre nom, petits i grans,  i d’exterminar als que han corromput la  
Ap 11,19 s’obrí lo temple de Déu en lo cel,  i l’arca de son testament fou vista en  
Ap 11,19  testament fou vista en son temple,  i es formaren llamps, i trons, i clamors  
Ap 11,19  son temple, i es formaren llamps,  i trons, i clamors [*], i gran pedregada.  
Ap 11,19  i es formaren llamps, i trons,  i clamors [*], i gran pedregada. 12,Tit  
Ap 11,19  llamps, i trons, i clamors [*],  i gran pedregada. 12,Tit Capítol XII De la 
Ap 12,Tit Capítol XII De la guerra del diable  i de l’Anticrist contra la Iglésia,  
Ap 12,Tit vestida del sol, que pareix un fill  i és perseguida del dragó infernal. 1 I  
Ap 12,1  senyal: una dona vestida del sol,  i la lluna sota sos peus, i en son cap,  
Ap 12,1  del sol, i la lluna sota sos peus,  i en son cap, una corona de dotze  
Ap 12,2 prenyada, clamava ab dolors de part  i sofria dolors de parir. 3 I fou vist un  
Ap 12,3 fou vist un altre senyal en lo cel;  i veus aquí un gran dragó vermell, que  
Ap 12,3  dragó vermell, que tenia set caps  i deu banyes, i en sos caps, set corones;  
Ap 12,3  que tenia set caps i deu banyes,  i en sos caps, set corones; 4 i la cua d’ 
Ap 12,4  i en sos caps, set corones; 4  i la cua d’ell arrastrava la tercera part 
Ap 12,4  part de les estrelles del cel,  i les féu caure sobre la terra; i el dragó 
Ap 12,4  i les féu caure sobre la terra;  i el dragó se parà davant de la dona que  
Ap 12,5 totes les nacions ab vara de ferro;  i son fill fou arrebatat envers Déu i son  
Ap 12,5 i son fill fou arrebatat envers Déu  i son trono. 6 I la dona fugí al desert, a 
Ap 12,6 ser alimentada allí mil dos-cents  i xixanta dies. 7 I hi hagué una gran  
Ap 12,7  una gran batalla en lo cel: Miquel  i sos àngels peleaven contra el dragó, i  
Ap 12,7  àngels peleaven contra el dragó,  i el dragó peleava, i sos àngels. 8 I  
Ap 12,7  el dragó, i el dragó peleava,  i sos àngels. 8 I estos no venceren, i no  
Ap 12,8  sos àngels. 8 I estos no venceren,  i no fou trobat mai més son lloc en lo  
Ap 12,9  antigua serpent, anomenada diable  i Satanàs, que enganya a tot lo món; i fou 
Ap 12,9  Satanàs, que enganya a tot lo món;  i fou llançat a la terra, i sos àngels  
Ap 12,9  lo món; i fou llançat a la terra,  i sos àngels foren llançats ab ell. 10 I  
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Ap 12,10 deia: –Ara és arribada la salvació,  i la virtut, i el regne de nostre Déu, i  
Ap 12,10  arribada la salvació, i la virtut,  i el regne de nostre Déu, i el poder de  
Ap 12,10  virtut, i el regne de nostre Déu,  i el poder de son Cristo; perquè ha estat  
Ap 12,10  germans, que els acusava dia  i nit davant de Déu. 11 I ells lo venceren 
Ap 12,11 venceren per la sang de l’Anyell,  i ab la paraula de son testimoni, i ells  
Ap 12,11  i ab la paraula de son testimoni,  i ells no amaren ses vides fins a la mort. 
Ap 12,12 lo tant, regositjau-vos, oh cels,  i vosaltres que habitau en ells. Ai dels  
Ap 12,12 ells. Ai dels habitants de la terra  i del mar, perquè el diable ha baixat a  
Ap 12,14 a la dona que parí lo fill baró, 14  i foren donades a la dona dos ales de gran 
Ap 12,14  a on és alimentada per un temps,  i dos temps, i la meitat d’un temps,  
Ap 12,14  per un temps, i dos temps,  i la meitat d’un temps, lluny de la  
Ap 12,16  16 I la terra ajudà a la dona:  i la terra obrí sa boca i se xuclà lo riu  
Ap 12,16  a la dona: i la terra obrí sa boca  i se xuclà lo riu que havia llançat lo  
Ap 12,17 estava [*] lo dragó contra la dona;  i se n’anà a fer la guerra als demés de  
Ap 12,17  que guarden los manaments de Déu  i tenen lo testimoni de Jesucrist. 13,Tit  
Ap 13,Tit  Una bèstia monstruosa de set caps  i deu banyes, ab deu corones, ix del mar i 
Ap 13,Tit  banyes, ab deu corones, ix del mar  i blasfema contra Déu i els sants, i és  
Ap 13,Tit  ix del mar i blasfema contra Déu  i els sants, i és adorada dels homes. S’  
Ap 13,Tit  i blasfema contra Déu i els sants,  i és adorada dels homes. S’alça en la  
Ap 13,1  1 I em parí a la vora del mar,  i vegí pujar del mar una bèstia que tenia  
Ap 13,1  mar una bèstia que tenia set caps  i deu banyes, i sobre ses banyes, deu  
Ap 13,1  que tenia set caps i deu banyes,  i sobre ses banyes, deu corones, i sobre  
Ap 13,1  i sobre ses banyes, deu corones,  i sobre sos caps, lo nom de blasfèmia. 2 I 
Ap 13,2  que vegí era com un lleopardo,  i ses potes, com potes d’un ós, i sa  
Ap 13,2  i ses potes, com potes d’un ós,  i sa boca, com boca d’un lleó. I el dragó 
Ap 13,2 lleó. I el dragó li donà son poder,  i son siti, i gran potestat. 3 I vegí un  
Ap 13,2  li donà son poder, i son siti,  i gran potestat. 3 I vegí un de sos caps  
Ap 13,3  un de sos caps com ferit de mort,  i fou curada sa ferida mortal. I es  
Ap 13,4 al dragó que donà poder a la bèstia  i adoraren a la bèstia, dient: –Qui hi ha  
Ap 13,5  boca ab què parlava grans coses  i blasfèmies, i li fou donat poder de  
Ap 13,5  parlava grans coses i blasfèmies,  i li fou donat poder de continuar quaranta 
Ap 13,6  Déu, per a blasfemar son nom,  i son tabernacle, i als que habiten en lo  
Ap 13,6  son nom, i son tabernacle,  i als que habiten en lo cel. 7 I li fou  
Ap 13,7  fou donat que fes guerra als sants  i que els vencés. I li fou donat poder  
Ap 13,7  fou donat poder sobre tota tribu,  i poble, i llengua, i nació. 8 I l’  
Ap 13,7  poder sobre tota tribu, i poble,  i llengua, i nació. 8 I l’adoraren tots  
Ap 13,7  tota tribu, i poble, i llengua,  i nació. 8 I l’adoraren tots los  
Ap 13,10  a espasa.» Aquí està la paciència  i la fe dels sants. 11 I vegí una altra  
Ap 13,11  altra bèstia que eixia de la terra  i que tenia dos banyes semblants a les de  
Ap 13,12  emperò parlava com un dragó, 12  i exercia tot lo poder de la primera  
Ap 13,12  la primera bèstia en sa presència,  i féu que la terra i tots los que  
Ap 13,12 en sa presència, i féu que la terra  i tots los que habitaven en ella adorassen 
Ap 13,14  que tingué ferida de l’espasa  i visqué. 15 I li fou donat que comunicàs  
Ap 13,15  esperit a la figura de la bèstia,  i que la figura de la bèstia parlàs; i que 
Ap 13,15  que la figura de la bèstia parlàs;  i que fes que fossen morts tots los que no 
Ap 13,16 16 I manà que tots los homes, grans  i xics, rics i pobres, llibres i servos,  
Ap 13,16  tots los homes, grans i xics, rics  i pobres, llibres i servos, tinguessen un  
Ap 13,16  i xics, rics i pobres, llibres  i servos, tinguessen un senyal en sa mà  
Ap 13,18  perquè és lo número d’un home,  i son número és sis-cents xixanta-sis. 
Ap 14,Tit  lo judici final. Ve Jesucrist  i es fa la misteriosa sega i la verema de  
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Ap 14,Tit  i es fa la misteriosa sega  i la verema de sa hisenda. 1 I mirí, i  
Ap 14,1  la verema de sa hisenda. 1 I mirí,  i veus aquí l’Anyell que estava en peus  
Ap 14,1  en peus sobre la muntanya Sion,  i ab ell cent i quaranta-quatre mil que  
Ap 14,1  la muntanya Sion, i ab ell cent  i quaranta-quatre mil que tenien escrit  
Ap 14,1  escrit en sos fronts lo nom d’ell  i el nom de son Pare. 2 I oiguí una veu  
Ap 14,2  del cel, com veu de moltes aigües,  i com la veu d’un gran tro; i la veu que  
Ap 14,2  i com la veu d’un gran tro;  i la veu que oiguí era com de tocadors d’ 
Ap 14,3 com un càntic nou davant del trono,  i davant dels quatre animals, i dels  
Ap 14,3  i davant dels quatre animals,  i dels ancians; i ningú podia aprendre  
Ap 14,3  quatre animals, i dels ancians;  i ningú podia aprendre aquell càntic, sinó 
Ap 14,3  aquell càntic, sinó aquells cent  i quaranta-i-quatre mil que foren  
Ap 14,3  sinó aquells cent i quaranta- i-quatre mil que foren rescatats de la  
Ap 14,4  essent les primícies per a Déu  i per a l’Anyell. 5 I en la boca d’ells  
Ap 14,6  -lo als habitants de la terra,  i a tota nació, i tribu, i llengua, i  
Ap 14,6  de la terra, i a tota nació,  i tribu, i llengua, i poble, 7 dient en  
Ap 14,6  la terra, i a tota nació, i tribu,  i llengua, i poble, 7 dient en alta veu:  
Ap 14,6 i a tota nació, i tribu, i llengua,  i poble, 7 dient en alta veu: –Temeu al  
Ap 14,7 dient en alta veu: –Temeu al Senyor  i donau-li honra, perquè vingué l’hora  
Ap 14,7  vingué l’hora de son judici;  i adorau a aquell que féu lo cel i la  
Ap 14,7  i adorau a aquell que féu lo cel  i la terra, lo mar i les fonts de les  
Ap 14,7  que féu lo cel i la terra, lo mar  i les fonts de les aigües. 8 I altre àngel 
Ap 14,9 alta veu: –Si algú adoràs la bèstia  i sa imatge, i prengués la senyal en son  
Ap 14,9  algú adoràs la bèstia i sa imatge,  i prengués la senyal en son front o en sa  
Ap 14,10  pur en la copa de sa indignació,  i serà aturmentat ab foc i sofre davant  
Ap 14,10  i serà aturmentat ab foc  i sofre davant dels sants àngels i davant  
Ap 14,10  i sofre davant dels sants àngels  i davant de l’Anyell. 11 I el fum dels  
Ap 14,11  pujarà per los sigles dels sigles;  i no tenen repòs de dia ni de nit los que  
Ap 14,11  de nit los que adoraren la bèstia  i sa imatge, i el que prenga lo senyal de  
Ap 14,11 que adoraren la bèstia i sa imatge,  i el que prenga lo senyal de son nom. 12  
Ap 14,12  que guarden los manaments de Déu  i la fe de Jesús. 13 I oiguí una veu del  
Ap 14,13  ells descansen de sos treballs,  i ses obres los segueixen.” 14 I mirí, i  
Ap 14,14  obres los segueixen.” 14 I mirí,  i veus aquí un núvol blanc, i sobre el  
Ap 14,14 I mirí, i veus aquí un núvol blanc,  i sobre el núvol un, assentat, semblant al 
Ap 14,14  tenia en son cap una corona d’or,  i en sa mà una falç ben afilada. 15 I  
Ap 14,15  sobre el núvol: –Tira ta falç,  i sega, perquè ha arribat l’hora de  
Ap 14,16  núvol tirà sa falç sobre la terra,  i la terra fou segada. 17 I isqué un altre 
Ap 14,18  [*], que tenia poder sobre el foc,  i clamà en veu alta al que tenia la falç  
Ap 14,18  dient: –Planta ta falç afilada,  i verema los raïms de la vinya de la  
Ap 14,19  àngel sa falç afilada en la terra,  i veremà la vinya de la terra, i tirà la  
Ap 14,19  i veremà la vinya de la terra,  i tirà la verema en lo gran cup de la ira  
Ap 14,20 trepitjat lo cup fora de la ciutat,  i isqué sang del cup fins a les brides  
Ap 14,20  dels cavalls per l’espai de mil  i sis-cents estadis. 15,Tit Capítol XV  
Ap 15,Tit  15,Tit Capítol XV Càntic de Moisès  i de l’Anyell, que canten los que  
Ap 15,1  un altre senyal en lo cel, gran  i meravellós: set àngels que tenien les  
Ap 15,2  mar de cristall barrejat ab foc,  i als que venceren la bèstia i sa figura i 
Ap 15,2  foc, i als que venceren la bèstia  i sa figura i el número de son nom, que  
Ap 15,2  que venceren la bèstia i sa figura  i el número de son nom, que estaven sobre  
Ap 15,3 de vidre, tenint les arpes de Déu 3  i que cantaven lo càntic de Moisès, servo  
Ap 15,3  lo càntic de Moisès, servo de Déu,  i el càntic de l’Anyell dient: –Grans i  
Ap 15,3  càntic de l’Anyell dient: –Grans  i meravelloses són vostres obres, Senyor,  
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Ap 15,3  Senyor, Déu totpoderós, justos  i verdaders són vostres camins, oh Rei  
Ap 15,4  sants! 4 Qui no us temerà, Senyor,  i no glorificarà vostre nom? Perquè vós  
Ap 15,4  nom? Perquè vós sol sou sant,  i totes les nacions vindran i adoraran  
Ap 15,4  sant, i totes les nacions vindran  i adoraran davant de vós, puix vostres  
Ap 15,5  5 I després d’això mirí;  i veus aquí que s’obrí en lo cel lo  
Ap 15,6  plagues, vestits d’una tela neta  i blanca, i cenyits per lo pit de bandes  
Ap 15,6  vestits d’una tela neta i blanca,  i cenyits per lo pit de bandes d’or. 7 I  
Ap 15,8 omplí de fum per la majestat de Déu  i de sa virtut; i no podia entrar ningú en 
Ap 15,8  la majestat de Déu i de sa virtut;  i no podia entrar ningú en lo temple fins  
Ap 16,1  que deia als set àngels: –Anau  i derramau les set copes de la ira de Déu  
Ap 16,2  sobre la terra. 2 I anà lo primer  i derramà sa copa sobre la terra; i vingué 
Ap 16,2  i derramà sa copa sobre la terra;  i vingué una llaga cruel i maligna sobre  
Ap 16,2  la terra; i vingué una llaga cruel  i maligna sobre els homes que tenien lo  
Ap 16,2  que tenien lo senyal de la bèstia  i sobre aquells que adoraren sa imatge. 3  
Ap 16,3 àngel derramà sa copa sobre el mar,  i es tornà sang com de mort; i morí en la  
Ap 16,3  mar, i es tornà sang com de mort;  i morí en la mar tota ànima vivent. 4 I el 
Ap 16,4  derramà sa copa sobre els rius  i sobre les fonts de les aigües, i es  
Ap 16,4  i sobre les fonts de les aigües,  i es convertiren en sang. 5 I oiguí a dir  
Ap 16,5 sou just, Senyor, que sou, que éreu  i que sereu, perquè això haveu judicat. 6  
Ap 16,6  derramaren la sang dels sants  i dels profetes, i vós los haveu donat a  
Ap 16,6 la sang dels sants i dels profetes,  i vós los haveu donat a beure sang perquè  
Ap 16,7  vostres judicis són justos  i verdaders. 8 I el quart àngel derramà sa 
Ap 16,8 àngel derramà sa copa sobre el sol,  i li fou donat l’abrasar als homes ab  
Ap 16,8 donat l’abrasar als homes ab ardor  i foc. 9 I s’abrasaren los homes ab gran  
Ap 16,9  abrasaren los homes ab gran ardor  i blasfemaren lo nom de Déu, que té poder  
Ap 16,9  té poder sobre aquestes plagues,  i no s’arrepentiren per a glorificar-  
Ap 16,10 sa copa sobre lo siti de la bèstia,  i es tornà ple de tenebres son regne, i es 
Ap 16,10 es tornà ple de tenebres son regne,  i es mossegaren ses llengües de dolor. 11  
Ap 16,11  al Déu del cel per sos dolors  i ses ferides, i no s’arrepentiren de ses 
Ap 16,11  cel per sos dolors i ses ferides,  i no s’arrepentiren de ses obres. 12 I el 
Ap 16,12  sobre aquell gran riu Eufrates,  i s’assecaren ses aigües, per a què s’  
Ap 16,13  I vegí eixir de la boca del dragó,  i de la boca de la bèstia, i de la boca  
Ap 16,13  dragó, i de la boca de la bèstia,  i de la boca del fals profeta, tres  
Ap 16,14  de dimonis, que fan prodigis,  i van als reis de la terra i de tot lo  
Ap 16,14  i van als reis de la terra  i de tot lo món, per a juntar-los per a  
Ap 16,15 lladre. Benaventurat lo qui vetlla,  i guarda ses vestidures per a què no vaja  
Ap 16,15  vestidures per a què no vaja desnú  i vegen sa vergonya. 16 I els reunirà tots 
Ap 16,17  àngel derramà sa copa a l’aire,  i isqué una gran veu del temple des del  
Ap 16,18  –Està fet. 18 I vingueren llamps  i trons, i clamors, i hi hagué un gran  
Ap 16,18 fet. 18 I vingueren llamps i trons,  i clamors, i hi hagué un gran terratrèmol; 
Ap 16,18  llamps i trons, i clamors,  i hi hagué un gran terratrèmol; tal i tan  
Ap 16,18 i hi hagué un gran terratrèmol; tal  i tan gran, qual no hi ha hagut mai des de 
Ap 16,19  ciutat fou partida en tres parts;  i caigueren les ciutats de les nacions; i  
Ap 16,19  les ciutats de les nacions;  i la gran Babilònia vingué en memòria  
Ap 16,20  de sa ira. 20 I tota isla fugí,  i les muntanyes no foren trobades. 21 I  
Ap 16,21  cada pedra, gran com un talent;  i els homes blasfemaren de Déu per raó de  
Ap 17,Tit s’embriagà ab la sang dels màrtirs  i es vegé sentada sobre la bèstia dels set 
Ap 17,Tit  sobre la bèstia dels set caps  i les deu banyes. 1 I vingué un dels set  
Ap 17,1 set àngels que tenien les set copes  i em parlà dient: –Vine aquí i et mostraré 
Ap 17,1  copes i em parlà dient: –Vine aquí  i et mostraré la condemnació de la gran  
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Ap 17,2  fornicació los reis de la terra  i s’embriagaren los habitants de la terra 
Ap 17,3  I m’arrebatà en esperit al desert  i vegí una dona sentada sobre una bèstia  
Ap 17,3  de blasfèmia, que tenia set caps  i deu banyes. 4 I la dona estava rodejada  
Ap 17,4  la dona estava rodejada de púrpura  i d’escarlata, i adornada d’or, i de  
Ap 17,4 rodejada de púrpura i d’escarlata,  i adornada d’or, i de pedres precioses, i 
Ap 17,4  i d’escarlata, i adornada d’or,  i de pedres precioses, i de perles, i  
Ap 17,4  d’or, i de pedres precioses,  i de perles, i tenia un vas d’or en sa  
Ap 17,4 i de pedres precioses, i de perles,  i tenia un vas d’or en sa mà, ple d’  
Ap 17,4  d’or en sa mà, ple d’abominació  i de la immundícia de sa fornicació. 5 I  
Ap 17,5  la gran, la mare de prostitutes  i abominacions de la terra.» 6 I vegí  
Ap 17,6  embriagada de la sang dels sants  i de la sang dels màrtirs de Jesús. I quan 
Ap 17,7  Jo et diré lo misteri de la dona  i de la bèstia que la porta, la qual té  
Ap 17,7  que la porta, la qual té set caps  i deu banyes. 8 La bèstia que has vist,  
Ap 17,8  8 La bèstia que has vist, fou  i no és, i eixirà de l’abisme i anirà a  
Ap 17,8  bèstia que has vist, fou i no és,  i eixirà de l’abisme i anirà a la  
Ap 17,8  fou i no és, i eixirà de l’abisme  i anirà a la perdició; i es meravellaran  
Ap 17,8 de l’abisme i anirà a la perdició;  i es meravellaran los habitants de la  
Ap 17,8  món, quan vegen la bèstia que era  i no és, i ab tot és. 9 I aquí està lo  
Ap 17,8  vegen la bèstia que era i no és,  i ab tot és. 9 I aquí està lo sentit que  
Ap 17,9  los quals està sentada la dona;  i també són set reis. 10 Los cinc  
Ap 17,10  10 Los cinc caigueren: l’un és  i l’altre no ha vingut encara; i quan  
Ap 17,10  és i l’altre no ha vingut encara;  i quan vinga, deu durar poc temps. 11 I la 
Ap 17,11  poc temps. 11 I la bèstia que era  i no és, i ell és l’octava, i és dels  
Ap 17,11  11 I la bèstia que era i no és,  i ell és l’octava, i és dels set, i va a  
Ap 17,11  era i no és, i ell és l’octava,  i és dels set, i va a la perdició. 12 I  
Ap 17,11  i ell és l’octava, i és dels set,  i va a la perdició. 12 I les deu banyes  
Ap 17,13  Aquestos tenen un mateix designi,  i donaran sa força i poder a la bèstia. 14 
Ap 17,13  mateix designi, i donaran sa força  i poder a la bèstia. 14 Aquestos  
Ap 17,14  batallaran contra l’Anyell,  i l’Anyell los vencerà, perquè ell és lo  
Ap 17,14  ell és lo Senyor dels senyors  i el Rei dels reis; i els que estan ab ell 
Ap 17,14  dels senyors i el Rei dels reis;  i els que estan ab ell són cridats,  
Ap 17,14 estan ab ell són cridats, escollits  i fiels. 15 I em digué: –Les aigües que  
Ap 17,15 prostituta està sentada, són pobles  i multituds, nacions i llengües. 16 I les  
Ap 17,15  són pobles i multituds, nacions  i llengües. 16 I les deu banyes que  
Ap 17,16  aqueixes avorriran la prostituta  i la reduiran a desolació, i la deixaran  
Ap 17,16  i la reduiran a desolació,  i la deixaran desnusa, i menjaran ses  
Ap 17,16 a desolació, i la deixaran desnusa,  i menjaran ses carns, i a ella la cremaran 
Ap 17,16  desnusa, i menjaran ses carns,  i a ella la cremaran ab foc. 17 Perquè Déu 
Ap 17,17  cors que facen la voluntat d’ell,  i donat son regne a la bèstia, fins que  
Ap 18,Tit  18,Tit Capítol XVIII Ruïna, judici  i càstig de Babilònia, sobre la qual  
Ap 18,1  altre àngel que tenia gran poder,  i la terra fou iŀluminada ab sa glòria. 2  
Ap 18,2 –Caigué, caigué Babilònia, la gran;  i s’ha convertit en habitació de dimonis, 
Ap 18,2  convertit en habitació de dimonis,  i en guarita de tot esperit impur, i en  
Ap 18,2  i en guarita de tot esperit impur,  i en gàbia de tot aucell asquerós i  
Ap 18,2  i en gàbia de tot aucell asquerós  i abominable. 3 Perquè totes les gents han 
Ap 18,3  del vi de la ira de sa fornicació,  i els reis de la terra han comès  
Ap 18,3 terra han comès fornicació ab ella,  i els mercaders de la terra s’han  
Ap 18,4  a què no tingau part en sos pecats  i no quedeu ferits de ses plagues. 5  
Ap 18,5 sos pecats han arribat fins al cel,  i el Senyor s’ha recordat de ses maldats. 
Ap 18,6  com ella vos ha donat a vosaltres;  i pagau-li al doble segons ses obres: en 
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Ap 18,7  7 Tant quant ella s’ha glorificat  i ha viscut en plaers, tant donau-li de  
Ap 18,7 plaers, tant donau-li de turments  i plor; perquè diu en son cor: “Jo estic  
Ap 18,7  cor: “Jo estic sentada com reina,  i no só viuda, ni veuré plors.” 8 Per això 
Ap 18,8  un dia vindran ses plagues, mort,  i plor, i fam, i serà cremada ab foc,  
Ap 18,8  vindran ses plagues, mort, i plor,  i fam, i serà cremada ab foc, perquè és  
Ap 18,8  ses plagues, mort, i plor, i fam,  i serà cremada ab foc, perquè és fort lo  
Ap 18,9  Déu que la judicarà. 9 I ploraran  i es feriran los pits sobre ella los reis  
Ap 18,9  que cometeren fornicació ab ella  i visqueren en plaer, quan veuran lo fum  
Ap 18,11  els mercaders de la terra ploraran  i es lamentaran sobre ella, perquè ningú  
Ap 18,12  mercaderies. 12 Mercaderies d’or,  i de plata, i de pedres precioses, i de  
Ap 18,12  12 Mercaderies d’or, i de plata,  i de pedres precioses, i de perles, i de  
Ap 18,12  i de plata, i de pedres precioses,  i de perles, i de tela fina, i d’  
Ap 18,12 i de pedres precioses, i de perles,  i de tela fina, i d’escarlata, i de seda, 
Ap 18,12  i de perles, i de tela fina,  i d’escarlata, i de seda, i de grana, i  
Ap 18,12  i de tela fina, i d’escarlata,  i de seda, i de grana, i de tota fusta  
Ap 18,12  fina, i d’escarlata, i de seda,  i de grana, i de tota fusta olorosa, i de  
Ap 18,12  escarlata, i de seda, i de grana,  i de tota fusta olorosa, i de tota mena de 
Ap 18,12  de grana, i de tota fusta olorosa,  i de tota mena de vasos de marfil, i tota  
Ap 18,12  i de tota mena de vasos de marfil,  i tota sort de vasos de fusta  
Ap 18,12  de vasos de fusta preciosíssima,  i de coure, i de ferro, i de marbre, 13 i  
Ap 18,12 de fusta preciosíssima, i de coure,  i de ferro, i de marbre, 13 i de canyella, 
Ap 18,12  i de coure, i de ferro,  i de marbre, 13 i de canyella, i de  
Ap 18,13  coure, i de ferro, i de marbre, 13  i de canyella, i de perfums, i d’  
Ap 18,13  i de marbre, 13 i de canyella,  i de perfums, i d’ungüents, i encens, i  
Ap 18,13  13 i de canyella, i de perfums,  i d’ungüents, i encens, i de vi, i d’  
Ap 18,13  i de perfums, i d’ungüents,  i encens, i de vi, i d’oli, i de flor de  
Ap 18,13  perfums, i d’ungüents, i encens,  i de vi, i d’oli, i de flor de farina, i  
Ap 18,13  i d’ungüents, i encens, i de vi,  i d’oli, i de flor de farina, i de  
Ap 18,13  i encens, i de vi, i d’oli,  i de flor de farina, i de forment, i de  
Ap 18,13  vi, i d’oli, i de flor de farina,  i de forment, i de bèsties de càrrega, i  
Ap 18,13  i de flor de farina, i de forment,  i de bèsties de càrrega, i de cavalls, i  
Ap 18,13  forment, i de bèsties de càrrega,  i de cavalls, i d’ovelles, i de  
Ap 18,13  bèsties de càrrega, i de cavalls,  i d’ovelles, i de carrosses, i d’  
Ap 18,13  i de cavalls, i d’ovelles,  i de carrosses, i d’esclaus, i d’ànimes  
Ap 18,13  i d’ovelles, i de carrosses,  i d’esclaus, i d’ànimes d’homes. 14 I  
Ap 18,13  i de carrosses, i d’esclaus,  i d’ànimes d’homes. 14 I les fruites que 
Ap 18,14  ànima ansiava se retiraren de tu,  i totes les coses substancioses i hermoses 
Ap 18,14 tu, i totes les coses substancioses  i hermoses estan perdudes per tu i no les  
Ap 18,14  i hermoses estan perdudes per tu  i no les trobaràs mai més. 15 Los  
Ap 18,15  per temor de sos turments, plorant  i gemegant, 16 i dient: «Ai, ai d’aquella 
Ap 18,16  turments, plorant i gemegant, 16  i dient: «Ai, ai d’aquella gran ciutat  
Ap 18,16  estava coberta de tela finíssima,  i d’escarlata, i de grana, i adornada d’ 
Ap 18,16  de tela finíssima, i d’escarlata,  i de grana, i adornada d’or, i de pedres  
Ap 18,16  i d’escarlata, i de grana,  i adornada d’or, i de pedres precioses, i 
Ap 18,16  i de grana, i adornada d’or,  i de pedres precioses, i perles; 17 que en 
Ap 18,16  d’or, i de pedres precioses,  i perles; 17 que en una hora han  
Ap 18,17  riqueses.» I tot capità de barco,  i tots los que naveguen en la mar, i els  
Ap 18,17  i tots los que naveguen en la mar,  i els mariners, i quants trafiquen per mar 
Ap 18,17 naveguen en la mar, i els mariners,  i quants trafiquen per mar se pararen  
Ap 18,19 19 I es tiraren pols sobre sos caps  i prorromperen en alarits, i plorant i  
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Ap 18,19 sos caps i prorromperen en alarits,  i plorant i lamentant-se deien: «Ai, ai  
Ap 18,19  prorromperen en alarits, i plorant  i lamentant-se deien: «Ai, ai d’aquella 
Ap 18,20  Regositjau-vos sobre ella, cels,  i vosaltres, sants apòstols i profetes,  
Ap 18,20  cels, i vosaltres, sants apòstols  i profetes, perquè Déu vos ha venjat en  
Ap 18,21 una pedra com una gran mola de molí  i la tirà al mar, dient: –Ab tanta fúria  
Ap 18,21  Babilònia, aquella gran ciutat,  i mai més serà trobada. 22 Ni mai més s’  
Ap 18,22  músics, ni de tocadors de flautes  i trompetes; ni mai més se trobarà en tu  
Ap 18,23  soroll de ninguna mola de molí; 23  i llum d’antorxa mai més resplendirà en  
Ap 18,23  antorxa mai més resplendirà en tu,  i veu d’espòs i esposa mai més serà oïda  
Ap 18,23  resplendirà en tu, i veu d’espòs  i esposa mai més serà oïda en tu; perquè  
Ap 18,24  trobada la sang dels profetes,  i dels sants, i de tots los que foren  
Ap 18,24  sang dels profetes, i dels sants,  i de tots los que foren morts sobre la  
Ap 19,Tit  terra. 19,Tit Capítol XIX Triümfo  i càntic dels sants per la ruïna de  
Ap 19,Tit  de Babilònia, per lo Regne de Déu  i per les bodes de l’Anyell. Lo Verb de  
Ap 19,1  que deien: –Aŀleluia!, salvació,  i glòria, i honra, i poder al Senyor,  
Ap 19,1  –Aŀleluia!, salvació, i glòria,  i honra, i poder al Senyor, nostre Déu. 2  
Ap 19,1  salvació, i glòria, i honra,  i poder al Senyor, nostre Déu. 2 Perquè  
Ap 19,2  2 Perquè sos judicis són justos  i verdaders, perquè ell ha condemnat a la  
Ap 19,2  la terra ab sa prostitució  i ha venjat la sang de sos servos de les  
Ap 19,4 sigles. 4 I es postraren los vint- i-quatre ancians i les quatre bèsties i  
Ap 19,4  los vint-i-quatre ancians  i les quatre bèsties i adoraren a Déu, que 
Ap 19,4 quatre ancians i les quatre bèsties  i adoraren a Déu, que estava sentat sobre  
Ap 19,4  que estava sentat sobre el trono,  i deien: –Amén! Aŀleluia! 5 I isqué del  
Ap 19,5  Déu, tots vosaltres servos d’ell,  i els que el temeu, xics i grans. 6 I  
Ap 19,5  d’ell, i els que el temeu, xics  i grans. 6 I oiguí com una veu de molta  
Ap 19,6  I oiguí com una veu de molta gent,  i com soroll de moltes aigües, i com una  
Ap 19,6  i com soroll de moltes aigües,  i com una veu de grans trons que deien:  
Ap 19,7 Déu totpoderós. 7 Regositgem-nos,  i alegrem-nos, i donem-li glòria,  
Ap 19,7  Regositgem-nos, i alegrem-nos,  i donem-li glòria, perquè han arribat  
Ap 19,7  han arribat les bodes de l’Anyell  i sa esposa està aparellada. 8 I a ella  
Ap 19,8 -se de finíssima tela, resplendent  i blanca. I aquesta tela fina és la  
Ap 19,10  no ho faces; jo só coservo teu  i de tos germans que tenen lo testimoni de 
Ap 19,11  profecia. 11 I vegí lo cel obert,  i aparegué un cavall blanc; i el que  
Ap 19,11  obert, i aparegué un cavall blanc;  i el que estava sentat sobre ell era  
Ap 19,11 sentat sobre ell era apellidat Fiel  i Verdader, lo qual en justícia judica i  
Ap 19,11  lo qual en justícia judica  i fa la guerra. 12 I sos ulls eren com  
Ap 19,12  I sos ulls eren com flama de foc,  i tenia en son cap moltes corones i un nom 
Ap 19,12  i tenia en son cap moltes corones  i un nom escrit que ningú comprenia, sinó  
Ap 19,13 vestit d’una roba tenyida de sang;  i son nom és apellidat: «Lo Verb de Déu.»  
Ap 19,14  tots de tela finíssima, blanca  i pura. 15 I eixia de sa boca una espasa  
Ap 19,15  les governarà ab vara de ferro;  i ell trepitja lo cup del vi del furor de  
Ap 19,16  16 I té escrit en sa vestidura  i en sa cuixa lo nom: «Rei de reis i  
Ap 19,16  i en sa cuixa lo nom: «Rei de reis  i Senyor de senyors.» 17 I vegí un àngel  
Ap 19,17  vegí un àngel que estava en lo sol  i clamava en veu alta dient a tots los  
Ap 19,17 que volaven per mig del cel: –Veniu  i juntau-vos a la gran cena de Déu. 18  
Ap 19,18 Déu. 18 Per a menjar carns de reis,  i carns de tribuns, i carns de poderosos,  
Ap 19,18  carns de reis, i carns de tribuns,  i carns de poderosos, i carns de cavalls,  
Ap 19,18  de tribuns, i carns de poderosos,  i carns de cavalls, i dels que cavalgaven  
Ap 19,18  de poderosos, i carns de cavalls,  i dels que cavalgaven en ells, i carns de  
Ap 19,18  i dels que cavalgaven en ells,  i carns de tots, llibres i esclaus, i xics 
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Ap 19,18  en ells, i carns de tots, llibres  i esclaus, i xics i grans. 19 I vegí la  
Ap 19,18 i carns de tots, llibres i esclaus,  i xics i grans. 19 I vegí la bèstia, i els 
Ap 19,18  de tots, llibres i esclaus, i xics  i grans. 19 I vegí la bèstia, i els reis  
Ap 19,19  xics i grans. 19 I vegí la bèstia,  i els reis de la terra, i sos exèrcits  
Ap 19,19  la bèstia, i els reis de la terra,  i sos exèrcits reunits per a batallar ab  
Ap 19,19  ab lo que estava sobre el cavall  i ab son exèrcit. 20 I fou presa la  
Ap 19,20  exèrcit. 20 I fou presa la bèstia,  i ab ella lo profeta fals que féu prodigis 
Ap 19,20  que reberen lo senyal de la bèstia  i a aquells que adoraren sa imatge.  
Ap 19,20  vius en un estany de foc ardent  i sofre. 21 I els altres foren morts ab l’ 
Ap 20,Tit  després Satanàs, mou a Gog  i a Magog contra la ciutat santa; emperò  
Ap 20,1  que tenia la clau de l’abisme  i una gran cadena en sa mà. 2 I prengué al 
Ap 20,2  serpent antigua, que és lo diable  i Satanàs, i el lligà per mil anys, 3 i el 
Ap 20,2  que és lo diable i Satanàs,  i el lligà per mil anys, 3 i el ficà en l’ 
Ap 20,3 Satanàs, i el lligà per mil anys, 3  i el ficà en l’abisme, i el tancà, i posà 
Ap 20,3 mil anys, 3 i el ficà en l’abisme,  i el tancà, i posà un sello sobre ell, per 
Ap 20,3 i el ficà en l’abisme, i el tancà,  i posà un sello sobre ell, per a què no  
Ap 20,3  s’hagen complerts los mil anys;  i després d’això convé que sia deslligat  
Ap 20,4  un poc de temps. 4 I vegí cadires,  i s’assentaren sobre elles, i els fou  
Ap 20,4  i s’assentaren sobre elles,  i els fou donat lo judicar; i vegí les  
Ap 20,4  elles, i els fou donat lo judicar;  i vegí les ànimes d’aquells que foren  
Ap 20,4 degollats per lo testimoni de Jesús  i per la paraula de Déu, i els que no  
Ap 20,4  de Jesús i per la paraula de Déu,  i els que no adoraren la bèstia, ni a sa  
Ap 20,4 marca en sos fronts, o en ses mans;  i visqueren i regnaren ab Cristo per espai 
Ap 20,4  fronts, o en ses mans; i visqueren  i regnaren ab Cristo per espai de mil  
Ap 20,6 primera resurrecció. 6 Benaventurat  i sant lo qui té part en la primera  
Ap 20,6 mort; ans bé seran sacerdots de Déu  i de Cristo, i regnaran ab ells mil anys.  
Ap 20,6 seran sacerdots de Déu i de Cristo,  i regnaran ab ells mil anys. 7 I quan sien 
Ap 20,8  quatre cantons de la terra, a Gog  i a Magog, i els reunirà per a combatre;  
Ap 20,8  de la terra, a Gog i a Magog,  i els reunirà per a combatre; lo número  
Ap 20,9  sobre l’amplària de la terra  i cercaren los reals dels sants i la  
Ap 20,9  i cercaren los reals dels sants  i la ciutat amada; i baixà foc del cel  
Ap 20,9 reals dels sants i la ciutat amada;  i baixà foc del cel enviat per Déu, i els  
Ap 20,9 i baixà foc del cel enviat per Déu,  i els devorà. 10 I el diable que els  
Ap 20,10  fou ficat en un estany de foc  i de sofre, a on estan la bèstia i el fals 
Ap 20,10  i de sofre, a on estan la bèstia  i el fals profeta; i seran aturmentats dia 
Ap 20,10  estan la bèstia i el fals profeta;  i seran aturmentats dia i nit per los  
Ap 20,10  profeta; i seran aturmentats dia  i nit per los sigles dels sigles. 11 I  
Ap 20,11  11 I vegí un gran trono blanc  i a un que estava assentat sobre ell, a la 
Ap 20,11  a la vista del qual fugí lo cel  i la terra, i no fou trobat lo lloc d’  
Ap 20,11  del qual fugí lo cel i la terra,  i no fou trobat lo lloc d’ells. 12 I vegí 
Ap 20,12 d’ells. 12 I vegí als morts, grans  i xics, que estaven en peu davant del  
Ap 20,12  estaven en peu davant del trono,  i foren oberts los llibres; i fou obert un 
Ap 20,12  trono, i foren oberts los llibres;  i fou obert un altre llibre, que és lo  
Ap 20,12  llibre, que és lo llibre de vida;  i foren judicats los morts per les coses  
Ap 20,13  donà los morts que estaven en ell;  i la mort i l’infern donaren los morts  
Ap 20,13 morts que estaven en ell; i la mort  i l’infern donaren los morts que estaven  
Ap 20,13  los morts que estaven en ells;  i fou fet judici de cada u d’ells segons  
Ap 20,14  segons ses obres. 14 I l’infern  i la mort foren llançats a l’estany de  
Ap 21,Tit  del foc. 21,Tit Capítol XXI Fi  i estat ditxós dels justos després del  
Ap 21,Tit  dels justos després del judici,  i desastrosa sort dels pecadors.  
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Ap 21,1  Anyell de Déu. 1 I vegí un cel nou  i una terra nova. Perquè lo primer cel i  
Ap 21,1  terra nova. Perquè lo primer cel  i la primera terra desaparegueren, i la  
Ap 21,1  i la primera terra desaparegueren,  i la mar ja no existeix. 2 I jo, Joan,  
Ap 21,2 que de part de Déu baixava del cel,  i estava ataviada com una esposa adornada  
Ap 21,3  tabernacle de Déu és ab los homes,  i habitarà ab ells. I ells seran son  
Ap 21,3  ab ells. I ells seran son poble,  i el mateix Déu enmig d’ells serà son  
Ap 21,4  tota llàgrima dels ulls d’ells,  i ja no hi haurà més mort, i no hi haurà  
Ap 21,4 d’ells, i ja no hi haurà més mort,  i no hi haurà més plors, ni clamors, ni  
Ap 21,5  aquestes paraules són molt fiels  i verdaderes. 6 I em digué: –Està fet. Jo  
Ap 21,6  em digué: –Està fet. Jo só l’alfa  i l’omega, lo principi i lo fi. Jo donaré 
Ap 21,6  só l’alfa i l’omega, lo principi  i lo fi. Jo donaré beure de grat al que  
Ap 21,7 qui vència posseirà aquestes coses,  i jo seré son Déu i ell serà mon fill. 8  
Ap 21,7  aquestes coses, i jo seré son Déu  i ell serà mon fill. 8 Mes respecte los  
Ap 21,8  fill. 8 Mes respecte los covards,  i incrèduls, i maleïts, i homicides, i  
Ap 21,8  respecte los covards, i incrèduls,  i maleïts, i homicides, i fornicaires, i  
Ap 21,8  covards, i incrèduls, i maleïts,  i homicides, i fornicaires, i hetxisers, i 
Ap 21,8  incrèduls, i maleïts, i homicides,  i fornicaires, i hetxisers, i idòlatres, i 
Ap 21,8  i homicides, i fornicaires,  i hetxisers, i idòlatres, i tots los  
Ap 21,8  i fornicaires, i hetxisers,  i idòlatres, i tots los mentiders, sa sort 
Ap 21,8  i hetxisers, i idòlatres,  i tots los mentiders, sa sort serà en l’  
Ap 21,8  serà en l’estany que crema ab foc  i sofre, que és la segona mort. 9 I vingué 
Ap 21,9  plenes de les set plagues darreres  i parlà ab mi dient: –Vine aquí, i et  
Ap 21,9  i parlà ab mi dient: –Vine aquí,  i et mostraré l’esposa que té l’Anyell  
Ap 21,10  en esperit a una muntanya gran  i elevada, i em mostrà la ciutat santa de  
Ap 21,10  a una muntanya gran i elevada,  i em mostrà la ciutat santa de Jerusalem,  
Ap 21,11  11 que tenia la claredat de Déu,  i sa llum era semblant a una pedra  
Ap 21,12  12 I tenia una muralla gran  i alta ab dotze portes; i en les portes,  
Ap 21,12  gran i alta ab dotze portes;  i en les portes, dotze àngels, i els noms  
Ap 21,12  i en les portes, dotze àngels,  i els noms escrits, que són los noms de  
Ap 21,13  tres portes, a migdia tres portes,  i tres portes a ponent. 14 I la muralla de 
Ap 21,14 de la ciutat tenia dotze fonaments,  i en aquestos dotze, los noms dels dotze  
Ap 21,15 canya d’or per a amidar la ciutat,  i les portes, i la muralla. 16 I la ciutat 
Ap 21,15  a amidar la ciutat, i les portes,  i la muralla. 16 I la ciutat és quadrada,  
Ap 21,16  és quadrada, tan llarga com ampla;  i amidà la ciutat ab la canya d’or, i  
Ap 21,16  amidà la ciutat ab la canya d’or,  i tenia dotze mil estadis; i la llargària, 
Ap 21,16  d’or, i tenia dotze mil estadis;  i la llargària, i l’alçària, i l’  
Ap 21,16  dotze mil estadis; i la llargària,  i l’alçària, i l’amplària d’ella són  
Ap 21,16  i la llargària, i l’alçària,  i l’amplària d’ella són iguals. 17 I  
Ap 21,17  són iguals. 17 I amidà sa muralla,  i tenia cent i quaranta-i-quatre  
Ap 21,17 17 I amidà sa muralla, i tenia cent  i quaranta-i-quatre colzes de la mida  
Ap 21,17  muralla, i tenia cent i quaranta- i-quatre colzes de la mida de l’home,  
Ap 21,21  són dotze perles, una en cada una;  i cada porta era d’una perla; i la plaça  
Ap 21,21 una; i cada porta era d’una perla;  i la plaça de la ciutat era or pur, com  
Ap 21,22  perquè lo Senyor, Déu totpoderós,  i l’Anyell són lo temple d’ella. 23 I la 
Ap 21,23  la claredat de Déu la iŀlumina  i l’Anyell és la llum d’ella. 24 I les  
Ap 21,24  caminaran en la llum d’ella;  i els reis de la terra portaran a ella  
Ap 21,24  de la terra portaran a ella glòria  i honra. 25 I ses portes no es tancaran de 
Ap 21,26 nit. 26 I a ella portaran la glòria  i l’honra de les nacions. 27 No entrarà  
Ap 22,Tit  XXII Conclou la pintura admirable  i misteriosa de la celestial Jerusalem, i  
Ap 22,Tit  de la celestial Jerusalem,  i ab ella, l’Apocalipsi o la Revelació de 
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Ap 22,1 cristall, proceint del trono de Déu  i de l’Anyell. 2 enmig de la plaça d’  
Ap 22,2 Anyell. 2 enmig de la plaça d’ella  i a l’una i a l’altra vora del riu, hi  
Ap 22,2  de la plaça d’ella i a l’una  i a l’altra vora del riu, hi havia l’  
Ap 22,2 vida portant dotze menes de fruits,  i donant son fruit cada mes; i les fulles  
Ap 22,2  i donant son fruit cada mes;  i les fulles dels arbres són per a curació 
Ap 22,3  sinó que els tronos de Déu  i de l’Anyell estaran en ella, i sos  
Ap 22,3 Déu i de l’Anyell estaran en ella,  i sos servos lo serviran. 4 I veuran sa  
Ap 22,4  lo serviran. 4 I veuran sa cara,  i son nom estarà escrit en los fronts d’  
Ap 22,5  5 I allí no hi haurà mai més nit,  i no farà fretura llum d’antorxa, ni llum 
Ap 22,5  lo Senyor Déu los iŀluminarà,  i regnaran en los sigles dels sigles. 6 I  
Ap 22,6  –Aquests paraules són molt fiels  i verdaderes. I el Senyor Déu dels sants  
Ap 22,8  8 I jo, Joan, só lo qui he oït  i he vist aquestes coses. I després que  
Ap 22,8  I després que les haguí vistes  i oïdes, me postrí als peus de l’àngel  
Ap 22,9  les mostrava per a adorar-lo, 9  i em digué: –Guarda no ho faces, perquè jo 
Ap 22,9 ho faces, perquè jo só servo ab tu,  i ab tos germans los profetes, i ab  
Ap 22,9  tu, i ab tos germans los profetes,  i ab aquells que guarden les paraules de  
Ap 22,11  11 Lo qui danya, dànyia encara;  i el que està en impureses, contamínia’s  
Ap 22,11 en impureses, contamínia’s encara;  i el que és just, sia encara justificat; i 
Ap 22,11 que és just, sia encara justificat;  i el que és sant, sia encara santificat.  
Ap 22,12  12 «Veus aquí que vinc prompte,  i mon gallardó va ab mi, per a recompensar 
Ap 22,13  segons ses obres. 13 Jo só l’alfa  i l’omega, lo primer i lo darrer,  
Ap 22,13 Jo só l’alfa i l’omega, lo primer  i lo darrer, principi i fi. 14  
Ap 22,13  lo primer i lo darrer, principi  i fi. 14 »Benaventurats los que renten ses 
Ap 22,14  part en l’arbre de la vida,  i éntrien per les portes en la ciutat. 15  
Ap 22,15  15 Perquè fora queden los cans,  i els hetxisers, i els lascius, i els  
Ap 22,15  queden los cans, i els hetxisers,  i els lascius, i els homicides, i els que  
Ap 22,15  i els hetxisers, i els lascius,  i els homicides, i els que serveixen als  
Ap 22,15  i els lascius, i els homicides,  i els que serveixen als ídols, i tot lo  
Ap 22,15  i els que serveixen als ídols,  i tot lo qui ama i fa mentida. 16 »Jo,  
Ap 22,15  als ídols, i tot lo qui ama  i fa mentida. 16 »Jo, Jesús, he enviat mon 
Ap 22,16  en les iglésies. Jo só l’arrel,  i el llinatge de David, l’estrella  
Ap 22,17  del matí.» 17 I l’Esperit  i l’esposa diuen: «Vine!» I el que ho  
Ap 22,17  «Vine!» I el que té set, vinga;  i qui vulla, prenga de grat de l’aigua de 
Ap 22,19  sa part del llibre de la vida,  i de la ciutat santa, i de les coses que  
Ap 22,19  de la vida, i de la ciutat santa,  i de les coses que estan escrites en  
Mt 1,Tit  segons sant Mateu 1,Tit Capítol  I Genealogia de Jesucrist. Sa concepció  
Mt 1,2  2 Abraham engendrà a Isaac.  I Isaac engendrà a Jacob. I Jacob engendrà 
Mt 1,2  a Isaac. I Isaac engendrà a Jacob.  I Jacob engendrà a Judes i a sos germans.  
Mt 1,3 engendrà a Judes i a sos germans. 3  I Judes engendrà de Tamar, a Fares i a  
Mt 1,3  de Tamar, a Fares i a Zara.  I Fares engendrà a Esron. I Esron engendrà 
Mt 1,3 i a Zara. I Fares engendrà a Esron.  I Esron engendrà a Aram. 4 I Aram engendrà 
Mt 1,4 a Esron. I Esron engendrà a Aram. 4  I Aram engendrà a Aminadab. I Aminadab  
Mt 1,4 Aram. 4 I Aram engendrà a Aminadab.  I Aminadab engendrà a Naasson. I Naasson  
Mt 1,4  I Aminadab engendrà a Naasson.  I Naasson engendrà a Salmó. 5 I Salmó  
Mt 1,5  I Naasson engendrà a Salmó. 5  I Salmó engendrà de Raab a Booz. I Booz  
Mt 1,5  5 I Salmó engendrà de Raab a Booz.  I Booz engendrà de Rut a Obed. I Obed  
Mt 1,5  I Booz engendrà de Rut a Obed.  I Obed engendrà a Jessè. I Jessè engendrà  
Mt 1,5  a Obed. I Obed engendrà a Jessè.  I Jessè engendrà a David, lo rei. 6 I  
Mt 1,6 I Jessè engendrà a David, lo rei. 6  I David, lo rei, engendrà a Salomó d’  
Mt 1,7  d’aquella que fou d’Uries. 7  I Salomó engendrà a Roboam. I Roboam  
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Mt 1,7  7 I Salomó engendrà a Roboam.  I Roboam engendrà a Abies. I Abies  
Mt 1,7  Roboam. I Roboam engendrà a Abies.  I Abies engendrà a Asà. 8 I Asà engendrà a 
Mt 1,8  a Abies. I Abies engendrà a Asà. 8  I Asà engendrà a Josafat. I Josafat  
Mt 1,8  a Asà. 8 I Asà engendrà a Josafat.  I Josafat engendrà a Joram. I Joram  
Mt 1,8  I Josafat engendrà a Joram.  I Joram engendrà a Ozies. 9 I Ozies  
Mt 1,9  Joram. I Joram engendrà a Ozies. 9  I Ozies engendrà a Joatam. I Joatam  
Mt 1,9 Ozies. 9 I Ozies engendrà a Joatam.  I Joatam engendrà a Acaz. I Acaz engendrà  
Mt 1,9 a Joatam. I Joatam engendrà a Acaz.  I Acaz engendrà a Ezequies. 10 I Ezequies  
Mt 1,10  I Acaz engendrà a Ezequies. 10  I Ezequies engendrà a Manassès. I Manassès 
Mt 1,10  10 I Ezequies engendrà a Manassès.  I Manassès engendrà a Amon. I Amon  
Mt 1,10  I Manassès engendrà a Amon.  I Amon engendrà a Josies. 11 I Josies  
Mt 1,11  Amon. I Amon engendrà a Josies. 11  I Josies engendrà a Jeconies i a sos  
Mt 1,12  la transmigració de Babilònia. 12  I després de la transmigració de  
Mt 1,12  Jeconies engendrà a Salatiel.  I Salatiel engendrà a Zorobabel. 13 I  
Mt 1,13 I Salatiel engendrà a Zorobabel. 13  I Zorobabel engendrà a Abiüd. I Abiüd  
Mt 1,13  13 I Zorobabel engendrà a Abiüd.  I Abiüd engendrà a Eliacim. I Eliacim  
Mt 1,13  Abiüd. I Abiüd engendrà a Eliacim.  I Eliacim engendrà a Azor. 14 I Azor  
Mt 1,14  I Eliacim engendrà a Azor. 14  I Azor engendrà a Sadoc. I Sadoc engendrà  
Mt 1,14 a Azor. 14 I Azor engendrà a Sadoc.  I Sadoc engendrà a Aquim. I Aquim engendrà 
Mt 1,14  a Sadoc. I Sadoc engendrà a Aquim.  I Aquim engendrà a Eliüd. 15 I Eliüd  
Mt 1,15 Aquim. I Aquim engendrà a Eliüd. 15  I Eliüd engendrà a Eleazar. I Eleazar  
Mt 1,15  15 I Eliüd engendrà a Eleazar.  I Eleazar engendrà a Matan. I Matan  
Mt 1,15  I Eleazar engendrà a Matan.  I Matan engendrà a Jacob. 16 I Jacob  
Mt 1,16 Matan. I Matan engendrà a Jacob. 16  I Jacob engendrà a Josep, espòs de Maria,  
Mt 1,18  a Cristo, catorze generacions. 18  I la generació de Jesucrist fou d’aquesta 
Mt 1,19  son ventre de l’Esperit Sant. 19  I essent Josep son espòs, just, i no  
Mt 1,20  volgué deixar-la secretament. 20  I estant ell pensant en això, veus aquí l’ 
Mt 1,21  ha nat, de l’Esperit Sant és. 21  I parirà un fill, i l’anomenaràs Jesús,  
Mt 1,23  la verge concebirà i parirà fill.  I l’anomenaran Emanuel», que vol dir «ab  
Mt 1,24  que vol dir «ab nosaltres Déu». 24  I despertant Josep del somni, féu com l’  
Mt 1,25 havia manat, i rebé a sa muller. 25  I no la conegué fins que parí son fill  
Mt 1,25  fins que parí son fill primogènit.  I l’anomenà Jesús. 2,Tit Capítol II  
Mt 2,3  l’Orient i venim a adorar-lo. 3  I lo rei Herodes quan ho oí, se torbà, i  
Mt 2,4 se torbà, i ab ell tot Jerusalem. 4  I convocant a tots los prínceps dels  
Mt 2,5  a on havia de nàixer lo Cristo. 5  I ells li digueren: –En Betlem de Judà,  
Mt 2,6  així està escrit per lo profeta: 6  »“I tu, Betlem, terra de Judà, no ets la  
Mt 2,8  què se’ls aparegué l’estrella. 8  I enviant-los a Betlem, los digué: –Anau 
Mt 2,9  ells oïren això del rei, marxaren.  I veus aquí l’estrella que havien vist en 
Mt 2,10  sobre a on estava l’infant. 10  I quan vegeren l’estrella, se  
Mt 2,11  se regositjaren en gran manera. 11  I entrant en la casa, trobaren a l’infant 
Mt 2,12  dons: or, encens i mirra. 12  I hagut avís en somnis de que no tornassen 
Mt 2,15  de nit, i se retirà a Egipte. 15  I permanesqué allí fins a la mort d’  
Mt 2,19  perquè no existeixen.» 19  I havent mort Herodes, veus aquí l’àngel  
Mt 2,23  retirà a les terres de Galilea. 23  I vingué a habitar en una ciutat que es  
Mt 3,1  Bateja a Cristo en lo Jordà. 1  I en aquells dies vingué Joan lo Baptista  
Mt 3,4  Senyor. Feu drets sos camins.» 4  I lo mateix Joan tenia un vestit de pèl de 
Mt 3,6 la terra de la comarca del Jordà. 6  I eren batejats per ell en lo Jordà,  
Mt 3,9  fruit digne d’arrepentiment. 9  I no vullau dir dintre de vosaltres: “A  
Mt 3,15  per vós, i vós veniu a mi? 15  I Jesús, responent, li digué: –Deixa per  
Mt 3,16  justícia. Aleshores lo deixà. 16  I després que Jesús fou batejat, pujà  
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Mt 3,16  batejat, pujà luego de l’aigua.  I veus aquí se li obrí lo cel i vegé a l’ 
Mt 3,17 com paloma i venia sobre d’ell. 17  I veus aquí una veu del cel que deia:  
Mt 4,2  per a què fos tentat del diable. 2  I havent dejunat quaranta dies i quaranta  
Mt 4,3  nits, després tingué fam. 3  I acercant-se a ell lo tentador, li  
Mt 4,6 posà sobre lo pinacle del temple. 6  I li digué: –Si ets fill de Déu, tira’t  
Mt 4,11  11 Aleshores lo diable lo deixà.  I veus aquí los àngels arribaren i el  
Mt 4,12  àngels arribaren i el servien. 12  I quan Jesús oí que Joan estava pres, se  
Mt 4,13  pres, se retirà a Galilea. 13  I deixant la ciutat de Nazaret, vingué i  
Mt 4,18  s’ha acercat lo Regne del cel. 18  I anant Jesús per la ribera del mar de  
Mt 4,19  al mar, puix eren pescadors. 19  I els digué: –Seguiu-me, i jo faré que  
Mt 4,20  que siau pescadors d’homes. 20  I ells a l’instant deixaren los filats i  
Mt 4,21  los filats i el seguiren. 21  I prosseguint d’allí en avant, vegé  
Mt 4,22  sos filats, i els cridà. 22  I ells, al punt, deixant los filats i son  
Mt 4,23  filats i son pare, lo seguiren. 23  I anava Jesús recorrent tota la Galilea,  
Mt 4,24 mal i tota dolència en lo poble. 24  I corregué sa fama per tota la Síria, i li 
Mt 4,25  i los paralítics, i els curava. 25  I el seguia una gran multitud de gent de  
Mt 5,2  se li acercaren sos deixebles. 2  I obrint sa boca, los ensenyava dient: 3  
Mt 5,13  »Vosaltres sou la sal de la terra.  I si la sal se dessaborís, ab què es  
Mt 5,21  vostres antepassats: “No mataràs.”  I lo qui màtia serà condemnat en judici.  
Mt 5,22  germà, estarà subjecte a judici.  I lo qui diga: “‹Racà›” a son germà,  
Mt 5,22  germà, estarà subjecte a consell.  I lo qui li diga: “Fàtuo”, serà reo del  
Mt 5,28  “No cometràs adulteri.” 28  »I jo us dic que qualsevol que pòsia los  
Mt 5,29  adulteri ab ella en son cor. 29  I si ton ull dret te serveix d’escàndol,  
Mt 5,30 ton cos sia llançat a l’infern. 30  I si ta mà dreta te serveix d’escàndol,  
Mt 5,32  de fornicació, la fa ser adúltera.  I lo qui es càsia ab la repudiada, comet  
Mt 5,40  presenta-li també l’altra. 40  I al que et vulga moure un plet i prendre  
Mt 5,41  cedeix-li també la capa. 41  I al que t’oblíguia a anar carregat mil  
Mt 5,42  42 Al qui et demània, dóna-li.  I al qui et vulla emmanllevar, no li giris 
Mt 5,47  ¿No ho fan també los publicans? 47  I si tan solament saludau a vostres  
Mt 6,Tit  Que no es pot servir a dos amos.  I que devem confiar en la divina  
Mt 6,2  vostre Pare que està en lo cel. 2  »I així, quan faces almoina, no ho  
Mt 6,5 ocult, te premiarà manifestament. 5  »I quan pregau, no feu com los hipòcrites, 
Mt 6,7  te recompensarà manifestament. 7  »I quan pregueu, no parleu molt, com fan  
Mt 6,12 cada dia, donau-nos-lo avui. 12  I perdonau nostres deutes així com  
Mt 6,13  perdonam a nostres deutors. 13  I no permetau que nosaltres caigam en la  
Mt 6,16  vos perdonarà vostres pecats. 16  »I quan dejuneu, no us poseu tristos com  
Mt 6,26  ni seguen, ni junten en graners.  I vostre Pare celestial los alimenta. ¿I  
Mt 6,26 vostre Pare celestial los alimenta.  ¿I no valeu vosaltres molt més que ells?  
Mt 6,27  vosaltres molt més que ells? 27  ¿I qui de vosaltres, per més que  
Mt 6,28  a sa estatura un sol colze? 28  I ¿per què us afanau per lo vestir?  
Mt 6,34  coses vos seran anyadides. 34  I així, no aneu afanats per lo dia de  
Mt 7,3  ab què midareu, sereu midats. 3  I, per què, doncs, veus la volva en l’ull 
Mt 7,12  béns als que els hi demànien? 12  »I així tot allò que voleu que els homes  
Mt 7,23  ton nom férem molts miracles?” 23  I llavors jo els diré clarament: “Mai vos  
Mt 7,25  que edificà sa casa sobre roca. 25  I baixà la pluja, i vingueren los rius, i  
Mt 7,26  estava fundada sobre roca. 26  I qualsevol que ou aquestes mes paraules i 
Mt 7,27 que edificà sa casa sobre arena. 27  I baixà la pluja, i vingueren los rius, i  
Mt 7,28  i caigué, i fou gran sa ruïna. 28  I succeí que, havent acabat Jesús aquestes 
Mt 8,2 la muntanya, lo seguí molta gent. 2  I veus aquí vingué un lleprós i l’adorava 
Mt 8,3 si vós voleu, podeu fer-me net. 3  I extenent Jesús la mà, lo tocà dient:  
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Mt 8,3 mà, lo tocà dient: –Vull, sies net.  I immediatament quedà netejada sa llepra.  
Mt 8,4  quedà netejada sa llepra. 4  I li digué Jesús: –Mira, no ho digues a  
Mt 8,5  Moisès per a testimoni d’ells. 5  I havent entrat en Cafarnaüm, s’acercà a  
Mt 8,7  i està fortament aturmentat. 7  I Jesús li digué: –Jo hi aniré i lo  
Mt 8,8  digué: –Jo hi aniré i lo curaré. 8  I responent lo centurió, digué: –Senyor,  
Mt 8,9 mes ordes, i dic a un: “Vés”, i va.  I a un altre: “Vine”, i ve. I a mon  
Mt 8,9  i va. I a un altre: “Vine”, i ve.  I a mon sirvent: “Fes això”, i ho fa. 10  
Mt 8,11 he trobat fe tan gran en Israel. 11  I vos dic que vindran molts d’orient i d’ 
Mt 8,13 los plors i lo cruixir de dents. 13  I digué Jesús al centurió: –Vés-te’n, i 
Mt 8,13  com has cregut, així te sia fet.  I en aquell punt quedà sa lo sirvent. 14 I 
Mt 8,14 aquell punt quedà sa lo sirvent. 14  I havent arribat Jesús a la casa de Pere,  
Mt 8,15  jaent en lo llit i ab febre. 15  I li tocà la mà i la deixà la febre; i s’ 
Mt 8,16 febre; i s’aixecà i los servia. 16  I vingut lo vespre, li presentaren molts  
Mt 8,19  a l’altre costat de l’estany. 19  I acercant-se-li un escriba li digué:  
Mt 8,20  a qualsevol part que aneu. 20  I Jesús li digué: –Les guineus tenen caus, 
Mt 8,21 home no té a on reclinar lo cap. 21  I un de sos deixebles li digué: –Senyor,  
Mt 8,23  els morts entèrrien sos morts. 23  I entrant ell en una barca, lo seguien sos 
Mt 8,24 barca, lo seguien sos deixebles. 24  I veus aquí que lo mar s’alborotà en  
Mt 8,25  la barca; mes ell dormia. 25  I sos deixebles s’acercaren a ell i lo  
Mt 8,26  salvau-nos que pereixem. 26  I Jesús los digué: –De què temeu, homes de 
Mt 8,26  –De què temeu, homes de poca fe?  I alçant-se immediatament, manà als  
Mt 8,27  i se seguí una gran bonança. 27  I los homes se meravellaren, i deien: –Qui 
Mt 8,28 qui los vents i lo mar obeeixen? 28  I havent passat Jesús des de l’altra part 
Mt 8,29 podia transitar per aquell camí. 29  I començaren luego a cridar dient: –Què  
Mt 8,30 aturmentar-nos antes de temps? 30  I no molt lluny d’ells estava pasturant  
Mt 8,31  una gran ramada de porcs. 31  I los dimonis li pregaven dient: –Si ens  
Mt 8,32  -nos a la ramada de porcs. 32  I los digué: –Anau. I ells eixiren i se n’ 
Mt 8,32  de porcs. 32 I los digué: –Anau.  I ells eixiren i se n’anaren als porcs. I 
Mt 8,32  eixiren i se n’anaren als porcs.  I veus aquí tota la ramada corregué  
Mt 8,33 i moriren ofegats en les aigües. 33  I los pastors fugiren, i arribant a la  
Mt 8,34  junt ab lo cas dels esperitats. 34  I luego tota la ciutat isqué a l’encontre 
Mt 9,1  la collita i dels treballadors. 1  I entrant en una barca, passà a l’altre  
Mt 9,2  costat i se n’anà a sa ciutat. 2  I veus aquí que li presentaren un  
Mt 9,2  un paralític postrat en lo llit.  I veent Jesús la fe d’ells, digué al  
Mt 9,3  que et són perdonats tos pecats. 3  I luego alguns dels escribes deien entre  
Mt 9,4  entre si: «Aquest blasfema.» 4  I com Jesús vegés sos pensaments, digué:  
Mt 9,7  llit, i vés-te’n a casa teva. 7  I s’alçà, i se n’anà a sa casa. 8 I quan 
Mt 9,8 I s’alçà, i se n’anà a sa casa. 8  I quan la gent vegé això, temé, i alabà a  
Mt 9,9  que donà tal potestat als homes. 9  I passant Jesús d’allí vegé a un home  
Mt 9,9  drets, i li digué : –Segueix-me.  I alçant-se, lo seguí. 10 I succeí que,  
Mt 9,10  -me. I alçant-se, lo seguí. 10  I succeí que, seient Jesús a taula en la  
Mt 9,11  ab ell i ab sos deixebles. 11  I los fariseus, al veure tal cosa, deien a 
Mt 9,12  ab los publicans i pecadors? 12  I oint-ho Jesús, digué: –No són los que  
Mt 9,15  vostres deixebles no dejunen? 15  I Jesús los digué: –¿Per ventura poden  
Mt 9,16  l’Espòs i aleshores dejunaran. 16  »I ningú posa pedaç de panyo grosser en  
Mt 9,19  -li la mà dessobre, i viurà. 19  I alçant-se Jesús, lo seguí ab sos  
Mt 9,20  lo seguí ab sos deixebles. 20  I veus aquí una dona que patia d’un fluix 
Mt 9,22  té confiança, ta fe t’ha curat.  I des d’aquell punt quedà sana la dona.  
Mt 9,23  aquell punt quedà sana la dona. 23  I havent vingut Jesús a la casa d’aquell  
Mt 9,24 no és morta la noia, sinó que dorm.  I se burlaven d’ell. 25 I treta fora la  
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Mt 9,25  que dorm. I se burlaven d’ell. 25  I treta fora la gent, entrà i la prengué  
Mt 9,25 gent, entrà i la prengué per la mà.  I s’alçà la noia. 26 I corregué esta fama 
Mt 9,26  per la mà. I s’alçà la noia. 26  I corregué esta fama per tota aquella  
Mt 9,27  fama per tota aquella terra. 27  I passant Jesús d’allí, lo seguiren dos  
Mt 9,28  de nosaltres, Fill de David! 28  I havent arribat a la casa, vingueren los  
Mt 9,28 la casa, vingueren los cegos a ell.  I Jesús los diu: –¿Creeu que jo puc fer  
Mt 9,30  vostra fe, així se us faça. 30  I se’ls obriren los ulls, i Jesús los  
Mt 9,32  per tota aquella terra. 32  I luego que eixiren, li presentaren un mut 
Mt 9,33  un mut posseït del dimoni. 33  I llançat lo dimoni, parlà lo mut; i quedà 
Mt 9,35  dimonis, llança los dimonis. 35  I Jesús anava recorrent totes les ciutats  
Mt 9,36 mal i tota dolència en lo poble. 36  I al veure aquella gent, se compadesqué d’ 
Mt 10,1  i els promet recompensa. 1  I havent convocat a sos dotze deixebles,  
Mt 10,2  a curar tot mal i tota dolència. 2  I los noms dels dotze apòstols són  
Mt 10,11  és mereixedor de son aliment. 11  I en qualsevol ciutat o vila en què  
Mt 10,13  “La pau sia en aquesta casa.” 13  I si la tal fos digna, vostra pau vindrà  
Mt 10,14  pau retornarà a vosaltres. 14  I tot aquell que no us rèbia ni oiga  
Mt 10,17  i senzills com les palomes. 17  »I guardau’s dels homes, perquè vos  
Mt 10,18 vos assotaran en les sinagogues. 18  I per amor de mi sereu conduïts davant  
Mt 10,19  contra d’ells i dels gentils. 19  I quan vos entréguien, no penseu ni lo que 
Mt 10,21  Pare que parla en vosaltres. 21  »I lo germà entregarà a la mort a son  
Mt 10,21 a son germà, i lo pare, a son fill.  I s’alçaran los fills contra dels pares i 
Mt 10,22  dels pares i los faran morir. 22  I per causa meva sereu avorrits de tothom. 
Mt 10,23 fins a la fi, aqueix se salvarà. 23  I quan vos perseguesquen en una ciutat,  
Mt 10,28  predicau-ho en los terrats. 28  I no temau als que maten lo cos i no poden 
Mt 10,33  mon Pare que està en lo cel. 33  I tot aquell que em néguia davant dels  
Mt 10,36  i a la nora contra sa sogra. 36  I los enemics de l’home seran los de sa  
Mt 10,38 més que a mi, no és digne de mi. 38  I qui no pren sa creu i no em segueix, no  
Mt 10,42 de just, rebrà gallardó de just. 42  I tot aquell que donarà per beure a un d’ 
Mt 11,1  Suavitat del jou del Senyor. 1  I succeí que, quan Jesús acabà de donar  
Mt 11,2  predicar en les ciutats d’ells. 2  I havent oït Joan, estant en la presó, les 
Mt 11,4  o havem d’esperar a un altre? 4  I responent Jesús, los digué: –Anau i  
Mt 11,6  anunciat l’evangeli als pobres. 6  I benaventurat aquell que no prendrà  
Mt 11,7  que no prendrà escàndol de mi. 7  I tantost com ells se n’anaren, començà  
Mt 11,12  del cel, és més gran que ell. 12  I des de los dies de Joan Baptista fins  
Mt 11,14  fins a Joan han profetisat. 14  I si ho voleu rebre, ell és aquell Elies  
Mt 11,23  vosaltres en lo dia del judici. 23  I tu, Cafarnaüm, que t’has alçat fins al  
Mt 11,27  posà en mes mans totes les coses.  I ningú coneix al Fill, sinó el Pare; ni  
Mt 12,2  a collir espigues i a menjar 2  I veent-ho los fariseus, li deien:  
Mt 12,7  està qui és major que el temple. 7  I si sabésseu lo que és: “Misericòrdia  
Mt 12,9 home és Senyor fins del dissabte. 9  I havent passat d’allí, vingué a la  
Mt 12,10  vingué a la sinagoga d’ells. 10  I veus aquí un home que tenia seca una mà, 
Mt 12,11  si era lícit curar en dissabte. 11  I ell los respongué: –Quin home serà entre 
Mt 12,15 sobre com lo podrien fer perdre. 15  I coneixent-ho Jesús, se retirà d’allí. 
Mt 12,15  -ho Jesús, se retirà d’allí.  I molts lo seguiren, i els curà a tots. 16 
Mt 12,16  lo seguiren, i els curà a tots. 16  I els manà que no el descobrissen. 17 Per  
Mt 12,21 que pòrtia lo judici a victòria. 21  I en son nom esperaran los gentils.» 22  
Mt 12,23  de manera que parlà i vegé. 23  I tota la gent quedava pasmada, i deia:  
Mt 12,25 Beelzebub, príncep dels dimonis. 25  I Jesús, coneixent sos pensaments, los  
Mt 12,26  si mateixa, no permaneixerà. 26  I si Satanàs llança fora a Satanàs, està  
Mt 12,27  permaneixerà, doncs, son regne? 27  I si jo llanço los dimonis per virtut de  
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Mt 12,32  de l’Esperit no serà perdonat. 32  I qualsevol que pàrlia contra lo Fill de  
Mt 12,36 del mal tresor trau coses males. 36  I jo us dic que, de tota paraula ociosa  
Mt 12,44  a ma casa d’a on he eixit.”  I quan ve, la troba desocupada, escombrada 
Mt 12,45  ell, i entren dins i habiten allí.  I l’últim estat d’aquell home és pitjor  
Mt 12,47 defora, desitjant parlar ab ell. 47  I un li digué: –Mira que ta mare i tos  
Mt 12,48  estan defora, i et demanen. 48  I ell, responent al que li parlava, li  
Mt 12,49  ma mare i qui són mos germans? 49  I extenent la mà envers sos deixebles,  
Mt 13,2  s’assentà a la vora del mar. 2  I se li acercà gran multitud de gent, de  
Mt 13,3  la gent estava dreta en la vora. 3  I els parlà de moltes coses ab paràboles  
Mt 13,4  que un sembrador eixí a sembrar. 4  I quan sembrava, caigueren algunes llavors 
Mt 13,8  les espines i les sufocaren. 8  I altres caigueren en terra bona, i  
Mt 13,10 9 »Qui té orelles per oir, oiga. 10  I arribant los deixebles, li digueren:  
Mt 13,14 i escoltant no ouen, ni entenen. 14  I se verifica en ells la profecia d’  
Mt 13,22  a l’instant s’escandalisa. 22  I el sembrat entre espines és aquell que  
Mt 13,23  la paraula, i queda sens fruit. 23  I el sembrat en terra bona és aquell que  
Mt 13,25  sembrà bona llavor en son camp. 25  I mentres que els homes dormien, vingué  
Mt 13,27  aparegué també la sisanya. 27  I venint los criats del pare de família,  
Mt 13,28  és, doncs, que hi ha sisanya? 28  »I los digué: »–Algun enemic ha fet això.  
Mt 13,28  digué: »–Algun enemic ha fet això.  »I los criats li digueren: »–¿Voleu que hi 
Mt 13,38  llavor és lo Fill de l’home. 38  I el camp és lo món. I la bona llavor són  
Mt 13,38 de l’home. 38 I el camp és lo món.  I la bona llavor són los fills del Regne.  
Mt 13,38  llavor són los fills del Regne.  I la sisanya són los fills de la  
Mt 13,39  són los fills de la iniquitat. 39  I l’enemic que la sembrà és lo diable, i  
Mt 13,39 la sega és la consumació del sigle.  I els segadors són los àngels. 40 De  
Mt 13,42  i aquells que obren iniquitat. 42  I els tiraran a la fornal del foc. Allí  
Mt 13,46  que busca perles bones. 46  I havent-ne trobat una de gran valor, se 
Mt 13,48  arreplega tota mena de peixos. 48  I quan està ple, lo trauen a la vora los  
Mt 13,50  los dolents d’entre los bons. 50  I els posaran en la fornal del foc: allí  
Mt 13,51 los plors i el cruixir de dents. 51  I Jesús los digué: –¿Haveu comprès totes  
Mt 13,52  coses? Ells digueren: –Sí. 52  I ell anyadí: –Per això, qualsevol escriba 
Mt 13,53  coses noves i coses velles. 53  I quan Jesús hagué conclòs aquestes  
Mt 13,54  paràboles, se n’anà d’allí. 54  I vingué a sa pàtria i els instruïa en les 
Mt 13,56 Jaume, i Josep, i Simó, i Judes? 56  I ses germanes, no habiten totes entre  
Mt 13,57  a aquest totes aqueixes coses? 57  I s’escandalisaven d’ell. Mes Jesús los  
Mt 13,58  sinó en sa pàtria i en sa casa. 58  I no féu allí molts miracles per raó de la 
Mt 14,5 Joan: –No t’és lícit tenir-la. 5  I volent-lo matar, temé al poble, perquè 
Mt 14,8  donar-li tot quant li demanàs. 8  I ella, previnguda per sa mare, digué:  
Mt 14,9  plata, lo cap de Joan Baptista. 9  I el rei s’entristí. Mes per raó del  
Mt 14,10  a taula, manà donar-se-li. 10  I envià i féu degollar a Joan en la presó. 
Mt 14,11 féu degollar a Joan en la presó. 11  I portaren son cap en una plata, i donat  
Mt 14,12 a recollir lo cos, i l’enterraren.  I anaren a donar-ne part a Jesús. 13 I  
Mt 14,13  a donar-ne part a Jesús. 13  I havent-ho oït Jesús, se retirà d’allí 
Mt 14,13  barca a un lloc desert i apartat.  I havent-ho oït la gent, lo seguiren de  
Mt 14,14  seguiren de les ciutats a peu. 14  I a l’eixir vegé una gran multitud de  
Mt 14,15  d’ells i curà sos malalts. 15  I havent-se fet vespre se li acercaren  
Mt 14,16  pobles, se cómprien de menjar. 16  I Jesús los digué: –No tenen necessitat d’ 
Mt 14,19  digué: –Portau-me’ls aquí. 19  I havent manat a la gent que s’  
Mt 14,20 deixebles, i aquestos a la gent. 20  I tots menjaren i quedaren saciats. I  
Mt 14,20 I tots menjaren i quedaren saciats.  I recollides les sobres, ompliren dotze  
Mt 14,21  dotze coves dels bocins. 21  I el número dels que menjaren fou cinc mil 
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Mt 14,22  sens contar dones ni criatures. 22  I luego Jesús compelí a sos deixebles a  
Mt 14,23  que ell despedia a la gent. 23  I quan hagué despedit la turba, se’n pujà 
Mt 14,23  pujà a una muntanya a fer oració.  I arribat lo vespre estava ell tot sol  
Mt 14,24  vespre estava ell tot sol allí. 24  I la barca, enmig del mar, era combatuda  
Mt 14,26  ells caminant per sobre el mar. 26  I quan lo vegeren caminar per sobre el  
Mt 14,26  torbaren, dient: –És una fantasma!  I de por començaren a cridar. 27 Mes  
Mt 14,28  bon ànimo! Jo só, no temau. 28  I respongué Pere dient: –Senyor, si sou  
Mt 14,29  per sobre l’aigua cap a vós. 29  I ell li digué: –Vine. I baixant Pere de  
Mt 14,29  a vós. 29 I ell li digué: –Vine.  I baixant Pere de la barca, caminava sobre 
Mt 14,31  dient: –Senyor, salvau-me. 31  I luego, allargant Jesús sa mà, l’agafà i 
Mt 14,32  de poca fe! Per què has dubtat? 32  I tan prest com entraren en la barca,  
Mt 14,33  en la barca, cessà lo vent. 33  I els que estaven en la barca s’acercaren 
Mt 14,34  sou lo Fill de Déu. 34  I havent passat a l’altre costat de l’  
Mt 14,35 vingueren a la terra de Genesar. 35  I havent-lo conegut los homes d’aquell  
Mt 14,36 li presentaven tots los malalts. 36  I li suplicaven que els deixàs tocar tan  
Mt 14,36 tan solament la vora de son vestit.  I tants quants la tocaren quedaren sans.  
Mt 15,3  renten les mans quan mengen pa. 3  I ell, responent, los digué: –I vosaltres, 
Mt 15,3  pa. 3 I ell, responent, los digué:  –I vosaltres, per què traspassau lo  
Mt 15,4  4 “Honra al pare i a la mare.”  I: “Aquell que maleesca al pare o a la  
Mt 15,6  o a sa mare, queda desobligat.”  I així haveu fet va lo manament de Déu per 
Mt 15,9  emperò son cor està lluny de mi. 9  I m’honren en va, ensenyant doctrines i  
Mt 15,10  doctrines i manaments d’homes. 10  I convocada a si la gent, los digué: –Oïu  
Mt 15,14 -los: són cegos i guies de cegos.  I si un cego guia a altre cego, los dos  
Mt 15,15 cego, los dos cauen en lo fosso. 15  I responent Pere, li digué: –Explicau-  
Mt 15,16  -nos aquesta paràbola. 16  I Jesús digué: –Encara estau vosaltres  
Mt 15,21 les mans no contamina a l’home. 21  I eixint Jesús d’allí, se retirà als  
Mt 15,22  als confins de Tiro i de Sidon. 22  I veus aquí una dona cananea que havia  
Mt 15,23  aturmentada del dimoni. 23  I ell no li respongué paraula. I acercant  
Mt 15,23  23 I ell no li respongué paraula.  I acercant-se-li sos deixebles, li  
Mt 15,24 cridant al darrere de nosaltres. 24  I ell los respongué dient: –Jo no só  
Mt 15,26  dient: –Senyor, valeu-me. 26  I ell respongué dient: –No és just lo  
Mt 15,27  fills i tirar-lo als cans. 27  I ella digué: –Així és, Senyor; mes los  
Mt 15,28 dona! Com tu vols, així se’t faça.  I des d’aquell punt quedà sana sa filla.  
Mt 15,29 aquell punt quedà sana sa filla. 29  I havent Jesús eixit d’allí, vingué cerca 
Mt 15,30 a una muntanya, s’assentà allí. 30  I se li acercà gran multitud de gent, ab  
Mt 15,30  altres, i els posaren a sos peus.  I els curà. 31 De manera que es  
Mt 15,33 perquè no es desmaïn en lo camí. 33  I los deixebles li digueren: –¿Com havem  
Mt 15,34 saciar a tanta multitud de gent? 34  I Jesús los digué: –Quants pans teniu? I  
Mt 15,34  los digué: –Quants pans teniu?  I ells respongueren: –Set, i uns pocs  
Mt 15,35  –Set, i uns pocs peixets. 35  I manà a la gent que s’assentassen sobre  
Mt 15,36  assentassen sobre de l’herba. 36  I prenent los set pans i los peixos, i  
Mt 15,37 deixebles los donaren a la gent. 37  I tots menjaren i quedaren saciats. I dels 
Mt 15,37 I tots menjaren i quedaren saciats.  I dels bocins que sobraren n’ompliren set 
Mt 15,38  sobraren n’ompliren set coves. 38  I los que menjaren foren quatre mil homes, 
Mt 15,39  sens contar dones ni criatures. 39  I despatxada la gent, entrà en una barca i 
Mt 16,1 prenguen la creu i lo seguesquen. 1  I s’acercaren a ell los fariseus i els  
Mt 16,1 i els saduceus a fi de tentar-lo.  I li demanaren que els mostràs algun  
Mt 16,2 els mostràs algun senyal del cel. 2  I ell, responent, los digué: –Quan arriba  
Mt 16,3 temps, perquè lo cel és vermell.” 3  I al dematí: “Avui hi haurà tempestat,  
Mt 16,4  sinó lo senyal del profeta Jonàs.  I deixant-los, se n’anà. 5 I havent  
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Mt 16,5  I deixant-los, se n’anà. 5  I havent vingut sos deixebles a l’altra  
Mt 16,8  és perquè no havem pres pa.» 8  I coneixent-ho Jesús, los digué: –Homes  
Mt 16,13  dels fariseus i dels saduceus. 13  I vingué Jesús als confins de Cesarea de  
Mt 16,14 homes que és lo Fill de l’home? 14  I ells respongueren: –Uns diuen que és  
Mt 16,15  és Jeremies o un dels profetes. 15  I Jesús los digué: –I vosaltres, qui dieu  
Mt 16,15  profetes. 15 I Jesús los digué:  –I vosaltres, qui dieu que só, jo? 16  
Mt 16,17  sou Cristo, lo Fill de Déu viu. 17  I responent Jesús, li digué: –Benaventurat 
Mt 16,18  mon Pare que està en lo cel. 18  I jo et dic també que tu ets Pere, i que  
Mt 16,19 no prevaleixeran contra d’ella. 19  I a tu te donaré les claus del Regne del  
Mt 16,19 donaré les claus del Regne del cel.  I tot allò que llíguies sobre la terra  
Mt 16,22 i que ressuscitàs al tercer dia. 22  I prenent-lo Pere a part, començà a  
Mt 17,2  a part a una muntanya elevada. 2  I se transfigurà davant d’ells. I son  
Mt 17,2  2 I se transfigurà davant d’ells.  I son rostro resplendia com lo sol, i ses  
Mt 17,3  se tornaren blanques com la neu. 3  I veus aquí que se’ls aparegueren Moisès  
Mt 17,4  Moisès i Elies parlant ab ell. 4  I prenent Pere la paraula, digué a Jesús:  
Mt 17,5  resplendent vingué a cobrir-los.  I veus aquí una veu des del núvol que  
Mt 17,6  m’he ben complagut: oïu a ell. 6  I a l’oir-lo los deixebles caigueren de 
Mt 17,7 en terra, i tingueren gran temor. 7  I Jesús s’acercà i els tocà, i els digué: 
Mt 17,8 els digué: –Alçau’s, i no temau. 8  I ells, alçant los ulls, no vegeren a  
Mt 17,9  vegeren a altre més que a Jesús. 9  I al baixar ells de la muntanya, los manà  
Mt 17,10  ressuscítia d’entre los morts. 10  I sos deixebles li preguntaren dient:  
Mt 17,14  havia parlat de Joan Baptista. 14  I quan arribà al lloc a on era la  
Mt 17,15 en lo foc, i sovint en l’aigua. 15  I l’he portat a vostres deixebles i no l’ 
Mt 17,16  i no l’han pogut curar. 16  I responent Jesús, digué: –Oh raça  
Mt 17,17  sofriré? Portau-me’l aquí. 17  I Jesús reprengué al dimoni, i eixí aquest 
Mt 17,19 ’t d’aquí allí”, i es trasladarà.  I res vos serà impossible. 20 »Emperò  
Mt 17,21  medi de l’oració i del dejuni. 21  I estant ells en Galilea, los digué Jesús: 
Mt 17,22 ser entregat en mans dels homes. 22  I el mataran, i ressuscitarà al tercer  
Mt 17,22  i ressuscitarà al tercer dia.  I ells se contristaren en gran manera. 23  
Mt 17,23  se contristaren en gran manera. 23  I havent arribat a Cafarnaüm, s’acercaren 
Mt 17,24  paga lo tribut? 24 –Sí –respongué.  I havent entrat en la casa, Jesús li parlà 
Mt 17,26  i pren lo primer peix que isca.  I obrint-li la boca trobaràs una moneda  
Mt 18,2  és lo major en lo Regne del cel? 2  I Jesús, cridant un infant, lo colocà  
Mt 18,5  lo major en lo Regne del cel. 5  I qui rèbia a un tal infant en mon nom, a  
Mt 18,6  infant en mon nom, a mi em rep. 6  I qualsevol que escandalísia a un d’  
Mt 18,9  peus ser llançat al foc etern. 9  »I si ton ull t’escandalisa, trau-te’l 
Mt 18,13  en busca de la que s’esgarrià? 13  I si li esdevingués lo trobar-la, vos  
Mt 18,15  -lo entre tu i ell solament.  I si t’escoltàs, hauràs guanyat a ton  
Mt 18,16  hauràs guanyat a ton germà. 16  I si no t’escoltàs, pren encara una o  
Mt 18,17 testimonis cònstia tota paraula. 17  I si no els escoltàs, digues-ho a la  
Mt 18,17 escoltàs, digues-ho a la Iglésia.  I si no oigués a la Iglésia, ten-lo per  
Mt 18,18 terra, lligat serà també en lo cel.  I tot quant deslligareu sobre la terra,  
Mt 18,24  prendre comptes a sos criats. 24  I havent començat a prendre’ls, se li  
Mt 18,25 un que li devia deu mil talents. 25  I com no tingués d’a on pagar, manà son  
Mt 18,27  que tot vos ho pagaré. 27  »I compadescut l’amo d’aquell criat, lo  
Mt 18,29 dient: »–Paga’m lo que em deus. 29  »I llançant-se a sos peus son company,  
Mt 18,31  presó fins que pagàs lo deute. 31  »I veent los altres criats companys seus  
Mt 18,34  aixís com jo en tinguí de tu? 34  »I irritat son amo, lo féu entregar als  
Mt 19,1  seu renúncien totes les coses. 1  I succeí que, quan Jesús hagué acabat  
Mt 19,2  a l’altra banda del Jordà. 2  I lo seguí una gran multitud de gent. I  
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Mt 19,2 lo seguí una gran multitud de gent.  I los curà allí. 3 I s’acercaren a ell  
Mt 19,3  de gent. I los curà allí. 3  I s’acercaren a ell los fariseus per a  
Mt 19,5  principi, crià mascle i femella? 5  »I digué per això: “Deixarà l’home a pare 
Mt 19,7 Déu juntà, no ho sepària l’home. 7  I ells replicaren: –Per què, doncs, manà  
Mt 19,9  Mes al principi no fou així. 9  I jo us dic que qualsevol que repudiï a sa 
Mt 19,9  prenga una altra, comet adulteri.  I aquell que es càsia ab la repudiada,  
Mt 19,12  així del ventre de sa mare.  I hi ha eunucs que ho foren per los homes. 
Mt 19,12  eunucs que ho foren per los homes.  I hi ha eunucs que es castraren a si  
Mt 19,14  los deixebles los reprenien. 14  I Jesús los digué: –Deixau estar als  
Mt 19,15  dels tals és lo Regne del cel. 15  I quan los hagué imposat les mans, se n’  
Mt 19,16  les mans, se n’anà d’allí. 16  I veus aquí vingué un i li digué: –Bon  
Mt 19,18 manaments. 18 Ell li digué: –Quins?  I Jesús respongué: –No mataràs. No  
Mt 19,19  19 Honra a ton pare i a ta mare.  I amaràs a ton proïsme com a tu mateix. 20 
Mt 19,22  Després vine i segueix-me. 22  I quan lo jove oí aqueixes paraules, se n’ 
Mt 19,23  puix tenia moltes possessions. 23  I Jesús digué a sos deixebles: –En veritat 
Mt 19,24  un ric en lo Regne del cel. 24  I altra vegada vos dic que és més fàcil  
Mt 19,26  –Doncs, qui es podrà salvar? 26  I mirant-los Jesús, los digué: –Per a  
Mt 19,28  Què és, doncs, lo que tindrem? 28  I els digué Jesús: –En veritat vos dic que 
Mt 19,29  a les dotze tribus d’Israel. 29  I qualsevol que haurà deixat casa, o  
Mt 20,2  treballadors per a sa vinya. 2  I havent fet l’ajust ab los treballadors  
Mt 20,3  per dia, los envià a sa vinya. 3  I eixint envers l’hora de tèrcia, ne vegé 
Mt 20,4  en la plaça que estaven ociosos. 4  I els digué: »–Anau vosaltres també a ma  
Mt 20,5  i vos donaré lo que sia just. 5  »I ells hi anaren. Tornà a eixir envers l’ 
Mt 20,6  i de nona, i féu lo mateix. 6  I eixí envers l’hora undècima i ne trobà  
Mt 20,7 us estau aquí tot lo dia ociosos? 7  »I ells li respongueren: »–Perquè ningú  
Mt 20,8  i rebreu tot allò que sia just. 8  »I havent arribat lo vespre, digué l’amo  
Mt 20,10 undècima, cada u rebé son diner. 10  I quan arribaren los primers, cregueren  
Mt 20,11 no reberen sinó un diner cada u. 11  I després d’haver-lo rebut, murmuraven  
Mt 20,17 los cridats, i pocs los elegits. 17  I pujant Jesús a Jerusalem, prengué a part 
Mt 20,19  i lo condemnaran a mort. 19  I l’entregaran als gentils per a què se  
Mt 20,22  i altre a l’esquerra vostra. 22  I Jesús, responent, digué: –No sabeu lo  
Mt 20,22  lo baptisme ab què jo só batejat?  I li diuen: –Sí que podem. 23 Llavors ell  
Mt 20,24  a qui mon Pare ho té preparat. 24  I quan los deu oïren això, s’indignaren  
Mt 20,27  vosaltres, sia criat vostre. 27  I aquell que entre vosaltres vulla ser  
Mt 20,29  sa vida en rescat de molts. 29  I a l’eixir ells de Jericó, lo seguí una  
Mt 20,30 seguí una gran multitud de gent. 30  I veus aquí dos cegos sentats a la vora  
Mt 20,31 teniu misericòrdia de nosaltres! 31  I la gent los renyava per a què callassen; 
Mt 20,32 teniu misericòrdia de nosaltres. 32  I Jesús s’aturà, i los cridà, i digué:  
Mt 20,34  que s’òbrien nostres ulls. 34  I Jesús, compadescut d’ells, los tocà los 
Mt 20,34  d’ells, los tocà los ulls.  I en aquell mateix instant vegeren, i lo  
Mt 21,Tit  venent allí. Maleeix una figuera.  I confon als seus èmuls ab paràboles i  
Mt 21,1  seus èmuls ab paràboles i raons. 1  I a l’acercar-se a Jerusalem, quan  
Mt 21,3  Desfermau-la i menau-me’ls. 3  I si algú vos digués res, responeu-li  
Mt 21,4  i tot seguit los deixarà. 4  I tot això fou fet per a què es complís lo 
Mt 21,6  de la que està avesada al jou.» 6  I los deixebles se n’anaren, i feren lo  
Mt 21,7  lo que els havia manat Jesús. 7  I menaren la somera i lo pollí, i posaren  
Mt 21,8  i lo feren assentar damunt. 8  I una gran multitud de gent estenia ses  
Mt 21,8  estenia ses vestidures en lo camí.  I altres tallaven rames d’arbres i les  
Mt 21,9 arbres i les estenien en lo camí. 9  I la turba que anava davant i la que venia 
Mt 21,10  Senyor! Hosana en les altures! 10  I havent entrat en Jerusalem, se commogué  
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Mt 21,11  ciutat, dient: –Qui és aquest? 11  I la gent responia: –Aquest és Jesús, lo  
Mt 21,12  profeta de Nazaret de Galilea. 12  I entrà Jesús en lo temple de Déu i treia  
Mt 21,12  venien i compraven en lo temple.  I trabucà les taules dels canviadors i els 
Mt 21,13  sitis dels que venien palomes. 13  I els digué: –Escrit està: “Ma casa serà  
Mt 21,14  convertida en cova de lladres.” 14  I s’acercaren a ell cegos i coixos en lo  
Mt 21,16  Fill de David!», s’indignaren. 16  I li digueren: –¿No oïu lo que aquestos  
Mt 21,16  –¿No oïu lo que aquestos diuen?  I Jesús los respongué: –Sí. ¿No haveu  
Mt 21,17  tragueres alabança perfeta”? 17  I deixant-los, se n’anà fora de la  
Mt 21,18  a Betània, i se quedà allí. 18  I l’endemà dematí, quan tornava a la  
Mt 21,19 tornava a la ciutat, tingué fam. 19  I veent una figuera prop del camí, s’  
Mt 21,19  –Per mai més nasca fruit de tu.  I al punt quedà seca la figuera. 20 I quan 
Mt 21,20 I al punt quedà seca la figuera. 20  I quan los deixebles vegeren això, se  
Mt 21,22 tira’t al mar”, se verificaria. 22  I totes les coses que demaneu en l’  
Mt 21,23  tenint fe, les conseguireu. 23  I havent anat al temple, los prínceps dels 
Mt 21,23  autoritat fas tu aquestes coses?  I qui t’ha donat tal potestat? 24  
Mt 21,25 d’a on era? ¿Del cel o dels homes?  I ells discorrien entre si dient: 26 –Si  
Mt 21,26  “¿Puix per què no el creguéreu?”  I si diem: “Dels homes”, temem al poble.  
Mt 21,27  tenia a Joan per un profeta. 27  I respongueren a Jesús dient: –No ho  
Mt 21,27  a Jesús dient: –No ho sabem.  I ell los digué: –Ni jo us diré, doncs, ab 
Mt 21,29  avui a treballar en ma vinya. 29  »I responent ell, li digué: »–No vull anar 
Mt 21,30 s’arrepentí i se n’hi va anar. 30  »I acostant-se a l’altre, li digué del  
Mt 21,30 l’altre, li digué del mateix modo.  I ell, responent, digué: »–Ja hi vaig,  
Mt 21,32  i vosaltres no el creguéreu.  I los publicans i les rameres lo  
Mt 21,34  uns pagesos i s’ausentà lluny. 34  I quan s’acercà la collita dels fruits,  
Mt 21,39  -lo, i tindrem sa herència.” 39  I agarrant-lo, lo tragueren fora de la  
Mt 21,44  que produesca fruits d’ell. 44  I qualsevol que caiga sobre aqueixa pedra  
Mt 21,45  ella caiga serà fet engrunes. 45  I quan los prínceps dels sacerdots i los  
Mt 21,46  que parlava d’ells. 46  I discorrent com prendre-lo, tingueren  
Mt 22,1  Cristo, fill i Senyor de David. 1  I responent Jesús, los tornà a parlar de  
Mt 22,3  les esposalles per a son fill. 3  I envià sos criats a que cridassen als  
Mt 22,6  granja, i l’altre a son tràfic. 6  I els altres agarraren als criats i,  
Mt 22,7  -los ultrajat, los mataren. 7  I el rei, quan ho sabé, s’irrità i,  
Mt 22,10 convidau-los a les esposalles. 10  »I havent eixit sos criats als camins,  
Mt 22,12  vestit ab robes d’esposalles. 12  I li digué: »–Amic, com és que has entrat  
Mt 22,16  sorprendre’l en lo que parlàs. 16  I li envien sos deixebles junt ab los  
Mt 22,19  Mostrau-me la moneda del tribut.  I ells li presentaren un diner. 20 I Jesús 
Mt 22,20  I ells li presentaren un diner. 20  I Jesús los digué: –De qui és eixa efígie  
Mt 22,22 Cèsar, i a Déu lo que és de Déu. 22  I a l’oir això se meravellaren i, deixant 
Mt 22,26  deixà sa muller a son germà. 26  I lo mateix féu lo segon, i lo tercer,  
Mt 22,27  i lo tercer, fins al setè. 27  I després de tots, morí també la muller.  
Mt 22,29  puix ella de tots ho fou? 29  I responent Jesús, los digué: –Anau  
Mt 22,31  com àngels de Déu en lo cel. 31  »I de la resurrecció dels morts, ¿no haveu 
Mt 22,33  és Déu de morts, sinó de vius. 33  I a l’oir això, la gent se meravellava de 
Mt 22,35  se juntaren en consell. 35  I un d’ells, que era doctor de la Llei,  
Mt 22,39  més gran i lo primer manament. 39  I lo segon és semblant a ell: Amaràs a ton 
Mt 22,41  tota la Llei i los Profetes. 41  I estant junts los fariseus, Jesús los  
Mt 22,43 és fill? Li responen: –De David. 43  I ell los diu: –¿Puix com és que David en  
Mt 22,46  “Senyor”, com és ell son fill? 46  I ningú li podia respondre paraula, ni des 
Mt 23,5  dit apliquen per a moure-les. 5  I fan totes les obres per a ser vistos  
Mt 23,5  obres per a ser vistos dels homes.  I aixís eixamplen ses filactèries i  
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Mt 23,6  i engrandeixen ses franges. 6  I apeteixen los primers puestos en los  
Mt 23,7  primers sitis en les sinagogues. 7  I que els salúdien en les places i que els 
Mt 23,9  i tots vosaltres sou germans. 9  I a ningú sobre la terra apellideu pare  
Mt 23,12  vosaltres, serà vostre criat. 12  I qualsevol que s’exàltia, serà humiliat. 
Mt 23,12  que s’exàltia, serà humiliat.  I aquell que s’humiliï, serà exaltat. 13  
Mt 23,18 o lo temple que santifica l’or? 18  I: “Qualsevol que júria per l’altar no és 
Mt 23,21  tot lo que està sobre d’ell. 21  I qualsevol que jura per lo temple, jura  
Mt 23,22  i per aquell que habita en ell. 22  I qui jura per lo cel, jura per lo trono  
Mt 23,30  los monuments dels justos. 30  I dieu: “Si haguéssem viscut en los dies  
Mt 23,31 derramar la sang dels profetes”! 31  I aixís serviu de testimoni a vosaltres  
Mt 24,1  eixit del temple, se retirava.  I s’acercaren a ell sos deixebles per a  
Mt 24,3  sobre pedra sens ser derrocada. 3  I estant ell assentat en la muntanya de l’ 
Mt 24,4  i de la consumació del sigle? 4  I responent Jesús, los digué: –Teniu  
Mt 24,6  el Cristo”, i a molts seduiran. 6  I oireu també guerres i rumors de guerres. 
Mt 24,8  terratrèmols en diferents llocs. 8  I totes aquestes coses són principi de  
Mt 24,10  de tothom per causa de mon nom. 10  I molts aleshores s’escandalisaran i es  
Mt 24,11  i es tindran odi entre si. 11  I s’alçaran molts profetes falsos i  
Mt 24,12  falsos i seduiran a molta gent. 12  I perquè abundarà la iniquitat, se  
Mt 24,14  fins al fi, aqueix se salvarà. 14  I aqueix evangeli del Regne serà predicat  
Mt 24,22  món fins ara, ni n’hi haurà. 22  I si no fossen abreviats aquells dies,  
Mt 24,29  se juntaran també les àligues. 29  »I luego, després de la tribulació d’  
Mt 24,30  del cel seran commogudes. 30  »I llavors apareixerà lo senyal del Fill  
Mt 24,30  del Fill de l’home en lo cel.  I aleshores se lamentaran totes les tribus 
Mt 24,31  cel ab gran poder i majestat. 31  I enviarà sos àngels ab trompetes i ab  
Mt 24,37  del cel, sinó tan sols lo Pare. 37  »I aixís com en los dies de Noè, així serà 
Mt 25,3  i les altres cinc, prudents. 3  I les cinc fàtues, havent pres ses  
Mt 25,5  vasos, junt ab les llanternes. 5  »I com tardàs a venir l’espòs, s’  
Mt 25,6  totes i se quedaren dormides. 6  I a mitjanit s’oí un clamor: »–Mirau que  
Mt 25,8  i compongueren ses llanternes. 8  I les fàtues digueren a les prudents:  
Mt 25,10  i comprau-ne per a vosaltres. 10  »I mentres que elles foren a comprar-lo, 
Mt 25,15  criats i els entregà sos béns. 15  I a l’un li donà cinc talents, a l’  
Mt 25,15  un, a quiscun segons sa capacitat.  I se n’anà immediatament. 16 »Doncs  
Mt 25,20  criats, i els cridà a comptes. 20  I arribant aquell que havia rebut los cinc 
Mt 25,22  Entra en lo goig de ton senyor. 22  »I s’acercà també aquell que havia rebut  
Mt 25,24  Entra en lo goig de ton senyor. 24  »I havent arribat també aquell que havia  
Mt 25,25  allà a on no haveu escampat. 25  I posseït de temor, me n’aní i vaig  
Mt 25,26  Aquí teniu lo que és vostre. 26  »I responent-li son senyor, li digué:  
Mt 25,30  fins allò que apareix que té. 30  I al criat inútil tirau-lo a les  
Mt 25,32  sobre el trono de sa majestat. 32  I totes les gents se juntaran davant d’  
Mt 25,33 separa les ovelles dels cabrits. 33  I posarà les ovelles a sa mà dreta, i los  
Mt 25,38  o ab set, i vos donàrem beure? 38  ¿I quan vos vegérem foraster, i vos  
Mt 25,40  la presó, i vos anàrem a veure? 40  »I responent lo rei, los dirà: »–En  
Mt 25,46  petits, tampoc ho féreu ab mi. 46  »I aniran aquestos al suplici etern, i los 
Mt 26,1  i arrepentiment de sant Pere. 1  I succeí que, quan Jesús hagué conclòs  
Mt 26,6  algun alborot en lo poble. 6  I estant Jesús en Betània, en casa de Simó 
Mt 26,8  cap, quan estava sentat a taula. 8  I al veure-ho sos deixebles, s’  
Mt 26,15  voleu donar, i jo us l’entregaré?  I ells li senyalaren trenta monedes de  
Mt 26,16  trenta monedes de plata. 16  I des d’aquell moment buscava ocasió d’  
Mt 26,17 buscava ocasió d’entregar-lo. 17  I lo primer dia dels Àzims s’acercaren  
Mt 26,18  que disposem menjar la pasqua? 18  I Jesús digué: –Anau a la ciutat, a casa  
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Mt 26,19  la pasqua ab mos deixebles.” 19  I los deixebles ho feren de la manera que  
Mt 26,20  manat, i aparellaren la pasqua. 20  I vingut lo vespre, estava sentat a taula  
Mt 26,21  a taula ab sos dotze deixebles. 21  I mentres ells estaven menjant, los digué: 
Mt 26,22  de vosaltres m’ha d’entregar. 22  I estant contristats en gran manera,  
Mt 26,23  dir: –Só tal vegada jo, Senyor? 23  I ell respongué dient: –Aquell que posa ab 
Mt 26,25  al tal que no hagués nat. 25  I responent Judes, qui l’entregà, digué:  
Mt 26,26  mestre? Li diu: –Tu ho has dit. 26  I quan ells menjaven, prengué Jesús lo pa, 
Mt 26,27  i menjau: aquest és mon cos. 27  I prenent lo calze, donà gràcies, i els el 
Mt 26,29  per a remissió dels pecats. 29  I jo us dic, que des d’avui no beuré més  
Mt 26,30  en lo Regne de mon Pare. 30  I després que hagueren cantat l’himne, se 
Mt 26,35  morir ab vós, jo no us negaré.  I tots los demés deixebles digueren lo  
Mt 26,37 mentres que jo vaig allà a orar. 37  I prenent ab ell a Pere i als dos fills  
Mt 26,38  -se i a angustiar-se. 38  I aleshores los digué: –Trista està l’  
Mt 26,39  Aguardau aquí i vetllau ab mi. 39  I havent-se’n anat un poc més enllà, se 
Mt 26,40 com jo vull, sinó com vós voleu. 40  I vingué a sos deixebles i els encontrà  
Mt 26,43  faça’s la vostra voluntat. 43  I vingué altra vegada i els trobà dormint, 
Mt 26,44  puix sos ulls estaven pesats. 44  I els deixà, i de nou se’n tornà a orar  
Mt 26,47 arribat aquell que m’entregarà. 47  I encara ell estava parlant, veus aquí que 
Mt 26,48  i los ancians del poble. 48  I aquell que l’entregà, los donà lo  
Mt 26,49  jo bésia, ell és, preneu-lo. 49  I tot seguit s’acercà a Jesús i digué:  
Mt 26,49  a Jesús i digué: –Salve, mestre.  I el besà. 50 I Jesús li digué: –Amic, a  
Mt 26,50  –Salve, mestre. I el besà. 50  I Jesús li digué: –Amic, a què has vingut? 
Mt 26,51  sobre Jesús i el prengueren. 51  I veus aquí un dels que estaven ab Jesús,  
Mt 26,58  los escribes i los ancians. 58  I Pere lo seguia de lluny fins al palàcio  
Mt 26,58 palàcio del príncep dels sacerdots.  I havent entrat dins, s’estava sentat ab  
Mt 26,60  Jesús per a fer-lo morir. 60  I no el trobaren, a pesar d’haver-se  
Mt 26,60  presentat molts falsos testimonis.  I no el trobaren. Emperò a l’últim  
Mt 26,61 arribaren dos testimonis falsos. 61  I digueren: –Aqueix digué: “Puc destruir  
Mt 26,62 i reedificar-lo en tres dies.” 62  I alçant-se lo príncep dels sacerdots,  
Mt 26,63  aquestos testifiquen contra tu? 63  I Jesús callava. I lo príncep dels  
Mt 26,63  contra tu? 63 I Jesús callava.  I lo príncep dels sacerdots li digué: –Te  
Mt 26,64  64 Jesús li diu: –Tu ho has dit.  I encara més vos dic: que d’aquí en avant 
Mt 26,66  la blasfèmia. 66 Què us n’apar?  I ells, responent, digueren: –És reo de  
Mt 26,71  dient: –No sé lo que et dius. 71  I a l’eixir ell a la porta, lo vegé una  
Mt 26,72  també era ab Jesús de Nazaret. 72  I altra vegada negà ab jurament dient: –No 
Mt 26,73  dient: –No conec tal home. 73  I d’allí a poc s’acercaren los que  
Mt 26,74 i a jurar que no coneixia tal home.  I en aquell punt lo gall cantà. 75 I Pere  
Mt 26,75  I en aquell punt lo gall cantà. 75  I Pere se recordà de les paraules que li  
Mt 26,75  càntia, me negaràs tres vegades.»  I havent eixit defora, plorà amargament.  
Mt 27,2  Jesús per a fer-lo morir. 2  I el portaren lligat i l’entregaren al  
Mt 27,5  a nosaltres? Allà t’ho veuràs. 5  I llançant les monedes de plata en lo  
Mt 27,6 se n’anà, i es penjà ab un llaç. 6  I els prínceps dels sacerdots, prenent les 
Mt 27,7  tresor, perquè és preu de sang. 7  I havent tingut consell sobre això,  
Mt 27,9 per lo profeta Jeremies, que digué:  «I prengueren les trenta monedes de plata, 
Mt 27,10  apreciaren los fills d’Israel. 10  I les donaren per lo camp de l’oller,  
Mt 27,11  així com ho manà lo Senyor.» 11  I Jesús fou presentat davant del  
Mt 27,12  Jesús li digué: –Tu ho dius. 12  I essent acusat per los prínceps dels  
Mt 27,14  coses testifiquen contra tu? 14  I no li respongué a paraula alguna, de  
Mt 27,15  se meravellà en gran manera. 15  I acostumava lo president en dies de gran  
Mt 27,16 dels presos, lo qui ells volien. 16  I en aquella ocasió tenia un pres molt  
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Mt 27,17  molt famós, anomenat Barrabàs. 17  I havent-se ells juntat, Pilat los  
Mt 27,19  per enveja l’havien entregat. 19  I estant ell sentat en son tribunal, li  
Mt 27,21  i que fes morir a Jesús. 21  I el president los respongué i digué: –A  
Mt 27,21  dos voleu que us entréguia llibre?  I ells digueren: –A Barrabàs. 22 Pilat los 
Mt 27,23  president: –Puix quin mal ha fet?  I ells cridaven més dient: –Sia  
Mt 27,24  més dient: –Sia crucificat. 24  I veent Pilat que de res aprofitava, ans  
Mt 27,25  aquest just. Allà vos ho vejau. 25  I responent tot lo poble, digué: –Sobre  
Mt 27,28  tota la cohort a son alrededor. 28  I despullant-lo, li posaren un manto de  
Mt 27,29  li posaren un manto de grana. 29  I teixint una corona d’espines, la  
Mt 27,29  cap, i una canya en sa mà dreta.  I agenollant-se davant d’ell, l’  
Mt 27,30  dient: –Salve, rei dels jueus! 30  I escopint-li, prengueren la canya i  
Mt 27,31  la canya i ferien son cap. 31  I després d’haver-se mofat d’ell, li  
Mt 27,32  se’l ne portaren a crucificar. 32  I a l’eixir fora, encontraren un home de  
Mt 27,33  carregàs ab la creu de Jesús. 33  I vingueren a un lloc anomenat Gòlgota, és 
Mt 27,34  és dir, «lloc de la Calavera». 34  I li donaren a beure vi mesclat ab fel. I  
Mt 27,34  donaren a beure vi mesclat ab fel.  I havent-lo gustat, no el volgué beure.  
Mt 27,35 -lo gustat, no el volgué beure. 35  I després que l’hagueren crucificat,  
Mt 27,36 sobre ma túnica tiraran a sort.» 36  I sentats li feien guarda. 37 I posaren  
Mt 27,37  36 I sentats li feien guarda. 37  I posaren sobre son cap la seva causa  
Mt 27,39 dreta, i l’altre a l’esquerra. 39  I los que passaven lo blasfemaven, movent  
Mt 27,44 Puix digué: “Só lo Fill de Déu”! 44  I los lladres que eren crucificats ab ell  
Mt 27,46 la terra fins a l’hora de nona. 46  I cerca l’hora de nona exclamà Jesús ab  
Mt 27,48  deien: –A Elies, crida aquest. 48  I a l’instant un d’ells, corrent,  
Mt 27,49  una canya, i li donava a beure. 49  I los altres deien: –Deixau, vejam si ve  
Mt 27,51  gran veu, entregà l’esperit. 51  I veus aquí que es rompé lo vel del temple 
Mt 27,52 terra, i les pedres se partiren. 52  I s’obriren les sepultures; i molts  
Mt 27,53  que havien mort, ressuscitaren. 53  I eixint de les sepultures després que ell 
Mt 27,55  aquest era Fill de Déu. 55  I hi havia allí moltes dones observant des 
Mt 27,57  la mare dels fills del Zebedeu. 57  I havent arribat lo vespre, vingué un home 
Mt 27,59  Pilat manà donar-li lo cos. 59  I prenent Josep lo cos, l’embolicà ab un  
Mt 27,60  l’embolicà ab un llençol net. 60  I el posà en un sepulcre seu nou, que  
Mt 27,60  que havia fet obrir en una roca.  I arrimà una gran llosa a l’entrada del  
Mt 27,61  del sepulcre, i se n’anà. 61  I Maria Magdalena i l’altra Maria estaven 
Mt 27,62  allí al davant del sepulcre. 62  I al dia següent, que és lo dia després  
Mt 27,64  “Ressuscità d’entre los morts.”  I l’últim error serà pitjor que el  
Mt 27,66 i guardau-lo tan bé com pugau. 66  I ells se n’anaren, i per assegurar lo  
Mt 28,2  altra Maria a veure lo sepulcre. 2  I veus aquí que hi hagué un gran  
Mt 28,3  i s’assentà sobre d’ella. 3  I son rostro era com un llampec, i ses  
Mt 28,4  i ses vestidures, com la neu. 4  I els guardes, espavorits, s’aterraren i  
Mt 28,7 on havia estat colocat lo Senyor. 7  I anau immediatament i dieu a sos  
Mt 28,7 a sos deixebles que ha ressuscitat.  I veus aquí que va davant de vosaltres en  
Mt 28,8  Mirau, jo us ho he avisat. 8  I a l’instant eixiren del sepulcre ab  
Mt 28,9  a donar la nova a sos deixebles. 9  I veus aquí Jesús los eixí a l’encontre  
Mt 28,9  encontre dient: –Déu vos guàrdia.  I elles se li acercaren, i abraçaren sos  
Mt 28,11 vagen a Galilea: allí em veuran. 11  I havent-se’n elles anat, veus aquí  
Mt 28,12  de tot quant havia ocorregut. 12  I havent-se juntat ab los ancians i pres 
Mt 28,14  que nosaltres estàvem dormint.” 14  I si això arribàs a oïdos del president,  
Mt 28,15  i mirarem per vostra seguretat. 15  I ells, prenent los diners, ho feren com  
Mt 28,15  ho feren com se’ls havia dit.  I aquesta veu que es divulgà entre els  
Mt 28,16  els jueus dura fins vui dia. 16  I los onze deixebles se n’anaren a la  
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Mt 28,17  a on Jesús los havia manat. 17  I quan lo vegeren, l’adoraren; emperò  
Mt 28,18  emperò alguns dubtaren. 18  I arribant Jesús los parlà dient: –Se m’  
Mt 28,20  totes les coses que us he manat.  I mirau que jo estic ab vosaltres tots los 
Mc 1,Tit  segons sant Marc 1,Tit Capítol  I Predicació i baptisme de Joan. Jesús,  
Mc 1,5  per a remissió dels pecats. 5  I eixia envers ell tota la terra de Judea  
Mc 1,6  menjava llagostes i mel silvestre.  I predicava dient: 7 –Detràs de mi ve un  
Mc 1,9 ell vos batejarà en Esperit Sant. 9  I succeí que en aquells dies Jesús vingué  
Mc 1,10  batejat per Joan en lo Jordà. 10  I pujant tot seguit de l’aigua, vegé los  
Mc 1,11 i se posava sobre d’ell mateix. 11  I s’oí una veu del cel que deia: –Tu ets  
Mc 1,12 l’amat, en tu m’he complascut. 12  I l’Esperit lo compelí al desert. 13 I  
Mc 1,13 l’Esperit lo compelí al desert. 13  I estigué en lo desert quaranta dies i  
Mc 1,16  -vos i creeu l’evangeli. 16  I passant per la ribera del mar de  
Mc 1,17  en lo mar, puix eren pescadors. 17  I Jesús los digué: –Veniu detràs de mi, i  
Mc 1,18  que siau pescadors d’homes. 18  I a l’instant deixaren los filats i el  
Mc 1,19  los filats i el seguiren. 19  I anant un poc més en avant, vegé a Jaume, 
Mc 1,20 en una barca adobant los filats. 20  I tot seguit los cridà. I ells, deixant en 
Mc 1,20  filats. 20 I tot seguit los cridà.  I ells, deixant en la barca a Zebedeu, son 
Mc 1,21  ab los jornalers, lo seguiren. 21  I entraren en Cafarnaüm. I luego, en los  
Mc 1,21  21 I entraren en Cafarnaüm.  I luego, en los dissabtes, entrant en la  
Mc 1,22  en la sinagoga, los ensenyava. 22  I es meravellaven de sa doctrina, perquè  
Mc 1,23 potestat, i no com los escribes. 23  I hi havia en la sinagoga d’ells un home  
Mc 1,25 nos? Sé qui ets: lo Sant de Déu! 25  I Jesús lo reprengué dient: –Calla e ix de 
Mc 1,26  dient: –Calla e ix de l’home. 26  I maltractant-lo l’esperit impur i fent 
Mc 1,27 i fent grans crits, eixí d’ell. 27  I es meravellaven tots, de tal manera que  
Mc 1,28 mana ab autoritat i l’obeeixen. 28  I luego s’espargí sa fama per tota la  
Mc 1,29  per tota la terra de Galilea. 29  I eixint tot seguit de la sinagoga, se n’ 
Mc 1,30  i d’Andreu, ab Jaume i Joan. 30  I la sogra de Simó jeia en lo llit ab  
Mc 1,31  i luego li parlaren d’ella. 31  I acostant-se, la prengué per la mà i l’ 
Mc 1,32 la deixà la febre, i els servia. 32  I a la tarda, post ja lo sol, li portaven  
Mc 1,33  malalts i els esperitats. 33  I tota la ciutat s’havia reunit a la  
Mc 1,34  s’havia reunit a la porta. 34  I curà a molts que patien de diferents  
Mc 1,35 permetia dir que sabien qui era. 35  I alçant-se de bon matí, isqué i se n’  
Mc 1,36 lloc desert, i allí feia oració. 36  I Simó i los que eren ab ell lo seguien.  
Mc 1,37  los que eren ab ell lo seguien. 37  I quan l’encontraren, li digueren: –Tots  
Mc 1,38  –Tots van en busca de vós. 38  I ell los digué: –Anem als poblets i  
Mc 1,39  allí, puix per açò he vingut. 39  I predicava en les sinagogues d’ells i  
Mc 1,40  Galilea i llançava los dimonis. 40  I vingué a ell un leprós; pregant-li i  
Mc 1,41 –Si vós voleu, me podeu fer net. 41  I Jesús, compadescut d’ell, estengué sa  
Mc 1,42 -lo, li digué: –Vull, sies net. 42  I a l’acabar de dir això, a l’instant  
Mc 1,43  d’ell la lepra, i quedà net. 43  I Jesús l’amenaçà, e immediatament lo  
Mc 2,2 dies tornà a entrar en Cafarnaüm. 2  I corregué la veu que estava en una casa,  
Mc 2,3  i els predicava la paraula. 3  I vingueren a ell portant-li un  
Mc 2,4  que el duien entre quatre. 4  I com no poguessen presentar-li al  
Mc 2,5 lo llit en què jeia lo paralític. 5  I quan Jesús vegé la fe d’ells, digué al  
Mc 2,6  tos pecats te són perdonats. 6  I estaven allí sentats alguns dels  
Mc 2,12  llit i vés-te’n a ta casa. 12  I a l’instant s’alçà i, prenent son  
Mc 2,14  tota la gent, i els ensenyava. 14  I al passar vegé a Leví, fill d’Alfeu,  
Mc 2,14 tributs, i li digué: –Segueix-me.  I alçant-se, lo seguí. 15 I succeí que,  
Mc 2,15  -me. I alçant-se, lo seguí. 15  I succeí que, estant sentat a taula en  
Mc 2,16  hi havia molts que el seguien. 16  I al veure los escribes i els fariseus que 
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Mc 2,18  pecadors per a arrepentiment. 18  I els deixebles de Joan i dels fariseus,  
Mc 2,19  i vostres deixebles no dejunen? 19  I Jesús los digué: –¿Per ventura los fills 
Mc 2,22  i es fa més gran l’esquinç. 22  I ningú posa vi novell en bots vells; d’  
Mc 2,23 -se el vi novell en bots nous. 23  I esdevingué altra vegada que, passant lo  
Mc 2,24  començaren a arrancar espigues. 24  I els fariseus li deien: –Mira, per què  
Mc 2,25  en dissabte lo que no és lícit? 25  I ell los digué: –¿No haveu mai llegit lo  
Mc 2,27  ne donà als que estaven ab ell? 27  I els deia: –Lo dissabte fou fet per a l’ 
Mc 3,1  i blasfèmies dels escribes. 1  I entrà novament en la sinagoga, i hi  
Mc 3,2  un home que tenia seca una mà. 2  I l’estaven observant si curaria en dia  
Mc 3,3  de dissabte per a acusar-lo. 3  I digué a l’home que tenia la mà seca:  
Mc 3,4  la mà seca: –Alça’t al mig. 4  I els diu: –És lícit en dia de dissabte  
Mc 3,5  -la? Emperò ells callaven. 5  I mirant-los ab indignació, dolent-se  
Mc 3,5  cor, diu a l’home: –Extén ta mà.  I l’extengué, i li fou restablerta la mà  
Mc 3,8  i de l’altra ribera del Jordà.  I els de la comarca de Tiro i Sidon, quan  
Mc 3,9 vingueren a ell en gran multitud. 9  I manà a sos deixebles que li tinguessen  
Mc 3,11  a ell per a tocar-lo. 11  I al veure-lo los esperits impurs, se  
Mc 3,13  per a què no el descobrissen. 13  I pujant a una muntanya, cridà envers si a 
Mc 3,14  ell volgué, i vingueren a ell. 14  I escollí a dotze per a què estiguessen ab 
Mc 3,15 i per a enviar-los a predicar. 15  I els donà poder per a curar mals i per a  
Mc 3,16  mals i per a llançar dimonis. 16  I a Simó li posà lo nom de Pere; 17 i a  
Mc 3,20  Judes Iscariot, que l’entregà. 20  I vingueren a la casa, i comparegué de nou 
Mc 3,21  gent, que ni pa podien menjar. 21  I quan ho oïren los seus, isqueren per a  
Mc 3,22  perquè deien: –Està fora de si. 22  I els escribes que havien baixat de  
Mc 3,23  dimonis, llança los dimonis. 23  I havent-los convocat, los deia ab  
Mc 3,24  pot Satanàs llançar a Satanàs? 24  I si un regne està dividit contra de si  
Mc 3,25  no pot durar lo tal regne. 25  I si una casa estigués dividida contra de  
Mc 3,26  no pot permanèixer la tal casa. 26  I si Satanàs s’alçàs contra de si mateix, 
Mc 3,31  deien: –Té l’esperit impur. 31  I arribà sa mare i sos germans i, quedant  
Mc 3,32 defora, enviaren a demanar-lo. 32  I estava sentada al rodador d’ell una  
Mc 3,33  germans vos demanen allà fora. 33  I els respongué dient: –Qui és la meva  
Mc 3,34  la meva mare i qui mos germans? 34  I mirant als que estaven sentats al  
Mc 4,1  en lo mar sossegada de repente. 1  I novament se posà a ensenyar a la vora  
Mc 4,1  posà a ensenyar a la vora del mar.  I s’arrimà a son rodador tanta gent, que  
Mc 4,2  gent estava a la vora, en terra. 2  I els ensenyava moltes coses ab paràboles, 
Mc 4,4  isqué un sembrador a sembrar. 4  I al temps de sembrar, una part caigué  
Mc 4,5  de l’aire i se la menjaren. 5  I altra caigué sobre pedregals, a on no hi 
Mc 4,7  i com no tenia arrel, se secà. 7  I altra caigué entre espines, i cresqueren 
Mc 4,8  i la sufocaren, i no donà fruit. 8  I altra caigué en bona terra, i donà  
Mc 4,9  altra a xeixanta i altra a cent. 9  I els deia: –Qui té orelles per a oir,  
Mc 4,10 –Qui té orelles per a oir, oiga. 10  I quan estigué sol, los Dotze que estaven  
Mc 4,11  li preguntaven de la paràbola. 11  I els digué: –A vosaltres és donat lo  
Mc 4,13  i se’ls perdónien sos pecats.» 13  I els digué: –No compreneu aquesta  
Mc 4,15  és lo qui sembra la paraula. 15  I els sembrats prop del camí són aquells  
Mc 4,16  que fou sembrada en sos cors. 16  I així mateix los sembrats en pedregals  
Mc 4,18  a l’instant s’escandalisen. 18  I els sembrats entre espines són los que  
Mc 4,20  paraula, i no dóna fruit algun. 20  I els sembrats en bona terra són los que  
Mc 4,21 altre a xeixanta i altre a cent. 21  I els deia: –¿Per ventura se porta una  
Mc 4,24 algú té orelles per a oir, oiga. 24  I els deia: –Teniu compte lo que anau a  
Mc 4,29  per últim gra ple en l’espiga. 29  I quan ha produït los fruits,  
Mc 4,30 falç, perquè la sega ha arribat. 30  I deia: –A què assemblarem lo Regne de  
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Mc 4,33 poden reposar sota de sa sombra. 33  I ab moltes paràboles semblants a estes  
Mc 4,34 segons sa capacitat d’oir-la. 34  I no els parlava mai sens paràboles; mes  
Mc 4,35  los ho desxifrava tot. 35  I aquell dia, havent-se fet tard, los  
Mc 4,36 digué: –Passem a l’altra banda. 36  I després d’haver despedit la gent, lo  
Mc 4,36  així com estava en la barca.  I hi havia també ab ell altres barques. 37 
Mc 4,37  també ab ell altres barques. 37  I se mogué una gran tempestat de vent, que 
Mc 4,38  que esta s’omplia d’aigua. 38  I ell estava en la popa, dormint sobre un  
Mc 4,39 que no us fa res que ens perdem? 39  I alçant-se, amenaçà al vent, i digué al 
Mc 4,39 i digué al mar: –Calla, sossega’t.  I parà el vent i sobrevingué una gran  
Mc 4,40  i sobrevingué una gran bonança. 40  I els digué: –Per què estau tan temerosos? 
Mc 4,40 temerosos? Què? No teniu encara fe?  I quedaren posseïts de gran temor. I es  
Mc 4,40  I quedaren posseïts de gran temor.  I es deia l’un a l’altre: –Qui és aquest 
Mc 5,1 i ressuscita a la filla de Jairo. 1  I passaren a l’altra banda del mar, al  
Mc 5,2 mar, al territori dels gerassens. 2  I a l’eixir Jesús de la barca, tot seguit 
Mc 5,5  i ningú el podia subjectar. 5  I estava sempre de nit i de dia en los  
Mc 5,6  cridant i ferint-se ab pedres. 6  I quan vegé a Jesús des de lluny, corregué 
Mc 5,7 lluny, corregué a ell i l’adorà. 7  I clamant en alta veu digué: –Què tinc jo  
Mc 5,9  «Ix de l’home, esperit impur!» 9  I li preguntava: –Qual és ton nom? I li  
Mc 5,9  I li preguntava: –Qual és ton nom?  I li diu: –Mon nom és Llegió, perquè som  
Mc 5,10 nom és Llegió, perquè som molts. 10  I li pregava molt que no l’expeŀlís d’  
Mc 5,12  porcs a la falda d’un serrat. 12  I li demanaven los esperits dient: –Envia  
Mc 5,13 porcs, per a què entrem en ells. 13  I Jesús, a l’instant, los ho concedí. I  
Mc 5,13  a l’instant, los ho concedí.  I eixint los esperits impurs, s’  
Mc 5,14 ímpetu en lo mar, i s’ofegaren. 14  I els que els feien pasturar fugiren i ho  
Mc 5,14  en la ciutat i en los camps.  I eixiren a veure lo que havia succeït. 15 
Mc 5,15  a veure lo que havia succeït. 15  I vénen a Jesús i veuen al que havia estat 
Mc 5,16 cabal judici, i tingueren temor. 16  I els que ho havien vist los relataren tot 
Mc 5,17  l’endemoniat, i lo dels porcs. 17  I començaren a pregar-li que es retiràs  
Mc 5,18  es retiràs dels seus confins. 18  I quan entrà en la barca, aquell que havia 
Mc 5,20  misericòrdia que t’ha tingut. 20  I se n’anà i començà a publicar en  
Mc 5,21  a ell, i se meravellaven tots. 21  I havent Jesús passat en la barca altra  
Mc 5,22 gent, i ell estava prop del mar. 22  I veus aquí vingué un dels prínceps de la  
Mc 5,24  per a què es cúria i visca. 24  I se n’anà ab ell. I lo seguia molta  
Mc 5,24  i visca. 24 I se n’anà ab ell.  I lo seguia molta gent, i l’oprimien. 25  
Mc 5,25  molta gent, i l’oprimien. 25  I una dona que patia un fluix de sang  
Mc 5,29  tocar sa vestidura, me curaré.» 29  I en aquell mateix punt cessà son fluix de 
Mc 5,31  –Qui ha tocat ma vestidura? 31  I sos deixebles li deien: –Veeu la gent  
Mc 5,32  ¿i dieu: “Qui m’ha tocat?” 32  I mirava al rodador per a veure a la que  
Mc 5,34 ell, i li digué tota la veritat. 34  I ell li digué: –Filla, ta fe t’ha curat. 
Mc 5,37  tingues temor, creu solament. 37  I no permeté a ningú que el seguís,  
Mc 5,38 i Jaume, i Joan, germà de Jaume. 38  I arriben a casa del príncep de la  
Mc 5,39  i donaven grans alarits. 39  I havent entrat, los digué: –Per a què feu 
Mc 5,40 noia no és morta, sinó que dorm. 40  I es burlaven d’ell. Mes ell, havent-  
Mc 5,41  a on estava jaient la noia. 41  I prenent la mà a la noia, li digué:  
Mc 5,42 “Noia, a tu t’ho dic, alça’t.” 42  I al moment s’alçà la noia, i se posà a  
Mc 5,42  alçà la noia, i se posà a caminar.  I tenia dotze anys. I quedaren atordits ab 
Mc 5,42 posà a caminar. I tenia dotze anys.  I quedaren atordits ab gran temor. 43 I  
Mc 5,43 quedaren atordits ab gran temor. 43  I ell los manà molt estretament que ningú  
Mc 6,1  l’aigua i cura a molts malalts. 1  I havent eixit d’allí, se n’anà a sa  
Mc 6,2  i el seguien sos deixebles. 2  I arribat lo dissabte, començà a ensenyar  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1741 
 

Mc 6,2 a on trau aquest totes estes coses?  I quina sabiduria és esta que se li ha  
Mc 6,3  i de Josep, i de Judes, i de Simó?  ¿I ses germanes no estan també aquí ab  
Mc 6,3  no estan també aquí ab nosaltres?  I s’escandalisaven d’ell. 4 I Jesús los  
Mc 6,4  I s’escandalisaven d’ell. 4  I Jesús los deia: –No hi ha profeta sens  
Mc 6,5  en sa casa, i entre sos parents. 5  I no podia allí fer miracle algun;  
Mc 6,6  posant les mans sobre d’ells. 6  I estava meravellat de la incredulitat d’ 
Mc 6,6  de la incredulitat d’ells.  I anava predicant per tots los poblets de  
Mc 6,7 tots los poblets de l’encontorn. 7  I convocà als Dotze i començà a enviar-  
Mc 6,8  sobre los esperits impurs. 8  I els manà que no se’n portassen res per  
Mc 6,10 que no es posassen dos túniques. 10  I els deia: –En qualsevulla part que  
Mc 6,11  en ella fins que iscau d’allí. 11  I tots los que no us rèbien ni vos  
Mc 6,12  del judici que aquella ciutat. 12  I eixint, predicaven a tots que s’  
Mc 6,13  a tots que s’arrepentissen. 13  I llançaven molts dimonis, i ungien ab oli 
Mc 6,14  ab oli molts malalts i curaven. 14  I això arribà a oïdos del rei Herodes  
Mc 6,19  tenir la muller de ton germà. 19  I Herodias l’insidiava, i el volia fer  
Mc 6,22  i als principals de la Galilea. 22  I havent entrat la filla d’Herodias, i  
Mc 6,23 ’m lo que vulles i t’ho donaré. 23  I li va jurar dient: –Tot lo que em  
Mc 6,24  que sia la meitat de mon regne. 24  I havent ella eixit, digué a sa mare: –Què 
Mc 6,24  digué a sa mare: –Què demanaré?  I ella digué: –Lo cap de Joan Baptista. 25 
Mc 6,25 digué: –Lo cap de Joan Baptista. 25  I tornant luego a entrar apressuradament a 
Mc 6,26  plata lo cap de Joan Baptista. 26  I el rei se contristà; mes per raó del  
Mc 6,27 portar lo cap de Joan en una plata.  I el degollà en la presó 28 i portà son  
Mc 6,29  i la minyona lo donà a sa mare. 29  I quan sos deixebles ho saberen,  
Mc 6,30  i el posaren en un sepulcre. 30  I reunint-se los apòstols ab Jesús, li  
Mc 6,31  lo que havien fet i ensenyat. 31  I els digué: –Veniu, apartem-nos a un  
Mc 6,32 no tenien temps ni per a menjar. 32  I entrant en una barca, se retiraren a un  
Mc 6,33  a un lloc desert i apartat. 33  I molts los vegeren com se n’anaven i els 
Mc 6,34  i arribaren abans que ells. 34  I al desembarcar, vegé Jesús una gran  
Mc 6,34  com ovelles que no tenen pastor.  I començà a ensenyar-los moltes coses.  
Mc 6,35  a ensenyar-los moltes coses. 35  I com fos ja tard, s’acercaren a ell sos  
Mc 6,37  no tenen res per a menjar. 37  I ell, responent, los digué: –Donau-los  
Mc 6,37  –Donau-los vosaltres de menjar.  I li digueren: –Què? ¿Anirem a comprar  
Mc 6,38 diners i els donarem què menjar? 38  I ell los diu: –Quants pans teniu? Anau i  
Mc 6,38  pans teniu? Anau i veeu-ho.  I quan ho hagueren vist, diuen: –Cinc, i  
Mc 6,39  diuen: –Cinc, i dos peixos. 39  I els manà que els fessen sentar a tots en 
Mc 6,40 a tots en pletes sobre l’herba. 40  I s’assentaren en pletes de cent en cent  
Mc 6,41  i de cinquanta en cinquanta. 41  I prenent los cinc pans i los dos peixos,  
Mc 6,42  entre tots los dos peixos. 42  I ne menjaren tots i quedaren saciats. 43  
Mc 6,43  tots i quedaren saciats. 43  I alçaren les sobres i ompliren dotze  
Mc 6,44 coves dels bocins i dels peixos. 44  I els que ne menjaren eren cinc mil homes. 
Mc 6,45 ne menjaren eren cinc mil homes. 45  I luego donà pressa a sos deixebles per a  
Mc 6,46  que ell despedia al poble. 46  I després que els hagué despedit, se n’  
Mc 6,47 se n’anà a orar en la muntanya. 47  I essent ja tard, estava la barca enmig  
Mc 6,48  del mar, i ell sol en terra. 48  I veent-los remar ab gran fatiga, puix  
Mc 6,51  bon ànimo! Só jo, no temau. 51  I se’n pujà ab ells a la barca, i parà lo 
Mc 6,51 ab ells a la barca, i parà lo vent.  I ells més i més se pasmaven en son  
Mc 6,53  puix son cor estava obcecat. 53  I quan estigueren a l’altra banda,  
Mc 6,54  Genesaret i atracaren a terra. 54  I havent eixit de la barca, a l’instant  
Mc 6,55  a l’instant lo conegueren. 55  I recorrent tota aquella comarca, li  
Mc 6,56 prest com oïren que estava allí. 56  I en qualsevulla part que entràs, en  
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Mc 7,1 filla. Cura a un home sord i mut. 1  I s’acercaren a ell los fariseus i alguns 
Mc 7,2  que havien vingut de Jerusalem. 2  I quan vegeren menjar alguns de sos  
Mc 7,4 seguint la tradició dels ancians. 4  I quan tornen de la plaça, no mengen si  
Mc 7,5  i utensilis de metall, i llits. 5  I els fariseus i els escribes li  
Mc 7,6  pa sense rentar-se les mans? 6  I ell respongué i els digué: –Hipòcrites,  
Mc 7,9  altres coses semblants a estes. 9  I els deia: –Molt bé feu va lo manament de 
Mc 7,10  “Honra a ton pare i a ta mare.”  I: “Aquell que maleesca a son pare o a sa  
Mc 7,14  moltes coses semblants a esta. 14  I convocant novament al poble, los deia:  
Mc 7,17  tinga orelles per a oir, oiga. 17  I luego que deixà la gent i entrà en casa, 
Mc 7,18 sos deixebles sobre la paràbola. 18  I els digué: –Pués què, també vosaltres  
Mc 7,20  depurant tots los menjars. 20  I deia: –Les coses que ixen de l’home són 
Mc 7,24  de dins i fan a l’home impur. 24  I, alçant-se d’allí, se n’anà als  
Mc 7,24 anà als confins de Tiro i de Sidon.  I entrant en una casa, no volia que ningú  
Mc 7,26  entrà i se llançà a sos peus. 26  I la dona era gentil, i de nació  
Mc 7,26 era gentil, i de nació sirofenícia.  I li suplicava que expeŀlís lo dimoni de  
Mc 7,30  el dimoni ha eixit de ta filla. 30  I quan arribà a casa sua, trobà sa filla  
Mc 7,31  el dimoni havia eixit d’ella. 31  I deixant novament los confins de Tiro, se 
Mc 7,32  lo territori de Decàpolis. 32  I li portaren un sord i mut, i li  
Mc 7,33  que posàs la mà sobre d’ell. 33  I prenent-lo a part d’entre la turba,  
Mc 7,34  i escopint, li tocà la llengua. 34  I alçant los ulls al cel, sospirà i li  
Mc 7,35  –que vol dir “Obriu’s!” 35  I a l’instant foren obertes ses orelles i 
Mc 7,36  i parlava distinctament. 36  I els manà que no ho diguessen a ningú;  
Mc 7,37  ho manava, més ho divulgaven. 37  I tant més se meravellaven, dient: –Tot ho 
Mc 8,3  ab mi i no tenen què menjar. 3  I si els envio dejuns a sa casa, se  
Mc 8,4  d’ells han vingut de lluny. 4  I sos deixebles li respongueren: –Qui  
Mc 8,5  de pa aquí en aquesta soledat? 5  I els preguntà: –Quants pans teniu? Ells  
Mc 8,6  pans teniu? Ells digueren: –Set. 6  I manà a la gent que s’assentàs en terra. 
Mc 8,6 a la gent que s’assentàs en terra.  I prenent los set pans, donant gràcies,  
Mc 8,8 manà que els distribuïssen també. 8  I menjaren i se saciaren; i recolliren,  
Mc 8,9  que havien sobrat, set senalles. 9  I els que en menjaren eren com quatre mil; 
Mc 8,10  com quatre mil; i els despedí. 10  I entrant luego en la barca ab sos  
Mc 8,13  donarà senyal a esta generació. 13  I deixant-los, tornà a entrar en la  
Mc 8,14  a l’altra banda de l’estany. 14  I s’havien olvidat de prendre pa, ni  
Mc 8,15  ells més que un pa en la barca. 15  I els manà dient: –Teniu compte i guardau  
Mc 8,16  i del llevat d’Herodes. 16  I discorrien entre si dient: «Això és  
Mc 8,17  «Això és perquè no tenim pa.» 17  I havent-ho conegut Jesús, los digué:  
Mc 8,18  cor? 18 Tenint ulls, no veeu?  I tenint orelles, no oïu? I no us  
Mc 8,18  no veeu? I tenint orelles, no oïu?  I no us recordau? 19 »Quan jo partí los  
Mc 8,20 bocins? –Dotze –li respongueren. 20  –I quan los set pans entre quatre mil,  
Mc 8,21  de bocins? –Set –li digueren. 21  I els deia: –Puix com no compreneu encara? 
Mc 8,22  –Puix com no compreneu encara? 22  I vingueren a Betsaida; i li portaren un  
Mc 8,23  i li suplicaven que el tocàs. 23  I prenent per la mà al cego, lo tragué  
Mc 8,24  li preguntà si hi veia res. 24  I ell, alçant los ulls, digué: –Veig los  
Mc 8,25  homes com arbres que caminen. 25  I li posà altra vegada les mans sobre els  
Mc 8,26  veia clarament totes les coses. 26  I l’envià a casa seva dient: –Vés-te’n 
Mc 8,29  profetes. 29 Aleshores los digué:  –I vosaltres, què dieu que só, jo?  
Mc 8,30  i li digué: –Vós sou lo Cristo. 30  I els prohibí rigorosament que a ningú  
Mc 8,31  a ningú diguessen això d’ell. 31  I començà a declarar-los que convenia  
Mc 8,32 ressuscitàs al cap de tres dies. 32  I clarament deia aquesta plàtica. Llavors  
Mc 8,34  sinó en les que són dels homes. 34  I convocant al poble ab sos deixebles, los 
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Mc 8,38  en canvi l’home per sa ànima? 38  I qui s’avergonyesca de mi i de mes  
Mc 8,39  acompanyat dels sants àngels. 39  I els deia: –En veritat vos dic que hi ha  
Mc 9,1 que acarrea lo pecat d’escàndol. 1  I al cap de sis dies prengué Jesús ab ell  
Mc 9,2  transfigurà a presència d’ells. 2  I sos vestits se tornaren resplendents i  
Mc 9,3 puga fer-los tornar tan blancs. 3  I se’ls aparegué Elies ab Moisès, i  
Mc 9,4  i estaven conversant ab Jesús. 4  I prenent Pere la paraula, digué a Jesús:  
Mc 9,6  puix estaven aterrats d’espant. 6  I se formà un núvol que els feia sombra e  
Mc 9,7 mon Fill, lo molt amat; oïu-lo. 7  I mirant luego al rodador, no vegeren ab  
Mc 9,8  ab ells a ningú més que a Jesús. 8  I quan baixaven de la muntanya los manà  
Mc 9,9  ressuscitat d’entre los morts. 9  I guardaren en secret lo que els havia  
Mc 9,10  ressuscitat d’entre los morts. 10  I li preguntaren dient: –Puix com diuen  
Mc 9,13  conforme està escrit d’ell. 13  I venint a sos deixebles, vegé cerca d’  
Mc 9,14  estaven disputant ab ells. 14  I a l’instant, tot lo poble, al veure a  
Mc 9,15 acudiren corrent a saludar-lo. 15  I els preguntà: –De què estau disputant  
Mc 9,16 estau disputant entre vosaltres? 16  I responent un de la multitud, digué:  
Mc 9,17  està posseït d’un esperit mut. 17  I en qualsevulla part que l’agafa, lo  
Mc 9,18  el llançassen, i no pogueren. 18  I Jesús los respongué i digué: –Oh  
Mc 9,19  sofriré? Portau-me’l aquí. 19  I l’hi portaren. I tan prest com lo vegé, 
Mc 9,19 -me’l aquí. 19 I l’hi portaren.  I tan prest com lo vegé, començà l’  
Mc 9,20  se rebolcava traient bromera. 20  I preguntà al pare d’ell: –Quan temps ha  
Mc 9,20  –Quan temps ha que li passa això?  I ell digué: –Des de la infància. 21 I  
Mc 9,21  ell digué: –Des de la infància. 21  I moltes vegades l’ha tirat al foc i a l’ 
Mc 9,22  tenint compassió de nosaltres. 22  I Jesús li digué: –Si pots creure, totes  
Mc 9,23 possibles per a aquell que creu. 23  I exclamant al moment lo pare del noi,  
Mc 9,24  Senyor, ajudau ma incredulitat. 24  I quan vegé Jesús que la gent anava venint 
Mc 9,27 ajudà a alçar-se, i s’aixecà. 27  I després que entrà en la casa, sos  
Mc 9,28  no el poguérem llançar? 28  I els digué: –Aquesta raça no pot eixir ab 
Mc 9,29  que ab l’oració i el dejuni. 29  I havent partit d’allí, atravessaren la  
Mc 9,30  i no volia que ningú ho sabés. 30  I ensenyava a sos deixebles i els deia:  
Mc 9,32  i temien lo preguntar-li. 32  I arribaren a Cafarnaüm. I quan estava en  
Mc 9,32  -li. 32 I arribaren a Cafarnaüm.  I quan estava en la casa, los preguntava:  
Mc 9,34  quin d’ells seria lo major. 34  I sentant-se, cridà als Dotze i els  
Mc 9,35  de tots i el criat de tots. 35  I prenent un infant, lo posà enmig d’  
Mc 9,37  sinó a aquell que m’ha enviat. 37  I li respongué Joan dient: –Mestre, havem  
Mc 9,38 segueix, i l’hi havem prohibit. 38  I Jesús digué: –No l’hi prohibiu, puix no 
Mc 9,40 vosaltres, està per a vosaltres. 40  I qualsevol que vos dónia a beure un got  
Mc 9,41  dic que no perdrà son gallardó. 41  »I quisvulla que escandalísia a un d’  
Mc 9,42  molí i que el tirassen al mar. 42  »I si ta mà t’escandalisàs, talla-la:  
Mc 9,44  no mor i lo foc mai s’apaga. 44  »I si ton peu t’escandalisa, talla’l:  
Mc 9,46  no mor i lo foc mai s’apaga. 46  »I si ton ull t’escandalisa, trau-te  
Mc 10,1  Dóna la vista al cego Bartimeu. 1  I partint d’allí se n’anà als confins de 
Mc 10,2 ensenyava segons tenia de costum. 2  I acercant-se los fariseus, li  
Mc 10,5  carta de divorci i repudiar. 5  I Jesús los respongué i digué: –Per causa  
Mc 10,10  juntà, l’home no ho sepària. 10  I tornaren a preguntar-li sos deixebles  
Mc 10,11  en casa sobre el mateix. 11  I els digué: –Qualsevol que repudiï a sa  
Mc 10,12  comet adulteri contra aquella. 12  I si la dona repudiàs a son marit i es  
Mc 10,13  ab un altre, comet adulteri. 13  I li presentaren uns infants per a què els 
Mc 10,14  als que els hi presentaven. 14  I quan ho vegé Jesús, ho prengué molt a  
Mc 10,16  un infant, no entrarà en ell. 16  I abraçant-los i posant les mans sobre  
Mc 10,17  mans sobre d’ells, los beneïa. 17  I havent eixit per posar-se en camí,  
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Mc 10,18  per a conseguir la vida eterna? 18  I Jesús li digué: –Per què em dius bo?  
Mc 10,21  he observat des de ma joventut. 21  I fixant Jesús los ulls en ell, li mostrà  
Mc 10,23 perquè tenia moltes possessions. 23  I Jesús, mirant al rodador, digué a sos  
Mc 10,24  de Déu los que tenen riqueses! 24  I els deixebles se pasmaven de ses  
Mc 10,28  coses són possibles per a Déu. 28  I començà Pere a dir-li: –Veus aquí  
Mc 10,32 darrers, i los darrers, primers. 32  I estaven en lo camí pujant a Jerusalem, i 
Mc 10,32  i el seguien plens de temor.  I prenent altra vegada a part als Dotze,  
Mc 10,36  concediu tot quant vos demanem. 36  I ell los digué: –Què voleu que faça per a 
Mc 10,37  voleu que faça per a vosaltres? 37  I digueren: –Concediu-nos que ens  
Mc 10,39  baptisme ab què jo só batejat? 39  I ells li digueren: –Podem. I Jesús los  
Mc 10,39  39 I ells li digueren: –Podem.  I Jesús los digué: –Vosaltres en veritat  
Mc 10,41  per a qui està aparellat. 41  I quan los deu l’oigueren, començaren a  
Mc 10,44  ser major, serà vostre criat. 44  I el que vulla ser primer entre vosaltres, 
Mc 10,46  vida per a redempció de molts. 46  I vingueren a Jericó, i a l’eixir de  
Mc 10,47  vora del camí demanant almoina. 47  I quan oigué que era Jesús de Nazaret,  
Mc 10,48 David, teniu misericòrdia de mi. 48  I molts lo renyaven per a fer-lo callar; 
Mc 10,49 David, teniu misericòrdia de mi. 49  I Jesús, parant-se, lo manà cridar.  
Mc 10,51 i saltant, se n’anà envers ell. 51  I prenent Jesús la paraula, li digué: –Què 
Mc 10,51  li digué: –Què vols que et faça?  I el cego li digué: –Mestre, que jo hi  
Mc 10,52  digué: –Mestre, que jo hi veja. 52  I Jesús li digué: –Vés, ta fe t’ha curat. 
Mc 10,52  li digué: –Vés, ta fe t’ha curat.  I al moment hi vegé; i lo seguia per lo  
Mc 11,1  als prínceps dels sacerdots. 1  I quan s’acercaren a Jerusalem i a  
Mc 11,3  desfermau-lo i menau-me’l. 3  I si algú vos digués: “Què feu?”, dieu-  
Mc 11,4  tot seguit vos lo deixarà menar. 4  I se n’anaren i trobaren lo pollí fermat  
Mc 11,5  de dos camins, i el desfermaren. 5  I alguns dels que estaven allí los deien:  
Mc 11,7  manat; i los el deixaren menar. 7  I menaren lo pollí a Jesús i posaren sobre 
Mc 11,8 sos vestits; i s’assentà en ell. 8  I molts estengueren sos vestits en lo  
Mc 11,9  i les espargiren per lo camí. 9  I els que anaven al davant i els que  
Mc 11,11  Senyor! Hosanna en les altures! 11  I entrà Jesús en Jerusalem en lo temple, i 
Mc 11,12  n’anà a Betània ab los Dotze. 12  I al dia següent, a l’eixir de Betània,  
Mc 11,13 l’eixir de Betània, tingué fam. 13  I veent de lluny una figuera que tenia  
Mc 11,13  hi trobava en ella alguna cosa.  I quan hi arribà no hi trobà més que  
Mc 11,14  perquè no era temps de figues. 14  I responent, li digué: –Per mai més méngia 
Mc 11,14  mai més méngia ningú fruit de tu.  I sos deixebles ho oïren. 15 Vénen, doncs, 
Mc 11,15  15 Vénen, doncs, a Jerusalem.  I havent Jesús entrat en lo temple,  
Mc 11,16  sitis dels que venien palomes. 16  I no permetia que ningú transportàs vas  
Mc 11,17  vas algun per lo temple. 17  I els ensenyava dient: –¿No està escrit  
Mc 11,18  l’haveu feta cova de lladres. 18  I havent-ho oït los prínceps dels  
Mc 11,19  meravellada de sa doctrina. 19  I quan hagué arribat la tarda, se n’anà  
Mc 11,20  se n’anà fora de la ciutat. 20  I l’endemà matí, al temps de passar,  
Mc 11,21 figuera s’havia secat d’arrel. 21  I havent-se’n recordat Pere, li digué:  
Mc 11,22  que maleíreu, s’ha assecat. 22  I responent Jesús los digué: –Teniu fe en  
Mc 11,25  que les rebreu i vos vindran. 25  I quan vos poseu a orar, si teniu alguna  
Mc 11,27  vos perdonarà vostres pecats. 27  I tornaren altra vegada a Jerusalem. I  
Mc 11,27  tornaren altra vegada a Jerusalem.  I mentres estava passejant ell en lo  
Mc 11,28  autoritat fas tu aquestes coses?  I qui t’ha donat tal poder per a fer  
Mc 11,29 tal poder per a fer estes coses? 29  I Jesús los respongué i digué: –També jo  
Mc 11,31 cel o dels homes? Responeu-me. 31  I ells estaven discorrent entre si i  
Mc 11,33  Joan era verdaderament profeta. 33  I respongueren a Jesús dient: –No ho  
Mc 11,33  a Jesús dient: –No ho sabem.  I Jesús los respongué i digué: –Puix ni jo 
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Mc 12,1  los grans oferiments dels rics. 1  I començà a parlar-los ab paràboles: –Un 
Mc 12,2  i se n’anà lluny de son país. 2  I a son temps envià un dels seus sirvents  
Mc 12,4  despatxaren sens donar-li res. 4  I tornà a enviar-los altre sirvent, i l’ 
Mc 12,5  lo cap, i li feren moltes befes. 5  I novament envià un altre, i lo mataren; i 
Mc 12,8  -lo i serà nostra l’heretat.” 8  I agarrant-lo, lo mataren i el tiraren  
Mc 12,12  meravellosa a nostres ulls”? 12  I ells maquinaven com prendre-lo; emperò 
Mc 12,12  ells havia dit aquesta paràbola.  I deixant-lo, se n’anaren. 13 I li  
Mc 12,13  I deixant-lo, se n’anaren. 13  I li enviaren alguns dels fariseus i dels  
Mc 12,16 aquí un diner per a què ho veja. 16  I ells l’hi portaren. I els digué: –De  
Mc 12,16  ho veja. 16 I ells l’hi portaren.  I els digué: –De qui és esta efígie e  
Mc 12,17  –Del Cèsar –respongueren. 17  I responent Jesús, los digué: –Donau,  
Mc 12,17  Cèsar, i a Déu, lo que és de Déu.  I se meravellaren d’ell. 18 I vingueren a 
Mc 12,18  Déu. I se meravellaren d’ell. 18  I vingueren a ell los saduceus, que neguen 
Mc 12,21 i morí sens deixar descendència. 21  I lo segon la prengué, i morí, i tampoc  
Mc 12,21  morí, i tampoc deixà descendència.  I de la mateixa manera lo tercer. 22 I  
Mc 12,22  de la mateixa manera lo tercer. 22  I així mateix la prengueren los set, i no  
Mc 12,22  set, i no deixaren descendència.  I l’última de tots morí la muller. 23 Al  
Mc 12,24  set la tingueren per muller. 24  I responent Jesús, los digué: –¿No veeu  
Mc 12,26  seran com los àngels en lo cel. 26  »I en quant als morts que han de  
Mc 12,27  No és Déu de morts, sinó de vius.  I així vosaltres anau molt errats. 28 I se 
Mc 12,28 així vosaltres anau molt errats. 28  I se li acercà un dels escribes, que els  
Mc 12,29 lo primer de tots los manaments. 29  I Jesús li respongué: –Lo primer manament  
Mc 12,30  Senyor, ton Déu, un sol Déu és. 30  I amaràs al Senyor, ton Déu, de tot ton  
Mc 12,31  Aquest és lo primer manament. 31  I el segon és semblant a ell: “Amaràs a  
Mc 12,32  altre manament major que estos. 32  I l’escriba li digué: –Mestre, en veritat 
Mc 12,33  i no hi ha altre fora d’ell. 33  I amar-lo de tot lo cor, i de tot l’  
Mc 12,34  los oferiments i sacrificis. 34  I Jesús, quan vegé que havia respost  
Mc 12,34  –No estàs lluny del Regne de Déu.  I ja ningú s’atrevia a fer-li més  
Mc 12,35  a fer-li més preguntes. 35  I responent Jesús, deia ensenyant en lo  
Mc 12,37  d’a on, doncs, és son fill?  I una gran multitud del poble l’oïa ab  
Mc 12,38  del poble l’oïa ab gust. 38  I els deia en sa doctrina: –Guardau-vos  
Mc 12,41  seran judicats ab major rigor. 41  I estant Jesús assentat en davant de l’  
Mc 12,42  molts rics n’hi tiraven molts. 42  I vingué una pobra viuda i tirà dos peces  
Mc 12,43  petites del valor d’una malla. 43  I cridant a sos deixebles, los digué: –En  
Mc 13,1  ab los senyals que preceiran. 1  I a l’eixir del temple li digué un dels  
Mc 13,2  quines pedres i quins edificis! 2  I responent Jesús, li digué: –Veus tots  
Mc 13,3 sobre pedra que no sia derrocada. 3  I estant sentat en la muntanya de l’  
Mc 13,4  ¿Quan succeiran aquestes coses?  ¿I quin senyal hi haurà quan totes  
Mc 13,5  coses comèncien a complir-se? 5  I responent Jesús, començà a dir-los:  
Mc 13,10 mi, en testimoni contra d’ells. 10  I primer és necessari que sia predicat l’ 
Mc 13,11 l’evangeli a totes les nacions. 11  I quan vos pòrtien per a ser entregats, no 
Mc 13,12  parlau, sinó l’Esperit Sant. 12  I lo germà entregarà son germà a la mort,  
Mc 13,13  contra els pares i els mataran. 13  I sereu odiats de tots per causa de mon  
Mc 13,14  fins al fi, aqueix se salvarà. 14  »I quan veges l’abominació de la  
Mc 13,20 crià Déu, fins ara, ni hi seran. 20  I si el Senyor no hagués abreviat aquells  
13,21  escollí, abrevià aquells dies. 21  »I llavors si algú vos digués: “Mirau,  
Mc 13,25  lluna no donarà son resplendor. 25  I cauran les estrelles del cel, i les  
Mc 13,26  en lo cel seran commogudes. 26  »I aleshores veuran al Fill de l’home,  
Mc 13,27  núvols ab gran poder i glòria. 27  I llavors enviarà sos àngels i congregarà  
Mc 13,28  terra fins a l’extrem del cel. 28  »I apreneu una paràbola de la figuera:  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1746 
 

Mc 13,37  de repente, vos tròbia dormint. 37  I lo que vos dic a vosaltres, a tots ho  
Mc 14,1  a Caifàs. Negació de sant Pere. 1  I dos dies després era la Pasqua i los  
Mc 14,3 es mogués algun motí en lo poble. 3  I estant Jesús en Betània, en casa de Simó 
Mc 14,4  derramà lo bàlsam sobre son cap. 4  I alguns dels que estaven allí s’  
Mc 14,5  diners i donar-se als pobres.  I murmuraven fortament contra d’ella. 6  
Mc 14,10  se contarà en memòria d’ella. 10  I Judes Iscariot, un dels Dotze, anà als  
Mc 14,11  per a entregar-los-el. 11  I quan ells ho oïren, s’alegraren i  
Mc 14,11  i prometeren donar-li moneda.  I buscava una oportunitat per a entregar- 
Mc 14,12 oportunitat per a entregar-lo. 12  I al primer dia dels Àzims, quan  
Mc 14,13  per a què mengeu la pasqua? 13  I envià dos de sos deixebles, i els diu:  
Mc 14,14 un càntir d’aigua, seguiu-lo. 14  I en qualsevol part que éntria, dieu a l’ 
Mc 14,15  la pasqua ab mos deixebles?” 15  I ell vos ensenyarà un menjador gran  
Mc 14,16  allí la pasqua per a nosaltres. 16  I partiren los deixebles i anaren a la  
Mc 14,17  dit, i aparellaren la pasqua. 17  I arribada l’hora hi anà ab los Dotze. 18 
Mc 14,18  l’hora hi anà ab los Dotze. 18  I estant sentats i menjant a taula, los  
Mc 14,20  cada u de per si: –Só jo, acàs? 20  I ell los respongué: –Un dels Dotze, lo  
Mc 14,21 qui fica ab mi la mà en lo plat. 21  I el Fill de l’home va en veritat, com  
Mc 14,22  al tal home que mai hagués nat. 22  I estant ells menjant, prengué Jesús lo  
Mc 14,23  menjau: aquest és mon cos. 23  I prenent lo calze, donades gràcies, los  
Mc 14,24 el donà, i begueren tots d’ell. 24  I els digué: –Aquesta és ma sang del Nou  
Mc 14,26 el beuré nou en lo Regne de Déu. 26  I cantat l’himne, isqueren a la muntanya  
Mc 14,27  a la muntanya de l’Oliverar. 27  I Jesús los digué: –Aquesta nit tots vos  
Mc 14,29  davant de vosaltres en Galilea. 29  I Pere li diu: –Encara que tots s’  
Mc 14,30  en vós, emperò jo no. 30  I Jesús li digué: –En veritat te dic que  
Mc 14,31  juntament ab vós, no us negaré.  I lo mateix deien també tots. 32 I anaren  
Mc 14,32  I lo mateix deien també tots. 32  I anaren a una granja anomenada Getsemaní. 
Mc 14,32  a una granja anomenada Getsemaní.  I digué a sos deixebles: –Sentau-vos  
Mc 14,33 -vos aquí, mentres que jo ória. 33  I se’n portà ab ell a Pere, i a Jaume, i  
Mc 14,34  -se i a congoixar-se. 34  I els digué: –La mia ànima està trista  
Mc 14,35 la mort, esperau aquí i vetllau. 35  I havent anat un poc més endavant, se  
Mc 14,36  passàs d’ell aquella hora. 36  I digué: –‹Abbà›, Pare!, totes les coses  
Mc 14,37 lo que jo vull, sinó lo que vós. 37  I vingué i els trobà dormint, i digué a  
Mc 14,39  prompte, mes la carn, dèbil. 39  I altra vegada tornà a orar, dient les  
Mc 14,40  dient les mateixes paraules. 40  I quan retornà, los trobà novament  
Mc 14,41  i no sabien què respondre-li. 41  I tercera vegada vingué i els digué:  
Mc 14,43  m’ha d’entregar està cerca. 43  I estant ell encara parlant, arribà Judes  
Mc 14,44  i dels escribes i ancians. 44  I el traïdor los havia donat un senyal,  
Mc 14,45  -lo i portau-lo ab cuidado. 45  I quan arribà, s’acercà immediatament a  
Mc 14,45  a ell i li digué: –Salve, mestre.  I el besà. 46 Aleshores ells li posaren  
Mc 14,47  les mans sobre i el prengueren. 47  I un dels que estaven ab Jesús,  
Mc 14,48  sacerdot i li tallà l’orella. 48  I prenent Jesús la paraula, los digué:  
Mc 14,51  lo sos deixebles, fugiren tots. 51  I un jove anava detràs d’ell, cobertes  
Mc 14,53  s’escapà d’ells desnú. 53  I portaren a Jesús a casa del sumo  
Mc 14,55  ab los criats escalfant-se. 55  I els prínceps dels sacerdots i tot lo  
Mc 14,57  no concordaven sos testimonis. 57  I alçant-se uns, testificaren en fals  
Mc 14,60  això convenien los testimonis. 60  I alçant-se en mig lo sumo sacerdot,  
Mc 14,62  Cristo, lo Fill de Déu beneït? 62  I Jesús li digué: –Jo só, i veureu al Fill 
Mc 14,64  oït la blasfèmia! Què us n’apar?  I el condemnaren tots ells a que era reo  
Mc 14,65 tots ells a que era reo de mort. 65  I alguns començaren a escopir-li, i a  
Mc 14,65  -li cops, i li deien: –Endevina!  I els criats l’abufetejaven. 66 I estant  
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Mc 14,66  I els criats l’abufetejaven. 66  I estant Pere a baix en lo pati, arribà  
Mc 14,67  les criades del sumo sacerdot. 67  I quan vegé a Pere que s’escalfava, li  
Mc 14,68  –Ni el conec ni sé lo que et dius.  I se n’isqué fora davant del pati, i el  
Mc 14,69  del pati, i el gall cantà. 69  I novament veent-lo la criada, començà a 
Mc 14,70 70 Emperò ell ho negà altra vegada.  I al cap de poc, los que estaven allí  
Mc 14,71  i ton parlar és semblant. 71  I ell començà a maleir i a jurar dient:  
Mc 14,72  a aqueix home de qui em parlau. 72  I en aquell mateix punt cantà lo gall  
Mc 14,72  punt cantà lo gall segona vegada.  I se recordà Pere de la paraula que Jesús  
Mc 14,72  tu em negaràs tres vegades.»  I començà a plorar. 15,Tit Capítol XV  
Mc 15,1  en sa mort i com fou sepultat. 1  I luego, al dematí, los prínceps dels  
Mc 15,2  i l’entregaren a Pilat. 2  I Pilat li preguntà: –Ets tu lo rei dels  
Mc 15,2  –Ets tu lo rei dels jueus?  I ell, responent-li, li digué: –Tu ho  
Mc 15,3  -li, li digué: –Tu ho dius. 3  I els prínceps dels sacerdots l’acusaven  
Mc 15,4  Emperò ell no respongué res. 4  I Pilat li preguntà altra vegada dient:  
Mc 15,7  qualsevol que ells demanassen. 7  I n’hi havia un anomenat Barrabàs, que  
Mc 15,8  comès un homicidi en un motí. 8  I reunit lo poble, cridant, començà a  
Mc 15,9 li la gràcia que sempre els feia. 9  I Pilat los respongué dient: –Voleu que us 
Mc 15,12  los llibertàs abans a Barrabàs. 12  I Pilat, responent, los digué altra  
Mc 15,13  a qui apellidau rei dels jueus? 13  I ells de nou cridaren: –Crucificau-lo!  
Mc 15,14  los deia: –Doncs, quin mal ha fet?  I ells cridaven més: –Crucificau-lo! 15  
Mc 15,15  cridaven més: –Crucificau-lo! 15  I Pilat, volent contentar al poble, los  
Mc 15,16  per a què fos crucificat. 16  I los soldats lo portaren a l’atri del  
Mc 15,17  i convocaren tota la cohort. 17  I lo vestiren de púrpura, i teixint una  
Mc 15,19  dient: –Salve, rei dels jueus! 19  I lo ferien en lo cap ab una canya, i li  
Mc 15,20 i arrodillant-se, l’adoraven. 20  I després d’haver-lo escarnit, lo  
Mc 15,21  fora per a crucificar-lo. 21  I compeliren a un que passava, anomenat  
Mc 15,22  a que es carregàs sa creu. 22  I el conduïren a un lloc anomenat Gòlgota, 
Mc 15,23  «lloc de la Calavera». 23  I li donaven a beure vi mesclat ab mirra,  
Mc 15,24  ab mirra, i no el prengué. 24  I després d’haver-lo crucificat,  
Mc 15,26  de tèrcia quan lo crucificaren. 26  I el títol escrit de sa sentència era: «Lo 
Mc 15,27  era: «Lo rei dels jueus.» 27  I crucificaren ab ell dos lladres, l’un a 
Mc 15,28 dreta, i l’altre a sa esquerra. 28  I se complí l’Escriptura que diu: «I fou  
Mc 15,28  I se complí l’Escriptura que diu:  «I fou contat entre los malvats.» 29 I els 
Mc 15,29  fou contat entre los malvats.» 29  I els que passaven blasfemaven d’ell,  
Mc 15,31  a tu mateix baixant de la creu! 31  I d’aqueix modo, escarnint-lo també els 
Mc 15,33  ab ell l’ultrajaven. 33  I quan fou l’hora de sexta, se cobrí de  
Mc 15,34 la terra fins a l’hora de nona. 34  I a l’hora de nona exclamà Jesús ab gran  
Mc 15,35  per què m’haveu desemparat?» 35  I alguns dels que estaven presents, quan  
Mc 15,36  deien: –Mirau, a Elies crida. 36  I corrent un, i empapant una esponja ab  
Mc 15,38  donant un gran crit, espirà. 38  I se partí el vel del temple en dos  
Mc 15,39  en dos trossos de dalt baix. 39  I quan lo centurió, que estava davant,  
Mc 15,40  aquest home era lo Fill de Déu. 40  I hi havia també allí unes dones mirant  
Mc 15,42 ab ell havien pujat a Jerusalem. 42  I essent ja vespre, puix era la Parasceve, 
Mc 15,44  Pilat i demanà el cos de Jesús. 44  I Pilat se meravellava de que hagués mort  
Mc 15,45  li preguntà si havia ja mort. 45  I després de saber-ho per lo centurió,  
Mc 15,46  centurió, donà el cos a Josep. 46  I Josep comprà un llençol i, baixant-lo, 
Mc 15,47  llosa a la boca del sepulcre. 47  I Maria Magdalena i Maria, mare de Josep,  
Mc 16,1  l’evangeli. Sa ascensió al cel. 1  I passat lo dissabte, Maria Magdalena i  
Mc 16,2  per a anar a embalsamar a Jesús. 2  I de bon matí, en lo primer dia de la  
Mc 16,3  al sepulcre eixit ja el sol. 3  I deien entre si: –Qui ens desarrimarà la  
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Mc 16,5  remoguda, puix era molt gran. 5  I entrant en lo sepulcre, vegeren a un  
Mc 16,8 allí el veureu com ell vos digué. 8  I elles marxaren de pressa fugint del  
Mc 16,11  que estaven afligits i plorant. 11  I ells, quan oïren que era viu i que ella  
Mc 16,13 d’ells que anaven a una granja. 13  I aquestos anaren a contar-ho als demés, 
Mc 16,15  que l’havien vist ressuscitat. 15  I els digué: –Anau per tot lo món i  
Mc 16,17  lo qui no crega, se condemnarà. 17  I aquestos senyals seguiran als que  
Mc 16,19  dels malalts, i es curaran. 19  I el Senyor Jesús, després que los hagué  
Mc 16,20 i està sentat a la dreta de Déu. 20  I ells eixiren i predicaren en totes  
Lc 1,Tit  segons sant Lluc 1,Tit Capítol  I L’àngel Gabriel anuncia lo naixement de 
Lc 1,6  Aaron, i tenia per nom Elisabet. 6  I un i altre eren justos davant de Déu,  
Lc 1,7  manaments i estatuts del Senyor. 7  I no tenien fill algun, perquè Elisabet  
Lc 1,8  los dos eren ja entrats en dies. 8  I succeí que, exercint Zacaries son  
Lc 1,10  del Senyor a posar encens. 10  I tota la multitud del poble estava  
Lc 1,11  defora a l’hora de l’encens. 11  I se li aparegué un àngel del Senyor,  
Lc 1,12  dreta de l’altar de l’encens. 12  I Zacaries, quan lo vegé, se torbà, i lo  
Lc 1,14 fill, i li posaràs per nom Joan. 14  I tindràs goig i alegria, i molts se  
Lc 1,16  ja des del ventre de sa mare. 16  I a molts dels fills d’Israel convertirà  
Lc 1,18  al Senyor un poble perfet. 18  I digué Zacaries a l’àngel: –Com  
Lc 1,19  i ma muller, d’edat avançada. 19  I, responent, l’àngel li digué: –Jo só  
Lc 1,20 i portar-te aquesta bona nova. 20  I tu et tornaràs mut i no podràs parlar  
Lc 1,21  que es compliran a son temps. 21  I lo poble estava aguardant a Zacaries, i  
Lc 1,22  que s’estés tant en lo temple. 22  I quan isqué, no els podia parlar, i  
Lc 1,22  tingut alguna visió en lo temple.  I ell los ho donava a entendre ab senyes,  
Lc 1,23  ab senyes, i permanesqué mut. 23  I succeí que, quan s’hagueren complert  
Lc 1,24  ministeri, se n’anà a sa casa. 24  I després d’aquestos dies concebí  
Lc 1,26  mon oprobi d’entre els homes.» 26  I al sisè mes, Déu envià l’àngel Gabriel  
Lc 1,28  i lo nom de la verge era Maria. 28  I havent entrat l’àngel a on ella estava, 
Lc 1,29  Beneita vós entre les dones. 29  I quan ella l’hagué vist, quedà sorpresa  
Lc 1,30  quina salutació seria aquella. 30  I l’àngel li digué: –No temau, Maria,  
Lc 1,33  la casa de Jacob per a sempre. 33  I son regne no tindrà fi. 34 I digué Maria 
Lc 1,34  33 I son regne no tindrà fi. 34  I digué Maria a l’àngel: –Com serà això,  
Lc 1,35  això, puix jo no conec baró? 35  I, responent, l’àngel li digué: –L’  
Lc 1,35  Altíssim vos cobrirà de sa sombra.  I per això lo Sant que naixerà de vós,  
Lc 1,36  vós, serà anomenat Fill de Déu. 36  I mirau, Elisabet, vostra cosina, també  
Lc 1,38  a Déu no hi ha res impossible. 38  I digué Maria: –Veus aquí l’esclava del  
Lc 1,38  faça’s en mi segons ta paraula.  I se retirà d’ella l’àngel. 39 I en  
Lc 1,39  I se retirà d’ella l’àngel. 39  I en aquells dies, alçant-se Maria, se  
Lc 1,40  la Judea, a una ciutat de Judà. 40  I entrà en la casa de Zacaries i saludà a  
Lc 1,41 de Zacaries i saludà a Elisabet. 41  I succeí que, quan Elisabet oigué la  
Lc 1,42  quedà plena de l’Esperit Sant. 42  I exclamà en alta veu i digué: –Beneita tu 
Lc 1,43 i beneït lo fruit de ton ventre. 43  I d’a on me ve tanta ditxa que la mare de 
Lc 1,45  saltà de goig en mon ventre. 45  I benaventurada tu que cregueres, perquè  
Lc 1,46  et fou dit de part del Senyor. 46  I digué Maria: –Ma ànima glorifica al  
Lc 1,47  –Ma ànima glorifica al Senyor. 47  I mon esperit s’ha regositjat en Déu, mon 
Lc 1,50  poderós, i és sant lo seu nom. 50  I sa misericòrdia està en los que el  
Lc 1,56  per sigles de sigles. 56  I Maria se detingué ab ella com cosa de  
Lc 1,58  havia de parir, i parí un fill. 58  I sos veïns i sos parents oïren que el  
Lc 1,59  i se’n congratulaven ab ella. 59  I succeí que al vuitè dia vingueren a  
Lc 1,60  lo nom de son pare Zacaries. 60  I responent sa mare, digué: –De ninguna  
Lc 1,61  sinó que s’anomenarà Joan. 61  I li deien: –No hi ha ningú en ta  
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Lc 1,62  parentela que tinga aqueix nom! 62  I preguntaven ab senyes al pare de l’  
Lc 1,63  com volia que l’anomenassen. 63  I demanà una tauleta i escrigué dient:  
Lc 1,63  escrigué dient: «Joan és son nom».  I tots se meravellaren. 64 I a l’instant  
Lc 1,64  nom». I tots se meravellaren. 64  I a l’instant s’obrí sa boca i quedà  
Lc 1,65  i parlava beneint a Déu. 65  I s’ompliren de temor tots sos veïns, i  
Lc 1,66 totes les muntanyes de la Judea. 66  I tots los que les oïen les depositaren en 
Lc 1,67  la mà del Senyor estava ab ell. 67  I Zacaries, son pare, quedà ple de l’  
Lc 1,69  obrà la redempció de son poble. 69  I erigí per a nosaltres lo corn de  
Lc 1,76  tots los dies de nostra vida. 76  »I tu, infant, seràs apellidat profeta de  
Lc 1,80  passos en lo camí de la pau. 80  I l’infant creixia i se fortaleixia en  
Lc 2,1 Viu en Nazaret sumís a sos pares. 1  I succeí en aquells dies que es proclamà  
Lc 2,2 manant que tothom fos empadronat. 2  I aquest primer empadronament fou fet per  
Lc 2,3  essent governador de la Síria. 3  I anaven tots a allistar-se cada qual en 
Lc 2,4  -se cada qual en sa ciutat. 4  I pujà també Josep des de Nazaret, en  
Lc 2,6  sa muller, que estava prenyada. 6  I trobant-se allí, esdevingué que es  
Lc 2,7  los dies en què havia de parir. 7  I parí son fill primogènit i l’embolicà  
Lc 2,8  lloc per a ells en la posada. 8  I hi havia uns pastors en aquella comarca  
Lc 2,9  son bestiar durant la nit. 9  I veus aquí que s’aparegué cerca d’ells  
Lc 2,10  gran temor s’apoderà d’ells. 10  I l’àngel los digué: –No temau, perquè  
Lc 2,12  que és Cristo, lo Senyor. 12  I servesca-us de senyal: que trobareu a  
Lc 2,13  i reclinat en lo pessebre. 13  I de repente comparegué ab l’àngel un  
Lc 2,15  pau, i als homes bona voluntat. 15  I succeí que tan prest com los àngels se  
Lc 2,16 que el Senyor nos ha manifestat. 16  I partiren corrent, i trobaren a Maria i a 
Lc 2,17  i a l’infant en lo pessebre. 17  I quan ho hagueren vist, comprengueren lo  
Lc 2,18  estat dit d’aquell infant. 18  I tots los que ho oïren ne quedaren  
Lc 2,20  meditant-les en son cor. 20  I els pastors se’n tornaren, glorificant  
Lc 2,21  modo que els les havien dites. 21  I després d’haver passat los vuit dies  
Lc 2,22  que fos concebut en lo ventre. 22  I complerts que foren los dies de la  
Lc 2,24  serà consagrat al Senyor. 24  I per a donar l’oferiment, conforme està  
Lc 2,25  de tórtoles o dos colomins. 25  I en aquella ocasió hi havia en Jerusalem  
Lc 2,25  esperava la consolació d’Israel.  I l’Esperit Sant estava sobre ell. 26 I  
Lc 2,26  Esperit Sant estava sobre ell. 26  I li havia estat revelat per l’Esperit  
Lc 2,27  abans lo Cristo del Senyor. 27  I mogut de l’Esperit, vingué al temple. I 
Lc 2,27  de l’Esperit, vingué al temple.  I portant los pares a l’infant Jesús per  
Lc 2,33  glòria d’Israel, vostre poble. 33  I Josep i sa mare estaven meravellats d’  
Lc 2,34 aquelles coses que deien d’ell. 34  I Simeon los beneí i digué a Maria, sa  
Lc 2,36  los pensaments de molts cors. 36  I hi havia una profetisa anomenada Anna,  
Lc 2,37  son marit des de sa virginitat. 37  I ella era viuda, i com de vuitanta-  
Lc 2,38 dia i nit ab dejunis i oracions. 38  I arribant ella en aquella mateixa hora,  
Lc 2,39 esperaven la redempció d’Israel 39  I quan ells hagueren complert totes les  
Lc 2,40  ciutat de Nazaret, en Galilea. 40  I l’infant creixia, i se fortificava,  
Lc 2,41  i la gràcia de Déu era ab ell. 41  I sos pares anaven tots los anys a  
Lc 2,42  en lo dia solemne de la Pasqua. 42  I essent ja d’edat de dotze anys, pujant  
Lc 2,45  entre los parents i coneguts. 45  I no havent-lo trobat, regressaren a  
Lc 2,46  a Jerusalem en busca d’ell. 46  I succeí que, al cap de tres dies, lo  
Lc 2,47  oint-los i preguntant-los. 47  I tots quants l’oïen, s’atordien de sa  
Lc 2,48 sa sabiduria i de ses respostes. 48  I quan sos pares lo vegeren quedaren  
Lc 2,48 pares lo vegeren quedaren admirats.  I li digué sa mare: –Fill, per què t’has  
Lc 2,49  afligits, t’hem estat buscant. 49  I los respongué: –Per a què em buscàveu?  
Lc 2,51  les paraules que els havia dit. 51  I baixà ab ells, i vingué a Nazaret, i  
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Lc 2,51  a Nazaret, i estigué sumís a ells.  I sa mare guardava totes aquestes paraules 
Lc 2,52  aquestes paraules en son cor. 52  I Jesús creixia en sabiduria, i en edat, i 
Lc 3,1  succeeixen. Genealogia de Jesús. 1  I en l’any quinze de l’imperi de Tiberi  
Lc 3,3  fill de Zacaries, en lo desert. 3  I vingué per tota la comarca del Jordà,  
Lc 3,7  carn veurà la salvació de Déu.» 7  I deia a la multitud de gent que venien a  
Lc 3,10  serà tallat i tirat al foc. 10  I li preguntaven la gent i deien: –Doncs,  
Lc 3,11 gent i deien: –Doncs, què farem? 11  I responent los deia: –Aquell que té dos  
Lc 3,12  té què menjar, faça lo mateix. 12  I vingueren també publicans a ell per a  
Lc 3,13 li digueren: –Mestre, què farem? 13  I ell los digué: –No exigiu més del que us 
Lc 3,14  més del que us està manat. 14  I li preguntaven també los soldats dient:  
Lc 3,14  també los soldats dient:  –I nosaltres, què farem? I els digué: –No  
Lc 3,14  dient: –I nosaltres, què farem?  I els digué: –No maltracteu a ningú ni el  
Lc 3,15 i contentau’s ab lo vostre pre. 15  I com lo poble estava en expectació i  
Lc 3,18  palla en un foc inextinguible. 18  I així anunciava moltes altres coses al  
Lc 3,21  fer tancar a Joan en la presó. 21  I succeí que, al rebre tot lo poble lo  
Lc 3,23  l’amat; en tu m’he complagut. 23  I lo mateix Jesús començava a ser com de  
Lc 4,2  dies, i era tentat del diable.  I en aquells dies no menjà res, passats  
Lc 4,3  passats los quals tingué fam. 3  I li digué lo diable: –Si ets Fill de Déu, 
Lc 4,4 a aquesta pedra que es tórnia pa. 4  I Jesús li respongué: –Escrit està: “No  
Lc 4,5  sinó de tota paraula de Déu.” 5  I el portà lo diable a una muntanya molt  
Lc 4,8  m’adorasses, tots seran teus. 8  I responent Jesús, li digué: –Aparta’t de 
Lc 4,9  adoraràs, i a ell sol serviràs.” 9  I el portà a Jerusalem i el posà sobre lo  
Lc 4,12  no ensopèguia en pedra alguna.” 12  I responent Jesús, li digué: –Dit està:  
Lc 4,13  tentaràs al Senyor, ton Déu.” 13  I acabades totes estes tentacions, se  
Lc 4,14  diable d’ell per algun temps. 14  I per virtut de l’Esperit tornà Jesús a  
Lc 4,15  s’espargí per tota la comarca. 15  I ell ensenyava en les sinagogues d’ells  
Lc 4,16  d’ells i era alabat de tots. 16  I anà a Nazaret, a on s’havia criat, i  
Lc 4,17 la sinagoga, i s’alçà a llegir. 17  I li donaren lo llibre del profeta Isaïes. 
Lc 4,17  lo llibre del profeta Isaïes.  I quan obrí lo llibre, trobà lo passatge  
Lc 4,20  Senyor i lo dia del gallardó.» 20  I havent tancat lo llibre, l’entregà al  
Lc 4,20  l’entregà al ministre i se sentà.  I tots quants se trobaven en la sinagoga  
Lc 4,21  tenien la vista fixada en ell. 21  I començà a dir-los: –Avui s’ha  
Lc 4,22  escriptura que acabau d’oir. 22  I tots li donaven testimoni, i se  
Lc 4,23  –No és aquest lo fill de Josep? 23  I ell los deia: –Vosaltres, sens dubte, me 
Lc 4,24 -les aquí també en ta pàtria.” 24  I deia: –En veritat vos dic que ningun  
Lc 4,27  en Sarepta, ciutat de Sidònia. 27  I molts leprosos hi havia en Israel en  
Lc 4,28  fet net sinó Naaman de Síria. 28  I tots los que estaven en la sinagoga, a  
Lc 4,31 per entremig d’ells, se n’anà. 31  I baixà a Cafarnaüm, ciutat de la Galilea, 
Lc 4,32  los ensenyava en los dissabtes. 32  I se meravellaven de sa doctrina, puix sa  
Lc 4,33  sa paraula era ab autoritat. 33  I estava en la sinagoga un home posseït d’ 
Lc 4,35  bé qui ets tu: lo Sant de Déu! 35  I Jesús lo reprengué i digué: –Calla i ix  
Lc 4,35  i digué: –Calla i ix d’ell!  I lo dimoni, tirant-lo a terra enmig de  
Lc 4,36  d’ell, i no li féu dany algun. 36  I quedaren tots plens d’espant, i se  
Lc 4,37 mana als esperits impurs i ixen. 37  I se difundí sa fama per tots los llocs de 
Lc 4,38  tots los llocs de la comarca. 38  I eixint Jesús de la sinagoga, entrà en  
Lc 4,38 la sinagoga, entrà en casa de Simó.  I la sogra de Simó patia una gran febre, i 
Lc 4,39  a la febre, i la febre la deixà.  I ella se llevà luego i los servia. 40 I a 
Lc 4,40  se llevà luego i los servia. 40  I a la posta del sol, tots los que tenien  
Lc 4,40  dolències los hi portaven.  I ell, posant les mans sobre cada u d’  
Lc 4,41  cada u d’ells, los curava. 41  I de molts eixien los dimonis, cridant i  
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Lc 4,41  i dient: –Tu ets lo Fill de Déu.  I ell los reprenia i no els permetia dir  
Lc 4,42  sabien que ell era lo Cristo. 42  I quan fou de dia isqué per a anar-se’n 
Lc 4,44  puix per això he estat enviat. 44  I anava predicant en les sinagogues de la  
Lc 5,1 dejunaven los deixebles de Jesús. 1  I succeí que, com la gent vingués  
Lc 5,3  en terra i rentaven sos filats. 3  I entrant en una d’aquestes barques, que  
Lc 5,3  que s’allargàs un poc de terra.  I estant sentat, adoctrinava a la gent des 
Lc 5,4  a la gent des de la barca. 4  I quan acabà de parlar, digué a Simó:  
Lc 5,5  i tirau los filats per a pescar. 5  I responent Simó, li digué: –Mestre, tota  
Lc 5,6  vostra paraula tiraré lo filat. 6  I havent-ho fet aixís, agafaren una  
Lc 5,7 de peixos que es rompia lo filat. 7  I feren senyal als seus companys que  
Lc 5,7  a què vinguessen a ajudar-los.  I vingueren, i de tal manera ompliren les  
Lc 5,8  que casi se n’anaven a fons. 8  I quan Simó Pere vegé això, se llançà als  
Lc 5,10  agafada de peix que havien fet. 10  I així mateix Jaume i Joan, fills del  
Lc 5,10 Zebedeu, que eren companys de Simó.  I digué Jesús a Simó: –No témies, d’avui  
Lc 5,11  avant seràs pescador d’homes. 11  I atracades les barques a terra, ho  
Lc 5,12  abandoraren tot i el seguiren. 12  I succeí que, estant ell en una d’  
Lc 5,12  vingué un home cobert de lepra.  I quan vegé a Jesús, se postrà de rostro  
Lc 5,13  vós voleu, podeu fer-me net. 13  I ell, extenent la mà, lo tocà, dient:  
Lc 5,13  lo tocà, dient: –Vull, sies net.  I luego lo deixà la lepra. 14 I li manà  
Lc 5,14  net. I luego lo deixà la lepra. 14  I li manà que no ho digués a ningú, ans  
Lc 5,15 manà Moisès en testimoni a ells. 15  I tant més s’estenia sa fama, i acudia  
Lc 5,17  se retirava al desert i orava. 17  I succeí que un dia, estant ell ensenyant, 
Lc 5,18 Senyor obrava per a curar-los. 18  I veus aquí uns homes que portaven en un  
Lc 5,20  -lo al mig davant de Jesús. 20  I quan vegé la fe d’ells, digué: –Home,  
Lc 5,21  perdonats te són tos pecats. 21  I els escribes i fariseus començaren a  
Lc 5,22  pecats sinó tan sols Déu?» 22  I coneixent Jesús los pensaments d’ells,  
Lc 5,25  llit, i vés-te’n a ta casa. 25  I a l’instant s’alçà a vista d’ells, i  
Lc 5,26 anà a sa casa glorificant a Déu. 26  I quedaren tots atordits i glorificaven a  
Lc 5,27  hem vist coses meravelloses. 27  I després d’això isqué i vegé a un  
Lc 5,28  i li digué: –Segueix-me. 28  I alçant-se, ho deixà tot i lo seguí. 29 
Lc 5,29  -se, ho deixà tot i lo seguí. 29  I li donà Leví un gran convit en sa casa,  
Lc 5,30  que estaven a taula ab ells. 30  I els fariseus i els escribes murmuraven  
Lc 5,31 ab los publicans i els pecadors? 31  I Jesús los respongué i digué: –Los que  
Lc 5,33  sinó los pecadors. 33  I ells li digueren: –Per què los deixebles 
Lc 5,36  dejunaran en aquells dies. 36  I els digué un símil: –Ningú posa un pedaç 
Lc 5,37  cau bé lo pedaç nou ab lo vell. 37  I ningú posa vi novell en bots vells,  
Lc 5,39  l’un i l’altre se mantindran. 39  I ningú que beu del vi vell vol després lo 
Lc 6,1  de la llei cristiana. 1  I succeí en lo segon dissabte després del  
Lc 6,2  entre les mans, se les menjaven. 2  I alguns dels fariseus los deien: –Per què 
Lc 6,3  lo que no és lícit en dissabte? 3  I Jesús, responent, los digué: –¿Ni haveu  
Lc 6,5 ells sinó tan sols los sacerdots? 5  I els digué: –Lo Fill de l’home és també  
Lc 6,6  és també senyor del dissabte. 6  I succeí que un altre dissabte entrà també 
Lc 6,6  també en la sinagoga i ensenyava.  I hi havia allí un home que tenia seca la  
Lc 6,7  home que tenia seca la mà dreta. 7  I els escribes i fariseus l’estaven  
Lc 6,8  la mà: –Alça’t i posa’t al mig.  I ell, alçant-se, se posà en peu. 9 I  
Lc 6,9 ell, alçant-se, se posà en peu. 9  I Jesús li digué: –Vos preguntaré una  
Lc 6,10  salvar la vida o llevar-la? 10  I, mirant-se’ls a tots al rodador,  
Lc 6,11  la mà sana com l’altra. 11  I ells s’ompliren de ràbia, i  
Lc 6,12  és lo que podrien fer a Jesús. 12  I succeí en aquells dies que ell se n’anà 
Lc 6,13  allí tota la nit orant a Déu. 13  I al ser de dia cridà a sos deixebles i  
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Lc 6,17  Iscariot, que fou lo traïdor. 17  I baixant ab ells, se deturà en un pla,  
Lc 6,18 -lo i a que els curàs de sos mals.  I els que eren aturmentats dels esperits  
Lc 6,19 dels esperits impurs se curaven. 19  I tota la gent procurava tocar-lo,  
Lc 6,20  virtut que els curava a tots. 20  I ell, alçant los ulls envers sos  
Lc 6,29  per a los que us calumniïn. 29  I al que et feresca en una galta, presenta 
Lc 6,29  presenta-li l’altra també.  I al que et prenga la capa, no t’opòsies  
Lc 6,31  teu, no tórnies a demanar-li. 31  I el que vullau que els homes facen per a  
Lc 6,32 això mateix feu-ho per a ells. 32  I si amau als que us amen, quin grat vos  
Lc 6,33  amen als que els amen a ells. 33  I si feu bé als que us fan bé, quin grat  
Lc 6,34  puix los pecadors també ho fan. 34  I si prestau a aquells de qui esperau  
Lc 6,39  ab què amidareu sereu amidats. 39  I els deia també un símil: –¿Per ventura  
Lc 6,41 qualsevol que sia com lo mestre. 41  ¿I per què mires la volva en l’ull de ton 
Lc 7,1  peus. Paràbola dels dos deutors. 1  I quan hagué acabat estes plàtiques al  
Lc 7,2 l’escoltava, entrà en Cafarnaüm. 2  I hi havia allí aleshores molt mal, i a  
Lc 7,3 un centurió a qui est volia molt. 3  I havent oït parlar de Jesús, li envià  
Lc 7,4  que vingués a curar a son criat. 4  I ells, tan prest com arribaren a Jesús,  
Lc 7,6  6 Jesús, doncs, anava ab ells.  I essent ja prop de la casa, lo centurió  
Lc 7,10  he trobat una fe tan gran. 10  I tornats a casa los que havien estat  
Lc 7,11 al criat que havia estat malalt. 11  I succeí després que anava a una ciutat  
Lc 7,12  i una gran multitud de gent. 12  I, a l’arribar prop de les portes de la  
Lc 7,14  ella, li digué: –No plòries. 14  I s’acercà i tocà les andes. I els que el 
Lc 7,14  14 I s’acercà i tocà les andes.  I els que el portaven se pararen. I digué: 
Lc 7,14  I els que el portaven se pararen.  I digué: –Jove, a tu t’ho dic, alça’t.  
Lc 7,15  –Jove, a tu t’ho dic, alça’t. 15  I el difunt se sentà, i començà a parlar.  
Lc 7,15  se sentà, i començà a parlar.  I Jesús l’entregà a sa mare. 16 I un  
Lc 7,16  I Jesús l’entregà a sa mare. 16  I un temor s’apoderà de tots, i  
Lc 7,16  s’ha alçat entre nosaltres.  I: –Déu ha visitat a son poble. 17 I  
Lc 7,17  I: –Déu ha visitat a son poble. 17  I aquest rumor d’ell s’espargí per tota  
Lc 7,18  per tota la Judea i sa comarca. 18  I els deixebles de Joan contaren a ell  
Lc 7,19  a ell totes estes coses. 19  I Joan cridà a dos de sos deixebles i los  
Lc 7,20  o devem esperar-ne un altre?» 20  I havent arribat a ell aquestos homes, li  
Lc 7,21  o devem esperar-ne un altre?” 21  I Jesús en aquella mateixa hora curà a  
Lc 7,23 anunciat l’evangeli als pobres. 23  I benaventurat és lo qui no s’  
Lc 7,24 lo qui no s’escandalísia en mi. 24  I quan se n’hagueren tornat los  
Lc 7,29  Regne de Déu, és major que ell. 29  »I tot lo poble, i els publicans que l’  
Lc 7,31  no essent batejats per aquell. 31  I digué el Senyor: –Doncs, a qui diré que  
Lc 7,36  justificada per tots sos fills. 36  I li suplicava un dels fariseus que anàs a 
Lc 7,36  fariseus que anàs a menjar ab ell.  I havent entrat en la casa del fariseu, se 
Lc 7,37  del fariseu, se sentà a taula. 37  I veus aquí hi havia en la ciutat una dona 
Lc 7,38 vas d’alabastre ple d’ungüent. 38  I posada a sos peus detràs d’ell, començà 
Lc 7,39 sos peus i els ungia ab ungüent. 39  I quan lo fariseu que l’havia convidat  
Lc 7,40  toca, perquè ella pecadora és.» 40  I Jesús li respongué dient: –Simó, una  
Lc 7,40  –Simó, una cosa tinc que dir-te.  I ell respongué: –Mestre, dieu. 41 –Un  
Lc 7,43  serà aquell a qui més li condonà.  I Jesús li replicà: –Tu has judicat  
Lc 7,44  –Tu has judicat rectament. 44  I girant-se envers la dona, digué a  
Lc 7,48 qui menos se perdona, menos ama. 48  I digué a ella: –Perdonats te són tos  
Lc 7,49  –Perdonats te són tos pecats. 49  I los que estaven allí menjant començaren  
Lc 7,50  que fins los pecats perdona?» 50  I digué a la dona: –Ta fe t’ha salvat.  
Lc 8,1 ressuscitant a la filla de Jairo. 1  I succeí després, que Jesús caminava per  
Lc 8,1  i anunciant lo Regne de Déu.  I estaven ab ell los dotze apòstols, 2 i  
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Lc 8,4  que l’assistien ab sos béns. 4  I com hagués concorregut un número crescut 
Lc 8,6  menjaren los aucells de l’aire. 6  I altra caigué sobre pedres, i quan hagué  
Lc 8,7  se secà, perquè no tenia humor. 7  I altra caigué entre espines, i les  
Lc 8,8  junt ab ella, la sufocaren. 8  I altra caigué en terra bona, i nasqué, i  
Lc 8,9  –Qui té orelles per a oir, oiga. 9  I els deixebles li preguntaven: –Què  
Lc 8,14  de la tentació tornen atràs. 14  I la que caigué entre espines, són aquells 
Lc 8,19  ell pensa tenir li serà llevat. 19  I vingueren a ell sa mare i sos germans, i 
Lc 8,20  -se-li per raó del gentiu. 20  I li digueren: –Ta mare i tos germans  
Lc 8,22  paraula de Déu i la practiquen. 22  I succeí que un dia entrà ell ab sos  
Lc 8,22  a l’altra banda de l’estany.  I partiren. 23 I mentres estaven navegant, 
Lc 8,23  banda de l’estany. I partiren. 23  I mentres estaven navegant, ell se dormí,  
Lc 8,24  d’aigua, i estaven en perill. 24  I acercant-se a ell, lo despertaren  
Lc 8,24  –Mestre, mestre, que ens perdem!  I ell, alçant-se, reprengué al vent i a  
Lc 8,25  i cessà; i vingué bonança. 25  I els digué: –A on és vostra fe? I ells,  
Lc 8,25 25 I els digué: –A on és vostra fe?  I ells, plens de temor, se meravellaven,  
Lc 8,26  vents i al mar i l’obeeixen? 26  I navegaren al territori dels gerasens,  
Lc 8,27  que està enfront de la Galilea. 27  I luego que saltà en terra, se li acercà  
Lc 8,29  suplico que no m’aturménties. 29  I és perquè manava a l’esperit impur que  
Lc 8,30  pel dimoni als deserts. 30  I Jesús li preguntà dient: –Qual és ton  
Lc 8,30  preguntà dient: –Qual és ton nom?  I ell respongué: –Llegió. Puix havien  
Lc 8,31  entrat en ell molts dimonis. 31  I li suplicaven que no els manàs anar a l’ 
Lc 8,32  no els manàs anar a l’abisme. 32  I estava allí pasturant en la muntanya una 
Lc 8,32  que els deixàs entrar en ells.  I los ho permeté. 33 Isqueren, doncs, los  
Lc 8,35  en la ciutat i en les masies. 35  I eixiren a veure lo que havia succeït i  
Lc 8,36  a sos peus, i s’atemorisaren. 36  I els que ho havien vist los contaren de  
Lc 8,37  estat deslliurat de la llegió. 37  I li demanà tota la gent del territori  
Lc 8,37  d’ells, puix tenien gran temor.  I ell se’n pujà en una barca i se’n  
Lc 8,38 pujà en una barca i se’n tornà. 38  I l’home de qui havien eixit los dimonis  
Lc 8,39  grans coses ha fet Déu per a tu.  I anà publicant per tota la ciutat quant  
Lc 8,40  gran mercè li havia fet Jesús. 40  I succeí que, havent tornat Jesús, lo rebé 
Lc 8,41  puix tothom l’estava esperant. 41  I veus aquí que vingué un home anomenat  
Lc 8,42  dotze anys, que s’estava morint.  I succeí que mentres que ell hi anava l’  
Lc 8,43 hi anava l’oprimia la multitud. 43  I certa dona que patia d’un fluix de sang 
Lc 8,44  i tocà la vora de son vestit.  I en aquell mateix instant s’estroncà lo  
Lc 8,45  s’estroncà lo fluix de sang. 45  I Jesús digué: –Qui m’ha tocat? I negant  
Lc 8,45 45 I Jesús digué: –Qui m’ha tocat?  I negant-ho tots, digué Pere i los que  
Lc 8,46  i preguntau: “Qui m’ha tocat?” 46  I Jesús digué: –Algú m’ha tocat, puix jo  
Lc 8,47  que ha eixit virtut de mi. 47  I quan la dona se vegé descoberta, vingué  
Lc 8,48 com al moment havia quedat sana. 48  I ell li digué: –Filla, té bon ànimo, ta  
Lc 8,51  creu solament, i serà salva. 51  I quan arribà a la casa, no deixà entrar  
Lc 8,52  al pare i a la mare de la noia. 52  I tots ploraven i se condolien d’ella. I  
Lc 8,52  ploraven i se condolien d’ella.  I ell digué: –No ploreu; no és morta la  
Lc 8,53 és morta la noia, sinó que dorm. 53  I se burlaven d’ell, sabent que era  
Lc 8,54  d’ell, sabent que era morta. 54  I ell los tragué a tots fora i la prengué  
Lc 8,55  i cridà dient: –Noia, alça’t! 55  I son esperit retornà a ella, i s’alçà  
Lc 8,55  retornà a ella, i s’alçà luego.  I manà que li donassen de menjar. 56 I sos 
Lc 8,56  manà que li donassen de menjar. 56  I sos pares quedaren atordits; i ell los  
Lc 9,1  home que vol seguir a Jesucrist. 1  I havent convocat als dotze apòstols, los  
Lc 9,2  i virtut de curar les dolències. 2  I els envià a predicar lo Regne de Déu i a 
Lc 9,3  de Déu i a curar los malalts. 3  I els digué: –No us emporteu res per al  
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Lc 9,4  diners; ni tingau dues túniques. 4  I en qualsevol casa en què entreu,  
Lc 9,5  en ella i no iscau d’allí. 5  I si no hi hagués qui us volgués rebre,  
Lc 9,6 peus en testimoni contra d’ells. 6  I havent eixit, anaven pels pobles  
Lc 9,7  evangeli i curant per tot arreu. 7  I arribà a oïdos d’Herodes, lo tetrarca,  
Lc 9,9  profetes havia ressuscitat. 9  I digué Herodes: –Jo fiu degollar a Joan.  
Lc 9,9  aquest de qui oic tals coses?  I cercava com veure-lo. 10 I havent  
Lc 9,10 coses? I cercava com veure-lo. 10  I havent tornat los apòstols, li contaren  
Lc 9,10  li contaren lo que havien fet.  I, cridant-los ell a part, se retirà a  
Lc 9,11  és del territori de Betsaida. 11  I lo poble, quan ho sabé, lo seguia; i ell 
Lc 9,12  als que necessitaven de cura. 12  I començava a caure lo dia, quan acercant  
Lc 9,13  aquí estam en un lloc desert. 13  I els digué: –Donau-los vosaltres de  
Lc 9,13  –Donau-los vosaltres de menjar.  I ells digueren: –No tenim més que cinc  
Lc 9,14  eren com cosa de cinc mil homes.  I ell digué a sos deixebles: –Feu-los  
Lc 9,15  de cinquanta en cinquanta. 15  I així ho feren, i los feren sentar a  
Lc 9,16  i los feren sentar a tots. 16  I prenent los cinc pans i los dos peixos,  
Lc 9,17  los posassen davant de la gent. 17  I menjaren tots i quedaren saciats. I de  
Lc 9,17 I menjaren tots i quedaren saciats.  I de lo que sobrà, n’alçaren dotze coves  
Lc 9,18  alçaren dotze coves de bocins. 18  I succeí que, estant orant, se trobaven ab 
Lc 9,19  –Qui diu la gent que só, jo? 19  I ells respongueren dient: –Joan lo  
Lc 9,20  algun dels antics profetes. 20  –I vosaltres –los digué–, qui dieu que só, 
Lc 9,23 i que ressuscítia al tercer dia. 23  I digué a tots ells: –Qui vulla seguir-  
Lc 9,28  fins que vegen lo Regne de Déu. 28  I succeí que, com cosa de vuit dies  
Lc 9,29  ’n pujà a una muntanya a orar. 29  I mentres feia oració, la figura de son  
Lc 9,30  tornaren blancs i resplendents. 30  I veus aquí que parlaven ab ell dos  
Lc 9,33  dos barons que estaven ab ell. 33  I quan s’apartaren d’ell, digué Pere a  
Lc 9,35 a l’entrar aquells en lo núvol. 35  I isqué una veu del núvol dient: –Aquest  
Lc 9,36  és mon Fill, l’amat, oïu-lo. 36  I a l’eixir aquesta veu trobaren a Jesús  
Lc 9,37  alguna de lo que havien vist. 37  I succeí que al dia següent, al baixar  
Lc 9,38  una gran multitud de gent. 38  I veus aquí un home de la turba que  
Lc 9,39  perquè és l’únic que tinc. 39  I veus aquí que un esperit l’agarrà, i  
Lc 9,40  separà d’ell despedaçant-lo. 40  I vaig suplicar a vostres deixebles que el 
Lc 9,41  llançassen fora, i no pogueren. 41  I responent Jesús digué: –O raça infiel i  
Lc 9,42 sofriré? Porta’m aquí ton fill. 42  I quan s’aproximava, lo dimoni lo tirà  
Lc 9,44  jove i el restituí a son pare. 44  I s’atordien tots del gran poder de Déu;  
Lc 9,46 -li acerca d’aquesta plàtica. 46  I els vingué lo pensament qui d’ells  
Lc 9,48  infant i se’l posà prop de si. 48  I els digué: –Lo qui rèbia a est infant en 
Lc 9,50  no us segueix ab nosaltres. 50  I Jesús li digué: –No l’hi prohibiu,  
Lc 9,51  nosaltres està per a nosaltres. 51  I succeí que, estant per a complir-se lo 
Lc 9,52  resolt d’anar a Jerusalem. 52  I despatxà davant d’ell missatgers, i  
Lc 9,53  per aparellar-li hospedatge. 53  I no el reberen perquè lo seu semblant era 
Lc 9,54  era d’anar a Jerusalem. 54  I quan los seus deixebles Jaume i Joan  
Lc 9,56  les ànimes, sinó a salvar-les.  I se n’anaren a un altre lloc. 57 I  
Lc 9,57  I se n’anaren a un altre lloc. 57  I succeí que, mentres anaven caminant,  
Lc 9,59 home no té a on reclinar lo cap. 59  I a un altre li digué: –Segueix-me. I  
Lc 9,59 a un altre li digué: –Segueix-me.  I ell li respongué: –Senyor, deixau-me  
Lc 9,60 anar primer a enterrar mon pare. 60  I Jesús li digué: –Deixa que els morts  
Lc 9,61  vés i anuncia lo Regne de Déu. 61  I un altre li digué: –Vos seguiré, Senyor; 
Lc 10,1  Marta i Maria hospeden a Jesús. 1  I després d’això elegí lo Senyor també  
Lc 10,2  o lloc a on ell havia de venir. 2  I els digué: –La collita certament és  
Lc 10,6  “La pau sia en aquesta casa.” 6  I si hi hagués allí algun fill de la pau,  
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Lc 10,7 si no, se’n tornarà a vosaltres. 7  I perseverau en la mateixa casa, menjant i 
Lc 10,8  No passeu de casa en casa. 8  »I en qualsevol ciutat en què entreu i vos 
Lc 10,9  menjau lo que us pòsien davant. 9  I curau als malalts que hi haja en ella, i 
Lc 10,15 menos rigor que per a vosaltres. 15  I tu, Cafarnaüm, que t’has exaltat fins  
Lc 10,17  a aquell que m’ha enviat. 17  I tornaren los setanta-dos plens de  
Lc 10,18  per virtut de vostre nom. 18  I ell los digué: –Jo vegí a Satanàs caure  
Lc 10,22  me són entregades de mon Pare.  I ningú sap qui és lo Fill, sinó el Pare;  
Lc 10,23  a qui lo Fill ho vulla revelar. 23  I girat envers sos deixebles, digué:  
Lc 10,25  vosaltres oïu, i no ho oïren. 25  I veus aquí un doctor de la Llei s’alçà i 
Lc 10,26 jo per a posseir la vida eterna? 26  I ell li digué: –Què és lo que està escrit 
Lc 10,27  en la Llei? Com llegeixes? 27  I ell, responent, digué: –Amaràs al  
Lc 10,28  al teu proïsme com a tu mateix. 28  I li digué: –Bé has respost, fes-ho  
Lc 10,29  a si mateix, digué a Jesús:  –I qui és mon proïsme? 30 I Jesús, prenent 
Lc 10,30  a Jesús: –I qui és mon proïsme? 30  I Jesús, prenent la paraula digué:  
Lc 10,32  i quan lo vegé, passà de llarg. 32  I igualment un levita, arribant cerca d’  
Lc 10,34  i al veure’l tingué compassió. 34  I acostant-se, li embenà les ferides,  
Lc 10,35 hostal, i tingué cuidado d’ell. 35  I al dia següent, quan partia, tragué dos  
Lc 10,37  que donà en mans dels lladres? 37  I ell respongué: –Aquell que usà ab ell de 
Lc 10,38  Jesús– i fes tu lo mateix. 38  I succeí que, seguint son camí, entrà  
Lc 10,39  Marta l’hospedà en sa casa. 39  I tenia ella una germana anomenada Maria,  
Lc 10,41 Dieu-li, doncs, que m’ajúdia. 41  I el Senyor li respongué dient: –Marta,  
Lc 11,1  i als doctors de la Llei. 1  I succeí que, estant ell orant en cert  
Lc 11,2 com ensenyà Joan a sos deixebles. 2  I els digué: –Quan oreu, dieu: »Pare  
Lc 11,4  avui lo nostre pa de cada dia. 4  I perdonau-nos nostres pecats, així com  
Lc 11,4  perdonam a tots los que ens deuen.  I no ens deixeu caure en la tentació; ans  
Lc 11,5  ans deslliurau-nos de mal. 5  I els digué també: –Si algú de vosaltres  
Lc 11,7  i no tinc res que donar-li.” 7  I si l’altre respongués des de dins  
Lc 11,8  em puc llevar a donar-te’ls.” 8  I si l’altre insistís en trucar a la  
Lc 11,9 donarà quants pans haja menester. 9  »I jo us dic a vosaltres: Demanau, i se us 
Lc 11,11 troba; i al que truca, li obren. 11  I si algú de vosaltres demanàs pa a son  
Lc 11,14  bo als que l’hi demànien? 14  I Jesús estava llançant un dimoni, lo qual 
Lc 11,14  un dimoni, lo qual era mut.  I quan hagué llançat lo dimoni, parlà lo  
Lc 11,16  dimonis, llança los dimonis. 16  I altres, per a tentar-lo, li demanaven  
Lc 11,23  qui no està ab mi, contra mi està.  I el qui no arreplega ab mi, escampa. 24  
Lc 11,24  per llocs àridos, cercant repòs.  I quan no el troba, diu: “Me’n tornaré a  
Lc 11,25  a ma casa d’a on he eixit.” 25  I quan torna, la troba escombrada i  
Lc 11,26  i entren dintre i habiten allí.  I lo darrer estat d’aquell home és pitjor 
Lc 11,27  home és pitjor que el primer. 27  I succeí que, estant dient això, una dona  
Lc 11,28 portat i los pits que has mamat. 28  I ell digué: –Ans bé benaventurats los que 
Lc 11,29  la paraula de Déu i la guarden! 29  I com la gent acudís de totes parts,  
Lc 11,36  hi ha en tu no sien tenebres. 36  I així, si tot ton cos fos resplendent,  
Lc 11,37  com una llum resplendent. 37  I mentres estava parlant, un fariseu lo  
Lc 11,37  fariseu lo convidà a dinar ab ell.  I havent entrat, se sentà a taula. 38 I el 
Lc 11,38 havent entrat, se sentà a taula. 38  I el fariseu començà a pensar i a dir  
Lc 11,39 s’haurà rentat antes de dinar?» 39  I el Senyor li digué: –Vosaltres, los  
Lc 11,46  nos injúries també a nosaltres. 46  I ell respongué: –Ai de vosaltres, doctors 
Lc 11,53  als que hi volien entrar! 53  I dient-los aquestes coses, los fariseus 
Lc 12,1  a posar foc sobre la terra. 1  I com s’hagués arreplegat al rodador de  
Lc 12,10 negat davant dels àngels de Déu. 10  »I a tot aquell que pàrlia contra lo Fill  
Lc 12,11  Esperit Sant, no tindrà perdó. 11  »I quan vos pòrtien a les sinagogues i als 
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Lc 12,15  o repartidor entre vosaltres? 15  I els digué: –Anau alerta, guardau-vos  
Lc 12,16  de les coses que posseeix. 16  I los referí una paràbola, dient: –Lo camp 
Lc 12,17  portat abundància de fruits. 17  I discorria entre si, dient: “Què faré jo, 
Lc 12,18  tinc a on recollir mos fruits?” 18  I digué: “Faré açò: tiraré a terra mos  
Lc 12,19  tots mos fruits i mos béns. 19  I diré a ma ànima: Oh, ànima! molts béns  
Lc 12,22 per a si i no és ric envers Déu. 22  I digué a sos deixebles: –Per lo tant vos  
Lc 12,25  més valeu vosaltres que ells? 25  I, qui de vosaltres, per molt que  
Lc 12,36  enceses en vostres mans. 36  I siau semblants a aquells homes que  
Lc 12,38  i passant, los anirà servint. 38  I si vingués a la segona vetlla o vingués  
Lc 12,41  vindrà lo Fill de l’home. 41  I Pere li digué: –Senyor, ¿dieu aquesta  
Lc 12,42  a nosaltres o també per a tots? 42  I el Senyor li digué: –Qui creus que és lo 
Lc 12,50  doncs, sinó que s’encenga? 50  I ab un baptisme he de ser batejat, i com  
Lc 12,54 nora, i la nora contra la sogra. 54  I deia també al poble: –En veent un núvol  
Lc 12,55  “Temporal ve”, i succeeix així. 55  I quan corre vent de migdia, dieu: “Farà  
Lc 12,57  reconèixer lo temps present? 57  »I ¿per què no judicau per vosaltres  
Lc 13,1  homicida dels profetes. 1  I en aquest mateix temps hi havia allí uns 
Lc 13,2 Pilat ab la dels seus sacrificis. 2  I Jesús los respongué dient: –¿Pensau que  
Lc 13,6  pereixereu de la mateixa manera. 6  I els deia també aquesta paràbola: –Un  
Lc 13,7  fruit en ella, i no n’hi trobà. 7  I digué al vinyader: »–Mira, fa tres anys  
Lc 13,10  i si no, la tallareu després. 10  I els dissabtes estava ensenyant en la  
Lc 13,11 estava ensenyant en la sinagoga. 11  I veus aquí una dona posseïda de l’  
Lc 13,13  curada estàs de ta dolència! 13  I imposà les mans sobre ella, i a l’  
Lc 13,14  s’adreçà i glorificava a Déu. 14  I prenent la paraula lo príncep de la  
Lc 13,16  i no el mena a abeurar? 16  ¿I a esta filla d’Abraham a qui Satanàs  
Lc 13,17 -la d’aquest llaç en dissabte? 17  I dient aquestes coses, s’avergonyiren  
Lc 13,18 –A què és semblant lo Regne de Déu?  I ab què el compararé? 19 És semblant a un 
Lc 13,19  prengué i el sembrà en son hort.  I cresqué i se féu tan gran l’arbre, que  
Lc 13,20  l’aire reposaven en ses rames. 20  I digué altra vegada: –A què diré que és  
Lc 13,22  tota la massa quedà fermentada. 22  I anava ensenyant per les ciutats i llocs, 
Lc 13,23  i llocs, caminant a Jerusalem. 23  I li digué un home: –Senyor, és cert que  
Lc 13,23  que són pocs los que se salven?  I ell los digué: 24 –Esforçau-vos a  
Lc 13,25  procuraran entrar i no podran. 25  »I quan lo pare de famílies haurà entrat i 
Lc 13,25  “Senyor, Senyor, obriu-nos.”  I ell vos respondrà dient: “No sé d’a on  
Lc 13,27 i ensenyàreu en nostres places.” 27  I ell vos dirà: “No sé d’a on sou,  
Lc 13,29  vosaltres sou expeŀlits fora. 29  I vindran d’orient i d’occident, del  
Lc 13,30  a taula en el Regne de Déu. 30  I veus aquí que són darrers los que seran  
Lc 13,32  perquè Herodes vos vol matar. 32  I ell los digué: –Anau, i dieu a aquell  
Lc 13,35  que vostra casa quedarà deserta.  I vos dic que no em veureu fins que  
Lc 14,1  portar sa creu. Sal dessaborida. 1  I succeí que, entrant Jesús en dissabte en 
Lc 14,2  pa, ells l’estaven observant. 2  I veus aquí un home hidròpic que estava  
Lc 14,3  que estava davant d’ell. 3  I Jesús, dirigint sa paraula als doctors  
Lc 14,5 a l’hidròpic, lo curà i despedí. 5  I els respongué i digué: –Qui hi ha entre  
Lc 14,6  encara que sia dia de dissabte? 6  I no li podien respondre a estes coses. 7  
Lc 14,7  podien respondre a estes coses. 7  I observant també com los convidats  
Lc 14,12  el qui s’humiliï serà exaltat. 12  I deia també al que l’havia convidat:  
Lc 14,14 als tullits, als coixos i cegos. 14  I seràs benaventurat, perquè no tenen ab  
Lc 14,17 un gran sopar i convidà a molts. 17  I quan arribà l’hora del sopar, envià son 
Lc 14,18 »–Veniu, perquè tot està a punt. 18  »I tots, a un temps, començaren a escusar  
Lc 14,19  que em doneu per escusat. 19  I l’altre digué: »–He comprat cinc  
Lc 14,20  que em doneu per escusat. 20  I digué l’altre: »–He pres muller, i per  
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Lc 14,21  i per això no hi puc anar. 21  »I tornant-se’n lo criat, donà compte  
Lc 14,22  i els cegos, i els coixos. 22  »I digué el criat: »–Senyor, ja he fet lo  
Lc 14,23 manat, emperò encara queda lloc. 23  »I digué el Senyor al criat: »–Vés als  
Lc 14,25  convidats gustarà mon sopar. 25  I molta gent anava ab ell; i girant-se,  
Lc 14,27  vida, no pot ser mon deixeble. 27  I el qui no porta sa creu i no em segueix, 
Lc 15,1  dels pecadors arrepentits. 1  I s’acercaven a Jesús los publicans i  
Lc 15,2  i pecadors per a oir-lo. 2  I els fariseus i els escribes murmuraven  
Lc 15,5 es perdé fins haver-la trobada? 5  I quan la troba, se la carrega a les  
Lc 15,6  a les espatlles ple de goig. 6  I arribant a casa, crida a sos amics i  
Lc 15,9  ab cuidado fins a trobar-la? 9  I després que l’ha encontrada reuneix les 
Lc 15,12 digué: –Un home tenia dos fills. 12  I el més petit digué a son pare: »–Pare,  
Lc 15,12  part que em toca de vostres béns.  »I ell los repartí los béns. 13 I al cap  
Lc 15,13  »I ell los repartí los béns. 13  I al cap de pocs dies, juntant lo fill  
Lc 15,14  sos béns vivint dissolutament. 14  I quan ho hagué gastat, vingué una gran  
Lc 15,16  a sa granja a guardar porcs. 16  I desitjava omplir son ventre de les  
Lc 15,20  a un de vostres jornalers.’ ” 20  I alçant-se, se’n vingué a son pare. »I 
Lc 15,20  -se, se’n vingué a son pare.  »I quan estava encara lluny, lo vegé son  
Lc 15,20 lo vegé son pare, i se compadesqué.  I corrent a ell, se li tirà al coll, i el  
Lc 15,21  se li tirà al coll, i el besà. 21  I lo fill li digué: »–Pare, he pecat  
Lc 15,24  s’havia perdut i ha estat trobat.  »I començaren a menjar alegrement. 25 »I  
Lc 15,25  començaren a menjar alegrement. 25  »I son fill major estava en lo camp. I  
Lc 15,25  son fill major estava en lo camp.  I quan vingué i s’acercà a la casa, oigué 
Lc 15,26  oigué la música i la dansa. 26  I cridant a un dels criats, li preguntà  
Lc 15,27  li preguntà què era allò. 27  I aquest li digué: »–Ton germà ha vingut,  
Lc 15,29 son pare, començà a pregar-lo. 29  I ell respongué a son pare dient-li:  
Lc 15,30  ’l alegrement ab mos amics. 30  I quan ha arribat aqueix fill teu que ha  
Lc 16,2  d’haver-li dissipat sos béns. 2  I el cridà i li digué: »–Què és això que  
Lc 16,6  »–Quant deus tu a mon senyor? 6  »I ell li respongué: »–Cent cortans d’  
Lc 16,6  respongué: »–Cent cortans d’oli.  »I ell li digué: »–Pren ton albarà,  
Lc 16,7  7 »Després digué a l’altre:  »–I tu, quant deus? »I est respongué:  
Lc 16,7  a l’altre: »–I tu, quant deus?  »I est respongué: »–Cent quarteres de  
Lc 16,8  albarà i escriu-ne vuitanta. 8  »I el senyor alabà al majordom infiel,  
Lc 16,9  que els fills de la llum. 9  I jo us dic que procureu guanyar-us  
Lc 16,12  qui us fiarà les verdaderes? 12  I si no fóreu fiels en lo dels altres, lo  
Lc 16,15  coses i se burlaven d’ell. 15  I els digué: –Vosaltres sou los que us  
Lc 16,17  i tots hi entren a pura força. 17  I més fàcil és que pàssien lo cel i la  
Lc 16,18  en pren una altra, comet adulteri.  I aquell que es casa ab la que repudia lo  
Lc 16,20 es tractava sempre ab esplendor. 20  I també hi havia un pobre anomenat  
Lc 16,22  cans i li llepaven les llagues. 22  »I succeí que, quan morí aquell pobre, lo  
Lc 16,22  los àngels al seno d’Abraham.  I morí també el ric i fou sepultat. 23 »I  
Lc 16,23  també el ric i fou sepultat. 23  »I en l’infern, alçant los ulls quan  
Lc 16,24  i a Làssaro en son seno. 24  I cridant digué: »–Pare Abraham,  
Lc 16,25  aturmentat en aquestes llames. 25  »I Abraham li digué: »–Fill, recorda’t  
Lc 16,27 poden, ni tampoc d’allà a aquí. 27  »I digué lo ric: »–Doncs jo us suplico,  
Lc 16,29 també a aquest lloc de turments. 29  »I Abraham li digué: »–Allà tenen a Moisès 
Lc 16,31  anàs a ells, s’arrepentirien. 31  I Abraham li digué: »–Si no ouen a Moisès  
Lc 17,4  i si s’arrepentís, perdona’l. 4  I si pecàs contra de tu set vegades en un  
Lc 17,6 al Senyor: –Aumentau-nos la fe. 6  I digué el Senyor: –Si tinguésseu fe com  
Lc 17,7  ’t al mar”, i vos obeirà. 7  »¿I qui de vosaltres, tenint un servo que  
Lc 17,11  havem fet lo que devíem fer.” 11  I succeí que, anant ell a Jerusalem,  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1758 
 

Lc 17,12  de la Samària i de la Galilea. 12  I a l’entrar en un lloc, isqueren a son  
Lc 17,14 –Anau, manifestau’s als sacerdots.  I succeí que, mentres hi anaven, quedaren  
Lc 17,15  hi anaven, quedaren curats. 15  I un d’ells, quan vegé que havia quedat  
Lc 17,16  glorificant a Déu en alta veu. 16  I caigué sobre son rostro als peus de  
Lc 17,16 peus de Jesús, donant-li gràcies.  I aquest era samarità. 17 I respongué  
Lc 17,17  gràcies. I aquest era samarità. 17  I respongué Jesús i digué: –¿Per ventura  
Lc 17,19  a Déu, sinó aquest estranger? 19  I li digué: –Alça’t, vés, que ta fe t’ha 
Lc 17,20 ’t, vés, que ta fe t’ha salvat. 20  I preguntant-li los fariseus quan  
Lc 17,22 de Déu està dintre de vosaltres. 22  I digué a sos deixebles: –Vindrà temps en  
Lc 17,23 Fill de l’home, i no el veureu. 23  I vos diran: “Veu’s-el aquí” o “Veu’s  
Lc 17,26  reprovat d’aquesta generació. 26  »I lo que succeí en los dies de Noè, així  
Lc 17,28  lo diluvi i acabà ab tothom. 28  I com esdevingué en los dies de Lot.  
Lc 17,29  venien, plantaven i edificaven. 29  I el dia que isqué Lot de Sodoma plogué  
Lc 17,31 de casa, no bàixia a prendre-les.  I el qui es tròbia en lo camp, tampoc  
Lc 17,37  –A on esdevindrà això, Senyor? 37  I els respongué: –En qualsevol part a on  
Lc 18,3  de Déu ni respecte als homes. 3  I hi havia en la mateixa ciutat una viuda  
Lc 18,4  -me justícia del meu contrari. 4  »I ell en molt temps no ho volgué. Mes  
Lc 18,6  tantes vegades a molestar-me.” 6  I digué lo Senyor: –Escoltau lo que diu  
Lc 18,7  lo que diu aquest jutge pervers. 7  ¿I no farà, doncs, Déu, justícia a sos  
Lc 18,7 elegits que dia i nit clamen a ell?  ¿I sofrirà sempre que se’ls oprimesca? 8  
Lc 18,9  que trobarà fe en la terra? 9  I digué també aquesta paràbola a uns que  
Lc 18,15 el que s’humiliï, serà exaltat. 15  I li portaven també alguns infants per a  
Lc 18,15 alguns infants per a què els tocàs.  I veent-ho los deixebles, los renyaven.  
Lc 18,18  un infant, no entrarà en ell. 18  I un home principal li preguntà dient:  
Lc 18,19  per a conseguir la vida eterna? 19  I Jesús li digué: –Per a què em dius bo?  
Lc 18,24  contristà, perquè era molt ric. 24  I Jesús, quan lo vegé trist, li digué: –Oh 
Lc 18,26  un ric en lo Regne de Déu. 26  I los que l’oïen, deien: –Qui, doncs,  
Lc 18,28  homes, és possible per a Déu. 28  I digué Pere: –Ja veeu que nosaltres ho  
Lc 18,31  sigle venider, la vida eterna. 31  I prenent després Jesús a part als Dotze,  
Lc 18,33  escarnit, i assotat, i escopit. 33  I després que l’hauran assotat, lo faran  
Lc 18,35  i no entenien lo que els deia. 35  I succeí que, acercant-se a Jericó,  
Lc 18,36  vora del camí demanant almoina. 36  I oint lo tropell de la gent que passava,  
Lc 18,37  passava, preguntà què era allò. 37  I li digueren que Jesús Nazaret passava  
Lc 18,38  Jesús Nazaret passava per allí. 38  I se posà a cridar dient: –Jesús, fill de  
Lc 18,39 David, teniu misericòrdia de mi. 39  I els que anaven davant lo reprenien, a fi 
Lc 18,40 David, teniu misericòrdia de mi. 40  I parant-se Jesús, manà que l’hi  
Lc 18,40 se Jesús, manà que l’hi portassen.  I quan estigué cerca, li preguntà 41  
Lc 18,41  41 dient: –Què vols que et faça?  I ell respongué: –Senyor, que jo tinga  
Lc 18,42  –Senyor, que jo tinga vista. 42  I Jesús li digué: –Tingues-la; la teva  
Lc 18,43  -la; la teva fe t’ha salvat. 43  I a l’instant vegé, i lo seguia  
Lc 18,43  i lo seguia glorificant a Déu.  I tot lo poble, quan vegé això, donà  
Lc 19,1  el profanaven comprant i venent. 1  I havent Jesús entrat, passava per Jericó. 
Lc 19,2 Jesús entrat, passava per Jericó. 2  I veus aquí un home, anomenat Zaqueu, lo  
Lc 19,4 perquè ell era petit d’estatura. 4  I s’avançà corrent i se’n pujà a un  
Lc 19,5  puix havia de passar per allí. 5  I arribat que fou Jesús a aquell lloc,  
Lc 19,6  jo avui m’hospèdia en ta casa. 6  I ell baixà a tota pressa i lo rebé ab  
Lc 19,8  tinc ho vaig a donar als pobres.  I si he defraudat res a algú, li  
Lc 19,9 li restituiré quatre vegades més. 9  I Jesús li digué: –Avui ha vingut la  
Lc 19,11  i salvar lo que estava perdut. 11  I estant ells oient això, prosseguí dient  
Lc 19,13  regne i tornar-se’n després. 13  I havent convocat a deu de sos criats, los 
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Lc 19,15  aquest régnia sobre nosaltres. 15  »I quan tornà, després d’haver pres  
Lc 19,16  del que cada u havia negociat. 16  I arribà lo primer i digué: »–Senyor,  
Lc 19,17  mina ha guanyat deu mines. 17  »I li digué: »–Està bé, oh bon criat. Ja  
Lc 19,18  potestat sobre deu ciutats. 18  »I vingué lo segon i digué: »–Senyor,  
Lc 19,20  mando també sobre cinc ciutats. 20  »I vingué lo tercer i digué: »–Senyor,  
Lc 19,24  tornàs lo recobràs ab ganància? 24  »I digué als que estaven allí: »–Preneu- 
Lc 19,25  -la al que té les deu mines. 25  »I li respongueren: »–Senyor, ja té deu  
Lc 19,27  se li prendrà fins allò que té. 27  I en quant a aquells enemics meus que no  
Lc 19,28  aquí i matau-los davant meu. 28  I dit això, prosseguí son viatge a  
Lc 19,29  i anava davant de tots. 29  I succeí que estant cerca de Betfage i de  
Lc 19,31  Desfermau-lo i menau-me’l. 31  I si algú vos preguntàs: “Per què el  
Lc 19,33  del modo que els havia dit. 33  I quan lo desfermaven, los digueren los  
Lc 19,34  –Per què desfermau lo pollí? 34  I ells digueren: –Per què el Senyor l’ha  
Lc 19,35  què el Senyor l’ha menester. 35  I lo menaren a Jesús i, posant ses  
Lc 19,37  ses vestidures en lo camí. 37  I quan s’acercà a la baixada de la  
Lc 19,39  lo cel i glòria en les altures! 39  I alguns dels fariseus que estaven entre  
Lc 19,41  les pedres alçaran la veu. 41  I quan arribà cerca, al veure la ciutat,  
Lc 19,44  i t’apretaran de totes parts. 44  I et derrocaran, aixís com a tos fills que 
Lc 19,45  temps en què Déu t’ha visitat. 45  I havent entrat en lo temple, començà a  
Lc 19,47  l’haveu feta cova de lladres. 47  I tots los dies ensenyava en lo temple.  
Lc 19,48  cercaven com fer-lo morir. 48  I no sabien què fer-se ab ell, puix tot  
Lc 20,1  i avarícia dels escribes. 1  I succeí un dia que, estant ell en lo  
Lc 20,6  “Puix per què no el creguéreu?” 6  I si diem que dels homes, tot lo poble nos 
Lc 20,7  persuadit que Joan era profeta. 7  I respongueren que no sabien d’a on era.  
Lc 20,8  que no sabien d’a on era. 8  I Jesús los digué: –Doncs tampoc jo us  
Lc 20,10  per llarg temps de son país. 10  I arribada l’estació, envià un dels seus  
Lc 20,12  l’enviaren sense res. 12  I envià encara lo tercer, a qui ells  
Lc 20,15 la hisenda sia per a nosaltres!” 15  I traent-lo fora de la vinya, lo  
Lc 20,17  digueren: –No ho permètia Déu. 17  I ell, mirant-los, digué: –Puix què vol  
Lc 20,20  ells, emperò temeren al poble. 20  I observant-lo, enviaren espies que es  
Lc 20,23  pagar lo tribut al Cèsar, o no? 23  I ell, coneixent sa mala fe, los digué:  
Lc 20,25  té? –De Cèsar –li respongueren. 25  I ell los digué: –Pagau, doncs, al Cèsar  
Lc 20,26 Cèsar, i a Déu lo que és de Déu. 26  I no pogueren reprendre ses paraules  
Lc 20,30  muller, i morí sens fills. 30  I lo segon se casà ab ella, i també morí  
Lc 20,31  ella, i també morí sens fills. 31  I la prengué lo tercer. I així en seguida  
Lc 20,31  fills. 31 I la prengué lo tercer.  I així en seguida tots set, los quals  
Lc 20,32  sens deixar descendència. 32  I a la fi la muller morí també després d’ 
Lc 20,34  set la tingueren per muller? 34  I Jesús los digué: –Los fills d’aquest  
Lc 20,37 resurrecció, seran fills de Déu. 37  »I que els morts han de ressuscitar, ho  
Lc 20,38  d’Isaac, i lo Déu de Jacob.” 38  I no és Déu de morts sinó de vius, perquè  
Lc 20,39 perquè envers ell tots són vius. 39  I responent alguns dels escribes, li  
Lc 20,40  digueren: –Mestre, has dit bé. 40  I des d’aquell punt no s’atrevien a fer  
Lc 21,1 lo segon adveniment de Jesucrist. 1  I estant Jesús mirant les almoines que  
Lc 21,5 li quedava per a sa subsistència. 5  I dient-li alguns que el temple estava  
Lc 21,7 que no quedarà pedra sobre pedra. 7  I ells li preguntaren: –Mestre, i quan  
Lc 21,9  Guardau-vos de seguir-los. 9  I quan oigau rumors de guerres i de  
Lc 21,13  per causa de mon nom. 13  I això vos succeirà en testimoni. 14  
Lc 21,16  contradir tots vostres enemics. 16  I sereu entregats per vostres pares, i  
Lc 21,17 faran morir alguns de vosaltres. 17  I sereu avorrits de tots per causa de mon  
Lc 21,19  cabell de vostre cap se perdrà. 19  I ab vostra paciència posseireu vostres  
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Lc 21,20  posseireu vostres ànimes. 20  »I quan vejau que un exèrcit està circuint 
Lc 21,24 cel caurà sobre d’aquest poble. 24  I moriran al fil de l’espasa, i seran  
Lc 21,25  los temps de les nacions. 25  I hi haurà senyals en lo sol, i en la  
Lc 21,25  i en la lluna, i en les estrelles.  I en la terra, la gent estarà consternada  
Lc 21,29  està cerca vostra redempció. 29  I en seguida los proposà aquesta  
Lc 21,37  davant del Fill de l’home. 37  I estava ensenyant de dia en lo temple, i  
Lc 21,38  anomenada de l’Oliverar. 38  I tot lo poble acudia a ell, de bon matí,  
Lc 22,1  en la casa del sumo sacerdot. 1  I estant ja cerca la festa dels Àzims,  
Lc 22,3  a Jesús, emperò temien al poble. 3  I Satanàs entrà en Judes, per sobrenom  
Lc 22,6 donar-li una cantitat de diner. 6  I Judes s’obligà i buscava l’oportunitat 
Lc 22,8  necessari sacrificar la pasqua. 8  I envià a Pere i a Joan, dient-los:  
Lc 22,9 necessari per a menjar la pasqua. 9  I ells li digueren: –A on voleu que l’  
Lc 22,10  –A on voleu que l’aparellem? 10  I els digué: –Veus aquí que a l’entrar en 
Lc 22,11 -lo fins a la casa a on éntria. 11  I direu al pare de famílies de la casa:  
Lc 22,12  la pasqua ab mos deixebles?” 12  I ell vos mostrarà una gran sala alhajada; 
Lc 22,13  alhajada; aparellau-la allí. 13  I havent-se’n anat, ho trobaren tot com 
Lc 22,14  dit, i aparellaren la pasqua. 14  I quan l’hora fou arribada, se sentà a  
Lc 22,15  i els dotze apòstols ab ell. 15  I els digué: –Ab gran ànsia desitjava  
Lc 22,17  compliment en lo Regne de Déu. 17  I prenent lo calze, donà gràcies i digué:  
Lc 22,22 entrega està aquí ab mi a taula. 22  I veritat és que el Fill de l’home se’n  
Lc 22,23  home per qui ell serà entregat! 23  I ells començaren a preguntar-se los uns 
Lc 22,24  ells seria lo qui fes tal cosa. 24  I se mogué també entre ells una disputa,  
Lc 22,29  ab mi en mes tentacions. 29  I per això jo us preparo lo Regne, com mon 
Lc 22,34 negat tres vegades que em coneixes.  I els digué: 35 –Quan vos envií sens  
Lc 22,36  faltà per ventura alguna cosa? 36  I ells respongueren: –No, res. I ell los  
Lc 22,36  36 I ells respongueren: –No, res.  I ell los digué: –Ara, doncs, qui té bossa 
Lc 22,37  en mi encara lo que està escrit:  “I fou contat entre los malvats.” Puix les 
Lc 22,38  –Senyor, veus aquí dos espases.  I ell los digué: –Basta. 39 I eixint se n’ 
Lc 22,39  I ell los digué: –Basta. 39  I eixint se n’anà, segons tenia de  
Lc 22,39  a la muntanya de l’Oliverar.  I el seguiren també sos deixebles. 40 I  
Lc 22,40 el seguiren també sos deixebles. 40  I quan hagué arribat allí, los digué:  
Lc 22,41 fi de que no caigau en tentació. 41  I apartant-se d’ells com cosa d’un tir 
Lc 22,43 faça ma voluntat sinó la vostra. 43  I llavors se li aparegué un àngel del cel  
Lc 22,43 un àngel del cel que el confortava.  I estant en agonia, pregava ab major  
Lc 22,44  agonia, pregava ab major ànsia. 44  I li vingué un suor com de gotes de sang  
Lc 22,45  sang que corrien fins a terra. 45  I alçant-se després de l’oració, vingué 
Lc 22,46  per causa de la tristesa. 46  I els digué: –Per què dormiu? Alçau-vos  
Lc 22,47 de que no entreu en la tentació. 47  I encara estava ell parlant, quan  
Lc 22,49  entregues lo Fill de l’home? 49  I quan vegeren los que estaven ab ell lo  
Lc 22,50  –Senyor, ¿ferirem ab espasa? 50  I un d’ells ferí a un criat del príncep  
Lc 22,51  digué: –Deixau-lo fins aquí.  I li tocà l’orella i el curà. 52 I Jesús  
Lc 22,52  I li tocà l’orella i el curà. 52  I Jesús digué als prínceps dels sacerdots  
Lc 22,54 hora i lo poder de les tenebres. 54  I en seguida lo prengueren i conduïren a  
Lc 22,54 la casa del príncep dels sacerdots.  I Pere lo seguia de lluny a lluny. 55 I  
Lc 22,55 Pere lo seguia de lluny a lluny. 55  I havent encès foc enmig del pati, i  
Lc 22,56  també Pere estava entre ells. 56  I havent-lo vist una criada sentat al  
Lc 22,58 poc, veent-lo un altre, li digué:  –I tu ets d’aquells. Mes Pere digué:  
Lc 22,59 Mes Pere digué: –Home, no ho só. 59  I passant com cosa d’una hora, afirmava  
Lc 22,60  ab ell, puix és galileu també. 60  I digué Pere: –Home, no sé lo que et dius. 
Lc 22,60  Pere: –Home, no sé lo que et dius.  I en aquell mateix instant, quan encara  
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Lc 22,61  ell parlant, cantà lo gall. 61  I girant-se lo Senyor, mirà a Pere. I  
Lc 22,61 girant-se lo Senyor, mirà a Pere.  I Pere se recordà de la paraula que el  
Lc 22,62  me negaràs tres vegades.» 62  I eixint Pere defora, plorà amargament. 63 
Lc 22,65 -li: –Endevina qui t’ha pegat! 65  I deien altres moltes coses blasfemant  
Lc 22,67  lo Cristo, digues-nos-ho. 67  I ell los respongué: –Si us ho digués, no  
Lc 22,68  us ho digués, no em creuríeu. 68  I si jo us pregunto, no em respondreu ni  
Lc 22,70  a la dreta del poder de Déu. 70  I digueren tots: –Tu ets, doncs, lo Fill  
Lc 22,71  –Vosaltres dieu que ho só. 71  I ells digueren: –Què necessitam ja buscar 
Lc 23,1  del centurió. Sepulcre de Jesús. 1  I alçant-se tota la multitud d’ells, lo 
Lc 23,2  d’ells, lo portaren a Pilat. 2  I començaren a acusar-lo dient: –Havem  
Lc 23,3  i dient que ell és Cristo Rei. 3  I Pilat li preguntà dient-li: –¿Ets tu  
Lc 23,3  -li: –¿Ets tu lo rei dels jueus?  I ell li respongué i digué: –Tu ho dius. 4 
Lc 23,4  respongué i digué: –Tu ho dius. 4  I Pilat digué als prínceps dels sacerdots  
Lc 23,7  preguntà si ell era galileu. 7  I havent entès que era de la jurisdicció  
Lc 23,8  estava també en Jerusalem. 8  I Herodes, al veure a Jesús, tingué un  
Lc 23,12  i el tornà a enviar a Pilat. 12  I aquell dia quedaren amics Herodes i  
Lc 23,13  que antes estaven enemistats. 13  I Pilat, havent convocat als prínceps dels 
Lc 23,16  res per lo que meresca la mort. 16  I així vaig a llibertar-lo després d’  
Lc 23,17  després d’haver-lo castigat. 17  I estava obligat a entregar-los llibre a 
Lc 23,18  a un en lo dia de la festa. 18  I tot lo poble començà a cridar, dient:  
Lc 23,22  -lo, crucificau-lo! 22  I ell, tercera vegada los digué: –Puix  
Lc 23,23  ab grans crits que fos crucificat.  I sos clamors s’aumentaven. 24 I Pilat  
Lc 23,24  I sos clamors s’aumentaven. 24  I Pilat ordenà que s’executàs lo que ells 
Lc 23,25  executàs lo que ells demanaven. 25  I els posà en llibertat al que per causa  
Lc 23,26  Jesús a voluntat d’ells. 26  I quan se’l ne portaven, prengueren un  
Lc 23,27 a què la portàs detràs de Jesús. 27  I lo seguia una gran multitud de gent i de 
Lc 23,32  manera, què faran ab lo sec? 32  I portaven també ab ell altres dos homes,  
Lc 23,33  per a fer-los morir. 33  I quan hagueren arribat al lloc anomenat  
Lc 23,34 -los, perquè no saben lo que fan.  I dividiren sos vestits i els tiraren a  
Lc 23,35  vestits i els tiraren a sort. 35  I el poble estava mirant, i els prínceps,  
Lc 23,38  jueus, salva’t a tu mateix! 38  I hi havia també sobre ell un rètol escrit 
Lc 23,39  «Aquest és lo rei dels jueus.» 39  I l’un dels lladres que eren crucificats  
Lc 23,42  aquest no ha fet ningun mal. 42  I deia a Jesús: –Senyor, recordau-vos de 
Lc 23,43 mi quan arribeu al vostre Regne. 43  I Jesús li digué: –En veritat te dic que  
Lc 23,44  estaràs ab mi en lo paradís. 44  I era ja cerca l’hora de sexta, i tota la 
Lc 23,45 tenebres fins a l’hora de nona. 45  I lo sol s’obscurí i lo vel del temple se 
Lc 23,46 vel del temple se rompé pel mig. 46  I Jesús, donant un gran crit, digué:  
Lc 23,46  vostres mans encomano mon esperit.  I al dir això, espirà. 47 I quan lo  
Lc 23,47  esperit. I al dir això, espirà. 47  I quan lo centurió vegé lo que havia  
Lc 23,48 –Certament aquest home era just. 48  I tot lo gentiu que assistí a est  
Lc 23,49  tornà pegant-se cops al pit. 49  I tots sos coneguts i les dones que l’  
Lc 23,50  des de lluny aquestes coses. 50  I veus aquí un baró anomenat Josep, lo  
Lc 23,53  i li demanà lo cos de Jesús. 53  I havent-lo baixat de la creu, l’  
Lc 23,54  hi havia estat posat encara. 54  I era lo dia de Parasceve i anava ja a  
Lc 23,55 i anava ja a entrar lo dissabte. 55  I les dones que havien vingut de Galilea  
Lc 23,56 estat depositat lo cos de Jesús. 56  I tornant-se’n, prepararen aromàtics i  
Lc 24,1 Esperit Sant i se’n puja al cel. 1  I lo primer dia de la semana anaren  
Lc 24,2  aromàtics que havien preparat. 2  I trobaren remoguda la llosa del sepulcre. 
Lc 24,4 trobaren lo cos del Senyor Jesús. 4  I quedant ab aqueix motiu molt  
Lc 24,5 homes ab vestidures resplendents. 5  I estant elles atemorisades, i tenint lo  
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Lc 24,9  de les paraules d’ell. 9  I isqueren del sepulcre i anaren a contar  
Lc 24,10  apòstols i a tots los demés. 10  I les que referiren als apòstols aquestes  
Lc 24,11  les demés que estaven ab elles. 11  I ells tingueren per un desvari estes  
Lc 24,13  admirat de lo que havia vist. 13  I veus aquí que dos d’ells aquell mateix  
Lc 24,14  de Jerusalem xixanta estadis. 14  I conversaven sobre lo que havia passat.  
Lc 24,15  sobre lo que havia passat. 15  I mentres estaven parlant i conferenciant  
Lc 24,17  per a què no el coneguessen. 17  I els digué: –Què estau platicant entre  
Lc 24,20 davant de Déu i de tot lo poble. 20  I com los prínceps dels sacerdots i  
Lc 24,24  àngels los quals diuen que viu. 24  I alguns dels nostres, havent anat també  
Lc 24,25  mes a ell no el trobaren. 25  I ell los digué aleshores: –Oh necis i  
Lc 24,27  i entràs així en sa glòria? 27  I començant per Moisès i en seguida per  
Lc 24,28  lo que s’havia dit d’ell. 28  I a l’acercar-se al castell a on  
Lc 24,29  és ja tard i lo dia va declinant.  I entrà ab ells. 30 I estant junts a  
Lc 24,30  va declinant. I entrà ab ells. 30  I estant junts a taula, prengué lo pa i lo 
Lc 24,32  ulls d’ells se desvanesqué. 32  I se deien l’un a l’altre: –¿No és  
Lc 24,33 i nos explicava les Escriptures? 33  I alçant-se immediatament, se’n  
Lc 24,35  i s’ha aparegut a Simó! 35  I ells contaren lo que els havia succeït  
Lc 24,38  que veien algun esperit. 38  I els digué: –Per què estau torbats, i per 
Lc 24,40  com vosaltres veeu que jo tinc. 40  I dit això, los mostrà les mans i los  
Lc 24,42  aquí alguna cosa per a menjar? 42  I ells li presentaren un bocí de peix  
Lc 24,43  de peix fregit i una bresca. 43  I havent menjat davant d’ells, prengué  
Lc 24,44  les sobres i los les donà. 44  I els digué: –Aquestes són les paraules  
Lc 24,46  entenguessen les Escriptures. 46  I els digué: –Així estava escrit, i així  
Lc 24,47  entre los morts al tercer dia. 47  I que en son nom se predicàs la penitència 
Lc 24,48 nacions començant per Jerusalem. 48  I vosaltres sou testimoni d’aquestes  
Lc 24,49 sou testimoni d’aquestes coses. 49  I jo vaig a enviar-vos la promesa de mon 
Lc 24,51  i, alçant les mans, los beneí. 51  I mentres los beneïa s’anava separant d’ 
Lc 24,52  d’ells i era elevat al cel. 52  I havent-lo adorat, se’n tornaren a  
Lc 24,53  a Jerusalem ab gran goig. 53  I estaven sempre en lo temple alabant i  
Jn 1,Tit  segons sant Joan 1,Tit Capítol  I Existència eterna i divinitat del Verb.  
Jn 1,5 i la vida era la llum dels homes. 5  I la llum resplendeix en les tenebres, i  
Jn 1,14  de l’home, sinó de Déu. 14  I el Verb fou fet carn, i habità entre  
Jn 1,16 per quant ell era abans que jo.» 16  I tots nosaltres havem participat de sa  
Jn 1,19  lo qui l’ha donat a conèixer. 19  I est és lo testimoni que donà Joan quan  
Jn 1,21 i confessà: –Jo no só lo Cristo. 21  I li preguntaren: –Què, doncs? Ets tu  
Jn 1,21  –Què, doncs? Ets tu Elies?  I digué: –No ho só. –Ets tu lo Profeta? I  
Jn 1,21  –No ho só. –Ets tu lo Profeta?  I els respongué: –No. 22 –Doncs, qui ets?  
Jn 1,24  com digué Isaïes lo profeta. 24  I els que havien estat enviats a ell eren  
Jn 1,31  perquè ell era abans que jo.” 31  I jo no el coneixia; emperò per a què fos  
Jn 1,32 he vingut jo a batejar ab aigua. 32  I Joan donà testimoni dient: –He vist l’  
Jn 1,34 qui bateja ab l’Esperit Sant.” 34  I jo el vegí i vaig donar testimoni de que 
Jn 1,36  allí ab dos de sos deixebles. 36  I mirant a Jesús que passava, digué: –Veus 
Jn 1,37  –Veus aquí l’anyell de Déu. 37  I los dos deixebles l’oigueren parlar i  
Jn 1,40  Llavors era com l’hora dècima. 40  I un dels dos que havien oït dir això a  
Jn 1,42  Messies, que vol dir lo Cristo. 42  I el conduí a Jesús. I Jesús, havent-lo  
Jn 1,42  lo Cristo. 42 I el conduí a Jesús.  I Jesús, havent-lo mirat, li digué: –Tu  
Jn 1,43  anar a Galilea, i trobà a Felip.  I Jesús li digué: –Segueix-me. 44 Felip  
Jn 1,46 Jesús de Nazaret, fill de Josep. 46  I Natanael li digué: –¿Per ventura pot  
Jn 1,51  coses majors que estes veuràs. 51  I li digué: –En veritat, en veritat vos  
Jn 2,3 les bodes Jesús, i sos deixebles. 3  I venint a faltar lo vi, la mare de Jesús  
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Jn 2,6  –Feu tot quant ell vos diga. 6  I hi havia allí sis grans gerres de pedra  
Jn 2,7 digué: –Ompliu les gerres d’aigua.  I ells les ompliren fins a dalt. 8 I Jesús 
Jn 2,8  I ells les ompliren fins a dalt. 8  I Jesús los digué: –Traeu-ne ara i  
Jn 2,8  i portau-ne al mestre de sala.  I li’n portaren. 9 Tan prest com lo  
Jn 2,13 on se detingueren per pocs dies. 13  I la Pasqua dels jueus estava pròxima, i  
Jn 2,14  i Jesús se n’anà a Jerusalem. 14  I havent trobat en lo temple gent que  
Jn 2,16 canviadors i trabucà ses taules. 16  I als que venien palomes los digué: –Traeu 
Jn 2,18  devora lo zel de vostra casa.» 18  I els jueus respongueren i li digueren:  
Jn 3,10  10 Jesús respongué i li digué:  –I tu ets mestre en Israel, i ignores  
Jn 3,13 vos pàrlia de les coses del cel? 13  I ningú puja al cel, sinó lo qui baixà del 
Jn 3,14  de l’home que està en lo cel. 14  I així com Moisès alçà la serpent en lo  
Jn 3,22 n’anà ab sos deixebles a la Judea.  I allí s’estava ab ells i batejava. 23 I  
Jn 3,23  s’estava ab ells i batejava. 23  I Joan estava també batejant en Ennon,  
Jn 3,23  perquè allí hi havia molta aigua.  I venien i eren batejats. 24 Puix llavors  
Jn 3,25  havia estat posat en la presó. 25  I se mogué una disputa entre els deixebles 
Jn 3,26  jueus tocant a la purificació. 26  I anaren a Joan i li digueren: –Mestre,  
Jn 4,4 la Judea i se’n tornà a Galilea. 4  I com hagués de passar per la Samària, 5  
Jn 4,6  que donà Jacob a son fill Josep. 6  I estava allí la font de Jacob. Jesús,  
Jn 4,32  dient-li: –Rabbí, menjau. 32  I ell los respongué: –Jo tinc per  
Jn 4,36  són ja blancs, a punt de segar. 36  I aquell que sega rep la recompensa i  
Jn 4,39  haveu entrat en sos treballs. 39  I molts dels samaritans d’aquella ciutat  
Jn 4,40  dit tot lo que ella havia fet. 40  I havent vingut a ell los samaritans, li  
Jn 4,41 allí; i s’hi detingué dos dies. 41  I n’hi hagué molts més que cregueren en  
Jn 4,42  ell per haver-lo oït parlar. 42  I deien a la dona: –Ja no creem per lo que 
Jn 4,46  assistit també a la festa. 46  I Jesús vingué novament a Canà de Galilea, 
Jn 4,46  on havia convertit l’aigua en vi.  I hi havia un noble que tenia un fill  
Jn 4,51  Jesús li havia dit i se n’anà. 51  I quan anava baixant, li isqueren a l’  
Jn 4,52  dient que son fill vivia. 52  I havent-los preguntat l’hora en què  
Jn 4,53  a les set lo deixà la febre. 53  I reconegué lo pare que aquella era l’  
Jn 5,2  jueus, Jesús pujà a Jerusalem. 2  I en Jerusalem està la piscina de les  
Jn 5,5 curat, qualsevol que fos son mal. 5  I hi havia allí un home que feia trenta- 
Jn 5,6  -vuit anys que estava malalt. 6  I veent-lo Jesús que jeia, i coneixent  
Jn 5,9  –Alça’t, pren ton llit i marxa. 9  I aquest home fou curat en un instant, i  
Jn 5,9  son llit i se posà a caminar.  I era aquell un dia de dissabte. 10 Los  
Jn 5,16 era Jesús lo qui l’havia curat. 16  I per aquest motiu los jueus perseguiren a 
Jn 5,18  son pare, fent-se igual a Déu.  I així los respongué Jesús, dient: 19 –En  
Jn 5,22 Fill dóna la vida a qui li plau. 22  I ni el Pare judica a persona alguna, sinó 
Jn 5,35  antorxa que cremava i iŀluminava.  I vosaltres per algun temps volguéreu  
Jn 5,37 de mi, que el Pare m’ha enviat. 37  I lo Pare que m’ha enviat, ha donat  
Jn 5,38  sa veu, ni vist son semblant. 38  I sa paraula no està habitant en  
Jn 5,40  les que donen testimoni de mi. 40  I no voleu venir a mi perquè tingau vida.  
Jn 6,2  que és lo mar de Tiberíades. 2  I el seguia una gran multitud de gent,  
Jn 6,3  sobre los que estaven malalts. 3  I Jesús pujà a una muntanya i s’assentà  
Jn 6,4 s’assentà allí ab sos deixebles. 4  I estava ja cerca la Pasqua, que és una  
Jn 6,5  que és una festa dels jueus. 5  I com alçàs Jesús los ulls i vegés que una 
Jn 6,10  què és això per tanta gent? 10  I Jesús digué: –Feu assentar la gent. I  
Jn 6,10 Jesús digué: –Feu assentar la gent.  I estava aquell lloc cobert d’herba. Se  
Jn 6,14  que tots n’havien menjat. 14  I havent vist aquells homes lo miracle que 
Jn 6,16  sol altra vegada a la muntanya. 16  I arribada la tarda, sos deixebles  
Jn 6,17  baixaren a la vora del mar. 17  I havent-se’n pujat en una barca, se n’ 
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Jn 6,17 altre costat del mar, en Cafarnaüm.  I era ja de nit, i Jesús encara no havia  
Jn 6,18  encara no havia vingut a ells. 18  I el mar començà a alborotar-se per raó  
Jn 6,25  a Cafarnaüm en busca d’ell. 25  I havent-lo encontrat a l’altre costat  
Jn 6,28 lo Pare Déu ha imprès son sello. 28  I ells li preguntaren: –Què farem  
Jn 6,30  en aquell que ell ha enviat. 30  I li digueren: –Quin miracle, doncs, feu  
Jn 6,32  “Los donà a menjar pa del cel.” 32  I Jesús los respongué: –En veritat, en  
Jn 6,35 donau-nos sempre d’aquest pa. 35  I Jesús los respongué: –Jo só lo pa de  
Jn 6,39  d’aquell que m’ha enviat. 39  I esta és la voluntat del Pare que m’ha  
Jn 6,40  ho ressuscítia a l’últim dia. 40  I aquesta és la voluntat de mon Pare que  
Jn 6,41  ressuscitaré en lo darrer dia. 41  I els jueus se posaren llavors a murmurar  
Jn 6,42  pa viu que he baixat del cel.» 42  I deien: –¿No és aquest, Jesús, fill de  
Jn 6,45  45 Escrit està en los Profetes:  “I tots seran ensenyats de Déu.” Tot  
Jn 6,51  d’aquest pa, viurà eternament.  I lo pa que jo donaré és ma carn, la que  
Jn 6,52 jo donaré per a la vida del món. 52  I els jueus, doncs, disputaven entre si,  
Jn 6,53  donar-nos a menjar sa carn? 53  I Jesús los digué: –En veritat, en veritat 
Jn 6,60  ensenyant en Cafarnaüm. 60  I havent-les oït molts de sos deixebles, 
Jn 6,60  –Dures són aquestes paraules.  I: –Qui podrà escoltar-les? 61 Emperò  
Jn 6,65  lo qui l’havia d’entregar. 65  I deia: –Per això jo us he dit que ningú  
Jn 6,67  Per lo que Jesús digué als Dotze:  –I vosaltres, vos ne voleu anar també? 68  
Jn 6,69  teniu paraules de vida eterna. 69  I nosaltres havem cregut i conegut que vós 
Jn 7,3 dels jueus dita dels Tabernacles. 3  I sos germans li digueren: –Parteix d’  
Jn 7,11  públicament sinó com d’ocult. 11  I els jueus lo buscaven en lo dia de la  
Jn 7,12 festa i deien: –A on és, aquell? 12  I hi havia gran enraonament acerca d’ell  
Jn 7,14  d’ell, per temor dels jueus. 14  I envers lo mig de la festa, Jesús pujà al 
Jn 7,15  pujà al temple i ensenyava. 15  I els jueus se meravellaven dient: –Com  
Jn 7,28  ningú sabrà d’a on és ell. 28  I Jesús en lo temple anava ensenyant en  
Jn 7,31  hora no havia arribat encara. 31  I molts del poble cregueren en ell, i  
Jn 7,35  só no hi podeu venir vosaltres. 35  I digueren los jueus entre si: –A on anirà 
Jn 7,36 dit: “Me cercareu i no em trobareu.  I allà a on só jo, vosaltres no hi podeu  
Jn 7,37  vosaltres no hi podeu venir”? 37  I en lo darrer dia, que era lo gran dia de 
Jn 7,44 estava dividit per causa d’ell. 44  I alguns d’ells volien prendre’l, mes  
Jn 7,45  ningú posà sobre ell les mans. 45  I així los ministres tornaren als prínceps 
Jn 7,47 algun ha parlat com aquest home. 47  I els fariseus respongueren: –Què, també  
Jn 8,2 anà a la muntanya de l’Oliverar. 2  I a l’apuntar lo dia, tornà al temple; i  
Jn 8,5  de ser sorpresa en adulteri. 5  I Moisès nos té manat en la Llei apedregar 
Jn 8,7  se, escrivia ab lo dit en terra. 7  I com perseverassen ells en preguntar-  
Jn 8,8 lo primer en tirar-li la pedra. 8  I tornant-se a inclinar, continuava a  
Jn 8,9  continuava a escriure en terra. 9  I oït això, i estant convençuts per ses  
Jn 8,11  11 Ella respongué: –Ningú, Senyor.  I Jesús digué: –Puix, jo tampoc te  
Jn 8,13  que tindrà la llum de la vida. 13  I replicaren los fariseus: –Tu dónes  
Jn 8,16  la carn; jo no judico a ningú. 16  I si judico, mon judici és verídic, perquè 
Jn 8,21  sa hora encara no era arribada. 21  I Jesús los tornà a dir: –Jo me’n vaig i  
Jn 8,23  vaig no podeu venir vosaltres”? 23  I ell los deia: –Vosaltres sou d’abaix,  
Jn 8,25  só jo, morireu en vostre pecat. 25  I ells li deien: –Qui ets, tu? Jesús los  
Jn 8,27  coses que he oït d’ell. 27  I ells no comprengueren que deia que Déu  
Jn 8,29  lo que m’ha ensenyat lo Pare. 29  I el qui m’ha enviat està ab mi, i no m’ 
Jn 8,31  coses, molts cregueren en ell. 31  I Jesús deia als jueus que creien en ell:  
Jn 8,41  feu les obres de vostre pare.  I ells li repliquen: –Nosaltres no som  
Jn 8,42  tenim un pare que és Déu. 42  I els digué Jesús: –Si Déu fos vostre  
Jn 8,48  escoltau, perquè no sou de Déu. 48  I els jueus respongueren i li digueren:  
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Jn 8,50  i vosaltres me deshonrau a mi. 50  I jo no cerco ma pròpia glòria: hi ha qui  
Jn 8,52  paraula, no veurà mai la mort. 52  I els jueus li digueren: –Ara coneixem que 
Jn 8,55  vosaltres que és vostre Déu. 55  I no l’haveu conegut; mes jo l’he  
Jn 9,1  Jesús, creu en ell i l’adora. 1  I al passar vegé Jesús un home cego de  
Jn 9,2  Jesús un home cego de naixement. 2  I sos deixebles li preguntaven: –Rabbí,  
Jn 9,7  aplicà sobre els ulls del cego. 7  I li digué: –Marxa, vés, i renta’t en la  
Jn 9,9  –Aqueix és –responien alguns. 9  I altres deien: –No és ell, sinó algú que  
Jn 9,12 ’t.” Hi aní, me rentí i hi veig. 12  I li digueren: –A on és aqueix? Respongué: 
Jn 9,13 és aqueix? Respongué: –No ho sé. 13  I portaren als fariseus al que abans era  
Jn 9,14  fariseus al que abans era cego. 14  I era dissabte quan Jesús féu lo fang i  
Jn 9,15  féu lo fang i obrí sos ulls. 15  I novament los fariseus li preguntaven com 
Jn 9,16  pecador pot fer aquestos miracles?  I hi havia dissensió entre ells. 17  
Jn 9,17  Digueren, doncs, novament al cego:  –I tu, què dius del que t’ha obert los  
Jn 9,17  dius del que t’ha obert los ulls?  I ell respongué: –Que és un profeta. 18  
Jn 9,19  als pares del que hi veia. 19  I els preguntaren dient: –¿És aquest lo  
Jn 9,25  que aquest home és un pecador. 25  I ell respongué i digué: –Si és pecador jo 
Jn 9,34  ple de pecats, i ens ensenyes?  I el tragueren fora. 35 Oigué Jesús que l’ 
Jn 9,37  per a què jo crega en ell? 37  I li digué Jesús: –I tu lo vegeres, i és  
Jn 9,37  crega en ell? 37 I li digué Jesús:  –I tu lo vegeres, i és lo mateix que està  
Jn 9,38  Llavors digué ell: –Crec, Senyor.  I postrant-se, l’adorà. 39 I Jesús  
Jn 9,39  I postrant-se, l’adorà. 39  I Jesús digué: –Per a exercir judici he  
Jn 9,40  que hi veuen se quédien cegos. 40  I alguns dels fariseus que estaven ab ell  
Jn 10,4  pròpies i les guia defora. 4  I quan ha fet eixir ses ovelles pròpies,  
Jn 10,7  no entengueren lo que els deia. 7  I Jesús los digué segona vegada: –En  
Jn 10,16  i dono ma vida per mes ovelles. 16  I tinc altres ovelles que no són d’aquest 
Jn 10,19  manament que rebí de mon Pare. 19  I hi hagué una nova divisió entre los  
Jn 10,20 jueus per causa d’esta plàtica. 20  I molts d’ells deien: –Està posseït del  
Jn 10,22  pot obrir los ulls dels cegos? 22  I se celebrava en Jerusalem la festa de la 
Jn 10,23  la Dedicació, i era en hivern. 23  I Jesús se passejava en lo temple, en lo  
Jn 10,24  temple, en lo pòrtic de Salomó. 24  I els jueus vingueren a son rodador i li  
Jn 10,28  i jo les conec i em segueixen. 28  I jo els dono la vida eterna, i no es  
Jn 10,31  i lo Pare som una mateixa cosa. 31  I los jueus prengueren pedres per  
Jn 10,32  pedres per apedregar-lo. 32  I Jesús los respongué: –Moltes obres bones 
Jn 10,39 Pare està en mi i jo en lo Pare. 39  I ells cercaven com prendre-lo, emperò  
Jn 10,40  ell s’escapà de ses mans. 40  I se n’anà altra vegada a l’altra part  
Jn 10,41  batejant, i permanesqué allí. 41  I acudiren molts a ell dient: –Joan no ha  
Jn 10,42  digué d’aquest eren verdaderes.  I molts cregueren en ell. 11,Tit Capítol  
Jn 11,1  a Efrem, ciutat de Galilea. 1  I hi havia malalt un home anomenat  
Jn 11,2 Maria i de Marta, germanes seves. 2  I esta Maria era aquella que havia ungit  
Jn 11,4  a qui vos amau està malalt. 4  I oint-ho Jesús los digué: –Aquesta  
Jn 11,5  de Déu sia glorificat per ella. 5  I Jesús amava a Marta, i a sa germana  
Jn 11,7  dos dies en lo mateix lloc. 7  I després d’això digué a sos deixebles:  
Jn 11,12 vaig a despertar-lo del somni. 12  I digueren sos deixebles: –Senyor, si dorm 
Jn 11,15  clarament: –Làssaro és mort. 15  I per vosaltres m’alegro de no haver-me 
Jn 11,16  que cregau. Emperò anem a ell. 16  I Tomàs, anomenat Dídimo, digué a sos  
Jn 11,18  Làssaro estava en la sepultura. 18  I distava Betània de Jerusalem com cosa de 
Jn 11,19  com cosa de quinze estàdios. 19  I molts jueus havien vingut a Marta i a  
Jn 11,20  -les de la mort de son germà. 20  I quan Marta oigué que Jesús venia, isqué  
Jn 11,21  emperò Maria se quedà en casa. 21  I Marta digué a Jesús: –Senyor, si vós  
Jn 11,26  encara que hagués mort, viurà. 26  I aquell que viu i creu en mi no morirà  
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Jn 11,28  viu, que ha vingut a est món. 28  I dit això se n’anà i cridà secretament a 
Jn 11,29  està lo Mestre, i et demana. 29  I luego que ella ho oigué, s’alçà a tota  
Jn 11,32  la sepultura per a plorar allí. 32  I havent arribat Maria al siti a on estava 
Jn 11,34  en son esperit i es pertorbà. 34  I digué: –A on l’haveu posat? –Veniu,  
Jn 11,35  –li digueren–, i el veureu. 35  I Jesús plorà. 36 Llavors digueren los  
Jn 11,37  los jueus: –Mirau com l’amava! 37  I alguns d’ells digueren: –Aquest, doncs, 
Jn 11,41 Déu? 41 Tragueren, doncs, la pedra.  I Jesús, alçant los ulls al cel, digué:  
Jn 11,44  en alta veu: –Làssaro, ix fora! 44  I a l’instant isqué lo qui havia mort,  
Jn 11,45  -lo, i deixau-lo anar. 45  I molts dels jueus que havien vingut a  
Jn 11,52  havia de morir per la nació. 52  I no tant per la nació, sinó també per a  
Jn 11,53  de Déu que estaven dispersos. 53  I així des d’aquell dia no pensaven sinó  
Jn 11,55  permanesqué ab sos deixebles. 55  I era pròxima la Pasqua dels jueus, i  
Jn 11,56 la Pasqua, per a purificar-se. 56  I cercaven a Jesús, i els que estaven en  
Jn 11,57 Per què no ha vingut a la festa? 57  I els pontífices i els fariseus havien ja  
Jn 12,3  dels que estaven a taula ab ell. 3  I havent pres Maria una lliura d’ungüent  
Jn 12,9  mes a mi no em teniu sempre. 9  I una gran multitud de jueus sabé que  
Jn 12,9  jueus sabé que Jesús estava allí.  I vingueren, no tant per Jesús, quant per  
Jn 12,12  d’ells i creien en Jesús. 12  I l’endemà, una gran multitud de gent,  
Jn 12,14  nom del Senyor, rei d’Israel. 14  I trobà Jesús un pollí, i s’assentà sobre 
Jn 12,17  li havien fet aquestes coses. 17  I la turba que es trobava ab Jesús quan  
Jn 12,19  que havia fet aquest miracle. 19  I los fariseus se deien los uns als  
Jn 12,23  vegada ho digueren a Jesús. 23  I Jesús los respongué dient: –Arribada és  
Jn 12,28  28 Pare, glorificau vostre nom.  I vingué una veu del cel dient: –L’he  
Jn 12,30  deien: –Un àngel li ha parlat. 30  I Jesús los respongué dient: –Aquesta veu  
Jn 12,32 d’aquest món serà llançat fora. 32  I si jo fos elevat de la terra, atrauré a  
Jn 12,38  lo que ens ha oït a nosaltres?  I a qui lo braç del Senyor ha estat  
Jn 12,45 sinó en aquell que m’ha enviat. 45  I lo qui em veu a mi veu al que m’ha  
Jn 12,47 en mi no permanesca en tenebres. 47  I si algú ou mes paraules i no les  
Jn 12,50  de dir i lo que tinc de parlar. 50  I jo sé que son mandato és la vida eterna. 
Jn 13,2  en lo món, los amà fins al fi. 2  I concluïda la cena, havent lo diable  
Jn 13,10  -se los peus, puix està tot net.  I vosaltres nets estau, emperò no tots. 11 
Jn 13,23  altres, dubtant de qui parlava. 23  I un de sos deixebles, a qui Jesús amava,  
Jn 13,24  reclinat en lo seno de Jesús. 24  I Simó Pere li féu senya, dient-li: –Qui 
Jn 13,25 li: –Qui és aquest de qui parla? 25  I estant aquell reclinat en lo seno de  
Jn 13,26  aquell a qui jo donaré pa sucat.  I havent sucat lo pa, lo donà a Judes,  
Jn 13,27  a Judes, fill de Simó Iscariot. 27  I després d’haver pres lo bocí, entrà en  
Jn 13,27 pres lo bocí, entrà en ell Satanàs.  I Jesús li digué: –Fes prestament lo que  
Jn 13,32  i Déu és glorificat en ell. 32  I si Déu és glorificat en ell, Déu  
Jn 14,3 preparar lo lloc per a vosaltres. 3  I quan me n’hauré anat i hauré preparat  
Jn 14,4  só jo estigueu també vosaltres. 4  I ja sabeu a on vaig, i sabeu també  
Jn 14,13  perquè jo me’n vaig al Pare. 13  I tot quant demaneu al Pare en mon nom, ho 
Jn 14,16  m’amau, guardau mos manaments. 16  I jo pregaré al Pare, i vos donarà altre  
Jn 14,21  i els guarda, aqueix m’ama.  I el qui m’ama, serà amat de mon Pare, i  
Jn 14,24  no m’ama, no guarda mes paraules.  I la paraula que haveu oït no és meva,  
Jn 14,29  perquè el Pare és major que jo. 29  I jo us ho dic ara abans que esdevinga, a  
Jn 15,27  ell donarà testimoni de mi. 27  I també vosaltres donareu testimoni, ja  
Jn 16,3  fer una cosa agradable a Déu. 3  I vos tractaran d’aquesta manera perquè  
Jn 16,5  de que jo us les havia anunciat. 5  »I no us les diguí al principi, perquè  
Jn 16,8  si me’n vaig, vos l’enviaré. 8  I quan vinga, convencerà al món de pecat,  
Jn 16,11  al Pare i ja no em veureu més. 11  I de judici, perquè el príncep d’aquest  
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Jn 16,17 al cap de poc me tornareu a veure”?  I: “Perquè me’n vaig al Pare”? 18 Deien,  
Jn 16,22 de que un home ha nat en lo món. 22  I vosaltres, al present, patiu en veritat  
Jn 16,23  vos prendrà lo vostre goig. 23  I en aquell dia no em demanareu cosa  
Jn 16,31  de Déu. 31 Jesús los respongué:  –I vosaltres creeu ara? 32 Veus aquí que  
Jn 17,3  tots aquells que li haveu donat. 3  I aquesta és la vida eterna: que vos  
Jn 17,5  l’obra que m’encarregàreu fer. 5  I ara glorificau-me vós, oh Pare!, ab  
Jn 17,10  em donàreu, perquè són vostres. 10  I totes mes coses són vostres, i les  
Jn 17,11  i ab elles he estat clarificat. 11  I jo ja no estic en lo món, mes aquestos  
Jn 17,19  he enviat a ells també al món. 19  I per ells jo em santifico a fi de que  
Jn 17,22  crega que vós m’haveu enviat. 22  I jo els he donat la glòria que vós me  
Jn 17,26  que vós m’haveu enviat. 26  I els he fet i faré conèixer vostre nom,  
Jn 18,2  qual entrà ell i sos deixebles. 2  I Judes, que el traïa, sabia també aquest  
Jn 18,7  preguntà novament: –A qui buscau?  I ells digueren: –A Jesús de Nazaret. 8  
Jn 18,10  li tallà l’orella dreta.  I aquest criat s’anomenava Malcos. 11 I  
Jn 18,11  criat s’anomenava Malcos. 11  I Jesús digué a Pere: –Torna l’espasa a  
Jn 18,12  mon Pare, no he de beure’l? 12  I els soldats i son capità, i els  
Jn 18,13  a Jesús i el lligaren. 13  I el conduïren primerament a Anàs, perquè  
Jn 18,14  que era pontífice aquell any. 14  I Caifàs era lo qui havia donat als jueus  
Jn 18,16  Jesús en la casa del pontífice. 16  I Pere estava fora, en la porta. Llavors  
Jn 18,18  Ell li respongué: –No ho só. 18  I els criats i els ministres s’estaven al 
Jn 18,19  estava en peu, escalfant-se. 19  I el pontífice se posà a fer preguntes a  
Jn 18,22  saben les coses que jo he dit. 22  I havent dit això, un dels ministres que  
Jn 18,24  parlat bé, per què em fereixes? 24  I Anàs l’envià lligat al pontífice  
Jn 18,25  lligat al pontífice Caifàs. 25  I Simó Pere estava dret, escalfant-se.  
Jn 18,28  des de casa de Caifàs al pretori.  I era al matí; i ells no entraren en lo  
Jn 18,29  a fi de poder menjar la pasqua. 29  I Pilat isqué defora i els digué: –Quina  
Jn 18,31  no te l’hauríem entregat. 31  I els digué Pilat: –Doncs, preneu-lo  
Jn 18,38  Pilat li diu: –Què és la veritat?  I quan hagué dit això, isqué segona vegada 
Jn 18,40  dient: –No a est, sinó a Barrabàs!  I Barrabàs era un lladre. 19,Tit Capítol  
Jn 19,2  prengué a Jesús i l’assotà. 2  I els soldats formaren una corona d’  
Jn 19,3  li vestiren un manto de púrpura. 3  I venien a ell i deien: –Salve, oh rei  
Jn 19,3 i deien: –Salve, oh rei dels jueus!  I li donaven bufetades. 4 I altra vegada  
Jn 19,4  jueus! I li donaven bufetades. 4  I altra vegada Pilat isqué a fora, i els  
Jn 19,5  d’espines i lo manto de púrpura.  I Pilat los digué: –Veus aquí l’home. 6 I 
Jn 19,6  los digué: –Veus aquí l’home. 6  I luego que els pontífices i sos ministres 
Jn 19,9  oigué aquesta paraula temé més. 9  I tornà a entrar en lo pretori i digué a  
Jn 19,12  a tu és reo de pecat més grave. 12  I des d’aquell punt Pilat buscava com  
Jn 19,13  es fa rei contradiu al Cèsar. 13  I Pilat, havent oït estes paraules, tragué 
Jn 19,14  i en hebreu, Gàbbata. 14  I era lo dia de la preparació de la  
Jn 19,16  –No tenim altre rei que Cèsar. 16  I llavors los l’entregà per a què fos  
Jn 19,16  entregà per a què fos crucificat.  I prengueren a Jesús i el tragueren fora.  
Jn 19,17  a Jesús i el tragueren fora. 17  I portant sa creu al coll, anà caminant  
Jn 19,19  a l’altre, i Jesús al mig. 19  I Pilat escrigué un rètol i el posà sobre  
Jn 19,19  un rètol i el posà sobre la creu.  I l’escrit era: «Jesús Nazareno, rei dels 
Jn 19,21  en hebreu, en grec i en llatí. 21  I els prínceps dels sacerdots deien a  
Jn 19,24  d’un sol teixit de dalt baix. 24  I digueren entre si: –No la partim, sinó  
Jn 19,25  és lo que feren los soldats. 25  I estaven prop de la creu de Jesús sa mare 
Jn 19,26  Cleofàs, i Maria Magdalena. 26  I havent vist Jesús a sa mare i al  
Jn 19,27  al deixeble: –Vet aquí ta mare!  I des d’aquella hora la tingué ab ell en  
Jn 19,29 l’Escriptura, digué: –Tinc set. 29  I hi havia allí un vas ple de vinagre, i  
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Jn 19,30  lo vinagre, digué: –Està consumat.  I inclinant lo cap, entregà son esperit.  
Jn 19,31  lo cap, entregà son esperit. 31  I per això los jueus, a fi de que no  
Jn 19,33  havia estat crucificat ab ell. 33  I havent vingut a Jesús, i veent-lo ja  
Jn 19,35 a l’instant isqué sang i aigua. 35  I qui ho vegé n’ha donat testimoni, i son 
Jn 19,37  «No trencareu ni un os d’ell.» 37  I també altra Escriptura diu: «Miraran a  
Jn 19,40  una confecció de mirra i àloes. 40  I prengueren lo cos de Jesús i l’  
Jn 20,1  i algunes de ses aparicions. 1  I el primer dia de la semana, quan era  
Jn 20,2  que havien tret d’ell la pedra. 2  I corregué, i vingué a Simó Pere i a  
Jn 20,5 Pere i vingué primer al sepulcre. 5  I havent-se inclinat, vegé les teles en  
Jn 20,14  i no sé a on l’han posat. 14  I havent dit això, se girà endetràs i vegé 
Jn 20,19 Senyor i m’ha dit estes coses.» 19  I a la vesprada d’aquell mateix dia, que  
Jn 20,20 digué: –La pau sia ab vosaltres. 20  I després d’haver dit això, los mostrà  
Jn 20,21  ab la vista del Senyor. 21  I els tornà a dir: –La pau sia ab  
Jn 20,25  ab ells quan vingué Jesús. 25  I li digueren los altres deixebles: –Havem 
Jn 20,25  deixebles: –Havem vist al Senyor.  I ell los digué: –Si jo no veig en ses  
Jn 21,5  no conegueren que fos Jesús. 5  I Jesús los digué: –Minyons, teniu res per 
Jn 21,7 amava, digué a Pere: –És lo Senyor.  I Simó Pere, a penes oigué que era lo  
Jn 21,8 puix estava nu, i se tirà al mar. 8  I els demés deixebles vingueren a la barca 
Jn 21,9 sinó com uns dos-cents colzes). 9  I al saltar en terra vegeren preparades  
Jn 21,11 cent cinquanta i tres peixos grans.  I a pesar de ser tants, no es rompé lo  
Jn 21,12  12 Jesús los diu: –Veniu i dinau.  I ningú dels que estaven menjant gosava  
Jn 21,19  de mort havia de glorificar a Déu.  I després d’això li anyadí: –Segueix-  
Jn 21,23 què t’importa? Tu segueix-me. 23  I s’espargí aquesta veu entre els  
Jn 21,25  que son testimoni és verdader. 25  I són moltes altres coses que Jesús féu,  
Ac 1,Tit  Fets dels Apòstols 1,Tit Capítol  I Promesa de l’Esperit Sant. Ascensió del 
Ac 1,4 i parlant-los del Regne de Déu. 4  I menjant ab ells, los manà que no  
Ac 1,7  aquest temps lo Regne a Israel? 7  I els digué: –No us toca a vosaltres lo  
Ac 1,9  i fins a l’extrem de la terra. 9  I havent dit aquestes paraules, a la vista 
Ac 1,10  núvol que l’ocultà a sos ulls. 10  I estant mirant al cel quan ell s’anava  
Ac 1,13  la jornada d’un dissabte. 13  I quan entraren, pujaren a una habitació  
Ac 1,19  entranyes quedaren espargides. 19  I fou notori a tots los habitants de  
Ac 1,23  ab nosaltres de sa resurrecció. 23  I senyalaren a dos: a Josep, que era  
Ac 1,24  sobrenom lo Just, i a Maties. 24  I orant digueren: –Vós, Senyor, que  
Ac 1,26  per anar-se’n a son lloc. 26  I tiraren sorts, i caigué la sort a  
Ac 2,1  Vida dels primers fiels. 1  I al complir-se los dies de Pentecostes  
Ac 2,2  tots junts en un mateix lloc. 2  I vingué de repente un ruido del cel, com  
Ac 2,3  casa a on estaven ells sentats. 3  I se’ls aparegueren unes llengües  
Ac 2,4  es posaren sobre cada u d’ells. 4  I quedaren tots plens de l’Esperit Sant i 
Ac 2,5 Esperit Sant los donava a parlar. 5  I llavors habitaven en Jerusalem jueus,  
Ac 2,7  oïa parlar en sa pròpia llengua. 7  I tothom estava pasmat, i es meravellava,  
Ac 2,17 que fou dit per lo profeta Joel: 17  »“I esdevindrà en los darrers dies –diu lo 
Ac 2,18 vostres ancians somiaran somnis. 18  I certament en aquells dies derramaré mon  
Ac 2,19  mes serves, i profetisaran. 19  I faré aparèixer prodigis dalt en lo cel,  
Ac 2,21  dia gran e iŀlustre del Senyor. 21  I esdevindrà que tot aquell que invóquia  
Ac 2,37  lo féu Senyor i també Cristo. 37  I oïdes aquestes coses, se compungiren de  
Ac 2,38  –Barons germans, què farem? 38  I Pere los digué: –Arrepentiu’s i sia  
Ac 2,40  a si lo Senyor, nostre Déu. 40  I ab moltíssimes altres paraules ho  
Ac 2,41  d’aquesta generació perversa. 41  I els que reberen sa paraula foren  
Ac 2,42  dia cerca de tres mil persones. 42  I ells perseveraven en la doctrina dels  
Ac 2,43  del pa, i en les oracions. 43  I tota persona tenia temor, i molts  
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Ac 2,44  eren fets per los apòstols. 44  I tots los que creien estaven units i  
Ac 2,46  a la necessitat de cada u. 46  I cada dia, continuant unànims en lo  
Ac 2,47  i trobant gràcia en tota la gent.  I el Senyor anyadia a la Iglésia cada dia  
Ac 3,1  Segon sermó de sant Pere. 1  I pujaven al temple Pere i Joan a l’  
Ac 3,2  a l’oració de l’hora de nona. 2  I un home, que era coix des del ventre de  
Ac 3,4  demanava li donassen almoina. 4  I Pere, fixant la vista en ell juntament  
Ac 3,5  ab Joan, digué: –Mira’ns. 5  I ell los mirava ab atenció, esperant  
Ac 3,6  rebre d’ells alguna cosa. 6  I Pere digué: –No tinc or ni plata, mes lo 
Ac 3,7  de Nazaret, alça’t i camina! 7  I prenent-lo per la mà dreta, l’alçà. I 
Ac 3,7  -lo per la mà dreta, l’alçà.  I en aquell mateix instant se li  
Ac 3,8  les cames i les plantes. 8  I d’un salt se posà en peus, i caminava,  
Ac 3,9  saltant i alabant a Déu. 9  I tothom lo veia caminar i alabar a Déu.  
Ac 3,10  lo veia caminar i alabar a Déu. 10  I coneixien que ell era lo mateix que es  
Ac 3,11  lo que havia succeït a aquell. 11  I tenint per la mà a Pere i a Joan, vingué 
Ac 3,12  al pòrtic anomenat de Salomó. 12  I veent això, Pere digué al poble: –Barons 
Ac 3,15  que se us donàs un homicida. 15  I matàreu a l’autor de la vida, a qui Déu 
Ac 3,16  lo que nosaltres som testimoni. 16  I son nom, per la fe en son nom, ha  
Ac 3,17 salut a vista de tots vosaltres. 17  »I ara, germans, jo sé que ho féreu per  
Ac 3,23 ell oireu en tot quant vos diga. 23  I succeirà que tota ànima que no oiga a  
Ac 3,24  serà exterminada del poble.” 24  I tots los profetes, des de Samuel i  
Ac 4,1  fiels i viuen ab perfecta unió. 1  I estant ells parlant al poble,  
Ac 4,3  Jesús la resurrecció dels morts. 3  I els agafaren i els posaren en la presó  
Ac 4,5  lo número dels barons cinc mil. 5  I succeí que al dia següent se juntaren en 
Ac 4,7  eren del llinatge sacerdotal. 7  I fent-los presentar al mig, los  
Ac 4,12  posada per cap de cantonada. 12  I no hi ha salut en ningun altre. Perquè  
Ac 4,13  per lo qual degam salvar-nos. 13  I veent ells la firmesa de Pere i de Joan, 
Ac 4,14  que havien ells estat ab Jesús. 14  I veent que estava també ab ells l’home  
Ac 4,18  a ningun home en aquest nom. 18  I cridant-los, los intimaren que mai més 
Ac 4,23 cura tenia més de quaranta anys. 23  I posats aquells en llibertat, vingueren  
Ac 4,24  dels sacerdots i els ancians. 24  I quan ho oigueren, tots unànims alçaren  
Ac 4,29  consell decretaren que es fes. 29  I ara, Senyor, mirau ses amenaces i  
Ac 4,31 nom de vostre sant infant Jesús. 31  I quan hagueren orat, tremolà lo lloc en  
Ac 4,32  la paraula de Déu ab firmesa. 32  I la multitud dels creients eren d’un cor 
Ac 4,33  coses eren comunes entre ells. 33  I ab gran fortalesa donaven los apòstols  
Ac 4,34 havia molta gràcia en tots ells. 34  I no hi havia ningú menesterós entre ells, 
Ac 4,36  u segons lo que tenia menester. 36  I Josep, a qui els apòstols donaven lo  
Ac 5,1  després d’haver-los assotat. 1  I un home anomenat Ananies, ab sa muller  
Ac 5,3  la posà als peus dels apòstols. 3  I Pere digué: –Ananies, per què Satanàs ha 
Ac 5,6  temor de tots los que ho oïren. 6  I alçant-se uns joves, lo retiraren, i  
Ac 5,7  -se-l’en, l’enterraren. 7  I d’allí a tres hores entrà també sa  
Ac 5,8  no sabent lo que havia succeït. 8  I Pere li digué: –Digue’m dona, vengueres 
Ac 5,8  vengueres per tant l’heretat?  I ella digué: –Sí, per tant. 9 Llavors  
Ac 5,10  davant de sos peus, i espirà.  I havent entrat los joves, la trobaren  
Ac 5,11  a enterrar ab son marit. 11  I sobrevingué un gran temor en tota la  
Ac 5,12 los que oigueren aquestes coses. 12  I per les mans dels apòstols se feien  
Ac 5,13  unànims en lo pòrtic de Salomó. 13  I ningú dels altres se gosava unir ab  
Ac 5,14  los venerava en gran manera. 14  I s’aumentava més lo número dels homes i  
Ac 5,16  deslliurats de sos mals. 16  I acudia també a Jerusalem molta gent de  
Ac 5,24  obert no trobàrem ningú dins. 24  I quan oigueren estes raons, lo sumo  
Ac 5,27  que el poble no els apedregàs. 27  I així que els portaren, los presentaren  
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Ac 5,27  los presentaren al Consell.  I el príncep dels sacerdots los preguntà  
Ac 5,29  la sang d’aquest home. 29  I responent Pere i els apòstols, digueren: 
Ac 5,32 a Israel i remissió dels pecats. 32  I nosaltres som testimoni d’aquestes  
Ac 5,33  Déu a tots los que l’obeeixen. 33  I quan oigueren això, rebentaven de ràbia  
Ac 5,35 aquells homes per un curt espai. 35  I els digué: –Barons d’Israel, teniu  
Ac 5,39  trobeu fins a combatre contra Déu.  I es conformaren ab ell. 40 I havent  
Ac 5,40  Déu. I es conformaren ab ell. 40  I havent cridat als apòstols, després d’  
Ac 5,42  injúries per lo nom de Jesús. 42  I tots los dies, en lo temple i en les  
Ac 6,4  quals encarregarem aquesta obra. 4  I nosaltres atendrem contínuament a l’  
Ac 6,5 a l’administració de la paraula. 5  I agradà aquesta proposició a tota la  
Ac 6,7 imposaren les mans sobre d’ells. 7  I la paraula del Senyor creixia, i es  
Ac 6,7 número dels deixebles en Jerusalem.  I una gran multitud de sacerdots obeïa  
Ac 6,8 de sacerdots obeïa també a la fe. 8  I Esteve, ple de gràcia i de fortalesa,  
Ac 6,9  prodigis i miracles en lo poble. 9  I alguns de la sinagoga anomenada dels  
Ac 6,12  contra Moisès i contra Déu. 12  I commogueren al poble, i als ancians, i  
Ac 6,12  i als ancians, i als escribes.  I, conjurats, l’arrebataren i el portaren 
Ac 6,15  tradicions que ens donà Moisès. 15  I fixant en ell los ulls, tots quants  
Ac 7,2  digué: –Són així aquestes coses? 2  I ell digué: –Barons germans i pares, oïu: 
Ac 7,4  dels caldeus i habità en Caran.  I després que morí son pare, lo trasladà a 
Ac 7,5  en què vosaltres ara habitau. 5  I no li donà heretat alguna en ella, ni l’ 
Ac 7,6  d’ell, quan no tenia fill. 6  I li digué Déu que sa descendència  
Ac 7,8  i em serviran en aquest lloc”. 8  I li donà lo pacte de circumcisió. I  
Ac 7,8  I li donà lo pacte de circumcisió.  I engendrà així a Isaac i el circumcidà al 
Ac 7,9  i Jacob, als dotze patriarques. 9  »I els patriarques, moguts d’enveja,  
Ac 7,11  i de Canaan, i gran tribulació.  I nostres pares no trobaven què menjar. 12 
Ac 7,13  pares per la primera vegada. 13  I a la segona, Josep fou conegut de sos  
Ac 7,14  descobert son llinatge a Faraó. 14  I enviant Josep, féu venir a son pare  
Ac 7,15  de setanta-cinc persones. 15  I Jacob baixà a Egipte, i morí ell i els  
Ac 7,17  fills d’Hemor, pare de Siquem. 17  »I quan s’acercà lo temps de la promesa  
Ac 7,22  Faraó i el crià com a fill seu. 22  I Moisès fou instruït en tota la sabiduria 
Ac 7,23  poderós en paraules i en obres. 23  I arribat a l’edat de quaranta anys, se  
Ac 7,24  germans, los fills d’Israel. 24  I com vegés a un que era agraviat, lo  
Ac 7,25  l’agravi matant a l’egipci. 25  I ell pensava que sos germans haurien  
Ac 7,26 la salut, mes no ho entengueren. 26  I al dia següent, quan ells estaven  
Ac 7,29 me com matares ahir a l’egipci? 29  »I a aquestes paraules fugí Moisès, i  
Ac 7,30 Madian, a on engendrà dos fills. 30  »I passats quaranta anys, se li aparegué  
Ac 7,41  que ens tragué d’Egipte. 41  »I fabricaren un vedell en aquells dies, i 
Ac 7,43  de quaranta anys en lo desert? 43  I ans bé portàreu lo tabernacle de Moloc i 
Ac 7,56 estava en peu a la dreta de Déu. 56  I digué: –Aquí veig los cels oberts, i al  
Ac 7,59  peus d’un jove anomenat Saulo. 59  I apedregaven a Esteve, que pregava i  
Ac 7,60  Jesús, rebeu mon esperit. 60  I agenollat, clamava en alta veu dient:  
Ac 7,60  no els imputeu aquest pecat.  I quan hagué dit això, dormí en lo Senyor. 
Ac 7,60 hagué dit això, dormí en lo Senyor.  I Saulo consentia en sa mort. 8,Tit  
Ac 8,2  Samària, exceptats los apòstols. 2  I uns homes piadosos portaren a enterrar a 
Ac 8,4 i dones, los feia posar en presó. 4  I els que havien estat dispersos  
Ac 8,5  anunciant la paraula de Déu. 5  I Felip, baixant a una ciutat de Samària,  
Ac 8,6  Samària, los predicava a Cristo. 6  I la gent escoltava ab atenció lo que  
Ac 8,8 coixos i paralítics foren curats. 8  I aquella ciutat s’omplí d’alegria. 9 Hi 
Ac 8,11  home és lo gran poder de Déu.» 11  I l’atendien perquè feia molt temps que  
Ac 8,13  de ser batejat se juntà ab Felip.  I veent los grans miracles i prodigis que  
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Ac 8,14  atònit i ple d’admiració. 14  I havent oït los apòstols que estaven en  
Ac 8,19  les mans, rèbia l’Esperit Sant.  I Pere li digué: 20 –Tos diners sien junt  
Ac 8,24  i en lo llaç de la iniquitat. 24  I responent Simó, digué: –Pregau vosaltres 
Ac 8,25  cosa de les que haveu dit. 25  I ells, després d’haver donat testimoni i 
Ac 8,26  en molts llocs dels samaritans. 26  I l’àngel del Senyor parlà a Felip dient: 
Ac 8,27  a Gaza, la qual està deserta. 27  I alçant-se, marxà. I veus aquí un home  
Ac 8,27  deserta. 27 I alçant-se, marxà.  I veus aquí un home etíope, eunuc, privat  
Ac 8,30  ’t, i arrima’t a est carro. 30  I Felip, acercant-se, oigué que llegia  
Ac 8,31 lo que llegeixes? 31 Ell respongué:  –¿I com puc, si no hi ha algú que m’ho  
Ac 8,31  no hi ha algú que m’ho explíquia?  I suplicà a Felip que pujàs i s’assentàs  
Ac 8,32  que pujàs i s’assentàs ab ell. 32  I el passatge de l’Escriptura que llegia  
Ac 8,34  sa vida és treta de la terra.» 34  I responent l’eunuc a Felip, digué: –Te  
Ac 8,36  Escriptura, li anuncià Jesús. 36  I mentres anaven de camí, arribaren a un  
Ac 8,37 què impedeix que jo sia batejat? 37  I Felip digué: –Si creus de tot ton cor,  
Ac 8,37  –Si creus de tot ton cor, bé pots.  I ell respongué i digué: –Crec que  
Ac 8,38 que Jesucrist és lo Fill de Déu. 38  I manà parar lo carro, i baixaren los dos  
Ac 8,39  Felip i l’eunuc, i el batejà. 39  I quan eixiren de l’aigua, l’Esperit del 
Ac 8,39 a Felip, i l’eunuc no el vegé més.  I se n’anà gosós per son camí. 40 I Felip 
Ac 8,40  I se n’anà gosós per son camí. 40  I Felip se trobà en Assoto. I passant,  
Ac 8,40  40 I Felip se trobà en Assoto.  I passant, predicava l’evangeli a totes  
Ac 9,3 aquesta professió, homes o dones. 3  I anant pel camí, succeí que estant ja  
Ac 9,4  de resplendor una llum del cel. 4  I caigué en terra i oigué una veu que li  
Ac 9,5  5 Ell digué: –Qui sou vós, Senyor?  I el Senyor respongué: –Jo só Jesús, a qui 
Ac 9,6  és tirar coces contra l’agulló. 6  I tremolant i espavorit, digué: –Senyor,  
Ac 9,7  –Senyor, què voleu que jo faça? 7  I el Senyor li respongué: –Alça’t i entra 
Ac 9,7  se’t dirà lo que et convé fer.  I els homes que l’acompanyaven quedaren  
Ac 9,8  oient la veu i no veent a ningú. 8  I Saulo s’alçà de terra, i oberts los  
Ac 9,8  i oberts los ulls no veia res.  I ells, prenent-lo per la mà, l’  
Ac 9,9 la mà, l’introduïren en Damasco. 9  I estigué allí tres dies sens vista, i no  
Ac 9,10 sens vista, i no menjà ni begué. 10  I en Damasco hi havia un deixeble anomenat 
Ac 9,10 Senyor li digué en visió: –Ananies.  I ell digué: –Veeu, aquí estic, Senyor. 11 
Ac 9,11  –Veeu, aquí estic, Senyor. 11  I el Senyor li digué: –Alça’t i vés al  
Ac 9,13  per a què recobràs la vista. 13  I respongué Ananies: –Senyor, he oït  
Ac 9,17  convé que sofresca per mon nom. 17  I Ananies marxà i entrà en la casa, i  
Ac 9,18 sies omplert de l’Esperit Sant. 18  I immediatament caigueren de sos ulls unes 
Ac 9,19  i alçant-se, fou batejat. 19  I després que prengué aliment, recobrà les 
Ac 9,20  que estaven en Damasco. 20  I en seguida predicava en les sinagogues a 
Ac 9,21  que est és lo Fill de Déu. 21  I quedaven atordits tots quants l’oïen, i 
Ac 9,23  que aquest és lo Cristo. 23  I després d’haver passat molts dies, los  
Ac 9,24 Saulo fou advertit de ses insídies.  I guardaven les portes de dia i de nit per 
Ac 9,25 de nit per a donar-li la mort. 25  I els deixebles lo prengueren de nit i,  
Ac 9,26  lo baixaren per la muralla. 26  I quan vingué a Jerusalem, desitjava  
Ac 9,28  en Damasco en nom de Jesús. 28  I estava ab ells en Jerusalem, entrant i  
Ac 9,29  llibertat en lo nom del Senyor. 29  I parlava també ab los gentils, i  
Ac 9,30 tractaven de donar-li la mort. 30  I quan ho comprengueren los germans, l’  
Ac 9,32  Esperit Sant, se multiplicava. 32  I succeí que, visitant Pere a tothom,  
Ac 9,33  sants que habitaven en Lidda. 33  I trobà allí un home anomenat Eneas, que  
Ac 9,34  llit, perquè estava paralític. 34  I Pere li digué: –Eneas, lo Senyor  
Ac 9,34  te cura. Alça’t i plega el llit.  I a l’instant s’alçà. 35 I el vegeren  
Ac 9,35 el llit. I a l’instant s’alçà. 35  I el vegeren tots los habitants de Lidda i 
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Ac 9,37  bones i de caritats que feia. 37  I succeí que en aquells dies caigué  
Ac 9,37  dies caigué malalta, i es morí.  I després que l’hagueren rentada, la  
Ac 9,38  la posaren en un aposento alt. 38  I com Lidda estava cerca de Jope, oint los 
Ac 9,39 Llavors Pere s’alçà i anà ab ells.  I així que arribà, lo portaren a l’  
Ac 9,40  lo cos, digué: –Tabita, alça’t!  I ella obrí los ulls, i veent a Pere, s’  
Ac 9,41  i veent a Pere, s’assentà. 41  I ell li donà la mà i l’alçà, i cridant  
Ac 9,42  viudes, los la presentà viva. 42  I fou notori en tot Jope. I molts  
Ac 9,42  viva. 42 I fou notori en tot Jope.  I molts cregueren en lo Senyor. 43 I així  
Ac 9,43  I molts cregueren en lo Senyor. 43  I així fou que Pere permanesqué molts dies 
Ac 10,1  parents i amics d’aquest. 1  I hi havia en Cesarea un cert home  
Ac 10,4  en ell i li deia: –Corneli! 4  I est, fixant en ell la vista i ple de  
Ac 10,4 temor, digué: –Què és això, Senyor?  I ell li digué: –Tes oracions i tes  
Ac 10,7  ell te dirà lo que et convé fer. 7  I luego que es retirà l’àngel que li  
Ac 10,8  que estaven baix ses ordres. 8  I havent-los contat tot això, los envià  
Ac 10,9  tot això, los envià a Jope. 9  I a l’endemà, anant ells per son camí, i  
Ac 10,10  oració envers l’hora de sexta. 10  I com sentís fam, volgué menjar. I mentres 
Ac 10,10 10 I com sentís fam, volgué menjar.  I mentres li aparellaven, caigué en un  
Ac 10,11  caigué en un èxtasis. 11  I vegé lo cel obert i que baixava envers  
Ac 10,13  de la terra, i aucells del cel. 13  I vingué a ell una veu que li deia: –Alça  
Ac 10,14  –Alça’t, Pere, mata i menja. 14  I digué Pere: –No, Senyor, perquè mai he  
Ac 10,15  cosa alguna comuna ni impura. 15  I altra vegada la veu li digué: –Lo que  
Ac 10,16  no ho anomènies tu comú. 16  I això se repetí tres vegades, i luego lo  
Ac 10,17 luego lo vas se’n tornà al cel. 17  I mentres Pere dubtava entre si què seria  
Ac 10,19  allí Simó, per sobrenom Pere. 19  I pensant Pere en la visió, li digué l’  
Ac 10,21 dubtar, perquè jo els he enviat. 21  I baixant Pere envers los homes, los  
Ac 10,22  la causa per què haveu vingut? 22  I ells digueren: –Lo centurió Corneli,  
Ac 10,23  fent-los entrar, los hospedà.  I a l’endemà, s’alçà i se n’anà ab  
Ac 10,24  l’acompanyaren des de Jope. 24  I al dia següent entraren en Cesarea. I  
Ac 10,24 al dia següent entraren en Cesarea.  I Corneli los estava esperant, havent  
Ac 10,25  sos parents i amics més íntims. 25  I succeí que, quan Pere estava per a  
Ac 10,27  –Aixeca’t, jo també só home. 27  I entrà parlant ab ell i encontrà a molts  
Ac 10,29  home anomenàs comú o impur. 29  I per això he vingut sens dificultat tan  
Ac 10,30  quina causa m’haveu fet venir? 30  I digué Corneli: –Quatre dies ha que jo  
Ac 10,33  lo qual quan vinga te parlarà.” 33  I tot seguit t’envií a buscar, i tu has  
Ac 10,33 a buscar, i tu has fet bé en venir.  I ara nosaltres tots estam en la presència 
Ac 10,39  perquè Déu estava ab ell. 39  I nosaltres som testimoni de tot quant féu 
Ac 10,42  ressuscità d’entre els morts. 42  I ens manà que predicàssem al poble i que  
Ac 10,45  los que oïen aquesta plàtica. 45  I quedaren pasmats los fiels que eren de  
Ac 10,48 Esperit Sant així com nosaltres? 48  I manà que fossen batejats en lo nom del  
Ac 10,48  en lo nom del Senyor Jesucrist.  I aleshores li suplicaren que es quedàs ab 
Ac 11,1  són anomenats cristians. 1  I els apòstols i els germans que estaven  
Ac 11,2  també rebut la paraula de Déu. 2  I quan Pere passà a Jerusalem disputaven  
Ac 11,4  i menjares ab ells? 4  I Pere prenent les coses des del principi, 
Ac 11,6  del cel, i vingué fins a mi. 6  I com jo l’estigués mirant i contemplant, 
Ac 11,7  i reptils, i aucells del cel. 7  I oiguí també una veu que em deia: »–Alça  
Ac 11,8  »–Alça’t, Pere, mata i menja. 8  »I diguí: »–No ho faré, Senyor, perquè  
Ac 11,9 en ma boca cosa comuna ni impura. 9  I em respongué altra vegada la veu del  
Ac 11,10  no ho anomènies tu comú. 10  »I així fou fet tres vegades, i tot això  
Ac 11,11  i tot això se’n tornà al cel. 11  I veus aquí que luego arribaren tres  
Ac 11,12  enviats a mi des de Cesarea. 12  I em digué l’Esperit que me n’anàs ab  
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Ac 11,12  me n’anàs ab ells sens titubejar.  I vingueren també ab mi aquestos sis  
Ac 11,13 entràrem en casa d’aquell baró. 13  I ens contà com havia vist en sa casa un  
Ac 11,15  seràs salvo tu i tota ta casa.” 15  »I quan comencí a parlar, l’Esperit Sant  
Ac 11,16 com sobre nosaltres al principi. 16  I llavors me recordí de les paraules del  
Ac 11,19  als gentils per a la vida. 19  I els altres que havien estat espargits  
Ac 11,20 a ningú sinó als jueus solament. 20  I entre ells hi havia barons de Xipre i de 
Ac 11,21  i anunciaven al Senyor Jesús. 21  I la mà del Senyor era ab ells, i un gran  
Ac 11,22  i es convertiren al Senyor. 22  I arribà la fama d’aquestes coses a oïdos 
Ac 11,24 just i ple d’Esperit Sant i de fe.  I s’agregà molta gent al Senyor. 25 I des 
Ac 11,25  s’agregà molta gent al Senyor. 25  I des d’allí marxà Bernabé a Tarso en  
Ac 11,26  trobat lo conduí a Antioquia. 26  I estigueren tot un any en aquesta  
Ac 11,27  cristians en Antioquia. 27  I en aquestos dies baixaren de Jerusalem a 
Ac 11,28  a Antioquia uns profetes. 28  I alçant-se un d’ells, anomenat Àgabo,  
Ac 12,1  sant Pere. Mort del rei Herodes. 1  I en aqueix mateix temps, lo rei Herodes  
Ac 12,2  a alguns de la Iglésia. 2  I matà ab espasa a sant Jaume, germà de  
Ac 12,3  a sant Jaume, germà de Joan. 3  I veent que agradava als jueus, passà a  
Ac 12,4 Llavors eren los dies dels Àzims. 4  I havent-lo fet prendre, lo posà a la  
Ac 12,5  al poble després de Pasqua. 5  I mentres que Pere estava així guardat en  
Ac 12,6  a Déu per ell sens cessar. 6  I quan Herodes l’havia de presentar,  
Ac 12,7  de la porta guardant la presó. 7  I veus aquí sobrevingué l’àngel del  
Ac 12,7  i digué: –Alça’t immediatament.  I caigueren les cadenes de ses mans. 8 I  
Ac 12,8  les cadenes de ses mans. 8  I l’àngel li digué: –Cenyeix-te i calça 
Ac 12,8  -te i calça’t les sandàlies.  I ho féu així. I li digué: –Tira’t  
Ac 12,8  ’t les sandàlies. I ho féu així.  I li digué: –Tira’t dessobre tos vestits  
Ac 12,10  es pensava que veia una visió. 10  I passant la primera i la segona guàrdia,  
Ac 12,10  la que se’ls obrí per si mateixa.  I havent eixit, atravessaren un carrer, i  
Ac 12,12 expectació del poble dels jueus. 12  I considerant això, se n’anà a casa de  
Ac 12,13  molts congregats i en oració. 13  I trucant ell a la porta del pati, una  
Ac 12,14 anomenada Rode isqué a escoltar. 14  I així que conegué la veu de Pere, de goig 
Ac 12,15  de que Pere estava a la porta. 15  I ells li digueren: –Tu estàs fora de si!  
Ac 12,15  Mes ella assegurava que era així.  I ells li deien: –És son àngel. 16 I Pere  
Ac 12,16  I ells li deien: –És son àngel. 16  I Pere continuà trucant, i havent-li  
Ac 12,17  lo vegeren i quedaren pasmats. 17  I signant-los ab la mà que callassen,  
Ac 12,17 -ho a saber a Jaume i als germans.  I eixint d’allí se n’anà a altre lloc.  
Ac 12,18  d’allí se n’anà a altre lloc. 18  I quan fou de dia hi hagué no poca  
Ac 12,19  sobre què s’havia fet de Pere. 19  I Herodes, havent-lo fet buscar i no  
Ac 12,19  guardes, manà donar-los la mort.  I ell passà de Judea a Cesarea, a on  
Ac 12,20  a Cesarea, a on permanesqué. 20  I estava aïrat contra los de Tiro i de  
Ac 12,21 abastades del territori del rei. 21  I al dia senyalat, Herodes, vestit de rei, 
Ac 12,22  en lo tribunal i els arengava. 22  I el poble l’aplaudia, dient: –Veus de  
Ac 12,23  –Veus de Déu i no d’home! 23  I al punt lo ferí l’àngel del Senyor, per 
Ac 12,23  quant no havia donat a Déu honra.  I espirà, menjat de cucs. 24 Mes la  
Ac 12,25  creixia i es multiplicava. 25  I Bernabé i Saulo tornaren de Jerusalem,  
Ac 13,2  d’Herodes lo tetrarca, i Saulo. 2  I estant ells ministrant al Senyor, i  
Ac 13,3  a l’obra a què els he destinat. 3  I quan hagueren dejunat, i orat, i imposat 
Ac 13,4 mans sobre d’ells, los enviaren. 4  I ells, enviats així per l’Esperit Sant,  
Ac 13,5  i des d’allí navegaren a Xipre. 5  I quan arribaren a Salamina, predicaven la 
Ac 13,5  Déu en les sinagogues dels jueus.  I tenien també a Joan en lo ministeri. 6 I 
Ac 13,6  també a Joan en lo ministeri. 6  I havent atravessat tota la isla fins a  
Ac 13,7  Sèrgio Paulo, baró prudent.  I est féu cridar a Bernabé i a Saulo, puix 
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Ac 13,11  no veent lo sol fins a cert temps.  I luego caigué sobre ell obscuritat i  
Ac 13,13 -se de la doctrina del Senyor. 13  I havent-se fet a la vela des de Pafo,  
Ac 13,14  ells, se’n tornà a Jerusalem. 14  I ells, passant de llarg en Perges,  
Ac 13,15 un dia de dissabte, se sentaren. 15  I després de la lectura de la Llei i dels  
Ac 13,16  d’exhortació al poble, parlau. 16  I alçant-se Pau, i fent ab la mà senyal  
Ac 13,18 braç poderós los tragué d’ella. 18  I per l’espai de quaranta anys suportà  
Ac 13,19  sos costums en lo desert. 19  I destruint set nacions en terra de Canaà, 
Ac 13,20  per sort la terra d’estes. 20  I després d’això los donà jutges per l’  
Ac 13,21  anys, fins al profeta Samuel. 21  I després demanaren rei, i Déu los donà a  
Ac 13,22  per l’espai de quaranta anys. 22  I remogut aquest, los alçà per rei a  
Ac 13,23  qual farà totes mes voluntats. 23  »I del llinatge d’aquest, segons la  
Ac 13,25  a tot lo poble d’Israel. 25  I quan Joan complia sa carrera deia: »–Qui 
Ac 13,28  les compliren condemnant-lo. 28  I no trobant en ell ninguna causa de mort, 
Ac 13,29  que li fos llevada la vida. 29  I quan hagueren complert totes les coses  
Ac 13,32 donen testimoni d’ell al poble. 32  I nosaltres vos anunciam aquella promesa  
Ac 13,34  meu, avui t’he engendrat jo.” 34  I que l’haja ressuscitat d’entre els  
Ac 13,35 misericòrdies promeses a David.” 35  I per això diu també en altre lloc: “No  
Ac 13,42  si algú vos la contàs.” 42  I quan los jueus hagueren eixit de la  
Ac 13,43  predicades aquestes paraules. 43  I despedida la sinagoga, molts dels jueus  
Ac 13,44  perseverar en la gràcia de Déu. 44  I al dissabte següent concorregué casi  
Ac 13,48  salvació fins al cap del món.” 48  I quan oïren això los gentils, se  
Ac 13,49  per a la vida eterna. 49  I la paraula del Senyor s’espargia per  
Ac 13,52  d’ells, se n’anaren a Iconi. 52  I els deixebles estaven plens de goig i de 
Ac 14,1  i tornen a Antioquia de Síria. 1  I succeí en Iconi que entraren junts en la 
Ac 14,3  dels gentils contra sos germans. 3  I per això se detingueren allí molt temps, 
Ac 14,4 per ses mans prodigis i miracles. 4  I la multitud de la ciutat se dividí, i  
Ac 14,7  i allí predicaven l’evangeli. 7  I en Listra hi havia un home coix des del  
Ac 14,9  veu: –Alça’t dret sobre tos peus!  I ell saltà i caminava. 10 I les gents,  
Ac 14,10  peus! I ell saltà i caminava. 10  I les gents, quan vegeren lo que Pau havia 
Ac 14,11  a nosaltres en figura d’homes! 11  I anomenaven a Bernabé, Júpiter, i a Pau,  
Ac 14,13  volia sacrificar ab lo poble. 13  I quan ho oigueren los apòstols Bernabé i  
Ac 14,17  i d’alegria nostres cors. 17  I dient això, a penes pogueren contenir al 
Ac 14,20  marxà ab Bernabé a Derbes. 20  I havent predicat l’evangeli a aquella  
Ac 14,22 per a entrar en lo Regne de Déu. 22  I després que en cada iglésia d’ells  
Ac 14,23  al Senyor en qui ells creien. 23  I atravessant la Pisídia vingueren a  
Ac 14,24 la Pisídia vingueren a Pamfília. 24  I després que hagueren anunciat la paraula 
Ac 14,25  en Perges, baixaren a Atàlia. 25  I des d’allí navegaren a Antioquia, d’a  
Ac 14,26 per a l’obra que havien acabat. 26  I havent arribat i congregat la iglésia,  
Ac 14,27  la porta de la fe als gentils. 27  I se detingueren allí no poc temps ab los  
Ac 15,1  Pau i Bernabé se separen. 1  I vingueren alguns de la Judea que  
Ac 15,4 gran contento a tots los germans. 4  I quan arribaren a Jerusalem foren rebuts  
Ac 15,6  també guardar la Llei de Moisès. 6  I els apòstols i els ancians se  
Ac 15,7  examinar aquesta controvèrsia. 7  I després d’haver disputat molt, alçant- 
Ac 15,8  de l’evangeli i creguessen. 8  I Déu, que coneix los cors, donà testimoni 
Ac 15,9  Sant així com a nosaltres. 9  I no féu diferència entre ells i  
Ac 15,13  els gentils per medi d’ells. 13  I després que callaren, respongué Jaume  
Ac 15,15  d’ells un poble per a son nom. 15  I en això convenen les paraules dels  
Ac 15,23  principals entre los germans. 23  I els escrigueren per mà d’ells així:  
Ac 15,31  los fiels, entregaren la carta. 31  I quan l’hagueren llegida se regositjaren 
Ac 15,32  se regositjaren per lo consol. 32  I Judes i Silas, que eren profetes,  
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Ac 15,33  i els confirmaren en la fe. 33  I després d’haver-se detingut allí per  
Ac 15,35  se’n tornà sol a Jerusalem. 35  I Pau i Bernabé s’estaven en Antioquia,  
Ac 15,36  del Senyor ab molts altres. 36  I al cap d’alguns dies digué Pau a  
Ac 15,37  a fi de veure com los va. 37  I Bernabé volia portar-se’n també a  
Ac 15,39 els havia acompanyat en l’obra. 39  I hi hagué tal dissensió entre ells, que  
Ac 15,40  portat a Marc, navegà a Xipre. 40  I Pau, havent elegit a Silas, partí  
Ac 15,41  gràcia de Déu per los germans. 41  I anà per la Síria i per Cilícia,  
Ac 16,1  posats a la presó i llibertats. 1  I arriba a Derbe i a Listra. I veus aquí  
Ac 16,1  1 I arriba a Derbe i a Listra.  I veus aquí que allí hi havia un deixeble  
Ac 16,4  sabien que son pare era gentil. 4  I al passar per les ciutats, los  
Ac 16,5  i per los ancians en Jerusalem. 5  I així les iglésies se confirmaven en la  
Ac 16,6 fe i creixien en número cada dia. 6  I quan hagueren atravessat la Frígia i la  
Ac 16,7  la paraula de Déu en l’Àsia. 7  I després d’haver arribat a Mísia, volien 
Ac 16,8  ho permeté l’Esperit de Jesús. 8  I havent atravessat la Mísia, baixaren a  
Ac 16,9  la Mísia, baixaren a Tròada. 9  I una visió de nit s’aparegué a Pau: i  
Ac 16,10 «Passa a Macedònia i ajuda’ns.» 10  I luego que hagué vist la visió,  
Ac 16,12  i al dia següent a Nàpols. 12  I des d’allí a Filipos, que és una  
Ac 16,12  d’aquella part de Macedònia.  I en aquesta ciutat nos detinguérem alguns 
Ac 16,13  alguns dies conferenciant. 13  I en un dels dissabtes isquérem fora de la 
Ac 16,14  dones que havien acudit allí. 14  I una certa dona, anomenada Lídia, de la  
Ac 16,15  a les coses que deia Pau. 15  I quan fou batejada ella i sa família, nos 
Ac 16,15 entrau en ma casa i quedau’s allí.  I nos obligà a això. 16 Succeí, doncs, que 
Ac 16,18 anuncien lo camí de la salvació. 18  I hi havia molts dies que feia això; i  
Ac 16,18  de Jesucrist, que isques d’ella.  I en aquella mateixa hora isqué. 19 I quan 
Ac 16,19 I en aquella mateixa hora isqué. 19  I quan vegeren sos amos que se’ls havia  
Ac 16,20  tribunal davant dels prínceps. 20  I presentant-los als magistrats,  
Ac 16,22  ni practicar essent romans. 22  I el poble se llançà contra ells; i els  
Ac 16,23  los manaren assotar ab vergues. 23  I després d’haver-los donat molts  
Ac 16,26 els que estaven presos los oïen. 26  I de repente esdevingué un terratrèmol tan 
Ac 16,27  lligadures de tots los presos. 27  I havent-se despertat l’escarceller,  
Ac 16,30  als peus de Pau i de Silas. 30  I traent-los fora los digué: –Senyors,  
Ac 16,31  he de fer jo per a salvar-me? 31  I ells li digueren: –Creu en lo Senyor  
Ac 16,32  i seràs salvat, tu i ta casa. 32  I li anunciaren la paraula del Senyor,  
Ac 16,33 tots los que estaven en sa casa. 33  I prenent-los en aquella mateixa hora de 
Ac 16,34  batejat ell i tota sa família. 34  I havent-los conduït a sa casa, los  
Ac 16,35  los de sa casa creient en Déu. 35  I quan fou de dia, los magistrats li  
Ac 16,36  anar llibres a eixos homes. 36  I l’escarceller donà avís d’això a Pau  
Ac 16,38 que ens traguen fora ells mateixos.  I els aguasils reportaren aquestes raons  
Ac 16,38  aquestes raons als magistrats.  I ells temeren quan oïren que eren romans. 
Ac 16,39  quan oïren que eren romans. 39  I vingueren demanant-los perdó; i traent 
Ac 16,40  que eixissen de la ciutat. 40  I així que isqueren de la presó, entraren  
Ac 17,1 a Atenes, i parla en l’Areopago. 1  I quan hagueren passat per Amfípolis i  
Ac 17,2  hi havia una sinagoga de jueus. 2  I Pau, segons tenia de costum, entrà en  
Ac 17,4  lo qual jo us anuncio.» 4  I alguns d’ells cregueren i se juntaren  
Ac 17,6 -los presentar davant lo poble. 6  I no havent-los trobat, portaren ab  
Ac 17,8  un altre rei, lo qual és Jesús. 8  I alborotaren al poble i als principals de 
Ac 17,10  los deixaren anar llibres. 10  I els germans immediatament enviaren de  
Ac 17,11  en la sinagoga dels jueus. 11  I aquestos eren més nobles que los de  
Ac 17,12  per si estes coses eren així. 12  I així molts d’ells cregueren junts ab  
Ac 17,14  i alborotar la multitud. 14  I els germans immediatament feren eixir a  
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Ac 17,15  i Timoteu se quedaren allí. 15  I els que acompanyaven a Pau lo conduïren  
Ac 17,16  luego ab ell, se n’anaren. 16  I mentres que Pau los aguardava en Atenes, 
Ac 17,17 ciutat entregada a la idolatria. 17  I per això disputava en la sinagoga ab los 
Ac 17,18  que se li presentaven davant. 18  I alguns filosops epicurians i estoics  
Ac 17,18  ens voldrà dir aquest enraonador?  I altres deien: –Sembla que és predicador  
Ac 17,19  Jesús i la resurrecció. 19  I l’agafaren i el portaren a l’Areopago  
Ac 17,30  ab art o indústria de l’home. 30  I Déu, dissimulant los temps d’aquesta  
Ac 17,32  -lo d’entre els morts. 32  I quan oigueren «resurrecció dels morts»,  
Ac 18,2  d’Atenes i se n’anà a Corinto. 2  I trobant un jueu anomenat Aquila, natural 
Ac 18,3  los jueus), se juntà ab ells. 3  I com era del seu mateix art, estava ab  
Ac 18,4  perquè son ofici era fer tendes. 4  I disputava cada dissabte en la sinagoga  
Ac 18,5  persuadia als jueus i als grecs. 5  I quan Silas i Timoteu hagueren vingut de  
Ac 18,7  d’ara me’n vaig als gentils. 7  I partint d’allí, entrà en casa d’un que 
Ac 18,8  qual estava junt a la sinagoga. 8  I Crispo, que era príncep de la sinagoga,  
Ac 18,9  -lo, creien i eren batejats. 9  I digué lo Senyor a Pau de nit en una  
Ac 18,11  tinc molta gent en esta ciutat. 11  I permanesqué allí un any i sis mesos,  
Ac 18,12  -los la paraula de Déu. 12  I essent Gàlio procònsol de l’Acaia, los  
Ac 18,14 servesquen a Déu contra la Llei. 14  I com Pau començàs a obrir sa boca, digué  
Ac 18,16  ser jutge d’aquestes coses. 16  I els tragué fora del tribunal. 17 Llavors 
Ac 18,19  en Cencres, puix tenia vot. 19  I arribà a Èfeso, i els deixà allí. I  
Ac 18,19 I arribà a Èfeso, i els deixà allí.  I entrant en la sinagoga disputava ab los  
Ac 18,20 sinagoga disputava ab los jueus. 20  I demanant-li ells que es quedàs allí  
Ac 18,21  tornaré a veure-us, si Déu vol.  I partí d’Èfeso. 22 I quan hagué  
Ac 18,22  si Déu vol. I partí d’Èfeso. 22  I quan hagué desembarcat en Cesarea, pujà  
Ac 18,23 i des d’allí passà a Antioquia. 23  I havent estat algun temps allí, partí i  
Ac 18,24 confortant a tots los deixebles. 24  I vingué a Èfeso un jueu anomenat Apolo,  
Ac 18,26 a parlar llibrement en la sinagoga.  I quan Prisciŀla i Aquila l’oigueren, se  
Ac 18,27  a fondo en lo camí del Senyor. 27  I volent ell anar a l’Acaia, los germans  
Ac 19,1  una sedició contra l’apòstol. 1  I succeí que estant Apolo en Corinto, Pau, 
Ac 19,2  després que abraçàreu la fe?  I ells li respongueren: –Ni tampoc havem  
Ac 19,3  havem oït hi haja Esperit Sant. 3  I ell los digué: –Doncs, en què haveu  
Ac 19,3  en què haveu estat batejats?  I ells respongueren: –En lo baptisme de  
Ac 19,4  –En lo baptisme de Joan. 4  I Pau digué: –Joan batejà certament ab lo  
Ac 19,6  en lo nom del Senyor Jesús. 6  I havent-los Pau imposat les mans,  
Ac 19,7  en llengües i profetisaven. 7  I eren en tots com dotze persones. 8 I  
Ac 19,8  eren en tots com dotze persones. 8  I entrant en la sinagoga parlà llibrement  
Ac 19,10  en l’escola d’un tal Tirà. 10  I això durà per espai de dos anys, de  
Ac 19,11  Senyor Jesús, jueus i gentils. 11  I Déu obrà miracles extraordinaris per mà  
Ac 19,13  i eixien los esperits malignes. 13  I alguns jueus exorcistes que rodaven d’  
Ac 19,14  per Jesús que Pau predica. 14  I els que feien això eren set fills d’un  
Ac 19,16  és Pau, mes vosaltres, qui sou? 16  I l’home en qui estava l’esperit maligne 
Ac 19,17  ferits fugiren d’aquella casa. 17  I això fou notori a tots los jueus i  
Ac 19,18 exaltat lo nom del Senyor Jesús. 18  I molts dels que havien cregut venien,  
Ac 19,19 confessant i declarant sos fets. 19  I molts d’aquells que havien seguit les  
Ac 19,21  fortaleixia la paraula de Déu. 21  I complertes aquestes coses, proposà Pau  
Ac 19,22  també que jo veja Roma. 22  I havent enviat a Macedònia a dos dels que 
Ac 19,23  per algun temps en Àsia. 23  I en aquell temps s’alçà una pertorbació  
Ac 19,29  –Gran és la Diana dels efèsios! 29  I s’omplí tota la ciutat de confusió, i  
Ac 19,30  macedonis companys de Pau. 30  I volent Pau presentar-se al poble, los  
Ac 19,31  los deixebles no li permeteren. 31  I també alguns dels principals de l’Àsia  
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Ac 19,33  per a què s’havien aplegat. 33  I tragueren a Alexandre d’entre la turba, 
Ac 19,33  empenyant-lo en avant los jueus.  I Alexandre, fent senyal ab la mà de que  
Ac 19,39 acúsien-se los uns als altres. 39  I si teniu alguna pretensió sobre altres  
Ac 19,40  pugam donar raó d’aquest tumulto.  I havent dit això féu retirar la reunió.  
Ac 20,1 a Eutic. Plàtica de Pau en Milet. 1  I després que cessà l’alborot, convocant  
Ac 20,2  i partí per anar a Macedònia. 2  I després d’haver recorregut aquelles  
Ac 20,3  3 a on permanesqué tres mesos.  I els jueus li pararen emboscades quan  
Ac 20,4  tornar-se’n per Macedònia. 4  I l’acompanyaren Sopatri de Berea, fill  
Ac 20,5  i dels d’Àsia, Tiquic i Tròfim. 5  I havent-se aquestos adelantat, nos  
Ac 20,6  nos aguardaven en Tròada. 6  I nosaltres, després dels dies dels Àzims  
Ac 20,7  i ens detinguérem allí set dies. 7  I al primer dia de la semana, havent-se  
Ac 20,8  la plàtica fins a mitjanit. 8  I hi havia moltes llànties en l’aposento  
Ac 20,9 superior a on estaven congregats. 9  I un jove anomenat Eutic s’assentà en una 
Ac 20,9  i caigué en una profunda son.  I com Pau predicàs per llarg temps, vençut 
Ac 20,10  casa a baix, i l’alçaren mort. 10  I Pau baixà i se reclinà sobre ell, i  
Ac 20,11 torbeu perquè hi ha vida en ell. 11  I pujant, i havent partit lo pa i menjat,  
Ac 20,12  fins que fou de dia, marxà. 12  I portaren viu al jove, de lo que reberen  
Ac 20,14  intentant fer lo viatge a peu. 14  I havent-se juntat ab nosaltres en  
Ac 20,15  prenguérem i anàrem a Mitilene. 15  I navegant des d’allí, lo dia següent nos 
Ac 20,17 Jerusalem lo dia de Pentecostes. 17  I des de Milet envià a Èfeso, cridant als  
Ac 20,22  envers nostre Senyor Jesucrist. 22  »I ara veus aquí que jo, lligat de l’  
Ac 20,25 l’evangeli de la gràcia de Déu. 25  »I ara, veus aquí jo sé que tots  
Ac 20,30  que no perdonaran lo ramat. 30  I també d’entre vosaltres mateixos s’  
Ac 20,32 llàgrimes a cada u de vosaltres. 32  »I ara vos encomano a Déu i a la paraula  
Ac 20,36  és donar que rebre.” 36  I havent dit això s’agenollà i féu oració 
Ac 20,37  i féu oració ab tots ells. 37  I es mogué un gran plor entre tots; i  
Ac 20,38  dit, que no veurien més sa cara.  I l’anaren a acompanyar fins a la barca.  
Ac 21,1  deslliurat per lo tribú Lísias. 1  I havent-nos fet a la vela després que  
Ac 21,2  a Rodes, i des d’allí a Pàtara. 2  I havent trobat una barca que passava a  
Ac 21,3  en ella i ens férem a la vela. 3  I quan haguérem arribat a Xipre, deixant- 
Ac 21,4  barca havia de deixar lo càrrec. 4  I com encontràssem deixebles, nos  
Ac 21,5  que no pujàs a Jerusalem. 5  I passats aquestos dies isquérem d’allí,  
Ac 21,6  en la ribera férem oració. 6  I despedint-nos los uns dels altres,  
Ac 21,7  ells se’n tornaren a ses cases. 7  I nosaltres, conclosa nostra navegació,  
Ac 21,8  nos detinguérem un dia ab ells. 8  I al dia següent, partint d’allí,  
Ac 21,8  d’allí, arribàrem a Cesarea.  I entrant en casa de Felip, l’  
Ac 21,9  set, nos hospedàrem en sa casa. 9  I aquest tenia quatre filles donzelles que 
Ac 21,10  donzelles que profetisaven. 10  I com nos detinguéssem allí alguns dies,  
Ac 21,12  en mans dels gentils.” 12  I quan haguérem oït això, nosaltres i els  
Ac 21,14  per lo nom del Senyor Jesús. 14  I com no el poguéssem persuadir cessàrem  
Ac 21,15 –Faça’s la voluntat del Senyor. 15  I després d’aquestos dies, havent-nos  
Ac 21,16  lo viatge, pujàrem a Jerusalem. 16  I alguns dels deixebles vingueren també ab 
Ac 21,17  a què ens hospedàs en sa casa. 17  I quan arribàrem a Jerusalem, los germans  
Ac 21,18  nos reberen ab bona voluntat. 18  I al dia següent Pau entrà ab nosaltres en 
Ac 21,19 on se juntaren tots los ancians. 19  I havent-los saludat, los contà una per  
Ac 21,20  els gentils per son ministeri. 20  I quan ells ho oigueren glorificaven a Déu 
Ac 21,21  i tots són zelosos de la Llei. 21  I han oït a dir de tu que ensenyes als  
Ac 21,25  tu continues guardant la Llei. 25  I acerca aquells gentils que cregueren,  
Ac 21,27  l’oferta per cada u d’ells. 27  I quan estaven per acabar los set dies,  
Ac 21,30  l’havia entrat en lo temple. 30  I es commogué tota la ciutat i s’amotinà  
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Ac 21,30  ciutat i s’amotinà tot lo poble.  I prenent a Pau, lo tragueren arrastrant  
Ac 21,31  foren tancades les portes. 31  I mentres estaven tractant de matar-lo,  
Ac 21,34  qui era i què havia fet. 34  I dels de la turba, los uns cridaven una  
Ac 21,35 que el portassen a la fortalesa. 35  I quan arribà a les grades fou precís que  
Ac 21,37  del poble cridant: –Matau-lo. 37  I quan començaven ja a ficar a Pau en la  
Ac 21,37  serà permès dir-te alguna cosa?  I ell respongué: –Saps grec? 38 Ets tu per 
Ac 21,39  al desert quatre mil bandolers? 39  I Pau li digué: –Jo, certament, só home  
Ac 21,40  que em déixies parlar al poble. 40  I havent-li donat permís lo tribú,  
Ac 21,40  féu senyal al poble ab la mà.  I havent-se seguit un gran silenci parlà 
Ac 22,2  vaig a dir-vos en ma defensa. 2  I quan oigueren que els parlava en llengua 
Ac 22,3  hebrea, guardaren major silenci. 3  I digué: –Jo só home jueu, natiu de Tarso  
Ac 22,4 tots vosaltres en lo dia d’avui. 4  I he prosseguit aquest camí fins a la  
Ac 22,6  per a què fossen castigats. 6  »I succeí que quan jo anava i estava ja  
Ac 22,8  Saulo, per què em persegueixes? 8  »I jo responguí: »–Qui sou vós, Senyor? »I 
Ac 22,8  responguí: »–Qui sou vós, Senyor?  »I em digué: »–Jo só Jesús de Nazaret, a  
Ac 22,9  Nazaret, a qui tu persegueixes. 9  »I els que eren ab mi vegeren realment la  
Ac 22,10  la veu del que em parlava. 10  I jo diguí: »–Què faré, Senyor? »I el  
Ac 22,10  10 I jo diguí: »–Què faré, Senyor?  »I el Senyor me respongué: »–Alça’t i vés 
Ac 22,11 ’t dirà tot lo que et toca fer. 11  »I com jo no hi vegés per causa del  
Ac 22,12  los companys, entrí en Damasco. 12  »I un cert Ananies, baró just segons la  
Ac 22,13  »–Saulo, germà, recobra la vista.  »I en aquell mateix instant lo vegí. 14 I  
Ac 22,14  aquell mateix instant lo vegí. 14  I ell digué: »–Lo Déu de nostres pares t’ 
Ac 22,16 de les coses que has vist i oït. 16  I ara, per què et detens? Alça’t, i  
Ac 22,17  tos pecats invocant son nom. 17  »I succeí que, quan torní a Jerusalem i  
Ac 22,18 vaig ésser arrebatat fora de mi. 18  I el vegí que em deia: »–Dóna’t pressa i  
Ac 22,19  no rebran ton testimoni de mi. 19  »I jo diguí: »–Senyor, ells mateixos saben 
Ac 22,20  als que creien en vós. 20  I quan se derramà la sang de vostre màrtir 
Ac 22,21 los vestits dels que el mataven. 21  »I ell me digué: »–Vés, perquè jo et vull  
Ac 22,22  lluny d’aquí, als gentils. 22  I l’estigueren escoltant fins a esta  
Ac 22,23  perquè no és just que visca. 23  I com ells continuassen cridant, i  
Ac 22,25  clamaven així contra d’ell. 25  I quan l’hagueren lligat ab corretges,  
Ac 22,27  aquest home és ciutadà romà. 27  I venint lo tribú li digué: –Digue’m si  
Ac 22,27 li digué: –Digue’m si tu ets romà.  I ell digué: –Si, ho só. 28 I respongué lo 
Ac 22,28  romà. I ell digué: –Si, ho só. 28  I respongué lo tribú: –Jo per una gran  
Ac 22,30  com sabé que era ciutadà romà. 30  I al dia següent, volent saber de cert la  
Ac 23,2  de Déu ab tota bona consciència. 2  I Ananies, príncep dels sacerdots, manà  
Ac 23,4  i me manes ferir contra la Llei? 4  I els que estaven allí digueren:  
Ac 23,5  tu al sumo sacerdot de Déu? 5  I digué Pau: –No sabia, germans, que fos  
Ac 23,6  al príncep de ton poble.” 6  I sabent Pau que una part d’ells era  
Ac 23,7  dels morts só jo judicat. 7  I quan hagué dit això, se mogué una gran  
Ac 23,9  Així que es mogué una gran clamor.  I alçant-se alguns dels fariseus,  
Ac 23,10  un àngel, no pugnem contra Déu. 10  I per la gran dissensió que hi havia,  
Ac 23,11 que el portassen a la fortalesa. 11  I a la nit següent se li aparegué lo  
Ac 23,12  que el dónies també en Roma. 12  I quan fou de dia se juntaren alguns dels  
Ac 23,13  fins que haguessen mort a Pau. 13  I eren més de quaranta homes los que  
Ac 23,15  ab més certesa de sa causa.  I nosaltres estarem esperant per a matar- 
Ac 23,16  a matar-lo abans que arríbia. 16  I quan oigué aquesta conspiració un fill  
Ac 23,17 la fortalesa, i donà avís a Pau. 17  I Pau cridant a un dels centurions digué:  
Ac 23,19 que comunicar-vos alguna cosa. 19  I prenent-lo lo tribú per la mà i  
Ac 23,20  és lo que tens que dir-me? 20  I ell digué: –Los jueus han concertat  
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Ac 23,23 que li havia donat avís d’això. 23  I cridant a dos centurions los digué:  
Ac 23,24 des de l’hora tèrcia de la nit. 24  I aparellau cavalcadures en què sia  
Ac 23,26  a ell de que havia rebut diner. 26  I escrigué una carta en aquestos termes:  
Ac 23,28  deslliurí, sabent que era romà. 28  I volent averiguar lo delicte que li  
Ac 23,30 algú que meresqués mort o presó. 30  I quan me digueren que els jueus li tenien 
Ac 23,32  portaren de nit a Antipatride. 32  I al dia següent, despatxant als de cavall 
Ac 23,33  los demés a la fortalesa. 33  I quan arribaren a Cesarea, entregaren la  
Ac 23,34  també a Pau davant d’ell. 34  I havent-la llegida, i preguntat de  
Ac 23,35  oiré quan vinguen tos acusadors.  I donà ordre de que fos guardat en lo  
Ac 24,1  per son successor Pòrcio Festo. 1  I al cap de cinc dies vingué Ananies,  
Ac 24,2 davant del governador contra Pau. 2  I citant a Pau, començà Tèrtuŀlo a acusar  
Ac 24,9  de les coses de què l’acusam. 9  I els jueus anyadiren dient que aquestes  
Ac 24,16  dels justos i dels pecadors. 16  I per això procuro tenir sempre ma  
Ac 24,17  davant de Déu i dels homes. 17  I després de molts anys he vingut a portar 
Ac 24,18  meva nació, i ofertes, i vots. 18  I estant en això és quan certs jueus de l’ 
Ac 24,23  Lísias vos donaré audiència. 23  I manà a un centurió que guardàs a Pau i  
Ac 24,24  seus l’entrar a servir-lo. 24  I després d’alguns dies vingué Fèlix ab  
Ac 24,26  quan sia ocasió jo et cridaré. 26  I esperava que Pau li donaria diners  
Ac 25,2 dies pujà de Cesarea a Jerusalem. 2  I els prínceps dels sacerdots i els  
Ac 25,6  en aquest home que l’acúsien. 6  I havent-se detingut entre ells més de  
Ac 25,6  més de deu dies, baixà a Cesarea.  I al dia següent, sentant-se en lo  
Ac 25,8  delictes que no podien provar. 8  I Pau se defensava dient: –En res he  
Ac 25,10  d’aquestes coses davant de mi? 10  I Pau digué: –Davant del tribunal del  
Ac 25,11  jueus, com vós sabeu molt bé. 11  I si els he fet algun agravi o cosa digna  
Ac 25,13  al Cèsar? Aniràs al Cèsar. 13  I passats alguns dies, lo rei Agripa i  
Ac 25,14  a Cesarea a saludar a Festo. 14  I havent-se detingut allí molts dies,  
Ac 25,17  -se del crim que li imputen. 17  I havent ells acudit aquí sens la menor  
Ac 25,20  qual Pau afirmava que era viu. 20  I estant en dubte acerca d’aquesta  
Ac 25,22 també desitjaria oir a aquest home.  I ell respongué: –Demà l’oireu. 23 I al  
Ac 25,23 I ell respongué: –Demà l’oireu. 23  I al dia següent, venint Agripa i Berenice 
Ac 25,24 presentà Pau per ordre de Festo. 24  I Festo digué: –Rei Agripa i tots los que  
Ac 26,1  Agripa reconeix sa innocència. 1  I digué Agripa a Pau: –T’és permès parlar 
Ac 26,4  que m’oigau ab paciència. 4  »I en veritat que la vida que jo fiu en  
Ac 26,6 religió, vaig viure qual fariseu. 6  I ara só acusat en judici per esperar la  
Ac 26,9  que Déu ressuscítia los morts? 9  »I jo en veritat també pensava fer moltes  
Ac 26,10 contra lo nom de Jesús Nazareno. 10  I així ho fiu en Jerusalem, i vaig posar  
Ac 26,10 poder dels prínceps dels sacerdots.  I quan los donaven la mort hi vaig  
Ac 26,11 la mort hi vaig consentir també. 11  I freqüentment los castiguí en totes les  
Ac 26,11  i los compelia a blasfemar.  I indignant-me més i més contra d’ells, 
Ac 26,14  a mi i als que anaven ab mi. 14  I havent caigut tots nosaltres en terra,  
Ac 26,15 és tirar coces contra l’agulló. 15  »I jo diguí: »–Qui sou vós, Senyor? »I el  
Ac 26,15 »I jo diguí: »–Qui sou vós, Senyor?  »I el Senyor digué: »–Jo só Jesús, a qui  
Ac 26,24  la llum al poble i als gentils. 24  I mentres ell deia estes coses en sa  
Ac 26,25  t’han trastocat lo judici. 25  I Pau digué: –No he perdut lo judici,  
Ac 26,29 persuadeixes a fer-me cristià! 29  I Pau digué: –Plagués a Déu que per poc i  
Ac 26,30 jo só, excepte aquestes cadenes. 30  I s’alçà lo rei, i el governador, i  
Ac 26,31 els que estaven sentats ab ells. 31  I retirant-se d’allí, parlaven entre  
Ac 26,32 haja de morir ni estar en presó. 32  I Agripa digué a Festo: –Podria aquest  
Ac 27,3  macedoni de Tessalònica. 3  I al dia següent arribàrem a Sidon; i  
Ac 27,4  que es proveís de lo necessari. 4  I quan isquérem d’allí anàvem bordejant  
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Ac 27,5  perquè els vents eren contraris. 5  I havent passat la mar de Cilícia i de  
Ac 27,6  arribàrem a Mira de Lícia. 6  I allí, trobant lo centurió un barco d’  
Ac 27,7  a Itàlia, nos trasbordà a ell. 7  I com navegàssem molts dies lentament i a  
Ac 27,8 l’isla de Creta, cerca de Salmó. 8  I navegant ab molt treball lo llarg de la  
Ac 27,9 qual estava la ciutat de Talassa. 9  I com s’hagués gastat molt temps i no fos 
Ac 27,12 del barco que a lo que deia Pau. 12  I com lo port no fos bo per hivernar-hi, 
Ac 27,13  que mira a l’àfrico i al coro. 13  I corrent vent de migjorn, pensant tenir  
Ac 27,15 tempestuós anomenat euroaquilon. 15  I arrebatat lo barco, i no podent resistir 
Ac 27,16  del vent, i aixís érem portats. 16  I llançats per la corrent a una isla,  
Ac 27,17  poguérem agarrar lo bot. 17  I havent-lo alçat, se valgueren de tots  
Ac 27,19  tiraren lo càrrec al mar. 19  I al tercer dia tiraren també al mar ab  
Ac 27,20  mans l’aparell del barco. 20  I no veent-se per molts dies lo sol ni  
Ac 27,21  les esperances de salvar-nos. 21  I havent passat molt temps sens menjar, s’ 
Ac 27,27  que toquem a una altra isla. 27  I quan arribà la nit del dia catorze, com  
Ac 27,28  tenien a la vista alguna terra. 28  I tirant la sonda trobaren vint braces d’ 
Ac 27,29  més enllà ne trobaren quinze. 29  I tement que donassen en algun escoll,  
Ac 27,30  i desitjaven que es fes de dia. 30  I els mariners, volent-se escapar del  
Ac 27,33  del bot i el deixaren perdre. 33  I quan començà a fer-se de dia, Pau  
Ac 27,35  del cap de ningú de vosaltres. 35  I havent dit això, prenent pa, donà  
Ac 27,37  ànimo i menjaren ells també. 37  I totes les persones que anàvem dins del  
Ac 27,38  dos-centes i setanta-sis. 38  I quan estigueren saciats alleugeraven lo  
Ac 27,39 lo barco, tirant lo blat al mar. 39  I havent-se fet de dia no coneixien la  
Ac 27,40  podrien atracar allí lo barco. 40  I llevant ancles, s’entregaren a la mercè 
Ac 27,44  al mar i escapassen a terra. 44  I els demés foren trets, uns sobre posts,  
Ac 28,1  entre els principals jueus. 1  I estant ja en salvo, sabérem que l’isla  
Ac 28,1  que l’isla s’anomenava Melita.  I els bàrbaros nos tractaren ab molta  
Ac 28,3 de la pluja que queia i del fred. 3  I havent Pau juntat un manat de sarments i 
Ac 28,4  escurçó i se li agarrà a la mà. 4  I quan los bàrbaros vegeren lo reptil  
Ac 28,7  parer, deien que ell era un déu. 7  I en aquells llocs tenia unes possessions  
Ac 28,8  en sa casa i ens tractà molt bé. 8  I succeí que el pare de Públio se trobava  
Ac 28,9 -li les mans dessobre, lo curà. 9  I després d’això, venien tots quants  
Ac 28,11  proveïren de tot lo necessari. 11  I al cap de tres mesos entràrem en un  
Ac 28,12 tenia per divisa Càstor i Pòlux. 12  I arribant a Siracusa, nos detinguérem  
Ac 28,15  dies, i així vinguérem a Roma. 15  I quan los germans ho saberen, nos  
Ac 28,16  gràcies a Déu i cobrà ànimo. 16  I quan arribàrem a Roma, lo centurió  
Ac 28,17  ab un soldat que el custodiava. 17  I passats tres dies convocà Pau als  
Ac 28,17  Pau als principals dels jueus.  I estant junts los digué: –Barons germans, 
Ac 28,23  que pertot arreu és contradita. 23  I ells, havent-li senyalat dia,  
Ac 28,24  des del matí fins a la tarda. 24  I alguns creien les coses que se’ls deien 
Ac 28,25  deien i altres no les creien. 25  I com no estiguessen conformes entre si,  
Ac 28,29  salut de Déu, i ells oiran. 29  I acabant de dir això, isqueren d’allí  
Ac 28,30  entre si una gran disputa. 30  I Pau permanesqué dos anys enters en la  
Rm 1,Tit  sant Pau als Romans 1,Tit Capítol  I La fe és necessària per a salvar-se,  
Rm 1,22  cor insensat quedà en tenebres. 22  I jactant-se de savis se tornaren necis, 
Rm 1,28 paga que era deguda a son error. 28  I com ells no volguessen retenir a Déu en  
Rm 2,3  aquells que fan tals coses. 3  I tu, home, que judiques als que fan tals  
Rm 2,27  serà reputada per circumcisió? 27  I si el que naturalment és incircumcís  
Rm 3,8  só judicat encara com a pecador? 8  I no abans (segons som calumniats i  
Rm 4,4 Déu, i li fou imputat a justícia. 4  I al que treballa, no se li conta lo  
Rm 4,11  sinó en la incircumcisió. 11  I ell rebé lo senyal de la circumcisió com 
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Rm 4,12  los sia imputat a justícia. 12  I sia pare de la circumcisió, no solament  
Rm 4,19  dit: «Així serà ton llinatge.» 19  I no se debilità en la fe, ni considerà  
Rm 4,22 complir tot lo que havia promès. 22  I per això li fou imputat a justícia. 23 I 
Rm 4,23  això li fou imputat a justícia. 23  I no està escrit solament per a ell, que  
Rm 5,3  de la glòria dels fills de Déu. 3  I no tan sols això, sinó que ens gloriam  
Rm 5,11  serem salvats per sa vida. 11  I no tan solament això, sinó que ens  
Rm 5,16  Jesucrist, abunda sobre molts. 16  I no fou lo do com lo pecat comès per un.  
Rm 6,8 és mort està llibertat del pecat. 8  I si som morts ab Cristo, creem que viurem 
Rm 6,18  a la que haveu estat entregats. 18  I deslliurats del pecat, vos haveu fet  
Rm 6,21  llibres de la justícia. 21  I quin fruit traguéreu d’aquelles coses  
Rm 7,9  sens la Llei lo pecat era mort. 9  I jo vivia sens Llei en algun temps;  
Rm 7,10  lo manament, revisqué lo pecat. 10  I jo quedí mort; i lo manament que era  
Rm 7,16  avorresc, allò és lo que faç. 16  I si lo que no vull és lo que faç, aprovo  
Rm 7,20  lo mal que no vull, allò faç. 20  I si jo faç lo que no vull, no só jo lo  
Rm 8,10  aqueix tal no és dels seus. 10  I si Cristo és en vosaltres, lo cos  
Rm 8,11  viu per raó de la justícia. 11  I si l’Esperit d’aquell que ressuscità a 
Rm 8,17 esperit de que som fills de Déu. 17  I essent fills, som també hereus, hereus  
Rm 8,23  gemega i està de part fins ara. 23  I no solament elles, sinó també nosaltres  
Rm 8,25 que un veu, ¿com ho pot esperar? 25  I si esperam lo que no veem, per la  
Rm 8,28  per los sants conforme a Déu. 28  I sabem també que totes les coses cooperen 
Rm 8,30  primogènit entre molts germans. 30  I als que predestinà, a eixos cridà també; 
Rm 9,6  beneït en tots los sigles. Amén. 6  I no que la paraula de Déu haja mancat;  
Rm 9,10  vindré, i Sara tindrà un fill.» 10  I no solament ella, sinó també Rebeca, que 
Rm 9,22 a honra, i altre per a deshonra? 22  ¿I què si volent Déu mostrar sa ira i  
Rm 9,26  havia conseguit misericòrdia.» 26  I succeirà que en lo lloc a on los fou  
Rm 9,29  farà lo Senyor sobre la terra.» 29  I com Isaïes digué abans: «Si el Senyor  
Rm 10,8  8 Emperò, què diu l’Escriptura?  «I prop està la paraula, en ta boca i en  
Rm 10,14  a aquell en qui no cregueren?  I com creuran a aquell de qui no oigueren? 
Rm 10,14  a aquell de qui no oigueren?  I com oiran sens predicador? 15 I com  
Rm 10,15  I com oiran sens predicador? 15  I com predicaran si no són enviats? Segons 
Rm 10,20  a ira per una gent insensata.» 20  I Isaïes s’atreví a dir: «Vaig ésser  
Rm 10,21  als que no em demanaven.» 21  I diu a Israel: «Tot lo dia he tingut  
Rm 11,2  si a son poble, a qui preconegué.  ¿I no sabeu lo que diu d’Elies l’  
Rm 11,6  segons l’elecció de la gràcia. 6  I si per la gràcia, ja no per les obres;  
Rm 11,9  no oiguen») fins al dia d’avui. 9  I David diu: «Convertesca-se’ls sa  
Rm 11,12  per a incitar-los a gelosia. 12  I si el pecat d’ells és lo tresor del  
Rm 11,16  sinó vida d’entre els morts? 16  I si el primer fruit és sant, ho és també  
Rm 11,17  ho són també les branques. 17  I si alguna de les branques és trencada, i 
Rm 11,18  no et jàcties contra les branques.  I si te’n jactes, sàpies que tu no  
Rm 11,23  manera seràs tu també tallat. 23  I ells també, si no permaneixen en la  
Rm 11,26 entrat la plenitud dels gentils. 26  I que així se sàlvia tot Israel, com està  
Rm 12,1  Iglésia i amar-nos mútuament. 1  I així vos suplico, germans, per la  
Rm 12,2  que és vostre racional culto. 2  I no us conformeu ab aquest món, ans bé  
Rm 13,11  és lo compliment de la Llei. 11  I això sabent lo temps, que és ja hora d’ 
Rm 14,1 i altres edificar-se mútuament. 1  I al que és flac en la fe, admeteu-lo,  
Rm 14,8  i si morim, per al Senyor morim.  I així, tant si vivim com si morim, del  
Rm 14,10 a ser Senyor de morts i de vius. 10  I tu, per què judiques a ton germà? O tu,  
Rm 14,18  pau, i goig en l’Esperit Sant. 18  I qui en això serveix a Cristo, és accepte 
Rm 14,23  perquè no ho menja segons la fe.  I tot lo que no és segons la fe és pecat.  
Rm 15,1  quan estiga de camí per Espanya. 1  I així, doncs, nosaltres que som més forts 
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Rm 15,10  i cantaré a vostre nom.» 10  I en altre lloc: «Alegrau’s, oh gentils,  
Rm 15,11  ’s, oh gentils, ab son poble.» 11  I altra vegada: «Alabau al Senyor,  
Rm 15,12  i pobles tots, ensalçau-lo». 12  I així mateix diu Isaïes: «Hi haurà una  
Rm 15,20  difundit l’evangeli de Cristo. 20  I així he anunciat aquest evangeli, no a  
Rm 15,22  los que no l’han oït.» 22  I per lo qual moltes vegades he estat  
Rm 15,29  vosaltres a l’anar a Espanya. 29  I estic cert que quan vinga a vosaltres,  
Rm 16,5  totes les iglésies dels gentils. 5  I del mateix modo saludau a la iglésia que 
Rm 16,17  iglésies de Cristo vos saluden. 17  I vos demano, germans, que observeu a  
Rm 16,20  en lo bé, i simples en lo mal. 20  I el Déu de la pau destròssia quant antes  
Rm 16,25  sia ab tots vosaltres. Amén. 25  I a aquell que és poderós per a confirmar  
1Co 1,Tit sant Pau als Corintis 1,Tit Capítol  I Los exhorta a la unió i concòrdia. Los  
1Co 1,12  hi ha disputes entre vosaltres. 12  I dic açò, puix cada qual de vosaltres  
1Co 1,12  de vosaltres diu: «Jo só de Pau»,  «I jo, d’Apolo», «I jo, de Cefas», «I jo, 
1Co 1,12  «Jo só de Pau», «I jo, d’Apolo»,  «I jo, de Cefas», «I jo, de Cristo». 13  
1Co 1,12 «I jo, d’Apolo», «I jo, de Cefas»,  «I jo, de Cristo». 13 ¿Puix, que està  
1Co 1,16 en mon nom haveu estat batejats. 16  I he batejat també la família d’Estèfana, 
1Co 1,26  Déu, és més fort que els homes. 26  I així, germans, considerau vostra  
1Co 1,30  se vanagloriï davant d’ell. 30  I per ell sou vosaltres en Cristo Jesús,  
1Co 2,1 -se per medi de l’Esperit Sant. 1  I jo, germans, quan vinguí a vosaltres, no 
1Co 2,3 a Jesucrist, i aqueix crucificat. 3  I jo estiguí entre vosaltres ab  
1Co 2,4  ab temor i tremolant. 4  I mon parlar i ma predicació no fou ab  
1Co 2,12  de Déu, sinó l’Esperit de Déu. 12  I nosaltres havem rebut no l’esperit d’  
1Co 3,1  sàvia ignorància de l’evangeli. 1  I jo, germans, no us poguí parlar com a  
1Co 3,7  regà; mes Déu donà l’increment. 7  I aixís, ni el que planta és res, ni el  
1Co 3,8  sinó Déu, que dóna l’increment. 8  I el qui planta i el qui rega són una  
1Co 3,10  mes un altre edifica sobre ell.  I míria cada u com edifica sobre ell. 11  
1Co 3,12  està posat, ço és, Jesucrist. 12  I si algú sobre aquest fonament edifica  
1Co 3,20 als savis en sa pròpia astúcia.» 20  I en altra part: «Lo Senyor coneix los  
1Co 3,23  o lo futur, tot és vostre. 23  I vosaltres, de Cristo, i Cristo, de Déu.  
1Co 4,6  home tindrà de Déu l’alabança. 6  I jo, germans, he representat aquestes  
1Co 4,7 altre. 7 Perquè, qui et distingeix?  I què tens tu que no ho hages rebut? I si  
1Co 4,7  què tens tu que no ho hages rebut?  I si ho has rebut, per què et glories com  
1Co 4,12  i no tenim domicili segur. 12  I treballam, obrant ab nostres pròpies  
1Co 5,2  ha qui té la muller de son pare. 2  I encara anau engreïts, i ni menos vos  
1Co 6,2 que els sants judicaran aquest món?  I si lo món ha de ser judicat per  
1Co 6,11  posseiran lo Regne de Déu. 11  I tals foren alguns de vosaltres; emperò  
1Co 6,13  Déu destruirà aquell i estes.  I el cos no és per a la fornicació, sinó  
1Co 6,14 Senyor, i el Senyor, per al cos. 14  I Déu ressuscità al Senyor, i ens  
1Co 7,1 la virginitat. Avís a les viudes. 1  I tocant a les coses sobre què m’  
1Co 7,11  muller no es sepària del marit. 11  I que si es separa, se quédia sens casar o 
1Co 7,12  no déixia tampoc la muller. 12  I als demés los dic jo, no lo Senyor: si  
1Co 7,13  habitar ab ell, no la repudiï. 13  I si una muller fiel té un infiel per  
1Co 7,16  tu, muller, si salvaràs al marit?  ¿I saps tu, marit, si salvaràs la muller?  
1Co 7,29  la carn, emperò jo us perdono. 29  I lo que jo us dic, germans, és que el  
1Co 7,34  a la muller, i està dividit. 34  I la dona soltera i la verge pensa en les  
1Co 7,38  cor conservar sa verge, fa bé. 38  I així aquell que casa sa verge, fa bé; i  
1Co 8,1  als flacs peca contra Jesucrist. 1  I en quant a les coses que són  
1Co 8,2  emperò la caritat edifica. 2  I si algú pensa saber alguna cosa, encara  
1Co 8,4  aqueix tal és conegut de Déu. 4  I en quant a les viandes sacrificades als  
1Co 8,11  coses sacrificades als ídols? 11  ¿I per ta ciència se perdrà lo germà  
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1Co 8,12  dèbil, per a qui morí Cristo? 12  I d’aquest modo, pecant contra els  
1Co 9,2 vosaltres obra meva en lo Senyor? 2  I encara que per a altres no sia apòstol,  
1Co 9,20 de tots, per a guanyar molt més. 20  I així, ab los jueus m’he fet jueu per a  
1Co 9,23  per a tots per a salvar a tots. 23  I tot això ho faç per amor de l’evangeli, 
1Co 9,25  per a què pugau obtenir-lo. 25  I tot aquell que ha de combatre en la  
1Co 10,2 núvol i atravessaren tots lo mar. 2  I que tots, en Moisès, foren batejats en  
1Co 10,6 qual foren postrats en lo desert. 6  I estes coses foren fetes en figura de  
1Co 10,11 foren morts per l’exterminador. 11  I totes aquestes coses los esdevenien a  
1Co 10,16 és la comunió de la sang de Cristo?  I el pa que partim, ¿no és la participació 
1Co 10,20  als dimonis, i no a Déu.  I no vull jo que tingau societat ab los  
1Co 11,2  com jo ho só també de Cristo. 2  I vos alabo, germans, perquè en tot vos  
1Co 11,5  lo cap cobert, deshonra son cap. 5  I tota dona que fa oració o profetisa ab  
1Co 11,6  no està coberta, ràpia’s també.  I si és una cosa lletja per la dona lo  
1Co 11,21  abans sa pròpia cena per a menjar.  I l’un té fam, i l’altre està embriac.  
1Co 11,34  esperau’s los uns als altres. 34  I si algú té fam, méngia en casa, a fi de  
1Co 11,34 que no us junteu per a condemnació.  I les demés coses les ordenaré quan vinga. 
1Co 12,1 qual deuen ajudar-se mútuament. 1  I tocant als dons espirituals, no vull,  
1Co 12,3 Esperit de Déu diu anatema a Jesús.  I ningú pot dir que Jesús és lo Senyor,  
1Co 12,16  cos», ¿no és per això del cos? 16  I si digués l’orella: «Perquè no só ull,  
1Co 12,17 cos», ¿per això no serà del cos? 17  I si tot lo cos fos ull, ¿a on estaria l’ 
1Co 12,17 cos fos ull, ¿a on estaria l’oïdo?  I si tot fos oïdo, ¿a on estaria l’  
1Co 12,19  de la manera que li ha plagut. 19  I si tots fossen un sol membre, ¿a on  
1Co 12,21  sien molts, lo cos és un. 21  I l’ull no pot dir a la mà: «Jo no t’he  
1Co 12,23  més flacs, són més necessaris. 23  I els membres del cos que tenim per menos  
1Co 12,26  solicitud l’un per l’altre. 26  I que si un membre pateix, tots los  
1Co 12,28  de Cristo, i membres de membre. 28  I així Déu té posats alguns en la Iglésia, 
1Co 13,3  si no tinc caritat no só res. 3  I encara que jo distribuís tots mos béns  
1Co 14,2 a Déu, perquè ningun home l’entén.  I en esperit parla los misteris. 3 Mes  
1Co 14,5  edifica la Iglésia de Déu. 5  I jo voldria que tots parlàsseu llengües,  
1Co 14,7  o en profecia, o en doctrina? 7  I certament que fins les coses inanimades  
1Co 14,25  és convençut i de tots judicat. 25  I així es fan manifestos los secrets de  
1Co 14,28  i per torn, i un interprétia. 28  I si no hi ha intèrprete, guàrdia silenci  
1Co 14,30 tres, i els demés que judíquien. 30  I si a altre que estiga sentat li fos  
1Co 14,32  i sien tots amonestats. 32  I els esperits dels profetes estan  
1Co 14,35  com també ho diu la Llei. 35  I si elles volen instruir-se en alguna  
1Co 14,38 escric són manaments del Senyor. 38  I el que no conega, no serà conegut. 39  
1Co 15,5  dia, segons les Escriptures. 5  I que s’aparegué a Cefas i després als  
1Co 15,6  a Cefas i després als Onze. 6  I que després fou vist per més de cinc-  
1Co 15,8  i després a tots los apòstols. 8  I finalment se m’aparegué a mi també, com 
1Co 15,12  i així vosaltres haveu cregut. 12  I si es predica que Cristo ressuscità d’  
1Co 15,14 morts, tampoc Cristo ressuscità. 14  I si Cristo no ressuscità, és vana, doncs, 
1Co 15,15  i també és vana vostra fe. 15  I ademés resultam ser falsos testimonis  
1Co 15,17  Cristo tampoc ressuscità. 17  I si Cristo no ressuscità, vana és vostra  
1Co 15,18  encara estau en vostres pecats. 18  I per consegüent, també los que dormiren  
1Co 15,22 també la resurrecció dels morts. 22  I així com en Adam moren tots, així en  
1Co 15,26  tots los enemics sota sos peus. 26  I l’últim enemic que serà destruït és la  
1Co 15,26  les subjecta sota los peus d’ell.  I quan diu: 27 «Tot està subjecte a ell»,  
1Co 15,28  totes les coses sota d’ell. 28  I quan totes les coses estiguen subjectes  
1Co 15,30  bategen, doncs, per als morts? 30  I per què nosaltres estam en perill a cada 
1Co 15,37  no es vivifica si abans no mor. 37  I al sembrar, no sembres lo cos que ha de  
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1Co 15,41  la claredat de les estrelles.  I fins una estrella se diferència d’altra 
1Co 15,49 són tots los que són celestials. 49  I així com havem portat la imatge del  
1Co 15,54  se vestesca d’immortalitat. 54  I quan açò que és corruptible s’haja  
1Co 16,1  a Timoteu i a altres deixebles. 1  I en quant a les coŀlectes que es fan per  
1Co 16,3  les coŀlectes quan jo vinga. 3  I quan estiga jo present, aquells que  
1Co 16,4  a Jerusalem vostre socorro. 4  I si la cosa meresqués que jo també hi  
1Co 16,5  jo també hi vaja, vindran ab mi. 5  I jo vindré a vosaltres quan pàssia per la 
1Co 16,6 puix jo passaré per la Macedònia. 6  I tal vegada me quedaré ab vosaltres, i hi 
1Co 16,10  i los adversaris són molts. 10  I si Timoteu vingués, procurau que estiga  
1Co 16,12  puix l’espero ab los germans. 12  I en quant al germà Apolo, vos faç a saber 
1Co 16,17 aquell que ens ajuda i treballa. 17  I m’alegro de la vinguda d’Estèfana i de 
2Co 1,Tit sant Pau als Corintis 1,Tit Capítol  I S’escusa l’Apòstol de no haver anat  
2Co 1,6  nostra consolació per Cristo. 6  I si som atribolats, és per a vostra  
2Co 1,15  dia de nostre Senyor Jesucrist. 15  I ab aquesta confiança pensava venir abans 
2Co 1,16  tinguésseu un segon benefici. 16  I anar a Macedònia passant per vosaltres,  
2Co 1,21  a glòria de Déu per nosaltres. 21  I com aquell que ens confirmà junt ab  
2Co 2,3  que ha estat contristat per mi? 3  I això mateix vos he escrit, a fi de que  
2Co 2,5  l’amor tan gran que us tinc. 5  I si algú m’ha contristat, no m’ha  
2Co 2,9  vostra caritat envers ell. 9  I per aqueix fi vos escriguí també, a fi  
2Co 2,12  no ignoram ses maquinacions. 12  I quan vinguí a Troas a predicar l’  
2Co 2,16  a altres, olor de vida per a vida.  ¿I qui és idòneo per a aquestes coses? 17  
2Co 3,4  sinó en taules de carn del cor. 4  I tenim tal confiança envers Déu per  
2Co 3,7  emperò l’esperit dóna vida. 7  I si el ministeri de mort, gravat ab  
2Co 3,13  vos parlam ab molta confiança. 13  I no com Moisès, que es posava un vel  
2Co 3,15  qual vel és remogut en Cristo. 15  I fins aquest dia, quan llegeixen a  
2Co 3,18  Senyor, allí hi ha llibertat. 18  I així tots nosaltres, contemplant a cara  
2Co 4,3  la manifestació de la veritat. 3  I si el nostre evangeli està encara  
2Co 5,2  mà, que serà eterna en los cels. 2  I per això gemegam nosaltres, desitjant  
2Co 5,9  i estar presents ab lo Senyor. 9  I per això nos esforçam, o siam presents,  
2Co 5,15 tots, per consegüent, som morts. 15  I que Cristo morí per tots, per a què los  
2Co 5,16  que morí per ells i ressuscità. 16  I així nosaltres d’aquí en avant ja no  
2Co 5,16 no coneixem a ningú segons la carn.  I encara que coneguérem a Cristo segons la 
2Co 5,18  aquí totes s’han tornat noves. 18  I totes les coses són de Déu, que ens ha  
2Co 6,1  no mesclar-se ab los infiels. 1  I així nosaltres, com a cooperadors de  
2Co 6,13  estrets en vostres entranyes. 13  I per tenir la mateixa recompensa –vos  
2Co 6,14  té la justícia ab la injustícia?  I quina comunió té la llum ab les  
2Co 7,11  tristesa del món produeix mort. 11  I veus aquí aqueix mateix contristar-vos 
2Co 7,12  mostrats purs en aquest negoci. 12  I així encara que us escriguí, no ho fiu  
2Co 7,13  per vosaltres 13 davant de Déu.  I per això nos havem consolat. Emperò en  
2Co 7,14  fou recreat de tots vosaltres. 14  I si en alguna cosa m’he gloriat ab ell  
2Co 7,15 ab Tito ha resultat ser veritat. 15  I son entranyable amor creix més envers  
2Co 8,5  ministeri que es dóna als sants. 5  I ho feren, no com nosaltres esperàvem,  
2Co 8,10  fósseu rics per sa pobresa. 10  I en això vos dono consell, perquè açò és  
2Co 8,16 qui arreplegà poc, no li faltà.» 16  I gràcies a Déu que posà en lo cor de Tito 
2Co 8,18 pròpia voluntat anà a vosaltres. 18  I enviàrem també junt ab ell lo germà l’  
2Co 8,19 evangeli per totes les iglésies. 19  I no solament això, sinó que fou elegit de 
2Co 8,23  que tenim en vosaltres. 23  I en quant a Tito, és mon company i  
2Co 9,6  com a benedicció, i no avarícia. 6  I dic això: Qui escassament sembra,  
2Co 9,8 «Déu ama al que dóna alegrement». 8  I poderós és Déu per fer abundant la  
2Co 9,10  permaneix per a sempre.» 10  I el que dóna llavor al sembrador vos  
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2Co 9,14 comunicació ab ells i ab tothom. 14  I en ses oracions per vosaltres vos  
2Co 11,9  per a servir-vos a vosaltres. 9  I quan era ab vosaltres i em trobí  
2Co 11,14  en apòstols de Cristo. 14  I no és d’estranyar, perquè el mateix  
2Co 11,15  se transforma en àngel de llum. 15  I així no és molt que els seus ministres  
2Co 11,18  sinó com per imprudència. 18  I ja que molts se glorien segons la carn,  
2Co 12,3  Déu ho sap– fins al tercer cel. 3  I sé que aquest tal home –si fou en lo cos 
2Co 12,7  de lo que veu en mi u ou de mi. 7  I per a què la grandesa de les revelacions 
2Co 12,9  vegades que fos apartat de mi. 9  I em digué: «T’és bastant ma gràcia,  
2Co 12,15  sinó los pares per als fills. 15  I jo de molt bon grat me desprendré, i  
2Co 12,21  sedicions i partits. 21  I no sia que quan jo vinga m’humiliï Déu  
2Co 13,7  que nosaltres no som reprovats. 7  I pregam a Déu que no façau mal algun, no  
Ga 1,Tit  sant Pau als Gàlates 1,Tit Capítol  I Reprèn als gàlates per haver donat oïdos 
Ga 1,14 Iglésia de Cristo i la desolava. 14  I em distingia en lo judaisme més que  
Ga 1,20  a Jaume, lo germà del Senyor. 20  I en això que us escric, mirau que davant  
Ga 1,22  regions de Síria i de Cilícia. 22  I no era conegut de vista a les iglésies  
Ga 1,24  que en altre temps impugnava.» 24  I glorificaven a Déu en mi. 2,Tit Capítol  
Ga 2,2  prenent ab mi també a Tito. 2  I pugí per revelació, i els vaig comunicar 
Ga 2,9  en mi també per als gentils.) 9  I quan Jaume, Cefas i Joan, que apareixien 
Ga 2,11  que jo tenia ànsia de fer. 11  I quan Cefas vingué a Antioquia, li fiu  
Ga 2,13  als que eren de la circumcisió. 13  I els demés jueus convingueren igualment  
Ga 2,20 clavat a la creu junt ab Cristo. 20  I no obstant, visc; mes no jo, sinó Cristo 
Ga 2,20  mes no jo, sinó Cristo viu en mi.  I la vida que ja jo visc en la carn, la  
Ga 3,8  fe, eixos són fills d’Abraham. 8  I l’Escriptura, preveent que Déu havia de 
Ga 3,11  de la Llei per a fer-les.» 11  I que ningú en la Llei és justificat  
Ga 3,12  perquè «el just viu de la fe». 12  I la Llei no és de la fe; emperò «lo qui  
Ga 3,16 ningú l’anuŀla, ni l’adiciona. 16  I les promeses foren fetes a Abraham i a  
Ga 3,16  com de molts, sinó com d’un:  I a ta progènie, que és Cristo. 17 Emperò  
Ga 3,18 a la Llei, ja no és per la promesa.  I Déu féu la donació a Abraham per  
Ga 3,24  després havia de ser revelada. 24  I així la Llei fou lo preceptor que ens  
Ga 3,29  sou un en Cristo Jesús. 29  I essent de Cristo, sou per consegüent de  
Ga 4,6 que rebessen l’adopció de fills. 6  I perquè vosaltres sou fills, ha enviat  
Ga 4,7  tant, ja no ets servo, sinó fill.  I si fill, hereu també de Déu en Cristo. 8 
Ga 4,14  carn vos prediquí l’evangeli. 14  I ma tentació que estava en ma carn, no la 
Ga 4,28  que d’aquella que té marit.» 28  I nosaltres, germans, som fills de la  
Ga 4,31  hereu ab lo fill de la llibre.» 31  I així, germans, nosaltres no som fills de 
Ga 5,3  Cristo no us aprofitarà de res. 3  I declaro de nou a tot home que és  
Ga 5,10  llevat fa llevar tota la pasta. 10  I confio de vosaltres en lo Senyor que no  
Ga 5,11 portarà sobre si la condemnació. 11  I jo, germans, si predico la circumcisió,  
Ga 5,24  aquestes coses no hi ha Llei. 24  I els que són de Cristo han crucificat la  
Ga 6,6 5 Puix cada u portarà sa càrrega. 6  I aquell que és adoctrinat en la paraula,  
Ga 6,8 l’home sémbria, això també segarà.  I així, aquell que sémbria per a sa carn,  
Ga 6,10  temps segarem, si no desmaiam. 10  I així, mentres tenim temps, fem bé a  
Ga 6,16  sinó la nova criatura. 16  I sobre quants seguesquen aquesta regla,  
Ef 1,Tit  sant Pau als Efesis 1,Tit Capítol  I Tots los béns de gràcia i glòria nos són 
Ef 2,1  forma Jesucrist sa Iglésia. 1  I ell vos vivificà a vosaltres que éreu  
Ef 2,17  les enemistats en si mateix. 17  I vingué i predicà pau a vosaltres que  
Ef 2,20  dels sants i domèstics de Déu. 20  I sou edificats sobre el fonament dels  
Ef 3,20  de tota la plenitud de Déu. 20  I a aquell que és poderós per a fer totes  
Ef 4,9  captiveri, donà dons als homes.» 9  (I que ell pujà, què és sinó que havia  
Ef 4,11  a què omplís totes les coses.) 11  I ell mateix donà a uns, apòstols; a  
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Ef 4,30 la fe i dónia gràcia als oients. 30  I no contristeu a l’Esperit Sant de Déu,  
Ef 5,2  de Déu, com fills caríssims. 2  I caminau en amor, així com Cristo nos amà 
Ef 5,11  lo que és accepte a Déu. 11  I no comuniqueu ab les obres infructuoses  
Ef 5,15  morts, i Cristo t’iŀluminarà.» 15  I així, mirau, germans, que camineu ab  
Ef 5,18  qual és la voluntat de Déu. 18  I no us doneu en demesia al vi, de lo que  
Ef 5,24  ell mateix és salvador del cos. 24  I així com la Iglésia està subjecta a  
Ef 6,4  llarga vida sobre la terra». 4  I vosaltres, pares, no provoqueu a vostres 
Ef 6,9 haurà fet, sia servo, sia llibre. 9  I vosaltres, amos, feu això mateix ab  
Ef 6,19  i pregant per tots los sants. 19  I per mi, a fi de que em sia donat lo  
Ef 6,21  d’ell, com jo dec parlar. 21  I per a què pugau també saber l’estat de  
Fl 1,Tit  Pau als Filipians 1,Tit Capítol  I Afecte de Pau als filipians i fruit de  
Fl 1,9  en les entranyes de Jesucrist. 9  I lo que us demano és que vostra caritat  
Fl 1,14  i en tots los demés llocs. 14  I molts dels germans en lo Senyor, cobrant 
Fl 1,18  l’aflicció a mes cadenes. 18  I què? Ab tal que Cristo sia de totes  
Fl 1,25  més necessari per a vosaltres. 25  I confiat d’això, sé que permaneixeré i  
Fl 1,28  units en la fe de l’evangeli. 28  I en res vos facen por vostres contraris;  
Fl 2,5  pròpies, sinó a les dels altres. 5  I el mateix ànimo hi haja en vosaltres que 
Fl 2,14 l’obrar, segons son beneplàcit. 14  I feu totes les coses sens murmuració i  
Fl 2,18 ’n congratulo ab tots vosaltres. 18  I d’això mateix regositjau’s vosaltres i 
Fl 2,19  i congratulau-vos ab mi. 19  I espero en lo Senyor Jesús que prompte  
Fl 2,24 vist l’estat dels meus negocis. 24  I confio en lo Senyor que jo mateix vindré 
Fl 2,25  vindré quant antes a vosaltres. 25  I he judicat necessari enviar-vos a  
Fl 2,27  sabut que havia estat malalt. 27  I certament estigué malalt, i casi a la  
Fl 2,28 tingués tristesa sobre tristesa. 28  I així l’he enviat més prompte, a fi de  
Fl 3,8 reputades com pèrdues per Cristo. 8  I en veritat tot ho tinc per pèrdua per l’ 
Fl 3,15  vocació de Déu en Cristo Jesús. 15  I així siam tots los que som perfets d’un 
Fl 4,3  mateix sentiment en lo Senyor. 3  I també te demano, company fiel, que  
Fl 4,7  a Déu vostres peticions. 7  I la pau de Déu, que sobrepuja a tot  
Fl 4,12  me de l’estat en què em trobo. 12  I sé viure humiliat, i sé viure en  
Fl 4,20  en la glòria per Cristo Jesús. 20  I sia a Déu i nostre Pare glòria per los  
Col 1,Tit  Pau als Colossians 1,Tit Capítol  I Alaba sant Pau la fe dels colossians i  
Col 1,17  per ell mateix i en ell mateix. 17  I ell és abans que tot, i totes les coses  
Col 1,18  les coses subsisteixen per ell. 18  I ell mateix és lo cap del cos de la  
Col 1,20  en ell habitàs tota plenitud. 20  I havent fet la pau per medi de la sang de 
Col 1,21  o les que hi ha en lo cel. 21  I vosaltres, que algun temps vos havíeu  
Col 2,4  de sabiduria i de ciència. 4  I això ho dic perquè no sia que algú vos  
Col 2,10  de la divinitat corporalment. 10  I vosaltres sou complerts en ell, lo qual  
Col 2,13  ressuscità d’entre els morts. 13  I a vosaltres, essent morts en los pecats  
Col 2,15 del mig clavant-lo en sa creu. 15  I despullant los principats i potestats,  
Col 2,23  i doctrines dels homes? 23  I aquestes coses en veritat tenen una  
Col 3,15  és lo vincle de la perfecció. 15  I triúmfia en vostres cors la pau de  
Col 3,17  cantant de cor a Déu ab gràcia. 17  I qualsevol cosa que façau, sia de  
Col 4,11 si ve a vosaltres rebeu-lo bé. 11  I Jesús, apellidat Just. Los quals són de  
Col 4,16  la iglésia que està en sa casa. 16  I després que aquesta epístola sia llegida 
Col 4,17 llegiu també la dels laodiceans. 17  I dieu a Arquip: «Té compte en lo  
1Te 1,Tit  Pau als Tessalònics 1,Tit Capítol  I Alaba l’Apòstol als tessalònics per  
1Te 1,6  entre vosaltres per amor vostre. 6  I vosaltres vos haveu fet imitadors  
1Te 2,8  que acarícia als seus infants. 8  I estant així apassionats a vosaltres,  
1Te 3,2  bé quedar-nos sols en Atenes. 2  I havem enviat a Timoteu, nostre germà i  
1Te 3,11  lo que falta a vostra fe? 11  I el mateix Déu i Pare nostre, i nostre  
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1Te 3,12  nostres passos a vosaltres. 12  I el Senyor faça que vosaltres crescau i  
1Te 4,8  sinó per a santificació. 8  I així aquell que desprècia això, no  
1Te 4,9  ha donat també son Sant Esperit. 9  I tocant a la caritat fraternal, no  
1Te 4,10  Déu l’amar-vos uns a altres. 10  I en veritat vosaltres ho feu ab tots los  
1Te 4,12 de mans, com vos ho tenim manat. 12  I que camineu honestament envers los que  
1Te 5,1  que préguien a Déu per ell. 1  I en quant als temps i als moments, no  
1Te 5,12  als altres, així com ja ho feu. 12  I vos pregam, germans, que siau reconeguts 
1Te 5,13  en lo Senyor, i us amonesten. 13  I que els doneu majors mostres de caritat  
1Te 5,23  ’s de tota apariència de mal. 23  I el mateix Déu de pau vos santifíquia en  
2Te 1,Tit  Pau als Tessalònics 1,Tit Capítol  I Dóna gràcies a Déu per la fe dels  
2Te 2,1  la doctrina que els ha ensenyat. 1  I vos suplicam, germans, per l’adveniment 
2Te 2,6  vos deia aquestes coses? 6  I vosaltres sabeu ara lo que deté que ell  
2Te 2,8  fins que ell sia tret del mig. 8  I llavors se descobrirà aquell Pervers, a  
2Te 2,15  de nostre Senyor Jesucrist. 15  I així, germans, estigau ferms, i manteniu 
2Te 2,16  per paraula o per carta nostra. 16  I el mateix Senyor nostre Jesucrist, i Déu 
2Te 3,2  com ho és entre vosaltres. 2  I per a què siam deslliurats d’homes  
2Te 3,4  us confirmarà i guardarà de mal. 4  I confiam en lo Senyor, per lo que toca a  
2Te 3,5  que feu i fareu lo que us manam. 5  I el Senyor encamínia vostres cors en l’  
2Te 3,9  gravosos a ningú de vosaltres. 9  I no perquè no tinguéssem potestat, sinó  
2Te 3,13  i méngien son propi pa. 13  I vosaltres, germans, no us canseu de fer  
2Te 3,14 germans, no us canseu de fer bé. 14  I si algú no obeís lo que ordenam per  
2Te 3,16  bé corretgiu-lo com a germà. 16  I el mateix Senyor de la pau vos dónia pau 
1Tm 1,Tit  sant Pau a Timoteu 1,Tit Capítol  I Encarrega l’Apòstol a Timoteu que  
1Tm 1,12  lo qual m’ha estat encarregat. 12  I dono gràcies a Jesucrist Senyor nostre,  
1Tm 1,14  per ignorància en incredulitat. 14  I la gràcia de nostre Senyor sobreabundà  
1Tm 2,14 fou format primer; després, Eva. 14  I Adam no fou seduït; mes la dona fou  
1Tm 3,10  de la fe en consciència pura. 10  I sien estos provats abans, i llavors  
1Tm 3,15  que en breu te vindré a veure. 15  I si tardàs, perquè sàpies com has de  
1Tm 3,16  i fonament de la veritat. 16  I és gran sens dubte lo misteri de la  
1Tm 5,4  que són verdaderament viudes. 4  I si alguna viuda tingués fills o néts,  
1Tm 5,7  en plaer, és morta mentres viu. 7  I aquestes coses mana-les, perquè elles  
1Tm 5,13 perquè feren vana la primera fe. 13  I estant, ademés, ocioses, s’acostumen a  
1Tm 5,18  «No posaràs boç al bou que bat.»  I: «El jornaler és digne de son jornal.»  
1Tm 6,2 i sa doctrina no sien blasfemats. 2  I els que tenen per amos a fiels, no els  
1Tm 6,8  no podem portar-nos-en res. 8  I tenint ab què alimentar-nos i cobrir- 
2Tm 1,Tit  sant Pau a Timoteu 1,Tit Capítol  I Exhorta a Timoteu a predicar ab valentia 
2Tm 1,18  davant del Senyor en aquell dia.  I quants serveis ell me féu en Efesi, tu  
2Tm 2,2 en la gràcia que és en Jesucrist. 2  I les coses que has oït de mi davant de  
2Tm 2,17  elles fomenten la impietat. 17  I la plàtica d’ells rosegarà com lo  
2Tm 3,8  a la ciència de la veritat. 8  I així com Janes i Mambres resistiren a  
2Tm 3,12 elles m’ha llibertat lo Senyor. 12  I tots los que volen viure piadosament en  
2Tm 3,15  sabent de qui les aprengueres. 15  I que des de la infància has conegut les  
2Tm 4,Tit  que està cerca lo fi de sa vida.  I conclou ab les salutacions acostumades.  
2Tm 4,4  tenint pruïtja d’orelles. 4  I apartaran los oïdos de la veritat i els  
2Tm 4,18  deslliurat de la boca del lleó. 18  I el Senyor me deslliurarà de tota obra  
Tt 1,Tit  sant Pau a Tito 1,Tit Capítol  I Després de saludar a Tito, li recorda l’ 
Tt 3,14 procurant que no els fàltia res. 14  I aprenguen també los nostres a exercitar  
Flm 18  rep-lo com a mi mateix. 18  I si t’ha fet algun dany o te deu alguna  
Flm 22  encara més de lo que et dic. 22  I al mateix temps prepara’m allotjament,  
He 1,Tit  sant Pau als Hebreus 1,Tit Capítol  I Jesucrist, verdader Déu i home, és  
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He 1,5 mon Fill, avui jo t’he engendrat»?  I altra vegada: «Jo li seré a ell Pare, i  
He 1,6  Pare, i ell me serà a mi Fill»? 6  I altra vegada, quan ell introdueix son  
He 1,6  son primogènit en lo món, diu:  «I adórien-lo tots los àngels de Déu.» 7 
He 1,7  -lo tots los àngels de Déu.» 7  I en quant als àngels, diu: «Lo qui fa a  
He 1,10  d’alegria sobre tos companys. 10  I tu, Senyor, en lo principi fundares la  
He 1,12 i tots s’envelliran com vestit. 12  I els mudaràs com un manto, i seran  
He 2,6  lo món venider de què parlam. 6  I un en cert lloc donà testimoni dient:  
He 2,13  Iglésia cantaré tes alabances.» 13  I altra vegada: «Jo posaré en ell ma  
He 2,13  «Jo posaré en ell ma confiança.»  I en altre lloc: «Veeu-me aquí a mi i  
He 2,14  als fills que Déu m’ha donat.» 14  I per quant los fills participaren de carn 
He 3,5  ha criat totes les coses és Déu. 5  I certament Moisès fou fiel en tota sa  
He 3,11 ells no han conegut mos camins.” 11  I així jo jurí en ma ira: “Ells no  
He 3,17  eixit d’Egipte per Moisès. 17  ¿I contra qui estigué irritat quaranta  
He 3,18  quedaren estesos en lo desert? 18  ¿I a qui ell jurà que no entrarien en sos  
He 4,4  cert lloc parlà així del dia setè:  «I reposà Déu en lo setè dia de totes ses  
He 4,5  lo setè dia de totes ses obres.» 5  I en aquest lloc, altra vegada: «No  
He 4,13  i les intencions del cor. 13  I no hi ha criatura alguna invisible a sa  
He 5,3  està també rodejat de dolències. 3  I per aquesta raó deu, tant per lo poble  
He 5,4 oferir sacrificis per los pecats. 4  I ningú usurpa per a si aquesta honra,  
He 5,8  fou oït per la sua reverència. 8  I certament, encara que Fill de Déu, per  
He 5,9  que patí aprengué obediència. 9  I així fet perfet, vingué a ser l’autor  
He 6,3  morts, i del judici perdurable. 3  I això farem, si Déu ho permet. 4 Perquè  
He 6,11 ministrat i ministrau als sants. 11  I nosaltres desitjam que cada u de  
He 6,15 i multiplicant te multiplicaré.» 15  I així, després d’haver sofert ab  
He 7,5  lo delme de les coses millors. 5  I certament los que d’entre els fills de  
He 7,7  beneí al que tenia les promeses. 7  I sens contradicció, lo qui és menor rep  
He 7,9 de qui es dóna testimoni que viu. 9  I (com jo puc dir-ho) lo mateix Leví,  
He 7,11  isqué a l’encontre d’Abraham. 11  I si la perfecció fos pel sacerdoci  
He 7,15  res Moisès tocant al sacerdoci. 15  I encara se manifesta això més clarament,  
He 7,20  per la qual nos acercam a Déu. 20  I per quant fou ell fet sacerdot no sens  
He 7,23 d’un testament molt més perfet. 23  I aquells verdaderament foren molts  
He 7,25  té un sacerdoci immutable. 25  I per això pot salvar perpètuament als que 
He 8,8  hauria buscat lloc per lo segon. 8  I així, reprenent-los, diu: «Veus aquí,  
He 8,11 i ells seran per a mi mon poble. 11  I no ensenyarà cada u a son proïsme, ni  
He 8,13  nou, donà per antiquat lo primer.  I el que es fa antic i vell, està cerca de 
He 9,3  lo qual s’anomena santuari. 3  I després del segon vel, lo tabernacle que 
He 9,5 les taules del pacte (testament). 5  I sobre de l’arca estaven los querubins  
He 9,6  podem ara parlar en particular. 6  I estant les coses disposades d’aquesta  
He 9,15  de mort per a servir a Déu viu? 15  I per això ell és lo mediador del nou  
He 9,18  mentres que viu lo testador. 18  I per això ni el primer testament fou  
He 9,21  que Déu vos ha ordenat.» 21  I així mateix aspergí ab sang lo  
He 9,22  i tots los vasos del ministeri. 22  I quasi totes les coses, segons la Llei,  
He 9,25  presència de Déu per nosaltres. 25  I no ja per a oferir-se moltes vegades a 
He 9,27  ab lo sacrifici de si mateix. 27  I així com està senyalat als homes lo  
He 10,11  Jesucrist feta una sola vegada. 11  I així tot sacerdot se presenta cada dia a 
He 10,15  sempre als que són santificats. 15  I l’Esperit Sant també nos ho testifica.  
He 10,30  jo recompensaré, diu lo Senyor.»  I altra vegada: «Lo Senyor judicarà a son  
He 10,32 és lo caure en mans del Déu viu. 32  I feu memòria dels primers dies, en què,  
He 10,38  de venir vindrà, i no tardarà». 38  I «el just viu per la fe; emperò si s’  
He 11,6 testimoni d’haver agradat a Déu. 6  I així, sens fe és impossible agradar a  
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He 11,15  declaren que cerquen pàtria. 15  I si algú d’ells s’hagués recordat d’  
He 11,16 una de millor, ço és, la celestial.  I per això Déu no es desdenya d’apellidar 
He 11,32  rebent als espies en pau. 32  I què més diré, encara? Perquè me faltarà  
He 11,39  i per les cavernes de la terra. 39  I tots aquestos, provats per lo testimoni  
He 12,1  obedients a la llei del Senyor. 1  I per això, tenint posat també sobre  
He 12,5 la sang, peleant contra el pecat. 5  I estau olvidats d’aquella consolació que 
He 12,10  al Pare dels esperits i viurem? 10  I aquells, a la veritat, per pocs dies nos 
He 12,11 ser participants de sa santedat. 11  I ninguna correcció al present apar ser de 
He 12,21  a la muntanya serà apedregada.» 21  I era tan espantós lo que es veia, que  
He 12,28  que no poden ser commogudes. 28  I així, rebent un regne immovible, tenim  
He 13,2  vosaltres la caritat fraternal. 2  I no olvideu l’hospitalitat; puix per  
He 13,16  llavis que confessen son nom. 16  I no olvideu lo fer bé i comunicar ab  
He 13,19 portar-nos honestament en tot. 19  I tant més vos prego que façau això, a fi  
He 13,20  més prompte vos sia restituït. 20  I el Déu de la pau, que per la sang del  
Jm 1,Tit l’apòstol sant Jaume 1,Tit Capítol  I De la utilitat de les tribulacions, i  
Jm 1,5  i cabals, sens faltar en res. 5  I si algú de vosaltres té falta de  
Jm 1,7  del vent i portada d’aquí allí. 7  I així no pènsia aquell home que rebrà  
Jm 2,11  digué també: «No mataràs.»  I si mates, encara que no hages comès  
Jm 2,15  ventura pot la fe salvar-lo? 15  I si un germà o una germana estiguessen  
Jm 2,23  es féu perfeta per les obres? 23  I es complí l’Escriptura que diu:  
Jm 3,3  també de refrenar tot lo cos. 3  I si posam fre en la boca dels cavalls per 
Jm 3,6  de foc quant gran bosc incèndia! 6  I la llengua és foc, un món de maldat.  
Jm 3,7 i d’altres coses del mar, se doma.  I la naturalesa de l’home les ha domades  
Jm 3,18  no judicadora ni fingida. 18  I el fruit de justícia se sembra en pau  
Jm 4,11  mal de la Llei i judica la Llei.  I si judiques la Llei, ja no ets  
Jm 4,14  i vendrem, i obtindrem guany.» 14  I no sabeu lo que serà en lo dia de demà.  
Jm 5,4 segaren vostres camps està clamant.  I els crits dels que han segat han  
Jm 5,15  -lo ab oli en nom del Senyor. 15  I l’oració de la fe salvarà al malalt, i  
Jm 5,18 tres anys i sis mesos no plogué. 18  I pregà novament, i el cel donà pluja i la 
1Pe 1,Tit  l’apòstol sant Pere 1,Tit Capítol  I Dóna gràcies a Déu per haver-nos  
1Pe 1,17  sants, perquè jo só sant.» 17  I si invocau com a pare a aquell que sens  
1Pe 1,25 del Senyor permaneix per a sempre.»  I aquesta és la paraula que us ha estat  
1Pe 3,8 tròbien destorb vostres oracions. 8  I finalment siau tots d’un mateix ànimo,  
1Pe 3,13  contra aquells que obren mal.» 13  ¿I qui és lo qui podrà danyar-vos, si  
1Pe 3,14  danyar-vos, si abraçau lo bé? 14  I també si patiu alguna cosa per amor de  
1Pe 4,17 judici comència per la casa de Déu.  I si primer comença per nosaltres, ¿qual  
1Pe 4,18  no creuen l’evangeli de Déu? 18  I si lo just a penes serà salvo, ¿l’  
1Pe 4,19  lo pecador a on compareixeran? 19  I així, aquells que sofreixen segons la  
1Pe 5,4  fent-vos exemples del ramat. 4  I quan aparega lo príncep dels pastors,  
1Pe 5,5  joves, someteu’s als ancians.  I inspirau-vos humilitat los uns als  
2Pe 1,Tit  l’apòstol sant Pere 1,Tit Capítol  I Los exhorta a que, tenint presents los  
2Pe 1,5  que hi ha en lo món. 5  I ademés d’això, vosaltres, aplicant tot  
2Pe 1,18 jo m’he complascut, a ell oïu.» 18  I aquesta veu que vingué del cel l’oírem  
2Pe 1,19  ab ell en la muntanya santa. 19  I encara tenim més ferma la paraula dels  
2Pe 2,2  -se sobre si prompta perdició. 2  I molts seguiran ses dissolucions; per los 
2Pe 2,3  blasfemat lo camí de la veritat. 3  I per medi de l’avarícia, ab paraules  
2Pe 2,4  i la perdició d’ells no dorm. 4  I si Déu no perdonà als àngels que  
2Pe 2,10  en lo dia del judici. 10  I majorment aquells que, seguint la carn,  
2Pe 2,20  queda esclau del que el vencé. 20  I si després d’haver-se apartat de les  
2Pe 3,5  en lo principi de la creació.» 5  I certament ells ignoren voluntàriament  
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2Pe 3,15  sens màcula i irreprensibles. 15  I creeu que la longanimitat del Senyor és  
1Jn 1,Tit  l’apòstol sant Joan 1,Tit Capítol  I Anuncia sant Joan la doctrina que oigué  
1Jn 1,4  ab lo Pare i son Fill Jesucrist. 4  I us escrivim aquestes coses per a què vos 
1Jn 2,2 ab lo Pare, a Jesucrist, lo just. 2  I ell és propiciació per nostres pecats; i 
1Jn 2,3 sinó també per los de tot lo món. 3  I en això sabem que l’havem conegut, si  
1Jn 2,17  no és del Pare, sinó del món. 17  I lo món passa i sa concupiscència. Mes lo 
1Jn 2,25  en lo Fill i en lo Pare. 25  I aquesta és la promesa que ell nos féu:  
1Jn 2,27  d’aquells que us sedueixen. 27  I permanèsquia en vosaltres la unció que  
1Jn 2,27  la unció que haveu rebut d’ell.  I no teniu necessitat que ningú vos  
1Jn 2,27  vos ensenya en totes les coses.  I és veritat i no és mentida. I  
1Jn 2,27  I és veritat i no és mentida.  I permaneixeu en això que ella vos ha  
1Jn 2,28  això que ella vos ha ensenyat. 28  I ara, fillets, permaneixeu en això, per a 
1Jn 3,3  lo veurem així com ell és. 3  I tot aquell que té aquesta esperança en  
1Jn 3,5 pecat és transgressió de la Llei. 5  I sabeu que ell aparegué per a traure  
1Jn 3,12 era del Maligne i matà a son germà.  I per a què el matà? Perquè ses obres eren 
1Jn 3,15  avorreix a son germà és homicida.  I sabeu que ningun homicida té vida eterna 
1Jn 3,22  tenim confiança envers Déu. 22  I quant li demanem rebrem d’ell, perquè  
1Jn 3,23  que són agradables a sa vista. 23  I aquest és son manament: que cregam en lo 
1Jn 3,24 als altres, com nos ho ha manat. 24  I el qui guarda sos manaments està en Déu, 
1Jn 4,3  vingué en carn, és de Déu. 3  I tot esperit que no confessa que  
1Jn 4,3  vingué en carn, no és de Déu.  I aquest tal és l’esperit de l’  
1Jn 4,7  perquè la caritat ve de Déu.  I tot aquell que ama és nat de Déu i  
1Jn 4,14 que nos ha donat de son Esperit. 14  I nosaltres lo vegérem i donàrem testimoni 
1Jn 4,16  Déu està en ell, i ell en Déu. 16  I nosaltres havem conegut i cregut a la  
1Jn 4,21  pot amar a Déu, a qui no veu? 21  I aquest manament tenim d’ell: que el qui 
1Jn 5,6 tan solament, sinó en aigua i sang.  I l’Esperit és lo qui dóna testimoni,  
1Jn 5,7  Pare, lo Verb, i l’Esperit Sant.  I aquestos tres són una mateixa cosa. 8 I  
1Jn 5,8  tres són una mateixa cosa. 8  I tres són los que donen testimoni en la  
1Jn 5,11  que Déu ha donat de son Fill. 11  I aquest és lo testimoni: que Déu nos ha  
1Jn 5,14 creeu en lo nom del Fill de Déu. 14  I aquesta és la confiança que tenim en  
1Jn 5,15  essent conforme a sa voluntat. 15  I si sabem que ens ou en tot lo que li  
1Jn 5,19  mateix i el Maligne no el toca. 19  I nosaltres sabem que som de Déu i tot lo  
1Jn 5,20 lo món està posat en lo Maligne. 20  I sabem que vingué lo Fill de Déu i que  
2Jn 5 havem rebut lo manament del Pare. 5  I ara vos demano, senyora, no com si us  
2Jn 6  que ens amem los uns als altres. 6  I aquesta és la caritat: que caminem  
3Jn 10  entre ells, no ens vol rebre. 10  I per això, si jo vingués allí, donaré a  
Jud 6  després a aquells que no creien. 6  I que als àngels que no guardaren son  
Jud 14  de les tenebres eternes. 14  I Enoc, que fou lo setè després d’Adam,  
Jud 22  Jesucrist per a vida eterna. 22  I teniu compassió d’alguns, fent  
Jud 23  d’alguns, fent diferència. 23  I salvau a altres ab temor, arrebatant-  
Jud 24  està contaminada per la carn. 24  I a aquell que és poderós per a guardar- 
Ap 1,Tit  l’apòstol sant Joan 1,Tit Capítol  I Sant Joan, desterrat en l’isla de  
Ap 1,7 tot ull, i els que el traspassaren.  I es feriran los pits al veure’l tots los 
Ap 1,12  i a Filadèlfia, i a Laodicea. 12  I em vaig girar per a veure la veu del que 
Ap 1,12 veure la veu del que parlava ab mi.  I girat, vegí set candeleros d’or; 13 i  
Ap 1,14  en los pits ab una cinta d’or. 14  I son cap i sos cabells eren blancs, com  
Ap 1,15 i sos ulls com una flama de foc. 15  I sos peus, semblants al llautó fi quan  
Ap 1,16  com lo rumor de moltes aigües. 16  I tenia a sa dreta set estrelles, i eixia  
Ap 1,17  com lo sol en son vigor. 17  I així que el vegí caiguí a sos peus com  
Ap 1,17 el vegí caiguí a sos peus com mort.  I posà sa mà dreta sobre de mi, dient: –No 
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Ap 2,8 està enmig del paradís de Déu.’ ” 8  »I a l’àngel de la iglésia d’Esmirna,  
Ap 2,12  rebrà dany de la segona mort.” 12  »I escriu a l’àngel de la iglésia de  
Ap 2,18 el sap, sinó aquell que el rep.” 18  »I escriu a l’àngel de la iglésia de  
Ap 2,21  coses sacrificades als ídols. 21  I li he donat temps per a què s’  
Ap 2,23  s’arrepentesquen de ses obres. 23  I entregaré a la mort a sos fills; i totes 
Ap 2,26  que teniu fins que jo vinga. 26  »I al que vència i guàrdia mes obres fins  
Ap 3,1  de Filadèlfia i de Laodicea. 1  »I escriu a l’àngel de la iglésia de  
Ap 3,7  diu l’Esperit a les iglésies.” 7  »I escriu a l’àngel de la iglésia de  
Ap 3,14  l’Esperit diu a les iglésies.” 14  »I escriu a l’àngel de la iglésia de  
Ap 4,2  sien fetes després d’aquestes. 2  I immediatament jo vaig ésser arrebatat en 
Ap 4,3  el trono estava un assentat. 3  I el que estava assentat, en l’aspecte  
Ap 4,4  la vista pareixia una esmeralda. 4  I al rodador del trono, vint-i-quatre  
Ap 4,5  i en sos caps, corones d’or. 5  I eixien del trono llamps, i veus, i  
Ap 4,5  del trono llamps, i veus, i trons.  I davant del trono, set llànties que  
Ap 4,6  són los set esperits de Déu. 6  I davant del trono hi havia com un mar  
Ap 4,7  plens d’ulls davant i darrere. 7  I el primer animal era com un lleó, i el  
Ap 4,8  era semblant a una àliga volant. 8  I els quatre animals, cada u d’ells tenia 
Ap 4,9  lo qual era, és i ha de venir.» 9  I quan aquells animals donaven glòria, i  
Ap 5,2 i per fora, sellat ab set sellos. 2  I vegí un àngel fort que proclamava en  
Ap 5,3 lo llibre i de desfer sos sellos? 3  I ningú podia, ni en lo cel, ni en la  
Ap 5,4  obrir lo llibre, ni mirar-lo. 4  I jo plorava molt, perquè no s’encontrà  
Ap 5,5  lo llibre, ni de mirar-lo. 5  I un dels ancians me digué: –No plòries:  
Ap 5,6  llibre i desfer sos set sellos. 6  I jo mirí, i vegí, enmig del trono i dels  
Ap 5,7 de Déu enviats per tota la terra. 7  I vingué i prengué el llibre de la mà  
Ap 5,8  que estava assentat en lo trono. 8  I quan hagué obert lo llibre, los quatre  
Ap 5,9  que són les oracions dels sants. 9  I cantaven un nou càntic dient: –Digne  
Ap 5,11  Déu, i regnarem sobre la terra. 11  I vegí i oiguí veu de molts àngels al  
Ap 5,13 i honra, i glòria, i benedicció. 13  I a totes les criatures que hi ha en lo  
Ap 5,14  per los sigles dels sigles. 14  I els quatre animals deien: –Amén. I els  
Ap 5,14  I els quatre animals deien: –Amén.  I els vint-i-quatre ancians caigueren  
Ap 6,1 l’Anyell los sis primers sellos. 1  I vegí que l’Anyell obrí un dels set  
Ap 6,2  ab veu de tro: –Vine, i veuràs. 2  I mirí, i vegí un cavall blanc, i el que  
Ap 6,3  i isqué victoriós per a vèncer. 3  I quan ell hagué obert lo segon sello,  
Ap 6,4 animal que deia: –Vine, i veuràs. 4  I isqué un altre cavall, vermell. I fou  
Ap 6,4 4 I isqué un altre cavall, vermell.  I fou donat poder al que estava sentat  
Ap 6,4 que es matassen los uns als altres.  I li fou donada una gran espasa. 5 I quan  
Ap 6,5  I li fou donada una gran espasa. 5  I quan obrí lo tercer sello, oiguí al  
Ap 6,5  animal que deia: –Vine, i veuràs.  I aparegué un cavall negre, i el que  
Ap 6,6 ell tenia en sa mà unes balances. 6  I oiguí una veu enmig dels quatre animals  
Ap 6,7  no faces dany a l’oli ni al vi. 7  I quan obrí lo quart sello, oiguí la veu  
Ap 6,8 animal que deia: –Vine, i veuràs. 8  I mirí, i vegí un cavall esblaimat; i el  
Ap 6,8  nom Mort, i el seguia l’infern.  I li fou donat poder sobre la quarta part  
Ap 6,9  i ab bèsties de la terra. 9  I quan hagué obert lo quint sello, vegí  
Ap 6,11  dels que habiten en la terra? 11  I foren donades a cada u d’ells unes  
Ap 6,11 cada u d’ells unes robes blanques.  I els fou dit que reposassen encara un poc 
Ap 6,12 també han de ser morts com ells. 12  I mirí quan ell obrí lo sisè sello, i veus 
Ap 6,13  i la lluna se tornà com sang. 13  I les estrelles del cel caigueren sobre la 
Ap 6,14  és sacudida per un vent fort. 14  I el cel se retirà com un llibre que s’  
Ap 6,15  foren remogudes de sos llocs. 15  I els reis de la terra, i els prínceps, i  
Ap 7,2  el mar, ni sobre ningun arbre. 2  I vegí un altre àngel que pujava de la  
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Ap 7,4  de nostre Déu en sos fronts. 4  I oiguí lo número dels senyalats, que era  
Ap 7,8  de Josep, dotze mil senyalats.  I de la tribu de Benjamí, dotze mil  
Ap 7,10  i ab palmes en ses mans. 10  I clamaven en alta veu dient: –Salut a  
Ap 7,11  sobre el trono, i a l’Anyell. 11  I tots los àngels estaven drets al rodador 
Ap 7,13 en los sigles dels sigles. Amén. 13  I prenent la paraula un dels ancians, me  
Ap 7,14  qui són?, i d’a on vingueren? 14  I li responguí: –Senyor meu, vós ho sabeu. 
Ap 7,14  –Senyor meu, vós ho sabeu.  I em digué: –Aquestos són los que  
Ap 8,1  estrelles perden son resplendor. 1  I quan ell obrí lo setè sello, hi hagué un 
Ap 8,2  en lo cel com de mitja hora. 2  I vegí set àngels que estaven en peu  
Ap 8,3  els foren donades set trompetes. 3  I vingué un altre àngel i es posà davant  
Ap 8,4  estava davant del trono de Déu. 4  I el fum dels encens, ab les oracions dels 
Ap 8,5  la mà de l’àngel davant de Déu. 5  I l’àngel prengué l’encenser i l’omplí  
Ap 8,6  llamps i gran terratrèmol. 6  I els set àngels que tenien les set  
Ap 8,7 s’aparellaren per a tocar-les. 7  I el primer àngel tocà la trompeta, i  
Ap 8,8  i cremada tota l’herba verda. 8  I el segon àngel tocà la trompeta, i fou  
Ap 8,9  sang la tercera part del mar. 9  I la tercera part de les criatures que  
Ap 8,10  la tercera part de les barques. 10  I el tercer àngel tocà la trompeta, i  
Ap 8,11  i sobre les fonts d’aigües. 11  I el nom de l’estrella era Donzell; i la  
Ap 8,12  perquè es tornaren amargues. 12  I el quart àngel tocà la trompeta, i fou  
Ap 8,13  del dia, i lo mateix de la nit. 13  I vegí i oiguí la veu d’una àliga que  
Ap 9,1 tocar la quinta i sexta trompeta. 1  I el quint àngel tocà la trompeta; i vegí  
Ap 9,2  la clau del pou de l’abisme. 2  I obrí lo pou de l’abisme i pujà fum del  
Ap 9,3  sol i l’aire ab lo fum del pou. 3  I del fum del pou isqueren llagostes a la  
Ap 9,4  tenen los escorpins de la terra. 4  I els fou manat que no fessen dany a l’  
Ap 9,5  en sos fronts lo sello de Déu. 5  I els fou donat que no els matassen, sinó  
Ap 9,6  l’escorpí quan pica a un home. 6  I en aquells dies buscaran los homes la  
Ap 9,7  morir, i la mort fugirà d’ells. 7  I les figures de les llagostes eren  
Ap 9,8  cares eren com cares d’homes. 8  I tenien cabells com cabells de dona i ses 
Ap 9,9 ses dents eren com dents de lleó. 9  I vestien corasses, com corasses de ferro. 
Ap 9,9  corasses, com corasses de ferro.  I el soroll de ses ales, com un soroll de  
Ap 9,10  cavalls que corren al combat. 10  I tenien cues semblants a les dels  
Ap 9,11 aturmentar als homes cinc mesos. 11  I tenien sobre si per rei un àngel de l’  
Ap 9,13  aquí que vénen dos ais després. 13  I el sisè àngel tocà la trompeta, i oiguí  
Ap 9,15 lligats en lo gran riu Eufrates. 15  I foren deslligats los quatre àngels, que  
Ap 9,16  la tercera part dels homes. 16  I el número de l’exèrcit d’a cavall era  
Ap 9,16  cavall era de dos-cents milions.  I jo oiguí lo número d’ells. 17 I així jo 
Ap 9,17  I jo oiguí lo número d’ells. 17  I així jo vegí als cavalls en una visió, i 
Ap 9,18  de sa boca foc, i fum, i sofre. 18  I per aquestes tres plagues fou morta la  
Ap 9,20  tenen cap, i ab elles fan dany. 20  I els altres homes que no foren morts d’  
Ap 10,2  i sos peus, com columnes de foc. 2  I tenia en sa mà un llibret obert; i posà  
Ap 10,3  i l’esquerre sobre la terra. 3  I clamà en alta veu, com un lleó quan  
Ap 10,3  alta veu, com un lleó quan rugeix.  I després que hagué cridat, set trons  
Ap 10,4  set trons articularen ses veus. 4  I quan los set trons hagueren articulat  
Ap 10,5  set trons, i no les escríguies. 5  I l’àngel que vegí estar sobre el mar i  
Ap 10,8  a sos servos, los profetes. 8  I oiguí la veu del cel, que parlava altra  
Ap 10,9  sobre el mar i sobre la terra. 9  I me n’aní a l’àngel i li diguí: –Dóna  
Ap 10,9  i li diguí: –Dóna’m lo llibret.  I ell me digué: –Pren-lo i devora’l, i  
Ap 10,10 en ta boca serà dolç com la mel. 10  I prenguí lo llibre de mà de l’àngel i el 
Ap 10,11  se tornà amarg mon ventre. 11  I em digué: –És necessari que altra vegada 
Ap 11,1  dels morts i el judici. 1  I em fou donada una canya semblant a una  
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Ap 11,3  ciutat quaranta-i-dos mesos. 3  I donaré poder a mos dos testimonis i  
Ap 11,5 estan davant del Déu de la terra. 5  I si algú volgués danyar-los, eixirà foc 
Ap 11,7 de plagues tan sovint com vullen. 7  I quan hauran acabat son testimoni, la  
Ap 11,8  i els vencerà, i els matarà. 8  I els cossos morts d’ells jauran en los  
Ap 11,9  Senyor fou també crucificat. 9  I els de les tribus, i pobles, i llengües, 
Ap 11,10 cossos sien posats en sepulcres. 10  I els que habiten la terra se regositjaran 
Ap 11,11  que habitaven sobre la terra. 11  I al cap de tres dies i mig entrà en ells  
Ap 11,11  l’esperit de vida enviat de Déu.  I s’alçaren sobre sos peus i vingué gran  
Ap 11,12 temor sobre els que els vegeren. 12  I oigueren una gran veu del cel que els  
Ap 11,12  del cel que els deia: –Pujau aquí.  I pujaren al cel en un núvol i els vegeren 
Ap 11,13 els vegeren los enemics d’ells. 13  I en aquella hora vingué un gran  
Ap 11,15  que el tercer ai vindrà prest. 15  I el setè àngel tocà la trompeta, i hi  
Ap 11,16  los sigles dels sigles. Amén. 16  I els vint-i-quatre ancians que  
Ap 11,18  gran poder i haveu regnat. 18  I els gentils s’han irritat i vostra ira  
Ap 11,19  als que han corromput la terra. 19  I s’obrí lo temple de Déu en lo cel, i l’ 
Ap 12,1 és perseguida del dragó infernal. 1  I aparegué en lo cel un gran senyal: una  
Ap 12,2  una corona de dotze estrelles. 2  I estant prenyada, clamava ab dolors de  
Ap 12,3 de part i sofria dolors de parir. 3  I fou vist un altre senyal en lo cel; i  
Ap 12,5  luego que ella l’hagués parit. 5  I parí un fill baró que havia de governar  
Ap 12,6 arrebatat envers Déu i son trono. 6  I la dona fugí al desert, a on tenia un  
Ap 12,7  mil dos-cents i xixanta dies. 7  I hi hagué una gran batalla en lo cel:  
Ap 12,8 i el dragó peleava, i sos àngels. 8  I estos no venceren, i no fou trobat mai  
Ap 12,9  mai més son lloc en lo cel. 9  I fou llançat fora aquell gran dragó,  
Ap 12,10  àngels foren llançats ab ell. 10  I oiguí un clamor en lo cel que deia: –Ara 
Ap 12,11 acusava dia i nit davant de Déu. 11  I ells lo venceren per la sang de l’  
Ap 12,13  perquè sap que té poc temps. 13  I quan lo dragó vegé que havia estat tirat 
Ap 12,15  de la presència de la serpent. 15  I la serpent llançà de sa boca aigua, com  
Ap 12,16  corrent se la’n pogués portar. 16  I la terra ajudà a la dona: i la terra  
Ap 12,17  llançat lo dragó de sa boca. 17  I estava [*] lo dragó contra la dona; i se 
Ap 13,1  que dóna vigor a la primera. 1  I em parí a la vora del mar, i vegí pujar  
Ap 13,2  sos caps, lo nom de blasfèmia. 2  I la bèstia que vegí era com un lleopardo, 
Ap 13,2 ós, i sa boca, com boca d’un lleó.  I el dragó li donà son poder, i son siti,  
Ap 13,3  i son siti, i gran potestat. 3  I vegí un de sos caps com ferit de mort, i 
Ap 13,3  i fou curada sa ferida mortal.  I es meravellava tota la terra detràs de  
Ap 13,4  la terra detràs de la bèstia. 4  I adoraren al dragó que donà poder a la  
Ap 13,5  Qui podrà batallar ab ella? 5  I li fou donada boca ab què parlava grans  
Ap 13,6  continuar quaranta-dos mesos. 6  I obrí sa boca ab blasfèmies contra Déu,  
Ap 13,7  i als que habiten en lo cel. 7  I li fou donat que fes guerra als sants i  
Ap 13,7  guerra als sants i que els vencés.  I li fou donat poder sobre tota tribu, i  
Ap 13,8  i poble, i llengua, i nació. 8  I l’adoraren tots los habitants de la  
Ap 13,11 la paciència i la fe dels sants. 11  I vegí una altra bèstia que eixia de la  
Ap 13,13  ferida de la qual era curada. 13  I féu grans meravelles, de manera que fins 
Ap 13,14  la terra a la vista dels homes. 14  I enganyà als habitants de la terra ab los 
Ap 13,15  ferida de l’espasa i visqué. 15  I li fou donat que comunicàs esperit a la  
Ap 13,16  la figura de la bèstia. 16  I manà que tots los homes, grans i xics,  
Ap 13,17  en sa mà dreta o en sos fronts. 17  I que ningun home pogués comprar o vendre, 
Ap 14,1  sega i la verema de sa hisenda. 1  I mirí, i veus aquí l’Anyell que estava  
Ap 14,2  nom d’ell i el nom de son Pare. 2  I oiguí una veu del cel, com veu de moltes 
Ap 14,3  d’arpes que tocaven ses arpes. 3  I cantaven com un càntic nou davant del  
Ap 14,5  per a Déu i per a l’Anyell. 5  I en la boca d’ells no fou trobada  
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Ap 14,6  màcula davant del trono de Déu. 6  I vegí un altre àngel volant per mig del  
Ap 14,8 lo mar i les fonts de les aigües. 8  I altre àngel lo seguí, dient: –Caigué,  
Ap 14,9  vi de la ira de sa fornicació. 9  I els seguí lo tercer àngel, dient en alta 
Ap 14,11  àngels i davant de l’Anyell. 11  I el fum dels turments d’ells pujarà per  
Ap 14,13  de Déu i la fe de Jesús. 13  I oiguí una veu del cel que em deia:  
Ap 14,14  i ses obres los segueixen.” 14  I mirí, i veus aquí un núvol blanc, i  
Ap 14,15 i en sa mà una falç ben afilada. 15  I isqué un altre àngel del temple, cridant 
Ap 14,16 està ja seca la mes de la terra. 16  I el que estava sobre el núvol tirà sa  
Ap 14,17 la terra, i la terra fou segada. 17  I isqué un altre àngel del temple que hi  
Ap 14,18  també una falç ben afilada. 18  I isqué un altre àngel [*], que tenia  
Ap 14,19  estan madurs los grans d’ells. 19  I posà l’àngel sa falç afilada en la  
Ap 14,20 en lo gran cup de la ira de Déu. 20  I fou trepitjat lo cup fora de la ciutat,  
Ap 15,1  de Déu entregades a set àngels. 1  I vegí un altre senyal en lo cel, gran i  
Ap 15,2  està consumada la ira de Déu. 2  I vegí com una mar de cristall barrejat ab 
Ap 15,5  judicis s’han fet manifestos. 5  I després d’això mirí; i veus aquí que s’ 
Ap 15,6  del tabernacle del testimoni. 6  I isqueren set àngels del temple, que  
Ap 15,7  per lo pit de bandes d’or. 7  I un dels quatre animals donà als set  
Ap 15,8  viu per los sigles dels sigles. 8  I el temple s’omplí de fum per la  
Ap 16,1  àngels derramen sobre la terra. 1  I oiguí una gran veu del temple que deia  
Ap 16,2  de la ira de Déu sobre la terra. 2  I anà lo primer i derramà sa copa sobre la 
Ap 16,3  aquells que adoraren sa imatge. 3  I el segon àngel derramà sa copa sobre el  
Ap 16,4 morí en la mar tota ànima vivent. 4  I el tercer derramà sa copa sobre els rius 
Ap 16,5 aigües, i es convertiren en sang. 5  I oiguí a dir a l’àngel de les aigües:  
Ap 16,7  a beure sang perquè ho mereixen. 7  I oiguí que deia un altre des de l’altar: 
Ap 16,8  judicis són justos i verdaders. 8  I el quart àngel derramà sa copa sobre el  
Ap 16,9 abrasar als homes ab ardor i foc. 9  I s’abrasaren los homes ab gran ardor i  
Ap 16,10  per a glorificar-lo. 10  I el quint àngel derramà sa copa sobre lo  
Ap 16,11  ses llengües de dolor. 11  I blasfemaren al Déu del cel per sos  
Ap 16,12 no s’arrepentiren de ses obres. 12  I el sisè àngel derramà sa copa sobre  
Ap 16,13  camí per als reis de l’orient. 13  I vegí eixir de la boca del dragó, i de la 
Ap 16,16  vaja desnú i vegen sa vergonya. 16  I els reunirà tots plegats en un lloc que  
Ap 16,17 en hebreu s’apellida Armagedon. 17  I el setè àngel derramà sa copa a l’aire, 
Ap 16,18  del trono que deia: –Està fet. 18  I vingueren llamps i trons, i clamors, i  
Ap 16,19  els homes estan sobre la terra. 19  I la gran ciutat fou partida en tres  
Ap 16,20  vi de la indignació de sa ira. 20  I tota isla fugí, i les muntanyes no foren 
Ap 16,21 les muntanyes no foren trobades. 21  I caigué del cel una gran pedregada sobre  
Ap 17,1  dels set caps i les deu banyes. 1  I vingué un dels set àngels que tenien les 
Ap 17,3 terra ab lo vi de sa prostitució. 3  I m’arrebatà en esperit al desert i vegí  
Ap 17,4  que tenia set caps i deu banyes. 4  I la dona estava rodejada de púrpura i d’ 
Ap 17,5  la immundícia de sa fornicació. 5  I en son front, escrit un nom: «Misteri:  
Ap 17,6  i abominacions de la terra.» 6  I vegí aquella dona embriagada de la sang  
Ap 17,6 i de la sang dels màrtirs de Jesús.  I quan la vegí, quedí meravellat de gran  
Ap 17,7  meravellat de gran admiració. 7  I em digué l’àngel: –Per què et  
Ap 17,9  que era i no és, i ab tot és. 9  I aquí està lo sentit que té sabiduria.  
Ap 17,11 quan vinga, deu durar poc temps. 11  I la bèstia que era i no és, i ell és l’  
Ap 17,12 és dels set, i va a la perdició. 12  I les deu banyes que has vist són deu  
Ap 17,15  són cridats, escollits i fiels. 15  I em digué: –Les aigües que vegeres a on  
Ap 17,16 i multituds, nacions i llengües. 16  I les deu banyes que vegeres en la bèstia, 
Ap 17,18  complertes les paraules de Déu. 18  I la dona que vegeres és la gran ciutat,  
Ap 18,1 sants del cel canten la victòria. 1  I després d’això vegí baixar del cel un  
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Ap 18,2  fou iŀluminada ab sa glòria. 2  I exclamà poderosament dient: –Caigué,  
Ap 18,4  ab lo poder de ses delícies. 4  I oiguí una altra veu del cel que deia:  
Ap 18,9  és fort lo Déu que la judicarà. 9  I ploraran i es feriran los pits sobre  
Ap 18,11  hora ha vingut ta condemnació!» 11  I els mercaders de la terra ploraran i es  
Ap 18,14  esclaus, i d’ànimes d’homes. 14  I les fruites que ta ànima ansiava se  
Ap 18,17  desaparegut tan grans riqueses.»  I tot capità de barco, i tots los que  
Ap 18,18  per mar se pararen lluny. 18  I quan vegeren lo fum de son incendi,  
Ap 18,19  semblant a esta gran ciutat?» 19  I es tiraren pols sobre sos caps i  
Ap 18,21  Déu vos ha venjat en ella. 21  I un àngel fort alçà una pedra com una  
Ap 18,24  enganyades totes les nacions. 24  I en ella ha estat trobada la sang dels  
Ap 19,3  sos servos de les mans d’ella. 3  I altra vegada digueren: –Aŀleluia! I el  
Ap 19,3 I altra vegada digueren: –Aŀleluia!  I el fum d’ella pujà per los sigles dels  
Ap 19,4  pujà per los sigles dels sigles. 4  I es postraren los vint-i-quatre  
Ap 19,5  trono, i deien: –Amén! Aŀleluia! 5  I isqué del trono una veu que deia:  
Ap 19,6 i els que el temeu, xics i grans. 6  I oiguí com una veu de molta gent, i com  
Ap 19,8  i sa esposa està aparellada. 8  I a ella fou donat cobrir-se de  
Ap 19,8  tela, resplendent i blanca.  I aquesta tela fina és la justícia dels  
Ap 19,9  fina és la justícia dels sants. 9  I em digué: –Escriu: “Ditxosos los que han 
Ap 19,9 la cena de les bodes de l’Anyell!”  I em diu: –Aquestes paraules de Déu són  
Ap 19,10  paraules de Déu són verdaderes. 10  I em postrí a sos peus per adorar-lo. I  
Ap 19,10  postrí a sos peus per adorar-lo.  I em diu: –Mira no ho faces; jo só coservo 
Ap 19,11 de Jesús és esperit de profecia. 11  I vegí lo cel obert, i aparegué un cavall  
Ap 19,12  justícia judica i fa la guerra. 12  I sos ulls eren com flama de foc, i tenia  
Ap 19,13  comprenia, sinó ell mateix. 13  I anava vestit d’una roba tenyida de  
Ap 19,14  és apellidat: «Lo Verb de Déu.» 14  I el seguien los exèrcits que hi ha en lo  
Ap 19,15  tela finíssima, blanca i pura. 15  I eixia de sa boca una espasa de dos  
Ap 19,15  per a ferir ab ella les nacions.  I ell mateix les governarà ab vara de  
Ap 19,16  de la ira de Déu totpoderós. 16  I té escrit en sa vestidura i en sa cuixa  
Ap 19,17  de reis i Senyor de senyors.» 17  I vegí un àngel que estava en lo sol i  
Ap 19,19  i esclaus, i xics i grans. 19  I vegí la bèstia, i els reis de la terra,  
Ap 19,20  el cavall i ab son exèrcit. 20  I fou presa la bèstia, i ab ella lo  
Ap 19,21 un estany de foc ardent i sofre. 21  I els altres foren morts ab l’espasa que  
Ap 19,21 d’aquell que seia sobre el cavall.  I es saciaren ab ses carns tots los  
Ap 20,1  judicarà a tots los morts. 1  I vegí baixar del cel un àngel que tenia  
Ap 20,2  i una gran cadena en sa mà. 2  I prengué al dragó, la serpent antigua,  
Ap 20,4  deslligat per un poc de temps. 4  I vegí cadires, i s’assentaren sobre  
Ap 20,7  i regnaran ab ells mil anys. 7  I quan sien acabats los mil anys serà  
Ap 20,8  deslligat Satanàs de sa presó. 8  I eixirà per a enganyar a les nacions que  
Ap 20,9  quals és com l’arena del mar. 9  I pujaren sobre l’amplària de la terra i  
Ap 20,10  enviat per Déu, i els devorà. 10  I el diable que els enganyava fou ficat en 
Ap 20,11  nit per los sigles dels sigles. 11  I vegí un gran trono blanc i a un que  
Ap 20,12 i no fou trobat lo lloc d’ells. 12  I vegí als morts, grans i xics, que  
Ap 20,13  los llibres, segons ses obres. 13  I el mar donà los morts que estaven en  
Ap 20,14 cada u d’ells segons ses obres. 14  I l’infern i la mort foren llançats a l’ 
Ap 20,15  foc. Aquesta és la segona mort. 15  I el que no fou trobat escrit en lo llibre 
Ap 21,1  esposa de l’Anyell de Déu. 1  I vegí un cel nou i una terra nova. Perquè 
Ap 21,2  i la mar ja no existeix. 2  I jo, Joan, vegí la ciutat santa, la nova  
Ap 21,3  esposa adornada per a son espòs. 3  I oiguí una gran veu del trono que deia:  
Ap 21,3  ab los homes, i habitarà ab ells.  I ells seran son poble, i el mateix Déu  
Ap 21,4  Déu enmig d’ells serà son Déu. 4  I eixugarà Déu tota llàgrima dels ulls d’ 
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Ap 21,5  les primeres coses passaren. 5  I digué lo que estava assentat en lo  
Ap 21,5  aquí jo faç noves totes les coses.  I em digué: –Escriu, perquè aquestes  
Ap 21,6  són molt fiels i verdaderes. 6  I em digué: –Està fet. Jo só l’alfa i l’ 
Ap 21,9  i sofre, que és la segona mort. 9  I vingué un dels set àngels que tenien les 
Ap 21,10  que té l’Anyell per espòs. 10  I em portà en esperit a una muntanya gran  
Ap 21,12  de jaspe, a manera de cristall. 12  I tenia una muralla gran i alta ab dotze  
Ap 21,14  portes, i tres portes a ponent. 14  I la muralla de la ciutat tenia dotze  
Ap 21,15  dotze apòstols de l’Anyell. 15  I el que parlava ab mi tenia una mida de  
Ap 21,16  i les portes, i la muralla. 16  I la ciutat és quadrada, tan llarga com  
Ap 21,17  l’amplària d’ella són iguals. 17  I amidà sa muralla, i tenia cent i  
Ap 21,18 l’home, que era la de l’àngel. 18  I el material d’aquesta muralla era de  
Ap 21,19  pur, semblant a un vidre clar. 19  I els fonaments de la muralla de la ciutat 
Ap 21,21  jacinto; lo dotzè, ametista. 21  I les dotze portes són dotze perles, una  
Ap 21,22  or pur, com vidre transparent. 22  I no vegí temple en ella, perquè lo  
Ap 21,23 l’Anyell són lo temple d’ella. 23  I la ciutat no necessita sol ni lluna que  
Ap 21,24  i l’Anyell és la llum d’ella. 24  I les nacions d’aquells que s’han salvat 
Ap 21,25  portaran a ella glòria i honra. 25  I ses portes no es tancaran de dia, puix  
Ap 21,26  dia, puix allí no hi haurà nit. 26  I a ella portaran la glòria i l’honra de  
Ap 22,1 de Jesucrist a son deixeble amat. 1  I em mostrà un riu d’aigua de vida,  
Ap 22,3 són per a curació de les nacions. 3  I no hi haurà allí mai més maledicció,  
Ap 22,4  ella, i sos servos lo serviran. 4  I veuran sa cara, i son nom estarà escrit  
Ap 22,5  escrit en los fronts d’ells. 5  I allí no hi haurà mai més nit, i no farà  
Ap 22,6  en los sigles dels sigles. 6  I em digué: –Aquests paraules són molt  
Ap 22,6  són molt fiels i verdaderes.  I el Senyor Déu dels sants profetes envià  
Ap 22,7 que han de ser fetes promptament. 7  “I veus aquí jo vinc de pressa.”  
Ap 22,8  de la profecia d’aquest llibre! 8  I jo, Joan, só lo qui he oït i he vist  
Ap 22,8  he oït i he vist aquestes coses.  I després que les haguí vistes i oïdes, me 
Ap 22,10  d’aquest llibre. Adora a Déu. 10  I em digué: –No séllies les paraules de la 
Ap 22,17  estrella resplendent del matí.» 17  I l’Esperit i l’esposa diuen: «Vine!» I  
Ap 22,17  Esperit i l’esposa diuen: «Vine!»  I el que ho oiga diga: «Vine!» I el que té 
Ap 22,17  I el que ho oiga diga: «Vine!»  I el que té set, vinga; i qui vulla,  
Ap 22,19 estan escrites en aquest llibre. 19  I si algú detragués res de les paraules  
Ac 13,51 peus contra d’ells, se n’anaren a  Iconi. 52 I els deixebles estaven plens de 
Ac 14,Tit  Pau i Bernabé. Lo que sofriren en  Iconi i altres ciutats de Licaònia. Van a  
Ac 14,1 a Antioquia de Síria. 1 I succeí en  Iconi que entraren junts en la sinagoga  
Ac 14,18  alguns jueus d’Antioquia i d’ Iconi que persuadiren al poble, i  
Ac 14,20 molts, se’n tornaren a Listra, i a  Iconi, i a Antioquia, 21 confirmant los  
Ac 16,2  germans que estaven en Listra i en  Iconi. 3 Pau volgué que est anàs ab ell, i 
2Tm 3,11  vingueren sobre mi en Antioquia,  Iconi i en Listres; quals persecucions he  
Ac 4,13  que eren homes sens lletres i  idiotes, se meravellaven, i coneixien que  
Ac 7,41  dies, i oferiren sacrifici a l’ ídol, i es regositjaven en les obres de  
1Co 8,4  als ídols, sabem que l’ ídol no és res en lo món i que no hi ha  
1Co 8,7  fins ara, ab consciència de l’ ídol, mengen com cosa sacrificada a l’  
1Co 8,7  mengen com cosa sacrificada a l’ ídol; i la consciència d’aquestos, per  
1Co 10,19  altar? 19 Què, doncs? ¿Dic que l’ ídol és alguna cosa, o que lo que ha estat 
1Co 5,11  germà és fornicari o avaro o  idòlatra o maldient o embriac o  
1Co 10,7 ells les cobdiciaren. 7 Ni us façau  idòlatres com alguns d’ells, segons està  
Ap 21,8  i fornicaires, i hetxisers, i  idòlatres, i tots los mentiders, sa sort  
Ac 17,16  veent la ciutat entregada a la  idolatria. 17 I per això disputava en la  
1Co 10,Tit  especialment de tot ressabi d’ idolatria, de la vana confiança i d’  
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1Co 10,14  qual, caríssims meus, fugiu de la  idolatria! 15 Com a prudents vos parlo,  
Ga 5,20  deshonestedat, luxúria, 20  idolatria, bruixeries, enemistats,  
Ef 5,5  o deshonest, o avaro, lo qual és  idolatria, no té herència en lo Regne de  
Col 3,5  mala i avarícia, que és  idolatria. 6 Per les quals coses ve la ira 
1Pe 4,3  excessos de beure i en abominables  idolatries. 4 Per lo que estranyen molt  
Ac 15,20  de les contaminacions dels  ídols, i de fornicació, i de coses  
Ac 15,29 abstingau de coses sacrificades als  ídols, i de sang, i de coses ofegades, i  
Ac 21,25  de lo que fos sacrificat als  ídols, de sang i animals sufocats, i de  
Rm 2,22  adulteri? ¿Tu que abomines als  ídols, comets sacrilegi? 23 ¿Tu que et  
1Co 5,10 los avaros, o lladres, o que adoren  ídols, perquè en tal cas hauríeu d’anar- 
1Co 8,Tit  Ningú deu gustar coses ofertes als  ídols si ab això dóna escàndol, puix lo  
1Co 8,1  les coses que són sacrificades als  ídols, sabem que tots tenim ciència. La  
1Co 8,4  a les viandes sacrificades als  ídols, sabem que l’ídol no és res en lo  
1Co 8,10  sentat a taula en lo lloc dels  ídols, la consciència del que és dèbil,  
1Co 8,10  de les coses sacrificades als  ídols? 11 ¿I per ta ciència se perdrà lo  
1Co 10,19  que lo que ha estat sacrificat als  ídols és alguna cosa? 20 Ans bé dic que  
1Co 10,28  «Això ha estat sacrificat als  ídols», no en mengeu, per causa d’aquell  
1Co 12,2  que, quan éreu gentils, anàveu als  ídols muts, segons éreu conduïts. 3 Per lo 
2Co 6,16  hi ha entre el temple de Déu i els  ídols? Perquè vosaltres sou lo temple de  
1Te 1,9  i com vos convertíreu dels  ídols a Déu per a servir al Déu viu i  
1Jn 5,21  21 Fillets, guardau-vos dels  ídols. Amén. 2Jn Inc Epístola segona de  
Ap 2,14  menjassen coses sacrificades als  ídols i cometessen fornicació. 15 Així  
Ap 2,20  de les coses sacrificades als  ídols. 21 I li he donat temps per a què s’ 
Ap 9,20  què no adorassen als diables i als  ídols d’or, i de plata, i de coure, i de  
Ap 22,15  homicides, i els que serveixen als  ídols, i tot lo qui ama i fa mentida. 16  
2Co 2,16  olor de vida per a vida. ¿I qui és  idòneo per a aquestes coses? 17 Perquè no  
2Co 3,6  lo qual nos ha fet també ministres  idòneos del Nou Testament, no de la  
Mc 3,8 la Judea, 8 i de Jerusalem, i de la  Idumea, i de l’altra ribera del Jordà. I  
Ac 3,Tit naixement és curat a la porta de la  iglésia. Segon sermó de sant Pere. 1 I  
Ac 7,38  Aquest és aquell que estigué en la  iglésia en lo desert, ab l’àngel que li  
Ac 8,1  alçà una gran persecució contra la  iglésia de Jerusalem, i foren tots  
Ac 11,22  d’aquestes coses a oïdos de la  iglésia que estava en Jerusalem, i  
Ac 11,26  I estigueren tot un any en aquesta  iglésia, i instruïren una gran multitud de 
Ac 13,1 incrèduls. 1 Hi havia, doncs, en la  iglésia que estava en Antioquia, vàrios  
Ac 14,22  de Déu. 22 I després que en cada  iglésia d’ells hagueren ordenat  
Ac 14,26  26 I havent arribat i congregat la  iglésia, contaren totes les coses que Déu  
Ac 15,3  3 Ells, doncs, enviats per la  iglésia, passaren per la Fenícia i la  
Ac 15,4  a Jerusalem foren rebuts per la  iglésia i per los apòstols i per los  
Ac 15,22  apòstols i als ancians ab tota la  iglésia elegir alguns barons d’entre ells 
Ac 18,22  en Cesarea, pujà a saludar a la  iglésia, i des d’allí passà a Antioquia.  
Ac 20,17  a Èfeso, cridant als ancians de la  iglésia, 18 los quals havent vingut i  
Rm 16,1 nostra, que està en lo servei de la  iglésia que està en Cencrea, 2 perquè la  
Rm 16,5  5 I del mateix modo saludau a la  iglésia que està en casa d’ells. Saludau  
Rm 16,23  saluda Gai, mon patró, i tota la  iglésia. Vos saluden Erasto, tresorer de  
1Co 1,2  i Sostenes, germà nostre 2 a la  iglésia de Déu que està en Corinti, als  
1Co 6,4 per los de menor consideració en la  iglésia. 5 Per vostra confusió ho dic.  
1Co 14,28  intèrprete, guàrdia silenci en la  iglésia, i pàrlia ab si mateix i a Déu. 29 
1Co 14,35  a una dona lo parlar en la  iglésia. 36 ¿Per ventura la paraula de Déu 
1Co 16,Tit  les almoines per als pobres de la  iglésia de Jerusalem i los recomana a  
1Co 16,19  Senyor, Aquila i Prisciŀla, ab la  iglésia de sa casa, en la que em trobo  
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2Co 1,1  de Déu, i el germà Timoteu, a la  iglésia de Déu que està en Corinti, ab  
Fl 4,15  vaig partir de Macedònia, ninguna  iglésia comunicà ab mi respecte de donar i 
Col 4,15  en Laodicea, i a Nimfas i a la  iglésia que està en sa casa. 16 I després  
Col 4,16  feu que sia llegida també en la  iglésia dels laodiceans, i vosaltres  
1Te 1,1  1 Pau i Silvà i Timoteu, a la  iglésia dels tessalònics en Déu Pare i en  
2Te 1,1  1 Pau, i Silvà, i Timoteu, a la  iglésia dels tessalònics en Déu nostre  
Flm 2  en los combats de Cristo, i a la  iglésia que està en ta casa: 3 gràcia a  
1Pe 5,13  qual estau ferms. 13 Vos saluda la  iglésia que està en Babilònia, juntament  
3Jn 9 la veritat. 9 Hauria jo escrit a la  iglésia, emperò Diotrefes, que pretén  
3Jn 10  rebre, i els trau fora de la  iglésia. 11 Caríssim, no vulles seguir lo  
Ap 2,1  1 »Escriu a l’àngel de la  iglésia d’Efesi: »“Açò diu lo qui té les  
Ap 2,8  de Déu.’ ” 8 »I a l’àngel de la  iglésia d’Esmirna, escriu: »“Açò diu lo  
Ap 2,12  12 »I escriu a l’àngel de la  iglésia de Pèrgamo: »“Açò diu lo que té l’ 
Ap 2,18 rep.” 18 »I escriu a l’àngel de la  iglésia de Tiatira: »“Lo Fill de Déu, que  
Ap 3,1  1 »I escriu a l’àngel de la  iglésia de Sardis. »“Açò diu lo qui té los 
Ap 3,7  7 »I escriu a l’àngel de la  iglésia de Filadèlfia: »“Açò diu aquell  
Ap 3,14  14 »I escriu a l’àngel de la  iglésia de Laodicea: »“Açò diu l’Amén, lo 
Mt 16,18  sobre aquesta pedra edificaré ma  Iglésia, i les portes de l’infern no  
Mt 18,17  no els escoltàs, digues-ho a la  Iglésia. I si no oigués a la Iglésia, ten  
Mt 18,17  a la Iglésia. I si no oigués a la  Iglésia, ten-lo per un gentil i un  
Ac 2,47  la gent. I el Senyor anyadia a la  Iglésia cada dia aquells que havien de ser 
Ac 5,11  un gran temor en tota la  Iglésia i en tots los que oigueren  
Ac 8,Tit  Capítol VIII Saulo persegueix la  Iglésia. Felip predica en Samària, a on  
Ac 8,3  ell. 3 Emperò Saulo assolava la  Iglésia: entrant per les cases i arrencant 
Ac 9,31  i l’enviaren a Tarso. 31 La  Iglésia, tenint llavors pau en tota la  
Ac 12,1  mà per a maltractar a alguns de la  Iglésia. 2 I matà ab espasa a sant Jaume,  
Ac 12,5 estava així guardat en la presó, la  Iglésia pregava a Déu per ell sens cessar. 
Ac 20,28  posat per bisbes per a governar la  Iglésia de Déu, la qual ell adquirí ab sa  
Rm 12,Tit  havem de treballar a favor de la  Iglésia i amar-nos mútuament. 1 I així  
1Co 10,32  als jueus ni als gentils ni a la  Iglésia de Déu, 33 a la manera que jo  
1Co 11,16  no tenim tal consuetud, ni la  Iglésia de Déu. 17 Açò vos mano; mes no  
1Co 11,18  de tot, quan vos congregau en la  Iglésia, oic que hi ha dissensions entre  
1Co 11,22 on menjar i beure? ¿O despreciau la  Iglésia de Déu i avergonyiu als que no  
1Co 12,Tit  els fiels per a utilitat de la  Iglésia. Aquesta és un sol cos místic, los 
1Co 12,28  I així Déu té posats alguns en la  Iglésia, en primer lloc, apòstols; en  
1Co 14,Tit  pau. Les dones deuen callar en la  Iglésia. 1 Seguiu la caritat, cobdiciau  
1Co 14,4  aquell que profetisa, edifica la  Iglésia de Déu. 5 I jo voldria que tots  
1Co 14,5  ser que interprétia, per a què la  Iglésia rèbia edificació. 6 Ara, doncs,  
1Co 14,12  en ells per a edificació de la  Iglésia. 13 Per lo tant, aquell que pàrlia 
1Co 14,19  de tots vosaltres. 19 Emperò en la  Iglésia preferesc dir cinc paraules ab  
1Co 14,23  als fiels. 23 Si, doncs, tota la  Iglésia se congrega en un lloc, i parlant  
1Co 15,9  apòstol, perquè he perseguit la  Iglésia de Déu. 10 Emperò, per la gràcia  
2Co 2,Tit  sia readmès en la comunió de la  Iglésia i, ab indulgència paternal i  
Ga 1,13  i ab quin excés perseguia jo la  Iglésia de Cristo i la desolava. 14 I em  
Ef 1,Tit totes les coses, fet cap de tota la  Iglésia. 1 Pau, per voluntat de Déu  
Ef 1,22 peus» i el constituí cap de tota la  Iglésia, 23 la qual és son cos i la  
Ef 2,Tit  com jueus, forma Jesucrist sa  Iglésia. 1 I ell vos vivificà a vosaltres  
Ef 3,10  de Déu sia ara notificada per la  Iglésia als principats i potestats en los  
Ef 3,21  21 a ell sia la glòria en la  Iglésia per medi de Cristo Jesús, per  
Ef 4,Tit  Unió dels fiels en la unitat de la  Iglésia, la perfecció de la qual deu cada  
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Ef 5,23  així com Cristo és cap de la  Iglésia, i ell mateix és salvador del cos. 
Ef 5,24  salvador del cos. 24 I així com la  Iglésia està subjecta a Cristo, així  
Ef 5,25  així com Cristo amà també a la  Iglésia i s’entregà a si mateix per ella, 
Ef 5,27  a presentar-se-la a si mateix  Iglésia gloriosa, que no tinga màcula, ni  
Ef 5,29 i cuida, així com també Cristo a la  Iglésia. 30 Perquè som membres de son cos, 
Ef 5,32 jo parlo concernent a Cristo i a la  Iglésia. 33 Emperò àmia cada u de  
Fl 3,6 6 en quant a zel, perseguidor de la  Iglésia de Déu; en quant a la justícia que 
Col 1,Tit  de totes les coses, lo cap de la  Iglésia i el redemptor dels homes. Pau és  
Col 1,18  ell mateix és lo cap del cos de la  Iglésia, que és lo principi, lo primogènit 
Col 1,24  per amor de son cos, que és la  Iglésia; 25 de la que jo só fet ministre,  
1Tm 3,Tit  i les dones que serveixen a la  Iglésia. 1 És una paraula verdadera: si  
1Tm 3,5  sa casa, ¿com cuidarà de la  Iglésia de Déu? 6 No sia neòfit, per a què 
1Tm 3,15  -te en la casa de Déu, que és la  Iglésia del Déu viu, columna i fonament de 
1Tm 5,Tit ser les viudes que servesquen en la  Iglésia. Que han de ser premiats los  
1Tm 5,16  -les, i no sia gravada la  Iglésia, a fi de que hi haja lo que bàstia 
He 2,12  ton nom a mos germans, enmig de la  Iglésia cantaré tes alabances.» 13 I altra 
He 12,23  23 i a la general assemblea de la  Iglésia dels primogènits que estan escrits 
Jm 5,14 vosaltres? Crídia als ancians de la  Iglésia i préguien sobre ell, ungint-lo  
1Pe 5,Tit  V Exhorta als ministres de la  Iglésia que govèrnien ab moderació.  
3Jn 6  de ta caritat en presència de la  Iglésia; als quals, si encamines com convé 
Ap 12,Tit  diable i de l’Anticrist contra la  Iglésia, simbolisada en una dona  
Ac 15,41 Síria i per Cilícia, confirmant les  iglésies, manant que s’observassen los  
Ac 16,5  ancians en Jerusalem. 5 I així les  iglésies se confirmaven en la fe i  
Rm 16,4  jo sols, sinó també totes les  iglésies dels gentils. 5 I del mateix modo 
Rm 16,16 uns a altres ab bes sant. Totes les  iglésies de Cristo vos saluden. 17 I vos  
1Co 4,17  per totes parts en totes les  iglésies. 18 Alguns van tan engreïts, com  
1Co 7,17  és com jo ho ordeno en totes les  iglésies. 18 ¿És algú cridat essent  
1Co 14,33  així com jo ensenyo en totes les  iglésies dels sants. 34 Càllien les dones  
1Co 14,34  sants. 34 Càllien les dones en les  iglésies, puix no els és donat lo parlar,  
1Co 16,1 vosaltres així com ho ordení en les  iglésies de Galàcia. 2 Lo primer dia de la 
1Co 16,19 a tals persones. 19 Vos saluden les  iglésies de l’Àsia. Vos saluden molt en  
2Co 8,1  de Déu que ha estat donada a les  iglésies de Macedònia, 2 ço és, com en la  
2Co 8,18  està en l’evangeli per totes les  iglésies. 19 I no solament això, sinó que  
2Co 8,19  això, sinó que fou elegit de les  iglésies per a company de nostra  
2Co 8,23  nostres, són apòstols de les  iglésies, glòria de Cristo. 24 Mostrau,  
2Co 8,24  envers ells, i a presència de les  iglésies, la prova de vostra caritat i de  
2Co 11,8  de Déu? 8 Jo he despullat altres  iglésies, prenent d’elles assistències  
2Co 11,28  la solicitud que tinc de totes les  iglésies. 29 ¿Qui és dèbil, i no ho só jo? 
2Co 12,13  vosaltres inferiors a les demés  iglésies, sinó en que jo no us vaig ésser  
Ga 1,2  los germans que són ab mi, a les  iglésies de Galàcia. 3 Gràcia a vosaltres  
Ga 1,22  22 I no era conegut de vista a les  iglésies de Judea que eren en Cristo. 23  
1Te 2,14  vos haveu fet imitadors de les  iglésies de Déu que hi ha en la Judea en  
2Te 1,4  nos gloriam en vosaltres en les  iglésies de Déu, per vostra paciència i fe 
Ap 1,Tit  que havia tingut, a les set  iglésies de l’Àsia, representades en set  
Ap 1,4  temps està cerca. 4 Joan a les set  iglésies que hi ha en l’Àsia. Gràcia a  
Ap 1,11  en un llibre, i envia’l a les set  iglésies que hi ha en l’Àsia: a Efesi, i  
Ap 1,20 estrelles són los àngels de les set  iglésies, i els set candeleros són les set 
Ap 1,20  i els set candeleros són les set  iglésies. 2,Tit Capítol II Se li mana a l’ 
Ap 2,Tit  escriga vàrios avisos a les quatre  iglésies primeres. Alaba als que no havien 
Ap 2,7  oiga lo que l’Esperit diu a les  iglésies: ‘Al vencedor li donaré a menjar  
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Ap 2,11  oiga lo que l’Esperit diu a les  iglésies: Lo qui vència no rebrà dany de  
Ap 2,17  oiga lo que diu l’Esperit a les  iglésies: Al vencedor daré jo mannà  
Ap 2,23  a la mort a sos fills; i totes les  iglésies sabran que jo só lo qui  
Ap 2,29  oiga lo que l’Esperit diu a les  iglésies.” 3,Tit Capítol III Dóna avisos  
Ap 3,Tit  Dóna avisos importants a les tres  iglésies de Sardis, de Filadèlfia i de  
Ap 3,6  oiga lo que diu l’Esperit a les  iglésies.” 7 »I escriu a l’àngel de la  
Ap 3,13  oiga lo que l’Esperit diu a les  iglésies.” 14 »I escriu a l’àngel de la  
Ap 3,22  oiga lo que l’Esperit diu a les  iglésies.” 4,Tit Capítol IV Veu l’Apòstol 
Ap 22,16  testimoni d’aquestes coses en les  iglésies. Jo só l’arrel, i el llinatge de 
1Pe 4,4  no concorregau a la mateixa  ignomínia de luxúria, omplint-vos de  
1Co 11,14  la naturalesa mateixa que seria  ignominiós a l’home lo criar llarga  
Rm 1,26 Per això Déu los entregà a passions  ignominioses, puix fins les dones d’ells  
2Co 2,11  siam sorpresos de Satanàs; puix no  ignoram ses maquinacions. 12 I quan vinguí 
Ac 3,17  germans, jo sé que ho féreu per  ignorància, així com també vostres  
Ac 17,30  dissimulant los temps d’aquesta  ignorància, ara intima a tots los homes en 
1Co 3,Tit  vana del món i a abraçar la sàvia  ignorància de l’evangeli. 1 I jo,  
1Co 12,1  no vull, germans, que estigau en  ignorància. 2 Vosaltres sabeu que, quan  
Ef 4,18  alienats de la vida de Déu per la  ignorància que hi ha en ells, per raó de  
1Tm 1,13  de Déu, perquè ho fiu per  ignorància en incredulitat. 14 I la gràcia 
1Pe 1,14  desigs que abans teníeu en vostra  ignorància; 15 sinó, segons és sant aquell 
1Pe 2,15 Déu: que fent bé poseu silenci a la  ignorància dels homes imprudents; 16 com a 
Rm 10,3 mes no segons ciència. 3 Per quant,  ignorant la justícia de Déu i volent  
1Co 14,24  profetisen i entra un infiel o un  ignorant, ell de tots és convençut i de  
Rm 1,14  a grecs i a bàrbaros, a savis i a  ignorants. 15 Així, en quant a mi, estic  
Rm 2,20 que estan en tenebres, 20 mestre d’ ignorants i instructor d’infants, que  
1Co 14,23  i parlant tots ab llengües, entren  ignorants o infiels, ¿no diran que haveu  
2Pe 3,Tit los quals eren adulterats per molts  ignorants. 1 Aquesta és, caríssims, la  
2Pe 3,8  8 Emperò, caríssims, no siau  ignorants d’una cosa: que un dia respecte 
1Jn 2,21  no us he escrit a vosaltres com si  ignoràsseu la veritat, ans bé com la  
Rm 7,1  la carn i la llei de l’esperit. 1  ¿Ignorau, per ventura, germans (puix parlo 
He 5,2 Lo qual se pot compadèixer dels que  ignoren i dels que erren, per quant ell  
2Pe 3,5  de la creació.» 5 I certament ells  ignoren voluntàriament que per la paraula  
Jn 3,10  –I tu ets mestre en Israel, i  ignores aquestes coses? 11 En veritat, en  
Rm 1,13  i meva. 13 Emperò no vull que  ignoreu, germans, que moltes vegades m’he 
Rm 11,25  25 Emperò no vull, germans, que  ignoreu aquest misteri, a fi de que no  
1Co 10,1  1 Puix no vull, germans, que  ignoreu que nostres pares estigueren tots  
2Co 1,8  8 Perquè no volem, germans, que  ignoreu les tribulacions que tinguérem en  
1Te 4,13  13 Tampoc volem, germans, que  ignoreu respecte d’aquells que dormen,  
1Co 14,11  hi ha res sens veu. 11 Si doncs jo  ignoro lo significat de les paraules, seré 
Mt 24,21  tal que no n’hi ha hagut d’ igual des del començament del món fins  
Jn 5,18  que Déu era son pare, fent-se  igual a Déu. I així los respongué Jesús,  
1Co 12,25  que tots los membres tinguessen  igual solicitud l’un per l’altre. 26 I  
Fl 2,6  no tingué per usurpació lo ser ell  igual a Déu, 7 sinó que es reduí a si  
Fl 2,20  20 Perquè no tinc ningú posseït d’ igual ànimo, qui ab un afecte sincer s’  
He 4,11  repòs, per a què ningú caiga en  igual exemple d’incredulitat. 12 Perquè  
1Pe 5,9  espargits per lo món sofreixen  igual tribulació. 10 Mes lo Déu de tota  
2Pe 1,1  de Jesucrist, als que alcançaren  igual fe ab nosaltres per medi de la  
Mt 20,12  més que una hora i los haveu  igualats ab nosaltres, que havem suportat  
Mt 21,24  cosa, que si me la dieu, vos diré  igualment ab quina potestat faig jo  
Mt 25,17  ells i ne guanyà altres cinc. 17 E  igualment aquell que n’havia rebut dos,  
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Lc 2,18 ho oïren ne quedaren meravellats, i  igualment de les coses que els havien  
Lc 10,32  quan lo vegé, passà de llarg. 32 I  igualment un levita, arribant cerca d’  
Jn 13,32  I si Déu és glorificat en ell, Déu  igualment lo glorificarà en si mateix, i  
Jn 18,18  feia fred, i s’escalfaven. Pere  igualment estava en peu, escalfant-se.  
Ac 28,10  isla, i eren curats. 10 Los quals  igualment nos feren molts honors i, a l’  
Rm 5,2  nostre Senyor Jesucrist, 2 per qui  igualment tenim entrada per la fe a esta  
2Co 8,22  davant dels homes. 22 Enviàrem  igualment ab ells a nostre germà, a qui  
Ga 2,13  13 I els demés jueus convingueren  igualment en sa dissimulació, de manera  
1Tm 3,11 irreprensibles. 11 Les mullers sien  igualment honestes, no maldients, sòbries, 
He 6,5  de l’Esperit Sant, 5 i han gustat  igualment la bona paraula de Déu, i les  
Tt 2,6 sia blasfemada la paraula de Déu. 6  Igualment amonesta als joves que sien  
Lc 20,36  morir-se més, per quant seran  iguals als àngels, i sent fills de la  
Rm 14,5  dia i dia, i l’altre considera  iguals tots los dies. Abúndia cada qual en 
1Te 2,14 la Judea en Cristo Jesús, per quant  iguals coses sofríreu també de vostres  
Ap 21,16  alçària, i l’amplària d’ella són  iguals. 17 I amidà sa muralla, i tenia  
2Co 8,13  quedeu oprimits, sinó que hi haja  igualtat. 14 Al present suplesca vostra  
2Co 8,14  necessitat, de manera que hi haja  igualtat, com està escrit: 15 «Al qui molt 
Mt 2,Tit  I l’anomenà Jesús. 2,Tit Capítol  II Adoració dels magos. Fugida de Jesús a  
Mc 2,Tit a ell de totes parts. 2,Tit Capítol  II Cura Jesús a un paralític en prova de  
Lc 2,Tit  manifestar a Israel. 2,Tit Capítol  II Jesús naix en Betlem. És anunciat per  
Jn 2,Tit  los àngels de Déu. 2,Tit Capítol  II Bodes de Canà, a on Jesús converteix l’ 
Ac 2,Tit ab los onze apòstols. 2,Tit Capítol  II Vinguda de l’Esperit Sant. Do de  
Rm 2,Tit  que les practiquen. 2,Tit Capítol  II Se demostra que els jueus són tant i  
1Co 2,Tit  ’s en lo Senyor.» 2,Tit Capítol  II Demostra l’Apòstol que la predicació  
2Co 2,Tit  la fe estau ferms. 2,Tit Capítol  II Mana que l’incestuós arrepentit sia  
Ga 2,Tit  a Déu en mi. 2,Tit Capítol  II Sant Pau predica ab valentia contra los 
Ef 2,Tit  ho omple tot en tot. 2,Tit Capítol  II Béns grans ja rebuts, i altres majors,  
Fl 2,Tit  ara oïu estar en mi. 2,Tit Capítol  II Los exhorta a la unió i caritat  
Col 2,Tit  obra en mi ab poder. 2,Tit Capítol  II Exhorta als colossians a que es  
1Te 2,Tit  ira que ha de venir. 2,Tit Capítol  II Fa present l’Apòstol als tessalònics  
2Te 2,Tit del Senyor Jesucrist. 2,Tit Capítol  II Descriu les senyals que preceiran a la  
1Tm 2,Tit  a no blasfemar. 2,Tit Capítol  II Encarrega que es préguia pels reis i  
2Tm 2,Tit  tu ho saps molt bé. 2,Tit Capítol  II Parla a Timoteu de la fortalesa i  
Tt 2,Tit per a tota obra bona. 2,Tit Capítol  II Manifesta a Tito com s’ha de portar ab 
He 2,Tit  hereus de salvació? 2,Tit Capítol  II Los transgressors de la Llei nova seran 
Jm 2,Tit  d’aquest món. 2,Tit Capítol  II Adverteix l’Apòstol que l’accepció de 
1Pe 2,Tit  per l’evangeli. 2,Tit Capítol  II Amonesta als cristians a que sien  
2Pe 2,Tit  de l’Esperit Sant. 2,Tit Capítol  II Descriu les males arts dels falsos  
1Jn 2,Tit no està en nosaltres. 2,Tit Capítol  II Nos exhorta a no pecar i a acollir-  
Ap 2,Tit són les set iglésies. 2,Tit Capítol  II Se li mana a l’Apòstol que escriga  
Mt 3,Tit  anomenarà nazareno.» 3,Tit Capítol  III Joan Baptista, precursor de Jesucrist, 
Mc 3,Tit  senyor del dissabte. 3,Tit Capítol  III Cura Jesús a un home que tenia la mà  
Lc 3,Tit  de Déu i dels homes. 3,Tit Capítol  III Predicació i baptisme de sant Joan.  
Jn 3,Tit  hi havia en l’home. 3,Tit Capítol  III Nicodemus ve a trobar a Jesucrist.  
Ac 3,Tit havien de ser salvos. 3,Tit Capítol  III Un coix de naixement és curat a la  
Rm 3,Tit  homes, sinó de Déu. 3,Tit Capítol  III Declara l’Apòstol en què consisteix  
1Co 3,Tit  l’ànimo de Cristo. 3,Tit Capítol  III Reprèn als que s’apassionen als  
2Co 3,Tit  Déu, davant de Déu. 3,Tit Capítol  III Exceŀlència de l’evangeli comparada  
Ga 3,Tit  morí en va Cristo. 3,Tit Capítol  III Ni abans ni després de la Llei escrita 
Ef 3,Tit  medi de l’Esperit. 3,Tit Capítol  III Reconciliació dels gentils revelada a  
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Fl 3,Tit  serveis envers mi. 3,Tit Capítol  III Diferència de la Llei i de la fe. Dels 
Col 3,Tit  sacietat de la carn. 3,Tit Capítol  III De la renovació de les costums  
1Te 3,Tit glòria i nostre goig. 3,Tit Capítol  III Consol de l’Apòstol al saber per  
2Te 3,Tit  paraula i obra bona. 3,Tit Capítol  III Los demana que préguien a Déu per ell. 
1Tm 3,Tit  ab modèstia. 3,Tit Capítol  III Descriu com deuen ser los bisbes, los  
2Tm 3,Tit presos a son arbitre. 3,Tit Capítol  III Caràcter dels falsos apòstols i, en  
Tt 3,Tit  et despreciï ningú. 3,Tit Capítol  III Submissió als prínceps. Efusió de la  
He 3,Tit als que són temptats. 3,Tit Capítol  III Mostra l’exceŀlència de Jesucrist  
Jm 3,Tit  sens obres és morta. 3,Tit Capítol  III Vicis de la llengua desenfrenada i  
1Pe 3,Tit  de vostres ànimes. 3,Tit Capítol  III Dóna saludables avisos als casats en  
2Pe 3,Tit  -se en lo fang.» 3,Tit Capítol  III Los amonesta de nou i els fortifica  
1Jn 3,Tit  és nat d’ell. 3,Tit Capítol  III De l’amor de Déu envers nosaltres.  
Ap 3,Tit  diu a les iglésies.” 3,Tit Capítol  III Dóna avisos importants a les tres  
Rm 15,19  i terres comarcanes, fins a  Ilírico, he difundit l’evangeli de  
Jn 1,9 9 Aquell era la verdadera llum, que  iŀlumina a tot home que ve a est món. 10  
Ap 21,23  ella; perquè la claredat de Déu la  iŀlumina i l’Anyell és la llum d’ella.  
2Co 4,6  resplendí en nostres cors, per a  iŀluminació del coneixement de la glòria  
Ap 18,1  tenia gran poder, i la terra fou  iŀluminada ab sa glòria. 2 I exclamà  
Ef 1,18  en lo coneixement d’ell, 18  iŀluminant los ulls de vostre cor, per a  
Lc 1,79  de lo alt nos ha visitat, 79 per a  iŀluminar als que estan sentats enmig de  
Lc 2,32  de tots los pobles: 32 llum per a  iŀluminar als gentils, i per a glòria d’  
Lc 11,36  tot ell serà lluminós, i t’ iŀluminarà com una llum resplendent. 37 I  
Ef 5,14 ’t d’entre els morts, i Cristo t’ iŀluminarà.» 15 I així, mirau, germans,  
Ap 22,5  de sol, perquè lo Senyor Déu los  iŀluminarà, i regnaran en los sigles dels  
Lc 11,34  ull fos senzill, tot ton cos serà  iŀluminat; emperò si fos mal, també ton  
He 6,4  aquells que una vegada han estat  iŀluminats, i gustaren del do celestial, i 
He 10,32  dies, en què, després que fóreu  iŀluminats, sofríreu gran combat d’  
Jn 5,35  Ell era una antorxa que cremava i  iŀluminava. I vosaltres per algun temps  
Mt 5,15  sinó sobre un candelero, per a què  iŀlumínia a tots los que estan en casa. 16 
Ap 21,23  no necessita sol ni lluna que  iŀlumínien en ella; perquè la claredat de  
2Te 2,11 salvos. 11 Per això los enviarà Déu  iŀlusió d’error, per a què creguen la  
Mc 15,43  43 vingué Josep d’Arimatea,  iŀlustre senador, qui esperava també lo  
Lc 19,12 de Déu. 12 Digué doncs: –Un home d’ iŀlustre naixement anà a una terra  
Ac 2,20 sang, abans que vinga lo dia gran e  iŀlustre del Senyor. 21 I esdevindrà que  
Ac 13,50  a algunes dones devotes i  iŀlustres i als homes principals de la  
Ac 17,4  gentils i devots i no poques dones  iŀlustres. 5 Emperò los jueus incrèduls,  
Rm 8,29  a què fossen fets conformes a la  imatge de son Fill, a fi de que ell sia lo 
1Co 11,7  deu cobrir-se lo cap, perquè és  imatge i glòria de Déu; emperò la dona és  
1Co 15,49  49 I així com havem portat la  imatge del terrenal, així portarem també  
1Co 15,49  terrenal, així portarem també la  imatge del celestial. 50 Emperò açò vos  
2Co 3,18  som transformats en la mateixa  imatge de claredat en claredat com per l’ 
2Co 4,4  de la glòria de Cristo, que és la  imatge de Déu. 5 Perquè no us predicam a  
Col 1,Tit i prega per a ells. Jesucrist és la  imatge perfeta de Déu, lo Senyor de totes  
Col 1,15 remissió dels pecats. 15 Lo qual és  imatge del Déu invisible, lo primogènit de 
Col 3,10  per lo coneixement, segons la  imatge d’aquell que el crià. 11 A on no  
He 10,1  béns veniders, i no la verdadera  imatge de les coses, jamai pot, ab aquells 
Ap 13,14  habiten en la terra que fessen una  imatge de la bèstia que tingué ferida de  
Ap 14,9 veu: –Si algú adoràs la bèstia i sa  imatge, i prengués la senyal en son front  
Ap 14,11 nit los que adoraren la bèstia i sa  imatge, i el que prenga lo senyal de son  
Ap 16,2  i sobre aquells que adoraren sa  imatge. 3 I el segon àngel derramà sa copa 
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Ap 19,20  bèstia i a aquells que adoraren sa  imatge. Aquestos dos foren llançats vius  
Ap 20,4  que no adoraren la bèstia, ni a sa  imatge, ni reberen sa marca en sos fronts, 
Ef 5,Tit  Capítol V Exhorta als efesis ab la  imitació de Jesucrist, a què s’apàrtien  
1Pe 3,Tit i a la paciència en l’adversitat a  imitació de Jesucrist. 1 Així mateix, les  
Rm 13,Tit  proïsme és lo compendi de la Llei.  Imitació de Jesucrist. 1 Subjéctia’s tota 
1Co 4,16  consegüent, vos suplico que siau  imitadors meus, com també ho só jo de  
1Co 11,1  al temps de la comunió. 1 Siau  imitadors meus, així com jo ho só també de 
Ef 5,1  del matrimoni. 1 Siau, doncs,  imitadors de Déu, com fills caríssims. 2 I 
Fl 3,17  mateixa regla. 17 Siau, germans,  imitadors meus, i no perdeu de vista als  
1Te 1,6 vostre. 6 I vosaltres vos haveu fet  imitadors nostres i del Senyor, rebent la  
1Te 2,14  vosaltres, germans, vos haveu fet  imitadors de les iglésies de Déu que hi ha 
He 6,12  a què no us façau peresosos, sinó  imitadors d’aquells que mediant la fe i  
2Te 3,7  vosaltres mateixos sabeu com deveu  imitar-nos, per quant no ens portàrem  
He 13,7 de Déu, i la fe dels quals haveu d’ imitar, considerant lo fi de sa  
2Te 3,9  nosaltres mateixos un exemple que  imitàsseu. 10 Perquè fins quan estàvem ab  
Ef 5,27 cosa semblant, sinó que sia santa e  immaculada. 28 Així també los marits deuen 
He 7,26  nosaltres: sant, innocent,  immaculat, separat de pecadors, i exaltat  
He 13,4  honest lo matrimoni, i lo llit,  immaculat; perquè Déu judicarà als  
1Pe 1,19  sang de Cristo, com d’un anyell  immaculat i sens taca, 20 predestinat ja  
Jn 19,20  en què fou Jesús crucificat estava  immediat a la ciutat; i estava escrit en  
Mt 8,3  lo tocà dient: –Vull, sies net. I  immediatament quedà netejada sa llepra. 4  
Mt 8,26  homes de poca fe? I alçant-se  immediatament, manà als vents i al mar, i  
Mt 25,15  segons sa capacitat. I se n’anà  immediatament. 16 »Doncs aquell que havia  
Mt 28,7  estat colocat lo Senyor. 7 I anau  immediatament i dieu a sos deixebles que  
Mc 1,43 quedà net. 43 I Jesús l’amenaçà, e  immediatament lo despedí 44 dient-li:  
Mc 4,29  29 I quan ha produït los fruits,  immediatament hi aplica la falç, perquè la 
Mc 6,50  lo vegeren i es torbaren. Emperò  immediatament parlà ab ells i els digué:  
Mc 14,45  45 I quan arribà, s’acercà  immediatament a ell i li digué: –Salve,  
Lc 14,5  ase caigut en un pou no el tragui  immediatament encara que sia dia de  
Lc 16,6  »–Pren ton albarà, assenta’t  immediatament, i escriu-ne cinquanta. 7  
Lc 19,5 lo vegé, i li digué: –Zaqueu, baixa  immediatament, perquè convé que jo avui m’ 
Lc 24,33  les Escriptures? 33 I alçant-se  immediatament, se’n tornaren a Jerusalem  
Ac 9,18  omplert de l’Esperit Sant. 18 I  immediatament caigueren de sos ulls unes  
Ac 12,7  lo despertà i digué: –Alça’t  immediatament. I caigueren les cadenes de  
Ac 16,33  de nit, los rentà les llagues; i  immediatament fou batejat ell i tota sa  
Ac 17,10  anar llibres. 10 I els germans  immediatament enviaren de nit a Pau i a  
Ac 17,14  la multitud. 14 I els germans  immediatament feren eixir a Pau per a què  
Ac 21,32  alborotat; 32 lo qual prengué  immediatament soldats i centurions i  
Ap 4,2 sien fetes després d’aquestes. 2 I  immediatament jo vaig ésser arrebatat en  
Rm 5,Tit  del pecat, sinó que ens omple d’ immensos béns. 1 Justificats, doncs, per  
Ac 27,41 barca; i la proa estava encallada i  immòbil, mes la popa s’obria a cops de  
He 10,23  cossos ab aigua pura. 23 Conservem  immoble la professió de nostra esperança,  
Col 1,23  fundamentats i ferms en la fe,  immobles en l’esperança de l’evangeli  
Fl 2,17  en va. 17 Encara que jo sia  immolat sobre el sacrifici i víctima de  
1Tm 1,17  17 Al rei, doncs, dels sigles,  immortal i invisible, al Déu sol savi, sia 
Rm 2,7  bones, cerquen glòria, i honra, i  immortalitat, la vida eterna; 8 als que  
1Co 15,53  i açò que és mortal se vestesca d’ immortalitat. 54 I quan açò que és  
1Co 15,54  lo que és mortal s’haja vestit d’ immortalitat, aleshores se complirà la  
1Tm 6,16  16 lo qui solament posseeix  immortalitat i habita en una llum  
2Tm 1,10  i ha portat a llum la vida i la  immortalitat per medi de l’evangeli, 11  
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He 12,28  28 I així, rebent un regne  immovible, tenim gràcia, per la que  
Rm 14,14  Jesús, que no hi ha ninguna cosa  immunda per si mateixa; i que no hi ha  
Rm 14,14 per si mateixa; i que no hi ha cosa  immunda, sinó per a aquell que creu que és 
Rm 14,14  sinó per a aquell que creu que és  immunda. 15 Emperò si per la causa de ton  
Mt 23,25  dintre estau plens de rapinya i d’ immundícia! 26 Fariseu cego, neteja primer 
Mt 23,27  plens d’ossos de morts i de tota  immundícia! 28 Així també vosaltres per  
Rm 1,24  lo que Déu los abandonà també a la  immundícia, per les concupiscències de son 
1Te 2,3  exhortació no fou d’error, ni d’ immundícia, ni ab engany, 4 sinó que així  
1Te 4,7  7 Perquè no ens cridà Déu per a  immundícia, sinó per a santificació. 8 I  
Jm 1,21  Déu. 21 Per lo tant, llançant tota  immundícia i abundància de malícia, rebeu  
Ap 17,4 en sa mà, ple d’abominació i de la  immundícia de sa fornicació. 5 I en son  
1Pe 3,21 fa salvos: no la purificació de les  immundícies de la carn, sinó la promesa de 
Ap 16,13  del fals profeta, tres esperits  immundos a manera de granotes. 14 Perquè  
He 6,17  als hereus de la promesa la  immutabilitat de son consell, lo confirmà  
He 7,24  com dura sempre, té un sacerdoci  immutable. 25 I per això pot salvar  
He 6,18  18 a fi de que per dues coses  immutables (en les que era impossible que  
Ac 8,36  l’eunuc: –Veus aquí aigua, què  impedeix que jo sia batejat? 37 I Felip  
3Jn 10 ni rebre vol als nostres germans, i  impedeix als que els voldrien rebre, i els 
1Tm 1,Tit  Encarrega l’Apòstol a Timoteu que  impedesca les doctrines noves i qüestions  
2Co 10,Tit  los quals ab ses calúmnies  impedien lo fruit de sa predicació. 1 Mes  
Ac 24,23 deixàs tenir llibertat, i que no s’ impedís a ningú dels seus l’entrar a  
Rm 1,13  venir a vosaltres (i m’ha estat  impedit fins ara), per a lograr algun  
Rm 15,22 per lo qual moltes vegades he estat  impedit de venir-us a veure, i no he  
Ga 5,7  7 Vosaltres corríeu bé! ¿Qui us ha  impedit que obeísseu a la veritat? 8  
Lc 18,16  a mi los infants i no els ho  impediu, perquè dels tals és lo Regne de  
1Co 14,39  cobdiciau lo profetisar, i no  impediu lo parlar en llengües. 40 Faça’s  
Ga 6,12  que volen agradar en la carn vos  impeleixen a circumcidar-vos solament  
Jm 3,4  encara que sien grans i estiguen  impelides per vents impetuosos, ab un  
Mt 4,1 diferents mals. 1 Llavors Jesús fou  impelit al desert per l’Esperit per a què 
Lc 4,1  Sant, se’n tornà del Jordà i fou  impelit per lo mateix Esperit al desert, 2 
Lc 18,34 d’això, ans bé aquesta plàtica era  impenetrable per a ells i no entenien lo  
Rm 11,33  inescrutables són sos judicis e  impenetrables sos camins! 34 Perquè, qui  
Rm 2,5  Emperò tu, per ta duresa i ton cor  impenitent, atresores per a tu ira en lo  
Lc 3,1  Jesús. 1 I en l’any quinze de l’ imperi de Tiberi Cèsar, essent Ponç Pilat  
Lc 22,25  reis de les nacions les tracten ab  imperi, i els que tenen poder sobre elles  
1Co 15,24  i al Pare, quan haja destruït tot  imperi i tota autoritat i tot poder. 25  
1Pe 4,11  lo qual té la glòria i l’ imperi per los sigles dels sigles. Amén.  
1Pe 5,11  11 A ell sia la glòria i l’ imperi per los sigles dels sigles. Amén.  
Jud 25  Jesucrist sia glòria i majestat,  imperi i poder abans dels sigles, ara i  
Ap 1,6  son Pare. A ell sia la glòria i l’ imperi per los sigles dels sigles. Amén. 7 
Ap 17,18  vegeres és la gran ciutat, que té  imperi sobre los reis de la terra. 18,Tit  
1Pe 2,18  i moderats, sinó també als de geni  impertinent. 19 Puix és digne de gràcia,  
2Te 3,2 per a què siam deslliurats d’homes  impertinents i perversos, puix la fe no és 
Mc 5,13  de dos mil, se precipità ab gran  ímpetu en lo mar, i s’ofegaren. 14 I els  
Lc 6,49  fonaments i contra la qual pegà ab  ímpetu la riuada, i tot seguit caigué, i  
Lc 8,33  porcs, i la ramada se despenyà ab  ímpetu per un barranc en l’estany i s’  
Ac 19,29  i tots a una envestiren ab  ímpetu al teatro, arrebatant a Gai i a  
Ac 7,57  orelles, i tots plegats envestiren  impetuosament contra ell; 58 i traent-lo 
Jm 3,4  i estiguen impelides per vents  impetuosos, ab un petit timó se giren allà 
Jud 15  les obres de sa impietat que feren  impiament i de totes les paraules  
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Rm 1,18 se manifesta del cel contra tota la  impietat i injustícia d’aquells homes que 
Rm 11,26  lo llibertador, que desterrarà la  impietat de Jacob. 27 Puix aquesta és ma  
2Tm 2,16  profanes, perquè elles fomenten la  impietat. 17 I la plàtica d’ells rosegarà 
Tt 2,12  ensenyant-nos que, renunciant la  impietat i els desigs mundans, viscam en  
2Pe 2,6 per escarment dels que visqueren en  impietat; 7 i llibertà al just Lot,  
Jud 15  tots los impios de les obres de sa  impietat que feren impiament i de totes  
Jud 18  segons sos desigs plens d’ impietat. 19 Aquestos són los que se  
Rm 4,5 i creu en aquell que justifica a l’ impio, sa fe li és imputada a justícia. 6  
1Pe 4,18  si lo just a penes serà salvo, ¿l’ impio, lo pecador a on compareixeran? 19 I 
Rm 5,6  morí, al temps senyalat, per los  impios? 7 Perquè a penes hi ha qui mòria  
1Tm 1,9  injustos i desobedients, per als  impios i pecadors, per als inics i  
2Pe 2,5  portant lo diluvi sobre un món d’ impios; 6 i condemnà a ruïna les ciutats  
2Pe 3,7 judici i de l’extermini dels homes  impios. 8 Emperò, caríssims, no siau  
Jud Tit resistir los esforços i ardits dels  impios. Descriu son caràcter i el terrible 
Jud 4  introduït ab dissimulo certs homes  impios que d’antemà estaven destinats per 
Jud 15  tots, i a convèncer a tots los  impios de les obres de sa impietat que  
Jud 15  injurioses que els pecadors  impios han parlat contra Déu.» 16 Aquestos 
Mt 27,4  Emperò ells digueren: –Què ens  importa a nosaltres? Allà t’ho veuràs. 5  
Jn 21,22 així fins a ma vinguda, a tu què t’ importa? Tu segueix-me. 23 I s’espargí  
Jn 21,23 així fins a ma vinguda, a tu què t’ importa?» 24 Aquest és aquell deixeble que 
1Co 4,3  fiel. 3 En quant a mi, poc m’ importa ser judicat de vosaltres, o de  
1Co 7,29  és que el temps és curt. Lo que  importa és que los que tenen mullers  
Ga 2,6  que semblaven ser alguna cosa (ni  importa res lo que hagen estat, Déu no fa  
Mt 23,23  haveu deixat les coses que són més  importants de la Llei: la justícia, la  
Ap 3,Tit  3,Tit Capítol III Dóna avisos  importants a les tres iglésies de Sardis,  
Lc 18,5  5 ab tot, com aquesta viuda m’ importuna, li faré justícia, a fi de que  
Lc 11,8  seu, certament se llevarà per sa  importunitat, i li donarà quants pans haja 
1Tm 5,Tit  pecats públics i mirar molt en qui  imposa les mans per ordenar-lo. 1 No  
Lc 13,13  curada estàs de ta dolència! 13 I  imposà les mans sobre ella, i a l’instant 
2Co 2,Tit  en nom de Cristo, li alça la pena  imposada. 1 Mes jo he resolt en mi mateix  
He 9,10  lavatoris i ceremònies carnals  imposades sobre ells fins al temps de la  
Ac 15,28  a l’Esperit Sant i a nosaltres no  imposar sobre vosaltres més càrrega que  
Ac 6,6  apòstols, los quals, fent oració,  imposaren les mans sobre d’ells. 7 I la  
Mt 19,13  presentaren uns infants per a què  imposàs les mans sobre d’ells i oràs.  
Mt 19,15  Regne del cel. 15 I quan los hagué  imposat les mans, se n’anà d’allí. 16 I  
Ac 13,3  I quan hagueren dejunat, i orat, i  imposat les mans sobre d’ells, los  
Ac 19,6  Senyor Jesús. 6 I havent-los Pau  imposat les mans, vingué sobre d’ells l’ 
Ac 9,12  per nom Ananies que entrava i li  imposava les mans per a què recobràs la  
Ac 8,19  per a què tot aquell a qui jo  impòsia les mans, rèbia l’Esperit Sant. I 
Ac 8,18  18 Mes, com vegés Simó que per la  imposició de les mans dels apòstols se  
1Tm 4,14  se t’ha donat per profecia ab la  imposició de mans dels presbíteros. 15  
2Tm 1,6  de Déu que habita en tu per la  imposició de mes mans. 7 Perquè no ens ha  
He 6,2  la doctrina del baptisme, i de la  imposició de mans, i de la resurrecció  
1Tm 5,22  no fent res ab parcialitat. 22 No  impòsies de lleuger les mans sobre algú ni 
Mt 17,19  i es trasladarà. I res vos serà  impossible. 20 »Emperò aquesta casta de  
Mt 19,26 los digué: –Per a los homes això és  impossible, mes per a Déu tot és possible. 
Mc 10,27  Jesús, digué: –Per als homes cosa  impossible és, mes no per a Déu. Perquè  
Lc 1,37  37 Perquè per a Déu no hi ha res  impossible. 38 I digué Maria: –Veus aquí  
Lc 17,1  1 Digué també a sos deixebles: –És  impossible que no vinguen escàndols.  
Lc 18,27 -se? 27 Ell los digué: –Lo que és  impossible per als homes, és possible per  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1806 
 

Ac 2,24  dolors de la mort, per quant era  impossible ser detingut per ella. 25  
He 6,4  si Déu ho permet. 4 Perquè és  impossible que aquells que una vegada han  
He 6,18  coses immutables (en les que era  impossible que Déu mentís) tinguéssem  
He 10,4  dels pecats cada any. 4 Perquè és  impossible que ab sang de toros i de  
He 11,6 agradat a Déu. 6 I així, sens fe és  impossible agradar a Déu. Perquè lo qui s’ 
Mt 27,63 –Senyor, nos recordam de que aquell  impostor digué quan encara vivia: “Després 
2Jn 7  vingué en carn; aqueix tal és  impostor i anticrist. 8 Guardau-vos a  
2Tm 3,13  13 Mes los homes dolents i  impostors aniran de mal en pitjor,  
2Pe 3,3  que en los últims temps vindran  impostors artificiosos que caminaran  
2Jn 7  7 Perquè s’han alçat molts  impostors en lo món, que no confessen que  
Jud 18  que en los últims temps vindran  impostors que caminaran segons sos desigs  
Jn 6,27 l’home, puix en est lo Pare Déu ha  imprès son sello. 28 I ells li  
He 8,10  d’aquells dies, diu lo Senyor:  Imprimiré mes lleis en sos enteniments, i  
He 10,16  d’aquells dies”, diu lo Senyor,  “Imprimiré mes lleis en sos cors, i en sos 
Jm 1,5 que la dóna a tots copiosament i no  impropera, i la hi serà donada. 6 Emperò  
Mt 27,44  crucificats ab ell també li deien  improperis. 45 Emperò des de l’hora de  
2Co 11,1  a Déu que sofrísseu un poc ma  imprudència; emperò sofriu-me 2 perquè  
2Co 11,17  no segons lo Senyor, sinó com per  imprudència. 18 I ja que molts se glorien  
2Co 11,21  altre tinga atreviment –parlo ab  imprudència–, també tinc jo atreviment. 22 
2Co 11,16  ho dic (perquè ningú em tinga per  imprudent, o si no, teniu-me enhorabona  
2Co 11,16  o si no, teniu-me enhorabona per  imprudent) a fi de que em gloriï un poc  
2Co 11,23  ministres de Cristo? –parlo com un  imprudent:– Jo ho só més; en moltíssims  
1Pe 2,15  silenci a la ignorància dels homes  imprudents; 16 com a llibres, i no usant  
2Pe 2,7  dels ultratges i de la conversació  impúdica d’aquells malvats, 8 puix aqueix 
Ga 1,23  predica la fe que en altre temps  impugnava.» 24 I glorificaven a Déu en mi. 
Mt 12,43 més que Salomó. 43 »Quan l’esperit  impur ha eixit d’algun home, va divagant  
Mc 1,23  ells un home posseït de l’esperit  impur, que començà a cridar 24 dient:  
Mc 1,26  26 I maltractant-lo l’esperit  impur i fent grans crits, eixí d’ell. 27  
Mc 3,30  Perquè ells deien: –Té l’esperit  impur. 31 I arribà sa mare i sos germans  
Mc 5,2  un home posseït de l’esperit  impur, 3 lo qual tenia son domicili en los 
Mc 5,8  li deia: «Ix de l’home, esperit  impur!» 9 I li preguntava: –Qual és ton  
Mc 7,23  mals ixen de dins i fan a l’home  impur. 24 I, alçant-se d’allí, se n’  
Mc 7,25  una filla posseïda de l’esperit  impur, quan oigué parlar d’ell, entrà i  
Mc 9,24  ab tropell, amenaçà a l’esperit  impur dient-li: –Esperit sord i mut, jo  
Lc 4,33  un home posseït d’un dimoni  impur, i exclamà en alta veu 34 dient:  
Lc 8,29  29 I és perquè manava a l’esperit  impur que eixís de l’home; puix llarg  
Lc 9,43 Emperò Jesús reprengué a l’esperit  impur i curà al jove i el restituí a son  
Lc 11,24 ab mi, escampa. 24 »Quan l’esperit  impur ha eixit d’un home, divaga per  
Ac 10,28  que a ningun home anomenàs comú o  impur. 29 I per això he vingut sens  
2Co 6,17  lo Senyor, i no toqueu lo que és  impur; 18 i jo us rebré i us seré Pare, i  
Ap 18,2  i en guarita de tot esperit  impur, i en gàbia de tot aucell asquerós i 
Ac 10,14 mai he menjat cosa alguna comuna ni  impura. 15 I altra vegada la veu li digué: 
Ac 11,8  entrà en ma boca cosa comuna ni  impura. 9 I em respongué altra vegada la  
Mc 7,2 alguns de sos deixebles ab les mans  impures, ço és, sens haver-se-les  
Rm 6,19  vostres membres per a servir a la  impuresa i a la iniquitat, així ara per a  
2Co 7,1  promeses, netegem-nos de tota  impuresa de carn i d’esperit,  
2Co 12,21  ja i no s’han arrepentit de la  impuresa i fornicació i deshonestedat que  
Ef 4,19  a la disolució, a obres de tota  impuresa, a l’avarícia. 20 Mes vosaltres  
Ef 5,3  suavitat. 3 Mes fornicació i tota  impuresa i avarícia, no es menciónia entre 
Col 3,5  estan sobre la terra: fornicació,  impuresa, luxúria, concupiscència mala i  
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Ap 22,11  dànyia encara; i el que està en  impureses, contamínia’s encara; i el que  
Mt 10,1  los donà poder sobre los esperits  impurs, per a llançar-los, i per a curar 
Mc 1,27  és aquesta? Puix fins als esperits  impurs mana ab autoritat i l’obeeixen. 28 
Mc 3,11 lo. 11 I al veure-lo los esperits  impurs, se postraven davant d’ell i  
Mc 5,13  ho concedí. I eixint los esperits  impurs, s’introduïren en los porcs, i el  
Mc 6,7  donava potestat sobre los esperits  impurs. 8 I els manà que no se’n  
Lc 4,36 poder i autoritat mana als esperits  impurs i ixen. 37 I se difundí sa fama per 
Lc 6,18  que eren aturmentats dels esperits  impurs se curaven. 19 I tota la gent  
Ac 5,16  que eren aturmentats dels esperits  impurs, tots los quals eren curats. 17  
Ac 8,7  molts dels que tenien esperits  impurs, eixien donant grans veus, i molts  
1Co 7,14  altra manera vostres fills serien  impurs, mes ara són sants. 15 Emperò si l’ 
2Pe 2,10  seguint la carn, caminen en desigs  impurs i desprècien la potestat, són  
2Pe 2,18  de vanitat, atrauen per los desigs  impurs de la carn a aquells que poc antes  
Rm 4,6 benaventurança de l’home a qui Déu  imputa justícia sens obres, 7 dient:  
Rm 4,8  és aquell home a qui el Senyor no  imputa pecat.» 9 ¿Està, doncs, aquesta  
Rm 4,5  justifica a l’impio, sa fe li és  imputada a justícia. 6 Així com també  
Rm 4,9  també? Puix diem que la fe fou  imputada a Abraham per justícia. 10 ¿Com,  
Rm 4,10  justícia. 10 ¿Com, doncs, li fou  imputada, estant circumcidat o  
2Co 5,19  reconciliant lo món a si, no  imputant-los los pecats d’ells, i posà  
Ac 25,18  estant presents, ningun delicte li  imputaren dels que jo sospitava. 19  
Rm 4,3  Abraham cregué a Déu, i li fou  imputat a justícia. 4 I al que treballa,  
Rm 4,11  i perquè a ells també los sia  imputat a justícia. 12 I sia pare de la  
Rm 4,22  havia promès. 22 I per això li fou  imputat a justícia. 23 I no està escrit  
Rm 4,23  solament per a ell, que li fou  imputat a justícia, 24 sinó també per a  
Rm 4,24  per a nosaltres, als quals serà  imputat si creem en aquell que ressuscità  
Rm 5,13  havent-hi Llei, lo pecat no era  imputat. 14 Ab tot, la mort regnà des d’  
Ga 3,6  «Abraham cregué a Déu, i li fou  imputat a justícia.» 7 Reconeixeu, doncs,  
2Tm 4,16  Prec a Déu que no els sia  imputat. 17 Emperò lo Senyor m’assistí i  
Jm 2,23 diu: «Abraham cregué a Déu i li fou  imputat a justícia», i fou anomenat amic  
Ac 23,28  volent averiguar lo delicte que li  imputaven, lo portí al Consell d’ells 29  
Ac 25,16  de defensar-se del crim que li  imputen. 17 I havent ells acudit aquí sens 
Ac 7,60  en alta veu dient: –Senyor, no els  imputeu aquest pecat. I quan hagué dit  
1Tm 6,16  immortalitat i habita en una llum  inaccessible, al qui ningun home ha vist  
1Co 14,7  7 I certament que fins les coses  inanimades que donen sonido, com la flauta 
He 5,13  aquell que s’alimenta de llet és  incapaç de la paraula de justícia, per  
Ap 18,18  18 I quan vegeren lo fum de son  incendi, clamaven dient: «Quina ciutat hi  
Mt 22,7  acabà ab aquells homicides, e  incendià sa ciutat. 8 Llavors digué a sos  
Jm 3,5 Mirau un poc de foc quant gran bosc  incèndia! 6 I la llengua és foc, un món de 
Ap 8,3  posà davant de l’altar, tenint un  incenser d’or, i li donaren molts encens  
1Co 14,8  8 Puix si la trompeta dóna un so  incert, ¿qui es prepararà per a la  
1Tm 6,17  sien altius ni confiïn en riqueses  incertes, sinó en lo Déu viu, que ens dóna 
1Co 9,26  per consegüent, corro, no així ab  incertitud; i combato, no com un que dóna  
2Pe 2,14  ulls plens d’adulteri i de pecat  incessant, atraent ab halagos les ànimes  
Rm 1,9 de son Fill, m’és testimoni de que  incessantment me recordo de vosaltres, 10  
1Co 5,Tit  V Excomunica l’Apòstol a un  incestuós i exhorta als de Corinti que  
2Co 2,Tit ferms. 2,Tit Capítol II Mana que l’ incestuós arrepentit sia readmès en la  
Ac 11,3  –Per què entrares en casa de gents  incircumcidades i menjares ab ells? 4 I  
Rm 4,10  fou imputada, estant circumcidat o  incircumcidat? No en la circumcisió, sinó  
Rm 4,12  nostre pare Abraham essent encara  incircumcidat. 13 Perquè la promesa de que 
Ac 7,51  coses?” 51 »Vosaltres, caps durs i  incircumcidats de cor i d’orelles,  
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Rm 4,11  de tots los que creuen, encara que  incircumcidats, i perquè a ells també los  
Rm 2,26  26 Si, per consegüent, l’ incircumcís guarda los preceptes de la  
Rm 2,27  27 I si el que naturalment és  incircumcís guarda exactament la Llei, ¿no 
1Co 7,18  essent circumcidat? No es faça  incircumcís. ¿És algú cridat en la  
Rm 2,25  la Llei, ta circumcisió se torna  incircumcisió. 26 Si, per consegüent, l’  
Rm 2,26  de la Llei, ¿no és cert que sa  incircumcisió serà reputada per  
Rm 3,30  la circumcisió, i per la fe, la  incircumcisió. 31 ¿Destruïm, doncs, la  
Rm 4,9  circumcisió tan solament, o en la  incircumcisió també? Puix diem que la fe  
Rm 4,10  No en la circumcisió, sinó en la  incircumcisió. 11 I ell rebé lo senyal de  
1Co 7,18  incircumcís. ¿És algú cridat en la  incircumcisió? Que no es circumcídia. 19  
1Co 7,19 circumcisió no és res, ni és res la  incircumcisió, sinó lo guardar los  
Ga 2,7  estat confiat l’evangeli de la  incircumcisió, així com a Pere lo de la  
Ga 5,6  la circumcisió aprofita res, ni la  incircumcisió, sinó la fe, que obra per  
Ga 6,15  ni la circumcisió val res, ni la  incircumcisió, sinó la nova criatura. 16 I 
Ef 2,11 gentils en carn, que sou apellidats  incircumcisió per la que es diu  
Col 2,13  essent morts en los pecats i en la  incircumcisió de vostra carn, vos vivificà 
Col 3,11  ha ni grec ni jueu, circumcisió ni  incircumcisió, bàrbaro ni escita, llibert  
Fl 3,2  mals operaris, guardau’s de la  incisió. 3 Perquè nosaltres som la  
Rm 11,11  la salvació als gentils, per a  incitar-los a gelosia. 12 I si el pecat  
Mc 15,11  Emperò los prínceps dels sacerdots  incitaren al poble, per a què ell los  
2Co 9,2  de l’any passat, i vostre zel ha  incitat a molts. 3 No obstant, he enviat  
Jn 8,6 per a poder-lo acusar. Mes Jesús,  inclinant-se, escrivia ab lo dit en  
Jn 19,30  vinagre, digué: –Està consumat. I  inclinant lo cap, entregà son esperit. 31  
Jn 8,8  -li la pedra. 8 I tornant-se a  inclinar, continuava a escriure en terra.  
Lc 24,5  atemorisades, i tenint lo rostro  inclinat a terra, ells les digueren: –Per  
Jn 20,5 primer al sepulcre. 5 I havent-se  inclinat, vegé les teles en terra; mes no  
Mc 5,35  –Ta filla és morta, per què  incomodes més al Mestre? 36 Emperò Jesús,  
Ac 15,19  19 »Per lo que judico que no s’ incomòdia als gentils que es converteixen  
He 12,15  alguna arrel d’amargura, vos  incomòdia i per ella sien molts  
Lc 8,49  i li digué: –Ta filla és morta; no  incomòdies al Mestre. 50 Emperò a l’oir- 
Ac 19,36  que us sossegueu i que no feu res  inconsideradament. 37 Perquè aquestos  
Jm 3,16  hi ha enveja i disputa, allí hi ha  inconstància i tota obra mala. 17 Emperò  
Jm 1,8 Senyor. 8 Lo baró d’ànimo doble és  inconstant en tots sos camins. 9 Lo germà  
2Pe 2,14  atraent ab halagos les ànimes  inconstants, i tenint un cor exercitat en  
2Pe 3,16  les quals adulteren los indoctes i  inconstants, com també les altres  
1Co 7,5 que Satanàs no us téntia per vostra  incontinència. 6 Emperò això ho dic per  
2Tm 3,3  inquiets, acriminadors,  incontinents, cruels, sens benignitat, 4  
He 6,Tit VI Observa l’Apòstol que solen ser  incorretgibles los que, molt favorits de  
1Co 15,42  en corrupció, ressuscitarà en  incorrupció; 43 se sembra en vilesa,  
1Co 15,50  de Déu, ni la corrupció posseir la  incorruptibilitat. 51 Veus aquí jo us  
1Co 15,53  que açò corruptible se vestesca d’ incorruptibilitat, i açò que és mortal se  
1Co 15,54  és corruptible s’haja vestit d’ incorruptibilitat, i lo que és mortal s’  
1Pe 3,4  sia l’home interior del cor en la  incorruptibilitat d’un esperit pacífic i  
Rm 1,23  23 i mudaren la glòria de Déu  incorruptible en semblança de figura  
1Co 9,25  corona corruptible, mes nosaltres  incorruptible. 26 Jo, per consegüent,  
1Pe 1,4  els morts, 4 per a una herència  incorruptible, que no pot contaminar-se  
1Pe 1,23  no de llavor corruptible, sinó  incorruptible, per la paraula de Déu viu,  
1Co 15,52  sonarà, i els morts ressuscitaran  incorruptibles, i nosaltres serem mudats.  
Jn 20,27  posa-la en mon costat, i no sies  incrèdul sinó fiel. 28 Tomàs respongué i  
Rm 10,21  tingut esteses mes mans a un poble  incrèdul i rebelde.» 11,Tit Capítol XI Ab  
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Mt 17,16  I responent Jesús, digué: –Oh raça  incrèdula i perversa! Fins a quan estaré  
Mc 9,18  respongué i digué: –Oh generació  incrèdula! Fins a quan estaré jo ab  
Mt 11,Tit  sobre Joan a sos oients. Ciutats  incrèdules. Suavitat del jou del Senyor. 1 
Mt 13,58  allí molts miracles per raó de la  incredulitat d’ells. 14,Tit Capítol XIV  
Mt 17,19  los digué: –Per causa de vostra  incredulitat. Puix jo us dic en veritat  
Mc 6,Tit  en sa pàtria, castigant així sa  incredulitat. Missió dels apòstols. Presó  
Mc 6,6  ells. 6 I estava meravellat de la  incredulitat d’ells. I anava predicant  
Mc 9,23 llàgrimes: –Crec, Senyor, ajudau ma  incredulitat. 24 I quan vegé Jesús que la  
Mc 16,14  se’ls aparegué i els reprengué sa  incredulitat i duresa de cor per no haver  
Rm 3,3  ells no cregueren, per ventura sa  incredulitat farà vana la fe de Déu? De  
Rm 10,Tit  que els jueus permaneixen en sa  incredulitat. 1 Germans, lo desig de mon  
Rm 11,20  sia empeltat.» 20 Bé dius: «per sa  incredulitat foren trencades»; emperò tu  
Rm 11,23 ells també, si no permaneixen en la  incredulitat, seran empeltats; perquè Déu  
Rm 11,30 alcançat misericòrdia per raó de sa  incredulitat, 31 així també aquestos ara  
Rm 11,32  Déu los ha enclòs a tots en la  incredulitat, per a usar de misericòrdia  
Ef 5,6 la ira de Déu sobre los fills de la  incredulitat. 7 No tingau, doncs,  
Col 3,6 la ira de Déu sobre els fills de la  incredulitat. 7 En les quals caminàreu  
1Tm 1,13  perquè ho fiu per ignorància en  incredulitat. 14 I la gràcia de nostre  
He 3,12  entre vosaltres algun cor mal d’ incredulitat, apartant-se de Déu viu; 13 
He 3,19  no pogueren entrar per causa de la  incredulitat. 4,Tit Capítol IV De la  
He 4,6  no entraren per causa de sa  incredulitat, 7 i altra vegada determina  
He 4,11 què ningú caiga en igual exemple d’ incredulitat. 12 Perquè la paraula de Déu  
Lc 24,Tit  Van al sepulcre les santes dones.  Incredulitat dels apòstols. Deixebles que  
Lc 1,17  cors dels pares als fills, i els  incrèduls a la prudència dels justos, per  
Ac 13,Tit  molts gentils i abandona als jueus  incrèduls. 1 Hi havia, doncs, en la  
Ac 14,2  també de grecs. 2 Emperò los jueus  incrèduls se sublevaren i irritaren los  
Ac 17,5 dones iŀlustres. 5 Emperò los jueus  incrèduls, moguts d’enveja, i prenent ab  
Rm 11,Tit  XI Ab l’escarment dels jueus  incrèduls amonesta l’Apòstol als gentils  
2Co 4,4  món ha cegat los enteniments dels  incrèduls, per a què no resplendesca en  
2Tm 3,Tit falsos apòstols i, en general, dels  incrèduls i heretges. Encarrega a Timoteu  
Tt 3,3  també algun temps fórem necis,  incrèduls, desencaminats, esclaus de  
He 3,Tit  no siam castigats com los hebreus  incrèduls. 1 Per lo qual, germans sants,  
He 3,18  descans, sinó a aquells que foren  incrèduls? 19 Així veem que ells no  
He 11,31 prostituta, no fou destruïda ab los  incrèduls, rebent als espies en pau. 32 I  
1Pe 2,7  a vosaltres que creeu; emperò pels  incrèduls, «la pedra que refusaren los que 
1Pe 3,20  quals en altre temps havien estat  incrèduls, quan en los dies de Noè los  
1Jn 2,Tit  i amonesta que ens apartem dels  incrèduls i heretges, als quals apellida  
Ap 21,8 fill. 8 Mes respecte los covards, i  incrèduls, i maleïts, i homicides, i  
Ac 26,8 jueus. 8 Puix què?, ¿se té per cosa  increïble entre vosaltres que Déu  
1Co 3,6 plantí, Apolo regà; mes Déu donà l’ increment. 7 I aixís, ni el que planta és  
1Co 3,7  el que rega; sinó Déu, que dóna l’ increment. 8 I el qui planta i el qui rega 
Ef 4,16 l’obra eficaç de cada membre, pren  increment per a edificar-se ell mateix  
1Tm 5,1  les mans per ordenar-lo. 1 No  incrépies a l’ancià, ans bé amonesta’l  
Lc 8,Tit  els dimonis, sobre una dolència  incurable, i sobre la mort ressuscitant a  
1Pe 1,10 10 De la qual salvació inquiriren i  indagaren ab diligència los profetes que  
1Co 14,35  a sos marits en casa, puix que és  indecorós a una dona lo parlar en la  
Jn 18,32 complís la paraula que Jesús digué,  indicant de quina mort havia de morir. 33  
Jn 21,19  no vulles. 19 Li digué això per a  indicar-li ab quina espècie de mort  
Mc 3,5  ells callaven. 5 I mirant-los ab  indignació, dolent-se de la ceguera de  
Rm 2,8 que obeeixen a la injustícia, ira i  indignació. 9 Tribulació i angústia sobre  
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2Co 7,11 vosaltres. Sí, què purificació, què  indignació, què temor, què desig, què zel, 
Ef 4,31  vosaltres tota amargura, i ira, i  indignació, i clamor, i blasfèmia, ab tota 
Col 3,8  també totes aquestes coses: ira,  indignació, malícia, blasfèmia, paraula  
Ap 14,10  Déu, mesclat pur en la copa de sa  indignació, i serà aturmentat ab foc i  
Ap 16,19  a donar-li la copa del vi de la  indignació de sa ira. 20 I tota isla fugí, 
1Co 11,27  pa o bèguia lo calze del Senyor  indignament, serà reo del cos i de la sang 
1Co 11,29  29 Perquè el qui en menja i beu  indignament, menja i beu sa pròpia  
Ac 26,11  i los compelia a blasfemar. I  indignant-me més i més contra d’ells,  
Mc 10,41  los deu l’oigueren, començaren a  indignar-se contra Jaume i Joan. 42  
Mt 20,24  24 I quan los deu oïren això, s’ indignaren contra els dos germans. 25 Mes  
Mt 21,15  «Hosana al Fill de David!», s’ indignaren. 16 I li digueren: –¿No oïu lo  
Mt 26,8 8 I al veure-ho sos deixebles, s’ indignaren, dient: –A què ve aqueix  
Mc 14,4 4 I alguns dels que estaven allí s’ indignaren dintre de si mateixos, i deien: 
Jn 7,23  la Llei de Moisès, per què vos  indignau contra de mi per haver jo curat a 
Ac 13,46  ja que la repeŀliu i us judicau  indignes de la vida eterna, des d’aquest  
1Co 6,2  ser judicat per vosaltres, ¿sereu  indignes de judicar aquestes petiteses? 3  
He 3,10 de quaranta anys. Per lo qual jo m’ indigní contra aquella generació i diguí:  
Lc 9,Tit  apòstols sobre la primacia. Zel  indiscret dels fills del Zebedeu. Un home  
Ef 5,17  són mals. 17 Per lo tant, no siau  indiscrets, ans bé compreneu qual és la  
Mc 10,Tit  10,Tit Capítol X Ensenya Jesús la  indisolubilitat del matrimoni, los perills 
Mt 19,Tit  Ensenya Jesús que lo matrimoni és  indisoluble, que sols hi ha una causa per  
Lc 16,Tit  Ningú pot servir a dos amos.  Indissolubilitat del matrimoni. Ric  
2Pe 3,16  entendre, les quals adulteren los  indoctes i inconstants, com també les  
He 11,Tit  força maravillosa de la fe per una  inducció dels pares antics, que foren més  
Ga 2,13  de manera que fins Bernabé fou  induït per ells en aquella dissimulació.  
2Co 2,Tit  en la comunió de la Iglésia i, ab  indulgència paternal i autoritat  
Ac 17,29  plata, o pedra treballada ab art o  indústria de l’home. 30 I Déu,  
Ac 19,25 lo guany que ens resulta d’aquesta  indústria; 26 i estau veent i oint que no  
2Co 9,15  sien donades a Déu per son do  inefable. 10,Tit Capítol X Conducta de  
1Pe 1,8  en ell vos regositjau ab goig  inefable i ple de glòria, 9 alcançant lo  
2Co 12,4  al paradís i oigué paraules  inefables, que no li és lícit a un home  
Rm 11,33  sabiduria i ciència de Déu! Quant  inescrutables són sos judicis e  
Rm 8,26  demana per nosaltres ab gemecs  inexplicables. 27 Emperò aquell que  
Mt 3,12  Mes cremarà les palles en un foc  inextinguible. 13 Llavors vingué Jesús de  
Mc 9,42 dos mans i anar a l’infern, al foc  inextinguible, 43 a on lo cuc d’aquells  
Mc 9,44  i ser llançat en l’infern de foc  inextinguible, 45 a on lo cuc d’aquells  
Lc 3,17 graner i cremarà la palla en un foc  inextinguible. 18 I així anunciava moltes  
Mt 1,19  Josep son espòs, just, i no volent  infamar-la, volgué deixar-la  
2Co 6,8  8 per honra i deshonra, per  infàmia i bona fama; com a seductors,  
Mc 9,20 passa això? I ell digué: –Des de la  infància. 21 I moltes vegades l’ha tirat  
2Tm 3,15 les aprengueres. 15 I que des de la  infància has conegut les Santes  
Mt 2,8 digué: –Anau e informau’s bé de l’ infant, i quan l’hajau trobat, feu-m’  
Mt 2,9  s’aturà sobre a on estava l’ infant. 10 I quan vegeren l’estrella, se  
Mt 2,11 I entrant en la casa, trobaren a l’ infant ab Maria sa mare, i postrant-se  
Mt 2,13  i li digué: –Alça’t i pren l’ infant i sa mare, i fuig a Egipte, i està  
Mt 2,13  de succeir que Herodes cercarà l’ infant per a matar-lo. 14 Alçant-se  
Mt 2,14  14 Alçant-se Josep, prengué l’ infant i sa mare de nit, i se retirà a  
Mt 2,20  20 dient: –Alça’t, i pren l’ infant i sa mare, i vés-te’n a la terra 
Mt 2,20 són morts los que volien matar a l’ infant. 21 Alçant-se Josep, prengué l’  
Mt 2,21  21 Alçant-se Josep, prengué l’ infant i sa mare, i vingué a la terra d’  
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Mt 18,2  del cel? 2 I Jesús, cridant un  infant, lo colocà enmig d’ells 3 i digué: 
Mt 18,4  doncs, que s’humiliï com aquest  infant, eix serà lo major en lo Regne del  
Mt 18,5  del cel. 5 I qui rèbia a un tal  infant en mon nom, a mi em rep. 6 I  
Mc 9,35 i el criat de tots. 35 I prenent un  infant, lo posà enmig d’ells; i després  
Mc 10,15 que no rèbia lo Regne de Déu com un  infant, no entrarà en ell. 16 I abraçant- 
Lc 1,44  oïdos la veu de ta salutació, l’ infant saltà de goig en mon ventre. 45 I  
Lc 1,59  dia vingueren a circuncidar l’ infant, i li donaven lo nom de son pare  
Lc 1,62 preguntaven ab senyes al pare de l’ infant com volia que l’anomenassen. 63 I  
Lc 1,66  dient: «Qui pensau que serà aquest  infant?» Perquè la mà del Senyor estava ab 
Lc 1,76  los dies de nostra vida. 76 »I tu,  infant, seràs apellidat profeta de l’  
Lc 1,80  en lo camí de la pau. 80 I l’ infant creixia i se fortaleixia en  
Lc 2,12  -us de senyal: que trobareu a l’ infant embolicat en bolquers i reclinat en 
Lc 2,16  trobaren a Maria i a Josep, i a l’ infant en lo pessebre. 17 I quan ho  
Lc 2,17  que els havia estat dit d’aquell  infant. 18 I tots los que ho oïren ne  
Lc 2,21  vuit dies per a circuncidar a l’ infant, li posaren lo nom de Jesús, com l’ 
Lc 2,27 al temple. I portant los pares a l’ infant Jesús per a practicar per ell lo  
Lc 2,34  Maria, sa mare: –Veus aquí, aquest  infant està posat per a ruïna i per a  
Lc 2,40  de Nazaret, en Galilea. 40 I l’ infant creixia, i se fortificava, estant  
Lc 2,43  quan se’n tornaren, se quedà l’ infant Jesús en Jerusalem sens que ho  
Lc 9,47 que pensaven en son cor, prengué un  infant i se’l posà prop de si. 48 I els  
Lc 9,48 48 I els digué: –Lo qui rèbia a est  infant en mon mon, me rep a mi, i  
Lc 18,17 qui no rèbia lo Regne de Déu com un  infant, no entrarà en ell. 18 I un home  
Jn 16,21  tan prest com ha donat a llum l’ infant, ja no es recorda de sa congoixa,  
Ac 4,27  en esta ciutat contra ton sant  infant Jesús, a qui ungires, Herodes i  
Ac 4,30  i prodigis en nom de vostre sant  infant Jesús. 31 I quan hagueren orat,  
Ga 4,1  doncs, que l’hereu, mentres és  infant, no es diferència en res del servo, 
He 5,13  de justícia, per quant és un  infant. 14 Emperò l’aliment fort pertany  
Mt 2,16 molt; i enviant, féu matar tots los  infants que hi havia en Betlem i en tota  
Mt 18,3  si no us convertiu i feu com los  infants, no entrareu en lo Regne del cel.  
Mt 18,6  que escandalísia a un d’aquestos  infants que creuen en mi, més li valdria  
Mt 18,10  que no menyspreeu a un d’aquestos  infants. Perquè jo us dic que sos àngels  
Mt 19,13  sia. 13 Llavors li presentaren uns  infants per a què imposàs les mans sobre  
Mt 19,14  Jesús los digué: –Deixau estar als  infants i no els destorbeu de venir a mi,  
Mc 9,36  que rèbia a un d’aquestos  infants en mon nom, me rep a mi; i quiscun 
Mc 9,41  que escandalísia a un d’aquestos  infants que creuen en mi, més li valdria  
Mc 10,13  adulteri. 13 I li presentaren uns  infants per a què els tocàs. Emperò los  
Mc 10,14 i els digué: –Deixau venir a mi los  infants i no els ho destorbeu, perquè dels 
Lc 18,Tit  publicà. Jesús rep amorosament als  infants. Dóna consells de perfecció.  
Lc 18,15  15 I li portaven també alguns  infants per a què els tocàs. I veent-ho  
Lc 18,16 digué: –Deixau que vinguen a mi los  infants i no els ho impediu, perquè dels  
Ac 7,19  a obligar-los a abandonar sos  infants, a fi de que no visquessen. 20 En  
Rm 2,20 mestre d’ignorants i instructor d’ infants, que tens la regla de la ciència i 
1Co 3,1  sinó com a carnals, com a  infants en Cristo. 2 Vos he alimentat ab  
1Co 14,20  no siau nois en lo seny; mes siau  infants en la malícia, emperò homes en lo  
Ga 4,3  pel pare. 3 Així mateix, quan érem  infants estàvem posats en servitud baix  
Ef 4,14 Cristo. 14 Per a què no siam ja més  infants fluctuant i ens deixem portar aquí 
1Te 2,7 gravosos; sinó que ens férem petits  infants entre vosaltres, com una dida que  
1Te 2,7  com una dida que acarícia als seus  infants. 8 I estant així apassionats a  
1Pe 2,Tit  sincers i sens malícia, com los  infants, i a que es conduesquen segons  
1Pe 2,2  i tota classe de calúmnies, 2 com  infants recent nats cobdiciau la llet pura 
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1Jn 2,13 al Maligne. Vos escric a vosaltres,  infants, perquè haveu conegut al Pare. 14  
Lc 17,24  llampec, que brillant en la regió  inferior del cel, resplendeix des de l’  
1Co 14,Tit  Capítol XIV Lo do de llengües és  inferior al de profecia. S’ha d’usar  
2Co 12,11  de vosaltres, ja que en res só  inferior als més grans apòstols, encara  
He 9,Tit  de les ceremònies de la Llei molt  inferior a la dignitat i perfecció de la  
2Co 12,13  en què haveu estat vosaltres  inferiors a les demés iglésies, sinó en  
Ef 3,4  4 d’a on, si llegiu, podeu  inferir ma inteŀligència en lo misteri de  
Mt 5,22  “Fàtuo”, serà reo del foc de l’ infern. 23 »Per lo tant, quan vages a  
Mt 5,29 que no que ton cos sia llançat a l’ infern. 30 I si ta mà dreta te serveix d’ 
Mt 5,30  que no que ton cos vaja a l’ infern. 31 »També fou dit: “Qualsevol que  
Mt 10,28 al que pot llançar cos i ànima a l’ infern. 29 ¿Per ventura no es venen dos  
Mt 11,23  fins al cel, baixaràs fins a l’ infern. Perquè si en Sodoma s’haguessen  
Mt 16,18  ma Iglésia, i les portes de l’ infern no prevaleixeran contra d’ella. 19 
Mt 18,9 dos ulls i ser llançat al foc de l’ infern. 10 »Cuidado que no menyspreeu a un 
Mt 23,15  haver-lo fet, lo feu fill de l’ infern al doble de vosaltres mateixos! 16  
Mt 23,33  escapareu de la sentència de l’ infern? 34 »Perquè veus aquí, jo us envio  
Mc 9,42  que tenir dos mans i anar a l’ infern, al foc inextinguible, 43 a on lo  
Mc 9,44  tenir dos peus i ser llançat en l’ infern de foc inextinguible, 45 a on lo  
Mc 9,46 -ne dos i ser llançat al foc de l’ infern, 47 a on no mor lo cuc d’aquells i 
Lc 10,15  abatuda fins al profundo de l’ infern! 16 »Qui a vosaltres ou, me ou a  
Lc 12,5  la vida, té poder de llançar a l’ infern. A est, vos dic, és a qui haveu de  
Lc 16,23  el ric i fou sepultat. 23 »I en l’ infern, alçant los ulls quan estava en los 
Ac 2,27  Perquè no deixaràs ma ànima en l’ infern, ni permetràs que ton Sant veja  
Ac 2,31 del Cristo, que ni fou deixat en l’ infern ni sa carn vegé mai corrupció. 32  
2Pe 2,4 que els precipità al profundo de l’ infern i els entregà a les cadenes de les  
Ap 1,18 i tinc les claus de la mort i de l’ infern. 19 Escriu, doncs, les coses que  
Ap 6,8  tenia per nom Mort, i el seguia l’ infern. I li fou donat poder sobre la  
Ap 20,13  que estaven en ell; i la mort i l’ infern donaren los morts que estaven en  
Ap 20,14 u d’ells segons ses obres. 14 I l’ infern i la mort foren llançats a l’  
Jm 3,6 nostra vida, inflamada ella del foc  infernal. 7 Perquè tota espècie de  
Ap 12,Tit  un fill i és perseguida del dragó  infernal. 1 I aparegué en lo cel un gran  
Fl 2,10  en los cels, en la terra i en los  inferns, 11 i tota llengua conféssia que  
Lc 9,41 41 I responent Jesús digué: –O raça  infiel i malvada! Fins a quan estaré ab  
Lc 12,Tit  fiel i prudent. Criat violent i  infiel. Jesús vingué a posar foc sobre la  
Lc 16,8  8 »I el senyor alabà al majordom  infiel, perquè féu això ab sagacitat. Puix 
1Co 7,12 no lo Senyor: si algun germà té una  infiel per muller i ella consent en  
1Co 7,13  13 I si una muller fiel té un  infiel per marit i ell consent en habitar  
1Co 7,14 déixia al marit. 14 Perquè lo marit  infiel és santificat per la muller fiel; i 
1Co 7,14  fiel; i santificada és la muller  infiel per lo marit fiel; d’altra manera  
1Co 7,15  mes ara són sants. 15 Emperò si l’ infiel se separa, sepàries; puix lo germà  
1Co 14,24  Mes si tots profetisen i entra un  infiel o un ignorant, ell de tots és  
2Co 6,15  O quina part té lo fiel ab l’ infiel? 16 O quina consonància hi ha entre 
1Tm 5,8  ha negat la fe i és pitjor que un  infiel. 9 No sia posada en lo número  
Lc 12,46 separarà i li donarà sa part ab los  infiels. 47» Perquè aquell criat que sabia 
Rm 15,31 mi, 31 per a què em desllíuria dels  infiels que hi ha en la Judea, i sia  
1Co 6,6  ab lo germà, i això davant dels  infiels? 7 De totes maneres, és ja un  
1Co 10,27  hi ha en ella». 27 Si algú dels  infiels vos convida i hi voleu anar,  
1Co 14,22  a senyal, no als fiels, sinó als  infiels; mes la profecia serveix, no als  
1Co 14,22  mes la profecia serveix, no als  infiels, sinó als fiels. 23 Si, doncs,  
1Co 14,23  ab llengües, entren ignorants o  infiels, ¿no diran que haveu perdut lo  
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2Co 6,Tit als fiels de no mesclar-se ab los  infiels. 1 I així nosaltres, com a  
2Co 6,14  No us uniu en lo mateix jou ab los  infiels. Perquè, quina participació té la  
Tt 1,15  netes; mes per als contaminats i  infiels no hi ha res pur, ans bé estan  
He 1,Tit  Jesucrist, verdader Déu i home, és  infinitament superior als àngels. 1 Déu,  
Jm 3,6  la que contamina tot lo cos, i  inflama la roda de nostra vida, inflamada  
Jm 3,6  i inflama la roda de nostra vida,  inflamada ella del foc infernal. 7 Perquè  
Ac 17,16 aguardava en Atenes, son esperit s’ inflamava en son interior, veent la ciutat 
Col 2,18  coses que mai vegé, anant vanament  inflat en lo sentit de son ànimo carnal,  
Mt 2,7  cridant en secret als magos, s’ informà d’ells cuidadosament del temps en 
Col 1,8  de Cristo Jesús; 8 lo qui ens  informà també de vostre amor en l’  
Lc 19,15  a qui havia donat son diner, per a  informar-se del que cada u havia  
Ac 25,27  de raó enviar un home pres i no  informar de les acusacions que li fan.  
1Te 3,5  no podent jo sofrir més, envií a  informar-me de vostra fe, tement que el  
Ef 6,21  de mes coses, i lo que faç, vos  informarà de tot Tiquic, germà nostre  
Col 4,7  i conservo meu en lo Senyor, vos  informarà de l’estat de totes mes coses.  
Lc 1,3  ha aparegut, després d’haver-me  informat ab diligència com passaren des  
Ac 24,22  oït aquestes coses, i estant ben  informat d’aquest camí, los remeté a una  
Mt 2,8 -los a Betlem, los digué: –Anau e  informau’s bé de l’infant, i quan l’  
2Pe 1,8  no us deixaran estèrils ni  infructíferos en lo coneixement de nostre  
Ef 5,11  11 I no comuniqueu ab les obres  infructuoses de les tenebres, ans bé al  
Tt 3,14  necessàries, a fi de que no sien  infructuosos. 15 Te saluden tots los que  
2Pe 1,16  nosaltres no havem seguit faules  ingenioses quan vos havem fet conèixer lo  
1Co 10,Tit  càstigs dels hebreus per raó de sa  ingratitud, amonesta l’Apòstol als  
1Co 6,1  altre, a anar a judici davant dels  inics i no davant dels sants? 2 ¿No sabeu  
1Tm 1,9  per als impios i pecadors, per als  inics i profans, per als parricides i  
Jm 2,4  ¿i no sou jutges de pensaments  inics? 5 Oïu, germans meus caríssims, ¿per 
Ac 18,14  Gàlio als jueus: –Si fos una cosa  iniqua, o un crim enorme, vos oiria en  
Mt 7,23  ’s de mi, vosaltres que obrau  iniquitat.” 24 »Puix qualsevol que ou  
Mt 13,38  I la sisanya són los fills de la  iniquitat. 39 I l’enemic que la sembrà és 
Mt 13,41  los escàndols i aquells que obren  iniquitat. 42 I els tiraran a la fornal  
Mt 23,28 de dins estau plens d’hipocresia e  iniquitat. 29 »Ai de vosaltres, escribes i 
Mt 24,12 molta gent. 12 I perquè abundarà la  iniquitat, se refredarà la caritat de  
Lc 13,27  -vos de mi tots los que obrau  iniquitat.” 28 Allí serà lo plor i lo  
Lc 16,9  -us amics ab les riqueses de la  iniquitat, a fi de que quan vindreu a  
Ac 1,18  posseí un camp ab lo preu de la  iniquitat, i penjant-se, se rebentà pel  
Ac 8,23  fel d’amargura i en lo llaç de la  iniquitat. 24 I responent Simó, digué:  
Rm 1,29  que no convenen, 29 plens de tota  iniquitat, de malícia, de fornicació, d’  
Rm 6,13 membres al pecat com instruments d’ iniquitat; ans bé oferiu’s vosaltres a  
Rm 6,19  per a servir a la impuresa i a la  iniquitat, així ara per a santificació  
1Co 13,6  ni pensa mal, 6 no es gosa en la  iniquitat, sinó que es complau en la  
2Te 2,7  ja està obrant lo misteri de la  iniquitat, solament que el que ara reté,  
2Te 2,10  mentida, 10 i ab tota seducció d’ iniquitat en aquells que pereixen, perquè  
2Te 2,12  ans bé se complagueren en la  iniquitat. 13 Mes nosaltres devem donar  
2Tm 2,19 que són seus»; i: «Apàrtia’s de la  iniquitat tot aquell que invoca lo nom del 
He 1,9  has amat la justícia i avorrit la  iniquitat; per això Déu, ton Déu, t’ha  
2Pe 2,13  13 i rebran la recompensa de la  iniquitat, ells que reputen per un plaer  
2Pe 2,15  de Bosor, que amà lo premi de la  iniquitat. 16 Emperò fou reprès per sa  
2Pe 2,16  16 Emperò fou reprès per sa  iniquitat: una somera muda, en la que  
1Jn 1,9  i per a limpiar-nos de tota  iniquitat. 10 Si diguéssem que no havem  
1Jn 5,17  que préguia ningú per ell. 17 Tota  iniquitat és pecat, i hi ha pecat que no  
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He 8,12  12 Perquè jo els perdonaré ses  iniquitats i no em recordaré més de sos  
He 10,17  17 i: «De sos pecats i de ses  iniquitats no me’n recordaré mai més.» 18 
1Tm 1,13  abans blasfemo, i perseguidor, i  injuriador. Emperò alcancí misericòrdia de 
2Co 7,2  2 Doneu-nos cabuda. A ningú hem  injuriat, a ningú hem pervertit, a ningú  
Lc 11,45  –Mestre, dient aquestes coses nos  injúries també a nosaltres. 46 I ell  
Ac 5,41  estat contats dignes de sofrir  injúries per lo nom de Jesús. 42 I tots  
Jud 15  impiament i de totes les paraules  injurioses que els pecadors impios han  
Lc 16,Tit  Capítol XVI Paràbola del majordom  injust. Ningú pot servir a dos amos.  
Lc 16,10  és fiel en lo molt; i lo qui és  injust en lo poc, també és injust en lo  
Lc 16,10  qui és injust en lo poc, també és  injust en lo molt. 11 Si, doncs, no haveu  
Rm 3,5  la justícia de Déu, què direm? ¿És  injust Déu (parlo com a home) que castiga  
He 6,10 aquesta manera. 10 Perquè no és Déu  injust per a què s’olvídia de vostres  
1Pe 2,19  a Déu sofreix molèsties, patint  injustament. 20 Perquè, quina glòria és,  
1Pe 2,23 s’entregà a aquell que el judicava  injustament. 24 Lo mateix que portà  
Lc 16,11  haveu estat fiels en les riqueses  injustes, qui us fiarà les verdaderes? 12  
Jn 7,18  és verídic i en ell no hi ha  injustícia. 19 ¿Per ventura Moisès no us  
Rm 1,18  del cel contra tota la impietat i  injustícia d’aquells homes que retenen la 
Rm 1,18  que retenen la veritat de Déu en  injustícia. 19 Per això que lo que es pot  
Rm 2,8  la veritat, sinó que obeeixen a la  injustícia, ira i indignació. 9 Tribulació 
Rm 3,5  sies judicat.» 5 Emperò si nostra  injustícia fa brillar la justícia de Déu,  
Rm 9,14 a Esaú.» 14 Què direm, doncs? Hi ha  injustícia en Déu? No, per cert. 15 Perquè 
2Co 6,14  participació té la justícia ab la  injustícia? I quina comunió té la llum ab  
Lc 18,11  los altres homes, que són lladres,  injustos, adúlteros, ni com aquest  
1Co 6,9  als germans. 9 ¿No sabeu que els  injustos no posseiran lo Regne de Déu? No  
1Tm 1,9  fou feta per al just, sinó per als  injustos i desobedients, per als impios i  
1Pe 3,18 per nostres pecats, lo just per los  injustos, per a oferir-nos a Déu, essent 
Ac 26,Tit  d’insensat. Agripa reconeix sa  innocència. 1 I digué Agripa a Pau: –T’és 
1Pe 3,Tit  a tots los fiels a la caritat i  innocència de vida, i a la paciència en l’ 
Mt 23,35  vinga sobre vosaltres tota la sang  innocent que s’ha derramat sobre la  
Mt 27,4  dient: –He pecat entregant la sang  innocent. Emperò ells digueren: –Què ens  
Mt 27,24 mans davant del poble dient: –Jo só  innocent de la sang d’aquest just. Allà  
He 7,26  que tinguéssem nosaltres: sant,  innocent, immaculat, separat de pecadors,  
Mt 2,Tit  de Jesús a Egipte. Cruel mort dels  innocents en Betlem. Jesús, Maria i Josep  
Mt 12,7  sacrifici”, jamai condemnaríeu als  innocents. 8 Perquè lo Fill de l’home és  
He 11,12 estrelles del cel, i com les arenes  innumerables de la vora del mar. 13 En fe  
Ga 5,10  altre sentiment; mes aquell que us  inquieta, sia qui es vulla, portarà sobre  
Ga 5,12  que fossen separats los que us  inquieten. 13 Perquè vosaltres, germans,  
1Te 5,14  també, germans, que reprengau als  inquiets, que aconsoleu als pussiŀlànims,  
2Te 3,11  que entre vosaltres hi ha alguns  inquiets que van desordenats, que no  
2Tm 3,3  malvats, 3 desnaturalisats,  inquiets, acriminadors, incontinents,  
Jn 16,19 -lo i els digué: –Vosaltres estau  inquirint los uns dels altres perquè he  
Ac 23,20  a Pau al Consell, com que volen  inquirir d’ell alguna cosa ab més  
1Pe 1,10  ànimes. 10 De la qual salvació  inquiriren i indagaren ab diligència los  
Mt 22,20 los digué: –De qui és eixa efígie e  inscripció? 21 Li responen: –Del Cèsar.  
Mc 12,16 els digué: –De qui és esta efígie e  inscripció? –Del Cèsar –respongueren. 17 I 
Lc 20,24  me un diner. De qui és l’efígie e  inscripció que té? –De Cèsar –li  
Lc 23,Tit  als jueus; crucificat i insultat.  Inscripció de la creu. Del bon lladre.  
Ac 26,Tit  d’Agripa. Festo lo tracta d’ insensat. Agripa reconeix sa innocència. 1 
Rm 1,21  en sos pensaments vans, i son cor  insensat quedà en tenebres. 22 I jactant- 
Rm 10,19  i jo us mouré a ira per una gent  insensata.» 20 I Isaïes s’atreví a dir:  
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Ga 3,1 fe viva en Jesucrist. 1 Oh, gàlates  insensats!, qui us ha hetxissat per a no  
2Pe 3,17  de vostra firmesa enganyats pels  insensats. 18 Ans bé, creixeu en la gràcia 
Lc 11,40 està ple de rapinya i de maldat. 40  Insensats!, ¿lo qui féu lo que està de  
Mc 6,19  de ton germà. 19 I Herodias l’ insidiava, i el volia fer morir, emperò no 
Ac 9,24 24 Emperò Saulo fou advertit de ses  insídies. I guardaven les portes de dia i  
Ac 20,19  ab tentacions esdevingudes per les  insídies dels jueus. 20 Com no m’he  
Lc 23,5  trobo en aquest home. 5 Mes ells  insistien dient: –Té alborotat lo poble ab 
Lc 23,23 lo posaré en llibertat. 23 Mes ells  insistien, demanant ab grans crits que fos 
Lc 11,8  a donar-te’ls.” 8 I si l’altre  insistís en trucar a la porta, jo us dic  
Lc 16,26  26 Ademés de que hi ha un abisme  insondable entre nosaltres i vosaltres, de 
Ef 3,8  predicar als gentils les riqueses  insondables de Cristo, 9 i de manifestar a 
2Tm 3,16  16 Tota Escriptura divinament  inspirada de Déu és útil per a ensenyar,  
2Pe 1,21  barons sants de Déu parlaren com  inspirats de l’Esperit Sant. 2,Tit  
1Pe 5,5  joves, someteu’s als ancians. I  inspirau-vos humilitat los uns als  
Lc 7,4  a Jesús, li pregaven ab gran  instància dient: –Mereix que li façau eix  
Mt 4,20  pescadors d’homes. 20 I ells a l’ instant deixaren los filats i el seguiren. 
Mt 13,21  per causa de la paraula, a l’ instant s’escandalisa. 22 I el sembrat  
Mt 20,34  tocà los ulls. I en aquell mateix  instant vegeren, i lo seguiren. 21,Tit  
Mt 21,20  i deien: –Com s’ha secat a l’ instant la figuera! 21 Jesús, responent,  
Mt 26,53 pregar a mon Pare, i em donarà a l’ instant més de dotze legions d’àngels? 54 
Mt 27,48  –A Elies, crida aquest. 48 I a l’ instant un d’ells, corrent, prengué una  
Mt 28,8 Mirau, jo us ho he avisat. 8 I a l’ instant eixiren del sepulcre ab temor i  
Mc 1,18  siau pescadors d’homes. 18 I a l’ instant deixaren los filats i el seguiren. 
Mc 1,42  42 I a l’acabar de dir això, a l’ instant desaparegué d’ell la lepra, i  
Mc 2,8  solament?» 8 Jesús, coneixent a l’ instant en son esperit que pensaven d’  
Mc 2,12  i vés-te’n a ta casa. 12 I a l’ instant s’alçà i, prenent son llit, se n’ 
Mc 4,5 hi havia molta terra, i nasqué a l’ instant perquè no hi havia fondària de  
Mc 4,15  després que l’han oïda, ve a l’ instant Satanàs i els pren la paraula que  
Mc 4,16  aquells que, oïda la paraula, a l’ instant la reben ab goig, 17 mes no tenen  
Mc 4,17  per raó de la paraula, a l’ instant s’escandalisen. 18 I els sembrats 
Mc 5,13  entrem en ells. 13 I Jesús, a l’ instant, los ho concedí. I eixint los  
Mc 5,30  30 Emperò Jesús, coneixent a l’ instant en si mateix la virtut que havia  
Mc 6,54 54 I havent eixit de la barca, a l’ instant lo conegueren. 55 I recorrent tota 
Mc 7,35  –que vol dir “Obriu’s!” 35 I a l’ instant foren obertes ses orelles i quedà  
Mc 9,14  disputant ab ells. 14 I a l’ instant, tot lo poble, al veure a Jesús,  
Lc 1,64  I tots se meravellaren. 64 I a l’ instant s’obrí sa boca i quedà llibre sa  
Lc 5,25  i vés-te’n a ta casa. 25 I a l’ instant s’alçà a vista d’ells, i prengué 
Lc 8,44  de son vestit. I en aquell mateix  instant s’estroncà lo fluix de sang. 45 I 
Lc 13,13  imposà les mans sobre ella, i a l’ instant s’adreçà i glorificava a Déu. 14  
Lc 18,43  la teva fe t’ha salvat. 43 I a l’ instant vegé, i lo seguia glorificant a  
Lc 22,60  lo que et dius. I en aquell mateix  instant, quan encara estava ell parlant,  
Jn 5,9  9 I aquest home fou curat en un  instant, i prengué son llit i se posà a  
Jn 11,44  veu: –Làssaro, ix fora! 44 I a l’ instant isqué lo qui havia mort, lligat de 
Jn 19,34 la llança li obrí lo costat, i a l’ instant isqué sang i aigua. 35 I qui ho  
Ac 3,7  dreta, l’alçà. I en aquell mateix  instant se li enfortiren les cames i les  
Ac 5,10  i se te’n portaran a tu. 10 A l’ instant caigué davant de sos peus, i  
Ac 9,34  Alça’t i plega el llit. I a l’ instant s’alçà. 35 I el vegeren tots los  
Ac 22,13  la vista. »I en aquell mateix  instant lo vegí. 14 I ell digué: »–Lo Déu  
Ga 1,16  entre els gentils, des d’aquell  instant no m’aconsellí ni ab la carn ni  
Lc 11,53 els doctors de la Llei començaren a  instar fortament, i a abrumar-lo ab  
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Ef 1,10  de la plentitud dels temps ell  instauràs en un totes les coses en Cristo, 
Jn 4,31 lo. 31 Mentrestant los deixebles l’ instaven, dient-li: –Rabbí, menjau. 32 I 
2Tm 4,2  2 que predíquies la paraula, que  ínsties a temps i fora de temps; reprèn,  
Ac 13,50  tota la terra. 50 Emperò los jueus  instigaren a algunes dones devotes i  
Mc 14,Tit  la passió de Jesús. Última cena i  institució de l’eucaristia. Oració en l’ 
Lc 22,Tit  Traïció de Judes. Cena pasqual i  institució de l’eucaristia. Disputa sobre 
1Co 11,Tit  i cobert les dones. Tracta de la  institució de la sagrada eucaristia i  
Mt 26,Tit  qual parlà de la traïció de Judes.  Institució de l’eucaristia. Presa i  
He 11,7  per la qual condemnà al món i fou  instituït hereu de la justícia que és per  
Lc 10,Tit  de Déu. 10,Tit Capítol X Missió i  instrucció dels setanta-dos deixebles.  
Ef 6,4  a la ira, ans bé criau-los en  instrucció i correcció del Senyor. 5  
2Tm 2,23  nècies i que no contribueixen a la  instrucció, evita-les, sabent que  
Jn 3,Tit  Nicodemus ve a trobar a Jesucrist.  Instrucció que est li dóna. Los deixebles  
Jn 4,Tit  samaritana i de molts samaritans.  Instrucció que ab eix motiu dóna lo Senyor 
Mt 11,1  quan Jesús acabà de donar aquestes  instruccions a sos dotze deixebles, passà  
1Co 11,2  vos recordau de mi i guardau mes  instruccions tals com jo us les he  
Rm 2,20  tenebres, 20 mestre d’ignorants i  instructor d’infants, que tens la regla  
1Co 4,15 15 Perquè encara que tingau deu mil  instructors en Cristo, emperò no molts  
Mt 10,Tit  dels dotze apòstols. Jesucrist los  instrueix i els dóna potestat. Los anúncia 
Mc 8,Tit  VIII Miracle dels set pans. Jesús  instrueix a sos deixebles. Dóna vista a un 
Mc 9,Tit  la fe, de l’oració i del dejuni.  Instrueix a sos deixebles en la humilitat  
Rm 2,21  que ensenyes als altres, no t’ instrueixes a tu mateix? ¿Tu que prediques 
Mt 13,54 allí. 54 I vingué a sa pàtria i els  instruïa en les sinagogues d’ells, de  
Mc 1,22  de sa doctrina, perquè els  instruïa com un que té potestat, i no com  
Lc 20,1 un dia que, estant ell en lo temple  instruint al poble i anunciant-li l’  
1Co 2,16 ànimo del Senyor, per a què el puga  instruir? Mes nosaltres tenim l’ànimo de  
1Co 14,19  paraules ab inteŀligència a fi d’ instruir també als altres, que no deu mil  
1Co 14,35 ho diu la Llei. 35 I si elles volen  instruir-se en alguna cosa, que ho  
2Tm 3,15 les Santes Escriptures que et poden  instruir per a la salvació mediant la fe  
2Tm 3,16  reprendre, per a corretgir i per a  instruir en la justícia; 17 per a què l’  
Ac 11,26  tot un any en aquesta iglésia, i  instruïren una gran multitud de gent, de  
Ac 18,26  se l’en portaren ab ells, i l’ instruïren més a fondo en lo camí del  
Mt 13,52  –Per això, qualsevol escriba  instruït en lo Regne del cel és semblant a 
Jn 9,Tit  i excomuniquen al cego, que,  instruït per Jesús, creu en ell i l’  
Ac 1,2  al dia en què, després d’haver  instruït per l’Esperit Sant als apòstols  
Ac 7,22  com a fill seu. 22 I Moisès fou  instruït en tota la sabiduria dels egipcis 
Ac 18,Tit Èfeso i torna a Jerusalem. Apolo és  instruït per Prisciŀla i Aquila. 1 Després 
Ac 18,25  les Escriptures. 25 Estava aquest  instruït en lo camí del Senyor i, fervorós 
Ac 22,3 però m’he criat en aquesta ciutat,  instruït als peus de Gamaliel, conforme a  
Rm 2,18  Déu, 18 i coneixes sa voluntat, i  instruït per la Llei aproves les coses que 
Jm 3,13  ¿Qui d’entre vosaltres és savi i  instruït? Mòstria, per la bona  
2Pe 1,12  aquestes coses, encara que estigau  instruïts i confirmats en la present  
Rm 6,13 oferiu vostres membres al pecat com  instruments d’iniquitat; ans bé oferiu’s 
Rm 6,13  morts, i vostres membres a Déu com  instruments de justícia. 14 Puix lo pecat  
Mt 27,41  baixa de la creu! 41 Així mateix,  insultant-lo també los prínceps dels  
Lc 23,Tit  entregat als jueus; crucificat i  insultat. Inscripció de la creu. Del bon  
Lc 23,39  que eren crucificats ab ell l’ insultava dient: –Si tu ets lo Cristo,  
Lc 23,36  Déu. Lc 23,36 Los soldats també l’ insultaven, acercant-se a ell i  
Lc 6,22  i apàrtien de si, i vos  insúltien, i despreciïn vostre nom, com a  
Mt 23,4  4 Puix lliguen càrregues pesades e  insuportables i les carreguen sobre les  
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Tt 2,7  de bones obres, en doctrina, en  integritat, en gravedat, 8 en paraules  
Mc 7,18  què, també vosaltres careixeu d’ inteŀligència? No compreneu que qualsevol  
1Co 14,19  preferesc dir cinc paraules ab  inteŀligència a fi d’instruir també als  
2Co 3,Tit Llei escrita. Lo vel que cobreix la  inteŀligència de les Escriptures als jueus 
Ef 1,8 sobre nosaltres en tota sabiduria e  inteŀligència, 9 havent-nos fet conèixer 
Ef 3,4  a on, si llegiu, podeu inferir ma  inteŀligència en lo misteri de Cristo, 5  
Col 1,9 de sa voluntat, en tota sabiduria e  inteŀligència espiritual, 10 per a què  
Col 2,2  riqueses de la plena certesa d’ inteŀligència, per a conèixer lo misteri  
2Tm 2,7  lo que dic, i el Senyor te dónia  inteŀligència en totes les coses. 8  
Ap 13,18  18 Aquí hi ha sabiduria. Qui té  inteŀligència calcúlia lo número de la  
He 4,12  i discerneix los pensaments i les  intencions del cor. 13 I no hi ha criatura 
Ac 27,13  pensant tenir ja lograt son  intent, llevant àncores en Asson,  
2Tm 3,10 doctrina, mon modo de conduir-me,  intent, fe, longanimitat, caritat,  
Ac 24,6  revoltosa dels nazarens; 6 lo qual  intenta, ademés, profanar lo temple, i  
Ac 20,13  puix així ell ho havia disposat  intentant fer lo viatge a peu. 14 I havent 
Ac 27,2  d’Adrumeto, nos férem a la vela,  intentant costejar les terres de l’Àsia i 
1Co 12,10  do de diferents llengües; a altre,  intepretació de llengües. 11 Mes totes  
Rm 8,34  també a la dreta de Déu, lo qual  intercedeix també per a nosaltres. 35 Qui  
He 5,Tit  demostra que Jesucrist ho és i que  intercedeix per nosaltres. Reprèn als  
He 7,25  ell vénen a Déu, vivint sempre per  intercedir per nosaltres. 26 Perquè tal  
Lc 6,35  feu bé, i prestau sens esperar  interès, i vostre gallardó serà gran, i  
Jn 10,13 fuig, perquè és assalariat, i no té  interès algun en les ovelles. 14 »Jo só lo 
Jud 11  seguiren lo camí de Caín, i per l’ interès se deixaren arrebatar de l’error  
Jud 16  a certes persones per raó d’ interès. 17 Emperò vosaltres, caríssims,  
Fl 2,20  ànimo, qui ab un afecte sincer s’ interèssia tant per vosaltres. 21 Perquè  
Mt 23,26  26 Fariseu cego, neteja primer l’ interior de la copa i del plat, a fi de  
Mc 2,6  dels escribes, pensant en son  interior: 7 «Com aquest home parla així?  
Mc 6,51 I ells més i més se pasmaven en son  interior. 52 Perquè encara no havien  
Mc 8,12  12 Emperò Jesús, sospirant en son  interior, los digué: –Per què esta  
Lc 3,15 expectació i estaven pensant en son  interior si tal vegada Joan era lo Cristo, 
Lc 11,39  copes i los plats, emperò vostre  interior està ple de rapinya i de maldat.  
Lc 18,11 fariseu, posat en peu, orava en son  interior d’esta manera: “Oh Déu!, gràcies 
Ac 16,24 aquest ordre, los posà en una presó  interior i de peus al cep. 25 Emperò a  
Ac 17,16  son esperit s’inflamava en son  interior, veent la ciutat entregada a la  
Rm 7,22  en la llei de Déu, segons l’home  interior; 23 emperò veig una altra llei en 
2Co 4,16  exterior decàiguia, emperò l’home  interior se renova de dia en dia. 17  
2Co 10,7  és de Cristo, pènsia també en son  interior, que així com ell és de Cristo,  
Ef 3,16  virtut per son Esperit en l’home  interior; 17 per a què Cristo habítia per  
1Pe 3,4  en sos vestits, 4 sinó sia l’home  interior del cor en la incorruptibilitat  
Rm 2,29  sinó que és jueu aquell que ho és  interiorment, i la circumcisió és del cor  
Rm 2,15  mateixa, i sos pensament  interiors, acusant-se entretant, i també 
2Co 7,5  combats exteriors i temors  interiors. 6 Emperò Déu, que conforta als  
1Tm 1,4  ocupassen en faules i genealogies  interminables, les quals abans exciten  
2Tm 4,Tit  IV L’exhorta a que predíquia sens  intermissió per a fortificar los esperits  
Mc 15,22  a un lloc anomenat Gòlgota, que s’ interpreta «lloc de la Calavera». 23 I li  
Ac 13,8  Èlimas lo Mago (perquè així s’ interpreta son nom) se’ls oposava,  
1Co 12,28  governs, diversitat de llengües,  interpretació de llengües. 29 ¿Per ventura 
1Co 14,26  té llengua, té revelació, té  interpretació: faci’s tot per a  
He 7,2  les coses, essent primerament per  interpretació rei de justícia, i després  
2Pe 1,20  profecia de l’Escriptura és d’ interpretació particular. 21 Puix en lo  
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1Co 14,13  desconeguda, demània la gràcia d’ interpretar-la. 14 Perquè si jo faç  
Jn 1,38  quals li digueren: –‹Rabbí› (que  interpretat vol dir “mestre”), a on  
1Co 14,28  i un interprétia. 28 I si no hi ha  intèrprete, guàrdia silenci en la iglésia, 
1Co 12,30  de curar? ¿Parlen tots llengües?  ¿Interpreten tots? 31 Aspirau, emperò,  
1Co 14,5 el que parla llengües, a no ser que  interprétia, per a què la Iglésia rèbia  
1Co 14,27  o al més tres, i per torn, i un  interprétia. 28 I si no hi ha intèrprete,  
Lc 23,14  del poble, i ab tot, havent-lo  interrogat davant de vosaltres, no l’he  
Ac 25,26 Agripa, a fi de tenir després de l’ interrogatori alguna cosa que escriure. 27 
Jn 18,Tit  los apòstols. Pere nega a Jesús.  Interrogatori que li fan lo sumo pontífice 
He 9,16  pacte (testament) és necessari que  intervinga també la mort del testador. 17  
Ac 17,30  temps d’aquesta ignorància, ara  intima a tots los homes en totes parts que 
2Te 3,6 ab paciència a Cristo. 6 Emperò vos  intimam, germans, en nom de nostre Senyor  
Ac 23,30  parades, vos l’he enviat a vós,  intimant també als acusadors que apèŀlien  
Ac 4,18 aquest nom. 18 I cridant-los, los  intimaren que mai més parlassen ni  
He 12,20  no podien sofrir lo que se’ls  intimava: «Que si una bèstia toca a la  
2Te 3,10  fins quan estàvem ab vosaltres vos  intimàvem açò: Que el que no vol  
Ac 10,24  convidat a sos parents i amics més  íntims. 25 I succeí que, quan Pere estava  
He 7,19 porta res a perfecció, sinó que fou  introducció a millor esperança, per la  
He 1,6  Fill»? 6 I altra vegada, quan ell  introdueix son primogènit en lo món, diu:  
Jn 18,16  isqué i parlà a la portera, i  introduí a Pere. 17 Doncs, la sirventa que 
Ef 4,14  homes que enganyen ab astúcia per  introduir l’error. 15 Ans bé, parlant la  
2Pe 2,1 entre vosaltres falsos doctors, que  introduiran sectes de perdició i negaran a 
Mc 5,13  I eixint los esperits impurs, s’ introduïren en los porcs, i el ramat, en  
Ac 9,8  I ells, prenent-lo per la mà, l’ introduïren en Damasco. 9 I estigué allí  
Ac 21,28 la Llei, i contra aquest lloc, i ha  introduït ademés los gentils en lo temple, 
Jud 4  donada als sants. 4 Perquè s’han  introduït ab dissimulo certs homes impios  
2Pe 3,6  lo món d’aquell temps, essent  inundat per aigua, fou destruït. 7 Emperò  
Mt 25,30  que apareix que té. 30 I al criat  inútil tirau-lo a les tenebres  
Flm 11  11 lo qui en temps passat te fou  inútil, mes ara és útil a tu i a mi, 12 a  
He 7,18  per causa de sa flaquesa i  inutilitat; 19 perquè la Llei no porta res 
Lc 17,Tit  los agravis; que tots som servos  inútils. Cura a deu leprosos i parla de sa 
Lc 17,10  que vos són manades, dieu: “Servos  inútils som, havem fet lo que devíem fer.” 
Rm 3,12  se desviaren i tots junts se feren  inútils, no hi ha qui faça bé, ni tan sols 
1Tm 1,Tit  les doctrines noves i qüestions  inútils que no fomenten la caritat, que és 
1Tm 6,9  llaç del diable i en molts desigs  inútils i perniciosos, que sumergeixen als 
2Tm 2,Tit fe i com ha d’evitar les qüestions  inútils, origen de discòrdies i de  
Tt 3,9  i debats sobre la Llei, perquè són  inútils i vanes. 10 Fuig de l’home  
Rm 1,30  contumeliosos, superbos, altius,  inventors de maldats, desobedients a sos  
Rm 1,26  puix fins les dones d’ells  invertiren l’ús natural en aquell altre  
Mc 5,Tit Cura a una dona d’un fluix de sang  inveterat i ressuscita a la filla de  
Col 1,15  15 Lo qual és imatge del Déu  invisible, lo primogènit de tota criatura; 
1Tm 1,17 rei, doncs, dels sigles, immortal i  invisible, al Déu sol savi, sia l’honra i 
He 4,13  cor. 13 I no hi ha criatura alguna  invisible a sa vista, i totes les coses  
He 11,27  ell sofrí ferm, com si vegés a l’ invisible. 28 Per la fe celebrà la Pasqua  
Rm 1,20  ho manifestà. 20 Perquè les coses  invisibles d’ell se veuen clarament de la 
Col 1,16 en lo cel i en la terra, visibles e  invisibles, ja sien tronos, o dominacions, 
He 11,3  de Déu, per a què de les coses  invisibles fossen fetes les visibles. 4  
2Tm 2,19  ’s de la iniquitat tot aquell que  invoca lo nom del Senyor.» 20 Mes en una  
Ac 22,16 ’t, i bateja’t, i renta tos pecats  invocant son nom. 17 »I succeí que, quan  
Ac 19,13  d’una part a altra, provaren l’ invocar lo nom del Senyor Jesús sobre los  
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Rm 10,14 del Senyor serà salvo. 14 Mes, ¿com  invocaran a aquell en qui no cregueren? I  
Ac 15,17  los gentils, sobre qui ha estat  invocat mon nom, diu lo Senyor que fa  
Jm 2,7  ells aquell bon nom que fou  invocat sobre vosaltres? 8 Si compliu la  
1Pe 1,17  sants, perquè jo só sant.» 17 I si  invocau com a pare a aquell que sens  
Ac 9,21  que perseguia en Jerusalem als que  invocaven aquest nom, i per això vingué  
Ac 9,14  sacerdots de prendre a tots quants  invoquen ton nom. 15 Emperò lo Senyor li  
Rm 10,12 tots, ric per a tots aquells que l’ invoquen. 13 Perquè tot aquell que  
1Co 1,2  i a tots los que en qualsevol lloc  invoquen lo nom de Jesucrist, nostre  
2Tm 2,22  la caritat i la pau ab aquells que  invoquen al Senyor ab un cor pur. 23 Les  
Ac 2,21  21 I esdevindrà que tot aquell que  invóquia lo nom del Senyor, serà salvo.”  
Rm 10,13  invoquen. 13 Perquè tot aquell que  invóquia lo nom del Senyor serà salvo. 14  
Mt 3,7  Qui us ha ensenyat a fugir de la  ira venidera? 8 Feu, doncs, fruit digne d’ 
Mt 5,22  jo us dic que qualsevol que tinga  ira a son germà, estarà subjecte a judici. 
Lc 3,7  Qui vos ha ensenyat a fugir de la  ira que ha de venir? 8 Feu, doncs, fruits  
Lc 21,23  grans treballs en la terra, i la  ira del cel caurà sobre d’aquest poble.  
Jn 3,36  Fill no veurà la vida, sinó que la  ira de Déu està sobre d’ell. 4,Tit  
Ac 19,28 adoren. 28 Oït això, s’ompliren d’ ira i cridaren dient: –Gran és la Diana  
Rm 1,18  just per la fe viu.» 18 Perquè la  ira de Déu se manifesta del cel contra  
Rm 2,5  cor impenitent, atresores per a tu  ira en lo dia de la ira i de la revelació  
Rm 2,5  per a tu ira en lo dia de la  ira i de la revelació del just judici de  
Rm 2,8  sinó que obeeixen a la injustícia,  ira i indignació. 9 Tribulació i angústia  
Rm 3,5  (parlo com a home) que castiga en  ira? 6 De ninguna manera: altrament, com  
Rm 4,15  anuŀlada. 15 Perquè la Llei obra  ira; puix a on no hi ha Llei, tampoc hi ha 
Rm 5,9  sang, serem salvats per ell de la  ira. 10 Perquè si essent enemics fórem  
Rm 9,22  22 ¿I què si volent Déu mostrar sa  ira i manifestar son poder, suportà ab  
Rm 9,22  ab gran paciència los vasos d’ ira aparellats per a destrucció, 23 i per  
Rm 10,19  no és mon poble, i jo us mouré a  ira per una gent insensata.» 20 I Isaïes  
Rm 12,19  mateixos, ans bé feu lloc a la  ira; puix està escrit: «La venjança és  
Rm 13,4  és ministre de Déu, venjador en  ira contra aquell que fa lo mal. 5 Per lo  
Rm 13,5 sumissos, no solament per raó de la  ira, sinó també per amor de la  
Ef 2,3  i érem per naturalesa fills d’ ira, com també los altres. 4 Emperò Déu,  
Ef 4,26  no es pònguia lo sol sobre vostra  ira. 27 Ni doneu entrada al dimoni. 28 No  
Ef 4,31  de vosaltres tota amargura, i  ira, i indignació, i clamor, i blasfèmia,  
Ef 5,6  vanes, perquè per això ve la  ira de Déu sobre los fills de la  
Ef 6,4  no provoqueu a vostres fills a la  ira, ans bé criau-los en instrucció i  
Col 3,6  6 Per les quals coses ve la  ira de Déu sobre els fills de la  
Col 3,8  també totes aquestes coses:  ira, indignació, malícia, blasfèmia,  
Col 3,21  Senyor. 21 Pares, no provoqueu a  ira a vostres fills, per a què no es  
1Te 1,10  morts, lo qual nos deslliurà de la  ira que ha de venir. 2,Tit Capítol II Fa  
1Te 2,16  ells sempre sos pecats. Perquè la  ira de Déu ha arribat sobre ells fins a l’ 
1Te 5,9  9 Perquè no ens ha posat Déu per a  ira, sinó per a alcançar la salut per  
1Tm 2,8  lloc, alçant les mans pures sens  ira ni discussió. 9 Així mateix préguien  
He 3,11  camins.” 11 I així jo jurí en ma  ira: “Ells no entraran en mon repòs.”» 12  
He 4,3 com ell digué: «Així com jurí en ma  ira: “No entraran en mon repòs”, encara  
He 11,27 la fe deixà l’Egipte, no tement la  ira del rei; perquè ell sofrí ferm, com si 
Jm 1,20  tard en irritar-se. 20 Perquè la  ira de l’home no obra la justícia de Déu. 
Jm 5,3 com si fos foc. Vos haveu atresorat  ira per los darrers dies. 4 Mirau que el  
Ap 6,16  està sentat sobre el trono i de la  ira de l’Anyell. 17 Perquè lo gran dia de 
Ap 6,17 Anyell. 17 Perquè lo gran dia de sa  ira és arribat, i ¿qui serà capaç de  
Ap 11,18 els gentils s’han irritat i vostra  ira ha arribat, i el temps de ser judicats 
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Ap 14,8  a totes les nacions del vi de la  ira de sa fornicació. 9 I els seguí lo  
Ap 14,10  10 aquest beurà també del vi de la  ira de Déu, mesclat pur en la copa de sa  
Ap 14,19 tirà la verema en lo gran cup de la  ira de Déu. 20 I fou trepitjat lo cup fora 
Ap 15,1  perquè en elles està consumada la  ira de Déu. 2 I vegí com una mar de  
Ap 15,7 àngels set copes d’or plenes de la  ira de Déu que viu per los sigles dels  
Ap 16,1  i derramau les set copes de la  ira de Déu sobre la terra. 2 I anà lo  
Ap 16,19  copa del vi de la indignació de sa  ira. 20 I tota isla fugí, i les muntanyes  
Ap 18,3  les gents han begut del vi de la  ira de sa fornicació, i els reis de la  
Ap 19,15  lo cup del vi del furor de la  ira de Déu totpoderós. 16 I té escrit en  
Ga 5,20  enemistats, disputes, gelosies,  ires, renyines, dissensions, sectes, 21  
Ap 4,3  rodador del trono hi havia un arc  iris, que a la vista pareixia una  
Ap 10,1  cel cobert d’un núvol, i l’arc  iris sobre son cap, i sa cara era com lo  
Jud 10  i es perverteixen com bèsties  irracionals en aquelles coses que saben  
Jn 5,Tit  ells, a son favor, testimonis  irrefragables. 1 Després d’això, essent  
1Tm 5,7 coses mana-les, perquè elles sien  irreprehensibles. 8 Emperò si algú no té  
Fl 3,6  que és de la Llei, he viscut  irreprensible. 7 Mes les coses que em  
1Tm 3,2  Puix és necessari que el bisbe sia  irreprensible, espòs d’una sola muller,  
1Tm 6,14  aquest manament sens màcula,  irreprensible, fins a la vinguda de nostre 
Lc 1,6 eren justos davant de Déu, caminant  irreprensiblement en tots los manaments i  
1Te 2,10  també, de quant santa, i justa, i  irreprensiblement nos comportàrem entre  
Fl 2,15  i disputes, 15 per a què siau  irreprensibles i senzills, fills de Déu  
Col 1,22  -vos sants i sens màcula e  irreprensibles davant d’ell, 23 si  
1Te 5,23  i l’ànima, i el cos se consérvien  irreprensibles per a la vinguda de nostre  
1Tm 3,10  lo ministeri si són trobats  irreprensibles. 11 Les mullers sien  
Tt 2,8  en gravedat, 8 en paraules sanes i  irreprensibles, per a què lo qui és  
2Pe 3,14  per ell en pau, sens màcula i  irreprensibles. 15 I creeu que la  
Rm 11,29  Puix los dons i vocació de Déu són  irrevocables. 30 Perquè així com vosaltres 
1Co 13,5  no cerca sos profits, no s’ irrita ni pensa mal, 6 no es gosa en la  
Mt 2,16  havia quedat burlat dels magos, s’ irrità molt; i enviant, féu matar tots los 
Mt 22,7  7 I el rei, quan ho sabé, s’ irrità i, enviant sos exèrcits, acabà ab  
Lc 15,28  ab salut. 28 »Llavors ell s’ irrità i no volia entrar. Emperò, eixint  
Jm 1,19 oir, però tard en parlar, i tard en  irritar-se. 20 Perquè la ira de l’home  
Lc 4,28  en la sinagoga, a l’oir això s’ irritaren, 29 i s’alçaren i lo tragueren  
Ac 14,2 los jueus incrèduls se sublevaren i  irritaren los ànimos dels gentils contra  
Mt 18,34 aixís com jo en tinguí de tu? 34 »I  irritat son amo, lo féu entregar als  
Lc 13,14  paraula lo príncep de la sinagoga,  irritat perquè Jesús havia curat en  
Lc 14,21  al senyor de tot això. Llavors,  irritat lo pare de família, digué a son  
He 3,17  Moisès. 17 ¿I contra qui estigué  irritat quaranta anys? ¿No fou contra  
Ap 11,18  regnat. 18 I els gentils s’han  irritat i vostra ira ha arribat, i el  
Mt 1,2  d’Abraham. 2 Abraham engendrà a  Isaac. I Isaac engendrà a Jacob. I Jacob  
Mt 1,2  2 Abraham engendrà a Isaac. I  Isaac engendrà a Jacob. I Jacob engendrà a 
Mt 8,11  i s’assentaran ab Abraham, i  Isaac, i Jacob en lo Regne del cel. 12  
Mt 22,32  só lo Déu d’Abraham, i lo Déu d’ Isaac, i lo Déu de Jacob”? No és Déu de  
Mc 12,26  só el Déu d’Abraham, i el Déu d’ Isaac, i el Déu de Jacob”? 27 No és Déu de 
Lc 3,34  que ho fou de Jacob, que ho fou d’ Isaac, que ho fou d’Abraham, que ho fou  
Lc 13,28  dents, quan veureu a Abraham, i a  Isaac, i a Jacob, i a tots los profetes en 
Lc 20,37  só lo Déu d’Abraham, i lo Déu d’ Isaac, i lo Déu de Jacob.” 38 I no és Déu  
Ac 3,13  13 Lo Déu d’Abraham, i el Déu d’ Isaac, i el Déu de Jacob, Déu de nostres  
Ac 7,8  de circumcisió. I engendrà així a  Isaac i el circumcidà al cap de vuit dies; 
Ac 7,8  circumcidà al cap de vuit dies; i  Isaac engendrà a Jacob, i Jacob, als dotze 
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Ac 7,32 pares, lo Déu d’Abraham, lo Déu d’ Isaac i el Déu de Jacob. »Emperò Moisès,  
Rm 9,7  són tots fills, sinó que: «D’ Isaac te serà cridat llinatge.» 8 Ço és,  
Rm 9,10  concebí d’una vegada dos fills d’ Isaac nostre pare 11 (perquè abans que els 
Ga 4,Tit d’Agar, figura de la llei antigua.  Isaac, nat de Sara, figura de la nova. 1  
Ga 4,28  fills de la promesa a la manera d’ Isaac. 29 Emperò com llavors aquell que  
He 11,9  estranya, habitant en barraques ab  Isaac i Jacob, cohereus de la mateixa  
He 11,17  17 Per la fe, Abraham, quan oferí  Isaac, fou provat; i ell que havia rebut  
He 11,18  fill, 18 a qui s’havia dit: «En  Isaac te serà cridada descendència», 19  
He 11,20  figura. 20 Per la fe beneí també a  Isaac i a Esaú acerca les coses que havien 
Jm 2,21  per les obres quan oferí son fill  Isaac sobre l’altar? 22 ¿No veus com la  
Ap 7,7 dotze mil senyalats. De la tribu d’ Isacar, dotze mil senyalats. 8 De la tribu 
Mt 3,3  aquest és de qui parlà lo profeta  Isaïes dient: «Veu del que clama en lo  
Mt 4,14  per a què es complís lo que digué  Isaïes lo profeta: 15 «Terra de Zabulon i  
Mt 8,17  lo que fou dit per lo profeta  Isaïes, que digué: «Ell mateix prengué  
Mt 12,17  lo que fou dit per lo profeta  Isaïes, que diu: 18 «Veus aquí mon sirvent 
Mt 13,14  se verifica en ells la profecia d’ Isaïes que diu: “Oireu ab vostres  
Mt 15,7  7 Hipòcrites!, bé profetisà  Isaïes de vosaltres dient: 8 »Aquesta gent 
Mc 7,6  digué: –Hipòcrites, bé profetisà  Isaïes de vosaltres, com està escrit:  
Lc 3,4  llibre de les paraules del profeta  Isaïes, dient: «Veu del que clama en lo  
Lc 4,17  I li donaren lo llibre del profeta  Isaïes. I quan obrí lo llibre, trobà lo  
Jn 1,23  les sendes del Senyor”, com digué  Isaïes lo profeta. 24 I els que havien  
Jn 12,38 complissen les paraules del profeta  Isaïes, lo qual digué: «Senyor, qui ha  
Jn 12,39  Per això no podien creure, perquè  Isaïes digué ademés: 40 «Cegà sos ulls i  
Jn 12,41  i jo els cúria.» 41 Això digué  Isaïes quan vegé sa glòria i parlà d’ell. 
Ac 8,28  sobre son carro llegia al profeta  Isaïes. 29 Llavors l’Esperit digué a  
Ac 8,30  se, oigué que llegia en lo profeta  Isaïes, i li digué: –¿Entens lo que  
Ac 28,25  l’Esperit Sant per lo profeta  Isaïes a nostres pares 26 dient: »“Vés a  
Rm 9,27  apellidats «Fills de Déu viu.» 27  Isaïes també exclamà tocant a Israel:  
Rm 9,29 lo Senyor sobre la terra.» 29 I com  Isaïes digué abans: «Si el Senyor dels  
Rm 10,16  han obeït a l’evangeli; perquè  Isaïes diu: «Senyor, qui ha cregut lo que  
Rm 10,20 a ira per una gent insensata.» 20 I  Isaïes s’atreví a dir: «Vaig ésser trobat 
Rm 15,12  -lo». 12 I així mateix diu  Isaïes: «Hi haurà una arrel de Jessè que  
Mt 17,26  l’ham, i pren lo primer peix que  isca. I obrint-li la boca trobaràs una  
Ef 4,29  de què donar al menesterós. 29 No  isca paraula mala de vostra boca, sinó la  
Mt 10,4  i Tadeu; 4 Simó Cananeu, i Judes  Iscariot, aquell que l’entregà. 5 Jesús  
Mt 26,14  un dels Dotze, anomenat Judes  Iscariot, se n’anà a trobar als prínceps  
Mc 3,19  i a Simó lo Cananeu, 19 i a Judes  Iscariot, que l’entregà. 20 I vingueren a 
Mc 14,10  en memòria d’ella. 10 I Judes  Iscariot, un dels Dotze, anà als prínceps  
Mc 14,43  ell encara parlant, arribà Judes  Iscariot, un dels Dotze, i junt ab ell una 
Lc 6,16 16 i Judes, germà de Jaume, i Judes  Iscariot, que fou lo traïdor. 17 I baixant 
Lc 22,3  entrà en Judes, per sobrenom  Iscariot, un dels Dotze, 4 lo qual se n’  
Jn 6,71  és diable! 71 Deia això per Judes  Iscariot, fill de Simó, qui essent un dels 
Jn 12,4  del perfum. 4 Llavors Judes  Iscariot, un de sos deixebles, que era lo  
Jn 13,2  lo diable posat en lo cor de Judes  Iscariot, fill de Simó, lo designi d’  
Jn 13,26  pa, lo donà a Judes, fill de Simó  Iscariot. 27 I després d’haver pres lo  
Jn 14,22  manifestaré a ell. 22 Judes, no l’ Iscariot, li diu: –Senyor, per quina raó  
Mt 24,26  aquí que està en lo desert”, no  iscau. “Mirau que està en lo més escondit  
Mc 6,10 casa, quedau-vos en ella fins que  iscau d’allí. 11 I tots los que no us  
Lc 9,4  entreu, permaneixeu en ella i no  iscau d’allí. 5 I si no hi hagués qui us  
Ac 13,6  6 I havent atravessat tota la  isla fins a Pafo, trobaren un cert mago,  
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Ac 27,Tit  Naufraga la barca prop d’una  isla, emperò tots se salven. 1 Mes com  
Ac 27,7  lo vent, anàrem costejant l’ isla de Creta, cerca de Salmó. 8 I  
Ac 27,16  16 I llançats per la corrent a una  isla, anomenada Cauda, ab dificultat  
Ac 27,26  és precís que toquem a una altra  isla. 27 I quan arribà la nit del dia  
Ac 28,1  estant ja en salvo, sabérem que l’ isla s’anomenava Melita. I els bàrbaros  
Ac 28,7  unes possessions lo príncep de l’ isla, anomenat Públio, lo qual nos hospedà 
Ac 28,9  tots quants tenien mals en l’ isla, i eren curats. 10 Los quals  
Ac 28,11  que havia passat l’hivern en l’ isla i tenia per divisa Càstor i Pòlux. 12 
Ap 1,Tit  I Sant Joan, desterrat en l’ isla de Patmos, escriu per mandato de Déu  
Ap 1,9  en Jesucrist, estiguí en una  isla que s’anomena Patmos, per la paraula 
Ap 16,20  la indignació de sa ira. 20 I tota  isla fugí, i les muntanyes no foren  
Ap 6,14  i totes les muntanyes i totes les  isles foren remogudes de sos llocs. 15 I  
Ga 4,Tit  les que per Cristo tingueren fi.  Ismael, nat d’Agar, figura de la llei  
Mt 8,34  34 I luego tota la ciutat  isqué a l’encontre de Jesús, i quan lo  
Mt 18,28  28 »Emperò luego que aquell criat  isqué fora, encontrà a un de sos companys  
Mt 20,1  semblant a un pare de famílies que  isqué de bon matí a llogar treballadors  
Mc 1,35  era. 35 I alçant-se de bon matí,  isqué i se n’anà a un lloc desert, i allí 
Mc 1,45  a ells. 45 Emperò ell, luego que  isqué, començà a publicar-ho i a  
Mc 4,3  en sa doctrina: 3 –Oïu: Veus aquí,  isqué un sembrador a sembrar. 4 I al temps 
Mc 4,6  de terra; 6 però tan prest com  isqué lo sol, s’abrusà, i com no tenia  
Mc 5,2  Jesús de la barca, tot seguit li  isqué a l’encontre, dels sepulcres, un  
Mc 8,27  ho cónties a ningú del lloc. 27 E  isqué Jesús ab sos deixebles per los llocs 
Mc 9,6  un núvol que els feia sombra e  isqué una veu del núvol que deia: –Aquest  
Mc 9,25  alarits i aturmentant-lo molt,  isqué d’ell; i quedà com si fos mort, de  
Mc 14,68 conec ni sé lo que et dius. I se n’ isqué fora davant del pati, i el gall  
Lc 1,22  estés tant en lo temple. 22 I quan  isqué, no els podia parlar, i  
Lc 4,35  tirant-lo a terra enmig de tots,  isqué d’ell, i no li féu dany algun. 36 I 
Lc 4,42 era lo Cristo. 42 I quan fou de dia  isqué per a anar-se’n a un lloc desert, 
Lc 5,27  meravelloses. 27 I després d’això  isqué i vegé a un publicà anomenat Leví,  
Lc 8,5 digué per paràbola: 5 –Un sembrador  isqué a sembrar sa llavor, i al sembrar- 
Lc 9,35 l’entrar aquells en lo núvol. 35 I  isqué una veu del núvol dient: –Aquest és  
Lc 9,37  al baixar ells de la muntanya, los  isqué a l’encontre una gran multitud de  
Lc 17,29  i edificaven. 29 I el dia que  isqué Lot de Sodoma plogué foc i sofre del 
Jn 4,43  del món. 43 Al cap de dos dies,  isqué d’allí i se n’anà a Galilea. 44  
Jn 8,59  les-hi, emperò Jesús s’ocultà e  isqué del temple havent passat pel mig d’ 
Jn 11,20 I quan Marta oigué que Jesús venia,  isqué a rebre-lo, emperò Maria se quedà  
Jn 11,44  ix fora! 44 I a l’instant  isqué lo qui havia mort, lligat de peus i  
Jn 12,18  testimoni d’ell. 18 Per això  isqué la turba a rebre-lo, per haver oït 
Jn 13,30  30 Ell, luego que prengué lo bocí,  isqué fora, i era ja de nit. 31 Per això,  
Jn 18,16  deixeble, conegut del pontífice,  isqué i parlà a la portera, i introduí a  
Jn 18,29  poder menjar la pasqua. 29 I Pilat  isqué defora i els digué: –Quina acusació  
Jn 18,38  la veritat? I quan hagué dit això,  isqué segona vegada envers los jueus i els 
Jn 19,4  bufetades. 4 I altra vegada Pilat  isqué a fora, i els digué: –Veus aquí, jo  
Jn 19,34  li obrí lo costat, i a l’instant  isqué sang i aigua. 35 I qui ho vegé n’ha 
Ac 1,21  temps que el Senyor Jesús entrà i  isqué ab nosaltres, 22 començant des del  
Ac 7,4  que jo et mostraré. 4 »Llavors  isqué de la terra dels caldeus i habità en 
Ac 10,25 que, quan Pere estava per a entrar,  isqué Corneli a rebre-lo i, postrant-  
Ac 12,9  tos vestits i segueix-me. 9 E  isqué, i l’anava seguint; i no sabia que  
Ac 12,13  pati, una minyona anomenada Rode  isqué a escoltar. 14 I així que conegué la 
Ac 16,18  d’ella. I en aquella mateixa hora  isqué. 19 I quan vegeren sos amos que se  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1823 
 

Ac 17,33  t’oirem sobre això. 33 Així Pau  isqué del mig d’ells. 34 No obstant,  
Ac 18,1  i Aquila. 1 Després d’això,  isqué Pau d’Atenes i se n’anà a Corinto. 
Ac 28,3  de sarments i posant-los al foc,  isqué ab lo calor un escurçó i se li  
1Co 14,36  36 ¿Per ventura la paraula de Déu  isqué de vosaltres, o vingué a vosaltres  
He 7,1  sacerdot de Déu altíssim, que  isqué a l’encontre d’Abraham quan  
He 7,10 lloms de son pare, quan Melquisedec  isqué a l’encontre d’Abraham. 11 I si la 
He 11,12 lo qual d’un sol (i casi com mort)  isqué una multitud tan numerosa com les  
He 11,15  hagués recordat d’aquella de què  isqué, certament hauria tingut temps de  
Ap 6,2  arc, i li fou donada una corona, i  isqué victoriós per a vèncer. 3 I quan ell 
Ap 6,4  que deia: –Vine, i veuràs. 4 I  isqué un altre cavall, vermell. I fou  
Ap 14,15 en sa mà una falç ben afilada. 15 I  isqué un altre àngel del temple, cridant  
Ap 14,17  terra, i la terra fou segada. 17 I  isqué un altre àngel del temple que hi ha  
Ap 14,18  també una falç ben afilada. 18 I  isqué un altre àngel [*], que tenia poder  
Ap 14,20  lo cup fora de la ciutat, i  isqué sang del cup fins a les brides dels  
Ap 16,17  àngel derramà sa copa a l’aire, i  isqué una gran veu del temple des del  
Ap 19,5  i deien: –Amén! Aŀleluia! 5 I  isqué del trono una veu que deia: –Alabau  
Mc 2,13  –Mai vegérem semblant cosa. 13  Isqué altra vegada envers lo mar, i venia  
Jn 19,5 que no trobo en ell causa alguna. 5  Isqué Jesús, doncs, portant la corona d’  
Jn 20,3  i no sabem a on l’han posat. 3  Isqué, doncs, Pere i també aquell altre  
Ac 16,13  13 I en un dels dissabtes  isquérem fora de la ciutat a la vora del  
Ac 21,5  5 I passats aquestos dies  isquérem d’allí, acompanyant-nos tots  
Ac 27,4  proveís de lo necessari. 4 I quan  isquérem d’allí anàvem bordejant sota de  
Mc 3,21  21 I quan ho oïren los seus,  isqueren per a apoderar-se d’ell,  
Mc 8,11  al territori de Dalmanuta. 11 E  isqueren los fariseus i es posaren a  
Mc 14,26 Regne de Déu. 26 I cantat l’himne,  isqueren a la muntanya de l’Oliverar. 27  
Lc 17,12  12 I a l’entrar en un lloc,  isqueren a son encontre deu leprosos, que  
Lc 24,9  de les paraules d’ell. 9 I  isqueren del sepulcre i anaren a contar  
Jn 4,51 n’anà. 51 I quan anava baixant, li  isqueren a l’encontre sos criats, dient  
Ac 16,40  de la ciutat. 40 I així que  isqueren de la presó, entraren en casa de  
Ac 28,15  I quan los germans ho saberen, nos  isqueren a rebre fins al Foro d’Àpio i  
Ac 28,29  oiran. 29 I acabant de dir això,  isqueren d’allí los jueus, tenint entre  
He 7,5 és, de sos germans, encara que ells  isqueren també dels lloms d’Abraham. 6  
Ap 9,3 lo fum del pou. 3 I del fum del pou  isqueren llagostes a la terra, a les quals 
Ap 15,6  del tabernacle del testimoni. 6 I  isqueren set àngels del temple, que  
Lc 8,33  en ells. I los ho permeté. 33  Isqueren, doncs, los dimonis de l’home i  
Jn 4,30 he fet. ¿No és aquest lo Cristo? 30  Isqueren, doncs, de la ciutat, i vingueren 
1Jn 2,19  coneixem que és l’última hora. 19  Isqueren d’entre nosaltres, mes no eren  
Mt 11,7  a la gent dient: –Què és lo que  isquéreu a veure en lo desert? ¿Una canya  
Mt 11,8  del vent? 8 Mes, què és lo que  isquéreu a veure? ¿Un home vestit  
Mt 11,9  dels reis estan. 9 A qui, doncs,  isquéreu a veure? ¿A un profeta? Certament 
Lc 7,25  canya moguda pel vent? 25 Mes, què  isquéreu a veure? ¿Un home vestit ab robes 
Lc 7,26  de reis estan. 26 Emperò què  isquéreu a veure? Un profeta? Sí, jo us  
Ac 16,18  –Te mano, en nom de Jesucrist, que  isques d’ella. I en aquella mateixa hora  
Ac 27,12 la major part foren de parer que s’ isqués d’allí per si se podia arribar a  
Ac 5,34  reputat de tot lo poble, manà que  isquessen fora aquells homes per un curt  
Jn 16,28 i cregut que jo he eixit de Déu. 28  Isquí del Pare i vinguí al món; ara deixo  
Mt 2,Tit  tornen d’Egipte a la terra d’ Israel. 1 Havent, doncs, nat Jesús en  
Mt 2,6  lo cap, que regirà mon poble d’ Israel.” 7 Llavors Herodes, cridant en  
Mt 2,20  mare, i vés-te’n a la terra d’ Israel, perquè són morts los que volien  
Mt 2,21  i sa mare, i vingué a la terra d’ Israel. 22 Emperò, oint que Arquelao  
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Mt 8,10 dic que no he trobat fe tan gran en  Israel. 11 I vos dic que vindran molts d’ 
Mt 9,33  –Mai s’ha vist semblant cosa en  Israel. 34 Emperò los fariseus deien: –Per 
Mt 10,6  les ovelles perdudes de la casa d’ Israel. 7 Anau i predicau dient: «Que s’  
Mt 10,23  que no acabareu ab les ciutats d’ Israel fins que vinga lo Fill de l’home.  
Mt 15,24  les ovelles perdudes de la casa d’ Israel. 25 Emperò ella vingué i l’adorà,  
Mt 15,31 los cegos; i glorificaven al Déu d’ Israel. 32 Emperò Jesús, cridant a sos  
Mt 19,28 per a judicar a les dotze tribus d’ Israel. 29 I qualsevol que haurà deixat  
Mt 27,9  al qual apreciaren los fills d’ Israel. 10 I les donaren per lo camp de l’ 
Mt 27,42 salvar a si mateix! Si és lo rei d’ Israel, que bàixia ara de la creu, i el  
Mc 12,29  primer manament de tots és: “Ou,  Israel, lo Senyor, ton Déu, un sol Déu és. 
Mc 15,32  si mateix! 32 Lo Cristo, lo rei d’ Israel, que bàixia ara de la creu per a  
Lc 1,16 sa mare. 16 I a molts dels fills d’ Israel convertirà al Senyor Déu d’ells.  
Lc 1,54  de sa misericòrdia, emparà a  Israel son servo; 55 així com havia dit a  
Lc 1,68  68 –Beneït sia lo Senyor, Déu d’ Israel: perquè visità i obrà la redempció  
Lc 1,80 al dia que s’havia de manifestar a  Israel. 2,Tit Capítol II Jesús naix en  
Lc 2,25  de Déu, esperava la consolació d’ Israel. I l’Esperit Sant estava sobre  
Lc 2,32  als gentils, i per a glòria d’ Israel, vostre poble. 33 I Josep i sa mare 
Lc 2,34  i per a restauració de molts en  Israel, i per a ser lo blanc de la  
Lc 2,38  los que esperaven la redempció d’ Israel 39 I quan ells hagueren complert  
Lc 4,25 la terra, hi havia moltes viudes en  Israel, 26 emperò a ninguna d’elles fou  
Lc 4,27  27 I molts leprosos hi havia en  Israel en temps del profeta Eliseu, emperò 
Lc 7,9  –En veritat vos dic, que ni en  Israel he trobat una fe tan gran. 10 I  
Lc 22,30 per a judicar a les dotze tribus d’ Israel. 31 Ademés digué lo Senyor: –Simó,  
Lc 24,21  que ell seria lo qui rescataria a  Israel, i no obstant, després de tot això, 
Jn 1,31  emperò per a què fos reconegut en  Israel, per això he vingut jo a batejar ab 
Jn 1,49  lo Fill de Déu, vós sou lo Rei d’ Israel. 50 Jesús li replicà, i digué: –Tu  
Jn 3,10  i li digué: –I tu ets mestre en  Israel, i ignores aquestes coses? 11 En  
Jn 12,13 lo qui ve en nom del Senyor, rei d’ Israel. 14 I trobà Jesús un pollí, i s’  
Ac 1,6  en aquest temps lo Regne a  Israel? 7 I els digué: –No us toca a  
Ac 2,22  Senyor, serà salvo.” 22 »Barons d’ Israel, oïu aquestes paraules: A Jesús  
Ac 2,36  doncs, de cert tota la casa d’ Israel que a est Jesús, a qui vosaltres  
Ac 3,12  Pere digué al poble: –Barons d’ Israel, per què us meravellau d’això? O  
Ac 4,8  –Prínceps del poble i ancians d’ Israel, oïu: 9 Ja que avui se’ns demana  
Ac 4,10  tots vosaltres i a tot lo poble d’ Israel, que en nom de nostre Senyor  
Ac 4,27  ab los gentils i els pobles d’ Israel, 28 per a fer lo que vostra mà i  
Ac 5,21  i a tots los ancians dels fills d’ Israel, i enviaren a la presó per a què  
Ac 5,31  per a donar arrepentiment a  Israel i remissió dels pecats. 32 I  
Ac 5,35  espai. 35 I els digué: –Barons d’ Israel, teniu compte lo que anau a fer ab  
Ac 7,23 visitar a sos germans, los fills d’ Israel. 24 I com vegés a un que era  
Ac 7,37 és lo Moisès que digué als fills d’ Israel: “Un profeta vos alçarà Déu d’  
Ac 7,42  llibre dels Profetes: “Oh casa d’ Israel! ¿Per ventura no m’oferires  
Ac 9,15  i dels reis, i dels fills d’ Israel; 16 puix jo li mostraré quantes  
Ac 10,36  36 Déu envià paraula als fills d’ Israel, anunciant-los pau per Jesucrist  
Ac 13,16  de silenci, digué: –Barons d’ Israel i els que temeu a Déu, oïu: 17 Lo  
Ac 13,17  a Déu, oïu: 17 Lo Déu del poble d’ Israel elegí a nostres pares i exaltà al  
Ac 13,23  ha portat Déu lo Salvador Jesús a  Israel. 24 Havent Joan predicat abans de  
Ac 13,24  de penitència a tot lo poble d’ Israel. 25 I quan Joan complia sa carrera  
Ac 21,28  prengueren cridant: 28 –Barons d’ Israel, ajuda. Aquest és l’home que per  
Ac 28,20  -vos, perquè per l’esperança d’ Israel estic jo lligat ab aquesta cadena.  
Rm 9,6  perquè no tots los que són d’ Israel són israelites; 7 ni perquè són  
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Rm 9,27  27 Isaïes també exclamà tocant a  Israel: «Encara que el número dels fills  
Rm 9,27 «Encara que el número dels fills d’ Israel sia com l’arena del mar, les  
Rm 9,31 la justícia que ve de la fe. 31 Mes  Israel, que seguia la llei de justícia, no 
Rm 10,1  de mon cor i ma oració a Déu per  Israel és per a què ells se sàlvien. 2  
Rm 10,19  món. 19 Mes pregunto: ¿Per ventura  Israel no ho ha entès? Moisès diu lo  
Rm 10,21  que no em demanaven.» 21 I diu a  Israel: «Tot lo dia he tingut esteses mes  
Rm 11,2  com se queixa a Déu contra  Israel dient: 3 «Senyor, mataren vostres  
Rm 11,7  obra ja no és obra. 7 Què, doncs?  Israel no ha conseguit lo que buscava,  
Rm 11,25  ceguedat ha sobrevingut en part a  Israel fins que haja entrat la plenitud  
Rm 11,26  26 I que així se sàlvia tot  Israel, com està escrit: «De Sion vindrà  
1Co 10,18  aquell mateix pa. 18 Considerau a  Israel segons la carn. Los que mengen les  
2Co 3,7 gloriós, de manera que els fills d’ Israel no podien fixar la vista en la cara 
2Co 3,13  el rostro, per a què los fills d’ Israel no fixassen la vista en sa cara, la 
Ga 6,16  pau i la misericòrdia, i sobre l’ Israel de Déu. 17 D’aquí en avant ningú  
Ef 2,12  separats de la comunicació d’ Israel i estranys als pactes de la  
Fl 3,5  al vuitè dia, del llinatge d’ Israel, de la tribu de Benjamí, hebreu d’ 
He 8,8 lo Senyor, en què faré a la casa d’ Israel i a la casa de Judà un pacte  
He 8,10  que jo faré ab la casa d’ Israel, després d’aquells dies, diu lo  
He 11,22 recordà de la partida dels fills d’ Israel i donà disposició acerca de sos  
Ap 2,14 a posar tropés davant dels fills d’ Israel, per a què menjassen coses  
Ap 7,Tit dany als sellats, tant del poble d’ Israel com de les demés nacions. Quins són 
Ap 7,4  de totes les tribus dels fills d’ Israel. 5 De la tribu de Judà, dotze mil  
Ap 21,12  de les dotze tribus dels fills d’ Israel. 13 A l’orient tenia tres portes,  
Jn 1,47  li digué: –Veus aquí un verdader  israelita, en qui no hi ha engany! 48  
Rm 11,1  No, per cert; perquè jo també só  israelita del llinatge d’Abraham, de la  
Rm 9,Tit  l’Apòstol testificat son amor als  israelites, tracta de la vocació dels  
Rm 9,4 meus, segons la carn, 4 que són los  israelites, de qui és l’adopció dels  
Rm 9,6  no tots los que són d’Israel són  israelites; 7 ni perquè són llinatge d’  
2Co 11,22  22 ¿Són hebreus? Jo só també. ¿Són  israelites? Jo só també. ¿Són del llinatge 
Ac 18,2 Ponto, que feia poc havia vingut d’ Itàlia, i a Prisciŀla, sa muller (puix  
Ac 27,1  determinat enviar-lo per mar a  Itàlia, i que Pau fos entregat ab altres  
Ac 27,6  un barco d’Alexandria que anava a  Itàlia, nos trasbordà a ell. 7 I com  
He 13,24  sants. Vos saluden los germans d’ Itàlia. 25 Sia la gràcia ab tots  
Ac 10,1  d’una companyia que es diu  Itàlica, 2 religiós i temerós de Déu ab  
Lc 3,1  i son germà Filipo tetrarca d’ Iturea i de la província de Traconite, i  
Mt 4,Tit qui m’he complascut. 4,Tit Capítol  IV Dejuni i tentació de Jesucrist. Dóna  
Mc 4,Tit  germana, i ma mare. 4,Tit Capítol  IV Paràbola del sembrador i sa explicació. 
Lc 4,Tit  que ho fou de Déu. 4,Tit Capítol  IV Dejuni i tentació de Jesucrist en lo  
Jn 4,Tit  està sobre d’ell. 4,Tit Capítol  IV Conversió de la samaritana i de molts  
Ac 4,Tit apàrtia de sa maldat. 4,Tit Capítol  IV Los apòstols, presos i examinats sobre  
Rm 4,Tit  bé establim la Llei. 4,Tit Capítol  IV Ab l’exemple d’Abraham prova l’  
1Co 4,Tit  i Cristo, de Déu. 4,Tit Capítol  IV Ofici del verdader apòstol i estimació  
2Co 4,Tit  Esperit del Senyor. 4,Tit Capítol  IV Conducta de sant Pau plena de  
Ga 4,Tit  a la promesa. 4,Tit Capítol  IV Tracta del bon ús de les ceremònies de  
Ef 4,Tit  dels sigles. Amén. 4,Tit Capítol  IV Unió dels fiels en la unitat de la  
Fl 4,Tit a si totes les coses. 4,Tit Capítol  IV Última exhortació de l’Apòstol a la  
Col 4,Tit accepció de persones. 4,Tit Capítol  IV Últims avisos de l’Apòstol. Recomana a 
1Te 4,Tit tots los sants. Amén. 4,Tit Capítol  IV Exhorta l’Apòstol a la virtut i a l’  
1Tm 4,Tit  dalt en la glòria». 4,Tit Capítol  IV Li adverteix que vindran alguns que  
2Tm 4,Tit per a tota obra bona. 4,Tit Capítol  IV L’exhorta a que predíquia sens  
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He 4,Tit  de la incredulitat. 4,Tit Capítol  IV De la verdadera terra de promissió,  
Jm 4,Tit  aquells que fan pau. 4,Tit Capítol  IV Discòrdies i altres mals que causen les 
1Pe 4,Tit  i les virtuts. 4,Tit Capítol  IV Exhorta a fugir dels vicis antics i a  
1Jn 4,Tit  que ens ha donat. 4,Tit Capítol  IV Per la fe i la caritat se discerneixen  
Ap 4,Tit  diu a les iglésies.” 4,Tit Capítol  IV Veu l’Apòstol en un èxtasis lo trono  
Mt 4,4  solament, sinó de tota paraula que  ix de la boca de Déu.” 5 Llavors lo  
Mt 15,11  que entra en la boca, sinó lo que  ix de la boca, això és lo que contamina a  
Mt 15,18  en lloc secret? 18 Emperò lo que  ix de la boca, del cor ix, i això és lo  
Mt 15,18  lo que ix de la boca, del cor  ix, i això és lo que contamina a l’home.  
Mt 24,27  27 Perquè així com lo llampec  ix de l’orient i es deixa veure fins en  
Mc 1,25  Jesús lo reprengué dient: –Calla e  ix de l’home. 26 I maltractant-lo l’  
Mc 9,24 –Esperit sord i mut, jo t’ho mano:  ix d’ell i no éntries mai més en ell. 25  
Lc 4,35  lo reprengué i digué: –Calla i  ix d’ell! I lo dimoni, tirant-lo a  
Jn 7,52  les Escriptures i mira com no  ix profeta algun de Galilea. 53 En seguida 
Jn 11,43  això, cridà en alta veu: –Làssaro,  ix fora! 44 I a l’instant isqué lo qui  
Ap 13,Tit  caps i deu banyes, ab deu corones,  ix del mar i blasfema contra Déu i els  
Ap 19,21 altres foren morts ab l’espasa que  ix de la boca d’aquell que seia sobre el  
Mc 5,8  no m’aturménties. 8 Puix li deia:  «Ix de l’home, esperit impur!» 9 I li  
Lc 14,21 pare de família, digué a son criat:  »–Ix luego a les places i als carrers de  
Mt 9,Tit  fora de sos termes. 9,Tit Capítol  IX Cura lo Senyor a un paralític.  
Mc 9,Tit  Déu que ve ab poder. 9,Tit Capítol  IX Transfiguració de Jesús. Cura a un  
Lc 9,Tit que havia acontescut. 9,Tit Capítol  IX Missió i poder dels apòstols.  
Jn 9,Tit  i així se n’anà. 9,Tit Capítol  IX Jesús dóna vista a un cego de  
Ac 9,Tit que arribà a Cesarea. 9,Tit Capítol  IX Conversió de Saulo. Predica després en  
Rm 9,Tit Jesús, nostre Senyor. 9,Tit Capítol  IX Després d’haver l’Apòstol testificat  
1Co 9,Tit  a mon germà. 9,Tit Capítol  IX L’Apòstol se priva de lo que li era  
2Co 9,Tit  glòria en vosaltres. 9,Tit Capítol  IX Continua la mateixa exhortació ab noves 
He 9,Tit cerca de ser anuŀlat. 9,Tit Capítol  IX Descripció de les ceremònies de la Llei 
Ap 9,Tit  de tocar encara! 9,Tit Capítol  IX Lo que esdevingué al tocar la quinta i  
Mt 15,19  a l’home. 19 Puix del cor  ixen los mals pensaments, los homicidis,  
Mc 7,15  contaminar; emperò les coses que  ixen d’ell, eixes són les que contaminen  
Mc 7,20  menjars. 20 I deia: –Les coses que  ixen de l’home són les que contaminen a  
Mc 7,21  Perquè de dins del cor de l’home  ixen los mals pensaments, los adulteris,  
Mc 7,23  la fatuïtat. 23 Tots aquestos mals  ixen de dins i fan a l’home impur. 24 I,  
Lc 4,36  mana als esperits impurs i  ixen. 37 I se difundí sa fama per tots los 
Mt 3,10  pedres fills a Abraham. 10 Perquè  ja està posada la destral a l’arrel dels  
Mt 5,13  ab què es salarà? No serveix  ja de res, sinó per a ser llançada i  
Mt 5,28  en una dona per a cobdiciar-la,  ja comet adulteri ab ella en son cor. 29 I 
Mt 6,2  dels homes. En veritat vos dic que  ja reberen son gallardó. 3 Emperò tu, quan 
Mt 14,15 –Aquest és un lloc desert i l’hora  ja és passada. Despediu la gent, per a  
Mt 15,32  compadesc d’aquesta gent, perquè  ja fa tres dies que permaneixen ab mi, i  
Mt 17,12  12 Emperò jo us dic que Elies  ja vingué, i no el conegueren; ans bé  
Mt 19,6  seran dos en una carn.” 6 Així que  ja no són dues, sinó una carn. Per lo  
Mt 22,4  i los demés animals grassos són  ja morts; tot està a punt. Veniu a les  
Mt 25,21  digué: »–Molt bé, criat fiel i bo,  ja que fores fiel en lo poc, jo et posaré  
Mt 25,23  digué: »–Molt bé, criat fiel i bo,  ja que fores fiel en lo poc, jo et posaré  
Mt 26,45  sos deixebles i els digué: –Dormiu  ja i descansau, veus aquí que l’hora és  
Mt 26,46  46 Alçau’s, anem!; mirau que  ja ha arribat aquell que m’entregarà. 47  
Mt 26,65  blasfemat! Quina necessitat tenim  ja de testimonis? Mirau, ara acabau d’oir 
Mc 1,32 i els servia. 32 I a la tarda, post  ja lo sol, li portaven tots los que  
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Mc 1,45  l’acontescut, de manera que Jesús  ja no podia entrar de manifest en la  
Mc 5,3  sepulcres i ningú lo podia lligar  ja ni ab cadenes. 4 Perquè havent-lo  
Mc 6,35  -los moltes coses. 35 I com fos  ja tard, s’acercaren a ell sos deixebles  
Mc 6,35 –Desert és aquest lloc i l’hora és  ja passada. 36 Despediu-los per a què  
Mc 6,47  a orar en la muntanya. 47 I essent  ja tard, estava la barca enmig del mar, i  
Mc 9,12  12 Emperò jo us dic que Elies  ja vingué, i feren d’ell tot lo que els  
Mc 10,8  dos en una carn. Així que no són  ja dues sinó una carn. 9 Puix lo que Déu  
Mc 11,11  reconegut totes les coses, sent  ja tard, se n’anà a Betània ab los Dotze. 
Mc 12,34 –No estàs lluny del Regne de Déu. I  ja ningú s’atrevia a fer-li més  
Mc 13,28  la figuera: quan ses branques són  ja tendres i les fulles han nat, coneixeu  
Mc 14,25 25 En veritat vos dic, que no beuré  ja d’aquest fruit de la parra, fins  
Mc 14,41  vegada vingué i els digué: –Dormiu  ja i reposau. Basta: l’hora és arribada.  
Mc 14,63  digué: –Quina necessitat tenim  ja de testimonis? 64 Haveu oït la  
Mc 15,42  pujat a Jerusalem. 42 I essent  ja vespre, puix era la Parasceve, que és  
Mc 15,44  al centurió, li preguntà si havia  ja mort. 45 I després de saber-ho per lo 
Mc 16,2  la semana, vénen al sepulcre eixit  ja el sol. 3 I deien entre si: –Qui ens  
Lc 1,7 Elisabet era estèril i los dos eren  ja entrats en dies. 8 I succeí que,  
Lc 1,15  i estarà ple de l’Esperit Sant  ja des del ventre de sa mare. 16 I a molts 
Lc 1,18  coneixeré jo això? Perquè jo só  ja vell, i ma muller, d’edat avançada. 19 
Lc 1,48  de sa esclava, puix, veus aquí,  ja des d’aquest moment me diran  
Lc 2,36 de Fanuel, de la tribu d’Aser. Era  ja d’edat molt avançada i havia viscut  
Lc 2,42  solemne de la Pasqua. 42 I essent  ja d’edat de dotze anys, pujant a  
Lc 3,9  pedres fills a Abraham. 9 Perquè  ja està posada la destral a l’arrel dels  
Lc 5,35  està ab ells l’espòs? 35 Emperò  ja vindran dies en què los serà pres l’  
Lc 6,24  ai de vosaltres, los rics: perquè  ja teniu vostre consol en la terra! 25 »Ai 
Lc 7,6  doncs, anava ab ells. I essent  ja prop de la casa, lo centurió li envià  
Lc 8,35  eixit los dimonis, lo qual estava  ja vestit i en son cabal judici a sos  
Lc 14,22  22 »I digué el criat: »–Senyor,  ja he fet lo que m’haveu manat, emperò  
Lc 14,35  se li tornarà lo sabor? 35 No és  ja bona ni per a la terra, ni per al  
Lc 16,2 ’m compte de ta majordomia, perquè  ja no podràs administrar més mos béns. 3  
Lc 16,4  vergonya de demanar caritat. 4 Mes  ja sé lo que tinc de fer a fi de que, quan 
Lc 19,25  25 »I li respongueren: »–Senyor,  ja té deu mines. 26 »–Puix jo us dic, que  
Lc 20,36  donats en matrimoni, 36 perquè  ja no podran morir-se més, per quant  
Lc 21,30  i en los demés arbres: 30 quan  ja comencen a donar de si lo fruit,  
Lc 22,1  casa del sumo sacerdot. 1 I estant  ja cerca la festa dels Àzims, dita la  
Lc 22,16 de ma passió! 16 Perquè vos dic que  ja no menjaré més d’ella fins que tinga  
Lc 22,71 71 I ells digueren: –Què necessitam  ja buscar altres testimonis, quan  
Lc 23,44  ab mi en lo paradís. 44 I era  ja cerca l’hora de sexta, i tota la terra 
Lc 23,54  I era lo dia de Parasceve i anava  ja a entrar lo dissabte. 55 I les dones  
Lc 24,29  –Queda’t ab nosaltres, perquè és  ja tard i lo dia va declinant. I entrà ab  
Jn 3,18 és condemnat, emperò qui no creu és  ja condemnat per això mateix que no creu  
Jn 4,6  sentat sobre de la font, i era  ja envers l’hora sexta. 7 Vingué una dona 
Jn 4,23  la salut ve dels jueus. 23 Mes  ja ve l’hora, i ara és, quan los  
Jn 4,35  i contemplau los camps, que són  ja blancs, a punt de segar. 36 I aquell  
Jn 5,25  jo us dic que l’hora ve, i estam  ja en ella, en què els morts oiran la veu  
Jn 5,39  39 Escodrinyau les Escriptures,  ja que creeu trobar en elles la vida  
Jn 6,4  allí ab sos deixebles. 4 I estava  ja cerca la Pasqua, que és una festa dels  
Jn 6,17 costat del mar, en Cafarnaüm. I era  ja de nit, i Jesús encara no havia vingut  
Jn 6,66  se retiraren de sa comitiva i  ja no anaven ab ell. 67 Per lo que Jesús  
Jn 9,22  dels jueus, puix los jueus estaven  ja convinguts en traure de la sinagoga a  
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Jn 11,17  doncs, Jesús i trobà que havia  ja quatre dies que Làssaro estava en la  
Jn 11,39  del difunt, li respongué: –Senyor,  ja fa fetor, puix quatre dies fa ja que és 
Jn 11,39  ja fa fetor, puix quatre dies fa  ja que és mort. 40 Jesús li digué: –No t’ 
Jn 11,54 -lo fer morir. 54 Per lo que Jesús  ja no anava públicament entre els jueus,  
Jn 11,57  pontífices i els fariseus havien  ja donat l’ordre de que si algú sabia a  
Jn 12,28  del cel dient: –L’he glorificat  ja, i el glorificaré encara més. 29 La  
Jn 13,30  prengué lo bocí, isqué fora, i era  ja de nit. 31 Per això, després d’haver- 
Jn 14,4 só jo estigueu també vosaltres. 4 I  ja sabeu a on vaig, i sabeu també  
Jn 14,19 19 Encara un poc de temps, i lo món  ja no em veurà. Mes vosaltres me veeu,  
Jn 15,3  ne dónien més. 3 Vosaltres sou  ja purs per medi de la paraula que vos he  
Jn 15,27  també vosaltres donareu testimoni,  ja que des del principi estau en ma  
Jn 16,10  perquè jo me’n vaig al Pare i  ja no em veureu més. 11 I de judici,  
Jn 16,11  el príncep d’aquest món ha estat  ja judicat. 12 »Encara tinc moltes altres  
Jn 16,16 vos ho anunciarà. 16 »Dintre de poc  ja no em veureu, i altra vegada dintre de  
Jn 16,19  perquè he dit: “Dintre de poc  ja no em veureu, mes al cap de poc me  
Jn 16,21  com ha donat a llum l’infant,  ja no es recorda de sa congoixa, ab lo  
Jn 16,32 ara? 32 Veus aquí que ve l’hora, i  ja ha arribat, en què sereu dispersats  
Jn 17,11  elles he estat clarificat. 11 I jo  ja no estic en lo món, mes aquestos queden 
Jn 19,33 havent vingut a Jesús, i veent-lo  ja mort, no li trencaren les cames, 34 mes 
Jn 21,6  L’hi tiraren, doncs, i  ja no podien traure’l per la multitud de  
Jn 21,14  mateix los peixos. 14 Aquesta fou  ja la tercera vegada que Jesús s’aparegué 
Ac 4,3  fins al dia següent, perquè era  ja tard. 4 Emperò molts dels que havien  
Ac 9,3 I anant pel camí, succeí que estant  ja cerca de Damasco, repentinament lo  
Ac 10,9  anant ells per son camí, i estant  ja prop de la ciutat, pujà Pere a dalt de  
Ac 13,46  anunciada la paraula de Déu; mes,  ja que la repeŀliu i us judicau indignes  
Ac 21,37  –Matau-lo. 37 I quan començaven  ja a ficar a Pau en la fortalesa, digué al 
Ac 22,6  succeí que quan jo anava i estava  ja cerca de Damasco, enmig del dia, me  
Ac 23,21  fins haver-lo mort, i ara estan  ja alerta aguardant aqueixa promesa de  
Ac 27,9  hagués gastat molt temps i no fos  ja segura la navegació, per quan era ja  
Ac 27,9  segura la navegació, per quan era  ja passat lo dejuni, Pau los amonestava 10 
Ac 27,13  vent de migjorn, pensant tenir  ja lograt son intent, llevant àncores en  
Ac 27,20 i amenaçats d’una borrasca, teníem  ja perdudes totes les esperances de salvar 
Ac 28,1  els principals jueus. 1 I estant  ja en salvo, sabérem que l’isla s’  
Rm 3,9  De ninguna manera, perquè havem  ja provat que jueus i gentils estan tots  
Rm 4,19  la fe, ni considerà son propi cos,  ja casi mort (essent de cerca cent anys),  
Rm 4,19 ni que la virtut de concebir estava  ja extinguida en Sara. 20 Tampoc titubejà  
Rm 6,2  vulla Déu! Perquè essent nosaltres  ja morts al pecat, ¿com viurem encara en  
Rm 6,6  lo cos del pecat i no serviam  ja més al pecat. 7 Puix aquell que és mort 
Rm 6,9  ressuscitat d’entre els morts,  ja no mor, ni la mort tindrà ja més domini 
Rm 6,9 morts, ja no mor, ni la mort tindrà  ja més domini sobre d’ell. 10 Perquè en  
Rm 7,17  la Llei per bona. 17 De manera que  ja no só jo lo qui obro allò, sinó lo  
Rm 11,6 de la gràcia. 6 I si per la gràcia,  ja no per les obres; altrament la gràcia  
Rm 11,6  per les obres; altrament la gràcia  ja no és gràcia; i si per les obres, ja no 
Rm 11,6  no és gràcia; i si per les obres,  ja no per gràcia; altrament l’obra ja no  
Rm 11,6 ja no per gràcia; altrament l’obra  ja no és obra. 7 Què, doncs? Israel no ha  
Rm 13,11  11 I això sabent lo temps, que és  ja hora d’alçar-nos del somni; puix ara 
Rm 14,13  de si mateix. 13 No ens judiquem  ja més, doncs, los uns als altres, ans bé  
Rm 14,15 ton menjar, ton germà se contrista,  ja no camines conforme a la caritat. No  
Rm 15,20  evangeli, no a on s’havia fet  ja menció de Cristo, a fi de no edificar  
Rm 15,23 fins aquí. 23 Emperò ara, no tenint  ja lloc de detenir-me més en aquestes  
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1Co 4,8  8 Ja estau vosaltres saciats,  ja sou rics: regnau sens nosaltres; i  
1Co 5,3  de cos, emperò present d’esperit,  ja he judicat com present al que així se  
1Co 6,7  infiels? 7 De totes maneres, és  ja un delicte verdaderament lo pledejar  
1Co 8,5 haja alguns que s’apellídien déus,  ja en lo cel, ja en la terra (puix hi ha  
1Co 8,5  s’apellídien déus, ja en lo cel,  ja en la terra (puix hi ha molts déus i  
1Co 11,20  doncs, vos congregau en un lloc,  ja no és per a menjar la cena del Senyor.  
1Co 14,12 per a mi. 12 Així mateix vosaltres,  ja que sou cobdiciosos de dons  
1Co 15,6  viuen vui dia, emperò alguns han  ja finat. 7 Després s’aparegué a Jaume  
1Co 16,15  ab caritat. 15 Vos prego, germans  (ja coneixeu la casa d’Estèfana i de  
2Co 5,15  per a què los que viuen no visquen  ja per a si, sinó per aquell que morí per  
2Co 5,16  I així nosaltres d’aquí en avant  ja no coneixem a ningú segons la carn. I  
2Co 5,16 a Cristo segons la carn, ab tot ara  ja no el coneixem. 17 Per lo que si algú  
2Co 5,17  lo que si algú està en Cristo, és  ja una criatura nova; les coses velles ja  
2Co 5,17 una criatura nova; les coses velles  ja passaren: veus aquí totes s’han tornat 
2Co 8,10  suposat que no sols començàreu  ja a fer-ho, sinó que formàreu lo  
2Co 9,5  i apròmptien la vostra benedicció  ja promesa, a fi de que estiga a punt com  
2Co 11,18  sinó com per imprudència. 18 I  ja que molts se glorien segons la carn, jo 
2Co 12,11 jo devia ésser alabat de vosaltres,  ja que en res só inferior als més grans  
2Co 12,21  -me de molts que han pecat  ja i no s’han arrepentit de la impuresa i 
2Co 13,5  està en vosaltres, si és que  ja no sou reprovats? 6 Emperò confio que  
Ga 1,13  revelació de Jesucrist. 13 Perquè  ja haveu oït de quina manera vivia jo en  
Ga 2,20  Cristo viu en mi. I la vida que  ja jo visc en la carn, la visc en la fe  
Ga 3,18  si l’herència és per a la Llei,  ja no és per la promesa. I Déu féu la  
Ga 3,25  25 Mes, des de que vingué la fe,  ja no estam baix lo preceptor. 26 Perquè  
Ga 4,7  «‹Abbà›, Pare!» 7 Per lo tant,  ja no ets servo, sinó fill. I si fill,  
Ga 5,4  us justificau per la Llei!, Cristo  ja no té virtut alguna en vosaltres: haveu 
Ga 5,21  sobre les quals vos denuncio, com  ja us diguí abans, que els que fan  
Ef 2,Tit en tot. 2,Tit Capítol II Béns grans  ja rebuts, i altres majors, de què gosam  
Ef 2,19  en un Esperit. 19 De manera que  ja no sou estranys ni forasters, sinó que  
Ef 4,14  de Cristo. 14 Per a què no siam  ja més infants fluctuant i ens deixem  
Fl 2,22  les que són de Jesucrist. 22 Puix  ja sabeu vosaltres per experiència que,  
Fl 3,12  morts. 12 No que l’haja alcançada  ja, ni que sia jo perfet; emperò seguesc  
Fl 3,13 Germans, jo no considero haver-ho  ja alcançat; mes jo faç això olvidant les  
Fl 3,16  16 Mes en quant a lo que havem  ja arribat, tingam uns mateixos sentiments 
Fl 4,10  sobre manera en lo Senyor de que  ja per fi haja tornat a florir vostre  
Fl 4,11  ho dic per raó de necessitat, puix  ja he après a acontentar-me de l’estat  
Col 1,16 en la terra, visibles e invisibles,  ja sien tronos, o dominacions, o  
Col 1,20  coses a si mateix; per ell, dic,  ja sien les coses que hi ha en la terra, o 
Col 3,3 les de la terra. 3 Perquè sou morts  ja, i vostra vida està escondida ab Cristo 
Col 3,9  9 No mentiu los uns als altres,  ja que us haveu despullat de l’home vell  
Col 4,10  cosí de Bernabé (tocant al qual  ja rebéreu mos encàrrecs): si ve a  
1Te 2,8  de nostres pròpies ànimes, perquè  ja ens éreu vosaltres caríssims. 9 Puix ja 
1Te 2,9  éreu vosaltres caríssims. 9 Puix  ja us recordau, germans, de nostre treball 
1Te 3,4  quan encara érem ab vosaltres,  ja us prediguérem que havíem de passar  
1Te 4,2  per abundar més i més. 2 Perquè  ja sabeu quins preceptes vos he donat per  
1Te 4,6 Senyor és venjador de tot això, com  ja abans vos ho havem dit i testificat. 7  
1Te 5,11  ’s los uns als altres, així com  ja ho feu. 12 I vos pregam, germans, que  
2Te 2,2  com si lo dia del Senyor estigués  ja cerca. 3 No us deixeu seduir de ningú  
2Te 2,7  revelat en aquest temps. 7 Perquè  ja està obrant lo misteri de la iniquitat, 
1Tm 5,15 l’enemic. 15 Perquè algunes s’han  ja pervertit per a seguir a Satanàs. 16 Si 
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2Tm 2,18  dient que la resurrecció està  ja feta, i pervertiren la fe d’alguns. 19 
2Tm 3,10  ho fou la d’aquells. 10 Emperò tu  ja has comprès ma doctrina, mon modo de  
2Tm 4,6  sies temperat. 6 Perquè jo  ja estic a punt de ser sacrificat, i prop  
Flm Tit  ab Onèsim, son esclau fugitiu,  ja cristià i arrepentit. 1 Pau, presoner  
Flm 9 caritat te suplico; més, essent tu,  ja com Pau, vell, i ara també presoner en  
Flm 16  el recobrasses per a sempre: 16 no  ja com servo, sinó en lloc de servo per  
He 4,3  en mon repòs”, encara que sien  ja acabades les obres des de la creació  
He 5,14  fort pertany a aquells que són  ja barons perfets, a aquells que per raó  
He 5,14  que per raó del costum tenen  ja los sentits exercitats per a discernir  
He 7,15  se manifesta això més clarament,  ja que s’alça un altre sacerdot a  
He 7,28  28 Perquè la Llei constitueix  ja sacerdots a homes que tenen flaqueses,  
He 9,25  de Déu per nosaltres. 25 I no  ja per a oferir-se moltes vegades a si  
He 10,18  a on hi ha remissió d’aquestos,  ja no és menester oferta per lo pecat. 19  
He 10,26  d’haver reconegut la veritat,  ja no resta més sacrifici per los pecats,  
He 11,4  de sos dons; i per ella, essent  ja mort, encara parla. 5 Per la fe fou  
He 12,23 de tots, i als esperits dels justos  ja perfets, 24 i a Jesús, medianer del Nou 
Jm 4,11  la Llei. I si judiques la Llei,  ja no ets observador de la Llei, sinó  
1Pe 1,20  i sens taca, 20 predestinat  ja en veritat abans de la creació del món, 
1Pe 2,13  criatura per amor del Senyor,  ja sia al rei, com a superior, 14 o als  
1Pe 2,21  21 Puix per això fóreu cridats,  ja que Cristo sofrí també per nosaltres,  
2Pe 2,3  la condemnació dels quals  ja fa temps que no para, i la perdició d’ 
2Pe 3,11  en ella seran abrasades. 11 Doncs,  ja que totes estes coses han de ser  
1Jn 2,8 i en vosaltres; perquè les tenebres  ja passaren, i la verdadera llum ara  
1Jn 2,18 permaneix per a sempre. 18 Fillets,  ja és l’última hora, i com haveu oït que  
1Jn 4,3  de qui haveu oït que ve, i que ara  ja està en lo món. 4 Vosaltres, fillets,  
Jud 5  5 Vull, doncs, fer-vos present,  ja que haveu sabut tot açò, que Jesús,  
Ap 8,Tit  sos ulls. 8,Tit Capítol VIII Obert  ja lo setè sello, s’apareixen set àngels  
Ap 9,12  i en llatí, Exterminans. 12 Un ai  ja passà; i veus aquí que vénen dos ais  
Ap 14,15 arribat l’hora de segar, puix està  ja seca la mes de la terra. 16 I el que  
Ap 14,18  de la vinya de la terra, perquè  ja estan madurs los grans d’ells. 19 I  
Ap 21,1  terra desaparegueren, i la mar  ja no existeix. 2 I jo, Joan, vegí la  
Ap 21,4  tota llàgrima dels ulls d’ells, i  ja no hi haurà més mort, i no hi haurà més 
Mt 9,15  mentres que està ab ells l’Espòs?  Ja vindrà dia en què els serà pres l’  
Mt 21,30  modo. I ell, responent, digué:  »–Ja hi vaig, senyor. »Mes no hi va anar.  
Lc 1,1  que antes i després succeïren. 1  Ja que molts han emprès posar en ordre la  
Lc 11,7  des de dins dient: “No m’enfadis.  Ja la porta està tancada i les meves  
Lc 15,19  contra el cel i contra vós. 19  Ja no só digne de ser anomenat fill  
Lc 15,21  contra el cel i contra de vós.  Ja no só digne de ser apellidat fill  
Lc 18,20  és bo, sinó Déu tan solament. 20  Ja saps los manaments: No mataràs, no  
Lc 18,28  per a Déu. 28 I digué Pere:  –Ja veeu que nosaltres ho havem deixat tot 
Lc 19,17  li digué: »–Està bé, oh bon criat.  Ja que en lo poc has estat fiel, tindràs  
Jn 4,42  oït parlar. 42 I deien a la dona:  –Ja no creem per lo que tu has dit, puix  
Jn 5,14  home en lo temple, i li digué:  –Ja veus que has estat curat; no pèquies  
Jn 8,37  sereu verdaderament llibres. 37  »Ja sé que sou fills d’Abraham, emperò  
Jn 9,23  23 Per això sos pares digueren:  «Ja que té l’edat, preguntau-li a ell.» 
Jn 9,27  los ulls? 27 Ell los respongué:  –Ja vos ho diguí i vosaltres ho oiguéreu;  
Jn 11,24  ressuscitarà. 24 Marta li respon:  –Ja sé que ressuscitarà en la resurrecció  
Jn 14,30  de que quan succeesca, cregau. 30  Ja no parlaré molt ab vosaltres, puix ve  
Jn 15,15 amics, si feu lo que jo us mano. 15  Ja no us apellidaré sirvents, perquè lo  
Jn 16,25  vos les he dites en paràboles.  Ja ve l’hora en què no us parlaré ab  
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Jn 18,8  Jesús de Nazaret. 8 Jesús replicà:  –Ja us he dit que só jo. Si, doncs, me  
Ac 4,9  poble i ancians d’Israel, oïu: 9  Ja que avui se’ns demana raó del bé fet a 
1Co 4,8  com si no ho haguesses rebut? 8  Ja estau vosaltres saciats, ja sou rics:  
2Co 11,19  la carn, jo també me gloriaré. 19  Ja que sofriu de bon grat als necis,  
2Co 13,2  serà confirmada tota paraula.» 2  Ja us diguí abans, estant present, i ho  
2Co 13,3  abans, ni a tots los demés. 3  Ja que cercau una prova que Cristo parla  
Fl 4,15  participat de ma tribulació. 15  Ja sabeu vosaltres, filipians, que en lo  
1Pe 1,23  fervorosament ab un cor pur. 23  Ja que haveu renascut, no de llavor  
Ap 9,17 vestien corasses de foc de color de  jacinto i de sofre; i els caps dels  
Ap 21,20  lo desè, crisopraso; l’onzè,  jacinto; lo dotzè, ametista. 21 I les  
Mt 1,2  a Isaac. I Isaac engendrà a  Jacob. I Jacob engendrà a Judes i a sos  
Mt 1,2  Isaac. I Isaac engendrà a Jacob. I  Jacob engendrà a Judes i a sos germans. 3  
Mt 1,15  a Matan. I Matan engendrà a  Jacob. 16 I Jacob engendrà a Josep, espòs  
Mt 1,16  I Matan engendrà a Jacob. 16 I  Jacob engendrà a Josep, espòs de Maria, de 
Mt 8,11  assentaran ab Abraham, i Isaac, i  Jacob en lo Regne del cel. 12 Però los  
Mt 22,32  i lo Déu d’Isaac, i lo Déu de  Jacob”? No és Déu de morts, sinó de vius.  
Mc 12,26  i el Déu d’Isaac, i el Déu de  Jacob”? 27 No és Déu de morts, sinó de  
Lc 1,32  son pare, i regnarà en la casa de  Jacob per a sempre. 33 I son regne no  
Lc 3,34  ho fou de Judes, 34 que ho fou de  Jacob, que ho fou d’Isaac, que ho fou d’ 
Lc 13,28  veureu a Abraham, i a Isaac, i a  Jacob, i a tots los profetes en lo Regne  
Lc 20,37  i lo Déu d’Isaac, i lo Déu de  Jacob.” 38 I no és Déu de morts sinó de  
Jn 4,5  Sicar, prop de l’heretat que donà  Jacob a son fill Josep. 6 I estava allí la 
Jn 4,6  Josep. 6 I estava allí la font de  Jacob. Jesús, doncs, fatigat del camí,  
Jn 4,12  per ventura, major que nostre pare  Jacob, que nos donà aquest pou i ne begué  
Ac 3,13  i el Déu d’Isaac, i el Déu de  Jacob, Déu de nostres pares, ha glorificat 
Ac 7,8  de vuit dies; i Isaac engendrà a  Jacob, i Jacob, als dotze patriarques. 9  
Ac 7,8  dies; i Isaac engendrà a Jacob, i  Jacob, als dotze patriarques. 9 »I els  
Ac 7,12 no trobaven què menjar. 12 Mes quan  Jacob oigué que hi havia blat en Egipte,  
Ac 7,14 enviant Josep, féu venir a son pare  Jacob i a tota sa parentela, que constava  
Ac 7,15  de setanta-cinc persones. 15 I  Jacob baixà a Egipte, i morí ell i els  
Ac 7,32  lo Déu d’Isaac i el Déu de  Jacob. »Emperò Moisès, tremolant, no s’  
Ac 7,46  trobar tabernacle per al Déu de  Jacob. 47 Emperò Salomó li edificà una  
Rm 9,13  a lo que està escrit: «Amí a  Jacob, i avorrí a Esaú.» 14 Què direm,  
Rm 11,26  que desterrarà la impietat de  Jacob. 27 Puix aquesta és ma aliança ab  
He 11,9  habitant en barraques ab Isaac i  Jacob, cohereus de la mateixa promesa; 10  
He 11,21  que havien de venir. 21 Per la fe,  Jacob, quan estava per morir, beneí un i  
Rm 3,27  Jesucrist. 27 A on està, doncs, ta  jactància? Queda exclosa. Per quina llei?  
Jm 4,16 en vostres vanes presumpcions. Tota  jactància semblant és mala. 17 Aquell,  
Ac 5,36  dies s’alçà un cert Teodas,  jactant-se de que ell era algú; i hi  
Rm 1,22  insensat quedà en tenebres. 22 I  jactant-se de savis se tornaren necis,  
Rm 2,19  que són més exceŀlents, 19 i et  jactes de ser guia de cegos i llum dels  
Rm 11,18  contra les branques. I si te’n  jactes, sàpies que tu no suportes l’  
Rm 11,18 de la grassa de l’oliver, 18 no et  jàcties contra les branques. I si te’n  
Mt 8,14  a la casa de Pere, vegé a sa sogra  jaent en lo llit i ab febre. 15 I li tocà  
Mc 5,40 estaven ab ell, i entra a on estava  jaient la noia. 41 I prenent la mà a la  
Mc 5,Tit  i ressuscita a la filla de  Jairo. 1 I passaren a l’altra banda del  
Mc 5,22  prínceps de la sinagoga, anomenat  Jairo, i luego que el vegé se postrà a sos 
Lc 8,Tit  la mort ressuscitant a la filla de  Jairo. 1 I succeí després, que Jesús  
Lc 8,41  aquí que vingué un home anomenat  Jairo, que era príncep de la sinagoga, i  
Mt 12,7  vull, i no sacrifici”,  jamai condemnaríeu als innocents. 8 Perquè 
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Jn 8,33  de la descendència d’Abraham, i  jamai havem estat esclaus de ningú. Com  
Jn 9,32  de que el món és món no s’ha oït  jamai que ningú haja obert los ulls a un  
Ac 11,8 diguí: »–No ho faré, Senyor, perquè  jamai entrà en ma boca cosa comuna ni  
1Co 2,8  perquè si l’haguessen coneguda,  jamai haurien crucificat al Senyor de la  
1Co 8,13  és ocasió d’escàndol a mon germà,  jamai menjaré carn, per no escandalisar a  
1Co 9,7  potestat de fer això? 7 ¿Qui va  jamai a la guerra a ses expenses? ¿Qui  
1Te 2,5 Déu, que prova nostres cors. 5 Puix  jamai lo nostre llenguatge fou d’  
He 1,5  5 Perquè, a quin dels àngels digué  jamai: «Tu ets mon Fill, avui jo t’he  
He 1,13  13 Puix a quin dels àngels digué  jamai en ningun temps: «Senta’t a ma  
He 10,1  la verdadera imatge de les coses,  jamai pot, ab aquells sacrificis que ells  
1Jn 2,21  i perquè ninguna mentida proceeix  jamai de la veritat. 22 ¿Qui és mentider  
1Jn 4,12  los uns als altres. 12 Ningú vegé  jamai a Déu. Si ens amàssem los uns als  
Jn 7,46  46 Los ministres respongueren:  –Jamai home algun ha parlat com aquest  
Jn 13,8 i ho sabràs després. 8 Pere li diu:  –Jamai me rentareu vós los peus. Jesús li  
2Tm 3,8 ciència de la veritat. 8 I així com  Janes i Mambres resistiren a Moisès, així  
Lc 3,24 que ho fou de Melquí, que ho fou de  Janne, que ho fou de Josep, 25 que ho fou  
Lc 3,37  que ho fou d’Henoc, que ho fou de  Jared, que ho fou de Malaleel, que ho fou  
Ac 17,5  la ciutat, i assaltaren la casa de  Jason, volent-los presentar davant lo  
Ac 17,6 los trobat, portaren ab violència a  Jason i alguns dels germans davant dels  
Ac 17,7 vingut aquí, 7 als quals ha acollit  Jason; i tots aquestos van contra los  
Ac 17,9  9 Emperò, rebuda satisfacció de  Jason i dels altres, los deixaren anar  
Rm 16,21  Timoteu, mon coadjutor, i Luci, i  Jason, i Sosipatre, parents meus. 22 Jo,  
Ap 4,3 l’aspecte era semblant a una pedra  jaspe i de sàrdio; i al rodador del trono  
Ap 21,11  semblant a una pedra preciosa de  jaspe, a manera de cristall. 12 I tenia  
Ap 21,18  d’aquesta muralla era de pedra  jaspe, emperò la ciutat era or pur,  
Ap 21,19  preciosa. Lo primer fonament era  jaspe; lo segon, zafir; lo tercer, robí;  
Mt 8,6  i dient-li: –Senyor, mon sirvent  jau en casa paralític i està fortament  
Mt 4,Tit  Vocació de Pere, d’Andreu, de  Jaume i de Joan. Anúncia l’evangeli als  
Mt 4,21  en avant, vegé altres dos germans,  Jaume fill del Zebedeu, i son germà Joan  
Mt 10,3  Pere, i Andreu, son germà; 3  Jaume, del Zebedeu, i Joan, son germà;  
Mt 10,3  Tomàs i Mateu, lo publicà;  Jaume d’Alfeu i Tadeu; 4 Simó Cananeu, i  
Mt 13,55  diu sa mare Maria, i sos germans,  Jaume, i Josep, i Simó, i Judes? 56 I ses  
Mt 17,1 dies, Jesús pren ab ell a Pere, i a  Jaume, i a son germà Joan, i se’ls ne  
Mt 27,56  Maria Magdalena, i Maria, mare de  Jaume i de Josep, i la mare dels fills del 
Mc 1,19 I anant un poc més en avant, vegé a  Jaume, fill del Zebedeu, i a Joan, son  
Mc 1,29  a casa de Simó i d’Andreu, ab  Jaume i Joan. 30 I la sogra de Simó jeia  
Mc 3,17 Simó li posà lo nom de Pere; 17 i a  Jaume del Zebedeu, i a Joan, germà de  
Mc 3,17  del Zebedeu, i a Joan, germà de  Jaume, als quals donà lo nom de Boanerges, 
Mc 3,18 Bartomeu, i a Mateu, i a Tomàs, i a  Jaume d’Alfeu, i a Tadeu, i a Simó lo  
Mc 5,37  que el seguís, excepte Pere, i  Jaume, i Joan, germà de Jaume. 38 I  
Mc 5,37  Pere, i Jaume, i Joan, germà de  Jaume. 38 I arriben a casa del príncep de  
Mc 6,3  menestral, fill de Maria, germà de  Jaume, i de Josep, i de Judes, i de Simó?  
Mc 9,1  prengué Jesús ab ell a Pere, i a  Jaume, i a Joan, i se’ls ne portà sols a  
Mc 10,35  35 Llavors s’acercaren a ell  Jaume i Joan, fills del Zebedeu, dient-  
Mc 10,41  començaren a indignar-se contra  Jaume i Joan. 42 Emperò Jesús los cridà i  
Mc 13,3  li preguntaven a part Pere i  Jaume i Joan i Andreu: 4 –Dieu-nos:  
Mc 14,33 33 I se’n portà ab ell a Pere, i a  Jaume, i a Joan, i començà a atemorisar- 
Mc 15,40  Maria Magdalena, i Maria, mare de  Jaume lo menor i de Josep, i Salomé 41  
Mc 16,1  Maria Magdalena i Maria, mare de  Jaume, i Salomé, compraren aromàtics per a 
Lc 5,10  que havien fet. 10 I així mateix  Jaume i Joan, fills del Zebedeu, que eren  
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Lc 6,14  de Pere, i Andreu, son germà,  Jaume i Joan, Felip i Bartomeu, 15 Mateu i 
Lc 6,15 Felip i Bartomeu, 15 Mateu i Tomàs,  Jaume d’Alfeu i Simó, anomenat lo  
Lc 6,16  lo Zelador, 16 i Judes, germà de  Jaume, i Judes Iscariot, que fou lo  
Lc 8,51  ningú ab ell, sinó a Pere, i a  Jaume, i a Joan, i al pare i a la mare de  
Lc 9,28  paraules, prengué ab si a Pere i a  Jaume i a Joan i se’n pujà a una muntanya 
Lc 9,54  54 I quan los seus deixebles  Jaume i Joan vegeren això, digueren:  
Lc 24,10  i Joana, i Maria, mare de  Jaume, i les demés que estaven ab elles.  
Ac 1,13  alta, a on estaven Pere i Joan,  Jaume i Andreu, Felip i Tomàs, Bartomeu i  
Ac 1,13  Felip i Tomàs, Bartomeu i Mateu,  Jaume d’Alfeu i Simó lo Zelós, i Judes  
Ac 1,13  i Simó lo Zelós, i Judes germà de  Jaume. 14 Tots aquestos perseveraven  
Ac 12,Tit  12,Tit Capítol XII Martiri de sant  Jaume. Presó i llibertat de sant Pere.  
Ac 12,2  Iglésia. 2 I matà ab espasa a sant  Jaume, germà de Joan. 3 I veent que  
Ac 12,17 presó, i digué: –Feu-ho a saber a  Jaume i als germans. I eixint d’allí se  
Ac 15,13  I després que callaren, respongué  Jaume dient: –Barons germans, oïu-me: 14 
Ac 21,18  Pau entrà ab nosaltres en casa de  Jaume, a on se juntaren tots los ancians.  
1Co 15,7  ja finat. 7 Després s’aparegué a  Jaume també, i després a tots los  
Ga 1,19  ningun altre dels apòstols, sinó a  Jaume, lo germà del Senyor. 20 I en això  
Ga 2,9 mi també per als gentils.) 9 I quan  Jaume, Cefas i Joan, que apareixien ser  
Ga 2,12  que vinguessen alguns de part de  Jaume, menjava ab los gentils; emperò  
Jm Inc  catòlica de l’apòstol sant  Jaume 1,Tit Capítol I De la utilitat de  
Jm 1,1  Fugir de l’esperit del món. 1  Jaume, servo de Déu i de nostre Senyor  
Jud 1  servo de Jesucrist i germà de  Jaume, a aquells que són santificats en  
Ap 11,8  8 I els cossos morts d’ells  jauran en los carrers de la gran ciutat,  
Mt 1,11  a Josies. 11 I Josies engendrà a  Jeconies i a sos germans en la  
Mt 1,12  de la transmigració de Babilònia,  Jeconies engendrà a Salatiel. I Salatiel  
He 11,32  de Gedeon, de Barac, de Samsó, de  Jeftè, de David, de Samuel i dels  
Mc 1,30 Jaume i Joan. 30 I la sogra de Simó  jeia en lo llit ab febre, i luego li  
Mc 2,4  un forat, baixaren lo llit en què  jeia lo paralític. 5 I quan Jesús vegé la  
Lc 5,25  d’ells, i prengué lo llit en què  jeia i se n’anà a sa casa glorificant a  
Jn 5,3 qual té cinc porxos, 3 en los quals  jeia una gran multitud de malalts, cegos,  
Jn 5,6  malalt. 6 I veent-lo Jesús que  jeia, i coneixent que molt temps havia  
Mt 2,17  complert lo que s’havia dit per  Jeremies, lo profeta, que diu: 18 «Veu fou 
Mt 16,14  que és Elies, i altres que és  Jeremies o un dels profetes. 15 I Jesús  
Mt 27,9  lo que fou dit per lo profeta  Jeremies, que digué: «I prengueren les  
Mt 20,29  de molts. 29 I a l’eixir ells de  Jericó, lo seguí una gran multitud de  
Mc 10,46  de molts. 46 I vingueren a  Jericó, i a l’eixir de Jericó ell i sos  
Mc 10,46 vingueren a Jericó, i a l’eixir de  Jericó ell i sos deixebles, i molta gent  
Lc 10,30  –Baixava un home de Jerusalem a  Jericó, i caigué en mans de lladres, que  
Lc 18,Tit  de les riqueses i cura al cego de  Jericó. 1 Los proposà també aquesta  
Lc 18,35  35 I succeí que, acercant-se a  Jericó, estava un cego assentat a la vora  
Lc 19,1  I havent Jesús entrat, passava per  Jericó. 2 I veus aquí un home, anomenat  
He 11,30 Per la fe caigueren les muralles de  Jericó després de ser rodejades per espai  
Mt 2,1  uns magos vingueren de l’Orient a  Jerusalem 2 dient: –A on és lo qui ha nat  
Mt 2,3  quan ho oí, se torbà, i ab ell tot  Jerusalem. 4 I convocant a tots los  
Mt 3,5  5 Llavors eixia envers ell  Jerusalem, i tota la Judea, i tota la  
Mt 4,25 de la Galilea, i de Decàpolis, i de  Jerusalem, i de Judea, i de l’altra banda 
Mt 5,35  és la peanya de sos peus; ni per  Jerusalem, perquè és la ciutat del gran  
Mt 15,1 a ell alguns escribes i fariseus de  Jerusalem, dient: 2 –Per què tos deixebles 
Mt 16,21  que convenia que ell anàs a  Jerusalem i que sofrís moltes coses de  
Mt 20,17  los elegits. 17 I pujant Jesús a  Jerusalem, prengué a part en lo camí a sos 
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Mt 20,18 digué: 18 –Mirau, nosaltres pujam a  Jerusalem, i lo Fill de l’home serà  
Mt 21,Tit  XXI Jesús entra triümfant en  Jerusalem. Trau del temple als que estaven 
Mt 21,1  i raons. 1 I a l’acercar-se a  Jerusalem, quan arribaren a Betfage, prop  
Mt 21,10  les altures! 10 I havent entrat en  Jerusalem, se commogué tota la ciutat,  
Mt 23,Tit dels profetes i de la destrucció de  Jerusalem. 1 Llavors Jesús parlà a la  
Mt 23,37 vindran sobre aquesta generació. 37  »Jerusalem, Jerusalem, que mates als  
Mt 23,37  aquesta generació. 37 »Jerusalem,  Jerusalem, que mates als profetes i  
Mt 24,Tit  Jesucrist pronostica la ruïna de  Jerusalem i del temple. Anuncia a sos  
Mt 26,Tit  ell. Cena de l’anyell pasqual en  Jerusalem, en la qual parlà de la traïció  
Mc 1,5  la terra de Judea i tots los de  Jerusalem, i eren batejats per ell en lo  
Mc 3,8 de la Galilea i de la Judea, 8 i de  Jerusalem, i de la Idumea, i de l’altra  
Mc 3,22 I els escribes que havien baixat de  Jerusalem deien: –Té a Beelzebub, i per  
Mc 7,1 dels escribes, que havien vingut de  Jerusalem. 2 I quan vegeren menjar alguns  
Mc 10,32  32 I estaven en lo camí pujant a  Jerusalem, i Jesús anava davant d’ells, i 
Mc 10,33  –Veus aquí, nosaltres pujam a  Jerusalem, i el Fill de l’home serà  
Mc 11,Tit  XI Entrada triümfant de Jesús en  Jerusalem. Maledicció de la figuera. Los  
Mc 11,1  sacerdots. 1 I quan s’acercaren a  Jerusalem i a Betània, prop de la muntanya 
Mc 11,11 en les altures! 11 I entrà Jesús en  Jerusalem en lo temple, i després d’haver 
Mc 11,15  ho oïren. 15 Vénen, doncs, a  Jerusalem. I havent Jesús entrat en lo  
Mc 11,27  27 I tornaren altra vegada a  Jerusalem. I mentres estava passejant ell  
Mc 13,Tit  XIII Profecies de la destrucció de  Jerusalem i de la segona vinguda de Jesús, 
Mc 15,41  que junt ab ell havien pujat a  Jerusalem. 42 I essent ja vespre, puix era 
Lc 2,22  a la llei de Moisès, lo portaren a  Jerusalem per a presentar-lo al Senyor,  
Lc 2,25  25 I en aquella ocasió hi havia en  Jerusalem un home anomenat Simeon, i  
Lc 2,41  I sos pares anaven tots los anys a  Jerusalem, en lo dia solemne de la Pasqua. 
Lc 2,42  ja d’edat de dotze anys, pujant a  Jerusalem segons lo costum del dia de la  
Lc 2,43  se quedà l’infant Jesús en  Jerusalem sens que ho advertissen sos  
Lc 2,45  havent-lo trobat, regressaren a  Jerusalem en busca d’ell. 46 I succeí  
Lc 4,9 a ell sol serviràs.” 9 I el portà a  Jerusalem i el posà sobre lo pinacle del  
Lc 5,17  pobles de Galilea i de Judea i de  Jerusalem, i lo poder del Senyor obrava  
Lc 6,17  de gent de tota la Judea, i de  Jerusalem, i de la marina, i de Tiro i de  
Lc 9,31 món, que havia de verificar-se en  Jerusalem. 32 Emperò Pere i los que  
Lc 9,51  posà lo semblant resolt d’anar a  Jerusalem. 52 I despatxà davant d’ell  
Lc 9,53  lo seu semblant era d’anar a  Jerusalem. 54 I quan los seus deixebles  
Lc 10,30  paraula digué: –Baixava un home de  Jerusalem a Jericó, i caigué en mans de  
Lc 13,Tit pocs que se salven. Passió predita.  Jerusalem, homicida dels profetes. 1 I en  
Lc 13,4  que los demés habitants de  Jerusalem? 5 Vos dic que no. Emperò si no  
Lc 13,22 per les ciutats i llocs, caminant a  Jerusalem. 23 I li digué un home: –Senyor, 
Lc 13,33 no cap que un profeta mòria fora de  Jerusalem.” 34 »Jerusalem, Jerusalem, que  
Lc 13,34  mòria fora de Jerusalem.” 34  »Jerusalem, Jerusalem, que mates als  
Lc 13,34  fora de Jerusalem.” 34 »Jerusalem,  Jerusalem, que mates als profetes i  
Lc 17,11  fer.” 11 I succeí que, anant ell a  Jerusalem, passava per mig de la Samària i 
Lc 18,31 los digué: –Mirau, nosaltres anam a  Jerusalem, i seran complertes totes les  
Lc 19,Tit  mines. Entra Jesús triümfant en  Jerusalem. Plora sobre aquesta ciutat i  
Lc 19,11  per causa d’estar prop de  Jerusalem i perquè pensaven que luego se  
Lc 19,28  I dit això, prosseguí son viatge a  Jerusalem, i anava davant de tots. 29 I  
Lc 21,Tit  que preceiran a la destrucció de  Jerusalem i lo segon adveniment de  
Lc 21,20  que un exèrcit està circuint a  Jerusalem, sabeu que sa desolació està  
Lc 21,24  cautiveri per totes les nacions, i  Jerusalem serà trepitjada dels gentils,  
Lc 23,7  en aquella ocasió, estava també en  Jerusalem. 8 I Herodes, al veure a Jesús,  
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Lc 23,28  se envers elles, digué: –Filles de  Jerusalem, no ploreu sobre mi, ans bé  
Lc 24,13  anomenat Emmaús, que distava de  Jerusalem xixanta estadis. 14 I  
Lc 24,18  –¿Sols tu ets tan foraster en  Jerusalem, que no sàpies lo que ha passat  
Lc 24,33  se immediatament, se’n tornaren a  Jerusalem i trobaren congregats als onze  
Lc 24,47  a totes les nacions començant per  Jerusalem. 48 I vosaltres sou testimoni d’ 
Lc 24,49  permaneixeu aquí en la ciutat de  Jerusalem, fins que estigau revestits del  
Lc 24,52  -lo adorat, se’n tornaren a  Jerusalem ab gran goig. 53 I estaven  
Jn 1,19  quan los jueus li enviaren des de  Jerusalem los sacerdots i los levites per  
Jn 2,13 estava pròxima, i Jesús se n’anà a  Jerusalem. 14 I havent trobat en lo  
Jn 2,23  dit. 23 Mentres que ell estigué en  Jerusalem ab motiu de la Pasqua, molts  
Jn 4,20  muntanya i vosaltres dieu que  Jerusalem és lo lloc a on se deu adorar.  
Jn 4,21  al Pare en aquesta muntanya ni en  Jerusalem. 22 Vosaltres adorau lo que no  
Jn 4,45 havent vist tot lo que havia fet en  Jerusalem en lo dia de la festa, perquè  
Jn 5,1  la festa dels jueus, Jesús pujà a  Jerusalem. 2 I en Jerusalem està la  
Jn 5,2  Jesús pujà a Jerusalem. 2 I en  Jerusalem està la piscina de les Ovelles,  
Jn 7,Tit  7,Tit Capítol VII Va Jesús a  Jerusalem per la festa dels Tabernacles.  
Jn 7,25  recte. 25 Llavors alguns dels de  Jerusalem deien: –No és aquest al qui  
Jn 10,22  dels cegos? 22 I se celebrava en  Jerusalem la festa de la Dedicació, i era  
Jn 11,18  sepultura. 18 I distava Betània de  Jerusalem com cosa de quinze estàdios. 19  
Jn 11,55  molts d’aquella comarca pujaren a  Jerusalem antes de la Pasqua, per a  
Jn 12,Tit  Entrada triümfant de Jesucrist en  Jerusalem. Alguns gentils volen veure a  
Jn 12,12  havent sabut que Jesús venia a  Jerusalem, 13 prengueren rames de palmers  
Ac 1,4  ells, los manà que no partissen de  Jerusalem, sinó que esperassen la promesa  
Ac 1,8  vosaltres, i em sereu testimoni en  Jerusalem, i en tota la Judea, i la  
Ac 1,12 al cel. 12 Llavors se’n tornaren a  Jerusalem des de la muntanya anomenada de  
Ac 1,12  de l’Oliverar, que dista de  Jerusalem la jornada d’un dissabte. 13 I  
Ac 1,19  fou notori a tots los habitants de  Jerusalem, de manera que fou anomenat  
Ac 2,5  a parlar. 5 I llavors habitaven en  Jerusalem jueus, barons piadosos, de totes 
Ac 2,14 i vosaltres tots los que habitau en  Jerusalem, sia-us açò notori i prestau  
Ac 4,5  que al dia següent se juntaren en  Jerusalem los prínceps d’ells, i els  
Ac 4,16 és manifest a tots los habitants de  Jerusalem, i no ho podem negar. 17 Emperò  
Ac 5,16  de sos mals. 16 I acudia també a  Jerusalem molta gent de les ciutats  
Ac 5,28  nom; i veus aquí que haveu omplert  Jerusalem de vostra doctrina, i voleu fer  
Ac 6,7  molt lo número dels deixebles en  Jerusalem. I una gran multitud de  
Ac 8,1  persecució contra la iglésia de  Jerusalem, i foren tots dispersos per les  
Ac 8,14  oït los apòstols que estaven en  Jerusalem que Samària havia rebut la  
Ac 8,25  del Senyor, se’n tornaren a  Jerusalem i predicaven l’evangeli en  
Ac 8,26 al migdia per la senda que baixa de  Jerusalem a Gaza, la qual està deserta. 27 
Ac 8,27  i havia vingut per adorar en  Jerusalem; 28 i se’n tornava, i sentat  
Ac 9,Tit  Predica després en Damasco. Va a  Jerusalem i és enviat a Tarso. Sant Pere  
Ac 9,2  ab lo fi de portar presos a  Jerusalem a quants encontràs d’aquesta  
Ac 9,13  quant mal féu a vostres sants en  Jerusalem, 14 i aquí té poder dels  
Ac 9,21  és aquest aquell que perseguia en  Jerusalem als que invocaven aquest nom, i  
Ac 9,26  per la muralla. 26 I quan vingué a  Jerusalem, desitjava juntar-se ab los  
Ac 9,28  de Jesús. 28 I estava ab ells en  Jerusalem, entrant i eixint, i parlant ab  
Ac 10,39  féu en la regió dels jueus i en  Jerusalem; al qual ells mataren penjant- 
Ac 11,2  de Déu. 2 I quan Pere passà a  Jerusalem disputaven contra d’ell los que 
Ac 11,22 a oïdos de la iglésia que estava en  Jerusalem, i enviaren a Antioquia a  
Ac 11,27  27 I en aquestos dies baixaren de  Jerusalem a Antioquia uns profetes. 28 I  
Ac 12,25  25 I Bernabé i Saulo tornaren de  Jerusalem, després d’haver complert son  
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Ac 13,13  -se d’ells, se’n tornà a  Jerusalem. 14 I ells, passant de llarg en  
Ac 13,27  27 Perquè los que habitaven en  Jerusalem i sos prínceps, no coneixent a  
Ac 13,31  juntament ab ell de la Galilea a  Jerusalem, los quals fins ara donen  
Ac 15,Tit  15,Tit Capítol XV Concili de  Jerusalem sobre les observàncies de la  
Ac 15,2  i alguns dels altres passassen a  Jerusalem, als apòstols i presbíteros, per 
Ac 15,4  los germans. 4 I quan arribaren a  Jerusalem foren rebuts per la iglésia i  
Ac 15,34  se allí, i Judes se’n tornà sol a  Jerusalem. 35 I Pau i Bernabé s’estaven  
Ac 16,4  los apòstols i per los ancians en  Jerusalem. 5 I així les iglésies se  
Ac 18,Tit  Parteix a Èfeso i torna a  Jerusalem. Apolo és instruït per Prisciŀla 
Ac 18,21  de guardar aquesta festa que ve en  Jerusalem; emperò tornaré a veure-us, si 
Ac 19,21  proposà Pau en esperit anar a  Jerusalem atravessant la Macedònia i l’  
Ac 20,16  tot quant podia per a celebrar en  Jerusalem lo dia de Pentecostes. 17 I des  
Ac 20,22  lligat de l’Esperit, me’n vaig a  Jerusalem, no sabent les coses que allí m’ 
Ac 20,23  ciutats dient que m’aguarden en  Jerusalem cadenes i tribulacions. 24  
Ac 21,Tit  21,Tit Capítol XXI Viatge de Pau a  Jerusalem. Lo profeta Àgabo li prediu los  
Ac 21,4  medi de l’Esperit, que no pujàs a  Jerusalem. 5 I passats aquestos dies  
Ac 21,11  Sant: “Així lligaran los jueus, en  Jerusalem, al baró de qui és aquest  
Ac 21,12  lloc, li pregàvem que no pujàs a  Jerusalem. 13 Llavors Pau respongué dient: 
Ac 21,13  lligat, sinó també per a morir en  Jerusalem per lo nom del Senyor Jesús. 14  
Ac 21,15  preparat per lo viatge, pujàrem a  Jerusalem. 16 I alguns dels deixebles  
Ac 21,17  en sa casa. 17 I quan arribàrem a  Jerusalem, los germans nos reberen ab bona 
Ac 21,31  al tribú de la cohort de que tot  Jerusalem estava alborotat; 32 lo qual  
Ac 22,5  portar-los lligats des d’allí a  Jerusalem, per a què fossen castigats. 6  
Ac 22,17 nom. 17 »I succeí que, quan torní a  Jerusalem i estava fent oració en lo  
Ac 22,18  »–Dóna’t pressa i marxa luego de  Jerusalem, perquè no rebran ton testimoni  
Ac 23,11  com has donat testimoni de mi en  Jerusalem, convé que el dónies també en  
Ac 24,11  fa més de dotze dies que jo pugí a  Jerusalem per adorar, 12 i no em trobaren  
Ac 25,1  cap de tres dies pujà de Cesarea a  Jerusalem. 2 I els prínceps dels sacerdots 
Ac 25,3  ell, per a què el manàs venir a  Jerusalem, posant-li emboscades en lo  
Ac 25,7  los jueus que havien vingut de  Jerusalem, acusant-lo de molts i graves  
Ac 25,9  a Pau i digué: –¿Vols pujar a  Jerusalem i ser judicat d’aquestes coses  
Ac 25,15  15 acerca del qual, quan jo era a  Jerusalem, acudiren a mi los prínceps dels 
Ac 25,20  li vaig dir si volia anar a  Jerusalem i ser allí judicat d’aquestes  
Ac 25,24  dels jueus ha recorregut a mi en  Jerusalem, demanant a crits que no devia  
Ac 26,4  veritat que la vida que jo fiu en  Jerusalem entre los de ma nació des del  
Ac 26,10 Jesús Nazareno. 10 I així ho fiu en  Jerusalem, i vaig posar presos a molts  
Ac 26,20  als de Damasco i després en  Jerusalem, i per tota la terra de Judea, i 
Ac 28,17  nostres pares, vaig ésser pres en  Jerusalem i entregat en mans dels romans,  
Rm 15,19  Esperit Sant; de manera que des de  Jerusalem i terres comarcanes, fins a  
Rm 15,25  companyia. 25 Mes ara me’n vaig a  Jerusalem per a ministrar als sants. 26  
Rm 15,26  d’entre els sants que estan en  Jerusalem. 27 Així los plagué i són  
Rm 15,31 Judea, i sia agradable als sants de  Jerusalem l’oferta de mon servei, 32 a fi 
1Co 16,Tit  per als pobres de la iglésia de  Jerusalem i los recomana a Timoteu i a  
1Co 16,3 a eixos enviaré per a què pòrtien a  Jerusalem vostre socorro. 4 I si la cosa  
2Co 8,Tit al socorro dels cristians pobres de  Jerusalem. 1 Així mateix vos fem a saber,  
Ga 1,17  carn ni ab la sang, 17 ni vinguí a  Jerusalem a aquells que eren apòstols  
Ga 1,18  allí, al cap de tres anys vinguí a  Jerusalem a veure a Pere, i estiguí ab ell 
Ga 2,1  anys després pugí altra vegada a  Jerusalem ab Bernabé, prenent ab mi també  
Ga 4,25 Aràbia, i correspon a lo que ara és  Jerusalem, la que està en esclavitud ab  
Ga 4,26  esclavitud ab sos fills. 26 Mes la  Jerusalem que està en lo alt és llibre, la 



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1837 
 

He 12,22  la ciutat de Déu viu, la celestial  Jerusalem, i a una companyia de molts mils 
Ap 3,12  de la ciutat de mon Déu, la nova  Jerusalem, que baixa del cel de mon Déu, i 
Ap 21,Tit  de la ciutat celestial de  Jerusalem, mística esposa de l’Anyell de  
Ap 21,2 Joan, vegí la ciutat santa, la nova  Jerusalem, que de part de Déu baixava del  
Ap 21,10  i em mostrà la ciutat santa de  Jerusalem, que baixava del cel, de la  
Ap 22,Tit  i misteriosa de la celestial  Jerusalem, i ab ella, l’Apocalipsi o la  
Mt 1,5  de Rut a Obed. I Obed engendrà a  Jessè. I Jessè engendrà a David, lo rei. 6 
Mt 1,5  a Obed. I Obed engendrà a Jessè. I  Jessè engendrà a David, lo rei. 6 I David, 
Lc 3,32  ho fou de David, 32 que ho fou de  Jessè, que ho fou d’Obed, que ho fou de  
Ac 13,22 dient: »–He trobat a David, fill de  Jessè, home segons mon cor, lo qual farà  
Rm 15,12  diu Isaïes: «Hi haurà una arrel de  Jessè que s’alçarà a governar los  
Mt Inc  Mt Inc L’Evangeli de  Jesucrist segons sant Mateu 1,Tit Capítol  
Mt 1,Tit Mateu 1,Tit Capítol I Genealogia de  Jesucrist. Sa concepció per obra de l’  
Mt 1,1  1 Llibre de la generació de  Jesucrist, fill de David, fill d’Abraham. 
Mt 1,18  generacions. 18 I la generació de  Jesucrist fou d’aquesta manera: estant  
Mt 3,Tit  III Joan Baptista, precursor de  Jesucrist, predica en lo desert. Reprèn  
Mt 4,Tit  Capítol IV Dejuni i tentació de  Jesucrist. Dóna principi a sa predicació.  
Mt 5,Tit del Jordà. 5,Tit Capítol V Sermó de  Jesucrist en la muntanya. Comença ab les  
Mt 6,Tit  Pare celestial. 6,Tit Capítol VI  Jesucrist continua lo sermó i parla de l’ 
Mt 7,Tit  VII Continuació i fi del sermó de  Jesucrist. Condemna los judicis temeraris. 
Mt 8,Tit  fariseus. 8,Tit Capítol VIII Cura  Jesucrist a un lleprós, al criat del  
Mt 10,Tit  X Vocació dels dotze apòstols.  Jesucrist los instrueix i els dóna  
Mt 12,Tit  cullen espigues en dissabte.  Jesucrist los defensa de la murmuració  
Mt 24,Tit  del Senyor.” 24,Tit Capítol XXIV  Jesucrist pronostica la ruïna de Jerusalem 
Mc Inc  del sigle. Mc Inc L’Evangeli de  Jesucrist segons sant Marc 1,Tit Capítol I 
Mc 1,Tit  de sant Pere i altres deixebles.  Jesucrist obra vàrios miracles. 1 Principi 
Mc 1,1  1 Principi de l’evangeli de  Jesucrist, Fill de Déu. 2 Així com està  
Lc Inc  Amén. Lc Inc L’Evangeli de  Jesucrist segons sant Lluc 1,Tit Capítol I 
Lc 4,Tit  Capítol IV Dejuni i tentació de  Jesucrist en lo desert. Predica en  
Lc 9,Tit  Zebedeu. Un home que vol seguir a  Jesucrist. 1 I havent convocat als dotze  
Lc 20,Tit  al Cèsar. Resurrecció dels morts.  Jesucrist, fill i Senyor de David.  
Lc 21,Tit  Jerusalem i lo segon adveniment de  Jesucrist. 1 I estant Jesús mirant les  
Lc 23,Tit  de sa boca? 23,Tit Capítol XXIII  Jesucrist és acusat davant de Pilat;  
Jn Inc a Déu. Amén. Jn Inc L’Evangeli de  Jesucrist segons sant Joan 1,Tit Capítol I 
Jn 1,17 la gràcia i la veritat fou feta per  Jesucrist. 18 A Déu ningú l’ha vist mai:  
Jn 3,Tit Capítol III Nicodemus ve a trobar a  Jesucrist. Instrucció que est li dóna. Los 
Jn 3,Tit  de Joan Baptista murmuren de  Jesucrist. Resposta de Joan a sos  
Jn 11,Tit i que ha de morir un home per tots.  Jesucrist se retira a Efrem, ciutat de  
Jn 12,Tit  d’aquest. Entrada triümfant de  Jesucrist en Jerusalem. Alguns gentils  
Jn 14,Tit  14,Tit Capítol XIV Plàtica de  Jesucrist a sos deixebles. 1 »Que no es  
Jn 15,Tit  Capítol XV Continua la plàtica de  Jesucrist. 1 »Jo só la verdadera vinya, i  
Jn 16,Tit en ma companyia. 16,Tit Capítol XVI  Jesucrist conclou la plàtica. 1 »Aquestes  
Jn 17,3  a vós, sol Déu verdader, i a  Jesucrist, a qui vós enviàreu. 4 Jo us he  
Ac 2,38  cada u de vosaltres en lo nom de  Jesucrist en remissió de vostres pecats, i 
Ac 3,6  lo que tinc t’ho dono: en nom de  Jesucrist de Nazaret, alça’t i camina! 7  
Ac 3,20  davant del Senyor i enviï aquell  Jesucrist que us fou predicat. 21 Al qual  
Ac 4,Tit  del tullit, confessen la fe de  Jesucrist. Se’ls mana que no predíquien.  
Ac 4,10 Israel, que en nom de nostre Senyor  Jesucrist de Nazaret, a qui vosaltres  
Ac 4,33  testimoni de la resurrecció de  Jesucrist, nostre Senyor, i hi havia molta 
Ac 5,42  cessaven d’ensenyar i predicar a  Jesucrist. 6,Tit Capítol VI Nombrament  
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Ac 8,12  de Déu, se batejaven en lo nom de  Jesucrist homes i dones. 13 Llavors cregué 
Ac 8,37  I ell respongué i digué: –Crec que  Jesucrist és lo Fill de Déu. 38 I manà  
Ac 9,34  I Pere li digué: –Eneas, lo Senyor  Jesucrist te cura. Alça’t i plega el  
Ac 10,36  d’Israel, anunciant-los pau per  Jesucrist (aquest és lo Senyor de tots).  
Ac 10,48  batejats en lo nom del Senyor  Jesucrist. I aleshores li suplicaren que  
Ac 11,17  que creguérem en lo Senyor  Jesucrist, ¿qui era jo que pogués oposar- 
Ac 15,11  que, mediant la gràcia del Senyor  Jesucrist, serem salvos nosaltres així com 
Ac 15,26  vides per lo nom de nostre Senyor  Jesucrist. 27 Enviam també a Judes i a  
Ac 16,18  a l’esperit: –Te mano, en nom de  Jesucrist, que isques d’ella. I en  
Ac 16,31  li digueren: –Creu en lo Senyor  Jesucrist i seràs salvat, tu i ta casa. 32 
Ac 17,3  d’entre els morts; i: «aquest és  Jesucrist, lo qual jo us anuncio.» 4 I  
Ac 20,21  Déu i la fe envers nostre Senyor  Jesucrist. 22 »I ara veus aquí que jo,  
Ac 24,24 i l’oí parlar de la fe que està en  Jesucrist. 25 Emperò com Pau parlàs de la  
Ac 28,Tit  son viatge a Roma, a on predica a  Jesucrist entre els principals jueus. 1 I  
Ac 28,31  les coses que són del Senyor  Jesucrist ab tota llibertat, sens que l’  
Rm 1,1  los més viciosos. 1 Pau, servo de  Jesucrist, anomenat apòstol, escollit per  
Rm 1,3  3 concernent a son Fill  Jesucrist, Senyor nostre, que fou fet del  
Rm 1,6  vosaltres sou també cridats per  Jesucrist. 7 A tots los qui estan en Roma, 
Rm 1,7 pau de Déu nostre Pare i del Senyor  Jesucrist. 8 Primerament dono gràcies a  
Rm 1,8  dono gràcies a mon Déu per medi de  Jesucrist acerca tots vosaltres, perquè  
Rm 1,16 no m’avergonyesc de l’evangeli de  Jesucrist; perquè és virtut de Déu per a  
Rm 2,16 homes, conforme a mon evangeli, per  Jesucrist. 17 Doncs, si tu que et prècies  
Rm 3,Tit pecat. No és la Llei, sinó la fe en  Jesucrist la que els deslliura d’ell. La  
Rm 3,22  justícia, dic, de Déu per la fe en  Jesucrist per a tots i sobre tots los que  
Rm 3,26  d’aquell que té la fe de  Jesucrist. 27 A on està, doncs, ta  
Rm 4,24 que ressuscità d’entre els morts a  Jesucrist nostre Senyor, 25 lo qual fou  
Rm 5,Tit  de la justificació per la fe en  Jesucrist, la gràcia sobreabundant del  
Rm 5,1  pau ab Déu mediant nostre Senyor  Jesucrist, 2 per qui igualment tenim  
Rm 5,11  també en Déu per nostre Senyor  Jesucrist, per qui ara havem rebut la  
Rm 5,15  la gràcia d’un sol home, que és  Jesucrist, abunda sobre molts. 16 I no fou 
Rm 5,17  més regnaran en vida per un sol  Jesucrist los que reben l’abundància de  
Rm 5,21  justícia per a la vida eterna, per  Jesucrist nostre Senyor. 6,Tit Capítol VI  
Rm 6,3  los que havem estat batejats en  Jesucrist, havem estat batejats en sa  
Rm 6,11  al pecat, emperò vius per a Déu en  Jesucrist nostre Senyor. 12 No régnia,  
Rm 6,23 gràcia de Déu és vida perdurable en  Jesucrist Senyor nostre. 7,Tit Capítol VII 
Rm 7,25  de mort? 25 La gràcia de Déu per  Jesucrist, nostre Senyor. Doncs jo mateix  
Rm 8,Tit  res los pot apartar de l’amor de  Jesucrist. 1 No hi ha, doncs, ara  
Rm 8,11  en vosaltres, lo qui ressuscità a  Jesucrist d’entre els morts vivificarà  
Rm 10,Tit  10,Tit Capítol X Sens la fe en  Jesucrist ningú pot salvar-se; ab ella i 
Rm 12,Tit  los dons rebuts de Déu ab la fe de  Jesucrist. Diu que, essent tots membres d’ 
Rm 13,Tit lo compendi de la Llei. Imitació de  Jesucrist. 1 Subjéctia’s tota persona a  
Rm 13,14  Ans bé vestiu’s de nostre Senyor  Jesucrist, i no feu cas de la carn per a  
Rm 15,5  entre vosaltres, conforme a  Jesucrist. 6 Perquè unànims, ab una boca,  
Rm 15,6  al Déu i Pare de nostre Senyor  Jesucrist. 7 Per lo tant, rebeu-vos los  
Rm 15,8  a glòria de Déu. 8 Doncs dic que  Jesucrist fou ministre de la circumcisió  
Rm 15,16  de Déu 16 de ser jo ministre de  Jesucrist entre els gentils, ministrant l’ 
Rm 15,17  Ab raó, doncs, puc gloriar-me en  Jesucrist en aquelles coses que pertanyen  
Rm 15,30  demano, germans, per nostre Senyor  Jesucrist i per amor de l’Esperit Sant,  
Rm 16,18  tals no serveixen a nostre Senyor  Jesucrist, sinó a son ventre; i ab bones  
Rm 16,20  peus. La gràcia de nostre Senyor  Jesucrist sia ab vosaltres. Amén. 21 Vos  
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Rm 16,24  24 La gràcia de nostre Senyor  Jesucrist sia ab tots vosaltres. Amén. 25  
Rm 16,25  mon evangeli i la predicació de  Jesucrist, segons la manifestació del  
Rm 16,27  ell sia dada l’honra i glòria per  Jesucrist per los sigles dels sigles.  
1Co 1,Tit  i supèrbia humana i que la creu de  Jesucrist, que és necedat i escàndol per  
1Co 1,1  i salut. 1 Pau, cridat apòstol de  Jesucrist per voluntat de Déu, i Sostenes, 
1Co 1,2  qualsevol lloc invoquen lo nom de  Jesucrist, nostre Senyor, d’ells i de  
1Co 1,3  de Déu nostre Pare i del senyor  Jesucrist. 4 Dono gràcies sens cessar a  
1Co 1,4  de Déu que us ha estat donada en  Jesucrist 5 perquè en totes coses sou  
1Co 1,7  la manifestació de nostre Senyor  Jesucrist, 8 lo qual vos confirmarà també  
1Co 1,8  de l’adveniment de nostre Senyor  Jesucrist. 9 Fiel és Déu, per qui haveu  
1Co 1,9  cridats a la companyia de son Fill  Jesucrist, nostre Senyor. 10 Mes vos  
1Co 1,10 germans, en lo nom de nostre Senyor  Jesucrist, que siau tots d’un mateix  
1Co 2,Tit la sabiduria apresa en l’escola de  Jesucrist crucificat, la qual solament pot 
1Co 2,2  saber res entre vosaltres, sinó a  Jesucrist, i aqueix crucificat. 3 I jo  
1Co 3,11  que el que està posat, ço és,  Jesucrist. 12 I si algú sobre aquest  
1Co 5,4  4 en lo nom de nostre Senyor  Jesucrist, essent congregats vosaltres i  
1Co 5,4  ab la potestat de nostre Senyor  Jesucrist, 5 que sia aqueix entregat a  
1Co 5,5  sàlvia en lo dia de nostre Senyor  Jesucrist. 6 Vostra vanaglòria no és bona. 
1Co 6,11  en lo nom de nostre Senyor  Jesucrist i per l’Esperit de nostre Déu.  
1Co 8,Tit  escandalisa als flacs peca contra  Jesucrist. 1 I en quant a les coses que  
1Co 8,6  i nosaltres, en ell; i un Senyor  Jesucrist, per qui són totes les coses, i  
1Co 9,1  ¿No só jo llibre? ¿No he vist jo a  Jesucrist, Senyor nostre? ¿No sou  
1Co 9,21 de Déu, ans bé estant en la llei de  Jesucrist) per a guanyar als que estaven  
1Co 15,Tit  se confirmen per la resurrecció de  Jesucrist. Se descriu l’ordre i modo d’  
1Co 15,57  donà la victòria per nostre Senyor  Jesucrist. 58 Així, amats germans meus,  
1Co 16,22  22 Si algú no ama a nostre Senyor  Jesucrist, sia anatema. ‹Maran atha!› 23  
1Co 16,23  23 La gràcia de nostre Senyor  Jesucrist sia ab vosaltres. 24 Mon amor  
2Co 1,1 i de sa doctrina. 1 Pau, apòstol de  Jesucrist per la voluntat de Déu, i el  
2Co 1,2  de Déu nostre Pare i del Senyor  Jesucrist. 3 Beneït sia lo Déu i Pare de  
2Co 1,3  sia lo Déu i Pare de nostre Senyor  Jesucrist, lo Pare de les misericòrdies i  
2Co 1,14  nostra en lo dia de nostre Senyor  Jesucrist. 15 I ab aquesta confiança  
2Co 1,19  sí i no. 19 Perquè lo Fill de Déu,  Jesucrist, que ha estat predicat entre  
2Co 3,Tit jueus solament se remou ab la fe en  Jesucrist. 1 ¿Començam de nou a alabar-  
2Co 4,5  a nosaltres mateixos, sinó a  Jesucrist, Senyor nostre, i nosaltres som  
2Co 4,6  de la glòria de Déu en la cara de  Jesucrist. 7 Emperò tenim aquest tresor en 
2Co 5,Tit  d’aquesta vida i agradar a  Jesucrist, jutge de tots. Per ell som  
2Co 5,18  que ens ha reconciliat a si per  Jesucrist, i ens donà lo ministeri de la  
2Co 8,9  sabeu la gràcia de nostre Senyor  Jesucrist, que, essent ric, se féu pobre  
2Co 11,31  Lo Déu i el Pare de nostre Senyor  Jesucrist, que és per a sempre beneït, sap 
2Co 13,5  us coneixeu vosaltres mateixos que  Jesucrist està en vosaltres, si és que ja  
2Co 13,13  13 La gràcia de nostre Senyor  Jesucrist i la caritat de Déu i la comunió 
Ga 1,Tit  havia ensenyat i que ell rebé de  Jesucrist. Refereix lo que ell era abans i 
Ga 1,1  dels homes, ni per home, sinó per  Jesucrist i per Déu Pare, que el  
Ga 1,3 part de Déu Pare i de nostre Senyor  Jesucrist, 4 lo qual se donà a si mateix  
Ga 1,12  l’he après, sinó per revelació de  Jesucrist. 13 Perquè ja haveu oït de quina 
Ga 2,Tit  és justificat sinó per la fe en  Jesucrist. 1 Catorze anys després pugí  
Ga 2,16 obres de la Llei, sinó per la fe de  Jesucrist, nosaltres creem en Jesucrist,  
Ga 2,16 fe de Jesucrist, nosaltres creem en  Jesucrist, per a què siam justificats per  
Ga 3,Tit  justificat, sinó per la fe viva en  Jesucrist. 1 Oh, gàlates insensats!, qui  
Ga 3,1  dels quals ha estat representat  Jesucrist, crucificat enmig de vosaltres  
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Ga 3,14  puga venir sobre els gentils per  Jesucrist, a fi de que per la fe rebiam la 
Ga 3,22  la promesa fos donada per la fe en  Jesucrist als que creuen. 23 Emperò abans  
Ga 5,Tit  de la Llei i béns de la fe de  Jesucrist. Quals sien los verdaders  
Ga 5,6 de la justícia per la fe. 6 Puix en  Jesucrist ni la circumcisió aprofita res,  
Ga 6,Tit  ha de ser únicament la creu de  Jesucrist. 1 Germans, si algun home fos  
Ga 6,14  sinó en la creu de nostre Senyor  Jesucrist, per lo qual lo món és  
Ga 6,18  18 La gràcia de nostre Senyor  Jesucrist sia, germans, ab vostre esperit. 
Ef 1,Tit  gràcia i glòria nos són donats per  Jesucrist, exaltat sobre totes les coses,  
Ef 1,1 Pau, per voluntat de Déu apòstol de  Jesucrist, a tots los sants que hi ha en  
Ef 1,2  de Déu, nostre Pare, i del Senyor  Jesucrist. 3 Beneït sia lo Déu i Pare de  
Ef 1,3  sia lo Déu i Pare de nostre Senyor  Jesucrist, lo qual nos ha beneït ab tota  
Ef 1,5  a l’adopció de fills per  Jesucrist, en ell mateix, segons lo  
Ef 1,17  per a què el Déu de nostre Senyor  Jesucrist, lo Pare de la glòria, vos dónia 
Ef 2,Tit  gosam en esperança per la sang de  Jesucrist. Per esta han entrat los gentils 
Ef 2,Tit tots, així gentils com jueus, forma  Jesucrist sa Iglésia. 1 I ell vos vivificà 
Ef 2,20  dels apòstols i profetes, essent  Jesucrist mateix la principal pedra  
Ef 3,1  esta causa, jo, Pau, presoner de  Jesucrist per amor de vosaltres, los  
Ef 3,9  Déu, que crià totes les coses per  Jesucrist. 10 Perquè la molt vària  
Ef 3,14  genolls al Pare de nostre Senyor  Jesucrist, 15 del qual pren lo nom tota la 
Ef 5,Tit  als efesis ab la imitació de  Jesucrist, a què s’apàrtien de tot vici i 
Ef 5,20  les coses en nom de nostre Senyor  Jesucrist, 21 sometent-vos los uns als  
Ef 6,23 fe de part de Déu Pare i del Senyor  Jesucrist. 24 La gràcia sia ab tots los  
Ef 6,24  tots los que amen a nostre Senyor  Jesucrist ab sinceritat. Amén. Fl Inc  
Fl 1,1  Cristo. 1 Pau i Timoteu, servos de  Jesucrist, a tots los sants en Cristo  
Fl 1,2 pau de Déu nostre Pare i del Senyor  Jesucrist. 3 Gràcies dono a mon Déu cada  
Fl 1,6  la perfeccionarà fins al dia de  Jesucrist. 7 Així com és just que jo  
Fl 1,8  tots vosaltres en les entranyes de  Jesucrist. 9 I lo que us demano és que  
Fl 1,11  11 plens de fruit de justícia per  Jesucrist a glòria i alabança de Déu. 12  
Fl 1,19  i per l’auxili de l’Esperit de  Jesucrist. 20 Segons ma viva expectació i  
Fl 1,26  vostre regosig abúndia per mi en  Jesucrist, mediant lo meu retorn a  
Fl 2,Tit  i a l’obediència ab l’exemple de  Jesucrist. Recomana i alaba a Timoteu i a  
Fl 2,11  11 i tota llengua conféssia que  Jesucrist és lo Senyor per a glòria de Déu 
Fl 2,21  pròpies coses i no les que són de  Jesucrist. 22 Puix ja sabeu vosaltres per  
Fl 3,8  l’exceŀlència del coneixement de  Jesucrist, Senyor meu, per amor del qual  
Fl 3,20  també al Salvador, nostre Senyor  Jesucrist, 21 lo qual transformarà nostre  
Fl 4,23  23 La gràcia de nostre Senyor  Jesucrist sia ab tots vosaltres. Amén.  
Col 1,Tit dels colossians i prega per a ells.  Jesucrist és la imatge perfeta de Déu, lo  
Col 1,1  dels gentils. 1 Pau, apòstol de  Jesucrist per la voluntat de Déu, i  
Col 1,3  nostre Pare, i de nostre Senyor  Jesucrist. Donam gràcies a Déu i al Pare  
Col 1,3  a Déu i al Pare de nostre Senyor  Jesucrist, pregant sempre per a vosaltres, 
Col 3,17  -ho tot en nom de nostre Senyor  Jesucrist, donant gràcies per ell a Déu i  
Col 4,12  que és dels vostres i servo de  Jesucrist, sempre solícit en pregar per  
1Te 1,1  en Déu Pare i en lo Senyor  Jesucrist. 2 Gràcia a vosaltres i pau de  
1Te 1,2  de Déu nostre Pare i del Senyor  Jesucrist. Donam sempre gràcies a Déu per  
1Te 1,3  de l’esperança en nostre Senyor  Jesucrist davant de Déu i Pare nostre. 4  
1Te 2,19  en la presència de nostre Senyor  Jesucrist en sa vinguda? 20 Certament  
1Te 3,Tit  dels tessalònics en la fe de  Jesucrist. 1 Per lo qual, no podent sofrir 
1Te 3,11  Déu i Pare nostre, i nostre Senyor  Jesucrist, encamínia nostres passos a  
1Te 3,13  per a quan vinga nostre Senyor  Jesucrist ab tots los sants. Amén. 4,Tit  
1Te 5,9 alcançar la salut per nostre Senyor  Jesucrist, 10 lo qual morí per nosaltres,  
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1Te 5,23  per a la vinguda de nostre Senyor  Jesucrist. 24 Fiel és aquell que us cridà, 
1Te 5,28  28 La gràcia de nostre Senyor  Jesucrist sia ab vosaltres. Amén. 2Te Inc 
2Te 1,1  en Déu nostre Pare i en lo Senyor  Jesucrist. 2 Gràcia sia a vosaltres i pau  
2Te 1,2  de Déu, nostre Pare, i del Senyor  Jesucrist. 3 Devem, germans, donar gràcies 
2Te 1,8  a l’evangeli de nostre Senyor  Jesucrist. 9 Los quals sofriran la pena de 
2Te 1,12  glorificat lo nom de nostre Senyor  Jesucrist en vosaltres, i vosaltres en  
2Te 1,12  gràcia de nostre Déu i del Senyor  Jesucrist. 2,Tit Capítol II Descriu les  
2Te 2,1  per l’adveniment de nostre Senyor  Jesucrist, i de nostra reunió ab ell, 2  
2Te 2,14  obtenir la glòria de nostre Senyor  Jesucrist. 15 I així, germans, estigau  
2Te 2,16  16 I el mateix Senyor nostre  Jesucrist, i Déu i Pare nostre, lo qual  
2Te 3,6  germans, en nom de nostre Senyor  Jesucrist, que us aparteu de qualsevol de  
2Te 3,12  manam i exhortam per nostre Senyor  Jesucrist, que trebàllien quietament i  
2Te 3,18  18 La gràcia de nostre Senyor  Jesucrist sia ab tots vosaltres. Amén.  
1Tm 1,1  episcopal. 1 Pau, apòstol de  Jesucrist per manament de Déu, Salvador  
1Tm 1,1  Déu, Salvador nostre, i del Senyor  Jesucrist, esperança nostra, 2 a Timoteu  
1Tm 1,2 part de Déu Pare i de nostre Senyor  Jesucrist. 3 Com jo et supliquí que et  
1Tm 1,12  encarregat. 12 I dono gràcies a  Jesucrist Senyor nostre, que m’ha  
1Tm 1,16 per a què, en mi lo primer, mostràs  Jesucrist sa extremada paciència, per a  
1Tm 2,Tit  es préguia pels reis i magistrats.  Jesucrist és l’únic medianer i redemptor  
1Tm 2,5  lo medianer entre Déu i els homes,  Jesucrist home, 6 que es donà a si mateix  
1Tm 4,6  als germans, seràs bon ministre de  Jesucrist, criat ab les paraules de la fe  
1Tm 5,21  conjuro davant de Déu i del Senyor  Jesucrist i dels àngels elegits que  
1Tm 6,3  i no abraça les paraules sanes de  Jesucrist nostre Senyor i la doctrina que  
1Tm 6,14  fins a la vinguda de nostre Senyor  Jesucrist. 15 La qual farà manifesta en  
2Tm 1,1  d’Onesíforo. 1 Pau, apòstol de  Jesucrist per voluntat de Déu, segons la  
2Tm 1,2 part de Déu Pare i de nostre Senyor  Jesucrist. 3 Gràcies dono a Déu, a qui  
2Tm 1,10  per l’aparició de nostre Salvador  Jesucrist, lo qui certament ha destruït la 
2Tm 2,1 fortifica’t en la gràcia que és en  Jesucrist. 2 I les coses que has oït de mi 
2Tm 2,3  la fatiga com un bon soldat de  Jesucrist. 4 Ningú que pelea per Déu s’  
2Tm 2,8  coses. 8 Recorda’t que lo Senyor  Jesucrist, del llinatge de David,  
2Tm 3,12  los que volen viure piadosament en  Jesucrist sofriran persecucions. 13 Mes  
2Tm 3,15 la salvació mediant la fe que és en  Jesucrist. 16 Tota Escriptura divinament  
2Tm 4,1  doncs, davant de Déu i del Senyor  Jesucrist, que ha de judicar vius i morts  
2Tm 4,22  i tots los germans. 22 Lo Senyor  Jesucrist sia ab ton esperit. La gràcia  
Tt 1,1  1 Pau, servo de Déu i apòstol de  Jesucrist, segons la fe dels elegits de  
Tt 1,4 misericòrdia i pau de Déu Pare i de  Jesucrist, salvador nostre. 5 Jo et deixí  
Tt 2,Tit  i els beneficis que havem rebut de  Jesucrist. 1 Emperò tu ensenya’ls les  
Tt 2,13  del gran Déu i salvador nostre  Jesucrist, 14 lo qual se donà a si mateix  
Tt 3,Tit  prínceps. Efusió de la gràcia de  Jesucrist. Aplicar-se a les bones obres. 
Tt 3,6  sobre nosaltres abundantment per  Jesucrist, salvador nostre, 7 a fi de que, 
Flm 1  i arrepentit. 1 Pau, presoner de  Jesucrist, i Timoteu, germà nostre, a  
Flm 3  de Déu nostre Pare i del Senyor  Jesucrist. 4 Gràcies dono a mon Déu, fent  
Flm 6  bona que hi ha en vosaltres per  Jesucrist. 7 Puix havem tingut gran goig i 
Flm 8  que jo tinga molta llibertat en  Jesucrist per a manar-te lo que et  
Flm 9  Pau, vell, i ara també presoner en  Jesucrist. 10 Te suplico per mon fill  
Flm 23  Epafras, que està pres ab mi per  Jesucrist, Flm 24 Marc, Aristarc, Demas i  
Flm 25  Flm 25 La gràcia de nostre Senyor  Jesucrist sia ab vostre esperit. Amén. He 
He 1,Tit  Pau als Hebreus 1,Tit Capítol I  Jesucrist, verdader Déu i home, és  
He 3,Tit  III Mostra l’exceŀlència de  Jesucrist sobre Moisès, i per lo tant, deu 
He 3,1  i pontífice de nostra confessió,  Jesucrist, 2 lo qual és fiel al que el  
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He 4,Tit los cristians, i com devem acudir a  Jesucrist per a poder entrar en ella.  
He 5,Tit  del sumo pontífice i demostra que  Jesucrist ho és i que intercedeix per  
He 7,Tit  de Melquisedec. 7,Tit Capítol VII  Jesucrist és verdader sacerdot segons l’  
He 7,Tit  és etern, queda abolit lo de Leví.  Jesucrist és pontífice soberà i prega a  
He 8,Tit  a sempre més. 8,Tit Capítol VIII  Jesucrist és mediador del Nou Pacte  
He 9,Tit  Preeminències del sacerdoci de  Jesucrist sobre lo de l’Antic Pacte  
He 10,Tit  per a salvació. 10,Tit Capítol X  Jesucrist és l’única víctima que pot  
He 10,10  mediant l’oferta del cos de  Jesucrist feta una sola vegada. 11 I així  
He 12,Tit  XII Los exhorta, ab l’exemple de  Jesucrist, a sofrir ab fortalesa les  
He 13,8  lo fi de sa conversació. 8  Jesucrist, lo mateix ahir, i avui, i per a 
He 13,20  de les ovelles, nostre Senyor  Jesucrist, 21 vos faça perfets en tota  
He 13,21 lo que sia agradable a sos ulls per  Jesucrist, al qual sia glòria pels sigles  
Jm 1,1  servo de Déu i de nostre Senyor  Jesucrist, a les dotze tribus que estan  
Jm 2,Tit  persones no és conforme a la fe de  Jesucrist, i que la fe sens obres és com  
Jm 2,1  no poseu la fe de nostre Senyor  Jesucrist, Senyor de la glòria, en  
1Pe 1,Tit  han estat redimits ab la sang de  Jesucrist. 1 Pere, apòstol de Jesucrist,  
1Pe 1,1  de Jesucrist. 1 Pere, apòstol de  Jesucrist, als estrangers que estan  
1Pe 1,2 obeir i ser aspergits ab la sang de  Jesucrist: gràcia i pau vos sia  
1Pe 1,3  sia lo Déu i Pare de nostre Senyor  Jesucrist, lo qual, conforme a sa abundant 
1Pe 1,3  de vida, per la resurrecció de  Jesucrist d’entre els morts, 4 per a una  
1Pe 1,7  honra, i glòria, en l’aparició de  Jesucrist. 8 Al qual amau, encara que no  
1Pe 1,13  ser presentada en la revelació de  Jesucrist. 14 Així, com fills obedients,  
1Pe 2,5  espirituals acceptes a Déu en  Jesucrist. 6 Per lo qual se troba en l’  
1Pe 3,Tit  en l’adversitat a imitació de  Jesucrist. 1 Així mateix, les mullers sien 
1Pe 3,21  envers Déu per la resurrecció de  Jesucrist, 22 lo qual se n’anà al cel i  
1Pe 4,11  en totes coses sia Déu honrat per  Jesucrist, lo qual té la glòria i l’  
1Pe 5,10 de tota gràcia, lo qui ens cridà en  Jesucrist a sa eterna glòria, després que  
1Pe 5,14  a tots vosaltres, los que sou en  Jesucrist. Amén. 2Pe Inc Epístola segona  
2Pe 1,1  1 Simó Pere, servo i apòstol de  Jesucrist, als que alcançaren igual fe ab  
2Pe 1,1  justícia de nostre Déu i salvador  Jesucrist: 2 gràcia i pau complerta sia a  
2Pe 1,2  en lo coneixement de Déu i de  Jesucrist, nostre Senyor. 3 Així com totes 
2Pe 1,8  en lo coneixement de nostre Senyor  Jesucrist. 9 Emperò aquell a qui falten  
2Pe 1,11  etern de nostre Senyor i salvador  Jesucrist. 12 Per lo qual no cessaré d’  
2Pe 1,14  m’ho ha declarat nostre Senyor  Jesucrist. 15 Ademés que jo procuraré que  
2Pe 1,16  i la presència de nostre Senyor  Jesucrist, sinó com testimonis de vista de 
2Pe 2,20 del món per medi del coneixement de  Jesucrist, Senyor i salvador nostre,  
2Pe 3,18  de nostre Senyor i salvador  Jesucrist. A ell sia la glòria ara i fins  
1Jn 1,Tit  la doctrina que oigué del mateix  Jesucrist, nostre Senyor, la qual és vida  
1Jn 1,3  certament és ab lo Pare i son Fill  Jesucrist. 4 I us escrivim aquestes coses  
1Jn 1,7  tenim comunió mútua, i la sang de  Jesucrist, son Fill, nos neteja de tot  
1Jn 2,Tit  a no pecar i a acollir-nos a  Jesucrist quan haguéssem pecat. Encarrega  
1Jn 2,1  per advocat, junt ab lo Pare, a  Jesucrist, lo just. 2 I ell és propiciació 
1Jn 3,23  que cregam en lo nom de son Fill  Jesucrist i ens amem los uns als altres,  
1Jn 4,2  Déu: tot esperit que confessa que  Jesucrist vingué en carn, és de Déu. 3 I  
1Jn 4,3 3 I tot esperit que no confessa que  Jesucrist vingué en carn, no és de Déu. I  
1Jn 5,6  Jesús és Fill de Déu? 6 Aquest és  Jesucrist, que vingué per aigua i per  
1Jn 5,20 aquell que és verdader, en son Fill  Jesucrist. Aquest és lo verdader Déu i la  
2Jn 3 misericòrdia i pau de Déu Pare i de  Jesucrist, Fill del Pare en veritat i en  
2Jn 7  en lo món, que no confessen que  Jesucrist vingué en carn; aqueix tal és  
Jud 1  se’ls espera. 1 Judes, servo de  Jesucrist i germà de Jaume, a aquells que  
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Jud 1 en Déu Pare i guardats i cridats en  Jesucrist. 2 Misericòrdia, i pau, i  
Jud 4 de nostre Déu en luxúria i neguen a  Jesucrist, nostre únic soberà i Senyor. 5  
Jud 17  per los apòstols de nostre Senyor  Jesucrist, 18 los quals vos deien que en  
Jud 21  la misericòrdia de nostre Senyor  Jesucrist per a vida eterna. 22 I teniu  
Jud 25 sol Déu, savi, salvador nostre, per  Jesucrist sia glòria i majestat, imperi i  
Ap 1,1  set candeleros. 1 La revelació de  Jesucrist, que Déu li donà per a  
Ap 1,2  la paraula de Déu, i testimoni de  Jesucrist, i de totes les coses que vegé.  
Ap 1,5  estan davant de son trono, 5 i de  Jesucrist, testimoni fiel, primogènit dels 
Ap 1,9 i en lo Regne, i en la paciència en  Jesucrist, estiguí en una isla que s’  
Ap 12,17  de Déu i tenen lo testimoni de  Jesucrist. 13,Tit Capítol XIII Una bèstia  
Ap 14,Tit  S’anúncia lo judici final. Ve  Jesucrist i es fa la misteriosa sega i la  
Ap 20,Tit  foc que els devorarà. Després  Jesucrist judicarà a tots los morts. 1 I  
Ap 22,Tit  l’Apocalipsi o la Revelació de  Jesucrist a son deixeble amat. 1 I em  
Ap 22,21  21 La gràcia de nostre Senyor  Jesucrist sia ab tots vosaltres. Amén. Fi  
Mt 1,16  espòs de Maria, de la qual nasqué  Jesús, que s’anomena lo Cristo. 17 De  
Mt 1,21  I parirà un fill, i l’anomenaràs  Jesús, perquè ell salvarà a son poble dels 
Mt 1,25  son fill primogènit. I l’anomenà  Jesús. 2,Tit Capítol II Adoració dels  
Mt 2,Tit  II Adoració dels magos. Fugida de  Jesús a Egipte. Cruel mort dels innocents  
Mt 2,Tit  mort dels innocents en Betlem.  Jesús, Maria i Josep tornen d’Egipte a la 
Mt 2,1  d’Israel. 1 Havent, doncs, nat  Jesús en Betlem de Judà en temps d’  
Mt 3,13  inextinguible. 13 Llavors vingué  Jesús de la Galilea al Jordà, a Joan, per  
Mt 3,15  per vós, i vós veniu a mi? 15 I  Jesús, responent, li digué: –Deixa per  
Mt 3,16  lo deixà. 16 I després que  Jesús fou batejat, pujà luego de l’aigua. 
Mt 4,1  i cura diferents mals. 1 Llavors  Jesús fou impelit al desert per l’Esperit 
Mt 4,7  ton peu en pedra alguna.” 7  Jesús li digué: –També està escrit: “No  
Mt 4,10  m’adorasses. 10 Llavors li digué  Jesús: –Aparta’t d’aquí, Satanàs, perquè 
Mt 4,12  arribaren i el servien. 12 I quan  Jesús oí que Joan estava pres, se retirà a 
Mt 4,17  17 Des d’aquella hora començà  Jesús a predicar i a dir: –Arrepentiu’s,  
Mt 4,18  lo Regne del cel. 18 I anant  Jesús per la ribera del mar de Galilea,  
Mt 4,23 i son pare, lo seguiren. 23 I anava  Jesús recorrent tota la Galilea, ensenyant 
Mt 5,1  -la i perfeccionar-la. 1 Veent  Jesús aquell gentiu, se’n pujà a una  
Mt 7,28  28 I succeí que, havent acabat  Jesús aquestes plàtiques, se meravellava  
Mt 8,3  podeu fer-me net. 3 I extenent  Jesús la mà, lo tocà dient: –Vull, sies  
Mt 8,4  netejada sa llepra. 4 I li digué  Jesús: –Mira, no ho digues a ningú, sinó  
Mt 8,7  i està fortament aturmentat. 7 I  Jesús li digué: –Jo hi aniré i lo curaré.  
Mt 8,10  “Fes això”, i ho fa. 10 Quan  Jesús oigué això, se meravellà i digué als 
Mt 8,13  i lo cruixir de dents. 13 I digué  Jesús al centurió: –Vés-te’n, i així  
Mt 8,14  sa lo sirvent. 14 I havent arribat  Jesús a la casa de Pere, vegé a sa sogra  
Mt 8,18  ab nostres dolències.» 18 Mes com  Jesús vegés una gran turba a l’entorn  
Mt 8,20  a qualsevol part que aneu. 20 I  Jesús li digué: –Les guineus tenen caus, i 
Mt 8,22  i enterrar mon pare. 22 Emperò  Jesús li digué: –Segueix-me, i deixa que 
Mt 8,26  salvau-nos que pereixem. 26 I  Jesús los digué: –De què temeu, homes de  
Mt 8,28 lo mar obeeixen? 28 I havent passat  Jesús des de l’altra part de l’estany a  
Mt 8,29  tenim nosaltres que veure ab vós,  Jesús, Fill de Déu? ¿Haveu vingut aquí a  
Mt 8,34  la ciutat isqué a l’encontre de  Jesús, i quan lo vegeren, li pregaven que  
Mt 9,2  postrat en lo llit. I veent  Jesús la fe d’ells, digué al paralític:  
Mt 9,4  si: «Aquest blasfema.» 4 I com  Jesús vegés sos pensaments, digué: –Per  
Mt 9,9 tal potestat als homes. 9 I passant  Jesús d’allí vegé a un home anomenat  
Mt 9,10  lo seguí. 10 I succeí que, seient  Jesús a taula en la casa, vingueren molts  
Mt 9,12  i pecadors? 12 I oint-ho  Jesús, digué: –No són los que estan bons  
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Mt 9,15  vostres deixebles no dejunen? 15 I  Jesús los digué: –¿Per ventura poden estar 
Mt 9,19 dessobre, i viurà. 19 I alçant-se  Jesús, lo seguí ab sos deixebles. 20 I  
Mt 9,22  quedaré sana.» 22 Mes, girant-se  Jesús, i veent-la, digué: –Filla, té  
Mt 9,23  sana la dona. 23 I havent vingut  Jesús a la casa d’aquell príncep, i veent 
Mt 9,27  tota aquella terra. 27 I passant  Jesús d’allí, lo seguiren dos cegos,  
Mt 9,28  casa, vingueren los cegos a ell. I  Jesús los diu: –¿Creeu que jo puc fer això 
Mt 9,30  30 I se’ls obriren los ulls, i  Jesús los amenaçà dient: –Mirau que ningú  
Mt 9,35  dimonis, llança los dimonis. 35 I  Jesús anava recorrent totes les ciutats i  
Mt 10,5  Iscariot, aquell que l’entregà. 5  Jesús envià aquestos dotze, manant-los i 
Mt 11,Tit  envia dos de sos deixebles a  Jesús per averiguar si ell era lo Messies  
Mt 11,Tit un altre. Lo que ab est motiu digué  Jesús sobre Joan a sos oients. Ciutats  
Mt 11,1  del Senyor. 1 I succeí que, quan  Jesús acabà de donar aquestes instruccions 
Mt 11,4  esperar a un altre? 4 I responent  Jesús, los digué: –Anau i contau a Joan lo 
Mt 11,7  com ells se n’anaren, començà  Jesús a parlar de Joan a la gent dient:  
Mt 11,25 a tu. 25 En aquell temps, responent  Jesús, digué: –Vos glorifico, Pare, Senyor 
Mt 12,1 del migdia. 1 En aquell temps anava  Jesús un dia de dissabte per uns sembrats, 
Mt 12,15  fer perdre. 15 I coneixent-ho  Jesús, se retirà d’allí. I molts lo  
Mt 12,25  príncep dels dimonis. 25 I  Jesús, coneixent sos pensaments, los  
Mt 13,Tit i mare. 13,Tit Capítol XIII Predica  Jesús ab paràboles i les desxifra als  
Mt 13,1  sa pàtria. 1 En aquell dia, eixint  Jesús de la casa, s’assentà a la vora del 
Mt 13,34  34 Totes aquestes coses les digué  Jesús a la gent ab paràboles, i no els  
Mt 13,51  plors i el cruixir de dents. 51 I  Jesús los digué: –¿Haveu comprès totes  
Mt 13,53  noves i coses velles. 53 I quan  Jesús hagué conclòs aquestes paràboles, se 
Mt 13,57  57 I s’escandalisaven d’ell. Mes  Jesús los digué: –No hi ha profeta sens  
Mt 14,Tit  Baptista. Miracle dels cinc pans.  Jesús camina i fa que sant Pere camínia  
Mt 14,1  lo tetrarca oigué la fama de  Jesús 2 i digué a sos criats: –Aquest és  
Mt 14,12  I anaren a donar-ne part a  Jesús. 13 I havent-ho oït Jesús, se  
Mt 14,13  part a Jesús. 13 I havent-ho oït  Jesús, se retirà d’allí en una barca a un 
Mt 14,16 pobles, se cómprien de menjar. 16 I  Jesús los digué: –No tenen necessitat d’  
Mt 14,18  més que cinc pans i dos peixos. 18  Jesús los digué: –Portau-me’ls aquí. 19 
Mt 14,22  dones ni criatures. 22 I luego  Jesús compelí a sos deixebles a pujar en  
Mt 14,25  la quarta vetlla de la nit, vingué  Jesús envers ells caminant per sobre el  
Mt 14,27  de por començaren a cridar. 27 Mes  Jesús, al mateix temps los parlà, i digué: 
Mt 14,29  sobre l’aigua per arribar a  Jesús. 30 Emperò veent que el vent era  
Mt 14,31  salvau-me. 31 I luego, allargant  Jesús sa mà, l’agafà i li digué: –Home de 
Mt 15,Tit  sans. 15,Tit Capítol XV Condemna  Jesús les tradicions humanes oposades als  
Mt 15,16  -nos aquesta paràbola. 16 I  Jesús digué: –Encara estau vosaltres sens  
Mt 15,21 no contamina a l’home. 21 I eixint  Jesús d’allí, se retirà als confins de  
Mt 15,28  la taula de sos amos. 28 Aleshores  Jesús, responent, li digué: –Gran és ta  
Mt 15,29  quedà sana sa filla. 29 I havent  Jesús eixit d’allí, vingué cerca del mar  
Mt 15,32  al Déu d’Israel. 32 Emperò  Jesús, cridant a sos deixebles, digué: –Me 
Mt 15,34  a tanta multitud de gent? 34 I  Jesús los digué: –Quants pans teniu? I  
Mt 16,6  s’havien olvidat de prendre pa. 6  Jesús los digué: –Teniu compte i guardau  
Mt 16,8  havem pres pa.» 8 I coneixent-ho  Jesús, los digué: –Homes de poca fe!, per  
Mt 16,13  i dels saduceus. 13 I vingué  Jesús als confins de Cesarea de Filipo, i  
Mt 16,15  Jeremies o un dels profetes. 15 I  Jesús los digué: –I vosaltres, qui dieu  
Mt 16,17  lo Fill de Déu viu. 17 I responent  Jesús, li digué: –Benaventurat ets, Simó  
Mt 16,20  no diguessen a ningú que ell era  Jesús lo Cristo. 21 Des d’aquell punt  
Mt 16,21  21 Des d’aquell punt començà  Jesús a declarar a sos deixebles que  
Mt 16,23  cosa. No, no us esdevindrà. 23 Mes  Jesús, girant-se a ell li digué: –Aparta 
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Mt 16,24 en les dels homes. 24 Llavors digué  Jesús a sos deixebles: –Si algú me vol  
Mt 17,Tit  Cura d’un llunàtic endemoniat.  Jesús paga lo tribut al Cèsar. 1 Al cap de 
Mt 17,1  al Cèsar. 1 Al cap de sis dies,  Jesús pren ab ell a Pere, i a Jaume, i a  
Mt 17,4  I prenent Pere la paraula, digué a  Jesús: –Senyor, bo és que ens estem aquí;  
Mt 17,7  terra, i tingueren gran temor. 7 I  Jesús s’acercà i els tocà, i els digué:  
Mt 17,8  ulls, no vegeren a altre més que a  Jesús. 9 I al baixar ells de la muntanya,  
Mt 17,9  ells de la muntanya, los manà  Jesús dient: –A ningú digau lo que haveu  
Mt 17,16  l’han pogut curar. 16 I responent  Jesús, digué: –Oh raça incrèdula i  
Mt 17,17  sofriré? Portau-me’l aquí. 17 I  Jesús reprengué al dimoni, i eixí aquest  
Mt 17,18  los deixebles parlaren a part ab  Jesús, i li digueren: –Com és que  
Mt 17,19  no el poguérem llançar? 19  Jesús los digué: –Per causa de vostra  
Mt 17,21 I estant ells en Galilea, los digué  Jesús: –Lo Fill de l’home ha de ser  
Mt 17,24  I havent entrat en la casa,  Jesús li parlà primer, dient: –Què t’  
Mt 17,25  25 –Dels estranys –respongué Pere.  Jesús li digué: –Luego los fills són  
Mt 18,Tit  18,Tit Capítol XVIII Doctrina de  Jesús sobre la humilitat, sobre lo pecat  
Mt 18,1  hora s’acercaren los deixebles a  Jesús dient-li: –Qui és lo major en lo  
Mt 18,2  lo major en lo Regne del cel? 2 I  Jesús, cridant un infant, lo colocà enmig  
Mt 18,22 de perdonar? Fins a set vegades? 22  Jesús li digué: –No et dic fins a set,  
Mt 19,Tit  35 [*] 19,Tit Capítol XIX Ensenya  Jesús que lo matrimoni és indisoluble, que 
Mt 19,1  les coses. 1 I succeí que, quan  Jesús hagué acabat estes plàtiques, partí  
Mt 19,14  los deixebles los reprenien. 14 I  Jesús los digué: –Deixau estar als infants 
Mt 19,18  18 Ell li digué: –Quins? I  Jesús respongué: –No mataràs. No cometràs  
Mt 19,21  joventut. Què més me falta ara? 21  Jesús li digué: –Si vols ésser perfet,  
Mt 19,23 puix tenia moltes possessions. 23 I  Jesús digué a sos deixebles: –En veritat  
Mt 19,26  es podrà salvar? 26 I mirant-los  Jesús, los digué: –Per a los homes això és 
Mt 19,28  lo que tindrem? 28 I els digué  Jesús: –En veritat vos dic que vosaltres  
Mt 20,Tit  en la vinya a diferents hores.  Jesús prediu sa mort i resurrecció. Respon 
Mt 20,17  i pocs los elegits. 17 I pujant  Jesús a Jerusalem, prengué a part en lo  
Mt 20,22  i altre a l’esquerra vostra. 22 I  Jesús, responent, digué: –No sabeu lo que  
Mt 20,25  contra els dos germans. 25 Mes  Jesús los cridà envers si i digué: –Sabeu  
Mt 20,30  a la vora del camí oïren que  Jesús passava i començaren a cridar dient: 
Mt 20,32  misericòrdia de nosaltres. 32 I  Jesús s’aturà, i los cridà, i digué: –Què 
Mt 20,34  que s’òbrien nostres ulls. 34 I  Jesús, compadescut d’ells, los tocà los  
Mt 21,Tit  i lo seguiren. 21,Tit Capítol XXI  Jesús entra triümfant en Jerusalem. Trau  
Mt 21,1 prop de la muntanya de l’Oliverar,  Jesús envià dos de sos deixebles 2 dient- 
Mt 21,6  i feren lo que els havia manat  Jesús. 7 I menaren la somera i lo pollí, i 
Mt 21,11  11 I la gent responia: –Aquest és  Jesús, lo profeta de Nazaret de Galilea.  
Mt 21,12  de Nazaret de Galilea. 12 I entrà  Jesús en lo temple de Déu i treia fora a  
Mt 21,16  –¿No oïu lo que aquestos diuen? I  Jesús los respongué: –Sí. ¿No haveu  
Mt 21,21  secat a l’instant la figuera! 21  Jesús, responent, los digué: –En veritat  
Mt 21,24 ha donat tal potestat? 24 Responent  Jesús, los digué: –També jo us vull  
Mt 21,27 per un profeta. 27 I respongueren a  Jesús dient: –No ho sabem. I ell los  
Mt 21,31  del pare? Ells diuen: –Lo primer.  Jesús los diu: –En veritat vos dic que los 
Mt 21,42 degut temps li pagaran lo fruit. 42  Jesús los diu: –¿No haveu llegit mai en  
Mt 22,1  i Senyor de David. 1 I responent  Jesús, los tornà a parlar de nou ab  
Mt 22,18 no donar tribut al Cèsar? 18 Emperò  Jesús, coneixent la malícia d’ells,  
Mt 22,20  ells li presentaren un diner. 20 I  Jesús los digué: –De qui és eixa efígie e  
Mt 22,29 ella de tots ho fou? 29 I responent  Jesús, los digué: –Anau errats, no  
Mt 22,37  és lo gran manament de la Llei? 37  Jesús li respongué: –Amaràs al Senyor, ton 
Mt 22,41  41 I estant junts los fariseus,  Jesús los preguntà 42 dient: –Què us apar  
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Mt 23,Tit  23,Tit Capítol XXIII Condemna  Jesús lo rigor extremat dels fariseus en  
Mt 23,1  destrucció de Jerusalem. 1 Llavors  Jesús parlà a la multitud i a sos  
Mt 24,1  els tròbia desprevinguts. 1 Havent  Jesús eixit del temple, se retirava. I s’ 
Mt 24,4 consumació del sigle? 4 I responent  Jesús, los digué: –Teniu compte que ningú  
Mt 25,Tit verges i dels talents, ab les quals  Jesús mana estar alerta i practicar bones  
Mt 26,Tit eterna. 26,Tit Capítol XXVI Cena de  Jesús en Betània, a on una dona derrama  
Mt 26,Tit l’eucaristia. Presa i sentència de  Jesús. Negacions i arrepentiment de sant  
Mt 26,1  de sant Pere. 1 I succeí que, quan  Jesús hagué conclòs totes aquestes  
Mt 26,4  com podrien prendre dolosament a  Jesús i fer-lo morir. 5 Mes ells deien:  
Mt 26,6  alborot en lo poble. 6 I estant  Jesús en Betània, en casa de Simó Leprós,  
Mt 26,10  pobres. 10 Emperò, comprenent-ho  Jesús, los digué: –Per què molestau  
Mt 26,17  Àzims s’acercaren los deixebles a  Jesús i li digueren: –A on voleu que  
Mt 26,18 que disposem menjar la pasqua? 18 I  Jesús digué: –Anau a la ciutat, a casa d’ 
Mt 26,19 deixebles ho feren de la manera que  Jesús havia manat, i aparellaren la  
Mt 26,26  26 I quan ells menjaven, prengué  Jesús lo pa, i lo beneí i lo partí, i lo  
Mt 26,31 muntanya de l’Oliverar. 31 Llavors  Jesús los digué: –Tots vosaltres patireu  
Mt 26,34 en vós, jo mai m’escandalisaré. 34  Jesús li digué: –En veritat te dic que  
Mt 26,36  lo mateix. 36 Aleshores se n’anà  Jesús ab ells a una granja que s’anomena  
Mt 26,49  -lo. 49 I tot seguit s’acercà a  Jesús i digué: –Salve, mestre. I el besà.  
Mt 26,50  –Salve, mestre. I el besà. 50 I  Jesús li digué: –Amic, a què has vingut?  
Mt 26,50  arribaren i posaren les mans sobre  Jesús i el prengueren. 51 I veus aquí un  
Mt 26,51  I veus aquí un dels que estaven ab  Jesús, estenent la mà desembeinà son  
Mt 26,52  l’orella. 52 Llavors li digué  Jesús: –Torna a son lloc ton coltell;  
Mt 26,55  es faça? 55 En aquella hora digué  Jesús a la turba: –Com si fos jo un  
Mt 26,57  57 Emperò los que havien pres a  Jesús lo portaren a casa de Caifàs,  
Mt 26,59  algun testimoni fals contra  Jesús per a fer-lo morir. 60 I no el  
Mt 26,63  testifiquen contra tu? 63 I  Jesús callava. I lo príncep dels sacerdots 
Mt 26,64  ets lo Cristo, lo Fill de Déu. 64  Jesús li diu: –Tu ho has dit. I encara més 
Mt 26,69  sirventa dient: –Tu també érets ab  Jesús, lo galileu. 70 Mes ell negà davant  
Mt 26,71  estaven allí: –Aquest també era ab  Jesús de Nazaret. 72 I altra vegada negà  
Mt 26,75  de les paraules que li havia dit  Jesús: «Antes que el gall càntia, me  
Mt 27,Tit  Capítol XXVII Judes se penja.  Jesús és assotat, escarnit, crucificat i  
Mt 27,1  poble entraren en consell contra  Jesús per a fer-lo morir. 2 I el  
Mt 27,11  així com ho manà lo Senyor.» 11 I  Jesús fou presentat davant del president,  
Mt 27,11  dient: –¿Ets tu lo rei dels jueus?  Jesús li digué: –Tu ho dius. 12 I essent  
Mt 27,17  jo us desllíuria, a Barrabàs o a  Jesús, que s’anomena Cristo? 18 Puix  
Mt 27,20  a Barrabàs i que fes morir a  Jesús. 21 I el president los respongué i  
Mt 27,22  los diu: –¿Què faré, doncs, de  Jesús anomenat Cristo? 23 Diuen tots: –Sia 
Mt 27,26  i després d’haver fet assotar a  Jesús, los l’entregà per a què fos  
Mt 27,27  soldats del president, prenent a  Jesús per a conduir-lo al pretori, feren 
Mt 27,32  a que carregàs ab la creu de  Jesús. 33 I vingueren a un lloc anomenat  
Mt 27,37  la seva causa escrita: «Aquest és  Jesús, lo rei dels jueus.» 38 Llavors  
Mt 27,46  46 I cerca l’hora de nona exclamà  Jesús ab una gran veu dient: –‹Elí, Elí,  
Mt 27,50  ve Elies a lliurar-lo. 50 Emperò  Jesús, clamant segona vegada ab una gran  
Mt 27,54  que ab ell estaven fent guarda a  Jesús, vist lo terratrèmol i les coses que 
Mt 27,55  des de lluny, que havien seguit a  Jesús des de Galilea servint-lo, 56  
Mt 27,57  lo qual era també deixeble de  Jesús. 58 Aquest tal anà a trobar a Pilat  
Mt 27,58  a Pilat i li demanà lo cos de  Jesús. Llavors Pilat manà donar-li lo  
Mt 28,Tit  Capítol XXVIII Resurrecció de  Jesús. Sa aparició a les santes dones. S’ 
Mt 28,5  vosaltres, perquè sé que buscau a  Jesús, que fou crucificat. 6 No està aquí, 
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Mt 28,9 nova a sos deixebles. 9 I veus aquí  Jesús los eixí a l’encontre dient: –Déu  
Mt 28,10 i l’adoraren. 10 Llavors los digué  Jesús: –No tingau por. Anau, donau la nova 
Mt 28,16  a la Galilea, a la muntanya a on  Jesús los havia manat. 17 I quan lo  
Mt 28,18  alguns dubtaren. 18 I arribant  Jesús los parlà dient: –Se m’ha donat  
Mc 1,Tit  I Predicació i baptisme de Joan.  Jesús, després de batejat en lo Jordà i  
Mc 1,9  9 I succeí que en aquells dies  Jesús vingué de Nazaret de Galilea i fou  
Mc 1,14  després que Joan fou pres, vingué  Jesús a Galilea predicant l’evangeli del  
Mc 1,17  lo mar, puix eren pescadors. 17 I  Jesús los digué: –Veniu detràs de mi, i jo 
Mc 1,24  tenim nosaltres que veure ab tu,  Jesús de Nazaret? ¿Has vingut a destruir- 
Mc 1,25  Sé qui ets: lo Sant de Déu! 25 I  Jesús lo reprengué dient: –Calla e ix de  
Mc 1,41  vós voleu, me podeu fer net. 41 I  Jesús, compadescut d’ell, estengué sa mà  
Mc 1,43  d’ell la lepra, i quedà net. 43 I  Jesús l’amenaçà, e immediatament lo  
Mc 1,45  l’acontescut, de manera que  Jesús ja no podia entrar de manifest en la 
Mc 2,Tit  totes parts. 2,Tit Capítol II Cura  Jesús a un paralític en prova de sa  
Mc 2,5  en què jeia lo paralític. 5 I quan  Jesús vegé la fe d’ells, digué al  
Mc 2,8  pecats, sinó Déu solament?» 8  Jesús, coneixent a l’instant en son  
Mc 2,15 i pecadors estaven també a taula ab  Jesús i sos deixebles, perquè hi havia  
Mc 2,17  i ab los pecadors? 17 Quan  Jesús oigué això, los digué: –Los que  
Mc 2,19  vostres deixebles no dejunen? 19 I  Jesús los digué: –¿Per ventura los fills  
Mc 3,Tit  dissabte. 3,Tit Capítol III Cura  Jesús a un home que tenia la mà seca. És  
Mc 3,7 veure com lo farien perdre. Emperò  Jesús se retirà ab sos deixebles envers lo 
Mc 5,Tit  lo vent i lo mar? 5,Tit Capítol V  Jesús expeŀleix los dimonis d’un home i  
Mc 5,2  dels gerassens. 2 I a l’eixir  Jesús de la barca, tot seguit li isqué a  
Mc 5,6  -se ab pedres. 6 I quan vegé a  Jesús des de lluny, corregué a ell i l’  
Mc 5,7  –Què tinc jo que veure ab tu,  Jesús, Fill de Déu altíssim? Te conjuro  
Mc 5,13  per a què entrem en ells. 13 I  Jesús, a l’instant, los ho concedí. I  
Mc 5,15  lo que havia succeït. 15 I vénen a  Jesús i veuen al que havia estat  
Mc 5,19  que el deixàs estar ab ell. 19 Mes  Jesús no li permeté sinó que li digué:  
Mc 5,20  quant grans coses havia fet  Jesús per a ell, i se meravellaven tots.  
Mc 5,21 i se meravellaven tots. 21 I havent  Jesús passat en la barca altra vegada a l’ 
Mc 5,27  pitjor, 27 quan oigué parlar de  Jesús arribà per detràs entre la confusió  
Mc 5,30  curada d’aquella plaga. 30 Emperò  Jesús, coneixent a l’instant en si mateix 
Mc 5,36  incomodes més al Mestre? 36 Emperò  Jesús, quan oí lo que deien, digué al  
Mc 6,Tit  cosa de menjar. 6,Tit Capítol VI  Jesús obra pocs miracles en sa pàtria,  
Mc 6,Tit  dels cinc pans i dos peixos.  Jesús camina sobre l’aigua i cura a molts 
Mc 6,4  I s’escandalisaven d’ell. 4 I  Jesús los deia: –No hi ha profeta sens  
Mc 6,30  30 I reunint-se los apòstols ab  Jesús, li contaren tot lo que havien fet i 
Mc 6,34 que ells. 34 I al desembarcar, vegé  Jesús una gran multitud, i tingué  
Mc 7,Tit  quedaven sans. 7,Tit Capítol VII  Jesús reprèn la hipocresia i superstició  
Mc 7,27  lo dimoni de sa filla. 27 Mes  Jesús li digué: –Deixa primerament saciar  
Mc 8,Tit Capítol VIII Miracle dels set pans.  Jesús instrueix a sos deixebles. Dóna  
Mc 8,1  i no tenint què menjar, cridant  Jesús a sos deixebles los digué: 2 –Tinc  
Mc 8,12  cel, per a tentar-lo. 12 Emperò  Jesús, sospirant en son interior, los  
Mc 8,17 tenim pa.» 17 I havent-ho conegut  Jesús, los digué: –Què estau pensant?  
Mc 8,27  a ningú del lloc. 27 E isqué  Jesús ab sos deixebles per los llocs de  
Mc 9,Tit  9,Tit Capítol IX Transfiguració de  Jesús. Cura a un endemoniat mut. Poder de  
Mc 9,1  1 I al cap de sis dies prengué  Jesús ab ell a Pere, i a Jaume, i a Joan,  
Mc 9,3  ab Moisès, i estaven conversant ab  Jesús. 4 I prenent Pere la paraula, digué  
Mc 9,4  I prenent Pere la paraula, digué a  Jesús: –Mestre, bo serà que ens estem aquí 
Mc 9,7  vegeren ab ells a ningú més que a  Jesús. 8 I quan baixaven de la muntanya  
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Mc 9,14  instant, tot lo poble, al veure a  Jesús, quedà pasmat i ple de temor, i  
Mc 9,18  el llançassen, i no pogueren. 18 I  Jesús los respongué i digué: –Oh generació 
Mc 9,22 tenint compassió de nosaltres. 22 I  Jesús li digué: –Si pots creure, totes les 
Mc 9,24  ma incredulitat. 24 I quan vegé  Jesús que la gent anava venint ab tropell, 
Mc 9,26  molts deien: –És mort. 26 Emperò  Jesús, prenent-lo per la mà, l’ajudà a  
Mc 9,38  i l’hi havem prohibit. 38 I  Jesús digué: –No l’hi prohibiu, puix no  
Mc 10,Tit vosaltres. 10,Tit Capítol X Ensenya  Jesús la indisolubilitat del matrimoni,  
Mc 10,5  carta de divorci i repudiar. 5 I  Jesús los respongué i digué: –Per causa de 
Mc 10,14  hi presentaven. 14 I quan ho vegé  Jesús, ho prengué molt a mal i els digué:  
Mc 10,18  a conseguir la vida eterna? 18 I  Jesús li digué: –Per què em dius bo? Ningú 
Mc 10,21  des de ma joventut. 21 I fixant  Jesús los ulls en ell, li mostrà carinyo i 
Mc 10,23  tenia moltes possessions. 23 I  Jesús, mirant al rodador, digué a sos  
Mc 10,24 se pasmaven de ses paraules. Emperò  Jesús los respongué altra vegada dient:  
Mc 10,27  -se? 27 Llavors, mirant-los  Jesús, digué: –Per als homes cosa  
Mc 10,29  i vos havem seguit. 29 Respongué  Jesús dient: –En veritat vos dic que no hi 
Mc 10,32  en lo camí pujant a Jerusalem, i  Jesús anava davant d’ells, i es  
Mc 10,38  a l’esquerra de vós. 38 Emperò  Jesús los digué: –No sabeu lo que vos  
Mc 10,39  39 I ells li digueren: –Podem. I  Jesús los digué: –Vosaltres en veritat  
Mc 10,42 -se contra Jaume i Joan. 42 Emperò  Jesús los cridà i els digué: –Sabeu que  
Mc 10,47  almoina. 47 I quan oigué que era  Jesús de Nazaret, començà a cridar dient:  
Mc 10,47 de Nazaret, començà a cridar dient:  –Jesús, fill de David, teniu misericòrdia  
Mc 10,49  teniu misericòrdia de mi. 49 I  Jesús, parant-se, lo manà cridar.  
Mc 10,51  se n’anà envers ell. 51 I prenent  Jesús la paraula, li digué: –Què vols que  
Mc 10,52  –Mestre, que jo hi veja. 52 I  Jesús li digué: –Vés, ta fe t’ha curat. I 
Mc 11,Tit  Capítol XI Entrada triümfant de  Jesús en Jerusalem. Maledicció de la  
Mc 11,6  Ells los respongueren del modo que  Jesús los havia manat; i los el deixaren  
Mc 11,7  menar. 7 I menaren lo pollí a  Jesús i posaren sobre d’ell sos vestits;  
Mc 11,11  Hosanna en les altures! 11 I entrà  Jesús en Jerusalem en lo temple, i després 
Mc 11,15 Vénen, doncs, a Jerusalem. I havent  Jesús entrat en lo temple, començà a  
Mc 11,22  s’ha assecat. 22 I responent  Jesús los digué: –Teniu fe en Déu. 23 En  
Mc 11,29  poder per a fer estes coses? 29 I  Jesús los respongué i digué: –També jo us  
Mc 11,33  profeta. 33 I respongueren a  Jesús dient: –No ho sabem. I Jesús los  
Mc 11,33  a Jesús dient: –No ho sabem. I  Jesús los respongué i digué: –Puix ni jo  
Mc 12,Tit  de la vinya plantada i arrendada.  Jesús convenç als fariseus i saduceus, i  
Mc 12,17 Cèsar –respongueren. 17 I responent  Jesús, los digué: –Donau, doncs, al Cèsar  
Mc 12,24  per muller. 24 I responent  Jesús, los digué: –¿No veeu que anau  
Mc 12,29  primer de tots los manaments. 29 I  Jesús li respongué: –Lo primer manament de 
Mc 12,34  los oferiments i sacrificis. 34 I  Jesús, quan vegé que havia respost  
Mc 12,35 -li més preguntes. 35 I responent  Jesús, deia ensenyant en lo temple: –¿Com  
Mc 12,41  ab major rigor. 41 I estant  Jesús assentat en davant de l’arca dels  
Mc 13,Tit Jerusalem i de la segona vinguda de  Jesús, ab los senyals que preceiran. 1 I a 
Mc 13,2  i quins edificis! 2 I responent  Jesús, li digué: –Veus tots aquestos grans 
Mc 13,5  a complir-se? 5 I responent  Jesús, començà a dir-los: –Teniu compte  
Mc 14,Tit  XIV Principi de la passió de  Jesús. Última cena i institució de l’  
Mc 14,3  algun motí en lo poble. 3 I estant  Jesús en Betània, en casa de Simó el  
Mc 14,6  fortament contra d’ella. 6 Emperò  Jesús digué: –Deixau-la, per què la  
Mc 14,18  i menjant a taula, los digué  Jesús: –En veritat vos dic que un de  
Mc 14,22  22 I estant ells menjant, prengué  Jesús lo pa, i beneint-lo, lo partí, i  
Mc 14,27  a la muntanya de l’Oliverar. 27 I  Jesús los digué: –Aquesta nit tots vos  
Mc 14,30  en vós, emperò jo no. 30 I  Jesús li digué: –En veritat te dic que  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1849 
 

Mc 14,47  47 I un dels que estaven ab  Jesús, desembeinant l’espasa, ferí a un  
Mc 14,48  i li tallà l’orella. 48 I prenent  Jesús la paraula, los digué: –¿Com si jo  
Mc 14,53  d’ells desnú. 53 I portaren a  Jesús a casa del sumo sacerdot, i se  
Mc 14,55  cercaven algun testimoni contra de  Jesús per a fer-lo morir, i no el  
Mc 14,60 en mig lo sumo sacerdot, preguntà a  Jesús dient: –¿No respons res a lo que  
Mc 14,62 Cristo, lo Fill de Déu beneït? 62 I  Jesús li digué: –Jo só, i veureu al Fill  
Mc 14,67  i li digué: –Tu també érets ab  Jesús de Nazaret. 68 Emperò ell ho negà i  
Mc 14,72 I se recordà Pere de la paraula que  Jesús li havia dit: «Abans que el gall  
Mc 15,Tit començà a plorar. 15,Tit Capítol XV  Jesús és presentat a Pilat, assotat,  
Mc 15,1  i tot lo consistori, lligaren a  Jesús, se l’emportaren i l’entregaren a  
Mc 15,5  quantes coses t’acusen. 5 Emperò  Jesús ni per això respongué res, de manera 
Mc 15,15  i després d’haver fet assotar a  Jesús, l’entregà per a què fos  
Mc 15,34  34 I a l’hora de nona exclamà  Jesús ab gran crit dient: –‹Eloí, Eloí,  
Mc 15,37  ve Elies a baixar-lo. 37 Emperò,  Jesús, donant un gran crit, espirà. 38 I  
Mc 15,43  de Pilat i demanà el cos de  Jesús. 44 I Pilat se meravellava de que  
Mc 16,Tit  16,Tit Capítol XVI Resurrecció de  Jesús: s’apareix a Maria Magdalena, i als 
Mc 16,1 aromàtics per a anar a embalsamar a  Jesús. 2 I de bon matí, en lo primer dia  
Mc 16,6 –No us assusteu. Vosaltres buscau a  Jesús de Nazaret, que fou crucificat. Ha  
Mc 16,19  i es curaran. 19 I el Senyor  Jesús, després que los hagué parlat, fou  
Lc 1,Tit  de sant Joan lo Precursor i de  Jesús lo Fill de Déu. Visita la Verge  
Lc 1,31  i parireu un fill, i l’anomenareu  Jesús. 32 Aquest serà gran i s’apellidarà 
Lc 2,Tit  a Israel. 2,Tit Capítol II  Jesús naix en Betlem. És anunciat per los  
Lc 2,Tit  dia. Càntic i profecia de Simeon.  Jesús, a l’edat de dotze anys, disputa en 
Lc 2,21  a l’infant, li posaren lo nom de  Jesús, com l’àngel l’havia anomenat  
Lc 2,27  I portant los pares a l’infant  Jesús per a practicar per ell lo que la  
Lc 2,43  se’n tornaren, se quedà l’infant  Jesús en Jerusalem sens que ho advertissen 
Lc 2,52  aquestes paraules en son cor. 52 I  Jesús creixia en sabiduria, i en edat, i  
Lc 3,Tit  de sant Joan. Bateja aquest a  Jesús, i prodigis que succeeixen.  
Lc 3,Tit  que succeeixen. Genealogia de  Jesús. 1 I en l’any quinze de l’imperi  
Lc 3,21  al rebre tot lo poble lo baptisme,  Jesús fou batejat també, i estant ell  
Lc 3,23  tu m’he complagut. 23 I lo mateix  Jesús començava a ser com de trenta anys  
Lc 3,29 que ho fou d’Her, 29 que ho fou de  Jesús, que ho fou d’Eliezer, que ho fou  
Lc 4,1 Pere i fa altres miracles. 1 Emperò  Jesús, ple de l’Esperit Sant, se’n tornà 
Lc 4,4 aquesta pedra que es tórnia pa. 4 I  Jesús li respongué: –Escrit està: “No viu  
Lc 4,8  tots seran teus. 8 I responent  Jesús, li digué: –Aparta’t de mi,  
Lc 4,12  en pedra alguna.” 12 I responent  Jesús, li digué: –Dit està: “No tentaràs  
Lc 4,14 14 I per virtut de l’Esperit tornà  Jesús a Galilea, i sa fama s’espargí per  
Lc 4,34 Què tens tu que veure ab nosaltres,  Jesús de Nazaret? ¿Has vingut a destruir- 
Lc 4,35 bé qui ets tu: lo Sant de Déu! 35 I  Jesús lo reprengué i digué: –Calla i ix d’ 
Lc 4,38  llocs de la comarca. 38 I eixint  Jesús de la sinagoga, entrà en casa de  
Lc 5,Tit la Galilea. 5,Tit Capítol V Predica  Jesús des de la barca de sant Pere. Pesca  
Lc 5,Tit  què no dejunaven los deixebles de  Jesús. 1 I succeí que, com la gent vingués 
Lc 5,8  vegé això, se llançà als peus de  Jesús dient: –Senyor, apartau-vos de mi, 
Lc 5,10  que eren companys de Simó. I digué  Jesús a Simó: –No témies, d’avui en avant 
Lc 5,12 home cobert de lepra. I quan vegé a  Jesús, se postrà de rostro en terra i li  
Lc 5,19  llit posant-lo al mig davant de  Jesús. 20 I quan vegé la fe d’ells,  
Lc 5,22  sinó tan sols Déu?» 22 I coneixent  Jesús los pensaments d’ells, los  
Lc 5,31  los publicans i els pecadors? 31 I  Jesús los respongué i digué: –Los que  
Lc 6,Tit  vell és millor.” 6,Tit Capítol VI  Jesús defensa als seus deixebles i reconvé 
Lc 6,3 lo que no és lícit en dissabte? 3 I  Jesús, responent, los digué: –¿Ni haveu  
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Lc 6,9  alçant-se, se posà en peu. 9 I  Jesús li digué: –Vos preguntaré una cosa:  
Lc 6,11  si què és lo que podrien fer a  Jesús. 12 I succeí en aquells dies que ell 
Lc 7,Tit la tal casa. 7,Tit Capítol VII Cura  Jesús al criat del centurió. Ressuscita al 
Lc 7,3  molt. 3 I havent oït parlar de  Jesús, li envià alguns ancians dels jueus, 
Lc 7,4 4 I ells, tan prest com arribaren a  Jesús, li pregaven ab gran instància  
Lc 7,6  i nos ha edificat una sinagoga. 6  Jesús, doncs, anava ab ells. I essent ja  
Lc 7,9  criat: “Fes això”, i ho fa. 9 Quan  Jesús ho oigué, quedà admirat, i girant- 
Lc 7,15  se sentà, i començà a parlar. I  Jesús l’entregà a sa mare. 16 I un temor  
Lc 7,19  dos de sos deixebles i los envià a  Jesús, dient: «¿Sou vós lo qui ha de  
Lc 7,21  devem esperar-ne un altre?” 21 I  Jesús en aquella mateixa hora curà a molts 
Lc 7,22  molts cegos. 22 Llavors, responent  Jesús, los digué: –Anau i dieu a Joan lo  
Lc 7,24  los missatgers de Joan, començà  Jesús a parlar de Joan a la gent dient:  
Lc 7,37  dona pecadora que, quan sabé que  Jesús estava a taula en casa del fariseu,  
Lc 7,40  perquè ella pecadora és.» 40 I  Jesús li respongué dient: –Simó, una cosa  
Lc 7,43 serà aquell a qui més li condonà. I  Jesús li replicà: –Tu has judicat  
Lc 8,Tit  Llum sobre del candelero.  Jesús exerceix son poder sobre el mar,  
Lc 8,1  de Jairo. 1 I succeí després, que  Jesús caminava per les ciutats i llocs  
Lc 8,28  28 Aquest, tan prest com vegé a  Jesús, se postrà davant d’ell i,  
Lc 8,28  –Què tens tu que veure ab mi,  Jesús, Fill de Déu altíssim? Te suplico  
Lc 8,30  pel dimoni als deserts. 30 I  Jesús li preguntà dient: –Qual és ton nom? 
Lc 8,35  lo que havia succeït i vingueren a  Jesús, i encontraren sentat a l’home de  
Lc 8,38  poder-se quedar ab ell. Mes  Jesús lo despatxà dient: 39 –Torna-te’n 
Lc 8,39  quant gran mercè li havia fet  Jesús. 40 I succeí que, havent tornat  
Lc 8,40  40 I succeí que, havent tornat  Jesús, lo rebé la multitud, puix tothom l’ 
Lc 8,41  i postrant-se als peus de  Jesús, li suplicava que entràs en sa casa, 
Lc 8,45  s’estroncà lo fluix de sang. 45 I  Jesús digué: –Qui m’ha tocat? I negant- 
Lc 8,46  preguntau: “Qui m’ha tocat?” 46 I  Jesús digué: –Algú m’ha tocat, puix jo he 
Lc 8,50  al Mestre. 50 Emperò a l’oir-ho  Jesús, digué al pare de la noia: –No  
Lc 9,Tit  de Pere. Transfiguració de  Jesús. Cura d’un llunàtic. Passió  
Lc 9,7  lo tetrarca, tot lo que havia fet  Jesús, i estava suspès per lo que alguns  
Lc 9,32  -se, vegeren la glòria de  Jesús i als dos barons que estaven ab ell. 
Lc 9,33  s’apartaren d’ell, digué Pere a  Jesús: –Mestre, bo és que ens estem aquí i 
Lc 9,36 I a l’eixir aquesta veu trobaren a  Jesús sol, i ells callaren, i en aquells  
Lc 9,41 fora, i no pogueren. 41 I responent  Jesús digué: –O raça infiel i malvada!  
Lc 9,43 per terra i el maltractà. 43 Emperò  Jesús reprengué a l’esperit impur i curà  
Lc 9,44  -se de totes les coses que  Jesús feia, digué ell a sos deixebles:  
Lc 9,47 seria lo major. 47 Emperò coneixent  Jesús lo que pensaven en son cor, prengué  
Lc 9,50  no us segueix ab nosaltres. 50 I  Jesús li digué: –No l’hi prohibiu, perquè 
Lc 9,57 mentres anaven caminant, digué un a  Jesús: –Jo us seguiré a on vulla que aneu. 
Lc 9,58  a on vulla que aneu. 58 Emperò  Jesús li respongué: –Les guineus tenen  
Lc 9,60  primer a enterrar mon pare. 60 I  Jesús li digué: –Deixa que els morts  
Lc 9,62  de lo que tinc en casa. 62  Jesús li digué: –Ningú que després d’  
Lc 10,Tit  Marta i Maria hospeden a  Jesús. 1 I després d’això elegí lo Senyor 
Lc 10,21  lo cel. 21 En aquella mateixa hora  Jesús se regositjà en l’Esperit Sant i  
Lc 10,29  se justificar a si mateix, digué a  Jesús: –I qui és mon proïsme? 30 I Jesús,  
Lc 10,30  Jesús: –I qui és mon proïsme? 30 I  Jesús, prenent la paraula digué: –Baixava  
Lc 10,37  –Doncs, vés –li digué llavors  Jesús– i fes tu lo mateix. 38 I succeí  
Lc 10,38 succeí que, seguint son camí, entrà  Jesús en un lloc, i una dona que es deia  
Lc 11,Tit  jueus. Paràbola del valent armat.  Jesús reprèn als fariseus i als doctors de 
Lc 11,14  bo als que l’hi demànien? 14 I  Jesús estava llançant un dimoni, lo qual  
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Lc 11,17  algun senyal del cel. 17 Mes  Jesús, penetrant sos pensaments, los  
Lc 12,Tit  i prudent. Criat violent i infiel.  Jesús vingué a posar foc sobre la terra. 1 
Lc 12,1  s’hagués arreplegat al rodador de  Jesús molta gent, de tal manera que los  
Lc 13,1 havia allí uns que contaven noves a  Jesús dels galileus la sang dels quals  
Lc 13,2  ab la dels seus sacrificis. 2 I  Jesús los respongué dient: –¿Pensau que  
Lc 13,12  que no podia mirar en alt. 12 Quan  Jesús la vegé, la cridà envers si, i li  
Lc 13,14  de la sinagoga, irritat perquè  Jesús havia curat en dissabte, digué al  
Lc 13,18  glorioses accions. 18 Deia també  Jesús: –A què és semblant lo Regne de Déu? 
Lc 14,Tit del gran convit. Qui vulla seguir a  Jesús ha de portar sa creu. Sal  
Lc 14,1  1 I succeí que, entrant  Jesús en dissabte en casa d’un dels  
Lc 14,3  que estava davant d’ell. 3 I  Jesús, dirigint sa paraula als doctors de  
Lc 15,1  arrepentits. 1 I s’acercaven a  Jesús los publicans i pecadors per a oir- 
Lc 16,1  Ric avariciós i Làssaro pobre. 1  Jesús digué també a sos deixebles: –Hi  
Lc 17,Tit  17,Tit Capítol XVII Ensenya  Jesús a sos deixebles quant mal és l’  
Lc 17,13 de lluny 13 i alçaren la veu dient:  –Jesús, mestre, teniu misericòrdia de  
Lc 17,16 caigué sobre son rostro als peus de  Jesús, donant-li gràcies. I aquest era  
Lc 17,17 aquest era samarità. 17 I respongué  Jesús i digué: –¿Per ventura no són deu  
Lc 18,Tit jutge, i del fariseu i del publicà.  Jesús rep amorosament als infants. Dóna  
Lc 18,16  deixebles, los renyaven. 16 Emperò  Jesús los cridà i digué: –Deixau que  
Lc 18,19  a conseguir la vida eterna? 19 I  Jesús li digué: –Per a què em dius bo?  
Lc 18,22  22 Lo que, havent-ho oït  Jesús, li digué: –Encara te falta una  
Lc 18,24  perquè era molt ric. 24 I  Jesús, quan lo vegé trist, li digué: –Oh  
Lc 18,31  vida eterna. 31 I prenent després  Jesús a part als Dotze, los digué: –Mirau, 
Lc 18,37  què era allò. 37 I li digueren que  Jesús Nazaret passava per allí. 38 I se  
Lc 18,38  allí. 38 I se posà a cridar dient:  –Jesús, fill de David, teniu misericòrdia  
Lc 18,40  de mi. 40 I parant-se  Jesús, manà que l’hi portassen. I quan  
Lc 18,42  –Senyor, que jo tinga vista. 42 I  Jesús li digué: –Tingues-la; la teva fe  
Lc 19,Tit  Paràbola de les cent mines. Entra  Jesús triümfant en Jerusalem. Plora sobre  
Lc 19,1  comprant i venent. 1 I havent  Jesús entrat, passava per Jericó. 2 I veus 
Lc 19,3 era molt ric, 3 cercava com veure a  Jesús i conèixer-lo; emperò no podia, a  
Lc 19,5  per allí. 5 I arribat que fou  Jesús a aquell lloc, alçant los ulls lo  
Lc 19,9  restituiré quatre vegades més. 9 I  Jesús li digué: –Avui ha vingut la  
Lc 19,35  l’ha menester. 35 I lo menaren a  Jesús i, posant ses vestidures sobre el  
Lc 19,35  sobre el pollí, feren sentar  Jesús sobre. 36 Mentres Jesús anava  
Lc 19,36  sentar Jesús sobre. 36 Mentres  Jesús anava passant, estenien ses  
Lc 20,Tit  escoltant-lo. 20,Tit Capítol XX  Jesús confon als sacerdots i als escribes. 
Lc 20,3  ha donat semblant poder? 3 Emperò  Jesús los respongué dient: –També jo vull  
Lc 20,8  que no sabien d’a on era. 8 I  Jesús los digué: –Doncs tampoc jo us diré  
Lc 20,34  set la tingueren per muller? 34 I  Jesús los digué: –Los fills d’aquest  
Lc 20,41 a fer-li més preguntes. 41 Emperò  Jesús los digué: –Com diuen que lo Cristo  
Lc 21,1 adveniment de Jesucrist. 1 I estant  Jesús mirant les almoines que posaven los  
Lc 22,Tit  Disputa sobre la primícia.  Jesús prediu la negació de sant Pere. Sa  
Lc 22,2  escribes cercaven com fer morir a  Jesús, emperò temien al poble. 3 I Satanàs 
Lc 22,34 a la presó i fins a la mort! 34 Mes  Jesús li digué: –Te dic, Pere, que no  
Lc 22,47 Dotze anomenat Judes, i s’acercà a  Jesús per a besar-lo. 48 Emperò Jesús li 
Lc 22,48 a Jesús per a besar-lo. 48 Emperò  Jesús li digué: –Judes, ab un bes  
Lc 22,51  i li tallà l’orella dreta. 51 Mes  Jesús, prenent la paraula, digué: –Deixau  
Lc 22,52 I li tocà l’orella i el curà. 52 I  Jesús digué als prínceps dels sacerdots i  
Lc 22,63  63 Entretant, los que tenien a  Jesús l’escarnien i li donaven cops. 64  
Lc 23,Tit Confessió del centurió. Sepulcre de  Jesús. 1 I alçant-se tota la multitud d’ 
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Lc 23,8  Jerusalem. 8 I Herodes, al veure a  Jesús, tingué un gran goig, puix temps  
Lc 23,9  doncs, moltes preguntes. Emperò  Jesús no responia res. 10 Entretant los  
Lc 23,20  parlà de nou volent deslliurar a  Jesús. 21 Mes ells tornaven a cridar  
Lc 23,25  presó i ells demanaven, i entregà  Jesús a voluntat d’ells. 26 I quan se’l  
Lc 23,26  creu per a què la portàs detràs de  Jesús. 27 I lo seguia una gran multitud de 
Lc 23,28 es lamentaven i ploraven. 28 Emperò  Jesús, girant-se envers elles, digué:  
Lc 23,33  Calvari, crucificaren allí a  Jesús i als lladres, un a la dreta i altre 
Lc 23,34  i altre a l’esquerra. 34 Emperò  Jesús deia: –Pare, perdonau-los, perquè  
Lc 23,42  no ha fet ningun mal. 42 I deia a  Jesús: –Senyor, recordau-vos de mi quan  
Lc 23,43  quan arribeu al vostre Regne. 43 I  Jesús li digué: –En veritat te dic que  
Lc 23,46  del temple se rompé pel mig. 46 I  Jesús, donant un gran crit, digué: –Pare,  
Lc 23,52  a Pilat i li demanà lo cos de  Jesús. 53 I havent-lo baixat de la creu, 
Lc 23,55 què havia estat depositat lo cos de  Jesús. 56 I tornant-se’n, prepararen  
Lc 24,Tit  a la Llei. 24,Tit Capítol XXIV  Jesús ressuscita. Van al sepulcre les  
Lc 24,3 dins, no trobaren lo cos del Senyor  Jesús. 4 I quedant ab aqueix motiu molt  
Lc 24,15 l’un ab l’altre, i assolint-los  Jesús, caminava en companyia d’ells. 16  
Lc 24,19  19 Ell los digué: –Què? –Lo de  Jesús Nazaret –respongueren–, que fou un  
Lc 24,36  d’aquestes coses, se presentà  Jesús enmig d’ells i els digué: –La pau  
Jn 1,29  29 A l’endemà Joan vegé a  Jesús que venia a ell i digué: –Veus aquí  
Jn 1,36 dos de sos deixebles. 36 I mirant a  Jesús que passava, digué: –Veus aquí l’  
Jn 1,37  l’oigueren parlar i seguiren a  Jesús. 38 Llavors Jesús se girà, i veent  
Jn 1,38  i seguiren a Jesús. 38 Llavors  Jesús se girà, i veent que el seguien, los 
Jn 1,40  això a Joan i que havien seguit a  Jesús, era Andreu, germà de Simó Pere. 41  
Jn 1,42 vol dir lo Cristo. 42 I el conduí a  Jesús. I Jesús, havent-lo mirat, li  
Jn 1,42  Cristo. 42 I el conduí a Jesús. I  Jesús, havent-lo mirat, li digué: –Tu  
Jn 1,43  que vol dir Pere. 43 A l’endemà,  Jesús determinà anar a Galilea, i trobà a  
Jn 1,43  anar a Galilea, i trobà a Felip. I  Jesús li digué: –Segueix-me. 44 Felip  
Jn 1,45  Llei, i els Profetes escrigueren:  Jesús de Nazaret, fill de Josep. 46 I  
Jn 1,47  li digué: –Vine i veu-ho. 47  Jesús, veent a Natanael que venia a  
Jn 1,48  li digué: –A on m’haveu conegut?  Jesús respongué i li digué: –Abans que  
Jn 1,50  Déu, vós sou lo Rei d’Israel. 50  Jesús li replicà, i digué: –Tu creus  
Jn 2,Tit  Capítol II Bodes de Canà, a on  Jesús converteix l’aigua en vi. Trau del  
Jn 2,1 Galilea, i s’hi trobava la mare de  Jesús. 2 Fou també convidat a les bodes  
Jn 2,2  2 Fou també convidat a les bodes  Jesús, i sos deixebles. 3 I venint a  
Jn 2,3 I venint a faltar lo vi, la mare de  Jesús li digué: –No tenen vi. 4 Jesús li  
Jn 2,4  de Jesús li digué: –No tenen vi. 4  Jesús li digué: –Dona, què tinc jo que fer 
Jn 2,7 quals cabien dues o tres mesures. 7  Jesús los digué: –Ompliu les gerres d’  
Jn 2,8  ells les ompliren fins a dalt. 8 I  Jesús los digué: –Traeu-ne ara i portau  
Jn 2,11  ara lo bon vi. 11 Ab aquest, donà  Jesús en Canà de Galilea principi a sos  
Jn 2,13 Pasqua dels jueus estava pròxima, i  Jesús se n’anà a Jerusalem. 14 I havent  
Jn 2,19  per a fer aquestes coses? 19  Jesús respongué i els digué: –Destruïu  
Jn 2,22  l’Escriptura i la paraula que  Jesús havia dit. 23 Mentres que ell  
Jn 2,24  los miracles que feia. 24 Emperò  Jesús no es fiava d’ells perquè els  
Jn 3,2  2 que vingué de nit a trobar a  Jesús i li digué: –Rabbí, nosaltres sabem  
Jn 3,3  si Déu no és ab ell. 3 Respongué  Jesús i li digué: –En veritat, en veritat  
Jn 3,5  de sa mare i nàixer de nou? 5  Jesús li respongué: –En veritat, en  
Jn 3,10  –Com pot fer-se això? 10  Jesús respongué i li digué: –I tu ets  
Jn 3,22  fetes en Déu. 22 Després d’això,  Jesús se n’anà ab sos deixebles a la  
Jn 4,1  d’un gran senyor. 1 Quan, doncs,  Jesús entengué que els fariseus havien  
Jn 4,2 batejava més que Joan 2 (encara que  Jesús no batejava per si mateix sinó per  
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Jn 4,6  6 I estava allí la font de Jacob.  Jesús, doncs, fatigat del camí, estava  
Jn 4,7 una dona de Samària a traure aigua.  Jesús li digué: –Dóna’m beure. 8 (Puix  
Jn 4,10  tenen tracte ab los samaritans. 10  Jesús respongué i li digué: –Si tu  
Jn 4,13  i sos fills, i son bestiar? 13  Jesús respongué i li digué: –Qualsevol que 
Jn 4,16  ni haja de venir a traure-la. 16  Jesús li digué: –Vés, crida a ton marit i  
Jn 4,17 la dona i digué: –Jo no tinc marit.  Jesús li digué: –Tens raó de dir que no  
Jn 4,21  és lo lloc a on se deu adorar. 21  Jesús li digué: –Dona, creu-me que ve l’ 
Jn 4,26  declararà totes aquestes coses. 26  Jesús li digué: –Eix só jo que parlo ab  
Jn 4,34 li haurà algú portat què menjar? 34  Jesús los digué: –Mon aliment és fer la  
Jn 4,44  anà a Galilea. 44 Perquè lo mateix  Jesús donà testimoni de que un profeta no  
Jn 4,46  assistit també a la festa. 46 I  Jesús vingué novament a Canà de Galilea, a 
Jn 4,47 Cafarnaüm. 47 Havent oït aquest que  Jesús venia de Judea a la Galilea, anà a  
Jn 4,48  puix estava per a morir-se. 48  Jesús, doncs, li digué: –Vosaltres, si no  
Jn 4,50  veniu abans que mon fill mòria. 50  Jesús li digué: –Vés, ton fill viu. L’  
Jn 4,50  viu. L’home cregué la paraula que  Jesús li havia dit i se n’anà. 51 I quan  
Jn 4,53 pare que aquella era l’hora en què  Jesús li havia dit: «Ton fill viu»; i  
Jn 4,54  54 Aquest fou lo segon miracle que  Jesús féu quan hagué vingut de Judea a  
Jn 5,Tit de Judea a Galilea. 5,Tit Capítol V  Jesús cura al paralític de la piscina. Los 
Jn 5,1  això, essent la festa dels jueus,  Jesús pujà a Jerusalem. 2 I en Jerusalem  
Jn 5,6  que estava malalt. 6 I veent-lo  Jesús que jeia, i coneixent que molt temps 
Jn 5,8  un altre hi baixa primer que jo. 8  Jesús li diu: –Alça’t, pren ton llit i  
Jn 5,13  curat no sabia qui era, perquè  Jesús s’havia retirat de la turba que hi  
Jn 5,14 turba que hi havia allí. 14 Després  Jesús trobà aquest home en lo temple, i li 
Jn 5,15  als jueus i els contà que era  Jesús lo qui l’havia curat. 16 I per  
Jn 5,16  motiu los jueus perseguiren a  Jesús i cercaven com fer-lo morir,  
Jn 5,17  aquestes coses en dissabte. 17 Mes  Jesús los respongué: –Mon Pare fins ara  
Jn 5,18  igual a Déu. I així los respongué  Jesús, dient: 19 –En veritat, en veritat  
Jn 6,Tit  VI Miracle dels cinc pans. Camina  Jesús sobre el mar. Parla del pa del cel.  
Jn 6,1  de Judes. 1 Després d’això passà  Jesús a l’altra part del mar de Galilea,  
Jn 6,3  sobre los que estaven malalts. 3 I  Jesús pujà a una muntanya i s’assentà  
Jn 6,5 una festa dels jueus. 5 I com alçàs  Jesús los ulls i vegés que una gran  
Jn 6,10  què és això per tanta gent? 10 I  Jesús digué: –Feu assentar la gent. I  
Jn 6,11 com en número de cinc mil homes. 11  Jesús prengué los pans i, havent donat  
Jn 6,14  vist aquells homes lo miracle que  Jesús havia fet, deien: –Aquest és  
Jn 6,15  que ha de venir al món. 15 Emperò  Jesús, sabent que havien de venir per a  
Jn 6,17  en Cafarnaüm. I era ja de nit, i  Jesús encara no havia vingut a ells. 18 I  
Jn 6,19  i-cinc o trenta estadis, veuen a  Jesús que caminava sobre del mar i que s’ 
Jn 6,22 havia allí més que una barca, i que  Jesús no hi havia entrat ab sos deixebles, 
Jn 6,24 24 Havent, doncs, vist la turba que  Jesús no estava allí, ni tampoc sos  
Jn 6,26  –Rabbí, quan haveu vingut aquí? 26  Jesús los respongué i digué: –En veritat,  
Jn 6,29  fer les obres de Déu? 29 Respongué  Jesús i els digué: –L’obra de Déu és que  
Jn 6,32  donà a menjar pa del cel.” 32 I  Jesús los respongué: –En veritat, en  
Jn 6,35  -nos sempre d’aquest pa. 35 I  Jesús los respongué: –Jo só lo pa de vida: 
Jn 6,42  cel.» 42 I deien: –¿No és aquest,  Jesús, fill de Josep, lo pare i mare del  
Jn 6,43  que ha baixat del cel? 43 Emperò  Jesús respongué i els digué: –No murmureu  
Jn 6,53  donar-nos a menjar sa carn? 53 I  Jesús los digué: –En veritat, en veritat  
Jn 6,61  podrà escoltar-les? 61 Emperò  Jesús, sabent en si mateix que sos  
Jn 6,64  hi ha alguns que no creuen. Puix  Jesús sabia des del principi qui eren los  
Jn 6,67  ja no anaven ab ell. 67 Per lo que  Jesús digué als Dotze: –I vosaltres, vos  
Jn 6,70  lo Cristo, lo Fill de Déu viu. 70  Jesús los respongué: –¿No só jo qui  
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Jn 7,Tit  d’entregar. 7,Tit Capítol VII Va  Jesús a Jerusalem per la festa dels  
Jn 7,1  1 Després d’estes coses, anava  Jesús per la Galilea, no volent passar per 
Jn 7,6  germans creien en ell. 6 Llavors  Jesús los digué: –Mon temps no ha arribat  
Jn 7,14  14 I envers lo mig de la festa,  Jesús pujà al temple i ensenyava. 15 I els 
Jn 7,16  sens haver-les après? 16  Jesús los respongué i digué: –Ma doctrina  
Jn 7,21  Qui et vol matar? 21 Respongué  Jesús i els digué: –He fet una obra i tots 
Jn 7,28  ningú sabrà d’a on és ell. 28 I  Jesús en lo temple anava ensenyant en alta 
Jn 7,33  ministres per a prendre’l. 33 Mes  Jesús los digué: –Encara estaré ab  
Jn 7,37  que era lo gran dia de la festa,  Jesús se posà en peu, i en alta veu deia:  
Jn 7,39  comunicat l’Esperit, per quant  Jesús no estava encara glorificat. 40 Per  
Jn 7,50 aquell mateix que a la nit vingué a  Jesús i era un d’ells, los digué: 51  
Jn 8,Tit  casa. 8,Tit Capítol VIII Deslliura  Jesús de la mort a una dona adúltera  
Jn 8,1  a les blasfèmies dels jueus. 1  Jesús se n’anà a la muntanya de l’  
Jn 8,6  -lo per a poder-lo acusar. Mes  Jesús, inclinant-se, escrivia ab lo dit  
Jn 8,9  per los més vells, i quedà sol  Jesús i la dona, que estava al mig. 10  
Jn 8,10 dona, que estava al mig. 10 Llavors  Jesús, alçant-se dret i no veent ningú  
Jn 8,11  Ella respongué: –Ningú, Senyor. I  Jesús digué: –Puix, jo tampoc te  
Jn 8,12  -te’n i no pèquies mai més. 12  Jesús tornà a parlar-los dient: –Jo só  
Jn 8,14  no és verídic. 14 Respongué  Jesús i els digué: –Encara que jo dónia  
Jn 8,19  ells li deien: –A on és ton Pare?  Jesús respongué: –Ni em coneixeu a mi ni a 
Jn 8,20  també coneixeríeu a mon Pare. 20  Jesús digué aquestes paraules en lo lloc  
Jn 8,21  hora encara no era arribada. 21 I  Jesús los tornà a dir: –Jo me’n vaig i  
Jn 8,25  25 I ells li deien: –Qui ets, tu?  Jesús los respongué: –Lo Principi, lo  
Jn 8,28  Déu era son Pare. 28 Per lo tant,  Jesús los digué: –Quan haureu alçat en alt 
Jn 8,31 coses, molts cregueren en ell. 31 I  Jesús deia als jueus que creien en ell:  
Jn 8,34  doncs, tu que serem llibres? 34  Jesús los replicà: –En veritat, en veritat 
Jn 8,38  fósseu fills d’Abraham –replicà  Jesús–, faríeu les obres d’Abraham. 40  
Jn 8,42  un pare que és Déu. 42 I els digué  Jesús: –Si Déu fos vostre pare, certament  
Jn 8,49  i que estàs posseït del dimoni? 49  Jesús respongué: –Jo no estic posseït del  
Jn 8,54  moriren? Qui et fas tu mateix? 54  Jesús respongué: –Si jo em glorifico a mi  
Jn 8,58  anys i has vist a Abraham? 58  Jesús los respongué: –En veritat, en  
Jn 8,59 pedres per tirar-les-hi, emperò  Jesús s’ocultà e isqué del temple havent  
Jn 9,Tit  i així se n’anà. 9,Tit Capítol IX  Jesús dóna vista a un cego de naixement.  
Jn 9,Tit  al cego, que, instruït per  Jesús, creu en ell i l’adora. 1 I al  
Jn 9,1  ell i l’adora. 1 I al passar vegé  Jesús un home cego de naixement. 2 I sos  
Jn 9,3  sos pares, perquè haja nat cego? 3  Jesús respongué: –Ni ell pecà, ni sos  
Jn 9,11  Respongué: –Aquell home que es diu  Jesús féu fang i l’aplicà a mos ulls, i  
Jn 9,14  era cego. 14 I era dissabte quan  Jesús féu lo fang i obrí sos ulls. 15 I  
Jn 9,22  a qualsevol que reconegués a  Jesús per Cristo. 23 Per això sos pares  
Jn 9,35  I el tragueren fora. 35 Oigué  Jesús que l’havien tret fora i, havent- 
Jn 9,37  què jo crega en ell? 37 I li digué  Jesús: –I tu lo vegeres, i és lo mateix  
Jn 9,39  I postrant-se, l’adorà. 39 I  Jesús digué: –Per a exercir judici he  
Jn 9,41  què, també nosaltres som cegos? 41  Jesús los digué: –Si fósseu cegos, no  
Jn 10,Tit  X Paràbola del bon pastor. Va  Jesús al temple en lo dia de la Dedicació  
Jn 10,6  6 Aquesta paràbola los posà  Jesús, però no entengueren lo que els  
Jn 10,7 no entengueren lo que els deia. 7 I  Jesús los digué segona vegada: –En  
Jn 10,23 la Dedicació, i era en hivern. 23 I  Jesús se passejava en lo temple, en lo  
Jn 10,25  digues-nos-ho clarament. 25  Jesús los respongué: –Vos parlo i no em  
Jn 10,32  pedres per apedregar-lo. 32 I  Jesús los respongué: –Moltes obres bones  
Jn 10,34  essent tu home, te fas Déu. 34  Jesús los respongué: –¿No està escrit en  
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Jn 11,Tit i fariseus a on se resol la mort de  Jesús i que ha de morir un home per tots.  
Jn 11,4 vos amau està malalt. 4 I oint-ho  Jesús los digué: –Aquesta malaltia no és  
Jn 11,5 de Déu sia glorificat per ella. 5 I  Jesús amava a Marta, i a sa germana Maria, 
Jn 11,9  -vos, anau allí altra vegada? 9  Jesús respongué: –No hi ha dotze hores en  
Jn 11,13  si dorm se curarà. 13 Emperò  Jesús parlava de sa mort, i ells pensaren  
Jn 11,14  havia parlat del somni natural. 14  Jesús los digué aleshores clarament:  
Jn 11,17  de morir ab ell. 17 Arribà, doncs,  Jesús i trobà que havia ja quatre dies que 
Jn 11,20  germà. 20 I quan Marta oigué que  Jesús venia, isqué a rebre-lo, emperò  
Jn 11,21  quedà en casa. 21 I Marta digué a  Jesús: –Senyor, si vós haguésseu estat  
Jn 11,23  a Déu, Déu vos la concedirà. 23  Jesús li digué: –Ton germà ressuscitarà.  
Jn 11,25 la resurrecció en lo darrer dia. 25  Jesús li digué: –Jo só la resurrecció i la 
Jn 11,30  pressa i vingué a ell. 30 Perquè  Jesús no havia entrat encara en lo poblet, 
Jn 11,32  arribat Maria al siti a on estava  Jesús, i veent-lo, se llançà a sos peus  
Jn 11,33  aquí, no hauria mort mon germà. 33  Jesús, doncs, al veure-la plorar, i que  
Jn 11,35  –li digueren–, i el veureu. 35 I  Jesús plorà. 36 Llavors digueren los  
Jn 11,38 Làssaro no morís? 38 Gemint, doncs,  Jesús altra vegada en si mateix, vingué al 
Jn 11,39  i tenia una pedra posada sobre. 39  Jesús digué: –Traeu la pedra. Marta,  
Jn 11,40  quatre dies fa ja que és mort. 40  Jesús li digué: –No t’he dit que, si  
Jn 11,41  41 Tragueren, doncs, la pedra. I  Jesús, alçant los ulls al cel, digué:  
Jn 11,44  i tapada la cara ab un sudari.  Jesús los digué: –Deslligau-lo, i deixau 
Jn 11,45 i a Marta, i que havien vist lo que  Jesús havia fet, cregueren en ell. 46  
Jn 11,46  i els contaren les coses que  Jesús havia fet. 47 Llavors los pontífices 
Jn 11,51 aquell any pontífice, profetisà que  Jesús havia de morir per la nació. 52 I no 
Jn 11,54 poder-lo fer morir. 54 Per lo que  Jesús ja no anava públicament entre els  
Jn 11,56  a purificar-se. 56 I cercaven a  Jesús, i els que estaven en lo temple se  
Jn 12,Tit  ungüent preciós sobre los peus de  Jesús. Los jueus maquinen la mort d’  
Jn 12,Tit  Alguns gentils volen veure a  Jesús. Declara est que fins després de  
Jn 12,1  sis dies abans de la Pasqua vingué  Jesús a Betània, a on ell havia  
Jn 12,3  lo derramà sobre los peus de  Jesús i els eixugà ab sos cabells; i la  
Jn 12,7  diner que es posava en ella. 7 Mes  Jesús respongué: –Deixau-la, que el  
Jn 12,9 una gran multitud de jueus sabé que  Jesús estava allí. I vingueren, no tant  
Jn 12,9  allí. I vingueren, no tant per  Jesús, quant per a veure a Làssaro, a qui  
Jn 12,11  se n’anaven d’ells i creien en  Jesús. 12 I l’endemà, una gran multitud  
Jn 12,12 vingut a la festa, havent sabut que  Jesús venia a Jerusalem, 13 prengueren  
Jn 12,14  Senyor, rei d’Israel. 14 I trobà  Jesús un pollí, i s’assentà sobre ell,  
Jn 12,16  aquestes coses; emperò quan  Jesús fou glorificat, llavors se  
Jn 12,17  17 I la turba que es trobava ab  Jesús quan cridà a Làssaro del sepulcre i  
Jn 12,21  dient: –Senyor, voldríem veure a  Jesús. 22 Felip vingué a dir-ho a  
Jn 12,22  i Felip altra vegada ho digueren a  Jesús. 23 I Jesús los respongué dient:  
Jn 12,23  vegada ho digueren a Jesús. 23 I  Jesús los respongué dient: –Arribada és l’ 
Jn 12,30 deien: –Un àngel li ha parlat. 30 I  Jesús los respongué dient: –Aquesta veu no 
Jn 12,35  Qui és aqueix Fill de l’home? 35  Jesús los respongué: –La llum encara està  
Jn 12,36 fills de la llum. Estes coses digué  Jesús, i se n’anà i s’ocultà d’ells. 37 
Jn 12,44 dels homes que la glòria de Déu. 44  Jesús, doncs, alçà la veu i digué: –Qui  
Jn 13,Tit  XIII Última cena del Senyor.  Jesús renta los peus a sos deixebles.  
Jn 13,1  de la festa de la Pasqua, sabent  Jesús que havia arribat l’hora de son  
Jn 13,3  lo designi d’entregar-lo, 3  Jesús, sabent que el Pare li havia posat  
Jn 13,7  -me a mi los peus? 7 Respongué  Jesús dient-li: –Lo que jo faç, tu no ho 
Jn 13,8  –Jamai me rentareu vós los peus.  Jesús li respon: –Si jo no et rento, no  
Jn 13,10  sinó les mans i lo cap també. 10  Jesús li diu: –Lo qui està rentat no  
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Jn 13,21  aquell que m’ha enviat. 21 Havent  Jesús dit aquestes paraules, se torbà en  
Jn 13,23  23 I un de sos deixebles, a qui  Jesús amava, estava reclinat en lo seno de 
Jn 13,23  estava reclinat en lo seno de  Jesús. 24 I Simó Pere li féu senya, dient  
Jn 13,25  aquell reclinat en lo seno de  Jesús, li digué: –Senyor, qui és aquest?  
Jn 13,26  digué: –Senyor, qui és aquest? 26  Jesús li respongué: –És aquell a qui jo  
Jn 13,27  lo bocí, entrà en ell Satanàs. I  Jesús li digué: –Fes prestament lo que tu  
Jn 13,29 tenia la bossa, pensaven alguns que  Jesús li havia dit: «Compra lo que  
Jn 13,31  d’haver-se’n anat Judes, digué  Jesús: –Ara és glorificat lo Fill de l’  
Jn 13,36  li digué: –Senyor, a on anau vós?  Jesús li respongué: –Allà a on jo vaig, tu 
Jn 13,38  Donaré per vós la meva vida. 38  Jesús li replicà: –Tu donaràs la vida per  
Jn 14,6 ¿com podem, doncs, saber lo camí? 6  Jesús li respon: –Jo só lo camí, i la  
Jn 14,9  -nos lo Pare, i nos basta. 9  Jesús li respon: –Tant temps ha que estic  
Jn 14,23  a nosaltres, i no al món? 23  Jesús respongué i li digué: –Si algú m’  
Jn 16,19  lo que està parlant. 19 Emperò  Jesús conegué que volien preguntar-lo i  
Jn 16,31  creem que haveu eixit de Déu. 31  Jesús los respongué: –I vosaltres creeu  
Jn 17,Tit  Capítol XVII Plegària afectuosa de  Jesús a son etern Pare. 1 Estes coses  
Jn 17,1 son etern Pare. 1 Estes coses digué  Jesús, i alçant los ulls al cel digué:  
Jn 18,Tit  i jo en ells. 18,Tit Capítol XVIII  Jesús és pres; Malcos, ferit. Fugen los  
Jn 18,Tit  Fugen los apòstols. Pere nega a  Jesús. Interrogatori que li fan lo sumo  
Jn 18,1  i lo president Pilat. 1 Havent  Jesús dit aquestes coses, se n’anà ab sos 
Jn 18,2  sabia també aquest siti, perquè  Jesús hi anava freqüentment ab sos  
Jn 18,4 llanternes, atxes i armes. 4 Emperò  Jesús, sabent les coses que li havien de  
Jn 18,5  qui buscau? 5 Li respongueren: –A  Jesús de Nazaret. Los diu Jesús: –Só jo.  
Jn 18,5  –A Jesús de Nazaret. Los diu  Jesús: –Só jo. Estava també entre ells  
Jn 18,6 ells Judes, que el traïa. 6 A penes  Jesús los hagué dit: «Só jo», retrocediren 
Jn 18,7  –A qui buscau? I ells digueren: –A  Jesús de Nazaret. 8 Jesús replicà: –Ja us  
Jn 18,8  digueren: –A Jesús de Nazaret. 8  Jesús replicà: –Ja us he dit que só jo.  
Jn 18,11  criat s’anomenava Malcos. 11 I  Jesús digué a Pere: –Torna l’espasa a la  
Jn 18,12  ministres dels jueus, prengueren a  Jesús i el lligaren. 13 I el conduïren  
Jn 18,15  per lo poble. 15 Anaven seguint a  Jesús, Simó Pere i altre deixeble; i est  
Jn 18,15  del pontífice, i així entrà ab  Jesús en la casa del pontífice. 16 I Pere  
Jn 18,19 pontífice se posà a fer preguntes a  Jesús sobre sos deixebles i sa doctrina.  
Jn 18,20  sos deixebles i sa doctrina. 20  Jesús li respongué: –Jo he parlat  
Jn 18,22  que era allí donà una bufetada a  Jesús dient: –Així respons al pontífice?  
Jn 18,23  –Així respons al pontífice? 23  Jesús li respongué: –Si jo he parlat mal,  
Jn 18,28  lo gall. 28 Portaren després a  Jesús des de casa de Caifàs al pretori. I  
Jn 18,32 Per a què es complís la paraula que  Jesús digué, indicant de quina mort havia  
Jn 18,33  a entrar en lo pretori, i cridà a  Jesús i li digué: –Ets tu lo rei dels  
Jn 18,34  –Ets tu lo rei dels jueus? 34  Jesús li respongué: –Dius això de tu  
Jn 18,36  a mi. Què has fet? 36 Respongué  Jesús: –Mon regne no és d’aquest món. Si  
Jn 18,37  li digué Pilat: –Doncs tu ets rei?  Jesús respongué: –Tu ho dius, que jo só  
Jn 19,Tit  XIX Passió, mort i sepultura de  Jesús. 1 Llavors Pilat prengué a Jesús i  
Jn 19,1 de Jesús. 1 Llavors Pilat prengué a  Jesús i l’assotà. 2 I els soldats  
Jn 19,5  trobo en ell causa alguna. 5 Isqué  Jesús, doncs, portant la corona d’espines 
Jn 19,9  a entrar en lo pretori i digué a  Jesús: –D’a on ets, tu? Emperò Jesús no  
Jn 19,9  a Jesús: –D’a on ets, tu? Emperò  Jesús no li tornà resposta. 10 Per lo que  
Jn 19,11  poder està lo llibertar-te? 11  Jesús respongué: –No tindries poder algun  
Jn 19,13 havent oït estes paraules, tragué a  Jesús fora del pretori, i s’assentà en lo 
Jn 19,16  què fos crucificat. I prengueren a  Jesús i el tragueren fora. 17 I portant sa 
Jn 19,18 a un costat, l’altre a l’altre, i  Jesús al mig. 19 I Pilat escrigué un rètol 
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Jn 19,19  sobre la creu. I l’escrit era:  «Jesús Nazareno, rei dels jueus.» 20  
Jn 19,20  jueus, perquè lo lloc en què fou  Jesús crucificat estava immediat a la  
Jn 19,23  doncs, los soldats crucificat a  Jesús, prengueren sos vestits i ne feren  
Jn 19,25  25 I estaven prop de la creu de  Jesús sa mare i la germana de sa mare,  
Jn 19,26 i Maria Magdalena. 26 I havent vist  Jesús a sa mare i al deixeble a qui ell  
Jn 19,28 sa casa. 28 Després d’això, sabent  Jesús que totes les coses estaven  
Jn 19,30 vinagre, li aplicaren a la boca. 30  Jesús, tan prest com hagué pres lo  
Jn 19,33  ab ell. 33 I havent vingut a  Jesús, i veent-lo ja mort, no li  
Jn 19,38  d’Arimatea, que era deixeble de  Jesús, bé que en secret, perquè temia als  
Jn 19,38  permetés traure d’allí lo cos de  Jesús, i havent-li Pilat concedit,  
Jn 19,38  vingué i se’n portà lo cos de  Jesús. 39 Vingué també Nicodemus, aquell  
Jn 19,39  vingut de nit a trobar a  Jesús, portant ab si com cosa de cent  
Jn 19,40  i àloes. 40 I prengueren lo cos de  Jesús i l’embolicaren ab los aromàtics en 
Jn 19,42 estava cerca lo sepulcre, posaren a  Jesús. 20,Tit Capítol XX Resurrecció de  
Jn 20,Tit  20,Tit Capítol XX Resurrecció de  Jesús, i algunes de ses aparicions. 1 I el 
Jn 20,2  i a aquell altre deixeble amat de  Jesús, i els digué: –Se n’han portat lo  
Jn 20,9  l’Escriptura, que convenia que  Jesús ressuscitàs d’entre els morts. 10  
Jn 20,12  a on havia estat posat lo cos de  Jesús. 13 Ells li diuen: –Dona, per què  
Jn 20,14 dit això, se girà endetràs i vegé a  Jesús dret; emperò no coneixia que fos  
Jn 20,14  dret; emperò no coneixia que fos  Jesús. 15 Li diu Jesús: –Dona, per què  
Jn 20,15  coneixia que fos Jesús. 15 Li diu  Jesús: –Dona, per què plores? A qui  
Jn 20,16  posàreu, i jo me’l ne portaré. 16  Jesús li diu: –Maria! Se girà ella i li  
Jn 20,17  que vol dir “mestre”. 17  Jesús li diu: –No em tòquies, perquè no he 
Jn 20,19  per temor dels jueus, vingué  Jesús i, presentant-se al mig d’ells,  
Jn 20,24  no estava ab ells quan vingué  Jesús. 25 I li digueren los altres  
Jn 20,26  dintre, i Tomàs, ab ells. Vingué  Jesús, estant tancades les portes, i se  
Jn 20,29 li digué: –Senyor meu i Déu meu. 29  Jesús li digué: –Tu has cregut, Tomàs,  
Jn 20,30  30 Molts altres miracles féu també  Jesús en presència de sos deixebles que no 
Jn 20,31  han escrit a fi de que cregau que  Jesús és lo Cristo, lo Fill de Déu, i per  
Jn 21,Tit nom. 21,Tit Capítol XXI Aparició de  Jesús cerca del mar de Tiberíades. Pesca  
Jn 21,Tit Pesca milagrosa. Amor de sant Pere.  Jesús li encomana apasturar ses ovelles i  
Jn 21,1 i li prediu son martiri. 1 Després,  Jesús s’aparegué altra vegada als  
Jn 21,4  res. 4 Vingut lo matí comparegué  Jesús en la platja, mes los deixebles no  
Jn 21,4 los deixebles no conegueren que fos  Jesús. 5 I Jesús los digué: –Minyons,  
Jn 21,5  no conegueren que fos Jesús. 5 I  Jesús los digué: –Minyons, teniu res per  
Jn 21,7  7 Llavors lo deixeble aquell a qui  Jesús amava, digué a Pere: –És lo Senyor.  
Jn 21,10  i un peix posat dessobre, i pa. 10  Jesús los digué: –Portau aquí peixos dels  
Jn 21,12 ser tants, no es rompé lo filat. 12  Jesús los diu: –Veniu i dinau. I ningú  
Jn 21,13  vós? –sabent que era lo Senyor. 13  Jesús, doncs, s’acercà i pren lo pa, i  
Jn 21,14  fou ja la tercera vegada que  Jesús s’aparegué a sos deixebles després  
Jn 21,15  morts. 15 Acabat, doncs, de dinar,  Jesús diu a Simó Pere: –Simó, fill de  
Jn 21,15  –Sí, Senyor, vós sabeu que us amo.  Jesús li diu: –Apastura mos anyells. 16  
Jn 21,17 les coses, vós sabeu que jo us amo.  Jesús li digué: –Apastura mes ovelles. 18  
Jn 21,20  detràs seu al deixeble amat de  Jesús, aquell que en la cena estava  
Jn 21,21  doncs, havent-lo vist, digué a  Jesús: –Senyor, i aquest què farà? 22 Li  
Jn 21,22  i aquest què farà? 22 Li respon  Jesús: –Si jo vull que es quédia així fins 
Jn 21,23 que est deixeble no moriria. Emperò  Jesús no li digué: «No morirà», sinó: «Si  
Jn 21,25  25 I són moltes altres coses que  Jesús féu, les que, si s’escriguessen una 
Ac 1,1  tractat, de totes les coses que  Jesús començà a fer i ensenyar, 2 fins al  
Ac 1,11 per què estau mirant al cel? Aquest  Jesús que des de vosaltres ha estat rebut  
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Ac 1,14  ab les dones, i ab Maria, mare de  Jesús, i ab los germans d’ell. 15 En  
Ac 1,16 lo guia d’aquells que prengueren a  Jesús. 17 Lo qual era contat ab nosaltres  
Ac 1,21  nostra tot lo temps que el Senyor  Jesús entrà i isqué ab nosaltres, 22  
Ac 2,22 d’Israel, oïu aquestes paraules: A  Jesús Nazareno, baró aprovat per Déu entre 
Ac 2,32  vegé mai corrupció. 32 »A aquest  Jesús ressuscità Déu, de lo que som  
Ac 2,36  tota la casa d’Israel que a est  Jesús, a qui vosaltres crucificàreu, Déu  
Ac 3,13  pares, ha glorificat a son Fill  Jesús, a qui vosaltres entregàreu i  
Ac 3,26  26 Déu, ressuscitant a son Fill  Jesús, vos l’ha enviat primerament a  
Ac 4,2  al poble i que predicassen en  Jesús la resurrecció dels morts. 3 I els  
Ac 4,13  coneixien que havien ells estat ab  Jesús. 14 I veent que estava també ab ells 
Ac 4,18  parlassen ni ensenyassen en nom de  Jesús. 19 Llavors Pere i Joan los  
Ac 4,27  esta ciutat contra ton sant infant  Jesús, a qui ungires, Herodes i Ponç  
Ac 4,30  en nom de vostre sant infant  Jesús. 31 I quan hagueren orat, tremolà lo 
Ac 5,30  Déu de nostres pares ressuscità a  Jesús, a qui vosaltres matàreu penjant-  
Ac 5,40  que no parlassen més en nom de  Jesús, i els deixaren anar. 41 Ells se n’ 
Ac 5,41  de sofrir injúries per lo nom de  Jesús. 42 I tots los dies, en lo temple i  
Ac 6,14  Perquè li havem oït dir que aqueix  Jesús de Nazaret destruirà aquest lloc i  
Ac 7,55  al cel vegé la glòria de Déu, i a  Jesús que estava en peu a la dreta de Déu. 
Ac 7,59 Esteve, que pregava i deia: –Senyor  Jesús, rebeu mon esperit. 60 I agenollat,  
Ac 8,16  estat batejats en nom del Senyor  Jesús. 17 Llavors posaven les mans sobre  
Ac 8,35  per aquesta Escriptura, li anuncià  Jesús. 36 I mentres anaven de camí,  
Ac 9,5  I el Senyor respongué: –Jo só  Jesús, a qui tu persegueixes. Cosa dura és 
Ac 9,17 ell, digué: –Germà Saulo, lo Senyor  Jesús que se t’aparegué en lo camí per a  
Ac 9,20  predicava en les sinagogues a  Jesús, que est és lo Fill de Déu. 21 I  
Ac 9,27  llibrement en Damasco en nom de  Jesús. 28 I estava ab ells en Jerusalem,  
Ac 10,38 del baptisme que predicà Joan; 38 a  Jesús de Nazaret, com Déu l’ungí ab l’  
Ac 11,20  als grecs i anunciaven al Senyor  Jesús. 21 I la mà del Senyor era ab ells,  
Ac 13,23  promesa, ha portat Déu lo Salvador  Jesús a Israel. 24 Havent Joan predicat  
Ac 13,33  fills seus, ressuscitant a  Jesús, com també està escrit en lo salm  
Ac 16,7 tampoc los ho permeté l’Esperit de  Jesús. 8 I havent atravessat la Mísia,  
Ac 17,7  que hi ha un altre rei, lo qual és  Jesús. 8 I alborotaren al poble i als  
Ac 17,18  de déus nous. Puix los anunciava  Jesús i la resurrecció. 19 I l’agafaren i 
Ac 18,4  en ses plàtiques lo nom del Senyor  Jesús, persuadia als jueus i als grecs. 5  
Ac 18,5  Esperit, testificava als jueus que  Jesús era lo Cristo. 6 Emperò, contradint  
Ac 18,25  ab diligència les coses de  Jesús, coneixent solament lo baptisme de  
Ac 18,28  -los ab les Escriptures que  Jesús era lo Cristo. 19,Tit Capítol XIX  
Ac 19,4  de venir després d’ell, ço és, en  Jesús. 5 Oït això, foren batejats en lo  
Ac 19,5 foren batejats en lo nom del Senyor  Jesús. 6 I havent-los Pau imposat les  
Ac 19,10  l’Àsia oïen la paraula del Senyor  Jesús, jueus i gentils. 11 I Déu obrà  
Ac 19,13  l’invocar lo nom del Senyor  Jesús sobre los que estaven posseïts dels  
Ac 19,13  malignes dient: –Jo us conjuro per  Jesús que Pau predica. 14 I els que feien  
Ac 19,15 maligne respongué i digué: –Conec a  Jesús i sé qui és Pau, mes vosaltres, qui  
Ac 19,17  i era exaltat lo nom del Senyor  Jesús. 18 I molts dels que havien cregut  
Ac 20,24  la paraula que he rebut del Senyor  Jesús per a donar testimoni de l’evangeli 
Ac 20,35  paraules que digué lo Senyor  Jesús: “Cosa més benaventurada és donar  
Ac 21,13  en Jerusalem per lo nom del Senyor  Jesús. 14 I com no el poguéssem persuadir  
Ac 22,8  vós, Senyor? »I em digué: »–Jo só  Jesús de Nazaret, a qui tu persegueixes. 9 
Ac 25,19 la seva superstició i sobre un cert  Jesús mort, lo qual Pau afirmava que era  
Ac 26,9  fer moltes coses contra lo nom de  Jesús Nazareno. 10 I així ho fiu en  
Ac 26,15 Senyor? »I el Senyor digué: »–Jo só  Jesús, a qui tu persegueixes. 16 Emperò  
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Ac 28,23  i demostrava lo que està dit de  Jesús per la Llei de Moisès i per los  
Rm 3,24  la redempció que és en Cristo  Jesús. 25 Al qual Déu ha constituït per  
Rm 8,1  en aquells que són en Cristo  Jesús, los quals no caminen conforme la  
Rm 8,2  de l’Esperit de vida en Cristo  Jesús, me deslliurà de la llei del pecat i 
Rm 8,11  Esperit d’aquell que ressuscità a  Jesús d’entre els morts habita en  
Rm 8,34  34 qui és lo qui condemna? Cristo  Jesús és lo qui morí, i lo que ressuscità  
Rm 8,39  l’amor de Déu, que està en Cristo  Jesús, nostre Senyor. 9,Tit Capítol IX  
Rm 10,9  confessasses ab ta boca al Senyor  Jesús i creguesses en ton cor que Déu lo  
Rm 14,14  Sé, i estic persuadit en lo Senyor  Jesús, que no hi ha ninguna cosa immunda  
Rm 16,3  a Aquila, mos coadjutors en Cristo  Jesús, 4 los quals per ma vida posaren sos 
Rm 16,9  que ha treballat ab mi en Cristo  Jesús, i a mon amat Estaqui. 10 Saludau a  
1Co 1,2  Corinti, als santificats en Cristo  Jesús, anomenats sants, i a tots los que  
1Co 1,30  I per ell sou vosaltres en Cristo  Jesús, lo qual per a nosaltres ha estat  
1Co 4,15 só lo qui us he engendrat en Cristo  Jesús per l’evangeli. 16 Per consegüent,  
1Co 4,17  de quals sien mos camins en Cristo  Jesús, com jo ensenyo per totes parts en  
1Co 11,23 ensenyat a vosaltres: que el Senyor  Jesús, en la nit en què fou traït, prengué 
1Co 12,3 per l’Esperit de Déu diu anatema a  Jesús. I ningú pot dir que Jesús és lo  
1Co 12,3  a Jesús. I ningú pot dir que  Jesús és lo Senyor, sinó per l’Esperit  
1Co 15,31  vostra, la qual tinc en Cristo  Jesús, nostre Senyor. 32 Si, com home,  
1Co 16,24  sia ab tots vosaltres en Cristo  Jesús. Amén. 2Co Inc Segona epístola de  
2Co 2,14  sempre nos fa triümfar en Cristo  Jesús, i manifesta per nosaltres en totes  
2Co 4,5  i nosaltres som servos vostres per  Jesús. 6 Perquè Déu, que digué que de les  
2Co 4,10  sempre la mortificació del Senyor  Jesús en nostre cos, a fi de que la vida  
2Co 4,10  nostre cos, a fi de que la vida de  Jesús se maniféstia també en nostres  
2Co 4,11  entregats a la mort per amor de  Jesús, per a què la vida de Jesús se  
2Co 4,11 amor de Jesús, per a què la vida de  Jesús se maniféstia també en nostra carn  
2Co 4,14 que aquell que ressuscità al Senyor  Jesús, nos ressuscitarà també a nosaltres  
2Co 4,14  ressuscitarà també a nosaltres ab  Jesús, i ens colocarà ab vosaltres. 15  
Ga 2,4  la llibertat que tenim en Cristo  Jesús, a fi de reduir-nos a l’  
Ga 3,26  de Déu per la fe, que és en Cristo  Jesús. 27 Puix tots los que haveu estat  
Ga 3,28  tots vosaltres sou un en Cristo  Jesús. 29 I essent de Cristo, sou per  
Ga 4,14 com a un àngel de Déu, com a Cristo  Jesús. 15 A on és, doncs, aquella  
Ga 6,15  i jo per al món. 15 Puix en Cristo  Jesús, ni la circumcisió val res, ni la  
Ga 6,17  en mon cos los senyals del Senyor  Jesús. 18 La gràcia de nostre Senyor  
Ef 1,1  ha en Efesi i als fiels en Cristo  Jesús. 2 Gràcia sia a vosaltres i pau, de  
Ef 1,15 fe que teniu vosaltres en lo Senyor  Jesús, i l’amor envers tots los sants, 16 
Ef 2,6  en los llocs celestials en Cristo  Jesús, 7 per a mostrar en los sigles  
Ef 2,7  bondat envers nosaltres per Cristo  Jesús. 8 Perquè per gràcia sou salvos  
Ef 2,10  d’ell mateix, criats en Cristo  Jesús per a obres bones, les que abans  
Ef 2,13  aquest món. 13 Mes ara, en Cristo  Jesús, vosaltres que en altre temps  
Ef 3,6  de sa promesa en Cristo  Jesús per l’evangeli. 7 Del qual jo he  
Ef 3,11  designi que ha complert en Cristo  Jesús nostre Senyor; 12 en qui tenim,  
Ef 3,21  en la Iglésia per medi de Cristo  Jesús, per totes les generacions del sigle 
Ef 4,21  per ell, com la veritat és en  Jesús: 22 a despullar-vos de l’home  
Fl 1,1  a tots los sants en Cristo  Jesús que estan en Filipi, ab los bisbes i 
Fl 2,5  que hi hagué també en Cristo  Jesús: 6 Lo qual, essent en la forma de  
Fl 2,10  tot nom, 10 a fi de que al nom de  Jesús se dóblia tot genoll de les  
Fl 2,19 vos ab mi. 19 I espero en lo Senyor  Jesús que prompte vos enviaré a Timoteu,  
Fl 3,3 en esperit, i ens gloriam en Cristo  Jesús, i no tenim confiança en la carn. 4  
Fl 3,9  sinó la que és per la fe de Cristo  Jesús: la justícia que és de Déu per la  
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Fl 3,12 a lo qual vaig ésser pres de Cristo  Jesús. 13 Germans, jo no considero haver- 
Fl 3,14 de l’alta vocació de Déu en Cristo  Jesús. 15 I així siam tots los que som  
Fl 4,7 cors i vostres sentiments en Cristo  Jesús. 8 Per lo demés, germans, tot lo que 
Fl 4,19  riqueses en la glòria per Cristo  Jesús. 20 I sia a Déu i nostre Pare glòria 
Fl 4,21  Saludau a tots los sants en Cristo  Jesús. 22 Los germans que estan ab mi vos  
Col 1,2 als sants i fiels germans en Cristo  Jesús que estan en Colossi. 3 Gràcia a  
Col 1,4  que havem oït vostra fe en Cristo  Jesús i l’amor que teniu a tots los  
Col 1,7  un fiel ministre de Cristo  Jesús; 8 lo qui ens informà també de  
Col 1,28 presentar tot home perfet en Cristo  Jesús. 29 En lo que encara treballo jo  
Col 2,2  lo misteri de Déu Pare i de Cristo  Jesús, 3 en qui estan escondits tots los  
Col 2,6 Així com, doncs, haveu rebut Cristo  Jesús, lo Senyor, caminau en ell, 7  
Col 4,11  ve a vosaltres rebeu-lo bé. 11 I  Jesús, apellidat Just. Los quals són de la 
1Te 1,10  per a esperar dels cels a son Fill  Jesús, a qui ressuscità d’entre els  
1Te 2,14 Déu que hi ha en la Judea en Cristo  Jesús, per quant iguals coses sofríreu  
1Te 2,15  15 los quals mataren al Senyor  Jesús i a sos propis profetes i ens han  
1Te 4,1  pregam i us exhortam en lo Senyor  Jesús que, com haveu rebut de nosaltres de 
1Te 4,2  vos he donat per lo Senyor  Jesús. 3 Puix aquesta és la voluntat de  
1Te 4,14  esperança. 14 Perquè si creem que  Jesús morí i ressuscità, així també Déu  
1Te 4,14  així també Déu portarà ab  Jesús a aquells que dormiren en ell. 15  
1Te 5,18  és la voluntat de Déu en Cristo  Jesús respecte de vosaltres. 19 No apagueu 
2Te 1,7  ab nosaltres, quan lo Senyor  Jesús apareixerà del cel ab los àngels de  
2Te 2,8  aquell Pervers, a qui lo Senyor  Jesús consumirà ab l’alè de sa boca, i el 
1Tm 1,14 ab la fe i caritat que és en Cristo  Jesús. 15 Fiel és aquesta paraula i digna  
1Tm 1,15  de tota acceptació: que Cristo  Jesús vingué a aquest món per a salvar als 
1Tm 3,13 confiança en la fe que és en Cristo  Jesús. 14 Aquestes coses t’escric,  
1Tm 6,13  totes les coses, i de Cristo  Jesús, que davant de Ponç Pilat testificà  
2Tm 1,1 promesa de la vida que és en Cristo  Jesús, 2 a Timoteu, caríssim fill: gràcia, 
2Tm 1,9  que nos ha estat donada en Cristo  Jesús antes del principi dels sigles. 10  
2Tm 1,13 en la fe i caritat que és en Cristo  Jesús. 14 Guarda lo bon depòsit que se t’ 
2Tm 2,10  també la salut que és en Cristo  Jesús ab la glòria celestial. 11 Fiel  
Flm 5  i la fe que tens en lo Senyor  Jesús i envers tots los sants, 6 per a què 
He 2,9  subjectes a ell. 9 Mes veem a  Jesús, que fou fet un poc menor que els  
He 4,8 enduriu vostres cors.”» 8 Perquè si  Jesús los hagués donat repòs, ell no  
He 4,14  que penetra fins als cels,  Jesús, Fill de Déu, mantingam nostra  
He 6,20  entrat per nosaltres lo precursor  Jesús, constituït pontífice per a sempre  
He 7,22  eternament”»), 22 per lo tant  Jesús fou fet fiança d’un testament molt  
He 12,2  que ens està proposada, 2 mirant a  Jesús, autor i consumador de la fe, lo  
He 12,24  dels justos ja perfets, 24 i a  Jesús, medianer del Nou Testament, i a l’ 
He 13,12 del campament. 12 Per lo qual també  Jesús, per a santificar al poble per sa  
1Jn 2,22  mentider sinó aquell que nega que  Jesús és lo Cristo? Aqueix tal és l’  
1Jn 4,15 món. 15 Qualsevol que conféssia que  Jesús és Fill de Déu, Déu està en ell, i  
1Jn 5,1  eterna. 1 Tot aquell que creu que  Jesús és lo Cristo, és nat de Déu; i tot  
1Jn 5,5  venç lo món, sinó lo qui creu que  Jesús és Fill de Déu? 6 Aquest és  
Jud 5  ja que haveu sabut tot açò, que  Jesús, salvant al poble de la terra d’  
Ap 1,9  de Déu i per lo testimoni de  Jesús. 10 Jo fui en l’Esperit un dia del  
Ap 14,12  los manaments de Déu i la fe de  Jesús. 13 I oiguí una veu del cel que em  
Ap 17,6  sants i de la sang dels màrtirs de  Jesús. I quan la vegí, quedí meravellat de 
Ap 19,10  germans que tenen lo testimoni de  Jesús. Adora a Déu, perquè el testimoni de 
Ap 19,10 Adora a Déu, perquè el testimoni de  Jesús és esperit de profecia. 11 I vegí lo 
Ap 20,4 foren degollats per lo testimoni de  Jesús i per la paraula de Déu, i els que  
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Ap 22,16  lo qui ama i fa mentida. 16 »Jo,  Jesús, he enviat mon àngel per a donar-  
Ap 22,20  vinc prest.» Amén! Veniu, Senyor  Jesús! 21 La gràcia de nostre Senyor  
Ap 2,20  contra tu, perquè tu permets a  Jezabel, una dona que es diu profeta,  
Mt 2,8  feu-m’ho a saber per a què  jo també vàgia a adorar-lo. 9 Luego que  
Mt 2,13  a Egipte, i està’t allí fins que  jo t’ho diga, perquè ha de succeir que  
Mt 3,9 “A Abraham, tenim per pare.” Perquè  jo us dic que Déu és poderós per a alçar  
Mt 3,11  i tirat al foc. 11 En veritat  jo us batejo en aigua per a arrepentiment. 
Mt 3,11 venir després de mi és més fort que  jo, lo calçat del qual no só digne de  
Mt 4,19  19 I els digué: –Seguiu-me, i  jo faré que siau pescadors d’homes. 20 I  
Mt 5,20  gran en lo Regne del cel. 20 »Puix  jo us dic que, si vostra justícia no fos  
Mt 5,22  serà condemnat en judici. 22 »Mes  jo us dic que qualsevol que tinga ira a  
Mt 5,28  “No cometràs adulteri.” 28 »I  jo us dic que qualsevol que pòsia los ulls 
Mt 5,32  -li carta de repudi.” 32 »Emperò  jo us dic que aquell que repudiï a sa  
Mt 5,34  al Senyor tos juraments.” 34 »Mes  jo us dic: De ninguna manera jureu. Ni per 
Mt 5,39  ull, i dent per dent.” 39 »Emperò  jo us dic: No resistiu al mal; ans bé, si  
Mt 5,44 avorriràs a ton enemic.” 44 »Emperò  jo us dic: Amau a vostres enemics, feu bé  
Mt 6,29  no treballen ni filen. 29 Emperò,  jo us dic que ni Salomó enmig de sa glòria 
Mt 7,4  és que dius a ton germà: “Deixa,  jo et trauré la volva de l’ull”, i vet  
Mt 7,23 férem molts miracles?” 23 I llavors  jo els diré clarament: “Mai vos coneguí.  
Mt 8,8  lo centurió, digué: –Senyor,  jo no só digne de que vós entreu en ma  
Mt 8,9  i quedarà sa mon sirvent. 9 Puix  jo també só home constituït baix  
Mt 8,19 -li un escriba li digué: –Mestre,  jo us seguiré a qualsevol part que aneu.  
Mt 9,13  vull i no sacrifici.» Puix  jo no he vingut a cridar justos, sinó  
Mt 9,28 a ell. I Jesús los diu: –¿Creeu que  jo puc fer això per a vosaltres? Ells  
Mt 10,16 per a aquella ciutat. 16 »Mirau que  jo us envio com ovelles enmig de llops.  
Mt 10,27 que no s’hàgia de saber. 27 Lo que  jo us dic en tenebres, dieu-ho en la  
Mt 10,32 que em conféssia davant dels homes,  jo el confessaré també davant mon Pare que 
Mt 10,33  que em néguia davant dels homes,  jo també el negaré davant mon Pare que  
Mt 11,10  és de qui està escrit: “Veus aquí,  jo envio mon àngel davant ton rostro, lo  
Mt 11,16 oir, oiga. 16 »Mes, a qui compararé  jo aquesta generació? És semblant a uns  
Mt 11,22 haurien arrepentit. 22 Per lo tant,  jo us dic que hi haurà menos rigor per a  
Mt 11,28 los que estau cansats i agoviats, i  jo us descansaré. 29 Preneu mon jou sobre  
Mt 12,6  lo dissabte, i no pequen? 6 Puix  jo us dic que aquí està qui és major que  
Mt 12,27  doncs, son regne? 27 I si  jo llanço los dimonis per virtut de  
Mt 12,28  seran vostres jutges. 28 »Mes, si  jo llanço los dimonis per virtut de l’  
Mt 12,36  mal tresor trau coses males. 36 I  jo us dic que, de tota paraula ociosa que  
Mt 13,13  li prendrà. 13 Per això els parlo  jo ab paràboles, perquè mirant no veuen, i 
Mt 13,15  ab son cor i se convertesquen i  jo els dónia la salut.” 16 »Emperò  
Mt 13,30  segar, i al temps de la sega diré  jo als segadors: “Colliu primer la sisanya 
Mt 15,5 a son pare o a sa mare: ‘Tot do que  jo ofresca vos aprofitarà’, 6 i no honra  
Mt 16,15  –I vosaltres, qui dieu que só,  jo? 16 Respongué Simó Pere i digué: –Vós  
Mt 16,18  mon Pare que està en lo cel. 18 I  jo et dic també que tu ets Pere, i que  
Mt 17,5  és mon Fill, l’amat, en qui  jo m’he ben complagut: oïu a ell. 6 I a  
Mt 17,12  totes les coses. 12 Emperò  jo us dic que Elies ja vingué, i no el  
Mt 17,19  causa de vostra incredulitat. Puix  jo us dic en veritat que, si teniu fe com  
Mt 18,10  a un d’aquestos infants. Perquè  jo us dic que sos àngels en lo cel veuen  
Mt 18,20  dos o tres en mon nom, allí estic  jo enmig d’ells. 21 Llavors Pere,  
Mt 18,29  dient: »–Té un poc de paciència i  jo t’ho pagaré tot. 30 »Emperò ell no ho  
Mt 18,33  també de ton company, aixís com  jo en tinguí de tu? 34 »I irritat son amo, 
Mt 19,9  Mes al principi no fou així. 9 I  jo us dic que qualsevol que repudiï a sa  
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Mt 19,16  i li digué: –Bon mestre, què faré  jo de bo per a conseguir la vida eterna?  
Mt 20,13  digué a un d’ells: »–Amic,  jo no et faig tort. ¿No t’ajustares ab mi 
Mt 20,14 14 Pren lo que és teu i marxa. Puix  jo vull donar a aquest darrer lo mateix  
Mt 20,15  que és meu? ¿És ton ull mal perquè  jo só bo? 16 »Per lo tant, los darrers  
Mt 20,22 ¿Podeu vosaltres beure lo calze que  jo he de beure i ser batejats ab lo  
Mt 20,22  ser batejats ab lo baptisme ab què  jo só batejat? I li diuen: –Sí que podem.  
Mt 20,23  batejats ab lo baptisme ab què  jo só batejat. Emperò l’estar sentat a ma 
Mt 20,32  los cridà, i digué: –Què voleu que  jo us faça? 33 –Senyor –li respongueren–,  
Mt 21,24  Responent Jesús, los digué: –També  jo us vull preguntar una cosa, que si me  
Mt 21,24  igualment ab quina potestat faig  jo aquestes coses: 25 Lo baptisme de Joan, 
Mt 21,27  –No ho sabem. I ell los digué: –Ni  jo us diré, doncs, ab quina potestat faig  
Mt 21,27 diré, doncs, ab quina potestat faig  jo aquestes coses. 28 »Emperò, què us  
Mt 23,34 de l’infern? 34 »Perquè veus aquí,  jo us envio a vosaltres profetes, i savis, 
Mt 23,39  deserta vostra casa. 39 Puix  jo us dic que des d’aquest punt no em  
Mt 25,20  veu-se’n aquí altres cinc que  jo n’he guanyat. 21 »Son senyor li digué: 
Mt 25,21  i bo, ja que fores fiel en lo poc,  jo et posaré sobre lo molt. Entra en lo  
Mt 25,23  i bo, ja que fores fiel en lo poc,  jo et posaré sobre lo molt. Entra en lo  
Mt 25,24  rebut un talent, digué: »–Senyor,  jo sé que sou un home de caràcter dur, que 
Mt 25,27  diner als canviadors, i al venir  jo, hauria rebut certament ab usura lo que 
Mt 25,35 des de la fundació del món. 35 Puix  jo tinguí fam, i me donàreu menjar; tinguí 
Mt 26,15 i els digué: –Què em voleu donar, i  jo us l’entregaré? I ells li senyalaren  
Mt 26,22  cada u a dir: –Só tal vegada  jo, Senyor? 23 I ell respongué dient:  
Mt 26,25  Judes, qui l’entregà, digué: –Só  jo, per ventura, mestre? Li diu: –Tu ho  
Mt 26,29  per a remissió dels pecats. 29 I  jo us dic, que des d’avui no beuré més d’ 
Mt 26,33  que tots s’escandalísien en vós,  jo mai m’escandalisaré. 34 Jesús li  
Mt 26,35  que em sia precís morir ab vós,  jo no us negaré. I tots los demés  
Mt 26,36  –Assentau’s aquí, mentres que  jo vaig allà a orar. 37 I prenent ab ell a 
Mt 26,39  de mi aquest calze. Emperò no com  jo vull, sinó com vós voleu. 40 I vingué a 
Mt 26,42 no pot passar aquest calze sens que  jo el bèguia, faça’s la vostra voluntat.  
Mt 26,48  los donà lo senyal dient: –A qui  jo bésia, ell és, preneu-lo. 49 I tot  
Mt 26,55 digué Jesús a la turba: –Com si fos  jo un lladre, haveu vingut a prendre’m a  
Mt 27,17  Pilat los digué: –A qui voleu que  jo us desllíuria, a Barrabàs o a Jesús,  
Mt 27,19  just, puix moltes coses he sofert  jo avui en somnis per causa d’ell. 20  
Mt 28,7  en Galilea: allí lo veureu. Mirau,  jo us ho he avisat. 8 I a l’instant  
Mt 28,20  coses que us he manat. I mirau que  jo estic ab vosaltres tots los dies fins a 
Mc 1,2 escrit en los Profetes: «Veus aquí,  jo envio mon àngel davant ton rostro, lo  
Mc 1,7  de mi ve un que és més fort que  jo, davant del qual jo no só digne de  
Mc 1,7 és més fort que jo, davant del qual  jo no só digne de postrar-me per a  
Mc 1,17  los digué: –Veniu detràs de mi, i  jo faré que siau pescadors d’homes. 18 I  
Mc 5,7  en alta veu digué: –Què tinc  jo que veure ab tu, Jesús, Fill de Déu  
Mc 5,28  28 perquè deia: «Tan solament puga  jo tocar sa vestidura, me curaré.» 29 I en 
Mc 6,16  digué: –Aquest és aquell Joan que  jo fiu degollar, lo qual ha ressuscitat d’ 
Mc 6,50  i els digué: –Teniu bon ànimo! Só  jo, no temau. 51 I se’n pujà ab ells a la 
Mc 7,11  ‹corban› (ço és, lo do) que  jo ofresca, a tu t’aprofitarà”: 12 i no  
Mc 8,19  no oïu? I no us recordau? 19 »Quan  jo partí los cinc pans entre cinc mil,  
Mc 8,27 -los: –Qui diuen los homes que só,  jo? 28 Ells li respongueren dient: –Joan  
Mc 8,29  –I vosaltres, què dieu que só,  jo? Respongué Pere i li digué: –Vós sou lo 
Mc 9,12  molt i ser despreciat. 12 Emperò  jo us dic que Elies ja vingué, i feren d’ 
Mc 9,18  incrèdula! Fins a quan estaré  jo ab vosaltres? Fins a quan vos sofriré?  
Mc 9,24  dient-li: –Esperit sord i mut,  jo t’ho mano: ix d’ell i no éntries mai  
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Mc 10,17  preguntava: –Bon mestre, què faré  jo per a conseguir la vida eterna? 18 I  
Mc 10,38  demanau. ¿Podeu beure lo calze que  jo bec, o ser batejats ab lo baptisme ab  
Mc 10,38  ser batejats ab lo baptisme ab què  jo só batejat? 39 I ells li digueren:  
Mc 10,39  en veritat beureu lo calze que  jo bec i sereu batejats ab lo baptisme ab  
Mc 10,39  batejats ab lo baptisme ab què só  jo batejat; 40 mes lo sentar-se a ma  
Mc 10,51  I el cego li digué: –Mestre, que  jo hi veja. 52 I Jesús li digué: –Vés, ta  
Mc 11,29 Jesús los respongué i digué: –També  jo us faré una pregunta, i responeu-me;  
Mc 11,29  i us diré ab quina autoritat faç  jo aquestes coses. 30 Lo baptisme de Joan, 
Mc 11,33  los respongué i digué: –Puix ni  jo tampoc vos diré ab quina autoritat faç  
Mc 14,19  i a dir-li cada u de per si: –Só  jo, acàs? 20 I ell los respongué: –Un dels 
Mc 14,29  s’escandalísien en vós, emperò  jo no. 30 I Jesús li digué: –En veritat te 
Mc 14,31  deia: –Encara que sia menester que  jo mòria juntament ab vós, no us negaré. I 
Mc 14,32  –Sentau-vos aquí, mentres que  jo ória. 33 I se’n portà ab ell a Pere, i 
Mc 14,36  mi aquest calze; emperò no lo que  jo vull, sinó lo que vós. 37 I vingué i  
Mc 14,44  un senyal, dient: –Aquell a qui  jo bésia, ell és: preneu-lo i portau-  
Mc 14,48  la paraula, los digué: –¿Com si  jo fos un lladre, haveu eixit a prendre- 
Lc 1,18 Zacaries a l’àngel: –Com coneixeré  jo això? Perquè jo só ja vell, i ma  
Lc 1,18  –Com coneixeré jo això? Perquè  jo só ja vell, i ma muller, d’edat  
Lc 1,34  a l’àngel: –Com serà això, puix  jo no conec baró? 35 I, responent, l’  
Lc 2,10  digué: –No temau, perquè veus aquí  jo us anuncio noves que seran d’un gran  
Lc 2,48  ab nosaltres? Mira com ton pare i  jo, afligits, t’hem estat buscant. 49 I  
Lc 2,49  a què em buscàveu? No sabíeu que  jo dec emplear-me en les coses de mon  
Lc 3,8  “Tenim per pare a Abraham”, perquè  jo us dic que poderós és Déu per a alçar  
Lc 3,16  Joan dient a tots: –En veritat  jo us batejo ab aigua, emperò ne vindrà un 
Lc 3,16  emperò ne vindrà un més fort que  jo, de qui no só digne de desfer la  
Lc 4,43  los digué: –És menester que vaja  jo també a les altres ciutats a predicar  
Lc 6,27  ab los falsos profetes! 27 »Emperò  jo us dic a vosaltres, los que oïu: Amau a 
Lc 6,46  “Senyor, Senyor!”, i no feu lo que  jo us dic? 47 Tot aquell que ve a mi i ou  
Lc 6,47  i ou mes paraules i les compleix,  jo vos mostraré a qui se sembla: 48 És  
Lc 7,6  no us prengau tanta pena, puix  jo no só digne de que vós entreu en ma  
Lc 7,7  entreu en ma casa. 7 Per lo que ni  jo m’he considerat digne d’eixir-vos a 
Lc 7,8  i mon criat quedarà sa. 8 Perquè  jo també só home constituït baix  
Lc 7,26  isquéreu a veure? Un profeta? Sí,  jo us dic, i més que profeta. 27 Aqueix és 
Lc 7,28  ton camí davant teu.” 28 Perquè  jo us dic que entre los nats de dones no  
Lc 8,46  digué: –Algú m’ha tocat, puix  jo he conegut que ha eixit virtut de mi.  
Lc 9,18  dient: –Qui diu la gent que só,  jo? 19 I ells respongueren dient: –Joan lo 
Lc 9,20  –los digué–, qui dieu que só,  jo? Respongué Simó Pere dient: –Lo Cristo  
Lc 9,27 Pare i dels sants àngels. 27 Emperò  jo us dic en veritat que hi ha alguns aquí 
Lc 10,3  a sa collita. 3 Anau, veus aquí  jo us envio com anyells enmig de llops. 4  
Lc 10,12 acercat lo Regne de Déu.” 12 Emperò  jo us dic que en aquell dia hi haurà menos 
Lc 10,19  del cel com un llamp. 19 Mirau,  jo us he donat potestat per a trepitjar  
Lc 10,24  lo que vosaltres veeu. 24 Puix  jo us dic que molts profetes i reis  
Lc 10,25  a tentar-lo: –Mestre, què faré  jo per a posseir la vida eterna? 26 I ell  
Lc 10,35  ’l, i tot quant gàsties de més,  jo t’ho refaré a la tornada. 36 »Qual d’ 
Lc 11,8  insistís en trucar a la porta,  jo us dic que si no es llevàs a donar-  
Lc 11,9  quants pans haja menester. 9 »I  jo us dic a vosaltres: Demanau, i se us  
Lc 11,18  regne? Perquè vosaltres dieu que  jo llanço los dimonis per virtut de  
Lc 11,19  virtut de Beelzebub. 19 Doncs si  jo llanço los dimonis per virtut de  
Lc 11,20  seran vostres jutges. 20 Emperò si  jo llanço los dimonis mediant lo dit de  
Lc 12,5 això no poden fer res més. 5 Emperò  jo us ensenyaré a qui haveu de témer:  
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Lc 12,17  entre si, dient: “Què faré  jo, perquè no tinc a on recollir mos  
Lc 12,27  no treballen, ni filen; puix  jo us dic que mai Salomó, ab tota sa  
Lc 13,32  i dieu a aquell rabós: “Mira que  jo llanço dimonis i dono perfeta salut  
Lc 13,33  seré finat. 33 Mes és precís que  jo camínia avui i demà, i lo dia següent,  
Lc 15,17  mon pare tenen lo pa de sobres, i  jo aquí m’estic morint de fam! 18 M’  
Lc 15,29 -li: »–Veus aquí tants anys ha que  jo us servesc sens haver-us desobeït en  
Lc 16,9  que els fills de la llum. 9 I  jo us dic que procureu guanyar-us amics  
Lc 16,27 a aquí. 27 »I digué lo ric: »–Doncs  jo us suplico, pare, que l’envieu a casa  
Lc 17,8 cenyeix-te i serveix-me mentres  jo menjo i bec, que després menjaràs i  
Lc 18,18  dient: –Bon mestre, què podré  jo fer per a conseguir la vida eterna? 19  
Lc 18,41 faça? I ell respongué: –Senyor, que  jo tinga vista. 42 I Jesús li digué:  
Lc 19,5  immediatament, perquè convé que  jo avui m’hospèdia en ta casa. 6 I ell  
Lc 19,13 digué: »–Negociau ab elles fins que  jo tórnia. 14 »Emperò, com sos ciutadans  
Lc 19,22 pròpia boca te condemno. Sabies que  jo era home de caràcter dur, que me’n  
Lc 19,23 mon diner al banc, a fi de que quan  jo tornàs lo recobràs ab ganància? 24 »I  
Lc 19,26  ja té deu mines. 26 »–Puix  jo us dic, que a tot aquell que té, se li  
Lc 19,27  enemics meus que no volgueren que  jo regnàs sobre ells, portau-me’ls aquí 
Lc 20,3  Jesús los respongué dient: –També  jo vull fer-us una pregunta. Responeu- 
Lc 20,8  8 I Jesús los digué: –Doncs tampoc  jo us diré ab quina autoritat faç jo  
Lc 20,8  jo us diré ab quina autoritat faç  jo aquestes coses. 9 Llavors ell començà a 
Lc 20,43 ’t a ma dreta, 43 fins i a tant que  jo pòsia a tos enemics per a peanya de tos 
Lc 21,15  com haveu de respondre, 15 puix  jo vos donaré una boca i una sabiduria a  
Lc 22,27 lo qui està sentat a taula? Ab tot,  jo estic enmig de vosaltres com lo qui  
Lc 22,29 mi en mes tentacions. 29 I per això  jo us preparo lo Regne, com mon Pare me l’ 
Lc 22,32  com se garbella lo blat. 32 Emperò  jo he pregat per a tu a fi de que ta fe no 
Lc 22,68  ho digués, no em creuríeu. 68 I si  jo us pregunto, no em respondreu ni em  
Lc 23,15  15 ni Herodes tampoc, perquè  jo us dirigí a ell, i sembla que no se li  
Lc 24,36 digué: –La pau sia ab vosaltres; só  jo, no temau. 37 Emperò ells, torbats i  
Lc 24,39 cors? 39 Mirau mes mans i mos peus;  jo mateix só. Palpau i considerau que un  
Lc 24,39  ni ossos, com vosaltres veeu que  jo tinc. 40 I dit això, los mostrà les  
Lc 24,44  –Aquestes són les paraules que  jo us deia quan encara estava ab  
Lc 24,49  testimoni d’aquestes coses. 49 I  jo vaig a enviar-vos la promesa de mon  
Jn 1,15  dient: «Aqueix és aquell de qui  jo us deia: Lo qui ha de venir després de  
Jn 1,15  a mi, per quant ell era abans que  jo.» 16 I tots nosaltres havem participat  
Jn 1,27 qual ha estat preferit a mi i a qui  jo no só digne de deslligar la corretja de 
Jn 1,30  món! 30 Aquest és lo mateix de qui  jo he dit: “Després de mi ve un baró que  
Jn 1,30  preferit, perquè ell era abans que  jo.” 31 I jo no el coneixia; emperò per a  
Jn 1,31  perquè ell era abans que jo.” 31 I  jo no el coneixia; emperò per a què fos  
Jn 1,31  en Israel, per això he vingut  jo a batejar ab aigua. 32 I Joan donà  
Jn 1,34  bateja ab l’Esperit Sant.” 34 I  jo el vegí i vaig donar testimoni de que  
Jn 1,48 quan tu estaves sota de la figuera,  jo et vegí. 49 Natanael respongué i li  
Jn 2,4  4 Jesús li digué: –Dona, què tinc  jo que fer ab vós? Encara no és arribada  
Jn 2,19  digué: –Destruïu aqueix temple, i  jo el reedificaré en tres dies. 20 Los  
Jn 3,3 i li digué: –En veritat, en veritat  jo et dic que ningú, sinó aquell que nasca 
Jn 3,5  respongué: –En veritat, en veritat  jo et dic que, a menos que un home no  
Jn 3,11  coses? 11 En veritat, en veritat  jo et dic que diem lo que sabem i que  
Jn 3,30  30 És necessari que ell cresca i  jo disminuesca. 31 »Lo qui ve de dalt és  
Jn 4,13  mes lo qui bega de l’aigua que  jo li donaré, no tindrà mai més set, 14  
Jn 4,14 mai més set, 14 ans bé l’aigua que  jo li donaré, serà en ell una font d’  
Jn 4,15  aigua a fi de que mai més tinga  jo set, ni haja de venir a traure-la. 16 
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Jn 4,19  19 Digué-li la dona: –Senyor,  jo veig que vós sou un profeta. 20 Nostres 
Jn 4,26  coses. 26 Jesús li digué: –Eix só  jo que parlo ab tu. 27 Al mateix temps  
Jn 4,29  un home que m’ha dit tot quant  jo he fet. ¿No és aquest lo Cristo? 30  
Jn 4,35  mesos d’aquí a la sega? Veus aquí  jo us dic: alçau los ulls i contemplau los 
Jn 5,7  7 Lo malalt li respongué: –Senyor,  jo no tinc ningú que em fíquia en la  
Jn 5,7 quan l’aigua és agitada, i mentres  jo hi vaig un altre hi baixa primer que  
Jn 5,7  vaig un altre hi baixa primer que  jo. 8 Jesús li diu: –Alça’t, pren ton  
Jn 5,17  –Mon Pare fins ara està obrant, i  jo també obro. 18 Per lo que los jueus  
Jn 5,24  enviat. 24 »En veritat, en veritat  jo us dic que qualsevol que escolta ma  
Jn 5,25  a vida. 25 En veritat, en veritat  jo us dic que l’hora ve, i estam ja en  
Jn 5,31  d’aquell que m’ha enviat. 31 »Si  jo dono testimoni de mi mateix, mon  
Jn 5,32  és lo qui dóna testimoni de mi, i  jo sé que el testimoni que dóna és  
Jn 5,34  testimoni a la veritat. 34 Emperò  jo no prenc testimoni d’home, sinó que  
Jn 5,36  -vos en sa llum. 36 »Emperò  jo tinc un testimoni major que el de Joan, 
Jn 5,36 a complir, estes mateixes obres que  jo faç donen testimoni de mi, que el Pare  
Jn 5,42  no rebo glòria dels homes. 42 Mes  jo us conec, que no teniu l’amor de Déu  
Jn 5,45  Déu solament? 45 No penseu que sia  jo lo qui us haja d’acusar davant del  
Jn 6,20  temor. 20 Emperò ell los diu: –Só  jo, no temau. 21 Volgueren, doncs, rebre- 
Jn 6,26  i digué: –En veritat, en veritat  jo us dic que vosaltres me cercau, no per  
Jn 6,32  respongué: –En veritat, en veritat  jo us dic: Moisès no us donà lo pa del  
Jn 6,36 mi no tindrà mai més set. 36 Emperò  jo us diguí que m’haveu vist i no creeu.  
Jn 6,39  del Pare que m’ha enviat: que  jo no pèrdia res de tot lo que m’ha  
Jn 6,40  en ell, tinga la vida eterna, i  jo el ressuscitaré en lo darrer dia. 41 I  
Jn 6,44  pòrtia lo Pare que m’ha enviat, i  jo el ressuscitaré al darrer dia. 45  
Jn 6,47  al Pare. 47 En veritat, en veritat  jo us dic que aquell que creu en mi té la  
Jn 6,51  pa, viurà eternament. I lo pa que  jo donaré és ma carn, la que jo donaré per 
Jn 6,51 pa que jo donaré és ma carn, la que  jo donaré per a la vida del món. 52 I els  
Jn 6,54  i beu ma sang, té vida eterna, i  jo el ressuscitaré al darrer dia. 55  
Jn 6,56  carn i beu ma sang, habita en mi i  jo en ell. 57 Així com lo Pare viu m’ha  
Jn 6,57  com lo Pare viu m’ha enviat, i  jo visc per lo Pare, així qui em menja a  
Jn 6,63  per a res. Les paraules que  jo us dic, Esperit i vida són. 64 Mes  
Jn 6,65  d’entregar. 65 I deia: –Per això  jo us he dit que ningú pot venir a mi si  
Jn 6,70  70 Jesús los respongué: –¿No só  jo qui escollí a vosaltres dotze?; i ab  
Jn 7,7 -vos, mes a mi m’avorreix, perquè  jo dono testimoni d’ell que ses obres són 
Jn 7,8  8 Pujau vosaltres a eixa festa;  jo no vaig encara a eixa festa, perquè mon 
Jn 7,17  per la doctrina si és de Déu o si  jo parlo de mi mateix. 18 Qui parla de si  
Jn 7,23 vos indignau contra de mi per haver  jo curat a tot un home en dissabte? 24 No  
Jn 7,28  me coneixeu i sabeu d’a on só  jo; mes jo no he vingut de mi mateix, sinó 
Jn 7,28 coneixeu i sabeu d’a on só jo; mes  jo no he vingut de mi mateix, sinó que és  
Jn 7,29  qual no coneixeu vosaltres. 29 Mes  jo el conec, perquè d’ell só, i ell m’ha 
Jn 7,34  i no em trobareu, i allà a on  jo só no hi podeu venir vosaltres. 35 I  
Jn 7,36  i no em trobareu. I allà a on só  jo, vosaltres no hi podeu venir”? 37 I en  
Jn 8,11  Senyor. I Jesús digué: –Puix,  jo tampoc te condemnaré. Vés-te’n i no  
Jn 8,14  Jesús i els digué: –Encara que  jo dónia testimoni de mi mateix, mon  
Jn 8,14  mon testimoni és verídic, perquè  jo sé d’a on vinc i a on vaig; mes  
Jn 8,15  Vosaltres judicau segons la carn;  jo no judico a ningú. 16 I si judico, mon  
Jn 8,16 mon judici és verídic, perquè no só  jo sol, sinó jo i lo Pare que m’ha  
Jn 8,16  verídic, perquè no só jo sol, sinó  jo i lo Pare que m’ha enviat. 17 En  
Jn 8,21  morireu en vostre pecat. Allà a on  jo vaig no podeu venir vosaltres. 22 Los  
Jn 8,22  mateix i per això diu: “Allà a on  jo vaig no podeu venir vosaltres”? 23 I  
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Jn 8,23  los deia: –Vosaltres sou d’abaix,  jo só de dalt; vosaltres sou d’aquest  
Jn 8,23  dalt; vosaltres sou d’aquest món,  jo no só d’aquest món. 24 Per això us he  
Jn 8,24  pecats; perquè si no creeu que só  jo, morireu en vostre pecat. 25 I ells li  
Jn 8,26  lo qui m’ha enviat és verídic, i  jo parlo al món aquelles coses que he oït  
Jn 8,28  de l’home, llavors coneixereu que  jo só i que no faç res de mi mateix, sinó  
Jn 8,29  mi, i no m’ha deixat sol, perquè  jo faç sempre lo que és de son agrado. 30  
Jn 8,42  certament m’amaríeu a mi, puix  jo he proceït i vingut de Déu; no he  
Jn 8,50 i vosaltres me deshonrau a mi. 50 I  jo no cerco ma pròpia glòria: hi ha qui la 
Jn 8,51 judíquia. 51 En veritat, en veritat  jo us dic que, qui obsérvia ma paraula, no 
Jn 8,54  tu mateix? 54 Jesús respongué: –Si  jo em glorifico a mi mateix, la meva  
Jn 8,55  Déu. 55 I no l’haveu conegut; mes  jo l’he conegut, i si digués que no el  
Jn 8,55  un mentider com vosaltres. Mes  jo el conec i observo sa paraula. 56  
Jn 8,58  vos dic que antes que Abraham fos,  jo só. 59 Llavors prengueren pedres per  
Jn 9,4  manifestassen en ell. 4 Convé que  jo faça les obres del que m’ha enviat,  
Jn 9,5  5 Mentres estic en lo món,  jo só la llum del món. 6 Així que hagué  
Jn 9,9  se li sembla. Emperò ell deia: –Só  jo. 10 Llavors ells li digueren: –Com és  
Jn 9,25  respongué i digué: –Si és pecador  jo no ho sé; una cosa sé, que jo que era  
Jn 9,25  jo no ho sé; una cosa sé, que  jo que era cego ara hi veig. 26 Li  
Jn 9,36 i digué: –Qui és, Senyor, per a què  jo crega en ell? 37 I li digué Jesús: –I  
Jn 10,15  com lo Pare me coneix a mi, així  jo conec al Pare, i dono ma vida per mes  
Jn 10,17  »Per això mon Pare m’ama, perquè  jo dono ma vida per a què puga prendre-  
Jn 10,18  nou. 18 Ningú me la pren, sinó que  jo la dono de ma voluntat, i tinc potestat 
Jn 10,25  parlo i no em creeu. Les obres que  jo faig en nom de mon Pare, estes donen  
Jn 10,26  perquè no sou de mes ovelles, com  jo us he dit. 27 Mes ovelles ouen ma veu,  
Jn 10,27  dit. 27 Mes ovelles ouen ma veu, i  jo les conec i em segueixen. 28 I jo els  
Jn 10,28 i jo les conec i em segueixen. 28 I  jo els dono la vida eterna, i no es  
Jn 10,38  i cregau que lo Pare està en mi i  jo en lo Pare. 39 I ells cercaven com  
Jn 11,11  –Nostre amic Làssaro dorm, emperò  jo vaig a despertar-lo del somni. 12 I  
Jn 11,42  perquè m’haveu oït. 42 Bé sabia  jo que sempre m’oïu, emperò ho he dit per 
Jn 12,26 serveix, seguesca’m, que allí a on  jo só, allí estarà també mon sirvent; i al 
Jn 12,32  món serà llançat fora. 32 I si  jo fos elevat de la terra, atrauré a tots  
Jn 12,40  ab son cor i es convertesquen, i  jo els cúria.» 41 Això digué Isaïes quan  
Jn 12,47  ou mes paraules i no les observa,  jo no el judico, puix no he vingut per a  
Jn 12,48  té qui el judica: la paraula que  jo he predicat, aqueixa serà la que el  
Jn 12,49  judicarà en lo darrer dia. 49 Puix  jo no he parlat de mi mateix, sinó que el  
Jn 12,50  dir i lo que tinc de parlar. 50 I  jo sé que son mandato és la vida eterna.  
Jn 12,50  vida eterna. Les coses, doncs, que  jo dic, les dic com lo Pare m’ha ordenat. 
Jn 13,7 Respongué Jesús dient-li: –Lo que  jo faç, tu no ho comprens ara, i ho sabràs 
Jn 13,8  vós los peus. Jesús li respon: –Si  jo no et rento, no tindràs part ab mi. 9  
Jn 13,14 dieu bé, perquè ho só. 14 Doncs, si  jo, que só lo Mestre i Senyor, vos he  
Jn 13,15  peus los uns als altres. 15 Perquè  jo us he donat exemple: perquè així com jo 
Jn 13,15  he donat exemple: perquè així com  jo he fet ab vosaltres, així façau  
Jn 13,19 de que quan succeesca cregau que só  jo. 20 En veritat, en veritat vos dic que  
Jn 13,20  vos dic que el qui rèbia al que  jo hauré enviat, me rep a mi; i el qui em  
Jn 13,26  li respongué: –És aquell a qui  jo donaré pa sucat. I havent sucat lo pa,  
Jn 13,33  Vosaltres me buscareu i, així com  jo diguí als jueus: “Allà a on jo vaig no  
Jn 13,33  com jo diguí als jueus: “Allà a on  jo vaig no hi podeu venir vosaltres”, així 
Jn 13,34  altres, i que de la manera ab què  jo us he amat, vos ameu recíprocament. 35  
Jn 13,36 vós? Jesús li respongué: –Allà a on  jo vaig, tu no pots seguir-me ara, mes  
Jn 14,2  moltes habitacions; si no fos així  jo us ho hauria dit, puix vaig a preparar  
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Jn 14,3  ab mi, per a què allà a on só  jo estigueu també vosaltres. 4 I ja sabeu  
Jn 14,10  -nos lo Pare”? 10 No creeu que  jo estic en lo Pare i que lo Pare està en  
Jn 14,10  Pare està en mi? Les paraules que  jo us dic, no les dic de mi mateix; i el  
Jn 14,11  fa les obres. 11 ¿No creeu que  jo estic en lo Pare i que lo Pare està en  
Jn 14,12  -ho almenos per les obres que  jo faç. En veritat, en veritat vos dic  
Jn 14,12 mi, aqueix farà també les obres que  jo faç, i les farà encara majors, perquè  
Jn 14,12  i les farà encara majors, perquè  jo me’n vaig al Pare. 13 I tot quant  
Jn 14,16  amau, guardau mos manaments. 16 I  jo pregaré al Pare, i vos donarà altre  
Jn 14,19  Mes vosaltres me veeu, perquè  jo visc, i vosaltres viureu també. 20 En  
Jn 14,20  20 En aquell dia coneixereu que  jo estic en mon Pare, i que vosaltres  
Jn 14,20  i que vosaltres estau en mi, i  jo en vosaltres. 21 Qui té mos manaments i 
Jn 14,21  m’ama, serà amat de mon Pare, i  jo l’amaré, i jo em manifestaré a ell. 22 
Jn 14,21  amat de mon Pare, i jo l’amaré, i  jo em manifestaré a ell. 22 Judes, no l’  
Jn 14,27 la pau meva vos dono; no us la dono  jo com la dóna lo món. No es pertúrbia  
Jn 14,28  Pare, perquè el Pare és major que  jo. 29 I jo us ho dic ara abans que  
Jn 14,29  el Pare és major que jo. 29 I  jo us ho dic ara abans que esdevinga, a fi 
Jn 14,31  a fi de que el món conega que  jo amo al Pare; i com me donà manament lo  
Jn 15,4  he parlat. 4 Permaneixeu en mi, i  jo permaneixeré en vosaltres. A la manera  
Jn 15,5 sarments. Lo qui està unit ab mi, i  jo ab ell, aqueix dóna molt fruit, puix  
Jn 15,9  m’ama lo Pare, així vos he amat  jo. Continuau en mon amor. 10 Si guardau  
Jn 15,10 permaneixereu en mon amor, així com  jo he guardat també los preceptes de mon  
Jn 15,12  que us ameu los uns als altres com  jo us he amat a vosaltres. 13 Ningú pot  
Jn 15,14  sou mos amics, si feu lo que  jo us mano. 15 Ja no us apellidaré  
Jn 15,16  elegíreu vosaltres a mi, sinó que  jo us he elegit a vosaltres, i vos he  
Jn 15,17  nom vos la concedesca. 17 Lo que  jo us mano és que us ameu uns a altres. 18 
Jn 15,19  mes com no sou del món, sinó que  jo us elegí d’entre el món, per això lo  
Jn 15,20  -vos d’aquella sentència que  jo us he dit: “Lo sirvent no és major que  
Jn 15,22 coneixen al que m’ha enviat. 22 Si  jo no hagués vingut i no els hagués  
Jn 15,24  avorreix també a mon Pare. 24 Si  jo no hagués fet entre ells obres que  
Jn 15,26 veritat que proceeix del Pare i que  jo us enviaré de part de mon Pare, ell  
Jn 16,4  han conegut al Pare ni a mi. 4 Mes  jo us he parlat aquestes coses per a què,  
Jn 16,4  l’hora, vos recordeu de que  jo us les havia anunciat. 5 »I no us les  
Jn 16,7  cor està ple de tristesa. 7 Emperò  jo us dic la veritat: vos convé que jo me  
Jn 16,7 jo us dic la veritat: vos convé que  jo me’n vaja, perquè si no me’n vaig, lo 
Jn 16,10  en mi. 10 De justícia, perquè  jo me’n vaig al Pare i ja no em veureu  
Jn 16,22  patiu en veritat tristeses, mes  jo tornaré a veure-us, i vostre cor s’  
Jn 16,26  en mon nom, i no us dic que  jo suplicaré al Pare per vosaltres; 27  
Jn 16,27  m’haveu amat i cregut que  jo he eixit de Déu. 28 Isquí del Pare i  
Jn 16,32  costat, i em deixareu sol; emperò  jo no estic sol, perquè el Pare està ab  
Jn 16,33 afliccions; emperò teniu confiança,  jo he vençut al món. 17,Tit Capítol XVII  
Jn 17,8  que em donàreu ve de vós. 8 Perquè  jo els he donat les paraules que vós me  
Jn 17,8  i conegueren verdaderament que  jo he eixit de vós, i han cregut que vós  
Jn 17,11  ab elles he estat clarificat. 11 I  jo ja no estic en lo món, mes aquestos  
Jn 17,11  mes aquestos queden en lo món, i  jo vinc a vós. Oh Pare sant!, guardau en  
Jn 17,12  cosa com nosaltres. 12 Mentres  jo era ab ells, los conservava en vostre  
Jn 17,14  perquè no són del món, així com  jo tampoc só del món. 15 No us demano que  
Jn 17,16  16 Ells no són del món, així com  jo tampoc só del món. 17 Santificau-los  
Jn 17,18  vós m’haveu enviat al món, així  jo els he enviat a ells també al món. 19 I 
Jn 17,19  a ells també al món. 19 I per ells  jo em santifico a fi de que ells sien  
Jn 17,20  en la veritat. 20 »Emperò  jo no prego per ells solament, sinó per  
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Jn 17,21  així com vós, Pare, sou en mi, i  jo en vós, així també sien ells una cosa  
Jn 17,22 crega que vós m’haveu enviat. 22 I  jo els he donat la glòria que vós me  
Jn 17,24  així com m’amàreu a mi. 24 Pare,  jo desitjo que aquells que vós m’haveu  
Jn 17,24  donat estiguen ab mi allà a on  jo só, per a què vègien ma glòria que m’  
Jn 17,25  just!, lo món no us ha conegut;  jo sí que us he conegut, i estos  
Jn 17,26  vós m’haveu amat sia en ells, i  jo en ells. 18,Tit Capítol XVIII Jesús és  
Jn 18,5  de Nazaret. Los diu Jesús: –Só  jo. Estava també entre ells Judes, que el  
Jn 18,6  6 A penes Jesús los hagué dit: «Só  jo», retrocediren i caigueren en terra. 7  
Jn 18,8 Jesús replicà: –Ja us he dit que só  jo. Si, doncs, me buscau a mi, deixau anar 
Jn 18,20  –Jo he parlat públicament al món;  jo sempre he ensenyat en la sinagoga i en  
Jn 18,21  Pregunta als que han oït lo que  jo els he dit, puix ells saben les coses  
Jn 18,21  dit, puix ells saben les coses que  jo he dit. 22 I havent dit això, un dels  
Jn 18,23  23 Jesús li respongué: –Si  jo he parlat mal, dóna testimoni del mal,  
Jn 18,26  l’orella: –Puix que no t’he vist  jo en l’hort ab ell? 27 Negà Pere altra  
Jn 18,35  dit de mi? 35 Replicà Pilat: –Só  jo, per ventura, jueu? Ta nació i els  
Jn 18,37  Jesús respongué: –Tu ho dius, que  jo só rei. Per això jo he nat, i per això  
Jn 18,37  ho dius, que jo só rei. Per això  jo he nat, i per això he vingut al món, a  
Jn 18,39 és la costum entre vosaltres de que  jo us lliberti un per la Pasqua, ¿voleu  
Jn 19,4  a fora, i els digué: –Veus aquí,  jo us lo trac fora, per a què reconegau  
Jn 19,6 lo vosaltres i crucificau-lo, que  jo no trobo en ell causa alguna. 7  
Jn 19,15 -lo! Pilat los deia: –Crucificaré  jo a vostre rei? Los pontífices responen:  
Jn 20,15  tret, dieu-me a on lo posàreu, i  jo me’l ne portaré. 16 Jesús li diu:  
Jn 20,21  m’ha enviat a mi, així vos envio  jo també a vosaltres. 22 Havent dit  
Jn 20,25  al Senyor. I ell los digué: –Si  jo no veig en ses mans lo senyal dels  
Jn 21,17  totes les coses, vós sabeu que  jo us amo. Jesús li digué: –Apastura mes  
Jn 21,22  què farà? 22 Li respon Jesús: –Si  jo vull que es quédia així fins a ma  
Jn 21,23 no li digué: «No morirà», sinó: «Si  jo vull que es quédia així fins a ma  
Ac 2,17  darrers dies –diu lo Senyor– que  jo derramaré mon Esperit sobre tota carn;  
Ac 2,25  puix ell està a ma dreta per a què  jo no sia remogut. 26 Per això s’alegra  
Ac 3,17 tots vosaltres. 17 »I ara, germans,  jo sé que ho féreu per ignorància, així  
Ac 5,38  foren dispersats. 38 Doncs ara  jo us dic que no us fiqueu ab aquestos  
Ac 7,3  ta parentela i vine a la terra que  jo et mostraré. 4 »Llavors isqué de la  
Ac 7,7  de quatre-cents anys. 7 “Mes  jo judicaré al poble a qui hagen servit”,  
Ac 7,37  Déu d’entre vostres germans, com  jo; a ell oireu.” 38 Aquest és aquell que  
Ac 8,19  per a què tot aquell a qui  jo impòsia les mans, rèbia l’Esperit  
Ac 8,36  –Veus aquí aigua, què impedeix que  jo sia batejat? 37 I Felip digué: –Si  
Ac 9,6  digué: –Senyor, què voleu que  jo faça? 7 I el Senyor li respongué: –Alça 
Ac 9,16  i dels fills d’Israel; 16 puix  jo li mostraré quantes coses convé que  
Ac 10,20 i marxa ab ells sens dubtar, perquè  jo els he enviat. 21 I baixant Pere envers 
Ac 10,21  homes, los digué: –Veeu-me aquí,  jo só lo qui buscau. Qual és la causa per  
Ac 10,26  Pere l’alçà i digué: –Aixeca’t,  jo també só home. 27 I entrà parlant ab  
Ac 10,30  digué Corneli: –Quatre dies ha que  jo estava dejunant fins aquesta hora, i a  
Ac 11,6  cel, i vingué fins a mi. 6 I com  jo l’estigués mirant i contemplant, vegí  
Ac 11,11  tres barons a la casa a on  jo posava, enviats a mi des de Cesarea. 12 
Ac 11,17  en lo Senyor Jesucrist, ¿qui era  jo que pogués oposar-me a Déu? 18 Oïdes  
Ac 13,25  »–Qui pensau vosaltres que só,  jo? Jo no só ell. Mes veus aquí, després  
Ac 13,25  aquí, després de mi ve un a qui  jo no só digne de deslligar lo calçat de  
Ac 13,33  lo Fill meu, avui t’he engendrat  jo.” 34 I que l’haja ressuscitat d’entre 
Ac 13,41 meravellau’s, desapareixeu! Perquè  jo obro una obra en vostres dies, obra que 
Ac 16,15  dient: –Si haveu fet judici que  jo só fiel al Senyor, entrau en ma casa i  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1869 
 

Ac 16,30  los digué: –Senyors, què he de fer  jo per a salvar-me? 31 I ells li  
Ac 17,3  i: «aquest és Jesucrist, lo qual  jo us anuncio.» 4 I alguns d’ells  
Ac 17,23  conèixer-lo, aqueix és lo qui  jo us anuncio. 24 Lo Déu que féu lo món i  
Ac 18,6  sang sia sobre vostres caps;  jo net estic, i des d’ara me’n vaig als  
Ac 18,10  i no guàrdies silenci, 10 perquè  jo só ab tu, i ningú se t’arrimarà per a  
Ac 18,15  allà vos ho vejau vosaltres, que  jo no vull ser jutge d’aquestes coses. 16 
Ac 19,21 l’Acaia dient: –Perquè després que  jo estiga allí és necessari també que jo  
Ac 19,21  estiga allí és necessari també que  jo veja Roma. 22 I havent enviat a  
Ac 20,22  Jesucrist. 22 »I ara veus aquí que  jo, lligat de l’Esperit, me’n vaig a  
Ac 20,25 gràcia de Déu. 25 »I ara, veus aquí  jo sé que tots vosaltres, entre qui he  
Ac 20,26  més la meva cara. 26 Per lo tant  jo us protesto en aquest dia que estic net 
Ac 21,13  plorant i afligint mon cor? Perquè  jo estic aparellat no solament per a ser  
Ac 22,5 també cartes per als germans, anava  jo a Damasco ab lo fi de portar-los  
Ac 22,6  castigats. 6 »I succeí que quan  jo anava i estava ja cerca de Damasco,  
Ac 22,8  per què em persegueixes? 8 »I  jo responguí: »–Qui sou vós, Senyor? »I em 
Ac 22,10  la veu del que em parlava. 10 I  jo diguí: »–Què faré, Senyor? »I el Senyor 
Ac 22,11  tot lo que et toca fer. 11 »I com  jo no hi vegés per causa del resplendor d’ 
Ac 22,19  rebran ton testimoni de mi. 19 »I  jo diguí: »–Senyor, ells mateixos saben  
Ac 22,19  »–Senyor, ells mateixos saben que  jo ficava en la presó i assotava en les  
Ac 22,20  la sang de vostre màrtir Esteve,  jo estava present també, i consentí en sa  
Ac 22,21  21 »I ell me digué: »–Vés, perquè  jo et vull enviar lluny d’aquí, als  
Ac 22,28  aquest privilegi de ciutadà. –Puix  jo –respongué Pau– ho só de naixement. 29  
Ac 23,6 veu en lo Consell: –Barons germans,  jo só fariseu, fill de fariseu; per l’  
Ac 23,6  i resurrecció dels morts só  jo judicat. 7 I quan hagué dit això, se  
Ac 23,27  a punt de matar-lo, sobrevenint  jo ab la tropa, lo deslliurí, sabent que  
Ac 24,10  de que parlàs, respongué: –Sabent  jo que fa molts anys que ets jutge d’  
Ac 24,11  que no fa més de dotze dies que  jo pugí a Jerusalem per adorar, 12 i no em 
Ac 24,14 que ells anomenen heretgia, servesc  jo a mon Pare i Déu, creent totes les  
Ac 24,20  trobaren en mi alguna maldat quan  jo compareguí davant del Consell, 21  
Ac 24,21  “Per la resurrecció dels morts só  jo judicat per vosaltres en aquest dia.”  
Ac 24,25  ara retira’t, que quan sia ocasió  jo et cridaré. 26 I esperava que Pau li  
Ac 25,10  del Cèsar estic, en ell dec  jo ser judicat; ningun mal he fet als  
Ac 25,15  pres, 15 acerca del qual, quan  jo era a Jerusalem, acudiren a mi los  
Ac 25,18  delicte li imputaren dels que  jo sospitava. 19 Solament tenien contra  
Ac 25,21  manar que el guardassen fins que  jo l’enviï al Cèsar. 22 Llavors Agripa  
Ac 25,25  que no devia viure més. 25 Mes  jo no trobí que hagués comès res que el  
Ac 25,26  enviar-lo a ell. 26 Del qual  jo no tinc cosa certa que escriure al  
Ac 26,3  hi ha entre els jueus; per lo qual  jo us suplico que m’oigau ab paciència. 4 
Ac 26,4  4 »I en veritat que la vida que  jo fiu en Jerusalem entre los de ma nació  
Ac 26,5  si volguessen testificar-ho, que  jo, segons la secta més segura de nostra  
Ac 26,7  Per aquesta esperança, oh rei, só  jo acusat dels jueus. 8 Puix què?, ¿se té  
Ac 26,9 que Déu ressuscítia los morts? 9 »I  jo en veritat també pensava fer moltes  
Ac 26,15 tirar coces contra l’agulló. 15 »I  jo diguí: »–Qui sou vós, Senyor? »I el  
Ac 26,16 les coses que has vist i de les que  jo et mostraré en mes aparicions, 17  
Ac 26,17 del poble i dels gentils, als quals  jo t’envio ara, 18 per a què els òbries  
Ac 26,19 mi. 19 »Per lo qual, oh rei Agripa,  jo no vaig ésser desobedient a la visió  
Ac 26,21  21 Per aquestes causes, estant  jo en lo temple, me prengueren los jueus i 
Ac 26,29 m’ouen, arribassen a ser tals qual  jo só, excepte aquestes cadenes. 30 I s’  
Ac 27,10 amonestava 10 dient-los: –Barons,  jo veig que la navegació comença a ser  
Ac 27,23 ha aparegut l’àngel de Déu, de qui  jo só i a qui jo servesc, 24 dient: “No  
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Ac 27,23  àngel de Déu, de qui jo só i a qui  jo servesc, 24 dient: “No témies, Pau, és  
Ac 28,17  digué: –Barons germans, encara que  jo no he fet res contra del poble, ni  
Ac 28,18 encontrant causa per la qual hagués  jo de morir. 19 Emperò contradint-ho los 
Ac 28,20  per l’esperança d’Israel estic  jo lligat ab aquesta cadena. 21 Llavors  
Ac 28,27  ab son cor, i es convertesquen i  jo els cúria!” 28 »Perquè haveu de saber  
Rm 1,16  que estau en Roma. 16 Puix  jo no m’avergonyesc de l’evangeli de  
Rm 3,7  ma mentida a glòria seva, per què  jo també só judicat encara com a pecador?  
Rm 7,7  Llei pecat? De ningun modo! Emperò  jo no coneguí lo pecat sinó per la Llei,  
Rm 7,7  lo pecat sinó per la Llei, perquè  jo no hauria conegut la concupiscència si  
Rm 7,9 sens la Llei lo pecat era mort. 9 I  jo vivia sens Llei en algun temps; emperò  
Rm 7,10  manament, revisqué lo pecat. 10 I  jo quedí mort; i lo manament que era  
Rm 7,14  que la Llei és espiritual; emperò  jo só carnal, venut baix lo pecat. 15  
Rm 7,17 per bona. 17 De manera que ja no só  jo lo qui obro allò, sinó lo pecat que  
Rm 7,18  pecat que habita en mi. 18 Perquè  jo sé que en mi, ço és, en ma carn, no  
Rm 7,19  de fer lo bé. 19 Puix lo bé que  jo vull, no el faç; sinó lo mal que no  
Rm 7,20  mal que no vull, allò faç. 20 I si  jo faç lo que no vull, no só jo lo qui ho  
Rm 7,20  I si jo faç lo que no vull, no só  jo lo qui ho obro, sinó lo pecat que  
Rm 7,21 Jo trobo, doncs, una llei, que quan  jo voldria fer bé, lo mal resideix en mi.  
Rm 7,22  lo mal resideix en mi. 22 Perquè  jo em deleito en la llei de Déu, segons l’ 
Rm 7,24  24 Oh, quin home tan miserable só  jo! ¿Qui em deslliurarà d’aquest cos de  
Rm 7,25 per Jesucrist, nostre Senyor. Doncs  jo mateix ab l’esperit servesc a la llei  
Rm 9,3  en mon cor. 3 Puix desitjava  jo mateix ser anatematisat de Cristo, per  
Rm 9,9  de la promesa: «En aquest temps  jo vindré, i Sara tindrà un fill.» 10 I no 
Rm 9,33 33 així com està escrit: «Veus aquí  jo poso en Sion pedra ensopegadora, i  
Rm 10,2  per a què ells se sàlvien. 2 Puix  jo els dono testimoni de que tenen zel de  
Rm 10,19 per un poble que no és mon poble, i  jo us mouré a ira per una gent insensata.» 
Rm 11,1  general d’aquells. 1 Llavors  jo dic: ¿Per ventura Déu ha llançat de si  
Rm 11,1  a son poble? No, per cert; perquè  jo també só israelita del llinatge d’  
Rm 11,3  i soscavaren vostres altars, i  jo he quedat sol i em busquen per a matar  
Rm 11,11  encorbats d’espatlles.» 11 Puix  jo dic: ¿Ensopegaren ells de manera que  
Rm 11,13  vosaltres parlo, gentils: mentres  jo sia apòstol dels gentils, honraré mon  
Rm 11,19  han estat trencades, a fi de que  jo sia empeltat.» 20 Bé dius: «per sa  
Rm 12,19  està escrit: «La venjança és meva,  jo recompensaré», diu lo Senyor. 20 Per lo 
Rm 14,11 Cristo. 11 Perquè escrit està: «Com  jo visc, diu lo Senyor, que tothom  
Rm 15,9  com està escrit: «Per això  jo us confessaré, Senyor, entre els  
Rm 15,14  de l’Esperit Sant. 14 Emperò  jo estic cert, germans meus, en quant a  
Rm 15,16 m’és dada de part de Déu 16 de ser  jo ministre de Jesucrist entre els  
Rm 15,28  coses carnals. 28 Doncs quan haja  jo complert açò i els haja entregat aquest 
Rm 15,32  de mon servei, 32 a fi de que  jo vinga a vosaltres ab goig per la  
Rm 16,4  posaren sos colls, i no ho agraesc  jo sols, sinó també totes les iglésies  
Rm 16,7  els apòstols i foren abans que  jo en Cristo. 8 Saludau a Ampliat, a qui  
Rm 16,8  Cristo. 8 Saludau a Ampliat, a qui  jo amo entranyablement en lo Senyor. 9  
Rm 16,19  per totes parts, de lo que  jo em regositjo ab vosaltres. Emperò  
1Co 1,12  vosaltres diu: «Jo só de Pau», «I  jo, d’Apolo», «I jo, de Cefas», «I jo, de 
1Co 1,12  só de Pau», «I jo, d’Apolo», «I  jo, de Cefas», «I jo, de Cristo». 13  
1Co 1,12 jo, d’Apolo», «I jo, de Cefas», «I  jo, de Cristo». 13 ¿Puix, que està Cristo  
1Co 2,1 se per medi de l’Esperit Sant. 1 I  jo, germans, quan vinguí a vosaltres, no  
1Co 2,2  lo testimoni de Cristo; 2 perquè  jo no m’he judicat saber res entre  
1Co 2,3 Jesucrist, i aqueix crucificat. 3 I  jo estiguí entre vosaltres ab  
1Co 3,1  ignorància de l’evangeli. 1 I  jo, germans, no us poguí parlar com a  
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1Co 4,3  o de judici humà, puix ni  jo em judico a mi mateix. 4 Perquè de res  
1Co 4,6 home tindrà de Déu l’alabança. 6 I  jo, germans, he representat aquestes coses 
1Co 4,9 regnem també ab vosaltres. 9 Perquè  jo penso que Déu nos ha posat a nosaltres, 
1Co 4,15  emperò no molts pares, perquè  jo só lo qui us he engendrat en Cristo  
1Co 4,16  imitadors meus, com també ho só  jo de Cristo. 17 Per aquesta causa vos  
1Co 4,17  mos camins en Cristo Jesús, com  jo ensenyo per totes parts en totes les  
1Co 4,18  18 Alguns van tan engreïts, com si  jo no hagués de venir a vosaltres. 19 Mes  
1Co 5,3 lo qui cometé aquesta maldat. 3 Mes  jo, en veritat, encara que ausent de cos,  
1Co 6,12  «Tot m’és permès», emperò  jo no em posaré baix lo poder de ningú. 13 
1Co 6,15  són membres de Cristo? ¿Trauré  jo los membres de Cristo i els faré  
1Co 7,7  no per manament. 7 Perquè  jo voldria que fósseu tots vosaltres com  
1Co 7,7  que fósseu tots vosaltres com  jo mateix. Emperò cada u té de Déu son  
1Co 7,8  els és bo si permaneixen així com  jo. 9 Emperò si no es poden contenir,  
1Co 7,10  se. 10 Mes als casats los mano, no  jo, sinó lo Senyor, que la muller no es  
1Co 7,12  la muller. 12 I als demés los dic  jo, no lo Senyor: si algun germà té una  
1Co 7,17  Déu l’ha cridat, i així és com  jo ho ordeno en totes les iglésies. 18 ¿És 
1Co 7,28  tribulació en la carn, emperò  jo us perdono. 29 I lo que jo us dic,  
1Co 7,29  emperò jo us perdono. 29 I lo que  jo us dic, germans, és que el temps és  
1Co 7,40  segons mon consell, i penso que  jo tinc també l’Esperit de Déu. 8,Tit  
1Co 9,1  per a Déu a tot lo món. 1 ¿No só  jo apòstol? ¿No só jo llibre? ¿No he vist  
1Co 9,1 lo món. 1 ¿No só jo apòstol? ¿No só  jo llibre? ¿No he vist jo a Jesucrist,  
1Co 9,1  ¿No só jo llibre? ¿No he vist  jo a Jesucrist, Senyor nostre? ¿No sou  
1Co 9,6  germans del Senyor, i Cefas? 6 ¿O  jo solament i Bernabé no tenim potestat de 
1Co 9,8  llet del ramat? 8 ¿Per ventura dic  jo aquestes coses com a home?; ¿o no diu  
1Co 9,15  visquen de l’evangeli. 15 Emperò  jo de res d’això m’he aprofitat, ni he  
1Co 9,16  obligat a això: puix ai de mi, si  jo no evangelisàs! 17 Per lo qual, si ho  
1Co 9,18  al predicar l’evangeli, dispènsia  jo l’evangeli sens causar gasto per no  
1Co 9,21 estan baix la Llei, com si estigués  jo baix la Llei (no estant baix la Llei)  
1Co 9,21  los que estaven sens Llei, com si  jo estigués sens Llei (encara que jo no  
1Co 9,21  jo estigués sens Llei (encara que  jo no estava sens la Llei de Déu, ans bé  
1Co 9,26  predicat als altres, no em faça  jo mateix reprovat. 10,Tit Capítol X  
1Co 10,20  als dimonis, i no a Déu. I no vull  jo que tingau societat ab los dimonis. No  
1Co 10,30  d’un altre? 30 Perquè si  jo per gràcia ne participo, ¿per quin fi  
1Co 10,30  ne participo, ¿per quin fi só  jo vituperat per allò de què dono gràcies? 
1Co 10,33  Iglésia de Déu, 33 a la manera que  jo procuro també en tot agradar a tots, no 
1Co 11,1  1 Siau imitadors meus, així com  jo ho só també de Cristo. 2 I vos alabo,  
1Co 11,2 i guardau mes instruccions tals com  jo us les he ensenyat. 3 Emperò vull que  
1Co 11,23  En això no us alabo. 23 Perquè  jo rebí del Senyor lo que us he ensenyat a 
1Co 12,31  vosaltres als dons majors. Mes  jo us mostro un camí encara més exceŀlent. 
1Co 13,1  i de ses propietats. 1 Encara que  jo pàrlia ab llengües d’homes i d’  
1Co 13,2  o campana que dringa. 2 Encara que  jo tingués lo do de profecia, i  
1Co 13,2  i tota ciència; i encara que  jo tingués tota fe, de modo que pogués  
1Co 13,3  caritat no só res. 3 I encara que  jo distribuís tots mos béns per alimentar  
1Co 13,11  abolit lo que és en part. 11 Quan  jo era un noi, parlava com un noi,  
1Co 14,5  edifica la Iglésia de Déu. 5 I  jo voldria que tots parlàsseu llengües,  
1Co 14,6  6 Ara, doncs, germans, si  jo vingués a vosaltres parlant llengües,  
1Co 14,11  no hi ha res sens veu. 11 Si doncs  jo ignoro lo significat de les paraules,  
1Co 14,14  d’interpretar-la. 14 Perquè si  jo faç oració en una llengua desconeguda,  
1Co 14,33 de dissensió, sinó de pau, així com  jo ensenyo en totes les iglésies dels  
1Co 15,9  com a un fill avortiu. 9 Puix  jo só el menor dels apòstols, lo qual no  
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1Co 15,10  que tots ells; emperò no  jo, sinó la gràcia de Déu que era ab mi.  
1Co 15,11  que era ab mi. 11 Per lo tant, sia  jo, sien ells, així predicam, i així  
1Co 15,32  Senyor. 32 Si, com home, vaig  jo combatre ab les fieres en Èfeso, què m’ 
1Co 15,51  la incorruptibilitat. 51 Veus aquí  jo us declaro un misteri: tots certament  
1Co 16,2  que no es facen les coŀlectes quan  jo vinga. 3 I quan estiga jo present,  
1Co 16,3  quan jo vinga. 3 I quan estiga  jo present, aquells que vosaltres  
1Co 16,4  4 I si la cosa meresqués que  jo també hi vaja, vindran ab mi. 5 I jo  
1Co 16,5  també hi vaja, vindran ab mi. 5 I  jo vindré a vosaltres quan pàssia per la  
1Co 16,5  quan pàssia per la Macedònia; puix  jo passaré per la Macedònia. 6 I tal  
1Co 16,8  si el Senyor ho permet. 8 Però  jo em detindré en Èfeso fins a  
1Co 16,10  en l’obra del Senyor així com  jo. 11 Per lo tant, no el despreciï ningú, 
2Co 1,17  a la Judea. 17 Doncs, quan  jo em proposava això, ¿usí, acàs, de  
2Co 1,17  de lleugeresa? ¿O les coses que  jo proposo, les proposo segons la carn, de 
2Co 1,23  Esperit en nostres cors. 23 Emperò  jo crido a Déu per testimoni sobre ma  
2Co 2,1  li alça la pena imposada. 1 Mes  jo he resolt en mi mateix de no venir  
2Co 2,2  vosaltres ab tristesa, 2 perquè si  jo us entristesc, ¿qui m’alegra a mi  
2Co 2,3  sobre tristesa d’aquells de qui  jo deuria tenir alegria; confiant en tots  
2Co 2,10  perdonau alguna cosa, també  jo li perdono; puix jo si li he perdonat  
2Co 2,10  cosa, també jo li perdono; puix  jo si li he perdonat alguna cosa, per amor 
2Co 6,18  i no toqueu lo que és impur; 18 i  jo us rebré i us seré Pare, i vosaltres  
2Co 7,3 No ho dic per condemnar-vos. Puix  jo us diguí abans, que vosaltres estau en  
2Co 7,7 i vostre zel envers mi, de modo que  jo tinguí gran plaer. 8 Perquè encara que  
2Co 7,8  gran plaer. 8 Perquè encara que  jo us entristí ab una carta, no m’  
2Co 8,3  de sa simplicitat. 3 Perquè  jo els só testimoni de que segons ses  
2Co 9,1 es dóna als sants, és per demés que  jo us escríguia. 2 Puix conec que vostre  
2Co 10,1  lo fruit de sa predicació. 1 Mes  jo mateix, Pau, vos suplico, per la  
2Co 10,1  mansuetud i benignitat de Cristo,  jo que en presència vostra só humil, i  
2Co 10,8  som de Cristo. 8 Perquè encara que  jo em gloriàs algun tant més del poder que 
2Co 10,9  9 Emperò per a què no penseu que  jo us vull com aterrar ab cartes. 10  
2Co 11,5  podríeu ab raó sofrir-lo. 5 Mes  jo suposo que no he fet menos que els  
2Co 11,7  7 ¿O per ventura he comès  jo alguna ofensa, humiliant-me jo mateix 
2Co 11,7  jo alguna ofensa, humiliant-me  jo mateix per a què vosaltres fósseu  
2Co 11,18  molts se glorien segons la carn,  jo també me gloriaré. 19 Ja que sofriu de  
2Co 11,21  –parlo ab imprudència–, també tinc  jo atreviment. 22 ¿Són hebreus? Jo só  
2Co 11,22  llinatge d’Abraham? També ho só  jo. 23 ¿Són ministres de Cristo? –parlo  
2Co 11,29  29 ¿Qui és dèbil, i no ho só  jo? ¿Qui s’escandalisa, i no m’abraso  
2Co 11,29 ¿Qui s’escandalisa, i no m’abraso  jo? 30 Si és precís gloriar-se d’alguna 
2Co 11,31 que és per a sempre beneït, sap que  jo no mento. 32 En Damasco, lo governador  
2Co 12,7 de Satanàs que em bufetègia, perquè  jo no m’exaltàs sobre manera. 8 Per lo  
2Co 12,11  m’hi haveu compeŀlit. Perquè  jo devia ésser alabat de vosaltres, ja que 
2Co 12,11  als més grans apòstols, encara que  jo no sia res. 12 En veritat les senyals  
2Co 12,13  a les demés iglésies, sinó en que  jo no us vaig ésser de ninguna càrrega?  
2Co 12,14  i no us seré gravós, perquè  jo no cerco vostres coses, sinó a  
2Co 12,15  sinó los pares per als fills. 15 I  jo de molt bon grat me desprendré, i seré  
2Co 12,15  grat me desprendré, i seré desprès  jo mateix per a vostres ànimes; encara que 
2Co 12,15  ànimes; encara que amant-vos  jo més, sia menos amat de vosaltres. 16  
2Co 12,16  de vosaltres. 16 Emperò sia així:  jo no us he gravat; no obstant, essent  
2Co 12,17  dolosament. 17 ¿Per ventura m’he  jo aprofitat de vosaltres per algú d’  
2Co 12,21  i partits. 21 I no sia que quan  jo vinga m’humiliï Déu altra vegada entre 
Ga 1,10  sia anatema. 10 Puix, ¿persuadesc  jo ara als homes o a Déu? ¿O cerco jo  
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Ga 1,10  jo ara als homes o a Déu? ¿O cerco  jo agradar als homes? Perquè, certament,  
Ga 1,10  als homes? Perquè, certament, si  jo agradàs als homes, no seria servo de  
Ga 1,11 saber, germans, que l’evangeli que  jo us he predicat no és segons l’home; 12 
Ga 1,12  no és segons l’home; 12 perquè ni  jo l’he rebut d’home, ni l’he après,  
Ga 1,13  ja haveu oït de quina manera vivia  jo en altre temps en lo judaisme, i ab  
Ga 1,13 judaisme, i ab quin excés perseguia  jo la Iglésia de Cristo i la desolava. 14  
Ga 1,16  revelar-me son Fill, a fi de que  jo el predicàs entre els gentils, des d’  
Ga 1,17 aquells que eren apòstols abans que  jo, sinó que me n’aní a l’Aràbia i vaig  
Ga 2,2  alguna reputació, per temor de que  jo no corregués o no hagués corregut en  
Ga 2,10  dels pobres, lo mateix que  jo tenia ànsia de fer. 11 I quan Cefas  
Ga 2,14  dissimulació. 14 Emperò quan  jo vegí que no anaven rectament conforme  
Ga 2,18  pecat? No, per cert! 18 Perquè si  jo reedifico lo mateix que he destruït, me 
Ga 2,18  lo mateix que he destruït, me faç  jo mateix prevaricador. 19 Perquè jo per  
Ga 2,19  jo mateix prevaricador. 19 Perquè  jo per la Llei só mort a la Llei a fi de  
Ga 2,20  20 I no obstant, visc; mes no  jo, sinó Cristo viu en mi. I la vida que  
Ga 2,20  Cristo viu en mi. I la vida que ja  jo visc en la carn, la visc en la fe del  
Ga 3,17  progènie, que és Cristo. 17 Emperò  jo dic açò: Que el testament confirmat per 
Ga 4,11  11 Temo de vosaltres no sia que  jo haja treballat en va en vosaltres. 12  
Ga 4,12  12 Germans, vos suplico siau com  jo, perquè jo també só com vosaltres: no  
Ga 4,12  vos suplico siau com jo, perquè  jo també só com vosaltres: no m’haveu  
Ga 4,15  felicitat de què parlau? Perquè  jo testifico que, a poder ser, vos hauríeu 
Ga 4,16 me’ls hauríeu donat. 16 ¿M’he fet  jo, doncs, enemic vostre dient-vos la  
Ga 4,18  bé sempre, i no tan solament quan  jo estic ab vosaltres. 19 Ai, fillets  
Ga 5,2  al jou de l’esclavitud. 2 Mirau,  jo, Pau, vos dic que, si us circumcidau,  
Ga 5,11  sobre si la condemnació. 11 I  jo, germans, si predico la circumcisió,  
Ga 6,14  carn. 14 Mes no permètia Déu que  jo em gloriï sinó en la creu de nostre  
Ga 6,14  lo món és crucificat per a mi, i  jo per al món. 15 Puix en Cristo Jesús, ni 
Ga 6,17  en avant ningú me moléstia, perquè  jo porto en mon cos los senyals del Senyor 
Ef 1,15  glòria d’ell mateix. 15 Per això,  jo també, després d’haver oït la fe que  
Ef 3,1  los l’evangeli. 1 Per esta causa,  jo, Pau, presoner de Jesucrist per amor de 
Ef 3,7  Jesús per l’evangeli. 7 Del qual  jo he estat constituït ministre, segons lo 
Ef 4,1  ser la dels cristians. 1 Per això  jo, presoner del Senyor, vos suplico que  
Ef 5,32  32 Aquest és un gran misteri; mes  jo parlo concernent a Cristo i a la  
Ef 6,20  què pàrlia ab valentia d’ell, com  jo dec parlar. 21 I per a què pugau també  
Fl 1,7  Jesucrist. 7 Així com és just que  jo pènsia això de tots vosaltres, perquè  
Fl 1,16  16 Uns per caritat, sabent que  jo he estat posat per a la defensa de l’  
Fl 1,22 és lo fruit de mon treball. Ab tot,  jo no sé lo que escolliré. 23 Perquè jo em 
Fl 1,23  no sé lo que escolliré. 23 Perquè  jo em trobo apretat per dos costats: tinc  
Fl 2,16  meva en lo dia de Cristo, de que  jo no he corregut en va, ni he treballat  
Fl 2,17  he treballat en va. 17 Encara que  jo sia immolat sobre el sacrifici i  
Fl 2,19 vos enviaré a Timoteu, per a cobrar  jo també bon ànimo al saber l’estat de  
Fl 2,23  espero enviar-vos tan prest com  jo haja vist l’estat dels meus negocis.  
Fl 2,24  24 I confio en lo Senyor que  jo mateix vindré quant antes a vosaltres.  
Fl 2,27 d’ell, sinó també de mi, per a què  jo no tingués tristesa sobre tristesa. 28  
Fl 2,28  veent-lo vos regositgeu de nou i  jo estiga sens tristesa. 29 Rebeu-lo,  
Fl 3,4  confiança en la carn. 4 Encara que  jo podria tenir també confiança en la  
Fl 3,4  que té de què confiar en la carn,  jo més, 5 que he estat circumcidat al  
Fl 3,12  l’haja alcançada ja, ni que sia  jo perfet; emperò seguesc ma carrera, per  
Fl 3,13  pres de Cristo Jesús. 13 Germans,  jo no considero haver-ho ja alcançat;  
Fl 3,13  haver-ho ja alcançat; mes  jo faç això olvidant les coses que queden  
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Fl 4,16  m’enviàreu a Tessalònica lo que  jo necessitava. 17 No és que jo desítgia  
Fl 4,17 lo que jo necessitava. 17 No és que  jo desítgia dàdives, sinó que cerco fruit  
Col 1,23 tota criatura baix lo cel, del qual  jo, Pau, só fet ministre. 24 Lo qual ara  
Col 1,25  que és la Iglésia; 25 de la que  jo só fet ministre, segons la dispensació  
Col 1,29 Jesús. 29 En lo que encara treballo  jo també, combatint segons sa eficàcia que 
Col 4,3  de Cristo, per amor del qual estic  jo encara pres, 4 i per a què jo el  
Col 4,4 estic jo encara pres, 4 i per a què  jo el maniféstia de la manera que dec  
Col 4,13 en tota la voluntat de Déu. 13 Puix  jo li só testimoni de lo molt que treballa 
1Te 2,18  venir a vosaltres, especialment  jo, Pau, una i més vegades; mes Satanàs  
1Te 3,5 sabeu. 5 Per això mateix, no podent  jo sofrir més, envií a informar-me de  
1Te 4,9  fraternal, no necessitau que  jo us escriga, perquè vosaltres mateixos  
2Te 2,5 fos Déu. 5 ¿No us recordau que quan  jo era encara ab vosaltres vos deia  
1Tm 1,3 i de nostre Senyor Jesucrist. 3 Com  jo et supliquí que et quedasses en Efesi,  
1Tm 1,3  que et quedasses en Efesi, quan  jo partí per la Macedònia, a fi de que  
1Tm 1,15  a salvar als pecadors, dels quals  jo só el principal. 16 Mes per això  
1Tm 2,7  en degut temps. 7 Per lo qual  jo he estat constituït predicador i  
1Tm 2,12 silenci ab tota sumissió. 12 Emperò  jo no permeto a la dona que ensènyia, ni  
1Tm 4,13  en fe, en puresa. 13 Fins que  jo vinga, ocupa’t en la lectura, en l’  
2Tm 1,11  medi de l’evangeli, 11 en lo qual  jo só constituït predicador, i apòstol, i  
2Tm 1,12  gentils. 12 Per qual motiu sofresc  jo també aquestes coses, emperò no m’  
2Tm 1,12  emperò no m’avergonyesc. Puix  jo sé a qui he cregut, i estic cert de que 
2Tm 2,9  mon evangeli, 9 per lo qual estic  jo sofrint fins en cadenes, com un  
2Tm 2,10 no està lligada. 10 Per consegüent,  jo ho sofresc tot per amor dels elegits,  
2Tm 4,6  ministeri, sies temperat. 6 Perquè  jo ja estic a punt de ser sacrificat, i  
2Tm 4,17  m’assistí i em confortà per a què  jo complís la predicació i l’oïssen tots  
Tt 3,12  per sa pròpia consciència. 12 Quan  jo t’enviï Artemas o a Tiquic, dóna’t  
Flm 8 oh germà! 8 Per lo qual, encara que  jo tinga molta llibertat en Jesucrist per  
Flm 10  suplico per mon fill Onèsim, a qui  jo he engendrat estant en cadenes, 11 lo  
Flm 19  Pau, ho he escrit de ma pròpia mà:  jo ho pagaré, per no dir-te que tu  
Flm 21  entranyes en lo Senyor! 21 Tenint  jo confiança en ta obediència, t’he  
He 1,5 digué jamai: «Tu ets mon Fill, avui  jo t’he engendrat»? I altra vegada: «Jo  
He 3,10 espai de quaranta anys. Per lo qual  jo m’indigní contra aquella generació i  
He 3,11  han conegut mos camins.” 11 I així  jo jurí en ma ira: “Ells no entraran en  
He 5,5  que li digué: «Tu ets mon Fill,  jo avui t’he engendrat.» 6 Com també  
He 7,9 es dóna testimoni que viu. 9 I (com  jo puc dir-ho) lo mateix Leví, que rebé  
He 8,9  en mon pacte (testament),  jo també los he menyspreat, diu lo Senyor. 
He 8,10  aquest és lo pacte (testament) que  jo faré ab la casa d’Israel, després d’  
He 8,10  i les escriuré en sos cors, i  jo seré per a ells son Déu, i ells seran  
He 8,12  petit fins al més gran. 12 Perquè  jo els perdonaré ses iniquitats i no em  
He 10,7  7 Llavors digué: «Veeu-me,  jo vinc (en lo principi del llibre està  
He 10,16  és lo pacte (testament) que  jo faré ab ells després d’aquells dies”,  
He 10,30  digué: «A mi em toca la venjança;  jo recompensaré, diu lo Senyor.» I altra  
He 12,26 promet dient: «Encara una vegada, i  jo commouré no tan sols la terra, sinó  
He 13,19  prego que façau això, a fi de que  jo més prompte vos sia restituït. 20 I el  
He 13,23  està en llibertat, ab qui, si  jo vingués prompte, aniré a veure-us. 24 
Jm 2,18  Emperò dirà algú: «Tu tens la fe i  jo tinc les obres. Mostra’m ta fe sens  
Jm 2,18 obres. Mostra’m ta fe sens obres i  jo et mostraré ma fe per les obres. 19 Tu  
1Pe 1,16  escrit està: «Sereu sants, perquè  jo só sant.» 17 I si invocau com a pare a  
1Pe 2,6  se troba en l’Escriptura: «Mirau,  jo poso en Sion la pedra principal  
1Pe 5,1  ancians que hi ha entre vosaltres,  jo que só ancià com ells, i testimoni de  
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2Pe 1,15  Senyor Jesucrist. 15 Ademés que  jo procuraré que fins després de ma mort  
2Pe 1,17  «Aquest és mon amat Fill, en qui  jo m’he complascut, a ell oïu.» 18 I  
1Jn 5,16  mort. Hi ha pecat de mort: no dic  jo que préguia ningú per ell. 17 Tota  
2Jn 1  Electa i a sos fills, als quals  jo amo de veres, i no jo sol, sinó també  
2Jn 1  als quals jo amo de veres, i no  jo sol, sinó també tots los que han  
3Jn 1  1 L’ancià al caríssim Gaio, a qui  jo amo de veres. 2 Caríssim, prego al  
3Jn 4 tu camines en la veritat. 4 No tinc  jo major goig que oir que mos fills  
3Jn 9  de cooperar a la veritat. 9 Hauria  jo escrit a la iglésia, emperò Diotrefes,  
3Jn 10 no ens vol rebre. 10 I per això, si  jo vingués allí, donaré a entendre les  
Jud 3  vosaltres. 3 Caríssims, desitjant  jo ab ànsia escriure-us acerca vostra  
Ap 1,17  sobre de mi, dient: –No témies;  jo só el primer i el darrer; 18 lo qui  
Ap 2,6  los fets dels nicolaïtes, que  jo també avorresc. 7 »Lo qui té orella,  
Ap 2,15 la doctrina dels nicolaïtes, lo que  jo avorresc. 16 Doncs, arrepenteix-te,  
Ap 2,17  a les iglésies: Al vencedor daré  jo mannà escondit, i li donaré una pedreta 
Ap 2,23  i totes les iglésies sabran que  jo só lo qui escodrinyo les entranyes i  
Ap 2,25  guardau bé allò que teniu fins que  jo vinga. 26 »I al que vència i guàrdia  
Ap 2,26  i guàrdia mes obres fins al fi,  jo li donaré potestat sobre les nacions,  
Ap 2,28  seran fets miques. 28 Així com  jo també ho tinc rebut de mon Pare, li  
Ap 3,2  i estan promptes a morir, perquè  jo no trobo tes obres perfetes davant de  
Ap 3,3  -te. Perquè si no vigiles,  jo vindré a tu com a lladre, i no sabràs  
Ap 3,3  lladre, i no sabràs l’hora en què  jo vindré a tu. 4 »Emperò tens encara  
Ap 3,5  vestit ab vestidures blanques, i  jo no esborraré son nom del llibre de la  
Ap 3,8  8 »Jo conec tes obres. Vet aquí,  jo posí davant teu una porta oberta que  
Ap 3,9  davant de tos peus; i sabran que  jo t’he amat. 10 Perquè tu has guardat la 
Ap 3,10  la paraula de ma paciència, i  jo et guardaré de l’hora de la tentació  
Ap 3,21  se ab mi en lo meu trono; així com  jo també he vençut i estic sentat ab mon  
Ap 4,2  d’aquestes. 2 I immediatament  jo vaig ésser arrebatat en esperit, i veus 
Ap 5,4 obrir lo llibre, ni mirar-lo. 4 I  jo plorava molt, perquè no s’encontrà  
Ap 5,6 llibre i desfer sos set sellos. 6 I  jo mirí, i vegí, enmig del trono i dels  
Ap 9,16  era de dos-cents milions. I  jo oiguí lo número d’ells. 17 I així jo  
Ap 9,17  oiguí lo número d’ells. 17 I així  jo vegí als cavalls en una visió, i als  
Ap 10,4  hagueren articulat ses veus, anava  jo a escriure, i oiguí una veu del cel que 
Ap 19,10 -lo. I em diu: –Mira no ho faces;  jo só coservo teu i de tos germans que  
Ap 21,2  i la mar ja no existeix. 2 I  jo, Joan, vegí la ciutat santa, la nova  
Ap 21,5  assentat en lo trono: –Veus aquí  jo faç noves totes les coses. I em digué:  
Ap 21,7  vència posseirà aquestes coses, i  jo seré son Déu i ell serà mon fill. 8 Mes 
Ap 22,7  fetes promptament. 7 “I veus aquí  jo vinc de pressa.” Benaventurat lo qui  
Ap 22,8  la profecia d’aquest llibre! 8 I  jo, Joan, só lo qui he oït i he vist  
Ap 22,9  digué: –Guarda no ho faces, perquè  jo só servo ab tu, i ab tos germans los  
Mt 3,14 Emperò Joan l’en destorbava dient:  –Jo he de ser batejat per vós, i vós veniu 
Mt 8,7  aturmentat. 7 I Jesús li digué:  –Jo hi aniré i lo curaré. 8 I responent lo 
Mt 14,27  parlà, i digué: –Teniu bon ànimo!  Jo só, no temau. 28 I respongué Pere  
Mt 15,24  24 I ell los respongué dient:  –Jo no só enviat sinó a les ovelles  
Mt 18,32  amo i li digué: »–O criat pervers!  Jo et perdoní tot lo deute perquè m’ho  
Mt 19,20 com a tu mateix. 20 Lo jove li diu:  –Jo he guardat totes aquestes coses des de 
Mt 22,32  llegit lo que vos té dit Déu: 32  “Jo só lo Déu d’Abraham, i lo Déu d’  
Mt 24,5  vindran molts en mon nom i diran:  “Jo só el Cristo”, i a molts seduiran. 6 I 
Mt 27,24  les mans davant del poble dient:  –Jo só innocent de la sang d’aquest just. 
Mc 1,8  li la corretja de les sandàlies. 8  Jo us he batejat ab aigua, mes ell vos  
Mc 12,26  li va parlar en l’esbarzer dient:  “Jo só el Déu d’Abraham, i el Déu d’  
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Mc 13,6  molts vindran en mon nom dient:  “Jo só lo Cristo”, i enganyaran a molts. 7 
Mc 14,58  58 –Nosaltres li havem oït dir:  “Jo destruiré aquest temple fet de mà i  
Mc 14,62 de Déu beneït? 62 I Jesús li digué:  –Jo só, i veureu al Fill de l’home sentat 
Lc 1,19 19 I, responent, l’àngel li digué:  –Jo só Gabriel, que estic davant de Déu i  
Lc 7,43 amarà més? 43 Respongué Simó dient:  –Jo penso que serà aquell a qui més li  
Lc 7,44  digué a Simó: –Veus aquesta dona?  Jo entrí en ta casa i tu no em donares  
Lc 9,9  ressuscitat. 9 I digué Herodes:  –Jo fiu degollar a Joan. Qui és, doncs,  
Lc 9,57  anaven caminant, digué un a Jesús:  –Jo us seguiré a on vulla que aneu. 58  
Lc 10,18  de vostre nom. 18 I ell los digué:  –Jo vegí a Satanàs caure del cel com un  
Lc 11,51  mort entre l’altar i el temple.  Jo us ho dic que se’n demanarà compte a  
Lc 12,49  molt, se li demanarà més. 49  »Jo he vingut a posar foc en la terra, i  
Lc 16,3  mon amo me pren l’administració?  Jo no só bo per a cavar, i me dono  
Lc 17,10 criat perquè féu lo que li manà? 10  Jo crec que no. Així també vosaltres, quan 
Lc 20,37  la romeguera, li digué lo Senyor:  “Jo só lo Déu d’Abraham, i lo Déu d’  
Lc 21,8  molts vindran en mon nom dient:  “Jo só lo Cristo”, i “Lo temps està  
Lc 23,22  –Puix quin mal ha fet aquest?  Jo no trobo res en ell que meresca la  
Jn 1,20 ell confessà i no negà, i confessà:  –Jo no só lo Cristo. 21 I li preguntaren:  
Jn 1,23  enviat. Què dius de tu mateix? 23  –Jo só –los digué– “la veu del que clama  
Jn 1,26  26 Joan los respongué dient:  –Jo batejo ab aigua, emperò enmig de  
Jn 1,33  i posar-se sobre d’ell. 33  Jo no el coneixia, emperò lo qui m’envià  
Jn 3,28  sou testimoni de que diguí:  “Jo no só lo Cristo, sinó que he estat  
Jn 4,17 aquí. 17 Respongué la dona i digué:  –Jo no tinc marit. Jesús li digué: –Tens  
Jn 4,32  menjau. 32 I ell los respongué:  –Jo tinc per alimentar-me un menjar que  
Jn 4,38 qui sembra i altre lo qui sega.” 38  Jo us he enviat a segar lo que vosaltres  
Jn 5,30  a ressuscitar a sa condemnació. 30  »Jo de mi mateix no puc fer cosa alguna.  
Jn 5,41  venir a mi perquè tingau vida. 41  »Jo no rebo glòria dels homes. 42 Mes jo  
Jn 5,43  l’amor de Déu en vosaltres. 43  Jo he vingut en nom de mon Pare, i no em  
Jn 6,35  pa. 35 I Jesús los respongué:  –Jo só lo pa de vida: aquell que ve a mi  
Jn 6,41 a murmurar d’ell perquè havia dit:  «Jo só lo pa viu que he baixat del cel.»  
Jn 6,48  creu en mi té la vida eterna. 48  Jo só lo pa de vida. 49 Vostres pares  
Jn 6,51  lo qui méngia d’ell no mòria. 51  Jo só lo pa viu que he baixat del cel. Qui 
Jn 8,12  Jesús tornà a parlar-los dient:  –Jo só la llum del món: lo qui em segueix  
Jn 8,18  de dos persones és verídic. 18  Jo só lo qui dono testimoni de mi mateix,  
Jn 8,21  21 I Jesús los tornà a dir:  –Jo me’n vaig i vosaltres me cercareu, i  
Jn 8,38  no té cabuda en vosaltres. 38  Jo dic lo que he vist en mon Pare, i  
Jn 8,49  del dimoni? 49 Jesús respongué:  –Jo no estic posseït del dimoni, sinó que  
Jn 10,9  les ovelles no els escoltaren. 9  Jo só la porta. Lo qui éntria per mi se  
Jn 10,10  per a robar, i matar, i destruir.  Jo he vingut per a què elles tinguen vida, 
Jn 10,11  i la tinguen ab més abundància. 11  »Jo só lo bon pastor. Lo bon pastor  
Jn 10,14 té interès algun en les ovelles. 14  »Jo só lo bon pastor, i conec mes ovelles, 
Jn 10,30  -ho de la mà de mon Pare. 30  Jo i lo Pare som una mateixa cosa. 31 I  
Jn 10,34  està escrit en vostra Llei que:  “Jo diguí: Vosaltres sou déus”? 35 Si  
Jn 11,25  lo darrer dia. 25 Jesús li digué:  –Jo só la resurrecció i la vida; lo qui  
Jn 12,46  a mi veu al que m’ha enviat. 46  Jo, llum, he vingut al món per a què tot  
Jn 13,18  18 »No ho dic de tots vosaltres.  Jo sé als que tinc elegits. Sinó per a què 
Jn 14,6  saber lo camí? 6 Jesús li respon:  –Jo só lo camí, i la veritat, i la vida.  
Jn 15,1 Continua la plàtica de Jesucrist. 1  »Jo só la verdadera vinya, i mon Pare és  
Jn 15,5  si no estau units ab mi. 5  Jo só lo cep, vosaltres los sarments. Lo  
Jn 17,4  a Jesucrist, a qui vós enviàreu. 4  Jo us he glorificat sobre la terra; tinc  
Jn 17,9  cregut que vós m’haveu enviat. 9  »Jo prego per ells. No prego per lo món,  
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Jn 17,14  goig complert en si mateixos. 14  Jo els he donat vostra paraula, i el món  
Jn 17,23 cosa, així com ho som nosaltres. 23  Jo en ells i vós en mi, per a què ells  
Jn 18,20 sa doctrina. 20 Jesús li respongué:  –Jo he parlat públicament al món; jo  
Jn 18,38  envers los jueus i els digué:  –Jo no trobo en ell causa alguna. 39  
Jn 19,21 dels jueus”, sinó que: “Ell ha dit:  Jo só rei dels jueus.” 22 Pilat respongué: 
Jn 20,17  vés a mos germans i digue’ls:  “Jo me’n pujo a mon Pare i Pare vostre,  
Ac 7,32  una veu del Senyor, que deia: 32  »–Jo só lo Déu de tos pares, lo Déu d’  
Ac 7,43 figures que féreu per adorar-les.  Jo us transportaré, doncs, més allà de  
Ac 9,5 vós, Senyor? I el Senyor respongué:  –Jo só Jesús, a qui tu persegueixes. Cosa  
Ac 11,5  les declarà per son ordre dient: 5  –Jo estava orant en la ciutat de Jope i  
Ac 13,25  »–Qui pensau vosaltres que só, jo?  Jo no só ell. Mes veus aquí, després de mi 
Ac 13,34  ho digué d’aquesta manera:  “Jo us donaré fielment les misericòrdies  
Ac 13,47  lo Senyor així nos ho manà, dient:  “Jo t’he posat per llum dels gentils,  
Ac 19,13  dels esperits malignes dient:  –Jo us conjuro per Jesús que Pau predica.  
Ac 20,29  la qual ell adquirí ab sa sang. 29  »Jo sé que després de ma partida vos  
Ac 20,35  a mi i als que estaven ab mi. 35  Jo us he mostrat en totes les coses que,  
Ac 21,39  mil bandolers? 39 I Pau li digué:  –Jo, certament, só home jueu, ciutadà de  
Ac 22,3 guardaren major silenci. 3 I digué:  –Jo só home jueu, natiu de Tarso en  
Ac 22,8 »–Qui sou vós, Senyor? »I em digué:  »–Jo só Jesús de Nazaret, a qui tu  
Ac 22,28  ho só. 28 I respongué lo tribú:  –Jo per una gran suma obtinguí aquest  
Ac 25,22  22 Llavors Agripa digué a Festo:  –Jo també desitjaria oir a aquest home. I  
Ac 26,15  vós, Senyor? »I el Senyor digué:  »–Jo só Jesús, a qui tu persegueixes. 16  
Ac 26,27  Agripa, creeu vós en los profetes?  Jo sé que hi creeu! 28 Llavors Agripa  
Rm 4,17 tots nosaltres 17 (com està escrit:  «Jo us he constituït pare de moltes  
Rm 7,21  sinó lo pecat que habita en mi. 21  Jo trobo, doncs, una llei, que quan jo  
Rm 10,19  ho ha entès? Moisès diu lo primer:  «Jo us provocaré a gelosia per un poble  
Rm 16,22  i Sosipatre, parents meus. 22  Jo, Terci, que he escrit aquesta carta,  
1Co 1,12  puix cada qual de vosaltres diu:  «Jo só de Pau», «I jo, d’Apolo», «I jo,  
1Co 3,4  com a homes? 4 Perquè dient l’un:  «Jo certament só de Pau», i l’altre: «Jo, 
1Co 3,4  certament só de Pau», i l’altre:  «Jo, d’Apolo»; ¿no és clar que encara sou 
1Co 3,6  que el Senyor donà a cada u. 6  Jo plantí, Apolo regà; mes Déu donà l’  
1Co 3,19  de Déu, per quant escrit està:  «Jo prendré als savis en sa pròpia  
1Co 9,26  mes nosaltres incorruptible. 26  Jo, per consegüent, corro, no així ab  
1Co 12,21 un. 21 I l’ull no pot dir a la mà:  «Jo no t’he menester»; ni tampoc lo cap  
1Co 12,21  ni tampoc lo cap als peus:  «Jo no us necessito.» 22 Ans bé aquells  
2Co 6,16  lo temple de Déu viu, com diu Déu:  «Jo habitaré en ells, i caminaré entre  
2Co 11,8  de valde l’evangeli de Déu? 8  Jo he despullat altres iglésies, prenent  
2Co 11,22  jo atreviment. 22 ¿Són hebreus?  Jo só també. ¿Són israelites? Jo só també. 
2Co 11,22  Jo só també. ¿Són israelites?  Jo só també. ¿Són del llinatge d’Abraham? 
2Co 11,23  Cristo? –parlo com un imprudent:–  Jo ho só més; en moltíssims treballs, en  
Ga 2,19  a la Llei a fi de viure ab Déu.  Jo só clavat a la creu junt ab Cristo. 20  
1Tm 6,13  davant de molts testimonis. 13  Jo et mano davant de Déu, que vivifica  
Tt 1,5  i de Jesucrist, salvador nostre. 5  Jo et deixí en Creta per a què arreglasses 
Flm 13  lo com a mes entranyes pròpies. 13  Jo el volia detenir ab mi, per a què em  
Flm 19  cosa, posa-ho en mon compte. 19  Jo, Pau, ho he escrit de ma pròpia mà: jo  
He 1,5  t’he engendrat»? I altra vegada:  «Jo li seré a ell Pare, i ell me serà a mi 
He 2,13  tes alabances.» 13 I altra vegada:  «Jo posaré en ell ma confiança.» I en  
1Jn 2,21  Sant, i sabeu totes les coses. 21  Jo no us he escrit a vosaltres com si  
1Jn 4,20  nos amà primer. 20 Si algú digués:  «Jo amo a Déu», i avorrís a son germà,  
Ap 1,8  de la terra. Així serà! Amén! 8  Jo só l’alfa i l’omega, lo principi i el 
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Ap 1,9 i que ha de venir, lo Totpoderós. 9  Jo, Joan, vostre germà i company en la  
Ap 1,10 Déu i per lo testimoni de Jesús. 10  Jo fui en l’Esperit un dia del Senyor, i  
Ap 2,19  semblants a llautó fi, diu açò: 19  »Jo sé tes obres, i ta fe, i caritat, i  
Ap 2,24  de Satanàs, com ells diuen:  Jo no posaré sobre vosaltres ninguna altra 
Ap 3,1  de Déu, i les set estrelles:  »Jo conec tes obres, que tens nom de que  
Ap 3,8  tanca; i tanca, i ningú obre. 8  »Jo conec tes obres. Vet aquí, jo posí  
Ap 3,18  i pobre, i cego, i desnú. 18  Jo t’aconsello que cómpries de mon or  
Ap 17,7  l’àngel: –Per què et meravelles?  Jo et diré lo misteri de la dona i de la  
Ap 18,7  i plor; perquè diu en son cor:  “Jo estic sentada com reina, i no só  
Ap 21,6  6 I em digué: –Està fet.  Jo só l’alfa i l’omega, lo principi i lo 
Ap 21,6  i l’omega, lo principi i lo fi.  Jo donaré beure de grat al que tinga set  
Ap 22,13  a cada u segons ses obres. 13  Jo só l’alfa i l’omega, lo primer i lo  
Ap 22,16  i tot lo qui ama i fa mentida. 16  »Jo, Jesús, he enviat mon àngel per a  
Ap 22,16  d’aquestes coses en les iglésies.  Jo só l’arrel, i el llinatge de David, l’ 
Mt 3,Tit  nazareno.» 3,Tit Capítol III  Joan Baptista, precursor de Jesucrist,  
Mt 3,1  Jordà. 1 I en aquells dies vingué  Joan lo Baptista predicant en lo desert de 
Mt 3,4  drets sos camins.» 4 I lo mateix  Joan tenia un vestit de pèl de camell i un 
Mt 3,13  Jesús de la Galilea al Jordà, a  Joan, per a ser batejat per ell. 14 Emperò 
Mt 3,14  a ser batejat per ell. 14 Emperò  Joan l’en destorbava dient: –Jo he de ser 
Mt 4,Tit  de Pere, d’Andreu, de Jaume i de  Joan. Anúncia l’evangeli als galileus i  
Mt 4,12  el servien. 12 I quan Jesús oí que  Joan estava pres, se retirà a Galilea. 13  
Mt 4,21 Jaume fill del Zebedeu, i son germà  Joan en una barca ab Zebedeu, son pare,  
Mt 9,14  se li acercaren los deixebles de  Joan i li digueren: –Per què nosaltres i  
Mt 10,3  son germà; 3 Jaume, del Zebedeu, i  Joan, son germà; Felip i Bartomeu; Tomàs i 
Mt 11,Tit  son gallardó. 11,Tit Capítol XI  Joan Baptista envia dos de sos deixebles a 
Mt 11,Tit  que ab est motiu digué Jesús sobre  Joan a sos oients. Ciutats incrèdules.  
Mt 11,2 les ciutats d’ells. 2 I havent oït  Joan, estant en la presó, les obres de  
Mt 11,4  Jesús, los digué: –Anau i contau a  Joan lo que haveu vist i oït: 5 los cegos  
Mt 11,7  anaren, començà Jesús a parlar de  Joan a la gent dient: –Què és lo que  
Mt 11,11  dones, no s’alçà ningú major que  Joan Baptista. Emperò aquell que és lo  
Mt 11,12  que ell. 12 I des de los dies de  Joan Baptista fins ara, lo Regne del cel  
Mt 11,13 tots los profetes i la Llei, fins a  Joan han profetisat. 14 I si ho voleu  
Mt 11,18 i no us planguéreu.” 18 Puix vingué  Joan, que no menjava ni bevia, i diuen:  
Mt 14,Tit  ells. 14,Tit Capítol XIV Mort de  Joan Baptista. Miracle dels cinc pans.  
Mt 14,2  2 i digué a sos criats: –Aquest és  Joan lo Baptista, que ressuscità d’entre  
Mt 14,3  Perquè Herodes havia fet prendre a  Joan, i lligat, lo posà en la presó per  
Mt 14,4 muller de son germà. 4 Puix li deia  Joan: –No t’és lícit tenir-la. 5 I  
Mt 14,8  ’m aquí, en una plata, lo cap de  Joan Baptista. 9 I el rei s’entristí. Mes 
Mt 14,10  -li. 10 I envià i féu degollar a  Joan en la presó. 11 I portaren son cap en 
Mt 16,14  respongueren: –Uns diuen que és  Joan Baptista, altres que és Elies, i  
Mt 16,17  –Benaventurat ets, Simó fill de  Joan, perquè això no t’ho ha revelat la  
Mt 17,1  a Pere, i a Jaume, i a son germà  Joan, i se’ls ne porta a part a una  
Mt 17,13  deixebles que els havia parlat de  Joan Baptista. 14 I quan arribà al lloc a  
Mt 21,25  aquestes coses: 25 Lo baptisme de  Joan, d’a on era? ¿Del cel o dels homes?  
Mt 21,26  al poble. Perquè tothom tenia a  Joan per un profeta. 27 I respongueren a  
Mt 21,32  en lo Regne de Déu. 32 Puix vingué  Joan a vosaltres per lo camí de la  
Mc 1,Tit  Capítol I Predicació i baptisme de  Joan. Jesús, després de batejat en lo  
Mc 1,4  feu drets sos camins.» 4 Estava  Joan en lo desert batejant i predicant lo  
Mc 1,6  confessant sos pecats. 6 Anava  Joan vestit de pèl de camell, i portava un 
Mc 1,9  de Galilea i fou batejat per  Joan en lo Jordà. 10 I pujant tot seguit  
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Mc 1,14  lo servien. 14 Mes després que  Joan fou pres, vingué Jesús a Galilea  
Mc 1,19 vegé a Jaume, fill del Zebedeu, i a  Joan, son germà, que estaven també en una  
Mc 1,29  de Simó i d’Andreu, ab Jaume i  Joan. 30 I la sogra de Simó jeia en lo  
Mc 2,18  18 I els deixebles de  Joan i dels fariseus, que solien dejunar,  
Mc 2,18 li diuen: –Per què els deixebles de  Joan i els dels fariseus dejunen i vostres 
Mc 3,17 Pere; 17 i a Jaume del Zebedeu, i a  Joan, germà de Jaume, als quals donà lo  
Mc 5,37 el seguís, excepte Pere, i Jaume, i  Joan, germà de Jaume. 38 I arriben a casa  
Mc 6,Tit  dels apòstols. Presó i mort de  Joan Baptista. Miracle dels cinc pans i  
Mc 6,14  nom s’havia fet notori), i deia:  –Joan Baptista ha ressuscitat d’entre els 
Mc 6,16  ho oí, digué: –Aquest és aquell  Joan que jo fiu degollar, lo qual ha  
Mc 6,17  Herodes havia enviat a prendre a  Joan i l’havia fet posar ab grillons en  
Mc 6,18  desposat ab ella. 18 Puix deia  Joan a Herodes: –No t’és lícit tenir la  
Mc 6,20 no podia. 20 Perquè Herodes temia a  Joan, sabent que era un baró just i sant,  
Mc 6,24  demanaré? I ella digué: –Lo cap de  Joan Baptista. 25 I tornant luego a entrar 
Mc 6,25 que em doneu en una plata lo cap de  Joan Baptista. 26 I el rei se contristà;  
Mc 6,27  guàrdia, li manà portar lo cap de  Joan en una plata. I el degollà en la  
Mc 8,28  jo? 28 Ells li respongueren dient:  –Joan lo Baptista; alguns, Elies; i  
Mc 9,1 Jesús ab ell a Pere, i a Jaume, i a  Joan, i se’ls ne portà sols a una  
Mc 9,37 que m’ha enviat. 37 I li respongué  Joan dient: –Mestre, havem vist a un que  
Mc 10,35  Llavors s’acercaren a ell Jaume i  Joan, fills del Zebedeu, dient-li:  
Mc 10,41  a indignar-se contra Jaume i  Joan. 42 Emperò Jesús los cridà i els  
Mc 11,30  aquestes coses. 30 Lo baptisme de  Joan, era del cel o dels homes? Responeu- 
Mc 11,32  Puix tots estaven persuadits que  Joan era verdaderament profeta. 33 I  
Mc 13,3  preguntaven a part Pere i Jaume i  Joan i Andreu: 4 –Dieu-nos: ¿Quan  
Mc 14,33 portà ab ell a Pere, i a Jaume, i a  Joan, i començà a atemorisar-se i a  
Lc 1,Tit  anuncia lo naixement de sant  Joan lo Precursor i de Jesús lo Fill de  
Lc 1,Tit  de la Verge. Naixement de sant  Joan. Càntic de Zacaries. Prodigis que  
Lc 1,13  un fill, i li posaràs per nom  Joan. 14 I tindràs goig i alegria, i molts 
Lc 1,60  manera, sinó que s’anomenarà  Joan. 61 I li deien: –No hi ha ningú en ta 
Lc 1,63  una tauleta i escrigué dient:  «Joan és son nom». I tots se meravellaren. 
Lc 3,Tit  III Predicació i baptisme de sant  Joan. Bateja aquest a Jesús, i prodigis  
Lc 3,2  la paraula del Senyor vingué sobre  Joan, fill de Zacaries, en lo desert. 3 I  
Lc 3,15  en son interior si tal vegada  Joan era lo Cristo, 16 respongué Joan  
Lc 3,16  Joan era lo Cristo, 16 respongué  Joan dient a tots: –En veritat jo us  
Lc 3,20  tots los demés, lo de fer tancar a  Joan en la presó. 21 I succeí que, al  
Lc 5,10  fet. 10 I així mateix Jaume i  Joan, fills del Zebedeu, que eren companys 
Lc 5,33 digueren: –Per què los deixebles de  Joan dejunen freqüentment i fan oració, i  
Lc 6,14  Pere, i Andreu, son germà, Jaume i  Joan, Felip i Bartomeu, 15 Mateu i Tomàs,  
Lc 7,Tit  de Naïm. Respon als missatgers de  Joan Baptista. Reprèn als jueus i los  
Lc 7,18 i sa comarca. 18 I els deixebles de  Joan contaren a ell totes estes coses. 19  
Lc 7,19  a ell totes estes coses. 19 I  Joan cridà a dos de sos deixebles i los  
Lc 7,20  a ell aquestos homes, li digueren:  –Joan Baptista nos ha enviat a vós, i diu: 
Lc 7,22  Jesús, los digué: –Anau i dieu a  Joan lo que haveu oït i vist: que els  
Lc 7,24  hagueren tornat los missatgers de  Joan, començà Jesús a parlar de Joan a la  
Lc 7,24  de Joan, començà Jesús a parlar de  Joan a la gent dient: –Què eixíreu a veure 
Lc 7,28 de dones no hi ha profeta major que  Joan Baptista; emperò qui és menor en lo  
Lc 7,29  sent batejats ab lo baptisme de  Joan. 30 Mes los fariseus i els doctors de 
Lc 7,33  no haveu plorat.” 33 Perquè vingué  Joan Baptista, que no menjava pa ni bevia  
Lc 8,51 ab ell, sinó a Pere, i a Jaume, i a  Joan, i al pare i a la mare de la noia. 52 
Lc 9,8  per lo que alguns deien: 8 que  Joan havia ressuscitat d’entre els morts; 
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Lc 9,9 I digué Herodes: –Jo fiu degollar a  Joan. Qui és, doncs, aquest de qui oic  
Lc 9,19  jo? 19 I ells respongueren dient:  –Joan lo Baptista; altres, Elies, i  
Lc 9,28  prengué ab si a Pere i a Jaume i a  Joan i se’n pujà a una muntanya a orar.  
Lc 9,49  aqueix és lo major. 49 Aleshores  Joan, prenent la paraula, digué: –Mestre,  
Lc 9,54  I quan los seus deixebles Jaume i  Joan vegeren això, digueren: –Senyor,  
Lc 11,1 ensenya’ns a orar així com ensenyà  Joan a sos deixebles. 2 I els digué: –Quan 
Lc 16,16  i els Profetes han durat fins a  Joan. Des de llavors és anunciat lo Regne  
Lc 20,4  Responeu-me: 4 lo baptisme de  Joan, ¿era del cel o dels homes? 5 Mes  
Lc 20,6 apedregarà, puix està persuadit que  Joan era profeta. 7 I respongueren que no  
Lc 22,8  la pasqua. 8 I envià a Pere i a  Joan, dient-los: –Anau a aparellar lo  
Jn Inc  Evangeli de Jesucrist segons sant  Joan 1,Tit Capítol I Existència eterna i  
Jn 1,Tit  Verb. Sa encarnació. Testimoni de  Joan Baptista. Vocació dels primers  
Jn 1,6 home enviat de Déu que s’anomenava  Joan. 7 Est vingué a servir de testimoni  
Jn 1,15  ple de gràcia i de veritat. 15  Joan donà testimoni d’ell i clamà dient:  
Jn 1,19  19 I est és lo testimoni que donà  Joan quan los jueus li enviaren des de  
Jn 1,26  ni l’Elies, ni el Profeta? 26  Joan los respongué dient: –Jo batejo ab  
Jn 1,28  a l’altra banda del Jordà, a on  Joan estava batejant. 29 A l’endemà Joan  
Jn 1,29  estava batejant. 29 A l’endemà  Joan vegé a Jesús que venia a ell i digué: 
Jn 1,32  vingut jo a batejar ab aigua. 32 I  Joan donà testimoni dient: –He vist l’  
Jn 1,35  és lo Fill de Déu. 35 A l’endemà,  Joan estava encara allí ab dos de sos  
Jn 1,40  dels dos que havien oït dir això a  Joan i que havien seguit a Jesús, era  
Jn 3,Tit  que est li dóna. Los deixebles de  Joan Baptista murmuren de Jesucrist.  
Jn 3,Tit  murmuren de Jesucrist. Resposta de  Joan a sos deixebles. 1 Hi havia un home  
Jn 3,23  s’estava ab ells i batejava. 23 I  Joan estava també batejant en Ennon, prop  
Jn 3,24  i eren batejats. 24 Puix llavors  Joan encara no havia estat posat en la  
Jn 3,25  una disputa entre els deixebles de  Joan i els jueus tocant a la purificació.  
Jn 3,26  a la purificació. 26 I anaren a  Joan i li digueren: –Mestre, aquell que  
Jn 3,27  que bateja i tots van a ell. 27  Joan respongué i digué: –L’home no pot  
Jn 4,1  més deixebles i batejava més que  Joan 2 (encara que Jesús no batejava per  
Jn 5,33  verdader. 33 Vosaltres enviàreu a  Joan i ell donà testimoni a la veritat. 34 
Jn 5,36  tinc un testimoni major que el de  Joan, perquè les obres que el Pare m’ha  
Jn 10,40  lloc a on primerament havia estat  Joan batejant, i permanesqué allí. 41 I  
Jn 10,41  41 I acudiren molts a ell dient:  –Joan no ha fet miracle algun, 42 mes  
Jn 10,42  algun, 42 mes totes quantes coses  Joan digué d’aquest eren verdaderes. I  
Jn 21,15  diu a Simó Pere: –Simó, fill de  Joan, m’ames tu més que aquestos? Li diu: 
Jn 21,16  vegada li diu: –Simó, fill de  Joan, m’ames? Li respon: –Sí, Senyor, vós 
Jn 21,17  diu tercera vegada: –Simó, fill de  Joan, m’ames? Pere se contristà de que  
Ac 1,5  digué ell, «de ma boca. 5 Perquè  Joan, en veritat, batejà ab aigua; mes  
Ac 1,13 habitació alta, a on estaven Pere i  Joan, Jaume i Andreu, Felip i Tomàs,  
Ac 1,22  22 començant des del baptisme de  Joan fins al dia en què d’entre nosaltres 
Ac 3,1  Pere. 1 I pujaven al temple Pere i  Joan a l’oració de l’hora de nona. 2 I  
Ac 3,3  3 Aquest, com vegés a Pere i a  Joan que anaven a entrar en lo temple,  
Ac 3,4 fixant la vista en ell juntament ab  Joan, digué: –Mira’ns. 5 I ell los mirava 
Ac 3,11  11 I tenint per la mà a Pere i a  Joan, vingué apressuradament a ells tot lo 
Ac 4,6 príncep dels sacerdots, i Caifàs, i  Joan, i Alexandro, i tots quants eren del  
Ac 4,13  veent ells la firmesa de Pere i de  Joan, i sabent que eren homes sens lletres 
Ac 4,19  en nom de Jesús. 19 Llavors Pere i  Joan los digueren: –Si és just davant de  
Ac 8,Tit en Samària, a on són enviats Pere i  Joan. Pecat comès per Simó lo Mago. Felip  
Ac 8,14  de Déu, los enviaren a Pere i a  Joan, 15 los quals, així que arribaren,  
Ac 10,37  després del baptisme que predicà  Joan; 38 a Jesús de Nazaret, com Déu l’  
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Ac 11,16  del Senyor, com ell havia dit:  “Joan certament batejà ab aigua, mes  
Ac 12,2  ab espasa a sant Jaume, germà de  Joan. 3 I veent que agradava als jueus,  
Ac 12,12  se n’anà a casa de Maria, mare de  Joan, anomenat Marc, a on se trobaven  
Ac 12,25  son ministeri, prenent ab ells a  Joan, per sobrenom Marc. 13,Tit Capítol  
Ac 13,5  dels jueus. I tenien també a  Joan en lo ministeri. 6 I havent  
Ac 13,13  a Perges de Pamfília. Emperò  Joan, separant-se d’ells, se’n tornà a 
Ac 13,24  Salvador Jesús a Israel. 24 Havent  Joan predicat abans de sa vinguda lo  
Ac 13,25 a tot lo poble d’Israel. 25 I quan  Joan complia sa carrera deia: »–Qui pensau 
Ac 15,37  volia portar-se’n també a  Joan, que tenia per sobrenom Marc. 38 Mes  
Ac 18,25  coneixent solament lo baptisme de  Joan. 26 Aquest, doncs, començà a parlar  
Ac 19,Tit  havien rebut lo baptisme de  Joan. Obra molts miracles. Són cremats los 
Ac 19,3  respongueren: –En lo baptisme de  Joan. 4 I Pau digué: –Joan batejà  
Ac 19,4 lo baptisme de Joan. 4 I Pau digué:  –Joan batejà certament ab lo baptisme de  
Ga 2,9  gentils.) 9 I quan Jaume, Cefas i  Joan, que apareixien ser les columnes,  
1Jn Inc Epístola primera de l’apòstol sant  Joan 1,Tit Capítol I Anuncia sant Joan la  
1Jn 1,Tit  Joan 1,Tit Capítol I Anuncia sant  Joan la doctrina que oigué del mateix  
2Jn Inc  Epístola segona de l’apòstol sant  Joan Tit Exhorta a Electa i a sos fills,  
3Jn Inc Epístola tercera de l’apòstol sant  Joan Tit Alaba a Gaio per sa constància en 
Ap Inc  o Revelació de l’apòstol sant  Joan 1,Tit Capítol I Sant Joan, desterrat  
Ap 1,Tit  sant Joan 1,Tit Capítol I Sant  Joan, desterrat en l’isla de Patmos,  
Ap 1,1  enviant-les per son àngel a  Joan, servo seu, 2 lo qual ha donat  
Ap 1,4  perquè lo temps està cerca. 4  Joan a les set iglésies que hi ha en l’  
Ap 1,9  ha de venir, lo Totpoderós. 9 Jo,  Joan, vostre germà i company en la  
Ap 5,Tit  5,Tit Capítol V Mentres que sant  Joan plorava perquè ningú podia obrir lo  
Ap 7,Tit  Quins són los que vegé sant  Joan vestits d’una vestidura blanca. 1  
Ap 10,Tit  Una veu del cel mana a sant  Joan que prenga aquell llibre i el  
Ap 21,2  i la mar ja no existeix. 2 I jo,  Joan, vegí la ciutat santa, la nova  
Ap 22,8  profecia d’aquest llibre! 8 I jo,  Joan, só lo qui he oït i he vist aquestes  
Lc 8,3  havia expeŀlit set dimonis, 3 i  Joana, muller de Cusa, procurador d’  
Lc 24,10  coses eren Maria Magdalena, i  Joana, i Maria, mare de Jaume, i les demés 
Lc 3,27  ho fou de Judà, 27 que ho fou de  Joanna, que ho fou de Resa, que ho fou de  
Mt 1,9  a Ozies. 9 I Ozies engendrà a  Joatam. I Joatam engendrà a Acaz. I Acaz  
Mt 1,9  9 I Ozies engendrà a Joatam. I  Joatam engendrà a Acaz. I Acaz engendrà a  
Jm 5,11 sofreixen. Oiguéreu lo sofriment de  Job i vegéreu lo fi del Senyor, perquè el  
Ac 2,16  és lo que fou dit per lo profeta  Joel: 17 »“I esdevindrà en los darrers  
Mt 12,29  casa d’un home valent i robar ses  joies, si primer no ha lligat al valent?  
Jn 1,42  li digué: –Tu ets Simó, fill de  Jonà, tu seràs apellidat Cefas, que vol  
Mt 12,Tit  de l’Esperit Sant. Senyal de  Jonàs. Ninivites. Reina del migdia. 1 En  
Mt 12,39  senyal, sinó el senyal del profeta  Jonàs. 40 Perquè així com Jonàs estigué  
Mt 12,40  profeta Jonàs. 40 Perquè així com  Jonàs estigué tres dies i tres nits en lo  
Mt 12,41  arrepentiren per la predicació de  Jonàs, i veus aquí que el que és en aquest 
Mt 12,41 el que és en aquest lloc és més que  Jonàs. 42 La reina del migdia s’alçarà en 
Mt 16,4  senyal, sinó lo senyal del profeta  Jonàs. I deixant-los, se n’anà. 5 I  
Lc 3,30  que ho fou de Josep, que ho fou de  Jonàs, que ho fou d’Eliaquim, 31 que ho  
Lc 11,29  senyal sinó lo senyal del profeta  Jonàs. 30 Perquè així com Jonàs fou senyal 
Lc 11,30  profeta Jonàs. 30 Perquè així com  Jonàs fou senyal per a los ninivites, així 
Lc 11,32  s’arrepentiren a la predicació de  Jonàs, i veus-ne aquí un que és més que  
Lc 11,32  i veus-ne aquí un que és més que  Jonàs. 33 »Ningú, encenent una candela, la 
Ac 9,36  al Senyor. 36 Havia també en  Jope una deixebla anomenada Tabita, que  
Ac 9,38 alt. 38 I com Lidda estava cerca de  Jope, oint los deixebles que Pere estava  
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Ac 9,42  viva. 42 I fou notori en tot  Jope. I molts cregueren en lo Senyor. 43 I 
Ac 9,43  que Pere permanesqué molts dies en  Jope, en casa d’un blanquer anomenat  
Ac 10,5 de Déu. 5 Envia, doncs, ara homes a  Jope i fes venir aquí a un tal Simó, per  
Ac 10,8 -los contat tot això, los envià a  Jope. 9 I a l’endemà, anant ells per son  
Ac 10,23 dels germans l’acompanyaren des de  Jope. 24 I al dia següent entraren en  
Ac 10,32  davant de Déu. 32 Envia, doncs, a  Jope i fes cridar a Simó que té per  
Ac 11,5  5 –Jo estava orant en la ciutat de  Jope i vegí en un èxtasis una visió, que  
Ac 11,13  davant i li digué: “Envia homes a  Jope i fes venir a Simó, per sobrenom  
Mt 1,8  a Josafat. I Josafat engendrà a  Joram. I Joram engendrà a Ozies. 9 I Ozies 
Mt 1,8  I Josafat engendrà a Joram. I  Joram engendrà a Ozies. 9 I Ozies engendrà 
Mt 3,Tit  i saduceus. Bateja a Cristo en lo  Jordà. 1 I en aquells dies vingué Joan lo  
Mt 3,5  i tota la terra de la comarca del  Jordà. 6 I eren batejats per ell en lo  
Mt 3,6  6 I eren batejats per ell en lo  Jordà, confessant sos pecats. 7 Veent,  
Mt 3,13  vingué Jesús de la Galilea al  Jordà, a Joan, per a ser batejat per ell.  
Mt 4,15 camí del mar, a l’altre costat del  Jordà, Galilea dels gentils: 16 Poble que  
Mt 4,25 i de Judea, i de l’altra banda del  Jordà. 5,Tit Capítol V Sermó de Jesucrist  
Mt 19,1  de la Judea, a l’altra banda del  Jordà. 2 I lo seguí una gran multitud de  
Mc 1,Tit  Jesús, després de batejat en lo  Jordà i tentat en lo desert, comença a  
Mc 1,5  i eren batejats per ell en lo riu  Jordà, confessant sos pecats. 6 Anava Joan 
Mc 1,9  i fou batejat per Joan en lo  Jordà. 10 I pujant tot seguit de l’aigua, 
Mc 3,8 la Idumea, i de l’altra ribera del  Jordà. I els de la comarca de Tiro i  
Mc 10,1  de la Judea, a l’altra part del  Jordà, i tornà la gent a reunir-se ab  
Lc 3,3  3 I vingué per tota la comarca del  Jordà, predicant baptisme de penitència  
Lc 4,1 de l’Esperit Sant, se’n tornà del  Jordà i fou impelit per lo mateix Esperit  
Jn 1,28  en Betània, a l’altra banda del  Jordà, a on Joan estava batejant. 29 A l’ 
Jn 3,26  estava ab vós a l’altra banda del  Jordà, de qui vós donàreu testimoni, veus  
Jn 10,40  altra vegada a l’altra part del  Jordà, a aquell lloc a on primerament  
Lc 3,29  ho fou d’Eliezer, que ho fou de  Jorim, que ho fou de Matat, que ho fou de  
Lc 11,6  pans, 6 perquè acaba d’arribar de  jornada un amic meu i no tinc res que  
Ac 1,12 Oliverar, que dista de Jerusalem la  jornada d’un dissabte. 13 I quan  
Mt 20,8  als treballadors i paga’ls son  jornal, començant des dels últims als  
Rm 4,4  al que treballa, no se li conta lo  jornal per gràcia, sinó per deute. 5  
1Tm 5,18  I: «El jornaler és digne de son  jornal.» 19 Contra el presbítero no rèbies 
Jm 5,4  los darrers dies. 4 Mirau que el  jornal que haveu defraudat als  
1Tm 5,18 posaràs boç al bou que bat.» I: «El  jornaler és digne de son jornal.» 19  
Mt 20,Tit  20,Tit Capítol XX Paràbola dels  jornalers cridats a treballar en la vinya  
Mc 1,20  barca a Zebedeu, son pare, ab los  jornalers, lo seguiren. 21 I entraren en  
Lc 15,17  tornant en si, digué: “Quants  jornalers en casa de mon pare tenen lo pa  
Lc 15,19  tractau-me com a un de vostres  jornalers.’ ” 20 I alçant-se, se’n  
Mt 1,8  engendrà a Asà. 8 I Asà engendrà a  Josafat. I Josafat engendrà a Joram. I  
Mt 1,8  Asà. 8 I Asà engendrà a Josafat. I  Josafat engendrà a Joram. I Joram engendrà 
Mt 1,16  a Jacob. 16 I Jacob engendrà a  Josep, espòs de Maria, de la qual nasqué  
Mt 1,18 estant Maria, sa mare, desposada ab  Josep, abans que visquessen junts se trobà 
Mt 1,19  de l’Esperit Sant. 19 I essent  Josep son espòs, just, i no volent infamar 
Mt 1,20  se li aparegué en somnis dient:  –Josep, fill de David, no témies rebre a  
Mt 1,24 «ab nosaltres Déu». 24 I despertant  Josep del somni, féu com l’àngel del  
Mt 2,Tit innocents en Betlem. Jesús, Maria i  Josep tornen d’Egipte a la terra d’  
Mt 2,13  del Senyor s’aparegué en somnis a  Josep i li digué: –Alça’t i pren l’  
Mt 2,14  per a matar-lo. 14 Alçant-se  Josep, prengué l’infant i sa mare de nit, 
Mt 2,19  del Senyor s’aparegué en somnis a  Josep en Egipte, 20 dient: –Alça’t, i  
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Mt 2,21  matar a l’infant. 21 Alçant-se  Josep, prengué l’infant i sa mare, i  
Mt 13,55 mare Maria, i sos germans, Jaume, i  Josep, i Simó, i Judes? 56 I ses germanes, 
Mt 27,56  i Maria, mare de Jaume i de  Josep, i la mare dels fills del Zebedeu.  
Mt 27,57  un home ric d’Arimatea, anomenat  Josep, lo qual era també deixeble de  
Mt 27,59  donar-li lo cos. 59 I prenent  Josep lo cos, l’embolicà ab un llençol  
Mc 6,3 fill de Maria, germà de Jaume, i de  Josep, i de Judes, i de Simó? ¿I ses  
Mc 15,40  Maria, mare de Jaume lo menor i de  Josep, i Salomé 41 (les quals, quan estava 
Mc 15,43  la vigília del dissabte, 43 vingué  Josep d’Arimatea, iŀlustre senador, qui  
Mc 15,45 -ho per lo centurió, donà el cos a  Josep. 46 I Josep comprà un llençol i,  
Mc 15,46 centurió, donà el cos a Josep. 46 I  Josep comprà un llençol i, baixant-lo,  
Mc 15,47  I Maria Magdalena i Maria, mare de  Josep, estaven mirant a on lo posaven.  
Lc 1,27 verge desposada ab un baró anomenat  Josep, de la casa de David, i lo nom de la 
Lc 2,4  qual en sa ciutat. 4 I pujà també  Josep des de Nazaret, en Galilea, a Judea, 
Lc 2,16  corrent, i trobaren a Maria i a  Josep, i a l’infant en lo pessebre. 17 I  
Lc 2,33  d’Israel, vostre poble. 33 I  Josep i sa mare estaven meravellats d’  
Lc 3,23  edat, fill, segons se reputava, de  Josep, que ho fou d’Helí, que ho fou de  
Lc 3,24  que ho fou de Janne, que ho fou de  Josep, 25 que ho fou de Mataties, que ho  
Lc 3,26  que ho fou de Semeí, que ho fou de  Josep, que ho fou de Judà, 27 que ho fou  
Lc 3,30  que ho fou de Judes, que ho fou de  Josep, que ho fou de Jonàs, que ho fou d’ 
Lc 4,22  i deien: –No és aquest lo fill de  Josep? 23 I ell los deia: –Vosaltres, sens 
Lc 23,50  50 I veus aquí un baró anomenat  Josep, lo qual era senador, i home virtuós 
Lc 23,55  de Galilea ab ell, havent seguit a  Josep, observaren lo sepulcre i la manera  
Jn 1,45  Jesús de Nazaret, fill de  Josep. 46 I Natanael li digué: –¿Per  
Jn 4,5  heretat que donà Jacob a son fill  Josep. 6 I estava allí la font de Jacob.  
Jn 6,42  –¿No és aquest, Jesús, fill de  Josep, lo pare i mare del qual coneixem?  
Jn 19,38  traspassaren.» 38 Després d’això,  Josep, natural d’Arimatea, que era  
Ac 1,23  23 I senyalaren a dos: a  Josep, que era anomenat Barsabàs, i tenia  
Ac 4,36  segons lo que tenia menester. 36 I  Josep, a qui els apòstols donaven lo  
Ac 7,9  moguts d’enveja, vengueren a  Josep per a ser portat a Egipte. Mes Déu  
Ac 7,13  primera vegada. 13 I a la segona,  Josep fou conegut de sos germans i  
Ac 7,14  son llinatge a Faraó. 14 I enviant  Josep, féu venir a son pare Jacob i a tota 
Ac 7,18  rei en Egipte que no coneixia a  Josep. 19 Aquell, usant d’astúcia contra  
He 11,21  beneí un i altre dels fills de  Josep, i adorà apoiant-se en la punta de 
He 11,22  la punta de sa vara. 22 Per la fe,  Josep, quan estava per morir, se recordà  
Ap 7,8 dotze mil senyalats. De la tribu de  Josep, dotze mil senyalats. I de la tribu  
Mt 1,10  engendrà a Amon. I Amon engendrà a  Josies. 11 I Josies engendrà a Jeconies i  
Mt 1,11  I Amon engendrà a Josies. 11 I  Josies engendrà a Jeconies i a sos germans 
Ac 7,45  lo portaren baix la conducta de  Josuè a la possessió dels gentils, als  
Mt 5,18 terra, no passarà de la Llei ni una  jota, ni una titlla, sens que tot sia  
Mt 11,Tit  Ciutats incrèdules. Suavitat del  jou del Senyor. 1 I succeí que, quan Jesús 
Mt 11,29  i jo us descansaré. 29 Preneu mon  jou sobre vosaltres, i apreneu de mi, que  
Mt 11,30  ànimes. 30 Puix que és suau mon  jou, i lleugera ma càrrega. 12,Tit Capítol 
Mt 21,5  fill de la que està avesada al  jou.» 6 I los deixebles se n’anaren, i  
Ac 15,10 ara, per què tentau a Déu posant un  jou sobre el coll dels deixebles que ni  
2Co 6,14  14 No us uniu en lo mateix  jou ab los infiels. Perquè, quina  
Ga 5,1  i no us subjecteu altra vegada al  jou de l’esclavitud. 2 Mirau, jo, Pau,  
1Tm 6,1 Tots los sirvents que estan baix lo  jou tinguen a sos amos per dignes de tota  
Mt 17,17  al dimoni, i eixí aquest del  jove, lo qual quedà curat des d’aquell  
Mt 19,20  ton proïsme com a tu mateix. 20 Lo  jove li diu: –Jo he guardat totes aquestes 
Mt 19,22  vine i segueix-me. 22 I quan lo  jove oí aqueixes paraules, se n’anà  
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Mc 14,51  deixebles, fugiren tots. 51 I un  jove anava detràs d’ell, cobertes ses  
Mc 16,5  en lo sepulcre, vegeren a un  jove sentat a la dreta, cobert d’una  
Lc 9,43  a l’esperit impur i curà al  jove i el restituí a son pare. 44 I s’  
Jn 21,18  en veritat te dic que quan eres  jove te cenyies a tu mateix i anaves allà  
Ac 7,58  posaren sos vestits als peus d’un  jove anomenat Saulo. 59 I apedregaven a  
Ac 20,9  a on estaven congregats. 9 I un  jove anomenat Eutic s’assentà en una  
Ac 20,12 de dia, marxà. 12 I portaren viu al  jove, de lo que reberen un consol  
Ac 23,17  centurions digué: –Condueix aquest  jove al tribú perquè té que participar-  
Ac 23,18  me demanà que us conduís aquest  jove, perquè té que comunicar-vos alguna 
Ac 23,22 vós. 22 Llavors lo tribú despedí al  jove, i li manà que no digués a ningú que  
Lc 7,14  el portaven se pararen. I digué:  –Jove, a tu t’ho dic, alça’t. 15 I el  
Mt 19,20  totes aquestes coses des de ma  joventut. Què més me falta ara? 21 Jesús  
Mc 10,20  tot això ho he observat des de ma  joventut. 21 I fixant Jesús los ulls en  
Lc 18,21  manaments los he guardat des de ma  joventut. 22 Lo que, havent-ho oït  
Ac 26,4  de ma nació des del principi de ma  joventut, la saben tots los jueus, 5  
1Tm 4,12  -les. 12 Ningú tinga en menos ta  joventut; emperò sies modelo dels fiels en 
Ac 2,17  fills i vostres filles, i vostres  joves veuran visions, i vostres ancians  
Ac 5,6  que ho oïren. 6 I alçant-se uns  joves, lo retiraren, i portant-se-l’  
Ac 5,10 peus, i espirà. I havent entrat los  joves, la trobaren morta, i se la’n  
1Tm 5,1  ans bé amonesta’l com a pare; als  joves, com a germans; 2 a les ancianes,  
1Tm 5,2  a les ancianes, com a mares; a les  joves, com a germanes, ab tota puresa. 3  
1Tm 5,11  tota bona obra. 11 Viudes més  joves no les admèties; perquè després d’  
1Tm 5,14  14 Desitjo, doncs, que les que són  joves se càsien, criïn fills, sien bones  
Tt 2,4  lo bo, 4 ensenyant prudència a les  joves, a que àmien a sos marits i estímien 
Tt 2,6  de Déu. 6 Igualment amonesta als  joves que sien temperats. 7 Mostrant-te  
1Pe 5,Tit  ab moderació. Encarrega als  joves l’obediència i la humilitat.  
1Pe 5,5  no s’emmustueix. 5 Així mateix,  joves, someteu’s als ancians. I inspirau  
1Jn 2,13  principi. Vos escric a vosaltres,  joves, perquè haveu vençut al Maligne. Vos 
1Jn 2,14  principi. Vos escric a vosaltres,  joves, perquè sou forts, i la paraula de  
Mt 2,1  doncs, nat Jesús en Betlem de  Judà en temps d’Herodes lo rei, veus aquí 
Mt 2,5 5 I ells li digueren: –En Betlem de  Judà, perquè així està escrit per lo  
Mt 2,6 profeta: 6 »“I tu, Betlem, terra de  Judà, no ets la menor entre les principals 
Mt 2,6  la menor entre les principals de  Judà, perquè de tu eixirà lo cap, que  
Lc 1,39  de la Judea, a una ciutat de  Judà. 40 I entrà en la casa de Zacaries i  
Lc 3,26  que ho fou de Josep, que ho fou de  Judà, 27 que ho fou de Joanna, que ho fou  
He 7,14  és notori que del llinatge de  Judà nasqué nostre Senyor, de qual tribu  
He 8,8  a la casa d’Israel i a la casa de  Judà un pacte (testament) nou. 9 No  
Ap 5,5  vet aquí lo lleó de la tribu de  Judà, l’arrel de David, ha vençut per  
Ap 7,5  fills d’Israel. 5 De la tribu de  Judà, dotze mil senyalats. De la tribu de  
Ga 1,13  vivia jo en altre temps en lo  judaisme, i ab quin excés perseguia jo la  
Ga 1,14  desolava. 14 I em distingia en lo  judaisme més que molts contemporanis meus  
Ga 2,Tit  i contra los que professaven lo  judaisme. Resistència que féu a Cefas en  
Mt 2,22  oint que Arquelao regnava en la  Judea en lloc d’Herodes, son pare, temé  
Mt 3,1  predicant en lo desert de la  Judea 2 i dient: –Arrepentiu’s, perquè s’ 
Mt 3,5  envers ell Jerusalem, i tota la  Judea, i tota la terra de la comarca del  
Mt 4,25  de Decàpolis, i de Jerusalem, i de  Judea, i de l’altra banda del Jordà.  
Mt 19,1  Galilea i vingué als confins de la  Judea, a l’altra banda del Jordà. 2 I lo  
Mt 24,16 16 llavors los que es tròbien en la  Judea fúgien a les muntanyes, 17 i lo qui  
Mc 1,5 I eixia envers ell tota la terra de  Judea i tots los de Jerusalem, i eren  
Mc 3,7  de gent de la Galilea i de la  Judea, 8 i de Jerusalem, i de la Idumea, i 
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Mc 10,1 d’allí se n’anà als confins de la  Judea, a l’altra part del Jordà, i tornà  
Mc 13,14  llavors los que estan en la  Judea, fúgien a les muntanyes; 15 i el qui 
Lc 1,5  5 En temps d’Herodes, rei de  Judea, hi hagué un sacerdot anomenat  
Lc 1,39 a tota pressa a les muntanyes de la  Judea, a una ciutat de Judà. 40 I entrà en 
Lc 1,65  veus per totes les muntanyes de la  Judea. 66 I tots los que les oïen les  
Lc 2,4 Josep des de Nazaret, en Galilea, a  Judea, a la ciutat de David anomenada  
Lc 3,1  essent Ponç Pilat governador de la  Judea, i Herodes tetrarca de Galilea, i  
Lc 5,17  de tots los pobles de Galilea i de  Judea i de Jerusalem, i lo poder del  
Lc 6,17  d’una multitud de gent de tota la  Judea, i de Jerusalem, i de la marina, i  
Lc 7,17 rumor d’ell s’espargí per tota la  Judea i sa comarca. 18 I els deixebles de  
Lc 21,21  21 Llavors, los que estan en la  Judea, fúgien a les muntanyes; i los que  
Lc 23,5  doctrina que espargeix per tota la  Judea, començant des de la Galilea fins  
Lc 23,51  qual era d’Arimatea, ciutat de la  Judea, qui esperava també lo Regne de Déu. 
Jn 3,22  se n’anà ab sos deixebles a la  Judea. I allí s’estava ab ells i  
Jn 4,3  medi de sos deixebles), 3 deixà la  Judea i se’n tornà a Galilea. 4 I com  
Jn 4,47  oït aquest que Jesús venia de  Judea a la Galilea, anà a trobar-lo i li 
Jn 4,54  que Jesús féu quan hagué vingut de  Judea a Galilea. 5,Tit Capítol V Jesús  
Jn 7,1 la Galilea, no volent passar per la  Judea perquè los jueus cercaven com fer- 
Jn 7,3 –Parteix d’aquí i vés-te’n a la  Judea, a fi de que tos deixebles vegen les 
Jn 11,7  deixebles: –Anem altra vegada a la  Judea. 8 Los deixebles li diuen: –Rabbí,  
Ac 1,8  en Jerusalem, i en tota la  Judea, i la Samària, i fins a l’extrem de 
Ac 2,9  que habiten en la Mesopotàmia, en  Judea i Capadòcia, en Ponto i Àsia, 10 en  
Ac 2,14  sa veu, i els digué: –Barons de  Judea i vosaltres tots los que habitau en  
Ac 8,1  dispersos per les províncies de  Judea i de Samària, exceptats los  
Ac 9,31  tenint llavors pau en tota la  Judea, i Galilea, i Samària, s’edificava; 
Ac 10,37  que ha estat publicada per tota la  Judea, i començant des de la Galilea,  
Ac 11,1  i els germans que estaven en la  Judea oigueren que els gentils havien  
Ac 11,29  als germans que habitaven en la  Judea. 30 Lo que feren enviant-ho als  
Ac 12,19 donar-los la mort. I ell passà de  Judea a Cesarea, a on permanesqué. 20 I  
Ac 15,1 separen. 1 I vingueren alguns de la  Judea que ensenyaven als germans: –Si no  
Ac 21,10  allí alguns dies, arribà de la  Judea un profeta anomenat Àgabo, 11 lo  
Ac 26,20  Jerusalem, i per tota la terra de  Judea, i als gentils, que s’arrepentissen 
Ac 28,21  no havem rebut cartes de la  Judea sobre de tu, ni ningú dels germans  
Rm 15,31  dels infiels que hi ha en la  Judea, i sia agradable als sants de  
2Co 1,16  i ser conduït per vosaltres a la  Judea. 17 Doncs, quan jo em proposava  
Ga 1,22  conegut de vista a les iglésies de  Judea que eren en Cristo. 23 Solament  
1Te 2,14 les iglésies de Déu que hi ha en la  Judea en Cristo Jesús, per quant iguals  
Mt 1,2  a Jacob. I Jacob engendrà a  Judes i a sos germans. 3 I Judes engendrà  
Mt 1,3  a Judes i a sos germans. 3 I  Judes engendrà de Tamar, a Fares i a Zara. 
Mt 10,4 d’Alfeu i Tadeu; 4 Simó Cananeu, i  Judes Iscariot, aquell que l’entregà. 5  
Mt 13,55  germans, Jaume, i Josep, i Simó, i  Judes? 56 I ses germanes, no habiten totes 
Mt 26,Tit  en la qual parlà de la traïció de  Judes. Institució de l’eucaristia. Presa  
Mt 26,14  14 Llavors un dels Dotze, anomenat  Judes Iscariot, se n’anà a trobar als  
Mt 26,25  que no hagués nat. 25 I responent  Judes, qui l’entregà, digué: –Só jo, per  
Mt 26,47  parlant, veus aquí que arribà  Judes, un dels Dotze, i junt ab ell una  
Mt 27,Tit  amargament. 27,Tit Capítol XXVII  Judes se penja. Jesús és assotat,  
Mt 27,3  al president Ponç Pilat. 3 Llavors  Judes, que l’havia entregat, quan vegé  
Mc 3,19  Tadeu, i a Simó lo Cananeu, 19 i a  Judes Iscariot, que l’entregà. 20 I  
Mc 6,3  germà de Jaume, i de Josep, i de  Judes, i de Simó? ¿I ses germanes no estan 
Mc 14,10 se contarà en memòria d’ella. 10 I  Judes Iscariot, un dels Dotze, anà als  
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Mc 14,43 I estant ell encara parlant, arribà  Judes Iscariot, un dels Dotze, i junt ab  
Lc 3,30 que ho fou de Simeon, que ho fou de  Judes, que ho fou de Josep, que ho fou de  
Lc 3,33  que ho fou de Fares, que ho fou de  Judes, 34 que ho fou de Jacob, que ho fou  
Lc 6,16  i Simó, anomenat lo Zelador, 16 i  Judes, germà de Jaume, i Judes Iscariot,  
Lc 6,16  16 i Judes, germà de Jaume, i  Judes Iscariot, que fou lo traïdor. 17 I  
Lc 22,Tit  lo. 22,Tit Capítol XXII Traïció de  Judes. Cena pasqual i institució de l’  
Lc 22,3  al poble. 3 I Satanàs entrà en  Judes, per sobrenom Iscariot, un dels  
Lc 22,6  -li una cantitat de diner. 6 I  Judes s’obligà i buscava l’oportunitat  
Lc 22,47  qual anava un dels Dotze anomenat  Judes, i s’acercà a Jesús per a besar-  
Lc 22,48  -lo. 48 Emperò Jesús li digué:  –Judes, ab un bes entregues lo Fill de l’ 
Jn 6,Tit  pa del cel. Anuncia la traïció de  Judes. 1 Després d’això passà Jesús a l’ 
Jn 6,71  és diable! 71 Deia això per  Judes Iscariot, fill de Simó, qui essent  
Jn 12,4  la fragància del perfum. 4 Llavors  Judes Iscariot, un de sos deixebles, que  
Jn 13,Tit sos deixebles. Prediu la traïció de  Judes. Recomana la caritat i anuncia la  
Jn 13,2 havent lo diable posat en lo cor de  Judes Iscariot, fill de Simó, lo designi  
Jn 13,26  I havent sucat lo pa, lo donà a  Judes, fill de Simó Iscariot. 27 I després 
Jn 13,29  fi per què li deia. 29 Perquè com  Judes tenia la bossa, pensaven alguns que  
Jn 13,31 això, després d’haver-se’n anat  Judes, digué Jesús: –Ara és glorificat lo  
Jn 14,22  i jo em manifestaré a ell. 22  Judes, no l’Iscariot, li diu: –Senyor,  
Jn 18,2 qual entrà ell i sos deixebles. 2 I  Judes, que el traïa, sabia també aquest  
Jn 18,3  freqüentment ab sos deixebles. 3  Judes, doncs, havent pres una companyia de 
Jn 18,5  –Só jo. Estava també entre ells  Judes, que el traïa. 6 A penes Jesús los  
Ac 1,13  Jaume d’Alfeu i Simó lo Zelós, i  Judes germà de Jaume. 14 Tots aquestos  
Ac 1,16  Sant per boca de David acerca de  Judes, que fou lo guia d’aquells que  
Ac 1,25 del qual per sa prevaricació caigué  Judes per anar-se’n a son lloc. 26 I  
Ac 5,37  37 Després d’això s’alçà  Judes de Galilea, en lo temps de l’  
Ac 9,11 s’anomena Dret, i busca en casa de  Judes a un home de Tarso anomenat Saulo,  
Ac 15,Tit  sobre les observàncies de la Llei.  Judes i Silas, profetes. Pau i Bernabé se  
Ac 15,22 los a Antioquia ab Pau i Bernabé: a  Judes per sobrenom Barsabàs, i a Silas,  
Ac 15,27 Senyor Jesucrist. 27 Enviam també a  Judes i a Silas, los quals vos diran també 
Ac 15,32 se regositjaren per lo consol. 32 I  Judes i Silas, que eren profetes,  
Ac 15,34  tingué a bé lo quedar-se allí, i  Judes se’n tornà sol a Jerusalem. 35 I  
Jud Inc Jud Inc Epístola de l’apòstol sant  Judes Tit Exhorta a la constància en la fe 
Jud 1  càstig que se’ls espera. 1  Judes, servo de Jesucrist i germà de  
Jn 5,22 vida a qui li plau. 22 I ni el Pare  judica a persona alguna, sinó que ha comès 
Jn 12,48  i no rep mes paraules, té qui el  judica: la paraula que jo he predicat,  
1Co 2,15  15 Emperò aquell que és espiritual  judica totes les coses i ell no és judicat 
1Co 4,4  tinc per justificat, perquè qui em  judica és lo Senyor. 5 Per lo que no  
Jm 4,11  Lo qui diu mal de son germà, o  judica a son germà, diu mal de la Llei i  
Jm 4,11  a son germà, diu mal de la Llei i  judica la Llei. I si judiques la Llei, ja  
1Pe 1,17  que sens accepció de persones  judica segons l’obra de cada u, viviu en  
Ap 19,11  i Verdader, lo qual en justícia  judica i fa la guerra. 12 I sos ulls eren  
1Co 10,29  puix, ¿per quin fi ma llibertat és  judicada per la consciència d’un altre?  
Jm 3,17  misericòrdia i de bons fruits, no  judicadora ni fingida. 18 I el fruit de  
Ac 3,13  i negàreu davant de Pilat,  judicant est que havia de ser deslliurat.  
Mt 7,1  roca o sobre arena. 1 »No vullau  judicar, si no voleu que us judíquien. 2  
Mt 19,28  vosaltres en dotze tronos per a  judicar a les dotze tribus d’Israel. 29 I 
Lc 22,30  i vos senteu sobre tronos per a  judicar a les dotze tribus d’Israel. 31  
Jn 5,27  27 i li ha donat també lo poder de  judicar, perquè és Fill de l’home. 28 No  
Jn 12,47  el judico, puix no he vingut per a  judicar lo món sinó per a salvar lo món.  
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Ac 17,31  té determinat lo dia en què ha de  judicar al món segons justícia, per aquell 
Ac 23,3  ¿Tu estàs sentat per a  judicar-me segons la Llei, i me manes  
Ac 24,6 i havent-lo posat pres, volguérem  judicar-lo segons nostra Llei. 7 Emperò  
1Co 5,12  12 Puix, què en tinc de fer de  judicar d’aquells que estan fora? ¿Per  
1Co 6,2  per vosaltres, ¿sereu indignes de  judicar aquestes petiteses? 3 ¿No sabeu  
1Co 6,4  negocis d’aquest món, feu-les  judicar per los de menor consideració en  
1Co 6,5  home savi entre vosaltres que puga  judicar entre sos germans, 6 sinó que el  
2Tm 4,1  i del Senyor Jesucrist, que ha de  judicar vius i morts en sa vinguda i en  
1Pe 4,5  a aquell que està aparellat per a  judicar a vius i a morts. 6 Perquè per  
Ap 20,4  sobre elles, i els fou donat lo  judicar; i vegí les ànimes d’aquells que  
Jn 12,48 he predicat, aqueixa serà la que el  judicarà en lo darrer dia. 49 Puix jo no  
Rm 2,16  ab altres) 16 en lo dia en què Déu  judicarà los secrets dels homes, conforme  
Rm 2,27  guarda exactament la Llei, ¿no et  judicarà a tu, que ab la lletra i la  
1Co 5,13  dels que estan dins? 13 Perquè Déu  judicarà als que estan fora. Per lo tant,  
He 10,30 Senyor.» I altra vegada: «Lo Senyor  judicarà a son poble.» 31 Cosa espantosa  
He 13,4  i lo llit, immaculat; perquè Déu  judicarà als fornicaris i als adúlteros. 5 
Jm 2,13  llei de la llibertat. 13 Perquè es  judicarà sens misericòrdia al que no usà  
Ap 18,8  foc, perquè és fort lo Déu que la  judicarà. 9 I ploraran i es feriran los  
Ap 20,Tit que els devorarà. Després Jesucrist  judicarà a tots los morts. 1 I vegí baixar 
1Co 6,2  sants? 2 ¿No sabeu que els sants  judicaran aquest món? I si lo món ha de  
Ac 7,7  de quatre-cents anys. 7 “Mes jo  judicaré al poble a qui hagen servit”,  
1Co 6,3 aquestes petiteses? 3 ¿No sabeu que  judicarem als àngels?; puix, ¿ab quanta  
Mt 7,2  2 Puix ab lo judici ab què  judicareu, sereu judicats, i ab la mida ab 
Rm 3,6 6 De ninguna manera: altrament, com  judicaria Déu a aquest món? 7 Perquè si la 
Lc 7,43  I Jesús li replicà: –Tu has  judicat rectament. 44 I girant-se envers 
Jn 16,11  príncep d’aquest món ha estat ja  judicat. 12 »Encara tinc moltes altres  
Ac 8,20  ab tu en la perdició, perquè has  judicat que el do de Déu s’alcançava ab  
Ac 23,6  i resurrecció dels morts só jo  judicat. 7 I quan hagué dit això, se mogué 
Ac 24,21  la resurrecció dels morts só jo  judicat per vosaltres en aquest dia.” 22  
Ac 25,9  –¿Vols pujar a Jerusalem i ser  judicat d’aquestes coses davant de mi? 10 
Ac 25,10  del Cèsar estic, en ell dec jo ser  judicat; ningun mal he fet als jueus, com  
Ac 25,20  volia anar a Jerusalem i ser allí  judicat d’aquestes coses. 21 Emperò,  
Rm 3,4  tes paraules, i vències quan sies  judicat.» 5 Emperò si nostra injustícia fa 
Rm 3,7  a glòria seva, per què jo també só  judicat encara com a pecador? 8 I no abans 
1Co 2,2  de Cristo; 2 perquè jo no m’he  judicat saber res entre vosaltres, sinó a  
1Co 2,15  judica totes les coses i ell no és  judicat de ningú. 16 Perquè ¿qui conegué  
1Co 4,3 3 En quant a mi, poc m’importa ser  judicat de vosaltres, o de judici humà,  
1Co 5,3  emperò present d’esperit, ja he  judicat com present al que així se conduí: 
1Co 6,2  aquest món? I si lo món ha de ser  judicat per vosaltres, ¿sereu indignes de  
1Co 14,24  ell de tots és convençut i de tots  judicat. 25 I així es fan manifestos los  
Fl 2,25  quant antes a vosaltres. 25 I he  judicat necessari enviar-vos a  
Ap 16,5 éreu i que sereu, perquè això haveu  judicat. 6 Perquè derramaren la sang dels  
Mt 7,2  lo judici ab què judicareu, sereu  judicats, i ab la mida ab què midareu,  
Mc 12,40  llargues oracions. Aquestos seran  judicats ab major rigor. 41 I estant Jesús 
Lc 6,37  Pare. 37 »No judiqueu, i no sereu  judicats; no condemneu, i no sereu  
Lc 20,35  en matrimoni, 35 mes los que seran  judicats dignes d’aquell sigle i de la  
Rm 2,12  en la Llei, per la Llei seran  judicats 13 (perquè no són justos davant  
1Co 11,31  examinàssem, no seríem certament  judicats. 32 Emperò quan som judicats, som 
1Co 11,32  judicats. 32 Emperò quan som  judicats, som castigats del Senyor, per a  
Jm 2,12 feu així com aquells que han de ser  judicats per la llei de la llibertat. 13  
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Jm 5,9  contra altres, per a què no siau  judicats. Mirau que el jutge és davant de  
1Pe 4,6  morts, per a què en veritat sien  judicats segons homes en la carn, mes  
Ap 11,18  ira ha arribat, i el temps de ser  judicats los morts, i de donar gallardó a  
Ap 20,12  que és lo llibre de vida; i foren  judicats los morts per les coses que  
Lc 12,57 lo temps present? 57 »I ¿per què no  judicau per vosaltres mateixos lo que és  
Jn 7,24  judiqueu per l’apariència, ans bé  judicau judici recte. 25 Llavors alguns  
Jn 8,15  on vinc ni a on vaig. 15 Vosaltres  judicau segons la carn; jo no judico a  
Jn 18,31  –Doncs, preneu-lo vosaltres i  judicau-lo segons la vostra Llei. Los  
Ac 4,19 -vos a vosaltres abans que a Déu,  judicau-ho vosaltres. 20 Puix no podem  
Ac 13,46  Déu; mes, ja que la repeŀliu i us  judicau indignes de la vida eterna, des d’ 
1Co 5,12  que estan fora? ¿Per ventura no  judicau vosaltres dels que estan dins? 13  
1Co 10,15  15 Com a prudents vos parlo,  judicau de lo que us dic. 16 Lo calze de  
Ap 6,10 a quan, Senyor, sant i verdader, no  judicau i no venjau nostra sang dels que  
1Co 11,13  mes totes les coses són de Déu. 13  Judicau-ho vosaltres mateixos. ¿És propi 
1Co 13,11  com un noi, comprenia com un noi i  judicava com un noi. Mes quan vaig ésser  
1Pe 2,23 sinó que s’entregà a aquell que el  judicava injustament. 24 Lo mateix que  
Mt 5,21  I lo qui màtia serà condemnat en  judici. 22 »Mes jo us dic que qualsevol  
Mt 5,22  ira a son germà, estarà subjecte a  judici. I lo qui diga: “‹Racà›” a son  
Mt 7,2  que us judíquien. 2 Puix ab lo  judici ab què judicareu, sereu judicats, i 
Mt 10,15  veritat vos dic que en lo dia del  judici serà menor lo rigor per a la terra  
Mt 11,22  que per a vosaltres en lo dia del  judici. 23 I tu, Cafarnaüm, que t’has  
Mt 11,24  lo tant, vos dic que en lo dia del  judici menos rigor hi haurà per a la terra 
Mt 12,20  metxa que fuma, fins que pòrtia lo  judici a victòria. 21 I en son nom  
Mt 12,36  han de donar compte en lo dia del  judici. 37 Puix per tes paraules seràs  
Mt 12,41  41 Los ninivites s’alçaran en  judici contra aquesta generació i la  
Mt 12,42 42 La reina del migdia s’alçarà en  judici contra aquesta generació i la  
Mt 23,14 de les viudes. Per això sofrireu un  judici més rigorós! 15 »Ai de vosaltres,  
Mt 25,Tit  condemnats en sa segona vinguda i  judici final. 1 »Llavors, lo Regne del cel 
Mc 5,15  sentat, vestit i en son cabal  judici, i tingueren temor. 16 I els que ho 
Mc 6,11  tractades en lo dia del  judici que aquella ciutat. 12 I eixint,  
Lc 8,35  estava ja vestit i en son cabal  judici a sos peus, i s’atemorisaren. 36 I 
Lc 10,14  per a Tiro i Sidon hi haurà en lo  judici menos rigor que per a vosaltres. 15 
Lc 11,31 31 La reina del migdia s’alçarà en  judici contra los homes d’aquesta  
Lc 11,32  32 Los ninivites s’alçaran en  judici contra aquesta generació i la  
Jn 3,19  de Déu. 19 Aquest és, doncs, lo  judici: que la llum vingué al món i los  
Jn 5,22  alguna, sinó que ha comès tot  judici al Fill, 23 a fi de que tots  
Jn 5,30  alguna. Judico segons oic, i mon  judici és just, puix no busco ma voluntat  
Jn 7,24  per l’apariència, ans bé judicau  judici recte. 25 Llavors alguns dels de  
Jn 8,16 judico a ningú. 16 I si judico, mon  judici és verídic, perquè no só jo sol,  
Jn 9,39  39 I Jesús digué: –Per a exercir  judici he vingut a est món, a fi de que  
Jn 12,31  sinó per a vosaltres. 31 Ara és lo  judici del món, ara lo príncep d’aquest  
Jn 16,8  al món de pecat, de justícia i de  judici. 9 De pecat, perquè no cregueren en 
Jn 16,11 Pare i ja no em veureu més. 11 I de  judici, perquè el príncep d’aquest món ha 
Ac 8,33  33 En son abatiment fou tret son  judici. Sa generació, qui la declararà?,  
Ac 16,15  nos suplicà dient: –Si haveu fet  judici que jo só fiel al Senyor, entrau en 
Ac 16,37  assotat públicament sens forma de  judici; essent romans nos posaren a la  
Ac 24,25  la justícia, de la castedat i del  judici que ha de venir, espantat Fèlix, li 
Ac 25,21  Pau que se’l reservàs per lo  judici d’August, vaig manar que el  
Ac 26,6  qual fariseu. 6 I ara só acusat en  judici per esperar la promesa feta per Déu 
Ac 26,24  moltes lletres t’han trastocat lo  judici. 25 I Pau digué: –No he perdut lo  
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Ac 26,25  25 I Pau digué: –No he perdut lo  judici, òptimo Festo, ans bé dic paraules  
Rm 1,32  32 Los quals, coneixent lo  judici de Déu, de que los que cometen  
Rm 2,2 que judiques. 2 Perquè sabem que el  judici de Déu és segons veritat contra  
Rm 2,3  ¿penses que t’escaparàs del  judici de Déu? 4 ¿O menysprees les  
Rm 2,5  la ira i de la revelació del just  judici de Déu, 6 lo qual pagarà a cada u  
Rm 5,16  lo pecat comès per un. Perquè lo  judici verdaderament fou d’un pecat per a 
1Co 1,10 en un mateix esperit i en un mateix  judici. 11 Perquè se m’ha denunciat de  
1Co 4,3  ser judicat de vosaltres, o de  judici humà, puix ni jo em judico a mi  
1Co 6,1  diferències ab un altre, a anar a  judici davant dels inics i no davant dels  
1Co 14,23  ¿no diran que haveu perdut lo  judici? 24 Mes si tots profetisen i entra  
2Te 1,5  que és un senyal manifest del just  judici de Déu, per a què siau contats  
1Tm 5,24  notoris d’antemà anant abans al  judici, mes los d’altres segueixen  
He 6,2 de la resurrecció dels morts, i del  judici perdurable. 3 I això farem, si Déu  
He 9,27  una sola vegada, i després, lo  judici, 28 així Cristo fou una sola vegada 
He 10,27 27 sinó una horrible expectació del  judici i un foc abrasador que ha de  
Jm 2,13  i la misericòrdia triümfa sobre lo  judici. 14 Què aprofitarà, germans meus, a 
1Pe 4,17  Puix ha arribat lo temps en què lo  judici comència per la casa de Déu. I si  
2Pe 2,4  i reservats per al dia del  judici; 5 i no perdonà al món vell, sinó  
2Pe 2,9  què sien aturmentats en lo dia del  judici. 10 I majorment aquells que,  
2Pe 3,7  reservats per al foc en lo dia del  judici i de l’extermini dels homes  
1Jn 4,17  tinguéssem confiança en lo dia del  judici; puix com ell és, així som  
Jud 4 antemà estaven destinats per aquest  judici, los quals cànvien la gràcia de  
Jud 6  cadenes eternes en tenebres per al  judici del gran dia. 7 Així com Sodoma i  
Jud 15  entre mil de sos sants, 15 a fer  judici contra tots, i a convèncer a tots  
Ap 11,Tit  la resurrecció dels morts i el  judici. 1 I em fou donada una canya  
Ap 14,Tit  en tota la terra. S’anúncia lo  judici final. Ve Jesucrist i es fa la  
Ap 14,7 honra, perquè vingué l’hora de son  judici; i adorau a aquell que féu lo cel i 
Ap 18,Tit  terra. 18,Tit Capítol XVIII Ruïna,  judici i càstig de Babilònia, sobre la  
Ap 20,13  que estaven en ells; i fou fet  judici de cada u d’ells segons ses obres. 
Ap 21,Tit  ditxós dels justos després del  judici, i desastrosa sort dels pecadors.  
Mt 7,Tit  sermó de Jesucrist. Condemna los  judicis temeraris. Diu que no s’han de  
Rm 11,33 de Déu! Quant inescrutables són sos  judicis e impenetrables sos camins! 34  
Ap 15,4  davant de vós, puix vostres  judicis s’han fet manifestos. 5 I després 
Ap 16,7  Senyor, Déu totpoderós, vostres  judicis són justos i verdaders. 8 I el  
Ap 19,2 al Senyor, nostre Déu. 2 Perquè sos  judicis són justos i verdaders, perquè ell 
Jn 8,15  judicau segons la carn; jo no  judico a ningú. 16 I si judico, mon judici 
Jn 8,16 carn; jo no judico a ningú. 16 I si  judico, mon judici és verídic, perquè no  
Jn 12,47 paraules i no les observa, jo no el  judico, puix no he vingut per a judicar lo 
Ac 15,19  ses obres.” 19 »Per lo que  judico que no s’incomòdia als gentils que 
1Co 4,3  o de judici humà, puix ni jo em  judico a mi mateix. 4 Perquè de res m’  
Jn 5,30  mi mateix no puc fer cosa alguna.  Judico segons oic, i mon judici és just,  
Rm 14,13  a Déu de si mateix. 13 No ens  judiquem ja més, doncs, los uns als  
2Co 10,2  se m’atribueix contra alguns que  judiquen de nosaltres, com si caminàssem  
Rm 2,1  tu home, sies qui vulles que  judiques; perquè en allò en què tu  
Rm 2,1  judiques; perquè en allò en què tu  judiques a altre, te condemnes a tu  
Rm 2,1  puix fas les mateixes coses que  judiques. 2 Perquè sabem que el judici de  
Rm 2,3  fan tals coses. 3 I tu, home, que  judiques als que fan tals coses i obres  
Rm 14,4  ha rebut per seu. 4 Qui ets tu que  judiques al servo d’altre? Per a son amo  
Rm 14,10  morts i de vius. 10 I tu, per què  judiques a ton germà? O tu, per què  
Jm 4,11  de la Llei i judica la Llei. I si  judiques la Llei, ja no ets observador de  
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Jm 4,13  perdre. 13 Emperò, tu, qui ets que  judiques a ton proïsme? Anau, vosaltres  
Lc 6,37  també vostre Pare. 37 »No  judiqueu, i no sereu judicats; no  
Jn 7,24  a tot un home en dissabte? 24 No  judiqueu per l’apariència, ans bé judicau 
1Co 4,5  és lo Senyor. 5 Per lo que no  judiqueu abans de temps, fins que vinga lo 
Jn 8,50  glòria: hi ha qui la cèrquia i  judíquia. 51 En veritat, en veritat jo us  
Rm 14,3 que no menja; i el que no menja, no  judíquia al que menja, perquè Déu l’ha  
Col 2,16  mateix. 16 Per lo tant, ningú vos  judíquia per lo menjar, o per lo beure, o  
Mt 7,1  vullau judicar, si no voleu que us  judíquien. 2 Puix ab lo judici ab què  
1Co 14,29 pàrlien dos o tres, i els demés que  judíquien. 30 I si a altre que estiga  
Jn 4,9  li digué: –Com és que tu, essent  jueu, me demanes beure a mi, que só  
Jn 18,35 Replicà Pilat: –Só jo, per ventura,  jueu? Ta nació i els pontífices t’han  
Ac 10,28  que és cosa abominable per a un  jueu lo juntar-se o acercar-se a un  
Ac 13,6  un cert mago, profeta fals i  jueu anomenat Barjesús, 7 lo qual estava  
Ac 18,2 se n’anà a Corinto. 2 I trobant un  jueu anomenat Aquila, natural de Ponto,  
Ac 18,24  deixebles. 24 I vingué a Èfeso un  jueu anomenat Apolo, natural d’  
Ac 19,14 que feien això eren set fills d’un  jueu príncep dels sacerdots anomenat  
Ac 19,34 Emperò luego que conegueren que era  jueu, tots a una per espai de dos hores,  
Ac 21,39  li digué: –Jo, certament, só home  jueu, ciutadà de Tarso, ciutat no poc  
Ac 22,3  silenci. 3 I digué: –Jo só home  jueu, natiu de Tarso en Cilícia, però m’  
Rm 1,16  salvació a tot aquell que creu, al  jueu primerament, i també al grec. 17  
Rm 2,9 de qualsevol home que obra mal, del  jueu primerament, i també del grec. 10  
Rm 2,10  i pau a tots los que obren bé, al  jueu primerament, i després al grec. 11  
Rm 2,17  tu que et prècies del sobrenom de  jueu, i reposes en la Llei, i et glories  
Rm 2,28  trenques la Llei? 28 Perquè no és  jueu aquell que ho és exteriorment, ni és  
Rm 2,29  en la carn, 29 sinó que és  jueu aquell que ho és interiorment, i la  
Rm 3,1  1 Quins ventatges té, doncs, lo  jueu, o de quin profit és la circumcisió?  
Rm 10,12  12 Perquè no hi ha diferència de  jueu i de grec; per quant un mateix és lo  
1Co 9,20  20 I així, ab los jueus m’he fet  jueu per a guanyar als jueus. 21 Ab los  
Ga 2,14  davant de tots: «Si tu, essent  jueu, vius com los gentils i no com los  
Ga 3,28  revestits de Cristo. 28 No hi ha  jueu ni grec, no hi ha servo ni llibre, no 
Col 3,11  crià. 11 A on no hi ha ni grec ni  jueu, circumcisió ni incircumcisió,  
Ac 16,1  anomenat Timoteu, fill d’una  jueua fiel i de pare gentil. 2 D’est  
Ac 24,24  ab Drusila, sa esposa, que era  jueua, i cridà a Pau i l’oí parlar de la  
Mt 2,2  –A on és lo qui ha nat rei dels  jueus? Perquè vegérem sa estrella en l’  
Mt 27,11  dient: –¿Ets tu lo rei dels  jueus? Jesús li digué: –Tu ho dius. 12 I  
Mt 27,29  escarnien dient: –Salve, rei dels  jueus! 30 I escopint-li, prengueren la  
Mt 27,37  «Aquest és Jesús, lo rei dels  jueus.» 38 Llavors crucificaren dos  
Mt 28,15  veu que es divulgà entre els  jueus dura fins vui dia. 16 I los onze  
Mc 7,3  3 Perquè los fariseus i tots los  jueus, si no es renten les mans ab  
Mc 15,2  li preguntà: –Ets tu lo rei dels  jueus? I ell, responent-li, li digué:  
Mc 15,9  –Voleu que us lliberti lo rei dels  jueus? 10 Perquè sabia que per enveja l’  
Mc 15,12  a aquest a qui apellidau rei dels  jueus? 13 I ells de nou cridaren:  
Mc 15,18  -lo dient: –Salve, rei dels  jueus! 19 I lo ferien en lo cap ab una  
Mc 15,26  de sa sentència era: «Lo rei dels  jueus.» 27 I crucificaren ab ell dos  
Lc 7,Tit  de Joan Baptista. Reprèn als  jueus i los compara a uns nois que juguen. 
Lc 7,3 Jesús, li envià alguns ancians dels  jueus, suplicant-li que vingués a curar  
Lc 11,Tit  orar. Dimoni mut. Blasfèmies dels  jueus. Paràbola del valent armat. Jesús  
Lc 23,Tit  posposat a Barrabàs; entregat als  jueus; crucificat i insultat. Inscripció  
Lc 23,3  dient-li: –¿Ets tu lo rei dels  jueus? I ell li respongué i digué: –Tu ho  
Lc 23,37  37 i dient: –Si tu ets lo rei dels  jueus, salva’t a tu mateix! 38 I hi havia 
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Lc 23,38  que deia: «Aquest és lo rei dels  jueus.» 39 I l’un dels lladres que eren  
Jn 1,19 lo testimoni que donà Joan quan los  jueus li enviaren des de Jerusalem los  
Jn 2,6  que s’usaven entre els  jueus, en cada una de les quals cabien  
Jn 2,13  per pocs dies. 13 I la Pasqua dels  jueus estava pròxima, i Jesús se n’anà a  
Jn 2,18  lo zel de vostra casa.» 18 I els  jueus respongueren i li digueren: –Quin  
Jn 2,20 el reedificaré en tres dies. 20 Los  jueus replicaren: –En quaranta-sis anys  
Jn 3,1  anomenat Nicodemus, príncep dels  jueus, 2 que vingué de nit a trobar a  
Jn 3,25  entre els deixebles de Joan i els  jueus tocant a la purificació. 26 I anaren 
Jn 4,9  a mi, que só samaritana? Puix los  jueus no tenen tracte ab los samaritans.  
Jn 4,22  coneixem, perquè la salut ve dels  jueus. 23 Mes ja ve l’hora, i ara és,  
Jn 5,Tit  al paralític de la piscina. Los  jueus lo calumnien per aquest miracle i el 
Jn 5,1  d’això, essent la festa dels  jueus, Jesús pujà a Jerusalem. 2 I en  
Jn 5,10  aquell un dia de dissabte. 10 Los  jueus, doncs, deien al que havia estat  
Jn 5,15  Aquest home se n’anà a trobar als  jueus i els contà que era Jesús lo qui l’ 
Jn 5,16  curat. 16 I per aquest motiu los  jueus perseguiren a Jesús i cercaven com  
Jn 5,18  i jo també obro. 18 Per lo que los  jueus cercaven molt més com fer-lo  
Jn 6,4  la Pasqua, que és una festa dels  jueus. 5 I com alçàs Jesús los ulls i  
Jn 6,41  en lo darrer dia. 41 I els  jueus se posaren llavors a murmurar d’ell 
Jn 6,52  per a la vida del món. 52 I els  jueus, doncs, disputaven entre si, dient:  
Jn 7,1  passar per la Judea perquè los  jueus cercaven com fer-lo morir. 2  
Jn 7,2  estava pròxima la festa dels  jueus dita dels Tabernacles. 3 I sos  
Jn 7,11  sinó com d’ocult. 11 I els  jueus lo buscaven en lo dia de la festa i  
Jn 7,13  públicament d’ell, per temor dels  jueus. 14 I envers lo mig de la festa,  
Jn 7,15  al temple i ensenyava. 15 I els  jueus se meravellaven dient: –Com sap  
Jn 7,35  venir vosaltres. 35 I digueren los  jueus entre si: –A on anirà aquest que no  
Jn 8,Tit  mansuetud a les blasfèmies dels  jueus. 1 Jesús se n’anà a la muntanya de  
Jn 8,22  no podeu venir vosaltres. 22 Los  jueus deien aleshores: –¿Voldrà tal vegada 
Jn 8,31  en ell. 31 I Jesús deia als  jueus que creien en ell: –Si perseverau en 
Jn 8,48  perquè no sou de Déu. 48 I els  jueus respongueren i li digueren: –No  
Jn 8,52  no veurà mai la mort. 52 I els  jueus li digueren: –Ara coneixem que estàs 
Jn 8,57 lo vegé, i s’omplí de goig. 57 Los  jueus, doncs, li digueren: –¿Tu no tens  
Jn 9,18  –Que és un profeta. 18 Emperò los  jueus no cregueren d’ell que hagués estat 
Jn 9,22 digueren estes coses per temor dels  jueus, puix los jueus estaven ja  
Jn 9,22  per temor dels jueus, puix los  jueus estaven ja convinguts en traure de  
Jn 10,Tit  i declara que és lo Messies. Los  jueus prenen pedres per a tirar-les-hi 
Jn 10,19 hi hagué una nova divisió entre los  jueus per causa d’esta plàtica. 20 I  
Jn 10,24  en lo pòrtic de Salomó. 24 I els  jueus vingueren a son rodador i li deien:  
Jn 10,31 Pare som una mateixa cosa. 31 I los  jueus prengueren pedres per apedregar-  
Jn 10,33  m’apedregau? 33 Respongueren los  jueus: –No t’apedregam per ninguna obra  
Jn 11,8  li diuen: –Rabbí, ara que los  jueus volien apedregar-vos, anau allí  
Jn 11,19 cosa de quinze estàdios. 19 I molts  jueus havien vingut a Marta i a Maria per  
Jn 11,31  l’havia encontrat. 31 Mes los  jueus que estaven ab Maria en casa i l’  
Jn 11,33 la plorar, i que ploraven també los  jueus que havien vingut ab ella, gemí en  
Jn 11,36  plorà. 36 Llavors digueren los  jueus: –Mirau com l’amava! 37 I alguns d’ 
Jn 11,45 i deixau-lo anar. 45 I molts dels  jueus que havien vingut a veure a Maria i  
Jn 11,54  ja no anava públicament entre els  jueus, sinó que es retirà a un territori  
Jn 11,55  55 I era pròxima la Pasqua dels  jueus, i molts d’aquella comarca pujaren  
Jn 12,Tit  sobre los peus de Jesús. Los  jueus maquinen la mort d’aquest. Entrada  
Jn 12,9  sempre. 9 I una gran multitud de  jueus sabé que Jesús estava allí. I  
Jn 12,11  també a Làssaro, 11 perquè molts  jueus, per sa causa, se n’anaven d’ells  
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Jn 13,33  buscareu i, així com jo diguí als  jueus: “Allà a on jo vaig no hi podeu  
Jn 18,12  i son capità, i els ministres dels  jueus, prengueren a Jesús i el lligaren.  
Jn 18,14 I Caifàs era lo qui havia donat als  jueus lo consell de que convenia de que un 
Jn 18,20  lo temple, a on concorren tots los  jueus, i en secret no he dit res. 21 Per  
Jn 18,31  -lo segons la vostra Llei. Los  jueus, emperò, li digueren: –A nosaltres  
Jn 18,33  i li digué: –Ets tu lo rei dels  jueus? 34 Jesús li respongué: –Dius això  
Jn 18,36  per a què no caigués en mans dels  jueus. Emperò mon regne no és d’aquí. 37  
Jn 18,38  isqué segona vegada envers los  jueus i els digué: –Jo no trobo en ell  
Jn 18,39  us pòsia en llibertat al rei dels  jueus? 40 Llavors tots ells tornaren a  
Jn 19,3  a ell i deien: –Salve, oh rei dels  jueus! I li donaven bufetades. 4 I altra  
Jn 19,7  alguna. 7 Respongueren-li los  jueus: –Nosaltres tenim una Llei, i segons 
Jn 19,12  com llibertar-lo. Emperò los  jueus cridaven dient: –Si llibertes a est, 
Jn 19,14 i envers l’hora sexta, i digué als  jueus: –Aquí teniu a vostre rei! 15 Ells,  
Jn 19,19  era: «Jesús Nazareno, rei dels  jueus.» 20 Aquest rètol, doncs, lo  
Jn 19,20  doncs, lo llegiren molts dels  jueus, perquè lo lloc en què fou Jesús  
Jn 19,21  a Pilat: –No escrigau: “Rei dels  jueus”, sinó que: “Ell ha dit: Jo só rei  
Jn 19,21  que: “Ell ha dit: Jo só rei dels  jueus.” 22 Pilat respongué: –Lo que he  
Jn 19,31  son esperit. 31 I per això los  jueus, a fi de que no quedassen los cossos 
Jn 19,38  bé que en secret, perquè temia als  jueus, suplicà a Pilat que li permetés  
Jn 19,40 la costum que tenen d’enterrar los  jueus. 41 En lo lloc a on fou crucificat  
Jn 19,42  per causa de la Parasceve dels  jueus, perquè estava cerca lo sepulcre,  
Jn 20,19  los deixebles, per temor dels  jueus, vingué Jesús i, presentant-se al  
Ac 2,5  5 I llavors habitaven en Jerusalem  jueus, barons piadosos, de totes les  
Ac 2,11 els que han vingut de Roma, 11 així  jueus com prosèlites, cretenses i àrabs,  
Ac 6,Tit  i s’alcen contra ell molts  jueus. 1 En aquells dies, creixent lo  
Ac 7,Tit  de sant Esteve en lo Consell dels  jueus, i son martiri. 1 Llavors lo sumo  
Ac 9,22  esforçava molt més, i confonia als  jueus que habitaven en Damasco, afirmant  
Ac 9,23  d’haver passat molts dies, los  jueus se juntaren en consell per a donar- 
Ac 10,22  el testimoni de tota la nació dels  jueus, rebé avís per medi d’un sant àngel 
Ac 10,39  de tot quant féu en la regió dels  jueus i en Jerusalem; al qual ells mataren 
Ac 11,Tit  dispersats, prediquen als  jueus, i després als gentils. Bernabé i  
Ac 11,19  la paraula a ningú sinó als  jueus solament. 20 I entre ells hi havia  
Ac 12,3 de Joan. 3 I veent que agradava als  jueus, passà a prendre també a Pere.  
Ac 12,11  tota l’expectació del poble dels  jueus. 12 I considerant això, se n’anà a  
Ac 13,Tit  a molts gentils i abandona als  jueus incrèduls. 1 Hi havia, doncs, en la  
Ac 13,5  de Déu en les sinagogues dels  jueus. I tenien també a Joan en lo  
Ac 13,42  algú vos la contàs.” 42 I quan los  jueus hagueren eixit de la sinagoga, los  
Ac 13,43 I despedida la sinagoga, molts dels  jueus i dels prosèlits, temerosos de Déu,  
Ac 13,45  la paraula de Déu. 45 Mes quan los  jueus vegeren la multitud, s’ompliren de  
Ac 13,50  per tota la terra. 50 Emperò los  jueus instigaren a algunes dones devotes i 
Ac 14,1  entraren junts en la sinagoga dels  jueus, i allí predicaren, de manera que  
Ac 14,1  que cregué una gran multitud de  jueus i també de grecs. 2 Emperò los jueus 
Ac 14,2  i també de grecs. 2 Emperò los  jueus incrèduls se sublevaren i irritaren  
Ac 14,4  i els uns eren de la part dels  jueus, i els altres, de la dels apòstols.  
Ac 14,5  5 Mes com los gentils i els  jueus ab sos capitans s’amotinassen per a 
Ac 14,18  18 Emperò sobrevingueren alguns  jueus d’Antioquia i d’Iconi que  
Ac 16,3  i el circumcidà per causa dels  jueus que hi havia en aquells llocs perquè 
Ac 16,20  digueren: –Aquestos homes, essent  jueus, perturben nostra ciutat 21 i  
Ac 17,Tit  de Tessalònica. És perseguit dels  jueus. Predica en Berea, i és conduït a  
Ac 17,1  a on hi havia una sinagoga de  jueus. 2 I Pau, segons tenia de costum,  
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Ac 17,5  dones iŀlustres. 5 Emperò los  jueus incrèduls, moguts d’enveja, i  
Ac 17,10  entraren en la sinagoga dels  jueus. 11 I aquestos eren més nobles que  
Ac 17,13  i no pocs homes. 13 Mes, quan los  jueus de Tessalònica saberen que Pau havia 
Ac 17,17  disputava en la sinagoga ab los  jueus i ab los prosèlits, i en la plaça  
Ac 18,2  manat eixir de Roma a tots los  jueus), se juntà ab ells. 3 I com era del  
Ac 18,4 nom del Senyor Jesús, persuadia als  jueus i als grecs. 5 I quan Silas i  
Ac 18,5  de l’Esperit, testificava als  jueus que Jesús era lo Cristo. 6 Emperò,  
Ac 18,12  Gàlio procònsol de l’Acaia, los  jueus s’alçaren tots a una contra Pau i  
Ac 18,14  a obrir sa boca, digué Gàlio als  jueus: –Si fos una cosa iniqua, o un crim  
Ac 18,14  enorme, vos oiria en justícia, oh  jueus; 15 emperò si no són més que  
Ac 18,19  en la sinagoga disputava ab los  jueus. 20 I demanant-li ells que es  
Ac 18,28  convencia públicament als  jueus mostrant-los ab les Escriptures  
Ac 19,10  oïen la paraula del Senyor Jesús,  jueus i gentils. 11 I Déu obrà miracles  
Ac 19,13  los esperits malignes. 13 I alguns  jueus exorcistes que rodaven d’una part a 
Ac 19,17  17 I això fou notori a tots los  jueus i gentils que habitaven en Èfeso; i  
Ac 19,33  turba, empenyant-lo en avant los  jueus. I Alexandre, fent senyal ab la mà  
Ac 20,3  a on permanesqué tres mesos. I els  jueus li pararen emboscades quan estava  
Ac 20,19  esdevingudes per les insídies dels  jueus. 20 Com no m’he retret de dir-vos 
Ac 20,21  i en les cases, 21 predicant als  jueus i als gentils l’arrepentiment  
Ac 21,Tit  en lo temple i, maltractat dels  jueus, és deslliurat per lo tribú Lísias.  
Ac 21,11 l’Esperit Sant: “Així lligaran los  jueus, en Jerusalem, al baró de qui és  
Ac 21,20  –Tu veus, germà, quants mils  jueus hi ha que han cregut, i tots són  
Ac 21,21  oït a dir de tu que ensenyes als  jueus que estan entre els gentils l’  
Ac 21,27  per acabar los set dies, los  jueus de l’Àsia que estaven allí, quan lo 
Ac 22,Tit  XXII Plàtica de sant Pau als  jueus. Furor d’estos contra ell. Vol lo  
Ac 22,12  de qui donaven testimoni tots los  jueus que residien allí, 13 venint a mi i  
Ac 22,30  de cert la causa que tenien los  jueus per acusar-lo, lo féu deslligar i  
Ac 23,12  fou de dia se juntaren alguns dels  jueus i se conjuraren baix maledicció  
Ac 23,20  que dir-me? 20 I ell digué: –Los  jueus han concertat suplicar-vos que  
Ac 23,25  temia no s’apoderassen de Pau los  jueus i el matassen, i després lo  
Ac 23,27  27 A est home que prengueren los  jueus i estaven a punt de matar-lo,  
Ac 23,30  30 I quan me digueren que els  jueus li tenien posades parades, vos l’he 
Ac 24,5  i que mou sedicions entre els  jueus per tot lo món i és cap de la secta  
Ac 24,9 les coses de què l’acusam. 9 I els  jueus anyadiren dient que aquestes coses  
Ac 24,18  18 I estant en això és quan certs  jueus de l’Àsia me trobaren purificat en  
Ac 24,27 qual, volent-se congraciar ab los  jueus, deixà a Pau en la presó. 25,Tit  
Ac 25,2 dels sacerdots i els principals del  jueus acudiren a ell contra Pau, i li  
Ac 25,7  que hagué vingut, lo rodejaren los  jueus que havien vingut de Jerusalem,  
Ac 25,8  he pecat, ni contra la Llei dels  jueus, ni contra lo temple, ni contra  
Ac 25,9  volent-se congraciar ab los  jueus, respongué a Pau i digué: –¿Vols  
Ac 25,10  ser judicat; ningun mal he fet als  jueus, com vós sabeu molt bé. 11 I si els  
Ac 25,15  dels sacerdots i els ancians dels  jueus demanant que el condemnàs; 16 als  
Ac 25,24  del qual tota la multitud dels  jueus ha recorregut a mi en Jerusalem,  
Ac 26,2  de tot quant m’acusen los  jueus. 3 Majorment quan vós sabeu totes  
Ac 26,3  i qüestions que hi ha entre els  jueus; per lo qual jo us suplico que m’  
Ac 26,4  de ma joventut, la saben tots los  jueus, 5 coneixent des del principi, si  
Ac 26,7  oh rei, só jo acusat dels  jueus. 8 Puix què?, ¿se té per cosa  
Ac 26,21  jo en lo temple, me prengueren los  jueus i em volgueren matar. 22 Emperò  
Ac 28,Tit  a Jesucrist entre els principals  jueus. 1 I estant ja en salvo, sabérem que 
Ac 28,17  convocà Pau als principals dels  jueus. I estant junts los digué: –Barons  
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Ac 28,19  19 Emperò contradint-ho los  jueus, me vegí precisat a apeŀlar al  
Ac 28,29  de dir això, isqueren d’allí los  jueus, tenint entre si una gran disputa.  
Rm 2,Tit  Capítol II Se demostra que els  jueus són tant i més culpables per ses  
Rm 3,Tit  què consisteix la preferència dels  jueus sobre els gentils. Uns i altres  
Rm 3,9  manera, perquè havem ja provat que  jueus i gentils estan tots baix de pecat,  
Rm 3,29  29 ¿És ell, per ventura, Déu dels  jueus solament? No ho és també dels  
Rm 9,Tit  gentils i de la reprovació dels  jueus. 1 Dic la veritat en Cristo, no  
Rm 9,24 qui ell ha cridat, no solament dels  jueus, sinó també dels gentils? 25  
Rm 10,Tit gentils l’abracen, mentres que els  jueus permaneixen en sa incredulitat. 1  
Rm 11,Tit  Capítol XI Ab l’escarment dels  jueus incrèduls amonesta l’Apòstol als  
1Co 1,22  als que creien. 22 Així és que els  jueus demanen miracles, i els grecs  
1Co 1,23 crucificat, que és escàndol per als  jueus i fatuïtat per als gentils. 24 Mes  
1Co 1,24 per als que han estat cridats, tant  jueus com grecs, Cristo, virtut de Déu i  
1Co 9,20 guanyar molt més. 20 I així, ab los  jueus m’he fet jueu per a guanyar als  
1Co 9,20  m’he fet jueu per a guanyar als  jueus. 21 Ab los que estan baix la Llei,  
1Co 10,32  de Déu. 32 No doneu ofensa als  jueus ni als gentils ni a la Iglésia de  
1Co 12,13  per a ser un mateix cos, així  jueus com gentils, així servos com  
2Co 3,Tit  de les Escriptures als  jueus solament se remou ab la fe en  
2Co 11,24  24 Cinc vegades he rebut dels  jueus quaranta assots menos u; 25 tres  
Ga 2,13  de la circumcisió. 13 I els demés  jueus convingueren igualment en sa  
Ga 2,14  vius com los gentils i no com los  jueus, per què obligues als gentils a que  
Ga 2,14  als gentils a que visquen com los  jueus?» 15 Nosaltres, jueus per naturalesa 
Ga 2,15  com los jueus?» 15 Nosaltres,  jueus per naturalesa i no pecadors d’  
Ef 2,Tit  fills; i de tots, així gentils com  jueus, forma Jesucrist sa Iglésia. 1 I ell 
1Te 2,14 vostres compatriotes, com ells dels  jueus, 15 los quals mataren al Senyor  
Tt 1,14  fe, 14 no donant oïdos a faules de  jueus ni a manaments d’homes que s’  
Ap 2,9  d’aquells que diuen que són  jueus i no ho són, mes són sinagoga de  
Ap 3,9  de Satanàs als que diuen que són  jueus, i no ho són, sinó que menteixen.  
1Co 10,7 a menjar i a beure, i s’alçà per a  jugar.» 8 Ni forniquem, com alguns d’ells 
Lc 7,Tit  jueus i los compara a uns nois que  juguen. Una dona li ungeix los peus.  
Rm 16,15  ab ells. 15 Saludau a Filòlog i a  Júlia, i a Nereo, i a sa germana, i a  
Ac 27,Tit  a Roma conduït per lo centurió  Júlio. Naufraga la barca prop d’una isla, 
Ac 27,1  presos a un centurió anomenat  Júlio, de la cohort Augusta, 2 embarcant- 
Ac 27,3 al dia següent arribàrem a Sidon; i  Júlio, tractant a Pau ab humanitat, li  
Lc 10,34  i vi, i cavalgant-lo sobre son  jument, lo portà a un hostal, i tingué  
Rm 16,7 nosaltres. 7 Saludau a Andrònic i a  Junia, parents i companys meus de presó,  
Mt 8,33  a la ciutat, ho referiren tot,  junt ab lo cas dels esperitats. 34 I luego 
Mt 22,16  16 I li envien sos deixebles  junt ab los herodians, dient: –Mestre,  
Mt 25,4  se’n portaren oli en sos vasos,  junt ab les llanternes. 5 »I com tardàs a  
Mt 26,47  que arribà Judes, un dels Dotze, i  junt ab ell una gran turba de gent ab  
Mc 14,43  Judes Iscariot, un dels Dotze, i  junt ab ell una gran turba de gent ab  
Mc 15,41  i el servien), i moltes altres que  junt ab ell havien pujat a Jerusalem. 42 I 
Lc 6,17  ab ells, se deturà en un pla,  junt ab la companyia de sos deixebles i d’ 
Lc 8,7  i les espines que nasqueren  junt ab ella, la sufocaren. 8 I altra  
Jn 20,7 havia estat sobre lo cap d’ell, no  junt ab les demés teles, sinó separat i  
Ac 8,20  Pere li digué: 20 –Tos diners sien  junt ab tu en la perdició, perquè has  
Ac 18,7  de Déu, la casa del qual estava  junt a la sinagoga. 8 I Crispo, que era  
Ac 19,25 artistes, 25 als quals ell convocà,  junt ab los que treballaven en obres  
Rm 1,12  12 ço és, per a consolar-me  junt ab vosaltres, per aquella fe mútua,  
Rm 15,32  voluntat de Déu, i tinga refrigeri  junt ab vosaltres. 33 Lo Déu de pau,  
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2Co 1,21  21 I com aquell que ens confirmà  junt ab vosaltres en Cristo i el qui ens  
2Co 7,3 en nostres cors per a morir i viure  junt ab vosaltres. 4 Gran confiança tinc  
2Co 8,18  a vosaltres. 18 I enviàrem també  junt ab ell lo germà l’alabança del qual  
Ga 2,19  ab Déu. Jo só clavat a la creu  junt ab Cristo. 20 I no obstant, visc; mes 
Ga 5,24  de Cristo han crucificat la carn,  junt ab sos afectes i concupiscències. 25  
Ef 2,6 qual sou salvos) 6 i ens ressuscità  junt ab ell i ens féu sentar en los llocs  
1Jn 2,1  si algú pecàs, tenim per advocat,  junt ab lo Pare, a Jesucrist, lo just. 2 I 
Ac 6,5 agradà aquesta proposició a tota la  junta, i elegiren a Esteve, baró ple de fe 
Ac 16,Tit  ne porta per company. Lluc se’ls  junta en Tròada. Van a Macedònia i arriben 
1Co 6,16  16 ¿No sabeu que aquell que es  junta ab una ramera se fa un cos ab ella?  
1Co 6,17  en una carn». 17 Emperò lo qui es  junta ab lo Senyor, un esperit és. 18  
Mt 19,6  una carn. Per lo tant, lo que Déu  juntà, no ho sepària l’home. 7 I ells  
Mc 10,9  sinó una carn. 9 Puix lo que Déu  juntà, l’home no ho sepària. 10 I  
Ac 8,13  Simó, i després de ser batejat se  juntà ab Felip. I veent los grans miracles 
Ac 18,2 eixir de Roma a tots los jueus), se  juntà ab ells. 3 I com era del seu mateix  
Mc 14,31  que sia menester que jo mòria  juntament ab vós, no us negaré. I lo  
Lc 23,35  estava mirant, i els prínceps,  juntament ab ells, ne feien burla i deien: 
Ac 3,4  4 I Pere, fixant la vista en ell  juntament ab Joan, digué: –Mira’ns. 5 I  
Ac 13,31  molts dies aquells 31 que pujaren  juntament ab ell de la Galilea a  
Rm 6,5  5 Perquè si havem estat plantats  juntament ab ell en la semblança de sa  
Rm 6,6  que nostre home vell és crucificat  juntament ab ell, perquè sia destruït lo  
1Co 9,13 que serveixen a l’altar participen  juntament de lo de l’altar? 14 Així també 
Ef 2,5  morts per los pecats, nos vivificà  juntament ab Cristo (per la gràcia del  
Ef 2,22  qui vosaltres sou també edificats  juntament per a ser habitació de Déu, per  
Col 2,12  de Cristo; 12 essent sepultats  juntament ab ell en lo baptisme, en lo que 
Col 2,13  de vostra carn, vos vivificà  juntament ab ell, perdonant-vos tots los 
Col 4,3  ella ab acció de gràcies. 3 Orant  juntament per nosaltres, per a què Déu nos 
Col 4,9  coses i consòlia vostres cors, 9  juntament ab Onèssim, mon caríssim i fiel  
1Te 4,17  que quedam aquí, serem arrebatats  juntament ab ells en los núvols a rebre a  
1Te 5,10 que vetllem, sia que dormim, viscam  juntament ab ell. 11 Per lo tant, consolau 
2Te 1,7  que sou atribolats, descans,  juntament ab nosaltres, quan lo Senyor  
1Pe 5,13  la iglésia que està en Babilònia,  juntament elegida ab vosaltres, i mon fill 
Lc 15,13 los béns. 13 I al cap de pocs dies,  juntant lo fill menor tot lo que era seu,  
Ac 17,5 alguns homes dolents de la plebe, i  juntant una turba, alborotaren la ciutat,  
Ac 9,26  quan vingué a Jerusalem, desitjava  juntar-se ab los deixebles; emperò tots  
Ac 10,28 és cosa abominable per a un jueu lo  juntar-se o acercar-se a un estranger; 
Ap 16,14  de la terra i de tot lo món, per a  juntar-los per a la batalla en lo gran  
Mc 10,7 l’home a son pare i a sa mare i es  juntarà ab sa muller; 8 i seran dos en una 
Ef 5,31 l’home a son pare i a sa mare i es  juntarà a sa muller, i seran dos en una  
Mt 24,28  que es tròbia lo cadàver, allí se  juntaran també les àligues. 29 »I luego,  
Mt 25,32  majestat. 32 I totes les gents se  juntaran davant d’ell i separarà los uns  
Lc 17,37 part a on se tròbia lo cos, allí se  juntaran també les àligues. 18,Tit Capítol 
Mt 22,34  havia fet callar als saduceus, se  juntaren en consell. 35 I un d’ells, que  
Mc 14,53  a casa del sumo sacerdot, i se  juntaren tots los sacerdots, i els  
Lc 20,1  i anunciant-li l’evangeli, se  juntaren los prínceps dels sacerdots i els 
Lc 22,66 d’ell. 66 Luego que fou de dia, se  juntaren los ancians del poble, i els  
Jn 11,47  los pontífices i els fariseus  juntaren Consell i digueren: –Què farem?,  
Ac 4,5  5 I succeí que al dia següent se  juntaren en Jerusalem los prínceps d’  
Ac 4,26  reis de la terra i els prínceps se  juntaren a una contra el Senyor i contra  
Ac 9,23  passat molts dies, los jueus se  juntaren en consell per a donar-li la  
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Ac 17,4  4 I alguns d’ells cregueren i se  juntaren ab Pau i ab Silas, com també una  
Ac 17,34  ells. 34 No obstant, alguns se li  juntaren i cregueren, entre els quals fou  
Ac 21,18 nosaltres en casa de Jaume, a on se  juntaren tots los ancians. 19 I havent-  
Ac 23,12  en Roma. 12 I quan fou de dia se  juntaren alguns dels jueus i se conjuraren 
Ac 22,30  lo, lo féu deslligar i manà que es  juntassen los sacerdots i tot lo Consell,  
Mt 26,57  dels sacerdots, a on s’havien  juntat los escribes i los ancians. 58 I  
Mt 27,17  Barrabàs. 17 I havent-se ells  juntat, Pilat los digué: –A qui voleu que  
Mt 28,12  havia ocorregut. 12 I havent-se  juntat ab los ancians i pres consell,  
Mc 8,1  1 En aquells dies, havent-se  juntat altra vegada un gran número de gent 
Ac 20,7  semana, havent-se los deixebles  juntat per a partir lo pa, Pau, que havia  
Ac 20,14  lo viatge a peu. 14 I havent-se  juntat ab nosaltres en Asson, lo  
Ac 28,3  queia i del fred. 3 I havent Pau  juntat un manat de sarments i posant-los 
Ap 19,17  volaven per mig del cel: –Veniu i  juntau-vos a la gran cena de Déu. 18 Per 
Mt 6,26 aire, que no sembren, ni seguen, ni  junten en graners. I vostre Pare celestial 
Lc 17,35  35 estaran dues dones molent  juntes: l’una serà presa, i l’altra,  
1Co 11,34  méngia en casa, a fi de que no us  junteu per a condemnació. I les demés  
Ac 21,22  és necessari que la multitud se  júntia, perquè oiran que tu has vingut. 23 
Mt 1,18  ab Josep, abans que visquessen  junts se trobà haver concebut en son  
Mt 22,41 la Llei i los Profetes. 41 I estant  junts los fariseus, Jesús los preguntà 42  
Mt 27,62  sacerdots i els fariseus acudiren  junts a Pilat, 63 dient: –Senyor, nos  
Lc 24,30  I entrà ab ells. 30 I estant  junts a taula, prengué lo pa i lo beneí, i 
Jn 20,4  al sepulcre. 4 Corrien los dos  junts; emperò l’altre deixeble corregué  
Jn 21,2 manifestà d’esta manera: 2 Estaven  junts Simó Pere i Tomàs, anomenat Dídimo,  
Ac 1,15  (i eren los que estaven allí  junts com unes cent i vint persones),  
Ac 2,1  dies de Pentecostes estaven tots  junts en un mateix lloc. 2 I vingué de  
Ac 14,1  1 I succeí en Iconi que entraren  junts en la sinagoga dels jueus, i allí  
Ac 17,12  12 I així molts d’ells cregueren  junts ab moltes dones gentils i de  
Ac 20,18 18 los quals havent vingut i estant  junts, los digué: –Vosaltres sabeu des del 
Ac 28,17 als principals dels jueus. I estant  junts los digué: –Barons germans, encara  
Rm 3,12  a Déu. 12 Tots se desviaren i tots  junts se feren inútils, no hi ha qui faça  
1Co 15,6  per més de cinc-cents germans  junts, dels quals la major part viuen vui  
Ef 4,16 tot lo cos, connexo i unit per tota  juntura, per la qual subministra aliment a 
Col 2,19  lo cos, sustentat i organisat per  juntures i lligaments, creix en l’aument  
Ac 14,11  homes! 11 I anomenaven a Bernabé,  Júpiter, i a Pau, Mercuri, perquè est era  
Ac 14,12 la paraula. 12 També lo sacerdot de  Júpiter, que estava a l’entrada de la  
Ac 19,35  adoració a la gran Diana, filla de  Júpiter? 36 Veent, doncs, que això no es  
Mt 23,20  l’oferta? 20 Aquell, doncs, que  jura per l’altar, jura per ell i per tot  
Mt 23,20  doncs, que jura per l’altar,  jura per ell i per tot lo que està sobre  
Mt 23,21  sobre d’ell. 21 I qualsevol que  jura per lo temple, jura per ell i per  
Mt 23,21 I qualsevol que jura per lo temple,  jura per ell i per aquell que habita en  
Mt 23,22  aquell que habita en ell. 22 I qui  jura per lo cel, jura per lo trono de Déu  
Mt 23,22  en ell. 22 I qui jura per lo cel,  jura per lo trono de Déu i per lo qui està 
He 3,18  en lo desert? 18 ¿I a qui ell  jurà que no entrarien en sos descans, sinó 
He 6,13  no pogués jurar per altre major,  jurà per si mateix 14 dient: «Certament,  
Ap 10,6  la terra alçà sa mà al cel 6 i  jurà per aquell que viu en los sigles dels 
He 7,21  per aquell que li digué a ell:  «Jurà lo Senyor i no s’arrepentirà: “Tu  
Mt 14,7  a Herodes, 7 per lo que prometé ab  jurament donar-li tot quant li demanàs.  
Mt 14,9 el rei s’entristí. Mes per raó del  jurament i dels que estaven ab ell a  
Mt 26,72  Nazaret. 72 I altra vegada negà ab  jurament dient: –No conec tal home. 73 I  
Mc 6,26  rei se contristà; mes per raó del  jurament i dels que estaven a taula ab  
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Ac 2,30 i sabent que Déu li havia promès ab  jurament que del fruit de sos lloms,  
He 6,16  per qui és major que ells; i el  jurament fet en confirmació és per ells lo 
He 6,17  de son consell, lo confirmà ab  jurament, 18 a fi de que per dues coses  
He 7,20  quant fou ell fet sacerdot no sens  jurament (perquè los altres sacerdots  
He 7,20 sacerdots foren certament fets sens  jurament; 21 emperò aquest, ab jurament  
He 7,21 sens jurament; 21 emperò aquest, ab  jurament per aquell que li digué a ell:  
He 7,28 tenen flaqueses, mes la paraula del  jurament, que fou després de la Llei,  
Jm 5,12  ni per la terra, ni feu cap altre  jurament. Emperò vostre parlar sia: sí,  
Lc 1,73  en memòria de son sant pacte. 73  Jurament que féu a Abraham, nostre pare,  
Mt 5,33  va; ans bé compliràs al Senyor tos  juraments.” 34 »Mes jo us dic: De ninguna  
Mt 26,74  74 Llavors començà a maleir i a  jurar que no coneixia tal home. I en  
Mc 6,23  vulles i t’ho donaré. 23 I li va  jurar dient: –Tot lo que em demànies, t’  
Mc 14,71  71 I ell començà a maleir i a  jurar dient: –No conec a aqueix home de  
He 6,13 la promesa a Abraham, com no pogués  jurar per altre major, jurà per si mateix  
Jm 5,Tit  en les tribulacions i a no  jurar. Parla de la unció dels malalts i de 
Mt 5,33  que fou dit als antepassats: “No  juraràs en va; ans bé compliràs al Senyor  
Ac 7,17  temps de la promesa que Déu havia  jurat a Abraham, cresqué lo poble i se  
Ac 23,21  que l’esperen de parada, i han  jurat baix pena de maledicció, que no  
1Tm 1,10  homes, per als mentiders i els que  juren en fals, i si hi ha alguna altra  
He 6,16  16 Perquè els homes certament  juren per qui és major que ells; i el  
Mt 5,34  »Mes jo us dic: De ninguna manera  jureu. Ni per lo cel, perquè és lo trono  
Jm 5,12  abans de totes coses, germans, no  jureu, ni pel cel, ni per la terra, ni feu 
He 3,11  conegut mos camins.” 11 I així jo  jurí en ma ira: “Ells no entraran en mon  
He 4,3  lo repòs, com ell digué: «Així com  jurí en ma ira: “No entraran en mon  
Mt 23,16  cegos, que dieu: “Qualsevol que  júria per lo temple, no és res; emperò  
Mt 23,16  no és res; emperò aquell que  júria per l’or del temple, és deutor”! 17 
Mt 23,18  l’or? 18 I: “Qualsevol que  júria per l’altar no és res; emperò  
Mt 23,18  altar no és res; emperò aquell que  júria per l’oferta que està sobre d’ell, 
Mt 5,36  és la ciutat del gran rei. 36 Ni  júries per ton cap, puix no pots fer que  
Lc 20,20  expressió i entregar-lo a la  jurisdicció i potestat del president. 21  
Lc 23,7  7 I havent entès que era de la  jurisdicció d’Herodes, lo remeté a  
Mt 1,19  Sant. 19 I essent Josep son espòs,  just, i no volent infamar-la, volgué  
Mt 10,41 gallardó de profeta; i qui rep a un  just en nom de just, rebrà gallardó de  
Mt 10,41  i qui rep a un just en nom de  just, rebrà gallardó de just. 42 I tot  
Mt 10,41  en nom de just, rebrà gallardó de  just. 42 I tot aquell que donarà per beure 
Mt 15,26  26 I ell respongué dient: –No és  just lo prendre lo pa dels fills i tirar- 
Mt 20,4 a ma vinya, i vos donaré lo que sia  just. 5 »I ells hi anaren. Tornà a eixir  
Mt 20,7 ma vinya, i rebreu tot allò que sia  just. 8 »I havent arribat lo vespre, digué 
Mt 23,35 la terra, des de la sang d’Abel lo  just, fins a la sang de Zacaries, fill de  
Mt 27,19 –No vulles tenir res que fer ab eix  just, puix moltes coses he sofert jo avui  
Mt 27,24  só innocent de la sang d’aquest  just. Allà vos ho vejau. 25 I responent  
Mc 6,20  a Joan, sabent que era un baró  just i sant, i el tenia en custòdia, i per 
Lc 2,25  anomenat Simeon, i aquest home,  just i temerós de Déu, esperava la  
Lc 12,57  per vosaltres mateixos lo que és  just? 58 Quan vas ab ton contrari davant  
Lc 20,21  que parlau i ensenyau lo que és  just, i que no teniu respecte a persones,  
Lc 23,47  dient: –Certament aquest home era  just. 48 I tot lo gentiu que assistí a est 
Lc 23,50  qual era senador, i home virtuós i  just 51 (que no havia consentit en lo  
Jn 5,30  Judico segons oic, i mon judici és  just, puix no busco ma voluntat sinó la  
Jn 17,25  de la creació del món. 25 Oh Pare  just!, lo món no us ha conegut; jo sí que  
Ac 4,19  Pere i Joan los digueren: –Si és  just davant de Déu oir-vos a vosaltres  
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Ac 6,2  dels deixebles, digueren: –No és  just que deixem nosaltres la paraula de  
Ac 10,22  –Lo centurió Corneli, baró  just i temerós de Déu, i que té el  
Ac 11,24  lo Senyor. 24 Perquè ell era baró  just i ple d’Esperit Sant i de fe. I s’  
Ac 22,12  12 »I un cert Ananies, baró  just segons la Llei, de qui donaven  
Ac 22,22  món a semblant home, perquè no és  just que visca. 23 I com ells continuassen 
Rm 1,17  de fe en fe, com està escrit: «Lo  just per la fe viu.» 18 Perquè la ira de  
Rm 2,5 dia de la ira i de la revelació del  just judici de Déu, 6 lo qual pagarà a  
Rm 3,10  està escrit: «No hi ha un que sia  just, ni un. 11 No hi ha un que entenga,  
Rm 3,26  temps; a fi de que ell sia trobat  just i justificador d’aquell que té la fe 
Rm 5,7  a penes hi ha qui mòria per un  just, encara que tal vegada hi hauria qui  
Rm 7,12  és santa, i lo manament, sant, i  just, i bo. 13 Que, doncs, lo que és bo m’ 
Ga 3,11  de Déu, és manifest, perquè «el  just viu de la fe». 12 I la Llei no és de  
Ef 6,1  pares en lo Senyor, perquè això és  just. 2 «Honra a ton pare i a ta mare»,  
Fl 1,7  al dia de Jesucrist. 7 Així com és  just que jo pènsia això de tots vosaltres, 
Fl 4,8 tot lo que és honest, tot lo que és  just, tot lo que és sant, tot lo que és  
2Te 1,3  sens cessar per vosaltres, com és  just, perquè vostra fe creix més i més, i  
2Te 1,5  5 lo que és un senyal manifest del  just judici de Déu, per a què siau contats 
2Te 1,6  qual també patiu. 6 Suposat que és  just davant de Déu que ell dónia en paga  
1Tm 1,9 açò, que la Llei no fou feta per al  just, sinó per als injustos i  
2Tm 4,8  de justícia que el Senyor, jutge  just, me donarà en aquell dia; i no sols a 
Tt 1,8 d’hospitalitat, benigne, temperat,  just, sant i contingut. 9 Que abràcia  
He 10,38  vindrà, i no tardarà». 38 I «el  just viu per la fe; emperò si s’aparta,  
He 11,4 la que alcançà testimoni de que era  just, donant Déu testimoni de sos dons; i  
Jm 5,6  6 Condemnàreu i matàreu al  just; i no féu resistència contra  
Jm 5,16  val molt l’oració perseverant del  just. 17 Elies era home semblant a  
1Pe 3,18  vegada morí per nostres pecats, lo  just per los injustos, per a oferir-nos  
1Pe 4,18  l’evangeli de Déu? 18 I si lo  just a penes serà salvo, ¿l’impio, lo  
2Pe 1,13 present veritat. 13 Perquè tinc per  just, mentres estic en aquest tabernacle,  
2Pe 2,7  en impietat; 7 i llibertà al  just Lot, afligit dels ultratges i de la  
2Pe 2,8 aquells malvats, 8 puix aqueix home  just, habitant entre ells, de vista i  
1Jn 1,9  nostres pecats, ell és fiel i  just per a perdonar-nos nostres pecats i 
1Jn 2,1  junt ab lo Pare, a Jesucrist, lo  just. 2 I ell és propiciació per nostres  
1Jn 2,29  adveniment. 29 Si sabeu que ell és  just, sabeu també que tot aquell que fa  
1Jn 3,7  ningú. Lo qui fa justícia és  just, així com ell també és just. 8 Lo qui 
1Jn 3,7  és just, així com ell també és  just. 8 Lo qui comet pecat és del diable,  
Ap 16,5  a l’àngel de les aigües: –Vós sou  just, Senyor, que sou, que éreu i que  
Ap 22,11  contamínia’s encara; i el que és  just, sia encara justificat; i el que és  
Ac 1,23  Barsabàs, i tenia per sobrenom lo  Just, i a Maties. 24 I orant digueren:  
Ac 3,14  vosaltres negàreu al Sant i al  Just, i demanàreu que se us donàs un  
Ac 7,52  als que anunciaven la vinguda del  Just, del qual vosaltres haveu estat  
Ac 18,7  en casa d’un que es deia Tito  Just, temerós de Déu, la casa del qual  
Ac 22,14  sa voluntat i vegesses al  Just, i oiguesses la veu de sa boca. 15  
Col 4,11  -lo bé. 11 I Jesús, apellidat  Just. Los quals són de la circumcisió:  
Rm 3,8  bé: la condemnació dels quals és  justa. 9 Doncs, què?, ¿tenim nosaltres  
1Te 2,10  i Déu també, de quant santa, i  justa, i irreprensiblement nos comportàrem 
Tt 2,12  viscam en aquest món sòbria,  justa i santament, 13 aguardant l’  
He 2,2  i desobediència rebé la  justa paga que mereixia, 3 ¿com escaparem  
2Pe 2,8 oïdos aturmentava cada dia sa ànima  justa ab les obres detestables d’ells; 9  
1Co 15,34  les bones costums. 34 Vetllau  justament, i no pequeu; puix alguns no  
2Tm 2,15  de què avergonyir-se dispensant  justament la paraula de veritat. 16 Emperò 
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Mt 3,15  perquè així nos convé complir tota  justícia. Aleshores lo deixà. 16 I després 
Mt 5,6  los que tenen fam i set de  justícia, perquè ells seran saciats. 7  
Mt 5,10 sofreixen persecució per amor de la  justícia, perquè d’ells és lo Regne del  
Mt 5,20  20 »Puix jo us dic que, si vostra  justícia no fos major que la dels escribes 
Mt 6,33  primerament lo Regne de Déu i sa  justícia, i totes aqueixes coses vos seran 
Mt 12,18  mon esperit sobre ell i anunciarà  justícia als gentils. 19 No disputarà, ni  
Mt 21,32  Joan a vosaltres per lo camí de la  justícia, i vosaltres no el creguéreu. I  
Mt 23,23  són més importants de la Llei: la  justícia, la misericòrdia i la fe!  
Lc 1,75  sens temor, 75 en santedat i en  justícia davant d’ell tots los dies de  
Lc 11,42  totes les herbes, i traspassau la  justícia i l’amor de Déu! Era necessari  
Lc 12,31  primerament lo Regne de Déu i sa  justícia, i totes aquestes altres coses se 
Lc 18,3  venia a ell i li deia: »–Feu-me  justícia del meu contrari. 4 »I ell en  
Lc 18,5 aquesta viuda m’importuna, li faré  justícia, a fi de que no vinga tantes  
Lc 18,7  pervers. 7 ¿I no farà, doncs, Déu,  justícia a sos elegits que dia i nit  
Lc 23,41  41 En quant a nosaltres, és ab  justícia que sofrim la pena que nostres  
Jn 16,8  convencerà al món de pecat, de  justícia i de judici. 9 De pecat, perquè  
Jn 16,10  perquè no cregueren en mi. 10 De  justícia, perquè jo me’n vaig al Pare i  
Ac 10,35  nació, aquell que el tem i obra  justícia, és de son agrado. 36 Déu envià  
Ac 13,10  fill del diable, enemic de tota  justícia! ¿No deixaràs de trastornar los  
Ac 17,31  en què ha de judicar al món segons  justícia, per aquell baró que havia  
Ac 18,14  o un crim enorme, vos oiria en  justícia, oh jueus; 15 emperò si no són  
Ac 24,25  25 Emperò com Pau parlàs de la  justícia, de la castedat i del judici que  
Rm 1,17  també al grec. 17 Perquè en ell la  justícia de Déu és revelada de fe en fe,  
Rm 3,5  si nostra injustícia fa brillar la  justícia de Déu, què direm? ¿És injust Déu 
Rm 3,21  del pecat. 21 Mes ara la  justícia de Déu sens la Llei s’és  
Rm 3,22  per la Llei i els Profetes. 22 La  justícia, dic, de Déu per la fe en  
Rm 3,25  en sa sang, a fi de manifestar sa  justícia per la remissió dels pecats  
Rm 3,26 paciència de Déu per a demostrar sa  justícia en aquest temps; a fi de que ell  
Rm 4,3  cregué a Déu, i li fou imputat a  justícia. 4 I al que treballa, no se li  
Rm 4,5  a l’impio, sa fe li és imputada a  justícia. 6 Així com també David declara  
Rm 4,6  de l’home a qui Déu imputa  justícia sens obres, 7 dient:  
Rm 4,9  la fe fou imputada a Abraham per  justícia. 10 ¿Com, doncs, li fou imputada, 
Rm 4,11  de la circumcisió com sello de la  justícia de la fe quan no era encara  
Rm 4,11  a ells també los sia imputat a  justícia. 12 I sia pare de la circumcisió, 
Rm 4,13  per la Llei, sinó per la  justícia de la fe. 14 Perquè si los de la  
Rm 4,22  22 I per això li fou imputat a  justícia. 23 I no està escrit solament per 
Rm 4,23  per a ell, que li fou imputat a  justícia, 24 sinó també per a nosaltres,  
Rm 5,17  de la gràcia, i del do, i de la  justícia.) 18 Per això, així com per lo  
Rm 5,18  tots los homes, així també per la  justícia d’un sol, tots los homes rebran  
Rm 5,21  així també régnia la gràcia per la  justícia per a la vida eterna, per  
Rm 6,13  membres a Déu com instruments de  justícia. 14 Puix lo pecat no tindrà  
Rm 6,16  a mort, o de l’obediència per a  justícia? 17 Mes, gràcies a Déu que  
Rm 6,18  pecat, vos haveu fet servos de la  justícia. 19 Vos parlo com a home, a causa 
Rm 6,19 vostres membres que servesquen a la  justícia. 20 Puix quan éreu esclaus del  
Rm 6,20 del pecat, estiguéreu llibres de la  justícia. 21 I quin fruit traguéreu d’  
Rm 8,10 emperò l’Esperit viu per raó de la  justícia. 11 I si l’Esperit d’aquell que 
Rm 9,28  consumidora i abreviadora en  justícia, paraula abreviada farà lo Senyor 
Rm 9,30  Que els gentils, que no seguien la  justícia, han obtingut justícia, a saber,  
Rm 9,30  seguien la justícia, han obtingut  justícia, a saber, la justícia que ve de  
Rm 9,30  han obtingut justícia, a saber, la  justícia que ve de la fe. 31 Mes Israel,  
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Rm 9,31  Mes Israel, que seguia la llei de  justícia, no ha arribat a la llei de  
Rm 9,31  no ha arribat a la llei de  justícia. 32 Per què? No la buscaren per  
Rm 10,3  ciència. 3 Per quant, ignorant la  justícia de Déu i volent establir la seva  
Rm 10,3  la seva pròpia, no es someten a la  justícia de Déu. 4 Perquè Cristo és lo fi  
Rm 10,5  5 Perquè Moisès deixà escrit de la  justícia que és de la Llei que l’home que 
Rm 10,6 que la faça viurà en ella. 6 Mes la  justícia que és de la fe, diu així: «No  
Rm 10,10  10 Perquè ab lo cor se creu per a  justícia; emperò de boca se fa la  
Rm 14,17  de Déu no és menjar i beure, sinó  justícia, i pau, i goig en l’Esperit  
2Co 3,9  abundar en glòria lo ministeri de  justícia. 10 Perquè lo que resplendí en  
2Co 5,21  a fi de que nosaltres fóssem fets  justícia de Déu en ell. 6,Tit Capítol VI  
2Co 6,7  virtut de Déu, ab les armes de la  justícia, a dreta i esquerra, 8 per honra  
2Co 6,14  Perquè, quina participació té la  justícia ab la injustícia? I quina comunió 
2Co 9,9  ell ha donat als pobres; sa  justícia permaneix per a sempre.» 10 I el  
2Co 9,10  i auméntia los fruits de vostra  justícia.) 11 A fi de que, enriquits en  
2Co 11,15  se transfigúrien en ministres de  justícia, lo fi dels quals serà segons ses 
Ga 2,21  la gràcia de Déu, perquè si la  justícia és per la Llei, per consegüent  
Ga 3,6  cregué a Déu, i li fou imputat a  justícia.» 7 Reconeixeu, doncs, que els  
Ga 3,21  pogués vivificar, verdaderament la  justícia seria per la Llei. 22 Mes l’  
Ga 5,5 Esperit aguardam l’esperança de la  justícia per la fe. 6 Puix en Jesucrist ni 
Ef 4,24  nou, que fou criat segons Déu en  justícia i en santedat de veritat. 25 Per  
Ef 5,9  de l’Esperit és en tota bondat, i  justícia, i veritat), 10 aprovant lo que  
Ef 6,14  i armats de la lloriga de la  justícia, 15 i vostres peus, calçats ab la 
Fl 1,11 dia de Cristo, 11 plens de fruit de  justícia per Jesucrist a glòria i alabança 
Fl 3,6 de la Iglésia de Déu; en quant a la  justícia que és de la Llei, he viscut  
Fl 3,9  trobat en ell sens tenir ma pròpia  justícia, que és de la Llei, sinó la que  
Fl 3,9  és per la fe de Cristo Jesús: la  justícia que és de Déu per la fe. 10 Per a 
Col 4,1  a vostres sirvents lo que és de  justícia i equitatiu, sabent que també  
1Tm 6,11 fuig d’aquestes coses i segueix la  justícia, la pietat, la fe, la caritat, la 
2Tm 2,22  d’apetits juvenils i segueix la  justícia, la fe, l’esperança, la caritat  
2Tm 3,16  a corretgir i per a instruir en la  justícia; 17 per a què l’home de Déu sia  
2Tm 4,8  m’està reservada una corona de  justícia que el Senyor, jutge just, me  
Tt 3,5 envers los homes, 5 no per obres de  justícia que haguéssem fet nosaltres, sinó 
He 1,9  de ton regne. 9 Tu has amat la  justícia i avorrit la iniquitat; per això  
He 5,13 de llet és incapaç de la paraula de  justícia, per quant és un infant. 14  
He 7,2  per interpretació rei de  justícia, i després d’això rei de Salem,  
He 11,7  al món i fou instituït hereu de la  justícia que és per fe. 8 Per la fe, quan  
He 11,33 la fe, conquistaren regnes, obraren  justícia, alcançaren les promeses, taparen 
He 12,11  donarà fruit molt apacible de  justícia als que per ella han estat  
Jm 1,20 Perquè la ira de l’home no obra la  justícia de Déu. 21 Per lo tant, llançant  
Jm 2,23  cregué a Déu i li fou imputat a  justícia», i fou anomenat amic de Déu. 24  
Jm 3,18  ni fingida. 18 I el fruit de  justícia se sembra en pau per aquells que  
1Pe 2,24  als pecats, visquéssem a la  justícia; per les llagues del qual fóreu  
1Pe 3,14 si patiu alguna cosa per amor de la  justícia, sou benaventurats. Per lo qual,  
2Pe 1,1  fe ab nosaltres per medi de la  justícia de nostre Déu i salvador  
2Pe 2,5 a Noè, vuitena persona, pregoner de  justícia, portant lo diluvi sobre un món  
2Pe 2,21  no haver conegut lo camí de la  justícia, que no després del coneixement  
2Pe 3,13  terra nova, en los quals habita la  justícia. 14 Per lo tant, caríssims,  
1Jn 2,29  sabeu també que tot aquell que fa  justícia és nat d’ell. 3,Tit Capítol III  
1Jn 3,7  no us engànyia ningú. Lo qui fa  justícia és just, així com ell també és  
1Jn 3,10  Tot aquell que no practica la  justícia no és de Déu, ni el que no ama a  
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Ap 19,8 i blanca. I aquesta tela fina és la  justícia dels sants. 9 I em digué:  
Ap 19,11  Fiel i Verdader, lo qual en  justícia judica i fa la guerra. 12 I sos  
Ac 26,Tit  li fan. 26,Tit Capítol XXVI Pau se  justifica davant d’Agripa. Festo lo  
Rm 4,Tit d’Abraham prova l’Apòstol que Déu  justifica al pecador, no per les obres  
Rm 4,5  que no obra, i creu en aquell que  justifica a l’impio, sa fe li és imputada 
Rm 8,33  els elegits de Déu? Déu és qui  justifica; 34 qui és lo qui condemna?  
Ga 2,16  16 sabent que l’home no es  justifica per les obres de la Llei, sinó  
Rm 8,30  també; i als que cridà, a eixos  justificà també; i als que justificà, a  
Rm 8,30  a eixos justificà també; i als que  justificà, a eixos també glorificà. 31  
Rm 4,25 nostres delictes i ressuscità per a  justificació nostra. 5,Tit Capítol V  
Rm 5,Tit  5,Tit Capítol V Exceŀlències de la  justificació per la fe en Jesucrist, la  
Rm 5,16  fou de molts delictes per a la  justificació. 17 Perquè si per lo pecat d’ 
Rm 5,18 d’un sol, tots los homes rebran la  justificació de la vida. 19 Perquè així  
Rm 8,4 lo pecat en la carn, 4 per a què la  justificació de la Llei fos complerta en  
Rm 10,Tit  les obres de la Llei s’alcança la  justificació. Per això és predicada en tot 
1Co 1,30  ha estat fet per Déu sabiduria i  justificació i santificació i redempció;  
Mt 11,19  pecadors.” Emperò la sabiduria fou  justificada per sos fills. 20 Aleshores  
Lc 7,35  35 Emperò la sabiduria ha estat  justificada per tots sos fills. 36 I li  
Rm 3,20  obres de la Llei ninguna carn serà  justificada davant d’ell; perquè per la  
Ga 2,16  obres de la Llei ninguna carn serà  justificada. 17 Emperò, si mentres  
Jm 2,25  essent una prostituta, ¿no fou  justificada per obres, rebent los  
Rm 3,26  a fi de que ell sia trobat just i  justificador d’aquell que té la fe de  
Lc 10,29  viuràs. 29 Emperò ell, volent-se  justificar a si mateix, digué a Jesús: –I  
Ac 24,10  nació, emprenc ab més bon ànimo lo  justificar-me 11 Perquè vós fàcilment  
Ac 26,1  Pau, extenent la mà, començà a  justificar-se: 2 –Me tinc per ditxós, oh 
Ac 26,2 per ditxós, oh rei Agripa, en poder  justificar-me en vostra presència de tot 
Rm 10,4  Cristo és lo fi de la Llei per a  justificar a tots los que creuen. 5 Perquè 
Ga 3,8  preveent que Déu havia de  justificar als gentils per la fe, anuncia  
Rm 3,30  Déu és realment lo qui per la fe  justificarà la circumcisió, i per la fe,  
Mt 12,37  37 Puix per tes paraules seràs  justificat, i per tes paraules seràs  
Lc 18,14  que est, i no aquell, se’n tornà  justificat a sa casa; perquè tot home que  
Ac 13,39  la Llei de Moisès. 39 En aquest és  justificat tot aquell que creu. 40 Per  
Rm 1,Tit  -se, perquè sens ella ningú és  justificat, i de la raó s’abusa en  
Rm 3,28 28 Així que concluïm que l’home és  justificat per la fe, sens les obres de la 
Rm 4,2  la carn? 2 Perquè si Abraham fou  justificat per les obres, té de què  
1Co 4,4  emperò no per això me tinc per  justificat, perquè qui em judica és lo  
Ga 2,Tit les ceremònies de la Llei. Ningú és  justificat sinó per la fe en Jesucrist. 1  
Ga 3,Tit  la Llei escrita pogué l’home ser  justificat, sinó per la fe viva en  
Ga 3,11  les.» 11 I que ningú en la Llei és  justificat davant de Déu, és manifest,  
1Tm 3,16 «Déu se manifestà en carn, ha estat  justificat en l’Esperit, vist dels  
Jm 2,21  Abraham, nostre pare, no fou  justificat per les obres quan oferí son  
Jm 2,24  24 ¿No veeu com per les obres és  justificat l’home, i no per la fe  
Ap 22,11  i el que és just, sia encara  justificat; i el que és sant, sia encara  
Ac 13,38  i de tot lo que no poguéreu ser  justificats per la Llei de Moisès. 39 En  
Rm 2,13  los que compleixen la Llei seran  justificats; 14 perquè quan los gentils,  
Rm 3,24  de la glòria de Déu, 24 essent  justificats gratuïtament per la gràcia d’ 
Rm 5,9  Doncs molt més ara que som  justificats per sa sang, serem salvats per 
1Co 6,11  santificats, emperò haveu estat  justificats en lo nom de nostre Senyor  
Ga 2,16  creem en Jesucrist, per a què siam  justificats per la fe de Cristo i no per  
Ga 2,17  si mentres nosaltres cercam ser  justificats en Cristo, som trobats també  
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Ga 3,24  conduí a Cristo, per a què fóssem  justificats per la fe. 25 Mes, des de que  
Tt 3,7  salvador nostre, 7 a fi de que,  justificats per sa gràcia, fóssem fets  
Rm 5,1  que ens omple d’immensos béns. 1  Justificats, doncs, per la fe, tingam pau  
Ga 5,4  la Llei. 4 Oh, vosaltres que us  justificau per la Llei!, Cristo ja no té  
Mt 5,45  sobre bons i mals, i ploure sobre  justos i pecadors. 46 Perquè si amau als  
Mt 9,13  Puix jo no he vingut a cridar  justos, sinó pecadors. 14 Llavors se li  
Mt 13,17  vos dic que molts profetes i  justos ansiaren veure lo que veeu, i no ho 
Mt 13,43 el cruixir de dents. 43 Llavors los  justos resplendiran com lo sol en lo Regne 
Mt 23,28  per defora vos mostrau en veritat  justos als homes, emperò de part de dins  
Mt 23,29  i adornau los monuments dels  justos. 30 I dieu: “Si haguéssem viscut en 
Mt 25,37 veure. 37 Llavors li respondran los  justos dient: »–Senyor, quan vos vegérem  
Mt 25,46  aquestos al suplici etern, i los  justos, a la vida eterna. 26,Tit Capítol  
Mc 2,17 malalts; puix no he vingut a cridar  justos, sinó pecadors per a arrepentiment. 
Lc 1,6  nom Elisabet. 6 I un i altre eren  justos davant de Déu, caminant  
Lc 1,17 i els incrèduls a la prudència dels  justos, per a aparellar al Senyor un poble 
Lc 5,32  32 No he vingut a cridar los  justos a arrepentiment, sinó los pecadors. 
Lc 14,14  de gallardó en la resurrecció dels  justos! 15 Havent oït estes paraules un  
Lc 15,7  que per a noranta-nou  justos que no necessiten penitència. 8 »O  
Lc 16,15 –Vosaltres sou los que us veneu per  justos davant dels homes, emperò Déu  
Lc 18,9  en si mateixos com si fossen  justos i despreciaven als demés: 10 –Dos  
Ac 24,15 que ha de venir la resurrecció dels  justos i dels pecadors. 16 I per això  
Rm 2,13  seran judicats 13 (perquè no són  justos davant de Déu los que ouen la Llei, 
Rm 5,19  així també molts seran fets  justos per l’obediència d’un sol. 20  
Rm 8,Tit lo dit anteriorment. Felicitat dels  justos; sa alegria i esperança, i que res  
He 12,23  jutge de tots, i als esperits dels  justos ja perfets, 24 i a Jesús, medianer  
1Pe 3,12  Senyor té fixos los ulls sobre els  justos, i sos oïdos a les pregàries d’  
2Pe 2,9  sap com llibertar de temptació als  justos i reservar los malvats per a què  
Ap 14,Tit la muntanya de Sion. És seguit dels  justos. L’evangeli és predicat en tota la 
Ap 15,3  obres, Senyor, Déu totpoderós,  justos i verdaders són vostres camins, oh  
Ap 16,7 Déu totpoderós, vostres judicis són  justos i verdaders. 8 I el quart àngel  
Ap 19,2  Déu. 2 Perquè sos judicis són  justos i verdaders, perquè ell ha  
Ap 21,Tit  Capítol XXI Fi i estat ditxós dels  justos després del judici, i desastrosa  
Mt 5,25  que ton contrari t’entréguia al  jutge, i lo jutge t’entréguia a l’  
Mt 5,25  t’entréguia al jutge, i lo  jutge t’entréguia a l’agusil, i et  
Lc 12,14  –Home, ¿qui m’ha fet a mi  jutge o repartidor entre vosaltres? 15 I  
Lc 12,58  camí, a fi de que no et pòrtia al  jutge, i lo jutge t’entréguia a l’  
Lc 12,58  de que no et pòrtia al jutge, i lo  jutge t’entréguia a l’agusil, i l’  
Lc 18,Tit  Paràboles de la viuda i del mal  jutge, i del fariseu i del publicà. Jesús  
Lc 18,2  no defallir, 2 dient: –Hi havia un  jutge en certa ciutat, que no tenia temor  
Lc 18,6 Senyor: –Escoltau lo que diu aquest  jutge pervers. 7 ¿I no farà, doncs, Déu,  
Ac 7,27  »–Qui t’ha fet a tu príncep i  jutge sobre nosaltres? 28 ¿O per ventura  
Ac 7,35  dient: “Qui t’ha fet príncep i  jutge?”, a est envià Déu per capità i  
Ac 10,42  que ell és lo qui Déu ha posat per  jutge de vius i de morts. 43 A est donen  
Ac 18,15 vejau vosaltres, que jo no vull ser  jutge d’aquestes coses. 16 I els tragué  
Ac 24,10  jo que fa molts anys que ets  jutge d’aquesta nació, emprenc ab més bon 
2Co 5,Tit aquesta vida i agradar a Jesucrist,  jutge de tots. Per ell som reconciliats ab 
2Tm 4,8  corona de justícia que el Senyor,  jutge just, me donarà en aquell dia; i no  
He 12,23  estan escrits en lo cel, i a Déu,  jutge de tots, i als esperits dels justos  
Jm 4,11  no ets observador de la Llei, sinó  jutge. 12 Un sol és lo legislador i el  
Jm 4,12  12 Un sol és lo legislador i el  jutge de la Llei, que pot salvar i perdre. 
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Jm 5,9  què no siau judicats. Mirau que el  jutge és davant de la porta. 10 Preneu,  
Mt 12,27  fills? Per això ells seran vostres  jutges. 28 »Mes, si jo llanço los dimonis  
Lc 11,19  Per això ells seran vostres  jutges. 20 Emperò si jo llanço los dimonis 
Ac 13,20  20 I després d’això los donà  jutges per l’espai de quatre-cents i  
Jm 2,4  en vosaltres mateixos?, ¿i no sou  jutges de pensaments inics? 5 Oïu, germans 
2Tm 2,22 obra bona. 22 Fuig també d’apetits  juvenils i segueix la justícia, la fe, l’ 
Mt 5,29  te serveix d’escàndol, trau-te  ’l i llança’l fora de tu; perquè més te  
Mt 5,29  d’escàndol, trau-te’l i llança  ’l fora de tu; perquè més te convé lo  
Mt 17,16  a quan vos sofriré? Portau-me  ’l aquí. 17 I Jesús reprengué al dimoni, i 
Mt 18,8 mà o ton peu t’escandalisen, talla  ’l i llança’l fora de tu; puix més te val 
Mt 18,8  t’escandalisen, talla’l i llança  ’l fora de tu; puix més te val entrar en  
Mt 18,9  ton ull t’escandalisa, trau-te  ’l i llança’l fora de tu; perquè més te  
Mt 18,9  escandalisa, trau-te’l i llança  ’l fora de tu; perquè més te val entrar en 
Mt 22,15  sobre com podrien sorprendre  ’l en lo que parlàs. 16 I li envien sos  
Mt 27,31 el vestiren ab ses vestidures, i se  ’l ne portaren a crucificar. 32 I a l’  
Mc 9,18  a quan vos sofriré? Portau-me  ’l aquí. 19 I l’hi portaren. I tan prest  
Mc 9,44 »I si ton peu t’escandalisa, talla  ’l: més te val l’entrar coix en la vida  
Mc 9,46  ton ull t’escandalisa, trau-te  ’l: més te val entrar ab un ull en lo  
Mc 11,2 encara; desfermau-lo i menau-me  ’l. 3 I si algú vos digués: “Què feu?”,  
Lc 9,47  en son cor, prengué un infant i se  ’l posà prop de si. 48 I els digué: –Lo  
Lc 10,33  camí s’acercà a ell, i al veure  ’l tingué compassió. 34 I acostant-se,  
Lc 10,35  a l’hostaler, i li digué: »–Cuida  ’l, i tot quant gàsties de més, jo t’ho  
Lc 15,29  haveu donat un cabrit per a menja  ’l alegrement ab mos amics. 30 I quan ha  
Lc 17,3  -lo, i si s’arrepentís, perdona  ’l. 4 I si pecàs contra de tu set vegades  
Lc 17,4 dient: “Me n’arrepentesc”, perdona  ’l. 5 Aleshores los apòstols digueren al  
Lc 19,30 encara. Desfermau-lo i menau-me  ’l. 31 I si algú vos preguntàs: “Per què  
Lc 20,20  homes de bé per a sorprendre  ’l en alguna expressió i entregar-lo a  
Lc 23,26  a voluntat d’ells. 26 I quan se  ’l ne portaven, prengueren un home de  
Lc 24,41  ells encara no acabassen de creure  ’l, estant transportats de goig i  
Jn 7,Tit  lo cor dels que venien a prendre  ’l. És defensat per Nicodemus. 1 Després  
Jn 7,30  30 Buscaven, doncs, com prendre  ’l, i ningú posà les mans sobre ell,  
Jn 7,32  enviaren ministres per a prendre  ’l. 33 Mes Jesús los digué: –Encara estaré 
Jn 7,44  44 I alguns d’ells volien prendre  ’l, mes ningú posà sobre ell les mans. 45  
Jn 18,11  ha donat mon Pare, no he de beure  ’l? 12 I els soldats i son capità, i els  
Jn 20,15  dieu-me a on lo posàreu, i jo me  ’l ne portaré. 16 Jesús li diu: –Maria! Se 
Jn 21,6  doncs, i ja no podien traure  ’l per la multitud de peixos que tenia. 7  
Ac 7,27  lo qui agraviava a son proïsme se  ’l tragué de davant, dient: »–Qui t’ha  
Ac 16,Tit  Listra. Circumcida a Timoteu i se  ’l ne porta per company. Lluc se’ls junta 
Ac 25,21  Emperò, havent apeŀlat Pau que se  ’l reservàs per lo judici d’August, vaig  
Ac 28,8  i disenteria. Entrà Pau a veure  ’l i, fent oració i posant-li les mans  
1Tm 5,1  a l’ancià, ans bé amonesta  ’l com a pare; als joves, com a germans; 2 
2Tm 4,11  està ab mi. Pren a Marc i porta  ’l ab tu, puix m’és útil per al  
1Pe 1,8  vist; en qui creeu ara, sens veure  ’l; i creent en ell vos regositjau ab goig 
1Pe 4,10  lo do que ha rebut comuníquia  ’l als altres, com bons dispensadors de la 
Ap 1,7  I es feriran los pits al veure  ’l tots los llinatges de la terra. Així  
Ap 1,11  escriu-ho en un llibre, i envia  ’l a les set iglésies que hi ha en l’  
Ap 10,9 I ell me digué: –Pren-lo i devora  ’l, i farà amargar ton ventre, emperò en  
Ap 11,2  que està fora del temple, deixa  ’l i no l’amídies, perquè ha estat donat  
Mt 1,Tit Jesucrist. Sa concepció per obra de  l’Esperit Sant i son naixement. 1 Llibre  
Mt 1,18  haver concebut en son ventre de  l’Esperit Sant. 19 I essent Josep son  
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Mt 1,20  ell pensant en això, veus aquí  l’àngel del Senyor se li aparegué en  
Mt 1,20  perquè lo que en ella ha nat, de  l’Esperit Sant és. 21 I parirà un fill, i 
Mt 1,21  Sant és. 21 I parirà un fill, i  l’anomenaràs Jesús, perquè ell salvarà a  
Mt 1,23 la verge concebirà i parirà fill. I  l’anomenaran Emanuel», que vol dir «ab  
Mt 1,24 despertant Josep del somni, féu com  l’àngel del Senyor li havia manat, i rebé 
Mt 1,25  que parí son fill primogènit. I  l’anomenà Jesús. 2,Tit Capítol II  
Mt 2,1  veus aquí uns magos vingueren de  l’Orient a Jerusalem 2 dient: –A on és lo 
Mt 2,2  Perquè vegérem sa estrella en  l’Orient i venim a adorar-lo. 3 I lo  
Mt 2,7  del temps en què se’ls aparegué  l’estrella. 8 I enviant-los a Betlem,  
Mt 2,8  digué: –Anau e informau’s bé de  l’infant, i quan l’hajau trobat, feu-  
Mt 2,8 informau’s bé de l’infant, i quan  l’hajau trobat, feu-m’ho a saber per a 
Mt 2,9 això del rei, marxaren. I veus aquí  l’estrella que havien vist en l’Orient  
Mt 2,9 aquí l’estrella que havien vist en  l’Orient anava davant d’ells, fins que,  
Mt 2,9  s’aturà sobre a on estava  l’infant. 10 I quan vegeren l’estrella,  
Mt 2,10 estava l’infant. 10 I quan vegeren  l’estrella, se regositjaren en gran  
Mt 2,11 11 I entrant en la casa, trobaren a  l’infant ab Maria sa mare, i postrant-  
Mt 2,11  ab Maria sa mare, i postrant-se  l’adoraren, i oberts sos tresors, li  
Mt 2,13 a Josep i li digué: –Alça’t i pren  l’infant i sa mare, i fuig a Egipte, i  
Mt 2,13  ha de succeir que Herodes cercarà  l’infant per a matar-lo. 14 Alçant-se 
Mt 2,14 -lo. 14 Alçant-se Josep, prengué  l’infant i sa mare de nit, i se retirà a  
Mt 2,19 19 I havent mort Herodes, veus aquí  l’àngel del Senyor s’aparegué en somnis  
Mt 2,20  Egipte, 20 dient: –Alça’t, i pren  l’infant i sa mare, i vés-te’n a la  
Mt 2,20  són morts los que volien matar a  l’infant. 21 Alçant-se Josep, prengué  
Mt 2,21  21 Alçant-se Josep, prengué  l’infant i sa mare, i vingué a la terra  
Mt 3,4  de camell i un cenyidor de cuiro a  l’entorn de sos lloms, i lo seu menjar  
Mt 3,10  Perquè ja està posada la destral a  l’arrel dels arbres. Puix tot arbre que  
Mt 3,14 ser batejat per ell. 14 Emperò Joan  l’en destorbava dient: –Jo he de ser  
Mt 3,16  Jesús fou batejat, pujà luego de  l’aigua. I veus aquí se li obrí lo cel i  
Mt 3,16  aquí se li obrí lo cel i vegé a  l’Esperit de Déu que baixava com paloma i 
Mt 3,17  cel que deia: –Aquest és mon fill,  l’amat, en qui m’he complascut. 4,Tit  
Mt 4,Tit Andreu, de Jaume i de Joan. Anúncia  l’evangeli als galileus i cura diferents  
Mt 4,1  Jesús fou impelit al desert per  l’Esperit per a què fos tentat del  
Mt 4,4  li digué: –Escrit està: “No viu  l’home de pa solament, sinó de tota  
Mt 4,15  terra de Neftalim, camí del mar, a  l’altre costat del Jordà, Galilea dels  
Mt 4,20  pescadors d’homes. 20 I ells a  l’instant deixaren los filats i el  
Mt 4,23 les sinagogues d’ells, i predicant  l’evangeli del Regne, i curant tot mal i  
Mt 4,25  i de Jerusalem, i de Judea, i de  l’altra banda del Jordà. 5,Tit Capítol V  
Mt 5,22  diga: “Fàtuo”, serà reo del foc de  l’infern. 23 »Per lo tant, quan vages a  
Mt 5,23  quan vages a oferir lo teu do en  l’altar, si allí te recordes que ton  
Mt 5,24  24 deixa allí lo teu do davant de  l’altar, i vés-te’n primer a  
Mt 5,25 al jutge, i lo jutge t’entréguia a  l’agusil, i et pòrtien a la presó. 26 En  
Mt 5,26  d’allí fins que hages pagat  l’última malla. 27 »Haveu oït que es  
Mt 5,29  que no que ton cos sia llançat a  l’infern. 30 I si ta mà dreta te serveix  
Mt 5,30  membres, que no que ton cos vaja a  l’infern. 31 »També fou dit: “Qualsevol  
Mt 5,39 la galta dreta, presenta-li també  l’altra. 40 I al que et vulga moure un  
Mt 5,42  et vulla emmanllevar, no li giris  l’espatlla. 43 »Oíreu que fou dit:  
Mt 6,Tit  continua lo sermó i parla de  l’almoina, de l’oració i del dejuni. Que 
Mt 6,Tit  lo sermó i parla de l’almoina, de  l’oració i del dejuni. Que no s’ha d’  
Mt 6,4  en ocult, i ton Pare, que veu en  l’ocult, te premiarà manifestament. 5 »I  
Mt 6,6  en ocult, i ton Pare, que veu en  l’ocult, te recompensarà manifestament. 7 
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Mt 6,18  sinó sols a ton Pare, que està en  l’ocult, i ton Pare, que veu en l’ocult, 
Mt 6,18 en l’ocult, i ton Pare, que veu en  l’ocult, te recompensarà manifestament.  
Mt 6,19  en la terra, a on lo rovell i  l’arna los consumeixen i a on los lladres 
Mt 6,20  en lo cel, a on ni lo rovell ni  l’arna los consum i a on los lladres no  
Mt 6,24  a dos amos. Perquè o tindrà odi a  l’un i amarà a l’altre, o s’adherirà a  
Mt 6,24  o tindrà odi a l’un i amarà a  l’altre, o s’adherirà a l’un i  
Mt 6,24 i amarà a l’altre, o s’adherirà a  l’un i despreciarà a l’altre. No podeu  
Mt 6,24 s’adherirà a l’un i despreciarà a  l’altre. No podeu servir a Déu i a les  
Mt 6,25  vestireu. ¿No val més la vida que  l’aliment, i lo cos més que el vestit? 26 
Mt 6,26  el vestit? 26 Mirau los aucells de  l’aire, que no sembren, ni seguen, ni  
Mt 6,30  com un d’aquestos. 30 Puix si a  l’herba del camp que avui existeix i demà 
Mt 7,Tit  cans les coses santes. Exhorta a  l’oració i a la caritat. Parla de quant  
Mt 7,Tit  profetes dels verdaders, així com  l’arbre bo del dolent per sos fruits.  
Mt 7,3 I, per què, doncs, veus la volva en  l’ull de ton germà i no veus la biga en  
Mt 7,4  “Deixa, jo et trauré la volva de  l’ull”, i vet aquí tu tens una biga en lo 
Mt 7,5  hi veuràs per a traure la volva de  l’ull de ton germà. 6 »No doneu lo que és 
Mt 7,9 li obrirà. 9 O ¿qui de vosaltres és  l’home a qui demanant-li son fill pa li 
Mt 7,18 arbre bo no pot donar mal fruit, ni  l’arbre mal, fruit bo. 19 Tot arbre que  
Mt 8,2  2 I veus aquí vingué un lleprós i  l’adorava dient: –Senyor, si vós voleu,  
Mt 8,18  com Jesús vegés una gran turba a  l’entorn seu, manà que es passàs a l’  
Mt 8,18 l’entorn seu, manà que es passàs a  l’altre costat de l’estany. 19 I  
Mt 8,18  que es passàs a l’altre costat de  l’estany. 19 I acercant-se-li un  
Mt 8,20  tenen caus, i los aucells de  l’aire, nius, mes lo Fill de l’home no  
Mt 8,20  de l’aire, nius, mes lo Fill de  l’home no té a on reclinar lo cap. 21 I  
Mt 8,28  28 I havent passat Jesús des de  l’altra part de l’estany a la terra dels 
Mt 8,28  Jesús des de l’altra part de  l’estany a la terra dels gerassens,  
Mt 8,34  34 I luego tota la ciutat isqué a  l’encontre de Jesús, i quan lo vegeren,  
Mt 9,1  1 I entrant en una barca, passà a  l’altre costat i se n’anà a sa ciutat. 2 
Mt 9,6 a què sapiau, doncs, que el Fill de  l’home té potestat sobre la terra de  
Mt 9,15  poden estar afligits los fills de  l’Espòs mentres que està ab ells l’  
Mt 9,15  l’Espòs mentres que està ab ells  l’Espòs? Ja vindrà dia en què els serà  
Mt 9,15  Ja vindrà dia en què els serà pres  l’Espòs i aleshores dejunaran. 16 »I  
Mt 9,16 ’n du tot lo que toca del vestit i  l’esquinç se fa més gran. 17 No es posa  
Mt 9,17  nous, i d’aqueix modo se manté  l’un i l’altre. 18 Mentres ell los deia  
Mt 9,17  i d’aqueix modo se manté l’un i  l’altre. 18 Mentres ell los deia estes  
Mt 9,18  de la sinagoga se li acercà, i  l’adorà dient: –Senyor, ara s’acaba de  
Mt 9,35  en ses sinagogues, i predicant  l’evangeli del Regne, i curant tot mal i  
Mt 10,4  i Judes Iscariot, aquell que  l’entregà. 5 Jesús envià aquestos dotze,  
Mt 10,14  rèbia ni oiga vostres plàtiques, a  l’eixir fora de la casa o de la ciutat,  
Mt 10,20  sou vosaltres los que parlau, sinó  l’Esperit de vostre Pare que parla en  
Mt 10,23 d’Israel fins que vinga lo Fill de  l’home. 24 »No és lo deixeble més que el  
Mt 10,25 com son amo. Si al pare de famílies  l’apellidaren Beelzebub, quant més a sos  
Mt 10,27  -ho en la llum, i lo que oïu a  l’orella, predicau-ho en los terrats.  
Mt 10,28  que maten lo cos i no poden matar  l’ànima. Ans bé temeu al que pot llançar  
Mt 10,28  al que pot llançar cos i ànima a  l’infern. 29 ¿Per ventura no es venen dos 
Mt 10,34  no he vingut a posar la pau, sinó  l’espasa. 35 Puix he vingut a posar en  
Mt 10,36  sa sogra. 36 I los enemics de  l’home seran los de sa pròpia casa. 37  
Mt 11,5  morts ressusciten, i és anunciat  l’evangeli als pobres. 6 I benaventurat  
Mt 11,12  pateix violència, i los violents  l’arrebaten. 13 Perquè tots los profetes  
Mt 11,19  del dimoni.” 19 Vingué lo Fill de  l’home, que menja i beu, i diuen: “Veus  
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Mt 11,23  alçat fins al cel, baixaràs fins a  l’infern. Perquè si en Sodoma s’  
Mt 12,Tit  i mut. Parla del pecat contra de  l’Esperit Sant. Senyal de Jonàs.  
Mt 12,8  als innocents. 8 Perquè lo Fill de  l’home és Senyor fins del dissabte. 9 I  
Mt 12,11  si cau en dissabte en un fosso, no  l’agàrria i no la trega? 12 Puix quant  
Mt 12,13  bé en dissabte. 13 Llavors digué a  l’home: –Estén ta mà. Ell l’estengué, i  
Mt 12,13  digué a l’home: –Estén ta mà. Ell  l’estengué, i quedà sana com l’altra. 14 
Mt 12,13  Ell l’estengué, i quedà sana com  l’altra. 14 Aleshores, eixint d’allí los 
Mt 12,28 jo llanço los dimonis per virtut de  l’Esperit de Déu, certament que ha  
Mt 12,31  homes, mes lo blasfemar contra de  l’Esperit no serà perdonat. 32 I  
Mt 12,32  que pàrlia contra lo Fill de  l’home, serà perdonat. Emperò aquell que  
Mt 12,32  Emperò aquell que pàrlia contra  l’Esperit Sant, no serà perdonat, ni en  
Mt 12,33  en lo venider. 33 O vosaltres feu  l’arbre bo i son fruit bo, o feu l’arbre 
Mt 12,33  l’arbre bo i son fruit bo, o feu  l’arbre dolent i son fruit dolent; puix  
Mt 12,33 dolent; puix per lo fruit se coneix  l’arbre. 34 Raça de víbores! Com podeu  
Mt 12,34  coses bones sent dolents? Puix de  l’abundància del cor parla la boca. 35 L’ 
Mt 12,35  bones del bon tresor de son cor, i  l’home dolent del mal tresor trau coses  
Mt 12,40  balena, del mateix modo lo Fill de  l’home estarà tres dies i tres nits en lo 
Mt 12,43  lloc és més que Salomó. 43 »Quan  l’esperit impur ha eixit d’algun home,  
Mt 12,45  i entren dins i habiten allí. I  l’últim estat d’aquell home és pitjor  
Mt 13,4  camí, i vingueren los aucells de  l’aire i se les menjaren. 5 Altres  
Mt 13,6 havia fondària de terra; 6 emperò a  l’eixir lo sol, se cremaren i se secaren, 
Mt 13,19  ou la paraula d’aquell Regne i no  l’entén, ve lo Maligne i arrabassa lo que 
Mt 13,21  per causa de la paraula, a  l’instant s’escandalisa. 22 I el sembrat 
Mt 13,23  bona és aquell que ou la paraula i  l’entén, i dóna fruit; i un dóna a cent,  
Mt 13,30  ella lo blat. 30 Deixau que cresca  l’una i l’altra fins al segar, i al  
Mt 13,30 blat. 30 Deixau que cresca l’una i  l’altra fins al segar, i al temps de la  
Mt 13,32 arbre, de manera que els aucells de  l’aire vénen a fer niu en ses branques.  
Mt 13,37 sembra la bona llavor és lo Fill de  l’home. 38 I el camp és lo món. I la bona 
Mt 13,39 són los fills de la iniquitat. 39 I  l’enemic que la sembrà és lo diable, i la 
Mt 13,41  en la fi del món. 41 Lo Fill de  l’home enviarà sos àngels, i aplegaran de 
Mt 13,44  lo camp, que quan un home lo troba  l’escondeix i, gosós de l’encontre, se  
Mt 13,44  lo troba l’escondeix i, gosós de  l’encontre, se’n va i ven tot lo que té, 
Mt 14,12  sos deixebles a recollir lo cos, i  l’enterraren. I anaren a donar-ne part  
Mt 14,14  de les ciutats a peu. 14 I a  l’eixir vegé una gran multitud de gent, i 
Mt 14,15  –Aquest és un lloc desert i  l’hora ja és passada. Despediu la gent,  
Mt 14,19  a la gent que s’assentassen sobre  l’herba, prengué los cinc pans i els dos  
Mt 14,22  i a que passassen antes que ell a  l’altra banda de l’estany, mentres que  
Mt 14,22  antes que ell a l’altra banda de  l’estany, mentres que ell despedia a la  
Mt 14,28 vós, manau-me que vinga per sobre  l’aigua cap a vós. 29 I ell li digué:  
Mt 14,29  Pere de la barca, caminava sobre  l’aigua per arribar a Jesús. 30 Emperò  
Mt 14,31  31 I luego, allargant Jesús sa mà,  l’agafà i li digué: –Home de poca fe! Per 
Mt 14,33  estaven en la barca s’acercaren i  l’adoraren dient: –Verdaderament sou lo  
Mt 14,34  Fill de Déu. 34 I havent passat a  l’altre costat de l’estany, vingueren a  
Mt 14,34  havent passat a l’altre costat de  l’estany, vingueren a la terra de  
Mt 15,11  –Oïu i enteneu. 11 No contamina a  l’home lo que entra en la boca, sinó lo  
Mt 15,11 la boca, això és lo que contamina a  l’home. 12 Llavors, acercant-se-li  
Mt 15,18  ix, i això és lo que contamina a  l’home. 19 Puix del cor ixen los mals  
Mt 15,20  coses són les que contaminen a  l’home. Emperò lo menjar sens rentar-se 
Mt 15,20 rentar-se les mans no contamina a  l’home. 21 I eixint Jesús d’allí, se  
Mt 15,25  d’Israel. 25 Emperò ella vingué i  l’adorà, dient: –Senyor, valeu-me. 26 I 
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Mt 15,35 la gent que s’assentassen sobre de  l’herba. 36 I prenent los set pans i los  
Mt 16,4  4 »Hipòcrites! ¿Sabeu distingir  l’aspecte del cel i no podeu discernir  
Mt 16,5  5 I havent vingut sos deixebles a  l’altra banda, s’havien olvidat de  
Mt 16,13  diuen los homes que és lo Fill de  l’home? 14 I ells respongueren: –Uns  
Mt 16,18  ma Iglésia, i les portes de  l’infern no prevaleixeran contra d’ella. 
Mt 16,26  26 Puix de què li serveix a  l’home lo guanyar tot lo món si perd sa  
Mt 16,26  món si perd sa ànima? O què donarà  l’home en canvi de sa ànima? 27 Perquè lo 
Mt 16,27  de sa ànima? 27 Perquè lo Fill de  l’home ha de venir en la glòria de son  
Mt 16,28 vegen venir en son Regne al Fill de  l’home. 17,Tit Capítol XVII  
Mt 17,5  que deia: –Aquest és mon Fill,  l’amat, en qui jo m’he ben complagut:  
Mt 17,6  he ben complagut: oïu a ell. 6 I a  l’oir-lo los deixebles caigueren de  
Mt 17,9  que haveu vist fins que lo Fill de  l’home ressuscítia d’entre los morts. 10 
Mt 17,12  també faran ells patir al Fill de  l’home. 13 Aleshores comprengueren los  
Mt 17,14  vegades cau en lo foc, i sovint en  l’aigua. 15 I l’he portat a vostres  
Mt 17,15  lo foc, i sovint en l’aigua. 15 I  l’he portat a vostres deixebles i no l’  
Mt 17,15  he portat a vostres deixebles i no  l’han pogut curar. 16 I responent Jesús,  
Mt 17,20  no es llança sinó per medi de  l’oració i del dejuni. 21 I estant ells  
Mt 17,21  los digué Jesús: –Lo Fill de  l’home ha de ser entregat en mans dels  
Mt 17,26  els escandalisem, vés al mar, tira  l’ham, i pren lo primer peix que isca. I  
Mt 18,7 que vinguen escàndols; emperò ai de  l’home per qui ve l’escàndol! 8 Per lo  
Mt 18,7  emperò ai de l’home per qui ve  l’escàndol! 8 Per lo tant, si ta mà o ton 
Mt 18,9  dos ulls i ser llançat al foc de  l’infern. 10 »Cuidado que no menyspreeu a 
Mt 18,11  està en lo cel. 11 Puix lo Fill de  l’home ha vingut a salvar lo que estava  
Mt 18,27  vos ho pagaré. 27 »I compadescut  l’amo d’aquell criat, lo deixà llibre i  
Mt 18,28  diners, i agarrant-lo pel coll  l’ofegava, dient: »–Paga’m lo que em  
Mt 19,1 i vingué als confins de la Judea, a  l’altra banda del Jordà. 2 I lo seguí una 
Mt 19,4  –¿No haveu llegit que el que crià  l’home des del principi, crià mascle i  
Mt 19,5  5 »I digué per això: “Deixarà  l’home a pare i mare i s’unirà ab sa  
Mt 19,6  lo que Déu juntà, no ho sepària  l’home. 7 I ells replicaren: –Per què,  
Mt 19,10 digueren: –Si tal és la condició de  l’home respecte de sa muller, no és  
Mt 19,24  per lo forat d’una agulla que  l’entrar un ric en lo Regne del cel. 25  
Mt 19,25  Regne del cel. 25 Los deixebles, a  l’oir això, se meravellaren molt, i  
Mt 19,28  quan en la regeneració lo Fill de  l’home s’assentarà en lo trono de sa  
Mt 20,2  per a sa vinya. 2 I havent fet  l’ajust ab los treballadors de a diner  
Mt 20,3 envià a sa vinya. 3 I eixint envers  l’hora de tèrcia, ne vegé d’altres en la 
Mt 20,5  hi anaren. Tornà a eixir envers  l’hora de sexta, i de nona, i féu lo  
Mt 20,6  i féu lo mateix. 6 I eixí envers  l’hora undècima i ne trobà d’altres que  
Mt 20,8  »I havent arribat lo vespre, digué  l’amo de la vinya a son majordom: »–Crida 
Mt 20,9  los que hi havien anat envers  l’hora undècima, cada u rebé son diner.  
Mt 20,18  pujam a Jerusalem, i lo Fill de  l’home serà entregat als prínceps dels  
Mt 20,19  i lo condemnaran a mort. 19 I  l’entregaran als gentils per a què se’n  
Mt 20,19  per a què se’n traguen mofa, i  l’assòtien, i el crucifíquien. Emperò al  
Mt 20,21  Regne, un a la dreta i altre a  l’esquerra vostra. 22 I Jesús, responent, 
Mt 20,23  ab què jo só batejat. Emperò  l’estar sentat a ma dreta o esquerra, no  
Mt 20,28  vostre. 28 Així com lo Fill de  l’home no vingué per a ser servit, sinó  
Mt 20,29  sa vida en rescat de molts. 29 I a  l’eixir ells de Jericó, lo seguí una gran 
Mt 21,1  èmuls ab paràboles i raons. 1 I a  l’acercar-se a Jerusalem, quan  
Mt 21,1  a Betfage, prop de la muntanya de  l’Oliverar, Jesús envià dos de sos  
Mt 21,13  casa d’oració, emperò vosaltres  l’haveu convertida en cova de lladres.”  
Mt 21,18  a Betània, i se quedà allí. 18 I  l’endemà dematí, quan tornava a la  
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Mt 21,20  i deien: –Com s’ha secat a  l’instant la figuera! 21 Jesús,  
Mt 21,22 22 I totes les coses que demaneu en  l’oració, tenint fe, les conseguireu. 23  
Mt 21,30  hi va anar. 30 »I acostant-se a  l’altre, li digué del mateix modo. I ell, 
Mt 21,33 allí un cup, i edificà una torre; i  l’arrendà a uns pagesos i s’ausentà  
Mt 21,35  a un, mataren a un altre, i a  l’altre l’apedregaren. 36 Novament envià 
Mt 21,35  mataren a un altre, i a l’altre  l’apedregaren. 36 Novament envià altres  
Mt 21,38 fill, digueren entre si: “Aquest és  l’hereu, veniu, matem-lo, i tindrem sa  
Mt 21,40  vinya i lo mataren. 40 »Quan vinga  l’amo de la vinya, què els farà a estos  
Mt 22,5  no en feren cas i se n’anaren,  l’un a sa granja, i l’altre a son  
Mt 22,5  se n’anaren, l’un a sa granja, i  l’altre a son tràfic. 6 I els altres  
Mt 22,22  i a Déu lo que és de Déu. 22 I a  l’oir això se meravellaren i, deixant-  
Mt 22,33  Déu de morts, sinó de vius. 33 I a  l’oir això, la gent se meravellava de sa  
Mt 22,43  –¿Puix com és que David en esperit  l’anomena “Senyor” dient: 44 “Digué el  
Mt 22,45  de tos peus”? 45 »Doncs si David  l’anomena “Senyor”, com és ell son fill?  
Mt 23,15  d’haver-lo fet, lo feu fill de  l’infern al doble de vosaltres mateixos!  
Mt 23,16 és res; emperò aquell que júria per  l’or del temple, és deutor”! 17 Necis i  
Mt 23,17  17 Necis i cegos! Què és més,  l’or o lo temple que santifica l’or? 18  
Mt 23,17  l’or o lo temple que santifica  l’or? 18 I: “Qualsevol que júria per l’  
Mt 23,18  or? 18 I: “Qualsevol que júria per  l’altar no és res; emperò aquell que  
Mt 23,18 és res; emperò aquell que júria per  l’oferta que està sobre d’ell, és  
Mt 23,19  és deutor.” 19 Cegos! Què és més,  l’oferta o l’altar que santifica l’  
Mt 23,19  19 Cegos! Què és més, l’oferta o  l’altar que santifica l’oferta? 20  
Mt 23,19  l’oferta o l’altar que santifica  l’oferta? 20 Aquell, doncs, que jura per  
Mt 23,20  20 Aquell, doncs, que jura per  l’altar, jura per ell i per tot lo que  
Mt 23,23  que pagau delme de la menta, de  l’anet i del comí, i haveu deixat les  
Mt 23,26  26 Fariseu cego, neteja primer  l’interior de la copa i del plat, a fi de 
Mt 23,33  ¿com escapareu de la sentència de  l’infern? 34 »Perquè veus aquí, jo us  
Mt 23,35  a qui matàreu entre el temple i  l’altar. 36 »En veritat vos dic que  
Mt 24,Tit  succeiria durant la promulgació de  l’evangeli i en sa segona vinguda. Avisa  
Mt 24,3  ell assentat en la muntanya de  l’Oliverar, se li acercaren sos deixebles 
Mt 24,15 fi. 15 »Per lo tant, quan vejau que  l’abominació desoladora, pronosticada per 
Mt 24,27 27 Perquè així com lo llampec ix de  l’orient i es deixa veure fins en l’  
Mt 24,27  l’orient i es deixa veure fins en  l’occident, així serà també l’adveniment 
Mt 24,27  en l’occident, així serà també  l’adveniment del Fill de l’home. 28 En  
Mt 24,27  també l’adveniment del Fill de  l’home. 28 En qualsevol part que es  
Mt 24,30  apareixerà lo senyal del Fill de  l’home en lo cel. I aleshores se  
Mt 24,30  de la terra, i veuran al Fill de  l’home, que vindrà en los núvols del cel  
Mt 24,32 han brotat, coneixeu que està cerca  l’estiu. 33 Doncs, de la mateixa manera,  
Mt 24,37  serà també la vinguda del Fill de  l’home. 38 Puix així com en los dies  
Mt 24,38  fins al dia que Noè va entrar en  l’arca, 39 i no ho comprengueren fins que 
Mt 24,39  serà també la vinguda del Fill de  l’home. 40 Llavors dos se trobaran en lo  
Mt 24,40 Llavors dos se trobaran en lo camp:  l’un serà pres i l’altre deixat. 41 Dues 
Mt 24,40  en lo camp: l’un serà pres i  l’altre deixat. 41 Dues dones moldran en  
Mt 24,41  moldran en un molí: serà presa  l’una i deixada l’altra. 42 Vetllau,  
Mt 24,41  molí: serà presa l’una i deixada  l’altra. 42 Vetllau, doncs, puix no sabeu 
Mt 24,44  vosaltres a punt també, perquè a  l’hora menos pensada ha de venir lo Fill  
Mt 24,44  pensada ha de venir lo Fill de  l’home. 45 »¿Qui pensau que és lo criat  
Mt 24,45  per a què els dónia de menjar a  l’hora? 46 Benaventurat aquell criat a  
Mt 24,50  del tal criat en lo dia que no  l’espera i a l’hora que menos pensa, 51  
Mt 24,50  en lo dia que no l’espera i a  l’hora que menos pensa, 51 i el dividirà, 
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Mt 25,1  ses llanternes, eixiren a rebre a  l’espòs. 2 Emperò cinc d’elles eren  
Mt 25,5 llanternes. 5 »I com tardàs a venir  l’espòs, s’endormiscaren totes i se  
Mt 25,6  s’oí un clamor: »–Mirau que ve  l’espòs, eixiu a rebre-lo! 7 »Llavors  
Mt 25,10  elles foren a comprar-lo, vingué  l’espòs, i les que estaven a punt  
Mt 25,11  i la porta fou tancada. 11 »A  l’últim vingueren també les altres  
Mt 25,13  doncs, pués no sabeu lo dia ni  l’hora en què ha de venir lo Fill de l’  
Mt 25,13  hora en què ha de venir lo Fill de  l’home. 14 »Perquè això és com un home  
Mt 25,14  »Perquè això és com un home que, a  l’anar-se’n lluny, cridà a sos criats  
Mt 25,15  i els entregà sos béns. 15 I a  l’un li donà cinc talents, a l’altre,  
Mt 25,15  I a l’un li donà cinc talents, a  l’altre, dos, i a l’altre, un, a quiscun 
Mt 25,15  cinc talents, a l’altre, dos, i a  l’altre, un, a quiscun segons sa  
Mt 25,31 de dents. 31 »Quan vinga lo Fill de  l’home en sa majestat, i tots los sants  
Mt 25,33  a sa mà dreta, i los cabrits a  l’esquerra. 34 Aleshores dirà lo rei als  
Mt 25,41 »Llavors dirà també als que estan a  l’esquerra: »–Apartau’s de mi, maleïts,  
Mt 26,Tit  bàlsam sobre d’ell. Cena de  l’anyell pasqual en Jerusalem, en la qual 
Mt 26,Tit  la traïció de Judes. Institució de  l’eucaristia. Presa i sentència de Jesús. 
Mt 26,2 dies vindrà la Pasqua, i el Fill de  l’home serà entregat per a què el  
Mt 26,15 digué: –Què em voleu donar, i jo us  l’entregaré? I ells li senyalaren trenta  
Mt 26,24  eix m’entregarà. 24 Lo Fill de  l’home certament se’n va així com està  
Mt 26,24  per qui serà entregat lo Fill de  l’home! Més li valdria al tal que no  
Mt 26,25  nat. 25 I responent Judes, qui  l’entregà, digué: –Só jo, per ventura,  
Mt 26,30  30 I després que hagueren cantat  l’himne, se n’anaren a la muntanya de l’ 
Mt 26,30  se n’anaren a la muntanya de  l’Oliverar. 31 Llavors Jesús los digué:  
Mt 26,38 I aleshores los digué: –Trista està  l’ànima meva fins a la mort. Aguardau  
Mt 26,45  ja i descansau, veus aquí que  l’hora és arribada, i el Fill de l’home  
Mt 26,45  l’hora és arribada, i el Fill de  l’home serà entregat en mans dels  
Mt 26,48  ancians del poble. 48 I aquell que  l’entregà, los donà lo senyal dient: –A  
Mt 26,51  a un criat del pontífice, li tallà  l’orella. 52 Llavors li digué Jesús:  
Mt 26,53  pregar a mon Pare, i em donarà a  l’instant més de dotze legions d’àngels? 
Mt 26,60  I no el trobaren. Emperò a  l’últim arribaren dos testimonis falsos.  
Mt 26,64  d’aquí en avant veureu al Fill de  l’home assentat a la dreta del poder de  
Mt 26,71  –No sé lo que et dius. 71 I a  l’eixir ell a la porta, lo vegé una altra 
Mt 27,2  lo morir. 2 I el portaren lligat i  l’entregaren al president Ponç Pilat. 3  
Mt 27,3  Ponç Pilat. 3 Llavors Judes, que  l’havia entregat, quan vegé que l’havien 
Mt 27,3  l’havia entregat, quan vegé que  l’havien condemnat, s’arrepentí i tornà  
Mt 27,9  trenta monedes de plata, preu de  l’apreciat, al qual apreciaren los fills  
Mt 27,10  10 I les donaren per lo camp de  l’oller, així com ho manà lo Senyor.» 11  
Mt 27,18  18 Puix sabia que per enveja  l’havien entregat. 19 I estant ell sentat 
Mt 27,24  res aprofitava, ans bé creixia més  l’alborot, prenent aigua, se rentà les  
Mt 27,26  d’haver fet assotar a Jesús, los  l’entregà per a què fos crucificat. 27  
Mt 27,29  I agenollant-se davant d’ell,  l’escarnien dient: –Salve, rei dels  
Mt 27,32 ’l ne portaren a crucificar. 32 I a  l’eixir fora, encontraren un home de  
Mt 27,35  el volgué beure. 35 I després que  l’hagueren crucificat, repartiren ses  
Mt 27,38  crucificaren dos lladres ab ell,  l’un a la dreta, i l’altre a l’  
Mt 27,38 lladres ab ell, l’un a la dreta, i  l’altre a l’esquerra. 39 I los que  
Mt 27,38 ell, l’un a la dreta, i l’altre a  l’esquerra. 39 I los que passaven lo  
Mt 27,43  en Déu, que el desllíuria ara, si  l’ama. Puix digué: “Só lo Fill de Déu”!  
Mt 27,45  deien improperis. 45 Emperò des de  l’hora de sexta hi hagué tenebres sobre  
Mt 27,45 tenebres sobre tota la terra fins a  l’hora de nona. 46 I cerca l’hora de  
Mt 27,46  fins a l’hora de nona. 46 I cerca  l’hora de nona exclamà Jesús ab una gran  
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Mt 27,48  –A Elies, crida aquest. 48 I a  l’instant un d’ells, corrent, prengué  
Mt 27,48  corrent, prengué una esponja i  l’empapà en vinagre, i la posà al cap d’ 
Mt 27,50  vegada ab una gran veu, entregà  l’esperit. 51 I veus aquí que es rompé lo 
Mt 27,59  lo cos. 59 I prenent Josep lo cos,  l’embolicà ab un llençol net. 60 I el  
Mt 27,60 una roca. I arrimà una gran llosa a  l’entrada del sepulcre, i se n’anà. 61 I 
Mt 27,61 i se n’anà. 61 I Maria Magdalena i  l’altra Maria estaven assentades allí al  
Mt 27,64  “Ressuscità d’entre los morts.” I  l’últim error serà pitjor que el primer.  
Mt 28,1  i els promet sa protecció. 1 A  l’acabar lo dissabte, i apuntant lo  
Mt 28,1 semana, vingueren Maria Magdalena i  l’altra Maria a veure lo sepulcre. 2 I  
Mt 28,5  com si fossen morts. 5 Emperò  l’àngel, prenent la paraula, digué a les  
Mt 28,8  Mirau, jo us ho he avisat. 8 I a  l’instant eixiren del sepulcre ab temor i 
Mt 28,9  9 I veus aquí Jesús los eixí a  l’encontre dient: –Déu vos guàrdia. I  
Mt 28,9  acercaren, i abraçaren sos peus i  l’adoraren. 10 Llavors los digué Jesús:  
Mt 28,14  a oïdos del president, nosaltres  l’hi farem creure, i mirarem per vostra  
Mt 28,17  havia manat. 17 I quan lo vegeren,  l’adoraren; emperò alguns dubtaren. 18 I  
Mt 28,19  lo nom del Pare, i del Fill, i de  l’Esperit Sant, 20 ensenyant-los a  
Mc 1,Tit  en lo desert, comença a predicar  l’evangeli en Galilea. Vocació de sant  
Mc 1,1 obra vàrios miracles. 1 Principi de  l’evangeli de Jesucrist, Fill de Déu. 2  
Mc 1,6  i portava un cenyidor de cuiro a  l’entorn de sos lloms, i menjava  
Mc 1,10 lo Jordà. 10 I pujant tot seguit de  l’aigua, vegé los cels oberts i a l’  
Mc 1,10  l’aigua, vegé los cels oberts i a  l’Esperit en figura de paloma que baixava 
Mc 1,11 del cel que deia: –Tu ets mon Fill,  l’amat, en tu m’he complascut. 12 I l’  
Mc 1,12  amat, en tu m’he complascut. 12 I  l’Esperit lo compelí al desert. 13 I  
Mc 1,14  vingué Jesús a Galilea predicant  l’evangeli del Regne de Déu 15 i dient:  
Mc 1,15  de Déu, arrepentiu-vos i creeu  l’evangeli. 16 I passant per la ribera  
Mc 1,18 que siau pescadors d’homes. 18 I a  l’instant deixaren los filats i el  
Mc 1,23 sinagoga d’ells un home posseït de  l’esperit impur, que començà a cridar 24  
Mc 1,25  lo reprengué dient: –Calla e ix de  l’home. 26 I maltractant-lo l’esperit  
Mc 1,26  de l’home. 26 I maltractant-lo  l’esperit impur i fent grans crits, eixí  
Mc 1,27 esperits impurs mana ab autoritat i  l’obeeixen. 28 I luego s’espargí sa fama 
Mc 1,31  -se, la prengué per la mà i  l’alçà, i al punt la deixà la febre, i  
Mc 1,37  eren ab ell lo seguien. 37 I quan  l’encontraren, li digueren: –Tots van en  
Mc 1,42  li digué: –Vull, sies net. 42 I a  l’acabar de dir això, a l’instant  
Mc 1,42  42 I a l’acabar de dir això, a  l’instant desaparegué d’ell la lepra, i  
Mc 1,43  la lepra, i quedà net. 43 I Jesús  l’amenaçà, e immediatament lo despedí 44  
Mc 1,45  a publicar-ho i a divulgar  l’acontescut, de manera que Jesús ja no  
Mc 2,Tit  de perdonar pecats. Crida a  l’apostolat a Mateu, cobrador de tributs, 
Mc 2,Tit tributs, i reprimeix ab sa doctrina  l’orgull e hipocresia dels fariseus. 1 Al 
Mc 2,8 Déu solament?» 8 Jesús, coneixent a  l’instant en son esperit que pensaven d’ 
Mc 2,10 a què, doncs, sapiau que el Fill de  l’home té potestat en la terra de  
Mc 2,12  i vés-te’n a ta casa. 12 I a  l’instant s’alçà i, prenent son llit, se 
Mc 2,19  dejunar mentres que està ab ells  l’espòs? Mentres que tenen ab ells l’  
Mc 2,19 l’espòs? Mentres que tenen ab ells  l’espòs, no poden dejunar. 20 Emperò  
Mc 2,20  20 Emperò vindran dies en què  l’espòs los serà llevat, i llavors  
Mc 2,21 ’n porta el vell, i es fa més gran  l’esquinç. 22 I ningú posa vi novell en  
Mc 2,27  deia: –Lo dissabte fou fet per a  l’home, i no l’home per al dissabte. 28  
Mc 2,27  fou fet per a l’home, i no  l’home per al dissabte. 28 Així que el  
Mc 2,28 al dissabte. 28 Així que el Fill de  l’home és també senyor del dissabte.  
Mc 3,2  un home que tenia seca una mà. 2 I  l’estaven observant si curaria en dia de  
Mc 3,3  per a acusar-lo. 3 I digué a  l’home que tenia la mà seca: –Alça’t al  
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Mc 3,5  se de la ceguera de son cor, diu a  l’home: –Extén ta mà. I l’extengué, i li 
Mc 3,5 cor, diu a l’home: –Extén ta mà. I  l’extengué, i li fou restablerta la mà  
Mc 3,5  i li fou restablerta la mà com  l’altra. 6 Mes los fariseus, eixint d’  
Mc 3,8  de Jerusalem, i de la Idumea, i de  l’altra ribera del Jordà. I els de la  
Mc 3,9  tropell de la gent, a fi de que no  l’oprimís. 10 Perquè curava a molts, de  
Mc 3,19 Cananeu, 19 i a Judes Iscariot, que  l’entregà. 20 I vingueren a la casa, i  
Mc 3,29  29 Mes aquell que blasfèmia contra  l’Esperit Sant, mai més tindrà perdó sinó 
Mc 3,30  eterna. 30 Perquè ells deien: –Té  l’esperit impur. 31 I arribà sa mare i  
Mc 4,4  camí, i vingueren los aucells de  l’aire i se la menjaren. 5 I altra caigué 
Mc 4,5 no hi havia molta terra, i nasqué a  l’instant perquè no hi havia fondària de  
Mc 4,15  la paraula, emperò després que  l’han oïda, ve a l’instant Satanàs i els 
Mc 4,15  després que l’han oïda, ve a  l’instant Satanàs i els pren la paraula  
Mc 4,16 són aquells que, oïda la paraula, a  l’instant la reben ab goig, 17 mes no  
Mc 4,17 persecució per raó de la paraula, a  l’instant s’escandalisen. 18 I els  
Mc 4,19  19 emperò els afanys del sigle i  l’engany de les riqueses i els desigs d’ 
Mc 4,28  espiga i per últim gra ple en  l’espiga. 29 I quan ha produït los  
Mc 4,32 grans, de manera que els aucells de  l’aire poden reposar sota de sa sombra.  
Mc 4,35 -se fet tard, los digué: –Passem a  l’altra banda. 36 I després d’haver  
Mc 4,40  posseïts de gran temor. I es deia  l’un a l’altre: –Qui és aquest a qui  
Mc 4,40  de gran temor. I es deia l’un a  l’altre: –Qui és aquest a qui obeeixen  
Mc 5,1 a la filla de Jairo. 1 I passaren a  l’altra banda del mar, al territori dels  
Mc 5,2  al territori dels gerassens. 2 I a  l’eixir Jesús de la barca, tot seguit li  
Mc 5,2  de la barca, tot seguit li isqué a  l’encontre, dels sepulcres, un home  
Mc 5,2  dels sepulcres, un home posseït de  l’esperit impur, 3 lo qual tenia son  
Mc 5,6  des de lluny, corregué a ell i  l’adorà. 7 I clamant en alta veu digué:  
Mc 5,8 aturménties. 8 Puix li deia: «Ix de  l’home, esperit impur!» 9 I li  
Mc 5,10  molts. 10 I li pregava molt que no  l’expeŀlís d’aquella terra. 11 Estava  
Mc 5,13 a què entrem en ells. 13 I Jesús, a  l’instant, los ho concedí. I eixint los  
Mc 5,16  tot lo fet tal com havia succeït a  l’endemoniat, i lo dels porcs. 17 I  
Mc 5,21  passat en la barca altra vegada a  l’altre costat, se li acercà una gran  
Mc 5,24  ab ell. I lo seguia molta gent, i  l’oprimien. 25 I una dona que patia un  
Mc 5,30 plaga. 30 Emperò Jesús, coneixent a  l’instant en si mateix la virtut que  
Mc 5,38  del príncep de la sinagoga, i veu  l’avalot i als que ploraven i donaven  
Mc 6,Tit  i dos peixos. Jesús camina sobre  l’aigua i cura a molts malalts. 1 I  
Mc 6,2  en la sinagoga; i molts que  l’oïen se meravellaven de sa doctrina,  
Mc 6,6  predicant per tots los poblets de  l’encontorn. 7 I convocà als Dotze i  
Mc 6,11  no us rèbien ni vos escóltien, a  l’eixir d’allí sacudiu la pols de  
Mc 6,17  havia enviat a prendre a Joan i  l’havia fet posar ab grillons en la  
Mc 6,19  muller de ton germà. 19 I Herodias  l’insidiava, i el volia fer morir, emperò 
Mc 6,20  son consell feia moltes coses, i  l’oïa de bona gana. 21 Fins que per últim 
Mc 6,35  digueren: –Desert és aquest lloc i  l’hora és ja passada. 36 Despediu-los  
Mc 6,39  sentar a tots en pletes sobre  l’herba. 40 I s’assentaren en pletes de  
Mc 6,45 anassen antes que ell a Betsaida, a  l’altre costat de l’estany, mentres que  
Mc 6,45  a Betsaida, a l’altre costat de  l’estany, mentres que ell despedia al  
Mc 6,53  obcecat. 53 I quan estigueren a  l’altra banda, vingueren al territori de  
Mc 6,54  54 I havent eixit de la barca, a  l’instant lo conegueren. 55 I recorrent  
Mc 7,11  11 Emperò vosaltres dieu: “Si  l’home diu a son pare o a sa mare:  
Mc 7,15  i enteneu: 15 No hi ha res fora de  l’home que entrant en ell puga  
Mc 7,15 ell, eixes són les que contaminen a  l’home. 16 Si hi ha algú que tinga  
Mc 7,18  cosa extrínseca que entra en  l’home no el pot contaminar? 19 Puix no  
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Mc 7,20  20 I deia: –Les coses que ixen de  l’home són les que contaminen a l’home.  
Mc 7,20 de l’home són les que contaminen a  l’home. 21 Perquè de dins del cor de l’  
Mc 7,21  home. 21 Perquè de dins del cor de  l’home ixen los mals pensaments, los  
Mc 7,22  lo frau, les deshonestedats,  l’ull maligne, la blasfèmia, la supèrbia, 
Mc 7,23  aquestos mals ixen de dins i fan a  l’home impur. 24 I, alçant-se d’allí,  
Mc 7,25  que tenia una filla posseïda de  l’esperit impur, quan oigué parlar d’  
Mc 7,35  –que vol dir “Obriu’s!” 35 I a  l’instant foren obertes ses orelles i  
Mc 8,13  a entrar en la barca, i passà a  l’altra banda de l’estany. 14 I s’  
Mc 8,13  barca, i passà a l’altra banda de  l’estany. 14 I s’havien olvidat de  
Mc 8,26  clarament totes les coses. 26 I  l’envià a casa seva dient: –Vés-te’n a 
Mc 8,31  -los que convenia que el Fill de  l’home patís molt, i que fos despreciat  
Mc 8,35 pèrdia sa vida per causa de mi i de  l’evangeli, la salvarà. 36 Puix, què li  
Mc 8,36  36 Puix, què li aprofitarà a  l’home si guanya tot lo món i perd sa  
Mc 8,37 sa ànima? 37 O, què donarà en canvi  l’home per sa ànima? 38 I qui s’  
Mc 8,38  adúltera i pecadora, lo Fill de  l’home també s’avergonyirà d’ell quan  
Mc 9,Tit  endemoniat mut. Poder de la fe, de  l’oració i del dejuni. Instrueix a sos  
Mc 9,8 que havien vist fins que el Fill de  l’home hagués ressuscitat d’entre los  
Mc 9,11  i com està escrit del Fill de  l’home, que ha de patir molt i ser  
Mc 9,14  estaven disputant ab ells. 14 I a  l’instant, tot lo poble, al veure a  
Mc 9,17  mut. 17 I en qualsevulla part que  l’agafa, lo tira per terra, i li fa  
Mc 9,19  sofriré? Portau-me’l aquí. 19 I  l’hi portaren. I tan prest com lo vegé,  
Mc 9,19  I tan prest com lo vegé, començà  l’esperit a aturmentar-lo; i tirat a  
Mc 9,21 de la infància. 21 I moltes vegades  l’ha tirat al foc i a l’aigua per a  
Mc 9,21  vegades l’ha tirat al foc i a  l’aigua per a destruir-lo. Emperò si  
Mc 9,24  anava venint ab tropell, amenaçà a  l’esperit impur dient-li: –Esperit sord 
Mc 9,26  Jesús, prenent-lo per la mà,  l’ajudà a alçar-se, i s’aixecà. 27 I  
Mc 9,28 raça no pot eixir ab res més que ab  l’oració i el dejuni. 29 I havent partit  
Mc 9,30  deixebles i els deia: –Lo Fill de  l’home serà entregat en mans dels homes,  
Mc 9,37  ton nom, lo qual no ens segueix, i  l’hi havem prohibit. 38 I Jesús digué:  
Mc 9,38  prohibit. 38 I Jesús digué: –No  l’hi prohibiu, puix no hi ha ningú que  
Mc 9,42  vida, que tenir dos mans i anar a  l’infern, al foc inextinguible, 43 a on  
Mc 9,44  escandalisa, talla’l: més te val  l’entrar coix en la vida eterna, que  
Mc 9,44 que tenir dos peus i ser llançat en  l’infern de foc inextinguible, 45 a on lo 
Mc 9,46  -ne dos i ser llançat al foc de  l’infern, 47 a on no mor lo cuc d’  
Mc 10,1  n’anà als confins de la Judea, a  l’altra part del Jordà, i tornà la gent a 
Mc 10,7  los crià Déu. 7 Per això deixarà  l’home a son pare i a sa mare i es  
Mc 10,9  una carn. 9 Puix lo que Déu juntà,  l’home no ho sepària. 10 I tornaren a  
Mc 10,22  -me. 22 Emperò ell, afligit a  l’oir estes paraules, se retirà  
Mc 10,29 fills, o terres per amor de mi i de  l’evangeli 30 que no rèbia cent vegades  
Mc 10,33  pujam a Jerusalem, i el Fill de  l’home serà entregat als prínceps dels  
Mc 10,33  i el sentenciaran a mort, i  l’entregaran als gentils, 34 i es mofaran 
Mc 10,34  es mofaran d’ell, li escopiran, i  l’assotaran, i el faran morir; i al  
Mc 10,37  que ens assentem en vostra glòria,  l’un a la dreta i l’altre a l’esquerra  
Mc 10,37  vostra glòria, l’un a la dreta i  l’altre a l’esquerra de vós. 38 Emperò  
Mc 10,37  l’un a la dreta i l’altre a  l’esquerra de vós. 38 Emperò Jesús los  
Mc 10,41  està aparellat. 41 I quan los deu  l’oigueren, començaren a indignar-se  
Mc 10,45  de tots. 45 Perquè fins lo Fill de  l’home no vingué per a ser servit, sinó  
Mc 10,46 molts. 46 I vingueren a Jericó, i a  l’eixir de Jericó ell i sos deixebles, i  
Mc 11,1 i a Betània, prop de la muntanya de  l’Oliverar, envià dos de sos deixebles 2  
Mc 11,12  los Dotze. 12 I al dia següent, a  l’eixir de Betània, tingué fam. 13 I  
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Mc 11,17  casa d’oració? Emperò vosaltres  l’haveu feta cova de lladres. 18 I havent 
Mc 11,20  se n’anà fora de la ciutat. 20 I  l’endemà matí, al temps de passar,  
Mc 12,1  féu un cup, i fabricà una torre, i  l’arrendà a uns pagesos, i se n’anà  
Mc 12,3  lo fruit de la vinya. 3 Ells  l’agafaren, l’abastonejaren, i el  
Mc 12,3  de la vinya. 3 Ells l’agafaren,  l’abastonejaren, i el despatxaren sens  
Mc 12,4  a enviar-los altre sirvent, i  l’apedregaren i el feriren en lo cap, i  
Mc 12,7  digueren entre si: “Aquest és  l’hereu, veniu, matem-lo i serà nostra  
Mc 12,7  veniu, matem-lo i serà nostra  l’heretat.” 8 I agarrant-lo, lo mataren 
Mc 12,9  de la vinya. 9 »Què farà, doncs,  l’amo de la vinya? Vindrà i destruirà als 
Mc 12,14 humans, puix no mirau als homes per  l’apariència, sinó que ensenyau lo camí  
Mc 12,16  diner per a què ho veja. 16 I ells  l’hi portaren. I els digué: –De qui és  
Mc 12,22  set, i no deixaren descendència. I  l’última de tots morí la muller. 23 Al  
Mc 12,26  de Moisès com Déu li va parlar en  l’esbarzer dient: “Jo só el Déu d’  
Mc 12,32  manament major que estos. 32 I  l’escriba li digué: –Mestre, en veritat  
Mc 12,33 I amar-lo de tot lo cor, i de tot  l’enteniment, i de tota l’ànima, i ab  
Mc 12,33  i de tot l’enteniment, i de tota  l’ànima, i ab tot lo poder, i amar al  
Mc 12,36  36 Perquè lo mateix David diu per  l’Esperit Sant: »“Digué el Senyor a mon  
Mc 12,37 tos peus.” 37 »Puix lo mateix David  l’apellida Senyor, d’a on, doncs, és son 
Mc 12,37 fill? I una gran multitud del poble  l’oïa ab gust. 38 I els deia en sa  
Mc 12,41  estant Jesús assentat en davant de  l’arca dels oferiments, estava mirant com 
Mc 12,41 mirant com la gent tirava diners en  l’arca, i molts rics n’hi tiraven molts. 
Mc 12,43  tots los demés que hi tiraren en  l’arca. 44 Perquè tots hi han tirat de lo 
Mc 13,1 ab los senyals que preceiran. 1 I a  l’eixir del temple li digué un dels  
Mc 13,3 3 I estant sentat en la muntanya de  l’Oliverar de cara al temple, li  
Mc 13,10  és necessari que sia predicat  l’evangeli a totes les nacions. 11 I quan 
Mc 13,11  sou vosaltres los que parlau, sinó  l’Esperit Sant. 12 I lo germà entregarà  
Mc 13,14 aqueix se salvarà. 14 »I quan veges  l’abominació de la desolació, de què  
Mc 13,26  26 »I aleshores veuran al Fill de  l’home, que vindrà en los núvols ab gran  
Mc 13,27 des d’un extrem de la terra fins a  l’extrem del cel. 28 »I apreneu una  
Mc 13,28  han nat, coneixeu que està prop  l’estiu. 29 Puix així també, quan vejau  
Mc 13,35  doncs, perquè no sabeu quan vindrà  l’amo de la casa, si a la tarda, o a  
Mc 14,Tit  Jesús. Última cena i institució de  l’eucaristia. Oració en l’hort. Lo  
Mc 14,Tit  de l’eucaristia. Oració en  l’hort. Lo Senyor és presentat a Caifàs.  
Mc 14,3  d’ungüent molt preciós de  l’espiga del nardo, i rompent lo vas,  
Mc 14,14  qualsevol part que éntria, dieu a  l’amo de la casa: “Lo Mestre diu: ¿A on  
Mc 14,16  deixebles i anaren a la ciutat, i  l’encontraren com los ho havia dit, i  
Mc 14,17  la pasqua. 17 I arribada  l’hora hi anà ab los Dotze. 18 I estant  
Mc 14,21  la mà en lo plat. 21 I el Fill de  l’home va en veritat, com està escrit d’ 
Mc 14,21  per qui serà entregat lo Fill de  l’home! Bo li seria al tal home que mai  
Mc 14,26 nou en lo Regne de Déu. 26 I cantat  l’himne, isqueren a la muntanya de l’  
Mc 14,26 l’himne, isqueren a la muntanya de  l’Oliverar. 27 I Jesús los digué:  
Mc 14,41 digué: –Dormiu ja i reposau. Basta:  l’hora és arribada. Veus aquí que el Fill 
Mc 14,41  arribada. Veus aquí que el Fill de  l’home va a ser entregat en mans de  
Mc 14,47  que estaven ab Jesús, desembeinant  l’espasa, ferí a un criat del sumo  
Mc 14,47  criat del sumo sacerdot i li tallà  l’orella. 48 I prenent Jesús la paraula,  
Mc 14,54  i els ancians. 54 Mes Pere  l’anava seguint des de lluny fins a dins  
Mc 14,62  digué: –Jo só, i veureu al Fill de  l’home sentat a la dreta del poder de Déu 
Mc 14,65 i li deien: –Endevina! I els criats  l’abufetejaven. 66 I estant Pere a baix  
Mc 15,1 lo consistori, lligaren a Jesús, se  l’emportaren i l’entregaren a Pilat. 2 I 
Mc 15,1  a Jesús, se l’emportaren i  l’entregaren a Pilat. 2 I Pilat li  
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Mc 15,3  3 I els prínceps dels sacerdots  l’acusaven de moltes coses. Emperò ell no 
Mc 15,10  10 Perquè sabia que per enveja  l’havien entregat los prínceps dels  
Mc 15,15  d’haver fet assotar a Jesús,  l’entregà per a què fos crucificat. 16 I  
Mc 15,16  16 I los soldats lo portaren a  l’atri del pretori i convocaren tota la  
Mc 15,19  i li escopien, i arrodillant-se,  l’adoraven. 20 I després d’haver-lo  
Mc 15,25  un se’n portaria. 25 Era, doncs,  l’hora de tèrcia quan lo crucificaren. 26 
Mc 15,27  I crucificaren ab ell dos lladres,  l’un a sa dreta, i l’altre a sa  
Mc 15,27  dos lladres, l’un a sa dreta, i  l’altre a sa esquerra. 28 I se complí l’ 
Mc 15,28 altre a sa esquerra. 28 I se complí  l’Escriptura que diu: «I fou contat entre 
Mc 15,32  los que estaven crucificats ab ell  l’ultrajaven. 33 I quan fou l’hora de  
Mc 15,33 ab ell l’ultrajaven. 33 I quan fou  l’hora de sexta, se cobrí de tenebres  
Mc 15,33  de tenebres tota la terra fins a  l’hora de nona. 34 I a l’hora de nona  
Mc 15,34  fins a l’hora de nona. 34 I a  l’hora de nona exclamà Jesús ab gran crit 
Mc 15,35  dels que estaven presents, quan  l’oïren, deien: –Mirau, a Elies crida. 36 
Mc 15,46  comprà un llençol i, baixant-lo,  l’embolicà en lo llençol, i el posà en un 
Mc 16,Tit  a estos a batejar i a predicar  l’evangeli. Sa ascensió al cel. 1 I  
Mc 16,11  quan oïren que era viu i que ella  l’havia vist, no ho cregueren. 12 Mes,  
Mc 16,14  de cor per no haver cregut als que  l’havien vist ressuscitat. 15 I els  
Mc 16,15  –Anau per tot lo món i predicau  l’evangeli a totes les criatures. 16 Lo  
Mc 16,20  la paraula ab los miracles que  l’acompanyaven. Amén. Lc Inc L’Evangeli 
Lc 1,8  de sacerdot davant de Déu, segons  l’ordre de son torn, 9 conforme la  
Lc 1,10  del poble estava pregant defora a  l’hora de l’encens. 11 I se li aparegué  
Lc 1,10  estava pregant defora a l’hora de  l’encens. 11 I se li aparegué un àngel  
Lc 1,11 Senyor, estant en peu a la dreta de  l’altar de l’encens. 12 I Zacaries, quan 
Lc 1,11  en peu a la dreta de l’altar de  l’encens. 12 I Zacaries, quan lo vegé, se 
Lc 1,13  temor s’apoderà d’ell. 13 Emperò  l’àngel li digué: –No témies, Zacaries,  
Lc 1,15 altra beguda forta, i estarà ple de  l’Esperit Sant ja des del ventre de sa  
Lc 1,17  ells. 17 Perquè ell lo preceirà ab  l’esperit i virtut d’Elies, per a  
Lc 1,18 poble perfet. 18 I digué Zacaries a  l’àngel: –Com coneixeré jo això? Perquè  
Lc 1,19  d’edat avançada. 19 I, responent,  l’àngel li digué: –Jo só Gabriel, que  
Lc 1,26 homes.» 26 I al sisè mes, Déu envià  l’àngel Gabriel a una ciutat de Galilea  
Lc 1,28 verge era Maria. 28 I havent entrat  l’àngel a on ella estava, digué: –Déu vos 
Lc 1,29 vós entre les dones. 29 I quan ella  l’hagué vist, quedà sorpresa de ses  
Lc 1,30 quina salutació seria aquella. 30 I  l’àngel li digué: –No temau, Maria, puix  
Lc 1,31 vostre ventre, i parireu un fill, i  l’anomenareu Jesús. 32 Aquest serà gran i 
Lc 1,32  serà gran i s’apellidarà Fill de  l’Altíssim, i lo Senyor Déu li donarà lo  
Lc 1,34  no tindrà fi. 34 I digué Maria a  l’àngel: –Com serà això, puix jo no conec 
Lc 1,35  jo no conec baró? 35 I, responent,  l’àngel li digué: –L’Esperit Sant vindrà 
Lc 1,35  vindrà sobre vós, i la virtut de  l’Altíssim vos cobrirà de sa sombra. I  
Lc 1,38  38 I digué Maria: –Veus aquí  l’esclava del Senyor, faça’s en mi  
Lc 1,38  ta paraula. I se retirà d’ella  l’àngel. 39 I en aquells dies, alçant-  
Lc 1,41  ventre i Elisabet quedà plena de  l’Esperit Sant. 42 I exclamà en alta veu  
Lc 1,44 a mos oïdos la veu de ta salutació,  l’infant saltà de goig en mon ventre. 45  
Lc 1,59  vuitè dia vingueren a circuncidar  l’infant, i li donaven lo nom de son pare 
Lc 1,62  I preguntaven ab senyes al pare de  l’infant com volia que l’anomenassen. 63 
Lc 1,62  al pare de l’infant com volia que  l’anomenassen. 63 I demanà una tauleta i  
Lc 1,64  I tots se meravellaren. 64 I a  l’instant s’obrí sa boca i quedà llibre  
Lc 1,67  I Zacaries, son pare, quedà ple de  l’Esperit Sant i profetisà dient: 68  
Lc 1,76  infant, seràs apellidat profeta de  l’Altíssim, perquè aniràs davant lo  
Lc 1,78  misericòrdia de nostre Déu, ab què  l’orient de lo alt nos ha visitat, 79 per 
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Lc 1,80  passos en lo camí de la pau. 80 I  l’infant creixia i se fortaleixia en  
Lc 2,Tit  i profecia de Simeon. Jesús, a  l’edat de dotze anys, disputa en lo  
Lc 2,7  7 I parí son fill primogènit i  l’embolicà en bolquers i lo reclinà en un 
Lc 2,10 gran temor s’apoderà d’ells. 10 I  l’àngel los digué: –No temau, perquè veus 
Lc 2,12  -us de senyal: que trobareu a  l’infant embolicat en bolquers i reclinat 
Lc 2,13  13 I de repente comparegué ab  l’àngel un exèrcit de la milícia  
Lc 2,16  i trobaren a Maria i a Josep, i a  l’infant en lo pessebre. 17 I quan ho  
Lc 2,21  los vuit dies per a circuncidar a  l’infant, li posaren lo nom de Jesús, com 
Lc 2,21  li posaren lo nom de Jesús, com  l’àngel l’havia anomenat abans que fos  
Lc 2,21  lo nom de Jesús, com l’àngel  l’havia anomenat abans que fos concebut  
Lc 2,24  al Senyor. 24 I per a donar  l’oferiment, conforme està escrit en la  
Lc 2,25 esperava la consolació d’Israel. I  l’Esperit Sant estava sobre ell. 26 I li  
Lc 2,26  26 I li havia estat revelat per  l’Esperit Sant que ell no veuria la mort  
Lc 2,27 lo Cristo del Senyor. 27 I mogut de  l’Esperit, vingué al temple. I portant  
Lc 2,27  al temple. I portant los pares a  l’infant Jesús per a practicar per ell lo 
Lc 2,40 ciutat de Nazaret, en Galilea. 40 I  l’infant creixia, i se fortificava,  
Lc 2,43 dies, quan se’n tornaren, se quedà  l’infant Jesús en Jerusalem sens que ho  
Lc 2,47  preguntant-los. 47 I tots quants  l’oïen, s’atordien de sa sabiduria i de  
Lc 3,1  Genealogia de Jesús. 1 I en  l’any quinze de l’imperi de Tiberi  
Lc 3,1  de Jesús. 1 I en l’any quinze de  l’imperi de Tiberi Cèsar, essent Ponç  
Lc 3,9  Perquè ja està posada la destral a  l’arrel dels arbres. Puix tot arbre que  
Lc 3,22  lo cel, 22 i baixà sobre d’ell  l’Esperit Sant en forma corporal com d’  
Lc 3,22  veu del cel: –Tu ets mon fill,  l’amat; en tu m’he complagut. 23 I lo  
Lc 4,1  miracles. 1 Emperò Jesús, ple de  l’Esperit Sant, se’n tornà del Jordà i  
Lc 4,4 li respongué: –Escrit està: “No viu  l’home de pa solament, sinó de tota  
Lc 4,5 moment li mostrà tots los regnes de  l’univers 6 i li digué: –Te donaré tot  
Lc 4,14 per algun temps. 14 I per virtut de  l’Esperit tornà Jesús a Galilea, i sa  
Lc 4,18 ha ungit, i m’ha enviat a predicar  l’evangeli als pobres, a curar als  
Lc 4,19  als que estan oprimits, a publicar  l’any de misericòrdia del Senyor i lo dia 
Lc 4,20  20 I havent tancat lo llibre,  l’entregà al ministre i se sentà. I tots  
Lc 4,28  los que estaven en la sinagoga, a  l’oir això s’irritaren, 29 i s’alçaren  
Lc 5,1 paraula de Déu, estant a la vora de  l’estany de Genesaret, 2 vegé dos barques 
Lc 5,2  barques que estaven a la vora de  l’estany, i los pescadors havien saltat  
Lc 5,7  als seus companys que estaven en  l’altra barca per a què vinguessen a  
Lc 5,9 estaven ab ell quedaren atordits de  l’agafada de peix que havien fet. 10 I  
Lc 5,24 a què sapiau, doncs, que el Fill de  l’home té potestat sobre la terra de  
Lc 5,25  i vés-te’n a ta casa. 25 I a  l’instant s’alçà a vista d’ells, i  
Lc 5,34  ventura podeu fer que els amics de  l’espòs dejúnien mentres està ab ells l’ 
Lc 5,34 espòs dejúnien mentres està ab ells  l’espòs? 35 Emperò ja vindran dies en què 
Lc 5,35  vindran dies en què los serà pres  l’espòs, i llavors dejunaran en aquells  
Lc 5,38  se deu posar en bots nous, i així  l’un i l’altre se mantindran. 39 I ningú 
Lc 5,38  posar en bots nous, i així l’un i  l’altre se mantindran. 39 I ningú que beu 
Lc 6,Tit  als escribes i fariseus acerca  l’observància del dissabte. Anomena los  
Lc 6,5  5 I els digué: –Lo Fill de  l’home és també senyor del dissabte. 6 I  
Lc 6,7  dreta. 7 I els escribes i fariseus  l’estaven observant, per a veure si  
Lc 6,8  los pensaments d’ells i digué a  l’home que tenia seca la mà: –Alça’t i  
Lc 6,10 -se’ls a tots al rodador, digué a  l’home: –Extén ta mà. Ell l’estengué i  
Lc 6,10  digué a l’home: –Extén ta mà. Ell  l’estengué i li fou restablerta la mà  
Lc 6,10 i li fou restablerta la mà sana com  l’altra. 11 I ells s’ompliren de ràbia,  
Lc 6,22 com a dolent, per causa del Fill de  l’home. 23 Alegrau-vos, en aquell dia,  
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Lc 6,29 feresca en una galta, presenta-li  l’altra també. I al que et prenga la  
Lc 6,35  serà gran, i sereu fills de  l’Altíssim, perquè ell és bo fins per als 
Lc 6,41  41 ¿I per què mires la volva en  l’ull de ton germà i no t’adones de la  
Lc 6,42  hi veuràs per a traure la volva de  l’ull de ton germà. 43 »Puix no és bon  
Lc 6,45 bon tresor de son cor trau lo bé, i  l’home dolent, del mal tresor de son cor  
Lc 6,45  de son cor trau la maldat. Puix de  l’abundància del cor parla la boca. 46  
Lc 7,1 acabat estes plàtiques al poble que  l’escoltava, entrà en Cafarnaüm. 2 I hi  
Lc 7,8  i dic a est: “Vés”, i va, i a  l’altre: “Vine”, i ve, i a mon criat:  
Lc 7,11 anava a una ciutat anomenada Naïm i  l’acompanyaven sos deixebles i una gran  
Lc 7,12  una gran multitud de gent. 12 I, a  l’arribar prop de les portes de la  
Lc 7,15  sentà, i començà a parlar. I Jesús  l’entregà a sa mare. 16 I un temor s’  
Lc 7,22  los morts ressusciten, és anunciat  l’evangeli als pobres. 23 I benaventurat  
Lc 7,29  tot lo poble, i els publicans que  l’oïren, glorificaren a Déu, sent  
Lc 7,34  lo dimoni.” 34 Vingué el Fill de  l’home, que menja i beu, i dieu: “Veus  
Lc 7,39  ungüent. 39 I quan lo fariseu que  l’havia convidat vegé això, deia entre si 
Lc 7,41  41 –Un acreedor tenia dos deutors,  l’un li devia cinc-cents diners, i l’  
Lc 7,41  un li devia cinc-cents diners, i  l’altre, cinquanta. 42 Emperò com no  
Lc 7,42  dos son deute. Doncs, quin d’ells  l’amarà més? 43 Respongué Simó dient: –Jo 
Lc 8,3  i Susanna, i moltes altres que  l’assistien ab sos béns. 4 I com hagués  
Lc 8,5  i se la menjaren los aucells de  l’aire. 6 I altra caigué sobre pedres, i  
Lc 8,12  a la vora del camí són aquells que  l’ouen, emperò luego ve lo diable i se’n 
Lc 8,13  que reben ab goig la paraula quan  l’ouen, però no posa en ells arrel, puix  
Lc 8,14  entre espines, són aquells que  l’oïren, mes després queden sufocats per  
Lc 8,22 en una barca i els digué: –Passem a  l’altra banda de l’estany. I partiren.  
Lc 8,22  digué: –Passem a l’altra banda de  l’estany. I partiren. 23 I mentres  
Lc 8,23  sobrevingué un temporal de vent en  l’estany, i s’ompliren d’aigua, i  
Lc 8,25  que així mana als vents i al mar i  l’obeeixen? 26 I navegaren al territori  
Lc 8,29  29 I és perquè manava a  l’esperit impur que eixís de l’home;  
Lc 8,29  a l’esperit impur que eixís de  l’home; puix llarg temps havia que estava 
Lc 8,31  suplicaven que no els manàs anar a  l’abisme. 32 I estava allí pasturant en  
Lc 8,33  33 Isqueren, doncs, los dimonis de  l’home i se ficaren dins dels porcs, i la 
Lc 8,33  ab ímpetu per un barranc en  l’estany i s’ofegaren. 34 Quan los  
Lc 8,35  a Jesús, i encontraren sentat a  l’home de qui havien eixit los dimonis,  
Lc 8,38  en una barca i se’n tornà. 38 I  l’home de qui havien eixit los dimonis li 
Lc 8,40  lo rebé la multitud, puix tothom  l’estava esperant. 41 I veus aquí que  
Lc 8,42  42 perquè tenia sa única filla, de  l’edat de dotze anys, que s’estava  
Lc 8,42 succeí que mentres que ell hi anava  l’oprimia la multitud. 43 I certa dona  
Lc 8,43  tot quant tenia en metges i ningú  l’havia poguda curar, 44 s’acercà a ell  
Lc 8,47  davant de tothom la causa per què  l’havia tocat i com al moment havia  
Lc 8,50  incomòdies al Mestre. 50 Emperò a  l’oir-ho Jesús, digué al pare de la  
Lc 9,6 eixit, anaven pels pobles predicant  l’evangeli i curant per tot arreu. 7 I  
Lc 9,22  -los: –És precís que el Fill de  l’home patesca moltes coses, i que sia  
Lc 9,26 de mi i de mes paraules, lo Fill de  l’home s’avergonyirà d’ell quan vinga  
Lc 9,34  els cobrí i s’ompliren de temor a  l’entrar aquells en lo núvol. 35 I isqué  
Lc 9,35  núvol dient: –Aquest és mon Fill,  l’amat, oïu-lo. 36 I a l’eixir aquesta 
Lc 9,36 mon Fill, l’amat, oïu-lo. 36 I a  l’eixir aquesta veu trobaren a Jesús sol, 
Lc 9,37  ells de la muntanya, los isqué a  l’encontre una gran multitud de gent. 38  
Lc 9,38  que vejau a mon fill, perquè és  l’únic que tinc. 39 I veus aquí que un  
Lc 9,39 tinc. 39 I veus aquí que un esperit  l’agarrà, i repentinament se posà a  
Lc 9,43  43 Emperò Jesús reprengué a  l’esperit impur i curà al jove i el  
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Lc 9,44  paraules, perquè lo Fill de  l’home ha de ser entregat en mans dels  
Lc 9,49  los dimonis en nom vostre, i  l’hi havem prohibit, perquè no us segueix 
Lc 9,50 nosaltres. 50 I Jesús li digué: –No  l’hi prohibiu, perquè lo qui no és contra 
Lc 9,56  de quin esperit sou. 56 Lo Fill de  l’home no ha vingut a perdre les ànimes,  
Lc 9,58  tenen caus, i los aucells de  l’aire, nius; mes lo Fill de l’home no  
Lc 9,58  de l’aire, nius; mes lo Fill de  l’home no té a on reclinar lo cap. 59 I a 
Lc 9,62  que després d’haver posat sa mà a  l’arada mira endarrere, és apte per al  
Lc 10,15  seràs abatuda fins al profundo de  l’infern! 16 »Qui a vosaltres ou, me ou a 
Lc 10,19  escorpins i sobre tot lo poder de  l’enemic, i res vos danyarà. 20 Emperò no 
Lc 10,21  mateixa hora Jesús se regositjà en  l’Esperit Sant i digué: –Vos alabo, Pare, 
Lc 10,35  tragué dos diners, i els donà a  l’hostaler, i li digué: »–Cuida’l, i tot 
Lc 10,38  lloc, i una dona que es deia Marta  l’hospedà en sa casa. 39 I tenia ella una 
Lc 11,7 no tinc res que donar-li.” 7 I si  l’altre respongués des de dins dient: “No 
Lc 11,8  llevar a donar-te’ls.” 8 I si  l’altre insistís en trucar a la porta, jo 
Lc 11,13  més vostre Pare celestial donarà  l’Esperit bo als que l’hi demànien? 14 I 
Lc 11,13  donarà l’Esperit bo als que  l’hi demànien? 14 I Jesús estava llançant 
Lc 11,21  ha arribat a vosaltres. 21 »Quan  l’home valent armat guarda sa casa, estan 
Lc 11,24  arreplega ab mi, escampa. 24 »Quan  l’esperit impur ha eixit d’un home,  
Lc 11,30  ninivites, així també lo Fill de  l’home ho serà per a aquesta generació.  
Lc 11,42  herbes, i traspassau la justícia i  l’amor de Déu! Era necessari observàsseu  
Lc 11,51  de Zacaries, que fou mort entre  l’altar i el temple. Jo us ho dic que se  
Lc 12,3 en la claredat; i lo que diguéreu a  l’oïdo en les estàncies, serà anunciat  
Lc 12,5  la vida, té poder de llançar a  l’infern. A est, vos dic, és a qui haveu  
Lc 12,8  davant dels homes, lo Fill de  l’home lo confessarà a ell davant dels  
Lc 12,10 aquell que pàrlia contra lo Fill de  l’home, l’hi serà perdonat est pecat;  
Lc 12,10  pàrlia contra lo Fill de l’home,  l’hi serà perdonat est pecat; emperò  
Lc 12,10  aquell que blasfèmia contra de  l’Esperit Sant, no tindrà perdó. 11 »I  
Lc 12,12 o com haveu de respondre, 12 perquè  l’Esperit Sant vos mostrarà en aquella  
Lc 12,13 dieu a mon germà que partesca ab mi  l’heretat. 14 Emperò ell li respongué:  
Lc 12,15  la vida de cada qual no està en  l’abundància de les coses que posseeix.  
Lc 12,20  Aquesta nit te van a demanar  l’ànima; ¿per a qui serà tot quant has  
Lc 12,23 cos, sobre què vestireu. 23 Més val  l’ànima que el menjar, i lo cos més que  
Lc 12,28  com un d’ells. 28 Doncs, si a  l’herba que avui està en lo camp i demà  
Lc 12,29  de menjar o beure, i no tingau  l’ànimo suspès. 30 Puix totes estes són  
Lc 12,33  qual ni s’apodera lo lladre, ni  l’arna lo destrueix. 34 Perquè allà a on  
Lc 12,39  que si lo pare de família sabés  l’hora en què havia de venir lo lladre,  
Lc 12,40  40 Estau, doncs, vosaltres sobre  l’avís, perquè a l’hora que menos penseu 
Lc 12,40  vosaltres sobre l’avís, perquè a  l’hora que menos penseu vindrà lo Fill de 
Lc 12,40  que menos penseu vindrà lo Fill de  l’home. 41 I Pere li digué: –Senyor,  
Lc 12,46  del tal sirvent en lo dia que no  l’espera i a l’hora que no sap, i lo  
Lc 12,46  en lo dia que no l’espera i a  l’hora que no sap, i lo separarà i li  
Lc 12,50  he de ser batejat, i com tinc  l’ànimo afligit fins que es cúmplia! 51  
Lc 12,58 al jutge, i lo jutge t’entréguia a  l’agusil, i l’agusil te pòsia en la  
Lc 12,58  jutge t’entréguia a l’agusil, i  l’agusil te pòsia en la presó. 59 Te dic  
Lc 12,59 no eixiràs d’allí fins haver pagat  l’última malla. 13,Tit Capítol XIII  
Lc 13,Tit  13,Tit Capítol XIII Exhortació a  l’arrepentiment. Figuera estèril. Cura en 
Lc 13,11 11 I veus aquí una dona posseïda de  l’esperit, que estava mala feia divuit  
Lc 13,13  I imposà les mans sobre ella, i a  l’instant s’adreçà i glorificava a Déu.  
Lc 13,19  hort. I cresqué i se féu tan gran  l’arbre, que els aucells de l’aire  
Lc 13,19  gran l’arbre, que els aucells de  l’aire reposaven en ses rames. 20 I digué 
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Lc 13,34  volguí reunir tos fills, com  l’aucell sa niuada sota ses ales, i no ho 
Lc 14,1  fariseus per a menjar pa, ells  l’estaven observant. 2 I veus aquí un  
Lc 14,4  callaren. Llavors ell, tocant a  l’hidròpic, lo curà i despedí. 5 I els  
Lc 14,9 tu, avergonyit, que acudir a ocupar  l’últim siti. 10 Ans bé, quan sies  
Lc 14,10  sies convidat, vés i assenta’t en  l’últim puesto, a fi de que quan vinga lo 
Lc 14,12  exaltat. 12 I deia també al que  l’havia convidat: –Quan dónies un dinar o 
Lc 14,17 i convidà a molts. 17 I quan arribà  l’hora del sopar, envià son criat a dir  
Lc 14,19  que em doneu per escusat. 19 I  l’altre digué: »–He comprat cinc parells  
Lc 14,20  em doneu per escusat. 20 I digué  l’altre: »–He pres muller, i per això no  
Lc 15,Tit  15,Tit Capítol XV Paràboles de  l’ovella esgarriada, de la dracma perduda 
Lc 15,4  dient: 4 –¿Qui de vosaltres és  l’home que, tenint cent ovelles i havent  
Lc 15,6  i veïns dient-los: “Donau-me  l’enhorabona, puix he trobat l’ovella  
Lc 15,6 -me l’enhorabona, puix he trobat  l’ovella que se’ns havia perdut.” 7 »Vos 
Lc 15,9 fins a trobar-la? 9 I després que  l’ha encontrada reuneix les amigues i  
Lc 15,9  i veïnes, i diu: “Donau-me  l’enhorabona, puix he trobat la dracma  
Lc 15,15  ciutadans d’aquella terra, qui  l’envià a sa granja a guardar porcs. 16 I 
Lc 15,27 ha fet matar lo vedell gras, perquè  l’ha recobrat ab salut. 28 »Llavors ell  
Lc 16,3  “Què faré ara que mon amo me pren  l’administració? Jo no só bo per a cavar, 
Lc 16,7 -ne cinquanta. 7 »Després digué a  l’altre: »–I tu, quant deus? »I est  
Lc 16,13  a dos amos; perquè o avorrirà a  l’un i amarà a l’altre, o s’aficionarà  
Lc 16,13 perquè o avorrirà a l’un i amarà a  l’altre, o s’aficionarà a un i  
Lc 16,13  s’aficionarà a un i despreciarà a  l’altre. No podeu servir a Déu i a les  
Lc 16,23  el ric i fou sepultat. 23 »I en  l’infern, alçant los ulls quan estava en  
Lc 16,27  »–Doncs jo us suplico, pare, que  l’envieu a casa de mon pare, 28 perquè  
Lc 17,Tit  Jesús a sos deixebles quant mal és  l’escàndol; que s’han de perdonar los  
Lc 17,9  i beuràs tu.” 9 ¿Per ventura  l’amo li ha d’estar agraït al tal criat  
Lc 17,12  la Samària i de la Galilea. 12 I a  l’entrar en un lloc, isqueren a son  
Lc 17,22  veure un dels dies del Fill de  l’home, i no el veureu. 23 I vos diran:  
Lc 17,24  del cel, resplendeix des de  l’una part a l’altra, així serà lo Fill  
Lc 17,24  resplendeix des de l’una part a  l’altra, així serà lo Fill de l’home en  
Lc 17,24  a l’altra, així serà lo Fill de  l’home en son dia. 25 Emperò abans és  
Lc 17,26  succeirà en los dies del Fill de  l’home. 27 Menjaven i bevien. Los homes  
Lc 17,27  fins al dia en què Noè entrà en  l’arca; i vingué lo diluvi i acabà ab  
Lc 17,30 dia en què es maniféstia lo Fill de  l’home. 31 En aquella hora, lo qui es  
Lc 17,34 aquella nit estaran dos en un llit:  l’un serà pres, i l’altre, deixat; 35  
Lc 17,34  dos en un llit: l’un serà pres, i  l’altre, deixat; 35 estaran dues dones  
Lc 17,35  estaran dues dones molent juntes:  l’una serà presa, i l’altra, deixada;  
Lc 17,35 molent juntes: l’una serà presa, i  l’altra, deixada; dos en un camp: l’un  
Lc 17,35  l’altra, deixada; dos en un camp:  l’un serà pres, i l’altre, deixat. 36  
Lc 17,35  dos en un camp: l’un serà pres, i  l’altre, deixat. 36 Ells respongueren i  
Lc 18,8  Emperò, quan vinga lo Fill de  l’home, ¿pensau que trobarà fe en la  
Lc 18,10  homes pujaren al temple a orar;  l’un era fariseu, i l’altre, publicà. 11 
Lc 18,10 temple a orar; l’un era fariseu, i  l’altre, publicà. 11 »Lo fariseu, posat  
Lc 18,26  en lo Regne de Déu. 26 I los que  l’oïen, deien: –Qui, doncs, podrà salvar  
Lc 18,31  los profetes del Fill de  l’home. 32 Puix serà entregat als  
Lc 18,33  i escopit. 33 I després que  l’hauran assotat, lo faran morir, i al  
Lc 18,40  40 I parant-se Jesús, manà que  l’hi portassen. I quan estigué cerca, li  
Lc 18,43 la; la teva fe t’ha salvat. 43 I a  l’instant vegé, i lo seguia glorificant a 
Lc 19,10  d’Abraham. 10 Perquè lo Fill de  l’home ha vingut a buscar i salvar lo que 
Lc 19,14  14 »Emperò, com sos ciutadans  l’avorrien, li enviaren una ambaixada,  
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Lc 19,29  de Betània, en la muntanya dita de  l’Oliverar, envià dos de sos deixebles,  
Lc 19,31  respondreu així: “Perquè el Senyor  l’ha menester.” 32 Partiren, doncs, los  
Lc 19,34 I ells digueren: –Per què el Senyor  l’ha menester. 35 I lo menaren a Jesús i, 
Lc 19,37  a la baixada de la muntanya de  l’Oliverar, tots los deixebles, en gran  
Lc 19,46  casa d’oració”, emperò vosaltres  l’haveu feta cova de lladres. 47 I tots  
Lc 20,1 instruint al poble i anunciant-li  l’evangeli, se juntaren los prínceps dels 
Lc 20,9  –Un home plantà una vinya i  l’arrendà a uns pagesos, i ell s’ausentà 
Lc 20,10  temps de son país. 10 I arribada  l’estació, envià un dels seus criats als  
Lc 20,11  i, omplint-lo de vituperis,  l’enviaren sense res. 12 I envià encara  
Lc 20,13  tragueren fora. 13 Digué aleshores  l’amo de la vinya: “Què faré? Enviaré a  
Lc 20,14  entre si i digueren: “Aquest és  l’hereu, matem-lo a fi de que la  
Lc 20,15  mataren. »Què farà, doncs, ab ells  l’amo de la vinya? 16 Vindrà i destruirà  
Lc 20,24 24 Mostrau-me un diner. De qui és  l’efígie e inscripció que té? –De Cèsar  
Lc 20,45  estant-lo oint tot lo poble que  l’escoltava: 46 –Guardau-vos dels  
Lc 21,1  almoines que posaven los rics en  l’arca, 2 vegé també una pobra viuda que  
Lc 21,24  poble. 24 I moriran al fil de  l’espasa, i seran portats en cautiveri  
Lc 21,27  27 Llavors veuran al Fill de  l’home, que vindrà sobre d’un núvol ab  
Lc 21,30 si lo fruit, coneixeu que està prop  l’estiu. 31 Així també vosaltres, quan  
Lc 21,34  s’engordesquen ab la glotoneria i  l’excés de vi, i ab los afanys d’aquesta 
Lc 21,36  ab confiança davant del Fill de  l’home. 37 I estava ensenyant de dia en  
Lc 21,37  estava en la muntanya anomenada de  l’Oliverar. 38 I tot lo poble acudia a  
Lc 22,Tit Judes. Cena pasqual i institució de  l’eucaristia. Disputa sobre la primícia.  
Lc 22,Tit  negació de sant Pere. Sa agonia en  l’hort. És pres i ultrajat en la casa del 
Lc 22,6  6 I Judes s’obligà i buscava  l’oportunitat d’entregar-los-el sens 
Lc 22,9 I ells li digueren: –A on voleu que  l’aparellem? 10 I els digué: –Veus aquí  
Lc 22,10  10 I els digué: –Veus aquí que a  l’entrar en la ciutat trobareu un home  
Lc 22,11  “Lo Mestre t’envia a dir: A on és  l’estància en què he de menjar la pasqua  
Lc 22,14  i aparellaren la pasqua. 14 I quan  l’hora fou arribada, se sentà a taula, i  
Lc 22,22  22 I veritat és que el Fill de  l’home se’n va, segons lo que està  
Lc 22,29  preparo lo Regne, com mon Pare me  l’ha preparat a mi, 30 a fi de que menjau 
Lc 22,39  tenia de costum, a la muntanya de  l’Oliverar. I el seguiren també sos  
Lc 22,45  terra. 45 I alçant-se després de  l’oració, vingué a sos deixebles, i els  
Lc 22,48  ab un bes entregues lo Fill de  l’home? 49 I quan vegeren los que estaven 
Lc 22,50  príncep dels sacerdots i li tallà  l’orella dreta. 51 Mes Jesús, prenent la  
Lc 22,51  –Deixau-lo fins aquí. I li tocà  l’orella i el curà. 52 I Jesús digué als  
Lc 22,63  Entretant, los que tenien a Jesús  l’escarnien i li donaven cops. 64 Havent  
Lc 22,64  -li posat una bena als ulls,  l’abufetejaven i li preguntaven dient-  
Lc 22,69  69 Mes des d’ara lo Fill de  l’home estarà sentat a la dreta del poder 
Lc 23,14  interrogat davant de vosaltres, no  l’he trobat culpable de ningun dels crims 
Lc 23,14  ningun dels crims de què vosaltres  l’acusau; 15 ni Herodes tampoc, perquè jo 
Lc 23,31  “Cobriu-nos.” 31 Perquè si a  l’arbre verd lo tracten d’aqueixa  
Lc 23,33  lladres, un a la dreta i altre a  l’esquerra. 34 Emperò Jesús deia: –Pare,  
Lc 23,35  a si mateix, si ell és lo Cristo,  l’elegit de Déu. 36 Los soldats també l’ 
Lc 23,36 elegit de Déu. 36 Los soldats també  l’insultaven, acercant-se a ell i  
Lc 23,39 «Aquest és lo rei dels jueus.» 39 I  l’un dels lladres que eren crucificats ab 
Lc 23,39 lladres que eren crucificats ab ell  l’insultava dient: –Si tu ets lo Cristo,  
Lc 23,40  tu mateix i a nosaltres. 40 Emperò  l’altre, responent, lo reprengué dient:  
Lc 23,44 mi en lo paradís. 44 I era ja cerca  l’hora de sexta, i tota la terra se cobrí 
Lc 23,44  terra se cobrí de tenebres fins a  l’hora de nona. 45 I lo sol s’obscurí i  
Lc 23,49 I tots sos coneguts i les dones que  l’havien seguit des de la Galilea estaven 
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Lc 23,53 53 I havent-lo baixat de la creu,  l’embolicà en un llençol i lo posà en un  
Lc 24,Tit S’apareix als apòstols, los promet  l’Esperit Sant i se’n puja al cel. 1 I  
Lc 24,7  dient: “És menester que el Fill de  l’home sia entregat en mans dels homes  
Lc 24,15  estaven parlant i conferenciant  l’un ab l’altre, i assolint-los Jesús, 
Lc 24,15  parlant i conferenciant l’un ab  l’altre, i assolint-los Jesús, caminava 
Lc 24,20  dels sacerdots i nostres senadors  l’entregaren per a què fos condemnat a  
Lc 24,20  per a què fos condemnat a mort, i  l’han crucificat. 21 Emperò nosaltres  
Lc 24,28  lo que s’havia dit d’ell. 28 I a  l’acercar-se al castell a on anaven,  
Lc 24,32  ells se desvanesqué. 32 I se deien  l’un a l’altre: –¿No és veritat que  
Lc 24,32  desvanesqué. 32 I se deien l’un a  l’altre: –¿No és veritat que sentíem  
Lc 24,35  els havia succeït en lo camí i com  l’havien conegut al partir lo pa. 36  
Lc 24,45 i en los Salms. 45 Llavors los obrí  l’enteniment per a què entenguessen les  
Jn 1,13  de la carn, ni de la voluntat de  l’home, sinó de Déu. 14 I el Verb fou fet 
Jn 1,14  vegérem sa glòria, glòria com de  l’unigènit del Pare, ple de gràcia i de  
Jn 1,18  feta per Jesucrist. 18 A Déu ningú  l’ha vist mai: l’unigènit Fill, que està 
Jn 1,18  18 A Déu ningú l’ha vist mai:  l’unigènit Fill, que està en lo seno del  
Jn 1,18 està en lo seno del Pare, és lo qui  l’ha donat a conèixer. 19 I est és lo  
Jn 1,25  tu si no ets ni el Cristo, ni  l’Elies, ni el Profeta? 26 Joan los  
Jn 1,28  28 Açò esdevingué en Betània, a  l’altra banda del Jordà, a on Joan estava 
Jn 1,29  a on Joan estava batejant. 29 A  l’endemà Joan vegé a Jesús que venia a  
Jn 1,29 que venia a ell i digué: –Veus aquí  l’anyell de Déu, veus aquí aquell que  
Jn 1,32 Joan donà testimoni dient: –He vist  l’Esperit Sant baixar del cel com una  
Jn 1,33  digué: “Sobre lo qui veges baixar  l’Esperit i reposar sobre d’ell, aqueix  
Jn 1,33  d’ell, aqueix és lo qui bateja ab  l’Esperit Sant.” 34 I jo el vegí i vaig  
Jn 1,35  de que est és lo Fill de Déu. 35 A  l’endemà, Joan estava encara allí ab dos  
Jn 1,36  que passava, digué: –Veus aquí  l’anyell de Déu. 37 I los dos deixebles  
Jn 1,37  de Déu. 37 I los dos deixebles  l’oigueren parlar i seguiren a Jesús. 38  
Jn 1,39  ab ell aquell dia. Llavors era com  l’hora dècima. 40 I un dels dos que  
Jn 1,43  Cefas, que vol dir Pere. 43 A  l’endemà, Jesús determinà anar a Galilea, 
Jn 1,51  obert lo cel, i sobre lo Fill de  l’home, pujant i baixant, los àngels de  
Jn 2,Tit  de Canà, a on Jesús converteix  l’aigua en vi. Trau del temple als que  
Jn 2,9  en vi, i no sabent d’a on  l’havien treta, encara que los sirvents  
Jn 2,9  treta, encara que los sirvents que  l’havien treta ho sabien, cridà a l’  
Jn 2,9  l’havien treta ho sabien, cridà a  l’espòs 10 i li digué: –Tothom dóna lo  
Jn 2,22  havia dit això, i ells cregueren  l’Escriptura i la paraula que Jesús havia 
Jn 2,25  que ningú li donàs testimoni de  l’home, puix ell coneixia per si mateix  
Jn 2,25  per si mateix lo que hi havia en  l’home. 3,Tit Capítol III Nicodemus ve a  
Jn 3,5  a menos que un home no renasca de  l’aigua i de l’Esperit Sant, no pot  
Jn 3,5 un home no renasca de l’aigua i de  l’Esperit Sant, no pot entrar en lo Regne 
Jn 3,6 és nat, carn és, i lo qui és nat de  l’Esperit, esperit és. 7 No et  
Jn 3,8  succeeix a qualsevol home nat de  l’Esperit. 9 Nicodemus li respongué: –Com 
Jn 3,13  lo qui baixà del cel, lo Fill de  l’home que està en lo cel. 14 I així com  
Jn 3,14  també és necessari que lo Fill de  l’home sia alçat, 15 a fi de que tothom  
Jn 3,18  mateix que no creu en lo nom de  l’unigènit Fill de Déu. 19 Aquest és,  
Jn 3,26 –Mestre, aquell que estava ab vós a  l’altra banda del Jordà, de qui vós  
Jn 3,29  davant d’ell.” 29 Aquell que té  l’esposa, és l’espòs. Emperò l’amic de  
Jn 3,29  29 Aquell que té l’esposa, és  l’espòs. Emperò l’amic de l’espòs que  
Jn 3,29  té l’esposa, és l’espòs. Emperò  l’amic de l’espòs que està en peu i l’  
Jn 3,29  és l’espòs. Emperò l’amic de  l’espòs que està en peu i l’ou, s’omple 
Jn 3,29  amic de l’espòs que està en peu i  l’ou, s’omple de goig a l’oir la veu de 
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Jn 3,29  en peu i l’ou, s’omple de goig a  l’oir la veu de l’espòs. Aquest mon  
Jn 3,29 s’omple de goig a l’oir la veu de  l’espòs. Aquest mon goig, doncs, és  
Jn 3,34  de Déu, puix Déu no li donà  l’Esperit ab mida. 35 Lo Pare ama al Fill 
Jn 4,5 la Samària anomenada Sicar, prop de  l’heretat que donà Jacob a son fill  
Jn 4,6  sobre de la font, i era ja envers  l’hora sexta. 7 Vingué una dona de  
Jn 4,11 lo pou és fondo. A on, doncs, teniu  l’aigua viva? 12 Sou vós, per ventura,  
Jn 4,13  vegada set; mes lo qui bega de  l’aigua que jo li donaré, no tindrà mai  
Jn 4,14  no tindrà mai més set, 14 ans bé  l’aigua que jo li donaré, serà en ell una 
Jn 4,21  li digué: –Dona, creu-me que ve  l’hora en què vosaltres no adorareu al  
Jn 4,23  salut ve dels jueus. 23 Mes ja ve  l’hora, i ara és, quan los verdaders  
Jn 4,23  tals són los que el Pare busca que  l’adórien. 24 Déu és esperit i és  
Jn 4,24  esperit i és menester que els que  l’adoren, l’adórien en esperit i en  
Jn 4,24  és menester que els que l’adoren,  l’adórien en esperit i en veritat. 25 La  
Jn 4,31 -lo. 31 Mentrestant los deixebles  l’instaven, dient-li: –Rabbí, menjau.  
Jn 4,42 tu has dit, puix nosaltres mateixos  l’havem oït i havem conegut que ell és  
Jn 4,46  de Galilea, a on havia convertit  l’aigua en vi. I hi havia un noble que  
Jn 4,51 I quan anava baixant, li isqueren a  l’encontre sos criats, dient que son fill 
Jn 4,52  vivia. 52 I havent-los preguntat  l’hora en què ell se sentí millor, li  
Jn 4,53 I reconegué lo pare que aquella era  l’hora en què Jesús li havia dit: «Ton  
Jn 5,4  cert temps a la piscina i agitava  l’aigua; i lo primer que entrava, després 
Jn 5,4  després d’haver estat agitada  l’aigua, quedava curat, qualsevol que fos 
Jn 5,7  que em fíquia en la piscina quan  l’aigua és agitada, i mentres jo hi vaig  
Jn 5,15  i els contà que era Jesús lo qui  l’havia curat. 16 I per aquest motiu los  
Jn 5,23  al Fill, tampoc honra al Pare que  l’ha enviat. 24 »En veritat, en veritat  
Jn 5,25  veritat, en veritat jo us dic que  l’hora ve, i estam ja en ella, en què els 
Jn 5,25  la veu del Fill de Déu; i els que  l’oiguen, viuran. 26 Perquè així com lo  
Jn 5,27 poder de judicar, perquè és Fill de  l’home. 28 No us admireu d’això, perquè  
Jn 5,28 28 No us admireu d’això, perquè ve  l’hora en què los que estan en los  
Jn 5,42  42 Mes jo us conec, que no teniu  l’amor de Déu en vosaltres. 43 Jo he  
Jn 6,1  1 Després d’això passà Jesús a  l’altra part del mar de Galilea, que és  
Jn 6,15 havien de venir per a portar-se- l’en a la força i fer-lo rei, fugí tot  
Jn 6,17  pujat en una barca, se n’anaren a  l’altre costat del mar, en Cafarnaüm. I  
Jn 6,22  dia següent, la gent que estava a  l’altre costat del mar vegé que no hi  
Jn 6,25  ell. 25 I havent-lo encontrat a  l’altre costat del mar, li digueren:  
Jn 6,27  lo qual vos donarà lo Fill de  l’home, puix en est lo Pare Déu ha imprès 
Jn 6,39 ha donat, sinó que ho ressuscítia a  l’últim dia. 40 I aquesta és la voluntat  
Jn 6,53  si no menjau la carn del Fill de  l’home i no beveu sa sang, no tindreu  
Jn 6,62  què si vegésseu pujar al Fill de  l’home a on antes estava? 63 L’Esperit  
Jn 6,64  que no creien i qui seria lo qui  l’havia d’entregar. 65 I deia: –Per això 
Jn 6,65 ningú pot venir a mi si mon Pare no  l’hi concedeix. 66 Des d’aquella hora  
Jn 6,71  de Simó, qui essent un dels Dotze  l’havia d’entregar. 7,Tit Capítol VII Va 
Jn 7,18  aquell que busca la glòria del que  l’ha enviat, és verídic i en ell no hi ha 
Jn 7,19  Llei, i ab tot, ningú de vosaltres  l’observa? 20 Per què anau, doncs,  
Jn 7,22  sinó dels Pares), i circumcidau a  l’home en dissabte. 23 Si l’home rep la  
Jn 7,23  a l’home en dissabte. 23 Si  l’home rep la circumcisió en dissabte per 
Jn 7,24  en dissabte? 24 No judiqueu per  l’apariència, ans bé judicau judici  
Jn 7,38  mi, eixiran de son ventre, com diu  l’Escriptura, rius d’aigua viva. 39 Això 
Jn 7,39  d’aigua viva. 39 Això ho digué de  l’Esperit que los que creuen en ell  
Jn 7,39  encara no havia estat comunicat  l’Esperit, per quant Jesús no estava  
Jn 7,40  40 Per això molts del poble, a  l’oir d’ell estes paraules, deien:  
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Jn 7,42  ha de venir de Galilea? 42 ¿No diu  l’Escriptura que Cristo vindrà de la raça 
Jn 7,45  i els digueren: –Per què no  l’haveu portat? 46 Los ministres  
Jn 8,1  1 Jesús se n’anà a la muntanya de  l’Oliverar. 2 I a l’apuntar lo dia,  
Jn 8,2 a la muntanya de l’Oliverar. 2 I a  l’apuntar lo dia, tornà al temple; i tot  
Jn 8,3 i fariseus li portaren una dona que  l’havien sorpresa en adulteri, i havent- 
Jn 8,9  per ses consciències, marxaven  l’un detràs de l’altre, començant per  
Jn 8,9  marxaven l’un detràs de  l’altre, començant per los més vells, i  
Jn 8,28  haureu alçat en alt al Fill de  l’home, llavors coneixereu que jo só i  
Jn 8,35 és esclau del pecat. 35 Així és que  l’esclau no habita sempre en la casa;  
Jn 8,55  que és vostre Déu. 55 I no  l’haveu conegut; mes jo l’he conegut, i  
Jn 8,55  55 I no l’haveu conegut; mes jo  l’he conegut, i si digués que no el  
Jn 9,Tit  instruït per Jesús, creu en ell i  l’adora. 1 I al passar vegé Jesús un home 
Jn 9,6  terra, i formà fang ab la saliva i  l’aplicà sobre els ulls del cego. 7 I li  
Jn 9,8  lo que los veïns i els que antes  l’havien vist demanar caritat deien: –¿No 
Jn 9,11  home que es diu Jesús féu fang i  l’aplicà a mos ulls, i em digué: “Vés a  
Jn 9,21  sabem qui li ha obert los ulls. Té  l’edat, preguntau-lo, ell parlarà per  
Jn 9,23 això sos pares digueren: «Ja que té  l’edat, preguntau-li a ell.» 24  
Jn 9,24  24 Cridaren, doncs, novament a  l’home que havia estat cego i li  
Jn 9,28  també deixebles seus? 28 Llavors  l’ompliren de maldicions i li digueren:  
Jn 9,35  tragueren fora. 35 Oigué Jesús que  l’havien tret fora i, havent-lo  
Jn 9,38  –Crec, Senyor. I postrant-se,  l’adorà. 39 I Jesús digué: –Per a exercir 
Jn 10,20  posseït del dimoni i ha perdut  l’enteniment, per què l’escoltau? 21  
Jn 10,20  i ha perdut l’enteniment, per què  l’escoltau? 21 Altres deien: –Aquestes no 
Jn 10,35  a qui vingué la paraula de Déu, i  l’Escriptura no pot faltar, 36 de mi, a  
Jn 10,40 mans. 40 I se n’anà altra vegada a  l’altra part del Jordà, a aquell lloc a  
Jn 11,30 en aquell mateix paratge a on Marta  l’havia encontrat. 31 Mes los jueus que  
Jn 11,31  que estaven ab Maria en casa i  l’aconsolaven, veent que s’alçava de  
Jn 11,34  i es pertorbà. 34 I digué: –A on  l’haveu posat? –Veniu, Senyor –li  
Jn 11,36  digueren los jueus: –Mirau com  l’amava! 37 I alguns d’ells digueren:  
Jn 11,44 alta veu: –Làssaro, ix fora! 44 I a  l’instant isqué lo qui havia mort, lligat 
Jn 11,57  i els fariseus havien ja donat  l’ordre de que si algú sabia a on era ell 
Jn 12,4 un de sos deixebles, que era lo qui  l’havia d’entregar, digué: 5 –Per què no 
Jn 12,12  d’ells i creien en Jesús. 12 I  l’endemà, una gran multitud de gent, que  
Jn 12,23  los respongué dient: –Arribada és  l’hora en què lo Fill de l’home ha de  
Jn 12,23  és l’hora en què lo Fill de  l’home ha de ser glorificat. 24 En  
Jn 12,26  i al que em servesca, mon Pare  l’honrarà. 27 »Ara ma ànima està  
Jn 12,34 necessari que sia elevat lo Fill de  l’home? Qui és aqueix Fill de l’home? 35 
Jn 12,34  de l’home? Qui és aqueix Fill de  l’home? 35 Jesús los respongué: –La llum  
Jn 13,1  sabent Jesús que havia arribat  l’hora de son trànsit d’est món al Pare, 
Jn 13,11  tots. 11 Puix sabia qui era lo qui  l’havia d’entregar; per això digué: «No  
Jn 13,16  criat no és major que son amo, ni  l’enviat, major que aquell que l’envià.  
Jn 13,16  ni l’enviat, major que aquell que  l’envià. 17 Si compreneu estes coses,  
Jn 13,18  elegits. Sinó per a què es cúmplia  l’Escriptura: “Aquell que menja pa ab mi, 
Jn 13,31  –Ara és glorificat lo Fill de  l’home, i Déu és glorificat en ell. 32 I  
Jn 14,7  Pare; i des d’ara lo coneixeu i  l’haveu vist. 8 Felip li digué: –Senyor,  
Jn 14,17  ab vosaltres eternament; 17 ço és,  l’Esperit de veritat, a qui lo món no pot 
Jn 14,21 m’ama, serà amat de mon Pare, i jo  l’amaré, i jo em manifestaré a ell. 22  
Jn 14,22  em manifestaré a ell. 22 Judes, no  l’Iscariot, li diu: –Senyor, per quina  
Jn 14,23  guardarà mes paraules, i mon Pare  l’amarà i vindrem a ell, i farem mansió  
Jn 14,26 vosaltres. 26 Emperò lo Consolador,  l’Esperit Sant que el Pare enviarà en mon 
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Jn 15,26  »Emperò quan vinga lo Consolador,  l’Esperit de la veritat que proceeix del  
Jn 16,4  coses per a què, quan vínguia  l’hora, vos recordeu de que jo us les  
Jn 16,7 a vosaltres, mes si me’n vaig, vos  l’enviaré. 8 I quan vinga, convencerà al  
Jn 16,21  tan prest com ha donat a llum  l’infant, ja no es recorda de sa  
Jn 16,25  les he dites en paràboles. Ja ve  l’hora en què no us parlaré ab paràboles, 
Jn 16,32  creeu ara? 32 Veus aquí que ve  l’hora, i ja ha arribat, en què sereu  
Jn 17,1  los ulls al cel digué: –Pare,  l’hora és arribada, glorificau a vostre  
Jn 17,4  sobre la terra; tinc acabada  l’obra que m’encarregàreu fer. 5 I ara  
Jn 17,12  la perdició, per a què es cúmplia  l’Escriptura. 13 Emperò ara vinc a vós, i 
Jn 17,26  i faré conèixer vostre nom, perquè  l’amor ab què vós m’haveu amat sia en  
Jn 18,1 coses, se n’anà ab sos deixebles a  l’altra banda del torrent Cedron, a on hi 
Jn 18,10  a un criat del pontífice, li tallà  l’orella dreta. I aquest criat s’  
Jn 18,11  11 I Jesús digué a Pere: –Torna  l’espasa a la baina. Lo calze que m’ha  
Jn 18,16  estava fora, en la porta. Llavors  l’altre deixeble, conegut del pontífice,  
Jn 18,24  bé, per què em fereixes? 24 I Anàs  l’envià lligat al pontífice Caifàs. 25 I  
Jn 18,26  d’aquell a qui Pere havia tallat  l’orella: –Puix que no t’he vist jo en  
Jn 18,26  –Puix que no t’he vist jo en  l’hort ab ell? 27 Negà Pere altra vegada, 
Jn 18,30  no fos aquest un malfactor no te  l’hauríem entregat. 31 I els digué Pilat: 
Jn 19,1  1 Llavors Pilat prengué a Jesús i  l’assotà. 2 I els soldats formaren una  
Jn 19,5  I Pilat los digué: –Veus aquí  l’home. 6 I luego que els pontífices i  
Jn 19,11  sobre mi si no et fos donat de  l’alt. Per lo que aquell que m’ha  
Jn 19,14  preparació de la Pasqua, i envers  l’hora sexta, i digué als jueus: –Aquí  
Jn 19,16  rei que Cèsar. 16 I llavors los  l’entregà per a què fos crucificat. I  
Jn 19,18  crucificaren, i dos altres ab ell,  l’un a un costat, l’altre a l’altre, i  
Jn 19,18  altres ab ell, l’un a un costat,  l’altre a l’altre, i Jesús al mig. 19 I  
Jn 19,18  ell, l’un a un costat, l’altre a  l’altre, i Jesús al mig. 19 I Pilat  
Jn 19,19 un rètol i el posà sobre la creu. I  l’escrit era: «Jesús Nazareno, rei dels  
Jn 19,24  de qui serà. Per a què es complís  l’Escriptura, que diu: «Se partiren mos  
Jn 19,28  complertes, per a què es complís  l’Escriptura, digué: –Tinc set. 29 I hi  
Jn 19,29  i ells, posant al rodador de  l’hisop una esponja empapada en vinagre,  
Jn 19,32 trencaren les cames del primer i de  l’altre que havia estat crucificat ab  
Jn 19,34 ab la llança li obrí lo costat, i a  l’instant isqué sang i aigua. 35 I qui ho 
Jn 19,36  succeïren per a què es complís  l’Escriptura: «No trencareu ni un os d’  
Jn 19,40  40 I prengueren lo cos de Jesús i  l’embolicaren ab los aromàtics en teles,  
Jn 20,2  del sepulcre, i no sabem a on  l’han posat. 3 Isqué, doncs, Pere i també 
Jn 20,4  4 Corrien los dos junts; emperò  l’altre deixeble corregué més de pressa  
Jn 20,8  altre lloc. 8 Llavors entrà també  l’altre deixeble que havia arribat primer 
Jn 20,9  Perquè ells encara no havien entès  l’Escriptura, que convenia que Jesús  
Jn 20,13  d’aquí a mon Senyor, i no sé a on  l’han posat. 14 I havent dit això, se  
Jn 20,15  cerques? Ella, suposant que seria  l’hortelà, li diu: –Senyor, si sou vós lo 
Jn 20,15  li diu: –Senyor, si sou vós lo qui  l’haveu tret, dieu-me a on lo posàreu,  
Jn 20,22  sobre d’ells, i els digué: –Rebeu  l’Esperit Sant. 23 Aquells a qui  
Ac 1,Tit Apòstols 1,Tit Capítol I Promesa de  l’Esperit Sant. Ascensió del Senyor.  
Ac 1,Tit del Senyor. Elecció de Maties per a  l’apostolat. 1 He parlat, oh Teòfilo, en  
Ac 1,2  què, després d’haver instruït per  l’Esperit Sant als apòstols que havia  
Ac 1,3  proves, apareixent-se’ls per  l’espai de quaranta dies i parlant-los  
Ac 1,5  mes vosaltres sereu batejats en  l’Esperit Sant no molt després d’  
Ac 1,8 poder. 8 Emperò rebreu la virtut de  l’Esperit Sant, que vindrà sobre  
Ac 1,8  la Judea, i la Samària, i fins a  l’extrem de la terra. 9 I havent dit  
Ac 1,9  fou elevat, i lo rebé un núvol que  l’ocultà a sos ulls. 10 I estant mirant  
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Ac 1,11  rebut en lo cel, vindrà així com  l’haveu vist anar al cel. 12 Llavors se  
Ac 1,12  des de la muntanya anomenada de  l’Oliverar, que dista de Jerusalem la  
Ac 1,16  germans, era precís que es complís  l’Escriptura que predigué l’Esperit Sant 
Ac 1,16  complís l’Escriptura que predigué  l’Esperit Sant per boca de David acerca  
Ac 2,Tit  2,Tit Capítol II Vinguda de  l’Esperit Sant. Do de llengües. Primer  
Ac 2,4 d’ells. 4 I quedaren tots plens de  l’Esperit Sant i començaren a parlar en  
Ac 2,4  a parlar en vàries llengües, com  l’Esperit Sant los donava a parlar. 5 I  
Ac 2,15  com vosaltres creeu, essent  l’hora de tèrcia del dia. 16 Emperò això  
Ac 2,26  i ademés ma carn reposarà en  l’esperança. 27 Perquè no deixaràs ma  
Ac 2,27  27 Perquè no deixaràs ma ànima en  l’infern, ni permetràs que ton Sant veja  
Ac 2,31  del Cristo, que ni fou deixat en  l’infern ni sa carn vegé mai corrupció.  
Ac 2,33 havent rebut del Pare la promesa de  l’Esperit Sant, ha derramat est sobre  
Ac 2,38  vostres pecats, i rebreu lo do de  l’Esperit Sant. 39 Perquè la promesa és  
Ac 3,1 1 I pujaven al temple Pere i Joan a  l’oració de l’hora de nona. 2 I un home, 
Ac 3,1  temple Pere i Joan a l’oració de  l’hora de nona. 2 I un home, que era coix 
Ac 3,2  a la porta del temple anomenada  l’Hermosa, per a què demanàs almoina als  
Ac 3,7  7 I prenent-lo per la mà dreta,  l’alçà. I en aquell mateix instant se li  
Ac 3,10  a la porta Hermosa del temple a  l’almoina, i quedaren plens d’espant i  
Ac 3,15  donàs un homicida. 15 I matàreu a  l’autor de la vida, a qui Déu ressuscità  
Ac 3,25  sou los fills dels profetes i de  l’aliança que Déu féu ab nostres pares,  
Ac 3,26  ressuscitant a son Fill Jesús, vos  l’ha enviat primerament a vosaltres,  
Ac 4,8  fet això? 8 Llavors Pere, ple de  l’Esperit Sant, los digué: –Prínceps del  
Ac 4,14 14 I veent que estava també ab ells  l’home que havia estat curat, no podien  
Ac 4,22  per lo que havia succeït. 22 Puix  l’home en qui s’havia obrat aquell  
Ac 5,3  ton cor, a fi de que mentisses a  l’Esperit Sant, i defraudasses del preu  
Ac 5,6  lo retiraren, i portant-se- l’en, l’enterraren. 7 I d’allí a tres  
Ac 5,6  retiraren, i portant-se-l’en,  l’enterraren. 7 I d’allí a tres hores  
Ac 5,8  –Digue’m dona, vengueres per tant  l’heretat? I ella digué: –Sí, per tant. 9 
Ac 5,9  us haveu concertat per a tentar a  l’Esperit del Senyor? Vet aquí a la porta 
Ac 5,10  i se te’n portaran a tu. 10 A  l’instant caigué davant de sos peus, i  
Ac 5,19 posaren en la presó pública. 19 Mes  l’àngel del Senyor, obrint de nit les  
Ac 5,22  no els trobaren, tornaren a donar  l’avís, 23 dient: –Certament havem trobat 
Ac 5,32  d’aquestes paraules, i també  l’Esperit Sant, lo qual ha donat Déu a  
Ac 5,32 lo qual ha donat Déu a tots los que  l’obeeixen. 33 I quan oigueren això,  
Ac 5,37  Judes de Galilea, en lo temps de  l’empadronament, i arrastrà tras de si al 
Ac 6,4 I nosaltres atendrem contínuament a  l’oració i a l’administració de la  
Ac 6,4  contínuament a l’oració i a  l’administració de la paraula. 5 I agradà 
Ac 6,5  a Esteve, baró ple de fe i de  l’Esperit Sant, i a Felip, i a Procoro, i 
Ac 6,9  i dels que eren de Cilícia i de  l’Àsia, s’alçaren a disputar ab Esteve.  
Ac 6,10  podien resistir a la sabiduria i a  l’esperit ab què parlava. 11 Llavors  
Ac 6,12  i als escribes. I, conjurats,  l’arrebataren i el portaren al Consell,  
Ac 7,5  li donà heretat alguna en ella, ni  l’espai d’un peu. Emperò li prometé que  
Ac 7,23 paraules i en obres. 23 I arribat a  l’edat de quaranta anys, se li posà al  
Ac 7,24  lo defensà, i venjà al que sofria  l’agravi matant a l’egipci. 25 I ell  
Ac 7,24  al que sofria l’agravi matant a  l’egipci. 25 I ell pensava que sos  
Ac 7,26  sou germans, per què us maltractau  l’un a l’altre? 27 »Emperò lo qui  
Ac 7,26  per què us maltractau l’un a  l’altre? 27 »Emperò lo qui agraviava a  
Ac 7,28  vols matar-me com matares ahir a  l’egipci? 29 »I a aquestes paraules fugí  
Ac 7,30 en lo desert de la muntanya de Sina  l’àngel del Senyor en la llama d’un  
Ac 7,31  se meravellà d’aquesta visió, i a  l’acercar-se ell per a considerar-la, 
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Ac 7,34 terra santa és. 34 He vist, he vist  l’aflicció del meu poble que habita en  
Ac 7,35  per capità i redemptor per mà de  l’àngel que se li aparegué en l’  
Ac 7,35  de l’àngel que se li aparegué en  l’esbarzer. 36 Aquest los llibertà fent  
Ac 7,38  en la iglésia en lo desert, ab  l’àngel que li parlava en la muntanya de  
Ac 7,41  dies, i oferiren sacrifici a  l’ídol, i es regositjaven en les obres de 
Ac 7,43  portàreu lo tabernacle de Moloc i  l’estrella de vostre déu Remfam, figures  
Ac 7,48  Salomó li edificà una casa. 48 Mes  l’Altíssim no habita temples fets de mà,  
Ac 7,51 cor i d’orelles, resistiu sempre a  l’Esperit Sant; com feren vostres pares,  
Ac 7,53  Llei per ministeri d’àngels i no  l’haveu guardada! 54 A l’oir tals coses, 
Ac 7,54 àngels i no l’haveu guardada! 54 A  l’oir tals coses, son cor rebentava de  
Ac 7,55  55 Emperò com ell estava ple de  l’Esperit Sant, mirant al cel vegé la  
Ac 7,56  veig los cels oberts, i al Fill de  l’home que està en peu a la dreta de Déu. 
Ac 7,58 58 i traent-lo fora de la ciutat,  l’apedregaven; i els testimonis posaren  
Ac 8,Tit  per Simó lo Mago. Felip bateja a  l’eunuc d’Etiopia. 1 En aquell temps s’ 
Ac 8,4 dispersos transitaven d’una part a  l’altra anunciant la paraula de Déu. 5 I  
Ac 8,10 era un gran personatge; 10 i tothom  l’escoltava, des del més xic al més gran, 
Ac 8,11 home és lo gran poder de Déu.» 11 I  l’atendien perquè feia molt temps que els 
Ac 8,15  per ells a fi de que rebessen  l’Esperit Sant. 16 Perquè no havia baixat 
Ac 8,17  les mans sobre ells i rebien  l’Esperit Sant. 18 Mes, com vegés Simó  
Ac 8,18 de les mans dels apòstols se donava  l’Esperit Sant, los oferí diners, 19  
Ac 8,19  a qui jo impòsia les mans, rèbia  l’Esperit Sant. I Pere li digué: 20 –Tos  
Ac 8,25  tornaren a Jerusalem i predicaven  l’evangeli en molts llocs dels  
Ac 8,26  molts llocs dels samaritans. 26 I  l’àngel del Senyor parlà a Felip dient:  
Ac 8,29  al profeta Isaïes. 29 Llavors  l’Esperit digué a Felip: –Acosta’t, i  
Ac 8,32  ab ell. 32 I el passatge de  l’Escriptura que llegia era aquest: «Fou  
Ac 8,32  aquest: «Fou portat com ovella a  l’escorxador; i com anyell mut davant del 
Ac 8,34  treta de la terra.» 34 I responent  l’eunuc a Felip, digué: –Te demano, ¿de  
Ac 8,36  lloc a on hi havia aigua, i digué  l’eunuc: –Veus aquí aigua, què impedeix  
Ac 8,38 lo carro, i baixaren los dos dintre  l’aigua, Felip i l’eunuc, i el batejà.  
Ac 8,38  los dos dintre l’aigua, Felip i  l’eunuc, i el batejà. 39 I quan eixiren  
Ac 8,39  i el batejà. 39 I quan eixiren de  l’aigua, l’Esperit del Senyor arrebatà a 
Ac 8,39  39 I quan eixiren de l’aigua,  l’Esperit del Senyor arrebatà a Felip, i  
Ac 8,39  del Senyor arrebatà a Felip, i  l’eunuc no el vegé més. I se n’anà gosós 
Ac 8,40  en Assoto. I passant, predicava  l’evangeli a totes les ciutats, fins que  
Ac 9,5  Cosa dura és tirar coces contra  l’agulló. 6 I tremolant i espavorit,  
Ac 9,7  que et convé fer. I els homes que  l’acompanyaven quedaren atordits, oient  
Ac 9,8  I ells, prenent-lo per la mà,  l’introduïren en Damasco. 9 I estigué  
Ac 9,17  la vista i sies omplert de  l’Esperit Sant. 18 I immediatament  
Ac 9,21  21 I quedaven atordits tots quants  l’oïen, i deien: –Puix no és aquest  
Ac 9,30  quan ho comprengueren los germans,  l’acompanyaren a Cesarea i l’enviaren a  
Ac 9,30  l’acompanyaren a Cesarea i  l’enviaren a Tarso. 31 La Iglésia, tenint 
Ac 9,31 temor del Senyor, i ab lo consol de  l’Esperit Sant, se multiplicava. 32 I  
Ac 9,34  cura. Alça’t i plega el llit. I a  l’instant s’alçà. 35 I el vegeren tots  
Ac 9,37  malalta, i es morí. I després que  l’hagueren rentada, la posaren en un  
Ac 9,39  I així que arribà, lo portaren a  l’aposento alt, i el rodejaren totes les  
Ac 9,41  assentà. 41 I ell li donà la mà i  l’alçà, i cridant als sants i a les  
Ac 10,3 vegé clarament en una visió, envers  l’hora de nona, que un àngel de Déu  
Ac 10,7  convé fer. 7 I luego que es retirà  l’àngel que li parlava, cridà a dos de  
Ac 10,9  tot això, los envià a Jope. 9 I a  l’endemà, anant ells per son camí, i  
Ac 10,9 dalt de la casa a fer oració envers  l’hora de sexta. 10 I com sentís fam,  
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Ac 10,19  pensant Pere en la visió, li digué  l’Esperit: –Vet aquí tres homes que et  
Ac 10,23 fent-los entrar, los hospedà. I a  l’endemà, s’alçà i se n’anà ab ells; i  
Ac 10,23  anà ab ells; i alguns dels germans  l’acompanyaren des de Jope. 24 I al dia  
Ac 10,25  -lo i, postrant-se a sos peus,  l’adorà. 26 Mes Pere l’alçà i digué:  
Ac 10,26  a sos peus, l’adorà. 26 Mes Pere  l’alçà i digué: –Aixeca’t, jo també só  
Ac 10,30  dejunant fins aquesta hora, i a  l’hora nona pregava en ma casa, quan veus 
Ac 10,38  38 a Jesús de Nazaret, com Déu  l’ungí ab l’Esperit Sant i ab poder, lo  
Ac 10,38  de Nazaret, com Déu l’ungí ab  l’Esperit Sant i ab poder, lo qual anà  
Ac 10,44  Pere dient estes paraules, baixà  l’Esperit Sant sobre tots los que oïen  
Ac 10,45 vingut ab Pere, de que la gràcia de  l’Esperit Sant se difundís també sobre  
Ac 10,47  Pere respongué: –Pot ningú negar  l’aigua perquè no sien batejats aquestos  
Ac 10,47  batejats aquestos que han rebut  l’Esperit Sant així com nosaltres? 48 I  
Ac 11,6 cel, i vingué fins a mi. 6 I com jo  l’estigués mirant i contemplant, vegí  
Ac 11,12  a mi des de Cesarea. 12 I em digué  l’Esperit que me n’anàs ab ells sens  
Ac 11,15 casa.” 15 »I quan comencí a parlar,  l’Esperit Sant baixà sobre d’ells, així  
Ac 11,16  mes vosaltres sereu batejats ab  l’Esperit Sant.” 17 Puix si Déu donà a  
Ac 11,20  de Xipre i de Cirene, los quals a  l’entrar en Antioquia parlaven també als  
Ac 11,25  a Tarso en busca de Saulo, i quan  l’hagué trobat lo conduí a Antioquia. 26  
Ac 11,28  Àgabo, donava a entendre per  l’Esperit que hi havia d’haver una gran  
Ac 12,6  ell sens cessar. 6 I quan Herodes  l’havia de presentar, aquella mateixa nit 
Ac 12,7 la presó. 7 I veus aquí sobrevingué  l’àngel del Senyor, i resplendí una llum  
Ac 12,8  les cadenes de ses mans. 8 I  l’àngel li digué: –Cenyeix-te i calça  
Ac 12,9  i segueix-me. 9 E isqué, i  l’anava seguint; i no sabia que fos  
Ac 12,9  i no sabia que fos veritat lo que  l’àngel feia, sinó que es pensava que  
Ac 12,10 un carrer, i luego s’apartà d’ell  l’àngel. 11 Llavors Pere, tornant en si,  
Ac 12,11  de la mà d’Herodes i de tota  l’expectació del poble dels jueus. 12 I  
Ac 12,17 los contà de quina manera lo Senyor  l’havia tret de la presó, i digué: –Feu- 
Ac 12,22  i els arengava. 22 I el poble  l’aplaudia, dient: –Veus de Déu i no d’  
Ac 12,23  i no d’home! 23 I al punt lo ferí  l’àngel del Senyor, per quant no havia  
Ac 13,Tit  Saulo i Bernabé són enviats per  l’Esperit Sant a predicar als gentils.  
Ac 13,2  ministrant al Senyor, i dejunant,  l’Esperit Sant los digué: –Separau-me a 
Ac 13,2  -me a Saulo i a Bernabé per a  l’obra a què els he destinat. 3 I quan  
Ac 13,4  4 I ells, enviats així per  l’Esperit Sant, anaren a Selèucia, i des  
Ac 13,9  Saulo, anomenat també Pau, ple de  l’Esperit Sant, fixant en ell los ulls,  
Ac 13,18  los tragué d’ella. 18 I per  l’espai de quaranta anys suportà sos  
Ac 13,20 després d’això los donà jutges per  l’espai de quatre-cents i cinquanta  
Ac 13,21  baró de la tribu de Benjamí, per  l’espai de quaranta anys. 22 I remogut  
Ac 13,29  escrites d’ell, lo baixaren de  l’arbre i el posaren en un sepulcre. 30  
Ac 13,34  avui t’he engendrat jo.” 34 I que  l’haja ressuscitat d’entre els morts,  
Ac 13,52  estaven plens de goig i de  l’Esperit Sant. 14,Tit Capítol XIV  
Ac 14,6  aquella comarca, i allí predicaven  l’evangeli. 7 I en Listra hi havia un  
Ac 14,12  sacerdot de Júpiter, que estava a  l’entrada de la ciutat, portant davant de 
Ac 14,20  a Derbes. 20 I havent predicat  l’evangeli a aquella ciutat i ensenyat a  
Ac 14,25 recomanats a la gràcia de Déu per a  l’obra que havien acabat. 26 I havent  
Ac 15,7 oiguessen los gentils la paraula de  l’evangeli i creguessen. 8 I Déu, que  
Ac 15,8  testimoni d’això donant a ells  l’Esperit Sant així com a nosaltres. 9 I  
Ac 15,16 que caigué, i repararé ses ruïnes i  l’alçaré, 17 per a què búsquien al Senyor 
Ac 15,18  que fa estes coses. 18 Des de  l’eternitat té Déu conegudes ses obres.”  
Ac 15,28  mateix. 28 Perquè ha aparegut bé a  l’Esperit Sant i a nosaltres no imposar  
Ac 15,31  entregaren la carta. 31 I quan  l’hagueren llegida se regositjaren per lo 
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Ac 15,38  creia que no devia portar-se- l’en, puix s’havia separat d’ells des  
Ac 15,38  i no els havia acompanyat en  l’obra. 39 I hi hagué tal dissensió entre 
Ac 15,39  entre ells, que se separaren  l’un de l’altre; i Bernabé, havent-se  
Ac 15,39  ells, que se separaren l’un de  l’altre; i Bernabé, havent-se’n portat 
Ac 16,6  Frígia i la província de Galàcia,  l’Esperit Sant los prohibí que  
Ac 16,6  predicassen la paraula de Déu en  l’Àsia. 7 I després d’haver arribat a  
Ac 16,7  Bitínia, mes tampoc los ho permeté  l’Esperit de Jesús. 8 I havent atravessat 
Ac 16,10  cridat per a què els predicàssem  l’evangeli. 11 Per lo que, embarcant-  
Ac 16,13  del riu, a on s’acostumava fer  l’oració i, assentant-nos allí,  
Ac 16,16  doncs, que anant nosaltres a  l’oració se’ns féu a l’encontre una  
Ac 16,16  nosaltres a l’oració se’ns féu a  l’encontre una minyona que tenia esperit  
Ac 16,18  enfadant-se, se girà i digué a  l’esperit: –Te mano, en nom de Jesucrist, 
Ac 16,19  sos amos que se’ls havia escapat  l’esperança del seu guany, agafaren a Pau 
Ac 16,23  los ficaren a la presó, manant a  l’escarceller que els guardàs ab  
Ac 16,27  presos. 27 I havent-se despertat  l’escarceller, quan vegé obertes les  
Ac 16,27  les portes de la presó, desembeinà  l’espasa i es volia matar, pensant que  
Ac 16,36  anar llibres a eixos homes. 36 I  l’escarceller donà avís d’això a Pau  
Ac 17,Tit  i és conduït a Atenes, i parla en  l’Areopago. 1 I quan hagueren passat per  
Ac 17,19  Jesús i la resurrecció. 19 I  l’agafaren i el portaren a l’Areopago  
Ac 17,19  19 I l’agafaren i el portaren a  l’Areopago dient: –¿No podrem saber què  
Ac 17,22  22 Pau, doncs, posat dret enmig de  l’Areopago digué: –Barons atenienses, ara 
Ac 17,26 tota la cara de la terra, senyalant  l’ordre dels temps i els límits de sa  
Ac 17,29  que la divinitat és semblant no a  l’or, o plata, o pedra treballada ab art  
Ac 17,29  treballada ab art o indústria de  l’home. 30 I Déu, dissimulant los temps  
Ac 18,5  de Macedònia, Pau, estimulat de  l’Esperit, testificava als jueus que  
Ac 18,12 Déu. 12 I essent Gàlio procònsol de  l’Acaia, los jueus s’alçaren tots a una  
Ac 18,26 sinagoga. I quan Prisciŀla i Aquila  l’oigueren, se l’en portaren ab ells, i  
Ac 18,26  Prisciŀla i Aquila l’oigueren, se  l’en portaren ab ells, i l’instruïren  
Ac 18,26  se l’en portaren ab ells, i  l’instruïren més a fondo en lo camí del  
Ac 18,27  del Senyor. 27 I volent ell anar a  l’Acaia, los germans escrigueren  
Ac 19,Tit  Argenter mou una sedició contra  l’apòstol. 1 I succeí que estant Apolo en 
Ac 19,6  les mans, vingué sobre d’ells  l’Esperit Sant i parlaven en llengües i  
Ac 19,9  disputant tots los dies en  l’escola d’un tal Tirà. 10 I això durà  
Ac 19,10  que tots los que habitaven en  l’Àsia oïen la paraula del Senyor Jesús,  
Ac 19,13  d’una part a altra, provaren  l’invocar lo nom del Senyor Jesús sobre  
Ac 19,15  anomenat Esceva. 15 Emperò  l’esperit maligne respongué i digué:  
Ac 19,16  Pau, mes vosaltres, qui sou? 16 I  l’home en qui estava l’esperit maligne  
Ac 19,16 qui sou? 16 I l’home en qui estava  l’esperit maligne saltà sobre d’ells i,  
Ac 19,21  atravessant la Macedònia i  l’Acaia dient: –Perquè després que jo  
Ac 19,22  enviat a Macedònia a dos dels que  l’assistien, Timoteu i Erasto, ell se  
Ac 19,26  tan solament en Èfeso sinó en tota  l’Àsia, retrau ab ses persuasions aquest  
Ac 19,27  la majestat d’aquella a qui tota  l’Àsia i el món adoren. 28 Oït això, s’  
Ac 19,31  I també alguns dels principals de  l’Àsia que eren amics seus, li enviaren a 
Ac 19,38  si Demetri i els artistes que  l’acompanyen tenen queixes contra algú,  
Ac 19,40  que ens acúsien de sediciosos per  l’alborot d’avui, no havent-hi causa  
Ac 20,1 Pau en Milet. 1 I després que cessà  l’alborot, convocant Pau als deixebles i  
Ac 20,4  tornar-se’n per Macedònia. 4 I  l’acompanyaren Sopatri de Berea, fill de  
Ac 20,8  8 I hi havia moltes llànties en  l’aposento superior a on estaven  
Ac 20,9 del tercer pis de la casa a baix, i  l’alçaren mort. 10 I Pau baixà i se  
Ac 20,15  nos posàrem en frente de Quio, i a  l’altre dia prenguérem port en Samos, i  
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Ac 20,16  d’Èfeso per no detenir-se en  l’Àsia, puix s’apressurava tot quant  
Ac 20,18  des del primer dia que entrí en  l’Àsia de quina manera m’he conduït tot  
Ac 20,21  predicant als jueus i als gentils  l’arrepentiment envers Déu i la fe envers 
Ac 20,22  »I ara veus aquí que jo, lligat de  l’Esperit, me’n vaig a Jerusalem, no  
Ac 20,23 allí m’han de succeir, 23 sinó que  l’Esperit Sant testifica per totes les  
Ac 20,24  Jesús per a donar testimoni de  l’evangeli de la gràcia de Déu. 25 »I  
Ac 20,28  i per tot lo ramat, en lo qual  l’Esperit Sant vos ha posat per bisbes  
Ac 20,38  dit, que no veurien més sa cara. I  l’anaren a acompanyar fins a la barca.  
Ac 21,4  los quals deien a Pau, per medi de  l’Esperit, que no pujàs a Jerusalem. 5 I  
Ac 21,8  I entrant en casa de Felip,  l’evangelista, que era un dels set, nos  
Ac 21,11  peus i les mans, digué: –Açò diu  l’Esperit Sant: “Així lligaran los jueus, 
Ac 21,11 al baró de qui és aquest cenyidor i  l’entregaran en mans dels gentils.” 12 I  
Ac 21,21  jueus que estan entre els gentils  l’abandonar a Moisès dient que no han de  
Ac 21,26  de la purificació, fins que fes  l’oferta per cada u d’ells. 27 I quan  
Ac 21,27  acabar los set dies, los jueus de  l’Àsia que estaven allí, quan lo vegeren  
Ac 21,28 –Barons d’Israel, ajuda. Aquest és  l’home que per totes parts ensenya a  
Ac 21,29 Tròfim d’Èfeso i cregueren que Pau  l’havia entrat en lo temple. 30 I es  
Ac 21,34 podia saber cosa certa per causa de  l’alborot, manà que el portassen a la  
Ac 22,22  lluny d’aquí, als gentils. 22 I  l’estigueren escoltant fins a esta  
Ac 22,23  si sos vestits, i tirassen pols a  l’aire, 24 lo tribú manà ficar-lo a la  
Ac 22,25  així contra d’ell. 25 I quan  l’hagueren lligat ab corretges, digué Pau 
Ac 23,Tit  entre fariseus i saduceus. Lísias  l’envia ab escolta militar a Cesarea, a  
Ac 23,6 jo só fariseu, fill de fariseu; per  l’esperança i resurrecció dels morts só  
Ac 23,21  hi ha més de quaranta d’ells que  l’esperen de parada, i han jurat baix  
Ac 23,23  i dos-centes llances des de  l’hora tèrcia de la nit. 24 I aparellau  
Ac 23,26  aquestos termes: «Claudi Lísias a  l’excelentíssim governador Fèlix, salut.  
Ac 23,29  al Consell d’ells 29 i trobí que  l’acusaven sobre qüestions de sa Llei,  
Ac 23,30  li tenien posades parades, vos  l’he enviat a vós, intimant també als  
Ac 23,31  31 Los soldats, doncs, conforme a  l’ordre que tenien, prengueren a Pau i el 
Ac 24,7 tribú Lísias, ab gran violència nos  l’arrancà de les mans, 8 manant que sos  
Ac 24,8  coneixement de les coses de què  l’acusam. 9 I els jueus anyadiren dient  
Ac 24,15  Llei i en los Profetes, 15 tenint  l’esperança en Déu, com ells mateixos  
Ac 24,18  en això és quan certs jueus de  l’Àsia me trobaren purificat en lo  
Ac 24,23 que no s’impedís a ningú dels seus  l’entrar a servir-lo. 24 I després d’  
Ac 24,24  que era jueua, i cridà a Pau i  l’oí parlar de la fe que està en  
Ac 25,5 ha algun delicte en aquest home que  l’acúsien. 6 I havent-se detingut entre 
Ac 25,16  condemnar a ningun home sens que  l’acusat tinga davant sos acusadors i  
Ac 25,21 manar que el guardassen fins que jo  l’enviï al Cèsar. 22 Llavors Agripa digué 
Ac 25,22 aquest home. I ell respongué: –Demà  l’oireu. 23 I al dia següent, venint  
Ac 25,23 gran ostentació, i havent entrat en  l’audiència ab los tribuns i ab les  
Ac 25,26 escriure al senyor. Per lo qual vos  l’he presentat, i majorment a vós, oh rei 
Ac 25,26  Agripa, a fi de tenir després de  l’interrogatori alguna cosa que escriure. 
Ac 26,14  Cosa dura és tirar coces contra  l’agulló. 15 »I jo diguí: »–Qui sou vós,  
Ac 26,18 remissió de sos pecats i la part de  l’herència entre els que són santificats  
Ac 26,22  matar. 22 Emperò havent obtingut  l’auxili de Déu, permanesc fins al dia d’ 
Ac 27,2  intentant costejar les terres de  l’Àsia i portant en nostra companyia a  
Ac 27,7  contrari lo vent, anàrem costejant  l’isla de Creta, cerca de Salmó. 8 I  
Ac 27,12 per ser un port de Creta que mira a  l’àfrico i al coro. 13 I corrent vent de  
Ac 27,19  també al mar ab ses pròpies mans  l’aparell del barco. 20 I no veent-se  
Ac 27,23  aquesta nit se m’ha aparegut  l’àngel de Déu, de qui jo só i a qui jo  
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Ac 28,1 1 I estant ja en salvo, sabérem que  l’isla s’anomenava Melita. I els  
Ac 28,5  no el deixa viure. 5 Emperò sacudí  l’escurçó al foc, i no sentí mal algun. 6 
Ac 28,7  unes possessions lo príncep de  l’isla, anomenat Públio, lo qual nos  
Ac 28,9  venien tots quants tenien mals en  l’isla, i eren curats. 10 Los quals  
Ac 28,10  nos feren molts honors i, a  l’embarcar-nos, nos proveïren de tot lo 
Ac 28,11  d’Alexandria que havia passat  l’hivern en l’isla i tenia per divisa  
Ac 28,11  que havia passat l’hivern en  l’isla i tenia per divisa Càstor i Pòlux. 
Ac 28,20  -us i parlar-vos, perquè per  l’esperança d’Israel estic jo lligat ab  
Ac 28,25  digué aquesta paraula: –Bé parlà  l’Esperit Sant per lo profeta Isaïes a  
Ac 28,31  ab tota llibertat, sens que  l’hi prohibís ningú. Rm Inc Epístola de  
Rm 1,1  anomenat apòstol, escollit per  l’evangeli de Déu, 2 lo qual havia abans  
Rm 1,4 ser lo Fill de Déu ab poder, segons  l’Esperit de santificació, per sa  
Rm 1,5  per lo qui havem rebut la gràcia i  l’apostolat, perquè s’obeesca la fe en  
Rm 1,9  a qui servesc ab mon esperit en  l’evangeli de son Fill, m’és testimoni  
Rm 1,15  mi, estic prompte també a anunciar  l’evangeli a vosaltres que estau en Roma. 
Rm 1,16  16 Puix jo no m’avergonyesc de  l’evangeli de Jesucrist; perquè és virtut 
Rm 1,26  fins les dones d’ells invertiren  l’ús natural en aquell altre ús que és  
Rm 1,27  i així mateix los homes, deixant  l’ús natural de les dones, s’abrasaren  
Rm 2,Tit  La verdadera circumcisió és la de  l’esperit i de la voluntat. 1 Per lo qual 
Rm 2,4  que la benignitat de Déu te guia a  l’arrepentiment? 5 Emperò tu, per ta  
Rm 2,9  9 Tribulació i angústia sobre  l’ànima de qualsevol home que obra mal,  
Rm 2,15  Llei, 15 los quals manifesten  l’obra de la Llei escrita en son cor,  
Rm 2,26  26 Si, per consegüent,  l’incircumcís guarda los preceptes de la  
Rm 2,29  i la circumcisió és del cor en  l’Esperit, i no en la lletra, l’alabança 
Rm 2,29  en l’Esperit, i no en la lletra,  l’alabança de la qual no és dels homes,  
Rm 3,Tit  de Déu. 3,Tit Capítol III Declara  l’Apòstol en què consisteix la  
Rm 3,28  de la fe. 28 Així que concluïm que  l’home és justificat per la fe, sens les  
Rm 4,Tit  la Llei. 4,Tit Capítol IV Ab  l’exemple d’Abraham prova l’Apòstol que 
Rm 4,Tit  IV Ab l’exemple d’Abraham prova  l’Apòstol que Déu justifica al pecador,  
Rm 4,3 no davant de Déu. 3 Què diu, doncs,  l’Escriptura? Abraham cregué a Déu, i li  
Rm 4,5  i creu en aquell que justifica a  l’impio, sa fe li és imputada a justícia. 
Rm 4,6  David declara la benaventurança de  l’home a qui Déu imputa justícia sens  
Rm 5,2 que estam ferms i ens regositjam en  l’esperança de la glòria dels fills de  
Rm 5,5  prova, i la prova, esperança; 5 i  l’esperança no porta avergonyiment,  
Rm 5,5  està difundida en nostres cors per  l’Esperit Sant, que ens ha estat donat. 6 
Rm 5,17  per un sol Jesucrist los que reben  l’abundància de la gràcia, i del do, i de 
Rm 5,19  també molts seran fets justos per  l’obediència d’un sol. 20 Puix la Llei  
Rm 6,16 obeïu, o del pecat per a mort, o de  l’obediència per a justícia? 17 Mes,  
Rm 6,23 per terme la vida eterna. 23 Perquè  l’estipendi del pecat és la mort; emperò  
Rm 7,Tit  7,Tit Capítol VII Ventatge de  l’home en l’estat de la llei de gràcia  
Rm 7,Tit  Capítol VII Ventatge de l’home en  l’estat de la llei de gràcia comparat ab  
Rm 7,Tit  la llei de la carn i la llei de  l’esperit. 1 ¿Ignorau, per ventura,  
Rm 7,1  llei), que la llei té domini sobre  l’home tot lo temps que viu? 2 Perquè la  
Rm 7,6  per a què serviam en la novedat de  l’Esperit, i no en la vellesa de la  
Rm 7,22  deleito en la llei de Déu, segons  l’home interior; 23 emperò veig una altra 
Rm 7,25  nostre Senyor. Doncs jo mateix ab  l’esperit servesc a la llei de Déu, i ab  
Rm 8,Tit  pecat. 8,Tit Capítol VIII Confirma  l’Apòstol lo dit anteriorment. Felicitat  
Rm 8,Tit  i que res los pot apartar de  l’amor de Jesucrist. 1 No hi ha, doncs,  
Rm 8,1  conforme la carn, sinó conforme  l’Esperit. 2 Perquè la llei de l’Esperit 
Rm 8,2  l’Esperit. 2 Perquè la llei de  l’Esperit de vida en Cristo Jesús, me  
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Rm 8,4 caminam segons la carn, sinó segons  l’Esperit. 5 Perquè los que són segons la 
Rm 8,5  la carn; emperò los que són segons  l’Esperit, percebeixen les coses de l’  
Rm 8,5  Esperit, percebeixen les coses de  l’Esperit. 6 Puix la prudència de la carn 
Rm 8,6  és mort; emperò la prudència de  l’Esperit és pau i vida. 7 Perquè la  
Rm 8,9  no sou segons la carn, sinó segons  l’Esperit, si és que l’Esperit de Déu  
Rm 8,9  sinó segons l’Esperit, si és que  l’Esperit de Déu habita en vosaltres. Mes 
Rm 8,9  en vosaltres. Mes aquell que no té  l’Esperit de Cristo, aqueix tal no és  
Rm 8,10  és mort per raó del pecat; emperò  l’Esperit viu per raó de la justícia. 11  
Rm 8,11 viu per raó de la justícia. 11 I si  l’Esperit d’aquell que ressuscità a  
Rm 8,13  carn, morireu; mes si per medi de  l’Esperit mortificau les obres de la  
Rm 8,14  que tots los que són moguts per  l’Esperit de Déu, eixos tals són fills de 
Rm 8,15  de Déu. 15 Perquè no haveu rebut  l’esperit d’esclavitud per estar altra  
Rm 8,15  ab temor, sinó que haveu rebut  l’Esperit d’adopció de fills, per lo  
Rm 8,21  criatura serà deslliurada de  l’esclavitud de la corrupció a la  
Rm 8,23  que tenim les primícies de  l’Esperit, nosaltres també gemegam dintre 
Rm 8,23  de nosaltres mateixos, esperant  l’adopció de fills de Déu, ço és, la  
Rm 8,24  24 Perquè nosaltres som salvos per  l’esperança. Però l’esperança que es veu 
Rm 8,24  som salvos per l’esperança. Però  l’esperança que es veu no és esperança,  
Rm 8,26  ho esperam. 26 Així mateix  l’Esperit ajuda també a nostra flaquesa,  
Rm 8,26  havem de demanar, com convé; mes  l’Esperit mateix demana per nosaltres ab  
Rm 8,27  los cors sap lo que desitja  l’Esperit, lo qual demana per los sants  
Rm 8,32  a son propi Fill perdonà, sinó que  l’entregà per amor de tots nosaltres,  
Rm 8,35  35 Qui ens separarà, doncs, de  l’amor de Cristo? ¿La tribulació, o l’  
Rm 8,35  amor de Cristo? ¿La tribulació, o  l’angústia, o la fam, o la desnuesa, o  
Rm 8,35  o los perills, o la persecució, o  l’espasa? 36 Així com està escrit:  
Rm 8,36 dies, som tinguts com ovelles per a  l’escorxador.» 37 Emperò en totes estes  
Rm 8,39  serà capaç d’apartar-nos de  l’amor de Déu, que està en Cristo Jesús,  
Rm 9,Tit  9,Tit Capítol IX Després d’haver  l’Apòstol testificat son amor als  
Rm 9,1  també testimoni ma consciència en  l’Esperit Sant, 2 de que tinc gran  
Rm 9,4 4 que són los israelites, de qui és  l’adopció dels fills, i la glòria, i l’  
Rm 9,4  adopció dels fills, i la glòria, i  l’aliança, i la constitució de la Llei, i 
Rm 9,11  fos complert lo designe de Déu en  l’elecció), 12 no per les obres, sinó per 
Rm 9,17  usa de misericòrdia. 17 Perquè diu  l’Escriptura a Faraó: «Per això mateix t’ 
Rm 9,20  ventura dirà un vas de fang al que  l’ha fet: «Per què em feres així?» 21 O  
Rm 9,21 em feres així?» 21 O no té potestat  l’oller de fer d’una mateixa pasta un  
Rm 9,27 número dels fills d’Israel sia com  l’arena del mar, les relíquies seran  
Rm 10,Tit  en tot lo món. Los gentils  l’abracen, mentres que els jueus  
Rm 10,5  la justícia que és de la Llei que  l’home que la faça viurà en ella. 6 Mes  
Rm 10,7  alt a Cristo). 7 O: «Qui baixarà a  l’abisme?» (ço és, per a tornar a portar  
Rm 10,8 entre els morts). 8 Emperò, què diu  l’Escriptura? «I prop està la paraula, en 
Rm 10,11  per a salvació. 11 Perquè diu  l’Escriptura: «Tot aquell que creu en ell 
Rm 10,12 de tots, ric per a tots aquells que  l’invoquen. 13 Perquè tot aquell que  
Rm 10,15  los peus d’aquells que prediquen  l’evangeli de pau, d’aquells que  
Rm 10,16  16 Emperò no tots han obeït a  l’evangeli; perquè Isaïes diu: «Senyor,  
Rm 10,17  ha oït?» 17 Així que la fe ve de  l’oir, i l’oir, de la paraula de Cristo. 
Rm 10,17  17 Així que la fe ve de l’oir, i  l’oir, de la paraula de Cristo. 18 Emperò 
Rm 11,Tit  i rebelde.» 11,Tit Capítol XI Ab  l’escarment dels jueus incrèduls amonesta 
Rm 11,Tit  dels jueus incrèduls amonesta  l’Apòstol als gentils que no presúmien de 
Rm 11,2  ¿I no sabeu lo que diu d’Elies  l’Escriptura, com se queixa a Déu contra  
Rm 11,5  temps, hi ha un remanent segons  l’elecció de la gràcia. 6 I si per la  
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Rm 11,6  obres, ja no per gràcia; altrament  l’obra ja no és obra. 7 Què, doncs?  
Rm 11,7  conseguit lo que buscava, sinó que  l’elecció ho ha conseguit, i els demés  
Rm 11,16 és sant, ho és també la massa; i si  l’arrel és santa, ho són també les  
Rm 11,17  en elles, i has participat de  l’arrel i de la grassa de l’oliver, 18  
Rm 11,17  de l’arrel i de la grassa de  l’oliver, 18 no et jàcties contra les  
Rm 11,18  jactes, sàpies que tu no suportes  l’arrel, sinó l’arrel a tu. 19 Emperò tu 
Rm 11,18  que tu no suportes l’arrel, sinó  l’arrel a tu. 19 Emperò tu diràs: «Les  
Rm 11,24  24 Puix si tu fores tallat de  l’oliver bord natural i contra naturalesa 
Rm 11,28  pecats.» 28 Certament que, segons  l’evangeli, són enemics per causa de  
Rm 11,28  causa de vosaltres; emperò segons  l’elecció són molt amats per causa de sos 
Rm 11,34  camins! 34 Perquè, qui comprengué  l’ànimo del Senyor?, o qui fou son  
Rm 12,Tit  Amén. 12,Tit Capítol XII Dóna  l’Apòstol regles conforme a la doctrina  
Rm 12,Tit  que ha ensenyat als fiels, segons  l’estat de cada u i segons los dons  
Rm 12,5  sol cos en Cristo i cada u membre  l’un de l’altre. 6 Tenint, emperò,  
Rm 12,5  en Cristo i cada u membre l’un de  l’altre. 6 Tenint, emperò, diferents  
Rm 12,9  misericòrdia, en alegria. 9 Sia  l’amor sens ficció. Avorriu lo mal,  
Rm 12,12  servint al Senyor. 12 Alegres en  l’esperança, soferts en la tribulació, en 
Rm 12,12  soferts en la tribulació, en  l’oració perseverants; 13 socorrent les  
Rm 12,13  necessitats dels sants, exercint  l’hospitalitat. 14 Beneïu als que us  
Rm 12,16  ploren. 16 Siau d’un mateix ànimo  l’un envers l’altre; no tingau l’  
Rm 12,16  d’un mateix ànimo l’un envers  l’altre; no tingau l’enteniment en coses 
Rm 12,16  l’un envers l’altre; no tingau  l’enteniment en coses altes, sinó  
Rm 13,4  mal, tem, perquè no en va, porta  l’espasa; puix és ministre de Déu,  
Rm 14,2  per disputes d’opinions. 2 Perquè  l’un creu que pot menjar de tot, mentres  
Rm 14,3  judíquia al que menja, perquè Déu  l’ha rebut per seu. 4 Qui ets tu que  
Rm 14,5 un fa diferència entre dia i dia, i  l’altre considera iguals tots los dies.  
Rm 14,17  sinó justícia, i pau, i goig en  l’Esperit Sant. 18 I qui en això serveix  
Rm 14,18  a Cristo, és accepte a Déu i té  l’aprovació dels homes. 19 Per lo que  
Rm 14,20 20 No vulles per un menjar destruir  l’obra de Déu. Totes les coses en veritat 
Rm 14,20  són netes, però mal és per a  l’home que menja ab escàndol. 21 Bo és no 
Rm 15,13  en esperança per la virtut de  l’Esperit Sant. 14 Emperò jo estic cert,  
Rm 15,16  entre els gentils, ministrant  l’evangeli de Déu, a fi de que sia  
Rm 15,16  de Déu, a fi de que sia agradable  l’oferta dels gentils i santificada en l’ 
Rm 15,16  dels gentils i santificada en  l’Esperit Sant. 17 Ab raó, doncs, puc  
Rm 15,18 ha fet per medi meu, per a portar a  l’obediència als gentils, ab paraules i  
Rm 15,19 gentils, ab paraules i obres, 19 ab  l’eficàcia de senyals i de prodigis, en  
Rm 15,19 senyals i de prodigis, en virtut de  l’Esperit Sant; de manera que des de  
Rm 15,19  fins a Ilírico, he difundit  l’evangeli de Cristo. 20 I així he  
Rm 15,21  ha estat ell anunciat lo veuran, i  l’entendran los que no l’han oït.» 22 I  
Rm 15,21  veuran, i l’entendran los que no  l’han oït.» 22 I per lo qual moltes  
Rm 15,26 als sants. 26 Perquè la Macedònia i  l’Acaia han tingut a bé lo fer una  
Rm 15,28  fruit, passaré per vosaltres a  l’anar a Espanya. 29 I estic cert que  
Rm 15,29  ab la plenitud de benedicció de  l’evangeli de Cristo. 30 Doncs, vos  
Rm 15,30  Senyor Jesucrist i per amor de  l’Esperit Sant, que m’ajudeu ab vostres  
Rm 15,31  agradable als sants de Jerusalem  l’oferta de mon servei, 32 a fi de que jo 
Rm 16,2  com deuen los sants, i per a què  l’ajudeu en tot quant sia menester; puix  
Rm 16,5 mon amic, que és lo primer fruit de  l’Acaia en Cristo. 6 Saludau a Maria, la  
Rm 16,26  profetes, segons lo manament de  l’etern Déu, declarat a totes les nacions 
Rm 16,27 Déu que és sol savi, a ell sia dada  l’honra i glòria per Jesucrist per los  
1Co Inc Amén. 1Co Inc Epístola primera de  l’apòstol sant Pau als Corintis 1,Tit  
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1Co 1,8  trobats sens culpa en lo dia de  l’adveniment de nostre Senyor Jesucrist.  
1Co 1,17 m’envià a batejar, sinó a predicar  l’evangeli; no ab sabiduria de paraules,  
1Co 1,20  20 A on és lo savi? A on és  l’escriba? A on, l’escodrinyador d’  
1Co 1,20  lo savi? A on és l’escriba? A on,  l’escodrinyador d’aquest sigle? ¿No ha  
1Co 2,Tit  Senyor.» 2,Tit Capítol II Demostra  l’Apòstol que la predicació en Corinti no 
1Co 2,Tit  sinó ab la sabiduria apresa en  l’escola de Jesucrist crucificat, la qual 
1Co 2,Tit  pot entendre-se per medi de  l’Esperit Sant. 1 I jo, germans, quan  
1Co 2,8  d’aquest món conegué, perquè si  l’haguessen coneguda, jamai haurien  
1Co 2,9  que preparà Déu per a aquells que  l’amen.» 10 Mes Déu nos les revelà a  
1Co 2,10 a nosaltres per son Esperit, perquè  l’Esperit ho escodrinya tot, fins les  
1Co 2,11  ¿qui dels homes sap les coses de  l’home, sinó l’esperit de l’home que  
1Co 2,11  sap les coses de l’home, sinó  l’esperit de l’home que està en ell?  
1Co 2,11  de l’home, sinó l’esperit de  l’home que està en ell? Així mateix ningú 
1Co 2,11 ningú coneix les coses de Déu, sinó  l’Esperit de Déu. 12 I nosaltres havem  
1Co 2,12  Déu. 12 I nosaltres havem rebut no  l’esperit d’aquest món, sinó l’Esperit  
1Co 2,12  no l’esperit d’aquest món, sinó  l’Esperit que és de Déu, per a què  
1Co 2,14  ab les espirituals. 14 Mes  l’home animal no percebeix aquelles coses 
1Co 2,14 percebeix aquelles coses que són de  l’Esperit de Déu, perquè per ell són  
1Co 2,16  de ningú. 16 Perquè ¿qui conegué  l’ànimo del Senyor, per a què el puga  
1Co 2,16  puga instruir? Mes nosaltres tenim  l’ànimo de Cristo. 3,Tit Capítol III  
1Co 3,Tit  s’apassionen als predicadors de  l’evangeli sens mirar al Senyor, de qui  
1Co 3,Tit  i a abraçar la sàvia ignorància de  l’evangeli. 1 I jo, germans, no us poguí  
1Co 3,4 caminau com a homes? 4 Perquè dient  l’un: «Jo certament só de Pau», i l’  
1Co 3,4  l’un: «Jo certament só de Pau», i  l’altre: «Jo, d’Apolo»; ¿no és clar que  
1Co 3,6 Jo plantí, Apolo regà; mes Déu donà  l’increment. 7 I aixís, ni el que planta  
1Co 3,7  ni el que rega; sinó Déu, que dóna  l’increment. 8 I el qui planta i el qui  
1Co 3,13  herba, palla, 13 serà manifesta  l’obra de cada u; perquè el dia del  
1Co 3,13 se descobrirà en lo foc; i qual sia  l’obra de cada u, ho provarà lo foc. 14  
1Co 3,14  ho provarà lo foc. 14 Si permaneix  l’obra del que edificà sobre, rebrà  
1Co 3,15  sobre, rebrà gallardó. 15 Si  l’obra de l’home se crema, sofrirà  
1Co 3,15  rebrà gallardó. 15 Si l’obra de  l’home se crema, sofrirà pèrdua; mes ell  
1Co 3,16  sabeu que sou temple de Déu i que  l’Esperit de Déu habita en vosaltres? 17  
1Co 4,1  als corintis. 1 Considéria’ns  l’home com ministres de Cristo i  
1Co 4,5  i llavors cada home tindrà de Déu  l’alabança. 6 I jo, germans, he  
1Co 4,6  s’ensuperbesca per causa de  l’un contra de l’altre. 7 Perquè, qui et 
1Co 4,6  per causa de l’un contra de  l’altre. 7 Perquè, qui et distingeix? I  
1Co 4,9  destinats a la mort; puix som fets  l’expectacle del món, dels àngels i dels  
1Co 4,11  nosaltres, vilipendiats. 11 Fins a  l’hora present patim fam i set, i anam  
1Co 4,13 les escombraries d’aquest món, com  l’escòria de tothom fins ara. 14 No us  
1Co 4,15 us he engendrat en Cristo Jesús per  l’evangeli. 16 Per consegüent, vos  
1Co 5,Tit  5,Tit Capítol V Excomunica  l’Apòstol a un incestuós i exhorta als de 
1Co 6,7  vosaltres. Per què no sofriu abans  l’agravi? Per què no sofriu primer lo  
1Co 6,11  de nostre Senyor Jesucrist i per  l’Esperit de nostre Déu. 12 «Tot m’és  
1Co 6,18  la fornicació! Qualsevol pecat que  l’home comètia, és fora del cos; emperò  
1Co 6,19  que vostres cossos són temples de  l’Esperit Sant, que està en vosaltres, lo 
1Co 7,1  què m’escriguéreu, bo seria a  l’home no tocar dona. 2 Emperò, a fi d’  
1Co 7,5  sinó la muller. 5 No us defraudeu  l’un a l’altre, si no és per algun temps 
1Co 7,5  muller. 5 No us defraudeu l’un a  l’altre, si no és per algun temps i de  
1Co 7,5  per a dedicar-vos al dejuni i a  l’oració; i de nou tornau a cohabitar, a  
1Co 7,15  mes ara són sants. 15 Emperò si  l’infiel se separa, sepàries; puix lo  
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1Co 7,17  Senyor li té repartit i segons Déu  l’ha cridat, i així és com jo ho ordeno  
1Co 7,26  presents, perquè bo li és a  l’home l’estar-se així. 27 ¿Estàs  
1Co 7,26 presents, perquè bo li és a l’home  l’estar-se així. 27 ¿Estàs lligat a  
1Co 7,40  consell, i penso que jo tinc també  l’Esperit de Déu. 8,Tit Capítol VIII  
1Co 8,4  sacrificades als ídols, sabem que  l’ídol no és res en lo món i que no hi ha 
1Co 8,7 alguns, fins ara, ab consciència de  l’ídol, mengen com cosa sacrificada a l’ 
1Co 8,7 ídol, mengen com cosa sacrificada a  l’ídol; i la consciència d’aquestos, per 
1Co 9,12  tot per a no posar destorb algun a  l’evangeli de Cristo. 13 ¿No sabeu que  
1Co 9,13 santuari, i que els que serveixen a  l’altar participen juntament de lo de l’ 
1Co 9,13 altar participen juntament de lo de  l’altar? 14 Així també ordenà lo Senyor  
1Co 9,14  lo Senyor que els que anuncien  l’evangeli visquen de l’evangeli. 15  
1Co 9,14 que anuncien l’evangeli visquen de  l’evangeli. 15 Emperò jo de res d’això  
1Co 9,16  16 Perquè encara que predico  l’evangeli, no tinc de què gloriar-me,  
1Co 9,18  mon gallardó? Que al predicar  l’evangeli, dispènsia jo l’evangeli sens 
1Co 9,18  predicar l’evangeli, dispènsia jo  l’evangeli sens causar gasto per no  
1Co 9,18  per no abusar de ma potestat en  l’evangeli. 19 Per lo qual, essent llibre 
1Co 9,23  23 I tot això ho faç per amor de  l’evangeli, per a ser participant d’ell  
1Co 9,24  24 ¿No sabeu que els que corren  l’estadi, realment corren tots, emperò un 
1Co 9,26 combato, no com un que dóna colps a  l’aire, 26 sinó que castigo mon cos, i el 
1Co 10,Tit  per raó de sa ingratitud, amonesta  l’Apòstol als corintis que es guàrdien de 
1Co 10,5  5 Emperò molts d’ells no foren de  l’agrado de Déu; per lo qual foren  
1Co 10,10  ells murmuraren, i foren morts per  l’exterminador. 11 I totes aquestes coses 
1Co 10,18  ¿per ventura no participen de  l’altar? 19 Què, doncs? ¿Dic que l’ídol  
1Co 10,19  l’altar? 19 Què, doncs? ¿Dic que  l’ídol és alguna cosa, o que lo que ha  
1Co 10,24  lo que és seu, sinó lo que és de  l’altre. 25 De tot lo que es ven en la  
1Co 10,29  dic, no la teva, sinó la de  l’altre, puix, ¿per quin fi ma llibertat  
1Co 11,3 que Cristo és lo cap de tot home, i  l’home és lo cap de la dona, i Déu, lo  
1Co 11,7 Déu; emperò la dona és la glòria de  l’home. 8 Puix no fou l’home format de  
1Co 11,8 la glòria de l’home. 8 Puix no fou  l’home format de la dona, sinó la dona de 
1Co 11,8  format de la dona, sinó la dona de  l’home. 9 Ni l’home fou criat per a la  
1Co 11,9 dona, sinó la dona de l’home. 9 Ni  l’home fou criat per a la dona, sinó la  
1Co 11,9  per a la dona, sinó la dona per a  l’home. 10 Per això la dona deu portar  
1Co 11,11 per causa dels àngels. 11 Emperò ni  l’home és sens la dona, ni la dona sens  
1Co 11,11  és sens la dona, ni la dona sens  l’home, en lo Senyor. 12 Perquè així com  
1Co 11,12  12 Perquè així com la dona és de  l’home, així també l’home és per a la  
1Co 11,12  la dona és de l’home, així també  l’home és per a la dona; mes totes les  
1Co 11,14  mateixa que seria ignominiós a  l’home lo criar llarga cabellera? 15  
1Co 11,21  sa pròpia cena per a menjar. I  l’un té fam, i l’altre està embriac. 22  
1Co 11,21  per a menjar. I l’un té fam, i  l’altre està embriac. 22 ¿Que per ventura 
1Co 11,28 Senyor. 28 Per lo tant, examínia’s  l’home a si mateix, i així méngia d’  
1Co 12,Tit  XII De la varietat de dons que  l’Esperit Sant distribueix entre els  
1Co 12,3 faç a saber que ningú que parla per  l’Esperit de Déu diu anatema a Jesús. I  
1Co 12,3  que Jesús és lo Senyor, sinó per  l’Esperit Sant. 4 Hi ha, doncs,  
1Co 12,4  ha, doncs, diversitat de dons, mes  l’Esperit és un mateix. 5 Hi ha  
1Co 12,7  en tots. 7 Mes la manifestació de  l’Esperit és donada a cada u per a  
1Co 12,8  8 Perquè a un li és donada per  l’Esperit la paraula de sabiduria; a  
1Co 12,16 és per això del cos? 16 I si digués  l’orella: «Perquè no só ull, no só del  
1Co 12,17  tot lo cos fos ull, ¿a on estaria  l’oïdo? I si tot fos oïdo, ¿a on estaria  
1Co 12,17  I si tot fos oïdo, ¿a on estaria  l’olfato? 18 Emperò ara Déu ha posat los  
1Co 12,21  sien molts, lo cos és un. 21 I  l’ull no pot dir a la mà: «Jo no t’he  
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1Co 12,25  membres tinguessen igual solicitud  l’un per l’altre. 26 I que si un membre  
1Co 12,25  igual solicitud l’un per  l’altre. 26 I que si un membre pateix,  
1Co 14,2  sinó a Déu, perquè ningun home  l’entén. I en esperit parla los misteris. 
1Co 14,7  que donen sonido, com la flauta i  l’arpa, si no formen diferència de sons,  
1Co 14,9 lo que es diu? Certament parlareu a  l’aire. 10 Hi ha, per exemple, tantes  
1Co 14,15  fruit. 15 Què, doncs? Pregaré ab  l’esperit, pregaré també ab l’  
1Co 14,15  ab l’esperit, pregaré també ab  l’enteniment; cantaré ab l’esperit, i  
1Co 14,15  també ab l’enteniment; cantaré ab  l’esperit, i cantaré també ab l’  
1Co 14,15  ab l’esperit, i cantaré també ab  l’enteniment. 16 D’altra manera, quan  
1Co 14,16  quan dónies la benedicció ab  l’esperit, ¿com aquell que està en la  
1Co 14,17  tu bé dónes gràcies, emperò  l’altre no queda edificat. 18 Gràcies  
1Co 15,Tit  de Jesucrist. Se descriu  l’ordre i modo d’ella, i la naturalesa  
1Co 15,1  1 Vos declaro, emperò, germans,  l’evangeli que us he predicat, lo que  
1Co 15,26  los enemics sota sos peus. 26 I  l’últim enemic que serà destruït és la  
1Co 15,46 vivificant. 46 Mes no fou lo primer  l’espiritual, sinó lo que és animal, i  
1Co 15,58  i constants, abundant sempre en  l’obra del Senyor, sabent que vostre  
1Co 16,6  ab vosaltres, i hi passaré també  l’hivern, per a què m’acompanyeu allà a  
1Co 16,10  entre vosaltres, puix treballa en  l’obra del Senyor així com jo. 11 Per lo  
1Co 16,11  en pau per a què vinga a mi, puix  l’espero ab los germans. 12 I en quant al 
1Co 16,15  Acaic, perquè són les primícies de  l’Acaia i se consagraren al servei dels  
1Co 16,19  19 Vos saluden les iglésies de  l’Àsia. Vos saluden molt en lo Senyor,  
2Co Inc  Amén. 2Co Inc Segona epístola de  l’apòstol sant Pau als Corintis 1,Tit  
2Co 1,Tit  Corintis 1,Tit Capítol I S’escusa  l’Apòstol de no haver anat abans a  
2Co 1,1 ab tots los sants que hi ha en tota  l’Acaia. 2 Gràcia sia a vosaltres i pau,  
2Co 1,8  les tribulacions que tinguérem en  l’Àsia; perquè nos oprimiren d’una  
2Co 1,22  nos sellà i donà la penyora de  l’Esperit en nostres cors. 23 Emperò jo  
2Co 2,Tit  ferms. 2,Tit Capítol II Mana que  l’incestuós arrepentit sia readmès en la  
2Co 2,4  ans bé per a què coneguésseu  l’amor tan gran que us tinc. 5 I si algú  
2Co 2,12 12 I quan vinguí a Troas a predicar  l’evangeli de Cristo i em fou oberta una  
2Co 2,14  per nosaltres en totes parts  l’olor del coneixement d’ell mateix. 15  
2Co 3,Tit  3,Tit Capítol III Exceŀlència de  l’evangeli comparada ab la Llei escrita.  
2Co 3,3  i escrita no ab tinta, sinó ab  l’Esperit de Déu viu, no en taules de  
2Co 3,6 Testament, no de la lletra, sinó de  l’Esperit; perquè la lletra mata, emperò  
2Co 3,6  perquè la lletra mata, emperò  l’esperit dóna vida. 7 I si el ministeri  
2Co 3,8 no serà més gloriós lo ministeri de  l’Esperit? 9 Perquè si el ministeri de  
2Co 3,17 Senyor és Esperit, i allà a on està  l’Esperit del Senyor, allí hi ha  
2Co 3,18  de claredat en claredat com per  l’Esperit del Senyor. 4,Tit Capítol IV  
2Co 4,Tit  són de poca duració; los béns de  l’altra, eterns. 1 Per lo tant, tenint  
2Co 4,2  vergonyoses, no caminant en  l’astúcia, ni adulterant la paraula de  
2Co 4,4  no resplendesca en ells la llum de  l’evangeli de la glòria de Cristo, que és 
2Co 4,15 fi de que la gràcia, que abunda per  l’acció de gràcies de molts, redúndia en  
2Co 4,16  ans bé, encara que en nosaltres  l’home exterior decàiguia, emperò l’home 
2Co 4,16  l’home exterior decàiguia, emperò  l’home interior se renova de dia en dia.  
2Co 5,Tit  eternes. 5,Tit Capítol V Desitja  l’Apòstol veure-se llibre del desterro  
2Co 5,5 Déu, qui ens ha donat la penyora de  l’Esperit. 6 Per això vivim sempre  
2Co 5,12 què respondre als que es glorien en  l’apariència i no en lo cor. 13 Perquè si 
2Co 5,14 seny, és per a vosaltres. 14 Perquè  l’amor de Cristo nos compeŀleix;  
2Co 6,Tit  Modo de proceir dels ministres de  l’evangeli i avís als fiels de no mesclar 
2Co 6,15  Belial? O quina part té lo fiel ab  l’infiel? 16 O quina consonància hi ha  
2Co 7,12  ho fiu per causa d’aquell que féu  l’agravi, ni per aquell que el sofrí,  
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2Co 7,14 parlàrem fou en veritat, així també  l’haver-nos gloriat ab Tito ha resultat 
2Co 7,15  vosaltres, quan se recorda de  l’obediència de tots vosaltres, de com lo 
2Co 8,Tit en vosaltres. 8,Tit Capítol VIII Ab  l’exemple dels macedonis exhorta l’  
2Co 8,Tit  l’exemple dels macedonis exhorta  l’Apòstol als corintis a què  
2Co 8,10 sinó que formàreu lo designi des de  l’any passat. 11 Doncs ara compliu-ho,  
2Co 8,17 17 perquè verdaderament ell acceptà  l’exhortació; emperò estant ell molt  
2Co 8,18 enviàrem també junt ab ell lo germà  l’alabança del qual està en l’evangeli  
2Co 8,18  germà l’alabança del qual està en  l’evangeli per totes les iglésies. 19 I  
2Co 8,21  per nosaltres; 21 procurant  l’honest, no solament davant de Déu, sinó 
2Co 9,Tit  ab noves raons, en les que dóna  l’Apòstol alguns avisos sobre l’almoina  
2Co 9,Tit dóna l’Apòstol alguns avisos sobre  l’almoina i diu que s’ha de donar ab  
2Co 9,2  perquè Acaia està prompta des de  l’any passat, i vostre zel ha incitat a  
2Co 9,3  als germans per a què no fos en va  l’haver-me gloriat de vosaltres en esta 
2Co 9,13  al Senyor, 13 mentres que per  l’experiència d’aquesta ministració  
2Co 9,13  Déu per la submissió que mostrau a  l’evangeli de Cristo, i per la  
2Co 10,7 7 ¿Mirau vosaltres les coses segons  l’apariència? Si algú està confiat que és 
2Co 10,14  fins a vosaltres havem arribat en  l’evangeli de Cristo, 15 no gloriant-  
2Co 10,16  segons nostra regla, 16 anunciant  l’evangeli en los llocs que estan més  
2Co 11,7  perquè vos prediquí de valde  l’evangeli de Déu? 8 Jo he despullat  
2Co 11,10  aquesta glòria en les regions de  l’Acaia. 11 Per què? ¿Serà perquè no us  
2Co 11,12  lo que faç ho faré, per a apartar  l’ocasió a aquells que desitgen l’ocasió 
2Co 11,12  l’ocasió a aquells que desitgen  l’ocasió per a ésser trobats com  
2Co 12,7  fou donada una espina en ma carn:  l’àngel de Satanàs que em bufetègia,  
2Co 13,Tit  comès. 13,Tit Capítol XIII Amenaça  l’Apòstol ab forts càstigs als que no s’ 
2Co 13,10  no haja d’obrar ab rigor, segons  l’autoritat que em donà Déu per a  
2Co 13,13 i la caritat de Déu i la comunió de  l’Esperit Sant sia ab tots vosaltres.  
Ga Inc  Amén. Ga Inc Epístola de  l’apòstol sant Pau als Gàlates 1,Tit  
Ga 1,7 que us perturben i volen trastornar  l’evangeli de Cristo. 8 Emperò encara que 
Ga 1,11  vos faç a saber, germans, que  l’evangeli que jo us he predicat no és  
Ga 1,11  que jo us he predicat no és segons  l’home; 12 perquè ni jo l’he rebut d’  
Ga 1,12  és segons l’home; 12 perquè ni jo  l’he rebut d’home, ni l’he après, sinó  
Ga 1,12  ni jo l’he rebut d’home, ni  l’he après, sinó per revelació de  
Ga 1,17  abans que jo, sinó que me n’aní a  l’Aràbia i vaig tornar altra vegada a  
Ga 2,2 per revelació, i els vaig comunicar  l’evangeli que predico entre els gentils, 
Ga 2,4  Jesús, a fi de reduir-nos a  l’esclavitud. 5 Als quals ni una sola  
Ga 2,5  entre vosaltres la veritat de  l’evangeli. 6 Mes d’aquells que  
Ga 2,7  veent que m’havia estat confiat  l’evangeli de la incircumcisió, així com  
Ga 2,8  que obrà eficaçment en Pere per  l’apostolat de la circumcisió, lo mateix  
Ga 2,14  rectament conforme la veritat de  l’evangeli, diguí a Cefas davant de tots: 
Ga 2,16 d’entre els gentils, 16 sabent que  l’home no es justifica per les obres de  
Ga 3,Tit ni després de la Llei escrita pogué  l’home ser justificat, sinó per la fe  
Ga 3,2  saber de vosaltres: ¿haveu rebut  l’Esperit per les obres de la Llei o per  
Ga 3,5  5 Aquell, doncs, que us comunicà  l’Esperit i obrà miracles entre  
Ga 3,8 fe, eixos són fills d’Abraham. 8 I  l’Escriptura, preveent que Déu havia de  
Ga 3,14  que per la fe rebiam la promesa de  l’Esperit. 15 Germans, parlo com a home:  
Ga 3,15  ab tal que sia confirmat, ningú  l’anuŀla, ni l’adiciona. 16 I les  
Ga 3,15  sia confirmat, ningú l’anuŀla, ni  l’adiciona. 16 I les promeses foren fetes 
Ga 3,18 a fer vana la promesa. 18 Perquè si  l’herència és per a la Llei, ja no és per 
Ga 3,22  justícia seria per la Llei. 22 Mes  l’Escriptura enclogué tot baix del pecat, 
Ga 4,1  de la nova. 1 Dic, doncs, que  l’hereu, mentres és infant, no es  
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Ga 4,5  baix la Llei, a fi de que rebessen  l’adopció de fills. 6 I perquè vosaltres  
Ga 4,6 fills, ha enviat Déu a vostres cors  l’Esperit de son Fill, que clama:  
Ga 4,13  ab flaquesa de carn vos prediquí  l’evangeli. 14 I ma tentació que estava  
Ga 4,22  està que Abraham tingué dos fills,  l’un de l’esclava, l’altre de la  
Ga 4,22  Abraham tingué dos fills, l’un de  l’esclava, l’altre de la llibre. 23 Mes  
Ga 4,22  dos fills, l’un de l’esclava,  l’altre de la llibre. 23 Mes lo de l’  
Ga 4,23 l’altre de la llibre. 23 Mes lo de  l’esclava nasqué segons la carn, i el de  
Ga 4,24  aquestos són los dos testaments:  l’un, de la muntanya de Sinaí, que  
Ga 4,27  Perquè escrit està: «Alegra’t tu,  l’estèril, que no pareixes; prorromp i  
Ga 4,29 la carn perseguia al que era segons  l’Esperit, així també ara. 30 Mes què diu 
Ga 4,30  així també ara. 30 Mes què diu  l’Escriptura? «Trau defora l’esclava i a 
Ga 4,30 què diu l’Escriptura? «Trau defora  l’esclava i a son fill, perquè lo fill de 
Ga 4,30  i a son fill, perquè lo fill de  l’esclava no serà hereu ab lo fill de la  
Ga 4,31  germans, nosaltres no som fills de  l’esclava, sinó de la llibre; ab qual  
Ga 5,Tit  llibres. 5,Tit Capítol V Danys de  l’observància de la Llei i béns de la fe  
Ga 5,1 us subjecteu altra vegada al jou de  l’esclavitud. 2 Mirau, jo, Pau, vos dic  
Ga 5,5  5 Perquè nosaltres, per medi de  l’Esperit aguardam l’esperança de la  
Ga 5,5  per medi de l’Esperit aguardam  l’esperança de la justícia per la fe. 6  
Ga 5,11  persecució? S’ha acabat, doncs,  l’escàndol de la creu. 12 Baldament que  
Ga 5,13  uns als altres per la caritat de  l’Esperit. 14 Perquè tota la Llei se  
Ga 5,16  16 Vos dic, doncs: Caminau en  l’Esperit, i no satisfareu los apetits de 
Ga 5,17  la carn té apetits contraris a  l’Esperit, i l’Esperit los té contra la  
Ga 5,17  apetits contraris a l’Esperit, i  l’Esperit los té contra la carn, com que  
Ga 5,18  voldríeu. 18 Mes si sou guiats per  l’Esperit, no estau baix la Llei. 19  
Ga 5,22 lo Regne de Déu. 22 Mes lo fruit de  l’Esperit és caritat, goig, pau,  
Ga 5,25  i concupiscències. 25 Si vivim per  l’Esperit, caminem també en l’Esperit.  
Ga 5,25  per l’Esperit, caminem també en  l’Esperit. 26 No cobdiciem vana glòria,  
Ga 6,Tit  ajudar-se los uns als altres en  l’exercici de les virtuts cristianes. Per 
Ga 6,6  comuníquia en tots los béns al que  l’adoctrina. 7 No us enganyeu: Déu no pot 
Ga 6,8  pot ser burlat, 8 perquè allò que  l’home sémbria, això també segarà. I  
Ga 6,8  emperò aquell que sémbria per a  l’Esperit, de l’Esperit segarà vida  
Ga 6,8  que sémbria per a l’Esperit, de  l’Esperit segarà vida eterna. 9 No ens  
Ga 6,16  la pau i la misericòrdia, i sobre  l’Israel de Déu. 17 D’aquí en avant  
Ef Inc  esperit. Amén. Ef Inc Epístola de  l’apòstol sant Pau als Efesis 1,Tit  
Ef 1,5  5 havent-nos predestinat a  l’adopció de fills per Jesucrist, en ell  
Ef 1,13 que oíreu la paraula de la veritat,  l’evangeli de vostra salvació; i havent  
Ef 1,15  vosaltres en lo Senyor Jesús, i  l’amor envers tots los sants, 16 no cesso 
Ef 1,18  cor, per a què sapiau qual és  l’esperança de sa vocació, i quals les  
Ef 1,19  envers nosaltres, que creem segons  l’eficàcia de sa poderosa virtut; 20 la  
Ef 2,Tit  Per esta han entrat los gentils en  l’herència dels fills; i de tots, així  
Ef 2,2  la potestat d’aquest aire, que és  l’esperit que ara obra en los fills de  
Ef 2,4  que és ric en misericòrdia, per  l’extremada caritat ab què ens amà, 5  
Ef 2,15  nosaltres: 15 ha abolit en sa carn  l’enemistat fins la Llei dels preceptes  
Ef 2,21  pedra cantonera; 21 en el qual tot  l’edifici, ben construït, creix per a ser 
Ef 2,22 a ser habitació de Déu, per medi de  l’Esperit. 3,Tit Capítol III  
Ef 3,Tit  per Déu per a predicar-los  l’evangeli. 1 Per esta causa, jo, Pau,  
Ef 3,6  de sa promesa en Cristo Jesús per  l’evangeli. 7 Del qual jo he estat  
Ef 3,7  de Déu que m’ha estat donada per  l’obra eficaç de son poder. 8 A mi, que  
Ef 3,11  los llocs celestials, 11 conforme  l’etern designi que ha complert en Cristo 
Ef 3,16  en virtut per son Esperit en  l’home interior; 17 per a què Cristo  
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Ef 3,18  ab tots los sants qual és  l’amplària, i la llargària, i l’altura,  
Ef 3,18  és l’amplària, i la llargària, i  l’altura, i la profunditat, 19 i conèixer 
Ef 3,19 la profunditat, 19 i conèixer també  l’amor de Cristo, que supera tot  
Ef 4,3  3 procurant mantenir la unitat de  l’Esperit en lo vincle de la pau. 4 Hi ha 
Ef 4,7  7 Mes a cada u de nosaltres  l’hi ha estat donada la gràcia conforme a 
Ef 4,12  a la perfecció dels sants, per a  l’obra del ministeri, per a l’edificació 
Ef 4,12  per a l’obra del ministeri, per a  l’edificació del cos de Cristo. 13 Fins  
Ef 4,13 de Déu, a baró perfet, a la mida de  l’edat madura de Cristo. 14 Per a què no  
Ef 4,14  enganyen ab astúcia per introduir  l’error. 15 Ans bé, parlant la veritat en 
Ef 4,16  aliment a proporció, segons  l’obra eficaç de cada membre, pren  
Ef 4,18 vanitat de son pensament, 18 tenint  l’enteniment oscurit en les tenebres,  
Ef 4,19  a obres de tota impuresa, a  l’avarícia. 20 Mes vosaltres no haveu  
Ef 4,21  après així a Cristo, 21 si és que  l’hajau oït, i hajau estat ensenyats per  
Ef 4,22  en Jesús: 22 a despullar-vos de  l’home vell, segons lo qual fou vostra  
Ef 4,23  23 Renovau-vos en  l’esperit de vostre ànimo 24 i vestiu-  
Ef 4,24  vostre ànimo 24 i vestiu-vos de  l’home nou, que fou criat segons Déu en  
Ef 4,30  als oients. 30 I no contristeu a  l’Esperit Sant de Déu, en qui fóreu  
Ef 5,9  de la llum 9 (puix lo fruit de  l’Esperit és en tota bondat, i justícia,  
Ef 5,18  naix luxúria, ans bé ompliu’s de  l’Esperit Sant, 19 parlant-vos a  
Ef 5,26  purificant-la ab lo baptisme de  l’aigua ab la paraula de vida, 27 per a  
Ef 5,31  de sos ossos. 31 «Per això deixarà  l’home a son pare i a sa mare i es  
Ef 6,Tit  Vigilància i perseverància en  l’oració. 1 Fills, obeïu a vostres pares  
Ef 6,6  com a Cristo; 6 no servint-los a  l’ull, com per a agradar als homes, sinó  
Ef 6,11 lo poder de sa virtut. 11 Vestiu’s  l’armadura de Déu, per a què pugau  
Ef 6,13  aires. 13 Per lo tant, preneu tota  l’armadura de Déu, per a què pugau  
Ef 6,15  peus, calçats ab la preparació de  l’evangeli de pau. 16 Sobretot, prenent  
Ef 6,16  de pau. 16 Sobretot, prenent  l’escut de la fe, a fi de que pugau  
Ef 6,17  del maligne. 17 Preneu també  l’elm de la salut, i l’espasa de l’  
Ef 6,17  Preneu també l’elm de la salut, i  l’espasa de l’Esperit, que és la paraula 
Ef 6,17  l’elm de la salut, i l’espasa de  l’Esperit, que és la paraula de Déu; 18  
Ef 6,18 temps ab tota pregària i súplica en  l’Esperit, i vetllant en lo mateix ab  
Ef 6,19  per a fer conèixer lo misteri de  l’evangeli, 20 del qual só ambaixador en  
Ef 6,21  21 I per a què pugau també saber  l’estat de mes coses, i lo que faç, vos  
Fl Inc  Amén. Fl Inc Epístola de  l’apòstol sant Pau als Filipians 1,Tit  
Fl 1,5  5 per vostra comunicació en  l’evangeli de Cristo, des del primer dia  
Fl 1,7  i en la defensa i confirmació de  l’evangeli, tots vosaltres sou  
Fl 1,12  han contribuït més al profit de  l’evangeli, 13 de manera que mes cadenes  
Fl 1,16  he estat posat per a la defensa de  l’evangeli; 17 mes altres prediquen a  
Fl 1,17  no sincerament, creent aumentar  l’aflicció a mes cadenes. 18 I què? Ab  
Fl 1,19  salvació, per vostra oració i per  l’auxili de l’Esperit de Jesucrist. 20  
Fl 1,19  vostra oració i per l’auxili de  l’Esperit de Jesucrist. 20 Segons ma viva 
Fl 1,27 què vostra conversació sia digna de  l’evangeli de Cristo, per a què, vaja a  
Fl 1,27  treballant units en la fe de  l’evangeli. 28 I en res vos facen por  
Fl 2,Tit  fraternal, a la humilitat i a  l’obediència ab l’exemple de Jesucrist.  
Fl 2,Tit a la humilitat i a l’obediència ab  l’exemple de Jesucrist. Recomana i alaba  
Fl 2,9  de creu. 9 Per lo qual Déu també  l’exaltà altament i li donà un nom que és 
Fl 2,12  treballau ab temor i tremolant en  l’obra de vostra salvació, no sols com en 
Fl 2,13  en vosaltres, així lo voler com  l’obrar, segons son beneplàcit. 14 I feu  
Fl 2,19  cobrar jo també bon ànimo al saber  l’estat de vostres coses. 20 Perquè no  
Fl 2,22 de son pare, ell ha servit ab mi en  l’evangeli. 23 A ell, doncs, espero  
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Fl 2,23  -vos tan prest com jo haja vist  l’estat dels meus negocis. 24 I confio en 
Fl 2,28  tristesa sobre tristesa. 28 I així  l’he enviat més prompte, a fi de que  
Fl 2,29  ab tota alegria en lo Senyor i ab  l’honor degut a semblants persones. 30  
Fl 2,30 a semblants persones. 30 Perquè per  l’obra de Cristo estigué a la mort,  
Fl 3,1  A mi certament no m’és molest  l’escriure-us les mateixes coses, i a  
Fl 3,8  veritat tot ho tinc per pèrdua per  l’exceŀlència del coneixement de  
Fl 3,12  que és dels morts. 12 No que  l’haja alcançada ja, ni que sia jo  
Fl 3,14  marca, per a alcançar lo premi de  l’alta vocació de Déu en Cristo Jesús. 15 
Fl 3,17  vista als que caminen així, segons  l’exemple que teniu nostre. 18 Perquè  
Fl 4,Tit  Capítol IV Última exhortació de  l’Apòstol a la pràctica de totes les  
Fl 4,3 a aquelles que treballaren ab mi en  l’evangeli, ab Climent i ab los demés que 
Fl 4,10  que el teníeu, emperò vos faltava  l’oportunitat. 11 No ho dic per raó de  
Fl 4,11  ja he après a acontentar-me de  l’estat en què em trobo. 12 I sé viure  
Fl 4,15  filipians, que en lo principi de  l’evangeli, quan vaig partir de  
Col Inc  Amén. Col Inc Epístola de  l’apòstol sant Pau als Colossians 1,Tit  
Col 1,Tit  dels homes. Pau és ministre de  l’evangeli per anunciar lo misteri de la  
Col 1,4  oït vostra fe en Cristo Jesús i  l’amor que teniu a tots los sants, 5 per  
Col 1,5  que teniu a tots los sants, 5 per  l’esperança que us està reservada en los  
Col 1,5  oït per la paraula de veritat de  l’evangeli; 6 la qual ha arribat a  
Col 1,6 entre vosaltres, des del dia en què  l’oíreu i coneguéreu la gràcia de Déu en  
Col 1,7  de Déu en veritat; 7 com també  l’aprenguéreu d’Epafras, nostre estimat  
Col 1,8 ens informà també de vostre amor en  l’Esperit. 9 Per aqueix motiu, nosaltres  
Col 1,12 que ens féu dignes de participar de  l’herència dels sants en la llum, 13 lo  
Col 1,23  i ferms en la fe, immobles en  l’esperança de l’evangeli que haveu oït  
Col 1,23  la fe, immobles en l’esperança de  l’evangeli que haveu oït i que fou  
Col 1,27 gentils: que Cristo és en vosaltres  l’esperança de la glòria. 28 A qui  
Col 2,1  desitjo que sapiau quant gran és  l’ansietat que tinc per vosaltres, i per  
Col 2,5  la carn, mes estic ab vosaltres ab  l’esperit, gosant-me i contemplant  
Col 2,14 -vos tots los pecats; 14 esborrant  l’escrit del decret que era contra  
Col 2,19 per juntures i lligaments, creix en  l’aument de Déu. 20 Per consegüent, si  
Col 2,22 quals coses porten sa destrucció en  l’ús), segons los preceptes i doctrines  
Col 3,9  ja que us haveu despullat de  l’home vell ab sos fets 10 i us haveu  
Col 3,13  si algú té queixa contra de  l’altre; així com lo Senyor vos perdonà a 
Col 3,20  pares en tot, puix això és de  l’agrado del Senyor. 21 Pares, no  
Col 3,22  amos segons la carn, no servint a  l’ull com per a agradar als homes, sinó  
Col 3,24  del Senyor rebreu lo gallardó de  l’herència, perquè vosaltres serviu al  
Col 4,Tit  4,Tit Capítol IV Últims avisos de  l’Apòstol. Recomana a Tiquic i a Onèssim  
Col 4,2  Senyor en lo cel. 2 Perseverau en  l’oració, vetllant en ella ab acció de  
Col 4,7  meu en lo Senyor, vos informarà de  l’estat de totes mes coses. 8 Al qual he  
Col 4,8  per això mateix, a fi de que sàpia  l’estat de vostres coses i consòlia  
1Te Inc  Amén. 1Te Inc Epístola primera de  l’apòstol sant Pau als Tessalònics 1,Tit  
1Te 1,Tit  Tessalònics 1,Tit Capítol I Alaba  l’Apòstol als tessalònics per haver estat 
1Te 1,3  oracions, 3 recordant-nos de  l’obra de vostra fe, i del treball, i de  
1Te 1,3 de la caritat, i de la paciència de  l’esperança en nostre Senyor Jesucrist  
1Te 1,5  paraula, sinó també en virtut i en  l’Esperit Sant, i en gran plenitud,  
1Te 1,6  de molta tribulació, ab goig de  l’Esperit Sant. 7 De manera que vosaltres 
1Te 1,7 De manera que vosaltres haveu estat  l’exemple a tots los que han cregut en  
1Te 1,8  no sols en la Macedònia i en  l’Acaia, sinó que es propagà per totes  
1Te 2,Tit  venir. 2,Tit Capítol II Fa present  l’Apòstol als tessalònics la llibertat,  
1Te 2,Tit desinterès i zel ab què els predicà  l’evangeli i també l’amor entranyable  
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1Te 2,Tit què els predicà l’evangeli i també  l’amor entranyable que els professa per  
1Te 2,2  en nostre Déu per a predicar-vos  l’evangeli de Déu ab gran solicitud. 3  
1Te 2,4  de Déu per a què se’ns confiàs  l’evangeli, així parlàrem, no com per a  
1Te 2,8  no sols fer-vos participants de  l’evangeli de Déu, sinó de nostres  
1Te 2,9  ningú de vosaltres, vos predicàrem  l’evangeli de Déu. 10 Vosaltres sou  
1Te 2,15  perseguit a nosaltres, i no són de  l’agrado de Déu i són contraris a tots  
1Te 2,16 de Déu ha arribat sobre ells fins a  l’extrem. 17 Mes nosaltres, germans,  
1Te 3,Tit  goig. 3,Tit Capítol III Consol de  l’Apòstol al saber per Timoteu la  
1Te 3,2  de Déu i colaborador nostre en  l’evangeli de Cristo, per a confirmar-  
1Te 4,Tit  Amén. 4,Tit Capítol IV Exhorta  l’Apòstol a la virtut i a l’arreglo de  
1Te 4,Tit  Exhorta l’Apòstol a la virtut i a  l’arreglo de costums. Parla al fi de la  
1Te 4,8  que desprècia això, no desprècia a  l’home, sinó a Déu, que ens ha donat  
1Te 4,9  mateixos aprenguéreu de Déu  l’amar-vos uns a altres. 10 I en  
1Te 4,16  Senyor ab mandato, i ab veu de  l’arcàngel, i ab trompeta de Déu, baixarà 
1Te 5,8  la fe i de la caritat, i per elm,  l’esperança de la salut. 9 Perquè no ens  
1Te 5,19  de vosaltres. 19 No apagueu  l’Esperit. 20 No desprecieu les  
1Te 5,23  per a què tot vostre esperit, i  l’ànima, i el cos se consérvien  
2Te Inc  Amén. 2Te Inc Epístola segona de  l’apòstol sant Pau als Tessalònics 1,Tit  
2Te 1,8  a Déu i dels que no obeeixen a  l’evangeli de nostre Senyor Jesucrist. 9  
2Te 1,11 cúmplia tot lo plaer de sa bondat i  l’obra de fe ab son poder, 12 per a què  
2Te 2,Tit  a la vinguda de Cristo i a la de  l’Anticrist i els exhorta a permanèixer  
2Te 2,1  1 I vos suplicam, germans, per  l’adveniment de nostre Senyor Jesucrist,  
2Te 2,3  dia no serà sens que primer vinga  l’apostasia i sia manifestat l’home del  
2Te 2,3 vinga l’apostasia i sia manifestat  l’home del pecat, lo fill de perdició, 4  
2Te 2,8  a qui lo Senyor Jesús consumirà ab  l’alè de sa boca, i el destruirà ab lo  
2Te 2,9  ell, la vinguda del qual és segons  l’obra de Satanàs ab tot poder, i  
2Te 2,10  que pereixen, perquè no reberen  l’amor de la veritat per a ser salvos. 11 
2Te 2,13  mediant la santificació de  l’Esperit i la creència de la veritat, 14 
2Te 3,Tit  díscols i temeraris, i recomana  l’amor al treball i la correcció dels  
2Te 3,5 el Senyor encamínia vostres cors en  l’amor de Déu i en esperar ab paciència a 
1Tm Inc  Amén. 1Tm Inc Epístola primera de  l’apòstol sant Pau a Timoteu 1,Tit  
1Tm 1,Tit  Timoteu 1,Tit Capítol I Encarrega  l’Apòstol a Timoteu que impedesca les  
1Tm 1,17  i invisible, al Déu sol savi, sia  l’honra i glòria per los sigles dels  
1Tm 2,Tit  reis i magistrats. Jesucrist és  l’únic medianer i redemptor de tots.  
1Tm 2,12  dona que ensènyia, ni que usúrpia  l’autoritat sobre l’home, sinó que  
1Tm 2,12  ni que usúrpia l’autoritat sobre  l’home, sinó que estiga en silenci. 13  
1Tm 3,1  paraula verdadera: si algú desitja  l’ofici de bisbe, desitja un bon treball. 
1Tm 3,2  respectable, modest, amant de  l’hospitalitat i apte per a ensenyar; 3  
1Tm 3,16  en carn, ha estat justificat en  l’Esperit, vist dels àngels, predicat als 
1Tm 4,Tit  que ensenyaran diferents errors;  l’exhorta a prevenir-se contra d’ells, 
1Tm 4,1  bon exemple als demés. 1 Emperò  l’Esperit Sant diu clarament que en los  
1Tm 4,5  per la paraula de Déu i per  l’oració. 6 Proposant això als germans,  
1Tm 4,13  vinga, ocupa’t en la lectura, en  l’exhortació i en la doctrina. 14 No  
1Tm 5,1  per ordenar-lo. 1 No incrépies a  l’ancià, ans bé amonesta’l com a pare;  
1Tm 5,10  bé a sos fills, si ha exercitat  l’hospitalitat, si rentà los peus als  
1Tm 5,10  los peus als sants, si acudí a  l’alivi dels atribolats, si ha practicat  
1Tm 5,14  no dónien ocasió de maledicència a  l’enemic. 15 Perquè algunes s’han ja  
1Tm 5,18  predicar i ensenyar. 18 Perquè diu  l’Escriptura: «No posaràs boç al bou que  
1Tm 6,Tit falsos mestres. Danys que naixen de  l’avarícia. Deuen los rics evitar la  
1Tm 6,10  10 Perquè arrel de tots mals és  l’avarícia, ab la codícia de la qual  
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2Tm Inc  Amén. 2Tm Inc Epístola segona de  l’apòstol sant Pau a Timoteu 1,Tit  
2Tm 1,Tit  a Timoteu a predicar ab valentia  l’evangeli per a manifestar millor sa fe. 
2Tm 1,Tit  sa fe. Se condol d’alguns de  l’Àsia que l’abandonaren en Roma i fa  
2Tm 1,Tit  Se condol d’alguns de l’Àsia que  l’abandonaren en Roma i fa elogis d’  
2Tm 1,8  sies participant dels treballs de  l’evangeli segons lo poder de Déu, 9 que  
2Tm 1,10  ara ha estat feta manifesta per  l’aparició de nostre Salvador Jesucrist,  
2Tm 1,10  vida i la immortalitat per medi de  l’evangeli, 11 en lo qual jo só  
2Tm 1,14  depòsit que se t’ha confiat per  l’Esperit Sant que habita en nosaltres.  
2Tm 1,15  Tu saps que tots los que estan en  l’Àsia m’han abandonat, dels quals són  
2Tm 2,4  a fi de que agràdia a aquell que  l’elegí per soldat. 5 Perquè també lo qui 
2Tm 2,22  i segueix la justícia, la fe,  l’esperança, la caritat i la pau ab  
2Tm 3,17  en la justícia; 17 per a què  l’home de Déu sia perfet i estiga  
2Tm 4,5  coses, suporta les afliccions, fes  l’obra d’un evangelista, compleix ton  
2Tm 4,9 9 perquè Demas m’ha desemparat per  l’amor d’aquest sigle i se n’ha anat a  
2Tm 4,12  útil per al ministeri. 12 A Tiquic  l’he enviat a Efesi. 13 Quan vingues  
2Tm 4,17  a què jo complís la predicació i  l’oïssen tots los gentils, i vaig ésser  
2Tm 4,21  21 Apressura’t a venir abans de  l’hivern. Te saluden Eubul i Pudent, Lino 
Tt Inc  Amén. Tt Inc Epístola de  l’apòstol sant Pau a Tito 1,Tit Capítol I 
Tt 1,Tit  de saludar a Tito, li recorda  l’esperança de la vida eterna i li  
Tt 2,Tit  sexos, edats i condicions, i  l’obligació que té de donar-los bon  
Tt 2,7  -te tu mateix en totes les coses  l’exemple de bones obres, en doctrina, en 
Tt 2,13  justa i santament, 13 aguardant  l’esperança benaventurada i l’adveniment 
Tt 2,13  l’esperança benaventurada i  l’adveniment gloriós del gran Déu i  
Tt 3,5  de regeneració i renovació de  l’Esperit Sant, 6 lo qual derramà ell  
Tt 3,7  fóssem fets hereus, conforme  l’esperança de la vida eterna. 8 Paraula  
Tt 3,10  són inútils i vanes. 10 Fuig de  l’home heretge després de la primera i  
Tt 3,12  perquè he determinat passar allí  l’hivern. 13 Envia endavant ab diligència 
Flm Inc  Amén. Flm Inc Epístola de  l’apòstol sant Pau a Filèmon Tit Li  
Flm Tit sant Pau a Filèmon Tit Li demana ab  l’eloqüència divina de la caritat que es  
Flm 13  teu mentres estic en cadenes per a  l’evangeli; 14 emperò sens ton  
He Inc  esperit. Amén. He Inc Epístola de  l’apòstol sant Pau als Hebreus 1,Tit  
He 2,1 ningun temps les deixem xurriar com  l’aigua. 2 Perquè si la paraula que fou  
He 2,3  entre nosaltres per aquells que  l’oïren; 4 confirmant-la Déu al mateix  
He 2,4  i ab vàrios miracles, i ab dons de  l’Esperit Sant, segons sa pròpia  
He 2,6  lloc donà testimoni dient: «Què és  l’home que així te recordes d’ell?, o lo 
He 2,6  te recordes d’ell?, o lo fill de  l’home que així lo visites? 7 Tu l’has  
He 2,7  l’home que així lo visites? 7 Tu  l’has fet un poc menor que els àngels; tu 
He 2,7 fet un poc menor que els àngels; tu  l’has coronat de glòria i honra, i l’has 
He 2,7 l’has coronat de glòria i honra, i  l’has colocat sobre les obres de tes  
He 2,10 molts fills a la glòria, consumàs a  l’autor de la salvació d’ells per medi  
He 3,Tit  temptats. 3,Tit Capítol III Mostra  l’exceŀlència de Jesucrist sobre Moisès,  
He 3,1  la vocació celestial, considerau a  l’apòstol i pontífice de nostra  
He 3,6  ferma la confiança i la glòria de  l’esperança fins al fi. 7 Per lo qual,  
He 3,7  fins al fi. 7 Per lo qual, com diu  l’Esperit Sant: «Si oiguésseu avui sa  
He 3,13 ningú de vosaltres s’enduresca per  l’engany del pecat. 14 Perquè nosaltres  
He 3,16  16 Perquè alguns, després que  l’hagueren oïda, lo provocaren; mes no  
He 4,2  a nosaltres, així com a ells,  l’evangeli; mes no els aprofità la  
He 4,2  acompanyada de la fe en los que  l’oigueren. 3 Perquè nosaltres, que havem 
He 4,12  penetrant fins a la divisió de  l’ànima i de l’esperit, i de les  
He 4,12  fins a la divisió de l’ànima i de  l’esperit, i de les conjuntures i del  
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He 5,Tit necessitat. 5,Tit Capítol V Descriu  l’Apòstol qual és l’ofici del sumo  
He 5,Tit  V Descriu l’Apòstol qual és  l’ofici del sumo pontífice i demostra que 
He 5,6  ets sacerdot perpètuament, segons  l’ordre de Melquisedec.» 7 Lo qual en los 
He 5,9  9 I així fet perfet, vingué a ser  l’autor de salut eterna per a tots  
He 5,9 salut eterna per a tots aquells que  l’obeeixen, 10 cridat per Déu pontífice  
He 5,10  10 cridat per Déu pontífice segons  l’ordre de Melquisedec. 11 Del qual tenim 
He 5,14  per quant és un infant. 14 Emperò  l’aliment fort pertany a aquells que són  
He 6,Tit  del mal. 6,Tit Capítol VI Observa  l’Apòstol que solen ser incorretgibles  
He 6,Tit vicis. Parla contra la peresa, i de  l’àncora segura que tenim en l’esperança 
He 6,Tit  i de l’àncora segura que tenim en  l’esperança cristiana. 1 Per lo tant,  
He 6,4  i foren fets participants de  l’Esperit Sant, 5 i han gustat igualment  
He 6,6  que sien altra vegada renovats per  l’arrepentiment, puix crucifiquen de nou  
He 6,6 nou en si mateixos al Fill de Déu i  l’exposen a l’escarni. 7 Perquè la terra 
He 6,6  al Fill de Déu i l’exposen a  l’escarni. 7 Perquè la terra que es beu  
He 6,11 al fi, per la completa seguretat de  l’esperança; 12 per a què no us façau  
He 6,18  per a refugi a agafar-nos de  l’esperança que se’ns havia proposat. 19 
He 6,19  com un àncora ferma i segura de  l’ànima, i que penetra fins en lo que  
He 6,20  pontífice per a sempre segons  l’ordre de Melquisedec. 7,Tit Capítol VII 
He 7,Tit  és verdader sacerdot segons  l’ordre de Melquisedec, i ab son  
He 7,1  de Déu altíssim, que isqué a  l’encontre d’Abraham quan tornava de la  
He 7,10  son pare, quan Melquisedec isqué a  l’encontre d’Abraham. 11 I si la  
He 7,11  altre sacerdoci, cridat segons  l’ordre de Melquisedec i no segons l’  
He 7,11 l’ordre de Melquisedec i no segons  l’ordre d’Aaron? 12 Puix, mudat lo  
He 7,13  tribu, de la qual ningú serví a  l’altar. 14 Perquè és notori que del  
He 7,17 «Tu ets sacerdot eternament, segons  l’ordre de Melquisedec.» 18 Lo manament  
He 8,Tit  lo qual és molt més exceŀlent que  l’Antic. 1 La suma, doncs, de tot lo que  
He 9,Tit perfecció de la sang i sacrifici de  l’Unigènit. Preeminències del sacerdoci  
He 9,Tit  sacerdoci de Jesucrist sobre lo de  l’Antic Pacte (Testament). 1 En veritat  
He 9,4 Sant dels Sants, 4 lo qual contenia  l’encenser d’or, l’arca del testament  
He 9,4 lo qual contenia l’encenser d’or,  l’arca del testament coberta d’or per  
He 9,4  per totes parts, en la que estava  l’urna d’or que contenia lo manà i la  
He 9,5 del pacte (testament). 5 I sobre de  l’arca estaven los querubins de glòria,  
He 9,7  solament lo pontífice una vegada a  l’any, no sens sang, que ell oferia per a 
He 9,8  del poble, 8 significant ab això  l’Esperit Sant que el camí del santuari  
He 9,14  la sang de Cristo, que per medi de  l’Esperit Sant s’oferí a si mateix sens  
He 9,15  a què per medi de sa mort, per a  l’expiació d’aquelles prevaricacions que 
He 9,15  (testament) rèbien la promesa de  l’herència eterna los que han estat  
He 9,17  sinó després de la mort del que  l’otorgà; d’altra manera no val, mentres 
He 9,28  pecats de molts; i a aquells que  l’esperen apareixerà la segona vegada  
He 10,Tit  10,Tit Capítol X Jesucrist és  l’única víctima que pot espiar nostres  
He 10,5  los pecats. 5 Per lo qual, a  l’entrar en lo món diu: «Sacrifici i  
He 10,10  som nosaltres santificats mediant  l’oferta del cos de Jesucrist feta una  
He 10,15  als que són santificats. 15 I  l’Esperit Sant també nos ho testifica.  
He 10,29  qual fou santificat, i ultràgia a  l’Esperit de gràcia? 30 Perquè coneixem  
He 10,39 dels que tenen fe per a salvació de  l’ànima. 11,Tit Capítol XI Descriu la  
He 11,5  mort, i no fou trobat, perquè Déu  l’havia trasladat; puix abans de la  
He 11,10 esperava la ciutat que té fonament,  l’arquitecte i fundador de la qual és  
He 11,11  per més que era fora del temps de  l’edat; perquè cregué que era fiel aquell 
He 11,23  noi hermós i no tingueren temor de  l’edicte del rei. 24 Per la fe, Moisès,  
He 11,26  pecat, 26 tenint per major riquesa  l’oprobi de Cristo que els tresors de l’ 
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He 11,26 oprobi de Cristo que els tresors de  l’Egipte, perquè mirava la recompensa. 27 
He 11,27  la recompensa. 27 Per la fe deixà  l’Egipte, no tement la ira del rei;  
He 11,27  ell sofrí ferm, com si vegés a  l’invisible. 28 Per la fe celebrà la  
He 11,34  del foc, escaparen del fil de  l’espasa, convalesqueren de les  
He 12,Tit  12,Tit Capítol XII Los exhorta, ab  l’exemple de Jesucrist, a sofrir ab  
He 12,18  i al foc encès, i al torbellí, i a  l’obscuritat i tempestat, 19 i al so de  
He 12,24  medianer del Nou Testament, i a  l’aspersió d’aquella sang que parla  
He 13,Tit  13,Tit capítol XIII Los exhorta a  l’exercici de les virtuts cristianes, com 
He 13,2  caritat fraternal. 2 I no olvideu  l’hospitalitat; puix per ella alguns,  
Jm Inc  Amén. Jm Inc Epístola catòlica de  l’apòstol sant Jaume 1,Tit Capítol I De  
Jm 1,Tit  ser obra perfeta. Dels fruits de  l’oració. Ventatges de la pobresa.  
Jm 1,Tit  Assistir als afligits. Fugir de  l’esperit del món. 1 Jaume, servo de Déu  
Jm 1,6  lo qui titubeja és semblant a  l’ola del mar, agitada del vent i portada 
Jm 1,10  perquè passarà com la flor de  l’herba. 11 Perquè així com a l’eixir lo 
Jm 1,11  de l’herba. 11 Perquè així com a  l’eixir lo sol ab ardor se seca l’herba, 
Jm 1,11  a l’eixir lo sol ab ardor se seca  l’herba, i cau sa flor, i es perd sa  
Jm 1,12  en sos camins. 12 Benaventurat  l’home que sofreix tentació, perquè  
Jm 1,12  de vida que Déu ha promès als que  l’amen. 13 No diga ningú quan sia tentat  
Jm 1,20  irritar-se. 20 Perquè la ira de  l’home no obra la justícia de Déu. 21 Per 
Jm 2,Tit  món. 2,Tit Capítol II Adverteix  l’Apòstol que l’accepció de persones no  
Jm 2,Tit Capítol II Adverteix l’Apòstol que  l’accepció de persones no és conforme a  
Jm 2,5  del Regne que prometé Déu als que  l’amen? 6 Vosaltres, al contrari, haveu  
Jm 2,15  desnusos i destituïts de  l’aliment quotidià 16 i els digués algú  
Jm 2,21  quan oferí son fill Isaac sobre  l’altar? 22 ¿No veus com la fe  
Jm 2,23  per les obres? 23 I es complí  l’Escriptura que diu: «Abraham cregué a  
Jm 2,24  com per les obres és justificat  l’home, i no per la fe solament? 25 Així  
Jm 2,26  26 Perquè així com lo cos, sens  l’esperit, és mort, així també la fe sens 
Jm 3,7  mar, se doma. I la naturalesa de  l’home les ha domades totes. 8 Però  
Jm 4,4  4 Adúlteros, ¿no sabeu que  l’amistat d’aquest món és enemiga de  
Jm 4,5  de Déu. 5 ¿Pensau per ventura que  l’Escriptura diu en va: «L’esperit que  
Jm 5,Tit Parla de la unció dels malalts i de  l’eficàcia de l’oració. 1 Anem, doncs,  
Jm 5,Tit  dels malalts i de l’eficàcia de  l’oració. 1 Anem, doncs, rics, plorau,  
Jm 5,2  i vostres robes són menjades de  l’arna. 3 Vostre or i plata és rovellat,  
Jm 5,7  lo fruit preciós de la terra, i  l’aguarda ab molta paciència fins a rebre 
Jm 5,10  de paciència i dels treballs en  l’aflicció. 11 Mirau que tenim per  
Jm 5,15 -lo ab oli en nom del Senyor. 15 I  l’oració de la fe salvarà al malalt, i el 
Jm 5,15  fe salvarà al malalt, i el Senyor  l’aliviarà, i si estigués en pecats li  
Jm 5,16 16 Confessau, doncs, vostres pecats  l’un a l’altre, i pregau los uns pels  
Jm 5,16  doncs, vostres pecats l’un a  l’altre, i pregau los uns pels altres, a  
Jm 5,16  de que siau salvos; puix val molt  l’oració perseverant del just. 17 Elies  
Jm 5,20  que un pecador se convertesca de  l’error de son camí, salvarà sa ànima de  
1Pe Inc  1Pe Inc Epístola primera de  l’apòstol sant Pere 1,Tit Capítol I Dóna  
1Pe 1,2  de Déu Pare per la santificació de  l’Esperit, per a obeir i ser aspergits ab 
1Pe 1,5  està prompta per a ser mostrada en  l’últim temps. 6 En lo que vosaltres vos  
1Pe 1,7 de vostra fe, sent més preciosa que  l’or pereixedor (lo qual és acrisolat ab  
1Pe 1,7  en alabança, i honra, i glòria, en  l’aparició de Jesucrist. 8 Al qual amau,  
1Pe 1,8  8 Al qual amau, encara que no  l’haveu vist; en qui creeu ara, sens  
1Pe 1,11  quin punt de temps la significava  l’Esperit de Cristo que estava en ells,  
1Pe 1,12  per aquells que us han predicat  l’evangeli, havent estat enviat del cel  
1Pe 1,12  havent estat enviat del cel  l’Esperit Sant, a les quals coses  
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1Pe 1,17  accepció de persones judica segons  l’obra de cada u, viviu en temor lo temps 
1Pe 1,22  obeint la veritat per medi de  l’Esperit en amor sincer de fraternitat,  
1Pe 1,24  24 Perquè: «Tota carn és com  l’herba, i tota sa glòria com la flor de  
1Pe 1,24  i tota sa glòria com la flor de  l’herba: se seca l’herba i cau la flor.  
1Pe 1,24  com la flor de l’herba: se seca  l’herba i cau la flor. 25 Mes la paraula  
1Pe 1,25  que us ha estat predicada per  l’evangeli. 2,Tit Capítol II Amonesta als 
1Pe 2,6  6 Per lo qual se troba en  l’Escriptura: «Mirau, jo poso en Sion la  
1Pe 2,11  desigs carnals que combaten contra  l’ànima, 12 tenint vostra conducta  
1Pe 2,24  nostres pecats en son cos sobre  l’arbre, per a què, morts nosaltres als  
1Pe 3,Tit  de vida, i a la paciència en  l’adversitat a imitació de Jesucrist. 1  
1Pe 3,4  o gala en sos vestits, 4 sinó sia  l’home interior del cor en la  
1Pe 3,15  aquell que us pregúntia la raó de  l’esperança que és en vosaltres. 16 Mes  
1Pe 3,18 mort en la carn, però vivificat per  l’Esperit. 19 En lo qual anà també a  
1Pe 3,20  de Déu, mentres que fabricava  l’arca en la qual poques persones, ço és, 
1Pe 4,6  6 Perquè per això fou predicat  l’evangeli també als morts, per a què en  
1Pe 4,6  la carn, mes visquen segons Déu en  l’Esperit. 7 Emperò lo fi de totes les  
1Pe 4,9  multitud de pecats. 9 Practicant  l’hospitalitat uns ab altres sens  
1Pe 4,11  Jesucrist, lo qual té la glòria i  l’imperi per los sigles dels sigles.  
1Pe 4,13 què vos regositgeu també ab goig en  l’aparició de sa glòria. 14 Si sou  
1Pe 4,14 Cristo, sereu benaventurats, perquè  l’Esperit de glòria i de Déu reposa en  
1Pe 4,17 serà lo fi d’aquells que no creuen  l’evangeli de Déu? 18 I si lo just a  
1Pe 4,18 18 I si lo just a penes serà salvo,  ¿l’impio, lo pecador a on compareixeran?  
1Pe 5,Tit  ab moderació. Encarrega als joves  l’obediència i la humilitat. Amonesta a  
1Pe 5,3  que volguésseu tenir domini sobre  l’herència de Déu, sinó fent-vos  
1Pe 5,11  11 A ell sia la glòria i  l’imperi per los sigles dels sigles.  
2Pe Inc  Amén. 2Pe Inc Epístola segona de  l’apòstol sant Pere 1,Tit Capítol I Los  
2Pe 1,Tit  sa mort, i mostrant la veritat de  l’evangeli, proposa lo medi d’aprofitar  
2Pe 1,7  i a la pietat, amor fraternal, i a  l’amor fraternal, caritat. 8 Perquè si  
2Pe 1,11  així vos serà donada abundantment  l’entrada en lo Regne etern de nostre  
2Pe 1,13 mentres estic en aquest tabernacle,  l’excitar-vos ab amonestacions; 14  
2Pe 1,18 18 I aquesta veu que vingué del cel  l’oírem nosaltres quan estàvem ab ell en  
2Pe 1,19 obscur, fins que el dia clarègia, i  l’estrella del matí nàsquia en vostres  
2Pe 1,20 primer açò: que ninguna profecia de  l’Escriptura és d’interpretació  
2Pe 1,21  de Déu parlaren com inspirats de  l’Esperit Sant. 2,Tit Capítol II Descriu  
2Pe 2,3 camí de la veritat. 3 I per medi de  l’avarícia, ab paraules fingides, faran  
2Pe 2,4  que els precipità al profundo de  l’infern i els entregà a les cadenes de  
2Pe 2,17  per als quals està reservada  l’obscuritat de les tenebres  
2Pe 3,Tit  vinguda del Senyor i encarrega que  l’espérien previnguts. Alaba los escrits  
2Pe 3,5  i que la terra subsistia fora de  l’aigua i en l’aigua. 6 Per lo qual, lo  
2Pe 3,5  subsistia fora de l’aigua i en  l’aigua. 6 Per lo qual, lo món d’aquell  
2Pe 3,7  al foc en lo dia del judici i de  l’extermini dels homes impios. 8 Emperò,  
2Pe 3,12  i els elements seran fosos ab  l’ardor del foc? 13 No obstant això,  
2Pe 3,18  sia la glòria ara i fins al dia de  l’eternitat. Amén. 1Jn Inc Epístola  
1Jn Inc  Amén. 1Jn Inc Epístola primera de  l’apòstol sant Joan 1,Tit Capítol I  
1Jn 1,5  goig sia complert. 5 Aquest és  l’anunci que havem oït d’ell i que us  
1Jn 2,Tit  quan haguéssem pecat. Encarrega  l’observància dels manaments,  
1Jn 2,3  tot lo món. 3 I en això sabem que  l’havem conegut, si guardam sos  
1Jn 2,7  nou, sinó manament antic, que  l’haveu tingut des del principi. Lo  
1Jn 2,18  per a sempre. 18 Fillets, ja és  l’última hora, i com haveu oït que l’  
1Jn 2,18 l’última hora, i com haveu oït que  l’Anticrist vindrà, així molts ara s’han 
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1Jn 2,18  per lo qual coneixem que és  l’última hora. 19 Isqueren d’entre  
1Jn 2,22  Jesús és lo Cristo? Aqueix tal és  l’Anticrist, que nega al Pare i al Fill.  
1Jn 3,Tit és nat d’ell. 3,Tit Capítol III De  l’amor de Déu envers nosaltres. Encarrega 
1Jn 3,Tit  fraternal i conclou exhortant a  l’observància dels manaments de Déu. 1  
1Jn 3,6  ell no peca, i tot lo qui peca no  l’ha vist ni conegut. 7 Fillets, no us  
1Jn 3,24 que ell permaneix en nosaltres: per  l’Esperit que ens ha donat. 4,Tit Capítol 
1Jn 4,Tit  dels que no ho són. Nos exhorta a  l’amor de Déu i del pròxim, i diu que la  
1Jn 4,2  en lo món. 2 En això se coneix  l’Esperit de Déu: tot esperit que  
1Jn 4,3 carn, no és de Déu. I aquest tal és  l’esperit de l’Anticrist, de qui haveu  
1Jn 4,3  Déu. I aquest tal és l’esperit de  l’Anticrist, de qui haveu oït que ve, i  
1Jn 4,6 de Déu, no ens ou: en això coneixem  l’esperit de veritat i l’esperit d’  
1Jn 4,6  coneixem l’esperit de veritat i  l’esperit d’error. 7 Caríssims, amem-  
1Jn 5,Tit  Fill de Déu, en qual fe troba  l’home la vida eterna. 1 Tot aquell que  
1Jn 5,1 nat de Déu; i tot lo qui ama al que  l’ha engendrat, ama també a aquell qui  
1Jn 5,3  sos manaments. 3 Perquè aquest és  l’amor de Déu: que guardem sos manaments, 
1Jn 5,6  solament, sinó en aigua i sang. I  l’Esperit és lo qui dóna testimoni,  
1Jn 5,6  és lo qui dóna testimoni, perquè  l’Esperit és la veritat. 7 Perquè tres  
1Jn 5,7  en lo cel: lo Pare, lo Verb, i  l’Esperit Sant. I aquestos tres són una  
1Jn 5,8  que donen testimoni en la terra:  l’Esperit, i l’aigua, i la sang, i  
1Jn 5,8  en la terra: l’Esperit, i  l’aigua, i la sang, i aquestes tres coses 
2Jn Inc  Amén. 2Jn Inc Epístola segona de  l’apòstol sant Joan Tit Exhorta a Electa  
2Jn 6 lo manament: que camineu en ell com  l’haveu oït des del principi. 7 Perquè s’ 
3Jn Inc  3Jn Inc Epístola tercera de  l’apòstol sant Joan Tit Alaba a Gaio per  
Jud Inc en particular. Jud Inc Epístola de  l’apòstol sant Judes Tit Exhorta a la  
Jud 9  i blasfemen de la Majestat. 9 Quan  l’arcàngel Miquel, disputant ab lo  
Jud 11 que seguiren lo camí de Caín, i per  l’interès se deixaren arrebatar de l’  
Jud 11 l’interès se deixaren arrebatar de  l’error de Balaam i peresqueren en la  
Jud 19  si mateixos, sensuals que no tenen  l’Esperit. 20 Mes vosaltres, caríssims,  
Jud 20  de vostra santíssima fe, orant en  l’Esperit Sant, 21 conservau’s a  
Jud 21  ’s a vosaltres mateixos en  l’amor de Déu, esperant la misericòrdia  
Ap Inc Ap Inc L’Apocalipsi o Revelació de  l’apòstol sant Joan 1,Tit Capítol I Sant  
Ap 1,Tit  Capítol I Sant Joan, desterrat en  l’isla de Patmos, escriu per mandato de  
Ap 1,Tit havia tingut, a les set iglésies de  l’Àsia, representades en set candeleros.  
Ap 1,4  a les set iglésies que hi ha en  l’Àsia. Gràcia a vosaltres i pau d’  
Ap 1,6  i son Pare. A ell sia la glòria i  l’imperi per los sigles dels sigles.  
Ap 1,8  la terra. Així serà! Amén! 8 Jo só  l’alfa i l’omega, lo principi i el fi,  
Ap 1,8  Així serà! Amén! 8 Jo só l’alfa i  l’omega, lo principi i el fi, diu lo  
Ap 1,10 lo testimoni de Jesús. 10 Jo fui en  l’Esperit un dia del Senyor, i oiguí  
Ap 1,11 ’l a les set iglésies que hi ha en  l’Àsia: a Efesi, i a Esmirna, i a  
Ap 1,13  d’or, a un semblant al Fill de  l’home, vestit d’una vestidura llarga i  
Ap 1,18  i tinc les claus de la mort i de  l’infern. 19 Escriu, doncs, les coses que 
Ap 2,Tit  2,Tit Capítol II Se li mana a  l’Apòstol que escriga vàrios avisos a les 
Ap 2,Tit  nicolaïtes i convida a altres a  l’arrepentiment. Detesta al cristià tibi  
Ap 2,1  lo premi al vencedor. 1 »Escriu a  l’àngel de la iglésia d’Efesi: »“Açò diu 
Ap 2,7  7 »Lo qui té orella, oiga lo que  l’Esperit diu a les iglésies: ‘Al  
Ap 2,7  ‘Al vencedor li donaré a menjar de  l’arbre de la vida que està enmig del  
Ap 2,8 enmig del paradís de Déu.’ ” 8 »I a  l’àngel de la iglésia d’Esmirna, escriu: 
Ap 2,11  11 »Lo qui té orella, oiga lo que  l’Esperit diu a les iglésies: Lo qui  
Ap 2,12  de la segona mort.” 12 »I escriu a  l’àngel de la iglésia de Pèrgamo: »“Açò  
Ap 2,12  de Pèrgamo: »“Açò diu lo que té  l’espasa aguda de dos talls: 13 »Sé tes  
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Ap 2,16  i pelearé contra ells ab  l’espasa de ma boca. 17 »Lo qui té  
Ap 2,17  »Lo qui té orella, oiga lo que diu  l’Esperit a les iglésies: Al vencedor  
Ap 2,18  aquell que el rep.” 18 »I escriu a  l’àngel de la iglésia de Tiatira: »“Lo  
Ap 2,28  rebut de mon Pare, li donaré també  l’estrella del matí. 29 »Lo qui té  
Ap 2,29  29 »Lo qui té orella, oiga lo que  l’Esperit diu a les iglésies.” 3,Tit  
Ap 3,1  i de Laodicea. 1 »I escriu a  l’àngel de la iglésia de Sardis. »“Açò  
Ap 3,3  a tu com a lladre, i no sabràs  l’hora en què jo vindré a tu. 4 »Emperò  
Ap 3,6  »Lo qui té orella, oiga lo que diu  l’Esperit a les iglésies.” 7 »I escriu a  
Ap 3,7  a les iglésies.” 7 »I escriu a  l’àngel de la iglésia de Filadèlfia:  
Ap 3,10  ma paciència, i jo et guardaré de  l’hora de la tentació que ha de venir  
Ap 3,13 nou. 13 »Qui té orella, oiga lo que  l’Esperit diu a les iglésies.” 14 »I  
Ap 3,14 diu a les iglésies.” 14 »I escriu a  l’àngel de la iglésia de Laodicea: »“Açò  
Ap 3,14  la iglésia de Laodicea: »“Açò diu  l’Amén, lo fiel i verdader testimoni, lo  
Ap 3,22  22 »Lo qui té orella, oiga lo que  l’Esperit diu a les iglésies.” 4,Tit  
Ap 4,Tit les iglésies.” 4,Tit Capítol IV Veu  l’Apòstol en un èxtasis lo trono de Déu  
Ap 4,3  3 I el que estava assentat, en  l’aspecte era semblant a una pedra jaspe  
Ap 5,Tit  lo llibre tancat ab set sellos,  l’obrí l’Anyell de Déu, que poc abans  
Ap 5,Tit  tancat ab set sellos, l’obrí  l’Anyell de Déu, que poc abans havia  
Ap 5,5  aquí lo lleó de la tribu de Judà,  l’arrel de David, ha vençut per obrir lo  
Ap 5,8  ancians se postraren davant de  l’Anyell, tenint cada u arpes i copes d’ 
Ap 5,12 12 que deien en alta veu: –Digne és  l’Anyell que fou mort de rebre virtut, i  
Ap 5,13  que està sentat en lo trono, i a  l’Anyell, benedicció, i honra, i glòria,  
Ap 6,Tit  Senyals misteriosos que anà veent  l’Apòstol conforme anava obrint l’Anyell 
Ap 6,Tit  l’Apòstol conforme anava obrint  l’Anyell los sis primers sellos. 1 I vegí 
Ap 6,1  sis primers sellos. 1 I vegí que  l’Anyell obrí un dels set sellos, i oiguí 
Ap 6,6  un diner; emperò no faces dany a  l’oli ni al vi. 7 I quan obrí lo quart  
Ap 6,8 ell tenia per nom Mort, i el seguia  l’infern. I li fou donat poder sobre la  
Ap 6,9  obert lo quint sello, vegí sota de  l’altar les ànimes dels que havien estat  
Ap 6,16  sobre el trono i de la ira de  l’Anyell. 17 Perquè lo gran dia de sa ira 
Ap 7,9  drets davant del trono i davant de  l’Anyell, coberts de vestidures blanques  
Ap 7,10 que està sentat sobre el trono, i a  l’Anyell. 11 I tots los àngels estaven  
Ap 7,14  i les blanquejaren ab la sang de  l’Anyell. 15 Per això estan davant del  
Ap 7,17  ells, ni calor algun, 17 perquè  l’Anyell, que està enmig del trono, los  
Ap 8,3  un altre àngel i es posà davant de  l’altar, tenint un incenser d’or, i li  
Ap 8,3  oracions de tots los sants sobre  l’altar d’or que estava davant del trono 
Ap 8,4  dels sants, pujà de la mà de  l’àngel davant de Déu. 5 I l’àngel  
Ap 8,5  mà de l’àngel davant de Déu. 5 I  l’àngel prengué l’encenser i l’omplí de 
Ap 8,5 davant de Déu. 5 I l’àngel prengué  l’encenser i l’omplí de foc de l’altar, 
Ap 8,5  5 I l’àngel prengué l’encenser i  l’omplí de foc de l’altar, i el llançà a 
Ap 8,5  l’encenser i l’omplí de foc de  l’altar, i el llançà a terra, i hi hagué  
Ap 8,7  part dels arbres i cremada tota  l’herba verda. 8 I el segon àngel tocà la 
Ap 8,11 les fonts d’aigües. 11 I el nom de  l’estrella era Donzell; i la tercera part 
Ap 9,1  li fou donada la clau del pou de  l’abisme. 2 I obrí lo pou de l’abisme i  
Ap 9,2  de l’abisme. 2 I obrí lo pou de  l’abisme i pujà fum del pou, com un fum  
Ap 9,2 un gran forn, i s’obscurí lo sol i  l’aire ab lo fum del pou. 3 I del fum del 
Ap 9,4  els fou manat que no fessen dany a  l’herba de la terra, ni a cosa alguna  
Ap 9,5  i son turment era com turment de  l’escorpí quan pica a un home. 6 I en  
Ap 9,7 caps tenien com corones semblants a  l’or, i ses cares eren com cares d’  
Ap 9,11 tenien sobre si per rei un àngel de  l’abisme anomenat en hebreu Abaddon, en  
Ap 9,13  oiguí una veu dels quatre corns de  l’altar d’or que està davant dels ulls  
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Ap 9,15  àngels, que estaven aparellats per  l’hora, i dia, i mes, i any, per a matar  
Ap 9,16  part dels homes. 16 I el número de  l’exèrcit d’a cavall era de dos-cents  
Ap 10,1  del cel cobert d’un núvol, i  l’arc iris sobre son cap, i sa cara era  
Ap 10,2 i posà son peu dret sobre el mar, i  l’esquerre sobre la terra. 3 I clamà en  
Ap 10,5 set trons, i no les escríguies. 5 I  l’àngel que vegí estar sobre el mar i  
Ap 10,8  i pren lo llibre obert de mà de  l’àngel que està sobre el mar i sobre la  
Ap 10,9  i sobre la terra. 9 I me n’aní a  l’àngel i li diguí: –Dóna’m lo llibret.  
Ap 10,10  10 I prenguí lo llibre de mà de  l’àngel i el devorí; i era dolç en ma  
Ap 10,10 ma boca com la mel; i tan prest com  l’haguí devorat, se tornà amarg mon  
Ap 11,Tit Senyals que hi haurà abans de tocar  l’última trompeta. Dos testimonis del  
Ap 11,1  ’t i amida lo temple de Déu, i  l’altar, i als que adoren en ell. 2  
Ap 11,2 està fora del temple, deixa’l i no  l’amídies, perquè ha estat donat als  
Ap 11,7  testimoni, la bèstia que pujà de  l’abisme farà guerra contra ells, i els  
Ap 11,11  de tres dies i mig entrà en ells  l’esperit de vida enviat de Déu. I s’  
Ap 11,19  obrí lo temple de Déu en lo cel, i  l’arca de son testament fou vista en son  
Ap 12,Tit  XII De la guerra del diable i de  l’Anticrist contra la Iglésia,  
Ap 12,4  tragar-se lo fill luego que ella  l’hagués parit. 5 I parí un fill baró que 
Ap 12,10  perquè ha estat llançat a terra  l’acusador de nostres germans, que els  
Ap 12,11  I ells lo venceren per la sang de  l’Anyell, i ab la paraula de son  
Ap 13,8  i poble, i llengua, i nació. 8 I  l’adoraren tots los habitants de la  
Ap 13,8  escrits en lo llibre de la vida de  l’Anyell, que fou mort des del principi  
Ap 13,11 tenia dos banyes semblants a les de  l’Anyell, emperò parlava com un dragó, 12 
Ap 13,14  de la bèstia que tingué ferida de  l’espasa i visqué. 15 I li fou donat que  
Ap 14,Tit  sis. 14,Tit Capítol XIV S’apareix  l’Anyell de Déu sobre la muntanya de  
Ap 14,1  sa hisenda. 1 I mirí, i veus aquí  l’Anyell que estava en peus sobre la  
Ap 14,4  són verges. Aquestos segueixen a  l’Anyell a on vulla que vaja. Aquestos  
Ap 14,4  les primícies per a Déu i per a  l’Anyell. 5 I en la boca d’ells no fou  
Ap 14,6  volant per mig del cel, que tenia  l’evangeli etern per a predicar-lo als  
Ap 14,7  i donau-li honra, perquè vingué  l’hora de son judici; i adorau a aquell  
Ap 14,10  dels sants àngels i davant de  l’Anyell. 11 I el fum dels turments d’  
Ap 14,13  avant moren en lo Senyor. Sí, diu  l’Esperit, perquè ells descansen de sos  
Ap 14,14  un, assentat, semblant al Fill de  l’home, que tenia en son cap una corona  
Ap 14,15  ta falç, i sega, perquè ha arribat  l’hora de segar, puix està ja seca la mes 
Ap 14,19 madurs los grans d’ells. 19 I posà  l’àngel sa falç afilada en la terra, i  
Ap 14,20  fins a les brides dels cavalls per  l’espai de mil i sis-cents estadis.  
Ap 15,Tit  Capítol XV Càntic de Moisès i de  l’Anyell, que canten los que venceren la  
Ap 15,3  servo de Déu, i el càntic de  l’Anyell dient: –Grans i meravelloses són 
Ap 16,5  en sang. 5 I oiguí a dir a  l’àngel de les aigües: –Vós sou just,  
Ap 16,7  7 I oiguí que deia un altre des de  l’altar: –Certament, Senyor, Déu  
Ap 16,8  copa sobre el sol, i li fou donat  l’abrasar als homes ab ardor i foc. 9 I  
Ap 16,12  aparellàs lo camí per als reis de  l’orient. 13 I vegí eixir de la boca del  
Ap 16,17  I el setè àngel derramà sa copa a  l’aire, i isqué una gran veu del temple  
Ap 17,7  de gran admiració. 7 I em digué  l’àngel: –Per què et meravelles? Jo et  
Ap 17,8  has vist, fou i no és, i eixirà de  l’abisme i anirà a la perdició; i es  
Ap 17,10  set reis. 10 Los cinc caigueren:  l’un és i l’altre no ha vingut encara; i 
Ap 17,10  10 Los cinc caigueren: l’un és i  l’altre no ha vingut encara; i quan  
Ap 17,11 la bèstia que era i no és, i ell és  l’octava, i és dels set, i va a la  
Ap 17,14  14 Aquestos batallaran contra  l’Anyell, i l’Anyell los vencerà, perquè 
Ap 17,14  batallaran contra l’Anyell, i  l’Anyell los vencerà, perquè ell és lo  
Ap 19,Tit  lo Regne de Déu i per les bodes de  l’Anyell. Lo Verb de Déu triümfa de sos  
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Ap 19,7  perquè han arribat les bodes de  l’Anyell i sa esposa està aparellada. 8 I 
Ap 19,9  cridats a la cena de les bodes de  l’Anyell!” I em diu: –Aquestes paraules  
Ap 19,21  21 I els altres foren morts ab  l’espasa que ix de la boca d’aquell que  
Ap 20,Tit  XX L’àngel encadena a Satanàs en  l’abisme per mil anys, durant los quals  
Ap 20,1  cel un àngel que tenia la clau de  l’abisme i una gran cadena en sa mà. 2 I  
Ap 20,3  lligà per mil anys, 3 i el ficà en  l’abisme, i el tancà, i posà un sello  
Ap 20,8  lo número dels quals és com  l’arena del mar. 9 I pujaren sobre l’  
Ap 20,9 l’arena del mar. 9 I pujaren sobre  l’amplària de la terra i cercaren los  
Ap 20,13  que estaven en ell; i la mort i  l’infern donaren los morts que estaven en 
Ap 20,14  u d’ells segons ses obres. 14 I  l’infern i la mort foren llançats a l’  
Ap 20,14  infern i la mort foren llançats a  l’estany de foc. Aquesta és la segona  
Ap 20,15 lo llibre de la vida fou llançat en  l’estany del foc. 21,Tit Capítol XXI Fi i 
Ap 21,Tit  de Jerusalem, mística esposa de  l’Anyell de Déu. 1 I vegí un cel nou i  
Ap 21,6  6 I em digué: –Està fet. Jo só  l’alfa i l’omega, lo principi i lo fi.  
Ap 21,6  digué: –Està fet. Jo só l’alfa i  l’omega, lo principi i lo fi. Jo donaré  
Ap 21,6 grat al que tinga set de la font de  l’aigua de vida. 7 Lo qui vència posseirà 
Ap 21,8 tots los mentiders, sa sort serà en  l’estany que crema ab foc i sofre, que és 
Ap 21,9 mi dient: –Vine aquí, i et mostraré  l’esposa que té l’Anyell per espòs. 10 I 
Ap 21,9  i et mostraré l’esposa que té  l’Anyell per espòs. 10 I em portà en  
Ap 21,13  tribus dels fills d’Israel. 13 A  l’orient tenia tres portes, a tramuntana  
Ap 21,14  los noms dels dotze apòstols de  l’Anyell. 15 I el que parlava ab mi tenia 
Ap 21,16  mil estadis; i la llargària, i  l’alçària, i l’amplària d’ella són  
Ap 21,16  i la llargària, i l’alçària, i  l’amplària d’ella són iguals. 17 I amidà 
Ap 21,17  -i-quatre colzes de la mida de  l’home, que era la de l’àngel. 18 I el  
Ap 21,17  la mida de l’home, que era la de  l’àngel. 18 I el material d’aquesta  
Ap 21,20  novè, topazi; lo desè, crisopraso;  l’onzè, jacinto; lo dotzè, ametista. 21 I 
Ap 21,22 perquè lo Senyor, Déu totpoderós, i  l’Anyell són lo temple d’ella. 23 I la  
Ap 21,23  la claredat de Déu la iŀlumina i  l’Anyell és la llum d’ella. 24 I les  
Ap 21,26  26 I a ella portaran la glòria i  l’honra de les nacions. 27 No entrarà en  
Ap 21,27  escrits en lo llibre de vida de  l’Anyell. 22,Tit Capítol XXII Conclou la  
Ap 22,Tit  la celestial Jerusalem, i ab ella,  l’Apocalipsi o la Revelació de Jesucrist  
Ap 22,1  proceint del trono de Déu i de  l’Anyell. 2 enmig de la plaça d’ella i a 
Ap 22,2  2 enmig de la plaça d’ella i a  l’una i a l’altra vora del riu, hi havia 
Ap 22,2  de la plaça d’ella i a l’una i a  l’altra vora del riu, hi havia l’arbre  
Ap 22,2 i a l’altra vora del riu, hi havia  l’arbre de vida portant dotze menes de  
Ap 22,3  sinó que els tronos de Déu i de  l’Anyell estaran en ella, i sos servos lo 
Ap 22,8  i oïdes, me postrí als peus de  l’àngel que me les mostrava per a adorar  
Ap 22,13 a cada u segons ses obres. 13 Jo só  l’alfa i l’omega, lo primer i lo darrer, 
Ap 22,13  ses obres. 13 Jo só l’alfa i  l’omega, lo primer i lo darrer, principi  
Ap 22,14 renten ses vestidures en la sang de  l’Anyell, per a què tinguen part en l’  
Ap 22,14  Anyell, per a què tinguen part en  l’arbre de la vida, i éntrien per les  
Ap 22,16  coses en les iglésies. Jo só  l’arrel, i el llinatge de David, l’  
Ap 22,16  l’arrel, i el llinatge de David,  l’estrella resplendent del matí.» 17 I l’ 
Ap 22,17  resplendent del matí.» 17 I  l’Esperit i l’esposa diuen: «Vine!» I el 
Ap 22,17  del matí.» 17 I l’Esperit i  l’esposa diuen: «Vine!» I el que ho oiga  
Ap 22,17  i qui vulla, prenga de grat de  l’aigua de vida. 18 Perquè protesto a tot 
Mt Inc  Mt Inc  L’Evangeli de Jesucrist segons sant Mateu 
Mt 7,18  i tot arbre mal fa mal fruit. 18  L’arbre bo no pot donar mal fruit, ni l’ 
Mt 12,35  del cor parla la boca. 35  L’home bo trau coses bones del bon tresor 
Mt 26,41 orau, perquè no entreu en tentació.  L’esperit, en veritat, està prompte, però 
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Mc Inc  a la consumació del sigle. Mc Inc  L’Evangeli de Jesucrist segons sant Marc  
Mc 14,38  per a què no entreu en tentació.  L’esperit, en veritat, està prompte, mes  
Lc Inc  que l’acompanyaven. Amén. Lc Inc  L’Evangeli de Jesucrist segons sant Lluc  
Lc 1,Tit  segons sant Lluc 1,Tit Capítol I  L’àngel Gabriel anuncia lo naixement de  
Lc 1,35 35 I, responent, l’àngel li digué:  –L’Esperit Sant vindrà sobre vós, i la  
Lc 4,18  passatge en què estava escrit: 18  «L’Esperit del Senyor és sobre mi, per lo 
Lc 6,45  arços, ni raïms dels esbarzers. 45  L’home bo, del bon tresor de son cor trau 
Lc 11,Tit no li serà presa. 11,Tit Capítol XI  L’oració dominical. Perseverància en  
Jn Inc  i beneint a Déu. Amén. Jn Inc  L’Evangeli de Jesucrist segons sant Joan  
Jn 3,8  dit: “És precís nàixer de nou.” 8  L’esperit alena en qualsevol part, i ous  
Jn 3,27  a ell. 27 Joan respongué i digué:  –L’home no pot rebre res sinó que li sia  
Jn 4,50 Jesús li digué: –Vés, ton fill viu.  L’home cregué la paraula que Jesús li  
Jn 6,29  29 Respongué Jesús i els digué:  –L’obra de Déu és que vosaltres cregau en 
Jn 6,63  de l’home a on antes estava? 63  L’Esperit és lo qui vivifica; la carn no  
Jn 12,28  I vingué una veu del cel dient:  –L’he glorificat ja, i el glorificaré  
Jn 21,6  dreta de la barca, i encontrareu.  L’hi tiraren, doncs, i ja no podien  
Rm 13,Tit superiors i a les potestats civils.  L’amor del proïsme és lo compendi de la  
Rm 14,5  és Déu per fer-lo estar dret. 5  L’un fa diferència entre dia i dia, i l’ 
1Co 9,Tit  a mon germà. 9,Tit Capítol IX  L’Apòstol se priva de lo que li era lícit 
1Co 11,7  o rapar-se, cúbria’s lo cap. 7  L’home, en veritat, no deu cobrir-se lo 
2Co 4,Tit  de sant Pau plena de sinceritat.  L’evangeli per a uns és llum, per a  
2Tm 4,Tit  a tota obra bona. 4,Tit Capítol IV  L’exhorta a que predíquia sens  
Jm 4,5  que l’Escriptura diu en va:  «L’esperit que habita en vosaltres  
1Pe 3,3  santa conversació en temor. 3  L’adorno de les quals no sia exterior, o  
2Jn 1  en la doctrina rebuda. 1  L’ancià a la senyora Electa i a sos  
3Jn 1  i de la virtut de Demetri. 1  L’ancià al caríssim Gaio, a qui jo amo de 
Ap Inc  sigles dels sigles. Amén. Ap Inc  L’Apocalipsi o Revelació de l’apòstol  
Ap 14,Tit  de Sion. És seguit dels justos.  L’evangeli és predicat en tota la terra.  
Ap 20,Tit tots los aucells. 20,Tit Capítol XX  L’àngel encadena a Satanàs en l’abisme  
Mt 1,1  Sant i son naixement. 1 Llibre de  la generació de Jesucrist, fill de David,  
Mt 1,11  a Jeconies i a sos germans en  la transmigració de Babilònia. 12 I  
Mt 1,12  de Babilònia. 12 I després de  la transmigració de Babilònia, Jeconies  
Mt 1,16  a Josep, espòs de Maria, de  la qual nasqué Jesús, que s’anomena lo  
Mt 1,17  generacions; i des de David fins a  la transmigració de Babilònia, catorze  
Mt 1,17  catorze generacions; i des de  la transmigració de Babilònia fins a  
Mt 1,18 a Cristo, catorze generacions. 18 I  la generació de Jesucrist fou d’aquesta  
Mt 1,19  espòs, just, i no volent infamar- la, volgué deixar-la secretament. 20 I  
Mt 1,19  infamar-la, volgué deixar- la secretament. 20 I estant ell pensant en 
Mt 1,23  lo profeta, que diu: 23 «Veus aquí  la verge concebirà i parirà fill. I l’  
Mt 1,25  manat, i rebé a sa muller. 25 I no  la conegué fins que parí son fill  
Mt 2,Tit  Maria i Josep tornen d’Egipte a  la terra d’Israel. 1 Havent, doncs, nat  
Mt 2,6  tu, Betlem, terra de Judà, no ets  la menor entre les principals de Judà,  
Mt 2,11  en gran manera. 11 I entrant en  la casa, trobaren a l’infant ab Maria sa  
Mt 2,15  15 I permanesqué allí fins a  la mort d’Herodes, per a què es complís  
Mt 2,20  infant i sa mare, i vés-te’n a  la terra d’Israel, perquè són morts los  
Mt 2,21  l’infant i sa mare, i vingué a  la terra d’Israel. 22 Emperò, oint que  
Mt 2,22  oint que Arquelao regnava en  la Judea en lloc d’Herodes, son pare,  
Mt 3,1  Baptista predicant en lo desert de  la Judea 2 i dient: –Arrepentiu’s, perquè 
Mt 3,5  eixia envers ell Jerusalem, i tota  la Judea, i tota la terra de la comarca  
Mt 3,5  Jerusalem, i tota la Judea, i tota  la terra de la comarca del Jordà. 6 I eren 
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Mt 3,5 i tota la Judea, i tota la terra de  la comarca del Jordà. 6 I eren batejats  
Mt 3,7  Qui us ha ensenyat a fugir de  la ira venidera? 8 Feu, doncs, fruit digne 
Mt 3,10 a Abraham. 10 Perquè ja està posada  la destral a l’arrel dels arbres. Puix  
Mt 3,13  13 Llavors vingué Jesús de  la Galilea al Jordà, a Joan, per a ser  
Mt 4,4  sinó de tota paraula que ix de  la boca de Déu.” 5 Llavors lo prengué lo  
Mt 4,5  lo prengué lo diable i el portà a  la ciutat santa i el posà sobre lo pinacle 
Mt 4,8 li mostrà tots los regnes del món i  la glòria d’ells, 9 i li digué: –Tot això 
Mt 4,13  se retirà a Galilea. 13 I deixant  la ciutat de Nazaret, vingué i habità en  
Mt 4,16  llum, i als que estaven sentats en  la regió de la sombra de la mort, los  
Mt 4,16  que estaven sentats en la regió de  la sombra de la mort, los nasqué llum.» 17 
Mt 4,16 sentats en la regió de la sombra de  la mort, los nasqué llum.» 17 Des d’  
Mt 4,18 Regne del cel. 18 I anant Jesús per  la ribera del mar de Galilea, vegé a dos  
Mt 4,23  23 I anava Jesús recorrent tota  la Galilea, ensenyant en les sinagogues d’ 
Mt 4,24  24 I corregué sa fama per tota  la Síria, i li portaven tots los faltats  
Mt 4,25 seguia una gran multitud de gent de  la Galilea, i de Decàpolis, i de  
Mt 5,Tit  Capítol V Sermó de Jesucrist en  la muntanya. Comença ab les vuit  
Mt 5,Tit Senyor a sos apòstols sal i llum de  la terra. Declara que no ha vingut a  
Mt 5,Tit Declara que no ha vingut a destruir  la Llei, sinó a complir-la i  
Mt 5,Tit  destruir la Llei, sinó a complir- la i perfeccionar-la. 1 Veent Jesús  
Mt 5,Tit  a complir-la i perfeccionar- la. 1 Veent Jesús aquell gentiu, se’n  
Mt 5,4  los mansos, perquè ells posseiran  la terra. 5 »Benaventurats los que ploren, 
Mt 5,10  sofreixen persecució per amor de  la justícia, perquè d’ells és lo Regne  
Mt 5,13  de vosaltres. 13 »Vosaltres sou  la sal de la terra. I si la sal se  
Mt 5,13  13 »Vosaltres sou la sal de  la terra. I si la sal se dessaborís, ab  
Mt 5,13  sou la sal de la terra. I si  la sal se dessaborís, ab què es salarà? No 
Mt 5,14  dels homes. 14 »Vosaltres sou  la llum del món. No es pot ocultar una  
Mt 5,15 Ni s’encén una candela per posar- la sota una mesura, sinó sobre un  
Mt 5,17 »No penseu que he vingut a destruir  la Llei o els Profetes. No he vingut a  
Mt 5,18  dic que, fins que pàssia lo cel i  la terra, no passarà de la Llei ni una  
Mt 5,18  lo cel i la terra, no passarà de  la Llei ni una jota, ni una titlla, sens  
Mt 5,20 si vostra justícia no fos major que  la dels escribes i dels fariseus, no  
Mt 5,25  a l’agusil, i et pòrtien a  la presó. 26 En veritat te dic que no  
Mt 5,28  ulls en una dona per a cobdiciar- la, ja comet adulteri ab ella en son cor.  
Mt 5,30  te serveix d’escàndol, talla- la i llança-la fora de tu; perquè més te 
Mt 5,30  d’escàndol, talla-la i llança- la fora de tu; perquè més te val perdre un 
Mt 5,32  a no ser per causa de fornicació,  la fa ser adúltera. I lo qui es càsia ab  
Mt 5,32  ser adúltera. I lo qui es càsia ab  la repudiada, comet adulteri. 33 »Encara  
Mt 5,35  és lo trono de Déu, 35 ni per  la terra, perquè és la peanya de sos peus; 
Mt 5,35  Déu, 35 ni per la terra, perquè és  la peanya de sos peus; ni per Jerusalem,  
Mt 5,35  peus; ni per Jerusalem, perquè és  la ciutat del gran rei. 36 Ni júries per  
Mt 5,39 al mal; ans bé, si algú et ferís en  la galta dreta, presenta-li també l’  
Mt 5,40 et vulga moure un plet i prendre’t  la túnica, cedeix-li també la capa. 41 I 
Mt 5,40  ’t la túnica, cedeix-li també  la capa. 41 I al que t’oblíguia a anar  
Mt 6,Tit  Que no s’ha d’atresorar en  la terra sinó en lo cel. Que no es pot  
Mt 6,Tit  a dos amos. I que devem confiar en  la divina providència. 1 »Teniu compte en  
Mt 6,3  ta mà esquerra no sàpia lo que fa  la dreta; 4 a fi de que la teva almoina  
Mt 6,4  lo que fa la dreta; 4 a fi de que  la teva almoina sia en ocult, i ton Pare,  
Mt 6,6  entra en ton aposento, i tancada  la porta, prega en ocult, i ton Pare, que  
Mt 6,10  10 Vinga lo vostre Regne. Faça’s  la vostra voluntat, així en la terra com  
Mt 6,10 Faça’s la vostra voluntat, així en  la terra com en lo cel. 11 Lo nostre pa de 
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Mt 6,13 no permetau que nosaltres caigam en  la tentació. Ans deslliurau-nos de mal.  
Mt 6,17  ungeix-te lo cap i renta’t  la cara; 18 a fi de no aparèixer als homes 
Mt 6,19  per a vosaltres tresors en  la terra, a on lo rovell i l’arna los  
Mt 6,23  ton cos serà tenebrós. Perquè si  la llum que en tu tens és tenebres, quant  
Mt 6,25  lo tant vos dic: No us afaneu per  la vostra vida, sobre què menjareu. Ni per 
Mt 6,25  sobre què vestireu. ¿No val més  la vida que l’aliment, i lo cos més que  
Mt 7,Tit  santes. Exhorta a l’oració i a  la caritat. Parla de quant estret és lo  
Mt 7,Tit del dolent per sos fruits. Símil de  la casa fabricada sobre roca o sobre  
Mt 7,2 què judicareu, sereu judicats, i ab  la mida ab què midareu, sereu midats. 3 I, 
Mt 7,3  midats. 3 I, per què, doncs, veus  la volva en l’ull de ton germà i no veus  
Mt 7,3  en l’ull de ton germà i no veus  la biga en lo teu? 4 O, ¿com és que dius a 
Mt 7,4  a ton germà: “Deixa, jo et trauré  la volva de l’ull”, i vet aquí tu tens  
Mt 7,5 teu? 5 Hipòcrita!, trau primerament  la biga de ton ull, i aleshores hi veuràs  
Mt 7,5  i aleshores hi veuràs per a traure  la volva de l’ull de ton germà. 6 »No  
Mt 7,12  per a ells, perquè aqueixa és  la Llei i los Profetes. 13 »Entrau per la  
Mt 7,13 Llei i los Profetes. 13 »Entrau per  la porta estreta, perquè ampla és la porta 
Mt 7,13  la porta estreta, perquè ampla és  la porta i espaiós lo camí que guia a la  
Mt 7,13  porta i espaiós lo camí que guia a  la perdició, i molts són los que entren  
Mt 7,14  per ell. 14 Perquè estreta és  la porta i estret lo camí que guia a la  
Mt 7,14  porta i estret lo camí que guia a  la vida, i pocs són los que el troben. 15  
Mt 7,21 en lo Regne del cel, sinó lo qui fa  la voluntat de mon Pare que està en lo  
Mt 7,25  sa casa sobre roca. 25 I baixà  la pluja, i vingueren los rius, i bufaren  
Mt 7,27  sa casa sobre arena. 27 I baixà  la pluja, i vingueren los rius, i bufaren  
Mt 7,28  aquestes plàtiques, se meravellava  la gent de sa doctrina. 29 Perquè los  
Mt 8,Tit  lleprós, al criat del centurió, a  la sogra de sant Pere, i a molts altres  
Mt 8,Tit lo mar, i cura a dos endemoniats en  la terra dels gerassens. 1 Quan hagué  
Mt 8,1  gerassens. 1 Quan hagué baixat de  la muntanya, lo seguí molta gent. 2 I veus 
Mt 8,3  fer-me net. 3 I extenent Jesús  la mà, lo tocà dient: –Vull, sies net. I  
Mt 8,14  14 I havent arribat Jesús a  la casa de Pere, vegé a sa sogra jaent en  
Mt 8,15 en lo llit i ab febre. 15 I li tocà  la mà i la deixà la febre; i s’aixecà i  
Mt 8,15  i ab febre. 15 I li tocà la mà i  la deixà la febre; i s’aixecà i los  
Mt 8,15  15 I li tocà la mà i la deixà  la febre; i s’aixecà i los servia. 16 I  
Mt 8,24  tanta manera, que les oles cobrien  la barca; mes ell dormia. 25 I sos  
Mt 8,28 des de l’altra part de l’estany a  la terra dels gerassens, vingueren a son  
Mt 8,31  ens traieu d’aquí, enviau-nos a  la ramada de porcs. 32 I los digué: –Anau. 
Mt 8,32  anaren als porcs. I veus aquí tota  la ramada corregué furiosament i per un  
Mt 8,33 I los pastors fugiren, i arribant a  la ciutat, ho referiren tot, junt ab lo  
Mt 8,34  dels esperitats. 34 I luego tota  la ciutat isqué a l’encontre de Jesús, i  
Mt 9,Tit i obra altres miracles. Paràbola de  la collita i dels treballadors. 1 I  
Mt 9,2  postrat en lo llit. I veent Jesús  la fe d’ells, digué al paralític: –Fill,  
Mt 9,6  Fill de l’home té potestat sobre  la terra de perdonar pecats –digué  
Mt 9,8  i se n’anà a sa casa. 8 I quan  la gent vegé això, temé, i alabà a Déu que 
Mt 9,10 succeí que, seient Jesús a taula en  la casa, vingueren molts publicans i  
Mt 9,18  coses, veus aquí un príncep de  la sinagoga se li acercà, i l’adorà  
Mt 9,18  ma filla, emperò veniu, posau-li  la mà dessobre, i viurà. 19 I alçant-se  
Mt 9,20 i se li acercà per detràs i li tocà  la vora del vestit. 21 Puix deia entre si: 
Mt 9,22  Mes, girant-se Jesús, i veent- la, digué: –Filla, té confiança, ta fe t’ 
Mt 9,22  I des d’aquell punt quedà sana  la dona. 23 I havent vingut Jesús a la  
Mt 9,23 la dona. 23 I havent vingut Jesús a  la casa d’aquell príncep, i veent als  
Mt 9,24  24 –Retirau’s, puix no és morta  la noia, sinó que dorm. I se burlaven d’  
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Mt 9,25 se burlaven d’ell. 25 I treta fora  la gent, entrà i la prengué per la mà. I  
Mt 9,25  25 I treta fora la gent, entrà i  la prengué per la mà. I s’alçà la noia.  
Mt 9,25  la gent, entrà i la prengué per  la mà. I s’alçà la noia. 26 I corregué  
Mt 9,25  i la prengué per la mà. I s’alçà  la noia. 26 I corregué esta fama per tota  
Mt 9,28  de David! 28 I havent arribat a  la casa, vingueren los cegos a ell. I  
Mt 9,33  parlà lo mut; i quedà meravellada  la gent i deia: –Mai s’ha vist semblant  
Mt 9,38  38 Pregau, doncs, al Senyor de  la collita que enviï treballadors a sa  
Mt 10,6  bé anau a les ovelles perdudes de  la casa d’Israel. 7 Anau i predicau  
Mt 10,12  Quan entreu en una casa, saludau- la dient: “La pau sia en aquesta casa.” 13 
Mt 10,13  pau sia en aquesta casa.” 13 I si  la tal fos digna, vostra pau vindrà sobre  
Mt 10,14  plàtiques, a l’eixir fora de  la casa o de la ciutat, sacudiu la pols de 
Mt 10,14  a l’eixir fora de la casa o de  la ciutat, sacudiu la pols de vostres  
Mt 10,14  de la casa o de la ciutat, sacudiu  la pols de vostres peus. 15 En veritat vos 
Mt 10,15  judici serà menor lo rigor per a  la terra dels de Sodoma i de Gomorra que  
Mt 10,21  21 »I lo germà entregarà a  la mort a son germà, i lo pare, a son  
Mt 10,22 Emperò aquell que persevéria fins a  la fi, aqueix se salvarà. 23 I quan vos  
Mt 10,27 jo us dic en tenebres, dieu-ho en  la llum, i lo que oïu a l’orella,  
Mt 10,29  i ni un d’ells caurà a terra sens  la voluntat de vostre Pare? 30 Fins los  
Mt 10,34  penseu que vinga a posar pau sobre  la terra: no he vingut a posar la pau,  
Mt 10,34  la terra: no he vingut a posar  la pau, sinó l’espasa. 35 Puix he vingut  
Mt 10,35 desunió al fill contra el pare, i a  la filla contra sa mare, i a la nora  
Mt 10,35  i a la filla contra sa mare, i a  la nora contra sa sogra. 36 I los enemics  
Mt 10,37  de mi; i lo qui ama al fill o a  la filla més que a mi, no és digne de mi.  
Mt 10,39 digne de mi. 39 Qui tròbia sa vida,  la perdrà; i qui pèrdia sa vida per amor  
Mt 10,39  qui pèrdia sa vida per amor de mi,  la trobarà. 40 »Qui vos rep a vosaltres,  
Mt 11,2  2 I havent oït Joan, estant en  la presó, les obres de Cristo, envià dos  
Mt 11,7  començà Jesús a parlar de Joan a  la gent dient: –Què és lo que isquéreu a  
Mt 11,13  13 Perquè tots los profetes i  la Llei, fins a Joan han profetisat. 14 I  
Mt 11,16  a uns nois que estan assentats en  la plaça i, cridant a sos companys, 17 los 
Mt 11,19 de publicans i de pecadors.” Emperò  la sabiduria fou justificada per sos  
Mt 11,24  judici menos rigor hi haurà per a  la terra de Sodoma que per a tu. 25 En  
Mt 12,Tit  dissabte. Jesucrist los defensa de  la murmuració dels fariseus. Cura a un  
Mt 12,4  que ab ell estaven, 4 com entrà en  la casa de Déu i es menjà los pans de la  
Mt 12,4  casa de Déu i es menjà los pans de  la proposició, que no li era lícit menjar, 
Mt 12,5  sacerdots? 5 ¿O no haveu llegit en  la Llei que en los dissabtes los sacerdots 
Mt 12,9 9 I havent passat d’allí, vingué a  la sinagoga d’ells. 10 I veus aquí un  
Mt 12,11  en un fosso, no l’agàrria i no  la trega? 12 Puix quant més val un home  
Mt 12,20  veu en les places. 20 No trencarà  la canya cascada, ni apagarà la metxa que  
Mt 12,20  la canya cascada, ni apagarà  la metxa que fuma, fins que pòrtia lo  
Mt 12,23  manera que parlà i vegé. 23 I tota  la gent quedava pasmada, i deia: –¿És  
Mt 12,29  29 »O com podrà entrar ningú en  la casa d’un home valent i robar ses  
Mt 12,34 Puix de l’abundància del cor parla  la boca. 35 L’home bo trau coses bones  
Mt 12,40  dies i tres nits en lo ventre de  la balena, del mateix modo lo Fill de l’  
Mt 12,40  tres dies i tres nits en lo cor de  la terra. 41 Los ninivites s’alçaran en  
Mt 12,41  judici contra aquesta generació i  la condemnaran, perquè s’arrepentiren per 
Mt 12,41  perquè s’arrepentiren per  la predicació de Jonàs, i veus aquí que el 
Mt 12,42  judici contra aquesta generació i  la condemnarà, perquè vingué del fi de la  
Mt 12,42 condemnarà, perquè vingué del fi de  la terra a oir la sabiduria de Salomó, i  
Mt 12,42  vingué del fi de la terra a oir  la sabiduria de Salomó, i veus aquí que el 
Mt 12,44  casa d’a on he eixit.” I quan ve,  la troba desocupada, escombrada i  
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Mt 12,46  46 Mentres ell estava platicant ab  la gent, veus aquí sa mare i sos germans  
Mt 12,49  qui són mos germans? 49 I extenent  la mà envers sos deixebles, digué: –Veus  
Mt 12,50 germans! 50 Puix qualsevol que faça  la voluntat de mon Pare que està en lo  
Mt 13,Tit del llevat, del tresor escondit, de  la perla preciosa, del filat ple de  
Mt 13,1  1 En aquell dia, eixint Jesús de  la casa, s’assentà a la vora del mar. 2 I 
Mt 13,1  Jesús de la casa, s’assentà a  la vora del mar. 2 I se li acercà gran  
Mt 13,2  en una barca, s’assentà, i tota  la gent estava dreta en la vora. 3 I els  
Mt 13,2  i tota la gent estava dreta en  la vora. 3 I els parlà de moltes coses ab  
Mt 13,14  entenen. 14 I se verifica en ells  la profecia d’Isaïes que diu: “Oireu ab  
Mt 13,15  i se convertesquen i jo els dónia  la salut.” 16 »Emperò benaventurats los  
Mt 13,18 ho oïren. 18 »Oïu vosaltres, doncs,  la paràbola del sembrador. 19 Qualsevol  
Mt 13,19  del sembrador. 19 Qualsevol que ou  la paraula d’aquell Regne i no l’entén,  
Mt 13,19 cor: aqueix és lo que fou sembrat a  la vora del camí. 20 Emperò lo sembrat en  
Mt 13,20 en terra pedregosa és aquell que ou  la paraula i al prompte la rep ab goig; 21 
Mt 13,20  que ou la paraula i al prompte  la rep ab goig; 21 mes no té en si arrel,  
Mt 13,21  i persecució per causa de  la paraula, a l’instant s’escandalisa.  
Mt 13,22  entre espines és aquell que ou  la paraula, emperò los cuidados d’aquest  
Mt 13,22 emperò los cuidados d’aquest món i  la faŀlàcia de les riqueses sufoquen la  
Mt 13,22  faŀlàcia de les riqueses sufoquen  la paraula, i queda sens fruit. 23 I el  
Mt 13,23  en terra bona és aquell que ou  la paraula i l’entén, i dóna fruit; i un  
Mt 13,26 enmig del blat i se n’anà. 26 Quan  la planta hagué crescut i presentat fruit, 
Mt 13,26  fruit, llavors aparegué també  la sisanya. 27 I venint los criats del  
Mt 13,28 li digueren: »–¿Voleu que hi anem i  la colliam? 29 »–No –los respongué–. No  
Mt 13,29 respongué–. No fos cas que, collint  la sisanya, arrancàsseu també ab ella lo  
Mt 13,30  altra fins al segar, i al temps de  la sega diré jo als segadors: “Colliu  
Mt 13,30  jo als segadors: “Colliu primer  la sisanya i lligau-la en gavelles per a 
Mt 13,30  primer la sisanya i lligau- la en gavelles per a cremar-la. Emperò  
Mt 13,30  -la en gavelles per a cremar- la. Emperò lo blat, arreplegau-lo en mon 
Mt 13,32  camp. 32 Lo qual gra certament és  la més petita de totes les llavors, emperò 
Mt 13,34  aquestes coses les digué Jesús a  la gent ab paràboles, i no els parlava mai 
Mt 13,35  dit lo profeta, que diu: «Obriré  la boca ab paràboles, i enunciaré coses  
Mt 13,35  que han estat escondides des de  la fundació del món.» 36 Llavors,  
Mt 13,36  del món.» 36 Llavors, despedida  la gent, se’n vingué a casa, i acercant- 
Mt 13,36  li digueren: –Explicau-nos  la paràbola de la sisanya del camp. 37 Ell 
Mt 13,36  –Explicau-nos la paràbola de  la sisanya del camp. 37 Ell los respongué  
Mt 13,37 respongué dient: –Aquell que sembra  la bona llavor és lo Fill de l’home. 38 I 
Mt 13,38  l’home. 38 I el camp és lo món. I  la bona llavor són los fills del Regne. I  
Mt 13,38  llavor són los fills del Regne. I  la sisanya són los fills de la iniquitat.  
Mt 13,38  I la sisanya són los fills de  la iniquitat. 39 I l’enemic que la sembrà 
Mt 13,39 de la iniquitat. 39 I l’enemic que  la sembrà és lo diable, i la sega és la  
Mt 13,39  que la sembrà és lo diable, i  la sega és la consumació del sigle. I els  
Mt 13,39  sembrà és lo diable, i la sega és  la consumació del sigle. I els segadors  
Mt 13,40  40 De manera que així com se cull  la sisanya i es crema en lo foc, així  
Mt 13,40  crema en lo foc, així succeirà en  la fi del món. 41 Lo Fill de l’home  
Mt 13,42 obren iniquitat. 42 I els tiraran a  la fornal del foc. Allí seran los plors i  
Mt 13,46  n’anà i vengué tot quant tenia, i  la comprà. 47 »També és semblant lo Regne  
Mt 13,48  48 I quan està ple, lo trauen a  la vora los pescadors i, assentats allí,  
Mt 13,49  los dolents. 49 Així esdevindrà en  la consumació del sigle: vindran los  
Mt 13,50 entre los bons. 50 I els posaran en  la fornal del foc: allí seran los plors i  
Mt 13,58  féu allí molts miracles per raó de  la incredulitat d’ells. 14,Tit Capítol  
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Mt 14,1  temps, Herodes lo tetrarca oigué  la fama de Jesús 2 i digué a sos criats:  
Mt 14,3  a Joan, i lligat, lo posà en  la presó per causa d’Herodias, muller de  
Mt 14,4  deia Joan: –No t’és lícit tenir- la. 5 I volent-lo matar, temé al poble,  
Mt 14,6  lo dia del cumpleanys d’Herodes,  la filla d’Herodias ballà davant de tots  
Mt 14,10 10 I envià i féu degollar a Joan en  la presó. 11 I portaren son cap en una  
Mt 14,11 cap en una plata, i donat que fou a  la noia, esta lo portà a sa mare. 12  
Mt 14,13 desert i apartat. I havent-ho oït  la gent, lo seguiren de les ciutats a peu. 
Mt 14,15  i l’hora ja és passada. Despediu  la gent, per a què, anant als pobles, se  
Mt 14,19 -me’ls aquí. 19 I havent manat a  la gent que s’assentassen sobre l’herba, 
Mt 14,19  donar als deixebles, i aquestos a  la gent. 20 I tots menjaren i quedaren  
Mt 14,22  compelí a sos deixebles a pujar en  la barca i a que passassen antes que ell a 
Mt 14,22  estany, mentres que ell despedia a  la gent. 23 I quan hagué despedit la  
Mt 14,23 a la gent. 23 I quan hagué despedit  la turba, se’n pujà a una muntanya a fer  
Mt 14,24  estava ell tot sol allí. 24 I  la barca, enmig del mar, era combatuda de  
Mt 14,25  era contrari lo vent. 25 Emperò a  la quarta vetlla de la nit, vingué Jesús  
Mt 14,25  25 Emperò a la quarta vetlla de  la nit, vingué Jesús envers ells caminant  
Mt 14,29  li digué: –Vine. I baixant Pere de  la barca, caminava sobre l’aigua per  
Mt 14,32  32 I tan prest com entraren en  la barca, cessà lo vent. 33 I els que  
Mt 14,33  lo vent. 33 I els que estaven en  la barca s’acercaren i l’adoraren dient: 
Mt 14,34  costat de l’estany, vingueren a  la terra de Genesar. 35 I havent-lo  
Mt 14,36  que els deixàs tocar tan solament  la vora de son vestit. I tants quants la  
Mt 14,36  vora de son vestit. I tants quants  la tocaren quedaren sans. 15,Tit Capítol  
Mt 15,Tit  als preceptes de Déu. Cura a  la filla de la cananea, que dóna mostres  
Mt 15,Tit  de Déu. Cura a la filla de  la cananea, que dóna mostres de gran fe, i 
Mt 15,2 2 –Per què tos deixebles traspassen  la tradició dels ancians? Puix no es  
Mt 15,4  Déu digué: 4 “Honra al pare i a  la mare.” I: “Aquell que maleesca al pare  
Mt 15,4 I: “Aquell que maleesca al pare o a  la mare morirà de mort.” 5 Emperò  
Mt 15,10  d’homes. 10 I convocada a si  la gent, los digué: –Oïu i enteneu. 11 No  
Mt 15,11 contamina a l’home lo que entra en  la boca, sinó lo que ix de la boca, això  
Mt 15,11 entra en la boca, sinó lo que ix de  la boca, això és lo que contamina a l’  
Mt 15,17 compreneu que tot allò que entra en  la boca passa al ventre i se llança en  
Mt 15,18 lloc secret? 18 Emperò lo que ix de  la boca, del cor ix, i això és lo que  
Mt 15,23  li suplicaven dient: –Despatxau- la, puix ve cridant al darrere de  
Mt 15,24  sinó a les ovelles perdudes de  la casa d’Israel. 25 Emperò ella vingué i 
Mt 15,27 mengen de les engrunes que cauen de  la taula de sos amos. 28 Aleshores Jesús,  
Mt 15,31  31 De manera que es meravellava  la gent, veent parlar los muts, caminar  
Mt 15,35  i uns pocs peixets. 35 I manà a  la gent que s’assentassen sobre de l’  
Mt 15,36  i els deixebles los donaren a  la gent. 37 I tots menjaren i quedaren  
Mt 15,39 dones ni criatures. 39 I despatxada  la gent, entrà en una barca i passà als  
Mt 16,Tit  i exhorta a tots a que prenguen  la creu i lo seguesquen. 1 I s’acercaren  
Mt 16,12  del llevat dels pans, sinó de  la doctrina dels fariseus i dels saduceus. 
Mt 16,17  perquè això no t’ho ha revelat  la carn ni la sang, sinó mon Pare que està 
Mt 16,17 això no t’ho ha revelat la carn ni  la sang, sinó mon Pare que està en lo cel. 
Mt 16,19  cel. I tot allò que llíguies sobre  la terra estarà lligat en lo cel, i tot lo 
Mt 16,19 cel, i tot lo que desllíguies sobre  la terra serà també deslligat en lo cel.  
Mt 16,25  aquell que vulga salvar sa vida,  la perdrà. Emperò aquell que pèrdia sa  
Mt 16,25  que pèrdia sa vida per amor de mi,  la trobarà. 26 Puix de què li serveix a l’ 
Mt 16,27  lo Fill de l’home ha de venir en  la glòria de son Pare ab sos àngels, i  
Mt 16,27  i llavors donarà a cada qual  la recompensa segons ses obres. 28 En  
Mt 16,28  n’hi ha alguns que no tastaran  la mort fins que vegen venir en son Regne  
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Mt 17,2 vestidures se tornaren blanques com  la neu. 3 I veus aquí que se’ls  
Mt 17,4  parlant ab ell. 4 I prenent Pere  la paraula, digué a Jesús: –Senyor, bo és  
Mt 17,9  que a Jesús. 9 I al baixar ells de  la muntanya, los manà Jesús dient: –A  
Mt 17,14  14 I quan arribà al lloc a on era  la multitud, se li acercà un home, i posat 
Mt 17,24  –Sí –respongué. I havent entrat en  la casa, Jesús li parlà primer, dient:  
Mt 17,24  –Què t’apar, Simó? Los reis de  la terra, de qui cobren tribut o cens: de  
Mt 17,26 primer peix que isca. I obrint-li  la boca trobaràs una moneda de quatre  
Mt 17,26  moneda de quatre dracmes. Pren- la i dóna’ls-e-la per a mi i per a  
Mt 17,26 dracmes. Pren-la i dóna’ls-e- la per a mi i per a tu. 18,Tit Capítol  
Mt 18,Tit  XVIII Doctrina de Jesús sobre  la humilitat, sobre lo pecat d’escàndol i 
Mt 18,Tit  sobre lo pecat d’escàndol i sobre  la correcció fraterna. Paràbola del bon  
Mt 18,Tit  Paràbola del bon pastor. Sobre  la potestat de perdonar pecats. Compassió  
Mt 18,8  de tu; puix més te val entrar en  la vida manco o coix, que tenint dues mans 
Mt 18,9  de tu; perquè més te val entrar en  la vida ab un sol ull, que tenir dos ulls  
Mt 18,10  sos àngels en lo cel veuen sempre  la cara de mon Pare que està en lo cel. 11 
Mt 18,12  no deixarà les noranta-nou en  la muntanya i anirà en busca de la que s’ 
Mt 18,12  en la muntanya i anirà en busca de  la que s’esgarrià? 13 I si li esdevingués 
Mt 18,13  13 I si li esdevingués lo trobar- la, vos dic en veritat que es complaurà  
Mt 18,14  s’esgarriaren. 14 Així que no és  la voluntat de vostre Pare que està en lo  
Mt 18,17 I si no els escoltàs, digues-ho a  la Iglésia. I si no oigués a la Iglésia,  
Mt 18,17 -ho a la Iglésia. I si no oigués a  la Iglésia, ten-lo per un gentil i un  
Mt 18,18 vos dic que tot quant lligueu sobre  la terra, lligat serà també en lo cel. I  
Mt 18,18  cel. I tot quant deslligareu sobre  la terra, deslligat serà també en lo cel.  
Mt 18,19 de vosaltres se convinguessen sobre  la terra per demanar alguna cosa, sia la  
Mt 18,19  terra per demanar alguna cosa, sia  la que es vulla, se’ls serà otorgada per  
Mt 18,30  sinó que marxà i el féu posar en  la presó fins que pagàs lo deute. 31 »I  
Mt 19,Tit  que sols hi ha una causa per  la separació o divorci. Dóna consells  
Mt 19,Tit  o divorci. Dóna consells sobre  la perfecció. Parla de la dificultat de  
Mt 19,Tit  sobre la perfecció. Parla de  la dificultat de salvar-se los rics i  
Mt 19,1  de Galilea i vingué als confins de  la Judea, a l’altra banda del Jordà. 2 I  
Mt 19,7 donar carta de repudi i despatxar- la? 8 Ell los digué: –Perquè Moisès, per  
Mt 19,8  Ell los digué: –Perquè Moisès, per  la duresa de vostres cors, vos permeté  
Mt 19,9  adulteri. I aquell que es càsia ab  la repudiada, comet adulteri. 10 Los  
Mt 19,10  deixebles li digueren: –Si tal és  la condició de l’home respecte de sa  
Mt 19,16  què faré jo de bo per a conseguir  la vida eterna? 17 Ell li digué: –Per què  
Mt 19,17  i és Déu. Emperò si vols entrar en  la vida, guarda los manaments. 18 Ell li  
Mt 19,27  possible. 27 Llavors, prenent Pere  la paraula, li digué: –Veus aquí nosaltres 
Mt 19,28  que m’haveu seguit, quan en  la regeneració lo Fill de l’home s’  
Mt 19,29  nom, rebrà cent per u i posseirà  la vida eterna. 30 »Emperò molts que són  
Mt 20,Tit  jornalers cridats a treballar en  la vinya a diferents hores. Jesús prediu  
Mt 20,Tit  sa mort i resurrecció. Respon a  la pretensió de la mare dels fills del  
Mt 20,Tit  Respon a la pretensió de  la mare dels fills del Zebedeu. Dóna vista 
Mt 20,3  de tèrcia, ne vegé d’altres en  la plaça que estaven ociosos. 4 I els  
Mt 20,8  arribat lo vespre, digué l’amo de  la vinya a son majordom: »–Crida als  
Mt 20,20  20 Llavors se li acercà  la mare del fills del Zebedeu ab sos  
Mt 20,21  s’asséntien en vostre Regne, un a  la dreta i altre a l’esquerra vostra. 22  
Mt 20,30  30 I veus aquí dos cegos sentats a  la vora del camí oïren que Jesús passava i 
Mt 20,31  misericòrdia de nosaltres! 31 I  la gent los renyava per a què callassen;  
Mt 21,1  quan arribaren a Betfage, prop de  la muntanya de l’Oliverar, Jesús envià  
Mt 21,2  i un pollí ab ella. Desfermau- la i menau-me’ls. 3 I si algú vos  
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Mt 21,5  dit lo profeta, que diu: 5 «Dieu a  la filla de Sion: Mira que ton rei ve, ple 
Mt 21,5  una somera i son pollí, fill de  la que està avesada al jou.» 6 I los  
Mt 21,7  els havia manat Jesús. 7 I menaren  la somera i lo pollí, i posaren sobre d’  
Mt 21,9  i les estenien en lo camí. 9 I  la turba que anava davant i la que venia  
Mt 21,9  9 I la turba que anava davant i  la que venia detràs cridaven dient:  
Mt 21,10  en Jerusalem, se commogué tota  la ciutat, dient: –Qui és aquest? 11 I la  
Mt 21,11 ciutat, dient: –Qui és aquest? 11 I  la gent responia: –Aquest és Jesús, lo  
Mt 21,16  ¿No haveu vosaltres llegit que “de  la boca dels petits i dels que mamen  
Mt 21,17  I deixant-los, se n’anà fora de  la ciutat, a Betània, i se quedà allí. 18  
Mt 21,18  I l’endemà dematí, quan tornava a  la ciutat, tingué fam. 19 I veent una  
Mt 21,19  fruit de tu. I al punt quedà seca  la figuera. 20 I quan los deixebles  
Mt 21,20  –Com s’ha secat a l’instant  la figuera! 21 Jesús, responent, los  
Mt 21,21  no tan solament faríeu lo de  la figuera, sinó que si diguésseu a esta  
Mt 21,24  vull preguntar una cosa, que si me  la dieu, vos diré igualment ab quina  
Mt 21,31  hi va anar. 31 »Qual dels dos féu  la voluntat del pare? Ells diuen: –Lo  
Mt 21,32  Joan a vosaltres per lo camí de  la justícia, i vosaltres no el creguéreu.  
Mt 21,33  de famílies que plantà una vinya i  la rodejà d’una tanca, i cavant féu allí  
Mt 21,34  ausentà lluny. 34 I quan s’acercà  la collita dels fruits, envià sos criats  
Mt 21,39 agarrant-lo, lo tragueren fora de  la vinya i lo mataren. 40 »Quan vinga l’  
Mt 21,40  mataren. 40 »Quan vinga l’amo de  la vinya, què els farà a estos pagesos? 41 
Mt 22,Tit  lo tribut al Cèsar. Doctrina sobre  la resurrecció. Amor de Déu i del proïsme. 
Mt 22,16 et cuides de ningú, perquè no mires  la persona dels homes. 17 Digue’ns,  
Mt 22,18  Cèsar? 18 Emperò Jesús, coneixent  la malícia d’ells, digué: –Per què em  
Mt 22,19 tentau, hipòcrites? 19 Mostrau-me  la moneda del tribut. I ells li  
Mt 22,27  27 I després de tots, morí també  la muller. 28 Doncs, en la resurrecció, de 
Mt 22,28  morí també la muller. 28 Doncs, en  la resurrecció, de quin dels set serà la  
Mt 22,28  resurrecció, de quin dels set serà  la muller, puix ella de tots ho fou? 29 I  
Mt 22,30  ni el poder de Déu. 30 Perquè en  la resurrecció ni s’esposaran ni seran  
Mt 22,31  àngels de Déu en lo cel. 31 »I de  la resurrecció dels morts, ¿no haveu  
Mt 22,33  sinó de vius. 33 I a l’oir això,  la gent se meravellava de sa doctrina. 34  
Mt 22,35  35 I un d’ells, que era doctor de  la Llei, li preguntà per a tentar-lo: 36 
Mt 22,36  quin és lo gran manament de  la Llei? 37 Jesús li respongué: –Amaràs al 
Mt 22,40  dos manaments dependeix tota  la Llei i los Profetes. 41 I estant junts  
Mt 23,Tit  lo rigor extremat dels fariseus en  la doctrina que ensenyen al poble. Parla  
Mt 23,Tit les falses explicacions que donen a  la Llei, de la mort violenta dels profetes 
Mt 23,Tit  que donen a la Llei, de  la mort violenta dels profetes i de la  
Mt 23,Tit la mort violenta dels profetes i de  la destrucció de Jerusalem. 1 Llavors  
Mt 23,1  Jerusalem. 1 Llavors Jesús parlà a  la multitud i a sos deixebles 2 dient:  
Mt 23,2  i a sos deixebles 2 dient: –Sobre  la càtedra de Moisès estan sentats los  
Mt 23,9  sou germans. 9 I a ningú sobre  la terra apellideu pare vostre, perquè un  
Mt 23,15  hipòcrites, perquè rodau lo mar i  la terra per a fer un prosèlit, i després  
Mt 23,23  hipòcrites, que pagau delme de  la menta, de l’anet i del comí, i haveu  
Mt 23,23 les coses que són més importants de  la Llei: la justícia, la misericòrdia i la 
Mt 23,23  que són més importants de la Llei:  la justícia, la misericòrdia i la fe!  
Mt 23,23 importants de la Llei: la justícia,  la misericòrdia i la fe! Aquestes coses  
Mt 23,23  la justícia, la misericòrdia i  la fe! Aquestes coses convenia fer, sens  
Mt 23,25 i fariseus, hipòcrites, que netejau  la part de defora de la copa i del plat, i 
Mt 23,25  que netejau la part de defora de  la copa i del plat, i dintre estau plens  
Mt 23,26  cego, neteja primer l’interior de  la copa i del plat, a fi de que sia límpio 
Mt 23,30  associat ab ells per a derramar  la sang dels profetes”! 31 I aixís serviu  
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Mt 23,32  als profetes. 32 Ompliu, doncs,  la mesura de vostres pares. 33 Serpents,  
Mt 23,33  raça de víbores, ¿com escapareu de  la sentència de l’infern? 34 »Perquè veus 
Mt 23,35  a què vinga sobre vosaltres tota  la sang innocent que s’ha derramat sobre  
Mt 23,35  innocent que s’ha derramat sobre  la terra, des de la sang d’Abel lo just,  
Mt 23,35  ha derramat sobre la terra, des de  la sang d’Abel lo just, fins a la sang de 
Mt 23,35  de la sang d’Abel lo just, fins a  la sang de Zacaries, fill de Baraquies, a  
Mt 23,37  arreplegar tos fills així com  la gallina arreplega sos polls dessota de  
Mt 24,Tit  Capítol XXIV Jesucrist pronostica  la ruïna de Jerusalem i del temple.  
Mt 24,Tit  deixebles lo que succeiria durant  la promulgació de l’evangeli i en sa  
Mt 24,Tit  estiguen sempre alerta per a què  la segona vinguda no els tròbia  
Mt 24,3  3 I estant ell assentat en  la muntanya de l’Oliverar, se li  
Mt 24,3  hi haurà de vostra vinguda i de  la consumació del sigle? 4 I responent  
Mt 24,9  9 »Llavors sereu entregats a  la tribulació i vos mataran, i sereu  
Mt 24,12  a molta gent. 12 I perquè abundarà  la iniquitat, se refredarà la caritat de  
Mt 24,12 abundarà la iniquitat, se refredarà  la caritat de molts. 13 Emperò aquell que  
Mt 24,16  16 llavors los que es tròbien en  la Judea fúgien a les muntanyes, 17 i lo  
Mt 24,26  que està en lo més escondit de  la casa”, no ho cregau. 27 Perquè així com 
Mt 24,29  àligues. 29 »I luego, després de  la tribulació d’aquells dies, s’  
Mt 24,29  dies, s’obscurirà lo sol, i  la lluna perdrà son resplendor, i les  
Mt 24,30  se lamentaran totes les tribus de  la terra, i veuran al Fill de l’home, que 
Mt 24,32  a altre del cel. 32 »Apreneu de  la figuera una comparació. Quan ses  
Mt 24,33  està cerca l’estiu. 33 Doncs, de  la mateixa manera, quan vejau tot això,  
Mt 24,33  això, sabeu que està ell cerca, a  la porta. 34 En veritat vos dic que no  
Mt 24,35  coses se cúmplien. 35 Lo cel i  la terra passaran, emperò mes paraules no  
Mt 24,37 en los dies de Noè, així serà també  la vinguda del Fill de l’home. 38 Puix  
Mt 24,39 ’n portà a tothom, així serà també  la vinguda del Fill de l’home. 40 Llavors 
Mt 25,10 entraren ab ell a les esposalles, i  la porta fou tancada. 11 »A l’últim  
Mt 25,25  aní i vaig escondir ton talent en  la terra. Aquí teniu lo que és vostre. 26  
Mt 25,34  Regne que vos està preparat des de  la fundació del món. 35 Puix jo tinguí  
Mt 25,36  malalt, i me visitàreu; estava en  la presó, i me vinguéreu a veure. 37  
Mt 25,39 39 ¿O quan vos vegérem malalt, i en  la presó, i vos anàrem a veure? 40 »I  
Mt 25,43  i no em cobríreu; malalt, i en  la presó, i no em vinguéreu a veure. 44  
Mt 25,44 o foraster, o desnú, o malalt, o en  la presó, i no us havem servit? 45  
Mt 25,46  al suplici etern, i los justos, a  la vida eterna. 26,Tit Capítol XXVI Cena  
Mt 26,Tit  l’anyell pasqual en Jerusalem, en  la qual parlà de la traïció de Judes.  
Mt 26,Tit  en Jerusalem, en la qual parlà de  la traïció de Judes. Institució de l’  
Mt 26,2  2 –Sabeu que dins dos dies vindrà  la Pasqua, i el Fill de l’home serà  
Mt 26,17  –A on voleu que disposem menjar  la pasqua? 18 I Jesús digué: –Anau a la  
Mt 26,18  pasqua? 18 I Jesús digué: –Anau a  la ciutat, a casa d’un cert home, i dieu  
Mt 26,18  temps s’acerca; en ta casa faré  la pasqua ab mos deixebles.” 19 I los  
Mt 26,19  19 I los deixebles ho feren de  la manera que Jesús havia manat, i  
Mt 26,19  Jesús havia manat, i aparellaren  la pasqua. 20 I vingut lo vespre, estava  
Mt 26,23  dient: –Aquell que posa ab mi  la mà en lo plat, eix m’entregarà. 24 Lo  
Mt 26,29  no beuré més d’aquest fruit de  la parra, fins a aquell dia en què el  
Mt 26,30  cantat l’himne, se n’anaren a  la muntanya de l’Oliverar. 31 Llavors  
Mt 26,32  aniré davant de vosaltres en  la Galilea. 33 Respongué Pere i li digué:  
Mt 26,38  –Trista està l’ànima meva fins a  la mort. Aguardau aquí i vetllau ab mi. 39 
Mt 26,41  en veritat, està prompte, però  la carn, dèbil. 42 Segona vegada se’n  
Mt 26,42  sens que jo el bèguia, faça’s  la vostra voluntat. 43 I vingué altra  
Mt 26,51 dels que estaven ab Jesús, estenent  la mà desembeinà son coltell, i ferint a  
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Mt 26,55  55 En aquella hora digué Jesús a  la turba: –Com si fos jo un lladre, haveu  
Mt 26,64  al Fill de l’home assentat a  la dreta del poder de Déu, i venir en los  
Mt 26,65  Mirau, ara acabau d’oir  la blasfèmia. 66 Què us n’apar? I ells,  
Mt 26,67  mort. 67 Aleshores li escopiren a  la cara i el maltractaren a cops de puny,  
Mt 26,71  que et dius. 71 I a l’eixir ell a  la porta, lo vegé una altra sirventa i  
Mt 27,4  4 dient: –He pecat entregant  la sang innocent. Emperò ells digueren:  
Mt 27,20  i els ancians persuadiren a  la turba que demanàs a Barrabàs i que fes  
Mt 27,24 del poble dient: –Jo só innocent de  la sang d’aquest just. Allà vos ho vejau. 
Mt 27,25 nosaltres i sobre nostres fills sia  la seva sang. 26 Llavors los deslliurà  
Mt 27,27 -lo al pretori, feren formar tota  la cohort a son alrededor. 28 I despullant 
Mt 27,29 29 I teixint una corona d’espines,  la posaren sobre son cap, i una canya en  
Mt 27,30  30 I escopint-li, prengueren  la canya i ferien son cap. 31 I després d’ 
Mt 27,32  a qui obligaren a que carregàs ab  la creu de Jesús. 33 I vingueren a un lloc 
Mt 27,33  anomenat Gòlgota, és dir, «lloc de  la Calavera». 34 I li donaren a beure vi  
Mt 27,37  guarda. 37 I posaren sobre son cap  la seva causa escrita: «Aquest és Jesús,  
Mt 27,38  dos lladres ab ell, l’un a  la dreta, i l’altre a l’esquerra. 39 I  
Mt 27,40  Si ets lo Fill de Déu, baixa de  la creu! 41 Així mateix, insultant-lo  
Mt 27,42 lo rei d’Israel, que bàixia ara de  la creu, i el creurem. 43 Confià en Déu,  
Mt 27,45  sexta hi hagué tenebres sobre tota  la terra fins a l’hora de nona. 46 I  
Mt 27,48  esponja i l’empapà en vinagre, i  la posà al cap d’una canya, i li donava a 
Mt 27,51 dos trossos de dalt baix, i tremolà  la terra, i les pedres se partiren. 52 I  
Mt 27,53  que ell ressuscità, vingueren a  la ciutat santa i s’aparegueren a molts.  
Mt 27,56  Maria, mare de Jaume i de Josep, i  la mare dels fills del Zebedeu. 57 I  
Mt 27,62  que és lo dia després del de  la Preparació, los prínceps dels sacerdots 
Mt 27,66  per assegurar lo sepulcre sellaren  la pedra i hi posaren guardes. 28,Tit  
Mt 28,1  i apuntant lo primer dia de  la semana, vingueren Maria Magdalena i l’ 
Mt 28,2  del cel i, acercant-se, remogué  la pedra, i s’assentà sobre d’ella. 3 I  
Mt 28,3  un llampec, i ses vestidures, com  la neu. 4 I els guardes, espavorits, s’  
Mt 28,5  morts. 5 Emperò l’àngel, prenent  la paraula, digué a les dones: –No tingau  
Mt 28,8 gran alegria, i corregueren a donar  la nova a sos deixebles. 9 I veus aquí  
Mt 28,10  Jesús: –No tingau por. Anau, donau  la nova a mos germans per a què vagen a  
Mt 28,11  alguns dels guardes vingueren a  la ciutat i donaren avís als prínceps dels 
Mt 28,16 I los onze deixebles se n’anaren a  la Galilea, a la muntanya a on Jesús los  
Mt 28,16  se n’anaren a la Galilea, a  la muntanya a on Jesús los havia manat. 17 
Mt 28,18  donat tota potestat en lo cel i en  la terra. 19 Anau, doncs, i ensenyau a  
Mt 28,19  19 Anau, doncs, i ensenyau a tota  la gent, batejant-los en lo nom del  
Mt 28,20  ab vosaltres tots los dies fins a  la consumació del sigle. Mc Inc L’  
Mc 1,5  pecats. 5 I eixia envers ell tota  la terra de Judea i tots los de Jerusalem, 
Mc 1,7  de postrar-me per a desfer-li  la corretja de les sandàlies. 8 Jo us he  
Mc 1,16 creeu l’evangeli. 16 I passant per  la ribera del mar de Galilea, vegé a Simó  
Mc 1,20  los cridà. I ells, deixant en  la barca a Zebedeu, son pare, ab los  
Mc 1,21 luego, en los dissabtes, entrant en  la sinagoga, los ensenyava. 22 I es  
Mc 1,23  com los escribes. 23 I hi havia en  la sinagoga d’ells un home posseït de l’ 
Mc 1,28 I luego s’espargí sa fama per tota  la terra de Galilea. 29 I eixint tot  
Mc 1,29  Galilea. 29 I eixint tot seguit de  la sinagoga, se n’anaren a casa de Simó i 
Mc 1,30  i d’Andreu, ab Jaume i Joan. 30 I  la sogra de Simó jeia en lo llit ab febre, 
Mc 1,31  d’ella. 31 I acostant-se,  la prengué per la mà i l’alçà, i al punt  
Mc 1,31  31 I acostant-se, la prengué per  la mà i l’alçà, i al punt la deixà la  
Mc 1,31  per la mà i l’alçà, i al punt  la deixà la febre, i els servia. 32 I a la 
Mc 1,31 la mà i l’alçà, i al punt la deixà  la febre, i els servia. 32 I a la tarda,  
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Mc 1,32  la febre, i els servia. 32 I a  la tarda, post ja lo sol, li portaven tots 
Mc 1,33 malalts i els esperitats. 33 I tota  la ciutat s’havia reunit a la porta. 34 I 
Mc 1,33  I tota la ciutat s’havia reunit a  la porta. 34 I curà a molts que patien de  
Mc 1,39  les sinagogues d’ells i per tota  la Galilea i llançava los dimonis. 40 I  
Mc 1,42  a l’instant desaparegué d’ell  la lepra, i quedà net. 43 I Jesús l’  
Mc 1,45  ja no podia entrar de manifest en  la ciutat, sinó que s’estava defora en  
Mc 2,2 a entrar en Cafarnaüm. 2 I corregué  la veu que estava en una casa, i acudí tal 
Mc 2,2  de gent que no hi cabia, ni en  la porta; i els predicava la paraula. 3 I  
Mc 2,2  ni en la porta; i els predicava  la paraula. 3 I vingueren a ell portant- 
Mc 2,4  de gent, descobriren lo teulat de  la casa en què estava i, havent-hi fet  
Mc 2,5  lo paralític. 5 I quan Jesús vegé  la fe d’ells, digué al paralític: –Fill,  
Mc 2,10  el Fill de l’home té potestat en  la terra de perdonar pecats –diu al  
Mc 2,13  envers lo mar, i venia a ell tota  la gent, i els ensenyava. 14 I al passar  
Mc 2,26 que ab ell estaven? 26 Com entrà en  la casa de Déu en temps d’Abiatar,  
Mc 2,26  sacerdots, i se menjà los pans de  la proposició, dels quals no era lícit  
Mc 3,Tit  III Cura Jesús a un home que tenia  la mà seca. És seguit de totes parts.  
Mc 3,1  escribes. 1 I entrà novament en  la sinagoga, i hi havia allí un home que  
Mc 3,3 -lo. 3 I digué a l’home que tenia  la mà seca: –Alça’t al mig. 4 I els diu:  
Mc 3,4  de dissabte fer bé o mal, salvar  la vida o llevar-la? Emperò ells  
Mc 3,4 bé o mal, salvar la vida o llevar- la? Emperò ells callaven. 5 I mirant-los 
Mc 3,5 -los ab indignació, dolent-se de  la ceguera de son cor, diu a l’home:  
Mc 3,5 I l’extengué, i li fou restablerta  la mà com l’altra. 6 Mes los fariseus,  
Mc 3,7  seguí una gran multitud de gent de  la Galilea i de la Judea, 8 i de  
Mc 3,7 multitud de gent de la Galilea i de  la Judea, 8 i de Jerusalem, i de la  
Mc 3,8 de la Judea, 8 i de Jerusalem, i de  la Idumea, i de l’altra ribera del Jordà. 
Mc 3,8 l’altra ribera del Jordà. I els de  la comarca de Tiro i Sidon, quan oïren les 
Mc 3,9  a punt, per causa del tropell de  la gent, a fi de que no l’oprimís. 10  
Mc 3,20  que l’entregà. 20 I vingueren a  la casa, i comparegué de nou tanta  
Mc 3,25  de si mateixa, no pot permanèixer  la tal casa. 26 I si Satanàs s’alçàs  
Mc 3,27  son fi. 27 Ningú pot entrar en  la casa del valent i robar ses alhajes si  
Mc 3,33  33 I els respongué dient: –Qui és  la meva mare i qui mos germans? 34 I  
Mc 3,34  de si: –Veus aquí –los digué–  la meva mare i mos germans! 35 Perquè  
Mc 3,35  35 Perquè qualsevol que faça  la voluntat de Déu, eix és mon germà, i ma 
Mc 4,Tit  que naix i creix dormint lo qui  la sembrà. Altra paràbola del gra de  
Mc 4,1  1 I novament se posà a ensenyar a  la vora del mar. I s’arrimà a son rodador 
Mc 4,1  s’assentà dins, en lo mar, i tota  la gent estava a la vora, en terra. 2 I  
Mc 4,1  en lo mar, i tota la gent estava a  la vora, en terra. 2 I els ensenyava  
Mc 4,4  los aucells de l’aire i se  la menjaren. 5 I altra caigué sobre  
Mc 4,7 espines, i cresqueren les espines i  la sufocaren, i no donà fruit. 8 I altra  
Mc 4,10  estaven ab ell li preguntaven de  la paràbola. 11 I els digué: –A vosaltres  
Mc 4,14  14 Lo sembrador és lo qui sembra  la paraula. 15 I els sembrats prop del  
Mc 4,15  camí són aquells en qui es sembra  la paraula, emperò després que l’han  
Mc 4,15  ve a l’instant Satanàs i els pren  la paraula que fou sembrada en sos cors.  
Mc 4,16  en pedregals són aquells que, oïda  la paraula, a l’instant la reben ab goig, 
Mc 4,16  que, oïda la paraula, a l’instant  la reben ab goig, 17 mes no tenen arrel en 
Mc 4,17  tribulació i persecució per raó de  la paraula, a l’instant s’escandalisen.  
Mc 4,18  entre espines són los que ouen  la paraula, 19 emperò els afanys del sigle 
Mc 4,19 coses a què donen entrada, sufoquen  la paraula, i no dóna fruit algun. 20 I  
Mc 4,20  en bona terra són los que ouen  la paraula i la reben i donen fruit: un a  
Mc 4,20 terra són los que ouen la paraula i  la reben i donen fruit: un a trenta, altre 
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Mc 4,21  se porta una candela per a posar- la dessota d’una mesura o sota del llit?  
Mc 4,21  d’una mesura o sota del llit? No  la porten per a posar-la sobre un  
Mc 4,21  llit? No la porten per a posar- la sobre un candelero? 22 Perquè no hi ha  
Mc 4,24 –Teniu compte lo que anau a oir. Ab  la mida ab què midareu, sereu midats, i  
Mc 4,26 Regne de Déu, com un home que tíria  la llavor sobre la terra, 27 i que dòrmia  
Mc 4,26  un home que tíria la llavor sobre  la terra, 27 i que dòrmia i s’àlcia de  
Mc 4,27  i s’àlcia de nit i de dia, i  la llavor brótia i cresca sens que ell se  
Mc 4,28  que ell se n’adónia. 28 Perquè  la terra de si dóna fruit: primer herba,  
Mc 4,29 los fruits, immediatament hi aplica  la falç, perquè la sega ha arribat. 30 I  
Mc 4,29  hi aplica la falç, perquè  la sega ha arribat. 30 I deia: –A què  
Mc 4,31  lo compararem? 31 És com lo gra de  la mostassa, que quan se sembra en la  
Mc 4,31  la mostassa, que quan se sembra en  la terra és la més xica de totes les  
Mc 4,31  que quan se sembra en la terra és  la més xica de totes les llavors que hi ha 
Mc 4,31  de totes les llavors que hi ha en  la terra. 32 Però quan és sembrada, puja i 
Mc 4,33  semblants a estes los proposava  la paraula, segons sa capacitat d’oir-  
Mc 4,33  segons sa capacitat d’oir- la. 34 I no els parlava mai sens  
Mc 4,36  36 I després d’haver despedit  la gent, lo prengueren així com estava en  
Mc 4,36  lo prengueren així com estava en  la barca. I hi havia també ab ell altres  
Mc 4,37  vent, que feia entrar les oles en  la barca, de manera que esta s’omplia d’ 
Mc 4,38 omplia d’aigua. 38 I ell estava en  la popa, dormint sobre un coixí; i el  
Mc 5,Tit  de sang inveterat i ressuscita a  la filla de Jairo. 1 I passaren a l’altra 
Mc 5,2  gerassens. 2 I a l’eixir Jesús de  la barca, tot seguit li isqué a l’  
Mc 5,11  lloc una ramada gran de porcs a  la falda d’un serrat. 12 I li demanaven  
Mc 5,14  pasturar fugiren i ho contaren en  la ciutat i en los camps. I eixiren a  
Mc 5,18  seus confins. 18 I quan entrà en  la barca, aquell que havia estat posseït  
Mc 5,19  que ha fet per a tu lo Senyor i  la misericòrdia que t’ha tingut. 20 I se  
Mc 5,21  tots. 21 I havent Jesús passat en  la barca altra vegada a l’altre costat,  
Mc 5,22  aquí vingué un dels prínceps de  la sinagoga, anomenat Jairo, i luego que  
Mc 5,23 a les darreries. Veniu-li a posar  la mà sobre per a què es cúria i visca. 24 
Mc 5,27  de Jesús arribà per detràs entre  la confusió de la gent i tocà son vestit,  
Mc 5,27  per detràs entre la confusió de  la gent i tocà son vestit, 28 perquè deia: 
Mc 5,30 coneixent a l’instant en si mateix  la virtut que havia eixit d’ell, havent- 
Mc 5,30  d’ell, havent-se girat envers  la gent, digué: –Qui ha tocat ma  
Mc 5,31  31 I sos deixebles li deien: –Veeu  la gent que vos està oprimint, ¿i dieu:  
Mc 5,32  I mirava al rodador per a veure a  la que ho havia fet. 33 Llavors la dona,  
Mc 5,33  a la que ho havia fet. 33 Llavors  la dona, espavorida i tremolant, sabent lo 
Mc 5,33  davant d’ell, i li digué tota  la veritat. 34 I ell li digué: –Filla, ta  
Mc 5,35  arribaren de casa del príncep de  la sinagoga i li digueren: –Ta filla és  
Mc 5,36  lo que deien, digué al príncep de  la sinagoga: –No tingues temor, creu  
Mc 5,38  38 I arriben a casa del príncep de  la sinagoga, i veu l’avalot i als que  
Mc 5,40 a tots fora, pren ab si al pare i a  la mare de la noia, i als que estaven ab  
Mc 5,40  pren ab si al pare i a la mare de  la noia, i als que estaven ab ell, i entra 
Mc 5,40  ab ell, i entra a on estava jaient  la noia. 41 I prenent la mà a la noia, li  
Mc 5,41 estava jaient la noia. 41 I prenent  la mà a la noia, li digué: –‹Talithà,  
Mc 5,41  la noia. 41 I prenent la mà a  la noia, li digué: –‹Talithà, cumí›, que  
Mc 5,42  alça’t.” 42 I al moment s’alçà  la noia, i se posà a caminar. I tenia  
Mc 6,2  lo dissabte, començà a ensenyar en  la sinagoga; i molts que l’oïen se  
Mc 6,6  d’ells. 6 I estava meravellat de  la incredulitat d’ells. I anava predicant 
Mc 6,11  a l’eixir d’allí sacudiu  la pols de vostres peus en testimoni  
Mc 6,17 i l’havia fet posar ab grillons en  la presó, a causa d’Herodias, muller de  
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Mc 6,18  a Herodes: –No t’és lícit tenir  la muller de ton germà. 19 I Herodias l’  
Mc 6,21  i als tribuns i als principals de  la Galilea. 22 I havent entrat la filla d’ 
Mc 6,22  de la Galilea. 22 I havent entrat  la filla d’Herodias, i dansat, i agradat  
Mc 6,22  ab ell a taula, digué el rei a  la minyona: –Demana’m lo que vulles i t’ 
Mc 6,23  t’ho donaré, encara que sia  la meitat de mon regne. 24 I havent ella  
Mc 6,26 taula ab ell, no volgué disgustar- la, 27 sinó que enviant un de sa guàrdia,  
Mc 6,27  Joan en una plata. I el degollà en  la presó 28 i portà son cap en una plata,  
Mc 6,28  son cap en una plata, i lo donà a  la minyona; i la minyona lo donà a sa  
Mc 6,28  plata, i lo donà a la minyona; i  la minyona lo donà a sa mare. 29 I quan  
Mc 6,36  vagen a les granges i poblets de  la comarca i cómprien pans, perquè no  
Mc 6,41  per a què els presentassen a  la gent, i ell repartí entre tots los dos  
Mc 6,45  deixebles per a què entrassen en  la barca i anassen antes que ell a  
Mc 6,46 hagué despedit, se n’anà a orar en  la muntanya. 47 I essent ja tard, estava  
Mc 6,47  47 I essent ja tard, estava  la barca enmig del mar, i ell sol en  
Mc 6,48  vent los era contrari, i cerca de  la quarta vetlla de la nit, vingué cap a  
Mc 6,48  i cerca de la quarta vetlla de  la nit, vingué cap a ells caminant sobre  
Mc 6,51 no temau. 51 I se’n pujà ab ells a  la barca, i parà lo vent. I ells més i més 
Mc 6,54  a terra. 54 I havent eixit de  la barca, a l’instant lo conegueren. 55 I 
Mc 6,56  que almenos los permetés tocar  la vora de son vestit; i tots quants la  
Mc 6,56  vora de son vestit; i tots quants  la tocaven quedaven sans. 7,Tit Capítol  
Mc 7,Tit  7,Tit Capítol VII Jesús reprèn  la hipocresia i superstició dels fariseus. 
Mc 7,Tit  dels fariseus. Fe gran de  la cananea, per la qual deslliura del  
Mc 7,Tit  Fe gran de la cananea, per  la qual deslliura del dimoni a sa filla.  
Mc 7,3  ab freqüència, no mengen, seguint  la tradició dels ancians. 4 I quan tornen  
Mc 7,4  dels ancians. 4 I quan tornen de  la plaça, no mengen si abans no es renten; 
Mc 7,5 què tos deixebles no van conforme a  la tradició dels ancians, sinó que mengen  
Mc 7,8  lo manament de Déu, vos agafau ab  la tradició dels homes, com lo rentar de  
Mc 7,12  altra cosa per lo pare o per  la mare, queda desobligat; 13 fent així  
Mc 7,13 queda desobligat; 13 fent així vana  la paraula de Déu per la vostra tradició  
Mc 7,13  així vana la paraula de Déu per  la vostra tradició que transmetéreu; i  
Mc 7,17  a oir, oiga. 17 I luego que deixà  la gent i entrà en casa, li preguntaven  
Mc 7,17  li preguntaven sos deixebles sobre  la paràbola. 18 I els digué: –Pués què,  
Mc 7,22 les deshonestedats, l’ull maligne,  la blasfèmia, la supèrbia, la fatuïtat. 23 
Mc 7,22  l’ull maligne, la blasfèmia,  la supèrbia, la fatuïtat. 23 Tots aquestos 
Mc 7,22 maligne, la blasfèmia, la supèrbia,  la fatuïtat. 23 Tots aquestos mals ixen de 
Mc 7,26  entrà i se llançà a sos peus. 26 I  la dona era gentil, i de nació  
Mc 7,28 Senyor, mes los cadells mengen sota  la taula de les engrunes dels fills. 29  
Mc 7,32  i mut, i li suplicaven que posàs  la mà sobre d’ell. 33 I prenent-lo a  
Mc 7,33  33 I prenent-lo a part d’entre  la turba, li posà los dits en ses orelles, 
Mc 7,33 en ses orelles, i escopint, li tocà  la llengua. 34 I alçant los ulls al cel,  
Mc 7,35 obertes ses orelles i quedà desfeta  la lligadura de sa llengua, i parlava  
Mc 8,Tit  reprèn a Pere i los anima a portar  la creu. 1 En aquells dies, havent-se  
Mc 8,6  Ells digueren: –Set. 6 I manà a  la gent que s’assentàs en terra. I  
Mc 8,6  i els distribuïren entre  la gent. 7 Tenien també alguns peixets, i  
Mc 8,10  els despedí. 10 I entrant luego en  la barca ab sos deixebles, passà al  
Mc 8,13  I deixant-los, tornà a entrar en  la barca, i passà a l’altra banda de l’  
Mc 8,14  ni tenien ab ells més que un pa en  la barca. 15 I els manà dient: –Teniu  
Mc 8,23  que el tocàs. 23 I prenent per  la mà al cego, lo tragué fora del lloc, i  
Mc 8,34 me, néguia’s a si mateix, i prenga  la creu, i seguesca’m. 35 Perquè el qui  
Mc 8,35 Perquè el qui vulla salvar sa vida,  la perdrà; emperò el qui pèrdia sa vida  
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Mc 8,35  per causa de mi i de l’evangeli,  la salvarà. 36 Puix, què li aprofitarà a  
Mc 8,38 s’avergonyirà d’ell quan vinga en  la glòria de son Pare acompanyat dels  
Mc 8,39 dels que estan aquí que no tastaran  la mort fins que vegen lo Regne de Déu que 
Mc 9,Tit  Cura a un endemoniat mut. Poder de  la fe, de l’oració i del dejuni.  
Mc 9,Tit  Instrueix a sos deixebles en  la humilitat i en los danys que acarrea lo 
Mc 9,4  ab Jesús. 4 I prenent Pere  la paraula, digué a Jesús: –Mestre, bo  
Mc 9,8  que a Jesús. 8 I quan baixaven de  la muntanya los manà que a ningú diguessen 
Mc 9,16  vosaltres? 16 I responent un de  la multitud, digué: –Mestre, vos he portat 
Mc 9,20 li passa això? I ell digué: –Des de  la infància. 21 I moltes vegades l’ha  
Mc 9,24  24 I quan vegé Jesús que  la gent anava venint ab tropell, amenaçà a 
Mc 9,26  26 Emperò Jesús, prenent-lo per  la mà, l’ajudà a alçar-se, i s’aixecà. 
Mc 9,27  aixecà. 27 I després que entrà en  la casa, sos deixebles li preguntaren a  
Mc 9,29 havent partit d’allí, atravessaren  la Galilea, i no volia que ningú ho sabés. 
Mc 9,32  a Cafarnaüm. I quan estava en  la casa, los preguntava: –De què estàveu  
Mc 9,42  si ta mà t’escandalisàs, talla- la: més te val entrar manco en la vida,  
Mc 9,42  -la: més te val entrar manco en  la vida, que tenir dos mans i anar a l’  
Mc 9,44  ’l: més te val l’entrar coix en  la vida eterna, que tenir dos peus i ser  
Mc 9,49  serà salada ab sal. 49 »Bona és  la sal; emperò si la sal se dessaborís, ab 
Mc 9,49  sal. 49 »Bona és la sal; emperò si  la sal se dessaborís, ab què li donareu  
Mc 10,Tit  10,Tit Capítol X Ensenya Jesús  la indisolubilitat del matrimoni, los  
Mc 10,Tit  de morir i ressuscitar. Respon a  la petició dels fills del Zebedeu, i  
Mc 10,Tit  Zebedeu, i recomana altra vegada  la humilitat. Dóna la vista al cego  
Mc 10,Tit  altra vegada la humilitat. Dóna  la vista al cego Bartimeu. 1 I partint d’ 
Mc 10,1  d’allí se n’anà als confins de  la Judea, a l’altra part del Jordà, i  
Mc 10,1  a l’altra part del Jordà, i tornà  la gent a reunir-se ab ell, i novament  
Mc 10,5  respongué i digué: –Per causa de  la duresa de vostre cor vos deixà escrit  
Mc 10,6  manament. 6 Emperò al principi de  la creació, mascle i femella los crià Déu. 
Mc 10,12  adulteri contra aquella. 12 I si  la dona repudiàs a son marit i es casàs ab 
Mc 10,17 mestre, què faré jo per a conseguir  la vida eterna? 18 I Jesús li digué: –Per  
Mc 10,30 persecucions, i en lo sigle venider  la vida eterna. 31 Emperò molts primers  
Mc 10,37  assentem en vostra glòria, l’un a  la dreta i l’altre a l’esquerra de vós.  
Mc 10,46  fill de Timeu, estava assentat a  la vora del camí demanant almoina. 47 I  
Mc 10,50  ’t, que et crida. 50 Lo qual tirà  la capa, i saltant, se n’anà envers ell.  
Mc 10,51  anà envers ell. 51 I prenent Jesús  la paraula, li digué: –Què vols que et  
Mc 11,Tit  Jesús en Jerusalem. Maledicció de  la figuera. Los mercaders trets fora del  
Mc 11,Tit  trets fora del temple. Poder de  la fe. Perdó dels enemics. Confon als  
Mc 11,1  a Jerusalem i a Betània, prop de  la muntanya de l’Oliverar, envià dos de  
Mc 11,4  trobaren lo pollí fermat davant de  la porta, fora, en una encreuada de dos  
Mc 11,18  morir, puix lo temien, perquè tota  la gent estava meravellada de sa doctrina. 
Mc 11,19  doctrina. 19 I quan hagué arribat  la tarda, se n’anà fora de la ciutat. 20  
Mc 11,19 arribat la tarda, se n’anà fora de  la ciutat. 20 I l’endemà matí, al temps  
Mc 11,20  al temps de passar, vegeren que  la figuera s’havia secat d’arrel. 21 I  
Mc 11,21  Pere, li digué: –Mestre, veus aquí  la figuera que maleíreu, s’ha assecat. 22 
Mc 12,Tit  12,Tit Capítol XII Paràbola de  la vinya plantada i arrendada. Jesús  
Mc 12,Tit  pagar lo tribut al Cèsar i sobre  la resurrecció dels morts. Cristo, Senyor  
Mc 12,Tit  dels escribes. Oferta tènue de  la viuda, preferible a tots los grans  
Mc 12,1  –Un home plantà una vinya, i  la voltà d’una cerca, i féu un cup, i  
Mc 12,2  què rebés dels pagesos lo fruit de  la vinya. 3 Ells l’agafaren, l’  
Mc 12,8 lo, lo mataren i el tiraren fora de  la vinya. 9 »Què farà, doncs, l’amo de la 
Mc 12,9  9 »Què farà, doncs, l’amo de  la vinya? Vindrà i destruirà als pagesos,  
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Mc 12,9  i destruirà als pagesos, i donarà  la vinya a altres. 10 ¿Ni haveu llegit  
Mc 12,15  o no li donarem? Ell, comprenent  la malícia d’ells, los digué: –Per què em 
Mc 12,18  a ell los saduceus, que neguen  la resurrecció, i li preguntaven dient: 19 
Mc 12,19 tingués fills, que prenga son germà  la dona d’aquell i que àlcia descendència 
Mc 12,21  deixar descendència. 21 I lo segon  la prengué, i morí, i tampoc deixà  
Mc 12,21  i tampoc deixà descendència. I de  la mateixa manera lo tercer. 22 I així  
Mc 12,22  manera lo tercer. 22 I així mateix  la prengueren los set, i no deixaren  
Mc 12,22  I l’última de tots morí  la muller. 23 Al temps, doncs, de la  
Mc 12,23  la muller. 23 Al temps, doncs, de  la resurrecció, quan ressuscítien, de qual 
Mc 12,23  ells serà muller? Perquè tots set  la tingueren per muller. 24 I responent  
Mc 12,41  dels oferiments, estava mirant com  la gent tirava diners en l’arca, i molts  
Mc 13,Tit  13,Tit Capítol XIII Profecies de  la destrucció de Jerusalem i de la segona  
Mc 13,Tit  de la destrucció de Jerusalem i de  la segona vinguda de Jesús, ab los senyals 
Mc 13,3 sia derrocada. 3 I estant sentat en  la muntanya de l’Oliverar de cara al  
Mc 13,12 12 I lo germà entregarà son germà a  la mort, i el pare, al fill, i els fills  
Mc 13,14  14 »I quan veges l’abominació de  la desolació, de què parla lo profeta  
Mc 13,14  entenga), llavors los que estan en  la Judea, fúgien a les muntanyes; 15 i el  
Mc 13,15 es tròbia en lo terrat, no bàixia a  la casa, ni éntria dins per a prendre cosa 
Mc 13,19  no han existit des del principi de  la creació, que crià Déu, fins ara, ni hi  
Mc 13,24  tribulació, s’obscurirà el sol, i  la lluna no donarà son resplendor. 25 I  
Mc 13,27  quatre vents, des d’un extrem de  la terra fins a l’extrem del cel. 28 »I  
Mc 13,28  cel. 28 »I apreneu una paràbola de  la figuera: quan ses branques són ja  
Mc 13,29  coses, sabeu que està ell cerca, a  la porta. 30 En veritat vos dic que no  
Mc 13,31  tot això sia complert. 31 Lo cel i  la terra passaran, emperò mes paraules no  
Mc 13,35  no sabeu quan vindrà l’amo de  la casa, si a la tarda, o a mitjanit, o al 
Mc 13,35 quan vindrà l’amo de la casa, si a  la tarda, o a mitjanit, o al cantar del  
Mc 14,Tit  14,Tit Capítol XIV Principi de  la passió de Jesús. Última cena i  
Mc 14,1 sant Pere. 1 I dos dies després era  la Pasqua i los Àzims, i los prínceps dels 
Mc 14,6  6 Emperò Jesús digué: –Deixau- la, per què la molestau? Una bona obra ha  
Mc 14,6  Jesús digué: –Deixau-la, per què  la molestau? Una bona obra ha fet ella ab  
Mc 14,8  s’anticipà a ungir mon cos per a  la sepultura. 9 En veritat vos dic que, a  
Mc 14,12  dia dels Àzims, quan sacrificaven  la pasqua, li diuen sos deixebles: –A on  
Mc 14,12  anem i aparellem per a què mengeu  la pasqua? 13 I envià dos de sos  
Mc 14,13  sos deixebles, i els diu: –Anau a  la ciutat, i trobareu un home que porta un 
Mc 14,14  part que éntria, dieu a l’amo de  la casa: “Lo Mestre diu: ¿A on és la sala  
Mc 14,14  la casa: “Lo Mestre diu: ¿A on és  la sala en què he de menjar la pasqua ab  
Mc 14,14  on és la sala en què he de menjar  la pasqua ab mos deixebles?” 15 I ell vos  
Mc 14,15  amoblat i preparat. Aparellau allí  la pasqua per a nosaltres. 16 I partiren  
Mc 14,16 I partiren los deixebles i anaren a  la ciutat, i l’encontraren com los ho  
Mc 14,16 com los ho havia dit, i aparellaren  la pasqua. 17 I arribada l’hora hi anà ab 
Mc 14,20  –Un dels Dotze, lo qui fica ab mi  la mà en lo plat. 21 I el Fill de l’home  
Mc 14,25  que no beuré ja d’aquest fruit de  la parra, fins aquell dia que el beuré nou 
Mc 14,26  26 I cantat l’himne, isqueren a  la muntanya de l’Oliverar. 27 I Jesús los 
Mc 14,34  –La mia ànima està trista fins a  la mort, esperau aquí i vetllau. 35 I  
Mc 14,38  en veritat, està prompte, mes  la carn, dèbil. 39 I altra vegada tornà a  
Mc 14,48 tallà l’orella. 48 I prenent Jesús  la paraula, los digué: –¿Com si jo fos un  
Mc 14,62  veureu al Fill de l’home sentat a  la dreta del poder de Déu i venir en los  
Mc 14,64  ja de testimonis? 64 Haveu oït  la blasfèmia! Què us n’apar? I el  
Mc 14,65  a escopir-li, i a tapar-li  la cara, i a donar-li cops, i li deien:  
Mc 14,69  cantà. 69 I novament veent-lo  la criada, començà a dir als circunstants: 
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Mc 14,72 segona vegada. I se recordà Pere de  la paraula que Jesús li havia dit: «Abans  
Mc 15,8  cridant, començà a demanar-li  la gràcia que sempre els feia. 9 I Pilat  
Mc 15,16  atri del pretori i convocaren tota  la cohort. 17 I lo vestiren de púrpura, i  
Mc 15,17  i teixint una corona d’espines  la hi posaren, 18 i començaren a saludar- 
Mc 15,20  -lo escarnit, lo despullaren de  la púrpura i el vestiren ab ses robes, i  
Mc 15,22 Gòlgota, que s’interpreta «lloc de  la Calavera». 23 I li donaven a beure vi  
Mc 15,30  30 salva’t a tu mateix baixant de  la creu! 31 I d’aqueix modo, escarnint- 
Mc 15,32 lo rei d’Israel, que bàixia ara de  la creu per a què vejam i cregam. També  
Mc 15,33 de sexta, se cobrí de tenebres tota  la terra fins a l’hora de nona. 34 I a l’ 
Mc 15,36 una esponja ab vinagre, i lligant- la a una canya, li donava beure, dient:  
Mc 15,42  42 I essent ja vespre, puix era  la Parasceve, que és la vigília del  
Mc 15,42  puix era la Parasceve, que és  la vigília del dissabte, 43 vingué Josep  
Mc 15,43  de Déu, i entrà atrevidament a  la presència de Pilat i demanà el cos de  
Mc 15,46  en un sepulcre que estava obert en  la roca, i arrimà una llosa a la boca del  
Mc 15,46  en la roca, i arrimà una llosa a  la boca del sepulcre. 47 I Maria Magdalena 
Mc 16,2  I de bon matí, en lo primer dia de  la semana, vénen al sepulcre eixit ja el  
Mc 16,3  entre si: –Qui ens desarrimarà  la llosa de la porta del sepulcre? 4  
Mc 16,3  –Qui ens desarrimarà la llosa de  la porta del sepulcre? 4 Emperò,  
Mc 16,4  4 Emperò, observant, vegeren  la llosa remoguda, puix era molt gran. 5 I 
Mc 16,5  vegeren a un jove sentat a  la dreta, cobert d’una vestidura blanca,  
Mc 16,9  de bon matí, lo primer dia de  la semana, s’aparegué primerament a Maria 
Mc 16,9  primerament a Maria Magdalena, de  la qual havia llançat set dimonis. 10 Ella 
Mc 16,19  dalt en lo cel, i està sentat a  la dreta de Déu. 20 I ells eixiren i  
Mc 16,20  lo Senyor ab ells, i confirmant  la paraula ab los miracles que l’  
Lc 1,Tit  i de Jesús lo Fill de Déu. Visita  la Verge Maria a santa Elisabet. Càntic de 
Lc 1,Tit  Maria a santa Elisabet. Càntic de  la Verge. Naixement de sant Joan. Càntic  
Lc 1,1 que molts han emprès posar en ordre  la narració de les coses que entre  
Lc 1,2  propis ulls i foren ministres de  la paraula, 3 també a mi m’ha aparegut,  
Lc 1,4  Teòfilo!, 4 per a què conegues  la veritat de les coses que se t’han  
Lc 1,9  l’ordre de son torn, 9 conforme  la consuetud del sacerdoci, li tocà per  
Lc 1,10  Senyor a posar encens. 10 I tota  la multitud del poble estava pregant  
Lc 1,11  àngel del Senyor, estant en peu a  la dreta de l’altar de l’encens. 12 I  
Lc 1,17  pares als fills, i els incrèduls a  la prudència dels justos, per a aparellar  
Lc 1,27  ab un baró anomenat Josep, de  la casa de David, i lo nom de la verge era 
Lc 1,27  de la casa de David, i lo nom de  la verge era Maria. 28 I havent entrat l’ 
Lc 1,32  de David, son pare, i regnarà en  la casa de Jacob per a sempre. 33 I son  
Lc 1,35  Esperit Sant vindrà sobre vós, i  la virtut de l’Altíssim vos cobrirà de sa 
Lc 1,39  a tota pressa a les muntanyes de  la Judea, a una ciutat de Judà. 40 I entrà 
Lc 1,40 a una ciutat de Judà. 40 I entrà en  la casa de Zacaries i saludà a Elisabet.  
Lc 1,41  I succeí que, quan Elisabet oigué  la salutació de Maria, la criatura saltà  
Lc 1,41  oigué la salutació de Maria,  la criatura saltà en son ventre i Elisabet 
Lc 1,43  43 I d’a on me ve tanta ditxa que  la mare de mon Senyor vinga a mi? 44  
Lc 1,44  tan prest com arribà a mos oïdos  la veu de ta salutació, l’infant saltà de 
Lc 1,48  48 perquè posà los ulls en  la humil condició de sa esclava, puix,  
Lc 1,65  veus per totes les muntanyes de  la Judea. 66 I tots los que les oïen les  
Lc 1,66  que serà aquest infant?» Perquè  la mà del Senyor estava ab ell. 67 I  
Lc 1,68 Déu d’Israel: perquè visità i obrà  la redempció de son poble. 69 I erigí per  
Lc 1,69  a nosaltres lo corn de salvació en  la casa de David, son servo, 70 segons  
Lc 1,71  ser salvos de nostres enemics i de  la mà de tots los que nos avorreixen, 72  
Lc 1,79 sentats enmig de les tenebres, i en  la sombra de la mort, per a encaminar  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1964 
 

Lc 1,79  de les tenebres, i en la sombra de  la mort, per a encaminar nostres passos en 
Lc 1,79  nostres passos en lo camí de  la pau. 80 I l’infant creixia i se  
Lc 2,Tit  en lo temple ab los doctors de  la Llei. Viu en Nazaret sumís a sos pares. 
Lc 2,2  per Cireno, essent governador de  la Síria. 3 I anaven tots a allistar-se  
Lc 2,4  de Nazaret, en Galilea, a Judea, a  la ciutat de David anomenada Betlem, puix  
Lc 2,4 David anomenada Betlem, puix era de  la casa i família de David, 5 per a  
Lc 2,7 puix no hi havia lloc per a ells en  la posada. 8 I hi havia uns pastors en  
Lc 2,8  i guardant son bestiar durant  la nit. 9 I veus aquí que s’aparegué  
Lc 2,9 cerca d’ells un àngel del Senyor i  la claredat de Déu los circuí de  
Lc 2,10  seran d’un gran goig per a tota  la gent: 11 perquè avui vos ha nat en la  
Lc 2,11  gent: 11 perquè avui vos ha nat en  la ciutat de David lo Salvador, que és  
Lc 2,13  ab l’àngel un exèrcit de  la milícia celestial que alabava a Déu i  
Lc 2,14  –Glòria a Déu en les altures, i en  la terra pau, i als homes bona voluntat.  
Lc 2,22  I complerts que foren los dies de  la purificació de Maria, conforme a la  
Lc 2,22 la purificació de Maria, conforme a  la llei de Moisès, lo portaren a Jerusalem 
Lc 2,23 al Senyor, 23 segons està escrit en  la Llei del Senyor: que tot baró que nasca 
Lc 2,24  oferiment, conforme està escrit en  la Llei del Senyor, d’un parell de  
Lc 2,25  just i temerós de Déu, esperava  la consolació d’Israel. I l’Esperit Sant 
Lc 2,26  l’Esperit Sant que ell no veuria  la mort sens veure abans lo Cristo del  
Lc 2,27  per a practicar per ell lo que  la Llei manava, 28 llavors lo prengué ell  
Lc 2,30  30 Perquè mos ulls han vist  la vostra salut, 31 la qual aparellàreu a  
Lc 2,31  ulls han vist la vostra salut, 31  la qual aparellàreu a presència de tots  
Lc 2,34  en Israel, i per a ser lo blanc de  la contradicció dels homes 35 (i una  
Lc 2,36 anomenada Anna, filla de Fanuel, de  la tribu d’Aser. Era ja d’edat molt  
Lc 2,37  i com de vuitanta-quatre anys,  la qual no s’apartava del temple servint  
Lc 2,38  d’ell a tots los que esperaven  la redempció d’Israel 39 I quan ells  
Lc 2,39  totes les coses, conforme a  la Llei del Senyor, se’n tornaren a sa  
Lc 2,40  estant ple de sabiduria, i  la gràcia de Déu era ab ell. 41 I sos  
Lc 2,41  a Jerusalem, en lo dia solemne de  la Pasqua. 42 I essent ja d’edat de dotze 
Lc 2,42  segons lo costum del dia de  la festa, 43 i acabats los dies, quan se  
Lc 2,44  suposant que ell estaria ab los de  la comitiva, feren un dia de camí, i  
Lc 3,1  essent Ponç Pilat governador de  la Judea, i Herodes tetrarca de Galilea, i 
Lc 3,1  Filipo tetrarca d’Iturea i de  la província de Traconite, i Lisànias  
Lc 3,2  sumos sacerdots Anàs i Caifàs,  la paraula del Senyor vingué sobre Joan,  
Lc 3,3  en lo desert. 3 I vingué per tota  la comarca del Jordà, predicant baptisme  
Lc 3,6 seran aplanats; 6 i tota carn veurà  la salvació de Déu.» 7 I deia a la  
Lc 3,7  la salvació de Déu.» 7 I deia a  la multitud de gent que venien a que els  
Lc 3,7  Qui vos ha ensenyat a fugir de  la ira que ha de venir? 8 Feu, doncs,  
Lc 3,9  a Abraham. 9 Perquè ja està posada  la destral a l’arrel dels arbres. Puix  
Lc 3,10 i tirat al foc. 10 I li preguntaven  la gent i deien: –Doncs, què farem? 11 I  
Lc 3,16  jo, de qui no só digne de desfer  la corretja de ses sabates. Ell vos  
Lc 3,17  lo blat en son graner i cremarà  la palla en un foc inextinguible. 18 I  
Lc 3,20  demés, lo de fer tancar a Joan en  la presó. 21 I succeí que, al rebre tot lo 
Lc 4,Tit on deslliura a una esperitada. Cura  la sogra de sant Pere i fa altres  
Lc 4,6  –Te donaré tot aquest poder i  la glòria d’ells, puix a mi se m’ha  
Lc 4,14  i sa fama s’espargí per tota  la comarca. 15 I ell ensenyava en les  
Lc 4,16 costum, entrà en dia de dissabte en  la sinagoga, i s’alçà a llegir. 17 I li  
Lc 4,19  als contrits de cor, 19 a anunciar  la redempció als catius, a donar vista als 
Lc 4,20 sentà. I tots quants se trobaven en  la sinagoga tenien la vista fixada en ell. 
Lc 4,20  se trobaven en la sinagoga tenien  la vista fixada en ell. 21 I començà a dir 
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Lc 4,25 modo que hi hagué gran fam per tota  la terra, hi havia moltes viudes en  
Lc 4,28 Síria. 28 I tots los que estaven en  la sinagoga, a l’oir això s’irritaren,  
Lc 4,29 i s’alçaren i lo tragueren fora de  la ciutat, i lo conduïren a la punta d’  
Lc 4,29 fora de la ciutat, i lo conduïren a  la punta d’una muntanya a on estava  
Lc 4,31  31 I baixà a Cafarnaüm, ciutat de  la Galilea, i allí los ensenyava en los  
Lc 4,33  era ab autoritat. 33 I estava en  la sinagoga un home posseït d’un dimoni  
Lc 4,37  sa fama per tots los llocs de  la comarca. 38 I eixint Jesús de la  
Lc 4,38 de la comarca. 38 I eixint Jesús de  la sinagoga, entrà en casa de Simó. I la  
Lc 4,38  sinagoga, entrà en casa de Simó. I  la sogra de Simó patia una gran febre, i  
Lc 4,39  39 Llavors, havent-se acostat a  la malalta, reprengué a la febre, i la  
Lc 4,39  acostat a la malalta, reprengué a  la febre, i la febre la deixà. I ella se  
Lc 4,39 la malalta, reprengué a la febre, i  la febre la deixà. I ella se llevà luego i 
Lc 4,39  reprengué a la febre, i la febre  la deixà. I ella se llevà luego i los  
Lc 4,40 se llevà luego i los servia. 40 I a  la posta del sol, tots los que tenien  
Lc 4,42  a anar-se’n a un lloc desert, i  la gent lo buscava i anaren fins allà a on 
Lc 4,44  predicant en les sinagogues de  la Galilea. 5,Tit Capítol V Predica Jesús  
Lc 5,Tit  Capítol V Predica Jesús des de  la barca de sant Pere. Pesca milagrosa.  
Lc 5,1  de Jesús. 1 I succeí que, com  la gent vingués atropelladament sobre d’  
Lc 5,1  sobre d’ell per a oir  la paraula de Déu, estant a la vora de l’ 
Lc 5,1  a oir la paraula de Déu, estant a  la vora de l’estany de Genesaret, 2 vegé  
Lc 5,2  2 vegé dos barques que estaven a  la vora de l’estany, i los pescadors  
Lc 5,3  I estant sentat, adoctrinava a  la gent des de la barca. 4 I quan acabà de 
Lc 5,3  adoctrinava a la gent des de  la barca. 4 I quan acabà de parlar, digué  
Lc 5,5  Simó, li digué: –Mestre, tota  la nit hem estat treballant sens haver  
Lc 5,13  fer-me net. 13 I ell, extenent  la mà, lo tocà, dient: –Vull, sies net. I  
Lc 5,13  –Vull, sies net. I luego lo deixà  la lepra. 14 I li manà que no ho digués a  
Lc 5,17  alguns fariseus i doctors de  la Llei, que havien vingut de tots los  
Lc 5,18 i buscaven com ficar-lo dintre de  la casa i posar-lo davant d’ell. 19  
Lc 5,19  no sabent com fer-ho, a causa de  la gran multitud de gent, se’n pujaren al 
Lc 5,20 mig davant de Jesús. 20 I quan vegé  la fe d’ells, digué: –Home, perdonats te  
Lc 5,24  Fill de l’home té potestat sobre  la terra de perdonar pecats –digué al  
Lc 6,Tit  en què declara les exceŀlències de  la llei cristiana. 1 I succeí en lo segon  
Lc 6,4 los que eren ab ell? 4 Com entrà en  la casa de Déu i prengué els pans de la  
Lc 6,4  casa de Déu i prengué els pans de  la proposició, i en menjà i en donà als  
Lc 6,6  un altre dissabte entrà també en  la sinagoga i ensenyava. I hi havia allí  
Lc 6,6  havia allí un home que tenia seca  la mà dreta. 7 I els escribes i fariseus  
Lc 6,8  i digué a l’home que tenia seca  la mà: –Alça’t i posa’t al mig. I ell,  
Lc 6,9  bé o fer mal en dissabte, salvar  la vida o llevar-la? 10 I, mirant-se  
Lc 6,9 dissabte, salvar la vida o llevar- la? 10 I, mirant-se’ls a tots al  
Lc 6,10  l’estengué i li fou restablerta  la mà sana com l’altra. 11 I ells s’  
Lc 6,12  a fer oració i passà allí tota  la nit orant a Déu. 13 I al ser de dia  
Lc 6,17  ells, se deturà en un pla, junt ab  la companyia de sos deixebles i d’una  
Lc 6,17  i d’una multitud de gent de tota  la Judea, i de Jerusalem, i de la marina,  
Lc 6,17 tota la Judea, i de Jerusalem, i de  la marina, i de Tiro i de Sidon, 18 que  
Lc 6,19  impurs se curaven. 19 I tota  la gent procurava tocar-lo, perquè eixia 
Lc 6,24  perquè ja teniu vostre consol en  la terra! 25 »Ai de vosaltres, los que  
Lc 6,29  l’altra també. I al que et prenga  la capa, no t’opòsies tampoc a que se te  
Lc 6,29  opòsies tampoc a que se te’n duga  la túnica. 30 Dóna a tots los que et  
Lc 6,38  i crumullada, se us tirarà a  la falda. Puix ab la mateixa mida ab què  
Lc 6,38  se us tirarà a la falda. Puix ab  la mateixa mida ab què amidareu sereu  
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Lc 6,41  com lo mestre. 41 ¿I per què mires  la volva en l’ull de ton germà i no t’  
Lc 6,41  ull de ton germà i no t’adones de  la biga que tens en ton ull? 42 O com pots 
Lc 6,42  “Deixa’m-te traure, germà,  la volva de ton ull”, no reparant tu la  
Lc 6,42  volva de ton ull”, no reparant tu  la biga que tens en ton ull? Hipòcrita!,  
Lc 6,42 en ton ull? Hipòcrita!, trau primer  la biga de ton ull, i després hi veuràs  
Lc 6,42  i després hi veuràs per a traure  la volva de l’ull de ton germà. 43 »Puix  
Lc 6,45  del mal tresor de son cor trau  la maldat. Puix de l’abundància del cor  
Lc 6,45 Puix de l’abundància del cor parla  la boca. 46 »Per què, doncs, me cridau:  
Lc 6,48  aquella casa, i no pogué moure- la, perquè estava fundada sobre roca. 49  
Lc 6,49 sobre terra sens fonaments i contra  la qual pegà ab ímpetu la riuada, i tot  
Lc 6,49  i contra la qual pegà ab ímpetu  la riuada, i tot seguit caigué, i fou gran 
Lc 6,49  i tot seguit caigué, i fou gran  la ruïna de la tal casa. 7,Tit Capítol VII 
Lc 6,49  caigué, i fou gran la ruïna de  la tal casa. 7,Tit Capítol VII Cura Jesús  
Lc 7,Tit del centurió. Ressuscita al fill de  la viuda de Naïm. Respon als missatgers de 
Lc 7,6  anava ab ells. I essent ja prop de  la casa, lo centurió li envià sos amics  
Lc 7,9 quedà admirat, i girant-se envers  la gent que el seguien, digué: –En veritat 
Lc 7,12  a l’arribar prop de les portes de  la ciutat, veus aquí que treien fora a un  
Lc 7,12  i venia ab ella molta gent de  la ciutat. 13 Al punt que el Senyor la  
Lc 7,13 la ciutat. 13 Al punt que el Senyor  la vegé, mogut de compassió envers ella,  
Lc 7,17  rumor d’ell s’espargí per tota  la Judea i sa comarca. 18 I els deixebles  
Lc 7,24  començà Jesús a parlar de Joan a  la gent dient: –Què eixíreu a veure en lo  
Lc 7,30  Mes los fariseus i els doctors de  la Llei despreciaren lo consell de Déu en  
Lc 7,32  als nois que estan sentats en  la plaça, parlant entre si i dient: “Vos  
Lc 7,35 publicans i de pecadors.” 35 Emperò  la sabiduria ha estat justificada per tots 
Lc 7,36 a menjar ab ell. I havent entrat en  la casa del fariseu, se sentà a taula. 37  
Lc 7,37 a taula. 37 I veus aquí hi havia en  la ciutat una dona pecadora que, quan sabé 
Lc 7,44  rectament. 44 I girant-se envers  la dona, digué a Simó: –Veus aquesta dona? 
Lc 7,50  los pecats perdona?» 50 I digué a  la dona: –Ta fe t’ha salvat. Vés-te’n  
Lc 8,Tit  una dolència incurable, i sobre  la mort ressuscitant a la filla de Jairo.  
Lc 8,Tit  i sobre la mort ressuscitant a  la filla de Jairo. 1 I succeí després, que 
Lc 8,2  Maria, anomendada Magdalena, de  la qual havia expeŀlit set dimonis, 3 i  
Lc 8,5 a sembrar sa llavor, i al sembrar- la, una part caigué a la vora del camí, i  
Lc 8,5  al sembrar-la, una part caigué a  la vora del camí, i fou trepitjada i se la 
Lc 8,5  del camí, i fou trepitjada i se  la menjaren los aucells de l’aire. 6 I  
Lc 8,7 espines que nasqueren junt ab ella,  la sufocaren. 8 I altra caigué en terra  
Lc 8,11  aquesta paràbola: »La llavor és  la paraula de Déu. 12 La sembrada a la  
Lc 8,12 la paraula de Déu. 12 La sembrada a  la vora del camí són aquells que l’ouen,  
Lc 8,12  luego ve lo diable i se’n porta  la paraula del cor d’ells per a què no se 
Lc 8,13  són aquells que reben ab goig  la paraula quan l’ouen, però no posa en  
Lc 8,13 algun temps creuen, mes en temps de  la tentació tornen atràs. 14 I la que  
Lc 8,14  de la tentació tornen atràs. 14 I  la que caigué entre espines, són aquells  
Lc 8,15  vida, i no donen fruit. 15 Emperò  la que caigué en bona terra són aquells  
Lc 8,15 en bona terra són aquells que, oint  la paraula de bon cor i molt sa, la  
Lc 8,15  la paraula de bon cor i molt sa,  la preserven i donen fruit ab paciència.  
Lc 8,16  16 »Ningú encén una candela i  la tapa ab un vas, ni la posa sota del  
Lc 8,16 una candela i la tapa ab un vas, ni  la posa sota del llit, sinó que la posa  
Lc 8,16  ni la posa sota del llit, sinó que  la posa sobre un candelero, per a què los  
Lc 8,16  per a què los que entren vegen  la llum. 17 Puix no hi ha res encobert que 
Lc 8,21  i mos germans són aquells que ouen  la paraula de Déu i la practiquen. 22 I  
Lc 8,21  que ouen la paraula de Déu i  la practiquen. 22 I succeí que un dia  
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Lc 8,24  alçant-se, reprengué al vent i a  la tempestat d’aigua, i cessà; i vingué  
Lc 8,26  dels gerasens, que està enfront de  la Galilea. 27 I luego que saltà en terra, 
Lc 8,32  32 I estava allí pasturant en  la muntanya una gran ramada de porcs, i li 
Lc 8,33  i se ficaren dins dels porcs, i  la ramada se despenyà ab ímpetu per un  
Lc 8,34  fugiren, i anaren i ho contaren en  la ciutat i en les masies. 35 I eixiren a  
Lc 8,36  que ho havien vist los contaren de  la manera que havia estat deslliurat de la 
Lc 8,36  que havia estat deslliurat de  la llegió. 37 I li demanà tota la gent del 
Lc 8,37  de la llegió. 37 I li demanà tota  la gent del territori dels gerasens que se 
Lc 8,39  per a tu. I anà publicant per tota  la ciutat quant gran mercè li havia fet  
Lc 8,40  que, havent tornat Jesús, lo rebé  la multitud, puix tothom l’estava  
Lc 8,41  anomenat Jairo, que era príncep de  la sinagoga, i postrant-se als peus de  
Lc 8,42 mentres que ell hi anava l’oprimia  la multitud. 43 I certa dona que patia d’ 
Lc 8,44  s’acercà a ell per darrere i tocà  la vora de son vestit. I en aquell mateix  
Lc 8,45  i los que eren ab ell: –Mestre,  la gent vos empeny i oprimeix, i  
Lc 8,47  ha eixit virtut de mi. 47 I quan  la dona se vegé descoberta, vingué  
Lc 8,47  peus, i declarà davant de tothom  la causa per què l’havia tocat i com al  
Lc 8,49  quan vingué un al príncep de  la sinagoga i li digué: –Ta filla és  
Lc 8,50 l’oir-ho Jesús, digué al pare de  la noia: –No témies; creu solament, i serà 
Lc 8,51  i serà salva. 51 I quan arribà a  la casa, no deixà entrar ningú ab ell,  
Lc 8,51  i a Jaume, i a Joan, i al pare i a  la mare de la noia. 52 I tots ploraven i  
Lc 8,51  i a Joan, i al pare i a la mare de  la noia. 52 I tots ploraven i se condolien 
Lc 8,52  ell digué: –No ploreu; no és morta  la noia, sinó que dorm. 53 I se burlaven  
Lc 8,54  54 I ell los tragué a tots fora i  la prengué per la mà, i cridà dient:  
Lc 8,54 tragué a tots fora i la prengué per  la mà, i cridà dient: –Noia, alça’t! 55 I 
Lc 9,Tit  Disputa dels apòstols sobre  la primacia. Zel indiscret dels fills del  
Lc 9,5  d’aquella ciutat, sacudiu fins  la pols de vostres peus en testimoni  
Lc 9,16  per a què los posassen davant de  la gent. 17 I menjaren tots i quedaren  
Lc 9,18  i los preguntà dient: –Qui diu  la gent que só, jo? 19 I ells respongueren 
Lc 9,24 Perquè el qui vulla salvar sa vida,  la perdrà, i qui pèrdia sa vida per causa  
Lc 9,24 qui pèrdia sa vida per causa de mi,  la salvarà. 25 Puix, què li aprofitarà a  
Lc 9,26 d’ell quan vinga en sa glòria i en  la del Pare i dels sants àngels. 27 Emperò 
Lc 9,27  hi ha alguns aquí que no gustaran  la mort fins que vegen lo Regne de Déu. 28 
Lc 9,29  a orar. 29 I mentres feia oració,  la figura de son rostro aparegué diferent, 
Lc 9,32  de son, i despertant-se, vegeren  la glòria de Jesús i als dos barons que  
Lc 9,37  al dia següent, al baixar ells de  la muntanya, los isqué a l’encontre una  
Lc 9,38  de gent. 38 I veus aquí un home de  la turba que exclamà dient: –Mestre, vos  
Lc 9,45  i era per ells tan obscura que no  la comprenien, i temien lo preguntar-li  
Lc 9,49  major. 49 Aleshores Joan, prenent  la paraula, digué: –Mestre, havem vist a  
Lc 10,2 pocs. Suplicau, doncs, al Senyor de  la collita que enviï treballadors a sa  
Lc 10,6 6 I si hi hagués allí algun fill de  la pau, descansarà vostra pau sobre d’  
Lc 10,7  a vosaltres. 7 I perseverau en  la mateixa casa, menjant i bevent lo que  
Lc 10,10  lo Regne de Déu.” 10 Emperò si en  la ciutat en què entrareu no us rebessen,  
Lc 10,11  per ses places, dieu: 11 “Fins  la pols que se’ns ha agafat de vostra  
Lc 10,11  se’ns ha agafat de vostra ciutat,  la sacudim contra vosaltres. Ab tot, sabeu 
Lc 10,12  menos rigor per a Sodoma que per a  la tal ciutat. 13 »Ai de tu, Corozain!, ai 
Lc 10,21  alabo, Pare, Senyor del cel i de  la terra, perquè escondíreu aquestes coses 
Lc 10,25  oïren. 25 I veus aquí un doctor de  la Llei s’alçà i li digué per a tentar- 
Lc 10,25  –Mestre, què faré jo per a posseir  la vida eterna? 26 I ell li digué: –Què és 
Lc 10,26  –Què és lo que està escrit en  la Llei? Com llegeixes? 27 I ell,  
Lc 10,30 és mon proïsme? 30 I Jesús, prenent  la paraula digué: –Baixava un home de  
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Lc 10,35  gàsties de més, jo t’ho refaré a  la tornada. 36 »Qual d’aquestos tres te  
Lc 10,39  ella una germana anomenada Maria,  la qual, sentada també als peus del  
Lc 10,40  estava aqueferada ab les feines de  la casa, i vingué a ell, i li digué:  
Lc 10,42  és necessària, i Maria ha escollit  la millor part, la qual no li serà presa.  
Lc 10,42 i Maria ha escollit la millor part,  la qual no li serà presa. 11,Tit Capítol  
Lc 11,Tit  als fariseus i als doctors de  la Llei. 1 I succeí que, estant ell orant  
Lc 11,2 nom. Vinga lo vostre Regne; faça’s  la vostra voluntat, així en la terra com  
Lc 11,2 faça’s la vostra voluntat, així en  la terra com en lo cel. 3 Donau-nos avui 
Lc 11,4 ens deuen. I no ens deixeu caure en  la tentació; ans deslliurau-nos de mal.  
Lc 11,7  de dins dient: “No m’enfadis. Ja  la porta està tancada i les meves  
Lc 11,8  I si l’altre insistís en trucar a  la porta, jo us dic que si no es llevàs a  
Lc 11,14  llançat lo dimoni, parlà lo mut i  la gent se meravellava. 15 Emperò alguns  
Lc 11,25 d’a on he eixit.” 25 I quan torna,  la troba escombrada i alhajada. 26 Llavors 
Lc 11,27  una dona del mig del poble alçà  la veu i digué: –Benaventurat lo ventre  
Lc 11,28  –Ans bé benaventurats los que ouen  la paraula de Déu i la guarden! 29 I com  
Lc 11,28  los que ouen la paraula de Déu i  la guarden! 29 I com la gent acudís de  
Lc 11,29  de Déu i la guarden! 29 I com  la gent acudís de totes parts, començà a  
Lc 11,31  perquè vingué dels extrems de  la terra a oir la sabiduria de Salomó, i  
Lc 11,31  dels extrems de la terra a oir  la sabiduria de Salomó, i veus-ne aquí  
Lc 11,32  judici contra aquesta generació i  la condemnaran, perquè s’arrepentiren a  
Lc 11,32  perquè s’arrepentiren a  la predicació de Jonàs, i veus-ne aquí  
Lc 11,33  33 »Ningú, encenent una candela,  la posa en un lloc escondit, ni sota d’  
Lc 11,33  per a què los que éntrien vegen  la llum. 34 Llum de ton cos és ton ull. Si 
Lc 11,35  tenebrós. 35 Cuida, doncs, de que  la llum que hi ha en tu no sien tenebres.  
Lc 11,42  fariseus, que pagau delme de  la menta, i de la ruda, i de totes les  
Lc 11,42  que pagau delme de la menta, i de  la ruda, i de totes les herbes, i  
Lc 11,42 i de totes les herbes, i traspassau  la justícia i l’amor de Déu! Era  
Lc 11,46  –Ai de vosaltres, doctors de  la Llei, que carregau los homes ab  
Lc 11,46 dur, i vosaltres no les tocau ni ab  la punta del dit! 47 »Ai de vosaltres, que 
Lc 11,49 sepulcres. 49 »Per això digué també  la sabiduria de Déu: “Los enviaré profetes 
Lc 11,50 Per a què a esta raça se li demània  la sang de tots los profetes, que fou  
Lc 11,51 des del principi del món, 51 des de  la sang d’Abel fins a la sang de  
Lc 11,51  51 des de la sang d’Abel fins a  la sang de Zacaries, que fou mort entre l’ 
Lc 11,52  52 »Ai de vosaltres, doctors de  la Llei, que vos apoderàreu de la clau de  
Lc 11,52  de la Llei, que vos apoderàreu de  la clau de la ciència! Vosaltres no  
Lc 11,52  que vos apoderàreu de la clau de  la ciència! Vosaltres no entràreu, i ho  
Lc 11,53  los fariseus i els doctors de  la Llei començaren a instar fortament, i a 
Lc 12,Tit  Jesús vingué a posar foc sobre  la terra. 1 I com s’hagués arreplegat al  
Lc 12,3 dit en les tenebres, seran dites en  la claredat; i lo que diguéreu a l’oïdo  
Lc 12,5 aquell que, després d’haver llevat  la vida, té poder de llançar a l’infern.  
Lc 12,15  -vos de tota avarícia, puix  la vida de cada qual no està en l’  
Lc 12,22 tant vos dic: No aneu afanats per a  la vostra vida, sobre què menjareu, ni per 
Lc 12,30 totes estes són coses per a les que  la gent del món s’afana; i sap vostre  
Lc 12,36  a fi de que quan vinga i trúquia a  la porta li òbrien tot seguit. 37  
Lc 12,38  anirà servint. 38 I si vingués a  la segona vetlla o vingués a la tercera  
Lc 12,38  a la segona vetlla o vingués a  la tercera vetlla i els trobàs en eix  
Lc 12,42  sos criats, per a què los donàs  la mesura de blat a son degut temps? 43  
Lc 12,47  47» Perquè aquell criat que sabia  la voluntat de son senyor, i no es posà a  
Lc 12,48  molt assotat. 48 Emperò lo qui no  la sabé i féu coses dignes de càstig, serà 
Lc 12,49  49 »Jo he vingut a posar foc en  la terra, i què he de voler, doncs, sinó  
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Lc 12,51  que he vingut a posar pau en  la terra? Vos dic que no, ans bé desunió.  
Lc 12,53  el fill, i el fill contra el pare;  la mare contra la filla, i la filla contra 
Lc 12,53 fill contra el pare; la mare contra  la filla, i la filla contra la mare; la  
Lc 12,53 el pare; la mare contra la filla, i  la filla contra la mare; la sogra contra  
Lc 12,53  contra la filla, i la filla contra  la mare; la sogra contra la nora, i la  
Lc 12,53  filla, i la filla contra la mare;  la sogra contra la nora, i la nora contra  
Lc 12,53  contra la mare; la sogra contra  la nora, i la nora contra la sogra. 54 I  
Lc 12,53 la mare; la sogra contra la nora, i  la nora contra la sogra. 54 I deia també  
Lc 12,53  contra la nora, i la nora contra  la sogra. 54 I deia també al poble: –En  
Lc 12,56  distingir lo semblant del cel i de  la terra, ¿com, doncs, no sabeu reconèixer 
Lc 12,58  l’agusil, i l’agusil te pòsia en  la presó. 59 Te dic que no eixiràs d’allí 
Lc 13,1  noves a Jesús dels galileus  la sang dels quals havia mesclat Pilat ab  
Lc 13,1  dels quals havia mesclat Pilat ab  la dels seus sacrificis. 2 I Jesús los  
Lc 13,3  us arrepentiu, vos perdreu tots de  la mateixa manera. 4 Així com també  
Lc 13,4 divuit homes sobre els quals caigué  la torre de Siloè i els matà, ¿pensau que  
Lc 13,5  tots vosaltres pereixereu de  la mateixa manera. 6 I els deia també  
Lc 13,7  figuera, i no n’hi trobo. Talla- la, doncs. Per què ha d’ocupar encara la  
Lc 13,7  doncs. Per què ha d’ocupar encara  la terra? 8 »Mes ell, responent, li digué: 
Lc 13,8  li digué: »–Senyor, deixau- la també per aquest any, i cavaré al seu  
Lc 13,9  veure si així dóna fruit, i si no,  la tallareu després. 10 I els dissabtes  
Lc 13,10 I els dissabtes estava ensenyant en  la sinagoga. 11 I veus aquí una dona  
Lc 13,12  podia mirar en alt. 12 Quan Jesús  la vegé, la cridà envers si, i li digué:  
Lc 13,12  en alt. 12 Quan Jesús la vegé,  la cridà envers si, i li digué: –Dona,  
Lc 13,14  i glorificava a Déu. 14 I prenent  la paraula lo príncep de la sinagoga,  
Lc 13,14  I prenent la paraula lo príncep de  la sinagoga, irritat perquè Jesús havia  
Lc 13,15  en dissabte son bou o son ase de  la menjadora, i no el mena a abeurar? 16  
Lc 13,16  anys, no convenia deslligar- la d’aquest llaç en dissabte? 17 I dient  
Lc 13,21  mesures de farina, fins que tota  la massa quedà fermentada. 22 I anava  
Lc 13,24  24 –Esforçau-vos a entrar per  la porta estreta, perquè vos dic que molts 
Lc 13,25  de famílies haurà entrat i tancat  la porta, vosaltres quedareu defora, i  
Lc 13,25  defora, i començareu a trucar a  la porta, dient: “Senyor, Senyor, obriu- 
Lc 14,3  dirigint sa paraula als doctors de  la Llei i als fariseus, los digué: –És  
Lc 14,7  escollien los primers puestos en  la taula, los proposà una paràbola, i  
Lc 14,10  davant dels que estiguen ab tu en  la taula. 11 Perquè el qui s’exalta serà  
Lc 14,14  emperò te servirà de gallardó en  la resurrecció dels justos! 15 Havent oït  
Lc 14,18 una granja i tinc d’anar a veure- la. Vos suplico que em doneu per escusat.  
Lc 14,21 luego a les places i als carrers de  la ciutat, i porta’m aquí los pobres, i  
Lc 14,28  a fi de veure si té per a acabar- la? 29 No sia que després d’haver posat  
Lc 14,29  posat los fonaments i no poder- la acabar, tots quants la vegen comèncien  
Lc 14,29 i no poder-la acabar, tots quants  la vegen comèncien a traure burla d’ell  
Lc 14,34  pot ser mon deixeble. 34 »Bona és  la sal, emperò si la sal se dessaborís, ab 
Lc 14,34  34 »Bona és la sal, emperò si  la sal se dessaborís, ab què se li tornarà 
Lc 14,35 lo sabor? 35 No és ja bona ni per a  la terra, ni per al femer, sinó per a ser  
Lc 15,Tit  de l’ovella esgarriada, de  la dracma perduda i del fill pròdig, per a 
Lc 15,4  en lo desert i no va en busca de  la que es perdé fins haver-la trobada? 5 
Lc 15,4  de la que es perdé fins haver- la trobada? 5 I quan la troba, se la  
Lc 15,5  fins haver-la trobada? 5 I quan  la troba, se la carrega a les espatlles  
Lc 15,5 -la trobada? 5 I quan la troba, se  la carrega a les espatlles ple de goig. 6  
Lc 15,8  necessiten penitència. 8 »O qui és  la dona que, tenint deu dracmes, si en  
Lc 15,8  no encén una candela, i escombrant  la casa, no la busca ab cuidado fins a  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

1970 
 

Lc 15,8  candela, i escombrant la casa, no  la busca ab cuidado fins a trobar-la? 9  
Lc 15,8 la busca ab cuidado fins a trobar- la? 9 I després que l’ha encontrada  
Lc 15,9 -me l’enhorabona, puix he trobat  la dracma que havia perdut.” 10 »Per lo  
Lc 15,12  a son pare: »–Pare, donau-me  la part que em toca de vostres béns. »I  
Lc 15,22  digué a sos criats: »–Portau aquí  la roba més bona i vestiu-lo, i posau- 
Lc 15,25  camp. I quan vingué i s’acercà a  la casa, oigué la música i la dansa. 26 I  
Lc 15,25 vingué i s’acercà a la casa, oigué  la música i la dansa. 26 I cridant a un  
Lc 15,25 acercà a la casa, oigué la música i  la dansa. 26 I cridant a un dels criats,  
Lc 16,4  a fi de que, quan m’hagen tret de  la majordomia, tròbia qui em vulga rebre  
Lc 16,8  en sa generació que els fills de  la llum. 9 I jo us dic que procureu  
Lc 16,9  -us amics ab les riqueses de  la iniquitat, a fi de que quan vindreu a  
Lc 16,17 I més fàcil és que pàssien lo cel i  la terra, que no que déixia de complir-  
Lc 16,17  de complir-se una sola titlla de  la Llei. 18 »Qualsevol que deixa sa muller 
Lc 16,18  adulteri. I aquell que es casa ab  la que repudia lo marit, també comet  
Lc 16,20  Làssaro, que estava ajagut a  la porta d’aquell, tot ple de llagues, 21 
Lc 16,21  -se ab les molles que queien de  la taula del ric, i ningú les hi donava;  
Lc 16,24  -me Làssaro, per a què mullant  la punta de son dit en aigua, refrèsquia  
Lc 17,5 digueren al Senyor: –Aumentau-nos  la fe. 6 I digué el Senyor: –Si tinguésseu 
Lc 17,11 ell a Jerusalem, passava per mig de  la Samària i de la Galilea. 12 I a l’  
Lc 17,11  passava per mig de la Samària i de  la Galilea. 12 I a l’entrar en un lloc,  
Lc 17,13  aturaren des de lluny 13 i alçaren  la veu dient: –Jesús, mestre, teniu  
Lc 17,24  com lo llampec, que brillant en  la regió inferior del cel, resplendeix des 
Lc 17,32  tórnia atràs. 32 Recordau-vos de  la muller de Lot. 33 Qualsevol que  
Lc 17,33  que procúria salvar sa vida,  la perdrà, i qui la pèrdia, la salvarà. 34 
Lc 17,33  salvar sa vida, la perdrà, i qui  la pèrdia, la salvarà. 34 »Vos declaro que 
Lc 17,33  vida, la perdrà, i qui la pèrdia,  la salvarà. 34 »Vos declaro que en aquella 
Lc 18,Tit  18,Tit Capítol XVIII Paràboles de  la viuda i del mal jutge, i del fariseu i  
Lc 18,3 respecte als homes. 3 I hi havia en  la mateixa ciutat una viuda que venia a  
Lc 18,8  l’home, ¿pensau que trobarà fe en  la terra? 9 I digué també aquesta paràbola 
Lc 18,12  publicà. 12 Dejuno dos vegades  la semana, pago delme de tot lo que  
Lc 18,18  què podré jo fer per a conseguir  la vida eterna? 19 I Jesús li digué: –Per  
Lc 18,30  aquest món, i en lo sigle venider,  la vida eterna. 31 I prenent després Jesús 
Lc 18,35 a Jericó, estava un cego assentat a  la vora del camí demanant almoina. 36 I  
Lc 18,36  almoina. 36 I oint lo tropell de  la gent que passava, preguntà què era  
Lc 18,42  42 I Jesús li digué: –Tingues- la; la teva fe t’ha salvat. 43 I a l’  
Lc 18,42 42 I Jesús li digué: –Tingues-la;  la teva fe t’ha salvat. 43 I a l’instant 
Lc 19,3  -lo; emperò no podia, a causa de  la molta gent i perquè ell era petit d’  
Lc 19,8  Senyor, li digué: –Mirau, Senyor,  la meitat del que tinc ho vaig a donar als 
Lc 19,9 9 I Jesús li digué: –Avui ha vingut  la salvació a esta casa, perquè aquest és  
Lc 19,20  »–Senyor, aquí teniu vostra mina,  la qual he tingut guardada dins d’una  
Lc 19,24 als que estaven allí: »–Preneu-li  la mina i donau-la al que té les deu  
Lc 19,24  »–Preneu-li la mina i donau- la al que té les deu mines. 25 »I li  
Lc 19,29  cerca de Betfage i de Betània, en  la muntanya dita de l’Oliverar, envià dos 
Lc 19,37  en lo camí. 37 I quan s’acercà a  la baixada de la muntanya de l’Oliverar,  
Lc 19,37 37 I quan s’acercà a la baixada de  la muntanya de l’Oliverar, tots los  
Lc 19,39  dels fariseus que estaven entre  la gent li digueren: –Mestre, reprèn a tos 
Lc 19,40 aquestos callen, les pedres alçaran  la veu. 41 I quan arribà cerca, al veure  
Lc 19,41  41 I quan arribà cerca, al veure  la ciutat, plorà sobre ella, dient: 42  
Lc 19,42  ha donat, lo que pot procurar-te  la pau! Emperò ara està escondit de tos  
Lc 19,48 ab ell, puix tot lo poble estava ab  la boca oberta escoltant-lo. 20,Tit  
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Lc 20,10  per a què li donassen del fruit de  la vinya. Mes ells, després d’haver-lo  
Lc 20,13  fora. 13 Digué aleshores l’amo de  la vinya: “Què faré? Enviaré a mon fill  
Lc 20,14 és l’hereu, matem-lo a fi de que  la hisenda sia per a nosaltres!” 15 I  
Lc 20,15  15 I traent-lo fora de  la vinya, lo mataren. »Què farà, doncs, ab 
Lc 20,15 »Què farà, doncs, ab ells l’amo de  la vinya? 16 Vindrà i destruirà los  
Lc 20,17  edificaven, aqueixa vingué a ser  la principal del cantó”? 18 Qualsevol que  
Lc 20,20  alguna expressió i entregar-lo a  la jurisdicció i potestat del president.  
Lc 20,27  alguns dels saduceus, que neguen  la resurrecció, i li preguntaren 28 dient: 
Lc 20,31 ella, i també morí sens fills. 31 I  la prengué lo tercer. I així en seguida  
Lc 20,32  sens deixar descendència. 32 I a  la fi la muller morí també després d’  
Lc 20,32  deixar descendència. 32 I a la fi  la muller morí també després d’ells. 33  
Lc 20,33 també després d’ells. 33 Doncs, en  la resurrecció, de qual d’ells serà  
Lc 20,33  d’ells serà muller, puix tots set  la tingueren per muller? 34 I Jesús los  
Lc 20,35  dignes d’aquell sigle i de  la resurrecció dels morts, ni es casaran  
Lc 20,36  iguals als àngels, i sent fills de  la resurrecció, seran fills de Déu. 37 »I  
Lc 20,37  també Moisès, quan estant prop de  la romeguera, li digué lo Senyor: “Jo só  
Lc 21,Tit  21,Tit Capítol XXI Almoina de  la viuda. Predicció de la ruïna del  
Lc 21,Tit  Almoina de la viuda. Predicció de  la ruïna del temple. Senyals que preceiran 
Lc 21,Tit del temple. Senyals que preceiran a  la destrucció de Jerusalem i lo segon  
Lc 21,12  a les sinagogues, i vos posaran en  la presó, i vos portaran davant dels reis  
Lc 21,15  donaré una boca i una sabiduria a  la que no podran resistir ni contradir  
Lc 21,21  21 Llavors, los que estan en  la Judea, fúgien a les muntanyes; i los  
Lc 21,23  Perquè hi haurà grans treballs en  la terra, i la ira del cel caurà sobre d’ 
Lc 21,23 haurà grans treballs en la terra, i  la ira del cel caurà sobre d’aquest  
Lc 21,25  I hi haurà senyals en lo sol, i en  la lluna, i en les estrelles. I en la  
Lc 21,25  la lluna, i en les estrelles. I en  la terra, la gent estarà consternada per  
Lc 21,25  i en les estrelles. I en la terra,  la gent estarà consternada per la confusió 
Lc 21,25  la gent estarà consternada per  la confusió que causarà lo roncar del mar  
Lc 21,29  aquesta comparació: –Reparau en  la figuera i en los demés arbres: 30 quan  
Lc 21,33  coses sien complertes. 33 Lo cel i  la terra passaran, emperò mes paraules no  
Lc 21,34 que vostres cors s’engordesquen ab  la glotoneria i l’excés de vi, i ab los  
Lc 21,35  sobre tots los que habiten en  la superfície de la terra. 36 Vetllau,  
Lc 21,35 los que habiten en la superfície de  la terra. 36 Vetllau, doncs, orant en tot  
Lc 21,37  i de nit eixia i s’estava en  la muntanya anomenada de l’Oliverar. 38 I 
Lc 22,Tit  de l’eucaristia. Disputa sobre  la primícia. Jesús prediu la negació de  
Lc 22,Tit  sobre la primícia. Jesús prediu  la negació de sant Pere. Sa agonia en l’  
Lc 22,Tit  en l’hort. És pres i ultrajat en  la casa del sumo sacerdot. 1 I estant ja  
Lc 22,1  sumo sacerdot. 1 I estant ja cerca  la festa dels Àzims, dita la Pasqua, 2 los 
Lc 22,1  ja cerca la festa dels Àzims, dita  la Pasqua, 2 los prínceps dels sacerdots i 
Lc 22,4  dels sacerdots i ab los magistrats  la manera d’entregar-los-el. 5 Ells  
Lc 22,7  en què era necessari sacrificar  la pasqua. 8 I envià a Pere i a Joan,  
Lc 22,8 aparellar lo necessari per a menjar  la pasqua. 9 I ells li digueren: –A on  
Lc 22,10  –Veus aquí que a l’entrar en  la ciutat trobareu un home que porta un  
Lc 22,10 càntir d’aigua; seguiu-lo fins a  la casa a on éntria. 11 I direu al pare de 
Lc 22,11  11 I direu al pare de famílies de  la casa: “Lo Mestre t’envia a dir: A on  
Lc 22,11  és l’estància en què he de menjar  la pasqua ab mos deixebles?” 12 I ell vos  
Lc 22,12 una gran sala alhajada; aparellau- la allí. 13 I havent-se’n anat, ho  
Lc 22,13 com los ho havia dit, i aparellaren  la pasqua. 14 I quan l’hora fou arribada, 
Lc 22,18  dic que no beuré més del fruit de  la parra fins que vinga lo Regne de Déu.  
Lc 22,21  a vosaltres. 21 Emperò veus aquí,  la mà del que m’entrega està aquí ab mi a 
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Lc 22,33  per anar ab vós, encara que sia a  la presó i fins a la mort! 34 Mes Jesús li 
Lc 22,33  encara que sia a la presó i fins a  la mort! 34 Mes Jesús li digué: –Te dic,  
Lc 22,36  –Ara, doncs, qui té bossa que  la prenga, i així mateix alforja; i qui no 
Lc 22,39  n’anà, segons tenia de costum, a  la muntanya de l’Oliverar. I el seguiren  
Lc 22,42  Emperò no es faça ma voluntat sinó  la vostra. 43 I llavors se li aparegué un  
Lc 22,45  i els trobà dormint per causa de  la tristesa. 46 I els digué: –Per què  
Lc 22,46 vos i orau a fi de que no entreu en  la tentació. 47 I encara estava ell  
Lc 22,47  una turba de gent, davant de  la qual anava un dels Dotze anomenat  
Lc 22,51 orella dreta. 51 Mes Jesús, prenent  la paraula, digué: –Deixau-lo fins aquí. 
Lc 22,53  mans sobre mi. Emperò aquesta és  la vostra hora i lo poder de les tenebres. 
Lc 22,54 seguida lo prengueren i conduïren a  la casa del príncep dels sacerdots. I Pere 
Lc 22,61  mirà a Pere. I Pere se recordà de  la paraula que el Senyor li havia dit:  
Lc 22,69  lo Fill de l’home estarà sentat a  la dreta del poder de Déu. 70 I digueren  
Lc 23,Tit  i insultat. Inscripció de  la creu. Del bon lladre. Tenebres. Mort  
Lc 23,1  de Jesús. 1 I alçant-se tota  la multitud d’ells, lo portaren a Pilat.  
Lc 23,2 –Havem trobat a aquest subvertint a  la nació nostra i prohibint-los de donar 
Lc 23,5  dient: –Té alborotat lo poble ab  la doctrina que espargeix per tota la  
Lc 23,5  la doctrina que espargeix per tota  la Judea, començant des de la Galilea fins 
Lc 23,5 per tota la Judea, començant des de  la Galilea fins aquí. 6 Pilat, oint parlar 
Lc 23,6  fins aquí. 6 Pilat, oint parlar de  la Galilea, preguntà si ell era galileu. 7 
Lc 23,7  7 I havent entès que era de  la jurisdicció d’Herodes, lo remeté a  
Lc 23,15 li ha provat res per lo que meresca  la mort. 16 I així vaig a llibertar-lo  
Lc 23,17  -los llibre a un en lo dia de  la festa. 18 I tot lo poble començà a  
Lc 23,19  causa d’una sedició ocorreguda en  la ciutat i per un homicidi. 20 Pilat los  
Lc 23,22  Jo no trobo res en ell que meresca  la mort; lo castigaré, doncs, i lo posaré  
Lc 23,26  d’una granja, i li carregaren  la creu per a què la portàs detràs de  
Lc 23,26  i li carregaren la creu per a què  la portàs detràs de Jesús. 27 I lo seguia  
Lc 23,33  allí a Jesús i als lladres, un a  la dreta i altre a l’esquerra. 34 Emperò  
Lc 23,41  és ab justícia que sofrim  la pena que nostres crims mereixien;  
Lc 23,44  ja cerca l’hora de sexta, i tota  la terra se cobrí de tenebres fins a l’  
Lc 23,49  dones que l’havien seguit des de  la Galilea estaven mirant des de lluny  
Lc 23,51  lo qual era d’Arimatea, ciutat de  la Judea, qui esperava també lo Regne de  
Lc 23,53  Jesús. 53 I havent-lo baixat de  la creu, l’embolicà en un llençol i lo  
Lc 23,55  a Josep, observaren lo sepulcre i  la manera ab què havia estat depositat lo  
Lc 23,56  en lo dissabte conforme a  la Llei. 24,Tit Capítol XXIV Jesús  
Lc 24,1  puja al cel. 1 I lo primer dia de  la semana anaren aquestes dones de bon  
Lc 24,2  preparat. 2 I trobaren remoguda  la llosa del sepulcre. 3 Mes, havent  
Lc 24,12  -se, vegé deixada allí sola  la mortalla, i se’n tornà admirat de lo  
Lc 24,18  d’ells, anomenat Cleofàs, prenent  la paraula li digué: –¿Sols tu ets tan  
Lc 24,44  tot quant està escrit de mi en  la Llei de Moisès i en los Profetes i en  
Lc 24,47  47 I que en son nom se predicàs  la penitència i la remissió dels pecats a  
Lc 24,47 son nom se predicàs la penitència i  la remissió dels pecats a totes les  
Lc 24,49  coses. 49 I jo vaig a enviar-vos  la promesa de mon Pare. Mes entretant  
Lc 24,49  Mes entretant permaneixeu aquí en  la ciutat de Jerusalem, fins que estigau  
Jn 1,4  lo que ha estat fet. 4 En ell era  la vida, i la vida era la llum dels homes. 
Jn 1,4  estat fet. 4 En ell era la vida, i  la vida era la llum dels homes. 5 I la  
Jn 1,4 4 En ell era la vida, i la vida era  la llum dels homes. 5 I la llum  
Jn 1,5 la vida era la llum dels homes. 5 I  la llum resplendeix en les tenebres, i les 
Jn 1,5  en les tenebres, i les tenebres no  la comprengueren. 6 Hi hagué un home  
Jn 1,7  de testimoni per a testificar de  la llum, a fi de que tots creguessen per  
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Jn 1,8  per medi d’ell. 8 No era ell  la llum, sinó enviat per a donar testimoni 
Jn 1,8  enviat per a donar testimoni de  la llum. 9 Aquell era la verdadera llum,  
Jn 1,9  testimoni de la llum. 9 Aquell era  la verdadera llum, que iŀlumina a tot home 
Jn 1,13  de Déu. 13 Los quals no han nat de  la sang, ni de la voluntat de la carn, ni  
Jn 1,13  quals no han nat de la sang, ni de  la voluntat de la carn, ni de la voluntat  
Jn 1,13  de la sang, ni de la voluntat de  la carn, ni de la voluntat de l’home,  
Jn 1,13 ni de la voluntat de la carn, ni de  la voluntat de l’home, sinó de Déu. 14 I  
Jn 1,17  i gràcia per gràcia. 17 Puix  la Llei fou donada per Moisès, mes la  
Jn 1,17  la Llei fou donada per Moisès, mes  la gràcia i la veritat fou feta per  
Jn 1,17  donada per Moisès, mes la gràcia i  la veritat fou feta per Jesucrist. 18 A  
Jn 1,23 de tu mateix? 23 –Jo só –los digué–  “la veu del que clama en lo desert: Feu  
Jn 1,27 i a qui jo no só digne de deslligar  la corretja de la sabata. 28 Açò  
Jn 1,27  digne de deslligar la corretja de  la sabata. 28 Açò esdevingué en Betània, a 
Jn 1,45  a aquell de qui Moisès, en  la Llei, i els Profetes escrigueren: Jesús 
Jn 1,48  te cridàs, quan tu estaves sota de  la figuera, jo et vegí. 49 Natanael  
Jn 1,50  t’he dit que et vegí sota de  la figuera; coses majors que estes veuràs. 
Jn 2,1 en Canà de Galilea, i s’hi trobava  la mare de Jesús. 2 Fou també convidat a  
Jn 2,3  3 I venint a faltar lo vi,  la mare de Jesús li digué: –No tenen vi. 4 
Jn 2,13  se detingueren per pocs dies. 13 I  la Pasqua dels jueus estava pròxima, i  
Jn 2,15  ses ovelles i bous, i tirà a terra  la moneda dels canviadors i trabucà ses  
Jn 2,16  –Traeu això d’aquí, i no feu  la casa de mon Pare casa de tràfic. 17  
Jn 2,22  i ells cregueren l’Escriptura i  la paraula que Jesús havia dit. 23 Mentres 
Jn 2,23  estigué en Jerusalem ab motiu de  la Pasqua, molts cregueren en son nom  
Jn 3,1  deixebles. 1 Hi havia un home de  la secta dels fariseus, anomenat  
Jn 3,6  en lo Regne de Déu. 6 Lo qui de  la carn és nat, carn és, i lo qui és nat  
Jn 3,12  quan vos parlo de les coses de  la terra, com creureu quan vos pàrlia de  
Jn 3,14  lo cel. 14 I així com Moisès alçà  la serpent en lo desert, així també és  
Jn 3,15  en ell no peresca, ans bé tinga  la vida eterna. 16 Puix Déu ha amat de tal 
Jn 3,16  en ell no peresca, ans bé tinga  la vida eterna. 17 Puix Déu no ha enviat  
Jn 3,19 19 Aquest és, doncs, lo judici: que  la llum vingué al món i los homes han amat 
Jn 3,19 homes han amat més les tenebres que  la llum, perquè ses obres eren males. 20  
Jn 3,20  tot aquell que obra mal avorreix  la llum, i no s’acerca a la llum per  
Jn 3,20  avorreix la llum, i no s’acerca a  la llum per temor de que ses obres no sien 
Jn 3,21 Emperò qui obra veritat s’acerca a  la llum a fi de que ses obres sien  
Jn 3,22  Jesús se n’anà ab sos deixebles a  la Judea. I allí s’estava ab ells i  
Jn 3,24 Joan encara no havia estat posat en  la presó. 25 I se mogué una disputa entre  
Jn 3,25  de Joan i els jueus tocant a  la purificació. 26 I anaren a Joan i li  
Jn 3,29  i l’ou, s’omple de goig a l’oir  la veu de l’espòs. Aquest mon goig,  
Jn 3,31 de dalt és sobre tots. Lo qui és de  la terra és terrenal i parla de la terra.  
Jn 3,31  de la terra és terrenal i parla de  la terra. Lo qui ve del cel és sobre tots, 
Jn 3,36  mans. 36 Lo qui creu en lo Fill té  la vida eterna; mes qui no creu en lo Fill 
Jn 3,36 mes qui no creu en lo Fill no veurà  la vida, sinó que la ira de Déu està sobre 
Jn 3,36  lo Fill no veurà la vida, sinó que  la ira de Déu està sobre d’ell. 4,Tit  
Jn 4,Tit  ell. 4,Tit Capítol IV Conversió de  la samaritana i de molts samaritans.  
Jn 4,3 per medi de sos deixebles), 3 deixà  la Judea i se’n tornà a Galilea. 4 I com  
Jn 4,4  4 I com hagués de passar per  la Samària, 5 vingué a una ciutat de la  
Jn 4,5  Samària, 5 vingué a una ciutat de  la Samària anomenada Sicar, prop de l’  
Jn 4,6  a son fill Josep. 6 I estava allí  la font de Jacob. Jesús, doncs, fatigat  
Jn 4,6  del camí, estava sentat sobre de  la font, i era ja envers l’hora sexta. 7  
Jn 4,8 8 (Puix los deixebles havien anat a  la ciutat a comprar què menjar.) 9 Emperò  
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Jn 4,11  hauria donat aigua viva. 11 Li diu  la dona: –Senyor, vós no teniu ab què  
Jn 4,11  vós no teniu ab què traure- la, i lo pou és fondo. A on, doncs, teniu  
Jn 4,14 una font d’aigua que rajarà fins a  la vida eterna. 15 La dona li digué:  
Jn 4,15 jo set, ni haja de venir a traure- la. 16 Jesús li digué: –Vés, crida a ton  
Jn 4,17  marit i torna aquí. 17 Respongué  la dona i digué: –Jo no tinc marit. Jesús  
Jn 4,19 això has dit veritat. 19 Digué-li  la dona: –Senyor, jo veig que vós sou un  
Jn 4,22  adoram lo que coneixem, perquè  la salut ve dels jueus. 23 Mes ja ve l’  
Jn 4,28  allí son càntir, se’n tornà a  la ciutat, i digué a la gent: 29 –Veniu a  
Jn 4,28  se’n tornà a la ciutat, i digué a  la gent: 29 –Veniu a veure un home que m’ 
Jn 4,30  lo Cristo? 30 Isqueren, doncs, de  la ciutat, i vingueren a encontrar-lo.  
Jn 4,34  los digué: –Mon aliment és fer  la voluntat d’aquell que m’ha enviat,  
Jn 4,35 encara hi ha quatre mesos d’aquí a  la sega? Veus aquí jo us dic: alçau los  
Jn 4,36  de segar. 36 I aquell que sega rep  la recompensa i arreplega los fruits per a 
Jn 4,36  i arreplega los fruits per a  la vida eterna, a fi de que gòsia així lo  
Jn 4,42 haver-lo oït parlar. 42 I deien a  la dona: –Ja no creem per lo que tu has  
Jn 4,45  en sa pàtria. 45 Arribat, doncs, a  la Galilea, los galileus lo reberen havent 
Jn 4,45 havia fet en Jerusalem en lo dia de  la festa, perquè ells havien assistit  
Jn 4,45 perquè ells havien assistit també a  la festa. 46 I Jesús vingué novament a  
Jn 4,47  aquest que Jesús venia de Judea a  la Galilea, anà a trobar-lo i li demanà  
Jn 4,50  –Vés, ton fill viu. L’home cregué  la paraula que Jesús li havia dit i se n’ 
Jn 4,52  –Ahir a les set lo deixà  la febre. 53 I reconegué lo pare que  
Jn 5,Tit  V Jesús cura al paralític de  la piscina. Los jueus lo calumnien per  
Jn 5,1  1 Després d’això, essent  la festa dels jueus, Jesús pujà a  
Jn 5,2  a Jerusalem. 2 I en Jerusalem està  la piscina de les Ovelles, anomenada en  
Jn 5,2  anomenada en hebreu Betesda,  la qual té cinc porxos, 3 en los quals  
Jn 5,4  del Senyor baixava en cert temps a  la piscina i agitava l’aigua; i lo primer 
Jn 5,7  jo no tinc ningú que em fíquia en  la piscina quan l’aigua és agitada, i  
Jn 5,13  perquè Jesús s’havia retirat de  la turba que hi havia allí. 14 Després  
Jn 5,21  ressuscita los morts, i els dóna  la vida, així també lo Fill dóna la vida a 
Jn 5,21  la vida, així també lo Fill dóna  la vida a qui li plau. 22 I ni el Pare  
Jn 5,24  i creu al qui m’ha enviat, té  la vida eterna i no sofrirà condemnació,  
Jn 5,25  ja en ella, en què els morts oiran  la veu del Fill de Déu; i els que l’  
Jn 5,28  que estan en los sepulcres oiran  la veu del Fill de Déu, 29 i los que hagen 
Jn 5,29  bones eixiran per a ressuscitar a  la vida, emperò los que hagen fet obres  
Jn 5,30  puix no busco ma voluntat sinó  la voluntat d’aquell que m’ha enviat. 31 
Jn 5,33  a Joan i ell donà testimoni a  la veritat. 34 Emperò jo no prenc  
Jn 5,39  ja que creeu trobar en elles  la vida eterna; i elles són les que donen  
Jn 5,44  los uns dels altres, i no cercau  la glòria que ve de Déu solament? 45 No  
Jn 6,Tit  mar. Parla del pa del cel. Anuncia  la traïció de Judes. 1 Després d’això  
Jn 6,4  sos deixebles. 4 I estava ja cerca  la Pasqua, que és una festa dels jueus. 5  
Jn 6,10  10 I Jesús digué: –Feu assentar  la gent. I estava aquell lloc cobert d’  
Jn 6,15  venir per a portar-se-l’en a  la força i fer-lo rei, fugí tot sol  
Jn 6,15 lo rei, fugí tot sol altra vegada a  la muntanya. 16 I arribada la tarda, sos  
Jn 6,16 vegada a la muntanya. 16 I arribada  la tarda, sos deixebles baixaren a la vora 
Jn 6,16  la tarda, sos deixebles baixaren a  la vora del mar. 17 I havent-se’n pujat 
Jn 6,19  sobre del mar i que s’acercava a  la barca, i tingueren temor. 20 Emperò ell 
Jn 6,21  21 Volgueren, doncs, rebre-lo en  la barca, i esta arribà luego a la terra a 
Jn 6,21  en la barca, i esta arribà luego a  la terra a on ells anaven. 22 Al dia  
Jn 6,22  on ells anaven. 22 Al dia següent,  la gent que estava a l’altre costat del  
Jn 6,24  lo pa. 24 Havent, doncs, vist  la turba que Jesús no estava allí, ni  
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Jn 6,27  sinó per aquell que dura fins a  la vida eterna; lo qual vos donarà lo Fill 
Jn 6,33  és aquell que baixà del cel i dóna  la vida al món. 34 Llavors ells li  
Jn 6,38 cel, no per a fer ma voluntat, sinó  la voluntat d’aquell que m’ha enviat. 39 
Jn 6,39  que m’ha enviat. 39 I esta és  la voluntat del Pare que m’ha enviat: que 
Jn 6,40  a l’últim dia. 40 I aquesta és  la voluntat de mon Pare que m’ha enviat:  
Jn 6,40  veu al Fill i creu en ell, tinga  la vida eterna, i jo el ressuscitaré en lo 
Jn 6,47 us dic que aquell que creu en mi té  la vida eterna. 48 Jo só lo pa de vida. 49 
Jn 6,51  I lo pa que jo donaré és ma carn,  la que jo donaré per a la vida del món. 52 
Jn 6,51  és ma carn, la que jo donaré per a  la vida del món. 52 I els jueus, doncs,  
Jn 6,53 en veritat vos dic que si no menjau  la carn del Fill de l’home i no beveu sa  
Jn 6,59  59 Aquestes coses digué ell en  la sinagoga, ensenyant en Cafarnaüm. 60 I  
Jn 6,63  63 L’Esperit és lo qui vivifica;  la carn no aprofita per a res. Les  
Jn 7,Tit  VII Va Jesús a Jerusalem per  la festa dels Tabernacles. Ensenya en lo  
Jn 7,Tit  Ensenya en lo temple. Prova  la veritat de sa missió i doctrina. Muda  
Jn 7,1  d’estes coses, anava Jesús per  la Galilea, no volent passar per la Judea  
Jn 7,1  la Galilea, no volent passar per  la Judea perquè los jueus cercaven com fer 
Jn 7,2  lo morir. 2 Llavors estava pròxima  la festa dels jueus dita dels Tabernacles. 
Jn 7,3  –Parteix d’aquí i vés-te’n a  la Judea, a fi de que tos deixebles vegen  
Jn 7,10  hagueren partit, ell marxà també a  la festa, no públicament sinó com d’  
Jn 7,11  els jueus lo buscaven en lo dia de  la festa i deien: –A on és, aquell? 12 I  
Jn 7,12  enraonament acerca d’ell entre  la gent. Perquè uns deien: –Ell és home de 
Jn 7,14  dels jueus. 14 I envers lo mig de  la festa, Jesús pujà al temple i  
Jn 7,17  enviat. 17 Qualsevol que vulla fer  la voluntat d’aquell, coneixerà per la  
Jn 7,17  voluntat d’aquell, coneixerà per  la doctrina si és de Déu o si jo parlo de  
Jn 7,18 pròpia glòria; mes aquell que busca  la glòria del que l’ha enviat, és verídic 
Jn 7,19  19 ¿Per ventura Moisès no us donà  la Llei, i ab tot, ningú de vosaltres l’  
Jn 7,22  22 Per això vos donà Moisès  la circumcisió (no perquè sia de Moisès,  
Jn 7,23 home en dissabte. 23 Si l’home rep  la circumcisió en dissabte per no violar  
Jn 7,23  en dissabte per no violar  la Llei de Moisès, per què vos indignau  
Jn 7,25  al qui busquen per donar-li  la mort? 26 Veus aquí que parla  
Jn 7,30  posà les mans sobre ell, perquè  la seva hora no havia arribat encara. 31 I 
Jn 7,32  oigueren estos enraonaments que  la gent tenia d’ell; i els fariseus i els 
Jn 7,37  darrer dia, que era lo gran dia de  la festa, Jesús se posà en peu, i en alta  
Jn 7,42  l’Escriptura que Cristo vindrà de  la raça de David i del lloc de Betlem, d’ 
Jn 7,49  sols aquesta turba que no comprèn  la Llei és maleïda. 50 Nicodemus, aquell  
Jn 7,50  50 Nicodemus, aquell mateix que a  la nit vingué a Jesús i era un d’ells,  
Jn 8,Tit  Capítol VIII Deslliura Jesús de  la mort a una dona adúltera confundint a  
Jn 8,1  dels jueus. 1 Jesús se n’anà a  la muntanya de l’Oliverar. 2 I a l’  
Jn 8,3  sorpresa en adulteri, i havent- la colocada enmig de tots, 4 li digueren:  
Jn 8,5  5 I Moisès nos té manat en  la Llei apedregar les tals. Vós, doncs,  
Jn 8,7  pecat, sia lo primer en tirar-li  la pedra. 8 I tornant-se a inclinar,  
Jn 8,9  los més vells, i quedà sol Jesús i  la dona, que estava al mig. 10 Llavors  
Jn 8,10  -se dret i no veent ningú sinó  la dona, li digué: –Dona, a on són los que 
Jn 8,12  tornà a parlar-los dient: –Jo só  la llum del món: lo qui em segueix a mi no 
Jn 8,12  en les tenebres, sinó que tindrà  la llum de la vida. 13 I replicaren los  
Jn 8,12  sinó que tindrà la llum de  la vida. 13 I replicaren los fariseus: –Tu 
Jn 8,15  vaig. 15 Vosaltres judicau segons  la carn; jo no judico a ningú. 16 I si  
Jn 8,32  deixebles meus; 32 i coneixereu  la veritat, i la veritat vos farà llibres. 
Jn 8,32 meus; 32 i coneixereu la veritat, i  la veritat vos farà llibres. 33 Ells li  
Jn 8,33  li respongueren: –Nosaltres som de  la descendència d’Abraham, i jamai havem  
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Jn 8,35  que l’esclau no habita sempre en  la casa; emperò lo Fill permaneix sempre  
Jn 8,37  emperò cercau com donar-me  la mort, perquè ma paraula no té cabuda en 
Jn 8,40  vosaltres buscau com llevar-me  la vida, a un home que us he dit la  
Jn 8,40 me la vida, a un home que us he dit  la veritat que he oït de Déu; això no ho  
Jn 8,44 del principi i no ha permanescut en  la veritat, perquè no hi ha veritat en  
Jn 8,44  ell és, puix és mentider i pare de  la mentida. 45 A mi, emperò, no em creeu,  
Jn 8,45 emperò, no em creeu, perquè vos dic  la veritat. 46 Qui de vosaltres me  
Jn 8,46  de pecat? Doncs, si us dic  la veritat, per què no em creeu? 47 Lo qui 
Jn 8,50  cerco ma pròpia glòria: hi ha qui  la cèrquia i judíquia. 51 En veritat, en  
Jn 8,51  obsérvia ma paraula, no veurà mai  la mort. 52 I els jueus li digueren: –Ara  
Jn 8,52  observa ma paraula no tastarà mai  la mort.” 53 Ets tu, per ventura, major  
Jn 8,54  –Si jo em glorifico a mi mateix,  la meva glòria no és res. Mon Pare és qui  
Jn 9,4  ha enviat, mentres dura el dia: ve  la nit en què ningú pot treballar. 5  
Jn 9,5  5 Mentres estic en lo món, jo só  la llum del món. 6 Així que hagué dit  
Jn 9,6  escopí en terra, i formà fang ab  la saliva i l’aplicà sobre els ulls del  
Jn 9,7  digué: –Marxa, vés, i renta’t en  la piscina de Siloè, que significa  
Jn 9,11  a mos ulls, i em digué: “Vés a  la piscina de Siloè i renta’t.” Hi aní,  
Jn 9,15  li preguntaven com havia recobrat  la vista. Ell los digué: –Me posà fang als 
Jn 9,18  que hagués estat cego i recobrat  la vista, fins que cridaren als pares del  
Jn 9,22  estaven ja convinguts en traure de  la sinagoga a qualsevol que reconegués a  
Jn 10,Tit  Va Jesús al temple en lo dia de  la Dedicació i declara que és lo Messies.  
Jn 10,1  vos dic: lo qui no entra per  la porta en lo corral de les ovelles, sinó 
Jn 10,2  un robador. 2 Emperò qui entra per  la porta, és lo pastor de les ovelles. 3 A 
Jn 10,5  fugen d’ell, perquè no coneixen  la veu dels estranys. 6 Aquesta paràbola  
Jn 10,7  veritat, en veritat vos dic que só  la porta de les ovelles. 8 Tots los que  
Jn 10,9  ovelles no els escoltaren. 9 Jo só  la porta. Lo qui éntria per mi se salvarà, 
Jn 10,10  per a què elles tinguen vida, i  la tinguen ab més abundància. 11 »Jo só lo 
Jn 10,11 bon pastor. Lo bon pastor sacrifica  la vida per ses ovelles. 12 Mes lo  
Jn 10,16  les quals he de recollir, i oiran  la meva veu, i se’n farà un sol ramat i  
Jn 10,17  ma vida per a què puga prendre- la de nou. 18 Ningú me la pren, sinó que  
Jn 10,18  prendre-la de nou. 18 Ningú me  la pren, sinó que jo la dono de ma  
Jn 10,18  18 Ningú me la pren, sinó que jo  la dono de ma voluntat, i tinc potestat de 
Jn 10,18  i tinc potestat de donar- la i tinc potestat de recobrar-la.  
Jn 10,18 -la i tinc potestat de recobrar- la. Aquest és lo manament que rebí de mon  
Jn 10,22  22 I se celebrava en Jerusalem  la festa de la Dedicació, i era en hivern. 
Jn 10,22  celebrava en Jerusalem la festa de  la Dedicació, i era en hivern. 23 I Jesús  
Jn 10,28  i em segueixen. 28 I jo els dono  la vida eterna, i no es perdran mai, i  
Jn 10,29 coses, i ningú pot arrancar-ho de  la mà de mon Pare. 30 Jo i lo Pare som una 
Jn 10,33  per ninguna obra bona, sinó per  la blasfèmia, i perquè, essent tu home, te 
Jn 10,35 anomenà déus a aquells a qui vingué  la paraula de Déu, i l’Escriptura no pot  
Jn 11,Tit pontífices i fariseus a on se resol  la mort de Jesús i que ha de morir un home 
Jn 11,2  peus ab sos cabells; lo germà de  la qual, Làssaro, era lo qui estava  
Jn 11,4  no és mortal, sinó que és per  la glòria de Déu, a fi de que lo Fill de  
Jn 11,7 sos deixebles: –Anem altra vegada a  la Judea. 8 Los deixebles li diuen:  
Jn 11,9  va de dia no encepega, perquè veu  la llum d’aquest món. 10 Mes lo qui va de 
Jn 11,17  quatre dies que Làssaro estava en  la sepultura. 18 I distava Betània de  
Jn 11,19  i a Maria per a consolar-les de  la mort de son germà. 20 I quan Marta  
Jn 11,22  cosa que demaneu a Déu, Déu vos  la concedirà. 23 Jesús li digué: –Ton  
Jn 11,24  respon: –Ja sé que ressuscitarà en  la resurrecció en lo darrer dia. 25 Jesús  
Jn 11,25  dia. 25 Jesús li digué: –Jo só  la resurrecció i la vida; lo qui creu en  
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Jn 11,25  li digué: –Jo só la resurrecció i  la vida; lo qui creu en mi, encara que  
Jn 11,31  s’alçava de repente i eixia fora,  la seguiren dient: –Aquesta va a la  
Jn 11,31  la seguiren dient: –Aquesta va a  la sepultura per a plorar allí. 32 I  
Jn 11,33  germà. 33 Jesús, doncs, al veure- la plorar, i que ploraven també los jueus  
Jn 11,39  sobre. 39 Jesús digué: –Traeu  la pedra. Marta, germana del difunt, li  
Jn 11,40  he dit que, si creguesses, veuràs  la glòria de Déu? 41 Tragueren, doncs, la  
Jn 11,41 glòria de Déu? 41 Tragueren, doncs,  la pedra. I Jesús, alçant los ulls al cel, 
Jn 11,44  de peus i mans ab faixes, i tapada  la cara ab un sudari. Jesús los digué:  
Jn 11,48  romans i arruïnaran nostre lloc i  la nació. 49 Emperò, un d’ells, anomenat  
Jn 11,50  lo poble, i no que es pèrdia tota  la nació. 51 Mes ell no ho digué de si  
Jn 11,51  que Jesús havia de morir per  la nació. 52 I no tant per la nació, sinó  
Jn 11,52  per la nació. 52 I no tant per  la nació, sinó també per a congregar en un 
Jn 11,54  a un territori prop del desert, en  la ciutat dita Efrem, i allí permanesqué  
Jn 11,55  ab sos deixebles. 55 I era pròxima  la Pasqua dels jueus, i molts d’aquella  
Jn 11,55  pujaren a Jerusalem antes de  la Pasqua, per a purificar-se. 56 I  
Jn 11,56 –Què pensau? Per què no ha vingut a  la festa? 57 I els pontífices i els  
Jn 12,Tit  peus de Jesús. Los jueus maquinen  la mort d’aquest. Entrada triümfant de  
Jn 12,1  ells. 1 Doncs, sis dies abans de  la Pasqua vingué Jesús a Betània, a on ell 
Jn 12,3  i els eixugà ab sos cabells; i  la casa s’omplí de la fragància del  
Jn 12,3  sos cabells; i la casa s’omplí de  la fragància del perfum. 4 Llavors Judes  
Jn 12,6  sinó perquè era lladre i, tenint  la bossa, portava lo diner que es posava  
Jn 12,7  7 Mes Jesús respongué: –Deixau- la, que el guàrdia per al dia de ma  
Jn 12,12  de gent, que havia vingut a  la festa, havent sabut que Jesús venia a  
Jn 12,17  li havien fet aquestes coses. 17 I  la turba que es trobava ab Jesús quan  
Jn 12,18 testimoni d’ell. 18 Per això isqué  la turba a rebre-lo, per haver oït que  
Jn 12,20  que pujaren per adorar a Déu en  la festa. 21 Estos, doncs, s’acercaren a  
Jn 12,25  25 Així mateix, lo qui ama sa vida  la perdrà; emperò aquell que avorreix sa  
Jn 12,25 que avorreix sa vida en aquest món,  la conserva per a la vida eterna. 26 Si  
Jn 12,25  en aquest món, la conserva per a  la vida eterna. 26 Si algú em serveix,  
Jn 12,32  fora. 32 I si jo fos elevat de  la terra, atrauré a tots envers mi. 33  
Jn 12,34  respongué: –Nosaltres havem oït de  la Llei que lo Cristo permaneix  
Jn 12,36 va. 36 Mentres teniu llum, creeu en  la llum, per a què siau fills de la llum.  
Jn 12,36 en la llum, per a què siau fills de  la llum. Estes coses digué Jesús, i se n’ 
Jn 12,42 per temor de que els expeŀlissen de  la sinagoga. 43 Puix ells amaren més la  
Jn 12,43  sinagoga. 43 Puix ells amaren més  la glòria dels homes que la glòria de Déu. 
Jn 12,43 amaren més la glòria dels homes que  la glòria de Déu. 44 Jesús, doncs, alçà la 
Jn 12,44  de Déu. 44 Jesús, doncs, alçà  la veu i digué: –Qui creu en mi no creu en 
Jn 12,48 rep mes paraules, té qui el judica:  la paraula que jo he predicat, aqueixa  
Jn 12,48  que jo he predicat, aqueixa serà  la que el judicarà en lo darrer dia. 49  
Jn 12,50  50 I jo sé que son mandato és  la vida eterna. Les coses, doncs, que jo  
Jn 13,Tit  los peus a sos deixebles. Prediu  la traïció de Judes. Recomana la caritat i 
Jn 13,Tit  la traïció de Judes. Recomana  la caritat i anuncia la negació de Pere. 1 
Jn 13,Tit  Recomana la caritat i anuncia  la negació de Pere. 1 Abans de la festa de 
Jn 13,1  la negació de Pere. 1 Abans de  la festa de la Pasqua, sabent Jesús que  
Jn 13,1  de Pere. 1 Abans de la festa de  la Pasqua, sabent Jesús que havia arribat  
Jn 13,2  los amà fins al fi. 2 I concluïda  la cena, havent lo diable posat en lo cor  
Jn 13,4  i que tornava a Déu, 4 s’alçà de  la cena i, traent-se ses vestidures,  
Jn 13,4  prengué una tovallola, i se  la cenyí. 5 Posà en seguida aigua en una  
Jn 13,5 dels deixebles i a eixugar-los ab  la tovallola que tenia cenyida. 6 Arribà,  
Jn 13,29  li deia. 29 Perquè com Judes tenia  la bossa, pensaven alguns que Jesús li  
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Jn 13,29  «Compra lo que necessitem per a  la festa», o que donàs alguna cosa als  
Jn 13,34  ameu los uns als altres, i que de  la manera ab què jo us he amat, vos ameu  
Jn 13,37  vos puc seguir ara? Donaré per vós  la meva vida. 38 Jesús li replicà: –Tu  
Jn 13,38  38 Jesús li replicà: –Tu donaràs  la vida per mi? En veritat, en veritat te  
Jn 14,2  en Déu, i creeu també en mi. 2 En  la casa de mon Pare hi ha moltes  
Jn 14,6  Jesús li respon: –Jo só lo camí, i  la veritat, i la vida. Ningú ve al Pare  
Jn 14,6  –Jo só lo camí, i la veritat, i  la vida. Ningú ve al Pare sinó per mi. 7  
Jn 14,14  Si demanau alguna cosa en mon nom,  la faré. 15 »Si m’amau, guardau mos  
Jn 14,24  m’ama, no guarda mes paraules. I  la paraula que haveu oït no és meva, sinó  
Jn 14,27  us he dit. 27 »La pau vos deixo,  la pau meva vos dono; no us la dono jo com 
Jn 14,27  deixo, la pau meva vos dono; no us  la dono jo com la dóna lo món. No es  
Jn 14,27 meva vos dono; no us la dono jo com  la dóna lo món. No es pertúrbia vostre  
Jn 15,Tit d’aquí. 15,Tit Capítol XV Continua  la plàtica de Jesucrist. 1 »Jo só la  
Jn 15,1  la plàtica de Jesucrist. 1 »Jo só  la verdadera vinya, i mon Pare és lo  
Jn 15,3 3 Vosaltres sou ja purs per medi de  la paraula que vos he parlat. 4  
Jn 15,4  i jo permaneixeré en vosaltres. A  la manera que el sarment no pot de per si  
Jn 15,8  que vullau i se us concedirà. 8 És  la glòria de mon Pare que vosaltres porteu 
Jn 15,16  que demaneu al Pare en mon nom vos  la concedesca. 17 Lo que jo us mano és que 
Jn 15,25 mon Pare, 25 a fi de que es complís  la paraula escrita en sa Llei: “M’han  
Jn 15,26  vinga lo Consolador, l’Esperit de  la veritat que proceeix del Pare i que jo  
Jn 16,Tit  Capítol XVI Jesucrist conclou  la plàtica. 1 »Aquestes coses vos les he  
Jn 16,7 ple de tristesa. 7 Emperò jo us dic  la veritat: vos convé que jo me’n vaja,  
Jn 17,2  sobre tota carn, per a què dónia  la vida eterna a tots aquells que li haveu 
Jn 17,3  que li haveu donat. 3 I aquesta és  la vida eterna: que vos coneguen a vós,  
Jn 17,4  4 Jo us he glorificat sobre  la terra; tinc acabada l’obra que m’  
Jn 17,12  ells s’ha perdut, sinó el fill de  la perdició, per a què es cúmplia l’  
Jn 17,17  veritat. La paraula vostra és  la veritat. 18 Així com vós m’haveu  
Jn 17,19  que ells sien també santificats en  la veritat. 20 »Emperò jo no prego per  
Jn 17,22  haveu enviat. 22 I jo els he donat  la glòria que vós me donàreu, per a què  
Jn 17,24  vós m’haveu amat des d’antes de  la creació del món. 25 Oh Pare just!, lo  
Jn 18,9  aquestos. 9 Per a què es complís  la paraula que havia dit: «Pare, no he  
Jn 18,10  Simó Pere, que tenia una espasa,  la desembeinà i, donant un cop a un criat  
Jn 18,11  digué a Pere: –Torna l’espasa a  la baina. Lo calze que m’ha donat mon  
Jn 18,15 pontífice, i així entrà ab Jesús en  la casa del pontífice. 16 I Pere estava  
Jn 18,16  16 I Pere estava fora, en  la porta. Llavors l’altre deixeble,  
Jn 18,16  del pontífice, isqué i parlà a  la portera, i introduí a Pere. 17 Doncs,  
Jn 18,17  i introduí a Pere. 17 Doncs,  la sirventa que guardava la porta digué a  
Jn 18,17  17 Doncs, la sirventa que guardava  la porta digué a Pere: –No ets tu també  
Jn 18,20  al món; jo sempre he ensenyat en  la sinagoga i en lo temple, a on concorren 
Jn 18,28  -se, a fi de poder menjar  la pasqua. 29 I Pilat isqué defora i els  
Jn 18,31  lo vosaltres i judicau-lo segons  la vostra Llei. Los jueus, emperò, li  
Jn 18,31 –A nosaltres no ens és permès donar  la mort a ningú. 32 Per a què es complís  
Jn 18,32  a ningú. 32 Per a què es complís  la paraula que Jesús digué, indicant de  
Jn 18,37  al món, a fi de donar testimoni a  la veritat. Tot aquell que és de la  
Jn 18,37  a la veritat. Tot aquell que és de  la veritat, ou ma veu. 38 Pilat li diu:  
Jn 18,38 ou ma veu. 38 Pilat li diu: –Què és  la veritat? I quan hagué dit això, isqué  
Jn 18,39 ell causa alguna. 39 Emperò, com és  la costum entre vosaltres de que jo us  
Jn 18,39  de que jo us lliberti un per  la Pasqua, ¿voleu que us pòsia en  
Jn 19,2  formaren una corona d’espines i  la hi posaren sobre el cap, i li vestiren  
Jn 19,5  5 Isqué Jesús, doncs, portant  la corona d’espines i lo manto de  
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Jn 19,14 hebreu, Gàbbata. 14 I era lo dia de  la preparació de la Pasqua, i envers l’  
Jn 19,14 14 I era lo dia de la preparació de  la Pasqua, i envers l’hora sexta, i digué 
Jn 19,19  escrigué un rètol i el posà sobre  la creu. I l’escrit era: «Jesús Nazareno, 
Jn 19,20  Jesús crucificat estava immediat a  la ciutat; i estava escrit en hebreu, en  
Jn 19,23  parts, una per cada soldat; i  la túnica; mes la túnica no tenia costura, 
Jn 19,23  per cada soldat; i la túnica; mes  la túnica no tenia costura, sinó que era  
Jn 19,24  baix. 24 I digueren entre si: –No  la partim, sinó tirem a sort per veure de  
Jn 19,24 mos vestits entre ells, i tiraren a  la sort ma túnica.» Això és lo que feren  
Jn 19,25  los soldats. 25 I estaven prop de  la creu de Jesús sa mare i la germana de  
Jn 19,25  prop de la creu de Jesús sa mare i  la germana de sa mare, Maria Cleofàs, i  
Jn 19,27 aquí ta mare! I des d’aquella hora  la tingué ab ell en sa casa. 28 Després d’ 
Jn 19,29 empapada en vinagre, li aplicaren a  la boca. 30 Jesús, tan prest com hagué  
Jn 19,31  de que no quedassen los cossos en  la creu en lo dissabte, puix era la  
Jn 19,31 en la creu en lo dissabte, puix era  la preparació, i aquell dia de dissabte  
Jn 19,34  cames, 34 mes un dels soldats ab  la llança li obrí lo costat, i a l’  
Jn 19,35  és verdader i ell sap que diu  la veritat, a fi de que vosaltres ho  
Jn 19,40  los aromàtics en teles, conforme a  la costum que tenen d’enterrar los jueus. 
Jn 19,42 ningú. 42 Allí, doncs, per causa de  la Parasceve dels jueus, perquè estava  
Jn 20,1  aparicions. 1 I el primer dia de  la semana, quan era encara obscur, al  
Jn 20,1  i vegé que havien tret d’ell  la pedra. 2 I corregué, i vingué a Simó  
Jn 20,19  i m’ha dit estes coses.» 19 I a  la vesprada d’aquell mateix dia, que era  
Jn 20,19  mateix dia, que era lo primer de  la semana, i estant tancades les portes d’ 
Jn 20,20  ompliren de goig los deixebles ab  la vista del Senyor. 21 I els tornà a dir: 
Jn 20,27 mes mans, i dóna’m ta mà, i posa- la en mon costat, i no sies incrèdul sinó  
Jn 20,31  de Déu, i per a què creent tingau  la vida en son nom. 21,Tit Capítol XXI  
Jn 21,4  Vingut lo matí comparegué Jesús en  la platja, mes los deixebles no conegueren 
Jn 21,6  6 Ell los digué: –Tirau lo filat a  la dreta de la barca, i encontrareu. L’hi 
Jn 21,6  –Tirau lo filat a la dreta de  la barca, i encontrareu. L’hi tiraren,  
Jn 21,6 doncs, i ja no podien traure’l per  la multitud de peixos que tenia. 7 Llavors 
Jn 21,7  oigué que era lo Senyor, se vestí  la túnica, puix estava nu, i se tirà al  
Jn 21,8 8 I els demés deixebles vingueren a  la barca tirant lo filat ple de peixos  
Jn 21,14  los peixos. 14 Aquesta fou ja  la tercera vegada que Jesús s’aparegué a  
Jn 21,20  amat de Jesús, aquell que en  la cena estava reclinat en son seno i  
Ac 1,4  de Jerusalem, sinó que esperassen  la promesa del Pare, «que oíreu  
Ac 1,8  Pare en son poder. 8 Emperò rebreu  la virtut de l’Esperit Sant, que vindrà  
Ac 1,8  testimoni en Jerusalem, i en tota  la Judea, i la Samària, i fins a l’extrem 
Ac 1,8 en Jerusalem, i en tota la Judea, i  la Samària, i fins a l’extrem de la  
Ac 1,8 i la Samària, i fins a l’extrem de  la terra. 9 I havent dit aquestes  
Ac 1,9 9 I havent dit aquestes paraules, a  la vista d’ells fou elevat, i lo rebé un  
Ac 1,12  se’n tornaren a Jerusalem des de  la muntanya anomenada de l’Oliverar, que  
Ac 1,12 l’Oliverar, que dista de Jerusalem  la jornada d’un dissabte. 13 I quan  
Ac 1,18 doncs, posseí un camp ab lo preu de  la iniquitat, i penjant-se, se rebentà  
Ac 1,26  lloc. 26 I tiraren sorts, i caigué  la sort a Maties, i fou contat ab los onze 
Ac 2,2 una ratxada de vent, que omplí tota  la casa a on estaven ells sentats. 3 I se  
Ac 2,6  baix del cel. 6 Divulgada, doncs,  la veu, acudí molta gent, i quedà  
Ac 2,9  i elamites, i els que habiten en  la Mesopotàmia, en Judea i Capadòcia, en  
Ac 2,10  i Pamfília, Egipte i terres de  la Líbia, que està als confins de Cirene,  
Ac 2,19  dalt en lo cel, i senyals baix en  la terra, sang, i foc, i vapor de fum. 20  
Ac 2,20 Lo sol se convertirà en tenebres, i  la lluna, en sang, abans que vinga lo dia  
Ac 2,24  havent soltat los dolors de  la mort, per quant era impossible ser  
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Ac 2,28  28 Me faràs conèixer los camins de  la vida, i m’ompliràs de goig ab ta  
Ac 2,30  que del fruit de sos lloms, segons  la carn, alçaria lo Cristo per a sentar- 
Ac 2,31  trono, 31 preveent-ho, parlà de  la resurrecció del Cristo, que ni fou  
Ac 2,33  nosaltres. 33 Elevat, doncs, per  la dreta de Déu i havent rebut del Pare la 
Ac 2,33  de Déu i havent rebut del Pare  la promesa de l’Esperit Sant, ha derramat 
Ac 2,36  36 »Sàpia, doncs, de cert tota  la casa d’Israel que a est Jesús, a qui  
Ac 2,39 lo do de l’Esperit Sant. 39 Perquè  la promesa és per a vosaltres i per a  
Ac 2,42 persones. 42 I ells perseveraven en  la doctrina dels apòstols, i en la  
Ac 2,42  en la doctrina dels apòstols, i en  la comunicació de la fracció del pa, i en  
Ac 2,42  apòstols, i en la comunicació de  la fracció del pa, i en les oracions. 43 I 
Ac 2,45  repartien entre tots, conforme a  la necessitat de cada u. 46 I cada dia,  
Ac 2,47  a Déu i trobant gràcia en tota  la gent. I el Senyor anyadia a la Iglésia  
Ac 2,47 tota la gent. I el Senyor anyadia a  la Iglésia cada dia aquells que havien de  
Ac 3,Tit III Un coix de naixement és curat a  la porta de la iglésia. Segon sermó de  
Ac 3,Tit de naixement és curat a la porta de  la iglésia. Segon sermó de sant Pere. 1 I  
Ac 3,2 portat allí i posat tots los dies a  la porta del temple anomenada l’Hermosa,  
Ac 3,4  donassen almoina. 4 I Pere, fixant  la vista en ell juntament ab Joan, digué:  
Ac 3,7  ’t i camina! 7 I prenent-lo per  la mà dreta, l’alçà. I en aquell mateix  
Ac 3,10  ell era lo mateix que es sentava a  la porta Hermosa del temple a l’almoina,  
Ac 3,11  succeït a aquell. 11 I tenint per  la mà a Pere i a Joan, vingué  
Ac 3,15  15 I matàreu a l’autor de  la vida, a qui Déu ressuscità d’entre els 
Ac 3,16  som testimoni. 16 I son nom, per  la fe en son nom, ha fortalescut a est, a  
Ac 3,16 vosaltres haveu vist, i coneixeu; i  la fe que és per ell li ha donat aquesta  
Ac 3,21  que lo cel rèbia fins al temps de  la restauració de totes les coses, les  
Ac 3,25  beneïdes totes les famílies de  la terra.” 26 Déu, ressuscitant a son Fill 
Ac 4,Tit  apòstols, presos i examinats sobre  la curació del tullit, confessen la fe de  
Ac 4,Tit  la curació del tullit, confessen  la fe de Jesucrist. Se’ls mana que no  
Ac 4,2 al poble i que predicassen en Jesús  la resurrecció dels morts. 3 I els  
Ac 4,3  3 I els agafaren i els posaren en  la presó fins al dia següent, perquè era  
Ac 4,4  4 Emperò molts dels que havien oït  la paraula cregueren, i fou lo número dels 
Ac 4,11  davant de vosaltres. 11 Aquest és  la pedra que vosaltres los arquitectes  
Ac 4,13 degam salvar-nos. 13 I veent ells  la firmesa de Pere i de Joan, i sabent que 
Ac 4,22  s’havia obrat aquell prodigi de  la cura tenia més de quaranta anys. 23 I  
Ac 4,24  ho oigueren, tots unànims alçaren  la veu a Déu, i digueren: «Senyor, vós sou 
Ac 4,24  vós sou lo qui féreu lo cel i  la terra, lo mar, i tot lo que hi ha en  
Ac 4,26  vanes? 26 S’alçaren los reis de  la terra i els prínceps se juntaren a una  
Ac 4,31  plens d’Esperit Sant, i parlaven  la paraula de Déu ab firmesa. 32 I la  
Ac 4,32  la paraula de Déu ab firmesa. 32 I  la multitud dels creients eren d’un cor i 
Ac 4,33  donaven los apòstols testimoni de  la resurrecció de Jesucrist, nostre  
Ac 5,2 -hi sa muller; i portant una part,  la posà als peus dels apòstols. 3 I Pere  
Ac 5,9 a l’Esperit del Senyor? Vet aquí a  la porta los peus dels que han enterrat a  
Ac 5,10  espirà. I havent entrat los joves,  la trobaren morta, i se la’n portaren a  
Ac 5,10  los joves, la trobaren morta, i se  la’n portaren a enterrar ab son marit. 11 
Ac 5,11 I sobrevingué un gran temor en tota  la Iglésia i en tots los que oigueren  
Ac 5,17  los que estaven ab ell (que era  la secta dels saduceus), s’ompliren de  
Ac 5,18  als apòstols i els posaren en  la presó pública. 19 Mes l’àngel del  
Ac 5,19 Senyor, obrint de nit les portes de  la presó i traent-los fora, los digué:  
Ac 5,21  dels fills d’Israel, i enviaren a  la presó per a què els portassen. 22  
Ac 5,22  quan anaren los ministres i obrint  la presó no els trobaren, tornaren a donar 
Ac 5,23  23 dient: –Certament havem trobat  la presó molt ben tancada, i els guardes  
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Ac 5,25 –Mirau, aquells homes que posàreu a  la presó, són al temple i estan ensenyant  
Ac 5,28  i voleu fer caure sobre nosaltres  la sang d’aquest home. 29 I responent  
Ac 5,33  i consultaren com los donarien  la mort. 34 Emperò alçant-se en lo  
Ac 5,34  anomenat Gamaliel, doctor de  la Llei, home ben reputat de tot lo poble, 
Ac 5,39  disoldrà; 39 però si és de Déu, no  la podeu desbaratar, i no sia que us  
Ac 6,2 2 Per lo tant, los Dotze, convocant  la multitud dels deixebles, digueren: –No  
Ac 6,2  –No és just que deixem nosaltres  la paraula de Déu per servir les taules. 3 
Ac 6,4 a l’oració i a l’administració de  la paraula. 5 I agradà aquesta proposició  
Ac 6,5  I agradà aquesta proposició a tota  la junta, i elegiren a Esteve, baró ple de 
Ac 6,7  les mans sobre d’ells. 7 I  la paraula del Senyor creixia, i es  
Ac 6,7 multitud de sacerdots obeïa també a  la fe. 8 I Esteve, ple de gràcia i de  
Ac 6,9 miracles en lo poble. 9 I alguns de  la sinagoga anomenada dels llibertins, i  
Ac 6,10 Esteve. 10 Mes no podien resistir a  la sabiduria i a l’esperit ab què  
Ac 6,13  contra lo lloc sant i contra  la Llei. 14 Perquè li havem oït dir que  
Ac 7,2  germans i pares, oïu: Lo Déu de  la glòria s’aparegué a nostre pare  
Ac 7,3 ton país i de ta parentela i vine a  la terra que jo et mostraré. 4 »Llavors  
Ac 7,4 jo et mostraré. 4 »Llavors isqué de  la terra dels caldeus i habità en Caran. I 
Ac 7,11 casa. 11 Vingué després fam en tota  la terra d’Egipte i de Canaan, i gran  
Ac 7,12  envià allí a nostres pares per  la primera vegada. 13 I a la segona, Josep 
Ac 7,13 pares per la primera vegada. 13 I a  la segona, Josep fou conegut de sos  
Ac 7,17  17 »I quan s’acercà lo temps de  la promesa que Déu havia jurat a Abraham,  
Ac 7,20  i per espai de tres mesos criat en  la casa de son pare. 21 Emperò havent  
Ac 7,21  havent estat abandonat, lo prengué  la filla de Faraó i el crià com a fill  
Ac 7,22  22 I Moisès fou instruït en tota  la sabiduria dels egipcis i fou poderós en 
Ac 7,25 entès que Déu per sa mà los donaria  la salut, mes no ho entengueren. 26 I al  
Ac 7,30  se li aparegué en lo desert de  la muntanya de Sina l’àngel del Senyor en 
Ac 7,30  de Sina l’àngel del Senyor en  la llama d’un esbarzer que cremava. 31  
Ac 7,31 acercar-se ell per a considerar- la, sobrevingué una veu del Senyor, que  
Ac 7,38  38 Aquest és aquell que estigué en  la iglésia en lo desert, ab l’àngel que  
Ac 7,38  ab l’àngel que li parlava en  la muntanya de Sina i ab nostres pares; lo 
Ac 7,42  i els abandonà a que servissen  la milícia del cel, així com està escrit  
Ac 7,44  dient a Moisès que el fes segons  la forma que havia vist. 45 Lo qual també  
Ac 7,45  vingueren després lo portaren baix  la conducta de Josuè a la possessió dels  
Ac 7,45  baix la conducta de Josuè a  la possessió dels gentils, als quals Déu  
Ac 7,45  als quals Déu expeŀlí fora de  la presència de nostres pares fins als  
Ac 7,49 profeta: 49 “Lo cel és mon trono, i  la terra, la peanya de mos peus. Quina  
Ac 7,49  “Lo cel és mon trono, i la terra,  la peanya de mos peus. Quina casa m’  
Ac 7,50  és lo lloc de mon repòs? 50 No féu  la meva mà totes estes coses?” 51  
Ac 7,52  Ells mataren als que anunciaven  la vinguda del Just, del qual vosaltres  
Ac 7,53  53 Vosaltres, que rebéreu  la Llei per ministeri d’àngels i no l’  
Ac 7,55 l’Esperit Sant, mirant al cel vegé  la glòria de Déu, i a Jesús que estava en  
Ac 7,55  Déu, i a Jesús que estava en peu a  la dreta de Déu. 56 I digué: –Aquí veig  
Ac 7,56  Fill de l’home que està en peu a  la dreta de Déu. 57 Mes ells, exclamant a  
Ac 7,58  ell; 58 i traent-lo fora de  la ciutat, l’apedregaven; i els  
Ac 8,Tit 8,Tit Capítol VIII Saulo persegueix  la Iglésia. Felip predica en Samària, a on 
Ac 8,1  s’alçà una gran persecució contra  la iglésia de Jerusalem, i foren tots  
Ac 8,3  sobre ell. 3 Emperò Saulo assolava  la Iglésia: entrant per les cases i  
Ac 8,4  d’una part a l’altra anunciant  la paraula de Déu. 5 I Felip, baixant a  
Ac 8,6  los predicava a Cristo. 6 I  la gent escoltava ab atenció lo que Felip  
Ac 8,9 Simó, que havia estat mago abans en  la ciutat, enganyant als samaritans, dient 
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Ac 8,14  Jerusalem que Samària havia rebut  la paraula de Déu, los enviaren a Pere i a 
Ac 8,18  18 Mes, com vegés Simó que per  la imposició de les mans dels apòstols se  
Ac 8,20  20 –Tos diners sien junt ab tu en  la perdició, perquè has judicat que el do  
Ac 8,23  en fel d’amargura i en lo llaç de  la iniquitat. 24 I responent Simó, digué:  
Ac 8,25 d’haver donat testimoni i anunciat  la paraula del Senyor, se’n tornaren a  
Ac 8,26 ’t i vés-te’n cap al migdia per  la senda que baixa de Jerusalem a Gaza, la 
Ac 8,26  que baixa de Jerusalem a Gaza,  la qual està deserta. 27 I alçant-se,  
Ac 8,33  tret son judici. Sa generació, qui  la declararà?, perquè sa vida és treta de  
Ac 8,33  perquè sa vida és treta de  la terra.» 34 I responent l’eunuc a  
Ac 9,7  li respongué: –Alça’t i entra en  la ciutat, i allí se’t dirà lo que et  
Ac 9,7  quedaren atordits, oient  la veu i no veent a ningú. 8 I Saulo s’  
Ac 9,8  veia res. I ells, prenent-lo per  la mà, l’introduïren en Damasco. 9 I  
Ac 9,12  les mans per a què recobràs  la vista. 13 I respongué Ananies: –Senyor, 
Ac 9,17  nom. 17 I Ananies marxà i entrà en  la casa, i posant les mans sobre ell,  
Ac 9,17  m’ha enviat per a què recòbries  la vista i sies omplert de l’Esperit  
Ac 9,18 sos ulls unes com escates i recobrà  la vista, i alçant-se, fou batejat. 19 I 
Ac 9,23  en consell per a donar-li  la mort. 24 Emperò Saulo fou advertit de  
Ac 9,24  de dia i de nit per a donar-li  la mort. 25 I els deixebles lo prengueren  
Ac 9,25  -lo en un cove, lo baixaren per  la muralla. 26 I quan vingué a Jerusalem,  
Ac 9,29  i ells tractaven de donar-li  la mort. 30 I quan ho comprengueren los  
Ac 9,31 Iglésia, tenint llavors pau en tota  la Judea, i Galilea, i Samària, s’  
Ac 9,37  I després que l’hagueren rentada,  la posaren en un aposento alt. 38 I com  
Ac 9,41  Pere, s’assentà. 41 I ell li donà  la mà i l’alçà, i cridant als sants i a  
Ac 9,41  als sants i a les viudes, los  la presentà viva. 42 I fou notori en tot  
Ac 10,4  –Corneli! 4 I est, fixant en ell  la vista i ple de temor, digué: –Què és  
Ac 10,6  d’un cert Simó blanquer, que té  la casa prop del mar; ell te dirà lo que  
Ac 10,9  per son camí, i estant ja prop de  la ciutat, pujà Pere a dalt de la casa a  
Ac 10,9  de la ciutat, pujà Pere a dalt de  la casa a fer oració envers l’hora de  
Ac 10,11 les quatre puntes baixava del cel a  la terra, 12 en lo qual hi havia tota mena 
Ac 10,12  mena de quadrúpedos i reptils de  la terra, i aucells del cel. 13 I vingué a 
Ac 10,15 comuna ni impura. 15 I altra vegada  la veu li digué: –Lo que Déu ha purificat  
Ac 10,17  enviat Corneli que, preguntant per  la casa de Simó, arribaren a la porta 18  
Ac 10,17  per la casa de Simó, arribaren a  la porta 18 i, havent trucat, preguntaven  
Ac 10,19 sobrenom Pere. 19 I pensant Pere en  la visió, li digué l’Esperit: –Vet aquí  
Ac 10,21  aquí, jo só lo qui buscau. Qual és  la causa per què haveu vingut? 22 I ells  
Ac 10,22  Déu, i que té el testimoni de tota  la nació dels jueus, rebé avís per medi d’ 
Ac 10,33  I ara nosaltres tots estam en  la presència de Déu per a oir totes les  
Ac 10,37 Senyor de tots). 37 Vosaltres sabeu  la paraula que ha estat publicada per tota 
Ac 10,37  que ha estat publicada per tota  la Judea, i començant des de la Galilea,  
Ac 10,37  tota la Judea, i començant des de  la Galilea, després del baptisme que  
Ac 10,39  som testimoni de tot quant féu en  la regió dels jueus i en Jerusalem; al  
Ac 10,45  pasmats los fiels que eren de  la circumcisió, los quals havien vingut ab 
Ac 10,45 quals havien vingut ab Pere, de que  la gràcia de l’Esperit Sant se difundís  
Ac 11,1  i els germans que estaven en  la Judea oigueren que els gentils havien  
Ac 11,1  que els gentils havien també rebut  la paraula de Déu. 2 I quan Pere passà a  
Ac 11,2  contra d’ell los que eren de  la circumcisió, 3 dient: –Per què entrares 
Ac 11,5  ordre dient: 5 –Jo estava orant en  la ciutat de Jope i vegí en un èxtasis una 
Ac 11,9  9 I em respongué altra vegada  la veu del cel: »–Lo que Déu ha purificat, 
Ac 11,11  que luego arribaren tres barons a  la casa a on jo posava, enviats a mi des  
Ac 11,17  17 Puix si Déu donà a aquells  la mateixa gràcia que a nosaltres que  
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Ac 11,18  arrepentiment als gentils per a  la vida. 19 I els altres que havien estat  
Ac 11,19  que havien estat espargits per  la tribulació que havia ocorregut per  
Ac 11,19  i Xipre, i Antioquia, no predicant  la paraula a ningú sinó als jueus  
Ac 11,21  i anunciaven al Senyor Jesús. 21 I  la mà del Senyor era ab ells, i un gran  
Ac 11,22  convertiren al Senyor. 22 I arribà  la fama d’aquestes coses a oïdos de la  
Ac 11,22  fama d’aquestes coses a oïdos de  la iglésia que estava en Jerusalem, i  
Ac 11,23  23 lo qual quan arribà i vegé  la gràcia de Déu, s’omplí de goig, i  
Ac 11,28  haver una gran fam en tot lo món,  la que esdevingué en los dies de Claudi  
Ac 11,29  als germans que habitaven en  la Judea. 30 Lo que feren enviant-ho als 
Ac 12,1  mateix temps, lo rei Herodes alçà  la mà per a maltractar a alguns de la  
Ac 12,1  la mà per a maltractar a alguns de  la Iglésia. 2 I matà ab espasa a sant  
Ac 12,4  havent-lo fet prendre, lo posà a  la presó i el féu guardar per quatre  
Ac 12,5  que Pere estava així guardat en  la presó, la Iglésia pregava a Déu per ell 
Ac 12,5  estava així guardat en la presó,  la Iglésia pregava a Déu per ell sens  
Ac 12,6  cadenes, i els guardes davant de  la porta guardant la presó. 7 I veus aquí  
Ac 12,6 guardes davant de la porta guardant  la presó. 7 I veus aquí sobrevingué l’  
Ac 12,10  que veia una visió. 10 I passant  la primera i la segona guàrdia, arribaren  
Ac 12,10  visió. 10 I passant la primera i  la segona guàrdia, arribaren a la porta de 
Ac 12,10  i la segona guàrdia, arribaren a  la porta de ferro que va a la ciutat, la  
Ac 12,10  a la porta de ferro que va a  la ciutat, la que se’ls obrí per si  
Ac 12,10  porta de ferro que va a la ciutat,  la que se’ls obrí per si mateixa. I  
Ac 12,11  son àngel i m’ha llibertat de  la mà d’Herodes i de tota l’expectació  
Ac 12,13  i en oració. 13 I trucant ell a  la porta del pati, una minyona anomenada  
Ac 12,14  a escoltar. 14 I així que conegué  la veu de Pere, de goig no obrí la porta,  
Ac 12,14  la veu de Pere, de goig no obrí  la porta, sinó que corregué dintre i donà  
Ac 12,14  sinó que corregué dintre i donà  la nova de que Pere estava a la porta. 15  
Ac 12,14 i donà la nova de que Pere estava a  la porta. 15 I ells li digueren: –Tu estàs 
Ac 12,17  pasmats. 17 I signant-los ab  la mà que callassen, los contà de quina  
Ac 12,17  manera lo Senyor l’havia tret de  la presó, i digué: –Feu-ho a saber a  
Ac 12,19  los guardes, manà donar-los  la mort. I ell passà de Judea a Cesarea, a 
Ac 12,20  era camarer del rei, solicitaren  la pau, perquè les terres d’ells estaven  
Ac 12,24  I espirà, menjat de cucs. 24 Mes  la paraula del Senyor creixia i es  
Ac 13,1  incrèduls. 1 Hi havia, doncs, en  la iglésia que estava en Antioquia, vàrios 
Ac 13,5  arribaren a Salamina, predicaven  la paraula de Déu en les sinagogues dels  
Ac 13,6  6 I havent atravessat tota  la isla fins a Pafo, trobaren un cert  
Ac 13,7  i a Saulo, puix tenia ganes d’oir  la paraula de Déu. 8 Emperò Èlimas lo Mago 
Ac 13,8  procurant apartar al procònsol de  la fe. 9 Mes Saulo, anomenat també Pau,  
Ac 13,11  del Senyor? 11 Emperò vet aquí ara  la mà del Senyor sobre tu, i seràs cego,  
Ac 13,11 a totes parts, cercava qui li donàs  la mà. 12 Llavors lo procònsol, quan vegé  
Ac 13,12  fet, cregué, meravellant-se de  la doctrina del Senyor. 13 I havent-se  
Ac 13,13  del Senyor. 13 I havent-se fet a  la vela des de Pafo, Pau i los que eren ab 
Ac 13,14  de Pisídia, i havent entrat en  la sinagoga un dia de dissabte, se  
Ac 13,15  se sentaren. 15 I després de  la lectura de la Llei i dels Profetes, los 
Ac 13,15  15 I després de la lectura de  la Llei i dels Profetes, los prínceps de  
Ac 13,15  i dels Profetes, los prínceps de  la sinagoga enviaren a ells dient: –Barons 
Ac 13,16  16 I alçant-se Pau, i fent ab  la mà senyal de silenci, digué: –Barons d’ 
Ac 13,19  de Canaà, los distribuí per sort  la terra d’estes. 20 I després d’això  
Ac 13,21  donà a Saül, fill de Cis, baró de  la tribu de Benjamí, per l’espai de  
Ac 13,23  »I del llinatge d’aquest, segons  la promesa, ha portat Déu lo Salvador  
Ac 13,26 temeu a Déu: a vosaltres és enviada  la paraula d’aquesta salvació. 27 Perquè  
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Ac 13,28  a Pilat que li fos llevada  la vida. 29 I quan hagueren complert totes 
Ac 13,31  31 que pujaren juntament ab ell de  la Galilea a Jerusalem, los quals fins ara 
Ac 13,33  que fou feta a nostres pares, 33  la qual certament Déu ha complert a  
Ac 13,34  morts, per a no tornar mai més a  la corrupció, ho digué d’aquesta manera:  
Ac 13,36  a sa pròpia generació, segons  la voluntat de Déu, morí i fou enterrat ab 
Ac 13,38  que per aquest se us anuncia  la remissió dels pecats i de tot lo que no 
Ac 13,38 que no poguéreu ser justificats per  la Llei de Moisès. 39 En aquest és  
Ac 13,41  no creureu vosaltres si algú vos  la contàs.” 42 I quan los jueus hagueren  
Ac 13,42  I quan los jueus hagueren eixit de  la sinagoga, los gentils li suplicaren en  
Ac 13,43  aquestes paraules. 43 I despedida  la sinagoga, molts dels jueus i dels  
Ac 13,43  los persuadien a perseverar en  la gràcia de Déu. 44 I al dissabte següent 
Ac 13,44  següent concorregué casi tota  la ciutat a oir la paraula de Déu. 45 Mes  
Ac 13,44  casi tota la ciutat a oir  la paraula de Déu. 45 Mes quan los jueus  
Ac 13,45  Déu. 45 Mes quan los jueus vegeren  la multitud, s’ompliren de zel i,  
Ac 13,46  convenia que fos primer anunciada  la paraula de Déu; mes, ja que la repeŀliu 
Ac 13,46  la paraula de Déu; mes, ja que  la repeŀliu i us judicau indignes de la  
Ac 13,46  repeŀliu i us judicau indignes de  la vida eterna, des d’aquest punt nos ne  
Ac 13,47  per llum dels gentils, perquè sies  la salvació fins al cap del món.” 48 I  
Ac 13,48  se regositjaren, i glorificaven  la paraula del Senyor; i cregueren tots  
Ac 13,48  havien estat predestinats per a  la vida eterna. 49 I la paraula del Senyor 
Ac 13,49  per a la vida eterna. 49 I  la paraula del Senyor s’espargia per tota 
Ac 13,49  del Senyor s’espargia per tota  la terra. 50 Emperò los jueus instigaren a 
Ac 13,50 iŀlustres i als homes principals de  la ciutat, i mogueren una persecució  
Ac 13,51  confins. 51 Emperò ells, sacudint  la pols dels seus peus contra d’ells, se  
Ac 14,1  en Iconi que entraren junts en  la sinagoga dels jueus, i allí predicaren, 
Ac 14,3  lo Senyor, que donava testimoni de  la paraula de sa gràcia, concedint que es  
Ac 14,4  ses mans prodigis i miracles. 4 I  la multitud de la ciutat se dividí, i els  
Ac 14,4  i miracles. 4 I la multitud de  la ciutat se dividí, i els uns eren de la  
Ac 14,4 ciutat se dividí, i els uns eren de  la part dels jueus, i els altres, de la  
Ac 14,4  part dels jueus, i els altres, de  la dels apòstols. 5 Mes com los gentils i  
Ac 14,11  perquè est era lo qui portava  la paraula. 12 També lo sacerdot de  
Ac 14,12 Júpiter, que estava a l’entrada de  la ciutat, portant davant de les portes  
Ac 14,13  ses túniques saltaren enmig de  la gent, exclamant 14 i dient: –Barons,  
Ac 14,14  al Déu viu, que féu lo cel, i  la terra, i el mar, i tot quant hi ha en  
Ac 14,18 Pau lo tragueren arrastrant fora de  la ciutat, pensant-se que era mort. 19  
Ac 14,19  los deixebles, s’alçà i entrà en  la ciutat, i al dia següent marxà ab  
Ac 14,21  exhortant-los a perseverar en  la fe i que ens és precís passar per  
Ac 14,23  qui ells creien. 23 I atravessant  la Pisídia vingueren a Pamfília. 24 I  
Ac 14,24  24 I després que hagueren anunciat  la paraula del Senyor en Perges, baixaren  
Ac 14,25  d’a on havien estat recomanats a  la gràcia de Déu per a l’obra que havien  
Ac 14,26  26 I havent arribat i congregat  la iglésia, contaren totes les coses que  
Ac 14,26  fet ab ells, i com havia obert  la porta de la fe als gentils. 27 I se  
Ac 14,26 ells, i com havia obert la porta de  la fe als gentils. 27 I se detingueren  
Ac 15,Tit Jerusalem sobre les observàncies de  la Llei. Judes i Silas, profetes. Pau i  
Ac 15,1 se separen. 1 I vingueren alguns de  la Judea que ensenyaven als germans: –Si  
Ac 15,1  –Si no us circumcidau, segons  la costum de Moisès, no us podeu salvar. 2 
Ac 15,3 qüestió. 3 Ells, doncs, enviats per  la iglésia, passaren per la Fenícia i la  
Ac 15,3  per la iglésia, passaren per  la Fenícia i la Samària contant la  
Ac 15,3  iglésia, passaren per la Fenícia i  la Samària contant la conversió dels  
Ac 15,3 per la Fenícia i la Samària contant  la conversió dels gentils, i donaven gran  
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Ac 15,4  a Jerusalem foren rebuts per  la iglésia i per los apòstols i per los  
Ac 15,5 ab ells. 5 Mes s’alçaren alguns de  la secta dels fariseus que havien cregut  
Ac 15,5  i que se’ls manàs també guardar  la Llei de Moisès. 6 I els apòstols i els  
Ac 15,7  per ma boca oiguessen los gentils  la paraula de l’evangeli i creguessen. 8  
Ac 15,9  havent purificat sos cors ab  la fe. 10 Doncs ara, per què tentau a Déu  
Ac 15,11  11 Emperò creem que, mediant  la gràcia del Senyor Jesucrist, serem  
Ac 15,12  com ells. 12 Callà aleshores tota  la multitud i escoltaven a Bernabé i a  
Ac 15,22  als apòstols i als ancians ab tota  la iglésia elegir alguns barons d’entre  
Ac 15,24 ser circumcidats i haveu de guardar  la Llei”, als quals no els havem donat  
Ac 15,30  congregats los fiels, entregaren  la carta. 31 I quan l’hagueren llegida se 
Ac 15,32  als germans, i els confirmaren en  la fe. 33 I després d’haver-se detingut 
Ac 15,35 en Antioquia, ensenyant i predicant  la paraula del Senyor ab molts altres. 36  
Ac 15,36  les ciutats a on havem predicat  la paraula del Senyor, a fi de veure com  
Ac 15,40  elegit a Silas, partí encomanat a  la gràcia de Déu per los germans. 41 I anà 
Ac 15,41  Déu per los germans. 41 I anà per  la Síria i per Cilícia, confirmant les  
Ac 16,Tit  Pau i Silas són assotats, posats a  la presó i llibertats. 1 I arriba a Derbe  
Ac 16,5 així les iglésies se confirmaven en  la fe i creixien en número cada dia. 6 I  
Ac 16,6  dia. 6 I quan hagueren atravessat  la Frígia i la província de Galàcia, l’  
Ac 16,6  hagueren atravessat la Frígia i  la província de Galàcia, l’Esperit Sant  
Ac 16,6  Sant los prohibí que predicassen  la paraula de Déu en l’Àsia. 7 I després  
Ac 16,8  de Jesús. 8 I havent atravessat  la Mísia, baixaren a Tròada. 9 I una visió 
Ac 16,10  ’ns.» 10 I luego que hagué vist  la visió, procuràrem anar a Macedònia,  
Ac 16,12  a Filipos, que és una colònia i  la ciutat principal d’aquella part de  
Ac 16,13  un dels dissabtes isquérem fora de  la ciutat a la vora del riu, a on s’  
Ac 16,13  isquérem fora de la ciutat a  la vora del riu, a on s’acostumava fer l’ 
Ac 16,14 una certa dona, anomenada Lídia, de  la ciutat de Tiatira, venedora de púrpura, 
Ac 16,14  púrpura, temerosa de Déu, oigué. A  la qual lo Senyor obrí lo cor per a què  
Ac 16,17  los quals vos anuncien lo camí de  la salvació. 18 I hi havia molts dies que  
Ac 16,23  donat molts assots, los ficaren a  la presó, manant a l’escarceller que els  
Ac 16,26 que es commogueren los fonaments de  la presó, i s’obriren tot seguit totes  
Ac 16,27  quan vegé obertes les portes de  la presó, desembeinà l’espasa i es volia  
Ac 16,32  tu i ta casa. 32 I li anunciaren  la paraula del Senyor, així com a tots los 
Ac 16,34 los conduït a sa casa, los presentà  la taula i s’alegrà ab tots los de sa  
Ac 16,37 judici; essent romans nos posaren a  la presó; ¿i ara nos trauen fora en  
Ac 16,39  los suplicaven que eixissen de  la ciutat. 40 I així que isqueren de la  
Ac 16,40  ciutat. 40 I així que isqueren de  la presó, entraren en casa de Lídia, i  
Ac 17,5  ab si alguns homes dolents de  la plebe, i juntant una turba, alborotaren 
Ac 17,5  i juntant una turba, alborotaren  la ciutat, i assaltaren la casa de Jason,  
Ac 17,5 alborotaren la ciutat, i assaltaren  la casa de Jason, volent-los presentar  
Ac 17,6  germans davant dels magistrats de  la ciutat, cridant: –Aquestos són los que  
Ac 17,6  –Aquestos són los que alboroten  la ciutat i han vingut aquí, 7 als quals  
Ac 17,8  al poble i als principals de  la ciutat, que oïen aquestes coses. 9  
Ac 17,10 Berea, i quan arribaren entraren en  la sinagoga dels jueus. 11 I aquestos eren 
Ac 17,11  los de Tessalònica, puix reberen  la paraula ab gran ànsia, escodrinyant  
Ac 17,13  Pau havia predicat també en Berea  la paraula de Déu, vingueren allí a  
Ac 17,13  allí a pertorbar i alborotar  la multitud. 14 I els germans  
Ac 17,16 s’inflamava en son interior, veent  la ciutat entregada a la idolatria. 17 I  
Ac 17,16  veent la ciutat entregada a  la idolatria. 17 I per això disputava en  
Ac 17,17  17 I per això disputava en  la sinagoga ab los jueus i ab los  
Ac 17,17  los jueus i ab los prosèlits, i en  la plaça tots los dies ab los que se li  
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Ac 17,18  nous. Puix los anunciava Jesús i  la resurrecció. 19 I l’agafaren i el  
Ac 17,26  humà, per a què habitàs sobre tota  la cara de la terra, senyalant l’ordre  
Ac 17,26 a què habitàs sobre tota la cara de  la terra, senyalant l’ordre dels temps i  
Ac 17,29  progènie de Déu, devem pensar que  la divinitat és semblant no a l’or, o  
Ac 18,4  4 I disputava cada dissabte en  la sinagoga i, fent entrar en ses  
Ac 18,7  es deia Tito Just, temerós de Déu,  la casa del qual estava junt a la  
Ac 18,7 Déu, la casa del qual estava junt a  la sinagoga. 8 I Crispo, que era príncep  
Ac 18,8  8 I Crispo, que era príncep de  la sinagoga, cregué en lo Senyor ab tots  
Ac 18,11 un any i sis mesos, ensenyant-los  la paraula de Déu. 12 I essent Gàlio  
Ac 18,13  homes que servesquen a Déu contra  la Llei. 14 I com Pau començàs a obrir sa  
Ac 18,17 -se sobre de Sostenes, príncep de  la sinagoga, lo maltractaven a colps  
Ac 18,18  dels germans, se n’anà per mar a  la Síria, i ab ell Prisciŀla i Aquila, i  
Ac 18,19  i els deixà allí. I entrant en  la sinagoga disputava ab los jueus. 20 I  
Ac 18,22  en Cesarea, pujà a saludar a  la iglésia, i des d’allí passà a  
Ac 18,23  partí i recorregué per son ordre  la terra de Galàcia i la Frígia,  
Ac 18,23 per son ordre la terra de Galàcia i  la Frígia, confortant a tots los  
Ac 18,26  començà a parlar llibrement en  la sinagoga. I quan Prisciŀla i Aquila l’ 
Ac 19,2  Sant Esperit després que abraçàreu  la fe? I ells li respongueren: –Ni tampoc  
Ac 19,8  com dotze persones. 8 I entrant en  la sinagoga parlà llibrement per espai de  
Ac 19,9  lo camí del Senyor davant de  la multitud, apartant-se d’ells separà  
Ac 19,10  los que habitaven en l’Àsia oïen  la paraula del Senyor Jesús, jueus i  
Ac 19,20  modo creixia i es fortaleixia  la paraula de Déu. 21 I complertes  
Ac 19,21  anar a Jerusalem atravessant  la Macedònia i l’Acaia dient: –Perquè  
Ac 19,27  que sia despreciat lo temple de  la gran Diana i comència a no fer-se cas 
Ac 19,27  i comència a no fer-se cas de  la majestat d’aquella a qui tota l’Àsia  
Ac 19,28  d’ira i cridaren dient: –Gran és  la Diana dels efèsios! 29 I s’omplí tota  
Ac 19,29  dels efèsios! 29 I s’omplí tota  la ciutat de confusió, i tots a una  
Ac 19,32 altra, perquè en lo concurs reinava  la confusió i la major part no sabia per a 
Ac 19,32 en lo concurs reinava la confusió i  la major part no sabia per a què s’havien 
Ac 19,33 33 I tragueren a Alexandre d’entre  la turba, empenyant-lo en avant los  
Ac 19,33  jueus. I Alexandre, fent senyal ab  la mà de que callassen, volia donar raó al 
Ac 19,34  de dos hores, cridaren: –Gran és  la Diana dels efèsios! 35 Llavors lo  
Ac 19,35  lo secretari, havent apaciguat  la gent, digué: –Barons d’Èfeso, quin  
Ac 19,35  quin home hi ha que no sàpia que  la ciutat d’Èfeso dóna adoració a la gran 
Ac 19,35  la ciutat d’Èfeso dóna adoració a  la gran Diana, filla de Júpiter? 36 Veent, 
Ac 19,40  no havent-hi causa alguna per  la qual pugam donar raó d’aquest tumulto. 
Ac 19,40  I havent dit això féu retirar  la reunió. 20,Tit Capítol XX Pau, després  
Ac 20,Tit XX Pau, després d’haver recorregut  la Macedònia, predica en Tròada a on  
Ac 20,2 ab moltes plàtiques, se’n vingué a  la Grècia, 3 a on permanesqué tres mesos.  
Ac 20,3  quan estava per navegar a  la Síria, i així determinà tornar-se’n  
Ac 20,6  dels dies dels Àzims nos férem a  la vela des de Filipos i arribàrem en cinc 
Ac 20,7 allí set dies. 7 I al primer dia de  la semana, havent-se los deixebles  
Ac 20,7  conferenciava ab ells, allargant  la plàtica fins a mitjanit. 8 I hi havia  
Ac 20,9 predicàs per llarg temps, vençut de  la son, caigué des del tercer pis de la  
Ac 20,9  son, caigué des del tercer pis de  la casa a baix, i l’alçaren mort. 10 I  
Ac 20,17  a Èfeso, cridant als ancians de  la iglésia, 18 los quals havent vingut i  
Ac 20,21  l’arrepentiment envers Déu i  la fe envers nostre Senyor Jesucrist. 22  
Ac 20,24 acàbia ma carrera i el ministeri de  la paraula que he rebut del Senyor Jesús  
Ac 20,24 a donar testimoni de l’evangeli de  la gràcia de Déu. 25 »I ara, veus aquí jo  
Ac 20,25  lo Regne de Déu, no veureu més  la meva cara. 26 Per lo tant jo us  
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Ac 20,26  en aquest dia que estic net de  la sang de tots. 27 Perquè no he fugit d’ 
Ac 20,28  ha posat per bisbes per a governar  la Iglésia de Déu, la qual ell adquirí ab  
Ac 20,28  per a governar la Iglésia de Déu,  la qual ell adquirí ab sa sang. 29 »Jo sé  
Ac 20,32  32 »I ara vos encomano a Déu i a  la paraula de sa gràcia, a aquell que és  
Ac 20,38  I l’anaren a acompanyar fins a  la barca. 21,Tit Capítol XXI Viatge de Pau 
Ac 21,1  Lísias. 1 I havent-nos fet a  la vela després que ens separàrem d’ells, 
Ac 21,2  entràrem en ella i ens férem a  la vela. 3 I quan haguérem arribat a  
Ac 21,3  a Síria, i arribàrem a Tiro, a on  la barca havia de deixar lo càrrec. 4 I  
Ac 21,5  dones i criatures, fins a fora de  la ciutat, i agenollats en la ribera férem 
Ac 21,5  fora de la ciutat, i agenollats en  la ribera férem oració. 6 I despedint-  
Ac 21,6  los uns dels altres, entràrem en  la barca, i ells se’n tornaren a ses  
Ac 21,10  allí alguns dies, arribà de  la Judea un profeta anomenat Àgabo, 11 lo  
Ac 21,14  persuadir cessàrem dient: –Faça’s  la voluntat del Senyor. 15 I després d’  
Ac 21,20  han cregut, i tots són zelosos de  la Llei. 21 I han oït a dir de tu que  
Ac 21,22  doncs? Certament és necessari que  la multitud se júntia, perquè oiran que tu 
Ac 21,24  al contrari, tu continues guardant  la Llei. 25 I acerca aquells gentils que  
Ac 21,26  a saber lo compliment dels dies de  la purificació, fins que fes l’oferta per 
Ac 21,28  a tothom contra lo poble, i contra  la Llei, i contra aquest lloc, i ha  
Ac 21,29 29 Puix havien vist anar ab ell per  la ciutat a Tròfim d’Èfeso i cregueren  
Ac 21,30 en lo temple. 30 I es commogué tota  la ciutat i s’amotinà tot lo poble. I  
Ac 21,31  -lo, fou donat avís al tribú de  la cohort de que tot Jerusalem estava  
Ac 21,34  era i què havia fet. 34 I dels de  la turba, los uns cridaven una cosa, i els 
Ac 21,34 l’alborot, manà que el portassen a  la fortalesa. 35 I quan arribà a les  
Ac 21,35  lo portassen en pes, a causa de  la violència del poble. 36 Perquè el  
Ac 21,36  del poble. 36 Perquè el seguia  la multitud del poble cridant: –Matau-  
Ac 21,37 quan començaven ja a ficar a Pau en  la fortalesa, digué al tribú: –¿Me serà  
Ac 21,39  de Tarso, ciutat no poc noble de  la Cilícia. Emperò te demano que em  
Ac 21,40  les grades, féu senyal al poble ab  la mà. I havent-se seguit un gran  
Ac 22,3  als peus de Gamaliel, conforme a  la veritat de la Llei de nostres pares,  
Ac 22,3  Gamaliel, conforme a la veritat de  la Llei de nostres pares, zelós envers  
Ac 22,4  I he prosseguit aquest camí fins a  la mort, lligant i posant a la presó homes 
Ac 22,4  fins a la mort, lligant i posant a  la presó homes i dones, 5 com lo príncep  
Ac 22,9 els que eren ab mi vegeren realment  la llum i tingueren temor; emperò no  
Ac 22,9 tingueren temor; emperò no oigueren  la veu del que em parlava. 10 I jo diguí:  
Ac 22,11  d’aquella llum, guiat de  la mà per los companys, entrí en Damasco.  
Ac 22,12  un cert Ananies, baró just segons  la Llei, de qui donaven testimoni tots los 
Ac 22,13  digué: »–Saulo, germà, recobra  la vista. »I en aquell mateix instant lo  
Ac 22,14  i vegesses al Just, i oiguesses  la veu de sa boca. 15 Perquè tu li seràs  
Ac 22,19  mateixos saben que jo ficava en  la presó i assotava en les sinagogues als  
Ac 22,20 creien en vós. 20 I quan se derramà  la sang de vostre màrtir Esteve, jo estava 
Ac 22,24 aire, 24 lo tribú manà ficar-lo a  la fortalesa i donar-li turment assotant 
Ac 22,30  dia següent, volent saber de cert  la causa que tenien los jueus per acusar- 
Ac 23,2  prop d’ell que el ferissen en  la boca. 3 Llavors Pau li digué: –Déu te  
Ac 23,3  sentat per a judicar-me segons  la Llei, i me manes ferir contra la Llei?  
Ac 23,3  la Llei, i me manes ferir contra  la Llei? 4 I els que estaven allí  
Ac 23,7  i els saduceus, i se dividí  la multitud. 8 Perquè els saduceus diuen  
Ac 23,10  no pugnem contra Déu. 10 I per  la gran dissensió que hi havia, tement lo  
Ac 23,10  mig d’ells i que el portassen a  la fortalesa. 11 I a la nit següent se li  
Ac 23,11 el portassen a la fortalesa. 11 I a  la nit següent se li aparegué lo Senyor i  
Ac 23,16  aquesta conspiració un fill de  la germana de Pau, anà i entrà en la  
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Ac 23,16  la germana de Pau, anà i entrà en  la fortalesa, i donà avís a Pau. 17 I Pau  
Ac 23,19  19 I prenent-lo lo tribú per  la mà i retirant-lo a part, li preguntà: 
Ac 23,23  llances des de l’hora tèrcia de  la nit. 24 I aparellau cavalcadures en què 
Ac 23,27  de matar-lo, sobrevenint jo ab  la tropa, lo deslliurí, sabent que era  
Ac 23,32  ab ell, se’n tornaren los demés a  la fortalesa. 33 I quan arribaren a  
Ac 23,33  arribaren a Cesarea, entregaren  la carta al governador i presentaren també 
Ac 23,34  a Pau davant d’ell. 34 I havent- la llegida, i preguntat de quina província 
Ac 24,5  jueus per tot lo món i és cap de  la secta revoltosa dels nazarens; 6 lo  
Ac 24,13  gent en les sinagogues, 13 ni en  la ciutat, ni podran provar les coses de  
Ac 24,14  açò davant de vós: que, segons  la via que ells anomenen heretgia, servesc 
Ac 24,14  les coses que estan escrites en  la Llei i en los Profetes, 15 tenint l’  
Ac 24,15  mateixos tenen, de que ha de venir  la resurrecció dels justos i dels  
Ac 24,17  he vingut a portar almoines als de  la meva nació, i ofertes, i vots. 18 I  
Ac 24,21 alta veu estant enmig d’ells: “Per  la resurrecció dels morts só jo judicat  
Ac 24,24  i cridà a Pau i l’oí parlar de  la fe que està en Jesucrist. 25 Emperò com 
Ac 24,25  25 Emperò com Pau parlàs de  la justícia, de la castedat i del judici  
Ac 24,25  com Pau parlàs de la justícia, de  la castedat i del judici que ha de venir,  
Ac 24,27  ab los jueus, deixà a Pau en  la presó. 25,Tit Capítol XXV Pau se  
Ac 25,1  1 Festo, doncs, havent vingut a  la província, al cap de tres dies pujà de  
Ac 25,8  dient: –En res he pecat, ni contra  la Llei dels jueus, ni contra lo temple,  
Ac 25,14  molts dies, Festo declarà al rei  la causa de Pau dient: –Aquí hi ha un home 
Ac 25,17  17 I havent ells acudit aquí sens  la menor dilació, al dia següent me vaig  
Ac 25,19  contra ell algunes qüestions sobre  la seva superstició i sobre un cert Jesús  
Ac 25,23  i ab les principals persones de  la ciutat, se presentà Pau per ordre de  
Ac 25,24  a aquest home contra del qual tota  la multitud dels jueus ha recorregut a mi  
Ac 26,1  ta defensa. Llavors Pau, extenent  la mà, començà a justificar-se: 2 –Me  
Ac 26,4  ab paciència. 4 »I en veritat que  la vida que jo fiu en Jerusalem entre los  
Ac 26,4  des del principi de ma joventut,  la saben tots los jueus, 5 coneixent des  
Ac 26,5  testificar-ho, que jo, segons  la secta més segura de nostra religió,  
Ac 26,6 ara só acusat en judici per esperar  la promesa feta per Déu a nostres pares, 7 
Ac 26,7  feta per Déu a nostres pares, 7  la qual esperen veure complerta les  
Ac 26,10  dels sacerdots. I quan los donaven  la mort hi vaig consentir també. 11 I  
Ac 26,13 que superava lo resplendor del sol,  la que em rodejà a mi i als que anaven ab  
Ac 26,18  es convertesquen de les tenebres a  la llum, i del poder de Satanàs a Déu, per 
Ac 26,18  de Satanàs a Déu, per a què rèbien  la remissió de sos pecats i la part de l’ 
Ac 26,18  rèbien la remissió de sos pecats i  la part de l’herència entre els que són  
Ac 26,18  entre els que són santificats per  la fe que és en mi. 19 »Per lo qual, oh  
Ac 26,19  jo no vaig ésser desobedient a  la visió celestial, 20 sinó que prediquí  
Ac 26,20  i després en Jerusalem, i per tota  la terra de Judea, i als gentils, que s’  
Ac 26,23  d’entre els morts i anunciaria  la llum al poble i als gentils. 24 I  
Ac 26,31  –Aquest home no ha fet cosa per  la qual haja de morir ni estar en presó.  
Ac 27,Tit  per lo centurió Júlio. Naufraga  la barca prop d’una isla, emperò tots se  
Ac 27,1  a un centurió anomenat Júlio, de  la cohort Augusta, 2 embarcant-nos en un 
Ac 27,2  un barco d’Adrumeto, nos férem a  la vela, intentant costejar les terres de  
Ac 27,5  eren contraris. 5 I havent passat  la mar de Cilícia i de Pamfília, arribàrem 
Ac 27,8  ab molt treball lo llarg de  la costa, arribàrem a un lloc que s’  
Ac 27,8  Bons Ports, prop del qual estava  la ciutat de Talassa. 9 I com s’hagués  
Ac 27,9  molt temps i no fos ja segura  la navegació, per quan era ja passat lo  
Ac 27,10  dient-los: –Barons, jo veig que  la navegació comença a ser perillosa i de  
Ac 27,10  i de molt dany, no sols per  la barca i son càrrec, sinó també per  
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Ac 27,12  port no fos bo per hivernar-hi,  la major part foren de parer que s’isqués 
Ac 27,15  lo barco, i no podent resistir a  la borrasca, abandonàrem la barca a la  
Ac 27,15 resistir a la borrasca, abandonàrem  la barca a la mercè del vent, i aixís érem 
Ac 27,15 la borrasca, abandonàrem la barca a  la mercè del vent, i aixís érem portats.  
Ac 27,16  érem portats. 16 I llançats per  la corrent a una isla, anomenada Cauda, ab 
Ac 27,27  a una altra isla. 27 I quan arribà  la nit del dia catorze, com navegàssem per 
Ac 27,27 de mitjanit sospitaren que tenien a  la vista alguna terra. 28 I tirant la  
Ac 27,28  la vista alguna terra. 28 I tirant  la sonda trobaren vint braces d’aigua, i  
Ac 27,29  tiraren quatre àncores des de  la popa, i desitjaven que es fes de dia.  
Ac 27,39 havent-se fet de dia no coneixien  la terra; no obstant, descobrien una cala  
Ac 27,40  I llevant ancles, s’entregaren a  la mercè de les oles, i afluixant també  
Ac 27,40  també les cordes del timó i alçada  la vela de popa per a prendre vent, se  
Ac 27,40  per a prendre vent, se dirigien a  la platja. 41 Emperò donant en un lloc que 
Ac 27,41  los dos costats, ells hi vararen  la barca; i la proa estava encallada i  
Ac 27,41  ells hi vararen la barca; i  la proa estava encallada i immòbil, mes la 
Ac 27,41  estava encallada i immòbil, mes  la popa s’obria a cops de mar. 42 Llavors 
Ac 27,42 soldats foren de parer que es donàs  la mort als presos, per a què ningú s’  
Ac 28,2  un gran foc, nos referen a tots de  la pluja que queia i del fred. 3 I havent  
Ac 28,3  calor un escurçó i se li agarrà a  la mà. 4 I quan los bàrbaros vegeren lo  
Ac 28,4  puix havent-se escapat del mar,  la venjança no el deixa viure. 5 Emperò  
Ac 28,16  entregà los presos al capità de  la guàrdia; emperò a Pau se li permeté  
Ac 28,18 per llibre, no encontrant causa per  la qual hagués jo de morir. 19 Emperò  
Ac 28,21 –Nosaltres no havem rebut cartes de  la Judea sobre de tu, ni ningú dels  
Ac 28,23  lo que està dit de Jesús per  la Llei de Moisès i per los Profetes, des  
Ac 28,23  los Profetes, des del matí fins a  la tarda. 24 I alguns creien les coses que 
Ac 28,30  Pau permanesqué dos anys enters en  la casa que tenia llogada, i rebia a tots  
Rm 1,Tit sens ella ningú és justificat, i de  la raó s’abusa en termes, que los  
Rm 1,3  fet del llinatge de David segons  la carn; 4 i declarant ser lo Fill de Déu  
Rm 1,5 els morts, 5 per lo qui havem rebut  la gràcia i l’apostolat, perquè s’  
Rm 1,5  i l’apostolat, perquè s’obeesca  la fe en totes les nacions per son nom, 6  
Rm 1,10  algun temps me serà concedit, per  la voluntat de Déu, un viatge ditxós per  
Rm 1,17  i també al grec. 17 Perquè en ell  la justícia de Déu és revelada de fe en  
Rm 1,17  fe, com està escrit: «Lo just per  la fe viu.» 18 Perquè la ira de Déu se  
Rm 1,18  «Lo just per la fe viu.» 18 Perquè  la ira de Déu se manifesta del cel contra  
Rm 1,18  se manifesta del cel contra tota  la impietat i injustícia d’aquells homes  
Rm 1,18  d’aquells homes que retenen  la veritat de Déu en injustícia. 19 Per  
Rm 1,20  d’ell se veuen clarament de  la creació del món, per les obres criades, 
Rm 1,23  se tornaren necis, 23 i mudaren  la glòria de Déu incorruptible en  
Rm 1,24 Per lo que Déu los abandonà també a  la immundícia, per les concupiscències de  
Rm 1,25 ells mateixos. 25 Los quals mudaren  la veritat de Déu en mentida, i adoraren i 
Rm 1,27  nefandes, i rebent en si mateixos  la paga que era deguda a son error. 28 I  
Rm 2,Tit  La verdadera circumcisió és  la de l’esperit i de la voluntat. 1 Per  
Rm 2,Tit  és la de l’esperit i de  la voluntat. 1 Per lo qual no tens excusa, 
Rm 2,4  i llarg sofriment? ¿No saps que  la benignitat de Déu te guia a l’  
Rm 2,5 atresores per a tu ira en lo dia de  la ira i de la revelació del just judici  
Rm 2,5  a tu ira en lo dia de la ira i de  la revelació del just judici de Déu, 6 lo  
Rm 2,7  glòria, i honra, i immortalitat,  la vida eterna; 8 als que són amics de  
Rm 2,8  de disputes i que no obeeixen a  la veritat, sinó que obeeixen a la  
Rm 2,8  a la veritat, sinó que obeeixen a  la injustícia, ira i indignació. 9  
Rm 2,12  periran; i tots quants pecassen en  la Llei, per la Llei seran judicats 13  
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Rm 2,12  quants pecassen en la Llei, per  la Llei seran judicats 13 (perquè no són  
Rm 2,13  justos davant de Déu los que ouen  la Llei, mes los que compleixen la Llei  
Rm 2,13  la Llei, mes los que compleixen  la Llei seran justificats; 14 perquè quan  
Rm 2,14 fan naturalment les coses que conté  la Llei, aquestos tals, no tenint Llei,  
Rm 2,15  15 los quals manifesten l’obra de  la Llei escrita en son cor, donant  
Rm 2,17  del sobrenom de jueu, i reposes en  la Llei, i et glories en Déu, 18 i  
Rm 2,18  sa voluntat, i instruït per  la Llei aproves les coses que són més  
Rm 2,20  i instructor d’infants, que tens  la regla de la ciència i de la veritat en  
Rm 2,20  d’infants, que tens la regla de  la ciència i de la veritat en la Llei; 21  
Rm 2,20  tens la regla de la ciència i de  la veritat en la Llei; 21 ¿tu, doncs, que  
Rm 2,20  de la ciència i de la veritat en  la Llei; 21 ¿tu, doncs, que ensenyes als  
Rm 2,23  23 ¿Tu que et vanaglòries en  la Llei, deshonres a Déu trencant la Llei? 
Rm 2,23  la Llei, deshonres a Déu trencant  la Llei? 24 Perquè lo nom de Déu és  
Rm 2,25  verdaderament aprofita si guardes  la Llei; emperò si trenques la Llei, ta  
Rm 2,25 guardes la Llei; emperò si trenques  la Llei, ta circumcisió se torna  
Rm 2,26 incircumcís guarda los preceptes de  la Llei, ¿no és cert que sa incircumcisió  
Rm 2,27  és incircumcís guarda exactament  la Llei, ¿no et judicarà a tu, que ab la  
Rm 2,27  Llei, ¿no et judicarà a tu, que ab  la lletra i la circumcisió trenques la  
Rm 2,27  judicarà a tu, que ab la lletra i  la circumcisió trenques la Llei? 28 Perquè 
Rm 2,27 la lletra i la circumcisió trenques  la Llei? 28 Perquè no és jueu aquell que  
Rm 2,28  aquella que es manifesta en  la carn, 29 sinó que és jueu aquell que ho 
Rm 2,29  aquell que ho és interiorment, i  la circumcisió és del cor en l’Esperit, i 
Rm 2,29  és del cor en l’Esperit, i no en  la lletra, l’alabança de la qual no és  
Rm 2,29  i no en la lletra, l’alabança de  la qual no és dels homes, sinó de Déu.  
Rm 3,Tit  l’Apòstol en què consisteix  la preferència dels jueus sobre els  
Rm 3,Tit  estan subjectes al pecat. No és  la Llei, sinó la fe en Jesucrist la que  
Rm 3,Tit  al pecat. No és la Llei, sinó  la fe en Jesucrist la que els deslliura d’ 
Rm 3,Tit és la Llei, sinó la fe en Jesucrist  la que els deslliura d’ell. La fe no  
Rm 3,Tit  d’ell. La fe no destrueix  la Llei, sinó que la perfecciona. 1 Quins  
Rm 3,Tit  fe no destrueix la Llei, sinó que  la perfecciona. 1 Quins ventatges té,  
Rm 3,1 doncs, lo jueu, o de quin profit és  la circumcisió? 2 De totes maneres és gran 
Rm 3,3  ventura sa incredulitat farà vana  la fe de Déu? De ningun modo! 4 Perquè Déu 
Rm 3,5  si nostra injustícia fa brillar  la justícia de Déu, què direm? ¿És injust  
Rm 3,7  Déu a aquest món? 7 Perquè si  la veritat de Déu cresqué per ma mentida a 
Rm 3,8  fem mal, a fi de que vinga bé:  la condemnació dels quals és justa. 9  
Rm 3,14 d’àspids tenen sota sos llavis; 14  la boca dels quals està plena de  
Rm 3,17  i destrucció. 17 No conegueren  la senda de la pau. 18 No hi ha temor de  
Rm 3,17  17 No conegueren la senda de  la pau. 18 No hi ha temor de Déu davant de 
Rm 3,19  19 Emperò sabem que tot quant  la Llei diu, ho diu als que estan baix la  
Rm 3,19 Llei diu, ho diu als que estan baix  la Llei, a fi de que tota boca sia tapada  
Rm 3,20  Déu. 20 Puix per les obres de  la Llei ninguna carn serà justificada  
Rm 3,20  davant d’ell; perquè per  la Llei ve lo coneixement del pecat. 21  
Rm 3,21  coneixement del pecat. 21 Mes ara  la justícia de Déu sens la Llei s’és  
Rm 3,21  21 Mes ara la justícia de Déu sens  la Llei s’és manifestada, essent  
Rm 3,21 manifestada, essent testificada per  la Llei i els Profetes. 22 La justícia,  
Rm 3,22  22 La justícia, dic, de Déu per  la fe en Jesucrist per a tots i sobre tots 
Rm 3,23  tots pecaren i estan privats de  la glòria de Déu, 24 essent justificats  
Rm 3,24 essent justificats gratuïtament per  la gràcia d’ell mateix, mediant la  
Rm 3,24  la gràcia d’ell mateix, mediant  la redempció que és en Cristo Jesús. 25 Al 
Rm 3,25 constituït per propiciació, mediant  la fe en sa sang, a fi de manifestar sa  
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Rm 3,25  a fi de manifestar sa justícia per  la remissió dels pecats passats, 26 en la  
Rm 3,26 remissió dels pecats passats, 26 en  la paciència de Déu per a demostrar sa  
Rm 3,26  i justificador d’aquell que té  la fe de Jesucrist. 27 A on està, doncs,  
Rm 3,27  llei? De les obres? No, sinó per  la llei de la fe. 28 Així que concluïm que 
Rm 3,27  les obres? No, sinó per la llei de  la fe. 28 Així que concluïm que l’home és 
Rm 3,28  que l’home és justificat per  la fe, sens les obres de la Llei. 29 ¿És  
Rm 3,28  per la fe, sens les obres de  la Llei. 29 ¿És ell, per ventura, Déu dels 
Rm 3,30  un sol Déu és realment lo qui per  la fe justificarà la circumcisió, i per la 
Rm 3,30  lo qui per la fe justificarà  la circumcisió, i per la fe, la  
Rm 3,30  justificarà la circumcisió, i per  la fe, la incircumcisió. 31 ¿Destruïm,  
Rm 3,30  la circumcisió, i per la fe,  la incircumcisió. 31 ¿Destruïm, doncs, la  
Rm 3,31 incircumcisió. 31 ¿Destruïm, doncs,  la Llei per la fe? No, per cert, ans bé  
Rm 3,31  31 ¿Destruïm, doncs, la Llei per  la fe? No, per cert, ans bé establim la  
Rm 3,31  fe? No, per cert, ans bé establim  la Llei. 4,Tit Capítol IV Ab l’exemple d’ 
Rm 4,Tit  pecador, no per les obres sinó per  la fe. 1 Què direm, doncs, que trobà  
Rm 4,1  trobà Abraham, nostre pare segons  la carn? 2 Perquè si Abraham fou  
Rm 4,6  6 Així com també David declara  la benaventurança de l’home a qui Déu  
Rm 4,9  doncs, aquesta benaventurança en  la circumcisió tan solament, o en la  
Rm 4,9  la circumcisió tan solament, o en  la incircumcisió també? Puix diem que la  
Rm 4,9  incircumcisió també? Puix diem que  la fe fou imputada a Abraham per justícia. 
Rm 4,10  circumcidat o incircumcidat? No en  la circumcisió, sinó en la incircumcisió.  
Rm 4,10  No en la circumcisió, sinó en  la incircumcisió. 11 I ell rebé lo senyal  
Rm 4,11  11 I ell rebé lo senyal de  la circumcisió com sello de la justícia de 
Rm 4,11  de la circumcisió com sello de  la justícia de la fe quan no era encara  
Rm 4,11  com sello de la justícia de  la fe quan no era encara circumcidat, a fi 
Rm 4,12  a justícia. 12 I sia pare de  la circumcisió, no solament a aquells que  
Rm 4,12  no solament a aquells que són de  la circumcisió, sinó als que segueixen les 
Rm 4,12  als que segueixen les petjades de  la fe de nostre pare Abraham essent encara 
Rm 4,13  encara incircumcidat. 13 Perquè  la promesa de que ell seria hereu del món, 
Rm 4,13  a Abraham ni a sa descendència per  la Llei, sinó per la justícia de la fe. 14 
Rm 4,13  descendència per la Llei, sinó per  la justícia de la fe. 14 Perquè si los de  
Rm 4,13  la Llei, sinó per la justícia de  la fe. 14 Perquè si los de la Llei són los 
Rm 4,14  de la fe. 14 Perquè si los de  la Llei són los hereus, la fe és vana, i  
Rm 4,14  si los de la Llei són los hereus,  la fe és vana, i la promesa anuŀlada. 15  
Rm 4,14  són los hereus, la fe és vana, i  la promesa anuŀlada. 15 Perquè la Llei  
Rm 4,15  i la promesa anuŀlada. 15 Perquè  la Llei obra ira; puix a on no hi ha Llei, 
Rm 4,16 ha violació. 16 Per lo tant, és per  la fe, a fi de que per la gràcia la  
Rm 4,16 tant, és per la fe, a fi de que per  la gràcia la promesa sia segura a tot son  
Rm 4,16  la fe, a fi de que per la gràcia  la promesa sia segura a tot son llinatge,  
Rm 4,16  llinatge, no tan sols al que és de  la Llei, sinó també al que és de la fe d’ 
Rm 4,16 de la Llei, sinó també al que és de  la fe d’Abraham, que és pare de tots  
Rm 4,19  llinatge.» 19 I no se debilità en  la fe, ni considerà son propi cos, ja casi 
Rm 4,19 (essent de cerca cent anys), ni que  la virtut de concebir estava ja extinguida 
Rm 4,20  Sara. 20 Tampoc titubejà ni tingué  la més petita desconfiança en la promesa  
Rm 4,20  la més petita desconfiança en  la promesa de Déu, ans bé se fortificà en  
Rm 4,20  de Déu, ans bé se fortificà en  la fe, donant glòria a Déu, 21  
Rm 5,Tit  5,Tit Capítol V Exceŀlències de  la justificació per la fe en Jesucrist, la 
Rm 5,Tit Exceŀlències de la justificació per  la fe en Jesucrist, la gràcia  
Rm 5,Tit  per la fe en Jesucrist,  la gràcia sobreabundant del qual no sols  
Rm 5,1  béns. 1 Justificats, doncs, per  la fe, tingam pau ab Déu mediant nostre  
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Rm 5,2 per qui igualment tenim entrada per  la fe a esta gràcia, en la que estam ferms 
Rm 5,2 entrada per la fe a esta gràcia, en  la que estam ferms i ens regositjam en l’ 
Rm 5,2 i ens regositjam en l’esperança de  la glòria dels fills de Déu. 3 I no tan  
Rm 5,3  en les tribulacions, sabent que  la tribulació obra paciència, 4 i la  
Rm 5,4  la tribulació obra paciència, 4 i  la paciència, prova, i la prova,  
Rm 5,4  4 i la paciència, prova, i  la prova, esperança; 5 i l’esperança no  
Rm 5,5  no porta avergonyiment, perquè  la caritat de Déu està difundida en  
Rm 5,9  sa sang, serem salvats per ell de  la ira. 10 Perquè si essent enemics fórem  
Rm 5,10  fórem reconciliats a Déu per  la mort de son Fill, molt més estant  
Rm 5,11  Jesucrist, per qui ara havem rebut  la reconciliació. 12 Per lo tant, així com 
Rm 5,12  en aquest món, i per lo pecat,  la mort, així també passà la mort a tots  
Rm 5,12 lo pecat, la mort, així també passà  la mort a tots los homes per aquell en qui 
Rm 5,13 qui tots pecaren. 13 (Perquè fins a  la Llei lo pecat estava en lo món; emperò  
Rm 5,14 lo pecat no era imputat. 14 Ab tot,  la mort regnà des d’Adam a Moisès, fins  
Rm 5,14  ab una transgressió semblant a  la d’Adam, lo qual és la figura del que  
Rm 5,14  semblant a la d’Adam, lo qual és  la figura del que havia de venir. 15  
Rm 5,15  d’un moriren molts, molt més  la gràcia de Déu i lo do per la gràcia d’ 
Rm 5,15  més la gràcia de Déu i lo do per  la gràcia d’un sol home, que és  
Rm 5,16 verdaderament fou d’un pecat per a  la condemnació, emperò la gràcia fou de  
Rm 5,16  pecat per a la condemnació, emperò  la gràcia fou de molts delictes per a la  
Rm 5,16  gràcia fou de molts delictes per a  la justificació. 17 Perquè si per lo pecat 
Rm 5,17  si per lo pecat d’un sol regnà  la mort per un sol home, molt més regnaran 
Rm 5,17  los que reben l’abundància de  la gràcia, i del do, i de la justícia.) 18 
Rm 5,17  de la gràcia, i del do, i de  la justícia.) 18 Per això, així com per lo 
Rm 5,18  així com per lo pecat d’un caigué  la condemnació sobre tots los homes, així  
Rm 5,18  tots los homes, així també per  la justícia d’un sol, tots los homes  
Rm 5,18  d’un sol, tots los homes rebran  la justificació de la vida. 19 Perquè així 
Rm 5,18 los homes rebran la justificació de  la vida. 19 Perquè així com per la  
Rm 5,19  de la vida. 19 Perquè així com per  la desobediència d’un sol home molts  
Rm 5,20  l’obediència d’un sol. 20 Puix  la Llei sobrevingué per a què abundàs lo  
Rm 5,20  quan cresqué lo pecat, sobrepujà  la gràcia, 21 a fi de que com regnà lo  
Rm 5,21  a fi de que com regnà lo pecat per  la mort, així també régnia la gràcia per  
Rm 5,21  per la mort, així també régnia  la gràcia per la justícia per a la vida  
Rm 5,21  així també régnia la gràcia per  la justícia per a la vida eterna, per  
Rm 5,21  la gràcia per la justícia per a  la vida eterna, per Jesucrist nostre  
Rm 6,Tit  Com deuen los fiels perseverar en  la gràcia rebuda en lo baptisme, fent vida 
Rm 6,1  en lo pecat perquè abúndia  la gràcia? 2 No ho vulla Déu! Perquè  
Rm 6,5  estat plantats juntament ab ell en  la semblança de sa mort, ho serem també en 
Rm 6,5  de sa mort, ho serem també en  la de sa resurrecció. 6 Sabent això que  
Rm 6,9  d’entre els morts, ja no mor, ni  la mort tindrà ja més domini sobre d’ell. 
Rm 6,14  vosaltres, perquè no estau baix de  la Llei, sinó baix de la gràcia. 15 Doncs, 
Rm 6,14 estau baix de la Llei, sinó baix de  la gràcia. 15 Doncs, què? ¿Pecarem perquè  
Rm 6,15  ¿Pecarem perquè no estam baix de  la Llei, sinó baix de la gràcia? No ho  
Rm 6,15 estam baix de la Llei, sinó baix de  la gràcia? No ho vulla Déu! 16 ¿No sabeu  
Rm 6,17  de cor aquella forma de doctrina a  la que haveu estat entregats. 18 I  
Rm 6,18  del pecat, vos haveu fet servos de  la justícia. 19 Vos parlo com a home, a  
Rm 6,19 19 Vos parlo com a home, a causa de  la flaquesa de vostra carn; perquè així  
Rm 6,19  vostres membres per a servir a  la impuresa i a la iniquitat, així ara per 
Rm 6,19  per a servir a la impuresa i a  la iniquitat, així ara per a santificació  
Rm 6,19  vostres membres que servesquen a  la justícia. 20 Puix quan éreu esclaus del 
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Rm 6,20  del pecat, estiguéreu llibres de  la justícia. 21 I quin fruit traguéreu d’ 
Rm 6,21  Puix lo terme d’elles és  la mort. 22 Emperò ara que estau  
Rm 6,22  de Déu, teniu vostre fruit en  la santificació, i per terme la vida  
Rm 6,22  en la santificació, i per terme  la vida eterna. 23 Perquè l’estipendi del 
Rm 6,23 23 Perquè l’estipendi del pecat és  la mort; emperò la gràcia de Déu és vida  
Rm 6,23  del pecat és la mort; emperò  la gràcia de Déu és vida perdurable en  
Rm 7,Tit  Ventatge de l’home en l’estat de  la llei de gràcia comparat ab lo de la  
Rm 7,Tit la llei de gràcia comparat ab lo de  la Llei antigua. Combat entre la llei de  
Rm 7,Tit lo de la Llei antigua. Combat entre  la llei de la carn i la llei de l’  
Rm 7,Tit  antigua. Combat entre la llei de  la carn i la llei de l’esperit. 1  
Rm 7,Tit  Combat entre la llei de la carn i  la llei de l’esperit. 1 ¿Ignorau, per  
Rm 7,1  (puix parlo ab los que saben  la llei), que la llei té domini sobre l’  
Rm 7,1  ab los que saben la llei), que  la llei té domini sobre l’home tot lo  
Rm 7,2 home tot lo temps que viu? 2 Perquè  la dona que té marit, està lligada per la  
Rm 7,2 dona que té marit, està lligada per  la llei al marit mentres lo marit viu;  
Rm 7,2 son marit mor, queda ella llibre de  la llei del marit. 3 De manera que si  
Rm 7,3  morís son marit, quedarà llibre de  la llei del marit, i no és adúltera encara 
Rm 7,4  germans meus, sou morts a  la Llei per lo cos de Cristo, per a què  
Rm 7,5  5 Perquè quan nosaltres estàvem en  la carn, los afectes dels pecats, que eren 
Rm 7,5  afectes dels pecats, que eren per  la Llei, obraven en nostres membres per a  
Rm 7,5 nostres membres per a donar fruit a  la mort. 6 Emperò ara som deslliurats de  
Rm 7,6  6 Emperò ara som deslliurats de  la Llei de la mort, en la qual estàvem  
Rm 7,6  ara som deslliurats de la Llei de  la mort, en la qual estàvem lligats, per a 
Rm 7,6  de la Llei de la mort, en  la qual estàvem lligats, per a què serviam 
Rm 7,6  lligats, per a què serviam en  la novedat de l’Esperit, i no en la  
Rm 7,6  la novedat de l’Esperit, i no en  la vellesa de la lletra. 7 Què direm,  
Rm 7,6  l’Esperit, i no en la vellesa de  la lletra. 7 Què direm, doncs? És la Llei  
Rm 7,7  la lletra. 7 Què direm, doncs? És  la Llei pecat? De ningun modo! Emperò jo  
Rm 7,7  jo no coneguí lo pecat sinó per  la Llei, perquè jo no hauria conegut la  
Rm 7,7  Llei, perquè jo no hauria conegut  la concupiscència si la Llei no hagués  
Rm 7,7 hauria conegut la concupiscència si  la Llei no hagués dit: «No codiciaràs.» 8  
Rm 7,8 mi tota concupiscència, perquè sens  la Llei lo pecat era mort. 9 I jo vivia  
Rm 7,12 i per ell me matà. 12 De manera que  la Llei certament és santa, i lo manament, 
Rm 7,13  doncs, lo que és bo m’ha causat  la mort? No, per cert; sinó que el pecat,  
Rm 7,13  per aparèixer pecat, engendrà  la mort en mi per medi de lo que era bo, a 
Rm 7,14  per lo manament. 14 Puix sabem que  la Llei és espiritual; emperò jo só  
Rm 7,16  que no vull és lo que faç, aprovo  la Llei per bona. 17 De manera que ja no  
Rm 7,22  en mi. 22 Perquè jo em deleito en  la llei de Déu, segons l’home interior;  
Rm 7,23  llei en mos membres que combat  la llei de mon esperit i em porta a la  
Rm 7,23 la llei de mon esperit i em porta a  la llei del pecat que està en mos membres. 
Rm 7,25  jo mateix ab l’esperit servesc a  la llei de Déu, i ab la carn, a la llei  
Rm 7,25  servesc a la llei de Déu, i ab  la carn, a la llei del pecat. 8,Tit  
Rm 7,25  a la llei de Déu, i ab la carn, a  la llei del pecat. 8,Tit Capítol VIII  
Rm 8,1  los quals no caminen conforme  la carn, sinó conforme l’Esperit. 2  
Rm 8,2  sinó conforme l’Esperit. 2 Perquè  la llei de l’Esperit de vida en Cristo  
Rm 8,2  en Cristo Jesús, me deslliurà de  la llei del pecat i de la mort. 3 Perquè  
Rm 8,2 deslliurà de la llei del pecat i de  la mort. 3 Perquè lo que la Llei no podia  
Rm 8,3 pecat i de la mort. 3 Perquè lo que  la Llei no podia fer, en quant era dèbil  
Rm 8,3  podia fer, en quant era dèbil per  la carn, Déu, enviant son propi Fill en  
Rm 8,3  per lo pecat, condemnà lo pecat en  la carn, 4 per a què la justificació de la 
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Rm 8,4  lo pecat en la carn, 4 per a què  la justificació de la Llei fos complerta  
Rm 8,4  4 per a què la justificació de  la Llei fos complerta en nosaltres, que no 
Rm 8,4 en nosaltres, que no caminam segons  la carn, sinó segons l’Esperit. 5 Perquè  
Rm 8,5  5 Perquè los que són segons  la carn, gusten de les coses de la carn;  
Rm 8,5  la carn, gusten de les coses de  la carn; emperò los que són segons l’  
Rm 8,6  les coses de l’Esperit. 6 Puix  la prudència de la carn és mort; emperò la 
Rm 8,6  l’Esperit. 6 Puix la prudència de  la carn és mort; emperò la prudència de l’ 
Rm 8,6  de la carn és mort; emperò  la prudència de l’Esperit és pau i vida.  
Rm 8,7  l’Esperit és pau i vida. 7 Perquè  la sabiduria de la carn és enemiga de Déu, 
Rm 8,7  i vida. 7 Perquè la sabiduria de  la carn és enemiga de Déu, com que no està 
Rm 8,7  de Déu, com que no està subjecta a  la llei de Déu, ni pot ser. 8 De modo que  
Rm 8,8  8 De modo que los que viuen segons  la carn, no poden agradar a Déu. 9 Emperò  
Rm 8,9  9 Emperò vosaltres no sou segons  la carn, sinó segons l’Esperit, si és que 
Rm 8,10  emperò l’Esperit viu per raó de  la justícia. 11 I si l’Esperit d’aquell  
Rm 8,12  nosaltres som deutors, no a  la carn, per a viure segons la carn, 13  
Rm 8,12  no a la carn, per a viure segons  la carn, 13 perquè si viviu segons la  
Rm 8,13  la carn, 13 perquè si viviu segons  la carn, morireu; mes si per medi de l’  
Rm 8,13  l’Esperit mortificau les obres de  la carn, viureu. 14 Puix que tots los que  
Rm 8,18  los treballs d’aquest temps ab  la glòria venidera, que es manifestarà en  
Rm 8,19  19 Perquè lo gran desig de  la criatura espera la manifestació dels  
Rm 8,19 lo gran desig de la criatura espera  la manifestació dels fills de Déu. 20  
Rm 8,20  dels fills de Déu. 20 Perquè  la criatura està subjecta a la vanitat, no 
Rm 8,20  Perquè la criatura està subjecta a  la vanitat, no de son grat, sinó per causa 
Rm 8,20  grat, sinó per causa d’aquell que  la somet en esperança 21 que la mateixa  
Rm 8,21  que la somet en esperança 21 que  la mateixa criatura serà deslliurada de l’ 
Rm 8,21  deslliurada de l’esclavitud de  la corrupció a la llibertat gloriosa dels  
Rm 8,21  de l’esclavitud de la corrupció a  la llibertat gloriosa dels fills de Déu.  
Rm 8,23  l’adopció de fills de Déu, ço és,  la redempció de nostre cos. 24 Perquè  
Rm 8,25 25 I si esperam lo que no veem, per  la paciència ho esperam. 26 Així mateix l’ 
Rm 8,29  per a què fossen fets conformes a  la imatge de son Fill, a fi de que ell sia 
Rm 8,34  també, i lo qui està també a  la dreta de Déu, lo qual intercedeix també 
Rm 8,35  ¿La tribulació, o l’angústia, o  la fam, o la desnuesa, o los perills, o la 
Rm 8,35  o l’angústia, o la fam, o  la desnuesa, o los perills, o la  
Rm 8,35  o la desnuesa, o los perills, o  la persecució, o l’espasa? 36 Així com  
Rm 8,36  «Perquè per tu som entregats a  la mort tots los dies, som tinguts com  
Rm 9,Tit  son amor als israelites, tracta de  la vocació dels gentils i de la reprovació 
Rm 9,Tit  de la vocació dels gentils i de  la reprovació dels jueus. 1 Dic la veritat 
Rm 9,1  de la reprovació dels jueus. 1 Dic  la veritat en Cristo, no mento; donant-  
Rm 9,3  mos germans, parents meus, segons  la carn, 4 que són los israelites, de qui  
Rm 9,4  de qui és l’adopció dels fills, i  la glòria, i l’aliança, i la constitució  
Rm 9,4 fills, i la glòria, i l’aliança, i  la constitució de la Llei, i el culto, i  
Rm 9,4  i l’aliança, i la constitució de  la Llei, i el culto, i les promeses; 5 los 
Rm 9,5  dels que és també Cristo segons  la carn, que és sobre totes les coses Déu  
Rm 9,6  tots los sigles. Amén. 6 I no que  la paraula de Déu haja mancat; perquè no  
Rm 9,8  8 Ço és, no los que són fills de  la carn són fills de Déu, sinó los que són 
Rm 9,8  de Déu, sinó los que són fills de  la promesa són tinguts per del llinatge. 9 
Rm 9,9 per del llinatge. 9 Puix aquesta és  la paraula de la promesa: «En aquest temps 
Rm 9,9  9 Puix aquesta és la paraula de  la promesa: «En aquest temps jo vindré, i  
Rm 9,17 a què sia anunciat mon nom per tota  la terra.» 18 Per conseqüent, ell usa de  
Rm 9,25  que no era mon poble, i “amada” a  la que no era amada, i “objecte de  
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Rm 9,28  abreviada farà lo Senyor sobre  la terra.» 29 I com Isaïes digué abans:  
Rm 9,30  Que els gentils, que no seguien  la justícia, han obtingut justícia, a  
Rm 9,30  han obtingut justícia, a saber,  la justícia que ve de la fe. 31 Mes  
Rm 9,30  a saber, la justícia que ve de  la fe. 31 Mes Israel, que seguia la llei  
Rm 9,31 de la fe. 31 Mes Israel, que seguia  la llei de justícia, no ha arribat a la  
Rm 9,31  llei de justícia, no ha arribat a  la llei de justícia. 32 Per què? No la  
Rm 9,32 la llei de justícia. 32 Per què? No  la buscaren per la fe, sinó per obres; i  
Rm 9,32  32 Per què? No la buscaren per  la fe, sinó per obres; i ensopegaren en  
Rm 10,Tit  confundit.» 10,Tit Capítol X Sens  la fe en Jesucrist ningú pot salvar-se;  
Rm 10,Tit -se; ab ella i no ab les obres de  la Llei s’alcança la justificació. Per  
Rm 10,Tit  ab les obres de la Llei s’alcança  la justificació. Per això és predicada en  
Rm 10,3  ciència. 3 Per quant, ignorant  la justícia de Déu i volent establir la  
Rm 10,3  justícia de Déu i volent establir  la seva pròpia, no es someten a la  
Rm 10,3  la seva pròpia, no es someten a  la justícia de Déu. 4 Perquè Cristo és lo  
Rm 10,4 de Déu. 4 Perquè Cristo és lo fi de  la Llei per a justificar a tots los que  
Rm 10,5  5 Perquè Moisès deixà escrit de  la justícia que és de la Llei que l’home  
Rm 10,5  escrit de la justícia que és de  la Llei que l’home que la faça viurà en  
Rm 10,5  que és de la Llei que l’home que  la faça viurà en ella. 6 Mes la justícia  
Rm 10,6  que la faça viurà en ella. 6 Mes  la justícia que és de la fe, diu així: «No 
Rm 10,6  ella. 6 Mes la justícia que és de  la fe, diu així: «No digues en ton cor:  
Rm 10,8 què diu l’Escriptura? «I prop està  la paraula, en ta boca i en ton cor», ço  
Rm 10,8  en ta boca i en ton cor», ço és,  la paraula de la fe que predicam. 9 Perquè 
Rm 10,8 i en ton cor», ço és, la paraula de  la fe que predicam. 9 Perquè si tu  
Rm 10,10  a justícia; emperò de boca se fa  la confessió per a salvació. 11 Perquè diu 
Rm 10,17  lo que ens ha oït?» 17 Així que  la fe ve de l’oir, i l’oir, de la  
Rm 10,17  la fe ve de l’oir, i l’oir, de  la paraula de Cristo. 18 Emperò pregunto:  
Rm 10,18  puix sa veu ressonà per tota  la terra, i ses paraules se oïren fins als 
Rm 11,Tit que no presúmien de si, i profetisa  la conversió general d’aquells. 1 Llavors 
Rm 11,1  del llinatge d’Abraham, de  la tribu de Benjamí. 2 Déu no ha llançat  
Rm 11,4  a matar-me»? 4 Mes, què li diu  la resposta de Déu? «M’he reservat set  
Rm 11,5 ha un remanent segons l’elecció de  la gràcia. 6 I si per la gràcia, ja no per 
Rm 11,6 l’elecció de la gràcia. 6 I si per  la gràcia, ja no per les obres; altrament  
Rm 11,6  ja no per les obres; altrament  la gràcia ja no és gràcia; i si per les  
Rm 11,11  cert. Emperò per sa caiguda vingué  la salvació als gentils, per a incitar-  
Rm 11,12  d’ells és lo tresor del món, i  la disminució d’ells, lo tresor dels  
Rm 11,12  lo tresor dels gentils, ¿quant més  la plenitud d’ells? 13 Perquè ab  
Rm 11,15  alguns d’ells. 15 Perquè si  la rejecció d’ells és la reconciliació  
Rm 11,15 15 Perquè si la rejecció d’ells és  la reconciliació del món, què serà son  
Rm 11,16  primer fruit és sant, ho és també  la massa; i si l’arrel és santa, ho són  
Rm 11,17  i has participat de l’arrel i de  la grassa de l’oliver, 18 no et jàcties  
Rm 11,20  foren trencades»; emperò tu per  la fe estàs dret. No t’envanesques, ans  
Rm 11,22  a tu tampoc. 22 Considera, doncs,  la bondat i rigor de Déu: lo rigor envers  
Rm 11,22  envers aquells que caigueren i  la bondat de Déu envers tu, si permaneixes 
Rm 11,22 de Déu envers tu, si permaneixes en  la bondat; d’altra manera seràs tu també  
Rm 11,23  I ells també, si no permaneixen en  la incredulitat, seran empeltats; perquè  
Rm 11,25  en vosaltres mateixos: que  la ceguedat ha sobrevingut en part a  
Rm 11,25  part a Israel fins que haja entrat  la plenitud dels gentils. 26 I que així se 
Rm 11,26  lo llibertador, que desterrarà  la impietat de Jacob. 27 Puix aquesta és  
Rm 11,32  Perquè Déu los ha enclòs a tots en  la incredulitat, per a usar de  
Rm 11,33  Oh profunditat de les riqueses de  la sabiduria i ciència de Déu! Quant  
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Rm 11,36  ell són totes les coses. A ell sia  la glòria per a los sigles. Amén. 12,Tit  
Rm 12,Tit  Dóna l’Apòstol regles conforme a  la doctrina que ha ensenyat als fiels,  
Rm 12,Tit  i segons los dons rebuts de Déu ab  la fe de Jesucrist. Diu que, essent tots  
Rm 12,Tit  cos, havem de treballar a favor de  la Iglésia i amar-nos mútuament. 1 I  
Rm 12,1  1 I així vos suplico, germans, per  la misericòrdia de Déu, que li oferiu  
Rm 12,2  món, ans bé transformau’s per  la renovació de vostre esperit, per a què  
Rm 12,2  per a què experimenteu quina és  la voluntat de Déu, bona, agradable i  
Rm 12,3  agradable i perfecta. 3 Puix, per  la gràcia que m’ha estat donada, dic a  
Rm 12,3  ab templança i cada qual segons  la mesura de la fe que Déu li ha repartit. 
Rm 12,3  i cada qual segons la mesura de  la fe que Déu li ha repartit. 4 Perquè  
Rm 12,6  emperò, diferents dons, segons  la gràcia que ens ha estat donada; o de  
Rm 12,6  de profecia, que devem usar segons  la proporció de la fe; 7 o de ministeri,  
Rm 12,6  devem usar segons la proporció de  la fe; 7 o de ministeri, ministrant; o lo  
Rm 12,12 Alegres en l’esperança, soferts en  la tribulació, en l’oració perseverants;  
Rm 12,19  mateixos, ans bé feu lloc a  la ira; puix està escrit: «La venjança és  
Rm 13,Tit lo bé. 13,Tit Capítol XIII Recomana  la submissió als superiors i a les  
Rm 13,Tit  amor del proïsme és lo compendi de  la Llei. Imitació de Jesucrist. 1  
Rm 13,2 Per lo tant, aquell que resisteix a  la potestat, resisteix al precepte de Déu, 
Rm 13,2  que resisteixen atrauran sobre si  la condemnació. 3 Perquè los prínceps no  
Rm 13,3  males. ¿Vols tu no tenir temor de  la potestat? Fes bé i tindràs alabança d’ 
Rm 13,5  sumissos, no solament per raó de  la ira, sinó també per amor de la  
Rm 13,5  de la ira, sinó també per amor de  la consciència. 6 Per aquesta causa, pagau 
Rm 13,8  que ama a son proïsme ha complert  la Llei. 9 Per això: «No adulteraràs, no  
Rm 13,10  obra mal contra el proïsme, i així  la caritat és lo compliment de la Llei. 11 
Rm 13,10 així la caritat és lo compliment de  la Llei. 11 I això sabent lo temps, que és 
Rm 13,12  i vestim-nos ab les armes de  la llum. 13 Caminem honestament com de  
Rm 13,14  Senyor Jesucrist, i no feu cas de  la carn per a satisfer sos apetits. 14,Tit 
Rm 14,Tit  14,Tit Capítol XIV Los forts en  la fe deuen suportar als flacs, i uns i  
Rm 14,1 se mútuament. 1 I al que és flac en  la fe, admeteu-lo, no per disputes d’  
Rm 14,6  6 Lo qui fa diferència del dia,  la fa per al Senyor; i el que no fa  
Rm 14,15  que és immunda. 15 Emperò si per  la causa de ton menjar, ton germà se  
Rm 14,15 contrista, ja no camines conforme a  la caritat. No pèrdies, doncs, per raó de  
Rm 14,19  les coses que contribueixen a  la pau i observem les que poden servir a  
Rm 14,22  tórnia flac. 22 Tens tu fe? Ten- la per a tu mateix davant de Déu.  
Rm 14,23  perquè no ho menja segons  la fe. I tot lo que no és segons la fe és  
Rm 14,23  la fe. I tot lo que no és segons  la fe és pecat. 15,Tit Capítol XV Conclou  
Rm 15,4  foren escrites, a fi de que per  la paciència i consolació de les  
Rm 15,5  esperança. 5 Vulla, doncs, Déu de  la paciència i de la consolació fer-vos  
Rm 15,5  doncs, Déu de la paciència i de  la consolació fer-vos la gràcia de tenir 
Rm 15,5  i de la consolació fer-vos  la gràcia de tenir uns mateixos sentiments 
Rm 15,8  dic que Jesucrist fou ministre de  la circumcisió per la veritat de Déu, per  
Rm 15,8  fou ministre de la circumcisió per  la veritat de Déu, per a confirmar les  
Rm 15,13  d’esperança de tot goig i pau en  la creència, per a què abundeu en  
Rm 15,13  per a què abundeu en esperança per  la virtut de l’Esperit Sant. 14 Emperò jo 
Rm 15,15  -vos memòria d’això, a causa de  la gràcia que m’és dada de part de Déu 16 
Rm 15,26  a ministrar als sants. 26 Perquè  la Macedònia i l’Acaia han tingut a bé lo 
Rm 15,29  quan vinga a vosaltres, vindré ab  la plenitud de benedicció de l’evangeli  
Rm 15,31  dels infiels que hi ha en  la Judea, i sia agradable als sants de  
Rm 15,32  jo vinga a vosaltres ab goig per  la voluntat de Déu, i tinga refrigeri junt 
Rm 16,1  nostra, que està en lo servei de  la iglésia que està en Cencrea, 2 perquè  
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Rm 16,2  que està en Cencrea, 2 perquè  la rebiau en lo Senyor, com deuen los  
Rm 16,5  5 I del mateix modo saludau a  la iglésia que està en casa d’ells.  
Rm 16,6 Acaia en Cristo. 6 Saludau a Maria,  la que treballà molt per nosaltres. 7  
Rm 16,11  11 Saludau a aquells que són de  la casa d’Aristòbul. Saludau a mon parent 
Rm 16,11 a mon parent Herodi. Saludau als de  la casa de Narcís, que creuen en lo  
Rm 16,17 causen divisions i escàndols contra  la doctrina que haveu après, i apartau’s  
Rm 16,20 i simples en lo mal. 20 I el Déu de  la pau destròssia quant antes a Satanàs  
Rm 16,23  Vos saluda Gai, mon patró, i tota  la iglésia. Vos saluden Erasto, tresorer  
Rm 16,23  Vos saluden Erasto, tresorer de  la ciutat, i lo germà Quart. 24 La gràcia  
Rm 16,25  -vos segons mon evangeli i  la predicació de Jesucrist, segons la  
Rm 16,25  la predicació de Jesucrist, segons  la manifestació del misteri ocult des dels 
Rm 16,26  a totes les nacions per a obeir a  la fe, 27 a Déu que és sol savi, a ell sia 
1Co 1,Tit  1,Tit Capítol I Los exhorta a  la unió i concòrdia. Los demostra com Déu  
1Co 1,Tit  Los demostra com Déu confon  la sabiduria i supèrbia humana i que la  
1Co 1,Tit  sabiduria i supèrbia humana i que  la creu de Jesucrist, que és necedat i  
1Co 1,2  Déu, i Sostenes, germà nostre 2 a  la iglésia de Déu que està en Corinti, als 
1Co 1,4  a mon Déu per a vosaltres, per  la gràcia de Déu que us ha estat donada en 
1Co 1,7  falta en ninguna gràcia, esperant  la manifestació de nostre Senyor  
1Co 1,9  Déu, per qui haveu estat cridats a  la companyia de son Fill Jesucrist, nostre 
1Co 1,11  meus, per aquells que són de  la casa de Cloe, que hi ha disputes entre  
1Co 1,16  batejats. 16 I he batejat també  la família d’Estèfana, i per lo demés no  
1Co 1,17  de paraules, per a què no sia vana  la creu de Cristo. 18 Puix la paraula de  
1Co 1,18 sia vana la creu de Cristo. 18 Puix  la paraula de la creu és una necedat per  
1Co 1,18  de Cristo. 18 Puix la paraula de  la creu és una necedat per als que es  
1Co 1,19  19 Perquè escrit està: «Destruiré  la sabiduria dels savis i anuŀlaré la  
1Co 1,19  la sabiduria dels savis i anuŀlaré  la prudència dels prudents.» 20 A on és lo 
1Co 1,20  aquest sigle? ¿No ha fet Déu fàtua  la sabiduria d’aquest món? 21 Puix  
1Co 1,21  aquest món? 21 Puix després que en  la sabiduria de Déu lo món no conegué a  
1Co 1,21  de Déu lo món no conegué a Déu per  la sabiduria, a Déu plagué fer salvos per  
1Co 1,21  a Déu plagué fer salvos per  la fatuïtat de la predicació als que  
1Co 1,21  fer salvos per la fatuïtat de  la predicació als que creien. 22 Així és  
1Co 1,26  que no són molts los savis segons  la carn, ni molts los poderosos, ni molts  
1Co 2,Tit  Capítol II Demostra l’Apòstol que  la predicació en Corinti no havia estat ab 
1Co 2,Tit  aparato de ciència humana, sinó ab  la sabiduria apresa en l’escola de  
1Co 2,Tit  l’escola de Jesucrist crucificat,  la qual solament pot entendre-se per  
1Co 2,5 5 per a què vostra fe no reposàs en  la sabiduria d’homes, sinó en lo poder de 
1Co 2,7 parlam sabiduria de Déu en misteri,  la que està encoberta, la que Déu  
1Co 2,7  en misteri, la que està encoberta,  la que Déu predestinà antes dels sigles  
1Co 2,8  haurien crucificat al Senyor de  la glòria. 9 Emperò, com està escrit: «Que 
1Co 3,Tit  ministres, i exhorta a despreciar  la sabiduria vana del món i a abraçar la  
1Co 3,Tit  sabiduria vana del món i a abraçar  la sàvia ignorància de l’evangeli. 1 I  
1Co 3,2 perquè llavors no podíeu suportar- la, i ni ara podeu, perquè encara sou  
1Co 3,10  Déu, sou edifici de Déu. 10 Segons  la gràcia de Déu que m’ha estat donada,  
1Co 3,13 de cada u; perquè el dia del Senyor  la descobrirà, perquè se descobrirà en lo  
1Co 3,19 neci, per a què sia savi. 19 Perquè  la sabiduria d’aquest món és fatuïtat  
1Co 4,4 mi mateix. 4 Perquè de res m’acusa  la consciència; emperò no per això me tinc 
1Co 4,9  los últims, i com destinats a  la mort; puix som fets l’expectacle del  
1Co 4,19  dels que van així engreïts, sinó  la virtut. 20 Perquè lo Regne de Déu no  
1Co 4,20  no està en les paraules, sinó en  la virtut. 21 Què voleu? ¿Vindré a  
1Co 5,1 gentils, de manera que hi ha qui té  la muller de son pare. 2 I encara anau  
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1Co 5,4  vosaltres i mon esperit, ab  la potestat de nostre Senyor Jesucrist, 5  
1Co 5,5  a Satanàs per a destrucció de  la carn, a fi de que sa ànima se sàlvia en 
1Co 5,6  que un poc de llevat fermenta tota  la pasta? 7 Netejau, doncs, lo llevat  
1Co 5,8  nosaltres. 8 Per lo tant, celebrem  la festa, no ab llevat vell, ni ab llevat  
1Co 5,9  i de veritat. 9 Vos escriguí en  la carta que no us acompanyeu ab los  
1Co 6,4  per los de menor consideració en  la iglésia. 5 Per vostra confusió ho dic.  
1Co 6,13  i estes. I el cos no és per a  la fornicació, sinó per al Senyor, i el  
1Co 6,18  Senyor, un esperit és. 18 Fugiu de  la fornicació! Qualsevol pecat que l’home 
1Co 7,Tit del matrimoni i de les ventatges de  la virginitat. Avís a les viudes. 1 I  
1Co 7,2  dona. 2 Emperò, a fi d’evitar  la fornicació, tinga cada home sa muller,  
1Co 7,3  3 Lo marit pàguia a sa muller  la deguda benevolència, i de la mateixa  
1Co 7,3 muller la deguda benevolència, i de  la mateixa manera la muller al marit. 4 La 
1Co 7,3  i de la mateixa manera  la muller al marit. 4 La muller no té lo  
1Co 7,4 té lo domini de son propi cos, sinó  la muller. 5 No us defraudeu l’un a l’  
1Co 7,10  mano, no jo, sinó lo Senyor, que  la muller no es sepària del marit. 11 I  
1Co 7,11  marit; i el marit no déixia tampoc  la muller. 12 I als demés los dic jo, no  
1Co 7,12  ella consent en habitar ab ell, no  la repudiï. 13 I si una muller fiel té un  
1Co 7,14  lo marit infiel és santificat per  la muller fiel; i santificada és la muller 
1Co 7,14  la muller fiel; i santificada és  la muller infiel per lo marit fiel; d’  
1Co 7,15  separa, sepàries; puix lo germà o  la germana no estan subjectes a esclavitud 
1Co 7,16  ¿I saps tu, marit, si salvaràs  la muller? 17 Emperò proceesca cada qual  
1Co 7,18  incircumcís. ¿És algú cridat en  la incircumcisió? Que no es circumcídia.  
1Co 7,19 La circumcisió no és res, ni és res  la incircumcisió, sinó lo guardar los  
1Co 7,20  de Déu. 20 Permanesca cada u en  la vocació en què ha estat cridat. 21 ¿Ets 
1Co 7,28 aqueixos tals tindran tribulació en  la carn, emperò jo us perdono. 29 I lo que 
1Co 7,31  com si no n’usassen; perquè passa  la figura d’aquest món. 32 Mes desitjaria 
1Co 7,33  del món, com podrà donar gust a  la muller, i està dividit. 34 I la dona  
1Co 7,34  a la muller, i està dividit. 34 I  la dona soltera i la verge pensa en les  
1Co 7,34  dividit. 34 I la dona soltera i  la verge pensa en les coses del Senyor,  
1Co 7,34  santa de cos i d’esperit. Emperò  la que és casada pensa en les coses que  
1Co 7,36  sa filla donzella que ella pàssia  la flor de sa edat, i que és necessari que 
1Co 7,36  faça ell lo que vulga; no peca si  la casa. 37 Emperò lo qui està ferm en son 
1Co 7,37  ferm en son cor, no obligant-li  la necessitat, ans bé tenint domini sobre  
1Co 7,38  sa verge, fa bé; i aquell que no  la casa, fa millor. 39 La muller està  
1Co 7,39  39 La muller està lligada per  la llei mentres viu son marit; emperò si  
1Co 8,1  La ciència engreeix, emperò  la caritat edifica. 2 I si algú pensa  
1Co 8,5  déus, ja en lo cel, ja en  la terra (puix hi ha molts déus i molts  
1Co 8,7  com cosa sacrificada a l’ídol; i  la consciència d’aquestos, per ser dèbil, 
1Co 8,8 ser dèbil, és contaminada. 8 Emperò  la vianda no ens fa acceptes a Déu, perquè 
1Co 8,10  a taula en lo lloc dels ídols,  la consciència del que és dèbil, ¿no serà  
1Co 8,13  contra Cristo. 13 Per lo qual, si  la vianda és ocasió d’escàndol a mon  
1Co 9,7  de fer això? 7 ¿Qui va jamai a  la guerra a ses expenses? ¿Qui planta una  
1Co 9,7  un ramat i no s’alimenta de  la llet del ramat? 8 ¿Per ventura dic jo  
1Co 9,8  a home?; ¿o no diu també lo mateix  la Llei? 9 Puix escrit està en la Llei de  
1Co 9,9  la Llei? 9 Puix escrit està en  la Llei de Moisès: «No posaràs boç en la  
1Co 9,9  Llei de Moisès: «No posaràs boç en  la boca del bou que bat.» ¿Per ventura té  
1Co 9,17  recompensa; mes si per força,  la dispensació m’ha estat encarregada. 18 
1Co 9,21 als jueus. 21 Ab los que estan baix  la Llei, com si estigués jo baix la Llei  
1Co 9,21  la Llei, com si estigués jo baix  la Llei (no estant baix la Llei) per a  
1Co 9,21  jo baix la Llei (no estant baix  la Llei) per a guanyar als que estan baix  
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1Co 9,21  per a guanyar als que estan baix  la Llei; i ab los que estaven sens Llei,  
1Co 9,21  Llei (encara que jo no estava sens  la Llei de Déu, ans bé estant en la llei  
1Co 9,21  la Llei de Déu, ans bé estant en  la llei de Jesucrist) per a guanyar als  
1Co 9,25  I tot aquell que ha de combatre en  la palestra, guarda continència en totes  
1Co 10,Tit  de tot ressabi d’idolatria, de  la vana confiança i d’ofendre al proïsme. 
1Co 10,2  foren batejats en lo núvol i en  la mar; 3 i tots menjaren una mateixa  
1Co 10,4  espiritual, 4 i tots begueren  la mateixa beguda espiritual, perquè  
1Co 10,13  us ha alcançat altra tentació sinó  la que és comú als homes; emperò fiel és  
1Co 10,13  sobre vostres forces; ans bé ab  la tentació vos donarà camí per a què  
1Co 10,13  camí per a què pugau suportar- la. 14 Per lo qual, caríssims meus, fugiu  
1Co 10,14  lo qual, caríssims meus, fugiu de  la idolatria! 15 Com a prudents vos parlo, 
1Co 10,16  de benedicció que beneïm, ¿no és  la comunió de la sang de Cristo? I el pa  
1Co 10,16  que beneïm, ¿no és la comunió de  la sang de Cristo? I el pa que partim, ¿no 
1Co 10,16  Cristo? I el pa que partim, ¿no és  la participació del cos de Cristo? 17  
1Co 10,18  pa. 18 Considerau a Israel segons  la carn. Los que mengen les víctimes, ¿per 
1Co 10,21  dimonis. 21 No podeu participar de  la taula del Senyor i de la taula dels  
1Co 10,21  de la taula del Senyor i de  la taula dels dimonis. 22 ¿Voleu provocar  
1Co 10,25  altre. 25 De tot lo que es ven en  la carnisseria, menjau-ne, sens fer  
1Co 10,26 consciència, 26 puix «del Senyor és  la terra i tot quant hi ha en ella». 27 Si 
1Co 10,28  d’aquell que us ha avisat i de  la consciència. 29 Consciència, dic, no la 
1Co 10,29  29 Consciència, dic, no  la teva, sinó la de l’altre, puix, ¿per  
1Co 10,29  Consciència, dic, no la teva, sinó  la de l’altre, puix, ¿per quin fi ma  
1Co 10,29  fi ma llibertat és judicada per  la consciència d’un altre? 30 Perquè si  
1Co 10,32  als jueus ni als gentils ni a  la Iglésia de Déu, 33 a la manera que jo  
1Co 10,33  ni a la Iglésia de Déu, 33 a  la manera que jo procuro també en tot  
1Co 11,Tit  i cobert les dones. Tracta de  la institució de la sagrada eucaristia i  
1Co 11,Tit  dones. Tracta de la institució de  la sagrada eucaristia i reprèn los  
1Co 11,Tit  que es cometien al temps de  la comunió. 1 Siau imitadors meus, així  
1Co 11,3 de tot home, i l’home és lo cap de  la dona, i Déu, lo cap de Cristo. 4 Tot  
1Co 11,6  que si fos rapada. 6 Perquè si  la dona no està coberta, ràpia’s també. I 
1Co 11,6  també. I si és una cosa lletja per  la dona lo tallar-se los cabells, o  
1Co 11,7  és imatge i glòria de Déu; emperò  la dona és la glòria de l’home. 8 Puix no 
1Co 11,7  i glòria de Déu; emperò la dona és  la glòria de l’home. 8 Puix no fou l’  
1Co 11,8  8 Puix no fou l’home format de  la dona, sinó la dona de l’home. 9 Ni l’ 
1Co 11,8 fou l’home format de la dona, sinó  la dona de l’home. 9 Ni l’home fou criat 
1Co 11,9  home. 9 Ni l’home fou criat per a  la dona, sinó la dona per a l’home. 10  
1Co 11,9  home fou criat per a la dona, sinó  la dona per a l’home. 10 Per això la dona 
1Co 11,10  la dona per a l’home. 10 Per això  la dona deu portar sobre son cap lo senyal 
1Co 11,10  portar sobre son cap lo senyal de  la potestat per causa dels àngels. 11  
1Co 11,11  11 Emperò ni l’home és sens  la dona, ni la dona sens l’home, en lo  
1Co 11,11  ni l’home és sens la dona, ni  la dona sens l’home, en lo Senyor. 12  
1Co 11,12  en lo Senyor. 12 Perquè així com  la dona és de l’home, així també l’home  
1Co 11,12  home, així també l’home és per a  la dona; mes totes les coses són de Déu.  
1Co 11,14  descoberta? 14 ¿No us ensenya  la naturalesa mateixa que seria ignominiós 
1Co 11,15 criar llarga cabellera? 15 Emperò a  la dona li és glòria lo criar cabellera,  
1Co 11,16  no tenim tal consuetud, ni  la Iglésia de Déu. 17 Açò vos mano; mes no 
1Co 11,18 abans de tot, quan vos congregau en  la Iglésia, oic que hi ha dissensions  
1Co 11,20  en un lloc, ja no és per a menjar  la cena del Senyor. 21 Perquè cada qual  
1Co 11,22  a on menjar i beure? ¿O despreciau  la Iglésia de Déu i avergonyiu als que no  
1Co 11,23  vosaltres: que el Senyor Jesús, en  la nit en què fou traït, prengué pa; 24 i  
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1Co 11,26  i beureu aquest calze, anunciareu  la mort del Senyor fins que vinga. 27 Per  
1Co 11,27  indignament, serà reo del cos i de  la sang del Senyor. 28 Per lo tant,  
1Co 12,Tit  quan vinga. 12,Tit Capítol XII De  la varietat de dons que l’Esperit Sant  
1Co 12,Tit  entre els fiels per a utilitat de  la Iglésia. Aquesta és un sol cos místic,  
1Co 12,7 obra totes les coses en tots. 7 Mes  la manifestació de l’Esperit és donada a  
1Co 12,8  a un li és donada per l’Esperit  la paraula de sabiduria; a altre, paraula  
1Co 12,18  cada u d’ells en lo cos, de  la manera que li ha plagut. 19 I si tots  
1Co 12,21 cos és un. 21 I l’ull no pot dir a  la mà: «Jo no t’he menester»; ni tampoc  
1Co 12,24  més complerta al membre que no  la tenia en si, 25 a fi de que no hi  
1Co 12,28  28 I així Déu té posats alguns en  la Iglésia, en primer lloc, apòstols; en  
1Co 13,Tit  13,Tit Capítol XIII Descripció de  la caritat i de ses propietats. 1 Encara  
1Co 13,4  caritat és pacient, i és benigna;  la caritat no és envejosa, ni obra  
1Co 13,6  ni pensa mal, 6 no es gosa en  la iniquitat, sinó que es complau en la  
1Co 13,6  iniquitat, sinó que es complau en  la veritat. 7 Tot ho aguanta, tot ho creu, 
1Co 13,8  les llengües i sia destruïda  la ciència. 9 Puix coneixem en part, i en  
1Co 13,13  fe, esperança i caritat; emperò  la major d’elles és la caritat. 14,Tit  
1Co 13,13  emperò la major d’elles és  la caritat. 14,Tit Capítol XIV Lo do de  
1Co 14,Tit  de pau. Les dones deuen callar en  la Iglésia. 1 Seguiu la caritat, cobdiciau 
1Co 14,1  callar en la Iglésia. 1 Seguiu  la caritat, cobdiciau los dons  
1Co 14,4  mes aquell que profetisa, edifica  la Iglésia de Déu. 5 I jo voldria que tots 
1Co 14,5 a no ser que interprétia, per a què  la Iglésia rèbia edificació. 6 Ara, doncs, 
1Co 14,7  inanimades que donen sonido, com  la flauta i l’arpa, si no formen  
1Co 14,8  flauta o lo que ab arpa? 8 Puix si  la trompeta dóna un so incert, ¿qui es  
1Co 14,8  so incert, ¿qui es prepararà per a  la batalla? 9 Així també vosaltres, si per 
1Co 14,9  9 Així també vosaltres, si per  la llengua no donau paraules clares, ¿com  
1Co 14,12 abundar en ells per a edificació de  la Iglésia. 13 Per lo tant, aquell que  
1Co 14,13  una llengua desconeguda, demània  la gràcia d’interpretar-la. 14 Perquè  
1Co 14,13  demània la gràcia d’interpretar- la. 14 Perquè si jo faç oració en una  
1Co 14,16  16 D’altra manera, quan dónies  la benedicció ab l’esperit, ¿com aquell  
1Co 14,16 l’esperit, ¿com aquell que està en  la classe del poble senzill, dirà «Amén»  
1Co 14,19  de tots vosaltres. 19 Emperò en  la Iglésia preferesc dir cinc paraules ab  
1Co 14,20  en lo seny; mes siau infants en  la malícia, emperò homes en lo seny. 21  
1Co 14,21 homes en lo seny. 21 Està escrit en  la Llei: «Ab homes d’altres llengües i d’ 
1Co 14,22 no als fiels, sinó als infiels; mes  la profecia serveix, no als infiels, sinó  
1Co 14,23  sinó als fiels. 23 Si, doncs, tota  la Iglésia se congrega en un lloc, i  
1Co 14,28  ha intèrprete, guàrdia silenci en  la iglésia, i pàrlia ab si mateix i a Déu. 
1Co 14,34 estiguen sumisses, com també ho diu  la Llei. 35 I si elles volen instruir-se 
1Co 14,35  indecorós a una dona lo parlar en  la iglésia. 36 ¿Per ventura la paraula de  
1Co 14,36  en la iglésia. 36 ¿Per ventura  la paraula de Déu isqué de vosaltres, o  
1Co 15,Tit futura resurrecció se confirmen per  la resurrecció de Jesucrist. Se descriu l’ 
1Co 15,Tit  descriu l’ordre i modo d’ella, i  la naturalesa dels cossos ressuscitats. 1  
1Co 15,6  -cents germans junts, dels quals  la major part viuen vui dia, emperò alguns 
1Co 15,9  apòstol, perquè he perseguit  la Iglésia de Déu. 10 Emperò, per la  
1Co 15,10  la Iglésia de Déu. 10 Emperò, per  la gràcia de Déu, só lo que só; i sa  
1Co 15,10  que tots ells; emperò no jo, sinó  la gràcia de Déu que era ab mi. 11 Per lo  
1Co 15,21  21 Perquè així com per home vingué  la mort, per home vingué també la  
1Co 15,21  la mort, per home vingué també  la resurrecció dels morts. 22 I així com  
1Co 15,26  últim enemic que serà destruït és  la mort. Perquè totes les coses les  
1Co 15,31  germans, moro per a glòria vostra,  la qual tinc en Cristo Jesús, nostre  
1Co 15,39  carn; mes una, certament, és  la carn dels homes; altra, la de les  
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1Co 15,39  és la carn dels homes; altra,  la de les bèsties; altra, la dels aucells, 
1Co 15,39  altra, la de les bèsties; altra,  la dels aucells, i altra, la dels peixos.  
1Co 15,39  altra, la dels aucells, i altra,  la dels peixos. 40 Hi ha, així mateix,  
1Co 15,40  i cossos terrenals; emperò una és  la glòria dels celestials, i altra, la  
1Co 15,40 la glòria dels celestials, i altra,  la dels terrenals. 41 Una és la claredat  
1Co 15,41 altra, la dels terrenals. 41 Una és  la claredat del sol; altra la claredat de  
1Co 15,41  Una és la claredat del sol; altra  la claredat de la lluna, i altra, la  
1Co 15,41  del sol; altra la claredat de  la lluna, i altra, la claredat de les  
1Co 15,41  la claredat de la lluna, i altra,  la claredat de les estrelles. I fins una  
1Co 15,42  en claredat. 42 Així també és  la resurrecció dels morts: se sembra en  
1Co 15,47  espiritual. 47 Lo primer home, de  la terra, terrenal; lo segon home, del  
1Co 15,49  49 I així com havem portat  la imatge del terrenal, així portarem  
1Co 15,49  del terrenal, així portarem també  la imatge del celestial. 50 Emperò açò vos 
1Co 15,50 50 Emperò açò vos dic, germans, que  la carn i la sang no poden posseir lo  
1Co 15,50 açò vos dic, germans, que la carn i  la sang no poden posseir lo Regne de Déu,  
1Co 15,50  poden posseir lo Regne de Déu, ni  la corrupció posseir la incorruptibilitat. 
1Co 15,50  de Déu, ni la corrupció posseir  la incorruptibilitat. 51 Veus aquí jo us  
1Co 15,52  en un tancar i obrir d’ull, en  la trompeta final; puix la trompeta  
1Co 15,52  d’ull, en la trompeta final; puix  la trompeta sonarà, i els morts  
1Co 15,54 immortalitat, aleshores se complirà  la paraula que està escrita: «Engullida ha 
1Co 15,54  està escrita: «Engullida ha estat  la mort en la victòria. 55 Oh mort!, a on  
1Co 15,54  «Engullida ha estat la mort en  la victòria. 55 Oh mort!, a on és ta  
1Co 15,56  a on és ton agulló?» 56 Agulló de  la mort és lo pecat, i la força del pecat  
1Co 15,56 56 Agulló de la mort és lo pecat, i  la força del pecat és la Llei. 57 Mes,  
1Co 15,56  lo pecat, i la força del pecat és  la Llei. 57 Mes, gràcies a Déu, que ens  
1Co 15,57 57 Mes, gràcies a Déu, que ens donà  la victòria per nostre Senyor Jesucrist.  
1Co 16,Tit  Exhorta als corintis a que facen  la coŀlecta de les almoines per als pobres 
1Co 16,Tit  de les almoines per als pobres de  la iglésia de Jerusalem i los recomana a  
1Co 16,2  de Galàcia. 2 Lo primer dia de  la semana cada u de vosaltres pòsia a part 
1Co 16,4  a Jerusalem vostre socorro. 4 I si  la cosa meresqués que jo també hi vaja,  
1Co 16,5  vindré a vosaltres quan pàssia per  la Macedònia; puix jo passaré per la  
1Co 16,5  la Macedònia; puix jo passaré per  la Macedònia. 6 I tal vegada me quedaré ab 
1Co 16,13  13 Vetllau, estau ferms en  la fe, conduïu-vos com a homes i siau  
1Co 16,15  15 Vos prego, germans (ja coneixeu  la casa d’Estèfana i de Fortunat i d’  
1Co 16,17 ajuda i treballa. 17 I m’alegro de  la vinguda d’Estèfana i de Fortunat i d’ 
1Co 16,19  lo Senyor, Aquila i Prisciŀla, ab  la iglésia de sa casa, en la que em trobo  
1Co 16,19  ab la iglésia de sa casa, en  la que em trobo allotjat. 20 Vos saluden  
2Co 1,Tit  -los, després de fer-los veure  la sinceritat de son cor i de sa doctrina. 
2Co 1,1  1 Pau, apòstol de Jesucrist per  la voluntat de Déu, i el germà Timoteu, a  
2Co 1,1  de Déu, i el germà Timoteu, a  la iglésia de Déu que està en Corinti, ab  
2Co 1,5  som consolats de Déu. 5 Perquè a  la manera ab què abunden en nosaltres les  
2Co 1,6 a vostra confortació és i salvació;  la qual obra sofriment de les mateixes  
2Co 1,7  les afliccions, ho sereu també de  la consolació. 8 Perquè no volem, germans, 
2Co 1,8  que arribàrem a desesperar de  la vida. 9 Mes nosaltres tinguérem en  
2Co 1,9  tinguérem en nosaltres mateixos  la sentència de mort, per a què no  
2Co 1,12  no ab sabiduria carnal, sinó ab  la gràcia de Déu, havem proceït en aquest  
2Co 1,14  glòria, així com vosaltres també  la nostra en lo dia de nostre Senyor  
2Co 1,16  i ser conduït per vosaltres a  la Judea. 17 Doncs, quan jo em proposava  
2Co 1,17  que jo proposo, les proposo segons  la carn, de manera que hi haja en mi sí i  
2Co 1,22  22 lo qual també nos sellà i donà  la penyora de l’Esperit en nostres cors.  
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2Co 1,24  24 No que tingam domini sobre  la vostra fe, sinó que contribuïm a vostre 
2Co 1,24  contribuïm a vostre goig, puix per  la fe estau ferms. 2,Tit Capítol II Mana  
2Co 2,Tit incestuós arrepentit sia readmès en  la comunió de la Iglésia i, ab indulgència 
2Co 2,Tit  sia readmès en la comunió de  la Iglésia i, ab indulgència paternal i  
2Co 2,Tit  en nom de Cristo, li alça  la pena imposada. 1 Mes jo he resolt en mi 
2Co 2,4  de tots vosaltres. 4 Perquè per  la molta aflicció i angústia de cor, vos  
2Co 2,17  no som com molts, que adulteren  la paraula de Déu, sinó que parlam en  
2Co 3,Tit  de l’evangeli comparada ab  la Llei escrita. Lo vel que cobreix la  
2Co 3,Tit la Llei escrita. Lo vel que cobreix  la inteŀligència de les Escriptures als  
2Co 3,Tit  als jueus solament se remou ab  la fe en Jesucrist. 1 ¿Començam de nou a  
2Co 3,6  idòneos del Nou Testament, no de  la lletra, sinó de l’Esperit; perquè la  
2Co 3,6  lletra, sinó de l’Esperit; perquè  la lletra mata, emperò l’esperit dóna  
2Co 3,7 els fills d’Israel no podien fixar  la vista en la cara de Moisès, per la  
2Co 3,7  Israel no podien fixar la vista en  la cara de Moisès, per la glòria de son  
2Co 3,7  la vista en la cara de Moisès, per  la glòria de son rostro, que havia de  
2Co 3,10  part no fou gloriós comparat ab  la glòria exceŀlent. 11 Perquè si lo que  
2Co 3,13 què los fills d’Israel no fixassen  la vista en sa cara, la glòria de la qual  
2Co 3,13  no fixassen la vista en sa cara,  la glòria de la qual havia de  
2Co 3,13  la vista en sa cara, la glòria de  la qual havia de desaparèixer. 14 Emperò  
2Co 3,14  puix fins avui permaneix en  la lectura del Vell Testament lo mateix  
2Co 3,18  cara descoberta, com en un mirall,  la glòria del Senyor, som transformats en  
2Co 3,18  del Senyor, som transformats en  la mateixa imatge de claredat en claredat  
2Co 4,1  nosaltres aquest ministeri, segons  la misericòrdia que havem alcançat, no  
2Co 4,2  en l’astúcia, ni adulterant  la paraula de Déu, sinó recomanant-nos  
2Co 4,2  -nos nosaltres mateixos a  la consciència de tots los homes davant de 
2Co 4,2 de tots los homes davant de Déu per  la manifestació de la veritat. 3 I si el  
2Co 4,2  de Déu per la manifestació de  la veritat. 3 I si el nostre evangeli està 
2Co 4,4  per a què no resplendesca en ells  la llum de l’evangeli de la glòria de  
2Co 4,4  en ells la llum de l’evangeli de  la glòria de Cristo, que és la imatge de  
2Co 4,4  de la glòria de Cristo, que és  la imatge de Déu. 5 Perquè no us predicam  
2Co 4,6  que de les tenebres resplendís  la llum, ell mateix resplendí en nostres  
2Co 4,6  a iŀluminació del coneixement de  la glòria de Déu en la cara de Jesucrist.  
2Co 4,6  coneixement de la glòria de Déu en  la cara de Jesucrist. 7 Emperò tenim  
2Co 4,7  tresor en vasos de fang, per a què  la grandesa del poder sia de Déu i no de  
2Co 4,10 mes no destruïts; 10 portant sempre  la mortificació del Senyor Jesús en nostre 
2Co 4,10  Jesús en nostre cos, a fi de que  la vida de Jesús se maniféstia també en  
2Co 4,11  vivim som contínuament entregats a  la mort per amor de Jesús, per a què la  
2Co 4,11  mort per amor de Jesús, per a què  la vida de Jesús se maniféstia també en  
2Co 4,12 nostra carn mortal. 12 Així, doncs,  la mort obra en nosaltres, mes la vida en  
2Co 4,12  la mort obra en nosaltres, mes  la vida en vosaltres. 13 Emperò tenint lo  
2Co 4,15  per amor de vosaltres, a fi de que  la gràcia, que abunda per l’acció de  
2Co 5,4  lo que és mortal sia absorbit per  la vida. 5 Emperò lo qui ens ha preparat  
2Co 5,5  mateix és Déu, qui ens ha donat  la penyora de l’Esperit. 6 Per això vivim 
2Co 5,16 avant ja no coneixem a ningú segons  la carn. I encara que coneguérem a Cristo  
2Co 5,16  que coneguérem a Cristo segons  la carn, ab tot ara ja no el coneixem. 17  
2Co 5,18  i ens donà lo ministeri de  la reconciliació. 19 Perquè certament Déu  
2Co 5,19 pecats d’ells, i posà en nosaltres  la paraula de la reconciliació. 20  
2Co 5,19  i posà en nosaltres la paraula de  la reconciliació. 20 Nosaltres, doncs, som 
2Co 6,1  de Déu, vos exhortam a no rebre  la gràcia de Déu en va. 2 (Perquè ell diu: 
2Co 6,7  en virtut de Déu, ab les armes de  la justícia, a dreta i esquerra, 8 per  
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2Co 6,13  vostres entranyes. 13 I per tenir  la mateixa recompensa –vos parlo com a  
2Co 6,14  Perquè, quina participació té  la justícia ab la injustícia? I quina  
2Co 6,14  participació té la justícia ab  la injustícia? I quina comunió té la llum  
2Co 6,14  la injustícia? I quina comunió té  la llum ab les tenebres? 15 O quina  
2Co 7,1 de carn i d’esperit, perfeccionant  la santificació en lo temor de Déu. 2  
2Co 7,6  als humils, nos ha consolat ab  la vinguda de Tito; 7 i no sols ab sa  
2Co 7,9  contristà, 9 ara m’alegro, no de  la tristesa que tinguéreu, sinó de que us  
2Co 7,10  sofert per nosaltres. 10 Perquè  la tristesa que és segons Déu, produeix  
2Co 7,10  durader per a salvació; emperò  la tristesa del món produeix mort. 11 I  
2Co 7,12 que el sofrí, sinó per a manifestar  la solicitud que tenim per vosaltres 13  
2Co 8,1  mateix vos fem a saber, germans,  la gràcia de Déu que ha estat donada a les 
2Co 8,2  de Macedònia, 2 ço és, com en  la gran prova de tribulació tingueren ells 
2Co 8,4  ab molts precs que rebéssem  la gràcia i la comunicació del ministeri  
2Co 8,4  precs que rebéssem la gràcia i  la comunicació del ministeri que es dóna  
2Co 8,7  i en tota diligència, i ademés en  la caritat que ens teniu, així també  
2Co 8,8 sinó per a experimentar ab motiu de  la solicitud d’altres la sinceritat de  
2Co 8,8  ab motiu de la solicitud d’altres  la sinceritat de vostra caritat. 9 Puix  
2Co 8,9  de vostra caritat. 9 Puix sabeu  la gràcia de nostre Senyor Jesucrist, que, 
2Co 8,11  compliu-ho, per a què així com  la voluntat estigué prompta per a desitjar 
2Co 8,12  ho d’allò que teniu. 12 Perquè si  la voluntat està prompta, és accepta  
2Co 8,14  les seves necessitats, per a què  la seva abundància suplesca també vostra  
2Co 8,22  coses, i ara ho serà molt més per  la gran confiança que tenim en vosaltres.  
2Co 8,24  i a presència de les iglésies,  la prova de vostra caritat i de nostra  
2Co 9,Tit  9,Tit Capítol IX Continua  la mateixa exhortació ab noves raons, en  
2Co 9,5  primer a vosaltres, i apròmptien  la vostra benedicció ja promesa, a fi de  
2Co 9,8 8 I poderós és Déu per fer abundant  la gràcia en vosaltres, a fi de que estant 
2Co 9,11  abundeu en tota beneficència,  la qual fa que per nosaltres sien donades  
2Co 9,12  donades gràcies a Déu. 12 Perquè  la ministració d’aquest servei, no  
2Co 9,13  ministració donen glòria a Déu per  la submissió que mostrau a l’evangeli de  
2Co 9,13  a l’evangeli de Cristo, i per  la lliberalitat de vostra comunicació ab  
2Co 9,14  singular afecte per raó de  la gràcia eminent de Déu en vosaltres. 15  
2Co 10,Tit  de sant Pau en contraposició a  la dels falsos apòstols, los quals ab ses  
2Co 10,1  jo mateix, Pau, vos suplico, per  la mansuetud i benignitat de Cristo, jo  
2Co 10,2  no tínguia d’usar ab llibertat de  la valentia que se m’atribueix contra  
2Co 10,2 nosaltres, com si caminàssem segons  la carn. 3 Perquè encara que caminam en la 
2Co 10,3  3 Perquè encara que caminam en  la carn, no militam segons la carn. 4  
2Co 10,3  en la carn, no militam segons  la carn. 4 Perquè les armes de nostra  
2Co 10,5 i tota altaneria que s’alça contra  la ciència de Déu, i reduint a cautiveri  
2Co 10,6  obediència de Cristo; 6 i tenint a  la mà lo poder per a venjar tota  
2Co 10,11  pènsia així que tals quals som en  la paraula per cartes estant ausents, lo  
2Co 10,13  gloriam fora de mida, sinó segons  la mida de la regla ab què Déu nos ha  
2Co 10,13  de mida, sinó segons la mida de  la regla ab què Déu nos ha midat, mida que 
2Co 10,16  no per a gloriar-nos en  la regla d’altre de les coses que estaven 
2Co 11,3 Cristo. 3 Emperò temo que, així com  la serpent seduí a Eva ab sa astúcia, no  
2Co 11,3  enteniments, i no degenérien de  la simplicitat que és en Cristo. 4 Perquè  
2Co 11,10  càrrega, i me’n guardaré. 10 Com  la veritat de Cristo és en mi, no se’m  
2Co 11,18 18 I ja que molts se glorien segons  la carn, jo també me gloriaré. 19 Ja que  
2Co 11,20  al que exalta, al que us fereix en  la cara. 21 Ho dic per afront, com si  
2Co 11,26 en perills dels gentils, perills en  la ciutat, perills en lo desert, perills  
2Co 11,26  perills en lo desert, perills en  la mar, perills entre falsos germans; 27  
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2Co 11,28 diàriament ocurrències d’urgència,  la solicitud que tinc de totes les  
2Co 11,32  32 En Damasco, lo governador de  la gent del rei Aretas tenia posades  
2Co 11,32  Aretas tenia posades guàrdies en  la ciutat dels damascens per a prendre’m, 
2Co 11,33  me baixaren en un cove des de  la muralla i així escapí de ses mans.  
2Co 12,7 veu en mi u ou de mi. 7 I per a què  la grandesa de les revelacions no m’  
2Co 12,9  «T’és bastant ma gràcia, perquè  la virtut se perfecciona en la flaquesa.»  
2Co 12,9  perquè la virtut se perfecciona en  la flaquesa.» Per lo tant, de bon grat me  
2Co 12,9  flaqueses, per a què habítia en mi  la virtut de Cristo. 10 Per lo qual me  
2Co 12,21  pecat ja i no s’han arrepentit de  la impuresa i fornicació i deshonestedat  
2Co 13,1  general. 1 Mirau que aquesta és  la tercera vegada que vinc a vosaltres.  
2Co 13,1  vegada que vinc a vosaltres. «En  la boca de dos o tres testimonis serà  
2Co 13,5  ’s vosaltres mateixos si estau en  la fe, provau-vos. ¿O no us coneixeu  
2Co 13,8 8 Perquè nosaltres res podem contra  la veritat, sinó per la veritat. 9 Puix  
2Co 13,8  podem contra la veritat, sinó per  la veritat. 9 Puix nos regositjam quan  
2Co 13,13 gràcia de nostre Senyor Jesucrist i  la caritat de Déu i la comunió de l’  
2Co 13,13  Jesucrist i la caritat de Déu i  la comunió de l’Esperit Sant sia ab tots  
Ga 1,Tit  apòstols i per haver abandonat  la doctrina que els havia ensenyat i que  
Ga 1,4 aquest present malvat sigle, segons  la voluntat de Déu i Pare nostre, 5 lo  
Ga 1,6  apartau d’aquell que us cridà a  la gràcia de Cristo, a un altre evangeli,  
Ga 1,13  i ab quin excés perseguia jo  la Iglésia de Cristo i la desolava. 14 I  
Ga 1,13 perseguia jo la Iglésia de Cristo i  la desolava. 14 I em distingia en lo  
Ga 1,15  a Déu, que em separà del ventre de  la meva mare i em cridà ab sa gràcia, 16  
Ga 1,16  instant no m’aconsellí ni ab  la carn ni ab la sang, 17 ni vinguí a  
Ga 1,16 no m’aconsellí ni ab la carn ni ab  la sang, 17 ni vinguí a Jerusalem a  
Ga 1,23  abans nos perseguia, ara predica  la fe que en altre temps impugnava.» 24 I  
Ga 2,Tit  Antioquia sobre les ceremònies de  la Llei. Ningú és justificat sinó per la  
Ga 2,Tit  Llei. Ningú és justificat sinó per  la fe en Jesucrist. 1 Catorze anys després 
Ga 2,4  entre nosaltres, per a espiar  la llibertat que tenim en Cristo Jesús, a  
Ga 2,5 de que permanèsquia entre vosaltres  la veritat de l’evangeli. 6 Mes d’  
Ga 2,7  havia estat confiat l’evangeli de  la incircumcisió, així com a Pere lo de la 
Ga 2,7  així com a Pere lo de  la circumcisió. 8 (Perquè aquell que obrà  
Ga 2,8  en Pere per l’apostolat de  la circumcisió, lo mateix obrà en mi també 
Ga 2,9  ser les columnes, conegueren  la gràcia que se m’havia donat, nos  
Ga 2,9  que se m’havia donat, nos donaren  la mà dreta a Bernabé i a mi en senyal de  
Ga 2,12 es separava, tement als que eren de  la circumcisió. 13 I els demés jueus  
Ga 2,14  que no anaven rectament conforme  la veritat de l’evangeli, diguí a Cefas  
Ga 2,16  no es justifica per les obres de  la Llei, sinó per la fe de Jesucrist,  
Ga 2,16  per les obres de la Llei, sinó per  la fe de Jesucrist, nosaltres creem en  
Ga 2,16  per a què siam justificats per  la fe de Cristo i no per les obres de la  
Ga 2,16  fe de Cristo i no per les obres de  la Llei, perquè per les obres de la Llei  
Ga 2,16 de la Llei, perquè per les obres de  la Llei ninguna carn serà justificada. 17  
Ga 2,19  prevaricador. 19 Perquè jo per  la Llei só mort a la Llei a fi de viure ab 
Ga 2,19  19 Perquè jo per la Llei só mort a  la Llei a fi de viure ab Déu. Jo só clavat 
Ga 2,19  fi de viure ab Déu. Jo só clavat a  la creu junt ab Cristo. 20 I no obstant,  
Ga 2,20 mes no jo, sinó Cristo viu en mi. I  la vida que ja jo visc en la carn, la visc 
Ga 2,20  en mi. I la vida que ja jo visc en  la carn, la visc en la fe del Fill de Déu, 
Ga 2,20  la vida que ja jo visc en la carn,  la visc en la fe del Fill de Déu, que m’  
Ga 2,20  ja jo visc en la carn, la visc en  la fe del Fill de Déu, que m’amà i s’  
Ga 2,21 a si mateix per mi. 21 No desprècio  la gràcia de Déu, perquè si la justícia és 
Ga 2,21  la gràcia de Déu, perquè si  la justícia és per la Llei, per consegüent 
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Ga 2,21  Déu, perquè si la justícia és per  la Llei, per consegüent morí en va Cristo. 
Ga 3,Tit  Capítol III Ni abans ni després de  la Llei escrita pogué l’home ser  
Ga 3,Tit  l’home ser justificat, sinó per  la fe viva en Jesucrist. 1 Oh, gàlates  
Ga 3,1  qui us ha hetxissat per a no obeir  la veritat, davant los ulls dels quals ha  
Ga 3,2  rebut l’Esperit per les obres de  la Llei o per la predicació de la fe? 3  
Ga 3,2  per les obres de la Llei o per  la predicació de la fe? 3 ¿Tan necis sou  
Ga 3,2  de la Llei o per la predicació de  la fe? 3 ¿Tan necis sou que, havent  
Ga 3,5  vosaltres, ¿ho fa per les obres de  la Llei o per la predicació de la fe? 6  
Ga 3,5  fa per les obres de la Llei o per  la predicació de la fe? 6 Així com està  
Ga 3,5  de la Llei o per la predicació de  la fe? 6 Així com està escrit: «Abraham  
Ga 3,7  doncs, que els que són de  la fe, eixos són fills d’Abraham. 8 I l’ 
Ga 3,8 havia de justificar als gentils per  la fe, anuncia primer a Abraham, dient:  
Ga 3,9  les gents.» 9 Així los que són de  la fe seran beneïts ab lo fiel Abraham. 10 
Ga 3,10  tots quants són de les obres de  la Llei estan baix la maledicció; puix  
Ga 3,10  de les obres de la Llei estan baix  la maledicció; puix està escrit: «Maleït  
Ga 3,10  que estan escrites en lo llibre de  la Llei per a fer-les.» 11 I que ningú  
Ga 3,11 per a fer-les.» 11 I que ningú en  la Llei és justificat davant de Déu, és  
Ga 3,11 és manifest, perquè «el just viu de  la fe». 12 I la Llei no és de la fe;  
Ga 3,12 perquè «el just viu de la fe». 12 I  la Llei no és de la fe; emperò «lo qui  
Ga 3,12  de la fe». 12 I la Llei no és de  la fe; emperò «lo qui faça aquelles coses  
Ga 3,13  en elles». 13 Cristo nos redimí de  la maledicció de la Llei, essent fet  
Ga 3,13  nos redimí de la maledicció de  la Llei, essent fet maledicció per  
Ga 3,14  penja en un arbre.» 14 Per a què  la benedicció d’Abraham puga venir sobre  
Ga 3,14  per Jesucrist, a fi de que per  la fe rebiam la promesa de l’Esperit. 15  
Ga 3,14  a fi de que per la fe rebiam  la promesa de l’Esperit. 15 Germans,  
Ga 3,16  i a sa progènie. No parla de  la progènie com de molts, sinó com d’un:  
Ga 3,17  confirmat per Déu en Cristo,  la Llei, donada quatre-cents i trenta  
Ga 3,17  no pot anuŀlar-lo per a fer vana  la promesa. 18 Perquè si l’herència és  
Ga 3,18  18 Perquè si l’herència és per a  la Llei, ja no és per la promesa. I Déu  
Ga 3,18  és per a la Llei, ja no és per  la promesa. I Déu féu la donació a Abraham 
Ga 3,18  ja no és per la promesa. I Déu féu  la donació a Abraham per promesa. 19 Per a 
Ga 3,19  per promesa. 19 Per a què, doncs,  la Llei? Per causa de les transgressions  
Ga 3,19  fou posada fins que vingués  la progènie a qui era feta la promesa,  
Ga 3,19  vingués la progènie a qui era feta  la promesa, ordenada per àngels en mà d’  
Ga 3,21 un sol, i Déu és un. 21 ¿És, doncs,  la Llei contra les promeses de Déu? No,  
Ga 3,21 que pogués vivificar, verdaderament  la justícia seria per la Llei. 22 Mes l’  
Ga 3,21 verdaderament la justícia seria per  la Llei. 22 Mes l’Escriptura enclogué tot 
Ga 3,22  tot baix del pecat, per a què  la promesa fos donada per la fe en  
Ga 3,22 per a què la promesa fos donada per  la fe en Jesucrist als que creuen. 23  
Ga 3,23 als que creuen. 23 Emperò abans que  la fe vingués, estàvem baix la custòdia de 
Ga 3,23  que la fe vingués, estàvem baix  la custòdia de la Llei, tancats en aquella 
Ga 3,23  estàvem baix la custòdia de  la Llei, tancats en aquella fe que després 
Ga 3,24  havia de ser revelada. 24 I així  la Llei fou lo preceptor que ens conduí a  
Ga 3,24  per a què fóssem justificats per  la fe. 25 Mes, des de que vingué la fe, ja 
Ga 3,25  la fe. 25 Mes, des de que vingué  la fe, ja no estam baix lo preceptor. 26  
Ga 3,26 26 Perquè tots sou fills de Déu per  la fe, que és en Cristo Jesús. 27 Puix  
Ga 3,29  de Cristo, sou per consegüent de  la progènie d’Abraham i hereus conforme a 
Ga 3,29  d’Abraham i hereus conforme a  la promesa. 4,Tit Capítol IV Tracta del  
Ga 4,Tit  del bon ús de les ceremònies de  la Llei, les que per Cristo tingueren fi.  
Ga 4,Tit  fi. Ismael, nat d’Agar, figura de  la llei antigua. Isaac, nat de Sara,  
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Ga 4,Tit  Isaac, nat de Sara, figura de  la nova. 1 Dic, doncs, que l’hereu,  
Ga 4,4  del món. 4 Emperò quan vingué  la plenitud del temps, envià Déu a son  
Ga 4,4  format de dona, i fet subjecte a  la Llei, 5 per a rescatar als que estaven  
Ga 4,5 per a rescatar als que estaven baix  la Llei, a fi de que rebessen l’adopció  
Ga 4,14  tentació que estava en ma carn, no  la despreciàreu vosaltres, ni la  
Ga 4,14  no la despreciàreu vosaltres, ni  la rebutjàreu; ans bé me rebéreu com a un  
Ga 4,16  doncs, enemic vostre dient-vos  la veritat? 17 Ells afecten zel per  
Ga 4,21 Dieu-me, los que voleu estar baix  la Llei, ¿no haveu llegit la Llei? 22  
Ga 4,21  baix la Llei, ¿no haveu llegit  la Llei? 22 Perquè escrit està que Abraham 
Ga 4,22  l’un de l’esclava, l’altre de  la llibre. 23 Mes lo de l’esclava nasqué  
Ga 4,23  Mes lo de l’esclava nasqué segons  la carn, i el de la llibre, per la  
Ga 4,23  nasqué segons la carn, i el de  la llibre, per la promesa. 24 Les quals  
Ga 4,23  la carn, i el de la llibre, per  la promesa. 24 Les quals coses són una  
Ga 4,24  són los dos testaments: l’un, de  la muntanya de Sinaí, que engendra per a  
Ga 4,25  és Agar; 25 perquè aqueix Agar és  la muntanya de Sinaí, en Aràbia, i  
Ga 4,25  a lo que ara és Jerusalem,  la que està en esclavitud ab sos fills. 26 
Ga 4,26  en esclavitud ab sos fills. 26 Mes  la Jerusalem que està en lo alt és llibre, 
Ga 4,26  que està en lo alt és llibre,  la qual és la mare de tots nosaltres. 27  
Ga 4,26  en lo alt és llibre, la qual és  la mare de tots nosaltres. 27 Perquè  
Ga 4,27  que no pareixes; prorromp i clama,  la que no estàs de part; perquè són molts  
Ga 4,27  perquè són molts més los fills de  la que és deixada per estèril, que d’  
Ga 4,28  I nosaltres, germans, som fills de  la promesa a la manera d’Isaac. 29 Emperò 
Ga 4,28  germans, som fills de la promesa a  la manera d’Isaac. 29 Emperò com llavors  
Ga 4,29 llavors aquell que havia nat segons  la carn perseguia al que era segons l’  
Ga 4,30 esclava no serà hereu ab lo fill de  la llibre.» 31 I així, germans, nosaltres  
Ga 4,31 no som fills de l’esclava, sinó de  la llibre; ab qual llibertat Cristo nos ha 
Ga 5,Tit  V Danys de l’observància de  la Llei i béns de la fe de Jesucrist.  
Ga 5,Tit l’observància de la Llei i béns de  la fe de Jesucrist. Quals sien los  
Ga 5,3  que està obligat a fer tota  la Llei. 4 Oh, vosaltres que us justificau 
Ga 5,4 Oh, vosaltres que us justificau per  la Llei!, Cristo ja no té virtut alguna en 
Ga 5,4  en vosaltres: haveu caigut de  la gràcia. 5 Perquè nosaltres, per medi de 
Ga 5,5 l’Esperit aguardam l’esperança de  la justícia per la fe. 6 Puix en Jesucrist 
Ga 5,5  l’esperança de la justícia per  la fe. 6 Puix en Jesucrist ni la  
Ga 5,6  per la fe. 6 Puix en Jesucrist ni  la circumcisió aprofita res, ni la  
Ga 5,6  ni la circumcisió aprofita res, ni  la incircumcisió, sinó la fe, que obra per 
Ga 5,6  res, ni la incircumcisió, sinó  la fe, que obra per caritat. 7 Vosaltres  
Ga 5,7  ¿Qui us ha impedit que obeísseu a  la veritat? 8 Aquesta persuasió no ve del  
Ga 5,9  9 Un poc de llevat fa llevar tota  la pasta. 10 I confio de vosaltres en lo  
Ga 5,10  sia qui es vulla, portarà sobre si  la condemnació. 11 I jo, germans, si  
Ga 5,11  11 I jo, germans, si predico  la circumcisió, ¿per què sofresc  
Ga 5,11 S’ha acabat, doncs, l’escàndol de  la creu. 12 Baldament que fossen separats  
Ga 5,13  a llibertat. Solament no useu de  la llibertat per a servir d’ocasió a la  
Ga 5,13  llibertat per a servir d’ocasió a  la carn, ans bé serviu’s los uns als  
Ga 5,13 bé serviu’s los uns als altres per  la caritat de l’Esperit. 14 Perquè tota  
Ga 5,14  de l’Esperit. 14 Perquè tota  la Llei se resumeix en una paraula:  
Ga 5,16  i no satisfareu los apetits de  la carn. 17 Perquè la carn té apetits  
Ga 5,17  los apetits de la carn. 17 Perquè  la carn té apetits contraris a l’Esperit, 
Ga 5,17 Esperit, i l’Esperit los té contra  la carn, com que són coses oposades entre  
Ga 5,18  per l’Esperit, no estau baix  la Llei. 19 Emperò les obres de la carn  
Ga 5,19  la Llei. 19 Emperò les obres de  la carn són manifestes, les quals són:  
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Ga 5,24  que són de Cristo han crucificat  la carn, junt ab sos afectes i  
Ga 6,Tit  del cristià ha de ser únicament  la creu de Jesucrist. 1 Germans, si algun  
Ga 6,2  uns a altres i així complireu  la llei de Cristo. 3 Perquè si algú se  
Ga 6,6  6 I aquell que és adoctrinat en  la paraula, comuníquia en tots los béns al 
Ga 6,8  que sémbria per a sa carn, de  la carn segarà corrupció; emperò aquell  
Ga 6,10 tothom, especialment als que són de  la família de la fe. 11 Mirau quina carta  
Ga 6,10  als que són de la família de  la fe. 11 Mirau quina carta tan llarga vos 
Ga 6,12  tots aquells que volen agradar en  la carn vos impeleixen a circumcidar-vos 
Ga 6,12  -vos solament per no patir ells  la persecució de la creu de Cristo. 13  
Ga 6,12  per no patir ells la persecució de  la creu de Cristo. 13 Perquè ni els  
Ga 6,13 mateixos que se circumciden guarden  la Llei, sinó que volen que vosaltres siau 
Ga 6,14  Déu que jo em gloriï sinó en  la creu de nostre Senyor Jesucrist, per lo 
Ga 6,15 al món. 15 Puix en Cristo Jesús, ni  la circumcisió val res, ni la  
Ga 6,15  ni la circumcisió val res, ni  la incircumcisió, sinó la nova criatura.  
Ga 6,15  val res, ni la incircumcisió, sinó  la nova criatura. 16 I sobre quants  
Ga 6,16  seguesquen aquesta regla, vinga  la pau i la misericòrdia, i sobre l’  
Ga 6,16  aquesta regla, vinga la pau i  la misericòrdia, i sobre l’Israel de Déu. 
Ef 1,Tit  totes les coses, fet cap de tota  la Iglésia. 1 Pau, per voluntat de Déu  
Ef 1,4  com nos escollí en ell abans de  la fundació del món, per a què fóssem  
Ef 1,6 de sa voluntat, 6 per a alabança de  la glòria de sa gràcia, per la qual nos  
Ef 1,6  de la glòria de sa gràcia, per  la qual nos féu acceptes en son amat Fill. 
Ef 1,7  son amat Fill. 7 En lo qual tenim  la redempció per sa sang, la remissió dels 
Ef 1,7  tenim la redempció per sa sang,  la remissió dels pecats, segons les  
Ef 1,8 segons les riqueses de sa gràcia, 8  la qual ha derramat ab abundància sobre  
Ef 1,10  en si mateix; 10 lo qual és que en  la dispensació de la plentitud dels temps  
Ef 1,10 lo qual és que en la dispensació de  la plentitud dels temps ell instauràs en  
Ef 1,10 així les que hi ha en lo cel com en  la terra, en ell, 11 en qui fórem també  
Ef 1,13  esperàreu després que oíreu  la paraula de la veritat, l’evangeli de  
Ef 1,13  després que oíreu la paraula de  la veritat, l’evangeli de vostra  
Ef 1,14  Esperit de promesa, 14 lo qual és  la prenda de nostra herència fins a la  
Ef 1,14 la prenda de nostra herència fins a  la redempció de la possessió comprada, per 
Ef 1,14  herència fins a la redempció de  la possessió comprada, per a alabança de  
Ef 1,14  comprada, per a alabança de  la glòria d’ell mateix. 15 Per això, jo  
Ef 1,15  jo també, després d’haver oït  la fe que teniu vosaltres en lo Senyor  
Ef 1,17 nostre Senyor Jesucrist, lo Pare de  la glòria, vos dónia esperit de sabiduria  
Ef 1,18 sa vocació, i quals les riqueses de  la glòria de sa herència en los sants, 19  
Ef 1,20  eficàcia de sa poderosa virtut; 20  la qual efectuà en Cristo, ressuscitant- 
Ef 1,22  peus» i el constituí cap de tota  la Iglésia, 23 la qual és son cos i la  
Ef 1,23  cap de tota la Iglésia, 23  la qual és son cos i la plenitud d’aquell 
Ef 1,23 la Iglésia, 23 la qual és son cos i  la plenitud d’aquell que ho omple tot en  
Ef 2,Tit  de què gosam en esperança per  la sang de Jesucrist. Per esta han entrat  
Ef 2,2  en altre temps, conforme a  la costum d’aquest món, segons lo príncep 
Ef 2,2 d’aquest món, segons lo príncep de  la potestat d’aquest aire, que és l’  
Ef 2,3 segons nostres desigs carnals, fent  la voluntat de la carn i de sos  
Ef 2,3 desigs carnals, fent la voluntat de  la carn i de sos pensaments, i érem per  
Ef 2,5  vivificà juntament ab Cristo (per  la gràcia del qual sou salvos) 6 i ens  
Ef 2,8  per gràcia sou salvos mediant  la fe, i això no és de vosaltres, sinó que 
Ef 2,11  sou apellidats incircumcisió per  la que es diu circumcisió en la carn feta  
Ef 2,11  per la que es diu circumcisió en  la carn feta per mà, 12 que en aquell  
Ef 2,12 temps éreu sens Cristo, separats de  la comunicació d’Israel i estranys als  
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Ef 2,12  d’Israel i estranys als pactes de  la promesa, no tenint esperança, i sens  
Ef 2,13  lluny, vos haveu acercat per  la sang de Cristo. 14 Perquè ell és nostra 
Ef 2,14  dels dos un sol poble, i rompent  la paret de separació d’entre nosaltres:  
Ef 2,15 abolit en sa carn l’enemistat fins  la Llei dels preceptes continguda en los  
Ef 2,15  dels dos, un sol home nou, fent  la pau, 16 i per a reconciliar-los ab  
Ef 2,16 -los ab Déu als dos en un cos per  la creu, matant les enemistats en si  
Ef 2,20 i profetes, essent Jesucrist mateix  la principal pedra cantonera; 21 en el  
Ef 3,2  los gentils, 2 si haveu oït  la dispensació de la gràcia de Déu que em  
Ef 3,2  2 si haveu oït la dispensació de  la gràcia de Déu que em fou donada a mi  
Ef 3,7  ministre, segons lo do de  la gràcia de Déu que m’ha estat donada  
Ef 3,9  9 i de manifestar a tothom qual és  la comunicació del misteri escondit des  
Ef 3,10  les coses per Jesucrist. 10 Perquè  la molt vària sabiduria de Déu sia ara  
Ef 3,10  de Déu sia ara notificada per  la Iglésia als principats i potestats en  
Ef 3,12  Senyor; 12 en qui tenim, mediant  la fe d’ell, segura confiança i accés a  
Ef 3,15  15 del qual pren lo nom tota  la família del cel i de la terra. 16 Per a 
Ef 3,15 lo nom tota la família del cel i de  la terra. 16 Per a què segons les riqueses 
Ef 3,17  17 per a què Cristo habítia per  la fe en vostres cors, arrelats i  
Ef 3,18  los sants qual és l’amplària, i  la llargària, i l’altura, i la  
Ef 3,18  i la llargària, i l’altura, i  la profunditat, 19 i conèixer també l’  
Ef 3,19  a fi de que siau plens de tota  la plenitud de Déu. 20 I a aquell que és  
Ef 3,20  lo que demanam i comprenem, segons  la virtut que obra en nosaltres, 21 a ell  
Ef 3,21 que obra en nosaltres, 21 a ell sia  la glòria en la Iglésia per medi de Cristo 
Ef 3,21  21 a ell sia la glòria en  la Iglésia per medi de Cristo Jesús, per  
Ef 4,Tit 4,Tit Capítol IV Unió dels fiels en  la unitat de la Iglésia, la perfecció de  
Ef 4,Tit  IV Unió dels fiels en la unitat de  la Iglésia, la perfecció de la qual deu  
Ef 4,Tit  fiels en la unitat de la Iglésia,  la perfecció de la qual deu cada u  
Ef 4,Tit  de la Iglésia, la perfecció de  la qual deu cada u procurar segons son  
Ef 4,Tit Vida dels gentils, i qual ha de ser  la dels cristians. 1 Per això jo, presoner 
Ef 4,1  suplico que camineu dignament en  la vocació a què sou cridats, 2 ab tota  
Ef 4,3  ab caritat, 3 procurant mantenir  la unitat de l’Esperit en lo vincle de la 
Ef 4,3  de l’Esperit en lo vincle de  la pau. 4 Hi ha un cos i un Esperit, així  
Ef 4,7  de nosaltres l’hi ha estat donada  la gràcia conforme a la mida del do de  
Ef 4,7  estat donada la gràcia conforme a  la mida del do de Cristo. 8 Per lo qual  
Ef 4,9  primer als paratges més baixos de  la terra? 10 Ell que baixà és lo mateix  
Ef 4,12 altres, pastors i doctors; 12 per a  la perfecció dels sants, per a l’obra del 
Ef 4,13 Cristo. 13 Fins que tots arribem en  la unitat de la fe i del coneixement del  
Ef 4,13  que tots arribem en la unitat de  la fe i del coneixement del Fill de Déu, a 
Ef 4,13  del Fill de Déu, a baró perfet, a  la mida de l’edat madura de Cristo. 14  
Ef 4,14  de qualsevol vent de doctrina per  la malignitat dels homes que enganyen ab  
Ef 4,15  l’error. 15 Ans bé, parlant  la veritat en caritat, crescam en totes  
Ef 4,16  i unit per tota juntura, per  la qual subministra aliment a proporció,  
Ef 4,17  com caminen los demés gentils en  la vanitat de son pensament, 18 tenint l’ 
Ef 4,18  en les tenebres, alienats de  la vida de Déu per la ignorància que hi ha 
Ef 4,18  alienats de la vida de Déu per  la ignorància que hi ha en ells, per raó  
Ef 4,18  que hi ha en ells, per raó de  la ceguedat de son cor. 19 Los quals,  
Ef 4,19  s’entregaren ells mateixos a  la disolució, a obres de tota impuresa, a  
Ef 4,21  hajau estat ensenyats per ell, com  la veritat és en Jesús: 22 a despullar-  
Ef 4,25 de veritat. 25 Per lo tant, deixant  la mentida, «parlau veritat cada qual ab  
Ef 4,29  paraula mala de vostra boca, sinó  la que és bona per a edificació de la fe i 
Ef 4,29  la que és bona per a edificació de  la fe i dónia gràcia als oients. 30 I no  
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Ef 4,30  en qui fóreu sellats per al dia de  la redempció. 31 Sia desterrada de  
Ef 5,Tit  Capítol V Exhorta als efesis ab  la imitació de Jesucrist, a què s’  
Ef 5,Tit empleïn en obres bones, i tracta de  la santedat del matrimoni. 1 Siau, doncs,  
Ef 5,6  paraules vanes, perquè per això ve  la ira de Déu sobre los fills de la  
Ef 5,6 ve la ira de Déu sobre los fills de  la incredulitat. 7 No tingau, doncs,  
Ef 5,8  en lo Senyor: proceïu com fills de  la llum 9 (puix lo fruit de l’Esperit és  
Ef 5,13  són fetes manifestes per  la llum, perquè tot quant se manifesta és  
Ef 5,17  ans bé compreneu qual és  la voluntat de Déu. 18 I no us doneu en  
Ef 5,23  23 perquè lo marit és cap de  la muller, així com Cristo és cap de la  
Ef 5,23  muller, així com Cristo és cap de  la Iglésia, i ell mateix és salvador del  
Ef 5,24  és salvador del cos. 24 I així com  la Iglésia està subjecta a Cristo, així  
Ef 5,25  així com Cristo amà també a  la Iglésia i s’entregà a si mateix per  
Ef 5,26  per ella, 26 per a santificar- la, purificant-la ab lo baptisme de l’  
Ef 5,26 per a santificar-la, purificant- la ab lo baptisme de l’aigua ab la  
Ef 5,26 -la ab lo baptisme de l’aigua ab  la paraula de vida, 27 per a presentar-  
Ef 5,27  de vida, 27 per a presentar-se- la a si mateix Iglésia gloriosa, que no  
Ef 5,29  avorrí mai sa pròpia carn, ans bé  la sustenta i cuida, així com també Cristo 
Ef 5,29  i cuida, així com també Cristo a  la Iglésia. 30 Perquè som membres de son  
Ef 5,32  jo parlo concernent a Cristo i a  la Iglésia. 33 Emperò àmia cada u de  
Ef 5,33  a sa muller com a si mateix, i  la muller reverenciï a son marit. 6,Tit  
Ef 6,3 vaja bé i tingues llarga vida sobre  la terra». 4 I vosaltres, pares, no  
Ef 6,4  no provoqueu a vostres fills a  la ira, ans bé criau-los en instrucció i 
Ef 6,5  als que són vostres senyors segons  la carn, ab temor i tremolor, en  
Ef 6,6 com a servos de Cristo, fent de cor  la voluntat de Déu; 7 servint de bona  
Ef 6,12  perquè nosaltres no peleam contra  la carn i la sang, sinó contra los  
Ef 6,12  no peleam contra la carn i  la sang, sinó contra los principats i  
Ef 6,14  lloms ab veritat, i armats de  la lloriga de la justícia, 15 i vostres  
Ef 6,14  veritat, i armats de la lloriga de  la justícia, 15 i vostres peus, calçats ab 
Ef 6,15  15 i vostres peus, calçats ab  la preparació de l’evangeli de pau. 16  
Ef 6,16  16 Sobretot, prenent l’escut de  la fe, a fi de que pugau apagar totes les  
Ef 6,17  maligne. 17 Preneu també l’elm de  la salut, i l’espasa de l’Esperit, que  
Ef 6,17  i l’espasa de l’Esperit, que és  la paraula de Déu; 18 orant en tot temps  
Fl 1,6 que aquell que començà en vosaltres  la bona obra, la perfeccionarà fins al dia 
Fl 1,6  començà en vosaltres la bona obra,  la perfeccionarà fins al dia de Jesucrist. 
Fl 1,7  en mon cor i en mes cadenes, i en  la defensa i confirmació de l’evangeli,  
Fl 1,14 cadenes, són més atrevits en parlar  la paraula de Déu sens temor. 15 És  
Fl 1,16  sabent que jo he estat posat per a  la defensa de l’evangeli; 17 mes altres  
Fl 1,22  morir és guany. 22 Mes si visc en  la carn, aqueix és lo fruit de mon  
Fl 1,23  tinc desig de ser deslligat de  la carn i d’estar ab Cristo, lo que és  
Fl 1,24  24 Ab tot, lo permanèixer en  la carn és més necessari per a vosaltres.  
Fl 1,25  per a profit vostre i goig de  la fe, 26 a fi de que vostre regosig  
Fl 1,27 mateix esperit, treballant units en  la fe de l’evangeli. 28 I en res vos  
Fl 2,Tit  mi. 2,Tit Capítol II Los exhorta a  la unió i caritat fraternal, a la  
Fl 2,Tit  a la unió i caritat fraternal, a  la humilitat i a l’obediència ab l’  
Fl 2,6  Cristo Jesús: 6 Lo qual, essent en  la forma de Déu, no tingué per usurpació  
Fl 2,7 reduí a si mateix a no res, prenent  la figura de servo, fet a semblança dels  
Fl 2,7 a semblança dels homes; i trobat en  la condició com a home. 8 S’humillà a si  
Fl 2,8  a si mateix, fet obedient fins a  la mort, i mort de creu. 9 Per lo qual Déu 
Fl 2,10 criatures que estan en los cels, en  la terra i en los inferns, 11 i tota  
Fl 2,16  lluminars en lo món, 16 conservant  la paraula de vida, per a glòria meva en  
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Fl 2,27  certament estigué malalt, i casi a  la mort; mes Déu tingué misericòrdia d’  
Fl 2,30  per l’obra de Cristo estigué a  la mort, exposant sa vida per a suplir la  
Fl 2,30 mort, exposant sa vida per a suplir  la falta de vostres serveis envers mi.  
Fl 3,Tit mi. 3,Tit Capítol III Diferència de  la Llei i de la fe. Dels falsos apòstols  
Fl 3,Tit  III Diferència de la Llei i de  la fe. Dels falsos apòstols enemics de la  
Fl 3,Tit fe. Dels falsos apòstols enemics de  la creu de Cristo. 1 En lo demés, germans  
Fl 3,2  dels mals operaris, guardau’s de  la incisió. 3 Perquè nosaltres som la  
Fl 3,3  la incisió. 3 Perquè nosaltres som  la circumcisió, los que servim a Déu en  
Fl 3,3  Jesús, i no tenim confiança en  la carn. 4 Encara que jo podria tenir  
Fl 3,4  jo podria tenir també confiança en  la carn. Si algú creu que té de què  
Fl 3,4  algú creu que té de què confiar en  la carn, jo més, 5 que he estat  
Fl 3,5  dia, del llinatge d’Israel, de  la tribu de Benjamí, hebreu d’hebreus; en 
Fl 3,5  hebreu d’hebreus; en quant a  la Llei, fariseu; 6 en quant a zel,  
Fl 3,6  6 en quant a zel, perseguidor de  la Iglésia de Déu; en quant a la justícia  
Fl 3,6  de la Iglésia de Déu; en quant a  la justícia que és de la Llei, he viscut  
Fl 3,6  en quant a la justícia que és de  la Llei, he viscut irreprensible. 7 Mes  
Fl 3,9 tenir ma pròpia justícia, que és de  la Llei, sinó la que és per la fe de  
Fl 3,9  justícia, que és de la Llei, sinó  la que és per la fe de Cristo Jesús: la  
Fl 3,9  és de la Llei, sinó la que és per  la fe de Cristo Jesús: la justícia que és  
Fl 3,9  que és per la fe de Cristo Jesús:  la justícia que és de Déu per la fe. 10  
Fl 3,9  la justícia que és de Déu per  la fe. 10 Per a què puga conèixer a ell i  
Fl 3,10 ell i el poder de sa resurrecció, i  la comunicació de sos sofriments, essent  
Fl 3,11  si d’alguna manera puc arribar a  la resurrecció que és dels morts. 12 No  
Fl 3,14  que estan davant. 14 Corro envers  la marca, per a alcançar lo premi de l’  
Fl 3,18  plorant) que són enemics de  la creu de Cristo, 19 lo fi dels quals és  
Fl 3,19  de Cristo, 19 lo fi dels quals és  la perdició, lo Déu dels quals és son  
Fl 3,19  lo Déu dels quals és son ventre i  la glòria dels quals és en sa confusió,  
Fl 4,Tit  Última exhortació de l’Apòstol a  la pràctica de totes les virtuts i son  
Fl 4,3  dels quals estan en lo llibre de  la vida. 4 Regositjau’s sempre en lo  
Fl 4,7  a Déu vostres peticions. 7 I  la pau de Déu, que sobrepuja a tot  
Fl 4,9 i vist en mi, això feu; i el Déu de  la pau serà ab vosaltres. 10 M’he  
Fl 4,19 necessitats, segons ses riqueses en  la glòria per Cristo Jesús. 20 I sia a Déu 
Col 1,Tit  1,Tit Capítol I Alaba sant Pau  la fe dels colossians i prega per a ells.  
Col 1,Tit  i prega per a ells. Jesucrist és  la imatge perfeta de Déu, lo Senyor de  
Col 1,Tit  de totes les coses, lo cap de  la Iglésia i el redemptor dels homes. Pau  
Col 1,Tit evangeli per anunciar lo misteri de  la vocació dels gentils. 1 Pau, apòstol de 
Col 1,1  1 Pau, apòstol de Jesucrist per  la voluntat de Déu, i Timoteu, nostre  
Col 1,5  us està reservada en los cels, de  la que haveu oït per la paraula de veritat 
Col 1,5  los cels, de la que haveu oït per  la paraula de veritat de l’evangeli; 6 la 
Col 1,6  de veritat de l’evangeli; 6  la qual ha arribat a vosaltres, com també  
Col 1,6  dia en què l’oíreu i coneguéreu  la gràcia de Déu en veritat; 7 com també  
Col 1,12  de l’herència dels sants en  la llum, 13 lo qui nos ha llibertat del  
Col 1,14  Fill caríssim, 14 en lo qual tenim  la redempció per medi de sa sang i la  
Col 1,14  la redempció per medi de sa sang i  la remissió dels pecats. 15 Lo qual és  
Col 1,16  les coses que hi ha en lo cel i en  la terra, visibles e invisibles, ja sien  
Col 1,18  I ell mateix és lo cap del cos de  la Iglésia, que és lo principi, lo  
Col 1,18  morts, per a què ell tinga en tot  la preminència. 19 Puix plagué al Pare que 
Col 1,20  tota plenitud. 20 I havent fet  la pau per medi de la sang de sa creu, per 
Col 1,20  20 I havent fet la pau per medi de  la sang de sa creu, per a reconciliar per  
Col 1,20 dic, ja sien les coses que hi ha en  la terra, o les que hi ha en lo cel. 21 I  
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Col 1,22  en lo cos de sa carn per  la mort, a fi de presentar-vos sants i  
Col 1,23  continuau fundamentats i ferms en  la fe, immobles en l’esperança de l’  
Col 1,24  carn, per amor de son cos, que és  la Iglésia; 25 de la que jo só fet  
Col 1,25  son cos, que és la Iglésia; 25 de  la que jo só fet ministre, segons la  
Col 1,25  la que jo só fet ministre, segons  la dispensació de Déu que m’ha esta  
Col 1,25  per a vosaltres, a fi de complir  la paraula de Déu, 26 lo misteri que ha  
Col 1,27  ha volgut revelar les riqueses de  la glòria d’aquest misteri entre els  
Col 1,27  és en vosaltres l’esperança de  la glòria. 28 A qui nosaltres anunciam,  
Col 2,Tit  dels sofismes dels filosofs, de  la superstició dels heretges, de les  
Col 2,Tit dels heretges, de les ceremònies de  la Llei i de les visions falses. 1 Perquè  
Col 2,2  en caritat i en totes riqueses de  la plena certesa d’inteŀligència, per a  
Col 2,5 5 Perquè encara que estic ausent en  la carn, mes estic ab vosaltres ab l’  
Col 2,5 me i contemplant vostre bon ordre i  la firmesa de vostra fe en Cristo. 6 Així  
Col 2,7  en ell i fortificats en  la fe, com haveu après, creixent en ella  
Col 2,8  filosofies i sofismes vans, segons  la tradició dels homes, segons los  
Col 2,9 Cristo. 9 Perquè en ell habita tota  la plenitud de la divinitat corporalment.  
Col 2,9  en ell habita tota la plenitud de  la divinitat corporalment. 10 I vosaltres  
Col 2,11  en qui estau també circumcidats ab  la circumcisió no feta de mà, despullant  
Col 2,11  despullant lo cos dels pecats de  la carn ab la circumcisió de Cristo; 12  
Col 2,11  lo cos dels pecats de la carn ab  la circumcisió de Cristo; 12 essent  
Col 2,12  lo que ressuscitàreu també mediant  la fe del poder de Déu, que el ressuscità  
Col 2,13  essent morts en los pecats i en  la incircumcisió de vostra carn, vos  
Col 2,23  culto voluntari: en humilitat, en  la negligència del cos, no en honra  
Col 2,23  en honra alguna, per a sacietat de  la carn. 3,Tit Capítol III De la renovació 
Col 3,Tit  de la carn. 3,Tit Capítol III De  la renovació de les costums conforme a la  
Col 3,Tit renovació de les costums conforme a  la vida nova rebuda de Cristo. Vàrios  
Col 3,1  de dalt, a on Cristo està sentat a  la dreta de Déu. 2 Saborejau’s en les  
Col 3,2  en les coses de dalt, no en les de  la terra. 3 Perquè sou morts ja, i vostra  
Col 3,5  vostres membres que estan sobre  la terra: fornicació, impuresa, luxúria,  
Col 3,6 idolatria. 6 Per les quals coses ve  la ira de Déu sobre els fills de la  
Col 3,6 ve la ira de Déu sobre els fills de  la incredulitat. 7 En les quals caminàreu  
Col 3,10  renovat per lo coneixement, segons  la imatge d’aquell que el crià. 11 A on  
Col 3,14 ’s de caritat, que és lo vincle de  la perfecció. 15 I triúmfia en vostres  
Col 3,15  15 I triúmfia en vostres cors  la pau de Cristo, a la que fóreu també  
Col 3,15 en vostres cors la pau de Cristo, a  la que fóreu també cridats en un cos, i  
Col 3,16  un cos, i siau agraïts. 16 Habítia  la paraula de Cristo abundantment en  
Col 3,22  totes coses a vostres amos segons  la carn, no servint a l’ull com per a  
Col 4,3  nosaltres, per a què Déu nos òbria  la porta de la paraula per a anunciar lo  
Col 4,3 per a què Déu nos òbria la porta de  la paraula per a anunciar lo misteri de  
Col 4,4  4 i per a què jo el maniféstia de  la manera que dec parlar-ne. 5 Caminau  
Col 4,11  apellidat Just. Los quals són de  la circumcisió: aquestos són los únics que 
Col 4,12  siau perfets i complerts en tota  la voluntat de Déu. 13 Puix jo li só  
Col 4,15  estan en Laodicea, i a Nimfas i a  la iglésia que està en sa casa. 16 I  
Col 4,16  feu que sia llegida també en  la iglésia dels laodiceans, i vosaltres  
Col 4,16  i vosaltres llegiu també  la dels laodiceans. 17 I dieu a Arquip:  
1Te 1,1  1 Pau i Silvà i Timoteu, a  la iglésia dels tessalònics en Déu Pare i  
1Te 1,3  de vostra fe, i del treball, i de  la caritat, i de la paciència de l’  
1Te 1,3  del treball, i de la caritat, i de  la paciència de l’esperança en nostre  
1Te 1,6  nostres i del Senyor, rebent  la paraula enmig de molta tribulació, ab  
1Te 1,8  Perquè per vosaltres fou divulgada  la paraula del Senyor, no sols en la  
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1Te 1,8  la paraula del Senyor, no sols en  la Macedònia i en l’Acaia, sinó que es  
1Te 1,8 sinó que es propagà per totes parts  la fe que teniu envers Déu, de modo que  
1Te 1,10 els morts, lo qual nos deslliurà de  la ira que ha de venir. 2,Tit Capítol II  
1Te 2,Tit  present l’Apòstol als tessalònics  la llibertat, desinterès i zel ab què els  
1Te 2,Tit  per raó de sa constància en  la fe. 1 Perquè vosaltres mateixos sabeu,  
1Te 2,6  Déu és testimoni. 6 Ni cercàrem  la glòria dels homes, ni de vosaltres, ni  
1Te 2,13  gràcies a Déu, perquè quan rebéreu  la paraula de Déu que haveu oït de  
1Te 2,13  de Déu que haveu oït de nosaltres,  la rebéreu no com paraula d’homes, sinó,  
1Te 2,13  és en veritat, com paraula de Déu,  la qual obra eficaçment en vosaltres que  
1Te 2,14 de les iglésies de Déu que hi ha en  la Judea en Cristo Jesús, per quant iguals 
1Te 2,16  ells sempre sos pecats. Perquè  la ira de Déu ha arribat sobre ells fins a 
1Te 2,19  ¿Per ventura no sou vosaltres en  la presència de nostre Senyor Jesucrist en 
1Te 3,Tit  de l’Apòstol al saber per Timoteu  la constància dels tessalònics en la fe de 
1Te 3,Tit  la constància dels tessalònics en  la fe de Jesucrist. 1 Per lo qual, no  
1Te 3,12  i envers tots, així com nosaltres  la tenim envers vosaltres. 13 Per a què  
1Te 4,Tit  Capítol IV Exhorta l’Apòstol a  la virtut i a l’arreglo de costums. Parla 
1Te 4,Tit  arreglo de costums. Parla al fi de  la resurrecció dels morts. 1 Per lo demés, 
1Te 4,3  lo Senyor Jesús. 3 Puix aquesta és  la voluntat de Déu: vostra santificació.  
1Te 4,9  son Sant Esperit. 9 I tocant a  la caritat fraternal, no necessitau que jo 
1Te 4,10  tots los germans que hi ha en tota  la Macedònia. Emperò vos suplicam que  
1Te 4,15 en ell. 15 Això, doncs, vos diem en  la paraula del Senyor: que nosaltres, que  
1Te 4,15 que vivim i havem quedat aquí per a  la vinguda del Senyor, no ens adelantarem  
1Te 5,Tit  5,Tit Capítol V Los adverteix que  la segona vinguda del Senyor serà quan  
1Te 5,3 quan diran pau i seguretat, llavors  la repentina destrucció vindrà sobre ells, 
1Te 5,5  Perquè tots vosaltres sou fills de  la llum i fills del dia; nosaltres no ho  
1Te 5,5  del dia; nosaltres no ho som de  la nit ni de les tenebres. 6 Per lo tant,  
1Te 5,8  del dia, vivim sobris, vestits ab  la lloriga de la fe i de la caritat, i per 
1Te 5,8  sobris, vestits ab la lloriga de  la fe i de la caritat, i per elm, l’  
1Te 5,8 vestits ab la lloriga de la fe i de  la caritat, i per elm, l’esperança de la  
1Te 5,8 caritat, i per elm, l’esperança de  la salut. 9 Perquè no ens ha posat Déu per 
1Te 5,9  Déu per a ira, sinó per a alcançar  la salut per nostre Senyor Jesucrist, 10  
1Te 5,18  donau gràcies, perquè aqueixa és  la voluntat de Déu en Cristo Jesús  
1Te 5,23  se consérvien irreprensibles per a  la vinguda de nostre Senyor Jesucrist. 24  
2Te 1,Tit  Capítol I Dóna gràcies a Déu per  la fe dels tessalònics i per sa paciència  
2Te 1,1  1 Pau, i Silvà, i Timoteu, a  la iglésia dels tessalònics en Déu nostre  
2Te 1,3 vostra fe creix més i més, i abunda  la caritat de cada u de vosaltres entre  
2Te 1,9  Jesucrist. 9 Los quals sofriran  la pena de perdició eterna en la presència 
2Te 1,9  la pena de perdició eterna en  la presència del Senyor i de la glòria de  
2Te 1,9  en la presència del Senyor i de  la glòria de son poder 10 quan vindrà a  
2Te 1,12  i vosaltres en ell, segons  la gràcia de nostre Déu i del Senyor  
2Te 2,Tit Descriu les senyals que preceiran a  la vinguda de Cristo i a la de l’  
2Te 2,Tit  a la vinguda de Cristo i a  la de l’Anticrist i els exhorta a  
2Te 2,Tit  i els exhorta a permanèixer en  la doctrina que els ha ensenyat. 1 I vos  
2Te 2,7 Perquè ja està obrant lo misteri de  la iniquitat, solament que el que ara  
2Te 2,9  resplendor de sa vinguda. 9 A ell,  la vinguda del qual és segons l’obra de  
2Te 2,10  perquè no reberen l’amor de  la veritat per a ser salvos. 11 Per això  
2Te 2,11 iŀlusió d’error, per a què creguen  la mentida 12 i sien condemnats tots los  
2Te 2,12  tots los que no cregueren  la veritat, ans bé se complagueren en la  
2Te 2,12  veritat, ans bé se complagueren en  la iniquitat. 13 Mes nosaltres devem donar 
2Te 2,13 vos escollí per a salvació, mediant  la santificació de l’Esperit i la  
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2Te 2,13  la santificació de l’Esperit i  la creència de la veritat, 14 a la qual  
2Te 2,13  de l’Esperit i la creència de  la veritat, 14 a la qual ell vos cridà per 
2Te 2,14  i la creència de la veritat, 14 a  la qual ell vos cridà per nostre evangeli, 
2Te 2,14  per nostre evangeli, per a obtenir  la glòria de nostre Senyor Jesucrist. 15 I 
2Te 2,16  i bones esperances per medi de  la gràcia, 17 consòlia vostres cors i us  
2Te 3,Tit  i recomana l’amor al treball i  la correcció dels dolents. 1 Per lo demés, 
2Te 3,1  pregau per nosaltres, per a què  la paraula de Déu se propàguia i sia  
2Te 3,2  impertinents i perversos, puix  la fe no és de tots. 3 Emperò Déu és fiel, 
2Te 3,6 camínia desordenadament i no segons  la tradició que rebé de nosaltres. 7  
2Te 3,16  a germà. 16 I el mateix Senyor de  la pau vos dónia pau sempre i en totes  
1Tm 1,Tit i qüestions inútils que no fomenten  la caritat, que és lo fi de la Llei.  
1Tm 1,Tit  la caritat, que és lo fi de  la Llei. Obligacions del ministeri  
1Tm 1,2  2 a Timoteu caríssim fill en  la fe. Gràcia, misericòrdia i pau de part  
1Tm 1,3  en Efesi, quan jo partí per  la Macedònia, a fi de que amonestasses a  
1Tm 1,4  que edificació de Déu, que és en  la fe. 5 Puix lo fi del manament és la  
1Tm 1,5 la fe. 5 Puix lo fi del manament és  la caritat proceint de cor pur, i de bona  
1Tm 1,6  i de fe no fingida. 6 De  la qual, desviant-se alguns, s’han  
1Tm 1,7  vanes, 7 volent ser doctors de  la Llei, sens entendre ni lo que diuen, ni 
1Tm 1,8 lo que afirmen. 8 Sabem, doncs, que  la Llei és bona per aquell que usa d’ella 
1Tm 1,9  llegítimament. 9 Sabent açò, que  la Llei no fou feta per al just, sinó per  
1Tm 1,10  altra cosa que és contrària a  la sana doctrina, 11 conforme al gloriós  
1Tm 1,14  ignorància en incredulitat. 14 I  la gràcia de nostre Senyor sobreabundà en  
1Tm 1,14  sobreabundà en gran manera ab  la fe i caritat que és en Cristo Jesús. 15 
1Tm 1,16  que havien de creure en ell per a  la vida eterna. 17 Al rei, doncs, dels  
1Tm 1,19  19 tenint fe i bona consciència,  la qual per haver alguns apartat de si,  
1Tm 1,19  de si, naufragaren respecte de  la fe. 20 D’est número són Himeneu i  
1Tm 2,4  i que vinguen al coneixement de  la veritat. 5 Perquè un sol és Déu, i un  
1Tm 2,11  pietat, ab bones obres. 11 Aprenga  la dona en silenci ab tota sumissió. 12  
1Tm 2,12 sumissió. 12 Emperò jo no permeto a  la dona que ensènyia, ni que usúrpia l’  
1Tm 2,14  Eva. 14 I Adam no fou seduït; mes  la dona fou seduïda en prevaricació. 15 No 
1Tm 3,Tit diaques i les dones que serveixen a  la Iglésia. 1 És una paraula verdadera: si 
1Tm 3,5  governar sa casa, ¿com cuidarà de  la Iglésia de Déu? 6 No sia neòfit, per a  
1Tm 3,6  a què ple de supèrbia no caiga en  la condemnació del diable. 7 Ademés és  
1Tm 3,8 despreci i en llaç del diable. 8 De  la mateixa manera, los diaques deuen ser  
1Tm 3,8  donats molt al vi, ni aficionats a  la usura, 9 conservant lo misteri de la fe 
1Tm 3,9  usura, 9 conservant lo misteri de  la fe en consciència pura. 10 I sien estos 
1Tm 3,13 si un bon grau i molta confiança en  la fe que és en Cristo Jesús. 14 Aquestes  
1Tm 3,15  sàpies com has de conduir-te en  la casa de Déu, que és la Iglésia del Déu  
1Tm 3,15  -te en la casa de Déu, que és  la Iglésia del Déu viu, columna i fonament 
1Tm 3,15  del Déu viu, columna i fonament de  la veritat. 16 I és gran sens dubte lo  
1Tm 3,16  I és gran sens dubte lo misteri de  la pietat, en què «Déu se manifestà en  
1Tm 3,16  cregut en lo món, i rebut dalt en  la glòria». 4,Tit Capítol IV Li adverteix  
1Tm 4,Tit  d’ells, a que s’exercítia en  la pietat i a que dónia bon exemple als  
1Tm 4,1  temps prevaricaran alguns de  la fe, donant oïdos a esperits seductors i 
1Tm 4,3  los fiels i els que conegueren  la veritat. 4 Perquè tota criatura de Déu  
1Tm 4,5  gràcies, 5 perquè se santifica per  la paraula de Déu i per l’oració. 6  
1Tm 4,6 Jesucrist, criat ab les paraules de  la fe i de la bona doctrina que  
1Tm 4,6 criat ab les paraules de la fe i de  la bona doctrina que alcançares. 7 Emperò  
1Tm 4,7  faules de velles i exercita’t en  la pietat. 8 Perquè els exercicis  
1Tm 4,8  corporals aprofiten poc; mes  la pietat és útil per a tot, tenint la  
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1Tm 4,8 la pietat és útil per a tot, tenint  la promesa de la vida que ara és i de la  
1Tm 4,8  per a tot, tenint la promesa de  la vida que ara és i de la que ha de ser.  
1Tm 4,8  promesa de la vida que ara és i de  la que ha de ser. 9 Fiel paraula és  
1Tm 4,13  13 Fins que jo vinga, ocupa’t en  la lectura, en l’exhortació i en la  
1Tm 4,13  la lectura, en l’exhortació i en  la doctrina. 14 No menyspreïs lo do que és 
1Tm 4,14 qual se t’ha donat per profecia ab  la imposició de mans dels presbíteros. 15  
1Tm 4,16  16 Vetlla sobre tu mateix i sobre  la doctrina. Continua en aquestes coses,  
1Tm 5,Tit de ser les viudes que servesquen en  la Iglésia. Que han de ser premiats los  
1Tm 5,5  és accepte davant de Déu. 5 Emperò  la que verdaderament és viuda i  
1Tm 5,6  i oracions nit i dia. 6 Mes  la que viu en plaer, és morta mentres viu. 
1Tm 5,8 dels de sa família, lo tal ha negat  la fe i és pitjor que un infiel. 9 No sia  
1Tm 5,12  condemnació, perquè feren vana  la primera fe. 13 I estant, ademés,  
1Tm 5,16  mantingui-les, i no sia gravada  la Iglésia, a fi de que hi haja lo que  
1Tm 6,Tit  l’avarícia. Deuen los rics evitar  la supèrbia i emplear-se en obres de  
1Tm 6,3  sanes de Jesucrist nostre Senyor i  la doctrina que és conforme a la pietat, 4 
1Tm 6,3  i la doctrina que és conforme a  la pietat, 4 és un superbo que no sap res, 
1Tm 6,5 destituïts de veritat, suposant que  la pietat és un guany. De semblant gent,  
1Tm 6,6  gent, aparta-te’n. 6 Emperò  la pietat ab contentament és un gran  
1Tm 6,9  que sumergeixen als homes en  la mort i perdició. 10 Perquè arrel de  
1Tm 6,10  de tots mals és l’avarícia, ab  la codícia de la qual alguns se desviaren  
1Tm 6,10  és l’avarícia, ab la codícia de  la qual alguns se desviaren de la fe i es  
1Tm 6,10  de la qual alguns se desviaren de  la fe i es subjectaren a moltes penes. 11  
1Tm 6,11  fuig d’aquestes coses i segueix  la justícia, la pietat, la fe, la caritat, 
1Tm 6,11  coses i segueix la justícia,  la pietat, la fe, la caritat, la paciència 
1Tm 6,11  i segueix la justícia, la pietat,  la fe, la caritat, la paciència i la  
1Tm 6,11  la justícia, la pietat, la fe,  la caritat, la paciència i la mansuetud.  
1Tm 6,11  la pietat, la fe, la caritat,  la paciència i la mansuetud. 12 Pelea bona 
1Tm 6,11  la fe, la caritat, la paciència i  la mansuetud. 12 Pelea bona batalla de la  
1Tm 6,12 mansuetud. 12 Pelea bona batalla de  la fe, agafa’t de la vida eterna, a la  
1Tm 6,12  bona batalla de la fe, agafa’t de  la vida eterna, a la que fores cridat,  
1Tm 6,12  fe, agafa’t de la vida eterna, a  la que fores cridat, havent també fet bona 
1Tm 6,14  sens màcula, irreprensible, fins a  la vinguda de nostre Senyor Jesucrist. 15  
1Tm 6,19  a fi de que puguen alcançar  la vida eterna. 20 Oh, Timoteu!, guarda lo 
1Tm 6,20 parladuries i les contradiccions de  la que falsament s’apellida ciència, 21  
1Tm 6,21  falsament s’apellida ciència, 21  la qual, professant-la alguns, se  
1Tm 6,21  ciència, 21 la qual, professant- la alguns, se desviaren de la fe. La  
1Tm 6,21  -la alguns, se desviaren de  la fe. La gràcia sia ab tu. Amén. 2Tm Inc 
2Tm 1,1  per voluntat de Déu, segons  la promesa de la vida que és en Cristo  
2Tm 1,1  de Déu, segons la promesa de  la vida que és en Cristo Jesús, 2 a  
2Tm 1,5  fe sens ficció que hi ha en tu,  la qual habità primer en ta àvia Loide i  
2Tm 1,6 Per lo qual t’amonesto que avívies  la gràcia de Déu que habita en tu per la  
2Tm 1,6  gràcia de Déu que habita en tu per  la imposició de mes mans. 7 Perquè no ens  
2Tm 1,9  conforme a son designi i gràcia,  la que nos ha estat donada en Cristo Jesús 
2Tm 1,10  lo qui certament ha destruït  la mort i ha portat a llum la vida i la  
2Tm 1,10 destruït la mort i ha portat a llum  la vida i la immortalitat per medi de l’  
2Tm 1,10  mort i ha portat a llum la vida i  la immortalitat per medi de l’evangeli,  
2Tm 1,13  fins a aquell dia. 13 Guarda  la forma de les paraules sanes que has oït 
2Tm 1,13  sanes que has oït de mi, en  la fe i caritat que és en Cristo Jesús. 14 
2Tm 1,16  lo Senyor ses misericòrdies sobre  la casa d’Onesíforo, perquè moltes  
2Tm 2,Tit 2,Tit Capítol II Parla a Timoteu de  la fortalesa i prudència ab què deu  
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2Tm 2,Tit  ab què deu ensenyar les coses de  la fe i com ha d’evitar les qüestions  
2Tm 2,1 Doncs tu, fill meu, fortifica’t en  la gràcia que és en Jesucrist. 2 I les  
2Tm 2,3  també als demés. 3 Suporta, doncs,  la fatiga com un bon soldat de Jesucrist.  
2Tm 2,5  5 Perquè també lo qui combat en  la palestra, no és coronat si no pelea  
2Tm 2,9  en cadenes, com un malfactor; mes  la paraula de Déu no està lligada. 10 Per  
2Tm 2,10  per a què ells alcàncien també  la salut que és en Cristo Jesús ab la  
2Tm 2,10  la salut que és en Cristo Jesús ab  la glòria celestial. 11 Fiel paraula,  
2Tm 2,15  -se dispensant justament  la paraula de veritat. 16 Emperò evita les 
2Tm 2,16  i profanes, perquè elles fomenten  la impietat. 17 I la plàtica d’ells  
2Tm 2,17  elles fomenten la impietat. 17 I  la plàtica d’ells rosegarà com lo cranc;  
2Tm 2,18  i Filet, 18 que s’extraviaren de  la veritat, dient que la resurrecció està  
2Tm 2,18  de la veritat, dient que  la resurrecció està ja feta, i pervertiren 
2Tm 2,18  està ja feta, i pervertiren  la fe d’alguns. 19 Emperò lo fonament de  
2Tm 2,19  que són seus»; i: «Apàrtia’s de  la iniquitat tot aquell que invoca lo nom  
2Tm 2,22 també d’apetits juvenils i segueix  la justícia, la fe, l’esperança, la  
2Tm 2,22  juvenils i segueix la justícia,  la fe, l’esperança, la caritat i la pau  
2Tm 2,22  la justícia, la fe, l’esperança,  la caritat i la pau ab aquells que  
2Tm 2,22  la fe, l’esperança, la caritat i  la pau ab aquells que invoquen al Senyor  
2Tm 2,23  nècies i que no contribueixen a  la instrucció, evita-les, sabent que  
2Tm 2,25  ab suavitat als que resisteixen  la veritat, per si algun dia los dóna Déu  
2Tm 2,25  Déu arrepentiment per a conèixer  la veritat, 26 i s’escàpien dels llaços  
2Tm 3,Tit a Timoteu que guàrdia lo depòsit de  la fe i estudiï les Sagrades Escriptures.  
2Tm 3,5  apariència de pietat, però negant  la virtut d’ella. Fuig també d’aquestos  
2Tm 3,7  estan aprenent i mai arriben a  la ciència de la veritat. 8 I així com  
2Tm 3,7  i mai arriben a la ciència de  la veritat. 8 I així com Janes i Mambres  
2Tm 3,8 Moisès, així aquestos resisteixen a  la veritat, homes corromputs de cor, i  
2Tm 3,8  de cor, i rèprobos tocant a  la fe. 9 Mes no aniran mes enllà, perquè  
2Tm 3,9  a tothom, com també ho fou  la d’aquells. 10 Emperò tu ja has comprès 
2Tm 3,15  les aprengueres. 15 I que des de  la infància has conegut les Santes  
2Tm 3,15  que et poden instruir per a  la salvació mediant la fe que és en  
2Tm 3,15  instruir per a la salvació mediant  la fe que és en Jesucrist. 16 Tota  
2Tm 3,16 per a corretgir i per a instruir en  la justícia; 17 per a què l’home de Déu  
2Tm 4,2  i en son Regne, 2 que predíquies  la paraula, que ínsties a temps i fora de  
2Tm 4,3  en què els homes no podran sofrir  la sana doctrina, sinó que conforme a sos  
2Tm 4,4 orelles. 4 I apartaran los oïdos de  la veritat i els aplicaran a rondalles. 5  
2Tm 4,7  he conclòs ma carrera, he guardat  la fe. 8 Per lo demés, m’està reservada  
2Tm 4,8 a mi, sinó també a aquells que amen  la sua vinguda. Dóna’t pressa en venir  
2Tm 4,13  a Efesi. 13 Quan vingues porta’m  la capa que em deixí en Troas en poder de  
2Tm 4,17  i em confortà per a què jo complís  la predicació i l’oïssen tots los  
2Tm 4,17 gentils, i vaig ésser deslliurat de  la boca del lleó. 18 I el Senyor me  
2Tm 4,18  a son Regne celestial, a qui sia  la glòria per los sigles dels sigles.  
2Tm 4,19  19 Saluda a Prisca i a Aquilas i a  la casa d’Onesíforo. 20 Erasto se quedà  
Tt 1,Tit  a Tito, li recorda l’esperança de  la vida eterna i li demostra les qualitats 
Tt 1,1  Déu i apòstol de Jesucrist, segons  la fe dels elegits de Déu i el coneixement 
Tt 1,1  elegits de Déu i el coneixement de  la veritat, que és segons la pietat, 2 en  
Tt 1,1  de la veritat, que és segons  la pietat, 2 en esperança de la vida  
Tt 1,2 segons la pietat, 2 en esperança de  la vida eterna, la qual Déu, que no pot  
Tt 1,2  2 en esperança de la vida eterna,  la qual Déu, que no pot enganyar, prometé  
Tt 1,3  en sos temps sa paraula per  la predicació, que em fou confiada segons  
Tt 1,4  nostre: 4 a Tito, fill amat segons  la fe que ens és comuna, sia gràcia,  
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Tt 1,9  contingut. 9 Que abràcia fermament  la paraula de la fe conforme a lo que se  
Tt 1,9 Que abràcia fermament la paraula de  la fe conforme a lo que se li ha ensenyat, 
Tt 1,9  per a què puga exhortar segons  la sana doctrina i convèncer als que la  
Tt 1,9  sana doctrina i convèncer als que  la contradiuen. 10 Perquè encara hi ha  
Tt 1,10 vanitats, majorment dels que són de  la circumcisió, 11 als quals és menester  
Tt 1,11  11 als quals és menester tapar  la boca, perquè trastornen famílies  
Tt 1,13  ab duresa, per a què sien sans en  la fe, 14 no donant oïdos a faules de  
Tt 1,14  d’homes que s’aparten de  la veritat. 15 Per als nets totes les  
Tt 2,Tit  Explica los documents que ens dóna  la gràcia de Déu i els beneficis que havem 
Tt 2,1  ’ls les coses que convenen a  la sana doctrina. 2 Que els ancians sien  
Tt 2,3  una conducta ajustada qual convé a  la santedat, no calumniadores, ni donades  
Tt 2,5 marits, per a què no sia blasfemada  la paraula de Déu. 6 Igualment amonesta  
Tt 2,10  coses, per a què adórnien en tot  la doctrina de Déu, salvador nostre. 11  
Tt 2,11  de Déu, salvador nostre. 11 Perquè  la gràcia de Déu, que porta salvació, s’  
Tt 2,12  12 ensenyant-nos que, renunciant  la impietat i els desigs mundans, viscam  
Tt 3,Tit  Submissió als prínceps. Efusió de  la gràcia de Jesucrist. Aplicar-se a les 
Tt 3,4  altres. 4 Emperò quan s’aparegué  la bondat del salvador nostre Déu i son  
Tt 3,7  hereus, conforme l’esperança de  la vida eterna. 8 Paraula fiel és aquesta, 
Tt 3,9  i disputes, i debats sobre  la Llei, perquè són inútils i vanes. 10  
Tt 3,10  Fuig de l’home heretge després de  la primera i segona amonestació, 11 sabent 
Tt 3,13  ab diligència a Zenas, doctor de  la Llei, i a Apolo, procurant que no els  
Tt 3,15  mi. Saluda tu als que ens amen en  la fe. La gràcia de Déu sia ab tots  
Flm Tit  demana ab l’eloqüència divina de  la caritat que es reconciliï ab Onèsim,  
Flm 2  en los combats de Cristo, i a  la iglésia que està en ta casa: 3 gràcia a 
Flm 5  mes oracions, 5 oint ta caritat i  la fe que tens en lo Senyor Jesús i envers 
Flm 6  envers tots los sants, 6 per a què  la comunicació de ta fe se tórnia eficaç  
Flm 16  de mi; ¿puix quant més de tu en  la carn i en lo Senyor? 17 Per lo tant, si 
He 1,3 essent lo resplendor de sa glòria i  la figura de sa substància, i sostenint  
He 1,3  i sostenint totes les coses per  la paraula de son poder, després d’haver  
He 1,3  de son poder, després d’haver fet  la purificació de nostres pecats per si  
He 1,3  pecats per si mateix, se sentà a  la dreta de la Majestat en les altures, 4  
He 1,3  si mateix, se sentà a la dreta de  la Majestat en les altures, 4 essent fet  
He 1,9  ceptre de ton regne. 9 Tu has amat  la justícia i avorrit la iniquitat; per  
He 1,9 9 Tu has amat la justícia i avorrit  la iniquitat; per això Déu, ton Déu, t’ha 
He 1,10 tu, Senyor, en lo principi fundares  la terra, i los cels són obra de tes mans; 
He 2,Tit  Capítol II Los transgressors de  la Llei nova seran castigats ab major  
He 2,2  xurriar com l’aigua. 2 Perquè si  la paraula que fou dita per los àngels fou 
He 2,2  transgressió i desobediència rebé  la justa paga que mereixia, 3 ¿com  
He 2,4  que l’oïren; 4 confirmant- la Déu al mateix temps ab senyals i  
He 2,9 fet un poc menor que els àngels per  la passió de mort, coronat d’honra i  
He 2,9  d’honra i glòria, per a què per  la gràcia de Déu gustàs ell la mort per  
He 2,9 què per la gràcia de Déu gustàs ell  la mort per tots. 10 Puix convenia que  
He 2,10  havent de portar molts fills a  la glòria, consumàs a l’autor de la  
He 2,10 a la glòria, consumàs a l’autor de  la salvació d’ells per medi de la passió. 
He 2,10  de la salvació d’ells per medi de  la passió. 11 Perquè lo qui santifica i  
He 2,12  ton nom a mos germans, enmig de  la Iglésia cantaré tes alabances.» 13 I  
He 2,16  verdaderament no prengué sobre si  la naturalesa dels àngels, sinó que  
He 2,16  dels àngels, sinó que prengué  la progènie d’Abraham. 17 Per lo que fou  
He 2,17  pertanyents a Déu, a fi de fer  la reconciliació per los pecats del poble. 
He 3,1  sants, que sou participants de  la vocació celestial, considerau a l’  
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He 3,3  Moisès, quant lo qui ha edificat  la casa té major honra que la casa. 4  
He 3,3 edificat la casa té major honra que  la casa. 4 Perquè tota casa és edificada  
He 3,6 Cristo, com Fill en sa pròpia casa;  la qual casa som nosaltres, ab tal que  
He 3,6  ab tal que mantingam ferma  la confiança i la glòria de l’esperança  
He 3,6  que mantingam ferma la confiança i  la glòria de l’esperança fins al fi. 7  
He 3,8 vullau endurir vostres cors, com en  la provocació, en lo dia de la tentació en 
He 3,8  com en la provocació, en lo dia de  la tentació en lo desert, 9 a on vostres  
He 3,14  ferm fins al fi lo principi de  la substància d’ell. 15 Mentres que es  
He 3,15 veu, no enduriu vostres cors com en  la provocació.» 16 Perquè alguns, després  
He 3,19  no pogueren entrar per causa de  la incredulitat. 4,Tit Capítol IV De la  
He 4,Tit  incredulitat. 4,Tit Capítol IV De  la verdadera terra de promissió, envers la 
He 4,Tit  terra de promissió, envers  la qual caminen los cristians, i com devem 
He 4,Tit poder entrar en ella. Quant gran és  la virtut i eficàcia de la paraula de Déu. 
He 4,Tit  gran és la virtut i eficàcia de  la paraula de Déu. 1 Temam, doncs, que  
He 4,1  havent-vos estat deixada  la promesa d’entrar en son descans, no  
He 4,2  l’evangeli; mes no els aprofità  la paraula anunciada per no anar  
He 4,2  per no anar acompanyada de  la fe en los que l’oigueren. 3 Perquè  
He 4,3  sien ja acabades les obres des de  la creació del món.» 4 Perquè en cert lloc 
He 4,12  exemple d’incredulitat. 12 Perquè  la paraula de Déu és viva i eficaç, i més  
He 4,12  de dos talls; penetrant fins a  la divisió de l’ànima i de l’esperit, i  
He 5,Tit  nosaltres. Reprèn als hebreus per  la poca disposició que tenen d’entendre  
He 5,7  a salvar-lo de mort, fou oït per  la sua reverència. 8 I certament, encara  
He 5,13  s’alimenta de llet és incapaç de  la paraula de justícia, per quant és un  
He 6,Tit  que, molt favorits de Déu, perden  la fe o s’abandonen als vicis. Parla  
He 6,Tit  abandonen als vicis. Parla contra  la peresa, i de l’àncora segura que tenim 
He 6,1  lo tant, deixant los rudiments de  la doctrina de Cristo, passem a coses més  
He 6,1  de les obres mortes i de  la fe envers Déu, 2 de la doctrina del  
He 6,2  mortes i de la fe envers Déu, 2 de  la doctrina del baptisme, i de la  
He 6,2 2 de la doctrina del baptisme, i de  la imposició de mans, i de la resurrecció  
He 6,2  i de la imposició de mans, i de  la resurrecció dels morts, i del judici  
He 6,5  Sant, 5 i han gustat igualment  la bona paraula de Déu, i les virtuts del  
He 6,7 i l’exposen a l’escarni. 7 Perquè  la terra que es beu la pluja que cau molt  
He 6,7  7 Perquè la terra que es beu  la pluja que cau molt sovint sobre ella, i 
He 6,7  herbes profitoses a aquells que  la cultiven, rep benedicció de Déu. 8  
He 6,8 i està prop de maledicció; lo fi de  la qual és ser cremada. 9 Mes, caríssims,  
He 6,11  lo mateix zel fins al fi, per  la completa seguretat de l’esperança; 12  
He 6,12  imitadors d’aquells que mediant  la fe i la paciència hereden les promeses. 
He 6,12  d’aquells que mediant la fe i  la paciència hereden les promeses. 13  
He 6,13  promeses. 13 Perquè quan Déu féu  la promesa a Abraham, com no pogués jurar  
He 6,15 haver sofert ab paciència, conseguí  la promesa. 16 Perquè els homes certament  
He 6,17  més complidament als hereus de  la promesa la immutabilitat de son  
He 6,17  als hereus de la promesa  la immutabilitat de son consell, lo  
He 7,1 encontre d’Abraham quan tornava de  la derrota dels reis i el beneí, 2 a qui  
He 7,5  los delmes del poble, segons  la Llei, ço és, de sos germans, encara que 
He 7,7  contradicció, lo qui és menor rep  la benedicció del major. 8 Aquí certament  
He 7,11  a l’encontre d’Abraham. 11 I si  la perfecció fos pel sacerdoci levític  
He 7,11  (puix baix d’ell lo poble rebé  la Llei), quina necessitat hi havia de que 
He 7,12  és necessari que es múdia també  la Llei. 13 Perquè aquell de qui es diuen  
He 7,13  coses pertany a altra tribu, de  la qual ningú serví a l’altar. 14 Perquè  
He 7,16  16 lo qual és fet, no segons  la llei del manament carnal, sinó segons  
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He 7,16  del manament carnal, sinó segons  la virtut d’una vida perdurable. 17  
He 7,19 sa flaquesa i inutilitat; 19 perquè  la Llei no porta res a perfecció, sinó que 
He 7,19 introducció a millor esperança, per  la qual nos acercam a Déu. 20 I per quant  
He 7,23  foren molts sacerdots, perquè  la mort no permetia que durassen. 24  
He 7,28 oferint-se a si mateix. 28 Perquè  la Llei constitueix ja sacerdots a homes  
He 7,28  a homes que tenen flaqueses, mes  la paraula del jurament, que fou després  
He 7,28  del jurament, que fou després de  la Llei, constitueix al Fill, que és  
He 8,1  un tal pontífice que està sentat a  la dreta del trono de la Majestat en los  
He 8,1 està sentat a la dreta del trono de  la Majestat en los cels. 2 Ministre del  
He 8,4  4 Puix si ell estigués sobre  la terra, ni sacerdot seria, havent-hi  
He 8,4  que ofereixen dons conforme a  la Llei, 5 los quals serveixen d’exemple  
He 8,5  lo patró que et fou mostrat en  la muntanya.» 6 Mes ara ell ha alcançat un 
He 8,8  dies, diu lo Senyor, en què faré a  la casa d’Israel i a la casa de Judà un  
He 8,8 en què faré a la casa d’Israel i a  la casa de Judà un pacte (testament) nou.  
He 8,9  en lo dia en què els prenguí per  la mà per a traure’ls de la terra d’  
He 8,9  per la mà per a traure’ls de  la terra d’Egipte; perquè ells no  
He 8,10 lo pacte (testament) que jo faré ab  la casa d’Israel, després d’aquells  
He 9,Tit  IX Descripció de les ceremònies de  la Llei molt inferior a la dignitat i  
He 9,Tit  de la Llei molt inferior a  la dignitat i perfecció de la sang i  
He 9,Tit  a la dignitat i perfecció de  la sang i sacrifici de l’Unigènit.  
He 9,2  en lo qual estaven lo candelero, i  la taula, i els pans de la proposició, lo  
He 9,2  i la taula, i els pans de  la proposició, lo qual s’anomena  
He 9,4  coberta d’or per totes parts, en  la que estava l’urna d’or que contenia  
He 9,4  urna d’or que contenia lo manà i  la vara d’Aaron que havia florit i les  
He 9,9 sacrificis, que no podien purificar  la consciència del que sacrificava per  
He 9,10  sobre ells fins al temps de  la reformació. 11 Mes sobrevenint Cristo,  
He 9,13  per nosaltres. 13 Perquè si  la sang dels crestats i dels toros i la  
He 9,13  sang dels crestats i dels toros i  la cendra de la vedella espargida sobre  
He 9,13  i dels toros i la cendra de  la vedella espargida sobre los contaminats 
He 9,13  los contaminats santifica per a  la purificació de la carn, 14 ¿quant més  
He 9,13  santifica per a la purificació de  la carn, 14 ¿quant més la sang de Cristo,  
He 9,14  de la carn, 14 ¿quant més  la sang de Cristo, que per medi de l’  
He 9,15 del primer pacte (testament) rèbien  la promesa de l’herència eterna los que  
He 9,16  és necessari que intervinga també  la mort del testador. 17 Perquè lo  
He 9,17  no té força sinó després de  la mort del que l’otorgà; d’altra manera 
He 9,19  a tot lo poble, conforme a  la Llei, prengué la sang de vedells i de  
He 9,19  poble, conforme a la Llei, prengué  la sang de vedells i de crestats ab aigua, 
He 9,20 tot lo poble, 20 dient: «Aquesta és  la sang del pacte (testament) que Déu vos  
He 9,22  22 I quasi totes les coses, segons  la Llei, se purifiquen ab sang, i sens  
He 9,24  mateix cel, per a presentar-se a  la presència de Déu per nosaltres. 25 I no 
He 9,26  precís patir moltes vegades des de  la fundació del món; emperò ara aparegué  
He 9,28 a aquells que l’esperen apareixerà  la segona vegada sens pecat per a  
He 10,Tit  i devem unir-nos a ella per  la fe, esperança, caritat i bones obres.  
He 10,Tit  bones obres. Exhorta als hebreus a  la paciència en los treballs. 1 Perquè la  
He 10,1 paciència en los treballs. 1 Perquè  la Llei, tenint la sombra dels béns  
He 10,1  treballs. 1 Perquè la Llei, tenint  la sombra dels béns veniders, i no la  
He 10,1  la sombra dels béns veniders, i no  la verdadera imatge de les coses, jamai  
He 10,8  (coses que se us ofereixen per  la Llei). 9 Llavors digué: «Veeu-me  
He 10,12  pecats, s’assentà per a sempre a  la dreta de Déu, 13 aguardant entretant lo 
He 10,19 d’entrar en lo Sant dels Sants per  la sang de Cristo, 20 per un camí nou i de 
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He 10,21  21 i tenint un gran sacerdot sobre  la casa de Déu, 22 acerquem-nos a ell ab 
He 10,23 ab aigua pura. 23 Conservem immoble  la professió de nostra esperança, perquè  
He 10,23  perquè fiel és lo qui féu  la promesa; 24 i considerem-nos los uns  
He 10,26  després d’haver reconegut  la veritat, ja no resta més sacrifici per  
He 10,28  de Déu. 28 Lo qui prevarica contra  la Llei de Moisès, sent-li provat ab dos 
He 10,29  al Fill de Déu, tinga per vil  la sang del testament, en la qual fou  
He 10,29  per vil la sang del testament, en  la qual fou santificat, i ultràgia a l’  
He 10,30  al que digué: «A mi em toca  la venjança; jo recompensaré, diu lo  
He 10,34 entre cadenes i sofríreu ab alegria  la rapinya de vostres béns, coneixent que  
He 10,35 maŀlogreu, doncs, vostra confiança,  la qual té un gran gallardó. 36 Perquè a  
He 10,36  a vosaltres vos és necessària  la paciència, a fi de que fent la voluntat 
He 10,36  la paciència, a fi de que fent  la voluntat de Déu alcanceu la promesa. 37 
He 10,36  fent la voluntat de Déu alcanceu  la promesa. 37 Perquè, «encara un poquet  
He 10,38  no tardarà». 38 I «el just viu per  la fe; emperò si s’aparta, ma ànima no es 
He 11,Tit l’ànima. 11,Tit Capítol XI Descriu  la força maravillosa de la fe per una  
He 11,Tit  XI Descriu la força maravillosa de  la fe per una inducció dels pares antics,  
He 11,1 més senyalats en ella. 1 És, doncs,  la fe la substància de les coses que s’  
He 11,1  en ella. 1 És, doncs, la fe  la substància de les coses que s’esperen, 
He 11,3  testimoni los antics. 3 Per  la fe comprenem que foren formats los  
He 11,3  que foren formats los sigles per  la paraula de Déu, per a què de les coses  
He 11,4  fossen fetes les visibles. 4 Per  la fe oferí Abel a Déu un sacrifici més  
He 11,4  més exceŀlent que Caín, per  la que alcançà testimoni de que era just,  
He 11,5 essent ja mort, encara parla. 5 Per  la fe fou trasladat Enoc, per a què no  
He 11,5  trasladat Enoc, per a què no vegés  la mort, i no fou trobat, perquè Déu l’  
He 11,5  l’havia trasladat; puix abans de  la traslació tingué testimoni d’haver  
He 11,7  dels que el cerquen. 7 Per  la fe, Noè, després d’estar avisat de les 
He 11,7  per a salvament de sa casa; per  la qual condemnà al món i fou instituït  
He 11,7  al món i fou instituït hereu de  la justícia que és per fe. 8 Per la fe,  
He 11,8 de la justícia que és per fe. 8 Per  la fe, quan Abraham fou cridat per anar a  
He 11,9  partí sens saber a on anava. 9 Per  la fe habità en la terra de la promissió  
He 11,9  a on anava. 9 Per la fe habità en  la terra de la promissió com en una terra  
He 11,9  9 Per la fe habità en la terra de  la promissió com en una terra estranya,  
He 11,9  ab Isaac i Jacob, cohereus de  la mateixa promesa; 10 perquè esperava la  
He 11,10 mateixa promesa; 10 perquè esperava  la ciutat que té fonament, l’arquitecte i 
He 11,10  l’arquitecte i fundador de  la qual és Déu. 11 Per la fe, també la  
He 11,11  fundador de la qual és Déu. 11 Per  la fe, també la mateixa Sara, que era  
He 11,11 la qual és Déu. 11 Per la fe, també  la mateixa Sara, que era estèril, rebé  
He 11,12  i com les arenes innumerables de  la vora del mar. 13 En fe moriren tots  
He 11,13  ells eren peregrins i hostes sobre  la terra. 14 Perquè los que diuen tals  
He 11,16  n’apeteixen una de millor, ço és,  la celestial. I per això Déu no es  
He 11,17  els havia aparellat ciutat. 17 Per  la fe, Abraham, quan oferí Isaac, fou  
He 11,20  també en aquesta figura. 20 Per  la fe beneí també a Isaac i a Esaú acerca  
He 11,21  coses que havien de venir. 21 Per  la fe, Jacob, quan estava per morir, beneí 
He 11,21  de Josep, i adorà apoiant-se en  la punta de sa vara. 22 Per la fe, Josep,  
He 11,22 -se en la punta de sa vara. 22 Per  la fe, Josep, quan estava per morir, se  
He 11,22  estava per morir, se recordà de  la partida dels fills d’Israel i donà  
He 11,23  acerca de sos propis ossos. 23 Per  la fe, Moisès, quan nasqué, fou ocultat  
He 11,24  temor de l’edicte del rei. 24 Per  la fe, Moisès, quan fou crescut, refusà lo 
He 11,24  refusà lo ser anomenat fill de  la filla de Faraó, 25 preferint ans bé ser 
He 11,26 tresors de l’Egipte, perquè mirava  la recompensa. 27 Per la fe deixà l’  
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He 11,27 perquè mirava la recompensa. 27 Per  la fe deixà l’Egipte, no tement la ira  
He 11,27  la fe deixà l’Egipte, no tement  la ira del rei; perquè ell sofrí ferm, com 
He 11,28 com si vegés a l’invisible. 28 Per  la fe celebrà la Pasqua i el derramament  
He 11,28  l’invisible. 28 Per la fe celebrà  la Pasqua i el derramament de la sang, per 
He 11,28  la Pasqua i el derramament de  la sang, per a què no els tocàs aquell que 
He 11,29  que matava als primogènits. 29 Per  la fe passaren la Mar Vermella com si per  
He 11,29  primogènits. 29 Per la fe passaren  la Mar Vermella com si per terra seca; i  
He 11,30  los egipcis, foren anegats. 30 Per  la fe caigueren les muralles de Jericó  
He 11,31  per espai de set dies. 31 Per  la fe, Rahab, prostituta, no fou destruïda 
He 11,33  i dels profetes, 33 los quals, per  la fe, conquistaren regnes, obraren  
He 11,34 les boques dels lleons, 34 apagaren  la violència del foc, escaparen del fil de 
He 11,38  les coves, i per les cavernes de  la terra. 39 I tots aquestos, provats per  
He 11,39  provats per lo testimoni de  la fe, no reberen la promesa; 40 havent  
He 11,39  lo testimoni de la fe, no reberen  la promesa; 40 havent Déu disposat alguna  
He 12,Tit  les afliccions i a ser obedients a  la llei del Senyor. 1 I per això, tenint  
He 12,1  té rodejats, correm ab paciència  la carrera que ens està proposada, 2  
He 12,2  a Jesús, autor i consumador de  la fe, lo qual, per lo goig que li fou  
He 12,2  proposat, sofrí creu, menyspreant  la deshonra, i està sentat a la dreta del  
He 12,2  la deshonra, i està sentat a  la dreta del trono de Déu. 3 Considerau,  
He 12,4  encara no haveu resistit fins a  la sang, peleant contra el pecat. 5 I  
He 12,5  dient: «Fill meu, no despreciïs  la correcció del Senyor, ni desmaïs quan  
He 12,7  que rep per fill. 7 Perseverau en  la correcció. Déu s’ofereix a vosaltres  
He 12,8  si estau fora de correcció, de  la qual tots han estat participants,  
He 12,10  esperits i viurem? 10 I aquells, a  la veritat, per pocs dies nos corretgien a 
He 12,14 desviï, ans bé sia curat. 14 Seguiu  la pau ab tots i la santedat, sens la qual 
He 12,14  curat. 14 Seguiu la pau ab tots i  la santedat, sens la qual ningú veurà a  
He 12,14  la pau ab tots i la santedat, sens  la qual ningú veurà a Déu. 15 Mirant  
He 12,15  atentament a que ningú caiga de  la gràcia de Déu, no sia que brótia alguna 
He 12,17  que desitjant ell després heretar  la benedicció, fou despreciat, perquè no  
He 12,18  no us haveu acercat encara a  la muntanya palpable, i al foc encès, i al 
He 12,19  i tempestat, 19 i al so de  la trompeta, i a la veu de les paraules,  
He 12,19  19 i al so de la trompeta, i a  la veu de les paraules, les quals, los que 
He 12,20 intimava: «Que si una bèstia toca a  la muntanya serà apedregada.» 21 I era tan 
He 12,22  22 Mes vosaltres haveu vingut a  la muntanya de Sion i a la ciutat de Déu  
He 12,22  vingut a la muntanya de Sion i a  la ciutat de Déu viu, la celestial  
He 12,22  de Sion i a la ciutat de Déu viu,  la celestial Jerusalem, i a una companyia  
He 12,23  de molts mils d’àngels, 23 i a  la general assemblea de la Iglésia dels  
He 12,23  23 i a la general assemblea de  la Iglésia dels primogènits que estan  
He 12,24  aquella sang que parla millor que  la d’Abel. 25 Mirau que no refuseu al que 
He 12,25  al que els parlava sobre  la terra, molt menos nosaltres si refusam  
He 12,26 26 La veu del qual commogué llavors  la terra; emperò ara nos promet dient:  
He 12,26  vegada, i jo commouré no tan sols  la terra, sinó també lo cel.» 27 En això  
He 12,27  diu: «encara una vegada» declara  la mudança de les coses que es commouen  
He 12,28  regne immovible, tenim gràcia, per  la que agradant a Déu, lo servim ab sant  
He 13,Tit  misericòrdia, castedat, i a  la conformitat ab la voluntat de Déu. 1  
He 13,Tit  castedat, i a la conformitat ab  la voluntat de Déu. 1 Continuï entre  
He 13,1  de Déu. 1 Continuï entre vosaltres  la caritat fraternal. 2 I no olvideu l’  
He 13,7 superiors, los quals vos han parlat  la paraula de Déu, i la fe dels quals  
He 13,7 vos han parlat la paraula de Déu, i  la fe dels quals haveu d’imitar,  
He 13,9  és molt bo fortificar lo cor ab  la gràcia, no ab viandes, que no aprofiten 
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He 13,11  los cossos d’aquells animals  la sang dels quals ofereix lo pontífice  
He 13,14  ciutat permanent, emperò cercam  la que està per venir. 15 Oferim, doncs,  
He 13,18  confiança que en res nos acusa  la consciència, desitjant portar-nos  
He 13,20  vos sia restituït. 20 I el Déu de  la pau, que per la sang del Testament  
He 13,20  20 I el Déu de la pau, que per  la sang del Testament etern ressuscità d’ 
He 13,25  los germans d’Itàlia. 25 Sia  la gràcia ab tots vosaltres. Amén. Jm Inc 
Jm 1,Tit  sant Jaume 1,Tit Capítol I De  la utilitat de les tribulacions, i com la  
Jm 1,Tit utilitat de les tribulacions, i com  la paciència deu ser obra perfeta. Dels  
Jm 1,Tit  fruits de l’oració. Ventatges de  la pobresa. Reprimir la llengua. Assistir  
Jm 1,Tit  Ventatges de la pobresa. Reprimir  la llengua. Assistir als afligits. Fugir  
Jm 1,3  diverses tentacions, 3 sabent que  la prova de vostra fe obra paciència. 4  
Jm 1,4  fe obra paciència. 4 Mes vejau que  la paciència tinga obra perfeta, perquè  
Jm 1,5  té falta de sabiduria, demània- la a Déu, que la dóna a tots copiosament i 
Jm 1,5  sabiduria, demània-la a Déu, que  la dóna a tots copiosament i no impropera, 
Jm 1,5  tots copiosament i no impropera, i  la hi serà donada. 6 Emperò demània-la  
Jm 1,6  hi serà donada. 6 Emperò demània- la ab fe, sens titubejar en res, perquè lo 
Jm 1,10 en sa humilitat, perquè passarà com  la flor de l’herba. 11 Perquè així com a  
Jm 1,12  després que serà provat rebrà  la corona de vida que Déu ha promès als  
Jm 1,15  concupiscència. 15 Llavors, quan  la concupiscència ha concebut, pareix lo  
Jm 1,18 pròpia voluntat nos ha engendrat ab  la paraula de veritat, per a què nosaltres 
Jm 1,20  i tard en irritar-se. 20 Perquè  la ira de l’home no obra la justícia de  
Jm 1,20 20 Perquè la ira de l’home no obra  la justícia de Déu. 21 Per lo tant,  
Jm 1,21  de malícia, rebeu ab mansuetud  la paraula que ha estat empeltada en  
Jm 1,22  22 Siau, doncs, practicadors de  la paraula i no oïdors tan solament,  
Jm 1,23  23 Perquè si algú és oïdor de  la paraula i no la practica, ell és com un 
Jm 1,23 si algú és oïdor de la paraula i no  la practica, ell és com un home que  
Jm 1,25  25 Emperò aquell que contémplia en  la llei perfeta de la llibertat i  
Jm 1,25  contémplia en la llei perfeta de  la llibertat i persevéria en ella, no sent 
Jm 1,26  llengua, sinó que enganya son cor,  la religió d’est és vana. 27 La religió  
Jm 1,27  tribulacions i preservar-se de  la corrupció d’aquest món. 2,Tit Capítol  
Jm 2,Tit  de persones no és conforme a  la fe de Jesucrist, i que la fe sens obres 
Jm 2,Tit  a la fe de Jesucrist, i que  la fe sens obres és com un cos sens ànima. 
Jm 2,1  ànima. 1 Germans meus, no poseu  la fe de nostre Senyor Jesucrist, Senyor  
Jm 2,1  nostre Senyor Jesucrist, Senyor de  la glòria, en accepció de persones. 2  
Jm 2,3  en peu, o senta’t aquí, davall  la peanya de mos peus», 4 ¿no sou, doncs,  
Jm 2,8  sobre vosaltres? 8 Si compliu  la llei real, conforme a les Escriptures:  
Jm 2,9  cometeu pecat, essent represos per  la Llei com a transgressors. 10 Perquè  
Jm 2,10  Perquè qualsevol que guàrdia tota  la Llei, com fàltia tan sols en un punt,  
Jm 2,11 comès adulteri, ets transgressor de  la Llei. 12 Parlau així i feu així com  
Jm 2,12 aquells que han de ser judicats per  la llei de la llibertat. 13 Perquè es  
Jm 2,12  han de ser judicats per la llei de  la llibertat. 13 Perquè es judicarà sens  
Jm 2,13  al que no usà de misericòrdia, i  la misericòrdia triümfa sobre lo judici.  
Jm 2,14  si no té obres? ¿Per ventura pot  la fe salvar-lo? 15 I si un germà o una  
Jm 2,17 cos, què aprofitaria? 17 Així també  la fe, si no té obres, és morta, essent  
Jm 2,18 sola. 18 Emperò dirà algú: «Tu tens  la fe i jo tinc les obres. Mostra’m ta fe 
Jm 2,20  ¿vols saber, oh home va, que  la fe sens les obres és morta? 21 ¿Per  
Jm 2,22  sobre l’altar? 22 ¿No veus com  la fe acompanyava a ses obres i que es féu 
Jm 2,24  és justificat l’home, i no per  la fe solament? 25 Així mateix, Rahab,  
Jm 2,26  l’esperit, és mort, així també  la fe sens obres és morta. 3,Tit Capítol  
Jm 3,Tit  morta. 3,Tit Capítol III Vicis de  la llengua desenfrenada i diferència entre 



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

2022 
 

Jm 3,Tit  desenfrenada i diferència entre  la ciència terrena i la celestial. 1  
Jm 3,Tit  entre la ciència terrena i  la celestial. 1 Germans meus, no us façau  
Jm 3,3  tot lo cos. 3 I si posam fre en  la boca dels cavalls per a què ens  
Jm 3,5  lo qui les governa. 5 Així també  la llengua és certament un membre petit  
Jm 3,6  foc quant gran bosc incèndia! 6 I  la llengua és foc, un món de maldat. Així  
Jm 3,6  és foc, un món de maldat. Així  la llengua se conta entre nostres membres  
Jm 3,6  se conta entre nostres membres  la que contamina tot lo cos, i inflama la  
Jm 3,6 que contamina tot lo cos, i inflama  la roda de nostra vida, inflamada ella del 
Jm 3,7 d’altres coses del mar, se doma. I  la naturalesa de l’home les ha domades  
Jm 3,8 totes. 8 Però ningun home pot domar  la llengua, que és un mal que no cessa i  
Jm 3,12  12 ¿Per ventura, germans meus, pot  la figuera fer raïms, i la parra, figues?  
Jm 3,12  meus, pot la figuera fer raïms, i  la parra, figues? Així la font salada no  
Jm 3,12 fer raïms, i la parra, figues? Així  la font salada no pot manar aigua dolça.  
Jm 3,13  és savi i instruït? Mòstria, per  la bona conversació, ses obres en  
Jm 3,14  glorieu, ni siau mentiders contra  la veritat. 15 Perquè aquesta sabiduria no 
Jm 3,15  15 Perquè aquesta sabiduria no és  la que baixa de dalt, sinó terrena,  
Jm 3,17  i tota obra mala. 17 Emperò  la sabiduria que baixa de dalt,  
Jm 4,Tit  desenfrenades. Devem evitar  la murmuració i sometre’ns a la divina  
Jm 4,Tit  la murmuració i sometre’ns a  la divina providència. 1 D’a on vénen les 
Jm 4,1 de vostres concupiscències, que fan  la guerra en vostres membres? 2 Cobdiciau, 
Jm 4,2  vostres desigs; pledejau i feu  la guerra, i ab tot no alcançau, perquè no 
Jm 4,10  en tristesa. 10 Humiliau-vos a  la presència del Senyor, i ell vos  
Jm 4,11  o judica a son germà, diu mal de  la Llei i judica la Llei. I si judiques la 
Jm 4,11  germà, diu mal de la Llei i judica  la Llei. I si judiques la Llei, ja no ets  
Jm 4,11  i judica la Llei. I si judiques  la Llei, ja no ets observador de la Llei,  
Jm 4,11  la Llei, ja no ets observador de  la Llei, sinó jutge. 12 Un sol és lo  
Jm 4,12  sol és lo legislador i el jutge de  la Llei, que pot salvar i perdre. 13  
Jm 5,Tit  oprimeixen als pobres. Exhorta a  la paciència en les tribulacions i a no  
Jm 5,Tit tribulacions i a no jurar. Parla de  la unció dels malalts i de l’eficàcia de  
Jm 5,5  haveu viscut deliciosament sobre  la terra i en disolucions; haveu engordit  
Jm 5,7  doncs, paciència, germans, fins a  la vinguda del Senyor. Mirau com lo pagès  
Jm 5,7 lo pagès espera lo fruit preciós de  la terra, i l’aguarda ab molta paciència  
Jm 5,7  ab molta paciència fins a rebre  la pluja primerenca i tardana. 8 Esperau,  
Jm 5,8  vostres cors, puix s’acerca  la vinguda del Senyor. 9 No us queixeu,  
Jm 5,9  Mirau que el jutge és davant de  la porta. 10 Preneu, germans, als profetes 
Jm 5,12  no jureu, ni pel cel, ni per  la terra, ni feu cap altre jurament.  
Jm 5,14  vosaltres? Crídia als ancians de  la Iglésia i préguien sobre ell, ungint- 
Jm 5,15  nom del Senyor. 15 I l’oració de  la fe salvarà al malalt, i el Senyor l’  
Jm 5,17  oració per a què no plogués sobre  la terra, i per espai de tres anys i sis  
Jm 5,18  novament, i el cel donà pluja i  la terra donà son fruit. 19 Germans meus,  
Jm 5,19  si algú de vosaltres se desviàs de  la veritat i algú lo convertís, 20 sàpia  
Jm 5,20  de son camí, salvarà sa ànima de  la mort i cobrirà una multitud de pecats.  
1Pe 1,Tit  a Déu per haver-nos cridat a  la fe i a la vida eterna, a la qual s’  
1Pe 1,Tit  per haver-nos cridat a la fe i a  la vida eterna, a la qual s’arriba per  
1Pe 1,Tit  a la fe i a la vida eterna, a  la qual s’arriba per moltes tribulacions. 
1Pe 1,Tit  tribulacions. Exhorta als fiels a  la puresa de vida, recordant-los que han 
1Pe 1,Tit  -los que han estat redimits ab  la sang de Jesucrist. 1 Pere, apòstol de  
1Pe 1,2  Àsia i Bitínia, 2 elegits segons  la presciència de Déu Pare per la  
1Pe 1,2  la presciència de Déu Pare per  la santificació de l’Esperit, per a obeir 
1Pe 1,2  per a obeir i ser aspergits ab  la sang de Jesucrist: gràcia i pau vos sia 
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1Pe 1,3  per a esperança de vida, per  la resurrecció de Jesucrist d’entre els  
1Pe 1,5  per lo poder de Déu per medi de  la fe, per a la salvació que està prompta  
1Pe 1,5  de Déu per medi de la fe, per a  la salvació que està prompta per a ser  
1Pe 1,7  en vàries tentacions, 7 per a què  la prova de vostra fe, sent més preciosa  
1Pe 1,9  lo fi de vostra fe, que és  la salvació de vostres ànimes. 10 De la  
1Pe 1,10  salvació de vostres ànimes. 10 De  la qual salvació inquiriren i indagaren ab 
1Pe 1,10  los profetes que vaticinaren de  la gràcia que havia de venir sobre  
1Pe 1,11  quan o en quin punt de temps  la significava l’Esperit de Cristo que  
1Pe 1,13  que us ha de ser presentada en  la revelació de Jesucrist. 14 Així, com  
1Pe 1,19  són coses corruptibles, 19 sinó ab  la preciosa sang de Cristo, com d’un  
1Pe 1,20  predestinat ja en veritat abans de  la creació del món, però manifestat en los 
1Pe 1,22  purificat vostres ànimes, obeint  la veritat per medi de l’Esperit en amor  
1Pe 1,23  sinó incorruptible, per  la paraula de Déu viu, i que permaneix  
1Pe 1,24  com l’herba, i tota sa glòria com  la flor de l’herba: se seca l’herba i  
1Pe 1,24 de l’herba: se seca l’herba i cau  la flor. 25 Mes la paraula del Senyor  
1Pe 1,25 seca l’herba i cau la flor. 25 Mes  la paraula del Senyor permaneix per a  
1Pe 1,25  per a sempre.» I aquesta és  la paraula que us ha estat predicada per  
1Pe 2,Tit a que es conduesquen segons exigeix  la dignitat de reis i de sacerdots de què  
1Pe 2,2 2 com infants recent nats cobdiciau  la llet pura de la paraula, per a què ab  
1Pe 2,2  nats cobdiciau la llet pura de  la paraula, per a què ab ella crescau en  
1Pe 2,6 Escriptura: «Mirau, jo poso en Sion  la pedra principal cantonera, escollida,  
1Pe 2,7  que creeu; emperò pels incrèduls,  «la pedra que refusaren los que edifiquen, 
1Pe 2,8 d’escàndol» pels que ensopeguen en  la Paraula i no creuen en allò per lo qual 
1Pe 2,9 llinatge elegit, lo sacerdoci real,  la nació santa, lo poble d’adquisició;  
1Pe 2,12  glorifíquien a Déu en lo dia de  la visitació. 13 Someteu-vos, doncs, a  
1Pe 2,15  dels bons. 15 Perquè tal és  la voluntat de Déu: que fent bé poseu  
1Pe 2,15 de Déu: que fent bé poseu silenci a  la ignorància dels homes imprudents; 16  
1Pe 2,16  16 com a llibres, i no usant  la llibertat per capa de la malícia, sinó  
1Pe 2,16 i no usant la llibertat per capa de  la malícia, sinó com servos de Déu. 17  
1Pe 2,17  de Déu. 17 Honrau a tothom. Amau  la germandat. Temeu a Déu. Donau honra al  
1Pe 2,24  nosaltres als pecats, visquéssem a  la justícia; per les llagues del qual  
1Pe 3,Tit  i exhorta a tots los fiels a  la caritat i innocència de vida, i a la  
1Pe 3,Tit  caritat i innocència de vida, i a  la paciència en l’adversitat a imitació  
1Pe 3,1  a fi de que si alguns no obeeixen  la paraula, puguen també, sens la paraula, 
1Pe 3,1  la paraula, puguen també, sens  la paraula, per la conversació de ses  
1Pe 3,1  puguen també, sens la paraula, per  la conversació de ses mullers ésser  
1Pe 3,4  sia l’home interior del cor en  la incorruptibilitat d’un esperit pacífic 
1Pe 3,4  i modest, que és de gran valor a  la presència de Déu. 5 Puix d’aquest modo 
1Pe 3,6 Abraham, apellidant-lo senyor; de  la qual sou filles mentres feu bé i no  
1Pe 3,7  segons ciència, donant honra a  la muller, com a un vas més flac, i com a  
1Pe 3,7 a cohereves que són ab vosaltres de  la gràcia de la vida, per a què no tròbien 
1Pe 3,7  són ab vosaltres de la gràcia de  la vida, per a què no tròbien destorb  
1Pe 3,8 ànimo, essent compassius, amants de  la germandat, misericordiosos, modestos,  
1Pe 3,10  herència. 10 Perquè «lo qui àmia  la vida i vulla veure los dies bons,  
1Pe 3,14  si patiu alguna cosa per amor de  la justícia, sou benaventurats. Per lo  
1Pe 3,15  a tot aquell que us pregúntia  la raó de l’esperança que és en  
1Pe 3,17 en Cristo. 17 Puix millor és, si és  la voluntat de Déu, que sofriu per fer bé  
1Pe 3,18  per a oferir-nos a Déu, essent a  la veritat mort en la carn, però vivificat 
1Pe 3,18  a Déu, essent a la veritat mort en  la carn, però vivificat per l’Esperit. 19 
1Pe 3,20 los dies de Noè los estava esperant  la paciència de Déu, mentres que fabricava 



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

2024 
 

1Pe 3,20  mentres que fabricava l’arca en  la qual poques persones, ço és, vuit, se  
1Pe 3,21  d’ara que us fa salvos: no  la purificació de les immundícies de la  
1Pe 3,21  purificació de les immundícies de  la carn, sinó la promesa de la bona  
1Pe 3,21 de les immundícies de la carn, sinó  la promesa de la bona consciència envers  
1Pe 3,21  de la carn, sinó la promesa de  la bona consciència envers Déu per la  
1Pe 3,21  la bona consciència envers Déu per  la resurrecció de Jesucrist, 22 lo qual se 
1Pe 3,22  lo qual se n’anà al cel i està a  la dreta de Déu, essent-li somesos los  
1Pe 4,Tit  a fugir dels vicis antics i a  la pràctica de les virtuts per atraure a  
1Pe 4,Tit  de les virtuts per atraure a  la fe als gentils, i diu que devem alegrar 
1Pe 4,1  Cristo patit per nosaltres en  la carn, armau-vos també vosaltres d’  
1Pe 4,1  perquè aquell que ha sofert en  la carn, ha cessat en lo pecat. 2 De  
1Pe 4,2  el temps que li queda d’estar en  la carn no el visca en les passions dels  
1Pe 4,2 en les passions dels homes, sinó en  la voluntat de Déu. 3 Puix basta per  
1Pe 4,3  en lo temps passat hagen complert  la voluntat dels gentils, vivint en  
1Pe 4,4 molt que vosaltres no concorregau a  la mateixa ignomínia de luxúria, omplint- 
1Pe 4,6  sien judicats segons homes en  la carn, mes visquen segons Déu en l’  
1Pe 4,8  fervorosa entre vosaltres, perquè  la caritat cobrirà multitud de pecats. 9  
1Pe 4,10  altres, com bons dispensadors de  la gràcia de Déu, que és de moltes  
1Pe 4,11 algú ministra, minístria conforme a  la virtut que Déu dóna; per a què en totes 
1Pe 4,11  honrat per Jesucrist, lo qual té  la glòria i l’imperi per los sigles dels  
1Pe 4,12  no us sorprengau en lo foc de  la tribulació, que és per a provar-vos,  
1Pe 4,17 temps en què lo judici comència per  la casa de Déu. I si primer comença per  
1Pe 4,19  així, aquells que sofreixen segons  la voluntat de Déu, encomànien ses ànimes  
1Pe 5,Tit  Capítol V Exhorta als ministres de  la Iglésia que govèrnien ab moderació.  
1Pe 5,Tit Encarrega als joves l’obediència i  la humilitat. Amonesta a tots a que  
1Pe 5,1  só ancià com ells, i testimoni de  la passió de Cristo, i participant de la  
1Pe 5,1  passió de Cristo, i participant de  la glòria que s’ha de manifestar en lo  
1Pe 5,6  6 Humiliau-vos, doncs, baix  la mà poderosa de Déu, per a què vos  
1Pe 5,9  9 Resistiu-lo, estant ferms en  la fe, sabent que vostres germans  
1Pe 5,11  i consolídia. 11 A ell sia  la glòria i l’imperi per los sigles dels  
1Pe 5,12  i protestant-vos que aquesta és  la verdadera gràcia de Déu, en la qual  
1Pe 5,12  és la verdadera gràcia de Déu, en  la qual estau ferms. 13 Vos saluda la  
1Pe 5,13  la qual estau ferms. 13 Vos saluda  la iglésia que està en Babilònia,  
2Pe 1,Tit  dons rebuts de Déu, adelàntien en  la virtut per poder tenir entrada abundant 
2Pe 1,Tit  que està prop sa mort, i mostrant  la veritat de l’evangeli, proposa lo medi 
2Pe 1,1  igual fe ab nosaltres per medi de  la justícia de nostre Déu i salvador  
2Pe 1,3 com totes les coses que pertanyen a  la vida i a la pietat nos han estat  
2Pe 1,3  coses que pertanyen a la vida i a  la pietat nos han estat donades per la  
2Pe 1,3 la pietat nos han estat donades per  la virtut de Déu, mediant lo coneixement  
2Pe 1,4 per elles siam fets participants de  la naturalesa divina, fugint de la  
2Pe 1,4  de la naturalesa divina, fugint de  la corrupció de la concupiscència que hi  
2Pe 1,4  divina, fugint de la corrupció de  la concupiscència que hi ha en lo món. 5 I 
2Pe 1,5  anyadiu a vostra fe virtut, i a  la virtut, ciència, 6 i a la ciència,  
2Pe 1,6  i a la virtut, ciència, 6 i a  la ciència, templança, i a la templança,  
2Pe 1,6  6 i a la ciència, templança, i a  la templança, paciència, i a la paciència, 
2Pe 1,6  i a la templança, paciència, i a  la paciència, pietat, 7 i a la pietat,  
2Pe 1,7  i a la paciència, pietat, 7 i a  la pietat, amor fraternal, i a l’amor  
2Pe 1,12  estigau instruïts i confirmats en  la present veritat. 13 Perquè tinc per  
2Pe 1,16  vos havem fet conèixer lo poder i  la presència de nostre Senyor Jesucrist,  
2Pe 1,17 honra i glòria, quan baixà a ell de  la magnífica glòria una veu d’aquesta  
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2Pe 1,18  nosaltres quan estàvem ab ell en  la muntanya santa. 19 I encara tenim més  
2Pe 1,19  santa. 19 I encara tenim més ferma  la paraula dels profetes, a la qual feu bé 
2Pe 1,19  ferma la paraula dels profetes, a  la qual feu bé d’atendre, com a una  
2Pe 1,21  en lo temps antic no fou donada  la profecia per voluntat d’home, sinó que 
2Pe 2,2 los quals serà blasfemat lo camí de  la veritat. 3 I per medi de l’avarícia,  
2Pe 2,3  faran tràfic de vosaltres;  la condemnació dels quals ja fa temps que  
2Pe 2,3  quals ja fa temps que no para, i  la perdició d’ells no dorm. 4 I si Déu no 
2Pe 2,7  Lot, afligit dels ultratges i de  la conversació impúdica d’aquells  
2Pe 2,10 10 I majorment aquells que, seguint  la carn, caminen en desigs impurs i  
2Pe 2,10  en desigs impurs i desprècien  la potestat, són atrevits, presumptuosos i 
2Pe 2,13  en sa corrupció 13 i rebran  la recompensa de la iniquitat, ells que  
2Pe 2,13  13 i rebran la recompensa de  la iniquitat, ells que reputen per un  
2Pe 2,15  de Bosor, que amà lo premi de  la iniquitat. 16 Emperò fou reprès per sa  
2Pe 2,16  sa iniquitat: una somera muda, en  la que cavalgava, parlant veu d’home  
2Pe 2,16  parlant veu d’home refrenà  la locura del profeta. 17 Aquestes són  
2Pe 2,18  atrauen per los desigs impurs de  la carn a aquells que poc antes havien  
2Pe 2,19  quan ells mateixos són esclaus de  la corrupció, perquè tot aquell que fou  
2Pe 2,21  estat no haver conegut lo camí de  la justícia, que no després del  
2Pe 2,22 ’n tornà a lo que havia vomitat, i  la porca, rentada, a rebolcar-se en lo  
2Pe 3,Tit contra los falsos doctors. Parla de  la segona vinguda del Senyor i encarrega  
2Pe 3,1 ignorants. 1 Aquesta és, caríssims,  la segona carta que us escric, procurant  
2Pe 3,4  concupiscències, 4 dient: «A on és  la promesa de son adveniment?; perquè des  
2Pe 3,4  així com en lo principi de  la creació.» 5 I certament ells ignoren  
2Pe 3,5 ells ignoren voluntàriament que per  la paraula de Déu los cels foren des de  
2Pe 3,5  foren des de temps antic, i que  la terra subsistia fora de l’aigua i en  
2Pe 3,7  7 Emperò los cels que són ara i  la terra per la mateixa paraula són  
2Pe 3,7 los cels que són ara i la terra per  la mateixa paraula són guardats, i  
2Pe 3,10  se derritiran ab lo calor, i  la terra i les obres que hi ha en ella  
2Pe 3,12  esperant i apressurant-vos per a  la vinguda del dia del Senyor, en lo qual  
2Pe 3,13  i terra nova, en los quals habita  la justícia. 14 Per lo tant, caríssims,  
2Pe 3,15  i irreprensibles. 15 I creeu que  la longanimitat del Senyor és salvació,  
2Pe 3,15  germà, vos escrigué conforme  la sabiduria que li fou donada. 16 Com  
2Pe 3,18  insensats. 18 Ans bé, creixeu en  la gràcia i coneixement de nostre Senyor i 
2Pe 3,18  i salvador Jesucrist. A ell sia  la glòria ara i fins al dia de l’  
1Jn 1,Tit  1,Tit Capítol I Anuncia sant Joan  la doctrina que oigué del mateix  
1Jn 1,Tit  mateix Jesucrist, nostre Senyor,  la qual és vida i llum que ens purifica  
1Jn 1,1 i palparen nostres mans del Verb de  la vida: 2 perquè la vida fou manifestada, 
1Jn 1,2  mans del Verb de la vida: 2 perquè  la vida fou manifestada, i la vegérem, i  
1Jn 1,2 2 perquè la vida fou manifestada, i  la vegérem, i donàrem d’ella testimoni, i 
1Jn 1,2 testimoni, i nosaltres vos anunciam  la vida eterna que era en lo Pare i nos  
1Jn 1,6  en tenebres, mentim i no fem  la veritat. 7 Emperò si caminam en la  
1Jn 1,7  la veritat. 7 Emperò si caminam en  la llum, com ell està també en la llum,  
1Jn 1,7  en la llum, com ell està també en  la llum, tenim comunió mútua, i la sang de 
1Jn 1,7  en la llum, tenim comunió mútua, i  la sang de Jesucrist, son Fill, nos neteja 
1Jn 2,4  sos manaments, és un mentider, i  la veritat no està en ell. 5 Emperò lo qui 
1Jn 2,5  5 Emperò lo qui guarda sa paraula,  la caritat de Déu verdaderament està en  
1Jn 2,7  del principi. Lo manament antic és  la paraula que vosaltres haveu oït des del 
1Jn 2,8  perquè les tenebres ja passaren, i  la verdadera llum ara resplendeix. 9 Lo  
1Jn 2,10 10 Lo qui ama a son germà habita en  la llum, i no hi ha escàndol en ell. 11  
1Jn 2,14  joves, perquè sou forts, i  la paraula de Déu permaneix en vosaltres,  
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1Jn 2,15  ha en lo món. Si algú ama lo món,  la caritat del Pare no està en ell. 16  
1Jn 2,16  d’ulls, i supèrbia de vida,  la qual no és del Pare, sinó del món. 17 I 
1Jn 2,17  i sa concupiscència. Mes lo qui fa  la voluntat de Déu permaneix per a sempre. 
1Jn 2,20  nosaltres. 20 Però vosaltres teniu  la unció del Sant, i sabeu totes les  
1Jn 2,21  a vosaltres com si ignoràsseu  la veritat, ans bé com la sabeu, i perquè  
1Jn 2,21  ignoràsseu la veritat, ans bé com  la sabeu, i perquè ninguna mentida  
1Jn 2,21  ninguna mentida proceeix jamai de  la veritat. 22 ¿Qui és mentider sinó  
1Jn 2,25  Fill i en lo Pare. 25 I aquesta és  la promesa que ell nos féu: la vida  
1Jn 2,25  és la promesa que ell nos féu:  la vida eterna. 26 Aquestes coses vos he  
1Jn 2,27  27 I permanèsquia en vosaltres  la unció que haveu rebut d’ell. I no  
1Jn 3,Tit  envers nosaltres. Encarrega de nou  la caritat fraternal i conclou exhortant a 
1Jn 3,4  Tot aquell que fa pecat, traspassa  la Llei, perquè lo pecat és transgressió  
1Jn 3,4  perquè lo pecat és transgressió de  la Llei. 5 I sabeu que ell aparegué per a  
1Jn 3,9  és nat de Déu no fa pecat, perquè  la llavor de Déu habita en ell i no pot  
1Jn 3,10  diable. Tot aquell que no practica  la justícia no és de Déu, ni el que no ama 
1Jn 3,11  a son germà. 11 Perquè aquesta és  la doctrina que haveu oït des del  
1Jn 3,14  Lo qui no ama a son germà està en  la mort. 15 Qualsevol que avorreix a son  
1Jn 3,16  en ell mateix. 16 En això coneixem  la caritat de Déu, en que posà ell sa vida 
1Jn 3,17 entranyes de compassió, ¿com habita  la caritat de Déu en ell? 18 Fillets meus, 
1Jn 3,19  19 En això coneixem que som de  la veritat, i així alentarem nostres cors  
1Jn 4,Tit  ens ha donat. 4,Tit Capítol IV Per  la fe i la caritat se discerneixen los  
1Jn 4,Tit donat. 4,Tit Capítol IV Per la fe i  la caritat se discerneixen los esperits  
1Jn 4,Tit amor de Déu i del pròxim, i diu que  la perfeta caritat exclou tot temor. 1  
1Jn 4,7  -nos los uns als altres, perquè  la caritat ve de Déu. I tot aquell que ama 
1Jn 4,9  és caritat. 9 En això se demostra  la caritat de Déu envers nosaltres: en que 
1Jn 4,10  per ell. 10 En això consisteix  la caritat: no en que nosaltres hajam amat 
1Jn 4,16  nosaltres havem conegut i cregut a  la caritat que Déu té per nosaltres. Déu  
1Jn 4,17  ell. 17 Per això fou perfeccionada  la caritat de Déu ab nosaltres, per a què  
1Jn 4,18  som nosaltres en aquest món. 18 En  la caritat no hi ha temor, emperò la  
1Jn 4,18  la caritat no hi ha temor, emperò  la caritat perfeta llança fora lo temor;  
1Jn 4,18  i així lo qui tem no és perfet en  la caritat. 19 Doncs, ameu a Déu, perquè  
1Jn 5,Tit 5,Tit Capítol V Virtut admirable de  la viva fe i de la caritat. Tres  
1Jn 5,Tit Virtut admirable de la viva fe i de  la caritat. Tres testimonis en la terra  
1Jn 5,Tit i de la caritat. Tres testimonis en  la terra demostren que Cristo és verdader  
1Jn 5,Tit  de Déu, en qual fe troba l’home  la vida eterna. 1 Tot aquell que creu que  
1Jn 5,4  naix de Déu venç lo món, i esta és  la victòria que venç lo món, nostra fe. 5  
1Jn 5,6  testimoni, perquè l’Esperit és  la veritat. 7 Perquè tres són los que  
1Jn 5,8 tres són los que donen testimoni en  la terra: l’Esperit, i l’aigua, i la  
1Jn 5,8 la terra: l’Esperit, i l’aigua, i  la sang, i aquestes tres coses convenen en 
1Jn 5,12  son Fill. 12 Lo qui té al Fill, té  la vida; lo qui no té al Fill, no té la  
1Jn 5,12  vida; lo qui no té al Fill, no té  la vida. 13 Aquestes coses vos escric per  
1Jn 5,14  del Fill de Déu. 14 I aquesta és  la confiança que tenim en ell: que ell nos 
1Jn 5,20  Aquest és lo verdader Déu i  la vida eterna. 21 Fillets, guardau-vos  
2Jn Tit Tit Exhorta a Electa i a sos fills,  la virtut dels quals alaba, a perseverar  
2Jn Tit alaba, a perseverar constantment en  la caritat i a guardar-se dels heretges, 
2Jn Tit -se dels heretges, permaneixent en  la doctrina rebuda. 1 L’ancià a la  
2Jn 1 en la doctrina rebuda. 1 L’ancià a  la senyora Electa i a sos fills, als quals 
2Jn 1 sinó també tots los que han conegut  la veritat; 2 per amor de la veritat que  
2Jn 2  conegut la veritat; 2 per amor de  la veritat que permaneix en nosaltres i  
2Jn 6  los uns als altres. 6 I aquesta és  la caritat: que caminem segons los seus  
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2Jn 9  que s’aparta i no persevera en  la doctrina de Cristo, no té a Déu; lo qui 
2Jn 9  no té a Déu; lo qui persevera en  la doctrina, aqueix té al Pare i al Fill.  
3Jn Tit  Alaba a Gaio per sa constància en  la fe i per sa beneficència en hospedar  
3Jn Tit  Parla dels vicis de Diotrefes i de  la virtut de Demetri. 1 L’ancià al  
3Jn 3  3 Gran ha estat mon goig per  la vinguda dels germans i per lo testimoni 
3Jn 3  ta veritat, així com tu camines en  la veritat. 4 No tinc jo major goig que  
3Jn 4  que oir que mos fills caminen en  la veritat. 5 Caríssim, te portes ab  
3Jn 6  de ta caritat en presència de  la Iglésia; als quals, si encamines com  
3Jn 8  rebre als tals a fi de cooperar a  la veritat. 9 Hauria jo escrit a la  
3Jn 9  a la veritat. 9 Hauria jo escrit a  la iglésia, emperò Diotrefes, que pretén  
3Jn 9  emperò Diotrefes, que pretén tenir  la primacia entre ells, no ens vol rebre.  
3Jn 10  voldrien rebre, i els trau fora de  la iglésia. 11 Caríssim, no vulles seguir  
3Jn 12  donen testimoni de Demetri, fins  la mateixa veritat; i nosaltres també lo  
Jud Tit l’apòstol sant Judes Tit Exhorta a  la constància en la fe i a resistir los  
Jud Tit  Tit Exhorta a la constància en  la fe i a resistir los esforços i ardits  
Jud 3  a exhortar-vos a què peleeu per  la fe que fou donada als sants. 4 Perquè  
Jud 4  aquest judici, los quals cànvien  la gràcia de nostre Déu en luxúria i  
Jud 5 açò, que Jesús, salvant al poble de  la terra d’Egipte, destruí després a  
Jud 7  i les ciutats comarcanes, de  la mateixa manera entregant-se a la  
Jud 7  la mateixa manera entregant-se a  la fornicació i anant detràs d’altra carn 
Jud 8  sofrint pena de foc etern. 8 De  la mateixa manera aquestos també  
Jud 8  contaminen sa carn, i desprecien  la dominació, i blasfemen de la Majestat.  
Jud 8  la dominació, i blasfemen de  la Majestat. 9 Quan l’arcàngel Miquel,  
Jud 11 l’error de Balaam i peresqueren en  la sedició de Corè! 12 Aquestos són los  
Jud 13  Oles furioses del mar que llancen  la bromera de sa abominació, estrelles  
Jud 13 errants; per als que està reservada  la tempestat de les tenebres eternes. 14 I 
Jud 21  en l’amor de Déu, esperant  la misericòrdia de nostre Senyor Jesucrist 
Jud 23  -los del foc, avorrint fins  la roba que està contaminada per la carn.  
Jud 23  la roba que està contaminada per  la carn. 24 I a aquell que és poderós per  
Jud 24  sens màcula i plens d’alegria a  la presència de sa glòria, 25 al sol Déu,  
Ap 1,Tit  Patmos, escriu per mandato de Déu  la revelació que havia tingut, a les set  
Ap 1,2  2 lo qual ha donat testimoni de  la paraula de Déu, i testimoni de  
Ap 1,5  dels morts i príncep dels reis de  la terra, que ens amà i ens rentà de  
Ap 1,6  per a Déu i son Pare. A ell sia  la glòria i l’imperi per los sigles dels  
Ap 1,7  al veure’l tots los llinatges de  la terra. Així serà! Amén! 8 Jo só l’alfa 
Ap 1,9 Jo, Joan, vostre germà i company en  la tribulació, i en lo Regne, i en la  
Ap 1,9  la tribulació, i en lo Regne, i en  la paciència en Jesucrist, estiguí en una  
Ap 1,9 una isla que s’anomena Patmos, per  la paraula de Déu i per lo testimoni de  
Ap 1,12  12 I em vaig girar per a veure  la veu del que parlava ab mi. I girat,  
Ap 1,18  dels sigles, i tinc les claus de  la mort i de l’infern. 19 Escriu, doncs,  
Ap 2,Tit  Alaba als que no havien abraçat  la doctrina dels nicolaïtes i convida a  
Ap 2,1  vencedor. 1 »Escriu a l’àngel de  la iglésia d’Efesi: »“Açò diu lo qui té  
Ap 2,7  li donaré a menjar de l’arbre de  la vida que està enmig del paradís de  
Ap 2,8  de Déu.’ ” 8 »I a l’àngel de  la iglésia d’Esmirna, escriu: »“Açò diu  
Ap 2,9 i pobresa (emperò tu ets ric), i sé  la blasfèmia d’aquells que diuen que són  
Ap 2,10  ha de ficar alguns de vosaltres en  la presó, per a què sien provats; i  
Ap 2,10  deu dies. Sies fiel fins a  la mort, i et donaré la corona de vida. 11 
Ap 2,10  fiel fins a la mort, i et donaré  la corona de vida. 11 »Lo qui té orella,  
Ap 2,11  Lo qui vència no rebrà dany de  la segona mort.” 12 »I escriu a l’àngel  
Ap 2,12  mort.” 12 »I escriu a l’àngel de  la iglésia de Pèrgamo: »“Açò diu lo que té 
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Ap 2,14  perquè tens allí als que segueixen  la doctrina de Balaam, que ensenyava a  
Ap 2,15  també tens tu los que segueixen  la doctrina dels nicolaïtes, lo que jo  
Ap 2,17  li donaré una pedreta blanca; i en  la pedreta, un nou nom escrit, que ningú  
Ap 2,18 el rep.” 18 »I escriu a l’àngel de  la iglésia de Tiatira: »“Lo Fill de Déu,  
Ap 2,22  no s’ha arrepentit. 22 Veus aquí  la postraré en un llit, i els que  
Ap 2,23  de ses obres. 23 I entregaré a  la mort a sos fills; i totes les iglésies  
Ap 3,1 Laodicea. 1 »I escriu a l’àngel de  la iglésia de Sardis. »“Açò diu lo qui té  
Ap 3,5  no esborraré son nom del llibre de  la vida, ans bé confessaré son nom davant  
Ap 3,7  7 »I escriu a l’àngel de  la iglésia de Filadèlfia: »“Açò diu aquell 
Ap 3,7  que és sant i verdader, lo qui té  la clau de David, aquell que obre, i ningú 
Ap 3,9  mon nom. 9 Vet aquí, los faré de  la sinagoga de Satanàs als que diuen que  
Ap 3,10  he amat. 10 Perquè tu has guardat  la paraula de ma paciència, i jo et  
Ap 3,10  i jo et guardaré de l’hora de  la tentació que ha de venir sobre tot lo  
Ap 3,10  món per a provar als habitants de  la terra. 11 Mira que vinc luego: guarda  
Ap 3,12  ell lo nom de mon Déu, i el nom de  la ciutat de mon Déu, la nova Jerusalem,  
Ap 3,12  i el nom de la ciutat de mon Déu,  la nova Jerusalem, que baixa del cel de  
Ap 3,14  14 »I escriu a l’àngel de  la iglésia de Laodicea: »“Açò diu l’Amén, 
Ap 3,14  verdader testimoni, lo principi de  la creació de Déu: 15 »Conec tes obres,  
Ap 3,18  robes blanques, i no es descúbria  la vergonya de ta desnuesa; i ungeix tos  
Ap 3,20  -te. 20 Vet aquí, estic a  la porta i truco; si algú oigués ma veu i  
Ap 3,20  si algú oigués ma veu i m’obrís  la porta, entraré a ell i soparé ab ell, i 
Ap 4,1  aquí una porta oberta en lo cel, i  la primera veu que oiguí era com de  
Ap 4,3  trono hi havia un arc iris, que a  la vista pareixia una esmeralda. 4 I al  
Ap 4,7 un vedell, i el tercer animal tenia  la cara com un home, i el quart animal era 
Ap 5,1  d’alabances. 1 Després vegí en  la mà dreta del que estava sentat en lo  
Ap 5,3  I ningú podia, ni en lo cel, ni en  la terra, ni davall la terra obrir lo  
Ap 5,3  lo cel, ni en la terra, ni davall  la terra obrir lo llibre, ni mirar-lo. 4 
Ap 5,5  –No plòries: vet aquí lo lleó de  la tribu de Judà, l’arrel de David, ha  
Ap 5,6  esperits de Déu enviats per tota  la terra. 7 I vingué i prengué el llibre  
Ap 5,7  7 I vingué i prengué el llibre de  la mà dreta del que estava assentat en lo  
Ap 5,10 envers nostre Déu, i regnarem sobre  la terra. 11 I vegí i oiguí veu de molts  
Ap 5,13  que hi ha en lo cel, i sobre  la terra, i davall la terra, i les que hi  
Ap 5,13  lo cel, i sobre la terra, i davall  la terra, i les que hi ha en lo mar, i  
Ap 6,4 sentat sobre ell, per a què tragués  la pau de la terra, i que es matassen los  
Ap 6,4  ell, per a què tragués la pau de  la terra, i que es matassen los uns als  
Ap 6,7 7 I quan obrí lo quart sello, oiguí  la veu del quart animal que deia: –Vine, i 
Ap 6,8  infern. I li fou donat poder sobre  la quarta part de la terra per a matar ab  
Ap 6,8 donat poder sobre la quarta part de  la terra per a matar ab espasa, ab fam, i  
Ap 6,8  i ab mortaldat, i ab bèsties de  la terra. 9 I quan hagué obert lo quint  
Ap 6,9  dels que havien estat morts per  la paraula de Déu i per lo testimoni que  
Ap 6,10  nostra sang dels que habiten en  la terra? 11 I foren donades a cada u d’  
Ap 6,12  sol negre com un sac de silici, i  la lluna se tornà com sang. 13 I les  
Ap 6,13  estrelles del cel caigueren sobre  la terra, com la figuera deixa caure ses  
Ap 6,13  cel caigueren sobre la terra, com  la figuera deixa caure ses figues quan és  
Ap 6,15  de sos llocs. 15 I els reis de  la terra, i els prínceps, i els tribuns, i 
Ap 6,16 sobre nosaltres i ocultau-nos» de  la presència del que està sentat sobre el  
Ap 6,16 que està sentat sobre el trono i de  la ira de l’Anyell. 17 Perquè lo gran dia 
Ap 7,Tit  als àngels que vénen a destruir  la terra que no facen dany als sellats,  
Ap 7,1  drets en los quatre ànguls de  la terra i tenien los quatre vents de la  
Ap 7,1  terra i tenien los quatre vents de  la terra per a què no bufassen sobre la  
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Ap 7,1  terra per a què no bufassen sobre  la terra, ni sobre el mar, ni sobre ningun 
Ap 7,2 I vegí un altre àngel que pujava de  la part a on naix lo sol, i tenia la  
Ap 7,2  la part a on naix lo sol, i tenia  la senyal de Déu viu, i clamà en alta veu  
Ap 7,2  quals era donat poder de danyar a  la terra i al mar, 3 dient: –No danyeu a  
Ap 7,3  i al mar, 3 dient: –No danyeu a  la terra, ni al mar, ni als arbres, fins  
Ap 7,5  tribus dels fills d’Israel. 5 De  la tribu de Judà, dotze mil senyalats. De  
Ap 7,5  de Judà, dotze mil senyalats. De  la tribu de Rubèn, dotze mil senyalats. De 
Ap 7,5  de Rubèn, dotze mil senyalats. De  la tribu de Gad, dotze mil senyalats. 6 De 
Ap 7,6  de Gad, dotze mil senyalats. 6 De  la tribu d’Aser, dotze mil senyalats. De  
Ap 7,6  d’Aser, dotze mil senyalats. De  la tribu de Neftali, dotze mil senyalats.  
Ap 7,6 de Neftali, dotze mil senyalats. De  la tribu de Manassès, dotze mil senyalats. 
Ap 7,7 Manassès, dotze mil senyalats. 7 De  la tribu de Simeon, dotze mil senyalats.  
Ap 7,7  de Simeon, dotze mil senyalats. De  la tribu de Leví, dotze mil senyalats. De  
Ap 7,7  de Leví, dotze mil senyalats. De  la tribu d’Isacar, dotze mil senyalats. 8 
Ap 7,8  Isacar, dotze mil senyalats. 8 De  la tribu de Zabulon, dotze mil senyalats.  
Ap 7,8 de Zabulon, dotze mil senyalats. De  la tribu de Josep, dotze mil senyalats. I  
Ap 7,8 de Josep, dotze mil senyalats. I de  la tribu de Benjamí, dotze mil senyalats.  
Ap 7,13  dels sigles. Amén. 13 I prenent  la paraula un dels ancians, me digué:  
Ap 7,14  ses robes, i les blanquejaren ab  la sang de l’Anyell. 15 Per això estan  
Ap 8,Tit  Toquen los quatre primers cada u  la seva, cau foc, la mar s’altera, les  
Ap 8,Tit  primers cada u la seva, cau foc,  la mar s’altera, les aigües se tornen  
Ap 8,4 ab les oracions dels sants, pujà de  la mà de l’àngel davant de Déu. 5 I l’  
Ap 8,7  -les. 7 I el primer àngel tocà  la trompeta, i vingué calamarsa i foc  
Ap 8,7  ab sang, lo qual caigué sobre  la terra, i fou abrasada la tercera part  
Ap 8,7  sobre la terra, i fou abrasada  la tercera part de la terra, i fou  
Ap 8,7  i fou abrasada la tercera part de  la terra, i fou abrasada la tercera part  
Ap 8,7  part de la terra, i fou abrasada  la tercera part dels arbres i cremada tota 
Ap 8,8  verda. 8 I el segon àngel tocà  la trompeta, i fou llançada al mar com una 
Ap 8,8  encesa de foc; i es tornà sang  la tercera part del mar. 9 I la tercera  
Ap 8,9  sang la tercera part del mar. 9 I  la tercera part de les criatures que havia 
Ap 8,9 i tenia vida, morí; i fou destruïda  la tercera part de les barques. 10 I el  
Ap 8,10  barques. 10 I el tercer àngel tocà  la trompeta, i caigué del cel una gran  
Ap 8,10 com si fos una atxa, i caigué sobre  la tercera part dels rius i sobre les  
Ap 8,11  nom de l’estrella era Donzell; i  la tercera part de les aigües se convertí  
Ap 8,12  amargues. 12 I el quart àngel tocà  la trompeta, i fou ferida la tercera part  
Ap 8,12  tocà la trompeta, i fou ferida  la tercera part del cel, i la tercera part 
Ap 8,12  ferida la tercera part del cel, i  la tercera part de la lluna, i la tercera  
Ap 8,12  part del cel, i la tercera part de  la lluna, i la tercera part de les  
Ap 8,12  i la tercera part de la lluna, i  la tercera part de les estrelles, de  
Ap 8,12 estrelles, de manera que s’obscurí  la tercera part d’ells, i no resplendia  
Ap 8,12  part d’ells, i no resplendia  la tercera part del dia, i lo mateix de la 
Ap 8,12  part del dia, i lo mateix de  la nit. 13 I vegí i oiguí la veu d’una  
Ap 8,13 mateix de la nit. 13 I vegí i oiguí  la veu d’una àliga que volava per mig del 
Ap 8,13  veu: –Ai, ai, ai dels habitants de  la terra per causa de les altres veus de  
Ap 9,Tit  IX Lo que esdevingué al tocar  la quinta i sexta trompeta. 1 I el quint  
Ap 9,1  trompeta. 1 I el quint àngel tocà  la trompeta; i vegí caure una estrella del 
Ap 9,1 i vegí caure una estrella del cel a  la terra, i a ell li fou donada la clau  
Ap 9,1  a la terra, i a ell li fou donada  la clau del pou de l’abisme. 2 I obrí lo  
Ap 9,3  fum del pou isqueren llagostes a  la terra, a les quals los fou donat poder  
Ap 9,3  poder com tenen los escorpins de  la terra. 4 I els fou manat que no fessen  
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Ap 9,4  que no fessen dany a l’herba de  la terra, ni a cosa alguna verda, ni a  
Ap 9,6  en aquells dies buscaran los homes  la mort, i no la trobaran, i desitjaran  
Ap 9,6  buscaran los homes la mort, i no  la trobaran, i desitjaran morir, i la mort 
Ap 9,6  la trobaran, i desitjaran morir, i  la mort fugirà d’ells. 7 I les figures de 
Ap 9,7  semblants a cavalls aparellats per  la batalla, i sobre sos caps tenien com  
Ap 9,13  després. 13 I el sisè àngel tocà  la trompeta, i oiguí una veu dels quatre  
Ap 9,14  està davant dels ulls de Déu, 14  la qual deia al sisè àngel que tenia la  
Ap 9,14  qual deia al sisè àngel que tenia  la trompeta: –Deslliga los quatre àngels  
Ap 9,15  i dia, i mes, i any, per a matar  la tercera part dels homes. 16 I el número 
Ap 9,18 per aquestes tres plagues fou morta  la tercera part dels homes: pel foc, pel  
Ap 10,Tit  d’un núvol, ab un llibre en  la mà. Aquest àngel anuncia lo compliment  
Ap 10,Tit  així que el setè àngel haja tocat  la trompeta. Una veu del cel mana a sant  
Ap 10,2  sobre el mar, i l’esquerre sobre  la terra. 3 I clamà en alta veu, com un  
Ap 10,5 que vegí estar sobre el mar i sobre  la terra alçà sa mà al cel 6 i jurà per  
Ap 10,6 cel i les coses que hi ha en ell, i  la terra i les coses qui hi ha en ella,  
Ap 10,7  més temps; 7 mes en los dies de  la veu del setè àngel, quan ell comència a 
Ap 10,7  àngel, quan ell comència a tocar  la trompeta, serà consumat lo misteri de  
Ap 10,8 sos servos, los profetes. 8 I oiguí  la veu del cel, que parlava altra vegada  
Ap 10,8 àngel que està sobre el mar i sobre  la terra. 9 I me n’aní a l’àngel i li  
Ap 10,9  emperò en ta boca serà dolç com  la mel. 10 I prenguí lo llibre de mà de l’ 
Ap 10,10  devorí; i era dolç en ma boca com  la mel; i tan prest com l’haguí devorat,  
Ap 11,Tit  del Senyor seran despedaçats per  la bèstia i ressuscitats per Déu. Toca lo  
Ap 11,Tit  per Déu. Toca lo setè àngel  la trompeta; se descriu la resurrecció  
Ap 11,Tit  setè àngel la trompeta; se descriu  la resurrecció dels morts i el judici. 1 I 
Ap 11,2  als gentils, i serà trepitjada  la ciutat quaranta-i-dos mesos. 3 I  
Ap 11,4  que estan davant del Déu de  la terra. 5 I si algú volgués danyar-  
Ap 11,5 volgués danyar-los, eixirà foc de  la boca d’ells i tragarà sos enemics; i  
Ap 11,6 lo cel, que no ploga en los dies de  la profecia d’ells; i tenen poder sobre  
Ap 11,6  -les en sang, i per a ferir  la terra ab tota mena de plagues tan  
Ap 11,7 I quan hauran acabat son testimoni,  la bèstia que pujà de l’abisme farà  
Ap 11,8  d’ells jauran en los carrers de  la gran ciutat, que s’apellida  
Ap 11,10  en sepulcres. 10 I els que habiten  la terra se regositjaran sobre ells, i s’ 
Ap 11,10  als que habitaven sobre  la terra. 11 I al cap de tres dies i mig  
Ap 11,13 vingué un gran terratrèmol i caigué  la desena part de la ciutat; i ab lo  
Ap 11,13  i caigué la desena part de  la ciutat; i ab lo terratrèmol foren morts 
Ap 11,15  prest. 15 I el setè àngel tocà  la trompeta, i hi hagué en lo cel grans  
Ap 11,18 d’exterminar als que han corromput  la terra. 19 I s’obrí lo temple de Déu en 
Ap 12,Tit  pedregada. 12,Tit Capítol XII De  la guerra del diable i de l’Anticrist  
Ap 12,Tit del diable i de l’Anticrist contra  la Iglésia, simbolisada en una dona  
Ap 12,1 senyal: una dona vestida del sol, i  la lluna sota sos peus, i en son cap, una  
Ap 12,4  i en sos caps, set corones; 4 i  la cua d’ell arrastrava la tercera part  
Ap 12,4  4 i la cua d’ell arrastrava  la tercera part de les estrelles del cel,  
Ap 12,4  del cel, i les féu caure sobre  la terra; i el dragó se parà davant de la  
Ap 12,4 terra; i el dragó se parà davant de  la dona que estava de part, a fi de tragar 
Ap 12,6  envers Déu i son trono. 6 I  la dona fugí al desert, a on tenia un lloc 
Ap 12,9  a tot lo món; i fou llançat a  la terra, i sos àngels foren llançats ab  
Ap 12,10  lo cel que deia: –Ara és arribada  la salvació, i la virtut, i el regne de  
Ap 12,10  –Ara és arribada la salvació, i  la virtut, i el regne de nostre Déu, i el  
Ap 12,11  de Déu. 11 I ells lo venceren per  la sang de l’Anyell, i ab la paraula de  
Ap 12,11  per la sang de l’Anyell, i ab  la paraula de son testimoni, i ells no  
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Ap 12,11  i ells no amaren ses vides fins a  la mort. 12 Per lo tant, regositjau-vos, 
Ap 12,12  en ells. Ai dels habitants de  la terra i del mar, perquè el diable ha  
Ap 12,13  estat tirat per terra, perseguí a  la dona que parí lo fill baró, 14 i foren  
Ap 12,14  lo fill baró, 14 i foren donades a  la dona dos ales de gran àliga, per a què  
Ap 12,14  per un temps, i dos temps, i  la meitat d’un temps, lluny de la  
Ap 12,14  i la meitat d’un temps, lluny de  la presència de la serpent. 15 I la  
Ap 12,14  un temps, lluny de la presència de  la serpent. 15 I la serpent llançà de sa  
Ap 12,15 de la presència de la serpent. 15 I  la serpent llançà de sa boca aigua, com  
Ap 12,15  boca aigua, com una riuada, sobre  la dona, per a què la corrent se la’n  
Ap 12,15  riuada, sobre la dona, per a què  la corrent se la’n pogués portar. 16 I la 
Ap 12,15  la dona, per a què la corrent se  la’n pogués portar. 16 I la terra ajudà a 
Ap 12,16  se la’n pogués portar. 16 I  la terra ajudà a la dona: i la terra obrí  
Ap 12,16  portar. 16 I la terra ajudà a  la dona: i la terra obrí sa boca i se  
Ap 12,16  16 I la terra ajudà a la dona: i  la terra obrí sa boca i se xuclà lo riu  
Ap 12,17  17 I estava [*] lo dragó contra  la dona; i se n’anà a fer la guerra als  
Ap 12,17  contra la dona; i se n’anà a fer  la guerra als demés de son llinatge, que  
Ap 13,Tit i és adorada dels homes. S’alça en  la terra altra bèstia ab dos banyes, que  
Ap 13,Tit  ab dos banyes, que dóna vigor a  la primera. 1 I em parí a la vora del mar, 
Ap 13,1  vigor a la primera. 1 I em parí a  la vora del mar, i vegí pujar del mar una  
Ap 13,2  sos caps, lo nom de blasfèmia. 2 I  la bèstia que vegí era com un lleopardo, i 
Ap 13,3  mortal. I es meravellava tota  la terra detràs de la bèstia. 4 I adoraren 
Ap 13,3 meravellava tota la terra detràs de  la bèstia. 4 I adoraren al dragó que donà  
Ap 13,4  adoraren al dragó que donà poder a  la bèstia i adoraren a la bèstia, dient:  
Ap 13,4 donà poder a la bèstia i adoraren a  la bèstia, dient: –Qui hi ha semblant a la 
Ap 13,4  dient: –Qui hi ha semblant a  la bèstia? Qui podrà batallar ab ella? 5 I 
Ap 13,8 I l’adoraren tots los habitants de  la terra, aquells los noms dels quals no  
Ap 13,8  no estan escrits en lo llibre de  la vida de l’Anyell, que fou mort des del 
Ap 13,10  que mòria a espasa.» Aquí està  la paciència i la fe dels sants. 11 I vegí 
Ap 13,10 a espasa.» Aquí està la paciència i  la fe dels sants. 11 I vegí una altra  
Ap 13,11  vegí una altra bèstia que eixia de  la terra i que tenia dos banyes semblants  
Ap 13,12 dragó, 12 i exercia tot lo poder de  la primera bèstia en sa presència, i féu  
Ap 13,12  bèstia en sa presència, i féu que  la terra i tots los que habitaven en ella  
Ap 13,12 los que habitaven en ella adorassen  la primera bèstia, la mortal ferida de la  
Ap 13,12  ella adorassen la primera bèstia,  la mortal ferida de la qual era curada. 13 
Ap 13,12 primera bèstia, la mortal ferida de  la qual era curada. 13 I féu grans  
Ap 13,13  que fins foc feia baixar del cel a  la terra a la vista dels homes. 14 I  
Ap 13,13  feia baixar del cel a la terra a  la vista dels homes. 14 I enganyà als  
Ap 13,14  14 I enganyà als habitants de  la terra ab los prodigis que se li  
Ap 13,14  que se li permetien fer davant de  la bèstia, dient als que habiten en la  
Ap 13,14 la bèstia, dient als que habiten en  la terra que fessen una imatge de la  
Ap 13,14  la terra que fessen una imatge de  la bèstia que tingué ferida de l’espasa i 
Ap 13,15  fou donat que comunicàs esperit a  la figura de la bèstia, i que la figura de 
Ap 13,15  comunicàs esperit a la figura de  la bèstia, i que la figura de la bèstia  
Ap 13,15  a la figura de la bèstia, i que  la figura de la bèstia parlàs; i que fes  
Ap 13,15  de la bèstia, i que la figura de  la bèstia parlàs; i que fes que fossen  
Ap 13,15  morts tots los que no adorassen  la figura de la bèstia. 16 I manà que tots 
Ap 13,15  los que no adorassen la figura de  la bèstia. 16 I manà que tots los homes,  
Ap 13,17  que té lo senyal, o lo nom de  la bèstia, o lo número de son nom. 18 Aquí 
Ap 13,18 inteŀligència calcúlia lo número de  la bèstia, perquè és lo número d’un home, 
Ap 14,Tit  S’apareix l’Anyell de Déu sobre  la muntanya de Sion. És seguit dels  
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Ap 14,Tit  L’evangeli és predicat en tota  la terra. S’anúncia lo judici final. Ve  
Ap 14,Tit  judici final. Ve Jesucrist i es fa  la misteriosa sega i la verema de sa  
Ap 14,Tit  i es fa la misteriosa sega i  la verema de sa hisenda. 1 I mirí, i veus  
Ap 14,1  l’Anyell que estava en peus sobre  la muntanya Sion, i ab ell cent i quaranta 
Ap 14,2  com veu de moltes aigües, i com  la veu d’un gran tro; i la veu que oiguí  
Ap 14,2  i com la veu d’un gran tro; i  la veu que oiguí era com de tocadors d’  
Ap 14,3 -quatre mil que foren rescatats de  la terra. 4 Aquestos són los que no se  
Ap 14,5 per a Déu i per a l’Anyell. 5 I en  la boca d’ells no fou trobada mentida,  
Ap 14,6  a predicar-lo als habitants de  la terra, i a tota nació, i tribu, i  
Ap 14,7  i adorau a aquell que féu lo cel i  la terra, lo mar i les fonts de les  
Ap 14,8  dient: –Caigué, caigué Babilònia,  la gran ciutat que donà a beure a totes  
Ap 14,8 beure a totes les nacions del vi de  la ira de sa fornicació. 9 I els seguí lo  
Ap 14,9  dient en alta veu: –Si algú adoràs  la bèstia i sa imatge, i prengués la  
Ap 14,9  la bèstia i sa imatge, i prengués  la senyal en son front o en sa mà, 10  
Ap 14,10 mà, 10 aquest beurà també del vi de  la ira de Déu, mesclat pur en la copa de  
Ap 14,10 vi de la ira de Déu, mesclat pur en  la copa de sa indignació, i serà  
Ap 14,11  de dia ni de nit los que adoraren  la bèstia i sa imatge, i el que prenga lo  
Ap 14,12  lo senyal de son nom. 12 Aquí està  la paciència dels sants que guarden los  
Ap 14,12  que guarden los manaments de Déu i  la fe de Jesús. 13 I oiguí una veu del cel 
Ap 14,15 l’hora de segar, puix està ja seca  la mes de la terra. 16 I el que estava  
Ap 14,15  segar, puix està ja seca la mes de  la terra. 16 I el que estava sobre el  
Ap 14,16  sobre el núvol tirà sa falç sobre  la terra, i la terra fou segada. 17 I  
Ap 14,16  tirà sa falç sobre la terra, i  la terra fou segada. 17 I isqué un altre  
Ap 14,18  i clamà en veu alta al que tenia  la falç ben afilada, dient: –Planta ta  
Ap 14,18 falç afilada, i verema los raïms de  la vinya de la terra, perquè ja estan  
Ap 14,18  i verema los raïms de la vinya de  la terra, perquè ja estan madurs los grans 
Ap 14,19  I posà l’àngel sa falç afilada en  la terra, i veremà la vinya de la terra, i 
Ap 14,19  falç afilada en la terra, i veremà  la vinya de la terra, i tirà la verema en  
Ap 14,19  en la terra, i veremà la vinya de  la terra, i tirà la verema en lo gran cup  
Ap 14,19 veremà la vinya de la terra, i tirà  la verema en lo gran cup de la ira de Déu. 
Ap 14,19  i tirà la verema en lo gran cup de  la ira de Déu. 20 I fou trepitjat lo cup  
Ap 14,20  20 I fou trepitjat lo cup fora de  la ciutat, i isqué sang del cup fins a les 
Ap 15,Tit Anyell, que canten los que venceren  la bèstia. Les set plagues darreres,  
Ap 15,Tit darreres, figurades en set copes de  la còlera de Déu entregades a set àngels.  
Ap 15,1  perquè en elles està consumada  la ira de Déu. 2 I vegí com una mar de  
Ap 15,2 barrejat ab foc, i als que venceren  la bèstia i sa figura i el número de son  
Ap 15,7  àngels set copes d’or plenes de  la ira de Déu que viu per los sigles dels  
Ap 15,8  8 I el temple s’omplí de fum per  la majestat de Déu i de sa virtut; i no  
Ap 16,Tit  que els set àngels derramen sobre  la terra. 1 I oiguí una gran veu del  
Ap 16,1  –Anau i derramau les set copes de  la ira de Déu sobre la terra. 2 I anà lo  
Ap 16,1  set copes de la ira de Déu sobre  la terra. 2 I anà lo primer i derramà sa  
Ap 16,2  lo primer i derramà sa copa sobre  la terra; i vingué una llaga cruel i  
Ap 16,2  els homes que tenien lo senyal de  la bèstia i sobre aquells que adoraren sa  
Ap 16,3  tornà sang com de mort; i morí en  la mar tota ànima vivent. 4 I el tercer  
Ap 16,6  haveu judicat. 6 Perquè derramaren  la sang dels sants i dels profetes, i vós  
Ap 16,10  derramà sa copa sobre lo siti de  la bèstia, i es tornà ple de tenebres son  
Ap 16,13  de l’orient. 13 I vegí eixir de  la boca del dragó, i de la boca de la  
Ap 16,13  eixir de la boca del dragó, i de  la boca de la bèstia, i de la boca del  
Ap 16,13  la boca del dragó, i de la boca de  la bèstia, i de la boca del fals profeta,  
Ap 16,13  i de la boca de la bèstia, i de  la boca del fals profeta, tres esperits  
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Ap 16,14 que fan prodigis, i van als reis de  la terra i de tot lo món, per a juntar-  
Ap 16,14  lo món, per a juntar-los per a  la batalla en lo gran dia del Déu  
Ap 16,18  des de que els homes estan sobre  la terra. 19 I la gran ciutat fou partida  
Ap 16,19  homes estan sobre la terra. 19 I  la gran ciutat fou partida en tres parts;  
Ap 16,19  les ciutats de les nacions; i  la gran Babilònia vingué en memòria davant 
Ap 16,19  davant de Déu, per a donar-li  la copa del vi de la indignació de sa ira. 
Ap 16,19  per a donar-li la copa del vi de  la indignació de sa ira. 20 I tota isla  
Ap 16,21 homes blasfemaren de Déu per raó de  la plaga de la pedregada, que fou  
Ap 16,21  de Déu per raó de la plaga de  la pedregada, que fou excessivament gran.  
Ap 17,Tit  17,Tit Capítol XVII Descripció de  la gran prostituta, ço és, Babilònia, que  
Ap 17,Tit  és, Babilònia, que s’embriagà ab  la sang dels màrtirs i es vegé sentada  
Ap 17,Tit  màrtirs i es vegé sentada sobre  la bèstia dels set caps i les deu banyes.  
Ap 17,1  dient: –Vine aquí i et mostraré  la condemnació de la gran prostituta, que  
Ap 17,1  i et mostraré la condemnació de  la gran prostituta, que està sentada sobre 
Ap 17,2  cometeren fornicació los reis de  la terra i s’embriagaren los habitants de 
Ap 17,2  i s’embriagaren los habitants de  la terra ab lo vi de sa prostitució. 3 I  
Ap 17,4  tenia set caps i deu banyes. 4 I  la dona estava rodejada de púrpura i d’  
Ap 17,4 or en sa mà, ple d’abominació i de  la immundícia de sa fornicació. 5 I en son 
Ap 17,5 escrit un nom: «Misteri: Babilònia,  la gran, la mare de prostitutes i  
Ap 17,5  nom: «Misteri: Babilònia, la gran,  la mare de prostitutes i abominacions de  
Ap 17,5  de prostitutes i abominacions de  la terra.» 6 I vegí aquella dona  
Ap 17,6 6 I vegí aquella dona embriagada de  la sang dels sants i de la sang dels  
Ap 17,6  de la sang dels sants i de  la sang dels màrtirs de Jesús. I quan la  
Ap 17,6  sang dels màrtirs de Jesús. I quan  la vegí, quedí meravellat de gran  
Ap 17,7  Jo et diré lo misteri de  la dona i de la bèstia que la porta, la  
Ap 17,7  et diré lo misteri de la dona i de  la bèstia que la porta, la qual té set  
Ap 17,7  de la dona i de la bèstia que  la porta, la qual té set caps i deu  
Ap 17,7  dona i de la bèstia que la porta,  la qual té set caps i deu banyes. 8 La  
Ap 17,8 és, i eixirà de l’abisme i anirà a  la perdició; i es meravellaran los  
Ap 17,8  i es meravellaran los habitants de  la terra, aquells los noms dels quals no  
Ap 17,8 escrits en lo llibre de vida des de  la creació del món, quan vegen la bèstia  
Ap 17,8  de la creació del món, quan vegen  la bèstia que era i no és, i ab tot és. 9  
Ap 17,9  sobre los quals està sentada  la dona; i també són set reis. 10 Los cinc 
Ap 17,11  vinga, deu durar poc temps. 11 I  la bèstia que era i no és, i ell és l’  
Ap 17,11 és l’octava, i és dels set, i va a  la perdició. 12 I les deu banyes que has  
Ap 17,12  com reis per una hora després de  la bèstia. 13 Aquestos tenen un mateix  
Ap 17,13  i donaran sa força i poder a  la bèstia. 14 Aquestos batallaran contra  
Ap 17,15 digué: –Les aigües que vegeres a on  la prostituta està sentada, són pobles i  
Ap 17,16  16 I les deu banyes que vegeres en  la bèstia, aqueixes avorriran la  
Ap 17,16  en la bèstia, aqueixes avorriran  la prostituta i la reduiran a desolació, i 
Ap 17,16  aqueixes avorriran la prostituta i  la reduiran a desolació, i la deixaran  
Ap 17,16  i la reduiran a desolació, i  la deixaran desnusa, i menjaran ses carns, 
Ap 17,16  i menjaran ses carns, i a ella  la cremaran ab foc. 17 Perquè Déu ha posat 
Ap 17,17  Déu ha posat en sos cors que facen  la voluntat d’ell, i donat son regne a la 
Ap 17,17  d’ell, i donat son regne a  la bèstia, fins que estiguen complertes  
Ap 17,18  les paraules de Déu. 18 I  la dona que vegeres és la gran ciutat, que 
Ap 17,18 de Déu. 18 I la dona que vegeres és  la gran ciutat, que té imperi sobre los  
Ap 17,18  que té imperi sobre los reis de  la terra. 18,Tit Capítol XVIII Ruïna,  
Ap 18,Tit judici i càstig de Babilònia, sobre  la qual ploren amargament los que seguiren 
Ap 18,Tit  mes los sants del cel canten  la victòria. 1 I després d’això vegí  
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Ap 18,1 altre àngel que tenia gran poder, i  la terra fou iŀluminada ab sa glòria. 2 I  
Ap 18,2  dient: –Caigué, caigué Babilònia,  la gran; i s’ha convertit en habitació de 
Ap 18,3 totes les gents han begut del vi de  la ira de sa fornicació, i els reis de la  
Ap 18,3 ira de sa fornicació, i els reis de  la terra han comès fornicació ab ella, i  
Ap 18,3  ab ella, i els mercaders de  la terra s’han enriquit ab lo poder de  
Ap 18,6 -li al doble segons ses obres: en  la copa en què ella vos donà a beure,  
Ap 18,8  ab foc, perquè és fort lo Déu que  la judicarà. 9 I ploraran i es feriran los 
Ap 18,9  los pits sobre ella los reis de  la terra que cometeren fornicació ab ella  
Ap 18,10  d’ella, diran: «Ai, ai, ai de  la gran ciutat de Babilònia, aquella  
Ap 18,11 condemnació!» 11 I els mercaders de  la terra ploraran i es lamentaran sobre  
Ap 18,17  barco, i tots los que naveguen en  la mar, i els mariners, i quants trafiquen 
Ap 18,19  «Ai, ai d’aquella gran ciutat, en  la que s’enriquiren tots los que tenien  
Ap 18,19  tots los que tenien barcos en  la mar per causa de sa ostentació; puix en 
Ap 18,21  pedra com una gran mola de molí i  la tirà al mar, dient: –Ab tanta fúria  
Ap 18,22  22 Ni mai més s’oirà en tu  la veu dels tocadors d’arpes, ni de  
Ap 18,23  eren los principals homes de  la terra, perquè en tos maleficis foren  
Ap 18,24  24 I en ella ha estat trobada  la sang dels profetes, i dels sants, i de  
Ap 18,24 i de tots los que foren morts sobre  la terra. 19,Tit Capítol XIX Triümfo i  
Ap 19,Tit XIX Triümfo i càntic dels sants per  la ruïna de Babilònia, per lo Regne de Déu 
Ap 19,2  perquè ell ha condemnat a  la gran prostituta que pervertia la terra  
Ap 19,2  a la gran prostituta que pervertia  la terra ab sa prostitució i ha venjat la  
Ap 19,2 terra ab sa prostitució i ha venjat  la sang de sos servos de les mans d’ella. 
Ap 19,8  i blanca. I aquesta tela fina és  la justícia dels sants. 9 I em digué:  
Ap 19,9  los que han estat cridats a  la cena de les bodes de l’Anyell!” I em  
Ap 19,11  lo qual en justícia judica i fa  la guerra. 12 I sos ulls eren com flama de 
Ap 19,15 trepitja lo cup del vi del furor de  la ira de Déu totpoderós. 16 I té escrit  
Ap 19,17  del cel: –Veniu i juntau-vos a  la gran cena de Déu. 18 Per a menjar carns 
Ap 19,19  esclaus, i xics i grans. 19 I vegí  la bèstia, i els reis de la terra, i sos  
Ap 19,19  19 I vegí la bèstia, i els reis de  la terra, i sos exèrcits reunits per a  
Ap 19,20  i ab son exèrcit. 20 I fou presa  la bèstia, i ab ella lo profeta fals que  
Ap 19,20  als que reberen lo senyal de  la bèstia i a aquells que adoraren sa  
Ap 19,21  foren morts ab l’espasa que ix de  la boca d’aquell que seia sobre el  
Ap 20,Tit  dels màrtirs regnen ab Cristo en  la primera resurrecció. Deslligat després  
Ap 20,Tit Satanàs, mou a Gog i a Magog contra  la ciutat santa; emperò lo cel enviarà foc 
Ap 20,1  baixar del cel un àngel que tenia  la clau de l’abisme i una gran cadena en  
Ap 20,2  en sa mà. 2 I prengué al dragó,  la serpent antigua, que és lo diable i  
Ap 20,4  per lo testimoni de Jesús i per  la paraula de Déu, i els que no adoraren  
Ap 20,4  de Déu, i els que no adoraren  la bèstia, ni a sa imatge, ni reberen sa  
Ap 20,5  passat los mil anys. Aquesta és  la primera resurrecció. 6 Benaventurat i  
Ap 20,6  i sant lo qui té part en  la primera resurrecció: en aquestos no té  
Ap 20,6  en aquestos no té poder  la segona mort; ans bé seran sacerdots de  
Ap 20,8  que estan en los quatre cantons de  la terra, a Gog i a Magog, i els reunirà  
Ap 20,9  9 I pujaren sobre l’amplària de  la terra i cercaren los reals dels sants i 
Ap 20,9  i cercaren los reals dels sants i  la ciutat amada; i baixà foc del cel  
Ap 20,10  de foc i de sofre, a on estan  la bèstia i el fals profeta; i seran  
Ap 20,11 un que estava assentat sobre ell, a  la vista del qual fugí lo cel i la terra,  
Ap 20,11  a la vista del qual fugí lo cel i  la terra, i no fou trobat lo lloc d’ells. 
Ap 20,13  los morts que estaven en ell; i  la mort i l’infern donaren los morts que  
Ap 20,14  segons ses obres. 14 I l’infern i  la mort foren llançats a l’estany de foc. 
Ap 20,14  a l’estany de foc. Aquesta és  la segona mort. 15 I el que no fou trobat  
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Ap 20,15  fou trobat escrit en lo llibre de  la vida fou llançat en l’estany del foc.  
Ap 21,Tit  sort dels pecadors. Descripció de  la ciutat celestial de Jerusalem, mística  
Ap 21,1  terra nova. Perquè lo primer cel i  la primera terra desaparegueren, i la mar  
Ap 21,1  la primera terra desaparegueren, i  la mar ja no existeix. 2 I jo, Joan, vegí  
Ap 21,2  ja no existeix. 2 I jo, Joan, vegí  la ciutat santa, la nova Jerusalem, que de 
Ap 21,2 2 I jo, Joan, vegí la ciutat santa,  la nova Jerusalem, que de part de Déu  
Ap 21,6  beure de grat al que tinga set de  la font de l’aigua de vida. 7 Lo qui  
Ap 21,8  que crema ab foc i sofre, que és  la segona mort. 9 I vingué un dels set  
Ap 21,10  gran i elevada, i em mostrà  la ciutat santa de Jerusalem, que baixava  
Ap 21,10  Jerusalem, que baixava del cel, de  la presència de Déu, 11 que tenia la  
Ap 21,11  la presència de Déu, 11 que tenia  la claredat de Déu, i sa llum era semblant 
Ap 21,14  i tres portes a ponent. 14 I  la muralla de la ciutat tenia dotze  
Ap 21,14 portes a ponent. 14 I la muralla de  la ciutat tenia dotze fonaments, i en  
Ap 21,15  mida de canya d’or per a amidar  la ciutat, i les portes, i la muralla. 16  
Ap 21,15 a amidar la ciutat, i les portes, i  la muralla. 16 I la ciutat és quadrada,  
Ap 21,16  i les portes, i la muralla. 16 I  la ciutat és quadrada, tan llarga com  
Ap 21,16  tan llarga com ampla; i amidà  la ciutat ab la canya d’or, i tenia dotze 
Ap 21,16  com ampla; i amidà la ciutat ab  la canya d’or, i tenia dotze mil estadis; 
Ap 21,16 d’or, i tenia dotze mil estadis; i  la llargària, i l’alçària, i l’amplària  
Ap 21,17  i quaranta-i-quatre colzes de  la mida de l’home, que era la de l’  
Ap 21,17  de la mida de l’home, que era  la de l’àngel. 18 I el material d’  
Ap 21,18  muralla era de pedra jaspe, emperò  la ciutat era or pur, semblant a un vidre  
Ap 21,19  vidre clar. 19 I els fonaments de  la muralla de la ciutat estaven adornats  
Ap 21,19 19 I els fonaments de la muralla de  la ciutat estaven adornats de tota pedra  
Ap 21,21  i cada porta era d’una perla; i  la plaça de la ciutat era or pur, com  
Ap 21,21  era d’una perla; i la plaça de  la ciutat era or pur, com vidre  
Ap 21,23  Anyell són lo temple d’ella. 23 I  la ciutat no necessita sol ni lluna que  
Ap 21,23  que iŀlumínien en ella; perquè  la claredat de Déu la iŀlumina i l’Anyell 
Ap 21,23  en ella; perquè la claredat de Déu  la iŀlumina i l’Anyell és la llum d’  
Ap 21,23  de Déu la iŀlumina i l’Anyell és  la llum d’ella. 24 I les nacions d’  
Ap 21,24  que s’han salvat caminaran en  la llum d’ella; i els reis de la terra  
Ap 21,24  en la llum d’ella; i els reis de  la terra portaran a ella glòria i honra.  
Ap 21,26  hi haurà nit. 26 I a ella portaran  la glòria i l’honra de les nacions. 27 No 
Ap 22,Tit Anyell. 22,Tit Capítol XXII Conclou  la pintura admirable i misteriosa de la  
Ap 22,Tit  pintura admirable i misteriosa de  la celestial Jerusalem, i ab ella, l’  
Ap 22,Tit  i ab ella, l’Apocalipsi o  la Revelació de Jesucrist a son deixeble  
Ap 22,2  de Déu i de l’Anyell. 2 enmig de  la plaça d’ella i a l’una i a l’altra  
Ap 22,7  lo qui guarda les paraules de  la profecia d’aquest llibre! 8 I jo,  
Ap 22,9 aquells que guarden les paraules de  la profecia d’aquest llibre. Adora a Déu. 
Ap 22,10  digué: –No séllies les paraules de  la profecia d’aquest llibre, perquè lo  
Ap 22,14  los que renten ses vestidures en  la sang de l’Anyell, per a què tinguen  
Ap 22,14  a què tinguen part en l’arbre de  la vida, i éntrien per les portes en la  
Ap 22,14  vida, i éntrien per les portes en  la ciutat. 15 Perquè fora queden los cans, 
Ap 22,18  a tot lo qui ou les paraules de  la profecia d’aquest llibre que, si algú  
Ap 22,19  Déu detraurà sa part del llibre de  la vida, i de la ciutat santa, i de les  
Ap 22,19 sa part del llibre de la vida, i de  la ciutat santa, i de les coses que estan  
Mt 9,37  37 Llavors diu a sos deixebles:  –La collita verdaderament és gran, emperò  
Mt 10,12  en una casa, saludau-la dient:  “La pau sia en aquesta casa.” 13 I si la  
Mt 12,39 de vós. 39 Ell los respongué dient:  –La generació mala i adulterina demana  
Mt 12,42 en aquest lloc és més que Jonàs. 42  La reina del migdia s’alçarà en judici  
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Mt 15,22  de David, teniu compassió de mi.  La meva filla està cruelment aturmentada  
Mt 16,4  discernir los senyals dels temps?  La generació perversa i adúltera demana un 
Mt 21,42  llegit mai en les Escriptures:  “La pedra que recusaren los que  
Mc 4,Tit  del sembrador i sa explicació.  La llum sobre del candelero. Llavor que  
Mc 5,39  feu aqueix brogit i estau plorant?  La noia no és morta, sinó que dorm. 40 I  
Mc 12,10  haveu llegit aquesta Escriptura:  “La pedra que despreciaren los que  
Mc 14,34 i a congoixar-se. 34 I els digué:  –La mia ànima està trista fins a la mort,  
Lc 8,11  11 »És, doncs, aquesta paràbola:  »La llavor és la paraula de Déu. 12 La  
Lc 8,12 »La llavor és la paraula de Déu. 12  La sembrada a la vora del camí són aquells 
Lc 8,13  per a què no se sàlvien creent. 13  La que caigué sobre pedres són aquells que 
Lc 10,2  ell havia de venir. 2 I els digué:  –La collita certament és gran, mes los  
Lc 10,5 casa que entreu, dieu abans de tot:  “La pau sia en aquesta casa.” 6 I si hi  
Lc 11,31 ho serà per a aquesta generació. 31  La reina del migdia s’alçarà en judici  
Lc 16,16  és abominació davant de Déu. 16  »La Llei i els Profetes han durat fins a  
Lc 20,17  què vol dir això que està escrit:  “La pedra que despreciaren los que  
Lc 24,36  Jesús enmig d’ells i els digué:  –La pau sia ab vosaltres; só jo, no temau. 
Jn 4,15  rajarà fins a la vida eterna. 15  La dona li digué: –Senyor, donau-me d’  
Jn 4,25 adórien en esperit i en veritat. 25  La dona li diu: –Sé que el Messies, ço és, 
Jn 4,28  o: “Per què parlau ab ella?” 28  La dona, emperò, deixant allí son càntir,  
Jn 12,29 ja, i el glorificaré encara més. 29  La gent, doncs, que estava allí i ho oigué 
Jn 12,34  de quina mort havia de morir. 34  La gent li respongué: –Nosaltres havem oït 
Jn 12,35 de l’home? 35 Jesús los respongué:  –La llum encara està per un poc de temps  
Jn 14,27  recordarà tot lo que us he dit. 27  »La pau vos deixo, la pau meva vos dono;  
Jn 16,21  tristesa se convertirà en goig. 21  La dona, quan està de part, està posseïda  
Jn 17,17 Santificau-los en vostra veritat.  La paraula vostra és la veritat. 18 Així  
Jn 20,19  -se al mig d’ells, los digué:  –La pau sia ab vosaltres. 20 I després d’ 
Jn 20,21  del Senyor. 21 I els tornà a dir:  –La pau sia ab vosaltres. Com lo Pare m’  
Jn 20,26 presentà enmig d’ells i els digué:  –La pau sia ab vosaltres. 27 Després diu a 
Ac 9,31 a Cesarea i l’enviaren a Tarso. 31  La Iglésia, tenint llavors pau en tota la  
Rm 1,Tit sant Pau als Romans 1,Tit Capítol I  La fe és necessària per a salvar-se,  
Rm 2,Tit  ses males obres que els gentils.  La verdadera circumcisió és la de l’  
Rm 2,25  els gentils, com està escrit. 25  La circumcisió verdaderament aprofita si  
Rm 3,Tit  la que els deslliura d’ell.  La fe no destrueix la Llei, sinó que la  
Rm 3,22  per la Llei i els Profetes. 22  La justícia, dic, de Déu per la fe en  
Rm 7,25  d’aquest cos de mort? 25  La gràcia de Déu per Jesucrist, nostre  
Rm 8,35  doncs, de l’amor de Cristo?  ¿La tribulació, o l’angústia, o la fam, o 
Rm 12,19  lloc a la ira; puix està escrit:  «La venjança és meva, jo recompensaré»,  
Rm 13,10  a ton proïsme com a tu mateix.» 10  La caritat no obra mal contra el proïsme,  
Rm 13,12  més prop que quan creguérem. 12  La nit està molt avançada, lo dia està  
Rm 16,20  a Satanàs baix de vostres peus.  La gràcia de nostre Senyor Jesucrist sia  
Rm 16,24  de la ciutat, i lo germà Quart. 24  La gràcia de nostre Senyor Jesucrist sia  
1Co 2,8  dels sigles per a glòria nostra. 8  La que ningú dels prínceps d’aquest món  
1Co 7,4  manera la muller al marit. 4  La muller no té lo domini de son propi  
1Co 7,19  Que no es circumcídia. 19  La circumcisió no és res, ni és res la  
1Co 7,39  que no la casa, fa millor. 39  La muller està lligada per la llei mentres 
1Co 8,1  sabem que tots tenim ciència.  La ciència engreeix, emperò la caritat  
1Co 13,4  caritat de res m’aprofitarà. 4  La caritat és pacient, i és benigna; la  
1Co 13,8  tot ho espera i ho sofreix tot. 8  La caritat mai decau, per més que s’  
1Co 15,Tit  decoro i ordre. 15,Tit Capítol XV  La fe i esperança de nostra futura  
1Co 16,21  los uns als altres ab bes sant. 21  La salutació, de mi, Pau, ab ma pròpia mà. 
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1Co 16,23  sia anatema. ‹Maran atha!› 23  La gràcia de nostre Senyor Jesucrist sia  
2Co 7,Tit amor entre sant Pau i els corintis.  La tristesa que els causà los fou molt  
2Co 13,13 bes. Tots los sants vos saluden. 13  La gràcia de nostre Senyor Jesucrist i la  
Ga 6,Tit  Per a collir és necessari sembrar.  La glòria del cristià ha de ser únicament  
Ga 6,18  los senyals del Senyor Jesús. 18  La gràcia de nostre Senyor Jesucrist sia,  
Ef 6,24 Déu Pare i del Senyor Jesucrist. 24  La gràcia sia ab tots los que amen a  
Fl 4,23  los que són de casa de Cèsar. 23  La gràcia de nostre Senyor Jesucrist sia  
Col 4,18  mà. Recordau-vos de mes cadenes.  La gràcia sia ab vosaltres. Amén. 1Te Inc 
1Te 5,28  carta a tots los sants germans. 28  La gràcia de nostre Senyor Jesucrist sia  
2Te 3,17 Lo Senyor sia ab tots vosaltres. 17  La salutació de mi, Pau, ab ma pròpia mà,  
2Te 3,18  en cada carta. Així escric. 18  La gràcia de nostre Senyor Jesucrist sia  
1Tm 6,15  de nostre Senyor Jesucrist. 15  La qual farà manifesta en son temps lo  
1Tm 6,21 -la alguns, se desviaren de la fe.  La gràcia sia ab tu. Amén. 2Tm Inc  
2Tm 4,22  Jesucrist sia ab ton esperit.  La gràcia sia ab vosaltres. Amén. Tt Inc  
Tt 3,15  tu als que ens amen en la fe.  La gràcia de Déu sia ab tots vosaltres.  
Flm 25  i Lluc, colaboradors meus. Flm 25  La gràcia de nostre Senyor Jesucrist sia  
He 2,3  si despreciam tan gran salvació?  La qual, havent començat a ser anunciada  
He 6,19  que se’ns havia proposat. 19  La qual tenim com un àncora ferma i segura 
He 8,1  molt més exceŀlent que l’Antic. 1  La suma, doncs, de tot lo que havem dit és 
He 12,26  al que ens parla des del cel. 26  La veu del qual commogué llavors la terra; 
Jm 1,27  cor, la religió d’est és vana. 27  La religió pura i sens màcula davant de  
Ap 1,1  representades en set candeleros. 1  La revelació de Jesucrist, que Déu li donà 
Ap 17,8 la qual té set caps i deu banyes. 8  La bèstia que has vist, fou i no és, i  
Ap 22,21  Amén! Veniu, Senyor Jesús! 21  La gràcia de nostre Senyor Jesucrist sia  
Lc 3,36  que ho fou de Noè, que ho fou de  Lamec, 37 que ho fou de Matusalè, que ho  
Mt 2,18  18 «Veu fou oïda en Ramà, plors,  lamentacions i grans alarits. Raquel  
Ap 18,19  en alarits, i plorant i  lamentant-se deien: «Ai, ai d’aquella  
2Co 12,21  entre vosaltres, i que tinga que  lamentar-me de molts que han pecat ja i  
Mt 24,30  l’home en lo cel. I aleshores se  lamentaran totes les tribus de la terra, i 
Ap 18,11 mercaders de la terra ploraran i es  lamentaran sobre ella, perquè ningú  
Mt 11,17  “Vos cantàrem, i no dansàreu; nos  lamentàrem, i no us planguéreu.” 18 Puix  
Lc 7,32  i no haveu ballat; nos havem  lamentat, i no haveu plorat.” 33 Perquè  
1Co 5,2 anau engreïts, i ni menos vos haveu  lamentat, per a què fos expeŀlit d’entre  
Jm 4,9  los cors. 9 Afligiu-vos,  lamentau-vos i plorau: convertesqui’s  
Lc 23,27  multitud de gent i de dones que es  lamentaven i ploraven. 28 Emperò Jesús,  
Mt 27,46  ab una gran veu dient: –‹Elí, Elí,  lammà sabacthani?›, que vol dir: «Déu meu, 
Mc 15,34  ab gran crit dient: –‹Eloí, Eloí,  lammà sabacthani?› –que vol dir: «Déu meu, 
Col 2,1  i per aquells que estan en  Laodicea, i per quants no han vist mon  
Col 4,13  vosaltres, i per los que estan en  Laodicea, i per los de Hieràpolis. 14 Vos  
Col 4,15 15 Saludau als germans que estan en  Laodicea, i a Nimfas i a la iglésia que  
Ap 1,11  i a Sardis, i a Filadèlfia, i a  Laodicea. 12 I em vaig girar per a veure  
Ap 3,Tit  de Sardis, de Filadèlfia i de  Laodicea. 1 »I escriu a l’àngel de la  
Ap 3,14  escriu a l’àngel de la iglésia de  Laodicea: »“Açò diu l’Amén, lo fiel i  
Col 4,16  llegida també en la iglésia dels  laodiceans, i vosaltres llegiu també la  
Col 4,16  i vosaltres llegiu també la dels  laodiceans. 17 I dieu a Arquip: «Té compte 
Ap 22,15  los cans, i els hetxisers, i els  lascius, i els homicides, i els que  
Lc 16,Tit  del matrimoni. Ric avariciós i  Làssaro pobre. 1 Jesús digué també a sos  
Lc 16,20  I també hi havia un pobre anomenat  Làssaro, que estava ajagut a la porta d’  
Lc 16,23  vegé de lluny a Abraham, i a  Làssaro en son seno. 24 I cridant digué:  
Lc 16,24  -vos de mi i enviau-me  Làssaro, per a què mullant la punta de son 
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Lc 16,25  reberes tos béns en ta vida, i que  Làssaro no rebé sinó mals. Així és que ara 
Jn 11,Tit  11,Tit Capítol XI Resurrecció de  Làssaro. Consell dels pontífices i  
Jn 11,1  I hi havia malalt un home anomenat  Làssaro, resident en Betània, lloc de  
Jn 11,2  sos cabells; lo germà de la qual,  Làssaro, era lo qui estava malalt. 3 Les  
Jn 11,5  a Marta, i a sa germana Maria, i a  Làssaro. 6 Quan oigué, doncs, que aquest  
Jn 11,11  i després los anyadí: –Nostre amic  Làssaro dorm, emperò jo vaig a despertar- 
Jn 11,14  los digué aleshores clarament:  –Làssaro és mort. 15 I per vosaltres m’  
Jn 11,17  trobà que havia ja quatre dies que  Làssaro estava en la sepultura. 18 I  
Jn 11,37  no podria fer de manera que  Làssaro no morís? 38 Gemint, doncs, Jesús  
Jn 11,43 Havent dit això, cridà en alta veu:  –Làssaro, ix fora! 44 I a l’instant isqué 
Jn 12,Tit  Capítol XII Maria, germana de  Làssaro, derrama ungüent preciós sobre los 
Jn 12,1  a on ell havia ressuscitat a  Làssaro, que havia mort. 2 Allí li  
Jn 12,2  una cena, i Marta servia i  Làssaro era un dels que estaven a taula ab 
Jn 12,9 tant per Jesús, quant per a veure a  Làssaro, a qui havia ressuscitat d’entre  
Jn 12,10  resolgueren fer morir també a  Làssaro, 11 perquè molts jueus, per sa  
Jn 12,17  es trobava ab Jesús quan cridà a  Làssaro del sepulcre i el ressuscità d’  
He 9,10 viandes i begudes 10 i de diferents  lavatoris i ceremònies carnals imposades  
Tt 2,10  defràudien, ans bé mòstrien-los  lealtat en totes les coses, per a què  
Ac 13,15  se sentaren. 15 I després de la  lectura de la Llei i dels Profetes, los  
2Co 3,14  puix fins avui permaneix en la  lectura del Vell Testament lo mateix vel  
1Tm 4,13  Fins que jo vinga, ocupa’t en la  lectura, en l’exhortació i en la  
Mt 26,53 em donarà a l’instant més de dotze  legions d’àngels? 54 Emperò, com se  
Jm 4,12  Llei, sinó jutge. 12 Un sol és lo  legislador i el jutge de la Llei, que pot  
Ac 27,7  ell. 7 I com navegàssem molts dies  lentament i a penes poguéssem avistar a  
Mc 1,42  a l’instant desaparegué d’ell la  lepra, i quedà net. 43 I Jesús l’amenaçà, 
Lc 5,12  ciutats, vingué un home cobert de  lepra. I quan vegé a Jesús, se postrà de  
Lc 5,13  sies net. I luego lo deixà la  lepra. 14 I li manà que no ho digués a  
Mc 1,40  los dimonis. 40 I vingué a ell un  leprós; pregant-li i agenollant-se, li 
Mc 14,3  en Betània, en casa de Simó el  leprós, sentat a taula, vingué una dona  
Lc 5,Tit  Pesca milagrosa. Curació d’un  leprós i d’un paralític. Vocació de sant  
Mt 26,6  Jesús en Betània, en casa de Simó  Leprós, 7 se li acercà una dona que  
Lc 4,27  ciutat de Sidònia. 27 I molts  leprosos hi havia en Israel en temps del  
Lc 7,22  veuen, los coixos caminen, los  leprosos queden nets, los sords ouen, los  
Lc 17,Tit tots som servos inútils. Cura a deu  leprosos i parla de sa segona vinguda. 1  
Lc 17,12  lloc, isqueren a son encontre deu  leprosos, que s’aturaren des de lluny 13  
Mt 1,17  lo Cristo. 17 De manera que totes  les generacions des d’Abraham fins a  
Mt 2,6  de Judà, no ets la menor entre  les principals de Judà, perquè de tu  
Mt 2,22  i avisat en somnis, se retirà a  les terres de Galilea. 23 I vingué a  
Mt 3,12  son blat en lo graner. Mes cremarà  les palles en un foc inextinguible. 13  
Mt 4,16  gentils: 16 Poble que sentat en  les tenebres vegé una gran llum, i als que 
Mt 4,23  tota la Galilea, ensenyant en  les sinagogues d’ells, i predicant l’  
Mt 5,Tit  en la muntanya. Comença ab  les vuit benaventurances. Anomena lo  
Mt 6,2  com ho fan los hipòcrites en  les sinagogues i en los carrers per a ser  
Mt 6,5  que amen pregar estant drets en  les sinagogues i en les cantonades de les  
Mt 6,5 estant drets en les sinagogues i en  les cantonades de les places per a ser  
Mt 6,5  sinagogues i en les cantonades de  les places per a ser vistos dels homes. En 
Mt 6,14  us perdonarà vostre Pare celestial  les vostres culpes. 15 Emperò, si no  
Mt 6,23  és tenebres, quant grans no seran  les mateixes tenebres? 24 »Ningú pot  
Mt 6,24 l’altre. No podeu servir a Déu i a  les riqueses. 25 »Per lo tant vos dic: No  
Mt 7,Tit Diu que no s’han de donar als cans  les coses santes. Exhorta a l’oració i a  
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Mt 7,6  perles als porcs, no sia que  les trepítgien, i tornant-se contra  
Mt 7,24  que ou aquestes mes paraules i  les compleix, serà comparat a un home  
Mt 7,26  que ou aquestes mes paraules i no  les compleix, serà semblant a un home neci 
Mt 8,12  fills del Regne seran llançats a  les tenebres exteriors: allí seran los  
Mt 8,24  s’alborotà en tanta manera, que  les oles cobrien la barca; mes ell dormia. 
Mt 8,28  dos esperitats que eixien de  les sepultures, de tal manera ferotges que 
Mt 8,32  en lo mar; i moriren ofegats en  les aigües. 33 I los pastors fugiren, i  
Mt 9,35  35 I Jesús anava recorrent totes  les ciutats i viles, ensenyant en ses  
Mt 10,5  lo camí dels gentils, ni entreu en  les ciutats dels samaritans. 6 Ans bé anau 
Mt 10,6  dels samaritans. 6 Ans bé anau a  les ovelles perdudes de la casa d’Israel. 
Mt 10,16 de llops. Siau, doncs, prudents com  les serpents i senzills com les palomes.  
Mt 10,16  com les serpents i senzills com  les palomes. 17 »I guardau’s dels homes,  
Mt 10,17  a sos consells i vos assotaran en  les sinagogues. 18 I per amor de mi sereu  
Mt 10,23  veritat vos dic que no acabareu ab  les ciutats d’Israel fins que vinga lo  
Mt 11,1  d’allí a ensenyar i predicar en  les ciutats d’ells. 2 I havent oït Joan,  
Mt 11,2  oït Joan, estant en la presó,  les obres de Cristo, envià dos de sos  
Mt 11,20  20 Aleshores començà a reprendre a  les ciutats en què s’havien obrat  
Mt 11,21  Tiro i en Sidon s’haguessen obrat  les meravelles que s’han obrat en  
Mt 11,23  si en Sodoma s’haguessen obrat  les meravelles que s’han obrat en tu, tal 
Mt 11,25  coses als savis i als prudents, i  les haveu declarades als petits. 26 Així  
Mt 11,27 27 »Mon Pare posà en mes mans totes  les coses. I ningú coneix al Fill, sinó el 
Mt 12,19 ni cridarà, ni oirà ningú sa veu en  les places. 20 No trencarà la canya  
Mt 13,Tit  XIII Predica Jesús ab paràboles i  les desxifra als apòstols. Paràbola del  
Mt 13,4  los aucells de l’aire i se  les menjaren. 5 Altres caigueren en llocs  
Mt 13,7  sobre espines, i cresqueren  les espines i les sufocaren. 8 I altres  
Mt 13,7 espines, i cresqueren les espines i  les sufocaren. 8 I altres caigueren en  
Mt 13,22  d’aquest món i la faŀlàcia de  les riqueses sufoquen la paraula, i queda  
Mt 13,32 certament és la més petita de totes  les llavors, emperò després que creix, és  
Mt 13,32  que creix, és major que totes  les llegums, i se fa un arbre, de manera  
Mt 13,34  fermentat. 34 Totes aquestes coses  les digué Jesús a la gent ab paràboles, i  
Mt 13,54  a sa pàtria i els instruïa en  les sinagogues d’ells, de manera que es  
Mt 14,Tit  i fa que sant Pere camínia sobre  les oles del mar, i cura a tots los  
Mt 14,13  -ho oït la gent, lo seguiren de  les ciutats a peu. 14 I a l’eixir vegé  
Mt 14,20  i quedaren saciats. I recollides  les sobres, ompliren dotze coves dels  
Mt 14,24  enmig del mar, era combatuda de  les oles, puix era contrari lo vent. 25  
Mt 15,Tit  15,Tit Capítol XV Condemna Jesús  les tradicions humanes oposades als  
Mt 15,2  dels ancians? Puix no es renten  les mans quan mengen pa. 3 I ell,  
Mt 15,19  los homicidis, los adulteris,  les fornicacions, los robos, los falsos  
Mt 15,19  los robos, los falsos testimonis,  les blasfèmies. 20 Aqueixes coses són les  
Mt 15,20  blasfèmies. 20 Aqueixes coses són  les que contaminen a l’home. Emperò lo  
Mt 15,20  Emperò lo menjar sens rentar-se  les mans no contamina a l’home. 21 I  
Mt 15,24  dient: –Jo no só enviat sinó a  les ovelles perdudes de la casa d’Israel. 
Mt 15,27  Senyor; mes los cadells mengen de  les engrunes que cauen de la taula de sos  
Mt 16,18  pedra edificaré ma Iglésia, i  les portes de l’infern no prevaleixeran  
Mt 16,19 contra d’ella. 19 I a tu te donaré  les claus del Regne del cel. I tot allò  
Mt 16,23  Perquè tu no trobes gust en  les coses que són de Déu, sinó en les dels 
Mt 16,23  les coses que són de Déu, sinó en  les dels homes. 24 Llavors digué Jesús a  
Mt 17,11  vindrà Elies, i restablirà totes  les coses. 12 Emperò jo us dic que Elies  
Mt 17,23  Pere los que cobraven lo tribut de  les dos dracmes, i li digueren: –Què,  
Mt 18,12  i s’esgarriàs una, no deixarà  les noranta-nou en la muntanya i anirà  
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Mt 18,13 que es complaurà més ab ella que ab  les noranta-nou que no s’esgarriaren.  
Mt 19,Tit  que per amor seu renúncien totes  les coses. 1 I succeí que, quan Jesús  
Mt 19,13  uns infants per a què imposàs  les mans sobre d’ells i oràs. Emperò los  
Mt 19,15  cel. 15 I quan los hagué imposat  les mans, se n’anà d’allí. 16 I veus  
Mt 19,28  en dotze tronos per a judicar a  les dotze tribus d’Israel. 29 I qualsevol 
Mt 21,8 I altres tallaven rames d’arbres i  les estenien en lo camí. 9 I la turba que  
Mt 21,9  ve en lo nom del Senyor! Hosana en  les altures! 10 I havent entrat en  
Mt 21,12 i compraven en lo temple. I trabucà  les taules dels canviadors i els sitis  
Mt 21,15  dels sacerdots i els escribes  les meravelles que havia fet, i als petits 
Mt 21,22 al mar”, se verificaria. 22 I totes  les coses que demaneu en l’oració, tenint 
Mt 21,22  demaneu en l’oració, tenint fe,  les conseguireu. 23 I havent anat al  
Mt 21,31 veritat vos dic que los publicans i  les rameres vos passaran davant en lo  
Mt 21,32  no el creguéreu. I los publicans i  les rameres lo cregueren, i vosaltres,  
Mt 21,42  los diu: –¿No haveu llegit mai en  les Escriptures: “La pedra que recusaren  
Mt 22,Tit XXII Paràbola del rei que convidà a  les esposalles de son fill. Si ha de pagar 
Mt 22,2  cel és semblant a un rei que féu  les esposalles per a son fill. 3 I envià  
Mt 22,3  a que cridassen als convidats a  les esposalles; emperò ells no hi  
Mt 22,4  ja morts; tot està a punt. Veniu a  les esposalles!” 5 »Ells, emperò, no en  
Mt 22,9  no eren dignes. 9 Anau, doncs, a  les eixides dels camins i a tots quants  
Mt 22,9 tots quants trobeu convidau-los a  les esposalles. 10 »I havent eixit sos  
Mt 22,10  bons i dolents, i s’ompliren  les esposalles de convidats. 11 »Quan  
Mt 22,13 -lo de peus i mans i tirau-lo a  les tenebres exteriors; allí seran los  
Mt 22,29  digué: –Anau errats, no entenent  les Escriptures, ni el poder de Déu. 30  
Mt 23,Tit  de sa hipocresia i supèrbia, de  les falses explicacions que donen a la  
Mt 23,4 càrregues pesades e insuportables i  les carreguen sobre les espatlles dels  
Mt 23,4 insuportables i les carreguen sobre  les espatlles dels homes, emperò ells ni  
Mt 23,4  un sol dit apliquen per a moure- les. 5 I fan totes les obres per a ser  
Mt 23,5  per a moure-les. 5 I fan totes  les obres per a ser vistos dels homes. I  
Mt 23,6  los festins i els primers sitis en  les sinagogues. 7 I que els salúdien en  
Mt 23,7 sinagogues. 7 I que els salúdien en  les places i que els homes los apellídien  
Mt 23,14  de llargues plegàries devorau  les cases de les viudes. Per això sofrireu 
Mt 23,14  plegàries devorau les cases de  les viudes. Per això sofrireu un judici  
Mt 23,23  l’anet i del comí, i haveu deixat  les coses que són més importants de la  
Mt 24,14 per tot lo món en testimoni a totes  les nacions, i aleshores vindrà lo fi. 15  
Mt 24,16 que es tròbien en la Judea fúgien a  les muntanyes, 17 i lo qui es tròbia en lo 
Mt 24,19 prendre sa túnica. 19 Emperò, ai de  les que estan prenyades i de les que  
Mt 24,19  ai de les que estan prenyades i de  les que criaran en aquells dies! 20  
Mt 24,28  lo cadàver, allí se juntaran també  les àligues. 29 »I luego, després de la  
Mt 24,29 i la lluna perdrà son resplendor, i  les estrelles cauran del cel, i les  
Mt 24,29  i les estrelles cauran del cel, i  les potestats del cel seran commogudes. 30 
Mt 24,30  I aleshores se lamentaran totes  les tribus de la terra, i veuran al Fill  
Mt 24,32  Quan ses branques estan tendres i  les fulles han brotat, coneixeu que està  
Mt 25,Tit  25,Tit Capítol XXV Paràboles de  les deu verges i dels talents, ab les  
Mt 25,Tit  les deu verges i dels talents, ab  les quals Jesús mana estar alerta i  
Mt 25,2 Emperò cinc d’elles eren fàtues, i  les altres cinc, prudents. 3 I les cinc  
Mt 25,3  i les altres cinc, prudents. 3 I  les cinc fàtues, havent pres ses  
Mt 25,4  no se’n portaren oli. 4 Emperò  les discretes se’n portaren oli en sos  
Mt 25,4  portaren oli en sos vasos, junt ab  les llanternes. 5 »I com tardàs a venir l’ 
Mt 25,8  i compongueren ses llanternes. 8 I  les fàtues digueren a les prudents:  
Mt 25,8  8 I les fàtues digueren a  les prudents: »–Donau-nos oli del  
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Mt 25,9  llanternes s’apaguen. 9 »Mes  les prudents respongueren dient: »–Com tal 
Mt 25,10  a comprar-lo, vingué l’espòs, i  les que estaven a punt entraren ab ell a  
Mt 25,10  estaven a punt entraren ab ell a  les esposalles, i la porta fou tancada. 11 
Mt 25,11  11 »A l’últim vingueren també  les altres verges, dient: »–Senyor,  
Mt 25,30  30 I al criat inútil tirau-lo a  les tenebres exteriors: allí seran los  
Mt 25,32 el trono de sa majestat. 32 I totes  les gents se juntaran davant d’ell i  
Mt 25,32  altres, així com lo pastor separa  les ovelles dels cabrits. 33 I posarà les  
Mt 25,33  ovelles dels cabrits. 33 I posarà  les ovelles a sa mà dreta, i los cabrits a 
Mt 26,31 “Feriré al pastor, i s’esgarriaran  les ovelles del ramat.” 32 Emperò després  
Mt 26,44  a orar per tercera vegada, dient  les mateixes paraules. 45 Llavors vingué a 
Mt 26,50 Al mateix temps arribaren i posaren  les mans sobre Jesús i el prengueren. 51 I 
Mt 26,54 àngels? 54 Emperò, com se compliran  les Escriptures, de que així convé que es  
Mt 26,56  fou fet per a què es complissen  les escriptures dels profetes. Llavors  
Mt 26,75 gall cantà. 75 I Pere se recordà de  les paraules que li havia dit Jesús:  
Mt 27,3  condemnat, s’arrepentí i tornà  les trenta monedes de plata als prínceps  
Mt 27,5  Allà t’ho veuràs. 5 I llançant  les monedes de plata en lo temple, se  
Mt 27,6  prínceps dels sacerdots, prenent  les monedes de plata, digueren: –No és  
Mt 27,6  digueren: –No és lícit posar- les en lo tresor, perquè és preu de sang.  
Mt 27,9  Jeremies, que digué: «I prengueren  les trenta monedes de plata, preu de l’  
Mt 27,10  los fills d’Israel. 10 I  les donaren per lo camp de l’oller, així  
Mt 27,24 l’alborot, prenent aigua, se rentà  les mans davant del poble dient: –Jo só  
Mt 27,51 de dalt baix, i tremolà la terra, i  les pedres se partiren. 52 I s’obriren  
Mt 27,52 pedres se partiren. 52 I s’obriren  les sepultures; i molts cossos de sants  
Mt 27,53 mort, ressuscitaren. 53 I eixint de  les sepultures després que ell ressuscità, 
Mt 27,54  a Jesús, vist lo terratrèmol i  les coses que passaven, s’atemorisaren  
Mt 27,56  de Galilea servint-lo, 56 entre  les quals estava Maria Magdalena, i Maria, 
Mt 28,Tit Resurrecció de Jesús. Sa aparició a  les santes dones. S’apareix també als  
Mt 28,5  àngel, prenent la paraula, digué a  les dones: –No tingau por vosaltres,  
Mt 28,20 20 ensenyant-los a observar totes  les coses que us he manat. I mirau que jo  
Mc 1,7 me per a desfer-li la corretja de  les sandàlies. 8 Jo us he batejat ab  
Mc 1,13  i lo tentà Satanàs, i morava ab  les fieres, i els àngels lo servien. 14  
Mc 1,39  açò he vingut. 39 I predicava en  les sinagogues d’ells i per tota la  
Mc 2,19  digué: –¿Per ventura los fills de  les bodes poden dejunar mentres que està  
Mc 3,8 comarca de Tiro i Sidon, quan oïren  les coses que feia, vingueren a ell en  
Mc 3,28  seran perdonats tots los pecats, i  les blasfèmies als que hagen blasfemat. 29 
Mc 4,7  caigué entre espines, i cresqueren  les espines i la sufocaren, i no donà  
Mc 4,13  ¿Com entendreu, doncs, totes  les paràboles? 14 Lo sembrador és lo qui  
Mc 4,19 els afanys del sigle i l’engany de  les riqueses i els desigs d’altres coses  
Mc 4,31 en la terra és la més xica de totes  les llavors que hi ha en la terra. 32 Però 
Mc 4,37  tempestat de vent, que feia entrar  les oles en la barca, de manera que esta  
Mc 5,4 grillons i ab cadenes, havia romput  les cadenes i fet trossos los grillons, i  
Mc 5,5  nit i de dia en los sepulcres i en  les muntanyes, cridant i ferint-se ab  
Mc 5,19  teus, i conta’ls quant grans són  les coses que ha fet per a tu lo Senyor i  
Mc 5,23  molt dient: –Ma filla està a  les darreries. Veniu-li a posar la mà  
Mc 6,5  curà alguns pocs malalts posant  les mans sobre d’ells. 6 I estava  
Mc 6,33  concorregueren allí a peu de totes  les ciutats i arribaren abans que ells. 34 
Mc 6,36 36 Despediu-los per a què vagen a  les granges i poblets de la comarca i  
Mc 6,43  i quedaren saciats. 43 I alçaren  les sobres i ompliren dotze coves dels  
Mc 7,2  menjar alguns de sos deixebles ab  les mans impures, ço és, sens haver-se- 
Mc 7,2  impures, ço és, sens haver-se- les rentat, ho vituperaren. 3 Perquè los  
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Mc 7,3  i tots los jueus, si no es renten  les mans ab freqüència, no mengen, seguint 
Mc 7,5  que mengen pa sense rentar-se  les mans? 6 I ell respongué i els digué:  
Mc 7,8  dels homes, com lo rentar de  les copes i gerros, i el fer moltes altres 
Mc 7,15  en ell puga contaminar; emperò  les coses que ixen d’ell, eixes són les  
Mc 7,15  coses que ixen d’ell, eixes són  les que contaminen a l’home. 16 Si hi ha  
Mc 7,20  –Les coses que ixen de l’home són  les que contaminen a l’home. 21 Perquè de 
Mc 7,21 los mals pensaments, los adulteris,  les fornicacions, los homicidis, 22 los  
Mc 7,22  los homicidis, 22 los furts,  les avarícies, les maldats, lo frau, les  
Mc 7,22  22 los furts, les avarícies,  les maldats, lo frau, les deshonestedats,  
Mc 7,22  avarícies, les maldats, lo frau,  les deshonestedats, l’ull maligne, la  
Mc 7,28 los cadells mengen sota la taula de  les engrunes dels fills. 29 Aleshores li  
Mc 8,23  -li en los ulls i posant-li  les mans dessobre, li preguntà si hi veia  
Mc 8,25  caminen. 25 I li posà altra vegada  les mans sobre els ulls, i començà a  
Mc 8,25  de manera que veia clarament totes  les coses. 26 I l’envià a casa seva  
Mc 8,33  Satanàs, perquè no trobes gust en  les coses que són de Déu, sinó en les que  
Mc 8,33  les coses que són de Déu, sinó en  les que són dels homes. 34 I convocant al  
Mc 9,11  vindrà primer i restablirà totes  les coses; i com està escrit del Fill de  
Mc 9,17  i li fa traure bromera i cruixir  les dents, i se va tornant sec; i diguí a  
Mc 9,22  li digué: –Si pots creure, totes  les coses són possibles per a aquell que  
Mc 10,Tit  del matrimoni, los perills de  les riqueses i el premi d’aquells que  
Mc 10,Tit  premi d’aquells que deixen totes  les coses per a seguir-lo. Torna a  
Mc 10,16  ell. 16 I abraçant-los i posant  les mans sobre d’ells, los beneïa. 17 I  
Mc 10,24  lo Regne de Déu als que confien en  les riqueses! 25 Més fàcil és lo passar un 
Mc 10,27  és, mes no per a Déu. Perquè totes  les coses són possibles per a Déu. 28 I  
Mc 10,32 part als Dotze, començà a dir-los  les coses que li havien de passar 33  
Mc 10,42  aquells a qui es veu manar sobre  les nacions, les dominen, i sos magnates  
Mc 10,42 qui es veu manar sobre les nacions,  les dominen, i sos magnates tenen poder  
Mc 11,8 i altres tallaven rames d’arbres i  les espargiren per lo camí. 9 I els que  
Mc 11,10 ve en lo nom del Senyor! Hosanna en  les altures! 11 I entrà Jesús en Jerusalem 
Mc 11,11  i després d’haver reconegut totes  les coses, sent ja tard, se n’anà a  
Mc 11,15 i compraven en lo temple, i trabucà  les taules dels canviadors i els sitis  
Mc 11,17  ma casa serà anomenada per totes  les nacions casa d’oració? Emperò  
Mc 11,24  24 Per lo tant, vos dic que totes  les coses que demaneu orant, creeu que les 
Mc 11,24  coses que demaneu orant, creeu que  les rebreu i vos vindran. 25 I quan vos  
Mc 12,24  anau errats, perquè no compreneu  les Escriptures ni el poder de Déu? 25  
Mc 12,38  llargues i que els salúdien en  les places, 39 i estar en los primers  
Mc 12,39  39 i estar en los primers sitis en  les sinagogues i en los primers puestos en 
Mc 12,40  en los festins. 40 Que devoren  les cases de les viudes ab pretext de  
Mc 12,40  40 Que devoren les cases de  les viudes ab pretext de llargues  
Mc 13,9  los consells, i sereu assotats en  les sinagogues, i vos presentaran davant  
Mc 13,10  sia predicat l’evangeli a totes  les nacions. 11 I quan vos pòrtien per a  
Mc 13,14 los que estan en la Judea, fúgien a  les muntanyes; 15 i el qui es tròbia en lo 
Mc 13,17  son vestit. 17 Emperò, ai de  les prenyades i de les que criïn en  
Mc 13,17 17 Emperò, ai de les prenyades i de  les que criïn en aquells dies! 18 Pregau,  
Mc 13,19  Perquè en aquells dies seran tals  les tribulacions, quals no han existit des 
Mc 13,25  donarà son resplendor. 25 I cauran  les estrelles del cel, i les potestats que 
Mc 13,25  I cauran les estrelles del cel, i  les potestats que estan en lo cel seran  
Mc 13,28  quan ses branques són ja tendres i  les fulles han nat, coneixeu que està prop 
Mc 14,27 “Feriré al pastor, i s’esgarriaran  les ovelles.” 28 Emperò després de  
Mc 14,36  36 I digué: –‹Abbà›, Pare!, totes  les coses vos són possibles, apartau de mi 
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Mc 14,39  I altra vegada tornà a orar, dient  les mateixes paraules. 40 I quan retornà,  
Mc 14,46  besà. 46 Aleshores ells li posaren  les mans sobre i el prengueren. 47 I un  
Mc 14,49  temple, i no em prenguéreu. Emperò  les Escriptures havien de complir-se. 50 
Mc 14,66  a baix en lo pati, arribà una de  les criades del sumo sacerdot. 67 I quan  
Mc 15,40  dones mirant des de lluny, entre  les quals estava Maria Magdalena, i Maria, 
Mc 15,41  lo menor i de Josep, i Salomé 41  (les quals, quan estava en Galilea, lo  
Mc 16,15  món i predicau l’evangeli a totes  les criatures. 16 Lo qui crega i sia  
Mc 16,18  mortífera, no els danyarà; posaran  les mans sobre dels malalts, i es curaran. 
Lc 1,1  posar en ordre la narració de  les coses que entre nosaltres s’han  
Lc 1,2  s’han complert, 2 conforme nos  les contaren aquells que des del  
Lc 1,2  aquells que des del començament  les vegeren ab sos propis ulls i foren  
Lc 1,3  des del principi, escriure-te- les ab ordre, oh digníssim Teòfilo!, 4 per 
Lc 1,4  4 per a què conegues la veritat de  les coses que se t’han ensenyat. 5 En  
Lc 1,5  torn d’Abies, i sa muller, una de  les filles d’Aaron, i tenia per nom  
Lc 1,28 Senyor és ab vós. Beneita vós entre  les dones. 29 I quan ella l’hagué vist,  
Lc 1,39 se Maria, se n’anà a tota pressa a  les muntanyes de la Judea, a una ciutat de 
Lc 1,42 alta veu i digué: –Beneita tu entre  les dones i beneït lo fruit de ton ventre. 
Lc 1,48 moment me diran benaventurada totes  les generacions, 49 perquè ha fet en mi  
Lc 1,65  difundiren aquestes veus per totes  les muntanyes de la Judea. 66 I tots los  
Lc 1,66  de la Judea. 66 I tots los que  les oïen les depositaren en son cor,  
Lc 1,66  Judea. 66 I tots los que les oïen  les depositaren en son cor, dient: «Qui  
Lc 1,74  otorgaria 74 que, deslliurats de  les mans de nostres enemics, lo servíssem  
Lc 1,78  en remissió de sos pecats. 78 Per  les entranyes de misericòrdia de nostre  
Lc 1,79  als que estan sentats enmig de  les tenebres, i en la sombra de la mort,  
Lc 2,14  a Déu i deia: 14 –Glòria a Déu en  les altures, i en la terra pau, i als  
Lc 2,18  meravellats, i igualment de  les coses que els havien referit los  
Lc 2,19  totes estes coses, meditant- les en son cor. 20 I els pastors se’n  
Lc 2,20  i alabant a Déu per totes  les coses que havien vist i oït, del modo  
Lc 2,20 havien vist i oït, del modo que els  les havien dites. 21 I després d’haver  
Lc 2,39 I quan ells hagueren complert totes  les coses, conforme a la Llei del Senyor,  
Lc 2,49  sabíeu que jo dec emplear-me en  les coses de mon Pare? 50 Emperò ells no  
Lc 2,50  50 Emperò ells no comprengueren  les paraules que els havia dit. 51 I baixà 
Lc 3,4  4 com està escrit en lo llibre de  les paraules del profeta Isaïes, dient:  
Lc 4,15  la comarca. 15 I ell ensenyava en  les sinagogues d’ells i era alabat de  
Lc 4,22  testimoni, i se meravellaven de  les paraules de gràcia que eixien de sa  
Lc 4,23 que foren fetes en Cafarnaüm, fes- les aquí també en ta pàtria.” 24 I deia:  
Lc 4,40  los hi portaven. I ell, posant  les mans sobre cada u d’ells, los curava. 
Lc 4,43  –És menester que vaja jo també a  les altres ciutats a predicar lo Regne de  
Lc 4,44  enviat. 44 I anava predicant en  les sinagogues de la Galilea. 5,Tit  
Lc 5,7 vingueren, i de tal manera ompliren  les dos barques, que casi se n’anaven a  
Lc 5,11  pescador d’homes. 11 I atracades  les barques a terra, ho abandoraren tot i  
Lc 5,19  ’n pujaren al teulat i, per entre  les teules, despenjaren lo llit posant-  
Lc 6,Tit  admirable sermó en què declara  les exceŀlències de la llei cristiana. 1 I 
Lc 6,1  collien espigues i, esgrunant- les entre les mans, se les menjaven. 2 I  
Lc 6,1  espigues i, esgrunant-les entre  les mans, se les menjaven. 2 I alguns dels 
Lc 6,1  esgrunant-les entre les mans, se  les menjaven. 2 I alguns dels fariseus los 
Lc 6,47  que ve a mi i ou mes paraules i  les compleix, jo vos mostraré a qui se  
Lc 7,12 de gent. 12 I, a l’arribar prop de  les portes de la ciutat, veus aquí que  
Lc 7,14  –No plòries. 14 I s’acercà i tocà  les andes. I els que el portaven se  
Lc 8,1  després, que Jesús caminava per  les ciutats i llocs predicant i anunciant  
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Lc 8,4  que venia ansiosa ab ell des de  les ciutats, los digué per paràbola: 5 –Un 
Lc 8,7  7 I altra caigué entre espines, i  les espines que nasqueren junt ab ella, la 
Lc 8,34  i ho contaren en la ciutat i en  les masies. 35 I eixiren a veure lo que  
Lc 9,1 tots los dimonis, i virtut de curar  les dolències. 2 I els envià a predicar lo 
Lc 9,44 de Déu; i meravellant-se de totes  les coses que Jesús feia, digué ell a sos  
Lc 9,56  de l’home no ha vingut a perdre  les ànimes, sinó a salvar-les. I se n’  
Lc 9,56  perdre les ànimes, sinó a salvar- les. I se n’anaren a un altre lloc. 57 I  
Lc 10,19  he donat potestat per a trepitjar  les serpents i els escorpins i sobre tot  
Lc 10,21  coses als savis i als prudents, i  les haveu revelades als petits. Així és,  
Lc 10,22  així vos ha plagut. 22 »Totes  les coses me són entregades de mon Pare. I 
Lc 10,34  34 I acostant-se, li embenà  les ferides, xopant-les-hi ab oli i  
Lc 10,34 se, li embenà les ferides, xopant- les-hi ab oli i vi, i cavalgant-lo  
Lc 10,40  contínuament estava aqueferada ab  les feines de la casa, i vingué a ell, i  
Lc 11,7 enfadis. Ja la porta està tancada i  les meves criatures són al llit ab mi, no  
Lc 11,21  guarda sa casa, estan en pau totes  les coses que ell posseeix. 22 Mes, si  
Lc 11,22  que ell, lo venç, li prendrà totes  les armes en què ell confiava i repartirà  
Lc 11,39  gran cuidado de netejar per defora  les copes i los plats, emperò vostre  
Lc 11,41  us resta feu-ne almoina, i totes  les coses seran límpies per a vosaltres.  
Lc 11,42  la menta, i de la ruda, i de totes  les herbes, i traspassau la justícia i l’ 
Lc 11,43 que amau tenir los primers sitis en  les sinagogues, i ser saludats en les  
Lc 11,43  les sinagogues, i ser saludats en  les places! 44 »Ai de vosaltres, escribes  
Lc 11,46  que no poden dur, i vosaltres no  les tocau ni ab la punta del dit! 47 »Ai  
Lc 11,48 donau testimoni de que consentiu en  les obres de vostres pares; perquè ells en 
Lc 12,3  que no s’haja de saber. 3 Perquè  les coses que haveu dit en les tenebres,  
Lc 12,3 3 Perquè les coses que haveu dit en  les tenebres, seran dites en la claredat;  
Lc 12,3  i lo que diguéreu a l’oïdo en  les estàncies, serà anunciat sobre los  
Lc 12,11  perdó. 11 »I quan vos pòrtien a  les sinagogues i als magistrats i a les  
Lc 12,11 les sinagogues i als magistrats i a  les potestats, no passeu cuidado de lo que 
Lc 12,15  qual no està en l’abundància de  les coses que posseeix. 16 I los referí  
Lc 12,26  26 Doncs, si no teniu poder per a  les coses més petites, a què afanar-vos  
Lc 12,26  petites, a què afanar-vos per a  les demés? 27 Mirau los lliris com  
Lc 12,30 30 Puix totes estes són coses per a  les que la gent del món s’afana; i sap  
Lc 12,35  35 »Teniu vostres lloms cenyits i  les candeles enceses en vostres mans. 36 I 
Lc 12,36  a son Senyor que ha de tornar de  les bodes, a fi de que quan vinga i  
Lc 12,45  a tractar mal als criats i a  les criades, i a menjar i beure, i a  
Lc 13,13  estàs de ta dolència! 13 I imposà  les mans sobre ella, i a l’instant s’  
Lc 13,22  22 I anava ensenyant per  les ciutats i llocs, caminant a Jerusalem. 
Lc 14,21  digué a son criat: »–Ix luego a  les places i als carrers de la ciutat, i  
Lc 15,4  i havent-ne perdut una, no deixa  les noranta-nou en lo desert i no va en  
Lc 15,5  5 I quan la troba, se la carrega a  les espatlles ple de goig. 6 I arribant a  
Lc 15,9  que l’ha encontrada reuneix  les amigues i veïnes, i diu: “Donau-me  
Lc 15,16 16 I desitjava omplir son ventre de  les triadures de què els porcs menjaven, i 
Lc 15,16  de què els porcs menjaven, i ningú  les hi donava. 17 Emperò, tornant en si,  
Lc 16,9  que procureu guanyar-us amics ab  les riqueses de la iniquitat, a fi de que  
Lc 16,9 vindreu a menos, ells vos rèbien en  les eternes morades. 10 Lo qui és fiel en  
Lc 16,11  Si, doncs, no haveu estat fiels en  les riqueses injustes, qui us fiarà les  
Lc 16,11 les riqueses injustes, qui us fiarà  les verdaderes? 12 I si no fóreu fiels en  
Lc 16,13 l’altre. No podeu servir a Déu i a  les riqueses. 14 Emperò los fariseus, que  
Lc 16,21  21 desitjant saciar-se ab  les molles que queien de la taula del ric, 
Lc 16,21 queien de la taula del ric, i ningú  les hi donava; emperò venien los cans i li 
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Lc 16,21  venien los cans i li llepaven  les llagues. 22 »I succeí que, quan morí  
Lc 17,10  també vosaltres, quan façau totes  les coses que vos són manades, dieu:  
Lc 17,27  bevien. Los homes prenien mullers,  les mullers marits, fins al dia en què Noè 
Lc 17,31  de casa, no bàixia a prendre- les. I el qui es tròbia en lo camp, tampoc 
Lc 17,37  lo cos, allí se juntaran també  les àligues. 18,Tit Capítol XVIII  
Lc 18,Tit  de perfecció. Mostra lo perill de  les riqueses i cura al cego de Jericó. 1  
Lc 18,31 Jerusalem, i seran complertes totes  les coses que escrigueren los profetes del 
Lc 19,Tit  Conversió de Zaqueu. Paràbola de  les cent mines. Entra Jesús triümfant en  
Lc 19,24 -li la mina i donau-la al que té  les deu mines. 25 »I li respongueren:  
Lc 19,38  Senyor. Pau en lo cel i glòria en  les altures! 39 I alguns dels fariseus que 
Lc 19,40  –Vos dic que, si aquestos callen,  les pedres alçaran la veu. 41 I quan  
Lc 20,46  i gusten de ser saludats en  les places i d’ocupar los primers bancs  
Lc 20,46  i d’ocupar los primers bancs en  les sinagogues i los primers sitis en los  
Lc 20,47  de llargues oracions, devoren  les cases de les viudes. Estos seran  
Lc 20,47  oracions, devoren les cases de  les viudes. Estos seran condemnats ab  
Lc 21,1  Jesucrist. 1 I estant Jesús mirant  les almoines que posaven los rics en l’  
Lc 21,12  i vos perseguiran i entregaran a  les sinagogues, i vos posaran en la presó, 
Lc 21,21 los que estan en la Judea, fúgien a  les muntanyes; i los que es tròbien enmig  
Lc 21,23  que està escrit. 23 Emperò, ai de  les prenyades i de les que donen de mamar  
Lc 21,23 23 Emperò, ai de les prenyades i de  les que donen de mamar en aquells dies!  
Lc 21,24  portats en cautiveri per totes  les nacions, i Jerusalem serà trepitjada  
Lc 21,24  fins que es cúmplien los temps de  les nacions. 25 I hi haurà senyals en lo  
Lc 21,25  en lo sol, i en la lluna, i en  les estrelles. I en la terra, la gent  
Lc 21,26  de temor i de sobresalt, per  les coses que han de sobrevenir a tot lo  
Lc 21,26  de sobrevenir a tot lo món, puix  les virtuts del cel seran commogudes. 27  
Lc 22,25  Emperò ell los digué: –Los reis de  les nacions les tracten ab imperi, i els  
Lc 22,25 los digué: –Los reis de les nacions  les tracten ab imperi, i els que tenen  
Lc 22,30 senteu sobre tronos per a judicar a  les dotze tribus d’Israel. 31 Ademés  
Lc 22,37 fou contat entre los malvats.” Puix  les coses que foren predites de mi tenen  
Lc 22,53  vosaltres en lo temple no posàreu  les mans sobre mi. Emperò aquesta és la  
Lc 22,53  és la vostra hora i lo poder de  les tenebres. 54 I en seguida lo  
Lc 23,29  dies en què diran: “Ditxoses  les estèrils, i los ventres que no  
Lc 23,30  30 Aleshores començaran a dir a  les muntanyes: “Caeu sobre nosaltres”, i  
Lc 23,49  al pit. 49 I tots sos coneguts i  les dones que l’havien seguit des de la  
Lc 23,55 anava ja a entrar lo dissabte. 55 I  les dones que havien vingut de Galilea ab  
Lc 24,Tit  Jesús ressuscita. Van al sepulcre  les santes dones. Incredulitat dels  
Lc 24,5  lo rostro inclinat a terra, ells  les digueren: –Per què buscau entre els  
Lc 24,8  dia.” 8 Llavors se recordaren de  les paraules d’ell. 9 I isqueren del  
Lc 24,10  apòstols i a tots los demés. 10 I  les que referiren als apòstols aquestes  
Lc 24,10  i Joana, i Maria, mare de Jaume, i  les demés que estaven ab elles. 11 I ells  
Lc 24,11  per un desvari estes paraules i no  les cregueren. 12 Emperò, alçant-se  
Lc 24,22  22 És veritat que algunes dones de  les que estaven ab nosaltres nos pasmaren, 
Lc 24,24 també al sepulcre, han trobat totes  les coses com les dones les havien  
Lc 24,24  han trobat totes les coses com  les dones les havien referit; mes a ell no 
Lc 24,24  totes les coses com les dones  les havien referit; mes a ell no el  
Lc 24,27  profetes, los explicava en totes  les Escriptures lo que s’havia dit d’  
Lc 24,32  parlava en lo camí i nos explicava  les Escriptures? 33 I alçant-se  
Lc 24,40  jo tinc. 40 I dit això, los mostrà  les mans i los peus. 41 Emperò com ells  
Lc 24,43  menjat davant d’ells, prengué  les sobres i los les donà. 44 I els digué: 
Lc 24,43  d’ells, prengué les sobres i los  les donà. 44 I els digué: –Aquestes són  
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Lc 24,44 donà. 44 I els digué: –Aquestes són  les paraules que jo us deia quan encara  
Lc 24,45  enteniment per a què entenguessen  les Escriptures. 46 I els digué: –Així  
Lc 24,47  i la remissió dels pecats a totes  les nacions començant per Jerusalem. 48 I  
Lc 24,50  fora, camí de Betània i, alçant  les mans, los beneí. 51 I mentres los  
Jn 1,3 ab Déu. 3 Per ell foren fetes totes  les coses, i sens ell ninguna cosa fou  
Jn 1,5  homes. 5 I la llum resplendeix en  les tenebres, i les tenebres no la  
Jn 1,5 llum resplendeix en les tenebres, i  les tenebres no la comprengueren. 6 Hi  
Jn 1,23  que clama en lo desert: Feu dretes  les sendes del Senyor”, com digué Isaïes  
Jn 2,2  de Jesús. 2 Fou també convidat a  les bodes Jesús, i sos deixebles. 3 I  
Jn 2,6  sis grans gerres de pedra per a  les purificacions que s’usaven entre els  
Jn 2,6  entre els jueus, en cada una de  les quals cabien dues o tres mesures. 7  
Jn 2,7 mesures. 7 Jesús los digué: –Ompliu  les gerres d’aigua. I ells les ompliren  
Jn 2,7 –Ompliu les gerres d’aigua. I ells  les ompliren fins a dalt. 8 I Jesús los  
Jn 3,12  12 Si no creeu quan vos parlo de  les coses de la terra, com creureu quan  
Jn 3,12  com creureu quan vos pàrlia de  les coses del cel? 13 I ningú puja al cel, 
Jn 3,19  al món i los homes han amat més  les tenebres que la llum, perquè ses obres 
Jn 3,35 35 Lo Pare ama al Fill i posà totes  les coses en ses mans. 36 Lo qui creu en  
Jn 4,39 aquella ciutat cregueren en ell per  les paraules d’aquella dona, que  
Jn 4,52  millor, li respongueren: –Ahir a  les set lo deixà la febre. 53 I reconegué  
Jn 5,2 2 I en Jerusalem està la piscina de  les Ovelles, anomenada en hebreu Betesda,  
Jn 5,3  que aguardaven lo moviment de  les aigües. 4 Puix un àngel del Senyor  
Jn 5,36  major que el de Joan, perquè  les obres que el Pare m’ha donat a  
Jn 5,39 a qui ell ha enviat. 39 Escodrinyau  les Escriptures, ja que creeu trobar en  
Jn 5,39  elles la vida eterna; i elles són  les que donen testimoni de mi. 40 I no  
Jn 6,24  sos deixebles, se’n pujaren a  les barques i vingueren a Cafarnaüm en  
Jn 6,28  –Què farem nosaltres per a fer  les obres de Déu? 29 Respongué Jesús i els 
Jn 6,60  en Cafarnaüm. 60 I havent- les oït molts de sos deixebles, digueren:  
Jn 6,60  paraules. I: –Qui podrà escoltar- les? 61 Emperò Jesús, sabent en si mateix  
Jn 7,3  a fi de que tos deixebles vegen  les obres que fas. 4 Perquè ningú que  
Jn 7,15 meravellaven dient: –Com sap aquest  les Escriptures sens haver-les après? 16 
Jn 7,15 aquest les Escriptures sens haver- les après? 16 Jesús los respongué i digué: 
Jn 7,30 doncs, com prendre’l, i ningú posà  les mans sobre ell, perquè la seva hora no 
Jn 7,35  ¿Se n’anirà, per ventura, entre  les nacions espargides per lo món a  
Jn 7,44  ’l, mes ningú posà sobre ell  les mans. 45 I així los ministres tornaren 
Jn 7,52 per ventura, també galileu? Examina  les Escriptures i mira com no ix profeta  
Jn 8,Tit  Déu, i respon ab gran mansuetud a  les blasfèmies dels jueus. 1 Jesús se n’  
Jn 8,5  nos té manat en la Llei apedregar  les tals. Vós, doncs, què dieu? 6 Lo que  
Jn 8,12 lo qui em segueix a mi no camina en  les tenebres, sinó que tindrà la llum de  
Jn 8,38  d’Abraham –replicà Jesús–, faríeu  les obres d’Abraham. 40 Emperò vosaltres  
Jn 8,41 no ho féu Abraham. 41 Vosaltres feu  les obres de vostre pare. I ells li  
Jn 8,47 creeu? 47 Lo qui és de Déu, escolta  les paraules de Déu. Per això vosaltres no 
Jn 8,47  de Déu. Per això vosaltres no  les escoltau, perquè no sou de Déu. 48 I  
Jn 8,59  prengueren pedres per tirar- les-hi, emperò Jesús s’ocultà e isqué  
Jn 9,3  sos pares, sinó que això és perquè  les obres de Déu se manifestassen en ell.  
Jn 9,4  en ell. 4 Convé que jo faça  les obres del que m’ha enviat, mentres  
Jn 10,Tit  jueus prenen pedres per a tirar- les-hi com a blasfemador, perquè deia  
Jn 10,1  entra per la porta en lo corral de  les ovelles, sinó que puja per altra part, 
Jn 10,2 entra per la porta, és lo pastor de  les ovelles. 3 A est és a qui lo porter  
Jn 10,3  3 A est és a qui lo porter obre, i  les ovelles escolten sa veu, i ell crida  
Jn 10,3  sa veu, i ell crida per son nom a  les ovelles pròpies i les guia defora. 4 I 
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Jn 10,3 per son nom a les ovelles pròpies i  les guia defora. 4 I quan ha fet eixir ses 
Jn 10,4  pròpies, va davant d’elles i  les ovelles lo segueixen, perquè coneixen  
Jn 10,7  veritat vos dic que só la porta de  les ovelles. 8 Tots los que han vingut  
Jn 10,8  ara són lladres i robadors, però  les ovelles no els escoltaren. 9 Jo só la  
Jn 10,12  pastor, i del qual no són pròpies  les ovelles, veu venir lo llop i abandona  
Jn 10,12  veu venir lo llop i abandona  les ovelles i fuig, i el llop les agarra i 
Jn 10,12  les ovelles i fuig, i el llop  les agarra i esbarria lo bestiar. 13 Lo  
Jn 10,13  i no té interès algun en  les ovelles. 14 »Jo só lo bon pastor, i  
Jn 10,16 ovelles que no són d’aquest ramat,  les quals he de recollir, i oiran la meva  
Jn 10,27  27 Mes ovelles ouen ma veu, i jo  les conec i em segueixen. 28 I jo els dono 
Jn 10,28  i no es perdran mai, i ningú  les arrancarà de mes mans. 29 Mon Pare, lo 
Jn 10,29 que m’ha donat és superior a totes  les coses, i ningú pot arrancar-ho de la 
Jn 10,37 dit: “Só Fill de Déu”? 37 Si no faç  les obres de mon Pare, no em cregau, 38  
Jn 10,38  mon Pare, no em cregau, 38 mes si  les faç i no em voleu creure a mi, creeu a 
Jn 10,38  i no em voleu creure a mi, creeu a  les obres, a fi de que conegau i cregau  
Jn 11,19  a Marta i a Maria per a consolar- les de la mort de son germà. 20 I quan  
Jn 11,46  trobar als fariseus i els contaren  les coses que Jesús havia fet. 47 Llavors  
Jn 12,35  mentres teniu llum, per a què  les tenebres no us sorprenguen, puix lo  
Jn 12,38  ell; 38 a fi de que es complissen  les paraules del profeta Isaïes, lo qual  
Jn 12,47  47 I si algú ou mes paraules i no  les observa, jo no el judico, puix no he  
Jn 12,50  Les coses, doncs, que jo dic,  les dic com lo Pare m’ha ordenat. 13,Tit  
Jn 13,3  que el Pare li havia posat totes  les coses en les mans, que havia vingut de 
Jn 13,3  li havia posat totes les coses en  les mans, que havia vingut de Déu, i que  
Jn 13,9 –Senyor, no solament mos peus, sinó  les mans i lo cap també. 10 Jesús li diu:  
Jn 13,17 estes coses, sereu benaventurats si  les practiqueu. 18 »No ho dic de tots  
Jn 14,10  mi? Les paraules que jo us dic, no  les dic de mi mateix; i el Pare que està  
Jn 14,10  Pare que està en mi, ell mateix fa  les obres. 11 ¿No creeu que jo estic en lo 
Jn 14,12  en mi? 12 Creeu-ho almenos per  les obres que jo faç. En veritat, en  
Jn 14,12  qui creu en mi, aqueix farà també  les obres que jo faç, i les farà encara  
Jn 14,12  farà també les obres que jo faç, i  les farà encara majors, perquè jo me’n  
Jn 14,26  en mon nom, vos ensenyarà totes  les coses i vos recordarà tot lo que us he 
Jn 15,11 en son amor. 11 »Aquestes coses vos  les he dites a fi de que mon goig sia en  
Jn 15,20  mes paraules, també guardaran  les vostres. 21 Mes totes estes coses les  
Jn 15,21  vostres. 21 Mes totes estes coses  les faran ab vosaltres per causa de mon  
Jn 15,24  no tindrien culpa; mes ara ells  les han vistes i m’han avorrit a mi i a  
Jn 16,1  la plàtica. 1 »Aquestes coses vos  les he dites per a què no us escandaliseu. 
Jn 16,2  us escandaliseu. 2 Vos trauran de  les sinagogues, i ve el temps en què  
Jn 16,4  l’hora, vos recordeu de que jo us  les havia anunciat. 5 »I no us les diguí  
Jn 16,5  us les havia anunciat. 5 »I no us  les diguí al principi, perquè estava ab  
Jn 16,12  -vos, mes ara no podeu portar- les. 13 Emperò quan vinga aquell Esperit  
Jn 16,13  de si mateix, sinó que dirà totes  les coses que haurà oït i us anunciarà les 
Jn 16,13  coses que haurà oït i us anunciarà  les que han de venir. 14 Ell me  
Jn 16,25  sia ple. 25 »Aquestes coses vos  les he dites en paràboles. Ja ve l’hora  
Jn 17,8 ve de vós. 8 Perquè jo els he donat  les paraules que vós me donàreu, i ells  
Jn 17,8 paraules que vós me donàreu, i ells  les reberen, i conegueren verdaderament  
Jn 17,10 10 I totes mes coses són vostres, i  les vostres són meves; i ab elles he estat 
Jn 18,4  i armes. 4 Emperò Jesús, sabent  les coses que li havien de succeir, s’  
Jn 18,21  que jo els he dit, puix ells saben  les coses que jo he dit. 22 I havent dit  
Jn 19,28  d’això, sabent Jesús que totes  les coses estaven complertes, per a què es 
Jn 19,31  a Pilat que els trencassen  les cames i els traguessen d’allí. 32  
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Jn 19,32  doncs, los soldats, i trencaren  les cames del primer i de l’altre que  
Jn 19,33 veent-lo ja mort, no li trencaren  les cames, 34 mes un dels soldats ab la  
Jn 20,5  5 I havent-se inclinat, vegé  les teles en terra; mes no entrà dins. 6  
Jn 20,6  -lo, entrà en lo sepulcre i vegé  les teles en terra, 7 i lo sudari, que  
Jn 20,7  sobre lo cap d’ell, no junt ab  les demés teles, sinó separat i plegat en  
Jn 20,19  de la semana, i estant tancades  les portes d’a on s’havien reunit los  
Jn 20,20  d’haver dit això, los mostrà  les mans i el costat, i s’ompliren de  
Jn 20,26 ells. Vingué Jesús, estant tancades  les portes, i se presentà enmig d’ells i  
Jn 21,17  li digué: –Senyor, vós sabeu totes  les coses, vós sabeu que jo us amo. Jesús  
Jn 21,24  dóna testimoni d’estes coses, i  les ha escrites, i sabem que son testimoni 
Jn 21,25  moltes altres coses que Jesús féu,  les que, si s’escriguessen una per una,  
Ac 1,1  en lo meu primer tractat, de totes  les coses que Jesús començà a fer i  
Ac 1,14  perseveraven unànims en oració ab  les dones, i ab Maria, mare de Jesús, i ab 
Ac 2,5  jueus, barons piadosos, de totes  les nacions que hi ha baix del cel. 6  
Ac 2,11  los oïm parlar en nostres llengües  les grandeses de Déu. 12 Se pasmaven,  
Ac 2,42  de la fracció del pa, i en  les oracions. 43 I tota persona tenia  
Ac 2,44 creien estaven units i tenien totes  les coses comunes. 45 Venien ses  
Ac 2,46  en lo temple i partint lo pa per  les cases, prenien lo menjar ab alegria i  
Ac 3,7  mateix instant se li enfortiren  les cames i les plantes. 8 I d’un salt se 
Ac 3,7  se li enfortiren les cames i  les plantes. 8 I d’un salt se posà en  
Ac 3,21 al temps de la restauració de totes  les coses, les quals parlà Déu per boca  
Ac 3,21  la restauració de totes les coses,  les quals parlà Déu per boca dels seus  
Ac 3,25  descendència seran beneïdes totes  les famílies de la terra.” 26 Déu,  
Ac 4,20  20 Puix no podem deixar de parlar  les coses que havem vist i oït. 21 Llavors 
Ac 4,25 servo, digueres: »“Per què bramaren  les gents i els pobles pensaren coses  
Ac 4,30  30 extenent vostra mà a curar  les dolències i a que es facen meravelles  
Ac 4,32 res del que posseïa, sinó que totes  les coses eren comunes entre ells. 33 I ab 
Ac 4,34  tots quants posseïen camps o cases  les venien i portaven lo preu d’elles 35  
Ac 5,12  oigueren aquestes coses. 12 I per  les mans dels apòstols se feien molts  
Ac 5,16  també a Jerusalem molta gent de  les ciutats comarcanes, portant los  
Ac 5,19  l’àngel del Senyor, obrint de nit  les portes de la presó i traent-los  
Ac 5,20  al temple, predicau al poble totes  les paraules d’aquesta vida. 21 Ells,  
Ac 5,23 i els guardes que estaven davant de  les portes, mes havent-les obert no  
Ac 5,23  davant de les portes, mes havent- les obert no trobàrem ningú dins. 24 I  
Ac 5,42  I tots los dies, en lo temple i en  les cases, no cessaven d’ensenyar i  
Ac 6,2  la paraula de Déu per servir  les taules. 3 Escolliu, doncs, germans, d’ 
Ac 6,6  los quals, fent oració, imposaren  les mans sobre d’ells. 7 I la paraula del 
Ac 6,14  destruirà aquest lloc i mudarà  les tradicions que ens donà Moisès. 15 I  
Ac 7,38  de vida per a donar-nos- les. 39 A qui no volgueren obeir nostres  
Ac 7,41  a l’ídol, i es regositjaven en  les obres de ses mans. 42 Llavors Déu s’  
Ac 7,43  figures que féreu per adorar- les. Jo us transportaré, doncs, més allà  
Ac 7,57  exclamant a grans veus, se taparen  les orelles, i tots plegats envestiren  
Ac 8,1  i foren tots dispersos per  les províncies de Judea i de Samària,  
Ac 8,3  assolava la Iglésia: entrant per  les cases i arrencant-ne homes i dones,  
Ac 8,17  Senyor Jesús. 17 Llavors posaven  les mans sobre ells i rebien l’Esperit  
Ac 8,18  vegés Simó que per la imposició de  les mans dels apòstols se donava l’  
Ac 8,19  a què tot aquell a qui jo impòsia  les mans, rèbia l’Esperit Sant. I Pere li 
Ac 8,24  no vinga sobre mi ninguna cosa de  les que haveu dit. 25 I ells, després d’  
Ac 8,40  predicava l’evangeli a totes  les ciutats, fins que arribà a Cesarea.  
Ac 9,2  2 i li demanà cartes per a  les sinagogues de Damasco, ab lo fi de  
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Ac 9,12  Ananies que entrava i li imposava  les mans per a què recobràs la vista. 13 I 
Ac 9,17  marxà i entrà en la casa, i posant  les mans sobre ell, digué: –Germà Saulo,  
Ac 9,19  que prengué aliment, recobrà  les forces; i estigué alguns dies ab los  
Ac 9,20  20 I en seguida predicava en  les sinagogues a Jesús, que est és lo Fill 
Ac 9,24  de ses insídies. I guardaven  les portes de dia i de nit per a donar-  
Ac 9,39  aposento alt, i el rodejaren totes  les viudes, plorant i ensenyant les  
Ac 9,39  les viudes, plorant i ensenyant  les túniques i els vestits que els feia  
Ac 9,41  i l’alçà, i cridant als sants i a  les viudes, los la presentà viva. 42 I fou 
Ac 10,11 com un gran llençol, que lligat per  les quatre puntes baixava del cel a la  
Ac 10,33 la presència de Déu per a oir totes  les coses que el Senyor t’ha manat. 34  
Ac 11,4  menjares ab ells? 4 I Pere prenent  les coses des del principi, los les  
Ac 11,4  les coses des del principi, los  les declarà per son ordre dient: 5 –Jo  
Ac 11,5  un vas com una gran tela que per  les quatre puntes baixava del cel, i  
Ac 11,14  14 lo qual te dirà paraules per  les quals seràs salvo tu i tota ta casa.”  
Ac 11,16  16 I llavors me recordí de  les paraules del Senyor, com ell havia  
Ac 12,7 –Alça’t immediatament. I caigueren  les cadenes de ses mans. 8 I l’àngel li  
Ac 12,8  li digué: –Cenyeix-te i calça’t  les sandàlies. I ho féu així. I li digué:  
Ac 12,20 del rei, solicitaren la pau, perquè  les terres d’ells estaven abastades del  
Ac 13,3 hagueren dejunat, i orat, i imposat  les mans sobre d’ells, los enviaren. 4 I  
Ac 13,5  predicaven la paraula de Déu en  les sinagogues dels jueus. I tenien també  
Ac 13,27  prínceps, no coneixent a est ni a  les veus dels profetes que es llegeixen  
Ac 13,27  que es llegeixen casa dissabte,  les compliren condemnant-lo. 28 I no  
Ac 13,29  29 I quan hagueren complert totes  les coses que estaven escrites d’ell, lo  
Ac 13,34  manera: “Jo us donaré fielment  les misericòrdies promeses a David.” 35 I  
Ac 13,45  de zel i, blasfemant, contradeien  les coses que deia Pau. 46 Llavors Pau i  
Ac 14,10  peus! I ell saltà i caminava. 10 I  les gents, quan vegeren lo que Pau havia  
Ac 14,12  de la ciutat, portant davant de  les portes toros i guirnaldes, volia  
Ac 14,26  la iglésia, contaren totes  les coses que Déu havia fet ab ells, i com 
Ac 15,Tit  XV Concili de Jerusalem sobre  les observàncies de la Llei. Judes i  
Ac 15,4  los ancians, a qui referien totes  les coses que Déu havia obrat ab ells. 5  
Ac 15,15  a son nom. 15 I en això convenen  les paraules dels profetes, com està  
Ac 15,20 se’ls escriga que s’abstinguen de  les contaminacions dels ídols, i de  
Ac 15,21  en cada ciutat qui el predíquia en  les sinagogues, a on és llegit tots los  
Ac 15,36  a visitar als germans per totes  les ciutats a on havem predicat la paraula 
Ac 15,41  la Síria i per Cilícia, confirmant  les iglésies, manant que s’observassen  
Ac 16,4  pare era gentil. 4 I al passar per  les ciutats, los ensenyaven a guardar los  
Ac 16,5  los ancians en Jerusalem. 5 I així  les iglésies se confirmaven en la fe i  
Ac 16,13 i, assentant-nos allí, parlàrem a  les dones que havien acudit allí. 14 I una 
Ac 16,14  obrí lo cor per a què atengués a  les coses que deia Pau. 15 I quan fou  
Ac 16,22  magistrats, després d’esquinçades  les túniques d’aquells, los manaren  
Ac 16,26  i s’obriren tot seguit totes  les portes, i quedaren desfetes les  
Ac 16,26  les portes, i quedaren desfetes  les lligadures de tots los presos. 27 I  
Ac 16,27  l’escarceller, quan vegé obertes  les portes de la presó, desembeinà l’  
Ac 16,33  mateixa hora de nit, los rentà  les llagues; i immediatament fou batejat  
Ac 17,2  dissabtes disputà ab ells sobre  les Escriptures, 3 declarant i mostrant  
Ac 17,11  ànsia, escodrinyant tots los dies  les Escriptures per si estes coses eren  
Ac 17,22  ara advertesc que en totes  les coses sou excessivament  
Ac 17,24  24 Lo Déu que féu lo món i totes  les coses que hi ha en ell, aqueix, essent 
Ac 18,24  home eloqüent i molt docte en  les Escriptures. 25 Estava aquest instruït 
Ac 18,25  parlava i ensenyava ab diligència  les coses de Jesús, coneixent solament lo  
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Ac 18,28  als jueus mostrant-los ab  les Escriptures que Jesús era lo Cristo.  
Ac 19,1  Pau, després d’haver atravessat  les províncies altes, vingué a Èfeso i,  
Ac 19,6 Jesús. 6 I havent-los Pau imposat  les mans, vingué sobre d’ells l’Esperit  
Ac 19,8  tres mesos, disputant i persuadint  les coses tocant al Regne de Déu. 9 Mes  
Ac 19,12  de son cos i desapareixien d’ells  les dolències i eixien los esperits  
Ac 19,19  molts d’aquells que havien seguit  les arts vanes, portaren los llibres i els 
Ac 20,19  i ab tentacions esdevingudes per  les insídies dels jueus. 20 Com no m’he  
Ac 20,20  i d’ensenyar-vos en públic i en  les cases, 21 predicant als jueus i als  
Ac 20,22  me’n vaig a Jerusalem, no sabent  les coses que allí m’han de succeir, 23  
Ac 20,23 l’Esperit Sant testifica per totes  les ciutats dient que m’aguarden en  
Ac 20,34  estes mans m’han subministrat  les coses necessàries a mi i als que  
Ac 20,35 ab mi. 35 Jo us he mostrat en totes  les coses que, treballant d’aquesta  
Ac 20,38  38 afligits en gran manera per  les paraules que havia dit, que no veurien 
Ac 21,11  de Pau i, lligant-se los peus i  les mans, digué: –Açò diu l’Esperit Sant: 
Ac 21,19  los contà una per una totes  les coses que Déu havia fet entre els  
Ac 21,30 temple, i tot seguit foren tancades  les portes. 31 I mentres estaven tractant  
Ac 21,35  a la fortalesa. 35 I quan arribà a  les grades fou precís que els soldats lo  
Ac 21,40  posant-se Pau en peus sobre  les grades, féu senyal al poble ab la mà.  
Ac 22,15  davant de tots los homes de  les coses que has vist i oït. 16 I ara,  
Ac 22,19 jo ficava en la presó i assotava en  les sinagogues als que creien en vós. 20 I 
Ac 23,8  emperò los fariseus confessen  les dos coses. 9 Així que es mogué una  
Ac 24,7 ab gran violència nos l’arrancà de  les mans, 8 manant que sos acusadors  
Ac 24,8  podreu prendre coneixement de  les coses de què l’acusam. 9 I els jueus  
Ac 24,12  ab ningú, ni aplegant gent en  les sinagogues, 13 ni en la ciutat, ni  
Ac 24,13  ni en la ciutat, ni podran provar  les coses de què ara m’acusen. 14 Però  
Ac 24,14  jo a mon Pare i Déu, creent totes  les coses que estan escrites en la Llei i  
Ac 25,23 en l’audiència ab los tribuns i ab  les principals persones de la ciutat, se  
Ac 25,27  un home pres i no informar de  les acusacions que li fan. 26,Tit Capítol  
Ac 26,3  3 Majorment quan vós sabeu totes  les coses i les costums i qüestions que hi 
Ac 26,3  quan vós sabeu totes les coses i  les costums i qüestions que hi ha entre  
Ac 26,7  7 la qual esperen veure complerta  les nostres dotze tribus, servint a Déu de 
Ac 26,11  freqüentment los castiguí en totes  les sinagogues, i los compelia a  
Ac 26,16  -te ministre i testimoni de  les coses que has vist i de les que jo et  
Ac 26,16  de les coses que has vist i de  les que jo et mostraré en mes aparicions,  
Ac 26,18  los ulls i es convertesquen de  les tenebres a la llum, i del poder de  
Ac 27,2 férem a la vela, intentant costejar  les terres de l’Àsia i portant en nostra  
Ac 27,17 donar en un banc d’arena, arriaren  les veles, i així eren arrastrats. 18 Al  
Ac 27,20 veent-se per molts dies lo sol ni  les estrelles, i amenaçats d’una  
Ac 27,20  borrasca, teníem ja perdudes totes  les esperances de salvar-nos. 21 I  
Ac 27,30  ab lo pretext de voler allargar  les àncores de proa. 31 Digué Pau al  
Ac 27,32  32 Llavors los soldats tallaren  les amarres del bot i el deixaren perdre.  
Ac 27,37  i menjaren ells també. 37 I totes  les persones que anàvem dins del barco  
Ac 27,40 ancles, s’entregaren a la mercè de  les oles, i afluixant també les cordes del 
Ac 27,40  de les oles, i afluixant també  les cordes del timó i alçada la vela de  
Ac 28,8  ’l i, fent oració i posant-li  les mans dessobre, lo curà. 9 I després d’ 
Ac 28,15  a rebre fins al Foro d’Àpio i  les Tres Tavernes; i quan los vegé Pau,  
Ac 28,17 fet res contra del poble, ni contra  les costums de nostres pares, vaig ésser  
Ac 28,24 fins a la tarda. 24 I alguns creien  les coses que se’ls deien i altres no les 
Ac 28,24  coses que se’ls deien i altres no  les creien. 25 I com no estiguessen  
Ac 28,31  lo Regne de Déu i ensenyant  les coses que són del Senyor Jesucrist ab  
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Rm 1,2  abans promès per sos profetes en  les santes Escriptures, 3 concernent a son 
Rm 1,5  perquè s’obeesca la fe en totes  les nacions per son nom, 6 entre les quals 
Rm 1,6  les nacions per son nom, 6 entre  les quals vosaltres sou també cridats per  
Rm 1,13  entre vosaltres, així com entre  les demés nacions. 14 Só deutor a grecs i  
Rm 1,20  Déu los ho manifestà. 20 Perquè  les coses invisibles d’ell se veuen  
Rm 1,20  de la creació del món, per  les obres criades, fins son poder etern i  
Rm 1,24 abandonà també a la immundícia, per  les concupiscències de son cor, per a  
Rm 1,25 en mentida, i adoraren i serviren a  les criatures abans que al Criador, lo qui 
Rm 1,26  a passions ignominioses, puix fins  les dones d’ells invertiren l’ús natural 
Rm 1,27 los homes, deixant l’ús natural de  les dones, s’abrasaren en sos apetits  
Rm 1,32  són dignes de mort, no solament  les practiquen, sinó que es complauen en  
Rm 1,32  que es complauen en aquells que  les practiquen. 2,Tit Capítol II Se  
Rm 2,1  te condemnes a tu mateix, puix fas  les mateixes coses que judiques. 2 Perquè  
Rm 2,3  als que fan tals coses i obres  les mateixes, ¿penses que t’escaparàs del 
Rm 2,4  del judici de Déu? 4 ¿O menysprees  les riqueses de sa bondat i paciència, i  
Rm 2,14  que no tenen Llei, fan naturalment  les coses que conté la Llei, aquestos  
Rm 2,18  i instruït per la Llei aproves  les coses que són més exceŀlents, 19 i et  
Rm 3,20  culpable envers Déu. 20 Puix per  les obres de la Llei ninguna carn serà  
Rm 3,27  Queda exclosa. Per quina llei? De  les obres? No, sinó per la llei de la fe.  
Rm 3,28  home és justificat per la fe, sens  les obres de la Llei. 29 ¿És ell, per  
Rm 4,Tit  Déu justifica al pecador, no per  les obres sinó per la fe. 1 Què direm,  
Rm 4,2  si Abraham fou justificat per  les obres, té de què gloriar-se, però no 
Rm 4,7  7 dient: «Benaventurats aquells  les maldats dels quals són perdonades i  
Rm 4,12 circumcisió, sinó als que segueixen  les petjades de la fe de nostre pare  
Rm 4,17 lo qual dóna vida als morts i crida  les coses que no són com les que són. 18  
Rm 4,17  i crida les coses que no són com  les que són. 18 Lo qui contra esperança  
Rm 5,3 això, sinó que ens gloriam també en  les tribulacions, sabent que la tribulació 
Rm 8,5  que són segons la carn, gusten de  les coses de la carn; emperò los que són  
Rm 8,5  són segons l’Esperit, percebeixen  les coses de l’Esperit. 6 Puix la  
Rm 8,13  per medi de l’Esperit mortificau  les obres de la carn, viureu. 14 Puix que  
Rm 8,23 també nosaltres mateixos, que tenim  les primícies de l’Esperit, nosaltres  
Rm 8,28  a Déu. 28 I sabem també que totes  les coses cooperen al bé d’aquells que  
Rm 8,32  no ens donarà ab ell també totes  les coses? 33 Qui farà acusació alguna  
Rm 9,4  de la Llei, i el culto, i  les promeses; 5 los pares dels quals són  
Rm 9,5  segons la carn, que és sobre totes  les coses Déu beneït en tots los sigles.  
Rm 9,12  de Déu en l’elecció), 12 no per  les obres, sinó per aquell que crida, li  
Rm 9,23  23 i per a fer manifestes  les riqueses de sa glòria sobre los vasos  
Rm 9,27 d’Israel sia com l’arena del mar,  les relíquies seran salvades; 28 perquè  
Rm 10,Tit  pot salvar-se; ab ella i no ab  les obres de la Llei s’alcança la  
Rm 11,6  6 I si per la gràcia, ja no per  les obres; altrament la gràcia ja no és  
Rm 11,6 la gràcia ja no és gràcia; i si per  les obres, ja no per gràcia; altrament l’ 
Rm 11,16  si l’arrel és santa, ho són també  les branques. 17 I si alguna de les  
Rm 11,17  les branques. 17 I si alguna de  les branques és trencada, i essent tu  
Rm 11,18  l’oliver, 18 no et jàcties contra  les branques. I si te’n jactes, sàpies  
Rm 11,21  tem. 21 Perquè si Déu no perdonà a  les branques naturals, tal vegada no et  
Rm 11,33  ab tots. 33 Oh profunditat de  les riqueses de la sabiduria i ciència de  
Rm 11,36  ell, i per ell, i en ell són totes  les coses. A ell sia la glòria per a los  
Rm 12,13  oració perseverants; 13 socorrent  les necessitats dels sants, exercint l’  
Rm 12,16  coses altes, sinó acomodau-vos a  les humils. No us tingau per savis en  
Rm 13,Tit  la submissió als superiors i a  les potestats civils. L’amor del proïsme  
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Rm 13,1  1 Subjéctia’s tota persona a  les potestats superiors. Perquè no hi ha  
Rm 13,1  sinó de Déu, i Déu ha ordenat  les que existeixen. 2 Per lo tant, aquell  
Rm 13,3 Perquè los prínceps no són terror a  les obres bones, sinó a les males. ¿Vols  
Rm 13,3  terror a les obres bones, sinó a  les males. ¿Vols tu no tenir temor de la  
Rm 13,12  lo dia està cerca. Llancem, doncs,  les obres de les tenebres, i vestim-nos  
Rm 13,12 cerca. Llancem, doncs, les obres de  les tenebres, i vestim-nos ab les armes  
Rm 13,12  de les tenebres, i vestim-nos ab  les armes de la llum. 13 Caminem  
Rm 14,19  19 Per lo que procurem seguir  les coses que contribueixen a la pau i  
Rm 14,19  contribueixen a la pau i observem  les que poden servir a nostra mútua  
Rm 14,20  destruir l’obra de Déu. Totes  les coses en veritat són netes, però mal  
Rm 15,1  que som més forts devem sofrir  les flaqueses dels dèbils, sens complaure  
Rm 15,4 caigueren sobre mi.» 4 Perquè totes  les coses que abans han estat escrites,  
Rm 15,4  per la paciència i consolació de  les Escriptures tingam esperança. 5 Vulla, 
Rm 15,8  la veritat de Déu, per a confirmar  les promeses dels pares, 9 i per a què els 
Rm 15,27 deuen també ells ministrar-los en  les coses carnals. 28 Doncs quan haja jo  
Rm 16,4  agraesc jo sols, sinó també totes  les iglésies dels gentils. 5 I del mateix  
Rm 16,16 vos uns a altres ab bes sant. Totes  les iglésies de Cristo vos saluden. 17 I  
Rm 16,26  26 lo qual ara s’ha descobert per  les escriptures dels profetes, segons lo  
Rm 16,26  de l’etern Déu, declarat a totes  les nacions per a obeir a la fe, 27 a Déu  
1Co 1,27  27 sinó que Déu ha escollit  les coses fàtues del món per a confondre  
1Co 1,27  fàtues del món per a confondre  les sàvies; i les coses flaques del món  
1Co 1,27  món per a confondre les sàvies; i  les coses flaques del món escollí Déu per  
1Co 1,27 del món escollí Déu per a confondre  les fortes; 28 i les coses vils i  
1Co 1,28  per a confondre les fortes; 28 i  les coses vils i despreciables del món  
1Co 1,28  que no existeixen, per a destruir  les que existeixen; 29 a fi de que ninguna 
1Co 2,9 oigué, ni han estat en cor d’home,  les coses que preparà Déu per a aquells  
1Co 2,10  que l’amen.» 10 Mes Déu nos  les revelà a nosaltres per son Esperit,  
1Co 2,10  l’Esperit ho escodrinya tot, fins  les coses profundes de Déu. 11 Perquè,  
1Co 2,11 Déu. 11 Perquè, ¿qui dels homes sap  les coses de l’home, sinó l’esperit de  
1Co 2,11  en ell? Així mateix ningú coneix  les coses de Déu, sinó l’Esperit de Déu.  
1Co 2,12  que és de Déu, per a què conegam  les coses que Déu nos ha donat  
1Co 2,13  ab doctrina d’esperit, comparant  les coses espirituals ab les espirituals.  
1Co 2,13  comparant les coses espirituals ab  les espirituals. 14 Mes l’home animal no  
1Co 2,14  perquè per ell són fatuïtat i no  les pot comprendre, per quant se  
1Co 2,15  que és espiritual judica totes  les coses i ell no és judicat de ningú. 16 
1Co 3,22  en los homes. 22 Perquè totes  les coses són vostres: sia Pau, sia Apolo, 
1Co 4,5  vinga lo Senyor, lo qual aclararà  les coses escondides en les tenebres i  
1Co 4,5  aclararà les coses escondides en  les tenebres i farà manifestos los  
1Co 4,13  i suplicam. Hem arribat a ser com  les escombraries d’aquest món, com l’  
1Co 4,17 jo ensenyo per totes parts en totes  les iglésies. 18 Alguns van tan engreïts,  
1Co 4,19  lo Senyor ho vol, i examinaré, no  les paraules dels que van així engreïts,  
1Co 4,20  Perquè lo Regne de Déu no està en  les paraules, sinó en la virtut. 21 Què  
1Co 6,3  àngels?; puix, ¿ab quanta més raó  les coses del món? 4 Si, doncs, teniu  
1Co 6,4  sobre negocis d’aquest món, feu- les judicar per los de menor consideració  
1Co 6,13  per al ventre, i el ventre, per a  les viandes; emperò Déu destruirà aquell i 
1Co 7,Tit  són de Déu. 7,Tit Capítol VII De  les càrregues del matrimoni i de les  
1Co 7,Tit De les càrregues del matrimoni i de  les ventatges de la virginitat. Avís a les 
1Co 7,Tit  ventatges de la virginitat. Avís a  les viudes. 1 I tocant a les coses sobre  
1Co 7,1  Avís a les viudes. 1 I tocant a  les coses sobre què m’escriguéreu, bo  
1Co 7,8 Per consegüent, dic als solters i a  les viudes que els és bo si permaneixen  
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1Co 7,17 i així és com jo ho ordeno en totes  les iglésies. 18 ¿És algú cridat essent  
1Co 7,25  en lo que és cridat. 25 En quant a  les verges, no tinc precepte del Senyor;  
1Co 7,26  26 Penso, doncs, que açò és bo per  les necessitats presents, perquè bo li és  
1Co 7,29 que tenen mullers visquen com si no  les tinguessen; 30 i els que ploren, com  
1Co 7,32 Lo qui no té muller està ansiós per  les coses que són del Senyor, com ha d’  
1Co 7,33  lo qui té muller està afanat ab  les coses del món, com podrà donar gust a  
1Co 7,34 la dona soltera i la verge pensa en  les coses del Senyor, per a ser santa de  
1Co 7,34  Emperò la que és casada pensa en  les coses que són del món, i com agradarà  
1Co 8,1  contra Jesucrist. 1 I en quant a  les coses que són sacrificades als ídols,  
1Co 8,4  és conegut de Déu. 4 I en quant a  les viandes sacrificades als ídols, sabem  
1Co 8,6  un Déu, lo Pare, de qui són totes  les coses, i nosaltres, en ell; i un  
1Co 8,6 Senyor Jesucrist, per qui són totes  les coses, i nosaltres, per ell. 7 Mes no  
1Co 8,10  ¿no serà alentada a menjar de  les coses sacrificades als ídols? 11 ¿I  
1Co 9,11  ¿és una gran cosa que recolliam  les vostres coses carnals? 12 Si altres  
1Co 9,25  guarda continència en totes  les coses; i això ell ho fa per a alcançar 
1Co 10,6  a fi de que no siam cobdiciosos de  les coses males, com ells les cobdiciaren. 
1Co 10,6  de les coses males, com ells  les cobdiciaren. 7 Ni us façau idòlatres  
1Co 10,9  lo tentaren, i foren destruïts per  les serpents. 10 Ni murmureu, com alguns  
1Co 10,11 de nosaltres, sobre qui han arribat  les darreries del sigle. 12 Per lo tant,  
1Co 10,18  segons la carn. Los que mengen  les víctimes, ¿per ventura no participen  
1Co 10,20  és alguna cosa? 20 Ans bé dic que  les coses que sacrifiquen los gentils, les 
1Co 10,20  coses que sacrifiquen los gentils,  les sacrifiquen als dimonis, i no a Déu. I 
1Co 10,22  «Tot m’és lícit», emperò no totes  les coses són convenients. 23 «Tot m’és  
1Co 11,Tit órien ab lo cap descobert, i cobert  les dones. Tracta de la institució de la  
1Co 11,2  mes instruccions tals com jo us  les he ensenyat. 3 Emperò vull que sapiau  
1Co 11,12 l’home és per a la dona; mes totes  les coses són de Déu. 13 Judicau-ho  
1Co 11,34  no us junteu per a condemnació. I  les demés coses les ordenaré quan vinga.  
1Co 11,34  a condemnació. I les demés coses  les ordenaré quan vinga. 12,Tit Capítol  
1Co 12,6  un mateix és lo Déu que obra totes  les coses en tots. 7 Mes la manifestació  
1Co 12,11  11 Mes totes aquestes coses  les obra un sol i mateix Esperit,  
1Co 13,8  mai decau, per més que s’acàbien  les profecies, céssien les llengües i sia  
1Co 13,8  s’acàbien les profecies, céssien  les llengües i sia destruïda la ciència. 9 
1Co 13,11  vaig ésser home fet, deixí córrer  les coses de noi. 12 Ara veem com per un  
1Co 14,7 en doctrina? 7 I certament que fins  les coses inanimades que donen sonido, com 
1Co 14,11 Si doncs jo ignoro lo significat de  les paraules, seré bàrbaro per a aquell a  
1Co 14,18  dono a Déu, puix parlo totes  les llengües de tots vosaltres. 19 Emperò  
1Co 14,22  m’oiran, diu lo Senyor.» 22 Així,  les llengües són per a senyal, no als  
1Co 14,33  pau, així com jo ensenyo en totes  les iglésies dels sants. 34 Càllien les  
1Co 14,34 les iglésies dels sants. 34 Càllien  les dones en les iglésies, puix no els és  
1Co 14,34 dels sants. 34 Càllien les dones en  les iglésies, puix no els és donat lo  
1Co 14,37  o espiritual, reconèguia que  les coses que us escric són manaments del  
1Co 15,3  morí per nostres pecats, segons  les Escriptures; 4 i que fou sepultat, i  
1Co 15,4  ressuscità al tercer dia, segons  les Escriptures. 5 I que s’aparegué a  
1Co 15,23  23 Emperò cada qual en son ordre:  les primícies, Cristo; després los que són 
1Co 15,26  destruït és la mort. Perquè totes  les coses les subjecta sota los peus d’  
1Co 15,26  és la mort. Perquè totes les coses  les subjecta sota los peus d’ell. I quan  
1Co 15,27  sens dubte, aquell que posà totes  les coses sota d’ell. 28 I quan totes les 
1Co 15,28  coses sota d’ell. 28 I quan totes  les coses estiguen subjectes a ell,  
1Co 15,28  a aquell que someté a ell totes  les coses, per a què Déu sia tot en tots.  
1Co 15,32  Si, com home, vaig jo combatre ab  les fieres en Èfeso, què m’aprofita si no 
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1Co 15,33  morirem. 33 No us deixeu seduir:  les males companyies corrompen les bones  
1Co 15,33  les males companyies corrompen  les bones costums. 34 Vetllau justament, i 
1Co 15,38 lo cos com li plau, i a cada una de  les llavors son propi cos. 39 No tota carn 
1Co 15,39 és la carn dels homes; altra, la de  les bèsties; altra, la dels aucells, i  
1Co 15,41  la lluna, i altra, la claredat de  les estrelles. I fins una estrella se  
1Co 16,Tit corintis a que facen la coŀlecta de  les almoines per als pobres de la iglésia  
1Co 16,1  a altres deixebles. 1 I en quant a  les coŀlectes que es fan per als sants,  
1Co 16,1  vosaltres així com ho ordení en  les iglésies de Galàcia. 2 Lo primer dia  
1Co 16,2 que gústia, a fi de que no es facen  les coŀlectes quan jo vinga. 3 I quan  
1Co 16,14  i siau forts. 14 Sien fetes totes  les vostres coses ab caritat. 15 Vos  
1Co 16,15  de Fortunat i d’Acaic, perquè són  les primícies de l’Acaia i se consagraren 
1Co 16,19  a tals persones. 19 Vos saluden  les iglésies de l’Àsia. Vos saluden molt  
2Co 1,3 nostre Senyor Jesucrist, lo Pare de  les misericòrdies i Déu de tota  
2Co 1,5  manera ab què abunden en nosaltres  les afliccions de Cristo, així abunda  
2Co 1,6 salvació; la qual obra sofriment de  les mateixes afliccions que patim  
2Co 1,7  que així com sou participadors de  les afliccions, ho sereu també de la  
2Co 1,8  no volem, germans, que ignoreu  les tribulacions que tinguérem en l’Àsia; 
2Co 1,13  no us escrivim altres coses sinó  les que haveu llegit i reconeixeu, i  
2Co 1,13  llegit i reconeixeu, i espero que  les reconeixereu fins al fi. 14 Com també  
2Co 1,17 això, ¿usí, acàs, de lleugeresa? ¿O  les coses que jo proposo, les proposo  
2Co 1,17  ¿O les coses que jo proposo,  les proposo segons la carn, de manera que  
2Co 1,20  el sí fou en ell. 20 Perquè totes  les promeses de Déu són en ell sí; i així  
2Co 2,9 si vosaltres sou obedients en totes  les coses. 10 Aquell a qui vosaltres  
2Co 3,Tit vel que cobreix la inteŀligència de  les Escriptures als jueus solament se  
2Co 4,2  2 ans bé llançam fora de nosaltres  les dissimulacions vergonyoses, no  
2Co 4,6  6 Perquè Déu, que digué que de  les tenebres resplendís la llum, ell  
2Co 4,18  glòria, 18 mentres contemplam no a  les coses que es veuen, sinó a les que no  
2Co 4,18 no a les coses que es veuen, sinó a  les que no es veuen. Perquè les coses que  
2Co 4,18  sinó a les que no es veuen. Perquè  les coses que es veuen són temporals, mes  
2Co 4,18  que es veuen són temporals, mes  les que no es veuen són eternes. 5,Tit  
2Co 5,17 en Cristo, és ja una criatura nova;  les coses velles ja passaren: veus aquí  
2Co 5,18  s’han tornat noves. 18 I totes  les coses són de Déu, que ens ha  
2Co 6,4 nostre ministeri. 4 Ans bé en totes  les coses conduïm-nos com a ministres de 
2Co 6,7  de veritat, en virtut de Déu, ab  les armes de la justícia, a dreta i  
2Co 6,14  I quina comunió té la llum ab  les tenebres? 15 O quina concòrdia té  
2Co 7,16  regositjo, doncs, de que en totes  les coses tinc confiança en vosaltres.  
2Co 8,1 gràcia de Déu que ha estat donada a  les iglésies de Macedònia, 2 ço és, com en 
2Co 8,2  i sa extremada pobresa abundà en  les riqueses de sa simplicitat. 3 Perquè  
2Co 8,14  present suplesca vostra abundància  les seves necessitats, per a què la seva  
2Co 8,18  qual està en l’evangeli per totes  les iglésies. 19 I no solament això, sinó  
2Co 8,19  això, sinó que fou elegit de  les iglésies per a company de nostra  
2Co 8,23  germans nostres, són apòstols de  les iglésies, glòria de Cristo. 24  
2Co 8,24  envers ells, i a presència de  les iglésies, la prova de vostra caritat i 
2Co 9,Tit  exhortació ab noves raons, en  les que dóna l’Apòstol alguns avisos  
2Co 10,4 no militam segons la carn. 4 Perquè  les armes de nostra milícia no són  
2Co 10,7  sia complerta. 7 ¿Mirau vosaltres  les coses segons l’apariència? Si algú  
2Co 10,10  com aterrar ab cartes. 10 Perquè  les cartes, diuen ells, certament són  
2Co 10,16  -nos en la regla d’altre de  les coses que estaven aparellades. 17  
2Co 11,10  privarà de tenir aquesta glòria en  les regions de l’Acaia. 11 Per què? ¿Serà 
2Co 11,28  en fred i desnuesa. 28 Ademés de  les coses que són de part de fora,  
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2Co 11,28  la solicitud que tinc de totes  les iglésies. 29 ¿Qui és dèbil, i no ho só 
2Co 11,30 -se d’alguna cosa, me gloriaré en  les coses que són pròpies de ma flaquesa.  
2Co 12,1  que no convé en veritat–, vindré a  les visions i a les revelacions del  
2Co 12,1  veritat–, vindré a les visions i a  les revelacions del Senyor. 2 Conec un  
2Co 12,4 no li és lícit a un home proferir- les. 5 D’aquest tal me gloriaré; emperò  
2Co 12,7 de mi. 7 I per a què la grandesa de  les revelacions no m’exàltia, me fou  
2Co 12,10  mes flaqueses, en los afronts, en  les necessitats, en les persecucions i les 
2Co 12,10 los afronts, en les necessitats, en  les persecucions i les congoixes per amor  
2Co 12,10  necessitats, en les persecucions i  les congoixes per amor de Cristo. Perquè  
2Co 12,12  que jo no sia res. 12 En veritat  les senyals de mon apostolat obraren entre 
2Co 12,13  haveu estat vosaltres inferiors a  les demés iglésies, sinó en que jo no us  
Ga 1,2 i tots los germans que són ab mi, a  les iglésies de Galàcia. 3 Gràcia a  
Ga 1,14  essent extremadament gelós de  les tradicions de mos pares. 15 Mes quan  
Ga 1,21  Déu no mento. 21 Després vinguí a  les regions de Síria i de Cilícia. 22 I no 
Ga 1,22  22 I no era conegut de vista a  les iglésies de Judea que eren en Cristo.  
Ga 2,Tit  que féu a Cefas en Antioquia sobre  les ceremònies de la Llei. Ningú és  
Ga 2,9  Cefas i Joan, que apareixien ser  les columnes, conegueren la gràcia que se  
Ga 2,16  que l’home no es justifica per  les obres de la Llei, sinó per la fe de  
Ga 2,16  per la fe de Cristo i no per  les obres de la Llei, perquè per les obres 
Ga 2,16  les obres de la Llei, perquè per  les obres de la Llei ninguna carn serà  
Ga 3,2  ¿haveu rebut l’Esperit per  les obres de la Llei o per la predicació  
Ga 3,5  entre vosaltres, ¿ho fa per  les obres de la Llei o per la predicació  
Ga 3,8  dient: «En tu seran beneïdes totes  les gents.» 9 Així los que són de la fe  
Ga 3,10  10 Perquè tots quants són de  les obres de la Llei estan baix la  
Ga 3,10  aquell que no permanesca en totes  les coses que estan escrites en lo llibre  
Ga 3,10 en lo llibre de la Llei per a fer- les.» 11 I que ningú en la Llei és  
Ga 3,16  l’anuŀla, ni l’adiciona. 16 I  les promeses foren fetes a Abraham i a sa  
Ga 3,19 a què, doncs, la Llei? Per causa de  les transgressions fou posada fins que  
Ga 3,21  un. 21 ¿És, doncs, la Llei contra  les promeses de Déu? No, per cert, perquè  
Ga 4,Tit  Capítol IV Tracta del bon ús de  les ceremònies de la Llei, les que per  
Ga 4,Tit  ús de les ceremònies de la Llei,  les que per Cristo tingueren fi. Ismael,  
Ga 5,19  no estau baix la Llei. 19 Emperò  les obres de la carn són manifestes, les  
Ga 5,19  obres de la carn són manifestes,  les quals són: adulteri, fornicació,  
Ga 5,21  i altres coses com aquestes, sobre  les quals vos denuncio, com ja us diguí  
Ga 6,Tit  uns als altres en l’exercici de  les virtuts cristianes. Per a collir és  
Ga 6,2  què no sies tentat també. 2 Portau  les càrregues uns a altres i així  
Ef 1,Tit  per Jesucrist, exaltat sobre totes  les coses, fet cap de tota la Iglésia. 1  
Ef 1,7  la remissió dels pecats, segons  les riqueses de sa gràcia, 8 la qual ha  
Ef 1,10  temps ell instauràs en un totes  les coses en Cristo, així les que hi ha en 
Ef 1,10  un totes les coses en Cristo, així  les que hi ha en lo cel com en la terra,  
Ef 1,11 lo designi d’aquell que obra totes  les coses conforme al consell de sa  
Ef 1,18 l’esperança de sa vocació, i quals  les riqueses de la glòria de sa herència  
Ef 1,22  en lo venider; 22 i «posà totes  les coses sota sos peus» i el constituí  
Ef 2,7  a mostrar en los sigles veniders  les abundants riqueses de sa gràcia en sa  
Ef 2,10  en Cristo Jesús per a obres bones,  les que abans ordenà Déu per a què  
Ef 2,16  dos en un cos per la creu, matant  les enemistats en si mateix. 17 I vingué i 
Ef 3,8  gràcia de predicar als gentils  les riqueses insondables de Cristo, 9 i de 
Ef 3,9  dels sigles en Déu, que crià totes  les coses per Jesucrist. 10 Perquè la molt 
Ef 3,16  i de la terra. 16 Per a què segons  les riqueses de sa glòria vos concedesca  
Ef 3,20  que és poderós per a fer totes  les coses més abundantment que lo que  
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Ef 3,21 per medi de Cristo Jesús, per totes  les generacions del sigle dels sigles.  
Ef 4,6 tots, que és sobre tots, i en totes  les coses, i en tots nosaltres. 7 Mes a  
Ef 4,10  los cels per a què omplís totes  les coses.) 11 I ell mateix donà a uns,  
Ef 4,15  en caritat, crescam en totes  les coses en aquell que és lo cap, ço és,  
Ef 4,18  18 tenint l’enteniment oscurit en  les tenebres, alienats de la vida de Déu  
Ef 4,22  que és corrompuda conforme a  les enganyoses concupiscències. 23 Renovau 
Ef 5,11  a Déu. 11 I no comuniqueu ab  les obres infructuoses de les tenebres,  
Ef 5,11  ab les obres infructuoses de  les tenebres, ans bé al contrari,  
Ef 5,11  ans bé al contrari, condemnau- les; 12 perquè és vergonyós fins lo parlar 
Ef 5,12  és vergonyós fins lo parlar de  les coses que ells fan en secret. 13  
Ef 5,13 ells fan en secret. 13 Emperò totes  les que són reprensibles són fetes  
Ef 5,20  sempre al Déu i Pare per totes  les coses en nom de nostre Senyor  
Ef 5,24  a Cristo, així estiguen-ho  les mullers a sos marits en tot. 25  
Ef 6,11  de Déu, per a què pugau resistir  les tretes del diable; 12 perquè nosaltres 
Ef 6,12  contra els governadors de  les tenebres d’aquest món, contra els  
Ef 6,13  -vos havent complert totes  les coses. 14 Estau, doncs, ferms, cenyiu  
Ef 6,16  fe, a fi de que pugau apagar totes  les fletxes enceses del maligne. 17 Preneu 
Fl 1,8  manera vos amo a tots vosaltres en  les entranyes de Jesucrist. 9 I lo que us  
Fl 1,12  germans, voldria que sabésseu que  les coses que m’han succeït han  
Fl 2,4  als altres, 4 no atenent sols a  les coses que són seves pròpies, sinó a  
Fl 2,4 coses que són seves pròpies, sinó a  les dels altres. 5 I el mateix ànimo hi  
Fl 2,10  de Jesús se dóblia tot genoll de  les criatures que estan en los cels, en la 
Fl 2,14  son beneplàcit. 14 I feu totes  les coses sens murmuració i disputes, 15  
Fl 2,21 tots busquen ses pròpies coses i no  les que són de Jesucrist. 22 Puix ja sabeu 
Fl 3,1  no m’és molest l’escriure-us  les mateixes coses, i a vosaltres vos és  
Fl 3,7  he viscut irreprensible. 7 Mes  les coses que em foren guanys, les he  
Fl 3,7  Mes les coses que em foren guanys,  les he reputades com pèrdues per Cristo. 8 
Fl 3,13  alcançat; mes jo faç això olvidant  les coses que queden darrere i avançant- 
Fl 3,13  queden darrere i avançant-me a  les que estan davant. 14 Corro envers la  
Fl 3,21  què pot subjectar també a si totes  les coses. 4,Tit Capítol IV Última  
Fl 4,Tit  l’Apòstol a la pràctica de totes  les virtuts i son agraïment per lo socorro 
Fl 4,6  per cosa alguna; ans bé en totes  les coses, ab pregàries i súpliques, ab  
Fl 4,12  per totes parts i a totes  les coses estic avesat a estar saciat i a  
Col 1,Tit  perfeta de Déu, lo Senyor de totes  les coses, lo cap de la Iglésia i el  
Col 1,13  qui nos ha llibertat del poder de  les tenebres i ens ha traslladat al Regne  
Col 1,16  perquè per ell foren criades totes  les coses que hi ha en lo cel i en la  
Col 1,17  17 I ell és abans que tot, i totes  les coses subsisteixen per ell. 18 I ell  
Col 1,20  per a reconciliar per ell totes  les coses a si mateix; per ell, dic, ja  
Col 1,20  a si mateix; per ell, dic, ja sien  les coses que hi ha en la terra, o les que 
Col 1,20  les coses que hi ha en la terra, o  les que hi ha en lo cel. 21 I vosaltres,  
Col 1,21  de Déu i fet enemics de cor per  les males obres, 22 ara, ab tot, vos ha  
Col 1,26  ha estat escondit dels sigles i de  les generacions, mes que ara ha estat  
Col 1,27  27 als quals Déu ha volgut revelar  les riqueses de la glòria d’aquest  
Col 2,Tit de la superstició dels heretges, de  les ceremònies de la Llei i de les visions 
Col 2,Tit  de les ceremònies de la Llei i de  les visions falses. 1 Perquè desitjo que  
Col 2,17  de dissabtes; 17 que són sombra de  les coses que han de venir; mes lo cos és  
Col 2,22  ni gusteu, ni toqueu», 22 totes  les quals coses porten sa destrucció en l’ 
Col 3,Tit  Capítol III De la renovació de  les costums conforme a la vida nova rebuda 
Col 3,1  ressuscitat ab Cristo, cercau  les coses que són de dalt, a on Cristo  
Col 3,2  la dreta de Déu. 2 Saborejau’s en  les coses de dalt, no en les de la terra.  
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Col 3,2  ’s en les coses de dalt, no en  les de la terra. 3 Perquè sou morts ja, i  
Col 3,6 i avarícia, que és idolatria. 6 Per  les quals coses ve la ira de Déu sobre els 
Col 3,7  els fills de la incredulitat. 7 En  les quals caminàreu també vosaltres algun  
Col 3,19 Marits, amau a vostres mullers i no  les tracteu ab asperesa. 20 Fills, obeïu a 
Col 4,9  vostres. Ells vos contaran totes  les coses que aquí es fan. 10 Vos saluda  
1Te 1,Tit sa fe, esperança i caritat enmig de  les tribulacions. 1 Pau i Silvà i Timoteu, 
1Te 2,14 germans, vos haveu fet imitadors de  les iglésies de Déu que hi ha en la Judea  
1Te 5,5 nosaltres no ho som de la nit ni de  les tenebres. 6 Per lo tant, no dormim com 
1Te 5,20  l’Esperit. 20 No desprecieu  les profecies. 21 Examinau-ho tot, i  
2Te 1,Tit  tessalònics i per sa paciència en  les tribulacions. 1 Pau, i Silvà, i  
2Te 1,4  nos gloriam en vosaltres en  les iglésies de Déu, per vostra paciència  
2Te 1,4  per vostra paciència i fe en totes  les persecucions i tribulacions que  
2Te 2,Tit Jesucrist. 2,Tit Capítol II Descriu  les senyals que preceiran a la vinguda de  
2Te 2,15  germans, estigau ferms, i manteniu  les tradicions que aprenguéreu, o per  
1Tm 1,Tit  l’Apòstol a Timoteu que impedesca  les doctrines noves i qüestions inútils  
1Tm 1,4 faules i genealogies interminables,  les quals abans exciten disputes que  
1Tm 1,18  t’encomano, fill Timoteu, segons  les profecies que foren abans fetes de tu, 
1Tm 2,Tit Devem orar en tot lloc. Modèstia de  les dones, sa sumissió i silenci. 1  
1Tm 2,8  homes préguien en tot lloc, alçant  les mans pures sens ira ni discussió. 9  
1Tm 2,9  9 Així mateix préguien també  les dones vestides honestament, i adornant 
1Tm 3,Tit deuen ser los bisbes, los diaques i  les dones que serveixen a la Iglésia. 1 És 
1Tm 3,11  maldients, sòbries, fiels en totes  les coses. 12 Los diaques sien esposos d’ 
1Tm 4,3  -se i manant abstenir-se de  les viandes que Déu crià a fi de que ab  
1Tm 4,6 bon ministre de Jesucrist, criat ab  les paraules de la fe i de la bona  
1Tm 4,7  que alcançares. 7 Emperò desprècia  les faules de velles i exercita’t en la  
1Tm 4,11  11 Mana aquestes coses i ensenya- les. 12 Ningú tinga en menos ta joventut;  
1Tm 5,Tit  de totes edats. Com han de ser  les viudes que servesquen en la Iglésia.  
1Tm 5,Tit  públics i mirar molt en qui imposa  les mans per ordenar-lo. 1 No incrépies  
1Tm 5,2 pare; als joves, com a germans; 2 a  les ancianes, com a mares; a les joves,  
1Tm 5,2  2 a les ancianes, com a mares; a  les joves, com a germanes, ab tota puresa. 
1Tm 5,3 germanes, ab tota puresa. 3 Honra a  les viudes que són verdaderament viudes. 4 
1Tm 5,7  viu. 7 I aquestes coses mana- les, perquè elles sien irreprehensibles. 8 
1Tm 5,11  bona obra. 11 Viudes més joves no  les admèties; perquè després d’haver  
1Tm 5,14  no deurien. 14 Desitjo, doncs, que  les que són joves se càsien, criïn fills,  
1Tm 5,16  dels fiels té viudes, mantingui- les, i no sia gravada la Iglésia, a fi de  
1Tm 5,16  de que hi haja lo que bàstia per a  les que verdaderament són viudes. 17 Los  
1Tm 5,22  22 No impòsies de lleuger  les mans sobre algú ni et faces  
1Tm 5,25  segueixen després. 25 Així mateix  les bones obres d’alguns són manifestes  
1Tm 5,25  alguns són manifestes d’antemà, i  les que no ho són no poden estar  
1Tm 6,3  d’altra manera, i no abraça  les paraules sanes de Jesucrist nostre  
1Tm 6,13  davant de Déu, que vivifica totes  les coses, i de Cristo Jesús, que davant  
1Tm 6,17  que ens dóna abundantment totes  les coses per a nostre ús. 18 Que òbrien  
1Tm 6,20  que se t’ha confiat, evitant  les profanes i vanes parladuries i les  
1Tm 6,20  les profanes i vanes parladuries i  les contradiccions de la que falsament s’ 
2Tm 1,13 a aquell dia. 13 Guarda la forma de  les paraules sanes que has oït de mi, en  
2Tm 1,16  me consolà, i no s’avergonyí de  les meves cadenes; 17 ans bé quan vingué a 
2Tm 2,Tit  i prudència ab què deu ensenyar  les coses de la fe i com ha d’evitar les  
2Tm 2,Tit  coses de la fe i com ha d’evitar  les qüestions inútils, origen de  
2Tm 2,2  la gràcia que és en Jesucrist. 2 I  les coses que has oït de mi davant de  
2Tm 2,2  de molts testimonis, confia- les a homes fiels que sien capaços d’  
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2Tm 2,7  te dónia inteŀligència en totes  les coses. 8 Recorda’t que lo Senyor  
2Tm 2,14  mes sinó per a pervertir als que  les ouen. 15 Procura presentar-te digne  
2Tm 2,16 paraula de veritat. 16 Emperò evita  les plàtiques vanes i profanes, perquè  
2Tm 2,23  a la instrucció, evita- les, sabent que engendren disputes. 24 Al  
2Tm 3,Tit  lo depòsit de la fe i estudiï  les Sagrades Escriptures. 1 Mes has de  
2Tm 3,6  d’estos són los que entren en  les cases i captiven a dones tontes  
2Tm 3,14  enganyats. 14 Mes tu persevera en  les coses que has après i que t’han estat 
2Tm 3,14  estat encomanades, sabent de qui  les aprengueres. 15 I que des de la  
2Tm 3,15  que des de la infància has conegut  les Santes Escriptures que et poden  
2Tm 4,Tit  lo fi de sa vida. I conclou ab  les salutacions acostumades. 1 Te  
2Tm 4,5  5 Tu, emperò, vetlla en totes  les coses, suporta les afliccions, fes l’ 
2Tm 4,5  vetlla en totes les coses, suporta  les afliccions, fes l’obra d’un  
Tt 1,Tit  de la vida eterna i li demostra  les qualitats que han de tenir los  
Tt 1,5  en Creta per a què arreglasses  les coses que falten i ordenasses  
Tt 1,15  la veritat. 15 Per als nets totes  les coses són netes; mes per als  
Tt 2,1  Jesucrist. 1 Emperò tu ensenya’ls  les coses que convenen a la sana doctrina. 
Tt 2,4  de lo bo, 4 ensenyant prudència a  les joves, a que àmien a sos marits i  
Tt 2,7  7 Mostrant-te tu mateix en totes  les coses l’exemple de bones obres, en  
Tt 2,10  bé mòstrien-los lealtat en totes  les coses, per a què adórnien en tot la  
Tt 2,14  si com un poble peculiar, zelós de  les bones obres. 15 Predica aquestes  
Tt 3,Tit gràcia de Jesucrist. Aplicar-se a  les bones obres. Fugir de disputes i del  
Tt 3,1 estiguen submissos als prínceps i a  les potestats, que els obeesquen, que  
Tt 3,8  és aquesta, i estes coses vull que  les afírmies constantment, per a què los  
Tt 3,8  cregut en Déu procúrien conservar  les obres bones. Estes coses són bones i  
Tt 3,14 los nostres a exercitar los primers  les bones obres per les coses que són  
Tt 3,14  los primers les bones obres per  les coses que són necessàries, a fi de que 
Flm 7  i consol en ta caritat, per quant  les entranyes dels sants han estat  
He 1,3 de sa substància, i sostenint totes  les coses per la paraula de son poder,  
He 1,3  sentà a la dreta de la Majestat en  les altures, 4 essent fet tant més  
He 2,Tit  de Déu fet home, Senyor de totes  les criatures, redemptor, santificador i  
He 2,1  que observem més complidament  les coses que havem oït, a fi de que en  
He 2,1  oït, a fi de que en ningun temps  les deixem xurriar com l’aigua. 2 Perquè  
He 2,7  i honra, i l’has colocat sobre  les obres de tes mans. 8 Totes les coses  
He 2,8  les obres de tes mans. 8 Totes  les coses posares en subjecció baix sos  
He 2,8  d’haver subjectat a ell totes  les coses, no n’ha deixat una que no  
He 2,8  a ell. Emperò ara no veem totes  les coses encara subjectes a ell. 9 Mes  
He 2,10  que aquell per qui són totes  les coses i per a qui són totes les coses, 
He 2,10  les coses i per a qui són totes  les coses, havent de portar molts fills a  
He 2,17  lo que fou necessari que en totes  les coses fos fet semblant a sos germans,  
He 2,17  un sumo sacerdot piadós i fiel en  les coses pertanyents a Déu, a fi de fer  
He 3,4  algú, emperò lo qui ha criat totes  les coses és Déu. 5 I certament Moisès fou 
He 4,3 repòs”, encara que sien ja acabades  les obres des de la creació del món.» 4  
He 4,10 de ses obres, així com Déu cessà de  les seves. 11 Esforcem-nos, doncs, a  
He 4,12  de l’ànima i de l’esperit, i de  les conjuntures i del moll, i discerneix  
He 4,12 moll, i discerneix los pensaments i  les intencions del cor. 13 I no hi ha  
He 4,13  invisible a sa vista, i totes  les coses estan desnuses i patents als  
He 4,15  sinó que fou temptat en totes  les coses com nosaltres ho som, però sens  
He 5,8  encara que Fill de Déu, per  les coses que patí aprengué obediència. 9  
He 6,1 nou lo fonament d’arrepentiment de  les obres mortes i de la fe envers Déu, 2  
He 6,5 igualment la bona paraula de Déu, i  les virtuts del sigle venider, 6 si  
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He 6,12  la fe i la paciència hereden  les promeses. 13 Perquè quan Déu féu la  
He 6,18  que per dues coses immutables (en  les que era impossible que Déu mentís)  
He 7,2  donà també lo delme de totes  les coses, essent primerament per  
He 7,4  patriarca Abraham donà lo delme de  les coses millors. 5 I certament los que  
He 7,6  d’Abraham i beneí al que tenia  les promeses. 7 I sens contradicció, lo  
He 8,5  «Mira», diu, «que faces totes  les coses segons lo patró que et fou  
He 8,10  mes lleis en sos enteniments, i  les escriuré en sos cors, i jo seré per a  
He 9,Tit  9,Tit Capítol IX Descripció de  les ceremònies de la Llei molt inferior a  
He 9,4 la vara d’Aaron que havia florit i  les taules del pacte (testament). 5 I  
He 9,5  fent sombra al propiciatori, de  les quals coses no podem ara parlar en  
He 9,6  parlar en particular. 6 I estant  les coses disposades d’aquesta manera,  
He 9,6  los sacerdots per a complir  les funcions de son ministeri. 7 Emperò en 
He 9,14 Déu, netejarà vostra consciència de  les obres de mort per a servir a Déu viu?  
He 9,22  del ministeri. 22 I quasi totes  les coses, segons la Llei, se purifiquen  
He 9,23 23 Era per consegüent necessari que  les figures de les coses celestials fossen 
He 9,23  necessari que les figures de  les coses celestials fossen purificades ab 
He 9,23  purificades ab aquestes coses; mes  les coses mateixes celestials, ab  
He 10,1  i no la verdadera imatge de  les coses, jamai pot, ab aquells  
He 10,16  en sos cors, i en sos enteniments  les escriuré”»; 17 i: «De sos pecats i de  
He 11,1 1 És, doncs, la fe la substància de  les coses que s’esperen, evidència de les 
He 11,1  coses que s’esperen, evidència de  les que no es veuen. 2 Perquè per ella  
He 11,3 per la paraula de Déu, per a què de  les coses invisibles fossen fetes les  
He 11,3  les coses invisibles fossen fetes  les visibles. 4 Per la fe oferí Abel a Déu 
He 11,7 fe, Noè, després d’estar avisat de  les coses que encara no eren vistes,  
He 11,12 isqué una multitud tan numerosa com  les estrelles del cel, i com les arenes  
He 11,12  com les estrelles del cel, i com  les arenes innumerables de la vora del  
He 11,13  tots aquestos sens haver rebut  les promeses; emperò mirant-les de  
He 11,13 rebut les promeses; emperò mirant- les de lluny, i saludant-les, i  
He 11,13 mirant-les de lluny, i saludant- les, i confessant que ells eren peregrins  
He 11,17  fou provat; i ell que havia rebut  les promeses, oferí son únic fill, 18 a  
He 11,20 beneí també a Isaac i a Esaú acerca  les coses que havien de venir. 21 Per la  
He 11,30  anegats. 30 Per la fe caigueren  les muralles de Jericó després de ser  
He 11,33  obraren justícia, alcançaren  les promeses, taparen les boques dels  
He 11,33  alcançaren les promeses, taparen  les boques dels lleons, 34 apagaren la  
He 11,34 fil de l’espasa, convalesqueren de  les dolències, foren valents en lo combat  
He 11,38  anant errants per los deserts, per  les muntanyes i per les coves, i per les  
He 11,38  deserts, per les muntanyes i per  les coves, i per les cavernes de la terra. 
He 11,38  muntanyes i per les coves, i per  les cavernes de la terra. 39 I tots  
He 12,Tit de Jesucrist, a sofrir ab fortalesa  les afliccions i a ser obedients a la llei 
He 12,19 al so de la trompeta, i a la veu de  les paraules, les quals, los que les  
He 12,19  i a la veu de les paraules,  les quals, los que les oigueren,  
He 12,19 de les paraules, les quals, los que  les oigueren, suplicaren que no se’ls  
He 12,27  una vegada» declara la mudança de  les coses que es commouen com coses fetes, 
He 13,Tit  XIII Los exhorta a l’exercici de  les virtuts cristianes, com són: caritat,  
He 13,20  entre els morts al gran pastor de  les ovelles, nostre Senyor Jesucrist, 21  
Jm 1,Tit  1,Tit Capítol I De la utilitat de  les tribulacions, i com la paciència deu  
Jm 1,1 Déu i de nostre Senyor Jesucrist, a  les dotze tribus que estan disperses,  
Jm 1,17 és de dalt i descendeix del Pare de  les llums, en qui no hi ha mudança ni  
Jm 1,27  és aquesta: visitar als òrfens i a  les viudes en ses tribulacions i preservar 
Jm 2,8 Si compliu la llei real, conforme a  les Escriptures: «Amaràs a ton proïsme com 
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Jm 2,18 dirà algú: «Tu tens la fe i jo tinc  les obres. Mostra’m ta fe sens obres i jo 
Jm 2,18  obres i jo et mostraré ma fe per  les obres. 19 Tu creus que Déu és un; fas  
Jm 2,20  saber, oh home va, que la fe sens  les obres és morta? 21 ¿Per ventura  
Jm 2,21  nostre pare, no fou justificat per  les obres quan oferí son fill Isaac sobre  
Jm 2,22  ses obres i que es féu perfeta per  les obres? 23 I es complí l’Escriptura  
Jm 2,24  amic de Déu. 24 ¿No veeu com per  les obres és justificat l’home, i no per  
Jm 3,4  tot lo cos d’ells. 4 Mirau també  les barques, encara que sien grans i  
Jm 3,4  timó se giren allà a on vol lo qui  les governa. 5 Així també la llengua és  
Jm 3,7 se doma. I la naturalesa de l’home  les ha domades totes. 8 Però ningun home  
Jm 4,Tit Discòrdies i altres mals que causen  les passions desenfrenades. Devem evitar  
Jm 4,1 divina providència. 1 D’a on vénen  les disputes i plets entre vosaltres? ¿No  
Jm 5,Tit  pobres. Exhorta a la paciència en  les tribulacions i a no jurar. Parla de la 
Jm 5,1  doncs, rics, plorau, udolant per  les misèries que vindran sobre vosaltres.  
1Pe 1,11  que havien de ser en Cristo i  les glòries que els seguirien. 12 Als  
1Pe 1,12 sinó per a vosaltres, administraven  les coses que ara vos són anunciades per  
1Pe 1,12  enviat del cel l’Esperit Sant, a  les quals coses desitgen mirar los àngels. 
1Pe 1,15 siau vosaltres també sants en totes  les accions. 16 Perquè escrit està: «Sereu 
1Pe 2,Tit  de què gosen, exercitant-se en  les virtuts pròpies dels deixebles de  
1Pe 2,9  d’adquisició; per a què publiqueu  les alabances d’aquell que us ha cridat  
1Pe 2,9  d’aquell que us ha cridat de  les tenebres a sa meravellosa llum. 10  
1Pe 2,24  visquéssem a la justícia; per  les llagues del qual fóreu vosaltres  
1Pe 3,1  de Jesucrist. 1 Així mateix,  les mullers sien obedients a sos marits, a 
1Pe 3,3  en temor. 3 L’adorno de  les quals no sia exterior, o cabells  
1Pe 3,5  modo s’adornaven antiguament  les santes dones que esperaven en Déu,  
1Pe 3,12  sobre els justos, i sos oïdos a  les pregàries d’ells, emperò lo rostro  
1Pe 3,21  us fa salvos: no la purificació de  les immundícies de la carn, sinó la  
1Pe 3,22  essent-li somesos los àngels,  les potestats, i les virtuts. 4,Tit  
1Pe 3,22  los àngels, les potestats, i  les virtuts. 4,Tit Capítol IV Exhorta a  
1Pe 4,Tit  vicis antics i a la pràctica de  les virtuts per atraure a la fe als  
1Pe 4,2  d’estar en la carn no el visca en  les passions dels homes, sinó en la  
1Pe 4,7 l’Esperit. 7 Emperò lo fi de totes  les coses s’ha acercat. Per lo tant, siau 
1Pe 5,Tit  tots a que vétllien per a resistir  les tentacions del dimoni. 1 Suplico,  
2Pe 1,3  nostre Senyor. 3 Així com totes  les coses que pertanyen a la vida i a la  
2Pe 2,Tit  Sant. 2,Tit Capítol II Descriu  les males arts dels falsos doctors i parla 
2Pe 2,4  de l’infern i els entregà a  les cadenes de les tenebres per a ser  
2Pe 2,4  i els entregà a les cadenes de  les tenebres per a ser aturmentats i  
2Pe 2,6 món d’impios; 6 i condemnà a ruïna  les ciutats de Sodoma i Gomorra, reduint- 
2Pe 2,6  de Sodoma i Gomorra, reduint- les a cendres, posant-les per escarment  
2Pe 2,6  reduint-les a cendres, posant- les per escarment dels que visqueren en  
2Pe 2,8  cada dia sa ànima justa ab  les obres detestables d’ells; 9 lo Senyor 
2Pe 2,10  i no temen parlar mal de  les autoritats superiors; 11 mentres que  
2Pe 2,12  i per a perdició, blasfemant de  les coses que no entenen, pereixeran  
2Pe 2,13  ells que reputen per un plaer  les delícies del dia, que són  
2Pe 2,14 pecat incessant, atraent ab halagos  les ànimes inconstants, i tenint un cor  
2Pe 2,17  està reservada l’obscuritat de  les tenebres perpètuament. 18 Perquè  
2Pe 2,20 si després d’haver-se apartat de  les contaminacions del món per medi del  
2Pe 2,21  no després del coneixement girar  les espatlles al sant manament que els fou 
2Pe 3,1  carta que us escric, procurant en  les dos avivar vostre ànimo senzill ab  
2Pe 3,2  2 per a què tingau presents  les paraules dels sants profetes de qui us 
2Pe 3,10  ab lo calor, i la terra i  les obres que hi ha en ella seran  
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2Pe 3,16  parlant en elles d’això; en  les quals hi ha algunes coses difícils d’ 
2Pe 3,16 algunes coses difícils d’entendre,  les quals adulteren los indoctes i  
2Pe 3,16  indoctes i inconstants, com també  les altres Escriptures, per ruïna de si  
1Jn 2,8  en ell i en vosaltres; perquè  les tenebres ja passaren, i la verdadera  
1Jn 2,11  tenebres, i no sap a on va, perquè  les tenebres cegaren sos ulls. 12 Vos  
1Jn 2,15  al Maligne. 15 No ameu al món ni  les coses que hi ha en lo món. Si algú ama 
1Jn 2,20  la unció del Sant, i sabeu totes  les coses. 21 Jo no us he escrit a  
1Jn 2,27  que sa unció vos ensenya en totes  les coses. I és veritat i no és mentida. I 
1Jn 3,8  lo Fill de Déu, per a destruir  les obres del diable. 9 Tot aquell que és  
1Jn 3,12  Perquè ses obres eren males, i  les de son germà, bones. 13 No estranyeu,  
1Jn 3,20  major que nostre cor, i sap totes  les coses. 21 Caríssims, si nostre cor no  
1Jn 3,22  perquè guardam sos manaments i fem  les coses que són agradables a sa vista.  
1Jn 5,15  li demanem, ho sabem perquè tenim  les peticions que li havem suplicat. 16 Si 
3Jn 10  jo vingués allí, donaré a entendre  les obres que fa, espargint paraules  
Jud 7  dia. 7 Així com Sodoma i Gomorra i  les ciutats comarcanes, de la mateixa  
Jud 10  10 Emperò aquestos blasfemen de  les coses que no entenen, i es  
Jud 13  que està reservada la tempestat de  les tenebres eternes. 14 I Enoc, que fou  
Jud 15  i a convèncer a tots los impios de  les obres de sa impietat que feren  
Jud 15  que feren impiament i de totes  les paraules injurioses que els pecadors  
Jud 17  caríssims, recordau-vos de  les paraules que us foren dites per los  
Ap 1,Tit  la revelació que havia tingut, a  les set iglésies de l’Àsia, representades 
Ap 1,1  donà per a manifestar a sos servos  les coses que convé sien fetes luego i les 
Ap 1,1  coses que convé sien fetes luego i  les declarà enviant-les per son àngel a  
Ap 1,1 fetes luego i les declarà enviant- les per son àngel a Joan, servo seu, 2 lo  
Ap 1,2  testimoni de Jesucrist, i de totes  les coses que vegé. 3 Benaventurat aquell  
Ap 1,3  aquell que llegeix i ou  les paraules d’aquesta profecia i guarda  
Ap 1,3  d’aquesta profecia i guarda  les coses que en ella estan escrites,  
Ap 1,4  lo temps està cerca. 4 Joan a  les set iglésies que hi ha en l’Àsia.  
Ap 1,11  -ho en un llibre, i envia’l a  les set iglésies que hi ha en l’Àsia: a  
Ap 1,18  en los sigles dels sigles, i tinc  les claus de la mort i de l’infern. 19  
Ap 1,19  i de l’infern. 19 Escriu, doncs,  les coses que has vist, i les que són, i  
Ap 1,19  doncs, les coses que has vist, i  les que són, i les que han de ser després  
Ap 1,19  que has vist, i les que són, i  les que han de ser després d’aquestes: 20 
Ap 1,20  d’aquestes: 20 »Lo misteri de  les set estrelles que has vist en ma dreta 
Ap 1,20 Les set estrelles són los àngels de  les set iglésies, i els set candeleros són 
Ap 1,20  iglésies, i els set candeleros són  les set iglésies. 2,Tit Capítol II Se li  
Ap 2,Tit Apòstol que escriga vàrios avisos a  les quatre iglésies primeres. Alaba als  
Ap 2,1  d’Efesi: »“Açò diu lo qui té  les set estrelles a sa dreta, i el que  
Ap 2,5  caigut; i arrepenteix-te, i fes  les primeres obres, perquè si no vindré a  
Ap 2,7  oiga lo que l’Esperit diu a  les iglésies: ‘Al vencedor li donaré a  
Ap 2,11  oiga lo que l’Esperit diu a  les iglésies: Lo qui vència no rebrà dany  
Ap 2,17  oiga lo que diu l’Esperit a  les iglésies: Al vencedor daré jo mannà  
Ap 2,19  i serveis, i ta paciència, i  les darreres obres que feres, que  
Ap 2,19  obres que feres, que excedeixen a  les primeres. 20 »Però tinc algunes coses  
Ap 2,20  cometre fornicació i menjar de  les coses sacrificades als ídols. 21 I li  
Ap 2,23  a la mort a sos fills; i totes  les iglésies sabran que jo só lo qui  
Ap 2,23  sabran que jo só lo qui escodrinyo  les entranyes i els cors, i donaré a cada  
Ap 2,24  aquesta doctrina i no han conegut  les profunditats de Satanàs, com ells  
Ap 2,26  al fi, jo li donaré potestat sobre  les nacions, 27 i les governarà ab vara de 
Ap 2,27  potestat sobre les nacions, 27 i  les governarà ab vara de ferro, i com  
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Ap 2,29  oiga lo que l’Esperit diu a  les iglésies.” 3,Tit Capítol III Dóna  
Ap 3,Tit  III Dóna avisos importants a  les tres iglésies de Sardis, de Filadèlfia 
Ap 3,1  qui té los set esperits de Déu, i  les set estrelles: »Jo conec tes obres,  
Ap 3,2  mort. 2 Sies vigilant i fortifica  les coses que queden i estan promptes a  
Ap 3,6  oiga lo que diu l’Esperit a  les iglésies.” 7 »I escriu a l’àngel de  
Ap 3,13  oiga lo que l’Esperit diu a  les iglésies.” 14 »I escriu a l’àngel de  
Ap 3,22  oiga lo que l’Esperit diu a  les iglésies.” 4,Tit Capítol IV Veu l’  
Ap 4,1  mi dient: –Puja aquí i et mostraré  les coses que és necessari sien fetes  
Ap 4,5  trono, set llànties que cremaven,  les quals són los set esperits de Déu. 6 I 
Ap 4,11  perquè vós haveu criat totes  les coses, i per lo vostre plaer elles són 
Ap 5,Tit  havia estat mort. Per lo que totes  les criatures li tributaren càntics d’  
Ap 5,8  d’or plenes de perfums, que són  les oracions dels sants. 9 I cantaven un  
Ap 5,13  glòria, i benedicció. 13 I a totes  les criatures que hi ha en lo cel, i sobre 
Ap 5,13  la terra, i davall la terra, i  les que hi ha en lo mar, i totes quantes  
Ap 5,13 mar, i totes quantes hi ha en ells,  les oiguí dir: –Al que està sentat en lo  
Ap 6,9  quint sello, vegí sota de l’altar  les ànimes dels que havien estat morts per 
Ap 6,13  i la lluna se tornà com sang. 13 I  les estrelles del cel caigueren sobre la  
Ap 6,14  un llibre que s’enrolla, i totes  les muntanyes i totes les isles foren  
Ap 6,14  i totes les muntanyes i totes  les isles foren remogudes de sos llocs. 15 
Ap 6,15 tot servo i llibre s’escondiren en  les coves i entre les roques de les  
Ap 6,15  s’escondiren en les coves i entre  les roques de les muntanyes; 16 i «deien a 
Ap 6,15  en les coves i entre les roques de  les muntanyes; 16 i «deien a les muntanyes 
Ap 6,16  de les muntanyes; 16 i «deien a  les muntanyes i a les roques»: –«Caeu  
Ap 6,16  16 i «deien a les muntanyes i a  les roques»: –«Caeu sobre nosaltres i  
Ap 7,Tit  tant del poble d’Israel com de  les demés nacions. Quins són los que vegé  
Ap 7,4 -i-quatre mil senyalats de totes  les tribus dels fills d’Israel. 5 De la  
Ap 7,14 tribulació, i rentaren ses robes, i  les blanquejaren ab la sang de l’Anyell.  
Ap 7,17 d’aigua viva, i Déu eixugarà totes  les llàgrimes de sos ulls. 8,Tit Capítol  
Ap 8,Tit la seva, cau foc, la mar s’altera,  les aigües se tornen amargues i les  
Ap 8,Tit  les aigües se tornen amargues i  les estrelles perden son resplendor. 1 I  
Ap 8,3  molts encens perquè els oferís ab  les oracions de tots los sants sobre l’  
Ap 8,4  de Déu. 4 I el fum dels encens, ab  les oracions dels sants, pujà de la mà de  
Ap 8,6  6 I els set àngels que tenien  les set trompetes s’aparellaren per a  
Ap 8,6  s’aparellaren per a tocar- les. 7 I el primer àngel tocà la trompeta, 
Ap 8,9  del mar. 9 I la tercera part de  les criatures que havia en lo mar, i tenia 
Ap 8,9  i fou destruïda la tercera part de  les barques. 10 I el tercer àngel tocà la  
Ap 8,10  la tercera part dels rius i sobre  les fonts d’aigües. 11 I el nom de l’  
Ap 8,11  era Donzell; i la tercera part de  les aigües se convertí en donzell; i  
Ap 8,11  donzell; i moriren molts homes per  les aigües, perquè es tornaren amargues.  
Ap 8,12  de la lluna, i la tercera part de  les estrelles, de manera que s’obscurí la 
Ap 8,13  habitants de la terra per causa de  les altres veus de les trompetes dels tres 
Ap 8,13  per causa de les altres veus de  les trompetes dels tres àngels que havien  
Ap 9,3  isqueren llagostes a la terra, a  les quals los fou donat poder com tenen  
Ap 9,7  i la mort fugirà d’ells. 7 I  les figures de les llagostes eren  
Ap 9,7  fugirà d’ells. 7 I les figures de  les llagostes eren semblants a cavalls  
Ap 9,10  10 I tenien cues semblants a  les dels escorpins, i hi havia agulló en  
Ap 9,20  ab tot no s’arrepentiren de  les obres de ses mans, per a què no  
Ap 10,4 una veu del cel que em deia: –Sella  les coses que han parlat los set trons, i  
Ap 10,4  que han parlat los set trons, i no  les escríguies. 5 I l’àngel que vegí  
Ap 10,6  dels sigles, que crià lo cel i  les coses que hi ha en ell, i la terra i  
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Ap 10,6  que hi ha en ell, i la terra i  les coses qui hi ha en ella, que no hi  
Ap 11,4  i xixanta dies. 4 Aquestes són  les dos oliveres i els dos candeleros que  
Ap 11,6  d’ells; i tenen poder sobre  les aigües per a convertir-les en sang,  
Ap 11,6  sobre les aigües per a convertir- les en sang, i per a ferir la terra ab  
Ap 11,9  fou també crucificat. 9 I els de  les tribus, i pobles, i llengües, i  
Ap 12,4  ell arrastrava la tercera part de  les estrelles del cel, i les féu caure  
Ap 12,4  part de les estrelles del cel, i  les féu caure sobre la terra; i el dragó  
Ap 12,5  baró que havia de governar totes  les nacions ab vara de ferro; i son fill  
Ap 13,11  i que tenia dos banyes semblants a  les de l’Anyell, emperò parlava com un  
Ap 14,4  d’entre els homes, essent  les primícies per a Déu i per a l’Anyell. 
Ap 14,7 que féu lo cel i la terra, lo mar i  les fonts de les aigües. 8 I altre àngel  
Ap 14,7  i la terra, lo mar i les fonts de  les aigües. 8 I altre àngel lo seguí,  
Ap 14,8  ciutat que donà a beure a totes  les nacions del vi de la ira de sa  
Ap 14,20 ciutat, i isqué sang del cup fins a  les brides dels cavalls per l’espai de  
Ap 15,1 i meravellós: set àngels que tenien  les set plagues darreres, perquè en elles  
Ap 15,2  sobre el mar de vidre, tenint  les arpes de Déu 3 i que cantaven lo  
Ap 15,4  Perquè vós sol sou sant, i totes  les nacions vindran i adoraran davant de  
Ap 15,8  temple fins que fossen consumades  les set plagues dels set àngels. 16,Tit  
Ap 16,Tit  Capítol XVI Terribles efectes de  les set copes d’or que els set àngels  
Ap 16,1  als set àngels: –Anau i derramau  les set copes de la ira de Déu sobre la  
Ap 16,4  sa copa sobre els rius i sobre  les fonts de les aigües, i es convertiren  
Ap 16,4 sobre els rius i sobre les fonts de  les aigües, i es convertiren en sang. 5 I  
Ap 16,5 sang. 5 I oiguí a dir a l’àngel de  les aigües: –Vós sou just, Senyor, que  
Ap 16,19  partida en tres parts; i caigueren  les ciutats de les nacions; i la gran  
Ap 16,19  parts; i caigueren les ciutats de  les nacions; i la gran Babilònia vingué en 
Ap 16,20  de sa ira. 20 I tota isla fugí, i  les muntanyes no foren trobades. 21 I  
Ap 17,Tit  sobre la bèstia dels set caps i  les deu banyes. 1 I vingué un dels set  
Ap 17,1  un dels set àngels que tenien  les set copes i em parlà dient: –Vine aquí 
Ap 17,12  dels set, i va a la perdició. 12 I  les deu banyes que has vist són deu reis,  
Ap 17,16 multituds, nacions i llengües. 16 I  les deu banyes que vegeres en la bèstia,  
Ap 17,17  fins que estiguen complertes  les paraules de Déu. 18 I la dona que  
Ap 18,3  i abominable. 3 Perquè totes  les gents han begut del vi de la ira de sa 
Ap 18,14 esclaus, i d’ànimes d’homes. 14 I  les fruites que ta ànima ansiava se  
Ap 18,14 ansiava se retiraren de tu, i totes  les coses substancioses i hermoses estan  
Ap 18,14 hermoses estan perdudes per tu i no  les trobaràs mai més. 15 Los mercaders d’ 
Ap 18,23  maleficis foren enganyades totes  les nacions. 24 I en ella ha estat trobada 
Ap 19,Tit  per lo Regne de Déu i per  les bodes de l’Anyell. Lo Verb de Déu  
Ap 19,2  ha venjat la sang de sos servos de  les mans d’ella. 3 I altra vegada  
Ap 19,4  los vint-i-quatre ancians i  les quatre bèsties i adoraren a Déu, que  
Ap 19,7  -li glòria, perquè han arribat  les bodes de l’Anyell i sa esposa està  
Ap 19,9  que han estat cridats a la cena de  les bodes de l’Anyell!” I em diu:  
Ap 19,15  de dos talls, per a ferir ab ella  les nacions. I ell mateix les governarà ab 
Ap 19,15  ab ella les nacions. I ell mateix  les governarà ab vara de ferro; i ell  
Ap 20,Tit  per mil anys, durant los quals  les ànimes dels màrtirs regnen ab Cristo  
Ap 20,3  ell, per a què no enganyàs més a  les nacions, fins que s’hagen complerts  
Ap 20,4  i els fou donat lo judicar; i vegí  les ànimes d’aquells que foren degollats  
Ap 20,8  presó. 8 I eixirà per a enganyar a  les nacions que estan en los quatre  
Ap 20,12  i foren judicats los morts per  les coses que estaven escrites en los  
Ap 21,4 plors, ni clamors, ni penes, perquè  les primeres coses passaren. 5 I digué lo  
Ap 21,5  –Veus aquí jo faç noves totes  les coses. I em digué: –Escriu, perquè  
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Ap 21,9  un dels set àngels que tenien  les set copes plenes de les set plagues  
Ap 21,9  que tenien les set copes plenes de  les set plagues darreres i parlà ab mi  
Ap 21,12  gran i alta ab dotze portes; i en  les portes, dotze àngels, i els noms  
Ap 21,12  noms escrits, que són los noms de  les dotze tribus dels fills d’Israel. 13  
Ap 21,15  d’or per a amidar la ciutat, i  les portes, i la muralla. 16 I la ciutat  
Ap 21,21  jacinto; lo dotzè, ametista. 21 I  les dotze portes són dotze perles, una en  
Ap 21,24  l’Anyell és la llum d’ella. 24 I  les nacions d’aquells que s’han salvat  
Ap 21,26  portaran la glòria i l’honra de  les nacions. 27 No entrarà en ella ninguna 
Ap 22,2  i donant son fruit cada mes; i  les fulles dels arbres són per a curació  
Ap 22,2  dels arbres són per a curació de  les nacions. 3 I no hi haurà allí mai més  
Ap 22,6  àngel per a mostrar a sos servos  les coses que han de ser fetes  
Ap 22,7 pressa.” Benaventurat lo qui guarda  les paraules de la profecia d’aquest  
Ap 22,8  vist aquestes coses. I després que  les haguí vistes i oïdes, me postrí als  
Ap 22,8  postrí als peus de l’àngel que me  les mostrava per a adorar-lo, 9 i em  
Ap 22,9  profetes, i ab aquells que guarden  les paraules de la profecia d’aquest  
Ap 22,10  a Déu. 10 I em digué: –No séllies  les paraules de la profecia d’aquest  
Ap 22,14  l’arbre de la vida, i éntrien per  les portes en la ciutat. 15 Perquè fora  
Ap 22,16  vos testimoni d’aquestes coses en  les iglésies. Jo só l’arrel, i el  
Ap 22,18  18 Perquè protesto a tot lo qui ou  les paraules de la profecia d’aquest  
Ap 22,18  alguna cosa, Déu posarà sobre ell  les plagues que estan escrites en aquest  
Ap 22,19  19 I si algú detragués res de  les paraules del llibre d’aquesta  
Ap 22,19 la vida, i de la ciutat santa, i de  les coses que estan escrites en aquest  
Mt 8,20 part que aneu. 20 I Jesús li digué:  –Les guineus tenen caus, i los aucells de  
Mt 22,8  8 Llavors digué a sos criats:  »–Les esposalles certament estan  
Mc 7,20  tots los menjars. 20 I deia:  –Les coses que ixen de l’home són les que 
Lc 9,58 aneu. 58 Emperò Jesús li respongué:  –Les guineus tenen caus, i los aucells de  
Jn 6,63  la carn no aprofita per a res.  Les paraules que jo us dic, Esperit i vida 
Jn 10,25  –Vos parlo i no em creeu.  Les obres que jo faig en nom de mon Pare,  
Jn 11,3  era lo qui estava malalt. 3  Les germanes d’aquest, doncs, enviaren a  
Jn 12,50  que son mandato és la vida eterna.  Les coses, doncs, que jo dic, les dic com  
Jn 14,10  lo Pare i que lo Pare està en mi?  Les paraules que jo us dic, no les dic de  
Ac 26,24  alta veu: –Estàs fora de si, Pau.  Les moltes lletres t’han trastocat lo  
Rm 11,19  l’arrel a tu. 19 Emperò tu diràs:  «Les branques han estat trencades, a fi de 
1Co 2,13  Déu nos ha donat graciosament. 13  Les quals anunciam també, no ab paraules  
1Co 6,13  posaré baix lo poder de ningú. 13  Les viandes són per al ventre, i el  
1Co 14,Tit  del proïsme. Déu és un Déu de pau.  Les dones deuen callar en la Iglésia. 1  
Ga 4,24 el de la llibre, per la promesa. 24  Les quals coses són una aŀlegoria. Perquè  
Ef 5,22  altres en lo temor de Cristo. 22  Les mullers estiguen subjectes a sos  
1Tm 3,11  si són trobats irreprensibles. 11  Les mullers sien igualment honestes, no  
2Tm 2,23  al Senyor ab un cor pur. 23  Les qüestions nècies i que no  
Tt 2,3  en fe, en caritat i paciència. 3  Les ancianes, del mateix modo, d’una  
He 11,35  los exèrcits dels estrangers. 35  Les mullers per resurrecció recobraren sos 
Ap 1,20  dreta i els set candeleros d’or.  Les set estrelles són los àngels de les  
Ap 15,Tit  canten los que venceren la bèstia.  Les set plagues darreres, figurades en set 
Ap 17,15  escollits i fiels. 15 I em digué:  –Les aigües que vegeres a on la prostituta 
Mc 2,14  ensenyava. 14 I al passar vegé a  Leví, fill d’Alfeu, que estava sentat al  
Lc 3,24  ho fou de Matat, 24 que ho fou de  Leví, que ho fou de Melquí, que ho fou de  
Lc 3,29  que ho fou de Matat, que ho fou de  Leví, 30 que ho fou de Simeon, que ho fou  
Lc 5,27  isqué i vegé a un publicà anomenat  Leví, que estava sentat en lo banc dels  
Lc 5,29  deixà tot i lo seguí. 29 I li donà  Leví un gran convit en sa casa, i hi havia 
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He 7,Tit  que és etern, queda abolit lo de  Leví. Jesucrist és pontífice soberà i  
He 7,5  los que d’entre els fills de  Leví reben lo sacerdoci, tenen lo manament 
He 7,9 9 I (com jo puc dir-ho) lo mateix  Leví, que rebé los delmes, pagà delme en  
Ap 7,7 dotze mil senyalats. De la tribu de  Leví, dotze mil senyalats. De la tribu d’ 
Lc 10,32  passà de llarg. 32 I igualment un  levita, arribant cerca d’aquell lloc, i  
Ac 4,36 –que vol dir «fill de consolació»–,  levita natural de Xipre, 37 com tingués un 
Jn 1,19  de Jerusalem los sacerdots i los  levites per a preguntar-li: –Tu, qui  
He 7,11 I si la perfecció fos pel sacerdoci  levític (puix baix d’ell lo poble rebé la 
Mt 1,20  veus aquí l’àngel del Senyor se  li aparegué en somnis dient: –Josep, fill  
Mt 1,24  somni, féu com l’àngel del Senyor  li havia manat, i rebé a sa muller. 25 I  
Mt 2,5 havia de nàixer lo Cristo. 5 I ells  li digueren: –En Betlem de Judà, perquè  
Mt 2,11  l’adoraren, i oberts sos tresors,  li oferiren dons: or, encens i mirra. 12 I 
Mt 2,13  s’aparegué en somnis a Josep i  li digué: –Alça’t i pren l’infant i sa  
Mt 3,15  veniu a mi? 15 I Jesús, responent,  li digué: –Deixa per ara, perquè així nos  
Mt 3,16  luego de l’aigua. I veus aquí se  li obrí lo cel i vegé a l’Esperit de Déu  
Mt 4,3  I acercant-se a ell lo tentador,  li digué: –Si ets fill de Déu, digues que  
Mt 4,4 tórnien pans. 4 Lo qual, responent,  li digué: –Escrit està: “No viu l’home de 
Mt 4,6  sobre lo pinacle del temple. 6 I  li digué: –Si ets fill de Déu, tira’t de  
Mt 4,7  ton peu en pedra alguna.” 7 Jesús  li digué: –També està escrit: “No tentaràs 
Mt 4,8  conduí a una muntanya molt alta, i  li mostrà tots los regnes del món i la  
Mt 4,9  del món i la glòria d’ells, 9 i  li digué: –Tot això t’ho donaré, si  
Mt 4,10  -te, m’adorasses. 10 Llavors  li digué Jesús: –Aparta’t d’aquí,  
Mt 4,24  sa fama per tota la Síria, i  li portaven tots los faltats de salut i  
Mt 5,1  i després d’haver-se sentat, se  li acercaren sos deixebles. 2 I obrint sa  
Mt 5,22 estarà subjecte a consell. I lo qui  li diga: “Fàtuo”, serà reo del foc de l’  
Mt 5,31  que repudiï a sa muller, doni- li carta de repudi.” 32 »Emperò jo us dic  
Mt 5,39 ferís en la galta dreta, presenta- li també l’altra. 40 I al que et vulga  
Mt 5,40  i prendre’t la túnica, cedeix- li també la capa. 41 I al que t’oblíguia  
Mt 5,42  mil. 42 Al qui et demània, dóna- li. I al qui et vulla emmanllevar, no li  
Mt 5,42  I al qui et vulla emmanllevar, no  li giris l’espatlla. 43 »Oíreu que fou  
Mt 6,8  us fa menester antes de demanar- li. 9 »Així, doncs, haveu d’orar: Pare  
Mt 6,34  portarà en si son cuidado. Basta- li al dia son propi afany. 7,Tit Capítol  
Mt 7,8  busca, troba, i al que truca, se  li obrirà. 9 O ¿qui de vosaltres és l’  
Mt 7,9  és l’home a qui demanant- li son fill pa li dóna una pedra? 10 O si  
Mt 7,9  a qui demanant-li son fill pa  li dóna una pedra? 10 O si li demana un  
Mt 7,10  fill pa li dóna una pedra? 10 O si  li demana un peix, li dóna una serp? 11  
Mt 7,10  pedra? 10 O si li demana un peix,  li dóna una serp? 11 Doncs, si vosaltres,  
Mt 8,4  quedà netejada sa llepra. 4 I  li digué Jesús: –Mira, no ho digues a  
Mt 8,5  acercà a ell un centurió pregant- li 6 i dient-li: –Senyor, mon sirvent  
Mt 8,6  centurió pregant-li 6 i dient- li: –Senyor, mon sirvent jau en casa  
Mt 8,7  fortament aturmentat. 7 I Jesús  li digué: –Jo hi aniré i lo curaré. 8 I  
Mt 8,15  jaent en lo llit i ab febre. 15 I  li tocà la mà i la deixà la febre; i s’  
Mt 8,16  los servia. 16 I vingut lo vespre,  li presentaren molts esperitats; i ab sa  
Mt 8,19  de l’estany. 19 I acercant-se- li un escriba li digué: –Mestre, jo us  
Mt 8,19  19 I acercant-se-li un escriba  li digué: –Mestre, jo us seguiré a  
Mt 8,20 qualsevol part que aneu. 20 I Jesús  li digué: –Les guineus tenen caus, i los  
Mt 8,21  lo cap. 21 I un de sos deixebles  li digué: –Senyor, deixau-me anar primer 
Mt 8,22  enterrar mon pare. 22 Emperò Jesús  li digué: –Segueix-me, i deixa que els  
Mt 8,31  ramada de porcs. 31 I los dimonis  li pregaven dient: –Si ens traieu d’aquí, 
Mt 8,34  de Jesús, i quan lo vegeren,  li pregaven que se n’anàs fora de sos  
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Mt 9,2  anà a sa ciutat. 2 I veus aquí que  li presentaren un paralític postrat en lo  
Mt 9,9  que seia en lo banc dels drets, i  li digué : –Segueix-me. I alçant-se,  
Mt 9,14  sinó pecadors. 14 Llavors se  li acercaren los deixebles de Joan i li  
Mt 9,14  acercaren los deixebles de Joan i  li digueren: –Per què nosaltres i los  
Mt 9,18  aquí un príncep de la sinagoga se  li acercà, i l’adorà dient: –Senyor, ara  
Mt 9,18  ma filla, emperò veniu, posau- li la mà dessobre, i viurà. 19 I alçant- 
Mt 9,20  de sang dotze anys havia, i se  li acercà per detràs i li tocà la vora del 
Mt 9,20  havia, i se li acercà per detràs i  li tocà la vora del vestit. 21 Puix deia  
Mt 9,32  terra. 32 I luego que eixiren,  li presentaren un mut posseït del dimoni.  
Mt 10,25 sirvent més que son amo. 25 Basta- li al deixeble lo ser com son mestre, i al 
Mt 11,3  de sos deixebles 3 a preguntar- li: –¿Sou vós lo qui ha de venir, o havem  
Mt 12,2 menjar 2 I veent-ho los fariseus,  li deien: –Mira, tos deixebles fan lo que  
Mt 12,4  los pans de la proposició, que no  li era lícit menjar, ni als que ab ell  
Mt 12,10  una mà, i ells, per acusar-lo,  li preguntaren si era lícit curar en  
Mt 12,22  esperaran los gentils.» 22 Llavors  li portaren un endemoniat cego i mut, i el 
Mt 12,38  seràs condemnat. 38 Llavors  li respongueren alguns escribes i fariseus 
Mt 12,39 adulterina demana senyal; emperò no  li serà donat senyal, sinó el senyal del  
Mt 12,47  desitjant parlar ab ell. 47 I un  li digué: –Mira que ta mare i tos germans  
Mt 12,48 demanen. 48 I ell, responent al que  li parlava, li digué: –Qui és ma mare i  
Mt 12,48 I ell, responent al que li parlava,  li digué: –Qui és ma mare i qui són mos  
Mt 13,2  assentà a la vora del mar. 2 I se  li acercà gran multitud de gent, de manera 
Mt 13,10  oiga. 10 I arribant los deixebles,  li digueren: –Per què els parlau ab  
Mt 13,12  ha otorgat. 12 Puix al que té, se  li donarà i tindrà més; emperò al que no  
Mt 13,12  al que no té, fins allò que té se  li prendrà. 13 Per això els parlo jo ab  
Mt 13,27  los criats del pare de família,  li digueren: »–Senyor, ¿no sembràreu bona  
Mt 13,28  enemic ha fet això. »I los criats  li digueren: »–¿Voleu que hi anem i la  
Mt 13,36 ’n vingué a casa, i acercant-se- li sos deixebles, li digueren: –Explicau- 
Mt 13,36 i acercant-se-li sos deixebles,  li digueren: –Explicau-nos la paràbola  
Mt 13,54  es meravellaven i deien: –D’a on  li ve a aquest tal sabiduria i tals  
Mt 13,56 totes entre nosaltres? Puix d’a on  li vénen a aquest totes aqueixes coses?  
Mt 14,Tit  i cura a tots los malalts que se  li presenten o toquen son vestit. 1 En  
Mt 14,4  muller de son germà. 4 Puix  li deia Joan: –No t’és lícit tenir-la.  
Mt 14,7  lo que prometé ab jurament donar- li tot quant li demanàs. 8 I ella,  
Mt 14,7  ab jurament donar-li tot quant  li demanàs. 8 I ella, previnguda per sa  
Mt 14,9  ab ell a taula, manà donar-se- li. 10 I envià i féu degollar a Joan en la 
Mt 14,15  15 I havent-se fet vespre se  li acercaren sos deixebles i li digueren:  
Mt 14,15  se li acercaren sos deixebles i  li digueren: –Aquest és un lloc desert i  
Mt 14,29  sobre l’aigua cap a vós. 29 I ell  li digué: –Vine. I baixant Pere de la  
Mt 14,31  allargant Jesús sa mà, l’agafà i  li digué: –Home de poca fe! Per què has  
Mt 14,35  per tota aquella comarca, i  li presentaven tots los malalts. 36 I li  
Mt 14,36  presentaven tots los malalts. 36 I  li suplicaven que els deixàs tocar tan  
Mt 15,12  home. 12 Llavors, acercant-se- li sos deixebles li digueren: –No sabeu  
Mt 15,12  acercant-se-li sos deixebles  li digueren: –No sabeu que los fariseus s’ 
Mt 15,15  en lo fosso. 15 I responent Pere,  li digué: –Explicau-nos aquesta  
Mt 15,23 aturmentada del dimoni. 23 I ell no  li respongué paraula. I acercant-se-li 
Mt 15,23  paraula. I acercant-se- li sos deixebles, li suplicaven dient:  
Mt 15,23 I acercant-se-li sos deixebles,  li suplicaven dient: –Despatxau-la, puix 
Mt 15,28  28 Aleshores Jesús, responent,  li digué: –Gran és ta fe, oh dona! Com tu  
Mt 15,30  muntanya, s’assentà allí. 30 I se  li acercà gran multitud de gent, ab qui  
Mt 15,33  en lo camí. 33 I los deixebles  li digueren: –¿Com havem de trobar en  
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Mt 16,Tit  de sant Pere. Promeses que  li foren fetes. Reprèn lo Senyor a sant  
Mt 16,1 els saduceus a fi de tentar-lo. I  li demanaren que els mostràs algun senyal  
Mt 16,4  adúltera demana un senyal, i no se  li donarà senyal, sinó lo senyal del  
Mt 16,17  de Déu viu. 17 I responent Jesús,  li digué: –Benaventurat ets, Simó fill de  
Mt 16,23  23 Mes Jesús, girant-se a ell  li digué: –Aparta’t d’aquí, Satanàs, que 
Mt 16,26  de mi, la trobarà. 26 Puix de què  li serveix a l’home lo guanyar tot lo món 
Mt 17,10 entre los morts. 10 I sos deixebles  li preguntaren dient: –Puix, ¿com diuen  
Mt 17,14  al lloc a on era la multitud, se  li acercà un home, i posat de genolls en  
Mt 17,14  de genolls en terra davant d’ell,  li digué: –Senyor, apiadau’s de mon fill, 
Mt 17,18  parlaren a part ab Jesús, i  li digueren: –Com és que nosaltres no el  
Mt 17,23  lo tribut de les dos dracmes, i  li digueren: –Què, vostre mestre no paga  
Mt 17,24  I havent entrat en la casa, Jesús  li parlà primer, dient: –Què t’apar,  
Mt 17,25  estranys –respongué Pere. Jesús  li digué: –Luego los fills són francs. 26  
Mt 17,26 lo primer peix que isca. I obrint- li la boca trobaràs una moneda de quatre  
Mt 18,1  los deixebles a Jesús dient- li: –Qui és lo major en lo Regne del cel?  
Mt 18,6  infants que creuen en mi, més  li valdria que li penjassen una roda de  
Mt 18,6  creuen en mi, més li valdria que  li penjassen una roda de molí al coll i s’ 
Mt 18,13  de la que s’esgarrià? 13 I si  li esdevingués lo trobar-la, vos dic en  
Mt 18,22  Fins a set vegades? 22 Jesús  li digué: –No et dic fins a set, sinó fins 
Mt 18,24 I havent començat a prendre’ls, se  li presentà un que li devia deu mil  
Mt 18,24  prendre’ls, se li presentà un que  li devia deu mil talents. 25 I com no  
Mt 18,26 lo criat, llançant-se a sos peus,  li suplicava dient: »–Senyor, teniu  
Mt 18,27  d’aquell criat, lo deixà llibre i  li perdonà lo deute. 28 »Emperò luego que  
Mt 18,28  a un de sos companys criats que  li devia cent diners, i agarrant-lo pel  
Mt 18,29  -se a sos peus son company,  li suplicava dient: »–Té un poc de  
Mt 18,32  32 »Llavors lo cridà son amo i  li digué: »–O criat pervers! Jo et perdoní 
Mt 19,10  comet adulteri. 10 Los deixebles  li digueren: –Si tal és la condició de l’ 
Mt 19,13  d’això, que ho sia. 13 Llavors  li presentaren uns infants per a què  
Mt 19,16 d’allí. 16 I veus aquí vingué un i  li digué: –Bon mestre, què faré jo de bo  
Mt 19,17  a conseguir la vida eterna? 17 Ell  li digué: –Per què em dius bo? No hi ha  
Mt 19,18  vida, guarda los manaments. 18 Ell  li digué: –Quins? I Jesús respongué: –No  
Mt 19,20 proïsme com a tu mateix. 20 Lo jove  li diu: –Jo he guardat totes aquestes  
Mt 19,21  Què més me falta ara? 21 Jesús  li digué: –Si vols ésser perfet, vés, ven  
Mt 19,27  Llavors, prenent Pere la paraula,  li digué: –Veus aquí nosaltres ho havem  
Mt 20,7  aquí tot lo dia ociosos? 7 »I ells  li respongueren: »–Perquè ningú ens ha  
Mt 20,20  dia ressuscitarà. 20 Llavors se  li acercà la mare del fills del Zebedeu ab 
Mt 20,20  fills, adorant-lo i demanant- li alguna cosa. 21 Ell li digué: –Què  
Mt 20,21 i demanant-li alguna cosa. 21 Ell  li digué: –Què vols? Ella respongué: –Dieu 
Mt 20,22 lo baptisme ab què jo só batejat? I  li diuen: –Sí que podem. 23 Llavors ell  
Mt 20,33  voleu que jo us faça? 33 –Senyor  –li respongueren–, que s’òbrien nostres  
Mt 21,3  si algú vos digués res, responeu- li que el Senyor los ha menester, i tot  
Mt 21,16  de David!», s’indignaren. 16 I  li digueren: –¿No oïu lo que aquestos  
Mt 21,19  i no trobant-hi més que fulles,  li digué: –Per mai més nasca fruit de tu.  
Mt 21,23 en ocasió en què estava ensenyant i  li digueren: –Ab quina autoritat fas tu  
Mt 21,28  fills, i acercant-se al primer  li diu: »–Fill, vés avui a treballar en ma 
Mt 21,29  en ma vinya. 29 »I responent ell,  li digué: »–No vull anar-hi. »Emperò  
Mt 21,30  30 »I acostant-se a l’altre,  li digué del mateix modo. I ell,  
Mt 21,41  els farà a estos pagesos? 41 Ells  li digueren: –Destruirà als perversos  
Mt 21,41  pagesos que a son degut temps  li pagaran lo fruit. 42 Jesús los diu:  
Mt 22,12 vestit ab robes d’esposalles. 12 I  li digué: »–Amic, com és que has entrat  
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Mt 22,16  ’l en lo que parlàs. 16 I  li envien sos deixebles junt ab los  
Mt 22,19  -me la moneda del tribut. I ells  li presentaren un diner. 20 I Jesús los  
Mt 22,23  que diuen no hi ha resurrecció, i  li preguntaren 24 dient: –Mestre, Moisès  
Mt 22,35 d’ells, que era doctor de la Llei,  li preguntà per a tentar-lo: 36 –Mestre, 
Mt 22,37  gran manament de la Llei? 37 Jesús  li respongué: –Amaràs al Senyor, ton Déu,  
Mt 22,46  com és ell son fill? 46 I ningú  li podia respondre paraula, ni des d’  
Mt 22,46  aquell dia s’atreví ningú a fer- li més preguntes. 23,Tit Capítol XXIII  
Mt 24,1 a ell sos deixebles per a mostrar- li los edificis del temple. 2 Emperò ell,  
Mt 24,3  en la muntanya de l’Oliverar, se  li acercaren sos deixebles secretament i  
Mt 24,3  sos deixebles secretament i  li digueren: –Dieu-nos, ¿quan  
Mt 25,15  els entregà sos béns. 15 I a l’un  li donà cinc talents, a l’altre, dos, i a 
Mt 25,21  jo n’he guanyat. 21 »Son senyor  li digué: »–Molt bé, criat fiel i bo, ja  
Mt 25,23  que n’he guanyat. 23 »Son senyor  li digué: »–Molt bé, criat fiel i bo, ja  
Mt 25,26 lo que és vostre. 26 »I responent- li son senyor, li digué: »–Criat dolent i  
Mt 25,26  26 »I responent-li son senyor,  li digué: »–Criat dolent i peresós, tu  
Mt 25,28  usura lo que era meu. 28 Preneu- li, puix, lo talent, i donau-lo al que  
Mt 25,29  talents. 29 Puix a quiscun tinga,  li serà donat, i tindrà abundància; emperò 
Mt 25,29 abundància; emperò al que no tinga,  li serà llevat fins allò que apareix que  
Mt 25,37  i me vinguéreu a veure. 37 Llavors  li respondran los justos dient: »–Senyor,  
Mt 25,44  a veure. 44 »Llavors ells també  li respondran dient: »–Senyor, quan vos  
Mt 26,7  en casa de Simó Leprós, 7 se  li acercà una dona que portava un vas d’  
Mt 26,15 donar, i jo us l’entregaré? I ells  li senyalaren trenta monedes de plata. 16  
Mt 26,17  acercaren los deixebles a Jesús i  li digueren: –A on voleu que disposem  
Mt 26,18  a casa d’un cert home, i dieu- li: “Lo Mestre diu: Mon temps s’acerca;  
Mt 26,24  entregat lo Fill de l’home! Més  li valdria al tal que no hagués nat. 25 I  
Mt 26,33  en la Galilea. 33 Respongué Pere i  li digué: –Per més que tots s’  
Mt 26,34  jo mai m’escandalisaré. 34 Jesús  li digué: –En veritat te dic que aquesta  
Mt 26,35  me negaràs tres vegades. 35 Pere  li digué: –Encara que em sia precís morir  
Mt 26,50  mestre. I el besà. 50 I Jesús  li digué: –Amic, a què has vingut? Al  
Mt 26,51  i ferint a un criat del pontífice,  li tallà l’orella. 52 Llavors li digué  
Mt 26,52  li tallà l’orella. 52 Llavors  li digué Jesús: –Torna a son lloc ton  
Mt 26,62  -se lo príncep dels sacerdots,  li digué: –¿No respons res a lo que  
Mt 26,63  I lo príncep dels sacerdots  li digué: –Te conjuro per Déu viu, que ens 
Mt 26,64 lo Cristo, lo Fill de Déu. 64 Jesús  li diu: –Tu ho has dit. I encara més vos  
Mt 26,67  –És reo de mort. 67 Aleshores  li escopiren a la cara i el maltractaren a 
Mt 26,67  a cops de puny, i altres  li donaren bufetadas en lo rostro 68  
Mt 26,69 Pere estava defora en lo pati, i se  li acercà una sirventa dient: –Tu també  
Mt 26,75 Pere se recordà de les paraules que  li havia dit Jesús: «Antes que el gall  
Mt 27,11  presentat davant del president, i  li preguntà lo president dient: –¿Ets tu  
Mt 27,11  –¿Ets tu lo rei dels jueus? Jesús  li digué: –Tu ho dius. 12 I essent acusat  
Mt 27,13  no respongué res. 13 Llavors  li diu Pilat: –¿No ous quantes coses  
Mt 27,14  testifiquen contra tu? 14 I no  li respongué a paraula alguna, de modo que 
Mt 27,19  estant ell sentat en son tribunal,  li envià a dir sa muller: –No vulles tenir 
Mt 27,28  alrededor. 28 I despullant-lo,  li posaren un manto de grana. 29 I teixint 
Mt 27,30  rei dels jueus! 30 I escopint- li, prengueren la canya i ferien son cap.  
Mt 27,31 després d’haver-se mofat d’ell,  li llevaren lo manto i el vestiren ab ses  
Mt 27,34 és dir, «lloc de la Calavera». 34 I  li donaren a beure vi mesclat ab fel. I  
Mt 27,36  tiraran a sort.» 36 I sentats  li feien guarda. 37 I posaren sobre son  
Mt 27,44  que eren crucificats ab ell també  li deien improperis. 45 Emperò des de l’  
Mt 27,48  i la posà al cap d’una canya, i  li donava a beure. 49 I los altres deien:  
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Mt 27,58  Aquest tal anà a trobar a Pilat i  li demanà lo cos de Jesús. Llavors Pilat  
Mt 27,58  Jesús. Llavors Pilat manà donar- li lo cos. 59 I prenent Josep lo cos, l’  
Mt 28,9 dient: –Déu vos guàrdia. I elles se  li acercaren, i abraçaren sos peus i l’  
Mc 1,7  de postrar-me per a desfer- li la corretja de les sandàlies. 8 Jo us  
Mc 1,30  jeia en lo llit ab febre, i luego  li parlaren d’ella. 31 I acostant-se,  
Mc 1,32  32 I a la tarda, post ja lo sol,  li portaven tots los que estaven malalts i 
Mc 1,37  seguien. 37 I quan l’encontraren,  li digueren: –Tots van en busca de vós. 38 
Mc 1,40 I vingué a ell un leprós; pregant- li i agenollant-se, li digué: –Si vós  
Mc 1,40  pregant-li i agenollant-se,  li digué: –Si vós voleu, me podeu fer net. 
Mc 1,41 ell, estengué sa mà i, tocant-lo,  li digué: –Vull, sies net. 42 I a l’  
Mc 1,44 immediatament lo despedí 44 dient- li: –Mira, no ho digues a ningú; ans bé  
Mc 2,3  3 I vingueren a ell portant- li un paralític, que el duien entre  
Mc 2,4  4 I com no poguessen presentar- li al davant per causa del tropell de  
Mc 2,9  te són tos pecats”, o dir- li: “Alça’t, pren ton llit i camina”? 10  
Mc 2,14  sentat al banc dels tributs, i  li digué: –Segueix-me. I alçant-se, lo 
Mc 2,18  que solien dejunar, vénen a ell i  li diuen: –Per què els deixebles de Joan i 
Mc 2,24  espigues. 24 I els fariseus  li deien: –Mira, per què fan en dissabte  
Mc 3,5  –Extén ta mà. I l’extengué, i  li fou restablerta la mà com l’altra. 6  
Mc 3,9  9 I manà a sos deixebles que  li tinguessen una barca a punt, per causa  
Mc 3,16  per a llançar dimonis. 16 I a Simó  li posà lo nom de Pere; 17 i a Jaume del  
Mc 3,32  d’ell una multitud de gent, i  li digueren: –Mirau, vostra mare i vostres 
Mc 4,10  sol, los Dotze que estaven ab ell  li preguntaven de la paràbola. 11 I els  
Mc 4,25 donarà més. 25 Perquè al que té, se  li donarà; i al que no té, fins allò que  
Mc 4,25  i al que no té, fins allò que té  li serà pres. 26 També deia: –Així és lo  
Mc 4,38  sobre un coixí; i el desperten i  li diuen: –Mestre, que no us fa res que  
Mc 5,2 eixir Jesús de la barca, tot seguit  li isqué a l’encontre, dels sepulcres, un 
Mc 5,8  Déu que no m’aturménties. 8 Puix  li deia: «Ix de l’home, esperit impur!» 9 
Mc 5,9 «Ix de l’home, esperit impur!» 9 I  li preguntava: –Qual és ton nom? I li diu: 
Mc 5,9  li preguntava: –Qual és ton nom? I  li diu: –Mon nom és Llegió, perquè som  
Mc 5,10  és Llegió, perquè som molts. 10 I  li pregava molt que no l’expeŀlís d’  
Mc 5,12 porcs a la falda d’un serrat. 12 I  li demanaven los esperits dient: –Envia  
Mc 5,17  porcs. 17 I començaren a pregar- li que es retiràs dels seus confins. 18 I  
Mc 5,18  del dimoni començà a demanar- li que el deixàs estar ab ell. 19 Mes  
Mc 5,19  estar ab ell. 19 Mes Jesús no  li permeté sinó que li digué: –Vés-te’n 
Mc 5,19 19 Mes Jesús no li permeté sinó que  li digué: –Vés-te’n a ta casa ab los  
Mc 5,21  altra vegada a l’altre costat, se  li acercà una gran multitud de gent, i ell 
Mc 5,23  el vegé se postrà a sos peus, 23 i  li pregava molt dient: –Ma filla està a  
Mc 5,23 filla està a les darreries. Veniu- li a posar la mà sobre per a què es cúria  
Mc 5,31  ma vestidura? 31 I sos deixebles  li deien: –Veeu la gent que vos està  
Mc 5,33  i tremolant, sabent lo que  li havia passat, s’acercà i se postrà  
Mc 5,33 acercà i se postrà davant d’ell, i  li digué tota la veritat. 34 I ell li  
Mc 5,34  li digué tota la veritat. 34 I ell  li digué: –Filla, ta fe t’ha curat. Vés- 
Mc 5,35  casa del príncep de la sinagoga i  li digueren: –Ta filla és morta, per què  
Mc 5,41 noia. 41 I prenent la mà a la noia,  li digué: –‹Talithà, cumí›, que vol dir:  
Mc 5,43  que ningú ho sabés, i digué que  li donassen alguna cosa de menjar. 6,Tit  
Mc 6,2  I quina sabiduria és esta que se  li ha donat, i tals meravelles com obra  
Mc 6,23  lo que vulles i t’ho donaré. 23 I  li va jurar dient: –Tot lo que em  
Mc 6,27  sinó que enviant un de sa guàrdia,  li manà portar lo cap de Joan en una  
Mc 6,30 reunint-se los apòstols ab Jesús,  li contaren tot lo que havien fet i  
Mc 6,35  s’acercaren a ell sos deixebles i  li digueren: –Desert és aquest lloc i l’  
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Mc 6,37 –Donau-los vosaltres de menjar. I  li digueren: –Què? ¿Anirem a comprar pans  
Mc 6,55  I recorrent tota aquella comarca,  li portaven de tota ella los malalts en  
Mc 6,56  los malalts en los carrers i  li suplicaven que almenos los permetés  
Mc 7,5  5 I els fariseus i els escribes  li preguntaven: –Per què tos deixebles no  
Mc 7,12  a tu t’aprofitarà”: 12 i no  li permeteu que fàcia ninguna altra cosa  
Mc 7,17  que deixà la gent i entrà en casa,  li preguntaven sos deixebles sobre la  
Mc 7,26  gentil, i de nació sirofenícia. I  li suplicava que expeŀlís lo dimoni de sa  
Mc 7,27 lo dimoni de sa filla. 27 Mes Jesús  li digué: –Deixa primerament saciar los  
Mc 7,28  cans. 28 Emperò ella respongué i  li digué: –Així és, Senyor, mes los  
Mc 7,29  engrunes dels fills. 29 Aleshores  li digué: –Per això que tu has dit, vés,  
Mc 7,32  lo territori de Decàpolis. 32 I  li portaren un sord i mut, i li suplicaven 
Mc 7,32  32 I li portaren un sord i mut, i  li suplicaven que posàs la mà sobre d’  
Mc 7,33  -lo a part d’entre la turba,  li posà los dits en ses orelles, i  
Mc 7,33  dits en ses orelles, i escopint,  li tocà la llengua. 34 I alçant los ulls  
Mc 7,34 I alçant los ulls al cel, sospirà i  li digué: –‹Effatà› –que vol dir “Obriu  
Mc 8,4  vingut de lluny. 4 I sos deixebles  li respongueren: –Qui podrà saciar-los  
Mc 8,11  a disputar ab ell, demanant- li un senyal del cel, per a tentar-lo.  
Mc 8,19  recollíreu plens de bocins? –Dotze  –li respongueren. 20 –I quan los set pans  
Mc 8,20  senalles omplíreu de bocins? –Set  –li digueren. 21 I els deia: –Puix com no  
Mc 8,22  22 I vingueren a Betsaida; i  li portaren un cego i li suplicaven que el 
Mc 8,22 a Betsaida; i li portaren un cego i  li suplicaven que el tocàs. 23 I prenent  
Mc 8,23  tragué fora del lloc, i escopint- li en los ulls i posant-li les mans  
Mc 8,23  -li en los ulls i posant- li les mans dessobre, li preguntà si hi  
Mc 8,23  i posant-li les mans dessobre,  li preguntà si hi veia res. 24 I ell,  
Mc 8,25  homes com arbres que caminen. 25 I  li posà altra vegada les mans sobre els  
Mc 8,28 diuen los homes que só, jo? 28 Ells  li respongueren dient: –Joan lo Baptista;  
Mc 8,29  dieu que só, jo? Respongué Pere i  li digué: –Vós sou lo Cristo. 30 I els  
Mc 8,36  evangeli, la salvarà. 36 Puix, què  li aprofitarà a l’home si guanya tot lo  
Mc 9,10  d’entre los morts. 10 I  li preguntaren dient: –Puix com diuen los  
Mc 9,17  que l’agafa, lo tira per terra, i  li fa traure bromera i cruixir les dents,  
Mc 9,20  al pare d’ell: –Quan temps ha que  li passa això? I ell digué: –Des de la  
Mc 9,22  compassió de nosaltres. 22 I Jesús  li digué: –Si pots creure, totes les coses 
Mc 9,24  amenaçà a l’esperit impur dient- li: –Esperit sord i mut, jo t’ho mano: ix 
Mc 9,27 que entrà en la casa, sos deixebles  li preguntaren a soles: –Per què nosaltres 
Mc 9,31  els deia, i temien lo preguntar- li. 32 I arribaren a Cafarnaüm. I quan  
Mc 9,37  a aquell que m’ha enviat. 37 I  li respongué Joan dient: –Mestre, havem  
Mc 9,41  infants que creuen en mi, més  li valdria que li lligassen al coll una  
Mc 9,41  creuen en mi, més li valdria que  li lligassen al coll una mola de molí i  
Mc 9,49  si la sal se dessaborís, ab què  li donareu sabor? Teniu sal en vosaltres,  
Mc 10,2  2 I acercant-se los fariseus,  li preguntaven per a tentar-lo si és  
Mc 10,10  10 I tornaren a preguntar- li sos deixebles en casa sobre el mateix.  
Mc 10,13  ab un altre, comet adulteri. 13 I  li presentaren uns infants per a què els  
Mc 10,17  corrent a ell i, agenollant-se- li davant, li preguntava: –Bon mestre, què 
Mc 10,17 ell i, agenollant-se-li davant,  li preguntava: –Bon mestre, què faré jo  
Mc 10,18  la vida eterna? 18 I Jesús  li digué: –Per què em dius bo? Ningú és  
Mc 10,20  a ton pare i a ta mare. 20 Mes ell  li respongué dient: –Mestre, tot això ho  
Mc 10,21  21 I fixant Jesús los ulls en ell,  li mostrà carinyo i li digué: –Una sola  
Mc 10,21  ulls en ell, li mostrà carinyo i  li digué: –Una sola cosa te falta: vés,  
Mc 10,28  a Déu. 28 I començà Pere a dir- li: –Veus aquí nosaltres ho havem deixat  
Mc 10,32  començà a dir-los les coses que  li havien de passar 33 dient: –Veus aquí,  
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Mc 10,34  gentils, 34 i es mofaran d’ell,  li escopiran, i l’assotaran, i el faran  
Mc 10,35  i Joan, fills del Zebedeu, dient- li: –Mestre, volem que ens concediu tot  
Mc 10,39  ab què jo só batejat? 39 I ells  li digueren: –Podem. I Jesús los digué:  
Mc 10,49  cridar. Criden, doncs, al cego i  li diuen: –Té bon ànimo! Alça’t, que et  
Mc 10,51 ell. 51 I prenent Jesús la paraula,  li digué: –Què vols que et faça? I el cego 
Mc 10,51  –Què vols que et faça? I el cego  li digué: –Mestre, que jo hi veja. 52 I  
Mc 10,52 –Mestre, que jo hi veja. 52 I Jesús  li digué: –Vés, ta fe t’ha curat. I al  
Mc 11,3 algú vos digués: “Què feu?”, dieu- li que el Senyor lo necessita, i tot  
Mc 11,14  temps de figues. 14 I responent,  li digué: –Per mai més méngia ningú fruit  
Mc 11,21  21 I havent-se’n recordat Pere,  li digué: –Mestre, veus aquí la figuera  
Mc 11,23  crega que succeirà lo que diu, tot  li serà fet. 24 Per lo tant, vos dic que  
Mc 11,27  passejant ell en lo temple, se  li acercaren los prínceps dels sacerdots i 
Mc 11,28  i els escribes i els ancians, 28 i  li digueren: –Ab quina autoritat fas tu  
Mc 12,3  i el despatxaren sens donar- li res. 4 I tornà a enviar-los altre  
Mc 12,4  i el feriren en lo cap, i  li feren moltes befes. 5 I novament envià  
Mc 12,13  I deixant-lo, se n’anaren. 13 I  li enviaren alguns dels fariseus i dels  
Mc 12,14  paraula. 14 Quan ells arribaren,  li diuen: –Mestre, sabem que sou home  
Mc 12,15  al Cèsar o no? 15 Li donarem o no  li donarem? Ell, comprenent la malícia d’ 
Mc 12,18  que neguen la resurrecció, i  li preguntaven dient: 19 –Mestre, Moisès  
Mc 12,26  en lo llibre de Moisès com Déu  li va parlar en l’esbarzer dient: “Jo só  
Mc 12,28 vosaltres anau molt errats. 28 I se  li acercà un dels escribes, que els havia  
Mc 12,28  i veent que els havia respost bé,  li preguntà quin era lo primer de tots los 
Mc 12,29  de tots los manaments. 29 I Jesús  li respongué: –Lo primer manament de tots  
Mc 12,32  major que estos. 32 I l’escriba  li digué: –Mestre, en veritat haveu dit bé 
Mc 12,34  vegé que havia respost sàviament,  li digué: –No estàs lluny del Regne de  
Mc 12,34  Déu. I ja ningú s’atrevia a fer- li més preguntes. 35 I responent Jesús,  
Mc 13,1  1 I a l’eixir del temple  li digué un dels deixebles: –Mestre, mirau 
Mc 13,2  edificis! 2 I responent Jesús,  li digué: –Veus tots aquestos grans  
Mc 13,3  de l’Oliverar de cara al temple,  li preguntaven a part Pere i Jaume i Joan  
Mc 14,11  s’alegraren i prometeren donar- li moneda. I buscava una oportunitat per a 
Mc 14,12 Àzims, quan sacrificaven la pasqua,  li diuen sos deixebles: –A on voleu que  
Mc 14,19  a contristar-se i a dir- li cada u de per si: –Só jo, acàs? 20 I  
Mc 14,21  entregat lo Fill de l’home! Bo  li seria al tal home que mai hagués nat.  
Mc 14,29  de vosaltres en Galilea. 29 I Pere  li diu: –Encara que tots s’escandalísien  
Mc 14,30  en vós, emperò jo no. 30 I Jesús  li digué: –En veritat te dic que avui,  
Mc 14,40 pesats, i no sabien què respondre- li. 41 I tercera vegada vingué i els  
Mc 14,45  s’acercà immediatament a ell i  li digué: –Salve, mestre. I el besà. 46  
Mc 14,46  I el besà. 46 Aleshores ells  li posaren les mans sobre i el prengueren. 
Mc 14,47 ferí a un criat del sumo sacerdot i  li tallà l’orella. 48 I prenent Jesús la  
Mc 14,58  contra d’ell dient: 58 –Nosaltres  li havem oït dir: “Jo destruiré aquest  
Mc 14,61  a preguntar lo sumo sacerdot i  li digué: –Ets tu lo Cristo, lo Fill de  
Mc 14,62  lo Fill de Déu beneït? 62 I Jesús  li digué: –Jo só, i veureu al Fill de l’  
Mc 14,65  65 I alguns començaren a escopir- li, i a tapar-li la cara, i a donar-li 
Mc 14,65  a escopir-li, i a tapar- li la cara, i a donar-li cops, i li  
Mc 14,65 i a tapar-li la cara, i a donar- li cops, i li deien: –Endevina! I els  
Mc 14,65  li la cara, i a donar-li cops, i  li deien: –Endevina! I els criats l’  
Mc 14,67  quan vegé a Pere que s’escalfava,  li pegà una mirada i li digué: –Tu també  
Mc 14,67  s’escalfava, li pegà una mirada i  li digué: –Tu també érets ab Jesús de  
Mc 14,72  Pere de la paraula que Jesús  li havia dit: «Abans que el gall càntia  
Mc 15,2  i l’entregaren a Pilat. 2 I Pilat  li preguntà: –Ets tu lo rei dels jueus? I  
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Mc 15,2  rei dels jueus? I ell, responent- li, li digué: –Tu ho dius. 3 I els  
Mc 15,2  dels jueus? I ell, responent-li,  li digué: –Tu ho dius. 3 I els prínceps  
Mc 15,4  ell no respongué res. 4 I Pilat  li preguntà altra vegada dient: –No  
Mc 15,8 poble, cridant, començà a demanar- li la gràcia que sempre els feia. 9 I  
Mc 15,12  altra vegada: –Puix què voleu que  li faça a aquest a qui apellidau rei dels  
Mc 15,19 lo ferien en lo cap ab una canya, i  li escopien, i arrodillant-se, l’  
Mc 15,23  «lloc de la Calavera». 23 I  li donaven a beure vi mesclat ab mirra, i  
Mc 15,36  i lligant-la a una canya,  li donava beure, dient: –Deixau-lo,  
Mc 15,44 tan prompte; i cridant al centurió,  li preguntà si havia ja mort. 45 I després 
Lc 1,9  la consuetud del sacerdoci,  li tocà per sort entrar en lo temple del  
Lc 1,11  a l’hora de l’encens. 11 I se  li aparegué un àngel del Senyor, estant en 
Lc 1,13  apoderà d’ell. 13 Emperò l’àngel  li digué: –No témies, Zacaries, puix ta  
Lc 1,13  Elisabet te parirà un fill, i  li posaràs per nom Joan. 14 I tindràs goig 
Lc 1,19 avançada. 19 I, responent, l’àngel  li digué: –Jo só Gabriel, que estic davant 
Lc 1,30  seria aquella. 30 I l’àngel  li digué: –No temau, Maria, puix haveu  
Lc 1,32  de l’Altíssim, i lo Senyor Déu  li donarà lo trono de David, son pare, i  
Lc 1,35  baró? 35 I, responent, l’àngel  li digué: –L’Esperit Sant vindrà sobre  
Lc 1,57  a sa casa. 57 Emperò a Elisabet se  li complí lo temps en què havia de parir,  
Lc 1,59  a circuncidar l’infant, i  li donaven lo nom de son pare Zacaries. 60 
Lc 1,61  sinó que s’anomenarà Joan. 61 I  li deien: –No hi ha ningú en ta parentela  
Lc 2,21 dies per a circuncidar a l’infant,  li posaren lo nom de Jesús, com l’àngel  
Lc 2,26 Esperit Sant estava sobre ell. 26 I  li havia estat revelat per l’Esperit Sant 
Lc 2,48  lo vegeren quedaren admirats. I  li digué sa mare: –Fill, per què t’has  
Lc 3,10  serà tallat i tirat al foc. 10 I  li preguntaven la gent i deien: –Doncs,  
Lc 3,12  a ell per a què els batejàs i  li digueren: –Mestre, què farem? 13 I ell  
Lc 3,14  més del que us està manat. 14 I  li preguntaven també los soldats dient: –I 
Lc 4,3  passats los quals tingué fam. 3 I  li digué lo diable: –Si ets Fill de Déu,  
Lc 4,4  pedra que es tórnia pa. 4 I Jesús  li respongué: –Escrit està: “No viu l’  
Lc 4,5 una muntanya molt alta, i al moment  li mostrà tots los regnes de l’univers 6  
Lc 4,6  tots los regnes de l’univers 6 i  li digué: –Te donaré tot aquest poder i la 
Lc 4,8  seran teus. 8 I responent Jesús,  li digué: –Aparta’t de mi, Satanàs,  
Lc 4,9 posà sobre lo pinacle del temple, i  li digué: –Si ets fill de Déu, tira’t de  
Lc 4,12  alguna.” 12 I responent Jesús,  li digué: –Dit està: “No tentaràs al  
Lc 4,17  sinagoga, i s’alçà a llegir. 17 I  li donaren lo llibre del profeta Isaïes. I 
Lc 4,22  que acabau d’oir. 22 I tots  li donaven testimoni, i se meravellaven de 
Lc 4,35  enmig de tots, isqué d’ell, i no  li féu dany algun. 36 I quedaren tots  
Lc 4,38  de Simó patia una gran febre, i  li suplicaren per ella. 39 Llavors, havent 
Lc 5,3  aquestes barques, que era de Simó,  li demanà que s’allargàs un poc de terra. 
Lc 5,5  per a pescar. 5 I responent Simó,  li digué: –Mestre, tota la nit hem estat  
Lc 5,12  se postrà de rostro en terra i  li suplicà dient: –Senyor, si vós voleu,  
Lc 5,14  I luego lo deixà la lepra. 14 I  li manà que no ho digués a ningú, ans bé:  
Lc 5,14  a ningú, ans bé: –Vés-te’n  –li digué– i presenta’t al sacerdot, i  
Lc 5,27  sentat en lo banc dels tributs, i  li digué: –Segueix-me. 28 I alçant-se, 
Lc 5,29 -se, ho deixà tot i lo seguí. 29 I  li donà Leví un gran convit en sa casa, i  
Lc 5,33  sinó los pecadors. 33 I ells  li digueren: –Per què los deixebles de  
Lc 6,9  -se, se posà en peu. 9 I Jesús  li digué: –Vos preguntaré una cosa: ¿És  
Lc 6,10  –Extén ta mà. Ell l’estengué i  li fou restablerta la mà sana com l’  
Lc 6,14  anomenà apòstols: 14 Simó, a qui  li posà lo sobrenom de Pere, i Andreu, son 
Lc 6,29 et feresca en una galta, presenta- li l’altra també. I al que et prenga la  
Lc 6,30  que és teu, no tórnies a demanar- li. 31 I el que vullau que els homes facen 
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Lc 7,Tit  a uns nois que juguen. Una dona  li ungeix los peus. Paràbola dels dos  
Lc 7,3  3 I havent oït parlar de Jesús,  li envià alguns ancians dels jueus,  
Lc 7,3  ancians dels jueus, suplicant- li que vingués a curar a son criat. 4 I  
Lc 7,4  tan prest com arribaren a Jesús,  li pregaven ab gran instància dient:  
Lc 7,4  gran instància dient: –Mereix que  li façau eix favor, 5 perquè és afecte a  
Lc 7,6  ja prop de la casa, lo centurió  li envià sos amics dient-li: –Senyor, no 
Lc 7,6 centurió li envià sos amics dient- li: –Senyor, no us prengau tanta pena,  
Lc 7,13  mogut de compassió envers ella,  li digué: –No plòries. 14 I s’acercà i  
Lc 7,20  arribat a ell aquestos homes,  li digueren: –Joan Baptista nos ha enviat  
Lc 7,36  per tots sos fills. 36 I  li suplicava un dels fariseus que anàs a  
Lc 7,38  detràs d’ell, començà a regar- li los peus ab llàgrimes i els eixugava ab 
Lc 7,38  ab los cabells de son cap, i  li besava sos peus i els ungia ab ungüent. 
Lc 7,40  ella pecadora és.» 40 I Jesús  li respongué dient: –Simó, una cosa tinc  
Lc 7,41  acreedor tenia dos deutors, l’un  li devia cinc-cents diners, i l’altre,  
Lc 7,43 –Jo penso que serà aquell a qui més  li condonà. I Jesús li replicà: –Tu has  
Lc 7,43  a qui més li condonà. I Jesús  li replicà: –Tu has judicat rectament. 44  
Lc 7,47  ungüent. 47 Per lo tant te dic que  li són perdonats sos molts pecats, perquè  
Lc 8,9  per a oir, oiga. 9 I els deixebles  li preguntaven: –Què paràbola era aquesta? 
Lc 8,18  com oïu, puix a aquell que té, se  li donarà, i al que no té, fins allò  
Lc 8,18  allò mateix que ell pensa tenir  li serà llevat. 19 I vingueren a ell sa  
Lc 8,19 germans, i no podien acercar-se- li per raó del gentiu. 20 I li digueren:  
Lc 8,20 -se-li per raó del gentiu. 20 I  li digueren: –Ta mare i tos germans estan  
Lc 8,27  27 I luego que saltà en terra, se  li acercà un home que molt temps havia  
Lc 8,30  pel dimoni als deserts. 30 I Jesús  li preguntà dient: –Qual és ton nom? I ell 
Lc 8,31  entrat en ell molts dimonis. 31 I  li suplicaven que no els manàs anar a l’  
Lc 8,32  una gran ramada de porcs, i  li suplicaven que els deixàs entrar en  
Lc 8,37 estat deslliurat de la llegió. 37 I  li demanà tota la gent del territori dels  
Lc 8,38  de qui havien eixit los dimonis  li suplicava poder-se quedar ab ell. Mes 
Lc 8,39 per tota la ciutat quant gran mercè  li havia fet Jesús. 40 I succeí que,  
Lc 8,41  i postrant-se als peus de Jesús,  li suplicava que entràs en sa casa, 42  
Lc 8,48  moment havia quedat sana. 48 I ell  li digué: –Filla, té bon ànimo, ta fe t’  
Lc 8,49  un al príncep de la sinagoga i  li digué: –Ta filla és morta; no  
Lc 8,55 a ella, i s’alçà luego. I manà que  li donassen de menjar. 56 I sos pares  
Lc 9,10  10 I havent tornat los apòstols,  li contaren lo que havien fet. I, cridant  
Lc 9,12  caure lo dia, quan acercant-se- li los Dotze, li digueren: –Despatxau  
Lc 9,12  quan acercant-se-li los Dotze,  li digueren: –Despatxau aquesta gent, per  
Lc 9,25  de mi, la salvarà. 25 Puix, què  li aprofitarà a un home lo guanyar tot lo  
Lc 9,39  a cridar, i el tirà per terra, i  li causà fortes convulsions fent-li  
Lc 9,39  li causà fortes convulsions fent- li traure bromera, i ab dificultat se  
Lc 9,45 comprenien, i temien lo preguntar- li acerca d’aquesta plàtica. 46 I els  
Lc 9,50 us segueix ab nosaltres. 50 I Jesús  li digué: –No l’hi prohibiu, perquè lo  
Lc 9,52  dels samaritans per aparellar- li hospedatge. 53 I no el reberen perquè  
Lc 9,58  on vulla que aneu. 58 Emperò Jesús  li respongué: –Les guineus tenen caus, i  
Lc 9,59 on reclinar lo cap. 59 I a un altre  li digué: –Segueix-me. I ell li  
Lc 9,59  li digué: –Segueix-me. I ell  li respongué: –Senyor, deixau-me anar  
Lc 9,60  a enterrar mon pare. 60 I Jesús  li digué: –Deixa que els morts entèrrien a 
Lc 9,61  lo Regne de Déu. 61 I un altre  li digué: –Vos seguiré, Senyor; mes primer 
Lc 9,62  de lo que tinc en casa. 62 Jesús  li digué: –Ningú que després d’haver  
Lc 10,25 aquí un doctor de la Llei s’alçà i  li digué per a tentar-lo: –Mestre, què  
Lc 10,26  a posseir la vida eterna? 26 I ell  li digué: –Què és lo que està escrit en la 
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Lc 10,28  teu proïsme com a tu mateix. 28 I  li digué: –Bé has respost, fes-ho aixís  
Lc 10,34  compassió. 34 I acostant-se,  li embenà les ferides, xopant-les-hi  
Lc 10,35 diners, i els donà a l’hostaler, i  li digué: »–Cuida’l, i tot quant gàsties  
Lc 10,37 ab ell de misericòrdia. –Doncs, vés  –li digué llavors Jesús– i fes tu lo  
Lc 10,40  de la casa, i vingué a ell, i  li digué: –Senyor, ¿no veeu com ma germana 
Lc 10,40 ha deixat sola per a servir? Dieu- li, doncs, que m’ajúdia. 41 I el Senyor  
Lc 10,41  que m’ajúdia. 41 I el Senyor  li respongué dient: –Marta, Marta, tu  
Lc 10,42 escollit la millor part, la qual no  li serà presa. 11,Tit Capítol XI L’oració 
Lc 11,1  orant en cert lloc, quan concloí,  li digué un de sos deixebles: –Senyor,  
Lc 11,5  un amic, i anàs a ell a mitjanit i  li digués: “Amic, deixa’m tres pans, 6  
Lc 11,6  amic meu i no tinc res que donar- li.” 7 I si l’altre respongués des de  
Lc 11,8  se llevarà per sa importunitat, i  li donarà quants pans haja menester. 9 »I  
Lc 11,10  qui cerca, troba; i al que truca,  li obren. 11 I si algú de vosaltres  
Lc 11,11 de vosaltres demanàs pa a son pare,  li donarà ell per ventura una pedra? O si  
Lc 11,11  una pedra? O si demana un peix,  li donarà una serp en lloc de peix? 12 O  
Lc 11,12  de peix? 12 O si demanàs un ou,  li donarà tal vegada un escorpí? 13 Si  
Lc 11,16  16 I altres, per a tentar-lo,  li demanaven algun senyal del cel. 17 Mes  
Lc 11,22  un més fort que ell, lo venç,  li prendrà totes les armes en què ell  
Lc 11,29  perversa. Demana senyal, i no se  li donarà senyal sinó lo senyal del  
Lc 11,39  antes de dinar?» 39 I el Senyor  li digué: –Vosaltres, los fariseus, teniu  
Lc 11,45  45 Llavors un dels doctors  li digué: –Mestre, dient aquestes coses  
Lc 11,50  50 Per a què a esta raça se  li demània la sang de tots los profetes,  
Lc 11,54 lo ab moltes preguntes, 54 armant- li paranys i procurant collir de sa boca  
Lc 12,13  dir. 13 Llavors un del poble  li digué: –Mestre, dieu a mon germà que  
Lc 12,14  ab mi l’heretat. 14 Emperò ell  li respongué: –Home, ¿qui m’ha fet a mi  
Lc 12,20  dóna’t bona vida.” 20 »Emperò Déu  li digué: »–Neci! Aquesta nit te van a  
Lc 12,36 que quan vinga i trúquia a la porta  li òbrien tot seguit. 37 Benaventurats  
Lc 12,41  lo Fill de l’home. 41 I Pere  li digué: –Senyor, ¿dieu aquesta paràbola  
Lc 12,42  o també per a tots? 42 I el Senyor  li digué: –Qui creus que és lo majordom  
Lc 12,44  això. 44 En veritat vos dic que  li donarà lo maneig dels béns que  
Lc 12,46 l’hora que no sap, i lo separarà i  li donarà sa part ab los infiels. 47»  
Lc 12,48  assotat. Perquè a tot aquell a qui  li fou donat molt, de molt se li demanarà  
Lc 12,48 a qui li fou donat molt, de molt se  li demanarà compte; i al que li confiaren  
Lc 12,48  se li demanarà compte; i al que  li confiaren molt, se li demanarà més. 49  
Lc 12,48  i al que li confiaren molt, se  li demanarà més. 49 »Jo he vingut a posar  
Lc 13,8  la terra? 8 »Mes ell, responent,  li digué: »–Senyor, deixau-la també per  
Lc 13,8  any, i cavaré al seu rodador, i  li posaré fems, 9 a veure si així dóna  
Lc 13,12  la vegé, la cridà envers si, i  li digué: –Dona, curada estàs de ta  
Lc 13,15  15 Mes lo Senyor, responent,  li digué: –Hipòcrites! ¿Cada u de  
Lc 13,23 i llocs, caminant a Jerusalem. 23 I  li digué un home: –Senyor, és cert que són 
Lc 13,31 darrers. 31 En aquell mateix dia se  li acercaren alguns del fariseus i li  
Lc 13,31  li acercaren alguns del fariseus i  li digueren: –Eixiu d’aquí, anau’s-en, 
Lc 14,6  que sia dia de dissabte? 6 I no  li podien respondre a estes coses. 7 I  
Lc 14,15  un dels que menjaven a taula,  li digué: –Benaventurat lo qui menjarà pa  
Lc 14,16  pa en lo Regne de Déu! 16 Mes ell  li digué: –Un home féu un gran sopar i  
Lc 14,18  a escusar-se. Lo primer  li digué: »–He comprat una granja i tinc  
Lc 14,32  d’ell ab vint mil? 32 Sinó que  li enviarà una ambaixada quan encara està  
Lc 14,32  quan encara està lluny, demanant- li tractats de pau. 33 »Per lo tant,  
Lc 14,34  si la sal se dessaborís, ab què se  li tornarà lo sabor? 35 No és ja bona ni  
Lc 15,18 18 M’alçaré, i aniré a mon pare, i  li diré: ‘Pare, he pecat contra el cel i  
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Lc 15,20 se compadesqué. I corrent a ell, se  li tirà al coll, i el besà. 21 I lo fill  
Lc 15,21  al coll, i el besà. 21 I lo fill  li digué: »–Pare, he pecat contra el cel i 
Lc 15,22  més bona i vestiu-lo, i posau- li un anell en son dit i calçat en sos  
Lc 15,26  26 I cridant a un dels criats,  li preguntà què era allò. 27 I aquest li  
Lc 15,27  preguntà què era allò. 27 I aquest  li digué: »–Ton germà ha vingut, i ton  
Lc 15,29  I ell respongué a son pare dient- li: »–Veus aquí tants anys ha que jo us  
Lc 15,31 lo vedell gras. 31 »Llavors lo pare  li digué: »–Fill, tu sempre estàs ab mi i  
Lc 16,1 fou acusat davant d’ell d’haver- li dissipat sos béns. 2 I el cridà i li  
Lc 16,2  dissipat sos béns. 2 I el cridà i  li digué: »–Què és això que he oït a dir  
Lc 16,6  deus tu a mon senyor? 6 »I ell  li respongué: »–Cent cortans d’oli. »I  
Lc 16,6  »–Cent cortans d’oli. »I ell  li digué: »–Pren ton albarà, assenta’t  
Lc 16,7  »–Cent quarteres de blat. »Ell  li digué: »–Pren ton albarà i escriu-ne  
Lc 16,21 hi donava; emperò venien los cans i  li llepaven les llagues. 22 »I succeí que, 
Lc 16,25  en aquestes llames. 25 »I Abraham  li digué: »–Fill, recorda’t que reberes  
Lc 16,29  lloc de turments. 29 »I Abraham  li digué: »–Allà tenen a Moisès i als  
Lc 16,31  s’arrepentirien. 31 I Abraham  li digué: »–Si no ouen a Moisès ni als  
Lc 17,2  ai d’aquell per qui vénen! 2 Més  li valdria que li posassen al coll una  
Lc 17,2 per qui vénen! 2 Més li valdria que  li posassen al coll una mola de molí i lo  
Lc 17,7  tant prest com torna del camp  li diu: “Vine, senta’t a taula”? 8 Ans bé 
Lc 17,8  “Vine, senta’t a taula”? 8 Ans bé  li diu: “Prepara’m lo sopar, cenyeix-te 
Lc 17,9 i beuràs tu.” 9 ¿Per ventura l’amo  li ha d’estar agraït al tal criat perquè  
Lc 17,9  al tal criat perquè féu lo que  li manà? 10 Jo crec que no. Així també  
Lc 17,16  rostro als peus de Jesús, donant- li gràcies. I aquest era samarità. 17 I  
Lc 17,19  a Déu, sinó aquest estranger? 19 I  li digué: –Alça’t, vés, que ta fe t’ha  
Lc 17,20  fe t’ha salvat. 20 I preguntant- li los fariseus quan vindria lo Regne de  
Lc 17,36  deixat. 36 Ells respongueren i  li digueren: –A on esdevindrà això,  
Lc 18,3  ciutat una viuda que venia a ell i  li deia: »–Feu-me justícia del meu  
Lc 18,5  com aquesta viuda m’importuna,  li faré justícia, a fi de que no vinga  
Lc 18,15  que s’humiliï, serà exaltat. 15 I  li portaven també alguns infants per a què 
Lc 18,18  en ell. 18 I un home principal  li preguntà dient: –Bon mestre, què podré  
Lc 18,19  la vida eterna? 19 I Jesús  li digué: –Per a què em dius bo? Ningú és  
Lc 18,22  22 Lo que, havent-ho oït Jesús,  li digué: –Encara te falta una cosa: ven  
Lc 18,24  24 I Jesús, quan lo vegé trist,  li digué: –Oh quant difícilment entraran  
Lc 18,37  preguntà què era allò. 37 I  li digueren que Jesús Nazaret passava per  
Lc 18,40 hi portassen. I quan estigué cerca,  li preguntà 41 dient: –Què vols que et  
Lc 18,42  que jo tinga vista. 42 I Jesús  li digué: –Tingues-la; la teva fe t’ha  
Lc 19,5  lloc, alçant los ulls lo vegé, i  li digué: –Zaqueu, baixa immediatament,  
Lc 19,8  presentant-se davant del Senyor,  li digué: –Mirau, Senyor, la meitat del  
Lc 19,8  I si he defraudat res a algú,  li restituiré quatre vegades més. 9 I  
Lc 19,9  quatre vegades més. 9 I Jesús  li digué: –Avui ha vingut la salvació a  
Lc 19,14  com sos ciutadans l’avorrien,  li enviaren una ambaixada, dient-li:  
Lc 19,14  li enviaren una ambaixada, dient- li: »–No volem que aquest régnia sobre  
Lc 19,17  mina ha guanyat deu mines. 17 »I  li digué: »–Està bé, oh bon criat. Ja que  
Lc 19,22  no haveu sembrat. 22 »Llavors ell  li digué: »–Mal criat, per ta pròpia boca  
Lc 19,24  als que estaven allí: »–Preneu- li la mina i donau-la al que té les deu  
Lc 19,25 -la al que té les deu mines. 25 »I  li respongueren: »–Senyor, ja té deu  
Lc 19,26 us dic, que a tot aquell que té, se  li donarà, i tindrà més; emperò al que no  
Lc 19,26 tindrà més; emperò al que no té, se  li prendrà fins allò que té. 27 I en quant 
Lc 19,31 preguntàs: “Per què el desfermau?”,  li respondreu així: “Perquè el Senyor l’  
Lc 19,39  fariseus que estaven entre la gent  li digueren: –Mestre, reprèn a tos  
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Lc 20,1  instruint al poble i anunciant- li l’evangeli, se juntaren los prínceps  
Lc 20,2  i els escribes ab los ancians 2 i  li parlaren d’aquest modo: –Digue’ns ab  
Lc 20,10  seus criats als pagesos per a què  li donassen del fruit de la vinya. Mes  
Lc 20,13  estimat: pot ser que quan lo vegen  li tinguen respecte!” 14 Quan los pagesos  
Lc 20,21  del president. 21 Aquestos, doncs,  li preguntaren, dient: –Mestre, sabem que  
Lc 20,24  e inscripció que té? –De Cèsar  –li respongueren. 25 I ell los digué:  
Lc 20,27  que neguen la resurrecció, i  li preguntaren 28 dient: –Mestre, Moisès  
Lc 20,37  quan estant prop de la romeguera,  li digué lo Senyor: “Jo só lo Déu d’  
Lc 20,39  I responent alguns dels escribes,  li digueren: –Mestre, has dit bé. 40 I des 
Lc 20,40  aquell punt no s’atrevien a fer- li més preguntes. 41 Emperò Jesús los  
Lc 21,4  ha donat de sa pobresa tot lo que  li quedava per a sa subsistència. 5 I  
Lc 21,5  per a sa subsistència. 5 I dient- li alguns que el temple estava fabricat ab 
Lc 21,7 quedarà pedra sobre pedra. 7 I ells  li preguntaren: –Mestre, i quan succeiran  
Lc 22,5  n’alegraren i pactaren lo donar- li una cantitat de diner. 6 I Judes s’  
Lc 22,9  per a menjar la pasqua. 9 I ells  li digueren: –A on voleu que l’aparellem? 
Lc 22,33  confirma a tos germans. 33 Ell  li respongué: –Senyor, estic prompte per  
Lc 22,34  i fins a la mort! 34 Mes Jesús  li digué: –Te dic, Pere, que no cantarà  
Lc 22,43  sinó la vostra. 43 I llavors se  li aparegué un àngel del cel que el  
Lc 22,44  pregava ab major ànsia. 44 I  li vingué un suor com de gotes de sang que 
Lc 22,48  per a besar-lo. 48 Emperò Jesús  li digué: –Judes, ab un bes entregues lo  
Lc 22,49  ab ell lo que anava a succeir,  li digueren: –Senyor, ¿ferirem ab espasa?  
Lc 22,50  criat del príncep dels sacerdots i  li tallà l’orella dreta. 51 Mes Jesús,  
Lc 22,51  digué: –Deixau-lo fins aquí. I  li tocà l’orella i el curà. 52 I Jesús  
Lc 22,58 cap d’un poc, veent-lo un altre,  li digué: –I tu ets d’aquells. Mes Pere  
Lc 22,61 recordà de la paraula que el Senyor  li havia dit: «Abans que el gall càntia,  
Lc 22,63  que tenien a Jesús l’escarnien i  li donaven cops. 64 Havent-li posat una  
Lc 22,64  i li donaven cops. 64 Havent- li posat una bena als ulls, l’  
Lc 22,64  bena als ulls, l’abufetejaven i  li preguntaven dient-li: –Endevina qui  
Lc 22,64  i li preguntaven dient- li: –Endevina qui t’ha pegat! 65 I deien  
Lc 22,66  i el feren venir a son Consell, i  li digueren: –Si tu ets lo Cristo, digues  
Lc 23,3  que ell és Cristo Rei. 3 I Pilat  li preguntà dient-li: –¿Ets tu lo rei  
Lc 23,3  Rei. 3 I Pilat li preguntà dient- li: –¿Ets tu lo rei dels jueus? I ell li  
Lc 23,3  –¿Ets tu lo rei dels jueus? I ell  li respongué i digué: –Tu ho dius. 4 I  
Lc 23,8  coses d’ell, i esperava veure- li fer algun miracle. 9 Li féu, doncs,  
Lc 23,11  lo desprecià, i per a escarni  li féu posar una vestidura blanca, i el  
Lc 23,15 us dirigí a ell, i sembla que no se  li ha provat res per lo que meresca la  
Lc 23,26  Simó, que venia d’una granja, i  li carregaren la creu per a què la portàs  
Lc 23,36  acercant-se a ell i presentant- li vinagre, 37 i dient: –Si tu ets lo rei  
Lc 23,43 arribeu al vostre Regne. 43 I Jesús  li digué: –En veritat te dic que avui  
Lc 23,52  doncs, anà a trobar a Pilat i  li demanà lo cos de Jesús. 53 I havent-  
Lc 24,18  Cleofàs, prenent la paraula  li digué: –¿Sols tu ets tan foraster en  
Lc 24,42 alguna cosa per a menjar? 42 I ells  li presentaren un bocí de peix fregit i  
Jn 1,19  que donà Joan quan los jueus  li enviaren des de Jerusalem los sacerdots 
Jn 1,19  i los levites per a preguntar- li: –Tu, qui ets? 20 Puix ell confessà i  
Jn 1,21 confessà: –Jo no só lo Cristo. 21 I  li preguntaren: –Què, doncs? Ets tu Elies? 
Jn 1,22 respongué: –No. 22 –Doncs, qui ets?  –li digueren–, a fi de que pugam donar  
Jn 1,25  enviats a ell eren fariseus, 25 i  li preguntaren i li digueren: –Per què,  
Jn 1,25  fariseus, 25 i li preguntaren i  li digueren: –Per què, doncs, bateges tu  
Jn 1,38  los digué: –Què buscau? Los quals  li digueren: –‹Rabbí› (que interpretat vol 
Jn 1,41 qui ell trobà fou son germà Simó, i  li digué: –Havem encontrat al Messies, que 
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Jn 1,42  Jesús. I Jesús, havent-lo mirat,  li digué: –Tu ets Simó, fill de Jonà, tu  
Jn 1,43 a Galilea, i trobà a Felip. I Jesús  li digué: –Segueix-me. 44 Felip era de  
Jn 1,45 45 Felip, havent trobat a Natanael,  li digué: –Nosaltres havem encontrat a  
Jn 1,46  fill de Josep. 46 I Natanael  li digué: –¿Per ventura pot eixir alguna  
Jn 1,46  alguna cosa bona de Nazaret? Felip  li digué: –Vine i veu-ho. 47 Jesús,  
Jn 1,47  que venia a encontrar-lo,  li digué: –Veus aquí un verdader  
Jn 1,48 en qui no hi ha engany! 48 Natanael  li digué: –A on m’haveu conegut? Jesús  
Jn 1,48 m’haveu conegut? Jesús respongué i  li digué: –Abans que Felip te cridàs, quan 
Jn 1,49 jo et vegí. 49 Natanael respongué i  li digué: –Rabbí, vós sou lo Fill de Déu,  
Jn 1,50  vós sou lo Rei d’Israel. 50 Jesús  li replicà, i digué: –Tu creus perquè t’  
Jn 1,51 coses majors que estes veuràs. 51 I  li digué: –En veritat, en veritat vos dic  
Jn 2,3  a faltar lo vi, la mare de Jesús  li digué: –No tenen vi. 4 Jesús li digué:  
Jn 2,4  li digué: –No tenen vi. 4 Jesús  li digué: –Dona, què tinc jo que fer ab  
Jn 2,8  i portau-ne al mestre de sala. I  li’n portaren. 9 Tan prest com lo mestre  
Jn 2,10  ho sabien, cridà a l’espòs 10 i  li digué: –Tothom dóna lo bon vi al  
Jn 2,18  18 I els jueus respongueren i  li digueren: –Quin senyal nos mostrau per  
Jn 2,25  tots 25 i no necessitava que ningú  li donàs testimoni de l’home, puix ell  
Jn 3,Tit  a Jesucrist. Instrucció que est  li dóna. Los deixebles de Joan Baptista  
Jn 3,2  vingué de nit a trobar a Jesús i  li digué: –Rabbí, nosaltres sabem que sou  
Jn 3,3  no és ab ell. 3 Respongué Jesús i  li digué: –En veritat, en veritat jo et  
Jn 3,4  veure lo Regne de Déu. 4 Nicodemus  li digué: –Com pot nàixer un home essent  
Jn 3,5 de sa mare i nàixer de nou? 5 Jesús  li respongué: –En veritat, en veritat jo  
Jn 3,9 home nat de l’Esperit. 9 Nicodemus  li respongué: –Com pot fer-se això? 10  
Jn 3,10 fer-se això? 10 Jesús respongué i  li digué: –I tu ets mestre en Israel, i  
Jn 3,26  purificació. 26 I anaren a Joan i  li digueren: –Mestre, aquell que estava ab 
Jn 3,27  –L’home no pot rebre res sinó que  li sia donat del cel. 28 Vosaltres  
Jn 3,34  diu paraules de Déu, puix Déu no  li donà l’Esperit ab mida. 35 Lo Pare ama 
Jn 4,7  de Samària a traure aigua. Jesús  li digué: –Dóna’m beure. 8 (Puix los  
Jn 4,9  9 Emperò aquesta dona samaritana  li digué: –Com és que tu, essent jueu, me  
Jn 4,10  samaritans. 10 Jesús respongué i  li digué: –Si tu coneguesses lo do de Déu  
Jn 4,10  lo qui et diu: “Dóna’m beure”, tu  li ho hauries demanat a ell, i ell t’  
Jn 4,13 i son bestiar? 13 Jesús respongué i  li digué: –Qualsevol que bega d’aquesta  
Jn 4,13  mes lo qui bega de l’aigua que jo  li donaré, no tindrà mai més set, 14 ans  
Jn 4,14  més set, 14 ans bé l’aigua que jo  li donaré, serà en ell una font d’aigua  
Jn 4,15  fins a la vida eterna. 15 La dona  li digué: –Senyor, donau-me d’aqueixa  
Jn 4,16  de venir a traure-la. 16 Jesús  li digué: –Vés, crida a ton marit i torna  
Jn 4,17  i digué: –Jo no tinc marit. Jesús  li digué: –Tens raó de dir que no tens  
Jn 4,19 En això has dit veritat. 19 Digué- li la dona: –Senyor, jo veig que vós sou  
Jn 4,21  lloc a on se deu adorar. 21 Jesús  li digué: –Dona, creu-me que ve l’hora  
Jn 4,25 en esperit i en veritat. 25 La dona  li diu: –Sé que el Messies, ço és, lo  
Jn 4,26  totes aquestes coses. 26 Jesús  li digué: –Eix só jo que parlo ab tu. 27  
Jn 4,27  ab aquella dona. Ab tot, ningú  li digué: “Què li preguntau?”, o: “Per què 
Jn 4,27  dona. Ab tot, ningú li digué: “Què  li preguntau?”, o: “Per què parlau ab  
Jn 4,31  los deixebles l’instaven, dient- li: –Rabbí, menjau. 32 I ell los  
Jn 4,33  se deien uns a altres: –Si  li haurà algú portat què menjar? 34 Jesús  
Jn 4,39 d’aquella dona, que assegurava que  li havia dit tot lo que ella havia fet. 40 
Jn 4,40 havent vingut a ell los samaritans,  li pregaren que es quedàs allí; i s’hi  
Jn 4,47  a la Galilea, anà a trobar-lo i  li demanà que baixàs i curàs son fill,  
Jn 4,48  per a morir-se. 48 Jesús, doncs,  li digué: –Vosaltres, si no veeu miracles  
Jn 4,49 prodigis, no creeu. 49 Aquell noble  li digué: –Senyor, veniu abans que mon  
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Jn 4,50  abans que mon fill mòria. 50 Jesús  li digué: –Vés, ton fill viu. L’home  
Jn 4,50 L’home cregué la paraula que Jesús  li havia dit i se n’anà. 51 I quan anava  
Jn 4,51 se n’anà. 51 I quan anava baixant,  li isqueren a l’encontre sos criats,  
Jn 4,52 l’hora en què ell se sentí millor,  li respongueren: –Ahir a les set lo deixà  
Jn 4,53  aquella era l’hora en què Jesús  li havia dit: «Ton fill viu»; i cregué ell 
Jn 5,6 que molt temps havia estava malalt,  li digué: –Vols ésser curat? 7 Lo malalt  
Jn 5,7  –Vols ésser curat? 7 Lo malalt  li respongué: –Senyor, jo no tinc ningú  
Jn 5,8  hi baixa primer que jo. 8 Jesús  li diu: –Alça’t, pren ton llit i marxa. 9 
Jn 5,12  “Pren ton llit i camina.” 12 Ells  li preguntaren: –Qui és aqueix home que t’ 
Jn 5,14  trobà aquest home en lo temple, i  li digué: –Ja veus que has estat curat; no 
Jn 5,20  20 Perquè el Pare ama lo Fill i  li manifesta tot lo que fa, i li  
Jn 5,20  i li manifesta tot lo que fa, i  li manifestarà obres majors que estes, de  
Jn 5,21  també lo Fill dóna la vida a qui  li plau. 22 I ni el Pare judica a persona  
Jn 5,27  lo tenir vida en si mateix; 27 i  li ha donat també lo poder de judicar,  
Jn 6,7  sabia lo que havia de fer. 7 Felip  li respongué: –Dos-cents diners de pa no 
Jn 6,8 que era Andreu, germà de Simó Pere,  li digué: 9 –Aquí hi ha un minyó que té  
Jn 6,25  a l’altre costat del mar,  li digueren: –Rabbí, quan haveu vingut  
Jn 6,28  Déu ha imprès son sello. 28 I ells  li preguntaren: –Què farem nosaltres per a 
Jn 6,30  en aquell que ell ha enviat. 30 I  li digueren: –Quin miracle, doncs, feu vós 
Jn 6,34  la vida al món. 34 Llavors ells  li digueren: –Senyor, donau-nos sempre  
Jn 6,68  anar també? 68 Simó Pere, doncs,  li respongué: –Senyor, a qui anirem? Vós  
Jn 7,3  dels Tabernacles. 3 I sos germans  li digueren: –Parteix d’aquí i vés-te  
Jn 7,20  cercant com matar-me? Lo poble  li respongué: –Estàs posseït del dimoni.  
Jn 7,25  aquest al qui busquen per donar- li la mort? 26 Veus aquí que parla  
Jn 7,26  aquí que parla públicament i no  li diuen res. ¿Per ventura los senadors  
Jn 7,52  lo que fa? 52 Ells respongueren i  li digueren: –Ets tu, per ventura, també  
Jn 8,3  3 Llavors los escribes i fariseus  li portaren una dona que l’havien  
Jn 8,4  -la colocada enmig de tots, 4  li digueren: –Mestre, aquesta dona acaba  
Jn 8,6  Vós, doncs, què dieu? 6 Lo que  li preguntaven tentant-lo per a poder- 
Jn 8,7  perseverassen ells en preguntar- li, s’alçà dret i els digué: –Aquell de  
Jn 8,7  pecat, sia lo primer en tirar- li la pedra. 8 I tornant-se a inclinar,  
Jn 8,10 dret i no veent ningú sinó la dona,  li digué: –Dona, a on són los que t’  
Jn 8,19  testimoni de mi. 19 Llavors ells  li deien: –A on és ton Pare? Jesús  
Jn 8,25  morireu en vostre pecat. 25 I ells  li deien: –Qui ets, tu? Jesús los  
Jn 8,33  veritat vos farà llibres. 33 Ells  li respongueren: –Nosaltres som de la  
Jn 8,41  les obres de vostre pare. I ells  li repliquen: –Nosaltres no som nats de  
Jn 8,48  Déu. 48 I els jueus respongueren i  li digueren: –No tenim raó de dir que tu  
Jn 8,52  veurà mai la mort. 52 I els jueus  li digueren: –Ara coneixem que estàs  
Jn 8,57 omplí de goig. 57 Los jueus, doncs,  li digueren: –¿Tu no tens encara cinquanta 
Jn 9,2  de naixement. 2 I sos deixebles  li preguntaven: –Rabbí, qui ha pecat, est  
Jn 9,7 aplicà sobre els ulls del cego. 7 I  li digué: –Marxa, vés, i renta’t en la  
Jn 9,9 deien: –No és ell, sinó algú que se  li sembla. Emperò ell deia: –Só jo. 10  
Jn 9,10  ell deia: –Só jo. 10 Llavors ells  li digueren: –Com és que se t’han obert  
Jn 9,12  Hi aní, me rentí i hi veig. 12 I  li digueren: –A on és aqueix? Respongué:  
Jn 9,15  ulls. 15 I novament los fariseus  li preguntaven com havia recobrat la  
Jn 9,21  no ho sabem ni tampoc sabem qui  li ha obert los ulls. Té l’edat,  
Jn 9,23  «Ja que té l’edat, preguntau- li a ell.» 24 Cridaren, doncs, novament a  
Jn 9,24  a l’home que havia estat cego i  li digueren: –Glorifica a Déu; nosaltres  
Jn 9,28 Llavors l’ompliren de maldicions i  li digueren: –Sies tu deixeble seu, que  
Jn 9,34  podria fer res. 34 Respongueren i  li digueren: –Nasqueres ple de pecats, i  
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Jn 9,35 tret fora i, havent-lo encontrat,  li digué: –Creus tu en lo Fill de Déu? 36  
Jn 9,37  per a què jo crega en ell? 37 I  li digué Jesús: –I tu lo vegeres, i és lo  
Jn 9,40  que estaven ab ell oigueren això i  li digueren: –Puix què, també nosaltres  
Jn 10,24 els jueus vingueren a son rodador i  li deien: –Fins a quan has de tenir nostre 
Jn 11,3  d’aquest, doncs, enviaren a dir- li: –Senyor, mirau que aquell a qui vos  
Jn 11,8  vegada a la Judea. 8 Los deixebles  li diuen: –Rabbí, ara que los jueus volien 
Jn 11,23 Déu, Déu vos la concedirà. 23 Jesús  li digué: –Ton germà ressuscitarà. 24  
Jn 11,24  –Ton germà ressuscitarà. 24 Marta  li respon: –Ja sé que ressuscitarà en la  
Jn 11,25  en lo darrer dia. 25 Jesús  li digué: –Jo só la resurrecció i la vida; 
Jn 11,27  mai més. ¿Creus, tu, això? 27 Ella  li respongué: –Senyor, sí, crec que vós  
Jn 11,28  a Maria, sa germana, dient- li: –Aquí està lo Mestre, i et demana. 29  
Jn 11,32  veent-lo, se llançà a sos peus i  li digué: –Senyor, si vós haguésseu estat  
Jn 11,34  on l’haveu posat? –Veniu, Senyor  –li digueren–, i el veureu. 35 I Jesús  
Jn 11,39  pedra. Marta, germana del difunt,  li respongué: –Senyor, ja fa fetor, puix  
Jn 11,40  dies fa ja que és mort. 40 Jesús  li digué: –No t’he dit que, si  
Jn 12,2  a Làssaro, que havia mort. 2 Allí  li aparellaren una cena, i Marta servia i  
Jn 12,16  escrites estes coses, i que ells  li havien fet aquestes coses. 17 I la  
Jn 12,21  natural de Betsaida, en Galilea, i  li suplicaren dient: –Senyor, voldríem  
Jn 12,29 era un tro. Altres deien: –Un àngel  li ha parlat. 30 I Jesús los respongué  
Jn 12,34  mort havia de morir. 34 La gent  li respongué: –Nosaltres havem oït de la  
Jn 13,3  -lo, 3 Jesús, sabent que el Pare  li havia posat totes les coses en les  
Jn 13,6  Arribà, doncs, a Simó Pere, i Pere  li diu: –Senyor, vós rentar-me a mi los  
Jn 13,7 los peus? 7 Respongué Jesús dient- li: –Lo que jo faç, tu no ho comprens ara, 
Jn 13,8  ara, i ho sabràs després. 8 Pere  li diu: –Jamai me rentareu vós los peus.  
Jn 13,8  me rentareu vós los peus. Jesús  li respon: –Si jo no et rento, no tindràs  
Jn 13,10  les mans i lo cap també. 10 Jesús  li diu: –Lo qui està rentat no necessita  
Jn 13,24 en lo seno de Jesús. 24 I Simó Pere  li féu senya, dient-li: –Qui és aquest  
Jn 13,24  I Simó Pere li féu senya, dient- li: –Qui és aquest de qui parla? 25 I  
Jn 13,25  reclinat en lo seno de Jesús,  li digué: –Senyor, qui és aquest? 26 Jesús 
Jn 13,26  –Senyor, qui és aquest? 26 Jesús  li respongué: –És aquell a qui jo donaré  
Jn 13,27 bocí, entrà en ell Satanàs. I Jesús  li digué: –Fes prestament lo que tu fas.  
Jn 13,28  a taula comprengué lo fi per què  li deia. 29 Perquè com Judes tenia la  
Jn 13,29 la bossa, pensaven alguns que Jesús  li havia dit: «Compra lo que necessitem  
Jn 13,36  los uns als altres. 36 Simó Pere  li digué: –Senyor, a on anau vós? Jesús li 
Jn 13,36  –Senyor, a on anau vós? Jesús  li respongué: –Allà a on jo vaig, tu no  
Jn 13,37  mes me seguiràs després. 37 Pere  li digué: –Senyor, per què no vos puc  
Jn 13,38  per vós la meva vida. 38 Jesús  li replicà: –Tu donaràs la vida per mi? En 
Jn 14,5  també vosaltres lo camí. 5 Tomàs  li digué: –Senyor no sabem a on anau; ¿com 
Jn 14,6  doncs, saber lo camí? 6 Jesús  li respon: –Jo só lo camí, i la veritat, i 
Jn 14,8  coneixeu i l’haveu vist. 8 Felip  li digué: –Senyor, mostrau-nos lo Pare,  
Jn 14,9 -nos lo Pare, i nos basta. 9 Jesús  li respon: –Tant temps ha que estic ab  
Jn 14,22  a ell. 22 Judes, no l’Iscariot,  li diu: –Senyor, per quina raó vos  
Jn 14,23  i no al món? 23 Jesús respongué i  li digué: –Si algú m’ama, guardarà mes  
Jn 16,29  ’n vaig al Pare. 29 Los deixebles  li diuen: –Ara sí que parlau clarament i  
Jn 17,2  Fill vos glorifíquia a vós, 2 com  li haveu donat poder sobre tota carn, per  
Jn 17,2  la vida eterna a tots aquells que  li haveu donat. 3 I aquesta és la vida  
Jn 18,Tit  nega a Jesús. Interrogatori que  li fan lo sumo pontífice i lo president  
Jn 18,4  Emperò Jesús, sabent les coses que  li havien de succeir, s’avançà i els  
Jn 18,10  un cop a un criat del pontífice,  li tallà l’orella dreta. I aquest criat  
Jn 18,17  dels deixebles d’aquest home? Ell  li respongué: –No ho só. 18 I els criats i 
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Jn 18,20  deixebles i sa doctrina. 20 Jesús  li respongué: –Jo he parlat públicament al 
Jn 18,23  respons al pontífice? 23 Jesús  li respongué: –Si jo he parlat mal, dóna  
Jn 18,25  dret, escalfant-se. Digueren- li, doncs: –No ets tu també un de sos  
Jn 18,31  la vostra Llei. Los jueus, emperò,  li digueren: –A nosaltres no ens és permès 
Jn 18,33  en lo pretori, i cridà a Jesús i  li digué: –Ets tu lo rei dels jueus? 34  
Jn 18,34 –Ets tu lo rei dels jueus? 34 Jesús  li respongué: –Dius això de tu mateix o  
Jn 18,37 mon regne no és d’aquí. 37 Llavors  li digué Pilat: –Doncs tu ets rei? Jesús  
Jn 18,38  de la veritat, ou ma veu. 38 Pilat  li diu: –Què és la veritat? I quan hagué  
Jn 19,2  i la hi posaren sobre el cap, i  li vestiren un manto de púrpura. 3 I  
Jn 19,3 deien: –Salve, oh rei dels jueus! I  li donaven bufetades. 4 I altra vegada  
Jn 19,7  ell causa alguna. 7 Respongueren- li los jueus: –Nosaltres tenim una Llei, i 
Jn 19,9  –D’a on ets, tu? Emperò Jesús no  li tornà resposta. 10 Per lo que Pilat li  
Jn 19,10 tornà resposta. 10 Per lo que Pilat  li diu: –A mi no em parles? No saps que  
Jn 19,29  una esponja empapada en vinagre,  li aplicaren a la boca. 30 Jesús, tan  
Jn 19,33  a Jesús, i veent-lo ja mort, no  li trencaren les cames, 34 mes un dels  
Jn 19,34 34 mes un dels soldats ab la llança  li obrí lo costat, i a l’instant isqué  
Jn 19,38  als jueus, suplicà a Pilat que  li permetés traure d’allí lo cos de  
Jn 19,38 d’allí lo cos de Jesús, i havent- li Pilat concedit, vingué i se’n portà lo 
Jn 20,13  posat lo cos de Jesús. 13 Ells  li diuen: –Dona, per què plores? Ella los  
Jn 20,15  suposant que seria l’hortelà,  li diu: –Senyor, si sou vós lo qui l’  
Jn 20,16  i jo me’l ne portaré. 16 Jesús  li diu: –Maria! Se girà ella i li digué:  
Jn 20,16  li diu: –Maria! Se girà ella i  li digué: –‹Rabboní›, que vol dir  
Jn 20,17  que vol dir “mestre”. 17 Jesús  li diu: –No em tòquies, perquè no he pujat 
Jn 20,25  ab ells quan vingué Jesús. 25 I  li digueren los altres deixebles: –Havem  
Jn 20,28  sinó fiel. 28 Tomàs respongué i  li digué: –Senyor meu i Déu meu. 29 Jesús  
Jn 20,29  –Senyor meu i Déu meu. 29 Jesús  li digué: –Tu has cregut, Tomàs, perquè m’ 
Jn 21,Tit milagrosa. Amor de sant Pere. Jesús  li encomana apasturar ses ovelles i li  
Jn 21,Tit li encomana apasturar ses ovelles i  li prediu son martiri. 1 Després, Jesús s’ 
Jn 21,12  estaven menjant gosava preguntar- li: –Qui sou vós? –sabent que era lo  
Jn 21,15 Senyor, vós sabeu que us amo. Jesús  li diu: –Apastura mos anyells. 16 Segona  
Jn 21,16  mos anyells. 16 Segona vegada  li diu: –Simó, fill de Joan, m’ames? Li  
Jn 21,17 contristà de que per tercera vegada  li preguntàs: «M’ames?», i així li digué: 
Jn 21,17  li preguntàs: «M’ames?», i així  li digué: –Senyor, vós sabeu totes les  
Jn 21,17  vós sabeu que jo us amo. Jesús  li digué: –Apastura mes ovelles. 18 En  
Jn 21,19  19 Li digué això per a indicar- li ab quina espècie de mort havia de  
Jn 21,19 glorificar a Déu. I després d’això  li anyadí: –Segueix-me. 20 Havent-se  
Jn 21,23  no moriria. Emperò Jesús no  li digué: «No morirà», sinó: «Si jo vull  
Ac 1,6  los que s’havien congregat  li preguntaven dient: –Senyor, ¿si  
Ac 2,30  doncs, profeta, i sabent que Déu  li havia promès ab jurament que del fruit  
Ac 3,3  a entrar en lo temple, demanava  li donassen almoina. 4 I Pere, fixant la  
Ac 3,7 alçà. I en aquell mateix instant se  li enfortiren les cames i les plantes. 8 I 
Ac 3,16  i coneixeu; i la fe que és per ell  li ha donat aquesta perfeta salut a vista  
Ac 5,8  lo que havia succeït. 8 I Pere  li digué: –Digue’m dona, vengueres per  
Ac 5,9  –Sí, per tant. 9 Llavors Pere  li digué: –Per què us haveu concertat per  
Ac 5,36 i després lo mataren, i tots quants  li donaren crèdit foren dissipats i  
Ac 6,11 alguns per a què diguessen que ells  li havien oït dir paraules blasfemes  
Ac 6,14  sant i contra la Llei. 14 Perquè  li havem oït dir que aqueix Jesús de  
Ac 7,3  abans que habitàs en Caran, 3 i  li digué: »–Vés-te’n de ton país i de  
Ac 7,5  què vosaltres ara habitau. 5 I no  li donà heretat alguna en ella, ni l’  
Ac 7,5 ella, ni l’espai d’un peu. Emperò  li prometé que li donaria possessió d’  
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Ac 7,5  d’un peu. Emperò li prometé que  li donaria possessió d’ella, i a sa  
Ac 7,6  d’ell, quan no tenia fill. 6 I  li digué Déu que sa descendència habitaria 
Ac 7,8  i em serviran en aquest lloc”. 8 I  li donà lo pacte de circumcisió. I  
Ac 7,10  de totes ses tribulacions, i  li donà gràcia i sabiduria davant de  
Ac 7,23  a l’edat de quaranta anys, se  li posà al cor lo visitar a sos germans,  
Ac 7,30  30 »I passats quaranta anys, se  li aparegué en lo desert de la muntanya de 
Ac 7,33  a mirar. 33 Llavors lo Senyor  li digué: »–Trau-te lo calçat de tos  
Ac 7,35 redemptor per mà de l’àngel que se  li aparegué en l’esbarzer. 36 Aquest los  
Ac 7,38  en lo desert, ab l’àngel que  li parlava en la muntanya de Sina i ab  
Ac 7,47  al Déu de Jacob. 47 Emperò Salomó  li edificà una casa. 48 Mes l’Altíssim no 
Ac 8,19 mans, rèbia l’Esperit Sant. I Pere  li digué: 20 –Tos diners sien junt ab tu  
Ac 8,30  que llegia en lo profeta Isaïes, i  li digué: –¿Entens lo que llegeixes? 31  
Ac 8,35  principi per aquesta Escriptura,  li anuncià Jesús. 36 I mentres anaven de  
Ac 9,2  al príncep dels sacerdots, 2 i  li demanà cartes per a les sinagogues de  
Ac 9,4 caigué en terra i oigué una veu que  li deia: –Saulo, Saulo, per què em  
Ac 9,7  voleu que jo faça? 7 I el Senyor  li respongué: –Alça’t i entra en la  
Ac 9,10  anomenat Ananies, i el Senyor  li digué en visió: –Ananies. I ell digué:  
Ac 9,11  aquí estic, Senyor. 11 I el Senyor  li digué: –Alça’t i vés al carrer que s’ 
Ac 9,12  home per nom Ananies que entrava i  li imposava les mans per a què recobràs la 
Ac 9,15  ton nom. 15 Emperò lo Senyor  li digué: –Vés, perquè est és un vas  
Ac 9,16  i dels fills d’Israel; 16 puix jo  li mostraré quantes coses convé que  
Ac 9,23  juntaren en consell per a donar- li la mort. 24 Emperò Saulo fou advertit  
Ac 9,24  de dia i de nit per a donar- li la mort. 25 I els deixebles lo  
Ac 9,27  vist al Senyor en lo camí, i que  li havia parlat, i com després havia  
Ac 9,29  grecs, i ells tractaven de donar- li la mort. 30 I quan ho comprengueren los 
Ac 9,34  perquè estava paralític. 34 I Pere  li digué: –Eneas, lo Senyor Jesucrist te  
Ac 9,38 los deixebles que Pere estava allí,  li enviaren dos homes, suplicant-li que  
Ac 9,38  li enviaren dos homes, suplicant- li que sens detenció anàs a ells. 39  
Ac 9,41  veent a Pere, s’assentà. 41 I ell  li donà la mà i l’alçà, i cridant als  
Ac 10,3  un àngel de Déu entrava en ell i  li deia: –Corneli! 4 I est, fixant en ell  
Ac 10,4  digué: –Què és això, Senyor? I ell  li digué: –Tes oracions i tes almoines han 
Ac 10,7  I luego que es retirà l’àngel que  li parlava, cridà a dos de sos domèstics i 
Ac 10,10  fam, volgué menjar. I mentres  li aparellaven, caigué en un èxtasis. 11 I 
Ac 10,13  cel. 13 I vingué a ell una veu que  li deia: –Alça’t, Pere, mata i menja. 14  
Ac 10,15 ni impura. 15 I altra vegada la veu  li digué: –Lo que Déu ha purificat no ho  
Ac 10,19  19 I pensant Pere en la visió,  li digué l’Esperit: –Vet aquí tres homes  
Ac 10,48  del Senyor Jesucrist. I aleshores  li suplicaren que es quedàs ab ells alguns 
Ac 11,13  vist en sa casa un àngel que se  li posà davant i li digué: “Envia homes a  
Ac 11,13  un àngel que se li posà davant i  li digué: “Envia homes a Jope i fes venir  
Ac 12,8  cadenes de ses mans. 8 I l’àngel  li digué: –Cenyeix-te i calça’t les  
Ac 12,8 ’t les sandàlies. I ho féu així. I  li digué: –Tira’t dessobre tos vestits i  
Ac 12,15  Pere estava a la porta. 15 I ells  li digueren: –Tu estàs fora de si! Mes  
Ac 12,15  assegurava que era així. I ells  li deien: –És son àngel. 16 I Pere  
Ac 12,16 I Pere continuà trucant, i havent- li obert, lo vegeren i quedaren pasmats.  
Ac 13,11  -se a totes parts, cercava qui  li donàs la mà. 12 Llavors lo procònsol,  
Ac 13,28  de mort, demanaren a Pilat que  li fos llevada la vida. 29 I quan hagueren 
Ac 13,42  eixit de la sinagoga, los gentils  li suplicaren en lo dissabte següent que  
Ac 16,9  de peus un home de Macedònia,  li pregava dient: «Passa a Macedònia i  
Ac 16,31 fer jo per a salvar-me? 31 I ells  li digueren: –Creu en lo Senyor Jesucrist  
Ac 16,32  i seràs salvat, tu i ta casa. 32 I  li anunciaren la paraula del Senyor, així  
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Ac 16,35  I quan fou de dia, los magistrats  li enviaren a dir per los aguasils: –Deixa 
Ac 17,17  plaça tots los dies ab los que se  li presentaven davant. 18 I alguns  
Ac 17,34  d’ells. 34 No obstant, alguns se  li juntaren i cregueren, entre els quals  
Ac 18,20  ab los jueus. 20 I demanant- li ells que es quedàs allí per més temps,  
Ac 19,2 després que abraçàreu la fe? I ells  li respongueren: –Ni tampoc havem oït hi  
Ac 19,30  -se al poble, los deixebles no  li permeteren. 31 I també alguns dels  
Ac 19,31  de l’Àsia que eren amics seus,  li enviaren a dir que no es presentàs en  
Ac 20,3 permanesqué tres mesos. I els jueus  li pararen emboscades quan estava per  
Ac 21,Tit  Pau a Jerusalem. Lo profeta Àgabo  li prediu los treballs que li han de  
Ac 21,Tit  Àgabo li prediu los treballs que  li han de succeir. Allí se purifica en lo  
Ac 21,12  i els que estaven en aquell lloc,  li pregàvem que no pujàs a Jerusalem. 13  
Ac 21,20  ho oigueren glorificaven a Déu i  li digueren: –Tu veus, germà, quants mils  
Ac 21,33  i el manà lligar ab dos cadenes, i  li preguntà qui era i què havia fet. 34 I  
Ac 21,39  quatre mil bandolers? 39 I Pau  li digué: –Jo, certament, só home jueu,  
Ac 21,40  parlar al poble. 40 I havent- li donat permís lo tribú, posant-se Pau  
Ac 22,15  la veu de sa boca. 15 Perquè tu  li seràs testimoni davant de tots los  
Ac 22,24 ficar-lo a la fortalesa i donar- li turment assotant-lo, per a saber per  
Ac 22,26 centurió oigué això, anà al tribú i  li donà avís dient: –Mira lo que vas a  
Ac 22,27  ciutadà romà. 27 I venint lo tribú  li digué: –Digue’m si tu ets romà. I ell  
Ac 22,29  doncs, s’apartaren d’ell los que  li havien de donar turment, i fins lo  
Ac 23,3  ferissen en la boca. 3 Llavors Pau  li digué: –Déu te ferirà a tu, paret  
Ac 23,9  ningun mal en aquest home; i si  li ha parlat un esperit o un àngel, no  
Ac 23,11 fortalesa. 11 I a la nit següent se  li aparegué lo Senyor i digué: –Té  
Ac 23,17 al tribú perquè té que participar- li certa cosa. 18 Prenent-lo lo  
Ac 23,19  per la mà i retirant-lo a part,  li preguntà: –Què és lo que tens que dir- 
Ac 23,22 Llavors lo tribú despedí al jove, i  li manà que no digués a ningú que li havia 
Ac 23,22 i li manà que no digués a ningú que  li havia donat avís d’això. 23 I cridant  
Ac 23,28  I volent averiguar lo delicte que  li imputaven, lo portí al Consell d’ells  
Ac 23,30 30 I quan me digueren que els jueus  li tenien posades parades, vos l’he  
Ac 23,35 era, i sabut que era de Cilícia, 35  li digué: –T’oiré quan vinguen tos  
Ac 24,Tit  a Pau i, atemorisat de lo que est  li diu, lo reserva en presó per son  
Ac 24,10 eren així. 10 Llavors Pau, havent- li lo governador fet senyal de que parlàs, 
Ac 24,23  a un centurió que guardàs a Pau i  li deixàs tenir llibertat, i que no s’  
Ac 24,25  que ha de venir, espantat Fèlix,  li digué: –Per ara retira’t, que quan sia 
Ac 24,26  et cridaré. 26 I esperava que Pau  li donaria diners perquè el soltàs; i per  
Ac 25,2  jueus acudiren a ell contra Pau, i  li suplicaven, 3 demanant-li favor  
Ac 25,3  Pau, i li suplicaven, 3 demanant- li favor contra ell, per a què el manàs  
Ac 25,3  manàs venir a Jerusalem, posant- li emboscades en lo camí per a assassinar  
Ac 25,6  -se en lo tribunal, manà que  li portassen a Pau. 7 Luego que hagué  
Ac 25,16 davant sos acusadors i sens donar- li lloc de defensar-se del crim que li  
Ac 25,16  lloc de defensar-se del crim que  li imputen. 17 I havent ells acudit aquí  
Ac 25,18  estant presents, ningun delicte  li imputaren dels que jo sospitava. 19  
Ac 25,20 en dubte acerca d’aquesta qüestió,  li vaig dir si volia anar a Jerusalem i  
Ac 25,27 i no informar de les acusacions que  li fan. 26,Tit Capítol XXVI Pau se  
Ac 26,26  puix crec que ninguna d’elles se  li oculta, perquè no han estat fetes estes 
Ac 27,3 Júlio, tractant a Pau ab humanitat,  li donà permís per anar a sos amics, a fi  
Ac 28,3  isqué ab lo calor un escurçó i se  li agarrà a la mà. 4 I quan los bàrbaros  
Ac 28,6  un gran rato, quan vegeren que no  li sobrevenia mal algun, mudant de parer,  
Ac 28,8  veure’l i, fent oració i posant- li les mans dessobre, lo curà. 9 I després 
Ac 28,16  de la guàrdia; emperò a Pau se  li permeté estar sol en una casa  
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Ac 28,21  ab aquesta cadena. 21 Llavors ells  li digueren: –Nosaltres no havem rebut  
Ac 28,23  és contradita. 23 I ells, havent- li senyalat dia, vingueren en gran número  
Rm 4,3 Escriptura? Abraham cregué a Déu, i  li fou imputat a justícia. 4 I al que  
Rm 4,4  4 I al que treballa, no se  li conta lo jornal per gràcia, sinó per  
Rm 4,5  que justifica a l’impio, sa fe  li és imputada a justícia. 6 Així com  
Rm 4,10  per justícia. 10 ¿Com, doncs,  li fou imputada, estant circumcidat o  
Rm 4,18  de moltes gents, conforme lo que  li havia estat dit: «Així serà ton  
Rm 4,22  lo que havia promès. 22 I per això  li fou imputat a justícia. 23 I no està  
Rm 4,23 està escrit solament per a ell, que  li fou imputat a justícia, 24 sinó també  
Rm 9,12  obres, sinó per aquell que crida,  li fou dit a ella que el major serviria al 
Rm 9,18  ell usa de misericòrdia ab qui  li plau, i endureix al qui vol. 19 Emperò  
Rm 11,4  per a matar-me»? 4 Mes, què  li diu la resposta de Déu? «M’he reservat 
Rm 11,35  o qui fou son conseller? 35 O qui  li ha donat a ell primer, per a què li sia 
Rm 11,35 li ha donat a ell primer, per a què  li sia recompensat? 36 Perquè d’ell, i  
Rm 12,1  per la misericòrdia de Déu, que  li oferiu vostres cossos en hòstia viva,  
Rm 12,3  segons la mesura de la fe que Déu  li ha repartit. 4 Perquè així com en un  
Rm 12,20 tant, «si ton enemic té fam, dóna- li menjar; si té set, dóna-li beure;  
Rm 12,20 dóna-li menjar; si té set, dóna- li beure; puix fent això apilaràs brases  
Rm 13,5  mal. 5 Per lo que és necessari que  li esteu sumissos, no solament per raó de  
Rm 13,7  a tothom son degut: al que se  li deu tribut, tribut; a qui gabella,  
1Co 7,17  cada qual segons lo Senyor  li té repartit i segons Déu l’ha cridat,  
1Co 7,26 les necessitats presents, perquè bo  li és a l’home l’estar-se així. 27  
1Co 7,37 està ferm en son cor, no obligant- li la necessitat, ans bé tenint domini  
1Co 8,2  encara no coneix de quina manera  li convé saber. 3 Emperò si algú ama a  
1Co 9,Tit  IX L’Apòstol se priva de lo que  li era lícit per no escandalisar a ningú,  
1Co 11,15  cabellera? 15 Emperò a la dona  li és glòria lo criar cabellera, perquè  
1Co 11,15 criar cabellera, perquè los cabells  li foren donats per a cobrir-se. 16  
1Co 12,8  cada u per a profit. 8 Perquè a un  li és donada per l’Esperit la paraula de  
1Co 12,18 d’ells en lo cos, de la manera que  li ha plagut. 19 I si tots fossen un sol  
1Co 14,30  30 I si a altre que estiga sentat  li fos revelada alguna cosa, càllia lo  
1Co 15,38  blat o d’altra llavor. 38 Mes Déu  li dóna lo cos com li plau, i a cada una  
1Co 15,38  38 Mes Déu li dóna lo cos com  li plau, i a cada una de les llavors son  
1Co 16,12 al germà Apolo, vos faç a saber que  li preguí molt vingués a vosaltres ab los  
2Co 2,Tit  apostòlica, en nom de Cristo,  li alça la pena imposada. 1 Mes jo he  
2Co 2,6  -vos a tots vosaltres. 6 Basta- li al que és tal aquesta reprehensió feta  
2Co 2,10  perdonau alguna cosa, també jo  li perdono; puix jo si li he perdonat  
2Co 2,10  també jo li perdono; puix jo si  li he perdonat alguna cosa, per amor de  
2Co 5,9  presents, o siam ausents, a ser- li acceptes. 10 Puix devem tots  
2Co 5,11  persuadim als homes, puix a Déu  li som manifestos, i espero que ho som  
2Co 8,15  15 «Al qui molt recollí, res  li sobrà, i al qui arreplegà poc, no li  
2Co 8,15  sobrà, i al qui arreplegà poc, no  li faltà.» 16 I gràcies a Déu que posà en  
2Co 12,4  i oigué paraules inefables, que no  li és lícit a un home proferir-les. 5 D’ 
Ga 2,11 11 I quan Cefas vingué a Antioquia,  li fiu resistència en sa cara, perquè era  
Ga 3,6  escrit: «Abraham cregué a Déu, i  li fou imputat a justícia.» 7 Reconeixeu,  
Fl 2,9 qual Déu també l’exaltà altament i  li donà un nom que és sobre tot nom, 10 a  
Fl 4,Tit  i son agraïment per lo socorro que  li havien enviat. 1 Per lo tant, germans  
Col 1,10  dignes del Senyor, agradant- li en tot, fructificant en tota obra bona  
Col 4,13 tota la voluntat de Déu. 13 Puix jo  li só testimoni de lo molt que treballa  
1Te 3,10  davant de nostre Déu, 10 pregant- li nit i dia ab lo major ardor, que pugam  
2Tm 2,24 disputes. 24 Al servo del Senyor no  li convé altercar, sinó ser mans ab  
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Tt 1,Tit  I Després de saludar a Tito,  li recorda l’esperança de la vida eterna  
Tt 1,Tit  l’esperança de la vida eterna i  li demostra les qualitats que han de tenir 
Tt 1,9  de la fe conforme a lo que se  li ha ensenyat, per a què puga exhortar  
He 1,5  he engendrat»? I altra vegada: «Jo  li seré a ell Pare, i ell me serà a mi  
He 1,8  flama de foc.» 8 Mes al Fill  li diu: «Ton trono, oh Déu, és per los  
He 5,5 fer-se pontífice, sinó aquell que  li digué: «Tu ets mon Fill, jo avui t’he  
He 7,21  aquest, ab jurament per aquell que  li digué a ell: «Jurà lo Senyor i no s’  
He 9,26  sang d’altre. 26 D’altra manera  li hauria estat precís patir moltes  
He 10,28  contra la Llei de Moisès, sent- li provat ab dos o tres testimonis, mor  
He 12,2  de la fe, lo qual, per lo goig que  li fou proposat, sofrí creu, menyspreant  
Jm 2,3  al que ve vestit magníficament  li diguésseu: «Senta’t tu en aquest bon  
Jm 2,23  que diu: «Abraham cregué a Déu i  li fou imputat a justícia», i fou anomenat 
Jm 5,15  aliviarà, i si estigués en pecats  li seran perdonats. 16 Confessau, doncs,  
1Pe 1,21  lo ressuscità d’entre els morts i  li ha donat glòria per a què vostra fe i  
1Pe 3,22  i està a la dreta de Déu, essent- li somesos los àngels, les potestats, i  
1Pe 4,2 pecat. 2 De manera que el temps que  li queda d’estar en la carn no el visca  
2Pe 3,15  escrigué conforme la sabiduria que  li fou donada. 16 Com també en totes ses  
1Jn 3,17  a son germà que té necessitat i  li tanca ses entranyes de compassió, ¿com  
1Jn 3,22  confiança envers Déu. 22 I quant  li demanem rebrem d’ell, perquè guardam  
1Jn 5,14  en ell: que ell nos ou tot quant  li demanam, essent conforme a sa voluntat. 
1Jn 5,15 I si sabem que ens ou en tot lo que  li demanem, ho sabem perquè tenim les  
1Jn 5,15  perquè tenim les peticions que  li havem suplicat. 16 Si algú sap que son  
3Jn 10  de nosaltres; i com si això no  li bastàs, ni rebre vol als nostres  
Jud 9  Moisès, no s’atreví a fulminar- li sentència de blasfemo, emperò digué:  
Ap 1,1  La revelació de Jesucrist, que Déu  li donà per a manifestar a sos servos les  
Ap 2,Tit  set iglésies. 2,Tit Capítol II Se  li mana a l’Apòstol que escriga vàrios  
Ap 2,7  diu a les iglésies: ‘Al vencedor  li donaré a menjar de l’arbre de la vida  
Ap 2,17  vencedor daré jo mannà escondit, i  li donaré una pedreta blanca; i en la  
Ap 2,21  coses sacrificades als ídols. 21 I  li he donat temps per a què s’arrepentís; 
Ap 2,26  i guàrdia mes obres fins al fi, jo  li donaré potestat sobre les nacions, 27 i 
Ap 2,28 jo també ho tinc rebut de mon Pare,  li donaré també l’estrella del matí. 29  
Ap 3,21  i ell ab mi. 21 »Al que vència,  li concediré sentar-se ab mi en lo meu  
Ap 5,Tit  Per lo que totes les criatures  li tributaren càntics d’alabances. 1  
Ap 6,2  estava sobre ell tenia un arc, i  li fou donada una corona, i isqué  
Ap 6,4  es matassen los uns als altres. I  li fou donada una gran espasa. 5 I quan  
Ap 6,8  nom Mort, i el seguia l’infern. I  li fou donat poder sobre la quarta part de 
Ap 7,14 qui són?, i d’a on vingueren? 14 I  li responguí: –Senyor meu, vós ho sabeu. I 
Ap 8,3  altar, tenint un incenser d’or, i  li donaren molts encens perquè els oferís  
Ap 9,1  del cel a la terra, i a ell  li fou donada la clau del pou de l’  
Ap 10,9  terra. 9 I me n’aní a l’àngel i  li diguí: –Dóna’m lo llibret. I ell me  
Ap 13,2  com boca d’un lleó. I el dragó  li donà son poder, i son siti, i gran  
Ap 13,5  Qui podrà batallar ab ella? 5 I  li fou donada boca ab què parlava grans  
Ap 13,5 parlava grans coses i blasfèmies, i  li fou donat poder de continuar quaranta- 
Ap 13,7  i als que habiten en lo cel. 7 I  li fou donat que fes guerra als sants i  
Ap 13,7  als sants i que els vencés. I  li fou donat poder sobre tota tribu, i  
Ap 13,14  de la terra ab los prodigis que se  li permetien fer davant de la bèstia,  
Ap 13,15  ferida de l’espasa i visqué. 15 I  li fou donat que comunicàs esperit a la  
Ap 14,7  veu: –Temeu al Senyor i donau- li honra, perquè vingué l’hora de son  
Ap 16,8  derramà sa copa sobre el sol, i  li fou donat l’abrasar als homes ab ardor 
Ap 16,19  davant de Déu, per a donar- li la copa del vi de la indignació de sa  
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Ap 18,6 recordat de ses maldats. 6 Tornau- li a donar, així com ella vos ha donat a  
Ap 18,6 vos ha donat a vosaltres; i pagau- li al doble segons ses obres: en la copa  
Ap 18,6  què ella vos donà a beure, donau- li beure al doble. 7 Tant quant ella s’ha 
Ap 18,7 i ha viscut en plaers, tant donau- li de turments i plor; perquè diu en son  
Ap 19,7  -nos, i alegrem-nos, i donem- li glòria, perquè han arribat les bodes de 
Mt 14,17  -los vosaltres de què menjar. 17  Li respongueren: –No tenim aquí més que  
Mt 22,21 qui és eixa efígie e inscripció? 21  Li responen: –Del Cèsar. Llavors los  
Mt 22,42  us apar de Cristo? De qui és fill?  Li responen: –De David. 43 I ell los diu:  
Mt 26,25 digué: –Só jo, per ventura, mestre?  Li diu: –Tu ho has dit. 26 I quan ells  
Mc 12,15  donar tribut al Cèsar o no? 15  Li donarem o no li donarem? Ell,  
Mc 14,61  ell callava, i no respongué res.  Li tornà a preguntar lo sumo sacerdot i li 
Lc 23,9  veure-li fer algun miracle. 9  Li féu, doncs, moltes preguntes. Emperò  
Jn 4,11  ell t’hauria donat aigua viva. 11  Li diu la dona: –Senyor, vós no teniu ab  
Jn 8,38  que haveu vist en vostre pare. 38  Li respongueren dient: –Nostre pare és  
Jn 9,26 que jo que era cego ara hi veig. 26  Li tornaren a dir: –Què et féu? Com t’  
Jn 13,9  et rento, no tindràs part ab mi. 9  Li diu Simó Pere: –Senyor, no solament mos 
Jn 18,5  i els digué: –A qui buscau? 5  Li respongueren: –A Jesús de Nazaret. Los  
Jn 18,26  Ell ho negà i digué: –No ho só. 26  Li digué un dels criats del pontífice,  
Jn 18,30  produïu contra aquest home? 30  Li respongueren dient: –Si no fos aquest  
Jn 20,15  no coneixia que fos Jesús. 15  Li diu Jesús: –Dona, per què plores? A qui 
Jn 21,3  Simó Pere: –Me’n vaig a pescar.  Li responen ells: –Nosaltres també venim  
Jn 21,15  Joan, m’ames tu més que aquestos?  Li diu: –Sí, Senyor, vós sabeu que us amo. 
Jn 21,16  diu: –Simó, fill de Joan, m’ames?  Li respon: –Sí, Senyor, vós sabeu que us  
Jn 21,16  –Sí, Senyor, vós sabeu que us amo.  Li diu: –Apastura mos anyells. 17 Li diu  
Jn 21,17  Li diu: –Apastura mos anyells. 17  Li diu tercera vegada: –Simó, fill de  
Jn 21,19  i et conduirà a on no vulles. 19  Li digué això per a indicar-li ab quina  
Jn 21,22  –Senyor, i aquest què farà? 22  Li respon Jesús: –Si jo vull que es quédia 
1Tm 4,Tit  en la glòria». 4,Tit Capítol IV  Li adverteix que vindran alguns que  
2Tm 4,Tit  els errors que havien de nàixer.  Li diu que està cerca lo fi de sa vida. I  
Flm Tit  l’apòstol sant Pau a Filèmon Tit  Li demana ab l’eloqüència divina de la  
Ac 2,10  i Pamfília, Egipte i terres de la  Líbia, que està als confins de Cirene, i  
Ac 14,Tit  en Iconi i altres ciutats de  Licaònia. Van a Derbe i tornen a Antioquia 
Ac 14,6  a Listra i a Derbe, ciutats de  Licaònia, i a tota aquella comarca, i allí 
Ac 14,10  sa veu i digueren en llengua de  Licaònia: –Han baixat déus a nosaltres en  
Ac 27,5  i de Pamfília, arribàrem a Mira de  Lícia. 6 I allí, trobant lo centurió un  
Mt 12,2  tos deixebles fan lo que no és  lícit fer en dissabte. 3 Mes ell los  
Mt 12,4  de la proposició, que no li era  lícit menjar, ni als que ab ell estaven,  
Mt 12,10  acusar-lo, li preguntaren si era  lícit curar en dissabte. 11 I ell los  
Mt 12,12  un home que una ovella? Així, que  lícit és lo fer bé en dissabte. 13 Llavors 
Mt 14,4  4 Puix li deia Joan: –No t’és  lícit tenir-la. 5 I volent-lo matar,  
Mt 19,3  per a tentar-lo, dient: –¿És  lícit a un home repudiar sa muller per  
Mt 20,15  lo mateix que a tu. 15 ¿No m’és  lícit fer lo que em plau de lo que és meu? 
Mt 22,17  ’ns, doncs: Què t’apareix? És  lícit o no donar tribut al Cèsar? 18  
Mt 27,6  monedes de plata, digueren: –No és  lícit posar-les en lo tresor, perquè és  
Mc 2,24  què fan en dissabte lo que no és  lícit? 25 I ell los digué: –¿No haveu mai  
Mc 2,26 de la proposició, dels quals no era  lícit menjar-ne sinó als sacerdots, i  
Mc 3,4  –Alça’t al mig. 4 I els diu: –És  lícit en dia de dissabte fer bé o mal,  
Mc 6,18 Puix deia Joan a Herodes: –No t’és  lícit tenir la muller de ton germà. 19 I  
Mc 10,2 preguntaven per a tentar-lo si és  lícit al marit repudiar sa muller. 3  
Mc 12,14  lo camí de Déu en veritat. ¿És  lícit donar tribut al Cèsar o no? 15 Li  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

2086 
 

Lc 6,2  deien: –Per què feu lo que no és  lícit en dissabte? 3 I Jesús, responent,  
Lc 6,9  –Vos preguntaré una cosa: ¿És  lícit fer bé o fer mal en dissabte, salvar 
Lc 14,3 Llei i als fariseus, los digué: –És  lícit curar en dissabte? 4 Emperò ells  
Lc 20,22  camí de Déu en veritat. 22 ¿Nos és  lícit pagar lo tribut al Cèsar, o no? 23 I 
Jn 5,10  curat: –Avui és dissabte. No t’és  lícit portar-te’n lo llit. 11 Ell los  
Ac 16,21 21 i ensenyen costums que no ens és  lícit rebre ni practicar essent romans. 22 
Ac 22,25  centurió que estava allí: –Vos és  lícit a vosaltres assotar a un home romà i 
1Co 6,12  de nostre Déu. 12 «Tot m’és  lícit», mes no tot m’és convenient. «Tot  
1Co 9,Tit  Apòstol se priva de lo que li era  lícit per no escandalisar a ningú, fent- 
1Co 10,22  més forts que ell? «Tot m’és  lícit», emperò no totes les coses són  
1Co 10,23  són convenients. 23 «Tot m’és  lícit», emperò no tot és edificant. 24  
2Co 12,4  paraules inefables, que no li és  lícit a un home proferir-les. 5 D’  
Ac 9,32  arribà als sants que habitaven en  Lidda. 33 I trobà allí un home anomenat  
Ac 9,35  I el vegeren tots los habitants de  Lidda i de Sarona, i es convertiren al  
Ac 9,38  en un aposento alt. 38 I com  Lidda estava cerca de Jope, oint los  
Ac 16,Tit  i arriben a Filipos. Conversió de  Lídia. Pau i Silas són assotats, posats a  
Ac 16,14  14 I una certa dona, anomenada  Lídia, de la ciutat de Tiatira, venedora  
Ac 16,40  de la presó, entraren en casa de  Lídia, i visitant als germans, los  
Ac 17,26 senyalant l’ordre dels temps i els  límits de sa habitació, 27 per a què  
1Jn 1,9  -nos nostres pecats i per a  limpiar-nos de tota iniquitat. 10 Si  
Lc 11,41 ne almoina, i totes les coses seran  límpies per a vosaltres. 42 »Emperò, ai de 
Mc 1,44  dels sacerdots i ofereix per ta  limpiesa lo que Moisès manà en testimoni a 
Mt 23,26 la copa i del plat, a fi de que sia  límpio lo que està defora! 27 »Ai de  
2Tm 4,21  hivern. Te saluden Eubul i Pudent,  Lino i Clàudia, i tots los germans. 22 Lo  
Lc 3,1  i de la província de Traconite, i  Lisànias tetrarca d’Abilina, 2 essent  
Ac 21,Tit  jueus, és deslliurat per lo tribú  Lísias. 1 I havent-nos fet a la vela  
Ac 23,Tit  disputa entre fariseus i saduceus.  Lísias l’envia ab escolta militar a  
Ac 23,26  carta en aquestos termes: «Claudi  Lísias a l’excelentíssim governador  
Ac 24,7 Llei. 7 Emperò sobrevenint lo tribú  Lísias, ab gran violència nos l’arrancà  
Ac 24,22 ocasió dient: –Quan bàixia lo tribú  Lísias vos donaré audiència. 23 I manà a  
Ac 14,7 qui no havia caminat mai, i per ser  lisiat de peus, estava sentat. 8 Aquest  
Ac 14,6  6 entenent-ho ells, fugiren a  Listra i a Derbe, ciutats de Licaònia, i a 
Ac 14,7 allí predicaven l’evangeli. 7 I en  Listra hi havia un home coix des del  
Ac 14,20  ensenyat a molts, se’n tornaren a  Listra, i a Iconi, i a Antioquia, 21  
Ac 16,Tit  ancians. 16,Tit Capítol XVI Pau en  Listra. Circumcida a Timoteu i se’l ne  
Ac 16,1  llibertats. 1 I arriba a Derbe i a  Listra. I veus aquí que allí hi havia un  
Ac 16,2  los germans que estaven en  Listra i en Iconi. 3 Pau volgué que est  
2Tm 3,11  sobre mi en Antioquia, Iconi i en  Listres; quals persecucions he sofert,  
Jn 19,13  en lo tribunal en un lloc anomenat  Litòstrotos, i en hebreu, Gàbbata. 14 I  
Mt 27,5  i se n’anà, i es penjà ab un  llaç. 6 I els prínceps dels sacerdots,  
Lc 13,16  convenia deslligar-la d’aquest  llaç en dissabte? 17 I dient aquestes  
Lc 21,35  a sorprendre-us. 35 Puix com un  llaç vindrà sobre tots los que habiten en  
Ac 8,23  estàs en fel d’amargura i en lo  llaç de la iniquitat. 24 I responent Simó, 
Rm 11,9  «Convertesca-se’ls sa taula en  llaç, i en trampa, i en pedra d’ensopec,  
1Co 7,35 profit, no per a parar-vos ningun  llaç, sinó solament per a lo que és  
1Tm 3,7  perquè no càiguia en despreci i en  llaç del diable. 8 De la mateixa manera,  
1Tm 6,9  -se rics cauen en tentació i en  llaç del diable i en molts desigs inútils  
2Tm 2,26  la veritat, 26 i s’escàpien dels  llaços del diable que els té presos a son  
Mt 24,43  sabés a què hora havia de venir lo  lladre, sens dubte estaria vetllant i no  
Mt 26,55 Jesús a la turba: –Com si fos jo un  lladre, haveu vingut a prendre’m a mi ab  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

2087 
 

Mc 14,48  los digué: –¿Com si jo fos un  lladre, haveu eixit a prendre-me ab  
Lc 12,33  falta, del qual ni s’apodera lo  lladre, ni l’arna lo destrueix. 34 Perquè 
Lc 12,39  l’hora en què havia de venir lo  lladre, vetllaria sens dubte i no deixaria 
Lc 22,52  espases i de bastons com contra un  lladre? 53 Sent aixís que estant tots los  
Lc 23,Tit  Inscripció de la creu. Del bon  lladre. Tenebres. Mort del Senyor.  
Jn 10,1  puja per altra part, lo tal és un  lladre i un robador. 2 Emperò qui entra  
Jn 10,10  i eixirà, i trobarà pastura. 10 Lo  lladre no ve sinó per a robar, i matar, i  
Jn 12,6  dels pobres, sinó perquè era  lladre i, tenint la bossa, portava lo  
Jn 18,40  sinó a Barrabàs! I Barrabàs era un  lladre. 19,Tit Capítol XIX Passió, mort i  
1Te 5,2 que el dia del Senyor vindrà com un  lladre de nit. 3 Perquè quan diran pau i  
1Te 5,4 que aquell dia vos sorprenga com un  lladre. 5 Perquè tots vosaltres sou fills  
1Pe 4,15  de vosaltres com un homicida, o un  lladre, o un maldient, o un curiós en los  
2Pe 3,10 a penitència. 10 Vindrà, doncs, com  lladre de nit lo dia del Senyor; en lo  
Ap 3,3 si no vigiles, jo vindré a tu com a  lladre, i no sabràs l’hora en què jo  
Ap 16,15  15 Mirau que vinc com un  lladre. Benaventurat lo qui vetlla, i  
Mt 6,19  l’arna los consumeixen i a on los  lladres los desenterren i roben. 20 Ans bé 
Mt 6,20  ni l’arna los consum i a on los  lladres no els desenterren i roben. 21  
Mt 21,13  l’haveu convertida en cova de  lladres.” 14 I s’acercaren a ell cegos i  
Mt 27,38 jueus.» 38 Llavors crucificaren dos  lladres ab ell, l’un a la dreta, i l’  
Mt 27,44  “Só lo Fill de Déu”! 44 I los  lladres que eren crucificats ab ell també  
Mc 11,17  vosaltres l’haveu feta cova de  lladres. 18 I havent-ho oït los prínceps 
Mc 15,Tit  d’espines i crucificat entre dos  lladres. Prodigis que succeeixen en sa  
Mc 15,27  27 I crucificaren ab ell dos  lladres, l’un a sa dreta, i l’altre a sa 
Lc 10,30  a Jericó, i caigué en mans de  lladres, que el despullaren i, després d’ 
Lc 10,36  d’aquell que donà en mans dels  lladres? 37 I ell respongué: –Aquell que  
Lc 18,11 no só com los altres homes, que són  lladres, injustos, adúlteros, ni com  
Lc 19,46  vosaltres l’haveu feta cova de  lladres. 47 I tots los dies ensenyava en  
Lc 23,33  crucificaren allí a Jesús i als  lladres, un a la dreta i altre a l’  
Lc 23,39 lo rei dels jueus.» 39 I l’un dels  lladres que eren crucificats ab ell l’  
Jn 10,8  los que han vingut fins ara són  lladres i robadors, però les ovelles no  
1Co 5,10  d’aquest món, o ab los avaros, o  lladres, o que adoren ídols, perquè en tal 
1Co 6,10 efeminats, ni els sodomites, ni els  lladres, ni els avaros, ni els vinosos, ni 
2Co 11,26  en perills d’aigua, en perills de  lladres, en perills dels de ma nació, en  
Ap 9,21  ni de sa fornicació, ni de sos  lladronicis. 10,Tit Capítol X Apareix un  
Ap 16,2  copa sobre la terra; i vingué una  llaga cruel i maligna sobre els homes que  
Mt 3,4  de sos lloms, i lo seu menjar era  llagostes i mel silvestre. 5 Llavors eixia 
Mc 1,6 a l’entorn de sos lloms, i menjava  llagostes i mel silvestre. I predicava  
Ap 9,3  pou. 3 I del fum del pou isqueren  llagostes a la terra, a les quals los fou  
Ap 9,7  d’ells. 7 I les figures de les  llagostes eren semblants a cavalls  
Ap 21,4 serà son Déu. 4 I eixugarà Déu tota  llàgrima dels ulls d’ells, i ja no hi  
Mc 9,23 moment lo pare del noi, deia ple de  llàgrimes: –Crec, Senyor, ajudau ma  
Lc 7,38  començà a regar-li los peus ab  llàgrimes i els eixugava ab los cabells de 
Lc 7,44 per a los peus; emperò ella, ab ses  llàgrimes, ha regat mos peus i els ha  
Ac 20,19  al Senyor ab tota humilitat i ab  llàgrimes i ab tentacions esdevingudes per 
Ac 20,31 he cessat nit i dia d’amonestar ab  llàgrimes a cada u de vosaltres. 32 »I ara 
2Co 2,4  de cor, vos escriguí ab moltes  llàgrimes, no per a què us contristàsseu,  
2Tm 1,4  lo veure’t, recordant-me de tes  llàgrimes, per a omplir-me de goig; 5  
He 5,7  i súpliques, ab gran clamor i  llàgrimes, a aquell que era poderós per a  
He 12,17  encara que ell ho solicità ab  llàgrimes. 18 Perquè vosaltres no us haveu 
Ap 7,17  viva, i Déu eixugarà totes les  llàgrimes de sos ulls. 8,Tit Capítol VIII  
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Lc 7,21  hora curà a molts de malalties, de  llagues i d’esperits malignes, i donà  
Lc 16,20  a la porta d’aquell, tot ple de  llagues, 21 desitjant saciar-se ab les  
Lc 16,21  venien los cans i li llepaven les  llagues. 22 »I succeí que, quan morí  
Ac 16,33  mateixa hora de nit, los rentà les  llagues; i immediatament fou batejat ell i 
1Pe 2,24  visquéssem a la justícia; per les  llagues del qual fóreu vosaltres curats.  
Ac 7,30  de Sina l’àngel del Senyor en la  llama d’un esbarzer que cremava. 31 Quan  
Lc 16,24  puix estic aturmentat en aquestes  llames. 25 »I Abraham li digué: »–Fill,  
Lc 10,18 vegí a Satanàs caure del cel com un  llamp. 19 Mirau, jo us he donat potestat  
Mt 24,27 no ho cregau. 27 Perquè així com lo  llampec ix de l’orient i es deixa veure  
Mt 28,3  d’ella. 3 I son rostro era com un  llampec, i ses vestidures, com la neu. 4 I 
Lc 17,24  els seguiu. 24 Perquè així com lo  llampec, que brillant en la regió inferior 
Ap 4,5 corones d’or. 5 I eixien del trono  llamps, i veus, i trons. I davant del  
Ap 8,5 a terra, i hi hagué trons, clamors,  llamps i gran terratrèmol. 6 I els set  
Ap 11,19  vista en son temple, i es formaren  llamps, i trons, i clamors [*], i gran  
Ap 16,18 que deia: –Està fet. 18 I vingueren  llamps i trons, i clamors, i hi hagué un  
He 9,19  vedells i de crestats ab aigua, i  llana carmesina, i un hisop, i n’aspergí  
Ap 1,14  cap i sos cabells eren blancs, com  llana blanca i com neu, i sos ulls com una 
Mt 5,29 serveix d’escàndol, trau-te’l i  llança’l fora de tu; perquè més te convé  
Mt 5,30  serveix d’escàndol, talla-la i  llança-la fora de tu; perquè més te val  
Mt 9,34  virtut del príncep dels dimonis,  llança los dimonis. 35 I Jesús anava  
Mt 12,24  oint-ho, deien: –Aquest no  llança los dimonis sinó en virtut de  
Mt 12,26  no permaneixerà. 26 I si Satanàs  llança fora a Satanàs, està desunit contra 
Mt 15,17  en la boca passa al ventre i se  llança en lloc secret? 18 Emperò lo que ix 
Mt 17,20  aquesta casta de dimonis, no es  llança sinó per medi de l’oració i del  
Mt 18,8 ton peu t’escandalisen, talla’l i  llança’l fora de tu; puix més te val  
Mt 18,9  ull t’escandalisa, trau-te’l i  llança’l fora de tu; perquè més te val  
Mc 3,22  virtut del príncep dels dimonis,  llança los dimonis. 23 I havent-los  
Mc 7,19  que passa al ventre, i després se  llança en llocs secrets, depurant tots los 
Lc 11,15 de Beelzebub, príncep dels dimonis,  llança los dimonis. 16 I altres, per a  
Jn 19,34 cames, 34 mes un dels soldats ab la  llança li obrí lo costat, i a l’instant  
1Jn 4,18 ha temor, emperò la caritat perfeta  llança fora lo temor; perquè lo temor té  
Mc 1,34  que patien de diferents mals, i  llançà molts dimonis, i no els permetia  
Mc 7,25  oigué parlar d’ell, entrà i se  llançà a sos peus. 26 I la dona era  
Lc 5,8  8 I quan Simó Pere vegé això, se  llançà als peus de Jesús dient: –Senyor,  
Lc 8,47  descoberta, vingué tremolant i se  llançà a sos peus, i declarà davant de  
Jn 11,32 a on estava Jesús, i veent-lo, se  llançà a sos peus i li digué: –Senyor, si  
Ac 16,22  essent romans. 22 I el poble se  llançà contra ells; i els magistrats,  
Ac 16,29  i entrà dintre, i tremolant se  llançà als peus de Pau i de Silas. 30 I  
Ap 8,5 i l’omplí de foc de l’altar, i el  llançà a terra, i hi hagué trons, clamors, 
Ap 12,15  de la serpent. 15 I la serpent  llançà de sa boca aigua, com una riuada,  
Mt 5,13  serveix ja de res, sinó per a ser  llançada i trepitjada dels homes. 14  
Lc 14,35  ni per al femer, sinó per a ser  llançada fora. Qui té orelles per a oir,  
Ap 8,8 segon àngel tocà la trompeta, i fou  llançada al mar com una gran muntanya  
2Co 4,2  alcançat, no desmaiam; 2 ans bé  llançam fora de nosaltres les  
Mt 18,26  i que pagàs. 26 Llavors lo criat,  llançant-se a sos peus, li suplicava  
Mt 18,29  »–Paga’m lo que em deus. 29 »I  llançant-se a sos peus son company, li  
Mt 27,5 a nosaltres? Allà t’ho veuràs. 5 I  llançant les monedes de plata en lo  
Lc 11,14  l’hi demànien? 14 I Jesús estava  llançant un dimoni, lo qual era mut. I  
Jm 1,21 la justícia de Déu. 21 Per lo tant,  llançant tota immundícia i abundància de  
Mt 10,1  sobre los esperits impurs, per a  llançar-los, i per a curar tot mal i  
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Mt 10,28  l’ànima. Ans bé temeu al que pot  llançar cos i ànima a l’infern. 29 ¿Per  
Mt 17,18  és que nosaltres no el poguérem  llançar? 19 Jesús los digué: –Per causa de 
Mc 3,15 donà poder per a curar mals i per a  llançar dimonis. 16 I a Simó li posà lo  
Mc 3,23  ab paràboles : –Com pot Satanàs  llançar a Satanàs? 24 I si un regne està  
Mc 9,27  –Per què nosaltres no el poguérem  llançar? 28 I els digué: –Aquesta raça no  
Lc 12,5  haver llevat la vida, té poder de  llançar a l’infern. A est, vos dic, és a  
Mc 16,17  senyals seguiran als que creguen:  llançaran dimonis en mon nom; parlaran  
Jn 6,37  mi, i aquell que a mi vinga, no el  llançaré fora. 38 Puix he baixat del cel,  
Mt 7,22  doncs, en ton nom, i en ton nom  llançàrem los dimonis, i en ton nom férem  
Mc 9,17  i diguí a vostres deixebles que el  llançassen, i no pogueren. 18 I Jesús los  
Lc 9,40 suplicar a vostres deixebles que el  llançassen fora, i no pogueren. 41 I  
Ac 22,23  I com ells continuassen cridant, i  llançassen de si sos vestits, i tirassen  
Mt 5,29 tos membres, que no que ton cos sia  llançat a l’infern. 30 I si ta mà dreta  
Mt 7,19  no porta bon fruit, serà tallat i  llançat al foc. 20 Així, doncs, per sos  
Mt 9,33  un mut posseït del dimoni. 33 I  llançat lo dimoni, parlà lo mut; i quedà  
Mt 18,8 que tenint dues mans o dos peus ser  llançat al foc etern. 9 »I si ton ull t’  
Mt 18,9  sol ull, que tenir dos ulls i ser  llançat al foc de l’infern. 10 »Cuidado  
Mc 9,44  eterna, que tenir dos peus i ser  llançat en l’infern de foc inextinguible, 
Mc 9,46  de Déu, que tenir-ne dos i ser  llançat al foc de l’infern, 47 a on no  
Mc 16,9 a Maria Magdalena, de la qual havia  llançat set dimonis. 10 Ella anà a dir-  
Lc 11,14  lo qual era mut. I quan hagué  llançat lo dimoni, parlà lo mut i la gent  
Jn 12,31  ara lo príncep d’aquest món serà  llançat fora. 32 I si jo fos elevat de la  
Jn 15,6  6 Lo qui no permaneix en mi, serà  llançat fora com un sarment, se secarà, i  
Rm 11,1 Llavors jo dic: ¿Per ventura Déu ha  llançat de si a son poble? No, per cert;  
Rm 11,2 de la tribu de Benjamí. 2 Déu no ha  llançat de si a son poble, a qui  
Ap 12,9 mai més son lloc en lo cel. 9 I fou  llançat fora aquell gran dragó, aquella  
Ap 12,9  que enganya a tot lo món; i fou  llançat a la terra, i sos àngels foren  
Ap 12,10  de son Cristo; perquè ha estat  llançat a terra l’acusador de nostres  
Ap 12,16 sa boca i se xuclà lo riu que havia  llançat lo dragó de sa boca. 17 I estava  
Ap 20,15  escrit en lo llibre de la vida fou  llançat en l’estany del foc. 21,Tit  
Mt 8,12  12 Però los fills del Regne seran  llançats a les tenebres exteriors: allí  
Ac 27,16  vent, i aixís érem portats. 16 I  llançats per la corrent a una isla,  
Ap 12,9  a la terra, i sos àngels foren  llançats ab ell. 10 I oiguí un clamor en  
Ap 19,20  sa imatge. Aquestos dos foren  llançats vius en un estany de foc ardent i 
Ap 20,14  14 I l’infern i la mort foren  llançats a l’estany de foc. Aquesta és la 
Mt 10,8  morts, netejau lleprosos,  llançau dimonis; donau graciosament lo que 
Mt 8,16  molts esperitats; i ab sa paraula  llançava los esperits, i curà a tots los  
Mc 1,39  d’ells i per tota la Galilea i  llançava los dimonis. 40 I vingué a ell un 
Mc 9,37 dient: –Mestre, havem vist a un que  llançava dimonis en ton nom, lo qual no  
Lc 9,49 digué: –Mestre, havem vist a un que  llançava los dimonis en nom vostre, i l’  
Mc 6,13  a tots que s’arrepentissen. 13 I  llançaven molts dimonis, i ungien ab oli  
Rm 13,12  molt avançada, lo dia està cerca.  Llancem, doncs, les obres de les tenebres, 
Mt 12,27 de Beelzebub, per virtut de qui los  llancen vostres fills? Per això ells seran 
Mt 13,48  bons i los posen en sos coves, i  llancen los dolents. 49 Així esdevindrà en 
Lc 11,19 vostres fills per virtut de qui los  llancen? Per això ells seran vostres  
Jud 13  13 Oles furioses del mar que  llancen la bromera de sa abominació,  
Ac 23,23 i setanta de cavall, i dos-centes  llances des de l’hora tèrcia de la nit.  
Mt 12,27  doncs, son regne? 27 I si jo  llanço los dimonis per virtut de  
Mt 12,28  vostres jutges. 28 »Mes, si jo  llanço los dimonis per virtut de l’  
Lc 11,18 regne? Perquè vosaltres dieu que jo  llanço los dimonis per virtut de  
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Lc 11,19 virtut de Beelzebub. 19 Doncs si jo  llanço los dimonis per virtut de  
Lc 11,20  vostres jutges. 20 Emperò si jo  llanço los dimonis mediant lo dit de Déu,  
Lc 13,32 i dieu a aquell rabós: “Mira que jo  llanço dimonis i dono perfeta salut avui i 
Mt 25,1  a deu verges que, prenent ses  llanternes, eixiren a rebre a l’espòs. 2  
Mt 25,3  I les cinc fàtues, havent pres ses  llanternes, no se’n portaren oli. 4  
Mt 25,4  oli en sos vasos, junt ab les  llanternes. 5 »I com tardàs a venir l’  
Mt 25,7  aquelles verges i compongueren ses  llanternes. 8 I les fàtues digueren a les  
Mt 25,8 -nos oli del vostre, puix nostres  llanternes s’apaguen. 9 »Mes les prudents 
Jn 18,3  los fariseus, vingué a est lloc ab  llanternes, atxes i armes. 4 Emperò Jesús, 
Ac 20,8  a mitjanit. 8 I hi havia moltes  llànties en l’aposento superior a on  
Ap 4,5  i trons. I davant del trono, set  llànties que cremaven, les quals són los  
Lc 8,29  impur que eixís de l’home; puix  llarg temps havia que estava apoderat d’  
Lc 10,31  sacerdot, i quan lo vegé, passà de  llarg. 32 I igualment un levita, arribant  
Lc 10,32  lloc, i veent-lo, passà també de  llarg. 33 »Emperò un samarità que feia son 
Lc 20,9 a uns pagesos, i ell s’ausentà per  llarg temps de son país. 10 I arribada l’ 
Ac 13,14  a Jerusalem. 14 I ells, passant de  llarg en Perges, vingueren a Antioquia de  
Ac 20,9  son. I com Pau predicàs per  llarg temps, vençut de la son, caigué des  
Ac 27,8  8 I navegant ab molt treball lo  llarg de la costa, arribàrem a un lloc que 
Rm 2,4  de sa bondat i paciència, i  llarg sofriment? ¿No saps que la  
1Co 11,14 seria ignominiós a l’home lo criar  llarga cabellera? 15 Emperò a la dona li  
Ga 6,11  de la fe. 11 Mirau quina carta tan  llarga vos he escrit de pròpia mà. 12  
Ef 6,3  3 «per a què et vaja bé i tingues  llarga vida sobre la terra». 4 I  
Ap 1,13 de l’home, vestit d’una vestidura  llarga i cenyit en los pits ab una cinta  
Ap 21,16  16 I la ciutat és quadrada, tan  llarga com ampla; i amidà la ciutat ab la  
Ac 20,11  pa i menjat, i havent-los parlat  llargament fins que fou de dia, marxà. 12  
Ef 3,18 los sants qual és l’amplària, i la  llargària, i l’altura, i la profunditat,  
Ap 21,16 or, i tenia dotze mil estadis; i la  llargària, i l’alçària, i l’amplària d’ 
Mt 23,14  hipòcrites, que ab pretext de  llargues plegàries devorau les cases de  
Mc 12,38  que amen lo portar vestimentes  llargues i que els salúdien en les places, 
Mc 12,40  cases de les viudes ab pretext de  llargues oracions. Aquestos seran judicats 
Lc 20,46 amen lo passejar-se ab vestidures  llargues i gusten de ser saludats en les  
Lc 20,47  convits; 47 que baix lo pretext de  llargues oracions, devoren les cases de  
1Co 8,12  modo, pecant contra els germans, i  llastimant sa consciència dèbil, pecau  
Lc 23,38  ell un rètol escrit en grec, en  llatí i en hebreu, que deia: «Aquest és lo 
Jn 19,20  escrit en hebreu, en grec i en  llatí. 21 I els prínceps dels sacerdots  
Ap 9,11  Abaddon, en grec Apoŀlion, i en  llatí, Exterminans. 12 Un ai ja passà; i  
Lc 17,7  de vosaltres, tenint un servo que  llaura o guarda bestiar, tant prest com  
1Co 9,10  aquestes coses; perquè lo qui  llaura, deu llaurar en esperança; i lo qui 
1Co 3,9  coadjutors de Déu; vosaltres sou  llaurança de Déu, sou edifici de Déu. 10  
1Co 9,10  coses; perquè lo qui llaura, deu  llaurar en esperança; i lo qui bat, és ab  
Ap 1,15 de foc. 15 I sos peus, semblants al  llautó fi quan està en una fornal ardent,  
Ap 2,18 flama de foc i sos peus semblants a  llautó fi, diu açò: 19 »Jo sé tes obres, i 
Mt 15,8  se m’acerca ab sa boca, i ab los  llavis m’honra; emperò son cor està lluny 
Mc 7,6  »“Aquesta gent m’honra ab los  llavis, emperò son cor està lluny de mi. 7 
Rm 3,13  metzines d’àspids tenen sota sos  llavis; 14 la boca dels quals està plena  
1Co 14,21  d’altres llengües i d’altres  llavis parlaré a est poble, i ni ab tot  
Ef 6,19  parlar, i per a què puga obrir los  llavis ab confiança, per a fer conèixer lo 
He 13,15  sens cessar, que és lo fruit dels  llavis que confessen son nom. 16 I no  
1Pe 3,10  refrènia sa llengua del mal, i sos  llavis no pàrlien engany. 11 Desviïs del  
Mt 13,24  semblant a un home que sembrà bona  llavor en son camp. 25 I mentres que els  
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Mt 13,27  »–Senyor, ¿no sembràreu bona  llavor en vostre camp? Com és, doncs, que  
Mt 13,37  dient: –Aquell que sembra la bona  llavor és lo Fill de l’home. 38 I el camp 
Mt 13,38  38 I el camp és lo món. I la bona  llavor són los fills del Regne. I la  
Mc 4,26  de Déu, com un home que tíria la  llavor sobre la terra, 27 i que dòrmia i  
Mc 4,27  i s’àlcia de nit i de dia, i la  llavor brótia i cresca sens que ell se n’ 
Lc 8,5  5 –Un sembrador isqué a sembrar sa  llavor, i al sembrar-la, una part caigué 
Lc 8,11  »És, doncs, aquesta paràbola: »La  llavor és la paraula de Déu. 12 La  
1Co 15,37  lo gra nu, o de blat o d’altra  llavor. 38 Mes Déu li dóna lo cos com li  
2Co 9,10  per a sempre.» 10 I el que dóna  llavor al sembrador vos dónia també pa per 
2Co 9,10 per a menjar, i multiplíquia vostra  llavor sembrada, i auméntia los fruits de  
1Pe 1,23  23 Ja que haveu renascut, no de  llavor corruptible, sinó incorruptible,  
1Jn 3,9  nat de Déu no fa pecat, perquè la  llavor de Déu habita en ell i no pot  
Mc 4,Tit  La llum sobre del candelero.  Llavor que naix i creix dormint lo qui la  
Mt 5,24  a reconciliar ab ton germà, i  llavors vine i ofereix ton do. 25 »Avén- 
Mt 7,23 ton nom férem molts miracles?” 23 I  llavors jo els diré clarament: “Mai vos  
Mt 13,4  I quan sembrava, caigueren algunes  llavors prop del camí, i vingueren los  
Mt 13,26  hagué crescut i presentat fruit,  llavors aparegué també la sisanya. 27 I  
Mt 13,32  és la més petita de totes les  llavors, emperò després que creix, és  
Mt 16,27 glòria de son Pare ab sos àngels, i  llavors donarà a cada qual la recompensa  
Mt 24,16 lloc sant (qui llegeix entenga), 16  llavors los que es tròbien en la Judea  
Mt 24,30  del cel seran commogudes. 30 »I  llavors apareixerà lo senyal del Fill de  
Mt 25,31  i tots los sants àngels ab ell,  llavors s’assentarà sobre el trono de sa  
Mc 2,20  en què l’espòs los serà llevat, i  llavors dejunaran en aquells dies. 21  
Mc 4,31  terra és la més xica de totes les  llavors que hi ha en la terra. 32 Però  
Mc 5,11  d’aquella terra. 11 Estava  llavors pasturant en aquell lloc una  
Mc 13,14  a on no deu (qui llegeix entenga),  llavors los que estan en la Judea, fúgien  
13,21  abrevià aquells dies. 21 »I  llavors si algú vos digués: “Mirau, aquí  
Mc 13,27 núvols ab gran poder i glòria. 27 I  llavors enviarà sos àngels i congregarà  
Lc 2,28  per ell lo que la Llei manava, 28  llavors lo prengué ell en sos braços i  
Lc 2,44  comitiva, feren un dia de camí, i  llavors lo buscaven entre los parents i  
Lc 5,35  en què los serà pres l’espòs, i  llavors dejunaran en aquells dies. 36 I  
Lc 10,37 misericòrdia. –Doncs, vés –li digué  llavors Jesús– i fes tu lo mateix. 38 I  
Lc 16,16  han durat fins a Joan. Des de  llavors és anunciat lo Regne de Déu, i  
Lc 22,43  ma voluntat sinó la vostra. 43 I  llavors se li aparegué un àngel del cel  
Jn 3,24  I venien i eren batejats. 24 Puix  llavors Joan encara no havia estat posat  
Jn 6,41  dia. 41 I els jueus se posaren  llavors a murmurar d’ell perquè havia  
Jn 8,28  alçat en alt al Fill de l’home,  llavors coneixereu que jo só i que no faç  
Jn 12,16  emperò quan Jesús fou glorificat,  llavors se recordaren que d’ell estaven  
Jn 19,16 –No tenim altre rei que Cèsar. 16 I  llavors los l’entregà per a què fos  
Ac 2,5  Sant los donava a parlar. 5 I  llavors habitaven en Jerusalem jueus,  
Ac 9,31  a Tarso. 31 La Iglésia, tenint  llavors pau en tota la Judea, i Galilea, i 
Ac 11,16  sobre nosaltres al principi. 16 I  llavors me recordí de les paraules del  
Ac 22,22  fins a esta paraula; emperò  llavors alçaren lo crit dient: –Trau fora  
Ac 27,21  molt temps sens menjar, s’alçà  llavors Pau i, posat dret enmig d’ells,  
1Co 3,2  ab llet, no ab vianda; perquè  llavors no podíeu suportar-la, i ni ara  
1Co 4,5  los designis dels cors; i  llavors cada home tindrà de Déu l’  
1Co 13,12 com per un mirall, obscurament; mes  llavors cara a cara. Ara conec en part,  
1Co 13,12 cara a cara. Ara conec en part, mes  llavors coneixeré tan bé com só conegut.  
1Co 15,28 les coses estiguen subjectes a ell,  llavors fins lo mateix Fill estarà  
1Co 15,38  com li plau, i a cada una de les  llavors son propi cos. 39 No tota carn és  
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2Co 12,10  de Cristo. Perquè quan enflaquesc,  llavors só fort. 11 M’he tornat un neci  
Ga 4,8  també de Déu en Cristo. 8 Emperò  llavors, quan no coneixíeu a Déu, servíeu  
Ga 4,29 a la manera d’Isaac. 29 Emperò com  llavors aquell que havia nat segons la  
Col 3,4  que és vostra vida, s’aparega,  llavors també vosaltres apareixereu ab ell 
1Te 5,3  Perquè quan diran pau i seguretat,  llavors la repentina destrucció vindrà  
2Te 2,8  fins que ell sia tret del mig. 8 I  llavors se descobrirà aquell Pervers, a  
1Tm 3,10  10 I sien estos provats abans, i  llavors exercesquen lo ministeri si són  
He 12,8  qual tots han estat participants,  llavors vosaltres sou bastards i no fills. 
He 12,26  cel. 26 La veu del qual commogué  llavors la terra; emperò ara nos promet  
1Jn 3,21  si nostre cor no ens reprèn,  llavors tenim confiança envers Déu. 22 I  
Mt 2,7  que regirà mon poble d’Israel.” 7  Llavors Herodes, cridant en secret als  
Mt 2,16  «D’Egipte cridí a mon fill.» 16  Llavors Herodes, quan vegé que havia  
Mt 2,17  que havia averiguat dels magos. 17  Llavors fou complert lo que s’havia dit  
Mt 3,5  era llagostes i mel silvestre. 5  Llavors eixia envers ell Jerusalem, i tota 
Mt 3,13  palles en un foc inextinguible. 13  Llavors vingué Jesús de la Galilea al  
Mt 4,1  galileus i cura diferents mals. 1  Llavors Jesús fou impelit al desert per l’ 
Mt 4,5  que ix de la boca de Déu.” 5  Llavors lo prengué lo diable i el portà a  
Mt 4,10  si postrant-te, m’adorasses. 10  Llavors li digué Jesús: –Aparta’t d’  
Mt 9,14  a cridar justos, sinó pecadors. 14  Llavors se li acercaren los deixebles de  
Mt 9,29  Ells digueren: –Sí, Senyor. 29  Llavors los tocà los ulls dient: –Segons  
Mt 9,37  com ovelles sens pastor. 37  Llavors diu a sos deixebles: –La collita  
Mt 12,13  lícit és lo fer bé en dissabte. 13  Llavors digué a l’home: –Estén ta mà. Ell 
Mt 12,22  son nom esperaran los gentils.» 22  Llavors li portaren un endemoniat cego i  
Mt 12,38  tes paraules seràs condemnat. 38  Llavors li respongueren alguns escribes i  
Mt 12,44  buscant repòs, i no el troba. 44  Llavors diu: “Me’n tornaré a ma casa d’a 
Mt 13,36  des de la fundació del món.» 36  Llavors, despedida la gent, se’n vingué a 
Mt 13,43 los plors i el cruixir de dents. 43  Llavors los justos resplendiran com lo sol 
Mt 15,1 gent ab set pans i alguns peixos. 1  Llavors s’acercaren a ell alguns escribes 
Mt 15,12  és lo que contamina a l’home. 12  Llavors, acercant-se-li sos deixebles  
Mt 16,24  de Déu, sinó en les dels homes. 24  Llavors digué Jesús a sos deixebles: –Si  
Mt 17,18  quedà curat des d’aquell punt. 18  Llavors los deixebles parlaren a part ab  
Mt 18,21  allí estic jo enmig d’ells. 21  Llavors Pere, acercant-se a ell, digué:  
Mt 18,26  i tot quant tenia, i que pagàs. 26  Llavors lo criat, llançant-se a sos  
Mt 18,32  a son amo lo que havia passat. 32  »Llavors lo cridà son amo i li digué: »–O  
Mt 19,13  sia capaç d’això, que ho sia. 13  Llavors li presentaren uns infants per a  
Mt 19,27  mes per a Déu tot és possible. 27  Llavors, prenent Pere la paraula, li  
Mt 20,20  al tercer dia ressuscitarà. 20  Llavors se li acercà la mare del fills del 
Mt 20,23  I li diuen: –Sí que podem. 23  Llavors ell los diu: –En veritat vosaltres 
Mt 22,8  homicides, e incendià sa ciutat. 8  Llavors digué a sos criats: »–Les  
Mt 22,13  esposalles? »Emperò ell callà. 13  Llavors lo rei digué a sos criats:  
Mt 22,21  21 Li responen: –Del Cèsar.  Llavors los digué: –Puix pagueu al Cèsar  
Mt 23,1  i de la destrucció de Jerusalem. 1  Llavors Jesús parlà a la multitud i a sos  
Mt 24,9  coses són principi de dolors. 9  »Llavors sereu entregats a la tribulació i 
Mt 24,23  seran abreviats aquells dies. 23  »Llavors, si algú vos digués: “Mira, lo  
Mt 24,40  la vinguda del Fill de l’home. 40  Llavors dos se trobaran en lo camp: l’un  
Mt 25,1 sa segona vinguda i judici final. 1  »Llavors, lo Regne del cel serà semblant a 
Mt 25,7  ve l’espòs, eixiu a rebre-lo! 7  »Llavors s’alçaren totes aquelles verges  
Mt 25,37  presó, i me vinguéreu a veure. 37  Llavors li respondran los justos dient:  
Mt 25,41 mos germans, ho haveu fet ab mi. 41  »Llavors dirà també als que estan a l’  
Mt 25,44  i no em vinguéreu a veure. 44  »Llavors ells també li respondran dient:  
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Mt 26,3  per a què el crucifíquien. 3  Llavors se congregaren los prínceps dels  
Mt 26,14  dona ha fet en memòria seva. 14  Llavors un dels Dotze, anomenat Judes  
Mt 26,31  a la muntanya de l’Oliverar. 31  Llavors Jesús los digué: –Tots vosaltres  
Mt 26,45  dient les mateixes paraules. 45  Llavors vingué a sos deixebles i els  
Mt 26,52  pontífice, li tallà l’orella. 52  Llavors li digué Jesús: –Torna a son lloc  
Mt 26,56  les escriptures dels profetes.  Llavors tots los deixebles lo desempararen 
Mt 26,65  i venir en los núvols del cel. 65  Llavors lo príncep dels sacerdots rompé  
Mt 26,74  puix ton parlar te descobreix. 74  Llavors començà a maleir i a jurar que no  
Mt 27,3  al president Ponç Pilat. 3  Llavors Judes, que l’havia entregat, quan 
Mt 27,9  que vol dir, «camp de sang». 9  Llavors se complí lo que fou dit per lo  
Mt 27,13  los ancians, no respongué res. 13  Llavors li diu Pilat: –¿No ous quantes  
Mt 27,26  nostres fills sia la seva sang. 26  Llavors los deslliurà Barrabàs, i després  
Mt 27,38  és Jesús, lo rei dels jueus.» 38  Llavors crucificaren dos lladres ab ell,  
Mt 27,58  Pilat i li demanà lo cos de Jesús.  Llavors Pilat manà donar-li lo cos. 59 I 
Mt 28,10  sos peus i l’adoraren. 10  Llavors los digué Jesús: –No tingau por.  
Mc 5,33  a veure a la que ho havia fet. 33  Llavors la dona, espavorida i tremolant,  
Mc 8,32  I clarament deia aquesta plàtica.  Llavors Pere, prenent-lo a part, començà 
Mc 10,27  –Qui podrà, doncs, salvar-se? 27  Llavors, mirant-los Jesús, digué: –Per  
Mc 10,35  i al tercer dia ressuscitarà. 35  Llavors s’acercaren a ell Jaume i Joan,  
Mc 14,19  que menja ab mi, m’entregarà. 19  Llavors ells començaren a contristar-se  
Mc 14,50  havien de complir-se. 50  Llavors, desemparant-lo sos deixebles,  
Mc 14,63  i venir en los núvols del cel. 63  Llavors lo sumo sacerdot, rompent ses  
Lc 4,39 febre, i li suplicaren per ella. 39  Llavors, havent-se acostat a la malalta, 
Lc 7,22  i donà vista a molts cegos. 22  Llavors, responent Jesús, los digué: –Anau 
Lc 9,21  Pere dient: –Lo Cristo de Déu. 21  Llavors ell los apercebí, i manà que no ho 
Lc 11,26  la troba escombrada i alhajada. 26  Llavors va i pren ab ell altres set  
Lc 11,45  los homes sens que ho coneguen! 45  Llavors un dels doctors li digué: –Mestre, 
Lc 12,13  hora lo que us convinga dir. 13  Llavors un del poble li digué: –Mestre,  
Lc 13,26  “No sé d’a on sou, vosaltres.” 26  Llavors començareu a dir: “Davant vostre  
Lc 14,4  dissabte? 4 Emperò ells callaren.  Llavors ell, tocant a l’hidròpic, lo curà 
Lc 14,10  diga: “Amic, fes-te més amunt.”  Llavors seràs honrat davant dels que  
Lc 14,21  donà compte al senyor de tot això.  Llavors, irritat lo pare de família, digué 
Lc 15,3 rep als pecadors i menja ab ells. 3  Llavors los proposà aquesta paràbola,  
Lc 15,15  i començà a patir misèria. 15  Llavors se n’anà i s’arrimà a un dels  
Lc 15,28  perquè l’ha recobrat ab salut. 28  »Llavors ell s’irrità i no volia entrar.  
Lc 15,31  matar per a ell lo vedell gras. 31  »Llavors lo pare li digué: »–Fill, tu  
Lc 16,3  podràs administrar més mos béns. 3  »Llavors lo majordom digué entre si: “Què  
Lc 19,22 i segau lo que no haveu sembrat. 22  »Llavors ell li digué: »–Mal criat, per ta 
Lc 20,9  autoritat faç jo aquestes coses. 9  Llavors ell començà a dir al poble aquesta 
Lc 20,19  qui ella caiga serà fet miques. 19  Llavors los prínceps dels sacerdots i els  
Lc 21,10  mes no serà tan prest lo fi. 10  Llavors los deia: –S’alçarà poble contra  
Lc 21,21  que sa desolació està pròxima. 21  Llavors, los que estan en la Judea, fúgien 
Lc 21,27  del cel seran commogudes. 27  Llavors veuran al Fill de l’home, que  
Lc 24,8 i que ressuscítia al tercer dia.” 8  Llavors se recordaren de les paraules d’  
Lc 24,45  en los Profetes i en los Salms. 45  Llavors los obrí l’enteniment per a què  
Jn 1,38  parlar i seguiren a Jesús. 38  Llavors Jesús se girà, i veent que el  
Jn 1,39 i permanesqueren ab ell aquell dia.  Llavors era com l’hora dècima. 40 I un  
Jn 2,17 casa de mon Pare casa de tràfic. 17  Llavors se recordaren sos deixebles de lo  
Jn 6,34  del cel i dóna la vida al món. 34  Llavors ells li digueren: –Senyor, donau- 
Jn 7,2  cercaven com fer-lo morir. 2  Llavors estava pròxima la festa dels jueus 
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Jn 7,6  ni sos germans creien en ell. 6  Llavors Jesús los digué: –Mon temps no ha  
Jn 7,25  ans bé judicau judici recte. 25  Llavors alguns dels de Jerusalem deien:  
Jn 8,3 i, assentant-se, los ensenyava. 3  Llavors los escribes i fariseus li  
Jn 8,10  i la dona, que estava al mig. 10  Llavors Jesús, alçant-se dret i no veent 
Jn 8,19  dóna també testimoni de mi. 19  Llavors ells li deien: –A on és ton Pare?  
Jn 8,59  antes que Abraham fos, jo só. 59  Llavors prengueren pedres per tirar-les  
Jn 9,10 sembla. Emperò ell deia: –Só jo. 10  Llavors ells li digueren: –Com és que se  
Jn 9,28  vosaltres també deixebles seus? 28  Llavors l’ompliren de maldicions i li  
Jn 9,38  mateix que està parlant ab tu. 38  Llavors digué ell: –Crec, Senyor. I  
Jn 11,36  i el veureu. 35 I Jesús plorà. 36  Llavors digueren los jueus: –Mirau com l’ 
Jn 11,47  les coses que Jesús havia fet. 47  Llavors los pontífices i els fariseus  
Jn 12,4 omplí de la fragància del perfum. 4  Llavors Judes Iscariot, un de sos  
Jn 18,10  ningú dels que vós me donàreu.» 10  Llavors Simó Pere, que tenia una espasa,  
Jn 18,16 16 I Pere estava fora, en la porta.  Llavors l’altre deixeble, conegut del  
Jn 18,37  Emperò mon regne no és d’aquí. 37  Llavors li digué Pilat: –Doncs tu ets rei? 
Jn 18,40  en llibertat al rei dels jueus? 40  Llavors tots ells tornaren a cridar dient: 
Jn 19,1  mort i sepultura de Jesús. 1  Llavors Pilat prengué a Jesús i l’assotà. 
Jn 20,6  en terra; mes no entrà dins. 6  Llavors Simó Pere, que venia seguint-lo, 
Jn 20,8  separat i plegat en altre lloc. 8  Llavors entrà també l’altre deixeble que  
Jn 21,7  la multitud de peixos que tenia. 7  Llavors lo deixeble aquell a qui Jesús  
Ac 1,6  molt després d’aquestos dies.» 6  Llavors, los que s’havien congregat li  
Ac 1,12  com l’haveu vist anar al cel. 12  Llavors se’n tornaren a Jerusalem des de  
Ac 4,8  de qui haveu vosaltres fet això? 8  Llavors Pere, ple de l’Esperit Sant, los  
Ac 4,19  ni ensenyassen en nom de Jesús. 19  Llavors Pere i Joan los digueren: –Si és  
Ac 4,21  les coses que havem vist i oït. 21  Llavors ells, amenaçant-los, los  
Ac 5,9  I ella digué: –Sí, per tant. 9  Llavors Pere li digué: –Per què us haveu  
Ac 5,26  i estan ensenyant al poble. 26  Llavors anà lo magistrat ab sos ministres, 
Ac 6,11  i a l’esperit ab què parlava. 11  Llavors subornaren a alguns per a què  
Ac 7,1  dels jueus, i son martiri. 1  Llavors lo sumo sacerdot digué: –Són així  
Ac 7,4  a la terra que jo et mostraré. 4  »Llavors isqué de la terra dels caldeus i  
Ac 7,33  no s’atrevia a mirar. 33  Llavors lo Senyor li digué: »–Trau-te lo 
Ac 7,42  en les obres de ses mans. 42  Llavors Déu s’apartà i els abandonà a que 
Ac 8,13  nom de Jesucrist homes i dones. 13  Llavors cregué també Simó, i després de  
Ac 8,17  en nom del Senyor Jesús. 17  Llavors posaven les mans sobre ells i  
Ac 8,29  carro llegia al profeta Isaïes. 29  Llavors l’Esperit digué a Felip: –Acosta  
Ac 8,35  de si mateix o d’algun altre? 35  Llavors Felip, obrint sa boca i donant  
Ac 9,27  no creient que fos deixeble. 27  Llavors Bernabé, prenent-lo, lo conduí  
Ac 9,39  que sens detenció anàs a ells. 39  Llavors Pere s’alçà i anà ab ells. I així 
Ac 10,34 coses que el Senyor t’ha manat. 34  Llavors Pere obrí sa boca i digué:  
Ac 10,47  i dir grans coses de Déu. 47  Llavors Pere respongué: –Pot ningú negar  
Ac 11,29  en los dies de Claudi Cèsar. 29  Llavors los deixebles, cada qual segons sa 
Ac 12,3  passà a prendre també a Pere.  Llavors eren los dies dels Àzims. 4 I  
Ac 12,11 luego s’apartà d’ell l’àngel. 11  Llavors Pere, tornant en si, digué: –Ara  
Ac 13,12  cercava qui li donàs la mà. 12  Llavors lo procònsol, quan vegé aquest  
Ac 13,46  les coses que deia Pau. 46  Llavors Pau i Bernabé los digueren ab gran 
Ac 15,22 on és llegit tots los dissabtes. 22  Llavors plagué als apòstols i als ancians  
Ac 16,29  faces dany, que tots som aquí. 29  Llavors ell demanà una llum, i entrà  
Ac 18,17  I els tragué fora del tribunal. 17  Llavors tots los grecs, tirant-se sobre  
Ac 19,35  –Gran és la Diana dels efèsios! 35  Llavors lo secretari, havent apaciguat la  
Ac 21,13  que no pujàs a Jerusalem. 13  Llavors Pau respongué dient: –Què feu  
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Ac 21,26  sufocats, i de fornicació.” 26  Llavors Pau, havent pres aquells homes,  
Ac 21,33  cessaren de maltractar a Pau. 33  Llavors, arribant lo tribú, lo prengué i  
Ac 23,3  ell que el ferissen en la boca. 3  Llavors Pau li digué: –Déu te ferirà a tu, 
Ac 23,22  aqueixa promesa de vós. 22  Llavors lo tribú despedí al jove, i li  
Ac 24,10  que aquestes coses eren així. 10  Llavors Pau, havent-li lo governador fet 
Ac 25,12  -me a ells: apeŀlo al Cèsar. 12  Llavors Festo, després d’haver  
Ac 25,22  fins que jo l’enviï al Cèsar. 22  Llavors Agripa digué a Festo: –Jo també  
Ac 26,1 –T’és permès parlar en ta defensa.  Llavors Pau, extenent la mà, començà a  
Ac 26,28  profetes? Jo sé que hi creeu! 28  Llavors Agripa digué a Pau: –Per poc me  
Ac 27,32 vosaltres no podeu salvar-vos. 32  Llavors los soldats tallaren les amarres  
Ac 27,42  la popa s’obria a cops de mar. 42  Llavors los soldats foren de parer que es  
Ac 28,21  jo lligat ab aquesta cadena. 21  Llavors ells li digueren: –Nosaltres no  
Rm 11,1  la conversió general d’aquells. 1  Llavors jo dic: ¿Per ventura Déu ha  
He 10,7  per lo pecat no us agradaren.» 7  Llavors digué: «Veeu-me, jo vinc (en lo  
He 10,9 que se us ofereixen per la Llei). 9  Llavors digué: «Veeu-me aquí, que vinc  
Jm 1,15  de sa pròpia concupiscència. 15  Llavors, quan la concupiscència ha  
Mt 24,15  Daniel, està en lo lloc sant (qui  llegeix entenga), 16 llavors los que es  
Mc 13,14  Daniel, que està a on no deu (qui  llegeix entenga), llavors los que estan en 
Ap 1,3 que vegé. 3 Benaventurat aquell que  llegeix i ou les paraules d’aquesta  
Ac 13,27  ni a les veus dels profetes que es  llegeixen casa dissabte, les compliren  
2Co 3,15  Cristo. 15 I fins aquest dia, quan  llegeixen a Moisès, lo vel està posat  
Lc 10,26  lo que està escrit en la Llei? Com  llegeixes? 27 I ell, responent, digué:  
Ac 8,30 Isaïes, i li digué: –¿Entens lo que  llegeixes? 31 Ell respongué: –¿I com puc,  
1Te 5,27 27 Vos conjuro per lo Senyor que se  llegesca esta carta a tots los sants  
Ac 8,28  tornava, i sentat sobre son carro  llegia al profeta Isaïes. 29 Llavors l’  
Ac 8,30  I Felip, acercant-se, oigué que  llegia en lo profeta Isaïes, i li digué:  
Ac 8,32  I el passatge de l’Escriptura que  llegia era aquest: «Fou portat com ovella  
Ac 15,31  la carta. 31 I quan l’hagueren  llegida se regositjaren per lo consol. 32  
Ac 23,34 Pau davant d’ell. 34 I havent-la  llegida, i preguntat de quina província  
2Co 3,2 escrita en nostres cors, coneguda i  llegida de tots los homes; 3 sent manifest 
Col 4,16  I després que aquesta epístola sia  llegida entre vosaltres, feu que sia  
Col 4,16  entre vosaltres, feu que sia  llegida també en la iglésia dels  
Lc 8,36  que havia estat deslliurat de la  llegió. 37 I li demanà tota la gent del  
Mc 5,9  és ton nom? I li diu: –Mon nom és  Llegió, perquè som molts. 10 I li pregava  
Lc 8,30  –Qual és ton nom? I ell respongué:  –Llegió. Puix havien entrat en ell molts  
Lc 4,16  en la sinagoga, i s’alçà a  llegir. 17 I li donaren lo llibre del  
Jn 19,20  jueus.» 20 Aquest rètol, doncs, lo  llegiren molts dels jueus, perquè lo lloc  
Mt 12,3 3 Mes ell los respongué: –¿No haveu  llegit lo que féu David quan tingué fam, i 
Mt 12,5  als sacerdots? 5 ¿O no haveu  llegit en la Llei que en los dissabtes los 
Mt 19,4 Ell los respongué dient: –¿No haveu  llegit que el que crià l’home des del  
Mt 21,16 respongué: –Sí. ¿No haveu vosaltres  llegit que “de la boca dels petits i dels  
Mt 21,42 fruit. 42 Jesús los diu: –¿No haveu  llegit mai en les Escriptures: “La pedra  
Mt 22,31  resurrecció dels morts, ¿no haveu  llegit lo que vos té dit Déu: 32 “Jo só lo 
Mc 2,25  25 I ell los digué: –¿No haveu mai  llegit lo que féu David quan se trobà en  
Mc 12,10  la vinya a altres. 10 ¿Ni haveu  llegit aquesta Escriptura: “La pedra que  
Mc 12,26  que han de ressuscitar, ¿no haveu  llegit en lo llibre de Moisès com Déu li  
Lc 6,3  responent, los digué: –¿Ni haveu  llegit encara això que féu David quan  
Ac 15,21  en les sinagogues, a on és  llegit tots los dissabtes. 22 Llavors  
2Co 1,13  altres coses sinó les que haveu  llegit i reconeixeu, i espero que les  
Ga 4,21 voleu estar baix la Llei, ¿no haveu  llegit la Llei? 22 Perquè escrit està que  
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He 9,19 sens sang. 19 Perquè Moisès, havent  llegit tots los preceptes a tot lo poble,  
Ac 19,39 altres negocis, se podrà decidir en  llegítim ajuntament. 40 Perquè hi ha  
Lc 15,30  fill teu que ha gastat tota sa  llegítima ab dones de mala vida, haveu fet 
1Tm 1,8  és bona per aquell que usa d’ella  llegítimament. 9 Sabent açò, que la Llei  
Ef 3,4  en poques paraules; 4 d’a on, si  llegiu, podeu inferir ma inteŀligència en  
Col 4,16  dels laodiceans, i vosaltres  llegiu també la dels laodiceans. 17 I dieu 
Mt 13,32  que creix, és major que totes les  llegums, i se fa un arbre, de manera que  
Mc 4,32  puja i creix més que tots los  llegums, i fa branques grans, de manera  
Lc 2,22 purificació de Maria, conforme a la  llei de Moisès, lo portaren a Jerusalem  
Lc 6,Tit  què declara les exceŀlències de la  llei cristiana. 1 I succeí en lo segon  
Rm 3,27 jactància? Queda exclosa. Per quina  llei? De les obres? No, sinó per la llei  
Rm 3,27 llei? De les obres? No, sinó per la  llei de la fe. 28 Així que concluïm que l’ 
Rm 7,Tit  de l’home en l’estat de la  llei de gràcia comparat ab lo de la Llei  
Rm 7,Tit de la Llei antigua. Combat entre la  llei de la carn i la llei de l’esperit. 1 
Rm 7,Tit  entre la llei de la carn i la  llei de l’esperit. 1 ¿Ignorau, per  
Rm 7,1  (puix parlo ab los que saben la  llei), que la llei té domini sobre l’home 
Rm 7,1  ab los que saben la llei), que la  llei té domini sobre l’home tot lo temps  
Rm 7,2  que té marit, està lligada per la  llei al marit mentres lo marit viu; emperò 
Rm 7,2  marit mor, queda ella llibre de la  llei del marit. 3 De manera que si vivint  
Rm 7,3  son marit, quedarà llibre de la  llei del marit, i no és adúltera encara  
Rm 7,21  en mi. 21 Jo trobo, doncs, una  llei, que quan jo voldria fer bé, lo mal  
Rm 7,22  mi. 22 Perquè jo em deleito en la  llei de Déu, segons l’home interior; 23  
Rm 7,23  interior; 23 emperò veig una altra  llei en mos membres que combat la llei de  
Rm 7,23  llei en mos membres que combat la  llei de mon esperit i em porta a la llei  
Rm 7,23 llei de mon esperit i em porta a la  llei del pecat que està en mos membres. 24 
Rm 7,25  mateix ab l’esperit servesc a la  llei de Déu, i ab la carn, a la llei del  
Rm 7,25  la llei de Déu, i ab la carn, a la  llei del pecat. 8,Tit Capítol VIII  
Rm 8,2  conforme l’Esperit. 2 Perquè la  llei de l’Esperit de vida en Cristo  
Rm 8,2 en Cristo Jesús, me deslliurà de la  llei del pecat i de la mort. 3 Perquè lo  
Rm 8,7  Déu, com que no està subjecta a la  llei de Déu, ni pot ser. 8 De modo que los 
Rm 9,31 la fe. 31 Mes Israel, que seguia la  llei de justícia, no ha arribat a la llei  
Rm 9,31  de justícia, no ha arribat a la  llei de justícia. 32 Per què? No la  
1Co 7,39  39 La muller està lligada per la  llei mentres viu son marit; emperò si son  
1Co 9,21 la Llei de Déu, ans bé estant en la  llei de Jesucrist) per a guanyar als que  
Ga 3,21 cert, perquè si s’hagués donat una  llei que pogués vivificar, verdaderament  
Ga 4,Tit  Ismael, nat d’Agar, figura de la  llei antigua. Isaac, nat de Sara, figura  
Ga 6,2  uns a altres i així complireu la  llei de Cristo. 3 Perquè si algú se creu  
2Tm 2,5  no és coronat si no pelea segons  llei. 6 Lo pagès que treballa deu ser lo  
He 7,16  16 lo qual és fet, no segons la  llei del manament carnal, sinó segons la  
He 12,Tit  afliccions i a ser obedients a la  llei del Senyor. 1 I per això, tenint  
Jm 1,25  Emperò aquell que contémplia en la  llei perfeta de la llibertat i persevéria  
Jm 2,8  sobre vosaltres? 8 Si compliu la  llei real, conforme a les Escriptures:  
Jm 2,12  que han de ser judicats per la  llei de la llibertat. 13 Perquè es  
Mt 5,Tit  que no ha vingut a destruir la  Llei, sinó a complir-la i perfeccionar- 
Mt 5,17  penseu que he vingut a destruir la  Llei o els Profetes. No he vingut a  
Mt 5,18 lo cel i la terra, no passarà de la  Llei ni una jota, ni una titlla, sens que  
Mt 7,12  per a ells, perquè aqueixa és la  Llei i los Profetes. 13 »Entrau per la  
Mt 11,13  13 Perquè tots los profetes i la  Llei, fins a Joan han profetisat. 14 I si  
Mt 12,5  5 ¿O no haveu llegit en la  Llei que en los dissabtes los sacerdots en 
Mt 22,35  I un d’ells, que era doctor de la  Llei, li preguntà per a tentar-lo: 36  
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Mt 22,36  quin és lo gran manament de la  Llei? 37 Jesús li respongué: –Amaràs al  
Mt 22,40  dos manaments dependeix tota la  Llei i los Profetes. 41 I estant junts los 
Mt 23,Tit  falses explicacions que donen a la  Llei, de la mort violenta dels profetes i  
Mt 23,23  coses que són més importants de la  Llei: la justícia, la misericòrdia i la  
Lc 2,Tit  en lo temple ab los doctors de la  Llei. Viu en Nazaret sumís a sos pares. 1  
Lc 2,23 Senyor, 23 segons està escrit en la  Llei del Senyor: que tot baró que nasca  
Lc 2,24  conforme està escrit en la  Llei del Senyor, d’un parell de tórtoles  
Lc 2,27  per a practicar per ell lo que la  Llei manava, 28 llavors lo prengué ell en  
Lc 2,39  totes les coses, conforme a la  Llei del Senyor, se’n tornaren a sa  
Lc 5,17  alguns fariseus i doctors de la  Llei, que havien vingut de tots los pobles 
Lc 7,30  los fariseus i els doctors de la  Llei despreciaren lo consell de Déu en  
Lc 10,25  25 I veus aquí un doctor de la  Llei s’alçà i li digué per a tentar-lo: 
Lc 10,26  –Què és lo que està escrit en la  Llei? Com llegeixes? 27 I ell, responent,  
Lc 11,Tit  als fariseus i als doctors de la  Llei. 1 I succeí que, estant ell orant en  
Lc 11,46  –Ai de vosaltres, doctors de la  Llei, que carregau los homes ab càrregues  
Lc 11,52  52 »Ai de vosaltres, doctors de la  Llei, que vos apoderàreu de la clau de la  
Lc 11,53  los fariseus i els doctors de la  Llei començaren a instar fortament, i a  
Lc 14,3  sa paraula als doctors de la  Llei i als fariseus, los digué: –És lícit  
Lc 16,16 és abominació davant de Déu. 16 »La  Llei i els Profetes han durat fins a Joan. 
Lc 16,17  complir-se una sola titlla de la  Llei. 18 »Qualsevol que deixa sa muller i  
Lc 23,56  en lo dissabte conforme a la  Llei. 24,Tit Capítol XXIV Jesús  
Lc 24,44  tot quant està escrit de mi en la  Llei de Moisès i en los Profetes i en los  
Jn 1,17  i gràcia per gràcia. 17 Puix la  Llei fou donada per Moisès, mes la gràcia  
Jn 1,45  a aquell de qui Moisès, en la  Llei, i els Profetes escrigueren: Jesús de 
Jn 7,19  ¿Per ventura Moisès no us donà la  Llei, i ab tot, ningú de vosaltres l’  
Jn 7,23  en dissabte per no violar la  Llei de Moisès, per què vos indignau  
Jn 7,49  aquesta turba que no comprèn la  Llei és maleïda. 50 Nicodemus, aquell  
Jn 7,51  los digué: 51 –¿Per ventura nostra  Llei condemna a ningú antes d’oir-lo i  
Jn 8,5  5 I Moisès nos té manat en la  Llei apedregar les tals. Vós, doncs, què  
Jn 8,17 Pare que m’ha enviat. 17 En vostra  Llei està escrit que lo testimoni de dos  
Jn 10,34  –¿No està escrit en vostra  Llei que: “Jo diguí: Vosaltres sou déus”?  
Jn 12,34  –Nosaltres havem oït de la  Llei que lo Cristo permaneix eternament.  
Jn 15,25 es complís la paraula escrita en sa  Llei: “M’han avorrit sens causa alguna.”  
Jn 18,31  i judicau-lo segons la vostra  Llei. Los jueus, emperò, li digueren: –A  
Jn 19,7  li los jueus: –Nosaltres tenim una  Llei, i segons aquesta Llei deu morir,  
Jn 19,7  tenim una Llei, i segons aquesta  Llei deu morir, perquè ell s’ha fet Fill  
Ac 5,34  anomenat Gamaliel, doctor de la  Llei, home ben reputat de tot lo poble,  
Ac 6,13  contra lo lloc sant i contra la  Llei. 14 Perquè li havem oït dir que  
Ac 7,53  53 Vosaltres, que rebéreu la  Llei per ministeri d’àngels i no l’haveu 
Ac 13,15  15 I després de la lectura de la  Llei i dels Profetes, los prínceps de la  
Ac 13,38  no poguéreu ser justificats per la  Llei de Moisès. 39 En aquest és justificat 
Ac 15,Tit  sobre les observàncies de la  Llei. Judes i Silas, profetes. Pau i  
Ac 15,5 i que se’ls manàs també guardar la  Llei de Moisès. 6 I els apòstols i els  
Ac 15,24  circumcidats i haveu de guardar la  Llei”, als quals no els havem donat  
Ac 18,13  que servesquen a Déu contra la  Llei. 14 I com Pau començàs a obrir sa  
Ac 18,15  de paraula, i de nom, i de vostra  Llei, allà vos ho vejau vosaltres, que jo  
Ac 21,20  cregut, i tots són zelosos de la  Llei. 21 I han oït a dir de tu que  
Ac 21,24  contrari, tu continues guardant la  Llei. 25 I acerca aquells gentils que  
Ac 21,28 tothom contra lo poble, i contra la  Llei, i contra aquest lloc, i ha introduït 
Ac 22,3  conforme a la veritat de la  Llei de nostres pares, zelós envers Déu,  
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Ac 22,12  cert Ananies, baró just segons la  Llei, de qui donaven testimoni tots los  
Ac 23,3 sentat per a judicar-me segons la  Llei, i me manes ferir contra la Llei? 4 I 
Ac 23,3 la Llei, i me manes ferir contra la  Llei? 4 I els que estaven allí digueren:  
Ac 23,29  l’acusaven sobre qüestions de sa  Llei, sens haver en ell delicte algú que  
Ac 24,6  judicar-lo segons nostra  Llei. 7 Emperò sobrevenint lo tribú  
Ac 24,14  les coses que estan escrites en la  Llei i en los Profetes, 15 tenint l’  
Ac 25,8  –En res he pecat, ni contra la  Llei dels jueus, ni contra lo temple, ni  
Ac 28,23  lo que està dit de Jesús per la  Llei de Moisès i per los Profetes, des del 
Rm 2,12  Perquè tots los que han pecat sens  Llei, sens Llei periran; i tots quants  
Rm 2,12  los que han pecat sens Llei, sens  Llei periran; i tots quants pecassen en la 
Rm 2,12  i tots quants pecassen en la  Llei, per la Llei seran judicats 13  
Rm 2,12  quants pecassen en la Llei, per la  Llei seran judicats 13 (perquè no són  
Rm 2,13  davant de Déu los que ouen la  Llei, mes los que compleixen la Llei seran 
Rm 2,13  la Llei, mes los que compleixen la  Llei seran justificats; 14 perquè quan los 
Rm 2,14  quan los gentils, que no tenen  Llei, fan naturalment les coses que conté  
Rm 2,14  naturalment les coses que conté la  Llei, aquestos tals, no tenint Llei, són a 
Rm 2,14  la Llei, aquestos tals, no tenint  Llei, són a si mateixos Llei, 15 los quals 
Rm 2,14  no tenint Llei, són a si mateixos  Llei, 15 los quals manifesten l’obra de  
Rm 2,15  los quals manifesten l’obra de la  Llei escrita en son cor, donant testimoni  
Rm 2,17  sobrenom de jueu, i reposes en la  Llei, i et glories en Déu, 18 i coneixes  
Rm 2,18  sa voluntat, i instruït per la  Llei aproves les coses que són més  
Rm 2,20 de la ciència i de la veritat en la  Llei; 21 ¿tu, doncs, que ensenyes als  
Rm 2,23  23 ¿Tu que et vanaglòries en la  Llei, deshonres a Déu trencant la Llei? 24 
Rm 2,23  Llei, deshonres a Déu trencant la  Llei? 24 Perquè lo nom de Déu és blasfemat 
Rm 2,25  aprofita si guardes la  Llei; emperò si trenques la Llei, ta  
Rm 2,25  la Llei; emperò si trenques la  Llei, ta circumcisió se torna  
Rm 2,26  guarda los preceptes de la  Llei, ¿no és cert que sa incircumcisió  
Rm 2,27 és incircumcís guarda exactament la  Llei, ¿no et judicarà a tu, que ab la  
Rm 2,27 lletra i la circumcisió trenques la  Llei? 28 Perquè no és jueu aquell que ho  
Rm 3,Tit  estan subjectes al pecat. No és la  Llei, sinó la fe en Jesucrist la que els  
Rm 3,Tit  d’ell. La fe no destrueix la  Llei, sinó que la perfecciona. 1 Quins  
Rm 3,19  19 Emperò sabem que tot quant la  Llei diu, ho diu als que estan baix la  
Rm 3,19  diu, ho diu als que estan baix la  Llei, a fi de que tota boca sia tapada i  
Rm 3,20  Déu. 20 Puix per les obres de la  Llei ninguna carn serà justificada davant  
Rm 3,20  davant d’ell; perquè per la  Llei ve lo coneixement del pecat. 21 Mes  
Rm 3,21  Mes ara la justícia de Déu sens la  Llei s’és manifestada, essent testificada 
Rm 3,21  essent testificada per la  Llei i els Profetes. 22 La justícia, dic,  
Rm 3,28  per la fe, sens les obres de la  Llei. 29 ¿És ell, per ventura, Déu dels  
Rm 3,31  31 ¿Destruïm, doncs, la  Llei per la fe? No, per cert, ans bé  
Rm 3,31  No, per cert, ans bé establim la  Llei. 4,Tit Capítol IV Ab l’exemple d’  
Rm 4,13 Abraham ni a sa descendència per la  Llei, sinó per la justícia de la fe. 14  
Rm 4,14  de la fe. 14 Perquè si los de la  Llei són los hereus, la fe és vana, i la  
Rm 4,15 i la promesa anuŀlada. 15 Perquè la  Llei obra ira; puix a on no hi ha Llei,  
Rm 4,15  Llei obra ira; puix a on no hi ha  Llei, tampoc hi ha violació. 16 Per lo  
Rm 4,16  no tan sols al que és de la  Llei, sinó també al que és de la fe d’  
Rm 5,13  tots pecaren. 13 (Perquè fins a la  Llei lo pecat estava en lo món; emperò no  
Rm 5,13  en lo món; emperò no havent-hi  Llei, lo pecat no era imputat. 14 Ab tot,  
Rm 5,20 l’obediència d’un sol. 20 Puix la  Llei sobrevingué per a què abundàs lo  
Rm 6,14  perquè no estau baix de la  Llei, sinó baix de la gràcia. 15 Doncs,  
Rm 6,15 ¿Pecarem perquè no estam baix de la  Llei, sinó baix de la gràcia? No ho vulla  
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Rm 7,Tit llei de gràcia comparat ab lo de la  Llei antigua. Combat entre la llei de la  
Rm 7,4  germans meus, sou morts a la  Llei per lo cos de Cristo, per a què siau  
Rm 7,5  dels pecats, que eren per la  Llei, obraven en nostres membres per a  
Rm 7,6  6 Emperò ara som deslliurats de la  Llei de la mort, en la qual estàvem  
Rm 7,7  lletra. 7 Què direm, doncs? És la  Llei pecat? De ningun modo! Emperò jo no  
Rm 7,7  jo no coneguí lo pecat sinó per la  Llei, perquè jo no hauria conegut la  
Rm 7,7  conegut la concupiscència si la  Llei no hagués dit: «No codiciaràs.» 8  
Rm 7,8 tota concupiscència, perquè sens la  Llei lo pecat era mort. 9 I jo vivia sens  
Rm 7,9  pecat era mort. 9 I jo vivia sens  Llei en algun temps; emperò quan  
Rm 7,12  ell me matà. 12 De manera que la  Llei certament és santa, i lo manament,  
Rm 7,14  lo manament. 14 Puix sabem que la  Llei és espiritual; emperò jo só carnal,  
Rm 7,16  no vull és lo que faç, aprovo la  Llei per bona. 17 De manera que ja no só  
Rm 8,3  i de la mort. 3 Perquè lo que la  Llei no podia fer, en quant era dèbil per  
Rm 8,4  4 per a què la justificació de la  Llei fos complerta en nosaltres, que no  
Rm 9,4  l’aliança, i la constitució de la  Llei, i el culto, i les promeses; 5 los  
Rm 10,Tit se; ab ella i no ab les obres de la  Llei s’alcança la justificació. Per això  
Rm 10,4 Déu. 4 Perquè Cristo és lo fi de la  Llei per a justificar a tots los que  
Rm 10,5  escrit de la justícia que és de la  Llei que l’home que la faça viurà en  
Rm 13,Tit  del proïsme és lo compendi de la  Llei. Imitació de Jesucrist. 1 Subjéctia  
Rm 13,8  ama a son proïsme ha complert la  Llei. 9 Per això: «No adulteraràs, no  
Rm 13,10  la caritat és lo compliment de la  Llei. 11 I això sabent lo temps, que és ja 
1Co 9,8 home?; ¿o no diu també lo mateix la  Llei? 9 Puix escrit està en la Llei de  
1Co 9,9  la Llei? 9 Puix escrit està en la  Llei de Moisès: «No posaràs boç en la boca 
1Co 9,21  jueus. 21 Ab los que estan baix la  Llei, com si estigués jo baix la Llei (no  
1Co 9,21 la Llei, com si estigués jo baix la  Llei (no estant baix la Llei) per a  
1Co 9,21  jo baix la Llei (no estant baix la  Llei) per a guanyar als que estan baix la  
1Co 9,21 per a guanyar als que estan baix la  Llei; i ab los que estaven sens Llei, com  
1Co 9,21  la Llei; i ab los que estaven sens  Llei, com si jo estigués sens Llei (encara 
1Co 9,21  sens Llei, com si jo estigués sens  Llei (encara que jo no estava sens la Llei 
1Co 9,21  (encara que jo no estava sens la  Llei de Déu, ans bé estant en la llei de  
1Co 9,21  per a guanyar als que estaven sens  Llei. 22 M’he fet flac ab los flacs per a 
1Co 14,21  en lo seny. 21 Està escrit en la  Llei: «Ab homes d’altres llengües i d’  
1Co 14,34  sumisses, com també ho diu la  Llei. 35 I si elles volen instruir-se en 
1Co 15,56  pecat, i la força del pecat és la  Llei. 57 Mes, gràcies a Déu, que ens donà  
2Co 3,Tit  de l’evangeli comparada ab la  Llei escrita. Lo vel que cobreix la  
Ga 2,Tit  sobre les ceremònies de la  Llei. Ningú és justificat sinó per la fe  
Ga 2,16 no es justifica per les obres de la  Llei, sinó per la fe de Jesucrist,  
Ga 2,16  de Cristo i no per les obres de la  Llei, perquè per les obres de la Llei  
Ga 2,16 la Llei, perquè per les obres de la  Llei ninguna carn serà justificada. 17  
Ga 2,19  prevaricador. 19 Perquè jo per la  Llei só mort a la Llei a fi de viure ab  
Ga 2,19  Perquè jo per la Llei só mort a la  Llei a fi de viure ab Déu. Jo só clavat a  
Ga 2,21  perquè si la justícia és per la  Llei, per consegüent morí en va Cristo.  
Ga 3,Tit  III Ni abans ni després de la  Llei escrita pogué l’home ser justificat, 
Ga 3,2  l’Esperit per les obres de la  Llei o per la predicació de la fe? 3 ¿Tan  
Ga 3,5  ¿ho fa per les obres de la  Llei o per la predicació de la fe? 6 Així  
Ga 3,10  tots quants són de les obres de la  Llei estan baix la maledicció; puix està  
Ga 3,10  estan escrites en lo llibre de la  Llei per a fer-les.» 11 I que ningú en  
Ga 3,11  a fer-les.» 11 I que ningú en la  Llei és justificat davant de Déu, és  
Ga 3,12  «el just viu de la fe». 12 I la  Llei no és de la fe; emperò «lo qui faça  
Ga 3,13  nos redimí de la maledicció de la  Llei, essent fet maledicció per nosaltres; 
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Ga 3,17  confirmat per Déu en Cristo, la  Llei, donada quatre-cents i trenta anys  
Ga 3,18  Perquè si l’herència és per a la  Llei, ja no és per la promesa. I Déu féu  
Ga 3,19  promesa. 19 Per a què, doncs, la  Llei? Per causa de les transgressions fou  
Ga 3,21 sol, i Déu és un. 21 ¿És, doncs, la  Llei contra les promeses de Déu? No, per  
Ga 3,21  la justícia seria per la  Llei. 22 Mes l’Escriptura enclogué tot  
Ga 3,23  estàvem baix la custòdia de la  Llei, tancats en aquella fe que després  
Ga 3,24 havia de ser revelada. 24 I així la  Llei fou lo preceptor que ens conduí a  
Ga 4,Tit  del bon ús de les ceremònies de la  Llei, les que per Cristo tingueren fi.  
Ga 4,4 format de dona, i fet subjecte a la  Llei, 5 per a rescatar als que estaven  
Ga 4,5  a rescatar als que estaven baix la  Llei, a fi de que rebessen l’adopció de  
Ga 4,21  -me, los que voleu estar baix la  Llei, ¿no haveu llegit la Llei? 22 Perquè  
Ga 4,21  baix la Llei, ¿no haveu llegit la  Llei? 22 Perquè escrit està que Abraham  
Ga 5,Tit  V Danys de l’observància de la  Llei i béns de la fe de Jesucrist. Quals  
Ga 5,3  que està obligat a fer tota la  Llei. 4 Oh, vosaltres que us justificau  
Ga 5,4  vosaltres que us justificau per la  Llei!, Cristo ja no té virtut alguna en  
Ga 5,14  de l’Esperit. 14 Perquè tota la  Llei se resumeix en una paraula: «Amaràs a 
Ga 5,18  per l’Esperit, no estau baix la  Llei. 19 Emperò les obres de la carn són  
Ga 5,23  Contra aquestes coses no hi ha  Llei. 24 I els que són de Cristo han  
Ga 6,13  que se circumciden guarden la  Llei, sinó que volen que vosaltres siau  
Ef 2,15  en sa carn l’enemistat fins la  Llei dels preceptes continguda en los  
Fl 3,Tit  3,Tit Capítol III Diferència de la  Llei i de la fe. Dels falsos apòstols  
Fl 3,5  hebreu d’hebreus; en quant a la  Llei, fariseu; 6 en quant a zel,  
Fl 3,6 en quant a la justícia que és de la  Llei, he viscut irreprensible. 7 Mes les  
Fl 3,9  ma pròpia justícia, que és de la  Llei, sinó la que és per la fe de Cristo  
Col 2,Tit  heretges, de les ceremònies de la  Llei i de les visions falses. 1 Perquè  
1Tm 1,Tit  la caritat, que és lo fi de la  Llei. Obligacions del ministeri episcopal. 
1Tm 1,7  vanes, 7 volent ser doctors de la  Llei, sens entendre ni lo que diuen, ni lo 
1Tm 1,8 que afirmen. 8 Sabem, doncs, que la  Llei és bona per aquell que usa d’ella  
1Tm 1,9 llegítimament. 9 Sabent açò, que la  Llei no fou feta per al just, sinó per als 
Tt 3,9  i disputes, i debats sobre la  Llei, perquè són inútils i vanes. 10 Fuig  
Tt 3,13 ab diligència a Zenas, doctor de la  Llei, i a Apolo, procurant que no els  
He 2,Tit  Capítol II Los transgressors de la  Llei nova seran castigats ab major rigor.  
He 7,5  los delmes del poble, segons la  Llei, ço és, de sos germans, encara que  
He 7,11  (puix baix d’ell lo poble rebé la  Llei), quina necessitat hi havia de que s’ 
He 7,12  és necessari que es múdia també la  Llei. 13 Perquè aquell de qui es diuen  
He 7,19 flaquesa i inutilitat; 19 perquè la  Llei no porta res a perfecció, sinó que  
He 7,28  -se a si mateix. 28 Perquè la  Llei constitueix ja sacerdots a homes que  
He 7,28 del jurament, que fou després de la  Llei, constitueix al Fill, que és  
He 8,4  que ofereixen dons conforme a la  Llei, 5 los quals serveixen d’exemple i  
He 9,Tit  Descripció de les ceremònies de la  Llei molt inferior a la dignitat i  
He 9,19  a tot lo poble, conforme a la  Llei, prengué la sang de vedells i de  
He 9,22  I quasi totes les coses, segons la  Llei, se purifiquen ab sang, i sens efusió 
He 10,1  en los treballs. 1 Perquè la  Llei, tenint la sombra dels béns veniders, 
He 10,8  (coses que se us ofereixen per la  Llei). 9 Llavors digué: «Veeu-me aquí,  
He 10,28  Déu. 28 Lo qui prevarica contra la  Llei de Moisès, sent-li provat ab dos o  
Jm 2,9  pecat, essent represos per la  Llei com a transgressors. 10 Perquè  
Jm 2,10  qualsevol que guàrdia tota la  Llei, com fàltia tan sols en un punt, s’  
Jm 2,11  adulteri, ets transgressor de la  Llei. 12 Parlau així i feu així com  
Jm 4,11 o judica a son germà, diu mal de la  Llei i judica la Llei. I si judiques la  
Jm 4,11  diu mal de la Llei i judica la  Llei. I si judiques la Llei, ja no ets  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

2101 
 

Jm 4,11  i judica la Llei. I si judiques la  Llei, ja no ets observador de la Llei,  
Jm 4,11 la Llei, ja no ets observador de la  Llei, sinó jutge. 12 Un sol és lo  
Jm 4,12  és lo legislador i el jutge de la  Llei, que pot salvar i perdre. 13 Emperò,  
1Jn 3,4  aquell que fa pecat, traspassa la  Llei, perquè lo pecat és transgressió de  
1Jn 3,4  lo pecat és transgressió de la  Llei. 5 I sabeu que ell aparegué per a  
He 8,10  dies, diu lo Senyor: Imprimiré mes  lleis en sos enteniments, i les escriuré  
He 10,16  diu lo Senyor, “Imprimiré mes  lleis en sos cors, i en sos enteniments  
Mt 27,59  Josep lo cos, l’embolicà ab un  llençol net. 60 I el posà en un sepulcre  
Mc 14,51  cobertes ses carns solament ab un  llençol, i el prengueren. 52 Emperò,  
Mc 14,52  prengueren. 52 Emperò, deixant lo  llençol, s’escapà d’ells desnú. 53 I  
Mc 15,46  cos a Josep. 46 I Josep comprà un  llençol i, baixant-lo, l’embolicà en lo 
Mc 15,46  i, baixant-lo, l’embolicà en lo  llençol, i el posà en un sepulcre que  
Lc 23,53  de la creu, l’embolicà en un  llençol i lo posà en un sepulcre obert en  
Ac 10,11  envers ell un vas com un gran  llençol, que lligat per les quatre puntes  
Mc 7,33 ses orelles, i escopint, li tocà la  llengua. 34 I alçant los ulls al cel,  
Mc 7,35  i quedà desfeta la lligadura de sa  llengua, i parlava distinctament. 36 I els 
Lc 1,64  s’obrí sa boca i quedà llibre sa  llengua, i parlava beneint a Déu. 65 I s’ 
Lc 16,24  de son dit en aigua, refrèsquia ma  llengua, puix estic aturmentat en aquestes 
Ac 1,19 que fou anomenat aquell camp, en sa  llengua, Hacèldama, ço és, “camp de sang”. 
Ac 2,6  qual los oïa parlar en sa pròpia  llengua. 7 I tothom estava pasmat, i es  
Ac 2,8  los oïm parlar cada u en nostra  llengua nativa? 9 Partos i medes, i  
Ac 2,26 s’alegra mon cor i es regositja ma  llengua, i ademés ma carn reposarà en l’  
Ac 14,10  fet, alçaren sa veu i digueren en  llengua de Licaònia: –Han baixat déus a  
Ac 21,40  se seguit un gran silenci parlà en  llengua hebrea dient: 22,Tit Capítol XXII  
Ac 22,2  I quan oigueren que els parlava en  llengua hebrea, guardaren major silenci. 3 
Ac 26,14 terra, oiguí una veu que em deia en  llengua hebrea: »–Saulo, Saulo, per què em 
Rm 14,11  son genoll davant de mi i tota  llengua confessarà a Déu.» 12 Puix cada u  
1Co 14,2  2 Perquè aquell que parla en  llengua desconeguda, no parla als homes,  
1Co 14,4  i consol. 4 Aquell que parla una  llengua desconeguda, s’edifica a si  
1Co 14,9  9 Així també vosaltres, si per la  llengua no donau paraules clares, ¿com se  
1Co 14,13  Per lo tant, aquell que pàrlia una  llengua desconeguda, demània la gràcia d’ 
1Co 14,14  14 Perquè si jo faç oració en una  llengua desconeguda, mon esperit ora; però 
1Co 14,19  altres, que no deu mil paraules en  llengua desconeguda. 20 Germans, no siau  
1Co 14,26  vosaltres té salm, té doctrina, té  llengua, té revelació, té interpretació:  
1Co 14,27  a edificació. 27 Si algú parla en  llengua desconeguda, pàrlien així dos, o  
Fl 2,11  terra i en los inferns, 11 i tota  llengua conféssia que Jesucrist és lo  
Jm 1,Tit  de la pobresa. Reprimir la  llengua. Assistir als afligits. Fugir de  
Jm 1,26  se té per religiós i no refrena sa  llengua, sinó que enganya son cor, la  
Jm 3,Tit  3,Tit Capítol III Vicis de la  llengua desenfrenada i diferència entre la 
Jm 3,5 lo qui les governa. 5 Així també la  llengua és certament un membre petit del  
Jm 3,6  quant gran bosc incèndia! 6 I la  llengua és foc, un món de maldat. Així la  
Jm 3,6  és foc, un món de maldat. Així la  llengua se conta entre nostres membres la  
Jm 3,8  8 Però ningun home pot domar la  llengua, que és un mal que no cessa i està 
1Pe 3,10  veure los dies bons, refrènia sa  llengua del mal, i sos llavis no pàrlien  
1Jn 3,18  meus, no amem de paraula ni de  llengua, sinó d’obra i de veritat. 19 En  
Ap 5,9  ab vostra sang, de tota tribu, i  llengua, i poble, i nació, 10 i ens haveu  
Ap 13,7  poder sobre tota tribu, i poble, i  llengua, i nació. 8 I l’adoraren tots los 
Ap 14,6  terra, i a tota nació, i tribu, i  llengua, i poble, 7 dient en alta veu:  
Jn 8,43  Per què, doncs, no enteneu lo meu  llenguatge? És perquè no podeu oir ma  
1Te 2,5  cors. 5 Puix jamai lo nostre  llenguatge fou d’adulació, com sabeu, ni  
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Mc 16,17  dimonis en mon nom; parlaran noves  llengües; 18 agafaran serpents; i si  
Ac 2,Tit  Vinguda de l’Esperit Sant. Do de  llengües. Primer sermó de sant Pere. Tres  
Ac 2,3  3 I se’ls aparegueren unes  llengües partides com de foc i es posaren  
Ac 2,4  i començaren a parlar en vàries  llengües, com l’Esperit Sant los donava a 
Ac 2,11  i àrabs, los oïm parlar en nostres  llengües les grandeses de Déu. 12 Se  
Ac 10,46  46 Perquè els oïen parlar en  llengües i dir grans coses de Déu. 47  
Ac 19,6  ells l’Esperit Sant i parlaven en  llengües i profetisaven. 7 I eren en tots  
Rm 3,13  oberta és sa gorja; ab ses  llengües han forjat enganys: metzines d’  
1Co 12,10  esperits; a altre, do de diferents  llengües; a altre, intepretació de  
1Co 12,10  llengües; a altre, intepretació de  llengües. 11 Mes totes aquestes coses les  
1Co 12,28  socorros, governs, diversitat de  llengües, interpretació de llengües. 29  
1Co 12,28  de llengües, interpretació de  llengües. 29 ¿Per ventura són tots  
1Co 12,30  tots gràcia de curar? ¿Parlen tots  llengües? ¿Interpreten tots? 31 Aspirau,  
1Co 13,1  1 Encara que jo pàrlia ab  llengües d’homes i d’àngels, si no tinc  
1Co 13,8  acàbien les profecies, céssien les  llengües i sia destruïda la ciència. 9  
1Co 14,Tit  14,Tit Capítol XIV Lo do de  llengües és inferior al de profecia. S’ha 
1Co 14,5  5 I jo voldria que tots parlàsseu  llengües, emperò molt més que  
1Co 14,5  lo qui profetisa que el que parla  llengües, a no ser que interprétia, per a  
1Co 14,6  si jo vingués a vosaltres parlant  llengües, de què us aprofitaré, a no ser  
1Co 14,10  ha, per exemple, tantes classes de  llengües en lo món, i no hi ha res sens  
1Co 14,18  dono a Déu, puix parlo totes les  llengües de tots vosaltres. 19 Emperò en  
1Co 14,21  en la Llei: «Ab homes d’altres  llengües i d’altres llavis parlaré a est  
1Co 14,22 oiran, diu lo Senyor.» 22 Així, les  llengües són per a senyal, no als fiels,  
1Co 14,23  en un lloc, i parlant tots ab  llengües, entren ignorants o infiels, ¿no  
1Co 14,39  i no impediu lo parlar en  llengües. 40 Faça’s tot ab decoro i  
Ap 7,9  nacions, i tribus, i pobles, i  llengües, que estaven drets davant del  
Ap 10,11  a moltes gents, i als pobles, i a  llengües, i a reis. 11,Tit Capítol XI  
Ap 11,9  9 I els de les tribus, i pobles, i  llengües, i nacions veuran los cossos  
Ap 16,10  son regne, i es mossegaren ses  llengües de dolor. 11 I blasfemaren al Déu 
Ap 17,15  són pobles i multituds, nacions i  llengües. 16 I les deu banyes que vegeres  
2Tm 4,17  ésser deslliurat de la boca del  lleó. 18 I el Senyor me deslliurarà de  
1Pe 5,8  lo diable, vostre enemic, qual  lleó rugint, vos rodeja, buscant a qui  
Ap 4,7  7 I el primer animal era com un  lleó, i el segon animal, semblant a un  
Ap 5,5  me digué: –No plòries: vet aquí lo  lleó de la tribu de Judà, l’arrel de  
Ap 9,8  dona i ses dents eren com dents de  lleó. 9 I vestien corasses, com corasses  
Ap 10,3  3 I clamà en alta veu, com un  lleó quan rugeix. I després que hagué  
Ap 13,2 d’un ós, i sa boca, com boca d’un  lleó. I el dragó li donà son poder, i son  
He 11,33  promeses, taparen les boques dels  lleons, 34 apagaren la violència del foc,  
Ap 9,17  caps dels cavalls eren com caps de  lleons; i eixia de sa boca foc, i fum, i  
Ap 13,2  2 I la bèstia que vegí era com un  lleopardo, i ses potes, com potes d’un  
Lc 16,21 donava; emperò venien los cans i li  llepaven les llagues. 22 »I succeí que,  
Mt 8,3  I immediatament quedà netejada sa  llepra. 4 I li digué Jesús: –Mira, no ho  
Mt 8,Tit  Capítol VIII Cura Jesucrist a un  lleprós, al criat del centurió, a la sogra 
Mt 8,2 molta gent. 2 I veus aquí vingué un  lleprós i l’adorava dient: –Senyor, si  
Mt 10,8 malalts, ressuscitau morts, netejau  lleprosos, llançau dimonis; donau  
Mt 11,5  veuen, los coixos caminen, los  lleprosos se queden nets, los sords ouen,  
Rm 3,15  i d’amargor. 15 Los peus estan  llestos per a anar a derramar sang. 16 En  
Ac 13,1 Luci de Cirene, i Manahèn, germà de  llet d’Herodes lo tetrarca, i Saulo. 2 I  
1Co 3,2  en Cristo. 2 Vos he alimentat ab  llet, no ab vianda; perquè llavors no  
1Co 9,7  un ramat i no s’alimenta de la  llet del ramat? 8 ¿Per ventura dic jo  
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He 5,12 haveu tornat tals que necessitau de  llet, i no d’aliment fort. 13 Perquè tot  
He 5,13  tot aquell que s’alimenta de  llet és incapaç de la paraula de justícia, 
1Pe 2,2  infants recent nats cobdiciau la  llet pura de la paraula, per a què ab ella 
1Co 11,6  ràpia’s també. I si és una cosa  lletja per la dona lo tallar-se los  
Rm 2,27  ¿no et judicarà a tu, que ab la  lletra i la circumcisió trenques la Llei?  
Rm 2,29  del cor en l’Esperit, i no en la  lletra, l’alabança de la qual no és dels  
Rm 7,6  Esperit, i no en la vellesa de la  lletra. 7 Què direm, doncs? És la Llei  
2Co 3,6 idòneos del Nou Testament, no de la  lletra, sinó de l’Esperit; perquè la  
2Co 3,6  sinó de l’Esperit; perquè la  lletra mata, emperò l’esperit dóna vida.  
Ac 4,13  Joan, i sabent que eren homes sens  lletres i idiotes, se meravellaven, i  
Ac 26,24  –Estàs fora de si, Pau. Les moltes  lletres t’han trastocat lo judici. 25 I  
2Co 3,7  si el ministeri de mort, gravat ab  lletres sobre pedres, fou gloriós, de  
1Tm 5,22  ab parcialitat. 22 No impòsies de  lleuger les mans sobre algú ni et faces  
Mt 11,30  30 Puix que és suau mon jou, i  lleugera ma càrrega. 12,Tit Capítol XII  
Ga 1,6  Amén. 6 Me meravello com així tan  lleugerament vos apartau d’aquell que us  
2Co 4,17  dia. 17 Perquè nostres afliccions  lleugeres, que no duren més que un moment, 
2Co 1,17  em proposava això, ¿usí, acàs, de  lleugeresa? ¿O les coses que jo proposo,  
2Co 11,20  al que us devora, al que us  lleva, al que exalta, al que us fereix en  
Lc 4,39  i la febre la deixà. I ella se  llevà luego i los servia. 40 I a la posta  
Ac 13,28  mort, demanaren a Pilat que li fos  llevada la vida. 29 I quan hagueren  
Ac 27,13 pensant tenir ja lograt son intent,  llevant àncores en Asson, costejaven  
Ac 27,40 podrien atracar allí lo barco. 40 I  llevant ancles, s’entregaren a la mercè  
Mc 3,4  fer bé o mal, salvar la vida o  llevar-la? Emperò ells callaven. 5 I  
Lc 6,9  mal en dissabte, salvar la vida o  llevar-la? 10 I, mirant-se’ls a tots  
Lc 11,7  són al llit ab mi, no em puc  llevar a donar-te’ls.” 8 I si l’altre  
Jn 8,40  40 Emperò vosaltres buscau com  llevar-me la vida, a un home que us he  
Ga 5,9 que us crida. 9 Un poc de llevat fa  llevar tota la pasta. 10 I confio de  
Lc 11,8  raó de ser amic seu, certament se  llevarà per sa importunitat, i li donarà  
Mt 19,18  cometràs adulteri. No robaràs. No  llevaràs falsos testimonis. 19 Honra a ton 
Lc 18,20  no fornicaràs, no robaràs, no  llevaràs falsos testimonis, honra a ton  
Rm 13,9  no mataràs, no robaràs, no  llevaràs falsos testimonis, no  
Mt 27,31  d’haver-se mofat d’ell, li  llevaren lo manto i el vestiren ab ses  
Lc 11,8  a la porta, jo us dic que si no es  llevàs a donar-los-hi per raó de ser  
Mt 13,Tit sembrador, del gra de mostassa, del  llevat, del tresor escondit, de la perla  
Mt 13,33  –És semblant lo Regne del cel al  llevat que pren una dona i el barreja ab  
Mt 16,6  –Teniu compte i guardau’s del  llevat dels fariseus i dels saduceus. 7  
Mt 16,11 lo pa que us diguí: “Guardau’s del  llevat dels fariseus i dels saduceus”? 12  
Mt 16,12  no havia dit que es guardassen del  llevat dels pans, sinó de la doctrina dels 
Mt 21,43  »Per lo tant, vos dic que us serà  llevat lo Regne de Déu i donat a gent que  
Mt 25,29  emperò al que no tinga, li serà  llevat fins allò que apareix que té. 30 I  
Mc 2,20  dies en què l’espòs los serà  llevat, i llavors dejunaran en aquells  
Mc 8,15  –Teniu compte i guardau-vos del  llevat dels fariseus i del llevat d’  
Mc 8,15  vos del llevat dels fariseus i del  llevat d’Herodes. 16 I discorrien entre  
Lc 8,18  mateix que ell pensa tenir li serà  llevat. 19 I vingueren a ell sa mare i sos 
Lc 12,1 a sos deixebles: –Guardau-vos del  llevat dels fariseus, que és hipocresia. 2 
Lc 12,5  temeu aquell que, després d’haver  llevat la vida, té poder de llançar a l’  
Lc 13,Tit Paràboles del gra de mostassa i del  llevat. Los pocs que se salven. Passió  
Lc 13,21  lo Regne de Déu? 21 És semblant al  llevat que una dona prengué i lo barrejà  
1Co 5,6 no és bona. ¿No sabeu que un poc de  llevat fermenta tota la pasta? 7 Netejau,  
1Co 5,7 tota la pasta? 7 Netejau, doncs, lo  llevat vell, per a què siau una pasta  
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1Co 5,7  una pasta nova, com que sou sens  llevat. Perquè Cristo, que és nostra  
1Co 5,8  lo tant, celebrem la festa, no ab  llevat vell, ni ab llevat de malícia i  
1Co 5,8  la festa, no ab llevat vell, ni ab  llevat de malícia i depravació, sinó ab lo 
Ga 5,9 no ve del que us crida. 9 Un poc de  llevat fa llevar tota la pasta. 10 I  
Lc 12,Tit  -lo acusar. 12,Tit Capítol XII  Llevat dels fariseus. No témer sinó a Déu. 
2Co 9,13  a l’evangeli de Cristo, i per la  lliberalitat de vostra comunicació ab ells 
1Tm 6,18  disposats a donar i a repartir  lliberalment, 19 atresorant per a ells  
1Co 7,22  servo fou cridat del Senyor, és  llibert del Senyor; i així mateix, lo qui  
Col 3,11  incircumcisió, bàrbaro ni escita,  llibert ni servo, sinó que Cristo és tot  
2Co 1,10  10 lo qual nos ha llibertat i  lliberta de tan gran perill de mort; en  
Mc 15,15  volent contentar al poble, los  llibertà Barrabàs, i després d’haver fet  
Ac 7,36  en l’esbarzer. 36 Aquest los  llibertà fent prodigis i miracles en terra 
2Pe 2,7 dels que visqueren en impietat; 7 i  llibertà al just Lot, afligit dels  
Rm 11,26 com està escrit: «De Sion vindrà lo  llibertador, que desterrarà la impietat de 
Lc 23,16  meresca la mort. 16 I així vaig a  llibertar-lo després d’haver-lo  
Jn 19,10  -te, i en mon poder està lo  llibertar-te? 11 Jesús respongué: –No  
Jn 19,12  d’aquell punt Pilat buscava com  llibertar-lo. Emperò los jueus cridaven  
Ac 7,34  i he oït sos gemecs, i he baixat a  llibertar-los. Ara vine tu i t’enviaré  
He 2,15  de mort, ço és, al diable, 15 i  llibertar als que per temor de mort  
2Pe 2,9  d’ells; 9 lo Senyor sap com  llibertar de temptació als justos i  
Mc 15,11  al poble, per a què ell los  llibertàs abans a Barrabàs. 12 I Pilat,  
Mc 15,6  en dia de festivitat donar  llibertat a un dels presos, qualsevol que  
Lc 4,19 a donar vista als cegos, a posar en  llibertat als que estan oprimits, a  
Lc 23,22 lo castigaré, doncs, i lo posaré en  llibertat. 23 Mes ells insistien, demanant 
Lc 23,25  ells demanaven. 25 I els posà en  llibertat al que per causa de sedició i  
Jn 8,36  36 Si, doncs, lo Fill vos dóna  llibertat, sereu verdaderament llibres. 37 
Jn 18,39  la Pasqua, ¿voleu que us pòsia en  llibertat al rei dels jueus? 40 Llavors  
Ac 2,29  sia’m permès parlar-vos ab  llibertat del patriarca David, que morí i  
Ac 4,23  anys. 23 I posats aquells en  llibertat, vingueren als seus i els  
Ac 5,Tit i per consell de Gamaliel posats en  llibertat després d’haver-los assotat.  
Ac 9,28  entrant i eixint, i parlant ab  llibertat en lo nom del Senyor. 29 I  
Ac 12,Tit  XII Martiri de sant Jaume. Presó i  llibertat de sant Pere. Mort del rei  
Ac 12,11  Senyor ha enviat son àngel i m’ha  llibertat de la mà d’Herodes i de tota l’ 
Ac 16,36  enviat ordre per a què us pòsia en  llibertat: doncs, eixiu ara i anau’s-en 
Ac 24,23 que guardàs a Pau i li deixàs tenir  llibertat, i que no s’impedís a ningú  
Ac 26,26  a presència de qui parlo ab tota  llibertat, puix crec que ninguna d’elles  
Ac 26,32  –Podria aquest home posar-se en  llibertat si no hagués apeŀlat al Cèsar.  
Ac 28,31  són del Senyor Jesucrist ab tota  llibertat, sens que l’hi prohibís ningú.  
Rm 6,7  7 Puix aquell que és mort està  llibertat del pecat. 8 I si som morts ab  
Rm 8,21  l’esclavitud de la corrupció a la  llibertat gloriosa dels fills de Déu. 22  
1Co 8,9  9 Emperò teniu compte que aquesta  llibertat que teniu no sia ocasió als  
1Co 10,29  de l’altre, puix, ¿per quin fi ma  llibertat és judicada per la consciència  
2Co 1,10  los morts, 10 lo qual nos ha  llibertat i lliberta de tan gran perill de 
2Co 3,17  l’Esperit del Senyor, allí hi ha  llibertat. 18 I així tots nosaltres,  
2Co 10,2  feu que no tínguia d’usar ab  llibertat de la valentia que se m’  
Ga 2,4  entre nosaltres, per a espiar la  llibertat que tenim en Cristo Jesús, a fi  
Ga 4,31 esclava, sinó de la llibre; ab qual  llibertat Cristo nos ha fet llibres. 5,Tit 
Ga 5,13  germans, haveu estat cridats a  llibertat. Solament no useu de la  
Ga 5,13 a llibertat. Solament no useu de la  llibertat per a servir d’ocasió a la  
Col 1,13  sants en la llum, 13 lo qui nos ha  llibertat del poder de les tenebres i ens  
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1Te 2,Tit  l’Apòstol als tessalònics la  llibertat, desinterès i zel ab què els  
2Tm 3,11 sofert, emperò de totes elles m’ha  llibertat lo Senyor. 12 I tots los que  
Flm 8  lo qual, encara que jo tinga molta  llibertat en Jesucrist per a manar-te lo 
He 13,23  que nostre germà Timoteu està en  llibertat, ab qui, si jo vingués prompte,  
Jm 1,25 contémplia en la llei perfeta de la  llibertat i persevéria en ella, no sent  
Jm 2,12  de ser judicats per la llei de la  llibertat. 13 Perquè es judicarà sens  
1Pe 2,16  16 com a llibres, i no usant la  llibertat per capa de la malícia, sinó com 
2Pe 2,19  viuen en error, 19 prometent-los  llibertat, quan ells mateixos són esclaus  
Ac 16,Tit  són assotats, posats a la presó i  llibertats. 1 I arriba a Derbe i a Listra. 
Jn 19,12  los jueus cridaven dient: –Si  llibertes a est, no ets amic del Cèsar;  
Mc 15,9  los respongué dient: –Voleu que us  lliberti lo rei dels jueus? 10 Perquè  
Jn 18,39 costum entre vosaltres de que jo us  lliberti un per la Pasqua, ¿voleu que us  
Ac 6,9  de la sinagoga anomenada dels  llibertins, i dels cirineus, i dels  
Mt 18,27  l’amo d’aquell criat, lo deixà  llibre i li perdonà lo deute. 28 »Emperò  
Mt 27,15 en dies de gran festivitat entregar  llibre al poble un dels presos, lo qui  
Mt 27,21  dels dos voleu que us entréguia  llibre? I ells digueren: –A Barrabàs. 22  
Mc 12,26 ressuscitar, ¿no haveu llegit en lo  llibre de Moisès com Déu li va parlar en  
Lc 1,64  l’instant s’obrí sa boca i quedà  llibre sa llengua, i parlava beneint a  
Lc 3,4  pecats, 4 com està escrit en lo  llibre de les paraules del profeta Isaïes, 
Lc 4,17  alçà a llegir. 17 I li donaren lo  llibre del profeta Isaïes. I quan obrí lo  
Lc 4,17  del profeta Isaïes. I quan obrí lo  llibre, trobà lo passatge en què estava  
Lc 4,20  gallardó.» 20 I havent tancat lo  llibre, l’entregà al ministre i se sentà. 
Lc 20,42 aixís que el mateix David diu en lo  llibre dels Salms: »“Digué lo Senyor a mon 
Lc 22,68  no em respondreu ni em deixareu  llibre. 69 Mes des d’ara lo Fill de l’  
Lc 23,17  I estava obligat a entregar-los  llibre a un en lo dia de la festa. 18 I  
Jn 20,30  que no estan escrits en aquest  llibre. 31 Emperò aquestos s’han escrit a 
Ac 1,20 sang”. 20 »Perquè escrit està en lo  llibre dels Salms: “Quédia deserta sa  
Ac 7,42 del cel, així com està escrit en lo  llibre dels Profetes: “Oh casa d’Israel!  
Ac 28,18 me examinat, me volgueren donar per  llibre, no encontrant causa per la qual  
Rm 7,2  quan son marit mor, queda ella  llibre de la llei del marit. 3 De manera  
Rm 7,3  emperò si morís son marit, quedarà  llibre de la llei del marit, i no és  
1Co 7,21  et dónia cuidado; i si pots ésser  llibre, aprofita-te’n més bé. 22 Perquè 
1Co 7,22  mateix, lo qui és cridat essent  llibre, és servo de Cristo. 23 Haveu estat 
1Co 7,27  No cèrquies deslligar-te. ¿Estàs  llibre de muller? No búsquies muller. 28  
1Co 7,39  emperò si son marit mor, queda  llibre: càsies ab qui vúllia, ab tal que  
1Co 9,1 món. 1 ¿No só jo apòstol? ¿No só jo  llibre? ¿No he vist jo a Jesucrist, Senyor 
1Co 9,19 l’evangeli. 19 Per lo qual, essent  llibre envers tots, m’he fet servo de  
2Co 5,Tit  V Desitja l’Apòstol veure-se  llibre del desterro d’aquesta vida i  
Ga 3,10  les coses que estan escrites en lo  llibre de la Llei per a fer-les.» 11 I  
Ga 3,28  ha jueu ni grec, no hi ha servo ni  llibre, no hi ha mascle ni fembra. Perquè  
Ga 4,22 l’un de l’esclava, l’altre de la  llibre. 23 Mes lo de l’esclava nasqué  
Ga 4,23  nasqué segons la carn, i el de la  llibre, per la promesa. 24 Les quals coses 
Ga 4,26  la Jerusalem que està en lo alt és  llibre, la qual és la mare de tots  
Ga 4,30  no serà hereu ab lo fill de la  llibre.» 31 I així, germans, nosaltres no  
Ga 4,31 som fills de l’esclava, sinó de la  llibre; ab qual llibertat Cristo nos ha  
Ef 6,8 lo bé que haurà fet, sia servo, sia  llibre. 9 I vosaltres, amos, feu això  
Fl 4,3  los noms dels quals estan en lo  llibre de la vida. 4 Regositjau’s sempre  
He 9,19  i un hisop, i n’aspergí lo  llibre i tot lo poble, 20 dient: «Aquesta  
He 10,7  -me, jo vinc (en lo principi del  llibre està escrit de mi) per a fer vostra 
Ap 1,11  –Lo que veus, escriu-ho en un  llibre, i envia’l a les set iglésies que  
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Ap 3,5  i jo no esborraré son nom del  llibre de la vida, ans bé confessaré son  
Ap 5,Tit plorava perquè ningú podia obrir lo  llibre tancat ab set sellos, l’obrí l’  
Ap 5,1  que estava sentat en lo trono un  llibre escrit per dins i per fora, sellat  
Ap 5,2  veu: –¿Qui és digne d’obrir lo  llibre i de desfer sos sellos? 3 I ningú  
Ap 5,3  terra, ni davall la terra obrir lo  llibre, ni mirar-lo. 4 I jo plorava  
Ap 5,4 s’encontrà ningú digne d’obrir lo  llibre, ni de mirar-lo. 5 I un dels  
Ap 5,5  de David, ha vençut per obrir lo  llibre i desfer sos set sellos. 6 I jo  
Ap 5,7  la terra. 7 I vingué i prengué el  llibre de la mà dreta del que estava  
Ap 5,8  lo trono. 8 I quan hagué obert lo  llibre, los quatre animals i los vint-i  
Ap 5,9  –Digne sou, Senyor, de prendre lo  llibre i d’obrir sos sellos, perquè fóreu 
Ap 6,14  fort. 14 I el cel se retirà com un  llibre que s’enrolla, i totes les  
Ap 6,15  i els poderosos, i tot servo i  llibre s’escondiren en les coves i entre  
Ap 10,Tit  àngel rodejat d’un núvol, ab un  llibre en la mà. Aquest àngel anuncia lo  
Ap 10,Tit  mana a sant Joan que prenga aquell  llibre i el devória. 1 Vegí també un altre 
Ap 10,8 vegada ab mi i deia: –Vés i pren lo  llibre obert de mà de l’àngel que està  
Ap 10,10  dolç com la mel. 10 I prenguí lo  llibre de mà de l’àngel i el devorí; i  
Ap 13,8  dels quals no estan escrits en lo  llibre de la vida de l’Anyell, que fou  
Ap 17,8  dels quals no estan escrits en lo  llibre de vida des de la creació del món,  
Ap 20,12  los llibres; i fou obert un altre  llibre, que és lo llibre de vida; i foren  
Ap 20,12  obert un altre llibre, que és lo  llibre de vida; i foren judicats los morts 
Ap 20,15 I el que no fou trobat escrit en lo  llibre de la vida fou llançat en l’estany 
Ap 21,27  los que estan escrits en lo  llibre de vida de l’Anyell. 22,Tit  
Ap 22,7  paraules de la profecia d’aquest  llibre! 8 I jo, Joan, só lo qui he oït i  
Ap 22,9  paraules de la profecia d’aquest  llibre. Adora a Déu. 10 I em digué: –No  
Ap 22,10  paraules de la profecia d’aquest  llibre, perquè lo temps està prop. 11 Lo  
Ap 22,18  paraules de la profecia d’aquest  llibre que, si algú anyadís a elles alguna 
Ap 22,18  que estan escrites en aquest  llibre. 19 I si algú detragués res de les  
Ap 22,19  detragués res de les paraules del  llibre d’aquesta profecia, Déu detraurà  
Ap 22,19  profecia, Déu detraurà sa part del  llibre de la vida, i de la ciutat santa, i 
Ap 22,19  coses que estan escrites en aquest  llibre. 20 Aquell que dóna testimoni d’  
Mt 1,1  l’Esperit Sant i son naixement. 1  Llibre de la generació de Jesucrist, fill  
Ac 9,27  i com després havia predicat  llibrement en Damasco en nom de Jesús. 28  
Ac 18,26  26 Aquest, doncs, començà a parlar  llibrement en la sinagoga. I quan  
Ac 19,8  8 I entrant en la sinagoga parlà  llibrement per espai de tres mesos,  
Jn 8,32  la veritat, i la veritat vos farà  llibres. 33 Ells li respongueren:  
Jn 8,33  Com dius, doncs, tu que serem  llibres? 34 Jesús los replicà: –En  
Jn 8,36 dóna llibertat, sereu verdaderament  llibres. 37 »Ja sé que sou fills d’  
Jn 21,25 sembla que no cabrien en lo món los  llibres que se n’haurien d’escriure. Ac 
Ac 4,21  amenaçant-los, los deixaren anar  llibres, no trobant motiu de castigar-  
Ac 16,35 a dir per los aguasils: –Deixa anar  llibres a eixos homes. 36 I l’escarceller 
Ac 17,9  i dels altres, los deixaren anar  llibres. 10 I els germans immediatament  
Ac 19,Tit  molts miracles. Són cremats los  llibres dolents. Demetri Argenter mou una  
Ac 19,19 seguit les arts vanes, portaren los  llibres i els cremaren davant de tothom; i 
Rm 6,20  éreu esclaus del pecat, estiguéreu  llibres de la justícia. 21 I quin fruit  
1Co 12,13  jueus com gentils, així servos com  llibres, i tots havem begut en un mateix  
Ga 4,31 ab qual llibertat Cristo nos ha fet  llibres. 5,Tit Capítol V Danys de l’  
2Tm 4,13  en Troas en poder de Carpo i els  llibres, en particular los pergamins. 14  
1Pe 2,16  dels homes imprudents; 16 com a  llibres, i no usant la llibertat per capa  
Ap 13,16 homes, grans i xics, rics i pobres,  llibres i servos, tinguessen un senyal en  
Ap 19,18  en ells, i carns de tots,  llibres i esclaus, i xics i grans. 19 I  
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Ap 20,12  del trono, i foren oberts los  llibres; i fou obert un altre llibre, que  
Ap 20,12  coses que estaven escrites en los  llibres, segons ses obres. 13 I el mar  
Ap 10,2  de foc. 2 I tenia en sa mà un  llibret obert; i posà son peu dret sobre  
Ap 10,9  a l’àngel i li diguí: –Dóna’m lo  llibret. I ell me digué: –Pren-lo i  
1Tm 5,11  perquè després d’haver viscut  llicenciosament contra Cristo, volen casar 
Mc 3,27  i robar ses alhajes si primer no  lliga al valent per a poder després  
Ap 20,2  que és lo diable i Satanàs, i el  lligà per mil anys, 3 i el ficà en l’  
Lc 13,16  d’Abraham a qui Satanàs ha tingut  lligada, com veeu, divuit anys, no  
Rm 7,2 2 Perquè la dona que té marit, està  lligada per la llei al marit mentres lo  
1Co 7,39  casa, fa millor. 39 La muller està  lligada per la llei mentres viu son marit; 
2Tm 2,9  mes la paraula de Déu no està  lligada. 10 Per consegüent, jo ho sofresc  
Mc 7,35  ses orelles i quedà desfeta la  lligadura de sa llengua, i parlava  
Ac 16,26 les portes, i quedaren desfetes les  lligadures de tots los presos. 27 I havent 
Col 2,19  i organisat per juntures i  lligaments, creix en l’aument de Déu. 20  
Mc 15,36  empapant una esponja ab vinagre, i  lligant-la a una canya, li donava beure, 
Ac 21,11  prengué lo cenyidor de Pau i,  lligant-se los peus i les mans, digué:  
Ac 22,4  aquest camí fins a la mort,  lligant i posant a la presó homes i dones, 
Mc 5,3  en los sepulcres i ningú lo podia  lligar ja ni ab cadenes. 4 Perquè havent- 
Ac 21,33  lo tribú, lo prengué i el manà  lligar ab dos cadenes, i li preguntà qui  
Ac 21,11  –Açò diu l’Esperit Sant: “Així  lligaran los jueus, en Jerusalem, al baró  
Mc 15,1  els escribes, i tot lo consistori,  lligaren a Jesús, se l’emportaren i l’  
Jn 18,12 dels jueus, prengueren a Jesús i el  lligaren. 13 I el conduïren primerament a  
Mc 9,41 creuen en mi, més li valdria que li  lligassen al coll una mola de molí i que  
Mt 12,29  i robar ses joies, si primer no ha  lligat al valent? Aleshores saquejarà sa  
Mt 14,3 Herodes havia fet prendre a Joan, i  lligat, lo posà en la presó per causa d’  
Mt 16,19  que llíguies sobre la terra estarà  lligat en lo cel, i tot lo que desllíguies 
Mt 18,18  tot quant lligueu sobre la terra,  lligat serà també en lo cel. I tot quant  
Mt 27,2  a fer-lo morir. 2 I el portaren  lligat i l’entregaren al president Ponç  
Mc 5,4 ni ab cadenes. 4 Perquè havent-lo  lligat moltes vegades ab grillons i ab  
Lc 8,29  i encara que el tenien tancat i  lligat ab grillons i cadenes, rompia los  
Jn 11,44 l’instant isqué lo qui havia mort,  lligat de peus i mans ab faixes, i tapada  
Jn 18,24 què em fereixes? 24 I Anàs l’envià  lligat al pontífice Caifàs. 25 I Simó Pere 
Ac 10,11 ell un vas com un gran llençol, que  lligat per les quatre puntes baixava del  
Ac 12,6  Pere dormint entre dos soldats,  lligat ab dues cadenes, i els guardes  
Ac 20,22  22 »I ara veus aquí que jo,  lligat de l’Esperit, me’n vaig a  
Ac 21,13  aparellat no solament per a ser  lligat, sinó també per a morir en  
Ac 22,25  d’ell. 25 I quan l’hagueren  lligat ab corretges, digué Pau al centurió 
Ac 22,29 tribú entrà en temor per haver-lo  lligat, tan prest com sabé que era ciutadà 
Ac 28,20 per l’esperança d’Israel estic jo  lligat ab aquesta cadena. 21 Llavors ells  
1Co 7,27  home l’estar-se així. 27 ¿Estàs  lligat a muller? No cèrquies deslligar-  
Ac 22,5  a Damasco ab lo fi de portar-los  lligats des d’allí a Jerusalem, per a què 
Rm 7,6 Llei de la mort, en la qual estàvem  lligats, per a què serviam en la novedat  
Ap 9,14  los quatre àngels que estan  lligats en lo gran riu Eufrates. 15 I  
Mt 13,30  “Colliu primer la sisanya i  lligau-la en gavelles per a cremar-la. 
Mt 22,13  Llavors lo rei digué a sos criats:  »–Lligau-lo de peus i mans i tirau-lo  
Mt 23,4  perquè ells diuen i no fan. 4 Puix  lliguen càrregues pesades e insuportables  
Mt 18,18 18 En veritat vos dic que tot quant  lligueu sobre la terra, lligat serà també  
Mt 16,19  del Regne del cel. I tot allò que  llíguies sobre la terra estarà lligat en  
Ac 4,6 i Alexandro, i tots quants eren del  llinatge sacerdotal. 7 I fent-los  
Ac 7,13  de sos germans i descobert son  llinatge a Faraó. 14 I enviant Josep, féu  
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Ac 13,23 farà totes mes voluntats. 23 »I del  llinatge d’aquest, segons la promesa, ha  
Ac 13,26 peus. 26 »Barons germans, fills del  llinatge d’Abraham i los que entre  
Ac 17,26  cosa; 26 i d’un sol féu tot lo  llinatge humà, per a què habitàs sobre  
Rm 1,3  Senyor nostre, que fou fet del  llinatge de David segons la carn; 4 i  
Rm 4,16  la promesa sia segura a tot son  llinatge, no tan sols al que és de la  
Rm 4,18  li havia estat dit: «Així serà ton  llinatge.» 19 I no se debilità en la fe,  
Rm 9,7  són israelites; 7 ni perquè són  llinatge d’Abraham són tots fills, sinó  
Rm 9,7  sinó que: «D’Isaac te serà cridat  llinatge.» 8 Ço és, no los que són fills  
Rm 9,8  de la promesa són tinguts per del  llinatge. 9 Puix aquesta és la paraula de  
Rm 9,29  dels exèrcits no ens hagués deixat  llinatge, hauríem estat com Sodoma i  
Rm 11,1  perquè jo també só israelita del  llinatge d’Abraham, de la tribu de  
2Co 11,22  israelites? Jo só també. ¿Són del  llinatge d’Abraham? També ho só jo. 23  
Fl 3,5 estat circumcidat al vuitè dia, del  llinatge d’Israel, de la tribu de  
2Tm 2,8  ’t que lo Senyor Jesucrist, del  llinatge de David, ressuscità d’entre els 
He 7,6  lloms d’Abraham. 6 Mes aquell lo  llinatge del qual no és contat entre ells, 
He 7,14  altar. 14 Perquè és notori que del  llinatge de Judà nasqué nostre Senyor, de  
1Pe 2,9  ordenats. 9 Mes vosaltres sou lo  llinatge elegit, lo sacerdoci real, la  
Ap 12,17  a fer la guerra als demés de son  llinatge, que guarden los manaments de Déu 
Ap 22,16  les iglésies. Jo só l’arrel, i el  llinatge de David, l’estrella resplendent 
Ap 1,7  los pits al veure’l tots los  llinatges de la terra. Així serà! Amén! 8  
Mt 6,28  vestir? Considerau com creixen los  lliris del camp. Ells no treballen ni  
Lc 12,27 -vos per a les demés? 27 Mirau los  lliris com creixen: no treballen, ni  
Mt 8,14  Pere, vegé a sa sogra jaent en lo  llit i ab febre. 15 I li tocà la mà i la  
Mt 9,2  un paralític postrat en lo  llit. I veent Jesús la fe d’ells, digué  
Mt 9,6  al paralític–: »Alça’t, pren ton  llit, i vés-te’n a casa teva. 7 I s’  
Mc 1,30  30 I la sogra de Simó jeia en lo  llit ab febre, i luego li parlaren d’  
Mc 2,4  -hi fet un forat, baixaren lo  llit en què jeia lo paralític. 5 I quan  
Mc 2,9  o dir-li: “Alça’t, pren ton  llit i camina”? 10 Per a què, doncs,  
Mc 2,11  »A tu t’ho dic, alça’t, pren ton  llit i vés-te’n a ta casa. 12 I a l’  
Mc 2,12 a l’instant s’alçà i, prenent son  llit, se n’anà a vista de tothom, de  
Mc 4,21 la dessota d’una mesura o sota del  llit? No la porten per a posar-la sobre  
Mc 7,30  trobà sa filla ajaguda sobre el  llit i que el dimoni havia eixit d’ella.  
Lc 5,18  aquí uns homes que portaven en un  llit a un paralític i buscaven com ficar- 
Lc 5,19  entre les teules, despenjaren lo  llit posant-lo al mig davant de Jesús.  
Lc 5,24  »A tu t’ho dic, alça’t, pren ton  llit, i vés-te’n a ta casa. 25 I a l’  
Lc 5,25  alçà a vista d’ells, i prengué lo  llit en què jeia i se n’anà a sa casa  
Lc 8,16 tapa ab un vas, ni la posa sota del  llit, sinó que la posa sobre un candelero, 
Lc 11,7  i les meves criatures són al  llit ab mi, no em puc llevar a donar-te  
Lc 17,34  en aquella nit estaran dos en un  llit: l’un serà pres, i l’altre, deixat; 
Jn 5,8  8 Jesús li diu: –Alça’t, pren ton  llit i marxa. 9 I aquest home fou curat en 
Jn 5,9  curat en un instant, i prengué son  llit i se posà a caminar. I era aquell un  
Jn 5,10  No t’és lícit portar-te’n lo  llit. 11 Ell los respongué: –Aquell que m’ 
Jn 5,11  m’ha curat m’ha dit: “Pren ton  llit i camina.” 12 Ells li preguntaren:  
Jn 5,12  home que t’ha dit: “Pren ton  llit i camina”? 13 Emperò lo qui havia  
Ac 9,33  Eneas, que vuit anys havia feia  llit, perquè estava paralític. 34 I Pere  
Ac 9,34  te cura. Alça’t i plega el  llit. I a l’instant s’alçà. 35 I el  
Ac 28,8 que el pare de Públio se trobava al  llit, en aquella ocasió, afligit de febres 
He 13,4  en tots honest lo matrimoni, i lo  llit, immaculat; perquè Déu judicarà als  
Ap 2,22  22 Veus aquí la postraré en un  llit, i els que adultérien ab ella se  
Ac 5,15  carrers i els posaven en llits i  lliteres per a què al venir Pere almenos  
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Mc 6,55  de tota ella los malalts en sos  llits tan prest com oïren que estava allí. 
Mc 7,4  i gerros, i utensilis de metall, i  llits. 5 I els fariseus i els escribes li  
Ac 5,15  als carrers i els posaven en  llits i lliteres per a què al venir Pere  
Jn 12,3  ab ell. 3 I havent pres Maria una  lliura d’ungüent preciós de nardo  
Mt 27,49 deien: –Deixau, vejam si ve Elies a  lliurar-lo. 50 Emperò Jesús, clamant  
Jn 19,39  portant ab si com cosa de cent  lliures d’una confecció de mirra i àloes. 
Mt 2,22 que Arquelao regnava en la Judea en  lloc d’Herodes, son pare, temé anar allí; 
Mt 12,41 i veus aquí que el que és en aquest  lloc és més que Jonàs. 42 La reina del  
Mt 12,42 i veus aquí que el que és en aquest  lloc és més que Salomó. 43 »Quan l’  
Mt 14,13 se retirà d’allí en una barca a un  lloc desert i apartat. I havent-ho oït  
Mt 14,15  i li digueren: –Aquest és un  lloc desert i l’hora ja és passada.  
Mt 14,35  -lo conegut los homes d’aquell  lloc, enviaren per tota aquella comarca, i 
Mt 15,17 boca passa al ventre i se llança en  lloc secret? 18 Emperò lo que ix de la  
Mt 17,14  Joan Baptista. 14 I quan arribà al  lloc a on era la multitud, se li acercà un 
Mt 21,2  2 dient-los: –Anau a aquell  lloc que està davant de vosaltres, i luego 
Mt 24,15  per lo profeta Daniel, està en lo  lloc sant (qui llegeix entenga), 16  
Mt 26,52  li digué Jesús: –Torna a son  lloc ton coltell; perquè tots los que  
Mt 27,33  creu de Jesús. 33 I vingueren a un  lloc anomenat Gòlgota, és dir, «lloc de la 
Mt 27,33 a un lloc anomenat Gòlgota, és dir,  «lloc de la Calavera». 34 I li donaren a  
Mt 28,6  com digué. Veniu i veeu lo  lloc a on havia estat colocat lo Senyor. 7 
Mc 1,35 de bon matí, isqué i se n’anà a un  lloc desert, i allí feia oració. 36 I Simó 
Mc 5,11  Estava llavors pasturant en aquell  lloc una ramada gran de porcs a la falda  
Mc 6,31  digué: –Veniu, apartem-nos a un  lloc solitari i descansau un poc. Puix  
Mc 6,32  en una barca, se retiraren a un  lloc desert i apartat. 33 I molts los  
Mc 6,35  i li digueren: –Desert és aquest  lloc i l’hora és ja passada. 36 Despediu  
Mc 8,23  la mà al cego, lo tragué fora del  lloc, i escopint-li en los ulls i posant 
Mc 8,26  te’n a ta casa, i si entres en lo  lloc no ho cónties a ningú del lloc. 27 E  
Mc 8,26  lo lloc no ho cónties a ningú del  lloc. 27 E isqué Jesús ab sos deixebles  
Mc 9,1  sols a una muntanya alta, en un  lloc apartat, i es transfigurà a presència 
Mc 11,2  deixebles 2 i els digué: –Anau al  lloc que està davant de vosaltres, i luego 
Mc 15,22  sa creu. 22 I el conduïren a un  lloc anomenat Gòlgota, que s’interpreta  
Mc 15,22 anomenat Gòlgota, que s’interpreta  «lloc de la Calavera». 23 I li donaven a  
Lc 2,7  en un pessebre, puix no hi havia  lloc per a ells en la posada. 8 I hi havia 
Lc 4,42  dia isqué per a anar-se’n a un  lloc desert, i la gent lo buscava i anaren 
Lc 9,12  què menjar, puix aquí estam en un  lloc desert. 13 I els digué: –Donau-los  
Lc 9,56  -les. I se n’anaren a un altre  lloc. 57 I succeí que, mentres anaven  
Lc 10,1  en dos davant seu a cada ciutat o  lloc a on ell havia de venir. 2 I els  
Lc 10,32 un levita, arribant cerca d’aquell  lloc, i veent-lo, passà també de llarg.  
Lc 10,38 seguint son camí, entrà Jesús en un  lloc, i una dona que es deia Marta l’  
Lc 11,1  que, estant ell orant en cert  lloc, quan concloí, li digué un de sos  
Lc 11,11  un peix, li donarà una serp en  lloc de peix? 12 O si demanàs un ou, li  
Lc 11,33 encenent una candela, la posa en un  lloc escondit, ni sota d’una mesura, sinó 
Lc 14,22 m’haveu manat, emperò encara queda  lloc. 23 »I digué el Senyor al criat:  
Lc 16,28 sia que vinguen ells també a aquest  lloc de turments. 29 »I Abraham li digué:  
Lc 17,12  la Galilea. 12 I a l’entrar en un  lloc, isqueren a son encontre deu  
Lc 19,5  5 I arribat que fou Jesús a aquell  lloc, alçant los ulls lo vegé, i li digué: 
Lc 19,30  30 dient-los: –Anau a aquell  lloc que està davant de vosaltres, i luego 
Lc 23,33  33 I quan hagueren arribat al  lloc anomenat Calvari, crucificaren allí a 
Lc 24,13  ells aquell mateix dia anaven a un  lloc anomenat Emmaús, que distava de  
Jn 4,20  vosaltres dieu que Jerusalem és lo  lloc a on se deu adorar. 21 Jesús li  
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Jn 6,10  assentar la gent. I estava aquell  lloc cobert d’herba. Se sentaren, doncs,  
Jn 6,23  barques de Tiberíades prop del  lloc en què (havent lo Senyor donat  
Jn 7,42  vindrà de la raça de David i del  lloc de Betlem, d’a on era David? 43 Així 
Jn 8,20 Jesús digué aquestes paraules en lo  lloc del tresor, mentres estava ensenyant  
Jn 10,40 a l’altra part del Jordà, a aquell  lloc a on primerament havia estat Joan  
Jn 11,1  Làssaro, resident en Betània,  lloc de Maria i de Marta, germanes seves.  
Jn 11,6  encara dos dies en lo mateix  lloc. 7 I després d’això digué a sos  
Jn 11,48  los romans i arruïnaran nostre  lloc i la nació. 49 Emperò, un d’ells,  
Jn 14,2 hauria dit, puix vaig a preparar lo  lloc per a vosaltres. 3 I quan me n’hauré 
Jn 14,3  n’hauré anat i hauré preparat lo  lloc per a vosaltres, tornaré i us prendré 
Jn 18,3  i per los fariseus, vingué a est  lloc ab llanternes, atxes i armes. 4  
Jn 19,13  i s’assentà en lo tribunal en un  lloc anomenat Litòstrotos, i en hebreu,  
Jn 19,17  al coll, anà caminant envers lo  lloc anomenat Calvari, i en hebreu  
Jn 19,20  molts dels jueus, perquè lo  lloc en què fou Jesús crucificat estava  
Jn 19,41  d’enterrar los jueus. 41 En lo  lloc a on fou crucificat hi havia un hort  
Jn 20,7  sinó separat i plegat en altre  lloc. 8 Llavors entrà també l’altre  
Ac 1,25 caigué Judes per anar-se’n a son  lloc. 26 I tiraren sorts, i caigué la sort 
Ac 2,1  estaven tots junts en un mateix  lloc. 2 I vingué de repente un ruido del  
Ac 4,31 31 I quan hagueren orat, tremolà lo  lloc en què estaven congregats, i quedaren 
Ac 6,13  no cessa de dir paraules contra lo  lloc sant i contra la Llei. 14 Perquè li  
Ac 6,14  Jesús de Nazaret destruirà aquest  lloc i mudarà les tradicions que ens donà  
Ac 7,7  eixiran i em serviran en aquest  lloc”. 8 I li donà lo pacte de  
Ac 7,33 te lo calçat de tos peus, perquè lo  lloc a on estàs terra santa és. 34 He  
Ac 7,49  –diu lo Senyor–, ¿o quin és lo  lloc de mon repòs? 50 No féu la meva mà  
Ac 8,36  anaven de camí, arribaren a un  lloc a on hi havia aigua, i digué l’  
Ac 12,7  i resplendí una llum en aquell  lloc, i tocant a Pere en lo costat, lo  
Ac 12,17  I eixint d’allí se n’anà a altre  lloc. 18 I quan fou de dia hi hagué no  
Ac 13,35  35 I per això diu també en altre  lloc: “No permetreu que vostre Sant veja  
Ac 21,12  i els que estaven en aquell  lloc, li pregàvem que no pujàs a  
Ac 21,28  i contra la Llei, i contra aquest  lloc, i ha introduït ademés los gentils en 
Ac 21,28  temple, i ha profanat aquest sant  lloc. 29 Puix havien vist anar ab ell per  
Ac 24,3  providències, 3 en tot temps i  lloc ho reconeixem, excelentíssim Fèlix,  
Ac 25,16  sos acusadors i sens donar-li  lloc de defensar-se del crim que li  
Ac 27,8  llarg de la costa, arribàrem a un  lloc que s’anomena Bons Ports, prop del  
Ac 27,41 a la platja. 41 Emperò donant en un  lloc que tenia mar per los dos costats,  
Rm 9,26  26 I succeirà que en lo  lloc a on los fou dit: «Vosaltres no sou  
Rm 12,19  vosaltres mateixos, ans bé feu  lloc a la ira; puix està escrit: «La  
Rm 15,10  a vostre nom.» 10 I en altre  lloc: «Alegrau’s, oh gentils, ab son  
Rm 15,23  aquí. 23 Emperò ara, no tenint ja  lloc de detenir-me més en aquestes  
1Co 1,2  i a tots los que en qualsevol  lloc invoquen lo nom de Jesucrist, nostre  
1Co 8,10 ciència, estar sentat a taula en lo  lloc dels ídols, la consciència del que és 
1Co 11,20  doncs, vos congregau en un  lloc, ja no és per a menjar la cena del  
1Co 12,28  alguns en la Iglésia, en primer  lloc, apòstols; en segon, profetes; en  
1Co 14,23  tota la Iglésia se congrega en un  lloc, i parlant tots ab llengües, entren  
1Co 15,3  cregut en va. 3 Perquè en primer  lloc vos he ensenyat lo mateix que havia  
1Tm 2,Tit  de tots. Devem orar en tot  lloc. Modèstia de les dones, sa sumissió i 
1Tm 2,8  que els homes préguien en tot  lloc, alçant les mans pures sens ira ni  
Flm 13  ab mi, per a què em servís en  lloc teu mentres estic en cadenes per a l’ 
Flm 16 sempre: 16 no ja com servo, sinó en  lloc de servo per germà molt amat,  
He 2,6  de què parlam. 6 I un en cert  lloc donà testimoni dient: «Què és l’home 
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He 2,13  en ell ma confiança.» I en altre  lloc: «Veeu-me aquí a mi i als fills que 
He 4,4  creació del món.» 4 Perquè en cert  lloc parlà així del dia setè: «I reposà  
He 4,5  de totes ses obres.» 5 I en aquest  lloc, altra vegada: «No entraran en mon  
He 8,7  certament no s’hauria buscat  lloc per lo segon. 8 I així, reprenent-  
He 11,8  Abraham fou cridat per anar a un  lloc que ell després havia de rebre en  
He 12,17  fou despreciat, perquè no encontrà  lloc d’arrepentiment, encara que ell ho  
Jm 2,3  «Senta’t tu en aquest bon  lloc», i diguésseu al pobre: «Esta’t tu  
Jm 4,15 poc de temps i luego se dissipa. En  lloc de dir: «Si el Senyor volgués i si  
2Pe 1,19  a una antorxa que resplendeix en  lloc obscur, fins que el dia clarègia, i  
Ap 2,5  i remouré ton candelero de son  lloc, a no ser que t’arrepentesques. 6  
Ap 12,6  dona fugí al desert, a on tenia un  lloc aparellat de Déu, per a ser  
Ap 12,8  i no fou trobat mai més son  lloc en lo cel. 9 I fou llançat fora  
Ap 12,14  per a què volàs al desert a son  lloc, a on és alimentada per un temps, i  
Ap 16,16 16 I els reunirà tots plegats en un  lloc que en hebreu s’apellida Armagedon.  
Ap 20,11  cel i la terra, i no fou trobat lo  lloc d’ells. 12 I vegí als morts, grans i 
Mt 12,43  d’algun home, va divagant per  llocs deserts buscant repòs, i no el  
Mt 13,5 les menjaren. 5 Altres caigueren en  llocs pedregosos, a on no hi havia molta  
Mt 24,7  i fams i terratrèmols en diferents  llocs. 8 I totes aquestes coses són  
Mc 6,56  en qualsevulla part que entràs, en  llocs, en granges o en ciutats, posaven  
Mc 7,19  al ventre, i després se llança en  llocs secrets, depurant tots los menjars.  
Mc 8,27  Jesús ab sos deixebles per los  llocs de Cesarea de Filipo, i en lo camí  
Mc 13,8  hi haurà terratrèmols en diferents  llocs, i fam. Això serà principi de  
Lc 4,37  I se difundí sa fama per tots los  llocs de la comarca. 38 I eixint Jesús de  
Lc 8,1  Jesús caminava per les ciutats i  llocs predicant i anunciant lo Regne de  
Lc 9,12  aquesta gent, per a què vagen als  llocs i masies del veïnat, s’allòtgien i  
Lc 11,24  ha eixit d’un home, divaga per  llocs àridos, cercant repòs. I quan no el  
Lc 13,22 I anava ensenyant per les ciutats i  llocs, caminant a Jerusalem. 23 I li digué 
Lc 21,11  grans terratrèmols en diferents  llocs, i pestilències i fams; i hi haurà  
Ac 8,25  i predicaven l’evangeli en molts  llocs dels samaritans. 26 I l’àngel del  
Ac 16,3  dels jueus que hi havia en aquells  llocs perquè tots sabien que son pare era  
Ac 28,7  que ell era un déu. 7 I en aquells  llocs tenia unes possessions lo príncep de 
2Co 10,16  16 anunciant l’evangeli en los  llocs que estan més allà de vosaltres, no  
Ef 1,3  ab tota benedicció espiritual en  llocs celestials en Cristo. 4 Així com nos 
Ef 1,20  i colocant-lo a sa dreta en los  llocs celestials, 21 sobre tot principat,  
Ef 2,6 junt ab ell i ens féu sentar en los  llocs celestials en Cristo Jesús, 7 per a  
Ef 3,10  als principats i potestats en los  llocs celestials, 11 conforme l’etern  
Fl 1,13  tot lo pretori i en tots los demés  llocs. 14 I molts dels germans en lo  
Ap 6,14  les isles foren remogudes de sos  llocs. 15 I els reis de la terra, i els  
Ac 28,30  anys enters en la casa que tenia  llogada, i rebia a tots los que el venien  
Mt 20,1 de famílies que isqué de bon matí a  llogar treballadors per a sa vinya. 2 I  
Mt 20,7 respongueren: »–Perquè ningú ens ha  llogat. »Ell los digué: »–Anau també  
Mt 3,4  de cuiro a l’entorn de sos  lloms, i lo seu menjar era llagostes i mel 
Mc 1,6  de cuiro a l’entorn de sos  lloms, i menjava llagostes i mel  
Lc 12,35  lo vostre cor. 35 »Teniu vostres  lloms cenyits i les candeles enceses en  
Ac 2,30  ab jurament que del fruit de sos  lloms, segons la carn, alçaria lo Cristo  
Ef 6,14 Estau, doncs, ferms, cenyiu vostres  lloms ab veritat, i armats de la lloriga  
He 7,5 encara que ells isqueren també dels  lloms d’Abraham. 6 Mes aquell lo llinatge 
He 7,10  10 perquè encara estava ell en los  lloms de son pare, quan Melquisedec isqué  
1Pe 1,13  13 Per lo tant, cenyiu’s los  lloms de vostre enteniment, siau sobris i  
Jn 10,12  pròpies les ovelles, veu venir lo  llop i abandona les ovelles i fuig, i el  
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Jn 10,12 i abandona les ovelles i fuig, i el  llop les agarra i esbarria lo bestiar. 13  
Mt 7,15 ab vestit d’ovelles i per dins són  llops robadors. 16 Per sos fruits los  
Mt 10,16  jo us envio com ovelles enmig de  llops. Siau, doncs, prudents com les  
Lc 10,3  jo us envio com anyells enmig de  llops. 4 No us emporteu bossa, ni alforja, 
Ac 20,29  de ma partida vos assaltaran  llops devoradors que no perdonaran lo  
Ef 6,14  lloms ab veritat, i armats de la  lloriga de la justícia, 15 i vostres peus, 
1Te 5,8  dia, vivim sobris, vestits ab la  lloriga de la fe i de la caritat, i per  
Mt 27,60  en una roca. I arrimà una gran  llosa a l’entrada del sepulcre, i se n’  
Mc 15,46  obert en la roca, i arrimà una  llosa a la boca del sepulcre. 47 I Maria  
Mc 16,3  entre si: –Qui ens desarrimarà la  llosa de la porta del sepulcre? 4 Emperò,  
Mc 16,4  4 Emperò, observant, vegeren la  llosa remoguda, puix era molt gran. 5 I  
Lc 24,2  preparat. 2 I trobaren remoguda la  llosa del sepulcre. 3 Mes, havent entrat  
Lc Inc  Evangeli de Jesucrist segons sant  Lluc 1,Tit Capítol I L’àngel Gabriel  
Ac 16,Tit  i se’l ne porta per company.  Lluc se’ls junta en Tròada. Van a  
Col 4,14  14 Vos saluda lo molt amat  Lluc, metge, i també Demas. 15 Saludau als 
2Tm 4,11  Tito, a Dalmàcia. 11 Solament  Lluc està ab mi. Pren a Marc i porta’l ab 
Flm 24  Flm 24 Marc, Aristarc, Demas i  Lluc, colaboradors meus. Flm 25 La gràcia  
Mt 4,16  en les tenebres vegé una gran  llum, i als que estaven sentats en la  
Mt 4,16 de la sombra de la mort, los nasqué  llum.» 17 Des d’aquella hora començà  
Mt 5,Tit  lo Senyor a sos apòstols sal i  llum de la terra. Declara que no ha vingut 
Mt 5,14  dels homes. 14 »Vosaltres sou la  llum del món. No es pot ocultar una ciutat 
Mt 5,16  en casa. 16 Bríllia així vostra  llum davant dels homes, per a què vègien  
Mt 6,23 ton cos serà tenebrós. Perquè si la  llum que en tu tens és tenebres, quant  
Mt 10,27 us dic en tenebres, dieu-ho en la  llum, i lo que oïu a l’orella, predicau- 
Mc 4,Tit  del sembrador i sa explicació. La  llum sobre del candelero. Llavor que naix  
Lc 2,32  a presència de tots los pobles: 32  llum per a iŀluminar als gentils, i per a  
Lc 8,16  per a què los que entren vegen la  llum. 17 Puix no hi ha res encobert que no 
Lc 11,33  per a què los que éntrien vegen la  llum. 34 Llum de ton cos és ton ull. Si  
Lc 11,35  35 Cuida, doncs, de que la  llum que hi ha en tu no sien tenebres. 36  
Lc 11,36  lluminós, i t’iŀluminarà com una  llum resplendent. 37 I mentres estava  
Lc 16,8 en sa generació que els fills de la  llum. 9 I jo us dic que procureu guanyar- 
Jn 1,4  ell era la vida, i la vida era la  llum dels homes. 5 I la llum resplendeix  
Jn 1,5 vida era la llum dels homes. 5 I la  llum resplendeix en les tenebres, i les  
Jn 1,7 de testimoni per a testificar de la  llum, a fi de que tots creguessen per medi 
Jn 1,8  per medi d’ell. 8 No era ell la  llum, sinó enviat per a donar testimoni de 
Jn 1,8  enviat per a donar testimoni de la  llum. 9 Aquell era la verdadera llum, que  
Jn 1,9  la llum. 9 Aquell era la verdadera  llum, que iŀlumina a tot home que ve a est 
Jn 3,19 Aquest és, doncs, lo judici: que la  llum vingué al món i los homes han amat  
Jn 3,19  han amat més les tenebres que la  llum, perquè ses obres eren males. 20 Puix 
Jn 3,20 tot aquell que obra mal avorreix la  llum, i no s’acerca a la llum per temor  
Jn 3,20  la llum, i no s’acerca a la  llum per temor de que ses obres no sien  
Jn 3,21  qui obra veritat s’acerca a la  llum a fi de que ses obres sien  
Jn 5,35 temps volguéreu alegrar-vos en sa  llum. 36 »Emperò jo tinc un testimoni  
Jn 8,12  a parlar-los dient: –Jo só la  llum del món: lo qui em segueix a mi no  
Jn 8,12 en les tenebres, sinó que tindrà la  llum de la vida. 13 I replicaren los  
Jn 9,5 5 Mentres estic en lo món, jo só la  llum del món. 6 Així que hagué dit això,  
Jn 11,9  de dia no encepega, perquè veu la  llum d’aquest món. 10 Mes lo qui va de  
Jn 11,10 va de nit encepega, perquè no hi ha  llum en ell. 11 Digué estes coses i  
Jn 12,35  home? 35 Jesús los respongué: –La  llum encara està per un poc de temps ab  
Jn 12,35  Caminau, doncs, mentres teniu  llum, per a què les tenebres no us  
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Jn 12,36  no sap a on va. 36 Mentres teniu  llum, creeu en la llum, per a què siau  
Jn 12,36  36 Mentres teniu llum, creeu en la  llum, per a què siau fills de la llum.  
Jn 12,36 la llum, per a què siau fills de la  llum. Estes coses digué Jesús, i se n’anà 
Jn 12,46  mi veu al que m’ha enviat. 46 Jo,  llum, he vingut al món per a què tot  
Jn 16,21  emperò tan prest com ha donat a  llum l’infant, ja no es recorda de sa  
Ac 9,3  lo rodejà de resplendor una  llum del cel. 4 I caigué en terra i oigué  
Ac 12,7  àngel del Senyor, i resplendí una  llum en aquell lloc, i tocant a Pere en lo 
Ac 13,47 ho manà, dient: “Jo t’he posat per  llum dels gentils, perquè sies la salvació 
Ac 16,29 som aquí. 29 Llavors ell demanà una  llum, i entrà dintre, i tremolant se  
Ac 22,6  rodejat repentinament d’una gran  llum del cel 7 i, caent en terra, oiguí  
Ac 22,9  que eren ab mi vegeren realment la  llum i tingueren temor; emperò no oigueren 
Ac 22,11 per causa del resplendor d’aquella  llum, guiat de la mà per los companys,  
Ac 26,13 migdia vegí, oh rei, en lo camí una  llum del cel que superava lo resplendor  
Ac 26,18  convertesquen de les tenebres a la  llum, i del poder de Satanàs a Déu, per a  
Ac 26,23  d’entre els morts i anunciaria la  llum al poble i als gentils. 24 I mentres  
Rm 2,19  i et jactes de ser guia de cegos i  llum dels que estan en tenebres, 20 mestre 
Rm 13,12  i vestim-nos ab les armes de la  llum. 13 Caminem honestament com de dia,  
2Co 4,Tit  L’evangeli per a uns és  llum, per a altres tenebres. Los apòstols, 
2Co 4,4  a què no resplendesca en ells la  llum de l’evangeli de la glòria de  
2Co 4,6  que de les tenebres resplendís la  llum, ell mateix resplendí en nostres  
2Co 6,14  injustícia? I quina comunió té la  llum ab les tenebres? 15 O quina concòrdia 
2Co 11,14  Satanàs se transforma en àngel de  llum. 15 I així no és molt que els seus  
Ef 5,8 temps éreu tenebres, emperò ara sou  llum en lo Senyor: proceïu com fills de la 
Ef 5,8  lo Senyor: proceïu com fills de la  llum 9 (puix lo fruit de l’Esperit és en  
Ef 5,13  són fetes manifestes per la  llum, perquè tot quant se manifesta és  
Ef 5,13  perquè tot quant se manifesta és  llum. 14 Per lo tant diu ell: «Desperta  
Col 1,12  de l’herència dels sants en la  llum, 13 lo qui nos ha llibertat del poder 
1Te 5,5  tots vosaltres sou fills de la  llum i fills del dia; nosaltres no ho som  
1Tm 6,16  immortalitat i habita en una  llum inaccessible, al qui ningun home ha  
2Tm 1,10  ha destruït la mort i ha portat a  llum la vida i la immortalitat per medi de 
1Pe 2,9  de les tenebres a sa meravellosa  llum. 10 Vosaltres, que en altre temps no  
1Jn 1,Tit  nostre Senyor, la qual és vida i  llum que ens purifica dels pecats. 1 Lo  
1Jn 1,5 us anunciam a vosaltres: Que Déu és  llum i no hi ha en ell tenebres algunes. 6 
1Jn 1,7  veritat. 7 Emperò si caminam en la  llum, com ell està també en la llum, tenim 
1Jn 1,7  la llum, com ell està també en la  llum, tenim comunió mútua, i la sang de  
1Jn 2,8  ja passaren, i la verdadera  llum ara resplendeix. 9 Lo qui diu que  
1Jn 2,9  9 Lo qui diu que està en  llum, i avorreix a son germà, està en  
1Jn 2,10 Lo qui ama a son germà habita en la  llum, i no hi ha escàndol en ell. 11  
Ap 18,23  de ninguna mola de molí; 23 i  llum d’antorxa mai més resplendirà en tu, 
Ap 21,11  que tenia la claredat de Déu, i sa  llum era semblant a una pedra preciosa de  
Ap 21,23  Déu la iŀlumina i l’Anyell és la  llum d’ella. 24 I les nacions d’aquells  
Ap 21,24  que s’han salvat caminaran en la  llum d’ella; i els reis de la terra  
Ap 22,5  mai més nit, i no farà fretura  llum d’antorxa, ni llum de sol, perquè lo 
Ap 22,5 no farà fretura llum d’antorxa, ni  llum de sol, perquè lo Senyor Déu los  
Mt 6,22 tresor, allí ton cor està també. 22  »Llum de ton cos és ton ull. Si ton ull és 
Lc 8,Tit  VIII Paràbola del sembrador.  Llum sobre del candelero. Jesús exerceix  
Lc 11,34  los que éntrien vegen la llum. 34  Llum de ton cos és ton ull. Si ton ull fos 
Fl 2,15  entre els quals resplendiu com  lluminars en lo món, 16 conservant la  
Mt 6,22  ull és senzill, tot ton cos serà  lluminós. 23 Emperò si ton ull és mal, tot 
Lc 11,36 part alguna tenebrosa, tot ell serà  lluminós, i t’iŀluminarà com una llum  
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Jm 1,17  dalt i descendeix del Pare de les  llums, en qui no hi ha mudança ni sombra  
Mt 24,29  dies, s’obscurirà lo sol, i la  lluna perdrà son resplendor, i les  
Mc 13,24  s’obscurirà el sol, i la  lluna no donarà son resplendor. 25 I  
Lc 21,25 hi haurà senyals en lo sol, i en la  lluna, i en les estrelles. I en la terra,  
Ac 2,20 sol se convertirà en tenebres, i la  lluna, en sang, abans que vinga lo dia  
1Co 15,41  del sol; altra la claredat de la  lluna, i altra, la claredat de les  
Ap 6,12  negre com un sac de silici, i la  lluna se tornà com sang. 13 I les  
Ap 8,12  del cel, i la tercera part de la  lluna, i la tercera part de les estrelles, 
Ap 12,1  una dona vestida del sol, i la  lluna sota sos peus, i en son cap, una  
Ap 21,23  23 I la ciutat no necessita sol ni  lluna que iŀlumínien en ella; perquè la  
Mt 17,Tit  del Senyor. Cura d’un  llunàtic endemoniat. Jesús paga lo tribut  
Mt 17,14  apiadau’s de mon fill, que és  llunàtic i pateix cruelment. Puix moltes  
Lc 9,Tit Transfiguració de Jesús. Cura d’un  llunàtic. Passió predita. Disputa dels  
Mt 4,24  i los posseïts dels dimonis, i los  llunàtics, i los paralítics, i els curava. 
Mt 8,30 -nos antes de temps? 30 I no molt  lluny d’ells estava pasturant una gran  
Mt 15,8  m’honra; emperò son cor està  lluny de mi. 9 I m’honren en va,  
Mt 16,22  a reconvenir-lo, dient: –Senyor,  lluny de vós tal cosa. No, no us  
Mt 21,33  arrendà a uns pagesos i s’ausentà  lluny. 34 I quan s’acercà la collita dels 
Mt 25,14  com un home que, a l’anar-se’n  lluny, cridà a sos criats i els entregà  
Mt 26,58 los ancians. 58 I Pere lo seguia de  lluny fins al palàcio del príncep dels  
Mt 27,55  allí moltes dones observant des de  lluny, que havien seguit a Jesús des de  
Mc 5,6  6 I quan vegé a Jesús des de  lluny, corregué a ell i l’adorà. 7 I  
Mc 7,6  ab los llavis, emperò son cor està  lluny de mi. 7 En va, doncs, m’honren,  
Mc 8,3 perquè alguns d’ells han vingut de  lluny. 4 I sos deixebles li respongueren:  
Mc 11,13  Betània, tingué fam. 13 I veent de  lluny una figuera que tenia fulles, anà  
Mc 12,1  arrendà a uns pagesos, i se n’anà  lluny de son país. 2 I a son temps envià  
Mc 12,34  sàviament, li digué: –No estàs  lluny del Regne de Déu. I ja ningú s’  
Mc 13,34 Així com un home, que anant-se’n  lluny, deixà sa casa i encarregà a quiscun 
Mc 14,54 54 Mes Pere l’anava seguint des de  lluny fins a dins del palaci del sumo  
Mc 15,40 també allí unes dones mirant des de  lluny, entre les quals estava Maria  
Lc 14,32  una ambaixada quan encara està  lluny, demanant-li tractats de pau. 33  
Lc 15,13 menor tot lo que era seu, se n’anà  lluny a un país estrany i allí dissipà  
Lc 15,20  a son pare. »I quan estava encara  lluny, lo vegé son pare, i se compadesqué. 
Lc 16,23  estava en los turments, vegé de  lluny a Abraham, i a Làssaro en son seno.  
Lc 17,12  leprosos, que s’aturaren des de  lluny 13 i alçaren la veu dient: –Jesús,  
Lc 22,54 dels sacerdots. I Pere lo seguia de  lluny a lluny. 55 I havent encès foc enmig 
Lc 22,54  I Pere lo seguia de lluny a  lluny. 55 I havent encès foc enmig del  
Lc 23,49 de la Galilea estaven mirant des de  lluny aquestes coses. 50 I veus aquí un  
Jn 21,8 filat ple de peixos (puix no estava  lluny de terra sinó com uns dos-cents  
Ac 2,39  fills, i per a tots los que estan  lluny, i per a quants crídia a si lo  
Ac 17,27  tocar i trobar, encara que no està  lluny de cada u de nosaltres. 28 “Perquè  
Ac 22,21  »–Vés, perquè jo et vull enviar  lluny d’aquí, als gentils. 22 I l’  
Ef 2,13  que en altre temps estàveu  lluny, vos haveu acercat per la sang de  
Ef 2,17 predicà pau a vosaltres que estàveu  lluny, i pau als que estaven prop. 18  
He 11,13  promeses; emperò mirant-les de  lluny, i saludant-les, i confessant que  
Ap 12,14 dos temps, i la meitat d’un temps,  lluny de la presència de la serpent. 15 I  
Ap 18,10  lo fum de sa crema. 10 Estant  lluny, per temor dels turments d’ella,  
Ap 18,15  coses, que s’enriquiren, estaran  lluny d’ella per temor de sos turments,  
Ap 18,17 quants trafiquen per mar se pararen  lluny. 18 I quan vegeren lo fum de son  
Mt 1,5  a Jessè. I Jessè engendrà a David,  lo rei. 6 I David, lo rei, engendrà a  
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Mt 1,6  a David, lo rei. 6 I David,  lo rei, engendrà a Salomó d’aquella que  
Mt 1,16  qual nasqué Jesús, que s’anomena  lo Cristo. 17 De manera que totes les  
Mt 1,20  rebre a Maria ta muller, perquè  lo que en ella ha nat, de l’Esperit Sant  
Mt 1,22  això fou fet per a què es complís  lo que digué lo Senyor per lo profeta, que 
Mt 1,22  per a què es complís lo que digué  lo Senyor per lo profeta, que diu: 23  
Mt 1,22  complís lo que digué lo Senyor per  lo profeta, que diu: 23 «Veus aquí la  
Mt 2,1  Betlem de Judà en temps d’Herodes  lo rei, veus aquí uns magos vingueren de  
Mt 2,2  a Jerusalem 2 dient: –A on és  lo qui ha nat rei dels jueus? Perquè  
Mt 2,2  en l’Orient i venim a adorar- lo. 3 I lo rei Herodes quan ho oí, se  
Mt 2,3  Orient i venim a adorar-lo. 3 I  lo rei Herodes quan ho oí, se torbà, i ab  
Mt 2,4 los preguntava a on havia de nàixer  lo Cristo. 5 I ells li digueren: –En  
Mt 2,5  Judà, perquè així està escrit per  lo profeta: 6 »“I tu, Betlem, terra de  
Mt 2,6  de Judà, perquè de tu eixirà  lo cap, que regirà mon poble d’Israel.” 7 
Mt 2,8 per a què jo també vàgia a adorar- lo. 9 Luego que ells oïren això del rei,  
Mt 2,13  cercarà l’infant per a matar- lo. 14 Alçant-se Josep, prengué l’  
Mt 2,15  d’Herodes, per a què es complís  lo que havia dit lo Senyor per lo profeta, 
Mt 2,15  a què es complís lo que havia dit  lo Senyor per lo profeta, que diu: «D’  
Mt 2,15  lo que havia dit lo Senyor per  lo profeta, que diu: «D’Egipte cridí a  
Mt 2,17 dels magos. 17 Llavors fou complert  lo que s’havia dit per Jeremies, lo  
Mt 2,17  lo que s’havia dit per Jeremies,  lo profeta, que diu: 18 «Veu fou oïda en  
Mt 2,23  diu Nazaret, per a què es complís  lo que havien dit los profetes: «S’  
Mt 3,Tit  precursor de Jesucrist, predica en  lo desert. Reprèn als fariseus i saduceus. 
Mt 3,Tit  i saduceus. Bateja a Cristo en  lo Jordà. 1 I en aquells dies vingué Joan  
Mt 3,1  1 I en aquells dies vingué Joan  lo Baptista predicant en lo desert de la  
Mt 3,1  Joan lo Baptista predicant en  lo desert de la Judea 2 i dient:  
Mt 3,2  ’s, perquè s’ha acercat  lo Regne del cel. 3 Puix aquest és de qui  
Mt 3,3  cel. 3 Puix aquest és de qui parlà  lo profeta Isaïes dient: «Veu del que  
Mt 3,3 Isaïes dient: «Veu del que clama en  lo desert: Aparellau lo camí del Senyor.  
Mt 3,3  que clama en lo desert: Aparellau  lo camí del Senyor. Feu drets sos camins.» 
Mt 3,4  Senyor. Feu drets sos camins.» 4 I  lo mateix Joan tenia un vestit de pèl de  
Mt 3,4  cuiro a l’entorn de sos lloms, i  lo seu menjar era llagostes i mel  
Mt 3,6 Jordà. 6 I eren batejats per ell en  lo Jordà, confessant sos pecats. 7 Veent,  
Mt 3,11  aigua per a arrepentiment. Emperò  lo qui ha de venir després de mi és més  
Mt 3,11  després de mi és més fort que jo,  lo calçat del qual no só digne de portar.  
Mt 3,12  sa era, i arreplegarà son blat en  lo graner. Mes cremarà les palles en un  
Mt 3,15  complir tota justícia. Aleshores  lo deixà. 16 I després que Jesús fou  
Mt 3,16 de l’aigua. I veus aquí se li obrí  lo cel i vegé a l’Esperit de Déu que  
Mt 4,3 tingué fam. 3 I acercant-se a ell  lo tentador, li digué: –Si ets fill de  
Mt 4,5  ix de la boca de Déu.” 5 Llavors  lo prengué lo diable i el portà a la  
Mt 4,5  boca de Déu.” 5 Llavors lo prengué  lo diable i el portà a la ciutat santa i  
Mt 4,5  a la ciutat santa i el posà sobre  lo pinacle del temple. 6 I li digué: –Si  
Mt 4,8 al Senyor, ton Déu.” 8 Altra vegada  lo diable lo conduí a una muntanya molt  
Mt 4,8  ton Déu.” 8 Altra vegada lo diable  lo conduí a una muntanya molt alta, i li  
Mt 4,11 i a ell sol serviràs.” 11 Aleshores  lo diable lo deixà. I veus aquí los àngels 
Mt 4,11  serviràs.” 11 Aleshores lo diable  lo deixà. I veus aquí los àngels arribaren 
Mt 4,14  Neftalim, 14 per a què es complís  lo que digué Isaïes lo profeta: 15 «Terra  
Mt 4,14  què es complís lo que digué Isaïes  lo profeta: 15 «Terra de Zabulon i terra  
Mt 4,17  ’s, perquè s’ha acercat  lo Regne del cel. 18 I anant Jesús per la  
Mt 4,18  son germà, los quals tiraven  lo filat al mar, puix eren pescadors. 19 I 
Mt 4,22  deixant los filats i son pare,  lo seguiren. 23 I anava Jesús recorrent  
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Mt 4,23 i curant tot mal i tota dolència en  lo poble. 24 I corregué sa fama per tota  
Mt 5,Tit  les vuit benaventurances. Anomena  lo Senyor a sos apòstols sal i llum de la  
Mt 5,3  d’esperit, perquè d’ells és  lo Regne del cel. 4 »Benaventurats los  
Mt 5,10  de la justícia, perquè d’ells és  lo Regne del cel. 11 »Sereu benaventurats  
Mt 5,12  perquè és gran vostre gallardó en  lo cel. Puix així perseguiren també als  
Mt 5,16  a vostre Pare que està en  lo cel. 17 »No penseu que he vingut a  
Mt 5,18  vos dic que, fins que pàssia  lo cel i la terra, no passarà de la Llei  
Mt 5,19  als homes, serà anomenat mínim en  lo Regne del cel. Mes aquell que els  
Mt 5,19  i ensènyia, serà anomenat gran en  lo Regne del cel. 20 »Puix jo us dic que,  
Mt 5,20  i dels fariseus, no entrareu en  lo Regne del cel. 21 »Haveu oït que es  
Mt 5,21  antepassats: “No mataràs.” I  lo qui màtia serà condemnat en judici. 22  
Mt 5,22  germà, estarà subjecte a judici. I  lo qui diga: “‹Racà›” a son germà, estarà  
Mt 5,22 germà, estarà subjecte a consell. I  lo qui li diga: “Fàtuo”, serà reo del foc  
Mt 5,23  reo del foc de l’infern. 23 »Per  lo tant, quan vages a oferir lo teu do en  
Mt 5,23  »Per lo tant, quan vages a oferir  lo teu do en l’altar, si allí te recordes 
Mt 5,24  cosa contra de tu, 24 deixa allí  lo teu do davant de l’altar, i vés-te  
Mt 5,25  mentres que estàs ab ell en  lo camí. No sia que ton contrari t’  
Mt 5,25  contrari t’entréguia al jutge, i  lo jutge t’entréguia a l’agusil, i et  
Mt 5,29 ’l fora de tu; perquè més te convé  lo perdre un de tos membres, que no que  
Mt 5,32  fornicació, la fa ser adúltera. I  lo qui es càsia ab la repudiada, comet  
Mt 5,34  De ninguna manera jureu. Ni per  lo cel, perquè és lo trono de Déu, 35 ni  
Mt 5,34  jureu. Ni per lo cel, perquè és  lo trono de Déu, 35 ni per la terra,  
Mt 5,37  sia blanc o negre. 37 Sia, doncs,  lo vostre parlar, sí, sí; no, no; perquè  
Mt 5,37  parlar, sí, sí; no, no; perquè tot  lo que excedeix d’açò, de mal proceeix.  
Mt 5,45  fills de vostre Pare que està en  lo cel, qui fa eixir lo seu sol sobre bons 
Mt 5,45  que està en lo cel, qui fa eixir  lo seu sol sobre bons i mals, i ploure  
Mt 6,Tit 6,Tit Capítol VI Jesucrist continua  lo sermó i parla de l’almoina, de l’  
Mt 6,Tit ha d’atresorar en la terra sinó en  lo cel. Que no es pot servir a dos amos. I 
Mt 6,1  bones obres davant dels homes ab  lo fi de ser vistos d’ells; d’altra  
Mt 6,1 gallardó de vostre Pare que està en  lo cel. 2 »I així, quan faces almoina, no  
Mt 6,3  que ta mà esquerra no sàpia  lo que fa la dreta; 4 a fi de que la teva  
Mt 6,8 -vos a ells, puix vostre Pare sap  lo que us fa menester antes de demanar-  
Mt 6,9  d’orar: Pare nostre que estau en  lo cel, sia santificat lo vostre nom. 10  
Mt 6,9 que estau en lo cel, sia santificat  lo vostre nom. 10 Vinga lo vostre Regne.  
Mt 6,10  santificat lo vostre nom. 10 Vinga  lo vostre Regne. Faça’s la vostra  
Mt 6,10  voluntat, així en la terra com en  lo cel. 11 Lo nostre pa de cada dia, donau 
Mt 6,11  pa de cada dia, donau-nos- lo avui. 12 I perdonau nostres deutes així 
Mt 6,17  bé, tu, quan dejúnies, ungeix-te  lo cap i renta’t la cara; 18 a fi de no  
Mt 6,19 vosaltres tresors en la terra, a on  lo rovell i l’arna los consumeixen i a on 
Mt 6,20  per a vosaltres tresors en  lo cel, a on ni lo rovell ni l’arna los  
Mt 6,20  tresors en lo cel, a on ni  lo rovell ni l’arna los consum i a on los 
Mt 6,25  a Déu i a les riqueses. 25 »Per  lo tant vos dic: No us afaneu per la  
Mt 6,25  val més la vida que l’aliment, i  lo cos més que el vestit? 26 Mirau los  
Mt 6,28  colze? 28 I ¿per què us afanau per  lo vestir? Considerau com creixen los  
Mt 6,33  33 Buscau, doncs, primerament  lo Regne de Déu i sa justícia, i totes  
Mt 6,34  34 I així, no aneu afanats per  lo dia de demà. Perquè lo dia de demà  
Mt 6,34  afanats per lo dia de demà. Perquè  lo dia de demà portarà en si son cuidado.  
Mt 7,Tit  caritat. Parla de quant estret és  lo camí del cel, i que s’han de distingir 
Mt 7,2  voleu que us judíquien. 2 Puix ab  lo judici ab què judicareu, sereu  
Mt 7,3  de ton germà i no veus la biga en  lo teu? 4 O, ¿com és que dius a ton germà: 
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Mt 7,4  i vet aquí tu tens una biga en  lo teu? 5 Hipòcrita!, trau primerament la  
Mt 7,6 de l’ull de ton germà. 6 »No doneu  lo que és sant als cans, ni tireu vostres  
Mt 7,8  tot aquell que demana, rep; i  lo qui busca, troba, i al que truca, se li 
Mt 7,11  ¿quant més vostre Pare que està en  lo cel donarà béns als que els hi  
Mt 7,13  perquè ampla és la porta i espaiós  lo camí que guia a la perdició, i molts  
Mt 7,14 Perquè estreta és la porta i estret  lo camí que guia a la vida, i pocs són los 
Mt 7,21 em diu: “Senyor, Senyor” entrarà en  lo Regne del cel, sinó lo qui fa la  
Mt 7,21  entrarà en lo Regne del cel, sinó  lo qui fa la voluntat de mon Pare que està 
Mt 7,21 la voluntat de mon Pare que està en  lo cel; eix entrarà en lo Regne del cel.  
Mt 7,21  que està en lo cel; eix entrarà en  lo Regne del cel. 22 Molts me diran en  
Mt 8,Tit  a un escriba que volia seguir- lo, i mana a un de sos deixebles que sens  
Mt 8,Tit  de sos deixebles que sens dilació  lo seguesca. Sossega una tempestat en lo  
Mt 8,Tit  seguesca. Sossega una tempestat en  lo mar, i cura a dos endemoniats en la  
Mt 8,1 1 Quan hagué baixat de la muntanya,  lo seguí molta gent. 2 I veus aquí vingué  
Mt 8,3 -me net. 3 I extenent Jesús la mà,  lo tocà dient: –Vull, sies net. I  
Mt 8,4  presenta’t al sacerdot, i ofereix  lo do que manà Moisès per a testimoni d’  
Mt 8,7  7 I Jesús li digué: –Jo hi aniré i  lo curaré. 8 I responent lo centurió,  
Mt 8,8 hi aniré i lo curaré. 8 I responent  lo centurió, digué: –Senyor, jo no só  
Mt 8,11  ab Abraham, i Isaac, i Jacob en  lo Regne del cel. 12 Però los fills del  
Mt 8,12  exteriors: allí seran los plors i  lo cruixir de dents. 13 I digué Jesús al  
Mt 8,13  sia fet. I en aquell punt quedà sa  lo sirvent. 14 I havent arribat Jesús a la 
Mt 8,14  de Pere, vegé a sa sogra jaent en  lo llit i ab febre. 15 I li tocà la mà i  
Mt 8,16 s’aixecà i los servia. 16 I vingut  lo vespre, li presentaren molts  
Mt 8,17  malalts. 17 Per a què es complís  lo que fou dit per lo profeta Isaïes, que  
Mt 8,17 a què es complís lo que fou dit per  lo profeta Isaïes, que digué: «Ell mateix  
Mt 8,20 i los aucells de l’aire, nius, mes  lo Fill de l’home no té a on reclinar lo  
Mt 8,20 Fill de l’home no té a on reclinar  lo cap. 21 I un de sos deixebles li digué: 
Mt 8,23  23 I entrant ell en una barca,  lo seguien sos deixebles. 24 I veus aquí  
Mt 8,24  sos deixebles. 24 I veus aquí que  lo mar s’alborotà en tanta manera, que  
Mt 8,25  sos deixebles s’acercaren a ell i  lo despertaren dient: –Senyor, salvau-  
Mt 8,27  –Qui és aquest a qui los vents i  lo mar obeeixen? 28 I havent passat Jesús  
Mt 8,32 i per un barranc se precipitaren en  lo mar; i moriren ofegats en les aigües.  
Mt 8,33  ciutat, ho referiren tot, junt ab  lo cas dels esperitats. 34 I luego tota la 
Mt 8,34  a l’encontre de Jesús, i quan  lo vegeren, li pregaven que se n’anàs  
Mt 9,Tit  sos termes. 9,Tit Capítol IX Cura  lo Senyor a un paralític. Murmuració dels  
Mt 9,Tit  dels escribes. Vocació de Mateu  lo publicà. Respon als fariseus que el  
Mt 9,2 presentaren un paralític postrat en  lo llit. I veent Jesús la fe d’ells,  
Mt 9,5  cor? 5 Quina cosa és més fàcil,  lo dir: “Perdonats te són tos pecats”, o  
Mt 9,9 un home anomenat Mateu, que seia en  lo banc dels drets, i li digué : –Segueix  
Mt 9,9  : –Segueix-me. I alçant-se,  lo seguí. 10 I succeí que, seient Jesús a  
Mt 9,16  en vestit vell, puix se’n du tot  lo que toca del vestit i l’esquinç se fa  
Mt 9,17  se rebenten los bots i es vessa  lo vi, i los bots se fan malbé. Sinó que  
Mt 9,19  i viurà. 19 I alçant-se Jesús,  lo seguí ab sos deixebles. 20 I veus aquí  
Mt 9,27  terra. 27 I passant Jesús d’allí,  lo seguiren dos cegos, cridant i dient:  
Mt 9,33  posseït del dimoni. 33 I llançat  lo dimoni, parlà lo mut; i quedà  
Mt 9,33  33 I llançat lo dimoni, parlà  lo mut; i quedà meravellada la gent i  
Mt 9,35 i curant tot mal i tota dolència en  lo poble. 36 I al veure aquella gent, se  
Mt 10,2  dels dotze apòstols són aquestos:  lo primer, Simó, anomenat Pere, i Andreu,  
Mt 10,3  Felip i Bartomeu; Tomàs i Mateu,  lo publicà; Jaume d’Alfeu i Tadeu; 4 Simó 
Mt 10,5  manant-los i dient: –No aneu per  lo camí dels gentils, ni entreu en les  
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Mt 10,7  predicau dient: «Que s’ha acercat  lo Regne del cel.» 8 Curau malalts,  
Mt 10,8 llançau dimonis; donau graciosament  lo que graciosament haveu rebut. 9 No  
Mt 10,10  vostres faixes. 10 Ni alforja per  lo camí, ni dos túniques, ni calçat, ni  
Mt 10,15  peus. 15 En veritat vos dic que en  lo dia del judici serà menor lo rigor per  
Mt 10,15 que en lo dia del judici serà menor  lo rigor per a la terra dels de Sodoma i  
Mt 10,19 I quan vos entréguien, no penseu ni  lo que haveu de dir, ni de quina manera,  
Mt 10,19 perquè en aquella hora se us donarà  lo que hajau de parlar. 20 Puix no sou  
Mt 10,21  Pare que parla en vosaltres. 21 »I  lo germà entregarà a la mort a son germà,  
Mt 10,21  entregarà a la mort a son germà, i  lo pare, a son fill. I s’alçaran los  
Mt 10,23  ciutats d’Israel fins que vinga  lo Fill de l’home. 24 »No és lo deixeble  
Mt 10,24 vinga lo Fill de l’home. 24 »No és  lo deixeble més que el mestre, ni lo  
Mt 10,24  lo deixeble més que el mestre, ni  lo sirvent més que son amo. 25 Basta-li  
Mt 10,25  son amo. 25 Basta-li al deixeble  lo ser com son mestre, i al sirvent, com  
Mt 10,27  tenebres, dieu-ho en la llum, i  lo que oïu a l’orella, predicau-ho en  
Mt 10,28  28 I no temau als que maten  lo cos i no poden matar l’ànima. Ans bé  
Mt 10,32  també davant mon Pare que està en  lo cel. 33 I tot aquell que em néguia  
Mt 10,33  negaré davant mon Pare que està en  lo cel. 34 »No penseu que vinga a posar  
Mt 10,37  més que a mi, no és digne de mi; i  lo qui ama al fill o a la filla més que a  
Mt 11,Tit  a Jesús per averiguar si ell era  lo Messies o si devien esperar a un altre. 
Mt 11,3  3 a preguntar-li: –¿Sou vós  lo qui ha de venir, o havem d’esperar a  
Mt 11,4  los digué: –Anau i contau a Joan  lo que haveu vist i oït: 5 los cegos  
Mt 11,7  de Joan a la gent dient: –Què és  lo que isquéreu a veure en lo desert? ¿Una 
Mt 11,7  –Què és lo que isquéreu a veure en  lo desert? ¿Una canya agitada del vent? 8  
Mt 11,8  agitada del vent? 8 Mes, què és  lo que isquéreu a veure? ¿Un home vestit  
Mt 11,10  envio mon àngel davant ton rostro,  lo qual aparellarà lo teu camí davant de  
Mt 11,10  ton rostro, lo qual aparellarà  lo teu camí davant de tu.” 11 »En veritat  
Mt 11,11 Joan Baptista. Emperò aquell que és  lo mínim en lo Regne del cel, és més gran  
Mt 11,11  Emperò aquell que és lo mínim en  lo Regne del cel, és més gran que ell. 12  
Mt 11,12 los dies de Joan Baptista fins ara,  lo Regne del cel pateix violència, i los  
Mt 11,19  posseït del dimoni.” 19 Vingué  lo Fill de l’home, que menja i beu, i  
Mt 11,22  s’haurien arrepentit. 22 Per  lo tant, jo us dic que hi haurà menos  
Mt 11,22 Tiro i Sidon que per a vosaltres en  lo dia del judici. 23 I tu, Cafarnaüm, que 
Mt 11,24  fins al dia d’avui. 24 Per  lo tant, vos dic que en lo dia del judici  
Mt 11,24  24 Per lo tant, vos dic que en  lo dia del judici menos rigor hi haurà per 
Mt 11,27  Pare, sinó el Fill, i aquell a qui  lo Fill ho haurà volgut revelar. 28 Veniu  
Mt 11,29  só mans i humil de cor, i trobareu  lo descans per a vostres ànimes. 30 Puix  
Mt 12,2  li deien: –Mira, tos deixebles fan  lo que no és lícit fer en dissabte. 3 Mes  
Mt 12,3  los respongué: –¿No haveu llegit  lo que féu David quan tingué fam, i els  
Mt 12,5  en los dissabtes los sacerdots en  lo temple trenquen lo dissabte, i no  
Mt 12,5 los sacerdots en lo temple trenquen  lo dissabte, i no pequen? 6 Puix jo us dic 
Mt 12,7  que el temple. 7 I si sabésseu  lo que és: “Misericòrdia vull, i no  
Mt 12,8  als innocents. 8 Perquè  lo Fill de l’home és Senyor fins del  
Mt 12,10  seca una mà, i ells, per acusar- lo, li preguntaren si era lícit curar en  
Mt 12,12  que una ovella? Així, que lícit és  lo fer bé en dissabte. 13 Llavors digué a  
Mt 12,14  tingueren consell sobre com  lo podrien fer perdre. 15 I coneixent-ho 
Mt 12,15  Jesús, se retirà d’allí. I molts  lo seguiren, i els curà a tots. 16 I els  
Mt 12,17  17 Per a què es complís  lo que fou dit per lo profeta Isaïes, que  
Mt 12,17 a què es complís lo que fou dit per  lo profeta Isaïes, que diu: 18 «Veus aquí  
Mt 12,18 aquí mon sirvent a qui he escollit,  lo meu amat en qui s’ha ben complagut ma  
Mt 12,20  la metxa que fuma, fins que pòrtia  lo judici a victòria. 21 I en son nom  
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Mt 12,23  pasmada, i deia: –¿És aquest  lo Fill de David? 24 Emperò los fariseus,  
Mt 12,28  que ha arribat a vosaltres  lo Regne de Déu. 29 »O com podrà entrar  
Mt 12,31  arreplega ab mi, escampa. 31 »Per  lo tant vos dic: qualsevol pecat i  
Mt 12,31  seran perdonats als homes, mes  lo blasfemar contra de l’Esperit no serà  
Mt 12,32  32 I qualsevol que pàrlia contra  lo Fill de l’home, serà perdonat. Emperò  
Mt 12,32 perdonat, ni en aquest sigle, ni en  lo venider. 33 O vosaltres feu l’arbre bo 
Mt 12,33 dolent i son fruit dolent; puix per  lo fruit se coneix l’arbre. 34 Raça de  
Mt 12,36  pàrlien, n’han de donar compte en  lo dia del judici. 37 Puix per tes  
Mt 12,40  estigué tres dies i tres nits en  lo ventre de la balena, del mateix modo lo 
Mt 12,40  de la balena, del mateix modo  lo Fill de l’home estarà tres dies i tres 
Mt 12,40  estarà tres dies i tres nits en  lo cor de la terra. 41 Los ninivites s’  
Mt 12,50 la voluntat de mon Pare que està en  lo cel, aqueix és mon germà, i germana, i  
Mt 13,6  de terra; 6 emperò a l’eixir  lo sol, se cremaren i se secaren, perquè  
Mt 13,11  a vosaltres se us ha otorgat  lo conèixer los misteris del Regne del  
Mt 13,15  mirareu i no veureu. 15 Puix  lo cor d’aquesta gent s’ha engrossit, i  
Mt 13,17  profetes i justos ansiaren veure  lo que veeu, i no ho vegeren, i oir lo que 
Mt 13,17 lo que veeu, i no ho vegeren, i oir  lo que oïu, i no ho oïren. 18 »Oïu  
Mt 13,19  d’aquell Regne i no l’entén, ve  lo Maligne i arrabassa lo que s’havia  
Mt 13,19 l’entén, ve lo Maligne i arrabassa  lo que s’havia sembrat en son cor: aqueix 
Mt 13,19 havia sembrat en son cor: aqueix és  lo que fou sembrat a la vora del camí. 20  
Mt 13,20  a la vora del camí. 20 Emperò  lo sembrat en terra pedregosa és aquell  
Mt 13,29  sisanya, arrancàsseu també ab ella  lo blat. 30 Deixau que cresca l’una i l’ 
Mt 13,30  gavelles per a cremar-la. Emperò  lo blat, arreplegau-lo en mon graner. ”  
Mt 13,30 -la. Emperò lo blat, arreplegau- lo en mon graner. ” 31 Altra paràbola los  
Mt 13,33  una altra paràbola: –És semblant  lo Regne del cel al llevat que pren una  
Mt 13,35  paràboles. 35 Per a què es complís  lo que havia dit lo profeta, que diu:  
Mt 13,35  a què es complís lo que havia dit  lo profeta, que diu: «Obriré la boca ab  
Mt 13,37  que sembra la bona llavor és  lo Fill de l’home. 38 I el camp és lo  
Mt 13,38 lo Fill de l’home. 38 I el camp és  lo món. I la bona llavor són los fills del 
Mt 13,39  39 I l’enemic que la sembrà és  lo diable, i la sega és la consumació del  
Mt 13,40  se cull la sisanya i es crema en  lo foc, així succeirà en la fi del món. 41 
Mt 13,43 Llavors los justos resplendiran com  lo sol en lo Regne de son Pare. »Qui té  
Mt 13,43  justos resplendiran com lo sol en  lo Regne de son Pare. »Qui té orelles per  
Mt 13,44  per a oir, oiga. 44 »És semblant  lo Regne del cel a un tresor escondit en  
Mt 13,44  del cel a un tresor escondit en  lo camp, que quan un home lo troba l’  
Mt 13,44  en lo camp, que quan un home  lo troba l’escondeix i, gosós de l’  
Mt 13,44  de l’encontre, se’n va i ven tot  lo que té, i compra aquell camp. 45 »Del  
Mt 13,45  45 »Del mateix modo és semblant  lo Regne del cel a un negociant que busca  
Mt 13,47  i la comprà. 47 »També és semblant  lo Regne del cel a un filat que, tirat al  
Mt 13,48 mena de peixos. 48 I quan està ple,  lo trauen a la vora los pescadors i,  
Mt 13,52 això, qualsevol escriba instruït en  lo Regne del cel és semblant a un pare de  
Mt 13,55  55 ¿Per ventura no és aquest  lo fill del fuster? ¿No es diu sa mare  
Mt 14,1  vestit. 1 En aquell temps, Herodes  lo tetrarca oigué la fama de Jesús 2 i  
Mt 14,2 digué a sos criats: –Aquest és Joan  lo Baptista, que ressuscità d’entre los  
Mt 14,3 havia fet prendre a Joan, i lligat,  lo posà en la presó per causa d’Herodias, 
Mt 14,5  és lícit tenir-la. 5 I volent- lo matar, temé al poble, perquè el miraven 
Mt 14,6  miraven com a un profeta. 6 Mes en  lo dia del cumpleanys d’Herodes, la filla 
Mt 14,7  de tots i agradà a Herodes, 7 per  lo que prometé ab jurament donar-li tot  
Mt 14,8 digué: –Dóna’m aquí, en una plata,  lo cap de Joan Baptista. 9 I el rei s’  
Mt 14,11  i donat que fou a la noia, esta  lo portà a sa mare. 12 Acudiren després  
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Mt 14,12  després sos deixebles a recollir  lo cos, i l’enterraren. I anaren a donar  
Mt 14,13 apartat. I havent-ho oït la gent,  lo seguiren de les ciutats a peu. 14 I a  
Mt 14,23  muntanya a fer oració. I arribat  lo vespre estava ell tot sol allí. 24 I la 
Mt 14,24  de les oles, puix era contrari  lo vent. 25 Emperò a la quarta vetlla de  
Mt 14,26  per sobre el mar. 26 I quan  lo vegeren caminar per sobre el mar, se  
Mt 14,32  com entraren en la barca, cessà  lo vent. 33 I els que estaven en la barca  
Mt 14,33  adoraren dient: –Verdaderament sou  lo Fill de Déu. 34 I havent passat a l’  
Mt 14,35  la terra de Genesar. 35 I havent- lo conegut los homes d’aquell lloc,  
Mt 15,Tit  de gran fe, i dóna menjar en  lo desert a una gran multitud de gent ab  
Mt 15,3  –I vosaltres, per què traspassau  lo manament de Déu per vostra tradició?  
Mt 15,6  desobligat.” I així haveu fet va  lo manament de Déu per vostra tradició. 7  
Mt 15,11  enteneu. 11 No contamina a l’home  lo que entra en la boca, sinó lo que ix de 
Mt 15,11  home lo que entra en la boca, sinó  lo que ix de la boca, això és lo que  
Mt 15,11  sinó lo que ix de la boca, això és  lo que contamina a l’home. 12 Llavors,  
Mt 15,14 guia a altre cego, los dos cauen en  lo fosso. 15 I responent Pere, li digué:  
Mt 15,18 se llança en lloc secret? 18 Emperò  lo que ix de la boca, del cor ix, i això  
Mt 15,18  de la boca, del cor ix, i això és  lo que contamina a l’home. 19 Puix del  
Mt 15,20  que contaminen a l’home. Emperò  lo menjar sens rentar-se les mans no  
Mt 15,26  I ell respongué dient: –No és just  lo prendre lo pa dels fills i tirar-lo  
Mt 15,26  dient: –No és just lo prendre  lo pa dels fills i tirar-lo als cans. 27 
Mt 15,26  prendre lo pa dels fills i tirar- lo als cans. 27 I ella digué: –Així és,  
Mt 15,32  en dejú, perquè no es desmaïn en  lo camí. 33 I los deixebles li digueren:  
Mt 16,Tit Promeses que li foren fetes. Reprèn  lo Senyor a sant Pere i exhorta a tots a  
Mt 16,Tit  a tots a que prenguen la creu i  lo seguesquen. 1 I s’acercaren a ell los  
Mt 16,1  i els saduceus a fi de tentar- lo. I li demanaren que els mostràs algun  
Mt 16,2  responent, los digué: –Quan arriba  lo vespre dieu: “Farà bon temps, perquè lo 
Mt 16,2  dieu: “Farà bon temps, perquè  lo cel és vermell.” 3 I al dematí: “Avui  
Mt 16,3  “Avui hi haurà tempestat, perquè  lo cel està nuvolós i rogeja.” 4  
Mt 16,4  i no se li donarà senyal, sinó  lo senyal del profeta Jonàs. I deixant-  
Mt 16,11  11 ¿Com no compreneu que no és per  lo pa que us diguí: “Guardau’s del llevat 
Mt 16,13 dient: –¿Qui diuen los homes que és  lo Fill de l’home? 14 I ells  
Mt 16,16 Simó Pere i digué: –Vós sou Cristo,  lo Fill de Déu viu. 17 I responent Jesús,  
Mt 16,17  la sang, sinó mon Pare que està en  lo cel. 18 I jo et dic també que tu ets  
Mt 16,19  sobre la terra estarà lligat en  lo cel, i tot lo que desllíguies sobre la  
Mt 16,19  estarà lligat en lo cel, i tot  lo que desllíguies sobre la terra serà  
Mt 16,19  la terra serà també deslligat en  lo cel. 20 Aleshores manà a sos deixebles  
Mt 16,20 diguessen a ningú que ell era Jesús  lo Cristo. 21 Des d’aquell punt començà  
Mt 16,22  al tercer dia. 22 I prenent- lo Pere a part, començà a reconvenir-lo, 
Mt 16,22 Pere a part, començà a reconvenir- lo, dient: –Senyor, lluny de vós tal cosa. 
Mt 16,26 26 Puix de què li serveix a l’home  lo guanyar tot lo món si perd sa ànima? O  
Mt 16,26 li serveix a l’home lo guanyar tot  lo món si perd sa ànima? O què donarà l’  
Mt 16,27  en canvi de sa ànima? 27 Perquè  lo Fill de l’home ha de venir en la  
Mt 17,Tit  un llunàtic endemoniat. Jesús paga  lo tribut al Cèsar. 1 Al cap de sis dies,  
Mt 17,2  ells. I son rostro resplendia com  lo sol, i ses vestidures se tornaren  
Mt 17,6  oïu a ell. 6 I a l’oir- lo los deixebles caigueren de rostro en  
Mt 17,9  manà Jesús dient: –A ningú digau  lo que haveu vist fins que lo Fill de l’  
Mt 17,9  digau lo que haveu vist fins que  lo Fill de l’home ressuscítia d’entre  
Mt 17,12  el conegueren; ans bé feren d’ell  lo que els plagué. Així també faran ells  
Mt 17,14  Puix moltes vegades cau en  lo foc, i sovint en l’aigua. 15 I l’he  
Mt 17,17  al dimoni, i eixí aquest del jove,  lo qual quedà curat des d’aquell punt. 18 
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Mt 17,23  acercaren a Pere los que cobraven  lo tribut de les dos dracmes, i li  
Mt 17,23  –Què, vostre mestre no paga  lo tribut? 24 –Sí –respongué. I havent  
Mt 17,26  vés al mar, tira l’ham, i pren  lo primer peix que isca. I obrint-li la  
Mt 18,Tit  de Jesús sobre la humilitat, sobre  lo pecat d’escàndol i sobre la correcció  
Mt 18,1  a Jesús dient-li: –Qui és  lo major en lo Regne del cel? 2 I Jesús,  
Mt 18,1  dient-li: –Qui és lo major en  lo Regne del cel? 2 I Jesús, cridant un  
Mt 18,2  cel? 2 I Jesús, cridant un infant,  lo colocà enmig d’ells 3 i digué: –En  
Mt 18,3 feu com los infants, no entrareu en  lo Regne del cel. 4 Quiscun, doncs, que s’ 
Mt 18,4 humiliï com aquest infant, eix serà  lo major en lo Regne del cel. 5 I qui  
Mt 18,4 aquest infant, eix serà lo major en  lo Regne del cel. 5 I qui rèbia a un tal  
Mt 18,6 roda de molí al coll i s’anegàs en  lo profundo del mar. 7 »Ai del món per  
Mt 18,8  home per qui ve l’escàndol! 8 Per  lo tant, si ta mà o ton peu t’  
Mt 18,10  Perquè jo us dic que sos àngels en  lo cel veuen sempre la cara de mon Pare  
Mt 18,10  la cara de mon Pare que està en  lo cel. 11 Puix lo Fill de l’home ha  
Mt 18,11  Pare que està en lo cel. 11 Puix  lo Fill de l’home ha vingut a salvar lo  
Mt 18,11  Fill de l’home ha vingut a salvar  lo que estava perdut. 12 Què us apar?: si  
Mt 18,13 s’esgarrià? 13 I si li esdevingués  lo trobar-la, vos dic en veritat que es  
Mt 18,14 voluntat de vostre Pare que està en  lo cel que es pèrdia un d’aquestos  
Mt 18,15  un d’aquestos petits. 15 »Per  lo tant, si ton germà pecàs contra de tu,  
Mt 18,15  contra de tu, vés i corretgeix- lo entre tu i ell solament. I si t’  
Mt 18,17  I si no oigués a la Iglésia, ten- lo per un gentil i un publicà. 18 En  
Mt 18,18  la terra, lligat serà també en  lo cel. I tot quant deslligareu sobre la  
Mt 18,18  la terra, deslligat serà també en  lo cel. 19 »Altra vegada vos dic que si  
Mt 18,19  otorgada per mon Pare que està en  lo cel. 20 Puix allà a on se troben  
Mt 18,21  pecant mon germà contra de mi  lo tinc de perdonar? Fins a set vegades?  
Mt 18,23 a setanta vegades set. 23 »Per això  lo Regne del cel és semblant a un rei que  
Mt 18,26  tenia, i que pagàs. 26 Llavors  lo criat, llançant-se a sos peus, li  
Mt 18,27 compadescut l’amo d’aquell criat,  lo deixà llibre i li perdonà lo deute. 28  
Mt 18,27 criat, lo deixà llibre i li perdonà  lo deute. 28 »Emperò luego que aquell  
Mt 18,28  li devia cent diners, i agarrant- lo pel coll l’ofegava, dient: »–Paga’m  
Mt 18,28  coll l’ofegava, dient: »–Paga’m  lo que em deus. 29 »I llançant-se a sos  
Mt 18,30  posar en la presó fins que pagàs  lo deute. 31 »I veent los altres criats  
Mt 18,31  los altres criats companys seus  lo que passava, se contristaren en extrem, 
Mt 18,31  extrem, i foren a contar a son amo  lo que havia passat. 32 »Llavors lo cridà  
Mt 18,32  lo que havia passat. 32 »Llavors  lo cridà son amo i li digué: »–O criat  
Mt 18,32  criat pervers! Jo et perdoní tot  lo deute perquè m’ho suplicares. 33 ¿No  
Mt 18,34  de tu? 34 »I irritat son amo,  lo féu entregar als aturmentadors fins que 
Mt 19,Tit  Capítol XIX Ensenya Jesús que  lo matrimoni és indisoluble, que sols hi  
Mt 19,2  a l’altra banda del Jordà. 2 I  lo seguí una gran multitud de gent. I los  
Mt 19,3  a ell los fariseus per a tentar- lo, dient: –¿És lícit a un home repudiar  
Mt 19,6  ja no són dues, sinó una carn. Per  lo tant, lo que Déu juntà, no ho sepària  
Mt 19,6  dues, sinó una carn. Per lo tant,  lo que Déu juntà, no ho sepària l’home. 7 
Mt 19,10  de sa muller, no és convenient  lo casar-se. 11 Ell los digué: –No tots  
Mt 19,14  de venir a mi, puix dels tals és  lo Regne del cel. 15 I quan los hagué  
Mt 19,21  als pobres, i tindràs un tresor en  lo cel. Després vine i segueix-me. 22 I  
Mt 19,22  vine i segueix-me. 22 I quan  lo jove oí aqueixes paraules, se n’anà  
Mt 19,23 que ab dificultat entrarà un ric en  lo Regne del cel. 24 I altra vegada vos  
Mt 19,24  és més fàcil passar un camell per  lo forat d’una agulla que l’entrar un  
Mt 19,24  una agulla que l’entrar un ric en  lo Regne del cel. 25 Los deixebles, a l’  
Mt 19,27  i vos havem seguit. Què és, doncs,  lo que tindrem? 28 I els digué Jesús: –En  
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Mt 19,28  seguit, quan en la regeneració  lo Fill de l’home s’assentarà en lo  
Mt 19,28  lo Fill de l’home s’assentarà en  lo trono de sa glòria, vos sentareu també  
Mt 20,4  també a ma vinya, i vos donaré  lo que sia just. 5 »I ells hi anaren.  
Mt 20,5  l’hora de sexta, i de nona, i féu  lo mateix. 6 I eixí envers l’hora  
Mt 20,6  digué: »–Per què us estau aquí tot  lo dia ociosos? 7 »I ells li respongueren: 
Mt 20,8  que sia just. 8 »I havent arribat  lo vespre, digué l’amo de la vinya a son  
Mt 20,11  cada u. 11 I després d’haver- lo rebut, murmuraven contra el pare de  
Mt 20,12  nosaltres, que havem suportat tot  lo pes del dia i del calor. 13 »Mes ell,  
Mt 20,14  ab mi per un diner? 14 Pren  lo que és teu i marxa. Puix jo vull donar  
Mt 20,14  Puix jo vull donar a aquest darrer  lo mateix que a tu. 15 ¿No m’és lícit fer 
Mt 20,15  que a tu. 15 ¿No m’és lícit fer  lo que em plau de lo que és meu? ¿És ton  
Mt 20,15  m’és lícit fer lo que em plau de  lo que és meu? ¿És ton ull mal perquè jo  
Mt 20,16  ull mal perquè jo só bo? 16 »Per  lo tant, los darrers seran primers, i los  
Mt 20,17  a Jerusalem, prengué a part en  lo camí a sos dotze deixebles i els digué: 
Mt 20,18  nosaltres pujam a Jerusalem, i  lo Fill de l’home serà entregat als  
Mt 20,18  dels sacerdots i als escribes, i  lo condemnaran a mort. 19 I l’entregaran  
Mt 20,20 del Zebedeu ab sos fills, adorant- lo i demanant-li alguna cosa. 21 Ell li  
Mt 20,22  Jesús, responent, digué: –No sabeu  lo que us demanau. ¿Podeu vosaltres beure  
Mt 20,22  us demanau. ¿Podeu vosaltres beure  lo calze que jo he de beure i ser batejats 
Mt 20,22  jo he de beure i ser batejats ab  lo baptisme ab què jo só batejat? I li  
Mt 20,23  mon calze i sereu batejats ab  lo baptisme ab què jo só batejat. Emperò  
Mt 20,23  o esquerra, no m’és donat a mi  lo concedir-ho, sinó a aquells per a qui 
Mt 20,28  sia criat vostre. 28 Així com  lo Fill de l’home no vingué per a ser  
Mt 20,29  29 I a l’eixir ells de Jericó,  lo seguí una gran multitud de gent. 30 I  
Mt 20,34 en aquell mateix instant vegeren, i  lo seguiren. 21,Tit Capítol XXI Jesús  
Mt 21,4  això fou fet per a què es complís  lo que havia dit lo profeta, que diu: 5  
Mt 21,4  a què es complís lo que havia dit  lo profeta, que diu: 5 «Dieu a la filla de 
Mt 21,6 los deixebles se n’anaren, i feren  lo que els havia manat Jesús. 7 I menaren  
Mt 21,7  Jesús. 7 I menaren la somera i  lo pollí, i posaren sobre d’ells sos  
Mt 21,7 posaren sobre d’ells sos vestits i  lo feren assentar damunt. 8 I una gran  
Mt 21,8  de gent estenia ses vestidures en  lo camí. I altres tallaven rames d’arbres 
Mt 21,8  rames d’arbres i les estenien en  lo camí. 9 I la turba que anava davant i  
Mt 21,9  de David! Beneït sia el qui ve en  lo nom del Senyor! Hosana en les altures!  
Mt 21,11 la gent responia: –Aquest és Jesús,  lo profeta de Nazaret de Galilea. 12 I  
Mt 21,12  de Galilea. 12 I entrà Jesús en  lo temple de Déu i treia fora a tots los  
Mt 21,12  tots los que venien i compraven en  lo temple. I trabucà les taules dels  
Mt 21,14  acercaren a ell cegos i coixos en  lo temple, i els curà. 15 Mes veent los  
Mt 21,15  havia fet, i als petits clamant en  lo temple i dient: «Hosana al Fill de  
Mt 21,16  16 I li digueren: –¿No oïu  lo que aquestos diuen? I Jesús los  
Mt 21,21  dubtàsseu, no tan solament faríeu  lo de la figuera, sinó que si diguésseu a  
Mt 21,31  les rameres vos passaran davant en  lo Regne de Déu. 32 Puix vingué Joan a  
Mt 21,32 32 Puix vingué Joan a vosaltres per  lo camí de la justícia, i vosaltres no el  
Mt 21,32  I los publicans i les rameres  lo cregueren, i vosaltres, veent això, no  
Mt 21,32 arrepentíreu després per a creure- lo. 33 »Oïu una altra paràbola: Hi havia  
Mt 21,38 “Aquest és l’hereu, veniu, matem- lo, i tindrem sa herència.” 39 I agarrant  
Mt 21,39  sa herència.” 39 I agarrant- lo, lo tragueren fora de la vinya i lo  
Mt 21,39  sa herència.” 39 I agarrant-lo,  lo tragueren fora de la vinya i lo  
Mt 21,39 lo, lo tragueren fora de la vinya i  lo mataren. 40 »Quan vinga l’amo de la  
Mt 21,41  que a son degut temps li pagaran  lo fruit. 42 Jesús los diu: –¿No haveu  
Mt 21,42  cap de cantonada. Això fou fet per  lo Senyor i és cosa meravellosa a nostres  
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Mt 21,43  a nostres ulls”? 43 »Per  lo tant, vos dic que us serà llevat lo  
Mt 21,43 lo tant, vos dic que us serà llevat  lo Regne de Déu i donat a gent que  
Mt 21,46 ells. 46 I discorrent com prendre- lo, tingueren por del poble, perquè era  
Mt 22,Tit  de son fill. Si ha de pagar-se  lo tribut al Cèsar. Doctrina sobre la  
Mt 22,11  de convidats. 11 »Quan entrà  lo rei per a veure als hostes, vegé allí  
Mt 22,13  »Emperò ell callà. 13 Llavors  lo rei digué a sos criats: »–Lligau-lo  
Mt 22,13  rei digué a sos criats: »–Lligau- lo de peus i mans i tirau-lo a les  
Mt 22,13  -lo de peus i mans i tirau- lo a les tenebres exteriors; allí seran  
Mt 22,15  sobre com podrien sorprendre’l en  lo que parlàs. 16 I li envien sos  
Mt 22,16 que ets home verídic i que ensenyes  lo camí de Déu en veritat, i que no et  
Mt 22,21  los digué: –Puix pagueu al Cèsar  lo que és del Cèsar, i a Déu lo que és de  
Mt 22,21  Cèsar lo que és del Cèsar, i a Déu  lo que és de Déu. 22 I a l’oir això se  
Mt 22,22  això se meravellaren i, deixant- lo, se n’anaren. 23 En aquell dia s’  
Mt 22,25  set germans, i havent-se casat  lo primer, morí, i per no haver tingut  
Mt 22,26  deixà sa muller a son germà. 26 I  lo mateix féu lo segon, i lo tercer, fins  
Mt 22,26  a son germà. 26 I lo mateix féu  lo segon, i lo tercer, fins al setè. 27 I  
Mt 22,26  26 I lo mateix féu lo segon, i  lo tercer, fins al setè. 27 I després de  
Mt 22,30 sinó que seran com àngels de Déu en  lo cel. 31 »I de la resurrecció dels  
Mt 22,31  dels morts, ¿no haveu llegit  lo que vos té dit Déu: 32 “Jo só lo Déu d’ 
Mt 22,32  lo que vos té dit Déu: 32 “Jo só  lo Déu d’Abraham, i lo Déu d’Isaac, i lo 
Mt 22,32 Déu: 32 “Jo só lo Déu d’Abraham, i  lo Déu d’Isaac, i lo Déu de Jacob”? No és 
Mt 22,32  d’Abraham, i lo Déu d’Isaac, i  lo Déu de Jacob”? No és Déu de morts, sinó 
Mt 22,35 la Llei, li preguntà per a tentar- lo: 36 –Mestre, quin és lo gran manament  
Mt 22,36  a tentar-lo: 36 –Mestre, quin és  lo gran manament de la Llei? 37 Jesús li  
Mt 22,38 de tot ton enteniment. 38 Aquest és  lo més gran i lo primer manament. 39 I lo  
Mt 22,38  38 Aquest és lo més gran i  lo primer manament. 39 I lo segon és  
Mt 22,39 més gran i lo primer manament. 39 I  lo segon és semblant a ell: Amaràs a ton  
Mt 23,Tit 23,Tit Capítol XXIII Condemna Jesús  lo rigor extremat dels fariseus en la  
Mt 23,8  puix un sol és vostre mestre,  lo Cristo, i tots vosaltres sou germans. 9 
Mt 23,9  un és vostre Pare que està en  lo cel. 10 Ni us apellideu mestres, perquè 
Mt 23,10  perquè un és vostre mestre,  lo Cristo. 11 Aquell que és major entre  
Mt 23,13  i fariseus, hipòcrites, que tancau  lo Regne del cel davant dels homes! Puix  
Mt 23,15  fariseus, hipòcrites, perquè rodau  lo mar i la terra per a fer un prosèlit, i 
Mt 23,15  un prosèlit, i després d’haver- lo fet, lo feu fill de l’infern al doble  
Mt 23,15  i després d’haver-lo fet,  lo feu fill de l’infern al doble de  
Mt 23,16  que dieu: “Qualsevol que júria per  lo temple, no és res; emperò aquell que  
Mt 23,17  Necis i cegos! Què és més, l’or o  lo temple que santifica l’or? 18 I:  
Mt 23,20  l’altar, jura per ell i per tot  lo que està sobre d’ell. 21 I qualsevol  
Mt 23,21 d’ell. 21 I qualsevol que jura per  lo temple, jura per ell i per aquell que  
Mt 23,22  habita en ell. 22 I qui jura per  lo cel, jura per lo trono de Déu i per lo  
Mt 23,22  22 I qui jura per lo cel, jura per  lo trono de Déu i per lo qui està assentat 
Mt 23,22 cel, jura per lo trono de Déu i per  lo qui està assentat sobre d’ell. 23 »Ai  
Mt 23,26  i del plat, a fi de que sia límpio  lo que està defora! 27 »Ai de vosaltres,  
Mt 23,35  la terra, des de la sang d’Abel  lo just, fins a la sang de Zacaries, fill  
Mt 23,39 digau: “Beneït sia aquell que ve en  lo nom del Senyor.” 24,Tit Capítol XXIV  
Mt 24,Tit del temple. Anuncia a sos deixebles  lo que succeiria durant la promulgació de  
Mt 24,Tit  vinguda. Avisa als verdaders fiels  lo que deurien fer per no ser enganyats  
Mt 24,6  que succeesquen, mes encara no és  lo fi. 7 Perquè s’alçarà gent contra  
Mt 24,14  del Regne serà predicat per tot  lo món en testimoni a totes les nacions, i 
Mt 24,14  les nacions, i aleshores vindrà  lo fi. 15 »Per lo tant, quan vejau que l’ 
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Mt 24,15  i aleshores vindrà lo fi. 15 »Per  lo tant, quan vejau que l’abominació  
Mt 24,15  desoladora, pronosticada per  lo profeta Daniel, està en lo lloc sant  
Mt 24,15  per lo profeta Daniel, està en  lo lloc sant (qui llegeix entenga), 16  
Mt 24,17  Judea fúgien a les muntanyes, 17 i  lo qui es tròbia en lo terrat, no bàixia a 
Mt 24,17 muntanyes, 17 i lo qui es tròbia en  lo terrat, no bàixia a prendre res de sa  
Mt 24,18  a prendre res de sa casa, 18 i  lo qui es tròbia en lo camp, no tórnia a  
Mt 24,18  sa casa, 18 i lo qui es tròbia en  lo camp, no tórnia a prendre sa túnica. 19 
Mt 24,23  si algú vos digués: “Mira,  lo Cristo està aquí”, o “Allí”, no el  
Mt 24,26  Mirau que vos ho he predit. 26 Per  lo tant, si us diguessen: “Veus aquí que  
Mt 24,26  diguessen: “Veus aquí que està en  lo desert”, no iscau. “Mirau que està en  
Mt 24,26  no iscau. “Mirau que està en  lo més escondit de la casa”, no ho cregau. 
Mt 24,27  no ho cregau. 27 Perquè així com  lo llampec ix de l’orient i es deixa  
Mt 24,28  28 En qualsevol part que es tròbia  lo cadàver, allí se juntaran també les  
Mt 24,29  d’aquells dies, s’obscurirà  lo sol, i la lluna perdrà son resplendor,  
Mt 24,30  30 »I llavors apareixerà  lo senyal del Fill de l’home en lo cel. I 
Mt 24,30  lo senyal del Fill de l’home en  lo cel. I aleshores se lamentaran totes  
Mt 24,36  los àngels del cel, sinó tan sols  lo Pare. 37 »I aixís com en los dies de  
Mt 24,39 no ho comprengueren fins que arribà  lo diluvi i se’n portà a tothom, així  
Mt 24,40 home. 40 Llavors dos se trobaran en  lo camp: l’un serà pres i l’altre  
Mt 24,43  sabés a què hora havia de venir  lo lladre, sens dubte estaria vetllant i  
Mt 24,44 i no deixaria minar sa casa. 44 Per  lo tant, estau vosaltres a punt també,  
Mt 24,44 a l’hora menos pensada ha de venir  lo Fill de l’home. 45 »¿Qui pensau que és 
Mt 24,45  de l’home. 45 »¿Qui pensau que és  lo criat fiel i prudent a qui son amo  
Mt 24,50  vindrà el senyor del tal criat en  lo dia que no l’espera i a l’hora que  
Mt 25,1 vinguda i judici final. 1 »Llavors,  lo Regne del cel serà semblant a deu  
Mt 25,6  que ve l’espòs, eixiu a rebre- lo! 7 »Llavors s’alçaren totes aquelles  
Mt 25,10 mentres que elles foren a comprar- lo, vingué l’espòs, i les que estaven a  
Mt 25,13  13 »Vetllau, doncs, pués no sabeu  lo dia ni l’hora en què ha de venir lo  
Mt 25,13  dia ni l’hora en què ha de venir  lo Fill de l’home. 14 »Perquè això és com 
Mt 25,18 anà i cavà en terra, i escondí allí  lo diner de son senyor. 19 »Al cap de molt 
Mt 25,21  fiel i bo, ja que fores fiel en  lo poc, jo et posaré sobre lo molt. Entra  
Mt 25,21  fiel en lo poc, jo et posaré sobre  lo molt. Entra en lo goig de ton senyor.  
Mt 25,21  et posaré sobre lo molt. Entra en  lo goig de ton senyor. 22 »I s’acercà  
Mt 25,23  fiel i bo, ja que fores fiel en  lo poc, jo et posaré sobre lo molt. Entra  
Mt 25,23  fiel en lo poc, jo et posaré sobre  lo molt. Entra en lo goig de ton senyor.  
Mt 25,23  et posaré sobre lo molt. Entra en  lo goig de ton senyor. 24 »I havent  
Mt 25,25  ton talent en la terra. Aquí teniu  lo que és vostre. 26 »I responent-li son 
Mt 25,27 jo, hauria rebut certament ab usura  lo que era meu. 28 Preneu-li, puix, lo  
Mt 25,28  que era meu. 28 Preneu-li, puix,  lo talent, i donau-lo al que té deu  
Mt 25,28  -li, puix, lo talent, i donau- lo al que té deu talents. 29 Puix a  
Mt 25,30  té. 30 I al criat inútil tirau- lo a les tenebres exteriors: allí seran  
Mt 25,31 el cruixir de dents. 31 »Quan vinga  lo Fill de l’home en sa majestat, i tots  
Mt 25,32  los uns dels altres, així com  lo pastor separa les ovelles dels cabrits. 
Mt 25,34  a l’esquerra. 34 Aleshores dirà  lo rei als que estan a sa dreta: »–Veniu,  
Mt 25,34  beneïts de mon Pare, posseïu  lo Regne que vos està preparat des de la  
Mt 25,40 vos anàrem a veure? 40 »I responent  lo rei, los dirà: »–En veritat vos dic que 
Mt 26,3 escribes i els ancians del poble en  lo palaci del sumo sacerdot, anomenat  
Mt 26,4  prendre dolosament a Jesús i fer- lo morir. 5 Mes ells deien: –No en dia de  
Mt 26,5  cas que succeesca algun alborot en  lo poble. 6 I estant Jesús en Betània, en  
Mt 26,7  d’alabastre ab ungüent preciós, i  lo derramà sobre son cap, quan estava  
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Mt 26,13  predíquia aqueix evangeli per tot  lo món, se contarà també lo que aqueixa  
Mt 26,13  per tot lo món, se contarà també  lo que aqueixa dona ha fet en memòria  
Mt 26,16 moment buscava ocasió d’entregar- lo. 17 I lo primer dia dels Àzims s’  
Mt 26,17  ocasió d’entregar-lo. 17 I  lo primer dia dels Àzims s’acercaren los  
Mt 26,20  aparellaren la pasqua. 20 I vingut  lo vespre, estava sentat a taula ab sos  
Mt 26,23  –Aquell que posa ab mi la mà en  lo plat, eix m’entregarà. 24 Lo Fill de  
Mt 26,24  aquell home per qui serà entregat  lo Fill de l’home! Més li valdria al tal  
Mt 26,26 I quan ells menjaven, prengué Jesús  lo pa, i lo beneí i lo partí, i lo donà a  
Mt 26,26  menjaven, prengué Jesús lo pa, i  lo beneí i lo partí, i lo donà a sos  
Mt 26,26  prengué Jesús lo pa, i lo beneí i  lo partí, i lo donà a sos deixebles dient: 
Mt 26,26  lo pa, i lo beneí i lo partí, i  lo donà a sos deixebles dient: –Preneu i  
Mt 26,27  aquest és mon cos. 27 I prenent  lo calze, donà gràcies, i els el donà  
Mt 26,29  el bèguia de nou ab vosaltres en  lo Regne de mon Pare. 30 I després que  
Mt 26,35 I tots los demés deixebles digueren  lo mateix. 36 Aleshores se n’anà Jesús ab 
Mt 26,48  I aquell que l’entregà, los donà  lo senyal dient: –A qui jo bésia, ell és,  
Mt 26,48  –A qui jo bésia, ell és, preneu- lo. 49 I tot seguit s’acercà a Jesús i  
Mt 26,55  estava assentat ab vosaltres en  lo temple ensenyant, i no em prenguéreu.  
Mt 26,56  Llavors tots los deixebles  lo desempararen i fugiren. 57 Emperò los  
Mt 26,57  Emperò los que havien pres a Jesús  lo portaren a casa de Caifàs, príncep dels 
Mt 26,58  escribes i los ancians. 58 I Pere  lo seguia de lluny fins al palàcio del  
Mt 26,58  sentat ab los criats, per a veure  lo fi. 59 Emperò los prínceps dels  
Mt 26,59  dels sacerdots i els ancians i tot  lo Consell buscaven algun testimoni fals  
Mt 26,59  fals contra Jesús per a fer- lo morir. 60 I no el trobaren, a pesar d’ 
Mt 26,61  –Aqueix digué: “Puc destruir  lo temple de Déu, i reedificar-lo en  
Mt 26,61  lo temple de Déu, i reedificar- lo en tres dies.” 62 I alçant-se lo  
Mt 26,62  lo en tres dies.” 62 I alçant-se  lo príncep dels sacerdots, li digué: –¿No  
Mt 26,62  li digué: –¿No respons res a  lo que aquestos testifiquen contra tu? 63  
Mt 26,63  contra tu? 63 I Jesús callava. I  lo príncep dels sacerdots li digué: –Te  
Mt 26,63  Déu viu, que ens digues si tu ets  lo Cristo, lo Fill de Déu. 64 Jesús li  
Mt 26,63 que ens digues si tu ets lo Cristo,  lo Fill de Déu. 64 Jesús li diu: –Tu ho  
Mt 26,65  en los núvols del cel. 65 Llavors  lo príncep dels sacerdots rompé ses  
Mt 26,67  i altres li donaren bufetadas en  lo rostro 68 dient: –Endevina’ns, Cristo, 
Mt 26,68  –Endevina’ns, Cristo, qui és  lo qui t’ha ferit? 69 Mentrestant Pere  
Mt 26,69  Mentrestant Pere estava defora en  lo pati, i se li acercà una sirventa  
Mt 26,69  dient: –Tu també érets ab Jesús,  lo galileu. 70 Mes ell negà davant de tots 
Mt 26,70  negà davant de tots dient: –No sé  lo que et dius. 71 I a l’eixir ell a la  
Mt 26,71  71 I a l’eixir ell a la porta,  lo vegé una altra sirventa i digué als que 
Mt 26,74 coneixia tal home. I en aquell punt  lo gall cantà. 75 I Pere se recordà de les 
Mt 27,1  sellat i custodiat. 1 Arribant  lo dematí, tots los prínceps del sacerdots 
Mt 27,1 en consell contra Jesús per a fer- lo morir. 2 I el portaren lligat i l’  
Mt 27,5  I llançant les monedes de plata en  lo temple, se retirà i se n’anà, i es  
Mt 27,6  –No és lícit posar-les en  lo tresor, perquè és preu de sang. 7 I  
Mt 27,7  sobre això, compraren ab elles  lo camp d’un oller, per a enterrar als  
Mt 27,9 «camp de sang». 9 Llavors se complí  lo que fou dit per lo profeta Jeremies,  
Mt 27,9  se complí lo que fou dit per  lo profeta Jeremies, que digué: «I  
Mt 27,10  d’Israel. 10 I les donaren per  lo camp de l’oller, així com ho manà lo  
Mt 27,10  camp de l’oller, així com ho manà  lo Senyor.» 11 I Jesús fou presentat  
Mt 27,11 davant del president, i li preguntà  lo president dient: –¿Ets tu lo rei dels  
Mt 27,11  lo president dient: –¿Ets tu  lo rei dels jueus? Jesús li digué: –Tu ho  
Mt 27,15  en gran manera. 15 I acostumava  lo president en dies de gran festivitat  
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Mt 27,15  llibre al poble un dels presos,  lo qui ells volien. 16 I en aquella ocasió 
Mt 27,23  tots: –Sia crucificat. Los diu  lo president: –Puix quin mal ha fet? I  
Mt 27,25  vos ho vejau. 25 I responent tot  lo poble, digué: –Sobre nosaltres i sobre  
Mt 27,27  prenent a Jesús per a conduir- lo al pretori, feren formar tota la cohort 
Mt 27,28  a son alrededor. 28 I despullant- lo, li posaren un manto de grana. 29 I  
Mt 27,31  -se mofat d’ell, li llevaren  lo manto i el vestiren ab ses vestidures,  
Mt 27,34 beure vi mesclat ab fel. I havent- lo gustat, no el volgué beure. 35 I  
Mt 27,35 tirant a sort; per a què es complís  lo que fou dit per lo profeta que diu: «Se 
Mt 27,35 a què es complís lo que fou dit per  lo profeta que diu: «Se repartiran mes  
Mt 27,37  causa escrita: «Aquest és Jesús,  lo rei dels jueus.» 38 Llavors  
Mt 27,39  l’esquerra. 39 I los que passaven  lo blasfemaven, movent sos caps 40 i  
Mt 27,40 40 i dient: –Eh, tu que destrueixes  lo temple, i el reedifiques en tres dies,  
Mt 27,40  dies, salva’t a tu mateix. Si ets  lo Fill de Déu, baixa de la creu! 41 Així  
Mt 27,41  creu! 41 Així mateix, insultant- lo també los prínceps dels sacerdots ab  
Mt 27,42 no es pot salvar a si mateix! Si és  lo rei d’Israel, que bàixia ara de la  
Mt 27,43  ara, si l’ama. Puix digué: “Só  lo Fill de Déu”! 44 I los lladres que eren 
Mt 27,49  vejam si ve Elies a lliurar- lo. 50 Emperò Jesús, clamant segona vegada 
Mt 27,51  51 I veus aquí que es rompé  lo vel del temple en dos trossos de dalt  
Mt 27,54 i s’aparegueren a molts. 54 Emperò  lo centurió i els que ab ell estaven fent  
Mt 27,54  estaven fent guarda a Jesús, vist  lo terratrèmol i les coses que passaven,  
Mt 27,55  a Jesús des de Galilea servint- lo, 56 entre les quals estava Maria  
Mt 27,57  del Zebedeu. 57 I havent arribat  lo vespre, vingué un home ric d’Arimatea, 
Mt 27,57  ric d’Arimatea, anomenat Josep,  lo qual era també deixeble de Jesús. 58  
Mt 27,58  anà a trobar a Pilat i li demanà  lo cos de Jesús. Llavors Pilat manà donar  
Mt 27,58  Llavors Pilat manà donar-li  lo cos. 59 I prenent Josep lo cos, l’  
Mt 27,59  -li lo cos. 59 I prenent Josep  lo cos, l’embolicà ab un llençol net. 60  
Mt 27,62  62 I al dia següent, que és  lo dia després del de la Preparació, los  
Mt 27,64  64 Mana, doncs, que es guàrdia  lo sepulcre fins al tercer dia, no sia que 
Mt 27,65  –Guardes teniu; anau i guardau- lo tan bé com pugau. 66 I ells se n’  
Mt 27,66  ells se n’anaren, i per assegurar  lo sepulcre sellaren la pedra i hi posaren 
Mt 28,1  promet sa protecció. 1 A l’acabar  lo dissabte, i apuntant lo primer dia de  
Mt 28,1 A l’acabar lo dissabte, i apuntant  lo primer dia de la semana, vingueren  
Mt 28,1  Magdalena i l’altra Maria a veure  lo sepulcre. 2 I veus aquí que hi hagué un 
Mt 28,6  com digué. Veniu i veeu  lo lloc a on havia estat colocat lo  
Mt 28,6  lo lloc a on havia estat colocat  lo Senyor. 7 I anau immediatament i dieu a 
Mt 28,7  de vosaltres en Galilea: allí  lo veureu. Mirau, jo us ho he avisat. 8 I  
Mt 28,13  “De nit vingueren sos deixebles, i  lo robaren mentres que nosaltres estàvem  
Mt 28,17 on Jesús los havia manat. 17 I quan  lo vegeren, l’adoraren; emperò alguns  
Mt 28,18  –Se m’ha donat tota potestat en  lo cel i en la terra. 19 Anau, doncs, i  
Mt 28,19  a tota la gent, batejant-los en  lo nom del Pare, i del Fill, i de l’  
Mc 1,Tit  Joan. Jesús, després de batejat en  lo Jordà i tentat en lo desert, comença a  
Mc 1,Tit  de batejat en lo Jordà i tentat en  lo desert, comença a predicar l’evangeli  
Mc 1,2  envio mon àngel davant ton rostro,  lo qual aparellarà ton camí davant de tu.  
Mc 1,3  de tu. 3 Veu del que clama en  lo desert: Aparellau lo camí del Senyor,  
Mc 1,3  que clama en lo desert: Aparellau  lo camí del Senyor, feu drets sos camins.» 
Mc 1,4 drets sos camins.» 4 Estava Joan en  lo desert batejant i predicant lo baptisme 
Mc 1,4  en lo desert batejant i predicant  lo baptisme d’arrepentiment per a  
Mc 1,5  i eren batejats per ell en  lo riu Jordà, confessant sos pecats. 6  
Mc 1,9  Galilea i fou batejat per Joan en  lo Jordà. 10 I pujant tot seguit de l’  
Mc 1,12  m’he complascut. 12 I l’Esperit  lo compelí al desert. 13 I estigué en lo  
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Mc 1,13  compelí al desert. 13 I estigué en  lo desert quaranta dies i quaranta nits, i 
Mc 1,13  quaranta dies i quaranta nits, i  lo tentà Satanàs, i morava ab les fieres,  
Mc 1,13  morava ab les fieres, i els àngels  lo servien. 14 Mes després que Joan fou  
Mc 1,15  s’ha complert i s’ha acercat  lo Regne de Déu, arrepentiu-vos i creeu  
Mc 1,16  germà, que tiraven sos filats en  lo mar, puix eren pescadors. 17 I Jesús  
Mc 1,20  son pare, ab los jornalers,  lo seguiren. 21 I entraren en Cafarnaüm. I 
Mc 1,24  a destruir-nos? Sé qui ets:  lo Sant de Déu! 25 I Jesús lo reprengué  
Mc 1,25 qui ets: lo Sant de Déu! 25 I Jesús  lo reprengué dient: –Calla e ix de l’  
Mc 1,26 e ix de l’home. 26 I maltractant- lo l’esperit impur i fent grans crits,  
Mc 1,30 Joan. 30 I la sogra de Simó jeia en  lo llit ab febre, i luego li parlaren d’  
Mc 1,32  servia. 32 I a la tarda, post ja  lo sol, li portaven tots los que estaven  
Mc 1,36  36 I Simó i los que eren ab ell  lo seguien. 37 I quan l’encontraren, li  
Mc 1,41  d’ell, estengué sa mà i, tocant- lo, li digué: –Vull, sies net. 42 I a l’  
Mc 1,43 I Jesús l’amenaçà, e immediatament  lo despedí 44 dient-li: –Mira, no ho  
Mc 1,44 sacerdots i ofereix per ta limpiesa  lo que Moisès manà en testimoni a ells. 45 
Mc 2,4  del tropell de gent, descobriren  lo teulat de la casa en què estava i,  
Mc 2,4  havent-hi fet un forat, baixaren  lo llit en què jeia lo paralític. 5 I quan 
Mc 2,4 forat, baixaren lo llit en què jeia  lo paralític. 5 I quan Jesús vegé la fe d’ 
Mc 2,13  cosa. 13 Isqué altra vegada envers  lo mar, i venia a ell tota la gent, i els  
Mc 2,14  –Segueix-me. I alçant-se,  lo seguí. 15 I succeí que, estant sentat a 
Mc 2,21 pedaç de panyo nou; d’altra manera  lo pedaç nou se’n porta el vell, i es fa  
Mc 2,23  altra vegada que, passant  lo Senyor per uns sembrats en dia de  
Mc 2,24  –Mira, per què fan en dissabte  lo que no és lícit? 25 I ell los digué:  
Mc 2,25  los digué: –¿No haveu mai llegit  lo que féu David quan se trobà en  
Mc 3,2  en dia de dissabte per a acusar- lo. 3 I digué a l’home que tenia la mà  
Mc 3,6  contra d’ell per a veure com  lo farien perdre. Emperò Jesús se retirà  
Mc 3,7  se retirà ab sos deixebles envers  lo mar, i el seguí una gran multitud de  
Mc 3,10  s’abalaçaven a ell per a tocar- lo. 11 I al veure-lo los esperits  
Mc 3,11  per a tocar-lo. 11 I al veure- lo los esperits impurs, se postraven  
Mc 3,12 d’ell i cridaven dient: 12 –Tu ets  lo Fill de Déu! Mes ell los amenaçava  
Mc 3,16  dimonis. 16 I a Simó li posà  lo nom de Pere; 17 i a Jaume del Zebedeu,  
Mc 3,17  germà de Jaume, als quals donà  lo nom de Boanerges, que vol dir «fills  
Mc 3,18 Jaume d’Alfeu, i a Tadeu, i a Simó  lo Cananeu, 19 i a Judes Iscariot, que l’ 
Mc 3,24  contra de si mateix, no pot durar  lo tal regne. 25 I si una casa estigués  
Mc 3,31  -se defora, enviaren a demanar- lo. 32 I estava sentada al rodador d’ell  
Mc 4,Tit  Llavor que naix i creix dormint  lo qui la sembrà. Altra paràbola del gra  
Mc 4,Tit  del gra de mostassa. Tempestat en  lo mar sossegada de repente. 1 I novament  
Mc 4,1 ’n en una barca s’assentà dins, en  lo mar, i tota la gent estava a la vora,  
Mc 4,6  terra; 6 però tan prest com isqué  lo sol, s’abrusà, i com no tenia arrel,  
Mc 4,11  I els digué: –A vosaltres és donat  lo comprendre lo misteri del Regne de Déu; 
Mc 4,11 –A vosaltres és donat lo comprendre  lo misteri del Regne de Déu; mes als que  
Mc 4,14  les paràboles? 14 Lo sembrador és  lo qui sembra la paraula. 15 I els  
Mc 4,24  oiga. 24 I els deia: –Teniu compte  lo que anau a oir. Ab la mida ab què  
Mc 4,26  serà pres. 26 També deia: –Així és  lo Regne de Déu, com un home que tíria la  
Mc 4,30  30 I deia: –A què assemblarem  lo Regne de Déu? O ab quina paràbola lo  
Mc 4,30  Regne de Déu? O ab quina paràbola  lo compararem? 31 És com lo gra de la  
Mc 4,31  paràbola lo compararem? 31 És com  lo gra de la mostassa, que quan se sembra  
Mc 4,36  després d’haver despedit la gent,  lo prengueren així com estava en la barca. 
Mc 4,40  –Qui és aquest a qui obeeixen fins  lo vent i lo mar? 5,Tit Capítol V Jesús  
Mc 4,40  a qui obeeixen fins lo vent i  lo mar? 5,Tit Capítol V Jesús expeŀleix  
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Mc 5,3 home posseït de l’esperit impur, 3  lo qual tenia son domicili en los  
Mc 5,3  domicili en los sepulcres i ningú  lo podia lligar ja ni ab cadenes. 4 Perquè 
Mc 5,4 ja ni ab cadenes. 4 Perquè havent- lo lligat moltes vegades ab grillons i ab  
Mc 5,13 mil, se precipità ab gran ímpetu en  lo mar, i s’ofegaren. 14 I els que els  
Mc 5,14  i en los camps. I eixiren a veure  lo que havia succeït. 15 I vénen a Jesús i 
Mc 5,16  ho havien vist los relataren tot  lo fet tal com havia succeït a l’  
Mc 5,16  havia succeït a l’endemoniat, i  lo dels porcs. 17 I començaren a pregar- 
Mc 5,19  són les coses que ha fet per a tu  lo Senyor i la misericòrdia que t’ha  
Mc 5,24  i visca. 24 I se n’anà ab ell. I  lo seguia molta gent, i l’oprimien. 25 I  
Mc 5,33  espavorida i tremolant, sabent  lo que li havia passat, s’acercà i se  
Mc 5,36 al Mestre? 36 Emperò Jesús, quan oí  lo que deien, digué al príncep de la  
Mc 6,2  seguien sos deixebles. 2 I arribat  lo dissabte, començà a ensenyar en la  
Mc 6,3  obra per ses mans? 3 ¿No és aquest  lo menestral, fill de Maria, germà de  
Mc 6,8  ni alforja, ni pa, ni diners en  lo cenyidor, sinó solament un gaiato. 9  
Mc 6,11  més tolerablement tractades en  lo dia del judici que aquella ciutat. 12 I 
Mc 6,16 és aquell Joan que jo fiu degollar,  lo qual ha ressuscitat d’entre els morts. 
Mc 6,22  el rei a la minyona: –Demana’m  lo que vulles i t’ho donaré. 23 I li va  
Mc 6,23  23 I li va jurar dient: –Tot  lo que em demànies, t’ho donaré, encara  
Mc 6,25  –Vull que em doneu en una plata  lo cap de Joan Baptista. 26 I el rei se  
Mc 6,27  un de sa guàrdia, li manà portar  lo cap de Joan en una plata. I el degollà  
Mc 6,28  28 i portà son cap en una plata, i  lo donà a la minyona; i la minyona lo donà 
Mc 6,28  lo donà a la minyona; i la minyona  lo donà a sa mare. 29 I quan sos deixebles 
Mc 6,30  apòstols ab Jesús, li contaren tot  lo que havien fet i ensenyat. 31 I els  
Mc 6,48  -los remar ab gran fatiga, puix  lo vent los era contrari, i cerca de la  
Mc 6,49 -los detràs. 49 Emperò ells, quan  lo vegeren caminar sobre el mar, pensaren  
Mc 6,50 fantasma i exclamaren. 50 Puix tots  lo vegeren i es torbaren. Emperò  
Mc 6,51 ’n pujà ab ells a la barca, i parà  lo vent. I ells més i més se pasmaven en  
Mc 6,52  52 Perquè encara no havien comprès  lo dels pans, puix son cor estava obcecat. 
Mc 6,54  eixit de la barca, a l’instant  lo conegueren. 55 I recorrent tota aquella 
Mc 7,4  que tenen per tradició, com és  lo rentar copes, i gerros, i utensilis de  
Mc 7,8  d’homes.” 8 »Perquè, deixant  lo manament de Déu, vos agafau ab la  
Mc 7,8  ab la tradició dels homes, com  lo rentar de les copes i gerros, i el fer  
Mc 7,9  9 I els deia: –Molt bé feu va  lo manament de Déu per observar vostra  
Mc 7,11 sa mare: Qualsevol ‹corban› (ço és,  lo do) que jo ofresca, a tu t’  
Mc 7,12  que fàcia ninguna altra cosa per  lo pare o per la mare, queda desobligat;  
Mc 7,22  furts, les avarícies, les maldats,  lo frau, les deshonestedats, l’ull  
Mc 7,26  I li suplicava que expeŀlís  lo dimoni de sa filla. 27 Mes Jesús li  
Mc 7,27  los fills, perquè no és bo prendre  lo pa dels fills i tirar-lo als cans. 28 
Mc 7,27  prendre lo pa dels fills i tirar- lo als cans. 28 Emperò ella respongué i li 
Mc 7,31  al mar de Galilea, atravessant  lo territori de Decàpolis. 32 I li  
Mc 7,33  la mà sobre d’ell. 33 I prenent- lo a part d’entre la turba, li posà los  
Mc 8,Tit  Dóna vista a un cego. Pere  lo confessa per Messies. Los revela sa  
Mc 8,3  dejuns a sa casa, se defalliran en  lo camí, perquè alguns d’ells han vingut  
Mc 8,11  un senyal del cel, per a tentar- lo. 12 Emperò Jesús, sospirant en son  
Mc 8,23  23 I prenent per la mà al cego,  lo tragué fora del lloc, i escopint-li  
Mc 8,26  -te’n a ta casa, i si entres en  lo lloc no ho cónties a ningú del lloc. 27 
Mc 8,27  llocs de Cesarea de Filipo, i en  lo camí preguntava a sos deixebles dient- 
Mc 8,28  Ells li respongueren dient: –Joan  lo Baptista; alguns, Elies; i altres, com  
Mc 8,29 Respongué Pere i li digué: –Vós sou  lo Cristo. 30 I els prohibí rigorosament  
Mc 8,32  plàtica. Llavors Pere, prenent- lo a part, començà a reconvenir-lo. 33  
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Mc 8,32 -lo a part, començà a reconvenir- lo. 33 Emperò ell, girant-se i mirant a  
Mc 8,36  aprofitarà a l’home si guanya tot  lo món i perd sa ànima? 37 O, què donarà  
Mc 8,38  generació adúltera i pecadora,  lo Fill de l’home també s’avergonyirà d’ 
Mc 8,39  no tastaran la mort fins que vegen  lo Regne de Déu que ve ab poder. 9,Tit  
Mc 9,Tit  i en los danys que acarrea  lo pecat d’escàndol. 1 I al cap de sis  
Mc 9,2 manera que no hi ha blanquejador en  lo món que puga fer-los tornar tan  
Mc 9,5  per a Elies. 5 Perquè ell no sabia  lo que es deia, puix estaven aterrats d’  
Mc 9,6  que deia: –Aquest és mon Fill,  lo molt amat; oïu-lo. 7 I mirant luego  
Mc 9,6  és mon Fill, lo molt amat; oïu- lo. 7 I mirant luego al rodador, no  
Mc 9,8  los manà que a ningú diguessen  lo que havien vist fins que el Fill de l’ 
Mc 9,9  los morts. 9 I guardaren en secret  lo que els havia dit, preguntant-se  
Mc 9,9  -se entre si què significaria  lo de quan hagués ressuscitat d’entre los 
Mc 9,12 Elies ja vingué, i feren d’ell tot  lo que els plagué, conforme està escrit d’ 
Mc 9,14  ab ells. 14 I a l’instant, tot  lo poble, al veure a Jesús, quedà pasmat i 
Mc 9,14  i acudiren corrent a saludar- lo. 15 I els preguntà: –De què estau  
Mc 9,17 I en qualsevulla part que l’agafa,  lo tira per terra, i li fa traure bromera  
Mc 9,19  I l’hi portaren. I tan prest com  lo vegé, començà l’esperit a aturmentar- 
Mc 9,19  començà l’esperit a aturmentar- lo; i tirat a terra, se rebolcava traient  
Mc 9,21  foc i a l’aigua per a destruir- lo. Emperò si podeu alguna cosa, ajudau- 
Mc 9,23  que creu. 23 I exclamant al moment  lo pare del noi, deia ple de llàgrimes:  
Mc 9,25  grans alarits i aturmentant- lo molt, isqué d’ell; i quedà com si fos  
Mc 9,26  mort. 26 Emperò Jesús, prenent- lo per la mà, l’ajudà a alçar-se, i s’ 
Mc 9,31  això que els deia, i temien  lo preguntar-li. 32 I arribaren a  
Mc 9,32  –De què estàveu tractant en  lo camí? 33 Emperò ells callaven, perquè  
Mc 9,33  33 Emperò ells callaven, perquè en  lo camí havien disputat entre si sobre  
Mc 9,33  entre si sobre quin d’ells seria  lo major. 34 I sentant-se, cridà als  
Mc 9,34 Dotze i els digué: –Si algú vol ser  lo primer, serà el darrer de tots i el  
Mc 9,35  de tots. 35 I prenent un infant,  lo posà enmig d’ells; i després d’haver  
Mc 9,35 enmig d’ells; i després d’haver- lo abraçat, los digué: 36 –Qualsevol que  
Mc 9,37 un que llançava dimonis en ton nom,  lo qual no ens segueix, i l’hi havem  
Mc 9,43  al foc inextinguible, 43 a on  lo cuc d’aquells no mor i lo foc mai s’  
Mc 9,43  43 a on lo cuc d’aquells no mor i  lo foc mai s’apaga. 44 »I si ton peu t’  
Mc 9,45  de foc inextinguible, 45 a on  lo cuc d’aquells no mor i lo foc mai s’  
Mc 9,45  45 a on lo cuc d’aquells no mor i  lo foc mai s’apaga. 46 »I si ton ull t’  
Mc 9,46 ’l: més te val entrar ab un ull en  lo Regne de Déu, que tenir-ne dos i ser  
Mc 9,47 al foc de l’infern, 47 a on no mor  lo cuc d’aquells i lo foc mai s’apaga.  
Mc 9,47  47 a on no mor lo cuc d’aquells i  lo foc mai s’apaga. 48 Perquè tots seran  
Mc 10,Tit  totes les coses per a seguir- lo. Torna a anunciar a sos deixebles que  
Mc 10,2  li preguntaven per a tentar- lo si és lícit al marit repudiar sa  
Mc 10,9  són ja dues sinó una carn. 9 Puix  lo que Déu juntà, l’home no ho sepària.  
Mc 10,14  ho destorbeu, perquè dels tals és  lo Regne de Déu. 15 En veritat vos dic que 
Mc 10,15 veritat vos dic que el que no rèbia  lo Regne de Déu com un infant, no entrarà  
Mc 10,21  ho als pobres, i tindràs tresor en  lo cel; i vine, pren ta creu i segueix-  
Mc 10,23  –Quant difícilment entraran en  lo Regne de Déu los que tenen riqueses! 24 
Mc 10,24  –Fills, quant difícil és entrar en  lo Regne de Déu als que confien en les  
Mc 10,25  en les riqueses! 25 Més fàcil és  lo passar un camell per lo cos d’una  
Mc 10,25  fàcil és lo passar un camell per  lo cos d’una agulla, que entrar lo ric en 
Mc 10,25  lo cos d’una agulla, que entrar  lo ric en lo Regne de Déu. 26 Ells se  
Mc 10,25 d’una agulla, que entrar lo ric en  lo Regne de Déu. 26 Ells se meravellaven  
Mc 10,30  i terres, ab persecucions, i en  lo sigle venider la vida eterna. 31 Emperò 
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Mc 10,32  darrers, primers. 32 I estaven en  lo camí pujant a Jerusalem, i Jesús anava  
Mc 10,38  Emperò Jesús los digué: –No sabeu  lo que vos demanau. ¿Podeu beure lo calze  
Mc 10,38  lo que vos demanau. ¿Podeu beure  lo calze que jo bec, o ser batejats ab lo  
Mc 10,38 calze que jo bec, o ser batejats ab  lo baptisme ab què jo só batejat? 39 I  
Mc 10,39 digué: –Vosaltres en veritat beureu  lo calze que jo bec i sereu batejats ab lo 
Mc 10,39  que jo bec i sereu batejats ab  lo baptisme ab què só jo batejat; 40 mes  
Mc 10,40  ab què só jo batejat; 40 mes  lo sentar-se a ma dreta o a ma esquerra, 
Mc 10,40  o a ma esquerra, no està en mi  lo donar-vos-ho, sinó a aquells per a  
Mc 10,43  serà així entre vosaltres; ans bé,  lo qui vulla ser major, serà vostre criat. 
Mc 10,45  serà criat de tots. 45 Perquè fins  lo Fill de l’home no vingué per a ser  
Mc 10,46  i molta gent ab ells, Bartimeu,  lo cego, fill de Timeu, estava assentat a  
Mc 10,48  misericòrdia de mi. 48 I molts  lo renyaven per a fer-lo callar; emperò  
Mc 10,48  48 I molts lo renyaven per a fer- lo callar; emperò ell cridava molt més:  
Mc 10,49  de mi. 49 I Jesús, parant-se,  lo manà cridar. Criden, doncs, al cego i  
Mc 10,52 t’ha curat. I al moment hi vegé; i  lo seguia per lo camí. 11,Tit Capítol XI  
Mc 10,52  al moment hi vegé; i lo seguia per  lo camí. 11,Tit Capítol XI Entrada  
Mc 11,2 ha sentat ningú encara; desfermau- lo i menau-me’l. 3 I si algú vos  
Mc 11,3 “Què feu?”, dieu-li que el Senyor  lo necessita, i tot seguit vos lo deixarà  
Mc 11,3  lo necessita, i tot seguit vos  lo deixarà menar. 4 I se n’anaren i  
Mc 11,4  menar. 4 I se n’anaren i trobaren  lo pollí fermat davant de la porta, fora,  
Mc 11,5  deien: –Què feu? Per què desfermau  lo pollí? 6 Ells los respongueren del modo 
Mc 11,7  los el deixaren menar. 7 I menaren  lo pollí a Jesús i posaren sobre d’ell  
Mc 11,8  I molts estengueren sos vestits en  lo camí, i altres tallaven rames d’arbres 
Mc 11,8  d’arbres i les espargiren per  lo camí. 9 I els que anaven al davant i  
Mc 11,10 cridaven dient: –Hosanna! 10 Beneït  lo qui ve en lo nom del Senyor! Beneït sia 
Mc 11,10  –Hosanna! 10 Beneït lo qui ve en  lo nom del Senyor! Beneït sia lo Regne de  
Mc 11,10 ve en lo nom del Senyor! Beneït sia  lo Regne de nostre pare David, que ve en  
Mc 11,10  de nostre pare David, que ve en  lo nom del Senyor! Hosanna en les altures! 
Mc 11,11  11 I entrà Jesús en Jerusalem en  lo temple, i després d’haver reconegut  
Mc 11,15 Jerusalem. I havent Jesús entrat en  lo temple, començà a traure fora als que  
Mc 11,15  fora als que venien i compraven en  lo temple, i trabucà les taules dels  
Mc 11,16 que ningú transportàs vas algun per  lo temple. 17 I els ensenyava dient: –¿No  
Mc 11,18 i els escribes, meditaven com fer- lo morir, puix lo temien, perquè tota la  
Mc 11,18  meditaven com fer-lo morir, puix  lo temien, perquè tota la gent estava  
Mc 11,23 no dúbtia ans bé crega que succeirà  lo que diu, tot li serà fet. 24 Per lo  
Mc 11,24 lo que diu, tot li serà fet. 24 Per  lo tant, vos dic que totes les coses que  
Mc 11,25  cosa contra d’algú, perdonau- lo, a fi de que vostre Pare que està en lo 
Mc 11,25 a fi de que vostre Pare que està en  lo cel vos perdónia també vostres pecats.  
Mc 11,26  perdonau, vostre Pare que està en  lo cel tampoc vos perdonarà vostres  
Mc 11,27  I mentres estava passejant ell en  lo temple, se li acercaren los prínceps  
Mc 12,Tit  i els reconvé. Sobre pagar  lo tribut al Cèsar i sobre la resurrecció  
Mc 12,2  per a què rebés dels pagesos  lo fruit de la vinya. 3 Ells l’agafaren,  
Mc 12,4  i l’apedregaren i el feriren en  lo cap, i li feren moltes befes. 5 I  
Mc 12,5  5 I novament envià un altre, i  lo mataren; i a molts altres, dels quals  
Mc 12,7 “Aquest és l’hereu, veniu, matem- lo i serà nostra l’heretat.” 8 I agarrant 
Mc 12,8  nostra l’heretat.” 8 I agarrant- lo, lo mataren i el tiraren fora de la  
Mc 12,8  l’heretat.” 8 I agarrant-lo,  lo mataren i el tiraren fora de la vinya.  
Mc 12,11  fou feta cap de cantonada. 11 Per  lo Senyor ha estat fet això, i és cosa  
Mc 12,12  12 I ells maquinaven com prendre- lo; emperò temeren al poble, perquè  
Mc 12,12  dit aquesta paràbola. I deixant- lo, se n’anaren. 13 I li enviaren alguns  
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Mc 12,13 fariseus i dels herodians per a què  lo sorprenguessen en alguna paraula. 14  
Mc 12,14  l’apariència, sinó que ensenyau  lo camí de Déu en veritat. ¿És lícit donar 
Mc 12,17  los digué: –Donau, doncs, al Cèsar  lo que és del Cèsar, i a Déu, lo que és de 
Mc 12,17 Cèsar lo que és del Cèsar, i a Déu,  lo que és de Déu. I se meravellaren d’  
Mc 12,19  nos deixà escrit que, si morís  lo germà d’algú i deixàs muller i no  
Mc 12,21 morí sens deixar descendència. 21 I  lo segon la prengué, i morí, i tampoc  
Mc 12,21  I de la mateixa manera  lo tercer. 22 I així mateix la prengueren  
Mc 12,25  sinó que seran com los àngels en  lo cel. 26 »I en quant als morts que han  
Mc 12,26 de ressuscitar, ¿no haveu llegit en  lo llibre de Moisès com Déu li va parlar  
Mc 12,28  respost bé, li preguntà quin era  lo primer de tots los manaments. 29 I  
Mc 12,29  manament de tots és: “Ou, Israel,  lo Senyor, ton Déu, un sol Déu és. 30 I  
Mc 12,30  i ab totes tes forces.” Aquest és  lo primer manament. 31 I el segon és  
Mc 12,33  ha altre fora d’ell. 33 I amar- lo de tot lo cor, i de tot l’enteniment,  
Mc 12,33  fora d’ell. 33 I amar-lo de tot  lo cor, i de tot l’enteniment, i de tota  
Mc 12,33  i de tota l’ànima, i ab tot  lo poder, i amar al proïsme com a si  
Mc 12,35  responent Jesús, deia ensenyant en  lo temple: –¿Com diuen los escribes que  
Mc 12,36  Cristo és fill de David? 36 Perquè  lo mateix David diu per l’Esperit Sant:  
Mc 12,37  per peanya de tos peus.” 37 »Puix  lo mateix David l’apellida Senyor, d’a  
Mc 12,38  -vos dels escribes, que amen  lo portar vestimentes llargues i que els  
Mc 12,44  44 Perquè tots hi han tirat de  lo que els sobrava; emperò aquesta, de sa  
Mc 12,44  aquesta, de sa pobresa hi tirà tot  lo que tenia, tot son manteniment. 13,Tit  
Mc 13,6  vindran en mon nom dient: “Jo só  lo Cristo”, i enganyaran a molts. 7 Emperò 
Mc 13,11  per a ser entregats, no premediteu  lo que haveu de dir, sinó dieu lo que en  
Mc 13,11  lo que haveu de dir, sinó dieu  lo que en aquella hora vos serà donat;  
Mc 13,12  parlau, sinó l’Esperit Sant. 12 I  lo germà entregarà son germà a la mort, i  
Mc 13,13  tots per causa de mon nom. Emperò  lo qui persevéria fins al fi, aqueix se  
Mc 13,14  de la desolació, de què parla  lo profeta Daniel, que està a on no deu  
Mc 13,15 muntanyes; 15 i el qui es tròbia en  lo terrat, no bàixia a la casa, ni éntria  
Mc 13,16  de sa casa; 16 i el qui estiga en  lo camp, no tórnia atràs per a prendre son 
Mc 13,25  cel, i les potestats que estan en  lo cel seran commogudes. 26 »I aleshores  
Mc 13,32 sap res, ni els àngels que estan en  lo cel, ni el Fill, sinó el Pare. 33 Teniu 
Mc 13,34 encarregà a quiscun de sos sirvents  lo que havia de fer, i manà al porter que  
Mc 13,37  repente, vos tròbia dormint. 37 I  lo que vos dic a vosaltres, a tots ho dic: 
Mc 14,1 i los escribes anaven maquinant com  lo prendrien dolosament i lo matarien. 2  
Mc 14,1  com lo prendrien dolosament i  lo matarien. 2 Emperò deien: –No en dia de 
Mc 14,2 fos cas que es mogués algun motí en  lo poble. 3 I estant Jesús en Betània, en  
Mc 14,3  de l’espiga del nardo, i rompent  lo vas, derramà lo bàlsam sobre son cap. 4 
Mc 14,3  nardo, i rompent lo vas, derramà  lo bàlsam sobre son cap. 4 I alguns dels  
Mc 14,8  no em teniu sempre. 8 Ella ha fet  lo que ha pogut: s’anticipà a ungir mon  
Mc 14,9  predíquia aquest evangeli per tot  lo món, també lo que aquesta ha fet se  
Mc 14,9  evangeli per tot lo món, també  lo que aquesta ha fet se contarà en  
Mc 14,11  una oportunitat per a entregar- lo. 12 I al primer dia dels Àzims, quan  
Mc 14,13  porta un càntir d’aigua, seguiu- lo. 14 I en qualsevol part que éntria,  
Mc 14,20  ell los respongué: –Un dels Dotze,  lo qui fica ab mi la mà en lo plat. 21 I  
Mc 14,20  Dotze, lo qui fica ab mi la mà en  lo plat. 21 I el Fill de l’home va en  
Mc 14,21  aquell home per qui serà entregat  lo Fill de l’home! Bo li seria al tal  
Mc 14,22  estant ells menjant, prengué Jesús  lo pa, i beneint-lo, lo partí, i els el  
Mc 14,22  prengué Jesús lo pa, i beneint- lo, lo partí, i els el donà, i digué:  
Mc 14,22  Jesús lo pa, i beneint-lo,  lo partí, i els el donà, i digué: –Preneu, 
Mc 14,23  aquest és mon cos. 23 I prenent  lo calze, donades gràcies, los el donà, i  
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Mc 14,25 fins aquell dia que el beuré nou en  lo Regne de Déu. 26 I cantat l’himne,  
Mc 14,31  juntament ab vós, no us negaré. I  lo mateix deien també tots. 32 I anaren a  
Mc 14,36  de mi aquest calze; emperò no  lo que jo vull, sinó lo que vós. 37 I  
Mc 14,36  emperò no lo que jo vull, sinó  lo que vós. 37 I vingué i els trobà  
Mc 14,42  42 Alçau-vos, anem. Veus aquí,  lo qui m’ha d’entregar està cerca. 43 I  
Mc 14,44  a qui jo bésia, ell és: preneu- lo i portau-lo ab cuidado. 45 I quan  
Mc 14,44  ell és: preneu-lo i portau- lo ab cuidado. 45 I quan arribà, s’acercà 
Mc 14,49  estava ab vosaltres ensenyant en  lo temple, i no em prenguéreu. Emperò les  
Mc 14,50  -se. 50 Llavors, desemparant- lo sos deixebles, fugiren tots. 51 I un  
Mc 14,52 i el prengueren. 52 Emperò, deixant  lo llençol, s’escapà d’ells desnú. 53 I  
Mc 14,55 I els prínceps dels sacerdots i tot  lo Consell cercaven algun testimoni contra 
Mc 14,55  contra de Jesús per a fer- lo morir, i no el trobaven. 56 Perquè  
Mc 14,60 testimonis. 60 I alçant-se en mig  lo sumo sacerdot, preguntà a Jesús dient:  
Mc 14,60  a Jesús dient: –¿No respons res a  lo que aquestos testifiquen contra de tu?  
Mc 14,61 respongué res. Li tornà a preguntar  lo sumo sacerdot i li digué: –Ets tu lo  
Mc 14,61  sumo sacerdot i li digué: –Ets tu  lo Cristo, lo Fill de Déu beneït? 62 I  
Mc 14,61  i li digué: –Ets tu lo Cristo,  lo Fill de Déu beneït? 62 I Jesús li  
Mc 14,63  en los núvols del cel. 63 Llavors  lo sumo sacerdot, rompent ses vestidures,  
Mc 14,66  66 I estant Pere a baix en  lo pati, arribà una de les criades del  
Mc 14,68 ho negà i digué: –Ni el conec ni sé  lo que et dius. I se n’isqué fora davant  
Mc 14,69  gall cantà. 69 I novament veent- lo la criada, començà a dir als  
Mc 14,72  72 I en aquell mateix punt cantà  lo gall segona vegada. I se recordà Pere  
Mc 15,1  los ancians, i els escribes, i tot  lo consistori, lligaren a Jesús, se l’  
Mc 15,2  2 I Pilat li preguntà: –Ets tu  lo rei dels jueus? I ell, responent-li,  
Mc 15,8  un homicidi en un motí. 8 I reunit  lo poble, cridant, començà a demanar-li  
Mc 15,9  dient: –Voleu que us lliberti  lo rei dels jueus? 10 Perquè sabia que per 
Mc 15,13 ells de nou cridaren: –Crucificau- lo! 14 Emperò Pilat los deia: –Doncs, quin 
Mc 15,14  I ells cridaven més: –Crucificau- lo! 15 I Pilat, volent contentar al poble, 
Mc 15,16  fos crucificat. 16 I los soldats  lo portaren a l’atri del pretori i  
Mc 15,17  i convocaren tota la cohort. 17 I  lo vestiren de púrpura, i teixint una  
Mc 15,18  18 i començaren a saludar- lo dient: –Salve, rei dels jueus! 19 I lo  
Mc 15,19 dient: –Salve, rei dels jueus! 19 I  lo ferien en lo cap ab una canya, i li  
Mc 15,19  rei dels jueus! 19 I lo ferien en  lo cap ab una canya, i li escopien, i  
Mc 15,20  adoraven. 20 I després d’haver- lo escarnit, lo despullaren de la púrpura  
Mc 15,20  I després d’haver-lo escarnit,  lo despullaren de la púrpura i el vestiren 
Mc 15,20  tragueren fora per a crucificar- lo. 21 I compeliren a un que passava,  
Mc 15,24 el prengué. 24 I després d’haver- lo crucificat, repartiren ses robes,  
Mc 15,24  a sort sobre d’elles, per a veure  lo que cada un se’n portaria. 25 Era,  
Mc 15,25  Era, doncs, l’hora de tèrcia quan  lo crucificaren. 26 I el títol escrit de  
Mc 15,29  i dient: –Ah!, tu que destrueixes  lo temple de Déu i en tres dies lo  
Mc 15,29  lo temple de Déu i en tres dies  lo reedifiques, 30 salva’t a tu mateix  
Mc 15,31  31 I d’aqueix modo, escarnint- lo també els prínceps dels sacerdots, se  
Mc 15,32  salvar a si mateix! 32 Lo Cristo,  lo rei d’Israel, que bàixia ara de la  
Mc 15,36  li donava beure, dient: –Deixau- lo, vejam si ve Elies a baixar-lo. 37  
Mc 15,36 -lo, vejam si ve Elies a baixar- lo. 37 Emperò, Jesús, donant un gran crit, 
Mc 15,39 dos trossos de dalt baix. 39 I quan  lo centurió, que estava davant, vegé que  
Mc 15,39  –Verdaderament aquest home era  lo Fill de Déu. 40 I hi havia també allí  
Mc 15,40  Magdalena, i Maria, mare de Jaume  lo menor i de Josep, i Salomé 41 (les  
Mc 15,41 (les quals, quan estava en Galilea,  lo seguien i el servien), i moltes altres  
Mc 15,43  senador, qui esperava també  lo Regne de Déu, i entrà atrevidament a la 
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Mc 15,45  45 I després de saber-ho per  lo centurió, donà el cos a Josep. 46 I  
Mc 15,46  comprà un llençol i, baixant- lo, l’embolicà en lo llençol, i el posà  
Mc 15,46  i, baixant-lo, l’embolicà en  lo llençol, i el posà en un sepulcre que  
Mc 15,47  mare de Josep, estaven mirant a on  lo posaven. 16,Tit Capítol XVI Resurrecció 
Mc 16,1  Sa ascensió al cel. 1 I passat  lo dissabte, Maria Magdalena i Maria, mare 
Mc 16,2  a Jesús. 2 I de bon matí, en  lo primer dia de la semana, vénen al  
Mc 16,5  puix era molt gran. 5 I entrant en  lo sepulcre, vegeren a un jove sentat a la 
Mc 16,6 Ha ressuscitat, no està aquí, mirau  lo siti a on lo posaren. 7 Emperò, anau i  
Mc 16,6  no està aquí, mirau lo siti a on  lo posaren. 7 Emperò, anau i dieu a sos  
Mc 16,9  havent ressuscitat de bon matí,  lo primer dia de la semana, s’aparegué  
Mc 16,15  15 I els digué: –Anau per tot  lo món i predicau l’evangeli a totes les  
Mc 16,16  i sia batejat, se salvarà; mes  lo qui no crega, se condemnarà. 17 I  
Mc 16,19 los hagué parlat, fou rebut dalt en  lo cel, i està sentat a la dreta de Déu.  
Mc 16,20  en totes parts, cooperant  lo Senyor ab ells, i confirmant la paraula 
Lc 1,Tit  Capítol I L’àngel Gabriel anuncia  lo naixement de sant Joan lo Precursor i  
Lc 1,Tit  anuncia lo naixement de sant Joan  lo Precursor i de Jesús lo Fill de Déu.  
Lc 1,Tit  sant Joan lo Precursor i de Jesús  lo Fill de Déu. Visita la Verge Maria a  
Lc 1,9  li tocà per sort entrar en  lo temple del Senyor a posar encens. 10 I  
Lc 1,12  de l’encens. 12 I Zacaries, quan  lo vegé, se torbà, i lo temor s’apoderà  
Lc 1,12 Zacaries, quan lo vegé, se torbà, i  lo temor s’apoderà d’ell. 13 Emperò l’  
Lc 1,17  Senyor Déu d’ells. 17 Perquè ell  lo preceirà ab l’esperit i virtut d’  
Lc 1,21  que es compliran a son temps. 21 I  lo poble estava aguardant a Zacaries, i se 
Lc 1,21 meravellava de que s’estés tant en  lo temple. 22 I quan isqué, no els podia  
Lc 1,22  que havia tingut alguna visió en  lo temple. I ell los ho donava a entendre  
Lc 1,27  Josep, de la casa de David, i  lo nom de la verge era Maria. 28 I havent  
Lc 1,30  puix haveu trobat gràcia envers  lo Senyor. 31 Veus aquí: concebireu en  
Lc 1,32  apellidarà Fill de l’Altíssim, i  lo Senyor Déu li donarà lo trono de David, 
Lc 1,32 Altíssim, i lo Senyor Déu li donarà  lo trono de David, son pare, i regnarà en  
Lc 1,35  cobrirà de sa sombra. I per això  lo Sant que naixerà de vós, serà anomenat  
Lc 1,36  un fill en sa vellesa, i aquest és  lo sisè mes d’aquella que és anomenada  
Lc 1,42  tu entre les dones i beneït  lo fruit de ton ventre. 43 I d’a on me ve 
Lc 1,45  que cregueres, perquè es complirà  lo que et fou dit de part del Senyor. 46 I 
Lc 1,49  49 perquè ha fet en mi grans coses  lo qui és poderós, i és sant lo seu nom.  
Lc 1,49  coses lo qui és poderós, i és sant  lo seu nom. 50 I sa misericòrdia està en  
Lc 1,57  57 Emperò a Elisabet se li complí  lo temps en què havia de parir, i parí un  
Lc 1,59 circuncidar l’infant, i li donaven  lo nom de son pare Zacaries. 60 I  
Lc 1,68  i profetisà dient: 68 –Beneït sia  lo Senyor, Déu d’Israel: perquè visità i  
Lc 1,69  poble. 69 I erigí per a nosaltres  lo corn de salvació en la casa de David,  
Lc 1,74  de les mans de nostres enemics,  lo servíssem sens temor, 75 en santedat i  
Lc 1,76  l’Altíssim, perquè aniràs davant  lo rostro del Senyor per aparellar ses  
Lc 1,78  de nostre Déu, ab què l’orient de  lo alt nos ha visitat, 79 per a iŀluminar  
Lc 1,79  per a encaminar nostres passos en  lo camí de la pau. 80 I l’infant creixia  
Lc 2,Tit a l’edat de dotze anys, disputa en  lo temple ab los doctors de la Llei. Viu  
Lc 2,7  i l’embolicà en bolquers i  lo reclinà en un pessebre, puix no hi  
Lc 2,11  vos ha nat en la ciutat de David  lo Salvador, que és Cristo, lo Senyor. 12  
Lc 2,11  David lo Salvador, que és Cristo,  lo Senyor. 12 I servesca-us de senyal:  
Lc 2,12 embolicat en bolquers i reclinat en  lo pessebre. 13 I de repente comparegué ab 
Lc 2,16 a Maria i a Josep, i a l’infant en  lo pessebre. 17 I quan ho hagueren vist,  
Lc 2,17  ho hagueren vist, comprengueren  lo que els havia estat dit d’aquell  
Lc 2,21 circuncidar a l’infant, li posaren  lo nom de Jesús, com l’àngel l’havia  
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Lc 2,21  anomenat abans que fos concebut en  lo ventre. 22 I complerts que foren los  
Lc 2,22  conforme a la llei de Moisès,  lo portaren a Jerusalem per a presentar- 
Lc 2,22  a Jerusalem per a presentar- lo al Senyor, 23 segons està escrit en la  
Lc 2,26  no veuria la mort sens veure abans  lo Cristo del Senyor. 27 I mogut de l’  
Lc 2,27  Jesús per a practicar per ell  lo que la Llei manava, 28 llavors lo  
Lc 2,28  lo que la Llei manava, 28 llavors  lo prengué ell en sos braços i beneí a Déu 
Lc 2,34  de molts en Israel, i per a ser  lo blanc de la contradicció dels homes 35  
Lc 2,41  tots los anys a Jerusalem, en  lo dia solemne de la Pasqua. 42 I essent  
Lc 2,42  anys, pujant a Jerusalem segons  lo costum del dia de la festa, 43 i  
Lc 2,44  feren un dia de camí, i llavors  lo buscaven entre los parents i coneguts.  
Lc 2,45  i coneguts. 45 I no havent- lo trobat, regressaren a Jerusalem en  
Lc 2,46  I succeí que, al cap de tres dies,  lo trobaren en lo temple sentat enmig dels 
Lc 2,46 al cap de tres dies, lo trobaren en  lo temple sentat enmig dels doctors, oint  
Lc 2,48  ses respostes. 48 I quan sos pares  lo vegeren quedaren admirats. I li digué  
Lc 3,2  sobre Joan, fill de Zacaries, en  lo desert. 3 I vingué per tota la comarca  
Lc 3,4  dels pecats, 4 com està escrit en  lo llibre de les paraules del profeta  
Lc 3,4  dient: «Veu del que clama en  lo desert: Aparellau lo camí del Senyor.  
Lc 3,4  que clama en lo desert: Aparellau  lo camí del Senyor. Feu dretes ses sendes. 
Lc 3,11  dónia’n al que no en té; i  lo qui té què menjar, faça lo mateix. 12 I 
Lc 3,11 en té; i lo qui té què menjar, faça  lo mateix. 12 I vingueren també publicans  
Lc 3,14  ni el calumnieu, i contentau’s ab  lo vostre pre. 15 I com lo poble estava en 
Lc 3,15  ’s ab lo vostre pre. 15 I com  lo poble estava en expectació i estaven  
Lc 3,15 son interior si tal vegada Joan era  lo Cristo, 16 respongué Joan dient a tots: 
Lc 3,17  i netejarà sa era, i arreplegarà  lo blat en son graner i cremarà la palla  
Lc 3,19  exhortacions. 19 Emperò Herodes,  lo tetrarca, essent reprès per ell a causa 
Lc 3,20  20 hi anyadí, a tots los demés,  lo de fer tancar a Joan en la presó. 21 I  
Lc 3,21  21 I succeí que, al rebre tot  lo poble lo baptisme, Jesús fou batejat  
Lc 3,21 I succeí que, al rebre tot lo poble  lo baptisme, Jesús fou batejat també, i  
Lc 3,21  també, i estant ell orant, s’obrí  lo cel, 22 i baixà sobre d’ell l’Esperit 
Lc 3,23  amat; en tu m’he complagut. 23 I  lo mateix Jesús començava a ser com de  
Lc 4,Tit  Dejuni i tentació de Jesucrist en  lo desert. Predica en Nazaret. Va a  
Lc 4,1  tornà del Jordà i fou impelit per  lo mateix Esperit al desert, 2 a on  
Lc 4,3  los quals tingué fam. 3 I li digué  lo diable: –Si ets Fill de Déu, digues a  
Lc 4,5  tota paraula de Déu.” 5 I el portà  lo diable a una muntanya molt alta, i al  
Lc 4,7  donat i ho dono a qui vull. 7 Per  lo tant, si postrat m’adorasses, tots  
Lc 4,9  portà a Jerusalem i el posà sobre  lo pinacle del temple, i li digué: –Si ets 
Lc 4,13  totes estes tentacions, se retirà  lo diable d’ell per algun temps. 14 I per 
Lc 4,17 i s’alçà a llegir. 17 I li donaren  lo llibre del profeta Isaïes. I quan obrí  
Lc 4,17  del profeta Isaïes. I quan obrí  lo llibre, trobà lo passatge en què estava 
Lc 4,17  I quan obrí lo llibre, trobà  lo passatge en què estava escrit: 18 «L’  
Lc 4,18 Esperit del Senyor és sobre mi, per  lo que m’ha ungit, i m’ha enviat a  
Lc 4,19 l’any de misericòrdia del Senyor i  lo dia del gallardó.» 20 I havent tancat  
Lc 4,20  del gallardó.» 20 I havent tancat  lo llibre, l’entregà al ministre i se  
Lc 4,22  de sa boca i deien: –No és aquest  lo fill de Josep? 23 I ell los deia:  
Lc 4,25  dic que en los dies d’Elies, quan  lo cel fou tancat tres anys i sis mesos,  
Lc 4,29  s’irritaren, 29 i s’alçaren i  lo tragueren fora de la ciutat, i lo  
Lc 4,29 i lo tragueren fora de la ciutat, i  lo conduïren a la punta d’una muntanya a  
Lc 4,29  edificada sa ciutat per a tirar- lo dalt baix. 30 Mes ell, passant per  
Lc 4,34  -nos? Conec bé qui ets tu:  lo Sant de Déu! 35 I Jesús lo reprengué i  
Lc 4,35  ets tu: lo Sant de Déu! 35 I Jesús  lo reprengué i digué: –Calla i ix d’ell!  
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Lc 4,35  i digué: –Calla i ix d’ell! I  lo dimoni, tirant-lo a terra enmig de  
Lc 4,35  i ix d’ell! I lo dimoni, tirant- lo a terra enmig de tots, isqué d’ell, i  
Lc 4,41  dimonis, cridant i dient: –Tu ets  lo Fill de Déu. I ell los reprenia i no  
Lc 4,41 permetia dir que sabien que ell era  lo Cristo. 42 I quan fou de dia isqué per  
Lc 4,42 -se’n a un lloc desert, i la gent  lo buscava i anaren fins allà a on ell  
Lc 4,42 anaren fins allà a on ell estava, i  lo detenien per a què no s’apartàs d’  
Lc 4,43  a les altres ciutats a predicar  lo Regne de Déu, puix per això he estat  
Lc 5,5  baix de vostra paraula tiraré  lo filat. 6 I havent-ho fet aixís,  
Lc 5,6  tan gran de peixos que es rompia  lo filat. 7 I feren senyal als seus  
Lc 5,13 -me net. 13 I ell, extenent la mà,  lo tocà, dient: –Vull, sies net. I luego  
Lc 5,13  dient: –Vull, sies net. I luego  lo deixà la lepra. 14 I li manà que no ho  
Lc 5,15  gent en gran número per a oir- lo i per a ser curats de ses dolències. 16 
Lc 5,17  i de Judea i de Jerusalem, i  lo poder del Senyor obrava per a curar-  
Lc 5,18 un paralític i buscaven com ficar- lo dintre de la casa i posar-lo davant  
Lc 5,18  -lo dintre de la casa i posar- lo davant d’ell. 19 Emperò no sabent com  
Lc 5,19  per entre les teules, despenjaren  lo llit posant-lo al mig davant de  
Lc 5,19  despenjaren lo llit posant- lo al mig davant de Jesús. 20 I quan vegé  
Lc 5,25  s’alçà a vista d’ells, i prengué  lo llit en què jeia i se n’anà a sa casa  
Lc 5,27 anomenat Leví, que estava sentat en  lo banc dels tributs, i li digué: –Segueix 
Lc 5,28  28 I alçant-se, ho deixà tot i  lo seguí. 29 I li donà Leví un gran convit 
Lc 5,36 vestit vell, perquè d’altra manera  lo nou romp lo vell, i ademés que no cau  
Lc 5,36  perquè d’altra manera lo nou romp  lo vell, i ademés que no cau bé lo pedaç  
Lc 5,36  lo vell, i ademés que no cau bé  lo pedaç nou ab lo vell. 37 I ningú posa  
Lc 5,36  que no cau bé lo pedaç nou ab  lo vell. 37 I ningú posa vi novell en bots 
Lc 5,37  bots vells, perquè d’altra manera  lo vi novell rebentarà los bots, se  
Lc 5,37  rebentarà los bots, se vessarà  lo vi i se faran malbé los bots. 38 Ans bé 
Lc 5,38  se faran malbé los bots. 38 Ans bé  lo vi novell se deu posar en bots nous, i  
Lc 5,39  que beu del vi vell vol després  lo novell, puix dirà: “Lo vell és millor.” 
Lc 6,1 de la llei cristiana. 1 I succeí en  lo segon dissabte després del primer que,  
Lc 6,2  fariseus los deien: –Per què feu  lo que no és lícit en dissabte? 3 I Jesús, 
Lc 6,7  en dissabte, a fi de poder- lo acusar. 8 Emperò ell coneixia los  
Lc 6,11  i conferenciaven entre si què és  lo que podrien fer a Jesús. 12 I succeí en 
Lc 6,14  apòstols: 14 Simó, a qui li posà  lo sobrenom de Pere, i Andreu, son germà,  
Lc 6,15  Jaume d’Alfeu i Simó, anomenat  lo Zelador, 16 i Judes, germà de Jaume, i  
Lc 6,16 de Jaume, i Judes Iscariot, que fou  lo traïdor. 17 I baixant ab ells, se  
Lc 6,18 Sidon, 18 que havien vingut a oir- lo i a que els curàs de sos mals. I els  
Lc 6,19 19 I tota la gent procurava tocar- lo, perquè eixia d’ell una virtut que els 
Lc 6,20  los pobres, perquè de vosaltres és  lo Regne de Déu. 21 »Benaventurats los que 
Lc 6,23 perquè serà gran vostre gallardó en  lo cel, puix d’aquesta manera sos pares  
Lc 6,30  que et demànien, i al que prenga  lo que és teu, no tórnies a demanar-li.  
Lc 6,39 a altre cego? ¿No cauran los dos en  lo fosso? 40 No és lo deixeble superior al 
Lc 6,40  los dos en lo fosso? 40 No és  lo deixeble superior al mestre, ans bé  
Lc 6,40  serà perfet qualsevol que sia com  lo mestre. 41 ¿I per què mires la volva en 
Lc 6,43 ton germà. 43 »Puix no és bon arbre  lo qui fa fruit mal, ni mal arbre lo qui  
Lc 6,43  lo qui fa fruit mal, ni mal arbre  lo qui fa bon fruit. 44 Perquè cada arbre  
Lc 6,45  bo, del bon tresor de son cor trau  lo bé, i l’home dolent, del mal tresor de 
Lc 6,46 cridau: “Senyor, Senyor!”, i no feu  lo que jo us dic? 47 Tot aquell que ve a  
Lc 6,48  a un home que edificà una casa,  lo qual cavà, enfondí, i posà los  
Lc 6,48  vingué una riuada, pegà ab fúria  lo riu contra aquella casa, i no pogué  
Lc 7,6  ells. I essent ja prop de la casa,  lo centurió li envià sos amics dient-li: 
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Lc 7,7 de que vós entreu en ma casa. 7 Per  lo que ni jo m’he considerat digne d’  
Lc 7,19 los envià a Jesús, dient: «¿Sou vós  lo qui ha de venir, o devem esperar-ne  
Lc 7,20  ha enviat a vós, i diu: “¿Sou vós  lo qui ha de venir o devem esperar-ne un 
Lc 7,22  los digué: –Anau i dieu a Joan  lo que haveu oït i vist: que els cegos  
Lc 7,23  als pobres. 23 I benaventurat és  lo qui no s’escandalísia en mi. 24 I quan 
Lc 7,24 gent dient: –Què eixíreu a veure en  lo desert? ¿Una canya moguda pel vent? 25  
Lc 7,28  Baptista; emperò qui és menor en  lo Regne de Déu, és major que ell. 29 »I  
Lc 7,29 de Déu, és major que ell. 29 »I tot  lo poble, i els publicans que l’oïren,  
Lc 7,29  a Déu, sent batejats ab  lo baptisme de Joan. 30 Mes los fariseus i 
Lc 7,30 els doctors de la Llei despreciaren  lo consell de Déu en dany de si mateixos,  
Lc 7,33 menjava pa ni bevia vi, i dieu: “Té  lo dimoni.” 34 Vingué el Fill de l’home,  
Lc 7,39  i els ungia ab ungüent. 39 I quan  lo fariseu que l’havia convidat vegé  
Lc 7,42  com no tinguessen de què pagar- lo, condonà als dos son deute. Doncs, quin 
Lc 7,47  ungit mos peus ab ungüent. 47 Per  lo tant te dic que li són perdonats sos  
Lc 8,1  i llocs predicant i anunciant  lo Regne de Déu. I estaven ab ell los  
Lc 8,10  digué: –A vosaltres se us ha donat  lo conèixer lo misteri del Regne de Déu;  
Lc 8,10  se us ha donat lo conèixer  lo misteri del Regne de Déu; emperò als  
Lc 8,12  que l’ouen, emperò luego ve  lo diable i se’n porta la paraula del cor 
Lc 8,24  perill. 24 I acercant-se a ell,  lo despertaren dient: –Mestre, mestre, que 
Lc 8,34  34 Quan los pastors vegeren  lo que havia succeït, fugiren, i anaren i  
Lc 8,35 en les masies. 35 I eixiren a veure  lo que havia succeït i vingueren a Jesús,  
Lc 8,35  de qui havien eixit los dimonis,  lo qual estava ja vestit i en son cabal  
Lc 8,38 poder-se quedar ab ell. Mes Jesús  lo despatxà dient: 39 –Torna-te’n a  
Lc 8,40  I succeí que, havent tornat Jesús,  lo rebé la multitud, puix tothom l’estava 
Lc 8,44  aquell mateix instant s’estroncà  lo fluix de sang. 45 I Jesús digué: –Qui  
Lc 8,56  los manà que no diguessen a ningú  lo que havia acontescut. 9,Tit Capítol IX  
Lc 9,2 dolències. 2 I els envià a predicar  lo Regne de Déu i a curar los malalts. 3 I 
Lc 9,7  7 I arribà a oïdos d’Herodes,  lo tetrarca, tot lo que havia fet Jesús, i 
Lc 9,7  oïdos d’Herodes, lo tetrarca, tot  lo que havia fet Jesús, i estava suspès  
Lc 9,7  fet Jesús, i estava suspès per  lo que alguns deien: 8 que Joan havia  
Lc 9,9  tals coses? I cercava com veure- lo. 10 I havent tornat los apòstols, li  
Lc 9,10  tornat los apòstols, li contaren  lo que havien fet. I, cridant-los ell a  
Lc 9,11  és del territori de Betsaida. 11 I  lo poble, quan ho sabé, lo seguia; i ell  
Lc 9,11  11 I lo poble, quan ho sabé,  lo seguia; i ell los rebé i els parlava  
Lc 9,12  de cura. 12 I començava a caure  lo dia, quan acercant-se-li los Dotze, 
Lc 9,17  tots i quedaren saciats. I de  lo que sobrà, n’alçaren dotze coves de  
Lc 9,19 19 I ells respongueren dient: –Joan  lo Baptista; altres, Elies, i altres, que  
Lc 9,25  Puix, què li aprofitarà a un home  lo guanyar tot lo món, si es perd ell a si 
Lc 9,25 aprofitarà a un home lo guanyar tot  lo món, si es perd ell a si mateix i es  
Lc 9,26  de mi i de mes paraules,  lo Fill de l’home s’avergonyirà d’ell  
Lc 9,27  no gustaran la mort fins que vegen  lo Regne de Déu. 28 I succeí que, com cosa 
Lc 9,33  i altra per a Elies –no sabent  lo que es deia. 34 Mentres estava dient  
Lc 9,34  de temor a l’entrar aquells en  lo núvol. 35 I isqué una veu del núvol  
Lc 9,35 –Aquest és mon Fill, l’amat, oïu- lo. 36 I a l’eixir aquesta veu trobaren a 
Lc 9,36  a ningú digueren cosa alguna de  lo que havien vist. 37 I succeí que al dia 
Lc 9,39  se separà d’ell despedaçant- lo. 40 I vaig suplicar a vostres deixebles 
Lc 9,42  ton fill. 42 I quan s’aproximava,  lo dimoni lo tirà per terra i el  
Lc 9,42  42 I quan s’aproximava, lo dimoni  lo tirà per terra i el maltractà. 43  
Lc 9,44  cor aquestes paraules, perquè  lo Fill de l’home ha de ser entregat en  
Lc 9,45  que no la comprenien, i temien  lo preguntar-li acerca d’aquesta  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

2137 
 

Lc 9,46 d’aquesta plàtica. 46 I els vingué  lo pensament qui d’ells seria lo major.  
Lc 9,46  lo pensament qui d’ells seria  lo major. 47 Emperò coneixent Jesús lo que 
Lc 9,47 lo major. 47 Emperò coneixent Jesús  lo que pensaven en son cor, prengué un  
Lc 9,48 rep a aquell que m’ha enviat, puix  lo qui és menor entre vosaltres, aqueix és 
Lc 9,48 és menor entre vosaltres, aqueix és  lo major. 49 Aleshores Joan, prenent la  
Lc 9,50  digué: –No l’hi prohibiu, perquè  lo qui no és contra nosaltres està per a  
Lc 9,51  que, estant per a complir-se  lo temps de ser rebut en lo alt, posà lo  
Lc 9,51  -se lo temps de ser rebut en  lo alt, posà lo semblant resolt d’anar a  
Lc 9,51  temps de ser rebut en lo alt, posà  lo semblant resolt d’anar a Jerusalem. 52 
Lc 9,53  53 I no el reberen perquè  lo seu semblant era d’anar a Jerusalem.  
Lc 9,58 i los aucells de l’aire, nius; mes  lo Fill de l’home no té a on reclinar lo  
Lc 9,58 Fill de l’home no té a on reclinar  lo cap. 59 I a un altre li digué: –Segueix 
Lc 9,60 sos morts; emperò tu, vés i anuncia  lo Regne de Déu. 61 I un altre li digué:  
Lc 9,61  -me anar a donar disposició de  lo que tinc en casa. 62 Jesús li digué:  
Lc 10,1  a Jesús. 1 I després d’això elegí  lo Senyor també altres setanta-dos i los 
Lc 10,4  ni calçat, ni saludeu a ningú en  lo camí. 5 En qualsevulla casa que entreu, 
Lc 10,7  la mateixa casa, menjant i bevent  lo que ells tinguen; puix digne és lo  
Lc 10,7  lo que ells tinguen; puix digne és  lo treballador de son salari. No passeu de 
Lc 10,8  en què entreu i vos rèbien, menjau  lo que us pòsien davant. 9 I curau als  
Lc 10,9  -los: “S’ha acercat a vosaltres  lo Regne de Déu.” 10 Emperò si en la  
Lc 10,11  Ab tot, sabeu que s’ha acercat  lo Regne de Déu.” 12 Emperò jo us dic que  
Lc 10,14  per a Tiro i Sidon hi haurà en  lo judici menos rigor que per a vosaltres. 
Lc 10,19  i els escorpins i sobre tot  lo poder de l’enemic, i res vos danyarà.  
Lc 10,20  los vostres noms estan escrits en  lo cel. 21 En aquella mateixa hora Jesús  
Lc 10,22  de mon Pare. I ningú sap qui és  lo Fill, sinó el Pare; ni qui és lo Pare,  
Lc 10,22 és lo Fill, sinó el Pare; ni qui és  lo Pare, sinó el Fill, i aquell a qui lo  
Lc 10,22  Pare, sinó el Fill, i aquell a qui  lo Fill ho vulla revelar. 23 I girat  
Lc 10,23  –Benaventurats los ulls que veuen  lo que vosaltres veeu. 24 Puix jo us dic  
Lc 10,24  profetes i reis volgueren veure  lo que vosaltres veeu, i no ho vegeren; i  
Lc 10,24  veeu, i no ho vegeren; i oir  lo que vosaltres oïu, i no ho oïren. 25 I  
Lc 10,25  s’alçà i li digué per a tentar- lo: –Mestre, què faré jo per a posseir la  
Lc 10,26  eterna? 26 I ell li digué: –Què és  lo que està escrit en la Llei? Com  
Lc 10,30  despullaren i, després d’haver- lo ferit, se n’anaren deixant-lo mig  
Lc 10,30 -lo ferit, se n’anaren deixant- lo mig mort. 31 Succeí, doncs, que baixava 
Lc 10,31  31 Succeí, doncs, que baixava per  lo mateix camí un sacerdot, i quan lo  
Lc 10,31  lo mateix camí un sacerdot, i quan  lo vegé, passà de llarg. 32 I igualment un 
Lc 10,32  cerca d’aquell lloc, i veent- lo, passà també de llarg. 33 »Emperò un  
Lc 10,34 les-hi ab oli i vi, i cavalgant- lo sobre son jument, lo portà a un hostal, 
Lc 10,34  i cavalgant-lo sobre son jument,  lo portà a un hostal, i tingué cuidado d’ 
Lc 10,36  d’aquestos tres te sembla que fou  lo proïsme d’aquell que donà en mans dels 
Lc 10,37  –li digué llavors Jesús– i fes tu  lo mateix. 38 I succeí que, seguint son  
Lc 11,2  dieu: »Pare nostre que estau en  lo cel, sia santificat lo vostre nom.  
Lc 11,2 que estau en lo cel, sia santificat  lo vostre nom. Vinga lo vostre Regne; faça 
Lc 11,2 sia santificat lo vostre nom. Vinga  lo vostre Regne; faça’s la vostra  
Lc 11,2  voluntat, així en la terra com en  lo cel. 3 Donau-nos avui lo nostre pa de 
Lc 11,3  com en lo cel. 3 Donau-nos avui  lo nostre pa de cada dia. 4 I perdonau-  
Lc 11,14  I Jesús estava llançant un dimoni,  lo qual era mut. I quan hagué llançat lo  
Lc 11,14  qual era mut. I quan hagué llançat  lo dimoni, parlà lo mut i la gent se  
Lc 11,14 quan hagué llançat lo dimoni, parlà  lo mut i la gent se meravellava. 15 Emperò 
Lc 11,16  16 I altres, per a tentar- lo, li demanaven algun senyal del cel. 17  
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Lc 11,20  si jo llanço los dimonis mediant  lo dit de Déu, certament que el Regne de  
Lc 11,22 Mes, si venint un més fort que ell,  lo venç, li prendrà totes les armes en què 
Lc 11,26  i entren dintre i habiten allí. I  lo darrer estat d’aquell home és pitjor  
Lc 11,27  alçà la veu i digué: –Benaventurat  lo ventre que t’ha portat i los pits que  
Lc 11,29  i no se li donarà senyal sinó  lo senyal del profeta Jonàs. 30 Perquè  
Lc 11,30  per a los ninivites, així també  lo Fill de l’home ho serà per a aquesta  
Lc 11,37  mentres estava parlant, un fariseu  lo convidà a dinar ab ell. I havent  
Lc 11,40 rapinya i de maldat. 40 Insensats!,  ¿lo qui féu lo que està de part de fora,  
Lc 11,40  maldat. 40 Insensats!, ¿lo qui féu  lo que està de part de fora, no ha fet  
Lc 11,40  de part de fora, no ha fet també  lo que està de part de dins? 41 No  
Lc 11,41  de part de dins? 41 No obstant, de  lo que us resta feu-ne almoina, i totes  
Lc 11,53  a instar fortament, i a abrumar- lo ab moltes preguntes, 54 armant-li  
Lc 11,54  sa boca alguna cosa per a poder- lo acusar. 12,Tit Capítol XII Llevat dels  
Lc 12,Tit  a menjar i vestir. Tresor i cor en  lo cel. Majordom fiel i prudent. Criat  
Lc 12,3  seran dites en la claredat; i  lo que diguéreu a l’oïdo en les  
Lc 12,4  dic que no temau aquells que maten  lo cos i després d’això no poden fer res  
Lc 12,8 que em conféssia davant dels homes,  lo Fill de l’home lo confessarà a ell  
Lc 12,8  dels homes, lo Fill de l’home  lo confessarà a ell davant dels àngels de  
Lc 12,9 davant dels àngels de Déu. 9 Emperò  lo qui em néguia davant dels homes, serà  
Lc 12,10  »I a tot aquell que pàrlia contra  lo Fill de l’home, l’hi serà perdonat  
Lc 12,11 les potestats, no passeu cuidado de  lo que haveu de dir o com haveu de  
Lc 12,12  Sant vos mostrarà en aquella hora  lo que us convinga dir. 13 Llavors un del  
Lc 12,21  quant has arreplegat? 21 »Això és  lo que passa al que atresora per a si i no 
Lc 12,22  22 I digué a sos deixebles: –Per  lo tant vos dic: No aneu afanats per a la  
Lc 12,22  vida, sobre què menjareu, ni per a  lo vostre cos, sobre què vestireu. 23 Més  
Lc 12,23  Més val l’ànima que el menjar, i  lo cos més que el vestit. 24 Reparau los  
Lc 12,28  si a l’herba que avui està en  lo camp i demà és tirada al forn, vesteix  
Lc 12,29  29 No aneu, doncs, afanats per a  lo que haveu de menjar o beure, i no  
Lc 12,31  teniu necessitat d’elles. 31 Per  lo tant, buscau primerament lo Regne de  
Lc 12,31  31 Per lo tant, buscau primerament  lo Regne de Déu i sa justícia, i totes  
Lc 12,32 ramat, puix és plagut a vostre Pare  lo donar-vos lo Regne. 33 Veneu lo que  
Lc 12,32 plagut a vostre Pare lo donar-vos  lo Regne. 33 Veneu lo que posseïu i feu  
Lc 12,33  lo donar-vos lo Regne. 33 Veneu  lo que posseïu i feu almoina. Feu-vos  
Lc 12,33 que no es tórnien velles, tresor en  lo cel que mai falta, del qual ni s’  
Lc 12,33  mai falta, del qual ni s’apodera  lo lladre, ni l’arna lo destrueix. 34  
Lc 12,33 ni s’apodera lo lladre, ni l’arna  lo destrueix. 34 Perquè allà a on és  
Lc 12,34 és vostre tresor, allí estarà també  lo vostre cor. 35 »Teniu vostres lloms  
Lc 12,37  sirvents a qui tròbia vetllant  lo Senyor quan vinga; en veritat vos dic  
Lc 12,39  39 »Teniu, emperò, per cert que si  lo pare de família sabés l’hora en què  
Lc 12,39 sabés l’hora en què havia de venir  lo lladre, vetllaria sens dubte i no  
Lc 12,40  a l’hora que menos penseu vindrà  lo Fill de l’home. 41 I Pere li digué:  
Lc 12,42  Senyor li digué: –Qui creus que és  lo majordom fiel i prudent a qui son amo  
Lc 12,43  a son degut temps? 43 Benaventurat  lo tal sirvent, a qui quan lo Senyor vinga 
Lc 12,43  lo tal sirvent, a qui quan  lo Senyor vinga lo tròbia fent això. 44 En 
Lc 12,43 sirvent, a qui quan lo Senyor vinga  lo tròbia fent això. 44 En veritat vos dic 
Lc 12,44 44 En veritat vos dic que li donarà  lo maneig dels béns que posseesca. 45  
Lc 12,45  que posseesca. 45 Emperò si digués  lo tal sirvent en son cor: “Lo meu Senyor  
Lc 12,46  i a embriagar-se, 46 vindrà  lo Senyor del tal sirvent en lo dia que no 
Lc 12,46 vindrà lo Senyor del tal sirvent en  lo dia que no l’espera i a l’hora que no 
Lc 12,46 l’espera i a l’hora que no sap, i  lo separarà i li donarà sa part ab los  
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Lc 12,48  serà molt assotat. 48 Emperò  lo qui no la sabé i féu coses dignes de  
Lc 12,56  56 Hipòcrites! Sabeu distingir  lo semblant del cel i de la terra, ¿com,  
Lc 12,56  ¿com, doncs, no sabeu reconèixer  lo temps present? 57 »I ¿per què no  
Lc 12,57  no judicau per vosaltres mateixos  lo que és just? 58 Quan vas ab ton  
Lc 12,58  contrari davant del magistrat, fes  lo possible per a deslliurar-te d’ell  
Lc 12,58  per a deslliurar-te d’ell en  lo camí, a fi de que no et pòrtia al  
Lc 12,58  fi de que no et pòrtia al jutge, i  lo jutge t’entréguia a l’agusil, i l’  
Lc 13,14  a Déu. 14 I prenent la paraula  lo príncep de la sinagoga, irritat perquè  
Lc 13,15  cúria, mes no en dissabte. 15 Mes  lo Senyor, responent, li digué:  
Lc 13,17  tots sos contraris. Emperò tot  lo poble se complaïa en ses glorioses  
Lc 13,18  també Jesús: –A què és semblant  lo Regne de Déu? I ab què el compararé? 19 
Lc 13,20 vegada: –A què diré que és semblant  lo Regne de Déu? 21 És semblant al llevat  
Lc 13,21  al llevat que una dona prengué i  lo barrejà ab tres mesures de farina, fins 
Lc 13,25  entrar i no podran. 25 »I quan  lo pare de famílies haurà entrat i tancat  
Lc 13,28  que obrau iniquitat.” 28 Allí serà  lo plor i lo cruixir de dents, quan veureu 
Lc 13,28  iniquitat.” 28 Allí serà lo plor i  lo cruixir de dents, quan veureu a  
Lc 13,28 i a Jacob, i a tots los profetes en  lo Regne de Déu, i que vosaltres sou  
Lc 13,33  que jo camínia avui i demà, i  lo dia següent, perquè no cap que un  
Lc 13,35  que no em veureu fins que arríbia  lo dia en què digau: “Beneït lo qui ve en  
Lc 13,35  lo dia en què digau: “Beneït  lo qui ve en nom del Senyor!” 14,Tit  
Lc 14,4  Llavors ell, tocant a l’hidròpic,  lo curà i despedí. 5 I els respongué i  
Lc 14,8  a bodes, no t’assénties en  lo primer siti, no sia que hi haja allí  
Lc 14,9  a tu i a ell, i et diga: “Cedeix  lo puesto a aquest”, i aleshores tingues  
Lc 14,10  puesto, a fi de que quan vinga  lo qui t’ha convidat, te diga: “Amic, fes 
Lc 14,15  a taula, li digué: –Benaventurat  lo qui menjarà pa en lo Regne de Déu! 16  
Lc 14,15  –Benaventurat lo qui menjarà pa en  lo Regne de Déu! 16 Mes ell li digué: –Un  
Lc 14,21  hi puc anar. 21 »I tornant-se’n  lo criat, donà compte al senyor de tot  
Lc 14,21  de tot això. Llavors, irritat  lo pare de família, digué a son criat:  
Lc 14,22 digué el criat: »–Senyor, ja he fet  lo que m’haveu manat, emperò encara queda 
Lc 14,31  ha pogut concloure.” 31 »O qui és  lo rei que, volent eixir a pelear contra  
Lc 14,33  -li tractats de pau. 33 »Per  lo tant, qualsevol de vosaltres que no  
Lc 14,34 se dessaborís, ab què se li tornarà  lo sabor? 35 No és ja bona ni per a la  
Lc 15,1  publicans i pecadors per a oir- lo. 2 I els fariseus i els escribes  
Lc 15,4  una, no deixa les noranta-nou en  lo desert i no va en busca de la que es  
Lc 15,7  així mateix hi haurà més goig en  lo cel per a un pecador que s’  
Lc 15,10  dracma que havia perdut.” 10 »Per  lo tant, vos dic que hi haurà goig davant  
Lc 15,13  13 I al cap de pocs dies, juntant  lo fill menor tot lo que era seu, se n’  
Lc 15,13  dies, juntant lo fill menor tot  lo que era seu, se n’anà lluny a un país  
Lc 15,17 jornalers en casa de mon pare tenen  lo pa de sobres, i jo aquí m’estic morint 
Lc 15,20  pare. »I quan estava encara lluny,  lo vegé son pare, i se compadesqué. I  
Lc 15,21 se li tirà al coll, i el besà. 21 I  lo fill li digué: »–Pare, he pecat contra  
Lc 15,22  ser apellidat fill vostre. 22 »Mes  lo pare digué a sos criats: »–Portau aquí  
Lc 15,22  aquí la roba més bona i vestiu- lo, i posau-li un anell en son dit i  
Lc 15,23  i calçat en sos peus, 23 i portau  lo vedell engreixat i matau-lo, i menjam 
Lc 15,23  lo vedell engreixat i matau- lo, i menjam i celebrem un convit, 24  
Lc 15,25  25 »I son fill major estava en  lo camp. I quan vingué i s’acercà a la  
Lc 15,27  ha vingut, i ton pare ha fet matar  lo vedell gras, perquè l’ha recobrat ab  
Lc 15,28 eixint son pare, començà a pregar- lo. 29 I ell respongué a son pare dient- 
Lc 15,29  sens haver-us desobeït en res de  lo que m’haveu manat, i mai m’haveu  
Lc 15,30  vida, haveu fet matar per a ell  lo vedell gras. 31 »Llavors lo pare li  
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Lc 15,31  a ell lo vedell gras. 31 »Llavors  lo pare li digué: »–Fill, tu sempre estàs  
Lc 16,1  un home ric que tenia un majordom,  lo qual fou acusat davant d’ell d’haver  
Lc 16,3  més mos béns. 3 »Llavors  lo majordom digué entre si: “Què faré ara  
Lc 16,4  de demanar caritat. 4 Mes ja sé  lo que tinc de fer a fi de que, quan m’  
Lc 16,10  morades. 10 Lo qui és fiel en  lo poc, també és fiel en lo molt; i lo qui 
Lc 16,10 és fiel en lo poc, també és fiel en  lo molt; i lo qui és injust en lo poc,  
Lc 16,10 lo poc, també és fiel en lo molt; i  lo qui és injust en lo poc, també és  
Lc 16,10  en lo molt; i lo qui és injust en  lo poc, també és injust en lo molt. 11 Si, 
Lc 16,10  en lo poc, també és injust en  lo molt. 11 Si, doncs, no haveu estat  
Lc 16,12  12 I si no fóreu fiels en  lo dels altres, lo que és vostre, qui us  
Lc 16,12  no fóreu fiels en lo dels altres,  lo que és vostre, qui us ho donarà? 13  
Lc 16,15  Déu coneix vostres cors, perquè  lo que els homes tenen per excels és  
Lc 16,16  a Joan. Des de llavors és anunciat  lo Regne de Déu, i tots hi entren a pura  
Lc 16,17  17 I més fàcil és que pàssien  lo cel i la terra, que no que déixia de  
Lc 16,18  que es casa ab la que repudia  lo marit, també comet adulteri. 19 »Hi  
Lc 16,22 succeí que, quan morí aquell pobre,  lo portaren los àngels al seno d’Abraham. 
Lc 16,27  tampoc d’allà a aquí. 27 »I digué  lo ric: »–Doncs jo us suplico, pare, que  
Lc 17,2 posassen al coll una mola de molí i  lo tirassen al mar, que no que  
Lc 17,3  pecàs contra de tu, corretgeix- lo, i si s’arrepentís, perdona’l. 4 I si 
Lc 17,8  8 Ans bé li diu: “Prepara’m  lo sopar, cenyeix-te i serveix-me  
Lc 17,9  agraït al tal criat perquè féu  lo que li manà? 10 Jo crec que no. Així  
Lc 17,10  “Servos inútils som, havem fet  lo que devíem fer.” 11 I succeí que, anant 
Lc 17,20  -li los fariseus quan vindria  lo Regne de Déu, los respongué i digué:  
Lc 17,21  o “Veu’s-el allí.” Puix, mirau,  lo Regne de Déu està dintre de vosaltres.  
Lc 17,24  ni els seguiu. 24 Perquè així com  lo llampec, que brillant en la regió  
Lc 17,24  l’una part a l’altra, així serà  lo Fill de l’home en son dia. 25 Emperò  
Lc 17,26  d’aquesta generació. 26 »I  lo que succeí en los dies de Noè, així  
Lc 17,27  què Noè entrà en l’arca; i vingué  lo diluvi i acabà ab tothom. 28 I com  
Lc 17,30  a tots. 30 Lo mateix serà en  lo dia en què es maniféstia lo Fill de l’ 
Lc 17,30 serà en lo dia en què es maniféstia  lo Fill de l’home. 31 En aquella hora, lo 
Lc 17,31  de l’home. 31 En aquella hora,  lo qui es tròbia en lo terrat i tinga ses  
Lc 17,31  aquella hora, lo qui es tròbia en  lo terrat i tinga ses alhajes dintre de  
Lc 17,31  -les. I el qui es tròbia en  lo camp, tampoc tórnia atràs. 32 Recordau  
Lc 17,37  –En qualsevol part a on se tròbia  lo cos, allí se juntaran també les  
Lc 18,Tit  Dóna consells de perfecció. Mostra  lo perill de les riqueses i cura al cego  
Lc 18,6 vegades a molestar-me.” 6 I digué  lo Senyor: –Escoltau lo que diu aquest  
Lc 18,6 me.” 6 I digué lo Senyor: –Escoltau  lo que diu aquest jutge pervers. 7 ¿I no  
Lc 18,8  los venjarà. Emperò, quan vinga  lo Fill de l’home, ¿pensau que trobarà fe 
Lc 18,12  la semana, pago delme de tot  lo que posseesc. 13 »Lo publicà, al  
Lc 18,16 els ho impediu, perquè dels tals és  lo Regne de Déu. 17 En veritat vos dic que 
Lc 18,17  de Déu. 17 En veritat vos dic que  lo qui no rèbia lo Regne de Déu com un  
Lc 18,17 veritat vos dic que lo qui no rèbia  lo Regne de Déu com un infant, no entrarà  
Lc 18,22  als pobres, i tindràs un tresor en  lo cel. Després vine i segueix-me. 23  
Lc 18,24  era molt ric. 24 I Jesús, quan  lo vegé trist, li digué: –Oh quant  
Lc 18,24  –Oh quant difícilment entraran en  lo Regne de Déu los que tenen riqueses! 25 
Lc 18,25  és més fàcil passar un camell per  lo cos d’una agulla que entrar un ric en  
Lc 18,25  d’una agulla que entrar un ric en  lo Regne de Déu. 26 I los que l’oïen,  
Lc 18,29  o germans, o muller, o fills, per  lo Regne de Déu, 30 que no rèbia molt més  
Lc 18,30  rèbia molt més en aquest món, i en  lo sigle venider, la vida eterna. 31 I  
Lc 18,33 33 I després que l’hauran assotat,  lo faran morir, i al tercer dia  
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Lc 18,34  per a ells i no entenien  lo que els deia. 35 I succeí que, acercant 
Lc 18,36  camí demanant almoina. 36 I oint  lo tropell de la gent que passava,  
Lc 18,39  de mi. 39 I els que anaven davant  lo reprenien, a fi de que callàs. Emperò  
Lc 18,43  salvat. 43 I a l’instant vegé, i  lo seguia glorificant a Déu. I tot lo  
Lc 18,43  lo seguia glorificant a Déu. I tot  lo poble, quan vegé això, donà alabances a 
Lc 19,2 veus aquí un home, anomenat Zaqueu,  lo principal dels publicans, que era molt  
Lc 19,3  com veure a Jesús i conèixer- lo; emperò no podia, a causa de la molta  
Lc 19,4 ’n pujà a un sicòmoro per a veure- lo, puix havia de passar per allí. 5 I  
Lc 19,5  a aquell lloc, alçant los ulls  lo vegé, i li digué: –Zaqueu, baixa  
Lc 19,6 casa. 6 I ell baixà a tota pressa i  lo rebé ab alegria. 7 Al veure això, tots  
Lc 19,10 és també fill d’Abraham. 10 Perquè  lo Fill de l’home ha vingut a buscar i  
Lc 19,10 l’home ha vingut a buscar i salvar  lo que estava perdut. 11 I estant ells  
Lc 19,11  pensaven que luego se manifestaria  lo Regne de Déu. 12 Digué doncs: –Un home  
Lc 19,16  cada u havia negociat. 16 I arribà  lo primer i digué: »–Senyor, vostra mina  
Lc 19,17  »–Està bé, oh bon criat. Ja que en  lo poc has estat fiel, tindràs potestat  
Lc 19,18  sobre deu ciutats. 18 »I vingué  lo segon i digué: »–Senyor, vostra mina ha 
Lc 19,20  sobre cinc ciutats. 20 »I vingué  lo tercer i digué: »–Senyor, aquí teniu  
Lc 19,21 sou home d’un geni dur, que preneu  lo que no haveu depositat i segau lo que  
Lc 19,21  lo que no haveu depositat i segau  lo que no haveu sembrat. 22 »Llavors ell  
Lc 19,22  de caràcter dur, que me’n porto  lo que no he depositat i sego lo que no he 
Lc 19,22 porto lo que no he depositat i sego  lo que no he sembrat; 23 doncs, per què no 
Lc 19,23 al banc, a fi de que quan jo tornàs  lo recobràs ab ganància? 24 »I digué als  
Lc 19,30  s’ha sentat encara. Desfermau- lo i menau-me’l. 31 I si algú vos  
Lc 19,32  los que ell envià, i trobaren  lo pollí que estava del modo que els havia 
Lc 19,33  modo que els havia dit. 33 I quan  lo desfermaven, los digueren los amos d’  
Lc 19,33 los amos d’ell: –Per què desfermau  lo pollí? 34 I ells digueren: –Per què el  
Lc 19,35  què el Senyor l’ha menester. 35 I  lo menaren a Jesús i, posant ses  
Lc 19,36 passant, estenien ses vestidures en  lo camí. 37 I quan s’acercà a la baixada  
Lc 19,38  havien vist 38 dient: –Beneït sia  lo rei que ve en nom del Senyor. Pau en lo 
Lc 19,38  que ve en nom del Senyor. Pau en  lo cel i glòria en les altures! 39 I  
Lc 19,42  en aquest dia que se t’ha donat,  lo que pot procurar-te la pau! Emperò  
Lc 19,44  en tu, per quant has desconegut  lo temps en què Déu t’ha visitat. 45 I  
Lc 19,45  ha visitat. 45 I havent entrat en  lo temple, començà a traure fora a tots  
Lc 19,47  47 I tots los dies ensenyava en  lo temple. Mes los prínceps dels sacerdots 
Lc 19,47  del poble cercaven com fer- lo morir. 48 I no sabien què fer-se ab  
Lc 19,48  què fer-se ab ell, puix tot  lo poble estava ab la boca oberta  
Lc 19,48  ab la boca oberta escoltant- lo. 20,Tit Capítol XX Jesús confon als  
Lc 20,1  I succeí un dia que, estant ell en  lo temple instruint al poble i anunciant- 
Lc 20,2  fas tu aquestes coses o qui és  lo qui t’ha donat semblant poder? 3  
Lc 20,4 -us una pregunta. Responeu-me: 4  lo baptisme de Joan, ¿era del cel o dels  
Lc 20,6  6 I si diem que dels homes, tot  lo poble nos apedregarà, puix està  
Lc 20,10 vinya. Mes ells, després d’haver- lo maltractat, lo despatxaren sense res.  
Lc 20,10  després d’haver-lo maltractat,  lo despatxaren sense res. 11 Tornà a  
Lc 20,11 també feriren a aquest i, omplint- lo de vituperis, l’enviaren sense res. 12 
Lc 20,12  sense res. 12 I envià encara  lo tercer, a qui ells feriren també, i el  
Lc 20,13  mon fill estimat: pot ser que quan  lo vegen li tinguen respecte!” 14 Quan los 
Lc 20,14  respecte!” 14 Quan los pagesos  lo vegeren, pensaren entre si i digueren:  
Lc 20,14  “Aquest és l’hereu, matem- lo a fi de que la hisenda sia per a  
Lc 20,15 sia per a nosaltres!” 15 I traent- lo fora de la vinya, lo mataren. »Què  
Lc 20,15  15 I traent-lo fora de la vinya,  lo mataren. »Què farà, doncs, ab ells l’  
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Lc 20,19 i els escribes desitjaven prendre- lo en aquella mateixa hora puix  
Lc 20,20  temeren al poble. 20 I observant- lo, enviaren espies que es fingissen homes 
Lc 20,20 ’l en alguna expressió i entregar- lo a la jurisdicció i potestat del  
Lc 20,21  sabem que parlau i ensenyau  lo que és just, i que no teniu respecte a  
Lc 20,21  a persones, sinó que ensenyau  lo camí de Déu en veritat. 22 ¿Nos és  
Lc 20,22  en veritat. 22 ¿Nos és lícit pagar  lo tribut al Cèsar, o no? 23 I ell,  
Lc 20,25  los digué: –Pagau, doncs, al Cèsar  lo que és del Cèsar, i a Déu lo que és de  
Lc 20,25  Cèsar lo que és del Cèsar, i a Déu  lo que és de Déu. 26 I no pogueren  
Lc 20,28  Moisès nos deixà escrit: “Si morís  lo germà d’algú tenint muller, i no  
Lc 20,30  muller, i morí sens fills. 30 I  lo segon se casà ab ella, i també morí  
Lc 20,31  morí sens fills. 31 I la prengué  lo tercer. I així en seguida tots set, los 
Lc 20,37  prop de la romeguera, li digué  lo Senyor: “Jo só lo Déu d’Abraham, i lo  
Lc 20,37  li digué lo Senyor: “Jo só  lo Déu d’Abraham, i lo Déu d’Isaac, i lo 
Lc 20,37 Senyor: “Jo só lo Déu d’Abraham, i  lo Déu d’Isaac, i lo Déu de Jacob.” 38 I  
Lc 20,37  d’Abraham, i lo Déu d’Isaac, i  lo Déu de Jacob.” 38 I no és Déu de morts  
Lc 20,41  Jesús los digué: –Com diuen que  lo Cristo és fill de David? 42 Sent aixís  
Lc 20,42  aixís que el mateix David diu en  lo llibre dels Salms: »“Digué lo Senyor a  
Lc 20,42  en lo llibre dels Salms: »“Digué  lo Senyor a mon Senyor: Assenta’t a ma  
Lc 20,44  de tos peus.” 44 »Anomenant- lo, doncs, David, Senyor, com pot ésser  
Lc 20,45  digué a sos deixebles, estant- lo oint tot lo poble que l’escoltava: 46  
Lc 20,45 sos deixebles, estant-lo oint tot  lo poble que l’escoltava: 46 –Guardau-  
Lc 20,46  -vos dels escribes, que amen  lo passejar-se ab vestidures llargues i  
Lc 20,47  sitis en los convits; 47 que baix  lo pretext de llargues oracions, devoren  
Lc 21,Tit  a la destrucció de Jerusalem i  lo segon adveniment de Jesucrist. 1 I  
Lc 21,4  ells han fet oferiments a Déu de  lo que els sobrava; emperò aquesta ha  
Lc 21,4  aquesta ha donat de sa pobresa tot  lo que li quedava per a sa subsistència. 5 
Lc 21,8  vindran en mon nom dient: “Jo só  lo Cristo”, i “Lo temps està pròxim.”  
Lc 21,9  primer, mes no serà tan prest  lo fi. 10 Llavors los deia: –S’alçarà  
Lc 21,11  i senyals extraordinaris en  lo cel. 12 »Mes antes que succeesquen  
Lc 21,14  14 Fixeu, doncs, en vostres cors  lo no pensar antes com haveu de respondre, 
Lc 21,22  a fi de que es cúmplia tot  lo que està escrit. 23 Emperò, ai de les  
Lc 21,25  nacions. 25 I hi haurà senyals en  lo sol, i en la lluna, i en les estrelles. 
Lc 21,25  per la confusió que causarà  lo roncar del mar i de ses oles, 26  
Lc 21,26  coses que han de sobrevenir a tot  lo món, puix les virtuts del cel seran  
Lc 21,28 -se aquestes coses, mirau i alçau  lo cap, puix està cerca vostra redempció.  
Lc 21,30  30 quan ja comencen a donar de si  lo fruit, coneixeu que està prop l’estiu. 
Lc 21,31 aquestes coses, sabeu que està prop  lo Regne de Déu. 32 En veritat vos dic que 
Lc 21,36  36 Vetllau, doncs, orant en tot  lo temps, per a què siau dignes d’evitar  
Lc 21,37  37 I estava ensenyant de dia en  lo temple, i de nit eixia i s’estava en  
Lc 21,38  anomenada de l’Oliverar. 38 I tot  lo poble acudia a ell, de bon matí, en lo  
Lc 21,38 poble acudia a ell, de bon matí, en  lo temple, per a oir-lo. 22,Tit Capítol  
Lc 21,38 bon matí, en lo temple, per a oir- lo. 22,Tit Capítol XXII Traïció de Judes.  
Lc 22,4 sobrenom Iscariot, un dels Dotze, 4  lo qual se n’anà a tractar ab los  
Lc 22,5  5 Ells se n’alegraren i pactaren  lo donar-li una cantitat de diner. 6 I  
Lc 22,7  del poble. 7 Entretant arribà  lo dia dels Àzims, en què era necessari  
Lc 22,8  dient-los: –Anau a aparellar  lo necessari per a menjar la pasqua. 9 I  
Lc 22,10  porta un càntir d’aigua; seguiu- lo fins a la casa a on éntria. 11 I direu  
Lc 22,16  fins que tinga son compliment en  lo Regne de Déu. 17 I prenent lo calze,  
Lc 22,17  en lo Regne de Déu. 17 I prenent  lo calze, donà gràcies i digué: –Preneu i  
Lc 22,17  i digué: –Preneu i distribuïu- lo entre vosaltres, 18 perquè vos dic que  
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Lc 22,18  fruit de la parra fins que vinga  lo Regne de Déu. 19 Després prengué lo pa  
Lc 22,19 lo Regne de Déu. 19 Després prengué  lo pa i, havent donat gràcies, lo partí i  
Lc 22,19  lo pa i, havent donat gràcies,  lo partí i los el donà, dient: –Aquest és  
Lc 22,20  de mi. 20 Així mateix prengué  lo calze, després d’haver sopat, dient:  
Lc 22,20  sopat, dient: –Aquest calze és  lo nou pacte en ma sang, que serà  
Lc 22,22 el Fill de l’home se’n va, segons  lo que està determinat. Mes ai d’aquell  
Lc 22,23  uns als altres quin d’ells seria  lo qui fes tal cosa. 24 I se mogué també  
Lc 22,24  sobre qual d’ells seria reputat  lo major. 25 Emperò ell los digué: –Los  
Lc 22,26  no sia així ab vosaltres; ans bé,  lo qui és major entre vosaltres, fàcia’s  
Lc 22,26 major entre vosaltres, fàcia’s com  lo menor; i el qui preceeix, com lo qui  
Lc 22,26  lo menor; i el qui preceeix, com  lo qui serveix. 27 Perquè, quin és major,  
Lc 22,27  serveix. 27 Perquè, quin és major,  lo qui està sentat a taula o lo qui  
Lc 22,27 major, lo qui està sentat a taula o  lo qui serveix? ¿No és major lo qui està  
Lc 22,27  o lo qui serveix? ¿No és major  lo qui està sentat a taula? Ab tot, jo  
Lc 22,27  jo estic enmig de vosaltres com  lo qui serveix. 28 »Mes vosaltres sou los  
Lc 22,29  29 I per això jo us preparo  lo Regne, com mon Pare me l’ha preparat a 
Lc 22,31  tribus d’Israel. 31 Ademés digué  lo Senyor: –Simó, Simó, mira que Satanàs  
Lc 22,31  a garbellar-vos com se garbella  lo blat. 32 Emperò jo he pregat per a tu a 
Lc 22,34  –Te dic, Pere, que no cantarà avui  lo gall sens que hages negat tres vegades  
Lc 22,37  necessari se cúmplia en mi encara  lo que està escrit: “I fou contat entre  
Lc 22,47  i s’acercà a Jesús per a besar- lo. 48 Emperò Jesús li digué: –Judes, ab  
Lc 22,48  digué: –Judes, ab un bes entregues  lo Fill de l’home? 49 I quan vegeren los  
Lc 22,49 quan vegeren los que estaven ab ell  lo que anava a succeir, li digueren:  
Lc 22,51  la paraula, digué: –Deixau- lo fins aquí. I li tocà l’orella i el  
Lc 22,53  tots los dies ab vosaltres en  lo temple no posàreu les mans sobre mi.  
Lc 22,53  Emperò aquesta és la vostra hora i  lo poder de les tenebres. 54 I en seguida  
Lc 22,54  de les tenebres. 54 I en seguida  lo prengueren i conduïren a la casa del  
Lc 22,54  del príncep dels sacerdots. I Pere  lo seguia de lluny a lluny. 55 I havent  
Lc 22,56  estava entre ells. 56 I havent- lo vist una criada sentat al foc, lo mirà  
Lc 22,56 -lo vist una criada sentat al foc,  lo mirà ab atenció i digué: –Aquest també  
Lc 22,57  també era ab ell. 57 Mes ell  lo negà dient: –Dona, no el conec. 58 Al  
Lc 22,58 conec. 58 Al cap d’un poc, veent- lo un altre, li digué: –I tu ets d’  
Lc 22,60  60 I digué Pere: –Home, no sé  lo que et dius. I en aquell mateix  
Lc 22,60  encara estava ell parlant, cantà  lo gall. 61 I girant-se lo Senyor, mirà  
Lc 22,61  cantà lo gall. 61 I girant-se  lo Senyor, mirà a Pere. I Pere se recordà  
Lc 22,66  Consell, i li digueren: –Si tu ets  lo Cristo, digues-nos-ho. 67 I ell los 
Lc 22,69  deixareu llibre. 69 Mes des d’ara  lo Fill de l’home estarà sentat a la  
Lc 22,70 70 I digueren tots: –Tu ets, doncs,  lo Fill de Déu? Ell los respongué:  
Lc 23,1  -se tota la multitud d’ells,  lo portaren a Pilat. 2 I començaren a  
Lc 23,2  a Pilat. 2 I començaren a acusar- lo dient: –Havem trobat a aquest  
Lc 23,3  li preguntà dient-li: –¿Ets tu  lo rei dels jueus? I ell li respongué i  
Lc 23,5 ells insistien dient: –Té alborotat  lo poble ab la doctrina que espargeix per  
Lc 23,7  era de la jurisdicció d’Herodes,  lo remeté a Herodes, lo qual, en aquella  
Lc 23,7  d’Herodes, lo remeté a Herodes,  lo qual, en aquella ocasió, estava també  
Lc 23,10  obstinadament en acusar- lo. 11 Mes Herodes ab sa comitiva lo  
Lc 23,11 -lo. 11 Mes Herodes ab sa comitiva  lo desprecià, i per a escarni li féu posar 
Lc 23,14  del poble, i ab tot, havent- lo interrogat davant de vosaltres, no l’  
Lc 23,15  que no se li ha provat res per  lo que meresca la mort. 16 I així vaig a  
Lc 23,16  mort. 16 I així vaig a llibertar- lo després d’haver-lo castigat. 17 I  
Lc 23,16 a llibertar-lo després d’haver- lo castigat. 17 I estava obligat a  
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Lc 23,17  a entregar-los llibre a un en  lo dia de la festa. 18 I tot lo poble  
Lc 23,18  un en lo dia de la festa. 18 I tot  lo poble començà a cridar, dient: –Via  
Lc 23,21  a cridar dient: –Crucificau- lo, crucificau-lo! 22 I ell, tercera  
Lc 23,21  –Crucificau-lo, crucificau- lo! 22 I ell, tercera vegada los digué:  
Lc 23,22  res en ell que meresca la mort;  lo castigaré, doncs, i lo posaré en  
Lc 23,22  la mort; lo castigaré, doncs, i  lo posaré en llibertat. 23 Mes ells  
Lc 23,24  24 I Pilat ordenà que s’executàs  lo que ells demanaven. 25 I els posà en  
Lc 23,27 què la portàs detràs de Jesús. 27 I  lo seguia una gran multitud de gent i de  
Lc 23,31  nos.” 31 Perquè si a l’arbre verd  lo tracten d’aqueixa manera, què faran ab 
Lc 23,31  d’aqueixa manera, què faran ab  lo sec? 32 I portaven també ab ell altres  
Lc 23,34  perdonau-los, perquè no saben  lo que fan. I dividiren sos vestits i els  
Lc 23,35  se sàlvia a si mateix, si ell és  lo Cristo, l’elegit de Déu. 36 Los  
Lc 23,37  li vinagre, 37 i dient: –Si tu ets  lo rei dels jueus, salva’t a tu mateix!  
Lc 23,38  i en hebreu, que deia: «Aquest és  lo rei dels jueus.» 39 I l’un dels  
Lc 23,39  ell l’insultava dient: –Si tu ets  lo Cristo, salva’t a tu mateix i a  
Lc 23,40  40 Emperò l’altre, responent,  lo reprengué dient: –¿Ni tu tems a Déu,  
Lc 23,40  tu tems a Déu, encara, estant en  lo mateix suplici? 41 En quant a  
Lc 23,43  te dic que avui estaràs ab mi en  lo paradís. 44 I era ja cerca l’hora de  
Lc 23,45  fins a l’hora de nona. 45 I  lo sol s’obscurí i lo vel del temple se  
Lc 23,45  de nona. 45 I lo sol s’obscurí i  lo vel del temple se rompé pel mig. 46 I  
Lc 23,47  I al dir això, espirà. 47 I quan  lo centurió vegé lo que havia succeït,  
Lc 23,47  espirà. 47 I quan lo centurió vegé  lo que havia succeït, glorificà a Déu  
Lc 23,48  aquest home era just. 48 I tot  lo gentiu que assistí a est espectacle i  
Lc 23,48 que assistí a est espectacle i veia  lo que passava, se’n tornà pegant-se  
Lc 23,50 I veus aquí un baró anomenat Josep,  lo qual era senador, i home virtuós i just 
Lc 23,51  just 51 (que no havia consentit en  lo consell, ni en lo que ells havien fet), 
Lc 23,51  consentit en lo consell, ni en  lo que ells havien fet), lo qual era d’  
Lc 23,51  ni en lo que ells havien fet),  lo qual era d’Arimatea, ciutat de la  
Lc 23,51  de la Judea, qui esperava també  lo Regne de Déu. 52 Aquest, doncs, anà a  
Lc 23,52  anà a trobar a Pilat i li demanà  lo cos de Jesús. 53 I havent-lo baixat  
Lc 23,53  lo cos de Jesús. 53 I havent- lo baixat de la creu, l’embolicà en un  
Lc 23,53  creu, l’embolicà en un llençol i  lo posà en un sepulcre obert en una roca  
Lc 23,53 en un sepulcre obert en una roca en  lo qual ningú hi havia estat posat encara. 
Lc 23,54  havia estat posat encara. 54 I era  lo dia de Parasceve i anava ja a entrar lo 
Lc 23,54  de Parasceve i anava ja a entrar  lo dissabte. 55 I les dones que havien  
Lc 23,55  havent seguit a Josep, observaren  lo sepulcre i la manera ab què havia estat 
Lc 23,55 manera ab què havia estat depositat  lo cos de Jesús. 56 I tornant-se’n,  
Lc 23,56  i ungüents, i descansaren en  lo dissabte conforme a la Llei. 24,Tit  
Lc 24,1  Sant i se’n puja al cel. 1 I  lo primer dia de la semana anaren aquestes 
Lc 24,3  havent entrat dins, no trobaren  lo cos del Senyor Jesús. 4 I quedant ab  
Lc 24,5 estant elles atemorisades, i tenint  lo rostro inclinat a terra, ells les  
Lc 24,12  mortalla, i se’n tornà admirat de  lo que havia vist. 13 I veus aquí que dos  
Lc 24,14  estadis. 14 I conversaven sobre  lo que havia passat. 15 I mentres estaven  
Lc 24,17  estau platicant entre vosaltres en  lo camí? Per a què estau tristos? 18 Un d’ 
Lc 24,18  en Jerusalem, que no sàpies  lo que ha passat allí aquestos dies? 19  
Lc 24,19  en paraules davant de Déu i de tot  lo poble. 20 I com los prínceps dels  
Lc 24,21  nosaltres esperàvem que ell seria  lo qui rescataria a Israel, i no obstant,  
Lc 24,21  després de tot això, avui és  lo tercer dia després que han succeït  
Lc 24,25  i tardos de cor per a creure tot  lo que los profetes han dit! 26 Puix, ¿no  
Lc 24,27  explicava en totes les Escriptures  lo que s’havia dit d’ell. 28 I a l’  
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Lc 24,29  de passar endavant. 29 Emperò ells  lo detingueren per força dient: –Queda’t  
Lc 24,29  ab nosaltres, perquè és ja tard i  lo dia va declinant. I entrà ab ells. 30 I 
Lc 24,30  30 I estant junts a taula, prengué  lo pa i lo beneí, i havent-lo partit,  
Lc 24,30  junts a taula, prengué lo pa i  lo beneí, i havent-lo partit, los el  
Lc 24,30  lo pa i lo beneí, i havent- lo partit, los el donà. 31 Ab lo que se  
Lc 24,31  -lo partit, los el donà. 31 Ab  lo que se’ls obriren los ulls i el  
Lc 24,32  abrasar-se quan nos parlava en  lo camí i nos explicava les Escriptures?  
Lc 24,34  ab ells 34 dient: –Verdaderament  lo Senyor ha ressuscitat i s’ha aparegut  
Lc 24,35 aparegut a Simó! 35 I ells contaren  lo que els havia succeït en lo camí i com  
Lc 24,35  lo que els havia succeït en  lo camí i com l’havien conegut al partir  
Lc 24,35  i com l’havien conegut al partir  lo pa. 36 Mentres estaven parlant d’  
Lc 24,52  i era elevat al cel. 52 I havent- lo adorat, se’n tornaren a Jerusalem ab  
Lc 24,53  gran goig. 53 I estaven sempre en  lo temple alabant i beneint a Déu. Amén.  
Jn 1,1  dels primers deixebles. 1 En  lo principi era lo Verb, i lo Verb era ab  
Jn 1,1  deixebles. 1 En lo principi era  lo Verb, i lo Verb era ab Déu, i lo Verb  
Jn 1,1  1 En lo principi era lo Verb, i  lo Verb era ab Déu, i lo Verb era Déu. 2  
Jn 1,1  lo Verb, i lo Verb era ab Déu, i  lo Verb era Déu. 2 Ell era en lo principi  
Jn 1,2  i lo Verb era Déu. 2 Ell era en  lo principi ab Déu. 3 Per ell foren fetes  
Jn 1,3 i sens ell ninguna cosa fou feta de  lo que ha estat fet. 4 En ell era la vida, 
Jn 1,10  que ve a est món. 10 Ell era en  lo món, i el món ha estat fet per ell, i  
Jn 1,18  mai: l’unigènit Fill, que està en  lo seno del Pare, és lo qui l’ha donat a  
Jn 1,18  que està en lo seno del Pare, és  lo qui l’ha donat a conèixer. 19 I est és 
Jn 1,19 l’ha donat a conèixer. 19 I est és  lo testimoni que donà Joan quan los jueus  
Jn 1,20  i no negà, i confessà: –Jo no só  lo Cristo. 21 I li preguntaren: –Què,  
Jn 1,21  Elies? I digué: –No ho só. –Ets tu  lo Profeta? I els respongué: –No. 22  
Jn 1,23  digué– “la veu del que clama en  lo desert: Feu dretes les sendes del  
Jn 1,23  del Senyor”, com digué Isaïes  lo profeta. 24 I els que havien estat  
Jn 1,27  ha un a qui no coneixeu. 27 Ell és  lo qui ha de venir després de mi, lo qual  
Jn 1,27  lo qui ha de venir després de mi,  lo qual ha estat preferit a mi i a qui jo  
Jn 1,29  de Déu, veus aquí aquell que trau  lo pecat del món! 30 Aquest és lo mateix  
Jn 1,30 trau lo pecat del món! 30 Aquest és  lo mateix de qui jo he dit: “Després de mi 
Jn 1,33  ell. 33 Jo no el coneixia, emperò  lo qui m’envià a batejar ab aigua, aquell 
Jn 1,33  ab aigua, aquell me digué: “Sobre  lo qui veges baixar l’Esperit i reposar  
Jn 1,33  i reposar sobre d’ell, aqueix és  lo qui bateja ab l’Esperit Sant.” 34 I  
Jn 1,34  vaig donar testimoni de que est és  lo Fill de Déu. 35 A l’endemà, Joan  
Jn 1,41  encontrat al Messies, que vol dir  lo Cristo. 42 I el conduí a Jesús. I  
Jn 1,42  conduí a Jesús. I Jesús, havent- lo mirat, li digué: –Tu ets Simó, fill de  
Jn 1,47  a Natanael que venia a encontrar- lo, li digué: –Veus aquí un verdader  
Jn 1,49  i li digué: –Rabbí, vós sou  lo Fill de Déu, vós sou lo Rei d’Israel.  
Jn 1,49  vós sou lo Fill de Déu, vós sou  lo Rei d’Israel. 50 Jesús li replicà, i  
Jn 1,51 en veritat vos dic que veureu obert  lo cel, i sobre lo Fill de l’home, pujant 
Jn 1,51  que veureu obert lo cel, i sobre  lo Fill de l’home, pujant i baixant, los  
Jn 2,3  sos deixebles. 3 I venint a faltar  lo vi, la mare de Jesús li digué: –No  
Jn 2,9  I li’n portaren. 9 Tan prest com  lo mestre de sala hagué gustat aquesta  
Jn 2,10  espòs 10 i li digué: –Tothom dóna  lo bon vi al principi, i després que n’  
Jn 2,10  bo; emperò tu has guardat fins ara  lo bon vi. 11 Ab aquest, donà Jesús en  
Jn 2,14 a Jerusalem. 14 I havent trobat en  lo temple gent que venien bous, ovelles i  
Jn 2,17  se recordaren sos deixebles de  lo que està escrit: «Me devora lo zel de  
Jn 2,17  de lo que està escrit: «Me devora  lo zel de vostra casa.» 18 I els jueus  
Jn 2,25  puix ell coneixia per si mateix  lo que hi havia en l’home. 3,Tit Capítol  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

2146 
 

Jn 3,3  aquell que nasca de nou, pot veure  lo Regne de Déu. 4 Nicodemus li digué:  
Jn 3,5  l’Esperit Sant, no pot entrar en  lo Regne de Déu. 6 Lo qui de la carn és  
Jn 3,6  qui de la carn és nat, carn és, i  lo qui és nat de l’Esperit, esperit és. 7 
Jn 3,11  en veritat jo et dic que diem  lo que sabem i que testificam lo que havem 
Jn 3,11  diem lo que sabem i que testificam  lo que havem vist, i vosaltres no admeteu  
Jn 3,11  havem vist, i vosaltres no admeteu  lo nostre testimoni. 12 Si no creeu quan  
Jn 3,13  cel? 13 I ningú puja al cel, sinó  lo qui baixà del cel, lo Fill de l’home  
Jn 3,13  al cel, sinó lo qui baixà del cel,  lo Fill de l’home que està en lo cel. 14  
Jn 3,13 cel, lo Fill de l’home que està en  lo cel. 14 I així com Moisès alçà la  
Jn 3,14  així com Moisès alçà la serpent en  lo desert, així també és necessari que lo  
Jn 3,14 desert, així també és necessari que  lo Fill de l’home sia alçat, 15 a fi de  
Jn 3,17  son Fill al món per a condemnar  lo món, sinó perquè el món se sàlvia per  
Jn 3,18  per això mateix que no creu en  lo nom de l’unigènit Fill de Déu. 19  
Jn 3,19  Fill de Déu. 19 Aquest és, doncs,  lo judici: que la llum vingué al món i los 
Jn 3,28  testimoni de que diguí: “Jo no só  lo Cristo, sinó que he estat enviat davant 
Jn 3,32  sobre tots, 32 i dóna testimoni de  lo que ha vist i oït, i ningú rep son  
Jn 3,36  en ses mans. 36 Lo qui creu en  lo Fill té la vida eterna; mes qui no creu 
Jn 3,36  la vida eterna; mes qui no creu en  lo Fill no veurà la vida, sinó que la ira  
Jn 4,Tit  Instrucció que ab eix motiu dóna  lo Senyor a sos deixebles. Cura  
Jn 4,10  i li digué: –Si tu coneguesses  lo do de Déu i qui és lo qui et diu: “Dóna 
Jn 4,10  coneguesses lo do de Déu i qui és  lo qui et diu: “Dóna’m beure”, tu li ho  
Jn 4,11  vós no teniu ab què traure-la, i  lo pou és fondo. A on, doncs, teniu l’  
Jn 4,13  aigua tindrà altra vegada set; mes  lo qui bega de l’aigua que jo li donaré,  
Jn 4,20  i vosaltres dieu que Jerusalem és  lo lloc a on se deu adorar. 21 Jesús li  
Jn 4,22  en Jerusalem. 22 Vosaltres adorau  lo que no coneixeu; nosaltres, emperò,  
Jn 4,22 coneixeu; nosaltres, emperò, adoram  lo que coneixem, perquè la salut ve dels  
Jn 4,25  li diu: –Sé que el Messies, ço és,  lo Cristo, ha de venir. Quan haja vingut,  
Jn 4,29  tot quant jo he fet. ¿No és aquest  lo Cristo? 30 Isqueren, doncs, de la  
Jn 4,30  ciutat, i vingueren a encontrar- lo. 31 Mentrestant los deixebles l’  
Jn 4,36 vida eterna, a fi de que gòsia així  lo qui sembra com lo qui sega. 37 Perquè  
Jn 4,36 de que gòsia així lo qui sembra com  lo qui sega. 37 Perquè en això se verifica 
Jn 4,37  se verifica aquell refrà: “Un és  lo qui sembra i altre lo qui sega.” 38 Jo  
Jn 4,37 refrà: “Un és lo qui sembra i altre  lo qui sega.” 38 Jo us he enviat a segar  
Jn 4,38  sega.” 38 Jo us he enviat a segar  lo que vosaltres no haveu treballat;  
Jn 4,39 que assegurava que li havia dit tot  lo que ella havia fet. 40 I havent vingut  
Jn 4,41  que cregueren en ell per haver- lo oït parlar. 42 I deien a la dona: –Ja  
Jn 4,42 I deien a la dona: –Ja no creem per  lo que tu has dit, puix nosaltres mateixos 
Jn 4,42  conegut que ell és verdaderament  lo salvador del món. 43 Al cap de dos  
Jn 4,44  i se n’anà a Galilea. 44 Perquè  lo mateix Jesús donà testimoni de que un  
Jn 4,45  doncs, a la Galilea, los galileus  lo reberen havent vist tot lo que havia  
Jn 4,45 galileus lo reberen havent vist tot  lo que havia fet en Jerusalem en lo dia de 
Jn 4,45  lo que havia fet en Jerusalem en  lo dia de la festa, perquè ells havien  
Jn 4,47  Judea a la Galilea, anà a trobar- lo i li demanà que baixàs i curàs son  
Jn 4,52  li respongueren: –Ahir a les set  lo deixà la febre. 53 I reconegué lo pare  
Jn 4,53  lo deixà la febre. 53 I reconegué  lo pare que aquella era l’hora en què  
Jn 4,54  ell i tota sa casa. 54 Aquest fou  lo segon miracle que Jesús féu quan hagué  
Jn 5,Tit  paralític de la piscina. Los jueus  lo calumnien per aquest miracle i el  
Jn 5,3  coixos, paralítics, que aguardaven  lo moviment de les aigües. 4 Puix un àngel 
Jn 5,4  a la piscina i agitava l’aigua; i  lo primer que entrava, després d’haver  
Jn 5,6 anys que estava malalt. 6 I veent- lo Jesús que jeia, i coneixent que molt  
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Jn 5,10  No t’és lícit portar-te’n  lo llit. 11 Ell los respongué: –Aquell que 
Jn 5,13 “Pren ton llit i camina”? 13 Emperò  lo qui havia estat curat no sabia qui era, 
Jn 5,14  Després Jesús trobà aquest home en  lo temple, i li digué: –Ja veus que has  
Jn 5,15 als jueus i els contà que era Jesús  lo qui l’havia curat. 16 I per aquest  
Jn 5,16  a Jesús i cercaven com fer- lo morir, perquè feia aquestes coses en  
Jn 5,18  obrant, i jo també obro. 18 Per  lo que los jueus cercaven molt més com fer 
Jn 5,18  jueus cercaven molt més com fer- lo morir, perquè no solament trencava lo  
Jn 5,18  morir, perquè no solament trencava  lo dissabte, sinó que deia que Déu era son 
Jn 5,19 no pot fer per si cosa alguna, sinó  lo que veu fer al Pare; perquè qualsevol  
Jn 5,19  cosa que el Pare faça, ho fa també  lo Fill. 20 Perquè el Pare ama lo Fill i  
Jn 5,20  lo Fill. 20 Perquè el Pare ama  lo Fill i li manifesta tot lo que fa, i li 
Jn 5,20 Pare ama lo Fill i li manifesta tot  lo que fa, i li manifestarà obres majors  
Jn 5,21  d’admiració. 21 Puix així com  lo Pare ressuscita los morts, i els dóna  
Jn 5,21  i els dóna la vida, així també  lo Fill dóna la vida a qui li plau. 22 I  
Jn 5,26  oiguen, viuran. 26 Perquè així com  lo Pare té vida en si mateix, així ha  
Jn 5,26 mateix, així ha donat també al Fill  lo tenir vida en si mateix; 27 i li ha  
Jn 5,27  si mateix; 27 i li ha donat també  lo poder de judicar, perquè és Fill de l’ 
Jn 5,32  no és verdader. 32 Un altre és  lo qui dóna testimoni de mi, i jo sé que  
Jn 5,37  mi, que el Pare m’ha enviat. 37 I  lo Pare que m’ha enviat, ha donat  
Jn 5,43  vingués un altre en son nom propi,  lo rebreu. 44 Com podeu vosaltres creure,  
Jn 5,45  solament? 45 No penseu que sia jo  lo qui us haja d’acusar davant del Pare:  
Jn 6,1  part del mar de Galilea, que és  lo mar de Tiberíades. 2 I el seguia una  
Jn 6,6  6 Emperò deia això per a provar- lo, puix ell sabia lo que havia de fer. 7  
Jn 6,6  per a provar-lo, puix ell sabia  lo que havia de fer. 7 Felip li respongué: 
Jn 6,14  14 I havent vist aquells homes  lo miracle que Jesús havia fet, deien:  
Jn 6,14  deien: –Aquest és verdaderament  lo profeta que ha de venir al món. 15  
Jn 6,15  -se-l’en a la força i fer- lo rei, fugí tot sol altra vegada a la  
Jn 6,21 temau. 21 Volgueren, doncs, rebre- lo en la barca, i esta arribà luego a la  
Jn 6,23  prop del lloc en què (havent  lo Senyor donat gràcies) ells havien  
Jn 6,23  donat gràcies) ells havien menjat  lo pa. 24 Havent, doncs, vist la turba que 
Jn 6,25  en busca d’ell. 25 I havent- lo encontrat a l’altre costat del mar, li 
Jn 6,27  vos saciàreu. 27 Treballau, no per  lo menjar que es consum, sinó per aquell  
Jn 6,27  que dura fins a la vida eterna;  lo qual vos donarà lo Fill de l’home,  
Jn 6,27  la vida eterna; lo qual vos donarà  lo Fill de l’home, puix en est lo Pare  
Jn 6,27  lo Fill de l’home, puix en est  lo Pare Déu ha imprès son sello. 28 I ells 
Jn 6,31  feu vós? 31 Nostres pares menjaren  lo mannà en lo desert, segons està escrit: 
Jn 6,31  Nostres pares menjaren lo mannà en  lo desert, segons està escrit: “Los donà a 
Jn 6,32  jo us dic: Moisès no us donà  lo pa del cel, mes mon Pare és qui us dóna 
Jn 6,32  cel, mes mon Pare és qui us dóna  lo verdader pa del cel. 33 Perquè lo pa de 
Jn 6,33  lo verdader pa del cel. 33 Perquè  lo pa de Déu és aquell que baixà del cel i 
Jn 6,35  35 I Jesús los respongué: –Jo só  lo pa de vida: aquell que ve a mi no  
Jn 6,37  m’haveu vist i no creeu. 37 Tot  lo que el Pare me dóna, vindrà a mi, i  
Jn 6,39 enviat: que jo no pèrdia res de tot  lo que m’ha donat, sinó que ho  
Jn 6,40  eterna, i jo el ressuscitaré en  lo darrer dia. 41 I els jueus se posaren  
Jn 6,41  d’ell perquè havia dit: «Jo só  lo pa viu que he baixat del cel.» 42 I  
Jn 6,42  és aquest, Jesús, fill de Josep,  lo pare i mare del qual coneixem? ¿Com diu 
Jn 6,44  venir a mi si no és que el pòrtia  lo Pare que m’ha enviat, i jo el  
Jn 6,48  en mi té la vida eterna. 48 Jo só  lo pa de vida. 49 Vostres pares menjaren  
Jn 6,49  de vida. 49 Vostres pares menjaren  lo mannà en lo desert, i moriren. 50  
Jn 6,49  Vostres pares menjaren lo mannà en  lo desert, i moriren. 50 Aquest és lo pa  
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Jn 6,50  lo desert, i moriren. 50 Aquest és  lo pa que baixà del cel per a què lo qui  
Jn 6,50  lo pa que baixà del cel per a què  lo qui méngia d’ell no mòria. 51 Jo só lo 
Jn 6,51  méngia d’ell no mòria. 51 Jo só  lo pa viu que he baixat del cel. Qui  
Jn 6,51  d’aquest pa, viurà eternament. I  lo pa que jo donaré és ma carn, la que jo  
Jn 6,57  en mi i jo en ell. 57 Així com  lo Pare viu m’ha enviat, i jo visc per lo 
Jn 6,57  viu m’ha enviat, i jo visc per  lo Pare, així qui em menja a mi també  
Jn 6,58 mi també viurà per mi. 58 Aquest és  lo pa que baixà del cel. No és com lo  
Jn 6,58  lo pa que baixà del cel. No és com  lo mannà que vostres pares menjaren i  
Jn 6,63 a on antes estava? 63 L’Esperit és  lo qui vivifica; la carn no aprofita per a 
Jn 6,64  eren los que no creien i qui seria  lo qui l’havia d’entregar. 65 I deia:  
Jn 6,67  i ja no anaven ab ell. 67 Per  lo que Jesús digué als Dotze: –I  
Jn 6,69  havem cregut i conegut que vós sou  lo Cristo, lo Fill de Déu viu. 70 Jesús  
Jn 6,69  i conegut que vós sou lo Cristo,  lo Fill de Déu viu. 70 Jesús los  
Jn 7,Tit  festa dels Tabernacles. Ensenya en  lo temple. Prova la veritat de sa missió i 
Jn 7,Tit  de sa missió i doctrina. Muda  lo cor dels que venien a prendre’l. És  
Jn 7,1 perquè los jueus cercaven com fer- lo morir. 2 Llavors estava pròxima la  
Jn 7,7 sempre està preparat. 7 A vosaltres  lo món no pot avorrir-vos, mes a mi m’  
Jn 7,11  sinó com d’ocult. 11 I els jueus  lo buscaven en lo dia de la festa i deien: 
Jn 7,11  11 I els jueus lo buscaven en  lo dia de la festa i deien: –A on és,  
Jn 7,14  per temor dels jueus. 14 I envers  lo mig de la festa, Jesús pujà al temple i 
Jn 7,26  han conegut de cert que és aquest  lo Cristo? 27 Emperò aquest sabem  
Jn 7,27  d’a on és, mes quan vinga  lo Cristo ningú sabrà d’a on és ell. 28 I 
Jn 7,28 sabrà d’a on és ell. 28 I Jesús en  lo temple anava ensenyant en alta veu i  
Jn 7,31  en ell, i deien: –Quan vinga  lo Cristo, ¿farà, per ventura, més  
Jn 7,35  entre les nacions espargides per  lo món a predicar als gentils? 36 Què  
Jn 7,37  no hi podeu venir”? 37 I en  lo darrer dia, que era lo gran dia de la  
Jn 7,37  37 I en lo darrer dia, que era  lo gran dia de la festa, Jesús se posà en  
Jn 7,40  deien: –Aquest, certament, és  lo Profeta. 41 –Aquest és lo Cristo –deien 
Jn 7,41  és lo Profeta. 41 –Aquest és  lo Cristo –deien altres. Emperò alguns  
Jn 7,41  alguns replicaven: –¿Per ventura  lo Cristo ha de venir de Galilea? 42 ¿No  
Jn 7,43  d’a on era David? 43 Així que  lo poble estava dividit per causa d’ell.  
Jn 7,51  condemna a ningú antes d’oir- lo i de saber lo que fa? 52 Ells  
Jn 7,51  ningú antes d’oir-lo i de saber  lo que fa? 52 Ells respongueren i li  
Jn 8,Tit  Declara de vàries maneres ser ell  lo Fill de Déu, i respon ab gran mansuetud 
Jn 8,2  de l’Oliverar. 2 I a l’apuntar  lo dia, tornà al temple; i tot lo poble  
Jn 8,2  lo dia, tornà al temple; i tot  lo poble vingué a ell i, assentant-se,  
Jn 8,6  6 Lo que li preguntaven tentant- lo per a poder-lo acusar. Mes Jesús,  
Jn 8,6  tentant-lo per a poder- lo acusar. Mes Jesús, inclinant-se,  
Jn 8,6  Jesús, inclinant-se, escrivia ab  lo dit en terra. 7 I com perseverassen  
Jn 8,7  que es tròbia sens pecat, sia  lo primer en tirar-li la pedra. 8 I  
Jn 8,12  los dient: –Jo só la llum del món:  lo qui em segueix a mi no camina en les  
Jn 8,16  perquè no só jo sol, sinó jo i  lo Pare que m’ha enviat. 17 En vostra  
Jn 8,17  17 En vostra Llei està escrit que  lo testimoni de dos persones és verídic.  
Jn 8,18  dos persones és verídic. 18 Jo só  lo qui dono testimoni de mi mateix, i el  
Jn 8,20 20 Jesús digué aquestes paraules en  lo lloc del tresor, mentres estava  
Jn 8,20 tresor, mentres estava ensenyant en  lo temple, i ningú el prengué, perquè sa  
Jn 8,25  Jesús los respongué: –Lo Principi,  lo mateix que us parlo. 26 Tinc moltes  
Jn 8,26  vosaltres, i que condemnar, emperò  lo qui m’ha enviat és verídic, i jo parlo 
Jn 8,28  deia que Déu era son Pare. 28 Per  lo tant, Jesús los digué: –Quan haureu  
Jn 8,28  res de mi mateix, sinó que parlo  lo que m’ha ensenyat lo Pare. 29 I el qui 
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Jn 8,28  que parlo lo que m’ha ensenyat  lo Pare. 29 I el qui m’ha enviat està ab  
Jn 8,29 ha deixat sol, perquè jo faç sempre  lo que és de son agrado. 30 Estant ell  
Jn 8,35 no habita sempre en la casa; emperò  lo Fill permaneix sempre en ella. 36 Si,  
Jn 8,36  sempre en ella. 36 Si, doncs,  lo Fill vos dóna llibertat, sereu  
Jn 8,38  té cabuda en vosaltres. 38 Jo dic  lo que he vist en mon Pare, i vosaltres  
Jn 8,38  vist en mon Pare, i vosaltres feu  lo que haveu vist en vostre pare. 38 Li  
Jn 8,43  43 Per què, doncs, no enteneu  lo meu llenguatge? És perquè no podeu oir  
Jn 8,44  44 Vosaltres sou de vostre pare,  lo diable, i voleu satisfer los apetits de 
Jn 8,53  major que nostre pare Abraham,  lo qual morí, i que els profetes, que  
Jn 8,56  se regositjà de veure mon dia;  lo vegé, i s’omplí de goig. 57 Los jueus, 
Jn 9,5  pot treballar. 5 Mentres estic en  lo món, jo só la llum del món. 6 Així que  
Jn 9,8  se rentà i tornà ab vista. 8 Per  lo que los veïns i els que antes l’havien 
Jn 9,14  14 I era dissabte quan Jesús féu  lo fang i obrí sos ulls. 15 I novament los 
Jn 9,16  ulls, me rentí i hi veig. 16 Per  lo que deien alguns dels fariseus: –Aquest 
Jn 9,16 home no és de Déu, perquè no guarda  lo dissabte. Emperò altres deien: –¿Com un 
Jn 9,19  els preguntaren dient: –¿És aquest  lo vostre fill, lo qual dieu vosaltres que 
Jn 9,19  dient: –¿És aquest lo vostre fill,  lo qual dieu vosaltres que nasqué cego?  
Jn 9,20  –Nosaltres sabem que aquest és  lo nostre fill i que nasqué cego. 21 Mes,  
Jn 9,21  los ulls. Té l’edat, preguntau- lo, ell parlarà per si. 22 Sos pares  
Jn 9,30  home i els digué: –En això està  lo miracle, que vosaltres no sabeu d’a on 
Jn 9,35 que l’havien tret fora i, havent- lo encontrat, li digué: –Creus tu en lo  
Jn 9,35  encontrat, li digué: –Creus tu en  lo Fill de Déu? 36 Ell respongué i digué:  
Jn 9,37  en ell? 37 I li digué Jesús: –I tu  lo vegeres, i és lo mateix que està  
Jn 9,37 digué Jesús: –I tu lo vegeres, i és  lo mateix que està parlant ab tu. 38  
Jn 9,41  ara dieu: “Nosaltres hi veem”, per  lo que vostre pecat permaneix. 10,Tit  
Jn 10,Tit  bon pastor. Va Jesús al temple en  lo dia de la Dedicació i declara que és lo 
Jn 10,Tit  de la Dedicació i declara que és  lo Messies. Los jueus prenen pedres per a  
Jn 10,1  1 »En veritat, en veritat vos dic:  lo qui no entra per la porta en lo corral  
Jn 10,1  lo qui no entra per la porta en  lo corral de les ovelles, sinó que puja  
Jn 10,1  sinó que puja per altra part,  lo tal és un lladre i un robador. 2 Emperò 
Jn 10,2 2 Emperò qui entra per la porta, és  lo pastor de les ovelles. 3 A est és a qui 
Jn 10,3  de les ovelles. 3 A est és a qui  lo porter obre, i les ovelles escolten sa  
Jn 10,4  va davant d’elles i les ovelles  lo segueixen, perquè coneixen sa veu. 5  
Jn 10,6 los posà Jesús, però no entengueren  lo que els deia. 7 I Jesús los digué  
Jn 10,11  ab més abundància. 11 »Jo só  lo bon pastor. Lo bon pastor sacrifica la  
Jn 10,12  la vida per ses ovelles. 12 Mes  lo mercenari, i lo qui no és pastor, i del 
Jn 10,12 ses ovelles. 12 Mes lo mercenari, i  lo qui no és pastor, i del qual no són  
Jn 10,12  són pròpies les ovelles, veu venir  lo llop i abandona les ovelles i fuig, i  
Jn 10,12  i el llop les agarra i esbarria  lo bestiar. 13 Lo mercenari fuig, perquè  
Jn 10,14  algun en les ovelles. 14 »Jo só  lo bon pastor, i conec mes ovelles, i  
Jn 10,15 elles me coneixen a mi. 15 Així com  lo Pare me coneix a mi, així jo conec al  
Jn 10,18  de recobrar-la. Aquest és  lo manament que rebí de mon Pare. 19 I hi  
Jn 10,21  posseït del dimoni. ¿Per ventura  lo dimoni pot obrir los ulls dels cegos?  
Jn 10,23  hivern. 23 I Jesús se passejava en  lo temple, en lo pòrtic de Salomó. 24 I  
Jn 10,23 Jesús se passejava en lo temple, en  lo pòrtic de Salomó. 24 I els jueus  
Jn 10,24  tenir nostre ànimo suspès? Si ets  lo Cristo, digues-nos-ho clarament. 25 
Jn 10,29 arrancarà de mes mans. 29 Mon Pare,  lo que m’ha donat és superior a totes les 
Jn 10,30 -ho de la mà de mon Pare. 30 Jo i  lo Pare som una mateixa cosa. 31 I los  
Jn 10,31  prengueren pedres per apedregar- lo. 32 I Jesús los respongué: –Moltes  
Jn 10,36  no pot faltar, 36 de mi, a qui  lo Pare ha santificat i ha enviat al món,  
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Jn 10,38  a fi de que conegau i cregau que  lo Pare està en mi i jo en lo Pare. 39 I  
Jn 10,38  que lo Pare està en mi i jo en  lo Pare. 39 I ells cercaven com prendre- 
Jn 10,39  39 I ells cercaven com prendre- lo, emperò ell s’escapà de ses mans. 40 I 
Jn 11,2  i netejat los peus ab sos cabells;  lo germà de la qual, Làssaro, era lo qui  
Jn 11,2  lo germà de la qual, Làssaro, era  lo qui estava malalt. 3 Les germanes d’  
Jn 11,4  per la glòria de Déu, a fi de que  lo Fill de Déu sia glorificat per ella. 5  
Jn 11,6  se detingué encara dos dies en  lo mateix lloc. 7 I després d’això digué  
Jn 11,9 respongué: –No hi ha dotze hores en  lo dia? Lo qui va de dia no encepega,  
Jn 11,10  veu la llum d’aquest món. 10 Mes  lo qui va de nit encepega, perquè no hi ha 
Jn 11,11  dorm, emperò jo vaig a despertar- lo del somni. 12 I digueren sos deixebles: 
Jn 11,20  que Jesús venia, isqué a rebre- lo, emperò Maria se quedà en casa. 21 I  
Jn 11,24  ressuscitarà en la resurrecció en  lo darrer dia. 25 Jesús li digué: –Jo só  
Jn 11,25  –Jo só la resurrecció i la vida;  lo qui creu en mi, encara que hagués mort, 
Jn 11,27  –Senyor, sí, crec que vós sou  lo Cristo, lo Fill de Déu viu, que ha  
Jn 11,27  sí, crec que vós sou lo Cristo,  lo Fill de Déu viu, que ha vingut a est  
Jn 11,28  sa germana, dient-li: –Aquí està  lo Mestre, i et demana. 29 I luego que  
Jn 11,30  Jesús no havia entrat encara en  lo poblet, sinó que estava en aquell  
Jn 11,32  siti a on estava Jesús, i veent- lo, se llançà a sos peus i li digué:  
Jn 11,44  ix fora! 44 I a l’instant isqué  lo qui havia mort, lligat de peus i mans  
Jn 11,44  Jesús los digué: –Deslligau- lo, i deixau-lo anar. 45 I molts dels  
Jn 11,44  digué: –Deslligau-lo, i deixau- lo anar. 45 I molts dels jueus que havien  
Jn 11,45  Maria i a Marta, i que havien vist  lo que Jesús havia fet, cregueren en ell.  
Jn 11,49  d’ells, anomenat Caifàs, que era  lo sumo pontífice d’aquell any, los  
Jn 11,50  us convé que un sol home mòria per  lo poble, i no que es pèrdia tota la  
Jn 11,53  dia no pensaven sinó com poder- lo fer morir. 54 Per lo que Jesús ja no  
Jn 11,54  com poder-lo fer morir. 54 Per  lo que Jesús ja no anava públicament entre 
Jn 11,56  a Jesús, i els que estaven en  lo temple se deien uns a altres: –Què  
Jn 11,57  de que si algú sabia a on era ell  lo denunciàs per a fer-lo prendre.  
Jn 11,57 on era ell lo denunciàs per a fer- lo prendre. 12,Tit Capítol XII Maria,  
Jn 12,3  ungüent preciós de nardo verdader,  lo derramà sobre los peus de Jesús i els  
Jn 12,4  un de sos deixebles, que era  lo qui l’havia d’entregar, digué: 5 –Per 
Jn 12,6  lladre i, tenint la bossa, portava  lo diner que es posava en ella. 7 Mes  
Jn 12,13  de palmers i eixiren a rebre- lo, i cridaven: –Hosanna! Beneït sia lo  
Jn 12,13  i cridaven: –Hosanna! Beneït sia  lo qui ve en nom del Senyor, rei d’  
Jn 12,18  Per això isqué la turba a rebre- lo, per haver oït que havia fet aquest  
Jn 12,19 no adelantam res? Veus aquí que tot  lo món se’n va detràs d’ell. 20 Hi havia 
Jn 12,23  dient: –Arribada és l’hora en què  lo Fill de l’home ha de ser glorificat.  
Jn 12,24 veritat, en veritat vos dic, que si  lo gra del forment que cau en terra no  
Jn 12,25  molt fruit. 25 Així mateix,  lo qui ama sa vida la perdrà; emperò  
Jn 12,31 mi, sinó per a vosaltres. 31 Ara és  lo judici del món, ara lo príncep d’  
Jn 12,31  31 Ara és lo judici del món, ara  lo príncep d’aquest món serà llançat  
Jn 12,34 –Nosaltres havem oït de la Llei que  lo Cristo permaneix eternament. Com dius,  
Jn 12,34  tu que és necessari que sia elevat  lo Fill de l’home? Qui és aqueix Fill de  
Jn 12,35  tenebres no us sorprenguen, puix  lo qui camina en tenebres no sap a on va.  
Jn 12,38  les paraules del profeta Isaïes,  lo qual digué: «Senyor, qui ha cregut lo  
Jn 12,38  qual digué: «Senyor, qui ha cregut  lo que ens ha oït a nosaltres? I a qui lo  
Jn 12,38 que ens ha oït a nosaltres? I a qui  lo braç del Senyor ha estat revelat?» 39  
Jn 12,45  en aquell que m’ha enviat. 45 I  lo qui em veu a mi veu al que m’ha  
Jn 12,47  puix no he vingut per a judicar  lo món sinó per a salvar lo món. 48 Lo qui 
Jn 12,47  a judicar lo món sinó per a salvar  lo món. 48 Lo qui em desprècia i no rep  
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Jn 12,48  aqueixa serà la que el judicarà en  lo darrer dia. 49 Puix jo no he parlat de  
Jn 12,49  sinó que el Pare que m’envià és  lo qui m’ha ordenat lo que tinc de dir i  
Jn 12,49  m’envià és lo qui m’ha ordenat  lo que tinc de dir i lo que tinc de  
Jn 12,49  m’ha ordenat lo que tinc de dir i  lo que tinc de parlar. 50 I jo sé que son  
Jn 12,50  doncs, que jo dic, les dic com  lo Pare m’ha ordenat. 13,Tit Capítol XIII 
Jn 13,1  havent amat als seus que eren en  lo món, los amà fins al fi. 2 I concluïda  
Jn 13,2  fi. 2 I concluïda la cena, havent  lo diable posat en lo cor de Judes  
Jn 13,2  la cena, havent lo diable posat en  lo cor de Judes Iscariot, fill de Simó, lo 
Jn 13,2  de Judes Iscariot, fill de Simó,  lo designi d’entregar-lo, 3 Jesús,  
Jn 13,2  de Simó, lo designi d’entregar- lo, 3 Jesús, sabent que el Pare li havia  
Jn 13,9  solament mos peus, sinó les mans i  lo cap també. 10 Jesús li diu: –Lo qui  
Jn 13,11  no tots. 11 Puix sabia qui era  lo qui l’havia d’entregar; per això  
Jn 13,12  a taula, los digué: –¿Sabeu  lo que he fet ab vosaltres? 13 Vosaltres  
Jn 13,14  ho só. 14 Doncs, si jo, que só  lo Mestre i Senyor, vos he rentat los  
Jn 13,23 qui Jesús amava, estava reclinat en  lo seno de Jesús. 24 I Simó Pere li féu  
Jn 13,25  25 I estant aquell reclinat en  lo seno de Jesús, li digué: –Senyor, qui  
Jn 13,26  jo donaré pa sucat. I havent sucat  lo pa, lo donà a Judes, fill de Simó  
Jn 13,26  pa sucat. I havent sucat lo pa,  lo donà a Judes, fill de Simó Iscariot. 27 
Jn 13,27  27 I després d’haver pres  lo bocí, entrà en ell Satanàs. I Jesús li  
Jn 13,27  I Jesús li digué: –Fes prestament  lo que tu fas. 28 Emperò ningú dels que  
Jn 13,28 dels que estaven a taula comprengué  lo fi per què li deia. 29 Perquè com Judes 
Jn 13,29  que Jesús li havia dit: «Compra  lo que necessitem per a la festa», o que  
Jn 13,30  pobres. 30 Ell, luego que prengué  lo bocí, isqué fora, i era ja de nit. 31  
Jn 13,31  digué Jesús: –Ara és glorificat  lo Fill de l’home, i Déu és glorificat en 
Jn 13,32 és glorificat en ell, Déu igualment  lo glorificarà en si mateix, i el  
Jn 13,38  en veritat te dic: no cantarà  lo gall abans que tu m’hages negat tres  
Jn 14,2 ho hauria dit, puix vaig a preparar  lo lloc per a vosaltres. 3 I quan me n’  
Jn 14,3  me n’hauré anat i hauré preparat  lo lloc per a vosaltres, tornaré i us  
Jn 14,4  a on vaig, i sabeu també vosaltres  lo camí. 5 Tomàs li digué: –Senyor no  
Jn 14,5 a on anau; ¿com podem, doncs, saber  lo camí? 6 Jesús li respon: –Jo só lo  
Jn 14,6  lo camí? 6 Jesús li respon: –Jo só  lo camí, i la veritat, i la vida. Ningú ve 
Jn 14,7  també a mon Pare; i des d’ara  lo coneixeu i l’haveu vist. 8 Felip li  
Jn 14,8  li digué: –Senyor, mostrau-nos  lo Pare, i nos basta. 9 Jesús li respon:  
Jn 14,9  i no m’haveu conegut? Felip,  lo qui em veu a mi, veu també al Pare.  
Jn 14,9  Doncs, com dius: “Mostrau-nos  lo Pare”? 10 No creeu que jo estic en lo  
Jn 14,10  Pare”? 10 No creeu que jo estic en  lo Pare i que lo Pare està en mi? Les  
Jn 14,10 creeu que jo estic en lo Pare i que  lo Pare està en mi? Les paraules que jo us 
Jn 14,11 obres. 11 ¿No creeu que jo estic en  lo Pare i que lo Pare està en mi? 12 Creeu 
Jn 14,11 creeu que jo estic en lo Pare i que  lo Pare està en mi? 12 Creeu-ho almenos  
Jn 14,13 fi de que el Pare sia glorificat en  lo Fill. 14 Si demanau alguna cosa en mon  
Jn 14,17 ço és, l’Esperit de veritat, a qui  lo món no pot rebre, perquè no el veu ni  
Jn 14,17  veu ni el coneix. Emperò vosaltres  lo coneixereu, perquè habitarà ab  
Jn 14,19  19 Encara un poc de temps, i  lo món ja no em veurà. Mes vosaltres me  
Jn 14,26  encara ab vosaltres. 26 Emperò  lo Consolador, l’Esperit Sant que el Pare 
Jn 14,26 totes les coses i vos recordarà tot  lo que us he dit. 27 »La pau vos deixo, la 
Jn 14,27  dono; no us la dono jo com la dóna  lo món. No es pertúrbia vostre cor, ni s’ 
Jn 14,30  parlaré molt ab vosaltres, puix ve  lo príncep d’aquest món, mes no té res ab 
Jn 14,31 amo al Pare; i com me donà manament  lo Pare, així faç també. »Alçau’s i anem  
Jn 15,1  la verdadera vinya, i mon Pare és  lo vinyader. 2 Tallarà tots los sarments  
Jn 15,5  si no estau units ab mi. 5 Jo só  lo cep, vosaltres los sarments. Lo qui  
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Jn 15,7  en vosaltres, demanareu tot  lo que vullau i se us concedirà. 8 És la  
Jn 15,9  deixebles meus. 9 Així com m’ama  lo Pare, així vos he amat jo. Continuau en 
Jn 15,14  14 Vosaltres sou mos amics, si feu  lo que jo us mano. 15 Ja no us apellidaré  
Jn 15,15  no us apellidaré sirvents, perquè  lo sirvent no sap lo que fa son amo.  
Jn 15,15  sirvents, perquè lo sirvent no sap  lo que fa son amo. Emperò a vosaltres vos  
Jn 15,19  avorrí a mi. 19 Si fósseu del món,  lo món vos amaria com a cosa seva; mes com 
Jn 15,19  us elegí d’entre el món, per això  lo món vos avorreix. 20 Recordau-vos d’ 
Jn 15,26  alguna.” 26 »Emperò quan vinga  lo Consolador, l’Esperit de la veritat  
Jn 16,7  ’n vaja, perquè si no me’n vaig,  lo Consolador no vindrà a vosaltres, mes  
Jn 16,15  del meu i vos ho anunciarà. 15 Tot  lo que té lo Pare és meu. Per això he dit  
Jn 16,15  vos ho anunciarà. 15 Tot lo que té  lo Pare és meu. Per això he dit que rebrà  
Jn 16,18  que diu: “Dintre de poc”? No sabem  lo que està parlant. 19 Emperò Jesús  
Jn 16,19  conegué que volien preguntar- lo i els digué: –Vosaltres estau inquirint 
Jn 16,20  plorareu i gemegareu, emperò  lo món se regositjarà; i vosaltres estareu 
Jn 16,21 ja no es recorda de sa congoixa, ab  lo goig de que un home ha nat en lo món.  
Jn 16,21 ab lo goig de que un home ha nat en  lo món. 22 I vosaltres, al present, patiu  
Jn 16,22 cor s’alegrarà i ningú vos prendrà  lo vostre goig. 23 I en aquell dia no em  
Jn 16,27  al Pare per vosaltres; 27 perquè  lo Pare mateix vos ama, perquè vosaltres  
Jn 16,28 del Pare i vinguí al món; ara deixo  lo món i altra vegada me’n vaig al Pare.  
Jn 16,33  per a què tingau pau en mi. En  lo món tindreu que sofrir afliccions;  
Jn 17,5  que tinguí ab vós abans que fos  lo món. 6 »He manifestat vostre nom als  
Jn 17,7  paraula. 7 Ara han conegut que tot  lo que em donàreu ve de vós. 8 Perquè jo  
Jn 17,9  9 »Jo prego per ells. No prego per  lo món, sinó per aquestos que em donàreu,  
Jn 17,11  clarificat. 11 I jo ja no estic en  lo món, mes aquestos queden en lo món, i  
Jn 17,11  en lo món, mes aquestos queden en  lo món, i jo vinc a vós. Oh Pare sant!,  
Jn 17,13  a vós, i dic això estant encara en  lo món, a fi de que tinguen goig complert  
Jn 17,23  mateixa cosa, i per a què conega  lo món que vós m’haveu enviat i los haveu 
Jn 17,25  creació del món. 25 Oh Pare just!,  lo món no us ha conegut; jo sí que us he  
Jn 18,Tit  a Jesús. Interrogatori que li fan  lo sumo pontífice i lo president Pilat. 1  
Jn 18,Tit  que li fan lo sumo pontífice i  lo president Pilat. 1 Havent Jesús dit  
Jn 18,1  Cedron, a on hi havia un hort, en  lo qual entrà ell i sos deixebles. 2 I  
Jn 18,14  aquell any. 14 I Caifàs era  lo qui havia donat als jueus lo consell de 
Jn 18,14  era lo qui havia donat als jueus  lo consell de que convenia de que un home  
Jn 18,14  convenia de que un home morís per  lo poble. 15 Anaven seguint a Jesús, Simó  
Jn 18,20  he ensenyat en la sinagoga i en  lo temple, a on concorren tots los jueus,  
Jn 18,21 preguntes? Pregunta als que han oït  lo que jo els he dit, puix ells saben les  
Jn 18,27  Pere altra vegada, i al punt cantà  lo gall. 28 Portaren després a Jesús des  
Jn 18,28  era al matí; i ells no entraren en  lo pretori per no contaminar-se, a fi de 
Jn 18,31 I els digué Pilat: –Doncs, preneu- lo vosaltres i judicau-lo segons la  
Jn 18,31  preneu-lo vosaltres i judicau- lo segons la vostra Llei. Los jueus,  
Jn 18,33  33 Tornà, doncs, Pilat a entrar en  lo pretori, i cridà a Jesús i li digué:  
Jn 18,33 i cridà a Jesús i li digué: –Ets tu  lo rei dels jueus? 34 Jesús li respongué:  
Jn 19,4  i els digué: –Veus aquí, jo us  lo trac fora, per a què reconegau que no  
Jn 19,5  portant la corona d’espines i  lo manto de púrpura. I Pilat los digué:  
Jn 19,6  que els pontífices i sos ministres  lo vegeren, se posaren a cridar dient:  
Jn 19,6  a cridar dient: –Crucificau- lo, crucificau-lo. Pilat los diu:  
Jn 19,6  –Crucificau-lo, crucificau- lo. Pilat los diu: –Preneu-lo vosaltres  
Jn 19,6  -lo. Pilat los diu: –Preneu- lo vosaltres i crucificau-lo, que jo no  
Jn 19,6  -lo vosaltres i crucificau- lo, que jo no trobo en ell causa alguna. 7 
Jn 19,9  temé més. 9 I tornà a entrar en  lo pretori i digué a Jesús: –D’a on ets,  
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Jn 19,10  Jesús no li tornà resposta. 10 Per  lo que Pilat li diu: –A mi no em parles?  
Jn 19,10  No saps que està en mon poder  lo crucificar-te, i en mon poder està lo 
Jn 19,10  -te, i en mon poder està  lo llibertar-te? 11 Jesús respongué: –No 
Jn 19,11  si no et fos donat de l’alt. Per  lo que aquell que m’ha entregat a tu és  
Jn 19,12  punt Pilat buscava com llibertar- lo. Emperò los jueus cridaven dient: –Si  
Jn 19,13  fora del pretori, i s’assentà en  lo tribunal en un lloc anomenat  
Jn 19,14  i en hebreu, Gàbbata. 14 I era  lo dia de la preparació de la Pasqua, i  
Jn 19,15  –A fora, a fora, crucificau- lo! Pilat los deia: –Crucificaré jo a  
Jn 19,17  creu al coll, anà caminant envers  lo lloc anomenat Calvari, i en hebreu  
Jn 19,18  i en hebreu Gòlgota, 18 a on  lo crucificaren, i dos altres ab ell, l’  
Jn 19,20  jueus.» 20 Aquest rètol, doncs,  lo llegiren molts dels jueus, perquè lo  
Jn 19,20  llegiren molts dels jueus, perquè  lo lloc en què fou Jesús crucificat estava 
Jn 19,24  a la sort ma túnica.» Això és  lo que feren los soldats. 25 I estaven  
Jn 19,26 mare i al deixeble a qui ell amava,  lo qual estava allí dret, digué a sa mare: 
Jn 19,30  30 Jesús, tan prest com hagué pres  lo vinagre, digué: –Està consumat. I  
Jn 19,30  digué: –Està consumat. I inclinant  lo cap, entregà son esperit. 31 I per això 
Jn 19,31  quedassen los cossos en la creu en  lo dissabte, puix era la preparació, i  
Jn 19,33  I havent vingut a Jesús, i veent- lo ja mort, no li trencaren les cames, 34  
Jn 19,34  dels soldats ab la llança li obrí  lo costat, i a l’instant isqué sang i  
Jn 19,38  que li permetés traure d’allí  lo cos de Jesús, i havent-li Pilat  
Jn 19,38  concedit, vingué i se’n portà  lo cos de Jesús. 39 Vingué també  
Jn 19,40  de mirra i àloes. 40 I prengueren  lo cos de Jesús i l’embolicaren ab los  
Jn 19,41  tenen d’enterrar los jueus. 41 En  lo lloc a on fou crucificat hi havia un  
Jn 19,41 hort i, en ell, un sepulcre nou, en  lo qual no havia estat encara posat ningú. 
Jn 19,42  dels jueus, perquè estava cerca  lo sepulcre, posaren a Jesús. 20,Tit  
Jn 20,2  i els digué: –Se n’han portat  lo Senyor del sepulcre, i no sabem a on l’ 
Jn 20,6  Simó Pere, que venia seguint- lo, entrà en lo sepulcre i vegé les teles  
Jn 20,6  que venia seguint-lo, entrà en  lo sepulcre i vegé les teles en terra, 7 i 
Jn 20,7  i vegé les teles en terra, 7 i  lo sudari, que havia estat sobre lo cap d’ 
Jn 20,7  i lo sudari, que havia estat sobre  lo cap d’ell, no junt ab les demés teles, 
Jn 20,11  així plorant, s’abaixà i mirà en  lo sepulcre, 12 i vegé a dos àngels  
Jn 20,12  del siti a on havia estat posat  lo cos de Jesús. 13 Ells li diuen: –Dona,  
Jn 20,15  li diu: –Senyor, si sou vós  lo qui l’haveu tret, dieu-me a on lo  
Jn 20,15  qui l’haveu tret, dieu-me a on  lo posàreu, i jo me’l ne portaré. 16  
Jn 20,19  d’aquell mateix dia, que era  lo primer de la semana, i estant tancades  
Jn 20,21  dir: –La pau sia ab vosaltres. Com  lo Pare m’ha enviat a mi, així vos envio  
Jn 20,25  digué: –Si jo no veig en ses mans  lo senyal dels claus, i no fico lo dit en  
Jn 20,25  lo senyal dels claus, i no fico  lo dit en lo forat dels claus, i no fico  
Jn 20,25  dels claus, i no fico lo dit en  lo forat dels claus, i no fico ma mà en  
Jn 20,31  a fi de que cregau que Jesús és  lo Cristo, lo Fill de Déu, i per a què  
Jn 20,31  que cregau que Jesús és lo Cristo,  lo Fill de Déu, i per a què creent tingau  
Jn 21,1  altra vegada als deixebles en  lo mar de Tiberíades, i se manifestà d’  
Jn 21,2 Tomàs, anomenat Dídimo, i Natanael,  lo qual era de Canà de Galilea, i los  
Jn 21,4  nit no agafaren res. 4 Vingut  lo matí comparegué Jesús en la platja, mes 
Jn 21,6  –No. 6 Ell los digué: –Tirau  lo filat a la dreta de la barca, i  
Jn 21,7  de peixos que tenia. 7 Llavors  lo deixeble aquell a qui Jesús amava,  
Jn 21,7  qui Jesús amava, digué a Pere: –És  lo Senyor. I Simó Pere, a penes oigué que  
Jn 21,7  I Simó Pere, a penes oigué que era  lo Senyor, se vestí la túnica, puix estava 
Jn 21,8  vingueren a la barca tirant  lo filat ple de peixos (puix no estava  
Jn 21,11 11 Simó Pere pujà i tragué en terra  lo filat ple de cent cinquanta i tres  
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Jn 21,11 I a pesar de ser tants, no es rompé  lo filat. 12 Jesús los diu: –Veniu i  
Jn 21,12 -li: –Qui sou vós? –sabent que era  lo Senyor. 13 Jesús, doncs, s’acercà i  
Jn 21,13  13 Jesús, doncs, s’acercà i pren  lo pa, i los lo distribueix, i així mateix 
Jn 21,13  s’acercà i pren lo pa, i los  lo distribueix, i així mateix los peixos.  
Jn 21,20  i havia preguntat: «Senyor, qui és  lo qui vos farà traïció?» 21 Pere, doncs,  
Jn 21,21  traïció?» 21 Pere, doncs, havent- lo vist, digué a Jesús: –Senyor, i aquest  
Jn 21,25  una, me sembla que no cabrien en  lo món los llibres que se n’haurien d’  
Ac 1,1  1 He parlat, oh Teòfilo, en  lo meu primer tractat, de totes les coses  
Ac 1,2  que havia elegit, fou rebut en  lo alt; 3 als quals se mostrà viu també  
Ac 1,6  ¿si restituireu en aquest temps  lo Regne a Israel? 7 I els digué: –No us  
Ac 1,7  els digué: –No us toca a vosaltres  lo saber lo temps o els moments que posà  
Ac 1,7  –No us toca a vosaltres lo saber  lo temps o els moments que posà lo Pare en 
Ac 1,7  lo temps o els moments que posà  lo Pare en son poder. 8 Emperò rebreu la  
Ac 1,9  a la vista d’ells fou elevat, i  lo rebé un núvol que l’ocultà a sos ulls. 
Ac 1,11  des de vosaltres ha estat rebut en  lo cel, vindrà així com l’haveu vist anar 
Ac 1,13  i Mateu, Jaume d’Alfeu i Simó  lo Zelós, i Judes germà de Jaume. 14 Tots  
Ac 1,16  de David acerca de Judes, que fou  lo guia d’aquells que prengueren a Jesús. 
Ac 1,18 18 Aquest, doncs, posseí un camp ab  lo preu de la iniquitat, i penjant-se,  
Ac 1,20 de sang”. 20 »Perquè escrit està en  lo llibre dels Salms: “Quédia deserta sa  
Ac 1,21  han estat en companyia nostra tot  lo temps que el Senyor Jesús entrà i isqué 
Ac 1,23  Barsabàs, i tenia per sobrenom  lo Just, i a Maties. 24 I orant digueren:  
Ac 1,25  haveu elegit 25 per a què ocúpia  lo puesto en aquest ministeri i apostolat, 
Ac 2,16  tèrcia del dia. 16 Emperò això és  lo que fou dit per lo profeta Joel: 17 »“I 
Ac 2,16  Emperò això és lo que fou dit per  lo profeta Joel: 17 »“I esdevindrà en los  
Ac 2,17 esdevindrà en los darrers dies –diu  lo Senyor– que jo derramaré mon Esperit  
Ac 2,19  I faré aparèixer prodigis dalt en  lo cel, i senyals baix en la terra, sang,  
Ac 2,20  la lluna, en sang, abans que vinga  lo dia gran e iŀlustre del Senyor. 21 I  
Ac 2,21  que tot aquell que invóquia  lo nom del Senyor, serà salvo.” 22 »Barons 
Ac 2,23  i presciència de Déu fou entregat,  lo matàreu, crucificant-lo per mans de  
Ac 2,23 entregat, lo matàreu, crucificant- lo per mans de malvats. 24 Al qual Déu ha  
Ac 2,30  sos lloms, segons la carn, alçaria  lo Cristo per a sentar-lo en son trono,  
Ac 2,30  alçaria lo Cristo per a sentar- lo en son trono, 31 preveent-ho, parlà  
Ac 2,32  »A aquest Jesús ressuscità Déu, de  lo que som testimonis tots nosaltres. 33  
Ac 2,36  a qui vosaltres crucificàreu, Déu  lo féu Senyor i també Cristo. 37 I oïdes  
Ac 2,38  sia batejat cada u de vosaltres en  lo nom de Jesucrist en remissió de vostres 
Ac 2,38  de vostres pecats, i rebreu  lo do de l’Esperit Sant. 39 Perquè la  
Ac 2,39  lluny, i per a quants crídia a si  lo Senyor, nostre Déu. 40 I ab moltíssimes 
Ac 2,46  I cada dia, continuant unànims en  lo temple i partint lo pa per les cases,  
Ac 2,46  unànims en lo temple i partint  lo pa per les cases, prenien lo menjar ab  
Ac 2,46  lo pa per les cases, prenien  lo menjar ab alegria i senzillès de cor,  
Ac 3,2 demanàs almoina als que entraven en  lo temple. 3 Aquest, com vegés a Pere i a  
Ac 3,3  i a Joan que anaven a entrar en  lo temple, demanava li donassen almoina. 4 
Ac 3,6  digué: –No tinc or ni plata, mes  lo que tinc t’ho dono: en nom de  
Ac 3,7  alça’t i camina! 7 I prenent- lo per la mà dreta, l’alçà. I en aquell  
Ac 3,8  i caminava, i entrà ab ells en  lo temple caminant, saltant i alabant a  
Ac 3,9 saltant i alabant a Déu. 9 I tothom  lo veia caminar i alabar a Déu. 10 I  
Ac 3,10  a Déu. 10 I coneixien que ell era  lo mateix que es sentava a la porta  
Ac 3,10  d’espant i com fora de si per  lo que havia succeït a aquell. 11 I tenint 
Ac 3,11  vingué apressuradament a ells tot  lo poble, atordit, al pòrtic anomenat de  
Ac 3,15  ressuscità d’entre els morts, de  lo que nosaltres som testimoni. 16 I son  
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Ac 3,18  18 Emperò Déu ha complert així  lo que tenia anunciat abans per boca de  
Ac 3,21  Al qual certament és menester que  lo cel rèbia fins al temps de la  
Ac 4,4  oït la paraula cregueren, i fou  lo número dels barons cinc mil. 5 I succeí 
Ac 4,6  ancians, i els escribes, 6 i Anàs,  lo príncep dels sacerdots, i Caifàs, i  
Ac 4,10 sia notori a tots vosaltres i a tot  lo poble d’Israel, que en nom de nostre  
Ac 4,12  baix del cel donat als homes per  lo qual degam salvar-nos. 13 I veent  
Ac 4,17  perquè no es divúlguia més en  lo poble, amenacem-los que d’aquí en  
Ac 4,21  perquè tots glorificaven a Déu per  lo que havia succeït. 22 Puix l’home en  
Ac 4,23  als seus i els contaren tot  lo que els havien dit los prínceps dels  
Ac 4,24 a Déu, i digueren: «Senyor, vós sou  lo qui féreu lo cel i la terra, lo mar, i  
Ac 4,24  «Senyor, vós sou lo qui féreu  lo cel i la terra, lo mar, i tot lo que hi 
Ac 4,24 sou lo qui féreu lo cel i la terra,  lo mar, i tot lo que hi ha en ells. 25 Lo  
Ac 4,24  lo cel i la terra, lo mar, i tot  lo que hi ha en ells. 25 Lo qui en Esperit 
Ac 4,28  els pobles d’Israel, 28 per a fer  lo que vostra mà i vostre consell  
Ac 4,31  31 I quan hagueren orat, tremolà  lo lloc en què estaven congregats, i  
Ac 4,34 camps o cases les venien i portaven  lo preu d’elles 35 i el posaven als peus  
Ac 4,35  i se repartia a cada u segons  lo que tenia menester. 36 I Josep, a qui  
Ac 4,36 I Josep, a qui els apòstols donaven  lo sobrenom de Bernabé –que vol dir «fill  
Ac 4,37  de Xipre, 37 com tingués un camp,  lo vengué, i portà el preu i el posà als  
Ac 5,4  4 ¿No és veritat que conservant- lo, quedava per a tu, i venent-lo, lo  
Ac 5,4 -lo, quedava per a tu, i venent- lo, lo tenies en ton poder? Per què,  
Ac 5,4  quedava per a tu, i venent-lo,  lo tenies en ton poder? Per què, doncs,  
Ac 5,6  oïren. 6 I alçant-se uns joves,  lo retiraren, i portant-se-l’en, l’  
Ac 5,7  entrà també sa muller, no sabent  lo que havia succeït. 8 I Pere li digué:  
Ac 5,12  feien molts miracles i prodigis en  lo poble (i estaven tots unànims en lo  
Ac 5,12 lo poble (i estaven tots unànims en  lo pòrtic de Salomó. 13 I ningú dels  
Ac 5,13  se gosava unir ab ells, emperò  lo poble los venerava en gran manera. 14 I 
Ac 5,14  gran manera. 14 I s’aumentava més  lo número dels homes i dones que creien en 
Ac 5,14  dels homes i dones que creien en  lo Senyor), 15 tant, que treien los  
Ac 5,17  eren curats. 17 Emperò alçant-se  lo príncep dels sacerdots i tots los que  
Ac 5,21  això, entraren de bon matí en  lo temple i ensenyaven. Emperò arribant lo 
Ac 5,21  i ensenyaven. Emperò arribant  lo príncep dels sacerdots i els que  
Ac 5,21  els que estaven ab ell, convocaren  lo Consell i a tots los ancians dels fills 
Ac 5,24  24 I quan oigueren estes raons,  lo sumo sacerdot, lo magistrat del temple  
Ac 5,24  estes raons, lo sumo sacerdot,  lo magistrat del temple i els prínceps  
Ac 5,26  ensenyant al poble. 26 Llavors anà  lo magistrat ab sos ministres, i els portà 
Ac 5,30  a qui vosaltres matàreu penjant- lo en un arbre. 31 A est exaltà Déu ab sa  
Ac 5,32  paraules, i també l’Esperit Sant,  lo qual ha donat Déu a tots los que l’  
Ac 5,34  la mort. 34 Emperò alçant-se en  lo Consell un fariseu, anomenat Gamaliel,  
Ac 5,34 de la Llei, home ben reputat de tot  lo poble, manà que isquessen fora aquells  
Ac 5,35  –Barons d’Israel, teniu compte  lo que anau a fer ab aquestos homes. 36  
Ac 5,36  homes que el seguiren; i després  lo mataren, i tots quants li donaren  
Ac 5,37  això s’alçà Judes de Galilea, en  lo temps de l’empadronament, i arrastrà  
Ac 5,41  dignes de sofrir injúries per  lo nom de Jesús. 42 I tots los dies, en lo 
Ac 5,42  de Jesús. 42 I tots los dies, en  lo temple i en les cases, no cessaven d’  
Ac 6,1  jueus. 1 En aquells dies, creixent  lo número dels deixebles, se mogué una  
Ac 6,1  ses viudes eren despreciades en  lo ministeri de cada dia. 2 Per lo tant,  
Ac 6,2  en lo ministeri de cada dia. 2 Per  lo tant, los Dotze, convocant la multitud  
Ac 6,7  creixia, i es multiplicava molt  lo número dels deixebles en Jerusalem. I  
Ac 6,8  feia grans prodigis i miracles en  lo poble. 9 I alguns de la sinagoga  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

2156 
 

Ac 6,13  no cessa de dir paraules contra  lo lloc sant i contra la Llei. 14 Perquè  
Ac 6,15  los ulls, tots quants estaven en  lo Consell, vegeren son rostre com si fos  
Ac 6,15  vegeren son rostre com si fos  lo rostre d’un àngel. 7,Tit Capítol VII  
Ac 7,Tit  VII Plàtica de sant Esteve en  lo Consell dels jueus, i son martiri. 1  
Ac 7,1  jueus, i son martiri. 1 Llavors  lo sumo sacerdot digué: –Són així aquestes 
Ac 7,4 Caran. I després que morí son pare,  lo trasladà a esta terra, en què vosaltres 
Ac 7,8  en aquest lloc”. 8 I li donà  lo pacte de circumcisió. I engendrà així a 
Ac 7,16  transportats a Siquem, i posats en  lo sepulcre que Abraham comprà a preu de  
Ac 7,17  de Siquem. 17 »I quan s’acercà  lo temps de la promesa que Déu havia jurat 
Ac 7,17  Déu havia jurat a Abraham, cresqué  lo poble i se multiplicà en Egipte, 18  
Ac 7,21  21 Emperò havent estat abandonat,  lo prengué la filla de Faraó i el crià com 
Ac 7,23 de quaranta anys, se li posà al cor  lo visitar a sos germans, los fills d’  
Ac 7,24  I com vegés a un que era agraviat,  lo defensà, i venjà al que sofria l’  
Ac 7,27  l’un a l’altre? 27 »Emperò  lo qui agraviava a son proïsme se’l  
Ac 7,30  quaranta anys, se li aparegué en  lo desert de la muntanya de Sina l’àngel  
Ac 7,31  que cremava. 31 Quan Moisès  lo vegé, se meravellà d’aquesta visió, i  
Ac 7,32  del Senyor, que deia: 32 »–Jo só  lo Déu de tos pares, lo Déu d’Abraham, lo 
Ac 7,32  32 »–Jo só lo Déu de tos pares,  lo Déu d’Abraham, lo Déu d’Isaac i el  
Ac 7,32  de tos pares, lo Déu d’Abraham,  lo Déu d’Isaac i el Déu de Jacob. »Emperò 
Ac 7,33  no s’atrevia a mirar. 33 Llavors  lo Senyor li digué: »–Trau-te lo calçat  
Ac 7,33  lo Senyor li digué: »–Trau-te  lo calçat de tos peus, perquè lo lloc a on 
Ac 7,33 -te lo calçat de tos peus, perquè  lo lloc a on estàs terra santa és. 34 He  
Ac 7,36 i miracles en terra d’Egipte, i en  lo Mar Vermell, i en lo desert per espai  
Ac 7,36  Egipte, i en lo Mar Vermell, i en  lo desert per espai de quaranta anys. 37  
Ac 7,37  de quaranta anys. 37 Aquest és  lo Moisès que digué als fills d’Israel:  
Ac 7,38 aquell que estigué en la iglésia en  lo desert, ab l’àngel que li parlava en  
Ac 7,38  de Sina i ab nostres pares;  lo qui rebé paraules de vida per a donar- 
Ac 7,39  obeir nostres pares, ans bé  lo refusaren, i ab sos cors se’n tornaren 
Ac 7,42  del cel, així com està escrit en  lo llibre dels Profetes: “Oh casa d’  
Ac 7,42  per espai de quaranta anys en  lo desert? 43 I ans bé portàreu lo  
Ac 7,43  en lo desert? 43 I ans bé portàreu  lo tabernacle de Moloc i l’estrella de  
Ac 7,44  estigué ab nostres pares en  lo desert, així com ho ordenà Déu dient a  
Ac 7,45 nostres pares que vingueren després  lo portaren baix la conducta de Josuè a la 
Ac 7,46  pares fins als dies de David; 46  lo qual encontrà gràcia davant de Déu, i  
Ac 7,48  habita temples fets de mà, com diu  lo profeta: 49 “Lo cel és mon trono, i la  
Ac 7,49  Quina casa m’edificareu? –diu  lo Senyor–, ¿o quin és lo lloc de mon  
Ac 7,49  –diu lo Senyor–, ¿o quin és  lo lloc de mon repòs? 50 No féu la meva mà 
Ac 7,58  contra ell; 58 i traent- lo fora de la ciutat, l’apedregaven; i  
Ac 7,60  I quan hagué dit això, dormí en  lo Senyor. I Saulo consentia en sa mort.  
Ac 8,Tit  Pere i Joan. Pecat comès per Simó  lo Mago. Felip bateja a l’eunuc d’  
Ac 8,6  6 I la gent escoltava ab atenció  lo que Felip deia, oient-lo ab un mateix 
Ac 8,6  atenció lo que Felip deia, oient- lo ab un mateix ànimo i veent los miracles 
Ac 8,10  més gran, i deien: «Aquest home és  lo gran poder de Déu.» 11 I l’atendien  
Ac 8,12  del Regne de Déu, se batejaven en  lo nom de Jesucrist homes i dones. 13  
Ac 8,23  que estàs en fel d’amargura i en  lo llaç de la iniquitat. 24 I responent  
Ac 8,27  de Candace, reina d’Etiopia,  lo qual era superintendent de tots sos  
Ac 8,30  acercant-se, oigué que llegia en  lo profeta Isaïes, i li digué: –¿Entens lo 
Ac 8,30  Isaïes, i li digué: –¿Entens  lo que llegeixes? 31 Ell respongué: –¿I  
Ac 8,34  –Te demano, ¿de qui digué això  lo profeta, de si mateix o d’algun altre? 
Ac 8,37  i digué: –Crec que Jesucrist és  lo Fill de Déu. 38 I manà parar lo carro,  
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Ac 8,38  és lo Fill de Déu. 38 I manà parar  lo carro, i baixaren los dos dintre l’  
Ac 9,2 per a les sinagogues de Damasco, ab  lo fi de portar presos a Jerusalem a  
Ac 9,3  ja cerca de Damasco, repentinament  lo rodejà de resplendor una llum del cel.  
Ac 9,7  en la ciutat, i allí se’t dirà  lo que et convé fer. I els homes que l’  
Ac 9,8 ulls no veia res. I ells, prenent- lo per la mà, l’introduïren en Damasco. 9 
Ac 9,15  quants invoquen ton nom. 15 Emperò  lo Senyor li digué: –Vés, perquè est és un 
Ac 9,17  sobre ell, digué: –Germà Saulo,  lo Senyor Jesús que se t’aparegué en lo  
Ac 9,17  Senyor Jesús que se t’aparegué en  lo camí per a on venies, m’ha enviat per  
Ac 9,20  les sinagogues a Jesús, que est és  lo Fill de Déu. 21 I quedaven atordits  
Ac 9,22  en Damasco, afirmant que aquest és  lo Cristo. 23 I després d’haver passat  
Ac 9,25  -li la mort. 25 I els deixebles  lo prengueren de nit i, posant-lo en un  
Ac 9,25  lo prengueren de nit i, posant- lo en un cove, lo baixaren per la muralla. 
Ac 9,25  de nit i, posant-lo en un cove,  lo baixaren per la muralla. 26 I quan  
Ac 9,26 -se ab los deixebles; emperò tots  lo temien, no creient que fos deixeble. 27 
Ac 9,27  27 Llavors Bernabé, prenent- lo, lo conduí als apòstols i els contà com 
Ac 9,27  27 Llavors Bernabé, prenent-lo,  lo conduí als apòstols i els contà com  
Ac 9,27  contà com havia vist al Senyor en  lo camí, i que li havia parlat, i com  
Ac 9,28 i eixint, i parlant ab llibertat en  lo nom del Senyor. 29 I parlava també ab  
Ac 9,31  s’edificava; i caminant en  lo temor del Senyor, i ab lo consol de l’ 
Ac 9,31  en lo temor del Senyor, i ab  lo consol de l’Esperit Sant, se  
Ac 9,34  34 I Pere li digué: –Eneas,  lo Senyor Jesucrist te cura. Alça’t i  
Ac 9,39  i anà ab ells. I així que arribà,  lo portaren a l’aposento alt, i el  
Ac 9,40  pregà i, girant-se envers  lo cos, digué: –Tabita, alça’t! I ella  
Ac 9,42  en tot Jope. I molts cregueren en  lo Senyor. 43 I així fou que Pere  
Ac 10,6  la casa prop del mar; ell te dirà  lo que et convé fer. 7 I luego que es  
Ac 10,11  caigué en un èxtasis. 11 I vegé  lo cel obert i que baixava envers ell un  
Ac 10,12  baixava del cel a la terra, 12 en  lo qual hi havia tota mena de quadrúpedos  
Ac 10,16  se repetí tres vegades, i luego  lo vas se’n tornà al cel. 17 I mentres  
Ac 10,21  los digué: –Veeu-me aquí, jo só  lo qui buscau. Qual és la causa per què  
Ac 10,25  a entrar, isqué Corneli a rebre- lo i, postrant-se a sos peus, l’adorà.  
Ac 10,28  és cosa abominable per a un jueu  lo juntar-se o acercar-se a un  
Ac 10,32  Pere: posa en casa de Simó,  lo blanquer, prop del mar; lo qual quan  
Ac 10,32 de Simó, lo blanquer, prop del mar;  lo qual quan vinga te parlarà.” 33 I tot  
Ac 10,36 -los pau per Jesucrist (aquest és  lo Senyor de tots). 37 Vosaltres sabeu la  
Ac 10,38 ungí ab l’Esperit Sant i ab poder,  lo qual anà fent bé i curant a tots los  
Ac 10,39  al qual ells mataren penjant- lo en un arbre. 40 A est lo ressuscità Déu 
Ac 10,40  penjant-lo en un arbre. 40 A est  lo ressuscità Déu al tercer dia, i volgué  
Ac 10,41  que es manifestàs, 41 no a tot  lo poble, sinó als testimonis que Déu  
Ac 10,42  donàssem testimoni de que ell és  lo qui Déu ha posat per jutge de vius i de 
Ac 10,48  48 I manà que fossen batejats en  lo nom del Senyor Jesucrist. I aleshores  
Ac 11,14 venir a Simó, per sobrenom Pere, 14  lo qual te dirà paraules per les quals  
Ac 11,17  que a nosaltres que creguérem en  lo Senyor Jesucrist, ¿qui era jo que  
Ac 11,23  enviaren a Antioquia a Bernabé, 23  lo qual quan arribà i vegé la gràcia de  
Ac 11,23 ab propòsit de cor perseverassen en  lo Senyor. 24 Perquè ell era baró just i  
Ac 11,25  de Saulo, i quan l’hagué trobat  lo conduí a Antioquia. 26 I estigueren tot 
Ac 11,28  havia d’haver una gran fam en tot  lo món, la que esdevingué en los dies de  
Ac 12,1  1 I en aqueix mateix temps,  lo rei Herodes alçà la mà per a maltractar 
Ac 12,4  los dies dels Àzims. 4 I havent- lo fet prendre, lo posà a la presó i el  
Ac 12,4 Àzims. 4 I havent-lo fet prendre,  lo posà a la presó i el féu guardar per  
Ac 12,4  de quatre soldats cada u, volent- lo presentar al poble després de Pasqua. 5 
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Ac 12,7  en aquell lloc, i tocant a Pere en  lo costat, lo despertà i digué: –Alça’t  
Ac 12,7 lloc, i tocant a Pere en lo costat,  lo despertà i digué: –Alça’t  
Ac 12,9 seguint; i no sabia que fos veritat  lo que l’àngel feia, sinó que es pensava  
Ac 12,16  trucant, i havent-li obert,  lo vegeren i quedaren pasmats. 17 I  
Ac 12,17  los contà de quina manera  lo Senyor l’havia tret de la presó, i  
Ac 12,19 fet de Pere. 19 I Herodes, havent- lo fet buscar i no trobant-lo, després  
Ac 12,19  -lo fet buscar i no trobant- lo, després d’examinats los guardes, manà 
Ac 12,21 Herodes, vestit de rei, se sentà en  lo tribunal i els arengava. 22 I el poble  
Ac 12,23  de Déu i no d’home! 23 I al punt  lo ferí l’àngel del Senyor, per quant no  
Ac 13,1 i Manahèn, germà de llet d’Herodes  lo tetrarca, i Saulo. 2 I estant ells  
Ac 13,5  jueus. I tenien també a Joan en  lo ministeri. 6 I havent atravessat tota  
Ac 13,7  fals i jueu anomenat Barjesús, 7  lo qual estava ab lo procònsol Sèrgio  
Ac 13,7  Barjesús, 7 lo qual estava ab  lo procònsol Sèrgio Paulo, baró prudent. I 
Ac 13,8  la paraula de Déu. 8 Emperò Èlimas  lo Mago (perquè així s’interpreta son  
Ac 13,11  sobre tu, i seràs cego, no veent  lo sol fins a cert temps. I luego caigué  
Ac 13,12  qui li donàs la mà. 12 Llavors  lo procònsol, quan vegé aquest fet,  
Ac 13,18  anys suportà sos costums en  lo desert. 19 I destruint set nacions en  
Ac 13,22 fill de Jessè, home segons mon cor,  lo qual farà totes mes voluntats. 23 »I  
Ac 13,23  segons la promesa, ha portat Déu  lo Salvador Jesús a Israel. 24 Havent Joan 
Ac 13,24  Joan predicat abans de sa vinguda  lo baptisme de penitència a tot lo poble  
Ac 13,24  lo baptisme de penitència a tot  lo poble d’Israel. 25 I quan Joan complia 
Ac 13,25  a qui jo no só digne de deslligar  lo calçat de sos peus. 26 »Barons germans, 
Ac 13,27  les compliren condemnant- lo. 28 I no trobant en ell ninguna causa  
Ac 13,29  coses que estaven escrites d’ell,  lo baixaren de l’arbre i el posaren en un 
Ac 13,30  posaren en un sepulcre. 30 Mes Déu  lo ressuscità al tercer dia d’entre els  
Ac 13,33  a Jesús, com també està escrit en  lo salm segon: “Tu ets lo Fill meu, avui  
Ac 13,33  escrit en lo salm segon: “Tu ets  lo Fill meu, avui t’he engendrat jo.” 34  
Ac 13,38  la remissió dels pecats i de tot  lo que no poguéreu ser justificats per la  
Ac 13,40  feu que no vinga sobre vosaltres  lo que està dit en los Profetes: 41  
Ac 13,42  los gentils li suplicaren en  lo dissabte següent que els fossen  
Ac 13,47  ne tornam als gentils. 47 Perquè  lo Senyor així nos ho manà, dient: “Jo t’ 
Ac 14,3  temps, treballant ab confiança en  lo Senyor, que donava testimoni de la  
Ac 14,7  coix des del ventre de sa mare,  lo qui no havia caminat mai, i per ser  
Ac 14,8  8 Aquest oigué predicar a Pau,  lo qual, fixant en ell los ulls i veent  
Ac 14,10  10 I les gents, quan vegeren  lo que Pau havia fet, alçaren sa veu i  
Ac 14,11  i a Pau, Mercuri, perquè est era  lo qui portava la paraula. 12 També lo  
Ac 14,12 lo qui portava la paraula. 12 També  lo sacerdot de Júpiter, que estava a l’  
Ac 14,12  i guirnaldes, volia sacrificar ab  lo poble. 13 I quan ho oigueren los  
Ac 14,14  vos convertiu al Déu viu, que féu  lo cel, i la terra, i el mar, i tot quant  
Ac 14,18  al poble, i apedregant a Pau  lo tragueren arrastrant fora de la ciutat, 
Ac 14,19  que era mort. 19 Emperò rodejant- lo los deixebles, s’alçà i entrà en la  
Ac 14,21 moltes tribulacions per a entrar en  lo Regne de Déu. 22 I després que en cada  
Ac 15,16  d’això tornaré i reedificaré  lo tabernacle de David que caigué, i  
Ac 15,17  qui ha estat invocat mon nom, diu  lo Senyor que fa estes coses. 18 Des de l’ 
Ac 15,19  Déu conegudes ses obres.” 19 »Per  lo que judico que no s’incomòdia als  
Ac 15,26 homes que han exposat ses vides per  lo nom de nostre Senyor Jesucrist. 27  
Ac 15,27  quals vos diran també de paraula  lo mateix. 28 Perquè ha aparegut bé a l’  
Ac 15,29 coses ofegades, i de fornicació; de  lo que si us ne guardau, fareu bé. Déu sia 
Ac 15,31  llegida se regositjaren per  lo consol. 32 I Judes i Silas, que eren  
Ac 15,34  34 Silas, emperò, tingué a bé  lo quedar-se allí, i Judes se’n tornà  
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Ac 16,11 els predicàssem l’evangeli. 11 Per  lo que, embarcant-nos en Tròada,  
Ac 16,14  temerosa de Déu, oigué. A la qual  lo Senyor obrí lo cor per a què atengués a 
Ac 16,14  oigué. A la qual lo Senyor obrí  lo cor per a què atengués a les coses que  
Ac 16,17  altíssim, los quals vos anuncien  lo camí de la salvació. 18 I hi havia  
Ac 16,31 me? 31 I ells li digueren: –Creu en  lo Senyor Jesucrist i seràs salvat, tu i  
Ac 17,3 els morts; i: «aquest és Jesucrist,  lo qual jo us anuncio.» 4 I alguns d’ells 
Ac 17,5  volent-los presentar davant  lo poble. 6 I no havent-los trobat,  
Ac 17,7 Cèsar dient que hi ha un altre rei,  lo qual és Jesús. 8 I alborotaren al poble 
Ac 17,14  eixir a Pau per a què anàs envers  lo mar; emperò Silas i Timoteu se quedaren 
Ac 17,15  15 I els que acompanyaven a Pau  lo conduïren fins a Atenes, i després d’  
Ac 17,21  que residien allí no passaven  lo temps en res més que en contar o  
Ac 17,23  vosaltres adorau sens conèixer- lo, aqueix és lo qui jo us anuncio. 24 Lo  
Ac 17,23  sens conèixer-lo, aqueix és  lo qui jo us anuncio. 24 Lo Déu que féu lo 
Ac 17,24  jo us anuncio. 24 Lo Déu que féu  lo món i totes les coses que hi ha en ell, 
Ac 17,26 i tota cosa; 26 i d’un sol féu tot  lo llinatge humà, per a què habitàs sobre  
Ac 17,27 què buscassen a Déu, si per ventura  lo podien tocar i trobar, encara que no  
Ac 17,31  31 per quant té determinat  lo dia en què ha de judicar al món segons  
Ac 17,31  prova certa a tots ressuscitant- lo d’entre els morts. 32 I quan oigueren  
Ac 18,4  i, fent entrar en ses plàtiques  lo nom del Senyor Jesús, persuadia als  
Ac 18,5 testificava als jueus que Jesús era  lo Cristo. 6 Emperò, contradint-lo ells  
Ac 18,6  lo Cristo. 6 Emperò, contradint- lo ells i blasfemant, sacudí sos vestits i 
Ac 18,8  príncep de la sinagoga, cregué en  lo Senyor ab tots los de sa casa; i molts  
Ac 18,8  i molts dels de Corinto, oint- lo, creien i eren batejats. 9 I digué lo  
Ac 18,9  creien i eren batejats. 9 I digué  lo Senyor a Pau de nit en una visió: –No  
Ac 18,17  Sostenes, príncep de la sinagoga,  lo maltractaven a colps davant del  
Ac 18,25  25 Estava aquest instruït en  lo camí del Senyor i, fervorós d’esperit, 
Ac 18,25  coses de Jesús, coneixent solament  lo baptisme de Joan. 26 Aquest, doncs,  
Ac 18,26  i l’instruïren més a fondo en  lo camí del Senyor. 27 I volent ell anar a 
Ac 18,28  ab les Escriptures que Jesús era  lo Cristo. 19,Tit Capítol XIX Torna Pau a  
Ac 19,Tit  a vàrios que solament havien rebut  lo baptisme de Joan. Obra molts miracles.  
Ac 19,2  deixebles, 2 los digué: –¿Rebéreu  lo Sant Esperit després que abraçàreu la  
Ac 19,3  batejats? I ells respongueren: –En  lo baptisme de Joan. 4 I Pau digué: –Joan  
Ac 19,4  digué: –Joan batejà certament ab  lo baptisme de penitència, dient al poble  
Ac 19,5  5 Oït això, foren batejats en  lo nom del Senyor Jesús. 6 I havent-los  
Ac 19,9  de cor i no creguessen, maleint  lo camí del Senyor davant de la multitud,  
Ac 19,13  part a altra, provaren l’invocar  lo nom del Senyor Jesús sobre los que  
Ac 19,17  sobre tots ells, i era exaltat  lo nom del Senyor Jesús. 18 I molts dels  
Ac 19,25  i digué: –Barons, vosaltres sabeu  lo guany que ens resulta d’aquesta  
Ac 19,27  no són déus los fets de mà. 27 Per  lo qual no solament perillam de que nostre 
Ac 19,27  sinó que sia despreciat  lo temple de la gran Diana i comència a no 
Ac 19,31  a dir que no es presentàs en  lo teatro. 32 Uns cridaven una cosa,  
Ac 19,32  cosa, altres, una altra, perquè en  lo concurs reinava la confusió i la major  
Ac 19,33  d’entre la turba, empenyant- lo en avant los jueus. I Alexandre, fent  
Ac 19,35  la Diana dels efèsios! 35 Llavors  lo secretari, havent apaciguat la gent,  
Ac 20,7  los deixebles juntat per a partir  lo pa, Pau, que havia de marxar al dia  
Ac 20,10  se reclinà sobre ell, i abraçant- lo digué: –No us torbeu perquè hi ha vida  
Ac 20,11  ell. 11 I pujant, i havent partit  lo pa i menjat, i havent-los parlat  
Ac 20,12  12 I portaren viu al jove, de  lo que reberen un consol extraordinari. 13 
Ac 20,13 ell ho havia disposat intentant fer  lo viatge a peu. 14 I havent-se juntat  
Ac 20,14 -se juntat ab nosaltres en Asson,  lo prenguérem i anàrem a Mitilene. 15 I  
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Ac 20,15  15 I navegant des d’allí,  lo dia següent nos posàrem en frente de  
Ac 20,16  podia per a celebrar en Jerusalem  lo dia de Pentecostes. 17 I des de Milet  
Ac 20,18  de quina manera m’he conduït tot  lo temps que he estat ab vosaltres: 19  
Ac 20,20  no m’he retret de dir-vos tot  lo que us fos útil, i d’ensenyar-vos en 
Ac 20,25  entre qui he anat predicant  lo Regne de Déu, no veureu més la meva  
Ac 20,26  no veureu més la meva cara. 26 Per  lo tant jo us protesto en aquest dia que  
Ac 20,27  no he fugit d’anunciar-vos tot  lo consell de Déu. 28 Mirau per vosaltres  
Ac 20,28  28 Mirau per vosaltres i per tot  lo ramat, en lo qual l’Esperit Sant vos  
Ac 20,28  vosaltres i per tot lo ramat, en  lo qual l’Esperit Sant vos ha posat per  
Ac 20,29  llops devoradors que no perdonaran  lo ramat. 30 I també d’entre vosaltres  
Ac 20,31  se’n deixebles tras de si. 31 Per  lo tant, vetllau i teniu present que per  
Ac 20,35 -se d’aquelles paraules que digué  lo Senyor Jesús: “Cosa més benaventurada  
Ac 20,37 tots; i tirant-se al coll de Pau,  lo besaven, 38 afligits en gran manera per 
Ac 21,Tit han de succeir. Allí se purifica en  lo temple i, maltractat dels jueus, és  
Ac 21,Tit  dels jueus, és deslliurat per  lo tribú Lísias. 1 I havent-nos fet a la 
Ac 21,3 haguérem arribat a Xipre, deixant- lo a mà esquerra, navegàrem ab rumbo a  
Ac 21,3 Tiro, a on la barca havia de deixar  lo càrrec. 4 I com encontràssem deixebles, 
Ac 21,11 Judea un profeta anomenat Àgabo, 11  lo qual, així com vingué a nosaltres,  
Ac 21,11  com vingué a nosaltres, prengué  lo cenyidor de Pau i, lligant-se los  
Ac 21,13  també per a morir en Jerusalem per  lo nom del Senyor Jesús. 14 I com no el  
Ac 21,15  dies, havent-nos preparat per  lo viatge, pujàrem a Jerusalem. 16 I  
Ac 21,23  que tu has vingut. 23 Fes, doncs,  lo que anam a dir-te: “Aquí tenim quatre 
Ac 21,24  i purifica’t ab ells, i fes-los  lo gasto per a què s’afèitien lo cap, i  
Ac 21,24  los lo gasto per a què s’afèitien  lo cap, i sabrà tothom que és fals tot  
Ac 21,25  escrit manant que s’abstinguen de  lo que fos sacrificat als ídols, de sang i 
Ac 21,26  homes, purificat ab ells entrà  lo dia següent en lo temple, fent a saber  
Ac 21,26  ab ells entrà lo dia següent en  lo temple, fent a saber lo compliment dels 
Ac 21,26  següent en lo temple, fent a saber  lo compliment dels dies de la purificació, 
Ac 21,27  de l’Àsia que estaven allí, quan  lo vegeren en lo temple, alborotaren a tot 
Ac 21,27  estaven allí, quan lo vegeren en  lo temple, alborotaren a tot lo poble, i  
Ac 21,27  en lo temple, alborotaren a tot  lo poble, i el prengueren cridant: 28  
Ac 21,28 totes parts ensenya a tothom contra  lo poble, i contra la Llei, i contra  
Ac 21,28  ha introduït ademés los gentils en  lo temple, i ha profanat aquest sant lloc. 
Ac 21,29  que Pau l’havia entrat en  lo temple. 30 I es commogué tota la ciutat 
Ac 21,30  tota la ciutat i s’amotinà tot  lo poble. I prenent a Pau, lo tragueren  
Ac 21,30  tot lo poble. I prenent a Pau,  lo tragueren arrastrant fora del temple, i 
Ac 21,31 mentres estaven tractant de matar- lo, fou donat avís al tribú de la cohort  
Ac 21,32  tot Jerusalem estava alborotat; 32  lo qual prengué immediatament soldats i  
Ac 21,33  a Pau. 33 Llavors, arribant  lo tribú, lo prengué i el manà lligar ab  
Ac 21,33 Pau. 33 Llavors, arribant lo tribú,  lo prengué i el manà lligar ab dos  
Ac 21,35  grades fou precís que els soldats  lo portassen en pes, a causa de la  
Ac 21,36  del poble cridant: –Matau- lo. 37 I quan començaven ja a ficar a Pau  
Ac 21,40  40 I havent-li donat permís  lo tribú, posant-se Pau en peus sobre  
Ac 22,Tit  Furor d’estos contra ell. Vol  lo tribú fer-lo assotar i ell se declara 
Ac 22,Tit  contra ell. Vol lo tribú fer- lo assotar i ell se declara ciutadà romà.  
Ac 22,1  1 –Barons germans i pares, oïu  lo que vaig a dir-vos en ma defensa. 2 I 
Ac 22,3  així com ho sou tots vosaltres en  lo dia d’avui. 4 I he prosseguit aquest  
Ac 22,5  a la presó homes i dones, 5 com  lo príncep dels sacerdots i tot lo  
Ac 22,5 com lo príncep dels sacerdots i tot  lo consistori dels ancians me són  
Ac 22,5  als germans, anava jo a Damasco ab  lo fi de portar-los lligats des d’allí  
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Ac 22,10  a Damasco, i allí se’t dirà tot  lo que et toca fer. 11 »I com jo no hi  
Ac 22,13  vista. »I en aquell mateix instant  lo vegí. 14 I ell digué: »–Lo Déu de  
Ac 22,17 a Jerusalem i estava fent oració en  lo temple, vaig ésser arrebatat fora de  
Ac 22,22  paraula; emperò llavors alçaren  lo crit dient: –Trau fora del món a  
Ac 22,24  i tirassen pols a l’aire, 24  lo tribú manà ficar-lo a la fortalesa i  
Ac 22,24 a l’aire, 24 lo tribú manà ficar- lo a la fortalesa i donar-li turment  
Ac 22,24  i donar-li turment assotant- lo, per a saber per quina causa clamaven  
Ac 22,26  i sens ésser condemnat? 26 Quan  lo centurió oigué això, anà al tribú i li  
Ac 22,26  tribú i li donà avís dient: –Mira  lo que vas a fer, perquè aquest home és  
Ac 22,27  home és ciutadà romà. 27 I venint  lo tribú li digué: –Digue’m si tu ets  
Ac 22,28  digué: –Si, ho só. 28 I respongué  lo tribú: –Jo per una gran suma obtinguí  
Ac 22,29  li havien de donar turment, i fins  lo tribú entrà en temor per haver-lo  
Ac 22,29 lo tribú entrà en temor per haver- lo lligat, tan prest com sabé que era  
Ac 22,30  que tenien los jueus per acusar- lo, lo féu deslligar i manà que es  
Ac 22,30  tenien los jueus per acusar-lo,  lo féu deslligar i manà que es juntassen  
Ac 22,30  es juntassen los sacerdots i tot  lo Consell, i traent a Pau, lo presentà  
Ac 22,30  i tot lo Consell, i traent a Pau,  lo presentà enmig d’ells. 23,Tit Capítol  
Ac 23,Tit  romà, a fi de deslliurar- lo d’una conjuració horrible. 1 Pau,  
Ac 23,1  1 Pau, doncs, fixant los ulls en  lo Consell, digué: –Barons germans, fins  
Ac 23,5  Pau: –No sabia, germans, que fos  lo príncep dels sacerdots, perquè escrit  
Ac 23,6  fariseus, digué en alta veu en  lo Consell: –Barons germans, jo só  
Ac 23,10 gran dissensió que hi havia, tement  lo tribú que ells no despedaçassen a Pau,  
Ac 23,11  I a la nit següent se li aparegué  lo Senyor i digué: –Té constància, Pau;  
Ac 23,15  a Pau. 15 Doncs ara, vosaltres, ab  lo Concili, significau al tribú que us lo  
Ac 23,15 Concili, significau al tribú que us  lo tràguia fora, com que voleu conèixer ab 
Ac 23,15  estarem esperant per a matar- lo abans que arríbia. 16 I quan oigué  
Ac 23,18  -li certa cosa. 18 Prenent- lo lo centurió, lo conduí al tribú i  
Ac 23,18  -li certa cosa. 18 Prenent-lo  lo centurió, lo conduí al tribú i digué:  
Ac 23,18  cosa. 18 Prenent-lo lo centurió,  lo conduí al tribú i digué: –Pau, lo pres, 
Ac 23,18  lo conduí al tribú i digué: –Pau,  lo pres, me demanà que us conduís aquest  
Ac 23,19  -vos alguna cosa. 19 I prenent- lo lo tribú per la mà i retirant-lo a  
Ac 23,19  vos alguna cosa. 19 I prenent-lo  lo tribú per la mà i retirant-lo a part, 
Ac 23,19  lo lo tribú per la mà i retirant- lo a part, li preguntà: –Què és lo que  
Ac 23,19  -lo a part, li preguntà: –Què és  lo que tens que dir-me? 20 I ell digué:  
Ac 23,21  menjarien ni beurien fins haver- lo mort, i ara estan ja alerta aguardant  
Ac 23,22  aqueixa promesa de vós. 22 Llavors  lo tribú despedí al jove, i li manà que no 
Ac 23,25  los jueus i el matassen, i després  lo calumniassen a ell de que havia rebut  
Ac 23,27  jueus i estaven a punt de matar- lo, sobrevenint jo ab la tropa, lo  
Ac 23,27  -lo, sobrevenint jo ab la tropa,  lo deslliurí, sabent que era romà. 28 I  
Ac 23,28 que era romà. 28 I volent averiguar  lo delicte que li imputaven, lo portí al  
Ac 23,28  lo delicte que li imputaven,  lo portí al Consell d’ells 29 i trobí que 
Ac 23,35  I donà ordre de que fos guardat en  lo pretori d’Herodes. 24,Tit Capítol XXIV 
Ac 24,Tit  comparèixer a Pau i, atemorisat de  lo que est li diu, lo reserva en presó per 
Ac 24,Tit i, atemorisat de lo que est li diu,  lo reserva en presó per son successor  
Ac 24,2  a Pau, començà Tèrtuŀlo a acusar- lo dient: –Lo gosar nosaltres per vós de  
Ac 24,5  sedicions entre els jueus per tot  lo món i és cap de la secta revoltosa dels 
Ac 24,6 la secta revoltosa dels nazarens; 6  lo qual intenta, ademés, profanar lo  
Ac 24,6 6 lo qual intenta, ademés, profanar  lo temple, i havent-lo posat pres,  
Ac 24,6  profanar lo temple, i havent- lo posat pres, volguérem judicar-lo  
Ac 24,6  lo posat pres, volguérem judicar- lo segons nostra Llei. 7 Emperò  
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Ac 24,7  nostra Llei. 7 Emperò sobrevenint  lo tribú Lísias, ab gran violència nos l’ 
Ac 24,8  acudíssem a vós. Examinant- lo vós mateix podreu prendre coneixement  
Ac 24,10  així. 10 Llavors Pau, havent-li  lo governador fet senyal de que parlàs,  
Ac 24,10  nació, emprenc ab més bon ànimo  lo justificar-me 11 Perquè vós fàcilment 
Ac 24,12  per adorar, 12 i no em trobaren en  lo temple disputant ab ningú, ni aplegant  
Ac 24,18 de l’Àsia me trobaren purificat en  lo temple, no ab reunió de gent ni ab  
Ac 24,22  altra ocasió dient: –Quan bàixia  lo tribú Lísias vos donaré audiència. 23 I 
Ac 24,23  dels seus l’entrar a servir- lo. 24 I després d’alguns dies vingué  
Ac 24,26 diners perquè el soltàs; i per això  lo cridava més sovint i conversava ab ell. 
Ac 24,27  anys, Pòrcio Festo succeí a Fèlix,  lo qual, volent-se congraciar ab los  
Ac 25,Tit Agripa desitja veure a Pau, i Festo  lo presenta a ell. 1 Festo, doncs, havent  
Ac 25,3  posant-li emboscades en  lo camí per a assassinar-lo. 4 Emperò  
Ac 25,3  en lo camí per a assassinar- lo. 4 Emperò Festo respongué que Pau  
Ac 25,5  antes partiria per allí. 5 Per  lo tant, digué: –Que vinguen los  
Ac 25,6  I al dia següent, sentant-se en  lo tribunal, manà que li portassen a Pau.  
Ac 25,7  a Pau. 7 Luego que hagué vingut,  lo rodejaren los jueus que havien vingut  
Ac 25,7  vingut de Jerusalem, acusant- lo de molts i graves delictes que no  
Ac 25,8  la Llei dels jueus, ni contra  lo temple, ni contra Cèsar. 9 Emperò  
Ac 25,11  o cosa digna de mort, no rehuso  lo morir; emperò si no hi ha res de quant  
Ac 25,12  després d’haver conferenciat ab  lo consell, respongué: –Has apeŀlat al  
Ac 25,13 al Cèsar. 13 I passats alguns dies,  lo rei Agripa i Berenice vingueren a  
Ac 25,17  al dia següent me vaig sentar en  lo tribunal i maní portar davant de mi  
Ac 25,19  i sobre un cert Jesús mort,  lo qual Pau afirmava que era viu. 20 I  
Ac 25,21  apeŀlat Pau que se’l reservàs per  lo judici d’August, vaig manar que el  
Ac 25,25 apeŀlat a August, resolguí enviar- lo a ell. 26 Del qual jo no tinc cosa  
Ac 25,26  certa que escriure al senyor. Per  lo qual vos l’he presentat, i majorment a 
Ac 26,Tit  justifica davant d’Agripa. Festo  lo tracta d’insensat. Agripa reconeix sa  
Ac 26,3  que hi ha entre els jueus; per  lo qual jo us suplico que m’oigau ab  
Ac 26,9  pensava fer moltes coses contra  lo nom de Jesús Nazareno. 10 I així ho fiu 
Ac 26,13  13 al migdia vegí, oh rei, en  lo camí una llum del cel que superava lo  
Ac 26,13  camí una llum del cel que superava  lo resplendor del sol, la que em rodejà a  
Ac 26,19  per la fe que és en mi. 19 »Per  lo qual, oh rei Agripa, jo no vaig ésser  
Ac 26,21  Per aquestes causes, estant jo en  lo temple, me prengueren los jueus i em  
Ac 26,23  havia de patir, que havia de ser  lo primer que ressuscitaria d’entre els  
Ac 26,24 Les moltes lletres t’han trastocat  lo judici. 25 I Pau digué: –No he perdut  
Ac 26,25  25 I Pau digué: –No he perdut  lo judici, òptimo Festo, ans bé dic  
Ac 26,26  d’estes coses té coneixement  lo rei, a presència de qui parlo ab tota  
Ac 26,30  aquestes cadenes. 30 I s’alçà  lo rei, i el governador, i Berenice, i els 
Ac 27,Tit XXVII Pau navega a Roma conduït per  lo centurió Júlio. Naufraga la barca prop  
Ac 27,1  Mes com estava determinat enviar- lo per mar a Itàlia, i que Pau fos  
Ac 27,3  amics, a fi de que es proveís de  lo necessari. 4 I quan isquérem d’allí  
Ac 27,6  a Mira de Lícia. 6 I allí, trobant  lo centurió un barco d’Alexandria que  
Ac 27,7  a Gnido, essent-nos contrari  lo vent, anàrem costejant l’isla de  
Ac 27,8 Salmó. 8 I navegant ab molt treball  lo llarg de la costa, arribàrem a un lloc  
Ac 27,9  navegació, per quan era ja passat  lo dejuni, Pau los amonestava 10 dient-  
Ac 27,11  també per nostres vides. 11 Emperò  lo centurió donava més crèdit al pilot i  
Ac 27,11 al pilot i al patró del barco que a  lo que deia Pau. 12 I com lo port no fos  
Ac 27,12  que a lo que deia Pau. 12 I com  lo port no fos bo per hivernar-hi, la  
Ac 27,15  euroaquilon. 15 I arrebatat  lo barco, i no podent resistir a la  
Ac 27,16  ab dificultat poguérem agarrar  lo bot. 17 I havent-lo alçat, se  
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Ac 27,17  agarrar lo bot. 17 I havent- lo alçat, se valgueren de tots los medis,  
Ac 27,17  de tots los medis, cenyint  lo barco, i temerosos de donar en un banc  
Ac 27,18  combatuts del temporal, tiraren  lo càrrec al mar. 19 I al tercer dia  
Ac 27,20  20 I no veent-se per molts dies  lo sol ni les estrelles, i amenaçats d’  
Ac 27,21  sens dubte, oh barons, seguint  lo meu consell, no haver eixit de Creta i  
Ac 27,22  vosaltres ninguna persona, excepte  lo barco. 23 Perquè aquesta nit se m’ha  
Ac 27,25  los que naveguen ab tu.” 25 Per  lo qual, barons, teniu bon ànimo, perquè  
Ac 27,27 del dia catorze, com navegàssem per  lo mar Adriàtic, los mariners cerca de  
Ac 27,30  -se escapar del barco, tiraren  lo bot al mar, ab lo pretext de voler  
Ac 27,30  barco, tiraren lo bot al mar, ab  lo pretext de voler allargar les àncores  
Ac 27,31  aquestos homes no permaneixen en  lo barco, vosaltres no podeu salvar-vos. 
Ac 27,34  dejú, sens haver pres res. 34 Per  lo tant, per lo bé de vostra salut, vos  
Ac 27,34 haver pres res. 34 Per lo tant, per  lo bé de vostra salut, vos prego que  
Ac 27,35  en presència de tots, i partint- lo començà a menjar. 36 Ab això tots  
Ac 27,38  estigueren saciats alleugeraven  lo barco, tirant lo blat al mar. 39 I  
Ac 27,38  alleugeraven lo barco, tirant  lo blat al mar. 39 I havent-se fet de  
Ac 27,39 discorrien com podrien atracar allí  lo barco. 40 I llevant ancles, s’  
Ac 27,43  ningú s’escapàs nedant. 43 Emperò  lo centurió, volent salvar a Pau, prohibí  
Ac 28,3  i posant-los al foc, isqué ab  lo calor un escurçó i se li agarrà a la  
Ac 28,4  mà. 4 I quan los bàrbaros vegeren  lo reptil penjant de sa mà, se deien los  
Ac 28,7  llocs tenia unes possessions  lo príncep de l’isla, anomenat Públio, lo 
Ac 28,7  de l’isla, anomenat Públio,  lo qual nos hospedà tres dies en sa casa i 
Ac 28,8  i posant-li les mans dessobre,  lo curà. 9 I després d’això, venien tots  
Ac 28,10  -nos, nos proveïren de tot  lo necessari. 11 I al cap de tres mesos  
Ac 28,16  ànimo. 16 I quan arribàrem a Roma,  lo centurió entregà los presos al capità  
Ac 28,19  precisat a apeŀlar al Cèsar, no ab  lo fi d’acusar de cosa alguna als de ma  
Ac 28,22  nosaltres desitjam oir què és  lo que penses; perquè tocant a aquesta  
Ac 28,23  del Regne de Déu, i demostrava  lo que està dit de Jesús per la Llei de  
Ac 28,25  –Bé parlà l’Esperit Sant per  lo profeta Isaïes a nostres pares 26  
Ac 28,27  27 Perquè està encrassat  lo cor d’aquest poble i sos oïdos estan  
Ac 28,31 que el venien a veure, 31 predicant  lo Regne de Déu i ensenyant les coses que  
Rm 1,2  escollit per l’evangeli de Déu, 2  lo qual havia abans promès per sos  
Rm 1,4  segons la carn; 4 i declarant ser  lo Fill de Déu ab poder, segons l’Esperit 
Rm 1,5  d’entre els morts, 5 per  lo qui havem rebut la gràcia i l’  
Rm 1,8  vostra fe és divulgada per tot  lo món. 9 Puix Déu, a qui servesc ab mon  
Rm 1,19  Déu en injustícia. 19 Per això que  lo que es pot conèixer de Déu és manifest  
Rm 1,24  quadrúpedos, i de serpents. 24 Per  lo que Déu los abandonà també a la  
Rm 1,25 les criatures abans que al Criador,  lo qui és beneït per tots los sigles.  
Rm 1,32  32 Los quals, coneixent  lo judici de Déu, de que los que cometen  
Rm 2,1  l’esperit i de la voluntat. 1 Per  lo qual no tens excusa, tu home, sies qui  
Rm 2,5  atresores per a tu ira en  lo dia de la ira i de la revelació del  
Rm 2,6 revelació del just judici de Déu, 6  lo qual pagarà a cada u conforme a ses  
Rm 2,16  excusant-se uns ab altres) 16 en  lo dia en què Déu judicarà los secrets  
Rm 2,24  a Déu trencant la Llei? 24 Perquè  lo nom de Déu és blasfemat per causa de  
Rm 3,1  1 Quins ventatges té, doncs,  lo jueu, o de quin profit és la  
Rm 3,2  2 De totes maneres és gran  lo ventatge, principalment perquè els  
Rm 3,19  de que tota boca sia tapada i tot  lo món se reconega culpable envers Déu. 20 
Rm 3,20  d’ell; perquè per la Llei ve  lo coneixement del pecat. 21 Mes ara la  
Rm 3,30  30 Perquè un sol Déu és realment  lo qui per la fe justificarà la  
Rm 4,4 4 I al que treballa, no se li conta  lo jornal per gràcia, sinó per deute. 5  
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Rm 4,11  en la incircumcisió. 11 I ell rebé  lo senyal de la circumcisió com sello de  
Rm 4,16 Llei, tampoc hi ha violació. 16 Per  lo tant, és per la fe, a fi de que per la  
Rm 4,17  davant de Déu, a qui havia cregut,  lo qual dóna vida als morts i crida les  
Rm 4,18  ser pare de moltes gents, conforme  lo que li havia estat dit: «Així serà ton  
Rm 4,21  també és poderós per a complir tot  lo que havia promès. 22 I per això li fou  
Rm 4,25 morts a Jesucrist nostre Senyor, 25  lo qual fou entregat per nostres delictes  
Rm 5,12  rebut la reconciliació. 12 Per  lo tant, així com per un home entrà lo  
Rm 5,12 lo tant, així com per un home entrà  lo pecat en aquest món, i per lo pecat, la 
Rm 5,12 entrà lo pecat en aquest món, i per  lo pecat, la mort, així també passà la  
Rm 5,13  pecaren. 13 (Perquè fins a la Llei  lo pecat estava en lo món; emperò no  
Rm 5,13  fins a la Llei lo pecat estava en  lo món; emperò no havent-hi Llei, lo  
Rm 5,13 lo món; emperò no havent-hi Llei,  lo pecat no era imputat. 14 Ab tot, la  
Rm 5,14 transgressió semblant a la d’Adam,  lo qual és la figura del que havia de  
Rm 5,15 que havia de venir. 15 Emperò no és  lo do com lo delicte; perquè si per lo  
Rm 5,15 de venir. 15 Emperò no és lo do com  lo delicte; perquè si per lo delicte d’un 
Rm 5,15 lo do com lo delicte; perquè si per  lo delicte d’un moriren molts, molt més  
Rm 5,15  molts, molt més la gràcia de Déu i  lo do per la gràcia d’un sol home, que és 
Rm 5,16  abunda sobre molts. 16 I no fou  lo do com lo pecat comès per un. Perquè lo 
Rm 5,16  sobre molts. 16 I no fou lo do com  lo pecat comès per un. Perquè lo judici  
Rm 5,16  com lo pecat comès per un. Perquè  lo judici verdaderament fou d’un pecat  
Rm 5,17 a la justificació. 17 Perquè si per  lo pecat d’un sol regnà la mort per un  
Rm 5,18  18 Per això, així com per  lo pecat d’un caigué la condemnació sobre 
Rm 5,20  Llei sobrevingué per a què abundàs  lo pecat. Emperò quan cresqué lo pecat,  
Rm 5,20  lo pecat. Emperò quan cresqué  lo pecat, sobrepujà la gràcia, 21 a fi de  
Rm 5,21 la gràcia, 21 a fi de que com regnà  lo pecat per la mort, així també régnia la 
Rm 6,Tit  perseverar en la gràcia rebuda en  lo baptisme, fent vida nova i entregant- 
Rm 6,1 1 Doncs, què direm? Perseverarem en  lo pecat perquè abúndia la gràcia? 2 No ho 
Rm 6,4  estat batejats en sa mort? 4 Per  lo tant, som sepultats ab ell en mort per  
Rm 6,4  som sepultats ab ell en mort per  lo baptisme, per a què, així com Cristo  
Rm 6,6  ab ell, perquè sia destruït  lo cos del pecat i no serviam ja més al  
Rm 6,10  en quant a haver ell mort per  lo pecat, morí una sola vegada; emperò en  
Rm 6,12 nostre Senyor. 12 No régnia, doncs,  lo pecat en vostre cos mortal, de modo que 
Rm 6,12  de modo que hajau d’obeir- lo en ses concupiscències. 13 Ni oferiu  
Rm 6,14  instruments de justícia. 14 Puix  lo pecat no tindrà domini sobre vosaltres, 
Rm 6,16  us oferiu per servos per a obeir- lo, sou servos del mateix a qui obeïu, o  
Rm 6,21  de què ara vos avergonyiu? Puix  lo terme d’elles és la mort. 22 Emperò  
Rm 7,Tit  de la llei de gràcia comparat ab  lo de la Llei antigua. Combat entre la  
Rm 7,1 la llei té domini sobre l’home tot  lo temps que viu? 2 Perquè la dona que té  
Rm 7,2  per la llei al marit mentres  lo marit viu; emperò quan son marit mor,  
Rm 7,3  marit. 3 De manera que si vivint  lo marit s’unís ab un altre home, serà  
Rm 7,4  meus, sou morts a la Llei per  lo cos de Cristo, per a què siau d’altre, 
Rm 7,7  ningun modo! Emperò jo no coneguí  lo pecat sinó per la Llei, perquè jo no  
Rm 7,8  dit: «No codiciaràs.» 8 Emperò  lo pecat, prenent ocasió del manament,  
Rm 7,8 concupiscència, perquè sens la Llei  lo pecat era mort. 9 I jo vivia sens Llei  
Rm 7,9  temps; emperò quan sobrevingué  lo manament, revisqué lo pecat. 10 I jo  
Rm 7,9  sobrevingué lo manament, revisqué  lo pecat. 10 I jo quedí mort; i lo  
Rm 7,10  lo pecat. 10 I jo quedí mort; i  lo manament que era ordenat per a vida,  
Rm 7,11  ser-me per a mort. 11 Perquè  lo pecat, prenent ocasió del manament, me  
Rm 7,12  que la Llei certament és santa, i  lo manament, sant, i just, i bo. 13 Que,  
Rm 7,13  sant, i just, i bo. 13 Que, doncs,  lo que és bo m’ha causat la mort? No, per 



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

2165 
 

Rm 7,13  engendrà la mort en mi per medi de  lo que era bo, a fi de que el pecat se  
Rm 7,13  se tornàs sobremanera maligne per  lo manament. 14 Puix sabem que la Llei és  
Rm 7,14  emperò jo só carnal, venut baix  lo pecat. 15 Perquè no aprovo lo que faç;  
Rm 7,15  baix lo pecat. 15 Perquè no aprovo  lo que faç; puix no faç lo bé que desitjo, 
Rm 7,15  no aprovo lo que faç; puix no faç  lo bé que desitjo, sinó lo mal que  
Rm 7,15 puix no faç lo bé que desitjo, sinó  lo mal que avorresc, allò és lo que faç.  
Rm 7,15  sinó lo mal que avorresc, allò és  lo que faç. 16 I si lo que no vull és lo  
Rm 7,16  allò és lo que faç. 16 I si  lo que no vull és lo que faç, aprovo la  
Rm 7,16  que faç. 16 I si lo que no vull és  lo que faç, aprovo la Llei per bona. 17 De 
Rm 7,17  bona. 17 De manera que ja no só jo  lo qui obro allò, sinó lo pecat que habita 
Rm 7,17  ja no só jo lo qui obro allò, sinó  lo pecat que habita en mi. 18 Perquè jo sé 
Rm 7,18 en mi, ço és, en ma carn, no habita  lo bé; perquè lo voler lo bé està en mi,  
Rm 7,18 en ma carn, no habita lo bé; perquè  lo voler lo bé està en mi, mes no trobo lo 
Rm 7,18  no habita lo bé; perquè lo voler  lo bé està en mi, mes no trobo lo modo de  
Rm 7,18  lo bé està en mi, mes no trobo  lo modo de fer lo bé. 19 Puix lo bé que jo 
Rm 7,18  en mi, mes no trobo lo modo de fer  lo bé. 19 Puix lo bé que jo vull, no el  
Rm 7,19 trobo lo modo de fer lo bé. 19 Puix  lo bé que jo vull, no el faç; sinó lo mal  
Rm 7,19  lo bé que jo vull, no el faç; sinó  lo mal que no vull, allò faç. 20 I si jo  
Rm 7,20  no vull, allò faç. 20 I si jo faç  lo que no vull, no só jo lo qui ho obro,  
Rm 7,20  si jo faç lo que no vull, no só jo  lo qui ho obro, sinó lo pecat que habita  
Rm 7,20 vull, no só jo lo qui ho obro, sinó  lo pecat que habita en mi. 21 Jo trobo,  
Rm 7,21  llei, que quan jo voldria fer bé,  lo mal resideix en mi. 22 Perquè jo em  
Rm 8,Tit  Capítol VIII Confirma l’Apòstol  lo dit anteriorment. Felicitat dels  
Rm 8,3  del pecat i de la mort. 3 Perquè  lo que la Llei no podia fer, en quant era  
Rm 8,3  semblança de carn pecadora, i per  lo pecat, condemnà lo pecat en la carn, 4  
Rm 8,3  pecadora, i per lo pecat, condemnà  lo pecat en la carn, 4 per a què la  
Rm 8,10  10 I si Cristo és en vosaltres,  lo cos verdaderament és mort per raó del  
Rm 8,11  els morts habita en vosaltres,  lo qui ressuscità a Jesucrist d’entre els 
Rm 8,12  que habita en vosaltres. 12 Per  lo tant, germans, nosaltres som deutors,  
Rm 8,15 l’Esperit d’adopció de fills, per  lo qual clamam: «‹Abbà›, Pare!» 16 Perquè  
Rm 8,16  clamam: «‹Abbà›, Pare!» 16 Perquè  lo mateix Esperit dóna testimoni a nostre  
Rm 8,19 manifestarà en nosaltres. 19 Perquè  lo gran desig de la criatura espera la  
Rm 8,25  ho pot esperar? 25 I si esperam  lo que no veem, per la paciència ho  
Rm 8,26  a nostra flaquesa, perquè no sabem  lo que havem de demanar, com convé; mes l’ 
Rm 8,27  aquell que escodrinya los cors sap  lo que desitja l’Esperit, lo qual demana  
Rm 8,27 cors sap lo que desitja l’Esperit,  lo qual demana per los sants conforme a  
Rm 8,29  de son Fill, a fi de que ell sia  lo primogènit entre molts germans. 30 I  
Rm 8,34  Déu és qui justifica; 34 qui és  lo qui condemna? Cristo Jesús és lo qui  
Rm 8,34 és lo qui condemna? Cristo Jesús és  lo qui morí, i lo que ressuscità també, i  
Rm 8,34  Cristo Jesús és lo qui morí, i  lo que ressuscità també, i lo qui està  
Rm 8,34  morí, i lo que ressuscità també, i  lo qui està també a la dreta de Déu, lo  
Rm 8,34  qui està també a la dreta de Déu,  lo qual intercedeix també per a nosaltres. 
Rm 8,38  medi d’aquell que ens amà. 38 Per  lo qual estic cert que ni mort, ni vida,  
Rm 9,11  mal algun, per a què fos complert  lo designe de Déu en l’elecció), 12 no  
Rm 9,13  serviria al menor, 13 conforme a  lo que està escrit: «Amí a Jacob, i avorrí 
Rm 9,25  també dels gentils? 25 Conforme a  lo que diu en Osees: «Apellidaré “poble  
Rm 9,26 misericòrdia.» 26 I succeirà que en  lo lloc a on los fou dit: «Vosaltres no  
Rm 9,28 en justícia, paraula abreviada farà  lo Senyor sobre la terra.» 29 I com Isaïes 
Rm 10,Tit  Per això és predicada en tot  lo món. Los gentils l’abracen, mentres  
Rm 10,1  en sa incredulitat. 1 Germans,  lo desig de mon cor i ma oració a Déu per  
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Rm 10,4 justícia de Déu. 4 Perquè Cristo és  lo fi de la Llei per a justificar a tots  
Rm 10,6 pujarà al cel?» (ço és, a baixar de  lo alt a Cristo). 7 O: «Qui baixarà a l’  
Rm 10,9  i creguesses en ton cor que Déu  lo ressuscità d’entre els morts, seràs  
Rm 10,10  morts, seràs salvo. 10 Perquè ab  lo cor se creu per a justícia; emperò de  
Rm 10,12  i de grec; per quant un mateix és  lo Senyor de tots, ric per a tots aquells  
Rm 10,13  13 Perquè tot aquell que invóquia  lo nom del Senyor serà salvo. 14 Mes, ¿com 
Rm 10,16  Isaïes diu: «Senyor, qui ha cregut  lo que ens ha oït?» 17 Així que la fe ve  
Rm 10,19  Israel no ho ha entès? Moisès diu  lo primer: «Jo us provocaré a gelosia per  
Rm 10,21 demanaven.» 21 I diu a Israel: «Tot  lo dia he tingut esteses mes mans a un  
Rm 11,2  a qui preconegué. ¿I no sabeu  lo que diu d’Elies l’Escriptura, com se  
Rm 11,4  set mil barons que no han doblat  lo genoll davant de Baal.» 5 Doncs, així  
Rm 11,7  Què, doncs? Israel no ha conseguit  lo que buscava, sinó que l’elecció ho ha  
Rm 11,12  12 I si el pecat d’ells és  lo tresor del món, i la disminució d’  
Rm 11,12  del món, i la disminució d’ells,  lo tresor dels gentils, ¿quant més la  
Rm 11,22  doncs, la bondat i rigor de Déu:  lo rigor envers aquells que caigueren i la 
Rm 11,26  com està escrit: «De Sion vindrà  lo llibertador, que desterrarà la impietat 
Rm 12,3  no pènsien de si més altament de  lo que deuen, sinó que pènsien ab  
Rm 12,4  i no tots los membres tenen  lo mateix ofici, 5 així nosaltres, essent  
Rm 12,7 fe; 7 o de ministeri, ministrant; o  lo qui ensenya, en doctrina; 8 lo qui  
Rm 12,8  o lo qui ensenya, en doctrina; 8  lo qui amonesta, en exhortació; lo qui  
Rm 12,8  8 lo qui amonesta, en exhortació;  lo qui dóna, en simplicitat; lo qui  
Rm 12,8  lo qui dóna, en simplicitat;  lo qui governa, en diligència; lo qui  
Rm 12,8  lo qui governa, en diligència;  lo qui mostra misericòrdia, en alegria. 9  
Rm 12,9  9 Sia l’amor sens ficció. Avorriu  lo mal, adheriu-vos a lo que és bo; 10  
Rm 12,9  Avorriu lo mal, adheriu-vos a  lo que és bo; 10 amant-vos recíprocament 
Rm 12,19  és meva, jo recompensaré», diu  lo Senyor. 20 Per lo tant, «si ton enemic  
Rm 12,20  diu lo Senyor. 20 Per  lo tant, «si ton enemic té fam, dóna-li  
Rm 12,21  del mal, ans bé procura vèncer  lo mal ab lo bé. 13,Tit Capítol XIII  
Rm 12,21  ans bé procura vèncer lo mal ab  lo bé. 13,Tit Capítol XIII Recomana la  
Rm 13,Tit  civils. L’amor del proïsme és  lo compendi de la Llei. Imitació de  
Rm 13,2  ordenat les que existeixen. 2 Per  lo tant, aquell que resisteix a la  
Rm 13,4  en ira contra aquell que fa  lo mal. 5 Per lo que és necessari que li  
Rm 13,5  contra aquell que fa lo mal. 5 Per  lo que és necessari que li esteu sumissos, 
Rm 13,6  són ministres de Déu, servint- lo en això mateix. 7 Pagau, doncs, a  
Rm 13,10  el proïsme, i així la caritat és  lo compliment de la Llei. 11 I això sabent 
Rm 13,11  de la Llei. 11 I això sabent  lo temps, que és ja hora d’alçar-nos  
Rm 13,12  12 La nit està molt avançada,  lo dia està cerca. Llancem, doncs, les  
Rm 14,1  al que és flac en la fe, admeteu- lo, no per disputes d’opinions. 2 Perquè  
Rm 14,2 creu que pot menjar de tot, mentres  lo qui és flac no menjarà sinó  
Rm 14,4  perquè poderós és Déu per fer- lo estar dret. 5 L’un fa diferència entre 
Rm 14,11  escrit està: «Com jo visc, diu  lo Senyor, que tothom doblegarà son genoll 
Rm 14,14  germà. 14 Sé, i estic persuadit en  lo Senyor Jesús, que no hi ha ninguna cosa 
Rm 14,17  sia vituperat vostre bé. 17 Perquè  lo Regne de Déu no és menjar i beure, sinó 
Rm 14,19  té l’aprovació dels homes. 19 Per  lo que procurem seguir les coses que  
Rm 14,22  que no es condemna a si mateix en  lo que aprova. 23 Emperò aquell que dubta  
Rm 14,23  no ho menja segons la fe. I tot  lo que no és segons la fe és pecat. 15,Tit 
Rm 15,7  de nostre Senyor Jesucrist. 7 Per  lo tant, rebeu-vos los uns als altres,  
Rm 15,11  gentils, i pobles tots, ensalçau- lo». 12 I així mateix diu Isaïes: «Hi  
Rm 15,13  gentils.» 13 Ómplia-us, doncs,  lo Déu d’esperança de tot goig i pau en  
Rm 15,21  a qui no ha estat ell anunciat  lo veuran, i l’entendran los que no l’  
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Rm 15,22  los que no l’han oït.» 22 I per  lo qual moltes vegades he estat impedit de 
Rm 15,26  i l’Acaia han tingut a bé  lo fer una colecció per als pobres d’  
Rm 16,1 a Febe, germana nostra, que està en  lo servei de la iglésia que està en  
Rm 16,2  en Cencrea, 2 perquè la rebiau en  lo Senyor, com deuen los sants, i per a  
Rm 16,5  Saludau a Epenet, mon amic, que és  lo primer fruit de l’Acaia en Cristo. 6  
Rm 16,8  a qui jo amo entranyablement en  lo Senyor. 9 Saludau a Urbà, que ha  
Rm 16,11 de la casa de Narcís, que creuen en  lo Senyor. 12 Saludau a Trifena i a  
Rm 16,12  i a Trifosa, que treballen en  lo Senyor. Saludau a nostra amada Pèrside, 
Rm 16,12 amada Pèrside, que treballà molt en  lo Senyor. 13 Saludau a Rufo, escollit del 
Rm 16,19  està divulgada per totes parts, de  lo que jo em regositjo ab vosaltres.  
Rm 16,19  Emperò voldria que fósseu savis en  lo bé, i simples en lo mal. 20 I el Déu de 
Rm 16,19 fósseu savis en lo bé, i simples en  lo mal. 20 I el Déu de la pau destròssia  
Rm 16,22 escrit aquesta carta, vos saludo en  lo Senyor. 23 Vos saluda Gai, mon patró, i 
Rm 16,23  Erasto, tresorer de la ciutat, i  lo germà Quart. 24 La gràcia de nostre  
Rm 16,26  ocult des dels sigles passats, 26  lo qual ara s’ha descobert per les  
Rm 16,26  escriptures dels profetes, segons  lo manament de l’etern Déu, declarat a  
1Co 1,2  los que en qualsevol lloc invoquen  lo nom de Jesucrist, nostre Senyor, d’  
1Co 1,6  -se així confirmat en vosaltres  lo testimoni de Cristo, 7 de manera que  
1Co 1,8  de nostre Senyor Jesucrist, 8  lo qual vos confirmarà també fins al fi,  
1Co 1,8  perquè siau trobats sens culpa en  lo dia de l’adveniment de nostre Senyor  
1Co 1,10  10 Mes vos suplico, germans, en  lo nom de nostre Senyor Jesucrist, que  
1Co 1,16 també la família d’Estèfana, i per  lo demés no sé si he batejat a ningun  
1Co 1,20  dels prudents.» 20 A on és  lo savi? A on és l’escriba? A on, l’  
1Co 1,21  després que en la sabiduria de Déu  lo món no conegué a Déu per la sabiduria,  
1Co 1,25  de Déu i sabiduria de Déu. 25 Puix  lo que apar fàtuo en Déu, és més savi que  
1Co 1,25  Déu, és més savi que els homes; i  lo que apar flac en Déu, és més fort que  
1Co 1,30  ell sou vosaltres en Cristo Jesús,  lo qual per a nosaltres ha estat fet per  
1Co 1,31 «Aquell que es gloria, gloriï’s en  lo Senyor.» 2,Tit Capítol II Demostra l’  
1Co 2,1  ni de sabiduria a anunciar-vos  lo testimoni de Cristo; 2 perquè jo no m’ 
1Co 2,5  en la sabiduria d’homes, sinó en  lo poder de Déu. 6 No obstant això, parlam 
1Co 3,10 de Déu que m’ha estat donada, posí  lo fonament, com arquitecte savi; mes un  
1Co 3,13 descobrirà, perquè se descobrirà en  lo foc; i qual sia l’obra de cada u, ho  
1Co 3,13  sia l’obra de cada u, ho provarà  lo foc. 14 Si permaneix l’obra del que  
1Co 3,17  en vosaltres? 17 Si algú profana  lo temple de Déu, Déu lo destruirà; puix  
1Co 3,17  algú profana lo temple de Déu, Déu  lo destruirà; puix lo temple de Déu, que  
1Co 3,17  de Déu, Déu lo destruirà; puix  lo temple de Déu, que sou vosaltres, és  
1Co 3,21  savis, i sap que són vans.» 21 Per  lo qual, ningú se gloriï en los homes. 22  
1Co 3,22  sia món, sia vida, sia mort, o  lo present, o lo futur, tot és vostre. 23  
1Co 3,22 sia vida, sia mort, o lo present, o  lo futur, tot és vostre. 23 I vosaltres,  
1Co 4,2  dels misteris de Déu. 2 Emperò  lo que es requereix dels dispensadors és  
1Co 4,4 justificat, perquè qui em judica és  lo Senyor. 5 Per lo que no judiqueu abans  
1Co 4,5  qui em judica és lo Senyor. 5 Per  lo que no judiqueu abans de temps, fins  
1Co 4,5  abans de temps, fins que vinga  lo Senyor, lo qual aclararà les coses  
1Co 4,5 de temps, fins que vinga lo Senyor,  lo qual aclararà les coses escondides en  
1Co 4,6  a no pensar dels homes sobre  lo que està escrit, perquè ningú de  
1Co 4,15 emperò no molts pares, perquè jo só  lo qui us he engendrat en Cristo Jesús per 
1Co 4,17 que és mon fill caríssim, i fiel en  lo Senyor, qui vos farà memòria de quals  
1Co 4,19 Mes dins poc vindré a vosaltres, si  lo Senyor ho vol, i examinaré, no les  
1Co 4,20 engreïts, sinó la virtut. 20 Perquè  lo Regne de Déu no està en les paraules,  
1Co 5,Tit  exhorta als de Corinti que evítien  lo tractar-se ab los pecadors públics. 1 
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1Co 5,2 què fos expeŀlit d’entre vosaltres  lo qui cometé aquesta maldat. 3 Mes jo, en 
1Co 5,4 present al que així se conduí: 4 en  lo nom de nostre Senyor Jesucrist, essent  
1Co 5,5  a fi de que sa ànima se sàlvia en  lo dia de nostre Senyor Jesucrist. 6  
1Co 5,7  tota la pasta? 7 Netejau, doncs,  lo llevat vell, per a què siau una pasta  
1Co 5,8  sacrificat per a nosaltres. 8 Per  lo tant, celebrem la festa, no ab llevat  
1Co 5,8  de malícia i depravació, sinó ab  lo pa àzim de sinceritat i de veritat. 9  
1Co 5,13  judicarà als que estan fora. Per  lo tant, traeu fora de vostra companyia  
1Co 6,2  sants judicaran aquest món? I si  lo món ha de ser judicat per vosaltres,  
1Co 6,6 sinó que el germà ha de pledejar ab  lo germà, i això davant dels infiels? 7 De 
1Co 6,7  és ja un delicte verdaderament  lo pledejar vosaltres ab vosaltres. Per  
1Co 6,7 l’agravi? Per què no sofriu primer  lo dany? 8 Emperò vosaltres sou los que  
1Co 6,9 sabeu que els injustos no posseiran  lo Regne de Déu? No us enganyeu: ni els  
1Co 6,10  ni els rapinyadors, posseiran  lo Regne de Déu. 11 I tals foren alguns de 
1Co 6,11  emperò haveu estat justificats en  lo nom de nostre Senyor Jesucrist i per l’ 
1Co 6,12  emperò jo no em posaré baix  lo poder de ningú. 13 Les viandes són per  
1Co 6,17 digué, «dos en una carn». 17 Emperò  lo qui es junta ab lo Senyor, un esperit  
1Co 6,17 carn». 17 Emperò lo qui es junta ab  lo Senyor, un esperit és. 18 Fugiu de la  
1Co 6,18  comètia, és fora del cos; emperò  lo qui comet fornicació peca contra son  
1Co 6,19  Sant, que està en vosaltres,  lo qual lo teniu de Déu, i vosaltres no  
1Co 6,19  que està en vosaltres, lo qual  lo teniu de Déu, i vosaltres no sou de  
1Co 7,4  muller al marit. 4 La muller no té  lo domini de son propi cos, sinó lo marit, 
1Co 7,4 té lo domini de son propi cos, sinó  lo marit, i així mateix lo marit no té lo  
1Co 7,4  cos, sinó lo marit, i així mateix  lo marit no té lo domini de son propi cos, 
1Co 7,4 marit, i així mateix lo marit no té  lo domini de son propi cos, sinó la  
1Co 7,10  als casats los mano, no jo, sinó  lo Senyor, que la muller no es sepària del 
1Co 7,12  12 I als demés los dic jo, no  lo Senyor: si algun germà té una infiel  
1Co 7,14 ella, no déixia al marit. 14 Perquè  lo marit infiel és santificat per la  
1Co 7,14 santificada és la muller infiel per  lo marit fiel; d’altra manera vostres  
1Co 7,15 l’infiel se separa, sepàries; puix  lo germà o la germana no estan subjectes a 
1Co 7,17  Emperò proceesca cada qual segons  lo Senyor li té repartit i segons Déu l’  
1Co 7,19  ni és res la incircumcisió, sinó  lo guardar los preceptes de Déu. 20  
1Co 7,22  llibert del Senyor; i així mateix,  lo qui és cridat essent llibre, és servo  
1Co 7,24  permanesca davant de Déu en  lo que és cridat. 25 En quant a les  
1Co 7,29 la carn, emperò jo us perdono. 29 I  lo que jo us dic, germans, és que el temps 
1Co 7,33  com ha d’agradar a Déu. 33 Emperò  lo qui té muller està afanat ab les coses  
1Co 7,35  ningun llaç, sinó solament per a  lo que és convenient, i per a què pugau  
1Co 7,36 és necessari que es càsia, faça ell  lo que vulga; no peca si la casa. 37  
1Co 7,37  no peca si la casa. 37 Emperò  lo qui està ferm en son cor, no obligant- 
1Co 7,39  qui vúllia, ab tal que sia segons  lo Senyor. 40 Emperò serà més ditxosa si  
1Co 8,Tit  si ab això dóna escàndol, puix  lo qui escandalisa als flacs peca contra  
1Co 8,4  sabem que l’ídol no és res en  lo món i que no hi ha altre Déu sinó un  
1Co 8,5  que s’apellídien déus, ja en  lo cel, ja en la terra (puix hi ha molts  
1Co 8,6  a nosaltres no hi ha sinó un Déu,  lo Pare, de qui són totes les coses, i  
1Co 8,10  ciència, estar sentat a taula en  lo lloc dels ídols, la consciència del que 
1Co 8,11  11 ¿I per ta ciència se perdrà  lo germà dèbil, per a qui morí Cristo? 12  
1Co 8,13  dèbil, pecau contra Cristo. 13 Per  lo qual, si la vianda és ocasió d’  
1Co 9,Tit  Capítol IX L’Apòstol se priva de  lo que li era lícit per no escandalisar a  
1Co 9,Tit  per guanyar per a Déu a tot  lo món. 1 ¿No só jo apòstol? ¿No só jo  
1Co 9,1  ¿No sou vosaltres obra meva en  lo Senyor? 2 I encara que per a altres no  
1Co 9,2  a vosaltres, perquè vosaltres sou  lo sello de mon apostolat en lo Senyor. 3  
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1Co 9,2  sou lo sello de mon apostolat en  lo Senyor. 3 Aquesta és ma resposta a  
1Co 9,8  coses com a home?; ¿o no diu també  lo mateix la Llei? 9 Puix escrit està en  
1Co 9,10  escrites aquestes coses; perquè  lo qui llaura, deu llaurar en esperança; i 
1Co 9,10 llaura, deu llaurar en esperança; i  lo qui bat, és ab esperança de participar  
1Co 9,10  és ab esperança de participar de  lo que espera. 11 Si nosaltres havem  
1Co 9,13 que serveixen al santuari mengen de  lo que és del santuari, i que els que  
1Co 9,13  a l’altar participen juntament de  lo de l’altar? 14 Així també ordenà lo  
1Co 9,14  de l’altar? 14 Així també ordenà  lo Senyor que els que anuncien l’evangeli 
1Co 9,15  faça això ab mi; puix millor m’és  lo morir que no que ningú me prívia d’  
1Co 9,17 de mi, si jo no evangelisàs! 17 Per  lo qual, si ho faç voluntàriament, tindré  
1Co 9,19  ma potestat en l’evangeli. 19 Per  lo qual, essent llibre envers tots, m’he  
1Co 9,24  corren tots, emperò un sol guanya  lo gallardó? Correu, doncs, per a què  
1Co 9,24  doncs, per a què pugau obtenir- lo. 25 I tot aquell que ha de combatre en  
1Co 10,1  baix del núvol i atravessaren tots  lo mar. 2 I que tots, en Moisès, foren  
1Co 10,2  tots, en Moisès, foren batejats en  lo núvol i en la mar; 3 i tots menjaren  
1Co 10,5  no foren de l’agrado de Déu; per  lo qual foren postrats en lo desert. 6 I  
1Co 10,5  Déu; per lo qual foren postrats en  lo desert. 6 I estes coses foren fetes en  
1Co 10,7 ells, segons està escrit: «Se sentà  lo poble a menjar i a beure, i s’alçà per 
1Co 10,9 tentem a Cristo, com alguns d’ells  lo tentaren, i foren destruïts per les  
1Co 10,12  les darreries del sigle. 12 Per  lo tant, lo qui es creu estar de peus,  
1Co 10,12  del sigle. 12 Per lo tant,  lo qui es creu estar de peus, tinga compte 
1Co 10,14  a què pugau suportar-la. 14 Per  lo qual, caríssims meus, fugiu de la  
1Co 10,15  a prudents vos parlo, judicau de  lo que us dic. 16 Lo calze de benedicció  
1Co 10,19  que l’ídol és alguna cosa, o que  lo que ha estat sacrificat als ídols és  
1Co 10,20  ab los dimonis. No podeu beure  lo calze del Senyor i el calze dels  
1Co 10,24  tot és edificant. 24 Ningú búsquia  lo que és seu, sinó lo que és de l’altre. 
1Co 10,24  Ningú búsquia lo que és seu, sinó  lo que és de l’altre. 25 De tot lo que es 
1Co 10,25  lo que és de l’altre. 25 De tot  lo que es ven en la carnisseria, menjau- 
1Co 10,33  en tot agradar a tots, no buscant  lo meu profit, sinó lo de molts, per a què 
1Co 10,33  no buscant lo meu profit, sinó  lo de molts, per a què sian salvos. 11,Tit 
1Co 11,Tit  XI Ordena que els homes órien ab  lo cap descobert, i cobert les dones.  
1Co 11,3  vull que sapiau que Cristo és  lo cap de tot home, i l’home és lo cap de 
1Co 11,3 és lo cap de tot home, i l’home és  lo cap de la dona, i Déu, lo cap de  
1Co 11,3  home és lo cap de la dona, i Déu,  lo cap de Cristo. 4 Tot home que fa oració 
1Co 11,4  home que fa oració o profetisa ab  lo cap cobert, deshonra son cap. 5 I tota  
1Co 11,5  dona que fa oració o profetisa ab  lo cap descobert, deshonra son cap, puix  
1Co 11,5  deshonra son cap, puix és  lo mateix que si fos rapada. 6 Perquè si  
1Co 11,6 I si és una cosa lletja per la dona  lo tallar-se los cabells, o rapar-se,  
1Co 11,6  cabells, o rapar-se, cúbria’s  lo cap. 7 L’home, en veritat, no deu  
1Co 11,7  en veritat, no deu cobrir-se  lo cap, perquè és imatge i glòria de Déu;  
1Co 11,10  la dona deu portar sobre son cap  lo senyal de la potestat per causa dels  
1Co 11,11  dona, ni la dona sens l’home, en  lo Senyor. 12 Perquè així com la dona és  
1Co 11,14  que seria ignominiós a l’home  lo criar llarga cabellera? 15 Emperò a la  
1Co 11,15  15 Emperò a la dona li és glòria  lo criar cabellera, perquè los cabells li  
1Co 11,17 17 Açò vos mano; mes no aprovo  lo congregar-vos no per a lo millor sinó 
1Co 11,17  aprovo lo congregar-vos no per a  lo millor sinó per a lo pitjor. 18 Perquè, 
1Co 11,17 -vos no per a lo millor sinó per a  lo pitjor. 18 Perquè, abans de tot, quan  
1Co 11,23 alabo. 23 Perquè jo rebí del Senyor  lo que us he ensenyat a vosaltres: que el  
1Co 11,24  pa; 24 i quan hagué donat gràcies,  lo partí, i digué: «Preneu, menjau; aquest 
1Co 11,25  de mi.» 25 Així mateix prengué  lo calze després d’haver sopat dient:  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

2170 
 

1Co 11,25 haver sopat dient: «Aquest calze és  lo Nou Testament en ma sang; feu això  
1Co 11,27  del Senyor fins que vinga. 27 Per  lo tant, qualsevol que méngia aquest pa o  
1Co 11,27  que méngia aquest pa o bèguia  lo calze del Senyor indignament, serà reo  
1Co 11,28 cos i de la sang del Senyor. 28 Per  lo tant, examínia’s l’home a si mateix,  
1Co 11,33  condemnats ab aquest món. 33 Per  lo qual, germans meus, quan vos congregau  
1Co 12,3  muts, segons éreu conduïts. 3 Per  lo tant, vos faç a saber que ningú que  
1Co 12,3 Jesús. I ningú pot dir que Jesús és  lo Senyor, sinó per l’Esperit Sant. 4 Hi  
1Co 12,5  de ministeris, emperò és un mateix  lo Senyor. 6 Hi ha també diversitat d’  
1Co 12,6  d’operacions, emperò un mateix és  lo Déu que obra totes les coses en tots. 7 
1Co 12,8 a altre, paraula de ciència, segons  lo mateix Esperit. 9 A altre, fe, per lo  
1Co 12,9  mateix Esperit. 9 A altre, fe, per  lo mateix Esperit; a altre, do de curar,  
1Co 12,9  Esperit; a altre, do de curar, per  lo mateix Esperit; 10 a altre, lo fer  
1Co 12,10  per lo mateix Esperit; 10 a altre,  lo fer miracles; a altre, do de profecia;  
1Co 12,12  u com ell vol. 12 Perquè així com  lo cos és un i té molts membres, i tots  
1Co 12,14 un mateix Esperit. 14 Perquè tampoc  lo cos és un sol membre, sinó molts. 15 Si 
1Co 12,17  això no serà del cos? 17 I si tot  lo cos fos ull, ¿a on estaria l’oïdo? I  
1Co 12,18  los membres, cada u d’ells en  lo cos, de la manera que li ha plagut. 19  
1Co 12,19  fossen un sol membre, ¿a on seria  lo cos? 20 Emperò ara, encara que los  
1Co 12,20  encara que los membres sien molts,  lo cos és un. 21 I l’ull no pot dir a la  
1Co 12,21  «Jo no t’he menester»; ni tampoc  lo cap als peus: «Jo no us necessito.» 22  
1Co 12,24  de res; emperò Déu ha temperat  lo cos, donant honra més complerta al  
1Co 12,25 fi de que no hi hagués dissensió en  lo cos, sinó que tots los membres  
1Co 13,2 que dringa. 2 Encara que jo tingués  lo do de profecia, i comprengués tots los  
1Co 13,10  en part profetisam. 10 Emperò quan  lo que és perfet vinga, serà abolit lo que 
1Co 13,10 lo que és perfet vinga, serà abolit  lo que és en part. 11 Quan jo era un noi,  
1Co 14,1  los dons espirituals, sobretot  lo de profecia. 2 Perquè aquell que parla  
1Co 14,5  que profetisàsseu; puix major és  lo qui profetisa que el que parla  
1Co 14,7  de sons, ¿com se distingirà  lo que es toca ab flauta o lo que ab arpa? 
1Co 14,7  lo que es toca ab flauta o  lo que ab arpa? 8 Puix si la trompeta dóna 
1Co 14,9  paraules clares, ¿com se sabrà  lo que es diu? Certament parlareu a l’  
1Co 14,10  tantes classes de llengües en  lo món, i no hi ha res sens veu. 11 Si  
1Co 14,11 res sens veu. 11 Si doncs jo ignoro  lo significat de les paraules, seré  
1Co 14,13  a edificació de la Iglésia. 13 Per  lo tant, aquell que pàrlia una llengua  
1Co 14,16  donar tu gràcies, veent no comprèn  lo que tu dius? 17 Certament tu bé dónes  
1Co 14,20  20 Germans, no siau nois en  lo seny; mes siau infants en la malícia,  
1Co 14,20  en la malícia, emperò homes en  lo seny. 21 Està escrit en la Llei: «Ab  
1Co 14,21  i ni ab tot això m’oiran, diu  lo Senyor.» 22 Així, les llengües són per  
1Co 14,23 infiels, ¿no diran que haveu perdut  lo judici? 24 Mes si tots profetisen i  
1Co 14,30 li fos revelada alguna cosa, càllia  lo primer. 31 Puix així podeu profetisar  
1Co 14,34  les iglésies, puix no els és donat  lo parlar, ans bé estiguen sumisses, com  
1Co 14,35  puix que és indecorós a una dona  lo parlar en la iglésia. 36 ¿Per ventura  
1Co 14,39  no conega, no serà conegut. 39 Per  lo tant, germans, cobdiciau lo profetisar, 
1Co 14,39  39 Per lo tant, germans, cobdiciau  lo profetisar, i no impediu lo parlar en  
1Co 14,39  lo profetisar, i no impediu  lo parlar en llengües. 40 Faça’s tot ab  
1Co 15,1  l’evangeli que us he predicat,  lo que rebéreu vosaltres i en lo qual  
1Co 15,1  lo que rebéreu vosaltres i en  lo qual estau ferms; 2 per lo qual sou  
1Co 15,2  i en lo qual estau ferms; 2 per  lo qual sou salvos també, si el reteniu  
1Co 15,2 salvos també, si el reteniu com vos  lo prediquí, si és que no haveu cregut en  
1Co 15,3  en primer lloc vos he ensenyat  lo mateix que havia après, a saber, que  
1Co 15,9  Puix jo só el menor dels apòstols,  lo qual no só digne de ser anomenat  
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1Co 15,10 10 Emperò, per la gràcia de Déu, só  lo que só; i sa gràcia no ha estat vana en 
1Co 15,11 gràcia de Déu que era ab mi. 11 Per  lo tant, sia jo, sien ells, així predicam, 
1Co 15,24  ve el fi, quan ell haurà entregat  lo Regne al Déu i al Pare, quan haja  
1Co 15,28  subjectes a ell, llavors fins  lo mateix Fill estarà subjecte a aquell  
1Co 15,36  o ab quin cos vindran?» 36 Neci,  lo que tu sembres, no es vivifica si abans 
1Co 15,37 no mor. 37 I al sembrar, no sembres  lo cos que ha de nàixer, sinó lo gra nu, o 
1Co 15,37  lo cos que ha de nàixer, sinó  lo gra nu, o de blat o d’altra llavor. 38 
1Co 15,38 d’altra llavor. 38 Mes Déu li dóna  lo cos com li plau, i a cada una de les  
1Co 15,45  Adam fou format en ànima vivent;  lo darrer Adam, en esperit vivificant. 46  
1Co 15,46  esperit vivificant. 46 Mes no fou  lo primer l’espiritual, sinó lo que és  
1Co 15,46  fou lo primer l’espiritual, sinó  lo que és animal, i després lo que és  
1Co 15,46  sinó lo que és animal, i després  lo que és espiritual. 47 Lo primer home,  
1Co 15,47 primer home, de la terra, terrenal;  lo segon home, del cel, celestial. 48 Com  
1Co 15,48 home, del cel, celestial. 48 Com és  lo terrenal, així són també los que són  
1Co 15,48  los que són terrenals; i com és  lo celestial, així són tots los que són  
1Co 15,50  la carn i la sang no poden posseir  lo Regne de Déu, ni la corrupció posseir  
1Co 15,54 haja vestit d’incorruptibilitat, i  lo que és mortal s’haja vestit d’  
1Co 15,56  agulló?» 56 Agulló de la mort és  lo pecat, i la força del pecat és la Llei. 
1Co 15,58  que vostre treball no és en va en  lo Senyor. 16,Tit Capítol XVI Exhorta als  
1Co 16,2  pòsia a part en sa casa guardant  lo que gústia, a fi de que no es facen les 
1Co 16,11 obra del Senyor així com jo. 11 Per  lo tant, no el despreciï ningú, ans bé  
1Co 16,11  ningú, ans bé acompanyau- lo en pau per a què vinga a mi, puix l’  
1Co 16,17  i de Fortunat i d’Acaic; puix  lo que us faltava a vosaltres ho supliren  
1Co 16,19  de l’Àsia. Vos saluden molt en  lo Senyor, Aquila i Prisciŀla, ab la  
2Co 1,3  del Senyor Jesucrist. 3 Beneït sia  lo Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist,  
2Co 1,3  i Pare de nostre Senyor Jesucrist,  lo Pare de les misericòrdies i Déu de tota 
2Co 1,4  i Déu de tota consolació, 4  lo qual nos consolà en tota nostra  
2Co 1,4  que es troben en tot treball, ab  lo consol ab què nosaltres som consolats  
2Co 1,10 en Déu que ressuscita los morts, 10  lo qual nos ha llibertat i lliberta de tan 
2Co 1,11  en vostres oracions, per a què per  lo do que se’ns ha concedit per medi de  
2Co 1,12 12 Perquè nostra glòria és aquesta:  lo testimoni de nostra consciència, que en 
2Co 1,14  com vosaltres també la nostra en  lo dia de nostre Senyor Jesucrist. 15 I ab 
2Co 1,19  no hi ha sí i no. 19 Perquè  lo Fill de Déu, Jesucrist, que ha estat  
2Co 1,22  i el qui ens ha ungit és Déu, 22  lo qual també nos sellà i donà la penyora  
2Co 2,3  tots vosaltres de que mon goig és  lo goig de tots vosaltres. 4 Perquè per la 
2Co 2,7  vosaltres deveu perdonar- lo i consolar-lo; no sia que el tal se  
2Co 2,7  deveu perdonar-lo i consolar- lo; no sia que el tal se pèrdia consumit  
2Co 2,8  pèrdia consumit de tristesa. 8 Per  lo que vos prec que confirmeu vostra  
2Co 2,12 Cristo i em fou oberta una porta en  lo Senyor, 13 no tinguí repòs en mon  
2Co 3,6 que nostra suficiència ve de Déu, 6  lo qual nos ha fet també ministres idòneos 
2Co 3,8  8 ¿com no serà més gloriós  lo ministeri de l’Esperit? 9 Perquè si el 
2Co 3,9  molt més deu abundar en glòria  lo ministeri de justícia. 10 Perquè lo que 
2Co 3,10 lo ministeri de justícia. 10 Perquè  lo que resplendí en aquesta part no fou  
2Co 3,11  la glòria exceŀlent. 11 Perquè si  lo que és anuŀlat és per a glòria, molt  
2Co 3,11 per a glòria, molt més gloriós serà  lo que subsisteix. 12 Així, doncs, tenint  
2Co 3,14  en la lectura del Vell Testament  lo mateix vel sens remoure, lo qual vel és 
2Co 3,14  lo mateix vel sens remoure,  lo qual vel és remogut en Cristo. 15 I  
2Co 3,15  dia, quan llegeixen a Moisès,  lo vel està posat sobre el cor d’ells. 16 
2Co 4,1 los béns de l’altra, eterns. 1 Per  lo tant, tenint nosaltres aquest  
2Co 4,4  està encobert: 4 en los quals  lo déu d’aquest món ha cegat los  
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2Co 4,13 vida en vosaltres. 13 Emperò tenint  lo mateix esperit de fe, conforme està  
2Co 4,16  redúndia en glòria de Déu. 16 Per  lo que no desmaiam; ans bé, encara que en  
2Co 5,4  sinó revestits, a fi de que  lo que és mortal sia absorbit per la vida. 
2Co 5,5  sia absorbit per la vida. 5 Emperò  lo qui ens ha preparat per això mateix és  
2Co 5,6  sabent que mentres estam en  lo cos estam ausents del Senyor. 7 (Perquè 
2Co 5,8  -nos del cos i estar presents ab  lo Senyor. 9 I per això nos esforçam, o  
2Co 5,10  Puix devem tots comparèixer davant  lo tribunal de Cristo, per a què cada qual 
2Co 5,10  per a què cada qual rèbia, segons  lo que ha fet bo o mal, estant en son  
2Co 5,12 es glorien en l’apariència i no en  lo cor. 13 Perquè si nosaltres estam com  
2Co 5,17  tot ara ja no el coneixem. 17 Per  lo que si algú està en Cristo, és ja una  
2Co 5,18  a si per Jesucrist, i ens donà  lo ministeri de la reconciliació. 19  
2Co 5,19  Déu estava en Cristo, reconciliant  lo món a si, no imputant-los los pecats  
2Co 6,2  temps accepte, i et socorreguí en  lo dia de salvació.» Veus aquí ara és lo  
2Co 6,2  dia de salvació.» Veus aquí ara és  lo temps accepte, veus aquí ara és lo dia  
2Co 6,2  lo temps accepte, veus aquí ara és  lo dia de salvació.) 3 No donem ocasió d’ 
2Co 6,14  també vosaltres. 14 No us uniu en  lo mateix jou ab los infiels. Perquè,  
2Co 6,15  Cristo ab Belial? O quina part té  lo fiel ab l’infiel? 16 O quina  
2Co 6,16  i els ídols? Perquè vosaltres sou  lo temple de Déu viu, com diu Déu: «Jo  
2Co 6,16 ells, i caminaré entre ells, i seré  lo Déu d’ells, i ells seran mon poble.»  
2Co 6,17  i ells seran mon poble.» 17 Per  lo tant, «eixiu-vos del mig d’ells i  
2Co 6,17  mig d’ells i apartau-vos, diu  lo Senyor, i no toqueu lo que és impur; 18 
2Co 6,17  -vos, diu lo Senyor, i no toqueu  lo que és impur; 18 i jo us rebré i us  
2Co 6,18  sereu mos fills i filles», diu  lo Senyor totpoderós. 7,Tit Capítol VII  
2Co 7,1  perfeccionant la santificació en  lo temor de Déu. 2 Doneu-nos cabuda. A  
2Co 7,7  sols ab sa vinguda, sinó també ab  lo consol que tingué en vosaltres, al  
2Co 7,13  consol nos havem regositjat més en  lo goig de Tito, per quant son esperit fou 
2Co 7,14  no m’avergonyesc; ans bé, com tot  lo que us parlàrem fou en veritat, així  
2Co 7,15  de tots vosaltres, de com  lo rebéreu ab temor i ab reverència. 16 Me 
2Co 8,10  vos dono consell, perquè açò és  lo que us és útil, suposat que no sols  
2Co 8,10  ja a fer-ho, sinó que formàreu  lo designi des de l’any passat. 11 Doncs  
2Co 8,12  està prompta, és accepta segons  lo que té, no segons lo que no té. 13 No  
2Co 8,12 accepta segons lo que té, no segons  lo que no té. 13 No vull dir que los  
2Co 8,16  16 I gràcies a Déu que posà en  lo cor de Tito lo mateix zel per a  
2Co 8,16  a Déu que posà en lo cor de Tito  lo mateix zel per a vosaltres, 17 perquè  
2Co 8,18  18 I enviàrem també junt ab ell  lo germà l’alabança del qual està en l’  
2Co 9,Tit de donar ab alegria per a conseguir  lo fruit d’ella. 1 Perquè, en quant al  
2Co 9,2  que vostre ànimo està prompte, per  lo que me glorio de vosaltres entre els  
2Co 9,5  aquesta gloriació atrevida. 5 Per  lo tant, he cregut necessari demanar als  
2Co 9,12  aquest servei, no solament supleix  lo que manca als sants, sinó que és  
2Co 10,Tit los quals ab ses calúmnies impedien  lo fruit de sa predicació. 1 Mes jo  
2Co 10,6  de Cristo; 6 i tenint a la mà  lo poder per a venjar tota desobediència  
2Co 10,11  son parlar, despreciable. 11 Sàpia  lo qui pènsia així que tals quals som en  
2Co 10,11  paraula per cartes estant ausents,  lo mateix serem en fet estant presents. 12 
2Co 10,17  que estaven aparellades. 17 Emperò  «lo qui es gloria, gloriïs en lo Senyor».  
2Co 10,17  «lo qui es gloria, gloriïs en  lo Senyor». 18 Puix no aquell que s’alaba 
2Co 11,4  abraçat, podríeu ab raó sofrir- lo. 5 Mes jo suposo que no he fet menos  
2Co 11,6  apòstols. 6 Perquè bé que tosc en  lo parlar, encara que no en saber, en tot  
2Co 11,9  a ningú vaig ésser gravós, perquè  lo que em faltava m’ho suplien los  
2Co 11,12  no us amo? Déu ho sap. 12 Emperò  lo que faç ho faré, per a apartar l’  
2Co 11,15  en ministres de justícia,  lo fi dels quals serà segons ses obres. 16 
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2Co 11,17  un poc encara. 17 Lo que dic per  lo que toca a esta glòria, ho dic no  
2Co 11,17  a esta glòria, ho dic no segons  lo Senyor, sinó com per imprudència. 18 I  
2Co 11,25  un dia i una nit estiguí en  lo fondo del mar. 26 En viatges moltes  
2Co 11,26  perills en la ciutat, perills en  lo desert, perills en la mar, perills  
2Co 11,32 sap que jo no mento. 32 En Damasco,  lo governador de la gent del rei Aretas  
2Co 12,1  1 Si és necessari gloriar-se  –lo que no convé en veritat–, vindré a les 
2Co 12,2  anys ha fou arrebatat –si en  lo cos o fora del cos, no ho sé; Déu ho  
2Co 12,3 I sé que aquest tal home –si fou en  lo cos o fora del cos, no ho sé; Déu ho  
2Co 12,6  perquè ningú pènsia de mi més de  lo que veu en mi u ou de mi. 7 I per a què 
2Co 12,8  no m’exaltàs sobre manera. 8 Per  lo qual supliquí al Senyor tres vegades  
2Co 12,9 se perfecciona en la flaquesa.» Per  lo tant, de bon grat me gloriaré en mes  
2Co 12,10  en mi la virtut de Cristo. 10 Per  lo qual me complasc en mes flaqueses, en  
2Co 13,3  una prova que Cristo parla en mi,  lo qual no és flac en vosaltres, ans bé  
2Co 13,7  sinó a fi de que vosaltres façau  lo que és bo, encara que nosaltres siam  
2Co 13,10 pregam per vostra perfecció. 10 Per  lo tant, vos escric açò estant ausent, per 
2Co 13,11  i no per a destrucció. 11 Per  lo demés, germans, alegrau-vos, siau  
2Co 13,11  viviu en pau, i serà ab vosaltres  lo Déu de pau i caritat. 12 Saludau-vos  
2Co 13,12  12 Saludau-vos uns a altres ab  lo sant bes. Tots los sants vos saluden.  
Ga 1,Tit que ell rebé de Jesucrist. Refereix  lo que ell era abans i després de sa  
Ga 1,4  i de nostre Senyor Jesucrist, 4  lo qual se donà a si mateix per nostres  
Ga 1,5 la voluntat de Déu i Pare nostre, 5  lo qual haja glòria per los sigles dels  
Ga 1,7  de Cristo, a un altre evangeli, 7  lo qual no és altre, sinó que hi ha alguns 
Ga 1,13  manera vivia jo en altre temps en  lo judaisme, i ab quin excés perseguia jo  
Ga 1,14 i la desolava. 14 I em distingia en  lo judaisme més que molts contemporanis  
Ga 1,19  altre dels apòstols, sinó a Jaume,  lo germà del Senyor. 20 I en això que us  
Ga 2,Tit  i contra los que professaven  lo judaisme. Resistència que féu a Cefas  
Ga 2,6  ser alguna cosa (ni importa res  lo que hagen estat, Déu no fa accepció de  
Ga 2,7  la incircumcisió, així com a Pere  lo de la circumcisió. 8 (Perquè aquell que 
Ga 2,8 per l’apostolat de la circumcisió,  lo mateix obrà en mi també per als  
Ga 2,10  que ens recordàssem dels pobres,  lo mateix que jo tenia ànsia de fer. 11 I  
Ga 2,18 per cert! 18 Perquè si jo reedifico  lo mateix que he destruït, me faç jo  
Ga 3,9  que són de la fe seran beneïts ab  lo fiel Abraham. 10 Perquè tots quants són 
Ga 3,10  les coses que estan escrites en  lo llibre de la Llei per a fer-les.» 11  
Ga 3,12 12 I la Llei no és de la fe; emperò  «lo qui faça aquelles coses viurà en  
Ga 3,17  anys després, no pot anuŀlar- lo per a fer vana la promesa. 18 Perquè si 
Ga 3,20  en mà d’un mediador. 20 Emperò  lo mediador no és d’un sol, i Déu és un.  
Ga 3,24 ser revelada. 24 I així la Llei fou  lo preceptor que ens conduí a Cristo, per  
Ga 3,25  que vingué la fe, ja no estam baix  lo preceptor. 26 Perquè tots sou fills de  
Ga 4,7  que clama: «‹Abbà›, Pare!» 7 Per  lo tant, ja no ets servo, sinó fill. I si  
Ga 4,23  l’altre de la llibre. 23 Mes  lo de l’esclava nasqué segons la carn, i  
Ga 4,25  de Sinaí, en Aràbia, i correspon a  lo que ara és Jerusalem, la que està en  
Ga 4,26  26 Mes la Jerusalem que està en  lo alt és llibre, la qual és la mare de  
Ga 4,30  l’esclava i a son fill, perquè  lo fill de l’esclava no serà hereu ab lo  
Ga 4,30 fill de l’esclava no serà hereu ab  lo fill de la llibre.» 31 I així, germans, 
Ga 5,10  pasta. 10 I confio de vosaltres en  lo Senyor que no tindreu altre sentiment;  
Ga 5,17  són coses oposades entre si, per  lo que no podeu fer tot lo que voldríeu.  
Ga 5,17  si, per lo que no podeu fer tot  lo que voldríeu. 18 Mes si sou guiats per  
Ga 5,21  fan semblants coses no alcançaran  lo Regne de Déu. 22 Mes lo fruit de l’  
Ga 5,22  alcançaran lo Regne de Déu. 22 Mes  lo fruit de l’Esperit és caritat, goig,  
Ga 6,1  que sou espirituals, amonestau- lo ab esperit de mansuetud, considerant- 
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Ga 6,14  de nostre Senyor Jesucrist, per  lo qual lo món és crucificat per a mi, i  
Ga 6,14  Senyor Jesucrist, per lo qual  lo món és crucificat per a mi, i jo per al 
Ef 1,3  del Senyor Jesucrist. 3 Beneït sia  lo Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist,  
Ef 1,3  i Pare de nostre Senyor Jesucrist,  lo qual nos ha beneït ab tota benedicció  
Ef 1,5  Jesucrist, en ell mateix, segons  lo beneplàcit de sa voluntat, 6 per a  
Ef 1,7 féu acceptes en son amat Fill. 7 En  lo qual tenim la redempció per sa sang, la 
Ef 1,9  9 havent-nos fet conèixer  lo misteri de sa voluntat, conforme a son  
Ef 1,10  s’havia proposat en si mateix; 10  lo qual és que en la dispensació de la  
Ef 1,10  en Cristo, així les que hi ha en  lo cel com en la terra, en ell, 11 en qui  
Ef 1,11  sort, essent predestinats, segons  lo designi d’aquell que obra totes les  
Ef 1,13  primers esperat en Cristo. 13 En  lo qual també vosaltres esperàreu després  
Ef 1,13  cregut en ell fóreu sellats ab  lo sant Esperit de promesa, 14 lo qual és  
Ef 1,14  ab lo sant Esperit de promesa, 14  lo qual és la prenda de nostra herència  
Ef 1,15  oït la fe que teniu vosaltres en  lo Senyor Jesús, i l’amor envers tots los 
Ef 1,17  el Déu de nostre Senyor Jesucrist,  lo Pare de la glòria, vos dónia esperit de 
Ef 1,17  de sabiduria i de revelació en  lo coneixement d’ell, 18 iŀluminant los  
Ef 1,20  efectuà en Cristo, ressuscitant- lo d’entre els morts i colocant-lo a sa 
Ef 1,20  lo d’entre els morts i colocant- lo a sa dreta en los llocs celestials, 21  
Ef 1,21  sols en aquest món, sinó també en  lo venider; 22 i «posà totes les coses  
Ef 2,2  a la costum d’aquest món, segons  lo príncep de la potestat d’aquest aire,  
Ef 2,11  a què caminàssem en elles. 11 Per  lo tant, recordau’s que, essent vosaltres 
Ef 2,14  14 Perquè ell és nostra pau,  lo qui ha fet dels dos un sol poble, i  
Ef 2,21  creix per a ser un temple sant en  lo Senyor, 22 en qui vosaltres sou també  
Ef 3,3  revelació, se m’ha fet conèixer  lo misteri, com escriguí abans en poques  
Ef 3,4  podeu inferir ma inteŀligència en  lo misteri de Cristo, 5 lo qual en altres  
Ef 3,5  en lo misteri de Cristo, 5  lo qual en altres generacions no fou donat 
Ef 3,7  estat constituït ministre, segons  lo do de la gràcia de Déu que m’ha estat  
Ef 3,13  confiança i accés a Déu. 13 Per  lo qual vos demano que no desmaieu en mes  
Ef 3,15  Senyor Jesucrist, 15 del qual pren  lo nom tota la família del cel i de la  
Ef 3,20  les coses més abundantment que  lo que demanam i comprenem, segons la  
Ef 4,3 mantenir la unitat de l’Esperit en  lo vincle de la pau. 4 Hi ha un cos i un  
Ef 4,8  a la mida del do de Cristo. 8 Per  lo qual diu: «Quan pujà en lo alt se’n  
Ef 4,8  8 Per lo qual diu: «Quan pujà en  lo alt se’n portà catiu lo captiveri,  
Ef 4,8  pujà en lo alt se’n portà catiu  lo captiveri, donà dons als homes.» 9 (I  
Ef 4,10  de la terra? 10 Ell que baixà és  lo mateix també que pujà sobre tots los  
Ef 4,15 en totes les coses en aquell que és  lo cap, ço és, Cristo. 16 De qui tot lo  
Ef 4,16  cap, ço és, Cristo. 16 De qui tot  lo cos, connexo i unit per tota juntura,  
Ef 4,17  doncs, vos dic, i testifico en  lo Senyor: que no camineu com caminen los  
Ef 4,22  -vos de l’home vell, segons  lo qual fou vostra antigua conversació,  
Ef 4,25  i en santedat de veritat. 25 Per  lo tant, deixant la mentida, «parlau  
Ef 4,26 -vos, i no pequeu»: no es pònguia  lo sol sobre vostra ira. 27 Ni doneu  
Ef 4,28  bé trebàllia, obrant ab ses mans  lo que és bo, per a què tinga de què donar 
Ef 5,5  fornicari, o deshonest, o avaro,  lo qual és idolatria, no té herència en lo 
Ef 5,5  és idolatria, no té herència en  lo Regne de Cristo i de Déu. 6 No us  
Ef 5,8  tenebres, emperò ara sou llum en  lo Senyor: proceïu com fills de la llum 9  
Ef 5,9  com fills de la llum 9 (puix  lo fruit de l’Esperit és en tota bondat,  
Ef 5,10 i justícia, i veritat), 10 aprovant  lo que és accepte a Déu. 11 I no  
Ef 5,12 -les; 12 perquè és vergonyós fins  lo parlar de les coses que ells fan en  
Ef 5,14  quant se manifesta és llum. 14 Per  lo tant diu ell: «Desperta’t, tu que  
Ef 5,16  16 sinó com prudents, recobrant  lo temps, perquè los dies són mals. 17 Per 
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Ef 5,17  perquè los dies són mals. 17 Per  lo tant, no siau indiscrets, ans bé  
Ef 5,18  I no us doneu en demesia al vi, de  lo que naix luxúria, ans bé ompliu’s de  
Ef 5,21  -vos los uns als altres en  lo temor de Cristo. 22 Les mullers  
Ef 5,23 sos marits com al Senyor, 23 perquè  lo marit és cap de la muller, així com  
Ef 5,26 santificar-la, purificant-la ab  lo baptisme de l’aigua ab la paraula de  
Ef 6,1  1 Fills, obeïu a vostres pares en  lo Senyor, perquè això és just. 2 «Honra a 
Ef 6,2  a ton pare i a ta mare», que és  lo primer manament ab promesa: 3 «per a  
Ef 6,8  que cada qual rebrà del Senyor  lo bé que haurà fet, sia servo, sia  
Ef 6,9  d’ells i de vosaltres està en  lo cel, i que per ell no hi ha accepció de 
Ef 6,10  hi ha accepció de persones. 10 En  lo demés, germans, afirmau-vos en lo  
Ef 6,10 lo demés, germans, afirmau-vos en  lo Senyor i en lo poder de sa virtut. 11  
Ef 6,10  afirmau-vos en lo Senyor i en  lo poder de sa virtut. 11 Vestiu’s l’  
Ef 6,13  malignes en los aires. 13 Per  lo tant, preneu tota l’armadura de Déu,  
Ef 6,13 de Déu, per a què pugau resistir en  lo dia fatal, i sostenir-vos havent  
Ef 6,18  en l’Esperit, i vetllant en  lo mateix ab tota perseverància, i pregant 
Ef 6,19  I per mi, a fi de que em sia donat  lo parlar, i per a què puga obrir los  
Ef 6,19  ab confiança, per a fer conèixer  lo misteri de l’evangeli, 20 del qual só  
Ef 6,21  saber l’estat de mes coses, i  lo que faç, vos informarà de tot Tiquic,  
Ef 6,21  nostre caríssim i fiel ministre en  lo Senyor, 22 a qui us he enviat per  
Ef 6,22  per aqueix fi, per a què sapiau  lo que és de nosaltres i consòlia vostres  
Fl 1,9  en les entranyes de Jesucrist. 9 I  lo que us demano és que vostra caritat  
Fl 1,10  coneixement, 10 per a què aproveu  lo millor i siau sincers i sens ofensa  
Fl 1,13  han fet notòries en Cristo en tot  lo pretori i en tots los demés llocs. 14 I 
Fl 1,14  llocs. 14 I molts dels germans en  lo Senyor, cobrant ànimo per mes cadenes,  
Fl 1,21  sia per mort. 21 Perquè per a mi  lo viure és Cristo, i lo morir és guany.  
Fl 1,21  per a mi lo viure és Cristo, i  lo morir és guany. 22 Mes si visc en la  
Fl 1,22  Mes si visc en la carn, aqueix és  lo fruit de mon treball. Ab tot, jo no sé  
Fl 1,22  de mon treball. Ab tot, jo no sé  lo que escolliré. 23 Perquè jo em trobo  
Fl 1,23  de la carn i d’estar ab Cristo,  lo que és molt millor. 24 Ab tot, lo  
Fl 1,24  lo que és molt millor. 24 Ab tot,  lo permanèixer en la carn és més necessari 
Fl 1,26  per mi en Jesucrist, mediant  lo meu retorn a vosaltres. 27 Procurau  
Fl 1,28  vos facen por vostres contraris;  lo qual per a ells és una senyal clara de  
Fl 1,30  també per amor d’ell, 30 tenint  lo mateix conflicte que vegéreu en mi, i  
Fl 2,1  a Timoteu i a Epafrodito. 1 Per  lo tant, si hi ha alguna consolació en  
Fl 2,6  de Déu, no tingué per usurpació  lo ser ell igual a Déu, 7 sinó que es  
Fl 2,9  a la mort, i mort de creu. 9 Per  lo qual Déu també l’exaltà altament i li  
Fl 2,11  llengua conféssia que Jesucrist és  lo Senyor per a glòria de Déu Pare. 12 Per 
Fl 2,12  per a glòria de Déu Pare. 12 Per  lo tant, caríssims meus, aixís com fóreu  
Fl 2,13  ara en ma ausència. 13 Puix Déu és  lo qui obra en vosaltres, així lo voler  
Fl 2,13  és lo qui obra en vosaltres, així  lo voler com l’obrar, segons son  
Fl 2,15  quals resplendiu com lluminars en  lo món, 16 conservant la paraula de vida,  
Fl 2,16  de vida, per a glòria meva en  lo dia de Cristo, de que jo no he corregut 
Fl 2,19  -vos ab mi. 19 I espero en  lo Senyor Jesús que prompte vos enviaré a  
Fl 2,24  dels meus negocis. 24 I confio en  lo Senyor que jo mateix vindré quant antes 
Fl 2,28  més prompte, a fi de que veent- lo vos regositgeu de nou i jo estiga sens  
Fl 2,29 jo estiga sens tristesa. 29 Rebeu- lo, doncs, ab tota alegria en lo Senyor i  
Fl 2,29  -lo, doncs, ab tota alegria en  lo Senyor i ab l’honor degut a semblants  
Fl 3,1  enemics de la creu de Cristo. 1 En  lo demés, germans meus, regositjau’s en  
Fl 3,1  germans meus, regositjau’s en  lo Senyor. A mi certament no m’és molest  
Fl 3,12  manera puc alcançar allò per a  lo qual vaig ésser pres de Cristo Jesús.  
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Fl 3,14  envers la marca, per a alcançar  lo premi de l’alta vocació de Déu en  
Fl 3,16  vos ho revelarà. 16 Mes en quant a  lo que havem ja arribat, tingam uns  
Fl 3,19  enemics de la creu de Cristo, 19  lo fi dels quals és la perdició, lo Déu  
Fl 3,19 19 lo fi dels quals és la perdició,  lo Déu dels quals és son ventre i la  
Fl 3,21  nostre Senyor Jesucrist, 21  lo qual transformarà nostre vil cos per a  
Fl 3,21  nostre vil cos per a fer- lo semblant a son cos gloriós, segons  
Fl 4,Tit  les virtuts i son agraïment per  lo socorro que li havien enviat. 1 Per lo  
Fl 4,1 socorro que li havien enviat. 1 Per  lo tant, germans meus caríssims i molt  
Fl 4,1 ma corona, perseverau així ferms en  lo Senyor, amats meus. 2 Prego a Evòdia, i 
Fl 4,2  que sien del mateix sentiment en  lo Senyor. 3 I també te demano, company  
Fl 4,3  los noms dels quals estan en  lo llibre de la vida. 4 Regositjau’s  
Fl 4,4  la vida. 4 Regositjau’s sempre en  lo Senyor; i altra vegada vos ho dic:  
Fl 4,8  sentiments en Cristo Jesús. 8 Per  lo demés, germans, tot lo que és verdader, 
Fl 4,8 Jesús. 8 Per lo demés, germans, tot  lo que és verdader, tot lo que és honest,  
Fl 4,8  tot lo que és verdader, tot  lo que és honest, tot lo que és just, tot  
Fl 4,8 verdader, tot lo que és honest, tot  lo que és just, tot lo que és sant, tot lo 
Fl 4,8  és honest, tot lo que és just, tot  lo que és sant, tot lo que és amable, tot  
Fl 4,8  és just, tot lo que és sant, tot  lo que és amable, tot lo que és de bona  
Fl 4,8  és sant, tot lo que és amable, tot  lo que és de bona fama, si hi ha alguna  
Fl 4,10 10 M’he regositjat sobre manera en  lo Senyor de que ja per fi haja tornat a  
Fl 4,15  sabeu vosaltres, filipians, que en  lo principi de l’evangeli, quan vaig  
Fl 4,16  vegades m’enviàreu a Tessalònica  lo que jo necessitava. 17 No és que jo  
Fl 4,18  i ple, havent rebut per Epafrodito  lo que m’enviàreu com olor de suavitat,  
Col 1,Tit  és la imatge perfeta de Déu,  lo Senyor de totes les coses, lo cap de la 
Col 1,Tit  Déu, lo Senyor de totes les coses,  lo cap de la Iglésia i el redemptor dels  
Col 1,Tit  de l’evangeli per anunciar  lo misteri de la vocació dels gentils. 1  
Col 1,6  a vosaltres, com també a tot  lo món, i dóna fruit i creix, així com  
Col 1,8 un fiel ministre de Cristo Jesús; 8  lo qui ens informà també de vostre amor en 
Col 1,10  en tota obra bona i creixent en  lo coneixement de Déu, 11 fortificats ab  
Col 1,11  fortificats ab tota virtut, segons  lo poder de sa glòria, en tota paciència i 
Col 1,12  ab goig, 12 donant gràcies a Déu  lo Pare que ens féu dignes de participar  
Col 1,13  herència dels sants en la llum, 13  lo qui nos ha llibertat del poder de les  
Col 1,14  Regne de son Fill caríssim, 14 en  lo qual tenim la redempció per medi de sa  
Col 1,15  qual és imatge del Déu invisible,  lo primogènit de tota criatura; 16 perquè  
Col 1,16  totes les coses que hi ha en  lo cel i en la terra, visibles e  
Col 1,18  per ell. 18 I ell mateix és  lo cap del cos de la Iglésia, que és lo  
Col 1,18  cap del cos de la Iglésia, que és  lo principi, lo primogènit dels morts, per 
Col 1,18  de la Iglésia, que és lo principi,  lo primogènit dels morts, per a què ell  
Col 1,20  ha en la terra, o les que hi ha en  lo cel. 21 I vosaltres, que algun temps  
Col 1,22  ara, ab tot, vos ha reconciliat en  lo cos de sa carn per la mort, a fi de  
Col 1,23  fou predicat a tota criatura baix  lo cel, del qual jo, Pau, só fet ministre. 
Col 1,24  per vosaltres, i complesc  lo que resta dels sofriments de Cristo en  
Col 1,26 fi de complir la paraula de Déu, 26  lo misteri que ha estat escondit dels  
Col 1,29  home perfet en Cristo Jesús. 29 En  lo que encara treballo jo també, combatint 
Col 2,2  d’inteŀligència, per a conèixer  lo misteri de Déu Pare i de Cristo Jesús,  
Col 2,6  doncs, haveu rebut Cristo Jesús,  lo Senyor, caminau en ell, 7 arrelats i  
Col 2,10  I vosaltres sou complerts en ell,  lo qual és lo cap de tot principat i  
Col 2,10  sou complerts en ell, lo qual és  lo cap de tot principat i potestat; 11 en  
Col 2,11  no feta de mà, despullant  lo cos dels pecats de la carn ab la  
Col 2,12  sepultats juntament ab ell en  lo baptisme, en lo que ressuscitàreu també 
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Col 2,12 juntament ab ell en lo baptisme, en  lo que ressuscitàreu també mediant la fe  
Col 2,14  decret que era contra nosaltres,  lo qual nos era contrari, i el tragué del  
Col 2,14  i el tragué del mig clavant- lo en sa creu. 15 I despullant los  
Col 2,16  sobre d’ells en si mateix. 16 Per  lo tant, ningú vos judíquia per lo menjar, 
Col 2,16 Per lo tant, ningú vos judíquia per  lo menjar, o per lo beure, o per respecte  
Col 2,16  vos judíquia per lo menjar, o per  lo beure, o per respecte del dia de festa, 
Col 2,17  de les coses que han de venir; mes  lo cos és de Cristo. 18 Ningú vos  
Col 2,18  mai vegé, anant vanament inflat en  lo sentit de son ànimo carnal, 19 i no  
Col 2,19  carnal, 19 i no estant unit ab  lo cap, del qual tot lo cos, sustentat i  
Col 2,19 estant unit ab lo cap, del qual tot  lo cos, sustentat i organisat per juntures 
Col 2,23  una apariència de sabiduria en  lo culto voluntari: en humilitat, en la  
Col 3,5 apareixereu ab ell en glòria. 5 Per  lo tant, mortificau vostres membres que  
Col 3,10  ab sos fets 10 i us haveu vestit  lo nou, lo qual és renovat per lo  
Col 3,10  fets 10 i us haveu vestit lo nou,  lo qual és renovat per lo coneixement,  
Col 3,10  lo nou, lo qual és renovat per  lo coneixement, segons la imatge d’aquell 
Col 3,13 queixa contra de l’altre; així com  lo Senyor vos perdonà a vosaltres, així  
Col 3,14  revestiu’s de caritat, que és  lo vincle de la perfecció. 15 I triúmfia  
Col 3,18  a vostres marits, com convé, en  lo Senyor. 19 Marits, amau a vostres  
Col 3,24  24 sabent que del Senyor rebreu  lo gallardó de l’herència, perquè  
Col 3,25  serviu al Senyor Cristo. 25 Mes  lo qui obra mal, rebrà per lo mal que ha  
Col 3,25  25 Mes lo qui obra mal, rebrà per  lo mal que ha fet; i en Déu no hi ha  
Col 4,1  1 Amos, donau a vostres sirvents  lo que és de justícia i equitatiu, sabent  
Col 4,1 que també vosaltres teniu Senyor en  lo cel. 2 Perseverau en l’oració,  
Col 4,3  porta de la paraula per a anunciar  lo misteri de Cristo, per amor del qual  
Col 4,5  aquells que estan fora, redimint  lo temps. 6 Sia sempre vostra conversació  
Col 4,7  fiel ministre i conservo meu en  lo Senyor, vos informarà de l’estat de  
Col 4,9 Onèssim, mon caríssim i fiel germà,  lo qual és dels vostres. Ells vos contaran 
Col 4,10  si ve a vosaltres rebeu- lo bé. 11 I Jesús, apellidat Just. Los  
Col 4,11  són los únics que m’ajuden en  lo Regne de Déu, i m’han servit de  
Col 4,13  Déu. 13 Puix jo li só testimoni de  lo molt que treballa per vosaltres, i per  
Col 4,14  los de Hieràpolis. 14 Vos saluda  lo molt amat Lluc, metge, i també Demas.  
Col 4,17  17 I dieu a Arquip: «Té compte en  lo ministeri que has rebut en lo Senyor,  
Col 4,17  en lo ministeri que has rebut en  lo Senyor, per a què el cúmplies.» 18  
1Te 1,Tit estat un exemple als demés fiels en  lo fervor de sa fe, esperança i caritat  
1Te 1,1  dels tessalònics en Déu Pare i en  lo Senyor Jesucrist. 2 Gràcia a vosaltres  
1Te 1,10  qui ressuscità d’entre els morts,  lo qual nos deslliurà de la ira que ha de  
1Te 2,5  prova nostres cors. 5 Puix jamai  lo nostre llenguatge fou d’adulació, com  
1Te 2,18  vostra cara ab gran desig. 18 Per  lo qual volguérem venir a vosaltres,  
1Te 3,1  en la fe de Jesucrist. 1 Per  lo qual, no podent sofrir més, nos  
1Te 3,8  vivim, si vosaltres estau ferms en  lo Senyor. 9 Per lo tant, ¿quina acció de  
1Te 3,9  estau ferms en lo Senyor. 9 Per  lo tant, ¿quina acció de gràcies podem  
1Te 3,9  donar a Déu per vosaltres, per tot  lo goig ab què ens regositjam, per amor de 
1Te 3,10  Déu, 10 pregant-li nit i dia ab  lo major ardor, que pugam veure vostra  
1Te 3,10  veure vostra cara i pugam complir  lo que falta a vostra fe? 11 I el mateix  
1Te 4,1 de la resurrecció dels morts. 1 Per  lo demés, germans, vos pregam i us  
1Te 4,1  vos pregam i us exhortam en  lo Senyor Jesús que, com haveu rebut de  
1Te 4,2  quins preceptes vos he donat per  lo Senyor Jesús. 3 Puix aquesta és la  
1Te 4,17  i així estarem per a sempre ab  lo Senyor. 18 Per lo tant, consolau-vos  
1Te 4,18  per a sempre ab lo Senyor. 18 Per  lo tant, consolau-vos los uns als altres 
1Te 5,3  destrucció vindrà sobre ells, com  lo dolor de part a una dona prenyada, i no 
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1Te 5,6 de la nit ni de les tenebres. 6 Per  lo tant, no dormim com altres, ans bé  
1Te 5,10  per nostre Senyor Jesucrist, 10  lo qual morí per nosaltres, per a què, sia 
1Te 5,11  viscam juntament ab ell. 11 Per  lo tant, consolau’s mútuament i edificau  
1Te 5,12  entre vosaltres, i us governen en  lo Senyor, i us amonesten. 13 I que els  
1Te 5,15  mal per mal, ans bé seguiu sempre  lo que és bo entre vosaltres i per a tots. 
1Te 5,21  21 Examinau-ho tot, i abraçau  lo que és bo. 22 Guardau’s de tota  
1Te 5,27  ab bes sant. 27 Vos conjuro per  lo Senyor que se llegesca esta carta a  
2Te 1,1 tessalònics en Déu nostre Pare i en  lo Senyor Jesucrist. 2 Gràcia sia a  
2Te 1,5  i tribulacions que sofriu; 5  lo que és un senyal manifest del just  
2Te 1,5  per a què siau contats dignes en  lo Regne de Déu, per amor del qual també  
2Te 1,7  juntament ab nosaltres, quan  lo Senyor Jesús apareixerà del cel ab los  
2Te 1,11  testimoni) en aquell dia. 11 Per  lo que pregam també sens cessar per  
2Te 1,11  d’esta vocació i cúmplia tot  lo plaer de sa bondat i l’obra de fe ab  
2Te 1,12  poder, 12 per a què sia glorificat  lo nom de nostre Senyor Jesucrist en  
2Te 2,2  com enviada per nosaltres, com si  lo dia del Senyor estigués ja cerca. 3 No  
2Te 2,3 i sia manifestat l’home del pecat,  lo fill de perdició, 4 lo qual s’oposa i  
2Te 2,4  del pecat, lo fill de perdició, 4  lo qual s’oposa i s’alça sobre tot lo  
2Te 2,4  qual s’oposa i s’alça sobre tot  lo que s’anomena Déu, o que s’adora, de  
2Te 2,4  de manera que s’assentarà en  lo temple de Déu, mostrant-se com si fos 
2Te 2,6  coses? 6 I vosaltres sabeu ara  lo que deté que ell sia revelat en aquest  
2Te 2,7  temps. 7 Perquè ja està obrant  lo misteri de la iniquitat, solament que  
2Te 2,8 se descobrirà aquell Pervers, a qui  lo Senyor Jesús consumirà ab l’alè de sa  
2Te 2,8  alè de sa boca, i el destruirà ab  lo resplendor de sa vinguda. 9 A ell, la  
2Te 2,16  Jesucrist, i Déu i Pare nostre,  lo qual nos ha amat i ens ha donat consol  
2Te 3,1  i la correcció dels dolents. 1 Per  lo demés, germans, pregau per nosaltres,  
2Te 3,4  i guardarà de mal. 4 I confiam en  lo Senyor, per lo que toca a vosaltres,  
2Te 3,4  mal. 4 I confiam en lo Senyor, per  lo que toca a vosaltres, que feu i fareu  
2Te 3,4  toca a vosaltres, que feu i fareu  lo que us manam. 5 I el Senyor encamínia  
2Te 3,8  entre vosaltres, 8 ni menjàrem  lo pa de grat a costa de ningú, sinó ab  
2Te 3,11  manera, sinó que s’ocupen en  lo que no els va res. 12 A estos, doncs,  
2Te 3,14  de fer bé. 14 I si algú no obeís  lo que ordenam per nostra carta, senyalau  
2Te 3,14  per nostra carta, senyalau- lo, i no tingau comunicació ab ell a fi de 
2Te 3,15  com a enemic, ans bé corretgiu- lo com a germà. 16 I el mateix Senyor de  
2Te 3,17 de mi, Pau, ab ma pròpia mà, que és  lo senyal en cada carta. Així escric. 18  
1Tm 1,Tit  que no fomenten la caritat, que és  lo fi de la Llei. Obligacions del  
1Tm 1,5  de Déu, que és en la fe. 5 Puix  lo fi del manament és la caritat proceint  
1Tm 1,7  de la Llei, sens entendre ni  lo que diuen, ni lo que afirmen. 8 Sabem,  
1Tm 1,7  sens entendre ni lo que diuen, ni  lo que afirmen. 8 Sabem, doncs, que la  
1Tm 1,11 al gloriós evangeli del Déu beneït,  lo qual m’ha estat encarregat. 12 I dono  
1Tm 1,12  em tingué per fiel, posant-me en  lo ministeri, 13 a mi, que era abans  
1Tm 1,16  misericòrdia, per a què, en mi  lo primer, mostràs Jesucrist sa extremada  
1Tm 2,1  i silenci. 1 Recomano, doncs,  lo primer de tot, que es facen peticions,  
1Tm 2,4  davant de Déu nostre Salvador, 4  lo qual vol fer salvos a tots los homes i  
1Tm 2,5  un sol és Déu, i un sol també  lo medianer entre Déu i els homes,  
1Tm 2,7 ser testimoni en degut temps. 7 Per  lo qual jo he estat constituït predicador  
1Tm 2,8 dels gentils en fe i veritat. 8 Per  lo tant desitjo que els homes préguien en  
1Tm 3,5  ab tota honestedat. 5 Puix  lo qui no sap governar sa casa, ¿com  
1Tm 3,9 aficionats a la usura, 9 conservant  lo misteri de la fe en consciència pura.  
1Tm 3,10  abans, i llavors exercesquen  lo ministeri si són trobats  
1Tm 3,16 la veritat. 16 I és gran sens dubte  lo misteri de la pietat, en què «Déu se  
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1Tm 3,16  predicat als gentils, cregut en  lo món, i rebut dalt en la glòria». 4,Tit  
1Tm 4,4  és bona i no és de rebutjar res de  lo que es participa ab acció de gràcies, 5 
1Tm 4,10 i som vituperats, perquè confiam en  lo Déu viu, lo qual és lo salvador de tots 
1Tm 4,10  perquè confiam en lo Déu viu,  lo qual és lo salvador de tots los homes,  
1Tm 4,10  confiam en lo Déu viu, lo qual és  lo salvador de tots los homes,  
1Tm 4,14  i en la doctrina. 14 No menyspreïs  lo do que és en tu, lo qual se t’ha donat 
1Tm 4,14  No menyspreïs lo do que és en tu,  lo qual se t’ha donat per profecia ab la  
1Tm 5,Tit  qui imposa les mans per ordenar- lo. 1 No incrépies a l’ancià, ans bé  
1Tm 5,8  i majorment dels de sa família,  lo tal ha negat la fe i és pitjor que un  
1Tm 5,9  que un infiel. 9 No sia posada en  lo número ninguna viuda de menos de  
1Tm 5,10  tingut més d’un marit, 10 tenint  lo testimoni de bones obres: si ha criat  
1Tm 5,13  parladores i curioses, reportant  lo que no deurien. 14 Desitjo, doncs, que  
1Tm 5,16  la Iglésia, a fi de que hi haja  lo que bàstia per a les que verdaderament  
1Tm 6,1  1 Tots los sirvents que estan baix  lo jou tinguen a sos amos per dignes de  
1Tm 6,15 La qual farà manifesta en son temps  lo benaventurat i sol poderós Rei de reis  
1Tm 6,16 Rei de reis i Senyor de senyors, 16  lo qui solament posseeix immortalitat i  
1Tm 6,17  en riqueses incertes, sinó en  lo Déu viu, que ens dóna abundantment  
1Tm 6,18  per a nostre ús. 18 Que òbrien  lo bé, que es facen rics en obres bones,  
1Tm 6,19 ells mateixos un bon fonament per a  lo venider, a fi de que puguen alcançar la 
1Tm 6,20  eterna. 20 Oh, Timoteu!, guarda  lo depòsit que se t’ha confiat, evitant  
2Tm 1,4  nit i dia; 4 desitjant molt  lo veure’t, recordant-me de tes  
2Tm 1,6 i estic cert que en tu també. 6 Per  lo qual t’amonesto que avívies la gràcia  
2Tm 1,8 de caritat, i de temperància. 8 Per  lo tant, no t’avergonyesques del  
2Tm 1,8 dels treballs de l’evangeli segons  lo poder de Déu, 9 que ens ha salvat i  
2Tm 1,10  de nostre Salvador Jesucrist,  lo qui certament ha destruït la mort i ha  
2Tm 1,11  per medi de l’evangeli, 11 en  lo qual jo só constituït predicador, i  
2Tm 1,14  que és en Cristo Jesús. 14 Guarda  lo bon depòsit que se t’ha confiat per l’ 
2Tm 1,16  Figelo i Hermògenes. 16 Derràmia  lo Senyor ses misericòrdies sobre la casa  
2Tm 1,18  diligència i m’encontrà. 18 Vulla  lo Senyor que tròbia misericòrdia davant  
2Tm 2,5 l’elegí per soldat. 5 Perquè també  lo qui combat en la palestra, no és  
2Tm 2,6  6 Lo pagès que treballa deu ser  lo primer que particípia dels fruits. 7  
2Tm 2,7  dels fruits. 7 Reflexiona  lo que dic, i el Senyor te dónia  
2Tm 2,8  totes les coses. 8 Recorda’t que  lo Senyor Jesucrist, del llinatge de  
2Tm 2,9  morts, segons mon evangeli, 9 per  lo qual estic jo sofrint fins en cadenes,  
2Tm 2,12 regnarem també ab ell. Si nosaltres  lo negam, ell també nos negarà a  
2Tm 2,17  I la plàtica d’ells rosegarà com  lo cranc; dels quals són Himeneu i Filet,  
2Tm 2,19  la fe d’alguns. 19 Emperò  lo fonament de Déu se manté ferm tenint  
2Tm 2,19  la iniquitat tot aquell que invoca  lo nom del Senyor.» 20 Mes en una casa  
2Tm 3,Tit  Encarrega a Timoteu que guàrdia  lo depòsit de la fe i estudiï les Sagrades 
2Tm 3,11  de totes elles m’ha llibertat  lo Senyor. 12 I tots los que volen viure  
2Tm 4,Tit  de nàixer. Li diu que està cerca  lo fi de sa vida. I conclou ab les  
2Tm 4,6 punt de ser sacrificat, i prop està  lo temps de ma mort. 7 He peleat bona  
2Tm 4,8 ma carrera, he guardat la fe. 8 Per  lo demés, m’està reservada una corona de  
2Tm 4,14  los pergamins. 14 Alexandri,  lo calderer, me féu molt mal: Déu lo  
2Tm 4,14  lo calderer, me féu molt mal: Déu  lo pàguia segons ses obres. 15 Guarda’t  
2Tm 4,17  que no els sia imputat. 17 Emperò  lo Senyor m’assistí i em confortà per a  
2Tm 4,20  se quedà en Corinti i a Tròfim  lo deixí malalt en Milet. 21 Apressura’t  
Tt 1,3  que em fou confiada segons  lo precepte de Déu Salvador nostre: 4 a  
Tt 1,9  la paraula de la fe conforme a  lo que se li ha ensenyat, per a què puga  
Tt 1,11  famílies enteres, ensenyant  lo que no convé, per amor d’una torpe  
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Tt 1,13  Aquest testimoni és verdader. Per  lo tant, reprèn-los ab duresa, per a què 
Tt 1,16 16 Professen conèixer a Déu, emperò  lo neguen ab los fets, essent abominables  
Tt 2,3  ni donades al molt vi, mestres de  lo bo, 4 ensenyant prudència a les joves,  
Tt 2,8  sanes i irreprensibles, per a què  lo qui és contrari se confónguia, no  
Tt 2,14 Déu i salvador nostre Jesucrist, 14  lo qual se donà a si mateix per nosaltres, 
Tt 3,5  ell nos féu salvos per  lo baptisme de regeneració i renovació de  
Tt 3,6  i renovació de l’Esperit Sant, 6  lo qual derramà ell sobre nosaltres  
Flm 5 oint ta caritat i la fe que tens en  lo Senyor Jesús i envers tots los sants, 6 
Flm 6  de ta fe se tórnia eficaç per  lo reconeixement de tota obra bona que hi  
Flm 8  recreades per tu, oh germà! 8 Per  lo qual, encara que jo tinga molta  
Flm 8  en Jesucrist per a manar-te  lo que et convé, 9 emperò per caritat te  
Flm 11  he engendrat estant en cadenes, 11  lo qui en temps passat te fou inútil, mes  
Flm 12  12 a qui he tornat a enviar: rep- lo com a mes entranyes pròpies. 13 Jo el  
Flm 16  quant més de tu en la carn i en  lo Senyor? 17 Per lo tant, si em  
Flm 17  en la carn i en lo Senyor? 17 Per  lo tant, si em consideres per company, rep 
Flm 17 si em consideres per company, rep- lo com a mi mateix. 18 I si t’ha fet  
Flm 20  Deixa’m regositjar en tu per  lo Senyor, recrea mes entranyes en lo  
Flm 20  lo Senyor, recrea mes entranyes en  lo Senyor! 21 Tenint jo confiança en ta  
Flm 21 meva sabent que faràs encara més de  lo que et dic. 22 I al mateix temps  
He 1,3 també los sigles. 3 Lo qual, essent  lo resplendor de sa glòria i la figura de  
He 1,6  ell introdueix son primogènit en  lo món, diu: «I adórien-lo tots los  
He 1,6  en lo món, diu: «I adórien- lo tots los àngels de Déu.» 7 I en quant  
He 1,8  dels sigles. Ceptre d’equitat és  lo ceptre de ton regne. 9 Tu has amat la  
He 1,10  tos companys. 10 I tu, Senyor, en  lo principi fundares la terra, i los cels  
He 1,12  i seran mudats; emperò tu ets  lo mateix i tos anys no minvaran.» 13 Puix 
He 2,1  i pontífice dels homes. 1 Per  lo tant és necessari que observem més  
He 2,3 havent començat a ser anunciada per  lo Senyor, ha estat després confirmada  
He 2,5  5 Perquè Déu no someté als àngels  lo món venider de què parlam. 6 I un en  
He 2,6  que així te recordes d’ell?, o  lo fill de l’home que així lo visites? 7  
He 2,6 ell?, o lo fill de l’home que així  lo visites? 7 Tu l’has fet un poc menor  
He 2,11  per medi de la passió. 11 Perquè  lo qui santifica i los que són  
He 2,14 i sang, així ell també participà de  lo mateix, a fi de destruir per sa mort a  
He 2,17  la progènie d’Abraham. 17 Per  lo que fou necessari que en totes les  
He 2,18  los pecats del poble. 18 Puix per  lo mateix que ell sofrí i fou temptat, és  
He 3,Tit  de Jesucrist sobre Moisès, i per  lo tant, deu ser obeït sens contradicció  
He 3,1  com los hebreus incrèduls. 1 Per  lo qual, germans sants, que sou  
He 3,2  de nostra confessió, Jesucrist, 2  lo qual és fiel al que el constituí tal,  
He 3,3  de major glòria que Moisès, quant  lo qui ha edificat la casa té major honra  
He 3,4  casa és edificada per algú, emperò  lo qui ha criat totes les coses és Déu. 5  
He 3,7  de l’esperança fins al fi. 7 Per  lo qual, com diu l’Esperit Sant: «Si  
He 3,8  cors, com en la provocació, en  lo dia de la tentació en lo desert, 9 a on 
He 3,8  en lo dia de la tentació en  lo desert, 9 a on vostres pares me  
He 3,10  10 per espai de quaranta anys. Per  lo qual jo m’indigní contra aquella  
He 3,14  tal que conservem ferm fins al fi  lo principi de la substància d’ell. 15  
He 3,16  després que l’hagueren oïda,  lo provocaren; mes no tots aquells que  
He 3,17  dels quals quedaren estesos en  lo desert? 18 ¿I a qui ell jurà que no  
He 4,3  que havem cregut, entram en  lo repòs, com ell digué: «Així com jurí en 
He 4,4 així del dia setè: «I reposà Déu en  lo setè dia de totes ses obres.» 5 I en  
He 4,9  queda un repòs, o dissabte, per a  lo poble de Déu. 10 Perquè aquell que ha  
He 5,3  3 I per aquesta raó deu, tant per  lo poble com per si mateix, oferir  
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He 5,7  que era poderós per a salvar- lo de mort, fou oït per la sua reverència. 
He 5,12  oir. 12 Puix quan vosaltres, per  lo temps, deuríeu ser mestres; encara  
He 5,14  sentits exercitats per a discernir  lo bé del mal. 6,Tit Capítol VI Observa l’ 
He 6,1  en l’esperança cristiana. 1 Per  lo tant, deixant los rudiments de la  
He 6,1  més perfetes, no posant de nou  lo fonament d’arrepentiment de les obres  
He 6,8  i està prop de maledicció;  lo fi de la qual és ser cremada. 9 Mes,  
He 6,10  haveu mostrat envers son nom, en  lo que haveu ministrat i ministrau als  
He 6,11  que cada u de vosaltres maniféstia  lo mateix zel fins al fi, per la completa  
He 6,16  fet en confirmació és per ells  lo terme de tota disputa. 17 Per lo qual  
He 6,17  lo terme de tota disputa. 17 Per  lo qual Déu, volent mostrar més  
He 6,17  la immutabilitat de son consell,  lo confirmà ab jurament, 18 a fi de que  
He 6,19  de l’ànima, i que penetra fins en  lo que està del vel per a dintre, 20 a on  
He 6,20  20 a on ha entrat per nosaltres  lo precursor Jesús, constituït pontífice  
He 7,Tit  que és etern, queda abolit  lo de Leví. Jesucrist és pontífice soberà  
He 7,2  beneí, 2 a qui Abraham donà també  lo delme de totes les coses, essent  
He 7,4  gran era aquest home, a qui fins  lo patriarca Abraham donà lo delme de les  
He 7,4  qui fins lo patriarca Abraham donà  lo delme de les coses millors. 5 I  
He 7,5  d’entre els fills de Leví reben  lo sacerdoci, tenen lo manament de prendre 
He 7,5  de Leví reben lo sacerdoci, tenen  lo manament de prendre los delmes del  
He 7,6 dels lloms d’Abraham. 6 Mes aquell  lo llinatge del qual no és contat entre  
He 7,7  promeses. 7 I sens contradicció,  lo qui és menor rep la benedicció del  
He 7,9  que viu. 9 I (com jo puc dir-ho)  lo mateix Leví, que rebé los delmes, pagà  
He 7,11 sacerdoci levític (puix baix d’ell  lo poble rebé la Llei), quina necessitat  
He 7,12  l’ordre d’Aaron? 12 Puix, mudat  lo sacerdoci, és necessari que es múdia  
He 7,16  a semblança de Melquisedec, 16  lo qual és fet, no segons la llei del  
He 7,21  aquell que li digué a ell: «Jurà  lo Senyor i no s’arrepentirà: “Tu ets  
He 7,22  ets sacerdot eternament”»), 22 per  lo tant Jesús fou fet fiança d’un  
He 7,27  i exaltat sobre els cels; 27  lo qual no té necessitat, com aquells  
He 8,Tit mediador del Nou Pacte (Testament),  lo qual és molt més exceŀlent que l’  
He 8,1  l’Antic. 1 La suma, doncs, de tot  lo que havem dit és aquesta: Tenim un tal  
He 8,2  del verdader tabernacle erigit per  lo Senyor, i no per home algú. 3 Perquè  
He 8,3 per a oferir dons i sacrificis, per  lo qual és necessari que aquest tinga  
He 8,5  part de Déu quan estava per acabar  lo tabernacle: «Mira», diu, «que faces  
He 8,5  «que faces totes les coses segons  lo patró que et fou mostrat en la  
He 8,6  de millor pacte (testament),  lo qual fou establert sobre millors  
He 8,7  no s’hauria buscat lloc per  lo segon. 8 I així, reprenent-los, diu:  
He 8,8  diu: «Veus aquí, vindran dies, diu  lo Senyor, en què faré a la casa d’Israel 
He 8,9 (testament) que fiu ab sos pares en  lo dia en què els prenguí per la mà per a  
He 8,9  jo també los he menyspreat, diu  lo Senyor. 10 Perquè aquest és lo pacte  
He 8,10  diu lo Senyor. 10 Perquè aquest és  lo pacte (testament) que jo faré ab la  
He 8,10  després d’aquells dies, diu  lo Senyor: Imprimiré mes lleis en sos  
He 8,13  sos pecats.» 13 Puix apellidant- lo nou, donà per antiquat lo primer. I el  
He 8,13  -lo nou, donà per antiquat  lo primer. I el que es fa antic i vell,  
He 9,Tit  del sacerdoci de Jesucrist sobre  lo de l’Antic Pacte (Testament). 1 En  
He 9,2  fabricat un primer tabernacle, en  lo qual estaven lo candelero, i la taula,  
He 9,2  tabernacle, en lo qual estaven  lo candelero, i la taula, i els pans de la 
He 9,2 taula, i els pans de la proposició,  lo qual s’anomena santuari. 3 I després  
He 9,3  3 I després del segon vel,  lo tabernacle que és anomenat lo Sant dels 
He 9,3  vel, lo tabernacle que és anomenat  lo Sant dels Sants, 4 lo qual contenia l’ 
He 9,4  és anomenat lo Sant dels Sants, 4  lo qual contenia l’encenser d’or, l’  
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He 9,4  estava l’urna d’or que contenia  lo manà i la vara d’Aaron que havia  
He 9,6  aquesta manera, entraven sempre en  lo primer tabernacle los sacerdots per a  
He 9,7  de son ministeri. 7 Emperò en  lo segon entrava solament lo pontífice una 
He 9,7 Emperò en lo segon entrava solament  lo pontífice una vegada a l’any, no sens  
He 9,8  manifest mentres que estava en peu  lo primer tabernacle. 9 Lo qual era figura 
He 9,9 tabernacle. 9 Lo qual era figura de  lo que passava en aquell temps, en què s’ 
He 9,12  sang, entrà una sola vegada en  lo santuari havent alcançat eterna  
He 9,15  a Déu viu? 15 I per això ell és  lo mediador del nou pacte (testament), per 
He 9,17  la mort del testador. 17 Perquè  lo testament no té força sinó després de  
He 9,17  manera no val, mentres que viu  lo testador. 18 I per això ni el primer  
He 9,19  llegit tots los preceptes a tot  lo poble, conforme a la Llei, prengué la  
He 9,19 carmesina, i un hisop, i n’aspergí  lo llibre i tot lo poble, 20 dient:  
He 9,19 hisop, i n’aspergí lo llibre i tot  lo poble, 20 dient: «Aquesta és la sang  
He 9,21  21 I així mateix aspergí ab sang  lo tabernacle i tots los vasos del  
He 9,24  24 Perquè Cristo no ha entrat en  lo santuari fet de mà, que era figura del  
He 9,24  era figura del verdader, sinó en  lo mateix cel, per a presentar-se a la  
He 9,25  se moltes vegades a si mateix, com  lo pontífice entra cada any en lo santuari 
He 9,25  com lo pontífice entra cada any en  lo santuari ab sang d’altre. 26 D’altra  
He 9,26  ara aparegué una sola vegada en  lo fi del món per a traure lo pecat ab lo  
He 9,26  en lo fi del món per a traure  lo pecat ab lo sacrifici de si mateix. 27  
He 9,26 fi del món per a traure lo pecat ab  lo sacrifici de si mateix. 27 I així com  
He 9,27  I així com està senyalat als homes  lo morir una sola vegada, i després, lo  
He 9,27  morir una sola vegada, i després,  lo judici, 28 així Cristo fou una sola  
He 10,5  se tràguien los pecats. 5 Per  lo qual, a l’entrar en lo món diu:  
He 10,5  5 Per lo qual, a l’entrar en  lo món diu: «Sacrifici i oferta vós no  
He 10,6  mi. 6 Holocaustos i sacrificis per  lo pecat no us agradaren.» 7 Llavors  
He 10,7  digué: «Veeu-me, jo vinc (en  lo principi del llibre està escrit de mi)  
He 10,9  oh Déu, vostra voluntat.» Aparta  lo primer per a poder establir lo segon.  
He 10,9  lo primer per a poder establir  lo segon. 10 Per qual voluntat som  
He 10,13  de Déu, 13 aguardant entretant  lo que resta, fins que sos enemics sien  
He 10,16  d’haver dit: 16 «“Aquest és  lo pacte (testament) que jo faré ab ells  
He 10,16  ells després d’aquells dies”, diu  lo Senyor, “Imprimiré mes lleis en sos  
He 10,18  ja no és menester oferta per  lo pecat. 19 Per lo tant, germans, tenint  
He 10,19  oferta per lo pecat. 19 Per  lo tant, germans, tenint confiança d’  
He 10,19  tenint confiança d’entrar en  lo Sant dels Sants per la sang de Cristo,  
He 10,20  i de vida que ell nos consagrà per  lo vel, és dir, per sa carn, 21 i tenint  
He 10,23 de nostra esperança, perquè fiel és  lo qui féu la promesa; 24 i considerem-  
He 10,25 i tant més quant veeu que s’acerca  lo dia. 26 Perquè si pecam nosaltres  
He 10,30  la venjança; jo recompensaré, diu  lo Senyor.» I altra vegada: «Lo Senyor  
He 10,31  a son poble.» 31 Cosa espantosa és  lo caure en mans del Déu viu. 32 I feu  
He 10,33  companys dels que es trobaven en  lo mateix estat. 34 Perquè vosaltres  
He 10,34  més exceŀlent i durader en  lo cel. 35 No maŀlogreu, doncs, vostra  
He 11,6 és impossible agradar a Déu. Perquè  lo qui s’acerca a Déu, és precís que  
He 11,12  aquell que havia promès. 12 Per  lo qual d’un sol (i casi com mort) isqué  
He 11,19  fins d’entre els morts; per  lo qual lo rebé també en aquesta figura.  
He 11,19  d’entre els morts; per lo qual  lo rebé també en aquesta figura. 20 Per la 
He 11,24  Moisès, quan fou crescut, refusà  lo ser anomenat fill de la filla de Faraó, 
He 11,25  25 preferint ans bé ser afligit ab  lo poble de Déu que gosar los plaers  
He 11,29  Vermella com si per terra seca; i  lo qual, provant de fer los egipcis, foren 
He 11,34  de les dolències, foren valents en  lo combat i posaren en fuga los exèrcits  
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He 11,38  38 Dels quals no era digne  lo món; anant errants per los deserts, per 
He 11,39  39 I tots aquestos, provats per  lo testimoni de la fe, no reberen la  
He 12,2 Jesús, autor i consumador de la fe,  lo qual, per lo goig que li fou proposat,  
He 12,2 i consumador de la fe, lo qual, per  lo goig que li fou proposat, sofrí creu,  
He 12,6 desmaïs quan te reprenga.» 6 Perquè  lo Senyor castiga al que ama, i assota al  
He 12,7  com a fills, perquè, ¿quin és  lo fill a qui no castiga lo pare? 8 Emperò 
He 12,7  ¿quin és lo fill a qui no castiga  lo pare? 8 Emperò si estau fora de  
He 12,12  ella han estat exercitats. 12 Per  lo qual, «alçau vostres mans caigudes i  
He 12,13 drets ab vostres peus», a fi de que  lo qui és coix no es desviï, ans bé sia  
He 12,16 ningun fornicari o profà, com Esaú,  lo qual per un bocí vengué sa  
He 12,20  més, 20 perquè no podien sofrir  lo que se’ls intimava: «Que si una bèstia 
He 12,21  apedregada.» 21 I era tan espantós  lo que es veia, que Moisès digué:  
He 12,23  primogènits que estan escrits en  lo cel, i a Déu, jutge de tots, i als  
He 12,26  no tan sols la terra, sinó també  lo cel.» 27 En això que diu: «encara una  
He 12,28  gràcia, per la que agradant a Déu,  lo servim ab sant temor i reverència. 29  
He 13,4  en son cos. 4 Sia en tots honest  lo matrimoni, i lo llit, immaculat; perquè 
He 13,4  Sia en tots honest lo matrimoni, i  lo llit, immaculat; perquè Déu judicarà  
He 13,5  sens avarícia, contentant-vos ab  lo present, perquè ell digué: «No et  
He 13,7  quals haveu d’imitar, considerant  lo fi de sa conversació. 8 Jesucrist, lo  
He 13,8  fi de sa conversació. 8 Jesucrist,  lo mateix ahir, i avui, i per a sempre. 9  
He 13,9  perquè és molt bo fortificar  lo cor ab la gràcia, no ab viandes, que no 
He 13,11  animals la sang dels quals ofereix  lo pontífice per lo pecat en lo santuari,  
He 13,11 dels quals ofereix lo pontífice per  lo pecat en lo santuari, són cremats fora  
He 13,11  lo pontífice per lo pecat en  lo santuari, són cremats fora del  
He 13,12  cremats fora del campament. 12 Per  lo qual també Jesús, per a santificar al  
He 13,15  d’alabança sens cessar, que és  lo fruit dels llavis que confessen son  
He 13,16  confessen son nom. 16 I no olvideu  lo fer bé i comunicar ab altres vostres  
He 13,21  sa voluntat, obrant en vosaltres  lo que sia agradable a sos ulls per  
Jm 1,6  fe, sens titubejar en res, perquè  lo qui titubeja és semblant a l’ola del  
Jm 1,11  11 Perquè així com a l’eixir  lo sol ab ardor se seca l’herba, i cau sa 
Jm 1,11  sa vistosa hermosura, així també  lo ric s’emmustueix en sos camins. 12  
Jm 1,15  concupiscència ha concebut, pareix  lo pecat, i el pecat, quan és consumat,  
Jm 1,21  no obra la justícia de Déu. 21 Per  lo tant, llançant tota immundícia i  
Jm 2,11  ha fet culpable de tot. 11 Perquè  lo qui digué: «No cometràs adulteri»,  
Jm 2,13  i la misericòrdia triümfa sobre  lo judici. 14 Què aprofitarà, germans  
Jm 2,14  ¿Per ventura pot la fe salvar- lo? 15 I si un germà o una germana  
Jm 2,16  ’s i assaciau’s», i no els donàs  lo que necessiten per lo cos, què  
Jm 2,16  no els donàs lo que necessiten per  lo cos, què aprofitaria? 17 Així també la  
Jm 2,26  un altre camí? 26 Perquè així com  lo cos, sens l’esperit, és mort, així  
Jm 3,2  i capaç també de refrenar tot  lo cos. 3 I si posam fre en la boca dels  
Jm 3,3  ens obeesquen, governam també tot  lo cos d’ells. 4 Mirau també les barques, 
Jm 3,4  petit timó se giren allà a on vol  lo qui les governa. 5 Així també la  
Jm 3,6  membres la que contamina tot  lo cos, i inflama la roda de nostra vida,  
Jm 3,17  modesta, dòcil, que s’acomoda a  lo que és bo, plena de misericòrdia i de  
Jm 4,12  la Llei, sinó jutge. 12 Un sol és  lo legislador i el jutge de la Llei, que  
Jm 4,14  i obtindrem guany.» 14 I no sabeu  lo que serà en lo dia de demà. 15 Perquè,  
Jm 4,14  14 I no sabeu lo que serà en  lo dia de demà. 15 Perquè, què és vostra  
Jm 5,Tit  en ell. 5,Tit Capítol V Denuncia  lo càstig que aguarda als rics que  
Jm 5,5  haveu engordit vostres cors per  lo dia del sacrifici. 6 Condemnàreu i  
Jm 5,7  a la vinguda del Senyor. Mirau com  lo pagès espera lo fruit preciós de la  
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Jm 5,7  Senyor. Mirau com lo pagès espera  lo fruit preciós de la terra, i l’aguarda 
Jm 5,11  als que sofreixen. Oiguéreu  lo sofriment de Job i vegéreu lo fi del  
Jm 5,11  lo sofriment de Job i vegéreu  lo fi del Senyor, perquè el Senyor és  
Jm 5,14  i préguien sobre ell, ungint- lo ab oli en nom del Senyor. 15 I l’  
Jm 5,19  se desviàs de la veritat i algú  lo convertís, 20 sàpia que lo qui faça que 
Jm 5,20  i algú lo convertís, 20 sàpia que  lo qui faça que un pecador se convertesca  
1Pe 1,1  estrangers que estan espargits per  lo Ponto, Galàcia, Capadòcia, Àsia i  
1Pe 1,3  vos sia multiplicada. 3 Beneït sia  lo Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist,  
1Pe 1,3  i Pare de nostre Senyor Jesucrist,  lo qual, conforme a sa abundant  
1Pe 1,4  se ni emmustuir-se, reservada en  lo cel per a vosaltres, 5 que sou guardats 
1Pe 1,5 a vosaltres, 5 que sou guardats per  lo poder de Déu per medi de la fe, per a  
1Pe 1,6  mostrada en l’últim temps. 6 En  lo que vosaltres vos regositjareu molt,  
1Pe 1,7  més preciosa que l’or pereixedor  (lo qual és acrisolat ab foc), sia trobada 
1Pe 1,9  i ple de glòria, 9 alcançant  lo fi de vostra fe, que és la salvació de  
1Pe 1,13  desitgen mirar los àngels. 13 Per  lo tant, cenyiu’s los lloms de vostre  
1Pe 1,17  l’obra de cada u, viviu en temor  lo temps de vostra peregrinació, 18 sabent 
1Pe 1,21  21 que per ell creeu en Déu, que  lo ressuscità d’entre els morts i li ha  
1Pe 2,3  és que haveu gustat quant dolç és  lo Senyor; 4 arrimant-vos al qual com a  
1Pe 2,6  acceptes a Déu en Jesucrist. 6 Per  lo qual se troba en l’Escriptura: «Mirau, 
1Pe 2,8  la Paraula i no creuen en allò per  lo qual foren ordenats. 9 Mes vosaltres  
1Pe 2,9 foren ordenats. 9 Mes vosaltres sou  lo llinatge elegit, lo sacerdoci real, la  
1Pe 2,9  vosaltres sou lo llinatge elegit,  lo sacerdoci real, la nació santa, lo  
1Pe 2,9  lo sacerdoci real, la nació santa,  lo poble d’adquisició; per a què  
1Pe 2,12  que veuran, glorifíquien a Déu en  lo dia de la visitació. 13 Someteu-vos,  
1Pe 2,22  per a què seguíssem sos passos; 22  «lo qual no pecà, ni fou trobat engany en  
1Pe 2,23  fou trobat engany en sa boca»; 23  lo qual, essent maleït, no maleïa; patint, 
1Pe 3,6  Sara obeïa a Abraham, apellidant- lo senyor; de la qual sou filles mentres  
1Pe 3,10  benedicció per herència. 10 Perquè  «lo qui àmia la vida i vulla veure los  
1Pe 3,12  pau i vaja detràs d’ella. 12 Puix  lo Senyor té fixos los ulls sobre els  
1Pe 3,12  a les pregàries d’ells, emperò  lo rostro està contra aquells que obren  
1Pe 3,13  que obren mal.» 13 ¿I qui és  lo qui podrà danyar-vos, si abraçau lo  
1Pe 3,13  qui podrà danyar-vos, si abraçau  lo bé? 14 I també si patiu alguna cosa per 
1Pe 3,14 la justícia, sou benaventurats. Per  lo qual, no temau de son terror ni us  
1Pe 3,16  bona consciència, per a què en  lo que diuen mal de vosaltres sien  
1Pe 3,18 una vegada morí per nostres pecats,  lo just per los injustos, per a oferir-  
1Pe 3,19  vivificat per l’Esperit. 19 En  lo qual anà també a predicar als esperits  
1Pe 3,22 per la resurrecció de Jesucrist, 22  lo qual se n’anà al cel i està a la dreta 
1Pe 4,1  ha sofert en la carn, ha cessat en  lo pecat. 2 De manera que el temps que li  
1Pe 4,3  3 Puix basta per aquestos que en  lo temps passat hagen complert la voluntat 
1Pe 4,4  i en abominables idolatries. 4 Per  lo que estranyen molt que vosaltres no  
1Pe 4,7  segons Déu en l’Esperit. 7 Emperò  lo fi de totes les coses s’ha acercat.  
1Pe 4,7  totes les coses s’ha acercat. Per  lo tant, siau prudents i vetllau en  
1Pe 4,10  sens murmurar. 10 Cada qual segons  lo do que ha rebut comuníquia’l als  
1Pe 4,11 coses sia Déu honrat per Jesucrist,  lo qual té la glòria i l’imperi per los  
1Pe 4,12  12 Caríssims, no us sorprengau en  lo foc de la tribulació, que és per a  
1Pe 4,14 sa glòria. 14 Si sou vituperats per  lo nom de Cristo, sereu benaventurats,  
1Pe 4,17  en esta part. 17 Puix ha arribat  lo temps en què lo judici comència per la  
1Pe 4,17  17 Puix ha arribat lo temps en què  lo judici comència per la casa de Déu. I  
1Pe 4,17  comença per nosaltres, ¿qual serà  lo fi d’aquells que no creuen l’evangeli 
1Pe 4,18  creuen l’evangeli de Déu? 18 I si  lo just a penes serà salvo, ¿l’impio, lo  
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1Pe 4,18 just a penes serà salvo, ¿l’impio,  lo pecador a on compareixeran? 19 I així,  
1Pe 5,1  glòria que s’ha de manifestar en  lo venider: 2 apasturau lo ramat de Déu  
1Pe 5,2  en lo venider: 2 apasturau  lo ramat de Déu que està entre vosaltres,  
1Pe 5,4  del ramat. 4 I quan aparega  lo príncep dels pastors, rebreu corona de  
1Pe 5,6 Déu, per a què vos exàltia quan sia  lo temps de sa visita; 7 tirant sobre ell  
1Pe 5,8  8 Siau moderats i vetllau, perquè  lo diable, vostre enemic, qual lleó  
1Pe 5,9 buscant a qui devorar. 9 Resistiu- lo, estant ferms en la fe, sabent que  
1Pe 5,9  que vostres germans espargits per  lo món sofreixen igual tribulació. 10 Mes  
1Pe 5,10  sofreixen igual tribulació. 10 Mes  lo Déu de tota gràcia, lo qui ens cridà en 
1Pe 5,10  10 Mes lo Déu de tota gràcia,  lo qui ens cridà en Jesucrist a sa eterna  
2Pe 1,Tit per poder tenir entrada abundant en  lo Regne del Senyor. Dóna a entendre que  
2Pe 1,Tit  la veritat de l’evangeli, proposa  lo medi d’aprofitar-se d’ell. 1 Simó  
2Pe 1,2  i pau complerta sia a vosaltres en  lo coneixement de Déu i de Jesucrist,  
2Pe 1,3  per la virtut de Déu, mediant  lo coneixement d’aquell que ens cridà per 
2Pe 1,4  sa pròpia glòria i virtut, 4 per  lo qual nos han estat donades moltes i  
2Pe 1,4  de la concupiscència que hi ha en  lo món. 5 I ademés d’això, vosaltres,  
2Pe 1,8  estèrils ni infructíferos en  lo coneixement de nostre Senyor Jesucrist. 
2Pe 1,10  de sos antics pecats. 10 Per  lo tant, germans, siau abans solícits de  
2Pe 1,11  donada abundantment l’entrada en  lo Regne etern de nostre Senyor i salvador 
2Pe 1,12 Senyor i salvador Jesucrist. 12 Per  lo qual no cessaré d’amonestar-vos  
2Pe 1,16  quan vos havem fet conèixer  lo poder i la presència de nostre Senyor  
2Pe 1,21  particular. 21 Puix en  lo temps antic no fou donada la profecia  
2Pe 2,2  per los quals serà blasfemat  lo camí de la veritat. 3 I per medi de l’ 
2Pe 2,5  pregoner de justícia, portant  lo diluvi sobre un món d’impios; 6 i  
2Pe 2,9 ab les obres detestables d’ells; 9  lo Senyor sap com llibertar de temptació  
2Pe 2,9  per a què sien aturmentats en  lo dia del judici. 10 I majorment aquells  
2Pe 2,15  maledicció; 15 los quals, deixant  lo camí dret, s’extraviaren, seguint lo  
2Pe 2,15  camí dret, s’extraviaren, seguint  lo camí de Balaam de Bosor, que amà lo  
2Pe 2,15 lo camí de Balaam de Bosor, que amà  lo premi de la iniquitat. 16 Emperò fou  
2Pe 2,20  enredats en elles són vençuts,  lo darrer fou fet per a ells pitjor que el 
2Pe 2,21 a ells pitjor que el primer. 21 Per  lo qual millor los hauria estat no haver  
2Pe 2,21  los hauria estat no haver conegut  lo camí de la justícia, que no després del 
2Pe 2,22 22 Puix los ha succeït allò que diu  lo refrà verdader: «Lo ca se’n tornà a lo 
2Pe 2,22  verdader: «Lo ca se’n tornà a  lo que havia vomitat, i la porca, rentada, 
2Pe 2,22  porca, rentada, a rebolcar-se en  lo fang.» 3,Tit Capítol III Los amonesta  
2Pe 3,4  dormiren tot permaneix així com en  lo principi de la creació.» 5 I certament  
2Pe 3,6  de l’aigua i en l’aigua. 6 Per  lo qual, lo món d’aquell temps, essent  
2Pe 3,6 aigua i en l’aigua. 6 Per lo qual,  lo món d’aquell temps, essent inundat per 
2Pe 3,7 guardats, i reservats per al foc en  lo dia del judici i de l’extermini dels  
2Pe 3,9  com un dia. 9 No retarda, doncs,  lo Senyor sa promesa, com alguns pensen,  
2Pe 3,10 10 Vindrà, doncs, com lladre de nit  lo dia del Senyor; en lo qual passaran los 
2Pe 3,10 lladre de nit lo dia del Senyor; en  lo qual passaran los cels ab gran soroll,  
2Pe 3,10  i els elements se derritiran ab  lo calor, i la terra i les obres que hi ha 
2Pe 3,12 a la vinguda del dia del Senyor, en  lo qual los cels, cremant, seran disolts,  
2Pe 3,14  quals habita la justícia. 14 Per  lo tant, caríssims, esperant aquestes  
1Jn 1,1  1 Lo que fou des del principi,  lo que oiguérem, lo que vegérem ab nostres 
1Jn 1,1  des del principi, lo que oiguérem,  lo que vegérem ab nostres ulls, lo que  
1Jn 1,1  lo que vegérem ab nostres ulls,  lo que miràrem i palparen nostres mans del 
1Jn 1,2  anunciam la vida eterna que era en  lo Pare i nos fou manifestada a nosaltres. 
1Jn 1,3  i nostra comunió certament és ab  lo Pare i son Fill Jesucrist. 4 I us  
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1Jn 1,10 10 Si diguéssem que no havem pecat,  lo fem a ell mentider, i sa paraula no  
1Jn 2,1  pecàs, tenim per advocat, junt ab  lo Pare, a Jesucrist, lo just. 2 I ell és  
1Jn 2,1  junt ab lo Pare, a Jesucrist,  lo just. 2 I ell és propiciació per  
1Jn 2,2  nostres, sinó també per los de tot  lo món. 3 I en això sabem que l’havem  
1Jn 2,5 la veritat no està en ell. 5 Emperò  lo qui guarda sa paraula, la caritat de  
1Jn 2,8  Emperò vos escric un manament nou,  lo qual és verdader en ell i en vosaltres; 
1Jn 2,11 no hi ha escàndol en ell. 11 Emperò  lo qui avorreix a son germà està en  
1Jn 2,15  al món ni les coses que hi ha en  lo món. Si algú ama lo món, la caritat del 
1Jn 2,15  que hi ha en lo món. Si algú ama  lo món, la caritat del Pare no està en  
1Jn 2,16  Pare no està en ell. 16 Perquè tot  lo que hi ha en lo món és concupiscència  
1Jn 2,16  ell. 16 Perquè tot lo que hi ha en  lo món és concupiscència de carn, i  
1Jn 2,17  no és del Pare, sinó del món. 17 I  lo món passa i sa concupiscència. Mes lo  
1Jn 2,17  món passa i sa concupiscència. Mes  lo qui fa la voluntat de Déu permaneix per 
1Jn 2,18  ara s’han fet anticrists, per  lo qual coneixem que és l’última hora. 19 
1Jn 2,22  sinó aquell que nega que Jesús és  lo Cristo? Aqueix tal és l’Anticrist, que 
1Jn 2,23  que nega al Fill no té al Pare;  lo qui confessa al Fill té també al Pare.  
1Jn 2,24  Pare. 24 Permanèsquia en vosaltres  lo que oíreu des del principi. Si  
1Jn 2,24 principi. Si permaneix en vosaltres  lo que oíreu des del principi, vosaltres  
1Jn 2,24  vosaltres també permaneixereu en  lo Fill i en lo Pare. 25 I aquesta és la  
1Jn 2,24 també permaneixereu en lo Fill i en  lo Pare. 25 I aquesta és la promesa que  
1Jn 3,1  quina caritat nos ha donat  lo Pare volent que tingam lo nom de fills  
1Jn 3,1  ha donat lo Pare volent que tingam  lo nom de fills de Déu, i ho siam. Per  
1Jn 3,1  fills de Déu, i ho siam. Per això  lo món no ens coneix, perquè no el coneix  
1Jn 3,2  fills de Déu, i no apareix encara  lo que havem de ser. Mes sabem que quan  
1Jn 3,2  a ell, per quant nosaltres  lo veurem així com ell és. 3 I tot aquell  
1Jn 3,4 fa pecat, traspassa la Llei, perquè  lo pecat és transgressió de la Llei. 5 I  
1Jn 3,6 que permaneix en ell no peca, i tot  lo qui peca no l’ha vist ni conegut. 7  
1Jn 3,8  principi pecà. Per això aparegué  lo Fill de Déu, per a destruir les obres  
1Jn 3,13  estranyeu, germans, si us avorreix  lo món. 14 Nosaltres coneixem que havem  
1Jn 3,23  és son manament: que cregam en  lo nom de son Fill Jesucrist i ens amem  
1Jn 4,1  han alçat molts falsos profetes en  lo món. 2 En això se coneix l’Esperit de  
1Jn 4,3  oït que ve, i que ara ja està en  lo món. 4 Vosaltres, fillets, sou de Déu i 
1Jn 4,4  de Déu i vencereu a aquell, perquè  lo qui està en vosaltres és major que el  
1Jn 4,4  és major que el que està en  lo món. 5 Ells són del món; per això  
1Jn 4,6  de Déu. Qui coneix a Déu, nos ou;  lo qui no és de Déu, no ens ou: en això  
1Jn 4,14  de son Esperit. 14 I nosaltres  lo vegérem i donàrem testimoni que el Pare 
1Jn 4,17  per a què tinguéssem confiança en  lo dia del judici; puix com ell és, així  
1Jn 4,18  la caritat perfeta llança fora  lo temor; perquè lo temor té pena, i així  
1Jn 4,18  llança fora lo temor; perquè  lo temor té pena, i així lo qui tem no és  
1Jn 4,18  perquè lo temor té pena, i així  lo qui tem no és perfet en la caritat. 19  
1Jn 5,Tit  és verdader home, i altres tres en  lo cel lo demostren verdader Fill de Déu,  
1Jn 5,Tit  home, i altres tres en lo cel  lo demostren verdader Fill de Déu, en qual 
1Jn 5,1  1 Tot aquell que creu que Jesús és  lo Cristo, és nat de Déu; i tot lo qui ama 
1Jn 5,1  és lo Cristo, és nat de Déu; i tot  lo qui ama al que l’ha engendrat, ama  
1Jn 5,4  d’ell no són pesats. 4 Perquè tot  lo que naix de Déu venç lo món, i esta és  
1Jn 5,4  Perquè tot lo que naix de Déu venç  lo món, i esta és la victòria que venç lo  
1Jn 5,4 món, i esta és la victòria que venç  lo món, nostra fe. 5 ¿Qui és lo que venç  
1Jn 5,5  venç lo món, nostra fe. 5 ¿Qui és  lo que venç lo món, sinó lo qui creu que  
1Jn 5,5  nostra fe. 5 ¿Qui és lo que venç  lo món, sinó lo qui creu que Jesús és Fill 
1Jn 5,5  5 ¿Qui és lo que venç lo món, sinó  lo qui creu que Jesús és Fill de Déu? 6  
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1Jn 5,6  en aigua i sang. I l’Esperit és  lo qui dóna testimoni, perquè l’Esperit  
1Jn 5,7 tres són los que donen testimoni en  lo cel: lo Pare, lo Verb, i l’Esperit  
1Jn 5,7  los que donen testimoni en lo cel:  lo Pare, lo Verb, i l’Esperit Sant. I  
1Jn 5,7 donen testimoni en lo cel: lo Pare,  lo Verb, i l’Esperit Sant. I aquestos  
1Jn 5,9  coses convenen en una. 9 Si rebem  lo testimoni dels homes, major és lo  
1Jn 5,9  lo testimoni dels homes, major és  lo testimoni de Déu, puix aquest és lo  
1Jn 5,9 lo testimoni de Déu, puix aquest és  lo testimoni de Déu, que és lo major,  
1Jn 5,9  és lo testimoni de Déu, que és  lo major, perquè ell ha testificat de son  
1Jn 5,10  de son Fill. 10 Lo qui creu en  lo Fill de Déu, té en si lo testimoni de  
1Jn 5,10  creu en lo Fill de Déu, té en si  lo testimoni de Déu. Lo qui no creu al  
1Jn 5,10  de Déu. Lo qui no creu al Fill,  lo fa mentider, perquè no creu en lo  
1Jn 5,10  lo fa mentider, perquè no creu en  lo testimoni que Déu ha donat de son Fill. 
1Jn 5,11  donat de son Fill. 11 I aquest és  lo testimoni: que Déu nos ha donat vida  
1Jn 5,12  12 Lo qui té al Fill, té la vida;  lo qui no té al Fill, no té la vida. 13  
1Jn 5,13  teniu vida eterna los que creeu en  lo nom del Fill de Déu. 14 I aquesta és la 
1Jn 5,15  15 I si sabem que ens ou en tot  lo que li demanem, ho sabem perquè tenim  
1Jn 5,19  sabem que som de Déu i tot  lo món està posat en lo Maligne. 20 I  
1Jn 5,19  de Déu i tot lo món està posat en  lo Maligne. 20 I sabem que vingué lo Fill  
1Jn 5,20  lo Maligne. 20 I sabem que vingué  lo Fill de Déu i que ens donà enteniment  
1Jn 5,20  en son Fill Jesucrist. Aquest és  lo verdader Déu i la vida eterna. 21  
2Jn 4  en veritat, així com havem rebut  lo manament del Pare. 5 I ara vos demano,  
2Jn 5  us escrigués un nou manament, sinó  lo que havem tingut des del principi: que  
2Jn 6  los seus manaments. Aquest és  lo manament: que camineu en ell com l’  
2Jn 7  s’han alçat molts impostors en  lo món, que no confessen que Jesucrist  
2Jn 8  mateixos, perquè no perdau  lo que haveu obrat, sinó que rebau  
2Jn 9 la doctrina de Cristo, no té a Déu;  lo qui persevera en la doctrina, aqueix té 
2Jn 11  en casa, ni el saludeu. 11 Perquè  lo qui el saluda comunica en ses males  
3Jn 3  per la vinguda dels germans i per  lo testimoni que han donat de ta veritat,  
3Jn 5  te portes ab fidelitat en tot  lo que fas ab los germans, i  
3Jn 11  11 Caríssim, no vulles seguir  lo que és mal, sinó lo que és bo. Lo qui  
3Jn 11  vulles seguir lo que és mal, sinó  lo que és bo. Lo qui fa bé, és de Déu; qui 
3Jn 12  mateixa veritat; i nosaltres també  lo donam, i tu saps que nostre testimoni  
Jud 9  l’arcàngel Miquel, disputant ab  lo diable, altercava sobre el cos de  
Jud 9  emperò digué: «Reprimesca’t  lo Senyor!» 10 Emperò aquestos blasfemen  
Jud 11  11 Ai d’aquells que seguiren  lo camí de Caín, i per l’interès se  
Jud 14  eternes. 14 I Enoc, que fou  lo setè després d’Adam, profetisà també  
Jud 14  aquestos dient: «Veus aquí vingué  lo Senyor entre mil de sos sants, 15 a fer 
Ap 1,2  per son àngel a Joan, servo seu, 2  lo qual ha donat testimoni de la paraula  
Ap 1,3  que en ella estan escrites, perquè  lo temps està cerca. 4 Joan a les set  
Ap 1,8  Amén! 8 Jo só l’alfa i l’omega,  lo principi i el fi, diu lo Senyor Déu,  
Ap 1,8  l’omega, lo principi i el fi, diu  lo Senyor Déu, que és, i que era, i que ha 
Ap 1,8  és, i que era, i que ha de venir,  lo Totpoderós. 9 Jo, Joan, vostre germà i  
Ap 1,9  i company en la tribulació, i en  lo Regne, i en la paciència en Jesucrist,  
Ap 1,9 Patmos, per la paraula de Déu i per  lo testimoni de Jesús. 10 Jo fui en l’  
Ap 1,15 en una fornal ardent, i sa veu, com  lo rumor de moltes aigües. 16 I tenia a sa 
Ap 1,16 dos talls, i sa cara resplendia com  lo sol en son vigor. 17 I així que el vegí 
Ap 1,18  jo só el primer i el darrer; 18  lo qui visc i he estat mort; i vet aquí  
Ap 2,Tit  Detesta al cristià tibi i promet  lo premi al vencedor. 1 »Escriu a l’àngel 
Ap 2,1  de la iglésia d’Efesi: »“Açò diu  lo qui té les set estrelles a sa dreta, i  
Ap 2,7 avorresc. 7 »Lo qui té orella, oiga  lo que l’Esperit diu a les iglésies: ‘Al  
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Ap 2,8  d’Esmirna, escriu: »“Açò diu  lo primer i el darrer, que morí i viu: 9  
Ap 2,10  coses que has de patir. Vet aquí  lo diable n’ha de ficar alguns de  
Ap 2,11 de vida. 11 »Lo qui té orella, oiga  lo que l’Esperit diu a les iglésies: Lo  
Ap 2,12 de la iglésia de Pèrgamo: »“Açò diu  lo que té l’espasa aguda de dos talls: 13 
Ap 2,13 tes obres, a on habites i a on està  lo siti de Satanàs; i conserves mon nom, i 
Ap 2,15  la doctrina dels nicolaïtes,  lo que jo avorresc. 16 Doncs, arrepenteix  
Ap 2,17 ma boca. 17 »Lo qui té orella, oiga  lo que diu l’Esperit a les iglésies: Al  
Ap 2,23 totes les iglésies sabran que jo só  lo qui escodrinyo les entranyes i els  
Ap 2,29  matí. 29 »Lo qui té orella, oiga  lo que l’Esperit diu a les iglésies.”  
Ap 3,1  de la iglésia de Sardis. »“Açò diu  lo qui té los set esperits de Déu, i les  
Ap 3,3  de Déu. 3 Recorda’t, doncs, de  lo que has rebut i oït, i guarda-ho bé,  
Ap 3,6  àngels. 6 »Lo qui té orella, oiga  lo que diu l’Esperit a les iglésies.” 7  
Ap 3,7  diu aquell que és sant i verdader,  lo qui té la clau de David, aquell que  
Ap 3,10  tentació que ha de venir sobre tot  lo món per a provar als habitants de la  
Ap 3,11  11 Mira que vinc luego: guarda  lo que tens, per a què ningú prenga ta  
Ap 3,12  ta corona. 12 »Al que vència,  lo faré columna en lo temple de mon Déu, i 
Ap 3,12  »Al que vència, lo faré columna en  lo temple de mon Déu, i no eixirà mai més  
Ap 3,12  més fora; i escriuré sobre d’ell  lo nom de mon Déu, i el nom de la ciutat  
Ap 3,13  meu nou. 13 »Qui té orella, oiga  lo que l’Esperit diu a les iglésies.” 14  
Ap 3,14  de Laodicea: »“Açò diu l’Amén,  lo fiel i verdader testimoni, lo principi  
Ap 3,14 Amén, lo fiel i verdader testimoni,  lo principi de la creació de Déu: 15  
Ap 3,18  que cómpries de mon or refinat en  lo foc, per a què sies ric, i et  
Ap 3,21  li concediré sentar-se ab mi en  lo meu trono; així com jo també he vençut  
Ap 3,22  trono. 22 »Lo qui té orella, oiga  lo que l’Esperit diu a les iglésies.”  
Ap 4,Tit  IV Veu l’Apòstol en un èxtasis  lo trono de Déu en lo cel, rodejat de vint 
Ap 4,Tit  en un èxtasis lo trono de Déu en  lo cel, rodejat de vint-i-quatre  
Ap 4,1  i veus aquí una porta oberta en  lo cel, i la primera veu que oiguí era com 
Ap 4,2  aquí un trono que estava posat en  lo cel, i sobre el trono estava un  
Ap 4,8  sant, sant, Senyor Déu totpoderós,  lo qual era, és i ha de venir.» 9 I quan  
Ap 4,9  i gràcies al que estava sentat en  lo trono, que viu per los sigles dels  
Ap 4,10  davant del que estava sentat en  lo trono i adoraven al que viu per los  
Ap 4,11  haveu criat totes les coses, i per  lo vostre plaer elles són i foren criades. 
Ap 5,Tit  plorava perquè ningú podia obrir  lo llibre tancat ab set sellos, l’obrí l’ 
Ap 5,Tit que poc abans havia estat mort. Per  lo que totes les criatures li tributaren  
Ap 5,1  mà dreta del que estava sentat en  lo trono un llibre escrit per dins i per  
Ap 5,2  alta veu: –¿Qui és digne d’obrir  lo llibre i de desfer sos sellos? 3 I  
Ap 5,3  sos sellos? 3 I ningú podia, ni en  lo cel, ni en la terra, ni davall la terra 
Ap 5,3  la terra, ni davall la terra obrir  lo llibre, ni mirar-lo. 4 I jo plorava  
Ap 5,3  terra obrir lo llibre, ni mirar- lo. 4 I jo plorava molt, perquè no s’  
Ap 5,4 no s’encontrà ningú digne d’obrir  lo llibre, ni de mirar-lo. 5 I un dels  
Ap 5,4  d’obrir lo llibre, ni de mirar- lo. 5 I un dels ancians me digué: –No  
Ap 5,5  me digué: –No plòries: vet aquí  lo lleó de la tribu de Judà, l’arrel de  
Ap 5,5 arrel de David, ha vençut per obrir  lo llibre i desfer sos set sellos. 6 I jo  
Ap 5,7 mà dreta del que estava assentat en  lo trono. 8 I quan hagué obert lo llibre,  
Ap 5,8  en lo trono. 8 I quan hagué obert  lo llibre, los quatre animals i los vint- 
Ap 5,9  –Digne sou, Senyor, de prendre  lo llibre i d’obrir sos sellos, perquè  
Ap 5,13  a totes les criatures que hi ha en  lo cel, i sobre la terra, i davall la  
Ap 5,13 davall la terra, i les que hi ha en  lo mar, i totes quantes hi ha en ells, les 
Ap 5,13  oiguí dir: –Al que està sentat en  lo trono, i a l’Anyell, benedicció, i  
Ap 6,3  a vèncer. 3 I quan ell hagué obert  lo segon sello, oiguí al segon animal que  
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Ap 6,5  una gran espasa. 5 I quan obrí  lo tercer sello, oiguí al tercer animal  
Ap 6,7  a l’oli ni al vi. 7 I quan obrí  lo quart sello, oiguí la veu del quart  
Ap 6,9  de la terra. 9 I quan hagué obert  lo quint sello, vegí sota de l’altar les  
Ap 6,9  morts per la paraula de Déu i per  lo testimoni que tenien; 10 i clamaven en  
Ap 6,11  poc de temps, fins que es complís  lo número de sos coservos i el de sos  
Ap 6,12  com ells. 12 I mirí quan ell obrí  lo sisè sello, i veus aquí hi hagué un  
Ap 6,12  un gran terratrèmol, i es tornà  lo sol negre com un sac de silici, i la  
Ap 6,17 i de la ira de l’Anyell. 17 Perquè  lo gran dia de sa ira és arribat, i ¿qui  
Ap 7,2  que pujava de la part a on naix  lo sol, i tenia la senyal de Déu viu, i  
Ap 7,4 nostre Déu en sos fronts. 4 I oiguí  lo número dels senyalats, que era cent i  
Ap 7,15 son temple, i el qui està sentat en  lo trono habitarà entre ells. 16 Ells no  
Ap 8,Tit  ulls. 8,Tit Capítol VIII Obert ja  lo setè sello, s’apareixen set àngels ab  
Ap 8,1  son resplendor. 1 I quan ell obrí  lo setè sello, hi hagué un silenci en lo  
Ap 8,1  setè sello, hi hagué un silenci en  lo cel com de mitja hora. 2 I vegí set  
Ap 8,7  calamarsa i foc barrejat ab sang,  lo qual caigué sobre la terra, i fou  
Ap 8,9  part de les criatures que havia en  lo mar, i tenia vida, morí; i fou  
Ap 8,12  la tercera part del dia, i  lo mateix de la nit. 13 I vegí i oiguí la  
Ap 9,2 clau del pou de l’abisme. 2 I obrí  lo pou de l’abisme i pujà fum del pou,  
Ap 9,2  fum d’un gran forn, i s’obscurí  lo sol i l’aire ab lo fum del pou. 3 I  
Ap 9,2  i s’obscurí lo sol i l’aire ab  lo fum del pou. 3 I del fum del pou  
Ap 9,4  homes que no tenen en sos fronts  lo sello de Déu. 5 I els fou donat que no  
Ap 9,14  quatre àngels que estan lligats en  lo gran riu Eufrates. 15 I foren  
Ap 9,16  de dos-cents milions. I jo oiguí  lo número d’ells. 17 I així jo vegí als  
Ap 10,Tit  en la mà. Aquest àngel anuncia  lo compliment de tot lo misteri així que  
Ap 10,Tit  àngel anuncia lo compliment de tot  lo misteri així que el setè àngel haja  
Ap 10,1  sobre son cap, i sa cara era com  lo sol, i sos peus, com columnes de foc. 2 
Ap 10,6 en los sigles dels sigles, que crià  lo cel i les coses que hi ha en ell, i la  
Ap 10,7  a tocar la trompeta, serà consumat  lo misteri de Déu, com ell ha declarat a  
Ap 10,8  vegada ab mi i deia: –Vés i pren  lo llibre obert de mà de l’àngel que està 
Ap 10,9 aní a l’àngel i li diguí: –Dóna’m  lo llibret. I ell me digué: –Pren-lo i  
Ap 10,9 lo llibret. I ell me digué: –Pren- lo i devora’l, i farà amargar ton ventre, 
Ap 10,10  serà dolç com la mel. 10 I prenguí  lo llibre de mà de l’àngel i el devorí; i 
Ap 11,Tit bèstia i ressuscitats per Déu. Toca  lo setè àngel la trompeta; se descriu la  
Ap 11,1  i se’m digué: –Alça’t i amida  lo temple de Déu, i l’altar, i als que  
Ap 11,2  i als que adoren en ell. 2 Emperò  lo pati que està fora del temple, deixa’l 
Ap 11,6 6 Aquestos tenen poder per a tancar  lo cel, que no ploga en los dies de la  
Ap 11,13  la desena part de la ciutat; i ab  lo terratrèmol foren morts dels homes set  
Ap 11,14  glòria a Déu del cel. 14 Passa  lo segon ai, i veus aquí que el tercer ai  
Ap 11,15  tocà la trompeta, i hi hagué en  lo cel grans veus dient: –Los regnes d’  
Ap 11,19  corromput la terra. 19 I s’obrí  lo temple de Déu en lo cel, i l’arca de  
Ap 11,19  19 I s’obrí lo temple de Déu en  lo cel, i l’arca de son testament fou  
Ap 12,1 del dragó infernal. 1 I aparegué en  lo cel un gran senyal: una dona vestida  
Ap 12,3  3 I fou vist un altre senyal en  lo cel; i veus aquí un gran dragó vermell, 
Ap 12,4 estava de part, a fi de tragar-se  lo fill luego que ella l’hagués parit. 5  
Ap 12,7  7 I hi hagué una gran batalla en  lo cel: Miquel i sos àngels peleaven  
Ap 12,8 i no fou trobat mai més son lloc en  lo cel. 9 I fou llançat fora aquell gran  
Ap 12,9 diable i Satanàs, que enganya a tot  lo món; i fou llançat a la terra, i sos  
Ap 12,10  ab ell. 10 I oiguí un clamor en  lo cel que deia: –Ara és arribada la  
Ap 12,11  dia i nit davant de Déu. 11 I ells  lo venceren per la sang de l’Anyell, i  
Ap 12,12  ses vides fins a la mort. 12 Per  lo tant, regositjau-vos, oh cels, i  
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Ap 12,13  sap que té poc temps. 13 I quan  lo dragó vegé que havia estat tirat per  
Ap 12,13  terra, perseguí a la dona que parí  lo fill baró, 14 i foren donades a la dona 
Ap 12,16  i la terra obrí sa boca i se xuclà  lo riu que havia llançat lo dragó de sa  
Ap 12,16 i se xuclà lo riu que havia llançat  lo dragó de sa boca. 17 I estava [*] lo  
Ap 12,17  dragó de sa boca. 17 I estava [*]  lo dragó contra la dona; i se n’anà a fer 
Ap 12,17  los manaments de Déu i tenen  lo testimoni de Jesucrist. 13,Tit Capítol  
Ap 13,1  deu corones, i sobre sos caps,  lo nom de blasfèmia. 2 I la bèstia que  
Ap 13,6  tabernacle, i als que habiten en  lo cel. 7 I li fou donat que fes guerra  
Ap 13,8 noms dels quals no estan escrits en  lo llibre de la vida de l’Anyell, que fou 
Ap 13,10  a altres, serà esclavisat;  lo qui màtia a espasa, és precís que mòria 
Ap 13,12  com un dragó, 12 i exercia tot  lo poder de la primera bèstia en sa  
Ap 13,17  o vendre, sinó aquell que té  lo senyal, o lo nom de la bèstia, o lo  
Ap 13,17  sinó aquell que té lo senyal, o  lo nom de la bèstia, o lo número de son  
Ap 13,17 lo senyal, o lo nom de la bèstia, o  lo número de son nom. 18 Aquí hi ha  
Ap 13,18  Qui té inteŀligència calcúlia  lo número de la bèstia, perquè és lo  
Ap 13,18  lo número de la bèstia, perquè és  lo número d’un home, i son número és sis  
Ap 14,Tit  en tota la terra. S’anúncia  lo judici final. Ve Jesucrist i es fa la  
Ap 14,1 mil que tenien escrit en sos fronts  lo nom d’ell i el nom de son Pare. 2 I  
Ap 14,6  l’evangeli etern per a predicar- lo als habitants de la terra, i a tota  
Ap 14,7  judici; i adorau a aquell que féu  lo cel i la terra, lo mar i les fonts de  
Ap 14,7 a aquell que féu lo cel i la terra,  lo mar i les fonts de les aigües. 8 I  
Ap 14,8  de les aigües. 8 I altre àngel  lo seguí, dient: –Caigué, caigué  
Ap 14,9 ira de sa fornicació. 9 I els seguí  lo tercer àngel, dient en alta veu: –Si  
Ap 14,11 bèstia i sa imatge, i el que prenga  lo senyal de son nom. 12 Aquí està la  
Ap 14,13  que des d’aquí en avant moren en  lo Senyor. Sí, diu l’Esperit, perquè ells 
Ap 14,17 altre àngel del temple que hi ha en  lo cel, tenint també una falç ben afilada. 
Ap 14,19  de la terra, i tirà la verema en  lo gran cup de la ira de Déu. 20 I fou  
Ap 14,20  la ira de Déu. 20 I fou trepitjat  lo cup fora de la ciutat, i isqué sang del 
Ap 15,1 àngels. 1 I vegí un altre senyal en  lo cel, gran i meravellós: set àngels que  
Ap 15,3  les arpes de Déu 3 i que cantaven  lo càntic de Moisès, servo de Déu, i el  
Ap 15,5  mirí; i veus aquí que s’obrí en  lo cel lo temple del tabernacle del  
Ap 15,5  i veus aquí que s’obrí en lo cel  lo temple del tabernacle del testimoni. 6  
Ap 15,6  tela neta i blanca, i cenyits per  lo pit de bandes d’or. 7 I un dels quatre 
Ap 15,8  virtut; i no podia entrar ningú en  lo temple fins que fossen consumades les  
Ap 16,2  ira de Déu sobre la terra. 2 I anà  lo primer i derramà sa copa sobre la  
Ap 16,2  maligna sobre els homes que tenien  lo senyal de la bèstia i sobre aquells que 
Ap 16,9  homes ab gran ardor i blasfemaren  lo nom de Déu, que té poder sobre aquestes 
Ap 16,9  s’arrepentiren per a glorificar- lo. 10 I el quint àngel derramà sa copa  
Ap 16,10  quint àngel derramà sa copa sobre  lo siti de la bèstia, i es tornà ple de  
Ap 16,12  ses aigües, per a què s’aparellàs  lo camí per als reis de l’orient. 13 I  
Ap 16,14 i van als reis de la terra i de tot  lo món, per a juntar-los per a la  
Ap 16,14  a juntar-los per a la batalla en  lo gran dia del Déu totpoderós. 15 Mirau  
Ap 16,15  vinc com un lladre. Benaventurat  lo qui vetlla, i guarda ses vestidures per 
Ap 17,2  los habitants de la terra ab  lo vi de sa prostitució. 3 I m’arrebatà  
Ap 17,7  –Per què et meravelles? Jo et diré  lo misteri de la dona i de la bèstia que  
Ap 17,8 noms dels quals no estan escrits en  lo llibre de vida des de la creació del  
Ap 17,9 i no és, i ab tot és. 9 I aquí està  lo sentit que té sabiduria. Los set caps  
Ap 17,14  Anyell los vencerà, perquè ell és  lo Senyor dels senyors i el Rei dels reis; 
Ap 18,3  de la terra s’han enriquit ab  lo poder de ses delícies. 4 I oiguí una  
Ap 18,8 serà cremada ab foc, perquè és fort  lo Déu que la judicarà. 9 I ploraran i es  
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Ap 18,9  i visqueren en plaer, quan veuran  lo fum de sa crema. 10 Estant lluny, per  
Ap 18,18 se pararen lluny. 18 I quan vegeren  lo fum de son incendi, clamaven dient:  
Ap 18,22  ningun artista; ni tampoc s’oirà  lo soroll de ninguna mola de molí; 23 i  
Ap 19,Tit  per la ruïna de Babilònia, per  lo Regne de Déu i per les bodes de l’  
Ap 19,1  una gran veu, com de molta gent en  lo cel, que deien: –Aŀleluia!, salvació, i 
Ap 19,6  que deien: –Aŀleluia! Perquè regnà  lo Senyor, nostre Déu totpoderós. 7  
Ap 19,10 I em postrí a sos peus per adorar- lo. I em diu: –Mira no ho faces; jo só  
Ap 19,10  teu i de tos germans que tenen  lo testimoni de Jesús. Adora a Déu, perquè 
Ap 19,11  és esperit de profecia. 11 I vegí  lo cel obert, i aparegué un cavall blanc;  
Ap 19,11  ell era apellidat Fiel i Verdader,  lo qual en justícia judica i fa la guerra. 
Ap 19,14  seguien los exèrcits que hi ha en  lo cel en cavalls blancs, vestits tots de  
Ap 19,15  ab vara de ferro; i ell trepitja  lo cup del vi del furor de la ira de Déu  
Ap 19,16  en sa vestidura i en sa cuixa  lo nom: «Rei de reis i Senyor de senyors.» 
Ap 19,17  17 I vegí un àngel que estava en  lo sol i clamava en veu alta dient a tots  
Ap 19,19  exèrcits reunits per a batallar ab  lo que estava sobre el cavall i ab son  
Ap 19,20 20 I fou presa la bèstia, i ab ella  lo profeta fals que féu prodigis davant d’ 
Ap 19,20  los quals enganyà als que reberen  lo senyal de la bèstia i a aquells que  
Ap 20,Tit  contra la ciutat santa; emperò  lo cel enviarà foc que els devorarà.  
Ap 20,2  dragó, la serpent antigua, que és  lo diable i Satanàs, i el lligà per mil  
Ap 20,4  sobre elles, i els fou donat  lo judicar; i vegí les ànimes d’aquells  
Ap 20,4  d’aquells que foren degollats per  lo testimoni de Jesús i per la paraula de  
Ap 20,6  resurrecció. 6 Benaventurat i sant  lo qui té part en la primera resurrecció:  
Ap 20,8  i els reunirà per a combatre;  lo número dels quals és com l’arena del  
Ap 20,11 sobre ell, a la vista del qual fugí  lo cel i la terra, i no fou trobat lo lloc 
Ap 20,11  lo cel i la terra, i no fou trobat  lo lloc d’ells. 12 I vegí als morts,  
Ap 20,12 i fou obert un altre llibre, que és  lo llibre de vida; i foren judicats los  
Ap 20,15 15 I el que no fou trobat escrit en  lo llibre de la vida fou llançat en l’  
Ap 21,1 un cel nou i una terra nova. Perquè  lo primer cel i la primera terra  
Ap 21,3 veu del trono que deia: –Veus aquí,  lo tabernacle de Déu és ab los homes, i  
Ap 21,5  primeres coses passaren. 5 I digué  lo que estava assentat en lo trono: –Veus  
Ap 21,5 5 I digué lo que estava assentat en  lo trono: –Veus aquí jo faç noves totes  
Ap 21,6  fet. Jo só l’alfa i l’omega,  lo principi i lo fi. Jo donaré beure de  
Ap 21,6  l’alfa i l’omega, lo principi i  lo fi. Jo donaré beure de grat al que  
Ap 21,19  Lo primer fonament era jaspe;  lo segon, zafir; lo tercer, robí; lo  
Ap 21,19  era jaspe; lo segon, zafir;  lo tercer, robí; lo quart, esmeralda; 20  
Ap 21,19  lo segon, zafir; lo tercer, robí;  lo quart, esmeralda; 20 lo quint,  
Ap 21,20  robí; lo quart, esmeralda; 20  lo quint, sardònica; lo sisè, sardia; lo  
Ap 21,20  esmeralda; 20 lo quint, sardònica;  lo sisè, sardia; lo setè, crisòlit; lo  
Ap 21,20  quint, sardònica; lo sisè, sardia;  lo setè, crisòlit; lo vuitè, beril; lo  
Ap 21,20 lo sisè, sardia; lo setè, crisòlit;  lo vuitè, beril; lo novè, topazi; lo desè, 
Ap 21,20 lo setè, crisòlit; lo vuitè, beril;  lo novè, topazi; lo desè, crisopraso; l’  
Ap 21,20  lo vuitè, beril; lo novè, topazi;  lo desè, crisopraso; l’onzè, jacinto; lo  
Ap 21,20 desè, crisopraso; l’onzè, jacinto;  lo dotzè, ametista. 21 I les dotze portes  
Ap 21,22 22 I no vegí temple en ella, perquè  lo Senyor, Déu totpoderós, i l’Anyell són 
Ap 21,22  Déu totpoderós, i l’Anyell són  lo temple d’ella. 23 I la ciutat no  
Ap 21,27  solament los que estan escrits en  lo llibre de vida de l’Anyell. 22,Tit  
Ap 22,3  estaran en ella, i sos servos  lo serviran. 4 I veuran sa cara, i son nom 
Ap 22,5  d’antorxa, ni llum de sol, perquè  lo Senyor Déu los iŀluminarà, i regnaran  
Ap 22,7  jo vinc de pressa.” Benaventurat  lo qui guarda les paraules de la profecia  
Ap 22,8  d’aquest llibre! 8 I jo, Joan, só  lo qui he oït i he vist aquestes coses. I  
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Ap 22,8  que me les mostrava per a adorar- lo, 9 i em digué: –Guarda no ho faces,  
Ap 22,10  profecia d’aquest llibre, perquè  lo temps està prop. 11 Lo qui danya,  
Ap 22,13 obres. 13 Jo só l’alfa i l’omega,  lo primer i lo darrer, principi i fi. 14  
Ap 22,13  só l’alfa i l’omega, lo primer i  lo darrer, principi i fi. 14  
Ap 22,15  els que serveixen als ídols, i tot  lo qui ama i fa mentida. 16 »Jo, Jesús, he 
Ap 22,18  de vida. 18 Perquè protesto a tot  lo qui ou les paraules de la profecia d’  
Mt 4,4  aquestes pedres se tórnien pans. 4  Lo qual, responent, li digué: –Escrit  
Mt 6,11  així en la terra com en lo cel. 11  Lo nostre pa de cada dia, donau-nos-lo 
Mt 10,27 ocult, que no s’hàgia de saber. 27  Lo que jo us dic en tenebres, dieu-ho en 
Mt 11,Tit  o si devien esperar a un altre.  Lo que ab est motiu digué Jesús sobre Joan 
Mt 13,24  altra paràbola los proposà, dient:  –Lo Regne del cel és semblant a un home  
Mt 13,31  Altra paràbola los proposà dient:  –Lo Regne del cel és semblant a un gra de  
Mt 13,32  prengué i sembrà en son camp. 32  Lo qual gra certament és la més petita de  
Mt 13,41  així succeirà en la fi del món. 41  Lo Fill de l’home enviarà sos àngels, i  
Mt 17,21  ells en Galilea, los digué Jesús:  –Lo Fill de l’home ha de ser entregat en  
Mt 19,20  a ton proïsme com a tu mateix. 20  Lo jove li diu: –Jo he guardat totes  
Mt 20,1  Zebedeu. Dóna vista a dos cegos. 1  »Lo Regne del cel és semblant a un pare de 
Mt 21,25 potestat faig jo aquestes coses: 25  Lo baptisme de Joan, d’a on era? ¿Del cel 
Mt 21,31  la voluntat del pare? Ells diuen:  –Lo primer. Jesús los diu: –En veritat vos 
Mt 22,2 parlar de nou ab paràboles dient: 2  –Lo Regne del cel és semblant a un rei que 
Mt 24,35  totes estes coses se cúmplien. 35  Lo cel i la terra passaran, emperò mes  
Mt 24,48  criat dolent digués en son cor:  “Lo meu senyor tarda a venir”, 49 i  
Mt 26,18  casa d’un cert home, i dieu-li:  “Lo Mestre diu: Mon temps s’acerca; en ta 
Mt 26,24 mà en lo plat, eix m’entregarà. 24  Lo Fill de l’home certament se’n va així 
Mc 2,27  que estaven ab ell? 27 I els deia:  –Lo dissabte fou fet per a l’home, i no  
Mc 4,14  doncs, totes les paràboles? 14  Lo sembrador és lo qui sembra la paraula.  
Mc 6,24  mare: –Què demanaré? I ella digué:  –Lo cap de Joan Baptista. 25 I tornant  
Mc 9,30  a sos deixebles i els deia:  –Lo Fill de l’home serà entregat en mans  
Mc 10,50  ànimo! Alça’t, que et crida. 50  Lo qual tirà la capa, i saltant, se n’anà 
Mc 11,30 autoritat faç jo aquestes coses. 30  Lo baptisme de Joan, era del cel o dels  
Mc 12,29 manaments. 29 I Jesús li respongué:  –Lo primer manament de tots és: “Ou,  
Mc 13,31  sens que tot això sia complert. 31  Lo cel i la terra passaran, emperò mes  
Mc 14,Tit  l’eucaristia. Oració en l’hort.  Lo Senyor és presentat a Caifàs. Negació  
Mc 14,14  éntria, dieu a l’amo de la casa:  “Lo Mestre diu: ¿A on és la sala en què he 
Mc 15,26  títol escrit de sa sentència era:  «Lo rei dels jueus.» 27 I crucificaren ab  
Mc 15,32  i no es pot salvar a si mateix! 32  Lo Cristo, lo rei d’Israel, que bàixia  
Mc 16,16  evangeli a totes les criatures. 16  Lo qui crega i sia batejat, se salvarà;  
Lc 1,28  –Déu vos sàlvia, plena de gràcia.  Lo Senyor és ab vós. Beneita vós entre les 
Lc 3,17  en Esperit Sant i en foc. 17  Lo ventador del qual està en sa mà, i  
Lc 5,39  vol després lo novell, puix dirà:  “Lo vell és millor.” 6,Tit Capítol VI  
Lc 6,5  sols los sacerdots? 5 I els digué:  –Lo Fill de l’home és també senyor del  
Lc 9,20  só, jo? Respongué Simó Pere dient:  –Lo Cristo de Déu. 21 Llavors ell los  
Lc 9,48 ’l posà prop de si. 48 I els digué:  –Lo qui rèbia a est infant en mon mon, me  
Lc 9,56  –No sabeu de quin esperit sou. 56  Lo Fill de l’home no ha vingut a perdre  
Lc 11,23  i repartirà ses despulles. 23  »Lo qui no està ab mi, contra mi està. I  
Lc 12,16  I los referí una paràbola, dient:  –Lo camp d’un home ric havia portat  
Lc 12,45  digués lo tal sirvent en son cor:  “Lo meu Senyor tarda a venir”, i començàs  
Lc 12,53  dos, i los dos contra los tres. 53  Lo pare estarà dividit contra el fill, i  
Lc 14,18  temps, començaren a escusar-se.  Lo primer li digué: »–He comprat una  
Lc 16,10  rèbien en les eternes morades. 10  Lo qui és fiel en lo poc, també és fiel en 
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Lc 17,20  de Déu, los respongué i digué:  –Lo Regne de Déu no vindrà de manera que  
Lc 17,30  del cel i els consumí a tots. 30  Lo mateix serà en lo dia en què es  
Lc 18,11  fariseu, i l’altre, publicà. 11  »Lo fariseu, posat en peu, orava en son  
Lc 18,13  delme de tot lo que posseesc. 13  »Lo publicà, al contrari, estant apartat,  
Lc 18,22  he guardat des de ma joventut. 22  Lo que, havent-ho oït Jesús, li digué:  
Lc 18,27  salvar-se? 27 Ell los digué:  –Lo que és impossible per als homes, és  
Lc 20,16  i donarà sa vinya a altres.  Lo que oït per los prínceps dels  
Lc 20,29  29 Eren, doncs, set germans.  Lo primer prengué muller, i morí sens  
Lc 21,8 mon nom dient: “Jo só lo Cristo”, i  “Lo temps està pròxim.” Guardau-vos de  
Lc 21,33  estes coses sien complertes. 33  Lo cel i la terra passaran, emperò mes  
Lc 22,11  al pare de famílies de la casa:  “Lo Mestre t’envia a dir: A on és l’  
Lc 23,19  i deslliurau-nos Barrabàs! 19  –Lo qual havia estat posat pres per causa  
Lc 24,19  dies? 19 Ell los digué: –Què?  –Lo de Jesús Nazaret –respongueren–, que  
Jn 1,15  és aquell de qui jo us deia:  Lo qui ha de venir després de mi ha estat  
Jn 1,41  era Andreu, germà de Simó Pere. 41  Lo primer a qui ell trobà fou son germà  
Jn 3,6 no pot entrar en lo Regne de Déu. 6  Lo qui de la carn és nat, carn és, i lo  
Jn 3,8 mes no saps d’a on ve, ni a on va.  Lo mateix succeeix a qualsevol home nat de 
Jn 3,31 que ell cresca i jo disminuesca. 31  »Lo qui ve de dalt és sobre tots. Lo qui  
Jn 3,31  »Lo qui ve de dalt és sobre tots.  Lo qui és de la terra és terrenal i parla  
Jn 3,31  és terrenal i parla de la terra.  Lo qui ve del cel és sobre tots, 32 i dóna 
Jn 3,33  oït, i ningú rep son testimoni. 33  Lo qui ha rebut son testimoni, sellà que  
Jn 3,35  no li donà l’Esperit ab mida. 35  Lo Pare ama al Fill i posà totes les coses 
Jn 3,36  totes les coses en ses mans. 36  Lo qui creu en lo Fill té la vida eterna;  
Jn 5,7  li digué: –Vols ésser curat? 7  Lo malalt li respongué: –Senyor, jo no  
Jn 5,23  al Fill així com honren al Pare.  Lo qui no honra al Fill, tampoc honra al  
Jn 7,20  doncs, cercant com matar-me?  Lo poble li respongué: –Estàs posseït del  
Jn 7,38  algú té set, vinga a mi i bega. 38  Lo qui creu en mi, eixiran de son ventre,  
Jn 8,6  les tals. Vós, doncs, què dieu? 6  Lo que li preguntaven tentant-lo per a  
Jn 8,25  –Qui ets, tu? Jesús los respongué:  –Lo Principi, lo mateix que us parlo. 26  
Jn 8,47 la veritat, per què no em creeu? 47  Lo qui és de Déu, escolta les paraules de  
Jn 9,31  ab tot, ell ha obert mos ulls. 31  Lo que sabem és que Déu no ou als  
Jn 10,9  els escoltaren. 9 Jo só la porta.  Lo qui éntria per mi se salvarà, i  
Jn 10,10  i eixirà, i trobarà pastura. 10  Lo lladre no ve sinó per a robar, i matar, 
Jn 10,11  11 »Jo só lo bon pastor.  Lo bon pastor sacrifica la vida per ses  
Jn 10,13  agarra i esbarria lo bestiar. 13  Lo mercenari fuig, perquè és assalariat, i 
Jn 11,9  –No hi ha dotze hores en lo dia?  Lo qui va de dia no encepega, perquè veu  
Jn 12,48 lo món sinó per a salvar lo món. 48  Lo qui em desprècia i no rep mes paraules, 
Jn 13,7 peus? 7 Respongué Jesús dient-li:  –Lo que jo faç, tu no ho comprens ara, i  
Jn 13,10  i lo cap també. 10 Jesús li diu:  –Lo qui està rentat no necessita sinó  
Jn 14,24  a ell, i farem mansió en ell. 24  Lo qui no m’ama, no guarda mes paraules.  
Jn 15,5  só lo cep, vosaltres los sarments.  Lo qui està unit ab mi, i jo ab ell,  
Jn 15,6  puix que sens mi no podeu res. 6  Lo qui no permaneix en mi, serà llançat  
Jn 15,17  en mon nom vos la concedesca. 17  Lo que jo us mano és que us ameu uns a  
Jn 15,20 aquella sentència que jo us he dit:  “Lo sirvent no és major que son amo.” Si  
Jn 15,23  no tenen escusa de son pecat. 23  Lo qui m’avorreix a mi, avorreix també a  
Jn 18,11  Pere: –Torna l’espasa a la baina.  Lo calze que m’ha donat mon Pare, no he  
Jn 19,22  dels jueus.” 22 Pilat respongué:  –Lo que he escrit, he escrit. 23 Havent,  
Ac 1,17  aquells que prengueren a Jesús. 17  Lo qual era contat ab nosaltres i tenia  
Ac 2,20  sang, i foc, i vapor de fum. 20  Lo sol se convertirà en tenebres, i la  
Ac 3,13  haguéssem fet caminar a aquest? 13  Lo Déu d’Abraham, i el Déu d’Isaac, i el 
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Ac 3,22  digué verdaderament als pares:  “Lo Senyor, vostre Déu, vos alçarà un  
Ac 4,25 mar, i tot lo que hi ha en ells. 25  Lo qui en Esperit Sant, per boca de nostre 
Ac 5,30  a Déu primer que als homes. 30  Lo Déu de nostres pares ressuscità a  
Ac 7,2  –Barons germans i pares, oïu:  Lo Déu de la glòria s’aparegué a nostre  
Ac 7,44  doncs, més allà de Babilònia.” 44  »Lo tabernacle del testimoni estigué ab  
Ac 7,45  segons la forma que havia vist. 45  Lo qual també nostres pares que vingueren  
Ac 7,49  fets de mà, com diu lo profeta: 49  “Lo cel és mon trono, i la terra, la  
Ac 10,15  15 I altra vegada la veu li digué:  –Lo que Déu ha purificat no ho anomènies  
Ac 10,22  haveu vingut? 22 I ells digueren:  –Lo centurió Corneli, baró just i temerós  
Ac 11,9  altra vegada la veu del cel:  »–Lo que Déu ha purificat, no ho anomènies 
Ac 11,30  que habitaven en la Judea. 30  Lo que feren enviant-ho als ancians per  
Ac 13,17  i els que temeu a Déu, oïu: 17  Lo Déu del poble d’Israel elegí a nostres 
Ac 14,Tit  XIV Miracle de Pau i Bernabé.  Lo que sofriren en Iconi i altres ciutats  
Ac 14,15  mar, i tot quant hi ha en ells. 15  Lo qui en los sigles passats ha permès a  
Ac 17,24  aqueix és lo qui jo us anuncio. 24  Lo Déu que féu lo món i totes les coses  
Ac 18,27  als deixebles que el rebessen.  Lo qual, havent arribat allí, fou de gran  
Ac 21,Tit  XXI Viatge de Pau a Jerusalem.  Lo profeta Àgabo li prediu los treballs  
Ac 22,14  instant lo vegí. 14 I ell digué:  »–Lo Déu de nostres pares t’ha  
Ac 24,2  Tèrtuŀlo a acusar-lo dient:  –Lo gosar nosaltres per vós de gran  
Ac 25,Tit  davant de Festo. Apeŀla a Cèsar.  Lo rei Agripa desitja veure a Pau, i Festo 
Rm 1,17  de fe en fe, com està escrit:  «Lo just per la fe viu.» 18 Perquè la ira  
Rm 4,18  que no són com les que són. 18  Lo qui contra esperança cregué en  
Rm 14,6  Abúndia cada qual en sa opinió. 6  Lo qui fa diferència del dia, la fa per al 
Rm 15,33  refrigeri junt ab vosaltres. 33  Lo Déu de pau, doncs, sia ab vosaltres  
1Co 3,20  astúcia.» 20 I en altra part:  «Lo Senyor coneix los pensaments dels  
1Co 7,3 sa muller, i cada dona son marit. 3  Lo marit pàguia a sa muller la deguda  
1Co 7,29  germans, és que el temps és curt.  Lo que importa és que los que tenen  
1Co 7,32  que visquésseu sens cuidados.  Lo qui no té muller està ansiós per les  
1Co 10,16 parlo, judicau de lo que us dic. 16  Lo calze de benedicció que beneïm, ¿no és  
1Co 14,Tit  és la caritat. 14,Tit Capítol XIV  Lo do de llengües és inferior al de  
1Co 15,45 cos espiritual, com està escrit: 45  Lo primer home Adam fou format en ànima  
1Co 15,47  i després lo que és espiritual. 47  Lo primer home, de la terra, terrenal; lo  
1Co 16,2  en les iglésies de Galàcia. 2  Lo primer dia de la semana cada u de  
2Co 3,Tit  comparada ab la Llei escrita.  Lo vel que cobreix la inteŀligència de les 
2Co 5,21  que us reconcilieu ab Déu. 21  Lo qual per nosaltres féu pecat al que no  
2Co 11,17  de que em gloriï un poc encara. 17  Lo que dic per lo que toca a esta glòria,  
2Co 11,31  que són pròpies de ma flaquesa. 31  Lo Déu i el Pare de nostre Senyor  
Ef 5,28  mullers com a sos propis cossos.  Lo qui ama a sa muller, s’ama a si  
Fl 2,6  hi hagué també en Cristo Jesús: 6  Lo qual, essent en la forma de Déu, no  
Fl 4,5  vostra modèstia a tots los homes.  Lo Senyor està prop. 6 No tingau afany per 
Fl 4,9  alabança, pensau en estes coses. 9  Lo que haveu après, i rebut, i oït, i vist 
Col 1,15  sang i la remissió dels pecats. 15  Lo qual és imatge del Déu invisible, lo  
Col 1,24  qual jo, Pau, só fet ministre. 24  Lo qual ara me regositjo en mes afliccions 
2Te 3,16  dónia pau sempre i en totes parts.  Lo Senyor sia ab tots vosaltres. 17 La  
2Tm 2,6  coronat si no pelea segons llei. 6  Lo pagès que treballa deu ser lo primer  
2Tm 2,19  se manté ferm tenint aquest sello:  «Lo Senyor coneix als que són seus»; i:  
2Tm 4,22  i Clàudia, i tots los germans. 22  Lo Senyor Jesucrist sia ab ton esperit. La 
Tt 1,6  cada ciutat, com t’havia manat. 6  Lo qui sia sens nota, marit d’una muller, 
He 1,3  per qui féu també los sigles. 3  Lo qual, essent lo resplendor de sa glòria 
He 1,7 Déu.» 7 I en quant als àngels, diu:  «Lo qui fa a sos àngels, esperits, i a sos 
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He 5,2 dons i sacrificis per los pecats. 2  Lo qual se pot compadèixer dels que  
He 5,7  segons l’ordre de Melquisedec.» 7  Lo qual en los dies de sa carn, quan ell  
He 7,18 segons l’ordre de Melquisedec.» 18  Lo manament primer és abrogat  
He 9,9  en peu lo primer tabernacle. 9  Lo qual era figura de lo que passava en  
He 10,28  de devorar als enemics de Déu. 28  Lo qui prevarica contra la Llei de Moisès, 
He 10,30  diu lo Senyor.» I altra vegada:  «Lo Senyor judicarà a son poble.» 31 Cosa  
He 13,6  manera que pugam dir ab confiança:  «Lo Senyor és mon ajuda; no temeré cosa  
Jm 1,8 que rebrà cosa alguna del Senyor. 8  Lo baró d’ànimo doble és inconstant en  
Jm 1,9 és inconstant en tots sos camins. 9  Lo germà que és humil gloriï’s en sa  
Jm 3,2  tots tropessam en moltes coses.  Lo qui no tropessa en paraula, aqueix tal  
Jm 4,11  no digau mal los uns dels altres.  Lo qui diu mal de son germà, o judica a  
1Pe 2,24  que el judicava injustament. 24  Lo mateix que portà nostres pecats en son  
1Pe 3,21 és, vuit, se salvaren per aigua. 21  Lo que era figura del baptisme d’ara que  
2Pe 2,22  allò que diu lo refrà verdader:  «Lo ca se’n tornà a lo que havia vomitat, 
1Jn 1,1  que ens purifica dels pecats. 1  Lo que fou des del principi, lo que  
1Jn 1,3  nos fou manifestada a nosaltres. 3  Lo que vegérem i oiguérem, això vos  
1Jn 2,4  si guardam sos manaments. 4  Lo qui diu que el coneix, i no guarda sos  
1Jn 2,7  l’haveu tingut des del principi.  Lo manament antic és la paraula que  
1Jn 2,9  verdadera llum ara resplendeix. 9  Lo qui diu que està en llum, i avorreix a  
1Jn 2,10  està en tenebres fins ara. 10  Lo qui ama a son germà habita en la llum,  
1Jn 3,7  7 Fillets, no us engànyia ningú.  Lo qui fa justícia és just, així com ell  
1Jn 3,8 just, així com ell també és just. 8  Lo qui comet pecat és del diable, perquè  
1Jn 3,14  a vida en què amam als germans.  Lo qui no ama a son germà està en la mort. 
1Jn 3,17  nostra vida per los germans. 17  Lo qui tinga riqueses d’aquest món i  
1Jn 4,8 ama és nat de Déu i coneix a Déu. 8  Lo qui no ama no coneix a Déu, perquè Déu  
1Jn 5,10  ell ha testificat de son Fill. 10  Lo qui creu en lo Fill de Déu, té en si lo 
1Jn 5,10  Déu, té en si lo testimoni de Déu.  Lo qui no creu al Fill, lo fa mentider,  
1Jn 5,12 i aquesta vida està en son Fill. 12  Lo qui té al Fill, té la vida; lo qui no  
3Jn 11  lo que és mal, sinó lo que és bo.  Lo qui fa bé, és de Déu; qui fa mal, no  
Ap 1,11  veu, com de trompeta, 11 que deia:  –Lo que veus, escriu-ho en un llibre, i  
Ap 1,20  han de ser després d’aquestes: 20  »Lo misteri de les set estrelles que has  
Ap 2,7  que jo també avorresc. 7  »Lo qui té orella, oiga lo que l’Esperit  
Ap 2,11  i et donaré la corona de vida. 11  »Lo qui té orella, oiga lo que l’Esperit  
Ap 2,11  que l’Esperit diu a les iglésies:  Lo qui vència no rebrà dany de la segona  
Ap 2,17  ells ab l’espasa de ma boca. 17  »Lo qui té orella, oiga lo que diu l’  
Ap 2,18  l’àngel de la iglésia de Tiatira:  »“Lo Fill de Déu, que té los ulls com  
Ap 2,29  també l’estrella del matí. 29  »Lo qui té orella, oiga lo que l’Esperit  
Ap 3,5  blanques, perquè són dignes. 5  »Lo que vència serà vestit ab vestidures  
Ap 3,6  mon Pare i davant de sos àngels. 6  »Lo qui té orella, oiga lo que diu l’  
Ap 3,22 sentat ab mon Pare en son trono. 22  »Lo qui té orella, oiga lo que l’Esperit  
Ap 9,Tit  de tocar encara! 9,Tit Capítol IX  Lo que esdevingué al tocar la quinta i  
Ap 13,10  9 Si algú té orella, òiguia. 10  «Lo qui esclavísia a altres, serà  
Ap 19,Tit  Déu i per les bodes de l’Anyell.  Lo Verb de Déu triümfa de sos enemics. 1  
Ap 19,13  de sang; i son nom és apellidat:  «Lo Verb de Déu.» 14 I el seguien los  
Ap 21,7  de la font de l’aigua de vida. 7  Lo qui vència posseirà aquestes coses, i  
Ap 21,19  adornats de tota pedra preciosa.  Lo primer fonament era jaspe; lo segon,  
Ap 22,11  perquè lo temps està prop. 11  Lo qui danya, dànyia encara; i el que està 
2Pe 2,16  parlant veu d’home refrenà la  locura del profeta. 17 Aquestes són fonts  
Rm 1,13  ha estat impedit fins ara), per a  lograr algun fruit també entre vosaltres,  
Ac 27,13  vent de migjorn, pensant tenir ja  lograt son intent, llevant àncores en  
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2Tm 1,5  la qual habità primer en ta àvia  Loide i en ta mare Eunice, i estic cert  
2Co 6,6  6 en puresa, en ciència, en  longanimitat, en mansuetud, en Esperit  
Ga 5,22 pau, paciència, benignitat, bondat,  longanimitat, 23 mansuetud, fe, modèstia,  
Col 1,11  de sa glòria, en tota paciència i  longanimitat, ab goig, 12 donant gràcies a 
2Tm 3,10  modo de conduir-me, intent, fe,  longanimitat, caritat, paciència, 11  
2Pe 3,15 i irreprensibles. 15 I creeu que la  longanimitat del Senyor és salvació,  
Mt 2,4 tot Jerusalem. 4 I convocant a tots  los prínceps dels sacerdots i als escribes 
Mt 2,4 sacerdots i als escribes del poble,  los preguntava a on havia de nàixer lo  
Mt 2,8 aparegué l’estrella. 8 I enviant- los a Betlem, los digué: –Anau e informau  
Mt 2,8  8 I enviant-los a Betlem,  los digué: –Anau e informau’s bé de l’  
Mt 2,16  molt; i enviant, féu matar tots  los infants que hi havia en Betlem i en  
Mt 2,20  terra d’Israel, perquè són morts  los que volien matar a l’infant. 21  
Mt 2,23  a què es complís lo que havien dit  los profetes: «S’anomenarà nazareno.»  
Mt 3,7  saduceus venien a son baptisme,  los digué: –Raça d’escurçons! Qui us ha  
Mt 4,8  molt alta, i li mostrà tots  los regnes del món i la glòria d’ells, 9  
Mt 4,11  lo diable lo deixà. I veus aquí  los àngels arribaren i el servien. 12 I  
Mt 4,13  en Cafarnaüm, ciutat marítima en  los confins de Zabulon i de Neftalim, 14  
Mt 4,16  la regió de la sombra de la mort,  los nasqué llum.» 17 Des d’aquella hora  
Mt 4,18  anomena Pere, i Andreu, son germà,  los quals tiraven lo filat al mar, puix  
Mt 4,20  20 I ells a l’instant deixaren  los filats i el seguiren. 21 I prosseguint 
Mt 4,22  cridà. 22 I ells, al punt, deixant  los filats i son pare, lo seguiren. 23 I  
Mt 4,24  tota la Síria, i li portaven tots  los faltats de salut i acomesos de  
Mt 4,24  de diferents mals i dolors, i  los posseïts dels dimonis, i los  
Mt 4,24  i los posseïts dels dimonis, i  los llunàtics, i los paralítics, i els  
Mt 4,24  dels dimonis, i los llunàtics, i  los paralítics, i els curava. 25 I el  
Mt 5,2  sos deixebles. 2 I obrint sa boca,  los ensenyava dient: 3 –Benaventurats los  
Mt 5,3  ensenyava dient: 3 –Benaventurats  los pobres d’esperit, perquè d’ells és  
Mt 5,4  lo Regne del cel. 4 »Benaventurats  los mansos, perquè ells posseiran la  
Mt 5,5  la terra. 5 »Benaventurats  los que ploren, perquè ells seran  
Mt 5,6  seran aconsolats. 6 »Benaventurats  los que tenen fam i set de justícia,  
Mt 5,7  seran saciats. 7 »Benaventurats  los misericordiosos, perquè ells  
Mt 5,8  misericòrdia. 8 »Benaventurats  los nets de cor, perquè ells veuran a Déu. 
Mt 5,9 ells veuran a Déu. 9 »Benaventurats  los pacífics, perquè seran anomenats fills 
Mt 5,10  fills de Déu. 10 »Benaventurats  los que sofreixen persecució per amor de  
Mt 5,15  per a què iŀlumínia a tots  los que estan en casa. 16 Bríllia així  
Mt 5,17 Profetes. No he vingut a destruir- los sinó a donar-los compliment. 18  
Mt 5,17  a destruir-los sinó a donar- los compliment. 18 »Perquè en veritat vos  
Mt 5,28  jo us dic que qualsevol que pòsia  los ulls en una dona per a cobdiciar-la, 
Mt 5,44  als que us avorreixen i pregau per  los que us perseguesquen i calumniïn, 45 a 
Mt 5,46  tindreu? ¿No ho fan també  los publicans? 47 I si tan solament  
Mt 5,47  què feu de més? ¿No ho fan també  los gentils? 48 »Siau, puix, vosaltres  
Mt 6,2  abans a so de trompeta, com ho fan  los hipòcrites en les sinagogues i en los  
Mt 6,2  hipòcrites en les sinagogues i en  los carrers per a ser honrats dels homes.  
Mt 6,5  5 »I quan pregau, no feu com  los hipòcrites, que amen pregar estant  
Mt 6,7  pregueu, no parleu molt, com fan  los gentils. Puix pensen que parlant molt  
Mt 6,16  dejuneu, no us poseu tristos com  los hipòcrites, puix desfiguren sos  
Mt 6,19  la terra, a on lo rovell i l’arna  los consumeixen i a on los lladres los  
Mt 6,19  i l’arna los consumeixen i a on  los lladres los desenterren i roben. 20  
Mt 6,19  los consumeixen i a on los lladres  los desenterren i roben. 20 Ans bé  
Mt 6,20  cel, a on ni lo rovell ni l’arna  los consum i a on los lladres no els  
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Mt 6,20 rovell ni l’arna los consum i a on  los lladres no els desenterren i roben. 21 
Mt 6,26  lo cos més que el vestit? 26 Mirau  los aucells de l’aire, que no sembren, ni 
Mt 6,26 en graners. I vostre Pare celestial  los alimenta. ¿I no valeu vosaltres molt  
Mt 6,28  lo vestir? Considerau com creixen  los lliris del camp. Ells no treballen ni  
Mt 6,32  o: Ab què ens cobrirem? 32 Perquè  los gentils s’afanen per totes aquestes  
Mt 7,Tit fi del sermó de Jesucrist. Condemna  los judicis temeraris. Diu que no s’han  
Mt 7,Tit  del cel, i que s’han de distingir  los falsos profetes dels verdaders, així  
Mt 7,12 a ells, perquè aqueixa és la Llei i  los Profetes. 13 »Entrau per la porta  
Mt 7,13 que guia a la perdició, i molts són  los que entren per ell. 14 Perquè estreta  
Mt 7,14 camí que guia a la vida, i pocs són  los que el troben. 15 »Guardau’s dels  
Mt 7,16  llops robadors. 16 Per sos fruits  los coneixereu. ¿Se cullen, per ventura,  
Mt 7,20 foc. 20 Així, doncs, per sos fruits  los coneixereu. 21 »No tot aquell que em  
Mt 7,22  en ton nom, i en ton nom llançàrem  los dimonis, i en ton nom férem molts  
Mt 7,25  25 I baixà la pluja, i vingueren  los rius, i bufaren los vents, i  
Mt 7,25  i vingueren los rius, i bufaren  los vents, i arremeteren contra aquella  
Mt 7,27  27 I baixà la pluja, i vingueren  los rius, i bufaren los vents, i  
Mt 7,27  i vingueren los rius, i bufaren  los vents, i arremeteren contra aquella  
Mt 7,29  la gent de sa doctrina. 29 Perquè  los ensenyava com un que té autoritat, i  
Mt 7,29  com un que té autoritat, i no com  los seus escribes i els fariseus. 8,Tit  
Mt 8,12  Jacob en lo Regne del cel. 12 Però  los fills del Regne seran llançats a les  
Mt 8,12  les tenebres exteriors: allí seran  los plors i lo cruixir de dents. 13 I  
Mt 8,15  i la deixà la febre; i s’aixecà i  los servia. 16 I vingut lo vespre, li  
Mt 8,16  i ab sa paraula llançava  los esperits, i curà a tots los que  
Mt 8,16  los esperits, i curà a tots  los que estaven malalts. 17 Per a què es  
Mt 8,20  digué: –Les guineus tenen caus, i  los aucells de l’aire, nius, mes lo Fill  
Mt 8,26  -nos que pereixem. 26 I Jesús  los digué: –De què temeu, homes de poca  
Mt 8,27  i se seguí una gran bonança. 27 I  los homes se meravellaren, i deien: –Qui  
Mt 8,27  i deien: –Qui és aquest a qui  los vents i lo mar obeeixen? 28 I havent  
Mt 8,31  una gran ramada de porcs. 31 I  los dimonis li pregaven dient: –Si ens  
Mt 8,32  -nos a la ramada de porcs. 32 I  los digué: –Anau. I ells eixiren i se n’  
Mt 8,33 moriren ofegats en les aigües. 33 I  los pastors fugiren, i arribant a la  
Mt 9,11  ab ell i ab sos deixebles. 11 I  los fariseus, al veure tal cosa, deien a  
Mt 9,11  és que el vostre mestre menja ab  los publicans i pecadors? 12 I oint-ho  
Mt 9,12  I oint-ho Jesús, digué: –No són  los que estan bons los que necessiten de  
Mt 9,12  digué: –No són los que estan bons  los que necessiten de metge, sinó los que  
Mt 9,12  los que necessiten de metge, sinó  los que estan mals. 13 Anau, doncs, i  
Mt 9,14  14 Llavors se li acercaren  los deixebles de Joan i li digueren: –Per  
Mt 9,14 i li digueren: –Per què nosaltres i  los fariseus dejunam tan sovint, i los  
Mt 9,14  los fariseus dejunam tan sovint, i  los vostres deixebles no dejunen? 15 I  
Mt 9,15  deixebles no dejunen? 15 I Jesús  los digué: –¿Per ventura poden estar  
Mt 9,15  –¿Per ventura poden estar afligits  los fills de l’Espòs mentres que està ab  
Mt 9,17  vells. D’altra manera se rebenten  los bots i es vessa lo vi, i los bots se  
Mt 9,17  los bots i es vessa lo vi, i  los bots se fan malbé. Sinó que posen vi  
Mt 9,18  l’un i l’altre. 18 Mentres ell  los deia estes coses, veus aquí un príncep 
Mt 9,28 havent arribat a la casa, vingueren  los cegos a ell. I Jesús los diu: –¿Creeu  
Mt 9,28  vingueren los cegos a ell. I Jesús  los diu: –¿Creeu que jo puc fer això per a 
Mt 9,29  digueren: –Sí, Senyor. 29 Llavors  los tocà los ulls dient: –Segons vostra  
Mt 9,29  –Sí, Senyor. 29 Llavors los tocà  los ulls dient: –Segons vostra fe, així se 
Mt 9,30  se us faça. 30 I se’ls obriren  los ulls, i Jesús los amenaçà dient:  
Mt 9,30  I se’ls obriren los ulls, i Jesús  los amenaçà dient: –Mirau que ningú ho  
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Mt 9,34  semblant cosa en Israel. 34 Emperò  los fariseus deien: –Per virtut del  
Mt 9,34  del príncep dels dimonis, llança  los dimonis. 35 I Jesús anava recorrent  
Mt 9,37  verdaderament és gran, emperò pocs  los treballadors. 38 Pregau, doncs, al  
Mt 10,Tit  dels dotze apòstols. Jesucrist  los instrueix i els dóna potestat. Los  
Mt 10,1  convocat a sos dotze deixebles,  los donà poder sobre los esperits impurs,  
Mt 10,1  deixebles, los donà poder sobre  los esperits impurs, per a llançar-los,  
Mt 10,1  esperits impurs, per a llançar- los, i per a curar tot mal i tota  
Mt 10,2  curar tot mal i tota dolència. 2 I  los noms dels dotze apòstols són aquestos: 
Mt 10,5  envià aquestos dotze, manant- los i dient: –No aneu per lo camí dels  
Mt 10,20 de parlar. 20 Puix no sou vosaltres  los que parlau, sinó l’Esperit de vostre  
Mt 10,21 i lo pare, a son fill. I s’alçaran  los fills contra dels pares i los faran  
Mt 10,21  los fills contra dels pares i  los faran morir. 22 I per causa meva sereu 
Mt 10,27  oïu a l’orella, predicau-ho en  los terrats. 28 I no temau als que maten  
Mt 10,30 la voluntat de vostre Pare? 30 Fins  los cabells de vostre cap estan tots  
Mt 10,36  i a la nora contra sa sogra. 36 I  los enemics de l’home seran los de sa  
Mt 10,36  36 I los enemics de l’home seran  los de sa pròpia casa. 37 »Qui ama a son  
Mt 11,4  a un altre? 4 I responent Jesús,  los digué: –Anau i contau a Joan lo que  
Mt 11,5  a Joan lo que haveu vist i oït: 5  los cegos veuen, los coixos caminen, los  
Mt 11,5  vist i oït: 5 los cegos veuen,  los coixos caminen, los lleprosos se  
Mt 11,5  cegos veuen, los coixos caminen,  los lleprosos se queden nets, los sords  
Mt 11,5  los lleprosos se queden nets,  los sords ouen, los morts ressusciten, i  
Mt 11,5  se queden nets, los sords ouen,  los morts ressusciten, i és anunciat l’  
Mt 11,11  11 »En veritat vos dic que, entre  los nats de dones, no s’alçà ningú major  
Mt 11,12  és més gran que ell. 12 I des de  los dies de Joan Baptista fins ara, lo  
Mt 11,12  Regne del cel pateix violència, i  los violents l’arrebaten. 13 Perquè tots  
Mt 11,13  l’arrebaten. 13 Perquè tots  los profetes i la Llei, fins a Joan han  
Mt 11,17 plaça i, cridant a sos companys, 17  los diuen: “Vos cantàrem, i no dansàreu;  
Mt 11,28  revelar. 28 Veniu envers mi tots  los que estau cansats i agoviats, i jo us  
Mt 12,Tit  espigues en dissabte. Jesucrist  los defensa de la murmuració dels  
Mt 12,2  espigues i a menjar 2 I veent-ho  los fariseus, li deien: –Mira, tos  
Mt 12,3 és lícit fer en dissabte. 3 Mes ell  los respongué: –¿No haveu llegit lo que  
Mt 12,4  entrà en la casa de Déu i es menjà  los pans de la proposició, que no li era  
Mt 12,5  no haveu llegit en la Llei que en  los dissabtes los sacerdots en lo temple  
Mt 12,5  en la Llei que en los dissabtes  los sacerdots en lo temple trenquen lo  
Mt 12,11  lícit curar en dissabte. 11 I ell  los respongué: –Quin home serà entre  
Mt 12,14 altra. 14 Aleshores, eixint d’allí  los fariseus, tingueren consell sobre com  
Mt 12,21 victòria. 21 I en son nom esperaran  los gentils.» 22 Llavors li portaren un  
Mt 12,24  aquest lo Fill de David? 24 Emperò  los fariseus, oint-ho, deien: –Aquest no 
Mt 12,24 oint-ho, deien: –Aquest no llança  los dimonis sinó en virtut de Beelzebub,  
Mt 12,25  I Jesús, coneixent sos pensaments,  los digué: –Tot regne dividit contra si  
Mt 12,27 doncs, son regne? 27 I si jo llanço  los dimonis per virtut de Beelzebub, per  
Mt 12,27  de Beelzebub, per virtut de qui  los llancen vostres fills? Per això ells  
Mt 12,28  jutges. 28 »Mes, si jo llanço  los dimonis per virtut de l’Esperit de  
Mt 12,39  veure senyal de vós. 39 Ell  los respongué dient: –La generació mala i  
Mt 13,4  llavors prop del camí, i vingueren  los aucells de l’aire i se les menjaren.  
Mt 13,10  per oir, oiga. 10 I arribant  los deixebles, li digueren: –Per què els  
Mt 13,11 què els parlau ab paràboles? 11 Ell  los respongué dient: –Perquè a vosaltres  
Mt 13,11  se us ha otorgat lo conèixer  los misteris del Regne del cel, emperò a  
Mt 13,15  dures per a oir, i se’ls tancaren  los ulls; per a què mai hi vegen ab sos  
Mt 13,16 la salut.” 16 »Emperò benaventurats  los vostres ulls, perquè veuen, i vostres  
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Mt 13,22 és aquell que ou la paraula, emperò  los cuidados d’aquest món i la faŀlàcia  
Mt 13,24  a trenta. 24 Una altra paràbola  los proposà, dient: –Lo Regne del cel és  
Mt 13,27  també la sisanya. 27 I venint  los criats del pare de família, li  
Mt 13,28 és, doncs, que hi ha sisanya? 28 »I  los digué: »–Algun enemic ha fet això. »I  
Mt 13,28  »–Algun enemic ha fet això. »I  los criats li digueren: »–¿Voleu que hi  
Mt 13,29  que hi anem i la colliam? 29 »–No  –los respongué–. No fos cas que, collint  
Mt 13,31  en mon graner. ” 31 Altra paràbola  los proposà dient: –Lo Regne del cel és  
Mt 13,37  de la sisanya del camp. 37 Ell  los respongué dient: –Aquell que sembra la 
Mt 13,38  és lo món. I la bona llavor són  los fills del Regne. I la sisanya són los  
Mt 13,38  fills del Regne. I la sisanya són  los fills de la iniquitat. 39 I l’enemic  
Mt 13,39  del sigle. I els segadors són  los àngels. 40 De manera que així com se  
Mt 13,41  i aplegaran de son Regne tots  los escàndols i aquells que obren  
Mt 13,42  a la fornal del foc. Allí seran  los plors i el cruixir de dents. 43  
Mt 13,43  i el cruixir de dents. 43 Llavors  los justos resplendiran com lo sol en lo  
Mt 13,48  quan està ple, lo trauen a la vora  los pescadors i, assentats allí, trien los 
Mt 13,48  pescadors i, assentats allí, trien  los bons i los posen en sos coves, i  
Mt 13,48 i, assentats allí, trien los bons i  los posen en sos coves, i llancen los  
Mt 13,48 i los posen en sos coves, i llancen  los dolents. 49 Així esdevindrà en la  
Mt 13,49 en la consumació del sigle: vindran  los àngels i separaran los dolents d’  
Mt 13,49  vindran los àngels i separaran  los dolents d’entre los bons. 50 I els  
Mt 13,49  i separaran los dolents d’entre  los bons. 50 I els posaran en la fornal  
Mt 13,50  en la fornal del foc: allí seran  los plors i el cruixir de dents. 51 I  
Mt 13,51  i el cruixir de dents. 51 I Jesús  los digué: –¿Haveu comprès totes aquestes  
Mt 13,57 s’escandalisaven d’ell. Mes Jesús  los digué: –No hi ha profeta sens honor  
Mt 14,Tit  les oles del mar, i cura a tots  los malalts que se li presenten o toquen  
Mt 14,2  Baptista, que ressuscità d’entre  los morts, i per això s’obren en ell  
Mt 14,16  se cómprien de menjar. 16 I Jesús  los digué: –No tenen necessitat d’anar- 
Mt 14,16 necessitat d’anar-se’n; donau- los vosaltres de què menjar. 17 Li  
Mt 14,18  cinc pans i dos peixos. 18 Jesús  los digué: –Portau-me’ls aquí. 19 I  
Mt 14,19 assentassen sobre l’herba, prengué  los cinc pans i els dos peixos, i alçant  
Mt 14,19  pans i els dos peixos, i alçant  los ulls al cel, beneí i partí los pans, i 
Mt 14,19  los ulls al cel, beneí i partí  los pans, i els va donar als deixebles, i  
Mt 14,27  27 Mes Jesús, al mateix temps  los parlà, i digué: –Teniu bon ànimo! Jo  
Mt 14,35  Genesar. 35 I havent-lo conegut  los homes d’aquell lloc, enviaren per  
Mt 14,35  comarca, i li presentaven tots  los malalts. 36 I li suplicaven que els  
Mt 15,3 quan mengen pa. 3 I ell, responent,  los digué: –I vosaltres, per què  
Mt 15,8  gent se m’acerca ab sa boca, i ab  los llavis m’honra; emperò son cor està  
Mt 15,10 homes. 10 I convocada a si la gent,  los digué: –Oïu i enteneu. 11 No contamina 
Mt 15,12  li digueren: –No sabeu que  los fariseus s’han escandalisat, quan han 
Mt 15,14  arrencada d’arrel. 14 Deixau- los: són cegos i guies de cegos. I si un  
Mt 15,14  I si un cego guia a altre cego,  los dos cauen en lo fosso. 15 I responent  
Mt 15,19  a l’home. 19 Puix del cor ixen  los mals pensaments, los homicidis, los  
Mt 15,19  del cor ixen los mals pensaments,  los homicidis, los adulteris, les  
Mt 15,19 los mals pensaments, los homicidis,  los adulteris, les fornicacions, los  
Mt 15,19  los adulteris, les fornicacions,  los robos, los falsos testimonis, les  
Mt 15,19  les fornicacions, los robos,  los falsos testimonis, les blasfèmies. 20  
Mt 15,24  al darrere de nosaltres. 24 I ell  los respongué dient: –Jo no só enviat sinó 
Mt 15,27 I ella digué: –Així és, Senyor; mes  los cadells mengen de les engrunes que  
Mt 15,31  meravellava la gent, veent parlar  los muts, caminar los coixos, veure los  
Mt 15,31  veent parlar los muts, caminar  los coixos, veure los cegos; i  
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Mt 15,31 los muts, caminar los coixos, veure  los cegos; i glorificaven al Déu d’  
Mt 15,32 per a menjar, i no vull despatxar- los en dejú, perquè no es desmaïn en lo  
Mt 15,33  no es desmaïn en lo camí. 33 I  los deixebles li digueren: –¿Com havem de  
Mt 15,34  tanta multitud de gent? 34 I Jesús  los digué: –Quants pans teniu? I ells  
Mt 15,36  sobre de l’herba. 36 I prenent  los set pans i los peixos, i donant  
Mt 15,36  herba. 36 I prenent los set pans i  los peixos, i donant gràcies, los partí i  
Mt 15,36  i los peixos, i donant gràcies,  los partí i donà a sos deixebles, i els  
Mt 15,36  a sos deixebles, i els deixebles  los donaren a la gent. 37 I tots menjaren  
Mt 15,38  n’ompliren set coves. 38 I  los que menjaren foren quatre mil homes,  
Mt 16,1  seguesquen. 1 I s’acercaren a ell  los fariseus i els saduceus a fi de tentar 
Mt 16,2 senyal del cel. 2 I ell, responent,  los digué: –Quan arriba lo vespre dieu:  
Mt 16,4  del cel i no podeu discernir  los senyals dels temps? La generació  
Mt 16,4  del profeta Jonàs. I deixant- los, se n’anà. 5 I havent vingut sos  
Mt 16,6  olvidat de prendre pa. 6 Jesús  los digué: –Teniu compte i guardau’s del  
Mt 16,8 pres pa.» 8 I coneixent-ho Jesús,  los digué: –Homes de poca fe!, per què  
Mt 16,13  a sos deixebles dient: –¿Qui diuen  los homes que és lo Fill de l’home? 14 I  
Mt 16,15  o un dels profetes. 15 I Jesús  los digué: –I vosaltres, qui dieu que só,  
Mt 17,5 núvol resplendent vingué a cobrir- los. I veus aquí una veu des del núvol que 
Mt 17,6  oïu a ell. 6 I a l’oir-lo  los deixebles caigueren de rostro en  
Mt 17,8  ’s, i no temau. 8 I ells, alçant  los ulls, no vegeren a altre més que a  
Mt 17,9  9 I al baixar ells de la muntanya,  los manà Jesús dient: –A ningú digau lo  
Mt 17,9  de l’home ressuscítia d’entre  los morts. 10 I sos deixebles li  
Mt 17,10  dient: –Puix, ¿com diuen  los escribes que primer ha de venir Elies? 
Mt 17,11  primer ha de venir Elies? 11 Ell  los respongué dient: –Certament vindrà  
Mt 17,13 l’home. 13 Aleshores comprengueren  los deixebles que els havia parlat de Joan 
Mt 17,18  des d’aquell punt. 18 Llavors  los deixebles parlaren a part ab Jesús, i  
Mt 17,19  no el poguérem llançar? 19 Jesús  los digué: –Per causa de vostra  
Mt 17,21  21 I estant ells en Galilea,  los digué Jesús: –Lo Fill de l’home ha de 
Mt 17,23  a Cafarnaüm, s’acercaren a Pere  los que cobraven lo tribut de les dos  
Mt 17,25  Pere. Jesús li digué: –Luego  los fills són francs. 26 A pesar d’això,  
Mt 18,1  1 En aquella hora s’acercaren  los deixebles a Jesús dient-li: –Qui és  
Mt 18,3  que si no us convertiu i feu com  los infants, no entrareu en lo Regne del  
Mt 18,31  que pagàs lo deute. 31 »I veent  los altres criats companys seus lo que  
Mt 19,Tit  de la dificultat de salvar-se  los rics i del premi d’aquells que per  
Mt 19,2  seguí una gran multitud de gent. I  los curà allí. 3 I s’acercaren a ell los  
Mt 19,3  curà allí. 3 I s’acercaren a ell  los fariseus per a tentar-lo, dient:  
Mt 19,4  muller per qualsevol causa? 4 Ell  los respongué dient: –¿No haveu llegit que 
Mt 19,8  de repudi i despatxar-la? 8 Ell  los digué: –Perquè Moisès, per la duresa  
Mt 19,11 és convenient lo casar-se. 11 Ell  los digué: –No tots són capaços d’això,  
Mt 19,12  I hi ha eunucs que ho foren per  los homes. I hi ha eunucs que es castraren 
Mt 19,13  mans sobre d’ells i oràs. Emperò  los deixebles los reprenien. 14 I Jesús  
Mt 19,13  ells i oràs. Emperò los deixebles  los reprenien. 14 I Jesús los digué:  
Mt 19,14 deixebles los reprenien. 14 I Jesús  los digué: –Deixau estar als infants i no  
Mt 19,15 tals és lo Regne del cel. 15 I quan  los hagué imposat les mans, se n’anà d’  
Mt 19,17  si vols entrar en la vida, guarda  los manaments. 18 Ell li digué: –Quins? I  
Mt 19,26  qui es podrà salvar? 26 I mirant- los Jesús, los digué: –Per a los homes  
Mt 19,26  salvar? 26 I mirant-los Jesús,  los digué: –Per a los homes això és  
Mt 19,26  -los Jesús, los digué: –Per a  los homes això és impossible, mes per a  
Mt 19,30  que són primers seran darrers, i  los darrers, primers. 20,Tit Capítol XX  
Mt 20,2  vinya. 2 I havent fet l’ajust ab  los treballadors de a diner per dia, los  
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Mt 20,2  treballadors de a diner per dia,  los envià a sa vinya. 3 I eixint envers l’ 
Mt 20,6 altres que estaven sense fer res, i  los digué: »–Per què us estau aquí tot lo  
Mt 20,7  »–Perquè ningú ens ha llogat. »Ell  los digué: »–Anau també vosaltres a ma  
Mt 20,9  als primers. 9 »Quan vingueren  los que hi havien anat envers l’hora  
Mt 20,10 rebé son diner. 10 I quan arribaren  los primers, cregueren que els donarien  
Mt 20,12 no han treballat més que una hora i  los haveu igualats ab nosaltres, que havem 
Mt 20,16  perquè jo só bo? 16 »Per lo tant,  los darrers seran primers, i los primers,  
Mt 20,16  tant, los darrers seran primers, i  los primers, darrers. Puix molts són los  
Mt 20,16  primers, darrers. Puix molts són  los cridats, i pocs los elegits. 17 I  
Mt 20,16  Puix molts són los cridats, i pocs  los elegits. 17 I pujant Jesús a  
Mt 20,23  –Sí que podem. 23 Llavors ell  los diu: –En veritat vosaltres beureu mon  
Mt 20,24  mon Pare ho té preparat. 24 I quan  los deu oïren això, s’indignaren contra  
Mt 20,25  els dos germans. 25 Mes Jesús  los cridà envers si i digué: –Sabeu que  
Mt 20,31  de nosaltres! 31 I la gent  los renyava per a què callassen; emperò  
Mt 20,32  nosaltres. 32 I Jesús s’aturà, i  los cridà, i digué: –Què voleu que jo us  
Mt 20,34  34 I Jesús, compadescut d’ells,  los tocà los ulls. I en aquell mateix  
Mt 20,34  compadescut d’ells, los tocà  los ulls. I en aquell mateix instant  
Mt 21,2  dos de sos deixebles 2 dient- los: –Anau a aquell lloc que està davant  
Mt 21,3  res, responeu-li que el Senyor  los ha menester, i tot seguit los deixarà. 
Mt 21,3  los ha menester, i tot seguit  los deixarà. 4 I tot això fou fet per a  
Mt 21,6 de la que està avesada al jou.» 6 I  los deixebles se n’anaren, i feren lo que 
Mt 21,12  temple de Déu i treia fora a tots  los que venien i compraven en lo temple. I 
Mt 21,15 lo temple, i els curà. 15 Mes veent  los prínceps dels sacerdots i els escribes 
Mt 21,16  oïu lo que aquestos diuen? I Jesús  los respongué: –Sí. ¿No haveu vosaltres  
Mt 21,17  alabança perfeta”? 17 I deixant- los, se n’anà fora de la ciutat, a  
Mt 21,20  quedà seca la figuera. 20 I quan  los deixebles vegeren això, se  
Mt 21,21  la figuera! 21 Jesús, responent,  los digué: –En veritat vos dic que, si  
Mt 21,23  23 I havent anat al temple,  los prínceps dels sacerdots i los ancians  
Mt 21,23  los prínceps dels sacerdots i  los ancians del poble s’acercaren a ell  
Mt 21,24  tal potestat? 24 Responent Jesús,  los digué: –També jo us vull preguntar una 
Mt 21,27  a Jesús dient: –No ho sabem. I ell  los digué: –Ni jo us diré, doncs, ab quina 
Mt 21,31 pare? Ells diuen: –Lo primer. Jesús  los diu: –En veritat vos dic que los  
Mt 21,31  los diu: –En veritat vos dic que  los publicans i les rameres vos passaran  
Mt 21,32  i vosaltres no el creguéreu. I  los publicans i les rameres lo cregueren,  
Mt 21,34  als pagesos per a què percibissen  los fruits d’ella. 35 Emperò los pagesos  
Mt 21,35  los fruits d’ella. 35 Emperò  los pagesos agarraren als criats, feriren  
Mt 21,37  del mateix modo. 37 Finalment  los envià son fill dient: “Tindran  
Mt 21,38  respecte a mon fill.” 38 Emperò  los pagesos, quan vegeren al fill,  
Mt 21,42 temps li pagaran lo fruit. 42 Jesús  los diu: –¿No haveu llegit mai en les  
Mt 21,42  “La pedra que recusaren  los que edificaven, eixa fou feta cap de  
Mt 21,45  caiga serà fet engrunes. 45 I quan  los prínceps dels sacerdots i los fariseus 
Mt 21,45  quan los prínceps dels sacerdots i  los fariseus oïren ses paràboles,  
Mt 22,1  de David. 1 I responent Jesús,  los tornà a parlar de nou ab paràboles  
Mt 22,4 he aparellat mon dinar; mos toros i  los demés animals grassos són ja morts;  
Mt 22,6  als criats i, després d’haver- los ultrajat, los mataren. 7 I el rei,  
Mt 22,6 i, després d’haver-los ultrajat,  los mataren. 7 I el rei, quan ho sabé, s’ 
Mt 22,8 certament estan aparellades; emperò  los que havien estat convidats no eren  
Mt 22,9  i a tots quants trobeu convidau- los a les esposalles. 10 »I havent eixit  
Mt 22,10  criats als camins, reuniren tots  los que trobaren, bons i dolents, i s’  
Mt 22,13  les tenebres exteriors; allí seran  los plors i el cruixir de dents. 14 Puix  
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Mt 22,14 cruixir de dents. 14 Puix molts són  los cridats i pocs los elegits. 15  
Mt 22,14  Puix molts són los cridats i pocs  los elegits. 15 Aleshores los fariseus se  
Mt 22,15  i pocs los elegits. 15 Aleshores  los fariseus se n’anaren i tingueren  
Mt 22,16  I li envien sos deixebles junt ab  los herodians, dient: –Mestre, sabem que  
Mt 22,20 li presentaren un diner. 20 I Jesús  los digué: –De qui és eixa efígie e  
Mt 22,21 21 Li responen: –Del Cèsar. Llavors  los digué: –Puix pagueu al Cèsar lo que és 
Mt 22,23 23 En aquell dia s’acercaren a ell  los saduceus, que diuen no hi ha  
Mt 22,29  tots ho fou? 29 I responent Jesús,  los digué: –Anau errats, no entenent les  
Mt 22,34  de sa doctrina. 34 Emperò  los fariseus, quan oïren que havia fet  
Mt 22,40  manaments dependeix tota la Llei i  los Profetes. 41 I estant junts los  
Mt 22,41  i los Profetes. 41 I estant junts  los fariseus, Jesús los preguntà 42 dient: 
Mt 22,41  I estant junts los fariseus, Jesús  los preguntà 42 dient: –Què us apar de  
Mt 22,43  Li responen: –De David. 43 I ell  los diu: –¿Puix com és que David en  
Mt 23,2  la càtedra de Moisès estan sentats  los escribes i els fariseus. 3 Observau,  
Mt 23,6  ses franges. 6 I apeteixen  los primers puestos en los festins i els  
Mt 23,6  I apeteixen los primers puestos en  los festins i els primers sitis en les  
Mt 23,7  en les places i que els homes  los apellídien rabís. 8 »Emperò vosaltres  
Mt 23,27  als sepulcres emblanquits,  los quals per defora apareixen hermosos  
Mt 23,29  fariseus, hipòcrites, que edificau  los sepulcres dels profetes i adornau los  
Mt 23,29  sepulcres dels profetes i adornau  los monuments dels justos. 30 I dieu: “Si  
Mt 23,30  30 I dieu: “Si haguéssem viscut en  los dies de nostres pares, no ens hauríem  
Mt 23,34  assotareu en vostres sinagogues, i  los perseguireu de ciutat en ciutat, 35  
Mt 24,1  sos deixebles per a mostrar-li  los edificis del temple. 2 Emperò ell,  
Mt 24,2  temple. 2 Emperò ell, responent,  los digué: –No veeu tot això? En veritat  
Mt 24,4  del sigle? 4 I responent Jesús,  los digué: –Teniu compte que ningú vos  
Mt 24,16  (qui llegeix entenga), 16 llavors  los que es tròbien en la Judea fúgien a  
Mt 24,24  i prodigis, de manera que fins  los elegits, si fos possible, cauran en  
Mt 24,30  al Fill de l’home, que vindrà en  los núvols del cel ab gran poder i  
Mt 24,31  i congregaran sos elegits de tots  los quatre vents, des d’un extrem a altre 
Mt 24,36  aquella hora ningú en sap res, ni  los àngels del cel, sinó tan sols lo Pare. 
Mt 24,37  sols lo Pare. 37 »I aixís com en  los dies de Noè, així serà també la  
Mt 24,38  de l’home. 38 Puix així com en  los dies antes del diluvi estaven menjant  
Mt 24,49  sos companys i a menjar i beure ab  los que s’embriaguen, 50 vindrà el senyor 
Mt 24,51  entre els hipòcrites. Allí seran  los plors i el cruixir de dents. 25,Tit  
Mt 25,16  16 »Doncs aquell que havia rebut  los cinc talents, se n’anà a negociar ab  
Mt 25,20  I arribant aquell que havia rebut  los cinc talents, n’hi presentà altres  
Mt 25,22 acercà també aquell que havia rebut  los dos talents i digué: »–Senyor, dos  
Mt 25,30  les tenebres exteriors: allí seran  los plors i el cruixir de dents. 31 »Quan  
Mt 25,31  de l’home en sa majestat, i tots  los sants àngels ab ell, llavors s’  
Mt 25,32  juntaran davant d’ell i separarà  los uns dels altres, així com lo pastor  
Mt 25,33 posarà les ovelles a sa mà dreta, i  los cabrits a l’esquerra. 34 Aleshores  
Mt 25,37  a veure. 37 Llavors li respondran  los justos dient: »–Senyor, quan vos  
Mt 25,40  a veure? 40 »I responent lo rei,  los dirà: »–En veritat vos dic que sempre  
Mt 25,45  no us havem servit? 45 »–Aleshores  los respondrà ell dient: »–En veritat vos  
Mt 25,46 aniran aquestos al suplici etern, i  los justos, a la vida eterna. 26,Tit  
Mt 26,3  3 Llavors se congregaren  los prínceps dels sacerdots i els escribes 
Mt 26,10  10 Emperò, comprenent-ho Jesús,  los digué: –Per què molestau aquesta dona? 
Mt 26,17  primer dia dels Àzims s’acercaren  los deixebles a Jesús i li digueren: –A on 
Mt 26,19  la pasqua ab mos deixebles.” 19 I  los deixebles ho feren de la manera que  
Mt 26,21  21 I mentres ells estaven menjant,  los digué: –En veritat vos dic que un de  
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Mt 26,31  de l’Oliverar. 31 Llavors Jesús  los digué: –Tots vosaltres patireu  
Mt 26,35  ab vós, jo no us negaré. I tots  los demés deixebles digueren lo mateix. 36 
Mt 26,38  i a angustiar-se. 38 I aleshores  los digué: –Trista està l’ànima meva fins 
Mt 26,47  ab espases i bastons, enviada per  los prínceps dels sacerdots i los ancians  
Mt 26,47  per los prínceps dels sacerdots i  los ancians del poble. 48 I aquell que l’ 
Mt 26,48  poble. 48 I aquell que l’entregà,  los donà lo senyal dient: –A qui jo bésia, 
Mt 26,52 a son lloc ton coltell; perquè tots  los que prenguen coltell, a coltell  
Mt 26,55 ’m a mi ab coltells i bastons. Tots  los dies estava assentat ab vosaltres en  
Mt 26,56  dels profetes. Llavors tots  los deixebles lo desempararen i fugiren.  
Mt 26,57  desempararen i fugiren. 57 Emperò  los que havien pres a Jesús lo portaren a  
Mt 26,57  sacerdots, a on s’havien juntat  los escribes i los ancians. 58 I Pere lo  
Mt 26,57  on s’havien juntat los escribes i  los ancians. 58 I Pere lo seguia de lluny  
Mt 26,58  entrat dins, s’estava sentat ab  los criats, per a veure lo fi. 59 Emperò  
Mt 26,59  per a veure lo fi. 59 Emperò  los prínceps dels sacerdots i els ancians  
Mt 26,64  dreta del poder de Déu, i venir en  los núvols del cel. 65 Llavors lo príncep  
Mt 26,73  73 I d’allí a poc s’acercaren  los que estaven allí i digueren a Pere:  
Mt 27,1  1 Arribant lo dematí, tots  los prínceps del sacerdots i los ancians  
Mt 27,1  tots los prínceps del sacerdots i  los ancians del poble entraren en consell  
Mt 27,9  de l’apreciat, al qual apreciaren  los fills d’Israel. 10 I les donaren per  
Mt 27,12 –Tu ho dius. 12 I essent acusat per  los prínceps dels sacerdots i per los  
Mt 27,12  los prínceps dels sacerdots i per  los ancians, no respongué res. 13 Llavors  
Mt 27,17 17 I havent-se ells juntat, Pilat  los digué: –A qui voleu que jo us  
Mt 27,20  somnis per causa d’ell. 20 Emperò  los prínceps dels sacerdots i els ancians  
Mt 27,21  morir a Jesús. 21 I el president  los respongué i digué: –A quin dels dos  
Mt 27,22  digueren: –A Barrabàs. 22 Pilat  los diu: –¿Què faré, doncs, de Jesús  
Mt 27,26  fills sia la seva sang. 26 Llavors  los deslliurà Barrabàs, i després d’haver 
Mt 27,26  d’haver fet assotar a Jesús,  los l’entregà per a què fos crucificat.  
Mt 27,27  a què fos crucificat. 27 Aleshores  los soldats del president, prenent a Jesús 
Mt 27,39  i l’altre a l’esquerra. 39 I  los que passaven lo blasfemaven, movent  
Mt 27,41  Així mateix, insultant-lo també  los prínceps dels sacerdots ab los  
Mt 27,41  los prínceps dels sacerdots ab  los escribes i ancians, deien: 42 –Salvà a 
Mt 27,44  digué: “Só lo Fill de Déu”! 44 I  los lladres que eren crucificats ab ell  
Mt 27,49  canya, i li donava a beure. 49 I  los altres deien: –Deixau, vejam si ve  
Mt 27,62  dia després del de la Preparació,  los prínceps dels sacerdots i els fariseus 
Mt 27,64  al poble: “Ressuscità d’entre  los morts.” I l’últim error serà pitjor  
Mt 27,65 serà pitjor que el primer. 65 Pilat  los digué: –Guardes teniu; anau i guardau  
Mt 28,9  sos deixebles. 9 I veus aquí Jesús  los eixí a l’encontre dient: –Déu vos  
Mt 28,10  sos peus i l’adoraren. 10 Llavors  los digué Jesús: –No tingau por. Anau,  
Mt 28,12  12 I havent-se juntat ab  los ancians i pres consell, donaren una  
Mt 28,15  seguretat. 15 I ells, prenent  los diners, ho feren com se’ls havia dit. 
Mt 28,16  els jueus dura fins vui dia. 16 I  los onze deixebles se n’anaren a la  
Mt 28,16  Galilea, a la muntanya a on Jesús  los havia manat. 17 I quan lo vegeren, l’ 
Mt 28,18  dubtaren. 18 I arribant Jesús  los parlà dient: –Se m’ha donat tota  
Mt 28,19 ensenyau a tota la gent, batejant- los en lo nom del Pare, i del Fill, i de  
Mt 28,20  de l’Esperit Sant, 20 ensenyant- los a observar totes les coses que us he  
Mt 28,20  que jo estic ab vosaltres tots  los dies fins a la consumació del sigle.  
Mc 1,2  de Déu. 2 Així com està escrit en  los Profetes: «Veus aquí, jo envio mon  
Mc 1,5  ell tota la terra de Judea i tots  los de Jerusalem, i eren batejats per ell  
Mc 1,10 pujant tot seguit de l’aigua, vegé  los cels oberts i a l’Esperit en figura  
Mc 1,17  puix eren pescadors. 17 I Jesús  los digué: –Veniu detràs de mi, i jo faré  
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Mc 1,18  homes. 18 I a l’instant deixaren  los filats i el seguiren. 19 I anant un  
Mc 1,19  estaven també en una barca adobant  los filats. 20 I tot seguit los cridà. I  
Mc 1,20 adobant los filats. 20 I tot seguit  los cridà. I ells, deixant en la barca a  
Mc 1,20 en la barca a Zebedeu, son pare, ab  los jornalers, lo seguiren. 21 I entraren  
Mc 1,21  entraren en Cafarnaüm. I luego, en  los dissabtes, entrant en la sinagoga, los 
Mc 1,21  dissabtes, entrant en la sinagoga,  los ensenyava. 22 I es meravellaven de sa  
Mc 1,22  com un que té potestat, i no com  los escribes. 23 I hi havia en la sinagoga 
Mc 1,27  de tal manera que es preguntaven  los uns als altres dient: –Què és això?  
Mc 1,32  post ja lo sol, li portaven tots  los que estaven malalts i els esperitats.  
Mc 1,36  i allí feia oració. 36 I Simó i  los que eren ab ell lo seguien. 37 I quan  
Mc 1,38 –Tots van en busca de vós. 38 I ell  los digué: –Anem als poblets i ciutats  
Mc 1,39  i per tota la Galilea i llançava  los dimonis. 40 I vingué a ell un leprós;  
Mc 2,8  que pensaven d’aqueixa manera,  los diu: –Per què pensau així dintre de  
Mc 2,16 molts que el seguien. 16 I al veure  los escribes i els fariseus que menjava ab 
Mc 2,16  i els fariseus que menjava ab  los publicans i pecadors, deien a sos  
Mc 2,16  què vostre mestre menja i beu ab  los publicans i ab los pecadors? 17 Quan  
Mc 2,16  menja i beu ab los publicans i ab  los pecadors? 17 Quan Jesús oigué això,  
Mc 2,17 pecadors? 17 Quan Jesús oigué això,  los digué: –Los que estan bons no  
Mc 2,17  bons no necessiten de metge, sinó  los que estan malalts; puix no he vingut a 
Mc 2,19  deixebles no dejunen? 19 I Jesús  los digué: –¿Per ventura los fills de les  
Mc 2,19 19 I Jesús los digué: –¿Per ventura  los fills de les bodes poden dejunar  
Mc 2,20 Emperò vindran dies en què l’espòs  los serà llevat, i llavors dejunaran en  
Mc 2,25  lo que no és lícit? 25 I ell  los digué: –¿No haveu mai llegit lo que  
Mc 2,25  necessitat i tingueren fam, ell i  los que ab ell estaven? 26 Com entrà en la 
Mc 2,26  príncep dels sacerdots, i se menjà  los pans de la proposició, dels quals no  
Mc 3,5  Emperò ells callaven. 5 I mirant- los ab indignació, dolent-se de la  
Mc 3,6  la mà com l’altra. 6 Mes  los fariseus, eixint d’allí, tingueren  
Mc 3,6 d’allí, tingueren luego consell ab  los herodians contra d’ell per a veure  
Mc 3,10  curava a molts, de manera que tots  los que patien d’algun mal s’abalaçaven  
Mc 3,11  a tocar-lo. 11 I al veure-lo  los esperits impurs, se postraven davant  
Mc 3,12  12 –Tu ets lo Fill de Déu! Mes ell  los amenaçava fortament per a què no el  
Mc 3,14 estiguessen ab ell i per a enviar- los a predicar. 15 I els donà poder per a  
Mc 3,21  podien menjar. 21 I quan ho oïren  los seus, isqueren per a apoderar-se d’ 
Mc 3,22  del príncep dels dimonis, llança  los dimonis. 23 I havent-los convocat,  
Mc 3,23  llança los dimonis. 23 I havent- los convocat, los deia ab paràboles : –Com 
Mc 3,23  23 I havent-los convocat,  los deia ab paràboles : –Com pot Satanàs  
Mc 3,28  vos dic que als fills dels homes  los seran perdonats tots los pecats, i les 
Mc 3,28 dels homes los seran perdonats tots  los pecats, i les blasfèmies als que hagen 
Mc 3,34  al rodador de si: –Veus aquí  –los digué– la meva mare i mos germans! 35 
Mc 4,4  caigué prop del camí, i vingueren  los aucells de l’aire i se la menjaren. 5 
Mc 4,10 a oir, oiga. 10 I quan estigué sol,  los Dotze que estaven ab ell li  
Mc 4,16  en sos cors. 16 I així mateix  los sembrats en pedregals són aquells que, 
Mc 4,18 18 I els sembrats entre espines són  los que ouen la paraula, 19 emperò els  
Mc 4,20 20 I els sembrats en bona terra són  los que ouen la paraula i la reben i donen 
Mc 4,29  en l’espiga. 29 I quan ha produït  los fruits, immediatament hi aplica la  
Mc 4,32 sembrada, puja i creix més que tots  los llegums, i fa branques grans, de  
Mc 4,33  moltes paràboles semblants a estes  los proposava la paraula, segons sa  
Mc 4,34  estava apartat ab sos deixebles,  los ho desxifrava tot. 35 I aquell dia,  
Mc 4,35 I aquell dia, havent-se fet tard,  los digué: –Passem a l’altra banda. 36 I  
Mc 5,Tit  5,Tit Capítol V Jesús expeŀleix  los dimonis d’un home i els permet entrar 
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Mc 5,3  3 lo qual tenia son domicili en  los sepulcres i ningú lo podia lligar ja  
Mc 5,4  romput les cadenes i fet trossos  los grillons, i ningú el podia subjectar.  
Mc 5,5  I estava sempre de nit i de dia en  los sepulcres i en les muntanyes, cridant  
Mc 5,12  d’un serrat. 12 I li demanaven  los esperits dient: –Envia’ns als porcs,  
Mc 5,13  en ells. 13 I Jesús, a l’instant,  los ho concedí. I eixint los esperits  
Mc 5,13  instant, los ho concedí. I eixint  los esperits impurs, s’introduïren en los 
Mc 5,13  esperits impurs, s’introduïren en  los porcs, i el ramat, en número com de  
Mc 5,14  i ho contaren en la ciutat i en  los camps. I eixiren a veure lo que havia  
Mc 5,16  temor. 16 I els que ho havien vist  los relataren tot lo fet tal com havia  
Mc 5,19 li digué: –Vés-te’n a ta casa ab  los teus, i conta’ls quant grans són les  
Mc 5,39  grans alarits. 39 I havent entrat,  los digué: –Per a què feu aqueix brogit i  
Mc 5,40  burlaven d’ell. Mes ell, havent- los tret a tots fora, pren ab si al pare i 
Mc 5,43  atordits ab gran temor. 43 I ell  los manà molt estretament que ningú ho  
Mc 6,4 s’escandalisaven d’ell. 4 I Jesús  los deia: –No hi ha profeta sens honra,  
Mc 6,6 d’ells. I anava predicant per tots  los poblets de l’encontorn. 7 I convocà  
Mc 6,7  als Dotze i començà a enviar- los de dos en dos; i els donava potestat  
Mc 6,7 en dos; i els donava potestat sobre  los esperits impurs. 8 I els manà que no  
Mc 6,11  fins que iscau d’allí. 11 I tots  los que no us rèbien ni vos escóltien, a  
Mc 6,30  en un sepulcre. 30 I reunint-se  los apòstols ab Jesús, li contaren tot lo  
Mc 6,31 i descansau un poc. Puix eren molts  los que anaven i venien, i no tenien temps 
Mc 6,33  lloc desert i apartat. 33 I molts  los vegeren com se n’anaven i els  
Mc 6,34  pastor. I començà a ensenyar- los moltes coses. 35 I com fos ja tard, s’ 
Mc 6,36  hora és ja passada. 36 Despediu- los per a què vagen a les granges i  
Mc 6,37  per a menjar. 37 I ell, responent,  los digué: –Donau-los vosaltres de  
Mc 6,37 ell, responent, los digué: –Donau- los vosaltres de menjar. I li digueren:  
Mc 6,38  i els donarem què menjar? 38 I ell  los diu: –Quants pans teniu? Anau i veeu- 
Mc 6,41  en cinquanta. 41 I prenent  los cinc pans i los dos peixos, alçant los 
Mc 6,41  41 I prenent los cinc pans i  los dos peixos, alçant los ulls al cel,  
Mc 6,41  cinc pans i los dos peixos, alçant  los ulls al cel, beneí i partí los pans, i 
Mc 6,41  los ulls al cel, beneí i partí  los pans, i els donà a sos deixebles per a 
Mc 6,41 a la gent, i ell repartí entre tots  los dos peixos. 42 I ne menjaren tots i  
Mc 6,48  i ell sol en terra. 48 I veent- los remar ab gran fatiga, puix lo vent los 
Mc 6,48  remar ab gran fatiga, puix lo vent  los era contrari, i cerca de la quarta  
Mc 6,48  sobre del mar i volia deixar- los detràs. 49 Emperò ells, quan lo  
Mc 6,55  comarca, li portaven de tota ella  los malalts en sos llits tan prest com  
Mc 6,56  en granges o en ciutats, posaven  los malalts en los carrers i li suplicaven 
Mc 6,56  en ciutats, posaven los malalts en  los carrers i li suplicaven que almenos  
Mc 6,56 carrers i li suplicaven que almenos  los permetés tocar la vora de son vestit;  
Mc 7,1  sord i mut. 1 I s’acercaren a ell  los fariseus i alguns dels escribes, que  
Mc 7,3  rentat, ho vituperaren. 3 Perquè  los fariseus i tots los jueus, si no es  
Mc 7,3  3 Perquè los fariseus i tots  los jueus, si no es renten les mans ab  
Mc 7,6  escrit: »“Aquesta gent m’honra ab  los llavis, emperò son cor està lluny de  
Mc 7,14  14 I convocant novament al poble,  los deia: –Oïu-me tots, i enteneu: 15 No 
Mc 7,19  en llocs secrets, depurant tots  los menjars. 20 I deia: –Les coses que  
Mc 7,21  de dins del cor de l’home ixen  los mals pensaments, los adulteris, les  
Mc 7,21  l’home ixen los mals pensaments,  los adulteris, les fornicacions, los  
Mc 7,21  los adulteris, les fornicacions,  los homicidis, 22 los furts, les  
Mc 7,22 les fornicacions, los homicidis, 22  los furts, les avarícies, les maldats, lo  
Mc 7,27 li digué: –Deixa primerament saciar  los fills, perquè no és bo prendre lo pa  
Mc 7,28  i li digué: –Així és, Senyor, mes  los cadells mengen sota la taula de les  
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Mc 7,31  d’ella. 31 I deixant novament  los confins de Tiro, se n’anà per Sidon  
Mc 7,33  a part d’entre la turba, li posà  los dits en ses orelles, i escopint, li  
Mc 7,34  li tocà la llengua. 34 I alçant  los ulls al cel, sospirà i li digué:  
Mc 7,36  diguessen a ningú; emperò, com més  los ho manava, més ho divulgaven. 37 I  
Mc 8,Tit  sa passió i mort; reprèn a Pere i  los anima a portar la creu. 1 En aquells  
Mc 8,1  cridant Jesús a sos deixebles  los digué: 2 –Tinc compassió d’aquesta  
Mc 8,4  respongueren: –Qui podrà saciar- los de pa aquí en aquesta soledat? 5 I els 
Mc 8,6 que s’assentàs en terra. I prenent  los set pans, donant gràcies, los partí i  
Mc 8,6  los set pans, donant gràcies,  los partí i donà a sos deixebles per a què 
Mc 8,11  de Dalmanuta. 11 E isqueren  los fariseus i es posaren a disputar ab  
Mc 8,12  Jesús, sospirant en son interior,  los digué: –Per què esta generació demana  
Mc 8,13  a esta generació. 13 I deixant- los, tornà a entrar en la barca, i passà a 
Mc 8,17  17 I havent-ho conegut Jesús,  los digué: –Què estau pensant? Perquè no  
Mc 8,19 I no us recordau? 19 »Quan jo partí  los cinc pans entre cinc mil, quants coves 
Mc 8,20 –Dotze –li respongueren. 20 –I quan  los set pans entre quatre mil, quantes  
Mc 8,23  fora del lloc, i escopint-li en  los ulls i posant-li les mans dessobre,  
Mc 8,24  si hi veia res. 24 I ell, alçant  los ulls, digué: –Veig los homes com  
Mc 8,24  ell, alçant los ulls, digué: –Veig  los homes com arbres que caminen. 25 I li  
Mc 8,27  E isqué Jesús ab sos deixebles per  los llocs de Cesarea de Filipo, i en lo  
Mc 8,27  preguntava a sos deixebles dient- los: –Qui diuen los homes que só, jo? 28  
Mc 8,27  deixebles dient-los: –Qui diuen  los homes que só, jo? 28 Ells li  
Mc 8,29  com un dels profetes. 29 Aleshores  los digué: –I vosaltres, què dieu que só,  
Mc 8,31  d’ell. 31 I començà a declarar- los que convenia que el Fill de l’home  
Mc 8,31  molt, i que fos despreciat per  los ancians, i per los prínceps dels  
Mc 8,31  despreciat per los ancians, i per  los prínceps dels sacerdots, i per los  
Mc 8,31  los prínceps dels sacerdots, i per  los escribes, i que fos mort, i que  
Mc 8,34  al poble ab sos deixebles,  los digué: –Quiscun vulla seguir-me,  
Mc 9,Tit  sos deixebles en la humilitat i en  los danys que acarrea lo pecat d’  
Mc 9,2  en lo món que puga fer- los tornar tan blancs. 3 I se’ls aparegué 
Mc 9,8  8 I quan baixaven de la muntanya  los manà que a ningú diguessen lo que  
Mc 9,8 l’home hagués ressuscitat d’entre  los morts. 9 I guardaren en secret lo que  
Mc 9,9 de quan hagués ressuscitat d’entre  los morts. 10 I li preguntaren dient:  
Mc 9,10  preguntaren dient: –Puix com diuen  los fariseus i els escribes que primer ha  
Mc 9,11  primer ha de venir Elies? 11 Ell  los respongué i digué: –Elies, certament,  
Mc 9,18  i no pogueren. 18 I Jesús  los respongué i digué: –Oh generació  
Mc 9,32  I quan estava en la casa,  los preguntava: –De què estàveu tractant  
Mc 9,35  i després d’haver-lo abraçat,  los digué: 36 –Qualsevol que rèbia a un d’ 
Mc 10,Tit  la indisolubilitat del matrimoni,  los perills de les riqueses i el premi d’ 
Mc 10,1  a reunir-se ab ell, i novament  los ensenyava segons tenia de costum. 2 I  
Mc 10,2  tenia de costum. 2 I acercant-se  los fariseus, li preguntaven per a tentar  
Mc 10,3 sa muller. 3 Emperò ell, responent,  los digué: –Què vos manà Moisès? 4 Ells  
Mc 10,5  de divorci i repudiar. 5 I Jesús  los respongué i digué: –Per causa de la  
Mc 10,6  de la creació, mascle i femella  los crià Déu. 7 Per això deixarà l’home a 
Mc 10,13 infants per a què els tocàs. Emperò  los deixebles renyaven als que els hi  
Mc 10,14 mal i els digué: –Deixau venir a mi  los infants i no els ho destorbeu, perquè  
Mc 10,16  no entrarà en ell. 16 I abraçant- los i posant les mans sobre d’ells, los  
Mc 10,16  i posant les mans sobre d’ells,  los beneïa. 17 I havent eixit per posar- 
Mc 10,19  bo, sinó Déu solament. 19 Tu saps  los manaments: No cometis adulteri, no  
Mc 10,21  de ma joventut. 21 I fixant Jesús  los ulls en ell, li mostrà carinyo i li  
Mc 10,23  entraran en lo Regne de Déu  los que tenen riqueses! 24 I els deixebles 
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Mc 10,24  de ses paraules. Emperò Jesús  los respongué altra vegada dient: –Fills,  
Mc 10,26  se meravellaven més, i es deien  los uns als altres: –Qui podrà, doncs,  
Mc 10,27  salvar-se? 27 Llavors, mirant- los Jesús, digué: –Per als homes cosa  
Mc 10,31  molts primers seran darrers, i  los darrers, primers. 32 I estaven en lo  
Mc 10,32  a part als Dotze, començà a dir- los les coses que li havien de passar 33  
Mc 10,36  tot quant vos demanem. 36 I ell  los digué: –Què voleu que faça per a  
Mc 10,38 l’esquerra de vós. 38 Emperò Jesús  los digué: –No sabeu lo que vos demanau.  
Mc 10,39 I ells li digueren: –Podem. I Jesús  los digué: –Vosaltres en veritat beureu lo 
Mc 10,41 per a qui està aparellat. 41 I quan  los deu l’oigueren, començaren a indignar 
Mc 10,42  Jaume i Joan. 42 Emperò Jesús  los cridà i els digué: –Sabeu que aquells  
Mc 11,5  5 I alguns dels que estaven allí  los deien: –Què feu? Per què desfermau lo  
Mc 11,6  Per què desfermau lo pollí? 6 Ells  los respongueren del modo que Jesús los  
Mc 11,6 los respongueren del modo que Jesús  los havia manat; i los el deixaren menar.  
Mc 11,6  modo que Jesús los havia manat; i  los el deixaren menar. 7 I menaren lo  
Mc 11,11  ja tard, se n’anà a Betània ab  los Dotze. 12 I al dia següent, a l’eixir 
Mc 11,18  de lladres. 18 I havent-ho oït  los prínceps dels sacerdots i els  
Mc 11,22 s’ha assecat. 22 I responent Jesús  los digué: –Teniu fe en Déu. 23 En veritat 
Mc 11,27  ell en lo temple, se li acercaren  los prínceps dels sacerdots i els escribes 
Mc 11,29  per a fer estes coses? 29 I Jesús  los respongué i digué: –També jo us faré  
Mc 11,33  Jesús dient: –No ho sabem. I Jesús  los respongué i digué: –Puix ni jo tampoc  
Mc 12,Tit  de la viuda, preferible a tots  los grans oferiments dels rics. 1 I  
Mc 12,1  dels rics. 1 I començà a parlar- los ab paràboles: –Un home plantà una  
Mc 12,4  -li res. 4 I tornà a enviar- los altre sirvent, i l’apedregaren i el  
Mc 12,6 tenint un fill a qui molt estimava,  los envià finalment també est, dient:  
Mc 12,10  “La pedra que despreciaren  los que edificaven, aqueixa mateixa fou  
Mc 12,15 Ell, comprenent la malícia d’ells,  los digué: –Per què em tentau? Portau-me 
Mc 12,17  17 I responent Jesús,  los digué: –Donau, doncs, al Cèsar lo que  
Mc 12,18  d’ell. 18 I vingueren a ell  los saduceus, que neguen la resurrecció, i 
Mc 12,22  22 I així mateix la prengueren  los set, i no deixaren descendència. I l’ 
Mc 12,24  per muller. 24 I responent Jesús,  los digué: –¿No veeu que anau errats,  
Mc 12,25  en matrimoni, sinó que seran com  los àngels en lo cel. 26 »I en quant als  
Mc 12,28 preguntà quin era lo primer de tots  los manaments. 29 I Jesús li respongué:  
Mc 12,33  com a si mateix, és més que tots  los oferiments i sacrificis. 34 I Jesús,  
Mc 12,35 ensenyant en lo temple: –¿Com diuen  los escribes que Cristo és fill de David?  
Mc 12,39  en les places, 39 i estar en  los primers sitis en les sinagogues i en  
Mc 12,39  sitis en les sinagogues i en  los primers puestos en los festins. 40 Que 
Mc 12,39  i en los primers puestos en  los festins. 40 Que devoren les cases de  
Mc 12,43  43 I cridant a sos deixebles,  los digué: –En veritat vos dic que més hi  
Mc 12,43  posat aquesta pobra viuda que tots  los demés que hi tiraren en l’arca. 44  
Mc 13,Tit i de la segona vinguda de Jesús, ab  los senyals que preceiran. 1 I a l’eixir  
Mc 13,5  I responent Jesús, començà a dir- los: –Teniu compte que ningú vos engànyia. 
Mc 13,9  mateixos. Perquè vos entregaran en  los consells, i sereu assotats en les  
Mc 13,11 serà donat; perquè no sou vosaltres  los que parlau, sinó l’Esperit Sant. 12 I 
Mc 13,14  deu (qui llegeix entenga), llavors  los que estan en la Judea, fúgien a les  
Mc 13,26  al Fill de l’home, que vindrà en  los núvols ab gran poder i glòria. 27 I  
Mc 14,1  I dos dies després era la Pasqua i  los Àzims, i los prínceps dels sacerdots i 
Mc 14,1  era la Pasqua i los Àzims, i  los prínceps dels sacerdots i los escribes 
Mc 14,1  i los prínceps dels sacerdots i  los escribes anaven maquinant com lo  
Mc 14,7  pobres ab vosaltres, i quan vullau  los podeu fer bé; mes a mi no em teniu  
Mc 14,10  dels sacerdots per a entregar- los-el. 11 I quan ells ho oïren, s’  
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Mc 14,16  per a nosaltres. 16 I partiren  los deixebles i anaren a la ciutat, i l’  
Mc 14,16  a la ciutat, i l’encontraren com  los ho havia dit, i aparellaren la pasqua. 
Mc 14,17  17 I arribada l’hora hi anà ab  los Dotze. 18 I estant sentats i menjant a 
Mc 14,18 I estant sentats i menjant a taula,  los digué Jesús: –En veritat vos dic que  
Mc 14,20 u de per si: –Só jo, acàs? 20 I ell  los respongué: –Un dels Dotze, lo qui fica 
Mc 14,23  prenent lo calze, donades gràcies,  los el donà, i begueren tots d’ell. 24 I  
Mc 14,27 muntanya de l’Oliverar. 27 I Jesús  los digué: –Aquesta nit tots vos  
Mc 14,40  paraules. 40 I quan retornà,  los trobà novament dormint, puix sos ulls  
Mc 14,44 escribes i ancians. 44 I el traïdor  los havia donat un senyal, dient: –Aquell  
Mc 14,48  48 I prenent Jesús la paraula,  los digué: –¿Com si jo fos un lladre,  
Mc 14,49 -me ab espases i bastons? 49 Tots  los dies estava ab vosaltres ensenyant en  
Mc 14,53  sumo sacerdot, i se juntaren tots  los sacerdots, i els escribes, i els  
Mc 14,54  i s’estava sentat al foc ab  los criats escalfant-se. 55 I els  
Mc 14,59 de mà.” 59 Mes ni en això convenien  los testimonis. 60 I alçant-se en mig lo 
Mc 14,62  dreta del poder de Déu i venir en  los núvols del cel. 63 Llavors lo sumo  
Mc 14,70 negà altra vegada. I al cap de poc,  los que estaven allí deien a Pere:  
Mc 15,1 fou sepultat. 1 I luego, al dematí,  los prínceps dels sacerdots, havent tingut 
Mc 15,1 sacerdots, havent tingut consell ab  los ancians, i els escribes, i tot lo  
Mc 15,9  que sempre els feia. 9 I Pilat  los respongué dient: –Voleu que us  
Mc 15,10  que per enveja l’havien entregat  los prínceps dels sacerdots. 11 Emperò los 
Mc 15,11  prínceps dels sacerdots. 11 Emperò  los prínceps dels sacerdots incitaren al  
Mc 15,11  incitaren al poble, per a què ell  los llibertàs abans a Barrabàs. 12 I  
Mc 15,12  a Barrabàs. 12 I Pilat, responent,  los digué altra vegada: –Puix què voleu  
Mc 15,14  –Crucificau-lo! 14 Emperò Pilat  los deia: –Doncs, quin mal ha fet? I ells  
Mc 15,15 I Pilat, volent contentar al poble,  los llibertà Barrabàs, i després d’haver  
Mc 15,16  per a què fos crucificat. 16 I  los soldats lo portaren a l’atri del  
Mc 15,28  que diu: «I fou contat entre  los malvats.» 29 I els que passaven  
Mc 15,31  prínceps dels sacerdots, se deien  los uns als altres ab los escribes: –A  
Mc 15,31  se deien los uns als altres ab  los escribes: –A altres salvà, i no es pot 
Mc 15,32  per a què vejam i cregam. També  los que estaven crucificats ab ell l’  
Mc 16,6  blanca, i s’espavoriren. 6 Ell  los diu: –No us assusteu. Vosaltres buscau 
Mc 16,13  a contar-ho als demés, i tampoc  los cregueren. 14 Finalment, estant  
Mc 16,14  Finalment, estant sentats a taula  los Onze, se’ls aparegué i els reprengué  
Mc 16,19  19 I el Senyor Jesús, després que  los hagué parlat, fou rebut dalt en lo  
Mc 16,20 ab ells, i confirmant la paraula ab  los miracles que l’acompanyaven. Amén.  
Lc 1,6  caminant irreprensiblement en tots  los manaments i estatuts del Senyor. 7 I  
Lc 1,7  perquè Elisabet era estèril i  los dos eren ja entrats en dies. 8 I  
Lc 1,17  i virtut d’Elies, per a convertir  los cors dels pares als fills, i els  
Lc 1,22  alguna visió en lo temple. I ell  los ho donava a entendre ab senyes, i  
Lc 1,23  que, quan s’hagueren complert  los dies de son ministeri, se n’anà a sa  
Lc 1,25  el Senyor ha fet açò ab mi en  los dies en què ha volgut apartar mon  
Lc 1,48  Déu, mon Salvador, 48 perquè posà  los ulls en la humil condició de sa  
Lc 1,50  nom. 50 I sa misericòrdia està en  los que el temen, de generació en  
Lc 1,51  poder en son braç i dissipà  los superbos en los pensaments de sos  
Lc 1,51  son braç i dissipà los superbos en  los pensaments de sos cors, 52 destronà  
Lc 1,66  muntanyes de la Judea. 66 I tots  los que les oïen les depositaren en son  
Lc 1,71  nostres enemics i de la mà de tots  los que nos avorreixen, 72 exercint  
Lc 1,75  i en justícia davant d’ell tots  los dies de nostra vida. 76 »I tu, infant, 
Lc 1,80  en esperit, i estigué en  los deserts fins al dia que s’havia de  
Lc 2,Tit  naix en Betlem. És anunciat per  los àngels als pastors i és circuncidat al 
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Lc 2,Tit dotze anys, disputa en lo temple ab  los doctors de la Llei. Viu en Nazaret  
Lc 2,6  allí, esdevingué que es compliren  los dies en què havia de parir. 7 I parí  
Lc 2,9  del Senyor i la claredat de Déu  los circuí de resplendor, i un gran temor  
Lc 2,10  s’apoderà d’ells. 10 I l’àngel  los digué: –No temau, perquè veus aquí jo  
Lc 2,15  15 I succeí que tan prest com  los àngels se retiraren d’ells al cel,  
Lc 2,15 àngels se retiraren d’ells al cel,  los pastors se deien uns a altres: –Anem  
Lc 2,18  dit d’aquell infant. 18 I tots  los que ho oïren ne quedaren meravellats,  
Lc 2,18 de les coses que els havien referit  los pastors. 19 Emperò Maria guardava  
Lc 2,21 dites. 21 I després d’haver passat  los vuit dies per a circuncidar a l’  
Lc 2,22 lo ventre. 22 I complerts que foren  los dies de la purificació de Maria,  
Lc 2,27  vingué al temple. I portant  los pares a l’infant Jesús per a  
Lc 2,31  aparellàreu a presència de tots  los pobles: 32 llum per a iŀluminar als  
Lc 2,34 coses que deien d’ell. 34 I Simeon  los beneí i digué a Maria, sa mare: –Veus  
Lc 2,35  ànima), per a què sien descoberts  los pensaments de molts cors. 36 I hi  
Lc 2,38  al Senyor, i parlava d’ell a tots  los que esperaven la redempció d’Israel  
Lc 2,41  ab ell. 41 I sos pares anaven tots  los anys a Jerusalem, en lo dia solemne de 
Lc 2,43  del dia de la festa, 43 i acabats  los dies, quan se’n tornaren, se quedà l’ 
Lc 2,44  44 Mes suposant que ell estaria ab  los de la comitiva, feren un dia de camí,  
Lc 2,44  camí, i llavors lo buscaven entre  los parents i coneguts. 45 I no havent-  
Lc 2,46  sentat enmig dels doctors, oint- los i preguntant-los. 47 I tots quants  
Lc 2,46  doctors, oint-los i preguntant- los. 47 I tots quants l’oïen, s’atordien 
Lc 2,49  t’hem estat buscant. 49 I  los respongué: –Per a què em buscàveu? No  
Lc 3,5 i tot serrat i coll serà abaixat, i  los camins torts se tornaran drets i los  
Lc 3,5  camins torts se tornaran drets i  los escabrosos seran aplanats; 6 i tota  
Lc 3,11  –Doncs, què farem? 11 I responent  los deia: –Aquell que té dos vestits,  
Lc 3,13  –Mestre, què farem? 13 I ell  los digué: –No exigiu més del que us està  
Lc 3,14  manat. 14 I li preguntaven també  los soldats dient: –I nosaltres, què  
Lc 3,19  muller de son germà, i per tots  los mals que Herodes havia fet, 20 hi  
Lc 3,20  havia fet, 20 hi anyadí, a tots  los demés, lo de fer tancar a Joan en la  
Lc 4,2  aquells dies no menjà res, passats  los quals tingué fam. 3 I li digué lo  
Lc 4,5  alta, i al moment li mostrà tots  los regnes de l’univers 6 i li digué: –Te 
Lc 4,21 fixada en ell. 21 I començà a dir- los: –Avui s’ha complert esta escriptura  
Lc 4,23  aquest lo fill de Josep? 23 I ell  los deia: –Vosaltres, sens dubte, me direu 
Lc 4,25 pàtria. 25 Certament vos dic que en  los dies d’Elies, quan lo cel fou tancat  
Lc 4,28 net sinó Naaman de Síria. 28 I tots  los que estaven en la sinagoga, a l’oir  
Lc 4,31  ciutat de la Galilea, i allí  los ensenyava en los dissabtes. 32 I se  
Lc 4,31 la Galilea, i allí los ensenyava en  los dissabtes. 32 I se meravellaven de sa  
Lc 4,37  37 I se difundí sa fama per tots  los llocs de la comarca. 38 I eixint Jesús 
Lc 4,39  la deixà. I ella se llevà luego i  los servia. 40 I a la posta del sol, tots  
Lc 4,40  40 I a la posta del sol, tots  los que tenien malalts de diferents  
Lc 4,40  malalts de diferents dolències  los hi portaven. I ell, posant les mans  
Lc 4,40  les mans sobre cada u d’ells,  los curava. 41 I de molts eixien los  
Lc 4,41  los curava. 41 I de molts eixien  los dimonis, cridant i dient: –Tu ets lo  
Lc 4,41  –Tu ets lo Fill de Déu. I ell  los reprenia i no els permetia dir que  
Lc 4,43  no s’apartàs d’ells. 43 Mes ell  los digué: –És menester que vaja jo també  
Lc 5,Tit de sant Mateu. Per què no dejunaven  los deixebles de Jesús. 1 I succeí que,  
Lc 5,2  estaven a la vora de l’estany, i  los pescadors havien saltat en terra i  
Lc 5,4  –Allarga’t més endins i tirau  los filats per a pescar. 5 I responent  
Lc 5,7  per a què vinguessen a ajudar- los. I vingueren, i de tal manera ompliren 
Lc 5,17  la Llei, que havien vingut de tots  los pobles de Galilea i de Judea i de  
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Lc 5,17  del Senyor obrava per a curar- los. 18 I veus aquí uns homes que portaven 
Lc 5,22 tan sols Déu?» 22 I coneixent Jesús  los pensaments d’ells, los respongué  
Lc 5,22  Jesús los pensaments d’ells,  los respongué dient: –Què pensau en vostre 
Lc 5,30  –Per què menjau i beveu ab  los publicans i els pecadors? 31 I Jesús  
Lc 5,31  i els pecadors? 31 I Jesús  los respongué i digué: –Los que estan sans 
Lc 5,31  sans no necessiten de metge, sinó  los que estan malalts. 32 No he vingut a  
Lc 5,32  malalts. 32 No he vingut a cridar  los justos a arrepentiment, sinó los  
Lc 5,32  los justos a arrepentiment, sinó  los pecadors. 33 I ells li digueren: –Per  
Lc 5,33  33 I ells li digueren: –Per què  los deixebles de Joan dejunen freqüentment 
Lc 5,33  freqüentment i fan oració, i també  los dels fariseus, i los teus mengen i  
Lc 5,33  i també los dels fariseus, i  los teus mengen i beuen? 34 Als quals ell  
Lc 5,35  35 Emperò ja vindran dies en què  los serà pres l’espòs, i llavors  
Lc 5,37 altra manera lo vi novell rebentarà  los bots, se vessarà lo vi i se faran  
Lc 5,37  se vessarà lo vi i se faran malbé  los bots. 38 Ans bé lo vi novell se deu  
Lc 6,Tit  observància del dissabte. Anomena  los dotze apòstols. Cura malalts i predica 
Lc 6,2  menjaven. 2 I alguns dels fariseus  los deien: –Per què feu lo que no és lícit 
Lc 6,3  en dissabte? 3 I Jesús, responent,  los digué: –¿Ni haveu llegit encara això  
Lc 6,3 que féu David quan tingué fam ell i  los que eren ab ell? 4 Com entrà en la  
Lc 6,4 podien menjar d’ells sinó tan sols  los sacerdots? 5 I els digué: –Lo Fill de  
Lc 6,8 -lo acusar. 8 Emperò ell coneixia  los pensaments d’ells i digué a l’home  
Lc 6,20 els curava a tots. 20 I ell, alçant  los ulls envers sos deixebles, deia:  
Lc 6,20 sos deixebles, deia: –Benaventurats  los pobres, perquè de vosaltres és lo  
Lc 6,21  lo Regne de Déu. 21 »Benaventurats  los que ara teniu fam, puix sereu saciats. 
Lc 6,21  puix sereu saciats. »Benaventurats  los que ara plorau, puix riureu. 22 »Sereu 
Lc 6,22  22 »Sereu benaventurats quan  los homes vos avorresquen, i apàrtien de  
Lc 6,24  24 »Emperò, ai de vosaltres,  los rics: perquè ja teniu vostre consol en 
Lc 6,25  en la terra! 25 »Ai de vosaltres,  los que estau saciats, puix tindreu fam!  
Lc 6,25 puix tindreu fam! »Ai de vosaltres,  los que ara rieu, puix gemegareu i  
Lc 6,26  plorareu! 26 »Ai de vosaltres quan  los homes vos aplaudesquen, perquè així  
Lc 6,26  perquè així sos pares ho feien ab  los falsos profetes! 27 »Emperò jo us dic  
Lc 6,27  27 »Emperò jo us dic a vosaltres,  los que oïu: Amau a vostres enemics, feu  
Lc 6,28  que us maleeixen, i pregau per a  los que us calumniïn. 29 I al que et  
Lc 6,30  ’n duga la túnica. 30 Dóna a tots  los que et demànien, i al que prenga lo  
Lc 6,33  quin grat vos ne sentiran?; puix  los pecadors també ho fan. 34 I si prestau 
Lc 6,34  quin grat vos ne sentiran?; puix  los pecadors també presten als pecadors  
Lc 6,39  guiar a altre cego? ¿No cauran  los dos en lo fosso? 40 No és lo deixeble  
Lc 6,48 casa, lo qual cavà, enfondí, i posà  los fonaments sobre roca; i quan vingué  
Lc 7,Tit  Joan Baptista. Reprèn als jueus i  los compara a uns nois que juguen. Una  
Lc 7,Tit nois que juguen. Una dona li ungeix  los peus. Paràbola dels dos deutors. 1 I  
Lc 7,10  fe tan gran. 10 I tornats a casa  los que havien estat enviats, trobaren sa  
Lc 7,19 Joan cridà a dos de sos deixebles i  los envià a Jesús, dient: «¿Sou vós lo qui 
Lc 7,22 cegos. 22 Llavors, responent Jesús,  los digué: –Anau i dieu a Joan lo que  
Lc 7,22  oït i vist: que els cegos veuen,  los coixos caminen, los leprosos queden  
Lc 7,22  cegos veuen, los coixos caminen,  los leprosos queden nets, los sords ouen,  
Lc 7,22  caminen, los leprosos queden nets,  los sords ouen, los morts ressusciten, és  
Lc 7,22  queden nets, los sords ouen,  los morts ressusciten, és anunciat l’  
Lc 7,24 mi. 24 I quan se n’hagueren tornat  los missatgers de Joan, començà Jesús a  
Lc 7,28 teu.” 28 Perquè jo us dic que entre  los nats de dones no hi ha profeta major  
Lc 7,30  ab lo baptisme de Joan. 30 Mes  los fariseus i els doctors de la Llei  
Lc 7,31 –Doncs, a qui diré que s’assemblen  los homes d’aquesta generació, i a qui  
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Lc 7,38 detràs d’ell, començà a regar-li  los peus ab llàgrimes i els eixugava ab  
Lc 7,38 peus ab llàgrimes i els eixugava ab  los cabells de son cap, i li besava sos  
Lc 7,44 casa i tu no em donares aigua per a  los peus; emperò ella, ab ses llàgrimes,  
Lc 7,49  –Perdonats te són tos pecats. 49 I  los que estaven allí menjant començaren a  
Lc 7,49  entre si: «Qui és aquest que fins  los pecats perdona?» 50 I digué a la dona: 
Lc 8,1  lo Regne de Déu. I estaven ab ell  los dotze apòstols, 2 i també algunes  
Lc 8,4  ansiosa ab ell des de les ciutats,  los digué per paràbola: 5 –Un sembrador  
Lc 8,5  i fou trepitjada i se la menjaren  los aucells de l’aire. 6 I altra caigué  
Lc 8,10  –Què paràbola era aquesta? 10 Ell  los digué: –A vosaltres se us ha donat lo  
Lc 8,14  mes després queden sufocats per  los afanys, riqueses i plaiers d’esta  
Lc 8,16  posa sobre un candelero, per a què  los que entren vegen la llum. 17 Puix no  
Lc 8,25  temor, se meravellaven, dient-se  los uns als altres: –Qui serà aquest que  
Lc 8,29  ab grillons i cadenes, rompia  los vincles i era transportat pel dimoni  
Lc 8,32  que els deixàs entrar en ells. I  los ho permeté. 33 Isqueren, doncs, los  
Lc 8,33 los ho permeté. 33 Isqueren, doncs,  los dimonis de l’home i se ficaren dins  
Lc 8,34 en l’estany i s’ofegaren. 34 Quan  los pastors vegeren lo que havia succeït,  
Lc 8,35  a l’home de qui havien eixit  los dimonis, lo qual estava ja vestit i en 
Lc 8,36  36 I els que ho havien vist  los contaren de la manera que havia estat  
Lc 8,38  38 I l’home de qui havien eixit  los dimonis li suplicava poder-se quedar 
Lc 8,45  I negant-ho tots, digué Pere i  los que eren ab ell: –Mestre, la gent vos  
Lc 8,54 ell, sabent que era morta. 54 I ell  los tragué a tots fora i la prengué per la 
Lc 8,56  sos pares quedaren atordits; i ell  los manà que no diguessen a ningú lo que  
Lc 9,1 havent convocat als dotze apòstols,  los donà poder i autoritat sobre tots los  
Lc 9,1  donà poder i autoritat sobre tots  los dimonis, i virtut de curar les  
Lc 9,2  predicar lo Regne de Déu i a curar  los malalts. 3 I els digué: –No us  
Lc 9,10  com veure-lo. 10 I havent tornat  los apòstols, li contaren lo que havien  
Lc 9,10  lo que havien fet. I, cridant- los ell a part, se retirà a un paratge  
Lc 9,11  quan ho sabé, lo seguia; i ell  los rebé i els parlava del Regne de Déu, i 
Lc 9,12  lo dia, quan acercant-se-li  los Dotze, li digueren: –Despatxau aquesta 
Lc 9,13  desert. 13 I els digué: –Donau- los vosaltres de menjar. I ells digueren:  
Lc 9,14 I ell digué a sos deixebles: –Feu- los sentar en pletes de cinquanta en  
Lc 9,15 en cinquanta. 15 I així ho feren, i  los feren sentar a tots. 16 I prenent los  
Lc 9,16  feren sentar a tots. 16 I prenent  los cinc pans i los dos peixos, alçà los  
Lc 9,16  tots. 16 I prenent los cinc pans i  los dos peixos, alçà los ulls al cel, los  
Lc 9,16  cinc pans i los dos peixos, alçà  los ulls al cel, los beneí i partí i donà  
Lc 9,16  dos peixos, alçà los ulls al cel,  los beneí i partí i donà a sos deixebles  
Lc 9,16  i donà a sos deixebles per a què  los posassen davant de la gent. 17 I  
Lc 9,18  se trobaven ab ell sos deixebles i  los preguntà dient: –Qui diu la gent que  
Lc 9,20  antics profetes. 20 –I vosaltres  –los digué–, qui dieu que só, jo?  
Lc 9,21  –Lo Cristo de Déu. 21 Llavors ell  los apercebí, i manà que no ho diguessen a 
Lc 9,22  no ho diguessen a ningú 22 dient- los: –És precís que el Fill de l’home  
Lc 9,22  coses, i que sia despreciat per  los ancians i els prínceps dels sacerdots  
Lc 9,22 i els prínceps dels sacerdots i per  los escribes, i que sia mort, i que  
Lc 9,31  barons, i eren Moisès i Elies, 31  los quals aparegueren en glòria, i  
Lc 9,32 -se en Jerusalem. 32 Emperò Pere i  los que estaven ab ell se trobaven  
Lc 9,37  al baixar ells de la muntanya,  los isqué a l’encontre una gran multitud  
Lc 9,49  havem vist a un que llançava  los dimonis en nom vostre, i l’hi havem  
Lc 9,54  era d’anar a Jerusalem. 54 I quan  los seus deixebles Jaume i Joan vegeren  
Lc 9,55  ell, girant-se envers ells,  los reprengué dient: –No sabeu de quin  
Lc 9,58  –Les guineus tenen caus, i  los aucells de l’aire, nius; mes lo Fill  
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Lc 10,1 Senyor també altres setanta-dos i  los envià de dos en dos davant seu a cada  
Lc 10,2  –La collita certament és gran, mes  los treballadors, pocs. Suplicau, doncs,  
Lc 10,9  que hi haja en ella, i dieu- los: “S’ha acercat a vosaltres lo Regne  
Lc 10,13  Tiro i en Sidon s’haguessen obrat  los miracles que s’han obrat en  
Lc 10,17  que m’ha enviat. 17 I tornaren  los setanta-dos plens de goig, dient:  
Lc 10,17 plens de goig, dient: –Senyor, fins  los dimonis se someten a nosaltres per  
Lc 10,18  per virtut de vostre nom. 18 I ell  los digué: –Jo vegí a Satanàs caure del  
Lc 10,20 subjectes; ans bé alegrau’s de que  los vostres noms estan escrits en lo cel.  
Lc 10,23  deixebles, digué: –Benaventurats  los ulls que veuen lo que vosaltres veeu.  
Lc 11,4  així com nosaltres perdonam a tots  los que ens deuen. I no ens deixeu caure  
Lc 11,8  dic que si no es llevàs a donar- los-hi per raó de ser amic seu,  
Lc 11,15  príncep dels dimonis, llança  los dimonis. 16 I altres, per a tentar-  
Lc 11,17  Jesús, penetrant sos pensaments,  los digué: –Tot regne dividit contra si  
Lc 11,18 Perquè vosaltres dieu que jo llanço  los dimonis per virtut de Beelzebub. 19  
Lc 11,19 de Beelzebub. 19 Doncs si jo llanço  los dimonis per virtut de Beelzebub,  
Lc 11,19  vostres fills per virtut de qui  los llancen? Per això ells seran vostres  
Lc 11,20  jutges. 20 Emperò si jo llanço  los dimonis mediant lo dit de Déu,  
Lc 11,27  lo ventre que t’ha portat i  los pits que has mamat. 28 I ell digué:  
Lc 11,28  I ell digué: –Ans bé benaventurats  los que ouen la paraula de Déu i la  
Lc 11,30  així com Jonàs fou senyal per a  los ninivites, així també lo Fill de l’  
Lc 11,31  migdia s’alçarà en judici contra  los homes d’aquesta generació i els  
Lc 11,33  sinó sobre un candelero per a què  los que éntrien vegen la llum. 34 Llum de  
Lc 11,39  I el Senyor li digué: –Vosaltres,  los fariseus, teniu gran cuidado de  
Lc 11,39  de netejar per defora les copes i  los plats, emperò vostre interior està ple 
Lc 11,43 vosaltres, fariseus, que amau tenir  los primers sitis en les sinagogues, i ser 
Lc 11,44 i fariseus, hipòcrites, que sou com  los sepulcres que no es veuen, i sobre los 
Lc 11,44  sepulcres que no es veuen, i sobre  los que caminen los homes sens que ho  
Lc 11,44  es veuen, i sobre los que caminen  los homes sens que ho coneguen! 45 Llavors 
Lc 11,46  doctors de la Llei, que carregau  los homes ab càrregues que no poden dur, i 
Lc 11,47  47 »Ai de vosaltres, que edificau  los sepulcres dels profetes, i vostres  
Lc 11,47  dels profetes, i vostres pares  los mataren! 48 Verdaderament donau  
Lc 11,48  pares; perquè ells en veritat  los mataren, mes vosaltres edificau sos  
Lc 11,50  raça se li demània la sang de tots  los profetes, que fou derramada des del  
Lc 11,53  que hi volien entrar! 53 I dient- los aquestes coses, los fariseus i els  
Lc 11,53  53 I dient-los aquestes coses,  los fariseus i els doctors de la Llei  
Lc 12,1 Jesús molta gent, de tal manera que  los uns atropellaven als altres, començà a 
Lc 12,3  les estàncies, serà anunciat sobre  los terrats. 4 »A vosaltres, doncs, amics  
Lc 12,7  d’ells és olvidat de Déu? 7 Fins  los cabells de vostre cap estan tots  
Lc 12,16  de les coses que posseeix. 16 I  los referí una paràbola, dient: –Lo camp  
Lc 12,18  açò: tiraré a terra mos graners i  los faré més grans, i allí recolliré tots  
Lc 12,24  cos més que el vestit. 24 Reparau  los corbs, que no sembren, ni seguen, ni  
Lc 12,24  rebost, ni graner; i ab tot, Déu  los alimenta. Puix, ¿quant més valeu  
Lc 12,27  -vos per a les demés? 27 Mirau  los lliris com creixen: no treballen, ni  
Lc 12,37  farà assentar a taula, i passant,  los anirà servint. 38 I si vingués a la  
Lc 12,38  en eix estat, benaventurats són  los tals sirvents. 39 »Teniu, emperò, per  
Lc 12,42  sobre sos criats, per a què  los donàs la mesura de blat a son degut  
Lc 12,46  lo separarà i li donarà sa part ab  los infiels. 47» Perquè aquell criat que  
Lc 12,52  en una casa, estaran dividits  los tres contra los dos, i los dos contra  
Lc 12,52  estaran dividits los tres contra  los dos, i los dos contra los tres. 53 Lo  
Lc 12,52 dividits los tres contra los dos, i  los dos contra los tres. 53 Lo pare estarà 
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Lc 12,52  contra los dos, i los dos contra  los tres. 53 Lo pare estarà dividit contra 
Lc 13,2  la dels seus sacrificis. 2 I Jesús  los respongué dient: –¿Pensau que aquells  
Lc 13,2  foren més grans pecadors que tots  los galileus per haver patit tals coses? 3 
Lc 13,4  que ells eren més culpables que  los demés habitants de Jerusalem? 5 Vos  
Lc 13,23 home: –Senyor, és cert que són pocs  los que se salven? I ell los digué: 24  
Lc 13,23  són pocs los que se salven? I ell  los digué: 24 –Esforçau-vos a entrar per 
Lc 13,27 vosaltres. Apartau-vos de mi tots  los que obrau iniquitat.” 28 Allí serà lo  
Lc 13,28  i a Isaac, i a Jacob, i a tots  los profetes en lo Regne de Déu, i que  
Lc 13,30 Déu. 30 I veus aquí que són darrers  los que seran primers i que són primers  
Lc 13,30 que seran primers i que són primers  los que seran darrers. 31 En aquell mateix 
Lc 13,32  Herodes vos vol matar. 32 I ell  los digué: –Anau, i dieu a aquell rabós:  
Lc 14,3  doctors de la Llei i als fariseus,  los digué: –És lícit curar en dissabte? 4  
Lc 14,7  coses. 7 I observant també com  los convidats escollien los primers  
Lc 14,7  també com los convidats escollien  los primers puestos en la taula, los  
Lc 14,7  los primers puestos en la taula,  los proposà una paràbola, i digué: 8 –Quan 
Lc 14,19  de bous i vull anar a provar- los; vos suplico que em doneu per escusat. 
Lc 14,21  de la ciutat, i porta’m aquí  los pobres, i els mancos, i els cegos, i  
Lc 14,25  gent anava ab ell; i girant-se,  los digué: 26 –Si algú ve a mi i no  
Lc 14,29  No sia que després d’haver posat  los fonaments i no poder-la acabar, tots 
Lc 15,1  1 I s’acercaven a Jesús  los publicans i pecadors per a oir-lo. 2 
Lc 15,3 pecadors i menja ab ells. 3 Llavors  los proposà aquesta paràbola, dient: 4  
Lc 15,6  crida a sos amics i veïns dient- los: “Donau-me l’enhorabona, puix he  
Lc 15,12 que em toca de vostres béns. »I ell  los repartí los béns. 13 I al cap de pocs  
Lc 15,12 de vostres béns. »I ell los repartí  los béns. 13 I al cap de pocs dies,  
Lc 16,8  perquè féu això ab sagacitat. Puix  los fills d’aquest sigle són més prudents 
Lc 16,14  a Déu i a les riqueses. 14 Emperò  los fariseus, que eren avariciosos, oïen  
Lc 16,15 ell. 15 I els digué: –Vosaltres sou  los que us veneu per justos davant dels  
Lc 16,21  ningú les hi donava; emperò venien  los cans i li llepaven les llagues. 22 »I  
Lc 16,22 quan morí aquell pobre, lo portaren  los àngels al seno d’Abraham. I morí  
Lc 16,23  23 »I en l’infern, alçant  los ulls quan estava en los turments, vegé 
Lc 16,23  alçant los ulls quan estava en  los turments, vegé de lluny a Abraham, i a 
Lc 16,26  i vosaltres, de manera que  los qui vullen passar d’aquí a vosaltres  
Lc 16,28  tinc cinc germans, a fi de que  los testifíquia açò, no sia que vinguen  
Lc 17,Tit l’escàndol; que s’han de perdonar  los agravis; que tots som servos inútils.  
Lc 17,5  perdona’l. 5 Aleshores  los apòstols digueren al Senyor: –Aumentau 
Lc 17,14  de nosaltres. 14 Quan ell  los vegé, digué: –Anau, manifestau’s als  
Lc 17,17  i digué: –¿Per ventura no són deu  los que quedaren nets? ¿A on són los  
Lc 17,17  los que quedaren nets? ¿A on són  los altres nou? 18 ¿No hi ha hagut altre  
Lc 17,20  t’ha salvat. 20 I preguntant-li  los fariseus quan vindria lo Regne de Déu, 
Lc 17,20  quan vindria lo Regne de Déu,  los respongué i digué: –Lo Regne de Déu no 
Lc 17,26  generació. 26 »I lo que succeí en  los dies de Noè, així també succeirà en  
Lc 17,26 dies de Noè, així també succeirà en  los dies del Fill de l’home. 27 Menjaven  
Lc 17,28  ab tothom. 28 I com esdevingué en  los dies de Lot. Menjaven i bevien,  
Lc 18,1  aquesta paràbola, per a mostrar- los que convé orar contínuament i no  
Lc 18,8 ’ls oprimesca? 8 Vos dic que prest  los venjarà. Emperò, quan vinga lo Fill de 
Lc 18,11  gràcies vos dono perquè no só com  los altres homes, que són lladres,  
Lc 18,13  apartat, no s’atrevia ni a alçar  los ulls al cel, sinó que es pegava cops  
Lc 18,15  per a què els tocàs. I veent-ho  los deixebles, los renyaven. 16 Emperò  
Lc 18,15  tocàs. I veent-ho los deixebles,  los renyaven. 16 Emperò Jesús los cridà i  
Lc 18,16  los renyaven. 16 Emperò Jesús  los cridà i digué: –Deixau que vinguen a  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

2214 
 

Lc 18,16  i digué: –Deixau que vinguen a mi  los infants i no els ho impediu, perquè  
Lc 18,20  sinó Déu tan solament. 20 Ja saps  los manaments: No mataràs, no fornicaràs,  
Lc 18,21 Ell digué: –Tots aqueixos manaments  los he guardat des de ma joventut. 22 Lo  
Lc 18,24  entraran en lo Regne de Déu  los que tenen riqueses! 25 Puix és més  
Lc 18,26  un ric en lo Regne de Déu. 26 I  los que l’oïen, deien: –Qui, doncs, podrà 
Lc 18,27  doncs, podrà salvar-se? 27 Ell  los digué: –Lo que és impossible per als  
Lc 18,29  tot per a seguir-vos. 29 Ell  los digué: –En veritat vos dic que no hi  
Lc 18,31  després Jesús a part als Dotze,  los digué: –Mirau, nosaltres anam a  
Lc 18,31  totes les coses que escrigueren  los profetes del Fill de l’home. 32 Puix  
Lc 19,5 que fou Jesús a aquell lloc, alçant  los ulls lo vegé, i li digué: –Zaqueu,  
Lc 19,11  ells oient això, prosseguí dient- los una paràbola, per causa d’estar prop  
Lc 19,13  convocat a deu de sos criats,  los donà deu mines de plata i els digué:  
Lc 19,27  portau-me’ls aquí i matau- los davant meu. 28 I dit això, prosseguí  
Lc 19,30  dos de sos deixebles, 30 dient- los: –Anau a aquell lloc que està davant  
Lc 19,32  ha menester.” 32 Partiren, doncs,  los que ell envià, i trobaren lo pollí que 
Lc 19,33  dit. 33 I quan lo desfermaven,  los digueren los amos d’ell: –Per què  
Lc 19,33 I quan lo desfermaven, los digueren  los amos d’ell: –Per què desfermau lo  
Lc 19,37 de la muntanya de l’Oliverar, tots  los deixebles, en gran número,  
Lc 19,37 alabar a Déu en altes veus per tots  los prodigis que havien vist 38 dient:  
Lc 19,40  reprèn a tos deixebles. 40 Ell  los respongué: –Vos dic que, si aquestos  
Lc 19,45  començà a traure fora a tots  los que venien i compraven en ell, 46  
Lc 19,46  i compraven en ell, 46 dient- los: –Escrit està: “Ma casa és casa d’  
Lc 19,47  feta cova de lladres. 47 I tots  los dies ensenyava en lo temple. Mes los  
Lc 19,47  dies ensenyava en lo temple. Mes  los prínceps dels sacerdots i els escribes 
Lc 20,1  -li l’evangeli, se juntaren  los prínceps dels sacerdots i els escribes 
Lc 20,1  dels sacerdots i els escribes ab  los ancians 2 i li parlaren d’aquest  
Lc 20,3  semblant poder? 3 Emperò Jesús  los respongué dient: –També jo vull fer- 
Lc 20,8  no sabien d’a on era. 8 I Jesús  los digué: –Doncs tampoc jo us diré ab  
Lc 20,14 vegen li tinguen respecte!” 14 Quan  los pagesos lo vegeren, pensaren entre si  
Lc 20,16  de la vinya? 16 Vindrà i destruirà  los vinyaders, i donarà sa vinya a altres. 
Lc 20,16  sa vinya a altres. Lo que oït per  los prínceps dels sacerdots, digueren: –No 
Lc 20,17 ho permètia Déu. 17 I ell, mirant- los, digué: –Puix què vol dir això que  
Lc 20,17  escrit: “La pedra que despreciaren  los que edificaven, aqueixa vingué a ser  
Lc 20,19  caiga serà fet miques. 19 Llavors  los prínceps dels sacerdots i els escribes 
Lc 20,23 no? 23 I ell, coneixent sa mala fe,  los digué: –Per què em tentau? 24 Mostrau  
Lc 20,25  Cèsar –li respongueren. 25 I ell  los digué: –Pagau, doncs, al Cèsar lo que  
Lc 20,31 tercer. I així en seguida tots set,  los quals moriren sens deixar  
Lc 20,34 la tingueren per muller? 34 I Jesús  los digué: –Los fills d’aquest sigle se  
Lc 20,35  i són donats en matrimoni, 35 mes  los que seran judicats dignes d’aquell  
Lc 20,41 -li més preguntes. 41 Emperò Jesús  los digué: –Com diuen que lo Cristo és  
Lc 20,46  saludats en les places i d’ocupar  los primers bancs en les sinagogues i los  
Lc 20,46  primers bancs en les sinagogues i  los primers sitis en los convits; 47 que  
Lc 20,46  sinagogues i los primers sitis en  los convits; 47 que baix lo pretext de  
Lc 21,1  mirant les almoines que posaven  los rics en l’arca, 2 vegé també una  
Lc 21,3  pobra viuda ha donat més que tots  los altres, 4 perquè tots ells han fet  
Lc 21,5  hermoses i adornat de rics dons,  los respongué: 6 –Vindrà temps en què tot  
Lc 21,8  pròxim.” Guardau-vos de seguir- los. 9 I quan oigau rumors de guerres i de 
Lc 21,10 no serà tan prest lo fi. 10 Llavors  los deia: –S’alçarà poble contra poble, i 
Lc 21,21 desolació està pròxima. 21 Llavors,  los que estan en la Judea, fúgien a les  
Lc 21,21 la Judea, fúgien a les muntanyes; i  los que es tròbien enmig d’ella, retírien 
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Lc 21,21  enmig d’ella, retírien-se; i  los que es tròbien en los camps, no  
Lc 21,21  -se; i los que es tròbien en  los camps, no éntrien. 22 Perquè aquestos  
Lc 21,24  dels gentils, fins que es cúmplien  los temps de les nacions. 25 I hi haurà  
Lc 21,26  del mar i de ses oles, 26 quedant  los homes aterrats de temor i de  
Lc 21,29  vostra redempció. 29 I en seguida  los proposà aquesta comparació: –Reparau  
Lc 21,29  –Reparau en la figuera i en  los demés arbres: 30 quan ja comencen a  
Lc 21,34  glotoneria i l’excés de vi, i ab  los afanys d’aquesta vida, i que aquell  
Lc 21,35  Puix com un llaç vindrà sobre tots  los que habiten en la superfície de la  
Lc 22,2 festa dels Àzims, dita la Pasqua, 2  los prínceps dels sacerdots i els escribes 
Lc 22,4  4 lo qual se n’anà a tractar ab  los prínceps dels sacerdots i ab los  
Lc 22,4 ab los prínceps dels sacerdots i ab  los magistrats la manera d’entregar-los 
Lc 22,4  magistrats la manera d’entregar- los-el. 5 Ells se n’alegraren i  
Lc 22,6  l’oportunitat d’entregar- los-el sens concurrència del poble. 7  
Lc 22,8  8 I envià a Pere i a Joan, dient- los: –Anau a aparellar lo necessari per a  
Lc 22,13  -se’n anat, ho trobaren tot com  los ho havia dit, i aparellaren la pasqua. 
Lc 22,19 i, havent donat gràcies, lo partí i  los el donà, dient: –Aquest és mon cos,  
Lc 22,23  I ells començaren a preguntar-se  los uns als altres quin d’ells seria lo  
Lc 22,25  reputat lo major. 25 Emperò ell  los digué: –Los reis de les nacions les  
Lc 22,28  qui serveix. 28 »Mes vosaltres sou  los que haveu permanescut ab mi en mes  
Lc 22,36  ells respongueren: –No, res. I ell  los digué: –Ara, doncs, qui té bossa que  
Lc 22,37  està escrit: “I fou contat entre  los malvats.” Puix les coses que foren  
Lc 22,38  veus aquí dos espases. I ell  los digué: –Basta. 39 I eixint se n’anà,  
Lc 22,40  40 I quan hagué arribat allí,  los digué: –Orau a fi de que no caigau en  
Lc 22,49  Fill de l’home? 49 I quan vegeren  los que estaven ab ell lo que anava a  
Lc 22,53  53 Sent aixís que estant tots  los dies ab vosaltres en lo temple no  
Lc 22,63  plorà amargament. 63 Entretant,  los que tenien a Jesús l’escarnien i li  
Lc 22,66  Luego que fou de dia, se juntaren  los ancians del poble, i els prínceps dels 
Lc 22,67 Cristo, digues-nos-ho. 67 I ell  los respongué: –Si us ho digués, no em  
Lc 22,70 –Tu ets, doncs, lo Fill de Déu? Ell  los respongué: –Vosaltres dieu que ho só.  
Lc 23,2  a la nació nostra i prohibint- los de donar tribut al Cèsar, i dient que  
Lc 23,10 Jesús no responia res. 10 Entretant  los prínceps dels sacerdots i els escribes 
Lc 23,14  als magistrats i al poble, 14  los digué: –M’haveu presentat aquest home 
Lc 23,17  17 I estava obligat a entregar- los llibre a un en lo dia de la festa. 18  
Lc 23,20  ciutat i per un homicidi. 20 Pilat  los parlà de nou volent deslliurar a  
Lc 23,22  -lo! 22 I ell, tercera vegada  los digué: –Puix quin mal ha fet aquest?  
Lc 23,29  diran: “Ditxoses les estèrils, i  los ventres que no concebiren, i los pits  
Lc 23,29  i los ventres que no concebiren, i  los pits que no alletaren.” 30 Aleshores  
Lc 23,32  que eren malfactors, per a fer- los morir. 33 I quan hagueren arribat al  
Lc 23,34  Jesús deia: –Pare, perdonau- los, perquè no saben lo que fan. I  
Lc 24,Tit  a Emmaús. S’apareix als apòstols,  los promet l’Esperit Sant i se’n puja al 
Lc 24,1  de bon matí al sepulcre, portant  los aromàtics que havien preparat. 2 I  
Lc 24,9 tot això als onze apòstols i a tots  los demés. 10 I les que referiren als  
Lc 24,15  l’un ab l’altre, i assolint- los Jesús, caminava en companyia d’ells.  
Lc 24,19  passat allí aquestos dies? 19 Ell  los digué: –Què? –Lo de Jesús Nazaret  
Lc 24,20  de Déu i de tot lo poble. 20 I com  los prínceps dels sacerdots i nostres  
Lc 24,23 que havien vist una visió d’àngels  los quals diuen que viu. 24 I alguns dels  
Lc 24,25  mes a ell no el trobaren. 25 I ell  los digué aleshores: –Oh necis i tardos de 
Lc 24,25  de cor per a creure tot lo que  los profetes han dit! 26 Puix, ¿no era  
Lc 24,27  per Moisès i en seguida per tots  los profetes, los explicava en totes les  
Lc 24,27 i en seguida per tots los profetes,  los explicava en totes les Escriptures lo  
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Lc 24,30  i lo beneí, i havent-lo partit,  los el donà. 31 Ab lo que se’ls obriren  
Lc 24,31  donà. 31 Ab lo que se’ls obriren  los ulls i el conegueren, i ell dels ulls  
Lc 24,40  veeu que jo tinc. 40 I dit això,  los mostrà les mans i los peus. 41 Emperò  
Lc 24,40  I dit això, los mostrà les mans i  los peus. 41 Emperò com ells encara no  
Lc 24,41  transportats de goig i admiració,  los digué: –¿Teniu aquí alguna cosa per a  
Lc 24,43  d’ells, prengué les sobres i  los les donà. 44 I els digué: –Aquestes  
Lc 24,44  de mi en la Llei de Moisès i en  los Profetes i en los Salms. 45 Llavors  
Lc 24,44  de Moisès i en los Profetes i en  los Salms. 45 Llavors los obrí l’  
Lc 24,45 Profetes i en los Salms. 45 Llavors  los obrí l’enteniment per a què  
Lc 24,46  patís i que ressuscitàs d’entre  los morts al tercer dia. 47 I que en son  
Lc 24,50  del poder de dalt. 50 Després  los guià fora, camí de Betània i, alçant  
Lc 24,50 camí de Betània i, alçant les mans,  los beneí. 51 I mentres los beneïa s’  
Lc 24,51  les mans, los beneí. 51 I mentres  los beneïa s’anava separant d’ells i era 
Jn 1,12  seus no el reberen. 12 Mes, a tots  los que el reberen, que són los que creuen 
Jn 1,12  a tots los que el reberen, que són  los que creuen en son nom, los donà poder  
Jn 1,12  que són los que creuen en son nom,  los donà poder de fer-se fills de Déu.  
Jn 1,19  és lo testimoni que donà Joan quan  los jueus li enviaren des de Jerusalem los 
Jn 1,19  jueus li enviaren des de Jerusalem  los sacerdots i los levites per a  
Jn 1,19  des de Jerusalem los sacerdots i  los levites per a preguntar-li: –Tu, qui 
Jn 1,23  Què dius de tu mateix? 23 –Jo só  –los digué– “la veu del que clama en lo  
Jn 1,26 ni l’Elies, ni el Profeta? 26 Joan  los respongué dient: –Jo batejo ab aigua,  
Jn 1,37  –Veus aquí l’anyell de Déu. 37 I  los dos deixebles l’oigueren parlar i  
Jn 1,38  se girà, i veent que el seguien,  los digué: –Què buscau? Los quals li  
Jn 1,39 dir “mestre”), a on habitau? 39 Ell  los digué: –Veniu i veeu. Vingueren,  
Jn 1,51  Fill de l’home, pujant i baixant,  los àngels de Déu. 2,Tit Capítol II Bodes  
Jn 2,7 cabien dues o tres mesures. 7 Jesús  los digué: –Ompliu les gerres d’aigua. I  
Jn 2,8 les ompliren fins a dalt. 8 I Jesús  los digué: –Traeu-ne ara i portau-ne  
Jn 2,9 d’a on l’havien treta, encara que  los sirvents que l’havien treta ho  
Jn 2,16 taules. 16 I als que venien palomes  los digué: –Traeu això d’aquí, i no feu  
Jn 2,21  vós en tres dies? 21 Emperò ell  los parlava del temple de son cos. 22  
Jn 2,22  que hagué ressuscitat d’entre  los morts, sos deixebles se recordaren de  
Jn 2,23  molts cregueren en son nom veent  los miracles que feia. 24 Emperò Jesús no  
Jn 3,2  de Déu, puix que ningú pot fer  los miracles que vós feu si Déu no és ab  
Jn 3,19 judici: que la llum vingué al món i  los homes han amat més les tenebres que la 
Jn 4,8  li digué: –Dóna’m beure. 8 (Puix  los deixebles havien anat a la ciutat a  
Jn 4,9 beure a mi, que só samaritana? Puix  los jueus no tenen tracte ab los  
Jn 4,9  Puix los jueus no tenen tracte ab  los samaritans. 10 Jesús respongué i li  
Jn 4,23  Mes ja ve l’hora, i ara és, quan  los verdaders adoradors adoraran al Pare  
Jn 4,23  i en veritat, perquè tals són  los que el Pare busca que l’adórien. 24  
Jn 4,31  a encontrar-lo. 31 Mentrestant  los deixebles l’instaven, dient-li:  
Jn 4,32  -li: –Rabbí, menjau. 32 I ell  los respongué: –Jo tinc per alimentar-me 
Jn 4,34  algú portat què menjar? 34 Jesús  los digué: –Mon aliment és fer la voluntat 
Jn 4,35 la sega? Veus aquí jo us dic: alçau  los ulls i contemplau los camps, que són  
Jn 4,35 us dic: alçau los ulls i contemplau  los camps, que són ja blancs, a punt de  
Jn 4,36  sega rep la recompensa i arreplega  los fruits per a la vida eterna, a fi de  
Jn 4,40 havia fet. 40 I havent vingut a ell  los samaritans, li pregaren que es quedàs  
Jn 4,45  45 Arribat, doncs, a la Galilea,  los galileus lo reberen havent vist tot lo 
Jn 4,52  que son fill vivia. 52 I havent- los preguntat l’hora en què ell se sentí  
Jn 5,3  la qual té cinc porxos, 3 en  los quals jeia una gran multitud de  
Jn 5,11  portar-te’n lo llit. 11 Ell  los respongué: –Aquell que m’ha curat m’ 
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Jn 5,16  havia curat. 16 I per aquest motiu  los jueus perseguiren a Jesús i cercaven  
Jn 5,17  coses en dissabte. 17 Mes Jesús  los respongué: –Mon Pare fins ara està  
Jn 5,18  i jo també obro. 18 Per lo que  los jueus cercaven molt més com fer-lo  
Jn 5,18 pare, fent-se igual a Déu. I així  los respongué Jesús, dient: 19 –En  
Jn 5,21 21 Puix així com lo Pare ressuscita  los morts, i els dóna la vida, així també  
Jn 5,28  d’això, perquè ve l’hora en què  los que estan en los sepulcres oiran la  
Jn 5,28  ve l’hora en què los que estan en  los sepulcres oiran la veu del Fill de  
Jn 5,29  oiran la veu del Fill de Déu, 29 i  los que hagen fet obres bones eixiran per  
Jn 5,29 per a ressuscitar a la vida, emperò  los que hagen fet obres males eixiran per  
Jn 5,44  44 Com podeu vosaltres creure,  los que rebeu glòria los uns dels altres,  
Jn 5,44  creure, los que rebeu glòria  los uns dels altres, i no cercau la glòria 
Jn 6,2 gran multitud de gent, perquè veien  los miracles que feia sobre los que  
Jn 6,2  veien los miracles que feia sobre  los que estaven malalts. 3 I Jesús pujà a  
Jn 6,5  dels jueus. 5 I com alçàs Jesús  los ulls i vegés que una gran multitud de  
Jn 6,11 de cinc mil homes. 11 Jesús prengué  los pans i, havent donat gràcies, los  
Jn 6,11  los pans i, havent donat gràcies,  los distribuí als que estaven sentats,  
Jn 6,11  als que estaven sentats, així com  los peixos, donant-los-ne tant com  
Jn 6,11  així com los peixos, donant- los-ne tant com volgueren. 12 Després  
Jn 6,12  digué a sos deixebles: –Recolliu  los bocins que han sobrat, a fi de que no  
Jn 6,20  i tingueren temor. 20 Emperò ell  los diu: –Só jo, no temau. 21 Volgueren,  
Jn 6,22  entrat ab sos deixebles, sinó que  los deixebles se n’havien anat sols. 23  
Jn 6,26  quan haveu vingut aquí? 26 Jesús  los respongué i digué: –En veritat, en  
Jn 6,32  a menjar pa del cel.” 32 I Jesús  los respongué: –En veritat, en veritat jo  
Jn 6,35 nos sempre d’aquest pa. 35 I Jesús  los respongué: –Jo só lo pa de vida:  
Jn 6,45  al darrer dia. 45 Escrit està en  los Profetes: “I tots seran ensenyats de  
Jn 6,53 -nos a menjar sa carn? 53 I Jesús  los digué: –En veritat, en veritat vos dic 
Jn 6,61  sos deixebles murmuraven d’això,  los digué: –Açò us escandalisa? 62 Puix  
Jn 6,64  sabia des del principi qui eren  los que no creien i qui seria lo qui l’  
Jn 6,70  lo Fill de Déu viu. 70 Jesús  los respongué: –¿No só jo qui escollí a  
Jn 7,1  volent passar per la Judea perquè  los jueus cercaven com fer-lo morir. 2  
Jn 7,6  creien en ell. 6 Llavors Jesús  los digué: –Mon temps no ha arribat  
Jn 7,16  sens haver-les après? 16 Jesús  los respongué i digué: –Ma doctrina no és  
Jn 7,26  i no li diuen res. ¿Per ventura  los senadors han conegut de cert que és  
Jn 7,33  per a prendre’l. 33 Mes Jesús  los digué: –Encara estaré ab vosaltres un  
Jn 7,35  venir vosaltres. 35 I digueren  los jueus entre si: –A on anirà aquest que 
Jn 7,39  39 Això ho digué de l’Esperit que  los que creuen en ell havien de rebre,  
Jn 7,45  posà sobre ell les mans. 45 I així  los ministres tornaren als prínceps dels  
Jn 7,50  vingué a Jesús i era un d’ells,  los digué: 51 –¿Per ventura nostra Llei  
Jn 8,2  vingué a ell i, assentant-se,  los ensenyava. 3 Llavors los escribes i  
Jn 8,3  -se, los ensenyava. 3 Llavors  los escribes i fariseus li portaren una  
Jn 8,9  detràs de l’altre, començant per  los més vells, i quedà sol Jesús i la  
Jn 8,10  la dona, li digué: –Dona, a on són  los que t’acusaven? Ningú t’ha  
Jn 8,12  mai més. 12 Jesús tornà a parlar- los dient: –Jo só la llum del món: lo qui  
Jn 8,13 la llum de la vida. 13 I replicaren  los fariseus: –Tu dónes testimoni de tu  
Jn 8,21  encara no era arribada. 21 I Jesús  los tornà a dir: –Jo me’n vaig i  
Jn 8,23 no podeu venir vosaltres”? 23 I ell  los deia: –Vosaltres sou d’abaix, jo só  
Jn 8,25  ells li deien: –Qui ets, tu? Jesús  los respongué: –Lo Principi, lo mateix que 
Jn 8,28 era son Pare. 28 Per lo tant, Jesús  los digué: –Quan haureu alçat en alt al  
Jn 8,34  tu que serem llibres? 34 Jesús  los replicà: –En veritat, en veritat vos  
Jn 8,44  pare, lo diable, i voleu satisfer  los apetits de vostre pare. Ell fou  
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Jn 8,52  del dimoni. Abraham és mort, i  los profetes, també, i tu dius: “Si algú  
Jn 8,58 anys i has vist a Abraham? 58 Jesús  los respongué: –En veritat, en veritat vos 
Jn 9,Tit  a un cego de naixement. Murmuren  los fariseus d’aquest miracle i  
Jn 9,8  i tornà ab vista. 8 Per lo que  los veïns i els que antes l’havien vist  
Jn 9,10  –Com és que se t’han obert  los ulls? 11 Respongué: –Aquell home que  
Jn 9,15 fang i obrí sos ulls. 15 I novament  los fariseus li preguntaven com havia  
Jn 9,15  com havia recobrat la vista. Ell  los digué: –Me posà fang als ulls, me  
Jn 9,17 –I tu, què dius del que t’ha obert  los ulls? I ell respongué: –Que és un  
Jn 9,18  –Que és un profeta. 18 Emperò  los jueus no cregueren d’ell que hagués  
Jn 9,20 doncs, que hi veu ara? 20 Sos pares  los respongueren dient: –Nosaltres sabem  
Jn 9,21  ni tampoc sabem qui li ha obert  los ulls. Té l’edat, preguntau-lo, ell  
Jn 9,22  coses per temor dels jueus, puix  los jueus estaven ja convinguts en traure  
Jn 9,26  a dir: –Què et féu? Com t’obrí  los ulls? 27 Ell los respongué: –Ja vos ho 
Jn 9,27  féu? Com t’obrí los ulls? 27 Ell  los respongué: –Ja vos ho diguí i  
Jn 9,32  ha oït jamai que ningú haja obert  los ulls a un cego de naixement. 33 Si  
Jn 9,39  he vingut a est món, a fi de que  los que no hi veuen, vegen; i los que hi  
Jn 9,39  que los que no hi veuen, vegen; i  los que hi veuen se quédien cegos. 40 I  
Jn 9,41 també nosaltres som cegos? 41 Jesús  los digué: –Si fósseu cegos, no tindríeu  
Jn 10,6  dels estranys. 6 Aquesta paràbola  los posà Jesús, però no entengueren lo que 
Jn 10,7  lo que els deia. 7 I Jesús  los digué segona vegada: –En veritat, en  
Jn 10,8  só la porta de les ovelles. 8 Tots  los que han vingut fins ara són lladres i  
Jn 10,19  I hi hagué una nova divisió entre  los jueus per causa d’esta plàtica. 20 I  
Jn 10,21  ¿Per ventura lo dimoni pot obrir  los ulls dels cegos? 22 I se celebrava en  
Jn 10,25  -nos-ho clarament. 25 Jesús  los respongué: –Vos parlo i no em creeu.  
Jn 10,31  lo Pare som una mateixa cosa. 31 I  los jueus prengueren pedres per apedregar  
Jn 10,32  per apedregar-lo. 32 I Jesús  los respongué: –Moltes obres bones vos he  
Jn 10,33 obres m’apedregau? 33 Respongueren  los jueus: –No t’apedregam per ninguna  
Jn 10,34  tu home, te fas Déu. 34 Jesús  los respongué: –¿No està escrit en vostra  
Jn 11,2  ab ungüent al Senyor, i netejat  los peus ab sos cabells; lo germà de la  
Jn 11,4  està malalt. 4 I oint-ho Jesús  los digué: –Aquesta malaltia no és mortal, 
Jn 11,8 deixebles li diuen: –Rabbí, ara que  los jueus volien apedregar-vos, anau  
Jn 11,11 ell. 11 Digué estes coses i després  los anyadí: –Nostre amic Làssaro dorm,  
Jn 11,14  parlat del somni natural. 14 Jesús  los digué aleshores clarament: –Làssaro és 
Jn 11,31 on Marta l’havia encontrat. 31 Mes  los jueus que estaven ab Maria en casa i  
Jn 11,33  -la plorar, i que ploraven també  los jueus que havien vingut ab ella, gemí  
Jn 11,36  I Jesús plorà. 36 Llavors digueren  los jueus: –Mirau com l’amava! 37 I  
Jn 11,37  digueren: –Aquest, doncs, que obrí  los ulls d’un cego de naixement, no  
Jn 11,41  doncs, la pedra. I Jesús, alçant  los ulls al cel, digué: –Pare, vos dono  
Jn 11,44  tapada la cara ab un sudari. Jesús  los digué: –Deslligau-lo, i deixau-lo  
Jn 11,47  que Jesús havia fet. 47 Llavors  los pontífices i els fariseus juntaren  
Jn 11,48 fer, tots creuran en ell, i vindran  los romans i arruïnaran nostre lloc i la  
Jn 11,49  lo sumo pontífice d’aquell any,  los digué: –Vosaltres no hi enteneu res,  
Jn 12,Tit  derrama ungüent preciós sobre  los peus de Jesús. Los jueus maquinen la  
Jn 12,3 de nardo verdader, lo derramà sobre  los peus de Jesús i els eixugà ab sos  
Jn 12,8  8 Perquè als pobres sempre  los teniu ab vosaltres, mes a mi no em  
Jn 12,9  a qui havia ressuscitat d’entre  los morts. 10 Per això los prínceps dels  
Jn 12,10  d’entre los morts. 10 Per això  los prínceps dels sacerdots resolgueren  
Jn 12,19  que havia fet aquest miracle. 19 I  los fariseus se deien los uns als altres:  
Jn 12,19 miracle. 19 I los fariseus se deien  los uns als altres: –¿Veeu com no  
Jn 12,23  ho digueren a Jesús. 23 I Jesús  los respongué dient: –Arribada és l’hora  
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Jn 12,30  –Un àngel li ha parlat. 30 I Jesús  los respongué dient: –Aquesta veu no ha  
Jn 12,35 és aqueix Fill de l’home? 35 Jesús  los respongué: –La llum encara està per un 
Jn 12,40  son cor, per a què no vegen ab  los ulls ni comprenguen ab son cor i es  
Jn 13,Tit Última cena del Senyor. Jesús renta  los peus a sos deixebles. Prediu la  
Jn 13,1  amat als seus que eren en lo món,  los amà fins al fi. 2 I concluïda la cena, 
Jn 13,5  en una conca, i començà a rentar  los peus dels deixebles i a eixugar-los  
Jn 13,5  peus dels deixebles i a eixugar- los ab la tovallola que tenia cenyida. 6  
Jn 13,6  diu: –Senyor, vós rentar-me a mi  los peus? 7 Respongué Jesús dient-li:  
Jn 13,8 Pere li diu: –Jamai me rentareu vós  los peus. Jesús li respon: –Si jo no et  
Jn 13,10  no necessita sinó rentar-se  los peus, puix està tot net. I vosaltres  
Jn 13,12  nets.» 12 Després, doncs, que ell  los hagué rentat los peus i pres altra  
Jn 13,12  doncs, que ell los hagué rentat  los peus i pres altra vegada ses  
Jn 13,12  -se sentat novament a taula,  los digué: –¿Sabeu lo que he fet ab  
Jn 13,14  lo Mestre i Senyor, vos he rentat  los peus, també vosaltres deveu rentar-  
Jn 13,14  també vosaltres deveu rentar-vos  los peus los uns als altres. 15 Perquè jo  
Jn 13,14  deveu rentar-vos los peus  los uns als altres. 15 Perquè jo us he  
Jn 13,34  dono un manament nou: que us ameu  los uns als altres, i que de la manera ab  
Jn 13,35  sou mos deixebles si us teniu amor  los uns als altres. 36 Simó Pere li digué: 
Jn 15,2 Pare és lo vinyader. 2 Tallarà tots  los sarments que no porten fruit en mi, i  
Jn 15,2  en mi, i aquells que dónien fruit,  los podarà perquè ne dónien més. 3  
Jn 15,5  ab mi. 5 Jo só lo cep, vosaltres  los sarments. Lo qui està unit ab mi, i jo 
Jn 15,10  amor, així com jo he guardat també  los preceptes de mon Pare i permanesc en  
Jn 15,12  12 Mon precepte és que us ameu  los uns als altres com jo us he amat a  
Jn 16,17  alguns dels deixebles se deien  los uns als altres: –Què ens voldrà dir  
Jn 16,19  digué: –Vosaltres estau inquirint  los uns dels altres perquè he dit: “Dintre 
Jn 16,31  que haveu eixit de Déu. 31 Jesús  los respongué: –I vosaltres creeu ara? 32  
Jn 17,1 1 Estes coses digué Jesús, i alçant  los ulls al cel digué: –Pare, l’hora és  
Jn 17,12  12 Mentres jo era ab ells,  los conservava en vostre nom. He conservat 
Jn 17,12  en vostre nom. He conservat  los que em donàreu, i ningú d’ells s’ha  
Jn 17,14  he donat vostra paraula, i el món  los ha avorrit, perquè no són del món,  
Jn 17,17  tampoc só del món. 17 Santificau- los en vostra veritat. La paraula vostra  
Jn 17,23  lo món que vós m’haveu enviat i  los haveu amat així com m’amàreu a mi. 24 
Jn 18,Tit Jesús és pres; Malcos, ferit. Fugen  los apòstols. Pere nega a Jesús.  
Jn 18,3 soldats i els ministres enviats per  los pontífices i per los fariseus, vingué  
Jn 18,3  enviats per los pontífices i per  los fariseus, vingué a est lloc ab  
Jn 18,6  que el traïa. 6 A penes Jesús  los hagué dit: «Só jo», retrocediren i  
Jn 18,7  i caigueren en terra. 7 Ell  los preguntà novament: –A qui buscau? I  
Jn 18,20 i en lo temple, a on concorren tots  los jueus, i en secret no he dit res. 21  
Jn 18,38  això, isqué segona vegada envers  los jueus i els digué: –Jo no trobo en ell 
Jn 19,5  i lo manto de púrpura. I Pilat  los digué: –Veus aquí l’home. 6 I luego  
Jn 19,6  -lo, crucificau-lo. Pilat  los diu: –Preneu-lo vosaltres i  
Jn 19,7  causa alguna. 7 Respongueren-li  los jueus: –Nosaltres tenim una Llei, i  
Jn 19,12  buscava com llibertar-lo. Emperò  los jueus cridaven dient: –Si llibertes a  
Jn 19,15  a fora, crucificau-lo! Pilat  los deia: –Crucificaré jo a vostre rei?  
Jn 19,16  altre rei que Cèsar. 16 I llavors  los l’entregà per a què fos crucificat. I 
Jn 19,23  he escrit. 23 Havent, doncs,  los soldats crucificat a Jesús, prengueren 
Jn 19,24  ma túnica.» Això és lo que feren  los soldats. 25 I estaven prop de la creu  
Jn 19,31  entregà son esperit. 31 I per això  los jueus, a fi de que no quedassen los  
Jn 19,31 los jueus, a fi de que no quedassen  los cossos en la creu en lo dissabte, puix 
Jn 19,32  d’allí. 32 Vingueren, doncs,  los soldats, i trencaren les cames del  
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Jn 19,40 lo cos de Jesús i l’embolicaren ab  los aromàtics en teles, conforme a la  
Jn 19,40  a la costum que tenen d’enterrar  los jueus. 41 En lo lloc a on fou  
Jn 20,4  i vingueren al sepulcre. 4 Corrien  los dos junts; emperò l’altre deixeble  
Jn 20,13  diuen: –Dona, per què plores? Ella  los digué: –És que se n’han portat d’  
Jn 20,19 les portes d’a on s’havien reunit  los deixebles, per temor dels jueus,  
Jn 20,19  i, presentant-se al mig d’ells,  los digué: –La pau sia ab vosaltres. 20 I  
Jn 20,20  20 I després d’haver dit això,  los mostrà les mans i el costat, i s’  
Jn 20,20  i el costat, i s’ompliren de goig  los deixebles ab la vista del Senyor. 21 I 
Jn 20,23  Aquells a qui vosaltres perdonareu  los pecats, quedaran perdonats, i aquells  
Jn 20,23  i aquells a qui vosaltres  los retindreu, quedaran retinguts. 24  
Jn 20,25 quan vingué Jesús. 25 I li digueren  los altres deixebles: –Havem vist al  
Jn 20,25  –Havem vist al Senyor. I ell  los digué: –Si jo no veig en ses mans lo  
Jn 20,26  de vuit dies estaven altra vegada  los deixebles dintre, i Tomàs, ab ells.  
Jn 21,2  lo qual era de Canà de Galilea, i  los fills del Zebedeu, i altres dos de sos 
Jn 21,4  comparegué Jesús en la platja, mes  los deixebles no conegueren que fos Jesús. 
Jn 21,5 conegueren que fos Jesús. 5 I Jesús  los digué: –Minyons, teniu res per menjar? 
Jn 21,6  Ells respongueren: –No. 6 Ell  los digué: –Tirau lo filat a la dreta de  
Jn 21,10 peix posat dessobre, i pa. 10 Jesús  los digué: –Portau aquí peixos dels que  
Jn 21,12  no es rompé lo filat. 12 Jesús  los diu: –Veniu i dinau. I ningú dels que  
Jn 21,13  doncs, s’acercà i pren lo pa, i  los lo distribueix, i així mateix los  
Jn 21,13 i los lo distribueix, i així mateix  los peixos. 14 Aquesta fou ja la tercera  
Jn 21,25  me sembla que no cabrien en lo món  los llibres que se n’haurien d’escriure. 
Ac 1,3  espai de quaranta dies i parlant- los del Regne de Déu. 4 I menjant ab ells, 
Ac 1,4  Regne de Déu. 4 I menjant ab ells,  los manà que no partissen de Jerusalem,  
Ac 1,6  d’aquestos dies.» 6 Llavors,  los que s’havien congregat li preguntaven 
Ac 1,11  barons ab vestidures blanques, 11  los quals los digueren també: –Barons de  
Ac 1,11  vestidures blanques, 11 los quals  los digueren també: –Barons de Galilea,  
Ac 1,14  i ab Maria, mare de Jesús, i ab  los germans d’ell. 15 En aquells dies,  
Ac 1,15  se Pere enmig dels germans (i eren  los que estaven allí junts com unes cent i 
Ac 1,19  espargides. 19 I fou notori a tots  los habitants de Jerusalem, de manera que  
Ac 1,24  –Vós, Senyor, que coneixeu  los cors de tots; mostrau-nos d’  
Ac 1,26  la sort a Maties, i fou contat ab  los onze apòstols. 2,Tit Capítol II  
Ac 2,1  primers fiels. 1 I al complir-se  los dies de Pentecostes estaven tots junts 
Ac 2,4  llengües, com l’Esperit Sant  los donava a parlar. 5 I llavors habitaven 
Ac 2,6  i quedà atordida, puix cada qual  los oïa parlar en sa pròpia llengua. 7 I  
Ac 2,8  galileus? 8 Puix, ¿com nosaltres  los oïm parlar cada u en nostra llengua  
Ac 2,11  com prosèlites, cretenses i àrabs,  los oïm parlar en nostres llengües les  
Ac 2,12  tots i es meravellaven, dient-se  los uns als altres: –Què ve a ser això? 13 
Ac 2,14 Mes Pere, que estava allí en peu ab  los Onze, alçà sa veu, i els digué:  
Ac 2,14  –Barons de Judea i vosaltres tots  los que habitau en Jerusalem, sia-us açò 
Ac 2,17  profeta Joel: 17 »“I esdevindrà en  los darrers dies –diu lo Senyor– que jo  
Ac 2,24  Déu ha ressuscitat, havent soltat  los dolors de la mort, per quant era  
Ac 2,28  corrupció. 28 Me faràs conèixer  los camins de la vida, i m’ompliràs de  
Ac 2,38  germans, què farem? 38 I Pere  los digué: –Arrepentiu’s i sia batejat  
Ac 2,39 i per a vostres fills, i per a tots  los que estan lluny, i per a quants crídia 
Ac 2,43  prodigis i senyals eren fets per  los apòstols. 44 I tots los que creien  
Ac 2,44  fets per los apòstols. 44 I tots  los que creien estaven units i tenien  
Ac 2,45  45 Venien ses possessions i béns i  los repartien entre tots, conforme a la  
Ac 3,2  mare, era portat allí i posat tots  los dies a la porta del temple anomenada  
Ac 3,5  ab Joan, digué: –Mira’ns. 5 I ell  los mirava ab atenció, esperant rebre d’  
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Ac 3,12 meravellau d’això? O per què fixau  los ulls en nosaltres, com si per nostra  
Ac 3,18  anunciat abans per boca de tots  los profetes: que son Cristo patiria. 19  
Ac 3,20  pecats, 20 per a quan vinguen  los temps del refrigeri davant del Senyor  
Ac 3,24  exterminada del poble.” 24 I tots  los profetes, des de Samuel i quants han  
Ac 3,25  aquestos dies. 25 Vosaltres sou  los fills dels profetes i de l’aliança  
Ac 4,Tit mana que no predíquien. S’aumenten  los fiels i viuen ab perfecta unió. 1 I  
Ac 4,1  parlant al poble, sobrevingueren  los sacerdots, i el magistrat del temple,  
Ac 4,5  següent se juntaren en Jerusalem  los prínceps d’ells, i els ancians, i els 
Ac 4,7 del llinatge sacerdotal. 7 I fent- los presentar al mig, los preguntaren: –Ab 
Ac 4,7  7 I fent-los presentar al mig,  los preguntaren: –Ab quin poder, o en nom  
Ac 4,8  Pere, ple de l’Esperit Sant,  los digué: –Prínceps del poble i ancians  
Ac 4,11 11 Aquest és la pedra que vosaltres  los arquitectes haveu refusat, i que ha  
Ac 4,15 podien dir res en contra. 15 Emperò  los manaren eixir fora del Consell, i  
Ac 4,16 miracle notable, és manifest a tots  los habitants de Jerusalem, i no ho podem  
Ac 4,17  més en lo poble, amenacem- los que d’aquí en avant no pàrlien a  
Ac 4,18  home en aquest nom. 18 I cridant- los, los intimaren que mai més parlassen  
Ac 4,18  en aquest nom. 18 I cridant-los,  los intimaren que mai més parlassen ni  
Ac 4,19  de Jesús. 19 Llavors Pere i Joan  los digueren: –Si és just davant de Déu  
Ac 4,21 i oït. 21 Llavors ells, amenaçant- los, los deixaren anar llibres, no trobant 
Ac 4,21  21 Llavors ells, amenaçant-los,  los deixaren anar llibres, no trobant  
Ac 4,21  no trobant motiu de castigar- los per temor del poble, perquè tots  
Ac 4,23  contaren tot lo que els havien dit  los prínceps dels sacerdots i els ancians. 
Ac 4,26 pensaren coses vanes? 26 S’alçaren  los reis de la terra i els prínceps se  
Ac 4,27  ungires, Herodes i Ponç Pilat, ab  los gentils i els pobles d’Israel, 28 per 
Ac 4,33  33 I ab gran fortalesa donaven  los apòstols testimoni de la resurrecció  
Ac 5,Tit  en llibertat després d’haver- los assotat. 1 I un home anomenat Ananies, 
Ac 5,5  i s’apoderà un gran temor de tots  los que ho oïren. 6 I alçant-se uns  
Ac 5,9  del Senyor? Vet aquí a la porta  los peus dels que han enterrat a ton  
Ac 5,10 sos peus, i espirà. I havent entrat  los joves, la trobaren morta, i se la’n  
Ac 5,11  temor en tota la Iglésia i en tots  los que oigueren aquestes coses. 12 I per  
Ac 5,13  unir ab ells, emperò lo poble  los venerava en gran manera. 14 I s’  
Ac 5,15  en lo Senyor), 15 tant, que treien  los malalts als carrers i els posaven en  
Ac 5,16  de les ciutats comarcanes, portant  los malalts i els que eren aturmentats  
Ac 5,16  dels esperits impurs, tots  los quals eren curats. 17 Emperò alçant- 
Ac 5,17 se lo príncep dels sacerdots i tots  los que estaven ab ell (que era la secta  
Ac 5,19  les portes de la presó i traent- los fora, los digué: 20 –Anau i,  
Ac 5,19  de la presó i traent-los fora,  los digué: 20 –Anau i, presentant-vos al 
Ac 5,21 ell, convocaren lo Consell i a tots  los ancians dels fills d’Israel, i  
Ac 5,22  portassen. 22 Emperò quan anaren  los ministres i obrint la presó no els  
Ac 5,27  27 I així que els portaren,  los presentaren al Consell. I el príncep  
Ac 5,27  I el príncep dels sacerdots  los preguntà 28 dient: –Ab exprés manament 
Ac 5,32  Sant, lo qual ha donat Déu a tots  los que l’obeeixen. 33 I quan oigueren  
Ac 5,33  de ràbia i consultaren com  los donarien la mort. 34 Emperò alçant-  
Ac 5,37  poble; ell fou mort també, i tots  los que el seguiren foren dispersats. 38  
Ac 5,40  als apòstols, després d’haver- los fet assotar, los manaren que no  
Ac 5,40 després d’haver-los fet assotar,  los manaren que no parlassen més en nom de 
Ac 5,42  per lo nom de Jesús. 42 I tots  los dies, en lo temple i en les cases, no  
Ac 6,2  de cada dia. 2 Per lo tant,  los Dotze, convocant la multitud dels  
Ac 6,6  a estos davant dels apòstols,  los quals, fent oració, imposaren les mans 
Ac 6,15 ens donà Moisès. 15 I fixant en ell  los ulls, tots quants estaven en lo  
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Ac 7,19  a nostres pares fins a obligar- los a abandonar sos infants, a fi de que  
Ac 7,23  al cor lo visitar a sos germans,  los fills d’Israel. 24 I com vegés a un  
Ac 7,25  haurien entès que Déu per sa mà  los donaria la salut, mes no ho  
Ac 7,34  gemecs, i he baixat a llibertar- los. Ara vine tu i t’enviaré a Egipte. 35 
Ac 7,36  aparegué en l’esbarzer. 36 Aquest  los llibertà fent prodigis i miracles en  
Ac 7,56  de Déu. 56 I digué: –Aquí veig  los cels oberts, i al Fill de l’home que  
Ac 8,1  de Judea i de Samària, exceptats  los apòstols. 2 I uns homes piadosos  
Ac 8,3  i arrencant-ne homes i dones,  los feia posar en presó. 4 I els que  
Ac 8,5  baixant a una ciutat de Samària,  los predicava a Cristo. 6 I la gent  
Ac 8,6  -lo ab un mateix ànimo i veent  los miracles que feia. 7 Perquè molts dels 
Ac 8,13  batejat se juntà ab Felip. I veent  los grans miracles i prodigis que es  
Ac 8,14 i ple d’admiració. 14 I havent oït  los apòstols que estaven en Jerusalem que  
Ac 8,14  havia rebut la paraula de Déu,  los enviaren a Pere i a Joan, 15 los  
Ac 8,15  los enviaren a Pere i a Joan, 15  los quals, així que arribaren, feren  
Ac 8,18 apòstols se donava l’Esperit Sant,  los oferí diners, 19 dient: –Donau-me  
Ac 8,38  I manà parar lo carro, i baixaren  los dos dintre l’aigua, Felip i l’eunuc, 
Ac 9,1  encara amenaces i mort contra  los deixebles del Senyor, se presentà al  
Ac 9,8  I Saulo s’alçà de terra, i oberts  los ulls no veia res. I ells, prenent-lo 
Ac 9,19  forces; i estigué alguns dies ab  los deixebles que estaven en Damasco. 20 I 
Ac 9,21 per això vingué aquí per a portar- los presos als prínceps dels sacerdots? 22 
Ac 9,23 després d’haver passat molts dies,  los jueus se juntaren en consell per a  
Ac 9,26 Jerusalem, desitjava juntar-se ab  los deixebles; emperò tots lo temien, no  
Ac 9,29  del Senyor. 29 I parlava també ab  los gentils, i disputava ab los grecs, i  
Ac 9,29  ab los gentils, i disputava ab  los grecs, i ells tractaven de donar-li  
Ac 9,30 la mort. 30 I quan ho comprengueren  los germans, l’acompanyaren a Cesarea i  
Ac 9,35  s’alçà. 35 I el vegeren tots  los habitants de Lidda i de Sarona, i es  
Ac 9,38  Lidda estava cerca de Jope, oint  los deixebles que Pere estava allí, li  
Ac 9,40  –Tabita, alça’t! I ella obrí  los ulls, i veent a Pere, s’assentà. 41 I 
Ac 9,41 i cridant als sants i a les viudes,  los la presentà viva. 42 I fou notori en  
Ac 10,8  baix ses ordres. 8 I havent- los contat tot això, los envià a Jope. 9 I 
Ac 10,8  8 I havent-los contat tot això,  los envià a Jope. 9 I a l’endemà, anant  
Ac 10,17  visió que havia vist, veus aquí  los homes que havia enviat Corneli que,  
Ac 10,21 he enviat. 21 I baixant Pere envers  los homes, los digué: –Veeu-me aquí, jo  
Ac 10,21 21 I baixant Pere envers los homes,  los digué: –Veeu-me aquí, jo só lo qui  
Ac 10,23  paraules. 23 Pere, doncs, fent- los entrar, los hospedà. I a l’endemà, s’ 
Ac 10,23  23 Pere, doncs, fent-los entrar,  los hospedà. I a l’endemà, s’alçà i se  
Ac 10,24  entraren en Cesarea. I Corneli  los estava esperant, havent convidat a sos 
Ac 10,36  als fills d’Israel, anunciant- los pau per Jesucrist (aquest és lo Senyor 
Ac 10,38 lo qual anà fent bé i curant a tots  los oprimits del dimoni, perquè Déu estava 
Ac 10,43  43 A est donen testimoni tots  los profetes, de que per son nom seran  
Ac 10,43  perdonats de tots sos pecats tots  los que creguen en ell. 44 Estant encara  
Ac 10,44  baixà l’Esperit Sant sobre tots  los que oïen aquesta plàtica. 45 I  
Ac 10,45  plàtica. 45 I quedaren pasmats  los fiels que eren de la circumcisió, los  
Ac 10,45  fiels que eren de la circumcisió,  los quals havien vingut ab Pere, de que la 
Ac 11,2  Jerusalem disputaven contra d’ell  los que eren de la circumcisió, 3 dient:  
Ac 11,4 prenent les coses des del principi,  los les declarà per son ordre dient: 5 –Jo 
Ac 11,20  havia barons de Xipre i de Cirene,  los quals a l’entrar en Antioquia  
Ac 11,26  multitud de gent, de manera que  los deixebles foren primer anomenats  
Ac 11,28 en tot lo món, la que esdevingué en  los dies de Claudi Cèsar. 29 Llavors los  
Ac 11,29  dies de Claudi Cèsar. 29 Llavors  los deixebles, cada qual segons sa  
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Ac 12,3  prendre també a Pere. Llavors eren  los dies dels Àzims. 4 I havent-lo fet  
Ac 12,17  i quedaren pasmats. 17 I signant- los ab la mà que callassen, los contà de  
Ac 12,17  -los ab la mà que callassen,  los contà de quina manera lo Senyor l’  
Ac 12,19  trobant-lo, després d’examinats  los guardes, manà donar-los la mort. I  
Ac 12,19 examinats los guardes, manà donar- los la mort. I ell passà de Judea a  
Ac 12,20  20 I estava aïrat contra  los de Tiro i de Sidon. Emperò ells,  
Ac 13,2 Senyor, i dejunant, l’Esperit Sant  los digué: –Separau-me a Saulo i a  
Ac 13,3  i imposat les mans sobre d’ells,  los enviaren. 4 I ells, enviats així per  
Ac 13,9  de l’Esperit Sant, fixant en ell  los ulls, 10 digué: –Oh home ple de tot  
Ac 13,10  ¿No deixaràs de trastornar  los camins drets del Senyor? 11 Emperò vet 
Ac 13,13 se fet a la vela des de Pafo, Pau i  los que eren ab ell vingueren a Perges de  
Ac 13,15 lectura de la Llei i dels Profetes,  los prínceps de la sinagoga enviaren a  
Ac 13,17  terra d’Egipte, i ab braç poderós  los tragué d’ella. 18 I per l’espai de  
Ac 13,19  set nacions en terra de Canaà,  los distribuí per sort la terra d’estes.  
Ac 13,20  d’estes. 20 I després d’això  los donà jutges per l’espai de quatre-  
Ac 13,21  21 I després demanaren rei, i Déu  los donà a Saül, fill de Cis, baró de la  
Ac 13,22 quaranta anys. 22 I remogut aquest,  los alçà per rei a David, al qual donà  
Ac 13,26  fills del llinatge d’Abraham i  los que entre vosaltres temeu a Déu: a  
Ac 13,27  d’aquesta salvació. 27 Perquè  los que habitaven en Jerusalem i sos  
Ac 13,31  ab ell de la Galilea a Jerusalem,  los quals fins ara donen testimoni d’ell  
Ac 13,40  sobre vosaltres lo que està dit en  los Profetes: 41 “Mirau, menyspreadors, i  
Ac 13,42  si algú vos la contàs.” 42 I quan  los jueus hagueren eixit de la sinagoga,  
Ac 13,42  hagueren eixit de la sinagoga,  los gentils li suplicaren en lo dissabte  
Ac 13,43 de Déu, seguiren a Pau i a Bernabé,  los quals ab ses raons los persuadien a  
Ac 13,43 i a Bernabé, los quals ab ses raons  los persuadien a perseverar en la gràcia  
Ac 13,45  oir la paraula de Déu. 45 Mes quan  los jueus vegeren la multitud, s’ompliren 
Ac 13,46  deia Pau. 46 Llavors Pau i Bernabé  los digueren ab gran firmesa: –A vosaltres 
Ac 13,48  cap del món.” 48 I quan oïren això  los gentils, se regositjaren, i  
Ac 13,50  per tota la terra. 50 Emperò  los jueus instigaren a algunes dones  
Ac 14,2 de jueus i també de grecs. 2 Emperò  los jueus incrèduls se sublevaren i  
Ac 14,2 incrèduls se sublevaren i irritaren  los ànimos dels gentils contra sos  
Ac 14,5  de la dels apòstols. 5 Mes com  los gentils i els jueus ab sos capitans s’ 
Ac 14,5  s’amotinassen per a ultrajar- los i apedregar-los, 6 entenent-ho  
Ac 14,5  per a ultrajar-los i apedregar- los, 6 entenent-ho ells, fugiren a  
Ac 14,8  a Pau, lo qual, fixant en ell  los ulls i veent que tenia fe per a ser  
Ac 14,13  ab lo poble. 13 I quan ho oigueren  los apòstols Bernabé i Pau, rompent ses  
Ac 14,15  quant hi ha en ells. 15 Lo qui en  los sigles passats ha permès a tots los  
Ac 14,15 los sigles passats ha permès a tots  los gentils anar per sos camins. 16 Emperò 
Ac 14,19  era mort. 19 Emperò rodejant-lo  los deixebles, s’alçà i entrà en la  
Ac 14,21 Iconi, i a Antioquia, 21 confirmant  los cors dels deixebles, exhortant-los a 
Ac 14,21  cors dels deixebles, exhortant- los a perseverar en la fe i que ens és  
Ac 14,22  i hagueren fet oració ab dejunis,  los encomanaren al Senyor en qui ells  
Ac 14,27 se detingueren allí no poc temps ab  los deixebles. 15,Tit Capítol XV Concili  
Ac 15,3  i donaven gran contento a tots  los germans. 4 I quan arribaren a  
Ac 15,4  foren rebuts per la iglésia i per  los apòstols i per los ancians, a qui  
Ac 15,4 la iglésia i per los apòstols i per  los ancians, a qui referien totes les  
Ac 15,7  disputat molt, alçant-se Pere,  los digué: –Barons germans, vosaltres  
Ac 15,7 nosaltres que per ma boca oiguessen  los gentils la paraula de l’evangeli i  
Ac 15,8  i creguessen. 8 I Déu, que coneix  los cors, donà testimoni d’això donant a  
Ac 15,17  17 per a què búsquien al Senyor  los demés homes i tots los gentils, sobre  
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Ac 15,17  al Senyor los demés homes i tots  los gentils, sobre qui ha estat invocat  
Ac 15,21 les sinagogues, a on és llegit tots  los dissabtes. 22 Llavors plagué als  
Ac 15,22  barons d’entre ells i enviar- los a Antioquia ab Pau i Bernabé: a Judes  
Ac 15,22  i a Silas, barons principals entre  los germans. 23 I els escrigueren per mà  
Ac 15,25  un acord, elegir barons i enviar- los a vosaltres ab nostres molt amats  
Ac 15,27  27 Enviam també a Judes i a Silas,  los quals vos diran també de paraula lo  
Ac 15,30  a Antioquia; i havent congregats  los fiels, entregaren la carta. 31 I quan  
Ac 15,33 -se detingut allí per algun temps,  los germans los despediren en pau als que  
Ac 15,33  allí per algun temps, los germans  los despediren en pau als que els havien  
Ac 15,36  del Senyor, a fi de veure com  los va. 37 I Bernabé volia portar-se’n  
Ac 15,40  encomanat a la gràcia de Déu per  los germans. 41 I anà per la Síria i per  
Ac 15,41 iglésies, manant que s’observassen  los preceptes dels apòstols i dels  
Ac 16,2  2 D’est donaven bon testimoni  los germans que estaven en Listra i en  
Ac 16,4  4 I al passar per les ciutats,  los ensenyaven a guardar los decrets que  
Ac 16,4  ciutats, los ensenyaven a guardar  los decrets que havien estat acordats per  
Ac 16,4  que havien estat acordats per  los apòstols i per los ancians en  
Ac 16,4  acordats per los apòstols i per  los ancians en Jerusalem. 5 I així les  
Ac 16,6  de Galàcia, l’Esperit Sant  los prohibí que predicassen la paraula de  
Ac 16,7 volien passar a Bitínia, mes tampoc  los ho permeté l’Esperit de Jesús. 8 I  
Ac 16,17  homes són servos de Déu altíssim,  los quals vos anuncien lo camí de la  
Ac 16,20  dels prínceps. 20 I presentant- los als magistrats, digueren: –Aquestos  
Ac 16,22  les túniques d’aquells,  los manaren assotar ab vergues. 23 I  
Ac 16,23 ab vergues. 23 I després d’haver- los donat molts assots, los ficaren a la  
Ac 16,23  d’haver-los donat molts assots,  los ficaren a la presó, manant a l’  
Ac 16,24 24 Ell, així que rebé aquest ordre,  los posà en una presó interior i de peus  
Ac 16,25  a Déu, i els que estaven presos  los oïen. 26 I de repente esdevingué un  
Ac 16,26  tan gran que es commogueren  los fonaments de la presó, i s’obriren  
Ac 16,26  desfetes les lligadures de tots  los presos. 27 I havent-se despertat l’ 
Ac 16,30  de Pau i de Silas. 30 I traent- los fora los digué: –Senyors, què he de  
Ac 16,30  i de Silas. 30 I traent-los fora  los digué: –Senyors, què he de fer jo per  
Ac 16,32 paraula del Senyor, així com a tots  los que estaven en sa casa. 33 I prenent- 
Ac 16,33  estaven en sa casa. 33 I prenent- los en aquella mateixa hora de nit, los  
Ac 16,33 los en aquella mateixa hora de nit,  los rentà les llagues; i immediatament fou 
Ac 16,34  i tota sa família. 34 I havent- los conduït a sa casa, los presentà la  
Ac 16,34  I havent-los conduït a sa casa,  los presentà la taula i s’alegrà ab tots  
Ac 16,34  la taula i s’alegrà ab tots  los de sa casa creient en Déu. 35 I quan  
Ac 16,35  en Déu. 35 I quan fou de dia,  los magistrats li enviaren a dir per los  
Ac 16,35  magistrats li enviaren a dir per  los aguasils: –Deixa anar llibres a eixos  
Ac 16,37  anau’s-en en pau. 37 Emperò Pau  los digué: –Ells nos han assotat  
Ac 16,39  romans. 39 I vingueren demanant- los perdó; i traent-los fora, los  
Ac 16,39  demanant-los perdó; i traent- los fora, los suplicaven que eixissen de  
Ac 16,39  -los perdó; i traent-los fora,  los suplicaven que eixissen de la ciutat.  
Ac 16,40  de Lídia, i visitant als germans,  los consolaren, i partiren. 17,Tit Capítol 
Ac 17,5 no poques dones iŀlustres. 5 Emperò  los jueus incrèduls, moguts d’enveja, i  
Ac 17,5  la casa de Jason, volent- los presentar davant lo poble. 6 I no  
Ac 17,6  davant lo poble. 6 I no havent- los trobat, portaren ab violència a Jason  
Ac 17,6  la ciutat, cridant: –Aquestos són  los que alboroten la ciutat i han vingut  
Ac 17,7  Jason; i tots aquestos van contra  los decrets del Cèsar dient que hi ha un  
Ac 17,9 satisfacció de Jason i dels altres,  los deixaren anar llibres. 10 I els  
Ac 17,11  11 I aquestos eren més nobles que  los de Tessalònica, puix reberen la  
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Ac 17,11  ab gran ànsia, escodrinyant tots  los dies les Escriptures per si estes  
Ac 17,13  i no pocs homes. 13 Mes, quan  los jueus de Tessalònica saberen que Pau  
Ac 17,16  se n’anaren. 16 I mentres que Pau  los aguardava en Atenes, son esperit s’  
Ac 17,17  això disputava en la sinagoga ab  los jueus i ab los prosèlits, i en la  
Ac 17,17  en la sinagoga ab los jueus i ab  los prosèlits, i en la plaça tots los dies 
Ac 17,17  los prosèlits, i en la plaça tots  los dies ab los que se li presentaven  
Ac 17,17  i en la plaça tots los dies ab  los que se li presentaven davant. 18 I  
Ac 17,18  és predicador de déus nous. Puix  los anunciava Jesús i la resurrecció. 19 I 
Ac 17,21  aquestes coses. 21 Perquè tots  los atenienses i els forasters que  
Ac 17,24 Senyor de cel i terra, no habita en  los temples fets de mà; 25 ni és servit  
Ac 17,30  de l’home. 30 I Déu, dissimulant  los temps d’aquesta ignorància, ara  
Ac 17,30  ignorància, ara intima a tots  los homes en totes parts que s’  
Ac 17,32  oigueren «resurrecció dels morts»,  los uns se burlaven, i els altres  
Ac 18,2  havia manat eixir de Roma a tots  los jueus), se juntà ab ells. 3 I com era  
Ac 18,8  cregué en lo Senyor ab tots  los de sa casa; i molts dels de Corinto,  
Ac 18,11  un any i sis mesos, ensenyant- los la paraula de Déu. 12 I essent Gàlio  
Ac 18,12 essent Gàlio procònsol de l’Acaia,  los jueus s’alçaren tots a una contra Pau 
Ac 18,17  fora del tribunal. 17 Llavors tots  los grecs, tirant-se sobre de Sostenes,  
Ac 18,18  i Aquila, i s’havia fet tallar  los cabells en Cencres, puix tenia vot. 19 
Ac 18,19 entrant en la sinagoga disputava ab  los jueus. 20 I demanant-li ells que es  
Ac 18,23  i la Frígia, confortant a tots  los deixebles. 24 I vingué a Èfeso un jueu 
Ac 18,27  27 I volent ell anar a l’Acaia,  los germans escrigueren exhortant als  
Ac 18,28  públicament als jueus mostrant- los ab les Escriptures que Jesús era lo  
Ac 19,Tit  Obra molts miracles. Són cremats  los llibres dolents. Demetri Argenter mou  
Ac 19,2  i, encontrant alguns deixebles, 2  los digué: –¿Rebéreu lo Sant Esperit  
Ac 19,3  oït hi haja Esperit Sant. 3 I ell  los digué: –Doncs, en què haveu estat  
Ac 19,6  nom del Senyor Jesús. 6 I havent- los Pau imposat les mans, vingué sobre d’ 
Ac 19,9  apartant-se d’ells separà  los deixebles, disputant tots los dies en  
Ac 19,9  los deixebles, disputant tots  los dies en l’escola d’un tal Tirà. 10 I 
Ac 19,10  de dos anys, de manera que tots  los que habitaven en l’Àsia oïen la  
Ac 19,12 de manera que aplicaven als malalts  los mocadors i cenyidors de son cos i  
Ac 19,12  d’ells les dolències i eixien  los esperits malignes. 13 I alguns jueus  
Ac 19,13  lo nom del Senyor Jesús sobre  los que estaven posseïts dels esperits  
Ac 19,17  casa. 17 I això fou notori a tots  los jueus i gentils que habitaven en  
Ac 19,19  seguit les arts vanes, portaren  los llibres i els cremaren davant de  
Ac 19,25  25 als quals ell convocà, junt ab  los que treballaven en obres semblants, i  
Ac 19,26  a molta gent dient que no són déus  los fets de mà. 27 Per lo qual no solament 
Ac 19,30 volent Pau presentar-se al poble,  los deixebles no li permeteren. 31 I també 
Ac 19,33  la turba, empenyant-lo en avant  los jueus. I Alexandre, fent senyal ab la  
Ac 19,38  hi ha i procònsols: acúsien-se  los uns als altres. 39 I si teniu alguna  
Ac 20,1  Pau als deixebles i fent- los una plàtica, se despedí d’ells i  
Ac 20,2  aquelles terres, i d’haver- los exhortat ab moltes plàtiques, se’n  
Ac 20,7  dia de la semana, havent-se  los deixebles juntat per a partir lo pa,  
Ac 20,11  partit lo pa i menjat, i havent- los parlat llargament fins que fou de dia, 
Ac 20,18  als ancians de la iglésia, 18  los quals havent vingut i estant junts,  
Ac 20,18 quals havent vingut i estant junts,  los digué: –Vosaltres sabeu des del primer 
Ac 20,32  i donar-vos herència entre tots  los santificats. 33 »No he codiciat ni  
Ac 20,35  manera, és menester sostenir  los flacs i recordar-se d’aquelles  
Ac 21,Tit  Lo profeta Àgabo li prediu  los treballs que li han de succeir. Allí  
Ac 21,4  nos detinguérem allí set dies;  los quals deien a Pau, per medi de l’  
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Ac 21,6  férem oració. 6 I despedint-nos  los uns dels altres, entràrem en la barca, 
Ac 21,11  lo cenyidor de Pau i, lligant-se  los peus i les mans, digué: –Açò diu l’  
Ac 21,11 diu l’Esperit Sant: “Així lligaran  los jueus, en Jerusalem, al baró de qui és 
Ac 21,16  també ab nosaltres des de Cesarea,  los quals portaven ab ells un deixeble  
Ac 21,17  17 I quan arribàrem a Jerusalem,  los germans nos reberen ab bona voluntat.  
Ac 21,18  de Jaume, a on se juntaren tots  los ancians. 19 I havent-los saludat,  
Ac 21,19  tots los ancians. 19 I havent- los saludat, los contà una per una totes  
Ac 21,19 ancians. 19 I havent-los saludat,  los contà una per una totes les coses que  
Ac 21,21  a sos fills, ni caminar segons  los costums. 22 ¿Què s’ha de fer, doncs?  
Ac 21,24  que tenen vot sobre si. 24 Pren- los, i purifica’t ab ells, i fes-los lo 
Ac 21,24 los, i purifica’t ab ells, i fes- los lo gasto per a què s’afèitien lo cap, 
Ac 21,27  ells. 27 I quan estaven per acabar  los set dies, los jueus de l’Àsia que  
Ac 21,27  estaven per acabar los set dies,  los jueus de l’Àsia que estaven allí,  
Ac 21,28  aquest lloc, i ha introduït ademés  los gentils en lo temple, i ha profanat  
Ac 21,32  i centurions i corregué a ells,  los quals així que vegeren al tribú i als  
Ac 21,34  havia fet. 34 I dels de la turba,  los uns cridaven una cosa, i els altres,  
Ac 22,5  jo a Damasco ab lo fi de portar- los lligats des d’allí a Jerusalem, per a 
Ac 22,11 d’aquella llum, guiat de la mà per  los companys, entrí en Damasco. 12 »I un  
Ac 22,12 Llei, de qui donaven testimoni tots  los jueus que residien allí, 13 venint a  
Ac 22,15  li seràs testimoni davant de tots  los homes de les coses que has vist i oït. 
Ac 22,20  i consentí en sa mort, i guardava  los vestits dels que el mataven. 21 »I ell 
Ac 22,29 Al punt, doncs, s’apartaren d’ell  los que li havien de donar turment, i fins 
Ac 22,30  saber de cert la causa que tenien  los jueus per acusar-lo, lo féu  
Ac 22,30  deslligar i manà que es juntassen  los sacerdots i tot lo Consell, i traent a 
Ac 23,1  horrible. 1 Pau, doncs, fixant  los ulls en lo Consell, digué: –Barons  
Ac 23,8  ni àngel, ni esperit; emperò  los fariseus confessen les dos coses. 9  
Ac 23,13  13 I eren més de quaranta homes  los que havien entrat en aquesta  
Ac 23,14  entrat en aquesta conjuració, 14  los quals anaren als prínceps dels  
Ac 23,23 això. 23 I cridant a dos centurions  los digué: –Teniu previnguts dos-cents  
Ac 23,25 Puix temia no s’apoderassen de Pau  los jueus i el matassen, i després lo  
Ac 23,27 salut. 27 A est home que prengueren  los jueus i estaven a punt de matar-lo,  
Ac 23,32  anassen ab ell, se’n tornaren  los demés a la fortalesa. 33 I quan  
Ac 24,14  que estan escrites en la Llei i en  los Profetes, 15 tenint l’esperança en  
Ac 24,22 estant ben informat d’aquest camí,  los remeté a una altra ocasió dient: –Quan 
Ac 24,27  lo qual, volent-se congraciar ab  los jueus, deixà a Pau en la presó. 25,Tit 
Ac 25,5  5 Per lo tant, digué: –Que vinguen  los principals d’entre vosaltres ab mi, i 
Ac 25,7  que hagué vingut, lo rodejaren  los jueus que havien vingut de Jerusalem,  
Ac 25,9  Festo, volent-se congraciar ab  los jueus, respongué a Pau i digué: –¿Vols 
Ac 25,15  jo era a Jerusalem, acudiren a mi  los prínceps dels sacerdots i els ancians  
Ac 25,18 portar davant de mi aquest home, 18  los acusadors del qual, estant presents,  
Ac 25,23  i havent entrat en l’audiència ab  los tribuns i ab les principals persones  
Ac 25,24  I Festo digué: –Rei Agripa i tots  los que aquí estau ab nosaltres, vosaltres 
Ac 26,2  presència de tot quant m’acusen  los jueus. 3 Majorment quan vós sabeu  
Ac 26,4  vida que jo fiu en Jerusalem entre  los de ma nació des del principi de ma  
Ac 26,4  de ma joventut, la saben tots  los jueus, 5 coneixent des del principi,  
Ac 26,8 entre vosaltres que Déu ressuscítia  los morts? 9 »I jo en veritat també  
Ac 26,10  prínceps dels sacerdots. I quan  los donaven la mort hi vaig consentir  
Ac 26,11  consentir també. 11 I freqüentment  los castiguí en totes les sinagogues, i  
Ac 26,11 castiguí en totes les sinagogues, i  los compelia a blasfemar. I indignant-me 
Ac 26,11  -me més i més contra d’ells,  los perseguia fins en ciutats estranyes.  
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Ac 26,18  envio ara, 18 per a què els òbries  los ulls i es convertesquen de les  
Ac 26,21  jo en lo temple, me prengueren  los jueus i em volgueren matar. 22 Emperò  
Ac 26,22 coses fora d’aquelles que digueren  los profetes i Moisès que havien de  
Ac 26,27  racó. 27 Rei Agripa, creeu vós en  los profetes? Jo sé que hi creeu! 28  
Ac 26,29  no tan solament vós, sinó tots  los que m’ouen, arribassen a ser tals  
Ac 27,9  quan era ja passat lo dejuni, Pau  los amonestava 10 dient-los: –Barons, jo 
Ac 27,10  Pau los amonestava 10 dient- los: –Barons, jo veig que la navegació  
Ac 27,17  -lo alçat, se valgueren de tots  los medis, cenyint lo barco, i temerosos  
Ac 27,24  que Déu t’ha fet gràcia de tots  los que naveguen ab tu.” 25 Per lo qual,  
Ac 27,27 com navegàssem per lo mar Adriàtic,  los mariners cerca de mitjanit sospitaren  
Ac 27,32  no podeu salvar-vos. 32 Llavors  los soldats tallaren les amarres del bot i 
Ac 27,41 donant en un lloc que tenia mar per  los dos costats, ells hi vararen la barca; 
Ac 27,42  s’obria a cops de mar. 42 Llavors  los soldats foren de parer que es donàs la 
Ac 27,43  els que sabessen nedar se tirassen  los primers al mar i escapassen a terra.  
Ac 28,3  un manat de sarments i posant- los al foc, isqué ab lo calor un escurçó i 
Ac 28,4  i se li agarrà a la mà. 4 I quan  los bàrbaros vegeren lo reptil penjant de  
Ac 28,4  reptil penjant de sa mà, se deien  los uns als altres: –Aquest home  
Ac 28,15  i així vinguérem a Roma. 15 I quan  los germans ho saberen, nos isqueren a  
Ac 28,15 d’Àpio i les Tres Tavernes; i quan  los vegé Pau, donà gràcies a Déu i cobrà  
Ac 28,16  a Roma, lo centurió entregà  los presos al capità de la guàrdia; emperò 
Ac 28,17  dels jueus. I estant junts  los digué: –Barons germans, encara que jo  
Ac 28,18  i entregat en mans dels romans, 18  los quals, després d’haver-me examinat, 
Ac 28,19 de morir. 19 Emperò contradint-ho  los jueus, me vegí precisat a apeŀlar al  
Ac 28,23  Jesús per la Llei de Moisès i per  los Profetes, des del matí fins a la  
Ac 28,25  si, s’anaven retirant quan Pau  los digué aquesta paraula: –Bé parlà l’  
Ac 28,29  de dir això, isqueren d’allí  los jueus, tenint entre si una gran  
Ac 28,30  que tenia llogada, i rebia a tots  los que el venien a veure, 31 predicant lo 
Rm 1,Tit i de la raó s’abusa en termes, que  los preciats de savis vénen a ser los més  
Rm 1,Tit  los preciats de savis vénen a ser  los més viciosos. 1 Pau, servo de  
Rm 1,7  cridats per Jesucrist. 7 A tots  los qui estan en Roma, amats de Déu,  
Rm 1,19 de Déu és manifest a ells; puix Déu  los ho manifestà. 20 Perquè les coses  
Rm 1,24  i de serpents. 24 Per lo que Déu  los abandonà també a la immundícia, per  
Rm 1,25  Criador, lo qui és beneït per tots  los sigles. Amén. 26 Per això Déu los  
Rm 1,26  los sigles. Amén. 26 Per això Déu  los entregà a passions ignominioses, puix  
Rm 1,27  naturalesa; 27 i així mateix  los homes, deixant l’ús natural de les  
Rm 1,28  a Déu en son coneixement, Déu  los abandonà a un ànimo rèprobo, per a fer 
Rm 1,32  coneixent lo judici de Déu, de que  los que cometen semblants coses són dignes 
Rm 2,10  Emperò glòria, honra i pau a tots  los que obren bé, al jueu primerament, i  
Rm 2,12  de persones. 12 Perquè tots  los que han pecat sens Llei, sens Llei  
Rm 2,13 (perquè no són justos davant de Déu  los que ouen la Llei, mes los que  
Rm 2,13  de Déu los que ouen la Llei, mes  los que compleixen la Llei seran  
Rm 2,14  seran justificats; 14 perquè quan  los gentils, que no tenen Llei, fan  
Rm 2,15  Llei, són a si mateixos Llei, 15  los quals manifesten l’obra de la Llei  
Rm 2,16  16 en lo dia en què Déu judicarà  los secrets dels homes, conforme a mon  
Rm 2,26  consegüent, l’incircumcís guarda  los preceptes de la Llei, ¿no és cert que  
Rm 3,2  perquè els foren confiats  los oracles de Déu. 3 Puix què, si alguns  
Rm 3,22  Jesucrist per a tots i sobre tots  los que creuen en ell, perquè no hi ha  
Rm 4,7 maldats dels quals són perdonades i  los pecats dels quals són coberts. 8  
Rm 4,11  a fi de que fos pare de tots  los que creuen, encara que incircumcidats, 
Rm 4,11  i perquè a ells també  los sia imputat a justícia. 12 I sia pare  
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Rm 4,14  la justícia de la fe. 14 Perquè si  los de la Llei són los hereus, la fe és  
Rm 4,14 fe. 14 Perquè si los de la Llei són  los hereus, la fe és vana, i la promesa  
Rm 5,Tit  del qual no sols borra  los mals del pecat, sinó que ens omple d’ 
Rm 5,6 flacs, morí, al temps senyalat, per  los impios? 7 Perquè a penes hi ha qui  
Rm 5,12  així també passà la mort a tots  los homes per aquell en qui tots pecaren.  
Rm 5,17  en vida per un sol Jesucrist  los que reben l’abundància de la gràcia,  
Rm 5,18 un caigué la condemnació sobre tots  los homes, així també per la justícia d’  
Rm 5,18  per la justícia d’un sol, tots  los homes rebran la justificació de la  
Rm 6,Tit  Senyor. 6,Tit Capítol VI Com deuen  los fiels perseverar en la gràcia rebuda  
Rm 6,3 encara en ell? 3 ¿No sabeu que tots  los que havem estat batejats en Jesucrist, 
Rm 7,1 per ventura, germans (puix parlo ab  los que saben la llei), que la llei té  
Rm 7,5  quan nosaltres estàvem en la carn,  los afectes dels pecats, que eren per la  
Rm 8,Tit  sa alegria i esperança, i que res  los pot apartar de l’amor de Jesucrist. 1 
Rm 8,1 en aquells que són en Cristo Jesús,  los quals no caminen conforme la carn,  
Rm 8,5  sinó segons l’Esperit. 5 Perquè  los que són segons la carn, gusten de les  
Rm 8,5  de les coses de la carn; emperò  los que són segons l’Esperit, percebeixen 
Rm 8,8  de Déu, ni pot ser. 8 De modo que  los que viuen segons la carn, no poden  
Rm 8,14  la carn, viureu. 14 Puix que tots  los que són moguts per l’Esperit de Déu,  
Rm 8,18  entenc que no són de comparar  los treballs d’aquest temps ab la glòria  
Rm 8,27  27 Emperò aquell que escodrinya  los cors sap lo que desitja l’Esperit, lo 
Rm 8,27  l’Esperit, lo qual demana per  los sants conforme a Déu. 28 I sabem també 
Rm 8,35  o la fam, o la desnuesa, o  los perills, o la persecució, o l’espasa? 
Rm 8,36 per tu som entregats a la mort tots  los dies, som tinguts com ovelles per a l’ 
Rm 9,4  meus, segons la carn, 4 que són  los israelites, de qui és l’adopció dels  
Rm 9,5 Llei, i el culto, i les promeses; 5  los pares dels quals són los mateixos dels 
Rm 9,5  5 los pares dels quals són  los mateixos dels que és també Cristo  
Rm 9,5  totes les coses Déu beneït en tots  los sigles. Amén. 6 I no que la paraula de 
Rm 9,6  de Déu haja mancat; perquè no tots  los que són d’Israel són israelites; 7 ni 
Rm 9,8  serà cridat llinatge.» 8 Ço és, no  los que són fills de la carn són fills de  
Rm 9,8  de la carn són fills de Déu, sinó  los que són fills de la promesa són  
Rm 9,22  poder, suportà ab gran paciència  los vasos d’ira aparellats per a  
Rm 9,23  les riqueses de sa glòria sobre  los vasos de misericòrdia que preparà per  
Rm 9,26  26 I succeirà que en lo lloc a on  los fou dit: «Vosaltres no sou poble meu», 
Rm 10,4  de la Llei per a justificar a tots  los que creuen. 5 Perquè Moisès deixà  
Rm 10,15  està escrit: «Que hermosos són  los peus d’aquells que prediquen l’  
Rm 11,8  8 (conforme està escrit: «Déu  los ha donat esperit d’estupiditat; ulls  
Rm 11,10 i en paga. 10 Obscuresquen-se’ls  los ulls per a què no vegen i vagen sempre 
Rm 11,11  als gentils, per a incitar- los a gelosia. 12 I si el pecat d’ells és 
Rm 11,29  per causa de sos pares. 29 Puix  los dons i vocació de Déu són  
Rm 11,32  misericòrdia també. 32 Perquè Déu  los ha enclòs a tots en la incredulitat,  
Rm 11,36  coses. A ell sia la glòria per a  los sigles. Amén. 12,Tit Capítol XII Dóna  
Rm 12,Tit  segons l’estat de cada u i segons  los dons rebuts de Déu ab la fe de  
Rm 12,3  que m’ha estat donada, dic a tots  los que estan entre vosaltres, que no  
Rm 12,4  cos tenim molts membres, i no tots  los membres tenen lo mateix ofici, 5 així  
Rm 12,10 ab amor fraternal, anticipant-vos  los uns als altres per a honrar-vos. 11  
Rm 12,14  als que us persegueixen; beneïu- los i no els maleïu.15 Alegrau-vos ab  
Rm 12,15 i no els maleïu.15 Alegrau-vos ab  los que s’alegren, plorau ab los que  
Rm 12,15  ab los que s’alegren, plorau ab  los que ploren. 16 Siau d’un mateix ànimo 
Rm 12,17  de Déu, sinó també davant de tots  los homes. 18 Si és dable, en quant està  
Rm 13,3  sobre si la condemnació. 3 Perquè  los prínceps no són terror a les obres  
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Rm 13,8  degau res a ningú, sinó amau-vos  los uns als altres; perquè aquell que ama  
Rm 14,5  i l’altre considera iguals tots  los dies. Abúndia cada qual en sa opinió.  
Rm 14,13  13 No ens judiquem ja més, doncs,  los uns als altres, ans bé pensau en no  
Rm 15,Tit  i del fort desig que té d’anar- los a veure quan estiga de camí per  
Rm 15,7  7 Per lo tant, rebeu-vos  los uns als altres, com Cristo vos rebé  
Rm 15,11  «Alabau al Senyor, vosaltres tots  los gentils, i pobles tots, ensalçau-  
Rm 15,12  de Jessè que s’alçarà a governar  los gentils; en ell confiaran los  
Rm 15,12  los gentils; en ell confiaran  los gentils.» 13 Ómplia-us, doncs, lo  
Rm 15,14  de modo que us podeu amonestar  los uns als altres. 15 Ab tot, germans,  
Rm 15,21  anunciat lo veuran, i l’entendran  los que no l’han oït.» 22 I per lo qual  
Rm 15,27  que estan en Jerusalem. 27 Així  los plagué i són deutors a ells. Perquè si 
Rm 15,27  deuen també ells ministrar- los en les coses carnals. 28 Doncs quan  
Rm 16,2  la rebiau en lo Senyor, com deuen  los sants, i per a què l’ajudeu en tot  
Rm 16,4  mos coadjutors en Cristo Jesús, 4  los quals per ma vida posaren sos colls, i 
Rm 16,7  parents i companys meus de presó,  los quals s’han distingit entre els  
Rm 16,15 sa germana, i a Olimpiada, i a tots  los sants que estan ab ells. 16 Saludau- 
Rm 16,18  i apartau’s d’ells. 18 Perquè  los tals no serveixen a nostre Senyor  
Rm 16,18  paraules i raons dolces enganyen  los cors dels senzills. 19 Puix vostra  
Rm 16,27 l’honra i glòria per Jesucrist per  los sigles dels sigles. Amén. 1Co Inc  
1Co 1,2  Jesús, anomenats sants, i a tots  los que en qualsevol lloc invoquen lo nom  
1Co 1,26  vostra vocació, que no són molts  los savis segons la carn, ni molts los  
1Co 1,26  los savis segons la carn, ni molts  los poderosos, ni molts los nobles que han 
1Co 1,26  ni molts los poderosos, ni molts  los nobles que han estat cridats, 27 sinó  
1Co 3,20  I en altra part: «Lo Senyor coneix  los pensaments dels savis, i sap que són  
1Co 3,21  21 Per lo qual, ningú se gloriï en  los homes. 22 Perquè totes les coses són  
1Co 4,5  en les tenebres i farà manifestos  los designis dels cors; i llavors cada  
1Co 4,9  que Déu nos ha posat a nosaltres,  los apòstols, los últims, i com destinats  
1Co 4,9 ha posat a nosaltres, los apòstols,  los últims, i com destinats a la mort;  
1Co 5,Tit  que evítien lo tractar-se ab  los pecadors públics. 1 És un rumor  
1Co 5,9 en la carta que no us acompanyeu ab  los fornicadors. 10 No absolutament ab los 
1Co 5,10  fornicadors. 10 No absolutament ab  los fornicadors d’aquest món, o ab los  
1Co 5,10 los fornicadors d’aquest món, o ab  los avaros, o lladres, o que adoren ídols, 
1Co 6,Tit  malvat. 6,Tit Capítol VI Contra  los desordres dels pledegistes i dels  
1Co 6,4  aquest món, feu-les judicar per  los de menor consideració en la iglésia. 5 
1Co 6,8  lo dany? 8 Emperò vosaltres sou  los que agraviau, i defraudau, i això als  
1Co 6,15  són membres de Cristo? ¿Trauré jo  los membres de Cristo i els faré membres  
1Co 6,20  en vostre cos i en vostre esperit,  los quals són de Déu. 7,Tit Capítol VII De 
1Co 7,10 que abrasar-se. 10 Mes als casats  los mano, no jo, sinó lo Senyor, que la  
1Co 7,12  tampoc la muller. 12 I als demés  los dic jo, no lo Senyor: si algun germà  
1Co 7,19  la incircumcisió, sinó lo guardar  los preceptes de Déu. 20 Permanesca cada u 
1Co 7,29  és curt. Lo que importa és que  los que tenen mullers visquen com si no  
1Co 9,5  una germana, una muller, així com  los demés apòstols, i els germans del  
1Co 9,20  a guanyar molt més. 20 I així, ab  los jueus m’he fet jueu per a guanyar als 
1Co 9,21 jueu per a guanyar als jueus. 21 Ab  los que estan baix la Llei, com si  
1Co 9,21  als que estan baix la Llei; i ab  los que estaven sens Llei, com si jo  
1Co 9,22  sens Llei. 22 M’he fet flac ab  los flacs per a guanyar als flacs. M’he  
1Co 10,Tit Capítol X Després d’haver proposat  los beneficis i els càstigs dels hebreus  
1Co 10,11  11 I totes aquestes coses  los esdevenien a ells en figura; emperò  
1Co 10,20  dic que les coses que sacrifiquen  los gentils, les sacrifiquen als dimonis,  
1Co 10,20 I no vull jo que tingau societat ab  los dimonis. No podeu beure lo calze del  
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1Co 11,Tit  de la sagrada eucaristia i reprèn  los desordres que es cometien al temps de  
1Co 11,6  lletja per la dona lo tallar-se  los cabells, o rapar-se, cúbria’s lo  
1Co 11,15  glòria lo criar cabellera, perquè  los cabells li foren donats per a cobrir- 
1Co 11,19  hi haja heretgies també, per a què  los que són aprovats sien manifestos entre 
1Co 11,33  congregau per a menjar, esperau’s  los uns als altres. 34 I si algú té fam,  
1Co 12,Tit  Aquesta és un sol cos místic,  los membres del qual deuen ajudar-se  
1Co 12,12  és un i té molts membres, i tots  los membres del cos, encara que molts, són 
1Co 12,18  olfato? 18 Emperò ara Déu ha posat  los membres, cada u d’ells en lo cos, de  
1Co 12,20  lo cos? 20 Emperò ara, encara que  los membres sien molts, lo cos és un. 21 I 
1Co 12,23 i als que tenim per menos honestos,  los cobrim ab més decència. 24 Perquè los  
1Co 12,24  cobrim ab més decència. 24 Perquè  los que en nosaltres són honestos, no  
1Co 12,25  dissensió en lo cos, sinó que tots  los membres tinguessen igual solicitud l’ 
1Co 12,26  26 I que si un membre pateix, tots  los membres pateixen ab ell; o si un  
1Co 12,26 ell; o si un membre és honrat, tots  los membres se regositgen ab ell. 27 Doncs 
1Co 13,2  do de profecia, i comprengués tots  los misteris, i tota ciència; i encara que 
1Co 14,1  1 Seguiu la caritat, cobdiciau  los dons espirituals, sobretot lo de  
1Co 14,2  home l’entén. I en esperit parla  los misteris. 3 Mes aquell que profetisa,  
1Co 14,25  25 I així es fan manifestos  los secrets de son cor; i, postrat sobre  
1Co 15,7  a Jaume també, i després a tots  los apòstols. 8 I finalment se m’aparegué 
1Co 15,18  pecats. 18 I per consegüent, també  los que dormiren en Cristo són perduts. 19 
1Co 15,19  en Cristo, nosaltres som de tots  los homes los més desditxats. 20 Emperò  
1Co 15,19  nosaltres som de tots los homes  los més desditxats. 20 Emperò Cristo ha  
1Co 15,23  les primícies, Cristo; després  los que són de Cristo, en sa vinguda. 24  
1Co 15,25 ell régnia fins que haja posat tots  los enemics sota sos peus. 26 I l’últim  
1Co 15,26  totes les coses les subjecta sota  los peus d’ell. I quan diu: 27 «Tot està  
1Co 15,29  si de ningun modo ressusciten  los morts? ¿Per què es bategen, doncs, per 
1Co 15,32  què m’aprofita si no ressusciten  los morts? Mengem i bevem, que demà  
1Co 15,35  algú dirà: «Com ressuscitaran  los morts, o ab quin cos vindran?» 36  
1Co 15,48  Com és lo terrenal, així són també  los que són terrenals; i com és lo  
1Co 15,48  com és lo celestial, així són tots  los que són celestials. 49 I així com  
1Co 16,Tit pobres de la iglésia de Jerusalem i  los recomana a Timoteu i a altres  
1Co 16,9 ha obert una porta gran i eficaç, i  los adversaris són molts. 10 I si Timoteu  
1Co 16,11 a què vinga a mi, puix l’espero ab  los germans. 12 I en quant al germà Apolo, 
1Co 16,12  preguí molt vingués a vosaltres ab  los germans; emperò no tingué voluntat de  
1Co 16,20 trobo allotjat. 20 Vos saluden tots  los germans. Saludau-vos los uns als  
1Co 16,20  tots los germans. Saludau-vos  los uns als altres ab bes sant. 21 La  
2Co 1,Tit  de no haver anat abans a visitar- los, després de fer-los veure la  
2Co 1,Tit  a visitar-los, després de fer- los veure la sinceritat de son cor i de sa 
2Co 1,1 de Déu que està en Corinti, ab tots  los sants que hi ha en tota l’Acaia. 2  
2Co 1,9  sinó en Déu que ressuscita  los morts, 10 lo qual nos ha llibertat i  
2Co 2,15  en aquells que es salven i en  los que es perden. 16 Per a uns som  
2Co 3,2  cors, coneguda i llegida de tots  los homes; 3 sent manifest que vosaltres  
2Co 3,13  un vel sobre el rostro, per a què  los fills d’Israel no fixassen la vista  
2Co 4,Tit  aquesta vida són de poca duració;  los béns de l’altra, eterns. 1 Per lo  
2Co 4,2  mateixos a la consciència de tots  los homes davant de Déu per la  
2Co 4,4  que es perden està encobert: 4 en  los quals lo déu d’aquest món ha cegat  
2Co 4,4 quals lo déu d’aquest món ha cegat  los enteniments dels incrèduls, per a què  
2Co 5,1  no feta de mà, que serà eterna en  los cels. 2 I per això gemegam nosaltres,  
2Co 5,4  i no desnusos. 4 Perquè també  los que estam en est tabernacle gemegam  
2Co 5,15 que Cristo morí per tots, per a què  los que viuen no visquen ja per a si, sinó 
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2Co 5,19  lo món a si, no imputant- los los pecats d’ells, i posà en  
2Co 5,19  lo món a si, no imputant-los  los pecats d’ells, i posà en nosaltres la 
2Co 6,Tit  als fiels de no mesclar-se ab  los infiels. 1 I així nosaltres, com a  
2Co 6,14  14 No us uniu en lo mateix jou ab  los infiels. Perquè, quina participació té 
2Co 7,Tit corintis. La tristesa que els causà  los fou molt saludable. 1 Tenint, doncs,  
2Co 8,13  lo que no té. 13 No vull dir que  los altres estíguien aliviats i vosaltres  
2Co 9,4  diguí, 4 no sia que quan vinguen  los de Macedònia ab mi vos tròbien  
2Co 9,10  vostra llavor sembrada, i auméntia  los fruits de vostra justícia.) 11 A fi de 
2Co 10,Tit  a la dels falsos apòstols,  los quals ab ses calúmnies impedien lo  
2Co 10,15  no gloriant-nos fora de mida en  los treballs dels altres, sinó esperant  
2Co 10,16  regla, 16 anunciant l’evangeli en  los llocs que estan més allà de vosaltres, 
2Co 11,Tit  Capítol XI Prossegueix contra  los falsos profetes, gloriant-se d’  
2Co 11,9  lo que em faltava m’ho suplien  los germans que vingueren de Macedònia, i  
2Co 11,13  allò de què es glorien. 13 Perquè  los tals falsos apòstols són operaris  
2Co 12,10  me complasc en mes flaqueses, en  los afronts, en les necessitats, en les  
2Co 12,14  coses, sinó a vosaltres. Puix  los fills no deuen atresorar per los  
2Co 12,14  los fills no deuen atresorar per  los pares, sinó los pares per als fills.  
2Co 12,14 deuen atresorar per los pares, sinó  los pares per als fills. 15 I jo de molt  
2Co 13,2  als que pecaren abans, ni a tots  los demés. 3 Ja que cercau una prova que  
2Co 13,12  uns a altres ab lo sant bes. Tots  los sants vos saluden. 13 La gràcia de  
Ga 1,2  d’entre els morts, 2 i tots  los germans que són ab mi, a les iglésies  
Ga 1,5  nostre, 5 lo qual haja glòria per  los sigles dels sigles. Amén. 6 Me  
Ga 2,Tit Sant Pau predica ab valentia contra  los falsos profetes i contra los que  
Ga 2,Tit contra los falsos profetes i contra  los que professaven lo judaisme.  
Ga 2,12 alguns de part de Jaume, menjava ab  los gentils; emperò després que vingueren  
Ga 2,14 tots: «Si tu, essent jueu, vius com  los gentils i no com los jueus, per què  
Ga 2,14 jueu, vius com los gentils i no com  los jueus, per què obligues als gentils a  
Ga 2,14  als gentils a que visquen com  los jueus?» 15 Nosaltres, jueus per  
Ga 3,1  per a no obeir la veritat, davant  los ulls dels quals ha estat representat  
Ga 3,9  beneïdes totes les gents.» 9 Així  los que són de la fe seran beneïts ab lo  
Ga 3,27  és en Cristo Jesús. 27 Puix tots  los que haveu estat batejats en Cristo,  
Ga 4,3  estàvem posats en servitud baix  los elements del món. 4 Emperò quan vingué 
Ga 4,10  de nou? 10 Vosaltres observau  los dies, i els mesos, i els temps, i els  
Ga 4,15 que, a poder ser, vos hauríeu trets  los ulls i me’ls hauríeu donat. 16 ¿M’he 
Ga 4,21  acerca de vosaltres. 21 Dieu-me,  los que voleu estar baix la Llei, ¿no  
Ga 4,24  una aŀlegoria. Perquè aquestos són  los dos testaments: l’un, de la muntanya  
Ga 4,27 estàs de part; perquè són molts més  los fills de la que és deixada per  
Ga 5,Tit  de la fe de Jesucrist. Quals sien  los verdaders exercicis del cristià. 1  
Ga 5,12  12 Baldament que fossen separats  los que us inquieten. 13 Perquè vosaltres, 
Ga 5,13  ocasió a la carn, ans bé serviu’s  los uns als altres per la caritat de l’  
Ga 5,15  15 Mes si us mossegau i us devorau  los uns als altres, teniu compte que no us 
Ga 5,15  teniu compte que no us consumiau  los uns als altres. 16 Vos dic, doncs:  
Ga 5,16  en l’Esperit, i no satisfareu  los apetits de la carn. 17 Perquè la carn  
Ga 5,17  a l’Esperit, i l’Esperit  los té contra la carn, com que són coses  
Ga 5,26  vana glòria, provocant-nos  los uns als altres, envejant-nos los uns 
Ga 5,26  los uns als altres, envejant-nos  los uns als altres. 6,Tit Capítol VI Com  
Ga 6,Tit  Capítol VI Com deuen ajudar-se  los uns als altres en l’exercici de les  
Ga 6,6  en la paraula, comuníquia en tots  los béns al que l’adoctrina. 7 No us  
Ga 6,17  perquè jo porto en mon cos  los senyals del Senyor Jesús. 18 La gràcia 
Ef 1,Tit Pau als Efesis 1,Tit Capítol I Tots  los béns de gràcia i glòria nos són donats 
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Ef 1,1 de Déu apòstol de Jesucrist, a tots  los sants que hi ha en Efesi i als fiels  
Ef 1,12  de sa glòria, nosaltres que havíem  los primers esperat en Cristo. 13 En lo  
Ef 1,15 Senyor Jesús, i l’amor envers tots  los sants, 16 no cesso de donar gràcies  
Ef 1,18  coneixement d’ell, 18 iŀluminant  los ulls de vostre cor, per a què sapiau  
Ef 1,18  de la glòria de sa herència en  los sants, 19 i qual és aquella soberana  
Ef 1,20 morts i colocant-lo a sa dreta en  los llocs celestials, 21 sobre tot  
Ef 2,Tit  de Jesucrist. Per esta han entrat  los gentils en l’herència dels fills; i  
Ef 2,2  que és l’esperit que ara obra en  los fills de desobediència; 3 entre els  
Ef 2,3  naturalesa fills d’ira, com també  los altres. 4 Emperò Déu, que és ric en  
Ef 2,5  amà, 5 encara que érem morts per  los pecats, nos vivificà juntament ab  
Ef 2,6  junt ab ell i ens féu sentar en  los llocs celestials en Cristo Jesús, 7  
Ef 2,7 en Cristo Jesús, 7 per a mostrar en  los sigles veniders les abundants riqueses 
Ef 2,15  Llei dels preceptes continguda en  los decrets, per a formar en si mateix  
Ef 2,16  la pau, 16 i per a reconciliar- los ab Déu als dos en un cos per la creu,  
Ef 2,18  estaven prop. 18 Perquè, per ell,  los uns i altres tenim entrada al Pare en  
Ef 3,Tit  per Déu per a predicar- los l’evangeli. 1 Per esta causa, jo,  
Ef 3,1 de Jesucrist per amor de vosaltres,  los gentils, 2 si haveu oït la dispensació 
Ef 3,8  8 A mi, que só el menor de tots  los sants, m’ha estat donada aquesta  
Ef 3,10  als principats i potestats en  los llocs celestials, 11 conforme l’etern 
Ef 3,18  així que pugau comprendre ab tots  los sants qual és l’amplària, i la  
Ef 4,10 lo mateix també que pujà sobre tots  los cels per a què omplís totes les  
Ef 4,17  Senyor: que no camineu com caminen  los demés gentils en la vanitat de son  
Ef 4,25  ab son proïsme», puix som membres  los uns dels altres. 26 «Enfadau-vos, i  
Ef 4,32  malícia; 32 ans bé siau benignes  los uns als altres, misericordiosos,  
Ef 5,6  per això ve la ira de Déu sobre  los fills de la incredulitat. 7 No tingau, 
Ef 5,16  recobrant lo temps, perquè  los dies són mals. 17 Per lo tant, no siau 
Ef 5,21 Senyor Jesucrist, 21 sometent-vos  los uns als altres en lo temor de Cristo.  
Ef 5,28  santa e immaculada. 28 Així també  los marits deuen amar a ses mullers com a  
Ef 6,4  fills a la ira, ans bé criau- los en instrucció i correcció del Senyor.  
Ef 6,6  així com a Cristo; 6 no servint- los a l’ull, com per a agradar als homes, 
Ef 6,12  la carn i la sang, sinó contra  los principats i potestats, contra els  
Ef 6,12  contra els esperits malignes en  los aires. 13 Per lo tant, preneu tota l’ 
Ef 6,18  perseverància, i pregant per tots  los sants. 19 I per mi, a fi de que em sia 
Ef 6,19  lo parlar, i per a què puga obrir  los llavis ab confiança, per a fer  
Ef 6,24 Jesucrist. 24 La gràcia sia ab tots  los que amen a nostre Senyor Jesucrist ab  
Fl 1,Tit filipians i fruit de ses presons en  los fiels. Los exhorta a sofrir treballs  
Fl 1,1  servos de Jesucrist, a tots  los sants en Cristo Jesús que estan en  
Fl 1,1  Jesús que estan en Filipi, ab  los bisbes i diaques: 2 gràcia a vosaltres 
Fl 1,13  Cristo en tot lo pretori i en tots  los demés llocs. 14 I molts dels germans  
Fl 2,10  de les criatures que estan en  los cels, en la terra i en los inferns, 11 
Fl 2,10 estan en los cels, en la terra i en  los inferns, 11 i tota llengua conféssia  
Fl 3,3  nosaltres som la circumcisió,  los que servim a Déu en esperit, i ens  
Fl 3,15  Cristo Jesús. 15 I així siam tots  los que som perfets d’un mateix  
Fl 3,20  20 Emperò nostra conversació és en  los cels, d’a on esperam també al  
Fl 4,3  mi en l’evangeli, ab Climent i ab  los demés que m’ajudaren, los noms dels  
Fl 4,3  i ab los demés que m’ajudaren,  los noms dels quals estan en lo llibre de  
Fl 4,5  Sia notòria vostra modèstia a tots  los homes. Lo Senyor està prop. 6 No  
Fl 4,20  sia a Déu i nostre Pare glòria per  los sigles dels sigles. Amén. 21 Saludau a 
Fl 4,21  sigles. Amén. 21 Saludau a tots  los sants en Cristo Jesús. 22 Los germans  
Fl 4,22 ab mi vos saluden. Vos saluden tots  los sants, principalment los que són de  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

2233 
 

Fl 4,22  tots los sants, principalment  los que són de casa de Cèsar. 23 La gràcia 
Col 1,4  Jesús i l’amor que teniu a tots  los sants, 5 per l’esperança que us està  
Col 1,5  esperança que us està reservada en  los cels, de la que haveu oït per la  
Col 2,3  3 en qui estan escondits tots  los tresors de sabiduria i de ciència. 4 I 
Col 2,8  la tradició dels homes, segons  los elements del món, i no segons Cristo.  
Col 2,13  13 I a vosaltres, essent morts en  los pecats i en la incircumcisió de vostra 
Col 2,13  ab ell, perdonant-vos tots  los pecats; 14 esborrant l’escrit del  
Col 2,15  -lo en sa creu. 15 I despullant  los principats i potestats, los exposà  
Col 2,15  los principats i potestats,  los exposà atrevidament al públic,  
Col 2,22  sa destrucció en l’ús), segons  los preceptes i doctrines dels homes? 23 I 
Col 3,9  torpe de vostra boca. 9 No mentiu  los uns als altres, ja que us haveu  
Col 3,13  paciència; 13 sofrint-vos  los uns als altres, i perdonant-vos  
Col 3,16  ensenyant-vos i amonestant-vos  los uns als altres ab salms, himnes i  
Col 4,11 són de la circumcisió: aquestos són  los únics que m’ajuden en lo Regne de  
Col 4,13  que treballa per vosaltres, i per  los que estan en Laodicea, i per los de  
Col 4,13  los que estan en Laodicea, i per  los de Hieràpolis. 14 Vos saluda lo molt  
1Te 1,7  haveu estat l’exemple a tots  los que han cregut en Macedònia i en  
1Te 2,15  com ells dels jueus, 15  los quals mataren al Senyor Jesús i a sos  
1Te 2,15  de Déu i són contraris a tots  los homes 16 prohibint-nos de parlar als 
1Te 3,12  crescau i abundeu en caritat  los uns envers los altres, i envers tots,  
1Te 3,12 i abundeu en caritat los uns envers  los altres, i envers tots, així com  
1Te 3,13  nostre Senyor Jesucrist ab tots  los sants. Amén. 4,Tit Capítol IV Exhorta  
1Te 4,5 no ab afecte de concupiscència, com  los gentils que no coneixen a Déu; 6 i que 
1Te 4,10 en veritat vosaltres ho feu ab tots  los germans que hi ha en tota la  
1Te 4,12 12 I que camineu honestament envers  los que estan fora i no cobdicieu res de  
1Te 4,13  per a què no us contristeu com  los demés, que no tenen esperança. 14  
1Te 4,16 que moriren en Cristo ressuscitaran  los primers. 17 Després nosaltres, los que 
1Te 4,17  los primers. 17 Després nosaltres,  los que vivim, los que quedam aquí, serem  
1Te 4,17  Després nosaltres, los que vivim,  los que quedam aquí, serem arrebatats  
1Te 4,17  arrebatats juntament ab ells en  los núvols a rebre a Cristo en los aires,  
1Te 4,17  en los núvols a rebre a Cristo en  los aires, i així estarem per a sempre ab  
1Te 4,18  18 Per lo tant, consolau-vos  los uns als altres ab aquestes paraules.  
1Te 5,7  i viscam en temperància; 7 perquè  los que dormen, dormen de nit, i els que  
1Te 5,11 consolau’s mútuament i edificau’s  los uns als altres, així com ja ho feu. 12 
1Te 5,26  per nosaltres. 26 Saludau a tots  los germans ab bes sant. 27 Vos conjuro  
1Te 5,27  que se llegesca esta carta a tots  los sants germans. 28 La gràcia de nostre  
2Te 1,7  Senyor Jesús apareixerà del cel ab  los àngels de son poder, 8 en flames de  
2Te 1,10  i a fer-se meravellós en tots  los que cregueren (perquè ha estat cregut  
2Te 2,11  per a ser salvos. 11 Per això  los enviarà Déu iŀlusió d’error, per a  
2Te 2,12  mentida 12 i sien condemnats tots  los que no cregueren la veritat, ans bé se 
2Te 3,Tit  a Déu per ell. Parla contra  los ociosos, díscols i temeraris, i  
2Te 3,12  es condueixen d’aquesta manera,  los manam i exhortam per nostre Senyor  
1Tm 1,17 sol savi, sia l’honra i glòria per  los sigles dels sigles. Amén. 18 Aquest  
1Tm 2,1  accions de gràcies per a tots  los homes, 2 pels reis i per tots los que  
1Tm 2,2  los homes, 2 pels reis i per tots  los que estan constituïts en autoritat, a  
1Tm 2,4  4 lo qual vol fer salvos a tots  los homes i que vinguen al coneixement de  
1Tm 2,9  ab modèstia i simplicitat, i no ab  los cabells rissats, o ab or, o perles, o  
1Tm 2,15  15 No obstant, ella se salvarà per  los fills que portarà al món, si continua  
1Tm 3,Tit  Capítol III Descriu com deuen ser  los bisbes, los diaques i les dones que  
1Tm 3,Tit  Descriu com deuen ser los bisbes,  los diaques i les dones que serveixen a la 
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1Tm 3,8 del diable. 8 De la mateixa manera,  los diaques deuen ser honrats i modestos,  
1Tm 3,13  bé sos fills i sa casa. 13 Perquè  los que haguessen exercit bé son  
1Tm 4,1  Esperit Sant diu clarament que en  los darrers temps prevaricaran alguns de  
1Tm 4,3  de gràcies participassen d’elles  los fiels i els que conegueren la veritat. 
1Tm 4,10 viu, lo qual és lo salvador de tots  los homes, especialment dels que creuen.  
1Tm 5,Tit  a Timoteu com ha de portar-se ab  los fiels de totes edats. Com han de ser  
1Tm 5,Tit la Iglésia. Que han de ser premiats  los presbíteros que cumplen bé son  
1Tm 5,Tit  son ministeri; que ha de corretgir  los pecats públics i mirar molt en qui  
1Tm 5,10 exercitat l’hospitalitat, si rentà  los peus als sants, si acudí a l’alivi  
1Tm 5,17  ab doble honor, especialment  los que treballen en predicar i ensenyar.  
1Tm 5,20  20 Als que pèquien, reprèn- los davant de tothom, per a què los demés  
1Tm 5,20  -los davant de tothom, per a què  los demés també témien. 21 Te conjuro  
1Tm 5,24  antemà anant abans al judici, mes  los d’altres segueixen després. 25 Així  
1Tm 6,Tit  amos, sien o no cristians. Sobre  los falsos mestres. Danys que naixen de l’ 
1Tm 6,Tit  que naixen de l’avarícia. Deuen  los rics evitar la supèrbia i emplear-se 
1Tm 6,1  -se en obres de caritat. 1 Tots  los sirvents que estan baix lo jou tinguen 
1Tm 6,2  són germans; ans bé servesquen- los millor perquè són fiels i amats,  
1Tm 6,9  contentem-nos ab això. 9 Puix  los que volen fer-se rics cauen en  
2Tm 1,15  en nosaltres. 15 Tu saps que tots  los que estan en l’Àsia m’han abandonat, 
2Tm 2,4  que pelea per Déu s’enreda en  los negocis del sigle, a fi de que agràdia 
2Tm 2,25  la veritat, per si algun dia  los dóna Déu arrepentiment per a conèixer  
2Tm 3,1  1 Mes has de saber açò, que en  los darrers dies vindran temps perillosos. 
2Tm 3,2  vindran temps perillosos. 2 Perquè  los homes seran amants de si mateixos,  
2Tm 3,6  tals. 6 Perquè d’estos són  los que entren en les cases i captiven a  
2Tm 3,12  ha llibertat lo Senyor. 12 I tots  los que volen viure piadosament en  
2Tm 3,13  sofriran persecucions. 13 Mes  los homes dolents i impostors aniran de  
2Tm 4,Tit  sens intermissió per a fortificar  los esperits dels fiels contra els errors  
2Tm 4,4  pruïtja d’orelles. 4 I apartaran  los oïdos de la veritat i els aplicaran a  
2Tm 4,13  Carpo i els llibres, en particular  los pergamins. 14 Alexandri, lo calderer,  
2Tm 4,17  la predicació i l’oïssen tots  los gentils, i vaig ésser deslliurat de la 
2Tm 4,18  celestial, a qui sia la glòria per  los sigles dels sigles. Amén. 19 Saluda a  
2Tm 4,21  i Pudent, Lino i Clàudia, i tots  los germans. 22 Lo Senyor Jesucrist sia ab 
Tt 1,Tit  les qualitats que han de tenir  los presbíteros i els bisbes. 1 Pau, servo 
Tt 1,13  és verdader. Per lo tant, reprèn- los ab duresa, per a què sien sans en la  
Tt 1,16 conèixer a Déu, emperò lo neguen ab  los fets, essent abominables i  
Tt 2,Tit  a Tito com s’ha de portar ab  los fiels de tots estats, sexos, edats i  
Tt 2,Tit  i l’obligació que té de donar- los bon exemple. Explica los documents que 
Tt 2,Tit de donar-los bon exemple. Explica  los documents que ens dóna la gràcia de  
Tt 2,9 sien obedients a sos amos, donant- los gust en tot sens ser resposters. 10  
Tt 2,10  els defràudien, ans bé mòstrien- los lealtat en totes les coses, per a què  
Tt 2,11  salvació, s’ha manifestat a tots  los homes, 12 ensenyant-nos que,  
Tt 3,2 mostrant tota mansuetud envers tots  los homes. 3 Perquè nosaltres mateixos  
Tt 3,3 enveja, avorribles i avorrint-nos  los uns als altres. 4 Emperò quan s’  
Tt 3,4  nostre Déu i son amor envers  los homes, 5 no per obres de justícia que  
Tt 3,8  afírmies constantment, per a què  los que han cregut en Déu procúrien  
Tt 3,14  fàltia res. 14 I aprenguen també  los nostres a exercitar los primers les  
Tt 3,14  també los nostres a exercitar  los primers les bones obres per les coses  
Tt 3,15  infructuosos. 15 Te saluden tots  los que estan ab mi. Saluda tu als que ens 
Flm 2  i a Arquip, company nostre en  los combats de Cristo, i a la iglésia que  
Flm 5  en lo Senyor Jesús i envers tots  los sants, 6 per a què la comunicació de  
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He 1,1  en altre temps a nostres pares per  los profetes, 2 últimament, en aquestos  
He 1,2  hereu de tot, per qui féu també  los sigles. 3 Lo qual, essent lo  
He 1,6  lo món, diu: «I adórien-lo tots  los àngels de Déu.» 7 I en quant als  
He 1,8  li diu: «Ton trono, oh Déu, és per  los sigles dels sigles. Ceptre d’equitat  
He 1,10 en lo principi fundares la terra, i  los cels són obra de tes mans; 11 ells  
He 2,2  si la paraula que fou dita per  los àngels fou ferma i tota transgressió i 
He 2,11  11 Perquè lo qui santifica i  los que són santificats, tots són d’un.  
He 2,11  no s’avergonyí d’apellidar- los germans dient: 12 «Anunciaré ton nom a 
He 2,14  Déu m’ha donat.» 14 I per quant  los fills participaren de carn i sang,  
He 2,17  a fi de fer la reconciliació per  los pecats del poble. 18 Puix per lo  
He 3,Tit  per a què no siam castigats com  los hebreus incrèduls. 1 Per lo qual,  
He 3,13  13 ans bé, amonestau-vos tots  los dies los uns als altres, mentres que  
He 3,13  bé, amonestau-vos tots los dies  los uns als altres, mentres que s’anomena 
He 3,17 ¿No fou contra aquells que pecaren,  los cadàvers dels quals quedaren estesos  
He 4,Tit  promissió, envers la qual caminen  los cristians, i com devem acudir a  
He 4,2 per no anar acompanyada de la fe en  los que l’oigueren. 3 Perquè nosaltres,  
He 4,8  vostres cors.”» 8 Perquè si Jesús  los hagués donat repòs, ell no hauria  
He 4,12  i del moll, i discerneix  los pensaments i les intencions del cor.  
He 5,1 a què ofresca dons i sacrificis per  los pecats. 2 Lo qual se pot compadèixer  
He 5,3  si mateix, oferir sacrificis per  los pecats. 4 I ningú usurpa per a si  
He 5,7 ordre de Melquisedec.» 7 Lo qual en  los dies de sa carn, quan ell hagué ofert  
He 5,12  de que us ensènyia quals són  los primers principis dels oracles de Déu, 
He 5,14  que per raó del costum tenen ja  los sentits exercitats per a discernir lo  
He 6,Tit  que solen ser incorretgibles  los que, molt favorits de Déu, perden la  
He 6,1  cristiana. 1 Per lo tant, deixant  los rudiments de la doctrina de Cristo,  
He 7,5 de les coses millors. 5 I certament  los que d’entre els fills de Leví reben  
He 7,5  tenen lo manament de prendre  los delmes del poble, segons la Llei, ço  
He 7,8  8 Aquí certament prenen delmes  los homes que moren, emperò allí los rep  
He 7,8  los homes que moren, emperò allí  los rep aquell de qui es dóna testimoni  
He 7,9  dir-ho) lo mateix Leví, que rebé  los delmes, pagà delme en Abraham, 10  
He 7,10  10 perquè encara estava ell en  los lloms de son pare, quan Melquisedec  
He 7,20  sacerdot no sens jurament (perquè  los altres sacerdots foren certament fets  
He 7,27 per sos propis pecats i després per  los del poble, perquè això ho féu una  
He 8,1  dreta del trono de la Majestat en  los cels. 2 Ministre del santuari i del  
He 8,5  dons conforme a la Llei, 5  los quals serveixen d’exemple i sombra de 
He 8,8 per lo segon. 8 I així, reprenent- los, diu: «Veus aquí, vindran dies, diu lo 
He 8,9  en mon pacte (testament), jo també  los he menyspreat, diu lo Senyor. 10  
He 9,5  5 I sobre de l’arca estaven  los querubins de glòria, fent sombra al  
He 9,6  sempre en lo primer tabernacle  los sacerdots per a complir les funcions  
He 9,7 sang, que ell oferia per a si i per  los errors del poble, 8 significant ab  
He 9,13  de la vedella espargida sobre  los contaminats santifica per a la  
He 9,15  la promesa de l’herència eterna  los que han estat cridats. 16 Perquè a on  
He 9,19  Perquè Moisès, havent llegit tots  los preceptes a tot lo poble, conforme a  
He 9,21  ab sang lo tabernacle i tots  los vasos del ministeri. 22 I quasi totes  
He 9,28  una sola vegada ofert per a borrar  los pecats de molts; i a aquells que l’  
He 10,Tit  als hebreus a la paciència en  los treballs. 1 Perquè la Llei, tenint la  
He 10,2  manera haurien cessat d’oferir- los, perquè los sacrificadors, una vegada  
He 10,2  cessat d’oferir-los, perquè  los sacrificadors, una vegada purificats,  
He 10,3  consciència dels pecats. 3 Mes en  los mateixos sacrificis se fa memòria dels 
He 10,4  de toros i de crestats se tràguien  los pecats. 5 Per lo qual, a l’entrar en  
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He 10,11 ministeri i a oferir moltes vegades  los mateixos sacrificis que mai poden  
He 10,11  sacrificis que mai poden traure  los pecats. 12 Emperò aquest, després que  
He 10,12  hagué ofert un sol sacrifici per  los pecats, s’assentà per a sempre a la  
He 10,22  ab fe complerta, purificats  los cors d’una consciència mala i rentats 
He 10,22  d’una consciència mala i rentats  los cossos ab aigua pura. 23 Conservem  
He 10,24  la promesa; 24 i considerem-nos  los uns als altres per a estimular-nos a 
He 10,26  ja no resta més sacrifici per  los pecats, 27 sinó una horrible  
He 11,2  per ella alcançaren testimoni  los antics. 3 Per la fe comprenem que  
He 11,3  la fe comprenem que foren formats  los sigles per la paraula de Déu, per a  
He 11,14  i hostes sobre la terra. 14 Perquè  los que diuen tals coses declaren que  
He 11,25  ab lo poble de Déu que gosar  los plaers temporals del pecat, 26 tenint  
He 11,29  seca; i lo qual, provant de fer  los egipcis, foren anegats. 30 Per la fe  
He 11,31  prostituta, no fou destruïda ab  los incrèduls, rebent als espies en pau.  
He 11,33  de Samuel i dels profetes, 33  los quals, per la fe, conquistaren regnes, 
He 11,34  en lo combat i posaren en fuga  los exèrcits dels estrangers. 35 Les  
He 11,38 era digne lo món; anant errants per  los deserts, per les muntanyes i per les  
He 12,12  «alçau vostres mans caigudes i  los genolls enflaquits; 13 i donau passos  
He 12,19  la veu de les paraules, les quals,  los que les oigueren, suplicaren que no se 
He 13,7  -vos de vostres superiors,  los quals vos han parlat la paraula de  
He 13,10  qual no tenen facultat de menjar  los que serveixen al tabernacle. 11 Perquè 
He 13,11  serveixen al tabernacle. 11 Perquè  los cossos d’aquells animals la sang dels 
He 13,17 Obeïu a vostres superiors i estau- los somesos; perquè vetllen, com que han  
He 13,24  a tots vostres superiors i a tots  los sants. Vos saluden los germans d’  
He 13,24  i a tots los sants. Vos saluden  los germans d’Itàlia. 25 Sia la gràcia ab 
Jm 2,6  al pobre. ¿No us oprimeixen  los rics ab sa prepotència i no us  
Jm 2,19  creus que Déu és un; fas bé. També  los dimonis ho creuen, i tremolen.» 20  
Jm 2,25  fou justificada per obres, rebent  los messatgers i enviant-los per un  
Jm 2,25  rebent los messatgers i enviant- los per un altre camí? 26 Perquè així com  
Jm 4,8  que sou d’ànimo doble purificau  los cors. 9 Afligiu-vos, lamentau-vos  
Jm 4,11  exaltarà. 11 Germans, no digau mal  los uns dels altres. Lo qui diu mal de son 
Jm 5,3  foc. Vos haveu atresorat ira per  los darrers dies. 4 Mirau que el jornal  
Jm 5,4  dels que han segat han penetrat  los oïdos del Senyor dels exèrcits. 5  
Jm 5,16  pecats l’un a l’altre, i pregau  los uns pels altres, a fi de que siau  
1Pe 1,Tit  a la puresa de vida, recordant- los que han estat redimits ab la sang de  
1Pe 1,10  i indagaren ab diligència  los profetes que vaticinaren de la gràcia  
1Pe 1,11  que estava en ells, anunciant  los sofriments que havien de ser en Cristo 
1Pe 1,12  a les quals coses desitgen mirar  los àngels. 13 Per lo tant, cenyiu’s los  
1Pe 1,13  àngels. 13 Per lo tant, cenyiu’s  los lloms de vostre enteniment, siau  
1Pe 1,14  obedients, no conformant-vos ab  los desigs que abans teníeu en vostra  
1Pe 1,20 creació del món, però manifestat en  los últims temps per amor de vosaltres, 21 
1Pe 2,Tit  sien sincers i sens malícia, com  los infants, i a que es conduesquen segons 
1Pe 2,7  incrèduls, «la pedra que refusaren  los que edifiquen, aqueixa fou feta cap de 
1Pe 3,Tit  en particular, i exhorta a tots  los fiels a la caritat i innocència de  
1Pe 3,10  «lo qui àmia la vida i vulla veure  los dies bons, refrènia sa llengua del  
1Pe 3,12 d’ella. 12 Puix lo Senyor té fixos  los ulls sobre els justos, i sos oïdos a  
1Pe 3,16  mal de vosaltres sien confundits  los que desacrediten vostra santa  
1Pe 3,18  per nostres pecats, lo just per  los injustos, per a oferir-nos a Déu,  
1Pe 3,20  esperits que estaven en presó, 20  los quals en altre temps havien estat  
1Pe 3,20  havien estat incrèduls, quan en  los dies de Noè los estava esperant la  
1Pe 3,20  incrèduls, quan en los dies de Noè  los estava esperant la paciència de Déu,  
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1Pe 3,22  dreta de Déu, essent-li somesos  los àngels, les potestats, i les virtuts.  
1Pe 4,11  11 Si algú parla, pàrlia com  los oracles de Déu; si algú ministra,  
1Pe 4,11  qual té la glòria i l’imperi per  los sigles dels sigles. Amén. 12  
1Pe 4,15  o un maldient, o un curiós en  los negocis d’altre. 16 Emperò si patís  
1Pe 5,5 ancians. I inspirau-vos humilitat  los uns als altres, perquè Déu resisteix  
1Pe 5,11 A ell sia la glòria i l’imperi per  los sigles dels sigles. Amén. 12 Per  
1Pe 5,14  i mon fill Marc. 14 Saludau-vos  los uns als altres ab bes de caritat. Sia  
1Pe 5,14  caritat. Sia pau a tots vosaltres,  los que sou en Jesucrist. Amén. 2Pe Inc  
2Pe 1,Tit  Los exhorta a que, tenint presents  los dons rebuts de Déu, adelàntien en la  
2Pe 1,21  per voluntat d’home, sinó que  los barons sants de Déu parlaren com  
2Pe 2,2  seguiran ses dissolucions; per  los quals serà blasfemat lo camí de la  
2Pe 2,9  de temptació als justos i reservar  los malvats per a què sien aturmentats en  
2Pe 2,14  en convits ab vosaltres, 14 tenint  los ulls plens d’adulteri i de pecat  
2Pe 2,15  com fills de maledicció; 15  los quals, deixant lo camí dret, s’  
2Pe 2,18  entumides de vanitat, atrauen per  los desigs impurs de la carn a aquells que 
2Pe 2,19  que viuen en error, 19 prometent- los llibertat, quan ells mateixos són  
2Pe 2,21  el primer. 21 Per lo qual millor  los hauria estat no haver conegut lo camí  
2Pe 2,22 manament que els fou donat. 22 Puix  los ha succeït allò que diu lo refrà  
2Pe 3,Tit  de nou i els fortifica contra  los falsos doctors. Parla de la segona  
2Pe 3,Tit  que l’espérien previnguts. Alaba  los escrits de sant Pau, los quals eren  
2Pe 3,Tit  Alaba los escrits de sant Pau,  los quals eren adulterats per molts  
2Pe 3,2  manaments que us foren donats per  los apòstols del Senyor i salvador. 3  
2Pe 3,3  3 Sabent això primerament: que en  los últims temps vindran impostors  
2Pe 3,5  que per la paraula de Déu  los cels foren des de temps antic, i que  
2Pe 3,7  per aigua, fou destruït. 7 Emperò  los cels que són ara i la terra per la  
2Pe 3,10 dia del Senyor; en lo qual passaran  los cels ab gran soroll, i els elements se 
2Pe 3,12  del dia del Senyor, en lo qual  los cels, cremant, seran disolts, i els  
2Pe 3,13  esperam cels nous i terra nova, en  los quals habita la justícia. 14 Per lo  
2Pe 3,16  d’entendre, les quals adulteren  los indoctes i inconstants, com també les  
1Jn 2,2  pels nostres, sinó també per  los de tot lo món. 3 I en això sabem que  
1Jn 3,10 nat de Déu. 10 En això són coneguts  los fills de Déu i els fills del diable.  
1Jn 3,11  oït des del principi: que us ameu  los uns als altres. 12 No així com Caín,  
1Jn 3,16  devem posar nostra vida per  los germans. 17 Lo qui tinga riqueses d’  
1Jn 3,23  de son Fill Jesucrist i ens amem  los uns als altres, com nos ho ha manat.  
1Jn 4,Tit  la fe i la caritat se discerneixen  los esperits que són de Déu dels que no ho 
1Jn 4,1 cregau a tot esperit, emperò provau  los esperits si són de Déu, perquè s’han  
1Jn 4,5  per això parlen del món, i el món  los ou. 6 Nosaltres som de Déu. Qui coneix 
1Jn 4,7  d’error. 7 Caríssims, amem-nos  los uns als altres, perquè la caritat ve  
1Jn 4,11  manera, també devem amar-nos  los uns als altres. 12 Ningú vegé jamai a  
1Jn 4,12  vegé jamai a Déu. Si ens amàssem  los uns als altres, Déu està en nosaltres, 
1Jn 5,7  és la veritat. 7 Perquè tres són  los que donen testimoni en lo cel: lo  
1Jn 5,8  són una mateixa cosa. 8 I tres són  los que donen testimoni en la terra: l’  
1Jn 5,13  a què sapiau que teniu vida eterna  los que creeu en lo nom del Fill de Déu.  
2Jn 1 veres, i no jo sol, sinó també tots  los que han conegut la veritat; 2 per amor 
2Jn 5  des del principi: que ens amem  los uns als altres. 6 I aquesta és la  
2Jn 6  és la caritat: que caminem segons  los seus manaments. Aquest és lo manament: 
3Jn 5  ab fidelitat en tot lo que fas ab  los germans, i particularment ab los  
3Jn 5 ab los germans, i particularment ab  los pelegrins, 6 los quals han donat  
3Jn 6  particularment ab los pelegrins, 6  los quals han donat testimoni de ta  
3Jn 14  a boca. Sia pau ab tu. Te saluden  los amics. Saluda a nostres amics, a cada  
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Jud Tit la constància en la fe i a resistir  los esforços i ardits dels impios. Descriu 
Jud 4  destinats per aquest judici,  los quals cànvien la gràcia de nostre Déu  
Jud 6  desempararen sa pròpia habitació,  los té reservats ab cadenes eternes en  
Jud 12 la sedició de Corè! 12 Aquestos són  los que contaminen vostres convits de  
Jud 15  contra tots, i a convèncer a tots  los impios de les obres de sa impietat que 
Jud 17 les paraules que us foren dites per  los apòstols de nostre Senyor Jesucrist,  
Jud 18  de nostre Senyor Jesucrist, 18  los quals vos deien que en los últims  
Jud 18  18 los quals vos deien que en  los últims temps vindran impostors que  
Jud 19  plens d’impietat. 19 Aquestos són  los que se separen a si mateixos, sensuals 
Jud 23  a altres ab temor, arrebatant- los del foc, avorrint fins la roba que  
Jud 25  poder abans dels sigles, ara i per  los sigles dels sigles. Amén. Ap Inc L’  
Ap 1,6 A ell sia la glòria i l’imperi per  los sigles dels sigles. Amén. 7 Veus aquí  
Ap 1,7  que el traspassaren. I es feriran  los pits al veure’l tots los llinatges de 
Ap 1,7  feriran los pits al veure’l tots  los llinatges de la terra. Així serà!  
Ap 1,13 d’una vestidura llarga i cenyit en  los pits ab una cinta d’or. 14 I son cap  
Ap 1,18  estat mort; i vet aquí que visc en  los sigles dels sigles, i tinc les claus  
Ap 1,20  d’or. Les set estrelles són  los àngels de les set iglésies, i els set  
Ap 2,6  6 Emperò tens açò, que avorreixes  los fets dels nicolaïtes, que jo també  
Ap 2,15  fornicació. 15 Així també tens tu  los que segueixen la doctrina dels  
Ap 2,18  Tiatira: »“Lo Fill de Déu, que té  los ulls com flama de foc i sos peus  
Ap 3,1  de Sardis. »“Açò diu lo qui té  los set esperits de Déu, i les set  
Ap 3,4  no han contaminat ses vestidures,  los quals aniran ab mi en vestidures  
Ap 3,9 i no has negat mon nom. 9 Vet aquí,  los faré de la sinagoga de Satanàs als que 
Ap 3,9  són, sinó que menteixen. Vet aquí,  los faré venir i adorar davant de tos  
Ap 4,4  vint-i-quatre sitis, i sobre  los sitis, vint-i-quatre ancians  
Ap 4,5  que cremaven, les quals són  los set esperits de Déu. 6 I davant del  
Ap 4,9  sentat en lo trono, que viu per  los sigles dels sigles, 10 los vint-i- 
Ap 4,10  viu per los sigles dels sigles, 10  los vint-i-quatre ancians se postraven 
Ap 4,10  lo trono i adoraven al que viu per  los sigles dels sigles, i tiraven ses  
Ap 5,6  set banyes i set ulls, que són  los set esperits de Déu enviats per tota  
Ap 5,8  8 I quan hagué obert lo llibre,  los quatre animals i los vint-i-quatre 
Ap 5,8  lo llibre, los quatre animals i  los vint-i-quatre ancians se postraren 
Ap 5,13  i honra, i glòria, i poder per  los sigles dels sigles. 14 I els quatre  
Ap 5,14  rostros, i adoraren al que viu per  los sigles dels sigles. 6,Tit Capítol VI  
Ap 6,Tit  conforme anava obrint l’Anyell  los sis primers sellos. 1 I vegí que l’  
Ap 6,4  pau de la terra, i que es matassen  los uns als altres. I li fou donada una  
Ap 7,Tit com de les demés nacions. Quins són  los que vegé sant Joan vestits d’una  
Ap 7,1  quatre àngels que estaven drets en  los quatre ànguls de la terra i tenien los 
Ap 7,1  quatre ànguls de la terra i tenien  los quatre vents de la terra per a què no  
Ap 7,11  el trono, i a l’Anyell. 11 I tots  los àngels estaven drets al rodador del  
Ap 7,12  poder, i fortalesa a nostre Déu en  los sigles dels sigles. Amén. 13 I prenent 
Ap 7,14 ho sabeu. I em digué: –Aquestos són  los que vingueren d’una gran tribulació,  
Ap 7,17  Anyell, que està enmig del trono,  los guardarà i els portarà a fonts d’  
Ap 8,Tit set àngels ab set trompetes. Toquen  los quatre primers cada u la seva, cau  
Ap 8,3  els oferís ab les oracions de tots  los sants sobre l’altar d’or que estava  
Ap 9,3  llagostes a la terra, a les quals  los fou donat poder com tenen los  
Ap 9,3 quals los fou donat poder com tenen  los escorpins de la terra. 4 I els fou  
Ap 9,6  home. 6 I en aquells dies buscaran  los homes la mort, i no la trobaran, i  
Ap 9,14  que tenia la trompeta: –Deslliga  los quatre àngels que estan lligats en lo  
Ap 9,15 riu Eufrates. 15 I foren deslligats  los quatre àngels, que estaven aparellats  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

2239 
 

Ap 9,20 i de coure, i de pedra, i de fusta,  los quals no poden veure, ni oir, ni  
Ap 10,4  articularen ses veus. 4 I quan  los set trons hagueren articulat ses veus, 
Ap 10,4  –Sella les coses que han parlat  los set trons, i no les escríguies. 5 I l’ 
Ap 10,6  cel 6 i jurà per aquell que viu en  los sigles dels sigles, que crià lo cel i  
Ap 10,7 que no hi haurà més temps; 7 mes en  los dies de la veu del setè àngel, quan  
Ap 10,7  com ell ha declarat a sos servos,  los profetes. 8 I oiguí la veu del cel,  
Ap 11,5 terra. 5 I si algú volgués danyar- los, eixirà foc de la boca d’ells i  
Ap 11,5  enemics; i si algú volgués fer- los dany, és precís que ell mòria també. 6 
Ap 11,6  a tancar lo cel, que no ploga en  los dies de la profecia d’ells; i tenen  
Ap 11,8  els cossos morts d’ells jauran en  los carrers de la gran ciutat, que s’  
Ap 11,9  i llengües, i nacions veuran  los cossos morts d’ells tres dies i mig;  
Ap 11,10 s’alegraran, i s’enviaran regalos  los uns als altres, perquè aquestos dos  
Ap 11,12  al cel en un núvol i els vegeren  los enemics d’ells. 13 I en aquella hora  
Ap 11,15  i de son Cristo, i ell regnarà per  los sigles dels sigles. Amén. 16 I els  
Ap 11,18 arribat, i el temps de ser judicats  los morts, i de donar gallardó a tos  
Ap 11,18  i de donar gallardó a tos servos,  los profetes, i als sants, i als que temen 
Ap 12,17  demés de son llinatge, que guarden  los manaments de Déu i tenen lo testimoni  
Ap 13,8  i nació. 8 I l’adoraren tots  los habitants de la terra, aquells los  
Ap 13,8  los habitants de la terra, aquells  los noms dels quals no estan escrits en lo 
Ap 13,12  i féu que la terra i tots  los que habitaven en ella adorassen la  
Ap 13,14  als habitants de la terra ab  los prodigis que se li permetien fer  
Ap 13,15  i que fes que fossen morts tots  los que no adorassen la figura de la  
Ap 13,16  de la bèstia. 16 I manà que tots  los homes, grans i xics, rics i pobres,  
Ap 14,4  de la terra. 4 Aquestos són  los que no se contaminaren ab dones,  
Ap 14,11  dels turments d’ells pujarà per  los sigles dels sigles; i no tenen repòs  
Ap 14,11  i no tenen repòs de dia ni de nit  los que adoraren la bèstia i sa imatge, i  
Ap 14,12 la paciència dels sants que guarden  los manaments de Déu i la fe de Jesús. 13  
Ap 14,13  em deia: –Escriu: “Benaventurats  los morts que des d’aquí en avant moren  
Ap 14,13  de sos treballs, i ses obres  los segueixen.” 14 I mirí, i veus aquí un  
Ap 14,18  –Planta ta falç afilada, i verema  los raïms de la vinya de la terra, perquè  
Ap 14,18 de la terra, perquè ja estan madurs  los grans d’ells. 19 I posà l’àngel sa  
Ap 15,Tit  Moisès i de l’Anyell, que canten  los que venceren la bèstia. Les set  
Ap 15,7 plenes de la ira de Déu que viu per  los sigles dels sigles. 8 I el temple s’  
Ap 16,6  dels sants i dels profetes, i vós  los haveu donat a beure sang perquè ho  
Ap 16,9  ab ardor i foc. 9 I s’abrasaren  los homes ab gran ardor i blasfemaren lo  
Ap 16,14  i de tot lo món, per a juntar- los per a la batalla en lo gran dia del  
Ap 17,2  2 ab qui cometeren fornicació  los reis de la terra i s’embriagaren los  
Ap 17,2  reis de la terra i s’embriagaren  los habitants de la terra ab lo vi de sa  
Ap 17,8  a la perdició; i es meravellaran  los habitants de la terra, aquells los  
Ap 17,8  los habitants de la terra, aquells  los noms dels quals no estan escrits en lo 
Ap 17,9  set caps són set muntanyes, sobre  los quals està sentada la dona; i també  
Ap 17,14  contra l’Anyell, i l’Anyell  los vencerà, perquè ell és lo Senyor dels  
Ap 17,18 la gran ciutat, que té imperi sobre  los reis de la terra. 18,Tit Capítol XVIII 
Ap 18,Tit  sobre la qual ploren amargament  los que seguiren son partit; mes los sants 
Ap 18,Tit  los que seguiren son partit; mes  los sants del cel canten la victòria. 1 I  
Ap 18,9 judicarà. 9 I ploraran i es feriran  los pits sobre ella los reis de la terra  
Ap 18,9  i es feriran los pits sobre ella  los reis de la terra que cometeren  
Ap 18,17  I tot capità de barco, i tots  los que naveguen en la mar, i els  
Ap 18,19  en la que s’enriquiren tots  los que tenien barcos en la mar per causa  
Ap 18,23  en tu; perquè tos mercaders eren  los principals homes de la terra, perquè  
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Ap 18,24  profetes, i dels sants, i de tots  los que foren morts sobre la terra. 19,Tit 
Ap 19,3  I el fum d’ella pujà per  los sigles dels sigles. 4 I es postraren  
Ap 19,4  dels sigles. 4 I es postraren  los vint-i-quatre ancians i les quatre 
Ap 19,9  9 I em digué: –Escriu: “Ditxosos  los que han estat cridats a la cena de les 
Ap 19,14  «Lo Verb de Déu.» 14 I el seguien  los exèrcits que hi ha en lo cel en  
Ap 19,17  i clamava en veu alta dient a tots  los aucells que volaven per mig del cel:  
Ap 19,20  que féu prodigis davant d’ell, ab  los quals enganyà als que reberen lo  
Ap 19,21  I es saciaren ab ses carns tots  los aucells. 20,Tit Capítol XX L’àngel  
Ap 20,Tit  en l’abisme per mil anys, durant  los quals les ànimes dels màrtirs regnen  
Ap 20,Tit  Després Jesucrist judicarà a tots  los morts. 1 I vegí baixar del cel un  
Ap 20,3  fins que s’hagen complerts  los mil anys; i després d’això convé que  
Ap 20,5  per espai de mil anys. 5 Emperò  los altres morts no entraren en vida fins  
Ap 20,5  en vida fins que hagueren passat  los mil anys. Aquesta és la primera  
Ap 20,7  mil anys. 7 I quan sien acabats  los mil anys serà deslligat Satanàs de sa  
Ap 20,8 enganyar a les nacions que estan en  los quatre cantons de la terra, a Gog i a  
Ap 20,9  l’amplària de la terra i cercaren  los reals dels sants i la ciutat amada; i  
Ap 20,10  i seran aturmentats dia i nit per  los sigles dels sigles. 11 I vegí un gran  
Ap 20,12  davant del trono, i foren oberts  los llibres; i fou obert un altre llibre,  
Ap 20,12 lo llibre de vida; i foren judicats  los morts per les coses que estaven  
Ap 20,12  les coses que estaven escrites en  los llibres, segons ses obres. 13 I el mar 
Ap 20,13  segons ses obres. 13 I el mar donà  los morts que estaven en ell; i la mort i  
Ap 20,13  ell; i la mort i l’infern donaren  los morts que estaven en ells; i fou fet  
Ap 21,3  aquí, lo tabernacle de Déu és ab  los homes, i habitarà ab ells. I ells  
Ap 21,8 i ell serà mon fill. 8 Mes respecte  los covards, i incrèduls, i maleïts, i  
Ap 21,8  i hetxisers, i idòlatres, i tots  los mentiders, sa sort serà en l’estany  
Ap 21,12 àngels, i els noms escrits, que són  los noms de les dotze tribus dels fills d’ 
Ap 21,14  fonaments, i en aquestos dotze,  los noms dels dotze apòstols de l’Anyell. 
Ap 21,27 abominació o mentida, sinó solament  los que estan escrits en lo llibre de vida 
Ap 22,4 sa cara, i son nom estarà escrit en  los fronts d’ells. 5 I allí no hi haurà  
Ap 22,5  llum de sol, perquè lo Senyor Déu  los iŀluminarà, i regnaran en los sigles  
Ap 22,5  Déu los iŀluminarà, i regnaran en  los sigles dels sigles. 6 I em digué:  
Ap 22,9 jo só servo ab tu, i ab tos germans  los profetes, i ab aquells que guarden les 
Ap 22,14  principi i fi. 14 »Benaventurats  los que renten ses vestidures en la sang  
Ap 22,15 en la ciutat. 15 Perquè fora queden  los cans, i els hetxisers, i els lascius,  
Mt 10,Tit  los instrueix i els dóna potestat.  Los anúncia persecució i els promet  
Mt 12,Tit  ma càrrega. 12,Tit Capítol XII  Los deixebles cullen espigues en dissabte. 
Mt 12,41 tres nits en lo cor de la terra. 41  Los ninivites s’alçaran en judici contra  
Mt 13,33 vénen a fer niu en ses branques. 33  Los digué una altra paràbola: –És semblant 
Mt 17,24  primer, dient: –Què t’apar, Simó?  Los reis de la terra, de qui cobren tribut 
Mt 19,10 ab la repudiada, comet adulteri. 10  Los deixebles li digueren: –Si tal és la  
Mt 19,25  un ric en lo Regne del cel. 25  Los deixebles, a l’oir això, se  
Mt 24,Tit  ser enganyats dels falsos Cristos.  Los encarrega que estiguen sempre alerta  
Mt 27,23  23 Diuen tots: –Sia crucificat.  Los diu lo president: –Puix quin mal ha  
Mc 2,17  Quan Jesús oigué això, los digué:  –Los que estan bons no necessiten de  
Mc 8,Tit cego. Pere lo confessa per Messies.  Los revela sa passió i mort; reprèn a Pere 
Mc 11,Tit  Maledicció de la figuera.  Los mercaders trets fora del temple. Poder 
Lc 5,31  31 I Jesús los respongué i digué:  –Los que estan sans no necessiten de  
Lc 11,32  aquí un que és més que Salomó. 32  Los ninivites s’alçaran en judici contra  
Lc 11,49  digué també la sabiduria de Déu:  “Los enviaré profetes i apòstols, i d’  
Lc 13,Tit  del gra de mostassa i del llevat.  Los pocs que se salven. Passió predita.  
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Lc 17,27  de l’home. 27 Menjaven i bevien.  Los homes prenien mullers, les mullers  
Lc 18,1  i cura al cego de Jericó. 1  Los proposà també aquesta paràbola, per a  
Lc 20,34  per muller? 34 I Jesús los digué:  –Los fills d’aquest sigle se casen i són  
Lc 22,25  lo major. 25 Emperò ell los digué:  –Los reis de les nacions les tracten ab  
Lc 23,36  és lo Cristo, l’elegit de Déu. 36  Los soldats també l’insultaven, acercant  
Jn 1,13  poder de fer-se fills de Déu. 13  Los quals no han nat de la sang, ni de la  
Jn 1,38 el seguien, los digué: –Què buscau?  Los quals li digueren: –‹Rabbí› (que  
Jn 2,20  jo el reedificaré en tres dies. 20  Los jueus replicaren: –En quaranta-sis  
Jn 3,Tit  Instrucció que est li dóna.  Los deixebles de Joan Baptista murmuren de 
Jn 4,33  que vosaltres no coneixeu. 33  Los deixebles se deien uns a altres: –Si  
Jn 5,Tit  cura al paralític de la piscina.  Los jueus lo calumnien per aquest miracle  
Jn 5,10 I era aquell un dia de dissabte. 10  Los jueus, doncs, deien al que havia estat 
Jn 6,13  a fi de que no es pèrdia res. 13  Los recolliren, doncs, i ompliren dotze  
Jn 6,31  en lo desert, segons està escrit:  “Los donà a menjar pa del cel.” 32 I Jesús 
Jn 7,32  miracles que els que fa aquest? 32  Los fariseus oigueren estos enraonaments  
Jn 7,46  –Per què no l’haveu portat? 46  Los ministres respongueren: –Jamai home  
Jn 8,22  vaig no podeu venir vosaltres. 22  Los jueus deien aleshores: –¿Voldrà tal  
Jn 8,57  lo vegé, i s’omplí de goig. 57  Los jueus, doncs, li digueren: –¿Tu no  
Jn 10,Tit  i declara que és lo Messies.  Los jueus prenen pedres per a tirar-les  
Jn 11,8  –Anem altra vegada a la Judea. 8  Los deixebles li diuen: –Rabbí, ara que  
Jn 12,Tit  preciós sobre los peus de Jesús.  Los jueus maquinen la mort d’aquest.  
Jn 12,16  sobre un pollí d’una somera.» 16  Los deixebles, al principi, no entengueren 
Jn 13,22  que un de vosaltres me trairà. 22  Los deixebles, doncs, se miraven uns a  
Jn 16,29 altra vegada me’n vaig al Pare. 29  Los deixebles li diuen: –Ara sí que parlau 
Jn 18,5  respongueren: –A Jesús de Nazaret.  Los diu Jesús: –Só jo. Estava també entre  
Jn 18,31 judicau-lo segons la vostra Llei.  Los jueus, emperò, li digueren: –A  
Jn 19,15 deia: –Crucificaré jo a vostre rei?  Los pontífices responen: –No tenim altre  
Jn 21,3  i altres dos de sos deixebles. 3  Los diu Simó Pere: –Me’n vaig a pescar.  
Ac Inc  se n’haurien d’escriure. Ac Inc  Los Fets dels Apòstols 1,Tit Capítol I  
Ac 4,Tit  de sa maldat. 4,Tit Capítol IV  Los apòstols, presos i examinats sobre la  
Ac 5,Tit  V Càstig d’Ananies i Sàfira.  Los apòstols són novament perseguits i  
Ac 11,Tit  dóna raó de sa conducta.  Los deixebles, dispersats, prediquen als  
Ac 11,Tit  i Saulo prediquen en Antioquia.  Los deixebles són anomenats cristians. 1 I 
Ac 15,23  escrigueren per mà d’ells així:  «Los apòstols i els ancians germans, als  
Ac 16,36  donà avís d’això a Pau dient:  –Los magistrats han enviat ordre per a què 
Ac 23,20  tens que dir-me? 20 I ell digué:  –Los jueus han concertat suplicar-vos  
Ac 23,31  res que dir contra ell. Salut.» 31  Los soldats, doncs, conforme a l’ordre  
Ac 24,19  ab reunió de gent ni ab tumult. 19  Los quals devien comparèixer davant de vós 
Ac 28,10  mals en l’isla, i eren curats. 10  Los quals igualment nos feren molts honors 
Rm 1,25  sos cossos entre ells mateixos. 25  Los quals mudaren la veritat de Déu en  
Rm 1,32  sens fe, ni misericòrdia. 32  Los quals, coneixent lo judici de Déu, de  
Rm 3,15  de maledicció i d’amargor. 15  Los peus estan llestos per a anar a  
Rm 10,Tit  això és predicada en tot lo món.  Los gentils l’abracen, mentres que els  
Rm 14,Tit  sos apetits. 14,Tit Capítol XIV  Los forts en la fe deuen suportar als  
Rm 15,3 si mateix, ans bé, com està escrit:  «Los vituperis dels que et vituperen  
1Co 1,Tit  Pau als Corintis 1,Tit Capítol I  Los exhorta a la unió i concòrdia. Los  
1Co 1,Tit  Los exhorta a la unió i concòrdia.  Los demostra com Déu confon la sabiduria i 
1Co 10,18 Considerau a Israel segons la carn.  Los que mengen les víctimes, ¿per ventura  
2Co 4,Tit uns és llum, per a altres tenebres.  Los apòstols, agoviats de treballs, però  
2Co 4,Tit  treballs, però plens d’esperança.  Los mals d’aquesta vida són de poca  
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2Co 5,Tit  Per ell som reconciliats ab Déu.  Los apòstols són sos ambaixadors. 1 Perquè 
Ef 4,19  raó de la ceguedat de son cor. 19  Los quals, desesperant, s’entregaren ells 
Fl 1,Tit  fruit de ses presons en los fiels.  Los exhorta a sofrir treballs per Cristo.  
Fl 2,Tit  oïu estar en mi. 2,Tit Capítol II  Los exhorta a la unió i caritat fraternal, 
Fl 4,22  tots los sants en Cristo Jesús. 22  Los germans que estan ab mi vos saluden.  
Col 4,11  lo bé. 11 I Jesús, apellidat Just.  Los quals són de la circumcisió: aquestos  
1Te 5,Tit  aquestes paraules. 5,Tit Capítol V  Los adverteix que la segona vinguda del  
1Te 5,Tit  serà quan menos s’ho pènsien.  Los exhorta a preparar-se ab bones obres 
2Te 1,9  de nostre Senyor Jesucrist. 9  Los quals sofriran la pena de perdició  
2Te 3,Tit  i obra bona. 3,Tit Capítol III  Los demana que préguien a Déu per ell.  
1Tm 3,12  fiels en totes les coses. 12  Los diaques sien esposos d’una sola dona  
1Tm 5,17  que verdaderament són viudes. 17  Los presbíteros que governen bé sien  
1Tm 5,24  i de tes freqüents dolències. 24  Los pecats d’alguns homes són notoris d’ 
1Tm 6,Tit  estar escondides. 6,Tit Capítol VI  Los sirvents obeesquen als amos, sien o no 
He 2,Tit  de salvació? 2,Tit Capítol II  Los transgressors de la Llei nova seran  
He 12,Tit  perfeccionats. 12,Tit Capítol XII  Los exhorta, ab l’exemple de Jesucrist, a 
He 13,Tit foc consumidor. 13,Tit capítol XIII  Los exhorta a l’exercici de les virtuts  
1Pe 4,5  omplint-vos de vituperis. 5  Los quals donaran compte a aquell que està 
2Pe 1,Tit  apòstol sant Pere 1,Tit Capítol I  Los exhorta a que, tenint presents los  
2Pe 3,Tit -se en lo fang.» 3,Tit Capítol III  Los amonesta de nou i els fortifica contra 
2Jn 13 de que vostre goig sia complert. 13  Los fills de ta germana Electa te saluden. 
Ap 11,15  hagué en lo cel grans veus dient:  –Los regnes d’aquest món s’han tornat  
Ap 17,9  està lo sentit que té sabiduria.  Los set caps són set muntanyes, sobre los  
Ap 17,10  la dona; i també són set reis. 10  Los cinc caigueren: l’un és i l’altre no 
Ap 18,15  tu i no les trobaràs mai més. 15  Los mercaders d’aquestes coses, que s’  
Lc 17,28  28 I com esdevingué en los dies de  Lot. Menjaven i bevien, compraven i  
Lc 17,29 i edificaven. 29 I el dia que isqué  Lot de Sodoma plogué foc i sofre del cel i 
Lc 17,32  32 Recordau-vos de la muller de  Lot. 33 Qualsevol que procúria salvar sa  
2Pe 2,7  en impietat; 7 i llibertà al just  Lot, afligit dels ultratges i de la  
Mt 2,7  cuidadosament del temps en què se  ’ls aparegué l’estrella. 8 I enviant-  
Mt 9,30 vostra fe, així se us faça. 30 I se  ’ls obriren los ulls, i Jesús los amenaçà  
Mt 13,11  Regne del cel, emperò a ells no se  ’ls ha otorgat. 12 Puix al que té, se li  
Mt 13,15  se tornaren dures per a oir, i se  ’ls tancaren los ulls; per a què mai hi  
Mt 14,18  18 Jesús los digué: –Portau-me  ’ls aquí. 19 I havent manat a la gent que  
Mt 17,1 i a Jaume, i a son germà Joan, i se  ’ls ne porta a part a una muntanya  
Mt 17,3  com la neu. 3 I veus aquí que se  ’ls aparegueren Moisès i Elies parlant ab  
Mt 17,26 de quatre dracmes. Pren-la i dóna  ’ls-e-la per a mi i per a tu. 18,Tit  
Mt 18,19  cosa, sia la que es vulla, se  ’ls serà otorgada per mon Pare que està en 
Mt 18,24  24 I havent començat a prendre  ’ls, se li presentà un que li devia deu  
Mt 20,8  »–Crida als treballadors i paga  ’ls son jornal, començant des dels últims  
Mt 21,2  ella. Desfermau-la i menau-me  ’ls. 3 I si algú vos digués res, responeu  
Mt 28,15 prenent los diners, ho feren com se  ’ls havia dit. I aquesta veu que es  
Mc 4,11 Déu; mes als que estan fora, tot se  ’ls anúncia ab paràboles. 12 «Perquè  
Mc 4,12 es convertesquen alguna vegada i se  ’ls perdónien sos pecats.» 13 I els digué: 
Mc 5,19  ’n a ta casa ab los teus, i conta  ’ls quant grans són les coses que ha fet  
Mc 9,1  a Pere, i a Jaume, i a Joan, i se  ’ls ne portà sols a una muntanya alta, en  
Mc 9,3 fer-los tornar tan blancs. 3 I se  ’ls aparegué Elies ab Moisès, i estaven  
Mc 16,14 estant sentats a taula los Onze, se  ’ls aparegué i els reprengué sa  
Lc 6,10  o llevar-la? 10 I, mirant-se  ’ls a tots al rodador, digué a l’home:  
Lc 11,7  mi, no em puc llevar a donar-te  ’ls.” 8 I si l’altre insistís en trucar a 
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Lc 14,23  als camins i als cercats, i obliga  ’ls a entrar per a què s’ómplia ma casa.  
Lc 18,7  a ell? ¿I sofrirà sempre que se  ’ls oprimesca? 8 Vos dic que prest los  
Lc 19,27  jo regnàs sobre ells, portau-me  ’ls aquí i matau-los davant meu. 28 I  
Lc 24,31  los el donà. 31 Ab lo que se  ’ls obriren los ulls i el conegueren, i  
Jn 17,6  donàreu del món; eren vostres i me  ’ls haveu donat, i ells han guardat vostra 
Jn 20,17  emperò vés a mos germans i digue  ’ls: “Jo me’n pujo a mon Pare i Pare  
Ac 1,3  ab moltes proves, apareixent-se  ’ls per l’espai de quaranta dies i  
Ac 2,3  a on estaven ells sentats. 3 I se  ’ls aparegueren unes llengües partides com 
Ac 2,41  sa paraula foren batejats, i se  ’ls anyadiren aquell dia cerca de tres mil 
Ac 4,Tit  confessen la fe de Jesucrist. Se  ’ls mana que no predíquien. S’aumenten  
Ac 7,26  quan ells estaven renyint, se  ’ls presentà i els posà en pau dient:  
Ac 12,10 ferro que va a la ciutat, la que se  ’ls obrí per si mateixa. I havent eixit,  
Ac 13,8  així s’interpreta son nom) se  ’ls oposava, procurant apartar al  
Ac 15,5  ells fossen circumcidats i que se  ’ls manàs també guardar la Llei de Moisès. 
Ac 15,20  converteixen a Déu, 20 sinó que se  ’ls escriga que s’abstinguen de les  
Ac 16,Tit se’l ne porta per company. Lluc se  ’ls junta en Tròada. Van a Macedònia i  
Ac 16,19  19 I quan vegeren sos amos que se  ’ls havia escapat l’esperança del seu  
Ac 28,24 24 I alguns creien les coses que se  ’ls deien i altres no les creien. 25 I com 
Ac 28,26 dient: »“Vés a aqueix poble i digue  ’ls: Oireu ab vostres oïdos i no  
Rm 11,9  9 I David diu: «Convertesca-se  ’ls sa taula en llaç, i en trampa, i en  
Rm 11,10  i en paga. 10 Obscuresquen-se  ’ls los ulls per a què no vegen i vagen  
Ga 4,15  vos hauríeu trets los ulls i me  ’ls hauríeu donat. 16 ¿M’he fet jo,  
1Tm 6,17  17 Als rics d’aquest món mana  ’ls que no sien altius ni confiïn en  
Tt 2,1  de Jesucrist. 1 Emperò tu ensenya  ’ls les coses que convenen a la sana  
Tt 3,1 dels heretges declarats. 1 Amonesta  ’ls que estiguen submissos als prínceps i  
He 8,9  els prenguí per la mà per a traure  ’ls de la terra d’Egipte; perquè ells no  
He 12,19  les oigueren, suplicaren que no se  ’ls parlàs més, 20 perquè no podien sofrir 
He 12,20  perquè no podien sofrir lo que se  ’ls intimava: «Que si una bèstia toca a la 
Jud Tit  i el terrible càstig que se  ’ls espera. 1 Judes, servo de Jesucrist i  
Ac 13,1  Bernabé i Simó, anomenat Negre, i  Luci de Cirene, i Manahèn, germà de llet  
Rm 16,21  saluda Timoteu, mon coadjutor, i  Luci, i Jason, i Sosipatre, parents meus.  
Mt 3,16 després que Jesús fou batejat, pujà  luego de l’aigua. I veus aquí se li obrí  
Mt 5,25  i ofereix ton do. 25 »Avén-te  luego ab ton contrari, mentres que estàs  
Mt 8,29  per aquell camí. 29 I començaren  luego a cridar dient: –Què tenim nosaltres 
Mt 8,34  ab lo cas dels esperitats. 34 I  luego tota la ciutat isqué a l’encontre  
Mt 9,3  et són perdonats tos pecats. 3 I  luego alguns dels escribes deien entre si: 
Mt 9,32  per tota aquella terra. 32 I  luego que eixiren, li presentaren un mut  
Mt 14,22  contar dones ni criatures. 22 I  luego Jesús compelí a sos deixebles a  
Mt 14,31  dient: –Senyor, salvau-me. 31 I  luego, allargant Jesús sa mà, l’agafà i  
Mt 18,28  i li perdonà lo deute. 28 »Emperò  luego que aquell criat isqué fora,  
Mt 21,2  que està davant de vosaltres, i  luego trobareu una somera fermada i un  
Mt 24,29  juntaran també les àligues. 29 »I  luego, després de la tribulació d’aquells 
Mc 1,21  21 I entraren en Cafarnaüm. I  luego, en los dissabtes, entrant en la  
Mc 1,28  ab autoritat i l’obeeixen. 28 I  luego s’espargí sa fama per tota la terra 
Mc 1,30 de Simó jeia en lo llit ab febre, i  luego li parlaren d’ella. 31 I acostant- 
Mc 1,45 en testimoni a ells. 45 Emperò ell,  luego que isqué, començà a publicar-ho i 
Mc 3,6 fariseus, eixint d’allí, tingueren  luego consell ab los herodians contra d’  
Mc 5,22  de la sinagoga, anomenat Jairo, i  luego que el vegé se postrà a sos peus, 23 
Mc 6,25  cap de Joan Baptista. 25 I tornant  luego a entrar apressuradament a on estava 
Mc 6,45  menjaren eren cinc mil homes. 45 I  luego donà pressa a sos deixebles per a  
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Mc 7,17 tinga orelles per a oir, oiga. 17 I  luego que deixà la gent i entrà en casa,  
Mc 8,10  mil; i els despedí. 10 I entrant  luego en la barca ab sos deixebles, passà  
Mc 9,7  lo molt amat; oïu-lo. 7 I mirant  luego al rodador, no vegeren ab ells a  
Mc 9,38 que faça miracles en mon nom i puga  luego parlar mal de mi. 39 Perquè qui no  
Mc 11,2  que està davant de vosaltres, i  luego que haureu entrat en ell, trobareu  
Mc 15,1  en sa mort i com fou sepultat. 1 I  luego, al dematí, los prínceps dels  
Lc 4,39  la febre la deixà. I ella se llevà  luego i los servia. 40 I a la posta del  
Lc 5,13  lo tocà, dient: –Vull, sies net. I  luego lo deixà la lepra. 14 I li manà que  
Lc 8,12  són aquells que l’ouen, emperò  luego ve lo diable i se’n porta la  
Lc 8,27  està enfront de la Galilea. 27 I  luego que saltà en terra, se li acercà un  
Lc 8,55  esperit retornà a ella, i s’alçà  luego. I manà que li donassen de menjar.  
Lc 12,54  un núvol que s’alça de ponent,  luego dieu: “Temporal ve”, i succeeix  
Lc 14,21 de família, digué a son criat: »–Ix  luego a les places i als carrers de la  
Lc 19,11  de Jerusalem i perquè pensaven que  luego se manifestaria lo Regne de Déu. 12  
Lc 19,30  que està davant de vosaltres, i  luego que entreu en ell, trobareu un pollí 
Jn 6,21  -lo en la barca, i esta arribà  luego a la terra a on ells anaven. 22 Al  
Jn 11,29  està lo Mestre, i et demana. 29 I  luego que ella ho oigué, s’alçà a tota  
Jn 13,30  alguna cosa als pobres. 30 Ell,  luego que prengué lo bocí, isqué fora, i  
Jn 13,32  en si mateix, i el glorificarà  luego. 33 Fillets, per un poc de temps  
Jn 19,6  los digué: –Veus aquí l’home. 6 I  luego que els pontífices i sos ministres  
Ac 10,7  te dirà lo que et convé fer. 7 I  luego que es retirà l’àngel que li  
Ac 10,16 16 I això se repetí tres vegades, i  luego lo vas se’n tornà al cel. 17 I  
Ac 11,11 ’n tornà al cel. 11 I veus aquí que  luego arribaren tres barons a la casa a on 
Ac 12,10  eixit, atravessaren un carrer, i  luego s’apartà d’ell l’àngel. 11  
Ac 13,11  veent lo sol fins a cert temps. I  luego caigué sobre ell obscuritat i  
Ac 16,10  a Macedònia i ajuda’ns.» 10 I  luego que hagué vist la visió, procuràrem  
Ac 17,15  per a què Silas i Timoteu anassen  luego ab ell, se n’anaren. 16 I mentres  
Ac 19,34 volia donar raó al poble. 34 Emperò  luego que conegueren que era jueu, tots a  
Ac 22,18  em deia: »–Dóna’t pressa i marxa  luego de Jerusalem, perquè no rebran ton  
Jm 1,24 es mirà a si mateix, i se n’anà, i  luego s’olvidà de quin home havia estat.  
Jm 4,15  que apareix per un poc de temps i  luego se dissipa. En lloc de dir: «Si el  
2Pe 1,14  14 estant cert de que  luego tinc de deixar aquest mon  
Ap 1,1  les coses que convé sien fetes  luego i les declarà enviant-les per son  
Ap 3,11  de la terra. 11 Mira que vinc  luego: guarda lo que tens, per a què ningú 
Ap 12,4  part, a fi de tragar-se lo fill  luego que ella l’hagués parit. 5 I parí  
Mt 2,9 què jo també vàgia a adorar-lo. 9  Luego que ells oïren això del rei,  
Mt 17,25  –respongué Pere. Jesús li digué:  –Luego los fills són francs. 26 A pesar d’ 
Lc 22,66  coses blasfemant contra d’ell. 66  Luego que fou de dia, se juntaren los  
Ac 25,7  manà que li portassen a Pau. 7  Luego que hagué vingut, lo rodejaren los  
1Co 15,24  són de Cristo, en sa vinguda. 24  Luego ve el fi, quan ell haurà entregat lo 
Ga 5,19  fornicació, deshonestedat,  luxúria, 20 idolatria, bruixeries,  
Ef 5,18  en demesia al vi, de lo que naix  luxúria, ans bé ompliu’s de l’Esperit  
Col 3,5  la terra: fornicació, impuresa,  luxúria, concupiscència mala i avarícia,  
1Pe 4,4  a la mateixa ignomínia de  luxúria, omplint-vos de vituperis. 5 Los 
Jud 4  cànvien la gràcia de nostre Déu en  luxúria i neguen a Jesucrist, nostre únic  
1Pe 4,3 la voluntat dels gentils, vivint en  luxúries, en concupiscències [*], en  
Mt 14,8  per sa mare, digué: –Dóna  ’m aquí, en una plata, lo cap de Joan  
Mt 16,24 mateix, i prenga sa creu i seguesca  ’m. 25 Puix aquell que vulga salvar sa  
Mt 18,28  pel coll l’ofegava, dient: »–Paga  ’m lo que em deus. 29 »I llançant-se a  
Mt 26,55  un lladre, haveu vingut a prendre  ’m a mi ab coltells i bastons. Tots los  
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Mc 6,22  digué el rei a la minyona: –Demana  ’m lo que vulles i t’ho donaré. 23 I li  
Mc 8,34  i prenga la creu, i seguesca  ’m. 35 Perquè el qui vulla salvar sa vida, 
Lc 6,42  O com pots dir a ton germà: “Deixa  ’m-te traure, germà, la volva de ton  
Lc 9,23  prenga sa creu cada dia i seguesca  ’m. 24 Perquè el qui vulla salvar sa vida, 
Lc 9,41  ab vosaltres i vos sofriré? Porta  ’m aquí ton fill. 42 I quan s’aproximava, 
Lc 11,5  mitjanit i li digués: “Amic, deixa  ’m tres pans, 6 perquè acaba d’arribar de 
Lc 14,21 i als carrers de la ciutat, i porta  ’m aquí los pobres, i els mancos, i els  
Lc 16,2  això que he oït a dir de tu? Dóna  ’m compte de ta majordomia, perquè ja no  
Lc 17,8 a taula”? 8 Ans bé li diu: “Prepara  ’m lo sopar, cenyeix-te i serveix-me  
Jn 4,7 traure aigua. Jesús li digué: –Dóna  ’m beure. 8 (Puix los deixebles havien  
Jn 4,10  Déu i qui és lo qui et diu: “Dóna  ’m beure”, tu li ho hauries demanat a ell, 
Jn 12,26  26 Si algú em serveix, seguesca  ’m, que allí a on jo só, allí estarà també 
Jn 20,27  ton dit, i mira mes mans, i dóna  ’m ta mà, i posa-la en mon costat, i no  
Ac 2,29  ta cara.” 29 »Barons germans, sia  ’m permès parlar-vos ab llibertat del  
Ac 5,8  succeït. 8 I Pere li digué: –Digue  ’m dona, vengueres per tant l’heretat? I  
Ac 10,30  en ma casa, quan veus aquí que se  ’m presentà davant un baró ab una  
Ac 22,13  allí, 13 venint a mi i posant-se  ’m davant, digué: »–Saulo, germà, recobra  
Ac 22,27  I venint lo tribú li digué: –Digue  ’m si tu ets romà. I ell digué: –Si, ho  
2Co 11,10  veritat de Cristo és en mi, no se  ’m privarà de tenir aquesta glòria en les  
2Co 11,32 ciutat dels damascens per a prendre  ’m, 33 i per una finestra me baixaren en  
Fl 1,19 regositjaré. 19 Puix sé que això se  ’m convertirà en salvació, per vostra  
2Tm 4,13  a Efesi. 13 Quan vingues porta  ’m la capa que em deixí en Troas en poder  
Flm 19  per no dir-te que tu mateix te  ’m deus a mi. 20 Sí, germà. Deixa’m  
Flm 20  ’m deus a mi. 20 Sí, germà. Deixa  ’m regositjar en tu per lo Senyor, recrea  
Flm 22  dic. 22 I al mateix temps prepara  ’m allotjament, perquè espero que per  
Jm 2,18  la fe i jo tinc les obres. Mostra  ’m ta fe sens obres i jo et mostraré ma fe 
Ap 10,9 n’aní a l’àngel i li diguí: –Dóna  ’m lo llibret. I ell me digué: –Pren-lo  
Ap 11,1  canya semblant a una verga, i se  ’m digué: –Alça’t i amida lo temple de  
Mt 2,8  i quan l’hajau trobat, feu- m’ho a saber per a què jo també vàgia a  
Mt 3,17  és mon fill, l’amat, en qui  m’he complascut. 4,Tit Capítol IV Dejuni  
Mt 4,9  t’ho donaré, si postrant-te,  m’adorasses. 10 Llavors li digué Jesús:  
Mt 15,8 vosaltres dient: 8 »Aquesta gent se  m’acerca ab sa boca, i ab los llavis m’  
Mt 15,8  acerca ab sa boca, i ab los llavis  m’honra; emperò son cor està lluny de mi. 
Mt 15,9  son cor està lluny de mi. 9 I  m’honren en va, ensenyant doctrines i  
Mt 16,23  –Aparta’t d’aquí, Satanàs, que  m’escandalises. Perquè tu no trobes gust  
Mt 17,5  és mon Fill, l’amat, en qui jo  m’he ben complagut: oïu a ell. 6 I a l’  
Mt 18,32  Jo et perdoní tot lo deute perquè  m’ho suplicares. 33 ¿No devies, doncs, tu 
Mt 19,28  veritat vos dic que vosaltres que  m’haveu seguit, quan en la regeneració lo 
Mt 20,15  darrer lo mateix que a tu. 15 ¿No  m’és lícit fer lo que em plau de lo que  
Mt 20,23  sentat a ma dreta o esquerra, no  m’és donat a mi lo concedir-ho, sinó a  
Mt 25,20  cinc dient: »–Senyor, cinc talents  m’entregàreu vós, veu-se’n aquí altres 
Mt 25,22  i digué: »–Senyor, dos talents  m’entregàreu vós; aquí en teniu altres  
Mt 25,35 i me donàreu beure; era foraster, i  m’allotjàreu; 36 desnú, i me cobríreu;  
Mt 25,43  beure; 43 era foraster, i no  m’allotjàreu; estava desnú, i no em  
Mt 26,21 veritat vos dic que un de vosaltres  m’ha d’entregar. 22 I estant contristats 
Mt 26,23  posa ab mi la mà en lo plat, eix  m’entregarà. 24 Lo Fill de l’home  
Mt 26,33  s’escandalísien en vós, jo mai  m’escandalisaré. 34 Jesús li digué: –En  
Mt 26,46  mirau que ja ha arribat aquell que  m’entregarà. 47 I encara ell estava  
Mt 27,46 vol dir: «Déu meu, Déu meu, per què  m’has desemparat?» 47 Alguns, doncs, dels 
Mt 28,18 arribant Jesús los parlà dient: –Se  m’ha donat tota potestat en lo cel i en  
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Mc 1,11  –Tu ets mon Fill, l’amat, en tu  m’he complascut. 12 I l’Esperit lo  
Mc 5,7 altíssim? Te conjuro per Déu que no  m’aturménties. 8 Puix li deia: «Ix de l’ 
Mc 5,31  vos està oprimint, ¿i dieu: “Qui  m’ha tocat?” 32 I mirava al rodador per a 
Mc 7,6  com està escrit: »“Aquesta gent  m’honra ab los llavis, emperò son cor  
Mc 7,7  està lluny de mi. 7 En va, doncs,  m’honren, ensenyant doctrines i manaments 
Mc 9,36 a mi, no rep a mi sinó a aquell que  m’ha enviat. 37 I li respongué Joan  
Mc 14,18  un de vosaltres, que menja ab mi,  m’entregarà. 19 Llavors ells començaren a 
Mc 14,42  -vos, anem. Veus aquí, lo qui  m’ha d’entregar està cerca. 43 I estant  
Mc 15,34 vol dir: «Déu meu, Déu meu, per què  m’haveu desemparat?» 35 I alguns dels que 
Lc 1,3  de la paraula, 3 també a mi  m’ha aparegut, després d’haver-me  
Lc 3,22  –Tu ets mon fill, l’amat; en tu  m’he complagut. 23 I lo mateix Jesús  
Lc 4,6  i la glòria d’ells, puix a mi se  m’ha donat i ho dono a qui vull. 7 Per lo 
Lc 4,7 qui vull. 7 Per lo tant, si postrat  m’adorasses, tots seran teus. 8 I  
Lc 4,18  del Senyor és sobre mi, per lo que  m’ha ungit, i m’ha enviat a predicar l’ 
Lc 4,18 sobre mi, per lo que m’ha ungit, i  m’ha enviat a predicar l’evangeli als  
Lc 7,7  en ma casa. 7 Per lo que ni jo  m’he considerat digne d’eixir-vos a  
Lc 8,28  de Déu altíssim? Te suplico que no  m’aturménties. 29 I és perquè manava a l’ 
Lc 8,45  de sang. 45 I Jesús digué: –Qui  m’ha tocat? I negant-ho tots, digué  
Lc 8,45  i oprimeix, i preguntau: “Qui  m’ha tocat?” 46 I Jesús digué: –Algú m’  
Lc 8,46  ha tocat?” 46 I Jesús digué: –Algú  m’ha tocat, puix jo he conegut que ha  
Lc 9,48 que em rèbia a mi, rep a aquell que  m’ha enviat, puix lo qui és menor entre  
Lc 10,16  a mi, desprecia a aquell que  m’ha enviat. 17 I tornaren los setanta- 
Lc 10,40  –Senyor, ¿no veeu com ma germana  m’ha deixat sola per a servir? Dieu-li, 
Lc 10,40 per a servir? Dieu-li, doncs, que  m’ajúdia. 41 I el Senyor li respongué  
Lc 11,7  respongués des de dins dient: “No  m’enfadis. Ja la porta està tancada i les 
Lc 12,14  ell li respongué: –Home, ¿qui  m’ha fet a mi jutge o repartidor entre  
Lc 14,22  criat: »–Senyor, ja he fet lo que  m’haveu manat, emperò encara queda lloc.  
Lc 15,17  tenen lo pa de sobres, i jo aquí  m’estic morint de fam! 18 M’alçaré, i  
Lc 15,29  -us desobeït en res de lo que  m’haveu manat, i mai m’haveu donat un  
Lc 15,29 res de lo que m’haveu manat, i mai  m’haveu donat un cabrit per a menja’l  
Lc 16,4  que tinc de fer a fi de que, quan  m’hagen tret de la majordomia, tròbia qui 
Lc 18,5  homes, 5 ab tot, com aquesta viuda  m’importuna, li faré justícia, a fi de  
Lc 19,5  perquè convé que jo avui  m’hospèdia en ta casa. 6 I ell baixà a  
Lc 22,21  21 Emperò veus aquí, la mà del que  m’entrega està aquí ab mi a taula. 22 I  
Jn 1,30  dit: “Després de mi ve un baró que  m’ha estat preferit, perquè ell era abans 
Jn 1,33 33 Jo no el coneixia, emperò lo qui  m’envià a batejar ab aigua, aquell me  
Jn 1,48 engany! 48 Natanael li digué: –A on  m’haveu conegut? Jesús respongué i li  
Jn 4,29 gent: 29 –Veniu a veure un home que  m’ha dit tot quant jo he fet. ¿No és  
Jn 4,34  és fer la voluntat d’aquell que  m’ha enviat, per a què dónia compliment a 
Jn 5,11  11 Ell los respongué: –Aquell que  m’ha curat m’ha dit: “Pren ton llit i  
Jn 5,11  respongué: –Aquell que m’ha curat  m’ha dit: “Pren ton llit i camina.” 12  
Jn 5,24  escolta ma paraula i creu al qui  m’ha enviat, té la vida eterna i no  
Jn 5,30  sinó la voluntat d’aquell que  m’ha enviat. 31 »Si jo dono testimoni de  
Jn 5,36  Joan, perquè les obres que el Pare  m’ha donat a complir, estes mateixes  
Jn 5,36  donen testimoni de mi, que el Pare  m’ha enviat. 37 I lo Pare que m’ha  
Jn 5,37 Pare m’ha enviat. 37 I lo Pare que  m’ha enviat, ha donat testimoni de mi. Ni 
Jn 6,36  més set. 36 Emperò jo us diguí que  m’haveu vist i no creeu. 37 Tot lo que el 
Jn 6,38  sinó la voluntat d’aquell que  m’ha enviat. 39 I esta és la voluntat del 
Jn 6,39  I esta és la voluntat del Pare que  m’ha enviat: que jo no pèrdia res de tot  
Jn 6,39  que jo no pèrdia res de tot lo que  m’ha donat, sinó que ho ressuscítia a l’ 
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Jn 6,40  és la voluntat de mon Pare que  m’ha enviat: que tot aquell que veu al  
Jn 6,44  si no és que el pòrtia lo Pare que  m’ha enviat, i jo el ressuscitaré al  
Jn 6,57  jo en ell. 57 Així com lo Pare viu  m’ha enviat, i jo visc per lo Pare, així  
Jn 7,7  món no pot avorrir-vos, mes a mi  m’avorreix, perquè jo dono testimoni d’  
Jn 7,16  no és meva, sinó d’aquell que  m’ha enviat. 17 Qualsevol que vulla fer  
Jn 7,28  sinó que és verídic aquell que  m’ha enviat al qual no coneixeu  
Jn 7,29  el conec, perquè d’ell só, i ell  m’ha enviat. 30 Buscaven, doncs, com  
Jn 7,33  i després me’n vaig a aquell que  m’ha enviat. 34 Vosaltres me buscareu i  
Jn 8,16 no só jo sol, sinó jo i lo Pare que  m’ha enviat. 17 En vostra Llei està  
Jn 8,18  de mi mateix, i el Pare que  m’ha enviat dóna també testimoni de mi.  
Jn 8,26  i que condemnar, emperò lo qui  m’ha enviat és verídic, i jo parlo al món 
Jn 8,28 de mi mateix, sinó que parlo lo que  m’ha ensenyat lo Pare. 29 I el qui m’ha  
Jn 8,29 m’ha ensenyat lo Pare. 29 I el qui  m’ha enviat està ab mi, i no m’ha deixat 
Jn 8,29  qui m’ha enviat està ab mi, i no  m’ha deixat sol, perquè jo faç sempre lo  
Jn 8,42  –Si Déu fos vostre pare, certament  m’amaríeu a mi, puix jo he proceït i  
Jn 8,42  vingut de mi mateix, sinó que ell  m’ha enviat. 43 Per què, doncs, no  
Jn 9,4 Convé que jo faça les obres del que  m’ha enviat, mentres dura el dia: ve la  
Jn 10,17  sol pastor. 17 »Per això mon Pare  m’ama, perquè jo dono ma vida per a què  
Jn 10,29  de mes mans. 29 Mon Pare, lo que  m’ha donat és superior a totes les coses, 
Jn 10,32  Pare; per quina d’aquelles obres  m’apedregau? 33 Respongueren los jueus:  
Jn 11,15  és mort. 15 I per vosaltres  m’alegro de no haver-me trobat allí, a  
Jn 11,41  –Pare, vos dono gràcies perquè  m’haveu oït. 42 Bé sabia jo que sempre m’ 
Jn 11,42  oït. 42 Bé sabia jo que sempre  m’oïu, emperò ho he dit per causa d’  
Jn 11,42  de mi, a fi de que creguen que vós  m’haveu enviat. 43 Havent dit això, cridà 
Jn 12,44  no creu en mi, sinó en aquell que  m’ha enviat. 45 I lo qui em veu a mi veu  
Jn 12,45  45 I lo qui em veu a mi veu al que  m’ha enviat. 46 Jo, llum, he vingut al  
Jn 12,49  de mi mateix, sinó que el Pare que  m’envià és lo qui m’ha ordenat lo que  
Jn 12,49  que el Pare que m’envià és lo qui  m’ha ordenat lo que tinc de dir i lo que  
Jn 12,50  que jo dic, les dic com lo Pare  m’ha ordenat. 13,Tit Capítol XIII Última  
Jn 13,13  he fet ab vosaltres? 13 Vosaltres  m’anomenau “Mestre” i “Senyor”, i dieu  
Jn 13,20  qui em rep a mi, rep a aquell que  m’ha enviat. 21 Havent Jesús dit aquestes 
Jn 13,38  no cantarà lo gall abans que tu  m’hages negat tres vegades. 14,Tit  
Jn 14,7  Ningú ve al Pare sinó per mi. 7 Si  m’haguésseu conegut a mi, hauríeu conegut 
Jn 14,9  ha que estic ab vosaltres, i no  m’haveu conegut? Felip, lo qui em veu a  
Jn 14,15  cosa en mon nom, la faré. 15 »Si  m’amau, guardau mos manaments. 16 I jo  
Jn 14,21  mos manaments i els guarda, aqueix  m’ama. I el qui m’ama, serà amat de mon  
Jn 14,21 els guarda, aqueix m’ama. I el qui  m’ama, serà amat de mon Pare, i jo l’  
Jn 14,23  respongué i li digué: –Si algú  m’ama, guardarà mes paraules, i mon Pare  
Jn 14,24 i farem mansió en ell. 24 Lo qui no  m’ama, no guarda mes paraules. I la  
Jn 14,24  oït no és meva, sinó del Pare que  m’ha enviat. 25 »Vos he dit aquestes  
Jn 14,28  ’n vaig, i torno a vosaltres.” Si  m’amàsseu, vos alegraríeu, sens dubte, de 
Jn 15,9  i siau deixebles meus. 9 Així com  m’ama lo Pare, així vos he amat jo.  
Jn 15,16  coses he oït de mon Pare. 16 No  m’elegíreu vosaltres a mi, sinó que jo us 
Jn 15,18  sabeu que primer que a vosaltres,  m’avorrí a mi. 19 Si fósseu del món, lo  
Jn 15,20  no és major que son amo.” Si  m’han perseguit a mi, també us han de  
Jn 15,21  mon nom, perquè no coneixen al que  m’ha enviat. 22 Si jo no hagués vingut i  
Jn 15,23  escusa de son pecat. 23 Lo qui  m’avorreix a mi, avorreix també a mon  
Jn 15,24  mes ara ells les han vistes i  m’han avorrit a mi i a mon Pare, 25 a fi  
Jn 16,5  Emperò ara me’n vaig a aquell que  m’ha enviat; i ningú de vosaltres me  
Jn 16,27  mateix vos ama, perquè vosaltres  m’haveu amat i cregut que jo he eixit de  
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Jn 17,4  la terra; tinc acabada l’obra que  m’encarregàreu fer. 5 I ara glorificau- 
Jn 17,8  eixit de vós, i han cregut que vós  m’haveu enviat. 9 »Jo prego per ells. No  
Jn 17,18  és la veritat. 18 Així com vós  m’haveu enviat al món, així jo els he  
Jn 17,21  a fi de que el món crega que vós  m’haveu enviat. 22 I jo els he donat la  
Jn 17,23  i per a què conega lo món que vós  m’haveu enviat i los haveu amat així com  
Jn 17,23  enviat i los haveu amat així com  m’amàreu a mi. 24 Pare, jo desitjo que  
Jn 17,24  jo desitjo que aquells que vós  m’haveu donat estiguen ab mi allà a on jo 
Jn 17,24  só, per a què vègien ma glòria que  m’haveu donat, puix vós m’haveu amat des 
Jn 17,24 glòria que m’haveu donat, puix vós  m’haveu amat des d’antes de la creació  
Jn 17,25 conegut, i estos conegueren que vós  m’haveu enviat. 26 I els he fet i faré  
Jn 17,26  nom, perquè l’amor ab què vós  m’haveu amat sia en ells, i jo en ells.  
Jn 18,11  l’espasa a la baina. Lo calze que  m’ha donat mon Pare, no he de beure’l?  
Jn 19,11  de l’alt. Per lo que aquell que  m’ha entregat a tu és reo de pecat més  
Jn 20,18 als deixebles: «He vist al Senyor i  m’ha dit estes coses.» 19 I a la vesprada 
Jn 20,21  pau sia ab vosaltres. Com lo Pare  m’ha enviat a mi, així vos envio jo també 
Jn 20,29  –Tu has cregut, Tomàs, perquè  m’has vist. Benaventurats aquells que no  
Jn 21,15  a Simó Pere: –Simó, fill de Joan,  m’ames tu més que aquestos? Li diu: –Sí,  
Jn 21,16 vegada li diu: –Simó, fill de Joan,  m’ames? Li respon: –Sí, Senyor, vós sabeu 
Jn 21,17  vegada: –Simó, fill de Joan,  m’ames? Pere se contristà de que per  
Ac 2,28  conèixer los camins de la vida, i  m’ompliràs de goig ab ta cara.” 29  
Ac 7,42 “Oh casa d’Israel! ¿Per ventura no  m’oferires víctimes i sacrificis per  
Ac 7,49  la peanya de mos peus. Quina casa  m’edificareu? –diu lo Senyor–, ¿o quin és 
Ac 8,31  –¿I com puc, si no hi ha algú que  m’ho explíquia? I suplicà a Felip que  
Ac 9,17  en lo camí per a on venies,  m’ha enviat per a què recòbries la vista  
Ac 10,28  -se a un estranger; emperò Déu  m’ha mostrat que a ningun home anomenàs  
Ac 10,29  sens dificultat tan prest com  m’haveu cridat. Pregunto, doncs, per  
Ac 10,29  Pregunto, doncs, per quina causa  m’haveu fet venir? 30 I digué Corneli:  
Ac 12,11 que el Senyor ha enviat son àngel i  m’ha llibertat de la mà d’Herodes i de  
Ac 20,18  entrí en l’Àsia de quina manera  m’he conduït tot lo temps que he estat ab 
Ac 20,20  les insídies dels jueus. 20 Com no  m’he retret de dir-vos tot lo que us  
Ac 20,22  no sabent les coses que allí  m’han de succeir, 23 sinó que l’Esperit  
Ac 20,23  per totes les ciutats dient que  m’aguarden en Jerusalem cadenes i  
Ac 20,34  mateixos sabeu, perquè estes mans  m’han subministrat les coses necessàries  
Ac 22,3  natiu de Tarso en Cilícia, però  m’he criat en aquesta ciutat, instruït  
Ac 23,1  digué: –Barons germans, fins avui  m’he conduït davant de Déu ab tota bona  
Ac 24,13  podran provar les coses de què ara  m’acusen. 14 Però confesso açò davant de  
Ac 25,11  si no hi ha res de quant ells  m’acusen, ningú pot entregar-me a ells: 
Ac 26,2 me en vostra presència de tot quant  m’acusen los jueus. 3 Majorment quan vós  
Ac 26,3  per lo qual jo us suplico que  m’oigau ab paciència. 4 »I en veritat que 
Ac 26,16  i posa’t de peus, perquè per això  m’he aparegut a tu, a fi de constituir- 
Ac 26,29 tan solament vós, sinó tots los que  m’ouen, arribassen a ser tals qual jo só, 
Ac 27,23  lo barco. 23 Perquè aquesta nit se  m’ha aparegut l’àngel de Déu, de qui jo  
Ac 27,25  crec en Déu que serà així com se  m’ha dit. 26 Emperò és precís que toquem  
Rm 1,9 esperit en l’evangeli de son Fill,  m’és testimoni de que incessantment me  
Rm 1,13  germans, que moltes vegades  m’he proposat venir a vosaltres (i m’ha  
Rm 1,13 m’he proposat venir a vosaltres (i  m’ha estat impedit fins ara), per a  
Rm 1,16  que estau en Roma. 16 Puix jo no  m’avergonyesc de l’evangeli de  
Rm 7,13  i bo. 13 Que, doncs, lo que és bo  m’ha causat la mort? No, per cert; sinó  
Rm 12,3 perfecta. 3 Puix, per la gràcia que  m’ha estat donada, dic a tots los que  
Rm 15,15  d’això, a causa de la gràcia que  m’és dada de part de Déu 16 de ser jo  
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Rm 15,18  que pertanyen a Déu. 18 Perquè no  m’atreviré a parlar de ninguna d’  
Rm 15,24  espero veure-us al passar, i que  m’acompanyareu fins allà després d’haver 
Rm 15,30  i per amor de l’Esperit Sant, que  m’ajudeu ab vostres pregàries a Déu per a 
1Co 1,11 i en un mateix judici. 11 Perquè se  m’ha denunciat de vosaltres, germans  
1Co 1,17 a ningun altre. 17 Perquè Cristo no  m’envià a batejar, sinó a predicar l’  
1Co 2,2 testimoni de Cristo; 2 perquè jo no  m’he judicat saber res entre vosaltres,  
1Co 3,10 Déu. 10 Segons la gràcia de Déu que  m’ha estat donada, posí lo fonament, com  
1Co 4,3  fiel. 3 En quant a mi, poc  m’importa ser judicat de vosaltres, o de  
1Co 4,4 judico a mi mateix. 4 Perquè de res  m’acusa la consciència; emperò no per  
1Co 6,12  l’Esperit de nostre Déu. 12 «Tot  m’és lícit», mes no tot m’és convenient. 
1Co 6,12  12 «Tot m’és lícit», mes no tot  m’és convenient. «Tot m’és permès»,  
1Co 6,12  mes no tot m’és convenient. «Tot  m’és permès», emperò jo no em posaré baix 
1Co 7,1  1 I tocant a les coses sobre què  m’escriguéreu, bo seria a l’home no  
1Co 9,3  és ma resposta a aquells que  m’examinen: 4 ¿Per ventura no tenim  
1Co 9,15  15 Emperò jo de res d’això  m’he aprofitat, ni he escrit aquestes  
1Co 9,15  es faça això ab mi; puix millor  m’és lo morir que no que ningú me prívia  
1Co 9,17  mes si per força, la dispensació  m’ha estat encarregada. 18 Qual és,  
1Co 9,19 lo qual, essent llibre envers tots,  m’he fet servo de tots, per a guanyar  
1Co 9,20  molt més. 20 I així, ab los jueus  m’he fet jueu per a guanyar als jueus. 21 
1Co 10,22  nosaltres més forts que ell? «Tot  m’és lícit», emperò no totes les coses  
1Co 10,23  les coses són convenients. 23 «Tot  m’és lícit», emperò no tot és edificant.  
1Co 13,3  cremat, si no tinc caritat de res  m’aprofitarà. 4 La caritat és pacient, i  
1Co 14,21  a est poble, i ni ab tot això  m’oiran, diu lo Senyor.» 22 Així, les  
1Co 15,8 tots los apòstols. 8 I finalment se  m’aparegué a mi també, com a un fill  
1Co 15,32  ab les fieres en Èfeso, què  m’aprofita si no ressusciten los morts?  
1Co 16,6  passaré també l’hivern, per a què  m’acompanyeu allà a on tinga d’anar. 7  
1Co 16,9  fins a Pentecostes. 9 Perquè se  m’ha obert una porta gran i eficaç, i los 
1Co 16,17  que ens ajuda i treballa. 17 I  m’alegro de la vinguda d’Estèfana i de  
2Co 1,18  mi sí i no? 18 Emperò Déu verdader  m’és testimoni que en aquella paraula que 
2Co 2,2  2 perquè si jo us entristesc, ¿qui  m’alegra a mi després, sinó aquell que ha 
2Co 2,5  tan gran que us tinc. 5 I si algú  m’ha contristat, no m’ha contristat sinó 
2Co 2,5  5 I si algú m’ha contristat, no  m’ha contristat sinó en part, per no  
2Co 7,8 que jo us entristí ab una carta, no  m’arrepentesc, encara que em pesà; perquè 
2Co 7,9  poc de temps vos contristà, 9 ara  m’alegro, no de la tristesa que  
2Co 7,14  vosaltres. 14 I si en alguna cosa  m’he gloriat ab ell de vosaltres, no m’  
2Co 7,14  he gloriat ab ell de vosaltres, no  m’avergonyesc; ans bé, com tot lo que us  
2Co 10,2  ab llibertat de la valentia que se  m’atribueix contra alguns que judiquen de 
2Co 11,9  gravós, perquè lo que em faltava  m’ho suplien los germans que vingueren de 
2Co 11,9  vingueren de Macedònia, i en tot  m’he guardat de servir-us de càrrega, i 
2Co 11,29 ho só jo? ¿Qui s’escandalisa, i no  m’abraso jo? 30 Si és precís gloriar-se 
2Co 12,7  la grandesa de les revelacions no  m’exàltia, me fou donada una espina en ma 
2Co 12,7  que em bufetègia, perquè jo no  m’exaltàs sobre manera. 8 Per lo qual  
2Co 12,11  un neci en gloriar-me: vosaltres  m’hi haveu compeŀlit. Perquè jo devia  
2Co 12,17 sorprès dolosament. 17 ¿Per ventura  m’he jo aprofitat de vosaltres per algú  
2Co 12,21  21 I no sia que quan jo vinga  m’humiliï Déu altra vegada entre  
Ga 1,16  gentils, des d’aquell instant no  m’aconsellí ni ab la carn ni ab la sang,  
Ga 2,7  7 Ans bé al contrari, veent que  m’havia estat confiat l’evangeli de la  
Ga 2,9  conegueren la gràcia que se  m’havia donat, nos donaren la mà dreta a  
Ga 2,20  visc en la fe del Fill de Déu, que  m’amà i s’entregà a si mateix per mi. 21 
Ga 4,12  jo també só com vosaltres: no  m’haveu agraviat en res. 13 Vosaltres  
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Ef 3,3  de quina manera, per revelació, se  m’ha fet conèixer lo misteri, com  
Ef 3,7  lo do de la gràcia de Déu que  m’ha estat donada per l’obra eficaç de  
Ef 3,8  que só el menor de tots los sants,  m’ha estat donada aquesta gràcia de  
Fl 1,8  de mon goig. 8 Perquè Déu  m’és testimoni de quina manera vos amo a  
Fl 1,12  que sabésseu que les coses que  m’han succeït han contribuït més al  
Fl 2,25 en milícia, i vostre messatger, que  m’ha assistit en mes necessitats. 26  
Fl 3,1 ’s en lo Senyor. A mi certament no  m’és molest l’escriure-us les mateixes 
Fl 4,3  ab Climent i ab los demés que  m’ajudaren, los noms dels quals estan en  
Fl 4,16  sols. 16 Puix una i dos vegades  m’enviàreu a Tessalònica lo que jo  
Fl 4,18  havent rebut per Epafrodito lo que  m’enviàreu com olor de suavitat, hòstia  
Col 1,25  segons la dispensació de Déu que  m’ha esta donada per a vosaltres, a fi de 
Col 4,11  aquestos són los únics que  m’ajuden en lo Regne de Déu, i m’han  
Col 4,11 que m’ajuden en lo Regne de Déu, i  m’han servit de consol. 12 Vos saluda  
1Tm 1,11  evangeli del Déu beneït, lo qual  m’ha estat encarregat. 12 I dono gràcies  
1Tm 1,12  a Jesucrist Senyor nostre, que  m’ha confortat, perquè em tingué per  
2Tm 1,12  jo també aquestes coses, emperò no  m’avergonyesc. Puix jo sé a qui he  
2Tm 1,15  que tots los que estan en l’Àsia  m’han abandonat, dels quals són Figelo i  
2Tm 1,17  Roma me cercà ab gran diligència i  m’encontrà. 18 Vulla lo Senyor que tròbia 
2Tm 3,11  he sofert, emperò de totes elles  m’ha llibertat lo Senyor. 12 I tots los  
2Tm 4,8  he guardat la fe. 8 Per lo demés,  m’està reservada una corona de justícia  
2Tm 4,9  venir prompte a mi, 9 perquè Demas  m’ha desemparat per l’amor d’aquest  
2Tm 4,11  Pren a Marc i porta’l ab tu, puix  m’és útil per al ministeri. 12 A Tiquic  
2Tm 4,16  16 En ma primera defensa ningú  m’ajudà, ans bé tots me desempararen.  
2Tm 4,17  sia imputat. 17 Emperò lo Senyor  m’assistí i em confortà per a què jo  
He 2,13 -me aquí a mi i als fills que Déu  m’ha donat.» 14 I per quant los fills  
He 3,10  de quaranta anys. Per lo qual jo  m’indigní contra aquella generació i  
He 10,5  vós no volguéreu; emperò un cos  m’haveu apropiat a mi. 6 Holocaustos i  
2Pe 1,14 aquest mon tabernacle, segons també  m’ho ha declarat nostre Senyor Jesucrist. 
2Pe 1,17 «Aquest és mon amat Fill, en qui jo  m’he complascut, a ell oïu.» 18 I aquesta 
2Jn 4  en veritat i en caritat. 4 Molt  m’he regositjat perquè he trobat de tos  
Jud 3  -us acerca vostra comú salvació,  m’ha estat precís ara fer-ho per a  
Ap 3,20  i truco; si algú oigués ma veu i  m’obrís la porta, entraré a ell i soparé  
Ap 17,3  ab lo vi de sa prostitució. 3 I  m’arrebatà en esperit al desert i vegí  
Lc 15,18  jo aquí m’estic morint de fam! 18  M’alçaré, i aniré a mon pare, i li diré:  
Lc 23,14  i al poble, 14 los digué:  –M’haveu presentat aquest home com un  
Jn 15,25  la paraula escrita en sa Llei:  “M’han avorrit sens causa alguna.” 26  
Jn 21,17  per tercera vegada li preguntàs:  «M’ames?», i així li digué: –Senyor, vós  
Rm 11,4 Mes, què li diu la resposta de Déu?  «M’he reservat set mil barons que no han  
1Co 9,22  als que estaven sens Llei. 22  M’he fet flac ab los flacs per a guanyar  
1Co 9,22  los flacs per a guanyar als flacs.  M’he fet tot per a tots per a salvar a  
2Co 12,11  enflaquesc, llavors só fort. 11  M’he tornat un neci en gloriar-me:  
Ga 4,16 los ulls i me’ls hauríeu donat. 16  ¿M’he fet jo, doncs, enemic vostre dient  
Fl 4,10 Déu de la pau serà ab vosaltres. 10  M’he regositjat sobre manera en lo Senyor 
Mt 8,8 jo no só digne de que vós entreu en  ma casa, mes dieu tan sols una paraula i  
Mt 9,18  –Senyor, ara s’acaba de morir  ma filla, emperò veniu, posau-li la mà  
Mt 11,30  que és suau mon jou, i lleugera  ma càrrega. 12,Tit Capítol XII Los  
Mt 12,18 meu amat en qui s’ha ben complagut  ma ànima. Posaré mon esperit sobre ell i  
Mt 12,44  44 Llavors diu: “Me’n tornaré a  ma casa d’a on he eixit.” I quan ve, la  
Mt 12,48  que li parlava, li digué: –Qui és  ma mare i qui són mos germans? 49 I  
Mt 12,49  sos deixebles, digué: –Veus aquí  ma mare i mos germans! 50 Puix qualsevol  
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Mt 16,18 i que sobre aquesta pedra edificaré  ma Iglésia, i les portes de l’infern no  
Mt 19,20 guardat totes aquestes coses des de  ma joventut. Què més me falta ara? 21  
Mt 20,4 els digué: »–Anau vosaltres també a  ma vinya, i vos donaré lo que sia just. 5  
Mt 20,7 los digué: »–Anau també vosaltres a  ma vinya, i rebreu tot allò que sia just.  
Mt 20,23  batejat. Emperò l’estar sentat a  ma dreta o esquerra, no m’és donat a mi  
Mt 21,28  »–Fill, vés avui a treballar en  ma vinya. 29 »I responent ell, li digué:  
Mt 22,44  Senyor a mon Senyor: Assenta’t a  ma dreta, fins que pòsia tos enemics per a 
Mt 26,28  tots d’aquest. 28 Puix aquesta és  ma sang del Nou Testament, que serà  
Mt 27,35  repartiran mes vestidures, i sobre  ma túnica tiraran a sort.» 36 I sentats li 
Mc 3,35  de Déu, eix és mon germà, i  ma germana, i ma mare. 4,Tit Capítol IV  
Mc 3,35  eix és mon germà, i ma germana, i  ma mare. 4,Tit Capítol IV Paràbola del  
Mc 5,30  la gent, digué: –Qui ha tocat  ma vestidura? 31 I sos deixebles li deien: 
Mc 9,23 de llàgrimes: –Crec, Senyor, ajudau  ma incredulitat. 24 I quan vegé Jesús que  
Mc 10,20  tot això ho he observat des de  ma joventut. 21 I fixant Jesús los ulls en 
Mc 10,40 jo batejat; 40 mes lo sentar-se a  ma dreta o a ma esquerra, no està en mi lo 
Mc 10,40  mes lo sentar-se a ma dreta o a  ma esquerra, no està en mi lo donar-vos  
Mc 11,17  dient: –¿No està escrit que  ma casa serà anomenada per totes les  
Mc 12,36  Senyor a mon Senyor: Assenta’t a  ma dreta, fins que pòsia tos enemics per  
Mc 14,24 d’ell. 24 I els digué: –Aquesta és  ma sang del Nou Testament, que per a molts 
Lc 1,18  jo això? Perquè jo só ja vell, i  ma muller, d’edat avançada. 19 I,  
Lc 7,6 jo no só digne de que vós entreu en  ma casa. 7 Per lo que ni jo m’he  
Lc 10,40  i li digué: –Senyor, ¿no veeu com  ma germana m’ha deixat sola per a servir? 
Lc 11,24  no el troba, diu: “Me’n tornaré a  ma casa d’a on he eixit.” 25 I quan  
Lc 12,19  mos fruits i mos béns. 19 I diré a  ma ànima: Oh, ànima! molts béns tens de  
Lc 14,23  ’ls a entrar per a què s’ómplia  ma casa. 24 »Perquè vos dic que ningú d’  
Lc 16,24  de son dit en aigua, refrèsquia  ma llengua, puix estic aturmentat en  
Lc 18,21  manaments los he guardat des de  ma joventut. 22 Lo que, havent-ho oït  
Lc 20,42  Senyor a mon Senyor: Assenta’t a  ma dreta, 43 fins i a tant que jo pòsia a  
Lc 22,15  vosaltres aquesta pasqua antes de  ma passió! 16 Perquè vos dic que ja no  
Lc 22,20  –Aquest calze és lo nou pacte en  ma sang, que serà derramada per a  
Lc 22,30 mi, 30 a fi de que menjau i begau a  ma taula en mon Regne, i vos senteu sobre  
Lc 22,42  mi aquest calze. Emperò no es faça  ma voluntat sinó la vostra. 43 I llavors  
Jn 2,4  fer ab vós? Encara no és arribada  ma hora. 5 Sa mare digué als que servien:  
Jn 5,24 jo us dic que qualsevol que escolta  ma paraula i creu al qui m’ha enviat, té  
Jn 5,30 i mon judici és just, puix no busco  ma voluntat sinó la voluntat d’aquell que 
Jn 6,38  he baixat del cel, no per a fer  ma voluntat, sinó la voluntat d’aquell  
Jn 6,51  I lo pa que jo donaré és  ma carn, la que jo donaré per a la vida  
Jn 6,54  vida en vosaltres. 54 Qui menja  ma carn i beu ma sang, té vida eterna, i  
Jn 6,54  54 Qui menja ma carn i beu  ma sang, té vida eterna, i jo el  
Jn 6,55  al darrer dia. 55 Perquè  ma carn és verdaderament menjar, i ma sang 
Jn 6,55  ma carn és verdaderament menjar, i  ma sang és verdaderament beure. 56 Qui  
Jn 6,56  verdaderament beure. 56 Qui menja  ma carn i beu ma sang, habita en mi i jo  
Jn 6,56  beure. 56 Qui menja ma carn i beu  ma sang, habita en mi i jo en ell. 57 Així 
Jn 8,31  creien en ell: –Si perseverau en  ma paraula, sereu verdaderament deixebles  
Jn 8,37  com donar-me la mort, perquè  ma paraula no té cabuda en vosaltres. 38  
Jn 8,43  llenguatge? És perquè no podeu oir  ma paraula. 44 Vosaltres sou de vostre  
Jn 8,50 me deshonrau a mi. 50 I jo no cerco  ma pròpia glòria: hi ha qui la cèrquia i  
Jn 8,51 veritat jo us dic que, qui obsérvia  ma paraula, no veurà mai la mort. 52 I els 
Jn 8,52  també, i tu dius: “Si algú observa  ma paraula no tastarà mai la mort.” 53 Ets 
Jn 10,15 a mi, així jo conec al Pare, i dono  ma vida per mes ovelles. 16 I tinc altres  
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Jn 10,17  mon Pare m’ama, perquè jo dono  ma vida per a què puga prendre-la de  
Jn 10,18  me la pren, sinó que jo la dono de  ma voluntat, i tinc potestat de donar-la 
Jn 10,27  jo us he dit. 27 Mes ovelles ouen  ma veu, i jo les conec i em segueixen. 28  
Jn 12,7 -la, que el guàrdia per al dia de  ma sepultura. 8 Perquè als pobres sempre  
Jn 12,27  mon Pare l’honrarà. 27 »Ara  ma ànima està pertorbada, i què diré?  
Jn 15,27  ja que des del principi estau en  ma companyia. 16,Tit Capítol XVI Jesucrist 
Jn 17,24  allà a on jo só, per a què vègien  ma glòria que m’haveu donat, puix vós m’ 
Jn 18,36  fos d’aquest món, sens dubte que  ma gent haurien peleat per a què no  
Jn 18,37 Tot aquell que és de la veritat, ou  ma veu. 38 Pilat li diu: –Què és la  
Jn 19,24  entre ells, i tiraren a la sort  ma túnica.» Això és lo que feren los  
Jn 20,25  en lo forat dels claus, i no fico  ma mà en son costat, no ho creuré. 26 Al  
Jn 21,22  jo vull que es quédia així fins a  ma vinguda, a tu què t’importa? Tu  
Jn 21,23  jo vull que es quédia així fins a  ma vinguda, a tu què t’importa?» 24  
Ac 1,4  oíreu vosaltres», digué ell, «de  ma boca. 5 Perquè Joan, en veritat, batejà 
Ac 2,25  davant de mi, puix ell està a  ma dreta per a què jo no sia remogut. 26  
Ac 2,26  s’alegra mon cor i es regositja  ma llengua, i ademés ma carn reposarà en  
Ac 2,26 i es regositja ma llengua, i ademés  ma carn reposarà en l’esperança. 27  
Ac 2,27 l’esperança. 27 Perquè no deixaràs  ma ànima en l’infern, ni permetràs que  
Ac 2,34  Senyor a mon Senyor: Assenta’t a  ma dreta, 35 mentres poso tos enemics per  
Ac 10,30  hora, i a l’hora nona pregava en  ma casa, quan veus aquí que se’m presentà 
Ac 11,8 faré, Senyor, perquè jamai entrà en  ma boca cosa comuna ni impura. 9 I em  
Ac 15,7  ordenà Déu entre nosaltres que per  ma boca oiguessen los gentils la paraula  
Ac 16,15 que jo só fiel al Senyor, entrau en  ma casa i quedau’s allí. I nos obligà a  
Ac 20,24  d’aquestes coses, ni estimo més  ma vida que a mi mateix, ab tal que acàbia 
Ac 20,24  que a mi mateix, ab tal que acàbia  ma carrera i el ministeri de la paraula  
Ac 20,29  sa sang. 29 »Jo sé que després de  ma partida vos assaltaran llops devoradors 
Ac 22,1  oïu lo que vaig a dir-vos en  ma defensa. 2 I quan oigueren que els  
Ac 24,16  16 I per això procuro tenir sempre  ma consciència sens culpa davant de Déu i  
Ac 26,4  jo fiu en Jerusalem entre los de  ma nació des del principi de ma joventut,  
Ac 26,4 los de ma nació des del principi de  ma joventut, la saben tots los jueus, 5  
Ac 28,19  fi d’acusar de cosa alguna als de  ma nació. 20 Per això, doncs, vos he  
Rm 3,7  si la veritat de Déu cresqué per  ma mentida a glòria seva, per què jo també 
Rm 7,18  Perquè jo sé que en mi, ço és, en  ma carn, no habita lo bé; perquè lo voler  
Rm 9,1  mento; donant-me també testimoni  ma consciència en l’Esperit Sant, 2 de  
Rm 10,1  1 Germans, lo desig de mon cor i  ma oració a Déu per Israel és per a què  
Rm 11,14  manera puc moure a gelosia als de  ma carn i fer que es sàlvien alguns d’  
Rm 11,27  de Jacob. 27 Puix aquesta és  ma aliança ab ells quan trauré sos  
Rm 16,4  en Cristo Jesús, 4 los quals per  ma vida posaren sos colls, i no ho agraesc 
1Co 2,4 temor i tremolant. 4 I mon parlar i  ma predicació no fou ab paraules  
1Co 9,3  en lo Senyor. 3 Aquesta és  ma resposta a aquells que m’examinen: 4  
1Co 9,18  sens causar gasto per no abusar de  ma potestat en l’evangeli. 19 Per lo  
1Co 10,29  la de l’altre, puix, ¿per quin fi  ma llibertat és judicada per la  
1Co 11,25  calze és lo Nou Testament en  ma sang; feu això quantes vegades ne  
1Co 16,21  21 La salutació, de mi, Pau, ab  ma pròpia mà. 22 Si algú no ama a nostre  
2Co 1,23  jo crido a Déu per testimoni sobre  ma ànima de que per perdonar-vos no he  
2Co 11,1  Plagués a Déu que sofrísseu un poc  ma imprudència; emperò sofriu-me 2  
2Co 11,26  de lladres, en perills dels de  ma nació, en perills dels gentils, perills 
2Co 11,30  en les coses que són pròpies de  ma flaquesa. 31 Lo Déu i el Pare de nostre 
2Co 12,7  me fou donada una espina en  ma carn: l’àngel de Satanàs que em  
2Co 12,9 de mi. 9 I em digué: «T’és bastant  ma gràcia, perquè la virtut se perfecciona 
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Ga 1,14 més que molts contemporanis meus de  ma nació, essent extremadament gelós de  
Ga 4,14 carn vos prediquí l’evangeli. 14 I  ma tentació que estava en ma carn, no la  
Ga 4,14  14 I ma tentació que estava en  ma carn, no la despreciàreu vosaltres, ni  
Ga 4,20  estar ara ab vosaltres i canviar  ma veu, puix estic en dubtes acerca de  
Ef 3,4 4 d’a on, si llegiu, podeu inferir  ma inteŀligència en lo misteri de Cristo,  
Fl 1,20  l’Esperit de Jesucrist. 20 Segons  ma viva expectació i esperança que tinc de 
Fl 2,12  de vostra salvació, no sols com en  ma presència, sinó molt més ara en ma  
Fl 2,12  ma presència, sinó molt més ara en  ma ausència. 13 Puix Déu és lo qui obra en 
Fl 3,9  9 i sia trobat en ell sens tenir  ma pròpia justícia, que és de la Llei,  
Fl 3,12  que sia jo perfet; emperò seguesc  ma carrera, per veure si d’alguna manera  
Fl 4,1  molt desitjats, que sou mon goig i  ma corona, perseverau així ferms en lo  
Fl 4,14 haveu fet bé en haver participat de  ma tribulació. 15 Ja sabeu vosaltres,  
Col 1,24  resta dels sofriments de Cristo en  ma carn, per amor de son cos, que és la  
Col 4,18  18 Salutació de mi, Pau, ab  ma pròpia mà. Recordau-vos de mes  
2Te 3,17  17 La salutació de mi, Pau, ab  ma pròpia mà, que és lo senyal en cada  
2Tm 3,10  10 Emperò tu ja has comprès  ma doctrina, mon modo de conduir-me,  
2Tm 4,6 sacrificat, i prop està lo temps de  ma mort. 7 He peleat bona batalla, he  
2Tm 4,7  He peleat bona batalla, he conclòs  ma carrera, he guardat la fe. 8 Per lo  
2Tm 4,16  molt a nostres paraules. 16 En  ma primera defensa ningú m’ajudà, ans bé  
Flm 19 compte. 19 Jo, Pau, ho he escrit de  ma pròpia mà: jo ho pagaré, per no dir-  
He 1,13  jamai en ningun temps: «Senta’t a  ma dreta, fins que pòsia tos enemics per  
He 2,13  I altra vegada: «Jo posaré en ell  ma confiança.» I en altre lloc: «Veeu-me 
He 3,11  mos camins.” 11 I així jo jurí en  ma ira: “Ells no entraran en mon repòs.”»  
He 4,3  com ell digué: «Així com jurí en  ma ira: “No entraran en mon repòs”, encara 
He 10,38 viu per la fe; emperò si s’aparta,  ma ànima no es complaurà en ell». 39 Mes  
Jm 2,18  ta fe sens obres i jo et mostraré  ma fe per les obres. 19 Tu creus que Déu  
2Pe 1,15  jo procuraré que fins després de  ma mort pugau vosaltres fer memòria d’  
Ap 1,20  les set estrelles que has vist en  ma dreta i els set candeleros d’or. Les  
Ap 2,13  i conserves mon nom, i no negares  ma fe fins en aquells dies en què Antipas  
Ap 2,16 pelearé contra ells ab l’espasa de  ma boca. 17 »Lo qui té orella, oiga lo que 
Ap 3,8  un poc de virtut, i has guardat  ma paraula, i no has negat mon nom. 9 Vet  
Ap 3,10 Perquè tu has guardat la paraula de  ma paciència, i jo et guardaré de l’hora  
Ap 3,16 calent, començaré a vomitar-te de  ma boca. 17 Perquè tu dius: ‘Só ric, i  
Ap 3,20  a la porta i truco; si algú oigués  ma veu i m’obrís la porta, entraré a ell  
Ap 10,10 l’àngel i el devorí; i era dolç en  ma boca com la mel; i tan prest com l’  
Mt 21,13  13 I els digué: –Escrit està:  “Ma casa serà anomenada casa d’oració,  
Mc 5,23  peus, 23 i li pregava molt dient:  –Ma filla està a les darreries. Veniu-li 
Lc 1,46  part del Senyor. 46 I digué Maria:  –Ma ànima glorifica al Senyor. 47 I mon  
Lc 8,21  Emperò ell respongué i els digué:  –Ma mare i mos germans són aquells que  
Lc 19,46  ell, 46 dient-los: –Escrit està:  “Ma casa és casa d’oració”, emperò  
Jn 7,16  16 Jesús los respongué i digué:  –Ma doctrina no és meva, sinó d’aquell  
Mt 3,12  en foc. 12 Son ventador està en sa  mà, i netejarà bé sa era, i arreplegarà  
Mt 5,30 sia llançat a l’infern. 30 I si ta  mà dreta te serveix d’escàndol, talla-  
Mt 6,3  tu, quan faces almoina, que ta  mà esquerra no sàpia lo que fa la dreta; 4 
Mt 8,3 fer-me net. 3 I extenent Jesús la  mà, lo tocà dient: –Vull, sies net. I  
Mt 8,15 lo llit i ab febre. 15 I li tocà la  mà i la deixà la febre; i s’aixecà i los  
Mt 9,18  filla, emperò veniu, posau-li la  mà dessobre, i viurà. 19 I alçant-se  
Mt 9,25  la gent, entrà i la prengué per la  mà. I s’alçà la noia. 26 I corregué esta  
Mt 12,Tit  Cura a un home que tenia seca una  mà i a un endemoniat cego i mut. Parla del 
Mt 12,10  aquí un home que tenia seca una  mà, i ells, per acusar-lo, li  
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Mt 12,13  Llavors digué a l’home: –Estén ta  mà. Ell l’estengué, i quedà sana com l’  
Mt 12,49  són mos germans? 49 I extenent la  mà envers sos deixebles, digué: –Veus aquí 
Mt 14,31  me. 31 I luego, allargant Jesús sa  mà, l’agafà i li digué: –Home de poca fe! 
Mt 18,8  l’escàndol! 8 Per lo tant, si ta  mà o ton peu t’escandalisen, talla’l i  
Mt 25,33  33 I posarà les ovelles a sa  mà dreta, i los cabrits a l’esquerra. 34  
Mt 26,23  dient: –Aquell que posa ab mi la  mà en lo plat, eix m’entregarà. 24 Lo  
Mt 26,51  que estaven ab Jesús, estenent la  mà desembeinà son coltell, i ferint a un  
Mt 27,29  sobre son cap, i una canya en sa  mà dreta. I agenollant-se davant d’ell, 
Mc 1,31  I acostant-se, la prengué per la  mà i l’alçà, i al punt la deixà la febre, 
Mc 1,41  compadescut d’ell, estengué sa  mà i, tocant-lo, li digué: –Vull, sies  
Mc 3,Tit  Cura Jesús a un home que tenia la  mà seca. És seguit de totes parts. Elegeix 
Mc 3,1  allí un home que tenia seca una  mà. 2 I l’estaven observant si curaria en 
Mc 3,3  3 I digué a l’home que tenia la  mà seca: –Alça’t al mig. 4 I els diu: –És 
Mc 3,5  son cor, diu a l’home: –Extén ta  mà. I l’extengué, i li fou restablerta la 
Mc 3,5  extengué, i li fou restablerta la  mà com l’altra. 6 Mes los fariseus,  
Mc 5,23  darreries. Veniu-li a posar la  mà sobre per a què es cúria i visca. 24 I  
Mc 5,41  jaient la noia. 41 I prenent la  mà a la noia, li digué: –‹Talithà, cumí›,  
Mc 7,32 i mut, i li suplicaven que posàs la  mà sobre d’ell. 33 I prenent-lo a part  
Mc 8,23  que el tocàs. 23 I prenent per la  mà al cego, lo tragué fora del lloc, i  
Mc 9,26  Emperò Jesús, prenent-lo per la  mà, l’ajudà a alçar-se, i s’aixecà. 27 
Mc 9,42 que el tirassen al mar. 42 »I si ta  mà t’escandalisàs, talla-la: més te val 
Mc 14,20  dels Dotze, lo qui fica ab mi la  mà en lo plat. 21 I el Fill de l’home va  
Mc 14,58  “Jo destruiré aquest temple fet de  mà i dins tres dies n’edificaré un altre  
Mc 14,58  edificaré un altre sens ser fet de  mà.” 59 Mes ni en això convenien los  
Lc 1,66  que serà aquest infant?» Perquè la  mà del Senyor estava ab ell. 67 I  
Lc 1,71  salvos de nostres enemics i de la  mà de tots los que nos avorreixen, 72  
Lc 3,17  17 Lo ventador del qual està en sa  mà, i netejarà sa era, i arreplegarà lo  
Lc 5,13 fer-me net. 13 I ell, extenent la  mà, lo tocà, dient: –Vull, sies net. I  
Lc 6,6  allí un home que tenia seca la  mà dreta. 7 I els escribes i fariseus l’  
Lc 6,8 i digué a l’home que tenia seca la  mà: –Alça’t i posa’t al mig. I ell,  
Lc 6,10 rodador, digué a l’home: –Extén ta  mà. Ell l’estengué i li fou restablerta  
Lc 6,10 l’estengué i li fou restablerta la  mà sana com l’altra. 11 I ells s’  
Lc 8,54  a tots fora i la prengué per la  mà, i cridà dient: –Noia, alça’t! 55 I  
Lc 9,62  que després d’haver posat sa  mà a l’arada mira endarrere, és apte per  
Lc 22,21  vosaltres. 21 Emperò veus aquí, la  mà del que m’entrega està aquí ab mi a  
Jn 10,29  i ningú pot arrancar-ho de la  mà de mon Pare. 30 Jo i lo Pare som una  
Jn 20,25  lo forat dels claus, i no fico ma  mà en son costat, no ho creuré. 26 Al cap  
Jn 20,27  dit, i mira mes mans, i dóna’m ta  mà, i posa-la en mon costat, i no sies  
Ac 3,7  i camina! 7 I prenent-lo per la  mà dreta, l’alçà. I en aquell mateix  
Ac 3,11  a aquell. 11 I tenint per la  mà a Pere i a Joan, vingué apressuradament 
Ac 4,28  Israel, 28 per a fer lo que vostra  mà i vostre consell decretaren que es fes. 
Ac 4,30  vostra paraula, 30 extenent vostra  mà a curar les dolències i a que es facen  
Ac 7,25  haurien entès que Déu per sa  mà los donaria la salut, mes no ho  
Ac 7,35  Déu per capità i redemptor per  mà de l’àngel que se li aparegué en l’  
Ac 7,48  Altíssim no habita temples fets de  mà, com diu lo profeta: 49 “Lo cel és mon  
Ac 7,50  de mon repòs? 50 No féu la meva  mà totes estes coses?” 51 »Vosaltres, caps 
Ac 9,8  res. I ells, prenent-lo per la  mà, l’introduïren en Damasco. 9 I estigué 
Ac 9,41  s’assentà. 41 I ell li donà la  mà i l’alçà, i cridant als sants i a les  
Ac 11,21 anunciaven al Senyor Jesús. 21 I la  mà del Senyor era ab ells, i un gran  
Ac 11,30  feren enviant-ho als ancians per  mà de Bernabé i de Saulo. 12,Tit Capítol  
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Ac 12,1  temps, lo rei Herodes alçà la  mà per a maltractar a alguns de la  
Ac 12,11  son àngel i m’ha llibertat de la  mà d’Herodes i de tota l’expectació del  
Ac 12,17  pasmats. 17 I signant-los ab la  mà que callassen, los contà de quina  
Ac 13,11  Senyor? 11 Emperò vet aquí ara la  mà del Senyor sobre tu, i seràs cego, no  
Ac 13,11  parts, cercava qui li donàs la  mà. 12 Llavors lo procònsol, quan vegé  
Ac 13,16  16 I alçant-se Pau, i fent ab la  mà senyal de silenci, digué: –Barons d’  
Ac 15,23  germans. 23 I els escrigueren per  mà d’ells així: «Los apòstols i els  
Ac 17,24  no habita en los temples fets de  mà; 25 ni és servit per mans d’homes, com 
Ac 19,11  obrà miracles extraordinaris per  mà de Pau, 12 de manera que aplicaven als  
Ac 19,26  dient que no són déus los fets de  mà. 27 Per lo qual no solament perillam de 
Ac 19,33  I Alexandre, fent senyal ab la  mà de que callassen, volia donar raó al  
Ac 21,3  arribat a Xipre, deixant-lo a  mà esquerra, navegàrem ab rumbo a Síria, i 
Ac 21,40  grades, féu senyal al poble ab la  mà. I havent-se seguit un gran silenci  
Ac 22,11  d’aquella llum, guiat de la  mà per los companys, entrí en Damasco. 12  
Ac 23,19  19 I prenent-lo lo tribú per la  mà i retirant-lo a part, li preguntà:  
Ac 26,1  defensa. Llavors Pau, extenent la  mà, començà a justificar-se: 2 –Me tinc  
Ac 28,3  un escurçó i se li agarrà a la  mà. 4 I quan los bàrbaros vegeren lo  
Ac 28,4  vegeren lo reptil penjant de sa  mà, se deien los uns als altres: –Aquest  
1Co 12,15  15 Si el peu digués: «Perquè no só  mà, no só del cos», ¿no és per això del  
1Co 12,21  és un. 21 I l’ull no pot dir a la  mà: «Jo no t’he menester»; ni tampoc lo  
1Co 16,21 salutació, de mi, Pau, ab ma pròpia  mà. 22 Si algú no ama a nostre Senyor  
2Co 5,1 Déu un edifici, una casa no feta de  mà, que serà eterna en los cels. 2 I per  
2Co 10,6  de Cristo; 6 i tenint a la  mà lo poder per a venjar tota  
Ga 2,9  se m’havia donat, nos donaren la  mà dreta a Bernabé i a mi en senyal de  
Ga 3,19  la promesa, ordenada per àngels en  mà d’un mediador. 20 Emperò lo mediador  
Ga 6,11  tan llarga vos he escrit de pròpia  mà. 12 Perquè tots aquells que volen  
Ef 2,11 diu circumcisió en la carn feta per  mà, 12 que en aquell temps éreu sens  
Col 2,11  ab la circumcisió no feta de  mà, despullant lo cos dels pecats de la  
Col 4,18  Salutació de mi, Pau, ab ma pròpia  mà. Recordau-vos de mes cadenes. La  
2Te 3,17  salutació de mi, Pau, ab ma pròpia  mà, que és lo senyal en cada carta. Així  
Flm 19  Jo, Pau, ho he escrit de ma pròpia  mà: jo ho pagaré, per no dir-te que tu  
He 8,9 en lo dia en què els prenguí per la  mà per a traure’ls de la terra d’Egipte; 
He 9,11  més gran i més perfet, no fet de  mà, ço és, no d’esta fàbrica 12 ni per  
He 9,24  no ha entrat en lo santuari fet de  mà, que era figura del verdader, sinó en  
1Pe 5,6  6 Humiliau-vos, doncs, baix la  mà poderosa de Déu, per a què vos exàltia  
Ap 1,17  a sos peus com mort. I posà sa  mà dreta sobre de mi, dient: –No témies;  
Ap 5,1  d’alabances. 1 Després vegí en la  mà dreta del que estava sentat en lo trono 
Ap 5,7  I vingué i prengué el llibre de la  mà dreta del que estava assentat en lo  
Ap 6,5 estava sentat sobre ell tenia en sa  mà unes balances. 6 I oiguí una veu enmig  
Ap 8,4 les oracions dels sants, pujà de la  mà de l’àngel davant de Déu. 5 I l’àngel 
Ap 10,Tit  d’un núvol, ab un llibre en la  mà. Aquest àngel anuncia lo compliment de  
Ap 10,2  columnes de foc. 2 I tenia en sa  mà un llibret obert; i posà son peu dret  
Ap 10,5  el mar i sobre la terra alçà sa  mà al cel 6 i jurà per aquell que viu en  
Ap 10,8  –Vés i pren lo llibre obert de  mà de l’àngel que està sobre el mar i  
Ap 10,10  la mel. 10 I prenguí lo llibre de  mà de l’àngel i el devorí; i era dolç en  
Ap 13,16  servos, tinguessen un senyal en sa  mà dreta o en sos fronts. 17 I que ningun  
Ap 14,9  la senyal en son front o en sa  mà, 10 aquest beurà també del vi de la ira 
Ap 14,14  son cap una corona d’or, i en sa  mà una falç ben afilada. 15 I isqué un  
Ap 17,4  perles, i tenia un vas d’or en sa  mà, ple d’abominació i de la immundícia  
Ap 20,1  l’abisme i una gran cadena en sa  mà. 2 I prengué al dragó, la serpent  
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Ac 27,2  en nostra companyia a Aristarc,  macedoni de Tessalònica. 3 I al dia  
Ac 16,Tit  Lluc se’ls junta en Tròada. Van a  Macedònia i arriben a Filipos. Conversió  
Ac 16,9  a Pau: i estant de peus un home de  Macedònia, li pregava dient: «Passa a  
Ac 16,9  li pregava dient: «Passa a  Macedònia i ajuda’ns.» 10 I luego que  
Ac 16,10  vist la visió, procuràrem anar a  Macedònia, cerciorats de que Déu nos havia 
Ac 16,12 ciutat principal d’aquella part de  Macedònia. I en aquesta ciutat nos  
Ac 18,5  Silas i Timoteu hagueren vingut de  Macedònia, Pau, estimulat de l’Esperit,  
Ac 19,21  anar a Jerusalem atravessant la  Macedònia i l’Acaia dient: –Perquè  
Ac 19,22  jo veja Roma. 22 I havent enviat a  Macedònia a dos dels que l’assistien,  
Ac 20,Tit Pau, després d’haver recorregut la  Macedònia, predica en Tròada a on  
Ac 20,1  despedí d’ells i partí per anar a  Macedònia. 2 I després d’haver recorregut 
Ac 20,3 i així determinà tornar-se’n per  Macedònia. 4 I l’acompanyaren Sopatri de  
Rm 15,26 a ministrar als sants. 26 Perquè la  Macedònia i l’Acaia han tingut a bé lo  
1Co 16,5  a vosaltres quan pàssia per la  Macedònia; puix jo passaré per la  
1Co 16,5  Macedònia; puix jo passaré per la  Macedònia. 6 I tal vegada me quedaré ab  
2Co 1,16  un segon benefici. 16 I anar a  Macedònia passant per vosaltres, i de  
2Co 1,16  passant per vosaltres, i de  Macedònia venir altra vegada a vosaltres,  
2Co 2,13 despedint-me d’ells, me n’aní a  Macedònia. 14 Emperò gràcies a Déu que  
2Co 7,5  quan nosaltres haguérem arribat a  Macedònia, nostra carn no tingué repòs  
2Co 8,1  ha estat donada a les iglésies de  Macedònia, 2 ço és, com en la gran prova  
2Co 9,4  4 no sia que quan vinguen los de  Macedònia ab mi vos tròbien desprevinguts  
2Co 11,9  los germans que vingueren de  Macedònia, i en tot m’he guardat de  
Fl 4,15 de l’evangeli, quan vaig partir de  Macedònia, ninguna iglésia comunicà ab mi  
1Te 1,7  a tots los que han cregut en  Macedònia i en Acaia. 8 Perquè per  
1Te 1,8  paraula del Senyor, no sols en la  Macedònia i en l’Acaia, sinó que es  
1Te 4,10  los germans que hi ha en tota la  Macedònia. Emperò vos suplicam que abundeu 
1Tm 1,3  en Efesi, quan jo partí per la  Macedònia, a fi de que amonestasses a  
Ac 19,29  arrebatant a Gai i a Aristarc,  macedonis companys de Pau. 30 I volent Pau 
2Co 8,Tit  Capítol VIII Ab l’exemple dels  macedonis exhorta l’Apòstol als corintis  
2Co 9,2  me glorio de vosaltres entre els  macedonis, perquè Acaia està prompta des  
Ef 1,4  món, per a què fóssem sants i sens  màcula davant d’ell en caritat, 5 havent  
Ef 5,27  Iglésia gloriosa, que no tinga  màcula, ni arruga, ni cosa semblant, sinó  
Fl 2,15  i senzills, fills de Déu sens  màcula enmig d’una nació depravada i  
Col 1,22  fi de presentar-vos sants i sens  màcula e irreprensibles davant d’ell, 23  
1Tm 6,14  que guàrdies aquest manament sens  màcula, irreprensible, fins a la vinguda  
Tt 1,7  el bisbe és necessari que sia sens  màcula, com a dispensador de Déu; no  
He 9,14  Sant s’oferí a si mateix sens  màcula a Déu, netejarà vostra consciència  
Jm 1,27  és vana. 27 La religió pura i sens  màcula davant de Déu i del Pare és  
2Pe 3,14  ser trobats per ell en pau, sens  màcula i irreprensibles. 15 I creeu que la 
Jud 24  i per a presentar-vos sens  màcula i plens d’alegria a la presència  
Ap 14,5  trobada mentida, perquè estan sens  màcula davant del trono de Déu. 6 I vegí  
Ac 7,29 i habità com un estrany en terra de  Madian, a on engendrà dos fills. 30 »I  
Ef 4,13 a baró perfet, a la mida de l’edat  madura de Cristo. 14 Per a què no siam ja  
Ap 14,18  vinya de la terra, perquè ja estan  madurs los grans d’ells. 19 I posà l’  
Mt 27,56 lo, 56 entre les quals estava Maria  Magdalena, i Maria, mare de Jaume i de  
Mt 27,61  sepulcre, i se n’anà. 61 I Maria  Magdalena i l’altra Maria estaven  
Mt 28,1  dia de la semana, vingueren Maria  Magdalena i l’altra Maria a veure lo  
Mc 15,40 lluny, entre les quals estava Maria  Magdalena, i Maria, mare de Jaume lo menor 
Mc 15,47  a la boca del sepulcre. 47 I Maria  Magdalena i Maria, mare de Josep, estaven  
Mc 16,Tit  de Jesús: s’apareix a Maria  Magdalena, i als deixebles i als apòstols, 
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Mc 16,1  cel. 1 I passat lo dissabte, Maria  Magdalena i Maria, mare de Jaume, i  
Mc 16,9  s’aparegué primerament a Maria  Magdalena, de la qual havia llançat set  
Lc 8,2  i de dolències: Maria, anomendada  Magdalena, de la qual havia expeŀlit set  
Lc 24,10  apòstols aquestes coses eren Maria  Magdalena, i Joana, i Maria, mare de  
Jn 19,25  de sa mare, Maria Cleofàs, i Maria  Magdalena. 26 I havent vist Jesús a sa  
Jn 20,1  obscur, al dematí, vingué Maria  Magdalena al sepulcre i vegé que havien  
Jn 20,18  Déu i Déu vostre.” 18 Vingué Maria  Magdalena, doncs, anunciant als deixebles: 
Mt 15,39 en una barca i passà als confins de  Magedan. 16,Tit Capítol XVI Fariseus i  
Ac 8,11 temps que els tenia encantats ab sa  màgia. 12 Mes, havent cregut a Felip, que  
Lc 12,58 Quan vas ab ton contrari davant del  magistrat, fes lo possible per a  
Ac 4,1  sobrevingueren los sacerdots, i el  magistrat del temple, i els saduceus, 2  
Ac 5,24  estes raons, lo sumo sacerdot, lo  magistrat del temple i els prínceps dels  
Ac 5,26  al poble. 26 Llavors anà lo  magistrat ab sos ministres, i els portà  
Lc 12,11  vos pòrtien a les sinagogues i als  magistrats i a les potestats, no passeu  
Lc 22,4  prínceps dels sacerdots i ab los  magistrats la manera d’entregar-los-  
Lc 22,52  als prínceps dels sacerdots i als  magistrats del temple i als ancians que  
Lc 23,13  als prínceps dels sacerdots, als  magistrats i al poble, 14 los digué: –M’  
Ac 16,20 prínceps. 20 I presentant-los als  magistrats, digueren: –Aquestos homes,  
Ac 16,22  poble se llançà contra ells; i els  magistrats, després d’esquinçades les  
Ac 16,35  en Déu. 35 I quan fou de dia, los  magistrats li enviaren a dir per los  
Ac 16,36 donà avís d’això a Pau dient: –Los  magistrats han enviat ordre per a què us  
Ac 16,38  reportaren aquestes raons als  magistrats. I ells temeren quan oïren que  
Ac 17,6  i alguns dels germans davant dels  magistrats de la ciutat, cridant:  
1Tm 2,Tit  que es préguia pels reis i  magistrats. Jesucrist és l’únic medianer  
Mc 6,21  son cumpleanys, donà un convit als  magnates de sa cort i als tribuns i als  
Mc 10,42  les nacions, les dominen, i sos  magnates tenen poder sobre elles. 43  
2Pe 1,17  i glòria, quan baixà a ell de la  magnífica glòria una veu d’aquesta  
Jm 2,3  3 i atenent al que ve vestit  magníficament li diguésseu: «Senta’t tu  
Ac 8,9 baró anomenat Simó, que havia estat  mago abans en la ciutat, enganyant als  
Ac 13,6  isla fins a Pafo, trobaren un cert  mago, profeta fals i jueu anomenat  
Ac 8,Tit  i Joan. Pecat comès per Simó lo  Mago. Felip bateja a l’eunuc d’Etiopia.  
Ac 13,8  paraula de Déu. 8 Emperò Èlimas lo  Mago (perquè així s’interpreta son nom)  
Ap 20,Tit  després Satanàs, mou a Gog i a  Magog contra la ciutat santa; emperò lo  
Ap 20,8  cantons de la terra, a Gog i a  Magog, i els reunirà per a combatre; lo  
Mt 2,Tit  2,Tit Capítol II Adoració dels  magos. Fugida de Jesús a Egipte. Cruel  
Mt 2,1  d’Herodes lo rei, veus aquí uns  magos vingueren de l’Orient a Jerusalem 2 
Mt 2,7  Herodes, cridant en secret als  magos, s’informà d’ells cuidadosament  
Mt 2,16  vegé que havia quedat burlat dels  magos, s’irrità molt; i enviant, féu  
Mt 2,16  al temps que havia averiguat dels  magos. 17 Llavors fou complert lo que s’  
Lc 3,26  ho fou de Nagge, 26 que ho fou de  Mahat, que ho fou de Mataties, que ho fou  
Mt 13,15 se’ls tancaren los ulls; per a què  mai hi vegen ab sos ulls, ni oiguen ab ses 
Mt 13,34 gent ab paràboles, i no els parlava  mai sens paràboles. 35 Per a què es  
Mt 21,19 -hi més que fulles, li digué: –Per  mai més nasca fruit de tu. I al punt quedà 
Mt 21,42 42 Jesús los diu: –¿No haveu llegit  mai en les Escriptures: “La pedra que  
Mt 26,33  tots s’escandalísien en vós, jo  mai m’escandalisaré. 34 Jesús li digué:  
Mc 2,25  25 I ell los digué: –¿No haveu  mai llegit lo que féu David quan se trobà  
Mc 3,29  blasfèmia contra l’Esperit Sant,  mai més tindrà perdó sinó que serà reo de  
Mc 4,34  d’oir-la. 34 I no els parlava  mai sens paràboles; mes quan estava  
Mc 9,24  t’ho mano: ix d’ell i no éntries  mai més en ell. 25 Aleshores, donant grans 
Mc 9,43  lo cuc d’aquells no mor i lo foc  mai s’apaga. 44 »I si ton peu t’  
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Mc 9,45  lo cuc d’aquells no mor i lo foc  mai s’apaga. 46 »I si ton ull t’  
Mc 9,47  no mor lo cuc d’aquells i lo foc  mai s’apaga. 48 Perquè tots seran salats  
Mc 11,14  14 I responent, li digué: –Per  mai més méngia ningú fruit de tu. I sos  
Mc 14,21  home! Bo li seria al tal home que  mai hagués nat. 22 I estant ells menjant,  
Lc 12,27  ni filen; puix jo us dic que  mai Salomó, ab tota sa glòria, se vestí  
Lc 12,33  velles, tresor en lo cel que  mai falta, del qual ni s’apodera lo  
Lc 15,29  en res de lo que m’haveu manat, i  mai m’haveu donat un cabrit per a menja  
Jn 1,18  18 A Déu ningú l’ha vist  mai: l’unigènit Fill, que està en lo seno 
Jn 4,13  aigua que jo li donaré, no tindrà  mai més set, 14 ans bé l’aigua que jo li  
Jn 4,15  -me d’aqueixa aigua a fi de que  mai més tinga jo set, ni haja de venir a  
Jn 5,37  de mi. Ni vosaltres haveu oït  mai sa veu, ni vist son semblant. 38 I sa  
Jn 6,35  i aquell que creu en mi no tindrà  mai més set. 36 Emperò jo us diguí que m’ 
Jn 8,11  Vés-te’n i no pèquies  mai més. 12 Jesús tornà a parlar-los  
Jn 8,51  qui obsérvia ma paraula, no veurà  mai la mort. 52 I els jueus li digueren:  
Jn 8,52  algú observa ma paraula no tastarà  mai la mort.” 53 Ets tu, per ventura,  
Jn 10,28  la vida eterna, i no es perdran  mai, i ningú les arrancarà de mes mans. 29 
Jn 11,26  que viu i creu en mi no morirà  mai més. ¿Creus, tu, això? 27 Ella li  
Ac 2,31 deixat en l’infern ni sa carn vegé  mai corrupció. 32 »A aquest Jesús  
Ac 4,18  I cridant-los, los intimaren que  mai més parlassen ni ensenyassen en nom de 
Ac 10,14  I digué Pere: –No, Senyor, perquè  mai he menjat cosa alguna comuna ni  
Ac 13,34 d’entre els morts, per a no tornar  mai més a la corrupció, ho digué d’  
Ac 14,7 de sa mare, lo qui no havia caminat  mai, i per ser lisiat de peus, estava  
Ac 14,16  anar per sos camins. 16 Emperò ell  mai deixà de donar testimoni de si, fent  
1Co 13,8  i ho sofreix tot. 8 La caritat  mai decau, per més que s’acàbien les  
Ef 5,29 a si mateix. 29 Perquè ningú avorrí  mai sa pròpia carn, ans bé la sustenta i  
Col 2,18  àngels, ficant-se en coses que  mai vegé, anant vanament inflat en lo  
2Tm 3,7  7 que sempre estan aprenent i  mai arriben a la ciència de la veritat. 8  
He 10,11 vegades los mateixos sacrificis que  mai poden traure los pecats. 12 Emperò  
He 10,17  ses iniquitats no me’n recordaré  mai més.» 18 Puix a on hi ha remissió d’  
2Pe 1,10 elecció, perquè fent això no caureu  mai. 11 Puix així vos serà donada  
Ap 3,12  lo temple de mon Déu, i no eixirà  mai més fora; i escriuré sobre d’ell lo  
Ap 7,16  entre ells. 16 Ells no tindran  mai més fam, ni mai més set, ni el sol  
Ap 7,16  16 Ells no tindran mai més fam, ni  mai més set, ni el sol caurà sobre ells,  
Ap 12,8  estos no venceren, i no fou trobat  mai més son lloc en lo cel. 9 I fou  
Ap 16,18 tal i tan gran, qual no hi ha hagut  mai des de que els homes estan sobre la  
Ap 18,11  sobre ella, perquè ningú comprarà  mai més ses mercaderies. 12 Mercaderies d’ 
Ap 18,14  perdudes per tu i no les trobaràs  mai més. 15 Los mercaders d’aquestes  
Ap 18,21  Babilònia, aquella gran ciutat, i  mai més serà trobada. 22 Ni mai més s’  
Ap 18,22  i mai més serà trobada. 22 Ni  mai més s’oirà en tu la veu dels tocadors 
Ap 18,22 tocadors de flautes i trompetes; ni  mai més se trobarà en tu ningun artista;  
Ap 18,23  mola de molí; 23 i llum d’antorxa  mai més resplendirà en tu, i veu d’espòs  
Ap 18,23  en tu, i veu d’espòs i esposa  mai més serà oïda en tu; perquè tos  
Ap 22,3  les nacions. 3 I no hi haurà allí  mai més maledicció, sinó que els tronos de 
Ap 22,5  d’ells. 5 I allí no hi haurà  mai més nit, i no farà fretura llum d’  
Mt 7,23 23 I llavors jo els diré clarament:  “Mai vos coneguí. Apartau’s de mi,  
Mt 9,33 i quedà meravellada la gent i deia:  –Mai s’ha vist semblant cosa en Israel.  
Mc 2,12  i glorificaren a Déu dient:  –Mai vegérem semblant cosa. 13 Isqué altra 
Mt 24,30  los núvols del cel ab gran poder i  majestat. 31 I enviarà sos àngels ab  
Mt 25,31  vinga lo Fill de l’home en sa  majestat, i tots los sants àngels ab ell,  
Mt 25,31  s’assentarà sobre el trono de sa  majestat. 32 I totes les gents se juntaran 
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Lc 21,27  sobre d’un núvol ab gran poder i  majestat. 28 Quan comèncien, doncs, a  
Ac 19,27  i comència a no fer-se cas de la  majestat d’aquella a qui tota l’Àsia i  
2Pe 1,16  sinó com testimonis de vista de sa  majestat. 17 Perquè ell rebé de Déu Pare  
Jud 25  nostre, per Jesucrist sia glòria i  majestat, imperi i poder abans dels  
Ap 15,8  I el temple s’omplí de fum per la  majestat de Déu i de sa virtut; i no podia 
He 1,3  mateix, se sentà a la dreta de la  Majestat en les altures, 4 essent fet tant 
He 8,1  sentat a la dreta del trono de la  Majestat en los cels. 2 Ministre del  
Jud 8  la dominació, i blasfemen de la  Majestat. 9 Quan l’arcàngel Miquel,  
Mt 5,20  dic que, si vostra justícia no fos  major que la dels escribes i dels  
Mt 11,11 los nats de dones, no s’alçà ningú  major que Joan Baptista. Emperò aquell que 
Mt 12,6 Puix jo us dic que aquí està qui és  major que el temple. 7 I si sabésseu lo  
Mt 13,32  emperò després que creix, és  major que totes les llegums, i se fa un  
Mt 18,1  a Jesús dient-li: –Qui és lo  major en lo Regne del cel? 2 I Jesús,  
Mt 18,4  com aquest infant, eix serà lo  major en lo Regne del cel. 5 I qui rèbia a 
Mt 20,26  que qualsevol que vulla fer-se  major entre vosaltres, sia criat vostre.  
Mt 21,36  36 Novament envià altres criats en  major número que els primers, i foren  
Mt 23,11 mestre, lo Cristo. 11 Aquell que és  major entre vosaltres, serà vostre criat.  
Mc 9,33  si sobre quin d’ells seria lo  major. 34 I sentant-se, cridà als Dotze  
Mc 10,43 vosaltres; ans bé, lo qui vulla ser  major, serà vostre criat. 44 I el que  
Mc 12,20  20 Puix eren set germans, i el  major prengué muller, i morí sens deixar  
Mc 12,31 tu mateix.” No hi ha altre manament  major que estos. 32 I l’escriba li digué: 
Mc 12,40  Aquestos seran judicats ab  major rigor. 41 I estant Jesús assentat en 
Mc 14,31  me negaràs tu tres. 31 Mes ell ab  major firmesa deia: –Encara que sia  
Lc 7,28  los nats de dones no hi ha profeta  major que Joan Baptista; emperò qui és  
Lc 7,28 qui és menor en lo Regne de Déu, és  major que ell. 29 »I tot lo poble, i els  
Lc 9,46  lo pensament qui d’ells seria lo  major. 47 Emperò coneixent Jesús lo que  
Lc 9,48 menor entre vosaltres, aqueix és lo  major. 49 Aleshores Joan, prenent la  
Lc 15,25 a menjar alegrement. 25 »I son fill  major estava en lo camp. I quan vingué i  
Lc 20,47  viudes. Estos seran condemnats ab  major rigor. 21,Tit Capítol XXI Almoina de 
Lc 22,24 sobre qual d’ells seria reputat lo  major. 25 Emperò ell los digué: –Los reis  
Lc 22,26  ab vosaltres; ans bé, lo qui és  major entre vosaltres, fàcia’s com lo  
Lc 22,27  lo qui serveix. 27 Perquè, quin és  major, lo qui està sentat a taula o lo qui 
Lc 22,27  a taula o lo qui serveix? ¿No és  major lo qui està sentat a taula? Ab tot,  
Lc 22,43  I estant en agonia, pregava ab  major ànsia. 44 I li vingué un suor com de 
Jn 4,12  viva? 12 Sou vós, per ventura,  major que nostre pare Jacob, que nos donà  
Jn 5,36  36 »Emperò jo tinc un testimoni  major que el de Joan, perquè les obres que 
Jn 8,53  la mort.” 53 Ets tu, per ventura,  major que nostre pare Abraham, lo qual  
Jn 13,16  veritat vos dic que el criat no és  major que son amo, ni l’enviat, major que 
Jn 13,16 és major que son amo, ni l’enviat,  major que aquell que l’envià. 17 Si  
Jn 14,28 que vaig al Pare, perquè el Pare és  major que jo. 29 I jo us ho dic ara abans  
Jn 15,20 que jo us he dit: “Lo sirvent no és  major que son amo.” Si m’han perseguit a  
Ac 19,32 lo concurs reinava la confusió i la  major part no sabia per a què s’havien  
Ac 22,2  en llengua hebrea, guardaren  major silenci. 3 I digué: –Jo só home  
Ac 27,12  no fos bo per hivernar-hi, la  major part foren de parer que s’isqués d’ 
Rm 9,12 que crida, li fou dit a ella que el  major serviria al menor, 13 conforme a lo  
1Co 12,23  per menos nobles, a estos conferim  major honra; i als que tenim per menos  
1Co 13,13  fe, esperança i caritat; emperò la  major d’elles és la caritat. 14,Tit  
1Co 14,5  molt més que profetisàsseu; puix  major és lo qui profetisa que el que parla 
1Co 15,6  cents germans junts, dels quals la  major part viuen vui dia, emperò alguns  
1Te 3,10  10 pregant-li nit i dia ab lo  major ardor, que pugam veure vostra cara i 
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He 2,Tit  de la Llei nova seran castigats ab  major rigor. Glòria del Fill de Déu fet  
He 3,3  Perquè aquest fou reputat digne de  major glòria que Moisès, quant lo qui ha  
He 3,3 quant lo qui ha edificat la casa té  major honra que la casa. 4 Perquè tota  
He 6,13  com no pogués jurar per altre  major, jurà per si mateix 14 dient:  
He 6,16  homes certament juren per qui és  major que ells; i el jurament fet en  
He 7,7  qui és menor rep la benedicció del  major. 8 Aquí certament prenen delmes los  
He 11,26  temporals del pecat, 26 tenint per  major riquesa l’oprobi de Cristo que els  
Jm 3,1  sabent que nosaltres rebrem  major condemnació. 2 Perquè tots tropessam 
Jm 4,6  ab enveja»? 6 Emperò ell dóna  major gràcia. Per això diu: «Déu resisteix 
1Jn 3,20  si nostre cor nos reprèn, Déu és  major que nostre cor, i sap totes les  
1Jn 4,4  perquè lo qui està en vosaltres és  major que el que està en lo món. 5 Ells  
1Jn 5,9 9 Si rebem lo testimoni dels homes,  major és lo testimoni de Déu, puix aquest  
1Jn 5,9  és lo testimoni de Déu, que és lo  major, perquè ell ha testificat de son  
3Jn 4 camines en la veritat. 4 No tinc jo  major goig que oir que mos fills caminen  
Mt 20,8  digué l’amo de la vinya a son  majordom: »–Crida als treballadors i paga  
Lc 12,42  li digué: –Qui creus que és lo  majordom fiel i prudent a qui son amo  
Lc 16,Tit  16,Tit Capítol XVI Paràbola del  majordom injust. Ningú pot servir a dos  
Lc 16,1  –Hi havia un home ric que tenia un  majordom, lo qual fou acusat davant d’ell 
Lc 16,3  més mos béns. 3 »Llavors lo  majordom digué entre si: “Què faré ara que 
Lc 16,8  vuitanta. 8 »I el senyor alabà al  majordom infiel, perquè féu això ab  
Lc 12,Tit  i vestir. Tresor i cor en lo cel.  Majordom fiel i prudent. Criat violent i  
Lc 16,2  a dir de tu? Dóna’m compte de ta  majordomia, perquè ja no podràs  
Lc 16,4 fi de que, quan m’hagen tret de la  majordomia, tròbia qui em vulga rebre en  
Ac 25,26  Per lo qual vos l’he presentat, i  majorment a vós, oh rei Agripa, a fi de  
1Tm 5,8  si algú no té cuidado dels seus, i  majorment dels de sa família, lo tal ha  
Tt 1,10  i parladors de vanitats,  majorment dels que són de la circumcisió,  
2Pe 2,10  en lo dia del judici. 10 I  majorment aquells que, seguint la carn,  
Ac 26,3 de tot quant m’acusen los jueus. 3  Majorment quan vós sabeu totes les coses i 
Jn 1,50  et vegí sota de la figuera; coses  majors que estes veuràs. 51 I li digué:  
Jn 5,20  lo que fa, i li manifestarà obres  majors que estes, de manera que vosaltres  
Jn 14,12 obres que jo faç, i les farà encara  majors, perquè jo me’n vaig al Pare. 13 I 
1Co 12,31 Aspirau, emperò, vosaltres als dons  majors. Mes jo us mostro un camí encara  
2Co 11,5  suposo que no he fet menos que els  majors apòstols. 6 Perquè bé que tosc en  
Ef 2,Tit  II Béns grans ja rebuts, i altres  majors, de què gosam en esperança per la  
1Te 5,13  i us amonesten. 13 I que els doneu  majors mostres de caritat per sa obra, i  
He 10,29  alguna. 29 ¿Puix de quant  majors turments no creeu que serà digne  
2Pe 2,11  11 mentres que els àngels, que són  majors en fortalesa i en virtut, no  
Mt 4,23 l’evangeli del Regne, i curant tot  mal i tota dolència en lo poble. 24 I  
Mt 5,11  i diguen, mentint, tota espècie de  mal contra vosaltres. 12 Alegrau’s i  
Mt 5,37  tot lo que excedeix d’açò, de  mal proceeix. 38 »Oíreu que fou dit: “Ull  
Mt 5,39  »Emperò jo us dic: No resistiu al  mal; ans bé, si algú et ferís en la galta  
Mt 6,13  tentació. Ans deslliurau-nos de  mal. Amén. 14 »Perquè si perdonau als  
Mt 6,23  lluminós. 23 Emperò si ton ull és  mal, tot ton cos serà tenebrós. Perquè si  
Mt 7,17  arbre bo fa bon fruit, i tot arbre  mal fa mal fruit. 18 L’arbre bo no pot  
Mt 7,17 bo fa bon fruit, i tot arbre mal fa  mal fruit. 18 L’arbre bo no pot donar mal 
Mt 7,18  fruit. 18 L’arbre bo no pot donar  mal fruit, ni l’arbre mal, fruit bo. 19  
Mt 7,18 no pot donar mal fruit, ni l’arbre  mal, fruit bo. 19 Tot arbre que no porta  
Mt 9,4  pensaments, digué: –Per què pensau  mal en vostre cor? 5 Quina cosa és més  
Mt 9,35 l’evangeli del Regne, i curant tot  mal i tota dolència en lo poble. 36 I al  
Mt 10,1  a llançar-los, i per a curar tot  mal i tota dolència. 2 I los noms dels  
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Mt 12,35  de son cor, i l’home dolent del  mal tresor trau coses males. 36 I jo us  
Mt 20,15  plau de lo que és meu? ¿És ton ull  mal perquè jo só bo? 16 »Per lo tant, los  
Mt 27,23  Los diu lo president: –Puix quin  mal ha fet? I ells cridaven més dient:  
Mc 3,4  lícit en dia de dissabte fer bé o  mal, salvar la vida o llevar-la? Emperò  
Mc 3,10  que tots los que patien d’algun  mal s’abalaçaven a ell per a tocar-lo.  
Mc 9,38  en mon nom i puga luego parlar  mal de mi. 39 Perquè qui no és contra  
Mc 10,14  ho vegé Jesús, ho prengué molt a  mal i els digué: –Deixau venir a mi los  
Mc 15,14 Emperò Pilat los deia: –Doncs, quin  mal ha fet? I ells cridaven més:  
Lc 6,9  una cosa: ¿És lícit fer bé o fer  mal en dissabte, salvar la vida o llevar- 
Lc 6,27  enemics, feu bé als que us volen  mal, 28 beneïu als que us maleeixen, i  
Lc 6,43  no és bon arbre lo qui fa fruit  mal, ni mal arbre lo qui fa bon fruit. 44  
Lc 6,43  bon arbre lo qui fa fruit mal, ni  mal arbre lo qui fa bon fruit. 44 Perquè  
Lc 6,45  trau lo bé, i l’home dolent, del  mal tresor de son cor trau la maldat. Puix 
Lc 7,2  2 I hi havia allí aleshores molt  mal, i a punt de morir, un criat d’un  
Lc 11,4  tentació; ans deslliurau-nos de  mal. 5 I els digué també: –Si algú de  
Lc 11,34  cos serà iŀluminat; emperò si fos  mal, també ton cos serà tenebrós. 35  
Lc 12,45  a venir”, i començàs a tractar  mal als criats i a les criades, i a menjar 
Lc 17,Tit Ensenya Jesús a sos deixebles quant  mal és l’escàndol; que s’han de perdonar 
Lc 18,Tit  XVIII Paràboles de la viuda i del  mal jutge, i del fariseu i del publicà.  
Lc 23,22  vegada los digué: –Puix quin  mal ha fet aquest? Jo no trobo res en ell  
Lc 23,41  emperò aquest no ha fet ningun  mal. 42 I deia a Jesús: –Senyor, recordau  
Jn 3,20  males. 20 Puix tot aquell que obra  mal avorreix la llum, i no s’acerca a la  
Jn 5,4  curat, qualsevol que fos son  mal. 5 I hi havia allí un home que feia  
Jn 17,15  del món, sinó que els guardeu del  mal. 16 Ells no són del món, així com jo  
Jn 18,23  li respongué: –Si jo he parlat  mal, dóna testimoni del mal, mes si he  
Jn 18,23  he parlat mal, dóna testimoni del  mal, mes si he parlat bé, per què em  
Ac 7,6  a esclavitud i els tractarien  mal per espai de quatre-cents anys. 7  
Ac 9,13  a molts d’aquest home, quant  mal féu a vostres sants en Jerusalem, 14 i 
Ac 23,9 altercaven dient: –No trobam ningun  mal en aquest home; i si li ha parlat un  
Ac 25,10  en ell dec jo ser judicat; ningun  mal he fet als jueus, com vós sabeu molt  
Ac 28,5  l’escurçó al foc, i no sentí  mal algun. 6 Mes ells creien que s’aniria 
Ac 28,6  quan vegeren que no li sobrevenia  mal algun, mudant de parer, deien que ell  
Ac 28,21 vingué a avisar-nos o a dir-nos  mal de tu. 22 Emperò nosaltres desitjam  
Rm 2,9 l’ànima de qualsevol home que obra  mal, del jueu primerament, i també del  
Rm 3,8  alguns que nosaltres diem) fem  mal, a fi de que vinga bé: la condemnació  
Rm 7,15  no faç lo bé que desitjo, sinó lo  mal que avorresc, allò és lo que faç. 16 I 
Rm 7,19  bé que jo vull, no el faç; sinó lo  mal que no vull, allò faç. 20 I si jo faç  
Rm 7,21  que quan jo voldria fer bé, lo  mal resideix en mi. 22 Perquè jo em  
Rm 9,11  fossen nats, no havent fet bé ni  mal algun, per a què fos complert lo  
Rm 12,9 Sia l’amor sens ficció. Avorriu lo  mal, adheriu-vos a lo que és bo; 10  
Rm 12,17 en vostra opinió. 17 A ningú torneu  mal per mal; procurant coses honroses, no  
Rm 12,17  opinió. 17 A ningú torneu mal per  mal; procurant coses honroses, no sols  
Rm 12,21  cap.» 21 No et déixies vèncer del  mal, ans bé procura vèncer lo mal ab lo  
Rm 12,21  del mal, ans bé procura vèncer lo  mal ab lo bé. 13,Tit Capítol XIII Recomana 
Rm 13,4  de Déu per a ton bé. Emperò si fas  mal, tem, perquè no en va, porta l’  
Rm 13,4  en ira contra aquell que fa lo  mal. 5 Per lo que és necessari que li  
Rm 13,10 a tu mateix.» 10 La caritat no obra  mal contra el proïsme, i així la caritat  
Rm 14,20  coses en veritat són netes, però  mal és per a l’home que menja ab  
Rm 16,19  savis en lo bé, i simples en lo  mal. 20 I el Déu de la pau destròssia  
1Co 13,5  sos profits, no s’irrita ni pensa  mal, 6 no es gosa en la iniquitat, sinó  
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2Co 5,10  rèbia, segons lo que ha fet bo o  mal, estant en son propi cos. 11  
2Co 13,7  7 I pregam a Déu que no façau  mal algun, no perquè nosaltres aparescam  
Col 3,25  Senyor Cristo. 25 Mes lo qui obra  mal, rebrà per lo mal que ha fet; i en Déu 
Col 3,25  Mes lo qui obra mal, rebrà per lo  mal que ha fet; i en Déu no hi ha accepció 
1Te 5,15  15 Mirau que ningú tórnia a altre  mal per mal, ans bé seguiu sempre lo que  
1Te 5,15  que ningú tórnia a altre mal per  mal, ans bé seguiu sempre lo que és bo  
1Te 5,22 22 Guardau’s de tota apariència de  mal. 23 I el mateix Déu de pau vos  
2Te 3,3  que us confirmarà i guardarà de  mal. 4 I confiam en lo Senyor, per lo que  
2Tm 3,13 homes dolents i impostors aniran de  mal en pitjor, enganyant i sent enganyats. 
2Tm 4,14 Alexandri, lo calderer, me féu molt  mal: Déu lo pàguia segons ses obres. 15  
Tt 2,8  se confónguia, no tenint res de  mal que dir de nosaltres. 9 Exhorta als  
Tt 3,2  a tota obra bona, 2 que no diguen  mal de ningú, que no sien pledegistes, ans 
He 3,12  hi haja entre vosaltres algun cor  mal d’incredulitat, apartant-se de Déu  
He 5,14  per a discernir lo bé del  mal. 6,Tit Capítol VI Observa l’Apòstol  
Jm 2,2  i entràs també un pobre ab un  mal vestit, 3 i atenent al que ve vestit  
Jm 3,8  pot domar la llengua, que és un  mal que no cessa i està plena de metzina  
Jm 4,3  no rebeu; i això és perquè demanau  mal, per a safisfer vostres passions. 4  
Jm 4,11  vos exaltarà. 11 Germans, no digau  mal los uns dels altres. Lo qui diu mal de 
Jm 4,11 mal los uns dels altres. Lo qui diu  mal de son germà, o judica a son germà,  
Jm 4,11  germà, o judica a son germà, diu  mal de la Llei i judica la Llei. I si  
1Pe 3,9  modestos, humils; 9 no tornant  mal per mal, ni maledicció per maledicció, 
1Pe 3,9  humils; 9 no tornant mal per  mal, ni maledicció per maledicció, ans bé  
1Pe 3,10  dies bons, refrènia sa llengua del  mal, i sos llavis no pàrlien engany. 11  
1Pe 3,11  no pàrlien engany. 11 Desviïs del  mal i òbria bé, búsquia pau i vaja detràs  
1Pe 3,12  està contra aquells que obren  mal.» 13 ¿I qui és lo qui podrà danyar-  
1Pe 3,16  per a què en lo que diuen  mal de vosaltres sien confundits los que  
1Pe 3,17  que sofriu per fer bé que per fer  mal. 18 Perquè també Cristo una vegada  
2Pe 2,10  presumptuosos i no temen parlar  mal de les autoritats superiors; 11  
3Jn 11  no vulles seguir lo que és  mal, sinó lo que és bo. Lo qui fa bé, és  
3Jn 11 bo. Lo qui fa bé, és de Déu; qui fa  mal, no vegé a Déu. 12 Tots donen  
Lc 19,22  sembrat. 22 »Llavors ell li digué:  »–Mal criat, per ta pròpia boca te  
Mt 12,39  los respongué dient: –La generació  mala i adulterina demana senyal; emperò no 
Mt 12,45  Així també esdevindrà a aquesta  mala raça. 46 Mentres ell estava platicant 
Lc 13,11  posseïda de l’esperit, que estava  mala feia divuit anys i tan encorbada que  
Lc 15,30  tota sa llegítima ab dones de  mala vida, haveu fet matar per a ell lo  
Lc 20,23 Cèsar, o no? 23 I ell, coneixent sa  mala fe, los digué: –Per què em tentau? 24 
Ef 4,29  al menesterós. 29 No isca paraula  mala de vostra boca, sinó la que és bona  
Col 3,5  impuresa, luxúria, concupiscència  mala i avarícia, que és idolatria. 6 Per  
2Tm 4,18  Senyor me deslliurarà de tota obra  mala i em preservarà per a son Regne  
He 10,22  los cors d’una consciència  mala i rentats los cossos ab aigua pura.  
Jm 3,16 allí hi ha inconstància i tota obra  mala. 17 Emperò la sabiduria que baixa de  
Jm 4,16  Tota jactància semblant és  mala. 17 Aquell, doncs, que sap fer bé i  
Lc 3,37  que ho fou de Jared, que ho fou de  Malaleel, que ho fou de Cainan, 38 que ho  
Mt 25,36  36 desnú, i me cobríreu;  malalt, i me visitàreu; estava en la  
Mt 25,39  vestírem? 39 ¿O quan vos vegérem  malalt, i en la presó, i vos anàrem a  
Mt 25,43  estava desnú, i no em cobríreu;  malalt, i en la presó, i no em vinguéreu a 
Mt 25,44  o ab set, o foraster, o desnú, o  malalt, o en la presó, i no us havem  
Lc 7,10  sa al criat que havia estat  malalt. 11 I succeí després que anava a  
Jn 4,46 hi havia un noble que tenia un fill  malalt en Cafarnaüm. 47 Havent oït aquest  
Jn 5,5  feia trenta-vuit anys que estava  malalt. 6 I veent-lo Jesús que jeia, i  
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Jn 5,6  que molt temps havia estava  malalt, li digué: –Vols ésser curat? 7 Lo  
Jn 5,7  li digué: –Vols ésser curat? 7 Lo  malalt li respongué: –Senyor, jo no tinc  
Jn 11,1  ciutat de Galilea. 1 I hi havia  malalt un home anomenat Làssaro, resident  
Jn 11,2 la qual, Làssaro, era lo qui estava  malalt. 3 Les germanes d’aquest, doncs,  
Jn 11,3  que aquell a qui vos amau està  malalt. 4 I oint-ho Jesús los digué:  
Jn 11,6  oigué, doncs, que aquest estava  malalt, se detingué encara dos dies en lo  
Ac 4,9 ’ns demana raó del bé fet a un home  malalt, per virtut de qui ha estat est  
Fl 2,26 perquè havíeu sabut que havia estat  malalt. 27 I certament estigué malalt, i  
Fl 2,27  malalt. 27 I certament estigué  malalt, i casi a la mort; mes Déu tingué  
2Tm 4,20  en Corinti i a Tròfim lo deixí  malalt en Milet. 21 Apressura’t a venir  
Jm 5,14  alegre? Càntia salms. 14 ¿Està  malalt algú entre vosaltres? Crídia als  
Jm 5,15  15 I l’oració de la fe salvarà al  malalt, i el Senyor l’aliviarà, i si  
Lc 4,39  Llavors, havent-se acostat a la  malalta, reprengué a la febre, i la febre  
Ac 9,37 I succeí que en aquells dies caigué  malalta, i es morí. I després que l’  
Jn 11,4 oint-ho Jesús los digué: –Aquesta  malaltia no és mortal, sinó que és per la  
Lc 7,21  mateixa hora curà a molts de  malalties, de llagues i d’esperits  
Mt 8,Tit  de sant Pere, i a molts altres  malalts. No vol admetre a un escriba que  
Mt 8,16  i curà a tots los que estaven  malalts. 17 Per a què es complís lo que  
Mt 10,8  acercat lo Regne del cel.» 8 Curau  malalts, ressuscitau morts, netejau  
Mt 14,Tit les oles del mar, i cura a tots los  malalts que se li presenten o toquen son  
Mt 14,14 tingué compassió d’ells i curà sos  malalts. 15 I havent-se fet vespre se li 
Mt 14,35  comarca, i li presentaven tots los  malalts. 36 I li suplicaven que els deixàs 
Mc 1,32  li portaven tots los que estaven  malalts i els esperitats. 33 I tota la  
Mc 2,17  de metge, sinó los que estan  malalts; puix no he vingut a cridar  
Mc 6,Tit  sobre l’aigua i cura a molts  malalts. 1 I havent eixit d’allí, se n’  
Mc 6,5  algun; solament curà alguns pocs  malalts posant les mans sobre d’ells. 6 I 
Mc 6,13  dimonis, i ungien ab oli molts  malalts i curaven. 14 I això arribà a  
Mc 6,55  li portaven de tota ella los  malalts en sos llits tan prest com oïren  
Mc 6,56  granges o en ciutats, posaven los  malalts en los carrers i li suplicaven que 
Mc 16,18  posaran les mans sobre dels  malalts, i es curaran. 19 I el Senyor  
Lc 4,40  posta del sol, tots los que tenien  malalts de diferents dolències los hi  
Lc 5,31  de metge, sinó los que estan  malalts. 32 No he vingut a cridar los  
Lc 6,Tit  Anomena los dotze apòstols. Cura  malalts i predica aquell admirable sermó  
Lc 9,2  lo Regne de Déu i a curar los  malalts. 3 I els digué: –No us emporteu  
Lc 10,9 que us pòsien davant. 9 I curau als  malalts que hi haja en ella, i dieu-los: 
Jn 5,3 los quals jeia una gran multitud de  malalts, cegos, coixos, paralítics, que  
Jn 6,2  que feia sobre los que estaven  malalts. 3 I Jesús pujà a una muntanya i  
Ac 5,15 lo Senyor), 15 tant, que treien los  malalts als carrers i els posaven en llits 
Ac 5,16 les ciutats comarcanes, portant los  malalts i els que eren aturmentats dels  
Ac 19,12 Pau, 12 de manera que aplicaven als  malalts los mocadors i cenyidors de son  
1Co 11,30  ha entre vosaltres molts dèbils i  malalts, i molts que dormen. 31 Puix si  
Jm 5,Tit  a no jurar. Parla de la unció dels  malalts i de l’eficàcia de l’oració. 1  
Mt 9,17 i es vessa lo vi, i los bots se fan  malbé. Sinó que posen vi novell en bots  
Mc 2,22  els bots i es vessarà, i es faran  malbé els bots. Sinó que deu posar-se el 
Lc 5,37  bots, se vessarà lo vi i se faran  malbé los bots. 38 Ans bé lo vi novell se  
Jud 16  16 Aquestos són uns murmuradors  malcontents, que caminen segons ses  
Jn 18,Tit 18,Tit Capítol XVIII Jesús és pres;  Malcos, ferit. Fugen los apòstols. Pere  
Jn 18,10  dreta. I aquest criat s’anomenava  Malcos. 11 I Jesús digué a Pere: –Torna l’ 
Lc 6,45  del mal tresor de son cor trau la  maldat. Puix de l’abundància del cor  
Lc 11,39  interior està ple de rapinya i de  maldat. 40 Insensats!, ¿lo qui féu lo que  
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Ac 3,26 a fi de que cada u s’apàrtia de sa  maldat. 4,Tit Capítol IV Los apòstols,  
Ac 8,22 Arrepenteix-te, doncs, d’aquesta  maldat teva, i prega a Déu per si acàs te  
Ac 24,20  mateixos si trobaren en mi alguna  maldat quan jo compareguí davant del  
Rm 1,29  de fornicació, d’avarícia, de  maldat, plens d’enveja, d’homicidi, de  
1Co 5,2  vosaltres lo qui cometé aquesta  maldat. 3 Mes jo, en veritat, encara que  
Jm 3,6  6 I la llengua és foc, un món de  maldat. Així la llengua se conta entre  
Mc 7,22  22 los furts, les avarícies, les  maldats, lo frau, les deshonestedats, l’  
Rm 1,30  superbos, altius, inventors de  maldats, desobedients a sos pares, 31  
Rm 4,7 7 dient: «Benaventurats aquells les  maldats dels quals són perdonades i los  
Ap 18,5  i el Senyor s’ha recordat de ses  maldats. 6 Tornau-li a donar, així com  
Jn 9,28  seus? 28 Llavors l’ompliren de  maldicions i li digueren: –Sies tu  
1Co 5,11  és fornicari o avaro o idòlatra o  maldient o embriac o rapinyador; ab un  
1Pe 4,15  com un homicida, o un lladre, o un  maldient, o un curiós en los negocis d’  
1Co 6,10  els avaros, ni els vinosos, ni els  maldients, ni els rapinyadors, posseiran  
1Tm 3,11 mullers sien igualment honestes, no  maldients, sòbries, fiels en totes les  
Ac 23,12  dels jueus i se conjuraren baix  maledicció dient que no havien de menjar  
Ac 23,14  nos havem obligat, baix de  maledicció, a no tastar bocí fins que  
Ac 23,21 de parada, i han jurat baix pena de  maledicció, que no menjarien ni beurien  
Rm 3,14 14 la boca dels quals està plena de  maledicció i d’amargor. 15 Los peus estan 
Ga 3,10  les obres de la Llei estan baix la  maledicció; puix està escrit: «Maleït tot  
Ga 3,13  elles». 13 Cristo nos redimí de la  maledicció de la Llei, essent fet  
Ga 3,13  maledicció de la Llei, essent fet  maledicció per nosaltres; perquè està  
He 6,8  és rebutjada i està prop de  maledicció; lo fi de la qual és ser  
Jm 3,10  mateixa boca proceeix benedicció i  maledicció. Germans meus, no convé que feu 
1Pe 3,9  9 no tornant mal per mal, ni  maledicció per maledicció, ans bé al  
1Pe 3,9  mal per mal, ni maledicció per  maledicció, ans bé al contrari, beneint;  
2Pe 2,14 exercitat en avarícia, com fills de  maledicció; 15 los quals, deixant lo camí  
Ap 22,3  3 I no hi haurà allí mai més  maledicció, sinó que els tronos de Déu i  
Mc 11,Tit  triümfant de Jesús en Jerusalem.  Maledicció de la figuera. Los mercaders  
1Tm 5,14  família, i que no dónien ocasió de  maledicència a l’enemic. 15 Perquè  
Mt 21,Tit temple als que estaven venent allí.  Maleeix una figuera. I confon als seus  
Lc 6,28  us volen mal, 28 beneïu als que us  maleeixen, i pregau per a los que us  
1Co 4,12 obrant ab nostres pròpies mans; nos  maleeixen, i els beneïm; nos persegueixen, 
Ac 23,4  4 I els que estaven allí digueren:  –¿Maleeixes tu al sumo sacerdot de Déu? 5  
Mt 15,4  pare i a la mare.” I: “Aquell que  maleesca al pare o a la mare morirà de  
Mc 7,10  pare i a ta mare.” I: “Aquell que  maleesca a son pare o a sa mare, morirà de 
Mt 5,11  quan per amor de mi vos  maleesquen i perseguesquen, i diguen,  
Ap 9,21  de sos homicidis, ni de sos  maleficis, ni de sa fornicació, ni de sos  
Ap 18,23  homes de la terra, perquè en tos  maleficis foren enganyades totes les  
1Pe 2,23  23 lo qual, essent maleït, no  maleïa; patint, no amenaçava, sinó que s’ 
Jn 7,49  turba que no comprèn la Llei és  maleïda. 50 Nicodemus, aquell mateix que a 
Jm 3,9  beneïm a Déu i al Pare, i ab ella  maleïm als homes que foren fets a  
Ac 19,9  endurissen de cor i no creguessen,  maleint lo camí del Senyor davant de la  
Mt 26,74 te descobreix. 74 Llavors començà a  maleir i a jurar que no coneixia tal home. 
Mc 14,71  és semblant. 71 I ell començà a  maleir i a jurar dient: –No conec a aqueix 
Ac 23,5  sacerdots, perquè escrit està: “No  maleiràs al príncep de ton poble.” 6 I  
Mc 11,21  –Mestre, veus aquí la figuera que  maleíreu, s’ha assecat. 22 I responent  
1Pe 2,23  en sa boca»; 23 lo qual, essent  maleït, no maleïa; patint, no amenaçava,  
Ga 3,10  la maledicció; puix està escrit:  «Maleït tot aquell que no permanesca en  
Ga 3,13  per nosaltres; perquè està escrit:  «Maleït tot aquell que penja en un arbre.» 
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Mt 25,41  a l’esquerra: »–Apartau’s de mi,  maleïts, al foc etern, que està aparellat  
Ap 21,8  los covards, i incrèduls, i  maleïts, i homicides, i fornicaires, i  
Rm 12,14 persegueixen; beneïu-los i no els  maleïu.15 Alegrau-vos ab los que s’  
Mt 12,35  dolent del mal tresor trau coses  males. 36 I jo us dic que, de tota paraula 
Jn 3,19  que la llum, perquè ses obres eren  males. 20 Puix tot aquell que obra mal  
Jn 5,29  emperò los que hagen fet obres  males eixiran per a ressuscitar a sa  
Jn 7,7  testimoni d’ell que ses obres són  males. 8 Pujau vosaltres a eixa festa; jo  
Rm 2,Tit  són tant i més culpables per ses  males obres que els gentils. La verdadera  
Rm 13,3  a les obres bones, sinó a les  males. ¿Vols tu no tenir temor de la  
1Co 10,6  no siam cobdiciosos de les coses  males, com ells les cobdiciaren. 7 Ni us  
1Co 15,33  33 No us deixeu seduir: les  males companyies corrompen les bones  
Col 1,21 de Déu i fet enemics de cor per les  males obres, 22 ara, ab tot, vos ha  
1Tm 6,4  enveges, renyines, blasfèmies,  males sospites, 5 altercats d’homes d’  
Tt 1,12  els de Creta sempre són mentiders,  males bèsties i ventres peresosos. 13  
2Pe 2,Tit  Sant. 2,Tit Capítol II Descriu les  males arts dels falsos doctors i parla de  
1Jn 3,12  què el matà? Perquè ses obres eren  males, i les de son germà, bones. 13 No  
2Jn 11  lo qui el saluda comunica en ses  males obres. 12 Tenint moltes coses que  
Jn 18,30  dient: –Si no fos aquest un  malfactor no te l’hauríem entregat. 31 I  
2Tm 2,9  jo sofrint fins en cadenes, com un  malfactor; mes la paraula de Déu no està  
Lc 23,32  ab ell altres dos homes, que eren  malfactors, per a fer-los morir. 33 I  
1Pe 2,12 com ara murmuren de vosaltres com a  malfactors, considerant-vos per vostres  
1Pe 2,14  enviats per ell per a càstig dels  malfactors i per alabança dels bons. 15  
Mt 22,18  18 Emperò Jesús, coneixent la  malícia d’ells, digué: –Per què em  
Mc 12,15 o no li donarem? Ell, comprenent la  malícia d’ells, los digué: –Per què em  
Rm 1,29  29 plens de tota iniquitat, de  malícia, de fornicació, d’avarícia, de  
1Co 5,8  no ab llevat vell, ni ab llevat de  malícia i depravació, sinó ab lo pa àzim  
1Co 14,20  en lo seny; mes siau infants en la  malícia, emperò homes en lo seny. 21 Està  
Ef 4,31  i clamor, i blasfèmia, ab tota  malícia; 32 ans bé siau benignes los uns  
Col 3,8  aquestes coses: ira, indignació,  malícia, blasfèmia, paraula torpe de  
Tt 3,3  vàrios afectes i plaers, vivint en  malícia i en enveja, avorribles i avorrint 
Jm 1,21  tota immundícia i abundància de  malícia, rebeu ab mansuetud la paraula que 
1Pe 2,Tit cristians a que sien sincers i sens  malícia, com los infants, i a que es  
1Pe 2,1  de Cristo. 1 Deixant, doncs, tota  malícia, i tot engany, i hipocresia, i  
1Pe 2,16  usant la llibertat per capa de la  malícia, sinó com servos de Déu. 17 Honrau 
Ap 16,2  terra; i vingué una llaga cruel i  maligna sobre els homes que tenien lo  
Mc 7,22 lo frau, les deshonestedats, l’ull  maligne, la blasfèmia, la supèrbia, la  
Ac 19,15  Esceva. 15 Emperò l’esperit  maligne respongué i digué: –Conec a Jesús  
Ac 19,16  I l’home en qui estava l’esperit  maligne saltà sobre d’ells i, apoderant- 
Rm 7,13  que el pecat se tornàs sobremanera  maligne per lo manament. 14 Puix sabem que 
Ef 6,16  totes les fletxes enceses del  maligne. 17 Preneu també l’elm de la  
Mt 13,19  aquell Regne i no l’entén, ve lo  Maligne i arrabassa lo que s’havia  
1Jn 2,13  joves, perquè haveu vençut al  Maligne. Vos escric a vosaltres, infants,  
1Jn 2,14  en vosaltres, i haveu vençut al  Maligne. 15 No ameu al món ni les coses  
1Jn 3,12  12 No així com Caín, que era del  Maligne i matà a son germà. I per a què el 
1Jn 5,18  de Déu se guarda a si mateix i el  Maligne no el toca. 19 I nosaltres sabem  
1Jn 5,19  Déu i tot lo món està posat en lo  Maligne. 20 I sabem que vingué lo Fill de  
Lc 7,21 malalties, de llagues i d’esperits  malignes, i donà vista a molts cegos. 22  
Lc 8,2 a qui ell havia curat dels esperits  malignes i de dolències: Maria, anomendada 
Ac 19,12 les dolències i eixien los esperits  malignes. 13 I alguns jueus exorcistes que 
Ac 19,13  que estaven posseïts dels esperits  malignes dient: –Jo us conjuro per Jesús  
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Ef 6,12  d’aquest món, contra els esperits  malignes en los aires. 13 Per lo tant,  
3Jn 10  obres que fa, espargint paraules  malignes contra de nosaltres; i com si  
Rm 1,29  de disputes, d’engany, de  malignitat; murmuradors, 30 detractors,  
Ef 4,14  qualsevol vent de doctrina per la  malignitat dels homes que enganyen ab  
Mt 5,26 allí fins que hages pagat l’última  malla. 27 »Haveu oït que es digué als  
Mc 12,42  dos peces petites del valor d’una  malla. 43 I cridant a sos deixebles, los  
Lc 12,59  d’allí fins haver pagat l’última  malla. 13,Tit Capítol XIII Exhortació a l’ 
He 10,35  i durader en lo cel. 35 No  maŀlogreu, doncs, vostra confiança, la  
Mt 4,Tit  als galileus i cura diferents  mals. 1 Llavors Jesús fou impelit al  
Mt 4,24  de salut i acomesos de diferents  mals i dolors, i los posseïts dels  
Mt 5,45  fa eixir lo seu sol sobre bons i  mals, i ploure sobre justos i pecadors. 46 
Mt 7,11  serp? 11 Doncs, si vosaltres, sent  mals, sabeu donar coses bones a vostres  
Mt 8,17  digué: «Ell mateix prengué nostres  mals i carregà ab nostres dolències.» 18  
Mt 9,12  de metge, sinó los que estan  mals. 13 Anau, doncs, i apreneu què  
Mt 15,19 a l’home. 19 Puix del cor ixen los  mals pensaments, los homicidis, los  
Mc 1,34  a molts que patien de diferents  mals, i llançà molts dimonis, i no els  
Mc 3,15  15 I els donà poder per a curar  mals i per a llançar dimonis. 16 I a Simó  
Mc 7,21 de dins del cor de l’home ixen los  mals pensaments, los adulteris, les  
Mc 7,23  la fatuïtat. 23 Tots aquestos  mals ixen de dins i fan a l’home impur.  
Lc 3,19 muller de son germà, i per tots los  mals que Herodes havia fet, 20 hi anyadí,  
Lc 6,18 a oir-lo i a que els curàs de sos  mals. I els que eren aturmentats dels  
Lc 11,13  13 Si vosaltres, doncs, sent  mals, sabeu donar regalos bons a vostres  
Lc 16,25 ta vida, i que Làssaro no rebé sinó  mals. Així és que ara ell és aquí  
Ac 5,15 ells i quedassen deslliurats de sos  mals. 16 I acudia també a Jerusalem molta  
Ac 28,Tit d’un escurçó en Malta. Cura vàrios  mals. Continua son viatge a Roma, a on  
Ac 28,9  d’això, venien tots quants tenien  mals en l’isla, i eren curats. 10 Los  
Rm 5,Tit  del qual no sols borra los  mals del pecat, sinó que ens omple d’  
2Co 4,Tit  però plens d’esperança. Los  mals d’aquesta vida són de poca duració;  
Ef 5,16  lo temps, perquè los dies són  mals. 17 Per lo tant, no siau indiscrets,  
Fl 3,2  ’s dels cans, guardau’s dels  mals operaris, guardau’s de la incisió. 3 
1Tm 6,10 i perdició. 10 Perquè arrel de tots  mals és l’avarícia, ab la codícia de la  
Jm 1,13  perquè Déu no pot ser tentat dels  mals i ell no tenta a ningú, 14 sinó que  
Jm 4,Tit  Capítol IV Discòrdies i altres  mals que causen les passions  
Ap 2,2 paciència, i que no pots sofrir als  mals; i que provares a aquells que diuen  
Ac 28,Tit  Pau és picat d’un escurçó en  Malta. Cura vàrios mals. Continua son  
Lc 9,42  lo dimoni lo tirà per terra i el  maltractà. 43 Emperò Jesús reprengué a l’ 
Mc 1,26 dient: –Calla e ix de l’home. 26 I  maltractant-lo l’esperit impur i fent  
Mt 24,49  tarda a venir”, 49 i començàs a  maltractar a sos companys i a menjar i  
Ac 12,1  lo rei Herodes alçà la mà per a  maltractar a alguns de la Iglésia. 2 I  
Ac 21,32 al tribú i als soldats, cessaren de  maltractar a Pau. 33 Llavors, arribant lo  
Mt 26,67  li escopiren a la cara i el  maltractaren a cops de puny, i altres li  
Lc 20,10  Mes ells, després d’haver-lo  maltractat, lo despatxaren sense res. 11  
Ac 21,Tit  Allí se purifica en lo temple i,  maltractat dels jueus, és deslliurat per  
Ac 7,26  »–Barons, sou germans, per què us  maltractau l’un a l’altre? 27 »Emperò lo 
Ac 18,17  príncep de la sinagoga, lo  maltractaven a colps davant del tribunal,  
Lc 3,14  què farem? I els digué: –No  maltracteu a ningú ni el calumnieu, i  
Lc 9,41  Jesús digué: –O raça infiel i  malvada! Fins a quan estaré ab vosaltres i 
1Co 5,13  fora de vostra companyia aqueix  malvat. 6,Tit Capítol VI Contra los  
Ga 1,4  deslliurar-nos d’aquest present  malvat sigle, segons la voluntat de Déu i  
Mc 15,28  que diu: «I fou contat entre los  malvats.» 29 I els que passaven  
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Lc 22,37  escrit: “I fou contat entre los  malvats.” Puix les coses que foren  
Ac 2,23  crucificant-lo per mans de  malvats. 24 Al qual Déu ha ressuscitat,  
2Tm 3,2  a sos pares, desagraïts,  malvats, 3 desnaturalisats, inquiets,  
2Pe 2,7  la conversació impúdica d’aquells  malvats, 8 puix aqueix home just, habitant 
2Pe 2,9 temptació als justos i reservar los  malvats per a què sien aturmentats en lo  
Lc 21,23 les prenyades i de les que donen de  mamar en aquells dies! Perquè hi haurà  
Lc 11,27 que t’ha portat i los pits que has  mamat. 28 I ell digué: –Ans bé  
2Tm 3,8 de la veritat. 8 I així com Janes i  Mambres resistiren a Moisès, així aquestos 
Mt 21,16  “de la boca dels petits i dels que  mamen tragueres alabança perfeta”? 17 I  
Mt 8,Tit un escriba que volia seguir-lo, i  mana a un de sos deixebles que sens  
Mt 25,Tit  i dels talents, ab les quals Jesús  mana estar alerta i practicar bones obres  
Mc 1,27  Puix fins als esperits impurs  mana ab autoritat i l’obeeixen. 28 I  
Lc 4,36  Perquè ell ab poder i autoritat  mana als esperits impurs i ixen. 37 I se  
Lc 8,25  altres: –Qui serà aquest que així  mana als vents i al mar i l’obeeixen? 26  
Ac 4,Tit  la fe de Jesucrist. Se’ls  mana que no predíquien. S’aumenten los  
2Co 8,8 aquesta gràcia. 8 No ho dic com qui  mana, sinó per a experimentar ab motiu de  
1Tm 5,7  mentres viu. 7 I aquestes coses  mana-les, perquè elles sien  
1Tm 6,17  Amén. 17 Als rics d’aquest món  mana’ls que no sien altius ni confiïn en  
Jm 3,11  una font per un mateix canal  mana aigua dolça i amarga? 12 ¿Per  
Ap 2,Tit  iglésies. 2,Tit Capítol II Se li  mana a l’Apòstol que escriga vàrios  
Ap 10,Tit  tocat la trompeta. Una veu del cel  mana a sant Joan que prenga aquell llibre  
Mt 27,64  de tres dies ressuscitaré.” 64  Mana, doncs, que es guàrdia lo sepulcre  
2Co 2,Tit la fe estau ferms. 2,Tit Capítol II  Mana que l’incestuós arrepentit sia  
1Tm 4,11  especialment dels que creuen. 11  Mana aquestes coses i ensenya-les. 12  
Mt 8,4 ’t al sacerdot, i ofereix lo do que  manà Moisès per a testimoni d’ells. 5 I  
Mt 8,18  una gran turba a l’entorn seu,  manà que es passàs a l’altre costat de l’ 
Mt 8,26  fe? I alçant-se immediatament,  manà als vents i al mar, i se seguí una  
Mt 12,16  i els curà a tots. 16 I els  manà que no el descobrissen. 17 Per a què  
Mt 14,9  i dels que estaven ab ell a taula,  manà donar-se-li. 10 I envià i féu  
Mt 15,35  –Set, i uns pocs peixets. 35 I  manà a la gent que s’assentassen sobre de 
Mt 16,20  deslligat en lo cel. 20 Aleshores  manà a sos deixebles que no diguessen a  
Mt 17,9  al baixar ells de la muntanya, los  manà Jesús dient: –A ningú digau lo que  
Mt 18,25  25 I com no tingués d’a on pagar,  manà son amo que fos vengut ell, sa  
Mt 19,7 I ells replicaren: –Per què, doncs,  manà Moisès donar carta de repudi i  
Mt 27,10  lo camp de l’oller, així com ho  manà lo Senyor.» 11 I Jesús fou presentat  
Mt 27,58  lo cos de Jesús. Llavors Pilat  manà donar-li lo cos. 59 I prenent Josep 
Mc 1,44  per ta limpiesa lo que Moisès  manà en testimoni a ells. 45 Emperò ell,  
Mc 3,9  a ell en gran multitud. 9 I  manà a sos deixebles que li tinguessen una 
Mc 5,43  ab gran temor. 43 I ell los  manà molt estretament que ningú ho sabés,  
Mc 6,8  sobre los esperits impurs. 8 I els  manà que no se’n portassen res per al  
Mc 6,27  que enviant un de sa guàrdia, li  manà portar lo cap de Joan en una plata. I 
Mc 6,39  –Cinc, i dos peixos. 39 I els  manà que els fessen sentar a tots en  
Mc 7,36  i parlava distinctament. 36 I els  manà que no ho diguessen a ningú; emperò,  
Mc 8,6  teniu? Ells digueren: –Set. 6 I  manà a la gent que s’assentàs en terra. I 
Mc 8,7  alguns peixets, i els beneí, i  manà que els distribuïssen també. 8 I  
Mc 8,15 més que un pa en la barca. 15 I els  manà dient: –Teniu compte i guardau-vos  
Mc 9,8  I quan baixaven de la muntanya los  manà que a ningú diguessen lo que havien  
Mc 10,3 ell, responent, los digué: –Què vos  manà Moisès? 4 Ells digueren: –Moisès  
Mc 10,49  de mi. 49 I Jesús, parant-se, lo  manà cridar. Criden, doncs, al cego i li  
Mc 13,34 sos sirvents lo que havia de fer, i  manà al porter que vetllàs. 35 Vetllau,  
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Lc 4,10  dalt baix. 10 Puix escrit està que  “manà a sos àngels te guàrdien; 11 i te  
Lc 5,14  I luego lo deixà la lepra. 14 I li  manà que no ho digués a ningú, ans bé:  
Lc 5,14  i ofereix per ta netedat, segons  manà Moisès en testimoni a ells. 15 I tant 
Lc 8,55  retornà a ella, i s’alçà luego. I  manà que li donassen de menjar. 56 I sos  
Lc 8,56  pares quedaren atordits; i ell los  manà que no diguessen a ningú lo que havia 
Lc 9,21 Déu. 21 Llavors ell los apercebí, i  manà que no ho diguessen a ningú 22 dient  
Lc 17,9  al tal criat perquè féu lo que li  manà? 10 Jo crec que no. Així també  
Lc 18,40  de mi. 40 I parant-se Jesús,  manà que l’hi portassen. I quan estigué  
Lc 19,15  haver pres possessió de son regne,  manà que vinguessen aquells criats a qui  
Ac 1,4  de Déu. 4 I menjant ab ells, los  manà que no partissen de Jerusalem, sinó  
Ac 5,34  home ben reputat de tot lo poble,  manà que isquessen fora aquells homes per  
Ac 8,38  Jesucrist és lo Fill de Déu. 38 I  manà parar lo carro, i baixaren los dos  
Ac 10,42  d’entre els morts. 42 I ens  manà que predicàssem al poble i que  
Ac 10,48  Sant així com nosaltres? 48 I  manà que fossen batejats en lo nom del  
Ac 12,19  després d’examinats los guardes,  manà donar-los la mort. I ell passà de  
Ac 13,47  47 Perquè lo Senyor així nos ho  manà, dient: “Jo t’he posat per llum dels 
Ac 21,33  arribant lo tribú, lo prengué i el  manà lligar ab dos cadenes, i li preguntà  
Ac 21,34 cosa certa per causa de l’alborot,  manà que el portassen a la fortalesa. 35 I 
Ac 22,24  pols a l’aire, 24 lo tribú  manà ficar-lo a la fortalesa i donar-  
Ac 22,30 per acusar-lo, lo féu deslligar i  manà que es juntassen los sacerdots i tot  
Ac 23,2  I Ananies, príncep dels sacerdots,  manà als que estaven prop d’ell que el  
Ac 23,10  que ells no despedaçassen a Pau,  manà venir als soldats i que el traguessen 
Ac 23,22  lo tribú despedí al jove, i li  manà que no digués a ningú que li havia  
Ac 24,23  Lísias vos donaré audiència. 23 I  manà a un centurió que guardàs a Pau i li  
Ac 25,6  sentant-se en lo tribunal,  manà que li portassen a Pau. 7 Luego que  
Ac 27,43  salvar a Pau, prohibí tal cosa, i  manà que els que sabessen nedar se  
He 9,4  l’urna d’or que contenia lo  manà i la vara d’Aaron que havia florit i 
Ap 13,16  la figura de la bèstia. 16 I  manà que tots los homes, grans i xics,  
Lc 17,10  façau totes les coses que vos són  manades, dieu: “Servos inútils som, havem  
Ac 13,1 anomenat Negre, i Luci de Cirene, i  Manahèn, germà de llet d’Herodes lo  
2Te 3,4  que feu i fareu lo que us  manam. 5 I el Senyor encamínia vostres  
2Te 3,12  condueixen d’aquesta manera, los  manam i exhortam per nostre Senyor  
Mt 15,3 –I vosaltres, per què traspassau lo  manament de Déu per vostra tradició? Puix  
Mt 15,6 desobligat.” I així haveu fet va lo  manament de Déu per vostra tradició. 7  
Mt 22,36  -lo: 36 –Mestre, quin és lo gran  manament de la Llei? 37 Jesús li  
Mt 22,38  Aquest és lo més gran i lo primer  manament. 39 I lo segon és semblant a ell: 
Mc 7,8  d’homes.” 8 »Perquè, deixant lo  manament de Déu, vos agafau ab la tradició 
Mc 7,9  9 I els deia: –Molt bé feu va lo  manament de Déu per observar vostra  
Mc 10,5  vostre cor vos deixà escrit aquest  manament. 6 Emperò al principi de la  
Mc 12,29 29 I Jesús li respongué: –Lo primer  manament de tots és: “Ou, Israel, lo  
Mc 12,30  tes forces.” Aquest és lo primer  manament. 31 I el segon és semblant a ell: 
Mc 12,31  com a tu mateix.” No hi ha altre  manament major que estos. 32 I l’escriba  
Jn 10,18  de recobrar-la. Aquest és lo  manament que rebí de mon Pare. 19 I hi  
Jn 13,34 dic ara a vosaltres. 34 Vos dono un  manament nou: que us ameu los uns als  
Jn 14,31  que jo amo al Pare; i com me donà  manament lo Pare, així faç també. »Alçau  
Ac 5,28  los preguntà 28 dient: –Ab exprés  manament vos manàrem que no ensenyàsseu 
Rm 7,8 Emperò lo pecat, prenent ocasió del  manament, obrà en mi tota concupiscència,  
Rm 7,9  temps; emperò quan sobrevingué lo  manament, revisqué lo pecat. 10 I jo quedí 
Rm 7,10  lo pecat. 10 I jo quedí mort; i lo  manament que era ordenat per a vida, fou  
Rm 7,11 Perquè lo pecat, prenent ocasió del  manament, me seduí i per ell me matà. 12  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

2269 
 

Rm 7,12  la Llei certament és santa, i lo  manament, sant, i just, i bo. 13 Que,  
Rm 7,13  tornàs sobremanera maligne per lo  manament. 14 Puix sabem que la Llei és  
Rm 13,9  i si hi ha algun altre  manament, està sumàriament comprès en  
Rm 16,26  dels profetes, segons lo  manament de l’etern Déu, declarat a totes 
1Co 7,6  ho dic per condescendència, no per  manament. 7 Perquè jo voldria que fósseu  
Ef 6,2 pare i a ta mare», que és lo primer  manament ab promesa: 3 «per a què et vaja  
1Tm 1,1  1 Pau, apòstol de Jesucrist per  manament de Déu, Salvador nostre, i del  
1Tm 1,5  que és en la fe. 5 Puix lo fi del  manament és la caritat proceint de cor  
1Tm 1,18 sigles dels sigles. Amén. 18 Aquest  manament t’encomano, fill Timoteu, segons 
1Tm 6,14  confessió, 14 que guàrdies aquest  manament sens màcula, irreprensible, fins  
He 7,5  Leví reben lo sacerdoci, tenen lo  manament de prendre los delmes del poble,  
He 7,16  qual és fet, no segons la llei del  manament carnal, sinó segons la virtut d’ 
He 7,18  l’ordre de Melquisedec.» 18 Lo  manament primer és abrogat verdaderament  
2Pe 2,21  girar les espatlles al sant  manament que els fou donat. 22 Puix los ha 
1Jn 2,7  camina. 7 Caríssims, no us escric  manament nou, sinó manament antic, que l’ 
1Jn 2,7  no us escric manament nou, sinó  manament antic, que l’haveu tingut des  
1Jn 2,7  haveu tingut des del principi. Lo  manament antic és la paraula que vosaltres 
1Jn 2,8  principi. 8 Emperò vos escric un  manament nou, lo qual és verdader en ell i 
1Jn 3,23  a sa vista. 23 I aquest és son  manament: que cregam en lo nom de son Fill 
1Jn 4,21  a Déu, a qui no veu? 21 I aquest  manament tenim d’ell: que el qui ama a  
2Jn 4 en veritat, així com havem rebut lo  manament del Pare. 5 I ara vos demano,  
2Jn 5  no com si us escrigués un nou  manament, sinó lo que havem tingut des del 
2Jn 6  los seus manaments. Aquest és lo  manament: que camineu en ell com l’haveu  
Mt 5,19  que viòlia un d’aquestos mínims  manaments, i ensènyia així als homes, serà 
Mt 15,9 honren en va, ensenyant doctrines i  manaments d’homes. 10 I convocada a si la 
Mt 19,17  vols entrar en la vida, guarda los  manaments. 18 Ell li digué: –Quins? I  
Mt 22,40 com a tu mateix. 40 D’aquestos dos  manaments dependeix tota la Llei i los  
Mc 7,7  m’honren, ensenyant doctrines i  manaments d’homes.” 8 »Perquè, deixant lo 
Mc 10,19  sinó Déu solament. 19 Tu saps los  manaments: No cometis adulteri, no màties, 
Mc 12,28  quin era lo primer de tots los  manaments. 29 I Jesús li respongué: –Lo  
Lc 1,6  irreprensiblement en tots los  manaments i estatuts del Senyor. 7 I no  
Lc 18,20  Déu tan solament. 20 Ja saps los  manaments: No mataràs, no fornicaràs, no  
Lc 18,21  mare. 21 Ell digué: –Tots aqueixos  manaments los he guardat des de ma  
Jn 14,15  faré. 15 »Si m’amau, guardau mos  manaments. 16 I jo pregaré al Pare, i vos  
Jn 14,21  i jo en vosaltres. 21 Qui té mos  manaments i els guarda, aqueix m’ama. I  
Jn 15,10  en mon amor. 10 Si guardau mos  manaments, permaneixereu en mon amor, així 
1Co 14,37  que les coses que us escric són  manaments del Senyor. 38 I el que no  
Tt 1,14 donant oïdos a faules de jueus ni a  manaments d’homes que s’aparten de la  
2Pe 3,2  profetes de qui us parlí, i els  manaments que us foren donats per los  
1Jn 2,Tit  Encarrega l’observància dels  manaments, especialment del primer.  
1Jn 2,3  l’havem conegut, si guardam sos  manaments. 4 Lo qui diu que el coneix, i  
1Jn 2,4  diu que el coneix, i no guarda sos  manaments, és un mentider, i la veritat no 
1Jn 3,Tit  exhortant a l’observància dels  manaments de Déu. 1 Considerau quina  
1Jn 3,22  rebrem d’ell, perquè guardam sos  manaments i fem les coses que són  
1Jn 3,24 ho ha manat. 24 I el qui guarda sos  manaments està en Déu, i Déu en ell; i en  
1Jn 5,2 de Déu: si amam a Déu i guardam sos  manaments. 3 Perquè aquest és l’amor de  
1Jn 5,3  és l’amor de Déu: que guardem sos  manaments, i els manaments d’ell no són  
1Jn 5,3  que guardem sos manaments, i els  manaments d’ell no són pesats. 4 Perquè  
2Jn 6  que caminem segons los seus  manaments. Aquest és lo manament: que  
Ap 12,17  de son llinatge, que guarden los  manaments de Déu i tenen lo testimoni de  
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Ap 14,12  dels sants que guarden los  manaments de Déu i la fe de Jesús. 13 I  
Mt 10,5  5 Jesús envià aquestos dotze,  manant-los i dient: –No aneu per lo camí 
Lc 2,1  proclamà un edicte de Cèsar August  manant que tothom fos empadronat. 2 I  
Ac 15,41  Cilícia, confirmant les iglésies,  manant que s’observassen los preceptes  
Ac 16,23  assots, los ficaren a la presó,  manant a l’escarceller que els guardàs ab 
Ac 21,25  cregueren, nosaltres havem escrit  manant que s’abstinguen de lo que fos  
Ac 24,8  nos l’arrancà de les mans, 8  manant que sos acusadors acudíssem a vós.  
1Tm 4,3  3 prohibint casar-se i  manant abstenir-se de les viandes que  
Mc 10,42  –Sabeu que aquells a qui es veu  manar sobre les nacions, les dominen, i  
Ac 25,21  per lo judici d’August, vaig  manar que el guardassen fins que jo l’  
Flm 8  molta llibertat en Jesucrist per a  manar-te lo que et convé, 9 emperò per  
Jm 3,12  figues? Així la font salada no pot  manar aigua dolça. 13 ¿Qui d’entre  
Ac 5,28  28 dient: –Ab exprés manament vos  manàrem que no ensenyàsseu en aquest nom;  
Ac 4,15  dir res en contra. 15 Emperò los  manaren eixir fora del Consell, i  
Ac 5,40  d’haver-los fet assotar, los  manaren que no parlassen més en nom de  
Ac 16,22  les túniques d’aquells, los  manaren assotar ab vergues. 23 I després  
Lc 8,31  31 I li suplicaven que no els  manàs anar a l’abisme. 32 I estava allí  
Ac 15,5  fossen circumcidats i que se’ls  manàs també guardar la Llei de Moisès. 6 I 
Ac 25,3 -li favor contra ell, per a què el  manàs venir a Jerusalem, posant-li  
Mt 1,10  Ezequies. 10 I Ezequies engendrà a  Manassès. I Manassès engendrà a Amon. I  
Mt 1,10  I Ezequies engendrà a Manassès. I  Manassès engendrà a Amon. I Amon engendrà  
Ap 7,6 dotze mil senyalats. De la tribu de  Manassès, dotze mil senyalats. 7 De la  
Mt 1,24  com l’àngel del Senyor li havia  manat, i rebé a sa muller. 25 I no la  
Mt 14,19  –Portau-me’ls aquí. 19 I havent  manat a la gent que s’assentassen sobre  
Mt 21,6 n’anaren, i feren lo que els havia  manat Jesús. 7 I menaren la somera i lo  
Mt 26,19  feren de la manera que Jesús havia  manat, i aparellaren la pasqua. 20 I  
Mt 28,16  a la muntanya a on Jesús los havia  manat. 17 I quan lo vegeren, l’adoraren;  
Mt 28,20  observar totes les coses que us he  manat. I mirau que jo estic ab vosaltres  
Mc 11,6  del modo que Jesús los havia  manat; i los el deixaren menar. 7 I  
Lc 3,13  –No exigiu més del que us està  manat. 14 I li preguntaven també los  
Lc 14,22 »–Senyor, ja he fet lo que m’haveu  manat, emperò encara queda lloc. 23 »I  
Lc 15,29  desobeït en res de lo que m’haveu  manat, i mai m’haveu donat un cabrit per  
Jn 8,5  en adulteri. 5 I Moisès nos té  manat en la Llei apedregar les tals. Vós,  
Ac 10,33 totes les coses que el Senyor t’ha  manat. 34 Llavors Pere obrí sa boca i  
Ac 18,2  sa muller (puix Claudi havia  manat eixir de Roma a tots los jueus), se  
Ac 28,3  del fred. 3 I havent Pau juntat un  manat de sarments i posant-los al foc,  
1Te 4,11 treballeu de mans, com vos ho tenim  manat. 12 I que camineu honestament envers 
Tt 1,5  en cada ciutat, com t’havia  manat. 6 Lo qui sia sens nota, marit d’  
1Jn 3,23  los uns als altres, com nos ho ha  manat. 24 I el qui guarda sos manaments  
Ap 9,4  escorpins de la terra. 4 I els fou  manat que no fessen dany a l’herba de la  
Mt 14,28  Pere dient: –Senyor, si sou vós,  manau-me que vinga per sobre l’aigua  
Mc 7,36  a ningú; emperò, com més los ho  manava, més ho divulgaven. 37 I tant més  
Lc 2,27  a practicar per ell lo que la Llei  manava, 28 llavors lo prengué ell en sos  
Lc 8,29  no m’aturménties. 29 I és perquè  manava a l’esperit impur que eixís de l’ 
2Co 9,12  servei, no solament supleix lo que  manca als sants, sinó que és abundant  
Rm 9,6  6 I no que la paraula de Déu haja  mancat; perquè no tots los que són d’  
Mt 18,8  puix més te val entrar en la vida  manco o coix, que tenint dues mans o dos  
Mc 9,42  talla-la: més te val entrar  manco en la vida, que tenir dos mans i  
Lc 14,21  i porta’m aquí los pobres, i els  mancos, i els cegos, i els coixos. 22 »I  
Jn 12,50  tinc de parlar. 50 I jo sé que son  mandato és la vida eterna. Les coses,  
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Ac 17,15  i després d’haver rebut son  mandato, per a què Silas i Timoteu anassen 
1Te 4,16  16 Perquè el mateix Senyor ab  mandato, i ab veu de l’arcàngel, i ab  
Ap 1,Tit  en l’isla de Patmos, escriu per  mandato de Déu la revelació que havia  
Lc 19,19  19 »Digué a est: »–Tu tindràs  mando també sobre cinc ciutats. 20 »I  
Lc 12,44 En veritat vos dic que li donarà lo  maneig dels béns que posseesca. 45 Emperò  
Mt 1,17  que s’anomena lo Cristo. 17 De  manera que totes les generacions des d’  
Mt 1,18  de Jesucrist fou d’aquesta  manera: estant Maria, sa mare, desposada  
Mt 2,10  estrella, se regositjaren en gran  manera. 11 I entrant en la casa, trobaren  
Mt 5,34  34 »Mes jo us dic: De ninguna  manera jureu. Ni per lo cel, perquè és lo  
Mt 6,1  fi de ser vistos d’ells; d’altra  manera no tindreu gallardó de vostre Pare  
Mt 8,24  que lo mar s’alborotà en tanta  manera, que les oles cobrien la barca; mes 
Mt 8,28  eixien de les sepultures, de tal  manera ferotges que ningú podia transitar  
Mt 9,17  vi novell en bots vells. D’altra  manera se rebenten los bots i es vessa lo  
Mt 10,19 ni lo que haveu de dir, ni de quina  manera, perquè en aquella hora se us  
Mt 12,22  cego i mut, i el curà, de  manera que parlà i vegé. 23 I tota la gent 
Mt 13,2 li acercà gran multitud de gent, de  manera que, entrant en una barca, s’  
Mt 13,32  les llegums, i se fa un arbre, de  manera que els aucells de l’aire vénen a  
Mt 13,40  els segadors són los àngels. 40 De  manera que així com se cull la sisanya i  
Mt 13,54  en les sinagogues d’ells, de  manera que es meravellaven i deien: –D’a  
Mt 15,31  a sos peus. I els curà. 31 De  manera que es meravellava la gent, veent  
Mt 17,22 dia. I ells se contristaren en gran  manera. 23 I havent arribat a Cafarnaüm,  
Mt 24,24  grans senyals i prodigis, de  manera que fins los elegits, si fos  
Mt 24,33  l’estiu. 33 Doncs, de la mateixa  manera, quan vejau tot això, sabeu que  
Mt 26,19  19 I los deixebles ho feren de la  manera que Jesús havia manat, i  
Mt 26,22  22 I estant contristats en gran  manera, començà cada u a dir: –Só tal  
Mt 27,14  el president se meravellà en gran  manera. 15 I acostumava lo president en  
Mc 1,27  27 I es meravellaven tots, de tal  manera que es preguntaven los uns als  
Mc 1,45 -ho i a divulgar l’acontescut, de  manera que Jesús ja no podia entrar de  
Mc 2,8 son esperit que pensaven d’aqueixa  manera, los diu: –Per què pensau així  
Mc 2,12  se n’anà a vista de tothom, de  manera que tots se meravellaren i  
Mc 2,21  un pedaç de panyo nou; d’altra  manera lo pedaç nou se’n porta el vell, i 
Mc 2,22  vi novell en bots vells; d’altra  manera el vi rebentarà els bots i es  
Mc 3,10  10 Perquè curava a molts, de  manera que tots los que patien d’algun  
Mc 4,32  llegums, i fa branques grans, de  manera que els aucells de l’aire poden  
Mc 4,37  entrar les oles en la barca, de  manera que esta s’omplia d’aigua. 38 I  
Mc 8,25  i començà a veure, i quedà sa, de  manera que veia clarament totes les coses. 
Mc 9,2  extrem blancs com una neu, de tal  manera que no hi ha blanquejador en lo món 
Mc 9,25 d’ell; i quedà com si fos mort, de  manera que molts deien: –És mort. 26  
Mc 12,21 deixà descendència. I de la mateixa  manera lo tercer. 22 I així mateix la  
Mc 15,5 Jesús ni per això respongué res, de  manera que Pilat se meravellava. 6 Mes  
Lc 1,60  sa mare, digué: –De ninguna  manera, sinó que s’anomenarà Joan. 61 I  
Lc 5,7 ajudar-los. I vingueren, i de tal  manera ompliren les dos barques, que casi  
Lc 5,36  en un vestit vell, perquè d’altra  manera lo nou romp lo vell, i ademés que  
Lc 5,37  en bots vells, perquè d’altra  manera lo vi novell rebentarà los bots, se 
Lc 6,23 gallardó en lo cel, puix d’aquesta  manera sos pares tractaren als profetes.  
Lc 8,36  ho havien vist los contaren de la  manera que havia estat deslliurat de la  
Lc 12,1 rodador de Jesús molta gent, de tal  manera que los uns atropellaven als  
Lc 13,3  vos perdreu tots de la mateixa  manera. 4 Així com també aquells divuit  
Lc 13,5  vosaltres pereixereu de la mateixa  manera. 6 I els deia també aquesta  
Lc 16,26  entre nosaltres i vosaltres, de  manera que los qui vullen passar d’aquí a 
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Lc 17,20  –Lo Regne de Déu no vindrà de  manera que es faça observar, 21 ni diran:  
Lc 18,11  peu, orava en son interior d’esta  manera: “Oh Déu!, gràcies vos dono perquè  
Lc 21,6 això que veeu serà destruït, de tal  manera que no quedarà pedra sobre pedra. 7 
Lc 22,4  sacerdots i ab los magistrats la  manera d’entregar-los-el. 5 Ells se  
Lc 23,31 l’arbre verd lo tracten d’aqueixa  manera, què faran ab lo sec? 32 I portaven 
Lc 23,55  Josep, observaren lo sepulcre i la  manera ab què havia estat depositat lo cos 
Jn 5,20  obres majors que estes, de  manera que vosaltres quedareu plens d’  
Jn 11,37 cego de naixement, no podria fer de  manera que Làssaro no morís? 38 Gemint,  
Jn 13,34  los uns als altres, i que de la  manera ab què jo us he amat, vos ameu  
Jn 15,4  jo permaneixeré en vosaltres. A la  manera que el sarment no pot de per si  
Jn 16,3 a Déu. 3 I vos tractaran d’aquesta  manera perquè no han conegut al Pare ni a  
Jn 21,1  Tiberíades, i se manifestà d’esta  manera: 2 Estaven junts Simó Pere i Tomàs, 
Ac 1,19 tots los habitants de Jerusalem, de  manera que fou anomenat aquell camp, en sa 
Ac 5,13  lo poble los venerava en gran  manera. 14 I s’aumentava més lo número  
Ac 11,26  una gran multitud de gent, de  manera que los deixebles foren primer  
Ac 12,17  que callassen, los contà de quina  manera lo Senyor l’havia tret de la  
Ac 13,34 a la corrupció, ho digué d’aquesta  manera: “Jo us donaré fielment les  
Ac 14,1  dels jueus, i allí predicaren, de  manera que cregué una gran multitud de  
Ac 15,30  Ells, doncs, despatxats d’aquesta  manera, anaren a Antioquia; i havent  
Ac 19,10 això durà per espai de dos anys, de  manera que tots los que habitaven en l’  
Ac 19,12 extraordinaris per mà de Pau, 12 de  manera que aplicaven als malalts los  
Ac 19,16 de dos, prevalesqué contra ells, de  manera que nusos i ferits fugiren d’  
Ac 20,18  dia que entrí en l’Àsia de quina  manera m’he conduït tot lo temps que he  
Ac 20,35  coses que, treballant d’aquesta  manera, és menester sostenir los flacs i  
Ac 20,38  lo besaven, 38 afligits en gran  manera per les paraules que havia dit, que 
Rm 3,6  que castiga en ira? 6 De ninguna  manera: altrament, com judicaria Déu a  
Rm 3,9  ventatge sobre d’ells? De ninguna  manera, perquè havem ja provat que jueus i 
Rm 7,3  llibre de la llei del marit. 3 De  manera que si vivint lo marit s’unís ab  
Rm 7,12  me seduí i per ell me matà. 12 De  manera que la Llei certament és santa, i  
Rm 7,17 faç, aprovo la Llei per bona. 17 De  manera que ja no só jo lo qui obro allò,  
Rm 11,11  Puix jo dic: ¿Ensopegaren ells de  manera que caiguessen? No, per cert.  
Rm 11,14  mon ministeri 14 per si d’alguna  manera puc moure a gelosia als de ma carn  
Rm 11,22  permaneixes en la bondat; d’altra  manera seràs tu també tallat. 23 I ells  
Rm 15,19  en virtut de l’Esperit Sant; de  manera que des de Jerusalem i terres  
1Co 1,7  lo testimoni de Cristo, 7 de  manera que res vos falta en ninguna  
1Co 5,1 anomenar-se entre els gentils, de  manera que hi ha qui té la muller de son  
1Co 7,3  benevolència, i de la mateixa  manera la muller al marit. 4 La muller no  
1Co 7,7  té de Déu son propi do, qui d’una  manera, i qui d’una altra. 8 Per  
1Co 7,14  infiel per lo marit fiel; d’altra  manera vostres fills serien impurs, mes  
1Co 8,2  cosa, encara no coneix de quina  manera li convé saber. 3 Emperò si algú  
1Co 10,33  ni a la Iglésia de Déu, 33 a la  manera que jo procuro també en tot agradar 
1Co 12,18  cada u d’ells en lo cos, de la  manera que li ha plagut. 19 I si tots  
1Co 14,16 també ab l’enteniment. 16 D’altra  manera, quan dónies la benedicció ab l’  
1Co 15,29  Déu sia tot en tots. 29 D’altra  manera, què faran aquells que es bategen  
2Co 1,5 som consolats de Déu. 5 Perquè a la  manera ab què abunden en nosaltres les  
2Co 1,7  que patim nosaltres també. 7 De  manera que nostra esperança en vosaltres  
2Co 1,8  Àsia; perquè nos oprimiren d’una  manera tan superior a nostres forces, que  
2Co 1,17  les proposo segons la carn, de  manera que hi haja en mi sí i no? 18  
2Co 2,7  reprehensió feta per molts. 7 De  manera que, al contrari, vosaltres deveu  
2Co 3,7  sobre pedres, fou gloriós, de  manera que els fills d’Israel no podien  
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2Co 7,9  vos contristàreu segons Déu, de  manera que ningun dany haveu sofert per  
2Co 8,6 nosaltres per voluntat de Déu. 6 De  manera que pregàrem a Tito que, així com  
2Co 8,14  també vostra necessitat, de  manera que hi haja igualtat, com està  
2Co 12,7  perquè jo no m’exaltàs sobre  manera. 8 Per lo qual supliquí al Senyor  
Ga 1,13  13 Perquè ja haveu oït de quina  manera vivia jo en altre temps en lo  
Ga 2,13  igualment en sa dissimulació, de  manera que fins Bernabé fou induït per  
Ga 4,28  som fills de la promesa a la  manera d’Isaac. 29 Emperò com llavors  
Ef 2,19  al Pare en un Esperit. 19 De  manera que ja no sou estranys ni  
Ef 3,3  a mi envers vosaltres, 3 de quina  manera, per revelació, se m’ha fet  
Fl 1,8 Perquè Déu m’és testimoni de quina  manera vos amo a tots vosaltres en les  
Fl 1,13 més al profit de l’evangeli, 13 de  manera que mes cadenes s’han fet notòries 
Fl 3,11  a sa mort; 11 per si d’alguna  manera puc arribar a la resurrecció que és 
Fl 3,12  ma carrera, per veure si d’alguna  manera puc alcançar allò per a lo qual  
Fl 3,15 i si en alguna cosa pensau d’altra  manera, Déu també vos ho revelarà. 16 Mes  
Fl 4,10  10 M’he regositjat sobre  manera en lo Senyor de que ja per fi haja  
Col 4,4  i per a què jo el maniféstia de la  manera que dec parlar-ne. 5 Caminau ab  
1Te 1,7  ab goig de l’Esperit Sant. 7 De  manera que vosaltres haveu estat l’  
1Te 2,11  creeu. 11 Així com sabeu de quina  manera a cada u de vosaltres, com un pare  
1Te 4,1  haveu rebut de nosaltres de quina  manera vos convé comportar-vos i agradar 
1Te 5,4  germans, no estau en tenebres, de  manera que aquell dia vos sorprenga com un 
2Te 2,3  3 No us deixeu seduir de ningú en  manera alguna, perquè tal dia no serà sens 
2Te 2,4  s’anomena Déu, o que s’adora, de  manera que s’assentarà en lo temple de  
2Te 3,11  que no treballen de ninguna  manera, sinó que s’ocupen en lo que no  
2Te 3,12 doncs, que es condueixen d’aquesta  manera, los manam i exhortam per nostre  
1Tm 1,14  nostre Senyor sobreabundà en gran  manera ab la fe i caritat que és en Cristo 
1Tm 3,8 en llaç del diable. 8 De la mateixa  manera, los diaques deuen ser honrats i  
1Tm 6,3  coses. 3 Si algú ensenya d’altra  manera, i no abraça les paraules sanes de  
He 6,9  encara que us parlam d’aquesta  manera. 10 Perquè no és Déu injust per a  
He 9,6  les coses disposades d’aquesta  manera, entraven sempre en lo primer  
He 9,17 la mort del que l’otorgà; d’altra  manera no val, mentres que viu lo  
He 9,26  ab sang d’altre. 26 D’altra  manera li hauria estat precís patir moltes 
He 10,2  als que s’acerquen. 2 D’altra  manera haurien cessat d’oferir-los,  
He 13,6 et deixaré ni et desempararé»; 6 de  manera que pugam dir ab confiança: «Lo  
1Pe 4,2  carn, ha cessat en lo pecat. 2 De  manera que el temps que li queda d’estar  
2Pe 1,17 magnífica glòria una veu d’aquesta  manera: «Aquest és mon amat Fill, en qui  
1Jn 4,11  si Déu nos amà d’aquesta  manera, també devem amar-nos los uns als 
Jud 7  ciutats comarcanes, de la mateixa  manera entregant-se a la fornicació i  
Jud 8  pena de foc etern. 8 De la mateixa  manera aquestos també contaminen sa carn,  
Ap 2,16  arrepenteix-te, perquè d’altra  manera vindré a tu promptament, i pelearé  
Ap 8,12  tercera part de les estrelles, de  manera que s’obscurí la tercera part d’  
Ap 13,13  13 I féu grans meravelles, de  manera que fins foc feia baixar del cel a  
Ap 16,13  profeta, tres esperits immundos a  manera de granotes. 14 Perquè són esperits 
Ap 21,11  a una pedra preciosa de jaspe, a  manera de cristall. 12 I tenia una muralla 
Jn 8,Tit  a sos acusadors. Declara de vàries  maneres ser ell lo Fill de Déu, i respon  
Ac 18,21 es despedí d’ells dient: –De totes  maneres he de guardar aquesta festa que ve 
Rm 3,2  és la circumcisió? 2 De totes  maneres és gran lo ventatge, principalment 
1Co 6,7  davant dels infiels? 7 De totes  maneres, és ja un delicte verdaderament lo 
Fl 1,18 què? Ab tal que Cristo sia de totes  maneres predicat, sia en pretext o en  
He 1,1 en diferents ocasions i de diverses  maneres parlà en altre temps a nostres  
1Pe 4,10  la gràcia de Déu, que és de moltes  maneres. 11 Si algú parla, pàrlia com los  
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Ac 23,3 a judicar-me segons la Llei, i me  manes ferir contra la Llei? 4 I els que  
Ac 25,17  me vaig sentar en lo tribunal i  maní portar davant de mi aquest home, 18  
Mc 1,45  que Jesús ja no podia entrar de  manifest en la ciutat, sinó que s’estava  
Lc 8,17  ha res encobert que no haja de ser  manifest, ni res escondit que no haja de  
Ac 4,16 fet per ells un miracle notable, és  manifest a tots los habitants de  
Rm 1,19  lo que es pot conèixer de Déu és  manifest a ells; puix Déu los ho  
2Co 3,3 i llegida de tots los homes; 3 sent  manifest que vosaltres sou carta de  
Ga 3,11  és justificat davant de Déu, és  manifest, perquè «el just viu de la fe».  
2Te 1,5  que sofriu; 5 lo que és un senyal  manifest del just judici de Déu, per a què 
1Tm 4,15  a fi de que ton avançament sia  manifest a tots. 16 Vetlla sobre tu mateix 
He 9,8  camí del santuari no estava encara  manifest mentres que estava en peu lo  
Jn 5,20  20 Perquè el Pare ama lo Fill i li  manifesta tot lo que fa, i li manifestarà  
Jn 7,4  Si tu, doncs, fas estes coses,  manifesta’t al món. 5 Puix ni sos germans 
Rm 1,18 fe viu.» 18 Perquè la ira de Déu se  manifesta del cel contra tota la impietat  
Rm 2,28  ni és circumcisió aquella que es  manifesta en la carn, 29 sinó que és jueu  
1Co 3,13  fusta, herba, palla, 13 serà  manifesta l’obra de cada u; perquè el dia 
2Co 2,14  nos fa triümfar en Cristo Jesús, i  manifesta per nosaltres en totes parts l’ 
Ef 5,13  per la llum, perquè tot quant se  manifesta és llum. 14 Per lo tant diu ell: 
1Tm 6,15  Senyor Jesucrist. 15 La qual farà  manifesta en son temps lo benaventurat i  
2Tm 1,10 sigles. 10 Emperò ara ha estat feta  manifesta per l’aparició de nostre  
2Tm 3,9  enllà, perquè sa necedat se farà  manifesta a tothom, com també ho fou la d’ 
He 7,15 tocant al sacerdoci. 15 I encara se  manifesta això més clarament, ja que s’  
Tt 2,Tit  a tota obra bona. 2,Tit Capítol II  Manifesta a Tito com s’ha de portar ab  
Jn 2,11  Galilea principi a sos miracles i  manifestà sa glòria, i sos deixebles  
Jn 21,1  en lo mar de Tiberíades, i se  manifestà d’esta manera: 2 Estaven junts  
Rm 1,19 és manifest a ells; puix Déu los ho  manifestà. 20 Perquè les coses invisibles  
1Tm 3,16  de la pietat, en què «Déu se  manifestà en carn, ha estat justificat en  
Tt 1,3  dels temps dels sigles, 3 però  manifestà en sos temps sa paraula per la  
Lc 1,51  de generació en generació. 51  Manifestà poder en son braç i dissipà los  
Rm 8,19 gran desig de la criatura espera la  manifestació dels fills de Déu. 20 Perquè  
Rm 16,25  predicació de Jesucrist, segons la  manifestació del misteri ocult des dels  
1Co 1,7  en ninguna gràcia, esperant la  manifestació de nostre Senyor Jesucrist, 8 
1Co 12,7  totes les coses en tots. 7 Mes la  manifestació de l’Esperit és donada a  
2Co 4,2 tots los homes davant de Déu per la  manifestació de la veritat. 3 I si el  
Rm 3,21  justícia de Déu sens la Llei s’és  manifestada, essent testificada per la  
1Jn 1,2  de la vida: 2 perquè la vida fou  manifestada, i la vegérem, i donàrem d’  
1Jn 1,2 eterna que era en lo Pare i nos fou  manifestada a nosaltres. 3 Lo que vegérem  
Mt 6,4  que veu en l’ocult, te premiarà  manifestament. 5 »I quan pregau, no feu  
Mt 6,6  veu en l’ocult, te recompensarà  manifestament. 7 »I quan pregueu, no  
Mt 6,18  veu en l’ocult, te recompensarà  manifestament. 19 »No vullau atresorar per 
2Co 12,Tit  visions i revelacions, i conclou  manifestant son amor als corintis. 1 Si és 
Mc 4,22 ha cosa escondida que no s’haja de  manifestar, ni cosa feta en ocult que no  
Lc 1,80 deserts fins al dia que s’havia de  manifestar a Israel. 2,Tit Capítol II  
Rm 3,25  mediant la fe en sa sang, a fi de  manifestar sa justícia per la remissió  
Rm 9,22  què si volent Déu mostrar sa ira i  manifestar son poder, suportà ab gran  
2Co 7,12 per aquell que el sofrí, sinó per a  manifestar la solicitud que tenim per  
Ef 3,9  insondables de Cristo, 9 i de  manifestar a tothom qual és la comunicació 
2Tm 1,Tit  ab valentia l’evangeli per a  manifestar millor sa fe. Se condol d’  
1Pe 5,1  de la glòria que s’ha de  manifestar en lo venider: 2 apasturau lo  
Ap 1,1 de Jesucrist, que Déu li donà per a  manifestar a sos servos les coses que  
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Jn 5,20  i li manifesta tot lo que fa, i li  manifestarà obres majors que estes, de  
Rm 8,18 temps ab la glòria venidera, que es  manifestarà en nosaltres. 19 Perquè lo  
Jn 14,21 de mon Pare, i jo l’amaré, i jo em  manifestaré a ell. 22 Judes, no l’  
Jn 14,22  li diu: –Senyor, per quina raó vos  manifestareu a nosaltres, i no al món? 23  
Lc 19,11  i perquè pensaven que luego se  manifestaria lo Regne de Déu. 12 Digué  
Ac 10,40  Déu al tercer dia, i volgué que es  manifestàs, 41 no a tot lo poble, sinó als 
Jn 9,3  això és perquè les obres de Déu se  manifestassen en ell. 4 Convé que jo faça  
Lc 1,58  parents oïren que el Senyor havia  manifestat una gran misericòrdia envers  
Lc 2,15 ha ocorregut i que el Senyor nos ha  manifestat. 16 I partiren corrent, i  
Jn 17,6  ab vós abans que fos lo món. 6 »He  manifestat vostre nom als homes que em  
Col 1,26  generacions, mes que ara ha estat  manifestat a sos sants, 27 als quals Déu  
2Te 2,3 que primer vinga l’apostasia i sia  manifestat l’home del pecat, lo fill de  
Tt 2,11  de Déu, que porta salvació, s’ha  manifestat a tots los homes, 12 ensenyant  
1Pe 1,20  abans de la creació del món, però  manifestat en los últims temps per amor de 
Lc 17,14 14 Quan ell los vegé, digué: –Anau,  manifestau’s als sacerdots. I succeí que, 
Rm 2,15  a si mateixos Llei, 15 los quals  manifesten l’obra de la Llei escrita en  
Rm 9,23  per a destrucció, 23 i per a fer  manifestes les riqueses de sa glòria sobre 
Ga 5,19  19 Emperò les obres de la carn són  manifestes, les quals són: adulteri,  
Ef 5,13  les que són reprensibles són fetes  manifestes per la llum, perquè tot quant  
1Tm 5,25  les bones obres d’alguns són  manifestes d’antemà, i les que no ho són  
Lc 17,30  Lo mateix serà en lo dia en què es  maniféstia lo Fill de l’home. 31 En  
2Co 4,10  a fi de que la vida de Jesús se  maniféstia també en nostres cossos. 11  
2Co 4,11  per a què la vida de Jesús se  maniféstia també en nostra carn mortal. 12 
Col 4,4 jo encara pres, 4 i per a què jo el  maniféstia de la manera que dec parlar-  
He 6,11  desitjam que cada u de vosaltres  maniféstia lo mateix zel fins al fi, per  
1Co 4,5  escondides en les tenebres i farà  manifestos los designis dels cors; i  
1Co 11,19 per a què los que són aprovats sien  manifestos entre vosaltres. 20 Quan  
1Co 14,25 i de tots judicat. 25 I així es fan  manifestos los secrets de son cor; i,  
2Co 5,11  als homes, puix a Déu li som  manifestos, i espero que ho som també en  
Ap 15,4  puix vostres judicis s’han fet  manifestos. 5 I després d’això mirí; i  
Jn 6,31  vós? 31 Nostres pares menjaren lo  mannà en lo desert, segons està escrit:  
Jn 6,49  vida. 49 Vostres pares menjaren lo  mannà en lo desert, i moriren. 50 Aquest  
Jn 6,58  pa que baixà del cel. No és com lo  mannà que vostres pares menjaren i  
Ap 2,17 a les iglésies: Al vencedor daré jo  mannà escondit, i li donaré una pedreta  
Mc 9,24 -li: –Esperit sord i mut, jo t’ho  mano: ix d’ell i no éntries mai més en  
Jn 15,14  sou mos amics, si feu lo que jo us  mano. 15 Ja no us apellidaré sirvents,  
Jn 15,17  vos la concedesca. 17 Lo que jo us  mano és que us ameu uns a altres. 18 »Si  
Ac 16,18  se girà i digué a l’esperit: –Te  mano, en nom de Jesucrist, que isques d’  
1Co 7,10 abrasar-se. 10 Mes als casats los  mano, no jo, sinó lo Senyor, que la muller 
1Co 11,17  ni la Iglésia de Déu. 17 Açò vos  mano; mes no aprovo lo congregar-vos no  
1Tm 6,13  de molts testimonis. 13 Jo et  mano davant de Déu, que vivifica totes les 
Mt 4,6  cerca de tu i te prendran en ses  mans, per a què no encepèguia ton peu en  
Mt 11,27  agrado. 27 »Mon Pare posà en mes  mans totes les coses. I ningú coneix al  
Mt 11,29  vosaltres, i apreneu de mi, que só  mans i humil de cor, i trobareu lo descans 
Mt 15,2 dels ancians? Puix no es renten les  mans quan mengen pa. 3 I ell, responent,  
Mt 15,20  lo menjar sens rentar-se les  mans no contamina a l’home. 21 I eixint  
Mt 17,21  de l’home ha de ser entregat en  mans dels homes. 22 I el mataran, i  
Mt 18,8  vida manco o coix, que tenint dues  mans o dos peus ser llançat al foc etern.  
Mt 19,13  uns infants per a què imposàs les  mans sobre d’ells i oràs. Emperò los  
Mt 19,15  15 I quan los hagué imposat les  mans, se n’anà d’allí. 16 I veus aquí  
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Mt 22,13 sos criats: »–Lligau-lo de peus i  mans i tirau-lo a les tenebres  
Mt 26,45 el Fill de l’home serà entregat en  mans dels pecadors. 46 Alçau’s, anem!;  
Mt 26,50  temps arribaren i posaren les  mans sobre Jesús i el prengueren. 51 I  
Mt 27,24  prenent aigua, se rentà les  mans davant del poble dient: –Jo só  
Mc 5,26 havia 26 i que havia sofert molt en  mans de molts metges, i gastat tot quant  
Mc 6,2  i tals meravelles com obra per ses  mans? 3 ¿No és aquest lo menestral, fill  
Mc 6,5 curà alguns pocs malalts posant les  mans sobre d’ells. 6 I estava meravellat  
Mc 7,2  alguns de sos deixebles ab les  mans impures, ço és, sens haver-se-les 
Mc 7,3 tots los jueus, si no es renten les  mans ab freqüència, no mengen, seguint la  
Mc 7,5 que mengen pa sense rentar-se les  mans? 6 I ell respongué i els digué:  
Mc 8,23 -li en los ulls i posant-li les  mans dessobre, li preguntà si hi veia res. 
Mc 8,25  25 I li posà altra vegada les  mans sobre els ulls, i començà a veure, i  
Mc 9,30  Fill de l’home serà entregat en  mans dels homes, i el faran morir, i  
Mc 9,42  manco en la vida, que tenir dos  mans i anar a l’infern, al foc  
Mc 10,16  16 I abraçant-los i posant les  mans sobre d’ells, los beneïa. 17 I  
Mc 14,41  de l’home va a ser entregat en  mans de pecadors. 42 Alçau-vos, anem.  
Mc 14,46  46 Aleshores ells li posaren les  mans sobre i el prengueren. 47 I un dels  
Mc 16,18  no els danyarà; posaran les  mans sobre dels malalts, i es curaran. 19  
Lc 1,74  74 que, deslliurats de les  mans de nostres enemics, lo servíssem sens 
Lc 4,11 guàrdien; 11 i te sostinguen en ses  mans, per a què ton peu no ensopèguia en  
Lc 4,40  los hi portaven. I ell, posant les  mans sobre cada u d’ells, los curava. 41  
Lc 6,1  i, esgrunant-les entre les  mans, se les menjaven. 2 I alguns dels  
Lc 9,44  de l’home ha de ser entregat en  mans dels homes. 45 Emperò ells no  
Lc 10,30  de Jerusalem a Jericó, i caigué en  mans de lladres, que el despullaren i,  
Lc 10,36  lo proïsme d’aquell que donà en  mans dels lladres? 37 I ell respongué:  
Lc 12,35  i les candeles enceses en vostres  mans. 36 I siau semblants a aquells homes  
Lc 13,13  de ta dolència! 13 I imposà les  mans sobre ella, i a l’instant s’adreçà  
Lc 22,53  en lo temple no posàreu les  mans sobre mi. Emperò aquesta és la vostra 
Lc 23,46 gran crit, digué: –Pare, en vostres  mans encomano mon esperit. I al dir això,  
Lc 24,7  el Fill de l’home sia entregat en  mans dels homes pecadors, i que sia  
Lc 24,39  en vostres cors? 39 Mirau mes  mans i mos peus; jo mateix só. Palpau i  
Lc 24,40 tinc. 40 I dit això, los mostrà les  mans i los peus. 41 Emperò com ells encara 
Lc 24,50 fora, camí de Betània i, alçant les  mans, los beneí. 51 I mentres los beneïa  
Jn 3,35  Fill i posà totes les coses en ses  mans. 36 Lo qui creu en lo Fill té la vida 
Jn 7,30  com prendre’l, i ningú posà les  mans sobre ell, perquè la seva hora no  
Jn 7,44  ’l, mes ningú posà sobre ell les  mans. 45 I així los ministres tornaren als 
Jn 10,28  mai, i ningú les arrancarà de mes  mans. 29 Mon Pare, lo que m’ha donat és  
Jn 10,39  -lo, emperò ell s’escapà de ses  mans. 40 I se n’anà altra vegada a l’  
Jn 11,44 lo qui havia mort, lligat de peus i  mans ab faixes, i tapada la cara ab un  
Jn 13,3  havia posat totes les coses en les  mans, que havia vingut de Déu, i que  
Jn 13,9  no solament mos peus, sinó les  mans i lo cap també. 10 Jesús li diu: –Lo  
Jn 18,36  peleat per a què no caigués en  mans dels jueus. Emperò mon regne no és d’ 
Jn 20,20  d’haver dit això, los mostrà les  mans i el costat, i s’ompliren de goig  
Jn 20,25  los digué: –Si jo no veig en ses  mans lo senyal dels claus, i no fico lo  
Jn 20,27  –Posa aquí ton dit, i mira mes  mans, i dóna’m ta mà, i posa-la en mon  
Jn 21,18  quan te faces vell, estendràs tes  mans i un altre te cenyirà i et conduirà a 
Ac 2,23  lo matàreu, crucificant-lo per  mans de malvats. 24 Al qual Déu ha  
Ac 5,12  aquestes coses. 12 I per les  mans dels apòstols se feien molts miracles 
Ac 6,6  quals, fent oració, imposaren les  mans sobre d’ells. 7 I la paraula del  
Ac 7,41 es regositjaven en les obres de ses  mans. 42 Llavors Déu s’apartà i els  
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Ac 8,17  Jesús. 17 Llavors posaven les  mans sobre ells i rebien l’Esperit Sant.  
Ac 8,18  Simó que per la imposició de les  mans dels apòstols se donava l’Esperit  
Ac 8,19 què tot aquell a qui jo impòsia les  mans, rèbia l’Esperit Sant. I Pere li  
Ac 9,12  que entrava i li imposava les  mans per a què recobràs la vista. 13 I  
Ac 9,17  i entrà en la casa, i posant les  mans sobre ell, digué: –Germà Saulo, lo  
Ac 12,7  I caigueren les cadenes de ses  mans. 8 I l’àngel li digué: –Cenyeix-te 
Ac 13,3  dejunat, i orat, i imposat les  mans sobre d’ells, los enviaren. 4 I  
Ac 14,3  concedint que es fessen per ses  mans prodigis i miracles. 4 I la multitud  
Ac 17,25  fets de mà; 25 ni és servit per  mans d’homes, com si necessitàs d’alguna 
Ac 19,6  6 I havent-los Pau imposat les  mans, vingué sobre d’ells l’Esperit Sant 
Ac 20,34  mateixos sabeu, perquè estes  mans m’han subministrat les coses  
Ac 21,11  Pau i, lligant-se los peus i les  mans, digué: –Açò diu l’Esperit Sant:  
Ac 21,11  aquest cenyidor i l’entregaran en  mans dels gentils.” 12 I quan haguérem oït 
Ac 24,7  violència nos l’arrancà de les  mans, 8 manant que sos acusadors acudíssem 
Ac 27,19 tiraren també al mar ab ses pròpies  mans l’aparell del barco. 20 I no veent- 
Ac 28,8 ’l i, fent oració i posant-li les  mans dessobre, lo curà. 9 I després d’  
Ac 28,17  pres en Jerusalem i entregat en  mans dels romans, 18 los quals, després d’ 
Rm 10,21  «Tot lo dia he tingut esteses mes  mans a un poble incrèdul i rebelde.»  
1Co 4,12  obrant ab nostres pròpies  mans; nos maleeixen, i els beneïm; nos  
2Co 11,33  de la muralla i així escapí de ses  mans. 12,Tit Capítol XII Relata Pau contra 
Ef 4,28  ans bé trebàllia, obrant ab ses  mans lo que és bo, per a què tinga de què  
1Te 4,11 vostres negocis, i que treballeu de  mans, com vos ho tenim manat. 12 I que  
1Tm 2,8  préguien en tot lloc, alçant les  mans pures sens ira ni discussió. 9 Així  
1Tm 4,14  per profecia ab la imposició de  mans dels presbíteros. 15 Medita aquestes  
1Tm 5,Tit  i mirar molt en qui imposa les  mans per ordenar-lo. 1 No incrépies a l’ 
1Tm 5,22  22 No impòsies de lleuger les  mans sobre algú ni et faces participant  
2Tm 1,6  en tu per la imposició de mes  mans. 7 Perquè no ens ha donat Déu esperit 
2Tm 2,24  no li convé altercar, sinó ser  mans ab tothom, apte per a ensenyar,  
He 1,10  terra, i los cels són obra de tes  mans; 11 ells pereixeran, emperò tu  
He 2,7  has colocat sobre les obres de tes  mans. 8 Totes les coses posares en  
He 6,2  del baptisme, i de la imposició de  mans, i de la resurrecció dels morts, i  
He 10,31  31 Cosa espantosa és lo caure en  mans del Déu viu. 32 I feu memòria dels  
He 12,12  12 Per lo qual, «alçau vostres  mans caigudes i los genolls enflaquits; 13 
Jm 4,8  Pecadors, netejau vostres  mans, i els que sou d’ànimo doble  
1Jn 1,1  lo que miràrem i palparen nostres  mans del Verb de la vida: 2 perquè la vida 
Ap 7,9  blanques i ab palmes en ses  mans. 10 I clamaven en alta veu dient:  
Ap 9,20 s’arrepentiren de les obres de ses  mans, per a què no adorassen als diables i 
Ap 19,2 venjat la sang de sos servos de les  mans d’ella. 3 I altra vegada digueren:  
Ap 20,4  sa marca en sos fronts, o en ses  mans; i visqueren i regnaren ab Cristo per 
Jn 14,23  l’amarà i vindrem a ell, i farem  mansió en ell. 24 Lo qui no m’ama, no  
Mt 5,4 Regne del cel. 4 »Benaventurats los  mansos, perquè ells posseiran la terra. 5  
Mt 21,5  Sion: Mira que ton rei ve, ple de  mansuetud, envers tu, assentat sobre una  
Mc 3,Tit als dotze apòstols i respon ab gran  mansuetud als dicteris i blasfèmies dels  
Jn 8,Tit  lo Fill de Déu, i respon ab gran  mansuetud a les blasfèmies dels jueus. 1  
1Co 4,Tit  que es mereix. Reprèn ab energia i  mansuetud als corintis. 1 Considéria’ns  
1Co 4,21 ab bastó, o ab amor i ab esperit de  mansuetud? 5,Tit Capítol V Excomunica l’  
2Co 6,6  en ciència, en longanimitat, en  mansuetud, en Esperit Sant, en caritat no  
2Co 10,1 jo mateix, Pau, vos suplico, per la  mansuetud i benignitat de Cristo, jo que  
Ga 5,23  bondat, longanimitat, 23  mansuetud, fe, modèstia, continència,  
Ga 6,1  amonestau-lo ab esperit de  mansuetud, considerant-te tu mateix, per 
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Ef 4,2  sou cridats, 2 ab tota humilitat i  mansuetud, ab paciència, suportant-vos  
1Tm 6,11  fe, la caritat, la paciència i la  mansuetud. 12 Pelea bona batalla de la fe, 
Tt 3,2  ans bé modestos, mostrant tota  mansuetud envers tots los homes. 3 Perquè  
Jm 1,21  i abundància de malícia, rebeu ab  mansuetud la paraula que ha estat  
Jm 3,13  la bona conversació, ses obres en  mansuetud de sabiduria. 14 Emperò si teniu 
1Pe 3,16  que és en vosaltres. 16 Mes ab  mansuetud i temor, tenint bona  
Mt 9,17  en bots nous, i d’aqueix modo se  manté l’un i l’altre. 18 Mentres ell los 
2Tm 2,13  no creem, ell no obstant se  manté fiel: no pot negar-se a si  
2Tm 2,19  19 Emperò lo fonament de Déu se  manté ferm tenint aquest sello: «Lo Senyor 
Mc 12,44  hi tirà tot lo que tenia, tot son  manteniment. 13,Tit Capítol XIII Profecies 
Ac 14,16  favorables pels fruits, omplint de  manteniment i d’alegria nostres cors. 17  
Ef 4,3  a altres ab caritat, 3 procurant  mantenir la unitat de l’Esperit en lo  
2Te 2,15  I així, germans, estigau ferms, i  manteniu les tradicions que aprenguéreu, o 
Ga 5,1  verdaders exercicis del cristià. 1  Manteniu-vos ferms i no us subjecteu  
Lc 5,38  nous, i així l’un i l’altre se  mantindran. 39 I ningú que beu del vi vell 
He 3,6 qual casa som nosaltres, ab tal que  mantingam ferma la confiança i la glòria  
He 4,14  fins als cels, Jesús, Fill de Déu,  mantingam nostra confessió. 15 Perquè no  
Ac 19,22 assistien, Timoteu i Erasto, ell se  mantingué per algun temps en Àsia. 23 I en 
1Tm 5,16  16 Si algun dels fiels té viudes,  mantingui-les, i no sia gravada la  
Mt 27,28 28 I despullant-lo, li posaren un  manto de grana. 29 I teixint una corona d’ 
Mt 27,31  -se mofat d’ell, li llevaren lo  manto i el vestiren ab ses vestidures, i  
Jn 19,2  sobre el cap, i li vestiren un  manto de púrpura. 3 I venien a ell i  
Jn 19,5  portant la corona d’espines i lo  manto de púrpura. I Pilat los digué: –Veus 
He 1,12 com vestit. 12 I els mudaràs com un  manto, i seran mudats; emperò tu ets lo  
2Co 2,11  de Satanàs; puix no ignoram ses  maquinacions. 12 I quan vinguí a Troas a  
Mc 14,1  sacerdots i los escribes anaven  maquinant com lo prendrien dolosament i lo 
Mc 12,12  a nostres ulls”? 12 I ells  maquinaven com prendre-lo; emperò  
Jn 12,Tit  sobre los peus de Jesús. Los jueus  maquinen la mort d’aquest. Entrada  
Mt 4,15  i terra de Neftalim, camí del  mar, a l’altre costat del Jordà, Galilea  
Mt 4,18  18 I anant Jesús per la ribera del  mar de Galilea, vegé a dos germans, Simó,  
Mt 4,18  los quals tiraven lo filat al  mar, puix eren pescadors. 19 I els digué:  
Mt 8,Tit  Sossega una tempestat en lo  mar, i cura a dos endemoniats en la terra  
Mt 8,24  deixebles. 24 I veus aquí que lo  mar s’alborotà en tanta manera, que les  
Mt 8,26  immediatament, manà als vents i al  mar, i se seguí una gran bonança. 27 I los 
Mt 8,27 –Qui és aquest a qui los vents i lo  mar obeeixen? 28 I havent passat Jesús des 
Mt 8,32  un barranc se precipitaren en lo  mar; i moriren ofegats en les aigües. 33 I 
Mt 13,1  la casa, s’assentà a la vora del  mar. 2 I se li acercà gran multitud de  
Mt 13,47  del cel a un filat que, tirat al  mar, arreplega tota mena de peixos. 48 I  
Mt 14,Tit  Pere camínia sobre les oles del  mar, i cura a tots los malalts que se li  
Mt 14,24  sol allí. 24 I la barca, enmig del  mar, era combatuda de les oles, puix era  
Mt 14,25  envers ells caminant per sobre el  mar. 26 I quan lo vegeren caminar per  
Mt 14,26  lo vegeren caminar per sobre el  mar, se torbaren, dient: –És una fantasma! 
Mt 15,29  eixit d’allí, vingué cerca del  mar de Galilea, i pujant a una muntanya,  
Mt 17,26  perquè no els escandalisem, vés al  mar, tira l’ham, i pren lo primer peix  
Mt 18,6 coll i s’anegàs en lo profundo del  mar. 7 »Ai del món per causa dels  
Mt 21,21  muntanya: “Aparta’t i tira’t al  mar”, se verificaria. 22 I totes les coses 
Mt 23,15  hipòcrites, perquè rodau lo  mar i la terra per a fer un prosèlit, i  
Mc 1,16  16 I passant per la ribera del  mar de Galilea, vegé a Simó i a Andreu,  
Mc 1,16 germà, que tiraven sos filats en lo  mar, puix eren pescadors. 17 I Jesús los  
Mc 2,13  13 Isqué altra vegada envers lo  mar, i venia a ell tota la gent, i els  
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Mc 3,7  retirà ab sos deixebles envers lo  mar, i el seguí una gran multitud de gent  
Mc 4,Tit  gra de mostassa. Tempestat en lo  mar sossegada de repente. 1 I novament se  
Mc 4,1  se posà a ensenyar a la vora del  mar. I s’arrimà a son rodador tanta gent, 
Mc 4,1 en una barca s’assentà dins, en lo  mar, i tota la gent estava a la vora, en  
Mc 4,39  -se, amenaçà al vent, i digué al  mar: –Calla, sossega’t. I parà el vent i  
Mc 4,40  a qui obeeixen fins lo vent i lo  mar? 5,Tit Capítol V Jesús expeŀleix los  
Mc 5,1  1 I passaren a l’altra banda del  mar, al territori dels gerassens. 2 I a l’ 
Mc 5,13  se precipità ab gran ímpetu en lo  mar, i s’ofegaren. 14 I els que els feien 
Mc 5,21  de gent, i ell estava prop del  mar. 22 I veus aquí vingué un dels  
Mc 6,47  ja tard, estava la barca enmig del  mar, i ell sol en terra. 48 I veent-los  
Mc 6,48  cap a ells caminant sobre del  mar i volia deixar-los detràs. 49 Emperò 
Mc 6,49  quan lo vegeren caminar sobre el  mar, pensaren que era un fantasma i  
Mc 7,31  de Tiro, se n’anà per Sidon al  mar de Galilea, atravessant lo territori  
Mc 9,41  mola de molí i que el tirassen al  mar. 42 »I si ta mà t’escandalisàs, talla 
Mc 11,23  muntanya: “Alça’t i tira’t al  mar”, i en son cor no dúbtia ans bé crega  
Lc 8,Tit  Jesús exerceix son poder sobre el  mar, sobre els dimonis, sobre una dolència 
Lc 8,25 aquest que així mana als vents i al  mar i l’obeeixen? 26 I navegaren al  
Lc 17,2  una mola de molí i lo tirassen al  mar, que no que escandalisàs a un d’  
Lc 17,6  ’t d’arrel i trasplanta’t al  mar”, i vos obeirà. 7 »¿I qui de  
Lc 21,25  confusió que causarà lo roncar del  mar i de ses oles, 26 quedant los homes  
Jn 6,Tit  cinc pans. Camina Jesús sobre el  mar. Parla del pa del cel. Anuncia la  
Jn 6,1  passà Jesús a l’altra part del  mar de Galilea, que és lo mar de  
Jn 6,1  part del mar de Galilea, que és lo  mar de Tiberíades. 2 I el seguia una gran  
Jn 6,16  deixebles baixaren a la vora del  mar. 17 I havent-se’n pujat en una  
Jn 6,17  se n’anaren a l’altre costat del  mar, en Cafarnaüm. I era ja de nit, i  
Jn 6,18  no havia vingut a ells. 18 I el  mar començà a alborotar-se per raó del  
Jn 6,19  a Jesús que caminava sobre del  mar i que s’acercava a la barca, i  
Jn 6,22  que estava a l’altre costat del  mar vegé que no hi havia allí més que una  
Jn 6,25  lo encontrat a l’altre costat del  mar, li digueren: –Rabbí, quan haveu  
Jn 21,Tit  XXI Aparició de Jesús cerca del  mar de Tiberíades. Pesca milagrosa. Amor  
Jn 21,1  altra vegada als deixebles en lo  mar de Tiberíades, i se manifestà d’esta  
Jn 21,7  puix estava nu, i se tirà al  mar. 8 I els demés deixebles vingueren a  
Ac 4,24  lo qui féreu lo cel i la terra, lo  mar, i tot lo que hi ha en ells. 25 Lo qui 
Ac 10,6  blanquer, que té la casa prop del  mar; ell te dirà lo que et convé fer. 7 I  
Ac 10,32 casa de Simó, lo blanquer, prop del  mar; lo qual quan vinga te parlarà.” 33 I  
Ac 14,14  que féu lo cel, i la terra, i el  mar, i tot quant hi ha en ells. 15 Lo qui  
Ac 17,14  a Pau per a què anàs envers lo  mar; emperò Silas i Timoteu se quedaren  
Ac 18,18  -se dels germans, se n’anà per  mar a la Síria, i ab ell Prisciŀla i  
Ac 27,1  estava determinat enviar-lo per  mar a Itàlia, i que Pau fos entregat ab  
Ac 27,5  contraris. 5 I havent passat la  mar de Cilícia i de Pamfília, arribàrem a  
Ac 27,18  del temporal, tiraren lo càrrec al  mar. 19 I al tercer dia tiraren també al  
Ac 27,19 19 I al tercer dia tiraren també al  mar ab ses pròpies mans l’aparell del  
Ac 27,27  dia catorze, com navegàssem per lo  mar Adriàtic, los mariners cerca de  
Ac 27,30  del barco, tiraren lo bot al  mar, ab lo pretext de voler allargar les  
Ac 27,38  lo barco, tirant lo blat al  mar. 39 I havent-se fet de dia no  
Ac 27,41  Emperò donant en un lloc que tenia  mar per los dos costats, ells hi vararen  
Ac 27,41  mes la popa s’obria a cops de  mar. 42 Llavors los soldats foren de parer 
Ac 27,43  nedar se tirassen los primers al  mar i escapassen a terra. 44 I els demés  
Ac 28,4  puix havent-se escapat del  mar, la venjança no el deixa viure. 5  
Rm 9,27  d’Israel sia com l’arena del  mar, les relíquies seran salvades; 28  
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1Co 10,1  del núvol i atravessaren tots lo  mar. 2 I que tots, en Moisès, foren  
1Co 10,2  foren batejats en lo núvol i en la  mar; 3 i tots menjaren una mateixa vianda  
2Co 11,25  i una nit estiguí en lo fondo del  mar. 26 En viatges moltes vegades, en  
2Co 11,26 perills en lo desert, perills en la  mar, perills entre falsos germans; 27 en  
He 11,12  arenes innumerables de la vora del  mar. 13 En fe moriren tots aquestos sens  
Jm 1,6  titubeja és semblant a l’ola del  mar, agitada del vent i portada d’aquí  
Jm 3,7  i de serps, i d’altres coses del  mar, se doma. I la naturalesa de l’home  
Jud 13 i desarrelats. 13 Oles furioses del  mar que llancen la bromera de sa  
Ap 4,6  I davant del trono hi havia com un  mar transparent de vidre, semblant al  
Ap 5,13  la terra, i les que hi ha en lo  mar, i totes quantes hi ha en ells, les  
Ap 7,1  sobre la terra, ni sobre el  mar, ni sobre ningun arbre. 2 I vegí un  
Ap 7,2  poder de danyar a la terra i al  mar, 3 dient: –No danyeu a la terra, ni al 
Ap 7,3 dient: –No danyeu a la terra, ni al  mar, ni als arbres, fins que hajam  
Ap 8,Tit primers cada u la seva, cau foc, la  mar s’altera, les aigües se tornen  
Ap 8,8 tocà la trompeta, i fou llançada al  mar com una gran muntanya encesa de foc; i 
Ap 8,8 i es tornà sang la tercera part del  mar. 9 I la tercera part de les criatures  
Ap 8,9  de les criatures que havia en lo  mar, i tenia vida, morí; i fou destruïda  
Ap 10,2 obert; i posà son peu dret sobre el  mar, i l’esquerre sobre la terra. 3 I  
Ap 10,5  I l’àngel que vegí estar sobre el  mar i sobre la terra alçà sa mà al cel 6 i 
Ap 10,8 de mà de l’àngel que està sobre el  mar i sobre la terra. 9 I me n’aní a l’  
Ap 12,12 Ai dels habitants de la terra i del  mar, perquè el diable ha baixat a  
Ap 13,Tit  deu banyes, ab deu corones, ix del  mar i blasfema contra Déu i els sants, i  
Ap 13,1  primera. 1 I em parí a la vora del  mar, i vegí pujar del mar una bèstia que  
Ap 13,1 a la vora del mar, i vegí pujar del  mar una bèstia que tenia set caps i deu  
Ap 14,7  que féu lo cel i la terra, lo  mar i les fonts de les aigües. 8 I altre  
Ap 15,2  la ira de Déu. 2 I vegí com una  mar de cristall barrejat ab foc, i als que 
Ap 15,2  de son nom, que estaven sobre el  mar de vidre, tenint les arpes de Déu 3 i  
Ap 16,3  àngel derramà sa copa sobre el  mar, i es tornà sang com de mort; i morí  
Ap 16,3  sang com de mort; i morí en la  mar tota ànima vivent. 4 I el tercer  
Ap 18,17  i tots los que naveguen en la  mar, i els mariners, i quants trafiquen  
Ap 18,17  mariners, i quants trafiquen per  mar se pararen lluny. 18 I quan vegeren lo 
Ap 18,19  tots los que tenien barcos en la  mar per causa de sa ostentació; puix en un 
Ap 18,21  una gran mola de molí i la tirà al  mar, dient: –Ab tanta fúria serà derribada 
Ap 20,8  dels quals és com l’arena del  mar. 9 I pujaren sobre l’amplària de la  
Ap 20,13  llibres, segons ses obres. 13 I el  mar donà los morts que estaven en ell; i  
Ap 21,1  primera terra desaparegueren, i la  mar ja no existeix. 2 I jo, Joan, vegí la  
Ac 7,36  en terra d’Egipte, i en lo  Mar Vermell, i en lo desert per espai de  
He 11,29  29 Per la fe passaren la  Mar Vermella com si per terra seca; i lo  
1Co 16,22  Senyor Jesucrist, sia anatema.  ‹Maran atha!› 23 La gràcia de nostre  
He 11,Tit  11,Tit Capítol XI Descriu la força  maravillosa de la fe per una inducció dels 
Ap 18,12  i de coure, i de ferro, i de  marbre, 13 i de canyella, i de perfums, i  
Mc Inc  Evangeli de Jesucrist segons sant  Marc 1,Tit Capítol I Predicació i baptisme 
Ac 12,12  de Maria, mare de Joan, anomenat  Marc, a on se trobaven molts congregats i  
Ac 12,25  ab ells a Joan, per sobrenom  Marc. 13,Tit Capítol XIII Saulo i Bernabé  
Ac 15,37  a Joan, que tenia per sobrenom  Marc. 38 Mes Pau creia que no devia portar 
Ac 15,39  i Bernabé, havent-se’n portat a  Marc, navegà a Xipre. 40 I Pau, havent  
Col 4,10  Aristarc, mon company en presó, i  Marc, cosí de Bernabé (tocant al qual ja  
2Tm 4,11 11 Solament Lluc està ab mi. Pren a  Marc i porta’l ab tu, puix m’és útil per 
Flm 24  pres ab mi per Jesucrist, Flm 24  Marc, Aristarc, Demas i Lluc, colaboradors 
1Pe 5,13  elegida ab vosaltres, i mon fill  Marc. 14 Saludau-vos los uns als altres  
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Fl 3,14  estan davant. 14 Corro envers la  marca, per a alcançar lo premi de l’alta  
Ap 20,4  ni a sa imatge, ni reberen sa  marca en sos fronts, o en ses mans; i  
Mt 1,18 d’aquesta manera: estant Maria, sa  mare, desposada ab Josep, abans que  
Mt 2,11  trobaren a l’infant ab Maria sa  mare, i postrant-se l’adoraren, i  
Mt 2,13  –Alça’t i pren l’infant i sa  mare, i fuig a Egipte, i està’t allí fins 
Mt 2,14 -se Josep, prengué l’infant i sa  mare de nit, i se retirà a Egipte. 15 I  
Mt 2,20  –Alça’t, i pren l’infant i sa  mare, i vés-te’n a la terra d’Israel,  
Mt 2,21 -se Josep, prengué l’infant i sa  mare, i vingué a la terra d’Israel. 22  
Mt 10,35  el pare, i a la filla contra sa  mare, i a la nora contra sa sogra. 36 I  
Mt 10,37 casa. 37 »Qui ama a son pare o a sa  mare més que a mi, no és digne de mi; i lo 
Mt 12,46  platicant ab la gent, veus aquí sa  mare i sos germans que estaven defora,  
Mt 12,47 ell. 47 I un li digué: –Mira que ta  mare i tos germans estan defora, i et  
Mt 12,48  li parlava, li digué: –Qui és ma  mare i qui són mos germans? 49 I extenent  
Mt 12,49 sos deixebles, digué: –Veus aquí ma  mare i mos germans! 50 Puix qualsevol que  
Mt 12,50  aqueix és mon germà, i germana, i  mare. 13,Tit Capítol XIII Predica Jesús ab 
Mt 13,55  lo fill del fuster? ¿No es diu sa  mare Maria, i sos germans, Jaume, i Josep, 
Mt 14,8  8 I ella, previnguda per sa  mare, digué: –Dóna’m aquí, en una plata,  
Mt 14,11  fou a la noia, esta lo portà a sa  mare. 12 Acudiren després sos deixebles a  
Mt 15,4  Déu digué: 4 “Honra al pare i a la  mare.” I: “Aquell que maleesca al pare o a 
Mt 15,4 “Aquell que maleesca al pare o a la  mare morirà de mort.” 5 Emperò vosaltres  
Mt 15,5  que diga a son pare o a sa  mare: ‘Tot do que jo ofresca vos  
Mt 15,6  ’, 6 i no honra a son pare o a sa  mare, queda desobligat.” I així haveu fet  
Mt 19,5 per això: “Deixarà l’home a pare i  mare i s’unirà ab sa muller, i seran dos  
Mt 19,12 que nasqueren així del ventre de sa  mare. I hi ha eunucs que ho foren per los  
Mt 19,19  19 Honra a ton pare i a ta  mare. I amaràs a ton proïsme com a tu  
Mt 19,29  o germans o germanes, o pare o  mare, o muller o fills, o terres per causa 
Mt 20,Tit  Respon a la pretensió de la  mare dels fills del Zebedeu. Dóna vista a  
Mt 20,20  20 Llavors se li acercà la  mare del fills del Zebedeu ab sos fills,  
Mt 27,56  estava Maria Magdalena, i Maria,  mare de Jaume i de Josep, i la mare dels  
Mt 27,56  mare de Jaume i de Josep, i la  mare dels fills del Zebedeu. 57 I havent  
Mc 3,31  l’esperit impur. 31 I arribà sa  mare i sos germans i, quedant-se defora, 
Mc 3,32 gent, i li digueren: –Mirau, vostra  mare i vostres germans vos demanen allà  
Mc 3,33  respongué dient: –Qui és la meva  mare i qui mos germans? 34 I mirant als  
Mc 3,34  si: –Veus aquí –los digué– la meva  mare i mos germans! 35 Perquè qualsevol  
Mc 3,35  és mon germà, i ma germana, i ma  mare. 4,Tit Capítol IV Paràbola del  
Mc 5,40  fora, pren ab si al pare i a la  mare de la noia, i als que estaven ab ell, 
Mc 6,24  24 I havent ella eixit, digué a sa  mare: –Què demanaré? I ella digué: –Lo cap 
Mc 6,28  minyona; i la minyona lo donà a sa  mare. 29 I quan sos deixebles ho saberen,  
Mc 7,10  digué: “Honra a ton pare i a ta  mare.” I: “Aquell que maleesca a son pare  
Mc 7,10  que maleesca a son pare o a sa  mare, morirà de mort.” 11 Emperò vosaltres 
Mc 7,11  “Si l’home diu a son pare o a sa  mare: Qualsevol ‹corban› (ço és, lo do)  
Mc 7,12  altra cosa per lo pare o per la  mare, queda desobligat; 13 fent així vana  
Mc 10,7  deixarà l’home a son pare i a sa  mare i es juntarà ab sa muller; 8 i seran  
Mc 10,19  fraus, honra a ton pare i a ta  mare. 20 Mes ell li respongué dient:  
Mc 10,29  o germans, o germanes, o pare, o  mare, o muller, o fills, o terres per amor 
Mc 15,40  estava Maria Magdalena, i Maria,  mare de Jaume lo menor i de Josep, i  
Mc 15,47  47 I Maria Magdalena i Maria,  mare de Josep, estaven mirant a on lo  
Mc 16,1  dissabte, Maria Magdalena i Maria,  mare de Jaume, i Salomé, compraren  
Lc 1,15  Sant ja des del ventre de sa  mare. 16 I a molts dels fills d’Israel  
Lc 1,43  I d’a on me ve tanta ditxa que la  mare de mon Senyor vinga a mi? 44 Perquè,  
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Lc 1,60  pare Zacaries. 60 I responent sa  mare, digué: –De ninguna manera, sinó que  
Lc 2,33  vostre poble. 33 I Josep i sa  mare estaven meravellats d’aquelles coses 
Lc 2,34  los beneí i digué a Maria, sa  mare: –Veus aquí, aquest infant està posat 
Lc 2,48  quedaren admirats. I li digué sa  mare: –Fill, per què t’has portat així ab 
Lc 2,51  i estigué sumís a ells. I sa  mare guardava totes aquestes paraules en  
Lc 7,12  fora a un difunt, fill únic de sa  mare, que era viuda, i venia ab ella molta 
Lc 7,15  a parlar. I Jesús l’entregà a sa  mare. 16 I un temor s’apoderà de tots, i  
Lc 8,19  llevat. 19 I vingueren a ell sa  mare i sos germans, i no podien acercar- 
Lc 8,20  del gentiu. 20 I li digueren: –Ta  mare i tos germans estan defora, que et  
Lc 8,21  ell respongué i els digué: –Ma  mare i mos germans són aquells que ouen la 
Lc 8,51 a Jaume, i a Joan, i al pare i a la  mare de la noia. 52 I tots ploraven i se  
Lc 12,53  fill, i el fill contra el pare; la  mare contra la filla, i la filla contra la 
Lc 12,53  la filla, i la filla contra la  mare; la sogra contra la nora, i la nora  
Lc 14,26  mi i no avorreix a son pare i a sa  mare, i muller, i fills, i germans, i  
Lc 18,20 testimonis, honra a ton pare i a ta  mare. 21 Ell digué: –Tots aqueixos  
Lc 24,10  Maria Magdalena, i Joana, i Maria,  mare de Jaume, i les demés que estaven ab  
Jn 2,1 Canà de Galilea, i s’hi trobava la  mare de Jesús. 2 Fou també convidat a les  
Jn 2,3  3 I venint a faltar lo vi, la  mare de Jesús li digué: –No tenen vi. 4  
Jn 2,5 Encara no és arribada ma hora. 5 Sa  mare digué als que servien: –Feu tot quant 
Jn 2,12 d’això passà a Cafarnaüm, ell i sa  mare, i sos germans i sos deixebles, a on  
Jn 3,4  vell? ¿Pot tornar al ventre de sa  mare i nàixer de nou? 5 Jesús li  
Jn 6,42  Jesús, fill de Josep, lo pare i  mare del qual coneixem? ¿Com diu ell,  
Jn 19,25 estaven prop de la creu de Jesús sa  mare i la germana de sa mare, Maria  
Jn 19,25 de Jesús sa mare i la germana de sa  mare, Maria Cleofàs, i Maria Magdalena. 26 
Jn 19,26  26 I havent vist Jesús a sa  mare i al deixeble a qui ell amava, lo  
Jn 19,26  qual estava allí dret, digué a sa  mare: –Dona, vet aquí ton fill! 27 Després 
Jn 19,27  digué al deixeble: –Vet aquí ta  mare! I des d’aquella hora la tingué ab  
Ac 1,14 en oració ab les dones, i ab Maria,  mare de Jesús, i ab los germans d’ell. 15 
Ac 3,2  que era coix des del ventre de sa  mare, era portat allí i posat tots los  
Ac 12,12  això, se n’anà a casa de Maria,  mare de Joan, anomenat Marc, a on se  
Ac 14,7  un home coix des del ventre de sa  mare, lo qui no havia caminat mai, i per  
Rm 16,13 a Rufo, escollit del Senyor, i a sa  mare i meva. 14 Saludau a Asincrit, a  
Ga 1,15 que em separà del ventre de la meva  mare i em cridà ab sa gràcia, 16 per a  
Ga 4,26  en lo alt és llibre, la qual és la  mare de tots nosaltres. 27 Perquè escrit  
Ef 5,31  deixarà l’home a son pare i a sa  mare i es juntarà a sa muller, i seran dos 
Ef 6,2 és just. 2 «Honra a ton pare i a ta  mare», que és lo primer manament ab  
2Tm 1,5  primer en ta àvia Loide i en ta  mare Eunice, i estic cert que en tu també. 
He 7,3  és rei de pau. 3 Sens pare, sens  mare, sens genealogia, no tenint principi  
Ap 17,5  «Misteri: Babilònia, la gran, la  mare de prostitutes i abominacions de la  
Mc 10,30  cases, i germans, i germanes, i  mares, i fills, i terres, ab persecucions, 
1Tm 5,2  a germans; 2 a les ancianes, com a  mares; a les joves, com a germanes, ab  
1Tm 5,14  se càsien, criïn fills, sien bones  mares de família, i que no dónien ocasió  
Ap 18,12 olorosa, i de tota mena de vasos de  marfil, i tota sort de vasos de fusta  
Mt 1,16  I Jacob engendrà a Josep, espòs de  Maria, de la qual nasqué Jesús, que s’  
Mt 1,18  fou d’aquesta manera: estant  Maria, sa mare, desposada ab Josep, abans  
Mt 1,20  fill de David, no témies rebre a  Maria ta muller, perquè lo que en ella ha  
Mt 2,Tit  dels innocents en Betlem. Jesús,  Maria i Josep tornen d’Egipte a la terra  
Mt 2,11 en la casa, trobaren a l’infant ab  Maria sa mare, i postrant-se l’  
Mt 13,55 fill del fuster? ¿No es diu sa mare  Maria, i sos germans, Jaume, i Josep, i  
Mt 27,56  -lo, 56 entre les quals estava  Maria Magdalena, i Maria, mare de Jaume i  
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Mt 27,56 les quals estava Maria Magdalena, i  Maria, mare de Jaume i de Josep, i la mare 
Mt 27,61  del sepulcre, i se n’anà. 61 I  Maria Magdalena i l’altra Maria estaven  
Mt 27,61  61 I Maria Magdalena i l’altra  Maria estaven assentades allí al davant  
Mt 28,1  primer dia de la semana, vingueren  Maria Magdalena i l’altra Maria a veure  
Mt 28,1  Maria Magdalena i l’altra  Maria a veure lo sepulcre. 2 I veus aquí  
Mc 6,3 ¿No és aquest lo menestral, fill de  Maria, germà de Jaume, i de Josep, i de  
Mc 15,40  de lluny, entre les quals estava  Maria Magdalena, i Maria, mare de Jaume lo 
Mc 15,40 les quals estava Maria Magdalena, i  Maria, mare de Jaume lo menor i de Josep,  
Mc 15,47  llosa a la boca del sepulcre. 47 I  Maria Magdalena i Maria, mare de Josep,  
Mc 15,47  sepulcre. 47 I Maria Magdalena i  Maria, mare de Josep, estaven mirant a on  
Mc 16,Tit  Resurrecció de Jesús: s’apareix a  Maria Magdalena, i als deixebles i als  
Mc 16,1  al cel. 1 I passat lo dissabte,  Maria Magdalena i Maria, mare de Jaume, i  
Mc 16,1  lo dissabte, Maria Magdalena i  Maria, mare de Jaume, i Salomé, compraren  
Mc 16,9  semana, s’aparegué primerament a  Maria Magdalena, de la qual havia llançat  
Lc 1,Tit  lo Fill de Déu. Visita la Verge  Maria a santa Elisabet. Càntic de la  
Lc 1,27  de David, i lo nom de la verge era  Maria. 28 I havent entrat l’àngel a on  
Lc 1,30  30 I l’àngel li digué: –No temau,  Maria, puix haveu trobat gràcia envers lo  
Lc 1,34  son regne no tindrà fi. 34 I digué  Maria a l’àngel: –Com serà això, puix jo  
Lc 1,38 no hi ha res impossible. 38 I digué  Maria: –Veus aquí l’esclava del Senyor,  
Lc 1,39  39 I en aquells dies, alçant-se  Maria, se n’anà a tota pressa a les  
Lc 1,41 quan Elisabet oigué la salutació de  Maria, la criatura saltà en son ventre i  
Lc 1,46  dit de part del Senyor. 46 I digué  Maria: –Ma ànima glorifica al Senyor. 47 I 
Lc 1,56  per sigles de sigles. 56 I  Maria se detingué ab ella com cosa de tres 
Lc 2,5  David, 5 per a empadronar-se ab  Maria, sa muller, que estava prenyada. 6 I 
Lc 2,16 16 I partiren corrent, i trobaren a  Maria i a Josep, i a l’infant en lo  
Lc 2,19  referit los pastors. 19 Emperò  Maria guardava totes estes coses, meditant 
Lc 2,22 foren los dies de la purificació de  Maria, conforme a la llei de Moisès, lo  
Lc 2,34  34 I Simeon los beneí i digué a  Maria, sa mare: –Veus aquí, aquest infant  
Lc 8,2  esperits malignes i de dolències:  Maria, anomendada Magdalena, de la qual  
Lc 10,Tit  Ciutats obstinades. Marta i  Maria hospeden a Jesús. 1 I després d’  
Lc 10,39  I tenia ella una germana anomenada  Maria, la qual, sentada també als peus del 
Lc 10,42  una sola cosa és necessària, i  Maria ha escollit la millor part, la qual  
Lc 24,10  als apòstols aquestes coses eren  Maria Magdalena, i Joana, i Maria, mare de 
Lc 24,10  eren Maria Magdalena, i Joana, i  Maria, mare de Jaume, i les demés que  
Jn 11,1  resident en Betània, lloc de  Maria i de Marta, germanes seves. 2 I esta 
Jn 11,2  de Marta, germanes seves. 2 I esta  Maria era aquella que havia ungit ab  
Jn 11,5 Jesús amava a Marta, i a sa germana  Maria, i a Làssaro. 6 Quan oigué, doncs,  
Jn 11,19  jueus havien vingut a Marta i a  Maria per a consolar-les de la mort de  
Jn 11,20  venia, isqué a rebre-lo, emperò  Maria se quedà en casa. 21 I Marta digué a 
Jn 11,28  se n’anà i cridà secretament a  Maria, sa germana, dient-li: –Aquí està  
Jn 11,31  31 Mes los jueus que estaven ab  Maria en casa i l’aconsolaven, veent que  
Jn 11,32  a plorar allí. 32 I havent arribat  Maria al siti a on estava Jesús, i veent- 
Jn 11,45  jueus que havien vingut a veure a  Maria i a Marta, i que havien vist lo que  
Jn 12,Tit  -lo prendre. 12,Tit Capítol XII  Maria, germana de Làssaro, derrama ungüent 
Jn 12,3  a taula ab ell. 3 I havent pres  Maria una lliura d’ungüent preciós de  
Jn 19,25  sa mare i la germana de sa mare,  Maria Cleofàs, i Maria Magdalena. 26 I  
Jn 19,25  de sa mare, Maria Cleofàs, i  Maria Magdalena. 26 I havent vist Jesús a  
Jn 20,1  encara obscur, al dematí, vingué  Maria Magdalena al sepulcre i vegé que  
Jn 20,11  altra vegada a sa casa. 11 Emperò  Maria estava fora, plorant cerca del  
Jn 20,16  me’l ne portaré. 16 Jesús li diu:  –Maria! Se girà ella i li digué:  
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Jn 20,18  mon Déu i Déu vostre.” 18 Vingué  Maria Magdalena, doncs, anunciant als  
Ac 1,14  en oració ab les dones, i ab  Maria, mare de Jesús, i ab los germans d’ 
Ac 12,12  això, se n’anà a casa de  Maria, mare de Joan, anomenat Marc, a on  
Rm 16,6  de l’Acaia en Cristo. 6 Saludau a  Maria, la que treballà molt per nosaltres. 
Lc 6,17  la Judea, i de Jerusalem, i de la  marina, i de Tiro i de Sidon, 18 que  
Ac 27,27 navegàssem per lo mar Adriàtic, los  mariners cerca de mitjanit sospitaren que  
Ac 27,30  que es fes de dia. 30 I els  mariners, volent-se escapar del barco,  
Ap 18,17  los que naveguen en la mar, i els  mariners, i quants trafiquen per mar se  
Mc 10,2  per a tentar-lo si és lícit al  marit repudiar sa muller. 3 Emperò ell,  
Mc 10,12  12 I si la dona repudiàs a son  marit i es casàs ab un altre, comet  
Lc 2,36  i havia viscut set anys ab son  marit des de sa virginitat. 37 I ella era  
Lc 16,18  que es casa ab la que repudia lo  marit, també comet adulteri. 19 »Hi havia  
Jn 4,16  Jesús li digué: –Vés, crida a ton  marit i torna aquí. 17 Respongué la dona i 
Jn 4,17  la dona i digué: –Jo no tinc  marit. Jesús li digué: –Tens raó de dir  
Jn 4,17 digué: –Tens raó de dir que no tens  marit, 18 perquè cinc marits has tingut i  
Jn 4,18  has tingut i el que tens ara no és  marit teu. En això has dit veritat. 19  
Ac 5,9  peus dels que han enterrat a ton  marit, i se te’n portaran a tu. 10 A l’  
Ac 5,10 se la’n portaren a enterrar ab son  marit. 11 I sobrevingué un gran temor en  
Rm 7,2  que viu? 2 Perquè la dona que té  marit, està lligada per la llei al marit  
Rm 7,2  marit, està lligada per la llei al  marit mentres lo marit viu; emperò quan  
Rm 7,2  per la llei al marit mentres lo  marit viu; emperò quan son marit mor,  
Rm 7,2  lo marit viu; emperò quan son  marit mor, queda ella llibre de la llei  
Rm 7,2  queda ella llibre de la llei del  marit. 3 De manera que si vivint lo marit  
Rm 7,3 marit. 3 De manera que si vivint lo  marit s’unís ab un altre home, serà  
Rm 7,3  adúltera; emperò si morís son  marit, quedarà llibre de la llei del  
Rm 7,3  quedarà llibre de la llei del  marit, i no és adúltera encara que s’  
1Co 7,2  home sa muller, i cada dona son  marit. 3 Lo marit pàguia a sa muller la  
1Co 7,3 muller, i cada dona son marit. 3 Lo  marit pàguia a sa muller la deguda  
1Co 7,3 i de la mateixa manera la muller al  marit. 4 La muller no té lo domini de son  
1Co 7,4 lo domini de son propi cos, sinó lo  marit, i així mateix lo marit no té lo  
1Co 7,4  sinó lo marit, i així mateix lo  marit no té lo domini de son propi cos,  
1Co 7,10  que la muller no es sepària del  marit. 11 I que si es separa, se quédia  
1Co 7,11  sens casar o se reconciliï ab son  marit; i el marit no déixia tampoc la  
1Co 7,11  o se reconciliï ab son marit; i el  marit no déixia tampoc la muller. 12 I als 
1Co 7,13 si una muller fiel té un infiel per  marit i ell consent en habitar ab ella, no 
1Co 7,13  en habitar ab ella, no déixia al  marit. 14 Perquè lo marit infiel és  
1Co 7,14  no déixia al marit. 14 Perquè lo  marit infiel és santificat per la muller  
1Co 7,14  és la muller infiel per lo  marit fiel; d’altra manera vostres fills  
1Co 7,16  ¿saps tu, muller, si salvaràs al  marit? ¿I saps tu, marit, si salvaràs la  
1Co 7,16  si salvaràs al marit? ¿I saps tu,  marit, si salvaràs la muller? 17 Emperò  
1Co 7,34  que són del món, i com agradarà al  marit. 35 En veritat dic això per a vostre 
1Co 7,39 lligada per la llei mentres viu son  marit; emperò si son marit mor, queda  
1Co 7,39  viu son marit; emperò si son  marit mor, queda llibre: càsies ab qui  
Ga 4,27  per estèril, que d’aquella que té  marit.» 28 I nosaltres, germans, som  
Ef 5,23  marits com al Senyor, 23 perquè lo  marit és cap de la muller, així com Cristo 
Ef 5,33  i la muller reverenciï a son  marit. 6,Tit Capítol VI Obligacions  
1Tm 5,9  anys, ni que haja tingut més d’un  marit, 10 tenint lo testimoni de bones  
Tt 1,6  manat. 6 Lo qui sia sens nota,  marit d’una muller, que tinga fills  
Mt 4,13  i habità en Cafarnaüm, ciutat  marítima en los confins de Zabulon i de  
Lc 17,27  homes prenien mullers, les mullers  marits, fins al dia en què Noè entrà en l’ 
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Jn 4,18  que no tens marit, 18 perquè cinc  marits has tingut i el que tens ara no és  
1Co 14,35  cosa, que ho pregúntien a sos  marits en casa, puix que és indecorós a  
Ef 5,22  mullers estiguen subjectes a sos  marits com al Senyor, 23 perquè lo marit  
Ef 5,24  estiguen-ho les mullers a sos  marits en tot. 25 Vosaltres, marits, amau  
Ef 5,25  a sos marits en tot. 25 Vosaltres,  marits, amau a vostres mullers, així com  
Ef 5,28  e immaculada. 28 Així també los  marits deuen amar a ses mullers com a sos  
Col 3,18 18 Casades, estau someses a vostres  marits, com convé, en lo Senyor. 19  
Tt 2,4  a les joves, a que àmien a sos  marits i estímien a sos fills, 5 a ser  
Tt 2,5  de casa, benignes, obedients a sos  marits, per a què no sia blasfemada la  
1Pe 3,1  les mullers sien obedients a sos  marits, a fi de que si alguns no obeeixen  
1Pe 3,5 en Déu, estant someses a sos propis  marits. 6 Així com Sara obeïa a Abraham,  
1Pe 3,7 ninguna pertorbació. 7 Així mateix,  marits, cohabitau ab elles segons ciència, 
Col 3,19 marits, com convé, en lo Senyor. 19  Marits, amau a vostres mullers i no les  
Lc 10,Tit  del samarità. Ciutats obstinades.  Marta i Maria hospeden a Jesús. 1 I  
Lc 10,38  en un lloc, i una dona que es deia  Marta l’hospedà en sa casa. 39 I tenia  
Lc 10,40  Senyor, oïa sa paraula. 40 Emperò  Marta contínuament estava aqueferada ab  
Lc 10,41  41 I el Senyor li respongué dient:  –Marta, Marta, tu estàs molt afanada i et  
Lc 10,41  Senyor li respongué dient: –Marta,  Marta, tu estàs molt afanada i et fatigues 
Jn 11,1  en Betània, lloc de Maria i de  Marta, germanes seves. 2 I esta Maria era  
Jn 11,5  per ella. 5 I Jesús amava a  Marta, i a sa germana Maria, i a Làssaro.  
Jn 11,19  19 I molts jueus havien vingut a  Marta i a Maria per a consolar-les de la 
Jn 11,20  de la mort de son germà. 20 I quan  Marta oigué que Jesús venia, isqué a rebre 
Jn 11,21 emperò Maria se quedà en casa. 21 I  Marta digué a Jesús: –Senyor, si vós  
Jn 11,24  digué: –Ton germà ressuscitarà. 24  Marta li respon: –Ja sé que ressuscitarà  
Jn 11,30  en aquell mateix paratge a on  Marta l’havia encontrat. 31 Mes los jueus 
Jn 11,39  39 Jesús digué: –Traeu la pedra.  Marta, germana del difunt, li respongué:  
Jn 11,45  havien vingut a veure a Maria i a  Marta, i que havien vist lo que Jesús  
Jn 12,2  2 Allí li aparellaren una cena, i  Marta servia i Làssaro era un dels que  
Ac 22,20 I quan se derramà la sang de vostre  màrtir Esteve, jo estava present també, i  
Ap 2,13  dies en què Antipas fou mon fiel  màrtir, i fou mort entre vosaltres a on  
Jn 21,Tit  ses ovelles i li prediu son  martiri. 1 Després, Jesús s’aparegué  
Ac 7,Tit  en lo Consell dels jueus, i son  martiri. 1 Llavors lo sumo sacerdot digué: 
Ac 12,Tit  i de Saulo. 12,Tit Capítol XII  Martiri de sant Jaume. Presó i llibertat  
Ap 17,Tit  que s’embriagà ab la sang dels  màrtirs i es vegé sentada sobre la bèstia  
Ap 17,6  sang dels sants i de la sang dels  màrtirs de Jesús. I quan la vegí, quedí  
Ap 20,Tit  durant los quals les ànimes dels  màrtirs regnen ab Cristo en la primera  
Mt 20,14  un diner? 14 Pren lo que és teu i  marxa. Puix jo vull donar a aquest darrer  
Jn 5,8  li diu: –Alça’t, pren ton llit i  marxa. 9 I aquest home fou curat en un  
Ac 10,20 busquen. 20 Alça’t, doncs, baixa i  marxa ab ells sens dubtar, perquè jo els  
Ac 22,18  que em deia: »–Dóna’t pressa i  marxa luego de Jerusalem, perquè no rebran 
Jn 9,7  els ulls del cego. 7 I li digué:  –Marxa, vés, i renta’t en la piscina de  
Mt 18,30  »Emperò ell no ho volgué, sinó que  marxà i el féu posar en la presó fins que  
Jn 7,10  sos germans hagueren partit, ell  marxà també a la festa, no públicament  
Ac 8,27  està deserta. 27 I alçant-se,  marxà. I veus aquí un home etíope, eunuc,  
Ac 9,17  sofresca per mon nom. 17 I Ananies  marxà i entrà en la casa, i posant les  
Ac 11,25  gent al Senyor. 25 I des d’allí  marxà Bernabé a Tarso en busca de Saulo, i 
Ac 14,19  en la ciutat, i al dia següent  marxà ab Bernabé a Derbes. 20 I havent  
Ac 20,11  llargament fins que fou de dia,  marxà. 12 I portaren viu al jove, de lo  
Ac 20,7  a partir lo pa, Pau, que havia de  marxar al dia següent, conferenciava ab  
Mt 2,9  Luego que ells oïren això del rei,  marxaren. I veus aquí l’estrella que  
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Mc 16,8 veureu com ell vos digué. 8 I elles  marxaren de pressa fugint del sepulcre,  
Jn 21,3 ells: –Nosaltres també venim ab tu.  Marxaren, doncs, i entraren en una barca,  
Jn 8,9  convençuts per ses consciències,  marxaven l’un detràs de l’altre,  
Mt 10,11 en ella i permaneixeu allí fins que  marxeu. 12 Quan entreu en una casa,  
Mt 19,4 crià l’home des del principi, crià  mascle i femella? 5 »I digué per això:  
Mc 10,6 6 Emperò al principi de la creació,  mascle i femella los crià Déu. 7 Per això  
Ga 3,28  no hi ha servo ni llibre, no hi ha  mascle ni fembra. Perquè tots vosaltres  
Lc 8,34 i ho contaren en la ciutat i en les  masies. 35 I eixiren a veure lo que havia  
Lc 9,12  gent, per a què vagen als llocs i  masies del veïnat, s’allòtgien i tròbien  
Lc 13,21 mesures de farina, fins que tota la  massa quedà fermentada. 22 I anava  
Rm 11,16  fruit és sant, ho és també la  massa; i si l’arrel és santa, ho són  
Ac 10,13  veu que li deia: –Alça’t, Pere,  mata i menja. 14 I digué Pere: –No,  
Ac 11,7  veu que em deia: »–Alça’t, Pere,  mata i menja. 8 »I diguí: »–No ho faré,  
2Co 3,6  de l’Esperit; perquè la lletra  mata, emperò l’esperit dóna vida. 7 I si  
Lc 13,4  caigué la torre de Siloè i els  matà, ¿pensau que ells eren més culpables  
Ac 12,2  a alguns de la Iglésia. 2 I  matà ab espasa a sant Jaume, germà de  
Rm 7,11 del manament, me seduí i per ell me  matà. 12 De manera que la Llei certament  
1Jn 3,12  com Caín, que era del Maligne i  matà a son germà. I per a què el matà?  
1Jn 3,12  i matà a son germà. I per a què el  matà? Perquè ses obres eren males, i les  
Mt 1,15  a Eleazar. I Eleazar engendrà a  Matan. I Matan engendrà a Jacob. 16 I  
Mt 1,15  I Eleazar engendrà a Matan. I  Matan engendrà a Jacob. 16 I Jacob  
Ac 7,24  i venjà al que sofria l’agravi  matant a l’egipci. 25 I ell pensava que  
Ef 2,16  Déu als dos en un cos per la creu,  matant les enemistats en si mateix. 17 I  
Mt 2,13 que Herodes cercarà l’infant per a  matar-lo. 14 Alçant-se Josep, prengué  
Mt 2,16  s’irrità molt; i enviant, féu  matar tots los infants que hi havia en  
Mt 2,20  perquè són morts los que volien  matar a l’infant. 21 Alçant-se Josep,  
Mt 10,28  als que maten lo cos i no poden  matar l’ànima. Ans bé temeu al que pot  
Mt 14,5  lícit tenir-la. 5 I volent-lo  matar, temé al poble, perquè el miraven  
Lc 13,31  ’s-en, perquè Herodes vos vol  matar. 32 I ell los digué: –Anau, i dieu a 
Lc 15,27  germà ha vingut, i ton pare ha fet  matar lo vedell gras, perquè l’ha  
Lc 15,30  ab dones de mala vida, haveu fet  matar per a ell lo vedell gras. 31  
Jn 7,20 20 Per què anau, doncs, cercant com  matar-me? Lo poble li respongué: –Estàs  
Jn 7,20  posseït del dimoni. Qui et vol  matar? 21 Respongué Jesús i els digué: –He 
Jn 8,22  aleshores: –¿Voldrà tal vegada  matar-se a si mateix i per això diu:  
Jn 10,10 Lo lladre no ve sinó per a robar, i  matar, i destruir. Jo he vingut per a què  
Ac 7,28  nosaltres? 28 ¿O per ventura vols  matar-me com matares ahir a l’egipci?  
Ac 16,27  desembeinà l’espasa i es volia  matar, pensant que els presos s’havien  
Ac 21,31  31 I mentres estaven tractant de  matar-lo, fou donat avís al tribú de la  
Ac 23,15  I nosaltres estarem esperant per a  matar-lo abans que arríbia. 16 I quan  
Ac 23,27  los jueus i estaven a punt de  matar-lo, sobrevenint jo ab la tropa, lo 
Ac 26,21 prengueren los jueus i em volgueren  matar. 22 Emperò havent obtingut l’auxili 
Rm 11,3 jo he quedat sol i em busquen per a  matar-me»? 4 Mes, què li diu la resposta 
Ap 6,8  la quarta part de la terra per a  matar ab espasa, ab fam, i ab mortaldat, i 
Ap 9,15 l’hora, i dia, i mes, i any, per a  matar la tercera part dels homes. 16 I el  
Ap 11,7  contra ells, i els vencerà, i els  matarà. 8 I els cossos morts d’ells  
Mt 17,22  en mans dels homes. 22 I el  mataran, i ressuscitarà al tercer dia. I  
Mt 24,9  entregats a la tribulació i vos  mataran, i sereu avorrits de tothom per  
Mc 13,12  s’alçaran contra els pares i els  mataran. 13 I sereu odiats de tots per  
Lc 11,49  profetes i apòstols, i d’ells ne  mataran a uns i en perseguiran a altres.”  
Mt 5,21 es digué a vostres antepassats: “No  mataràs.” I lo qui màtia serà condemnat en 
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Mt 19,18  –Quins? I Jesús respongué: –No  mataràs. No cometràs adulteri. No robaràs. 
Lc 18,20  20 Ja saps los manaments: No  mataràs, no fornicaràs, no robaràs, no  
Rm 13,9  9 Per això: «No adulteraràs, no  mataràs, no robaràs, no llevaràs falsos  
Jm 2,11  adulteri», digué també: «No  mataràs.» I si mates, encara que no hages  
Mt 21,35 agarraren als criats, feriren a un,  mataren a un altre, i a l’altre l’  
Mt 21,39  lo tragueren fora de la vinya i lo  mataren. 40 »Quan vinga l’amo de la  
Mt 22,6  d’haver-los ultrajat, los  mataren. 7 I el rei, quan ho sabé, s’  
Mt 23,31  de que sou fills d’aquells que  mataren als profetes. 32 Ompliu, doncs, la 
Mc 12,5  5 I novament envià un altre, i lo  mataren; i a molts altres, dels quals  
Mc 12,5  altres, dels quals feriren a uns i  mataren a altres. 6 Emperò tenint un fill  
Mc 12,8  l’heretat.” 8 I agarrant-lo, lo  mataren i el tiraren fora de la vinya. 9  
Lc 11,47  dels profetes, i vostres pares los  mataren! 48 Verdaderament donau testimoni  
Lc 11,48  pares; perquè ells en veritat los  mataren, mes vosaltres edificau sos  
Lc 20,15  I traent-lo fora de la vinya, lo  mataren. »Què farà, doncs, ab ells l’amo  
Ac 5,36 homes que el seguiren; i després lo  mataren, i tots quants li donaren crèdit  
Ac 7,52  no perseguiren vostres pares? Ells  mataren als que anunciaven la vinguda del  
Ac 10,39  jueus i en Jerusalem; al qual ells  mataren penjant-lo en un arbre. 40 A est 
Rm 11,3 Déu contra Israel dient: 3 «Senyor,  mataren vostres profetes i soscavaren  
1Te 2,15  com ells dels jueus, 15 los quals  mataren al Senyor Jesús i a sos propis  
Ac 7,28  ¿O per ventura vols matar-me com  matares ahir a l’egipci? 29 »I a aquestes 
Mt 23,34  i savis, i escribes, i d’ells ne  matareu i crucificareu, i d’ells n’  
Mt 23,35  Zacaries, fill de Baraquies, a qui  matàreu entre el temple i l’altar. 36  
Ac 2,23 presciència de Déu fou entregat, lo  matàreu, crucificant-lo per mans de  
Ac 3,15  que se us donàs un homicida. 15 I  matàreu a l’autor de la vida, a qui Déu  
Ac 5,30 ressuscità a Jesús, a qui vosaltres  matàreu penjant-lo en un arbre. 31 A est 
Jm 5,6  dia del sacrifici. 6 Condemnàreu i  matàreu al just; i no féu resistència  
Mc 14,1  com lo prendrien dolosament i lo  matarien. 2 Emperò deien: –No en dia de  
Ac 23,25  apoderassen de Pau los jueus i el  matassen, i després lo calumniassen a ell  
Ap 6,4  la pau de la terra, i que es  matassen los uns als altres. I li fou  
Ap 9,5  Déu. 5 I els fou donat que no els  matassen, sinó que els aturmentassen per  
Lc 3,23  que ho fou d’Helí, que ho fou de  Matat, 24 que ho fou de Leví, que ho fou  
Lc 3,29  que ho fou de Jorim, que ho fou de  Matat, que ho fou de Leví, 30 que ho fou  
Lc 3,31  que ho fou de Menna, que ho fou de  Matata, que ho fou de Natan, que ho fou de 
Lc 3,25  ho fou de Josep, 25 que ho fou de  Mataties, que ho fou d’Amós, que ho fou  
Lc 3,26  que ho fou de Mahat, que ho fou de  Mataties, que ho fou de Semeí, que ho fou  
Lc 15,23  23 i portau lo vedell engreixat i  matau-lo, i menjam i celebrem un convit, 
Lc 19,27  sobre ells, portau-me’ls aquí i  matau-los davant meu. 28 I dit això,  
Jm 4,2  membres? 2 Cobdiciau, i no teniu;  matau i envejau; i no podeu conseguir  
Ac 21,36  la multitud del poble cridant:  –Matau-lo. 37 I quan començaven ja a  
He 11,28  per a què no els tocàs aquell que  matava als primogènits. 29 Per la fe  
Ac 22,20  i guardava los vestits dels que el  mataven. 21 »I ell me digué: »–Vés, perquè 
Mt 3,4  Feu drets sos camins.» 4 I lo  mateix Joan tenia un vestit de pèl de  
Mt 8,17  lo profeta Isaïes, que digué: «Ell  mateix prengué nostres mals i carregà ab  
Mt 12,25 digué: –Tot regne dividit contra si  mateix, serà destruït; i tota casa o  
Mt 12,26  Satanàs, està desunit contra de si  mateix; ¿com permaneixerà, doncs, son  
Mt 12,40 nits en lo ventre de la balena, del  mateix modo lo Fill de l’home estarà tres 
Mt 13,45  té, i compra aquell camp. 45 »Del  mateix modo és semblant lo Regne del cel a 
Mt 14,27  a cridar. 27 Mes Jesús, al  mateix temps los parlà, i digué: –Teniu  
Mt 16,24  algú me vol seguir, néguia’s a si  mateix, i prenga sa creu i seguesca’m. 25 
Mt 19,19  I amaràs a ton proïsme com a tu  mateix. 20 Lo jove li diu: –Jo he guardat  
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Mt 20,5  hora de sexta, i de nona, i féu lo  mateix. 6 I eixí envers l’hora undècima i 
Mt 20,14  jo vull donar a aquest darrer lo  mateix que a tu. 15 ¿No m’és lícit fer lo 
Mt 20,34  los tocà los ulls. I en aquell  mateix instant vegeren, i lo seguiren.  
Mt 21,30  -se a l’altre, li digué del  mateix modo. I ell, responent, digué: »–Ja 
Mt 21,36  els primers, i foren tractats del  mateix modo. 37 Finalment los envià son  
Mt 22,26  sa muller a son germà. 26 I lo  mateix féu lo segon, i lo tercer, fins al  
Mt 22,39  ell: Amaràs a ton proïsme com a tu  mateix. 40 D’aquestos dos manaments  
Mt 26,35  los demés deixebles digueren lo  mateix. 36 Aleshores se n’anà Jesús ab  
Mt 26,50  digué: –Amic, a què has vingut? Al  mateix temps arribaren i posaren les mans  
Mt 27,40  en tres dies, salva’t a tu  mateix. Si ets lo Fill de Déu, baixa de la 
Mt 27,41  de Déu, baixa de la creu! 41 Així  mateix, insultant-lo també los prínceps  
Mt 27,42  a altres, i no es pot salvar a si  mateix! Si és lo rei d’Israel, que bàixia 
Mc 1,10  baixava i se posava sobre d’ell  mateix. 11 I s’oí una veu del cel que  
Mc 3,24  un regne està dividit contra de si  mateix, no pot durar lo tal regne. 25 I si 
Mc 3,26  I si Satanàs s’alçàs contra de si  mateix, està dividit i no podrà durar, ans 
Mc 4,16 fou sembrada en sos cors. 16 I així  mateix los sembrats en pedregals són  
Mc 5,29  me curaré.» 29 I en aquell  mateix punt cessà son fluix de sang i  
Mc 5,30 Jesús, coneixent a l’instant en si  mateix la virtut que havia eixit d’ell,  
Mc 6,17  d’entre els morts. 17 Perquè el  mateix Herodes havia enviat a prendre a  
Mc 8,34  vulla seguir-me, néguia’s a si  mateix, i prenga la creu, i seguesca’m.  
Mc 10,10 -li sos deixebles en casa sobre el  mateix. 11 I els digué: –Qualsevol que  
Mc 12,22 mateixa manera lo tercer. 22 I així  mateix la prengueren los set, i no  
Mc 12,31 ell: “Amaràs a ton proïsme com a tu  mateix.” No hi ha altre manament major que 
Mc 12,33  poder, i amar al proïsme com a si  mateix, és més que tots los oferiments i  
Mc 12,36  és fill de David? 36 Perquè lo  mateix David diu per l’Esperit Sant:  
Mc 12,37  peanya de tos peus.” 37 »Puix lo  mateix David l’apellida Senyor, d’a on,  
Mc 14,31  ab vós, no us negaré. I lo  mateix deien també tots. 32 I anaren a una 
Mc 14,72  de qui em parlau. 72 I en aquell  mateix punt cantà lo gall segona vegada. I 
Mc 15,30  lo reedifiques, 30 salva’t a tu  mateix baixant de la creu! 31 I d’aqueix  
Mc 15,31  salvà, i no es pot salvar a si  mateix! 32 Lo Cristo, lo rei d’Israel,  
Lc 3,11 té; i lo qui té què menjar, faça lo  mateix. 12 I vingueren també publicans a  
Lc 3,23  en tu m’he complagut. 23 I lo  mateix Jesús començava a ser com de trenta 
Lc 4,1  del Jordà i fou impelit per lo  mateix Esperit al desert, 2 a on estigué  
Lc 4,23  proverbi: “Metge, cura’t a tu  mateix.” “Totes aquelles grans coses que  
Lc 5,10  de peix que havien fet. 10 I així  mateix Jaume i Joan, fills del Zebedeu,  
Lc 6,31  homes facen per a vosaltres, això  mateix feu-ho per a ells. 32 I si amau  
Lc 7,39  convidat vegé això, deia entre si  mateix dient: «Si aquest home fos profeta, 
Lc 8,18  donarà, i al que no té, fins allò  mateix que ell pensa tenir li serà llevat. 
Lc 8,44  la vora de son vestit. I en aquell  mateix instant s’estroncà lo fluix de  
Lc 9,23  vulla seguir-me, néguia’s a si  mateix i prenga sa creu cada dia i  
Lc 9,25  tot lo món, si es perd ell a si  mateix i es causa son dany? 26 Perquè  
Lc 10,27  i al teu proïsme com a tu  mateix. 28 I li digué: –Bé has respost,  
Lc 10,29  ell, volent-se justificar a si  mateix, digué a Jesús: –I qui és mon  
Lc 10,31  Succeí, doncs, que baixava per lo  mateix camí un sacerdot, i quan lo vegé,  
Lc 10,37  digué llavors Jesús– i fes tu lo  mateix. 38 I succeí que, seguint son camí, 
Lc 11,17 digué: –Tot regne dividit contra si  mateix serà destruït, i casa dividida  
Lc 11,18  està també dividit contra si  mateix, com podrà subsistir son regne?  
Lc 13,1  dels profetes. 1 I en aquest  mateix temps hi havia allí uns que  
Lc 13,31 los que seran darrers. 31 En aquell  mateix dia se li acercaren alguns del  
Lc 15,7  havia perdut.” 7 »Vos dic que així  mateix hi haurà més goig en lo cel per a  
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Lc 17,30 del cel i els consumí a tots. 30 Lo  mateix serà en lo dia en què es maniféstia 
Lc 20,42 fill de David? 42 Sent aixís que el  mateix David diu en lo llibre dels Salms:  
Lc 22,20  Feu açò en memòria de mi. 20 Així  mateix prengué lo calze, després d’haver  
Lc 22,36  qui té bossa que la prenga, i així  mateix alforja; i qui no té espasa, venga  
Lc 22,60  no sé lo que et dius. I en aquell  mateix instant, quan encara estava ell  
Lc 23,35 –Salvà a altres: que se sàlvia a si  mateix, si ell és lo Cristo, l’elegit de  
Lc 23,37  lo rei dels jueus, salva’t a tu  mateix! 38 I hi havia també sobre ell un  
Lc 23,39 –Si tu ets lo Cristo, salva’t a tu  mateix i a nosaltres. 40 Emperò l’altre,  
Lc 23,40 tu tems a Déu, encara, estant en lo  mateix suplici? 41 En quant a nosaltres,  
Lc 24,13  I veus aquí que dos d’ells aquell  mateix dia anaven a un lloc anomenat  
Lc 24,39  39 Mirau mes mans i mos peus; jo  mateix só. Palpau i considerau que un  
Jn 1,22  que ens han enviat. Què dius de tu  mateix? 23 –Jo só –los digué– “la veu del  
Jn 1,30  lo pecat del món! 30 Aquest és lo  mateix de qui jo he dit: “Després de mi ve 
Jn 2,25  l’home, puix ell coneixia per si  mateix lo que hi havia en l’home. 3,Tit  
Jn 3,8  no saps d’a on ve, ni a on va. Lo  mateix succeeix a qualsevol home nat de l’ 
Jn 3,18  no creu és ja condemnat per això  mateix que no creu en lo nom de l’  
Jn 4,2  que Jesús no batejava per si  mateix sinó per medi de sos deixebles), 3  
Jn 4,12  nos donà aquest pou i ne begué ell  mateix, i sos fills, i son bestiar? 13  
Jn 4,27  –Eix só jo que parlo ab tu. 27 Al  mateix temps arribaren sos deixebles, i s’ 
Jn 4,44 i se n’anà a Galilea. 44 Perquè lo  mateix Jesús donà testimoni de que un  
Jn 5,26  així com lo Pare té vida en si  mateix, així ha donat també al Fill lo  
Jn 5,26  també al Fill lo tenir vida en si  mateix; 27 i li ha donat també lo poder de 
Jn 5,30  a sa condemnació. 30 »Jo de mi  mateix no puc fer cosa alguna. Judico  
Jn 5,31  31 »Si jo dono testimoni de mi  mateix, mon testimoni no és verdader. 32  
Jn 6,61  les? 61 Emperò Jesús, sabent en si  mateix que sos deixebles murmuraven d’  
Jn 7,17  si és de Déu o si jo parlo de mi  mateix. 18 Qui parla de si mateix, busca  
Jn 7,18  de mi mateix. 18 Qui parla de si  mateix, busca sa pròpia glòria; mes aquell 
Jn 7,28 on só jo; mes jo no he vingut de mi  mateix, sinó que és verídic aquell que m’ 
Jn 7,50  és maleïda. 50 Nicodemus, aquell  mateix que a la nit vingué a Jesús i era  
Jn 8,13 fariseus: –Tu dónes testimoni de tu  mateix: ton testimoni no és verídic. 14  
Jn 8,14  que jo dónia testimoni de mi  mateix, mon testimoni és verídic, perquè  
Jn 8,18  Jo só lo qui dono testimoni de mi  mateix, i el Pare que m’ha enviat dóna  
Jn 8,22 –¿Voldrà tal vegada matar-se a si  mateix i per això diu: “Allà a on jo vaig  
Jn 8,25  los respongué: –Lo Principi, lo  mateix que us parlo. 26 Tinc moltes coses  
Jn 8,28  que jo só i que no faç res de mi  mateix, sinó que parlo lo que m’ha  
Jn 8,42 i vingut de Déu; no he vingut de mi  mateix, sinó que ell m’ha enviat. 43 Per  
Jn 8,53  que també moriren? Qui et fas tu  mateix? 54 Jesús respongué: –Si jo em  
Jn 8,54 respongué: –Si jo em glorifico a mi  mateix, la meva glòria no és res. Mon Pare 
Jn 9,37  Jesús: –I tu lo vegeres, i és lo  mateix que està parlant ab tu. 38 Llavors  
Jn 11,6  se detingué encara dos dies en lo  mateix lloc. 7 I després d’això digué a  
Jn 11,30  poblet, sinó que estava en aquell  mateix paratge a on Marta l’havia  
Jn 11,38  doncs, Jesús altra vegada en si  mateix, vingué al sepulcre, que era una  
Jn 11,51 nació. 51 Mes ell no ho digué de si  mateix, sinó que, essent aquell any  
Jn 12,25  mor, produeix molt fruit. 25 Així  mateix, lo qui ama sa vida la perdrà;  
Jn 12,49  dia. 49 Puix jo no he parlat de mi  mateix, sinó que el Pare que m’envià és  
Jn 13,32  Déu igualment lo glorificarà en si  mateix, i el glorificarà luego. 33  
Jn 13,33  no hi podeu venir vosaltres”, així  mateix vos ho dic ara a vosaltres. 34 Vos  
Jn 14,10  que jo us dic, no les dic de mi  mateix; i el Pare que està en mi, ell  
Jn 14,10  i el Pare que està en mi, ell  mateix fa les obres. 11 ¿No creeu que jo  
Jn 16,13  veritat, perquè no parlarà de si  mateix, sinó que dirà totes les coses que  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

2290 
 

Jn 16,27  per vosaltres; 27 perquè lo Pare  mateix vos ama, perquè vosaltres m’haveu  
Jn 17,5  -me vós, oh Pare!, ab vós  mateix, ab aquella glòria que tinguí ab  
Jn 18,34  li respongué: –Dius això de tu  mateix o altres t’ho han dit de mi? 35  
Jn 19,39  39 Vingué també Nicodemus, aquell  mateix que havia primerament vingut de nit 
Jn 20,19  19 I a la vesprada d’aquell  mateix dia, que era lo primer de la  
Jn 21,13 lo pa, i los lo distribueix, i així  mateix los peixos. 14 Aquesta fou ja la  
Jn 21,18  que quan eres jove te cenyies a tu  mateix i anaves allà a on volies, mes quan 
Ac 2,1  estaven tots junts en un  mateix lloc. 2 I vingué de repente un  
Ac 3,7  la mà dreta, l’alçà. I en aquell  mateix instant se li enfortiren les cames  
Ac 3,10  Déu. 10 I coneixien que ell era lo  mateix que es sentava a la porta Hermosa  
Ac 5,25  s’havia fet d’ells. 25 Emperò al  mateix temps arribà un i els digué:  
Ac 8,6 lo que Felip deia, oient-lo ab un  mateix ànimo i veent los miracles que  
Ac 8,34  qui digué això lo profeta, de si  mateix o d’algun altre? 35 Llavors Felip, 
Ac 12,1 Mort del rei Herodes. 1 I en aqueix  mateix temps, lo rei Herodes alçà la mà  
Ac 15,27 quals vos diran també de paraula lo  mateix. 28 Perquè ha aparegut bé a l’  
Ac 17,25  d’alguna cosa, puix que ell  mateix dóna a tots vida i respiració i  
Ac 17,28  u de nosaltres. 28 “Perquè en ell  mateix vivim, i ens movem i som”, com  
Ac 18,3  juntà ab ells. 3 I com era del seu  mateix art, estava ab ells, i treballava,  
Ac 20,24  ni estimo més ma vida que a mi  mateix, ab tal que acàbia ma carrera i el  
Ac 22,13  recobra la vista. »I en aquell  mateix instant lo vegí. 14 I ell digué:  
Ac 24,8 acudíssem a vós. Examinant-lo vós  mateix podreu prendre coneixement de les  
Rm 1,27  és contra naturalesa; 27 i així  mateix los homes, deixant l’ús natural de 
Rm 2,1 judiques a altre, te condemnes a tu  mateix, puix fas les mateixes coses que  
Rm 2,21  als altres, no t’instrueixes a tu  mateix? ¿Tu que prediques que no s’ha de  
Rm 3,24  gratuïtament per la gràcia d’ell  mateix, mediant la redempció que és en  
Rm 6,16  per a obeir-lo, sou servos del  mateix a qui obeïu, o del pecat per a  
Rm 7,25  Jesucrist, nostre Senyor. Doncs jo  mateix ab l’esperit servesc a la llei de  
Rm 8,16  «‹Abbà›, Pare!» 16 Perquè lo  mateix Esperit dóna testimoni a nostre  
Rm 8,26  la paciència ho esperam. 26 Així  mateix l’Esperit ajuda també a nostra  
Rm 8,26  demanar, com convé; mes l’Esperit  mateix demana per nosaltres ab gemecs  
Rm 9,3  en mon cor. 3 Puix desitjava jo  mateix ser anatematisat de Cristo, per  
Rm 9,17  l’Escriptura a Faraó: «Per això  mateix t’he elevat, per a mostrar en tu  
Rm 10,12  de jueu i de grec; per quant un  mateix és lo Senyor de tots, ric per a  
Rm 12,Tit  Diu que, essent tots membres d’un  mateix cos, havem de treballar a favor de  
Rm 12,4  i no tots los membres tenen lo  mateix ofici, 5 així nosaltres, essent  
Rm 12,16  ab los que ploren. 16 Siau d’un  mateix ànimo l’un envers l’altre; no  
Rm 13,6  de Déu, servint-lo en això  mateix. 7 Pagau, doncs, a tothom son  
Rm 13,9  «Amaràs a ton proïsme com a tu  mateix.» 10 La caritat no obra mal contra  
Rm 14,12 nosaltres donarà compte a Déu de si  mateix. 13 No ens judiquem ja més, doncs,  
Rm 14,22  22 Tens tu fe? Ten-la per a tu  mateix davant de Déu. Benaventurat aquell  
Rm 14,22  aquell que no es condemna a si  mateix en lo que aprova. 23 Emperò aquell  
Rm 15,3  Perquè Cristo no es complagué a si  mateix, ans bé, com està escrit: «Los  
Rm 15,12  tots, ensalçau-lo». 12 I així  mateix diu Isaïes: «Hi haurà una arrel de  
Rm 16,5  les iglésies dels gentils. 5 I del  mateix modo saludau a la iglésia que està  
1Co 1,10  Jesucrist, que siau tots d’un  mateix parlar, i que no hi haja divisions  
1Co 1,10 bé estigau perfectament units en un  mateix esperit i en un mateix judici. 11  
1Co 1,10  units en un mateix esperit i en un  mateix judici. 11 Perquè se m’ha  
1Co 2,11  de l’home que està en ell? Així  mateix ningú coneix les coses de Déu, sinó 
1Co 3,18  és sant. 18 Ningú s’engànyia a si  mateix. Si algú de vosaltres se té per  
1Co 4,3  humà, puix ni jo em judico a mi  mateix. 4 Perquè de res m’acusa la  
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1Co 7,4  propi cos, sinó lo marit, i així  mateix lo marit no té lo domini de son  
1Co 7,7  que fósseu tots vosaltres com jo  mateix. Emperò cada u té de Déu son propi  
1Co 7,22  és llibert del Senyor; i així  mateix, lo qui és cridat essent llibre, és 
1Co 9,8  com a home?; ¿o no diu també lo  mateix la Llei? 9 Puix escrit està en la  
1Co 9,26  predicat als altres, no em faça jo  mateix reprovat. 10,Tit Capítol X Després  
1Co 10,17  tots som participants d’aquell  mateix pa. 18 Considerau a Israel segons  
1Co 11,5  deshonra son cap, puix és lo  mateix que si fos rapada. 6 Perquè si la  
1Co 11,25 Feu això en memòria de mi.» 25 Així  mateix prengué lo calze després d’haver  
1Co 11,28  lo tant, examínia’s l’home a si  mateix, i així méngia d’aquell pa i  
1Co 12,4  de dons, mes l’Esperit és un  mateix. 5 Hi ha diferències de ministeris, 
1Co 12,5  de ministeris, emperò és un  mateix lo Senyor. 6 Hi ha també diversitat 
1Co 12,6 diversitat d’operacions, emperò un  mateix és lo Déu que obra totes les coses  
1Co 12,8  paraula de ciència, segons lo  mateix Esperit. 9 A altre, fe, per lo  
1Co 12,9  Esperit. 9 A altre, fe, per lo  mateix Esperit; a altre, do de curar, per  
1Co 12,9  a altre, do de curar, per lo  mateix Esperit; 10 a altre, lo fer  
1Co 12,11  aquestes coses les obra un sol i  mateix Esperit, repartint a cada u com ell 
1Co 12,13  també és Cristo. 13 Perquè per un  mateix Esperit havem estat batejats tots  
1Co 12,13  tots nosaltres per a ser un  mateix cos, així jueus com gentils, així  
1Co 12,13  llibres, i tots havem begut en un  mateix Esperit. 14 Perquè tampoc lo cos és 
1Co 14,4  desconeguda, s’edifica a si  mateix; mes aquell que profetisa, edifica  
1Co 14,12  serà bàrbaro per a mi. 12 Així  mateix vosaltres, ja que sou cobdiciosos  
1Co 14,28  en la iglésia, i pàrlia ab si  mateix i a Déu. 29 En quant als profetes,  
1Co 15,3  en primer lloc vos he ensenyat lo  mateix que havia après, a saber, que  
1Co 15,28  subjectes a ell, llavors fins lo  mateix Fill estarà subjecte a aquell que  
1Co 15,40  la dels peixos. 40 Hi ha, així  mateix, cossos celestials i cossos  
2Co 2,1  imposada. 1 Mes jo he resolt en mi  mateix de no venir altra vegada a  
2Co 2,3  estat contristat per mi? 3 I això  mateix vos he escrit, a fi de que quan  
2Co 2,14  l’olor del coneixement d’ell  mateix. 15 Puix nosaltres som envers Déu  
2Co 3,14 en la lectura del Vell Testament lo  mateix vel sens remoure, lo qual vel és  
2Co 4,6  tenebres resplendís la llum, ell  mateix resplendí en nostres cors, per a  
2Co 4,13  en vosaltres. 13 Emperò tenint lo  mateix esperit de fe, conforme està  
2Co 5,5  lo qui ens ha preparat per això  mateix és Déu, qui ens ha donat la penyora 
2Co 6,14  vosaltres. 14 No us uniu en lo  mateix jou ab los infiels. Perquè, quina  
2Co 7,11  mort. 11 I veus aquí aqueix  mateix contristar-vos segons Déu, quanta 
2Co 8,1  pobres de Jerusalem. 1 Així  mateix vos fem a saber, germans, la gràcia 
2Co 8,16 a Déu que posà en lo cor de Tito lo  mateix zel per a vosaltres, 17 perquè  
2Co 10,1 lo fruit de sa predicació. 1 Mes jo  mateix, Pau, vos suplico, per la mansuetud 
2Co 10,11  per cartes estant ausents, lo  mateix serem en fet estant presents. 12  
2Co 10,18 18 Puix no aquell que s’alaba a si  mateix és aprovat, sinó aquell a qui Déu  
2Co 11,7 jo alguna ofensa, humiliant-me jo  mateix per a què vosaltres fósseu  
2Co 11,14  14 I no és d’estranyar, perquè el  mateix Satanàs se transforma en àngel de  
2Co 12,15  me desprendré, i seré desprès jo  mateix per a vostres ànimes; encara que  
2Co 12,18  de vosaltres? ¿No caminàrem ab un  mateix esperit i per unes mateixes  
2Co 13,11  -vos mútuament, siau d’un  mateix ànimo, viviu en pau, i serà ab  
Ga 1,4  Jesucrist, 4 lo qual se donà a si  mateix per nostres pecats, per a  
Ga 2,8  l’apostolat de la circumcisió, lo  mateix obrà en mi també per als gentils.)  
Ga 2,10 que ens recordàssem dels pobres, lo  mateix que jo tenia ànsia de fer. 11 I  
Ga 2,18  cert! 18 Perquè si jo reedifico lo  mateix que he destruït, me faç jo mateix  
Ga 2,18  mateix que he destruït, me faç jo  mateix prevaricador. 19 Perquè jo per la  
Ga 2,20  Déu, que m’amà i s’entregà a si  mateix per mi. 21 No desprècio la gràcia  
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Ga 4,3  temps determinat pel pare. 3 Així  mateix, quan érem infants estàvem posats  
Ga 5,14  «Amaràs a ton proïsme com a tu  mateix.» 15 Mes si us mossegau i us  
Ga 6,1  de mansuetud, considerant-te tu  mateix, per a què no sies tentat també. 2  
Ga 6,3 ser alguna cosa, no essent res, ell  mateix s’enganya. 4 Emperò pròvia cada  
Ga 6,4 sa obra, i així tindrà glòria en si  mateix solament i no en altre. 5 Puix cada 
Ef 1,5  de fills per Jesucrist, en ell  mateix, segons lo beneplàcit de sa  
Ef 1,9  que s’havia proposat en si  mateix; 10 lo qual és que en la  
Ef 1,14  per a alabança de la glòria d’ell  mateix. 15 Per això, jo també, després d’ 
Ef 2,10  se gloriï. 10 Puix som obra d’ell  mateix, criats en Cristo Jesús per a obres 
Ef 2,15  en los decrets, per a formar en si  mateix dels dos, un sol home nou, fent la  
Ef 2,16  creu, matant les enemistats en si  mateix. 17 I vingué i predicà pau a  
Ef 2,20  i profetes, essent Jesucrist  mateix la principal pedra cantonera; 21 en 
Ef 3,6  que els gentils són cohereus i del  mateix cos, i participants de sa promesa  
Ef 4,10 de la terra? 10 Ell que baixà és lo  mateix també que pujà sobre tots los cels  
Ef 4,11  omplís totes les coses.) 11 I ell  mateix donà a uns, apòstols; a altres,  
Ef 4,16  increment per a edificar-se ell  mateix en caritat. 17 Això, doncs, vos  
Ef 5,23  Cristo és cap de la Iglésia, i ell  mateix és salvador del cos. 24 I així com  
Ef 5,25  a la Iglésia i s’entregà a si  mateix per ella, 26 per a santificar-la, 
Ef 5,27  27 per a presentar-se-la a si  mateix Iglésia gloriosa, que no tinga  
Ef 5,28 Lo qui ama a sa muller, s’ama a si  mateix. 29 Perquè ningú avorrí mai sa  
Ef 5,33 u de vosaltres a sa muller com a si  mateix, i la muller reverenciï a son  
Ef 6,9  9 I vosaltres, amos, feu això  mateix ab ells, abstenint-vos d’  
Ef 6,18  en l’Esperit, i vetllant en lo  mateix ab tota perseverància, i pregant  
Fl 1,6  fins ara, 6 tenint per cert això  mateix: que aquell que començà en  
Fl 1,27  que permaneixeu unànims en un  mateix esperit, treballant units en la fe  
Fl 1,30 també per amor d’ell, 30 tenint lo  mateix conflicte que vegéreu en mi, i que  
Fl 2,2  tenint una mateixa caritat, un  mateix esperit, uns mateixos pensaments. 3 
Fl 2,5  sinó a les dels altres. 5 I el  mateix ànimo hi haja en vosaltres que hi  
Fl 2,7  a Déu, 7 sinó que es reduí a si  mateix a no res, prenent la figura de  
Fl 2,8  com a home. 8 S’humillà a si  mateix, fet obedient fins a la mort, i  
Fl 2,18  ab tots vosaltres. 18 I d’això  mateix regositjau’s vosaltres i  
Fl 2,24  24 I confio en lo Senyor que jo  mateix vindré quant antes a vosaltres. 25  
Fl 3,15 siam tots los que som perfets d’un  mateix sentiment; i si en alguna cosa  
Fl 4,2  i suplico a Sintique, que sien del  mateix sentiment en lo Senyor. 3 I també  
Col 1,16  totes foren criades per ell  mateix i en ell mateix. 17 I ell és abans  
Col 1,16  criades per ell mateix i en ell  mateix. 17 I ell és abans que tot, i totes 
Col 1,18  subsisteixen per ell. 18 I ell  mateix és lo cap del cos de la Iglésia,  
Col 1,20  per ell totes les coses a si  mateix; per ell, dic, ja sien les coses  
Col 2,15  triümfant sobre d’ells en si  mateix. 16 Per lo tant, ningú vos judíquia 
Col 4,8 qual he enviat a vosaltres per això  mateix, a fi de que sàpia l’estat de  
1Te 3,5  com ha succeït i sabeu. 5 Per això  mateix, no podent jo sofrir més, envií a  
1Te 3,11  lo que falta a vostra fe? 11 I el  mateix Déu i Pare nostre, i nostre Senyor  
1Te 4,16  als que dormen. 16 Perquè el  mateix Senyor ab mandato, i ab veu de l’  
1Te 5,23  de tota apariència de mal. 23 I el  mateix Déu de pau vos santifíquia en tot,  
2Te 2,16 paraula o per carta nostra. 16 I el  mateix Senyor nostre Jesucrist, i Déu i  
2Te 3,16 corretgiu-lo com a germà. 16 I el  mateix Senyor de la pau vos dónia pau  
1Tm 2,6  Jesucrist home, 6 que es donà a si  mateix en rescat per tots, per a ser  
1Tm 2,9 pures sens ira ni discussió. 9 Així  mateix préguien també les dones vestides  
1Tm 4,16 manifest a tots. 16 Vetlla sobre tu  mateix i sobre la doctrina. Continua en  
1Tm 4,16  puix fent això te salvaràs a tu  mateix i als que t’oiguen. 5,Tit Capítol  
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1Tm 5,25  altres segueixen després. 25 Així  mateix les bones obres d’alguns són  
2Tm 2,13  manté fiel: no pot negar-se a si  mateix.» 14 Amonesta estes coses, donant  
Tt 2,3  i paciència. 3 Les ancianes, del  mateix modo, d’una conducta ajustada qual 
Tt 2,7  sien temperats. 7 Mostrant-te tu  mateix en totes les coses l’exemple de  
Tt 2,14  Jesucrist, 14 lo qual se donà a si  mateix per nosaltres, per a redimir-nos  
Flm 17  per company, rep-lo com a mi  mateix. 18 I si t’ha fet algun dany o te  
Flm 19  ho pagaré, per no dir-te que tu  mateix te’m deus a mi. 20 Sí, germà.  
Flm 22  més de lo que et dic. 22 I al  mateix temps prepara’m allotjament,  
He 1,3  de nostres pecats per si  mateix, se sentà a la dreta de la Majestat 
He 1,12  i seran mudats; emperò tu ets lo  mateix i tos anys no minvaran.» 13 Puix a  
He 2,4  l’oïren; 4 confirmant-la Déu al  mateix temps ab senyals i meravelles i ab  
He 2,8  baix sos peus.» Perquè en això  mateix d’haver subjectat a ell totes les  
He 2,14  així ell també participà de lo  mateix, a fi de destruir per sa mort a  
He 2,18  pecats del poble. 18 Puix per lo  mateix que ell sofrí i fou temptat, és  
He 5,2  i dels que erren, per quant ell  mateix està també rodejat de dolències. 3  
He 5,3  deu, tant per lo poble com per si  mateix, oferir sacrificis per los pecats.  
He 5,5  també Cristo no se glorificà a si  mateix per a fer-se pontífice, sinó  
He 6,11  cada u de vosaltres maniféstia lo  mateix zel fins al fi, per la completa  
He 6,13  jurar per altre major, jurà per si  mateix 14 dient: «Certament, beneint te  
He 7,9  viu. 9 I (com jo puc dir-ho) lo  mateix Leví, que rebé los delmes, pagà  
He 7,27 ho féu una vegada oferint-se a si  mateix. 28 Perquè la Llei constitueix ja  
He 9,14  de l’Esperit Sant s’oferí a si  mateix sens màcula a Déu, netejarà vostra  
He 9,21  que Déu vos ha ordenat.» 21 I així  mateix aspergí ab sang lo tabernacle i  
He 9,24 era figura del verdader, sinó en lo  mateix cel, per a presentar-se a la  
He 9,25  a oferir-se moltes vegades a si  mateix, com lo pontífice entra cada any en 
He 9,26  lo pecat ab lo sacrifici de si  mateix. 27 I així com està senyalat als  
He 10,33 companys dels que es trobaven en lo  mateix estat. 34 Perquè vosaltres  
He 13,8  de sa conversació. 8 Jesucrist, lo  mateix ahir, i avui, i per a sempre. 9 No  
Jm 1,24  rostro; 24 perquè es mirà a si  mateix, i se n’anà, i luego s’olvidà de  
Jm 2,8  «Amaràs a ton proïsme com a tu  mateix», feu bé. 9 Emperò si feu accepció  
Jm 2,25  i no per la fe solament? 25 Així  mateix, Rahab, essent una prostituta, ¿no  
Jm 3,11  11 ¿Per ventura una font per un  mateix canal mana aigua dolça i amarga? 12 
1Pe 2,24  que el judicava injustament. 24 Lo  mateix que portà nostres pecats en son cos 
1Pe 3,1  a imitació de Jesucrist. 1 Així  mateix, les mullers sien obedients a sos  
1Pe 3,7  temeu ninguna pertorbació. 7 Així  mateix, marits, cohabitau ab elles segons  
1Pe 3,8  8 I finalment siau tots d’un  mateix ànimo, essent compassius, amants de 
1Pe 5,5 glòria que no s’emmustueix. 5 Així  mateix, joves, someteu’s als ancians. I  
1Jn 1,Tit sant Joan la doctrina que oigué del  mateix Jesucrist, nostre Senyor, la qual  
1Jn 3,3  esperança en ell, se purifica a si  mateix així com ell és pur. 4 Tot aquell  
1Jn 3,15  vida eterna que permanesca en ell  mateix. 16 En això coneixem la caritat de  
1Jn 5,18  és engendrat de Déu se guarda a si  mateix i el Maligne no el toca. 19 I  
Ap 8,12  la tercera part del dia, i lo  mateix de la nit. 13 I vegí i oiguí la veu 
Ap 17,13  de la bèstia. 13 Aquestos tenen un  mateix designi, i donaran sa força i poder 
Ap 19,12  que ningú comprenia, sinó ell  mateix. 13 I anava vestit d’una roba  
Ap 19,15  a ferir ab ella les nacions. I ell  mateix les governarà ab vara de ferro; i  
Ap 21,3  ells. I ells seran son poble, i el  mateix Déu enmig d’ells serà son Déu. 4 I 
Mt 12,25  casa o ciutat dividida contra si  mateixa, no permaneixerà. 26 I si Satanàs  
Mt 24,33  cerca l’estiu. 33 Doncs, de la  mateixa manera, quan vejau tot això, sabeu 
Mc 3,25 casa estigués dividida contra de si  mateixa, no pot permanèixer la tal casa.  
Mc 12,10  los que edificaven, aqueixa  mateixa fou feta cap de cantonada. 11 Per  
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Mc 12,21  tampoc deixà descendència. I de la  mateixa manera lo tercer. 22 I així mateix 
Lc 2,38  38 I arribant ella en aquella  mateixa hora, alabà al Senyor, i parlava  
Lc 6,38 se us tirarà a la falda. Puix ab la  mateixa mida ab què amidareu sereu  
Lc 7,21 ne un altre?” 21 I Jesús en aquella  mateixa hora curà a molts de malalties, de 
Lc 10,7  a vosaltres. 7 I perseverau en la  mateixa casa, menjant i bevent lo que ells 
Lc 10,21  escrits en lo cel. 21 En aquella  mateixa hora Jesús se regositjà en l’  
Lc 11,17 destruït, i casa dividida contra si  mateixa serà arruïnada. 18 Puix si Satanàs 
Lc 13,3  arrepentiu, vos perdreu tots de la  mateixa manera. 4 Així com també aquells  
Lc 13,5  tots vosaltres pereixereu de la  mateixa manera. 6 I els deia també aquesta 
Lc 18,3  als homes. 3 I hi havia en la  mateixa ciutat una viuda que venia a ell i 
Lc 20,19  desitjaven prendre-lo en aquella  mateixa hora puix comprengueren que havia  
Jn 10,30  mon Pare. 30 Jo i lo Pare som una  mateixa cosa. 31 I los jueus prengueren  
Jn 17,11  donàreu, a fi de que ells sien una  mateixa cosa com nosaltres. 12 Mentres jo  
Jn 17,21  21 a fi de que tots sien una  mateixa cosa, així com vós, Pare, sou en  
Jn 17,22 me donàreu, per a què ells sien una  mateixa cosa, així com ho som nosaltres.  
Jn 17,23 a què ells sien fets perfets en una  mateixa cosa, i per a què conega lo món  
Ac 11,17  17 Puix si Déu donà a aquells la  mateixa gràcia que a nosaltres que  
Ac 12,6  l’havia de presentar, aquella  mateixa nit estava Pere dormint entre dos  
Ac 12,10  ciutat, la que se’ls obrí per si  mateixa. I havent eixit, atravessaren un  
Ac 16,18  que isques d’ella. I en aquella  mateixa hora isqué. 19 I quan vegeren sos  
Ac 16,33 casa. 33 I prenent-los en aquella  mateixa hora de nit, los rentà les  
Rm 2,15  donant testimoni sa consciència  mateixa, i sos pensament interiors,  
Rm 8,21 que la somet en esperança 21 que la  mateixa criatura serà deslliurada de l’  
Rm 9,21  té potestat l’oller de fer d’una  mateixa pasta un vas per a honra, i altre  
Rm 14,14  hi ha ninguna cosa immunda per si  mateixa; i que no hi ha cosa immunda, sinó 
1Co 3,8 el qui planta i el qui rega són una  mateixa cosa. Mes cada qual rebrà son  
1Co 7,3  la deguda benevolència, i de la  mateixa manera la muller al marit. 4 La  
1Co 10,3  i en la mar; 3 i tots menjaren una  mateixa vianda espiritual, 4 i tots  
1Co 10,4  espiritual, 4 i tots begueren la  mateixa beguda espiritual, perquè bevien  
1Co 11,14  14 ¿No us ensenya la naturalesa  mateixa que seria ignominiós a l’home lo  
1Co 15,39  propi cos. 39 No tota carn és una  mateixa carn; mes una, certament, és la  
2Co 3,18  del Senyor, som transformats en la  mateixa imatge de claredat en claredat com 
2Co 6,13  entranyes. 13 I per tenir la  mateixa recompensa –vos parlo com a fills– 
2Co 9,Tit  9,Tit Capítol IX Continua la  mateixa exhortació ab noves raons, en les  
Fl 2,2 complert mon goig, sentint tots una  mateixa cosa, tenint una mateixa caritat,  
Fl 2,2  tots una mateixa cosa, tenint una  mateixa caritat, un mateix esperit, uns  
Fl 3,16  sentiments i permanescam en una  mateixa regla. 17 Siau, germans, imitadors 
1Tm 3,8  i en llaç del diable. 8 De la  mateixa manera, los diaques deuen ser  
He 11,9  ab Isaac i Jacob, cohereus de la  mateixa promesa; 10 perquè esperava la  
He 11,11 qual és Déu. 11 Per la fe, també la  mateixa Sara, que era estèril, rebé virtut 
Jm 3,10  fets a semblança de Déu. 10 D’una  mateixa boca proceeix benedicció i  
1Pe 4,1  -vos també vosaltres d’aquesta  mateixa consideració, perquè aquell que ha 
1Pe 4,4  que vosaltres no concorregau a la  mateixa ignomínia de luxúria, omplint-  
2Pe 3,7  cels que són ara i la terra per la  mateixa paraula són guardats, i reservats  
1Jn 5,7  Sant. I aquestos tres són una  mateixa cosa. 8 I tres són los que donen  
3Jn 12 donen testimoni de Demetri, fins la  mateixa veritat; i nosaltres també lo  
Jud 7  i les ciutats comarcanes, de la  mateixa manera entregant-se a la  
Jud 8  sofrint pena de foc etern. 8 De la  mateixa manera aquestos també contaminen  
Mt 6,23  tenebres, quant grans no seran les  mateixes tenebres? 24 »Ningú pot servir a  
Mt 26,44  orar per tercera vegada, dient les  mateixes paraules. 45 Llavors vingué a sos 
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Mc 14,39  vegada tornà a orar, dient les  mateixes paraules. 40 I quan retornà, los  
Lc 23,28  mi, ans bé plorau sobre vosaltres  mateixes i sobre vostres fills. 29 Perquè  
Jn 5,36  Pare m’ha donat a complir, estes  mateixes obres que jo faç donen testimoni  
Rm 2,1 condemnes a tu mateix, puix fas les  mateixes coses que judiques. 2 Perquè  
Rm 2,3  als que fan tals coses i obres les  mateixes, ¿penses que t’escaparàs del  
2Co 1,6  la qual obra sofriment de les  mateixes afliccions que patim nosaltres  
2Co 12,18  ab un mateix esperit i per unes  mateixes petjades? 19 ¿O pensau encara que 
Fl 3,1  m’és molest l’escriure-us les  mateixes coses, i a vosaltres vos és  
He 9,23  ab aquestes coses; mes les coses  mateixes celestials, ab sacrificis millors 
Mt 16,8  anau pensant dintre de vosaltres  mateixos, perquè no teniu pa? 9 ¿No  
Mt 19,12  hi ha eunucs que es castraren a si  mateixos per amor del Regne del cel. Qui  
Mt 23,15  de l’infern al doble de vosaltres  mateixos! 16 »Ai de vosaltres, guies  
Mt 23,31  serviu de testimoni a vosaltres  mateixos, de que sou fills d’aquells que  
Mc 13,9 9 »Emperò guardau-vos a vosaltres  mateixos. Perquè vos entregaran en los  
Mc 14,4  allí s’indignaren dintre de si  mateixos, i deien: –A què est desperdici  
Lc 7,30  lo consell de Déu en dany de si  mateixos, no essent batejats per aquell.  
Lc 12,57  ¿per què no judicau per vosaltres  mateixos lo que és just? 58 Quan vas ab  
Lc 18,9  paràbola a uns que confiaven en si  mateixos com si fossen justos i  
Lc 22,71  altres testimonis, quan nosaltres  mateixos ho havem oït de sa boca? 23,Tit  
Jn 3,28  li sia donat del cel. 28 Vosaltres  mateixos sou testimoni de que diguí: “Jo  
Jn 4,42  lo que tu has dit, puix nosaltres  mateixos l’havem oït i havem conegut que  
Jn 17,13  de que tinguen goig complert en si  mateixos. 14 Jo els he donat vostra  
Ac 16,38  38 i que ens traguen fora ells  mateixos. I els aguasils reportaren  
Ac 20,30  30 I també d’entre vosaltres  mateixos s’alçaran homes que parlaran  
Ac 20,34  vestit de ningú, 34 com vosaltres  mateixos sabeu, perquè estes mans m’han  
Ac 22,19  mi. 19 »I jo diguí: »–Senyor, ells  mateixos saben que jo ficava en la presó i 
Ac 24,15  l’esperança en Déu, com ells  mateixos tenen, de que ha de venir la  
Ac 24,20  mi. 20 Altrament, diguen aquestos  mateixos si trobaren en mi alguna maldat  
Rm 1,24  a deshonrar sos cossos entre ells  mateixos. 25 Los quals mudaren la veritat  
Rm 1,27  coses nefandes, i rebent en si  mateixos la paga que era deguda a son  
Rm 2,14  tals, no tenint Llei, són a si  mateixos Llei, 15 los quals manifesten l’ 
Rm 8,23  elles, sinó també nosaltres  mateixos, que tenim les primícies de l’  
Rm 8,23  també gemegam dintre de nosaltres  mateixos, esperant l’adopció de fills de  
Rm 8,29  a qui ell preconegué, a eixos  mateixos predestinà per a què fossen fets  
Rm 9,5  5 los pares dels quals són los  mateixos dels que és també Cristo segons  
Rm 11,25  que no siau presumits en vosaltres  mateixos: que la ceguedat ha sobrevingut  
Rm 12,19  Amats meus, no us vengeu vosaltres  mateixos, ans bé feu lloc a la ira; puix  
Rm 15,1  sens complaure-nos a nosaltres  mateixos. 2 Procúria complaure cada u de  
Rm 15,5  fer-vos la gràcia de tenir uns  mateixos sentiments entre vosaltres,  
1Co 6,19  i vosaltres no sou de vosaltres  mateixos? 20 Puix fóreu comprats a preu.  
1Co 11,13  de Déu. 13 Judicau-ho vosaltres  mateixos. ¿És propi que una dona préguia a 
1Co 11,31  que dormen. 31 Puix si nosaltres  mateixos nos examinàssem, no seríem  
2Co 1,9  nosaltres tinguérem en nosaltres  mateixos la sentència de mort, per a què  
2Co 3,1  de nou a alabar-nos a nosaltres  mateixos, o tenim necessitat, com alguns,  
2Co 3,5  que siam suficients per nosaltres  mateixos per a pensar res, com de  
2Co 4,2  sinó recomanant-nos nosaltres  mateixos a la consciència de tots los  
2Co 4,5 5 Perquè no us predicam a nosaltres  mateixos, sinó a Jesucrist, Senyor nostre, 
2Co 10,12 -nos ab alguns que s’alaben a si  mateixos; emperò ells, medint-se per si  
2Co 10,12  emperò ells, medint-se per si  mateixos, i comparant-se ab si mateixos, 
2Co 10,12 si mateixos, i comparant-se ab si  mateixos, no tenen enteniment algun. 13  
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2Co 13,5  vosaltres. 5 Examinau’s vosaltres  mateixos si estau en la fe, provau-vos.  
2Co 13,5 -vos. ¿O no us coneixeu vosaltres  mateixos que Jesucrist està en vosaltres,  
Ga 1,8  8 Emperò encara que nosaltres  mateixos, o un àngel del cel, vos anunciàs 
Ga 3,1  crucificat enmig de vosaltres  mateixos? 2 Açò solament desitjo saber de  
Ga 6,13 la creu de Cristo. 13 Perquè ni els  mateixos que se circumciden guarden la  
Ef 4,19  desesperant, s’entregaren ells  mateixos a la disolució, a obres de tota  
Ef 5,19  Sant, 19 parlant-vos a vosaltres  mateixos en salms, i himnes, i cantars  
Fl 2,2  caritat, un mateix esperit, uns  mateixos pensaments. 3 Que no es faça res  
Fl 3,16 lo que havem ja arribat, tingam uns  mateixos sentiments i permanescam en una  
1Te 1,9  de dir cosa alguna. 9 Perquè ells  mateixos publiquen de nosaltres quina  
1Te 2,1  en la fe. 1 Perquè vosaltres  mateixos sabeu, germans, que nostra  
1Te 3,3  tribulacions, puix vosaltres  mateixos sabeu que per això havem estat  
1Te 4,9 que jo us escriga, perquè vosaltres  mateixos aprenguéreu de Déu l’amar-vos  
1Te 5,2 que us escrigam, 2 perquè vosaltres  mateixos sabeu bé que el dia del Senyor  
2Te 1,3 cada u de vosaltres entre vosaltres  mateixos; 4 tant, que fins nosaltres  
2Te 1,4  4 tant, que fins nosaltres  mateixos nos gloriam en vosaltres en les  
2Te 3,7  de nosaltres. 7 Perquè vosaltres  mateixos sabeu com deveu imitar-nos, per 
2Te 3,9  per a oferir-vos en nosaltres  mateixos un exemple que imitàsseu. 10  
1Tm 6,19  19 atresorant per a ells  mateixos un bon fonament per a lo venider, 
2Tm 3,2 Perquè los homes seran amants de si  mateixos, cobdiciosos, altius, superbos,  
Tt 3,3  tots los homes. 3 Perquè nosaltres  mateixos també algun temps fórem necis,  
He 6,6  puix crucifiquen de nou en si  mateixos al Fill de Déu i l’exposen a l’ 
He 10,3  dels pecats. 3 Mes en los  mateixos sacrificis se fa memòria dels  
He 10,11  i a oferir moltes vegades los  mateixos sacrificis que mai poden traure  
Jm 1,22  enganyant-vos a vosaltres  mateixos. 23 Perquè si algú és oïdor de la 
Jm 2,4  sou, doncs, parcials en vosaltres  mateixos?, ¿i no sou jutges de pensaments  
1Pe 1,12  quals fou revelat que no per a si  mateixos, sinó per a vosaltres,  
2Pe 2,19  -los llibertat, quan ells  mateixos són esclaus de la corrupció,  
2Pe 3,16 altres Escriptures, per ruïna de si  mateixos. 17 Vosaltres, doncs, germans,  
1Jn 1,8  que no tenim pecat, nosaltres  mateixos nos enganyam, i no hi ha veritat  
2Jn 8  8 Guardau-vos a vosaltres  mateixos, perquè no perdau lo que haveu  
Jud 12  de caritat, peixent-se a si  mateixos sens rubor, núvols sens aigua que 
Jud 19  són los que se separen a si  mateixos, sensuals que no tenen l’  
Jud 20  edificant-vos a vosaltres  mateixos sobre el fonament de vostra  
Jud 21  Sant, 21 conservau’s a vosaltres  mateixos en l’amor de Déu, esperant la  
Mt 21,38  si: “Aquest és l’hereu, veniu,  matem-lo, i tindrem sa herència.” 39 I  
Mc 12,7  si: “Aquest és l’hereu, veniu,  matem-lo i serà nostra l’heretat.” 8 I  
Lc 20,14 si i digueren: “Aquest és l’hereu,  matem-lo a fi de que la hisenda sia per  
Ac 23,14  a no tastar bocí fins que  matem a Pau. 15 Doncs ara, vosaltres, ab  
Mt 10,28  los terrats. 28 I no temau als que  maten lo cos i no poden matar l’ànima.  
Lc 12,4  vos dic que no temau aquells que  maten lo cos i després d’això no poden  
Ap 21,18  que era la de l’àngel. 18 I el  material d’aquesta muralla era de pedra  
Mt 23,37  37 »Jerusalem, Jerusalem, que  mates als profetes i apedregues a aquells  
Lc 13,34  34 »Jerusalem, Jerusalem, que  mates als profetes i apedregues als que et 
Jm 2,11  digué també: «No mataràs.» I si  mates, encara que no hages comès adulteri, 
Mt Inc  Evangeli de Jesucrist segons sant  Mateu 1,Tit Capítol I Genealogia de  
Mt 9,Tit  dels escribes. Vocació de  Mateu lo publicà. Respon als fariseus que  
Mt 9,9  d’allí vegé a un home anomenat  Mateu, que seia en lo banc dels drets, i  
Mt 10,3  germà; Felip i Bartomeu; Tomàs i  Mateu, lo publicà; Jaume d’Alfeu i Tadeu; 
Mc 2,Tit  pecats. Crida a l’apostolat a  Mateu, cobrador de tributs, i reprimeix ab 
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Mc 3,18  i a Felip, i a Bartomeu, i a  Mateu, i a Tomàs, i a Jaume d’Alfeu, i a  
Lc 5,Tit  i d’un paralític. Vocació de sant  Mateu. Per què no dejunaven los deixebles  
Lc 6,15  Jaume i Joan, Felip i Bartomeu, 15  Mateu i Tomàs, Jaume d’Alfeu i Simó,  
Ac 1,13 i Andreu, Felip i Tomàs, Bartomeu i  Mateu, Jaume d’Alfeu i Simó lo Zelós, i  
Mt 20,1  pare de famílies que isqué de bon  matí a llogar treballadors per a sa vinya. 
Mc 1,35  qui era. 35 I alçant-se de bon  matí, isqué i se n’anà a un lloc desert,  
Mc 11,20  fora de la ciutat. 20 I l’endemà  matí, al temps de passar, vegeren que la  
Mc 16,2  a embalsamar a Jesús. 2 I de bon  matí, en lo primer dia de la semana, vénen 
Mc 16,9  9 Emperò havent ressuscitat de bon  matí, lo primer dia de la semana, s’  
Lc 21,38 I tot lo poble acudia a ell, de bon  matí, en lo temple, per a oir-lo. 22,Tit 
Lc 24,1 semana anaren aquestes dones de bon  matí al sepulcre, portant los aromàtics  
Jn 18,28 casa de Caifàs al pretori. I era al  matí; i ells no entraren en lo pretori per 
Jn 21,4  nit no agafaren res. 4 Vingut lo  matí comparegué Jesús en la platja, mes  
Ac 5,21 quan oigueren això, entraren de bon  matí en lo temple i ensenyaven. Emperò  
Ac 28,23  Moisès i per los Profetes, des del  matí fins a la tarda. 24 I alguns creien  
2Pe 1,19  el dia clarègia, i l’estrella del  matí nàsquia en vostres cors. 20 Entenent  
Ap 2,28  li donaré també l’estrella del  matí. 29 »Lo qui té orella, oiga lo que l’ 
Ap 22,16  David, l’estrella resplendent del  matí.» 17 I l’Esperit i l’esposa diuen:  
Mt 5,21 antepassats: “No mataràs.” I lo qui  màtia serà condemnat en judici. 22 »Mes jo 
Jn 16,2 ve el temps en què qualsevol que us  màtia creurà fer una cosa agradable a Déu. 
Ap 13,10  a altres, serà esclavisat; lo qui  màtia a espasa, és precís que mòria a  
Ac 1,Tit  Ascensió del Senyor. Elecció de  Maties per a l’apostolat. 1 He parlat, oh 
Ac 1,23  i tenia per sobrenom lo Just, i a  Maties. 24 I orant digueren: –Vós, Senyor, 
Ac 1,26 I tiraren sorts, i caigué la sort a  Maties, i fou contat ab los onze apòstols. 
Mc 10,19  manaments: No cometis adulteri, no  màties, no ròbies, no digues falsos  
1Tm 1,9  i profans, per als parricides i  matricides, per als homicides, 10 per als  
Mt 19,Tit  Capítol XIX Ensenya Jesús que lo  matrimoni és indisoluble, que sols hi ha  
Mt 22,30  ni s’esposaran ni seran donats en  matrimoni, sinó que seran com àngels de  
Mt 24,38  i bevent, casant-se i donant en  matrimoni, fins al dia que Noè va entrar  
Mc 10,Tit  Jesús la indisolubilitat del  matrimoni, los perills de les riqueses i  
Mc 12,25  ni es casaran, ni seran donats en  matrimoni, sinó que seran com los àngels  
Lc 16,Tit  a dos amos. Indissolubilitat del  matrimoni. Ric avariciós i Làssaro pobre.  
Lc 20,34  sigle se casen i són donats en  matrimoni, 35 mes los que seran judicats  
Lc 20,35  ni es casaran ni seran donats en  matrimoni, 36 perquè ja no podran morir- 
1Co 7,Tit  Capítol VII De les càrregues del  matrimoni i de les ventatges de la  
Ef 5,Tit  bones, i tracta de la santedat del  matrimoni. 1 Siau, doncs, imitadors de  
He 13,4 en son cos. 4 Sia en tots honest lo  matrimoni, i lo llit, immaculat; perquè  
Lc 3,37  ho fou de Lamec, 37 que ho fou de  Matusalè, que ho fou d’Henoc, que ho fou  
Mt 4,19  19 I els digué: –Seguiu- me, i jo faré que siau pescadors d’homes. 
Mt 7,22  en lo Regne del cel. 22 Molts  me diran en aquell dia: “Senyor, Senyor,  
Mt 8,2  –Senyor, si vós voleu, podeu fer- me net. 3 I extenent Jesús la mà, lo tocà  
Mt 8,21  li digué: –Senyor, deixau- me anar primer i enterrar mon pare. 22  
Mt 8,22  Emperò Jesús li digué: –Segueix- me, i deixa que els morts entèrrien sos  
Mt 9,9 dels drets, i li digué : –Segueix- me. I alçant-se, lo seguí. 10 I succeí  
Mt 10,40  40 »Qui vos rep a vosaltres,  me rep a mi; i el qui em rep a mi, rep a  
Mt 14,18  18 Jesús los digué: –Portau- me’ls aquí. 19 I havent manat a la gent  
Mt 14,28 dient: –Senyor, si sou vós, manau- me que vinga per sobre l’aigua cap a vós. 
Mt 14,30  se, cridà dient: –Senyor, salvau- me. 31 I luego, allargant Jesús sa mà, l’ 
Mt 15,25 i l’adorà, dient: –Senyor, valeu- me. 26 I ell respongué dient: –No és just  
Mt 16,24  Jesús a sos deixebles: –Si algú  me vol seguir, néguia’s a si mateix, i  
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Mt 17,16  Fins a quan vos sofriré? Portau- me’l aquí. 17 I Jesús reprengué al  
Mt 19,20  coses des de ma joventut. Què més  me falta ara? 21 Jesús li digué: –Si vols  
Mt 19,21 en lo cel. Després vine i segueix- me. 22 I quan lo jove oí aqueixes  
Mt 21,2  ab ella. Desfermau-la i menau- me’ls. 3 I si algú vos digués res,  
Mt 21,24  us vull preguntar una cosa, que si  me la dieu, vos diré igualment ab quina  
Mt 22,19 em tentau, hipòcrites? 19 Mostrau- me la moneda del tribut. I ells li  
Mt 25,25  escampat. 25 I posseït de temor,  me n’aní i vaig escondir ton talent en la 
Mt 25,35  del món. 35 Puix jo tinguí fam, i  me donàreu menjar; tinguí set, i me  
Mt 25,35  i me donàreu menjar; tinguí set, i  me donàreu beure; era foraster, i m’  
Mt 25,36  i m’allotjàreu; 36 desnú, i  me cobríreu; malalt, i me visitàreu;  
Mt 25,36  36 desnú, i me cobríreu; malalt, i  me visitàreu; estava en la presó, i me  
Mt 25,36 me visitàreu; estava en la presó, i  me vinguéreu a veure. 37 Llavors li  
Mt 26,12  mon cos, ho féu per a sepultar- me. 13 En veritat vos dic que en  
Mt 26,34  nit, abans que el gall càntia,  me negaràs tres vegades. 35 Pere li digué: 
Mt 26,75  Jesús: «Antes que el gall càntia,  me negaràs tres vegades.» I havent eixit  
Mc 1,7  qual jo no só digne de postrar- me per a desfer-li la corretja de les  
Mc 1,40  -se, li digué: –Si vós voleu,  me podeu fer net. 41 I Jesús, compadescut  
Mc 2,14  tributs, i li digué: –Segueix- me. I alçant-se, lo seguí. 15 I succeí  
Mc 5,28  puga jo tocar sa vestidura,  me curaré.» 29 I en aquell mateix punt  
Mc 7,14 novament al poble, los deia: –Oïu- me tots, i enteneu: 15 No hi ha res fora  
Mc 8,33  reprengué a Pere dient: –Fuig- me d’aquí, Satanàs, perquè no trobes gust 
Mc 8,34  los digué: –Quiscun vulla seguir- me, néguia’s a si mateix, i prenga la  
Mc 9,18  Fins a quan vos sofriré? Portau- me’l aquí. 19 I l’hi portaren. I tan  
Mc 9,36  un d’aquestos infants en mon nom,  me rep a mi; i quiscun me rèbia a mi, no  
Mc 9,36  en mon nom, me rep a mi; i quiscun  me rèbia a mi, no rep a mi sinó a aquell  
Mc 10,21  i vine, pren ta creu i segueix- me. 22 Emperò ell, afligit a l’oir estes  
Mc 11,2  encara; desfermau-lo i menau- me’l. 3 I si algú vos digués: “Què feu?”, 
Mc 11,29  us faré una pregunta, i responeu- me; i us diré ab quina autoritat faç jo  
Mc 11,30  del cel o dels homes? Responeu- me. 31 I ells estaven discorrent entre si  
Mc 12,15 digué: –Per què em tentau? Portau- me aquí un diner per a què ho veja. 16 I  
Mc 14,30  el gall haja cantat dues vegades,  me negaràs tu tres. 31 Mes ell ab major  
Mc 14,48  un lladre, haveu eixit a prendre- me ab espases i bastons? 49 Tots los dies  
Lc 1,3  m’ha aparegut, després d’haver- me informat ab diligència com passaren des 
Lc 1,43  fruit de ton ventre. 43 I d’a on  me ve tanta ditxa que la mare de mon  
Lc 1,48  veus aquí, ja des d’aquest moment  me diran benaventurada totes les  
Lc 2,49  No sabíeu que jo dec emplear- me en les coses de mon Pare? 50 Emperò  
Lc 4,23  los deia: –Vosaltres, sens dubte,  me direu aquell proverbi: “Metge, cura’t  
Lc 5,12  –Senyor, si vós voleu, podeu fer- me net. 13 I ell, extenent la mà, lo tocà, 
Lc 5,27  tributs, i li digué: –Segueix- me. 28 I alçant-se, ho deixà tot i lo  
Lc 6,46  parla la boca. 46 »Per què, doncs,  me cridau: “Senyor, Senyor!”, i no feu lo  
Lc 9,23  a tots ells: –Qui vulla seguir- me, néguia’s a si mateix i prenga sa creu 
Lc 9,48  qui rèbia a est infant en mon mon,  me rep a mi, i qualsevol que em rèbia a  
Lc 9,59  I a un altre li digué: –Segueix- me. I ell li respongué: –Senyor, deixau- 
Lc 9,59 ell li respongué: –Senyor, deixau- me anar primer a enterrar mon pare. 60 I  
Lc 9,61  Senyor; mes primer deixau- me anar a donar disposició de lo que tinc  
Lc 10,16  l’infern! 16 »Qui a vosaltres ou,  me ou a mi; i qui a vosaltres desprecia,  
Lc 10,16  a mi; i qui a vosaltres desprecia,  me desprecia a mi; i qui em desprecia a  
Lc 10,22  vos ha plagut. 22 »Totes les coses  me són entregades de mon Pare. I ningú sap 
Lc 15,6 amics i veïns dient-los: “Donau- me l’enhorabona, puix he trobat l’ovella 
Lc 15,9  amigues i veïnes, i diu: “Donau- me l’enhorabona, puix he trobat la dracma 
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Lc 15,12  digué a son pare: »–Pare, donau- me la part que em toca de vostres béns. »I 
Lc 15,19 ser anomenat fill vostre; tractau- me com a un de vostres jornalers.’ ” 20 I  
Lc 16,3 entre si: “Què faré ara que mon amo  me pren l’administració? Jo no só bo per  
Lc 16,3  Jo no só bo per a cavar, i  me dono vergonya de demanar caritat. 4 Mes 
Lc 16,24  compadeixeu-vos de mi i enviau- me Làssaro, per a què mullant la punta de  
Lc 17,8  lo sopar, cenyeix-te i serveix- me mentres jo menjo i bec, que després  
Lc 18,3  que venia a ell i li deia: »–Feu- me justícia del meu contrari. 4 »I ell en  
Lc 18,5  vinga tantes vegades a molestar- me.” 6 I digué lo Senyor: –Escoltau lo que 
Lc 18,22 en lo cel. Després vine i segueix- me. 23 Quan ell oí això se contristà,  
Lc 19,22  jo era home de caràcter dur, que  me’n porto lo que no he depositat i sego  
Lc 19,27  que jo regnàs sobre ells, portau- me’ls aquí i matau-los davant meu. 28 I 
Lc 19,30  encara. Desfermau-lo i menau- me’l. 31 I si algú vos preguntàs: “Per  
Lc 20,3  fer-us una pregunta. Responeu- me: 4 lo baptisme de Joan, ¿era del cel o  
Lc 20,24  –Per què em tentau? 24 Mostrau- me un diner. De qui és l’efígie e  
Lc 22,29  us preparo lo Regne, com mon Pare  me l’ha preparat a mi, 30 a fi de que  
Lc 22,61  dit: «Abans que el gall càntia,  me negaràs tres vegades.» 62 I eixint Pere 
Jn 1,33 m’envià a batejar ab aigua, aquell  me digué: “Sobre lo qui veges baixar l’  
Jn 1,43 Felip. I Jesús li digué: –Segueix- me. 44 Felip era de Betsaida, ciutat d’  
Jn 4,9 digué: –Com és que tu, essent jueu,  me demanes beure a mi, que só samaritana?  
Jn 4,15  La dona li digué: –Senyor, donau- me d’aqueixa aigua a fi de que mai més  
Jn 4,21  21 Jesús li digué: –Dona, creu- me que ve l’hora en què vosaltres no  
Jn 4,32 respongué: –Jo tinc per alimentar- me un menjar que vosaltres no coneixeu. 33 
Jn 5,46  Puix si creguésseu a Moisès, també  me creuríeu a mi, perquè ell escrigué de  
Jn 6,26  en veritat jo us dic que vosaltres  me cercau, no per raó dels miracles que  
Jn 6,37  i no creeu. 37 Tot lo que el Pare  me dóna, vindrà a mi, i aquell que a mi  
Jn 7,20  anau, doncs, cercant com matar- me? Lo poble li respongué: –Estàs posseït  
Jn 7,28  en alta veu i dient: –Vosaltres  me coneixeu i sabeu d’a on só jo; mes jo  
Jn 7,33  un poc de temps, i després  me’n vaig a aquell que m’ha enviat. 34  
Jn 7,34  que m’ha enviat. 34 Vosaltres  me buscareu i no em trobareu, i allà a on  
Jn 8,21  21 I Jesús los tornà a dir: –Jo  me’n vaig i vosaltres me cercareu, i  
Jn 8,21  a dir: –Jo me’n vaig i vosaltres  me cercareu, i morireu en vostre pecat.  
Jn 8,37  Abraham, emperò cercau com donar- me la mort, perquè ma paraula no té cabuda 
Jn 8,40  vosaltres buscau com llevar- me la vida, a un home que us he dit la  
Jn 8,46 dic la veritat. 46 Qui de vosaltres  me convencerà de pecat? Doncs, si us dic  
Jn 8,49  que honro a mon Pare, i vosaltres  me deshonrau a mi. 50 I jo no cerco ma  
Jn 9,11  de Siloè i renta’t.” Hi aní,  me rentí i hi veig. 12 I li digueren: –A  
Jn 9,15  los digué: –Me posà fang als ulls,  me rentí i hi veig. 16 Per lo que deien  
Jn 10,14  i conec mes ovelles, i elles  me coneixen a mi. 15 Així com lo Pare me  
Jn 10,15  coneixen a mi. 15 Així com lo Pare  me coneix a mi, així jo conec al Pare, i  
Jn 10,18  puga prendre-la de nou. 18 Ningú  me la pren, sinó que jo la dono de ma  
Jn 11,15  vosaltres m’alegro de no haver- me trobat allí, a fi de que cregau. Emperò 
Jn 12,27  i què diré? Pare, deslliurau- me d’aquesta hora? Mes per això he vingut 
Jn 13,6  Pere li diu: –Senyor, vós rentar- me a mi los peus? 7 Respongué Jesús dient  
Jn 13,8  després. 8 Pere li diu: –Jamai  me rentareu vós los peus. Jesús li respon: 
Jn 13,20  qui rèbia al que jo hauré enviat,  me rep a mi; i el qui em rep a mi, rep a  
Jn 13,21 veritat vos dic que un de vosaltres  me trairà. 22 Los deixebles, doncs, se  
Jn 13,33  estic ab vosaltres. Vosaltres  me buscareu i, així com jo diguí als  
Jn 13,36  a on jo vaig, tu no pots seguir- me ara, mes me seguiràs després. 37 Pere  
Jn 13,36  tu no pots seguir-me ara, mes  me seguiràs després. 37 Pere li digué:  
Jn 14,3  lo lloc per a vosaltres. 3 I quan  me n’hauré anat i hauré preparat lo lloc  
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Jn 14,12 i les farà encara majors, perquè jo  me’n vaig al Pare. 13 I tot quant demaneu 
Jn 14,19  món ja no em veurà. Mes vosaltres  me veeu, perquè jo visc, i vosaltres  
Jn 14,31  conega que jo amo al Pare; i com  me donà manament lo Pare, així faç també.  
Jn 16,5  estava ab vosaltres. Emperò ara  me’n vaig a aquell que m’ha enviat; i  
Jn 16,5  m’ha enviat; i ningú de vosaltres  me pregunta: “A on anau, vós?” 6 Mes  
Jn 16,7 us dic la veritat: vos convé que jo  me’n vaja, perquè si no me’n vaig, lo  
Jn 16,7  que jo me’n vaja, perquè si no  me’n vaig, lo Consolador no vindrà a  
Jn 16,7  no vindrà a vosaltres, mes si  me’n vaig, vos l’enviaré. 8 I quan  
Jn 16,10  en mi. 10 De justícia, perquè jo  me’n vaig al Pare i ja no em veureu més.  
Jn 16,14  les que han de venir. 14 Ell  me glorificarà, perquè prendrà del meu i  
Jn 16,16  i altra vegada dintre de poc  me veureu, perquè me’n vaig al Pare. 17  
Jn 16,16  dintre de poc me veureu, perquè  me’n vaig al Pare. 17 Doncs alguns dels  
Jn 16,17  no em veureu, emperò al cap de poc  me tornareu a veure”? I: “Perquè me’n  
Jn 16,17  me tornareu a veure”? I: “Perquè  me’n vaig al Pare”? 18 Deien, doncs: –Què 
Jn 16,19  ja no em veureu, mes al cap de poc  me tornareu a veure.” 20 En veritat, en  
Jn 16,28  ara deixo lo món i altra vegada  me’n vaig al Pare. 29 Los deixebles li  
Jn 17,5  fer. 5 I ara glorificau- me vós, oh Pare!, ab vós mateix, ab  
Jn 17,6  em donàreu del món; eren vostres i  me’ls haveu donat, i ells han guardat  
Jn 17,8  els he donat les paraules que vós  me donàreu, i ells les reberen, i  
Jn 17,11  en vostre nom a aquells que vós  me donàreu, a fi de que ells sien una  
Jn 17,22 I jo els he donat la glòria que vós  me donàreu, per a què ells sien una  
Jn 18,8 –Ja us he dit que só jo. Si, doncs,  me buscau a mi, deixau anar aquestos. 9  
Jn 18,9  no he perdut a ningú dels que vós  me donàreu.» 10 Llavors Simó Pere, que  
Jn 20,15  vós lo qui l’haveu tret, dieu- me a on lo posàreu, i jo me’l ne portaré. 
Jn 20,15  dieu-me a on lo posàreu, i jo  me’l ne portaré. 16 Jesús li diu: –Maria! 
Jn 20,17  vés a mos germans i digue’ls: “Jo  me’n pujo a mon Pare i Pare vostre, mon  
Jn 21,19  d’això li anyadí: –Segueix- me. 20 Havent-se Pere girat, vegé venir  
Jn 21,22  a tu què t’importa? Tu segueix- me. 23 I s’espargí aquesta veu entre els  
Jn 21,25  si s’escriguessen una per una,  me sembla que no cabrien en lo món los  
Ac 7,28  28 ¿O per ventura vols matar- me com matares ahir a l’egipci? 29 »I a  
Ac 8,19  oferí diners, 19 dient: –Donau- me també aquesta potestat, per a què tot  
Ac 10,21  los homes, los digué: –Veeu- me aquí, jo só lo qui buscau. Qual és la  
Ac 11,12  12 I em digué l’Esperit que  me n’anàs ab ells sens titubejar. I  
Ac 11,16 nosaltres al principi. 16 I llavors  me recordí de les paraules del Senyor, com 
Ac 11,17  ¿qui era jo que pogués oposar- me a Déu? 18 Oïdes estes coses, callaren,  
Ac 12,8 ’t dessobre tos vestits i segueix- me. 9 E isqué, i l’anava seguint; i no  
Ac 13,2  Esperit Sant los digué: –Separau- me a Saulo i a Bernabé per a l’obra a què 
Ac 15,13 Jaume dient: –Barons germans, oïu- me: 14 Simó ha contat com Déu visità  
Ac 16,30  què he de fer jo per a salvar- me? 31 I ells li digueren: –Creu en lo  
Ac 18,6  caps; jo net estic, i des d’ara  me’n vaig als gentils. 7 I partint d’  
Ac 20,22  aquí que jo, lligat de l’Esperit,  me’n vaig a Jerusalem, no sabent les  
Ac 22,5  i tot lo consistori dels ancians  me són testimoni; dels quals, havent pres  
Ac 22,6 ja cerca de Damasco, enmig del dia,  me vegí rodejat repentinament d’una gran  
Ac 22,10  »–Què faré, Senyor? »I el Senyor  me respongué: »–Alça’t i vés a Damasco, i 
Ac 22,21  dels que el mataven. 21 »I ell  me digué: »–Vés, perquè jo et vull enviar  
Ac 23,3  ¿Tu estàs sentat per a judicar- me segons la Llei, i me manes ferir contra 
Ac 23,3  a judicar-me segons la Llei, i  me manes ferir contra la Llei? 4 I els que 
Ac 23,18  al tribú i digué: –Pau, lo pres,  me demanà que us conduís aquest jove,  
Ac 23,19  –Què és lo que tens que dir- me? 20 I ell digué: –Los jueus han  
Ac 23,30  meresqués mort o presó. 30 I quan  me digueren que els jueus li tenien  
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Ac 24,10  ab més bon ànimo lo justificar- me 11 Perquè vós fàcilment podeu saber que 
Ac 24,18 això és quan certs jueus de l’Àsia  me trobaren purificat en lo temple, no ab  
Ac 24,19  davant de vós i acusar- me si tenien alguna cosa contra de mi. 20  
Ac 25,11  m’acusen, ningú pot entregar- me a ells: apeŀlo al Cèsar. 12 Llavors  
Ac 25,17  la menor dilació, al dia següent  me vaig sentar en lo tribunal i maní  
Ac 25,27  alguna cosa que escriure. 27 Puix  me sembla una cosa fora de raó enviar un  
Ac 26,2  rei Agripa, en poder justificar- me en vostra presència de tot quant m’  
Ac 26,11 compelia a blasfemar. I indignant- me més i més contra d’ells, los perseguia 
Ac 26,21  causes, estant jo en lo temple,  me prengueren los jueus i em volgueren  
Ac 26,28  Agripa digué a Pau: –Per poc  me persuadeixes a fer-me cristià! 29 I  
Ac 26,28  –Per poc me persuadeixes a fer- me cristià! 29 I Pau digué: –Plagués a Déu 
Ac 28,18  18 los quals, després d’haver- me examinat, me volgueren donar per  
Ac 28,18  després d’haver-me examinat,  me volgueren donar per llibre, no  
Ac 28,19  Emperò contradint-ho los jueus,  me vegí precisat a apeŀlar al Cèsar, no ab 
Rm 1,9  és testimoni de que incessantment  me recordo de vosaltres, 10 suplicant  
Rm 1,10  oracions, si al fi en algun temps  me serà concedit, per la voluntat de Déu,  
Rm 1,12  12 ço és, per a consolar- me junt ab vosaltres, per aquella fe  
Rm 7,10  per a vida, fou trobat ser- me per a mort. 11 Perquè lo pecat, prenent 
Rm 7,11 pecat, prenent ocasió del manament,  me seduí i per ell me matà. 12 De manera  
Rm 7,11  del manament, me seduí i per ell  me matà. 12 De manera que la Llei  
Rm 8,2 l’Esperit de vida en Cristo Jesús,  me deslliurà de la llei del pecat i de la  
Rm 9,1  en Cristo, no mento; donant- me també testimoni ma consciència en l’  
Rm 10,20  trobat dels que no em buscaven,  me descobrí clarament als que no em  
Rm 11,3  sol i em busquen per a matar- me»? 4 Mes, què li diu la resposta de Déu? 
Rm 15,17  17 Ab raó, doncs, puc gloriar- me en Jesucrist en aquelles coses que  
Rm 15,23 ara, no tenint ja lloc de detenir- me més en aquestes terres, i havent per  
Rm 15,25  de vostra companyia. 25 Mes ara  me’n vaig a Jerusalem per a ministrar als 
1Co 4,4  la consciència; emperò no per això  me tinc per justificat, perquè qui em  
1Co 9,15  m’és lo morir que no que ningú  me prívia d’aquesta glòria. 16 Perquè  
1Co 9,16  evangeli, no tinc de què gloriar- me, perquè estic obligat a això: puix ai  
1Co 16,6  per la Macedònia. 6 I tal vegada  me quedaré ab vosaltres, i hi passaré  
1Co 16,7  de pas, ans bé espero detenir- me algun temps ab vosaltres, si el Senyor  
2Co 2,13 mon germà Tito, i així, despedint- me d’ells, me n’aní a Macedònia. 14  
2Co 2,13  i així, despedint-me d’ells,  me n’aní a Macedònia. 14 Emperò gràcies a 
2Co 7,4  i molts motius de gloriar- me per vosaltres; estic ple de consol i  
2Co 9,2  ànimo està prompte, per lo que  me glorio de vosaltres entre els  
2Co 9,3  per a què no fos en va l’haver- me gloriat de vosaltres en esta part, i  
2Co 10,8  vostra, no deuria avergonyir- me. 9 Emperò per a què no penseu que jo us 
2Co 11,1 poc ma imprudència; emperò sofriu- me 2 perquè vos zelo ab zel de Déu. Puix  
2Co 11,7 comès jo alguna ofensa, humiliant- me jo mateix per a què vosaltres fósseu  
2Co 11,9  de servir-us de càrrega, i  me’n guardaré. 10 Com la veritat de  
2Co 11,16  per imprudent, o si no, teniu- me enhorabona per imprudent) a fi de que  
2Co 11,18 se glorien segons la carn, jo també  me gloriaré. 19 Ja que sofriu de bon grat  
2Co 11,30 precís gloriar-se d’alguna cosa,  me gloriaré en les coses que són pròpies  
2Co 11,33 a prendre’m, 33 i per una finestra  me baixaren en un cove des de la muralla i 
2Co 12,5  proferir-les. 5 D’aquest tal  me gloriaré; emperò de mi no em gloriaré,  
2Co 12,6  6 Emperò si volgués gloriar- me, no seria neci, puix diria veritat; mes 
2Co 12,6 seria neci, puix diria veritat; mes  me continc, perquè ningú pènsia de mi més  
2Co 12,7  de les revelacions no m’exàltia,  me fou donada una espina en ma carn: l’  
2Co 12,9 flaquesa.» Per lo tant, de bon grat  me gloriaré en mes flaqueses, per a què  
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2Co 12,10 la virtut de Cristo. 10 Per lo qual  me complasc en mes flaqueses, en los  
2Co 12,11  M’he tornat un neci en gloriar- me: vosaltres m’hi haveu compeŀlit.  
2Co 12,13  de ninguna càrrega? Perdonau- me est agravi. 14 Veus aquí, tercera  
2Co 12,15 als fills. 15 I jo de molt bon grat  me desprendré, i seré desprès jo mateix  
2Co 12,21  i que tinga que lamentar- me de molts que han pecat ja i no s’han  
Ga 1,16  ab sa gràcia, 16 per a revelar- me son Fill, a fi de que jo el predicàs  
Ga 1,17  apòstols abans que jo, sinó que  me n’aní a l’Aràbia i vaig tornar altra  
Ga 2,6  que semblaven ser alguna cosa, res  me comunicaren. 7 Ans bé al contrari,  
Ga 2,18  lo mateix que he destruït,  me faç jo mateix prevaricador. 19 Perquè  
Ga 4,14 vosaltres, ni la rebutjàreu; ans bé  me rebéreu com a un àngel de Déu, com a  
Ga 4,15  ser, vos hauríeu trets los ulls i  me’ls hauríeu donat. 16 ¿M’he fet jo,  
Ga 4,21  acerca de vosaltres. 21 Dieu- me, los que voleu estar baix la Llei, ¿no  
Ga 6,17  de Déu. 17 D’aquí en avant ningú  me moléstia, perquè jo porto en mon cos  
Fl 1,18  en pretext o en veritat: i en això  me regositjo, i encara me regositjaré. 19  
Fl 1,18  i en això me regositjo, i encara  me regositjaré. 19 Puix sé que això se’m  
Fl 2,17  sacrifici i víctima de vostra fe,  me’n regositjo i me’n congratulo ab tots 
Fl 2,17  de vostra fe, me’n regositjo i  me’n congratulo ab tots vosaltres. 18 I  
Fl 3,13  que queden darrere i avançant- me a les que estan davant. 14 Corro envers 
Fl 4,11  puix ja he après a acontentar- me de l’estat en què em trobo. 12 I sé  
Col 1,24  só fet ministre. 24 Lo qual ara  me regositjo en mes afliccions per  
Col 2,5  vosaltres ab l’esperit, gosant- me i contemplant vostre bon ordre i la  
1Te 3,5  jo sofrir més, envií a informar- me de vostra fe, tement que el temptador  
1Tm 1,12 perquè em tingué per fiel, posant- me en lo ministeri, 13 a mi, que era abans 
2Tm 1,3  pura, de que sens cessar  me recòrdia de tu en mes pregàries nit i  
2Tm 1,4  molt lo veure’t, recordant- me de tes llàgrimes, per a omplir-me de  
2Tm 1,4 me de tes llàgrimes, per a omplir- me de goig; 5 fent memòria d’aquella fe  
2Tm 1,16 d’Onesíforo, perquè moltes vegades  me consolà, i no s’avergonyí de les meves 
2Tm 1,17  17 ans bé quan vingué a Roma  me cercà ab gran diligència i m’encontrà. 
2Tm 1,18 en aquell dia. I quants serveis ell  me féu en Efesi, tu ho saps molt bé. 2,Tit 
2Tm 3,10  ma doctrina, mon modo de conduir- me, intent, fe, longanimitat, caritat,  
2Tm 4,8 justícia que el Senyor, jutge just,  me donarà en aquell dia; i no sols a mi,  
2Tm 4,14  14 Alexandri, lo calderer,  me féu molt mal: Déu lo pàguia segons ses  
2Tm 4,16 defensa ningú m’ajudà, ans bé tots  me desempararen. Prec a Déu que no els sia 
2Tm 4,18 de la boca del lleó. 18 I el Senyor  me deslliurarà de tota obra mala i em  
He 1,5  «Jo li seré a ell Pare, i ell  me serà a mi Fill»? 6 I altra vegada, quan 
He 2,13  I en altre lloc: «Veeu- me aquí a mi i als fills que Déu m’ha  
He 3,9  en lo desert, 9 a on vostres pares  me temptaren, me provaren i vegeren mes  
He 3,9  9 a on vostres pares me temptaren,  me provaren i vegeren mes obres 10 per  
He 8,11  “Coneix al Senyor”; perquè tots  me coneixeran, des del més petit fins al  
He 10,7  7 Llavors digué: «Veeu- me, jo vinc (en lo principi del llibre  
He 10,9  la Llei). 9 Llavors digué: «Veeu- me aquí, que vinc per a fer, oh Déu,  
He 10,17  sos pecats i de ses iniquitats no  me’n recordaré mai més.» 18 Puix a on hi  
He 11,32  32 I què més diré, encara? Perquè  me faltarà temps per contar de Gedeon, de  
Ap 5,5  de mirar-lo. 5 I un dels ancians  me digué: –No plòries: vet aquí lo lleó de 
Ap 7,13 prenent la paraula un dels ancians,  me digué: –Aquestos que estan coberts ab  
Ap 10,9  sobre el mar i sobre la terra. 9 I  me n’aní a l’àngel i li diguí: –Dóna’m  
Ap 10,9  diguí: –Dóna’m lo llibret. I ell  me digué: –Pren-lo i devora’l, i farà  
Ap 22,8  que les haguí vistes i oïdes,  me postrí als peus de l’àngel que me les  
Ap 22,8  me postrí als peus de l’àngel que  me les mostrava per a adorar-lo, 9 i em  
Mt 12,44  i no el troba. 44 Llavors diu:  “Me’n tornaré a ma casa d’a on he  
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Mt 15,32  cridant a sos deixebles, digué:  –Me compadesc d’aquesta gent, perquè ja  
Lc 11,24  repòs. I quan no el troba, diu:  “Me’n tornaré a ma casa d’a on he  
Lc 17,4 un dia vingués a trobar-te dient:  “Me n’arrepentesc”, perdona’l. 5  
Jn 2,17  deixebles de lo que està escrit:  «Me devora lo zel de vostra casa.» 18 I  
Jn 7,36  paraules són aquestes que ha dit:  “Me cercareu i no em trobareu. I allà a on 
Jn 9,15  recobrat la vista. Ell los digué:  –Me posà fang als ulls, me rentí i hi  
Jn 14,28 acovardesca. 28 Oíreu que us diguí:  “Me’n vaig, i torno a vosaltres.” Si m’  
Jn 21,3 sos deixebles. 3 Los diu Simó Pere:  –Me’n vaig a pescar. Li responen ells:  
Ac 2,28  que ton Sant veja corrupció. 28  Me faràs conèixer los camins de la vida, i 
Ac 21,37  en la fortalesa, digué al tribú:  –¿Me serà permès dir-te alguna cosa? I  
Ac 26,2 la mà, començà a justificar-se: 2  –Me tinc per ditxós, oh rei Agripa, en  
Rm 9,15  cert. 15 Perquè ell diu a Moisès:  «Me compadeixeré del que em compadeixeré,  
2Co 7,16  ab temor i ab reverència. 16  Me regositjo, doncs, de que en totes les  
Ga 1,6 per los sigles dels sigles. Amén. 6  Me meravello com així tan lleugerament vos 
Ac 2,9  nostra llengua nativa? 9 Partos i  medes, i elamites, i els que habiten en la 
Mt 17,20  de dimonis, no es llança sinó per  medi de l’oració i del dejuni. 21 I  
Jn 1,7  a fi de que tots creguessen per  medi d’ell. 8 No era ell la llum, sinó  
Jn 3,17  sinó perquè el món se sàlvia per  medi d’ell. 18 Qualsevol que creu en ell  
Jn 4,2  no batejava per si mateix sinó per  medi de sos deixebles), 3 deixà la Judea i 
Jn 15,3  més. 3 Vosaltres sou ja purs per  medi de la paraula que vos he parlat. 4  
Jn 17,20  també que han de creure en mi per  medi de sa paraula; 21 a fi de que tots  
Ac 10,22  la nació dels jueus, rebé avís per  medi d’un sant àngel de que et cridàs a  
Ac 15,12 havia fet Déu entre els gentils per  medi d’ells. 13 I després que callaren,  
Ac 21,4  dies; los quals deien a Pau, per  medi de l’Esperit, que no pujàs a  
Rm 1,8  dono gràcies a mon Déu per  medi de Jesucrist acerca tots vosaltres,  
Rm 2,7  a ses obres: 7 a aquells que per  medi d’una perseverància en fer obres  
Rm 7,13  pecat, engendrà la mort en mi per  medi de lo que era bo, a fi de que el  
Rm 8,13 segons la carn, morireu; mes si per  medi de l’Esperit mortificau les obres de 
Rm 8,37  en totes estes coses triümfam per  medi d’aquell que ens amà. 38 Per lo qual 
Rm 15,18  coses que Cristo no ha fet per  medi meu, per a portar a l’obediència als 
1Co 2,Tit qual solament pot entendre-se per  medi de l’Esperit Sant. 1 I jo, germans,  
2Co 1,11  lo do que se’ns ha concedit per  medi de moltes persones, sien donades  
Ga 5,5  la gràcia. 5 Perquè nosaltres, per  medi de l’Esperit aguardam l’esperança  
Ef 2,22  per a ser habitació de Déu, per  medi de l’Esperit. 3,Tit Capítol III  
Ef 3,21 ell sia la glòria en la Iglésia per  medi de Cristo Jesús, per totes les  
Col 1,14  en lo qual tenim la redempció per  medi de sa sang i la remissió dels pecats. 
Col 1,20  20 I havent fet la pau per  medi de la sang de sa creu, per a  
2Te 2,16 consol etern i bones esperances per  medi de la gràcia, 17 consòlia vostres  
2Tm 1,10  llum la vida i la immortalitat per  medi de l’evangeli, 11 en lo qual jo só  
He 2,10 l’autor de la salvació d’ells per  medi de la passió. 11 Perquè lo qui  
He 9,9 consciència del que sacrificava per  medi solament de viandes i begudes 10 i de 
He 9,14  més la sang de Cristo, que per  medi de l’Esperit Sant s’oferí a si  
He 9,15  pacte (testament), per a què per  medi de sa mort, per a l’expiació d’  
1Pe 1,5  guardats per lo poder de Déu per  medi de la fe, per a la salvació que està  
1Pe 1,22  ànimes, obeint la veritat per  medi de l’Esperit en amor sincer de  
2Pe 1,Tit  veritat de l’evangeli, proposa lo  medi d’aprofitar-se d’ell. 1 Simó  
2Pe 1,1  igual fe ab nosaltres per  medi de la justícia de nostre Déu i  
2Pe 2,3  lo camí de la veritat. 3 I per  medi de l’avarícia, ab paraules fingides, 
2Pe 2,20  de les contaminacions del món per  medi del coneixement de Jesucrist, Senyor  
Ga 3,19  ordenada per àngels en mà d’un  mediador. 20 Emperò lo mediador no és d’  
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Ga 3,20  en mà d’un mediador. 20 Emperò lo  mediador no és d’un sol, i Déu és un. 21  
He 8,Tit  8,Tit Capítol VIII Jesucrist és  mediador del Nou Pacte (Testament), lo  
He 8,6  tant més exceŀlent quant és  mediador de millor pacte (testament), lo  
He 9,15  a Déu viu? 15 I per això ell és lo  mediador del nou pacte (testament), per a  
1Tm 2,Tit  i magistrats. Jesucrist és l’únic  medianer i redemptor de tots. Devem orar  
1Tm 2,5  un sol és Déu, i un sol també lo  medianer entre Déu i els homes, Jesucrist  
He 12,24  justos ja perfets, 24 i a Jesús,  medianer del Nou Testament, i a l’  
Lc 11,20  20 Emperò si jo llanço los dimonis  mediant lo dit de Déu, certament que el  
Ac 15,11  suportar? 11 Emperò creem que,  mediant la gràcia del Senyor Jesucrist,  
Rm 3,24  per la gràcia d’ell mateix,  mediant la redempció que és en Cristo  
Rm 3,25  Déu ha constituït per propiciació,  mediant la fe en sa sang, a fi de  
Rm 5,1 doncs, per la fe, tingam pau ab Déu  mediant nostre Senyor Jesucrist, 2 per qui 
Ef 2,8  8 Perquè per gràcia sou salvos  mediant la fe, i això no és de vosaltres,  
Ef 3,12  nostre Senyor; 12 en qui tenim,  mediant la fe d’ell, segura confiança i  
Fl 1,26  abúndia per mi en Jesucrist,  mediant lo meu retorn a vosaltres. 27  
Col 2,12  en lo que ressuscitàreu també  mediant la fe del poder de Déu, que el  
2Te 2,13  vos escollí per a salvació,  mediant la santificació de l’Esperit i la 
2Tm 3,15 et poden instruir per a la salvació  mediant la fe que és en Jesucrist. 16 Tota 
He 6,12  sinó imitadors d’aquells que  mediant la fe i la paciència hereden les  
He 10,10  voluntat som nosaltres santificats  mediant l’oferta del cos de Jesucrist  
2Pe 1,3 estat donades per la virtut de Déu,  mediant lo coneixement d’aquell que ens  
2Co 10,12  alaben a si mateixos; emperò ells,  medint-se per si mateixos, i comparant- 
Ac 27,17  lo alçat, se valgueren de tots los  medis, cenyint lo barco, i temerosos de  
1Tm 4,15  de mans dels presbíteros. 15  Medita aquestes coses, ocupa’t en elles a 
Lc 2,19  Maria guardava totes estes coses,  meditant-les en son cor. 20 I els  
Mc 11,18  dels sacerdots i els escribes,  meditaven com fer-lo morir, puix lo  
Mc 6,23  t’ho donaré, encara que sia la  meitat de mon regne. 24 I havent ella  
Lc 19,8  li digué: –Mirau, Senyor, la  meitat del que tinc ho vaig a donar als  
Ap 12,14  per un temps, i dos temps, i la  meitat d’un temps, lluny de la presència  
Mt 3,4  i lo seu menjar era llagostes i  mel silvestre. 5 Llavors eixia envers ell  
Mc 1,6 de sos lloms, i menjava llagostes i  mel silvestre. I predicava dient: 7  
Ap 10,9  emperò en ta boca serà dolç com la  mel. 10 I prenguí lo llibre de mà de l’  
Ap 10,10  i era dolç en ma boca com la  mel; i tan prest com l’haguí devorat, se  
Lc 3,31  fou d’Eliaquim, 31 que ho fou de  Mélea, que ho fou de Menna, que ho fou de  
Ac 28,1  sabérem que l’isla s’anomenava  Melita. I els bàrbaros nos tractaren ab  
Lc 3,24  que ho fou de Leví, que ho fou de  Melquí, que ho fou de Janne, que ho fou de 
Lc 3,28  ho fou de Neri, 28 que ho fou de  Melquí, que ho fou d’Addí, que ho fou de  
He 5,6  perpètuament, segons l’ordre de  Melquisedec.» 7 Lo qual en los dies de sa  
He 5,10  Déu pontífice segons l’ordre de  Melquisedec. 11 Del qual tenim moltes  
He 6,20  per a sempre segons l’ordre de  Melquisedec. 7,Tit Capítol VII Jesucrist  
He 7,Tit  sacerdot segons l’ordre de  Melquisedec, i ab son sacerdoci, que és  
He 7,1  sinó per a nosaltres. 1 Perquè est  Melquisedec, rei de Salem, sacerdot de Déu 
He 7,10  ell en los lloms de son pare, quan  Melquisedec isqué a l’encontre d’  
He 7,11  cridat segons l’ordre de  Melquisedec i no segons l’ordre d’Aaron? 
He 7,15  un altre sacerdot a semblança de  Melquisedec, 16 lo qual és fet, no segons  
He 7,17  eternament, segons l’ordre de  Melquisedec.» 18 Lo manament primer és  
Rm 12,5  som un sol cos en Cristo i cada u  membre l’un de l’altre. 6 Tenint,  
1Co 12,14  14 Perquè tampoc lo cos és un sol  membre, sinó molts. 15 Si el peu digués:  
1Co 12,19  plagut. 19 I si tots fossen un sol  membre, ¿a on seria lo cos? 20 Emperò ara, 
1Co 12,24  cos, donant honra més complerta al  membre que no la tenia en si, 25 a fi de  
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1Co 12,26  l’un per l’altre. 26 I que si un  membre pateix, tots los membres pateixen  
1Co 12,26  membres pateixen ab ell; o si un  membre és honrat, tots los membres se  
1Co 12,27  sou cos de Cristo, i membres de  membre. 28 I així Déu té posats alguns en  
Ef 4,16  segons l’obra eficaç de cada  membre, pren increment per a edificar-se 
Jm 3,5  també la llengua és certament un  membre petit del cos, i es gloria de grans 
Mt 5,29  més te convé lo perdre un de tos  membres, que no que ton cos sia llançat a  
Mt 5,30  perquè més te val perdre un de tos  membres, que no que ton cos vaja a l’  
Rm 6,13  13 Ni oferiu vostres  membres al pecat com instruments d’  
Rm 6,13  d’entre els morts, i vostres  membres a Déu com instruments de justícia. 
Rm 6,19  per a iniquitat oferíreu vostres  membres per a servir a la impuresa i a la  
Rm 6,19  per a santificació oferiu vostres  membres que servesquen a la justícia. 20  
Rm 7,5  per la Llei, obraven en nostres  membres per a donar fruit a la mort. 6  
Rm 7,23  emperò veig una altra llei en mos  membres que combat la llei de mon esperit  
Rm 7,23 a la llei del pecat que està en mos  membres. 24 Oh, quin home tan miserable só 
Rm 12,Tit  de Jesucrist. Diu que, essent tots  membres d’un mateix cos, havem de  
Rm 12,4  així com en un cos tenim molts  membres, i no tots los membres tenen lo  
Rm 12,4  tenim molts membres, i no tots los  membres tenen lo mateix ofici, 5 així  
1Co 6,15 15 ¿No sabeu que vostres cossos són  membres de Cristo? ¿Trauré jo los membres  
1Co 6,15  membres de Cristo? ¿Trauré jo los  membres de Cristo i els faré membres de  
1Co 6,15 jo los membres de Cristo i els faré  membres de ramera? No, per cert! 16 ¿No  
1Co 12,Tit  Aquesta és un sol cos místic, los  membres del qual deuen ajudar-se  
1Co 12,12  així com lo cos és un i té molts  membres, i tots los membres del cos,  
1Co 12,12  un i té molts membres, i tots los  membres del cos, encara que molts, són un  
1Co 12,18  18 Emperò ara Déu ha posat los  membres, cada u d’ells en lo cos, de la  
1Co 12,20  cos? 20 Emperò ara, encara que los  membres sien molts, lo cos és un. 21 I l’ 
1Co 12,22 no us necessito.» 22 Ans bé aquells  membres del cos que semblen més flacs, són 
1Co 12,23 flacs, són més necessaris. 23 I els  membres del cos que tenim per menos  
1Co 12,25  en lo cos, sinó que tots los  membres tinguessen igual solicitud l’un  
1Co 12,26 I que si un membre pateix, tots los  membres pateixen ab ell; o si un membre és 
1Co 12,26  o si un membre és honrat, tots los  membres se regositgen ab ell. 27 Doncs  
1Co 12,27  vosaltres sou cos de Cristo, i  membres de membre. 28 I així Déu té posats 
Ef 4,25 cada qual ab son proïsme», puix som  membres los uns dels altres. 26 «Enfadau- 
Ef 5,30  Cristo a la Iglésia. 30 Perquè som  membres de son cos, de sa carn, i de sos  
Col 3,5  5 Per lo tant, mortificau vostres  membres que estan sobre la terra:  
Jm 3,6  la llengua se conta entre nostres  membres la que contamina tot lo cos, i  
Jm 4,1  que fan la guerra en vostres  membres? 2 Cobdiciau, i no teniu; matau i  
Mt 26,13 també lo que aqueixa dona ha fet en  memòria seva. 14 Llavors un dels Dotze,  
Mc 14,9 lo que aquesta ha fet se contarà en  memòria d’ella. 10 I Judes Iscariot, un  
Lc 1,72  envers nostres pares, en  memòria de son sant pacte. 73 Jurament que 
Lc 22,19  donat per a vosaltres. Feu açò en  memòria de mi. 20 Així mateix prengué lo  
Ac 10,4  i tes almoines han pujat en  memòria davant de Déu. 5 Envia, doncs, ara 
Rm 15,15  més atreviment per a fer-vos  memòria d’això, a causa de la gràcia que  
1Co 4,17  i fiel en lo Senyor, qui vos farà  memòria de quals sien mos camins en Cristo 
1Co 11,24  vosaltres és partit. Feu això en  memòria de mi.» 25 Així mateix prengué lo  
1Co 11,25  això quantes vegades ne beureu, en  memòria de mi.» 26 Perquè totes quantes  
1Te 1,2  a Déu per tots vosaltres, fent  memòria sens cessar de vosaltres en  
2Tm 1,5  per a omplir-me de goig; 5 fent  memòria d’aquella fe sens ficció que hi  
Flm 4 Gràcies dono a mon Déu, fent sempre  memòria de tu en mes oracions, 5 oint ta  
He 10,3  en los mateixos sacrificis se fa  memòria dels pecats cada any. 4 Perquè és  
He 10,32 caure en mans del Déu viu. 32 I feu  memòria dels primers dies, en què, després 
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2Pe 1,15  de ma mort pugau vosaltres fer  memòria d’aquestes coses. 16 Perquè  
Ap 16,19  i la gran Babilònia vingué en  memòria davant de Déu, per a donar-li la 
Rm 16,Tit  16,Tit Capítol XVI Recomendacions,  memòries i últim avís de Pau als fiels  
Mt 13,47  que, tirat al mar, arreplega tota  mena de peixos. 48 I quan està ple, lo  
Lc 13,15  o son ase de la menjadora, i no el  mena a abeurar? 16 ¿I a esta filla d’  
Ac 10,12  terra, 12 en lo qual hi havia tota  mena de quadrúpedos i reptils de la terra, 
Ap 11,6  i per a ferir la terra ab tota  mena de plagues tan sovint com vullen. 7 I 
Ap 18,12  i de tota fusta olorosa, i de tota  mena de vasos de marfil, i tota sort de  
Mc 11,3  i tot seguit vos lo deixarà  menar. 4 I se n’anaren i trobaren lo  
Mc 11,6  los havia manat; i los el deixaren  menar. 7 I menaren lo pollí a Jesús i  
Mt 21,7  lo que els havia manat Jesús. 7 I  menaren la somera i lo pollí, i posaren  
Mc 11,7 manat; i los el deixaren menar. 7 I  menaren lo pollí a Jesús i posaren sobre  
Lc 19,35  el Senyor l’ha menester. 35 I lo  menaren a Jesús i, posant ses vestidures  
Mt 21,2  un pollí ab ella. Desfermau-la i  menau-me’ls. 3 I si algú vos digués  
Mc 11,2  ningú encara; desfermau-lo i  menau-me’l. 3 I si algú vos digués:  
Lc 19,30  ha sentat encara. Desfermau-lo i  menau-me’l. 31 I si algú vos preguntàs: 
Rm 15,20  evangeli, no a on s’havia fet ja  menció de Cristo, a fi de no edificar  
Ef 5,3  i tota impuresa i avarícia, no es  menciónia entre vosaltres, com és propi  
Ap 22,2  l’arbre de vida portant dotze  menes de fruits, i donant son fruit cada  
Mt 6,8  puix vostre Pare sap lo que us fa  menester antes de demanar-li. 9 »Així,  
Mt 21,3  responeu-li que el Senyor los ha  menester, i tot seguit los deixarà. 4 I  
Mc 14,31 major firmesa deia: –Encara que sia  menester que jo mòria juntament ab vós, no 
Lc 4,43  d’ells. 43 Mes ell los digué: –És  menester que vaja jo també a les altres  
Lc 11,8  i li donarà quants pans haja  menester. 9 »I jo us dic a vosaltres:  
Lc 17,25 home en son dia. 25 Emperò abans és  menester que ell patesca molt i que sia  
Lc 19,31  així: “Perquè el Senyor l’ha  menester.” 32 Partiren, doncs, los que ell 
Lc 19,34  digueren: –Per què el Senyor l’ha  menester. 35 I lo menaren a Jesús i,  
Lc 24,7  encara en Galilea 7 dient: “És  menester que el Fill de l’home sia  
Lc 24,26  profetes han dit! 26 Puix, ¿no era  menester que el Cristo patís aquestes  
Lc 24,46  –Així estava escrit, i així era  menester que el Cristo patís i que  
Jn 4,24  l’adórien. 24 Déu és esperit i és  menester que els que l’adoren, l’adórien 
Ac 3,21  predicat. 21 Al qual certament és  menester que lo cel rèbia fins al temps de 
Ac 4,35  a cada u segons lo que tenia  menester. 36 I Josep, a qui els apòstols  
Ac 20,35  treballant d’aquesta manera, és  menester sostenir los flacs i recordar-  
Rm 16,2  a què l’ajudeu en tot quant sia  menester; puix ella ha socorregut a molts, 
1Co 12,21  no pot dir a la mà: «Jo no t’he  menester»; ni tampoc lo cap als peus: «Jo  
1Tm 3,7 condemnació del diable. 7 Ademés és  menester que tinga bona reputació entre  
Tt 1,11  de la circumcisió, 11 als quals és  menester tapar la boca, perquè trastornen  
He 10,18  ha remissió d’aquestos, ja no és  menester oferta per lo pecat. 19 Per lo  
Ac 4,34  tots ells. 34 I no hi havia ningú  menesterós entre ells, perquè tots quants  
Ef 4,28 bo, per a què tinga de què donar al  menesterós. 29 No isca paraula mala de  
Mc 6,3  per ses mans? 3 ¿No és aquest lo  menestral, fill de Maria, germà de Jaume,  
1Co 8,8  fa acceptes a Déu, perquè ni que  mengem tindrem res de més, ni que no  
1Co 8,8  tindrem res de més, ni que no  mengem tindrem res de menos. 9 Emperò  
1Co 15,32  si no ressusciten los morts?  Mengem i bevem, que demà morirem. 33 No 
Mt 15,2  Puix no es renten les mans quan  mengen pa. 3 I ell, responent, los digué:  
Mt 15,27  –Així és, Senyor; mes los cadells  mengen de les engrunes que cauen de la  
Mc 7,3  renten les mans ab freqüència, no  mengen, seguint la tradició dels ancians.  
Mc 7,4  4 I quan tornen de la plaça, no  mengen si abans no es renten; i observen  
Mc 7,5  la tradició dels ancians, sinó que  mengen pa sense rentar-se les mans? 6 I  
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Mc 7,28  –Així és, Senyor, mes los cadells  mengen sota la taula de les engrunes dels  
Lc 5,33 també los dels fariseus, i los teus  mengen i beuen? 34 Als quals ell digué:  
1Co 8,7  ara, ab consciència de l’ídol,  mengen com cosa sacrificada a l’ídol; i  
1Co 9,13  que els que serveixen al santuari  mengen de lo que és del santuari, i que  
1Co 10,18  a Israel segons la carn. Los que  mengen les víctimes, ¿per ventura no  
Mc 14,12  que anem i aparellem per a què  mengeu la pasqua? 13 I envià dos de sos  
Ac 27,34  bé de vostra salut, vos prego que  mengeu, puix no es perdrà ni un sol cabell 
1Co 10,28  estat sacrificat als ídols», no en  mengeu, per causa d’aquell que us ha  
Col 2,21  si visquésseu per al món 21 («No  mengeu, ni gusteu, ni toqueu», 22 totes  
Mc 11,14 I responent, li digué: –Per mai més  méngia ningú fruit de tu. I sos deixebles  
Jn 6,50  que baixà del cel per a què lo qui  méngia d’ell no mòria. 51 Jo só lo pa viu 
Jn 6,51  pa viu que he baixat del cel. Qui  méngia d’aquest pa, viurà eternament. I  
1Co 11,27  27 Per lo tant, qualsevol que  méngia aquest pa o bèguia lo calze del  
1Co 11,28  ’s l’home a si mateix, i així  méngia d’aquell pa i bèguia del calze. 29 
1Co 11,34  als altres. 34 I si algú té fam,  méngia en casa, a fi de que no us junteu  
2Te 3,10  Que el que no vol treballar, no  méngia. 11 Perquè havem oït que entre  
Jn 6,5  comprarem pans per a què aquestos  méngien? 6 Emperò deia això per a provar- 
2Te 3,12  que trebàllien quietament i  méngien son propi pa. 13 I vosaltres,  
Mt 9,11  –¿Com és que el vostre mestre  menja ab los publicans i pecadors? 12 I  
Mt 11,19  19 Vingué lo Fill de l’home, que  menja i beu, i diuen: “Veus aquí un glotó  
Mc 2,16  deixebles: –Per què vostre mestre  menja i beu ab los publicans i ab los  
Mc 14,18  vos dic que un de vosaltres, que  menja ab mi, m’entregarà. 19 Llavors ells 
Lc 7,34  34 Vingué el Fill de l’home, que  menja i beu, i dieu: “Veus aquí un glotó i 
Lc 12,19  reserva per a molts anys; reposa,  menja, beu i dóna’t bona vida.” 20  
Lc 15,2  –Aquest home rep als pecadors i  menja ab ells. 3 Llavors los proposà  
Lc 15,29  mai m’haveu donat un cabrit per a  menja’l alegrement ab mos amics. 30 I  
Jn 6,54  tindreu vida en vosaltres. 54 Qui  menja ma carn i beu ma sang, té vida  
Jn 6,56 sang és verdaderament beure. 56 Qui  menja ma carn i beu ma sang, habita en mi  
Jn 6,57  i jo visc per lo Pare, així qui em  menja a mi també viurà per mi. 58 Aquest  
Jn 6,58  pares menjaren i moriren; qui  menja aquest pa viurà eternament. 59  
Jn 13,18  cúmplia l’Escriptura: “Aquell que  menja pa ab mi, alçarà contra mi son  
Ac 10,13 que li deia: –Alça’t, Pere, mata i  menja. 14 I digué Pere: –No, Senyor,  
Ac 11,7  em deia: »–Alça’t, Pere, mata i  menja. 8 »I diguí: »–No ho faré, Senyor,  
Rm 14,3  sinó hortalisses. 3 Aquell que  menja, no despreciï al que no menja; i el  
Rm 14,3  que menja, no despreciï al que no  menja; i el que no menja, no judíquia al  
Rm 14,3  al que no menja; i el que no  menja, no judíquia al que menja, perquè  
Rm 14,3 el que no menja, no judíquia al que  menja, perquè Déu l’ha rebut per seu. 4  
Rm 14,6  també per al Senyor; i aquell que  menja, per al Senyor menja; puix dóna  
Rm 14,6  i aquell que menja, per al Senyor  menja; puix dóna gràcies a Déu; i el que  
Rm 14,6  dóna gràcies a Déu; i el que no  menja, per al Senyor no menja, i a Déu  
Rm 14,6 i el que no menja, per al Senyor no  menja, i a Déu dóna gràcies. 7 Perquè  
Rm 14,20  però mal és per a l’home que  menja ab escàndol. 21 Bo és no menjar  
Rm 14,23 menjarà, és condemnat; perquè no ho  menja segons la fe. I tot lo que no és  
1Co 9,7  ¿Qui planta una vinya i no  menja del fruit d’ella? ¿Qui apastura un  
1Co 11,29  del calze. 29 Perquè el qui en  menja i beu indignament, menja i beu sa  
1Co 11,29  el qui en menja i beu indignament,  menja i beu sa pròpia condemnació, no fent 
Mt 12,4  4 com entrà en la casa de Déu i es  menjà los pans de la proposició, que no li 
Mc 2,26  príncep dels sacerdots, i se  menjà los pans de la proposició, dels  
Lc 4,2  del diable. I en aquells dies no  menjà res, passats los quals tingué fam. 3 
Lc 6,4  els pans de la proposició, i en  menjà i en donà als que estaven ab ell,  
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Ac 9,9  allí tres dies sens vista, i no  menjà ni begué. 10 I en Damasco hi havia  
Jm 5,2  s’han podrit i vostres robes són  menjades de l’arna. 3 Vostre or i plata  
Mc 14,15  15 I ell vos ensenyarà un  menjador gran amoblat i preparat.  
Lc 13,15 en dissabte son bou o son ase de la  menjadora, i no el mena a abeurar? 16 ¿I a 
Lc 15,23 lo vedell engreixat i matau-lo, i  menjam i celebrem un convit, 24 perquè  
Mt 24,38  los dies antes del diluvi estaven  menjant i bevent, casant-se i donant en  
Mt 26,21  21 I mentres ells estaven  menjant, los digué: –En veritat vos dic  
Mc 14,18 ab los Dotze. 18 I estant sentats i  menjant a taula, los digué Jesús: –En  
Mc 14,22  mai hagués nat. 22 I estant ells  menjant, prengué Jesús lo pa, i beneint- 
Lc 7,49  pecats. 49 I los que estaven allí  menjant començaren a dir entre si: «Qui és 
Lc 10,7  7 I perseverau en la mateixa casa,  menjant i bevent lo que ells tinguen; puix 
Jn 21,12  i dinau. I ningú dels que estaven  menjant gosava preguntar-li: –Qui sou  
Ac 1,4 parlant-los del Regne de Déu. 4 I  menjant ab ells, los manà que no partissen 
Mt 3,4  a l’entorn de sos lloms, i lo seu  menjar era llagostes i mel silvestre. 5  
Mt 9,10  pecadors i s’assentaren a taula a  menjar ab ell i ab sos deixebles. 11 I los 
Mt 12,1  començaren a collir espigues i a  menjar 2 I veent-ho los fariseus, li  
Mt 12,4  la proposició, que no li era lícit  menjar, ni als que ab ell estaven, sinó  
Mt 14,15  anant als pobles, se cómprien de  menjar. 16 I Jesús los digué: –No tenen  
Mt 14,16 se’n; donau-los vosaltres de què  menjar. 17 Li respongueren: –No tenim aquí 
Mt 15,Tit que dóna mostres de gran fe, i dóna  menjar en lo desert a una gran multitud de 
Mt 15,20 que contaminen a l’home. Emperò lo  menjar sens rentar-se les mans no  
Mt 15,32  ab mi, i no tenen res per a  menjar, i no vull despatxar-los en dejú, 
Mt 24,45  sa família, per a què els dónia de  menjar a l’hora? 46 Benaventurat aquell  
Mt 24,49  a maltractar a sos companys i a  menjar i beure ab los que s’embriaguen,  
Mt 25,35 35 Puix jo tinguí fam, i me donàreu  menjar; tinguí set, i me donàreu beure;  
Mt 25,37  vos vegérem ab fam, i vos donàrem  menjar; o ab set, i vos donàrem beure? 38  
Mt 25,42 42 Puix tinguí fam, i no em donàreu  menjar; tinguí set, i no em donàreu beure; 
Mt 26,17  digueren: –A on voleu que disposem  menjar la pasqua? 18 I Jesús digué: –Anau  
Mc 2,26 proposició, dels quals no era lícit  menjar-ne sinó als sacerdots, i encara  
Mc 3,20  multitud de gent, que ni pa podien  menjar. 21 I quan ho oïren los seus,  
Mc 5,43  que li donassen alguna cosa de  menjar. 6,Tit Capítol VI Jesús obra pocs  
Mc 6,31  venien, i no tenien temps ni per a  menjar. 32 I entrant en una barca, se  
Mc 6,36  pans, perquè no tenen res per a  menjar. 37 I ell, responent, los digué:  
Mc 6,37  digué: –Donau-los vosaltres de  menjar. I li digueren: –Què? ¿Anirem a  
Mc 6,37  -cents diners i els donarem què  menjar? 38 I ell los diu: –Quants pans  
Mc 7,2  de Jerusalem. 2 I quan vegeren  menjar alguns de sos deixebles ab les mans 
Mc 8,1 gran número de gent i no tenint què  menjar, cridant Jesús a sos deixebles los  
Mc 8,2 dies que estan ab mi i no tenen què  menjar. 3 I si els envio dejuns a sa casa, 
Mc 14,14  diu: ¿A on és la sala en què he de  menjar la pasqua ab mos deixebles?” 15 I  
Lc 3,11 ’n al que no en té; i lo qui té què  menjar, faça lo mateix. 12 I vingueren  
Lc 6,4  ab ell, encara que no podien  menjar d’ells sinó tan sols los  
Lc 7,36  un dels fariseus que anàs a  menjar ab ell. I havent entrat en la casa  
Lc 8,55  luego. I manà que li donassen de  menjar. 56 I sos pares quedaren atordits;  
Lc 9,12  veïnat, s’allòtgien i tròbien què  menjar, puix aquí estam en un lloc desert. 
Lc 9,13  digué: –Donau-los vosaltres de  menjar. I ells digueren: –No tenim més que 
Lc 12,Tit Ric del sigle. No afanar-se per a  menjar i vestir. Tresor i cor en lo cel.  
Lc 12,23  23 Més val l’ànima que el  menjar, i lo cos més que el vestit. 24  
Lc 12,29  afanats per a lo que haveu de  menjar o beure, i no tingau l’ànimo  
Lc 12,45 mal als criats i a les criades, i a  menjar i beure, i a embriagar-se, 46  
Lc 14,1  un dels principals fariseus per a  menjar pa, ells l’estaven observant. 2 I  
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Lc 15,24  i ha estat trobat. »I començaren a  menjar alegrement. 25 »I son fill major  
Lc 22,8  a aparellar lo necessari per a  menjar la pasqua. 9 I ells li digueren: –A 
Lc 22,11  A on és l’estància en què he de  menjar la pasqua ab mos deixebles?” 12 I  
Lc 22,15 els digué: –Ab gran ànsia desitjava  menjar ab vosaltres aquesta pasqua antes  
Lc 24,41  –¿Teniu aquí alguna cosa per a  menjar? 42 I ells li presentaren un bocí  
Jn 4,8  anat a la ciutat a comprar què  menjar.) 9 Emperò aquesta dona samaritana  
Jn 4,32  –Jo tinc per alimentar-me un  menjar que vosaltres no coneixeu. 33 Los  
Jn 4,33  –Si li haurà algú portat què  menjar? 34 Jesús los digué: –Mon aliment  
Jn 6,27  saciàreu. 27 Treballau, no per lo  menjar que es consum, sinó per aquell que  
Jn 6,31  segons està escrit: “Los donà a  menjar pa del cel.” 32 I Jesús los  
Jn 6,52  –Com pot aquest donar-nos a  menjar sa carn? 53 I Jesús los digué: –En  
Jn 6,55  55 Perquè ma carn és verdaderament  menjar, i ma sang és verdaderament beure.  
Jn 18,28  no contaminar-se, a fi de poder  menjar la pasqua. 29 I Pilat isqué defora  
Jn 21,5  los digué: –Minyons, teniu res per  menjar? Ells respongueren: –No. 6 Ell los  
Ac 2,46  lo pa per les cases, prenien lo  menjar ab alegria i senzillès de cor, 47  
Ac 7,11  I nostres pares no trobaven què  menjar. 12 Mes quan Jacob oigué que hi  
Ac 10,10  sexta. 10 I com sentís fam, volgué  menjar. I mentres li aparellaven, caigué  
Ac 23,12  maledicció dient que no havien de  menjar ni beure fins que haguessen mort a  
Ac 27,21  21 I havent passat molt temps sens  menjar, s’alçà llavors Pau i, posat dret  
Ac 27,35  de tots, i partint-lo començà a  menjar. 36 Ab això tots prengueren ànimo i 
Rm 12,20  «si ton enemic té fam, dóna-li  menjar; si té set, dóna-li beure; puix  
Rm 14,2  2 Perquè l’un creu que pot  menjar de tot, mentres lo qui és flac no  
Rm 14,15  15 Emperò si per la causa de ton  menjar, ton germà se contrista, ja no  
Rm 14,15  No pèrdies, doncs, per raó de ton  menjar a aquell per a qui Cristo morí. 16  
Rm 14,17 bé. 17 Perquè lo Regne de Déu no és  menjar i beure, sinó justícia, i pau, i  
Rm 14,20  edificació. 20 No vulles per un  menjar destruir l’obra de Déu. Totes les  
Rm 14,21  que menja ab escàndol. 21 Bo és no  menjar carn, ni beure vi, ni cosa en què  
1Co 8,10  que és dèbil, ¿no serà alentada a  menjar de les coses sacrificades als  
1Co 9,4 4 ¿Per ventura no tenim potestat de  menjar i beure? 5 ¿No tenim, acàs,  
1Co 10,7  està escrit: «Se sentà lo poble a  menjar i a beure, i s’alçà per a jugar.»  
1Co 11,20  en un lloc, ja no és per a  menjar la cena del Senyor. 21 Perquè cada  
1Co 11,21  pren abans sa pròpia cena per a  menjar. I l’un té fam, i l’altre està  
1Co 11,22  per ventura no teniu cases a on  menjar i beure? ¿O despreciau la Iglésia  
1Co 11,33  meus, quan vos congregau per a  menjar, esperau’s los uns als altres. 34  
2Co 9,10  sembrador vos dónia també pa per a  menjar, i multiplíquia vostra llavor  
Col 2,16  lo tant, ningú vos judíquia per lo  menjar, o per lo beure, o per respecte del 
He 13,10 altar del qual no tenen facultat de  menjar los que serveixen al tabernacle. 11 
Ap 2,7  iglésies: ‘Al vencedor li donaré a  menjar de l’arbre de la vida que està  
Ap 2,20  a mos servos, cometre fornicació i  menjar de les coses sacrificades als  
Ap 19,18 vos a la gran cena de Déu. 18 Per a  menjar carns de reis, i carns de tribuns,  
Lc 14,15  li digué: –Benaventurat lo qui  menjarà pa en lo Regne de Déu! 16 Mes ell  
Rm 14,2  de tot, mentres lo qui és flac no  menjarà sinó hortalisses. 3 Aquell que  
Rm 14,23  23 Emperò aquell que dubta si en  menjarà, és condemnat; perquè no ho menja  
Jm 5,3  serà contra vosaltres testimoni i  menjarà vostres carns com si fos foc. Vos  
Ap 17,16 desolació, i la deixaran desnusa, i  menjaran ses carns, i a ella la cremaran  
Lc 17,8 mentres jo menjo i bec, que després  menjaràs i beuràs tu.” 9 ¿Per ventura l’  
Lc 22,16 passió! 16 Perquè vos dic que ja no  menjaré més d’ella fins que tinga son  
1Co 8,13  d’escàndol a mon germà, jamai  menjaré carn, per no escandalisar a mon  
Mt 6,31  31 No us afaneu, doncs, dient: Què  menjarem?; o: Què beurem?; o: Ab què ens  
Lc 13,26  començareu a dir: “Davant vostre  menjàrem i beguérem, i ensenyàreu en  
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Ac 10,41  ordenat abans; a nosaltres, que  menjàrem i beguérem ab ell després que  
2Te 3,8  entre vosaltres, 8 ni  menjàrem lo pa de grat a costa de ningú,  
Mt 13,4  los aucells de l’aire i se les  menjaren. 5 Altres caigueren en llocs  
Mt 14,20  i aquestos a la gent. 20 I tots  menjaren i quedaren saciats. I recollides  
Mt 14,21  bocins. 21 I el número dels que  menjaren fou cinc mil homes, sens contar  
Mt 15,37  los donaren a la gent. 37 I tots  menjaren i quedaren saciats. I dels bocins 
Mt 15,38 n’ompliren set coves. 38 I los que  menjaren foren quatre mil homes, sens  
Mc 4,4  los aucells de l’aire i se la  menjaren. 5 I altra caigué sobre  
Mc 6,42  entre tots los dos peixos. 42 I ne  menjaren tots i quedaren saciats. 43 I  
Mc 6,44  i dels peixos. 44 I els que ne  menjaren eren cinc mil homes. 45 I luego  
Mc 8,8  que els distribuïssen també. 8 I  menjaren i se saciaren; i recolliren, dels 
Mc 8,9  set senalles. 9 I els que en  menjaren eren com quatre mil; i els  
Lc 8,5  del camí, i fou trepitjada i se la  menjaren los aucells de l’aire. 6 I altra 
Lc 9,17  posassen davant de la gent. 17 I  menjaren tots i quedaren saciats. I de lo  
Jn 6,31  obra feu vós? 31 Nostres pares  menjaren lo mannà en lo desert, segons  
Jn 6,49  só lo pa de vida. 49 Vostres pares  menjaren lo mannà en lo desert, i moriren. 
Jn 6,58  és com lo mannà que vostres pares  menjaren i moriren; qui menja aquest pa  
Ac 27,36  36 Ab això tots prengueren ànimo i  menjaren ells també. 37 I totes les  
1Co 10,3  en lo núvol i en la mar; 3 i tots  menjaren una mateixa vianda espiritual, 4  
Ac 11,3  en casa de gents incircumcidades i  menjares ab ells? 4 I Pere prenent les  
Mt 6,25  per la vostra vida, sobre què  menjareu. Ni per vostre cos, sobre què  
Lc 12,22  per a la vostra vida, sobre què  menjareu, ni per a lo vostre cos, sobre  
1Co 11,26  26 Perquè totes quantes vegades  menjareu aquest pa i beureu aquest calze,  
Jn 6,26  que haveu vist, sinó perquè  menjàreu d’aquells pans i vos saciàreu.  
Ac 23,21  baix pena de maledicció, que no  menjarien ni beurien fins haver-lo mort, 
Mc 7,19 en llocs secrets, depurant tots los  menjars. 20 I deia: –Les coses que ixen de 
Ac 27,33 se de dia, Pau suplicava a tots que  menjassen alguna cosa dient: –Catorze dies 
Ap 2,14  dels fills d’Israel, per a què  menjassen coses sacrificades als ídols i  
Lc 24,43  fregit i una bresca. 43 I havent  menjat davant d’ells, prengué les sobres  
Jn 6,13  d’ordi després que tots n’havien  menjat. 14 I havent vist aquells homes lo  
Jn 6,23  Senyor donat gràcies) ells havien  menjat lo pa. 24 Havent, doncs, vist la  
Ac 10,14  Pere: –No, Senyor, perquè mai he  menjat cosa alguna comuna ni impura. 15 I  
Ac 12,23  havia donat a Déu honra. I espirà,  menjat de cucs. 24 Mes la paraula del  
Ac 20,11  I pujant, i havent partit lo pa i  menjat, i havent-los parlat llargament  
Mt 26,26  a sos deixebles dient: –Preneu i  menjau: aquest és mon cos. 27 I prenent lo 
Mc 14,22  i els el donà, i digué: –Preneu,  menjau: aquest és mon cos. 23 I prenent lo 
Lc 5,30  i deien a sos deixebles: –Per què  menjau i beveu ab los publicans i els  
Lc 10,8  ciutat en què entreu i vos rèbien,  menjau lo que us pòsien davant. 9 I curau  
Lc 22,30 l’ha preparat a mi, 30 a fi de que  menjau i begau a ma taula en mon Regne, i  
Jn 4,31  l’instaven, dient-li: –Rabbí,  menjau. 32 I ell los respongué: –Jo tinc  
Jn 6,53  en veritat vos dic que si no  menjau la carn del Fill de l’home i no  
1Co 10,25  lo que es ven en la carnisseria,  menjau-ne, sens fer preguntes per raó de 
1Co 10,27  vos convida i hi voleu anar,  menjau de tot quant vos preséntia davant,  
1Co 10,31  de què dono gràcies? 31 Doncs, si  menjau, o si beveu, o si feu qualsevol  
1Co 11,24  lo partí, i digué: «Preneu,  menjau; aquest és mon cos que per  
Mt 11,18  18 Puix vingué Joan, que no  menjava ni bevia, i diuen: “Està posseït  
Mc 1,6  cuiro a l’entorn de sos lloms, i  menjava llagostes i mel silvestre. I  
Mc 2,16  los escribes i els fariseus que  menjava ab los publicans i pecadors, deien 
Lc 7,33 Perquè vingué Joan Baptista, que no  menjava pa ni bevia vi, i dieu: “Té lo  
Ga 2,12 vinguessen alguns de part de Jaume,  menjava ab los gentils; emperò després que 
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Mt 26,26 diu: –Tu ho has dit. 26 I quan ells  menjaven, prengué Jesús lo pa, i lo beneí  
Lc 6,1  -les entre les mans, se les  menjaven. 2 I alguns dels fariseus los  
Lc 14,15  oït estes paraules un dels que  menjaven a taula, li digué: –Benaventurat  
Lc 15,16  de les triadures de què els porcs  menjaven, i ningú les hi donava. 17  
Lc 17,27 en los dies del Fill de l’home. 27  Menjaven i bevien. Los homes prenien  
Lc 17,28  com esdevingué en los dies de Lot.  Menjaven i bevien, compraven i venien,  
Lc 17,8  -te i serveix-me mentres jo  menjo i bec, que després menjaràs i beuràs 
Lc 3,31  que ho fou de Mélea, que ho fou de  Menna, que ho fou de Matata, que ho fou de 
Mt 2,6  Betlem, terra de Judà, no ets la  menor entre les principals de Judà, perquè 
Mt 10,15  dic que en lo dia del judici serà  menor lo rigor per a la terra dels de  
Mc 15,40  i Maria, mare de Jaume lo  menor i de Josep, i Salomé 41 (les quals,  
Lc 7,28  que Joan Baptista; emperò qui és  menor en lo Regne de Déu, és major que  
Lc 9,48  que m’ha enviat, puix lo qui és  menor entre vosaltres, aqueix és lo major. 
Lc 15,13  cap de pocs dies, juntant lo fill  menor tot lo que era seu, se n’anà lluny  
Lc 22,26  entre vosaltres, fàcia’s com lo  menor; i el qui preceeix, com lo qui  
Ac 25,17  I havent ells acudit aquí sens la  menor dilació, al dia següent me vaig  
Rm 9,12 dit a ella que el major serviria al  menor, 13 conforme a lo que està escrit:  
1Co 6,4  món, feu-les judicar per los de  menor consideració en la iglésia. 5 Per  
1Co 15,9  a un fill avortiu. 9 Puix jo só el  menor dels apòstols, lo qual no só digne  
Ef 3,8  de son poder. 8 A mi, que só el  menor de tots los sants, m’ha estat  
He 2,7  lo visites? 7 Tu l’has fet un poc  menor que els àngels; tu l’has coronat de 
He 2,9  veem a Jesús, que fou fet un poc  menor que els àngels per la passió de  
He 7,7  7 I sens contradicció, lo qui és  menor rep la benedicció del major. 8 Aquí  
Mt 11,22 Per lo tant, jo us dic que hi haurà  menos rigor per a Tiro i Sidon que per a  
Mt 11,24  vos dic que en lo dia del judici  menos rigor hi haurà per a la terra de  
Mt 24,44  a punt també, perquè a l’hora  menos pensada ha de venir lo Fill de l’  
Mt 24,50  que no l’espera i a l’hora que  menos pensa, 51 i el dividirà, i posarà sa 
Lc 7,47  perquè amà molt. Puix aquell a qui  menos se perdona, menos ama. 48 I digué a  
Lc 7,47 Puix aquell a qui menos se perdona,  menos ama. 48 I digué a ella: –Perdonats  
Lc 10,12  us dic que en aquell dia hi haurà  menos rigor per a Sodoma que per a la tal  
Lc 10,14  Tiro i Sidon hi haurà en lo judici  menos rigor que per a vosaltres. 15 I tu,  
Lc 12,40 sobre l’avís, perquè a l’hora que  menos penseu vindrà lo Fill de l’home. 41 
Lc 16,9  a fi de que quan vindreu a  menos, ells vos rèbien en les eternes  
Lc 19,42  42 –Ah, si tu reconeguesses al  menos en aquest dia que se t’ha donat, lo 
Jn 3,5  en veritat jo et dic que, a  menos que un home no renasca de l’aigua i 
1Co 5,2  2 I encara anau engreïts, i ni  menos vos haveu lamentat, per a què fos  
1Co 8,8  ni que no mengem tindrem res de  menos. 9 Emperò teniu compte que aquesta  
1Co 12,23 I els membres del cos que tenim per  menos nobles, a estos conferim major  
1Co 12,23  major honra; i als que tenim per  menos honestos, los cobrim ab més  
2Co 11,5 -lo. 5 Mes jo suposo que no he fet  menos que els majors apòstols. 6 Perquè bé 
2Co 11,24 he rebut dels jueus quaranta assots  menos u; 25 tres vegades he estat assotat  
2Co 12,15  encara que amant-vos jo més, sia  menos amat de vosaltres. 16 Emperò sia  
1Te 5,Tit segona vinguda del Senyor serà quan  menos s’ho pènsien. Los exhorta a  
1Tm 4,12  i ensenya-les. 12 Ningú tinga en  menos ta joventut; emperò sies modelo dels 
1Tm 5,9  en lo número ninguna viuda de  menos de xixanta anys, ni que haja tingut  
He 12,25  els parlava sobre la terra, molt  menos nosaltres si refusam al que ens  
Ap 2,22  se veuran en gran tribulació, a  menos que s’arrepentesquen de ses obres.  
Mt 23,23  hipòcrites, que pagau delme de la  menta, de l’anet i del comí, i haveu  
Lc 11,42  fariseus, que pagau delme de la  menta, i de la ruda, i de totes les  
Ap 3,9  són jueus, i no ho són, sinó que  menteixen. Vet aquí, los faré venir i  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

2312 
 

Jn 8,44  no hi ha veritat en ell. Quan diu  mentida, parla com ell és, puix és  
Jn 8,44  és, puix és mentider i pare de la  mentida. 45 A mi, emperò, no em creeu,  
Rm 1,25  quals mudaren la veritat de Déu en  mentida, i adoraren i serviren a les  
Rm 3,7 si la veritat de Déu cresqué per ma  mentida a glòria seva, per què jo també só 
Ef 4,25 veritat. 25 Per lo tant, deixant la  mentida, «parlau veritat cada qual ab son  
2Te 2,9  i senyals, i ab meravelles de  mentida, 10 i ab tota seducció d’  
2Te 2,11  d’error, per a què creguen la  mentida 12 i sien condemnats tots los que  
1Jn 2,21  bé com la sabeu, i perquè ninguna  mentida proceeix jamai de la veritat. 22  
1Jn 2,27  les coses. I és veritat i no és  mentida. I permaneixeu en això que ella  
Ap 14,5 I en la boca d’ells no fou trobada  mentida, perquè estan sens màcula davant  
Ap 21,27  ni ningú que comètia abominació o  mentida, sinó solament los que estan  
Ap 22,15  als ídols, i tot lo qui ama i fa  mentida. 16 »Jo, Jesús, he enviat mon  
Jn 8,44  mentida, parla com ell és, puix és  mentider i pare de la mentida. 45 A mi,  
Jn 8,55 si digués que no el conec, seria un  mentider com vosaltres. Mes jo el conec i  
1Jn 1,10  que no havem pecat, lo fem a ell  mentider, i sa paraula no està en  
1Jn 2,4  i no guarda sos manaments, és un  mentider, i la veritat no està en ell. 5  
1Jn 2,22  jamai de la veritat. 22 ¿Qui és  mentider sinó aquell que nega que Jesús és 
1Jn 4,20  amo a Déu», i avorrís a son germà,  mentider és, perquè qui no ama a son germà 
1Jn 5,10  Déu. Lo qui no creu al Fill, lo fa  mentider, perquè no creu en lo testimoni  
1Tm 1,10  per als robadors d’homes, per als  mentiders i els que juren en fals, i si hi 
Tt 1,12  seus, que els de Creta sempre són  mentiders, males bèsties i ventres  
Jm 3,14  cors, no us glorieu, ni siau  mentiders contra la veritat. 15 Perquè  
Ap 2,2  i no ho són, i els has trobat  mentiders. 3 Has sofert, tens paciència,  
Ap 21,8  hetxisers, i idòlatres, i tots los  mentiders, sa sort serà en l’estany que  
1Jn 1,6  ab ell i caminam en tenebres,  mentim i no fem la veritat. 7 Emperò si  
Mt 5,11  i perseguesquen, i diguen,  mentint, tota espècie de mal contra  
1Tm 4,2  i a doctrines de diables; 2  mentint ab hipocresia i tenint sa  
Ac 5,4  semblant cosa en tot cor? Tu no  mentires als homes, sinó a Déu! 5 Ananies, 
He 6,18  (en les que era impossible que Déu  mentís) tinguéssem nosaltres un poderós  
Ac 5,3  ha tentat ton cor, a fi de que  mentisses a l’Esperit Sant, i  
Col 3,9  paraula torpe de vostra boca. 9 No  mentiu los uns als altres, ja que us haveu 
Rm 9,1  1 Dic la veritat en Cristo, no  mento; donant-me també testimoni ma  
2Co 11,31  per a sempre beneït, sap que jo no  mento. 32 En Damasco, lo governador de la  
Ga 1,20  escric, mirau que davant de Déu no  mento. 21 Després vinguí a les regions de  
Mt 5,25  »Avén-te luego ab ton contrari,  mentres que estàs ab ell en lo camí. No  
Mt 9,15  afligits los fills de l’Espòs  mentres que està ab ells l’Espòs? Ja  
Mt 13,25  bona llavor en son camp. 25 I  mentres que els homes dormien, vingué son  
Mt 14,22  ell a l’altra banda de l’estany,  mentres que ell despedia a la gent. 23 I  
Mt 25,10 comprau-ne per a vosaltres. 10 »I  mentres que elles foren a comprar-lo,  
Mt 26,21  taula ab sos dotze deixebles. 21 I  mentres ells estaven menjant, los digué:  
Mt 26,36 a sos deixebles: –Assentau’s aquí,  mentres que jo vaig allà a orar. 37 I  
Mt 28,13  sos deixebles, i lo robaren  mentres que nosaltres estàvem dormint.” 14 
Mc 2,19  fills de les bodes poden dejunar  mentres que està ab ells l’espòs? Mentres 
Mc 6,45  a l’altre costat de l’estany,  mentres que ell despedia al poble. 46 I  
Mc 11,27  altra vegada a Jerusalem. I  mentres estava passejant ell en lo temple, 
Mc 14,32  sos deixebles: –Sentau-vos aquí,  mentres que jo ória. 33 I se’n portà ab  
Lc 5,34  que els amics de l’espòs dejúnien  mentres està ab ells l’espòs? 35 Emperò  
Lc 8,23  de l’estany. I partiren. 23 I  mentres estaven navegant, ell se dormí, i  
Lc 8,42  que s’estava morint. I succeí que  mentres que ell hi anava l’oprimia la  
Lc 9,29 ’n pujà a una muntanya a orar. 29 I  mentres feia oració, la figura de son  
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Lc 9,57  a un altre lloc. 57 I succeí que,  mentres anaven caminant, digué un a Jesús: 
Lc 11,37  com una llum resplendent. 37 I  mentres estava parlant, un fariseu lo  
Lc 17,8  sopar, cenyeix-te i serveix-me  mentres jo menjo i bec, que després  
Lc 17,14  ’s als sacerdots. I succeí que,  mentres hi anaven, quedaren curats. 15 I  
Lc 24,15  sobre lo que havia passat. 15 I  mentres estaven parlant i conferenciant l’ 
Lc 24,51 i, alçant les mans, los beneí. 51 I  mentres los beneïa s’anava separant d’  
Jn 5,7 piscina quan l’aigua és agitada, i  mentres jo hi vaig un altre hi baixa  
Jn 8,20  paraules en lo lloc del tresor,  mentres estava ensenyant en lo temple, i  
Jn 9,4  les obres del que m’ha enviat,  mentres dura el dia: ve la nit en què  
Jn 12,35 temps ab vosaltres. Caminau, doncs,  mentres teniu llum, per a què les tenebres 
Ac 2,35  Senyor: Assenta’t a ma dreta, 35  mentres poso tos enemics per a peanya de  
Ac 8,36  Escriptura, li anuncià Jesús. 36 I  mentres anaven de camí, arribaren a un  
Ac 10,10  I com sentís fam, volgué menjar. I  mentres li aparellaven, caigué en un  
Ac 10,17  lo vas se’n tornà al cel. 17 I  mentres Pere dubtava entre si què seria  
Ac 12,5  al poble després de Pasqua. 5 I  mentres que Pere estava així guardat en la 
Ac 17,16  luego ab ell, se n’anaren. 16 I  mentres que Pau los aguardava en Atenes,  
Ac 21,31  foren tancades les portes. 31 I  mentres estaven tractant de matar-lo,  
Ac 26,24  llum al poble i als gentils. 24 I  mentres ell deia estes coses en sa  
Rm 7,2  està lligada per la llei al marit  mentres lo marit viu; emperò quan son  
Rm 10,Tit tot lo món. Los gentils l’abracen,  mentres que els jueus permaneixen en sa  
Rm 11,13 Perquè ab vosaltres parlo, gentils:  mentres jo sia apòstol dels gentils,  
Rm 14,2  l’un creu que pot menjar de tot,  mentres lo qui és flac no menjarà sinó  
1Co 7,39  La muller està lligada per la llei  mentres viu son marit; emperò si son marit 
2Co 4,18  i etern pes de glòria, 18  mentres contemplam no a les coses que es  
2Co 5,6  vivim sempre confiats, sabent que  mentres estam en lo cos estam ausents del  
2Co 9,13  accions de gràcies al Senyor, 13  mentres que per l’experiència d’aquesta  
Ga 2,17  serà justificada. 17 Emperò, si  mentres nosaltres cercam ser justificats  
Ga 4,1  nova. 1 Dic, doncs, que l’hereu,  mentres és infant, no es diferència en res 
Ga 6,10 segarem, si no desmaiam. 10 I així,  mentres tenim temps, fem bé a tothom,  
1Tm 5,6 6 Mes la que viu en plaer, és morta  mentres viu. 7 I aquestes coses mana-  
Flm 13 mi, per a què em servís en lloc teu  mentres estic en cadenes per a l’  
He 3,13  tots los dies los uns als altres,  mentres que s’anomena avui, per a què  
He 9,8  santuari no estava encara manifest  mentres que estava en peu lo primer  
He 9,17  l’otorgà; d’altra manera no val,  mentres que viu lo testador. 18 I per això 
1Pe 3,6 -lo senyor; de la qual sou filles  mentres feu bé i no temeu ninguna  
1Pe 3,20  esperant la paciència de Déu,  mentres que fabricava l’arca en la qual  
2Pe 1,13  veritat. 13 Perquè tinc per just,  mentres estic en aquest tabernacle, l’  
2Pe 2,11 mal de les autoritats superiors; 11  mentres que els àngels, que són majors en  
2Pe 2,13  recreant-se en sos errors  mentres estan en convits ab vosaltres, 14  
Mt 9,18  modo se manté l’un i l’altre. 18  Mentres ell los deia estes coses, veus  
Mt 12,46  esdevindrà a aquesta mala raça. 46  Mentres ell estava platicant ab la gent,  
Mc 2,19  mentres que està ab ells l’espòs?  Mentres que tenen ab ells l’espòs, no  
Lc 9,34 Elies –no sabent lo que es deia. 34  Mentres estava dient això, se formà un  
Lc 19,36 pollí, feren sentar Jesús sobre. 36  Mentres Jesús anava passant, estenien ses  
Lc 24,36  havien conegut al partir lo pa. 36  Mentres estaven parlant d’aquestes coses, 
Jn 2,23  la paraula que Jesús havia dit. 23  Mentres que ell estigué en Jerusalem ab  
Jn 9,5  nit en què ningú pot treballar. 5  Mentres estic en lo món, jo só la llum del 
Jn 12,36  en tenebres no sap a on va. 36  Mentres teniu llum, creeu en la llum, per  
Jn 17,12  una mateixa cosa com nosaltres. 12  Mentres jo era ab ells, los conservava en  
He 3,15  de la substància d’ell. 15  Mentres que es diu: «Si oiguésseu avui sa  
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Ap 5,Tit  i foren criades. 5,Tit Capítol V  Mentres que sant Joan plorava perquè ningú 
Mt 26,69  qui és lo qui t’ha ferit? 69  Mentrestant Pere estava defora en lo pati, 
Jn 4,31  i vingueren a encontrar-lo. 31  Mentrestant los deixebles l’instaven,  
Ac 13,41  dit en los Profetes: 41 “Mirau,  menyspreadors, i meravellau’s,  
He 12,2  que li fou proposat, sofrí creu,  menyspreant la deshonra, i està sentat a  
He 8,9  pacte (testament), jo també los he  menyspreat, diu lo Senyor. 10 Perquè  
Rm 2,4  escaparàs del judici de Déu? 4 ¿O  menysprees les riqueses de sa bondat i  
Mt 18,10  de l’infern. 10 »Cuidado que no  menyspreeu a un d’aquestos infants.  
1Tm 6,2  que tenen per amos a fiels, no els  menyspreïn, puix són germans; ans bé  
1Tm 4,14  exhortació i en la doctrina. 14 No  menyspreïs lo do que és en tu, lo qual se  
Mt 8,10 ho fa. 10 Quan Jesús oigué això, se  meravellà i digué als que el seguien: –En  
Mt 27,14 alguna, de modo que el president se  meravellà en gran manera. 15 I acostumava  
Ac 7,31 cremava. 31 Quan Moisès lo vegé, se  meravellà d’aquesta visió, i a l’acercar 
Mt 9,33  lo dimoni, parlà lo mut; i quedà  meravellada la gent i deia: –Mai s’ha  
Mc 11,18  temien, perquè tota la gent estava  meravellada de sa doctrina. 19 I quan  
Lc 9,44  tots del gran poder de Déu; i  meravellant-se de totes les coses que  
Ac 13,12  quan vegé aquest fet, cregué,  meravellant-se de la doctrina del  
Ap 17,8  abisme i anirà a la perdició; i es  meravellaran los habitants de la terra,  
Mt 8,27 una gran bonança. 27 I los homes se  meravellaren, i deien: –Qui és aquest a  
Mt 19,25 25 Los deixebles, a l’oir això, se  meravellaren molt, i digueren: –Doncs, qui 
Mt 21,20 quan los deixebles vegeren això, se  meravellaren i deien: –Com s’ha secat a  
Mt 22,22  és de Déu. 22 I a l’oir això se  meravellaren i, deixant-lo, se n’  
Mc 2,12  de tothom, de manera que tots se  meravellaren i glorificaren a Déu dient:  
Mc 12,17  i a Déu, lo que és de Déu. I se  meravellaren d’ell. 18 I vingueren a ell  
Lc 1,63 dient: «Joan és son nom». I tots se  meravellaren. 64 I a l’instant s’obrí sa 
Mc 6,6  les mans sobre d’ells. 6 I estava  meravellat de la incredulitat d’ells. I  
Ap 17,6  de Jesús. I quan la vegí, quedí  meravellat de gran admiració. 7 I em digué 
Lc 2,18 I tots los que ho oïren ne quedaren  meravellats, i igualment de les coses que  
Lc 2,33 poble. 33 I Josep i sa mare estaven  meravellats d’aquelles coses que deien d’ 
Lc 20,26  paraules davant del poble, ans bé,  meravellats de sa resposta, callaren. 27  
Jn 7,21  –He fet una obra i tots vos ne  meravellau. 22 Per això vos donà Moisès la 
Ac 3,12  –Barons d’Israel, per què us  meravellau d’això? O per què fixau los  
Ac 13,41  41 “Mirau, menyspreadors, i  meravellau’s, desapareixeu! Perquè jo  
Mt 7,28 acabat Jesús aquestes plàtiques, se  meravellava la gent de sa doctrina. 29  
Mt 15,31  I els curà. 31 De manera que es  meravellava la gent, veent parlar los  
Mt 22,33  33 I a l’oir això, la gent se  meravellava de sa doctrina. 34 Emperò los  
Mc 15,5  res, de manera que Pilat se  meravellava. 6 Mes acostumava en dia de  
Mc 15,44  el cos de Jesús. 44 I Pilat se  meravellava de que hagués mort tan  
Lc 1,21  estava aguardant a Zacaries, i se  meravellava de que s’estés tant en lo  
Lc 11,14  dimoni, parlà lo mut i la gent se  meravellava. 15 Emperò alguns d’ells  
Ac 2,7  7 I tothom estava pasmat, i es  meravellava, dient: –Mirau, no són tots  
Ap 13,3 i fou curada sa ferida mortal. I es  meravellava tota la terra detràs de la  
Mt 13,54  d’ells, de manera que es  meravellaven i deien: –D’a on li ve a  
Mc 1,22 la sinagoga, los ensenyava. 22 I es  meravellaven de sa doctrina, perquè els  
Mc 1,27  grans crits, eixí d’ell. 27 I es  meravellaven tots, de tal manera que es  
Mc 5,20  havia fet Jesús per a ell, i se  meravellaven tots. 21 I havent Jesús  
Mc 6,2 la sinagoga; i molts que l’oïen se  meravellaven de sa doctrina, dient: –D’a  
Mc 7,37 més ho divulgaven. 37 I tant més se  meravellaven, dient: –Tot ho ha fet bé, ha 
Mc 10,26  ric en lo Regne de Déu. 26 Ells se  meravellaven més, i es deien los uns als  
Mc 10,32  i Jesús anava davant d’ells, i es  meravellaven, i el seguien plens de temor. 
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Lc 4,22  I tots li donaven testimoni, i se  meravellaven de les paraules de gràcia que 
Lc 4,32 ensenyava en los dissabtes. 32 I se  meravellaven de sa doctrina, puix sa  
Lc 8,25  fe? I ells, plens de temor, se  meravellaven, dient-se los uns als  
Jn 7,15  i ensenyava. 15 I els jueus se  meravellaven dient: –Com sap aquest les  
Ac 2,12  12 Se pasmaven, doncs, tots i es  meravellaven, dient-se los uns als  
Ac 4,13  homes sens lletres i idiotes, se  meravellaven, i coneixien que havien ells  
Mt 11,21  i en Sidon s’haguessen obrat les  meravelles que s’han obrat en vosaltres,  
Mt 11,23 si en Sodoma s’haguessen obrat les  meravelles que s’han obrat en tu, tal  
Mt 21,15  dels sacerdots i els escribes les  meravelles que havia fet, i als petits  
Mc 6,2  és esta que se li ha donat, i tals  meravelles com obra per ses mans? 3 ¿No és 
Ac 4,30  les dolències i a que es facen  meravelles i prodigis en nom de vostre  
2Te 2,9  ab tot poder, i senyals, i ab  meravelles de mentida, 10 i ab tota  
He 2,4 la Déu al mateix temps ab senyals i  meravelles i ab vàrios miracles, i ab dons 
Ap 13,13  la qual era curada. 13 I féu grans  meravelles, de manera que fins foc feia  
Ap 17,7  7 I em digué l’àngel: –Per què et  meravelles? Jo et diré lo misteri de la  
Jn 3,7  de l’Esperit, esperit és. 7 No et  meravéllies, doncs, de que t’haja dit:  
Ga 1,6  los sigles dels sigles. Amén. 6 Me  meravello com així tan lleugerament vos  
2Te 1,10  en sos sants i a fer-se  meravellós en tots los que cregueren  
Ap 15,1  un altre senyal en lo cel, gran i  meravellós: set àngels que tenien les set  
Mt 21,42  fou fet per lo Senyor i és cosa  meravellosa a nostres ulls”? 43 »Per lo  
Mc 12,11 Senyor ha estat fet això, i és cosa  meravellosa a nostres ulls”? 12 I ells  
1Pe 2,9  us ha cridat de les tenebres a sa  meravellosa llum. 10 Vosaltres, que en  
Lc 5,26  temor deien: –Avui hem vist coses  meravelloses. 27 I després d’això isqué i 
Ap 15,3 càntic de l’Anyell dient: –Grans i  meravelloses són vostres obres, Senyor,  
Ap 18,11  perquè ningú comprarà mai més ses  mercaderies. 12 Mercaderies d’or, i de  
Ap 18,12  mai més ses mercaderies. 12  Mercaderies d’or, i de plata, i de pedres 
Mc 11,Tit  Maledicció de la figuera. Los  mercaders trets fora del temple. Poder de  
Ap 18,3 han comès fornicació ab ella, i els  mercaders de la terra s’han enriquit ab  
Ap 18,11 ha vingut ta condemnació!» 11 I els  mercaders de la terra ploraran i es  
Ap 18,15  i no les trobaràs mai més. 15 Los  mercaders d’aquestes coses, que s’  
Ap 18,23 mai més serà oïda en tu; perquè tos  mercaders eren los principals homes de la  
Lc 8,39  per tota la ciutat quant gran  mercè li havia fet Jesús. 40 I succeí que, 
Ac 27,15 borrasca, abandonàrem la barca a la  mercè del vent, i aixís érem portats. 16 I 
Ac 27,40  llevant ancles, s’entregaren a la  mercè de les oles, i afluixant també les  
Jn 10,12  la vida per ses ovelles. 12 Mes lo  mercenari, i lo qui no és pastor, i del  
Jn 10,13 agarra i esbarria lo bestiar. 13 Lo  mercenari fuig, perquè és assalariat, i no 
Ac 14,11  a Bernabé, Júpiter, i a Pau,  Mercuri, perquè est era lo qui portava la  
1Co 4,Tit verdader apòstol i estimació que es  mereix. Reprèn ab energia i mansuetud als  
Lc 7,4  pregaven ab gran instància dient:  –Mereix que li façau eix favor, 5 perquè  
Mt 10,10  ni bastó; perquè qui treballa és  mereixedor de son aliment. 11 I en  
Ap 16,6  haveu donat a beure sang perquè ho  mereixen. 7 I oiguí que deia un altre des  
He 2,2  rebé la justa paga que  mereixia, 3 ¿com escaparem nosaltres si  
Lc 23,41  sofrim la pena que nostres crims  mereixien; emperò aquest no ha fet ningun  
Lc 23,15  no se li ha provat res per lo que  meresca la mort. 16 I així vaig a  
Lc 23,22  aquest? Jo no trobo res en ell que  meresca la mort; lo castigaré, doncs, i lo 
Ac 23,29  sens haver en ell delicte algú que  meresqués mort o presó. 30 I quan me  
1Co 16,4  vostre socorro. 4 I si la cosa  meresqués que jo també hi vaja, vindran ab 
Mt 7,24  24 »Puix qualsevol que ou aquestes  mes paraules i les compleix, serà comparat 
Mt 7,26  26 I qualsevol que ou aquestes  mes paraules i no les compleix, serà  
Mt 8,8 digne de que vós entreu en ma casa,  mes dieu tan sols una paraula i quedarà sa 
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Mt 8,9  baix autoritat, que tinc soldats a  mes ordes, i dic a un: “Vés”, i va. I a un 
Mt 8,20  i los aucells de l’aire, nius,  mes lo Fill de l’home no té a on reclinar 
Mt 8,24  que les oles cobrien la barca;  mes ell dormia. 25 I sos deixebles s’  
Mt 11,27 vostre agrado. 27 »Mon Pare posà en  mes mans totes les coses. I ningú coneix  
Mt 12,31  seran perdonats als homes,  mes lo blasfemar contra de l’Esperit no  
Mt 13,21  i al prompte la rep ab goig; 21  mes no té en si arrel, ans bé és de poca  
Mt 15,27  27 I ella digué: –Així és, Senyor;  mes los cadells mengen de les engrunes que 
Mt 19,26  a los homes això és impossible,  mes per a Déu tot és possible. 27 Llavors, 
Mt 24,6  estes coses convé que succeesquen,  mes encara no és lo fi. 7 Perquè s’alçarà 
Mt 24,35  Lo cel i la terra passaran, emperò  mes paraules no passaran. 36 »Mes d’  
Mt 26,11  sempre teniu pobres ab vosaltres,  mes a mi no em tindreu sempre. 12 »Puix,  
Mt 27,35  lo profeta que diu: «Se repartiran  mes vestidures, i sobre ma túnica tiraran  
Mc 1,8  8 Jo us he batejat ab aigua,  mes ell vos batejarà en Esperit Sant. 9 I  
Mc 4,11  lo misteri del Regne de Déu;  mes als que estan fora, tot se’ls anúncia 
Mc 4,17  a l’instant la reben ab goig, 17  mes no tenen arrel en si, i així no dura  
Mc 4,34  no els parlava mai sens paràboles;  mes quan estava apartat ab sos deixebles,  
Mc 6,26 Baptista. 26 I el rei se contristà;  mes per raó del jurament i dels que  
Mc 7,24  casa, no volia que ningú ho sabés,  mes no es pogué encobrir. 25 Perquè una  
Mc 7,28  i li digué: –Així és, Senyor,  mes los cadells mengen sota la taula de  
Mc 8,38 38 I qui s’avergonyesca de mi i de  mes paraules enmig d’aquesta generació  
Mc 10,27  –Per als homes cosa impossible és,  mes no per a Déu. Perquè totes les coses  
Mc 10,40  baptisme ab què só jo batejat; 40  mes lo sentar-se a ma dreta o a ma  
Mc 13,31  Lo cel i la terra passaran, emperò  mes paraules no passaran. 32 »Mes d’  
Mc 14,7  i quan vullau los podeu fer bé;  mes a mi no em teniu sempre. 8 Ella ha fet 
Mc 14,38  esperit, en veritat, està prompte,  mes la carn, dèbil. 39 I altra vegada  
Mc 14,56  falsament contra d’ell,  mes no concordaven sos testimonis. 57 I  
Mc 16,16  crega i sia batejat, se salvarà;  mes lo qui no crega, se condemnarà. 17 I  
Lc 1,20  verificat, perquè no has cregut  mes paraules, que es compliran a son  
Lc 1,26  d’entre els homes.» 26 I al sisè  mes, Déu envià l’àngel Gabriel a una  
Lc 1,36  en sa vellesa, i aquest és lo sisè  mes d’aquella que és anomenada estèril.  
Lc 6,47 dic? 47 Tot aquell que ve a mi i ou  mes paraules i les compleix, jo vos  
Lc 7,8  baix autoritat, que tinc soldats a  mes ordres, i dic a est: “Vés”, i va, i a  
Lc 8,13 arrel, puix per algun temps creuen,  mes en temps de la tentació tornen atràs.  
Lc 8,14  espines, són aquells que l’oïren,  mes després queden sufocats per los  
Lc 9,26  que s’avergonyesca de mi i de  mes paraules, lo Fill de l’home s’  
Lc 9,58  i los aucells de l’aire, nius;  mes lo Fill de l’home no té a on reclinar 
Lc 9,61  li digué: –Vos seguiré, Senyor;  mes primer deixau-me anar a donar  
Lc 10,2  –La collita certament és gran,  mes los treballadors, pocs. Suplicau,  
Lc 11,48 perquè ells en veritat los mataren,  mes vosaltres edificau sos sepulcres. 49  
Lc 13,14  en aqueixos veniu i que us cúria,  mes no en dissabte. 15 Mes lo Senyor,  
Lc 16,30  ell replicà: »–No, pare Abraham;  mes si algú dels morts anàs a ells, s’  
Lc 20,35 casen i són donats en matrimoni, 35  mes los que seran judicats dignes d’  
Lc 21,9  que això succeesca primer,  mes no serà tan prest lo fi. 10 Llavors  
Lc 21,33  Lo cel i la terra passaran, emperò  mes paraules no passaran. 34 Teniu-vos,  
Lc 22,28  los que haveu permanescut ab mi en  mes tentacions. 29 I per això jo us  
Lc 24,24  com les dones les havien referit;  mes a ell no el trobaren. 25 I ell los  
Lc 24,39  en vostres cors? 39 Mirau  mes mans i mos peus; jo mateix só. Palpau  
Jn 1,17 Puix la Llei fou donada per Moisès,  mes la gràcia i la veritat fou feta per  
Jn 3,8  en qualsevol part, i ous sa veu,  mes no saps d’a on ve, ni a on va. Lo  
Jn 3,36  creu en lo Fill té la vida eterna;  mes qui no creu en lo Fill no veurà la  
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Jn 4,13  aigua tindrà altra vegada set;  mes lo qui bega de l’aigua que jo li  
Jn 5,47  en sos escrits, ¿com creureu en  mes paraules? 6,Tit Capítol VI Miracle  
Jn 6,32  Moisès no us donà lo pa del cel,  mes mon Pare és qui us dóna lo verdader pa 
Jn 7,6  –Mon temps no ha arribat encara;  mes vostre temps sempre està preparat. 7 A 
Jn 7,7  lo món no pot avorrir-vos,  mes a mi m’avorreix, perquè jo dono  
Jn 7,18  si mateix, busca sa pròpia glòria;  mes aquell que busca la glòria del que l’ 
Jn 7,27  aquest sabem nosaltres d’a on és,  mes quan vinga lo Cristo ningú sabrà d’a  
Jn 7,28  me coneixeu i sabeu d’a on só jo;  mes jo no he vingut de mi mateix, sinó que 
Jn 7,44 I alguns d’ells volien prendre’l,  mes ningú posà sobre ell les mans. 45 I  
Jn 8,14  jo sé d’a on vinc i a on vaig;  mes vosaltres no sabeu d’a on vinc ni a  
Jn 8,55  Déu. 55 I no l’haveu conegut;  mes jo l’he conegut, i si digués que no  
Jn 10,14  14 »Jo só lo bon pastor, i conec  mes ovelles, i elles me coneixen a mi. 15  
Jn 10,15  conec al Pare, i dono ma vida per  mes ovelles. 16 I tinc altres ovelles que  
Jn 10,26  no creeu, perquè no sou de  mes ovelles, com jo us he dit. 27 Mes  
Jn 10,28  mai, i ningú les arrancarà de  mes mans. 29 Mon Pare, lo que m’ha donat  
Jn 10,38 obres de mon Pare, no em cregau, 38  mes si les faç i no em voleu creure a mi,  
Jn 10,42  –Joan no ha fet miracle algun, 42  mes totes quantes coses Joan digué d’  
Jn 12,8  sempre los teniu ab vosaltres,  mes a mi no em teniu sempre. 9 I una gran  
Jn 12,47  en tenebres. 47 I si algú ou  mes paraules i no les observa, jo no el  
Jn 12,48  48 Lo qui em desprècia i no rep  mes paraules, té qui el judica: la paraula 
Jn 13,36  vaig, tu no pots seguir-me ara,  mes me seguiràs després. 37 Pere li digué: 
Jn 14,23 li digué: –Si algú m’ama, guardarà  mes paraules, i mon Pare l’amarà i  
Jn 14,24 ell. 24 Lo qui no m’ama, no guarda  mes paraules. I la paraula que haveu oït  
Jn 14,30  puix ve lo príncep d’aquest món,  mes no té res ab mi. 31 Emperò a fi de que 
Jn 15,7  cremarà. 7 Si permaneixeu en mi, i  mes paraules permaneixen en vosaltres,  
Jn 15,19  lo món vos amaria com a cosa seva;  mes com no sou del món, sinó que jo us  
Jn 15,20  a vosaltres; si han guardat  mes paraules, també guardaran les vostres. 
Jn 15,24  altre ha fet, no tindrien culpa;  mes ara ells les han vistes i m’han  
Jn 16,7  Consolador no vindrà a vosaltres,  mes si me’n vaig, vos l’enviaré. 8 I  
Jn 16,12  moltes altres coses que dir-vos,  mes ara no podeu portar-les. 13 Emperò  
Jn 16,19  “Dintre de poc ja no em veureu,  mes al cap de poc me tornareu a veure.” 20 
Jn 16,20  i vosaltres estareu tristos,  mes vostra tristesa se convertirà en goig. 
Jn 16,22  patiu en veritat tristeses,  mes jo tornaré a veure-us, i vostre cor  
Jn 17,10  perquè són vostres. 10 I totes  mes coses són vostres, i les vostres són  
Jn 17,11  11 I jo ja no estic en lo món,  mes aquestos queden en lo món, i jo vinc a 
Jn 18,23 parlat mal, dóna testimoni del mal,  mes si he parlat bé, per què em fereixes?  
Jn 19,23  una per cada soldat; i la túnica;  mes la túnica no tenia costura, sinó que  
Jn 19,34 mort, no li trencaren les cames, 34  mes un dels soldats ab la llança li obrí  
Jn 20,5  inclinat, vegé les teles en terra;  mes no entrà dins. 6 Llavors Simó Pere,  
Jn 20,27 a Tomàs: –Posa aquí ton dit, i mira  mes mans, i dóna’m ta mà, i posa-la en  
Jn 21,4 matí comparegué Jesús en la platja,  mes los deixebles no conegueren que fos  
Jn 21,17  us amo. Jesús li digué: –Apastura  mes ovelles. 18 En veritat, en veritat te  
Jn 21,18  mateix i anaves allà a on volies,  mes quan te faces vell, estendràs tes mans 
Ac 1,5  Joan, en veritat, batejà ab aigua;  mes vosaltres sereu batejats en l’Esperit 
Ac 2,14  -us açò notori i prestau oïdos a  mes paraules. 15 Puix aquestos no estan  
Ac 2,18  Esperit sobre mos servos i sobre  mes serves, i profetisaran. 19 I faré  
Ac 3,6 I Pere digué: –No tinc or ni plata,  mes lo que tinc t’ho dono: en nom de  
Ac 5,23  que estaven davant de les portes,  mes havent-les obert no trobàrem ningú  
Ac 7,25 Déu per sa mà los donaria la salut,  mes no ho entengueren. 26 I al dia  
Ac 11,16  “Joan certament batejà ab aigua,  mes vosaltres sereu batejats ab l’Esperit 
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Ac 13,22  segons mon cor, lo qual farà totes  mes voluntats. 23 »I del llinatge d’  
Ac 13,46 primer anunciada la paraula de Déu;  mes, ja que la repeŀliu i us judicau  
Ac 16,7  a Mísia, volien passar a Bitínia,  mes tampoc los ho permeté l’Esperit de  
Ac 19,15  –Conec a Jesús i sé qui és Pau,  mes vosaltres, qui sou? 16 I l’home en  
Ac 26,16 vist i de les que jo et mostraré en  mes aparicions, 17 deslliurant-te del  
Ac 27,41 la proa estava encallada i immòbil,  mes la popa s’obria a cops de mar. 42  
Rm 1,10  vosaltres, 10 suplicant sempre en  mes oracions, si al fi en algun temps me  
Rm 2,13 davant de Déu los que ouen la Llei,  mes los que compleixen la Llei seran  
Rm 7,18  perquè lo voler lo bé està en mi,  mes no trobo lo modo de fer lo bé. 19 Puix 
Rm 8,13  si viviu segons la carn, morireu;  mes si per medi de l’Esperit mortificau  
Rm 8,26 lo que havem de demanar, com convé;  mes l’Esperit mateix demana per nosaltres 
Rm 10,2  testimoni de que tenen zel de Déu,  mes no segons ciència. 3 Per quant,  
Rm 10,21  «Tot lo dia he tingut esteses  mes mans a un poble incrèdul i rebelde.»  
1Co 1,18  una necedat per als que es perden;  mes per als que es salven, ço és, per a  
1Co 3,6  a cada u. 6 Jo plantí, Apolo regà;  mes Déu donà l’increment. 7 I aixís, ni  
1Co 3,10  lo fonament, com arquitecte savi;  mes un altre edifica sobre ell. I míria  
1Co 3,15  l’home se crema, sofrirà pèrdua;  mes ell se salvarà, emperò com per foc. 16 
1Co 6,12  nostre Déu. 12 «Tot m’és lícit»,  mes no tot m’és convenient. «Tot m’és  
1Co 7,14 manera vostres fills serien impurs,  mes ara són sants. 15 Emperò si l’infiel  
1Co 9,17  voluntàriament, tindré recompensa;  mes si per força, la dispensació m’ha  
1Co 9,25  a alcançar una corona corruptible,  mes nosaltres incorruptible. 26 Jo, per  
1Co 11,2 en tot vos recordau de mi i guardau  mes instruccions tals com jo us les he  
1Co 11,12  també l’home és per a la dona;  mes totes les coses són de Déu. 13 Judicau 
1Co 11,17 la Iglésia de Déu. 17 Açò vos mano;  mes no aprovo lo congregar-vos no per a  
1Co 12,4 4 Hi ha, doncs, diversitat de dons,  mes l’Esperit és un mateix. 5 Hi ha  
1Co 13,12  com per un mirall, obscurament;  mes llavors cara a cara. Ara conec en  
1Co 13,12  cara a cara. Ara conec en part,  mes llavors coneixeré tan bé com só  
1Co 14,4  s’edifica a si mateix;  mes aquell que profetisa, edifica la  
1Co 14,20  Germans, no siau nois en lo seny;  mes siau infants en la malícia, emperò  
1Co 14,22  no als fiels, sinó als infiels;  mes la profecia serveix, no als infiels,  
1Co 15,39  No tota carn és una mateixa carn;  mes una, certament, és la carn dels homes; 
1Co 15,51  tots certament no dormirem,  mes tots serem mudats. 52 En un moment, en 
1Co 16,12  voluntat de venir ara a vosaltres,  mes vindrà quan tinga oportunitat. 13  
2Co 4,8  8 En tot patim tribulacions,  mes no ens acongoixam; estam apurats, mes  
2Co 4,8  no ens acongoixam; estam apurats,  mes no destituïts; 9 som perseguits, mes  
2Co 4,9  no destituïts; 9 som perseguits,  mes no abandonats; abatuts, mes no  
2Co 4,9  mes no abandonats; abatuts,  mes no destruïts; 10 portant sempre la  
2Co 4,12  doncs, la mort obra en nosaltres,  mes la vida en vosaltres. 13 Emperò tenint 
2Co 4,18  coses que es veuen són temporals,  mes les que no es veuen són eternes. 5,Tit 
2Co 6,10  sempre alegres; com a pobres,  mes enriquint a molts; com no tenint res,  
2Co 12,5  de mi no em gloriaré, sinó en  mes flaqueses. 6 Emperò si volgués gloriar 
2Co 12,6  no seria neci, puix diria veritat;  mes me continc, perquè ningú pènsia de mi  
2Co 12,9 lo tant, de bon grat me gloriaré en  mes flaqueses, per a què habítia en mi la  
2Co 12,10  10 Per lo qual me complasc en  mes flaqueses, en los afronts, en les  
2Co 13,4  nosaltres som també flacs en ell,  mes viurem ab ell per virtut de Déu en  
Ga 1,19  i estiguí ab ell quinze dies; 19  mes no vegí a ningun altre dels apòstols,  
Ga 2,20  ab Cristo. 20 I no obstant, visc;  mes no jo, sinó Cristo viu en mi. I la  
Ga 4,17  17 Ells afecten zel per vosaltres,  mes no ab bon fi; ans bé vos volen  
Ga 5,10  que no tindreu altre sentiment;  mes aquell que us inquieta, sia qui es  
Ef 1,16  fent commemoració de vosaltres en  mes oracions, 17 per a què el Déu de  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

2319 
 

Ef 3,13  qual vos demano que no desmaieu en  mes tribulacions per amor de vosaltres,  
Ef 5,32  32 Aquest és un gran misteri;  mes jo parlo concernent a Cristo i a la  
Ef 6,21 a què pugau també saber l’estat de  mes coses, i lo que faç, vos informarà de  
Fl 1,4 ab goig per tots vosaltres en totes  mes oracions, 5 per vostra comunicació en  
Fl 1,7  perquè us tinc en mon cor i en  mes cadenes, i en la defensa i confirmació 
Fl 1,13  de l’evangeli, 13 de manera que  mes cadenes s’han fet notòries en Cristo  
Fl 1,14  en lo Senyor, cobrant ànimo per  mes cadenes, són més atrevits en parlar la 
Fl 1,15  Cristo per enveja, i com per tema;  mes altres ho fan també de bona voluntat.  
Fl 1,17 per a la defensa de l’evangeli; 17  mes altres prediquen a Cristo per  
Fl 1,17  creent aumentar l’aflicció a  mes cadenes. 18 I què? Ab tal que Cristo  
Fl 2,25  messatger, que m’ha assistit en  mes necessitats. 26 Perquè ell ansiava  
Fl 2,27  estigué malalt, i casi a la mort;  mes Déu tingué misericòrdia d’ell, i no  
Fl 3,13  considero haver-ho ja alcançat;  mes jo faç això olvidant les coses que  
Col 1,24  24 Lo qual ara me regositjo en  mes afliccions per vosaltres, i complesc  
Col 1,26  dels sigles i de les generacions,  mes que ara ha estat manifestat a sos  
Col 2,5 encara que estic ausent en la carn,  mes estic ab vosaltres ab l’esperit,  
Col 2,17  de les coses que han de venir;  mes lo cos és de Cristo. 18 Ningú vos  
Col 4,7  vos informarà de l’estat de totes  mes coses. 8 Al qual he enviat a vosaltres 
Col 4,18  ab ma pròpia mà. Recordau-vos de  mes cadenes. La gràcia sia ab vosaltres.  
1Te 2,18  jo, Pau, una i més vegades;  mes Satanàs nos ho destorbà. 19 Perquè,  
1Tm 2,14  Eva. 14 I Adam no fou seduït;  mes la dona fou seduïda en prevaricació.  
1Tm 4,8  exercicis corporals aprofiten poc;  mes la pietat és útil per a tot, tenint la 
1Tm 5,24  d’antemà anant abans al judici,  mes los d’altres segueixen després. 25  
2Tm 1,3  sens cessar me recòrdia de tu en  mes pregàries nit i dia; 4 desitjant molt  
2Tm 1,6  habita en tu per la imposició de  mes mans. 7 Perquè no ens ha donat Déu  
2Tm 2,9  fins en cadenes, com un malfactor;  mes la paraula de Déu no està lligada. 10  
2Tm 2,14  paraules, que no serveixen de res,  mes sinó per a pervertir als que les ouen. 
2Tm 3,9  tocant a la fe. 9 Mes no aniran  mes enllà, perquè sa necedat se farà  
Tt 1,15 als nets totes les coses són netes;  mes per als contaminats i infiels no hi ha 
Flm 4  Déu, fent sempre memòria de tu en  mes oracions, 5 oint ta caritat i la fe  
Flm 11  qui en temps passat te fou inútil,  mes ara és útil a tu i a mi, 12 a qui he  
Flm 12  he tornat a enviar: rep-lo com a  mes entranyes pròpies. 13 Jo el volia  
Flm 20  en tu per lo Senyor, recrea  mes entranyes en lo Senyor! 21 Tenint jo  
He 3,9 me temptaren, me provaren i vegeren  mes obres 10 per espai de quaranta anys.  
He 3,16  l’hagueren oïda, lo provocaren;  mes no tots aquells que havien eixit d’  
He 4,2  així com a ells, l’evangeli;  mes no els aprofità la paraula anunciada  
He 7,28  a homes que tenen flaqueses,  mes la paraula del jurament, que fou  
He 8,10  dies, diu lo Senyor: Imprimiré  mes lleis en sos enteniments, i les  
He 9,23  purificades ab aquestes coses;  mes les coses mateixes celestials, ab  
He 10,16  dies”, diu lo Senyor, “Imprimiré  mes lleis en sos cors, i en sos  
1Pe 2,10  que en altre temps no éreu poble,  mes ara sou poble de Déu; que no havíeu  
1Pe 2,10  no havíeu alcançat misericòrdia,  mes ara haveu alcançat misericòrdia. 11  
1Pe 2,25  éreu com ovelles esgarriades;  mes ara vos haveu retornat al pastor i  
1Pe 4,6  judicats segons homes en la carn,  mes visquen segons Déu en l’Esperit. 7  
1Pe 4,14  segons ells és blasfemat,  mes segons vosaltres és glorificat. 15 Mes 
1Jn 2,19  19 Isqueren d’entre nosaltres,  mes no eren de nosaltres, perquè si  
Ap 2,9  diuen que són jueus i no ho són,  mes són sinagoga de Satanàs. 10 No témies  
Ap 2,26  26 »I al que vència i guàrdia  mes obres fins al fi, jo li donaré  
Ap 9,15  aparellats per l’hora, i dia, i  mes, i any, per a matar la tercera part  
Ap 10,7  ella, que no hi haurà més temps; 7  mes en los dies de la veu del setè àngel,  
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Ap 14,15 hora de segar, puix està ja seca la  mes de la terra. 16 I el que estava sobre  
Ap 18,Tit  los que seguiren son partit;  mes los sants del cel canten la victòria.  
Ap 22,2  de fruits, i donant son fruit cada  mes; i les fulles dels arbres són per a  
Mt 1,22 a son poble dels pecats d’ells. 22  Mes tot això fou fet per a què es complís  
Mt 3,12  arreplegarà son blat en lo graner.  Mes cremarà les palles en un foc  
Mt 5,19 anomenat mínim en lo Regne del cel.  Mes aquell que els guàrdia i ensènyia,  
Mt 5,22  màtia serà condemnat en judici. 22  »Mes jo us dic que qualsevol que tinga ira 
Mt 5,34  al Senyor tos juraments.” 34  »Mes jo us dic: De ninguna manera jureu.  
Mt 8,18 i carregà ab nostres dolències.» 18  Mes com Jesús vegés una gran turba a l’  
Mt 9,22  toco son vestit, quedaré sana.» 22  Mes, girant-se Jesús, i veent-la,  
Mt 11,8  ¿Una canya agitada del vent? 8  Mes, què és lo que isquéreu a veure? ¿Un  
Mt 11,16 15 Qui té orelles per oir, oiga. 16  »Mes, a qui compararé jo aquesta  
Mt 12,3  que no és lícit fer en dissabte. 3  Mes ell los respongué: –¿No haveu llegit  
Mt 12,28  això ells seran vostres jutges. 28  »Mes, si jo llanço los dimonis per virtut  
Mt 13,57  57 I s’escandalisaven d’ell.  Mes Jesús los digué: –No hi ha profeta  
Mt 14,6  el miraven com a un profeta. 6  Mes en lo dia del cumpleanys d’Herodes,  
Mt 14,9  Baptista. 9 I el rei s’entristí.  Mes per raó del jurament i dels que  
Mt 14,27  I de por començaren a cridar. 27  Mes Jesús, al mateix temps los parlà, i  
Mt 16,7  dels fariseus i dels saduceus. 7  Mes ells pensaven dient entre si: «Això és 
Mt 16,23  tal cosa. No, no us esdevindrà. 23  Mes Jesús, girant-se a ell li digué:  
Mt 19,8 permeté repudiar a vostres mullers.  Mes al principi no fou així. 9 I jo us dic 
Mt 20,13  tot lo pes del dia i del calor. 13  »Mes ell, en resposta, digué a un d’ells: 
Mt 20,25  contra els dos germans. 25  Mes Jesús los cridà envers si i digué:  
Mt 21,15 coixos en lo temple, i els curà. 15  Mes veent los prínceps dels sacerdots i  
Mt 21,30  digué: »–Ja hi vaig, senyor.  »Mes no hi va anar. 31 »Qual dels dos féu  
Mt 24,22  dies, ninguna carn se salvaria.  Mes per amor dels elegits seran abreviats  
Mt 24,36 emperò mes paraules no passaran. 36  »Mes d’aquell dia ni d’aquella hora  
Mt 25,9  nostres llanternes s’apaguen. 9  »Mes les prudents respongueren dient:  
Mt 25,12  »–Senyor, Senyor, obriu-nos! 12  »Mes ell respongué dient: »–En veritat vos 
Mt 26,5  a Jesús i fer-lo morir. 5  Mes ells deien: –No en dia de festa, no  
Mt 26,24 ’n va així com està escrit d’ell.  Mes, ai d’aquell home per qui serà  
Mt 26,70  érets ab Jesús, lo galileu. 70  Mes ell negà davant de tots dient: –No sé  
Mc 1,14 fieres, i els àngels lo servien. 14  Mes després que Joan fou pres, vingué  
Mc 3,6  restablerta la mà com l’altra. 6  Mes los fariseus, eixint d’allí,  
Mc 3,12  dient: 12 –Tu ets lo Fill de Déu!  Mes ell los amenaçava fortament per a què  
Mc 3,29  als que hagen blasfemat. 29  Mes aquell que blasfèmia contra l’Esperit 
Mc 5,19 -li que el deixàs estar ab ell. 19  Mes Jesús no li permeté sinó que li digué: 
Mc 5,40  que dorm. 40 I es burlaven d’ell.  Mes ell, havent-los tret a tots fora,  
Mc 7,27  expeŀlís lo dimoni de sa filla. 27  Mes Jesús li digué: –Deixa primerament  
Mc 10,20  honra a ton pare i a ta mare. 20  Mes ell li respongué dient: –Mestre, tot  
Mc 13,32 emperò mes paraules no passaran. 32  »Mes d’aquell dia ni d’aquella hora  
Mc 14,31  vegades, me negaràs tu tres. 31  Mes ell ab major firmesa deia: –Encara que 
Mc 14,54  i els escribes, i els ancians. 54  Mes Pere l’anava seguint des de lluny  
Mc 14,59  un altre sens ser fet de mà.” 59  Mes ni en això convenien los testimonis.  
Mc 15,6  manera que Pilat se meravellava. 6  Mes acostumava en dia de festivitat donar  
Mc 16,12  l’havia vist, no ho cregueren. 12  Mes, després d’això, se mostrà en altra  
Lc 2,44  que ho advertissen sos pares. 44  Mes suposant que ell estaria ab los de la  
Lc 4,30  per a tirar-lo dalt baix. 30  Mes ell, passant per entremig d’ells, se  
Lc 4,43 per a què no s’apartàs d’ells. 43  Mes ell los digué: –És menester que vaja  
Lc 7,25  ¿Una canya moguda pel vent? 25  Mes, què isquéreu a veure? ¿Un home vestit 
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Lc 7,30 batejats ab lo baptisme de Joan. 30  Mes los fariseus i els doctors de la Llei  
Lc 8,38 suplicava poder-se quedar ab ell.  Mes Jesús lo despatxà dient: 39 –Torna-  
Lc 11,17  demanaven algun senyal del cel. 17  Mes Jesús, penetrant sos pensaments, los  
Lc 11,22  les coses que ell posseeix. 22  Mes, si venint un més fort que ell, lo  
Lc 13,8 què ha d’ocupar encara la terra? 8  »Mes ell, responent, li digué: »–Senyor,  
Lc 13,15  us cúria, mes no en dissabte. 15  Mes lo Senyor, responent, li digué:  
Lc 13,33  però al tercer dia seré finat. 33  Mes és precís que jo camínia avui i demà,  
Lc 14,16  menjarà pa en lo Regne de Déu! 16  Mes ell li digué: –Un home féu un gran  
Lc 15,11  un pecador que s’arrepentesca. 11  Mes ell digué: –Un home tenia dos fills.  
Lc 15,22  de ser apellidat fill vostre. 22  »Mes lo pare digué a sos criats: »–Portau  
Lc 15,32  ab mi i tots mos béns són teus. 32  Mes raó era que féssem un convit i nos  
Lc 16,4 dono vergonya de demanar caritat. 4  Mes ja sé lo que tinc de fer a fi de que,  
Lc 18,4  »I ell en molt temps no ho volgué.  Mes després digué entre si: “Encara que no 
Lc 18,34  i al tercer dia ressuscitarà. 34  Mes ells no comprengueren res d’això, ans 
Lc 19,47  los dies ensenyava en lo temple.  Mes los prínceps dels sacerdots i els  
Lc 20,5  Joan, ¿era del cel o dels homes? 5  Mes ells pensaven entre si dient: –Si  
Lc 20,10  li donassen del fruit de la vinya.  Mes ells, després d’haver-lo  
Lc 21,12  extraordinaris en lo cel. 12  »Mes antes que succeesquen totes aquestes  
Lc 22,22  va, segons lo que està determinat.  Mes ai d’aquell home per qui ell serà  
Lc 22,28 de vosaltres com lo qui serveix. 28  »Mes vosaltres sou los que haveu  
Lc 22,34 sia a la presó i fins a la mort! 34  Mes Jesús li digué: –Te dic, Pere, que no  
Lc 22,38 predites de mi tenen compliment. 38  Mes ells respongueren: –Senyor, veus aquí  
Lc 22,51  i li tallà l’orella dreta. 51  Mes Jesús, prenent la paraula, digué:  
Lc 22,57 digué: –Aquest també era ab ell. 57  Mes ell lo negà dient: –Dona, no el conec. 
Lc 22,58  li digué: –I tu ets d’aquells.  Mes Pere digué: –Home, no ho só. 59 I  
Lc 22,69  ni em deixareu llibre. 69  Mes des d’ara lo Fill de l’home estarà  
Lc 23,5  delicte trobo en aquest home. 5  Mes ells insistien dient: –Té alborotat lo 
Lc 23,11  obstinadament en acusar-lo. 11  Mes Herodes ab sa comitiva lo desprecià, i 
Lc 23,21  nou volent deslliurar a Jesús. 21  Mes ells tornaven a cridar dient:  
Lc 23,23 doncs, i lo posaré en llibertat. 23  Mes ells insistien, demanant ab grans  
Lc 24,3  remoguda la llosa del sepulcre. 3  Mes, havent entrat dins, no trobaren lo  
Lc 24,49  -vos la promesa de mon Pare.  Mes entretant permaneixeu aquí en la  
Jn 1,12  casa, i els seus no el reberen. 12  Mes, a tots los que el reberen, que són  
Jn 4,23  perquè la salut ve dels jueus. 23  Mes ja ve l’hora, i ara és, quan los  
Jn 5,17 feia aquestes coses en dissabte. 17  Mes Jesús los respongué: –Mon Pare fins  
Jn 5,42  »Jo no rebo glòria dels homes. 42  Mes jo us conec, que no teniu l’amor de  
Jn 5,47 a mi, perquè ell escrigué de mi. 47  Mes si no creeu en sos escrits, ¿com  
Jn 6,23  se n’havien anat sols. 23  Mes arribaren altres barques de Tiberíades 
Jn 6,64  jo us dic, Esperit i vida són. 64  Mes entre vosaltres hi ha alguns que no  
Jn 7,29  al qual no coneixeu vosaltres. 29  Mes jo el conec, perquè d’ell só, i ell  
Jn 7,33  ministres per a prendre’l. 33  Mes Jesús los digué: –Encara estaré ab  
Jn 8,6  -lo per a poder-lo acusar.  Mes Jesús, inclinant-se, escrivia ab lo  
Jn 8,55  seria un mentider com vosaltres.  Mes jo el conec i observo sa paraula. 56  
Jn 9,21  nostre fill i que nasqué cego. 21  Mes, com és que ara hi veu, no ho sabem ni 
Jn 9,41  fósseu cegos, no tindríeu pecat.  Mes ara dieu: “Nosaltres hi veem”, per lo  
Jn 10,5  perquè coneixen sa veu. 5  Mes a un estrany no el segueixen, sinó que 
Jn 10,12  la vida per ses ovelles. 12  Mes lo mercenari, i lo qui no és pastor, i 
Jn 10,26  estes donen testimoni de mi. 26  Mes vosaltres no creeu, perquè no sou de  
Jn 10,27  mes ovelles, com jo us he dit. 27  Mes ovelles ouen ma veu, i jo les conec i  
Jn 11,10  veu la llum d’aquest món. 10  Mes lo qui va de nit encepega, perquè no  
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Jn 11,31  a on Marta l’havia encontrat. 31  Mes los jueus que estaven ab Maria en casa 
Jn 11,51  no que es pèrdia tota la nació. 51  Mes ell no ho digué de si mateix, sinó  
Jn 12,6  i donat son preu als pobres? 6  Mes digué això, no perquè ell passàs  
Jn 12,7  lo diner que es posava en ella. 7  Mes Jesús respongué: –Deixau-la, que el  
Jn 12,27  deslliurau-me d’aquesta hora?  Mes per això he vingut en aquesta hora. 28 
Jn 12,37 i se n’anà i s’ocultà d’ells. 37  Mes, encara que havia fet tants miracles  
Jn 14,19  de temps, i lo món ja no em veurà.  Mes vosaltres me veeu, perquè jo visc, i  
Jn 15,21  també guardaran les vostres. 21  Mes totes estes coses les faran ab  
Jn 16,4  no han conegut al Pare ni a mi. 4  Mes jo us he parlat aquestes coses per a  
Jn 16,6  me pregunta: “A on anau, vós?” 6  Mes perquè us he dit aquestes coses,  
Ac 2,14  –Aquestos estan plens de most. 14  Mes Pere, que estava allí en peu ab los  
Ac 5,19 els posaren en la presó pública. 19  Mes l’àngel del Senyor, obrint de nit les 
Ac 6,10 s’alçaren a disputar ab Esteve. 10  Mes no podien resistir a la sabiduria i a  
Ac 7,7 per espai de quatre-cents anys. 7  “Mes jo judicaré al poble a qui hagen  
Ac 7,9  a Josep per a ser portat a Egipte.  Mes Déu era ab ell 10 i el deslliurà de  
Ac 7,12  pares no trobaven què menjar. 12  Mes quan Jacob oigué que hi havia blat en  
Ac 7,48  Salomó li edificà una casa. 48  Mes l’Altíssim no habita temples fets de  
Ac 7,57  està en peu a la dreta de Déu. 57  Mes ells, exclamant a grans veus, se  
Ac 8,12 els tenia encantats ab sa màgia. 12  Mes, havent cregut a Felip, que els  
Ac 8,18  ells i rebien l’Esperit Sant. 18  Mes, com vegés Simó que per la imposició  
Ac 9,40 els vestits que els feia Dorcas. 40  Mes Pere, havent fet eixir a tothom  
Ac 10,26  -se a sos peus, l’adorà. 26  Mes Pere l’alçà i digué: –Aixeca’t, jo  
Ac 12,15  li digueren: –Tu estàs fora de si!  Mes ella assegurava que era així. I ells  
Ac 12,24 honra. I espirà, menjat de cucs. 24  Mes la paraula del Senyor creixia i es  
Ac 13,9  apartar al procònsol de la fe. 9  Mes Saulo, anomenat també Pau, ple de l’  
Ac 13,25 vosaltres que só, jo? Jo no só ell.  Mes veus aquí, després de mi ve un a qui  
Ac 13,30  i el posaren en un sepulcre. 30  Mes Déu lo ressuscità al tercer dia d’  
Ac 13,37  ab sos pares, i vegé corrupció. 37  Mes aquell a qui Déu ha ressuscitat d’  
Ac 13,45  ciutat a oir la paraula de Déu. 45  Mes quan los jueus vegeren la multitud, s’ 
Ac 14,5  els altres, de la dels apòstols. 5  Mes com los gentils i els jueus ab sos  
Ac 15,5  que Déu havia obrat ab ells. 5  Mes s’alçaren alguns de la secta dels  
Ac 15,38  que tenia per sobrenom Marc. 38  Mes Pau creia que no devia portar-se-  
Ac 17,13 i de distinció, i no pocs homes. 13  Mes, quan los jueus de Tessalònica saberen 
Ac 19,9 les coses tocant al Regne de Déu. 9  Mes com alguns d’ells s’endurissen de  
Ac 24,4  Fèlix, ab acció de gràcies. 4  Mes per no detenir-vos molt temps, vos  
Ac 25,25  a crits que no devia viure més. 25  Mes jo no trobí que hagués comès res que  
Ac 27,1  una isla, emperò tots se salven. 1  Mes com estava determinat enviar-lo per  
Ac 28,6  al foc, i no sentí mal algun. 6  Mes ells creien que s’aniria entumint i  
Rm 3,21  ve lo coneixement del pecat. 21  Mes ara la justícia de Déu sens la Llei s’ 
Rm 6,17 de l’obediència per a justícia? 17  Mes, gràcies a Déu que vosaltres fóreu  
Rm 8,9 Esperit de Déu habita en vosaltres.  Mes aquell que no té l’Esperit de Cristo, 
Rm 9,20  ¿qui resistirà a sa voluntat?» 20  Mes home, qui ets tu per a replicar a Déu? 
Rm 9,31  la justícia que ve de la fe. 31  Mes Israel, que seguia la llei de  
Rm 10,6  home que la faça viurà en ella. 6  Mes la justícia que és de la fe, diu així: 
Rm 10,14  lo nom del Senyor serà salvo. 14  Mes, ¿com invocaran a aquell en qui no  
Rm 10,19  oïren fins als confins del món. 19  Mes pregunto: ¿Per ventura Israel no ho ha 
Rm 11,4  i em busquen per a matar-me»? 4  Mes, què li diu la resposta de Déu? «M’he 
Rm 15,25  algun tant de vostra companyia. 25  Mes ara me’n vaig a Jerusalem per a  
1Co 1,10  Fill Jesucrist, nostre Senyor. 10  Mes vos suplico, germans, en lo nom de  
1Co 1,24  i fatuïtat per als gentils. 24  Mes per als que han estat cridats, tant  
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1Co 2,10  Déu per a aquells que l’amen.» 10  Mes Déu nos les revelà a nosaltres per son 
1Co 2,14  espirituals ab les espirituals. 14  Mes l’home animal no percebeix aquelles  
1Co 2,16 Senyor, per a què el puga instruir?  Mes nosaltres tenim l’ànimo de Cristo.  
1Co 3,8 i el qui rega són una mateixa cosa.  Mes cada qual rebrà son gallardó segons  
1Co 4,19  no hagués de venir a vosaltres. 19  Mes dins poc vindré a vosaltres, si lo  
1Co 5,3  lo qui cometé aquesta maldat. 3  Mes jo, en veritat, encara que ausent de  
1Co 7,10 val casar-se que abrasar-se. 10  Mes als casats los mano, no jo, sinó lo  
1Co 7,28 si una verge se casa, ella no peca.  Mes aqueixos tals tindran tribulació en la 
1Co 7,32  passa la figura d’aquest món. 32  Mes desitjaria que visquésseu sens  
1Co 7,36  servir al Senyor sens destorb. 36  Mes si algun home pensa que és una cosa  
1Co 8,7  les coses, i nosaltres, per ell. 7  Mes no en tots hi ha aqueix coneixement.  
1Co 12,7 que obra totes les coses en tots. 7  Mes la manifestació de l’Esperit és  
1Co 12,11 altre, intepretació de llengües. 11  Mes totes aquestes coses les obra un sol i 
1Co 12,31  emperò, vosaltres als dons majors.  Mes jo us mostro un camí encara més  
1Co 13,11  com un noi i judicava com un noi.  Mes quan vaig ésser home fet, deixí córrer 
1Co 14,3  I en esperit parla los misteris. 3  Mes aquell que profetisa, parla als homes  
1Co 14,24  que haveu perdut lo judici? 24  Mes si tots profetisen i entra un infiel o 
1Co 15,38 nu, o de blat o d’altra llavor. 38  Mes Déu li dóna lo cos com li plau, i a  
1Co 15,46  Adam, en esperit vivificant. 46  Mes no fou lo primer l’espiritual, sinó  
1Co 15,57 i la força del pecat és la Llei. 57  Mes, gràcies a Déu, que ens donà la  
2Co 1,9  a desesperar de la vida. 9  Mes nosaltres tinguérem en nosaltres  
2Co 2,1 Cristo, li alça la pena imposada. 1  Mes jo he resolt en mi mateix de no venir  
2Co 3,16 està posat sobre el cor d’ells. 16  Mes quan se convertesquen al Senyor, serà  
2Co 10,1  lo fruit de sa predicació. 1  Mes jo mateix, Pau, vos suplico, per la  
2Co 11,5  podríeu ab raó sofrir-lo. 5  Mes jo suposo que no he fet menos que els  
Ga 1,15  de les tradicions de mos pares. 15  Mes quan plagué a Déu, que em separà del  
Ga 2,3  o no hagués corregut en va. 3  Mes ni Tito que era ab mi, essent gentil,  
Ga 2,6  la veritat de l’evangeli. 6  Mes d’aquells que semblaven ser alguna  
Ga 3,22  la justícia seria per la Llei. 22  Mes l’Escriptura enclogué tot baix del  
Ga 3,25  fóssem justificats per la fe. 25  Mes, des de que vingué la fe, ja no estam  
Ga 4,9  que per naturalesa no són déus. 9  Mes ara, havent conegut a Déu o, ans bé  
Ga 4,23  esclava, l’altre de la llibre. 23  Mes lo de l’esclava nasqué segons la  
Ga 4,26 està en esclavitud ab sos fills. 26  Mes la Jerusalem que està en lo alt és  
Ga 4,30  l’Esperit, així també ara. 30  Mes què diu l’Escriptura? «Trau defora l’ 
Ga 5,15  a ton proïsme com a tu mateix.» 15  Mes si us mossegau i us devorau los uns  
Ga 5,18  podeu fer tot lo que voldríeu. 18  Mes si sou guiats per l’Esperit, no estau 
Ga 5,22  no alcançaran lo Regne de Déu. 22  Mes lo fruit de l’Esperit és caritat,  
Ga 6,14  a gloriar-se en vostra carn. 14  Mes no permètia Déu que jo em gloriï sinó  
Ef 2,13  i sens Déu en aquest món. 13  Mes ara, en Cristo Jesús, vosaltres que en 
Ef 4,7  les coses, i en tots nosaltres. 7  Mes a cada u de nosaltres l’hi ha estat  
Ef 4,20 de tota impuresa, a l’avarícia. 20  Mes vosaltres no haveu après així a  
Ef 5,3 hòstia a Déu en olor de suavitat. 3  Mes fornicació i tota impuresa i avarícia, 
Fl 1,22  és Cristo, i lo morir és guany. 22  Mes si visc en la carn, aqueix és lo fruit 
Fl 3,7 la Llei, he viscut irreprensible. 7  Mes les coses que em foren guanys, les he  
Fl 3,16  Déu també vos ho revelarà. 16  Mes en quant a lo que havem ja arribat,  
Col 3,14 vosaltres, així també vosaltres. 14  Mes sobretot revestiu’s de caritat, que  
Col 3,25  serviu al Senyor Cristo. 25  Mes lo qui obra mal, rebrà per lo mal que  
1Te 2,17  sobre ells fins a l’extrem. 17  Mes nosaltres, germans, privats per un  
1Te 3,6  i que fos va nostre treball. 6  Mes ara que Timoteu ha retornat aquí de  
1Te 5,4  dona prenyada, i no escaparan. 4  Mes vosaltres, germans, no estau en  
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2Te 2,13 se complagueren en la iniquitat. 13  Mes nosaltres devem donar sempre gràcies a 
1Tm 1,16  dels quals jo só el principal. 16  Mes per això conseguí misericòrdia, per a  
1Tm 5,6  súpliques i oracions nit i dia. 6  Mes la que viu en plaer, és morta mentres  
2Tm 2,20  que invoca lo nom del Senyor.» 20  Mes en una casa gran no sols hi ha vasos  
2Tm 3,1 estudiï les Sagrades Escriptures. 1  Mes has de saber açò, que en los darrers  
2Tm 3,9  cor, i rèprobos tocant a la fe. 9  Mes no aniran mes enllà, perquè sa necedat 
2Tm 3,13 Jesucrist sofriran persecucions. 13  Mes los homes dolents i impostors aniran  
2Tm 3,14  enganyant i sent enganyats. 14  Mes tu persevera en les coses que has  
He 1,8 i a sos ministres, flama de foc.» 8  Mes al Fill li diu: «Ton trono, oh Déu, és 
He 2,9 les coses encara subjectes a ell. 9  Mes veem a Jesús, que fou fet un poc menor 
He 3,6  coses que s’havien d’anunciar. 6  Mes Cristo, com Fill en sa pròpia casa; la 
He 6,9  lo fi de la qual és ser cremada. 9  Mes, caríssims, de vosaltres esperam coses 
He 7,6  també dels lloms d’Abraham. 6  Mes aquell lo llinatge del qual no és  
He 8,6  et fou mostrat en la muntanya.» 6  Mes ara ell ha alcançat un ministeri tant  
He 9,11  fins al temps de la reformació. 11  Mes sobrevenint Cristo, pontífice dels  
He 10,3  més consciència dels pecats. 3  Mes en los mateixos sacrificis se fa  
He 10,39  ànima no es complaurà en ell». 39  Mes nosaltres no som d’aquells que s’  
He 12,22  «Espavordit estic i tremolant.» 22  Mes vosaltres haveu vingut a la muntanya  
Jm 1,4  de vostra fe obra paciència. 4  Mes vejau que la paciència tinga obra  
1Pe 1,25  se seca l’herba i cau la flor. 25  Mes la paraula del Senyor permaneix per a  
1Pe 2,9  allò per lo qual foren ordenats. 9  Mes vosaltres sou lo llinatge elegit, lo  
1Pe 3,16  esperança que és en vosaltres. 16  Mes ab mansuetud i temor, tenint bona  
1Pe 4,15  segons vosaltres és glorificat. 15  Mes no patesca ningú de vosaltres com un  
1Pe 5,10  món sofreixen igual tribulació. 10  Mes lo Déu de tota gràcia, lo qui ens  
2Pe 2,12  acusació davant del Senyor. 12  Mes aquestos, com bèsties sens raó,  
1Jn 2,17 I lo món passa i sa concupiscència.  Mes lo qui fa la voluntat de Déu permaneix 
1Jn 3,2 apareix encara lo que havem de ser.  Mes sabem que quan ell apareixerà serem  
Jud 20  que no tenen l’Esperit. 20  Mes vosaltres, caríssims, edificant-vos  
Ap 21,8 seré son Déu i ell serà mon fill. 8  Mes respecte los covards, i incrèduls, i  
Mt 3,11 lo qui ha de venir després de mi és  més fort que jo, lo calçat del qual no só  
Mt 5,29  ’l i llança’l fora de tu; perquè  més te convé lo perdre un de tos membres,  
Mt 5,30 la i llança-la fora de tu; perquè  més te val perdre un de tos membres, que  
Mt 5,33  comet adulteri. 33 »Encara  més oíreu que fou dit als antepassats: “No 
Mt 5,47  a vostres germans, què feu de  més? ¿No ho fan també los gentils? 48  
Mt 6,25  cos, sobre què vestireu. ¿No val  més la vida que l’aliment, i lo cos més  
Mt 6,25  la vida que l’aliment, i lo cos  més que el vestit? 26 Mirau los aucells de 
Mt 6,26  ¿I no valeu vosaltres molt  més que ells? 27 ¿I qui de vosaltres, per  
Mt 6,27  ells? 27 ¿I qui de vosaltres, per  més que discórria, pot anyadir a sa  
Mt 6,30  al foc, vesteix Déu així, ¿quant  més a vosaltres, homes de poca fe? 31 No  
Mt 7,11 coses bones a vostres fills, ¿quant  més vostre Pare que està en lo cel donarà  
Mt 9,5  mal en vostre cor? 5 Quina cosa és  més fàcil, lo dir: “Perdonats te són tos  
Mt 9,16  toca del vestit i l’esquinç se fa  més gran. 17 No es posa vi novell en bots  
Mt 10,24  de l’home. 24 »No és lo deixeble  més que el mestre, ni lo sirvent més que  
Mt 10,24  més que el mestre, ni lo sirvent  més que son amo. 25 Basta-li al deixeble 
Mt 10,25  l’apellidaren Beelzebub, quant  més a sos domèstics? 26 »Emperò no els  
Mt 10,31  31 No temau, doncs, puix valeu  més vosaltres que molts aucells. 32 »Puix  
Mt 10,37  37 »Qui ama a son pare o a sa mare  més que a mi, no és digne de mi; i lo qui  
Mt 10,37  i lo qui ama al fill o a la filla  més que a mi, no és digne de mi. 38 I qui  
Mt 11,9  Certament vos dic, i encara  més que profeta. 10 Puix aquest és de qui  
Mt 11,11 és lo mínim en lo Regne del cel, és  més gran que ell. 12 I des de los dies de  
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Mt 12,12  i no la trega? 12 Puix quant  més val un home que una ovella? Així, que  
Mt 12,41  que el que és en aquest lloc és  més que Jonàs. 42 La reina del migdia s’  
Mt 12,42  que el que és en aquest lloc és  més que Salomó. 43 »Quan l’esperit impur  
Mt 13,12  al que té, se li donarà i tindrà  més; emperò al que no té, fins allò que té 
Mt 13,32  32 Lo qual gra certament és la  més petita de totes les llavors, emperò  
Mt 14,17  17 Li respongueren: –No tenim aquí  més que cinc pans i dos peixos. 18 Jesús  
Mt 17,8 alçant los ulls, no vegeren a altre  més que a Jesús. 9 I al baixar ells de la  
Mt 18,6  aquestos infants que creuen en mi,  més li valdria que li penjassen una roda  
Mt 18,8  ’l i llança’l fora de tu; puix  més te val entrar en la vida manco o coix, 
Mt 18,9  ’l i llança’l fora de tu; perquè  més te val entrar en la vida ab un sol  
Mt 18,13 vos dic en veritat que es complaurà  més ab ella que ab les noranta-nou que  
Mt 19,20  coses des de ma joventut. Què  més me falta ara? 21 Jesús li digué: –Si  
Mt 19,24  24 I altra vegada vos dic que és  més fàcil passar un camell per lo forat d’ 
Mt 20,10 primers, cregueren que els donarien  més, però no reberen sinó un diner cada u. 
Mt 20,12 »–Aqueixos darrers no han treballat  més que una hora i los haveu igualats ab  
Mt 20,31 què callassen; emperò ells cridaven  més, dient: –Senyor, Fill de David, teniu  
Mt 21,19 s’acercà a ella, i no trobant-hi  més que fulles, li digué: –Per mai més  
Mt 21,19  més que fulles, li digué: –Per mai  més nasca fruit de tu. I al punt quedà  
Mt 22,38 tot ton enteniment. 38 Aquest és lo  més gran i lo primer manament. 39 I lo  
Mt 22,46  dia s’atreví ningú a fer-li  més preguntes. 23,Tit Capítol XXIII  
Mt 23,14 viudes. Per això sofrireu un judici  més rigorós! 15 »Ai de vosaltres, escribes 
Mt 23,17  deutor”! 17 Necis i cegos! Què és  més, l’or o lo temple que santifica l’  
Mt 23,19  ell, és deutor.” 19 Cegos! Què és  més, l’oferta o l’altar que santifica l’ 
Mt 23,23  i haveu deixat les coses que són  més importants de la Llei: la justícia, la 
Mt 23,39 que des d’aquest punt no em veureu  més fins que digau: “Beneït sia aquell que 
Mt 24,26  no iscau. “Mirau que està en lo  més escondit de la casa”, no ho cregau. 27 
Mt 26,29 jo us dic, que des d’avui no beuré  més d’aquest fruit de la parra, fins a  
Mt 26,33  33 Respongué Pere i li digué: –Per  més que tots s’escandalísien en vós, jo  
Mt 26,39 mi. 39 I havent-se’n anat un poc  més enllà, se postrà de rostro en terra  
Mt 26,53  mon Pare, i em donarà a l’instant  més de dotze legions d’àngels? 54 Emperò, 
Mt 26,64  li diu: –Tu ho has dit. I encara  més vos dic: que d’aquí en avant veureu  
Mt 27,23  quin mal ha fet? I ells cridaven  més dient: –Sia crucificat. 24 I veent  
Mt 27,24  de res aprofitava, ans bé creixia  més l’alborot, prenent aigua, se rentà  
Mc 1,7 dient: 7 –Detràs de mi ve un que és  més fort que jo, davant del qual jo no só  
Mc 1,19  i el seguiren. 19 I anant un poc  més en avant, vegé a Jaume, fill del  
Mc 2,9  dintre de vostres cors? 9 Què és  més fàcil, dir al paralític: “Perdonats te 
Mc 2,21  nou se’n porta el vell, i es fa  més gran l’esquinç. 22 I ningú posa vi  
Mc 3,29  contra l’Esperit Sant, mai  més tindrà perdó sinó que serà reo de pena 
Mc 4,24  midats, i als que oïu se us donarà  més. 25 Perquè al que té, se li donarà; i  
Mc 4,31  quan se sembra en la terra és la  més xica de totes les llavors que hi ha en 
Mc 4,32 Però quan és sembrada, puja i creix  més que tots los llegums, i fa branques  
Mc 5,35  filla és morta, per què incomodes  més al Mestre? 36 Emperò Jesús, quan oí lo 
Mc 6,11  vos dic que Sodoma i Gomorra seran  més tolerablement tractades en lo dia del  
Mc 6,51  a la barca, i parà lo vent. I ells  més i més se pasmaven en son interior. 52  
Mc 6,51 barca, i parà lo vent. I ells més i  més se pasmaven en son interior. 52 Perquè 
Mc 7,36  ho diguessen a ningú; emperò, com  més los ho manava, més ho divulgaven. 37 I 
Mc 7,36  emperò, com més los ho manava,  més ho divulgaven. 37 I tant més se  
Mc 7,37  més ho divulgaven. 37 I tant  més se meravellaven, dient: –Tot ho ha fet 
Mc 8,14  de prendre pa, ni tenien ab ells  més que un pa en la barca. 15 I els manà  
Mc 9,7 rodador, no vegeren ab ells a ningú  més que a Jesús. 8 I quan baixaven de la  
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Mc 9,24 ho mano: ix d’ell i no éntries mai  més en ell. 25 Aleshores, donant grans  
Mc 9,28  –Aquesta raça no pot eixir ab res  més que ab l’oració i el dejuni. 29 I  
Mc 9,41  aquestos infants que creuen en mi,  més li valdria que li lligassen al coll  
Mc 9,42  ta mà t’escandalisàs, talla-la:  més te val entrar manco en la vida, que  
Mc 9,44  ton peu t’escandalisa, talla’l:  més te val l’entrar coix en la vida  
Mc 9,46  ull t’escandalisa, trau-te’l:  més te val entrar ab un ull en lo Regne de 
Mc 10,26  de Déu. 26 Ells se meravellaven  més, i es deien los uns als altres: –Qui  
Mc 10,30  30 que no rèbia cent vegades  més, ara en aquest temps, cases, i  
Mc 10,48  lo callar; emperò ell cridava molt  més: –Fill de David, teniu misericòrdia de 
Mc 11,13  cosa. I quan hi arribà no hi trobà  més que fulles, perquè no era temps de  
Mc 11,14  14 I responent, li digué: –Per mai  més méngia ningú fruit de tu. I sos  
Mc 12,33 amar al proïsme com a si mateix, és  més que tots los oferiments i sacrificis.  
Mc 12,34  I ja ningú s’atrevia a fer-li  més preguntes. 35 I responent Jesús, deia  
Mc 12,43  los digué: –En veritat vos dic que  més hi ha posat aquesta pobra viuda que  
Mc 14,5  ungüent podia vendre-se per  més de tres-cents diners i donar-se  
Mc 14,35  i vetllau. 35 I havent anat un poc  més endavant, se postrà en terra, i  
Mc 15,14  quin mal ha fet? I ells cridaven  més: –Crucificau-lo! 15 I Pilat, volent  
Lc 3,13  13 I ell los digué: –No exigiu  més del que us està manat. 14 I li  
Lc 3,16  ab aigua, emperò ne vindrà un  més fort que jo, de qui no só digne de  
Lc 5,4  parlar, digué a Simó: –Allarga’t  més endins i tirau los filats per a  
Lc 5,15  en testimoni a ells. 15 I tant  més s’estenia sa fama, i acudia gent en  
Lc 5,23  pensau en vostre cor? 23 Què és  més fàcil, dir: “Perdonats te són tos  
Lc 7,26 veure? Un profeta? Sí, jo us dic, i  més que profeta. 27 Aqueix és de qui està  
Lc 7,42 deute. Doncs, quin d’ells l’amarà  més? 43 Respongué Simó dient: –Jo penso  
Lc 7,43  –Jo penso que serà aquell a qui  més li condonà. I Jesús li replicà: –Tu  
Lc 9,13  menjar. I ells digueren: –No tenim  més que cinc pans i dos peixos, a no ser  
Lc 10,35  »–Cuida’l, i tot quant gàsties de  més, jo t’ho refaré a la tornada. 36  
Lc 11,13  bons a vostres fills, ¿quant  més vostre Pare celestial donarà l’  
Lc 11,22  ell posseeix. 22 Mes, si venint un  més fort que ell, lo venç, li prendrà  
Lc 11,31  Salomó, i veus-ne aquí un que és  més que Salomó. 32 Los ninivites s’  
Lc 11,32  Jonàs, i veus-ne aquí un que és  més que Jonàs. 33 »Ningú, encenent una  
Lc 12,4  i després d’això no poden fer res  més. 5 Emperò jo us ensenyaré a qui haveu  
Lc 12,7  contats. Doncs, no temau, perquè  més valeu vosaltres que molts aucellets. 8 
Lc 12,18  a terra mos graners i los faré  més grans, i allí recolliré tots mos  
Lc 12,23  l’ànima que el menjar, i lo cos  més que el vestit. 24 Reparau los corbs,  
Lc 12,24 tot, Déu los alimenta. Puix, ¿quant  més valeu vosaltres que ells? 25 I, qui de 
Lc 12,26  si no teniu poder per a les coses  més petites, a què afanar-vos per a les  
Lc 12,28  al forn, vesteix Déu així, quant  més a vosaltres, gent de poca fe? 29 No  
Lc 12,48  li confiaren molt, se li demanarà  més. 49 »Jo he vingut a posar foc en la  
Lc 13,2 –¿Pensau que aquells galileus foren  més grans pecadors que tots los galileus  
Lc 13,4  i els matà, ¿pensau que ells eren  més culpables que los demés habitants de  
Lc 14,8  que hi haja allí altre convidat de  més consideració que tu, 9 i que vinga el  
Lc 14,10  convidat, te diga: “Amic, fes-te  més amunt.” Llavors seràs honrat davant  
Lc 15,7 7 »Vos dic que així mateix hi haurà  més goig en lo cel per a un pecador que s’ 
Lc 15,12  –Un home tenia dos fills. 12 I el  més petit digué a son pare: »–Pare, donau  
Lc 15,22 a sos criats: »–Portau aquí la roba  més bona i vestiu-lo, i posau-li un  
Lc 16,2  perquè ja no podràs administrar  més mos béns. 3 »Llavors lo majordom digué 
Lc 16,8  Puix los fills d’aquest sigle són  més prudents en sa generació que els fills 
Lc 16,17 i tots hi entren a pura força. 17 I  més fàcil és que pàssien lo cel i la  
Lc 18,25  los que tenen riqueses! 25 Puix és  més fàcil passar un camell per lo cos d’  
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Lc 18,30  Regne de Déu, 30 que no rèbia molt  més en aquest món, i en lo sigle venider,  
Lc 18,39  de que callàs. Emperò ell cridava  més alt: –Fill de David, teniu  
Lc 19,8  algú, li restituiré quatre vegades  més. 9 I Jesús li digué: –Avui ha vingut  
Lc 19,26  que té, se li donarà, i tindrà  més; emperò al que no té, se li prendrà  
Lc 20,36  36 perquè ja no podran morir-se  més, per quant seran iguals als àngels, i  
Lc 20,40  punt no s’atrevien a fer-li  més preguntes. 41 Emperò Jesús los digué:  
Lc 21,3  que aquesta pobra viuda ha donat  més que tots los altres, 4 perquè tots  
Lc 22,16 16 Perquè vos dic que ja no menjaré  més d’ella fins que tinga son compliment  
Lc 22,18  18 perquè vos dic que no beuré  més del fruit de la parra fins que vinga  
Jn 3,19  vingué al món i los homes han amat  més les tenebres que la llum, perquè ses  
Jn 4,1  fariseus havien sabut que ell feia  més deixebles i batejava més que Joan 2  
Jn 4,1  ell feia més deixebles i batejava  més que Joan 2 (encara que Jesús no  
Jn 4,13  que jo li donaré, no tindrà mai  més set, 14 ans bé l’aigua que jo li  
Jn 4,15 me d’aqueixa aigua a fi de que mai  més tinga jo set, ni haja de venir a  
Jn 4,41  dos dies. 41 I n’hi hagué molts  més que cregueren en ell per haver-lo  
Jn 5,14  que has estat curat; no pèquies  més, no sia que et succeesca alguna cosa  
Jn 5,18  Per lo que los jueus cercaven molt  més com fer-lo morir, perquè no solament 
Jn 6,22  del mar vegé que no hi havia allí  més que una barca, i que Jesús no hi havia 
Jn 6,35 aquell que creu en mi no tindrà mai  més set. 36 Emperò jo us diguí que m’  
Jn 7,31  lo Cristo, ¿farà, per ventura,  més miracles que els que fa aquest? 32 Los 
Jn 8,9  de l’altre, començant per los  més vells, i quedà sol Jesús i la dona,  
Jn 8,11  Vés-te’n i no pèquies mai  més. 12 Jesús tornà a parlar-los dient:  
Jn 10,10 elles tinguen vida, i la tinguen ab  més abundància. 11 »Jo só lo bon pastor.  
Jn 11,26  que viu i creu en mi no morirà mai  més. ¿Creus, tu, això? 27 Ella li  
Jn 12,28  ja, i el glorificaré encara  més. 29 La gent, doncs, que estava allí i  
Jn 12,43 de la sinagoga. 43 Puix ells amaren  més la glòria dels homes que la glòria de  
Jn 15,2  fruit, los podarà perquè ne dónien  més. 3 Vosaltres sou ja purs per medi de  
Jn 15,13  13 Ningú pot tenir un amor  més gran que aquell que dóna sa vida per  
Jn 16,10  ’n vaig al Pare i ja no em veureu  més. 11 I de judici, perquè el príncep d’ 
Jn 19,8  Pilat oigué aquesta paraula temé  més. 9 I tornà a entrar en lo pretori i  
Jn 19,11 m’ha entregat a tu és reo de pecat  més grave. 12 I des d’aquell punt Pilat  
Jn 20,4  emperò l’altre deixeble corregué  més de pressa que Pere i vingué primer al  
Jn 21,15  –Simó, fill de Joan, m’ames tu  més que aquestos? Li diu: –Sí, Senyor, vós 
Ac 4,17  17 Emperò perquè no es divúlguia  més en lo poble, amenacem-los que d’  
Ac 4,18  -los, los intimaren que mai  més parlassen ni ensenyassen en nom de  
Ac 4,22  aquell prodigi de la cura tenia  més de quaranta anys. 23 I posats aquells  
Ac 5,14  en gran manera. 14 I s’aumentava  més lo número dels homes i dones que  
Ac 5,40  los manaren que no parlassen  més en nom de Jesús, i els deixaren anar.  
Ac 7,43  -les. Jo us transportaré, doncs,  més allà de Babilònia.” 44 »Lo tabernacle  
Ac 8,10  10 i tothom l’escoltava, des del  més xic al més gran, i deien: «Aquest home 
Ac 8,10  l’escoltava, des del més xic al  més gran, i deien: «Aquest home és lo gran 
Ac 8,39  a Felip, i l’eunuc no el vegé  més. I se n’anà gosós per son camí. 40 I  
Ac 9,22  22 Emperò Saulo s’esforçava molt  més, i confonia als jueus que habitaven en 
Ac 10,24  convidat a sos parents i amics  més íntims. 25 I succeí que, quan Pere  
Ac 13,34  els morts, per a no tornar mai  més a la corrupció, ho digué d’aquesta  
Ac 15,28  no imposar sobre vosaltres  més càrrega que aquestes coses  
Ac 17,11  dels jueus. 11 I aquestos eren  més nobles que los de Tessalònica, puix  
Ac 17,21  allí no passaven lo temps en res  més que en contar o escoltar novedats. 22  
Ac 18,15  oh jueus; 15 emperò si no són  més que qüestions de paraula, i de nom, i  
Ac 18,20  -li ells que es quedàs allí per  més temps, no hi consentí, 21 sinó que es  
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Ac 18,26  portaren ab ells, i l’instruïren  més a fondo en lo camí del Senyor. 27 I  
Ac 20,16  Pau s’havia proposat navegar  més allà d’Èfeso per no detenir-se en  
Ac 20,24  d’aquestes coses, ni estimo  més ma vida que a mi mateix, ab tal que  
Ac 20,25  lo Regne de Déu, no veureu  més la meva cara. 26 Per lo tant jo us  
Ac 20,35  que digué lo Senyor Jesús: “Cosa  més benaventurada és donar que rebre.” 36  
Ac 20,38  que havia dit, que no veurien  més sa cara. I l’anaren a acompanyar fins 
Ac 23,13 que haguessen mort a Pau. 13 I eren  més de quaranta homes los que havien  
Ac 23,15  fora, com que voleu conèixer ab  més certesa de sa causa. I nosaltres  
Ac 23,20  inquirir d’ell alguna cosa ab  més certesa. 21 Emperò vós no els cregau,  
Ac 23,21  vós no els cregau, puix hi ha  més de quaranta d’ells que l’esperen de  
Ac 24,10  jutge d’aquesta nació, emprenc ab  més bon ànimo lo justificar-me 11 Perquè 
Ac 24,11 vós fàcilment podeu saber que no fa  més de dotze dies que jo pugí a Jerusalem  
Ac 24,26  el soltàs; i per això lo cridava  més sovint i conversava ab ell. 27 Emperò  
Ac 25,6 6 I havent-se detingut entre ells  més de deu dies, baixà a Cesarea. I al dia 
Ac 25,24 demanant a crits que no devia viure  més. 25 Mes jo no trobí que hagués comès  
Ac 26,5  -ho, que jo, segons la secta  més segura de nostra religió, vaig viure  
Ac 26,11  a blasfemar. I indignant-me  més i més contra d’ells, los perseguia  
Ac 26,11 a blasfemar. I indignant-me més i  més contra d’ells, los perseguia fins en  
Ac 27,11 vides. 11 Emperò lo centurió donava  més crèdit al pilot i al patró del barco  
Ac 27,28  braces d’aigua, i després un poc  més enllà ne trobaren quinze. 29 I tement  
Rm 1,Tit  preciats de savis vénen a ser los  més viciosos. 1 Pau, servo de Jesucrist,  
Rm 2,Tit  demostra que els jueus són tant i  més culpables per ses males obres que els  
Rm 2,18  la Llei aproves les coses que són  més exceŀlents, 19 i et jactes de ser guia 
Rm 4,20  20 Tampoc titubejà ni tingué la  més petita desconfiança en la promesa de  
Rm 5,9  Cristo per nosaltres. Doncs molt  més ara que som justificats per sa sang,  
Rm 5,10 a Déu per la mort de son Fill, molt  més estant reconciliats serem salvats per  
Rm 5,15  delicte d’un moriren molts, molt  més la gràcia de Déu i lo do per la gràcia 
Rm 5,17 regnà la mort per un sol home, molt  més regnaran en vida per un sol Jesucrist  
Rm 6,6  lo cos del pecat i no serviam ja  més al pecat. 7 Puix aquell que és mort  
Rm 6,9  ja no mor, ni la mort tindrà ja  més domini sobre d’ell. 10 Perquè en  
Rm 11,12  lo tresor dels gentils, ¿quant  més la plenitud d’ells? 13 Perquè ab  
Rm 11,24  empeltat en un oliver bo, ¿quant  més aquells que són naturals seran  
Rm 12,3  vosaltres, que no pènsien de si  més altament de lo que deuen, sinó que  
Rm 13,11  puix ara nostra salvació està  més prop que quan creguérem. 12 La nit  
Rm 14,13 de si mateix. 13 No ens judiquem ja  més, doncs, los uns als altres, ans bé  
Rm 15,1  1 I així, doncs, nosaltres que som  més forts devem sofrir les flaqueses dels  
Rm 15,15  germans, vos he escrit ab algun  més atreviment per a fer-vos memòria d’ 
Rm 15,23  no tenint ja lloc de detenir-me  més en aquestes terres, i havent per molts 
1Co 1,25  Puix lo que apar fàtuo en Déu, és  més savi que els homes; i lo que apar flac 
1Co 1,25  i lo que apar flac en Déu, és  més fort que els homes. 26 I així,  
1Co 6,3  als àngels?; puix, ¿ab quanta  més raó les coses del món? 4 Si, doncs,  
1Co 7,9  poden contenir, càsien-se; puix  més val casar-se que abrasar-se. 10  
1Co 7,21 pots ésser llibre, aprofita-te’n  més bé. 22 Perquè aquell que essent servo  
1Co 7,40  segons lo Senyor. 40 Emperò serà  més ditxosa si permanesqués així segons  
1Co 8,8 perquè ni que mengem tindrem res de  més, ni que no mengem tindrem res de  
1Co 9,19  servo de tots, per a guanyar molt  més. 20 I així, ab los jueus m’he fet  
1Co 10,22  Senyor? ¿Per ventura som nosaltres  més forts que ell? «Tot m’és lícit»,  
1Co 12,22 aquells membres del cos que semblen  més flacs, són més necessaris. 23 I els  
1Co 12,22  del cos que semblen més flacs, són  més necessaris. 23 I els membres del cos  
1Co 12,23  per menos honestos, los cobrim ab  més decència. 24 Perquè los que en  
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1Co 12,24  ha temperat lo cos, donant honra  més complerta al membre que no la tenia en 
1Co 12,31  Mes jo us mostro un camí encara  més exceŀlent. 13,Tit Capítol XIII  
1Co 13,8  tot. 8 La caritat mai decau, per  més que s’acàbien les profecies, céssien  
1Co 14,5  parlàsseu llengües, emperò molt  més que profetisàsseu; puix major és lo  
1Co 14,27 desconeguda, pàrlien així dos, o al  més tres, i per torn, i un interprétia. 28 
1Co 15,6  Onze. 6 I que després fou vist per  més de cinc-cents germans junts, dels  
1Co 15,10  vana en mi, ans bé he treballat  més copiosament que tots ells; emperò no  
1Co 15,19 nosaltres som de tots los homes los  més desditxats. 20 Emperò Cristo ha  
2Co 1,12 Déu, havem proceït en aquest món, i  més abundantment ab vosaltres. 13 Puix no  
2Co 3,8  de desaparèixer, 8 ¿com no serà  més gloriós lo ministeri de l’Esperit? 9  
2Co 3,9  de condemnació fou glòria, molt  més deu abundar en glòria lo ministeri de  
2Co 3,11  és anuŀlat és per a glòria, molt  més gloriós serà lo que subsisteix. 12  
2Co 4,17  afliccions lleugeres, que no duren  més que un moment, operen en nosaltres un  
2Co 5,8  8 Emperò tenim confiança, i ans bé  més ganes d’ausentar-nos del cos i  
2Co 7,13  nostre consol nos havem regositjat  més en lo goig de Tito, per quant son  
2Co 7,15  15 I son entranyable amor creix  més envers vosaltres, quan se recorda de  
2Co 8,22 en moltes coses, i ara ho serà molt  més per la gran confiança que tenim en  
2Co 10,8 encara que jo em gloriàs algun tant  més del poder que el Senyor nos ha donat  
2Co 10,16  l’evangeli en los llocs que estan  més allà de vosaltres, no per a gloriar- 
2Co 11,23  –parlo com un imprudent:– Jo ho só  més; en moltíssims treballs, en presons  
2Co 12,6  continc, perquè ningú pènsia de mi  més de lo que veu en mi u ou de mi. 7 I  
2Co 12,11  ja que en res só inferior als  més grans apòstols, encara que jo no sia  
2Co 12,15  ànimes; encara que amant-vos jo  més, sia menos amat de vosaltres. 16  
Ga 1,14  14 I em distingia en lo judaisme  més que molts contemporanis meus de ma  
Ga 4,27  no estàs de part; perquè són molts  més los fills de la que és deixada per  
Ef 3,20  poderós per a fer totes les coses  més abundantment que lo que demanam i  
Ef 4,9  havia baixat primer als paratges  més baixos de la terra? 10 Ell que baixà  
Ef 4,14  de Cristo. 14 Per a què no siam ja  més infants fluctuant i ens deixem portar  
Ef 4,28  entrada al dimoni. 28 No ròbia  més aquell que robava, ans bé trebàllia,  
Fl 1,9  és que vostra caritat abúndia  més i més en ciència i en tot coneixement, 
Fl 1,9 és que vostra caritat abúndia més i  més en ciència i en tot coneixement, 10  
Fl 1,12  que m’han succeït han contribuït  més al profit de l’evangeli, 13 de manera 
Fl 1,14  cobrant ànimo per mes cadenes, són  més atrevits en parlar la paraula de Déu  
Fl 1,24  tot, lo permanèixer en la carn és  més necessari per a vosaltres. 25 I  
Fl 2,12 sols com en ma presència, sinó molt  més ara en ma ausència. 13 Puix Déu és lo  
Fl 2,28  tristesa. 28 I així l’he enviat  més prompte, a fi de que veent-lo vos  
Fl 3,4  té de què confiar en la carn, jo  més, 5 que he estat circumcidat al vuitè  
1Te 2,17  presència, no de cor, ansiàrem  més abundantment veure vostra cara ab gran 
1Te 2,18  especialment jo, Pau, una i  més vegades; mes Satanàs nos ho destorbà.  
1Te 3,1  1 Per lo qual, no podent sofrir  més, nos aparegué bé quedar-nos sols en  
1Te 3,5  això mateix, no podent jo sofrir  més, envií a informar-me de vostra fe,  
1Te 4,1 Déu, així també proceïu per abundar  més i més. 2 Perquè ja sabeu quins  
1Te 4,1  també proceïu per abundar més i  més. 2 Perquè ja sabeu quins preceptes vos 
1Te 4,10  Emperò vos suplicam que abundeu  més i més, 11 i que procureu viure ab  
1Te 4,10  vos suplicam que abundeu més i  més, 11 i que procureu viure ab sossego, i 
2Te 1,3 com és just, perquè vostra fe creix  més i més, i abunda la caritat de cada u  
2Te 1,3  just, perquè vostra fe creix més i  més, i abunda la caritat de cada u de  
1Tm 5,9 de xixanta anys, ni que haja tingut  més d’un marit, 10 tenint lo testimoni de 
1Tm 5,11 practicat tota bona obra. 11 Viudes  més joves no les admèties; perquè després  
1Tm 5,23  Conserva’t pur. 23 No bèguies  més aigua sola, sinó usa un poc de vi per  
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2Tm 3,4  orgullosos i amants de plaers  més que de Déu; 5 tenint apariència de  
Flm 9  9 emperò per caritat te suplico;  més, essent tu, ja com Pau, vell, i ara  
Flm 16  especialment de mi; ¿puix quant  més de tu en la carn i en lo Senyor? 17  
Flm 21  carta meva sabent que faràs encara  més de lo que et dic. 22 I al mateix temps 
He 1,4  en les altures, 4 essent fet tant  més exceŀlent que els àngels, quant per  
He 1,4  quant per herència obtingué un nom  més exceŀlent que ells. 5 Perquè, a quin  
He 2,1  lo tant és necessari que observem  més complidament les coses que havem oït,  
He 4,12  paraula de Déu és viva i eficaç, i  més afilada que ninguna espasa de dos  
He 6,1  doctrina de Cristo, passem a coses  més perfetes, no posant de nou lo fonament 
He 6,17  17 Per lo qual Déu, volent mostrar  més complidament als hereus de la promesa  
He 7,15  15 I encara se manifesta això  més clarament, ja que s’alça un altre  
He 7,22 fou fet fiança d’un testament molt  més perfet. 23 I aquells verdaderament  
He 7,28 Fill, que és consagrat per a sempre  més. 8,Tit Capítol VIII Jesucrist és  
He 8,Tit  Pacte (Testament), lo qual és molt  més exceŀlent que l’Antic. 1 La suma,  
He 8,6  ell ha alcançat un ministeri tant  més exceŀlent quant és mediador de millor  
He 8,11  perquè tots me coneixeran, des del  més petit fins al més gran. 12 Perquè jo  
He 8,11  des del més petit fins al  més gran. 12 Perquè jo els perdonaré ses  
He 8,12  ses iniquitats i no em recordaré  més de sos pecats.» 13 Puix apellidant-  
He 9,11  béns veniders, per un tabernacle  més gran i més perfet, no fet de mà, ço  
He 9,11  per un tabernacle més gran i  més perfet, no fet de mà, ço és, no d’  
He 9,14  purificació de la carn, 14 ¿quant  més la sang de Cristo, que per medi de l’ 
He 10,2  purificats, no haurien tingut  més consciència dels pecats. 3 Mes en los  
He 10,17  iniquitats no me’n recordaré mai  més.» 18 Puix a on hi ha remissió d’  
He 10,25  ans bé, alentant-nos, i tant  més quant veeu que s’acerca lo dia. 26  
He 10,26  reconegut la veritat, ja no resta  més sacrifici per los pecats, 27 sinó una  
He 10,34 béns, coneixent que teniu patrimoni  més exceŀlent i durader en lo cel. 35 No  
He 11,Tit  dels pares antics, que foren  més senyalats en ella. 1 És, doncs, la fe  
He 11,4 la fe oferí Abel a Déu un sacrifici  més exceŀlent que Caín, per la que alcançà 
He 11,11  rebé virtut per a concebir, per  més que era fora del temps de l’edat;  
He 11,32  rebent als espies en pau. 32 I què  més diré, encara? Perquè me faltarà temps  
He 12,9  ab respecte, ¿no obeirem molt  més al Pare dels esperits i viurem? 10 I  
He 12,19  suplicaren que no se’ls parlàs  més, 20 perquè no podien sofrir lo que se  
He 13,19 -nos honestament en tot. 19 I tant  més vos prego que façau això, a fi de que  
He 13,19  que façau això, a fi de que jo  més prompte vos sia restituït. 20 I el Déu 
1Pe 1,7  a què la prova de vostra fe, sent  més preciosa que l’or pereixedor (lo qual 
1Pe 3,7  honra a la muller, com a un vas  més flac, i com a cohereves que són ab  
2Pe 1,19  muntanya santa. 19 I encara tenim  més ferma la paraula dels profetes, a la  
Ap 3,12  temple de mon Déu, i no eixirà mai  més fora; i escriuré sobre d’ell lo nom  
Ap 7,16  entre ells. 16 Ells no tindran mai  més fam, ni mai més set, ni el sol caurà  
Ap 7,16 Ells no tindran mai més fam, ni mai  més set, ni el sol caurà sobre ells, ni  
Ap 10,6  qui hi ha en ella, que no hi haurà  més temps; 7 mes en los dies de la veu del 
Ap 12,8  no venceren, i no fou trobat mai  més son lloc en lo cel. 9 I fou llançat  
Ap 18,11  ella, perquè ningú comprarà mai  més ses mercaderies. 12 Mercaderies d’or, 
Ap 18,14  per tu i no les trobaràs mai  més. 15 Los mercaders d’aquestes coses,  
Ap 18,21  aquella gran ciutat, i mai  més serà trobada. 22 Ni mai més s’oirà en 
Ap 18,22  i mai més serà trobada. 22 Ni mai  més s’oirà en tu la veu dels tocadors d’ 
Ap 18,22  de flautes i trompetes; ni mai  més se trobarà en tu ningun artista; ni  
Ap 18,23  de molí; 23 i llum d’antorxa mai  més resplendirà en tu, i veu d’espòs i  
Ap 18,23  en tu, i veu d’espòs i esposa mai  més serà oïda en tu; perquè tos mercaders  
Ap 20,3  sobre ell, per a què no enganyàs  més a les nacions, fins que s’hagen  
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Ap 21,4 dels ulls d’ells, i ja no hi haurà  més mort, i no hi haurà més plors, ni  
Ap 21,4 no hi haurà més mort, i no hi haurà  més plors, ni clamors, ni penes, perquè  
Ap 22,3  nacions. 3 I no hi haurà allí mai  més maledicció, sinó que els tronos de Déu 
Ap 22,5  d’ells. 5 I allí no hi haurà mai  més nit, i no farà fretura llum d’  
Mt 26,24  serà entregat lo Fill de l’home!  Més li valdria al tal que no hagués nat.  
Mc 10,25 als que confien en les riqueses! 25  Més fàcil és lo passar un camell per lo  
Lc 12,23  vostre cos, sobre què vestireu. 23  Més val l’ànima que el menjar, i lo cos  
Lc 17,2  ai d’aquell per qui vénen! 2  Més li valdria que li posassen al coll una 
2Co 6,Tit  l’evangeli i avís als fiels de no  mesclar-se ab los infiels. 1 I així  
Mt 27,34  34 I li donaren a beure vi  mesclat ab fel. I havent-lo gustat, no  
Mc 15,23  23 I li donaven a beure vi  mesclat ab mirra, i no el prengué. 24 I  
Lc 13,1  galileus la sang dels quals havia  mesclat Pilat ab la dels seus sacrificis.  
Ap 14,10  també del vi de la ira de Déu,  mesclat pur en la copa de sa indignació, i 
Ac 2,9 i elamites, i els que habiten en la  Mesopotàmia, en Judea i Capadòcia, en  
Ac 7,2  a nostre pare Abraham quan era en  Mesopotàmia, abans que habitàs en Caran, 3 
Lc 1,24 s’estigué oculta per espai de cinc  mesos, dient: 25 «Perquè el Senyor ha fet  
Lc 1,56  detingué ab ella com cosa de tres  mesos, i se’n tornà a sa casa. 57 Emperò  
Lc 4,25  lo cel fou tancat tres anys i sis  mesos, de modo que hi hagué gran fam per  
Jn 4,35  vosaltres que encara hi ha quatre  mesos d’aquí a la sega? Veus aquí jo us  
Ac 7,20  fou grat a Déu i per espai de tres  mesos criat en la casa de son pare. 21  
Ac 18,11  11 I permanesqué allí un any i sis  mesos, ensenyant-los la paraula de Déu.  
Ac 19,8  parlà llibrement per espai de tres  mesos, disputant i persuadint les coses  
Ac 20,3  la Grècia, 3 a on permanesqué tres  mesos. I els jueus li pararen emboscades  
Ac 28,11  lo necessari. 11 I al cap de tres  mesos entràrem en un barco d’Alexandria  
Ga 4,10  Vosaltres observau los dies, i els  mesos, i els temps, i els anys. 11 Temo de 
He 11,23  ocultat per sos pares durant tres  mesos, perquè el vegeren un noi hermós i  
Jm 5,17  i per espai de tres anys i sis  mesos no plogué. 18 I pregà novament, i el 
Ap 9,5 els aturmentassen per espai de cinc  mesos; i son turment era com turment de l’ 
Ap 9,10  per a aturmentar als homes cinc  mesos. 11 I tenien sobre si per rei un  
Ap 11,2  la ciutat quaranta-i-dos  mesos. 3 I donaré poder a mos dos  
Ap 13,5  poder de continuar quaranta-dos  mesos. 6 I obrí sa boca ab blasfèmies  
Fl 2,25  i company meu en milícia, i vostre  messatger, que m’ha assistit en mes  
Jm 2,25  justificada per obres, rebent los  messatgers i enviant-los per un altre  
Mt 11,Tit a Jesús per averiguar si ell era lo  Messies o si devien esperar a un altre. Lo 
Mc 8,Tit  a un cego. Pere lo confessa per  Messies. Los revela sa passió i mort;  
Jn 1,41  i li digué: –Havem encontrat al  Messies, que vol dir lo Cristo. 42 I el  
Jn 4,25  25 La dona li diu: –Sé que el  Messies, ço és, lo Cristo, ha de venir.  
Jn 10,Tit de la Dedicació i declara que és lo  Messies. Los jueus prenen pedres per a  
Mt 9,11  deixebles: –¿Com és que el vostre  mestre menja ab los publicans i pecadors?  
Mt 10,24  24 »No és lo deixeble més que el  mestre, ni lo sirvent més que son amo. 25  
Mt 10,25  -li al deixeble lo ser com son  mestre, i al sirvent, com son amo. Si al  
Mt 17,23  i li digueren: –Què, vostre  mestre no paga lo tribut? 24 –Sí  
Mt 19,16  aquí vingué un i li digué: –Bon  mestre, què faré jo de bo per a conseguir  
Mt 23,8  rabís, puix un sol és vostre  mestre, lo Cristo, i tots vosaltres sou  
Mt 23,10  mestres, perquè un és vostre  mestre, lo Cristo. 11 Aquell que és major  
Mt 26,25  digué: –Só jo, per ventura,  mestre? Li diu: –Tu ho has dit. 26 I quan  
Mt 26,49  s’acercà a Jesús i digué: –Salve,  mestre. I el besà. 50 I Jesús li digué:  
Mc 2,16  a sos deixebles: –Per què vostre  mestre menja i beu ab los publicans i ab  
Mc 10,17 se-li davant, li preguntava: –Bon  mestre, què faré jo per a conseguir la  
Mc 14,45  a ell i li digué: –Salve,  mestre. I el besà. 46 Aleshores ells li  
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Lc 6,40  40 No és lo deixeble superior al  mestre, ans bé serà perfet qualsevol que  
Lc 6,40  perfet qualsevol que sia com lo  mestre. 41 ¿I per què mires la volva en l’ 
Lc 8,24 ell, lo despertaren dient: –Mestre,  mestre, que ens perdem! I ell, alçant-  
Lc 17,13  13 i alçaren la veu dient: –Jesús,  mestre, teniu misericòrdia de nosaltres.  
Lc 18,18  principal li preguntà dient: –Bon  mestre, què podré jo fer per a conseguir  
Jn 1,38  –‹Rabbí› (que interpretat vol dir  “mestre”), a on habitau? 39 Ell los digué: 
Jn 2,8  –Traeu-ne ara i portau-ne al  mestre de sala. I li’n portaren. 9 Tan  
Jn 2,9  li’n portaren. 9 Tan prest com lo  mestre de sala hagué gustat aquesta aigua  
Jn 3,2  –Rabbí, nosaltres sabem que sou un  mestre enviat de Déu, puix que ningú pot  
Jn 3,10  respongué i li digué: –I tu ets  mestre en Israel, i ignores aquestes  
Jn 20,16 i li digué: –‹Rabboní›, que vol dir  “mestre”. 17 Jesús li diu: –No em tòquies, 
Rm 2,20 llum dels que estan en tenebres, 20  mestre d’ignorants i instructor d’  
Mt 8,19  -se-li un escriba li digué:  –Mestre, jo us seguiré a qualsevol part  
Mt 12,38  alguns escribes i fariseus dient:  –Mestre, voldríem veure senyal de vós. 39  
Mt 22,16  junt ab los herodians, dient:  –Mestre, sabem que ets home verídic i que  
Mt 22,24  i li preguntaren 24 dient:  –Mestre, Moisès digué: “Si morís algú sens 
Mt 22,36  li preguntà per a tentar-lo: 36  –Mestre, quin és lo gran manament de la  
Mt 26,18  d’un cert home, i dieu-li: “Lo  Mestre diu: Mon temps s’acerca; en ta  
Mc 4,38  coixí; i el desperten i li diuen:  –Mestre, que no us fa res que ens perdem?  
Mc 5,35  és morta, per què incomodes més al  Mestre? 36 Emperò Jesús, quan oí lo que  
Mc 9,4  Pere la paraula, digué a Jesús:  –Mestre, bo serà que ens estem aquí i  
Mc 9,16 responent un de la multitud, digué:  –Mestre, vos he portat aquí mon fill, que  
Mc 9,37  37 I li respongué Joan dient:  –Mestre, havem vist a un que llançava  
Mc 10,20  20 Mes ell li respongué dient:  –Mestre, tot això ho he observat des de ma 
Mc 10,35  fills del Zebedeu, dient-li:  –Mestre, volem que ens concediu tot quant  
Mc 10,51  que et faça? I el cego li digué:  –Mestre, que jo hi veja. 52 I Jesús li  
Mc 11,21  -se’n recordat Pere, li digué:  –Mestre, veus aquí la figuera que  
Mc 12,14  14 Quan ells arribaren, li diuen:  –Mestre, sabem que sou home verídic i que  
Mc 12,19  i li preguntaven dient: 19  –Mestre, Moisès nos deixà escrit que, si  
Mc 12,32  estos. 32 I l’escriba li digué:  –Mestre, en veritat haveu dit bé que un és 
Mc 13,1  temple li digué un dels deixebles:  –Mestre, mirau quines pedres i quins  
Mc 14,14  dieu a l’amo de la casa: “Lo  Mestre diu: ¿A on és la sala en què he de  
Lc 3,12  a què els batejàs i li digueren:  –Mestre, què farem? 13 I ell los digué:  
Lc 5,5  5 I responent Simó, li digué:  –Mestre, tota la nit hem estat treballant  
Lc 7,40 tinc que dir-te. I ell respongué:  –Mestre, dieu. 41 –Un acreedor tenia dos  
Lc 8,24  -se a ell, lo despertaren dient:  –Mestre, mestre, que ens perdem! I ell,  
Lc 8,45  digué Pere i los que eren ab ell:  –Mestre, la gent vos empeny i oprimeix, i  
Lc 8,49  filla és morta; no incomòdies al  Mestre. 50 Emperò a l’oir-ho Jesús,  
Lc 9,33  d’ell, digué Pere a Jesús:  –Mestre, bo és que ens estem aquí i façam  
Lc 9,38 home de la turba que exclamà dient:  –Mestre, vos suplico que vejau a mon fill, 
Lc 9,49  Joan, prenent la paraula, digué:  –Mestre, havem vist a un que llançava los  
Lc 10,25  alçà i li digué per a tentar-lo:  –Mestre, què faré jo per a posseir la vida 
Lc 11,45  Llavors un dels doctors li digué:  –Mestre, dient aquestes coses nos injúries 
Lc 12,13  13 Llavors un del poble li digué:  –Mestre, dieu a mon germà que partesca ab  
Lc 19,39  estaven entre la gent li digueren:  –Mestre, reprèn a tos deixebles. 40 Ell  
Lc 20,21  doncs, li preguntaren, dient:  –Mestre, sabem que parlau i ensenyau lo  
Lc 20,28  i li preguntaren 28 dient:  –Mestre, Moisès nos deixà escrit: “Si  
Lc 20,39  alguns dels escribes, li digueren:  –Mestre, has dit bé. 40 I des d’aquell  
Lc 21,7  pedra. 7 I ells li preguntaren:  –Mestre, i quan succeiran aquestes coses,  
Lc 22,11 al pare de famílies de la casa: “Lo  Mestre t’envia a dir: A on és l’estància 
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Jn 3,26  26 I anaren a Joan i li digueren:  –Mestre, aquell que estava ab vós a l’  
Jn 8,4  enmig de tots, 4 li digueren:  –Mestre, aquesta dona acaba de ser  
Jn 11,28  germana, dient-li: –Aquí està lo  Mestre, i et demana. 29 I luego que ella  
Jn 13,13 vosaltres? 13 Vosaltres m’anomenau  “Mestre” i “Senyor”, i dieu bé, perquè ho  
Jn 13,14  ho só. 14 Doncs, si jo, que só lo  Mestre i Senyor, vos he rentat los peus,  
Mt 23,10  està en lo cel. 10 Ni us apellideu  mestres, perquè un és vostre mestre, lo  
1Tm 6,Tit  o no cristians. Sobre los falsos  mestres. Danys que naixen de l’avarícia.  
2Tm 4,3  conforme a sos apetits acumularan  mestres, tenint pruïtja d’orelles. 4 I  
Tt 2,3  ni donades al molt vi,  mestres de lo bo, 4 ensenyant prudència a  
He 5,12  per lo temps, deuríeu ser  mestres; encara teniu necessitat de que us 
Jm 3,1  1 Germans meus, no us façau molts  mestres, sabent que nosaltres rebrem major 
Mt 5,15 una candela per posar-la sota una  mesura, sinó sobre un candelero, per a què 
Mt 23,32  als profetes. 32 Ompliu, doncs, la  mesura de vostres pares. 33 Serpents, raça 
Mc 4,21  per a posar-la dessota d’una  mesura o sota del llit? No la porten per a 
Lc 6,38  38 Donau, i se us donarà; bona  mesura, apretada i crumullada, se us  
Lc 11,33 en un lloc escondit, ni sota d’una  mesura, sinó sobre un candelero per a què  
Lc 12,42  sos criats, per a què los donàs la  mesura de blat a son degut temps? 43  
Rm 12,3  ab templança i cada qual segons la  mesura de la fe que Déu li ha repartit. 4  
Mt 13,33  pren una dona i el barreja ab tres  mesures de farina, fins que tot ha  
Lc 13,21  dona prengué i lo barrejà ab tres  mesures de farina, fins que tota la massa  
Jn 2,6 una de les quals cabien dues o tres  mesures. 7 Jesús los digué: –Ompliu les  
Ap 6,6  dels quatre animals que deia: –Dos  mesures de blat per un diner, i sis  
Ap 6,6 mesures de blat per un diner, i sis  mesures d’ordi per un diner; emperò no  
Mc 7,4  copes, i gerros, i utensilis de  metall, i llits. 5 I els fariseus i els  
Mt 9,12  estan bons los que necessiten de  metge, sinó los que estan mals. 13 Anau,  
Mc 2,17  que estan bons no necessiten de  metge, sinó los que estan malalts; puix no 
Lc 5,31  que estan sans no necessiten de  metge, sinó los que estan malalts. 32 No  
Col 4,14  14 Vos saluda lo molt amat Lluc,  metge, i també Demas. 15 Saludau als  
Lc 4,23  dubte, me direu aquell proverbi:  “Metge, cura’t a tu mateix.” “Totes  
Mc 5,26  havia sofert molt en mans de molts  metges, i gastat tot quant tenia sens  
Lc 8,43 que havia gastat tot quant tenia en  metges i ningú l’havia poguda curar, 44  
Mt 12,20  la canya cascada, ni apagarà la  metxa que fuma, fins que pòrtia lo judici  
Jm 3,8 un mal que no cessa i està plena de  metzina mortal. 9 Ab ella beneïm a Déu i  
Rm 3,13 ab ses llengües han forjat enganys:  metzines d’àspids tenen sota sos llavis;  
Mt 12,18  mon sirvent a qui he escollit, lo  meu amat en qui s’ha ben complagut ma  
Mt 20,15  fer lo que em plau de lo que és  meu? ¿És ton ull mal perquè jo só bo? 16  
Mt 24,48 criat dolent digués en son cor: “Lo  meu senyor tarda a venir”, 49 i començàs a 
Mt 25,27 rebut certament ab usura lo que era  meu. 28 Preneu-li, puix, lo talent, i  
Mt 26,39  en terra orant i dient: –Pare  meu, si és possible, pàssia de mi aquest  
Mt 26,42  se’n tornà i orà dient: –Pare  meu, si no pot passar aquest calze sens  
Mt 27,46  sabacthani?›, que vol dir: «Déu  meu, Déu meu, per què m’has desemparat?»  
Mt 27,46  que vol dir: «Déu meu, Déu  meu, per què m’has desemparat?» 47  
Mc 15,34  sabacthani?› –que vol dir: «Déu  meu, Déu meu, per què m’haveu  
Mc 15,34  –que vol dir: «Déu meu, Déu  meu, per què m’haveu desemparat?» 35 I  
Lc 11,6 acaba d’arribar de jornada un amic  meu i no tinc res que donar-li.” 7 I si  
Lc 12,45  lo tal sirvent en son cor: “Lo  meu Senyor tarda a venir”, i començàs a  
Lc 15,24  un convit, 24 perquè aquest fill  meu era mort i ha ressuscitat, s’havia  
Lc 18,3  i li deia: »–Feu-me justícia del  meu contrari. 4 »I ell en molt temps no ho 
Lc 19,27 -me’ls aquí i matau-los davant  meu. 28 I dit això, prosseguí son viatge a 
Jn 8,43  43 Per què, doncs, no enteneu lo  meu llenguatge? És perquè no podeu oir ma  
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Jn 16,14  me glorificarà, perquè prendrà del  meu i vos ho anunciarà. 15 Tot lo que té  
Jn 16,15  15 Tot lo que té lo Pare és  meu. Per això he dit que rebrà del meu i  
Jn 16,15  meu. Per això he dit que rebrà del  meu i vos ho anunciarà. 16 »Dintre de poc  
Jn 20,28 Tomàs respongué i li digué: –Senyor  meu i Déu meu. 29 Jesús li digué: –Tu has  
Jn 20,28  i li digué: –Senyor meu i Déu  meu. 29 Jesús li digué: –Tu has cregut,  
Ac 1,1  1 He parlat, oh Teòfilo, en lo  meu primer tractat, de totes les coses que 
Ac 7,34 34 He vist, he vist l’aflicció del  meu poble que habita en Egipte, i he oït  
Ac 13,33  en lo salm segon: “Tu ets lo Fill  meu, avui t’he engendrat jo.” 34 I que l’ 
Ac 27,21  sens dubte, oh barons, seguint lo  meu consell, no haver eixit de Creta i  
Rm 9,25  diu en Osees: «Apellidaré “poble  meu” al que no era mon poble, i “amada” a  
Rm 9,26  fou dit: «Vosaltres no sou poble  meu», allí seran apellidats «Fills de Déu  
Rm 15,18 coses que Cristo no ha fet per medi  meu, per a portar a l’obediència als  
1Co 10,33  tot agradar a tots, no buscant lo  meu profit, sinó lo de molts, per a què  
Fl 1,26  per mi en Jesucrist, mediant lo  meu retorn a vosaltres. 27 Procurau  
Fl 2,25  germà, coadjutor i company  meu en milícia, i vostre messatger, que m’ 
Fl 3,8  coneixement de Jesucrist, Senyor  meu, per amor del qual tot ho he perdut i  
Col 4,7  Tiquic, fiel ministre i conservo  meu en lo Senyor, vos informarà de l’  
2Tm 2,1  del cristià. 1 Doncs tu, fill  meu, fortifica’t en la gràcia que és en  
He 12,5  vosaltres com a fills dient: «Fill  meu, no despreciïs la correcció del  
Ap 3,12  baixa del cel de mon Déu, i el nom  meu nou. 13 »Qui té orella, oiga lo que l’ 
Ap 3,21  concediré sentar-se ab mi en lo  meu trono; així com jo també he vençut i  
Ap 7,14  14 I li responguí: –Senyor  meu, vós ho sabeu. I em digué: –Aquestos  
Ap 18,4 cel que deia: –Eixiu d’ella, poble  meu, per a què no tingau part en sos  
Mt 20,21  –Dieu que aquestos dos fills  meus s’asséntien en vostre Regne, un a la 
Lc 12,4  4 »A vosaltres, doncs, amics  meus, vos dic que no temau aquells que  
Lc 19,27 té. 27 I en quant a aquells enemics  meus que no volgueren que jo regnàs sobre  
Jn 8,31  sereu verdaderament deixebles  meus; 32 i coneixereu la veritat, i la  
Jn 15,8  porteu molt fruit i siau deixebles  meus. 9 Així com m’ama lo Pare, així vos  
Rm 7,4  4 Així també vosaltres, germans  meus, sou morts a la Llei per lo cos de  
Rm 9,3  per amor de mos germans, parents  meus, segons la carn, 4 que són los  
Rm 12,19 part, teniu pau ab tothom. 19 Amats  meus, no us vengeu vosaltres mateixos, ans 
Rm 15,14  14 Emperò jo estic cert, germans  meus, en quant a vosaltres, que estau  
Rm 16,7  i a Junia, parents i companys  meus de presó, los quals s’han distingit  
Rm 16,21 Luci, i Jason, i Sosipatre, parents  meus. 22 Jo, Terci, que he escrit aquesta  
1Co 1,11  ha denunciat de vosaltres, germans  meus, per aquells que són de la casa de  
1Co 4,14  emperò vos amonesto com a fills  meus caríssims. 15 Perquè encara que  
1Co 4,16  vos suplico que siau imitadors  meus, com també ho só jo de Cristo. 17 Per 
1Co 10,14  -la. 14 Per lo qual, caríssims  meus, fugiu de la idolatria! 15 Com a  
1Co 11,1  de la comunió. 1 Siau imitadors  meus, així com jo ho só també de Cristo. 2 
1Co 11,33 aquest món. 33 Per lo qual, germans  meus, quan vos congregau per a menjar,  
1Co 15,58  Jesucrist. 58 Així, amats germans  meus, estigau ferms i constants, abundant  
2Co 7,1  1 Tenint, doncs, caríssims  meus, aquestes promeses, netegem-nos de  
Ga 1,14  més que molts contemporanis  meus de ma nació, essent extremadament  
Ga 4,19  estic ab vosaltres. 19 Ai, fillets  meus!, per qui altra vegada estic de part  
Fl 2,12 Déu Pare. 12 Per lo tant, caríssims  meus, aixís com fóreu sempre obedients,  
Fl 2,23  com jo haja vist l’estat dels  meus negocis. 24 I confio en lo Senyor que 
Fl 3,1  de Cristo. 1 En lo demés, germans  meus, regositjau’s en lo Senyor. A mi  
Fl 3,17  regla. 17 Siau, germans, imitadors  meus, i no perdeu de vista als que caminen 
Fl 4,1  enviat. 1 Per lo tant, germans  meus caríssims i molt desitjats, que sou  
Fl 4,1  així ferms en lo Senyor, amats  meus. 2 Prego a Evòdia, i suplico a  
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Flm 24  Demas i Lluc, colaboradors  meus. Flm 25 La gràcia de nostre Senyor  
Jm 1,2  estan disperses, salut. 2 Germans  meus, teniu per goig complert quan caigau  
Jm 1,16  16 Doncs, no vullau errar, germans  meus caríssims. 17 Tota dàdiva bona i tot  
Jm 1,19  19 Vosaltres ho sabeu, germans  meus caríssims. Per això sia tot home  
Jm 2,1 és com un cos sens ànima. 1 Germans  meus, no poseu la fe de nostre Senyor  
Jm 2,5 de pensaments inics? 5 Oïu, germans  meus caríssims, ¿per ventura no ha elegit  
Jm 2,14  judici. 14 Què aprofitarà, germans  meus, a un que diu que té fe, si no té  
Jm 3,1  terrena i la celestial. 1 Germans  meus, no us façau molts mestres, sabent  
Jm 3,10  benedicció i maledicció. Germans  meus, no convé que feu tal cosa. 11 ¿Per  
Jm 3,12  i amarga? 12 ¿Per ventura, germans  meus, pot la figuera fer raïms, i la  
Jm 5,19 la terra donà son fruit. 19 Germans  meus, si algú de vosaltres se desviàs de  
1Jn 2,1  apellida anticrists. 1 Fillets  meus, vos escric açò per a què no pequeu.  
1Jn 3,18  caritat de Déu en ell? 18 Fillets  meus, no amem de paraula ni de llengua,  
Mt 10,22  i los faran morir. 22 I per causa  meva sereu avorrits de tothom. Emperò  
Mt 15,22 de David, teniu compassió de mi. La  meva filla està cruelment aturmentada del  
Mt 26,38  los digué: –Trista està l’ànima  meva fins a la mort. Aguardau aquí i  
Mc 3,33  I els respongué dient: –Qui és la  meva mare i qui mos germans? 34 I mirant  
Mc 3,34  de si: –Veus aquí –los digué– la  meva mare i mos germans! 35 Perquè  
Jn 7,16  i digué: –Ma doctrina no és  meva, sinó d’aquell que m’ha enviat. 17  
Jn 8,54 –Si jo em glorifico a mi mateix, la  meva glòria no és res. Mon Pare és qui em  
Jn 10,16  quals he de recollir, i oiran la  meva veu, i se’n farà un sol ramat i un  
Jn 13,37  puc seguir ara? Donaré per vós la  meva vida. 38 Jesús li replicà: –Tu  
Jn 14,24  I la paraula que haveu oït no és  meva, sinó del Pare que m’ha enviat. 25  
Jn 14,27  dit. 27 »La pau vos deixo, la pau  meva vos dono; no us la dono jo com la  
Ac 7,50  lo lloc de mon repòs? 50 No féu la  meva mà totes estes coses?” 51 »Vosaltres, 
Ac 20,25  lo Regne de Déu, no veureu més la  meva cara. 26 Per lo tant jo us protesto  
Ac 24,17  vingut a portar almoines als de la  meva nació, i ofertes, i vots. 18 I estant 
Rm 1,12  per aquella fe mútua, vostra i  meva. 13 Emperò no vull que ignoreu,  
Rm 12,19  puix està escrit: «La venjança és  meva, jo recompensaré», diu lo Senyor. 20  
Rm 16,13  escollit del Senyor, i a sa mare i  meva. 14 Saludau a Asincrit, a Flegont, a  
1Co 9,1  nostre? ¿No sou vosaltres obra  meva en lo Senyor? 2 I encara que per a  
Ga 1,15 Déu, que em separà del ventre de la  meva mare i em cridà ab sa gràcia, 16 per  
Fl 2,16  la paraula de vida, per a glòria  meva en lo dia de Cristo, de que jo no he  
Flm 21 obediència, t’he enviat esta carta  meva sabent que faràs encara més de lo que 
Lc 11,7  Ja la porta està tancada i les  meves criatures són al llit ab mi, no em  
Jn 17,10  són vostres, i les vostres són  meves; i ab elles he estat clarificat. 11  
2Tm 1,16  consolà, i no s’avergonyí de les  meves cadenes; 17 ans bé quan vingué a  
Mt 3,11  lo qui ha de venir després de  mi és més fort que jo, lo calçat del qual  
Mt 3,14  ser batejat per vós, i vós veniu a  mi? 15 I Jesús, responent, li digué:  
Mt 5,11  benaventurats quan per amor de  mi vos maleesquen i perseguesquen, i  
Mt 7,23  “Mai vos coneguí. Apartau’s de  mi, vosaltres que obrau iniquitat.” 24  
Mt 10,18 en les sinagogues. 18 I per amor de  mi sereu conduïts davant dels governadors  
Mt 10,37  a son pare o a sa mare més que a  mi, no és digne de mi; i lo qui ama al  
Mt 10,37  mare més que a mi, no és digne de  mi; i lo qui ama al fill o a la filla més  
Mt 10,37  ama al fill o a la filla més que a  mi, no és digne de mi. 38 I qui no pren sa 
Mt 10,37  filla més que a mi, no és digne de  mi. 38 I qui no pren sa creu i no em  
Mt 10,38  i no em segueix, no és digne de  mi. 39 Qui tròbia sa vida, la perdrà; i  
Mt 10,39  i qui pèrdia sa vida per amor de  mi, la trobarà. 40 »Qui vos rep a  
Mt 10,40  »Qui vos rep a vosaltres, me rep a  mi; i el qui em rep a mi, rep a aquell que 
Mt 10,40  me rep a mi; i el qui em rep a  mi, rep a aquell que ha enviat a mi. 41  
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Mt 10,40  a mi, rep a aquell que ha enviat a  mi. 41 Qui rep a un profeta en nom de  
Mt 11,6  aquell que no prendrà escàndol de  mi. 7 I tantost com ells se n’anaren,  
Mt 11,28  volgut revelar. 28 Veniu envers  mi tots los que estau cansats i agoviats,  
Mt 11,29  jou sobre vosaltres, i apreneu de  mi, que só mans i humil de cor, i trobareu 
Mt 12,30  sa casa. 30 Aquell que no és ab  mi, contra mi és; i aquell que no  
Mt 12,30  30 Aquell que no és ab mi, contra  mi és; i aquell que no arreplega ab mi,  
Mt 12,30 mi és; i aquell que no arreplega ab  mi, escampa. 31 »Per lo tant vos dic:  
Mt 15,8 honra; emperò son cor està lluny de  mi. 9 I m’honren en va, ensenyant  
Mt 15,22  Fill de David, teniu compassió de  mi. La meva filla està cruelment  
Mt 15,32  ja fa tres dies que permaneixen ab  mi, i no tenen res per a menjar, i no vull 
Mt 16,25  que pèrdia sa vida per amor de  mi, la trobarà. 26 Puix de què li serveix  
Mt 17,26 Pren-la i dóna’ls-e-la per a  mi i per a tu. 18,Tit Capítol XVIII  
Mt 18,5 rèbia a un tal infant en mon nom, a  mi em rep. 6 I qualsevol que escandalísia  
Mt 18,6  d’aquestos infants que creuen en  mi, més li valdria que li penjassen una  
Mt 18,21  vegades pecant mon germà contra de  mi lo tinc de perdonar? Fins a set  
Mt 19,14  i no els destorbeu de venir a  mi, puix dels tals és lo Regne del cel. 15 
Mt 20,13  et faig tort. ¿No t’ajustares ab  mi per un diner? 14 Pren lo que és teu i  
Mt 20,23  dreta o esquerra, no m’és donat a  mi lo concedir-ho, sinó a aquells per a  
Mt 25,40 petits mos germans, ho haveu fet ab  mi. 41 »Llavors dirà també als que estan a 
Mt 25,41  a l’esquerra: »–Apartau’s de  mi, maleïts, al foc etern, que està  
Mt 25,45 aquestos petits, tampoc ho féreu ab  mi. 46 »I aniran aquestos al suplici  
Mt 26,10  aquesta dona? Puix ha fet ab  mi una bona obra. 11 Perquè sempre teniu  
Mt 26,11  teniu pobres ab vosaltres, mes a  mi no em tindreu sempre. 12 »Puix,  
Mt 26,23  dient: –Aquell que posa ab  mi la mà en lo plat, eix m’entregarà. 24  
Mt 26,31 –Tots vosaltres patireu escàndol en  mi aquesta nit. Puix escrit està: “Feriré  
Mt 26,38 la mort. Aguardau aquí i vetllau ab  mi. 39 I havent-se’n anat un poc més  
Mt 26,39  meu, si és possible, pàssia de  mi aquest calze. Emperò no com jo vull,  
Mt 26,40 ¿No haveu pogut vetllar una hora ab  mi? 41 Vetllau i orau, perquè no entreu en 
Mt 26,55 lladre, haveu vingut a prendre’m a  mi ab coltells i bastons. Tots los dies  
Mc 1,7  I predicava dient: 7 –Detràs de  mi ve un que és més fort que jo, davant  
Mc 1,17 I Jesús los digué: –Veniu detràs de  mi, i jo faré que siau pescadors d’homes. 
Mc 7,6  emperò son cor està lluny de  mi. 7 En va, doncs, m’honren, ensenyant  
Mc 8,2  perquè fa tres dies que estan ab  mi i no tenen què menjar. 3 I si els envio 
Mc 8,35  el qui pèrdia sa vida per causa de  mi i de l’evangeli, la salvarà. 36 Puix,  
Mc 8,38  ànima? 38 I qui s’avergonyesca de  mi i de mes paraules enmig d’aquesta  
Mc 9,36  infants en mon nom, me rep a  mi; i quiscun me rèbia a mi, no rep a mi  
Mc 9,36  me rep a mi; i quiscun me rèbia a  mi, no rep a mi sinó a aquell que m’ha  
Mc 9,36  i quiscun me rèbia a mi, no rep a  mi sinó a aquell que m’ha enviat. 37 I li 
Mc 9,38  mon nom i puga luego parlar mal de  mi. 39 Perquè qui no és contra vosaltres,  
Mc 9,41  d’aquestos infants que creuen en  mi, més li valdria que li lligassen al  
Mc 10,14  a mal i els digué: –Deixau venir a  mi los infants i no els ho destorbeu,  
Mc 10,29  o fills, o terres per amor de  mi i de l’evangeli 30 que no rèbia cent  
Mc 10,40  dreta o a ma esquerra, no està en  mi lo donar-vos-ho, sinó a aquells per 
Mc 10,47  de David, teniu misericòrdia de  mi. 48 I molts lo renyaven per a fer-lo  
Mc 10,48  de David, teniu misericòrdia de  mi. 49 I Jesús, parant-se, lo manà  
Mc 13,9  governadors i reis per causa de  mi, en testimoni contra d’ells. 10 I  
Mc 14,6  Una bona obra ha fet ella ab  mi. 7 Perquè sempre teniu pobres ab  
Mc 14,7 quan vullau los podeu fer bé; mes a  mi no em teniu sempre. 8 Ella ha fet lo  
Mc 14,18  que un de vosaltres, que menja ab  mi, m’entregarà. 19 Llavors ells  
Mc 14,20  –Un dels Dotze, lo qui fica ab  mi la mà en lo plat. 21 I el Fill de l’  
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Mc 14,27  nit tots vos escandalisareu en  mi, perquè està escrit: “Feriré al pastor, 
Mc 14,36 coses vos són possibles, apartau de  mi aquest calze; emperò no lo que jo vull, 
Mc 14,37  ¿Una hora no has pogut vetllar ab  mi? 38 Vetllau i orau, per a què no entreu 
Lc 1,3  ministres de la paraula, 3 també a  mi m’ha aparegut, després d’haver-me  
Lc 1,25  25 «Perquè el Senyor ha fet açò ab  mi en los dies en què ha volgut apartar  
Lc 1,38  l’esclava del Senyor, faça’s en  mi segons ta paraula. I se retirà d’ella  
Lc 1,43  que la mare de mon Senyor vinga a  mi? 44 Perquè, veus aquí, tan prest com  
Lc 1,49  generacions, 49 perquè ha fet en  mi grans coses lo qui és poderós, i és  
Lc 4,6  poder i la glòria d’ells, puix a  mi se m’ha donat i ho dono a qui vull. 7  
Lc 4,8  Jesús, li digué: –Aparta’t de  mi, Satanàs, perquè escrit està: “A Déu,  
Lc 4,18  18 «L’Esperit del Senyor és sobre  mi, per lo que m’ha ungit, i m’ha enviat 
Lc 5,8  dient: –Senyor, apartau-vos de  mi, que só un home pecador. 9 Puix ell i  
Lc 6,47  jo us dic? 47 Tot aquell que ve a  mi i ou mes paraules i les compleix, jo  
Lc 7,23  és lo qui no s’escandalísia en  mi. 24 I quan se n’hagueren tornat los  
Lc 8,28  digué: –Què tens tu que veure ab  mi, Jesús, Fill de Déu altíssim? Te  
Lc 8,46  he conegut que ha eixit virtut de  mi. 47 I quan la dona se vegé descoberta,  
Lc 9,24  i qui pèrdia sa vida per causa de  mi, la salvarà. 25 Puix, què li aprofitarà 
Lc 9,26  aquell que s’avergonyesca de  mi i de mes paraules, lo Fill de l’home  
Lc 9,48  a est infant en mon mon, me rep a  mi, i qualsevol que em rèbia a mi, rep a  
Lc 9,48  a mi, i qualsevol que em rèbia a  mi, rep a aquell que m’ha enviat, puix lo 
Lc 10,16  16 »Qui a vosaltres ou, me ou a  mi; i qui a vosaltres desprecia, me  
Lc 10,16 vosaltres desprecia, me desprecia a  mi; i qui em desprecia a mi, desprecia a  
Lc 10,16  a mi; i qui em desprecia a  mi, desprecia a aquell que m’ha enviat.  
Lc 11,7  les meves criatures són al llit ab  mi, no em puc llevar a donar-te’ls.” 8  
Lc 11,23  despulles. 23 »Lo qui no està ab  mi, contra mi està. I el qui no arreplega  
Lc 11,23  23 »Lo qui no està ab mi, contra  mi està. I el qui no arreplega ab mi,  
Lc 11,23  mi està. I el qui no arreplega ab  mi, escampa. 24 »Quan l’esperit impur ha  
Lc 12,13  dieu a mon germà que partesca ab  mi l’heretat. 14 Emperò ell li respongué: 
Lc 12,14  respongué: –Home, ¿qui m’ha fet a  mi jutge o repartidor entre vosaltres? 15  
Lc 13,27 on sou, vosaltres. Apartau-vos de  mi tots los que obrau iniquitat.” 28 Allí  
Lc 14,26  -se, los digué: 26 –Si algú ve a  mi i no avorreix a son pare i a sa mare, i 
Lc 15,31  digué: »–Fill, tu sempre estàs ab  mi i tots mos béns són teus. 32 Mes raó  
Lc 16,24  Abraham, compadeixeu-vos de  mi i enviau-me Làssaro, per a què  
Lc 18,13  dient: “Oh Déu!, teniu pietat de  mi, pecador.” 14 »Vos declaro que est, i  
Lc 18,16  i digué: –Deixau que vinguen a  mi los infants i no els ho impediu, perquè 
Lc 18,38  de David, teniu misericòrdia de  mi. 39 I els que anaven davant lo  
Lc 18,39  de David, teniu misericòrdia de  mi. 40 I parant-se Jesús, manà que l’hi 
Lc 22,19  a vosaltres. Feu açò en memòria de  mi. 20 Així mateix prengué lo calze,  
Lc 22,21  mà del que m’entrega està aquí ab  mi a taula. 22 I veritat és que el Fill de 
Lc 22,28  sou los que haveu permanescut ab  mi en mes tentacions. 29 I per això jo us  
Lc 22,29  com mon Pare me l’ha preparat a  mi, 30 a fi de que menjau i begau a ma  
Lc 22,37  que és necessari se cúmplia en  mi encara lo que està escrit: “I fou  
Lc 22,37  les coses que foren predites de  mi tenen compliment. 38 Mes ells  
Lc 22,42  –Pare, si voleu, transferiu de  mi aquest calze. Emperò no es faça ma  
Lc 22,53 lo temple no posàreu les mans sobre  mi. Emperò aquesta és la vostra hora i lo  
Lc 23,28  de Jerusalem, no ploreu sobre  mi, ans bé plorau sobre vosaltres mateixes 
Lc 23,42 a Jesús: –Senyor, recordau-vos de  mi quan arribeu al vostre Regne. 43 I  
Lc 23,43  veritat te dic que avui estaràs ab  mi en lo paradís. 44 I era ja cerca l’  
Lc 24,44 es complís tot quant està escrit de  mi en la Llei de Moisès i en los Profetes  
Jn 1,15 deia: Lo qui ha de venir després de  mi ha estat preferit a mi, per quant ell  
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Jn 1,15  després de mi ha estat preferit a  mi, per quant ell era abans que jo.» 16 I  
Jn 1,27  és lo qui ha de venir després de  mi, lo qual ha estat preferit a mi i a qui 
Jn 1,27  de mi, lo qual ha estat preferit a  mi i a qui jo no só digne de deslligar la  
Jn 1,30  de qui jo he dit: “Després de  mi ve un baró que m’ha estat preferit,  
Jn 4,9 tu, essent jueu, me demanes beure a  mi, que só samaritana? Puix los jueus no  
Jn 5,30  a sa condemnació. 30 »Jo de  mi mateix no puc fer cosa alguna. Judico  
Jn 5,31 enviat. 31 »Si jo dono testimoni de  mi mateix, mon testimoni no és verdader.  
Jn 5,32  altre és lo qui dóna testimoni de  mi, i jo sé que el testimoni que dóna és  
Jn 5,36 obres que jo faç donen testimoni de  mi, que el Pare m’ha enviat. 37 I lo Pare 
Jn 5,37 m’ha enviat, ha donat testimoni de  mi. Ni vosaltres haveu oït mai sa veu, ni  
Jn 5,39  són les que donen testimoni de  mi. 40 I no voleu venir a mi perquè tingau 
Jn 5,40  de mi. 40 I no voleu venir a  mi perquè tingau vida. 41 »Jo no rebo  
Jn 5,46  a Moisès, també me creuríeu a  mi, perquè ell escrigué de mi. 47 Mes si  
Jn 5,46  a mi, perquè ell escrigué de  mi. 47 Mes si no creeu en sos escrits,  
Jn 6,35  só lo pa de vida: aquell que ve a  mi no tindrà fam, i aquell que creu en mi  
Jn 6,35 no tindrà fam, i aquell que creu en  mi no tindrà mai més set. 36 Emperò jo us  
Jn 6,37  lo que el Pare me dóna, vindrà a  mi, i aquell que a mi vinga, no el  
Jn 6,37  dóna, vindrà a mi, i aquell que a  mi vinga, no el llançaré fora. 38 Puix he  
Jn 6,44  vosaltres. 44 Ningú pot venir a  mi si no és que el pòrtia lo Pare que m’  
Jn 6,45 que oigué i aprengué del Pare, ve a  mi. 46 No perquè algú haja vist al Pare,  
Jn 6,47  jo us dic que aquell que creu en  mi té la vida eterna. 48 Jo só lo pa de  
Jn 6,56  ma carn i beu ma sang, habita en  mi i jo en ell. 57 Així com lo Pare viu m’ 
Jn 6,57  per lo Pare, així qui em menja a  mi també viurà per mi. 58 Aquest és lo pa  
Jn 6,57  qui em menja a mi també viurà per  mi. 58 Aquest és lo pa que baixà del cel.  
Jn 6,65  jo us he dit que ningú pot venir a  mi si mon Pare no l’hi concedeix. 66 Des  
Jn 7,7  lo món no pot avorrir-vos, mes a  mi m’avorreix, perquè jo dono testimoni  
Jn 7,17  si és de Déu o si jo parlo de  mi mateix. 18 Qui parla de si mateix,  
Jn 7,23  per què vos indignau contra de  mi per haver jo curat a tot un home en  
Jn 7,28  a on só jo; mes jo no he vingut de  mi mateix, sinó que és verídic aquell que  
Jn 7,37  veu deia: –Si algú té set, vinga a  mi i bega. 38 Lo qui creu en mi, eixiran  
Jn 7,38  a mi i bega. 38 Lo qui creu en  mi, eixiran de son ventre, com diu l’  
Jn 8,12  llum del món: lo qui em segueix a  mi no camina en les tenebres, sinó que  
Jn 8,14  –Encara que jo dónia testimoni de  mi mateix, mon testimoni és verídic,  
Jn 8,18  18 Jo só lo qui dono testimoni de  mi mateix, i el Pare que m’ha enviat dóna 
Jn 8,18  ha enviat dóna també testimoni de  mi. 19 Llavors ells li deien: –A on és ton 
Jn 8,19  Jesús respongué: –Ni em coneixeu a  mi ni a mon Pare. Si em coneguésseu a mi,  
Jn 8,19  ni a mon Pare. Si em coneguésseu a  mi, també coneixeríeu a mon Pare. 20 Jesús 
Jn 8,28  que jo só i que no faç res de  mi mateix, sinó que parlo lo que m’ha  
Jn 8,29  29 I el qui m’ha enviat està ab  mi, i no m’ha deixat sol, perquè jo faç  
Jn 8,42 vostre pare, certament m’amaríeu a  mi, puix jo he proceït i vingut de Déu; no 
Jn 8,42  i vingut de Déu; no he vingut de  mi mateix, sinó que ell m’ha enviat. 43  
Jn 8,45 mentider i pare de la mentida. 45 A  mi, emperò, no em creeu, perquè vos dic la 
Jn 8,49  Pare, i vosaltres me deshonrau a  mi. 50 I jo no cerco ma pròpia glòria: hi  
Jn 8,54  respongué: –Si jo em glorifico a  mi mateix, la meva glòria no és res. Mon  
Jn 10,9 9 Jo só la porta. Lo qui éntria per  mi se salvarà, i entrarà, i eixirà, i  
Jn 10,14  mes ovelles, i elles me coneixen a  mi. 15 Així com lo Pare me coneix a mi,  
Jn 10,15 mi. 15 Així com lo Pare me coneix a  mi, així jo conec al Pare, i dono ma vida  
Jn 10,25  mon Pare, estes donen testimoni de  mi. 26 Mes vosaltres no creeu, perquè no  
Jn 10,36  l’Escriptura no pot faltar, 36 de  mi, a qui lo Pare ha santificat i ha  
Jn 10,38  si les faç i no em voleu creure a  mi, creeu a les obres, a fi de que conegau 
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Jn 10,38  i cregau que lo Pare està en  mi i jo en lo Pare. 39 I ells cercaven com 
Jn 11,25  i la vida; lo qui creu en  mi, encara que hagués mort, viurà. 26 I  
Jn 11,26  26 I aquell que viu i creu en  mi no morirà mai més. ¿Creus, tu, això? 27 
Jn 11,42 aquesta gent que està al rodador de  mi, a fi de que creguen que vós m’haveu  
Jn 12,8  los teniu ab vosaltres, mes a  mi no em teniu sempre. 9 I una gran  
Jn 12,30  –Aquesta veu no ha vingut per a  mi, sinó per a vosaltres. 31 Ara és lo  
Jn 12,32  de la terra, atrauré a tots envers  mi. 33 Això ho deia per a significar de  
Jn 12,44  alçà la veu i digué: –Qui creu en  mi no creu en mi, sinó en aquell que m’ha 
Jn 12,44 i digué: –Qui creu en mi no creu en  mi, sinó en aquell que m’ha enviat. 45 I  
Jn 12,45  m’ha enviat. 45 I lo qui em veu a  mi veu al que m’ha enviat. 46 Jo, llum,  
Jn 12,46  per a què tot aquell que creu en  mi no permanesca en tenebres. 47 I si algú 
Jn 12,49  dia. 49 Puix jo no he parlat de  mi mateix, sinó que el Pare que m’envià  
Jn 13,6  li diu: –Senyor, vós rentar-me a  mi los peus? 7 Respongué Jesús dient-li: 
Jn 13,8  jo no et rento, no tindràs part ab  mi. 9 Li diu Simó Pere: –Senyor, no  
Jn 13,18 Escriptura: “Aquell que menja pa ab  mi, alçarà contra mi son taló.” 19 Vos ho  
Jn 13,18  que menja pa ab mi, alçarà contra  mi son taló.” 19 Vos ho dic des d’ara,  
Jn 13,20  al que jo hauré enviat, me rep a  mi; i el qui em rep a mi, rep a aquell que 
Jn 13,20  me rep a mi; i el qui em rep a  mi, rep a aquell que m’ha enviat. 21  
Jn 13,38 li replicà: –Tu donaràs la vida per  mi? En veritat, en veritat te dic: no  
Jn 14,1 cor. Creeu en Déu, i creeu també en  mi. 2 En la casa de mon Pare hi ha moltes  
Jn 14,3  vosaltres, tornaré i us prendré ab  mi, per a què allà a on só jo estigueu  
Jn 14,6  la vida. Ningú ve al Pare sinó per  mi. 7 Si m’haguésseu conegut a mi,  
Jn 14,7 per mi. 7 Si m’haguésseu conegut a  mi, hauríeu conegut també a mon Pare; i  
Jn 14,9  conegut? Felip, lo qui em veu a  mi, veu també al Pare. Doncs, com dius:  
Jn 14,10  en lo Pare i que lo Pare està en  mi? Les paraules que jo us dic, no les dic 
Jn 14,10  que jo us dic, no les dic de  mi mateix; i el Pare que està en mi, ell  
Jn 14,10 de mi mateix; i el Pare que està en  mi, ell mateix fa les obres. 11 ¿No creeu  
Jn 14,11  en lo Pare i que lo Pare està en  mi? 12 Creeu-ho almenos per les obres  
Jn 14,12 en veritat vos dic que, qui creu en  mi, aqueix farà també les obres que jo  
Jn 14,20  mon Pare, i que vosaltres estau en  mi, i jo en vosaltres. 21 Qui té mos  
Jn 14,30  d’aquest món, mes no té res ab  mi. 31 Emperò a fi de que el món conega  
Jn 15,2 los sarments que no porten fruit en  mi, i aquells que dónien fruit, los podarà 
Jn 15,4 que vos he parlat. 4 Permaneixeu en  mi, i jo permaneixeré en vosaltres. A la  
Jn 15,4  vosaltres si no estau units ab  mi. 5 Jo só lo cep, vosaltres los  
Jn 15,5  los sarments. Lo qui està unit ab  mi, i jo ab ell, aqueix dóna molt fruit,  
Jn 15,5  dóna molt fruit, puix que sens  mi no podeu res. 6 Lo qui no permaneix en  
Jn 15,6 podeu res. 6 Lo qui no permaneix en  mi, serà llançat fora com un sarment, se  
Jn 15,7 foc, i cremarà. 7 Si permaneixeu en  mi, i mes paraules permaneixen en  
Jn 15,16 Pare. 16 No m’elegíreu vosaltres a  mi, sinó que jo us he elegit a vosaltres,  
Jn 15,18 primer que a vosaltres, m’avorrí a  mi. 19 Si fósseu del món, lo món vos  
Jn 15,20 que son amo.” Si m’han perseguit a  mi, també us han de perseguir a vosaltres; 
Jn 15,23  son pecat. 23 Lo qui m’avorreix a  mi, avorreix també a mon Pare. 24 Si jo no 
Jn 15,24  les han vistes i m’han avorrit a  mi i a mon Pare, 25 a fi de que es complís 
Jn 15,26  mon Pare, ell donarà testimoni de  mi. 27 I també vosaltres donareu  
Jn 16,3  perquè no han conegut al Pare ni a  mi. 4 Mes jo us he parlat aquestes coses  
Jn 16,9  9 De pecat, perquè no cregueren en  mi. 10 De justícia, perquè jo me’n vaig  
Jn 16,32  estic sol, perquè el Pare està ab  mi. 33 Vos he dit aquestes coses per a què 
Jn 16,33  coses per a què tingau pau en  mi. En lo món tindreu que sofrir  
Jn 17,20  aquells també que han de creure en  mi per medi de sa paraula; 21 a fi de que  
Jn 17,21  cosa, així com vós, Pare, sou en  mi, i jo en vós, així també sien ells una  
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Jn 17,23  nosaltres. 23 Jo en ells i vós en  mi, per a què ells sien fets perfets en  
Jn 17,23 los haveu amat així com m’amàreu a  mi. 24 Pare, jo desitjo que aquells que  
Jn 17,24  que vós m’haveu donat estiguen ab  mi allà a on jo só, per a què vègien ma  
Jn 18,8  que só jo. Si, doncs, me buscau a  mi, deixau anar aquestos. 9 Per a què es  
Jn 18,34 tu mateix o altres t’ho han dit de  mi? 35 Replicà Pilat: –Só jo, per ventura, 
Jn 18,35  i els pontífices t’han entregat a  mi. Què has fet? 36 Respongué Jesús: –Mon  
Jn 19,10  10 Per lo que Pilat li diu: –A  mi no em parles? No saps que està en mon  
Jn 19,11  –No tindries poder algun sobre  mi si no et fos donat de l’alt. Per lo  
Jn 20,21  Com lo Pare m’ha enviat a  mi, així vos envio jo també a vosaltres.  
Ac 2,25  »“Veia sempre al Senyor davant de  mi, puix ell està a ma dreta per a què jo  
Ac 3,22  d’entre vostres germans, com a  mi; a ell oireu en tot quant vos diga. 23  
Ac 8,24  digué: –Pregau vosaltres per a  mi al Senyor, per a què no vinga sobre mi  
Ac 8,24 al Senyor, per a què no vinga sobre  mi ninguna cosa de les que haveu dit. 25 I 
Ac 9,15  perquè est és un vas escollit per  mi per a portar mon nom davant dels  
Ac 11,5  baixava del cel, i vingué fins a  mi. 6 I com jo l’estigués mirant i  
Ac 11,11 a la casa a on jo posava, enviats a  mi des de Cesarea. 12 I em digué l’  
Ac 11,12  titubejar. I vingueren també ab  mi aquestos sis germans i entràrem en casa 
Ac 13,25  só ell. Mes veus aquí, després de  mi ve un a qui jo no só digne de deslligar 
Ac 20,24  coses, ni estimo més ma vida que a  mi mateix, ab tal que acàbia ma carrera i  
Ac 20,34  les coses necessàries a  mi i als que estaven ab mi. 35 Jo us he  
Ac 20,34  a mi i als que estaven ab  mi. 35 Jo us he mostrat en totes les coses 
Ac 22,9  persegueixes. 9 »I els que eren ab  mi vegeren realment la llum i tingueren  
Ac 22,13  que residien allí, 13 venint a  mi i posant-se’m davant, digué:  
Ac 22,17  vaig ésser arrebatat fora de  mi. 18 I el vegí que em deia: »–Dóna’t  
Ac 22,18  perquè no rebran ton testimoni de  mi. 19 »I jo diguí: »–Senyor, ells  
Ac 23,11  així com has donat testimoni de  mi en Jerusalem, convé que el dónies també 
Ac 24,19  me si tenien alguna cosa contra de  mi. 20 Altrament, diguen aquestos mateixos 
Ac 24,20  aquestos mateixos si trobaren en  mi alguna maldat quan jo compareguí davant 
Ac 25,5  principals d’entre vosaltres ab  mi, i si hi ha algun delicte en aquest  
Ac 25,9 judicat d’aquestes coses davant de  mi? 10 I Pau digué: –Davant del tribunal  
Ac 25,15 quan jo era a Jerusalem, acudiren a  mi los prínceps dels sacerdots i els  
Ac 25,17 lo tribunal i maní portar davant de  mi aquest home, 18 los acusadors del qual, 
Ac 25,24 multitud dels jueus ha recorregut a  mi en Jerusalem, demanant a crits que no  
Ac 26,13  del sol, la que em rodejà a  mi i als que anaven ab mi. 14 I havent  
Ac 26,13  em rodejà a mi i als que anaven ab  mi. 14 I havent caigut tots nosaltres en  
Ac 26,18 són santificats per la fe que és en  mi. 19 »Per lo qual, oh rei Agripa, jo no  
Rm 1,15  i a ignorants. 15 Així, en quant a  mi, estic prompte també a anunciar l’  
Rm 7,8  ocasió del manament, obrà en  mi tota concupiscència, perquè sens la  
Rm 7,13  pecat, engendrà la mort en  mi per medi de lo que era bo, a fi de que  
Rm 7,17  allò, sinó lo pecat que habita en  mi. 18 Perquè jo sé que en mi, ço és, en  
Rm 7,18  en mi. 18 Perquè jo sé que en  mi, ço és, en ma carn, no habita lo bé;  
Rm 7,18  bé; perquè lo voler lo bé està en  mi, mes no trobo lo modo de fer lo bé. 19  
Rm 7,20  obro, sinó lo pecat que habita en  mi. 21 Jo trobo, doncs, una llei, que quan 
Rm 7,21  voldria fer bé, lo mal resideix en  mi. 22 Perquè jo em deleito en la llei de  
Rm 14,11  doblegarà son genoll davant de  mi i tota llengua confessarà a Déu.» 12  
Rm 15,3  que et vituperen caigueren sobre  mi.» 4 Perquè totes les coses que abans  
Rm 15,30  ab vostres pregàries a Déu per a  mi, 31 per a què em desllíuria dels  
Rm 16,2  ella ha socorregut a molts, i a  mi en particular. 3 Saludau a Prisca i a  
Rm 16,9 Saludau a Urbà, que ha treballat ab  mi en Cristo Jesús, i a mon amat Estaqui.  
1Co 4,3  sia encontrat fiel. 3 En quant a  mi, poc m’importa ser judicat de  
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1Co 4,3 judici humà, puix ni jo em judico a  mi mateix. 4 Perquè de res m’acusa la  
1Co 4,6  he representat aquestes coses en  mi i en Apolo per amor de vosaltres, per a 
1Co 9,15  coses perquè es faça això ab  mi; puix millor m’és lo morir que no que  
1Co 9,16  estic obligat a això: puix ai de  mi, si jo no evangelisàs! 17 Per lo qual,  
1Co 11,2  perquè en tot vos recordau de  mi i guardau mes instruccions tals com jo  
1Co 11,24  és partit. Feu això en memòria de  mi.» 25 Així mateix prengué lo calze  
1Co 11,25  vegades ne beureu, en memòria de  mi.» 26 Perquè totes quantes vegades  
1Co 14,11  i el que parla serà bàrbaro per a  mi. 12 Així mateix vosaltres, ja que sou  
1Co 15,8  8 I finalment se m’aparegué a  mi també, com a un fill avortiu. 9 Puix jo 
1Co 15,10 só; i sa gràcia no ha estat vana en  mi, ans bé he treballat més copiosament  
1Co 15,10  sinó la gràcia de Déu que era ab  mi. 11 Per lo tant, sia jo, sien ells,  
1Co 16,4  que jo també hi vaja, vindran ab  mi. 5 I jo vindré a vosaltres quan pàssia  
1Co 16,11  -lo en pau per a què vinga a  mi, puix l’espero ab los germans. 12 I en 
1Co 16,21  ab bes sant. 21 La salutació, de  mi, Pau, ab ma pròpia mà. 22 Si algú no  
2Co 1,17  la carn, de manera que hi haja en  mi sí i no? 18 Emperò Déu verdader m’és  
2Co 1,19 vosaltres per nosaltres, ço és, per  mi i per Silvà i Timoteu, no fou sí i no,  
2Co 2,1  imposada. 1 Mes jo he resolt en  mi mateix de no venir altra vegada a  
2Co 2,2  jo us entristesc, ¿qui m’alegra a  mi després, sinó aquell que ha estat  
2Co 2,2  aquell que ha estat contristat per  mi? 3 I això mateix vos he escrit, a fi de 
2Co 7,7  vostres plors i vostre zel envers  mi, de modo que jo tinguí gran plaer. 8  
2Co 9,4  quan vinguen los de Macedònia ab  mi vos tròbien desprevinguts i tingam que  
2Co 11,10  10 Com la veritat de Cristo és en  mi, no se’m privarà de tenir aquesta  
2Co 11,28  de part de fora, carreguen sobre  mi diàriament ocurrències d’urgència, la  
2Co 12,5  aquest tal me gloriaré; emperò de  mi no em gloriaré, sinó en mes flaqueses.  
2Co 12,6  me continc, perquè ningú pènsia de  mi més de lo que veu en mi u ou de mi. 7 I 
2Co 12,6  pènsia de mi més de lo que veu en  mi u ou de mi. 7 I per a què la grandesa  
2Co 12,6  mi més de lo que veu en mi u ou de  mi. 7 I per a què la grandesa de les  
2Co 12,8  tres vegades que fos apartat de  mi. 9 I em digué: «T’és bastant ma  
2Co 12,9 mes flaqueses, per a què habítia en  mi la virtut de Cristo. 10 Per lo qual me  
2Co 12,20  i que vosaltres no em trobeu a  mi qual no em voldríeu. Que no hi haja  
2Co 13,3  una prova que Cristo parla en  mi, lo qual no és flac en vosaltres, ans  
Ga 1,2  2 i tots los germans que són ab  mi, a les iglésies de Galàcia. 3 Gràcia a  
Ga 1,24  24 I glorificaven a Déu en  mi. 2,Tit Capítol II Sant Pau predica ab  
Ga 2,1  a Jerusalem ab Bernabé, prenent ab  mi també a Tito. 2 I pugí per revelació, i 
Ga 2,3  en va. 3 Mes ni Tito que era ab  mi, essent gentil, fou compeŀlit a  
Ga 2,8  la circumcisió, lo mateix obrà en  mi també per als gentils.) 9 I quan Jaume, 
Ga 2,9  donaren la mà dreta a Bernabé i a  mi en senyal de companyia, per a què  
Ga 2,20 visc; mes no jo, sinó Cristo viu en  mi. I la vida que ja jo visc en la carn,  
Ga 2,20 m’amà i s’entregà a si mateix per  mi. 21 No desprècio la gràcia de Déu,  
Ga 6,14  lo qual lo món és crucificat per a  mi, i jo per al món. 15 Puix en Cristo  
Ef 3,2  gràcia de Déu que em fou donada a  mi envers vosaltres, 3 de quina manera,  
Ef 3,8  l’obra eficaç de son poder. 8 A  mi, que só el menor de tots los sants, m’ 
Ef 6,19  per tots los sants. 19 I per  mi, a fi de que em sia donat lo parlar, i  
Fl 1,21 vida, sia per mort. 21 Perquè per a  mi lo viure és Cristo, i lo morir és  
Fl 1,26  de que vostre regosig abúndia per  mi en Jesucrist, mediant lo meu retorn a  
Fl 1,30  lo mateix conflicte que vegéreu en  mi, i que ara oïu estar en mi. 2,Tit  
Fl 1,30  en mi, i que ara oïu estar en  mi. 2,Tit Capítol II Los exhorta a la unió 
Fl 2,18 ’s vosaltres i congratulau-vos ab  mi. 19 I espero en lo Senyor Jesús que  
Fl 2,22  de son pare, ell ha servit ab  mi en l’evangeli. 23 A ell, doncs, espero 
Fl 2,27  i no sols d’ell, sinó també de  mi, per a què jo no tingués tristesa sobre 
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Fl 2,30  la falta de vostres serveis envers  mi. 3,Tit Capítol III Diferència de la  
Fl 3,1 meus, regositjau’s en lo Senyor. A  mi certament no m’és molest l’escriure- 
Fl 4,3  a aquelles que treballaren ab  mi en l’evangeli, ab Climent i ab los  
Fl 4,9  après, i rebut, i oït, i vist en  mi, això feu; i el Déu de la pau serà ab  
Fl 4,10  a florir vostre cuidado envers  mi; puix encara que el teníeu, emperò vos  
Fl 4,15  ninguna iglésia comunicà ab  mi respecte de donar i rebre, sinó  
Fl 4,22  Jesús. 22 Los germans que estan ab  mi vos saluden. Vos saluden tots los  
Col 1,29  segons sa eficàcia que obra en  mi ab poder. 2,Tit Capítol II Exhorta als  
Col 4,18 a què el cúmplies.» 18 Salutació de  mi, Pau, ab ma pròpia mà. Recordau-vos  
2Te 3,17  tots vosaltres. 17 La salutació de  mi, Pau, ab ma pròpia mà, que és lo senyal 
1Tm 1,13  posant-me en lo ministeri, 13 a  mi, que era abans blasfemo, i perseguidor, 
1Tm 1,16  misericòrdia, per a què, en  mi lo primer, mostràs Jesucrist sa  
2Tm 1,8  testimoni de nostre Senyor, ni de  mi, que só presoner seu; ans bé sies  
2Tm 1,13  les paraules sanes que has oït de  mi, en la fe i caritat que és en Cristo  
2Tm 2,2  2 I les coses que has oït de  mi davant de molts testimonis, confia-  
2Tm 3,11  afliccions que vingueren sobre  mi en Antioquia, Iconi i en Listres; quals 
2Tm 4,8  donarà en aquell dia; i no sols a  mi, sinó també a aquells que amen la sua  
2Tm 4,8  Dóna’t pressa en venir prompte a  mi, 9 perquè Demas m’ha desemparat per l’ 
2Tm 4,11  Dalmàcia. 11 Solament Lluc està ab  mi. Pren a Marc i porta’l ab tu, puix m’ 
Tt 3,12  a Tiquic, dóna’t pressa a venir a  mi a Nicopolis, perquè he determinat  
Tt 3,15 15 Te saluden tots los que estan ab  mi. Saluda tu als que ens amen en la fe.  
Flm 11  inútil, mes ara és útil a tu i a  mi, 12 a qui he tornat a enviar: rep-lo  
Flm 13  pròpies. 13 Jo el volia detenir ab  mi, per a què em servís en lloc teu  
Flm 16  germà molt amat, especialment de  mi; ¿puix quant més de tu en la carn i en  
Flm 17  per company, rep-lo com a  mi mateix. 18 I si t’ha fet algun dany o  
Flm 19 dir-te que tu mateix te’m deus a  mi. 20 Sí, germà. Deixa’m regositjar en  
Flm 23 Te saluda Epafras, que està pres ab  mi per Jesucrist, Flm 24 Marc, Aristarc,  
He 1,5 li seré a ell Pare, i ell me serà a  mi Fill»? 6 I altra vegada, quan ell  
He 2,13  I en altre lloc: «Veeu-me aquí a  mi i als fills que Déu m’ha donat.» 14 I  
He 8,10  a ells son Déu, i ells seran per a  mi mon poble. 11 I no ensenyarà cada u a  
He 10,5  emperò un cos m’haveu apropiat a  mi. 6 Holocaustos i sacrificis per lo  
He 10,7  principi del llibre està escrit de  mi) per a fer vostra voluntat, oh Déu!» 8  
He 10,30 30 Perquè coneixem al que digué: «A  mi em toca la venjança; jo recompensaré,  
Ap 1,10  dia del Senyor, i oiguí detràs de  mi una gran veu, com de trompeta, 11 que  
Ap 1,12  a veure la veu del que parlava ab  mi. I girat, vegí set candeleros d’or; 13 
Ap 1,17  mort. I posà sa mà dreta sobre de  mi, dient: –No témies; jo só el primer i  
Ap 3,4 ses vestidures, los quals aniran ab  mi en vestidures blanques, perquè són  
Ap 3,20  a ell i soparé ab ell, i ell ab  mi. 21 »Al que vència, li concediré sentar 
Ap 3,21 vència, li concediré sentar-se ab  mi en lo meu trono; així com jo també he  
Ap 4,1  era com de trompeta que parlava ab  mi dient: –Puja aquí i et mostraré les  
Ap 10,8  cel, que parlava altra vegada ab  mi i deia: –Vés i pren lo llibre obert de  
Ap 21,9 les set plagues darreres i parlà ab  mi dient: –Vine aquí, i et mostraré l’  
Ap 21,15  l’Anyell. 15 I el que parlava ab  mi tenia una mida de canya d’or per a  
Ap 22,12  vinc prompte, i mon gallardó va ab  mi, per a recompensar a cada u segons ses  
Mc 14,34 congoixar-se. 34 I els digué: –La  mia ànima està trista fins a la mort,  
Mt 7,2  judicareu, sereu judicats, i ab la  mida ab què midareu, sereu midats. 3 I,  
Mc 4,24  compte lo que anau a oir. Ab la  mida ab què midareu, sereu midats, i als  
Lc 6,38  a la falda. Puix ab la mateixa  mida ab què amidareu sereu amidats. 39 I  
Jn 3,34  puix Déu no li donà l’Esperit ab  mida. 35 Lo Pare ama al Fill i posà totes  
2Co 10,13  doncs, no ens gloriam fora de  mida, sinó segons la mida de la regla ab  
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2Co 10,13  fora de mida, sinó segons la  mida de la regla ab què Déu nos ha midat,  
2Co 10,13  la regla ab què Déu nos ha midat,  mida que arribà fins a vosaltres. 14  
2Co 10,15  15 no gloriant-nos fora de  mida en los treballs dels altres, sinó  
2Co 11,23  moltes vegades, en assots fora de  mida, en perills de mort molt sovint. 24  
Ef 4,7  donada la gràcia conforme a la  mida del do de Cristo. 8 Per lo qual diu:  
Ef 4,13  Fill de Déu, a baró perfet, a la  mida de l’edat madura de Cristo. 14 Per a 
Ap 21,15 15 I el que parlava ab mi tenia una  mida de canya d’or per a amidar la  
Ap 21,17  quaranta-i-quatre colzes de la  mida de l’home, que era la de l’àngel.  
Mt 7,2 sereu judicats, i ab la mida ab què  midareu, sereu midats. 3 I, per què,  
Mc 4,24  que anau a oir. Ab la mida ab què  midareu, sereu midats, i als que oïu se us 
2Co 10,13  mida de la regla ab què Déu nos ha  midat, mida que arribà fins a vosaltres.  
Mt 7,2  i ab la mida ab què midareu, sereu  midats. 3 I, per què, doncs, veus la volva 
Mc 4,24  Ab la mida ab què midareu, sereu  midats, i als que oïu se us donarà més. 25 
Mc 3,3  que tenia la mà seca: –Alça’t al  mig. 4 I els diu: –És lícit en dia de  
Mc 14,60 los testimonis. 60 I alçant-se en  mig lo sumo sacerdot, preguntà a Jesús  
Lc 5,19  despenjaren lo llit posant-lo al  mig davant de Jesús. 20 I quan vegé la fe  
Lc 6,8  seca la mà: –Alça’t i posa’t al  mig. I ell, alçant-se, se posà en peu. 9 
Lc 10,30 lo ferit, se n’anaren deixant-lo  mig mort. 31 Succeí, doncs, que baixava  
Lc 11,27  estant dient això, una dona del  mig del poble alçà la veu i digué:  
Lc 17,11  anant ell a Jerusalem, passava per  mig de la Samària i de la Galilea. 12 I a  
Lc 23,45  i lo vel del temple se rompé pel  mig. 46 I Jesús, donant un gran crit,  
Jn 7,14  temor dels jueus. 14 I envers lo  mig de la festa, Jesús pujà al temple i  
Jn 8,9  sol Jesús i la dona, que estava al  mig. 10 Llavors Jesús, alçant-se dret i  
Jn 8,59  isqué del temple havent passat pel  mig d’ells, i així se n’anà. 9,Tit  
Jn 19,18  l’altre a l’altre, i Jesús al  mig. 19 I Pilat escrigué un rètol i el  
Jn 20,19  vingué Jesús i, presentant-se al  mig d’ells, los digué: –La pau sia ab  
Ac 1,18  i penjant-se, se rebentà pel  mig, i totes ses entranyes quedaren  
Ac 4,7  7 I fent-los presentar al  mig, los preguntaren: –Ab quin poder, o en 
Ac 17,33  sobre això. 33 Així Pau isqué del  mig d’ells. 34 No obstant, alguns se li  
Ac 23,10 als soldats i que el traguessen del  mig d’ells i que el portassen a la  
2Co 6,17  17 Per lo tant, «eixiu-vos del  mig d’ells i apartau-vos, diu lo  
Col 2,14  nos era contrari, i el tragué del  mig clavant-lo en sa creu. 15 I  
2Te 2,7  retindrà fins que ell sia tret del  mig. 8 I llavors se descobrirà aquell  
Ap 8,13  la veu d’una àliga que volava per  mig del cel dient en gran veu: –Ai, ai, ai 
Ap 11,9  cossos morts d’ells tres dies i  mig; i no permetran que sos cossos sien  
Ap 11,11  terra. 11 I al cap de tres dies i  mig entrà en ells l’esperit de vida  
Ap 14,6  6 I vegí un altre àngel volant per  mig del cel, que tenia l’evangeli etern  
Ap 19,17  a tots los aucells que volaven per  mig del cel: –Veniu i juntau-vos a la  
Mt 12,Tit  de Jonàs. Ninivites. Reina del  migdia. 1 En aquell temps anava Jesús un  
Mt 12,42  és més que Jonàs. 42 La reina del  migdia s’alçarà en judici contra aquesta  
Lc 11,31  aquesta generació. 31 La reina del  migdia s’alçarà en judici contra los  
Lc 12,55  així. 55 I quan corre vent de  migdia, dieu: “Farà calor”, i és així. 56  
Lc 13,29  i d’occident, del nord i del  migdia, i se sentaran a taula en el Regne  
Ac 8,26  –Alça’t i vés-te’n cap al  migdia per la senda que baixa de Jerusalem 
Ac 26,13 dels prínceps dels sacerdots, 13 al  migdia vegí, oh rei, en lo camí una llum  
Ap 21,13 portes, a tramuntana tres portes, a  migdia tres portes, i tres portes a  
Ac 27,13  i al coro. 13 I corrent vent de  migjorn, pensant tenir ja lograt son  
Ac 28,13  i tenint un altre dia vent de  migjorn, arribàrem al següent a Puzol, 14  
He 11,37  i presons; 37 foren apedregats,  migpartits, posats a prova, moriren mort  
Mt 5,41  al que t’oblíguia a anar carregat  mil passos, vés ab ell altres dos mil. 42  
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Mt 5,41  mil passos, vés ab ell altres dos  mil. 42 Al qui et demània, dóna-li. I al 
Mt 14,21  número dels que menjaren fou cinc  mil homes, sens contar dones ni criatures. 
Mt 15,38  38 I los que menjaren foren quatre  mil homes, sens contar dones ni criatures. 
Mt 16,9  recordau dels cinc pans per a cinc  mil homes, i quants coves de bocins ne  
Mt 16,10  10 ¿Ni dels set pans per a quatre  mil homes, i quants coves ne recollíreu?  
Mt 18,Tit  dels enemics. Paràbola dels deu  mil talents. 1 En aquella hora s’  
Mt 18,24  se li presentà un que li devia deu  mil talents. 25 I com no tingués d’a on  
Mc 5,13  i el ramat, en número com de dos  mil, se precipità ab gran ímpetu en lo  
Mc 6,44  44 I els que ne menjaren eren cinc  mil homes. 45 I luego donà pressa a sos  
Mc 8,9 els que en menjaren eren com quatre  mil; i els despedí. 10 I entrant luego en  
Mc 8,19  jo partí los cinc pans entre cinc  mil, quants coves recollíreu plens de  
Mc 8,20  –I quan los set pans entre quatre  mil, quantes senalles omplíreu de bocins?  
Lc 9,14  14 Perquè eren com cosa de cinc  mil homes. I ell digué a sos deixebles:  
Lc 14,31  despai abans si podrà ab deu  mil homes eixir a fer frente al que ve  
Lc 14,31  al que ve contra d’ell ab vint  mil? 32 Sinó que li enviarà una ambaixada  
Jn 6,10  doncs, com en número de cinc  mil homes. 11 Jesús prengué los pans i,  
Ac 2,Tit  Primer sermó de sant Pere. Tres  mil persones se converteixen. Vida dels  
Ac 2,41  anyadiren aquell dia cerca de tres  mil persones. 42 I ells perseveraven en la 
Ac 4,4  i fou lo número dels barons cinc  mil. 5 I succeí que al dia següent se  
Ac 19,19  trobaren que pujava a cinquanta  mil denaris. 20 D’aqueix modo creixia i  
Ac 21,38  i te’n portares al desert quatre  mil bandolers? 39 I Pau li digué: –Jo,  
Rm 11,4  de Déu? «M’he reservat set  mil barons que no han doblat lo genoll  
1Co 4,15  15 Perquè encara que tingau deu  mil instructors en Cristo, emperò no molts 
1Co 9,Tit fent-se tot per a tots, i sofrint  mil treballs per guanyar per a Déu a tot  
1Co 10,8  un dia ne moriren vint-i-tres  mil. 9 Ni tentem a Cristo, com alguns d’  
1Co 14,19  també als altres, que no deu  mil paraules en llengua desconeguda. 20  
2Pe 3,8  un dia respecte del Senyor és com  mil anys, i mil anys, com un dia. 9 No  
2Pe 3,8  del Senyor és com mil anys, i  mil anys, com un dia. 9 No retarda, doncs, 
Jud 14  «Veus aquí vingué lo Senyor entre  mil de sos sants, 15 a fer judici contra  
Ap 7,4  era cent i quaranta-i-quatre  mil senyalats de totes les tribus dels  
Ap 7,5  5 De la tribu de Judà, dotze  mil senyalats. De la tribu de Rubèn, dotze 
Ap 7,5  De la tribu de Rubèn, dotze  mil senyalats. De la tribu de Gad, dotze  
Ap 7,5  De la tribu de Gad, dotze  mil senyalats. 6 De la tribu d’Aser,  
Ap 7,6  6 De la tribu d’Aser, dotze  mil senyalats. De la tribu de Neftali,  
Ap 7,6  De la tribu de Neftali, dotze  mil senyalats. De la tribu de Manassès,  
Ap 7,6  De la tribu de Manassès, dotze  mil senyalats. 7 De la tribu de Simeon,  
Ap 7,7  7 De la tribu de Simeon, dotze  mil senyalats. De la tribu de Leví, dotze  
Ap 7,7  De la tribu de Leví, dotze  mil senyalats. De la tribu d’Isacar,  
Ap 7,7  De la tribu d’Isacar, dotze  mil senyalats. 8 De la tribu de Zabulon,  
Ap 7,8  8 De la tribu de Zabulon, dotze  mil senyalats. De la tribu de Josep, dotze 
Ap 7,8  De la tribu de Josep, dotze  mil senyalats. I de la tribu de Benjamí,  
Ap 7,8  I de la tribu de Benjamí, dotze  mil senyalats. 9 Després d’això mirí, i  
Ap 11,3  i profetisaran, vestits de sac,  mil dos-cents i xixanta dies. 4 Aquestes 
Ap 11,13  foren morts dels homes set  mil, i els demés foren atemorisats, i  
Ap 12,6  de Déu, per a ser alimentada allí  mil dos-cents i xixanta dies. 7 I hi  
Ap 14,1  i ab ell cent i quaranta-quatre  mil que tenien escrit en sos fronts lo nom 
Ap 14,3  cent i quaranta-i-quatre  mil que foren rescatats de la terra. 4  
Ap 14,20 brides dels cavalls per l’espai de  mil i sis-cents estadis. 15,Tit Capítol  
Ap 20,Tit encadena a Satanàs en l’abisme per  mil anys, durant los quals les ànimes dels 
Ap 20,2 lo diable i Satanàs, i el lligà per  mil anys, 3 i el ficà en l’abisme, i el  
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Ap 20,3  fins que s’hagen complerts los  mil anys; i després d’això convé que sia  
Ap 20,4  i regnaren ab Cristo per espai de  mil anys. 5 Emperò los altres morts no  
Ap 20,5  vida fins que hagueren passat los  mil anys. Aquesta és la primera  
Ap 20,6 Déu i de Cristo, i regnaran ab ells  mil anys. 7 I quan sien acabats los mil  
Ap 20,7 mil anys. 7 I quan sien acabats los  mil anys serà deslligat Satanàs de sa  
Ap 21,16  ab la canya d’or, i tenia dotze  mil estadis; i la llargària, i l’alçària, 
Lc 5,Tit des de la barca de sant Pere. Pesca  milagrosa. Curació d’un leprós i d’un  
Jn 21,Tit  cerca del mar de Tiberíades. Pesca  milagrosa. Amor de sant Pere. Jesús li  
Jn 4,Tit  lo Senyor a sos deixebles. Cura  milagrosament al fill d’un gran senyor. 1 
Ac 20,Tit  a Eutic. Plàtica de Pau en  Milet. 1 I després que cessà l’alborot,  
Ac 20,15  en Samos, i al següent vinguérem a  Milet. 16 Perquè Pau s’havia proposat  
Ac 20,17  lo dia de Pentecostes. 17 I des de  Milet envià a Èfeso, cridant als ancians  
2Tm 4,20  i a Tròfim lo deixí malalt en  Milet. 21 Apressura’t a venir abans de l’ 
Lc 2,13  ab l’àngel un exèrcit de la  milícia celestial que alabava a Déu i  
Ac 7,42  i els abandonà a que servissen la  milícia del cel, així com està escrit en  
2Co 10,4  carn. 4 Perquè les armes de nostra  milícia no són carnals, sinó poderoses en  
Fl 2,25  germà, coadjutor i company meu en  milícia, i vostre messatger, que m’ha  
1Tm 1,18  per a què per elles milíties bona  milícia, 19 tenint fe i bona consciència,  
Ap 9,16  d’a cavall era de dos-cents  milions. I jo oiguí lo número d’ells. 17  
2Co 10,3  encara que caminam en la carn, no  militam segons la carn. 4 Perquè les armes 
Ac 23,Tit  Lísias l’envia ab escolta  militar a Cesarea, a Fèlix, governador  
1Tm 1,18  fetes de tu, per a què per elles  milíties bona milícia, 19 tenint fe i bona 
Ap 5,11  ancians; i el número d’ells era  millars de millars, 12 que deien en alta  
Ap 5,11  i el número d’ells era millars de  millars, 12 que deien en alta veu: –Digne  
Lc 5,39  lo novell, puix dirà: “Lo vell és  millor.” 6,Tit Capítol VI Jesús defensa  
Lc 10,42  necessària, i Maria ha escollit la  millor part, la qual no li serà presa.  
Jn 4,52  l’hora en què ell se sentí  millor, li respongueren: –Ahir a les set  
1Co 7,38  fa bé; i aquell que no la casa, fa  millor. 39 La muller està lligada per la  
1Co 9,15  perquè es faça això ab mi; puix  millor m’és lo morir que no que ningú me  
1Co 11,17  lo congregar-vos no per a lo  millor sinó per a lo pitjor. 18 Perquè,  
Fl 1,10  10 per a què aproveu lo  millor i siau sincers i sens ofensa fins  
Fl 1,23  d’estar ab Cristo, lo que és molt  millor. 24 Ab tot, lo permanèixer en la  
1Tm 6,2  germans; ans bé servesquen-los  millor perquè són fiels i amats,  
2Tm 1,Tit  l’evangeli per a manifestar  millor sa fe. Se condol d’alguns de l’  
He 7,19  sinó que fou introducció a  millor esperança, per la qual nos acercam  
He 8,6  més exceŀlent quant és mediador de  millor pacte (testament), lo qual fou  
He 11,16  16 Emperò ara n’apeteixen una de  millor, ço és, la celestial. I per això  
He 11,35  sa vida per a poder alcançar  millor resurrecció. 36 Altres sofriren  
He 11,40  40 havent Déu disposat alguna cosa  millor per a nosaltres a fi de que ells  
He 12,24  aspersió d’aquella sang que parla  millor que la d’Abel. 25 Mirau que no  
1Pe 3,17  conversació en Cristo. 17 Puix  millor és, si és la voluntat de Déu, que  
2Pe 2,21  que el primer. 21 Per lo qual  millor los hauria estat no haver conegut  
Ac 27,21 i, posat dret enmig d’ells, digué:  –Millor hauria estat, sens dubte, oh  
Mc 5,26  quant tenia sens haver conseguit  millora, ans bé estava pitjor, 27 quan  
He 6,9  de vosaltres esperam coses  millors, i que condueixen a salvació,  
He 7,4  Abraham donà lo delme de les coses  millors. 5 I certament los que d’entre  
He 8,6  lo qual fou establert sobre  millors promeses. 7 Puix si aquell primer  
He 9,23  mateixes celestials, ab sacrificis  millors que estos. 24 Perquè Cristo no ha  
Ac 21,20  digueren: –Tu veus, germà, quants  mils jueus hi ha que han cregut, i tots  
He 12,22  i a una companyia de molts  mils d’àngels, 23 i a la general  
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Lc 19,16 lo primer i digué: »–Senyor, vostra  mina ha guanyat deu mines. 17 »I li digué: 
Lc 19,18  lo segon i digué: »–Senyor, vostra  mina ha guanyat cinc mines. 19 »Digué a  
Lc 19,20  digué: »–Senyor, aquí teniu vostra  mina, la qual he tingut guardada dins d’  
Lc 19,24  que estaven allí: »–Preneu-li la  mina i donau-la al que té les deu mines. 
Mt 24,43  estaria vetllant i no deixaria  minar sa casa. 44 Per lo tant, estau  
Lc 19,Tit  de Zaqueu. Paràbola de les cent  mines. Entra Jesús triümfant en Jerusalem. 
Lc 19,13  a deu de sos criats, los donà deu  mines de plata i els digué: »–Negociau ab  
Lc 19,16  vostra mina ha guanyat deu  mines. 17 »I li digué: »–Està bé, oh bon  
Lc 19,18  vostra mina ha guanyat cinc  mines. 19 »Digué a est: »–Tu tindràs mando 
Lc 19,24 mina i donau-la al que té les deu  mines. 25 »I li respongueren: »–Senyor, ja 
Lc 19,25  respongueren: »–Senyor, ja té deu  mines. 26 »–Puix jo us dic, que a tot  
Mt 5,19  així als homes, serà anomenat  mínim en lo Regne del cel. Mes aquell que  
Mt 11,11  Baptista. Emperò aquell que és lo  mínim en lo Regne del cel, és més gran que 
Mt 5,19  doncs, que viòlia un d’aquestos  mínims manaments, i ensènyia així als  
Lc 1,8 I succeí que, exercint Zacaries son  ministeri de sacerdot davant de Déu,  
Lc 1,23  hagueren complert los dies de son  ministeri, se n’anà a sa casa. 24 I  
Ac 1,17 ab nosaltres i tenia part en aquest  ministeri. 18 Aquest, doncs, posseí un  
Ac 1,25  a què ocúpia lo puesto en aquest  ministeri i apostolat, del qual per sa  
Ac 6,1  ses viudes eren despreciades en lo  ministeri de cada dia. 2 Per lo tant, los  
Ac 7,53  Vosaltres, que rebéreu la Llei per  ministeri d’àngels i no l’haveu  
Ac 12,25  després d’haver complert son  ministeri, prenent ab ells a Joan, per  
Ac 13,5  jueus. I tenien també a Joan en lo  ministeri. 6 I havent atravessat tota la  
Ac 20,24  ab tal que acàbia ma carrera i el  ministeri de la paraula que he rebut del  
Ac 21,19 havia fet entre els gentils per son  ministeri. 20 I quan ells ho oigueren  
Rm 11,13  apòstol dels gentils, honraré mon  ministeri 14 per si d’alguna manera puc  
Rm 12,7  la proporció de la fe; 7 o de  ministeri, ministrant; o lo qui ensenya,  
2Co 3,7  l’esperit dóna vida. 7 I si el  ministeri de mort, gravat ab lletres sobre 
2Co 3,8  8 ¿com no serà més gloriós lo  ministeri de l’Esperit? 9 Perquè si el  
2Co 3,9  de l’Esperit? 9 Perquè si el  ministeri de condemnació fou glòria, molt  
2Co 3,9  molt més deu abundar en glòria lo  ministeri de justícia. 10 Perquè lo que  
2Co 4,1  lo tant, tenint nosaltres aquest  ministeri, segons la misericòrdia que  
2Co 5,18  a si per Jesucrist, i ens donà lo  ministeri de la reconciliació. 19 Perquè  
2Co 6,3  perquè no sia vituperat nostre  ministeri. 4 Ans bé en totes les coses  
2Co 8,4  la gràcia i la comunicació del  ministeri que es dóna als sants. 5 I ho  
2Co 11,Tit  gloriant-se d’haver exercit son  ministeri sens rebre ningun auxili, i dels 
Ef 4,12  dels sants, per a l’obra del  ministeri, per a l’edificació del cos de  
Col 4,17  I dieu a Arquip: «Té compte en lo  ministeri que has rebut en lo Senyor, per  
1Tm 1,Tit  lo fi de la Llei. Obligacions del  ministeri episcopal. 1 Pau, apòstol de  
1Tm 1,12  tingué per fiel, posant-me en lo  ministeri, 13 a mi, que era abans  
1Tm 3,10  abans, i llavors exercesquen lo  ministeri si són trobats irreprensibles.  
1Tm 3,13  los que haguessen exercit bé son  ministeri, adquiriran per a si un bon grau 
1Tm 5,Tit  los presbíteros que cumplen bé son  ministeri; que ha de corretgir los pecats  
2Tm 4,5  d’un evangelista, compleix ton  ministeri, sies temperat. 6 Perquè jo ja  
2Tm 4,11  ’l ab tu, puix m’és útil per al  ministeri. 12 A Tiquic l’he enviat a  
He 1,14  esperits servidors, enviats per a  ministeri en favor d’aquells que han de  
He 8,6  6 Mes ara ell ha alcançat un  ministeri tant més exceŀlent quant és  
He 9,6  per a complir les funcions de son  ministeri. 7 Emperò en lo segon entrava  
He 9,21  lo tabernacle i tots los vasos del  ministeri. 22 I quasi totes les coses,  
He 10,11  se presenta cada dia a exercir son  ministeri i a oferir moltes vegades los  
1Co 12,5  un mateix. 5 Hi ha diferències de  ministeris, emperò és un mateix lo Senyor. 
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1Pe 4,11  com los oracles de Déu; si algú  ministra, minístria conforme a la virtut  
2Co 9,12 donades gràcies a Déu. 12 Perquè la  ministració d’aquest servei, no solament  
2Co 9,13  que per l’experiència d’aquesta  ministració donen glòria a Déu per la  
2Co 3,3  que vosaltres sou carta de Cristo,  ministrada per nosaltres i escrita no ab  
2Co 8,19  peregrinació ab aquesta gràcia,  ministrada per nosaltres a glòria del  
2Co 8,20  vituperar en aquesta abundància  ministrada per nosaltres; 21 procurant l’ 
Ac 13,2  tetrarca, i Saulo. 2 I estant ells  ministrant al Senyor, i dejunant, l’  
Rm 12,7  de la fe; 7 o de ministeri,  ministrant; o lo qui ensenya, en doctrina; 
Rm 15,16  de Jesucrist entre els gentils,  ministrant l’evangeli de Déu, a fi de que 
Rm 15,25  ara me’n vaig a Jerusalem per a  ministrar als sants. 26 Perquè la  
Rm 15,27 coses espirituals, deuen també ells  ministrar-los en les coses carnals. 28  
He 6,10  envers son nom, en lo que haveu  ministrat i ministrau als sants. 11 I  
He 6,10  nom, en lo que haveu ministrat i  ministrau als sants. 11 I nosaltres  
Lc 4,20  tancat lo llibre, l’entregà al  ministre i se sentà. I tots quants se  
Ac 26,16  a tu, a fi de constituir-te  ministre i testimoni de les coses que has  
Rm 13,4  d’ella. 4 Perquè el príncep és  ministre de Déu per a ton bé. Emperò si  
Rm 13,4  no en va, porta l’espasa; puix és  ministre de Déu, venjador en ira contra  
Rm 15,8  Déu. 8 Doncs dic que Jesucrist fou  ministre de la circumcisió per la veritat  
Rm 15,16 és dada de part de Déu 16 de ser jo  ministre de Jesucrist entre els gentils,  
Ga 2,17 també pecadors, ¿és per això Cristo  ministre de pecat? No, per cert! 18 Perquè 
Ef 3,7  7 Del qual jo he estat constituït  ministre, segons lo do de la gràcia de Déu 
Ef 6,21  germà nostre caríssim i fiel  ministre en lo Senyor, 22 a qui us he  
Col 1,Tit  i el redemptor dels homes. Pau és  ministre de l’evangeli per anunciar lo  
Col 1,7  que és per a vosaltres un fiel  ministre de Cristo Jesús; 8 lo qui ens  
Col 1,23  lo cel, del qual jo, Pau, só fet  ministre. 24 Lo qual ara me regositjo en  
Col 1,25  la Iglésia; 25 de la que jo só fet  ministre, segons la dispensació de Déu que 
Col 4,7  7 Mon caríssim germà Tiquic, fiel  ministre i conservo meu en lo Senyor, vos  
1Te 3,2  enviat a Timoteu, nostre germà i  ministre de Déu i colaborador nostre en l’ 
1Tm 4,6  això als germans, seràs bon  ministre de Jesucrist, criat ab les  
He 8,2 trono de la Majestat en los cels. 2  Ministre del santuari i del verdader  
Lc 1,2  vegeren ab sos propis ulls i foren  ministres de la paraula, 3 també a mi m’  
Jn 7,32  prínceps dels sacerdots enviaren  ministres per a prendre’l. 33 Mes Jesús  
Jn 7,45  sobre ell les mans. 45 I així los  ministres tornaren als prínceps dels  
Jn 7,46 –Per què no l’haveu portat? 46 Los  ministres respongueren: –Jamai home algun  
Jn 18,3 pres una companyia de soldats i els  ministres enviats per los pontífices i per 
Jn 18,12  I els soldats i son capità, i els  ministres dels jueus, prengueren a Jesús i 
Jn 18,18  –No ho só. 18 I els criats i els  ministres s’estaven al foc, perquè feia  
Jn 18,22  dit. 22 I havent dit això, un dels  ministres que era allí donà una bufetada a 
Jn 19,6  6 I luego que els pontífices i sos  ministres lo vegeren, se posaren a cridar  
Ac 5,22  22 Emperò quan anaren los  ministres i obrint la presó no els  
Ac 5,26  26 Llavors anà lo magistrat ab sos  ministres, i els portà sens violència,  
Rm 13,6  pagau també tributs, perquè són  ministres de Déu, servint-lo en això  
1Co 3,Tit  sens mirar al Senyor, de qui són  ministres, i exhorta a despreciar la  
1Co 4,1  1 Considéria’ns l’home com  ministres de Cristo i dispensadors dels  
2Co 3,6  de Déu, 6 lo qual nos ha fet també  ministres idòneos del Nou Testament, no de 
2Co 6,Tit  Capítol VI Modo de proceir dels  ministres de l’evangeli i avís als fiels  
2Co 6,4 totes les coses conduïm-nos com a  ministres de Déu, en molta paciència, en  
2Co 11,15  15 I així no és molt que els seus  ministres se transfigúrien en ministres de 
2Co 11,15  seus ministres se transfigúrien en  ministres de justícia, lo fi dels quals  
2Co 11,23 d’Abraham? També ho só jo. 23 ¿Són  ministres de Cristo? –parlo com un  
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He 1,7  fa a sos àngels, esperits, i a sos  ministres, flama de foc.» 8 Mes al Fill li 
1Pe 5,Tit  bé. 5,Tit Capítol V Exhorta als  ministres de la Iglésia que govèrnien ab  
1Co 3,5  ¿qui és Apolo, o qui és Pau? 5  Ministres d’aquell en qui creeu, i segons 
1Pe 4,11  oracles de Déu; si algú ministra,  minístria conforme a la virtut que Déu  
He 1,12  tu ets lo mateix i tos anys no  minvaran.» 13 Puix a quin dels àngels  
Jn 6,9  Pere, li digué: 9 –Aquí hi ha un  minyó que té cinc pans d’ordi i dos  
Mt 9,Tit  un fluix de sang. Ressuscita a una  minyona i dóna vista a dos cegos. Cura a  
Mc 6,22  ab ell a taula, digué el rei a la  minyona: –Demana’m lo que vulles i t’ho  
Mc 6,28  cap en una plata, i lo donà a la  minyona; i la minyona lo donà a sa mare.  
Mc 6,28 plata, i lo donà a la minyona; i la  minyona lo donà a sa mare. 29 I quan sos  
Ac 12,13  ell a la porta del pati, una  minyona anomenada Rode isqué a escoltar.  
Ac 16,16 oració se’ns féu a l’encontre una  minyona que tenia esperit de Piton i  
Jn 21,5 que fos Jesús. 5 I Jesús los digué:  –Minyons, teniu res per menjar? Ells  
Jud 9  de la Majestat. 9 Quan l’arcàngel  Miquel, disputant ab lo diable, altercava  
Ap 12,7  hagué una gran batalla en lo cel:  Miquel i sos àngels peleaven contra el  
Lc 20,18  sobre qui ella caiga serà fet  miques. 19 Llavors los prínceps dels  
Ap 2,27  i com vasos de terra seran fets  miques. 28 Així com jo també ho tinc rebut 
Lc 9,62  d’haver posat sa mà a l’arada  mira endarrere, és apte per al Regne de  
Lc 22,31  digué lo Senyor: –Simó, Simó,  mira que Satanàs vos ha demanat per a  
Jn 7,52  galileu? Examina les Escriptures i  mira com no ix profeta algun de Galilea.  
Jn 12,15  15 «No témies, filla de Sion:  mira a ton rei que ve assentat sobre un  
Jn 20,27  diu a Tomàs: –Posa aquí ton dit, i  mira mes mans, i dóna’m ta mà, i posa-  
Ac 27,12  ella, per ser un port de Creta que  mira a l’àfrico i al coro. 13 I corrent  
Mt 8,4  sa llepra. 4 I li digué Jesús:  –Mira, no ho digues a ningú, sinó vés-te 
Mt 12,2  veent-ho los fariseus, li deien:  –Mira, tos deixebles fan lo que no és  
Mt 12,47  parlar ab ell. 47 I un li digué:  –Mira que ta mare i tos germans estan  
Mt 21,5  diu: 5 «Dieu a la filla de Sion:  Mira que ton rei ve, ple de mansuetud,  
Mt 24,23  23 »Llavors, si algú vos digués:  “Mira, lo Cristo està aquí”, o “Allí”, no  
Mc 1,44  lo despedí 44 dient-li:  –Mira, no ho digues a ningú; ans bé vés,  
Mc 2,24  24 I els fariseus li deien:  –Mira, per què fan en dissabte lo que no  
Mc 15,4  vegada dient: –No respons res?  Mira de quantes coses t’acusen. 5 Emperò  
Lc 2,48  t’has portat així ab nosaltres?  Mira com ton pare i jo, afligits, t’hem  
Lc 13,7 n’hi trobà. 7 I digué al vinyader:  »–Mira, fa tres anys que vinc a cercar  
Lc 13,32  –Anau, i dieu a aquell rabós:  “Mira que jo llanço dimonis i dono perfeta 
Ac 3,4  en ell juntament ab Joan, digué:  –Mira’ns. 5 I ell los mirava ab atenció,  
Ac 22,26  anà al tribú i li donà avís dient:  –Mira lo que vas a fer, perquè aquest home 
Ac 27,5  Cilícia i de Pamfília, arribàrem a  Mira de Lícia. 6 I allí, trobant lo  
He 8,5  estava per acabar lo tabernacle:  «Mira», diu, «que faces totes les coses  
Ap 3,11  als habitants de la terra. 11  Mira que vinc luego: guarda lo que tens,  
Ap 19,10 sos peus per adorar-lo. I em diu:  –Mira no ho faces; jo só coservo teu i de  
Lc 22,56  vist una criada sentat al foc, lo  mirà ab atenció i digué: –Aquest també era 
Lc 22,61  gall. 61 I girant-se lo Senyor,  mirà a Pere. I Pere se recordà de la  
Jn 20,11  i estant així plorant, s’abaixà i  mirà en lo sepulcre, 12 i vegé a dos  
Jm 1,24  son natiu rostro; 24 perquè es  mirà a si mateix, i se n’anà, i luego s’ 
Mc 6,5  sos parents. 5 I no podia allí fer  miracle algun; solament curà alguns pocs  
Lc 23,8  i esperava veure-li fer algun  miracle. 9 Li féu, doncs, moltes  
Jn 4,54  sa casa. 54 Aquest fou lo segon  miracle que Jesús féu quan hagué vingut de 
Jn 5,Tit  Los jueus lo calumnien per aquest  miracle i el Senyor alega contra ells, a  
Jn 6,14  14 I havent vist aquells homes lo  miracle que Jesús havia fet, deien:  
Jn 6,30  ha enviat. 30 I li digueren: –Quin  miracle, doncs, feu vós per a què vejam i  
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Jn 9,Tit  Murmuren los fariseus d’aquest  miracle i excomuniquen al cego, que,  
Jn 9,30  home i els digué: –En això està lo  miracle, que vosaltres no sabeu d’a on és 
Jn 10,41  molts a ell dient: –Joan no ha fet  miracle algun, 42 mes totes quantes coses  
Jn 12,18  per haver oït que havia fet aquest  miracle. 19 I los fariseus se deien los  
Ac 4,16  que ha estat fet per ells un  miracle notable, és manifest a tots los  
Mt 14,Tit  Capítol XIV Mort de Joan Baptista.  Miracle dels cinc pans. Jesús camina i fa  
Mc 6,Tit  Presó i mort de Joan Baptista.  Miracle dels cinc pans i dos peixos. Jesús 
Mc 8,Tit parlar als muts. 8,Tit Capítol VIII  Miracle dels set pans. Jesús instrueix a  
Jn 6,Tit  en mes paraules? 6,Tit Capítol VI  Miracle dels cinc pans. Camina Jesús sobre 
Ac 14,Tit l’Esperit Sant. 14,Tit Capítol XIV  Miracle de Pau i Bernabé. Lo que sofriren  
Mt 7,22  dimonis, i en ton nom férem molts  miracles?” 23 I llavors jo els diré  
Mt 9,Tit  a un esperitat mut i obra altres  miracles. Paràbola de la collita i dels  
Mt 11,20  s’havien obrat moltíssims de sos  miracles, perquè no s’havien arrepentit:  
Mt 13,54 li ve a aquest tal sabiduria i tals  miracles? 55 ¿Per ventura no és aquest lo  
Mt 13,58  en sa casa. 58 I no féu allí molts  miracles per raó de la incredulitat d’  
Mc 1,Tit  deixebles. Jesucrist obra vàrios  miracles. 1 Principi de l’evangeli de  
Mc 6,Tit  6,Tit Capítol VI Jesús obra pocs  miracles en sa pàtria, castigant així sa  
Mc 9,38  puix no hi ha ningú que faça  miracles en mon nom i puga luego parlar  
Mc 16,20  i confirmant la paraula ab los  miracles que l’acompanyaven. Amén. Lc  
Lc 4,Tit  la sogra de sant Pere i fa altres  miracles. 1 Emperò Jesús, ple de l’  
Lc 10,13  i en Sidon s’haguessen obrat los  miracles que s’han obrat en vosaltres,  
Jn 2,Tit Anuncia sa resurrecció. Obra vàrios  miracles. 1 D’allí a tres dies se feren  
Jn 2,11  en Canà de Galilea principi a sos  miracles i manifestà sa glòria, i sos  
Jn 2,23  cregueren en son nom veent los  miracles que feia. 24 Emperò Jesús no es  
Jn 3,2  de Déu, puix que ningú pot fer los  miracles que vós feu si Déu no és ab ell.  
Jn 4,48  li digué: –Vosaltres, si no veeu  miracles i prodigis, no creeu. 49 Aquell  
Jn 6,2  multitud de gent, perquè veien los  miracles que feia sobre los que estaven  
Jn 6,26  me cercau, no per raó dels  miracles que haveu vist, sinó perquè  
Jn 7,31  lo Cristo, ¿farà, per ventura, més  miracles que els que fa aquest? 32 Los  
Jn 9,16  un home pecador pot fer aquestos  miracles? I hi havia dissensió entre ells. 
Jn 11,47 farem?, perquè aquest home fa molts  miracles. 48 Si el deixam fer, tots  
Jn 12,37  37 Mes, encara que havia fet tants  miracles en presència d’ells, no creien  
Jn 20,30  vist i han cregut. 30 Molts altres  miracles féu també Jesús en presència de  
Ac 5,12  mans dels apòstols se feien molts  miracles i prodigis en lo poble (i estaven 
Ac 6,Tit  se distingeix entre tots; fa grans  miracles i s’alcen contra ell molts  
Ac 6,8 de fortalesa, feia grans prodigis i  miracles en lo poble. 9 I alguns de la  
Ac 7,36 Aquest los llibertà fent prodigis i  miracles en terra d’Egipte, i en lo Mar  
Ac 8,6 -lo ab un mateix ànimo i veent los  miracles que feia. 7 Perquè molts dels que 
Ac 8,13  juntà ab Felip. I veent los grans  miracles i prodigis que es feien, estava  
Ac 14,3  es fessen per ses mans prodigis i  miracles. 4 I la multitud de la ciutat se  
Ac 19,Tit  lo baptisme de Joan. Obra molts  miracles. Són cremats los llibres dolents. 
Ac 19,11  jueus i gentils. 11 I Déu obrà  miracles extraordinaris per mà de Pau, 12  
1Co 1,22  22 Així és que els jueus demanen  miracles, i els grecs cerquen sabiduria.  
1Co 12,10  mateix Esperit; 10 a altre, lo fer  miracles; a altre, do de profecia; a  
1Co 12,28  doctors; després d’això, do de  miracles; després, gràcia de curar,  
1Co 12,30  ¿Són tots doctors? 30 ¿Fan tots  miracles? ¿Tenen tots gràcia de curar?  
2Co 12,12  vosaltres en tota paciència, en  miracles, en prodigis i virtuts. 13  
Ga 3,5  que us comunicà l’Esperit i obrà  miracles entre vosaltres, ¿ho fa per les  
He 2,4 ab senyals i meravelles i ab vàrios  miracles, i ab dons de l’Esperit Sant,  
Mc 14,67  Pere que s’escalfava, li pegà una  mirada i li digué: –Tu també érets ab  
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1Co 13,12  de noi. 12 Ara veem com per un  mirall, obscurament; mes llavors cara a  
2Co 3,18  a cara descoberta, com en un  mirall, la glòria del Senyor, som  
Jm 1,23  és com un home que contempla en un  mirall son natiu rostro; 24 perquè es mirà 
Mt 13,13  els parlo jo ab paràboles, perquè  mirant no veuen, i escoltant no ouen, ni  
Mt 13,14  vostres orelles, i no entendreu; i  mirant, mirareu i no veureu. 15 Puix lo  
Mt 19,26  –Doncs, qui es podrà salvar? 26 I  mirant-los Jesús, los digué: –Per a los  
Mc 3,5  -la? Emperò ells callaven. 5 I  mirant-los ab indignació, dolent-se de 
Mc 3,34  meva mare i qui mos germans? 34 I  mirant als que estaven sentats al rodador  
Mc 4,12  anúncia ab paràboles. 12 «Perquè  mirant mírien, i no vegen; i oient oiguen, 
Mc 8,33 -lo. 33 Emperò ell, girant-se i  mirant a sos deixebles, reprengué a Pere  
Mc 9,7  Fill, lo molt amat; oïu-lo. 7 I  mirant luego al rodador, no vegeren ab  
Mc 10,23  moltes possessions. 23 I Jesús,  mirant al rodador, digué a sos deixebles:  
Mc 10,27  doncs, salvar-se? 27 Llavors,  mirant-los Jesús, digué: –Per als homes  
Mc 12,41  de l’arca dels oferiments, estava  mirant com la gent tirava diners en l’  
Mc 15,40 40 I hi havia també allí unes dones  mirant des de lluny, entre les quals  
Mc 15,47  i Maria, mare de Josep, estaven  mirant a on lo posaven. 16,Tit Capítol XVI 
Lc 6,10 salvar la vida o llevar-la? 10 I,  mirant-se’ls a tots al rodador, digué a 
Lc 20,17  –No ho permètia Déu. 17 I ell,  mirant-los, digué: –Puix què vol dir  
Lc 21,1  de Jesucrist. 1 I estant Jesús  mirant les almoines que posaven los rics  
Lc 23,35  a sort. 35 I el poble estava  mirant, i els prínceps, juntament ab ells, 
Lc 23,49  seguit des de la Galilea estaven  mirant des de lluny aquestes coses. 50 I  
Jn 1,36  allí ab dos de sos deixebles. 36 I  mirant a Jesús que passava, digué: –Veus  
Ac 1,10  l’ocultà a sos ulls. 10 I estant  mirant al cel quan ell s’anava elevant,  
Ac 1,11  –Barons de Galilea, per què estau  mirant al cel? Aquest Jesús que des de  
Ac 7,55  ell estava ple de l’Esperit Sant,  mirant al cel vegé la glòria de Déu, i a  
Ac 11,6  fins a mi. 6 I com jo l’estigués  mirant i contemplant, vegí allí animals  
He 11,13  haver rebut les promeses; emperò  mirant-les de lluny, i saludant-les, i 
He 12,2  carrera que ens està proposada, 2  mirant a Jesús, autor i consumador de la  
He 12,15  sens la qual ningú veurà a Déu. 15  Mirant atentament a que ningú caiga de la  
Lc 13,11  anys i tan encorbada que no podia  mirar en alt. 12 Quan Jesús la vegé, la  
Ac 7,32  Moisès, tremolant, no s’atrevia a  mirar. 33 Llavors lo Senyor li digué:  
1Co 3,Tit als predicadors de l’evangeli sens  mirar al Senyor, de qui són ministres, i  
1Tm 5,Tit  de corretgir los pecats públics i  mirar molt en qui imposa les mans per  
1Pe 1,12  Sant, a les quals coses desitgen  mirar los àngels. 13 Per lo tant, cenyiu  
Ap 5,3 davall la terra obrir lo llibre, ni  mirar-lo. 4 I jo plorava molt, perquè no 
Ap 5,4  digne d’obrir lo llibre, ni de  mirar-lo. 5 I un dels ancians me digué:  
Jn 19,37  37 I també altra Escriptura diu:  «Miraran a aquell a qui traspassaren.» 38  
Mt 28,14  nosaltres l’hi farem creure, i  mirarem per vostra seguretat. 15 I ells,  
1Jn 1,1 que vegérem ab nostres ulls, lo que  miràrem i palparen nostres mans del Verb  
Mt 13,14  orelles, i no entendreu; i mirant,  mirareu i no veureu. 15 Puix lo cor d’  
Mt 21,46 tingueren por del poble, perquè era  mirat com a profeta. 22,Tit Capítol XXII  
Jn 1,42  a Jesús. I Jesús, havent-lo  mirat, li digué: –Tu ets Simó, fill de  
Mt 26,46  dels pecadors. 46 Alçau’s, anem!;  mirau que ja ha arribat aquell que m’  
Mt 28,20  totes les coses que us he manat. I  mirau que jo estic ab vosaltres tots los  
Mc 12,14  no teniu respectes humans, puix no  mirau als homes per l’apariència, sinó  
Mc 13,1  digué un dels deixebles: –Mestre,  mirau quines pedres i quins edificis! 2 I  
Mc 16,6  Ha ressuscitat, no està aquí,  mirau lo siti a on lo posaren. 7 Emperò,  
Lc 1,36  serà anomenat Fill de Déu. 36 I  mirau, Elisabet, vostra cosina, també ella 
Lc 17,21  aquí”, o “Veu’s-el allí.” Puix,  mirau, lo Regne de Déu està dintre de  
Lc 21,28  a complir-se aquestes coses,  mirau i alçau lo cap, puix està cerca  
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Jn 11,3  enviaren a dir-li: –Senyor,  mirau que aquell a qui vos amau està  
Ac 4,29  que es fes. 29 I ara, Senyor,  mirau ses amenaces i concediu a vostres  
Ga 1,20 Senyor. 20 I en això que us escric,  mirau que davant de Déu no mento. 21  
Ef 5,15 i Cristo t’iŀluminarà.» 15 I així,  mirau, germans, que camineu ab  
Mt 6,26  i lo cos més que el vestit? 26  Mirau los aucells de l’aire, que no  
Mt 9,30  ulls, i Jesús los amenaçà dient:  –Mirau que ningú ho sàpia. 31 Emperò ells, 
Mt 10,16  que per a aquella ciutat. 16  »Mirau que jo us envio com ovelles enmig  
Mt 20,18 sos dotze deixebles i els digué: 18  –Mirau, nosaltres pujam a Jerusalem, i lo  
Mt 24,25  fos possible, cauran en error. 25  Mirau que vos ho he predit. 26 Per lo  
Mt 24,26  que està en lo desert”, no iscau.  “Mirau que està en lo més escondit de la  
Mt 25,6  6 I a mitjanit s’oí un clamor:  »–Mirau que ve l’espòs, eixiu a rebre-  
Mt 26,65  necessitat tenim ja de testimonis?  Mirau, ara acabau d’oir la blasfèmia. 66  
Mt 28,7  en Galilea: allí lo veureu.  Mirau, jo us ho he avisat. 8 I a l’  
Mc 3,32  multitud de gent, i li digueren:  –Mirau, vostra mare i vostres germans vos  
13,21  21 »I llavors si algú vos digués:  “Mirau, aquí està el Cristo”, o: “Veus-  
Mc 13,23 Estau, doncs, vosaltres previnguts.  Mirau que tot vos ho he pronosticat. 24  
Mc 15,35  presents, quan l’oïren, deien:  –Mirau, a Elies crida. 36 I corrent un, i  
Lc 10,19  caure del cel com un llamp. 19  Mirau, jo us he donat potestat per a  
Lc 12,27  afanar-vos per a les demés? 27  Mirau los lliris com creixen: no  
Lc 18,31  Jesús a part als Dotze, los digué:  –Mirau, nosaltres anam a Jerusalem, i  
Lc 19,8  -se davant del Senyor, li digué:  –Mirau, Senyor, la meitat del que tinc ho  
Lc 24,39 tals pensaments en vostres cors? 39  Mirau mes mans i mos peus; jo mateix só.  
Jn 11,36  36 Llavors digueren los jueus:  –Mirau com l’amava! 37 I alguns d’ells  
Ac 2,7  pasmat, i es meravellava, dient:  –Mirau, no són tots aquestos que parlen  
Ac 5,25 mateix temps arribà un i els digué:  –Mirau, aquells homes que posàreu a la  
Ac 13,41 lo que està dit en los Profetes: 41  “Mirau, menyspreadors, i meravellau’s,  
Ac 20,28  -vos tot lo consell de Déu. 28  Mirau per vosaltres i per tot lo ramat, en 
2Co 10,7  vostra obediència sia complerta. 7  ¿Mirau vosaltres les coses segons l’  
2Co 13,1  ab una exhortació general. 1  Mirau que aquesta és la tercera vegada que 
Ga 5,2  vegada al jou de l’esclavitud. 2  Mirau, jo, Pau, vos dic que, si us  
Ga 6,11  que són de la família de la fe. 11  Mirau quina carta tan llarga vos he escrit 
1Te 5,15  i que siau soferts ab tots. 15  Mirau que ningú tórnia a altre mal per  
He 12,25 que parla millor que la d’Abel. 25  Mirau que no refuseu al que parla. Perquè  
Jm 3,4  també tot lo cos d’ells. 4  Mirau també les barques, encara que sien  
Jm 3,5  cos, i es gloria de grans coses.  Mirau un poc de foc quant gran bosc  
Jm 5,4  ira per los darrers dies. 4  Mirau que el jornal que haveu defraudat  
Jm 5,7  fins a la vinguda del Senyor.  Mirau com lo pagès espera lo fruit preciós 
Jm 5,9 altres, per a què no siau judicats.  Mirau que el jutge és davant de la porta.  
Jm 5,11  i dels treballs en l’aflicció. 11  Mirau que tenim per benaventurats als que  
1Pe 2,6  lo qual se troba en l’Escriptura:  «Mirau, jo poso en Sion la pedra principal 
Ap 16,15  lo gran dia del Déu totpoderós. 15  Mirau que vinc com un lladre. Benaventurat 
Mc 5,32  ¿i dieu: “Qui m’ha tocat?” 32 I  mirava al rodador per a veure a la que ho  
Ac 3,5 Joan, digué: –Mira’ns. 5 I ell los  mirava ab atenció, esperant rebre d’ells  
He 11,26  els tresors de l’Egipte, perquè  mirava la recompensa. 27 Per la fe deixà  
He 12,9  carnals que ens corretgiren, i els  miràvem ab respecte, ¿no obeirem molt més  
Mt 14,5  lo matar, temé al poble, perquè el  miraven com a un profeta. 6 Mes en lo dia  
Jn 13,22 trairà. 22 Los deixebles, doncs, se  miraven uns a altres, dubtant de qui  
Mt 22,16  no et cuides de ningú, perquè no  mires la persona dels homes. 17 Digue’ns, 
Lc 6,41  sia com lo mestre. 41 ¿I per què  mires la volva en l’ull de ton germà i no 
2Te 3,15  s’avergonyesca. 15 Ab tot, no el  mireu com a enemic, ans bé corretgiu-lo  
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Ap 4,1  el glorifiquen. 1 Després d’això  mirí, i veus aquí una porta oberta en lo  
Ap 5,6  i desfer sos set sellos. 6 I jo  mirí, i vegí, enmig del trono i dels  
Ap 6,2 ab veu de tro: –Vine, i veuràs. 2 I  mirí, i vegí un cavall blanc, i el que  
Ap 6,8  que deia: –Vine, i veuràs. 8 I  mirí, i vegí un cavall esblaimat; i el que 
Ap 6,12  han de ser morts com ells. 12 I  mirí quan ell obrí lo sisè sello, i veus  
Ap 7,9  mil senyalats. 9 Després d’això  mirí, i veus aquí una gran multitud, que  
Ap 14,1 sega i la verema de sa hisenda. 1 I  mirí, i veus aquí l’Anyell que estava en  
Ap 14,14  i ses obres los segueixen.” 14 I  mirí, i veus aquí un núvol blanc, i sobre  
Ap 15,5 fet manifestos. 5 I després d’això  mirí; i veus aquí que s’obrí en lo cel lo 
1Co 3,10  mes un altre edifica sobre ell. I  míria cada u com edifica sobre ell. 11  
Mc 4,12  ab paràboles. 12 «Perquè mirant  mírien, i no vegen; i oient oiguen, i no  
Mt 2,11  li oferiren dons: or, encens i  mirra. 12 I hagut avís en somnis de que no 
Mc 15,23  I li donaven a beure vi mesclat ab  mirra, i no el prengué. 24 I després d’  
Jn 19,39 de cent lliures d’una confecció de  mirra i àloes. 40 I prengueren lo cos de  
Rm 7,24  mos membres. 24 Oh, quin home tan  miserable só jo! ¿Qui em deslliurarà d’  
Ap 3,17  coneixes que ets un desgraciat, i  miserable, i pobre, i cego, i desnú. 18 Jo 
Mt 21,41  digueren: –Destruirà als perversos  miserablement i arrendarà sa vinya a  
Ga 4,9  altra vegada als elements flacs i  miserables, als quals voleu servir de nou? 
Lc 15,14 en aquella terra, i començà a patir  misèria. 15 Llavors se n’anà i s’arrimà  
Fl 4,12  fam, a tenir abundància i a patir  misèria. 13 Tot ho puc en Cristo, que em  
Mt 5,7  perquè ells alcançaran  misericòrdia. 8 »Benaventurats los nets de 
Mt 9,27  dos cegos, cridant i dient: –Teniu  misericòrdia de nosaltres, Fill de David!  
Mt 20,30  –Senyor, Fill de David, teniu  misericòrdia de nosaltres! 31 I la gent  
Mt 20,31  –Senyor, Fill de David, teniu  misericòrdia de nosaltres. 32 I Jesús s’  
Mt 23,23  de la Llei: la justícia, la  misericòrdia i la fe! Aquestes coses  
Mc 5,19  que ha fet per a tu lo Senyor i la  misericòrdia que t’ha tingut. 20 I se n’ 
Mc 10,47 dient: –Jesús, fill de David, teniu  misericòrdia de mi. 48 I molts lo renyaven 
Mc 10,48  molt més: –Fill de David, teniu  misericòrdia de mi. 49 I Jesús, parant-  
Lc 1,50  i és sant lo seu nom. 50 I sa  misericòrdia està en los que el temen, de  
Lc 1,54  54 »Havent-se recordat de sa  misericòrdia, emparà a Israel son servo;  
Lc 1,58 el Senyor havia manifestat una gran  misericòrdia envers ella, i se’n  
Lc 1,72 los que nos avorreixen, 72 exercint  misericòrdia envers nostres pares, en  
Lc 1,78 sos pecats. 78 Per les entranyes de  misericòrdia de nostre Déu, ab què l’  
Lc 4,19  oprimits, a publicar l’any de  misericòrdia del Senyor i lo dia del  
Lc 10,37  –Aquell que usà ab ell de  misericòrdia. –Doncs, vés –li digué  
Lc 17,13 la veu dient: –Jesús, mestre, teniu  misericòrdia de nosaltres. 14 Quan ell los 
Lc 18,38 dient: –Jesús, fill de David, teniu  misericòrdia de mi. 39 I els que anaven  
Lc 18,39  més alt: –Fill de David, teniu  misericòrdia de mi. 40 I parant-se  
Rm 1,31  descastats, sens fe, ni  misericòrdia. 32 Los quals, coneixent lo  
Rm 9,15  del que em compadeixeré, i tindré  misericòrdia del qui tindré misericòrdia.» 
Rm 9,15  tindré misericòrdia del qui tindré  misericòrdia.» 16 Així que no és del que  
Rm 9,16  sinó que és de Déu que usa de  misericòrdia. 17 Perquè diu l’Escriptura  
Rm 9,18  18 Per conseqüent, ell usa de  misericòrdia ab qui li plau, i endureix al 
Rm 9,23  de sa glòria sobre los vasos de  misericòrdia que preparà per a glòria, 24  
Rm 9,25  la que no era amada, i “objecte de  misericòrdia” al que no havia conseguit  
Rm 9,25  al que no havia conseguit  misericòrdia.» 26 I succeirà que en lo  
Rm 11,30  a Déu, i ara haveu alcançat  misericòrdia per raó de sa incredulitat,  
Rm 11,31  han cregut, a fi de que per vostra  misericòrdia alcàncien ells misericòrdia  
Rm 11,31  vostra misericòrdia alcàncien ells  misericòrdia també. 32 Perquè Déu los ha  
Rm 11,32  en la incredulitat, per a usar de  misericòrdia ab tots. 33 Oh profunditat de 
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Rm 12,1 I així vos suplico, germans, per la  misericòrdia de Déu, que li oferiu vostres 
Rm 12,8  en diligència; lo qui mostra  misericòrdia, en alegria. 9 Sia l’amor  
Rm 15,9  gentils glorifíquien a Déu per sa  misericòrdia, com està escrit: «Per això  
1Co 7,25  així com un que ha alcançat  misericòrdia del Senyor per a ser fiel. 26 
2Co 4,1  aquest ministeri, segons la  misericòrdia que havem alcançat, no  
Ga 6,16  aquesta regla, vinga la pau i la  misericòrdia, i sobre l’Israel de Déu. 17 
Ef 2,4 altres. 4 Emperò Déu, que és ric en  misericòrdia, per l’extremada caritat ab  
Fl 2,27  i casi a la mort; mes Déu tingué  misericòrdia d’ell, i no sols d’ell,  
Col 3,12 de Déu, sants i amats, entranyes de  misericòrdia, de benignitat, humilitat d’ 
1Tm 1,2  caríssim fill en la fe. Gràcia,  misericòrdia i pau de part de Déu Pare i  
1Tm 1,13  i injuriador. Emperò alcancí  misericòrdia de Déu, perquè ho fiu per  
1Tm 1,16 principal. 16 Mes per això conseguí  misericòrdia, per a què, en mi lo primer,  
2Tm 1,2 2 a Timoteu, caríssim fill: gràcia,  misericòrdia i pau de part de Déu Pare i  
2Tm 1,18  18 Vulla lo Senyor que tròbia  misericòrdia davant del Senyor en aquell  
Tt 1,4  fe que ens és comuna, sia gràcia,  misericòrdia i pau de Déu Pare i de  
Tt 3,5  fet nosaltres, sinó segons sa  misericòrdia, ell nos féu salvos per lo  
He 4,16  gràcia, per a què pugam conseguir  misericòrdia i trobar gràcia per a ser  
He 10,28  ab dos o tres testimonis, mor sens  misericòrdia alguna. 29 ¿Puix de quant  
He 13,Tit  com són: caritat, hospitalitat,  misericòrdia, castedat, i a la conformitat 
Jm 2,13  13 Perquè es judicarà sens  misericòrdia al que no usà de  
Jm 2,13  sens misericòrdia al que no usà de  misericòrdia, i la misericòrdia triümfa  
Jm 2,13 al que no usà de misericòrdia, i la  misericòrdia triümfa sobre lo judici. 14  
Jm 3,17 s’acomoda a lo que és bo, plena de  misericòrdia i de bons fruits, no  
1Pe 1,3  lo qual, conforme a sa abundant  misericòrdia, nos ha reengendrat per a  
1Pe 2,10  de Déu; que no havíeu alcançat  misericòrdia, mes ara haveu alcançat  
1Pe 2,10  mes ara haveu alcançat  misericòrdia. 11 Vos suplico, caríssims,  
2Jn 3  3 Gràcia sia ab vosaltres,  misericòrdia i pau de Déu Pare i de  
Jud 21  en l’amor de Déu, esperant la  misericòrdia de nostre Senyor Jesucrist  
Mt 9,13  doncs, i apreneu què significa:  «Misericòrdia vull i no sacrifici.» Puix  
Mt 12,7  temple. 7 I si sabésseu lo que és:  “Misericòrdia vull, i no sacrifici”, jamai 
Jud 2  guardats i cridats en Jesucrist. 2  Misericòrdia, i pau, i caritat complerta  
Ac 13,34  manera: “Jo us donaré fielment les  misericòrdies promeses a David.” 35 I per  
2Co 1,3  Senyor Jesucrist, lo Pare de les  misericòrdies i Déu de tota consolació, 4  
2Tm 1,16  16 Derràmia lo Senyor ses  misericòrdies sobre la casa d’Onesíforo,  
Lc 6,36  misericordiosos, així com és  misericordiós també vostre Pare. 37 »No  
Jm 5,11  fi del Senyor, perquè el Senyor és  misericordiós i piadós. 12 Emperò abans de 
Mt 5,7 seran saciats. 7 »Benaventurats los  misericordiosos, perquè ells alcançaran  
Lc 6,36  dolents. 36 Siau, doncs, vosaltres  misericordiosos, així com és misericordiós 
Ef 4,32  siau benignes los uns als altres,  misericordiosos, perdonant-vos  
1Pe 3,8 compassius, amants de la germandat,  misericordiosos, modestos, humils; 9 no  
Jm 5,1  rics, plorau, udolant per les  misèries que vindran sobre vosaltres. 2  
Ac 16,7  7 I després d’haver arribat a  Mísia, volien passar a Bitínia, mes tampoc 
Ac 16,8  de Jesús. 8 I havent atravessat la  Mísia, baixaren a Tròada. 9 I una visió de 
Lc 7,27  està escrit: “Veus aquí envio mon  missatger davant de ton rostro, que  
Lc 7,Tit  de la viuda de Naïm. Respon als  missatgers de Joan Baptista. Reprèn als  
Lc 7,24 24 I quan se n’hagueren tornat los  missatgers de Joan, començà Jesús a parlar 
Lc 9,52  52 I despatxà davant d’ell  missatgers, i partiren i entraren en una  
Jn 7,Tit  lo temple. Prova la veritat de sa  missió i doctrina. Muda lo cor dels que  
Mc 6,Tit  castigant així sa incredulitat.  Missió dels apòstols. Presó i mort de Joan 
Lc 9,Tit  havia acontescut. 9,Tit Capítol IX  Missió i poder dels apòstols.  
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Lc 10,Tit  al Regne de Déu. 10,Tit Capítol X  Missió i instrucció dels setanta-dos  
Mc 4,11 vosaltres és donat lo comprendre lo  misteri del Regne de Déu; mes als que  
Lc 8,10  se us ha donat lo conèixer lo  misteri del Regne de Déu; emperò als  
Rm 11,25  vull, germans, que ignoreu aquest  misteri, a fi de que no siau presumits en  
Rm 16,25  segons la manifestació del  misteri ocult des dels sigles passats, 26  
1Co 2,7 sinó que parlam sabiduria de Déu en  misteri, la que està encoberta, la que Déu 
1Co 15,51  51 Veus aquí jo us declaro un  misteri: tots certament no dormirem, mes  
Ef 1,9  9 havent-nos fet conèixer lo  misteri de sa voluntat, conforme a son  
Ef 3,3 revelació, se m’ha fet conèixer lo  misteri, com escriguí abans en poques  
Ef 3,4  inferir ma inteŀligència en lo  misteri de Cristo, 5 lo qual en altres  
Ef 3,9 a tothom qual és la comunicació del  misteri escondit des del principi dels  
Ef 5,32  en una carn.» 32 Aquest és un gran  misteri; mes jo parlo concernent a Cristo  
Ef 6,19 ab confiança, per a fer conèixer lo  misteri de l’evangeli, 20 del qual só  
Col 1,Tit  de l’evangeli per anunciar lo  misteri de la vocació dels gentils. 1 Pau, 
Col 1,26 de complir la paraula de Déu, 26 lo  misteri que ha estat escondit dels sigles  
Col 1,27 les riqueses de la glòria d’aquest  misteri entre els gentils: que Cristo és  
Col 2,2 d’inteŀligència, per a conèixer lo  misteri de Déu Pare i de Cristo Jesús, 3  
Col 4,3  de la paraula per a anunciar lo  misteri de Cristo, per amor del qual estic 
2Te 2,7  temps. 7 Perquè ja està obrant lo  misteri de la iniquitat, solament que el  
1Tm 3,9  a la usura, 9 conservant lo  misteri de la fe en consciència pura. 10 I 
1Tm 3,16 veritat. 16 I és gran sens dubte lo  misteri de la pietat, en què «Déu se  
Ap 1,20  de ser després d’aquestes: 20 »Lo  misteri de les set estrelles que has vist  
Ap 10,Tit  anuncia lo compliment de tot lo  misteri així que el setè àngel haja tocat  
Ap 10,7 tocar la trompeta, serà consumat lo  misteri de Déu, com ell ha declarat a sos  
Ap 17,7  què et meravelles? Jo et diré lo  misteri de la dona i de la bèstia que la  
Ap 17,5  5 I en son front, escrit un nom:  «Misteri: Babilònia, la gran, la mare de  
Ap 12,Tit la Iglésia, simbolisada en una dona  misteriosa vestida del sol, que pareix un  
Ap 14,Tit  final. Ve Jesucrist i es fa la  misteriosa sega i la verema de sa hisenda. 
Ap 22,Tit XXII Conclou la pintura admirable i  misteriosa de la celestial Jerusalem, i ab 
Ap 4,Tit  quatre ancians i de quatre animals  misteriosos que el glorifiquen. 1 Després  
Ap 6,Tit  sigles. 6,Tit Capítol VI Senyals  misteriosos que anà veent l’Apòstol  
Mt 13,11  se us ha otorgat lo conèixer los  misteris del Regne del cel, emperò a ells  
1Co 4,1  de Cristo i dispensadors dels  misteris de Déu. 2 Emperò lo que es  
1Co 13,2 de profecia, i comprengués tots los  misteris, i tota ciència; i encara que jo  
1Co 14,2  l’entén. I en esperit parla los  misteris. 3 Mes aquell que profetisa,  
He 5,Tit  que tenen d’entendre aquestos  misteris. 1 Perquè tot pontífice pres d’  
1Co 12,Tit  la Iglésia. Aquesta és un sol cos  místic, los membres del qual deuen ajudar  
Ap 21,Tit  la ciutat celestial de Jerusalem,  mística esposa de l’Anyell de Déu. 1 I  
Ac 20,14  en Asson, lo prenguérem i anàrem a  Mitilene. 15 I navegant des d’allí, lo  
Ap 8,1  hagué un silenci en lo cel com de  mitja hora. 2 I vegí set àngels que  
Mt 25,6 totes i se quedaren dormides. 6 I a  mitjanit s’oí un clamor: »–Mirau que ve  
Mc 13,35  amo de la casa, si a la tarda, o a  mitjanit, o al cantar del gall, o al  
Lc 11,5  tingués un amic, i anàs a ell a  mitjanit i li digués: “Amic, deixa’m tres 
Ac 16,25  i de peus al cep. 25 Emperò a  mitjanit, posats en oració Pau i Silas,  
Ac 20,7  ells, allargant la plàtica fins a  mitjanit. 8 I hi havia moltes llànties en  
Ac 27,27 mar Adriàtic, los mariners cerca de  mitjanit sospitaren que tenien a la vista  
Ac 21,16 un deixeble antic de Xipre anomenat  Mnason, per a què ens hospedàs en sa casa. 
Ac 19,12  que aplicaven als malalts los  mocadors i cenyidors de son cos i  
1Tm 4,12  en menos ta joventut; emperò sies  modelo dels fiels en paraula, en bona  
1Pe 5,Tit  de la Iglésia que govèrnien ab  moderació. Encarrega als joves l’  
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1Tm 3,3  3 no donat al vi, ni violent, sinó  moderat, no pledegista, no cobdiciós, 4  
Tt 2,2  doctrina. 2 Que els ancians sien  moderats, honestos, prudents, sans en fe,  
1Pe 2,18  tot temor, no tan sols als bons i  moderats, sinó també als de geni  
1Pe 5,8 ell té cuidado de vosaltres. 8 Siau  moderats i vetllau, perquè lo diable,  
1Tm 3,2  sobri, prudent, respectable,  modest, amant de l’hospitalitat i apte  
1Pe 3,4  d’un esperit pacífic i  modest, que és de gran valor a la  
Jm 3,17  és casta; després, pacífica,  modesta, dòcil, que s’acomoda a lo que és 
Ga 5,23  longanimitat, 23 mansuetud, fe,  modèstia, continència, castedat. Contra  
Fl 4,5 regositjau’s. 5 Sia notòria vostra  modèstia a tots los homes. Lo Senyor està  
Col 3,12  benignitat, humilitat d’esperit,  modèstia, paciència; 13 sofrint-vos los  
1Tm 2,9  honestament, i adornant-se ab  modèstia i simplicitat, i no ab los  
1Tm 2,15  en fe, i caritat, i santedat, ab  modèstia. 3,Tit Capítol III Descriu com  
1Tm 2,Tit  de tots. Devem orar en tot lloc.  Modèstia de les dones, sa sumissió i  
1Tm 3,8  los diaques deuen ser honrats i  modestos, no de paraules dobles, ni donats 
Tt 3,2  que no sien pledegistes, ans bé  modestos, mostrant tota mansuetud envers  
1Pe 3,8  de la germandat, misericordiosos,  modestos, humils; 9 no tornant mal per  
Mt 9,17 vi novell en bots nous, i d’aqueix  modo se manté l’un i l’altre. 18 Mentres 
Mt 12,40  lo ventre de la balena, del mateix  modo lo Fill de l’home estarà tres dies i 
Mt 13,45  compra aquell camp. 45 »Del mateix  modo és semblant lo Regne del cel a un  
Mt 21,30  se a l’altre, li digué del mateix  modo. I ell, responent, digué: »–Ja hi  
Mt 21,36  i foren tractats del mateix  modo. 37 Finalment los envià son fill  
Mt 27,14  li respongué a paraula alguna, de  modo que el president se meravellà en gran 
Mc 11,6  pollí? 6 Ells los respongueren del  modo que Jesús los havia manat; i los el  
Mc 15,31  baixant de la creu! 31 I d’aqueix  modo, escarnint-lo també els prínceps  
Lc 2,20  coses que havien vist i oït, del  modo que els les havien dites. 21 I  
Lc 4,25  tancat tres anys i sis mesos, de  modo que hi hagué gran fam per tota la  
Lc 19,32  i trobaren lo pollí que estava del  modo que els havia dit. 33 I quan lo  
Lc 20,2  ancians 2 i li parlaren d’aquest  modo: –Digue’ns ab quina autoritat fas tu 
Lc 24,6 que ha ressuscitat. Recordau’s del  modo que us parlà estant encara en Galilea 
Jn 3,16  eterna. 16 Puix Déu ha amat de tal  modo al món, que ha donat son unigènit  
Ac 19,20 cinquanta mil denaris. 20 D’aqueix  modo creixia i es fortaleixia la paraula  
Rm 3,3  farà vana la fe de Déu? De ningun  modo! 4 Perquè Déu és verídic, i tot home, 
Rm 6,12  lo pecat en vostre cos mortal, de  modo que hajau d’obeir-lo en ses  
Rm 7,7  doncs? És la Llei pecat? De ningun  modo! Emperò jo no coneguí lo pecat sinó  
Rm 7,18  lo bé està en mi, mes no trobo lo  modo de fer lo bé. 19 Puix lo bé que jo  
Rm 8,8  a la llei de Déu, ni pot ser. 8 De  modo que los que viuen segons la carn, no  
Rm 15,14  de caritat, plens de tot saber, de  modo que us podeu amonestar los uns als  
Rm 16,5  dels gentils. 5 I del mateix  modo saludau a la iglésia que està en casa 
1Co 8,12  a qui morí Cristo? 12 I d’aquest  modo, pecant contra els germans, i  
1Co 13,2 i encara que jo tingués tota fe, de  modo que pogués remoure muntanyes, si no  
1Co 15,Tit de Jesucrist. Se descriu l’ordre i  modo d’ella, i la naturalesa dels cossos  
1Co 15,29 bategen per als morts, si de ningun  modo ressusciten los morts? ¿Per què es  
2Co 7,7  plors i vostre zel envers mi, de  modo que jo tinguí gran plaer. 8 Perquè  
1Te 1,8  la fe que teniu envers Déu, de  modo que nosaltres no tenim necessitat de  
2Tm 3,10  tu ja has comprès ma doctrina, mon  modo de conduir-me, intent, fe,  
Tt 2,3  3 Les ancianes, del mateix  modo, d’una conducta ajustada qual convé  
1Pe 3,5  presència de Déu. 5 Puix d’aquest  modo s’adornaven antiguament les santes  
2Co 6,Tit  de Déu en ell. 6,Tit Capítol VI  Modo de proceir dels ministres de l’  
Mt 20,19 als gentils per a què se’n traguen  mofa, i l’assòtien, i el crucifíquien.  
Mc 10,34  l’entregaran als gentils, 34 i es  mofaran d’ell, li escopiran, i l’  
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Mt 27,31 son cap. 31 I després d’haver-se  mofat d’ell, li llevaren lo manto i el  
Lc 7,24  a veure en lo desert? ¿Una canya  moguda pel vent? 25 Mes, què isquéreu a  
Mc 4,37  ab ell altres barques. 37 I se  mogué una gran tempestat de vent, que feia 
Lc 22,24  seria lo qui fes tal cosa. 24 I se  mogué també entre ells una disputa, sobre  
Jn 3,25  estat posat en la presó. 25 I se  mogué una disputa entre els deixebles de  
Ac 6,1  lo número dels deixebles, se  mogué una murmuració dels grecs contra els 
Ac 20,37  i féu oració ab tots ells. 37 I es  mogué un gran plor entre tots; i tirant- 
Ac 23,7  7 I quan hagué dit això, se  mogué una gran dissensió entre els  
Ac 23,9  les dos coses. 9 Així que es  mogué una gran clamor. I alçant-se  
Ac 13,50  homes principals de la ciutat, i  mogueren una persecució contra Pau i  
Ac 21,38  aquell egipci que pocs dies ha  mogueres un alborot, i te’n portares al  
Mc 14,2  en dia de festa, no fos cas que es  mogués algun motí en lo poble. 3 I estant  
Lc 2,27  abans lo Cristo del Senyor. 27 I  mogut de l’Esperit, vingué al temple. I  
Lc 7,13  13 Al punt que el Senyor la vegé,  mogut de compassió envers ella, li digué:  
Ac 7,9  patriarques. 9 »I els patriarques,  moguts d’enveja, vengueren a Josep per a  
Ac 17,5  5 Emperò los jueus incrèduls,  moguts d’enveja, i prenent ab si alguns  
Rm 8,14  14 Puix que tots los que són  moguts per l’Esperit de Déu, eixos tals  
Mt 8,4  sacerdot, i ofereix lo do que manà  Moisès per a testimoni d’ells. 5 I havent 
Mt 17,3  I veus aquí que se’ls aparegueren  Moisès i Elies parlant ab ell. 4 I prenent 
Mt 17,4  un per a vós, altre per a  Moisès, i altre per a Elies. 5 Encara  
Mt 19,7  replicaren: –Per què, doncs, manà  Moisès donar carta de repudi i despatxar- 
Mt 19,8  -la? 8 Ell los digué: –Perquè  Moisès, per la duresa de vostres cors, vos 
Mt 22,24 i li preguntaren 24 dient: –Mestre,  Moisès digué: “Si morís algú sens fill,  
Mt 23,2  2 dient: –Sobre la càtedra de  Moisès estan sentats los escribes i els  
Mc 1,44  i ofereix per ta limpiesa lo que  Moisès manà en testimoni a ells. 45 Emperò 
Mc 7,10 observar vostra tradició. 10 Perquè  Moisès digué: “Honra a ton pare i a ta  
Mc 9,3  3 I se’ls aparegué Elies ab  Moisès, i estaven conversant ab Jesús. 4 I 
Mc 9,4  un per a vós, altre per a  Moisès i altre per a Elies. 5 Perquè ell  
Mc 10,3 responent, los digué: –Què vos manà  Moisès? 4 Ells digueren: –Moisès permeté  
Mc 10,4  vos manà Moisès? 4 Ells digueren:  –Moisès permeté escriure carta de divorci  
Mc 12,19 i li preguntaven dient: 19 –Mestre,  Moisès nos deixà escrit que, si morís lo  
Mc 12,26  ¿no haveu llegit en lo llibre de  Moisès com Déu li va parlar en l’esbarzer 
Lc 2,22  de Maria, conforme a la llei de  Moisès, lo portaren a Jerusalem per a  
Lc 5,14 ofereix per ta netedat, segons manà  Moisès en testimoni a ells. 15 I tant més  
Lc 9,30  parlaven ab ell dos barons, i eren  Moisès i Elies, 31 los quals aparegueren  
Lc 9,33  tendes, una per a vós, altra per a  Moisès i altra per a Elies –no sabent lo  
Lc 16,29 »I Abraham li digué: »–Allà tenen a  Moisès i als Profetes, que els oiguen. 30  
Lc 16,31  I Abraham li digué: »–Si no ouen a  Moisès ni als Profetes, encara que algun  
Lc 20,28 i li preguntaren 28 dient: –Mestre,  Moisès nos deixà escrit: “Si morís lo  
Lc 20,37  de ressuscitar, ho declarà també  Moisès, quan estant prop de la romeguera,  
Lc 24,27  en sa glòria? 27 I començant per  Moisès i en seguida per tots los profetes, 
Lc 24,44  està escrit de mi en la Llei de  Moisès i en los Profetes i en los Salms.  
Jn 1,17  17 Puix la Llei fou donada per  Moisès, mes la gràcia i la veritat fou  
Jn 1,45  havem encontrat a aquell de qui  Moisès, en la Llei, i els Profetes  
Jn 3,14  que està en lo cel. 14 I així com  Moisès alçà la serpent en lo desert, així  
Jn 5,45 Pare: hi ha un que us acusa, ço és,  Moisès, en qui vosaltres confiau. 46 Puix  
Jn 5,46  confiau. 46 Puix si creguésseu a  Moisès, també me creuríeu a mi, perquè ell 
Jn 6,32  –En veritat, en veritat jo us dic:  Moisès no us donà lo pa del cel, mes mon  
Jn 7,19  hi ha injustícia. 19 ¿Per ventura  Moisès no us donà la Llei, i ab tot, ningú 
Jn 7,22 ne meravellau. 22 Per això vos donà  Moisès la circumcisió (no perquè sia de  
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Jn 7,22  la circumcisió (no perquè sia de  Moisès, sinó dels Pares), i circumcidau a  
Jn 7,23  dissabte per no violar la Llei de  Moisès, per què vos indignau contra de mi  
Jn 8,5  de ser sorpresa en adulteri. 5 I  Moisès nos té manat en la Llei apedregar  
Jn 9,28 seu, que nosaltres som deixebles de  Moisès. 29 Sabem que Déu parlà a Moisès;  
Jn 9,29 de Moisès. 29 Sabem que Déu parlà a  Moisès; emperò aquest no sabem d’a on és. 
Ac 3,22 des del principi del món. 22 Perquè  Moisès digué verdaderament als pares: “Lo  
Ac 6,11  oït dir paraules blasfemes contra  Moisès i contra Déu. 12 I commogueren al  
Ac 6,14  mudarà les tradicions que ens donà  Moisès. 15 I fixant en ell los ulls, tots  
Ac 7,20  20 En aquell temps nasqué  Moisès, que fou grat a Déu i per espai de  
Ac 7,22  i el crià com a fill seu. 22 I  Moisès fou instruït en tota la sabiduria  
Ac 7,29  29 »I a aquestes paraules fugí  Moisès, i habità com un estrany en terra  
Ac 7,31 d’un esbarzer que cremava. 31 Quan  Moisès lo vegé, se meravellà d’aquesta  
Ac 7,32 d’Isaac i el Déu de Jacob. »Emperò  Moisès, tremolant, no s’atrevia a mirar.  
Ac 7,35 tu i t’enviaré a Egipte. 35 »A est  Moisès, a qui ells refusaren dient: “Qui  
Ac 7,37  de quaranta anys. 37 Aquest és lo  Moisès que digué als fills d’Israel: “Un  
Ac 7,40  perquè no sabem què s’ha fet de  Moisès, que ens tragué d’Egipte. 41 »I  
Ac 7,44  així com ho ordenà Déu dient a  Moisès que el fes segons la forma que  
Ac 13,38  ser justificats per la Llei de  Moisès. 39 En aquest és justificat tot  
Ac 15,1 us circumcidau, segons la costum de  Moisès, no us podeu salvar. 2 S’originà  
Ac 15,5 ’ls manàs també guardar la Llei de  Moisès. 6 I els apòstols i els ancians se  
Ac 15,21  ofegades, i de sang. 21 Perquè  Moisès, des de temps antic, té en cada  
Ac 21,21  entre els gentils l’abandonar a  Moisès dient que no han de circumcidar a  
Ac 26,22  que digueren los profetes i  Moisès que havien de succeir: 23 que el  
Ac 28,23  està dit de Jesús per la Llei de  Moisès i per los Profetes, des del matí  
Rm 5,14 Ab tot, la mort regnà des d’Adam a  Moisès, fins en aquells que no havien  
Rm 9,15  No, per cert. 15 Perquè ell diu a  Moisès: «Me compadeixeré del que em  
Rm 10,5  a tots los que creuen. 5 Perquè  Moisès deixà escrit de la justícia que és  
Rm 10,19 ¿Per ventura Israel no ho ha entès?  Moisès diu lo primer: «Jo us provocaré a  
1Co 9,9  9 Puix escrit està en la Llei de  Moisès: «No posaràs boç en la boca del bou 
1Co 10,2  tots lo mar. 2 I que tots, en  Moisès, foren batejats en lo núvol i en la 
2Co 3,7 podien fixar la vista en la cara de  Moisès, per la glòria de son rostro, que  
2Co 3,13  ab molta confiança. 13 I no com  Moisès, que es posava un vel sobre el  
2Co 3,15 I fins aquest dia, quan llegeixen a  Moisès, lo vel està posat sobre el cor d’ 
2Tm 3,8  com Janes i Mambres resistiren a  Moisès, així aquestos resisteixen a la  
He 3,Tit  l’exceŀlència de Jesucrist sobre  Moisès, i per lo tant, deu ser obeït sens  
He 3,2  el constituí tal, així com ho fou  Moisès en tota sa casa. 3 Perquè aquest  
He 3,3  reputat digne de major glòria que  Moisès, quant lo qui ha edificat la casa  
He 3,5  les coses és Déu. 5 I certament  Moisès fou fiel en tota sa casa com un  
He 3,16  que havien eixit d’Egipte per  Moisès. 17 ¿I contra qui estigué irritat  
He 7,14  Senyor, de qual tribu no parlà res  Moisès tocant al sacerdoci. 15 I encara se 
He 8,5  de coses celestials, així com  Moisès fou amonestat de part de Déu quan  
He 9,19  fou celebrat sens sang. 19 Perquè  Moisès, havent llegit tots los preceptes a 
He 10,28  Lo qui prevarica contra la Llei de  Moisès, sent-li provat ab dos o tres  
He 11,23  de sos propis ossos. 23 Per la fe,  Moisès, quan nasqué, fou ocultat per sos  
He 11,24 de l’edicte del rei. 24 Per la fe,  Moisès, quan fou crescut, refusà lo ser  
He 12,21  tan espantós lo que es veia, que  Moisès digué: «Espavordit estic i  
Jud 9  diable, altercava sobre el cos de  Moisès, no s’atreví a fulminar-li  
Ap 15,Tit  15,Tit Capítol XV Càntic de  Moisès i de l’Anyell, que canten los que  
Ap 15,3  Déu 3 i que cantaven lo càntic de  Moisès, servo de Déu, i el càntic de l’  
Mc 9,41  que li lligassen al coll una  mola de molí i que el tirassen al mar. 42  
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Lc 17,2 valdria que li posassen al coll una  mola de molí i lo tirassen al mar, que no  
Ap 18,21  fort alçà una pedra com una gran  mola de molí i la tirà al mar, dient: –Ab  
Ap 18,22 tampoc s’oirà lo soroll de ninguna  mola de molí; 23 i llum d’antorxa mai més 
Mt 24,41  i l’altre deixat. 41 Dues dones  moldran en un molí: serà presa l’una i  
Lc 17,35  deixat; 35 estaran dues dones  molent juntes: l’una serà presa, i l’  
Fl 3,1  lo Senyor. A mi certament no m’és  molest l’escriure-us les mateixes  
Lc 18,5 fi de que no vinga tantes vegades a  molestar-me.” 6 I digué lo Senyor:  
Mt 26,10  -ho Jesús, los digué: –Per què  molestau aquesta dona? Puix ha fet ab mi  
Mc 14,6  digué: –Deixau-la, per què la  molestau? Una bona obra ha fet ella ab mi. 
Ga 6,17  Déu. 17 D’aquí en avant ningú me  moléstia, perquè jo porto en mon cos los  
1Pe 2,19  si algú per respecte a Déu sofreix  molèsties, patint injustament. 20 Perquè,  
Mt 18,6  que li penjassen una roda de  molí al coll i s’anegàs en lo profundo  
Mt 24,41 deixat. 41 Dues dones moldran en un  molí: serà presa l’una i deixada l’  
Mc 9,41  li lligassen al coll una mola de  molí i que el tirassen al mar. 42 »I si ta 
Lc 17,2 que li posassen al coll una mola de  molí i lo tirassen al mar, que no que  
Ap 18,21 alçà una pedra com una gran mola de  molí i la tirà al mar, dient: –Ab tanta  
Ap 18,22  oirà lo soroll de ninguna mola de  molí; 23 i llum d’antorxa mai més  
He 4,12 esperit, i de les conjuntures i del  moll, i discerneix los pensaments i les  
Mt 11,8  isquéreu a veure? ¿Un home vestit  mollament? Certament que els que vesteixen 
Lc 16,21  21 desitjant saciar-se ab les  molles que queien de la taula del ric, i  
Mt 11,8  Certament que els que vesteixen ab  mollesa, en casa dels reis estan. 9 A qui, 
Ac 7,43  I ans bé portàreu lo tabernacle de  Moloc i l’estrella de vostre déu Remfam,  
Mt 2,16 quedat burlat dels magos, s’irrità  molt; i enviant, féu matar tots los  
Mt 4,8  lo diable lo conduí a una muntanya  molt alta, i li mostrà tots los regnes del 
Mt 6,7  7 »I quan pregueu, no parleu  molt, com fan los gentils. Puix pensen que 
Mt 6,7  gentils. Puix pensen que parlant  molt seran oïts. 8 No vullau semblar-vos 
Mt 6,26 los alimenta. ¿I no valeu vosaltres  molt més que ells? 27 ¿I qui de vosaltres, 
Mt 8,30  -nos antes de temps? 30 I no  molt lluny d’ells estava pasturant una  
Mt 19,25  a l’oir això, se meravellaren  molt, i digueren: –Doncs, qui es podrà  
Mt 25,19  diner de son senyor. 19 »Al cap de  molt temps, vingué el senyor d’aquells  
Mt 25,21  en lo poc, jo et posaré sobre lo  molt. Entra en lo goig de ton senyor. 22  
Mt 25,23  en lo poc, jo et posaré sobre lo  molt. Entra en lo goig de ton senyor. 24  
Mt 27,16  I en aquella ocasió tenia un pres  molt famós, anomenat Barrabàs. 17 I havent 
Mt 27,54 coses que passaven, s’atemorisaren  molt i deien: –Verdaderament, aquest era  
Mc 5,10  perquè som molts. 10 I li pregava  molt que no l’expeŀlís d’aquella terra.  
Mc 5,23  postrà a sos peus, 23 i li pregava  molt dient: –Ma filla està a les  
Mc 5,26  anys havia 26 i que havia sofert  molt en mans de molts metges, i gastat tot 
Mc 5,43  ab gran temor. 43 I ell los manà  molt estretament que ningú ho sabés, i  
Mc 8,31  que el Fill de l’home patís  molt, i que fos despreciat per los  
Mc 9,6  que deia: –Aquest és mon Fill, lo  molt amat; oïu-lo. 7 I mirant luego al  
Mc 9,11  Fill de l’home, que ha de patir  molt i ser despreciat. 12 Emperò jo us dic 
Mc 9,25  grans alarits i aturmentant-lo  molt, isqué d’ell; i quedà com si fos  
Mc 10,14 14 I quan ho vegé Jesús, ho prengué  molt a mal i els digué: –Deixau venir a mi 
Mc 10,48 fer-lo callar; emperò ell cridava  molt més: –Fill de David, teniu  
Mc 12,6  6 Emperò tenint un fill a qui  molt estimava, los envià finalment també  
Mc 12,27 sinó de vius. I així vosaltres anau  molt errats. 28 I se li acercà un dels  
Mc 14,3  un vas d’alabastre d’ungüent  molt preciós de l’espiga del nardo, i  
Mc 16,4 vegeren la llosa remoguda, puix era  molt gran. 5 I entrant en lo sepulcre,  
Lc 2,36 de la tribu d’Aser. Era ja d’edat  molt avançada i havia viscut set anys ab  
Lc 4,5 I el portà lo diable a una muntanya  molt alta, i al moment li mostrà tots los  
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Lc 7,2  2 I hi havia allí aleshores  molt mal, i a punt de morir, un criat d’  
Lc 7,2  d’un centurió a qui est volia  molt. 3 I havent oït parlar de Jesús, li  
Lc 7,47  sos molts pecats, perquè amà  molt. Puix aquell a qui menos se perdona,  
Lc 8,15  que, oint la paraula de bon cor i  molt sa, la preserven i donen fruit ab  
Lc 8,27  en terra, se li acercà un home que  molt temps havia estava posseït dels  
Lc 10,41  dient: –Marta, Marta, tu estàs  molt afanada i et fatigues en moltes  
Lc 12,25  ells? 25 I, qui de vosaltres, per  molt que discórria, pot aumentar un colze  
Lc 12,47  i no obrà segons sa voluntat, serà  molt assotat. 48 Emperò lo qui no la sabé  
Lc 12,48  a tot aquell a qui li fou donat  molt, de molt se li demanarà compte; i al  
Lc 12,48  aquell a qui li fou donat molt, de  molt se li demanarà compte; i al que li  
Lc 12,48  compte; i al que li confiaren  molt, se li demanarà més. 49 »Jo he vingut 
Lc 16,10 fiel en lo poc, també és fiel en lo  molt; i lo qui és injust en lo poc, també  
Lc 16,10  en lo poc, també és injust en lo  molt. 11 Si, doncs, no haveu estat fiels  
Lc 17,25  abans és menester que ell patesca  molt i que sia reprovat d’aquesta  
Lc 18,4  del meu contrari. 4 »I ell en  molt temps no ho volgué. Mes després digué 
Lc 18,23  oí això se contristà, perquè era  molt ric. 24 I Jesús, quan lo vegé trist,  
Lc 18,30  lo Regne de Déu, 30 que no rèbia  molt més en aquest món, i en lo sigle  
Lc 19,2  principal dels publicans, que era  molt ric, 3 cercava com veure a Jesús i  
Lc 24,4  Jesús. 4 I quedant ab aqueix motiu  molt consternades, veus aquí que s’  
Jn 2,10  i després que n’han begut  molt, ne serveixen del que no és tan bo;  
Jn 5,6  lo Jesús que jeia, i coneixent que  molt temps havia estava malalt, li digué:  
Jn 5,18  18 Per lo que los jueus cercaven  molt més com fer-lo morir, perquè no  
Jn 12,24  tot sol; emperò si mor, produeix  molt fruit. 25 Així mateix, lo qui ama sa  
Jn 14,30 succeesca, cregau. 30 Ja no parlaré  molt ab vosaltres, puix ve lo príncep d’  
Jn 15,5  ab mi, i jo ab ell, aqueix dóna  molt fruit, puix que sens mi no podeu res. 
Jn 15,8  de mon Pare que vosaltres porteu  molt fruit i siau deixebles meus. 9 Així  
Ac 1,5  batejats en l’Esperit Sant no  molt després d’aquestos dies.» 6 Llavors, 
Ac 5,23  –Certament havem trobat la presó  molt ben tancada, i els guardes que  
Ac 6,7  Senyor creixia, i es multiplicava  molt lo número dels deixebles en  
Ac 8,11  Déu.» 11 I l’atendien perquè feia  molt temps que els tenia encantats ab sa  
Ac 9,22  22 Emperò Saulo s’esforçava  molt més, i confonia als jueus que  
Ac 14,3  3 I per això se detingueren allí  molt temps, treballant ab confiança en lo  
Ac 15,7  7 I després d’haver disputat  molt, alçant-se Pere, los digué: –Barons 
Ac 15,7  germans, vosaltres sabeu que  molt temps ha, ordenà Déu entre nosaltres  
Ac 15,25 enviar-los a vosaltres ab nostres  molt amats Bernabé i Pau, 26 homes que han 
Ac 16,16 que tenia esperit de Piton i donava  molt guany a sos amos endevinant. 17 Ella, 
Ac 18,24  d’Alexandria, home eloqüent i  molt docte en les Escriptures. 25 Estava  
Ac 24,4 gràcies. 4 Mes per no detenir-vos  molt temps, vos suplico que, segons vostra 
Ac 25,10 mal he fet als jueus, com vós sabeu  molt bé. 11 I si els he fet algun agravi o 
Ac 26,29  –Plagués a Déu que per poc i per  molt, no tan solament vós, sinó tots los  
Ac 27,8  cerca de Salmó. 8 I navegant ab  molt treball lo llarg de la costa,  
Ac 27,9  Talassa. 9 I com s’hagués gastat  molt temps i no fos ja segura la  
Ac 27,10  comença a ser perillosa i de  molt dany, no sols per la barca i son  
Ac 27,21 de salvar-nos. 21 I havent passat  molt temps sens menjar, s’alçà llavors  
Ac 28,7  tres dies en sa casa i ens tractà  molt bé. 8 I succeí que el pare de Públio  
Rm 5,9  9 morí Cristo per nosaltres. Doncs  molt més ara que som justificats per sa  
Rm 5,10  a Déu per la mort de son Fill,  molt més estant reconciliats serem salvats 
Rm 5,15 per lo delicte d’un moriren molts,  molt més la gràcia de Déu i lo do per la  
Rm 5,17  sol regnà la mort per un sol home,  molt més regnaran en vida per un sol  
Rm 11,28  emperò segons l’elecció són  molt amats per causa de sos pares. 29 Puix 
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Rm 13,12  que quan creguérem. 12 La nit està  molt avançada, lo dia està cerca. Llancem, 
Rm 16,6  6 Saludau a Maria, la que treballà  molt per nosaltres. 7 Saludau a Andrònic i 
Rm 16,12  nostra amada Pèrside, que treballà  molt en lo Senyor. 13 Saludau a Rufo,  
1Co 9,19 he fet servo de tots, per a guanyar  molt més. 20 I així, ab los jueus m’he  
1Co 14,5 que tots parlàsseu llengües, emperò  molt més que profetisàsseu; puix major és  
1Co 16,12  vos faç a saber que li preguí  molt vingués a vosaltres ab los germans;  
1Co 16,19  iglésies de l’Àsia. Vos saluden  molt en lo Senyor, Aquila i Prisciŀla, ab  
2Co 3,9  de condemnació fou glòria,  molt més deu abundar en glòria lo  
2Co 3,11  lo que és anuŀlat és per a glòria,  molt més gloriós serà lo que subsisteix.  
2Co 7,Tit  La tristesa que els causà los fou  molt saludable. 1 Tenint, doncs, caríssims 
2Co 8,15  com està escrit: 15 «Al qui  molt recollí, res li sobrà, i al qui  
2Co 8,17  l’exhortació; emperò estant ell  molt solícit, de sa pròpia voluntat anà a  
2Co 8,22  en moltes coses, i ara ho serà  molt més per la gran confiança que tenim  
2Co 11,15  en àngel de llum. 15 I així no és  molt que els seus ministres se  
2Co 11,21  com si nosaltres haguéssem estat  molt dèbils en aquesta part. En tot allò  
2Co 11,23  fora de mida, en perills de mort  molt sovint. 24 Cinc vegades he rebut dels 
2Co 12,15 los pares per als fills. 15 I jo de  molt bon grat me desprendré, i seré  
Ef 3,10  coses per Jesucrist. 10 Perquè la  molt vària sabiduria de Déu sia ara  
Fl 1,23  i d’estar ab Cristo, lo que és  molt millor. 24 Ab tot, lo permanèixer en  
Fl 2,12  no sols com en ma presència, sinó  molt més ara en ma ausència. 13 Puix Déu  
Fl 4,1  lo tant, germans meus caríssims i  molt desitjats, que sou mon goig i ma  
Col 4,13  13 Puix jo li só testimoni de lo  molt que treballa per vosaltres, i per los 
Col 4,14 los de Hieràpolis. 14 Vos saluda lo  molt amat Lluc, metge, i també Demas. 15  
1Tm 3,8  no de paraules dobles, ni donats  molt al vi, ni aficionats a la usura, 9  
1Tm 5,Tit  los pecats públics i mirar  molt en qui imposa les mans per ordenar- 
2Tm 1,4  pregàries nit i dia; 4 desitjant  molt lo veure’t, recordant-me de tes  
2Tm 1,18  ell me féu en Efesi, tu ho saps  molt bé. 2,Tit Capítol II Parla a Timoteu  
2Tm 4,14  14 Alexandri, lo calderer, me féu  molt mal: Déu lo pàguia segons ses obres.  
2Tm 4,15  també d’ell, perquè s’ha oposat  molt a nostres paraules. 16 En ma primera  
Tt 2,3  no calumniadores, ni donades al  molt vi, mestres de lo bo, 4 ensenyant  
Flm 16  sinó en lloc de servo per germà  molt amat, especialment de mi; ¿puix quant 
He 6,Tit  solen ser incorretgibles los que,  molt favorits de Déu, perden la fe o s’  
He 6,7  terra que es beu la pluja que cau  molt sovint sobre ella, i produeix herbes  
He 7,22  fou fet fiança d’un testament  molt més perfet. 23 I aquells  
He 8,Tit  Nou Pacte (Testament), lo qual és  molt més exceŀlent que l’Antic. 1 La  
He 9,Tit  de les ceremònies de la Llei  molt inferior a la dignitat i perfecció de 
He 12,9  miràvem ab respecte, ¿no obeirem  molt més al Pare dels esperits i viurem?  
He 12,11  emperò després donarà fruit  molt apacible de justícia als que per ella 
He 12,25  al que els parlava sobre la terra,  molt menos nosaltres si refusam al que ens 
He 13,9  vanes i peregrines, perquè és  molt bo fortificar lo cor ab la gràcia, no 
Jm 5,16  a fi de que siau salvos; puix val  molt l’oració perseverant del just. 17  
1Pe 1,6  lo que vosaltres vos regositjareu  molt, encara que al present convé que siau 
1Pe 4,4  idolatries. 4 Per lo que estranyen  molt que vosaltres no concorregau a la  
Ap 5,4  ni mirar-lo. 4 I jo plorava  molt, perquè no s’encontrà ningú digne d’ 
Ap 21,5  perquè aquestes paraules són  molt fiels i verdaderes. 6 I em digué:  
Ap 22,6 6 I em digué: –Aquests paraules són  molt fiels i verdaderes. I el Senyor Déu  
Mt 25,21  guanyat. 21 »Son senyor li digué:  »–Molt bé, criat fiel i bo, ja que fores  
Mt 25,23  guanyat. 23 »Son senyor li digué:  »–Molt bé, criat fiel i bo, ja que fores  
Mc 7,9  semblants a estes. 9 I els deia:  –Molt bé feu va lo manament de Déu per  
2Jn 4 del Pare en veritat i en caritat. 4  Molt m’he regositjat perquè he trobat de  
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Mt 8,1  baixat de la muntanya, lo seguí  molta gent. 2 I veus aquí vingué un  
Mt 13,5  llocs pedregosos, a on no hi havia  molta terra, i nasqueren tot seguit, puix  
Mt 24,11  molts profetes falsos i seduiran a  molta gent. 12 I perquè abundarà la  
Mc 4,5  sobre pedregals, a on no hi havia  molta terra, i nasqué a l’instant perquè  
Mc 5,24  24 I se n’anà ab ell. I lo seguia  molta gent, i l’oprimien. 25 I una dona  
Mc 10,46  de Jericó ell i sos deixebles, i  molta gent ab ells, Bartimeu, lo cego,  
Lc 7,12  que era viuda, i venia ab ella  molta gent de la ciutat. 13 Al punt que el 
Lc 12,1  arreplegat al rodador de Jesús  molta gent, de tal manera que los uns  
Lc 14,25  convidats gustarà mon sopar. 25 I  molta gent anava ab ell; i girant-se,  
Lc 19,3  lo; emperò no podia, a causa de la  molta gent i perquè ell era petit d’  
Jn 3,23 prop de Salim, perquè allí hi havia  molta aigua. I venien i eren batejats. 24  
Ac 2,6  6 Divulgada, doncs, la veu, acudí  molta gent, i quedà atordida, puix cada  
Ac 4,33  nostre Senyor, i hi havia  molta gràcia en tots ells. 34 I no hi  
Ac 5,16 mals. 16 I acudia també a Jerusalem  molta gent de les ciutats comarcanes,  
Ac 11,24  Esperit Sant i de fe. I s’agregà  molta gent al Senyor. 25 I des d’allí  
Ac 18,10  per a danyar-te, puix tinc  molta gent en esta ciutat. 11 I  
Ac 19,26  ab ses persuasions aquest Pau a  molta gent dient que no són déus los fets  
Ac 28,1  I els bàrbaros nos tractaren ab  molta humanitat. 2 Perquè, encenent un  
2Co 2,4  de tots vosaltres. 4 Perquè per la  molta aflicció i angústia de cor, vos  
2Co 3,12  tenint tal esperança vos parlam ab  molta confiança. 13 I no com Moisès, que  
2Co 6,4  -nos com a ministres de Déu, en  molta paciència, en tribulacions, en  
1Te 1,6  Senyor, rebent la paraula enmig de  molta tribulació, ab goig de l’Esperit  
1Tm 3,13  adquiriran per a si un bon grau i  molta confiança en la fe que és en Cristo  
Flm 8  8 Per lo qual, encara que jo tinga  molta llibertat en Jesucrist per a manar- 
Jm 5,7  de la terra, i l’aguarda ab  molta paciència fins a rebre la pluja  
Ap 19,1  d’això oiguí una gran veu, com de  molta gent en lo cel, que deien:  
Ap 19,6  i grans. 6 I oiguí com una veu de  molta gent, i com soroll de moltes aigües, 
Mt 13,3  dreta en la vora. 3 I els parlà de  moltes coses ab paràboles dient: –Veus  
Mt 16,21  ell anàs a Jerusalem i que sofrís  moltes coses de part dels ancians i dels  
Mt 17,14  llunàtic i pateix cruelment. Puix  moltes vegades cau en lo foc, i sovint en  
Mt 19,22  se n’anà trist, puix tenia  moltes possessions. 23 I Jesús digué a sos 
Mt 27,19 tenir res que fer ab eix just, puix  moltes coses he sofert jo avui en somnis  
Mt 27,55 era Fill de Déu. 55 I hi havia allí  moltes dones observant des de lluny, que  
Mc 4,2  vora, en terra. 2 I els ensenyava  moltes coses ab paràboles, i els deia en  
Mc 4,33  reposar sota de sa sombra. 33 I ab  moltes paràboles semblants a estes los  
Mc 5,4  4 Perquè havent-lo lligat  moltes vegades ab grillons i ab cadenes,  
Mc 6,20 en custòdia, i per son consell feia  moltes coses, i l’oïa de bona gana. 21  
Mc 6,34  pastor. I començà a ensenyar-los  moltes coses. 35 I com fos ja tard, s’  
Mc 7,4  si abans no es renten; i observen  moltes altres coses que tenen per  
Mc 7,8  de les copes i gerros, i el fer  moltes altres coses semblants a estes. 9 I 
Mc 7,13  tradició que transmetéreu; i fent  moltes coses semblants a esta. 14 I  
Mc 9,21  digué: –Des de la infància. 21 I  moltes vegades l’ha tirat al foc i a l’  
Mc 10,22  se retirà contristat, perquè tenia  moltes possessions. 23 I Jesús, mirant al  
Mc 12,4  i el feriren en lo cap, i li feren  moltes befes. 5 I novament envià un altre, 
Mc 15,3  dels sacerdots l’acusaven de  moltes coses. Emperò ell no respongué res. 
Mc 15,41  lo seguien i el servien), i  moltes altres que junt ab ell havien pujat 
Lc 3,18  inextinguible. 18 I així anunciava  moltes altres coses al poble en ses  
Lc 4,25  fam per tota la terra, hi havia  moltes viudes en Israel, 26 emperò a  
Lc 8,3 procurador d’Herodes, i Susanna, i  moltes altres que l’assistien ab sos  
Lc 9,22  que el Fill de l’home patesca  moltes coses, i que sia despreciat per los 
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Lc 10,41 estàs molt afanada i et fatigues en  moltes coses, 42 emperò una sola cosa és  
Lc 11,53  fortament, i a abrumar-lo ab  moltes preguntes, 54 armant-li paranys i 
Lc 22,65  qui t’ha pegat! 65 I deien altres  moltes coses blasfemant contra d’ell. 66  
Lc 23,8  ho desitjava, per haver oït a dir  moltes coses d’ell, i esperava veure-li 
Lc 23,9 fer algun miracle. 9 Li féu, doncs,  moltes preguntes. Emperò Jesús no responia 
Jn 8,26  lo mateix que us parlo. 26 Tinc  moltes coses que dir de vosaltres, i que  
Jn 14,2  mi. 2 En la casa de mon Pare hi ha  moltes habitacions; si no fos així jo us  
Jn 16,12  estat ja judicat. 12 »Encara tinc  moltes altres coses que dir-vos, mes ara 
Jn 21,25 son testimoni és verdader. 25 I són  moltes altres coses que Jesús féu, les  
Ac 1,3  viu també després de sa passió ab  moltes proves, apareixent-se’ls per l’ 
Ac 10,2  de Déu ab tota sa casa, que feia  moltes caritats al poble, i estava pregant 
Ac 14,21  fe i que ens és precís passar per  moltes tribulacions per a entrar en lo  
Ac 15,32  que eren profetes, consolaren ab  moltes paraules als germans, i els  
Ac 17,12  molts d’ells cregueren junts ab  moltes dones gentils i de distinció, i no  
Ac 20,2  i d’haver-los exhortat ab  moltes plàtiques, se’n vingué a la  
Ac 20,8  fins a mitjanit. 8 I hi havia  moltes llànties en l’aposento superior a  
Ac 26,9  »I jo en veritat també pensava fer  moltes coses contra lo nom de Jesús  
Ac 26,24  veu: –Estàs fora de si, Pau. Les  moltes lletres t’han trastocat lo judici. 
Rm 1,13  no vull que ignoreu, germans, que  moltes vegades m’he proposat venir a  
Rm 4,17  «Jo us he constituït pare de  moltes gents»), davant de Déu, a qui havia 
Rm 4,18 esperança que vindria a ser pare de  moltes gents, conforme lo que li havia  
Rm 15,22  no l’han oït.» 22 I per lo qual  moltes vegades he estat impedit de venir- 
2Co 1,11  que se’ns ha concedit per medi de  moltes persones, sien donades gràcies per  
2Co 2,4  i angústia de cor, vos escriguí ab  moltes llàgrimes, no per a què us  
2Co 7,5 tingué repòs algun, ans bé sofrírem  moltes tribulacions, combats exteriors i  
2Co 8,22  experimentat diligent en  moltes coses, i ara ho serà molt més per  
2Co 9,12  sinó que és abundant també en  moltes accions de gràcies al Senyor, 13  
2Co 11,23  en moltíssims treballs, en presons  moltes vegades, en assots fora de mida, en 
2Co 11,26  en lo fondo del mar. 26 En viatges  moltes vegades, en perills d’aigua, en  
2Co 11,27  27 en treballs i fatigues, en  moltes vigílies, en fam i set, en molts  
1Tm 6,10  de la fe i es subjectaren a  moltes penes. 11 Emperò tu, home de Déu,  
2Tm 1,16  sobre la casa d’Onesíforo, perquè  moltes vegades me consolà, i no s’  
He 5,11  de Melquisedec. 11 Del qual tenim  moltes coses que dir, i difícils de  
He 9,25  25 I no ja per a oferir-se  moltes vegades a si mateix, com lo  
He 9,26 manera li hauria estat precís patir  moltes vegades des de la fundació del món; 
He 10,11  a exercir son ministeri i a oferir  moltes vegades los mateixos sacrificis que 
Jm 3,2  2 Perquè tots tropessam en  moltes coses. Lo qui no tropessa en  
1Pe 1,Tit  eterna, a la qual s’arriba per  moltes tribulacions. Exhorta als fiels a  
1Pe 4,10  de la gràcia de Déu, que és de  moltes maneres. 11 Si algú parla, pàrlia  
2Pe 1,4 4 per lo qual nos han estat donades  moltes i precioses promeses, per a què per 
2Jn 12  en ses males obres. 12 Tenint  moltes coses que escriure-us, no ho he  
Ap 1,15  ardent, i sa veu, com lo rumor de  moltes aigües. 16 I tenia a sa dreta set  
Ap 10,11  que altra vegada profetísies a  moltes gents, i als pobles, i a llengües,  
Ap 14,2 I oiguí una veu del cel, com veu de  moltes aigües, i com la veu d’un gran  
Ap 17,1  prostituta, que està sentada sobre  moltes aigües, 2 ab qui cometeren  
Ap 19,6  veu de molta gent, i com soroll de  moltes aigües, i com una veu de grans  
Ap 19,12  flama de foc, i tenia en son cap  moltes corones i un nom escrit que ningú  
Jn 10,32  -lo. 32 I Jesús los respongué:  –Moltes obres bones vos he mostrat de mon  
3Jn 13  nostre testimoni és verdader. 13  Moltes coses tenia que escriure’t, emperò 
Ac 2,40 a si lo Senyor, nostre Déu. 40 I ab  moltíssimes altres paraules ho testificà,  
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Mt 11,20  les ciutats en què s’havien obrat  moltíssims de sos miracles, perquè no s’  
2Co 11,23 com un imprudent:– Jo ho só més; en  moltíssims treballs, en presons moltes  
Mt 3,7  sos pecats. 7 Veent, emperò, que  molts dels fariseus i dels saduceus venien 
Mt 7,13  lo camí que guia a la perdició, i  molts són los que entren per ell. 14  
Mt 7,22  los dimonis, i en ton nom férem  molts miracles?” 23 I llavors jo els diré  
Mt 8,Tit  a la sogra de sant Pere, i a  molts altres malalts. No vol admetre a un  
Mt 8,11 en Israel. 11 I vos dic que vindran  molts d’orient i d’occident, i s’  
Mt 8,16  I vingut lo vespre, li presentaren  molts esperitats; i ab sa paraula llançava 
Mt 9,10 Jesús a taula en la casa, vingueren  molts publicans i pecadors i s’assentaren 
Mt 10,31 doncs, puix valeu més vosaltres que  molts aucells. 32 »Puix tot aquell que em  
Mt 12,15  -ho Jesús, se retirà d’allí. I  molts lo seguiren, i els curà a tots. 16 I 
Mt 13,17  17 Puix en veritat vos dic que  molts profetes i justos ansiaren veure lo  
Mt 13,58  i en sa casa. 58 I no féu allí  molts miracles per raó de la incredulitat  
Mt 15,30  muts, cegos, coixos, baldats i  molts altres, i els posaren a sos peus. I  
Mt 19,30 posseirà la vida eterna. 30 »Emperò  molts que són primers seran darrers, i los 
Mt 20,16  i los primers, darrers. Puix  molts són los cridats, i pocs los elegits. 
Mt 20,28  i per a donar sa vida en rescat de  molts. 29 I a l’eixir ells de Jericó, lo  
Mt 22,14  i el cruixir de dents. 14 Puix  molts són los cridats i pocs los elegits.  
Mt 24,5  ningú vos seduesca. 5 Puix vindran  molts en mon nom i diran: “Jo só el  
Mt 24,5 nom i diran: “Jo só el Cristo”, i a  molts seduiran. 6 I oireu també guerres i  
Mt 24,10  tothom per causa de mon nom. 10 I  molts aleshores s’escandalisaran i es  
Mt 24,11  odi entre si. 11 I s’alçaran  molts profetes falsos i seduiran a molta  
Mt 24,12  se refredarà la caritat de  molts. 13 Emperò aquell que persevéria  
Mt 26,28  Testament, que serà derramada per  molts per a remissió dels pecats. 29 I jo  
Mt 26,60  a pesar d’haver-se presentat  molts falsos testimonis. I no el trobaren. 
Mt 27,52  52 I s’obriren les sepultures; i  molts cossos de sants que havien mort,  
Mt 27,53  la ciutat santa i s’aparegueren a  molts. 54 Emperò lo centurió i els que ab  
Mc 1,34  reunit a la porta. 34 I curà a  molts que patien de diferents mals, i  
Mc 1,34  patien de diferents mals, i llançà  molts dimonis, i no els permetia dir que  
Mc 2,15  sentat a taula en casa d’est,  molts publicans i pecadors estaven també a 
Mc 2,15  i sos deixebles, perquè hi havia  molts que el seguien. 16 I al veure los  
Mc 3,10  no l’oprimís. 10 Perquè curava a  molts, de manera que tots los que patien  
Mc 5,9 diu: –Mon nom és Llegió, perquè som  molts. 10 I li pregava molt que no l’  
Mc 5,26  i que havia sofert molt en mans de  molts metges, i gastat tot quant tenia  
Mc 6,Tit  camina sobre l’aigua i cura a  molts malalts. 1 I havent eixit d’allí,  
Mc 6,2  a ensenyar en la sinagoga; i  molts que l’oïen se meravellaven de sa  
Mc 6,13  s’arrepentissen. 13 I llançaven  molts dimonis, i ungien ab oli molts  
Mc 6,13  molts dimonis, i ungien ab oli  molts malalts i curaven. 14 I això arribà  
Mc 6,31  i descansau un poc. Puix eren  molts los que anaven i venien, i no tenien 
Mc 6,33  a un lloc desert i apartat. 33 I  molts los vegeren com se n’anaven i els  
Mc 9,25  com si fos mort, de manera que  molts deien: –És mort. 26 Emperò Jesús,  
Mc 10,31  venider la vida eterna. 31 Emperò  molts primers seran darrers, i los  
Mc 10,45  i donar sa vida per a redempció de  molts. 46 I vingueren a Jericó, i a l’  
Mc 10,48  teniu misericòrdia de mi. 48 I  molts lo renyaven per a fer-lo callar;  
Mc 11,8  vestits; i s’assentà en ell. 8 I  molts estengueren sos vestits en lo camí,  
Mc 12,5  envià un altre, i lo mataren; i a  molts altres, dels quals feriren a uns i  
Mc 12,41 la gent tirava diners en l’arca, i  molts rics n’hi tiraven molts. 42 I  
Mc 12,41 l’arca, i molts rics n’hi tiraven  molts. 42 I vingué una pobra viuda i tirà  
Mc 13,6  que ningú vos engànyia. 6 Perquè  molts vindran en mon nom dient: “Jo só lo  
Mc 13,6  “Jo só lo Cristo”, i enganyaran a  molts. 7 Emperò quan oigau de guerres i de 
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Mc 14,24  sang del Nou Testament, que per a  molts serà derramada. 25 En veritat vos  
Mc 14,56  morir, i no el trobaven. 56 Perquè  molts testificaven falsament contra d’  
Lc 1,1 antes i després succeïren. 1 Ja que  molts han emprès posar en ordre la  
Lc 1,14  14 I tindràs goig i alegria, i  molts se regositjaran en son naixement, 15 
Lc 1,16  des del ventre de sa mare. 16 I a  molts dels fills d’Israel convertirà al  
Lc 2,34  per a ruïna i per a restauració de  molts en Israel, i per a ser lo blanc de  
Lc 2,35  sien descoberts los pensaments de  molts cors. 36 I hi havia una profetisa  
Lc 4,27 en Sarepta, ciutat de Sidònia. 27 I  molts leprosos hi havia en Israel en temps 
Lc 4,41 cada u d’ells, los curava. 41 I de  molts eixien los dimonis, cridant i dient: 
Lc 7,21  en aquella mateixa hora curà a  molts de malalties, de llagues i d’  
Lc 7,21  esperits malignes, i donà vista a  molts cegos. 22 Llavors, responent Jesús,  
Lc 7,47  te dic que li són perdonats sos  molts pecats, perquè amà molt. Puix aquell 
Lc 8,30  –Llegió. Puix havien entrat en ell  molts dimonis. 31 I li suplicaven que no  
Lc 10,24  veeu. 24 Puix jo us dic que  molts profetes i reis volgueren veure lo  
Lc 12,7  perquè més valeu vosaltres que  molts aucellets. 8 »També vos dic: Que tot 
Lc 12,19  19 I diré a ma ànima: Oh, ànima!  molts béns tens de reserva per a molts  
Lc 12,19  molts béns tens de reserva per a  molts anys; reposa, menja, beu i dóna’t  
Lc 13,24  porta estreta, perquè vos dic que  molts procuraran entrar i no podran. 25 »I 
Lc 14,16  home féu un gran sopar i convidà a  molts. 17 I quan arribà l’hora del sopar, 
Lc 21,8  compte que no us engànyien. Perquè  molts vindran en mon nom dient: “Jo só lo  
Jn 2,23 en Jerusalem ab motiu de la Pasqua,  molts cregueren en son nom veent los  
Jn 4,Tit  IV Conversió de la samaritana i de  molts samaritans. Instrucció que ab eix  
Jn 4,39  haveu entrat en sos treballs. 39 I  molts dels samaritans d’aquella ciutat  
Jn 4,41 detingué dos dies. 41 I n’hi hagué  molts més que cregueren en ell per haver- 
Jn 6,60 en Cafarnaüm. 60 I havent-les oït  molts de sos deixebles, digueren: –Dures  
Jn 6,66  concedeix. 66 Des d’aquella hora  molts de sos deixebles se retiraren de sa  
Jn 7,31  hora no havia arribat encara. 31 I  molts del poble cregueren en ell, i deien: 
Jn 7,40  encara glorificat. 40 Per això  molts del poble, a l’oir d’ell estes  
Jn 8,30  30 Estant ell dient estes coses,  molts cregueren en ell. 31 I Jesús deia  
Jn 10,20  per causa d’esta plàtica. 20 I  molts d’ells deien: –Està posseït del  
Jn 10,41  i permanesqué allí. 41 I acudiren  molts a ell dient: –Joan no ha fet miracle 
Jn 10,42  digué d’aquest eren verdaderes. I  molts cregueren en ell. 11,Tit Capítol XI  
Jn 11,19  com cosa de quinze estàdios. 19 I  molts jueus havien vingut a Marta i a  
Jn 11,45  -lo, i deixau-lo anar. 45 I  molts dels jueus que havien vingut a veure 
Jn 11,47  –Què farem?, perquè aquest home fa  molts miracles. 48 Si el deixam fer, tots  
Jn 11,55 era pròxima la Pasqua dels jueus, i  molts d’aquella comarca pujaren a  
Jn 12,11  morir també a Làssaro, 11 perquè  molts jueus, per sa causa, se n’anaven d’ 
Jn 12,42  glòria i parlà d’ell. 42 Ab tot,  molts dels senadors cregueren en ell;  
Jn 19,20 20 Aquest rètol, doncs, lo llegiren  molts dels jueus, perquè lo lloc en què  
Ac 2,43  43 I tota persona tenia temor, i  molts prodigis i senyals eren fets per los 
Ac 4,4  perquè era ja tard. 4 Emperò  molts dels que havien oït la paraula  
Ac 5,12 per les mans dels apòstols se feien  molts miracles i prodigis en lo poble (i  
Ac 6,Tit  miracles i s’alcen contra ell  molts jueus. 1 En aquells dies, creixent  
Ac 8,7  los miracles que feia. 7 Perquè  molts dels que tenien esperits impurs,  
Ac 8,7 impurs, eixien donant grans veus, i  molts coixos i paralítics foren curats. 8  
Ac 8,25  i predicaven l’evangeli en  molts llocs dels samaritans. 26 I l’àngel 
Ac 9,13  Ananies: –Senyor, he oït parlar a  molts d’aquest home, quant mal féu a  
Ac 9,23  23 I després d’haver passat  molts dies, los jueus se juntaren en  
Ac 9,42  42 I fou notori en tot Jope. I  molts cregueren en lo Senyor. 43 I així  
Ac 9,43  43 I així fou que Pere permanesqué  molts dies en Jope, en casa d’un blanquer 
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Ac 10,27 I entrà parlant ab ell i encontrà a  molts que s’havien reunit, 28 i els  
Ac 12,12  anomenat Marc, a on se trobaven  molts congregats i en oració. 13 I trucant 
Ac 13,Tit  Antioquia de Pisídia: converteix a  molts gentils i abandona als jueus  
Ac 13,30  d’entre els morts, i el vegeren  molts dies aquells 31 que pujaren  
Ac 13,43  43 I despedida la sinagoga,  molts dels jueus i dels prosèlits,  
Ac 14,20  a aquella ciutat i ensenyat a  molts, se’n tornaren a Listra, i a Iconi, 
Ac 15,35  predicant la paraula del Senyor ab  molts altres. 36 I al cap d’alguns dies  
Ac 16,18  camí de la salvació. 18 I hi havia  molts dies que feia això; i Pau, enfadant  
Ac 16,23  23 I després d’haver-los donat  molts assots, los ficaren a la presó,  
Ac 17,12 si estes coses eren així. 12 I així  molts d’ells cregueren junts ab moltes  
Ac 18,8 lo Senyor ab tots los de sa casa; i  molts dels de Corinto, oint-lo, creien i 
Ac 18,18  havia permanescut allí encara per  molts dies, despedint-se dels germans,  
Ac 19,Tit  rebut lo baptisme de Joan. Obra  molts miracles. Són cremats los llibres  
Ac 19,18  lo nom del Senyor Jesús. 18 I  molts dels que havien cregut venien,  
Ac 19,19  i declarant sos fets. 19 I  molts d’aquells que havien seguit les  
Ac 24,2  per vós de gran quietud i de que  molts desordres són corregits per vostres  
Ac 24,10  respongué: –Sabent jo que fa  molts anys que ets jutge d’aquesta nació, 
Ac 24,17  Déu i dels homes. 17 I després de  molts anys he vingut a portar almoines als 
Ac 25,7  de Jerusalem, acusant-lo de  molts i graves delictes que no podien  
Ac 25,14  14 I havent-se detingut allí  molts dies, Festo declarà al rei la causa  
Ac 26,10 en Jerusalem, i vaig posar presos a  molts sants, havent rebut poder dels  
Ac 27,7 trasbordà a ell. 7 I com navegàssem  molts dies lentament i a penes poguéssem  
Ac 27,20  del barco. 20 I no veent-se per  molts dies lo sol ni les estrelles, i  
Ac 28,10  10 Los quals igualment nos feren  molts honors i, a l’embarcar-nos, nos  
Rm 5,15  si per lo delicte d’un moriren  molts, molt més la gràcia de Déu i lo do  
Rm 5,15  que és Jesucrist, abunda sobre  molts. 16 I no fou lo do com lo pecat  
Rm 5,16  emperò la gràcia fou de  molts delictes per a la justificació. 17  
Rm 5,19 per la desobediència d’un sol home  molts foren fets pecadors, així també  
Rm 5,19  foren fets pecadors, així també  molts seran fets justos per l’obediència  
Rm 8,29  de que ell sia lo primogènit entre  molts germans. 30 I als que predestinà, a  
Rm 12,4  4 Perquè així com en un cos tenim  molts membres, i no tots los membres tenen 
Rm 12,5  ofici, 5 així nosaltres, essent  molts, som un sol cos en Cristo i cada u  
Rm 15,23  en aquestes terres, i havent per  molts anys desitjat venir a vosaltres, 24  
Rm 16,2 menester; puix ella ha socorregut a  molts, i a mi en particular. 3 Saludau a  
1Co 1,26  vostra vocació, que no són  molts los savis segons la carn, ni molts  
1Co 1,26  molts los savis segons la carn, ni  molts los poderosos, ni molts los nobles  
1Co 1,26 la carn, ni molts los poderosos, ni  molts los nobles que han estat cridats, 27 
1Co 4,15  instructors en Cristo, emperò no  molts pares, perquè jo só lo qui us he  
1Co 8,5  lo cel, ja en la terra (puix hi ha  molts déus i molts senyors), 6 emperò per  
1Co 8,5  la terra (puix hi ha molts déus i  molts senyors), 6 emperò per a nosaltres  
1Co 10,5  aqueixa pedra era Cristo. 5 Emperò  molts d’ells no foren de l’agrado de  
1Co 10,17 Cristo? 17 Perquè nosaltres, essent  molts, som un pa i un cos, perquè tots som 
1Co 10,33  buscant lo meu profit, sinó lo de  molts, per a què sian salvos. 11,Tit  
1Co 11,30  30 Per això hi ha entre vosaltres  molts dèbils i malalts, i molts que  
1Co 11,30 vosaltres molts dèbils i malalts, i  molts que dormen. 31 Puix si nosaltres  
1Co 12,12  Perquè així com lo cos és un i té  molts membres, i tots los membres del cos, 
1Co 12,12  los membres del cos, encara que  molts, són un sol cos, així també és  
1Co 12,14  lo cos és un sol membre, sinó  molts. 15 Si el peu digués: «Perquè no só  
1Co 12,20  ara, encara que los membres sien  molts, lo cos és un. 21 I l’ull no pot  
1Co 16,9 gran i eficaç, i los adversaris són  molts. 10 I si Timoteu vingués, procurau  
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2Co 1,11  persones, sien donades gràcies per  molts a favor de nosaltres. 12 Perquè  
2Co 2,6 és tal aquesta reprehensió feta per  molts. 7 De manera que, al contrari,  
2Co 2,17  coses? 17 Perquè no som com  molts, que adulteren la paraula de Déu,  
2Co 4,15  abunda per l’acció de gràcies de  molts, redúndia en glòria de Déu. 16 Per  
2Co 6,10  com a pobres, mes enriquint a  molts; com no tenint res, emperò posseint  
2Co 7,4  confiança tinc envers vosaltres, i  molts motius de gloriar-me per  
2Co 8,4  tingueren voluntat, 4 demanant ab  molts precs que rebéssem la gràcia i la  
2Co 9,2  passat, i vostre zel ha incitat a  molts. 3 No obstant, he enviat als germans 
2Co 11,18  com per imprudència. 18 I ja que  molts se glorien segons la carn, jo també  
2Co 11,27  moltes vigílies, en fam i set, en  molts dejunis, en fred i desnuesa. 28  
2Co 12,21  i que tinga que lamentar-me de  molts que han pecat ja i no s’han  
Ga 1,14 em distingia en lo judaisme més que  molts contemporanis meus de ma nació,  
Ga 3,16  No parla de la progènie com de  molts, sinó com d’un: I a ta progènie,  
Ga 4,27 la que no estàs de part; perquè són  molts més los fills de la que és deixada  
Fl 1,14  i en tots los demés llocs. 14 I  molts dels germans en lo Senyor, cobrant  
Fl 3,18 exemple que teniu nostre. 18 Perquè  molts caminen (dels quals vos he dit  
1Tm 6,9  tentació i en llaç del diable i en  molts desigs inútils i perniciosos, que  
1Tm 6,12  també fet bona confessió davant de  molts testimonis. 13 Jo et mano davant de  
2Tm 2,2  coses que has oït de mi davant de  molts testimonis, confia-les a homes  
Tt 1,10 contradiuen. 10 Perquè encara hi ha  molts desobedients, embaucadors i  
He 2,10  totes les coses, havent de portar  molts fills a la glòria, consumàs a l’  
He 7,23  23 I aquells verdaderament foren  molts sacerdots, perquè la mort no  
He 9,28  ofert per a borrar los pecats de  molts; i a aquells que l’esperen  
He 12,15  vos incomòdia i per ella sien  molts contaminats; 16 a fi de que no hi  
He 12,22  Jerusalem, i a una companyia de  molts mils d’àngels, 23 i a la general  
Jm 3,1  1 Germans meus, no us façau  molts mestres, sabent que nosaltres rebrem 
2Pe 2,2 -se sobre si prompta perdició. 2 I  molts seguiran ses dissolucions; per los  
2Pe 3,Tit  Pau, los quals eren adulterats per  molts ignorants. 1 Aquesta és, caríssims,  
1Jn 2,18  oït que l’Anticrist vindrà, així  molts ara s’han fet anticrists, per lo  
1Jn 4,1  si són de Déu, perquè s’han alçat  molts falsos profetes en lo món. 2 En això 
2Jn 7 del principi. 7 Perquè s’han alçat  molts impostors en lo món, que no  
Ap 5,11  la terra. 11 I vegí i oiguí veu de  molts àngels al rodador del trono, i els  
Ap 8,3  un incenser d’or, i li donaren  molts encens perquè els oferís ab les  
Ap 8,11  se convertí en donzell; i moriren  molts homes per les aigües, perquè es  
Ap 9,9  ales, com un soroll de carros de  molts cavalls que corren al combat. 10 I  
Mt 7,22 eix entrarà en lo Regne del cel. 22  Molts me diran en aquell dia: “Senyor,  
Jn 20,30  que no han vist i han cregut. 30  Molts altres miracles féu també Jesús en  
Mt 26,16  de plata. 16 I des d’aquell  moment buscava ocasió d’entregar-lo. 17 
Mc 5,42  a tu t’ho dic, alça’t.” 42 I al  moment s’alçà la noia, i se posà a  
Mc 9,23  aquell que creu. 23 I exclamant al  moment lo pare del noi, deia ple de  
Mc 10,52  –Vés, ta fe t’ha curat. I al  moment hi vegé; i lo seguia per lo camí.  
Lc 1,48  puix, veus aquí, ja des d’aquest  moment me diran benaventurada totes les  
Lc 4,5  a una muntanya molt alta, i al  moment li mostrà tots los regnes de l’  
Lc 8,47  per què l’havia tocat i com al  moment havia quedat sana. 48 I ell li  
1Co 15,52  mes tots serem mudats. 52 En un  moment, en un tancar i obrir d’ull, en la 
2Co 4,17  lleugeres, que no duren més que un  moment, operen en nosaltres un  
Ac 1,7 a vosaltres lo saber lo temps o els  moments que posà lo Pare en son poder. 8  
Ac 24,4  clemència, nos escolteu per curts  moments. 5 Havent trobat que aquest home  
1Te 5,1  ell. 1 I en quant als temps i als  moments, no necessitau, germans, que us  
Mt 2,6  de tu eixirà lo cap, que regirà  mon poble d’Israel.” 7 Llavors Herodes,  
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Mt 2,15  que diu: «D’Egipte cridí a  mon fill.» 16 Llavors Herodes, quan vegé  
Mt 3,17  veu del cel que deia: –Aquest és  mon fill, l’amat, en qui m’he  
Mt 7,21  cel, sinó lo qui fa la voluntat de  mon Pare que està en lo cel; eix entrarà  
Mt 8,6  -li 6 i dient-li: –Senyor,  mon sirvent jau en casa paralític i està  
Mt 8,8  tan sols una paraula i quedarà sa  mon sirvent. 9 Puix jo també só home  
Mt 8,9 va. I a un altre: “Vine”, i ve. I a  mon sirvent: “Fes això”, i ho fa. 10 Quan  
Mt 8,21  deixau-me anar primer i enterrar  mon pare. 22 Emperò Jesús li digué:  
Mt 10,32  jo el confessaré també davant  mon Pare que està en lo cel. 33 I tot  
Mt 10,33  homes, jo també el negaré davant  mon Pare que està en lo cel. 34 »No penseu 
Mt 11,10  està escrit: “Veus aquí, jo envio  mon àngel davant ton rostro, lo qual  
Mt 11,29  i jo us descansaré. 29 Preneu  mon jou sobre vosaltres, i apreneu de mi,  
Mt 11,30 vostres ànimes. 30 Puix que és suau  mon jou, i lleugera ma càrrega. 12,Tit  
Mt 12,18  Isaïes, que diu: 18 «Veus aquí  mon sirvent a qui he escollit, lo meu amat 
Mt 12,18  ha ben complagut ma ànima. Posaré  mon esperit sobre ell i anunciarà justícia 
Mt 12,50  qualsevol que faça la voluntat de  mon Pare que està en lo cel, aqueix és mon 
Mt 12,50  Pare que està en lo cel, aqueix és  mon germà, i germana, i mare. 13,Tit  
Mt 13,30  Emperò lo blat, arreplegau-lo en  mon graner. ” 31 Altra paràbola los  
Mt 15,13  –Tota planta que no ha plantat  mon Pare celestial, serà arrencada d’  
Mt 16,17 ha revelat la carn ni la sang, sinó  mon Pare que està en lo cel. 18 I jo et  
Mt 17,5  des del núvol que deia: –Aquest és  mon Fill, l’amat, en qui jo m’he ben  
Mt 17,14  li digué: –Senyor, apiadau’s de  mon fill, que és llunàtic i pateix  
Mt 18,5  5 I qui rèbia a un tal infant en  mon nom, a mi em rep. 6 I qualsevol que  
Mt 18,10  en lo cel veuen sempre la cara de  mon Pare que està en lo cel. 11 Puix lo  
Mt 18,19  es vulla, se’ls serà otorgada per  mon Pare que està en lo cel. 20 Puix allà  
Mt 18,20  se troben congregats dos o tres en  mon nom, allí estic jo enmig d’ells. 21  
Mt 18,21  –Senyor, quantes vegades pecant  mon germà contra de mi lo tinc de  
Mt 19,29  o fills, o terres per causa de  mon nom, rebrà cent per u i posseirà la  
Mt 20,23  diu: –En veritat vosaltres beureu  mon calze i sereu batejats ab lo baptisme  
Mt 20,23  -ho, sinó a aquells per a qui  mon Pare ho té preparat. 24 I quan los deu 
Mt 21,37 son fill dient: “Tindran respecte a  mon fill.” 38 Emperò los pagesos, quan  
Mt 22,4  convidats: “Veus aquí he aparellat  mon dinar; mos toros i los demés animals  
Mt 22,44  dient: 44 “Digué el Senyor a  mon Senyor: Assenta’t a ma dreta, fins  
Mt 24,5  seduesca. 5 Puix vindran molts en  mon nom i diran: “Jo só el Cristo”, i a  
Mt 24,9  avorrits de tothom per causa de  mon nom. 10 I molts aleshores s’  
Mt 25,27  27 Doncs devies haver donat  mon diner als canviadors, i al venir jo,  
Mt 25,34  a sa dreta: »–Veniu, beneïts de  mon Pare, posseïu lo Regne que vos està  
Mt 26,12 derramant ella aquest ungüent sobre  mon cos, ho féu per a sepultar-me. 13 En 
Mt 26,26  dient: –Preneu i menjau: aquest és  mon cos. 27 I prenent lo calze, donà  
Mt 26,29  de nou ab vosaltres en lo Regne de  mon Pare. 30 I després que hagueren cantat 
Mt 26,53  ventura penses que no puc pregar a  mon Pare, i em donarà a l’instant més de  
Mc 1,2  los Profetes: «Veus aquí, jo envio  mon àngel davant ton rostro, lo qual  
Mc 1,11  una veu del cel que deia: –Tu ets  mon Fill, l’amat, en tu m’he complascut. 
Mc 3,35 que faça la voluntat de Déu, eix és  mon germà, i ma germana, i ma mare. 4,Tit  
Mc 6,23 donaré, encara que sia la meitat de  mon regne. 24 I havent ella eixit, digué a 
Mc 9,6  veu del núvol que deia: –Aquest és  mon Fill, lo molt amat; oïu-lo. 7 I  
Mc 9,16  digué: –Mestre, vos he portat aquí  mon fill, que està posseït d’un esperit  
Mc 9,36  rèbia a un d’aquestos infants en  mon nom, me rep a mi; i quiscun me rèbia a 
Mc 9,38 no hi ha ningú que faça miracles en  mon nom i puga luego parlar mal de mi. 39  
Mc 9,40  dónia a beure un got d’aigua en  mon nom perquè sou de Cristo, en veritat  
Mc 12,6  també est, dient: “Respectaran a  mon fill.” 7 Emperò aquells pagesos  
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Mc 12,36  Esperit Sant: »“Digué el Senyor a  mon Senyor: Assenta’t a ma dreta, fins  
Mc 13,6 engànyia. 6 Perquè molts vindran en  mon nom dient: “Jo só lo Cristo”, i  
Mc 13,13 I sereu odiats de tots per causa de  mon nom. Emperò lo qui persevéria fins al  
Mc 14,8  que ha pogut: s’anticipà a ungir  mon cos per a la sepultura. 9 En veritat  
Mc 14,22 i digué: –Preneu, menjau: aquest és  mon cos. 23 I prenent lo calze, donades  
Mc 16,17  que creguen: llançaran dimonis en  mon nom; parlaran noves llengües; 18  
Lc 1,25  los dies en què ha volgut apartar  mon oprobi d’entre els homes.» 26 I al  
Lc 1,43 on me ve tanta ditxa que la mare de  mon Senyor vinga a mi? 44 Perquè, veus  
Lc 1,44  l’infant saltà de goig en  mon ventre. 45 I benaventurada tu que  
Lc 1,47 –Ma ànima glorifica al Senyor. 47 I  mon esperit s’ha regositjat en Déu, mon  
Lc 1,47  esperit s’ha regositjat en Déu,  mon Salvador, 48 perquè posà los ulls en  
Lc 2,49 jo dec emplear-me en les coses de  mon Pare? 50 Emperò ells no comprengueren  
Lc 3,22  oigué aquesta veu del cel: –Tu ets  mon fill, l’amat; en tu m’he complagut.  
Lc 7,7  Emperò dieu sols una paraula i  mon criat quedarà sa. 8 Perquè jo també só 
Lc 7,8 va, i a l’altre: “Vine”, i ve, i a  mon criat: “Fes això”, i ho fa. 9 Quan  
Lc 7,27  qui està escrit: “Veus aquí envio  mon missatger davant de ton rostro, que  
Lc 7,46  de besar mos peus. 46 No ungires  mon cap ab oli; emperò ella ha ungit mos  
Lc 9,35 una veu del núvol dient: –Aquest és  mon Fill, l’amat, oïu-lo. 36 I a l’  
Lc 9,38  –Mestre, vos suplico que vejau a  mon fill, perquè és l’únic que tinc. 39 I 
Lc 9,48  –Lo qui rèbia a est infant en  mon mon, me rep a mi, i qualsevol que em  
Lc 9,48  –Lo qui rèbia a est infant en mon  mon, me rep a mi, i qualsevol que em rèbia 
Lc 9,59  deixau-me anar primer a enterrar  mon pare. 60 I Jesús li digué: –Deixa que  
Lc 10,22  les coses me són entregades de  mon Pare. I ningú sap qui és lo Fill, sinó 
Lc 10,29 si mateix, digué a Jesús: –I qui és  mon proïsme? 30 I Jesús, prenent la  
Lc 12,13 del poble li digué: –Mestre, dieu a  mon germà que partesca ab mi l’heretat.  
Lc 14,24 aquells que foren convidats gustarà  mon sopar. 25 I molta gent anava ab ell; i 
Lc 14,26  i fins sa pròpia vida, no pot ser  mon deixeble. 27 I el qui no porta sa creu 
Lc 14,27  creu i no em segueix, tampoc serà  mon deixeble. 28 »Perquè ¿qui de vosaltres 
Lc 14,33  tot quant posseeix no pot ser  mon deixeble. 34 »Bona és la sal, emperò  
Lc 15,17 digué: “Quants jornalers en casa de  mon pare tenen lo pa de sobres, i jo aquí  
Lc 15,18  de fam! 18 M’alçaré, i aniré a  mon pare, i li diré: ‘Pare, he pecat  
Lc 16,3  digué entre si: “Què faré ara que  mon amo me pren l’administració? Jo no só 
Lc 16,5  digué al primer: »–Quant deus tu a  mon senyor? 6 »I ell li respongué: »–Cent  
Lc 16,27  pare, que l’envieu a casa de  mon pare, 28 perquè tinc cinc germans, a  
Lc 19,23  23 doncs, per què no posares  mon diner al banc, a fi de que quan jo  
Lc 20,13  de la vinya: “Què faré? Enviaré a  mon fill estimat: pot ser que quan lo  
Lc 20,42  dels Salms: »“Digué lo Senyor a  mon Senyor: Assenta’t a ma dreta, 43 fins 
Lc 21,8  engànyien. Perquè molts vindran en  mon nom dient: “Jo só lo Cristo”, i “Lo  
Lc 21,12  reis i governadors per causa de  mon nom. 13 I això vos succeirà en  
Lc 21,17 sereu avorrits de tots per causa de  mon nom. 18 No obstant, ni un cabell de  
Lc 22,19  i los el donà, dient: –Aquest és  mon cos, que és donat per a vosaltres. Feu 
Lc 22,29  això jo us preparo lo Regne, com  mon Pare me l’ha preparat a mi, 30 a fi  
Lc 22,30 de que menjau i begau a ma taula en  mon Regne, i vos senteu sobre tronos per a 
Lc 23,46  –Pare, en vostres mans encomano  mon esperit. I al dir això, espirà. 47 I  
Lc 24,49  vaig a enviar-vos la promesa de  mon Pare. Mes entretant permaneixeu aquí  
Jn 2,16  això d’aquí, i no feu la casa de  mon Pare casa de tràfic. 17 Llavors se  
Jn 3,29 a l’oir la veu de l’espòs. Aquest  mon goig, doncs, és complert. 30 És  
Jn 4,49  li digué: –Senyor, veniu abans que  mon fill mòria. 50 Jesús li digué: –Vés,  
Jn 5,30  cosa alguna. Judico segons oic, i  mon judici és just, puix no busco ma  
Jn 5,31 »Si jo dono testimoni de mi mateix,  mon testimoni no és verdader. 32 Un altre  
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Jn 5,43  43 Jo he vingut en nom de  mon Pare, i no em rebeu; si vingués un  
Jn 6,32  no us donà lo pa del cel, mes  mon Pare és qui us dóna lo verdader pa del 
Jn 6,40 dia. 40 I aquesta és la voluntat de  mon Pare que m’ha enviat: que tot aquell  
Jn 6,65  he dit que ningú pot venir a mi si  mon Pare no l’hi concedeix. 66 Des d’  
Jn 7,8 no vaig encara a eixa festa, perquè  mon temps no s’ha complert encara. 9  
Jn 8,14  jo dónia testimoni de mi mateix,  mon testimoni és verídic, perquè jo sé d’ 
Jn 8,16  no judico a ningú. 16 I si judico,  mon judici és verídic, perquè no só jo  
Jn 8,19  –Ni em coneixeu a mi ni a  mon Pare. Si em coneguésseu a mi, també  
Jn 8,19  a mi, també coneixeríeu a  mon Pare. 20 Jesús digué aquestes paraules 
Jn 8,38  38 Jo dic lo que he vist en  mon Pare, i vosaltres feu lo que haveu  
Jn 8,49  del dimoni, sinó que honro a  mon Pare, i vosaltres me deshonrau a mi.  
Jn 8,56  vostre pare, se regositjà de veure  mon dia; lo vegé, i s’omplí de goig. 57  
Jn 10,17 ramat i un sol pastor. 17 »Per això  mon Pare m’ama, perquè jo dono ma vida  
Jn 10,18  Aquest és lo manament que rebí de  mon Pare. 19 I hi hagué una nova divisió  
Jn 10,25  Les obres que jo faig en nom de  mon Pare, estes donen testimoni de mi. 26  
Jn 10,29 ningú pot arrancar-ho de la mà de  mon Pare. 30 Jo i lo Pare som una mateixa  
Jn 10,32  obres bones vos he mostrat de  mon Pare; per quina d’aquelles obres m’  
Jn 10,37  de Déu”? 37 Si no faç les obres de  mon Pare, no em cregau, 38 mes si les faç  
Jn 11,21  estat aquí, no hauria mort  mon germà. 22 Emperò també sé ara que  
Jn 11,32  estat aquí, no hauria mort  mon germà. 33 Jesús, doncs, al veure-la  
Jn 12,26  allí a on jo só, allí estarà també  mon sirvent; i al que em servesca, mon  
Jn 12,26  mon sirvent; i al que em servesca,  mon Pare l’honrarà. 27 »Ara ma ànima està 
Jn 14,2  creeu també en mi. 2 En la casa de  mon Pare hi ha moltes habitacions; si no  
Jn 14,7  a mi, hauríeu conegut també a  mon Pare; i des d’ara lo coneixeu i l’  
Jn 14,13  13 I tot quant demaneu al Pare en  mon nom, ho faré, a fi de que el Pare sia  
Jn 14,14  Fill. 14 Si demanau alguna cosa en  mon nom, la faré. 15 »Si m’amau, guardau  
Jn 14,20  dia coneixereu que jo estic en  mon Pare, i que vosaltres estau en mi, i  
Jn 14,21  ama. I el qui m’ama, serà amat de  mon Pare, i jo l’amaré, i jo em  
Jn 14,23  m’ama, guardarà mes paraules, i  mon Pare l’amarà i vindrem a ell, i farem 
Jn 14,26 Esperit Sant que el Pare enviarà en  mon nom, vos ensenyarà totes les coses i  
Jn 15,1  1 »Jo só la verdadera vinya, i  mon Pare és lo vinyader. 2 Tallarà tots  
Jn 15,8  se us concedirà. 8 És la glòria de  mon Pare que vosaltres porteu molt fruit i 
Jn 15,9  així vos he amat jo. Continuau en  mon amor. 10 Si guardau mos manaments,  
Jn 15,10  mos manaments, permaneixereu en  mon amor, així com jo he guardat també los 
Jn 15,10  he guardat també los preceptes de  mon Pare i permanesc en son amor. 11  
Jn 15,11  coses vos les he dites a fi de que  mon goig sia en vosaltres, i vostre goig  
Jn 15,15 fet a saber quantes coses he oït de  mon Pare. 16 No m’elegíreu vosaltres a  
Jn 15,16  cosa que demaneu al Pare en  mon nom vos la concedesca. 17 Lo que jo us 
Jn 15,21 les faran ab vosaltres per causa de  mon nom, perquè no coneixen al que m’ha  
Jn 15,23  m’avorreix a mi, avorreix també a  mon Pare. 24 Si jo no hagués fet entre  
Jn 15,24  vistes i m’han avorrit a mi i a  mon Pare, 25 a fi de que es complís la  
Jn 15,26 Pare i que jo us enviaré de part de  mon Pare, ell donarà testimoni de mi. 27 I 
Jn 16,23  que tot quant demaneu al Pare en  mon nom, vos ho concedirà. 24 Fins ara no  
Jn 16,24 24 Fins ara no haveu demanat res en  mon nom. Demanau i rebreu, a fi de que  
Jn 16,26 Pare. 26 En aquell dia demanareu en  mon nom, i no us dic que jo suplicaré al  
Jn 18,11  la baina. Lo calze que m’ha donat  mon Pare, no he de beure’l? 12 I els  
Jn 18,36  –Mon regne no és d’aquest món. Si  mon regne fos d’aquest món, sens dubte  
Jn 18,36  caigués en mans dels jueus. Emperò  mon regne no és d’aquí. 37 Llavors li  
Jn 19,10  no em parles? No saps que està en  mon poder lo crucificar-te, i en mon  
Jn 19,10  mon poder lo crucificar-te, i en  mon poder està lo llibertar-te? 11 Jesús 
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Jn 20,13  –És que se n’han portat d’aquí a  mon Senyor, i no sé a on l’han posat. 14  
Jn 20,17  perquè no he pujat encara a  mon Pare; emperò vés a mos germans i digue 
Jn 20,17  i digue’ls: “Jo me’n pujo a  mon Pare i Pare vostre, mon Déu i Déu  
Jn 20,17  ’n pujo a mon Pare i Pare vostre,  mon Déu i Déu vostre.” 18 Vingué Maria  
Jn 20,27  i dóna’m ta mà, i posa-la en  mon costat, i no sies incrèdul sinó fiel.  
Ac 2,17  –diu lo Senyor– que jo derramaré  mon Esperit sobre tota carn; i  
Ac 2,18 certament en aquells dies derramaré  mon Esperit sobre mos servos i sobre mes  
Ac 2,26  sia remogut. 26 Per això s’alegra  mon cor i es regositja ma llengua, i  
Ac 2,34  i ab tot diu: »“Digué el Senyor a  mon Senyor: Assenta’t a ma dreta, 35  
Ac 7,49  com diu lo profeta: 49 “Lo cel és  mon trono, i la terra, la peanya de mos  
Ac 7,49  lo Senyor–, ¿o quin és lo lloc de  mon repòs? 50 No féu la meva mà totes  
Ac 7,59  i deia: –Senyor Jesús, rebeu  mon esperit. 60 I agenollat, clamava en  
Ac 9,15 un vas escollit per mi per a portar  mon nom davant dels gentils, i dels reis,  
Ac 9,16  coses convé que sofresca per  mon nom. 17 I Ananies marxà i entrà en la  
Ac 13,22 a David, fill de Jessè, home segons  mon cor, lo qual farà totes mes voluntats. 
Ac 15,17 gentils, sobre qui ha estat invocat  mon nom, diu lo Senyor que fa estes coses. 
Ac 21,13  dient: –Què feu plorant i afligint  mon cor? Perquè jo estic aparellat no  
Ac 24,14  anomenen heretgia, servesc jo a  mon Pare i Déu, creent totes les coses que 
Rm 1,8  8 Primerament dono gràcies a  mon Déu per medi de Jesucrist acerca tots  
Rm 1,9  món. 9 Puix Déu, a qui servesc ab  mon esperit en l’evangeli de son Fill, m’ 
Rm 2,16  los secrets dels homes, conforme a  mon evangeli, per Jesucrist. 17 Doncs, si  
Rm 7,23  mos membres que combat la llei de  mon esperit i em porta a la llei del pecat 
Rm 9,2  tristesa i un dolor contínuo en  mon cor. 3 Puix desitjava jo mateix ser  
Rm 9,17  t’he elevat, per a mostrar en tu  mon poder, i per a què sia anunciat mon  
Rm 9,17 mon poder, i per a què sia anunciat  mon nom per tota la terra.» 18 Per  
Rm 9,25  “poble meu” al que no era  mon poble, i “amada” a la que no era  
Rm 10,1  1 Germans, lo desig de  mon cor i ma oració a Déu per Israel és  
Rm 10,19  a gelosia per un poble que no és  mon poble, i jo us mouré a ira per una  
Rm 11,13  sia apòstol dels gentils, honraré  mon ministeri 14 per si d’alguna manera  
Rm 15,24  a vosaltres, 24 quan emprènguia  mon viatge a Espanya espero veure-us al  
Rm 15,31 als sants de Jerusalem l’oferta de  mon servei, 32 a fi de que jo vinga a  
Rm 16,5  en casa d’ells. Saludau a Epenet,  mon amic, que és lo primer fruit de l’  
Rm 16,9  ab mi en Cristo Jesús, i a  mon amat Estaqui. 10 Saludau a Apeles,  
Rm 16,11  de la casa d’Aristòbul. Saludau a  mon parent Herodi. Saludau als de la casa  
Rm 16,21  Amén. 21 Vos saluda Timoteu,  mon coadjutor, i Luci, i Jason, i  
Rm 16,23  en lo Senyor. 23 Vos saluda Gai,  mon patró, i tota la iglésia. Vos saluden  
Rm 16,25  per a confirmar-vos segons  mon evangeli i la predicació de Jesucrist, 
1Co 1,4  4 Dono gràcies sens cessar a  mon Déu per a vosaltres, per la gràcia de  
1Co 1,15 a Caio, 15 perquè ningú diga que en  mon nom haveu estat batejats. 16 I he  
1Co 2,4  ab temor i tremolant. 4 I  mon parlar i ma predicació no fou ab  
1Co 4,17  causa vos envií a Timoteu, que és  mon fill caríssim, i fiel en lo Senyor,  
1Co 5,4  essent congregats vosaltres i  mon esperit, ab la potestat de nostre  
1Co 7,40 ditxosa si permanesqués així segons  mon consell, i penso que jo tinc també l’ 
1Co 8,13  la vianda és ocasió d’escàndol a  mon germà, jamai menjaré carn, per no  
1Co 8,13 menjaré carn, per no escandalisar a  mon germà. 9,Tit Capítol IX L’Apòstol se  
1Co 9,2  perquè vosaltres sou lo sello de  mon apostolat en lo Senyor. 3 Aquesta és  
1Co 9,18  encarregada. 18 Qual és, doncs,  mon gallardó? Que al predicar l’evangeli, 
1Co 9,26  a l’aire, 26 sinó que castigo  mon cos, i el reduesc a subjecció; perquè  
1Co 11,24 i digué: «Preneu, menjau; aquest és  mon cos que per vosaltres és partit. Feu  
1Co 13,3  als pobres, i encara que entregàs  mon cos per a ser cremat, si no tinc  
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1Co 14,14  oració en una llengua desconeguda,  mon esperit ora; però mon enteniment és  
1Co 14,14  desconeguda, mon esperit ora; però  mon enteniment és sens fruit. 15 Què,  
1Co 16,18 ho supliren ells. 18 Perquè referen  mon esperit i el vostre. Teniu, doncs,  
2Co 2,3  confiant en tots vosaltres de que  mon goig és lo goig de tots vosaltres. 4  
2Co 2,13 en lo Senyor, 13 no tinguí repòs en  mon esperit, perquè no encontrí a mon  
2Co 2,13  mon esperit, perquè no encontrí a  mon germà Tito, i així, despedint-me d’ 
2Co 6,16 i seré lo Déu d’ells, i ells seran  mon poble.» 17 Per lo tant, «eixiu-vos  
2Co 8,23 vosaltres. 23 I en quant a Tito, és  mon company i coadjutor envers vosaltres;  
2Co 12,12  res. 12 En veritat les senyals de  mon apostolat obraren entre vosaltres en  
Ga 6,17  me moléstia, perquè jo porto en  mon cos los senyals del Senyor Jesús. 18  
Fl 1,3  Senyor Jesucrist. 3 Gràcies dono a  mon Déu cada vegada que em recordo de  
Fl 1,7  tots vosaltres, perquè us tinc en  mon cor i en mes cadenes, i en la defensa  
Fl 1,7  tots vosaltres sou participants de  mon goig. 8 Perquè Déu m’és testimoni de  
Fl 1,20 també serà ara Cristo glorificat en  mon cos, sia per vida, sia per mort. 21  
Fl 1,22  en la carn, aqueix és lo fruit de  mon treball. Ab tot, jo no sé lo que  
Fl 2,2  de compassió, 2 feu complert  mon goig, sentint tots una mateixa cosa,  
Fl 4,1 caríssims i molt desitjats, que sou  mon goig i ma corona, perseverau així  
Fl 4,19  accepta, agradable a Déu. 19 Però  mon Déu suplirà totes vostres necessitats, 
Col 2,1  Laodicea, i per quants no han vist  mon rostro en carn. 2 A fi de que sos cors 
Col 4,9  cors, 9 juntament ab Onèssim,  mon caríssim i fiel germà, lo qual és dels 
Col 4,10  es fan. 10 Vos saluda Aristarc,  mon company en presó, i Marc, cosí de  
2Tm 1,12 de que ell és poderós per a guardar  mon depòsit fins a aquell dia. 13 Guarda  
2Tm 2,8  d’entre els morts, segons  mon evangeli, 9 per lo qual estic jo  
2Tm 3,10  tu ja has comprès ma doctrina,  mon modo de conduir-me, intent, fe,  
Flm 4  Senyor Jesucrist. 4 Gràcies dono a  mon Déu, fent sempre memòria de tu en mes  
Flm 10  en Jesucrist. 10 Te suplico per  mon fill Onèsim, a qui jo he engendrat  
Flm 18  o te deu alguna cosa, posa-ho en  mon compte. 19 Jo, Pau, ho he escrit de ma 
He 1,5  dels àngels digué jamai: «Tu ets  mon Fill, avui jo t’he engendrat»? I  
He 3,11  en ma ira: “Ells no entraran en  mon repòs.”» 12 Teniu compte, germans, no  
He 4,3 com jurí en ma ira: “No entraran en  mon repòs”, encara que sien ja acabades  
He 4,5 lloc, altra vegada: «No entraran en  mon repòs.» 6 Veent, doncs, que resta que  
He 5,5  sinó aquell que li digué: «Tu ets  mon Fill, jo avui t’he engendrat.» 6 Com  
He 8,9  perquè ells no continuaren en  mon pacte (testament), jo també los he  
He 8,10 ells son Déu, i ells seran per a mi  mon poble. 11 I no ensenyarà cada u a son  
He 13,6  dir ab confiança: «Lo Senyor és  mon ajuda; no temeré cosa que em puga fer  
1Pe 5,13  juntament elegida ab vosaltres, i  mon fill Marc. 14 Saludau-vos los uns  
2Pe 1,14  de que luego tinc de deixar aquest  mon tabernacle, segons també m’ho ha  
2Pe 1,17  veu d’aquesta manera: «Aquest és  mon amat Fill, en qui jo m’he complascut, 
3Jn 3  ta ànima prospera. 3 Gran ha estat  mon goig per la vinguda dels germans i per 
Ap 2,3  has treballat per amor de  mon nom i no has desmaiat. 4 »Emperò tinc  
Ap 2,13  lo siti de Satanàs; i conserves  mon nom, i no negares ma fe fins en  
Ap 2,13  en aquells dies en què Antipas fou  mon fiel màrtir, i fou mort entre  
Ap 2,28  Així com jo també ho tinc rebut de  mon Pare, li donaré també l’estrella del  
Ap 3,5 ans bé confessaré son nom davant de  mon Pare i davant de sos àngels. 6 »Lo qui 
Ap 3,8  guardat ma paraula, i no has negat  mon nom. 9 Vet aquí, los faré de la  
Ap 3,12  lo faré columna en lo temple de  mon Déu, i no eixirà mai més fora; i  
Ap 3,12  i escriuré sobre d’ell lo nom de  mon Déu, i el nom de la ciutat de mon Déu, 
Ap 3,12  mon Déu, i el nom de la ciutat de  mon Déu, la nova Jerusalem, que baixa del  
Ap 3,12  Jerusalem, que baixa del cel de  mon Déu, i el nom meu nou. 13 »Qui té  
Ap 3,18  18 Jo t’aconsello que cómpries de  mon or refinat en lo foc, per a què sies  
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Ap 3,21  també he vençut i estic sentat ab  mon Pare en son trono. 22 »Lo qui té  
Ap 10,10  l’haguí devorat, se tornà amarg  mon ventre. 11 I em digué: –És necessari  
Ap 21,7 coses, i jo seré son Déu i ell serà  mon fill. 8 Mes respecte los covards, i  
Ap 22,12  12 «Veus aquí que vinc prompte, i  mon gallardó va ab mi, per a recompensar a 
Ap 22,16  mentida. 16 »Jo, Jesús, he enviat  mon àngel per a donar-vos testimoni d’  
Mt 11,27  així fou de vostre agrado. 27  »Mon Pare posà en mes mans totes les  
Mt 26,18  home, i dieu-li: “Lo Mestre diu:  Mon temps s’acerca; en ta casa faré la  
Mc 5,9  –Qual és ton nom? I li diu:  –Mon nom és Llegió, perquè som molts. 10 I 
Jn 4,34  què menjar? 34 Jesús los digué:  –Mon aliment és fer la voluntat d’aquell  
Jn 5,17  17 Mes Jesús los respongué:  –Mon Pare fins ara està obrant, i jo també 
Jn 7,6  en ell. 6 Llavors Jesús los digué:  –Mon temps no ha arribat encara; mes  
Jn 8,54  mateix, la meva glòria no és res.  Mon Pare és qui em glorifica, aquell de  
Jn 10,29 ningú les arrancarà de mes mans. 29  Mon Pare, lo que m’ha donat és superior a 
Jn 15,12  i vostre goig sia complert. 12  Mon precepte és que us ameu los uns als  
Jn 18,36  Què has fet? 36 Respongué Jesús:  –Mon regne no és d’aquest món. Si mon  
1Co 16,24  Jesucrist sia ab vosaltres. 24  Mon amor sia ab tots vosaltres en Cristo  
Col 4,7  com haveu de respondre a cada u. 7  Mon caríssim germà Tiquic, fiel ministre i 
Mt 4,8  i li mostrà tots los regnes del  món i la glòria d’ells, 9 i li digué:  
Mt 5,14  14 »Vosaltres sou la llum del  món. No es pot ocultar una ciutat situada  
Mt 13,22  emperò los cuidados d’aquest  món i la faŀlàcia de les riqueses sufoquen 
Mt 13,35  escondides des de la fundació del  món.» 36 Llavors, despedida la gent, se’n 
Mt 13,38 Fill de l’home. 38 I el camp és lo  món. I la bona llavor són los fills del  
Mt 13,40  lo foc, així succeirà en la fi del  món. 41 Lo Fill de l’home enviarà sos  
Mt 16,26 serveix a l’home lo guanyar tot lo  món si perd sa ànima? O què donarà l’home 
Mt 18,7  en lo profundo del mar. 7 »Ai del  món per causa dels escàndols! Puix és  
Mt 24,14  del Regne serà predicat per tot lo  món en testimoni a totes les nacions, i  
Mt 24,21  d’igual des del començament del  món fins ara, ni n’hi haurà. 22 I si no  
Mt 25,34  preparat des de la fundació del  món. 35 Puix jo tinguí fam, i me donàreu  
Mt 26,13  aqueix evangeli per tot lo  món, se contarà també lo que aqueixa dona  
Mc 8,36  a l’home si guanya tot lo  món i perd sa ànima? 37 O, què donarà en  
Mc 9,2  que no hi ha blanquejador en lo  món que puga fer-los tornar tan blancs.  
Mc 14,9  aquest evangeli per tot lo  món, també lo que aquesta ha fet se  
Mc 16,15  15 I els digué: –Anau per tot lo  món i predicau l’evangeli a totes les  
Lc 1,70  han existit des del principi del  món: 71 que havíem de ser salvos de  
Lc 9,25  a un home lo guanyar tot lo  món, si es perd ell a si mateix i es causa 
Lc 9,31  i parlaven de sa partida del  món, que havia de verificar-se en  
Lc 11,50  fou derramada des del principi del  món, 51 des de la sang d’Abel fins a la  
Lc 12,30 són coses per a les que la gent del  món s’afana; i sap vostre Pare que teniu  
Lc 18,30  30 que no rèbia molt més en aquest  món, i en lo sigle venider, la vida  
Lc 21,26  que han de sobrevenir a tot lo  món, puix les virtuts del cel seran  
Jn 1,9  iŀlumina a tot home que ve a est  món. 10 Ell era en lo món, i el món ha  
Jn 1,10  que ve a est món. 10 Ell era en lo  món, i el món ha estat fet per ell, i el  
Jn 1,10 est món. 10 Ell era en lo món, i el  món ha estat fet per ell, i el món no el  
Jn 1,10 i el món ha estat fet per ell, i el  món no el conegué. 11 Vingué a sa pròpia  
Jn 1,29  aquí aquell que trau lo pecat del  món! 30 Aquest és lo mateix de qui jo he  
Jn 3,16  16 Puix Déu ha amat de tal modo al  món, que ha donat son unigènit Fill, a fi  
Jn 3,17  Puix Déu no ha enviat son Fill al  món per a condemnar lo món, sinó perquè el 
Jn 3,17  son Fill al món per a condemnar lo  món, sinó perquè el món se sàlvia per medi 
Jn 3,17  a condemnar lo món, sinó perquè el  món se sàlvia per medi d’ell. 18  
Jn 3,19  lo judici: que la llum vingué al  món i los homes han amat més les tenebres  
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Jn 4,42  és verdaderament lo salvador del  món. 43 Al cap de dos dies, isqué d’allí  
Jn 6,14  lo profeta que ha de venir al  món. 15 Emperò Jesús, sabent que havien de 
Jn 6,33 que baixà del cel i dóna la vida al  món. 34 Llavors ells li digueren: –Senyor, 
Jn 6,51  la que jo donaré per a la vida del  món. 52 I els jueus, doncs, disputaven  
Jn 7,4  fas estes coses, manifesta’t al  món. 5 Puix ni sos germans creien en ell.  
Jn 7,7  està preparat. 7 A vosaltres lo  món no pot avorrir-vos, mes a mi m’  
Jn 7,35 entre les nacions espargides per lo  món a predicar als gentils? 36 Què  
Jn 8,12  -los dient: –Jo só la llum del  món: lo qui em segueix a mi no camina en  
Jn 8,23 só de dalt; vosaltres sou d’aquest  món, jo no só d’aquest món. 24 Per això  
Jn 8,23  d’aquest món, jo no só d’aquest  món. 24 Per això us he dit que morireu en  
Jn 8,26 ha enviat és verídic, i jo parlo al  món aquelles coses que he oït d’ell. 27 I 
Jn 9,5  treballar. 5 Mentres estic en lo  món, jo só la llum del món. 6 Així que  
Jn 9,5  estic en lo món, jo só la llum del  món. 6 Així que hagué dit això, escopí en  
Jn 9,32  és a qui Déu ou. 32 Des de que el  món és món no s’ha oït jamai que ningú  
Jn 9,32 qui Déu ou. 32 Des de que el món és  món no s’ha oït jamai que ningú haja  
Jn 9,39  a exercir judici he vingut a est  món, a fi de que los que no hi veuen,  
Jn 10,36  Pare ha santificat i ha enviat al  món, dieu vosaltres que blasfemo perquè he 
Jn 11,9  perquè veu la llum d’aquest  món. 10 Mes lo qui va de nit encepega,  
Jn 11,27  de Déu viu, que ha vingut a est  món. 28 I dit això se n’anà i cridà  
Jn 12,19 adelantam res? Veus aquí que tot lo  món se’n va detràs d’ell. 20 Hi havia  
Jn 12,25  que avorreix sa vida en aquest  món, la conserva per a la vida eterna. 26  
Jn 12,31  vosaltres. 31 Ara és lo judici del  món, ara lo príncep d’aquest món serà  
Jn 12,31  del món, ara lo príncep d’aquest  món serà llançat fora. 32 I si jo fos  
Jn 12,46  enviat. 46 Jo, llum, he vingut al  món per a què tot aquell que creu en mi no 
Jn 12,47  puix no he vingut per a judicar lo  món sinó per a salvar lo món. 48 Lo qui em 
Jn 12,47 judicar lo món sinó per a salvar lo  món. 48 Lo qui em desprècia i no rep mes  
Jn 13,1  l’hora de son trànsit d’est  món al Pare, havent amat als seus que eren 
Jn 13,1 havent amat als seus que eren en lo  món, los amà fins al fi. 2 I concluïda la  
Jn 14,17 és, l’Esperit de veritat, a qui lo  món no pot rebre, perquè no el veu ni el  
Jn 14,19  19 Encara un poc de temps, i lo  món ja no em veurà. Mes vosaltres me veeu, 
Jn 14,22  manifestareu a nosaltres, i no al  món? 23 Jesús respongué i li digué: –Si  
Jn 14,27  no us la dono jo com la dóna lo  món. No es pertúrbia vostre cor, ni s’  
Jn 14,30  puix ve lo príncep d’aquest  món, mes no té res ab mi. 31 Emperò a fi  
Jn 14,31 res ab mi. 31 Emperò a fi de que el  món conega que jo amo al Pare; i com me  
Jn 15,18 que us ameu uns a altres. 18 »Si el  món vos avorreix, sabeu que primer que a  
Jn 15,19  m’avorrí a mi. 19 Si fósseu del  món, lo món vos amaria com a cosa seva;  
Jn 15,19  a mi. 19 Si fósseu del món, lo  món vos amaria com a cosa seva; mes com no 
Jn 15,19 com a cosa seva; mes com no sou del  món, sinó que jo us elegí d’entre el món, 
Jn 15,19  sinó que jo us elegí d’entre el  món, per això lo món vos avorreix. 20  
Jn 15,19  elegí d’entre el món, per això lo  món vos avorreix. 20 Recordau-vos d’  
Jn 16,8  8 I quan vinga, convencerà al  món de pecat, de justícia i de judici. 9  
Jn 16,11 judici, perquè el príncep d’aquest  món ha estat ja judicat. 12 »Encara tinc  
Jn 16,20  plorareu i gemegareu, emperò lo  món se regositjarà; i vosaltres estareu  
Jn 16,21 lo goig de que un home ha nat en lo  món. 22 I vosaltres, al present, patiu en  
Jn 16,28  Déu. 28 Isquí del Pare i vinguí al  món; ara deixo lo món i altra vegada me’n 
Jn 16,28  Pare i vinguí al món; ara deixo lo  món i altra vegada me’n vaig al Pare. 29  
Jn 16,33  per a què tingau pau en mi. En lo  món tindreu que sofrir afliccions; emperò  
Jn 16,33  teniu confiança, jo he vençut al  món. 17,Tit Capítol XVII Plegària  
Jn 17,5  que tinguí ab vós abans que fos lo  món. 6 »He manifestat vostre nom als homes 
Jn 17,6  nom als homes que em donàreu del  món; eren vostres i me’ls haveu donat, i  
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Jn 17,9 »Jo prego per ells. No prego per lo  món, sinó per aquestos que em donàreu,  
Jn 17,11  11 I jo ja no estic en lo  món, mes aquestos queden en lo món, i jo  
Jn 17,11  lo món, mes aquestos queden en lo  món, i jo vinc a vós. Oh Pare sant!,  
Jn 17,13 vós, i dic això estant encara en lo  món, a fi de que tinguen goig complert en  
Jn 17,14  els he donat vostra paraula, i el  món los ha avorrit, perquè no són del món, 
Jn 17,14  los ha avorrit, perquè no són del  món, així com jo tampoc só del món. 15 No  
Jn 17,14  del món, així com jo tampoc só del  món. 15 No us demano que els tragueu del  
Jn 17,15 15 No us demano que els tragueu del  món, sinó que els guardeu del mal. 16 Ells 
Jn 17,16 guardeu del mal. 16 Ells no són del  món, així com jo tampoc só del món. 17  
Jn 17,16  del món, així com jo tampoc só del  món. 17 Santificau-los en vostra  
Jn 17,18  18 Així com vós m’haveu enviat al  món, així jo els he enviat a ells també al 
Jn 17,18  jo els he enviat a ells també al  món. 19 I per ells jo em santifico a fi de 
Jn 17,21  cosa ab nosaltres, a fi de que el  món crega que vós m’haveu enviat. 22 I jo 
Jn 17,23 mateixa cosa, i per a què conega lo  món que vós m’haveu enviat i los haveu  
Jn 17,24 amat des d’antes de la creació del  món. 25 Oh Pare just!, lo món no us ha  
Jn 17,25  del món. 25 Oh Pare just!, lo  món no us ha conegut; jo sí que us he  
Jn 18,20  –Jo he parlat públicament al  món; jo sempre he ensenyat en la sinagoga  
Jn 18,36  Jesús: –Mon regne no és d’aquest  món. Si mon regne fos d’aquest món, sens  
Jn 18,36  món. Si mon regne fos d’aquest  món, sens dubte que ma gent haurien peleat 
Jn 18,37  jo he nat, i per això he vingut al  món, a fi de donar testimoni a la veritat. 
Jn 21,25 una, me sembla que no cabrien en lo  món los llibres que se n’haurien d’  
Ac 3,21 sants profetes des del principi del  món. 22 Perquè Moisès digué verdaderament  
Ac 11,28  d’haver una gran fam en tot lo  món, la que esdevingué en los dies de  
Ac 13,47  sies la salvació fins al cap del  món.” 48 I quan oïren això los gentils, se 
Ac 17,24 jo us anuncio. 24 Lo Déu que féu lo  món i totes les coses que hi ha en ell,  
Ac 17,31  lo dia en què ha de judicar al  món segons justícia, per aquell baró que  
Ac 19,27  d’aquella a qui tota l’Àsia i el  món adoren. 28 Oït això, s’ompliren d’  
Ac 22,22  lo crit dient: –Trau fora del  món a semblant home, perquè no és just que 
Ac 24,5  entre els jueus per tot lo  món i és cap de la secta revoltosa dels  
Rm 1,8  vostra fe és divulgada per tot lo  món. 9 Puix Déu, a qui servesc ab mon  
Rm 1,20  veuen clarament de la creació del  món, per les obres criades, fins son poder 
Rm 3,6  com judicaria Déu a aquest  món? 7 Perquè si la veritat de Déu cresqué 
Rm 3,19  que tota boca sia tapada i tot lo  món se reconega culpable envers Déu. 20  
Rm 4,13  promesa de que ell seria hereu del  món, no fou feta a Abraham ni a sa  
Rm 5,12  un home entrà lo pecat en aquest  món, i per lo pecat, la mort, així també  
Rm 5,13  a la Llei lo pecat estava en lo  món; emperò no havent-hi Llei, lo pecat  
Rm 10,Tit  Per això és predicada en tot lo  món. Los gentils l’abracen, mentres que  
Rm 10,18  se oïren fins als confins del  món. 19 Mes pregunto: ¿Per ventura Israel  
Rm 11,12  el pecat d’ells és lo tresor del  món, i la disminució d’ells, lo tresor  
Rm 11,15  d’ells és la reconciliació del  món, què serà son restabliment, sinó vida  
Rm 12,2  2 I no us conformeu ab aquest  món, ans bé transformau’s per la  
1Co 1,20  Déu fàtua la sabiduria d’aquest  món? 21 Puix després que en la sabiduria  
1Co 1,21  que en la sabiduria de Déu lo  món no conegué a Déu per la sabiduria, a  
1Co 1,27  ha escollit les coses fàtues del  món per a confondre les sàvies; i les  
1Co 1,27 les sàvies; i les coses flaques del  món escollí Déu per a confondre les  
1Co 1,28  les coses vils i despreciables del  món escollí Déu, i aquelles que no  
1Co 2,6  emperò no sabiduria d’aquest  món ni dels prínceps d’aquest món, que  
1Co 2,6  món ni dels prínceps d’aquest  món, que són destruïts, 7 sinó que parlam  
1Co 2,8  que ningú dels prínceps d’aquest  món conegué, perquè si l’haguessen  
1Co 2,12 havem rebut no l’esperit d’aquest  món, sinó l’Esperit que és de Déu, per a  
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1Co 3,Tit  a despreciar la sabiduria vana del  món i a abraçar la sàvia ignorància de l’ 
1Co 3,18  vosaltres se té per savi en aquest  món, faça’s neci, per a què sia savi. 19  
1Co 3,19  19 Perquè la sabiduria d’aquest  món és fatuïtat davant de Déu, per quant  
1Co 3,22  sia Pau, sia Apolo, sia Cefas, sia  món, sia vida, sia mort, o lo present, o  
1Co 4,9  puix som fets l’expectacle del  món, dels àngels i dels homes. 10  
1Co 4,13  ser com les escombraries d’aquest  món, com l’escòria de tothom fins ara. 14 
1Co 5,10  ab los fornicadors d’aquest  món, o ab los avaros, o lladres, o que  
1Co 5,10  cas hauríeu d’anar-vos-en del  món. 11 Emperò ara vos he escrit que no us 
1Co 6,2  que els sants judicaran aquest  món? I si lo món ha de ser judicat per  
1Co 6,2 sants judicaran aquest món? I si lo  món ha de ser judicat per vosaltres,  
1Co 6,3  ¿ab quanta més raó les coses del  món? 4 Si, doncs, teniu diferències sobre  
1Co 6,4 diferències sobre negocis d’aquest  món, feu-les judicar per los de menor  
1Co 7,31  31 i els que usen d’aquest  món, com si no n’usassen; perquè passa la 
1Co 7,31  perquè passa la figura d’aquest  món. 32 Mes desitjaria que visquésseu sens 
1Co 7,33 muller està afanat ab les coses del  món, com podrà donar gust a la muller, i  
1Co 7,34  pensa en les coses que són del  món, i com agradarà al marit. 35 En  
1Co 8,4  sabem que l’ídol no és res en lo  món i que no hi ha altre Déu sinó un sol.  
1Co 9,Tit  per guanyar per a Déu a tot lo  món. 1 ¿No só jo apòstol? ¿No só jo  
1Co 11,32  a què no siam condemnats ab aquest  món. 33 Per lo qual, germans meus, quan  
1Co 14,10  tantes classes de llengües en lo  món, i no hi ha res sens veu. 11 Si doncs  
2Co 1,12  de Déu, havem proceït en aquest  món, i més abundantment ab vosaltres. 13  
2Co 4,4  4 en los quals lo déu d’aquest  món ha cegat los enteniments dels  
2Co 5,19  estava en Cristo, reconciliant lo  món a si, no imputant-los los pecats d’ 
2Co 7,10  a salvació; emperò la tristesa del  món produeix mort. 11 I veus aquí aqueix  
Ga 4,3  en servitud baix los elements del  món. 4 Emperò quan vingué la plenitud del  
Ga 6,14  Senyor Jesucrist, per lo qual lo  món és crucificat per a mi, i jo per al  
Ga 6,14 és crucificat per a mi, i jo per al  món. 15 Puix en Cristo Jesús, ni la  
Ef 1,4  en ell abans de la fundació del  món, per a què fóssem sants i sens màcula  
Ef 1,21  que s’anomena no sols en aquest  món, sinó també en lo venider; 22 i «posà  
Ef 2,2  conforme a la costum d’aquest  món, segons lo príncep de la potestat d’  
Ef 2,12  esperança, i sens Déu en aquest  món. 13 Mes ara, en Cristo Jesús,  
Ef 6,12  de les tenebres d’aquest  món, contra els esperits malignes en los  
Fl 2,15  resplendiu com lluminars en lo  món, 16 conservant la paraula de vida, per 
Col 1,6  a vosaltres, com també a tot lo  món, i dóna fruit i creix, així com entre  
Col 2,8 dels homes, segons los elements del  món, i no segons Cristo. 9 Perquè en ell  
Col 2,20  ab Cristo als elements d’aquest  món, per què us deixau governar d’  
Col 2,20 ordenances com si visquésseu per al  món 21 («No mengeu, ni gusteu, ni toqueu», 
1Tm 1,15  que Cristo Jesús vingué a aquest  món per a salvar als pecadors, dels quals  
1Tm 2,15  per los fills que portarà al  món, si continua en fe, i caritat, i  
1Tm 3,16  predicat als gentils, cregut en lo  món, i rebut dalt en la glòria». 4,Tit  
1Tm 6,7  7 Perquè no duguérem res a aquest  món, i és cert que no podem portar-nos- 
1Tm 6,17  etern. Amén. 17 Als rics d’aquest  món mana’ls que no sien altius ni confiïn 
Tt 2,12  desigs mundans, viscam en aquest  món sòbria, justa i santament, 13  
He 1,6 ell introdueix son primogènit en lo  món, diu: «I adórien-lo tots los àngels  
He 2,5  Perquè Déu no someté als àngels lo  món venider de què parlam. 6 I un en cert  
He 4,3  les obres des de la creació del  món.» 4 Perquè en cert lloc parlà així del 
He 9,26  vegades des de la fundació del  món; emperò ara aparegué una sola vegada  
He 9,26  una sola vegada en lo fi del  món per a traure lo pecat ab lo sacrifici  
He 10,5  5 Per lo qual, a l’entrar en lo  món diu: «Sacrifici i oferta vós no  
He 11,7 de sa casa; per la qual condemnà al  món i fou instituït hereu de la justícia  
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He 11,38  38 Dels quals no era digne lo  món; anant errants per los deserts, per  
Jm 1,Tit  afligits. Fugir de l’esperit del  món. 1 Jaume, servo de Déu i de nostre  
Jm 1,27  -se de la corrupció d’aquest  món. 2,Tit Capítol II Adverteix l’Apòstol 
Jm 2,5  ha elegit Déu als pobres d’aquest  món per a ser rics en fe i hereus del  
Jm 3,6 incèndia! 6 I la llengua és foc, un  món de maldat. Així la llengua se conta  
Jm 4,4  ¿no sabeu que l’amistat d’aquest  món és enemiga de Déu? Quiscun, doncs, que 
1Pe 1,20  en veritat abans de la creació del  món, però manifestat en los últims temps  
1Pe 5,9  vostres germans espargits per lo  món sofreixen igual tribulació. 10 Mes lo  
2Pe 1,4  la concupiscència que hi ha en lo  món. 5 I ademés d’això, vosaltres,  
2Pe 2,5  dia del judici; 5 i no perdonà al  món vell, sinó que preservà a Noè, vuitena 
2Pe 2,5  portant lo diluvi sobre un  món d’impios; 6 i condemnà a ruïna les  
2Pe 2,20  apartat de les contaminacions del  món per medi del coneixement de Jesucrist, 
2Pe 3,6  i en l’aigua. 6 Per lo qual, lo  món d’aquell temps, essent inundat per  
1Jn 2,2  sinó també per los de tot lo  món. 3 I en això sabem que l’havem  
1Jn 2,15  vençut al Maligne. 15 No ameu al  món ni les coses que hi ha en lo món. Si  
1Jn 2,15 al món ni les coses que hi ha en lo  món. Si algú ama lo món, la caritat del  
1Jn 2,15 que hi ha en lo món. Si algú ama lo  món, la caritat del Pare no està en ell.  
1Jn 2,16  16 Perquè tot lo que hi ha en lo  món és concupiscència de carn, i  
1Jn 2,16  la qual no és del Pare, sinó del  món. 17 I lo món passa i sa  
1Jn 2,17  és del Pare, sinó del món. 17 I lo  món passa i sa concupiscència. Mes lo qui  
1Jn 3,1  de Déu, i ho siam. Per això lo  món no ens coneix, perquè no el coneix a  
1Jn 3,13  germans, si us avorreix lo  món. 14 Nosaltres coneixem que havem  
1Jn 3,17  17 Lo qui tinga riqueses d’aquest  món i vègia a son germà que té necessitat  
1Jn 4,1  alçat molts falsos profetes en lo  món. 2 En això se coneix l’Esperit de  
1Jn 4,3 oït que ve, i que ara ja està en lo  món. 4 Vosaltres, fillets, sou de Déu i  
1Jn 4,4  és major que el que està en lo  món. 5 Ells són del món; per això parlen  
1Jn 4,5  que està en lo món. 5 Ells són del  món; per això parlen del món, i el món los 
1Jn 4,5  són del món; per això parlen del  món, i el món los ou. 6 Nosaltres som de  
1Jn 4,5  món; per això parlen del món, i el  món los ou. 6 Nosaltres som de Déu. Qui  
1Jn 4,9  nosaltres: en que Déu envià al  món a son Fill unigènit per a què viscam  
1Jn 4,14  son Fill per a ser salvador del  món. 15 Qualsevol que conféssia que Jesús  
1Jn 4,17  és, així som nosaltres en aquest  món. 18 En la caritat no hi ha temor,  
1Jn 5,4  tot lo que naix de Déu venç lo  món, i esta és la victòria que venç lo  
1Jn 5,4  i esta és la victòria que venç lo  món, nostra fe. 5 ¿Qui és lo que venç lo  
1Jn 5,5 nostra fe. 5 ¿Qui és lo que venç lo  món, sinó lo qui creu que Jesús és Fill de 
1Jn 5,19  sabem que som de Déu i tot lo  món està posat en lo Maligne. 20 I sabem  
2Jn 7  s’han alçat molts impostors en lo  món, que no confessen que Jesucrist vingué 
Ap 3,10  que ha de venir sobre tot lo  món per a provar als habitants de la  
Ap 11,15  veus dient: –Los regnes d’aquest  món s’han tornat regnes de nostre Senyor  
Ap 12,9  i Satanàs, que enganya a tot lo  món; i fou llançat a la terra, i sos  
Ap 13,8  que fou mort des del principi del  món. 9 Si algú té orella, òiguia. 10 «Lo  
Ap 16,14  als reis de la terra i de tot lo  món, per a juntar-los per a la batalla  
Ap 17,8  de vida des de la creació del  món, quan vegen la bèstia que era i no és, 
Mt 17,26  I obrint-li la boca trobaràs una  moneda de quatre dracmes. Pren-la i dóna 
Mt 22,19  hipòcrites? 19 Mostrau-me la  moneda del tribut. I ells li presentaren  
Mc 14,11  alegraren i prometeren donar-li  moneda. I buscava una oportunitat per a  
Jn 2,15  ovelles i bous, i tirà a terra la  moneda dels canviadors i trabucà ses  
Mt 26,15  I ells li senyalaren trenta  monedes de plata. 16 I des d’aquell  
Mt 27,3  s’arrepentí i tornà les trenta  monedes de plata als prínceps dels  
Mt 27,5 Allà t’ho veuràs. 5 I llançant les  monedes de plata en lo temple, se retirà i 
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Mt 27,6  dels sacerdots, prenent les  monedes de plata, digueren: –No és lícit  
Mt 27,9 que digué: «I prengueren les trenta  monedes de plata, preu de l’apreciat, al  
Lc 21,2  viuda que hi tirava dos petites  monedes, 3 i digué: –En veritat vos dic  
Ap 13,Tit  13,Tit Capítol XIII Una bèstia  monstruosa de set caps i deu banyes, ab  
Mt 23,29  dels profetes i adornau los  monuments dels justos. 30 I dieu: “Si  
Mc 9,43  43 a on lo cuc d’aquells no  mor i lo foc mai s’apaga. 44 »I si ton  
Mc 9,45  45 a on lo cuc d’aquells no  mor i lo foc mai s’apaga. 46 »I si ton  
Mc 9,47  al foc de l’infern, 47 a on no  mor lo cuc d’aquells i lo foc mai s’  
Jn 12,24 gra del forment que cau en terra no  mor, queda tot sol; emperò si mor,  
Jn 12,24  no mor, queda tot sol; emperò si  mor, produeix molt fruit. 25 Així mateix,  
Rm 6,9  d’entre els morts, ja no  mor, ni la mort tindrà ja més domini sobre 
Rm 7,2 lo marit viu; emperò quan son marit  mor, queda ella llibre de la llei del  
Rm 14,7  de nosaltres viu per a si, i ningú  mor per a si: 8 puix si vivim, per al  
1Co 7,39  viu son marit; emperò si son marit  mor, queda llibre: càsies ab qui vúllia,  
1Co 15,36 sembres, no es vivifica si abans no  mor. 37 I al sembrar, no sembres lo cos  
He 10,28 li provat ab dos o tres testimonis,  mor sens misericòrdia alguna. 29 ¿Puix de  
Lc 16,9  ells vos rèbien en les eternes  morades. 10 Lo qui és fiel en lo poc,  
Mc 1,13  nits, i lo tentà Satanàs, i  morava ab les fieres, i els àngels lo  
1Co 15,22  dels morts. 22 I així com en Adam  moren tots, així en Cristo també seran  
He 7,8  prenen delmes los homes que  moren, emperò allí los rep aquell de qui  
Ap 14,13  los morts que des d’aquí en avant  moren en lo Senyor. Sí, diu l’Esperit,  
Lc 17,6  un gra de mostassa, direu a esta  morera: “Arranca’t d’arrel i trasplanta  
Mt 22,25  i havent-se casat lo primer,  morí, i per no haver tingut successió,  
Mt 22,27 fins al setè. 27 I després de tots,  morí també la muller. 28 Doncs, en la  
Mc 12,20  i el major prengué muller, i  morí sens deixar descendència. 21 I lo  
Mc 12,21  21 I lo segon la prengué, i  morí, i tampoc deixà descendència. I de la 
Mc 12,22  descendència. I l’última de tots  morí la muller. 23 Al temps, doncs, de la  
Lc 16,22 les llagues. 22 »I succeí que, quan  morí aquell pobre, lo portaren los àngels  
Lc 16,22  los àngels al seno d’Abraham. I  morí també el ric i fou sepultat. 23 »I en 
Lc 20,29  Lo primer prengué muller, i  morí sens fills. 30 I lo segon se casà ab  
Lc 20,30 I lo segon se casà ab ella, i també  morí sens fills. 31 I la prengué lo  
Lc 20,32  32 I a la fi la muller  morí també després d’ells. 33 Doncs, en  
Jn 8,53  que nostre pare Abraham, lo qual  morí, i que els profetes, que també  
Ac 2,29  llibertat del patriarca David, que  morí i fou sepultat, i son sepulcre està  
Ac 7,4  i habità en Caran. I després que  morí son pare, lo trasladà a esta terra,  
Ac 7,15  15 I Jacob baixà a Egipte, i  morí ell i els nostres pares, 16 i foren  
Ac 9,37  aquells dies caigué malalta, i es  morí. I després que l’hagueren rentada,  
Ac 13,36  segons la voluntat de Déu,  morí i fou enterrat ab sos pares, i vegé  
Rm 5,6  nosaltres estàvem encara flacs,  morí, al temps senyalat, per los impios? 7 
Rm 5,9  pecadors, al temps senyalat 9  morí Cristo per nosaltres. Doncs molt més  
Rm 6,10  a haver ell mort per lo pecat,  morí una sola vegada; emperò en quant al  
Rm 8,34  condemna? Cristo Jesús és lo qui  morí, i lo que ressuscità també, i lo qui  
Rm 14,9 del Senyor som. 9 Perquè per a això  morí Cristo, i ressuscità per a ser Senyor 
Rm 14,15  menjar a aquell per a qui Cristo  morí. 16 No feu, doncs, que sia vituperat  
1Co 8,11 se perdrà lo germà dèbil, per a qui  morí Cristo? 12 I d’aquest modo, pecant  
1Co 15,3  havia après, a saber, que Cristo  morí per nostres pecats, segons les  
2Co 5,14  considerant això, que si un  morí per tots, tots, per consegüent, som  
2Co 5,15  som morts. 15 I que Cristo  morí per tots, per a què los que viuen no  
2Co 5,15  ja per a si, sinó per aquell que  morí per ells i ressuscità. 16 I així  
Ga 2,21  és per la Llei, per consegüent  morí en va Cristo. 3,Tit Capítol III Ni  
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1Te 4,14  14 Perquè si creem que Jesús  morí i ressuscità, així també Déu portarà  
1Te 5,10 nostre Senyor Jesucrist, 10 lo qual  morí per nosaltres, per a què, sia que  
1Pe 3,18  18 Perquè també Cristo una vegada  morí per nostres pecats, lo just per los  
Ap 2,8  diu lo primer i el darrer, que  morí i viu: 9 »Sé tes obres, i tribulació, 
Ap 8,9  que havia en lo mar, i tenia vida,  morí; i fou destruïda la tercera part de  
Ap 16,3 mar, i es tornà sang com de mort; i  morí en la mar tota ànima vivent. 4 I el  
Mc 14,31  –Encara que sia menester que jo  mòria juntament ab vós, no us negaré. I lo 
Lc 13,33  perquè no cap que un profeta  mòria fora de Jerusalem.” 34 »Jerusalem,  
Jn 4,49  –Senyor, veniu abans que mon fill  mòria. 50 Jesús li digué: –Vés, ton fill  
Jn 6,50  per a què lo qui méngia d’ell no  mòria. 51 Jo só lo pa viu que he baixat  
Jn 11,50  que us convé que un sol home  mòria per lo poble, i no que es pèrdia  
Rm 5,7  impios? 7 Perquè a penes hi ha qui  mòria per un just, encara que tal vegada  
Rm 5,7 encara que tal vegada hi hauria qui  mòria per un benefactor. 8 Emperò Déu fa  
Ap 11,5  fer-los dany, és precís que ell  mòria també. 6 Aquestos tenen poder per a  
Ap 13,10  qui màtia a espasa, és precís que  mòria a espasa.» Aquí està la paciència i  
2Co 6,9  encara que coneguts; 9 com a  moribundos, i veus aquí vivim; com a  
Rm 14,8 si vivim, per al Senyor vivim; i si  morim, per al Senyor morim. I així, tant  
Rm 14,8  vivim; i si morim, per al Senyor  morim. I així, tant si vivim com si morim, 
Rm 14,8 morim. I així, tant si vivim com si  morim, del Senyor som. 9 Perquè per a això 
Lc 8,42  edat de dotze anys, que s’estava  morint. I succeí que mentres que ell hi  
Lc 15,17 lo pa de sobres, i jo aquí m’estic  morint de fam! 18 M’alçaré, i aniré a mon 
Mt 9,18  dient: –Senyor, ara s’acaba de  morir ma filla, emperò veniu, posau-li  
Mt 10,21 fills contra dels pares i los faran  morir. 22 I per causa meva sereu avorrits  
Mt 26,4  dolosament a Jesús i fer-lo  morir. 5 Mes ells deien: –No en dia de  
Mt 26,35 li digué: –Encara que em sia precís  morir ab vós, jo no us negaré. I tots los  
Mt 26,59  fals contra Jesús per a fer-lo  morir. 60 I no el trobaren, a pesar d’  
Mt 27,1 consell contra Jesús per a fer-lo  morir. 2 I el portaren lligat i l’  
Mt 27,20  que demanàs a Barrabàs i que fes  morir a Jesús. 21 I el president los  
Mc 6,19  l’insidiava, i el volia fer  morir, emperò no podia. 20 Perquè Herodes  
Mc 9,30  en mans dels homes, i el faran  morir, i després de mort, ressuscitarà al  
Mc 10,Tit  a sos deixebles que havia de  morir i ressuscitar. Respon a la petició  
Mc 10,34  i l’assotaran, i el faran  morir; i al tercer dia ressuscitarà. 35  
Mc 11,18  escribes, meditaven com fer-lo  morir, puix lo temien, perquè tota la gent 
Mc 14,55  contra de Jesús per a fer-lo  morir, i no el trobaven. 56 Perquè molts  
Lc 7,2  aleshores molt mal, i a punt de  morir, un criat d’un centurió a qui est  
Lc 18,33  que l’hauran assotat, lo faran  morir, i al tercer dia ressuscitarà. 34  
Lc 19,47  del poble cercaven com fer-lo  morir. 48 I no sabien què fer-se ab ell, 
Lc 20,36  matrimoni, 36 perquè ja no podran  morir-se més, per quant seran iguals als 
Lc 21,16  i parents, i amics, i en faran  morir alguns de vosaltres. 17 I sereu  
Lc 22,2  i els escribes cercaven com fer  morir a Jesús, emperò temien al poble. 3 I 
Lc 23,32  eren malfactors, per a fer-los  morir. 33 I quan hagueren arribat al lloc  
Jn 4,47 i curàs son fill, puix estava per a  morir-se. 48 Jesús, doncs, li digué:  
Jn 5,16  a Jesús i cercaven com fer-lo  morir, perquè feia aquestes coses en  
Jn 5,18  cercaven molt més com fer-lo  morir, perquè no solament trencava lo  
Jn 7,1  los jueus cercaven com fer-lo  morir. 2 Llavors estava pròxima la festa  
Jn 11,Tit  resol la mort de Jesús i que ha de  morir un home per tots. Jesucrist se  
Jn 11,16 –Anem-hi també nosaltres, a fi de  morir ab ell. 17 Arribà, doncs, Jesús i  
Jn 11,51  profetisà que Jesús havia de  morir per la nació. 52 I no tant per la  
Jn 11,53 no pensaven sinó com poder-lo fer  morir. 54 Per lo que Jesús ja no anava  
Jn 12,10  dels sacerdots resolgueren fer  morir també a Làssaro, 11 perquè molts  
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Jn 12,33 a significar de quina mort havia de  morir. 34 La gent li respongué: –Nosaltres 
Jn 18,32  indicant de quina mort havia de  morir. 33 Tornà, doncs, Pilat a entrar en  
Jn 19,7 una Llei, i segons aquesta Llei deu  morir, perquè ell s’ha fet Fill de Déu. 8 
Ac 21,13  per a ser lligat, sinó també per a  morir en Jerusalem per lo nom del Senyor  
Ac 25,11  o cosa digna de mort, no rehuso lo  morir; emperò si no hi ha res de quant  
Ac 26,31  no ha fet cosa per la qual haja de  morir ni estar en presó. 32 I Agripa digué 
Ac 28,18  causa per la qual hagués jo de  morir. 19 Emperò contradint-ho los  
1Co 9,15  això ab mi; puix millor m’és lo  morir que no que ningú me prívia d’  
2Co 7,3  estau en nostres cors per a  morir i viure junt ab vosaltres. 4 Gran  
Fl 1,21  per a mi lo viure és Cristo, i lo  morir és guany. 22 Mes si visc en la carn, 
He 9,27 així com està senyalat als homes lo  morir una sola vegada, i després, lo  
He 11,21  Per la fe, Jacob, quan estava per  morir, beneí un i altre dels fills de  
He 11,22  Per la fe, Josep, quan estava per  morir, se recordà de la partida dels fills 
Ap 3,2 coses que queden i estan promptes a  morir, perquè jo no trobo tes obres  
Ap 9,6  i no la trobaran, i desitjaran  morir, i la mort fugirà d’ells. 7 I les  
Mt 15,4  que maleesca al pare o a la mare  morirà de mort.” 5 Emperò vosaltres dieu:  
Mc 7,10  maleesca a son pare o a sa mare,  morirà de mort.” 11 Emperò vosaltres dieu: 
Jn 11,26 26 I aquell que viu i creu en mi no  morirà mai més. ¿Creus, tu, això? 27 Ella  
Jn 21,23  Emperò Jesús no li digué: «No  morirà», sinó: «Si jo vull que es quédia  
Mt 26,52 los que prenguen coltell, a coltell  moriran. 53 ¿Per ventura penses que no puc 
Lc 21,24  caurà sobre d’aquest poble. 24 I  moriran al fil de l’espasa, i seran  
1Co 15,32 morts? Mengem i bevem, que demà  morirem. 33 No us deixeu seduir: les males 
Mt 8,32  se precipitaren en lo mar; i  moriren ofegats en les aigües. 33 I los  
Lc 20,31 així en seguida tots set, los quals  moriren sens deixar descendència. 32 I a  
Jn 6,49  menjaren lo mannà en lo desert, i  moriren. 50 Aquest és lo pa que baixà del  
Jn 6,58  mannà que vostres pares menjaren i  moriren; qui menja aquest pa viurà  
Jn 8,53 morí, i que els profetes, que també  moriren? Qui et fas tu mateix? 54 Jesús  
Rm 5,15  perquè si per lo delicte d’un  moriren molts, molt més la gràcia de Déu i 
1Co 10,8  d’ells fornicaren i en un dia ne  moriren vint-i-tres mil. 9 Ni tentem a 
1Te 4,16  de Déu, baixarà del cel, i els que  moriren en Cristo ressuscitaran los  
He 11,13  de la vora del mar. 13 En fe  moriren tots aquestos sens haver rebut les 
He 11,37  migpartits, posats a prova,  moriren mort d’espasa, anaren d’aquí per 
Ap 8,11  aigües se convertí en donzell; i  moriren molts homes per les aigües, perquè 
Jn 8,21 ’n vaig i vosaltres me cercareu, i  morireu en vostre pecat. Allà a on jo vaig 
Jn 8,24  món. 24 Per això us he dit que  morireu en vostres pecats; perquè si no  
Jn 8,24  perquè si no creeu que só jo,  morireu en vostre pecat. 25 I ells li  
Rm 8,13  13 perquè si viviu segons la carn,  morireu; mes si per medi de l’Esperit  
Jn 21,23  els germans: que est deixeble no  moriria. Emperò Jesús no li digué: «No  
Mt 16,21 dels prínceps dels sacerdots, i que  morís i que ressuscitàs al tercer dia. 22  
Mt 22,24  dient: –Mestre, Moisès digué: “Si  morís algú sens fill, desposi’s son germà 
Mc 12,19  Moisès nos deixà escrit que, si  morís lo germà d’algú i deixàs muller i  
Lc 20,28  Moisès nos deixà escrit: “Si  morís lo germà d’algú tenint muller, i no 
Jn 11,37 podria fer de manera que Làssaro no  morís? 38 Gemint, doncs, Jesús altra  
Jn 18,14  de que convenia de que un home  morís per lo poble. 15 Anaven seguint a  
Rm 7,3 serà apellidada adúltera; emperò si  morís son marit, quedarà llibre de la llei 
1Co 15,31  a cada hora? 31 Cada dia, germans,  moro per a glòria vostra, la qual tinc en  
Mt 2,Tit  Fugida de Jesús a Egipte. Cruel  mort dels innocents en Betlem. Jesús,  
Mt 2,15  15 I permanesqué allí fins a la  mort d’Herodes, per a què es complís lo  
Mt 2,19  perquè no existeixen.» 19 I havent  mort Herodes, veus aquí l’àngel del  
Mt 4,16  en la regió de la sombra de la  mort, los nasqué llum.» 17 Des d’aquella  
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Mt 10,21  21 »I lo germà entregarà a la  mort a son germà, i lo pare, a son fill. I 
Mt 15,4  al pare o a la mare morirà de  mort.” 5 Emperò vosaltres dieu: “Qualsevol 
Mt 16,28  n’hi ha alguns que no tastaran la  mort fins que vegen venir en son Regne al  
Mt 20,Tit  a diferents hores. Jesús prediu sa  mort i resurrecció. Respon a la pretensió  
Mt 20,18  i als escribes, i lo condemnaran a  mort. 19 I l’entregaran als gentils per a 
Mt 23,Tit  que donen a la Llei, de la  mort violenta dels profetes i de la  
Mt 26,38  està l’ànima meva fins a la  mort. Aguardau aquí i vetllau ab mi. 39 I  
Mt 26,66  responent, digueren: –És reo de  mort. 67 Aleshores li escopiren a la cara  
Mt 27,Tit  Prodigis que succeïren en sa  mort. És sepultat, i son sepulcre, sellat  
Mt 27,52  i molts cossos de sants que havien  mort, ressuscitaren. 53 I eixint de les  
Mc 6,Tit  Missió dels apòstols. Presó i  mort de Joan Baptista. Miracle dels cinc  
Mc 7,10  a son pare o a sa mare, morirà de  mort.” 11 Emperò vosaltres dieu: “Si l’  
Mc 8,Tit per Messies. Los revela sa passió i  mort; reprèn a Pere i los anima a portar  
Mc 8,31  i per los escribes, i que fos  mort, i que ressuscitàs al cap de tres  
Mc 8,39  que estan aquí que no tastaran la  mort fins que vegen lo Regne de Déu que ve 
Mc 9,25  isqué d’ell; i quedà com si fos  mort, de manera que molts deien: –És mort. 
Mc 9,25  de manera que molts deien: –És  mort. 26 Emperò Jesús, prenent-lo per la 
Mc 9,30  i el faran morir, i després de  mort, ressuscitarà al tercer dia. 31  
Mc 10,33  i als ancians; i el sentenciaran a  mort, i l’entregaran als gentils, 34 i es 
Mc 13,12 I lo germà entregarà son germà a la  mort, i el pare, al fill, i els fills s’  
Mc 14,34 –La mia ànima està trista fins a la  mort, esperau aquí i vetllau. 35 I havent  
Mc 14,64  tots ells a que era reo de  mort. 65 I alguns començaren a escopir-  
Mc 15,Tit  Prodigis que succeeixen en sa  mort i com fou sepultat. 1 I luego, al  
Mc 15,44  Pilat se meravellava de que hagués  mort tan prompte; i cridant al centurió,  
Mc 15,44  centurió, li preguntà si havia ja  mort. 45 I després de saber-ho per lo  
Lc 1,79  les tenebres, i en la sombra de la  mort, per a encaminar nostres passos en lo 
Lc 2,26  Esperit Sant que ell no veuria la  mort sens veure abans lo Cristo del  
Lc 8,Tit  una dolència incurable, i sobre la  mort ressuscitant a la filla de Jairo. 1 I 
Lc 9,22  i per los escribes, i que sia  mort, i que ressuscítia al tercer dia. 23  
Lc 9,27  ha alguns aquí que no gustaran la  mort fins que vegen lo Regne de Déu. 28 I  
Lc 10,30  se n’anaren deixant-lo mig  mort. 31 Succeí, doncs, que baixava per lo 
Lc 11,51 fins a la sang de Zacaries, que fou  mort entre l’altar i el temple. Jo us ho  
Lc 15,24  24 perquè aquest fill meu era  mort i ha ressuscitat, s’havia perdut i  
Lc 15,32  nos alegràssem, puix ton germà era  mort i ha ressuscitat, s’havia perdut i  
Lc 22,33  que sia a la presó i fins a la  mort! 34 Mes Jesús li digué: –Te dic,  
Lc 23,15 ha provat res per lo que meresca la  mort. 16 I així vaig a llibertar-lo  
Lc 23,22  no trobo res en ell que meresca la  mort; lo castigaré, doncs, i lo posaré en  
Lc 24,20  per a què fos condemnat a  mort, i l’han crucificat. 21 Emperò  
Jn 5,24  condemnació, sinó que ha passat de  mort a vida. 25 En veritat, en veritat jo  
Jn 7,25  al qui busquen per donar-li la  mort? 26 Veus aquí que parla públicament i 
Jn 8,Tit  Capítol VIII Deslliura Jesús de la  mort a una dona adúltera confundint a sos  
Jn 8,37  emperò cercau com donar-me la  mort, perquè ma paraula no té cabuda en  
Jn 8,51  ma paraula, no veurà mai la  mort. 52 I els jueus li digueren: –Ara  
Jn 8,52  posseït del dimoni. Abraham és  mort, i los profetes, també, i tu dius:  
Jn 8,52  ma paraula no tastarà mai la  mort.” 53 Ets tu, per ventura, major que  
Jn 11,Tit  i fariseus a on se resol la  mort de Jesús i que ha de morir un home  
Jn 11,13  13 Emperò Jesús parlava de sa  mort, i ells pensaren que havia parlat del 
Jn 11,14  aleshores clarament: –Làssaro és  mort. 15 I per vosaltres m’alegro de no  
Jn 11,19  a Maria per a consolar-les de la  mort de son germà. 20 I quan Marta oigué  
Jn 11,21 vós haguésseu estat aquí, no hauria  mort mon germà. 22 Emperò també sé ara que 
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Jn 11,25  qui creu en mi, encara que hagués  mort, viurà. 26 I aquell que viu i creu en 
Jn 11,32 vós haguésseu estat aquí, no hauria  mort mon germà. 33 Jesús, doncs, al veure  
Jn 11,39  puix quatre dies fa ja que és  mort. 40 Jesús li digué: –No t’he dit  
Jn 11,44  I a l’instant isqué lo qui havia  mort, lligat de peus i mans ab faixes, i  
Jn 12,Tit  de Jesús. Los jueus maquinen la  mort d’aquest. Entrada triümfant de  
Jn 12,Tit  Declara est que fins després de  mort no farà fruit entre ells. 1 Doncs,  
Jn 12,1  ressuscitat a Làssaro, que havia  mort. 2 Allí li aparellaren una cena, i  
Jn 12,33  ho deia per a significar de quina  mort havia de morir. 34 La gent li  
Jn 18,31 nosaltres no ens és permès donar la  mort a ningú. 32 Per a què es complís la  
Jn 18,32  que Jesús digué, indicant de quina  mort havia de morir. 33 Tornà, doncs,  
Jn 19,Tit  lladre. 19,Tit Capítol XIX Passió,  mort i sepultura de Jesús. 1 Llavors Pilat 
Jn 19,33  vingut a Jesús, i veent-lo ja  mort, no li trencaren les cames, 34 mes un 
Jn 21,19  a indicar-li ab quina espècie de  mort havia de glorificar a Déu. I després  
Ac 2,24  havent soltat los dolors de la  mort, per quant era impossible ser  
Ac 5,33  i consultaren com los donarien la  mort. 34 Emperò alçant-se en lo Consell  
Ac 5,37  tras de si al poble; ell fou  mort també, i tots los que el seguiren  
Ac 7,60  lo Senyor. I Saulo consentia en sa  mort. 8,Tit Capítol VIII Saulo persegueix  
Ac 9,1  doncs, respirant encara amenaces i  mort contra los deixebles del Senyor, se  
Ac 9,23  en consell per a donar-li la  mort. 24 Emperò Saulo fou advertit de ses  
Ac 9,24 de dia i de nit per a donar-li la  mort. 25 I els deixebles lo prengueren de  
Ac 9,29  i ells tractaven de donar-li la  mort. 30 I quan ho comprengueren los  
Ac 12,19  los guardes, manà donar-los la  mort. I ell passà de Judea a Cesarea, a on 
Ac 13,28  no trobant en ell ninguna causa de  mort, demanaren a Pilat que li fos llevada 
Ac 14,18  de la ciutat, pensant-se que era  mort. 19 Emperò rodejant-lo los  
Ac 20,9 pis de la casa a baix, i l’alçaren  mort. 10 I Pau baixà i se reclinà sobre  
Ac 22,4 he prosseguit aquest camí fins a la  mort, lligant i posant a la presó homes i  
Ac 22,20  present també, i consentí en sa  mort, i guardava los vestits dels que el  
Ac 23,12  menjar ni beure fins que haguessen  mort a Pau. 13 I eren més de quaranta  
Ac 23,21  ni beurien fins haver-lo  mort, i ara estan ja alerta aguardant  
Ac 23,29  en ell delicte algú que meresqués  mort o presó. 30 I quan me digueren que  
Ac 25,11 he fet algun agravi o cosa digna de  mort, no rehuso lo morir; emperò si no hi  
Ac 25,19  superstició i sobre un cert Jesús  mort, lo qual Pau afirmava que era viu. 20 
Ac 25,25  comès res que el fes digne de  mort. Emperò havent ell apeŀlat a August,  
Ac 26,10  sacerdots. I quan los donaven la  mort hi vaig consentir també. 11 I  
Ac 27,42  foren de parer que es donàs la  mort als presos, per a què ningú s’  
Ac 28,6 que s’aniria entumint i que cauria  mort de repente. Emperò després d’haver  
Rm 1,32  semblants coses són dignes de  mort, no solament les practiquen, sinó que 
Rm 4,19 ni considerà son propi cos, ja casi  mort (essent de cerca cent anys), ni que  
Rm 5,10  fórem reconciliats a Déu per la  mort de son Fill, molt més estant  
Rm 5,12  en aquest món, i per lo pecat, la  mort, així també passà la mort a tots los  
Rm 5,12 pecat, la mort, així també passà la  mort a tots los homes per aquell en qui  
Rm 5,14 pecat no era imputat. 14 Ab tot, la  mort regnà des d’Adam a Moisès, fins en  
Rm 5,17  si per lo pecat d’un sol regnà la  mort per un sol home, molt més regnaran en 
Rm 5,21 fi de que com regnà lo pecat per la  mort, així també régnia la gràcia per la  
Rm 6,3  havem estat batejats en sa  mort? 4 Per lo tant, som sepultats ab ell  
Rm 6,4  lo tant, som sepultats ab ell en  mort per lo baptisme, per a què, així com  
Rm 6,5  ab ell en la semblança de sa  mort, ho serem també en la de sa  
Rm 6,7  més al pecat. 7 Puix aquell que és  mort està llibertat del pecat. 8 I si som  
Rm 6,9  entre els morts, ja no mor, ni la  mort tindrà ja més domini sobre d’ell. 10 
Rm 6,10 ell. 10 Perquè en quant a haver ell  mort per lo pecat, morí una sola vegada;  
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Rm 6,16  a qui obeïu, o del pecat per a  mort, o de l’obediència per a justícia?  
Rm 6,21  Puix lo terme d’elles és la  mort. 22 Emperò ara que estau deslliurats  
Rm 6,23 Perquè l’estipendi del pecat és la  mort; emperò la gràcia de Déu és vida  
Rm 7,5  membres per a donar fruit a la  mort. 6 Emperò ara som deslliurats de la  
Rm 7,6  som deslliurats de la Llei de la  mort, en la qual estàvem lligats, per a  
Rm 7,8  perquè sens la Llei lo pecat era  mort. 9 I jo vivia sens Llei en algun  
Rm 7,10  revisqué lo pecat. 10 I jo quedí  mort; i lo manament que era ordenat per a  
Rm 7,10  a vida, fou trobat ser-me per a  mort. 11 Perquè lo pecat, prenent ocasió  
Rm 7,13 doncs, lo que és bo m’ha causat la  mort? No, per cert; sinó que el pecat, per 
Rm 7,13  per aparèixer pecat, engendrà la  mort en mi per medi de lo que era bo, a fi 
Rm 7,24  em deslliurarà d’aquest cos de  mort? 25 La gràcia de Déu per Jesucrist,  
Rm 8,2  de la llei del pecat i de la  mort. 3 Perquè lo que la Llei no podia  
Rm 8,6  6 Puix la prudència de la carn és  mort; emperò la prudència de l’Esperit és 
Rm 8,10  vosaltres, lo cos verdaderament és  mort per raó del pecat; emperò l’Esperit  
Rm 8,36  «Perquè per tu som entregats a la  mort tots los dies, som tinguts com  
Rm 8,38  38 Per lo qual estic cert que ni  mort, ni vida, ni àngels, ni principats,  
1Co 3,22  sia Cefas, sia món, sia vida, sia  mort, o lo present, o lo futur, tot és  
1Co 4,9  los últims, i com destinats a la  mort; puix som fets l’expectacle del món, 
1Co 11,26  beureu aquest calze, anunciareu la  mort del Senyor fins que vinga. 27 Per lo  
1Co 15,21  Perquè així com per home vingué la  mort, per home vingué també la resurrecció 
1Co 15,26  enemic que serà destruït és la  mort. Perquè totes les coses les subjecta  
1Co 15,54  escrita: «Engullida ha estat la  mort en la victòria. 55 Oh mort!, a on és  
1Co 15,55 estat la mort en la victòria. 55 Oh  mort!, a on és ta victòria? Oh mort!, a on 
1Co 15,55  Oh mort!, a on és ta victòria? Oh  mort!, a on és ton agulló?» 56 Agulló de  
1Co 15,56  on és ton agulló?» 56 Agulló de la  mort és lo pecat, i la força del pecat és  
2Co 1,9  nosaltres mateixos la sentència de  mort, per a què no confiàssem en  
2Co 1,10  i lliberta de tan gran perill de  mort; en qui esperam que encara nos  
2Co 2,16  16 Per a uns som realment olor de  mort per a mort; i per a altres, olor de  
2Co 2,16 uns som realment olor de mort per a  mort; i per a altres, olor de vida per a  
2Co 3,7  dóna vida. 7 I si el ministeri de  mort, gravat ab lletres sobre pedres, fou  
2Co 4,11  som contínuament entregats a la  mort per amor de Jesús, per a què la vida  
2Co 4,12  carn mortal. 12 Així, doncs, la  mort obra en nosaltres, mes la vida en  
2Co 7,10 emperò la tristesa del món produeix  mort. 11 I veus aquí aqueix mateix  
2Co 11,23  assots fora de mida, en perills de  mort molt sovint. 24 Cinc vegades he rebut 
Ga 2,19  19 Perquè jo per la Llei só  mort a la Llei a fi de viure ab Déu. Jo só 
Fl 1,20  en mon cos, sia per vida, sia per  mort. 21 Perquè per a mi lo viure és  
Fl 2,8 a si mateix, fet obedient fins a la  mort, i mort de creu. 9 Per lo qual Déu  
Fl 2,8  fet obedient fins a la mort, i  mort de creu. 9 Per lo qual Déu també l’  
Fl 2,27  estigué malalt, i casi a la  mort; mes Déu tingué misericòrdia d’ell,  
Fl 2,30  per l’obra de Cristo estigué a la  mort, exposant sa vida per a suplir la  
Fl 3,10  sofriments, essent conforme a sa  mort; 11 per si d’alguna manera puc  
Col 1,22  en lo cos de sa carn per la  mort, a fi de presentar-vos sants i sens 
1Tm 6,9  que sumergeixen als homes en la  mort i perdició. 10 Perquè arrel de tots  
2Tm 1,10  lo qui certament ha destruït la  mort i ha portat a llum la vida i la  
2Tm 4,6  i prop està lo temps de ma  mort. 7 He peleat bona batalla, he conclòs 
He 2,9  que els àngels per la passió de  mort, coronat d’honra i glòria, per a què 
He 2,9  per la gràcia de Déu gustàs ell la  mort per tots. 10 Puix convenia que aquell 
He 2,14  lo mateix, a fi de destruir per sa  mort a aquell que tenia poder de mort, ço  
He 2,14 sa mort a aquell que tenia poder de  mort, ço és, al diable, 15 i llibertar als 
He 2,15 15 i llibertar als que per temor de  mort estaven tota sa vida subjectes a  
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He 5,7  era poderós per a salvar-lo de  mort, fou oït per la sua reverència. 8 I  
He 7,23  foren molts sacerdots, perquè la  mort no permetia que durassen. 24 Emperò  
He 9,14  vostra consciència de les obres de  mort per a servir a Déu viu? 15 I per això 
He 9,15  per a què per medi de sa  mort, per a l’expiació d’aquelles  
He 9,16  necessari que intervinga també la  mort del testador. 17 Perquè lo testament  
He 9,17  no té força sinó després de la  mort del que l’otorgà; d’altra manera no 
He 11,4  de sos dons; i per ella, essent ja  mort, encara parla. 5 Per la fe fou  
He 11,5  Enoc, per a què no vegés la  mort, i no fou trobat, perquè Déu l’havia 
He 11,12  Per lo qual d’un sol (i casi com  mort) isqué una multitud tan numerosa com  
He 11,37 migpartits, posats a prova, moriren  mort d’espasa, anaren d’aquí per allí  
Jm 1,15  pecat, quan és consumat, engendra  mort. 16 Doncs, no vullau errar, germans  
Jm 2,26  com lo cos, sens l’esperit, és  mort, així també la fe sens obres és  
Jm 5,20 de son camí, salvarà sa ànima de la  mort i cobrirà una multitud de pecats.  
1Pe 3,18  -nos a Déu, essent a la veritat  mort en la carn, però vivificat per l’  
2Pe 1,Tit  Dóna a entendre que està prop sa  mort, i mostrant la veritat de l’  
2Pe 1,15 jo procuraré que fins després de ma  mort pugau vosaltres fer memòria d’  
1Jn 3,14  coneixem que havem passat de  mort a vida en què amam als germans. Lo  
1Jn 3,14  qui no ama a son germà està en la  mort. 15 Qualsevol que avorreix a son  
1Jn 5,16  germà comet un pecat que no és de  mort, demània, i serà donada vida a aquell 
1Jn 5,16 donada vida a aquell que peca no de  mort. Hi ha pecat de mort: no dic jo que  
1Jn 5,16 que peca no de mort. Hi ha pecat de  mort: no dic jo que préguia ningú per ell. 
1Jn 5,17  pecat, i hi ha pecat que no és de  mort. 18 Sabem que tot aquell que és nat  
Ap 1,17  que el vegí caiguí a sos peus com  mort. I posà sa mà dreta sobre de mi,  
Ap 1,18  darrer; 18 lo qui visc i he estat  mort; i vet aquí que visc en los sigles  
Ap 1,18 dels sigles, i tinc les claus de la  mort i de l’infern. 19 Escriu, doncs, les 
Ap 2,10  deu dies. Sies fiel fins a la  mort, i et donaré la corona de vida. 11  
Ap 2,11  vència no rebrà dany de la segona  mort.” 12 »I escriu a l’àngel de la  
Ap 2,13  Antipas fou mon fiel màrtir, i fou  mort entre vosaltres a on Satanàs habita.  
Ap 2,23  de ses obres. 23 I entregaré a la  mort a sos fills; i totes les iglésies  
Ap 3,1  que tens nom de que vius, i ets  mort. 2 Sies vigilant i fortifica les  
Ap 5,Tit  de Déu, que poc abans havia estat  mort. Per lo que totes les criatures li  
Ap 5,6  anyell dret, així com havia estat  mort, que tenia set banyes i set ulls, que 
Ap 5,9 i d’obrir sos sellos, perquè fóreu  mort, i ens haveu redimit per a Déu, ab  
Ap 5,12  veu: –Digne és l’Anyell que fou  mort de rebre virtut, i divinitat, i  
Ap 9,6  aquells dies buscaran los homes la  mort, i no la trobaran, i desitjaran  
Ap 9,6  trobaran, i desitjaran morir, i la  mort fugirà d’ells. 7 I les figures de  
Ap 12,11  ells no amaren ses vides fins a la  mort. 12 Per lo tant, regositjau-vos, oh 
Ap 13,3  I vegí un de sos caps com ferit de  mort, i fou curada sa ferida mortal. I es  
Ap 13,8  de la vida de l’Anyell, que fou  mort des del principi del món. 9 Si algú  
Ap 16,3  el mar, i es tornà sang com de  mort; i morí en la mar tota ànima vivent.  
Ap 18,8 això en un dia vindran ses plagues,  mort, i plor, i fam, i serà cremada ab  
Ap 20,6  en aquestos no té poder la segona  mort; ans bé seran sacerdots de Déu i de  
Ap 20,13  los morts que estaven en ell; i la  mort i l’infern donaren los morts que  
Ap 20,14  ses obres. 14 I l’infern i la  mort foren llançats a l’estany de foc.  
Ap 20,14 estany de foc. Aquesta és la segona  mort. 15 I el que no fou trobat escrit en  
Ap 21,4  ulls d’ells, i ja no hi haurà més  mort, i no hi haurà més plors, ni clamors, 
Ap 21,8  ab foc i sofre, que és la segona  mort. 9 I vingué un dels set àngels que  
Mt 14,Tit  d’ells. 14,Tit Capítol XIV  Mort de Joan Baptista. Miracle dels cinc  
Lc 23,Tit  la creu. Del bon lladre. Tenebres.  Mort del Senyor. Confessió del centurió.  
Ac 12,Tit  Presó i llibertat de sant Pere.  Mort del rei Herodes. 1 I en aqueix mateix 
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Ap 6,8  sentat sobre ell tenia per nom  Mort, i el seguia l’infern. I li fou  
Mt 9,24  digué: 24 –Retirau’s, puix no és  morta la noia, sinó que dorm. I se  
Mc 5,35  i li digueren: –Ta filla és  morta, per què incomodes més al Mestre? 36 
Mc 5,39  i estau plorant? La noia no és  morta, sinó que dorm. 40 I es burlaven d’ 
Lc 8,49  sinagoga i li digué: –Ta filla és  morta; no incomòdies al Mestre. 50 Emperò  
Lc 8,52  I ell digué: –No ploreu; no és  morta la noia, sinó que dorm. 53 I se  
Lc 8,53  se burlaven d’ell, sabent que era  morta. 54 I ell los tragué a tots fora i  
Ac 5,10  entrat los joves, la trobaren  morta, i se la’n portaren a enterrar ab  
1Tm 5,6  dia. 6 Mes la que viu en plaer, és  morta mentres viu. 7 I aquestes coses mana 
Jm 2,17  també la fe, si no té obres, és  morta, essent sola. 18 Emperò dirà algú:  
Jm 2,20  va, que la fe sens les obres és  morta? 21 ¿Per ventura Abraham, nostre  
Jm 2,26  així també la fe sens obres és  morta. 3,Tit Capítol III Vicis de la  
Ap 9,18  18 I per aquestes tres plagues fou  morta la tercera part dels homes: pel foc, 
Jn 11,4  los digué: –Aquesta malaltia no és  mortal, sinó que és per la glòria de Déu,  
Rm 6,12  doncs, lo pecat en vostre cos  mortal, de modo que hajau d’obeir-lo en 
1Co 15,53  d’incorruptibilitat, i açò que és  mortal se vestesca d’immortalitat. 54 I  
1Co 15,54  d’incorruptibilitat, i lo que és  mortal s’haja vestit d’immortalitat,  
2Co 4,11  se maniféstia també en nostra carn  mortal. 12 Així, doncs, la mort obra en  
2Co 5,4  revestits, a fi de que lo que és  mortal sia absorbit per la vida. 5 Emperò  
Jm 3,8  no cessa i està plena de metzina  mortal. 9 Ab ella beneïm a Déu i al Pare,  
Ap 13,3  de mort, i fou curada sa ferida  mortal. I es meravellava tota la terra  
Ap 13,12  adorassen la primera bèstia, la  mortal ferida de la qual era curada. 13 I  
Ap 6,8 per a matar ab espasa, ab fam, i ab  mortaldat, i ab bèsties de la terra. 9 I  
Lc 24,12  -se, vegé deixada allí sola la  mortalla, i se’n tornà admirat de lo que  
Ac 14,14  per què feu això? Nosaltres som  mortals i homes semblants a vosaltres, i  
Rm 8,11  vivificarà també vostres cossos  mortals per son Esperit que habita en  
He 6,1  d’arrepentiment de les obres  mortes i de la fe envers Déu, 2 de la  
Mc 16,18  i si beguessen alguna cosa  mortífera, no els danyarà; posaran les  
2Co 4,10  no destruïts; 10 portant sempre la  mortificació del Senyor Jesús en nostre  
Rm 8,13  mes si per medi de l’Esperit  mortificau les obres de la carn, viureu.  
Col 3,5  ab ell en glòria. 5 Per lo tant,  mortificau vostres membres que estan sobre 
Mt 2,20 ’n a la terra d’Israel, perquè són  morts los que volien matar a l’infant. 21 
Mt 8,22  –Segueix-me, i deixa que els  morts entèrrien sos morts. 23 I entrant  
Mt 8,22 i deixa que els morts entèrrien sos  morts. 23 I entrant ell en una barca, lo  
Mt 10,8  cel.» 8 Curau malalts, ressuscitau  morts, netejau lleprosos, llançau dimonis; 
Mt 11,5 se queden nets, los sords ouen, los  morts ressusciten, i és anunciat l’  
Mt 14,2  que ressuscità d’entre los  morts, i per això s’obren en ell  
Mt 17,9 de l’home ressuscítia d’entre los  morts. 10 I sos deixebles li preguntaren  
Mt 22,4  i los demés animals grassos són ja  morts; tot està a punt. Veniu a les  
Mt 22,31  cel. 31 »I de la resurrecció dels  morts, ¿no haveu llegit lo que vos té dit  
Mt 22,32  i lo Déu de Jacob”? No és Déu de  morts, sinó de vius. 33 I a l’oir això,  
Mt 23,27  i per dins estan plens d’ossos de  morts i de tota immundícia! 28 Així també  
Mt 27,64  al poble: “Ressuscità d’entre los  morts.” I l’últim error serà pitjor que  
Mt 28,4  aterraren i quedaren com si fossen  morts. 5 Emperò l’àngel, prenent la  
Mc 6,14  ha ressuscitat d’entre els  morts i per això s’obren prodigis en ell. 
Mc 6,16 lo qual ha ressuscitat d’entre els  morts. 17 Perquè el mateix Herodes havia  
Mc 9,8  hagués ressuscitat d’entre los  morts. 9 I guardaren en secret lo que els  
Mc 9,9  hagués ressuscitat d’entre los  morts. 10 I li preguntaren dient: –Puix  
Mc 12,Tit  Cèsar i sobre la resurrecció dels  morts. Cristo, Senyor de David. Supèrbia  
Mc 12,25  quan ressuscitaran d’entre els  morts, ni es casaran, ni seran donats en  
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Mc 12,26  en lo cel. 26 »I en quant als  morts que han de ressuscitar, ¿no haveu  
Mc 12,27 i el Déu de Jacob”? 27 No és Déu de  morts, sinó de vius. I així vosaltres anau 
Lc 7,22  queden nets, los sords ouen, los  morts ressusciten, és anunciat l’evangeli 
Lc 9,8 Joan havia ressuscitat d’entre els  morts; i altres, que Elies havia aparegut; 
Lc 9,60 60 I Jesús li digué: –Deixa que els  morts entèrrien a sos morts; emperò tu,  
Lc 9,60  que els morts entèrrien a sos  morts; emperò tu, vés i anuncia lo Regne  
Lc 16,30  pare Abraham; mes si algú dels  morts anàs a ells, s’arrepentirien. 31 I  
Lc 16,31 als Profetes, encara que algun dels  morts ressuscítia, tampoc creuran. 17,Tit  
Lc 20,Tit  Tribut al Cèsar. Resurrecció dels  morts. Jesucrist, fill i Senyor de David.  
Lc 20,35  sigle i de la resurrecció dels  morts, ni es casaran ni seran donats en  
Lc 20,37  seran fills de Déu. 37 »I que els  morts han de ressuscitar, ho declarà també 
Lc 20,38 lo Déu de Jacob.” 38 I no és Déu de  morts sinó de vius, perquè envers ell tots 
Lc 24,5 digueren: –Per què buscau entre els  morts al que està viu? 6 No està aquí sinó 
Lc 24,46  i que ressuscitàs d’entre los  morts al tercer dia. 47 I que en son nom  
Jn 2,22  que hagué ressuscitat d’entre los  morts, sos deixebles se recordaren de que  
Jn 5,21  així com lo Pare ressuscita los  morts, i els dóna la vida, així també lo  
Jn 5,25  ve, i estam ja en ella, en què els  morts oiran la veu del Fill de Déu; i els  
Jn 12,9  qui havia ressuscitat d’entre los  morts. 10 Per això los prínceps dels  
Jn 12,17  i el ressuscità d’entre els  morts, donava testimoni d’ell. 18 Per  
Jn 20,9  que Jesús ressuscitàs d’entre els  morts. 10 Aquestos deixebles se n’anaren  
Jn 21,14  d’haver ressuscitat d’entre els  morts. 15 Acabat, doncs, de dinar, Jesús  
Ac 3,15  a qui Déu ressuscità d’entre els  morts, de lo que nosaltres som testimoni.  
Ac 4,2  en Jesús la resurrecció dels  morts. 3 I els agafaren i els posaren en  
Ac 4,10 i a qui Déu ressuscità d’entre els  morts, per virtut d’ell està sa aquest  
Ac 10,41 després que ressuscità d’entre els  morts. 42 I ens manà que predicàssem al  
Ac 10,42 Déu ha posat per jutge de vius i de  morts. 43 A est donen testimoni tots los  
Ac 13,30  al tercer dia d’entre els  morts, i el vegeren molts dies aquells 31  
Ac 13,34  l’haja ressuscitat d’entre els  morts, per a no tornar mai més a la  
Ac 13,37 qui Déu ha ressuscitat d’entre els  morts no ha vist corrupció. 38 Sia-us  
Ac 17,3  Cristo i ressuscitàs d’entre els  morts; i: «aquest és Jesucrist, lo qual jo 
Ac 17,31 tots ressuscitant-lo d’entre els  morts. 32 I quan oigueren «resurrecció  
Ac 17,32  I quan oigueren «resurrecció dels  morts», los uns se burlaven, i els altres  
Ac 23,6 per l’esperança i resurrecció dels  morts só jo judicat. 7 I quan hagué dit  
Ac 24,21  d’ells: “Per la resurrecció dels  morts só jo judicat per vosaltres en  
Ac 26,8  vosaltres que Déu ressuscítia los  morts? 9 »I jo en veritat també pensava  
Ac 26,23  que ressuscitaria d’entre els  morts i anunciaria la llum al poble i als  
Rm 1,4  per sa resurrecció d’entre els  morts, 5 per lo qui havem rebut la gràcia  
Rm 4,17 havia cregut, lo qual dóna vida als  morts i crida les coses que no són com les 
Rm 4,24  aquell que ressuscità d’entre els  morts a Jesucrist nostre Senyor, 25 lo  
Rm 6,2  Déu! Perquè essent nosaltres ja  morts al pecat, ¿com viurem encara en ell? 
Rm 6,4  com Cristo ressuscità d’entre els  morts per a glòria del Pare, així també  
Rm 6,8  llibertat del pecat. 8 I si som  morts ab Cristo, creem que viurem també ab 
Rm 6,9  Cristo ressuscitat d’entre els  morts, ja no mor, ni la mort tindrà ja més 
Rm 6,11  considerau’s vosaltres certament  morts al pecat, emperò vius per a Déu en  
Rm 6,13 a Déu com ressuscitats d’entre els  morts, i vostres membres a Déu com  
Rm 7,4  també vosaltres, germans meus, sou  morts a la Llei per lo cos de Cristo, per  
Rm 7,4  aquell que ressuscità d’entre els  morts, a fi de que donem fruit a Déu. 5  
Rm 8,11 que ressuscità a Jesús d’entre els  morts habita en vosaltres, lo qui  
Rm 8,11 ressuscità a Jesucrist d’entre els  morts vivificarà també vostres cossos  
Rm 10,7  a portar a Cristo d’entre els  morts). 8 Emperò, què diu l’Escriptura?  
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Rm 10,9  que Déu lo ressuscità d’entre els  morts, seràs salvo. 10 Perquè ab lo cor se 
Rm 11,15  sinó vida d’entre els  morts? 16 I si el primer fruit és sant, ho 
Rm 14,9  i ressuscità per a ser Senyor de  morts i de vius. 10 I tu, per què judiques 
1Co 10,10  alguns d’ells murmuraren, i foren  morts per l’exterminador. 11 I totes  
1Co 15,12  que Cristo ressuscità d’entre els  morts, ¿com és que diuen alguns d’entre  
1Co 15,12  que no hi ha resurrecció de  morts? 13 Doncs, si no hi ha resurrecció  
1Co 15,13  Doncs, si no hi ha resurrecció de  morts, tampoc Cristo ressuscità. 14 I si  
1Co 15,15  qual no ressuscità, si és que els  morts no ressusciten. 16 Perquè si els  
1Co 15,16  no ressusciten. 16 Perquè si els  morts no ressusciten, Cristo tampoc  
1Co 15,20  Cristo ha ressuscitat d’entre els  morts, i ha estat fet primícies d’aquells 
1Co 15,21  vingué també la resurrecció dels  morts. 22 I així com en Adam moren tots,  
1Co 15,29  aquells que es bategen per als  morts, si de ningun modo ressusciten los  
1Co 15,29  si de ningun modo ressusciten los  morts? ¿Per què es bategen, doncs, per als 
1Co 15,29 ¿Per què es bategen, doncs, per als  morts? 30 I per què nosaltres estam en  
1Co 15,32  m’aprofita si no ressusciten los  morts? Mengem i bevem, que demà morirem.  
1Co 15,35  algú dirà: «Com ressuscitaran los  morts, o ab quin cos vindran?» 36 Neci, lo 
1Co 15,42  Així també és la resurrecció dels  morts: se sembra en corrupció,  
1Co 15,52  puix la trompeta sonarà, i els  morts ressuscitaran incorruptibles, i  
2Co 1,9  sinó en Déu que ressuscita los  morts, 10 lo qual nos ha llibertat i  
2Co 5,14 per tots, tots, per consegüent, som  morts. 15 I que Cristo morí per tots, per  
2Co 6,9  vivim; com a castigats, emperò no  morts; 10 com a tristos, emperò sempre  
Ga 1,1  que el ressuscità d’entre els  morts, 2 i tots los germans que són ab mi, 
Ef 1,20  ressuscitant-lo d’entre els  morts i colocant-lo a sa dreta en los  
Ef 2,1  vos vivificà a vosaltres que éreu  morts per delictes i pecats, 2 en què  
Ef 2,5  ab què ens amà, 5 encara que érem  morts per los pecats, nos vivificà  
Ef 5,14  que dorms, i alça’t d’entre els  morts, i Cristo t’iŀluminarà.» 15 I així, 
Fl 3,11  a la resurrecció que és dels  morts. 12 No que l’haja alcançada ja, ni  
Col 1,18  és lo principi, lo primogènit dels  morts, per a què ell tinga en tot la  
Col 2,12 Déu, que el ressuscità d’entre els  morts. 13 I a vosaltres, essent morts en  
Col 2,13 els morts. 13 I a vosaltres, essent  morts en los pecats i en la incircumcisió  
Col 2,20  de Déu. 20 Per consegüent, si sou  morts ab Cristo als elements d’aquest  
Col 3,3 no en les de la terra. 3 Perquè sou  morts ja, i vostra vida està escondida ab  
1Te 1,10  a qui ressuscità d’entre els  morts, lo qual nos deslliurà de la ira que 
1Te 4,Tit  Parla al fi de la resurrecció dels  morts. 1 Per lo demés, germans, vos pregam 
2Tm 2,8  de David, ressuscità d’entre els  morts, segons mon evangeli, 9 per lo qual  
2Tm 2,11  paraula, perquè: «Si nosaltres som  morts ab ell, viurem també ab ell. 12 Si  
2Tm 4,1 Jesucrist, que ha de judicar vius i  morts en sa vinguda i en son Regne, 2 que  
He 6,2  de mans, i de la resurrecció dels  morts, i del judici perdurable. 3 I això  
He 11,19 per a ressuscitar fins d’entre els  morts; per lo qual lo rebé també en  
He 11,35  per resurrecció recobraren sos  morts. Uns foren desconjuntats, no volent  
He 13,20  etern ressuscità d’entre els  morts al gran pastor de les ovelles,  
1Pe 1,3  de Jesucrist d’entre els  morts, 4 per a una herència incorruptible, 
1Pe 1,21 Déu, que lo ressuscità d’entre els  morts i li ha donat glòria per a què  
1Pe 2,24  son cos sobre l’arbre, per a què,  morts nosaltres als pecats, visquéssem a  
1Pe 4,5  aparellat per a judicar a vius i a  morts. 6 Perquè per això fou predicat l’  
1Pe 4,6  fou predicat l’evangeli també als  morts, per a què en veritat sien judicats  
Jud 12  de tardor, sens fruit, dos vegades  morts, i desarrelats. 13 Oles furioses del 
Ap 1,5  testimoni fiel, primogènit dels  morts i príncep dels reis de la terra, que 
Ap 6,9  les ànimes dels que havien estat  morts per la paraula de Déu i per lo  
Ap 6,11  sos germans, que també han de ser  morts com ells. 12 I mirí quan ell obrí lo 
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Ap 9,20  20 I els altres homes que no foren  morts d’aquestes plagues, ab tot no s’  
Ap 11,Tit  se descriu la resurrecció dels  morts i el judici. 1 I em fou donada una  
Ap 11,8  i els matarà. 8 I els cossos  morts d’ells jauran en los carrers de la  
Ap 11,9  i nacions veuran los cossos  morts d’ells tres dies i mig; i no  
Ap 11,13  ciutat; i ab lo terratrèmol foren  morts dels homes set mil, i els demés  
Ap 11,18  i el temps de ser judicats los  morts, i de donar gallardó a tos servos,  
Ap 13,15 bèstia parlàs; i que fes que fossen  morts tots los que no adorassen la figura  
Ap 14,13  deia: –Escriu: “Benaventurats los  morts que des d’aquí en avant moren en lo 
Ap 18,24 dels sants, i de tots los que foren  morts sobre la terra. 19,Tit Capítol XIX  
Ap 19,21  i sofre. 21 I els altres foren  morts ab l’espasa que ix de la boca d’  
Ap 20,Tit  Jesucrist judicarà a tots los  morts. 1 I vegí baixar del cel un àngel  
Ap 20,5  de mil anys. 5 Emperò los altres  morts no entraren en vida fins que  
Ap 20,12  lo lloc d’ells. 12 I vegí als  morts, grans i xics, que estaven en peu  
Ap 20,12  de vida; i foren judicats los  morts per les coses que estaven escrites  
Ap 20,13  ses obres. 13 I el mar donà los  morts que estaven en ell; i la mort i l’  
Ap 20,13  i la mort i l’infern donaren los  morts que estaven en ells; i fou fet  
Mt 12,48 li digué: –Qui és ma mare i qui són  mos germans? 49 I extenent la mà envers  
Mt 12,49  digué: –Veus aquí ma mare i  mos germans! 50 Puix qualsevol que faça la 
Mt 22,4  “Veus aquí he aparellat mon dinar;  mos toros i los demés animals grassos són  
Mt 25,40  haveu fet ab un d’aquestos petits  mos germans, ho haveu fet ab mi. 41  
Mt 26,18  en ta casa faré la pasqua ab  mos deixebles.” 19 I los deixebles ho  
Mt 28,10  tingau por. Anau, donau la nova a  mos germans per a què vagen a Galilea:  
Mc 3,33  dient: –Qui és la meva mare i qui  mos germans? 34 I mirant als que estaven  
Mc 3,34  aquí –los digué– la meva mare i  mos germans! 35 Perquè qualsevol que faça  
Mc 14,14  en què he de menjar la pasqua ab  mos deixebles?” 15 I ell vos ensenyarà un  
Lc 1,44  veus aquí, tan prest com arribà a  mos oïdos la veu de ta salutació, l’  
Lc 2,30  a vostra paraula. 30 Perquè  mos ulls han vist la vostra salut, 31 la  
Lc 7,44  ella, ab ses llàgrimes, ha regat  mos peus i els ha eixugat ab sos cabells.  
Lc 7,45 que ha entrat no ha cessat de besar  mos peus. 46 No ungires mon cap ab oli;  
Lc 7,46  cap ab oli; emperò ella ha ungit  mos peus ab ungüent. 47 Per lo tant te dic 
Lc 8,21  respongué i els digué: –Ma mare i  mos germans són aquells que ouen la  
Lc 12,17  jo, perquè no tinc a on recollir  mos fruits?” 18 I digué: “Faré açò: tiraré 
Lc 12,18  I digué: “Faré açò: tiraré a terra  mos graners i los faré més grans, i allí  
Lc 12,18  més grans, i allí recolliré tots  mos fruits i mos béns. 19 I diré a ma  
Lc 12,18  i allí recolliré tots mos fruits i  mos béns. 19 I diré a ma ànima: Oh, ànima! 
Lc 15,29 cabrit per a menja’l alegrement ab  mos amics. 30 I quan ha arribat aqueix  
Lc 15,31  tu sempre estàs ab mi i tots  mos béns són teus. 32 Mes raó era que  
Lc 16,2 perquè ja no podràs administrar més  mos béns. 3 »Llavors lo majordom digué  
Lc 22,11  en què he de menjar la pasqua ab  mos deixebles?” 12 I ell vos mostrarà una  
Lc 24,39  vostres cors? 39 Mirau mes mans i  mos peus; jo mateix só. Palpau i  
Jn 9,11 es diu Jesús féu fang i l’aplicà a  mos ulls, i em digué: “Vés a la piscina de 
Jn 9,30  és aquest i, ab tot, ell ha obert  mos ulls. 31 Lo que sabem és que Déu no ou 
Jn 13,9 diu Simó Pere: –Senyor, no solament  mos peus, sinó les mans i lo cap també. 10 
Jn 13,35  35 En això coneixeran tots que sou  mos deixebles si us teniu amor los uns als 
Jn 14,15  la faré. 15 »Si m’amau, guardau  mos manaments. 16 I jo pregaré al Pare, i  
Jn 14,21 en mi, i jo en vosaltres. 21 Qui té  mos manaments i els guarda, aqueix m’ama. 
Jn 15,10  en mon amor. 10 Si guardau  mos manaments, permaneixereu en mon amor,  
Jn 15,14  per sos amics. 14 Vosaltres sou  mos amics, si feu lo que jo us mano. 15 Ja 
Jn 19,24  Escriptura, que diu: «Se partiren  mos vestits entre ells, i tiraren a la  
Jn 20,17  encara a mon Pare; emperò vés a  mos germans i digue’ls: “Jo me’n pujo a  
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Jn 21,15 que us amo. Jesús li diu: –Apastura  mos anyells. 16 Segona vegada li diu:  
Jn 21,16 sabeu que us amo. Li diu: –Apastura  mos anyells. 17 Li diu tercera vegada:  
Ac 2,18  dies derramaré mon Esperit sobre  mos servos i sobre mes serves, i  
Ac 7,49 mon trono, i la terra, la peanya de  mos peus. Quina casa m’edificareu? –diu  
Rm 7,23  23 emperò veig una altra llei en  mos membres que combat la llei de mon  
Rm 7,23  a la llei del pecat que està en  mos membres. 24 Oh, quin home tan  
Rm 9,3 anatematisat de Cristo, per amor de  mos germans, parents meus, segons la carn, 
Rm 16,3  3 Saludau a Prisca i a Aquila,  mos coadjutors en Cristo Jesús, 4 los  
1Co 4,17  qui vos farà memòria de quals sien  mos camins en Cristo Jesús, com jo ensenyo 
1Co 13,3  3 I encara que jo distribuís tots  mos béns per alimentar als pobres, i  
2Co 6,18  i us seré Pare, i vosaltres sereu  mos fills i filles», diu lo Senyor  
Ga 1,14  gelós de les tradicions de  mos pares. 15 Mes quan plagué a Déu, que  
Ef 3,14  glòria. 14 Per aquesta causa doblo  mos genolls al Pare de nostre Senyor  
Col 4,10  Bernabé (tocant al qual ja rebéreu  mos encàrrecs): si ve a vosaltres rebeu- 
2Tm 1,3  dono a Déu, a qui servesc des de  mos antepassats ab consciència pura, de  
He 2,12  dient: 12 «Anunciaré ton nom a  mos germans, enmig de la Iglésia cantaré  
He 3,10  en son cor, i ells no han conegut  mos camins.” 11 I així jo jurí en ma ira:  
Jm 2,3  senta’t aquí, davall la peanya de  mos peus», 4 ¿no sou, doncs, parcials en  
3Jn 4 4 No tinc jo major goig que oir que  mos fills caminen en la veritat. 5  
Ap 2,20  diu profeta, predicar i enganyar a  mos servos, cometre fornicació i menjar de 
Ap 11,3 -i-dos mesos. 3 I donaré poder a  mos dos testimonis i profetisaran, vestits 
Mt 23,24  24 Guies cegos, que colau un  mosquit i vos engulliu un camell! 25 »Ai  
Ap 16,10  ple de tenebres son regne, i es  mossegaren ses llengües de dolor. 11 I  
Ga 5,15  com a tu mateix.» 15 Mes si us  mossegau i us devorau los uns als altres,  
Ac 2,13 se, deien: –Aquestos estan plens de  most. 14 Mes Pere, que estava allí en peu  
Mt 13,Tit  Paràbola del sembrador, del gra de  mostassa, del llevat, del tresor escondit, 
Mt 13,31  del cel és semblant a un gra de  mostassa que un home prengué i sembrà en  
Mt 17,19  que, si teniu fe com un gra de  mostassa, direu a esta muntanya: “Traslada 
Mc 4,Tit  sembrà. Altra paràbola del gra de  mostassa. Tempestat en lo mar sossegada de 
Mc 4,31  compararem? 31 És com lo gra de la  mostassa, que quan se sembra en la terra  
Lc 13,Tit  encorbada. Paràboles del gra de  mostassa i del llevat. Los pocs que se  
Lc 13,19  19 És semblant a un gra de  mostassa que un home prengué i el sembrà  
Lc 17,6  –Si tinguésseu fe com un gra de  mostassa, direu a esta morera: “Arranca’t 
Rm 12,8  qui governa, en diligència; lo qui  mostra misericòrdia, en alegria. 9 Sia l’ 
Lc 18,Tit  Dóna consells de perfecció.  Mostra lo perill de les riqueses i cura al 
He 3,Tit que són temptats. 3,Tit Capítol III  Mostra l’exceŀlència de Jesucrist sobre  
Jm 2,18 «Tu tens la fe i jo tinc les obres.  Mostra’m ta fe sens obres i jo et  
Mt 4,8  a una muntanya molt alta, i li  mostrà tots los regnes del món i la glòria 
Mc 10,21  I fixant Jesús los ulls en ell, li  mostrà carinyo i li digué: –Una sola cosa  
Mc 16,12  12 Mes, després d’això, se  mostrà en altra forma a dos d’ells que  
Lc 4,5  muntanya molt alta, i al moment li  mostrà tots los regnes de l’univers 6 i  
Lc 24,40  que jo tinc. 40 I dit això, los  mostrà les mans i los peus. 41 Emperò com  
Jn 20,20 20 I després d’haver dit això, los  mostrà les mans i el costat, i s’ompliren 
Ac 1,3 fou rebut en lo alt; 3 als quals se  mostrà viu també després de sa passió ab  
Ap 21,10 a una muntanya gran i elevada, i em  mostrà la ciutat santa de Jerusalem, que  
Ap 22,1  a son deixeble amat. 1 I em  mostrà un riu d’aigua de vida,  
1Pe 1,5 salvació que està prompta per a ser  mostrada en l’últim temps. 6 En lo que  
Ac 17,3  les Escriptures, 3 declarant i  mostrant que havia estat precís que patís  
Ac 18,28  convencia públicament als jueus  mostrant-los ab les Escriptures que  
2Te 2,4  s’assentarà en lo temple de Déu,  mostrant-se com si fos Déu. 5 ¿No us  
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Tt 3,2  sien pledegistes, ans bé modestos,  mostrant tota mansuetud envers tots los  
2Pe 1,Tit a entendre que està prop sa mort, i  mostrant la veritat de l’evangeli,  
Tt 2,7  als joves que sien temperats. 7  Mostrant-te tu mateix en totes les coses 
Mt 24,1 acercaren a ell sos deixebles per a  mostrar-li los edificis del temple. 2  
Lc 18,1  també aquesta paràbola, per a  mostrar-los que convé orar contínuament  
Rm 9,17  això mateix t’he elevat, per a  mostrar en tu mon poder, i per a què sia  
Rm 9,22 a deshonra? 22 ¿I què si volent Déu  mostrar sa ira i manifestar son poder,  
Ef 2,7 celestials en Cristo Jesús, 7 per a  mostrar en los sigles veniders les  
He 6,17 disputa. 17 Per lo qual Déu, volent  mostrar més complidament als hereus de la  
Ap 22,6  profetes envià son àngel per a  mostrar a sos servos les coses que han de  
Lc 12,12  12 perquè l’Esperit Sant vos  mostrarà en aquella hora lo que us  
Lc 22,12  ab mos deixebles?” 12 I ell vos  mostrarà una gran sala alhajada; aparellau 
Lc 6,47 mes paraules i les compleix, jo vos  mostraré a qui se sembla: 48 És semblant a 
Ac 7,3  i vine a la terra que jo et  mostraré. 4 »Llavors isqué de la terra  
Ac 9,16 dels fills d’Israel; 16 puix jo li  mostraré quantes coses convé que sofresca  
Ac 26,16  que has vist i de les que jo et  mostraré en mes aparicions, 17 deslliurant 
Jm 2,18  Mostra’m ta fe sens obres i jo et  mostraré ma fe per les obres. 19 Tu creus  
Ap 4,1  ab mi dient: –Puja aquí i et  mostraré les coses que és necessari sien  
Ap 17,1  i em parlà dient: –Vine aquí i et  mostraré la condemnació de la gran  
Ap 21,9 parlà ab mi dient: –Vine aquí, i et  mostraré l’esposa que té l’Anyell per  
Mt 16,1 tentar-lo. I li demanaren que els  mostràs algun senyal del cel. 2 I ell,  
1Tm 1,16  per a què, en mi lo primer,  mostràs Jesucrist sa extremada paciència,  
Jn 10,32  –Moltes obres bones vos he  mostrat de mon Pare; per quina d’aquelles 
Ac 10,28 se a un estranger; emperò Déu m’ha  mostrat que a ningun home anomenàs comú o  
Ac 20,35  als que estaven ab mi. 35 Jo us he  mostrat en totes les coses que, treballant 
He 6,10  i treballs de caritat que haveu  mostrat envers son nom, en lo que haveu  
He 8,5  coses segons lo patró que et fou  mostrat en la muntanya.» 6 Mes ara ell ha  
2Co 7,11 zel, què venjança! En tot vos haveu  mostrats purs en aquest negoci. 12 I així  
Mt 23,28 Així també vosaltres per defora vos  mostrau en veritat justos als homes,  
Jn 2,18  i li digueren: –Quin senyal nos  mostrau per a fer aquestes coses? 19 Jesús 
Jn 14,8  vist. 8 Felip li digué: –Senyor,  mostrau-nos lo Pare, i nos basta. 9  
Ac 1,24  que coneixeu los cors de tots;  mostrau-nos d’aquestos dos qual haveu  
2Co 9,13  glòria a Déu per la submissió que  mostrau a l’evangeli de Cristo, i per la  
Mt 22,19  –Per què em tentau, hipòcrites? 19  Mostrau-me la moneda del tribut. I ells  
Lc 20,24  los digué: –Per què em tentau? 24  Mostrau-me un diner. De qui és l’efígie 
Jn 14,9 veu també al Pare. Doncs, com dius:  “Mostrau-nos lo Pare”? 10 No creeu que  
2Co 8,24  les iglésies, glòria de Cristo. 24  Mostrau, doncs, envers ells, i a presència 
Ap 22,8  als peus de l’àngel que me les  mostrava per a adorar-lo, 9 i em digué:  
Mt 15,Tit  a la filla de la cananea, que dóna  mostres de gran fe, i dóna menjar en lo  
Lc 24,28  se al castell a on anaven, ell féu  mostres de passar endavant. 29 Emperò ells 
Rm 15,Tit  XV Conclou Pau sa exhortació ab  mostres de gran afecte als romans i del  
1Te 5,13  13 I que els doneu majors  mostres de caritat per sa obra, i teniu  
2Co 7,Tit  totpoderós. 7,Tit Capítol VII  Mostres del gran amor entre sant Pau i els 
Jm 3,13 entre vosaltres és savi i instruït?  Mòstria, per la bona conversació, ses  
Tt 2,10  10 Que no els defràudien, ans bé  mòstrien-los lealtat en totes les coses, 
1Co 12,31  als dons majors. Mes jo us  mostro un camí encara més exceŀlent.  
Mc 14,2  no fos cas que es mogués algun  motí en lo poble. 3 I estant Jesús en  
Mc 15,7  per haver comès un homicidi en un  motí. 8 I reunit lo poble, cridant,  
Mt 11,Tit  esperar a un altre. Lo que ab est  motiu digué Jesús sobre Joan a sos oients. 
Lc 24,4 Senyor Jesús. 4 I quedant ab aqueix  motiu molt consternades, veus aquí que s’ 
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Jn 2,23  que ell estigué en Jerusalem ab  motiu de la Pasqua, molts cregueren en son 
Jn 4,Tit  samaritans. Instrucció que ab eix  motiu dóna lo Senyor a sos deixebles. Cura 
Jn 5,16 qui l’havia curat. 16 I per aquest  motiu los jueus perseguiren a Jesús i  
Ac 4,21  deixaren anar llibres, no trobant  motiu de castigar-los per temor del  
2Co 8,8  mana, sinó per a experimentar ab  motiu de la solicitud d’altres la  
Col 1,9  amor en l’Esperit. 9 Per aqueix  motiu, nosaltres també, des del dia que ho 
2Tm 1,12  i doctor dels gentils. 12 Per qual  motiu sofresc jo també aquestes coses,  
2Co 7,4  tinc envers vosaltres, i molts  motius de gloriar-me per vosaltres;  
Ac 19,Tit  llibres dolents. Demetri Argenter  mou una sedició contra l’apòstol. 1 I  
Ac 24,5  aquest home és pestilencial i que  mou sedicions entre els jueus per tot lo  
Ap 20,Tit  Deslligat després Satanàs,  mou a Gog i a Magog contra la ciutat  
Mt 5,40  l’altra. 40 I al que et vulga  moure un plet i prendre’t la túnica,  
Mt 23,4  ells ni un sol dit apliquen per a  moure-les. 5 I fan totes les obres per a 
Lc 6,48 riu contra aquella casa, i no pogué  moure-la, perquè estava fundada sobre  
Rm 11,14  14 per si d’alguna manera puc  moure a gelosia als de ma carn i fer que  
Rm 10,19  poble que no és mon poble, i jo us  mouré a ira per una gent insensata.» 20 I  
Ac 17,28  “Perquè en ell mateix vivim, i ens  movem i som”, com digueren també alguns de 
Mt 27,39  I los que passaven lo blasfemaven,  movent sos caps 40 i dient: –Eh, tu que  
Mc 15,29  que passaven blasfemaven d’ell,  movent sos caps i dient: –Ah!, tu que  
Jn 5,3  paralítics, que aguardaven lo  moviment de les aigües. 4 Puix un àngel  
2Pe 2,16 reprès per sa iniquitat: una somera  muda, en la que cavalgava, parlant veu d’ 
Jn 7,Tit la veritat de sa missió i doctrina.  Muda lo cor dels que venien a prendre’l.  
He 12,27 diu: «encara una vegada» declara la  mudança de les coses que es commouen com  
Jm 1,17  Pare de les llums, en qui no hi ha  mudança ni sombra de canvi. 18 Perquè de  
Ac 28,6  que no li sobrevenia mal algun,  mudant de parer, deien que ell era un déu. 
Ac 6,14  de Nazaret destruirà aquest lloc i  mudarà les tradicions que ens donà Moisès. 
He 1,12  s’envelliran com vestit. 12 I els  mudaràs com un manto, i seran mudats;  
Rm 1,23 se de savis se tornaren necis, 23 i  mudaren la glòria de Déu incorruptible en  
Rm 1,25  entre ells mateixos. 25 Los quals  mudaren la veritat de Déu en mentida, i  
He 7,12  segons l’ordre d’Aaron? 12 Puix,  mudat lo sacerdoci, és necessari que es  
1Co 15,51  no dormirem, mes tots serem  mudats. 52 En un moment, en un tancar i  
1Co 15,52  incorruptibles, i nosaltres serem  mudats. 53 Perquè és precís que açò  
He 1,12 I els mudaràs com un manto, i seran  mudats; emperò tu ets lo mateix i tos anys 
He 7,12  lo sacerdoci, és necessari que es  múdia també la Llei. 13 Perquè aquell de  
Lc 16,24 mi i enviau-me Làssaro, per a què  mullant la punta de son dit en aigua,  
Mt 1,20  David, no témies rebre a Maria ta  muller, perquè lo que en ella ha nat, de  
Mt 1,24  Senyor li havia manat, i rebé a sa  muller. 25 I no la conegué fins que parí  
Mt 5,31  dit: “Qualsevol que repudiï a sa  muller, doni-li carta de repudi.” 32  
Mt 5,32  us dic que aquell que repudiï a sa  muller, a no ser per causa de fornicació,  
Mt 14,3  en la presó per causa d’Herodias,  muller de son germà. 4 Puix li deia Joan:  
Mt 18,25 manà son amo que fos vengut ell, sa  muller, sos fills i tot quant tenia, i que 
Mt 19,3  –¿És lícit a un home repudiar sa  muller per qualsevol causa? 4 Ell los  
Mt 19,5 home a pare i mare i s’unirà ab sa  muller, i seran dos en una carn.” 6 Així  
Mt 19,9  dic que qualsevol que repudiï a sa  muller, a no ser per causa de fornicació,  
Mt 19,10  condició de l’home respecte de sa  muller, no és convenient lo casar-se. 11 
Mt 19,29  o germanes, o pare o mare, o  muller o fills, o terres per causa de mon  
Mt 22,24  fill, desposi’s son germà ab sa  muller i dónia successió a son germà.” 25  
Mt 22,25 no haver tingut successió, deixà sa  muller a son germà. 26 I lo mateix féu lo  
Mt 22,27 27 I després de tots, morí també la  muller. 28 Doncs, en la resurrecció, de  
Mt 22,28  de quin dels set serà la  muller, puix ella de tots ho fou? 29 I  
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Mt 27,19  en son tribunal, li envià a dir sa  muller: –No vulles tenir res que fer ab  
Mc 6,17  en la presó, a causa d’Herodias,  muller de Filipo, son germà, perquè s’  
Mc 6,18 a Herodes: –No t’és lícit tenir la  muller de ton germà. 19 I Herodias l’  
Mc 10,2 lo si és lícit al marit repudiar sa  muller. 3 Emperò ell, responent, los  
Mc 10,7 pare i a sa mare i es juntarà ab sa  muller; 8 i seran dos en una carn. Així  
Mc 10,11  digué: –Qualsevol que repudiï a sa  muller i es càsia ab una altra, comet  
Mc 10,29  o germanes, o pare, o mare, o  muller, o fills, o terres per amor de mi i 
Mc 12,19  si morís lo germà d’algú i deixàs  muller i no tingués fills, que prenga son  
Mc 12,20  set germans, i el major prengué  muller, i morí sens deixar descendència.  
Mc 12,22  I l’última de tots morí la  muller. 23 Al temps, doncs, de la  
Mc 12,23  ressuscítien, de qual d’ells serà  muller? Perquè tots set la tingueren per  
Mc 12,23  Perquè tots set la tingueren per  muller. 24 I responent Jesús, los digué:  
Lc 1,5  Zacaries, del torn d’Abies, i sa  muller, una de les filles d’Aaron, i  
Lc 1,13  ta pregària ha estat oïda, i ta  muller Elisabet te parirà un fill, i li  
Lc 1,18 jo això? Perquè jo só ja vell, i ma  muller, d’edat avançada. 19 I, responent, 
Lc 1,24  aquestos dies concebí Elisabet, sa  muller, i s’estigué oculta per espai de  
Lc 2,5  per a empadronar-se ab Maria, sa  muller, que estava prenyada. 6 I trobant- 
Lc 3,19 reprès per ell a causa d’Herodias,  muller de son germà, i per tots los mals  
Lc 8,3  expeŀlit set dimonis, 3 i Joana,  muller de Cusa, procurador d’Herodes, i  
Lc 14,20  20 I digué l’altre: »–He pres  muller, i per això no hi puc anar. 21 »I  
Lc 14,26  avorreix a son pare i a sa mare, i  muller, i fills, i germans, i germanes, i  
Lc 16,18 la Llei. 18 »Qualsevol que deixa sa  muller i en pren una altra, comet  
Lc 17,32  atràs. 32 Recordau-vos de la  muller de Lot. 33 Qualsevol que procúria  
Lc 18,29  deixat casa, o pares, o germans, o  muller, o fills, per lo Regne de Déu, 30  
Lc 20,28  “Si morís lo germà d’algú tenint  muller, i no deixàs fills, que es càsia ab 
Lc 20,29  set germans. Lo primer prengué  muller, i morí sens fills. 30 I lo segon  
Lc 20,32  descendència. 32 I a la fi la  muller morí també després d’ells. 33  
Lc 20,33  resurrecció, de qual d’ells serà  muller, puix tots set la tingueren per  
Lc 20,33  puix tots set la tingueren per  muller? 34 I Jesús los digué: –Los fills  
Ac 5,1 1 I un home anomenat Ananies, ab sa  muller Sàfira, vengué un camp, 2 i  
Ac 5,2  preu del camp, consentint-hi sa  muller; i portant una part, la posà als  
Ac 5,7 d’allí a tres hores entrà també sa  muller, no sabent lo que havia succeït. 8  
Ac 18,2 vingut d’Itàlia, i a Prisciŀla, sa  muller (puix Claudi havia manat eixir de  
1Co 5,1  de manera que hi ha qui té la  muller de son pare. 2 I encara anau  
1Co 7,2  la fornicació, tinga cada home sa  muller, i cada dona son marit. 3 Lo marit  
1Co 7,3  son marit. 3 Lo marit pàguia a sa  muller la deguda benevolència, i de la  
1Co 7,3  i de la mateixa manera la  muller al marit. 4 La muller no té lo  
1Co 7,4  manera la muller al marit. 4 La  muller no té lo domini de son propi cos,  
1Co 7,4 lo domini de son propi cos, sinó la  muller. 5 No us defraudeu l’un a l’  
1Co 7,10 mano, no jo, sinó lo Senyor, que la  muller no es sepària del marit. 11 I que  
1Co 7,11  i el marit no déixia tampoc la  muller. 12 I als demés los dic jo, no lo  
1Co 7,12  si algun germà té una infiel per  muller i ella consent en habitar ab ell,  
1Co 7,13  ab ell, no la repudiï. 13 I si una  muller fiel té un infiel per marit i ell  
1Co 7,14  marit infiel és santificat per la  muller fiel; i santificada és la muller  
1Co 7,14 la muller fiel; i santificada és la  muller infiel per lo marit fiel; d’altra  
1Co 7,16  cridat a pau. 16 Perquè, ¿saps tu,  muller, si salvaràs al marit? ¿I saps tu,  
1Co 7,16  ¿I saps tu, marit, si salvaràs la  muller? 17 Emperò proceesca cada qual  
1Co 7,27 estar-se així. 27 ¿Estàs lligat a  muller? No cèrquies deslligar-te. ¿Estàs 
1Co 7,27  deslligar-te. ¿Estàs llibre de  muller? No búsquies muller. 28 Emperò si  
1Co 7,27  llibre de muller? No búsquies  muller. 28 Emperò si et cases, no has  
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1Co 7,32  sens cuidados. Lo qui no té  muller està ansiós per les coses que són  
1Co 7,33  agradar a Déu. 33 Emperò lo qui té  muller està afanat ab les coses del món,  
1Co 7,33  del món, com podrà donar gust a la  muller, i està dividit. 34 I la dona  
1Co 7,39  que no la casa, fa millor. 39 La  muller està lligada per la llei mentres  
1Co 9,5  per totes parts una germana, una  muller, així com los demés apòstols, i els 
Ef 5,23  23 perquè lo marit és cap de la  muller, així com Cristo és cap de la  
Ef 5,28  sos propis cossos. Lo qui ama a sa  muller, s’ama a si mateix. 29 Perquè  
Ef 5,31  pare i a sa mare i es juntarà a sa  muller, i seran dos en una carn.» 32  
Ef 5,33  àmia cada u de vosaltres a sa  muller com a si mateix, i la muller  
Ef 5,33  a sa muller com a si mateix, i la  muller reverenciï a son marit. 6,Tit  
1Tm 3,2  irreprensible, espòs d’una sola  muller, sobri, prudent, respectable,  
Tt 1,6  Lo qui sia sens nota, marit d’una  muller, que tinga fills fiels, sens ser  
1Pe 3,7  segons ciència, donant honra a la  muller, com a un vas més flac, i com a  
Mt 19,8  vos permeté repudiar a vostres  mullers. Mes al principi no fou així. 9 I  
Lc 17,27  i bevien. Los homes prenien  mullers, les mullers marits, fins al dia  
Lc 17,27  Los homes prenien mullers, les  mullers marits, fins al dia en què Noè  
1Co 7,29 Lo que importa és que los que tenen  mullers visquen com si no les tinguessen;  
Ef 5,22  en lo temor de Cristo. 22 Les  mullers estiguen subjectes a sos marits  
Ef 5,24  a Cristo, així estiguen-ho les  mullers a sos marits en tot. 25 Vosaltres, 
Ef 5,25  Vosaltres, marits, amau a vostres  mullers, així com Cristo amà també a la  
Ef 5,28  també los marits deuen amar a ses  mullers com a sos propis cossos. Lo qui  
Col 3,19  Senyor. 19 Marits, amau a vostres  mullers i no les tracteu ab asperesa. 20  
1Tm 3,11  són trobats irreprensibles. 11 Les  mullers sien igualment honestes, no  
He 11,35  exèrcits dels estrangers. 35 Les  mullers per resurrecció recobraren sos  
1Pe 3,1  de Jesucrist. 1 Així mateix, les  mullers sien obedients a sos marits, a fi  
1Pe 3,1  paraula, per la conversació de ses  mullers ésser guanyats, 2 quan considérien 
Ac 7,17  a Abraham, cresqué lo poble i se  multiplicà en Egipte, 18 fins que s’alçà  
Lc 9,Tit  IX Missió i poder dels apòstols.  Multiplicació dels pans i dels peixos.  
1Pe 1,2  de Jesucrist: gràcia i pau vos sia  multiplicada. 3 Beneït sia lo Déu i Pare  
He 6,14  «Certament, beneint te beneiré, i  multiplicant te multiplicaré.» 15 I així,  
He 6,14  te beneiré, i multiplicant te  multiplicaré.» 15 I així, després d’haver 
Ac 6,7 la paraula del Senyor creixia, i es  multiplicava molt lo número dels deixebles 
Ac 9,31 ab lo consol de l’Esperit Sant, se  multiplicava. 32 I succeí que, visitant  
Ac 12,24  la paraula del Senyor creixia i es  multiplicava. 25 I Bernabé i Saulo  
2Co 9,10  vos dónia també pa per a menjar, i  multiplíquia vostra llavor sembrada, i  
Mt 4,25 els curava. 25 I el seguia una gran  multitud de gent de la Galilea, i de  
Mt 9,23  als tocadors de flautes, i a una  multitud de gent que feien brogit, digué:  
Mt 13,2 vora del mar. 2 I se li acercà gran  multitud de gent, de manera que, entrant  
Mt 14,14  peu. 14 I a l’eixir vegé una gran  multitud de gent, i tingué compassió d’  
Mt 15,Tit dóna menjar en lo desert a una gran  multitud de gent ab set pans i alguns  
Mt 15,30  allí. 30 I se li acercà gran  multitud de gent, ab qui venien muts,  
Mt 15,33  tants pans per a saciar a tanta  multitud de gent? 34 I Jesús los digué:  
Mt 17,14  I quan arribà al lloc a on era la  multitud, se li acercà un home, i posat de 
Mt 19,2  del Jordà. 2 I lo seguí una gran  multitud de gent. I los curà allí. 3 I s’ 
Mt 20,29  ells de Jericó, lo seguí una gran  multitud de gent. 30 I veus aquí dos cegos 
Mt 21,8 feren assentar damunt. 8 I una gran  multitud de gent estenia ses vestidures en 
Mt 23,1  1 Llavors Jesús parlà a la  multitud i a sos deixebles 2 dient: –Sobre 
Mc 2,2 que estava en una casa, i acudí tal  multitud de gent que no hi cabia, ni en la 
Mc 3,7  envers lo mar, i el seguí una gran  multitud de gent de la Galilea i de la  
Mc 3,8  que feia, vingueren a ell en gran  multitud. 9 I manà a sos deixebles que li  
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Mc 3,20  la casa, i comparegué de nou tanta  multitud de gent, que ni pa podien menjar. 
Mc 3,32  sentada al rodador d’ell una  multitud de gent, i li digueren: –Mirau,  
Mc 5,21 altre costat, se li acercà una gran  multitud de gent, i ell estava prop del  
Mc 6,34 al desembarcar, vegé Jesús una gran  multitud, i tingué compassió d’ells,  
Mc 9,13  vegé cerca d’ells una gran  multitud de gent, i que els escribes  
Mc 9,16  vosaltres? 16 I responent un de la  multitud, digué: –Mestre, vos he portat  
Mc 12,37  on, doncs, és son fill? I una gran  multitud del poble l’oïa ab gust. 38 I  
Lc 1,10 Senyor a posar encens. 10 I tota la  multitud del poble estava pregant defora a 
Lc 3,7  la salvació de Déu.» 7 I deia a la  multitud de gent que venien a que els  
Lc 5,6 havent-ho fet aixís, agafaren una  multitud tan gran de peixos que es rompia  
Lc 5,19  com fer-ho, a causa de la gran  multitud de gent, se’n pujaren al teulat  
Lc 6,17 companyia de sos deixebles i d’una  multitud de gent de tota la Judea, i de  
Lc 7,11  sos deixebles i una gran  multitud de gent. 12 I, a l’arribar prop  
Lc 8,40  havent tornat Jesús, lo rebé la  multitud, puix tothom l’estava esperant.  
Lc 8,42  que ell hi anava l’oprimia la  multitud. 43 I certa dona que patia d’un  
Lc 9,37  los isqué a l’encontre una gran  multitud de gent. 38 I veus aquí un home  
Lc 23,1  de Jesús. 1 I alçant-se tota la  multitud d’ells, lo portaren a Pilat. 2 I 
Lc 23,27  de Jesús. 27 I lo seguia una gran  multitud de gent i de dones que es  
Jn 5,3  3 en los quals jeia una gran  multitud de malalts, cegos, coixos,  
Jn 6,2  Tiberíades. 2 I el seguia una gran  multitud de gent, perquè veien los  
Jn 6,5 Jesús los ulls i vegés que una gran  multitud de gent venia a ell, digué a  
Jn 12,9 mi no em teniu sempre. 9 I una gran  multitud de jueus sabé que Jesús estava  
Jn 12,12  en Jesús. 12 I l’endemà, una gran  multitud de gent, que havia vingut a la  
Jn 21,6  i ja no podien traure’l per la  multitud de peixos que tenia. 7 Llavors lo 
Ac 4,32  paraula de Déu ab firmesa. 32 I la  multitud dels creients eren d’un cor i d’ 
Ac 6,2  lo tant, los Dotze, convocant la  multitud dels deixebles, digueren: –No és  
Ac 6,7  deixebles en Jerusalem. I una gran  multitud de sacerdots obeïa també a la fe. 
Ac 11,26  iglésia, i instruïren una gran  multitud de gent, de manera que los  
Ac 13,45  45 Mes quan los jueus vegeren la  multitud, s’ompliren de zel i,  
Ac 14,1  de manera que cregué una gran  multitud de jueus i també de grecs. 2  
Ac 14,4  mans prodigis i miracles. 4 I la  multitud de la ciutat se dividí, i els uns 
Ac 15,12  ells. 12 Callà aleshores tota la  multitud i escoltaven a Bernabé i a Pau,  
Ac 17,4  Pau i ab Silas, com també una gran  multitud de gentils i devots i no poques  
Ac 17,13  allí a pertorbar i alborotar la  multitud. 14 I els germans immediatament  
Ac 19,9  lo camí del Senyor davant de la  multitud, apartant-se d’ells separà los 
Ac 21,22  Certament és necessari que la  multitud se júntia, perquè oiran que tu  
Ac 21,36  del poble. 36 Perquè el seguia la  multitud del poble cridant: –Matau-lo.  
Ac 23,7  i els saduceus, i se dividí la  multitud. 8 Perquè els saduceus diuen que  
Ac 25,24 aquest home contra del qual tota la  multitud dels jueus ha recorregut a mi en  
He 11,12  un sol (i casi com mort) isqué una  multitud tan numerosa com les estrelles  
Jm 5,20  sa ànima de la mort i cobrirà una  multitud de pecats. 1Pe Inc Epístola  
1Pe 4,8  perquè la caritat cobrirà  multitud de pecats. 9 Practicant l’  
Ap 7,9  d’això mirí, i veus aquí una gran  multitud, que ningú podia contar, de totes 
Ap 17,15  està sentada, són pobles i  multituds, nacions i llengües. 16 I les  
1Co 1,Tit  que és necedat i escàndol per als  mundans, és per als fiels, sabiduria i  
Tt 2,12 renunciant la impietat i els desigs  mundans, viscam en aquest món sòbria,  
Mt 4,8  vegada lo diable lo conduí a una  muntanya molt alta, i li mostrà tots los  
Mt 5,Tit  Capítol V Sermó de Jesucrist en la  muntanya. Comença ab les vuit  
Mt 5,1  aquell gentiu, se’n pujà a una  muntanya, i després d’haver-se sentat,  
Mt 5,14  una ciutat situada sobre una  muntanya. 15 Ni s’encén una candela per  
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Mt 8,1  1 Quan hagué baixat de la  muntanya, lo seguí molta gent. 2 I veus  
Mt 14,23 despedit la turba, se’n pujà a una  muntanya a fer oració. I arribat lo vespre 
Mt 15,29  del mar de Galilea, i pujant a una  muntanya, s’assentà allí. 30 I se li  
Mt 17,1  i se’ls ne porta a part a una  muntanya elevada. 2 I se transfigurà  
Mt 17,9  a Jesús. 9 I al baixar ells de la  muntanya, los manà Jesús dient: –A ningú  
Mt 17,19  un gra de mostassa, direu a esta  muntanya: “Traslada’t d’aquí allí”, i es 
Mt 18,12  no deixarà les noranta-nou en la  muntanya i anirà en busca de la que s’  
Mt 21,1  arribaren a Betfage, prop de la  muntanya de l’Oliverar, Jesús envià dos  
Mt 21,21  sinó que si diguésseu a esta  muntanya: “Aparta’t i tira’t al mar”, se 
Mt 24,3  3 I estant ell assentat en la  muntanya de l’Oliverar, se li acercaren  
Mt 26,30  cantat l’himne, se n’anaren a la  muntanya de l’Oliverar. 31 Llavors Jesús  
Mt 28,16  se n’anaren a la Galilea, a la  muntanya a on Jesús los havia manat. 17 I  
Mc 3,13  el descobrissen. 13 I pujant a una  muntanya, cridà envers si a aquells que  
Mc 6,46  despedit, se n’anà a orar en la  muntanya. 47 I essent ja tard, estava la  
Mc 9,1  Joan, i se’ls ne portà sols a una  muntanya alta, en un lloc apartat, i es  
Mc 9,8  a Jesús. 8 I quan baixaven de la  muntanya los manà que a ningú diguessen lo 
Mc 11,1 a Jerusalem i a Betània, prop de la  muntanya de l’Oliverar, envià dos de sos  
Mc 11,23  dic que qualsevol que diga a esta  muntanya: “Alça’t i tira’t al mar”, i en 
Mc 13,3  derrocada. 3 I estant sentat en la  muntanya de l’Oliverar de cara al temple, 
Mc 14,26 26 I cantat l’himne, isqueren a la  muntanya de l’Oliverar. 27 I Jesús los  
Lc 4,5  Déu.” 5 I el portà lo diable a una  muntanya molt alta, i al moment li mostrà  
Lc 4,29  i lo conduïren a la punta d’una  muntanya a on estava edificada sa ciutat  
Lc 6,12  dies que ell se n’anà a una  muntanya a fer oració i passà allí tota la 
Lc 8,32  32 I estava allí pasturant en la  muntanya una gran ramada de porcs, i li  
Lc 9,28 a Jaume i a Joan i se’n pujà a una  muntanya a orar. 29 I mentres feia oració, 
Lc 9,37  dia següent, al baixar ells de la  muntanya, los isqué a l’encontre una gran 
Lc 19,29  de Betfage i de Betània, en la  muntanya dita de l’Oliverar, envià dos de 
Lc 19,37 I quan s’acercà a la baixada de la  muntanya de l’Oliverar, tots los  
Lc 21,37  i de nit eixia i s’estava en la  muntanya anomenada de l’Oliverar. 38 I  
Lc 22,39  anà, segons tenia de costum, a la  muntanya de l’Oliverar. I el seguiren  
Jn 4,20  Nostres pares adoraren en aquesta  muntanya i vosaltres dieu que Jerusalem és 
Jn 4,21  no adorareu al Pare en aquesta  muntanya ni en Jerusalem. 22 Vosaltres  
Jn 6,3  malalts. 3 I Jesús pujà a una  muntanya i s’assentà allí ab sos  
Jn 6,15 rei, fugí tot sol altra vegada a la  muntanya. 16 I arribada la tarda, sos  
Jn 8,1  dels jueus. 1 Jesús se n’anà a la  muntanya de l’Oliverar. 2 I a l’apuntar  
Ac 1,12  ’n tornaren a Jerusalem des de la  muntanya anomenada de l’Oliverar, que  
Ac 7,30  se li aparegué en lo desert de la  muntanya de Sina l’àngel del Senyor en la 
Ac 7,38  ab l’àngel que li parlava en la  muntanya de Sina i ab nostres pares; lo  
Ga 4,24  los dos testaments: l’un, de la  muntanya de Sinaí, que engendra per a  
Ga 4,25  Agar; 25 perquè aqueix Agar és la  muntanya de Sinaí, en Aràbia, i correspon  
He 8,5  lo patró que et fou mostrat en la  muntanya.» 6 Mes ara ell ha alcançat un  
He 12,18  no us haveu acercat encara a la  muntanya palpable, i al foc encès, i al  
He 12,20  «Que si una bèstia toca a la  muntanya serà apedregada.» 21 I era tan  
He 12,22  22 Mes vosaltres haveu vingut a la  muntanya de Sion i a la ciutat de Déu viu, 
2Pe 1,18 nosaltres quan estàvem ab ell en la  muntanya santa. 19 I encara tenim més  
Ap 8,8  i fou llançada al mar com una gran  muntanya encesa de foc; i es tornà sang la 
Ap 14,Tit  apareix l’Anyell de Déu sobre la  muntanya de Sion. És seguit dels justos.  
Ap 14,1  Anyell que estava en peus sobre la  muntanya Sion, i ab ell cent i quaranta- 
Ap 21,10  10 I em portà en esperit a una  muntanya gran i elevada, i em mostrà la  
Mt 24,16 es tròbien en la Judea fúgien a les  muntanyes, 17 i lo qui es tròbia en lo  
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Mc 5,5  i de dia en los sepulcres i en les  muntanyes, cridant i ferint-se ab  
Mc 13,14 que estan en la Judea, fúgien a les  muntanyes; 15 i el qui es tròbia en lo  
Lc 1,39  se n’anà a tota pressa a les  muntanyes de la Judea, a una ciutat de  
Lc 1,65  aquestes veus per totes les  muntanyes de la Judea. 66 I tots los que  
Lc 21,21 que estan en la Judea, fúgien a les  muntanyes; i los que es tròbien enmig d’  
Lc 23,30 30 Aleshores començaran a dir a les  muntanyes: “Caeu sobre nosaltres”, i als  
1Co 13,2 tota fe, de modo que pogués remoure  muntanyes, si no tinc caritat no só res. 3 
He 11,38  errants per los deserts, per les  muntanyes i per les coves, i per les  
Ap 6,14  llibre que s’enrolla, i totes les  muntanyes i totes les isles foren  
Ap 6,15 les coves i entre les roques de les  muntanyes; 16 i «deien a les muntanyes i a 
Ap 6,16 de les muntanyes; 16 i «deien a les  muntanyes i a les roques»: –«Caeu sobre  
Ap 16,20  sa ira. 20 I tota isla fugí, i les  muntanyes no foren trobades. 21 I caigué  
Ap 17,9  té sabiduria. Los set caps són set  muntanyes, sobre los quals està sentada la 
Ac 9,25 -lo en un cove, lo baixaren per la  muralla. 26 I quan vingué a Jerusalem,  
2Co 11,33  me baixaren en un cove des de la  muralla i així escapí de ses mans. 12,Tit  
Ap 21,12  manera de cristall. 12 I tenia una  muralla gran i alta ab dotze portes; i en  
Ap 21,14  i tres portes a ponent. 14 I la  muralla de la ciutat tenia dotze  
Ap 21,15  la ciutat, i les portes, i la  muralla. 16 I la ciutat és quadrada, tan  
Ap 21,17  d’ella són iguals. 17 I amidà sa  muralla, i tenia cent i quaranta-i-  
Ap 21,18  àngel. 18 I el material d’aquesta  muralla era de pedra jaspe, emperò la  
Ap 21,19  clar. 19 I els fonaments de la  muralla de la ciutat estaven adornats de  
He 11,30 anegats. 30 Per la fe caigueren les  muralles de Jericó després de ser  
Mt 12,Tit  Jesucrist los defensa de la  murmuració dels fariseus. Cura a un home  
Ac 6,1 número dels deixebles, se mogué una  murmuració dels grecs contra els hebreus,  
Fl 2,14  14 I feu totes les coses sens  murmuració i disputes, 15 per a què siau  
Jm 4,Tit  desenfrenades. Devem evitar la  murmuració i sometre’ns a la divina  
Mt 9,Tit  IX Cura lo Senyor a un paralític.  Murmuració dels escribes. Vocació de Mateu 
2Co 12,20  orgulls, dissensions, calúmnies,  murmuracions, presumpcions, sedicions i  
Rm 1,29 disputes, d’engany, de malignitat;  murmuradors, 30 detractors, avorridors de  
Jud 16  contra Déu.» 16 Aquestos són uns  murmuradors malcontents, que caminen  
Jn 6,41 41 I els jueus se posaren llavors a  murmurar d’ell perquè havia dit: «Jo só  
1Pe 4,9  l’hospitalitat uns ab altres sens  murmurar. 10 Cada qual segons lo do que ha 
1Co 10,10  10 Ni murmureu, com alguns d’ells  murmuraren, i foren morts per l’  
Mt 20,11  11 I després d’haver-lo rebut,  murmuraven contra el pare de famílies 12  
Mc 14,5  diners i donar-se als pobres. I  murmuraven fortament contra d’ella. 6  
Lc 5,30  30 I els fariseus i els escribes  murmuraven d’ells i deien a sos  
Lc 15,2 lo. 2 I els fariseus i els escribes  murmuraven dient: –Aquest home rep als  
Lc 19,7  ab alegria. 7 Al veure això, tots  murmuraven dient que havia anat a hospedar 
Jn 6,61  en si mateix que sos deixebles  murmuraven d’això, los digué: –Açò us  
Jn 3,Tit  Los deixebles de Joan Baptista  murmuren de Jesucrist. Resposta de Joan a  
1Pe 2,12 els gentils; per a què així com ara  murmuren de vosaltres com a malfactors,  
Jn 9,Tit  dóna vista a un cego de naixement.  Murmuren los fariseus d’aquest miracle i  
Jn 6,43  Jesús respongué i els digué: –No  murmureu entre vosaltres. 44 Ningú pot  
1Co 10,10  destruïts per les serpents. 10 Ni  murmureu, com alguns d’ells murmuraren, i 
Lc 15,25  i s’acercà a la casa, oigué la  música i la dansa. 26 I cridant a un dels  
Ap 18,22  veu dels tocadors d’arpes, ni de  músics, ni de tocadors de flautes i  
Mt 9,Tit  a dos cegos. Cura a un esperitat  mut i obra altres miracles. Paràbola de la 
Mt 9,32  que eixiren, li presentaren un  mut posseït del dimoni. 33 I llançat lo  
Mt 9,33  33 I llançat lo dimoni, parlà lo  mut; i quedà meravellada la gent i deia:  
Mt 12,Tit  una mà i a un endemoniat cego i  mut. Parla del pecat contra de l’Esperit  
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Mt 12,22  li portaren un endemoniat cego i  mut, i el curà, de manera que parlà i  
Mc 7,Tit  a sa filla. Cura a un home sord i  mut. 1 I s’acercaren a ell los fariseus i 
Mc 7,32  32 I li portaren un sord i  mut, i li suplicaven que posàs la mà sobre 
Mc 9,Tit  de Jesús. Cura a un endemoniat  mut. Poder de la fe, de l’oració i del  
Mc 9,16  que està posseït d’un esperit  mut. 17 I en qualsevulla part que l’  
Mc 9,24  impur dient-li: –Esperit sord i  mut, jo t’ho mano: ix d’ell i no éntries 
Lc 1,20  bona nova. 20 I tu et tornaràs  mut i no podràs parlar fins al dia en què  
Lc 1,22 a entendre ab senyes, i permanesqué  mut. 23 I succeí que, quan s’hagueren  
Lc 11,Tit  Perseverància en orar. Dimoni  mut. Blasfèmies dels jueus. Paràbola del  
Lc 11,14  llançant un dimoni, lo qual era  mut. I quan hagué llançat lo dimoni, parlà 
Lc 11,14  hagué llançat lo dimoni, parlà lo  mut i la gent se meravellava. 15 Emperò  
Ac 8,32  a l’escorxador; i com anyell  mut davant del tonedor, no obrí sa boca.  
Mt 15,30  multitud de gent, ab qui venien  muts, cegos, coixos, baldats i molts  
Mt 15,31  la gent, veent parlar los  muts, caminar los coixos, veure los cegos; 
Mc 7,37  ha fet oir als sords i parlar als  muts. 8,Tit Capítol VIII Miracle dels set  
1Co 12,2 quan éreu gentils, anàveu als ídols  muts, segons éreu conduïts. 3 Per lo tant, 
Rm 1,12  junt ab vosaltres, per aquella fe  mútua, vostra i meva. 13 Emperò no vull  
Rm 14,19  les que poden servir a nostra  mútua edificació. 20 No vulles per un  
1Jn 1,7  també en la llum, tenim comunió  mútua, i la sang de Jesucrist, son Fill,  
Rm 1,27  dones, s’abrasaren en sos apetits  mútuament, fent homes ab homes coses  
Rm 12,Tit  a favor de la Iglésia i amar-nos  mútuament. 1 I així vos suplico, germans,  
Rm 14,Tit flacs, i uns i altres edificar-se  mútuament. 1 I al que és flac en la fe,  
1Co 12,Tit  membres del qual deuen ajudar-se  mútuament. 1 I tocant als dons  
2Co 13,11 -vos, siau perfets, exhortau-vos  mútuament, siau d’un mateix ànimo, viviu  
Col 3,13  uns als altres, i perdonant-vos  mútuament si algú té queixa contra de l’  
1Te 5,11 ab ell. 11 Per lo tant, consolau’s  mútuament i edificau’s los uns als  
Mt 2,20  l’infant i sa mare, i vés-te  ’n a la terra d’Israel, perquè són morts  
Mt 5,1 la. 1 Veent Jesús aquell gentiu, se  ’n pujà a una muntanya, i després d’haver 
Mt 5,24  do davant de l’altar, i vés-te  ’n primer a reconciliar ab ton germà, i  
Mt 8,4 no ho digues a ningú, sinó vés-te  ’n, presenta’t al sacerdot, i ofereix lo  
Mt 8,13  digué Jesús al centurió: –Vés-te  ’n, i així com has cregut, així te sia  
Mt 9,6 »Alça’t, pren ton llit, i vés-te  ’n a casa teva. 7 I s’alçà, i se n’anà a 
Mt 9,16  grosser en vestit vell, puix se  ’n du tot lo que toca del vestit i l’  
Mt 12,44  i no el troba. 44 Llavors diu: “Me  ’n tornaré a ma casa d’a on he eixit.” I  
Mt 13,36  36 Llavors, despedida la gent, se  ’n vingué a casa, i acercant-se-li sos 
Mt 13,44  i, gosós de l’encontre, se  ’n va i ven tot lo que té, i compra aquell 
Mt 14,16  –No tenen necessitat d’anar-se  ’n; donau-los vosaltres de què menjar.  
Mt 14,23  I quan hagué despedit la turba, se  ’n pujà a una muntanya a fer oració. I  
Mt 20,19 entregaran als gentils per a què se  ’n traguen mofa, i l’assòtien, i el  
Mt 24,39  fins que arribà lo diluvi i se  ’n portà a tothom, així serà també la  
Mt 25,3  havent pres ses llanternes, no se  ’n portaren oli. 4 Emperò les discretes se 
Mt 25,4  oli. 4 Emperò les discretes se  ’n portaren oli en sos vasos, junt ab les  
Mt 25,14  és com un home que, a l’anar-se  ’n lluny, cridà a sos criats i els entregà 
Mt 25,20 talents m’entregàreu vós, veu-se  ’n aquí altres cinc que jo n’he guanyat.  
Mt 26,24  24 Lo Fill de l’home certament se  ’n va així com està escrit d’ell. Mes, ai 
Mt 26,39  i vetllau ab mi. 39 I havent-se  ’n anat un poc més enllà, se postrà de  
Mt 26,42 la carn, dèbil. 42 Segona vegada se  ’n tornà i orà dient: –Pare meu, si no pot 
Mt 26,44 pesats. 44 I els deixà, i de nou se  ’n tornà a orar per tercera vegada, dient  
Mt 28,11  allí em veuran. 11 I havent-se  ’n elles anat, veus aquí alguns dels  
Mc 2,11  alça’t, pren ton llit i vés-te  ’n a ta casa. 12 I a l’instant s’alçà i, 
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Mc 2,21  d’altra manera lo pedaç nou se  ’n porta el vell, i es fa més gran l’  
Mc 4,1  tanta gent, que entrant-se  ’n en una barca s’assentà dins, en lo  
Mc 5,19  sinó que li digué: –Vés-te  ’n a ta casa ab los teus, i conta’ls  
Mc 5,34 –Filla, ta fe t’ha curat. Vés-te  ’n en pau i sies sana de ta plaga. 35  
Mc 6,8  impurs. 8 I els manà que no se  ’n portassen res per al camí, ni alforja,  
Mc 6,9 solament un gaiato. 9 Emperò que se  ’n portassen sandàlies, i que no es  
Mc 6,51 bon ànimo! Só jo, no temau. 51 I se  ’n pujà ab ells a la barca, i parà lo  
Mc 8,26  envià a casa seva dient: –Vés-te  ’n a ta casa, i si entres en lo lloc no ho 
Mc 11,21  secat d’arrel. 21 I havent-se  ’n recordat Pere, li digué: –Mestre, veus  
Mc 13,34 34 Així com un home, que anant-se  ’n lluny, deixà sa casa i encarregà a  
Mc 14,33  aquí, mentres que jo ória. 33 I se  ’n portà ab ell a Pere, i a Jaume, i a  
Mc 15,24  per a veure lo que cada un se  ’n portaria. 25 Era, doncs, l’hora de  
Lc 1,56  ella com cosa de tres mesos, i se  ’n tornà a sa casa. 57 Emperò a Elisabet  
Lc 1,58 gran misericòrdia envers ella, i se  ’n congratulaven ab ella. 59 I succeí que  
Lc 2,20 les en son cor. 20 I els pastors se  ’n tornaren, glorificant i alabant a Déu  
Lc 2,39  conforme a la Llei del Senyor, se  ’n tornaren a sa ciutat de Nazaret, en  
Lc 2,43  43 i acabats los dies, quan se  ’n tornaren, se quedà l’infant Jesús en  
Lc 3,11  –Aquell que té dos vestits, dónia  ’n al que no en té; i lo qui té què  
Lc 4,1  Jesús, ple de l’Esperit Sant, se  ’n tornà del Jordà i fou impelit per lo  
Lc 4,42  fou de dia isqué per a anar-se  ’n a un lloc desert, i la gent lo buscava  
Lc 5,14  digués a ningú, ans bé: –Vés-te  ’n –li digué– i presenta’t al sacerdot, i 
Lc 5,19  de la gran multitud de gent, se  ’n pujaren al teulat i, per entre les  
Lc 5,24  alça’t, pren ton llit, i vés-te  ’n a ta casa. 25 I a l’instant s’alçà a  
Lc 6,29  no t’opòsies tampoc a que se te  ’n duga la túnica. 30 Dóna a tots los que  
Lc 7,50 dona: –Ta fe t’ha salvat. Vés-te  ’n en pau. 8,Tit Capítol VIII Paràbola del 
Lc 8,12  emperò luego ve lo diable i se  ’n porta la paraula del cor d’ells per a  
Lc 8,37  puix tenien gran temor. I ell se  ’n pujà en una barca i se’n tornà. 38 I  
Lc 8,37  I ell se’n pujà en una barca i se  ’n tornà. 38 I l’home de qui havien eixit 
Lc 8,39  lo despatxà dient: 39 –Torna-te  ’n a casa teva i conta quant grans coses  
Lc 8,48 ànimo, ta fe t’ha salvat. Vés-te  ’n en pau. 49 Encara no havia acabat de  
Lc 9,28  si a Pere i a Jaume i a Joan i se  ’n pujà a una muntanya a orar. 29 I  
Lc 10,6  pau sobre d’ell; i si no, se  ’n tornarà a vosaltres. 7 I perseverau en  
Lc 11,24 repòs. I quan no el troba, diu: “Me  ’n tornaré a ma casa d’a on he eixit.” 25 
Lc 11,51  i el temple. Jo us ho dic que se  ’n demanarà compte a esta raça. 52 »Ai de  
Lc 14,21  no hi puc anar. 21 »I tornant-se  ’n lo criat, donà compte al senyor de tot  
Lc 15,20  jornalers.’ ” 20 I alçant-se, se  ’n vingué a son pare. »I quan estava  
Lc 18,14  declaro que est, i no aquell, se  ’n tornà justificat a sa casa; perquè tot  
Lc 19,4  4 I s’avançà corrent i se  ’n pujà a un sicòmoro per a veure-lo,  
Lc 19,12 a rebre allí un regne i tornar-se  ’n després. 13 I havent convocat a deu de  
Lc 19,22 jo era home de caràcter dur, que me  ’n porto lo que no he depositat i sego lo  
Lc 22,13  -la allí. 13 I havent-se  ’n anat, ho trobaren tot com los ho havia  
Lc 22,22  és que el Fill de l’home se  ’n va, segons lo que està determinat. Mes  
Lc 23,48  i veia lo que passava, se  ’n tornà pegant-se cops al pit. 49 I  
Lc 23,56  lo cos de Jesús. 56 I tornant-se  ’n, prepararen aromàtics i ungüents, i  
Lc 24,Tit  los promet l’Esperit Sant i se  ’n puja al cel. 1 I lo primer dia de la  
Lc 24,12 deixada allí sola la mortalla, i se  ’n tornà admirat de lo que havia vist. 13  
Lc 24,33  33 I alçant-se immediatament, se  ’n tornaren a Jerusalem i trobaren  
Lc 24,52 al cel. 52 I havent-lo adorat, se  ’n tornaren a Jerusalem ab gran goig. 53 I 
Jn 2,8 portau-ne al mestre de sala. I li  ’n portaren. 9 Tan prest com lo mestre de  
Jn 4,3  deixebles), 3 deixà la Judea i se  ’n tornà a Galilea. 4 I com hagués de  
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Jn 4,28 emperò, deixant allí son càntir, se  ’n tornà a la ciutat, i digué a la gent:  
Jn 5,10  No t’és lícit portar-te  ’n lo llit. 11 Ell los respongué: –Aquell  
Jn 6,17 a la vora del mar. 17 I havent-se  ’n pujat en una barca, se n’anaren a l’  
Jn 6,24  allí, ni tampoc sos deixebles, se  ’n pujaren a les barques i vingueren a  
Jn 7,3  –Parteix d’aquí i vés-te  ’n a la Judea, a fi de que tos deixebles  
Jn 7,33  un poc de temps, i després me  ’n vaig a aquell que m’ha enviat. 34  
Jn 8,11  jo tampoc te condemnaré. Vés-te  ’n i no pèquies mai més. 12 Jesús tornà a  
Jn 8,21  21 I Jesús los tornà a dir: –Jo me  ’n vaig i vosaltres me cercareu, i morireu 
Jn 10,16 recollir, i oiran la meva veu, i se  ’n farà un sol ramat i un sol pastor. 17  
Jn 12,19  res? Veus aquí que tot lo món se  ’n va detràs d’ell. 20 Hi havia alguns  
Jn 13,31  31 Per això, després d’haver-se  ’n anat Judes, digué Jesús: –Ara és  
Jn 14,12  farà encara majors, perquè jo me  ’n vaig al Pare. 13 I tot quant demaneu al 
Jn 14,28  28 Oíreu que us diguí: “Me  ’n vaig, i torno a vosaltres.” Si m’  
Jn 16,5  estava ab vosaltres. Emperò ara me  ’n vaig a aquell que m’ha enviat; i ningú 
Jn 16,7 dic la veritat: vos convé que jo me  ’n vaja, perquè si no me’n vaig, lo  
Jn 16,7  que jo me’n vaja, perquè si no me  ’n vaig, lo Consolador no vindrà a  
Jn 16,7  no vindrà a vosaltres, mes si me  ’n vaig, vos l’enviaré. 8 I quan vinga,  
Jn 16,10 en mi. 10 De justícia, perquè jo me  ’n vaig al Pare i ja no em veureu més. 11  
Jn 16,16  dintre de poc me veureu, perquè me  ’n vaig al Pare. 17 Doncs alguns dels  
Jn 16,17 me tornareu a veure”? I: “Perquè me  ’n vaig al Pare”? 18 Deien, doncs: –Què  
Jn 16,28  ara deixo lo món i altra vegada me  ’n vaig al Pare. 29 Los deixebles li  
Jn 19,38  -li Pilat concedit, vingué i se  ’n portà lo cos de Jesús. 39 Vingué també  
Jn 20,17  a mos germans i digue’ls: “Jo me  ’n pujo a mon Pare i Pare vostre, mon Déu  
Jn 21,3 deixebles. 3 Los diu Simó Pere: –Me  ’n vaig a pescar. Li responen ells:  
Ac 1,12  vist anar al cel. 12 Llavors se  ’n tornaren a Jerusalem des de la muntanya 
Ac 1,25  caigué Judes per anar-se  ’n a son lloc. 26 I tiraren sorts, i  
Ac 5,9  han enterrat a ton marit, i se te  ’n portaran a tu. 10 A l’instant caigué  
Ac 5,10  joves, la trobaren morta, i se la  ’n portaren a enterrar ab son marit. 11 I  
Ac 7,3  en Caran, 3 i li digué: »–Vés-te  ’n de ton país i de ta parentela i vine a  
Ac 7,39  bé lo refusaren, i ab sos cors se  ’n tornaren a Egipte, 40 dient a Aaron:  
Ac 8,25  anunciat la paraula del Senyor, se  ’n tornaren a Jerusalem i predicaven l’  
Ac 8,26  a Felip dient: –Alça’t i vés-te  ’n cap al migdia per la senda que baixa de 
Ac 8,28  per adorar en Jerusalem; 28 i se  ’n tornava, i sentat sobre son carro  
Ac 10,16  tres vegades, i luego lo vas se  ’n tornà al cel. 17 I mentres Pere dubtava 
Ac 11,10 fou fet tres vegades, i tot això se  ’n tornà al cel. 11 I veus aquí que luego  
Ac 13,13  Joan, separant-se d’ells, se  ’n tornà a Jerusalem. 14 I ells, passant  
Ac 14,20  ciutat i ensenyat a molts, se  ’n tornaren a Listra, i a Iconi, i a  
Ac 15,34  bé lo quedar-se allí, i Judes se  ’n tornà sol a Jerusalem. 35 I Pau i  
Ac 15,37  va. 37 I Bernabé volia portar-se  ’n també a Joan, que tenia per sobrenom  
Ac 15,39 de l’altre; i Bernabé, havent-se  ’n portat a Marc, navegà a Xipre. 40 I  
Ac 18,6 caps; jo net estic, i des d’ara me  ’n vaig als gentils. 7 I partint d’allí,  
Ac 20,2  exhortat ab moltes plàtiques, se  ’n vingué a la Grècia, 3 a on permanesqué  
Ac 20,3 Síria, i així determinà tornar-se  ’n per Macedònia. 4 I l’acompanyaren  
Ac 20,22  que jo, lligat de l’Esperit, me  ’n vaig a Jerusalem, no sabent les coses  
Ac 20,30  coses perverses per a portar-se  ’n deixebles tras de si. 31 Per lo tant,  
Ac 21,6  entràrem en la barca, i ells se  ’n tornaren a ses cases. 7 I nosaltres,  
Ac 21,38  dies ha mogueres un alborot, i te  ’n portares al desert quatre mil  
Ac 23,32 de cavall perquè anassen ab ell, se  ’n tornaren los demés a la fortalesa. 33 I 
Rm 11,18  contra les branques. I si te  ’n jactes, sàpies que tu no suportes l’  
Rm 15,25  de vostra companyia. 25 Mes ara me  ’n vaig a Jerusalem per a ministrar als  
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1Co 7,21 si pots ésser llibre, aprofita-te  ’n més bé. 22 Perquè aquell que essent  
2Co 11,9  de servir-us de càrrega, i me  ’n guardaré. 10 Com la veritat de Cristo  
Ef 4,8  qual diu: «Quan pujà en lo alt se  ’n portà catiu lo captiveri, donà dons als 
Fl 2,17  i víctima de vostra fe, me  ’n regositjo i me’n congratulo ab tots  
Fl 2,17  de vostra fe, me’n regositjo i me  ’n congratulo ab tots vosaltres. 18 I d’  
1Tm 6,5  De semblant gent, aparta-te  ’n. 6 Emperò la pietat ab contentament és  
He 10,17  pecats i de ses iniquitats no me  ’n recordaré mai més.» 18 Puix a on hi ha  
He 11,15  hauria tingut temps de tornar-se  ’n a ella. 16 Emperò ara n’apeteixen una  
2Pe 2,Tit  ells, i avisa als fiels que se  ’n guàrdien. 1 Hi havia també entre el  
2Pe 2,22  diu lo refrà verdader: «Lo ca se  ’n tornà a lo que havia vomitat, i la  
Ap 12,15 la dona, per a què la corrent se la  ’n pogués portar. 16 I la terra ajudà a la 
Mt 2,13  altre camí. 13 Després que ells se  n’anaren, veus aquí un àngel del Senyor  
Mt 8,32  digué: –Anau. I ells eixiren i se  n’anaren als porcs. I veus aquí tota la  
Mt 8,34 quan lo vegeren, li pregaven que se  n’anàs fora de sos termes. 9,Tit Capítol  
Mt 9,1 barca, passà a l’altre costat i se  n’anà a sa ciutat. 2 I veus aquí que li  
Mt 9,7  ’n a casa teva. 7 I s’alçà, i se  n’anà a sa casa. 8 I quan la gent vegé  
Mt 11,7  de mi. 7 I tantost com ells se  n’anaren, començà Jesús a parlar de Joan  
Mt 12,36  ociosa que els homes pàrlien,  n’han de donar compte en lo dia del  
Mt 13,25  sisanya enmig del blat i se  n’anà. 26 Quan la planta hagué crescut i  
Mt 13,46  -ne trobat una de gran valor, se  n’anà i vengué tot quant tenia, i la  
Mt 13,53  conclòs aquestes paràboles, se  n’anà d’allí. 54 I vingué a sa pàtria i  
Mt 15,37 saciats. I dels bocins que sobraren  n’ompliren set coves. 38 I los que  
Mt 16,4  profeta Jonàs. I deixant-los, se  n’anà. 5 I havent vingut sos deixebles a  
Mt 16,28  vos dic que dels que estan aquí  n’hi ha alguns que no tastaran la mort  
Mt 19,15 quan los hagué imposat les mans, se  n’anà d’allí. 16 I veus aquí vingué un i 
Mt 19,22  lo jove oí aqueixes paraules, se  n’anà trist, puix tenia moltes  
Mt 21,6  al jou.» 6 I los deixebles se  n’anaren, i feren lo que els havia manat  
Mt 21,17  perfeta”? 17 I deixant-los, se  n’anà fora de la ciutat, a Betània, i se  
Mt 21,29  »Emperò després s’arrepentí i se  n’hi va anar. 30 »I acostant-se a l’  
Mt 22,5 »Ells, emperò, no en feren cas i se  n’anaren, l’un a sa granja, i l’altre a 
Mt 22,15  15 Aleshores los fariseus se  n’anaren i tingueren consell sobre com  
Mt 22,22 se meravellaren i, deixant-lo, se  n’anaren. 23 En aquell dia s’acercaren a 
Mt 23,34  matareu i crucificareu, i d’ells  n’assotareu en vostres sinagogues, i los  
Mt 24,21  gran tribulació, tal que no  n’hi ha hagut d’igual des del  
Mt 24,21  començament del món fins ara, ni  n’hi haurà. 22 I si no fossen abreviats  
Mt 25,15 a quiscun segons sa capacitat. I se  n’anà immediatament. 16 »Doncs aquell que 
Mt 25,16  havia rebut los cinc talents, se  n’anà a negociar ab ells i ne guanyà  
Mt 25,17  cinc. 17 E igualment aquell que  n’havia rebut dos, ne guanyà també altres 
Mt 25,18  altres dos. 18 Emperò aquell que  n’havia rebut un, se n’anà i cavà en  
Mt 25,18  aquell que n’havia rebut un, se  n’anà i cavà en terra, i escondí allí lo  
Mt 25,20  que havia rebut los cinc talents,  n’hi presentà altres cinc dient:  
Mt 25,20 veu-se’n aquí altres cinc que jo  n’he guanyat. 21 »Son senyor li digué:  
Mt 25,22  vós; aquí en teniu altres dos que  n’he guanyat. 23 »Son senyor li digué:  
Mt 25,25 escampat. 25 I posseït de temor, me  n’aní i vaig escondir ton talent en la  
Mt 26,14  Dotze, anomenat Judes Iscariot, se  n’anà a trobar als prínceps dels  
Mt 26,30  que hagueren cantat l’himne, se  n’anaren a la muntanya de l’Oliverar. 31 
Mt 26,36 digueren lo mateix. 36 Aleshores se  n’anà Jesús ab ells a una granja que s’  
Mt 26,66  d’oir la blasfèmia. 66 Què us  n’apar? I ells, responent, digueren: –És  
Mt 27,5  plata en lo temple, se retirà i se  n’anà, i es penjà ab un llaç. 6 I els  
Mt 27,60  a l’entrada del sepulcre, i se  n’anà. 61 I Maria Magdalena i l’altra  
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Mt 27,66 -lo tan bé com pugau. 66 I ells se  n’anaren, i per assegurar lo sepulcre  
Mt 28,16 vui dia. 16 I los onze deixebles se  n’anaren a la Galilea, a la muntanya a on 
Mc 1,29  tot seguit de la sinagoga, se  n’anaren a casa de Simó i d’Andreu, ab  
Mc 1,35 alçant-se de bon matí, isqué i se  n’anà a un lloc desert, i allí feia  
Mc 2,12  s’alçà i, prenent son llit, se  n’anà a vista de tothom, de manera que  
Mc 4,27  brótia i cresca sens que ell se  n’adónia. 28 Perquè la terra de si dóna  
Mc 5,20  que t’ha tingut. 20 I se  n’anà i començà a publicar en Decàpolis  
Mc 5,24 per a què es cúria i visca. 24 I se  n’anà ab ell. I lo seguia molta gent, i  
Mc 6,1  1 I havent eixit d’allí, se  n’anà a sa pàtria, i el seguien sos  
Mc 6,33  33 I molts los vegeren com se  n’anaven i els conegueren; i  
Mc 6,46  després que els hagué despedit, se  n’anà a orar en la muntanya. 47 I essent  
Mc 7,24  24 I, alçant-se d’allí, se  n’anà als confins de Tiro i de Sidon. I  
Mc 7,31  novament los confins de Tiro, se  n’anà per Sidon al mar de Galilea,  
Mc 10,1  Bartimeu. 1 I partint d’allí se  n’anà als confins de la Judea, a l’altra 
Mc 10,50 Lo qual tirà la capa, i saltant, se  n’anà envers ell. 51 I prenent Jesús la  
Mc 11,4 seguit vos lo deixarà menar. 4 I se  n’anaren i trobaren lo pollí fermat  
Mc 11,11  totes les coses, sent ja tard, se  n’anà a Betània ab los Dotze. 12 I al dia 
Mc 11,19  I quan hagué arribat la tarda, se  n’anà fora de la ciutat. 20 I l’endemà  
Mc 12,1  i l’arrendà a uns pagesos, i se  n’anà lluny de son país. 2 I a son temps  
Mc 12,12  paràbola. I deixant-lo, se  n’anaren. 13 I li enviaren alguns dels  
Mc 12,41  diners en l’arca, i molts rics  n’hi tiraven molts. 42 I vingué una pobra 
Mc 14,58  temple fet de mà i dins tres dies  n’edificaré un altre sens ser fet de mà.” 
Mc 14,64  64 Haveu oït la blasfèmia! Què us  n’apar? I el condemnaren tots ells a que  
Mc 14,68 el conec ni sé lo que et dius. I se  n’isqué fora davant del pati, i el gall  
Mc 15,7  qualsevol que ells demanassen. 7 I  n’hi havia un anomenat Barrabàs, que  
Lc 1,23  los dies de son ministeri, se  n’anà a sa casa. 24 I després d’aquestos 
Lc 1,39 aquells dies, alçant-se Maria, se  n’anà a tota pressa a les muntanyes de la 
Lc 4,30  passant per entremig d’ells, se  n’anà. 31 I baixà a Cafarnaüm, ciutat de  
Lc 5,7  les dos barques, que casi se  n’anaven a fons. 8 I quan Simó Pere vegé  
Lc 5,25  i prengué lo llit en què jeia i se  n’anà a sa casa glorificant a Déu. 26 I  
Lc 6,12 I succeí en aquells dies que ell se  n’anà a una muntanya a fer oració i passà 
Lc 7,24 s’escandalísia en mi. 24 I quan se  n’hagueren tornat los missatgers de Joan, 
Lc 9,17  saciats. I de lo que sobrà,  n’alçaren dotze coves de bocins. 18 I  
Lc 9,56  ànimes, sinó a salvar-les. I se  n’anaren a un altre lloc. 57 I succeí  
Lc 10,30  i, després d’haver-lo ferit, se  n’anaren deixant-lo mig mort. 31  
Lc 13,6  i anà a buscar fruit en ella, i no  n’hi trobà. 7 I digué al vinyader:  
Lc 13,7  fruit en aquesta figuera, i no  n’hi trobo. Talla-la, doncs. Per què ha 
Lc 15,13  fill menor tot lo que era seu, se  n’anà lluny a un país estrany i allí  
Lc 15,15  a patir misèria. 15 Llavors se  n’anà i s’arrimà a un dels ciutadans d’ 
Lc 17,4  vingués a trobar-te dient: “Me  n’arrepentesc”, perdona’l. 5 Aleshores  
Lc 22,4  un dels Dotze, 4 lo qual se  n’anà a tractar ab los prínceps dels  
Lc 22,5  d’entregar-los-el. 5 Ells se  n’alegraren i pactaren lo donar-li una  
Lc 22,39  los digué: –Basta. 39 I eixint se  n’anà, segons tenia de costum, a la  
Jn 2,10  bon vi al principi, i després que  n’han begut molt, ne serveixen del que no 
Jn 2,13  jueus estava pròxima, i Jesús se  n’anà a Jerusalem. 14 I havent trobat en 
Jn 3,22  Déu. 22 Després d’això, Jesús se  n’anà ab sos deixebles a la Judea. I allí 
Jn 4,41  i s’hi detingué dos dies. 41 I  n’hi hagué molts més que cregueren en ell 
Jn 4,43 cap de dos dies, isqué d’allí i se  n’anà a Galilea. 44 Perquè lo mateix  
Jn 4,50 paraula que Jesús li havia dit i se  n’anà. 51 I quan anava baixant, li  
Jn 5,15  cosa pitjor. 15 Aquest home se  n’anà a trobar als jueus i els contà que  
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Jn 6,13  cinc pans d’ordi després que tots  n’havien menjat. 14 I havent vist aquells 
Jn 6,17  -se’n pujat en una barca, se  n’anaren a l’altre costat del mar, en  
Jn 6,22  sinó que los deixebles se  n’havien anat sols. 23 Mes arribaren  
Jn 7,35  aquest que no el pugam trobar? ¿Se  n’anirà, per ventura, entre les nacions  
Jn 8,1  blasfèmies dels jueus. 1 Jesús se  n’anà a la muntanya de l’Oliverar. 2 I a 
Jn 8,59  passat pel mig d’ells, i així se  n’anà. 9,Tit Capítol IX Jesús dóna vista  
Jn 10,40  ell s’escapà de ses mans. 40 I se  n’anà altra vegada a l’altra part del  
Jn 11,28  vingut a est món. 28 I dit això se  n’anà i cridà secretament a Maria, sa  
Jn 11,46 en ell. 46 Emperò alguns d’ells se  n’anaren a trobar als fariseus i els  
Jn 12,11  molts jueus, per sa causa, se  n’anaven d’ells i creien en Jesús. 12 I  
Jn 12,36 llum. Estes coses digué Jesús, i se  n’anà i s’ocultà d’ells. 37 Mes, encara 
Jn 14,3  lloc per a vosaltres. 3 I quan me  n’hauré anat i hauré preparat lo lloc per 
Jn 18,1 Havent Jesús dit aquestes coses, se  n’anà ab sos deixebles a l’altra banda  
Jn 19,35  sang i aigua. 35 I qui ho vegé  n’ha donat testimoni, i son testimoni és  
Jn 20,2  amat de Jesús, i els digué: –Se  n’han portat lo Senyor del sepulcre, i no 
Jn 20,10 els morts. 10 Aquestos deixebles se  n’anaren altra vegada a sa casa. 11  
Jn 20,13  plores? Ella los digué: –És que se  n’han portat d’aquí a mon Senyor, i no  
Jn 21,25  en lo món los llibres que se  n’haurien d’escriure. Ac Inc Los Fets  
Ac 5,41  i els deixaren anar. 41 Ells se  n’anaren alegres de davant del Consell,  
Ac 8,39  i l’eunuc no el vegé més. I se  n’anà gosós per son camí. 40 I Felip se  
Ac 10,23  I a l’endemà, s’alçà i se  n’anà ab ells; i alguns dels germans l’  
Ac 11,12  12 I em digué l’Esperit que me  n’anàs ab ells sens titubejar. I  
Ac 12,12  jueus. 12 I considerant això, se  n’anà a casa de Maria, mare de Joan,  
Ac 12,17  i als germans. I eixint d’allí se  n’anà a altre lloc. 18 I quan fou de dia  
Ac 13,51  dels seus peus contra d’ells, se  n’anaren a Iconi. 52 I els deixebles  
Ac 17,15  i Timoteu anassen luego ab ell, se  n’anaren. 16 I mentres que Pau los  
Ac 18,1  d’això, isqué Pau d’Atenes i se  n’anà a Corinto. 2 I trobant un jueu  
Ac 18,18  despedint-se dels germans, se  n’anà per mar a la Síria, i ab ell  
1Co 7,31  que usen d’aquest món, com si no  n’usassen; perquè passa la figura d’  
2Co 2,13  i així, despedint-me d’ells, me  n’aní a Macedònia. 14 Emperò gràcies a  
Ga 1,17  apòstols abans que jo, sinó que me  n’aní a l’Aràbia i vaig tornar altra  
2Tm 4,9  per l’amor d’aquest sigle i se  n’ha anat a Tessalònica; 10 Crescent, a  
He 2,8 subjectat a ell totes les coses, no  n’ha deixat una que no estiga subjecta a  
He 9,19  i llana carmesina, i un hisop, i  n’aspergí lo llibre i tot lo poble, 20  
He 11,16  -se’n a ella. 16 Emperò ara  n’apeteixen una de millor, ço és, la  
Jm 1,24 24 perquè es mirà a si mateix, i se  n’anà, i luego s’olvidà de quin home  
1Pe 3,22  de Jesucrist, 22 lo qual se  n’anà al cel i està a la dreta de Déu,  
Ap 2,10  has de patir. Vet aquí lo diable  n’ha de ficar alguns de vosaltres en la  
Ap 10,9  el mar i sobre la terra. 9 I me  n’aní a l’àngel i li diguí: –Dóna’m lo  
Ap 12,17  [*] lo dragó contra la dona; i se  n’anà a fer la guerra als demés de son  
Lc 4,27  ningú d’ells fou fet net sinó  Naaman de Síria. 28 I tots los que estaven 
Mt 1,4  a Aminadab. I Aminadab engendrà a  Naasson. I Naasson engendrà a Salmó. 5 I  
Mt 1,4  I Aminadab engendrà a Naasson. I  Naasson engendrà a Salmó. 5 I Salmó  
Lc 3,32 que ho fou de Salmon, que ho fou de  Naasson, 33 que ho fou d’Aminadab, que ho 
Mc 7,26 peus. 26 I la dona era gentil, i de  nació sirofenícia. I li suplicava que  
Lc 7,5  favor, 5 perquè és afecte a nostra  nació i nos ha edificat una sinagoga. 6  
Lc 23,2  trobat a aquest subvertint a la  nació nostra i prohibint-los de donar  
Jn 11,48  i arruïnaran nostre lloc i la  nació. 49 Emperò, un d’ells, anomenat  
Jn 11,50  poble, i no que es pèrdia tota la  nació. 51 Mes ell no ho digué de si  
Jn 11,51  que Jesús havia de morir per la  nació. 52 I no tant per la nació, sinó  
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Jn 11,52  per la nació. 52 I no tant per la  nació, sinó també per a congregar en un  
Jn 18,35  –Só jo, per ventura, jueu? Ta  nació i els pontífices t’han entregat a  
Ac 7,19  usant d’astúcia contra nostra  nació, afligí a nostres pares fins a  
Ac 10,22  i que té el testimoni de tota la  nació dels jueus, rebé avís per medi d’un 
Ac 10,35  persones, 35 sinó que en qualsevol  nació, aquell que el tem i obra justícia,  
Ac 24,10 molts anys que ets jutge d’aquesta  nació, emprenc ab més bon ànimo lo  
Ac 24,17  a portar almoines als de la meva  nació, i ofertes, i vots. 18 I estant en  
Ac 26,4 jo fiu en Jerusalem entre los de ma  nació des del principi de ma joventut, la  
Ac 28,19  d’acusar de cosa alguna als de ma  nació. 20 Per això, doncs, vos he cridat,  
2Co 11,26  de lladres, en perills dels de ma  nació, en perills dels gentils, perills en 
Ga 1,14  que molts contemporanis meus de ma  nació, essent extremadament gelós de les  
Fl 2,15  de Déu sens màcula enmig d’una  nació depravada i perversa, entre els  
1Pe 2,9  elegit, lo sacerdoci real, la  nació santa, lo poble d’adquisició; per a 
Ap 5,9  tota tribu, i llengua, i poble, i  nació, 10 i ens haveu fet reis i sacerdots 
Ap 13,7  tota tribu, i poble, i llengua, i  nació. 8 I l’adoraren tots los habitants  
Ap 14,6 als habitants de la terra, i a tota  nació, i tribu, i llengua, i poble, 7  
Mt 24,14 tot lo món en testimoni a totes les  nacions, i aleshores vindrà lo fi. 15 »Per 
Mc 10,42  a qui es veu manar sobre les  nacions, les dominen, i sos magnates tenen 
Mc 11,17  casa serà anomenada per totes les  nacions casa d’oració? Emperò vosaltres  
Mc 13,10  predicat l’evangeli a totes les  nacions. 11 I quan vos pòrtien per a ser  
Lc 21,24  portats en cautiveri per totes les  nacions, i Jerusalem serà trepitjada dels  
Lc 21,24  que es cúmplien los temps de les  nacions. 25 I hi haurà senyals en lo sol,  
Lc 22,25  ell los digué: –Los reis de les  nacions les tracten ab imperi, i els que  
Lc 24,47 la remissió dels pecats a totes les  nacions començant per Jerusalem. 48 I  
Jn 7,35  n’anirà, per ventura, entre les  nacions espargides per lo món a predicar  
Ac 2,5  barons piadosos, de totes les  nacions que hi ha baix del cel. 6  
Ac 13,19  en lo desert. 19 I destruint set  nacions en terra de Canaà, los distribuí  
Rm 1,5  s’obeesca la fe en totes les  nacions per son nom, 6 entre les quals  
Rm 1,13 vosaltres, així com entre les demés  nacions. 14 Só deutor a grecs i a  
Rm 16,26  l’etern Déu, declarat a totes les  nacions per a obeir a la fe, 27 a Déu que  
Ap 2,26 fi, jo li donaré potestat sobre les  nacions, 27 i les governarà ab vara de  
Ap 7,Tit  poble d’Israel com de les demés  nacions. Quins són los que vegé sant Joan  
Ap 7,9  que ningú podia contar, de totes  nacions, i tribus, i pobles, i llengües,  
Ap 11,9 les tribus, i pobles, i llengües, i  nacions veuran los cossos morts d’ells  
Ap 12,5  que havia de governar totes les  nacions ab vara de ferro; i son fill fou  
Ap 14,8 ciutat que donà a beure a totes les  nacions del vi de la ira de sa fornicació. 
Ap 15,4  vós sol sou sant, i totes les  nacions vindran i adoraran davant de vós,  
Ap 16,19  i caigueren les ciutats de les  nacions; i la gran Babilònia vingué en  
Ap 17,15  sentada, són pobles i multituds,  nacions i llengües. 16 I les deu banyes  
Ap 18,23  foren enganyades totes les  nacions. 24 I en ella ha estat trobada la  
Ap 19,15  dos talls, per a ferir ab ella les  nacions. I ell mateix les governarà ab  
Ap 20,3  per a què no enganyàs més a les  nacions, fins que s’hagen complerts los  
Ap 20,8  8 I eixirà per a enganyar a les  nacions que estan en los quatre cantons de 
Ap 21,24 Anyell és la llum d’ella. 24 I les  nacions d’aquells que s’han salvat  
Ap 21,26  la glòria i l’honra de les  nacions. 27 No entrarà en ella ninguna  
Ap 22,2  arbres són per a curació de les  nacions. 3 I no hi haurà allí mai més  
Lc 3,34  que ho fou de Tare, que ho fou de  Nacor, 35 que ho fou de Sarug, que ho fou  
Lc 3,25  que ho fou d’Heslí, que ho fou de  Nagge, 26 que ho fou de Mahat, que ho fou  
Lc 3,25  que ho fou d’Amós, que ho fou de  Nahum, que ho fou d’Heslí, que ho fou de  
Lc 7,Tit  Ressuscita al fill de la viuda de  Naïm. Respon als missatgers de Joan  
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Lc 7,11  que anava a una ciutat anomenada  Naïm i l’acompanyaven sos deixebles i una 
Mc 4,Tit  sobre del candelero. Llavor que  naix i creix dormint lo qui la sembrà.  
Lc 2,Tit  a Israel. 2,Tit Capítol II Jesús  naix en Betlem. És anunciat per los àngels 
Ef 5,18  doneu en demesia al vi, de lo que  naix luxúria, ans bé ompliu’s de l’  
1Jn 5,4  no són pesats. 4 Perquè tot lo que  naix de Déu venç lo món, i esta és la  
Ap 7,2  àngel que pujava de la part a on  naix lo sol, i tenia la senyal de Déu viu, 
Mt 1,Tit  per obra de l’Esperit Sant i son  naixement. 1 Llibre de la generació de  
Lc 1,Tit  I L’àngel Gabriel anuncia lo  naixement de sant Joan lo Precursor i de  
Lc 1,14  i molts se regositjaran en son  naixement, 15 perquè serà gran davant del  
Lc 19,12  Digué doncs: –Un home d’iŀlustre  naixement anà a una terra distant, per a  
Jn 9,Tit  IX Jesús dóna vista a un cego de  naixement. Murmuren los fariseus d’aquest 
Jn 9,1  passar vegé Jesús un home cego de  naixement. 2 I sos deixebles li  
Jn 9,32  haja obert los ulls a un cego de  naixement. 33 Si aquest home no fos de  
Jn 11,37  que obrí los ulls d’un cego de  naixement, no podria fer de manera que  
Ac 3,Tit  3,Tit Capítol III Un coix de  naixement és curat a la porta de la  
Ac 22,28  –Puix jo –respongué Pau– ho só de  naixement. 29 Al punt, doncs, s’apartaren 
Lc 1,Tit santa Elisabet. Càntic de la Verge.  Naixement de sant Joan. Càntic de  
1Tm 6,Tit Sobre los falsos mestres. Danys que  naixen de l’avarícia. Deuen los rics  
Mt 2,4 poble, los preguntava a on havia de  nàixer lo Cristo. 5 I ells li digueren:  
Jn 3,4 Déu. 4 Nicodemus li digué: –Com pot  nàixer un home essent vell? ¿Pot tornar al 
Jn 3,4  ¿Pot tornar al ventre de sa mare i  nàixer de nou? 5 Jesús li respongué: –En  
Jn 3,7  de que t’haja dit: “És precís  nàixer de nou.” 8 L’esperit alena en  
1Co 15,37  no sembres lo cos que ha de  nàixer, sinó lo gra nu, o de blat o d’  
2Tm 4,Tit  contra els errors que havien de  nàixer. Li diu que està cerca lo fi de sa  
Lc 1,35  sa sombra. I per això lo Sant que  naixerà de vós, serà anomenat Fill de Déu. 
Ac 16,11  a Samotràcia, i al dia següent a  Nàpols. 12 I des d’allí a Filipos, que és 
Rm 16,11  Herodi. Saludau als de la casa de  Narcís, que creuen en lo Senyor. 12  
Mc 14,3  molt preciós de l’espiga del  nardo, i rompent lo vas, derramà lo bàlsam 
Jn 12,3  una lliura d’ungüent preciós de  nardo verdader, lo derramà sobre los peus  
Lc 1,1  molts han emprès posar en ordre la  narració de les coses que entre nosaltres  
Mt 21,19  que fulles, li digué: –Per mai més  nasca fruit de tu. I al punt quedà seca la 
Lc 2,23  Llei del Senyor: que tot baró que  nasca primer, serà consagrat al Senyor. 24 
Jn 3,3  et dic que ningú, sinó aquell que  nasca de nou, pot veure lo Regne de Déu. 4 
Mt 1,16 a Josep, espòs de Maria, de la qual  nasqué Jesús, que s’anomena lo Cristo. 17 
Mt 4,16  regió de la sombra de la mort, los  nasqué llum.» 17 Des d’aquella hora  
Mc 4,5  a on no hi havia molta terra, i  nasqué a l’instant perquè no hi havia  
Lc 8,8  8 I altra caigué en terra bona, i  nasqué, i donà fruit a cent per una.  
Jn 9,19  fill, lo qual dieu vosaltres que  nasqué cego? Com és, doncs, que hi veu  
Jn 9,20  que aquest és lo nostre fill i que  nasqué cego. 21 Mes, com és que ara hi  
Ac 7,20  no visquessen. 20 En aquell temps  nasqué Moisès, que fou grat a Déu i per  
Ga 4,23  la llibre. 23 Mes lo de l’esclava  nasqué segons la carn, i el de la llibre,  
He 7,14  és notori que del llinatge de Judà  nasqué nostre Senyor, de qual tribu no  
He 11,23  ossos. 23 Per la fe, Moisès, quan  nasqué, fou ocultat per sos pares durant  
1Jn 5,1  engendrat, ama també a aquell qui  nasqué d’ell. 2 En això coneixem que amam 
Mt 13,5  a on no hi havia molta terra, i  nasqueren tot seguit, puix no hi havia  
Mt 19,12  12 »Perquè hi ha eunucs que  nasqueren així del ventre de sa mare. I hi 
Lc 8,7  entre espines, i les espines que  nasqueren junt ab ella, la sufocaren. 8 I  
Jn 9,34 res. 34 Respongueren i li digueren:  –Nasqueres ple de pecats, i ens ensenyes?  
2Pe 1,19  clarègia, i l’estrella del matí  nàsquia en vostres cors. 20 Entenent  
Mt 1,20 ta muller, perquè lo que en ella ha  nat, de l’Esperit Sant és. 21 I parirà un 
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Mt 2,1  terra d’Israel. 1 Havent, doncs,  nat Jesús en Betlem de Judà en temps d’  
Mt 2,2  2 dient: –A on és lo qui ha  nat rei dels jueus? Perquè vegérem sa  
Mt 26,24 Més li valdria al tal que no hagués  nat. 25 I responent Judes, qui l’entregà, 
Mc 13,28  són ja tendres i les fulles han  nat, coneixeu que està prop l’estiu. 29  
Mc 14,21 li seria al tal home que mai hagués  nat. 22 I estant ells menjant, prengué  
Lc 2,11 tota la gent: 11 perquè avui vos ha  nat en la ciutat de David lo Salvador, que 
Lc 8,6  caigué sobre pedres, i quan hagué  nat, se secà, perquè no tenia humor. 7 I  
Jn 1,13  fills de Déu. 13 Los quals no han  nat de la sang, ni de la voluntat de la  
Jn 3,6  de Déu. 6 Lo qui de la carn és  nat, carn és, i lo qui és nat de l’  
Jn 3,6  carn és nat, carn és, i lo qui és  nat de l’Esperit, esperit és. 7 No et  
Jn 3,8 Lo mateix succeeix a qualsevol home  nat de l’Esperit. 9 Nicodemus li  
Jn 9,2 pecat, est o sos pares, perquè haja  nat cego? 3 Jesús respongué: –Ni ell pecà, 
Jn 16,21  ab lo goig de que un home ha  nat en lo món. 22 I vosaltres, al present, 
Jn 18,37 dius, que jo só rei. Per això jo he  nat, i per això he vingut al món, a fi de  
Ga 4,Tit  per Cristo tingueren fi. Ismael,  nat d’Agar, figura de la llei antigua.  
Ga 4,Tit  figura de la llei antigua. Isaac,  nat de Sara, figura de la nova. 1 Dic,  
Ga 4,29 Emperò com llavors aquell que havia  nat segons la carn perseguia al que era  
1Jn 2,29  que tot aquell que fa justícia és  nat d’ell. 3,Tit Capítol III De l’amor  
1Jn 3,9  del diable. 9 Tot aquell que és  nat de Déu no fa pecat, perquè la llavor  
1Jn 3,9  en ell i no pot pecar, perquè és  nat de Déu. 10 En això són coneguts los  
1Jn 4,7  ve de Déu. I tot aquell que ama és  nat de Déu i coneix a Déu. 8 Lo qui no ama 
1Jn 5,1 que creu que Jesús és lo Cristo, és  nat de Déu; i tot lo qui ama al que l’ha  
1Jn 5,18  18 Sabem que tot aquell que és  nat de Déu no peca, sinó que aquell que és 
Lc 3,31 que ho fou de Matata, que ho fou de  Natan, que ho fou de David, 32 que ho fou  
Jn 1,45  de Pere. 45 Felip, havent trobat a  Natanael, li digué: –Nosaltres havem  
Jn 1,46  de Nazaret, fill de Josep. 46 I  Natanael li digué: –¿Per ventura pot eixir 
Jn 1,47 –Vine i veu-ho. 47 Jesús, veent a  Natanael que venia a encontrar-lo, li  
Jn 1,48  en qui no hi ha engany! 48  Natanael li digué: –A on m’haveu conegut? 
Jn 1,49  sota de la figuera, jo et vegí. 49  Natanael respongué i li digué: –Rabbí, vós 
Jn 21,2  Pere i Tomàs, anomenat Dídimo, i  Natanael, lo qual era de Canà de Galilea,  
Ac 22,3  3 I digué: –Jo só home jueu,  natiu de Tarso en Cilícia, però m’he  
Jm 1,23 home que contempla en un mirall son  natiu rostro; 24 perquè es mirà a si  
Ac 2,8 oïm parlar cada u en nostra llengua  nativa? 9 Partos i medes, i elamites, i  
Mt 11,11  »En veritat vos dic que, entre los  nats de dones, no s’alçà ningú major que  
Lc 7,28  28 Perquè jo us dic que entre los  nats de dones no hi ha profeta major que  
Jn 8,41  li repliquen: –Nosaltres no som  nats de fornicació; tenim un pare que és  
Rm 9,11  (perquè abans que els fills fossen  nats, no havent fet bé ni mal algun, per a 
1Pe 2,2  de calúmnies, 2 com infants recent  nats cobdiciau la llet pura de la paraula, 
Jn 11,13 pensaren que havia parlat del somni  natural. 14 Jesús los digué aleshores  
Jn 12,21 Estos, doncs, s’acercaren a Felip,  natural de Betsaida, en Galilea, i li  
Jn 19,38  38 Després d’això, Josep,  natural d’Arimatea, que era deixeble de  
Ac 4,36  dir «fill de consolació»–, levita  natural de Xipre, 37 com tingués un camp,  
Ac 18,2  I trobant un jueu anomenat Aquila,  natural de Ponto, que feia poc havia  
Ac 18,24  a Èfeso un jueu anomenat Apolo,  natural d’Alexandria, home eloqüent i  
Rm 1,26  les dones d’ells invertiren l’ús  natural en aquell altre ús que és contra  
Rm 1,27  mateix los homes, deixant l’ús  natural de les dones, s’abrasaren en sos  
Rm 11,24  tu fores tallat de l’oliver bord  natural i contra naturalesa has estat  
Rm 1,26  en aquell altre ús que és contra  naturalesa; 27 i així mateix los homes,  
Rm 11,24  de l’oliver bord natural i contra  naturalesa has estat empeltat en un oliver 
1Co 11,14  descoberta? 14 ¿No us ensenya la  naturalesa mateixa que seria ignominiós a  
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1Co 15,Tit  l’ordre i modo d’ella, i la  naturalesa dels cossos ressuscitats. 1 Vos 
Ga 2,15 los jueus?» 15 Nosaltres, jueus per  naturalesa i no pecadors d’entre els  
Ga 4,8  a Déu, servíeu a aquells que per  naturalesa no són déus. 9 Mes ara, havent  
Ef 2,3  i de sos pensaments, i érem per  naturalesa fills d’ira, com també los  
He 2,16  no prengué sobre si la  naturalesa dels àngels, sinó que prengué  
Jm 3,7 altres coses del mar, se doma. I la  naturalesa de l’home les ha domades  
2Pe 1,4  elles siam fets participants de la  naturalesa divina, fugint de la corrupció  
Rm 2,14 los gentils, que no tenen Llei, fan  naturalment les coses que conté la Llei,  
Rm 2,27  per circumcisió? 27 I si el que  naturalment és incircumcís guarda  
2Pe 2,12 Mes aquestos, com bèsties sens raó,  naturalment fets per a ser presa i per a  
Jud 10  en aquelles coses que saben  naturalment. 11 Ai d’aquells que seguiren 
Rm 11,21  si Déu no perdonà a les branques  naturals, tal vegada no et perdonarà a tu  
Rm 11,24  bo, ¿quant més aquells que són  naturals seran empeltats en son propi  
Ac 27,Tit Roma conduït per lo centurió Júlio.  Naufraga la barca prop d’una isla, emperò 
1Tm 1,19  per haver alguns apartat de si,  naufragaren respecte de la fe. 20 D’est  
2Co 11,25  vegada, apedregat; tres vegades he  naufragat, un dia i una nit estiguí en lo  
Ac 27,Tit  al Cèsar. 27,Tit Capítol XXVII Pau  navega a Roma conduït per lo centurió  
Ac 15,39  havent-se’n portat a Marc,  navegà a Xipre. 40 I Pau, havent elegit a  
Ac 21,7  7 I nosaltres, conclosa nostra  navegació, passàrem de Tiro a Ptolemaida,  
Ac 27,9  molt temps i no fos ja segura la  navegació, per quan era ja passat lo  
Ac 27,10  -los: –Barons, jo veig que la  navegació comença a ser perillosa i de  
Lc 8,23  I partiren. 23 I mentres estaven  navegant, ell se dormí, i sobrevingué un  
Ac 20,15  i anàrem a Mitilene. 15 I  navegant des d’allí, lo dia següent nos  
Ac 27,8  isla de Creta, cerca de Salmó. 8 I  navegant ab molt treball lo llarg de la  
Ac 20,3  pararen emboscades quan estava per  navegar a la Síria, i així determinà  
Ac 20,16  16 Perquè Pau s’havia proposat  navegar més allà d’Èfeso per no detenir- 
Ac 16,11  lo que, embarcant-nos en Tròada,  navegàrem via recta a Samotràcia, i al dia 
Ac 21,3  Xipre, deixant-lo a mà esquerra,  navegàrem ab rumbo a Síria, i arribàrem a  
Lc 8,26  vents i al mar i l’obeeixen? 26 I  navegaren al territori dels gerasens, que  
Ac 13,4  anaren a Selèucia, i des d’allí  navegaren a Xipre. 5 I quan arribaren a  
Ac 14,25 baixaren a Atàlia. 25 I des d’allí  navegaren a Antioquia, d’a on havien  
Ac 27,7  nos trasbordà a ell. 7 I com  navegàssem molts dies lentament i a penes  
Ac 27,27  arribà la nit del dia catorze, com  navegàssem per lo mar Adriàtic, los  
Ac 27,24  t’ha fet gràcia de tots los que  naveguen ab tu.” 25 Per lo qual, barons,  
Ap 18,17 tot capità de barco, i tots los que  naveguen en la mar, i els mariners, i  
Mt 2,23  dit los profetes: «S’anomenarà  nazareno.» 3,Tit Capítol III Joan  
Jn 19,19  la creu. I l’escrit era: «Jesús  Nazareno, rei dels jueus.» 20 Aquest  
Ac 2,22  oïu aquestes paraules: A Jesús  Nazareno, baró aprovat per Déu entre  
Ac 26,9 moltes coses contra lo nom de Jesús  Nazareno. 10 I així ho fiu en Jerusalem, i 
Ac 24,5 i és cap de la secta revoltosa dels  nazarens; 6 lo qual intenta, ademés,  
Mt 2,23  a habitar en una ciutat que es diu  Nazaret, per a què es complís lo que  
Mt 4,13  Galilea. 13 I deixant la ciutat de  Nazaret, vingué i habità en Cafarnaüm,  
Mt 21,11  –Aquest és Jesús, lo profeta de  Nazaret de Galilea. 12 I entrà Jesús en lo 
Mt 26,71 allí: –Aquest també era ab Jesús de  Nazaret. 72 I altra vegada negà ab  
Mc 1,9 que en aquells dies Jesús vingué de  Nazaret de Galilea i fou batejat per Joan  
Mc 1,24 nosaltres que veure ab tu, Jesús de  Nazaret? ¿Has vingut a destruir-nos? Sé  
Mc 10,47  47 I quan oigué que era Jesús de  Nazaret, començà a cridar dient: –Jesús,  
Mc 14,67  digué: –Tu també érets ab Jesús de  Nazaret. 68 Emperò ell ho negà i digué:  
Mc 16,6  Vosaltres buscau a Jesús de  Nazaret, que fou crucificat. Ha  
Lc 1,26  a una ciutat de Galilea anomenada  Nazaret, 27 a una verge desposada ab un  
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Lc 2,Tit  ab los doctors de la Llei. Viu en  Nazaret sumís a sos pares. 1 I succeí en  
Lc 2,4 ciutat. 4 I pujà també Josep des de  Nazaret, en Galilea, a Judea, a la ciutat  
Lc 2,39  se’n tornaren a sa ciutat de  Nazaret, en Galilea. 40 I l’infant  
Lc 2,51 dit. 51 I baixà ab ells, i vingué a  Nazaret, i estigué sumís a ells. I sa mare 
Lc 4,Tit  Jesucrist en lo desert. Predica en  Nazaret. Va a Cafarnaüm, a on deslliura a  
Lc 4,16  i era alabat de tots. 16 I anà a  Nazaret, a on s’havia criat, i segons  
Lc 4,34 tu que veure ab nosaltres, Jesús de  Nazaret? ¿Has vingut a destruir-nos?  
Lc 18,37  allò. 37 I li digueren que Jesús  Nazaret passava per allí. 38 I se posà a  
Lc 24,19  Ell los digué: –Què? –Lo de Jesús  Nazaret –respongueren–, que fou un gran  
Jn 1,45  els Profetes escrigueren: Jesús de  Nazaret, fill de Josep. 46 I Natanael li  
Jn 1,46  pot eixir alguna cosa bona de  Nazaret? Felip li digué: –Vine i veu-ho. 
Jn 18,5  5 Li respongueren: –A Jesús de  Nazaret. Los diu Jesús: –Só jo. Estava  
Jn 18,7  I ells digueren: –A Jesús de  Nazaret. 8 Jesús replicà: –Ja us he dit  
Ac 3,6  t’ho dono: en nom de Jesucrist de  Nazaret, alça’t i camina! 7 I prenent-  
Ac 4,10  nom de nostre Senyor Jesucrist de  Nazaret, a qui vosaltres crucificàreu, i a 
Ac 6,14  havem oït dir que aqueix Jesús de  Nazaret destruirà aquest lloc i mudarà les 
Ac 10,38  que predicà Joan; 38 a Jesús de  Nazaret, com Déu l’ungí ab l’Esperit  
Ac 22,8  »I em digué: »–Jo só Jesús de  Nazaret, a qui tu persegueixes. 9 »I els  
Mt 13,46  busca perles bones. 46 I havent- ne trobat una de gran valor, se n’anà i  
Mt 14,12 i l’enterraren. I anaren a donar- ne part a Jesús. 13 I havent-ho oït  
Mt 16,9 mil homes, i quants coves de bocins  ne recollíreu? 10 ¿Ni dels set pans per a  
Mt 16,10  a quatre mil homes, i quants coves  ne recollíreu? 11 ¿Com no compreneu que no 
Mt 17,1 Jaume, i a son germà Joan, i se’ls  ne porta a part a una muntanya elevada. 2  
Mt 19,9 a no ser per causa de fornicació, i  ne prenga una altra, comet adulteri. I  
Mt 20,3  I eixint envers l’hora de tèrcia,  ne vegé d’altres en la plaça que estaven  
Mt 20,6  6 I eixí envers l’hora undècima i  ne trobà d’altres que estaven sense fer  
Mt 23,34  i savis, i escribes, i d’ells  ne matareu i crucificareu, i d’ells n’  
Mt 25,9 abans als que el venen, i comprau- ne per a vosaltres. 10 »I mentres que  
Mt 25,16  se n’anà a negociar ab ells i  ne guanyà altres cinc. 17 E igualment  
Mt 25,17  aquell que n’havia rebut dos,  ne guanyà també altres dos. 18 Emperò  
Mt 27,31 vestiren ab ses vestidures, i se’l  ne portaren a crucificar. 32 I a l’eixir  
Mc 2,26  dels quals no era lícit menjar- ne sinó als sacerdots, i encara ne donà  
Mc 2,26  -ne sinó als sacerdots, i encara  ne donà als que estaven ab ell? 27 I els  
Mc 6,42  entre tots los dos peixos. 42 I  ne menjaren tots i quedaren saciats. 43 I  
Mc 6,44  bocins i dels peixos. 44 I els que  ne menjaren eren cinc mil homes. 45 I  
Mc 9,1 Pere, i a Jaume, i a Joan, i se’ls  ne portà sols a una muntanya alta, en un  
Mc 9,46 ull en lo Regne de Déu, que tenir- ne dos i ser llançat al foc de l’infern,  
Lc 2,18  infant. 18 I tots los que ho oïren  ne quedaren meravellats, i igualment de  
Lc 3,16  jo us batejo ab aigua, emperò  ne vindrà un més fort que jo, de qui no só 
Lc 6,32 amau als que us amen, quin grat vos  ne sentiran?; perquè els pecadors també  
Lc 6,33 bé als que us fan bé, quin grat vos  ne sentiran?; puix los pecadors també ho  
Lc 6,34 de qui esperau rebre, quin grat vos  ne sentiran?; puix los pecadors també  
Lc 7,19  qui ha de venir, o devem esperar- ne un altre?» 20 I havent arribat a ell  
Lc 7,20  qui ha de venir o devem esperar- ne un altre?” 21 I Jesús en aquella  
Lc 11,31  la sabiduria de Salomó, i veus- ne aquí un que és més que Salomó. 32 Los  
Lc 11,32  a la predicació de Jonàs, i veus- ne aquí un que és més que Jonàs. 33  
Lc 11,41  obstant, de lo que us resta feu- ne almoina, i totes les coses seran  
Lc 11,49  profetes i apòstols, i d’ells  ne mataran a uns i en perseguiran a  
Lc 15,4 que, tenint cent ovelles i havent- ne perdut una, no deixa les noranta-nou  
Lc 16,6  ’t immediatament, i escriu- ne cinquanta. 7 »Després digué a l’altre: 
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Lc 16,7 digué: »–Pren ton albarà i escriu- ne vuitanta. 8 »I el senyor alabà al  
Lc 22,36 qui no té espasa, venga sa túnica i  ne cómpria. 37 Perquè us asseguro que és  
Lc 23,26 a voluntat d’ells. 26 I quan se’l  ne portaven, prengueren un home de Cirene  
Lc 23,35  i els prínceps, juntament ab ells,  ne feien burla i deien: –Salvà a altres:  
Jn 2,8 dalt. 8 I Jesús los digué: –Traeu- ne ara i portau-ne al mestre de sala. I  
Jn 2,8  digué: –Traeu-ne ara i portau- ne al mestre de sala. I li’n portaren. 9  
Jn 2,10  i després que n’han begut molt,  ne serveixen del que no és tan bo; emperò  
Jn 4,12  Jacob, que nos donà aquest pou i  ne begué ell mateix, i sos fills, i son  
Jn 6,7  de pa no els basten per a donar- ne un bocí a cada u. 8 Un de sos  
Jn 6,11 així com los peixos, donant-los- ne tant com volgueren. 12 Després que  
Jn 6,67  digué als Dotze: –I vosaltres, vos  ne voleu anar també? 68 Simó Pere, doncs,  
Jn 7,21  digué: –He fet una obra i tots vos  ne meravellau. 22 Per això vos donà Moisès 
Jn 15,2 que dónien fruit, los podarà perquè  ne dónien més. 3 Vosaltres sou ja purs per 
Jn 19,23  a Jesús, prengueren sos vestits i  ne feren quatre parts, una per cada  
Jn 20,15  -me a on lo posàreu, i jo me’l  ne portaré. 16 Jesús li diu: –Maria! Se  
Ac 8,3 entrant per les cases i arrencant- ne homes i dones, los feia posar en presó. 
Ac 13,46 vida eterna, des d’aquest punt nos  ne tornam als gentils. 47 Perquè lo Senyor 
Ac 15,29  i de fornicació; de lo que si us  ne guardau, fareu bé. Déu sia ab  
Ac 16,Tit  Circumcida a Timoteu i se’l  ne porta per company. Lluc se’ls junta en 
Ac 27,28  aigua, i després un poc més enllà  ne trobaren quinze. 29 I tement que  
1Co 10,8  d’ells fornicaren i en un dia  ne moriren vint-i-tres mil. 9 Ni  
1Co 10,25  es ven en la carnisseria, menjau- ne, sens fer preguntes per raó de  
1Co 10,30  altre? 30 Perquè si jo per gràcia  ne participo, ¿per quin fi só jo vituperat 
1Co 11,25  ma sang; feu això quantes vegades  ne beureu, en memòria de mi.» 26 Perquè  
Col 4,4  de la manera que dec parlar- ne. 5 Caminau ab sabiduria envers aquells  
1Co 1,Tit  i que la creu de Jesucrist, que és  necedat i escàndol per als mundans, és per 
1Co 1,18  Puix la paraula de la creu és una  necedat per als que es perden; mes per als 
2Tm 3,9  Mes no aniran mes enllà, perquè sa  necedat se farà manifesta a tothom, com  
Mc 13,10  contra d’ells. 10 I primer és  necessari que sia predicat l’evangeli a  
Lc 11,42  la justícia i l’amor de Déu! Era  necessari observàsseu aquestes coses sens  
Lc 21,9  no us atemoriseu: perquè és  necessari que això succeesca primer, mes  
Lc 22,7  lo dia dels Àzims, en què era  necessari sacrificar la pasqua. 8 I envià  
Lc 22,8  dient-los: –Anau a aparellar lo  necessari per a menjar la pasqua. 9 I ells 
Lc 22,37  37 Perquè us asseguro que és  necessari se cúmplia en mi encara lo que  
Lc 24,44 encara estava ab vosaltres: que era  necessari que es complís tot quant està  
Jn 3,14 serpent en lo desert, així també és  necessari que lo Fill de l’home sia  
Jn 3,30 mon goig, doncs, és complert. 30 És  necessari que ell cresca i jo disminuesca. 
Jn 12,34  Com dius, doncs, tu que és  necessari que sia elevat lo Fill de l’  
Ac 19,21  després que jo estiga allí és  necessari també que jo veja Roma. 22 I  
Ac 21,22  s’ha de fer, doncs? Certament és  necessari que la multitud se júntia,  
Ac 27,3 amics, a fi de que es proveís de lo  necessari. 4 I quan isquérem d’allí  
Ac 27,24  24 dient: “No témies, Pau, és  necessari que comparesques davant del  
Ac 28,10  -nos, nos proveïren de tot lo  necessari. 11 I al cap de tres mesos  
Rm 13,5  que fa lo mal. 5 Per lo que és  necessari que li esteu sumissos, no  
1Co 7,36 pàssia la flor de sa edat, i que és  necessari que es càsia, faça ell lo que  
1Co 15,25 autoritat i tot poder. 25 Perquè és  necessari que ell régnia fins que haja  
2Co 9,5  atrevida. 5 Per lo tant, he cregut  necessari demanar als germans que vagen  
2Co 12,1  son amor als corintis. 1 Si és  necessari gloriar-se –lo que no convé en 
Ga 6,Tit virtuts cristianes. Per a collir és  necessari sembrar. La glòria del cristià  
Fl 1,24  lo permanèixer en la carn és més  necessari per a vosaltres. 25 I confiat d’ 
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Fl 2,25  antes a vosaltres. 25 I he judicat  necessari enviar-vos a Epafrodito,  
Fl 3,1  coses, i a vosaltres vos és  necessari. 2 Guardau’s dels cans, guardau 
1Tm 3,2  desitja un bon treball. 2 Puix és  necessari que el bisbe sia irreprensible,  
Tt 1,7 desobediència. 7 Perquè el bisbe és  necessari que sia sens màcula, com a  
He 2,1  dels homes. 1 Per lo tant és  necessari que observem més complidament  
He 2,17  d’Abraham. 17 Per lo que fou  necessari que en totes les coses fos fet  
He 7,12  12 Puix, mudat lo sacerdoci, és  necessari que es múdia també la Llei. 13  
He 8,3  dons i sacrificis, per lo qual és  necessari que aquest tinga també alguna  
He 9,16  a on hi ha pacte (testament) és  necessari que intervinga també la mort del 
He 9,23  ha remissió. 23 Era per consegüent  necessari que les figures de les coses  
Ap 4,1 aquí i et mostraré les coses que és  necessari sien fetes després d’aquestes.  
Ap 10,11  mon ventre. 11 I em digué: –És  necessari que altra vegada profetísies a  
Lc 10,42  coses, 42 emperò una sola cosa és  necessària, i Maria ha escollit la millor  
Rm 1,Tit als Romans 1,Tit Capítol I La fe és  necessària per a salvar-se, perquè sens  
He 10,36  36 Perquè a vosaltres vos és  necessària la paciència, a fi de que fent  
Ac 15,28  més càrrega que aquestes coses  necessàries: 29 que us abstingau de coses  
Ac 20,34  mans m’han subministrat les coses  necessàries a mi i als que estaven ab mi.  
Tt 3,14  bones obres per les coses que són  necessàries, a fi de que no sien  
Lc 14,28  càlculs primer dels gastos que són  necessaris, a fi de veure si té per a  
1Co 12,22  cos que semblen més flacs, són més  necessaris. 23 I els membres del cos que  
Mc 11,3  feu?”, dieu-li que el Senyor lo  necessita, i tot seguit vos lo deixarà  
Jn 13,10  li diu: –Lo qui està rentat no  necessita sinó rentar-se los peus, puix  
Ap 21,23  temple d’ella. 23 I la ciutat no  necessita sol ni lluna que iŀlumínien en  
Lc 22,71 que ho só. 71 I ells digueren: –Què  necessitam ja buscar altres testimonis,  
Ac 17,25 és servit per mans d’homes, com si  necessitàs d’alguna cosa, puix que ell  
Mt 6,32  coses, i vostre Pare sap que teniu  necessitat d’elles. 33 Buscau, doncs,  
Mt 14,16  16 I Jesús los digué: –No tenen  necessitat d’anar-se’n; donau-los  
Mt 26,65  i digué: –Ha blasfemat! Quina  necessitat tenim ja de testimonis? Mirau,  
Mc 2,25  lo que féu David quan se trobà en  necessitat i tingueren fam, ell i los que  
Mc 14,63  ses vestidures, digué: –Quina  necessitat tenim ja de testimonis? 64  
Lc 12,30  afana; i sap vostre Pare que teniu  necessitat d’elles. 31 Per lo tant,  
Ac 2,45 repartien entre tots, conforme a la  necessitat de cada u. 46 I cada dia,  
1Co 7,37  en son cor, no obligant-li la  necessitat, ans bé tenint domini sobre sa  
1Co 12,24 en nosaltres són honestos, no tenen  necessitat de res; emperò Déu ha temperat  
2Co 3,1 -nos a nosaltres mateixos, o tenim  necessitat, com alguns, de cartes de  
2Co 8,14  abundància suplesca també vostra  necessitat, de manera que hi haja  
2Co 11,9  I quan era ab vosaltres i em trobí  necessitat, a ningú vaig ésser gravós,  
Fl 4,11  11 No ho dic per raó de  necessitat, puix ja he après a acontentar  
1Te 1,8 Déu, de modo que nosaltres no tenim  necessitat de dir cosa alguna. 9 Perquè  
Flm 14  de que ton benefici no fos com per  necessitat, sinó voluntari. 15 Perquè ell  
He 4,16  per a ser socorreguts en temps de  necessitat. 5,Tit Capítol V Descriu l’  
He 5,12  deuríeu ser mestres; encara teniu  necessitat de que us ensènyia quals són  
He 7,11  ell lo poble rebé la Llei), quina  necessitat hi havia de que s’alçàs  
He 7,27  sobre els cels; 27 lo qual no té  necessitat, com aquells sacerdots, d’  
1Jn 2,27  que haveu rebut d’ell. I no teniu  necessitat que ningú vos ensènyia, sinó  
1Jn 3,17  món i vègia a son germà que té  necessitat i li tanca ses entranyes de  
Rm 12,13  perseverants; 13 socorrent les  necessitats dels sants, exercint l’  
1Co 7,26 Penso, doncs, que açò és bo per les  necessitats presents, perquè bo li és a l’ 
2Co 6,4  paciència, en tribulacions, en  necessitats, en angústies, 5 en assots, en 
2Co 8,14  vostra abundància les seves  necessitats, per a què la seva abundància  
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2Co 12,10  flaqueses, en los afronts, en les  necessitats, en les persecucions i les  
Fl 2,25  que m’ha assistit en mes  necessitats. 26 Perquè ell ansiava estar  
Fl 4,19  Però mon Déu suplirà totes vostres  necessitats, segons ses riqueses en la  
1Te 3,7  germans, enmig de totes nostres  necessitats i tribulacions, tenim consol  
Jn 16,30  que vós ho sabeu tot i que no  necessitau que ningú vos pregúntia; per  
1Te 4,9 I tocant a la caritat fraternal, no  necessitau que jo us escriga, perquè  
1Te 5,1  quant als temps i als moments, no  necessitau, germans, que us escrigam, 2  
He 5,12  de Déu, i us haveu tornat tals que  necessitau de llet, i no d’aliment fort.  
Jn 2,25  perquè els coneixia a tots 25 i no  necessitava que ningú li donàs testimoni  
Fl 4,16 m’enviàreu a Tessalònica lo que jo  necessitava. 17 No és que jo desítgia  
Lc 9,11  del Regne de Déu, i curava als que  necessitaven de cura. 12 I començava a  
Jn 13,29  Jesús li havia dit: «Compra lo que  necessitem per a la festa», o que donàs  
Mt 9,12  –No són los que estan bons los que  necessiten de metge, sinó los que estan  
Mc 2,17  los digué: –Los que estan bons no  necessiten de metge, sinó los que estan  
Lc 5,31  i digué: –Los que estan sans no  necessiten de metge, sinó los que estan  
Lc 15,7  per a noranta-nou justos que no  necessiten penitència. 8 »O qui és la dona 
Jm 2,16 assaciau’s», i no els donàs lo que  necessiten per lo cos, què aprofitaria? 17 
1Co 12,21  tampoc lo cap als peus: «Jo no us  necessito.» 22 Ans bé aquells membres del  
Ap 3,17  ‘Só ric, i estic ple de béns, i no  necessito de res’; i no coneixes que ets  
Mt 7,26  compleix, serà semblant a un home  neci que edificà sa casa sobre arena. 27 I 
1Co 3,18  té per savi en aquest món, faça’s  neci, per a què sia savi. 19 Perquè la  
2Co 12,6  si volgués gloriar-me, no seria  neci, puix diria veritat; mes me continc,  
2Co 12,11 llavors só fort. 11 M’he tornat un  neci en gloriar-me: vosaltres m’hi  
Lc 12,20  vida.” 20 »Emperò Déu li digué:  »–Neci! Aquesta nit te van a demanar l’  
1Co 15,36  morts, o ab quin cos vindran?» 36  Neci, lo que tu sembres, no es vivifica si 
Ef 5,4  4 Ni paraules deshonestes, ni  nècies, ni xanxes, que no convenen, sinó  
2Tm 2,23  ab un cor pur. 23 Les qüestions  nècies i que no contribueixen a la  
Tt 3,9  a tothom. 9 Emperò evita qüestions  nècies, i genealògiques, i disputes, i  
Lc 24,25  25 I ell los digué aleshores: –Oh  necis i tardos de cor per a creure tot lo  
Rm 1,22 I jactant-se de savis se tornaren  necis, 23 i mudaren la glòria de Déu  
Rm 1,31  desobedients a sos pares, 31  necis, desvergonyits, descastats, sens fe, 
1Co 4,10  àngels i dels homes. 10 Nosaltres,  necis per amor de Cristo, i vosaltres,  
2Co 11,19  19 Ja que sofriu de bon grat als  necis, essent vosaltres savis; 20 puix  
Ga 3,3  per la predicació de la fe? 3 ¿Tan  necis sou que, havent començat en esperit, 
Ef 5,15  ab circunspecció, no com uns  necis, 16 sinó com prudents, recobrant lo  
Tt 3,3  mateixos també algun temps fórem  necis, incrèduls, desencaminats, esclaus  
Mt 23,17  l’or del temple, és deutor”! 17  Necis i cegos! Què és més, l’or o lo  
Ac 27,42  presos, per a què ningú s’escapàs  nedant. 43 Emperò lo centurió, volent  
Ac 27,43  cosa, i manà que els que sabessen  nedar se tirassen los primers al mar i  
Rm 1,27  fent homes ab homes coses  nefandes, i rebent en si mateixos la paga  
Ap 7,6 dotze mil senyalats. De la tribu de  Neftali, dotze mil senyalats. De la tribu  
Mt 4,13  en los confins de Zabulon i de  Neftalim, 14 per a què es complís lo que  
Mt 4,15  15 «Terra de Zabulon i terra de  Neftalim, camí del mar, a l’altre costat  
Jn 18,Tit  ferit. Fugen los apòstols. Pere  nega a Jesús. Interrogatori que li fan lo  
1Jn 2,22 22 ¿Qui és mentider sinó aquell que  nega que Jesús és lo Cristo? Aqueix tal és 
1Jn 2,22  Aqueix tal és l’Anticrist, que  nega al Pare i al Fill. 23 Qualsevol que  
1Jn 2,23 al Pare i al Fill. 23 Qualsevol que  nega al Fill no té al Pare; lo qui  
Mt 26,70  ab Jesús, lo galileu. 70 Mes ell  negà davant de tots dient: –No sé lo que  
Mt 26,72 Jesús de Nazaret. 72 I altra vegada  negà ab jurament dient: –No conec tal  
Mc 14,68  Jesús de Nazaret. 68 Emperò ell ho  negà i digué: –Ni el conec ni sé lo que et 
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Mc 14,70  és un d’ells. 70 Emperò ell ho  negà altra vegada. I al cap de poc, los  
Lc 22,57  també era ab ell. 57 Mes ell lo  negà dient: –Dona, no el conec. 58 Al cap  
Jn 1,20  qui ets? 20 Puix ell confessà i no  negà, i confessà: –Jo no só lo Cristo. 21  
Jn 18,25  també un de sos deixebles? Ell ho  negà i digué: –No ho só. 26 Li digué un  
Jn 18,27 t’he vist jo en l’hort ab ell? 27  Negà Pere altra vegada, i al punt cantà lo 
Lc 22,Tit  sobre la primícia. Jesús prediu la  negació de sant Pere. Sa agonia en l’  
Jn 13,Tit  Recomana la caritat i anuncia la  negació de Pere. 1 Abans de la festa de la 
Mc 14,Tit  Lo Senyor és presentat a Caifàs.  Negació de sant Pere. 1 I dos dies després 
Mt 26,Tit  Presa i sentència de Jesús.  Negacions i arrepentiment de sant Pere. 1  
2Tm 2,12  també ab ell. Si nosaltres lo  negam, ell també nos negarà a nosaltres.  
Lc 8,45  I Jesús digué: –Qui m’ha tocat? I  negant-ho tots, digué Pere i los que  
2Tm 3,5 5 tenint apariència de pietat, però  negant la virtut d’ella. Fuig també d’  
Ac 4,16  de Jerusalem, i no ho podem  negar. 17 Emperò perquè no es divúlguia  
Ac 10,47  Llavors Pere respongué: –Pot ningú  negar l’aigua perquè no sien batejats  
2Tm 2,13  no obstant se manté fiel: no pot  negar-se a si mateix.» 14 Amonesta estes 
2Tm 2,12  nosaltres lo negam, ell també nos  negarà a nosaltres. 13 Si nosaltres no  
2Pe 2,1  introduiran sectes de perdició i  negaran a aquell Senyor que els comprà,  
Mt 26,34  nit, abans que el gall càntia, me  negaràs tres vegades. 35 Pere li digué:  
Mt 26,75  «Antes que el gall càntia, me  negaràs tres vegades.» I havent eixit  
Mc 14,30  gall haja cantat dues vegades, me  negaràs tu tres. 31 Mes ell ab major  
Mc 14,72  el gall càntia dues vegades, tu em  negaràs tres vegades.» I començà a plorar. 
Lc 22,61  dit: «Abans que el gall càntia, me  negaràs tres vegades.» 62 I eixint Pere  
Mt 10,33  davant dels homes, jo també el  negaré davant mon Pare que està en lo cel. 
Mt 26,35  sia precís morir ab vós, jo no us  negaré. I tots los demés deixebles  
Mc 14,31  jo mòria juntament ab vós, no us  negaré. I lo mateix deien també tots. 32 I 
Ap 2,13  Satanàs; i conserves mon nom, i no  negares ma fe fins en aquells dies en què  
Ac 3,13 Jesús, a qui vosaltres entregàreu i  negàreu davant de Pilat, judicant est que  
Ac 3,14 ser deslliurat. 14 Emperò vosaltres  negàreu al Sant i al Just, i demanàreu que 
Lc 12,9  em néguia davant dels homes, serà  negat davant dels àngels de Déu. 10 »I a  
Lc 22,34 cantarà avui lo gall sens que hages  negat tres vegades que em coneixes. I els  
Jn 13,38  lo gall abans que tu m’hages  negat tres vegades. 14,Tit Capítol XIV  
1Tm 5,8  dels de sa família, lo tal ha  negat la fe i és pitjor que un infiel. 9  
Ap 3,8  i has guardat ma paraula, i no has  negat mon nom. 9 Vet aquí, los faré de la  
Col 2,23  voluntari: en humilitat, en la  negligència del cos, no en honra alguna,  
Ac 8,21  No tens tu part ni sort en aquest  negoci, perquè ton cor no és recte davant  
2Co 7,11  vos haveu mostrats purs en aquest  negoci. 12 I així encara que us escriguí,  
Mt 13,45  és semblant lo Regne del cel a un  negociant que busca perles bones. 46 I  
Mt 25,16 rebut los cinc talents, se n’anà a  negociar ab ells i ne guanyà altres cinc.  
Lc 19,15  informar-se del que cada u havia  negociat. 16 I arribà lo primer i digué:  
Lc 19,13  deu mines de plata i els digué:  »–Negociau ab elles fins que jo tórnia. 14 
Ac 19,39 teniu alguna pretensió sobre altres  negocis, se podrà decidir en llegítim  
1Co 6,4  Si, doncs, teniu diferències sobre  negocis d’aquest món, feu-les judicar  
Fl 2,23 com jo haja vist l’estat dels meus  negocis. 24 I confio en lo Senyor que jo  
1Te 4,11 sossego, i que us ocupeu en vostres  negocis, i que treballeu de mans, com vos  
2Tm 2,4  que pelea per Déu s’enreda en los  negocis del sigle, a fi de que agràdia a  
1Pe 4,15  o un maldient, o un curiós en los  negocis d’altre. 16 Emperò si patís com a 
Mt 5,36  pots fer que un cabell sia blanc o  negre. 37 Sia, doncs, lo vostre parlar,  
Ap 6,5  i veuràs. I aparegué un cavall  negre, i el que estava sentat sobre ell  
Ap 6,12 gran terratrèmol, i es tornà lo sol  negre com un sac de silici, i la lluna se  
Ac 13,1 entre ells Bernabé i Simó, anomenat  Negre, i Luci de Cirene, i Manahèn, germà  
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Mc 12,18 I vingueren a ell los saduceus, que  neguen la resurrecció, i li preguntaven  
Lc 20,27  després alguns dels saduceus, que  neguen la resurrecció, i li preguntaren 28 
Tt 1,16 Professen conèixer a Déu, emperò lo  neguen ab los fets, essent abominables i  
Jud 4  gràcia de nostre Déu en luxúria i  neguen a Jesucrist, nostre únic soberà i  
Mt 10,33  en lo cel. 33 I tot aquell que em  néguia davant dels homes, jo també el  
Mt 16,24  deixebles: –Si algú me vol seguir,  néguia’s a si mateix, i prenga sa creu i  
Mc 8,34  digué: –Quiscun vulla seguir-me,  néguia’s a si mateix, i prenga la creu, i 
Lc 9,23  tots ells: –Qui vulla seguir-me,  néguia’s a si mateix i prenga sa creu  
Lc 12,9  àngels de Déu. 9 Emperò lo qui em  néguia davant dels homes, serà negat  
1Tm 3,6  de la Iglésia de Déu? 6 No sia  neòfit, per a què ple de supèrbia no caiga 
Rm 16,15 15 Saludau a Filòlog i a Júlia, i a  Nereo, i a sa germana, i a Olimpiada, i a  
Lc 3,27  ho fou de Salatiel, que ho fou de  Neri, 28 que ho fou de Melquí, que ho fou  
Mt 8,2  si vós voleu, podeu fer-me  net. 3 I extenent Jesús la mà, lo tocà  
Mt 8,3  la mà, lo tocà dient: –Vull, sies  net. I immediatament quedà netejada sa  
Mt 27,59  lo cos, l’embolicà ab un llençol  net. 60 I el posà en un sepulcre seu nou,  
Mc 1,40  digué: –Si vós voleu, me podeu fer  net. 41 I Jesús, compadescut d’ell,  
Mc 1,41  tocant-lo, li digué: –Vull, sies  net. 42 I a l’acabar de dir això, a l’  
Mc 1,42  d’ell la lepra, i quedà  net. 43 I Jesús l’amenaçà, e  
Lc 4,27  emperò ningú d’ells fou fet  net sinó Naaman de Síria. 28 I tots los  
Lc 5,12  si vós voleu, podeu fer-me  net. 13 I ell, extenent la mà, lo tocà,  
Lc 5,13  la mà, lo tocà, dient: –Vull, sies  net. I luego lo deixà la lepra. 14 I li  
Lc 17,15 d’ells, quan vegé que havia quedat  net, tornà atràs glorificant a Déu en alta 
Jn 13,10 rentar-se los peus, puix està tot  net. I vosaltres nets estau, emperò no  
Ac 18,6  sang sia sobre vostres caps; jo  net estic, i des d’ara me’n vaig als  
Ac 20,26 us protesto en aquest dia que estic  net de la sang de tots. 27 Perquè no he  
Ap 15,6  set plagues, vestits d’una tela  neta i blanca, i cenyits per lo pit de  
Lc 5,14  ’t al sacerdot, i ofereix per ta  netedat, segons manà Moisès en testimoni a 
2Co 7,1  caríssims meus, aquestes promeses,  netegem-nos de tota impuresa de carn i  
Mt 23,26  i d’immundícia! 26 Fariseu cego,  neteja primer l’interior de la copa i del 
1Jn 1,7 la sang de Jesucrist, son Fill, nos  neteja de tot pecat. 8 Si diguéssem que no 
Mt 8,3  sies net. I immediatament quedà  netejada sa llepra. 4 I li digué Jesús:  
Lc 11,39 los fariseus, teniu gran cuidado de  netejar per defora les copes i los plats,  
Mt 3,12  12 Son ventador està en sa mà, i  netejarà bé sa era, i arreplegarà son blat 
Lc 3,17  ventador del qual està en sa mà, i  netejarà sa era, i arreplegarà lo blat en  
He 9,14  a si mateix sens màcula a Déu,  netejarà vostra consciència de les obres  
Jn 11,2 havia ungit ab ungüent al Senyor, i  netejat los peus ab sos cabells; lo germà  
Mt 10,8 8 Curau malalts, ressuscitau morts,  netejau lleprosos, llançau dimonis; donau  
Mt 23,25  i fariseus, hipòcrites, que  netejau la part de defora de la copa i del 
Jm 4,8  s’acercarà a vosaltres. Pecadors,  netejau vostres mans, i els que sou d’  
1Co 5,7 de llevat fermenta tota la pasta? 7  Netejau, doncs, lo llevat vell, per a què  
Rm 14,20 Déu. Totes les coses en veritat són  netes, però mal és per a l’home que menja 
Tt 1,15 15 Per als nets totes les coses són  netes; mes per als contaminats i infiels  
Mt 5,8  misericòrdia. 8 »Benaventurats los  nets de cor, perquè ells veuran a Déu. 9  
Mt 11,5  caminen, los lleprosos se queden  nets, los sords ouen, los morts  
Lc 7,22 coixos caminen, los leprosos queden  nets, los sords ouen, los morts  
Lc 17,17 ventura no són deu los que quedaren  nets? ¿A on són los altres nou? 18 ¿No hi  
Jn 13,10  puix està tot net. I vosaltres  nets estau, emperò no tots. 11 Puix sabia  
Jn 13,11  per això digué: «No tots estau  nets.» 12 Després, doncs, que ell los  
Tt 1,15  aparten de la veritat. 15 Per als  nets totes les coses són netes; mes per  
1Tm 5,4 4 I si alguna viuda tingués fills o  néts, aprenga primerament a ben governar  
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Mt 17,2  se tornaren blanques com la  neu. 3 I veus aquí que se’ls aparegueren  
Mt 28,3  llampec, i ses vestidures, com la  neu. 4 I els guardes, espavorits, s’  
Mc 9,2  i en extrem blancs com una  neu, de tal manera que no hi ha  
Ap 1,14 eren blancs, com llana blanca i com  neu, i sos ulls com una flama de foc. 15 I 
Mt 5,18  i la terra, no passarà de la Llei  ni una jota, ni una titlla, sens que tot  
Mt 5,18  no passarà de la Llei ni una jota,  ni una titlla, sens que tot sia complert.  
Mt 5,35  cel, perquè és lo trono de Déu, 35  ni per la terra, perquè és la peanya de  
Mt 5,35  perquè és la peanya de sos peus;  ni per Jerusalem, perquè és la ciutat del  
Mt 6,20 a vosaltres tresors en lo cel, a on  ni lo rovell ni l’arna los consum i a on  
Mt 6,20  en lo cel, a on ni lo rovell  ni l’arna los consum i a on los lladres  
Mt 6,26 aucells de l’aire, que no sembren,  ni seguen, ni junten en graners. I vostre  
Mt 6,26 l’aire, que no sembren, ni seguen,  ni junten en graners. I vostre Pare  
Mt 6,28  lliris del camp. Ells no treballen  ni filen. 29 Emperò, jo us dic que ni  
Mt 6,29  ni filen. 29 Emperò, jo us dic que  ni Salomó enmig de sa glòria anà vestit  
Mt 7,6  »No doneu lo que és sant als cans,  ni tireu vostres perles als porcs, no sia  
Mt 7,16  per ventura, raïms dels arços,  ni figues dels esbarzers? 17 Així, que tot 
Mt 7,18 L’arbre bo no pot donar mal fruit,  ni l’arbre mal, fruit bo. 19 Tot arbre  
Mt 10,5  –No aneu per lo camí dels gentils,  ni entreu en les ciutats dels samaritans.  
Mt 10,9  haveu rebut. 9 No porteu or,  ni plata, ni diners en vostres faixes. 10  
Mt 10,9  rebut. 9 No porteu or, ni plata,  ni diners en vostres faixes. 10 Ni alforja 
Mt 10,10  faixes. 10 Ni alforja per lo camí,  ni dos túniques, ni calçat, ni bastó;  
Mt 10,10  per lo camí, ni dos túniques,  ni calçat, ni bastó; perquè qui treballa  
Mt 10,10  camí, ni dos túniques, ni calçat,  ni bastó; perquè qui treballa és  
Mt 10,14  14 I tot aquell que no us rèbia  ni oiga vostres plàtiques, a l’eixir fora 
Mt 10,19 19 I quan vos entréguien, no penseu  ni lo que haveu de dir, ni de quina  
Mt 10,19  no penseu ni lo que haveu de dir,  ni de quina manera, perquè en aquella hora 
Mt 10,24  és lo deixeble més que el mestre,  ni lo sirvent més que son amo. 25 Basta- 
Mt 10,26  que no s’hàgia de descobrir;  ni res ocult, que no s’hàgia de saber. 27 
Mt 10,29  venen dos aucells per un diner, i  ni un d’ells caurà a terra sens la  
Mt 11,18 18 Puix vingué Joan, que no menjava  ni bevia, i diuen: “Està posseït del  
Mt 11,27 ningú coneix al Fill, sinó el Pare;  ni ningú coneix al Pare, sinó el Fill, i  
Mt 12,4  que no li era lícit menjar,  ni als que ab ell estaven, sinó solament  
Mt 12,19  als gentils. 19 No disputarà,  ni cridarà, ni oirà ningú sa veu en les  
Mt 12,19  19 No disputarà, ni cridarà,  ni oirà ningú sa veu en les places. 20 No  
Mt 12,20  20 No trencarà la canya cascada,  ni apagarà la metxa que fuma, fins que  
Mt 12,32  l’Esperit Sant, no serà perdonat,  ni en aquest sigle, ni en lo venider. 33 O 
Mt 12,32  serà perdonat, ni en aquest sigle,  ni en lo venider. 33 O vosaltres feu l’  
Mt 13,13  no veuen, i escoltant no ouen,  ni entenen. 14 I se verifica en ells la  
Mt 13,15 per a què mai hi vegen ab sos ulls,  ni oiguen ab ses orelles, ni comprenguen  
Mt 13,15 sos ulls, ni oiguen ab ses orelles,  ni comprenguen ab son cor i se  
Mt 14,21  cinc mil homes, sens contar dones  ni criatures. 22 I luego Jesús compelí a  
Mt 15,38 quatre mil homes, sens contar dones  ni criatures. 39 I despatxada la gent,  
Mt 16,9  teniu pa? 9 ¿No compreneu encara,  ni us recordau dels cinc pans per a cinc  
Mt 16,17  això no t’ho ha revelat la carn  ni la sang, sinó mon Pare que està en lo  
Mt 22,29  no entenent les Escriptures,  ni el poder de Déu. 30 Perquè en la  
Mt 22,30 de Déu. 30 Perquè en la resurrecció  ni s’esposaran ni seran donats en  
Mt 22,30  en la resurrecció ni s’esposaran  ni seran donats en matrimoni, sinó que  
Mt 22,46 I ningú li podia respondre paraula,  ni des d’aquell dia s’atreví ningú a fer 
Mt 23,4  espatlles dels homes, emperò ells  ni un sol dit apliquen per a moure-les.  
Mt 23,13  del cel davant dels homes! Puix  ni vosaltres entrau ni deixau entrar als  
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Mt 23,13  homes! Puix ni vosaltres entrau  ni deixau entrar als que hi entrarien. 14  
Mt 24,21  del començament del món fins ara,  ni n’hi haurà. 22 I si no fossen  
Mt 24,36  no passaran. 36 »Mes d’aquell dia  ni d’aquella hora ningú en sap res, ni  
Mt 24,36  d’aquella hora ningú en sap res,  ni los àngels del cel, sinó tan sols lo  
Mt 25,13  doncs, pués no sabeu lo dia  ni l’hora en què ha de venir lo Fill de  
Mc 2,2  multitud de gent que no hi cabia,  ni en la porta; i els predicava la  
Mc 3,20  de nou tanta multitud de gent, que  ni pa podien menjar. 21 I quan ho oïren  
Mc 4,22  que no s’haja de manifestar,  ni cosa feta en ocult que no haja de fer- 
Mc 5,3  i ningú lo podia lligar ja  ni ab cadenes. 4 Perquè havent-lo lligat 
Mc 6,8 no se’n portassen res per al camí,  ni alforja, ni pa, ni diners en lo  
Mc 6,8  res per al camí, ni alforja,  ni pa, ni diners en lo cenyidor, sinó  
Mc 6,8 res per al camí, ni alforja, ni pa,  ni diners en lo cenyidor, sinó solament un 
Mc 6,11  11 I tots los que no us rèbien  ni vos escóltien, a l’eixir d’allí  
Mc 6,31  anaven i venien, i no tenien temps  ni per a menjar. 32 I entrant en una  
Mc 8,14  I s’havien olvidat de prendre pa,  ni tenien ab ells més que un pa en la  
Mc 8,17  no teniu pa? Encara no coneixeu  ni enteneu? Encara teniu obcecat vostre  
Mc 11,33  Jesús los respongué i digué: –Puix  ni jo tampoc vos diré ab quina autoritat  
Mc 12,24 perquè no compreneu les Escriptures  ni el poder de Déu? 25 Puix quan  
Mc 12,25  ressuscitaran d’entre els morts,  ni es casaran, ni seran donats en  
Mc 12,25  d’entre els morts, ni es casaran,  ni seran donats en matrimoni, sinó que  
Mc 13,15  en lo terrat, no bàixia a la casa,  ni éntria dins per a prendre cosa alguna  
Mc 13,19 la creació, que crià Déu, fins ara,  ni hi seran. 20 I si el Senyor no hagués  
Mc 13,32  no passaran. 32 »Mes d’aquell dia  ni d’aquella hora ningú en sap res, ni  
Mc 13,32  d’aquella hora ningú en sap res,  ni els àngels que estan en lo cel, ni el  
Mc 13,32  ni els àngels que estan en lo cel,  ni el Fill, sinó el Pare. 33 Teniu compte, 
Mc 14,59  altre sens ser fet de mà.” 59 Mes  ni en això convenien los testimonis. 60 I  
Mc 14,68  ell ho negà i digué: –Ni el conec  ni sé lo que et dius. I se n’isqué fora  
Mc 15,5  coses t’acusen. 5 Emperò Jesús  ni per això respongué res, de manera que  
Lc 1,15  davant del Senyor, i no beurà vi  ni altra beguda forta, i estarà ple de l’ 
Lc 3,14 I els digué: –No maltracteu a ningú  ni el calumnieu, i contentau’s ab lo  
Lc 6,43  és bon arbre lo qui fa fruit mal,  ni mal arbre lo qui fa bon fruit. 44  
Lc 6,44  no es cullen figues dels arços,  ni raïms dels esbarzers. 45 L’home bo,  
Lc 7,7 vós entreu en ma casa. 7 Per lo que  ni jo m’he considerat digne d’eixir-  
Lc 7,9  digué: –En veritat vos dic, que  ni en Israel he trobat una fe tan gran. 10 
Lc 7,33  Joan Baptista, que no menjava pa  ni bevia vi, i dieu: “Té lo dimoni.” 34  
Lc 8,16  una candela i la tapa ab un vas,  ni la posa sota del llit, sinó que la posa 
Lc 8,17  que no haja de ser manifest,  ni res escondit que no haja de descobrir- 
Lc 8,27 dimonis, i no portava vestit algun,  ni habitava en casa, sinó dintre dels  
Lc 9,3  –No us emporteu res per al camí,  ni bastó, ni alforja, ni pa, ni diners; ni 
Lc 9,3 emporteu res per al camí, ni bastó,  ni alforja, ni pa, ni diners; ni tingau  
Lc 9,3  per al camí, ni bastó, ni alforja,  ni pa, ni diners; ni tingau dues túniques. 
Lc 9,3  camí, ni bastó, ni alforja, ni pa,  ni diners; ni tingau dues túniques. 4 I en 
Lc 9,3  ni alforja, ni pa, ni diners;  ni tingau dues túniques. 4 I en qualsevol  
Lc 10,4  de llops. 4 No us emporteu bossa,  ni alforja, ni calçat, ni saludeu a ningú  
Lc 10,4 4 No us emporteu bossa, ni alforja,  ni calçat, ni saludeu a ningú en lo camí.  
Lc 10,4  bossa, ni alforja, ni calçat,  ni saludeu a ningú en lo camí. 5 En  
Lc 10,22  sap qui és lo Fill, sinó el Pare;  ni qui és lo Pare, sinó el Fill, i aquell  
Lc 11,33  la posa en un lloc escondit,  ni sota d’una mesura, sinó sobre un  
Lc 11,46 poden dur, i vosaltres no les tocau  ni ab la punta del dit! 47 »Ai de  
Lc 12,2  que no s’haja de descobrir,  ni res ocult que no s’haja de saber. 3  
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Lc 12,22 la vostra vida, sobre què menjareu,  ni per a lo vostre cos, sobre què  
Lc 12,24  Reparau los corbs, que no sembren,  ni seguen, ni tenen rebost, ni graner; i  
Lc 12,24  corbs, que no sembren, ni seguen,  ni tenen rebost, ni graner; i ab tot, Déu  
Lc 12,24  ni seguen, ni tenen rebost,  ni graner; i ab tot, Déu los alimenta.  
Lc 12,27  lliris com creixen: no treballen,  ni filen; puix jo us dic que mai Salomó,  
Lc 12,33  en lo cel que mai falta, del qual  ni s’apodera lo lladre, ni l’arna lo  
Lc 12,33  del qual ni s’apodera lo lladre,  ni l’arna lo destrueix. 34 Perquè allà a  
Lc 14,12  un sopar, no convidis a tos amics,  ni a tos germans, ni a tos parents, ni a  
Lc 14,12  a tos amics, ni a tos germans,  ni a tos parents, ni a tos veïns rics, no  
Lc 14,12 ni a tos germans, ni a tos parents,  ni a tos veïns rics, no sia que et tórnien 
Lc 14,35  tornarà lo sabor? 35 No és ja bona  ni per a la terra, ni per al femer, sinó  
Lc 14,35 35 No és ja bona ni per a la terra,  ni per al femer, sinó per a ser llançada  
Lc 16,26  d’aquí a vosaltres no poden,  ni tampoc d’allà a aquí. 27 »I digué lo  
Lc 16,31  li digué: »–Si no ouen a Moisès  ni als Profetes, encara que algun dels  
Lc 17,21  de manera que es faça observar, 21  ni diran: “Veu’s-el aquí”, o “Veu’s- 
Lc 17,23  ’s-el allí”: no hi vullau anar,  ni els seguiu. 24 Perquè així com lo  
Lc 18,2  ciutat, que no tenia temor de Déu  ni respecte als homes. 3 I hi havia en la  
Lc 18,4 entre si: “Encara que no temo a Déu  ni tinc respecte als homes, 5 ab tot, com  
Lc 18,11  són lladres, injustos, adúlteros,  ni com aquest publicà. 12 Dejuno dos  
Lc 18,13  estant apartat, no s’atrevia  ni a alçar los ulls al cel, sinó que es  
Lc 20,35  i de la resurrecció dels morts,  ni es casaran ni seran donats en  
Lc 20,35  dels morts, ni es casaran  ni seran donats en matrimoni, 36 perquè ja 
Lc 21,15  a la que no podran resistir  ni contradir tots vostres enemics. 16 I  
Lc 21,18  causa de mon nom. 18 No obstant,  ni un cabell de vostre cap se perdrà. 19 I 
Lc 22,68 si jo us pregunto, no em respondreu  ni em deixareu llibre. 69 Mes des d’ara  
Lc 23,15  de què vosaltres l’acusau; 15  ni Herodes tampoc, perquè jo us dirigí a  
Lc 23,51  no havia consentit en lo consell,  ni en lo que ells havien fet), lo qual era 
Lc 24,39  que un esperit no té carn  ni ossos, com vosaltres veeu que jo tinc.  
Jn 1,13 13 Los quals no han nat de la sang,  ni de la voluntat de la carn, ni de la  
Jn 1,13 sang, ni de la voluntat de la carn,  ni de la voluntat de l’home, sinó de Déu. 
Jn 1,25  què, doncs, bateges tu si no ets  ni el Cristo, ni l’Elies, ni el Profeta?  
Jn 1,25  bateges tu si no ets ni el Cristo,  ni l’Elies, ni el Profeta? 26 Joan los  
Jn 1,25  no ets ni el Cristo, ni l’Elies,  ni el Profeta? 26 Joan los respongué  
Jn 3,8 ous sa veu, mes no saps d’a on ve,  ni a on va. Lo mateix succeeix a qualsevol 
Jn 4,15  a fi de que mai més tinga jo set,  ni haja de venir a traure-la. 16 Jesús  
Jn 4,21  al Pare en aquesta muntanya  ni en Jerusalem. 22 Vosaltres adorau lo  
Jn 5,22  dóna la vida a qui li plau. 22 I  ni el Pare judica a persona alguna, sinó  
Jn 5,37  Ni vosaltres haveu oït mai sa veu,  ni vist son semblant. 38 I sa paraula no  
Jn 6,24  la turba que Jesús no estava allí,  ni tampoc sos deixebles, se’n pujaren a  
Jn 7,5  coses, manifesta’t al món. 5 Puix  ni sos germans creien en ell. 6 Llavors  
Jn 8,14 mes vosaltres no sabeu d’a on vinc  ni a on vaig. 15 Vosaltres judicau segons  
Jn 8,19  respongué: –Ni em coneixeu a mi  ni a mon Pare. Si em coneguésseu a mi,  
Jn 9,3  3 Jesús respongué: –Ni ell pecà,  ni sos pares, sinó que això és perquè les  
Jn 9,21  com és que ara hi veu, no ho sabem  ni tampoc sabem qui li ha obert los ulls.  
Jn 11,50  –Vosaltres no hi enteneu res, 50  ni reflexionau que us convé que un sol  
Jn 12,40 cor, per a què no vegen ab los ulls  ni comprenguen ab son cor i es  
Jn 13,16  el criat no és major que son amo,  ni l’enviat, major que aquell que l’  
Jn 14,17  món no pot rebre, perquè no el veu  ni el coneix. Emperò vosaltres lo  
Jn 14,27 lo món. No es pertúrbia vostre cor,  ni s’acovardesca. 28 Oíreu que us diguí:  
Jn 16,3  perquè no han conegut al Pare  ni a mi. 4 Mes jo us he parlat aquestes  
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Jn 19,36  l’Escriptura: «No trencareu  ni un os d’ell.» 37 I també altra  
Ac 2,27  no deixaràs ma ànima en l’infern,  ni permetràs que ton Sant veja corrupció.  
Ac 2,31  de la resurrecció del Cristo, que  ni fou deixat en l’infern ni sa carn vegé 
Ac 2,31  que ni fou deixat en l’infern  ni sa carn vegé mai corrupció. 32 »A  
Ac 3,6  cosa. 6 I Pere digué: –No tinc or  ni plata, mes lo que tinc t’ho dono: en  
Ac 4,18 los intimaren que mai més parlassen  ni ensenyassen en nom de Jesús. 19 Llavors 
Ac 7,5  no li donà heretat alguna en ella,  ni l’espai d’un peu. Emperò li prometé  
Ac 8,21  ab diners. 21 No tens tu part  ni sort en aquest negoci, perquè ton cor  
Ac 9,9  tres dies sens vista, i no menjà  ni begué. 10 I en Damasco hi havia un  
Ac 10,14  mai he menjat cosa alguna comuna  ni impura. 15 I altra vegada la veu li  
Ac 11,8  jamai entrà en ma boca cosa comuna  ni impura. 9 I em respongué altra vegada  
Ac 13,27  i sos prínceps, no coneixent a est  ni a les veus dels profetes que es  
Ac 15,10  sobre el coll dels deixebles que  ni nostres pares ni nosaltres poguérem  
Ac 15,10 dels deixebles que ni nostres pares  ni nosaltres poguérem suportar? 11 Emperò  
Ac 16,21  costums que no ens és lícit rebre  ni practicar essent romans. 22 I el poble  
Ac 17,25  en los temples fets de mà; 25  ni és servit per mans d’homes, com si  
Ac 19,37  haveu portat aquí no són sacrílegs  ni blasfemadors de vostra deessa. 38  
Ac 20,24  no temo ninguna d’aquestes coses,  ni estimo més ma vida que a mi mateix, ab  
Ac 20,33 los santificats. 33 »No he codiciat  ni plata, ni or, ni vestit de ningú, 34  
Ac 20,33  33 »No he codiciat ni plata,  ni or, ni vestit de ningú, 34 com  
Ac 20,33 33 »No he codiciat ni plata, ni or,  ni vestit de ningú, 34 com vosaltres  
Ac 21,21  no han de circumcidar a sos fills,  ni caminar segons los costums. 22 ¿Què s’ 
Ac 23,8  diuen que no hi ha resurrecció,  ni àngel, ni esperit; emperò los fariseus  
Ac 23,8 que no hi ha resurrecció, ni àngel,  ni esperit; emperò los fariseus confessen  
Ac 23,12  dient que no havien de menjar  ni beure fins que haguessen mort a Pau. 13 
Ac 23,21  de maledicció, que no menjarien  ni beurien fins haver-lo mort, i ara  
Ac 24,12  en lo temple disputant ab ningú,  ni aplegant gent en les sinagogues, 13 ni  
Ac 24,13 aplegant gent en les sinagogues, 13  ni en la ciutat, ni podran provar les  
Ac 24,13 les sinagogues, 13 ni en la ciutat,  ni podran provar les coses de què ara m’  
Ac 24,18  en lo temple, no ab reunió de gent  ni ab tumult. 19 Los quals devien  
Ac 25,8  defensava dient: –En res he pecat,  ni contra la Llei dels jueus, ni contra lo 
Ac 25,8  ni contra la Llei dels jueus,  ni contra lo temple, ni contra Cèsar. 9  
Ac 25,8  dels jueus, ni contra lo temple,  ni contra Cèsar. 9 Emperò Festo, volent- 
Ac 26,31  fet cosa per la qual haja de morir  ni estar en presó. 32 I Agripa digué a  
Ac 27,20 no veent-se per molts dies lo sol  ni les estrelles, i amenaçats d’una  
Ac 27,34 prego que mengeu, puix no es perdrà  ni un sol cabell del cap de ningú de  
Ac 28,17  jo no he fet res contra del poble,  ni contra les costums de nostres pares,  
Ac 28,21  cartes de la Judea sobre de tu,  ni ningú dels germans vingué a avisar-  
Rm 1,21  Déu, no el glorificaren com a Déu,  ni donaren gràcies, ans bé se  
Rm 1,31 desvergonyits, descastats, sens fe,  ni misericòrdia. 32 Los quals, coneixent  
Rm 2,28 jueu aquell que ho és exteriorment,  ni és circumcisió aquella que es manifesta 
Rm 3,10  escrit: «No hi ha un que sia just,  ni un. 11 No hi ha un que entenga, no hi  
Rm 3,12  inútils, no hi ha qui faça bé,  ni tan sols un. 13 Sepultura oberta és sa  
Rm 4,13  del món, no fou feta a Abraham  ni a sa descendència per la Llei, sinó per 
Rm 4,19  19 I no se debilità en la fe,  ni considerà son propi cos, ja casi mort  
Rm 4,19  mort (essent de cerca cent anys),  ni que la virtut de concebir estava ja  
Rm 4,20  en Sara. 20 Tampoc titubejà  ni tingué la més petita desconfiança en la 
Rm 6,9  d’entre els morts, ja no mor,  ni la mort tindrà ja més domini sobre d’  
Rm 8,7  no està subjecta a la llei de Déu,  ni pot ser. 8 De modo que los que viuen  
Rm 8,32  contra nosaltres? 32 Aquell que  ni a son propi Fill perdonà, sinó que l’  
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Rm 8,38  amà. 38 Per lo qual estic cert que  ni mort, ni vida, ni àngels, ni  
Rm 8,38 Per lo qual estic cert que ni mort,  ni vida, ni àngels, ni principats, ni  
Rm 8,38  estic cert que ni mort, ni vida,  ni àngels, ni principats, ni potestats, ni 
Rm 8,38  que ni mort, ni vida, ni àngels,  ni principats, ni potestats, ni coses  
Rm 8,38  ni vida, ni àngels, ni principats,  ni potestats, ni coses presents, ni coses  
Rm 8,38  ni principats, ni potestats,  ni coses presents, ni coses venideres, ni  
Rm 8,38  ni potestats, ni coses presents,  ni coses venideres, ni fortalesa, 39 ni  
Rm 8,38 coses presents, ni coses venideres,  ni fortalesa, 39 ni altura, ni  
Rm 8,39  coses venideres, ni fortalesa, 39  ni altura, ni profunditat, ni ninguna  
Rm 8,39  ni fortalesa, 39 ni altura,  ni profunditat, ni ninguna altra criatura, 
Rm 8,39  39 ni altura, ni profunditat,  ni ninguna altra criatura, serà capaç d’  
Rm 9,7 que són d’Israel són israelites; 7  ni perquè són llinatge d’Abraham són tots 
Rm 9,11 fills fossen nats, no havent fet bé  ni mal algun, per a què fos complert lo  
Rm 9,16  16 Així que no és del que vol,  ni del que corre, sinó que és de Déu que  
Rm 13,13 honestament com de dia, no en farts  ni embriagueses, no en deshonestedats i  
Rm 14,21  escàndol. 21 Bo és no menjar carn,  ni beure vi, ni cosa en què ton germà  
Rm 14,21  Bo és no menjar carn, ni beure vi,  ni cosa en què ton germà encepèguia o s’  
1Co 1,26 són molts los savis segons la carn,  ni molts los poderosos, ni molts los  
1Co 1,26  la carn, ni molts los poderosos,  ni molts los nobles que han estat cridats, 
1Co 2,Tit no havia estat ab pompa de paraules  ni aparato de ciència humana, sinó ab la  
1Co 2,1 no vinguí ab sublimitat de paraules  ni de sabiduria a anunciar-vos lo  
1Co 2,6  emperò no sabiduria d’aquest món  ni dels prínceps d’aquest món, que són  
1Co 2,9  com està escrit: «Que ull no vegé,  ni orella oigué, ni han estat en cor d’  
1Co 2,9  «Que ull no vegé, ni orella oigué,  ni han estat en cor d’home, les coses que 
1Co 3,2  llavors no podíeu suportar-la, i  ni ara podeu, perquè encara sou carnals. 3 
1Co 3,7  Déu donà l’increment. 7 I aixís,  ni el que planta és res, ni el que rega;  
1Co 3,7 7 I aixís, ni el que planta és res,  ni el que rega; sinó Déu, que dóna l’  
1Co 4,3  vosaltres, o de judici humà, puix  ni jo em judico a mi mateix. 4 Perquè de  
1Co 5,1  fornicació, i tal fornicació qual  ni arribà a anomenar-se entre els  
1Co 5,2  pare. 2 I encara anau engreïts, i  ni menos vos haveu lamentat, per a què fos 
1Co 5,8  la festa, no ab llevat vell,  ni ab llevat de malícia i depravació, sinó 
1Co 5,11  o rapinyador; ab un home semblant,  ni prendre-hi aliment. 12 Puix, què en  
1Co 6,9  lo Regne de Déu? No us enganyeu:  ni els fornicaris [*], ni els que cometen  
1Co 6,9 us enganyeu: ni els fornicaris [*],  ni els que cometen adulteri, 10 ni els  
1Co 6,10  ni els que cometen adulteri, 10  ni els efeminats, ni els sodomites, ni els 
1Co 6,10  adulteri, 10 ni els efeminats,  ni els sodomites, ni els lladres, ni els  
1Co 6,10 ni els efeminats, ni els sodomites,  ni els lladres, ni els avaros, ni els  
1Co 6,10  ni els sodomites, ni els lladres,  ni els avaros, ni els vinosos, ni els  
1Co 6,10  ni els lladres, ni els avaros,  ni els vinosos, ni els maldients, ni els  
1Co 6,10  ni els avaros, ni els vinosos,  ni els maldients, ni els rapinyadors,  
1Co 6,10  ni els vinosos, ni els maldients,  ni els rapinyadors, posseiran lo Regne de  
1Co 7,19  19 La circumcisió no és res,  ni és res la incircumcisió, sinó lo  
1Co 8,8  no ens fa acceptes a Déu, perquè  ni que mengem tindrem res de més, ni que  
1Co 8,8  ni que mengem tindrem res de més,  ni que no mengem tindrem res de menos. 9  
1Co 9,15  jo de res d’això m’he aprofitat,  ni he escrit aquestes coses perquè es faça 
1Co 10,32  Déu. 32 No doneu ofensa als jueus  ni als gentils ni a la Iglésia de Déu, 33  
1Co 10,32  ofensa als jueus ni als gentils  ni a la Iglésia de Déu, 33 a la manera que 
1Co 11,11  per causa dels àngels. 11 Emperò  ni l’home és sens la dona, ni la dona  
1Co 11,11  Emperò ni l’home és sens la dona,  ni la dona sens l’home, en lo Senyor. 12  
1Co 11,16  nosaltres no tenim tal consuetud,  ni la Iglésia de Déu. 17 Açò vos mano; mes 
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1Co 12,21  a la mà: «Jo no t’he menester»;  ni tampoc lo cap als peus: «Jo no us  
1Co 13,4 benigna; la caritat no és envejosa,  ni obra temeràriament, ni s’ensuperbeix.  
1Co 13,4 és envejosa, ni obra temeràriament,  ni s’ensuperbeix. 5 No és ambiciosa, no  
1Co 13,5  no cerca sos profits, no s’irrita  ni pensa mal, 6 no es gosa en la  
1Co 14,21  llavis parlaré a est poble, i  ni ab tot això m’oiran, diu lo Senyor.»  
1Co 15,50  no poden posseir lo Regne de Déu,  ni la corrupció posseir la  
2Co 4,2  no caminant en l’astúcia,  ni adulterant la paraula de Déu, sinó  
2Co 7,12  causa d’aquell que féu l’agravi,  ni per aquell que el sofrí, sinó per a  
2Co 9,7  proposà en son cor, no ab recança,  ni com per força; perquè «Déu ama al que  
2Co 13,2 no perdonaré als que pecaren abans,  ni a tots los demés. 3 Ja que cercau una  
Ga 1,1  1 Pau, apòstol, no dels homes,  ni per home, sinó per Jesucrist i per Déu  
Ga 1,12  no és segons l’home; 12 perquè  ni jo l’he rebut d’home, ni l’he après, 
Ga 1,12  perquè ni jo l’he rebut d’home,  ni l’he après, sinó per revelació de  
Ga 1,16  d’aquell instant no m’aconsellí  ni ab la carn ni ab la sang, 17 ni vinguí  
Ga 1,16  no m’aconsellí ni ab la carn  ni ab la sang, 17 ni vinguí a Jerusalem a  
Ga 1,17  ni ab la carn ni ab la sang, 17  ni vinguí a Jerusalem a aquells que eren  
Ga 2,3  o no hagués corregut en va. 3 Mes  ni Tito que era ab mi, essent gentil, fou  
Ga 2,5 -nos a l’esclavitud. 5 Als quals  ni una sola hora volguérem sometre’ns, a  
Ga 2,6  que semblaven ser alguna cosa  (ni importa res lo que hagen estat, Déu no 
Ga 3,Tit  Cristo. 3,Tit Capítol III Ni abans  ni després de la Llei escrita pogué l’  
Ga 3,15 que sia confirmat, ningú l’anuŀla,  ni l’adiciona. 16 I les promeses foren  
Ga 3,28  de Cristo. 28 No hi ha jueu  ni grec, no hi ha servo ni llibre, no hi  
Ga 3,28  hi ha jueu ni grec, no hi ha servo  ni llibre, no hi ha mascle ni fembra.  
Ga 3,28 ha servo ni llibre, no hi ha mascle  ni fembra. Perquè tots vosaltres sou un en 
Ga 4,14 carn, no la despreciàreu vosaltres,  ni la rebutjàreu; ans bé me rebéreu com a  
Ga 5,6  per la fe. 6 Puix en Jesucrist  ni la circumcisió aprofita res, ni la  
Ga 5,6  ni la circumcisió aprofita res,  ni la incircumcisió, sinó la fe, que obra  
Ga 6,13  de la creu de Cristo. 13 Perquè  ni els mateixos que se circumciden guarden 
Ga 6,15  al món. 15 Puix en Cristo Jesús,  ni la circumcisió val res, ni la  
Ga 6,15  Jesús, ni la circumcisió val res,  ni la incircumcisió, sinó la nova  
Ef 2,19 19 De manera que ja no sou estranys  ni forasters, sinó que sou conciutadans  
Ef 5,4  sants. 4 Ni paraules deshonestes,  ni nècies, ni xanxes, que no convenen,  
Ef 5,4 Ni paraules deshonestes, ni nècies,  ni xanxes, que no convenen, sinó ans bé  
Ef 5,27  gloriosa, que no tinga màcula,  ni arruga, ni cosa semblant, sinó que sia  
Ef 5,27  que no tinga màcula, ni arruga,  ni cosa semblant, sinó que sia santa e  
Fl 2,3  3 Que no es faça res per tema,  ni per vanaglòria, sinó que ab humilitat  
Fl 2,16  de que jo no he corregut en va,  ni he treballat en va. 17 Encara que jo  
Fl 3,12  12 No que l’haja alcançada ja,  ni que sia jo perfet; emperò seguesc ma  
Col 2,21  per al món 21 («No mengeu,  ni gusteu, ni toqueu», 22 totes les quals  
Col 2,21  al món 21 («No mengeu, ni gusteu,  ni toqueu», 22 totes les quals coses  
Col 3,11  que el crià. 11 A on no hi ha  ni grec ni jueu, circumcisió ni  
Col 3,11  el crià. 11 A on no hi ha ni grec  ni jueu, circumcisió ni incircumcisió,  
Col 3,11  hi ha ni grec ni jueu, circumcisió  ni incircumcisió, bàrbaro ni escita,  
Col 3,11  ni incircumcisió, bàrbaro  ni escita, llibert ni servo, sinó que  
Col 3,11  bàrbaro ni escita, llibert  ni servo, sinó que Cristo és tot en tots.  
1Te 2,3  nostra exhortació no fou d’error,  ni d’immundícia, ni ab engany, 4 sinó que 
1Te 2,3  no fou d’error, ni d’immundícia,  ni ab engany, 4 sinó que així com fórem  
1Te 2,5  fou d’adulació, com sabeu,  ni un pretext d’avarícia: Déu és  
1Te 2,6 6 Ni cercàrem la glòria dels homes,  ni de vosaltres, ni d’altres, 7 podent,  
1Te 2,6 glòria dels homes, ni de vosaltres,  ni d’altres, 7 podent, com apòstols de  
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1Te 4,6  a Déu; 6 i que ningú oprimesca  ni engànyia en res a son germà, perquè el  
1Te 5,5  dia; nosaltres no ho som de la nit  ni de les tenebres. 6 Per lo tant, no  
2Te 2,2  fàcilment de vostres sentiments,  ni us pertorbeu, ni per esperit, ni per  
2Te 2,2  sentiments, ni us pertorbeu,  ni per esperit, ni per paraula, ni per  
2Te 2,2  ni us pertorbeu, ni per esperit,  ni per paraula, ni per carta com enviada  
2Te 2,2  ni per esperit, ni per paraula,  ni per carta com enviada per nosaltres,  
2Te 3,8  desordenadament entre vosaltres, 8  ni menjàrem lo pa de grat a costa de  
1Tm 1,4  no ensenyassen altra doctrina, 4  ni s’ocupassen en faules i genealogies  
1Tm 1,7  doctors de la Llei, sens entendre  ni lo que diuen, ni lo que afirmen. 8  
1Tm 1,7  sens entendre ni lo que diuen,  ni lo que afirmen. 8 Sabem, doncs, que la  
1Tm 2,8  alçant les mans pures sens ira  ni discussió. 9 Així mateix préguien també 
1Tm 2,12  no permeto a la dona que ensènyia,  ni que usúrpia l’autoritat sobre l’home, 
1Tm 3,3  per a ensenyar; 3 no donat al vi,  ni violent, sinó moderat, no pledegista,  
1Tm 3,8  i modestos, no de paraules dobles,  ni donats molt al vi, ni aficionats a la  
1Tm 3,8  dobles, ni donats molt al vi,  ni aficionats a la usura, 9 conservant lo  
1Tm 5,9  viuda de menos de xixanta anys,  ni que haja tingut més d’un marit, 10  
1Tm 5,22  de lleuger les mans sobre algú  ni et faces participant dels pecats dels  
1Tm 6,16  al qui ningun home ha vist  ni pot veure, al qui sia honra i poder  
1Tm 6,17  món mana’ls que no sien altius  ni confiïn en riqueses incertes, sinó en  
2Tm 1,8  del testimoni de nostre Senyor,  ni de mi, que só presoner seu; ans bé sies 
Tt 1,6  sens ser acusats de disolució  ni de desobediència. 7 Perquè el bisbe és  
Tt 1,7  a dispensador de Déu; no superbo,  ni colèric, ni donat al vi, ni violent, ni 
Tt 1,7  de Déu; no superbo, ni colèric,  ni donat al vi, ni violent, ni codiciós de 
Tt 1,7  ni colèric, ni donat al vi,  ni violent, ni codiciós de torpes  
Tt 1,7  ni donat al vi, ni violent,  ni codiciós de torpes ganàncies, 8 sinó  
Tt 1,14  no donant oïdos a faules de jueus  ni a manaments d’homes que s’aparten de  
Tt 2,3  a la santedat, no calumniadores,  ni donades al molt vi, mestres de lo bo, 4 
He 7,3  no tenint principi de dies,  ni fi de vida, fet emperò semblant al Fill 
He 8,4  si ell estigués sobre la terra,  ni sacerdot seria, havent-hi sacerdots  
He 8,11  no ensenyarà cada u a son proïsme,  ni cada qual a son germà dient: “Coneix al 
He 9,12 de mà, ço és, no d’esta fàbrica 12  ni per sang de crestats ni de vedells sinó 
He 9,12  fàbrica 12 ni per sang de crestats  ni de vedells sinó per sa pròpia sang,  
He 9,18  que viu lo testador. 18 I per això  ni el primer testament fou celebrat sens  
He 10,8  per pecat vós no volguéreu,  ni us són agradables» (coses que se us  
He 12,5 despreciïs la correcció del Senyor,  ni desmaïs quan te reprenga.» 6 Perquè lo  
He 13,5  perquè ell digué: «No et deixaré  ni et desempararé»; 6 de manera que pugam  
Jm 1,17  les llums, en qui no hi ha mudança  ni sombra de canvi. 18 Perquè de sa pròpia 
Jm 3,14  en vostres cors, no us glorieu,  ni siau mentiders contra la veritat. 15  
Jm 3,17  i de bons fruits, no judicadora  ni fingida. 18 I el fruit de justícia se  
Jm 5,12  de totes coses, germans, no jureu,  ni pel cel, ni per la terra, ni feu cap  
Jm 5,12  germans, no jureu, ni pel cel,  ni per la terra, ni feu cap altre  
Jm 5,12 jureu, ni pel cel, ni per la terra,  ni feu cap altre jurament. Emperò vostre  
1Pe 1,4  que no pot contaminar-se  ni emmustuir-se, reservada en lo cel per 
1Pe 1,18 rebéreu de vostres pares), no ab or  ni plata, que són coses corruptibles, 19  
1Pe 2,22  sos passos; 22 «lo qual no pecà,  ni fou trobat engany en sa boca»; 23 lo  
1Pe 3,9  humils; 9 no tornant mal per mal,  ni maledicció per maledicció, ans bé al  
1Pe 3,14 Per lo qual, no temau de son terror  ni us torbeu, 15 ans bé santificau al  
1Pe 5,3 un vergonyós guany, sinó de grat; 3  ni com que volguésseu tenir domini sobre  
2Pe 1,8  vosaltres, no us deixaran estèrils  ni infructíferos en lo coneixement de  
1Jn 2,15  al Maligne. 15 No ameu al món  ni les coses que hi ha en lo món. Si algú  
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1Jn 3,6  i tot lo qui peca no l’ha vist  ni conegut. 7 Fillets, no us engànyia  
1Jn 3,10  practica la justícia no és de Déu,  ni el que no ama a son germà. 11 Perquè  
1Jn 3,18 18 Fillets meus, no amem de paraula  ni de llengua, sinó d’obra i de veritat.  
2Jn 10  doctrina, no el rebeu en casa,  ni el saludeu. 11 Perquè lo qui el saluda  
3Jn 10  i com si això no li bastàs,  ni rebre vol als nostres germans, i  
Ap 3,15  »Conec tes obres, que no ets fred  ni calent. Baldament fosses fred o calent! 
Ap 3,16  perquè ets tebi, que no ets fred  ni calent, començaré a vomitar-te de ma  
Ap 5,3 desfer sos sellos? 3 I ningú podia,  ni en lo cel, ni en la terra, ni davall la 
Ap 5,3  3 I ningú podia, ni en lo cel,  ni en la terra, ni davall la terra obrir  
Ap 5,3  ni en lo cel, ni en la terra,  ni davall la terra obrir lo llibre, ni  
Ap 5,3 ni davall la terra obrir lo llibre,  ni mirar-lo. 4 I jo plorava molt, perquè 
Ap 5,4  ningú digne d’obrir lo llibre,  ni de mirar-lo. 5 I un dels ancians me  
Ap 6,6  emperò no faces dany a l’oli  ni al vi. 7 I quan obrí lo quart sello,  
Ap 7,1  a què no bufassen sobre la terra,  ni sobre el mar, ni sobre ningun arbre. 2  
Ap 7,1  sobre la terra, ni sobre el mar,  ni sobre ningun arbre. 2 I vegí un altre  
Ap 7,3  3 dient: –No danyeu a la terra,  ni al mar, ni als arbres, fins que hajam  
Ap 7,3  –No danyeu a la terra, ni al mar,  ni als arbres, fins que hajam senyalat als 
Ap 7,16  16 Ells no tindran mai més fam,  ni mai més set, ni el sol caurà sobre  
Ap 7,16  mai més fam, ni mai més set,  ni el sol caurà sobre ells, ni calor  
Ap 7,16  set, ni el sol caurà sobre ells,  ni calor algun, 17 perquè l’Anyell, que  
Ap 9,4 fessen dany a l’herba de la terra,  ni a cosa alguna verda, ni a ningun arbre, 
Ap 9,4  la terra, ni a cosa alguna verda,  ni a ningun arbre, sinó solament als homes 
Ap 9,20 de fusta, los quals no poden veure,  ni oir, ni caminar. 21 Ni s’arrepentiren  
Ap 9,20  los quals no poden veure, ni oir,  ni caminar. 21 Ni s’arrepentiren de sos  
Ap 9,21  s’arrepentiren de sos homicidis,  ni de sos maleficis, ni de sa fornicació,  
Ap 9,21 sos homicidis, ni de sos maleficis,  ni de sa fornicació, ni de sos  
Ap 9,21 sos maleficis, ni de sa fornicació,  ni de sos lladronicis. 10,Tit Capítol X  
Ap 14,11  sigles; i no tenen repòs de dia  ni de nit los que adoraren la bèstia i sa  
Ap 18,7  sentada com reina, i no só viuda,  ni veuré plors.” 8 Per això en un dia  
Ap 18,22  tu la veu dels tocadors d’arpes,  ni de músics, ni de tocadors de flautes i  
Ap 18,22  tocadors d’arpes, ni de músics,  ni de tocadors de flautes i trompetes; ni  
Ap 18,22 de tocadors de flautes i trompetes;  ni mai més se trobarà en tu ningun  
Ap 18,22  se trobarà en tu ningun artista;  ni tampoc s’oirà lo soroll de ninguna  
Ap 20,4  i els que no adoraren la bèstia,  ni a sa imatge, ni reberen sa marca en sos 
Ap 20,4 adoraren la bèstia, ni a sa imatge,  ni reberen sa marca en sos fronts, o en  
Ap 21,4  més mort, i no hi haurà més plors,  ni clamors, ni penes, perquè les primeres  
Ap 21,4  no hi haurà més plors, ni clamors,  ni penes, perquè les primeres coses  
Ap 21,23  23 I la ciutat no necessita sol  ni lluna que iŀlumínien en ella; perquè la 
Ap 21,27  en ella ninguna cosa contaminada,  ni ningú que comètia abominació o mentida, 
Ap 22,5  i no farà fretura llum d’antorxa,  ni llum de sol, perquè lo Senyor Déu los  
Mt 5,15  situada sobre una muntanya. 15  Ni s’encén una candela per posar-la  
Mt 5,34 jo us dic: De ninguna manera jureu.  Ni per lo cel, perquè és lo trono de Déu,  
Mt 5,36  és la ciutat del gran rei. 36  Ni júries per ton cap, puix no pots fer  
Mt 6,25 la vostra vida, sobre què menjareu.  Ni per vostre cos, sobre què vestireu. ¿No 
Mt 10,10  ni diners en vostres faixes. 10  Ni alforja per lo camí, ni dos túniques,  
Mt 16,10  coves de bocins ne recollíreu? 10  ¿Ni dels set pans per a quatre mil homes,  
Mt 21,27  –No ho sabem. I ell los digué:  –Ni jo us diré, doncs, ab quina potestat  
Mt 23,10  vostre Pare que està en lo cel. 10  Ni us apellideu mestres, perquè un és  
Mc 12,10  i donarà la vinya a altres. 10  ¿Ni haveu llegit aquesta Escriptura: “La  
Mc 14,68  68 Emperò ell ho negà i digué:  –Ni el conec ni sé lo que et dius. I se n’ 
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Lc 6,3  3 I Jesús, responent, los digué:  –¿Ni haveu llegit encara això que féu  
Lc 23,40  responent, lo reprengué dient:  –¿Ni tu tems a Déu, encara, estant en lo  
Jn 5,37  enviat, ha donat testimoni de mi.  Ni vosaltres haveu oït mai sa veu, ni vist 
Jn 8,19 –A on és ton Pare? Jesús respongué:  –Ni em coneixeu a mi ni a mon Pare. Si em  
Jn 9,3  haja nat cego? 3 Jesús respongué:  –Ni ell pecà, ni sos pares, sinó que això  
Ac 19,2  la fe? I ells li respongueren:  –Ni tampoc havem oït hi haja Esperit Sant. 
Rm 6,13  -lo en ses concupiscències. 13  Ni oferiu vostres membres al pecat com  
1Co 10,7  males, com ells les cobdiciaren. 7  Ni us façau idòlatres com alguns d’ells,  
1Co 10,8  a beure, i s’alçà per a jugar.» 8  Ni forniquem, com alguns d’ells  
1Co 10,9  ne moriren vint-i-tres mil. 9  Ni tentem a Cristo, com alguns d’ells lo  
1Co 10,10  destruïts per les serpents. 10  Ni murmureu, com alguns d’ells  
1Co 11,9 la dona, sinó la dona de l’home. 9  Ni l’home fou criat per a la dona, sinó  
Ga 3,Tit  en va Cristo. 3,Tit Capítol III  Ni abans ni després de la Llei escrita  
Ef 4,27 pònguia lo sol sobre vostra ira. 27  Ni doneu entrada al dimoni. 28 No ròbia  
Ef 5,4  com és propi dels sants. 4  Ni paraules deshonestes, ni nècies, ni  
1Te 2,6  d’avarícia: Déu és testimoni. 6  Ni cercàrem la glòria dels homes, ni de  
Ap 9,21 poden veure, ni oir, ni caminar. 21  Ni s’arrepentiren de sos homicidis, ni de 
Ap 18,22  ciutat, i mai més serà trobada. 22  Ni mai més s’oirà en tu la veu dels  
Ac 6,5  Sant, i a Felip, i a Procoro, i a  Nicanor, i a Temon, i a Parmenas, i a  
Jn 3,Tit havia en l’home. 3,Tit Capítol III  Nicodemus ve a trobar a Jesucrist.  
Jn 3,1 de la secta dels fariseus, anomenat  Nicodemus, príncep dels jueus, 2 que  
Jn 3,4  nou, pot veure lo Regne de Déu. 4  Nicodemus li digué: –Com pot nàixer un  
Jn 3,9 qualsevol home nat de l’Esperit. 9  Nicodemus li respongué: –Com pot fer-se  
Jn 7,Tit  a prendre’l. És defensat per  Nicodemus. 1 Després d’estes coses, anava 
Jn 7,50  no comprèn la Llei és maleïda. 50  Nicodemus, aquell mateix que a la nit  
Jn 19,39  lo cos de Jesús. 39 Vingué també  Nicodemus, aquell mateix que havia  
Ap 2,Tit  no havien abraçat la doctrina dels  nicolaïtes i convida a altres a l’  
Ap 2,6  açò, que avorreixes los fets dels  nicolaïtes, que jo també avorresc. 7 »Lo  
Ap 2,15  los que segueixen la doctrina dels  nicolaïtes, lo que jo avorresc. 16 Doncs,  
Ac 6,5  i a Temon, i a Parmenas, i a  Nicolau, prosèlit d’Antioquia. 6  
Tt 3,12  dóna’t pressa a venir a mi a  Nicopolis, perquè he determinat passar  
Col 4,15  germans que estan en Laodicea, i a  Nimfas i a la iglésia que està en sa casa. 
Mt 8,4  digué Jesús: –Mira, no ho digues a  ningú, sinó vés-te’n, presenta’t al  
Mt 8,28  de tal manera ferotges que  ningú podia transitar per aquell camí. 29  
Mt 9,16  Espòs i aleshores dejunaran. 16 »I  ningú posa pedaç de panyo grosser en  
Mt 9,30 Jesús los amenaçà dient: –Mirau que  ningú ho sàpia. 31 Emperò ells, eixint d’ 
Mt 11,11 entre los nats de dones, no s’alçà  ningú major que Joan Baptista. Emperò  
Mt 11,27 posà en mes mans totes les coses. I  ningú coneix al Fill, sinó el Pare; ni  
Mt 11,27  coneix al Fill, sinó el Pare; ni  ningú coneix al Pare, sinó el Fill, i  
Mt 12,19  No disputarà, ni cridarà, ni oirà  ningú sa veu en les places. 20 No trencarà 
Mt 12,29  de Déu. 29 »O com podrà entrar  ningú en la casa d’un home valent i robar 
Mt 16,20  a sos deixebles que no diguessen a  ningú que ell era Jesús lo Cristo. 21 Des  
Mt 17,9  muntanya, los manà Jesús dient: –A  ningú digau lo que haveu vist fins que lo  
Mt 20,7 7 »I ells li respongueren: »–Perquè  ningú ens ha llogat. »Ell los digué:  
Mt 22,16  en veritat, i que no et cuides de  ningú, perquè no mires la persona dels  
Mt 22,46 “Senyor”, com és ell son fill? 46 I  ningú li podia respondre paraula, ni des  
Mt 22,46  ni des d’aquell dia s’atreví  ningú a fer-li més preguntes. 23,Tit  
Mt 23,9 i tots vosaltres sou germans. 9 I a  ningú sobre la terra apellideu pare  
Mt 24,4 Jesús, los digué: –Teniu compte que  ningú vos seduesca. 5 Puix vindran molts  
Mt 24,36  d’aquell dia ni d’aquella hora  ningú en sap res, ni los àngels del cel,  
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Mc 1,44  dient-li: –Mira, no ho digues a  ningú; ans bé vés, presenta’t al príncep  
Mc 2,22  i es fa més gran l’esquinç. 22 I  ningú posa vi novell en bots vells; d’  
Mc 5,3  son domicili en los sepulcres i  ningú lo podia lligar ja ni ab cadenes. 4  
Mc 5,4  i fet trossos los grillons, i  ningú el podia subjectar. 5 I estava  
Mc 5,37  creu solament. 37 I no permeté a  ningú que el seguís, excepte Pere, i  
Mc 5,43 I ell los manà molt estretament que  ningú ho sabés, i digué que li donassen  
Mc 7,24 I entrant en una casa, no volia que  ningú ho sabés, mes no es pogué encobrir.  
Mc 7,36 36 I els manà que no ho diguessen a  ningú; emperò, com més los ho manava, més  
Mc 8,26  entres en lo lloc no ho cónties a  ningú del lloc. 27 E isqué Jesús ab sos  
Mc 8,30 30 I els prohibí rigorosament que a  ningú diguessen això d’ell. 31 I començà  
Mc 9,7  al rodador, no vegeren ab ells a  ningú més que a Jesús. 8 I quan baixaven  
Mc 9,8  de la muntanya los manà que a  ningú diguessen lo que havien vist fins  
Mc 9,29  la Galilea, i no volia que  ningú ho sabés. 30 I ensenyava a sos  
Mc 9,38  –No l’hi prohibiu, puix no hi ha  ningú que faça miracles en mon nom i puga  
Mc 10,29  –En veritat vos dic que no hi ha  ningú que haja deixat casa, o germans, o  
Mc 11,2  sobre el qual no s’ha sentat  ningú encara; desfermau-lo i menau-me  
Mc 11,14  li digué: –Per mai més méngia  ningú fruit de tu. I sos deixebles ho  
Mc 11,16  palomes. 16 I no permetia que  ningú transportàs vas algun per lo temple. 
Mc 12,34  estàs lluny del Regne de Déu. I ja  ningú s’atrevia a fer-li més preguntes. 
Mc 13,5  a dir-los: –Teniu compte que  ningú vos engànyia. 6 Perquè molts vindran 
Mc 13,32  d’aquell dia ni d’aquella hora  ningú en sap res, ni els àngels que estan  
Mc 16,8  espavorides, i no digueren res a  ningú, perquè estaven plenes de temor. 9  
Lc 1,61  Joan. 61 I li deien: –No hi ha  ningú en ta parentela que tinga aqueix  
Lc 3,14  I els digué: –No maltracteu a  ningú ni el calumnieu, i contentau’s ab  
Lc 4,27 en temps del profeta Eliseu, emperò  ningú d’ells fou fet net sinó Naaman de  
Lc 5,14  14 I li manà que no ho digués a  ningú, ans bé: –Vés-te’n –li digué– i  
Lc 5,37  bé lo pedaç nou ab lo vell. 37 I  ningú posa vi novell en bots vells, perquè 
Lc 5,39  un i l’altre se mantindran. 39 I  ningú que beu del vi vell vol després lo  
Lc 8,43  gastat tot quant tenia en metges i  ningú l’havia poguda curar, 44 s’acercà  
Lc 8,51  arribà a la casa, no deixà entrar  ningú ab ell, sinó a Pere, i a Jaume, i a  
Lc 8,56  i ell los manà que no diguessen a  ningú lo que havia acontescut. 9,Tit  
Lc 9,21  i manà que no ho diguessen a  ningú 22 dient-los: –És precís que el  
Lc 9,36  ells callaren, i en aquells dies a  ningú digueren cosa alguna de lo que  
Lc 10,4 ni alforja, ni calçat, ni saludeu a  ningú en lo camí. 5 En qualsevulla casa  
Lc 10,22  me són entregades de mon Pare. I  ningú sap qui és lo Fill, sinó el Pare; ni 
Lc 12,6  per dos diners, i no obstant  ningú d’ells és olvidat de Déu? 7 Fins  
Lc 14,24  ma casa. 24 »Perquè vos dic que  ningú d’aquells que foren convidats  
Lc 15,16  de què els porcs menjaven, i  ningú les hi donava. 17 Emperò, tornant en 
Lc 16,21  que queien de la taula del ric, i  ningú les hi donava; emperò venien los  
Lc 18,29  –En veritat vos dic que no hi ha  ningú que haja deixat casa, o pares, o  
Lc 19,30  un pollí fermat sobre el qual  ningú s’ha sentat encara. Desfermau-lo  
Lc 23,53  obert en una roca en lo qual  ningú hi havia estat posat encara. 54 I  
Jn 1,18  fou feta per Jesucrist. 18 A Déu  ningú l’ha vist mai: l’unigènit Fill,  
Jn 2,25  a tots 25 i no necessitava que  ningú li donàs testimoni de l’home, puix  
Jn 3,2  un mestre enviat de Déu, puix que  ningú pot fer los miracles que vós feu si  
Jn 3,3  veritat, en veritat jo et dic que  ningú, sinó aquell que nasca de nou, pot  
Jn 3,13  pàrlia de les coses del cel? 13 I  ningú puja al cel, sinó lo qui baixà del  
Jn 3,32  de lo que ha vist i oït, i  ningú rep son testimoni. 33 Lo qui ha  
Jn 4,27 que parlàs ab aquella dona. Ab tot,  ningú li digué: “Què li preguntau?”, o:  
Jn 5,7  li respongué: –Senyor, jo no tinc  ningú que em fíquia en la piscina quan l’ 
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Jn 6,65  I deia: –Per això jo us he dit que  ningú pot venir a mi si mon Pare no l’hi  
Jn 7,4  vegen les obres que fas. 4 Perquè  ningú que busca ser conegut en públic, fa  
Jn 7,13  ans bé sedueix al poble. 13 Emperò  ningú parlava públicament d’ell, per  
Jn 7,19  no us donà la Llei, i ab tot,  ningú de vosaltres l’observa? 20 Per què  
Jn 7,27  a on és, mes quan vinga lo Cristo  ningú sabrà d’a on és ell. 28 I Jesús en  
Jn 7,30  Buscaven, doncs, com prendre’l, i  ningú posà les mans sobre ell, perquè la  
Jn 7,44  d’ells volien prendre’l, mes  ningú posà sobre ell les mans. 45 I així  
Jn 7,51  ventura nostra Llei condemna a  ningú antes d’oir-lo i de saber lo que  
Jn 8,10  Jesús, alçant-se dret i no veent  ningú sinó la dona, li digué: –Dona, a on  
Jn 8,15  segons la carn; jo no judico a  ningú. 16 I si judico, mon judici és  
Jn 8,20  estava ensenyant en lo temple, i  ningú el prengué, perquè sa hora encara no 
Jn 8,33  i jamai havem estat esclaus de  ningú. Com dius, doncs, tu que serem  
Jn 9,4  dura el dia: ve la nit en què  ningú pot treballar. 5 Mentres estic en lo 
Jn 9,32  món és món no s’ha oït jamai que  ningú haja obert los ulls a un cego de  
Jn 10,28 vida eterna, i no es perdran mai, i  ningú les arrancarà de mes mans. 29 Mon  
Jn 10,29  és superior a totes les coses, i  ningú pot arrancar-ho de la mà de mon  
Jn 13,28 prestament lo que tu fas. 28 Emperò  ningú dels que estaven a taula comprengué  
Jn 15,24  no hagués fet entre ells obres que  ningú altre ha fet, no tindrien culpa; mes 
Jn 16,5  vaig a aquell que m’ha enviat; i  ningú de vosaltres me pregunta: “A on  
Jn 16,22  -us, i vostre cor s’alegrarà i  ningú vos prendrà lo vostre goig. 23 I en  
Jn 16,30  sabeu tot i que no necessitau que  ningú vos pregúntia; per això creem que  
Jn 17,12  He conservat los que em donàreu, i  ningú d’ells s’ha perdut, sinó el fill  
Jn 18,9  havia dit: «Pare, no he perdut a  ningú dels que vós me donàreu.» 10 Llavors 
Jn 18,31  no ens és permès donar la mort a  ningú. 32 Per a què es complís la paraula  
Jn 19,41 lo qual no havia estat encara posat  ningú. 42 Allí, doncs, per causa de la  
Jn 21,12 12 Jesús los diu: –Veniu i dinau. I  ningú dels que estaven menjant gosava  
Ac 4,32  eren d’un cor i d’un esperit, i  ningú d’ells deia que fos propi res del  
Ac 4,34  en tots ells. 34 I no hi havia  ningú menesterós entre ells, perquè tots  
Ac 5,13  en lo pòrtic de Salomó. 13 I  ningú dels altres se gosava unir ab ells,  
Ac 5,23  mes havent-les obert no trobàrem  ningú dins. 24 I quan oigueren estes  
Ac 8,16 Perquè no havia baixat encara sobre  ningú d’ells, sinó que solament havien  
Ac 9,7 atordits, oient la veu i no veent a  ningú. 8 I Saulo s’alçà de terra, i  
Ac 10,47  47 Llavors Pere respongué: –Pot  ningú negar l’aigua perquè no sien  
Ac 11,19  no predicant la paraula a  ningú sinó als jueus solament. 20 I entre  
Ac 18,10  silenci, 10 perquè jo só ab tu, i  ningú se t’arrimarà per a danyar-te,  
Ac 20,33  ni plata, ni or, ni vestit de  ningú, 34 com vosaltres mateixos sabeu,  
Ac 23,22  al jove, i li manà que no digués a  ningú que li havia donat avís d’això. 23  
Ac 24,12  trobaren en lo temple disputant ab  ningú, ni aplegant gent en les sinagogues, 
Ac 24,23  llibertat, i que no s’impedís a  ningú dels seus l’entrar a servir-lo.  
Ac 25,11  hi ha res de quant ells m’acusen,  ningú pot entregar-me a ells: apeŀlo al  
Ac 27,34  perdrà ni un sol cabell del cap de  ningú de vosaltres. 35 I havent dit això,  
Ac 27,42 donàs la mort als presos, per a què  ningú s’escapàs nedant. 43 Emperò lo  
Ac 28,21  cartes de la Judea sobre de tu, ni  ningú dels germans vingué a avisar-nos o 
Ac 28,31  llibertat, sens que l’hi prohibís  ningú. Rm Inc Epístola de sant Pau als  
Rm 1,Tit per a salvar-se, perquè sens ella  ningú és justificat, i de la raó s’abusa  
Rm 10,Tit  Capítol X Sens la fe en Jesucrist  ningú pot salvar-se; ab ella i no ab les 
Rm 12,17  per savis en vostra opinió. 17 A  ningú torneu mal per mal; procurant coses  
Rm 13,8  qui honra, honra. 8 No degau res a  ningú, sinó amau-vos los uns als altres; 
Rm 14,7  i a Déu dóna gràcies. 7 Perquè  ningú de nosaltres viu per a si, i ningú  
Rm 14,7  ningú de nosaltres viu per a si, i  ningú mor per a si: 8 puix si vivim, per  
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1Co 1,14  Gràcies a Déu que no he batejat a  ningú de vosaltres, sinó a Crispo i a  
1Co 1,15  sinó a Crispo i a Caio, 15 perquè  ningú diga que en mon nom haveu estat  
1Co 2,8  per a glòria nostra. 8 La que  ningú dels prínceps d’aquest món conegué, 
1Co 2,11  home que està en ell? Així mateix  ningú coneix les coses de Déu, sinó l’  
1Co 2,15  les coses i ell no és judicat de  ningú. 16 Perquè ¿qui conegué l’ànimo del 
1Co 3,11  u com edifica sobre ell. 11 Perquè  ningú pot posar altre fonament que el que  
1Co 3,21  sap que són vans.» 21 Per lo qual,  ningú se gloriï en los homes. 22 Perquè  
1Co 4,6  sobre lo que està escrit, perquè  ningú de vosaltres s’ensuperbesca per  
1Co 6,1  i dels deshonests. 1 S’atreveix  ningú de vosaltres, tenint diferències ab  
1Co 6,12  jo no em posaré baix lo poder de  ningú. 13 Les viandes són per al ventre, i 
1Co 9,Tit  li era lícit per no escandalisar a  ningú, fent-se tot per a tots, i sofrint 
1Co 9,15  millor m’és lo morir que no que  ningú me prívia d’aquesta glòria. 16  
1Co 12,3  3 Per lo tant, vos faç a saber que  ningú que parla per l’Esperit de Déu diu  
1Co 12,3  de Déu diu anatema a Jesús. I  ningú pot dir que Jesús és lo Senyor, sinó 
1Co 16,11 jo. 11 Per lo tant, no el despreciï  ningú, ans bé acompanyau-lo en pau per a 
2Co 5,16  d’aquí en avant ja no coneixem a  ningú segons la carn. I encara que  
2Co 6,3  3 No donem ocasió d’escàndol a  ningú, perquè no sia vituperat nostre  
2Co 7,2  de Déu. 2 Doneu-nos cabuda. A  ningú hem injuriat, a ningú hem pervertit, 
2Co 7,2 nos cabuda. A ningú hem injuriat, a  ningú hem pervertit, a ningú hem enganyat. 
2Co 7,2  injuriat, a ningú hem pervertit, a  ningú hem enganyat. 3 No ho dic per  
2Co 8,20  prompta voluntat. 20 Evitant que  ningú nos puga vituperar en aquesta  
2Co 11,9  vosaltres i em trobí necessitat, a  ningú vaig ésser gravós, perquè lo que em  
2Co 11,16  16 Altra vegada ho dic (perquè  ningú em tinga per imprudent, o si no,  
2Co 12,6  veritat; mes me continc, perquè  ningú pènsia de mi més de lo que veu en mi 
Ga 3,11  la Llei per a fer-les.» 11 I que  ningú en la Llei és justificat davant de  
Ga 3,15  d’home, ab tal que sia confirmat,  ningú l’anuŀla, ni l’adiciona. 16 I les  
Ga 6,17  Israel de Déu. 17 D’aquí en avant  ningú me moléstia, perquè jo porto en mon  
Ef 2,9  do de Déu. 9 No per obres, perquè  ningú se gloriï. 10 Puix som obra d’ell  
Ef 5,29  s’ama a si mateix. 29 Perquè  ningú avorrí mai sa pròpia carn, ans bé la 
Fl 2,20 de vostres coses. 20 Perquè no tinc  ningú posseït d’igual ànimo, qui ab un  
Col 2,8  gràcies. 8 Estau alerta per a què  ningú vos engànyia ab filosofies i  
Col 2,16  ells en si mateix. 16 Per lo tant,  ningú vos judíquia per lo menjar, o per lo 
1Te 2,9  nit i dia, per a no ser gravosos a  ningú de vosaltres, vos predicàrem l’  
1Te 3,3  -vos en vostra fe, 3 a fi de que  ningú es contúrbia per aquestes  
1Te 4,6  que no coneixen a Déu; 6 i que  ningú oprimesca ni engànyia en res a son  
1Te 4,12  estan fora i no cobdicieu res de  ningú. 13 Tampoc volem, germans, que  
1Te 5,15  siau soferts ab tots. 15 Mirau que  ningú tórnia a altre mal per mal, ans bé  
2Te 2,3  ja cerca. 3 No us deixeu seduir de  ningú en manera alguna, perquè tal dia no  
2Te 3,8  menjàrem lo pa de grat a costa de  ningú, sinó ab treball i fatiga,  
2Te 3,8  i de dia, per a no ser gravosos a  ningú de vosaltres. 9 I no perquè no  
2Tm 4,16  paraules. 16 En ma primera defensa  ningú m’ajudà, ans bé tots me  
Tt 2,15  ab tota autoritat. No et despreciï  ningú. 3,Tit Capítol III Submissió als  
Tt 3,2  obra bona, 2 que no diguen mal de  ningú, que no sien pledegistes, ans bé  
He 3,13  que s’anomena avui, per a què  ningú de vosaltres s’enduresca per l’  
He 4,11 a entrar en aquell repòs, per a què  ningú caiga en igual exemple d’  
He 5,4  sacrificis per los pecats. 4 I  ningú usurpa per a si aquesta honra, sinó  
He 7,13  pertany a altra tribu, de la qual  ningú serví a l’altar. 14 Perquè és  
He 12,14 ab tots i la santedat, sens la qual  ningú veurà a Déu. 15 Mirant atentament a  
He 12,15  a Déu. 15 Mirant atentament a que  ningú caiga de la gràcia de Déu, no sia  
Jm 1,13  promès als que l’amen. 13 No diga  ningú quan sia tentat que és tentat de  
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Jm 1,13  tentat dels mals i ell no tenta a  ningú, 14 sinó que cada qual és tentat  
1Pe 4,15  és glorificat. 15 Mes no patesca  ningú de vosaltres com un homicida, o un  
2Pe 3,9  amor de vosaltres, no volent que  ningú es pèrdia, sinó que tots se  
1Jn 2,27  d’ell. I no teniu necessitat que  ningú vos ensènyia, sinó que sa unció vos  
1Jn 3,7  conegut. 7 Fillets, no us engànyia  ningú. Lo qui fa justícia és just, així  
1Jn 5,16  de mort: no dic jo que préguia  ningú per ell. 17 Tota iniquitat és pecat, 
Ap 2,17  la pedreta, un nou nom escrit, que  ningú el sap, sinó aquell que el rep.” 18  
Ap 3,7  clau de David, aquell que obre, i  ningú tanca; i tanca, i ningú obre. 8 »Jo  
Ap 3,7 que obre, i ningú tanca; i tanca, i  ningú obre. 8 »Jo conec tes obres. Vet  
Ap 3,8  davant teu una porta oberta que  ningú pot tancar; perquè tens un poc de  
Ap 3,11  guarda lo que tens, per a què  ningú prenga ta corona. 12 »Al que vència, 
Ap 5,Tit  que sant Joan plorava perquè  ningú podia obrir lo llibre tancat ab set  
Ap 5,3  llibre i de desfer sos sellos? 3 I  ningú podia, ni en lo cel, ni en la terra, 
Ap 5,4 plorava molt, perquè no s’encontrà  ningú digne d’obrir lo llibre, ni de  
Ap 7,9  i veus aquí una gran multitud, que  ningú podia contar, de totes nacions, i  
Ap 14,3  quatre animals, i dels ancians; i  ningú podia aprendre aquell càntic, sinó  
Ap 15,8  i de sa virtut; i no podia entrar  ningú en lo temple fins que fossen  
Ap 18,11  i es lamentaran sobre ella, perquè  ningú comprarà mai més ses mercaderies. 12 
Ap 19,12  moltes corones i un nom escrit que  ningú comprenia, sinó ell mateix. 13 I  
Ap 21,27  ella ninguna cosa contaminada, ni  ningú que comètia abominació o mentida,  
Mt 6,24  no seran les mateixes tenebres? 24  »Ningú pot servir a dos amos. Perquè o  
Mc 2,21  dejunaran en aquells dies. 21  »Ningú posa en un vestit vell un pedaç de  
Mc 3,27 durar, ans bé està cerca son fi. 27  Ningú pot entrar en la casa del valent i  
Mc 10,18  li digué: –Per què em dius bo?  Ningú és bo, sinó Déu solament. 19 Tu saps 
Lc 5,36  dies. 36 I els digué un símil:  –Ningú posa un pedaç de panyo nou en un  
Lc 8,16  i donen fruit ab paciència. 16  »Ningú encén una candela i la tapa ab un  
Lc 9,62  tinc en casa. 62 Jesús li digué:  –Ningú que després d’haver posat sa mà a  
Lc 11,33 ne aquí un que és més que Jonàs. 33  »Ningú, encenent una candela, la posa en  
Lc 16,Tit  XVI Paràbola del majordom injust.  Ningú pot servir a dos amos.  
Lc 18,19  li digué: –Per a què em dius bo?  Ningú és bo, sinó Déu tan solament. 20 Ja  
Jn 6,44  –No murmureu entre vosaltres. 44  Ningú pot venir a mi si no és que el  
Jn 8,10  a on són los que t’acusaven?  Ningú t’ha condemnat? 11 Ella respongué:  
Jn 8,11 t’ha condemnat? 11 Ella respongué:  –Ningú, Senyor. I Jesús digué: –Puix, jo  
Jn 10,18  a què puga prendre-la de nou. 18  Ningú me la pren, sinó que jo la dono de  
Jn 14,6  lo camí, i la veritat, i la vida.  Ningú ve al Pare sinó per mi. 7 Si m’  
Jn 15,13  com jo us he amat a vosaltres. 13  Ningú pot tenir un amor més gran que  
1Co 3,18 Déu, que sou vosaltres, és sant. 18  Ningú s’engànyia a si mateix. Si algú de  
1Co 8,Tit  Esperit de Déu. 8,Tit Capítol VIII  Ningú deu gustar coses ofertes als ídols  
1Co 10,24  emperò no tot és edificant. 24  Ningú búsquia lo que és seu, sinó lo que  
Ga 2,Tit  sobre les ceremònies de la Llei.  Ningú és justificat sinó per la fe en  
Col 2,18  venir; mes lo cos és de Cristo. 18  Ningú vos extraviï, afectant en humilitat  
1Tm 4,12  aquestes coses i ensenya-les. 12  Ningú tinga en menos ta joventut; emperò  
2Tm 2,4  com un bon soldat de Jesucrist. 4  Ningú que pelea per Déu s’enreda en los  
1Jn 4,12  amar-nos los uns als altres. 12  Ningú vegé jamai a Déu. Si ens amàssem los 
Lc 4,24  24 I deia: –En veritat vos dic que  ningun profeta és ben rebut en sa pàtria.  
Lc 23,14  no l’he trobat culpable de  ningun dels crims de què vosaltres l’  
Lc 23,41  mereixien; emperò aquest no ha fet  ningun mal. 42 I deia a Jesús: –Senyor,  
Ac 4,12  cantonada. 12 I no hi ha salut en  ningun altre. Perquè no hi ha altre nom  
Ac 4,17  que d’aquí en avant no pàrlien a  ningun home en aquest nom. 18 I cridant- 
Ac 10,28  emperò Déu m’ha mostrat que a  ningun home anomenàs comú o impur. 29 I  
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Ac 23,9  altercaven dient: –No trobam  ningun mal en aquest home; i si li ha  
Ac 25,10  estic, en ell dec jo ser judicat;  ningun mal he fet als jueus, com vós sabeu 
Ac 25,16 costum entre els romans condemnar a  ningun home sens que l’acusat tinga  
Ac 25,18  del qual, estant presents,  ningun delicte li imputaren dels que jo  
Ac 26,26  no han estat fetes estes coses en  ningun racó. 27 Rei Agripa, creeu vós en  
Rm 3,3  farà vana la fe de Déu? De  ningun modo! 4 Perquè Déu és verídic, i  
Rm 7,7  direm, doncs? És la Llei pecat? De  ningun modo! Emperò jo no coneguí lo pecat 
1Co 1,16  per lo demés no sé si he batejat a  ningun altre. 17 Perquè Cristo no m’envià 
1Co 6,5  ho dic. Doncs, ¿que no hi ha  ningun home savi entre vosaltres que puga  
1Co 7,35 vostre profit, no per a parar-vos  ningun llaç, sinó solament per a lo que és 
1Co 14,2 parla als homes, sinó a Déu, perquè  ningun home l’entén. I en esperit parla  
1Co 15,29 que es bategen per als morts, si de  ningun modo ressusciten los morts? ¿Per  
2Co 7,9  segons Déu, de manera que  ningun dany haveu sofert per nosaltres. 10 
2Co 11,Tit  exercit son ministeri sens rebre  ningun auxili, i dels treballs que ha  
Ga 1,19  ell quinze dies; 19 mes no vegí a  ningun altre dels apòstols, sinó a Jaume,  
1Tm 6,16  en una llum inaccessible, al qui  ningun home ha vist ni pot veure, al qui  
He 1,13  a quin dels àngels digué jamai en  ningun temps: «Senta’t a ma dreta, fins  
He 2,1 coses que havem oït, a fi de que en  ningun temps les deixem xurriar com l’  
He 12,16  16 a fi de que no hi haja  ningun fornicari o profà, com Esaú, lo  
Jm 3,8  home les ha domades totes. 8 Però  ningun home pot domar la llengua, que és  
1Jn 3,15  son germà és homicida. I sabeu que  ningun homicida té vida eterna que  
Ap 7,1 la terra, ni sobre el mar, ni sobre  ningun arbre. 2 I vegí un altre àngel que  
Ap 9,4 terra, ni a cosa alguna verda, ni a  ningun arbre, sinó solament als homes que  
Ap 13,17  mà dreta o en sos fronts. 17 I que  ningun home pogués comprar o vendre, sinó  
Ap 18,22  ni mai més se trobarà en tu  ningun artista; ni tampoc s’oirà lo  
Lc 16,13 que és vostre, qui us ho donarà? 13  Ningun criat pot servir a dos amos; perquè 
Lc 23,4 prínceps dels sacerdots i al poble:  –Ningun delicte trobo en aquest home. 5  
Mt 5,34  juraments.” 34 »Mes jo us dic: De  ninguna manera jureu. Ni per lo cel,  
Mt 24,22  no fossen abreviats aquells dies,  ninguna carn se salvaria. Mes per amor  
Mc 7,12  12 i no li permeteu que fàcia  ninguna altra cosa per lo pare o per la  
Mc 13,20  aquells dies, no es salvaria  ninguna carn; emperò per amor dels  
Lc 1,60  60 I responent sa mare, digué: –De  ninguna manera, sinó que s’anomenarà  
Lc 4,26  viudes en Israel, 26 emperò a  ninguna d’elles fou enviat Elies, sinó a  
Jn 1,3  fetes totes les coses, i sens ell  ninguna cosa fou feta de lo que ha estat  
Jn 10,33  los jueus: –No t’apedregam per  ninguna obra bona, sinó per la blasfèmia,  
Ac 8,24 Senyor, per a què no vinga sobre mi  ninguna cosa de les que haveu dit. 25 I  
Ac 13,28  -lo. 28 I no trobant en ell  ninguna causa de mort, demanaren a Pilat  
Ac 20,24  i tribulacions. 24 Emperò no temo  ninguna d’aquestes coses, ni estimo més  
Ac 26,26  ab tota llibertat, puix crec que  ninguna d’elles se li oculta, perquè no  
Ac 27,22  puix no es perdrà de vosaltres  ninguna persona, excepte lo barco. 23  
Rm 3,6  a home) que castiga en ira? 6 De  ninguna manera: altrament, com judicaria  
Rm 3,9  algun ventatge sobre d’ells? De  ninguna manera, perquè havem ja provat que 
Rm 3,20  20 Puix per les obres de la Llei  ninguna carn serà justificada davant d’  
Rm 8,39  39 ni altura, ni profunditat, ni  ninguna altra criatura, serà capaç d’  
Rm 14,14  en lo Senyor Jesús, que no hi ha  ninguna cosa immunda per si mateixa; i que 
Rm 15,18  Perquè no m’atreviré a parlar de  ninguna d’aquelles coses que Cristo no ha 
1Co 1,7  7 de manera que res vos falta en  ninguna gràcia, esperant la manifestació  
1Co 1,29  les que existeixen; 29 a fi de que  ninguna carn se vanagloriï davant d’ell.  
2Co 12,13  sinó en que jo no us vaig ésser de  ninguna càrrega? Perdonau-me est agravi. 
Ga 2,16  perquè per les obres de la Llei  ninguna carn serà justificada. 17 Emperò,  
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Fl 1,20  i esperança que tinc de que en  ninguna cosa seré confós, ans bé, ab  
Fl 4,15  quan vaig partir de Macedònia,  ninguna iglésia comunicà ab mi respecte de 
2Te 3,11  desordenats, que no treballen de  ninguna manera, sinó que s’ocupen en lo  
1Tm 5,9  9 No sia posada en lo número  ninguna viuda de menos de xixanta anys, ni 
He 4,12 és viva i eficaç, i més afilada que  ninguna espasa de dos talls; penetrant  
He 12,11  participants de sa santedat. 11 I  ninguna correcció al present apar ser de  
1Pe 3,6  filles mentres feu bé i no temeu  ninguna pertorbació. 7 Així mateix,  
2Pe 1,20  cors. 20 Entenent primer açò: que  ninguna profecia de l’Escriptura és d’  
1Jn 2,21  ans bé com la sabeu, i perquè  ninguna mentida proceeix jamai de la  
Ap 2,10  sinagoga de Satanàs. 10 No témies  ninguna d’aquestes coses que has de  
Ap 2,24 diuen: Jo no posaré sobre vosaltres  ninguna altra càrrega. 25 Emperò guardau  
Ap 18,22  ni tampoc s’oirà lo soroll de  ninguna mola de molí; 23 i llum d’antorxa 
Ap 21,27  les nacions. 27 No entrarà en ella  ninguna cosa contaminada, ni ningú que  
Mt 12,41  nits en lo cor de la terra. 41 Los  ninivites s’alçaran en judici contra  
Lc 11,30 així com Jonàs fou senyal per a los  ninivites, així també lo Fill de l’home  
Lc 11,32  un que és més que Salomó. 32 Los  ninivites s’alçaran en judici contra  
Mt 12,Tit  l’Esperit Sant. Senyal de Jonàs.  Ninivites. Reina del migdia. 1 En aquell  
Mt 2,14  prengué l’infant i sa mare de  nit, i se retirà a Egipte. 15 I  
Mt 14,25  25 Emperò a la quarta vetlla de la  nit, vingué Jesús envers ells caminant per 
Mt 26,31  patireu escàndol en mi aquesta  nit. Puix escrit està: “Feriré al pastor,  
Mt 26,34  –En veritat te dic que aquesta  nit, abans que el gall càntia, me negaràs  
Mt 27,64 no sia que sos deixebles vinguen de  nit i el ròbien, i diguen al poble:  
Mt 28,13  soldats, 13 dient: –Dieu que: “De  nit vingueren sos deixebles, i lo robaren  
Mc 4,27  27 i que dòrmia i s’àlcia de  nit i de dia, i la llavor brótia i cresca  
Mc 5,5  subjectar. 5 I estava sempre de  nit i de dia en los sepulcres i en les  
Mc 6,48  i cerca de la quarta vetlla de la  nit, vingué cap a ells caminant sobre del  
Mc 14,27  27 I Jesús los digué: –Aquesta  nit tots vos escandalisareu en mi, perquè  
Mc 14,30  veritat te dic que avui, aquesta  nit, abans que el gall haja cantat dues  
Lc 2,8  i guardant son bestiar durant la  nit. 9 I veus aquí que s’aparegué cerca  
Lc 2,37  apartava del temple servint dia i  nit ab dejunis i oracions. 38 I arribant  
Lc 5,5  Simó, li digué: –Mestre, tota la  nit hem estat treballant sens haver agafat 
Lc 6,12  a fer oració i passà allí tota la  nit orant a Déu. 13 I al ser de dia cridà  
Lc 12,20  Déu li digué: »–Neci! Aquesta  nit te van a demanar l’ànima; ¿per a qui  
Lc 17,34  34 »Vos declaro que en aquella  nit estaran dos en un llit: l’un serà  
Lc 18,7  justícia a sos elegits que dia i  nit clamen a ell? ¿I sofrirà sempre que se 
Lc 21,37 ensenyant de dia en lo temple, i de  nit eixia i s’estava en la muntanya  
Jn 3,2 príncep dels jueus, 2 que vingué de  nit a trobar a Jesús i li digué: –Rabbí,  
Jn 6,17  del mar, en Cafarnaüm. I era ja de  nit, i Jesús encara no havia vingut a  
Jn 7,50  Nicodemus, aquell mateix que a la  nit vingué a Jesús i era un d’ells, los  
Jn 9,4  enviat, mentres dura el dia: ve la  nit en què ningú pot treballar. 5 Mentres  
Jn 11,10  d’aquest món. 10 Mes lo qui va de  nit encepega, perquè no hi ha llum en ell. 
Jn 13,30  lo bocí, isqué fora, i era ja de  nit. 31 Per això, després d’haver-se’n 
Jn 19,39  que havia primerament vingut de  nit a trobar a Jesús, portant ab si com  
Jn 21,3  i entraren en una barca, i aquella  nit no agafaren res. 4 Vingut lo matí  
Ac 5,19  Mes l’àngel del Senyor, obrint de  nit les portes de la presó i traent-los  
Ac 9,24  I guardaven les portes de dia i de  nit per a donar-li la mort. 25 I els  
Ac 9,25 25 I els deixebles lo prengueren de  nit i, posant-lo en un cove, lo baixaren 
Ac 12,6 havia de presentar, aquella mateixa  nit estava Pere dormint entre dos soldats, 
Ac 16,9 baixaren a Tròada. 9 I una visió de  nit s’aparegué a Pau: i estant de peus un 
Ac 16,33  -los en aquella mateixa hora de  nit, los rentà les llagues; i  
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Ac 17,10  germans immediatament enviaren de  nit a Pau i a Silas a Berea, i quan  
Ac 18,9  9 I digué lo Senyor a Pau de  nit en una visió: –No témies, ans bé parla 
Ac 20,31 per espai de tres anys no he cessat  nit i dia d’amonestar ab llàgrimes a cada 
Ac 23,11 portassen a la fortalesa. 11 I a la  nit següent se li aparegué lo Senyor i  
Ac 23,23 llances des de l’hora tèrcia de la  nit. 24 I aparellau cavalcadures en què  
Ac 23,31  prengueren a Pau i el portaren de  nit a Antipatride. 32 I al dia següent,  
Ac 26,7  dotze tribus, servint a Déu de  nit i de dia. Per aquesta esperança, oh  
Ac 27,23 excepte lo barco. 23 Perquè aquesta  nit se m’ha aparegut l’àngel de Déu, de  
Ac 27,27 una altra isla. 27 I quan arribà la  nit del dia catorze, com navegàssem per lo 
Rm 13,12  més prop que quan creguérem. 12 La  nit està molt avançada, lo dia està cerca. 
1Co 11,23  que el Senyor Jesús, en la  nit en què fou traït, prengué pa; 24 i  
2Co 11,25  vegades he naufragat, un dia i una  nit estiguí en lo fondo del mar. 26 En  
1Te 2,9 nostre treball i fatiga: treballant  nit i dia, per a no ser gravosos a ningú  
1Te 3,10  de nostre Déu, 10 pregant-li  nit i dia ab lo major ardor, que pugam  
1Te 5,2  del Senyor vindrà com un lladre de  nit. 3 Perquè quan diran pau i seguretat,  
1Te 5,5  del dia; nosaltres no ho som de la  nit ni de les tenebres. 6 Per lo tant, no  
1Te 5,7  7 perquè los que dormen, dormen de  nit, i els que s’embriaguen, de nit s’  
1Te 5,7 de nit, i els que s’embriaguen, de  nit s’embriaguen. 8 Emperò nosaltres, que 
2Te 3,8  ab treball i fatiga, treballant de  nit i de dia, per a no ser gravosos a  
1Tm 5,5  persevéria en súpliques i oracions  nit i dia. 6 Mes la que viu en plaer, és  
2Tm 1,3  me recòrdia de tu en mes pregàries  nit i dia; 4 desitjant molt lo veure’t,  
2Pe 3,10  10 Vindrà, doncs, com lladre de  nit lo dia del Senyor; en lo qual passaran 
Ap 4,8  plens d’ulls, i no cessaven dia i  nit de dir: «Sant, sant, sant, Senyor Déu  
Ap 7,15  trono de Déu, i el serveixen dia i  nit en son temple, i el qui està sentat en 
Ap 8,12  part del dia, i lo mateix de la  nit. 13 I vegí i oiguí la veu d’una àliga 
Ap 12,10  germans, que els acusava dia i  nit davant de Déu. 11 I ells lo venceren  
Ap 14,11  i no tenen repòs de dia ni de  nit los que adoraren la bèstia i sa  
Ap 20,10  profeta; i seran aturmentats dia i  nit per los sigles dels sigles. 11 I vegí  
Ap 21,25  de dia, puix allí no hi haurà  nit. 26 I a ella portaran la glòria i l’  
Ap 22,5  ells. 5 I allí no hi haurà mai més  nit, i no farà fretura llum d’antorxa, ni 
Mt 4,2  dejunat quaranta dies i quaranta  nits, després tingué fam. 3 I acercant-  
Mt 12,40  com Jonàs estigué tres dies i tres  nits en lo ventre de la balena, del mateix 
Mt 12,40  de l’home estarà tres dies i tres  nits en lo cor de la terra. 41 Los  
Mc 1,13  lo desert quaranta dies i quaranta  nits, i lo tentà Satanàs, i morava ab les  
Mt 13,32  els aucells de l’aire vénen a fer  niu en ses branques. 33 Los digué una  
Lc 13,34  reunir tos fills, com l’aucell sa  niuada sota ses ales, i no ho volgueres?  
Mt 8,20  caus, i los aucells de l’aire,  nius, mes lo Fill de l’home no té a on  
Lc 9,58  caus, i los aucells de l’aire,  nius; mes lo Fill de l’home no té a on  
Mt 1,19  I essent Josep son espòs, just, i  no volent infamar-la, volgué deixar-la 
Mt 1,20  dient: –Josep, fill de David,  no témies rebre a Maria ta muller, perquè  
Mt 1,25  manat, i rebé a sa muller. 25 I  no la conegué fins que parí son fill  
Mt 2,6  6 »“I tu, Betlem, terra de Judà,  no ets la menor entre les principals de  
Mt 2,12  12 I hagut avís en somnis de que  no tornassen a Herodes, regressaren a son  
Mt 2,18  Raquel plorant sos fills i  no volent ser consolada, perquè no  
Mt 2,18  i no volent ser consolada, perquè  no existeixen.» 19 I havent mort Herodes,  
Mt 3,9  fruit digne d’arrepentiment. 9 I  no vullau dir dintre de vosaltres: “A  
Mt 3,10  dels arbres. Puix tot arbre que  no fa bon fruit serà tallat i tirat al  
Mt 3,11 més fort que jo, lo calçat del qual  no só digne de portar. Ell vos batejarà en 
Mt 4,6  te prendran en ses mans, per a què  no encepèguia ton peu en pedra alguna.” 7  
Mt 5,Tit sal i llum de la terra. Declara que  no ha vingut a destruir la Llei, sinó a  
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Mt 5,18  fins que pàssia lo cel i la terra,  no passarà de la Llei ni una jota, ni una  
Mt 5,20  jo us dic que, si vostra justícia  no fos major que la dels escribes i dels  
Mt 5,20  la dels escribes i dels fariseus,  no entrareu en lo Regne del cel. 21 »Haveu 
Mt 5,26  la presó. 26 En veritat te dic que  no eixiràs d’allí fins que hages pagat l’ 
Mt 5,29  lo perdre un de tos membres, que  no que ton cos sia llançat a l’infern. 30 
Mt 5,30  val perdre un de tos membres, que  no que ton cos vaja a l’infern. 31 »També 
Mt 5,32  aquell que repudiï a sa muller, a  no ser per causa de fornicació, la fa ser  
Mt 5,36 rei. 36 Ni júries per ton cap, puix  no pots fer que un cabell sia blanc o  
Mt 5,37  doncs, lo vostre parlar, sí, sí;  no, no; perquè tot lo que excedeix d’açò, 
Mt 5,37  lo vostre parlar, sí, sí; no,  no; perquè tot lo que excedeix d’açò, de  
Mt 5,42  li. I al qui et vulla emmanllevar,  no li giris l’espatlla. 43 »Oíreu que fou 
Mt 6,Tit  de l’oració i del dejuni. Que  no s’ha d’atresorar en la terra sinó en  
Mt 6,Tit  en la terra sinó en lo cel. Que  no es pot servir a dos amos. I que devem  
Mt 6,1  providència. 1 »Teniu compte en  no fer vostres bones obres davant dels  
Mt 6,1 ser vistos d’ells; d’altra manera  no tindreu gallardó de vostre Pare que  
Mt 6,2 cel. 2 »I així, quan faces almoina,  no ho publíquies abans a so de trompeta,  
Mt 6,3  faces almoina, que ta mà esquerra  no sàpia lo que fa la dreta; 4 a fi de que 
Mt 6,5  manifestament. 5 »I quan pregau,  no feu com los hipòcrites, que amen pregar 
Mt 6,7  manifestament. 7 »I quan pregueu,  no parleu molt, com fan los gentils. Puix  
Mt 6,13  perdonam a nostres deutors. 13 I  no permetau que nosaltres caigam en la  
Mt 6,15  les vostres culpes. 15 Emperò, si  no perdonau als homes, tampoc vostre Pare  
Mt 6,16 vostres pecats. 16 »I quan dejuneu,  no us poseu tristos com los hipòcrites,  
Mt 6,18  cap i renta’t la cara; 18 a fi de  no aparèixer als homes que dejunes, sinó  
Mt 6,20  arna los consum i a on los lladres  no els desenterren i roben. 21 Puix allà a 
Mt 6,23 en tu tens és tenebres, quant grans  no seran les mateixes tenebres? 24 »Ningú  
Mt 6,26  Mirau los aucells de l’aire, que  no sembren, ni seguen, ni junten en  
Mt 6,26  Pare celestial los alimenta. ¿I  no valeu vosaltres molt més que ells? 27  
Mt 6,28  creixen los lliris del camp. Ells  no treballen ni filen. 29 Emperò, jo us  
Mt 6,34  vos seran anyadides. 34 I així,  no aneu afanats per lo dia de demà. Perquè 
Mt 7,Tit  los judicis temeraris. Diu que  no s’han de donar als cans les coses  
Mt 7,1  arena. 1 »No vullau judicar, si  no voleu que us judíquien. 2 Puix ab lo  
Mt 7,3  la volva en l’ull de ton germà i  no veus la biga en lo teu? 4 O, ¿com és  
Mt 7,6  ni tireu vostres perles als porcs,  no sia que les trepítgien, i tornant-se  
Mt 7,18  mal fa mal fruit. 18 L’arbre bo  no pot donar mal fruit, ni l’arbre mal,  
Mt 7,19  mal, fruit bo. 19 Tot arbre que  no porta bon fruit, serà tallat i llançat  
Mt 7,22  en aquell dia: “Senyor, Senyor,  ¿no profetisàrem, doncs, en ton nom, i en  
Mt 7,25  arremeteren contra aquella casa; i  no caigué, perquè estava fundada sobre  
Mt 7,26  que ou aquestes mes paraules i  no les compleix, serà semblant a un home  
Mt 7,29  com un que té autoritat, i  no com los seus escribes i els fariseus.  
Mt 8,4  llepra. 4 I li digué Jesús: –Mira,  no ho digues a ningú, sinó vés-te’n,  
Mt 8,8  lo centurió, digué: –Senyor, jo  no só digne de que vós entreu en ma casa,  
Mt 8,10 el seguien: –En veritat vos dic que  no he trobat fe tan gran en Israel. 11 I  
Mt 8,20  aire, nius, mes lo Fill de l’home  no té a on reclinar lo cap. 21 I un de sos 
Mt 8,30  -nos antes de temps? 30 I  no molt lluny d’ells estava pasturant una 
Mt 9,13 què significa: «Misericòrdia vull i  no sacrifici.» Puix jo no he vingut a  
Mt 9,13  vull i no sacrifici.» Puix jo  no he vingut a cridar justos, sinó  
Mt 9,14 tan sovint, i los vostres deixebles  no dejunen? 15 I Jesús los digué: –¿Per  
Mt 9,24 brogit, digué: 24 –Retirau’s, puix  no és morta la noia, sinó que dorm. I se  
Mt 10,13  pau vindrà sobre ella. Emperò si  no ho fos, vostra pau retornarà a  
Mt 10,14  a vosaltres. 14 I tot aquell que  no us rèbia ni oiga vostres plàtiques, a  
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Mt 10,19  gentils. 19 I quan vos entréguien,  no penseu ni lo que haveu de dir, ni de  
Mt 10,20  lo que hajau de parlar. 20 Puix  no sou vosaltres los que parlau, sinó l’  
Mt 10,23 a una altra. En veritat vos dic que  no acabareu ab les ciutats d’Israel fins  
Mt 10,26  més a sos domèstics? 26 »Emperò  no els temau, perquè res hi ha encobert  
Mt 10,26  perquè res hi ha encobert que  no s’hàgia de descobrir; ni res ocult,  
Mt 10,26  de descobrir; ni res ocult, que  no s’hàgia de saber. 27 Lo que jo us dic  
Mt 10,28  predicau-ho en los terrats. 28 I  no temau als que maten lo cos i no poden  
Mt 10,28  I no temau als que maten lo cos i  no poden matar l’ànima. Ans bé temeu al  
Mt 10,29  ànima a l’infern. 29 ¿Per ventura  no es venen dos aucells per un diner, i ni 
Mt 10,34  vinga a posar pau sobre la terra:  no he vingut a posar la pau, sinó l’  
Mt 10,37  son pare o a sa mare més que a mi,  no és digne de mi; i lo qui ama al fill o  
Mt 10,37  al fill o a la filla més que a mi,  no és digne de mi. 38 I qui no pren sa  
Mt 10,38  a mi, no és digne de mi. 38 I qui  no pren sa creu i no em segueix, no és  
Mt 10,38  de mi. 38 I qui no pren sa creu i  no em segueix, no és digne de mi. 39 Qui  
Mt 10,38  no pren sa creu i no em segueix,  no és digne de mi. 39 Qui tròbia sa vida,  
Mt 10,42 de deixeble, vos dic en veritat que  no perdrà son gallardó. 11,Tit Capítol XI  
Mt 11,6 pobres. 6 I benaventurat aquell que  no prendrà escàndol de mi. 7 I tantost com 
Mt 11,11  dic que, entre los nats de dones,  no s’alçà ningú major que Joan Baptista.  
Mt 11,17  17 los diuen: “Vos cantàrem, i  no dansàreu; nos lamentàrem, i no us  
Mt 11,17  i no dansàreu; nos lamentàrem, i  no us planguéreu.” 18 Puix vingué Joan,  
Mt 11,18  18 Puix vingué Joan, que  no menjava ni bevia, i diuen: “Està  
Mt 11,20  moltíssims de sos miracles, perquè  no s’havien arrepentit: 21 –Ai de tu,  
Mt 12,2  –Mira, tos deixebles fan lo que  no és lícit fer en dissabte. 3 Mes ell los 
Mt 12,4  los pans de la proposició, que  no li era lícit menjar, ni als que ab ell  
Mt 12,5  sinó solament als sacerdots? 5 ¿O  no haveu llegit en la Llei que en los  
Mt 12,5  lo temple trenquen lo dissabte, i  no pequen? 6 Puix jo us dic que aquí està  
Mt 12,7  lo que és: “Misericòrdia vull, i  no sacrifici”, jamai condemnaríeu als  
Mt 12,11  si cau en dissabte en un fosso,  no l’agàrria i no la trega? 12 Puix quant 
Mt 12,11  en un fosso, no l’agàrria i  no la trega? 12 Puix quant més val un home 
Mt 12,16  els curà a tots. 16 I els manà que  no el descobrissen. 17 Per a què es  
Mt 12,24 fariseus, oint-ho, deien: –Aquest  no llança los dimonis sinó en virtut de  
Mt 12,25  ciutat dividida contra si mateixa,  no permaneixerà. 26 I si Satanàs llança  
Mt 12,29 valent i robar ses joies, si primer  no ha lligat al valent? Aleshores  
Mt 12,30  saquejarà sa casa. 30 Aquell que  no és ab mi, contra mi és; i aquell que no 
Mt 12,30  ab mi, contra mi és; i aquell que  no arreplega ab mi, escampa. 31 »Per lo  
Mt 12,31  lo blasfemar contra de l’Esperit  no serà perdonat. 32 I qualsevol que  
Mt 12,32  que pàrlia contra l’Esperit Sant,  no serà perdonat, ni en aquest sigle, ni  
Mt 12,39  i adulterina demana senyal; emperò  no li serà donat senyal, sinó el senyal  
Mt 12,43  per llocs deserts buscant repòs, i  no el troba. 44 Llavors diu: “Me’n  
Mt 13,5 caigueren en llocs pedregosos, a on  no hi havia molta terra, i nasqueren tot  
Mt 13,5 terra, i nasqueren tot seguit, puix  no hi havia fondària de terra; 6 emperò a  
Mt 13,6  se cremaren i se secaren, perquè  no tenien arrel. 7 Altres caigueren sobre  
Mt 13,11  del Regne del cel, emperò a ells  no se’ls ha otorgat. 12 Puix al que té,  
Mt 13,12  donarà i tindrà més; emperò al que  no té, fins allò que té se li prendrà. 13  
Mt 13,13  jo ab paràboles, perquè mirant  no veuen, i escoltant no ouen, ni entenen. 
Mt 13,13 perquè mirant no veuen, i escoltant  no ouen, ni entenen. 14 I se verifica en  
Mt 13,14  diu: “Oireu ab vostres orelles, i  no entendreu; i mirant, mirareu i no  
Mt 13,14 i no entendreu; i mirant, mirareu i  no veureu. 15 Puix lo cor d’aquesta gent  
Mt 13,17  ansiaren veure lo que veeu, i  no ho vegeren, i oir lo que oïu, i no ho  
Mt 13,17  no ho vegeren, i oir lo que oïu, i  no ho oïren. 18 »Oïu vosaltres, doncs, la  
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Mt 13,19 que ou la paraula d’aquell Regne i  no l’entén, ve lo Maligne i arrabassa lo  
Mt 13,21 i al prompte la rep ab goig; 21 mes  no té en si arrel, ans bé és de poca  
Mt 13,27  de família, li digueren: »–Senyor,  ¿no sembràreu bona llavor en vostre camp?  
Mt 13,34  Jesús a la gent ab paràboles, i  no els parlava mai sens paràboles. 35 Per  
Mt 13,55  i tals miracles? 55 ¿Per ventura  no és aquest lo fill del fuster? ¿No es  
Mt 13,56 i Simó, i Judes? 56 I ses germanes,  no habiten totes entre nosaltres? Puix d’ 
Mt 13,58  en sa pàtria i en sa casa. 58 I  no féu allí molts miracles per raó de la  
Mt 14,27  i digué: –Teniu bon ànimo! Jo só,  no temau. 28 I respongué Pere dient:  
Mt 15,2  la tradició dels ancians? Puix  no es renten les mans quan mengen pa. 3 I  
Mt 15,6  jo ofresca vos aprofitarà’, 6 i  no honra a son pare o a sa mare, queda  
Mt 15,13  responent, digué: –Tota planta que  no ha plantat mon Pare celestial, serà  
Mt 15,20 lo menjar sens rentar-se les mans  no contamina a l’home. 21 I eixint Jesús  
Mt 15,23  aturmentada del dimoni. 23 I ell  no li respongué paraula. I acercant-se- 
Mt 15,24  24 I ell los respongué dient: –Jo  no só enviat sinó a les ovelles perdudes  
Mt 15,32  tres dies que permaneixen ab mi, i  no tenen res per a menjar, i no vull  
Mt 15,32  mi, i no tenen res per a menjar, i  no vull despatxar-los en dejú, perquè no 
Mt 15,32  despatxar-los en dejú, perquè  no es desmaïn en lo camí. 33 I los  
Mt 16,4  distingir l’aspecte del cel i  no podeu discernir los senyals dels temps? 
Mt 16,4  i adúltera demana un senyal, i  no se li donarà senyal, sinó lo senyal del 
Mt 16,7  dient entre si: «Això és perquè  no havem pres pa.» 8 I coneixent-ho  
Mt 16,8  de vosaltres mateixos, perquè  no teniu pa? 9 ¿No compreneu encara, ni us 
Mt 16,11 quants coves ne recollíreu? 11 ¿Com  no compreneu que no és per lo pa que us  
Mt 16,11  11 ¿Com no compreneu que  no és per lo pa que us diguí: “Guardau’s  
Mt 16,12  12 Aleshores entengueren que  no havia dit que es guardassen del llevat  
Mt 16,17 ets, Simó fill de Joan, perquè això  no t’ho ha revelat la carn ni la sang,  
Mt 16,18  Iglésia, i les portes de l’infern  no prevaleixeran contra d’ella. 19 I a tu 
Mt 16,20  Aleshores manà a sos deixebles que  no diguessen a ningú que ell era Jesús lo  
Mt 16,22 –Senyor, lluny de vós tal cosa. No,  no us esdevindrà. 23 Mes Jesús, girant-  
Mt 16,23  que m’escandalises. Perquè tu  no trobes gust en les coses que són de  
Mt 16,28  que estan aquí n’hi ha alguns que  no tastaran la mort fins que vegen venir  
Mt 17,7 els tocà, i els digué: –Alçau’s, i  no temau. 8 I ells, alçant los ulls, no  
Mt 17,8  temau. 8 I ells, alçant los ulls,  no vegeren a altre més que a Jesús. 9 I al 
Mt 17,12  jo us dic que Elies ja vingué, i  no el conegueren; ans bé feren d’ell lo  
Mt 17,15  l’he portat a vostres deixebles i  no l’han pogut curar. 16 I responent  
Mt 17,18  li digueren: –Com és que nosaltres  no el poguérem llançar? 19 Jesús los  
Mt 17,20  »Emperò aquesta casta de dimonis,  no es llança sinó per medi de l’oració i  
Mt 17,23  i li digueren: –Què, vostre mestre  no paga lo tribut? 24 –Sí –respongué. I  
Mt 17,26  francs. 26 A pesar d’això, perquè  no els escandalisem, vés al mar, tira l’  
Mt 18,3 i digué: –En veritat vos dic que si  no us convertiu i feu com los infants, no  
Mt 18,3 us convertiu i feu com los infants,  no entrareu en lo Regne del cel. 4  
Mt 18,10  foc de l’infern. 10 »Cuidado que  no menyspreeu a un d’aquestos infants.  
Mt 18,12  cent ovelles i s’esgarriàs una,  no deixarà les noranta-nou en la  
Mt 18,13  ella que ab les noranta-nou que  no s’esgarriaren. 14 Així que no és la  
Mt 18,14  que no s’esgarriaren. 14 Així que  no és la voluntat de vostre Pare que està  
Mt 18,16 hauràs guanyat a ton germà. 16 I si  no t’escoltàs, pren encara una o dues  
Mt 18,17  cònstia tota paraula. 17 I si  no els escoltàs, digues-ho a la Iglésia. 
Mt 18,17  digues-ho a la Iglésia. I si  no oigués a la Iglésia, ten-lo per un  
Mt 18,25  li devia deu mil talents. 25 I com  no tingués d’a on pagar, manà son amo que 
Mt 18,30 jo t’ho pagaré tot. 30 »Emperò ell  no ho volgué, sinó que marxà i el féu  
Mt 19,6  dos en una carn.” 6 Així que ja  no són dues, sinó una carn. Per lo tant,  
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Mt 19,6  Per lo tant, lo que Déu juntà,  no ho sepària l’home. 7 I ells  
Mt 19,8  a vostres mullers. Mes al principi  no fou així. 9 I jo us dic que qualsevol  
Mt 19,9  que repudiï a sa muller, a  no ser per causa de fornicació, i ne  
Mt 19,10  de l’home respecte de sa muller,  no és convenient lo casar-se. 11 Ell los 
Mt 19,14  digué: –Deixau estar als infants i  no els destorbeu de venir a mi, puix dels  
Mt 20,10  que els donarien més, però  no reberen sinó un diner cada u. 11 I  
Mt 20,12  12 dient: »–Aqueixos darrers  no han treballat més que una hora i los  
Mt 20,13  digué a un d’ells: »–Amic, jo  no et faig tort. ¿No t’ajustares ab mi  
Mt 20,23 estar sentat a ma dreta o esquerra,  no m’és donat a mi lo concedir-ho, sinó 
Mt 20,28  28 Així com lo Fill de l’home  no vingué per a ser servit, sinó per a  
Mt 21,19  prop del camí, s’acercà a ella, i  no trobant-hi més que fulles, li digué:  
Mt 21,21  vos dic que, si tinguésseu fe i  no dubtàsseu, no tan solament faríeu lo de 
Mt 21,21  si tinguésseu fe i no dubtàsseu,  no tan solament faríeu lo de la figuera,  
Mt 21,26  del cel, nos dirà: “¿Puix per què  no el creguéreu?” I si diem: “Dels homes”, 
Mt 21,30  digué: »–Ja hi vaig, senyor. »Mes  no hi va anar. 31 »Qual dels dos féu la  
Mt 21,32 lo camí de la justícia, i vosaltres  no el creguéreu. I los publicans i les  
Mt 21,32 cregueren, i vosaltres, veent això,  no us arrepentíreu després per a creure- 
Mt 22,3  a les esposalles; emperò ells  no hi volgueren venir. 4 Envià de nou  
Mt 22,5 a les esposalles!” 5 »Ells, emperò,  no en feren cas i se n’anaren, l’un a sa 
Mt 22,8  los que havien estat convidats  no eren dignes. 9 Anau, doncs, a les  
Mt 22,11  als hostes, vegé allí un home que  no anava vestit ab robes d’esposalles. 12 
Mt 22,12  »–Amic, com és que has entrat aquí  no anant vestit d’esposalles? »Emperò ell 
Mt 22,16  lo camí de Déu en veritat, i que  no et cuides de ningú, perquè no mires la  
Mt 22,16 i que no et cuides de ningú, perquè  no mires la persona dels homes. 17 Digue  
Mt 22,17  doncs: Què t’apareix? És lícit o  no donar tribut al Cèsar? 18 Emperò Jesús, 
Mt 22,23  a ell los saduceus, que diuen  no hi ha resurrecció, i li preguntaren 24  
Mt 22,25  -se casat lo primer, morí, i per  no haver tingut successió, deixà sa muller 
Mt 22,29  Jesús, los digué: –Anau errats,  no entenent les Escriptures, ni el poder  
Mt 22,31 31 »I de la resurrecció dels morts,  ¿no haveu llegit lo que vos té dit Déu: 32 
Mt 23,3  feu tot allò que us diguen. Emperò  no ho feu segons ses obres, perquè ells  
Mt 23,3  ses obres, perquè ells diuen i  no fan. 4 Puix lliguen càrregues pesades e 
Mt 23,8  rabís. 8 »Emperò vosaltres  no vullau ser anomenats rabís, puix un sol 
Mt 23,16 “Qualsevol que júria per lo temple,  no és res; emperò aquell que júria per l’ 
Mt 23,18  “Qualsevol que júria per l’altar  no és res; emperò aquell que júria per l’ 
Mt 23,30  en los dies de nostres pares,  no ens hauríem associat ab ells per a  
Mt 23,37  sos polls dessota de ses ales, i  no ho volguéreu! 38 Veus aquí que us  
Mt 23,39  jo us dic que des d’aquest punt  no em veureu més fins que digau: “Beneït  
Mt 24,Tit  fiels lo que deurien fer per  no ser enganyats dels falsos Cristos. Los  
Mt 24,Tit  alerta per a què la segona vinguda  no els tròbia desprevinguts. 1 Havent  
Mt 24,2  tot això? En veritat vos dic que  no quedarà aquí pedra sobre pedra sens ser 
Mt 24,6  i rumors de guerres. Feu que  no us torbeu, puix totes estes coses convé 
Mt 24,6  convé que succeesquen, mes encara  no és lo fi. 7 Perquè s’alçarà gent  
Mt 24,17 17 i lo qui es tròbia en lo terrat,  no bàixia a prendre res de sa casa, 18 i  
Mt 24,18  18 i lo qui es tròbia en lo camp,  no tórnia a prendre sa túnica. 19 Emperò,  
Mt 24,20 20 Pregau, doncs, que vostra fugida  no esdevinga en hivern o en dia de  
Mt 24,21  aleshores gran tribulació, tal que  no n’hi ha hagut d’igual des del  
Mt 24,22  fins ara, ni n’hi haurà. 22 I si  no fossen abreviats aquells dies, ninguna  
Mt 24,23  lo Cristo està aquí”, o “Allí”,  no el cregau. 24 Puix s’alçaran falsos  
Mt 24,26  “Veus aquí que està en lo desert”,  no iscau. “Mirau que està en lo més  
Mt 24,26  en lo més escondit de la casa”,  no ho cregau. 27 Perquè així com lo  
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Mt 24,34 la porta. 34 En veritat vos dic que  no passarà aquesta generació fins que  
Mt 24,35 terra passaran, emperò mes paraules  no passaran. 36 »Mes d’aquell dia ni d’  
Mt 24,39  que Noè va entrar en l’arca, 39 i  no ho comprengueren fins que arribà lo  
Mt 24,42  l’altra. 42 Vetllau, doncs, puix  no sabeu a quina hora ha de venir vostre  
Mt 24,43  sens dubte estaria vetllant i  no deixaria minar sa casa. 44 Per lo tant, 
Mt 24,50  senyor del tal criat en lo dia que  no l’espera i a l’hora que menos pensa,  
Mt 25,Tit  i practicar bones obres per a què  no siam condemnats en sa segona vinguda i  
Mt 25,3 fàtues, havent pres ses llanternes,  no se’n portaren oli. 4 Emperò les  
Mt 25,9  dient: »–Com tal vegada  no bastaria per a nosaltres i per a  
Mt 25,12  dient: »–En veritat vos dic que  no us conec. 13 »Vetllau, doncs, pués no  
Mt 25,13  us conec. 13 »Vetllau, doncs, pués  no sabeu lo dia ni l’hora en què ha de  
Mt 25,24  caràcter dur, que segau allà a on  no haveu sembrat i que arreplegau allà a  
Mt 25,24  sembrat i que arreplegau allà a on  no haveu escampat. 25 I posseït de temor,  
Mt 25,26  tu sabies que sego allà a on  no sembro i que arreplego allà a on no he  
Mt 25,26 no sembro i que arreplego allà a on  no he espargit. 27 Doncs devies haver  
Mt 25,29  i tindrà abundància; emperò al que  no tinga, li serà llevat fins allò que  
Mt 25,42 a sos àngels. 42 Puix tinguí fam, i  no em donàreu menjar; tinguí set, i no em  
Mt 25,42 no em donàreu menjar; tinguí set, i  no em donàreu beure; 43 era foraster, i no 
Mt 25,43  donàreu beure; 43 era foraster, i  no m’allotjàreu; estava desnú, i no em  
Mt 25,43 i no m’allotjàreu; estava desnú, i  no em cobríreu; malalt, i en la presó, i  
Mt 25,43  cobríreu; malalt, i en la presó, i  no em vinguéreu a veure. 44 »Llavors ells  
Mt 25,44 o desnú, o malalt, o en la presó, i  no us havem servit? 45 »–Aleshores los  
Mt 25,45  veritat vos dic, que sempre que  no ho féreu ab un d’aquestos petits,  
Mt 26,5  ells deien: –No en dia de festa,  no sia el cas que succeesca algun alborot  
Mt 26,11 teniu pobres ab vosaltres, mes a mi  no em tindreu sempre. 12 »Puix, derramant  
Mt 26,24  l’home! Més li valdria al tal que  no hagués nat. 25 I responent Judes, qui  
Mt 26,29  29 I jo us dic, que des d’avui  no beuré més d’aquest fruit de la parra,  
Mt 26,35  que em sia precís morir ab vós, jo  no us negaré. I tots los demés deixebles  
Mt 26,39  pàssia de mi aquest calze. Emperò  no com jo vull, sinó com vós voleu. 40 I  
Mt 26,41  ab mi? 41 Vetllau i orau, perquè  no entreu en tentació. L’esperit, en  
Mt 26,42 ’n tornà i orà dient: –Pare meu, si  no pot passar aquest calze sens que jo el  
Mt 26,53 moriran. 53 ¿Per ventura penses que  no puc pregar a mon Pare, i em donarà a l’ 
Mt 26,55 vosaltres en lo temple ensenyant, i  no em prenguéreu. 56 Emperò tot això fou  
Mt 26,60  Jesús per a fer-lo morir. 60 I  no el trobaren, a pesar d’haver-se  
Mt 26,60  molts falsos testimonis. I  no el trobaren. Emperò a l’últim  
Mt 26,74  començà a maleir i a jurar que  no coneixia tal home. I en aquell punt lo  
Mt 27,12  dels sacerdots i per los ancians,  no respongué res. 13 Llavors li diu Pilat: 
Mt 27,14  coses testifiquen contra tu? 14 I  no li respongué a paraula alguna, de modo  
Mt 27,34  ab fel. I havent-lo gustat,  no el volgué beure. 35 I després que l’  
Mt 27,42  deien: 42 –Salvà a altres, i  no es pot salvar a si mateix! Si és lo rei 
Mt 27,64  lo sepulcre fins al tercer dia,  no sia que sos deixebles vinguen de nit i  
Mc 1,7 més fort que jo, davant del qual jo  no só digne de postrar-me per a desfer- 
Mc 1,22  instruïa com un que té potestat, i  no com los escribes. 23 I hi havia en la  
Mc 1,34  mals, i llançà molts dimonis, i  no els permetia dir que sabien qui era. 35 
Mc 1,44  lo despedí 44 dient-li: –Mira,  no ho digues a ningú; ans bé vés, presenta 
Mc 1,45  acontescut, de manera que Jesús ja  no podia entrar de manifest en la ciutat,  
Mc 2,2  i acudí tal multitud de gent que  no hi cabia, ni en la porta; i els  
Mc 2,4  que el duien entre quatre. 4 I com  no poguessen presentar-li al davant per  
Mc 2,17  los digué: –Los que estan bons  no necessiten de metge, sinó los que estan 
Mc 2,17  sinó los que estan malalts; puix  no he vingut a cridar justos, sinó  
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Mc 2,18  dejunen i vostres deixebles  no dejunen? 19 I Jesús los digué: –¿Per  
Mc 2,19 Mentres que tenen ab ells l’espòs,  no poden dejunar. 20 Emperò vindran dies  
Mc 2,24  per què fan en dissabte lo que  no és lícit? 25 I ell los digué: –¿No  
Mc 2,26  pans de la proposició, dels quals  no era lícit menjar-ne sinó als  
Mc 2,27  dissabte fou fet per a l’home, i  no l’home per al dissabte. 28 Així que el 
Mc 3,9 del tropell de la gent, a fi de que  no l’oprimís. 10 Perquè curava a molts,  
Mc 3,12  los amenaçava fortament per a què  no el descobrissen. 13 I pujant a una  
Mc 3,24  està dividit contra de si mateix,  no pot durar lo tal regne. 25 I si una  
Mc 3,25  dividida contra de si mateixa,  no pot permanèixer la tal casa. 26 I si  
Mc 3,26 contra de si mateix, està dividit i  no podrà durar, ans bé està cerca son fi.  
Mc 3,27  i robar ses alhajes si primer  no lliga al valent per a poder després  
Mc 4,5  altra caigué sobre pedregals, a on  no hi havia molta terra, i nasqué a l’  
Mc 4,5 terra, i nasqué a l’instant perquè  no hi havia fondària de terra; 6 però tan  
Mc 4,6  com isqué lo sol, s’abrusà, i com  no tenia arrel, se secà. 7 I altra caigué  
Mc 4,7  les espines i la sufocaren, i  no donà fruit. 8 I altra caigué en bona  
Mc 4,12  12 «Perquè mirant mírien, i  no vegen; i oient oiguen, i no  
Mc 4,12  i no vegen; i oient oiguen, i  no comprenguen; no sia que es  
Mc 4,12  i oient oiguen, i no comprenguen;  no sia que es convertesquen alguna vegada  
Mc 4,17 l’instant la reben ab goig, 17 mes  no tenen arrel en si, i així no dura sinó  
Mc 4,17 17 mes no tenen arrel en si, i així  no dura sinó per algun temps, i després,  
Mc 4,19  entrada, sufoquen la paraula, i  no dóna fruit algun. 20 I els sembrats en  
Mc 4,22 -la sobre un candelero? 22 Perquè  no hi ha cosa escondida que no s’haja de  
Mc 4,22  Perquè no hi ha cosa escondida que  no s’haja de manifestar, ni cosa feta en  
Mc 4,22  ni cosa feta en ocult que  no haja de fer-se pública. 23 Si algú té 
Mc 4,25  al que té, se li donarà; i al que  no té, fins allò que té li serà pres. 26  
Mc 4,34  sa capacitat d’oir-la. 34 I  no els parlava mai sens paràboles; mes  
Mc 4,38  desperten i li diuen: –Mestre, que  no us fa res que ens perdem? 39 I alçant- 
Mc 5,7  altíssim? Te conjuro per Déu que  no m’aturménties. 8 Puix li deia: «Ix de  
Mc 5,10 som molts. 10 I li pregava molt que  no l’expeŀlís d’aquella terra. 11 Estava 
Mc 5,19  deixàs estar ab ell. 19 Mes Jesús  no li permeté sinó que li digué: –Vés-te 
Mc 5,37  tingues temor, creu solament. 37 I  no permeté a ningú que el seguís, excepte  
Mc 5,39  brogit i estau plorant? La noia  no és morta, sinó que dorm. 40 I es  
Mc 6,3  Judes, i de Simó? ¿I ses germanes  no estan també aquí ab nosaltres? I s’  
Mc 6,5  sa casa, i entre sos parents. 5 I  no podia allí fer miracle algun; solament  
Mc 6,8  esperits impurs. 8 I els manà que  no se’n portassen res per al camí, ni  
Mc 6,9  se’n portassen sandàlies, i que  no es posassen dos túniques. 10 I els  
Mc 6,11  iscau d’allí. 11 I tots los que  no us rèbien ni vos escóltien, a l’eixir  
Mc 6,19  i el volia fer morir, emperò  no podia. 20 Perquè Herodes temia a Joan,  
Mc 6,26  i dels que estaven a taula ab ell,  no volgué disgustar-la, 27 sinó que  
Mc 6,31  molts los que anaven i venien, i  no tenien temps ni per a menjar. 32 I  
Mc 6,34  ells, perquè eren com ovelles que  no tenen pastor. I començà a ensenyar-  
Mc 6,36  la comarca i cómprien pans, perquè  no tenen res per a menjar. 37 I ell,  
Mc 6,50 els digué: –Teniu bon ànimo! Só jo,  no temau. 51 I se’n pujà ab ells a la  
Mc 6,52  en son interior. 52 Perquè encara  no havien comprès lo dels pans, puix son  
Mc 7,3  los fariseus i tots los jueus, si  no es renten les mans ab freqüència, no  
Mc 7,3  es renten les mans ab freqüència,  no mengen, seguint la tradició dels  
Mc 7,4  4 I quan tornen de la plaça,  no mengen si abans no es renten; i  
Mc 7,4  de la plaça, no mengen si abans  no es renten; i observen moltes altres  
Mc 7,5 preguntaven: –Per què tos deixebles  no van conforme a la tradició dels  
Mc 7,12  ofresca, a tu t’aprofitarà”: 12 i  no li permeteu que fàcia ninguna altra  
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Mc 7,18  extrínseca que entra en l’home  no el pot contaminar? 19 Puix no entra en  
Mc 7,19  home no el pot contaminar? 19 Puix  no entra en son cor, sinó que passa al  
Mc 7,24  i de Sidon. I entrant en una casa,  no volia que ningú ho sabés, mes no es  
Mc 7,24  no volia que ningú ho sabés, mes  no es pogué encobrir. 25 Perquè una dona  
Mc 7,27  saciar los fills, perquè  no és bo prendre lo pa dels fills i tirar  
Mc 7,36  distinctament. 36 I els manà que  no ho diguessen a ningú; emperò, com més  
Mc 8,1  vegada un gran número de gent i  no tenint què menjar, cridant Jesús a sos  
Mc 8,2  fa tres dies que estan ab mi i  no tenen què menjar. 3 I si els envio  
Mc 8,12  senyal? En veritat vos dic que  no es donarà senyal a esta generació. 13 I 
Mc 8,16  entre si dient: «Això és perquè  no tenim pa.» 17 I havent-ho conegut  
Mc 8,17  digué: –Què estau pensant? Perquè  no teniu pa? Encara no coneixeu ni  
Mc 8,17 pensant? Perquè no teniu pa? Encara  no coneixeu ni enteneu? Encara teniu  
Mc 8,18 obcecat vostre cor? 18 Tenint ulls,  no veeu? I tenint orelles, no oïu? I no us 
Mc 8,18  ulls, no veeu? I tenint orelles,  no oïu? I no us recordau? 19 »Quan jo  
Mc 8,18  veeu? I tenint orelles, no oïu? I  no us recordau? 19 »Quan jo partí los cinc 
Mc 8,21  digueren. 21 I els deia: –Puix com  no compreneu encara? 22 I vingueren a  
Mc 8,26  a ta casa, i si entres en lo lloc  no ho cónties a ningú del lloc. 27 E isqué 
Mc 8,33 –Fuig-me d’aquí, Satanàs, perquè  no trobes gust en les coses que són de  
Mc 8,39  ha alguns dels que estan aquí que  no tastaran la mort fins que vegen lo  
Mc 9,2  com una neu, de tal manera que  no hi ha blanquejador en lo món que puga  
Mc 9,5  i altre per a Elies. 5 Perquè ell  no sabia lo que es deia, puix estaven  
Mc 9,7 -lo. 7 I mirant luego al rodador,  no vegeren ab ells a ningú més que a  
Mc 9,17  deixebles que el llançassen, i  no pogueren. 18 I Jesús los respongué i  
Mc 9,24  i mut, jo t’ho mano: ix d’ell i  no éntries mai més en ell. 25 Aleshores,  
Mc 9,27  a soles: –Per què nosaltres  no el poguérem llançar? 28 I els digué:  
Mc 9,28  28 I els digué: –Aquesta raça  no pot eixir ab res més que ab l’oració i 
Mc 9,29 d’allí, atravessaren la Galilea, i  no volia que ningú ho sabés. 30 I  
Mc 9,31  al tercer dia. 31 Emperò estos  no entenien això que els deia, i temien lo 
Mc 9,36  rep a mi; i quiscun me rèbia a mi,  no rep a mi sinó a aquell que m’ha  
Mc 9,37  dimonis en ton nom, lo qual  no ens segueix, i l’hi havem prohibit. 38 
Mc 9,38  digué: –No l’hi prohibiu, puix  no hi ha ningú que faça miracles en mon  
Mc 9,39  parlar mal de mi. 39 Perquè qui  no és contra vosaltres, està per a  
Mc 9,40  de Cristo, en veritat vos dic que  no perdrà son gallardó. 41 »I quisvulla  
Mc 9,43  43 a on lo cuc d’aquells  no mor i lo foc mai s’apaga. 44 »I si ton 
Mc 9,45  45 a on lo cuc d’aquells  no mor i lo foc mai s’apaga. 46 »I si ton 
Mc 9,47  al foc de l’infern, 47 a on  no mor lo cuc d’aquells i lo foc mai s’  
Mc 10,8 8 i seran dos en una carn. Així que  no són ja dues sinó una carn. 9 Puix lo  
Mc 10,9  9 Puix lo que Déu juntà, l’home  no ho sepària. 10 I tornaren a preguntar- 
Mc 10,14  –Deixau venir a mi los infants i  no els ho destorbeu, perquè dels tals és  
Mc 10,15  15 En veritat vos dic que el que  no rèbia lo Regne de Déu com un infant, no 
Mc 10,15  lo Regne de Déu com un infant,  no entrarà en ell. 16 I abraçant-los i  
Mc 10,19 los manaments: No cometis adulteri,  no màties, no ròbies, no digues falsos  
Mc 10,19  No cometis adulteri, no màties,  no ròbies, no digues falsos testimonis, no 
Mc 10,19  adulteri, no màties, no ròbies,  no digues falsos testimonis, no faces  
Mc 10,19  no digues falsos testimonis,  no faces fraus, honra a ton pare i a ta  
Mc 10,27  als homes cosa impossible és, mes  no per a Déu. Perquè totes les coses són  
Mc 10,29  dient: –En veritat vos dic que  no hi ha ningú que haja deixat casa, o  
Mc 10,30  amor de mi i de l’evangeli 30 que  no rèbia cent vegades més, ara en aquest  
Mc 10,40  -se a ma dreta o a ma esquerra,  no està en mi lo donar-vos-ho, sinó a  
Mc 10,43  tenen poder sobre elles. 43 Emperò  no serà així entre vosaltres; ans bé, lo  
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Mc 10,45  45 Perquè fins lo Fill de l’home  no vingué per a ser servit, sinó per a  
Mc 11,2  un pollí fermat, sobre el qual  no s’ha sentat ningú encara; desfermau- 
Mc 11,13  ella alguna cosa. I quan hi arribà  no hi trobà més que fulles, perquè no era  
Mc 11,13  no hi trobà més que fulles, perquè  no era temps de figues. 14 I responent, li 
Mc 11,16 sitis dels que venien palomes. 16 I  no permetia que ningú transportàs vas  
Mc 11,23 ’t i tira’t al mar”, i en son cor  no dúbtia ans bé crega que succeirà lo que 
Mc 11,26  pecats. 26 Perquè si vosaltres  no perdonau, vostre Pare que està en lo  
Mc 11,31  que del cel, nos dirà: “Per què  no el creguéreu?” 32 Si diem “Dels homes”, 
Mc 12,14  sabem que sou home verídic i que  no teniu respectes humans, puix no mirau  
Mc 12,14 que no teniu respectes humans, puix  no mirau als homes per l’apariència, sinó 
Mc 12,14  ¿És lícit donar tribut al Cèsar o  no? 15 Li donarem o no li donarem? Ell,  
Mc 12,15  al Cèsar o no? 15 Li donarem o  no li donarem? Ell, comprenent la malícia  
Mc 12,19  lo germà d’algú i deixàs muller i  no tingués fills, que prenga son germà la  
Mc 12,22  mateix la prengueren los set, i  no deixaren descendència. I l’última de  
Mc 12,24  –¿No veeu que anau errats, perquè  no compreneu les Escriptures ni el poder  
Mc 12,26  als morts que han de ressuscitar,  ¿no haveu llegit en lo llibre de Moisès  
Mc 12,32  haveu dit bé que un és Déu i  no hi ha altre fora d’ell. 33 I amar-lo 
Mc 13,2  No quedarà pedra sobre pedra que  no sia derrocada. 3 I estant sentat en la  
Mc 13,7  de guerres i de rumors de guerres,  no temau, puix és precís que això sia;  
Mc 13,7 puix és precís que això sia; emperò  no serà encara el fi. 8 Perquè s’alçarà  
Mc 13,11  vos pòrtien per a ser entregats,  no premediteu lo que haveu de dir, sinó  
Mc 13,11 aquella hora vos serà donat; perquè  no sou vosaltres los que parlau, sinó l’  
Mc 13,14  lo profeta Daniel, que està a on  no deu (qui llegeix entenga), llavors los  
Mc 13,15 15 i el qui es tròbia en lo terrat,  no bàixia a la casa, ni éntria dins per a  
Mc 13,16  16 i el qui estiga en lo camp,  no tórnia atràs per a prendre son vestit.  
Mc 13,18  Pregau, doncs, perquè estes coses  no succeesquen en hivern. 19 Perquè en  
Mc 13,19  seran tals les tribulacions, quals  no han existit des del principi de la  
Mc 13,20 ara, ni hi seran. 20 I si el Senyor  no hagués abreviat aquells dies, no es  
Mc 13,20  no hagués abreviat aquells dies,  no es salvaria ninguna carn; emperò per  
13,21  el Cristo”, o: “Veus-el aquí”,  no ho cregau. 22 Puix s’alçaran falsos  
Mc 13,24  s’obscurirà el sol, i la lluna  no donarà son resplendor. 25 I cauran les  
Mc 13,30 la porta. 30 En veritat vos dic que  no passarà aquesta generació sens que tot  
Mc 13,31 terra passaran, emperò mes paraules  no passaran. 32 »Mes d’aquell dia ni d’  
Mc 13,33  compte, vetllau i orau, perquè  no sabeu quan serà el temps. 34 Així com  
Mc 13,35  vetllàs. 35 Vetllau, doncs, perquè  no sabeu quan vindrà l’amo de la casa, si 
Mc 14,2  Emperò deien: –No en dia de festa,  no fos cas que es mogués algun motí en lo  
Mc 14,7  vullau los podeu fer bé; mes a mi  no em teniu sempre. 8 Ella ha fet lo que  
Mc 14,25  25 En veritat vos dic, que  no beuré ja d’aquest fruit de la parra,  
Mc 14,29  s’escandalísien en vós, emperò jo  no. 30 I Jesús li digué: –En veritat te  
Mc 14,31  que jo mòria juntament ab vós,  no us negaré. I lo mateix deien també  
Mc 14,36  apartau de mi aquest calze; emperò  no lo que jo vull, sinó lo que vós. 37 I  
Mc 14,37  a Pere: –Simó, dorms? ¿Una hora  no has pogut vetllar ab mi? 38 Vetllau i  
Mc 14,38 ab mi? 38 Vetllau i orau, per a què  no entreu en tentació. L’esperit, en  
Mc 14,40  puix sos ulls estaven pesats, i  no sabien què respondre-li. 41 I tercera 
Mc 14,49 vosaltres ensenyant en lo temple, i  no em prenguéreu. Emperò les Escriptures  
Mc 14,55  de Jesús per a fer-lo morir, i  no el trobaven. 56 Perquè molts  
Mc 14,56  falsament contra d’ell, mes  no concordaven sos testimonis. 57 I alçant 
Mc 14,61  de tu? 61 Emperò ell callava, i  no respongué res. Li tornà a preguntar lo  
Mc 15,3  de moltes coses. Emperò ell  no respongué res. 4 I Pilat li preguntà  
Mc 15,23  a beure vi mesclat ab mirra, i  no el prengué. 24 I després d’haver-lo  
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Mc 15,31 ab los escribes: –A altres salvà, i  no es pot salvar a si mateix! 32 Lo  
Mc 16,6 que fou crucificat. Ha ressuscitat,  no està aquí, mirau lo siti a on lo  
Mc 16,8 tremolaven i estaven espavorides, i  no digueren res a ningú, perquè estaven  
Mc 16,11  era viu i que ella l’havia vist,  no ho cregueren. 12 Mes, després d’això,  
Mc 16,14 sa incredulitat i duresa de cor per  no haver cregut als que l’havien vist  
Mc 16,16 sia batejat, se salvarà; mes lo qui  no crega, se condemnarà. 17 I aquestos  
Mc 16,18 si beguessen alguna cosa mortífera,  no els danyarà; posaran les mans sobre  
Lc 1,7  i estatuts del Senyor. 7 I  no tenien fill algun, perquè Elisabet era  
Lc 1,15  serà gran davant del Senyor, i  no beurà vi ni altra beguda forta, i  
Lc 1,20  nova. 20 I tu et tornaràs mut i  no podràs parlar fins al dia en què això  
Lc 1,20  què això s’haja verificat, perquè  no has cregut mes paraules, que es  
Lc 1,22 tant en lo temple. 22 I quan isqué,  no els podia parlar, i comprengueren que  
Lc 1,33  Jacob per a sempre. 33 I son regne  no tindrà fi. 34 I digué Maria a l’àngel: 
Lc 1,34 a l’àngel: –Com serà això, puix jo  no conec baró? 35 I, responent, l’àngel  
Lc 1,37  estèril. 37 Perquè per a Déu  no hi ha res impossible. 38 I digué Maria: 
Lc 2,7  i lo reclinà en un pessebre, puix  no hi havia lloc per a ells en la posada.  
Lc 2,26 revelat per l’Esperit Sant que ell  no veuria la mort sens veure abans lo  
Lc 2,37  de vuitanta-quatre anys, la qual  no s’apartava del temple servint dia i  
Lc 2,45  entre los parents i coneguts. 45 I  no havent-lo trobat, regressaren a  
Lc 2,50  coses de mon Pare? 50 Emperò ells  no comprengueren les paraules que els  
Lc 3,8  fruits dignes d’arrepentiment i  no comenceu a dir dintre de vosaltres:  
Lc 3,9  dels arbres. Puix tot arbre que  no fa bon fruit, serà tallat i tirat al  
Lc 3,11 que té dos vestits, dónia’n al que  no en té; i lo qui té què menjar, faça lo  
Lc 3,16  vindrà un més fort que jo, de qui  no só digne de desfer la corretja de ses  
Lc 4,2  del diable. I en aquells dies  no menjà res, passats los quals tingué  
Lc 4,11  en ses mans, per a què ton peu  no ensopèguia en pedra alguna.” 12 I  
Lc 4,35  enmig de tots, isqué d’ell, i  no li féu dany algun. 36 I quedaren tots  
Lc 4,41  Fill de Déu. I ell los reprenia i  no els permetia dir que sabien que ell era 
Lc 4,42 ell estava, i lo detenien per a què  no s’apartàs d’ells. 43 Mes ell los  
Lc 5,Tit  Vocació de sant Mateu. Per què  no dejunaven los deixebles de Jesús. 1 I  
Lc 5,14 lo deixà la lepra. 14 I li manà que  no ho digués a ningú, ans bé: –Vés-te’n 
Lc 5,19 posar-lo davant d’ell. 19 Emperò  no sabent com fer-ho, a causa de la gran 
Lc 5,31  i digué: –Los que estan sans  no necessiten de metge, sinó los que estan 
Lc 5,36  lo nou romp lo vell, i ademés que  no cau bé lo pedaç nou ab lo vell. 37 I  
Lc 6,2  los deien: –Per què feu lo que  no és lícit en dissabte? 3 I Jesús,  
Lc 6,4  als que estaven ab ell, encara que  no podien menjar d’ells sinó tan sols los 
Lc 6,29  també. I al que et prenga la capa,  no t’opòsies tampoc a que se te’n duga  
Lc 6,30  i al que prenga lo que és teu,  no tórnies a demanar-li. 31 I el que  
Lc 6,37  vostre Pare. 37 »No judiqueu, i  no sereu judicats; no condemneu, i no  
Lc 6,37  »No judiqueu, i no sereu judicats;  no condemneu, i no sereu condemnats;  
Lc 6,37  no sereu judicats; no condemneu, i  no sereu condemnats; perdonau, i sereu  
Lc 6,41  la volva en l’ull de ton germà i  no t’adones de la biga que tens en ton  
Lc 6,42  germà, la volva de ton ull”,  no reparant tu la biga que tens en ton  
Lc 6,43  de l’ull de ton germà. 43 »Puix  no és bon arbre lo qui fa fruit mal, ni  
Lc 6,44  és conegut per son fruit. Puix  no es cullen figues dels arços, ni raïms  
Lc 6,46  me cridau: “Senyor, Senyor!”, i  no feu lo que jo us dic? 47 Tot aquell que 
Lc 6,48 fúria lo riu contra aquella casa, i  no pogué moure-la, perquè estava fundada 
Lc 6,49  roca. 49 Emperò, aquell que ou i  no fa, és semblant a un home que fabricà  
Lc 7,6  sos amics dient-li: –Senyor,  no us prengau tanta pena, puix jo no só  
Lc 7,6  no us prengau tanta pena, puix jo  no só digne de que vós entreu en ma casa.  
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Lc 7,23 pobres. 23 I benaventurat és lo qui  no s’escandalísia en mi. 24 I quan se n’ 
Lc 7,28  us dic que entre los nats de dones  no hi ha profeta major que Joan Baptista;  
Lc 7,30  de Déu en dany de si mateixos,  no essent batejats per aquell. 31 I digué  
Lc 7,32  dient: “Vos havem tocat flautes, i  no haveu ballat; nos havem lamentat, i no  
Lc 7,32 haveu ballat; nos havem lamentat, i  no haveu plorat.” 33 Perquè vingué Joan  
Lc 7,33 33 Perquè vingué Joan Baptista, que  no menjava pa ni bevia vi, i dieu: “Té lo  
Lc 7,42  l’altre, cinquanta. 42 Emperò com  no tinguessen de què pagar-lo, condonà  
Lc 7,44  dona? Jo entrí en ta casa i tu  no em donares aigua per a los peus; emperò 
Lc 7,45  emperò ella des de que ha entrat  no ha cessat de besar mos peus. 46 No  
Lc 8,6  i quan hagué nat, se secà, perquè  no tenia humor. 7 I altra caigué entre  
Lc 8,10  en paràboles, per a què »“veent  no vegen, i entenent no entenguen”. 11  
Lc 8,10  a què »“veent no vegen, i entenent  no entenguen”. 11 »És, doncs, aquesta  
Lc 8,12  paraula del cor d’ells per a què  no se sàlvien creent. 13 La que caigué  
Lc 8,13  goig la paraula quan l’ouen, però  no posa en ells arrel, puix per algun  
Lc 8,14  riqueses i plaiers d’esta vida, i  no donen fruit. 15 Emperò la que caigué en 
Lc 8,17  que entren vegen la llum. 17 Puix  no hi ha res encobert que no haja de ser  
Lc 8,17  17 Puix no hi ha res encobert que  no haja de ser manifest, ni res escondit  
Lc 8,17  ser manifest, ni res escondit que  no haja de descobrir-se i fer-se  
Lc 8,18  que té, se li donarà, i al que  no té, fins allò mateix que ell pensa  
Lc 8,19  a ell sa mare i sos germans, i  no podien acercar-se-li per raó del  
Lc 8,27  estava posseït dels dimonis, i  no portava vestit algun, ni habitava en  
Lc 8,28  de Déu altíssim? Te suplico que  no m’aturménties. 29 I és perquè manava a 
Lc 8,31  dimonis. 31 I li suplicaven que  no els manàs anar a l’abisme. 32 I estava 
Lc 8,49  Vés-te’n en pau. 49 Encara  no havia acabat de parlar, quan vingué un  
Lc 8,49  i li digué: –Ta filla és morta;  no incomòdies al Mestre. 50 Emperò a l’  
Lc 8,51  salva. 51 I quan arribà a la casa,  no deixà entrar ningú ab ell, sinó a Pere, 
Lc 8,52  d’ella. I ell digué: –No ploreu;  no és morta la noia, sinó que dorm. 53 I  
Lc 8,56  atordits; i ell los manà que  no diguessen a ningú lo que havia  
Lc 9,4  què entreu, permaneixeu en ella i  no iscau d’allí. 5 I si no hi hagués qui  
Lc 9,5  en ella i no iscau d’allí. 5 I si  no hi hagués qui us volgués rebre, eixint  
Lc 9,13  més que cinc pans i dos peixos, a  no ser que vajam nosaltres a comprar  
Lc 9,21  ell los apercebí, i manà que  no ho diguessen a ningú 22 dient-los:  
Lc 9,27  veritat que hi ha alguns aquí que  no gustaran la mort fins que vegen lo  
Lc 9,33  per a Moisès i altra per a Elies  –no sabent lo que es deia. 34 Mentres  
Lc 9,40 deixebles que el llançassen fora, i  no pogueren. 41 I responent Jesús digué:  
Lc 9,45  en mans dels homes. 45 Emperò ells  no entenien aquesta plàtica, i era per  
Lc 9,45  i era per ells tan obscura que  no la comprenien, i temien lo preguntar- 
Lc 9,49  i l’hi havem prohibit, perquè  no us segueix ab nosaltres. 50 I Jesús li  
Lc 9,50  –No l’hi prohibiu, perquè lo qui  no és contra nosaltres està per a  
Lc 9,53 per aparellar-li hospedatge. 53 I  no el reberen perquè lo seu semblant era  
Lc 9,56  esperit sou. 56 Lo Fill de l’home  no ha vingut a perdre les ànimes, sinó a  
Lc 9,58  aire, nius; mes lo Fill de l’home  no té a on reclinar lo cap. 59 I a un  
Lc 10,6  vostra pau sobre d’ell; i si  no, se’n tornarà a vosaltres. 7 I  
Lc 10,10  si en la ciutat en què entrareu  no us rebessen, eixint per ses places,  
Lc 10,20  i res vos danyarà. 20 Emperò  no us regositgeu d’això, que els esperits 
Lc 10,24  veure lo que vosaltres veeu, i  no ho vegeren; i oir lo que vosaltres oïu, 
Lc 10,24  i oir lo que vosaltres oïu, i  no ho oïren. 25 I veus aquí un doctor de  
Lc 10,40  vingué a ell, i li digué: –Senyor,  ¿no veeu com ma germana m’ha deixat sola  
Lc 10,42 ha escollit la millor part, la qual  no li serà presa. 11,Tit Capítol XI L’  
Lc 11,4  a tots los que ens deuen. I  no ens deixeu caure en la tentació; ans  
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Lc 11,6 d’arribar de jornada un amic meu i  no tinc res que donar-li.” 7 I si l’  
Lc 11,7  meves criatures són al llit ab mi,  no em puc llevar a donar-te’ls.” 8 I si 
Lc 11,8 trucar a la porta, jo us dic que si  no es llevàs a donar-los-hi per raó de 
Lc 11,23 repartirà ses despulles. 23 »Lo qui  no està ab mi, contra mi està. I el qui no 
Lc 11,23  ab mi, contra mi està. I el qui  no arreplega ab mi, escampa. 24 »Quan l’  
Lc 11,24 llocs àridos, cercant repòs. I quan  no el troba, diu: “Me’n tornaré a ma casa 
Lc 11,29 una raça perversa. Demana senyal, i  no se li donarà senyal sinó lo senyal del  
Lc 11,35  de que la llum que hi ha en tu  no sien tenebres. 36 I així, si tot ton  
Lc 11,38  i a dir dintre de si: «Per què  no s’haurà rentat antes de dinar?» 39 I  
Lc 11,40  féu lo que està de part de fora,  no ha fet també lo que està de part de  
Lc 11,44  que sou com los sepulcres que  no es veuen, i sobre los que caminen los  
Lc 11,46 carregau los homes ab càrregues que  no poden dur, i vosaltres no les tocau ni  
Lc 11,46  que no poden dur, i vosaltres  no les tocau ni ab la punta del dit! 47  
Lc 11,52 de la clau de la ciència! Vosaltres  no entràreu, i ho prohibíreu als que hi  
Lc 12,2 fariseus, que és hipocresia. 2 Puix  no hi ha cosa encoberta que no s’haja de  
Lc 12,2  2 Puix no hi ha cosa encoberta que  no s’haja de descobrir, ni res ocult que  
Lc 12,2 haja de descobrir, ni res ocult que  no s’haja de saber. 3 Perquè les coses  
Lc 12,4  doncs, amics meus, vos dic que  no temau aquells que maten lo cos i  
Lc 12,4  que maten lo cos i després d’això  no poden fer res més. 5 Emperò jo us  
Lc 12,6  cinc aucellets per dos diners, i  no obstant ningú d’ells és olvidat de  
Lc 12,7  cap estan tots contats. Doncs,  no temau, perquè més valeu vosaltres que  
Lc 12,10  contra de l’Esperit Sant,  no tindrà perdó. 11 »I quan vos pòrtien a  
Lc 12,11 i als magistrats i a les potestats,  no passeu cuidado de lo que haveu de dir o 
Lc 12,15 avarícia, puix la vida de cada qual  no està en l’abundància de les coses que  
Lc 12,17  si, dient: “Què faré jo, perquè  no tinc a on recollir mos fruits?” 18 I  
Lc 12,21  passa al que atresora per a si i  no és ric envers Déu. 22 I digué a sos  
Lc 12,24  vestit. 24 Reparau los corbs, que  no sembren, ni seguen, ni tenen rebost, ni 
Lc 12,26  colze a sa estatura? 26 Doncs, si  no teniu poder per a les coses més  
Lc 12,27  27 Mirau los lliris com creixen:  no treballen, ni filen; puix jo us dic que 
Lc 12,29 a lo que haveu de menjar o beure, i  no tingau l’ànimo suspès. 30 Puix totes  
Lc 12,33 i feu almoina. Feu-vos bosses que  no es tórnien velles, tresor en lo cel que 
Lc 12,39  lo lladre, vetllaria sens dubte i  no deixaria foradar sa casa. 40 Estau,  
Lc 12,46  del tal sirvent en lo dia que  no l’espera i a l’hora que no sap, i lo  
Lc 12,46  que no l’espera i a l’hora que  no sap, i lo separarà i li donarà sa part  
Lc 12,47  sabia la voluntat de son senyor, i  no es posà a punt, i no obrà segons sa  
Lc 12,47  son senyor, i no es posà a punt, i  no obrà segons sa voluntat, serà molt  
Lc 12,48 serà molt assotat. 48 Emperò lo qui  no la sabé i féu coses dignes de càstig,  
Lc 12,51  posar pau en la terra? Vos dic que  no, ans bé desunió. 52 Puix d’aquí en  
Lc 12,56 del cel i de la terra, ¿com, doncs,  no sabeu reconèixer lo temps present? 57  
Lc 12,57  lo temps present? 57 »I ¿per què  no judicau per vosaltres mateixos lo que  
Lc 12,58 -te d’ell en lo camí, a fi de que  no et pòrtia al jutge, i lo jutge t’  
Lc 12,59 te pòsia en la presó. 59 Te dic que  no eixiràs d’allí fins haver pagat l’  
Lc 13,3  patit tals coses? 3 Vos dic que  no. Emperò si no us arrepentiu, vos  
Lc 13,3  coses? 3 Vos dic que no. Emperò si  no us arrepentiu, vos perdreu tots de la  
Lc 13,5  de Jerusalem? 5 Vos dic que  no. Emperò si no us arrepentiu, tots  
Lc 13,5  5 Vos dic que no. Emperò si  no us arrepentiu, tots vosaltres  
Lc 13,6  i anà a buscar fruit en ella, i  no n’hi trobà. 7 I digué al vinyader:  
Lc 13,7  cercar fruit en aquesta figuera, i  no n’hi trobo. Talla-la, doncs. Per què 
Lc 13,9  9 a veure si així dóna fruit, i si  no, la tallareu després. 10 I els  
Lc 13,11  divuit anys i tan encorbada que  no podia mirar en alt. 12 Quan Jesús la  
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Lc 13,14  aqueixos veniu i que us cúria, mes  no en dissabte. 15 Mes lo Senyor,  
Lc 13,15  –Hipòcrites! ¿Cada u de vosaltres  no desferma en dissabte son bou o son ase  
Lc 13,15  bou o son ase de la menjadora, i  no el mena a abeurar? 16 ¿I a esta filla  
Lc 13,16  lligada, com veeu, divuit anys,  no convenia deslligar-la d’aquest llaç  
Lc 13,24  dic que molts procuraran entrar i  no podran. 25 »I quan lo pare de famílies  
Lc 13,33  i demà, i lo dia següent, perquè  no cap que un profeta mòria fora de  
Lc 13,34  aucell sa niuada sota ses ales, i  no ho volgueres? 35 Veus aquí que vostra  
Lc 13,35 casa quedarà deserta. I vos dic que  no em veureu fins que arríbia lo dia en  
Lc 14,5  son bou o son ase caigut en un pou  no el tragui immediatament encara que sia  
Lc 14,6 encara que sia dia de dissabte? 6 I  no li podien respondre a estes coses. 7 I  
Lc 14,8  8 –Quan sies convidat a bodes,  no t’assénties en lo primer siti, no sia  
Lc 14,8  no t’assénties en lo primer siti,  no sia que hi haja allí altre convidat de  
Lc 14,12  –Quan dónies un dinar o un sopar,  no convidis a tos amics, ni a tos germans, 
Lc 14,12 a tos parents, ni a tos veïns rics,  no sia que et tórnien a convidar, i te sia 
Lc 14,14  14 I seràs benaventurat, perquè  no tenen ab què correspondre’t; emperò te 
Lc 14,20 altre: »–He pres muller, i per això  no hi puc anar. 21 »I tornant-se’n lo  
Lc 14,26  los digué: 26 –Si algú ve a mi i  no avorreix a son pare i a sa mare, i  
Lc 14,26  i germanes, i fins sa pròpia vida,  no pot ser mon deixeble. 27 I el qui no  
Lc 14,27  pot ser mon deixeble. 27 I el qui  no porta sa creu i no em segueix, tampoc  
Lc 14,27  27 I el qui no porta sa creu i  no em segueix, tampoc serà mon deixeble.  
Lc 14,28  és que, volent edificar una torre,  no fa càlculs primer dels gastos que són  
Lc 14,29  d’haver posat los fonaments i  no poder-la acabar, tots quants la vegen 
Lc 14,30  home començà a edificar, però  no ha pogut concloure.” 31 »O qui és lo  
Lc 14,31 eixir a pelear contra un altre rei,  no considera despai abans si podrà ab deu  
Lc 14,33 lo tant, qualsevol de vosaltres que  no renunciï tot quant posseeix no pot ser  
Lc 14,33  que no renunciï tot quant posseeix  no pot ser mon deixeble. 34 »Bona és la  
Lc 15,4  ovelles i havent-ne perdut una,  no deixa les noranta-nou en lo desert i  
Lc 15,4  les noranta-nou en lo desert i  no va en busca de la que es perdé fins  
Lc 15,7  que per a noranta-nou justos que  no necessiten penitència. 8 »O qui és la  
Lc 15,8  deu dracmes, si en perdés una  no encén una candela, i escombrant la  
Lc 15,8  una candela, i escombrant la casa,  no la busca ab cuidado fins a trobar-la? 
Lc 15,19  contra el cel i contra vós. 19 Ja  no só digne de ser anomenat fill vostre;  
Lc 15,21  contra el cel i contra de vós. Ja  no só digne de ser apellidat fill vostre.  
Lc 15,28  salut. 28 »Llavors ell s’irrità i  no volia entrar. Emperò, eixint son pare,  
Lc 16,2  compte de ta majordomia, perquè ja  no podràs administrar més mos béns. 3  
Lc 16,3  amo me pren l’administració? Jo  no só bo per a cavar, i me dono vergonya  
Lc 16,11 és injust en lo molt. 11 Si, doncs,  no haveu estat fiels en les riqueses  
Lc 16,12  us fiarà les verdaderes? 12 I si  no fóreu fiels en lo dels altres, lo que  
Lc 16,17  que pàssien lo cel i la terra, que  no que déixia de complir-se una sola  
Lc 16,25  tos béns en ta vida, i que Làssaro  no rebé sinó mals. Així és que ara ell és  
Lc 16,26  vullen passar d’aquí a vosaltres  no poden, ni tampoc d’allà a aquí. 27 »I  
Lc 16,28  a fi de que los testifíquia açò,  no sia que vinguen ells també a aquest  
Lc 16,31  31 I Abraham li digué: »–Si  no ouen a Moisès ni als Profetes, encara  
Lc 17,1 a sos deixebles: –És impossible que  no vinguen escàndols. Emperò, ai d’aquell 
Lc 17,2  de molí i lo tirassen al mar, que  no que escandalisàs a un d’aquestos  
Lc 17,10  féu lo que li manà? 10 Jo crec que  no. Així també vosaltres, quan façau totes 
Lc 17,17  Jesús i digué: –¿Per ventura  no són deu los que quedaren nets? ¿A on  
Lc 17,20 respongué i digué: –Lo Regne de Déu  no vindrà de manera que es faça observar,  
Lc 17,22 un dels dies del Fill de l’home, i  no el veureu. 23 I vos diran: “Veu’s-el 
Lc 17,23 ’s-el aquí” o “Veu’s-el allí”:  no hi vullau anar, ni els seguiu. 24  
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Lc 17,31 i tinga ses alhajes dintre de casa,  no bàixia a prendre-les. I el qui es  
Lc 18,1 -los que convé orar contínuament i  no defallir, 2 dient: –Hi havia un jutge  
Lc 18,2 havia un jutge en certa ciutat, que  no tenia temor de Déu ni respecte als  
Lc 18,4  contrari. 4 »I ell en molt temps  no ho volgué. Mes després digué entre si:  
Lc 18,4 després digué entre si: “Encara que  no temo a Déu ni tinc respecte als homes,  
Lc 18,5  li faré justícia, a fi de que  no vinga tantes vegades a molestar-me.”  
Lc 18,7  que diu aquest jutge pervers. 7 ¿I  no farà, doncs, Déu, justícia a sos  
Lc 18,11  “Oh Déu!, gràcies vos dono perquè  no só com los altres homes, que són  
Lc 18,13  al contrari, estant apartat,  no s’atrevia ni a alçar los ulls al cel,  
Lc 18,14  14 »Vos declaro que est, i  no aquell, se’n tornà justificat a sa  
Lc 18,16  que vinguen a mi los infants i  no els ho impediu, perquè dels tals és lo  
Lc 18,17  17 En veritat vos dic que lo qui  no rèbia lo Regne de Déu com un infant, no 
Lc 18,17  lo Regne de Déu com un infant,  no entrarà en ell. 18 I un home principal  
Lc 18,20  Ja saps los manaments: No mataràs,  no fornicaràs, no robaràs, no llevaràs  
Lc 18,20  No mataràs, no fornicaràs,  no robaràs, no llevaràs falsos testimonis, 
Lc 18,20 mataràs, no fornicaràs, no robaràs,  no llevaràs falsos testimonis, honra a ton 
Lc 18,29  los digué: –En veritat vos dic que  no hi ha ningú que haja deixat casa, o  
Lc 18,30  fills, per lo Regne de Déu, 30 que  no rèbia molt més en aquest món, i en lo  
Lc 18,34  dia ressuscitarà. 34 Mes ells  no comprengueren res d’això, ans bé  
Lc 18,34  era impenetrable per a ells i  no entenien lo que els deia. 35 I succeí  
Lc 19,3  a Jesús i conèixer-lo; emperò  no podia, a causa de la molta gent i  
Lc 19,21  d’un geni dur, que preneu lo que  no haveu depositat i segau lo que no haveu 
Lc 19,21  no haveu depositat i segau lo que  no haveu sembrat. 22 »Llavors ell li  
Lc 19,22  dur, que me’n porto lo que  no he depositat i sego lo que no he  
Lc 19,22  que no he depositat i sego lo que  no he sembrat; 23 doncs, per què no  
Lc 19,23  no he sembrat; 23 doncs, per què  no posares mon diner al banc, a fi de que  
Lc 19,26 donarà, i tindrà més; emperò al que  no té, se li prendrà fins allò que té. 27  
Lc 19,27 en quant a aquells enemics meus que  no volgueren que jo regnàs sobre ells,  
Lc 19,44 tos fills que estan dintre de tu, i  no deixaran pedra sobre pedra en tu, per  
Lc 19,48  cercaven com fer-lo morir. 48 I  no sabien què fer-se ab ell, puix tot lo 
Lc 20,5  que del cel, dirà: “Puix per què  no el creguéreu?” 6 I si diem que dels  
Lc 20,7  era profeta. 7 I respongueren que  no sabien d’a on era. 8 I Jesús los  
Lc 20,21  i ensenyau lo que és just, i que  no teniu respecte a persones, sinó que  
Lc 20,22  lícit pagar lo tribut al Cèsar, o  no? 23 I ell, coneixent sa mala fe, los  
Lc 20,26  i a Déu lo que és de Déu. 26 I  no pogueren reprendre ses paraules davant  
Lc 20,28  lo germà d’algú tenint muller, i  no deixàs fills, que es càsia ab ella son  
Lc 20,36  donats en matrimoni, 36 perquè ja  no podran morir-se més, per quant seran  
Lc 20,38  d’Isaac, i lo Déu de Jacob.” 38 I  no és Déu de morts sinó de vius, perquè  
Lc 20,40 has dit bé. 40 I des d’aquell punt  no s’atrevien a fer-li més preguntes.  
Lc 21,6  serà destruït, de tal manera que  no quedarà pedra sobre pedra. 7 I ells li  
Lc 21,8  se? 8 Ell digué: –Teniu compte que  no us engànyien. Perquè molts vindran en  
Lc 21,9  rumors de guerres i de sedicions,  no us atemoriseu: perquè és necessari que  
Lc 21,9  que això succeesca primer, mes  no serà tan prest lo fi. 10 Llavors los  
Lc 21,14 14 Fixeu, doncs, en vostres cors lo  no pensar antes com haveu de respondre, 15 
Lc 21,15  una boca i una sabiduria a la que  no podran resistir ni contradir tots  
Lc 21,21  i los que es tròbien en los camps,  no éntrien. 22 Perquè aquestos dies són  
Lc 21,32  de Déu. 32 En veritat vos dic que  no passarà aquesta generació sens que  
Lc 21,33 terra passaran, emperò mes paraules  no passaran. 34 Teniu-vos, doncs,  
Lc 21,34  34 Teniu-vos, doncs, compte,  no sia que vostres cors s’engordesquen ab 
Lc 22,16 ma passió! 16 Perquè vos dic que ja  no menjaré més d’ella fins que tinga son  
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Lc 22,18  vosaltres, 18 perquè vos dic que  no beuré més del fruit de la parra fins  
Lc 22,26  són apellidats benefactors. 26 Que  no sia així ab vosaltres; ans bé, lo qui  
Lc 22,32  pregat per a tu a fi de que ta fe  no et fàltia. Quan, doncs, estigues  
Lc 22,34  Jesús li digué: –Te dic, Pere, que  no cantarà avui lo gall sens que hages  
Lc 22,36  i així mateix alforja; i qui  no té espasa, venga sa túnica i ne  
Lc 22,40  allí, los digué: –Orau a fi de que  no caigau en tentació. 41 I apartant-se  
Lc 22,42  de mi aquest calze. Emperò  no es faça ma voluntat sinó la vostra. 43  
Lc 22,46  Alçau-vos i orau a fi de que  no entreu en la tentació. 47 I encara  
Lc 22,53  los dies ab vosaltres en lo temple  no posàreu les mans sobre mi. Emperò  
Lc 22,57  57 Mes ell lo negà dient: –Dona,  no el conec. 58 Al cap d’un poc, veent- 
Lc 22,58  d’aquells. Mes Pere digué: –Home,  no ho só. 59 I passant com cosa d’una  
Lc 22,60  també. 60 I digué Pere: –Home,  no sé lo que et dius. I en aquell mateix  
Lc 22,67  los respongué: –Si us ho digués,  no em creuríeu. 68 I si jo us pregunto, no 
Lc 22,68  creuríeu. 68 I si jo us pregunto,  no em respondreu ni em deixareu llibre. 69 
Lc 23,9  moltes preguntes. Emperò Jesús  no responia res. 10 Entretant los prínceps 
Lc 23,14  lo interrogat davant de vosaltres,  no l’he trobat culpable de ningun dels  
Lc 23,15  jo us dirigí a ell, i sembla que  no se li ha provat res per lo que meresca  
Lc 23,22  –Puix quin mal ha fet aquest? Jo  no trobo res en ell que meresca la mort;  
Lc 23,28 elles, digué: –Filles de Jerusalem,  no ploreu sobre mi, ans bé plorau sobre  
Lc 23,29  les estèrils, i los ventres que  no concebiren, i los pits que no  
Lc 23,29  que no concebiren, i los pits que  no alletaren.” 30 Aleshores començaran a  
Lc 23,34 deia: –Pare, perdonau-los, perquè  no saben lo que fan. I dividiren sos  
Lc 23,41  crims mereixien; emperò aquest  no ha fet ningun mal. 42 I deia a Jesús:  
Lc 23,51  i home virtuós i just 51 (que  no havia consentit en lo consell, ni en lo 
Lc 24,3  3 Mes, havent entrat dins,  no trobaren lo cos del Senyor Jesús. 4 I  
Lc 24,11  per un desvari estes paraules i  no les cregueren. 12 Emperò, alçant-se  
Lc 24,16  estaven com detinguts per a què  no el coneguessen. 17 I els digué: –Què  
Lc 24,18  ets tan foraster en Jerusalem, que  no sàpies lo que ha passat allí aquestos  
Lc 24,21 seria lo qui rescataria a Israel, i  no obstant, després de tot això, avui és  
Lc 24,23  antes de dia a son sepulcre 23 i  no havent trobat son cos, tornaren dient  
Lc 24,24 dones les havien referit; mes a ell  no el trobaren. 25 I ell los digué  
Lc 24,26  que los profetes han dit! 26 Puix,  ¿no era menester que el Cristo patís  
Lc 24,36  –La pau sia ab vosaltres; só jo,  no temau. 37 Emperò ells, torbats i  
Lc 24,39  Palpau i considerau que un esperit  no té carn ni ossos, com vosaltres veeu  
Lc 24,41 los peus. 41 Emperò com ells encara  no acabassen de creure’l, estant  
Jn 1,5  en les tenebres, i les tenebres  no la comprengueren. 6 Hi hagué un home  
Jn 1,10  món ha estat fet per ell, i el món  no el conegué. 11 Vingué a sa pròpia casa, 
Jn 1,11 Vingué a sa pròpia casa, i els seus  no el reberen. 12 Mes, a tots los que el  
Jn 1,13 fer-se fills de Déu. 13 Los quals  no han nat de la sang, ni de la voluntat  
Jn 1,20  qui ets? 20 Puix ell confessà i  no negà, i confessà: –Jo no só lo Cristo.  
Jn 1,20 confessà i no negà, i confessà: –Jo  no só lo Cristo. 21 I li preguntaren:  
Jn 1,25  –Per què, doncs, bateges tu si  no ets ni el Cristo, ni l’Elies, ni el  
Jn 1,26  enmig de vosaltres hi ha un a qui  no coneixeu. 27 Ell és lo qui ha de venir  
Jn 1,27  ha estat preferit a mi i a qui jo  no só digne de deslligar la corretja de la 
Jn 1,31  ell era abans que jo.” 31 I jo  no el coneixia; emperò per a què fos  
Jn 1,33  i posar-se sobre d’ell. 33 Jo  no el coneixia, emperò lo qui m’envià a  
Jn 1,47  aquí un verdader israelita, en qui  no hi ha engany! 48 Natanael li digué: –A  
Jn 2,4  què tinc jo que fer ab vós? Encara  no és arribada ma hora. 5 Sa mare digué  
Jn 2,9  aquesta aigua convertida en vi, i  no sabent d’a on l’havien treta, encara  
Jn 2,10  begut molt, ne serveixen del que  no és tan bo; emperò tu has guardat fins  
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Jn 2,16  los digué: –Traeu això d’aquí, i  no feu la casa de mon Pare casa de tràfic. 
Jn 2,24  miracles que feia. 24 Emperò Jesús  no es fiava d’ells perquè els coneixia a  
Jn 2,25  perquè els coneixia a tots 25 i  no necessitava que ningú li donàs  
Jn 3,2 fer los miracles que vós feu si Déu  no és ab ell. 3 Respongué Jesús i li  
Jn 3,5  jo et dic que, a menos que un home  no renasca de l’aigua i de l’Esperit  
Jn 3,5  de l’aigua i de l’Esperit Sant,  no pot entrar en lo Regne de Déu. 6 Lo qui 
Jn 3,8  qualsevol part, i ous sa veu, mes  no saps d’a on ve, ni a on va. Lo mateix  
Jn 3,11  lo que havem vist, i vosaltres  no admeteu lo nostre testimoni. 12 Si no  
Jn 3,12  admeteu lo nostre testimoni. 12 Si  no creeu quan vos parlo de les coses de la 
Jn 3,15  a fi de que tothom que creu en ell  no peresca, ans bé tinga la vida eterna.  
Jn 3,16  a fi de que tothom que creu en ell  no peresca, ans bé tinga la vida eterna.  
Jn 3,17  tinga la vida eterna. 17 Puix Déu  no ha enviat son Fill al món per a  
Jn 3,18  ell. 18 Qualsevol que creu en ell  no és condemnat, emperò qui no creu és ja  
Jn 3,18  en ell no és condemnat, emperò qui  no creu és ja condemnat per això mateix  
Jn 3,18 és ja condemnat per això mateix que  no creu en lo nom de l’unigènit Fill de  
Jn 3,20  que obra mal avorreix la llum, i  no s’acerca a la llum per temor de que  
Jn 3,20  la llum per temor de que ses obres  no sien reprovades. 21 Emperò qui obra  
Jn 3,24  24 Puix llavors Joan encara  no havia estat posat en la presó. 25 I se  
Jn 3,27 27 Joan respongué i digué: –L’home  no pot rebre res sinó que li sia donat del 
Jn 3,28  sou testimoni de que diguí: “Jo  no só lo Cristo, sinó que he estat enviat  
Jn 3,34  diu paraules de Déu, puix Déu  no li donà l’Esperit ab mida. 35 Lo Pare  
Jn 3,36  lo Fill té la vida eterna; mes qui  no creu en lo Fill no veurà la vida, sinó  
Jn 3,36  eterna; mes qui no creu en lo Fill  no veurà la vida, sinó que la ira de Déu  
Jn 4,2  més que Joan 2 (encara que Jesús  no batejava per si mateix sinó per medi de 
Jn 4,9  que só samaritana? Puix los jueus  no tenen tracte ab los samaritans. 10  
Jn 4,11  11 Li diu la dona: –Senyor, vós  no teniu ab què traure-la, i lo pou és  
Jn 4,13  bega de l’aigua que jo li donaré,  no tindrà mai més set, 14 ans bé l’aigua  
Jn 4,17  17 Respongué la dona i digué: –Jo  no tinc marit. Jesús li digué: –Tens raó  
Jn 4,17  li digué: –Tens raó de dir que  no tens marit, 18 perquè cinc marits has  
Jn 4,18 marits has tingut i el que tens ara  no és marit teu. En això has dit veritat.  
Jn 4,21  me que ve l’hora en què vosaltres  no adorareu al Pare en aquesta muntanya ni 
Jn 4,22  22 Vosaltres adorau lo que  no coneixeu; nosaltres, emperò, adoram lo  
Jn 4,32  -me un menjar que vosaltres  no coneixeu. 33 Los deixebles se deien uns 
Jn 4,38  he enviat a segar lo que vosaltres  no haveu treballat; altres treballaren, i  
Jn 4,42  parlar. 42 I deien a la dona: –Ja  no creem per lo que tu has dit, puix  
Jn 4,44  donà testimoni de que un profeta  no és honrat en sa pàtria. 45 Arribat,  
Jn 4,48  doncs, li digué: –Vosaltres, si  no veeu miracles i prodigis, no creeu. 49  
Jn 4,48  si no veeu miracles i prodigis,  no creeu. 49 Aquell noble li digué:  
Jn 5,7 Lo malalt li respongué: –Senyor, jo  no tinc ningú que em fíquia en la piscina  
Jn 5,13  13 Emperò lo qui havia estat curat  no sabia qui era, perquè Jesús s’havia  
Jn 5,14  –Ja veus que has estat curat;  no pèquies més, no sia que et succeesca  
Jn 5,14  has estat curat; no pèquies més,  no sia que et succeesca alguna cosa  
Jn 5,18 molt més com fer-lo morir, perquè  no solament trencava lo dissabte, sinó que 
Jn 5,19  en veritat vos dic que el Fill  no pot fer per si cosa alguna, sinó lo que 
Jn 5,23  així com honren al Pare. Lo qui  no honra al Fill, tampoc honra al Pare que 
Jn 5,24  m’ha enviat, té la vida eterna i  no sofrirà condemnació, sinó que ha passat 
Jn 5,30 sa condemnació. 30 »Jo de mi mateix  no puc fer cosa alguna. Judico segons oic, 
Jn 5,30  oic, i mon judici és just, puix  no busco ma voluntat sinó la voluntat d’  
Jn 5,31  de mi mateix, mon testimoni  no és verdader. 32 Un altre és lo qui dóna 
Jn 5,34  a la veritat. 34 Emperò jo  no prenc testimoni d’home, sinó que dic  
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Jn 5,38  vist son semblant. 38 I sa paraula  no està habitant en vosaltres, perquè no  
Jn 5,38  està habitant en vosaltres, perquè  no creeu a aquell a qui ell ha enviat. 39  
Jn 5,40 les que donen testimoni de mi. 40 I  no voleu venir a mi perquè tingau vida. 41 
Jn 5,41  a mi perquè tingau vida. 41 »Jo  no rebo glòria dels homes. 42 Mes jo us  
Jn 5,42 dels homes. 42 Mes jo us conec, que  no teniu l’amor de Déu en vosaltres. 43  
Jn 5,43  Jo he vingut en nom de mon Pare, i  no em rebeu; si vingués un altre en son  
Jn 5,44 rebeu glòria los uns dels altres, i  no cercau la glòria que ve de Déu  
Jn 5,47  ell escrigué de mi. 47 Mes si  no creeu en sos escrits, ¿com creureu en  
Jn 6,7  –Dos-cents diners de pa  no els basten per a donar-ne un bocí a  
Jn 6,12  bocins que han sobrat, a fi de que  no es pèrdia res. 13 Los recolliren,  
Jn 6,17  I era ja de nit, i Jesús encara  no havia vingut a ells. 18 I el mar  
Jn 6,20  20 Emperò ell los diu: –Só jo,  no temau. 21 Volgueren, doncs, rebre-lo  
Jn 6,22  a l’altre costat del mar vegé que  no hi havia allí més que una barca, i que  
Jn 6,22 allí més que una barca, i que Jesús  no hi havia entrat ab sos deixebles, sinó  
Jn 6,24  doncs, vist la turba que Jesús  no estava allí, ni tampoc sos deixebles,  
Jn 6,26  jo us dic que vosaltres me cercau,  no per raó dels miracles que haveu vist,  
Jn 6,27  pans i vos saciàreu. 27 Treballau,  no per lo menjar que es consum, sinó per  
Jn 6,32  en veritat jo us dic: Moisès  no us donà lo pa del cel, mes mon Pare és  
Jn 6,35  lo pa de vida: aquell que ve a mi  no tindrà fam, i aquell que creu en mi no  
Jn 6,35 tindrà fam, i aquell que creu en mi  no tindrà mai més set. 36 Emperò jo us  
Jn 6,36  jo us diguí que m’haveu vist i  no creeu. 37 Tot lo que el Pare me dóna,  
Jn 6,37  a mi, i aquell que a mi vinga,  no el llançaré fora. 38 Puix he baixat del 
Jn 6,38  fora. 38 Puix he baixat del cel,  no per a fer ma voluntat, sinó la voluntat 
Jn 6,39  del Pare que m’ha enviat: que jo  no pèrdia res de tot lo que m’ha donat,  
Jn 6,44  44 Ningú pot venir a mi si  no és que el pòrtia lo Pare que m’ha  
Jn 6,50  cel per a què lo qui méngia d’ell  no mòria. 51 Jo só lo pa viu que he baixat 
Jn 6,53  veritat, en veritat vos dic que si  no menjau la carn del Fill de l’home i no 
Jn 6,53  la carn del Fill de l’home i  no beveu sa sang, no tindreu vida en  
Jn 6,53 Fill de l’home i no beveu sa sang,  no tindreu vida en vosaltres. 54 Qui menja 
Jn 6,63 Esperit és lo qui vivifica; la carn  no aprofita per a res. Les paraules que jo 
Jn 6,64  entre vosaltres hi ha alguns que  no creuen. Puix Jesús sabia des del  
Jn 6,64  des del principi qui eren los que  no creien i qui seria lo qui l’havia d’  
Jn 6,65  ningú pot venir a mi si mon Pare  no l’hi concedeix. 66 Des d’aquella hora 
Jn 6,66  se retiraren de sa comitiva i ja  no anaven ab ell. 67 Per lo que Jesús  
Jn 7,1  coses, anava Jesús per la Galilea,  no volent passar per la Judea perquè los  
Jn 7,6 Llavors Jesús los digué: –Mon temps  no ha arribat encara; mes vostre temps  
Jn 7,7 està preparat. 7 A vosaltres lo món  no pot avorrir-vos, mes a mi m’  
Jn 7,8  8 Pujau vosaltres a eixa festa; jo  no vaig encara a eixa festa, perquè mon  
Jn 7,8  a eixa festa, perquè mon temps  no s’ha complert encara. 9 Havent dit  
Jn 7,10 partit, ell marxà també a la festa,  no públicament sinó com d’ocult. 11 I els 
Jn 7,16 los respongué i digué: –Ma doctrina  no és meva, sinó d’aquell que m’ha  
Jn 7,18  l’ha enviat, és verídic i en ell  no hi ha injustícia. 19 ¿Per ventura  
Jn 7,19  injustícia. 19 ¿Per ventura Moisès  no us donà la Llei, i ab tot, ningú de  
Jn 7,22 això vos donà Moisès la circumcisió  (no perquè sia de Moisès, sinó dels  
Jn 7,23  rep la circumcisió en dissabte per  no violar la Llei de Moisès, per què vos  
Jn 7,26  Veus aquí que parla públicament i  no li diuen res. ¿Per ventura los senadors 
Jn 7,28  i sabeu d’a on só jo; mes jo  no he vingut de mi mateix, sinó que és  
Jn 7,28  aquell que m’ha enviat al qual  no coneixeu vosaltres. 29 Mes jo el conec, 
Jn 7,30 mans sobre ell, perquè la seva hora  no havia arribat encara. 31 I molts del  
Jn 7,34  enviat. 34 Vosaltres me buscareu i  no em trobareu, i allà a on jo só no hi  
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Jn 7,34 i no em trobareu, i allà a on jo só  no hi podeu venir vosaltres. 35 I digueren 
Jn 7,35  entre si: –A on anirà aquest que  no el pugam trobar? ¿Se n’anirà, per  
Jn 7,36 aquestes que ha dit: “Me cercareu i  no em trobareu. I allà a on só jo,  
Jn 7,36  I allà a on só jo, vosaltres  no hi podeu venir”? 37 I en lo darrer dia, 
Jn 7,39 en ell havien de rebre, puix encara  no havia estat comunicat l’Esperit, per  
Jn 7,39  l’Esperit, per quant Jesús  no estava encara glorificat. 40 Per això  
Jn 7,45  fariseus i els digueren: –Per què  no l’haveu portat? 46 Los ministres  
Jn 7,49  49 Emperò sols aquesta turba que  no comprèn la Llei és maleïda. 50  
Jn 7,52  Examina les Escriptures i mira com  no ix profeta algun de Galilea. 53 En  
Jn 8,10  Llavors Jesús, alçant-se dret i  no veent ningú sinó la dona, li digué:  
Jn 8,11 tampoc te condemnaré. Vés-te’n i  no pèquies mai més. 12 Jesús tornà a  
Jn 8,12  del món: lo qui em segueix a mi  no camina en les tenebres, sinó que tindrà 
Jn 8,13  de tu mateix: ton testimoni  no és verídic. 14 Respongué Jesús i els  
Jn 8,14  on vinc i a on vaig; mes vosaltres  no sabeu d’a on vinc ni a on vaig. 15  
Jn 8,15  judicau segons la carn; jo  no judico a ningú. 16 I si judico, mon  
Jn 8,16  mon judici és verídic, perquè  no só jo sol, sinó jo i lo Pare que m’ha  
Jn 8,20  el prengué, perquè sa hora encara  no era arribada. 21 I Jesús los tornà a  
Jn 8,21  en vostre pecat. Allà a on jo vaig  no podeu venir vosaltres. 22 Los jueus  
Jn 8,22  i per això diu: “Allà a on jo vaig  no podeu venir vosaltres”? 23 I ell los  
Jn 8,23  vosaltres sou d’aquest món, jo  no só d’aquest món. 24 Per això us he dit 
Jn 8,24  en vostres pecats; perquè si  no creeu que só jo, morireu en vostre  
Jn 8,27  coses que he oït d’ell. 27 I ells  no comprengueren que deia que Déu era son  
Jn 8,28  llavors coneixereu que jo só i que  no faç res de mi mateix, sinó que parlo lo 
Jn 8,29 I el qui m’ha enviat està ab mi, i  no m’ha deixat sol, perquè jo faç sempre  
Jn 8,35 del pecat. 35 Així és que l’esclau  no habita sempre en la casa; emperò lo  
Jn 8,37  -me la mort, perquè ma paraula  no té cabuda en vosaltres. 38 Jo dic lo  
Jn 8,40  la veritat que he oït de Déu; això  no ho féu Abraham. 41 Vosaltres feu les  
Jn 8,41  I ells li repliquen: –Nosaltres  no som nats de fornicació; tenim un pare  
Jn 8,42 puix jo he proceït i vingut de Déu;  no he vingut de mi mateix, sinó que ell m’ 
Jn 8,43  m’ha enviat. 43 Per què, doncs,  no enteneu lo meu llenguatge? És perquè no 
Jn 8,43  lo meu llenguatge? És perquè  no podeu oir ma paraula. 44 Vosaltres sou  
Jn 8,44 Ell fou homicida des del principi i  no ha permanescut en la veritat, perquè no 
Jn 8,44  permanescut en la veritat, perquè  no hi ha veritat en ell. Quan diu mentida, 
Jn 8,45  de la mentida. 45 A mi, emperò,  no em creeu, perquè vos dic la veritat. 46 
Jn 8,46  si us dic la veritat, per què  no em creeu? 47 Lo qui és de Déu, escolta  
Jn 8,47 paraules de Déu. Per això vosaltres  no les escoltau, perquè no sou de Déu. 48  
Jn 8,47  vosaltres no les escoltau, perquè  no sou de Déu. 48 I els jueus respongueren 
Jn 8,49 del dimoni? 49 Jesús respongué: –Jo  no estic posseït del dimoni, sinó que  
Jn 8,50  me deshonrau a mi. 50 I jo  no cerco ma pròpia glòria: hi ha qui la  
Jn 8,51  dic que, qui obsérvia ma paraula,  no veurà mai la mort. 52 I els jueus li  
Jn 8,52  dius: “Si algú observa ma paraula  no tastarà mai la mort.” 53 Ets tu, per  
Jn 8,54  a mi mateix, la meva glòria  no és res. Mon Pare és qui em glorifica,  
Jn 8,55  vosaltres que és vostre Déu. 55 I  no l’haveu conegut; mes jo l’he conegut, 
Jn 8,55  jo l’he conegut, i si digués que  no el conec, seria un mentider com  
Jn 8,57 Los jueus, doncs, li digueren: –¿Tu  no tens encara cinquanta anys i has vist a 
Jn 9,16  alguns dels fariseus: –Aquest home  no és de Déu, perquè no guarda lo  
Jn 9,16  –Aquest home no és de Déu, perquè  no guarda lo dissabte. Emperò altres  
Jn 9,18  és un profeta. 18 Emperò los jueus  no cregueren d’ell que hagués estat cego  
Jn 9,21  21 Mes, com és que ara hi veu,  no ho sabem ni tampoc sabem qui li ha  
Jn 9,25  i digué: –Si és pecador jo  no ho sé; una cosa sé, que jo que era cego 
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Jn 9,29  Déu parlà a Moisès; emperò aquest  no sabem d’a on és. 30 Respongué aquell  
Jn 9,30 això està lo miracle, que vosaltres  no sabeu d’a on és aquest i, ab tot, ell  
Jn 9,31  ulls. 31 Lo que sabem és que Déu  no ou als pecadors, sinó que aquell que  
Jn 9,32 Déu ou. 32 Des de que el món és món  no s’ha oït jamai que ningú haja obert  
Jn 9,33  de naixement. 33 Si aquest home  no fos de Déu, no podria fer res. 34  
Jn 9,33  33 Si aquest home no fos de Déu,  no podria fer res. 34 Respongueren i li  
Jn 9,39  a est món, a fi de que los que  no hi veuen, vegen; i los que hi veuen se  
Jn 9,41  Jesús los digué: –Si fósseu cegos,  no tindríeu pecat. Mes ara dieu:  
Jn 10,1 veritat, en veritat vos dic: lo qui  no entra per la porta en lo corral de les  
Jn 10,5 coneixen sa veu. 5 Mes a un estrany  no el segueixen, sinó que fugen d’ell,  
Jn 10,5  sinó que fugen d’ell, perquè  no coneixen la veu dels estranys. 6  
Jn 10,6  paràbola los posà Jesús, però  no entengueren lo que els deia. 7 I Jesús  
Jn 10,8  i robadors, però les ovelles  no els escoltaren. 9 Jo só la porta. Lo  
Jn 10,10  i trobarà pastura. 10 Lo lladre  no ve sinó per a robar, i matar, i  
Jn 10,12  12 Mes lo mercenari, i lo qui  no és pastor, i del qual no són pròpies  
Jn 10,12  i lo qui no és pastor, i del qual  no són pròpies les ovelles, veu venir lo  
Jn 10,13  fuig, perquè és assalariat, i  no té interès algun en les ovelles. 14 »Jo 
Jn 10,16  16 I tinc altres ovelles que  no són d’aquest ramat, les quals he de  
Jn 10,21  21 Altres deien: –Aquestes  no són paraules d’un que està posseït del 
Jn 10,25  Jesús los respongué: –Vos parlo i  no em creeu. Les obres que jo faig en nom  
Jn 10,26  testimoni de mi. 26 Mes vosaltres  no creeu, perquè no sou de mes ovelles,  
Jn 10,26  26 Mes vosaltres no creeu, perquè  no sou de mes ovelles, com jo us he dit.  
Jn 10,28  28 I jo els dono la vida eterna, i  no es perdran mai, i ningú les arrancarà  
Jn 10,35  la paraula de Déu, i l’Escriptura  no pot faltar, 36 de mi, a qui lo Pare ha  
Jn 10,37  he dit: “Só Fill de Déu”? 37 Si  no faç les obres de mon Pare, no em  
Jn 10,37 37 Si no faç les obres de mon Pare,  no em cregau, 38 mes si les faç i no em  
Jn 10,38  no em cregau, 38 mes si les faç i  no em voleu creure a mi, creeu a les  
Jn 10,41 I acudiren molts a ell dient: –Joan  no ha fet miracle algun, 42 mes totes  
Jn 11,4  Jesús los digué: –Aquesta malaltia  no és mortal, sinó que és per la glòria de 
Jn 11,9  hores en lo dia? Lo qui va de dia  no encepega, perquè veu la llum d’aquest  
Jn 11,10  lo qui va de nit encepega, perquè  no hi ha llum en ell. 11 Digué estes coses 
Jn 11,15  15 I per vosaltres m’alegro de  no haver-me trobat allí, a fi de que  
Jn 11,21  si vós haguésseu estat aquí,  no hauria mort mon germà. 22 Emperò també  
Jn 11,26  26 I aquell que viu i creu en mi  no morirà mai més. ¿Creus, tu, això? 27  
Jn 11,30  i vingué a ell. 30 Perquè Jesús  no havia entrat encara en lo poblet, sinó  
Jn 11,32  si vós haguésseu estat aquí,  no hauria mort mon germà. 33 Jesús, doncs, 
Jn 11,37  los ulls d’un cego de naixement,  no podria fer de manera que Làssaro no  
Jn 11,37 no podria fer de manera que Làssaro  no morís? 38 Gemint, doncs, Jesús altra  
Jn 11,49  aquell any, los digué: –Vosaltres  no hi enteneu res, 50 ni reflexionau que  
Jn 11,50  un sol home mòria per lo poble, i  no que es pèrdia tota la nació. 51 Mes ell 
Jn 11,51 es pèrdia tota la nació. 51 Mes ell  no ho digué de si mateix, sinó que, essent 
Jn 11,52  havia de morir per la nació. 52 I  no tant per la nació, sinó també per a  
Jn 11,53  53 I així des d’aquell dia  no pensaven sinó com poder-lo fer morir. 
Jn 11,54  fer morir. 54 Per lo que Jesús ja  no anava públicament entre els jueus, sinó 
Jn 11,56  uns a altres: –Què pensau? Per què  no ha vingut a la festa? 57 I els  
Jn 12,Tit  est que fins després de mort  no farà fruit entre ells. 1 Doncs, sis  
Jn 12,5  d’entregar, digué: 5 –Per què  no s’ha vengut est ungüent per tres-  
Jn 12,6  preu als pobres? 6 Mes digué això,  no perquè ell passàs cuidado dels pobres,  
Jn 12,8  los teniu ab vosaltres, mes a mi  no em teniu sempre. 9 I una gran multitud  
Jn 12,9 que Jesús estava allí. I vingueren,  no tant per Jesús, quant per a veure a  
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Jn 12,16  16 Los deixebles, al principi,  no entengueren aquestes coses; emperò quan 
Jn 12,19  los uns als altres: –¿Veeu com  no adelantam res? Veus aquí que tot lo món 
Jn 12,24 lo gra del forment que cau en terra  no mor, queda tot sol; emperò si mor,  
Jn 12,30  los respongué dient: –Aquesta veu  no ha vingut per a mi, sinó per a  
Jn 12,35  teniu llum, per a què les tenebres  no us sorprenguen, puix lo qui camina en  
Jn 12,35  puix lo qui camina en tenebres  no sap a on va. 36 Mentres teniu llum,  
Jn 12,37  miracles en presència d’ells,  no creien en ell; 38 a fi de que es  
Jn 12,39  ha estat revelat?» 39 Per això  no podien creure, perquè Isaïes digué  
Jn 12,40  ulls i endurí son cor, per a què  no vegen ab los ulls ni comprenguen ab son 
Jn 12,42 ell; emperò per causa dels fariseus  no el confessaven públicament per temor de 
Jn 12,44  la veu i digué: –Qui creu en mi  no creu en mi, sinó en aquell que m’ha  
Jn 12,46 per a què tot aquell que creu en mi  no permanesca en tenebres. 47 I si algú ou 
Jn 12,47  47 I si algú ou mes paraules i  no les observa, jo no el judico, puix no  
Jn 12,47  mes paraules i no les observa, jo  no el judico, puix no he vingut per a  
Jn 12,47  les observa, jo no el judico, puix  no he vingut per a judicar lo món sinó per 
Jn 12,48  lo món. 48 Lo qui em desprècia i  no rep mes paraules, té qui el judica: la  
Jn 12,49  en lo darrer dia. 49 Puix jo  no he parlat de mi mateix, sinó que el  
Jn 13,7  dient-li: –Lo que jo faç, tu  no ho comprens ara, i ho sabràs després. 8 
Jn 13,8  los peus. Jesús li respon: –Si jo  no et rento, no tindràs part ab mi. 9 Li  
Jn 13,8  li respon: –Si jo no et rento,  no tindràs part ab mi. 9 Li diu Simó Pere: 
Jn 13,9 ab mi. 9 Li diu Simó Pere: –Senyor,  no solament mos peus, sinó les mans i lo  
Jn 13,10  Jesús li diu: –Lo qui està rentat  no necessita sinó rentar-se los peus,  
Jn 13,10 net. I vosaltres nets estau, emperò  no tots. 11 Puix sabia qui era lo qui l’  
Jn 13,16  en veritat vos dic que el criat  no és major que son amo, ni l’enviat,  
Jn 13,33 diguí als jueus: “Allà a on jo vaig  no hi podeu venir vosaltres”, així mateix  
Jn 13,36  respongué: –Allà a on jo vaig, tu  no pots seguir-me ara, mes me seguiràs  
Jn 13,37  37 Pere li digué: –Senyor, per què  no vos puc seguir ara? Donaré per vós la  
Jn 13,38  mi? En veritat, en veritat te dic:  no cantarà lo gall abans que tu m’hages  
Jn 14,1  Jesucrist a sos deixebles. 1 »Que  no es pertúrbia vostre cor. Creeu en Déu,  
Jn 14,2  Pare hi ha moltes habitacions; si  no fos així jo us ho hauria dit, puix vaig 
Jn 14,5  lo camí. 5 Tomàs li digué: –Senyor  no sabem a on anau; ¿com podem, doncs,  
Jn 14,9  temps ha que estic ab vosaltres, i  no m’haveu conegut? Felip, lo qui em veu  
Jn 14,10  en mi? Les paraules que jo us dic,  no les dic de mi mateix; i el Pare que  
Jn 14,17 l’Esperit de veritat, a qui lo món  no pot rebre, perquè no el veu ni el  
Jn 14,17  a qui lo món no pot rebre, perquè  no el veu ni el coneix. Emperò vosaltres  
Jn 14,19 Encara un poc de temps, i lo món ja  no em veurà. Mes vosaltres me veeu, perquè 
Jn 14,22  jo em manifestaré a ell. 22 Judes,  no l’Iscariot, li diu: –Senyor, per quina 
Jn 14,22 raó vos manifestareu a nosaltres, i  no al món? 23 Jesús respongué i li digué:  
Jn 14,24  i farem mansió en ell. 24 Lo qui  no m’ama, no guarda mes paraules. I la  
Jn 14,24 mansió en ell. 24 Lo qui no m’ama,  no guarda mes paraules. I la paraula que  
Jn 14,24  I la paraula que haveu oït  no és meva, sinó del Pare que m’ha  
Jn 14,27  vos deixo, la pau meva vos dono;  no us la dono jo com la dóna lo món. No es 
Jn 14,30  que quan succeesca, cregau. 30 Ja  no parlaré molt ab vosaltres, puix ve lo  
Jn 14,30  ve lo príncep d’aquest món, mes  no té res ab mi. 31 Emperò a fi de que el  
Jn 15,2  2 Tallarà tots los sarments que  no porten fruit en mi, i aquells que  
Jn 15,4  A la manera que el sarment  no pot de per si donar fruit si no està  
Jn 15,4  no pot de per si donar fruit si  no està unit al cep, així tampoc vosaltres 
Jn 15,4  al cep, així tampoc vosaltres si  no estau units ab mi. 5 Jo só lo cep,  
Jn 15,5  dóna molt fruit, puix que sens mi  no podeu res. 6 Lo qui no permaneix en mi, 
Jn 15,6  que sens mi no podeu res. 6 Lo qui  no permaneix en mi, serà llançat fora com  
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Jn 15,15  si feu lo que jo us mano. 15 Ja  no us apellidaré sirvents, perquè lo  
Jn 15,15  sirvents, perquè lo sirvent  no sap lo que fa son amo. Emperò a  
Jn 15,19 vos amaria com a cosa seva; mes com  no sou del món, sinó que jo us elegí d’  
Jn 15,20  que jo us he dit: “Lo sirvent  no és major que son amo.” Si m’han  
Jn 15,21  per causa de mon nom, perquè  no coneixen al que m’ha enviat. 22 Si jo  
Jn 15,22  al que m’ha enviat. 22 Si jo  no hagués vingut i no els hagués predicat, 
Jn 15,22 enviat. 22 Si jo no hagués vingut i  no els hagués predicat, no tindrien pecat; 
Jn 15,22  vingut i no els hagués predicat,  no tindrien pecat; emperò ara no tenen  
Jn 15,22  no tindrien pecat; emperò ara  no tenen escusa de son pecat. 23 Lo qui m’ 
Jn 15,24 avorreix també a mon Pare. 24 Si jo  no hagués fet entre ells obres que ningú  
Jn 15,24  ells obres que ningú altre ha fet,  no tindrien culpa; mes ara ells les han  
Jn 16,1  coses vos les he dites per a què  no us escandaliseu. 2 Vos trauran de les  
Jn 16,3  tractaran d’aquesta manera perquè  no han conegut al Pare ni a mi. 4 Mes jo  
Jn 16,5  que jo us les havia anunciat. 5 »I  no us les diguí al principi, perquè estava 
Jn 16,7  convé que jo me’n vaja, perquè si  no me’n vaig, lo Consolador no vindrà a  
Jn 16,7  si no me’n vaig, lo Consolador  no vindrà a vosaltres, mes si me’n vaig,  
Jn 16,9  i de judici. 9 De pecat, perquè  no cregueren en mi. 10 De justícia, perquè 
Jn 16,10  perquè jo me’n vaig al Pare i ja  no em veureu més. 11 I de judici, perquè  
Jn 16,12 altres coses que dir-vos, mes ara  no podeu portar-les. 13 Emperò quan  
Jn 16,13  vos ensenyarà tota veritat, perquè  no parlarà de si mateix, sinó que dirà  
Jn 16,16  ho anunciarà. 16 »Dintre de poc ja  no em veureu, i altra vegada dintre de poc 
Jn 16,17  ens voldrà dir ab: “Dintre de poc  no em veureu, emperò al cap de poc me  
Jn 16,19  perquè he dit: “Dintre de poc ja  no em veureu, mes al cap de poc me  
Jn 16,21  com ha donat a llum l’infant, ja  no es recorda de sa congoixa, ab lo goig  
Jn 16,23  lo vostre goig. 23 I en aquell dia  no em demanareu cosa alguna. »En veritat,  
Jn 16,24  nom, vos ho concedirà. 24 Fins ara  no haveu demanat res en mon nom. Demanau i 
Jn 16,25  en paràboles. Ja ve l’hora en què  no us parlaré ab paràboles, sinó que us  
Jn 16,26  aquell dia demanareu en mon nom, i  no us dic que jo suplicaré al Pare per  
Jn 16,29  –Ara sí que parlau clarament i  no dieu paràboles. 30 Ara coneixem que vós 
Jn 16,30 coneixem que vós ho sabeu tot i que  no necessitau que ningú vos pregúntia; per 
Jn 16,32  i em deixareu sol; emperò jo  no estic sol, perquè el Pare està ab mi.  
Jn 17,11  he estat clarificat. 11 I jo ja  no estic en lo món, mes aquestos queden en 
Jn 17,14  i el món los ha avorrit, perquè  no són del món, així com jo tampoc só del  
Jn 17,16  que els guardeu del mal. 16 Ells  no són del món, així com jo tampoc só del  
Jn 17,20  en la veritat. 20 »Emperò jo  no prego per ells solament, sinó per  
Jn 17,25  del món. 25 Oh Pare just!, lo món  no us ha conegut; jo sí que us he conegut, 
Jn 18,9  la paraula que havia dit: «Pare,  no he perdut a ningú dels que vós me  
Jn 18,11  Lo calze que m’ha donat mon Pare,  no he de beure’l? 12 I els soldats i son  
Jn 18,20  tots los jueus, i en secret  no he dit res. 21 Per què em preguntes?  
Jn 18,26  havia tallat l’orella: –Puix que  no t’he vist jo en l’hort ab ell? 27  
Jn 18,28  al pretori. I era al matí; i ells  no entraren en lo pretori per no  
Jn 18,28  ells no entraren en lo pretori per  no contaminar-se, a fi de poder menjar  
Jn 18,30 home? 30 Li respongueren dient: –Si  no fos aquest un malfactor no te l’  
Jn 18,30  –Si no fos aquest un malfactor  no te l’hauríem entregat. 31 I els digué  
Jn 18,31  emperò, li digueren: –A nosaltres  no ens és permès donar la mort a ningú. 32 
Jn 18,36 fet? 36 Respongué Jesús: –Mon regne  no és d’aquest món. Si mon regne fos d’  
Jn 18,36  ma gent haurien peleat per a què  no caigués en mans dels jueus. Emperò mon  
Jn 18,36  mans dels jueus. Emperò mon regne  no és d’aquí. 37 Llavors li digué Pilat:  
Jn 18,38  envers los jueus i els digué: –Jo  no trobo en ell causa alguna. 39 Emperò,  
Jn 19,4  trac fora, per a què reconegau que  no trobo en ell causa alguna. 5 Isqué  
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Jn 19,6 vosaltres i crucificau-lo, que jo  no trobo en ell causa alguna. 7  
Jn 19,9  –D’a on ets, tu? Emperò Jesús  no li tornà resposta. 10 Per lo que Pilat  
Jn 19,10  10 Per lo que Pilat li diu: –A mi  no em parles? No saps que està en mon  
Jn 19,11  tindries poder algun sobre mi si  no et fos donat de l’alt. Per lo que  
Jn 19,12  dient: –Si llibertes a est,  no ets amic del Cèsar; puix tot aquell que 
Jn 19,23  soldat; i la túnica; mes la túnica  no tenia costura, sinó que era d’un sol  
Jn 19,31  I per això los jueus, a fi de que  no quedassen los cossos en la creu en lo  
Jn 19,33  a Jesús, i veent-lo ja mort,  no li trencaren les cames, 34 mes un dels  
Jn 19,41 en ell, un sepulcre nou, en lo qual  no havia estat encara posat ningú. 42  
Jn 20,2  portat lo Senyor del sepulcre, i  no sabem a on l’han posat. 3 Isqué,  
Jn 20,5  vegé les teles en terra; mes  no entrà dins. 6 Llavors Simó Pere, que  
Jn 20,7  havia estat sobre lo cap d’ell,  no junt ab les demés teles, sinó separat i 
Jn 20,9 vegé i cregué. 9 Perquè ells encara  no havien entès l’Escriptura, que  
Jn 20,13  han portat d’aquí a mon Senyor, i  no sé a on l’han posat. 14 I havent dit  
Jn 20,14  i vegé a Jesús dret; emperò  no coneixia que fos Jesús. 15 Li diu  
Jn 20,17  li diu: –No em tòquies, perquè  no he pujat encara a mon Pare; emperò vés  
Jn 20,24  un dels Dotze, anomenat Dídimo,  no estava ab ells quan vingué Jesús. 25 I  
Jn 20,25  al Senyor. I ell los digué: –Si jo  no veig en ses mans lo senyal dels claus,  
Jn 20,25 en ses mans lo senyal dels claus, i  no fico lo dit en lo forat dels claus, i  
Jn 20,25  lo dit en lo forat dels claus, i  no fico ma mà en son costat, no ho creuré. 
Jn 20,25  i no fico ma mà en son costat,  no ho creuré. 26 Al cap de vuit dies  
Jn 20,27 ta mà, i posa-la en mon costat, i  no sies incrèdul sinó fiel. 28 Tomàs  
Jn 20,29 has vist. Benaventurats aquells que  no han vist i han cregut. 30 Molts altres  
Jn 20,30  en presència de sos deixebles que  no estan escrits en aquest llibre. 31  
Jn 21,3  en una barca, i aquella nit  no agafaren res. 4 Vingut lo matí  
Jn 21,4  en la platja, mes los deixebles  no conegueren que fos Jesús. 5 I Jesús los 
Jn 21,6  L’hi tiraren, doncs, i ja  no podien traure’l per la multitud de  
Jn 21,8 tirant lo filat ple de peixos (puix  no estava lluny de terra sinó com uns dos  
Jn 21,11  grans. I a pesar de ser tants,  no es rompé lo filat. 12 Jesús los diu:  
Jn 21,18 altre te cenyirà i et conduirà a on  no vulles. 19 Li digué això per a indicar  
Jn 21,23 entre els germans: que est deixeble  no moriria. Emperò Jesús no li digué: «No  
Jn 21,23  deixeble no moriria. Emperò Jesús  no li digué: «No morirà», sinó: «Si jo  
Jn 21,25  una per una, me sembla que  no cabrien en lo món los llibres que se n’ 
Ac 1,4  4 I menjant ab ells, los manà que  no partissen de Jerusalem, sinó que  
Ac 1,5  sereu batejats en l’Esperit Sant  no molt després d’aquestos dies.» 6  
Ac 1,20  “Quédia deserta sa habitació i  no hi haja qui habítia en ella, i prenga  
Ac 2,7  i es meravellava, dient: –Mirau,  no són tots aquestos que parlen galileus?  
Ac 2,15  a mes paraules. 15 Puix aquestos  no estan embriagats, com vosaltres creeu,  
Ac 2,25  ell està a ma dreta per a què jo  no sia remogut. 26 Per això s’alegra mon  
Ac 2,27 reposarà en l’esperança. 27 Perquè  no deixaràs ma ànima en l’infern, ni  
Ac 2,34  veeu i oïu. 34 Perquè David  no pujà al cel, i ab tot diu: »“Digué el  
Ac 3,23  23 I succeirà que tota ànima que  no oiga a aquell profeta, serà exterminada 
Ac 4,Tit la fe de Jesucrist. Se’ls mana que  no predíquien. S’aumenten los fiels i  
Ac 4,12  posada per cap de cantonada. 12 I  no hi ha salut en ningun altre. Perquè no  
Ac 4,12 hi ha salut en ningun altre. Perquè  no hi ha altre nom baix del cel donat als  
Ac 4,14 ells l’home que havia estat curat,  no podien dir res en contra. 15 Emperò los 
Ac 4,16  tots los habitants de Jerusalem, i  no ho podem negar. 17 Emperò perquè no es  
Ac 4,17 no ho podem negar. 17 Emperò perquè  no es divúlguia més en lo poble, amenacem  
Ac 4,17 amenacem-los que d’aquí en avant  no pàrlien a ningun home en aquest nom. 18 
Ac 4,20  judicau-ho vosaltres. 20 Puix  no podem deixar de parlar les coses que  
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Ac 4,21  -los, los deixaren anar llibres,  no trobant motiu de castigar-los per  
Ac 4,34  molta gràcia en tots ells. 34 I  no hi havia ningú menesterós entre ells,  
Ac 5,4  semblant cosa en tot cor? Tu  no mentires als homes, sinó a Déu! 5  
Ac 5,7 a tres hores entrà també sa muller,  no sabent lo que havia succeït. 8 I Pere  
Ac 5,22  los ministres i obrint la presó  no els trobaren, tornaren a donar l’avís, 
Ac 5,23  les portes, mes havent-les obert  no trobàrem ningú dins. 24 I quan oigueren 
Ac 5,26  perquè temien que el poble  no els apedregàs. 27 I així que els  
Ac 5,28 –Ab exprés manament vos manàrem que  no ensenyàsseu en aquest nom; i veus aquí  
Ac 5,38  38 Doncs ara jo us dic que  no us fiqueu ab aquestos homes i que els  
Ac 5,39  se disoldrà; 39 però si és de Déu,  no la podeu desbaratar, i no sia que us  
Ac 5,39  de Déu, no la podeu desbaratar, i  no sia que us trobeu fins a combatre  
Ac 5,40 -los fet assotar, los manaren que  no parlassen més en nom de Jesús, i els  
Ac 5,42  dies, en lo temple i en les cases,  no cessaven d’ensenyar i predicar a  
Ac 6,10  a disputar ab Esteve. 10 Mes  no podien resistir a la sabiduria i a l’  
Ac 6,13  falsos que deien: –Aquest home  no cessa de dir paraules contra lo lloc  
Ac 7,5  en què vosaltres ara habitau. 5 I  no li donà heretat alguna en ella, ni l’  
Ac 7,5  descendència després d’ell, quan  no tenia fill. 6 I li digué Déu que sa  
Ac 7,11  i gran tribulació. I nostres pares  no trobaven què menjar. 12 Mes quan Jacob  
Ac 7,18  s’alçà un altre rei en Egipte que  no coneixia a Josep. 19 Aquell, usant d’  
Ac 7,19  abandonar sos infants, a fi de que  no visquessen. 20 En aquell temps nasqué  
Ac 7,25 per sa mà los donaria la salut, mes  no ho entengueren. 26 I al dia següent,  
Ac 7,32  Jacob. »Emperò Moisès, tremolant,  no s’atrevia a mirar. 33 Llavors lo  
Ac 7,39  per a donar-nos-les. 39 A qui  no volgueren obeir nostres pares, ans bé  
Ac 7,40  vagen davant de nosaltres, perquè  no sabem què s’ha fet de Moisès, que ens  
Ac 7,42  “Oh casa d’Israel! ¿Per ventura  no m’oferires víctimes i sacrificis per  
Ac 7,48  una casa. 48 Mes l’Altíssim  no habita temples fets de mà, com diu lo  
Ac 7,52  vosaltres. 52 A quin dels profetes  no perseguiren vostres pares? Ells mataren 
Ac 7,53  la Llei per ministeri d’àngels i  no l’haveu guardada! 54 A l’oir tals  
Ac 7,60 clamava en alta veu dient: –Senyor,  no els imputeu aquest pecat. I quan hagué  
Ac 8,16 rebessen l’Esperit Sant. 16 Perquè  no havia baixat encara sobre ningú d’  
Ac 8,21  en aquest negoci, perquè ton cor  no és recte davant de Déu. 22 Arrepenteix  
Ac 8,24  per a mi al Senyor, per a què  no vinga sobre mi ninguna cosa de les que  
Ac 8,31  31 Ell respongué: –¿I com puc, si  no hi ha algú que m’ho explíquia? I  
Ac 8,32  com anyell mut davant del tonedor,  no obrí sa boca. 33 En son abatiment fou  
Ac 8,39 Senyor arrebatà a Felip, i l’eunuc  no el vegé més. I se n’anà gosós per son  
Ac 9,7  quedaren atordits, oient la veu i  no veent a ningú. 8 I Saulo s’alçà de  
Ac 9,8 s’alçà de terra, i oberts los ulls  no veia res. I ells, prenent-lo per la  
Ac 9,9  allí tres dies sens vista, i  no menjà ni begué. 10 I en Damasco hi  
Ac 9,21 tots quants l’oïen, i deien: –Puix  no és aquest aquell que perseguia en  
Ac 9,26  deixebles; emperò tots lo temien,  no creient que fos deixeble. 27 Llavors  
Ac 10,15  li digué: –Lo que Déu ha purificat  no ho anomènies tu comú. 16 I això se  
Ac 10,34  –Verdaderament reconec que Déu  no fa distinció de persones, 35 sinó que  
Ac 10,41 dia, i volgué que es manifestàs, 41  no a tot lo poble, sinó als testimonis que 
Ac 10,47  –Pot ningú negar l’aigua perquè  no sien batejats aquestos que han rebut l’ 
Ac 11,9 del cel: »–Lo que Déu ha purificat,  no ho anomènies tu comú. 10 »I així fou  
Ac 11,19  a Fenícia, i Xipre, i Antioquia,  no predicant la paraula a ningú sinó als  
Ac 12,9  9 E isqué, i l’anava seguint; i  no sabia que fos veritat lo que l’àngel  
Ac 12,14 que conegué la veu de Pere, de goig  no obrí la porta, sinó que corregué dintre 
Ac 12,18 lloc. 18 I quan fou de dia hi hagué  no poca confusió entre els soldats, sobre  
Ac 12,19 I Herodes, havent-lo fet buscar i  no trobant-lo, després d’examinats los  
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Ac 12,22  l’aplaudia, dient: –Veus de Déu i  no d’home! 23 I al punt lo ferí l’àngel  
Ac 12,23 ferí l’àngel del Senyor, per quant  no havia donat a Déu honra. I espirà,  
Ac 13,11  del Senyor sobre tu, i seràs cego,  no veent lo sol fins a cert temps. I luego 
Ac 13,25  pensau vosaltres que só, jo? Jo  no só ell. Mes veus aquí, després de mi ve 
Ac 13,25  aquí, després de mi ve un a qui jo  no só digne de deslligar lo calçat de sos  
Ac 13,27  en Jerusalem i sos prínceps,  no coneixent a est ni a les veus dels  
Ac 13,28 les compliren condemnant-lo. 28 I  no trobant en ell ninguna causa de mort,  
Ac 13,34  d’entre els morts, per a  no tornar mai més a la corrupció, ho digué 
Ac 13,37  ha ressuscitat d’entre els morts  no ha vist corrupció. 38 Sia-us notori,  
Ac 13,38  dels pecats i de tot lo que  no poguéreu ser justificats per la Llei de 
Ac 13,40  creu. 40 Per consegüent, feu que  no vinga sobre vosaltres lo que està dit  
Ac 13,41  una obra en vostres dies, obra que  no creureu vosaltres si algú vos la  
Ac 14,7  des del ventre de sa mare, lo qui  no havia caminat mai, i per ser lisiat de  
Ac 14,27  gentils. 27 I se detingueren allí  no poc temps ab los deixebles. 15,Tit  
Ac 15,1  que ensenyaven als germans: –Si  no us circumcidau, segons la costum de  
Ac 15,1  segons la costum de Moisès,  no us podeu salvar. 2 S’originà d’aquí  
Ac 15,9  Sant així com a nosaltres. 9 I  no féu diferència entre ells i nosaltres,  
Ac 15,19  obres.” 19 »Per lo que judico que  no s’incomòdia als gentils que es  
Ac 15,24  de guardar la Llei”, als quals  no els havem donat semblant encàrrec: 25  
Ac 15,28  bé a l’Esperit Sant i a nosaltres  no imposar sobre vosaltres més càrrega que 
Ac 15,38 sobrenom Marc. 38 Mes Pau creia que  no devia portar-se-l’en, puix s’  
Ac 15,38  separat d’ells des de Pamfília i  no els havia acompanyat en l’obra. 39 I  
Ac 16,21  ciutat 21 i ensenyen costums que  no ens és lícit rebre ni practicar essent  
Ac 16,37  ara nos trauen fora en secret? No,  no serà així, sinó vinguen 38 i que ens  
Ac 17,4 gran multitud de gentils i devots i  no poques dones iŀlustres. 5 Emperò los  
Ac 17,6  los presentar davant lo poble. 6 I  no havent-los trobat, portaren ab  
Ac 17,12  dones gentils i de distinció, i  no pocs homes. 13 Mes, quan los jueus de  
Ac 17,21  i els forasters que residien allí  no passaven lo temps en res més que en  
Ac 17,23  ara en què estava escrit: “Al Déu  no conegut.” Aquell, doncs, que vosaltres  
Ac 17,24  essent Senyor de cel i terra,  no habita en los temples fets de mà; 25 ni 
Ac 17,27  podien tocar i trobar, encara que  no està lluny de cada u de nosaltres. 28  
Ac 17,29 pensar que la divinitat és semblant  no a l’or, o plata, o pedra treballada ab 
Ac 18,9  visió: –No témies, ans bé parla i  no guàrdies silenci, 10 perquè jo só ab  
Ac 18,15 en justícia, oh jueus; 15 emperò si  no són més que qüestions de paraula, i de  
Ac 18,15 allà vos ho vejau vosaltres, que jo  no vull ser jutge d’aquestes coses. 16 I  
Ac 18,20  que es quedàs allí per més temps,  no hi consentí, 21 sinó que es despedí d’ 
Ac 19,9  d’ells s’endurissen de cor i  no creguessen, maleint lo camí del Senyor  
Ac 19,23  temps s’alçà una pertorbació  no petita acerca del camí del Senyor, 24  
Ac 19,24  de plata de Diana, donava  no poc que guanyar als artistes, 25 als  
Ac 19,26  26 i estau veent i oint que  no tan solament en Èfeso sinó en tota l’  
Ac 19,26  aquest Pau a molta gent dient que  no són déus los fets de mà. 27 Per lo qual 
Ac 19,27 déus los fets de mà. 27 Per lo qual  no solament perillam de que nostre ofici  
Ac 19,27  de la gran Diana i comència a  no fer-se cas de la majestat d’aquella  
Ac 19,30  -se al poble, los deixebles  no li permeteren. 31 I també alguns dels  
Ac 19,31  amics seus, li enviaren a dir que  no es presentàs en lo teatro. 32 Uns  
Ac 19,32 reinava la confusió i la major part  no sabia per a què s’havien aplegat. 33 I 
Ac 19,35  d’Èfeso, quin home hi ha que  no sàpia que la ciutat d’Èfeso dóna  
Ac 19,36  Júpiter? 36 Veent, doncs, que això  no es pot contradir, convé que us  
Ac 19,36  convé que us sossegueu i que  no feu res inconsideradament. 37 Perquè  
Ac 19,37  homes que haveu portat aquí  no són sacrílegs ni blasfemadors de vostra 
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Ac 19,40  sediciosos per l’alborot d’avui,  no havent-hi causa alguna per la qual  
Ac 20,16  navegar més allà d’Èfeso per  no detenir-se en l’Àsia, puix s’  
Ac 20,20 per les insídies dels jueus. 20 Com  no m’he retret de dir-vos tot lo que us 
Ac 20,22 l’Esperit, me’n vaig a Jerusalem,  no sabent les coses que allí m’han de  
Ac 20,24  cadenes i tribulacions. 24 Emperò  no temo ninguna d’aquestes coses, ni  
Ac 20,25  he anat predicant lo Regne de Déu,  no veureu més la meva cara. 26 Per lo tant 
Ac 20,27  net de la sang de tots. 27 Perquè  no he fugit d’anunciar-vos tot lo  
Ac 20,29 vos assaltaran llops devoradors que  no perdonaran lo ramat. 30 I també d’  
Ac 20,31  present que per espai de tres anys  no he cessat nit i dia d’amonestar ab  
Ac 20,38 per les paraules que havia dit, que  no veurien més sa cara. I l’anaren a  
Ac 21,4  a Pau, per medi de l’Esperit, que  no pujàs a Jerusalem. 5 I passats aquestos 
Ac 21,12  en aquell lloc, li pregàvem que  no pujàs a Jerusalem. 13 Llavors Pau  
Ac 21,13  mon cor? Perquè jo estic aparellat  no solament per a ser lligat, sinó també  
Ac 21,14  lo nom del Senyor Jesús. 14 I com  no el poguéssem persuadir cessàrem dient:  
Ac 21,21  l’abandonar a Moisès dient que  no han de circumcidar a sos fills, ni  
Ac 21,34  els altres, una altra; i veent que  no podia saber cosa certa per causa de l’ 
Ac 21,39 home jueu, ciutadà de Tarso, ciutat  no poc noble de la Cilícia. Emperò te  
Ac 22,9  la llum i tingueren temor; emperò  no oigueren la veu del que em parlava. 10  
Ac 22,11  lo que et toca fer. 11 »I com jo  no hi vegés per causa del resplendor d’  
Ac 22,18  i marxa luego de Jerusalem, perquè  no rebran ton testimoni de mi. 19 »I jo  
Ac 22,22  del món a semblant home, perquè  no és just que visca. 23 I com ells  
Ac 23,8  8 Perquè els saduceus diuen que  no hi ha resurrecció, ni àngel, ni  
Ac 23,9 li ha parlat un esperit o un àngel,  no pugnem contra Déu. 10 I per la gran  
Ac 23,10  hi havia, tement lo tribú que ells  no despedaçassen a Pau, manà venir als  
Ac 23,12  baix maledicció dient que  no havien de menjar ni beure fins que  
Ac 23,14  obligat, baix de maledicció, a  no tastar bocí fins que matem a Pau. 15  
Ac 23,21  cosa ab més certesa. 21 Emperò vós  no els cregau, puix hi ha més de quaranta  
Ac 23,21  jurat baix pena de maledicció, que  no menjarien ni beurien fins haver-lo  
Ac 23,22  despedí al jove, i li manà que  no digués a ningú que li havia donat avís  
Ac 23,25  al governador Fèlix. 25 Puix temia  no s’apoderassen de Pau los jueus i el  
Ac 24,4  ab acció de gràcies. 4 Mes per  no detenir-vos molt temps, vos suplico  
Ac 24,11  vós fàcilment podeu saber que  no fa més de dotze dies que jo pugí a  
Ac 24,12  pugí a Jerusalem per adorar, 12 i  no em trobaren en lo temple disputant ab  
Ac 24,18 me trobaren purificat en lo temple,  no ab reunió de gent ni ab tumult. 19 Los  
Ac 24,23  i li deixàs tenir llibertat, i que  no s’impedís a ningú dels seus l’entrar  
Ac 25,7 -lo de molts i graves delictes que  no podien provar. 8 I Pau se defensava  
Ac 25,11  algun agravi o cosa digna de mort,  no rehuso lo morir; emperò si no hi ha res 
Ac 25,11 mort, no rehuso lo morir; emperò si  no hi ha res de quant ells m’acusen,  
Ac 25,16  16 als quals responguí que  no és costum entre els romans condemnar a  
Ac 25,24  en Jerusalem, demanant a crits que  no devia viure més. 25 Mes jo no trobí que 
Ac 25,25  que no devia viure més. 25 Mes jo  no trobí que hagués comès res que el fes  
Ac 25,26  enviar-lo a ell. 26 Del qual jo  no tinc cosa certa que escriure al senyor. 
Ac 25,27  fora de raó enviar un home pres i  no informar de les acusacions que li fan.  
Ac 26,19  19 »Per lo qual, oh rei Agripa, jo  no vaig ésser desobedient a la visió  
Ac 26,22  testimoni d’ell a grans i a xics,  no dient altres coses fora d’aquelles que 
Ac 26,26  d’elles se li oculta, perquè  no han estat fetes estes coses en ningun  
Ac 26,29  a Déu que per poc i per molt,  no tan solament vós, sinó tots los que m’ 
Ac 26,31  entre ells dient: –Aquest home  no ha fet cosa per la qual haja de morir  
Ac 26,32  home posar-se en llibertat si  no hagués apeŀlat al Cèsar. 27,Tit Capítol 
Ac 27,9 I com s’hagués gastat molt temps i  no fos ja segura la navegació, per quan  
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Ac 27,10  a ser perillosa i de molt dany,  no sols per la barca i son càrrec, sinó  
Ac 27,12 a lo que deia Pau. 12 I com lo port  no fos bo per hivernar-hi, la major part 
Ac 27,15  15 I arrebatat lo barco, i  no podent resistir a la borrasca,  
Ac 27,20  mans l’aparell del barco. 20 I  no veent-se per molts dies lo sol ni les 
Ac 27,21  oh barons, seguint lo meu consell,  no haver eixit de Creta i evitar aquest  
Ac 27,22 amonesto que tingau bon ànimo, puix  no es perdrà de vosaltres ninguna persona, 
Ac 27,31  i als soldats: –Si aquestos homes  no permaneixen en lo barco, vosaltres no  
Ac 27,31  permaneixen en lo barco, vosaltres  no podeu salvar-vos. 32 Llavors los  
Ac 27,34  salut, vos prego que mengeu, puix  no es perdrà ni un sol cabell del cap de  
Ac 27,39 al mar. 39 I havent-se fet de dia  no coneixien la terra; no obstant,  
Ac 27,39  fet de dia no coneixien la terra;  no obstant, descobrien una cala que tenia  
Ac 28,4  -se escapat del mar, la venjança  no el deixa viure. 5 Emperò sacudí l’  
Ac 28,5  Emperò sacudí l’escurçó al foc, i  no sentí mal algun. 6 Mes ells creien que  
Ac 28,6  un gran rato, quan vegeren que  no li sobrevenia mal algun, mudant de  
Ac 28,17  –Barons germans, encara que jo  no he fet res contra del poble, ni contra  
Ac 28,18  me volgueren donar per llibre,  no encontrant causa per la qual hagués jo  
Ac 28,19  vegí precisat a apeŀlar al Cèsar,  no ab lo fi d’acusar de cosa alguna als  
Ac 28,21  ells li digueren: –Nosaltres  no havem rebut cartes de la Judea sobre de 
Ac 28,24 les coses que se’ls deien i altres  no les creien. 25 I com no estiguessen  
Ac 28,25  i altres no les creien. 25 I com  no estiguessen conformes entre si, s’  
Ac 28,26 digue’ls: Oireu ab vostres oïdos i  no comprendreu; i veent, veureu, i no  
Ac 28,26  no comprendreu; i veent, veureu, i  no percibireu. 27 Perquè està encrassat lo 
Ac 28,27 estan pesats i han tancat sos ulls;  no sia que vegen ab sos ulls i oiguen ab  
Rm 1,13  fe mútua, vostra i meva. 13 Emperò  no vull que ignoreu, germans, que moltes  
Rm 1,16  que estau en Roma. 16 Puix jo  no m’avergonyesc de l’evangeli de  
Rm 1,20 etern i sa divinitat; així que ells  no tenen excusa. 21 Perquè havent conegut  
Rm 1,21  21 Perquè havent conegut a Déu,  no el glorificaren com a Déu, ni donaren  
Rm 1,28  deguda a son error. 28 I com ells  no volguessen retenir a Déu en son  
Rm 1,28  ànimo rèprobo, per a fer coses que  no convenen, 29 plens de tota iniquitat,  
Rm 1,32 semblants coses són dignes de mort,  no solament les practiquen, sinó que es  
Rm 2,1  i de la voluntat. 1 Per lo qual  no tens excusa, tu home, sies qui vulles  
Rm 2,8 als que són amics de disputes i que  no obeeixen a la veritat, sinó que  
Rm 2,11  al grec. 11 Perquè envers Déu  no hi ha accepció de persones. 12 Perquè  
Rm 2,13  la Llei seran judicats 13 (perquè  no són justos davant de Déu los que ouen  
Rm 2,14  14 perquè quan los gentils, que  no tenen Llei, fan naturalment les coses  
Rm 2,14  que conté la Llei, aquestos tals,  no tenint Llei, són a si mateixos Llei, 15 
Rm 2,21  doncs, que ensenyes als altres,  no t’instrueixes a tu mateix? ¿Tu que  
Rm 2,21  a tu mateix? ¿Tu que prediques que  no s’ha de robar, robes? 22 ¿Tu que dius  
Rm 2,22  22 ¿Tu que dius als homes que  no s’ha de cometre adulteri, comets  
Rm 2,26  guarda los preceptes de la Llei,  ¿no és cert que sa incircumcisió serà  
Rm 2,27  guarda exactament la Llei,  ¿no et judicarà a tu, que ab la lletra i  
Rm 2,28  trenques la Llei? 28 Perquè  no és jueu aquell que ho és exteriorment,  
Rm 2,29  és del cor en l’Esperit, i  no en la lletra, l’alabança de la qual no 
Rm 2,29  la lletra, l’alabança de la qual  no és dels homes, sinó de Déu. 3,Tit  
Rm 3,Tit  la que els deslliura d’ell. La fe  no destrueix la Llei, sinó que la  
Rm 3,3  Déu. 3 Puix què, si alguns d’ells  no cregueren, per ventura sa incredulitat  
Rm 3,8  judicat encara com a pecador? 8 I  no abans (segons som calumniats i  
Rm 3,11  ni un. 11 No hi ha un que entenga,  no hi ha un que búsquia a Déu. 12 Tots se  
Rm 3,12  i tots junts se feren inútils,  no hi ha qui faça bé, ni tan sols un. 13  
Rm 3,22  tots los que creuen en ell, perquè  no hi ha distinció, 23 puix tots pecaren i 
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Rm 4,Tit  que Déu justifica al pecador,  no per les obres sinó per la fe. 1 Què  
Rm 4,2 obres, té de què gloriar-se, però  no davant de Déu. 3 Què diu, doncs, l’  
Rm 4,4  a justícia. 4 I al que treballa,  no se li conta lo jornal per gràcia, sinó  
Rm 4,5  sinó per deute. 5 Emperò al que  no obra, i creu en aquell que justifica a  
Rm 4,8  és aquell home a qui el Senyor  no imputa pecat.» 9 ¿Està, doncs, aquesta  
Rm 4,11  sello de la justícia de la fe quan  no era encara circumcidat, a fi de que fos 
Rm 4,12  12 I sia pare de la circumcisió,  no solament a aquells que són de la  
Rm 4,13  de que ell seria hereu del món,  no fou feta a Abraham ni a sa descendència 
Rm 4,15  Perquè la Llei obra ira; puix a on  no hi ha Llei, tampoc hi ha violació. 16  
Rm 4,16  sia segura a tot son llinatge,  no tan sols al que és de la Llei, sinó  
Rm 4,17  als morts i crida les coses que  no són com les que són. 18 Lo qui contra  
Rm 4,19 dit: «Així serà ton llinatge.» 19 I  no se debilità en la fe, ni considerà son  
Rm 4,23  li fou imputat a justícia. 23 I  no està escrit solament per a ell, que li  
Rm 5,Tit  la gràcia sobreabundant del qual  no sols borra los mals del pecat, sinó que 
Rm 5,3 de la glòria dels fills de Déu. 3 I  no tan sols això, sinó que ens gloriam  
Rm 5,5  prova, esperança; 5 i l’esperança  no porta avergonyiment, perquè la caritat  
Rm 5,11  serem salvats per sa vida. 11 I  no tan solament això, sinó que ens gloriam 
Rm 5,13  lo pecat estava en lo món; emperò  no havent-hi Llei, lo pecat no era  
Rm 5,13  no havent-hi Llei, lo pecat  no era imputat. 14 Ab tot, la mort regnà  
Rm 5,14  Adam a Moisès, fins en aquells que  no havien pecat ab una transgressió  
Rm 5,15  del que havia de venir. 15 Emperò  no és lo do com lo delicte; perquè si per  
Rm 5,16 Jesucrist, abunda sobre molts. 16 I  no fou lo do com lo pecat comès per un.  
Rm 6,6  sia destruït lo cos del pecat i  no serviam ja més al pecat. 7 Puix aquell  
Rm 6,9  ressuscitat d’entre els morts, ja  no mor, ni la mort tindrà ja més domini  
Rm 6,14  de justícia. 14 Puix lo pecat  no tindrà domini sobre vosaltres, perquè  
Rm 6,14  domini sobre vosaltres, perquè  no estau baix de la Llei, sinó baix de la  
Rm 6,15  15 Doncs, què? ¿Pecarem perquè  no estam baix de la Llei, sinó baix de la  
Rm 7,3  llibre de la llei del marit, i  no és adúltera encara que s’unèsquia ab  
Rm 7,6  en la novedat de l’Esperit, i  no en la vellesa de la lletra. 7 Què  
Rm 7,7  pecat? De ningun modo! Emperò jo  no coneguí lo pecat sinó per la Llei,  
Rm 7,7  pecat sinó per la Llei, perquè jo  no hauria conegut la concupiscència si la  
Rm 7,7  la concupiscència si la Llei  no hagués dit: «No codiciaràs.» 8 Emperò  
Rm 7,15  venut baix lo pecat. 15 Perquè  no aprovo lo que faç; puix no faç lo bé  
Rm 7,15  Perquè no aprovo lo que faç; puix  no faç lo bé que desitjo, sinó lo mal que  
Rm 7,16  allò és lo que faç. 16 I si lo que  no vull és lo que faç, aprovo la Llei per  
Rm 7,17  Llei per bona. 17 De manera que ja  no só jo lo qui obro allò, sinó lo pecat  
Rm 7,18 jo sé que en mi, ço és, en ma carn,  no habita lo bé; perquè lo voler lo bé  
Rm 7,18  lo voler lo bé està en mi, mes  no trobo lo modo de fer lo bé. 19 Puix lo  
Rm 7,19  lo bé. 19 Puix lo bé que jo vull,  no el faç; sinó lo mal que no vull, allò  
Rm 7,19 jo vull, no el faç; sinó lo mal que  no vull, allò faç. 20 I si jo faç lo que  
Rm 7,20  allò faç. 20 I si jo faç lo que  no vull, no só jo lo qui ho obro, sinó lo  
Rm 7,20 faç. 20 I si jo faç lo que no vull,  no só jo lo qui ho obro, sinó lo pecat que 
Rm 8,1  que són en Cristo Jesús, los quals  no caminen conforme la carn, sinó conforme 
Rm 8,3 de la mort. 3 Perquè lo que la Llei  no podia fer, en quant era dèbil per la  
Rm 8,4  fos complerta en nosaltres, que  no caminam segons la carn, sinó segons l’ 
Rm 8,7  la carn és enemiga de Déu, com que  no està subjecta a la llei de Déu, ni pot  
Rm 8,8  que los que viuen segons la carn,  no poden agradar a Déu. 9 Emperò vosaltres 
Rm 8,9  agradar a Déu. 9 Emperò vosaltres  no sou segons la carn, sinó segons l’  
Rm 8,9 habita en vosaltres. Mes aquell que  no té l’Esperit de Cristo, aqueix tal no  
Rm 8,9 té l’Esperit de Cristo, aqueix tal  no és dels seus. 10 I si Cristo és en  
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Rm 8,12  germans, nosaltres som deutors,  no a la carn, per a viure segons la carn,  
Rm 8,15  tals són fills de Déu. 15 Perquè  no haveu rebut l’esperit d’esclavitud  
Rm 8,18  ab ell. 18 Perquè entenc que  no són de comparar los treballs d’aquest  
Rm 8,20  està subjecta a la vanitat,  no de son grat, sinó per causa d’aquell  
Rm 8,23  i està de part fins ara. 23 I  no solament elles, sinó també nosaltres  
Rm 8,24  Però l’esperança que es veu  no és esperança, puix allò que un veu,  
Rm 8,25 pot esperar? 25 I si esperam lo que  no veem, per la paciència ho esperam. 26  
Rm 8,26  també a nostra flaquesa, perquè  no sabem lo que havem de demanar, com  
Rm 8,32  per amor de tots nosaltres, ¿com  no ens donarà ab ell també totes les  
Rm 9,1  jueus. 1 Dic la veritat en Cristo,  no mento; donant-me també testimoni ma  
Rm 9,6  en tots los sigles. Amén. 6 I  no que la paraula de Déu haja mancat;  
Rm 9,6  paraula de Déu haja mancat; perquè  no tots los que són d’Israel són  
Rm 9,8  te serà cridat llinatge.» 8 Ço és,  no los que són fills de la carn són fills  
Rm 9,10  i Sara tindrà un fill.» 10 I  no solament ella, sinó també Rebeca, que  
Rm 9,11  abans que els fills fossen nats,  no havent fet bé ni mal algun, per a què  
Rm 9,12  designe de Déu en l’elecció), 12  no per les obres, sinó per aquell que  
Rm 9,16  tindré misericòrdia.» 16 Així que  no és del que vol, ni del que corre, sinó  
Rm 9,21  fet: «Per què em feres així?» 21 O  no té potestat l’oller de fer d’una  
Rm 9,24  nosaltres, a qui ell ha cridat,  no solament dels jueus, sinó també dels  
Rm 9,25  «Apellidaré “poble meu” al que  no era mon poble, i “amada” a la que no  
Rm 9,25  era mon poble, i “amada” a la que  no era amada, i “objecte de misericòrdia”  
Rm 9,25  i “objecte de misericòrdia” al que  no havia conseguit misericòrdia.» 26 I  
Rm 9,26  lloc a on los fou dit: «Vosaltres  no sou poble meu», allí seran apellidats  
Rm 9,29  abans: «Si el Senyor dels exèrcits  no ens hagués deixat llinatge, hauríem  
Rm 9,30  què direm? Que els gentils, que  no seguien la justícia, han obtingut  
Rm 9,31  que seguia la llei de justícia,  no ha arribat a la llei de justícia. 32  
Rm 9,33  i tot aquell que creu en ell  no serà confundit.» 10,Tit Capítol X Sens  
Rm 10,Tit  ningú pot salvar-se; ab ella i  no ab les obres de la Llei s’alcança la  
Rm 10,2  de que tenen zel de Déu, mes  no segons ciència. 3 Per quant, ignorant  
Rm 10,3  i volent establir la seva pròpia,  no es someten a la justícia de Déu. 4  
Rm 10,11  «Tot aquell que creu en ell  no serà confós.» 12 Perquè no hi ha  
Rm 10,12  en ell no serà confós.» 12 Perquè  no hi ha diferència de jueu i de grec; per 
Rm 10,14 Mes, ¿com invocaran a aquell en qui  no cregueren? I com creuran a aquell de  
Rm 10,14  I com creuran a aquell de qui  no oigueren? I com oiran sens predicador?  
Rm 10,15  predicador? 15 I com predicaran si  no són enviats? Segons està escrit: «Que  
Rm 10,16  anúncien coses bones!» 16 Emperò  no tots han obeït a l’evangeli; perquè  
Rm 10,19  Mes pregunto: ¿Per ventura Israel  no ho ha entès? Moisès diu lo primer: «Jo  
Rm 10,19  a gelosia per un poble que  no és mon poble, i jo us mouré a ira per  
Rm 10,20  a dir: «Vaig ésser trobat dels que  no em buscaven, me descobrí clarament als  
Rm 10,20  me descobrí clarament als que  no em demanaven.» 21 I diu a Israel: «Tot  
Rm 11,Tit amonesta l’Apòstol als gentils que  no presúmien de si, i profetisa la  
Rm 11,2  de la tribu de Benjamí. 2 Déu  no ha llançat de si a son poble, a qui  
Rm 11,2  a son poble, a qui preconegué. ¿I  no sabeu lo que diu d’Elies l’  
Rm 11,4  «M’he reservat set mil barons que  no han doblat lo genoll davant de Baal.» 5 
Rm 11,6 la gràcia. 6 I si per la gràcia, ja  no per les obres; altrament la gràcia ja  
Rm 11,6  les obres; altrament la gràcia ja  no és gràcia; i si per les obres, ja no  
Rm 11,6  és gràcia; i si per les obres, ja  no per gràcia; altrament l’obra ja no és  
Rm 11,6 no per gràcia; altrament l’obra ja  no és obra. 7 Què, doncs? Israel no ha  
Rm 11,7 ja no és obra. 7 Què, doncs? Israel  no ha conseguit lo que buscava, sinó que  
Rm 11,8  d’estupiditat; ulls per a què  no vegen i orelles per a què no oiguen»)  
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Rm 11,8  a què no vegen i orelles per a què  no oiguen») fins al dia d’avui. 9 I David 
Rm 11,10  -se’ls los ulls per a què  no vegen i vagen sempre encorbats d’  
Rm 11,18  i de la grassa de l’oliver, 18  no et jàcties contra les branques. I si te 
Rm 11,18  I si te’n jactes, sàpies que tu  no suportes l’arrel, sinó l’arrel a tu.  
Rm 11,21  ans bé tem. 21 Perquè si Déu  no perdonà a les branques naturals, tal  
Rm 11,21 a les branques naturals, tal vegada  no et perdonarà a tu tampoc. 22 Considera, 
Rm 11,23  també tallat. 23 I ells també, si  no permaneixen en la incredulitat, seran  
Rm 11,25  en son propi oliver? 25 Emperò  no vull, germans, que ignoreu aquest  
Rm 11,25 ignoreu aquest misteri, a fi de que  no siau presumits en vosaltres mateixos:  
Rm 11,30  així com vosaltres en algun temps  no creguéreu a Déu, i ara haveu alcançat  
Rm 11,31  31 així també aquestos ara  no han cregut, a fi de que per vostra  
Rm 12,2  que és vostre racional culto. 2 I  no us conformeu ab aquest món, ans bé  
Rm 12,3  los que estan entre vosaltres, que  no pènsien de si més altament de lo que  
Rm 12,4  en un cos tenim molts membres, i  no tots los membres tenen lo mateix ofici, 
Rm 12,14 que us persegueixen; beneïu-los i  no els maleïu.15 Alegrau-vos ab los que  
Rm 12,16 mateix ànimo l’un envers l’altre;  no tingau l’enteniment en coses altes,  
Rm 12,17  per mal; procurant coses honroses,  no sols davant de Déu, sinó també davant  
Rm 12,19 teniu pau ab tothom. 19 Amats meus,  no us vengeu vosaltres mateixos, ans bé  
Rm 13,1  a les potestats superiors. Perquè  no hi ha potestat sinó de Déu, i Déu ha  
Rm 13,3  condemnació. 3 Perquè los prínceps  no són terror a les obres bones, sinó a  
Rm 13,3  bones, sinó a les males. ¿Vols tu  no tenir temor de la potestat? Fes bé i  
Rm 13,4  bé. Emperò si fas mal, tem, perquè  no en va, porta l’espasa; puix és  
Rm 13,5 és necessari que li esteu sumissos,  no solament per raó de la ira, sinó també  
Rm 13,9  Llei. 9 Per això: «No adulteraràs,  no mataràs, no robaràs, no llevaràs falsos 
Rm 13,9  això: «No adulteraràs, no mataràs,  no robaràs, no llevaràs falsos testimonis, 
Rm 13,9  no mataràs, no robaràs,  no llevaràs falsos testimonis, no  
Rm 13,9  no llevaràs falsos testimonis,  no cobdiciaràs»; i si hi ha algun altre  
Rm 13,10  com a tu mateix.» 10 La caritat  no obra mal contra el proïsme, i així la  
Rm 13,13  13 Caminem honestament com de dia,  no en farts ni embriagueses, no en  
Rm 13,13  dia, no en farts ni embriagueses,  no en deshonestedats i disolucions, no en  
Rm 13,13 no en deshonestedats i disolucions,  no en quimeres i enveges. 14 Ans bé vestiu 
Rm 13,14  ’s de nostre Senyor Jesucrist, i  no feu cas de la carn per a satisfer sos  
Rm 14,1 que és flac en la fe, admeteu-lo,  no per disputes d’opinions. 2 Perquè l’  
Rm 14,2  de tot, mentres lo qui és flac  no menjarà sinó hortalisses. 3 Aquell que  
Rm 14,3  hortalisses. 3 Aquell que menja,  no despreciï al que no menja; i el que no  
Rm 14,3  que menja, no despreciï al que  no menja; i el que no menja, no judíquia  
Rm 14,3 despreciï al que no menja; i el que  no menja, no judíquia al que menja, perquè 
Rm 14,3 al que no menja; i el que no menja,  no judíquia al que menja, perquè Déu l’ha 
Rm 14,6  dia, la fa per al Senyor; i el que  no fa diferència del dia, també per al  
Rm 14,6  puix dóna gràcies a Déu; i el que  no menja, per al Senyor no menja, i a Déu  
Rm 14,6  i el que no menja, per al Senyor  no menja, i a Déu dóna gràcies. 7 Perquè  
Rm 14,13  uns als altres, ans bé pensau en  no posar ensopec o escàndol al germà. 14  
Rm 14,14  persuadit en lo Senyor Jesús, que  no hi ha ninguna cosa immunda per si  
Rm 14,14  cosa immunda per si mateixa; i que  no hi ha cosa immunda, sinó per a aquell  
Rm 14,15  menjar, ton germà se contrista, ja  no camines conforme a la caritat. No  
Rm 14,17  bé. 17 Perquè lo Regne de Déu  no és menjar i beure, sinó justícia, i  
Rm 14,21  que menja ab escàndol. 21 Bo és  no menjar carn, ni beure vi, ni cosa en  
Rm 14,22  de Déu. Benaventurat aquell que  no es condemna a si mateix en lo que  
Rm 14,23 si en menjarà, és condemnat; perquè  no ho menja segons la fe. I tot lo que no  
Rm 14,23 ho menja segons la fe. I tot lo que  no és segons la fe és pecat. 15,Tit  
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Rm 15,3  bé, a edificació. 3 Perquè Cristo  no es complagué a si mateix, ans bé, com  
Rm 15,18  que pertanyen a Déu. 18 Perquè  no m’atreviré a parlar de ninguna d’  
Rm 15,18  d’aquelles coses que Cristo  no ha fet per medi meu, per a portar a l’ 
Rm 15,20 I així he anunciat aquest evangeli,  no a on s’havia fet ja menció de Cristo,  
Rm 15,20  fet ja menció de Cristo, a fi de  no edificar sobre fonament d’altres, sinó 
Rm 15,21  com està escrit: 21 «Aquells a qui  no ha estat ell anunciat lo veuran, i l’  
Rm 15,21  lo veuran, i l’entendran los que  no l’han oït.» 22 I per lo qual moltes  
Rm 15,22  impedit de venir-us a veure, i  no he pogut fins aquí. 23 Emperò ara, no  
Rm 15,23  he pogut fins aquí. 23 Emperò ara,  no tenint ja lloc de detenir-me més en  
Rm 16,4  per ma vida posaren sos colls, i  no ho agraesc jo sols, sinó també totes  
Rm 16,18  ’s d’ells. 18 Perquè los tals  no serveixen a nostre Senyor Jesucrist,  
1Co 1,10  tots d’un mateix parlar, i que  no hi haja divisions entre vosaltres; ans  
1Co 1,14 en nom de Pau? 14 Gràcies a Déu que  no he batejat a ningú de vosaltres, sinó a 
1Co 1,16 família d’Estèfana, i per lo demés  no sé si he batejat a ningun altre. 17  
1Co 1,17  a ningun altre. 17 Perquè Cristo  no m’envià a batejar, sinó a predicar l’ 
1Co 1,17  sinó a predicar l’evangeli;  no ab sabiduria de paraules, per a què no  
1Co 1,17 ab sabiduria de paraules, per a què  no sia vana la creu de Cristo. 18 Puix la  
1Co 1,21  que en la sabiduria de Déu lo món  no conegué a Déu per la sabiduria, a Déu  
1Co 1,26  considerau vostra vocació, que  no són molts los savis segons la carn, ni  
1Co 1,28 del món escollí Déu, i aquelles que  no existeixen, per a destruir les que  
1Co 2,Tit  que la predicació en Corinti  no havia estat ab pompa de paraules ni  
1Co 2,1  germans, quan vinguí a vosaltres,  no vinguí ab sublimitat de paraules ni de  
1Co 2,2 lo testimoni de Cristo; 2 perquè jo  no m’he judicat saber res entre  
1Co 2,4  4 I mon parlar i ma predicació  no fou ab paraules persuasives de  
1Co 2,5  i de poder, 5 per a què vostra fe  no reposàs en la sabiduria d’homes, sinó  
1Co 2,6  aquells que són perfects; emperò  no sabiduria d’aquest món ni dels  
1Co 2,9 9 Emperò, com està escrit: «Que ull  no vegé, ni orella oigué, ni han estat en  
1Co 2,12  de Déu. 12 I nosaltres havem rebut  no l’esperit d’aquest món, sinó l’  
1Co 2,13  13 Les quals anunciam també,  no ab paraules doctes d’humana sabiduria, 
1Co 2,14  espirituals. 14 Mes l’home animal  no percebeix aquelles coses que són de l’ 
1Co 2,14  Déu, perquè per ell són fatuïtat i  no les pot comprendre, per quant se  
1Co 2,15  judica totes les coses i ell  no és judicat de ningú. 16 Perquè ¿qui  
1Co 3,1  de l’evangeli. 1 I jo, germans,  no us poguí parlar com a espirituals, sinó 
1Co 3,2 Cristo. 2 Vos he alimentat ab llet,  no ab vianda; perquè llavors no podíeu  
1Co 3,2  llet, no ab vianda; perquè llavors  no podíeu suportar-la, i ni ara podeu,  
1Co 3,3  enveges, quimeres i divisions,  ¿no és així que sou carnals i caminau com  
1Co 3,4  Pau», i l’altre: «Jo, d’Apolo»;  ¿no és clar que encara sou homes? Puix,  
1Co 4,4 res m’acusa la consciència; emperò  no per això me tinc per justificat, perquè 
1Co 4,5  judica és lo Senyor. 5 Per lo que  no judiqueu abans de temps, fins que vinga 
1Co 4,6  per a què en nosaltres aprengau a  no pensar dels homes sobre lo que està  
1Co 4,7  et distingeix? I què tens tu que  no ho hages rebut? I si ho has rebut, per  
1Co 4,7  rebut, per què et glories com si  no ho haguesses rebut? 8 Ja estau  
1Co 4,11  i anam nusos, i som abufetejats, i  no tenim domicili segur. 12 I treballam,  
1Co 4,15  mil instructors en Cristo, emperò  no molts pares, perquè jo só lo qui us he  
1Co 4,18  Alguns van tan engreïts, com si jo  no hagués de venir a vosaltres. 19 Mes  
1Co 4,19  si lo Senyor ho vol, i examinaré,  no les paraules dels que van així  
1Co 4,20  virtut. 20 Perquè lo Regne de Déu  no està en les paraules, sinó en la  
1Co 5,6  Jesucrist. 6 Vostra vanaglòria  no és bona. ¿No sabeu que un poc de llevat 
1Co 5,8  8 Per lo tant, celebrem la festa,  no ab llevat vell, ni ab llevat de malícia 
1Co 5,9  9 Vos escriguí en la carta que  no us acompanyeu ab los fornicadors. 10 No 
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1Co 5,11  11 Emperò ara vos he escrit que  no us acompanyeu si algú apellidat germà  
1Co 5,12  que estan fora? ¿Per ventura  no judicau vosaltres dels que estan dins?  
1Co 6,1 a anar a judici davant dels inics i  no davant dels sants? 2 ¿No sabeu que els  
1Co 6,5 vostra confusió ho dic. Doncs, ¿que  no hi ha ningun home savi entre vosaltres  
1Co 6,7  vosaltres ab vosaltres. Per què  no sofriu abans l’agravi? Per què no  
1Co 6,7  no sofriu abans l’agravi? Per què  no sofriu primer lo dany? 8 Emperò  
1Co 6,9  9 ¿No sabeu que els injustos  no posseiran lo Regne de Déu? No us  
1Co 6,12  Déu. 12 «Tot m’és lícit», mes  no tot m’és convenient. «Tot m’és  
1Co 6,12  «Tot m’és permès», emperò jo  no em posaré baix lo poder de ningú. 13  
1Co 6,13  destruirà aquell i estes. I el cos  no és per a la fornicació, sinó per al  
1Co 6,19  peca contra son propi cos. 19 ¿Que  no sabeu que vostres cossos són temples de 
1Co 6,19  qual lo teniu de Déu, i vosaltres  no sou de vosaltres mateixos? 20 Puix  
1Co 7,1  m’escriguéreu, bo seria a l’home  no tocar dona. 2 Emperò, a fi d’evitar la 
1Co 7,4  la muller al marit. 4 La muller  no té lo domini de son propi cos, sinó lo  
1Co 7,4  lo marit, i així mateix lo marit  no té lo domini de son propi cos, sinó la  
1Co 7,5  us defraudeu l’un a l’altre, si  no és per algun temps i de comú  
1Co 7,5  a cohabitar, a fi de que Satanàs  no us téntia per vostra incontinència. 6  
1Co 7,6  això ho dic per condescendència,  no per manament. 7 Perquè jo voldria que  
1Co 7,9  així com jo. 9 Emperò si  no es poden contenir, càsien-se; puix  
1Co 7,10  -se. 10 Mes als casats los mano,  no jo, sinó lo Senyor, que la muller no es 
1Co 7,10  jo, sinó lo Senyor, que la muller  no es sepària del marit. 11 I que si es  
1Co 7,11 reconciliï ab son marit; i el marit  no déixia tampoc la muller. 12 I als demés 
1Co 7,12  muller. 12 I als demés los dic jo,  no lo Senyor: si algun germà té una infiel 
1Co 7,12  i ella consent en habitar ab ell,  no la repudiï. 13 I si una muller fiel té  
1Co 7,13  i ell consent en habitar ab ella,  no déixia al marit. 14 Perquè lo marit  
1Co 7,15  puix lo germà o la germana  no estan subjectes a esclavitud en tals  
1Co 7,18  cridat en la incircumcisió? Que  no es circumcídia. 19 La circumcisió no és 
1Co 7,19  es circumcídia. 19 La circumcisió  no és res, ni és res la incircumcisió,  
1Co 7,23  Haveu estat comprats per un preu:  no us façau servos dels homes. 24 Doncs  
1Co 7,25  cridat. 25 En quant a les verges,  no tinc precepte del Senyor; emperò dono  
1Co 7,28  muller. 28 Emperò si et cases,  no has pecat; i si una verge se casa, ella 
1Co 7,28 pecat; i si una verge se casa, ella  no peca. Mes aqueixos tals tindran  
1Co 7,29  que tenen mullers visquen com si  no les tinguessen; 30 i els que ploren,  
1Co 7,30  30 i els que ploren, com si  no plorassen; i els que s’alegren, com si 
1Co 7,30  i els que s’alegren, com si  no s’alegrassen; i els que compren, com  
1Co 7,30  i els que compren, com si  no posseïssen; 31 i els que usen d’aquest 
1Co 7,31  els que usen d’aquest món, com si  no n’usassen; perquè passa la figura d’  
1Co 7,32  visquésseu sens cuidados. Lo qui  no té muller està ansiós per les coses que 
1Co 7,35  dic això per a vostre profit,  no per a parar-vos ningun llaç, sinó  
1Co 7,36  es càsia, faça ell lo que vulga;  no peca si la casa. 37 Emperò lo qui està  
1Co 7,37 Emperò lo qui està ferm en son cor,  no obligant-li la necessitat, ans bé  
1Co 7,38  casa sa verge, fa bé; i aquell que  no la casa, fa millor. 39 La muller està  
1Co 8,2  pensa saber alguna cosa, encara  no coneix de quina manera li convé saber.  
1Co 8,4  als ídols, sabem que l’ídol  no és res en lo món i que no hi ha altre  
1Co 8,4  l’ídol no és res en lo món i que  no hi ha altre Déu sinó un sol. 5 Perquè  
1Co 8,6  senyors), 6 emperò per a nosaltres  no hi ha sinó un Déu, lo Pare, de qui són  
1Co 8,7  coses, i nosaltres, per ell. 7 Mes  no en tots hi ha aqueix coneixement. Puix  
1Co 8,8  és contaminada. 8 Emperò la vianda  no ens fa acceptes a Déu, perquè ni que  
1Co 8,8  mengem tindrem res de més, ni que  no mengem tindrem res de menos. 9 Emperò  
1Co 8,9  que aquesta llibertat que teniu  no sia ocasió als dèbils d’encepegar. 10  
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1Co 8,10  la consciència del que és dèbil,  ¿no serà alentada a menjar de les coses  
1Co 8,13  mon germà, jamai menjaré carn, per  no escandalisar a mon germà. 9,Tit Capítol 
1Co 9,Tit se priva de lo que li era lícit per  no escandalisar a ningú, fent-se tot per 
1Co 9,2 Senyor? 2 I encara que per a altres  no sia apòstol, ho só certament per a  
1Co 9,4  que m’examinen: 4 ¿Per ventura  no tenim potestat de menjar i beure? 5 ¿No 
1Co 9,6 i Cefas? 6 ¿O jo solament i Bernabé  no tenim potestat de fer això? 7 ¿Qui va  
1Co 9,7  expenses? ¿Qui planta una vinya i  no menja del fruit d’ella? ¿Qui apastura  
1Co 9,7  d’ella? ¿Qui apastura un ramat i  no s’alimenta de la llet del ramat? 8  
1Co 9,8  jo aquestes coses com a home?; ¿o  no diu també lo mateix la Llei? 9 Puix  
1Co 9,12  poder sobre vosaltres, ¿per què  no abans nosaltres? Emperò no havem fet ús 
1Co 9,12 ¿per què no abans nosaltres? Emperò  no havem fet ús d’aquesta potestat, ans  
1Co 9,12  ans bé ho sofrim tot per a  no posar destorb algun a l’evangeli de  
1Co 9,15  mi; puix millor m’és lo morir que  no que ningú me prívia d’aquesta glòria.  
1Co 9,16  encara que predico l’evangeli,  no tinc de què gloriar-me, perquè estic  
1Co 9,16  a això: puix ai de mi, si jo  no evangelisàs! 17 Per lo qual, si ho faç  
1Co 9,18  l’evangeli sens causar gasto per  no abusar de ma potestat en l’evangeli.  
1Co 9,21  com si estigués jo baix la Llei  (no estant baix la Llei) per a guanyar als 
1Co 9,21  estigués sens Llei (encara que jo  no estava sens la Llei de Déu, ans bé  
1Co 9,26  26 Jo, per consegüent, corro,  no així ab incertitud; i combato, no com  
1Co 9,26  no així ab incertitud; i combato,  no com un que dóna colps a l’aire, 26  
1Co 9,26  i el reduesc a subjecció; perquè  no em succeesca que, havent predicat als  
1Co 9,26  que, havent predicat als altres,  no em faça jo mateix reprovat. 10,Tit  
1Co 10,1  i d’ofendre al proïsme. 1 Puix  no vull, germans, que ignoreu que nostres  
1Co 10,5  era Cristo. 5 Emperò molts d’ells  no foren de l’agrado de Déu; per lo qual  
1Co 10,6 en figura de nosaltres, a fi de que  no siam cobdiciosos de les coses males,  
1Co 10,12  estar de peus, tinga compte que  no càiguia. 13 No us ha alcançat altra  
1Co 10,13  als homes; emperò fiel és Déu, que  no permetrà que siau tentats sobre vostres 
1Co 10,16  Lo calze de benedicció que beneïm,  ¿no és la comunió de la sang de Cristo? I  
1Co 10,16 sang de Cristo? I el pa que partim,  ¿no és la participació del cos de Cristo?  
1Co 10,18  mengen les víctimes, ¿per ventura  no participen de l’altar? 19 Què, doncs?  
1Co 10,20  les sacrifiquen als dimonis, i  no a Déu. I no vull jo que tingau societat 
1Co 10,20  als dimonis, i no a Déu. I  no vull jo que tingau societat ab los  
1Co 10,22  que ell? «Tot m’és lícit», emperò  no totes les coses són convenients. 23  
1Co 10,23  23 «Tot m’és lícit», emperò  no tot és edificant. 24 Ningú búsquia lo  
1Co 10,28  ha estat sacrificat als ídols»,  no en mengeu, per causa d’aquell que us  
1Co 10,29  consciència. 29 Consciència, dic,  no la teva, sinó la de l’altre, puix,  
1Co 10,33  també en tot agradar a tots,  no buscant lo meu profit, sinó lo de  
1Co 11,6  si fos rapada. 6 Perquè si la dona  no està coberta, ràpia’s també. I si és  
1Co 11,7  ’s lo cap. 7 L’home, en veritat,  no deu cobrir-se lo cap, perquè és  
1Co 11,8  és la glòria de l’home. 8 Puix  no fou l’home format de la dona, sinó la  
1Co 11,16  home apareix contenciós, nosaltres  no tenim tal consuetud, ni la Iglésia de  
1Co 11,17  de Déu. 17 Açò vos mano; mes  no aprovo lo congregar-vos no per a lo  
1Co 11,17  mes no aprovo lo congregar-vos  no per a lo millor sinó per a lo pitjor.  
1Co 11,20 doncs, vos congregau en un lloc, ja  no és per a menjar la cena del Senyor. 21  
1Co 11,22  està embriac. 22 ¿Que per ventura  no teniu cases a on menjar i beure? ¿O  
1Co 11,22 Iglésia de Déu i avergonyiu als que  no tenen? Què us diré? ¿Vos alabaré? En  
1Co 11,22  Què us diré? ¿Vos alabaré? En això  no us alabo. 23 Perquè jo rebí del Senyor  
1Co 11,29  menja i beu sa pròpia condemnació,  no fent discerniment del cos del Senyor.  
1Co 11,31 nosaltres mateixos nos examinàssem,  no seríem certament judicats. 32 Emperò  
1Co 11,32 som castigats del Senyor, per a què  no siam condemnats ab aquest món. 33 Per  
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1Co 11,34 té fam, méngia en casa, a fi de que  no us junteu per a condemnació. I les  
1Co 12,1  1 I tocant als dons espirituals,  no vull, germans, que estigau en  
1Co 12,15 molts. 15 Si el peu digués: «Perquè  no só mà, no só del cos», ¿no és per això  
1Co 12,15 Si el peu digués: «Perquè no só mà,  no só del cos», ¿no és per això del cos?  
1Co 12,15  «Perquè no só mà, no só del cos»,  ¿no és per això del cos? 16 I si digués l’ 
1Co 12,16  16 I si digués l’orella: «Perquè  no só ull, no só del cos», ¿per això no  
1Co 12,16  l’orella: «Perquè no só ull,  no só del cos», ¿per això no serà del cos? 
1Co 12,16  só ull, no só del cos», ¿per això  no serà del cos? 17 I si tot lo cos fos  
1Co 12,21  molts, lo cos és un. 21 I l’ull  no pot dir a la mà: «Jo no t’he  
1Co 12,21 21 I l’ull no pot dir a la mà: «Jo  no t’he menester»; ni tampoc lo cap als  
1Co 12,21  ni tampoc lo cap als peus: «Jo  no us necessito.» 22 Ans bé aquells  
1Co 12,24  los que en nosaltres són honestos,  no tenen necessitat de res; emperò Déu ha  
1Co 12,24  honra més complerta al membre que  no la tenia en si, 25 a fi de que no hi  
1Co 12,25  no la tenia en si, 25 a fi de que  no hi hagués dissensió en lo cos, sinó que 
1Co 13,1  llengües d’homes i d’àngels, si  no tinc caritat só com coure que ressona o 
1Co 13,2  que pogués remoure muntanyes, si  no tinc caritat no só res. 3 I encara que  
1Co 13,2  muntanyes, si no tinc caritat  no só res. 3 I encara que jo distribuís  
1Co 13,3  mon cos per a ser cremat, si  no tinc caritat de res m’aprofitarà. 4 La 
1Co 13,4  pacient, i és benigna; la caritat  no és envejosa, ni obra temeràriament, ni  
1Co 13,5  s’ensuperbeix. 5 No és ambiciosa,  no cerca sos profits, no s’irrita ni  
1Co 13,5 és ambiciosa, no cerca sos profits,  no s’irrita ni pensa mal, 6 no es gosa en 
1Co 13,6  no s’irrita ni pensa mal, 6  no es gosa en la iniquitat, sinó que es  
1Co 14,2  que parla en llengua desconeguda,  no parla als homes, sinó a Déu, perquè  
1Co 14,5  que el que parla llengües, a  no ser que interprétia, per a què la  
1Co 14,6  llengües, de què us aprofitaré, a  no ser que us pàrlia o en revelació, o en  
1Co 14,7 sonido, com la flauta i l’arpa, si  no formen diferència de sons, ¿com se  
1Co 14,9  també vosaltres, si per la llengua  no donau paraules clares, ¿com se sabrà lo 
1Co 14,10  classes de llengües en lo món, i  no hi ha res sens veu. 11 Si doncs jo  
1Co 14,16  «Amén» al donar tu gràcies, veent  no comprèn lo que tu dius? 17 Certament tu 
1Co 14,17  bé dónes gràcies, emperò l’altre  no queda edificat. 18 Gràcies dono a Déu,  
1Co 14,19  d’instruir també als altres, que  no deu mil paraules en llengua  
1Co 14,20 en llengua desconeguda. 20 Germans,  no siau nois en lo seny; mes siau infants  
1Co 14,22  les llengües són per a senyal,  no als fiels, sinó als infiels; mes la  
1Co 14,22  infiels; mes la profecia serveix,  no als infiels, sinó als fiels. 23 Si,  
1Co 14,23  entren ignorants o infiels,  ¿no diran que haveu perdut lo judici? 24  
1Co 14,28 per torn, i un interprétia. 28 I si  no hi ha intèrprete, guàrdia silenci en la 
1Co 14,33  als profetes. 33 Perquè Déu  no és autor de dissensió, sinó de pau,  
1Co 14,34  les dones en les iglésies, puix  no els és donat lo parlar, ans bé estiguen 
1Co 14,38  manaments del Senyor. 38 I el que  no conega, no serà conegut. 39 Per lo  
1Co 14,38  del Senyor. 38 I el que no conega,  no serà conegut. 39 Per lo tant, germans,  
1Co 14,39 germans, cobdiciau lo profetisar, i  no impediu lo parlar en llengües. 40 Faça  
1Co 15,2  com vos lo prediquí, si és que  no haveu cregut en va. 3 Perquè en primer  
1Co 15,9  só el menor dels apòstols, lo qual  no só digne de ser anomenat apòstol,  
1Co 15,10  de Déu, só lo que só; i sa gràcia  no ha estat vana en mi, ans bé he  
1Co 15,10  copiosament que tots ells; emperò  no jo, sinó la gràcia de Déu que era ab  
1Co 15,12 diuen alguns d’entre vosaltres que  no hi ha resurrecció de morts? 13 Doncs,  
1Co 15,13 resurrecció de morts? 13 Doncs, si  no hi ha resurrecció de morts, tampoc  
1Co 15,14  Cristo ressuscità. 14 I si Cristo  no ressuscità, és vana, doncs, nostra  
1Co 15,15 havia ressuscitat a Cristo, al qual  no ressuscità, si és que els morts no  
1Co 15,15  no ressuscità, si és que els morts  no ressusciten. 16 Perquè si els morts no  
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1Co 15,16 ressusciten. 16 Perquè si els morts  no ressusciten, Cristo tampoc ressuscità.  
1Co 15,17  tampoc ressuscità. 17 I si Cristo  no ressuscità, vana és vostra fe, puix  
1Co 15,32 fieres en Èfeso, què m’aprofita si  no ressusciten los morts? Mengem i bevem,  
1Co 15,34  costums. 34 Vetllau justament, i  no pequeu; puix alguns no tenen  
1Co 15,34 justament, i no pequeu; puix alguns  no tenen coneixement de Déu; ho dic per a  
1Co 15,36  36 Neci, lo que tu sembres,  no es vivifica si abans no mor. 37 I al  
1Co 15,36 tu sembres, no es vivifica si abans  no mor. 37 I al sembrar, no sembres lo cos 
1Co 15,37  si abans no mor. 37 I al sembrar,  no sembres lo cos que ha de nàixer, sinó  
1Co 15,46 Adam, en esperit vivificant. 46 Mes  no fou lo primer l’espiritual, sinó lo  
1Co 15,50 dic, germans, que la carn i la sang  no poden posseir lo Regne de Déu, ni la  
1Co 15,51  declaro un misteri: tots certament  no dormirem, mes tots serem mudats. 52 En  
1Co 15,58  Senyor, sabent que vostre treball  no és en va en lo Senyor. 16,Tit Capítol  
1Co 16,2 guardant lo que gústia, a fi de que  no es facen les coŀlectes quan jo vinga. 3 
1Co 16,7  allà a on tinga d’anar. 7 Puix  no us vull veure de pas, ans bé espero  
1Co 16,11 Senyor així com jo. 11 Per lo tant,  no el despreciï ningú, ans bé acompanyau- 
1Co 16,12  a vosaltres ab los germans; emperò  no tingué voluntat de venir ara a  
1Co 16,22  Pau, ab ma pròpia mà. 22 Si algú  no ama a nostre Senyor Jesucrist, sia  
2Co 1,Tit  Capítol I S’escusa l’Apòstol de  no haver anat abans a visitar-los,  
2Co 1,8  també de la consolació. 8 Perquè  no volem, germans, que ignoreu les  
2Co 1,9  la sentència de mort, per a què  no confiàssem en nosaltres, sinó en Déu  
2Co 1,12  de cor i en santa sinceritat,  no ab sabiduria carnal, sinó ab la gràcia  
2Co 1,13  abundantment ab vosaltres. 13 Puix  no us escrivim altres coses sinó les que  
2Co 1,17  de manera que hi haja en mi sí i  no? 18 Emperò Déu verdader m’és testimoni 
2Co 1,18  aquella paraula que us he anunciat  no hi ha sí i no. 19 Perquè lo Fill de  
2Co 1,18  que us he anunciat no hi ha sí i  no. 19 Perquè lo Fill de Déu, Jesucrist,  
2Co 1,19  és, per mi i per Silvà i Timoteu,  no fou sí i no, sinó que el sí fou en ell. 
2Co 1,19  i per Silvà i Timoteu, no fou sí i  no, sinó que el sí fou en ell. 20 Perquè  
2Co 1,23  ma ànima de que per perdonar-vos  no he vingut encara a Corinti. 24 No que  
2Co 2,1  1 Mes jo he resolt en mi mateix de  no venir altra vegada a vosaltres ab  
2Co 2,3  a fi de que quan vinga a vosaltres  no tinga tristesa sobre tristesa d’  
2Co 2,4  vos escriguí ab moltes llàgrimes,  no per a què us contristàsseu, ans bé per  
2Co 2,5 tinc. 5 I si algú m’ha contristat,  no m’ha contristat sinó en part, per no  
2Co 2,5  m’ha contristat sinó en part, per  no agoviar-vos a tots vosaltres. 6 Basta 
2Co 2,7  perdonar-lo i consolar-lo;  no sia que el tal se pèrdia consumit de  
2Co 2,11  persona de Cristo, 11 a fi de que  no siam sorpresos de Satanàs; puix no  
2Co 2,11  no siam sorpresos de Satanàs; puix  no ignoram ses maquinacions. 12 I quan  
2Co 2,13  oberta una porta en lo Senyor, 13  no tinguí repòs en mon esperit, perquè no  
2Co 2,13 tinguí repòs en mon esperit, perquè  no encontrí a mon germà Tito, i així,  
2Co 2,17  per a aquestes coses? 17 Perquè  no som com molts, que adulteren la paraula 
2Co 3,3  ministrada per nosaltres i escrita  no ab tinta, sinó ab l’Esperit de Déu  
2Co 3,3  sinó ab l’Esperit de Déu viu,  no en taules de pedra, sinó en taules de  
2Co 3,6  idòneos del Nou Testament,  no de la lletra, sinó de l’Esperit;  
2Co 3,7  de manera que els fills d’Israel  no podien fixar la vista en la cara de  
2Co 3,8  que havia de desaparèixer, 8 ¿com  no serà més gloriós lo ministeri de l’  
2Co 3,10  lo que resplendí en aquesta part  no fou gloriós comparat ab la glòria  
2Co 3,13 vos parlam ab molta confiança. 13 I  no com Moisès, que es posava un vel sobre  
2Co 3,13  per a què los fills d’Israel  no fixassen la vista en sa cara, la glòria 
2Co 4,1 la misericòrdia que havem alcançat,  no desmaiam; 2 ans bé llançam fora de  
2Co 4,2  les dissimulacions vergonyoses,  no caminant en l’astúcia, ni adulterant  
2Co 4,4  dels incrèduls, per a què  no resplendesca en ells la llum de l’  
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2Co 4,5  que és la imatge de Déu. 5 Perquè  no us predicam a nosaltres mateixos, sinó  
2Co 4,7  la grandesa del poder sia de Déu i  no de nosaltres. 8 En tot patim  
2Co 4,8  8 En tot patim tribulacions, mes  no ens acongoixam; estam apurats, mes no  
2Co 4,8  ens acongoixam; estam apurats, mes  no destituïts; 9 som perseguits, mes no  
2Co 4,9  destituïts; 9 som perseguits, mes  no abandonats; abatuts, mes no destruïts;  
2Co 4,9  mes no abandonats; abatuts, mes  no destruïts; 10 portant sempre la  
2Co 4,16  en glòria de Déu. 16 Per lo que  no desmaiam; ans bé, encara que en  
2Co 4,17  nostres afliccions lleugeres, que  no duren més que un moment, operen en  
2Co 4,18  de glòria, 18 mentres contemplam  no a les coses que es veuen, sinó a les  
2Co 4,18  coses que es veuen, sinó a les que  no es veuen. Perquè les coses que es veuen 
2Co 4,18 es veuen són temporals, mes les que  no es veuen són eternes. 5,Tit Capítol V  
2Co 5,1  tenim de Déu un edifici, una casa  no feta de mà, que serà eterna en los  
2Co 5,3  3 si és que siam trobats vestits i  no desnusos. 4 Perquè també los que estam  
2Co 5,4 tabernacle gemegam oprimits, perquè  no volem ésser despullats, sinó revestits, 
2Co 5,7 Senyor. 7 (Perquè caminam per fe, i  no per visió.) 8 Emperò tenim confiança, i 
2Co 5,12  que es glorien en l’apariència i  no en lo cor. 13 Perquè si nosaltres estam 
2Co 5,15  per tots, per a què los que viuen  no visquen ja per a si, sinó per aquell  
2Co 5,16  així nosaltres d’aquí en avant ja  no coneixem a ningú segons la carn. I  
2Co 5,16  segons la carn, ab tot ara ja  no el coneixem. 17 Per lo que si algú està 
2Co 5,19  Cristo, reconciliant lo món a si,  no imputant-los los pecats d’ells, i  
2Co 5,21 qual per nosaltres féu pecat al que  no havia conegut pecat, a fi de que  
2Co 6,Tit  de l’evangeli i avís als fiels de  no mesclar-se ab los infiels. 1 I així  
2Co 6,1  cooperadors de Déu, vos exhortam a  no rebre la gràcia de Déu en va. 2 (Perquè 
2Co 6,3  ocasió d’escàndol a ningú, perquè  no sia vituperat nostre ministeri. 4 Ans  
2Co 6,6  en Esperit Sant, en caritat  no fingida, 7 en paraula de veritat, en  
2Co 6,9 aquí vivim; com a castigats, emperò  no morts; 10 com a tristos, emperò sempre  
2Co 6,10  pobres, mes enriquint a molts; com  no tenint res, emperò posseint-ho tot.  
2Co 6,17  i apartau-vos, diu lo Senyor, i  no toqueu lo que és impur; 18 i jo us  
2Co 7,5  arribat a Macedònia, nostra carn  no tingué repòs algun, ans bé sofrírem  
2Co 7,7 consolat ab la vinguda de Tito; 7 i  no sols ab sa vinguda, sinó també ab lo  
2Co 7,8  que jo us entristí ab una carta,  no m’arrepentesc, encara que em pesà;  
2Co 7,9  vos contristà, 9 ara m’alegro,  no de la tristesa que tinguéreu, sinó de  
2Co 7,11  -vos segons Déu, quanta ansietat  no produeix en vosaltres. Sí, què  
2Co 7,12  12 I així encara que us escriguí,  no ho fiu per causa d’aquell que féu l’  
2Co 7,14  m’he gloriat ab ell de vosaltres,  no m’avergonyesc; ans bé, com tot lo que  
2Co 8,5  es dóna als sants. 5 I ho feren,  no com nosaltres esperàvem, sinó que s’  
2Co 8,10  és lo que us és útil, suposat que  no sols començàreu ja a fer-ho, sinó que 
2Co 8,12  és accepta segons lo que té,  no segons lo que no té. 13 No vull dir que 
2Co 8,12  segons lo que té, no segons lo que  no té. 13 No vull dir que los altres  
2Co 8,15  li sobrà, i al qui arreplegà poc,  no li faltà.» 16 I gràcies a Déu que posà  
2Co 8,19  per totes les iglésies. 19 I  no solament això, sinó que fou elegit de  
2Co 8,21  nosaltres; 21 procurant l’honest,  no solament davant de Déu, sinó també  
2Co 9,3  he enviat als germans per a què  no fos en va l’haver-me gloriat de  
2Co 9,4  i estigau promptes, com diguí, 4  no sia que quan vinguen los de Macedònia  
2Co 9,4 que avergonyir-nos nosaltres (per  no dir vosaltres) d’aquesta gloriació  
2Co 9,5  estiga a punt com a benedicció, i  no avarícia. 6 I dic això: Qui escassament 
2Co 9,7  u conforme se proposà en son cor,  no ab recança, ni com per força; perquè  
2Co 9,12  la ministració d’aquest servei,  no solament supleix lo que manca als  
2Co 10,2 doncs, que quan sia present feu que  no tínguia d’usar ab llibertat de la  
2Co 10,3  encara que caminam en la carn,  no militam segons la carn. 4 Perquè les  
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2Co 10,4  Perquè les armes de nostra milícia  no són carnals, sinó poderoses en Déu, per 
2Co 10,8  nos ha donat per a edificació, i  no per a destrucció vostra, no deuria  
2Co 10,8  i no per a destrucció vostra,  no deuria avergonyir-me. 9 Emperò per a  
2Co 10,9 avergonyir-me. 9 Emperò per a què  no penseu que jo us vull com aterrar ab  
2Co 10,12  en fet estant presents. 12 Perquè  no ens atrevim a fer-nos del número, o  
2Co 10,12  i comparant-se ab si mateixos,  no tenen enteniment algun. 13 Nosaltres,  
2Co 10,13  algun. 13 Nosaltres, doncs,  no ens gloriam fora de mida, sinó segons  
2Co 10,14  arribà fins a vosaltres. 14 Perquè  no ens extenem ab excés, com si no  
2Co 10,14  no ens extenem ab excés, com si  no arribàssem a vosaltres; perquè fins a  
2Co 10,15  en l’evangeli de Cristo, 15  no gloriant-nos fora de mida en los  
2Co 10,16  que estan més allà de vosaltres,  no per a gloriar-nos en la regla d’  
2Co 10,18  gloriïs en lo Senyor». 18 Puix  no aquell que s’alaba a si mateix és  
2Co 11,3  serpent seduí a Eva ab sa astúcia,  no sien viciats vostres enteniments, i no  
2Co 11,3 sien viciats vostres enteniments, i  no degenérien de la simplicitat que és en  
2Co 11,4  predica altre Cristo que nosaltres  no havem predicat, o si rebeu altre  
2Co 11,4  rebeu altre Esperit que vosaltres  no haveu rebut, o altre evangeli que no  
2Co 11,4  haveu rebut, o altre evangeli que  no haveu abraçat, podríeu ab raó sofrir- 
2Co 11,5  sofrir-lo. 5 Mes jo suposo que  no he fet menos que els majors apòstols. 6 
2Co 11,6  que tosc en lo parlar, encara que  no en saber, en tot nos havem donat a  
2Co 11,10  Com la veritat de Cristo és en mi,  no se’m privarà de tenir aquesta glòria  
2Co 11,11  l’Acaia. 11 Per què? ¿Serà perquè  no us amo? Déu ho sap. 12 Emperò lo que  
2Co 11,14  en apòstols de Cristo. 14 I  no és d’estranyar, perquè el mateix  
2Co 11,15  en àngel de llum. 15 I així  no és molt que els seus ministres se  
2Co 11,16  ningú em tinga per imprudent, o si  no, teniu-me enhorabona per imprudent) a 
2Co 11,17  lo que toca a esta glòria, ho dic  no segons lo Senyor, sinó com per  
2Co 11,29  les iglésies. 29 ¿Qui és dèbil, i  no ho só jo? ¿Qui s’escandalisa, i no m’ 
2Co 11,29 no ho só jo? ¿Qui s’escandalisa, i  no m’abraso jo? 30 Si és precís gloriar- 
2Co 11,31  és per a sempre beneït, sap que jo  no mento. 32 En Damasco, lo governador de  
2Co 12,1  és necessari gloriar-se –lo que  no convé en veritat–, vindré a les visions 
2Co 12,2  –si en lo cos o fora del cos,  no ho sé; Déu ho sap– fins al tercer cel.  
2Co 12,3  –si fou en lo cos o fora del cos,  no ho sé; Déu ho sap– 4 fou arrebatat al  
2Co 12,4  i oigué paraules inefables, que  no li és lícit a un home proferir-les. 5 
2Co 12,5  tal me gloriaré; emperò de mi  no em gloriaré, sinó en mes flaqueses. 6  
2Co 12,6  6 Emperò si volgués gloriar-me,  no seria neci, puix diria veritat; mes me  
2Co 12,7  què la grandesa de les revelacions  no m’exàltia, me fou donada una espina en 
2Co 12,7 Satanàs que em bufetègia, perquè jo  no m’exaltàs sobre manera. 8 Per lo qual  
2Co 12,11  més grans apòstols, encara que jo  no sia res. 12 En veritat les senyals de  
2Co 12,13  les demés iglésies, sinó en que jo  no us vaig ésser de ninguna càrrega?  
2Co 12,14  per a venir a vosaltres, i  no us seré gravós, perquè jo no cerco  
2Co 12,14  i no us seré gravós, perquè jo  no cerco vostres coses, sinó a vosaltres.  
2Co 12,14  sinó a vosaltres. Puix los fills  no deuen atresorar per los pares, sinó los 
2Co 12,16  vosaltres. 16 Emperò sia així: jo  no us he gravat; no obstant, essent astut, 
2Co 12,16  sia així: jo no us he gravat;  no obstant, essent astut, vos he sorprès  
2Co 12,20  tal vegada quan vinga a vosaltres  no us trobaré tals quals vos voldria, i  
2Co 12,20  quals vos voldria, i que vosaltres  no em trobeu a mi qual no em voldríeu. Que 
2Co 12,20  vosaltres no em trobeu a mi qual  no em voldríeu. Que no hi haja entre  
2Co 12,20  a mi qual no em voldríeu. Que  no hi haja entre vosaltres disputes,  
2Co 12,21  sedicions i partits. 21 I  no sia que quan jo vinga m’humiliï Déu  
2Co 12,21  -me de molts que han pecat ja i  no s’han arrepentit de la impuresa i  
2Co 13,Tit l’Apòstol ab forts càstigs als que  no s’haguessen esmenat, i conclou ab una  
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2Co 13,2  ausent, que si vinc altra vegada  no perdonaré als que pecaren abans, ni a  
2Co 13,3  que Cristo parla en mi, lo qual  no és flac en vosaltres, ans bé poderós en 
2Co 13,5 si estau en la fe, provau-vos. ¿O  no us coneixeu vosaltres mateixos que  
2Co 13,5  està en vosaltres, si és que ja  no sou reprovats? 6 Emperò confio que  
2Co 13,6 confio que coneixereu que nosaltres  no som reprovats. 7 I pregam a Déu que no  
2Co 13,7 som reprovats. 7 I pregam a Déu que  no façau mal algun, no perquè nosaltres  
2Co 13,7  a Déu que no façau mal algun,  no perquè nosaltres aparescam aprovats,  
2Co 13,10  estant ausent, per a què, present,  no haja d’obrar ab rigor, segons l’  
2Co 13,10  que em donà Déu per a edificació i  no per a destrucció. 11 Per lo demés,  
Ga 1,1  de sa conversió. 1 Pau, apòstol,  no dels homes, ni per home, sinó per  
Ga 1,7  a un altre evangeli, 7 lo qual  no és altre, sinó que hi ha alguns que us  
Ga 1,10 certament, si jo agradàs als homes,  no seria servo de Cristo. 11 Perquè vos  
Ga 1,11  l’evangeli que jo us he predicat  no és segons l’home; 12 perquè ni jo l’  
Ga 1,16  els gentils, des d’aquell instant  no m’aconsellí ni ab la carn ni ab la  
Ga 1,19  estiguí ab ell quinze dies; 19 mes  no vegí a ningun altre dels apòstols, sinó 
Ga 1,20  us escric, mirau que davant de Déu  no mento. 21 Després vinguí a les regions  
Ga 1,22 regions de Síria i de Cilícia. 22 I  no era conegut de vista a les iglésies de  
Ga 2,2  reputació, per temor de que jo  no corregués o no hagués corregut en va. 3 
Ga 2,2  per temor de que jo no corregués o  no hagués corregut en va. 3 Mes ni Tito  
Ga 2,6 importa res lo que hagen estat, Déu  no fa accepció de persones), aquells que  
Ga 2,14  14 Emperò quan jo vegí que  no anaven rectament conforme la veritat de 
Ga 2,14 essent jueu, vius com los gentils i  no com los jueus, per què obligues als  
Ga 2,15  Nosaltres, jueus per naturalesa i  no pecadors d’entre els gentils, 16  
Ga 2,16  els gentils, 16 sabent que l’home  no es justifica per les obres de la Llei,  
Ga 2,16  justificats per la fe de Cristo i  no per les obres de la Llei, perquè per  
Ga 2,20  a la creu junt ab Cristo. 20 I  no obstant, visc; mes no jo, sinó Cristo  
Ga 2,20  Cristo. 20 I no obstant, visc; mes  no jo, sinó Cristo viu en mi. I la vida  
Ga 3,1  qui us ha hetxissat per a  no obeir la veritat, davant los ulls dels  
Ga 3,10 està escrit: «Maleït tot aquell que  no permanesca en totes les coses que estan 
Ga 3,12  just viu de la fe». 12 I la Llei  no és de la fe; emperò «lo qui faça  
Ga 3,17  -cents i trenta anys després,  no pot anuŀlar-lo per a fer vana la  
Ga 3,18 si l’herència és per a la Llei, ja  no és per la promesa. I Déu féu la donació 
Ga 3,20  un mediador. 20 Emperò lo mediador  no és d’un sol, i Déu és un. 21 ¿És,  
Ga 3,25 25 Mes, des de que vingué la fe, ja  no estam baix lo preceptor. 26 Perquè tots 
Ga 3,28  Cristo. 28 No hi ha jueu ni grec,  no hi ha servo ni llibre, no hi ha mascle  
Ga 3,28  ni grec, no hi ha servo ni llibre,  no hi ha mascle ni fembra. Perquè tots  
Ga 4,1  que l’hereu, mentres és infant,  no es diferència en res del servo, encara  
Ga 4,7  «‹Abbà›, Pare!» 7 Per lo tant, ja  no ets servo, sinó fill. I si fill, hereu  
Ga 4,8  en Cristo. 8 Emperò llavors, quan  no coneixíeu a Déu, servíeu a aquells que  
Ga 4,8  a aquells que per naturalesa  no són déus. 9 Mes ara, havent conegut a  
Ga 4,11  i els anys. 11 Temo de vosaltres  no sia que jo haja treballat en va en  
Ga 4,12  perquè jo també só com vosaltres:  no m’haveu agraviat en res. 13 Vosaltres  
Ga 4,14  ma tentació que estava en ma carn,  no la despreciàreu vosaltres, ni la  
Ga 4,17 Ells afecten zel per vosaltres, mes  no ab bon fi; ans bé vos volen excloure  
Ga 4,18  gelosos del bé en bé sempre, i  no tan solament quan jo estic ab  
Ga 4,21  los que voleu estar baix la Llei,  ¿no haveu llegit la Llei? 22 Perquè escrit 
Ga 4,27  «Alegra’t tu, l’estèril, que  no pareixes; prorromp i clama, la que no  
Ga 4,27  pareixes; prorromp i clama, la que  no estàs de part; perquè són molts més los 
Ga 4,30  fill, perquè lo fill de l’esclava  no serà hereu ab lo fill de la llibre.» 31 
Ga 4,31  31 I així, germans, nosaltres  no som fills de l’esclava, sinó de la  
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Ga 5,1  cristià. 1 Manteniu-vos ferms i  no us subjecteu altra vegada al jou de l’ 
Ga 5,2  dic que, si us circumcidau, Cristo  no us aprofitarà de res. 3 I declaro de  
Ga 5,4  justificau per la Llei!, Cristo ja  no té virtut alguna en vosaltres: haveu  
Ga 5,8  a la veritat? 8 Aquesta persuasió  no ve del que us crida. 9 Un poc de llevat 
Ga 5,10  de vosaltres en lo Senyor que  no tindreu altre sentiment; mes aquell que 
Ga 5,13 estat cridats a llibertat. Solament  no useu de la llibertat per a servir d’  
Ga 5,15  uns als altres, teniu compte que  no us consumiau los uns als altres. 16 Vos 
Ga 5,16  doncs: Caminau en l’Esperit, i  no satisfareu los apetits de la carn. 17  
Ga 5,17 coses oposades entre si, per lo que  no podeu fer tot lo que voldríeu. 18 Mes  
Ga 5,18  Mes si sou guiats per l’Esperit,  no estau baix la Llei. 19 Emperò les obres 
Ga 5,21  que els que fan semblants coses  no alcançaran lo Regne de Déu. 22 Mes lo  
Ga 5,23  castedat. Contra aquestes coses  no hi ha Llei. 24 I els que són de Cristo  
Ga 6,1  -te tu mateix, per a què  no sies tentat també. 2 Portau les  
Ga 6,3  si algú se creu ser alguna cosa,  no essent res, ell mateix s’enganya. 4  
Ga 6,4  glòria en si mateix solament i  no en altre. 5 Puix cada u portarà sa  
Ga 6,7 l’adoctrina. 7 No us enganyeu: Déu  no pot ser burlat, 8 perquè allò que l’  
Ga 6,9  bé, perquè a son temps segarem, si  no desmaiam. 10 I així, mentres tenim  
Ga 6,12  a circumcidar-vos solament per  no patir ells la persecució de la creu de  
Ga 6,14 gloriar-se en vostra carn. 14 Mes  no permètia Déu que jo em gloriï sinó en  
Ef 1,16 i l’amor envers tots los sants, 16  no cesso de donar gràcies per vosaltres  
Ef 1,21  i sobre tot nom que s’anomena  no sols en aquest món, sinó també en lo  
Ef 2,8  sou salvos mediant la fe, i això  no és de vosaltres, sinó que és do de Déu. 
Ef 2,12  estranys als pactes de la promesa,  no tenint esperança, i sens Déu en aquest  
Ef 2,19  en un Esperit. 19 De manera que ja  no sou estranys ni forasters, sinó que sou 
Ef 3,5  5 lo qual en altres generacions  no fou donat a conèixer als fills dels  
Ef 3,13  Déu. 13 Per lo qual vos demano que  no desmaieu en mes tribulacions per amor  
Ef 4,14 edat madura de Cristo. 14 Per a què  no siam ja més infants fluctuant i ens  
Ef 4,17  dic, i testifico en lo Senyor: que  no camineu com caminen los demés gentils  
Ef 4,20  a l’avarícia. 20 Mes vosaltres  no haveu après així a Cristo, 21 si és que 
Ef 4,26  dels altres. 26 «Enfadau-vos, i  no pequeu»: no es pònguia lo sol sobre  
Ef 4,26  26 «Enfadau-vos, i no pequeu»:  no es pònguia lo sol sobre vostra ira. 27  
Ef 4,30  fe i dónia gràcia als oients. 30 I  no contristeu a l’Esperit Sant de Déu, en 
Ef 5,3  i tota impuresa i avarícia,  no es menciónia entre vosaltres, com és  
Ef 5,4  ni nècies, ni xanxes, que  no convenen, sinó ans bé accions de  
Ef 5,5  o avaro, lo qual és idolatria,  no té herència en lo Regne de Cristo i de  
Ef 5,11  lo que és accepte a Déu. 11 I  no comuniqueu ab les obres infructuoses de 
Ef 5,15  que camineu ab circunspecció,  no com uns necis, 16 sinó com prudents,  
Ef 5,17  los dies són mals. 17 Per lo tant,  no siau indiscrets, ans bé compreneu qual  
Ef 5,18  qual és la voluntat de Déu. 18 I  no us doneu en demesia al vi, de lo que  
Ef 5,27  a si mateix Iglésia gloriosa, que  no tinga màcula, ni arruga, ni cosa  
Ef 6,4  la terra». 4 I vosaltres, pares,  no provoqueu a vostres fills a la ira, ans 
Ef 6,6  de cor, així com a Cristo; 6  no servint-los a l’ull, com per a  
Ef 6,7  de bona voluntat, com al Senyor, i  no com als homes; 8 sabent que cada qual  
Ef 6,9  està en lo cel, i que per ell  no hi ha accepció de persones. 10 En lo  
Ef 6,12  del diable; 12 perquè nosaltres  no peleam contra la carn i la sang, sinó  
Fl 1,17  prediquen a Cristo per contenció,  no sincerament, creent aumentar l’  
Fl 1,22 lo fruit de mon treball. Ab tot, jo  no sé lo que escolliré. 23 Perquè jo em  
Fl 1,29  vosaltres vos és donat per Cristo,  no tan sols que cregau en ell, sinó que  
Fl 2,3  uns mateixos pensaments. 3 Que  no es faça res per tema, ni per  
Fl 2,4  qual per superior als altres, 4  no atenent sols a les coses que són seves  
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Fl 2,6 Lo qual, essent en la forma de Déu,  no tingué per usurpació lo ser ell igual a 
Fl 2,7  7 sinó que es reduí a si mateix a  no res, prenent la figura de servo, fet a  
Fl 2,12  en l’obra de vostra salvació,  no sols com en ma presència, sinó molt més 
Fl 2,16 meva en lo dia de Cristo, de que jo  no he corregut en va, ni he treballat en  
Fl 2,20  estat de vostres coses. 20 Perquè  no tinc ningú posseït d’igual ànimo, qui  
Fl 2,21  tots busquen ses pròpies coses i  no les que són de Jesucrist. 22 Puix ja  
Fl 2,27  Déu tingué misericòrdia d’ell, i  no sols d’ell, sinó també de mi, per a  
Fl 2,27 ell, sinó també de mi, per a què jo  no tingués tristesa sobre tristesa. 28 I  
Fl 3,1  ’s en lo Senyor. A mi certament  no m’és molest l’escriure-us les  
Fl 3,3  i ens gloriam en Cristo Jesús, i  no tenim confiança en la carn. 4 Encara  
Fl 3,13  de Cristo Jesús. 13 Germans, jo  no considero haver-ho ja alcançat; mes  
Fl 3,17 17 Siau, germans, imitadors meus, i  no perdeu de vista als que caminen així,  
Col 1,9 també, des del dia que ho oiguérem,  no havem cessat de pregar per a vosaltres  
Col 2,1 que estan en Laodicea, i per quants  no han vist mon rostro en carn. 2 A fi de  
Col 2,4  de ciència. 4 I això ho dic perquè  no sia que algú vos engànyia ab paraules  
Col 2,8  segons los elements del món, i  no segons Cristo. 9 Perquè en ell habita  
Col 2,11  circumcidats ab la circumcisió  no feta de mà, despullant lo cos dels  
Col 2,19 lo sentit de son ànimo carnal, 19 i  no estant unit ab lo cap, del qual tot lo  
Col 2,23  en la negligència del cos,  no en honra alguna, per a sacietat de la  
Col 3,2  Saborejau’s en les coses de dalt,  no en les de la terra. 3 Perquè sou morts  
Col 3,11  d’aquell que el crià. 11 A on  no hi ha ni grec ni jueu, circumcisió ni  
Col 3,19 19 Marits, amau a vostres mullers i  no les tracteu ab asperesa. 20 Fills,  
Col 3,21  de l’agrado del Senyor. 21 Pares,  no provoqueu a ira a vostres fills, per a  
Col 3,21  a ira a vostres fills, per a què  no es tórnien pussiŀlànims. 22 Sirvents,  
Col 3,22  a vostres amos segons la carn,  no servint a l’ull com per a agradar als  
Col 3,23  -ho de cor com per al Senyor, i  no per als homes, 24 sabent que del Senyor 
Col 3,25  per lo mal que ha fet; i en Déu  no hi ha accepció de persones. 4,Tit  
1Te 1,5 és de Déu. 5 Perquè nostre evangeli  no vingué a vosaltres solament en paraula, 
1Te 1,8  divulgada la paraula del Senyor,  no sols en la Macedònia i en l’Acaia,  
1Te 1,8  envers Déu, de modo que nosaltres  no tenim necessitat de dir cosa alguna. 9  
1Te 2,1  que nostra entrada en vosaltres  no fou vana; 2 ans bé, havent primer patit 
1Te 2,3  3 Perquè nostra exhortació  no fou d’error, ni d’immundícia, ni ab  
1Te 2,4 confiàs l’evangeli, així parlàrem,  no com per a agradar als homes, sinó a  
1Te 2,8  a vosaltres, desitjàvem ab ànsia,  no sols fer-vos participants de l’  
1Te 2,9 fatiga: treballant nit i dia, per a  no ser gravosos a ningú de vosaltres, vos  
1Te 2,13  haveu oït de nosaltres, la rebéreu  no com paraula d’homes, sinó, segons ella 
1Te 2,15  i ens han perseguit a nosaltres, i  no són de l’agrado de Déu i són contraris 
1Te 2,17  un curt temps de vostra presència,  no de cor, ansiàrem més abundantment veure 
1Te 2,19  o corona de glòria? ¿Per ventura  no sou vosaltres en la presència de nostre 
1Te 3,1  la fe de Jesucrist. 1 Per lo qual,  no podent sofrir més, nos aparegué bé  
1Te 3,5 succeït i sabeu. 5 Per això mateix,  no podent jo sofrir més, envií a informar  
1Te 3,5  vostra fe, tement que el temptador  no us hagués temptat i que fos va nostre  
1Te 4,5  son vas en santificació i honra, 5  no ab afecte de concupiscència, com los  
1Te 4,5 concupiscència, com los gentils que  no coneixen a Déu; 6 i que ningú oprimesca 
1Te 4,7 ho havem dit i testificat. 7 Perquè  no ens cridà Déu per a immundícia, sinó  
1Te 4,8 8 I així aquell que desprècia això,  no desprècia a l’home, sinó a Déu, que  
1Te 4,9  9 I tocant a la caritat fraternal,  no necessitau que jo us escriga, perquè  
1Te 4,12  envers los que estan fora i  no cobdicieu res de ningú. 13 Tampoc  
1Te 4,13  d’aquells que dormen, per a què  no us contristeu com los demés, que no  
1Te 4,13 no us contristeu com los demés, que  no tenen esperança. 14 Perquè si creem que 
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1Te 4,15  aquí per a la vinguda del Senyor,  no ens adelantarem als que dormen. 16  
1Te 5,1 I en quant als temps i als moments,  no necessitau, germans, que us escrigam, 2 
1Te 5,3  de part a una dona prenyada, i  no escaparan. 4 Mes vosaltres, germans, no 
1Te 5,4  4 Mes vosaltres, germans,  no estau en tenebres, de manera que aquell 
1Te 5,5  la llum i fills del dia; nosaltres  no ho som de la nit ni de les tenebres. 6  
1Te 5,6  ni de les tenebres. 6 Per lo tant,  no dormim com altres, ans bé vetllem i  
1Te 5,9  l’esperança de la salut. 9 Perquè  no ens ha posat Déu per a ira, sinó per a  
2Te 1,8  prenent venjança d’aquells que  no coneixen a Déu i dels que no obeeixen a 
2Te 1,8  que no coneixen a Déu i dels que  no obeeixen a l’evangeli de nostre Senyor 
2Te 2,2  i de nostra reunió ab ell, 2 que  no us aparteu fàcilment de vostres  
2Te 2,3  en manera alguna, perquè tal dia  no serà sens que primer vinga l’apostasia 
2Te 2,10  en aquells que pereixen, perquè  no reberen l’amor de la veritat per a ser 
2Te 2,12  12 i sien condemnats tots los que  no cregueren la veritat, ans bé se  
2Te 3,2  i perversos, puix la fe  no és de tots. 3 Emperò Déu és fiel, que  
2Te 3,6  que camínia desordenadament i  no segons la tradició que rebé de  
2Te 3,7  com deveu imitar-nos, per quant  no ens portàrem desordenadament entre  
2Te 3,8  treballant de nit i de dia, per a  no ser gravosos a ningú de vosaltres. 9 I  
2Te 3,9  gravosos a ningú de vosaltres. 9 I  no perquè no tinguéssem potestat, sinó per 
2Te 3,9 a ningú de vosaltres. 9 I no perquè  no tinguéssem potestat, sinó per a oferir  
2Te 3,10  vos intimàvem açò: Que el que  no vol treballar, no méngia. 11 Perquè  
2Te 3,10  açò: Que el que no vol treballar,  no méngia. 11 Perquè havem oït que entre  
2Te 3,11  inquiets que van desordenats, que  no treballen de ninguna manera, sinó que  
2Te 3,11  sinó que s’ocupen en lo que  no els va res. 12 A estos, doncs, que es  
2Te 3,13  propi pa. 13 I vosaltres, germans,  no us canseu de fer bé. 14 I si algú no  
2Te 3,14  us canseu de fer bé. 14 I si algú  no obeís lo que ordenam per nostra carta,  
2Te 3,14  per nostra carta, senyalau-lo, i  no tingau comunicació ab ell a fi de que  
2Te 3,15  de que s’avergonyesca. 15 Ab tot,  no el mireu com a enemic, ans bé corretgiu 
1Tm 1,Tit  noves i qüestions inútils que  no fomenten la caritat, que és lo fi de la 
1Tm 1,3 fi de que amonestasses a alguns que  no ensenyassen altra doctrina, 4 ni s’  
1Tm 1,5 pur, i de bona consciència, i de fe  no fingida. 6 De la qual, desviant-se  
1Tm 1,9  9 Sabent açò, que la Llei  no fou feta per al just, sinó per als  
1Tm 1,20  a Satanàs per a què aprenguen a  no blasfemar. 2,Tit Capítol II Encarrega  
1Tm 2,7  predicador i apòstol (veritat dic,  no enganyo), doctor dels gentils en fe i  
1Tm 2,9  -se ab modèstia i simplicitat, i  no ab los cabells rissats, o ab or, o  
1Tm 2,12  ab tota sumissió. 12 Emperò jo  no permeto a la dona que ensènyia, ni que  
1Tm 2,14  primer; després, Eva. 14 I Adam  no fou seduït; mes la dona fou seduïda en  
1Tm 3,3  i apte per a ensenyar; 3  no donat al vi, ni violent, sinó moderat,  
1Tm 3,3  al vi, ni violent, sinó moderat,  no pledegista, no cobdiciós, 4 sinó un que 
1Tm 3,3  sinó moderat, no pledegista,  no cobdiciós, 4 sinó un que sàpia governar 
1Tm 3,5  ab tota honestedat. 5 Puix lo qui  no sap governar sa casa, ¿com cuidarà de  
1Tm 3,6  neòfit, per a què ple de supèrbia  no caiga en la condemnació del diable. 7  
1Tm 3,7  aquells que són de fora, perquè  no càiguia en despreci i en llaç del  
1Tm 3,8  deuen ser honrats i modestos,  no de paraules dobles, ni donats molt al  
1Tm 3,11  mullers sien igualment honestes,  no maldients, sòbries, fiels en totes les  
1Tm 4,4  tota criatura de Déu és bona i  no és de rebutjar res de lo que es  
1Tm 5,8  irreprehensibles. 8 Emperò si algú  no té cuidado dels seus, i majorment dels  
1Tm 5,11 tota bona obra. 11 Viudes més joves  no les admèties; perquè després d’haver  
1Tm 5,13  a divagar de casa en casa;  no solament ocioses, sinó parladores i  
1Tm 5,13  i curioses, reportant lo que  no deurien. 14 Desitjo, doncs, que les que 
1Tm 5,14  sien bones mares de família, i que  no dónien ocasió de maledicència a l’  
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1Tm 5,16 fiels té viudes, mantingui-les, i  no sia gravada la Iglésia, a fi de que hi  
1Tm 5,19  jornal.» 19 Contra el presbítero  no rèbies acusació sinó davant de dos o  
1Tm 5,21  que guàrdies aquestes coses,  no fent res ab parcialitat. 22 No impòsies 
1Tm 5,25 són manifestes d’antemà, i les que  no ho són no poden estar escondides. 6,Tit 
1Tm 5,25  d’antemà, i les que no ho són  no poden estar escondides. 6,Tit Capítol  
1Tm 6,Tit sirvents obeesquen als amos, sien o  no cristians. Sobre los falsos mestres.  
1Tm 6,1  a què el nom de Déu i sa doctrina  no sien blasfemats. 2 I els que tenen per  
1Tm 6,2 2 I els que tenen per amos a fiels,  no els menyspreïn, puix són germans; ans  
1Tm 6,3  Si algú ensenya d’altra manera, i  no abraça les paraules sanes de Jesucrist  
1Tm 6,4  a la pietat, 4 és un superbo que  no sap res, ans bé flaqueja sobre  
1Tm 6,7  és un gran guany. 7 Perquè  no duguérem res a aquest món, i és cert  
1Tm 6,7  res a aquest món, i és cert que  no podem portar-nos-en res. 8 I tenint 
1Tm 6,17 Als rics d’aquest món mana’ls que  no sien altius ni confiïn en riqueses  
2Tm 1,7  la imposició de mes mans. 7 Perquè  no ens ha donat Déu esperit de temor, sinó 
2Tm 1,8  i de temperància. 8 Per lo tant,  no t’avergonyesques del testimoni de  
2Tm 1,9  i cridat ab una santa vocació,  no segons nostres obres, sinó conforme a  
2Tm 1,12  jo també aquestes coses, emperò  no m’avergonyesc. Puix jo sé a qui he  
2Tm 1,16 perquè moltes vegades me consolà, i  no s’avergonyí de les meves cadenes; 17  
2Tm 2,5 també lo qui combat en la palestra,  no és coronat si no pelea segons llei. 6  
2Tm 2,5  en la palestra, no és coronat si  no pelea segons llei. 6 Lo pagès que  
2Tm 2,9 un malfactor; mes la paraula de Déu  no està lligada. 10 Per consegüent, jo ho  
2Tm 2,13 negarà a nosaltres. 13 Si nosaltres  no creem, ell no obstant se manté fiel: no 
2Tm 2,13  13 Si nosaltres no creem, ell  no obstant se manté fiel: no pot negar-  
2Tm 2,13  ell no obstant se manté fiel:  no pot negar-se a si mateix.» 14  
2Tm 2,14  Fuig de disputes de paraules, que  no serveixen de res, mes sinó per a  
2Tm 2,15  davant de Déu, operari que  no té de què avergonyir-se dispensant  
2Tm 2,20  Senyor.» 20 Mes en una casa gran  no sols hi ha vasos d’or i de plata, sinó 
2Tm 2,23  pur. 23 Les qüestions nècies i que  no contribueixen a la instrucció, evita- 
2Tm 2,24  disputes. 24 Al servo del Senyor  no li convé altercar, sinó ser mans ab  
2Tm 3,9  i rèprobos tocant a la fe. 9 Mes  no aniran mes enllà, perquè sa necedat se  
2Tm 4,3  vindrà temps en què els homes  no podran sofrir la sana doctrina, sinó  
2Tm 4,8  just, me donarà en aquell dia; i  no sols a mi, sinó també a aquells que  
2Tm 4,16  me desempararen. Prec a Déu que  no els sia imputat. 17 Emperò lo Senyor m’ 
Tt 1,2 de la vida eterna, la qual Déu, que  no pot enganyar, prometé abans dels temps  
Tt 1,7  màcula, com a dispensador de Déu;  no superbo, ni colèric, ni donat al vi, ni 
Tt 1,11  famílies enteres, ensenyant lo que  no convé, per amor d’una torpe ganància.  
Tt 1,14  per a què sien sans en la fe, 14  no donant oïdos a faules de jueus ni a  
Tt 1,15  mes per als contaminats i infiels  no hi ha res pur, ans bé estan contaminats 
Tt 2,3  ajustada qual convé a la santedat,  no calumniadores, ni donades al molt vi,  
Tt 2,5  obedients a sos marits, per a què  no sia blasfemada la paraula de Déu. 6  
Tt 2,8  lo qui és contrari se confónguia,  no tenint res de mal que dir de nosaltres. 
Tt 2,10  en tot sens ser resposters. 10 Que  no els defràudien, ans bé mòstrien-los  
Tt 3,2  per a tota obra bona, 2 que  no diguen mal de ningú, que no sien  
Tt 3,2  2 que no diguen mal de ningú, que  no sien pledegistes, ans bé modestos,  
Tt 3,5  Déu i son amor envers los homes, 5  no per obres de justícia que haguéssem fet 
Tt 3,13  la Llei, i a Apolo, procurant que  no els fàltia res. 14 I aprenguen també  
Tt 3,14  que són necessàries, a fi de que  no sien infructuosos. 15 Te saluden tots  
Flm 14  14 emperò sens ton consentiment  no he volgut fer res, a fi de que ton  
Flm 14  fer res, a fi de que ton benefici  no fos com per necessitat, sinó voluntari. 
Flm 15 voluntari. 15 Perquè ell tal vegada  no s’apartà de tu per algun temps, sinó  
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Flm 16 què el recobrasses per a sempre: 16  no ja com servo, sinó en lloc de servo per 
Flm 19  de ma pròpia mà: jo ho pagaré, per  no dir-te que tu mateix te’m deus a mi. 
He 1,12  emperò tu ets lo mateix i tos anys  no minvaran.» 13 Puix a quin dels àngels  
He 1,14  de tos peus»? 14 ¿Per ventura  no són tots esperits servidors, enviats  
He 2,5  sa pròpia voluntat. 5 Perquè Déu  no someté als àngels lo món venider de què 
He 2,8  subjectat a ell totes les coses,  no n’ha deixat una que no estiga subjecta 
He 2,8  les coses, no n’ha deixat una que  no estiga subjecta a ell. Emperò ara no  
He 2,8  estiga subjecta a ell. Emperò ara  no veem totes les coses encara subjectes a 
He 2,11  tots són d’un. Per qual causa  no s’avergonyí d’apellidar-los germans 
He 2,16  16 Perquè ell verdaderament  no prengué sobre si la naturalesa dels  
He 3,Tit  obeït sens contradicció per a què  no siam castigats com los hebreus  
He 3,8  Sant: «Si oiguésseu avui sa veu, 8  no vullau endurir vostres cors, com en la  
He 3,10  sempre erren en son cor, i ells  no han conegut mos camins.” 11 I així jo  
He 3,11  11 I així jo jurí en ma ira: “Ells  no entraran en mon repòs.”» 12 Teniu  
He 3,12  repòs.”» 12 Teniu compte, germans,  no sia que hi haja entre vosaltres algun  
He 3,15  es diu: «Si oiguésseu avui sa veu,  no enduriu vostres cors com en la  
He 3,16  hagueren oïda, lo provocaren; mes  no tots aquells que havien eixit d’Egipte 
He 3,18 lo desert? 18 ¿I a qui ell jurà que  no entrarien en sos descans, sinó a  
He 3,19  incrèduls? 19 Així veem que ells  no pogueren entrar per causa de la  
He 4,1  promesa d’entrar en son descans,  no aparega quedar exclòs d’ella. 2 Perquè 
He 4,2  així com a ells, l’evangeli; mes  no els aprofità la paraula anunciada per  
He 4,2  aprofità la paraula anunciada per  no anar acompanyada de la fe en los que l’ 
He 4,6  aquells a qui primer fou predicada  no entraren per causa de sa incredulitat,  
He 4,7  està dit: “Avui, si oísseu sa veu,  no enduriu vostres cors.”» 8 Perquè si  
He 4,8  Jesús los hagués donat repòs, ell  no hauria parlat després d’altre dia. 9  
He 4,13  i les intencions del cor. 13 I  no hi ha criatura alguna invisible a sa  
He 4,15  nostra confessió. 15 Perquè  no tenim un pontífice que no puga  
He 4,15 15 Perquè no tenim un pontífice que  no puga compadèixer-se de nostres  
He 5,5 Déu, com Aaron. 5 Així també Cristo  no se glorificà a si mateix per a fer-se 
He 5,12  tals que necessitau de llet, i  no d’aliment fort. 13 Perquè tot aquell  
He 6,1  passem a coses més perfetes,  no posant de nou lo fonament d’  
He 6,10 parlam d’aquesta manera. 10 Perquè  no és Déu injust per a què s’olvídia de  
He 6,12  de l’esperança; 12 per a què  no us façau peresosos, sinó imitadors d’  
He 6,13  Déu féu la promesa a Abraham, com  no pogués jurar per altre major, jurà per  
He 7,Tit  soberà i prega a son etern Pare,  no per a si, sinó per a nosaltres. 1  
He 7,3  pare, sens mare, sens genealogia,  no tenint principi de dies, ni fi de vida, 
He 7,6  6 Mes aquell lo llinatge del qual  no és contat entre ells, prengué delmes d’ 
He 7,11  segons l’ordre de Melquisedec i  no segons l’ordre d’Aaron? 12 Puix,  
He 7,14 nasqué nostre Senyor, de qual tribu  no parlà res Moisès tocant al sacerdoci.  
He 7,16  de Melquisedec, 16 lo qual és fet,  no segons la llei del manament carnal,  
He 7,19  i inutilitat; 19 perquè la Llei  no porta res a perfecció, sinó que fou  
He 7,20 20 I per quant fou ell fet sacerdot  no sens jurament (perquè los altres  
He 7,21  li digué a ell: «Jurà lo Senyor i  no s’arrepentirà: “Tu ets sacerdot  
He 7,23  molts sacerdots, perquè la mort  no permetia que durassen. 24 Emperò  
He 7,27  exaltat sobre els cels; 27 lo qual  no té necessitat, com aquells sacerdots,  
He 8,2  tabernacle erigit per lo Senyor, i  no per home algú. 3 Perquè tot pontífice  
He 8,7  estat sens defecte, certament  no s’hauria buscat lloc per lo segon. 8 I 
He 8,9  de la terra d’Egipte; perquè ells  no continuaren en mon pacte (testament),  
He 8,11 ells seran per a mi mon poble. 11 I  no ensenyarà cada u a son proïsme, ni cada 
He 8,12  jo els perdonaré ses iniquitats i  no em recordaré més de sos pecats.» 13  
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He 9,5 al propiciatori, de les quals coses  no podem ara parlar en particular. 6 I  
He 9,7  lo pontífice una vegada a l’any,  no sens sang, que ell oferia per a si i  
He 9,8  Sant que el camí del santuari  no estava encara manifest mentres que  
He 9,9  s’oferien dons i sacrificis, que  no podien purificar la consciència del que 
He 9,11  tabernacle més gran i més perfet,  no fet de mà, ço és, no d’esta fàbrica 12 
He 9,11  i més perfet, no fet de mà, ço és,  no d’esta fàbrica 12 ni per sang de  
He 9,17  testador. 17 Perquè lo testament  no té força sinó després de la mort del  
He 9,17  del que l’otorgà; d’altra manera  no val, mentres que viu lo testador. 18 I  
He 9,22  ab sang, i sens efusió de sang  no hi ha remissió. 23 Era per consegüent  
He 9,24 millors que estos. 24 Perquè Cristo  no ha entrat en lo santuari fet de mà, que 
He 9,25  de Déu per nosaltres. 25 I  no ja per a oferir-se moltes vegades a  
He 10,1  la sombra dels béns veniders, i  no la verdadera imatge de les coses, jamai 
He 10,2  una vegada purificats,  no haurien tingut més consciència dels  
He 10,5 lo món diu: «Sacrifici i oferta vós  no volguéreu; emperò un cos m’haveu  
He 10,6  i sacrificis per lo pecat  no us agradaren.» 7 Llavors digué: «Veeu- 
He 10,8 ofertes i holocaustos per pecat vós  no volguéreu, ni us són agradables» (coses 
He 10,17  «De sos pecats i de ses iniquitats  no me’n recordaré mai més.» 18 Puix a on  
He 10,18 a on hi ha remissió d’aquestos, ja  no és menester oferta per lo pecat. 19 Per 
He 10,25 -nos a caritat i a bones obres, 25  no abandonant nostra congregació, com és  
He 10,26  d’haver reconegut la veritat, ja  no resta més sacrifici per los pecats, 27  
He 10,29  29 ¿Puix de quant majors turments  no creeu que serà digne aquell que  
He 10,37  i el que ha de venir vindrà, i  no tardarà». 38 I «el just viu per la fe;  
He 10,38  fe; emperò si s’aparta, ma ànima  no es complaurà en ell». 39 Mes nosaltres  
He 10,39 complaurà en ell». 39 Mes nosaltres  no som d’aquells que s’aparten per a  
He 11,1  s’esperen, evidència de les que  no es veuen. 2 Perquè per ella alcançaren  
He 11,5 la fe fou trasladat Enoc, per a què  no vegés la mort, i no fou trobat, perquè  
He 11,5 Enoc, per a què no vegés la mort, i  no fou trobat, perquè Déu l’havia  
He 11,7  avisat de les coses que encara  no eren vistes, tement, aparellà una arca  
He 11,16 ço és, la celestial. I per això Déu  no es desdenya d’apellidar-se Déu d’  
He 11,23  perquè el vegeren un noi hermós i  no tingueren temor de l’edicte del rei.  
He 11,27  27 Per la fe deixà l’Egipte,  no tement la ira del rei; perquè ell sofrí 
He 11,28  derramament de la sang, per a què  no els tocàs aquell que matava als  
He 11,31  31 Per la fe, Rahab, prostituta,  no fou destruïda ab los incrèduls, rebent  
He 11,35 sos morts. Uns foren desconjuntats,  no volent rescatar sa vida per a poder  
He 11,38  i afligits. 38 Dels quals  no era digne lo món; anant errants per los 
He 11,39  provats per lo testimoni de la fe,  no reberen la promesa; 40 havent Déu  
He 11,40  a fi de que ells sens nosaltres  no fossen perfeccionats. 12,Tit Capítol  
He 12,3  contra sa persona, per a què  no us fatigueu, desmaiant en vostres  
He 12,4  en vostres ànimos. 4 Puix encara  no haveu resistit fins a la sang, peleant  
He 12,5  com a fills dient: «Fill meu,  no despreciïs la correcció del Senyor, ni  
He 12,7  perquè, ¿quin és lo fill a qui  no castiga lo pare? 8 Emperò si estau fora 
He 12,8  llavors vosaltres sou bastards i  no fills. 9 Ademés d’això, si tinguérem a 
He 12,9  i els miràvem ab respecte,  ¿no obeirem molt més al Pare dels esperits 
He 12,13  peus», a fi de que lo qui és coix  no es desviï, ans bé sia curat. 14 Seguiu  
He 12,15  ningú caiga de la gràcia de Déu,  no sia que brótia alguna arrel d’  
He 12,16  molts contaminats; 16 a fi de que  no hi haja ningun fornicari o profà, com  
He 12,17  benedicció, fou despreciat, perquè  no encontrà lloc d’arrepentiment, encara  
He 12,18  ab llàgrimes. 18 Perquè vosaltres  no us haveu acercat encara a la muntanya  
He 12,19  que les oigueren, suplicaren que  no se’ls parlàs més, 20 perquè no podien  
He 12,20 que no se’ls parlàs més, 20 perquè  no podien sofrir lo que se’ls intimava:  
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He 12,25 millor que la d’Abel. 25 Mirau que  no refuseu al que parla. Perquè si no  
He 12,25  no refuseu al que parla. Perquè si  no escaparen aquells que despreciaren al  
He 12,26  «Encara una vegada, i jo commouré  no tan sols la terra, sinó també lo cel.»  
He 12,27  a què permanèsquien aquelles que  no poden ser commogudes. 28 I així, rebent 
He 13,2 vosaltres la caritat fraternal. 2 I  no olvideu l’hospitalitat; puix per ella  
He 13,6 confiança: «Lo Senyor és mon ajuda;  no temeré cosa que em puga fer home.» 7  
He 13,9  bo fortificar lo cor ab la gràcia,  no ab viandes, que no aprofiten als que  
He 13,9  ab la gràcia, no ab viandes, que  no aprofiten als que van detràs d’elles.  
He 13,10  elles. 10 Tenim un altar del qual  no tenen facultat de menjar los que  
He 13,14 ell, portant sos oprobis. 14 Perquè  no tenim aquí ciutat permanent, emperò  
He 13,16  llavis que confessen son nom. 16 I  no olvideu lo fer bé i comunicar ab altres 
He 13,17  per a què fassen això ab goig i  no gemegant, perquè això no és profitós  
He 13,17  ab goig i no gemegant, perquè això  no és profitós per a vosaltres. 18 Pregau  
Jm 1,5  que la dóna a tots copiosament i  no impropera, i la hi serà donada. 6  
Jm 1,7  i portada d’aquí allí. 7 I així  no pènsia aquell home que rebrà cosa  
Jm 1,13  que és tentat de Déu; perquè Déu  no pot ser tentat dels mals i ell no tenta 
Jm 1,13  no pot ser tentat dels mals i ell  no tenta a ningú, 14 sinó que cada qual és 
Jm 1,16  consumat, engendra mort. 16 Doncs,  no vullau errar, germans meus caríssims.  
Jm 1,17  del Pare de les llums, en qui  no hi ha mudança ni sombra de canvi. 18  
Jm 1,20  -se. 20 Perquè la ira de l’home  no obra la justícia de Déu. 21 Per lo  
Jm 1,22 doncs, practicadors de la paraula i  no oïdors tan solament, enganyant-vos a  
Jm 1,23  si algú és oïdor de la paraula i  no la practica, ell és com un home que  
Jm 1,25  la llibertat i persevéria en ella,  no sent oïdor olvidadís sinó practicador  
Jm 1,26  algú, doncs, se té per religiós i  no refrena sa llengua, sinó que enganya  
Jm 2,Tit Apòstol que l’accepció de persones  no és conforme a la fe de Jesucrist, i que 
Jm 2,1  un cos sens ànima. 1 Germans meus,  no poseu la fe de nostre Senyor Jesucrist, 
Jm 2,4  davall la peanya de mos peus», 4  ¿no sou, doncs, parcials en vosaltres  
Jm 2,4 parcials en vosaltres mateixos?, ¿i  no sou jutges de pensaments inics? 5 Oïu,  
Jm 2,5  meus caríssims, ¿per ventura  no ha elegit Déu als pobres d’aquest món  
Jm 2,6  los rics ab sa prepotència i  no us arrastren als tribunals? 7 ¿No  
Jm 2,11  mataràs.» I si mates, encara que  no hages comès adulteri, ets transgressor  
Jm 2,13  judicarà sens misericòrdia al que  no usà de misericòrdia, i la misericòrdia  
Jm 2,14  meus, a un que diu que té fe, si  no té obres? ¿Per ventura pot la fe salvar 
Jm 2,16  pau, escalfau’s i assaciau’s», i  no els donàs lo que necessiten per lo cos, 
Jm 2,17  17 Així també la fe, si  no té obres, és morta, essent sola. 18  
Jm 2,21  ¿Per ventura Abraham, nostre pare,  no fou justificat per les obres quan oferí 
Jm 2,24  les obres és justificat l’home, i  no per la fe solament? 25 Així mateix,  
Jm 2,25  Rahab, essent una prostituta,  ¿no fou justificada per obres, rebent los  
Jm 3,1  i la celestial. 1 Germans meus,  no us façau molts mestres, sabent que  
Jm 3,2  tropessam en moltes coses. Lo qui  no tropessa en paraula, aqueix tal és baró 
Jm 3,8 domar la llengua, que és un mal que  no cessa i està plena de metzina mortal. 9 
Jm 3,10  i maledicció. Germans meus,  no convé que feu tal cosa. 11 ¿Per ventura 
Jm 3,12  parra, figues? Així la font salada  no pot manar aigua dolça. 13 ¿Qui d’entre 
Jm 3,14 i hi ha discòrdies en vostres cors,  no us glorieu, ni siau mentiders contra la 
Jm 3,15  15 Perquè aquesta sabiduria  no és la que baixa de dalt, sinó terrena,  
Jm 3,17  de misericòrdia i de bons fruits,  no judicadora ni fingida. 18 I el fruit de 
Jm 4,2  en vostres membres? 2 Cobdiciau, i  no teniu; matau i envejau; i no podeu  
Jm 4,2  i no teniu; matau i envejau; i  no podeu conseguir vostres desigs;  
Jm 4,2  pledejau i feu la guerra, i ab tot  no alcançau, perquè no demanau. 3 Demanau, 
Jm 4,2  i ab tot no alcançau, perquè  no demanau. 3 Demanau, i no rebeu; i això  
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Jm 4,3  perquè no demanau. 3 Demanau, i  no rebeu; i això és perquè demanau mal,  
Jm 4,4  vostres passions. 4 Adúlteros,  ¿no sabeu que l’amistat d’aquest món és  
Jm 4,11  i ell vos exaltarà. 11 Germans,  no digau mal los uns dels altres. Lo qui  
Jm 4,11  la Llei. I si judiques la Llei, ja  no ets observador de la Llei, sinó jutge.  
Jm 4,14 i vendrem, i obtindrem guany.» 14 I  no sabeu lo que serà en lo dia de demà. 15 
Jm 4,17  17 Aquell, doncs, que sap fer bé i  no el fa, té pecat en ell. 5,Tit Capítol V 
Jm 5,Tit  paciència en les tribulacions i a  no jurar. Parla de la unció dels malalts i 
Jm 5,6  6 Condemnàreu i matàreu al just; i  no féu resistència contra vosaltres. 7  
Jm 5,9  uns contra altres, per a què  no siau judicats. Mirau que el jutge és  
Jm 5,12  abans de totes coses, germans,  no jureu, ni pel cel, ni per la terra, ni  
Jm 5,12  Emperò vostre parlar sia: sí, sí;  no, no; a fi de no caure en condemnació.  
Jm 5,12  vostre parlar sia: sí, sí; no,  no; a fi de no caure en condemnació. 13  
Jm 5,12 parlar sia: sí, sí; no, no; a fi de  no caure en condemnació. 13 ¿Hi ha algú  
Jm 5,17  a patir; féu oració per a què  no plogués sobre la terra, i per espai de  
Jm 5,17  per espai de tres anys i sis mesos  no plogué. 18 I pregà novament, i el cel  
1Pe 1,4  a una herència incorruptible, que  no pot contaminar-se ni emmustuir-se,  
1Pe 1,8  8 Al qual amau, encara que  no l’haveu vist; en qui creeu ara, sens  
1Pe 1,12  12 Als quals fou revelat que  no per a si mateixos, sinó per a  
1Pe 1,14  14 Així, com fills obedients,  no conformant-vos ab los desigs que  
1Pe 1,18  (que rebéreu de vostres pares),  no ab or ni plata, que són coses  
1Pe 1,23  cor pur. 23 Ja que haveu renascut,  no de llavor corruptible, sinó  
1Pe 2,6  preciosa; i el qui crega en ella  no serà confundit.» 7 Ella és, doncs,  
1Pe 2,8 pels que ensopeguen en la Paraula i  no creuen en allò per lo qual foren  
1Pe 2,10  10 Vosaltres, que en altre temps  no éreu poble, mes ara sou poble de Déu;  
1Pe 2,10  mes ara sou poble de Déu; que  no havíeu alcançat misericòrdia, mes ara  
1Pe 2,16  imprudents; 16 com a llibres, i  no usant la llibertat per capa de la  
1Pe 2,18  obedients als amos ab tot temor,  no tan sols als bons i moderats, sinó  
1Pe 2,22  seguíssem sos passos; 22 «lo qual  no pecà, ni fou trobat engany en sa boca»; 
1Pe 2,23  boca»; 23 lo qual, essent maleït,  no maleïa; patint, no amenaçava, sinó que  
1Pe 2,23  essent maleït, no maleïa; patint,  no amenaçava, sinó que s’entregà a aquell 
1Pe 3,1 a sos marits, a fi de que si alguns  no obeeixen la paraula, puguen també, sens 
1Pe 3,3  en temor. 3 L’adorno de les quals  no sia exterior, o cabells rissats, o  
1Pe 3,6 la qual sou filles mentres feu bé i  no temeu ninguna pertorbació. 7 Així  
1Pe 3,7  de la gràcia de la vida, per a què  no tròbien destorb vostres oracions. 8 I  
1Pe 3,9  modestos, humils; 9  no tornant mal per mal, ni maledicció per  
1Pe 3,10  sa llengua del mal, i sos llavis  no pàrlien engany. 11 Desviïs del mal i  
1Pe 3,14  sou benaventurats. Per lo qual,  no temau de son terror ni us torbeu, 15  
1Pe 3,21  baptisme d’ara que us fa salvos:  no la purificació de les immundícies de la 
1Pe 4,2  que li queda d’estar en la carn  no el visca en les passions dels homes,  
1Pe 4,4 lo que estranyen molt que vosaltres  no concorregau a la mateixa ignomínia de  
1Pe 4,12  dels sigles. Amén. 12 Caríssims,  no us sorprengau en lo foc de la  
1Pe 4,15  vosaltres és glorificat. 15 Mes  no patesca ningú de vosaltres com un  
1Pe 4,16  16 Emperò si patís com a cristià,  no s’avergonyesca, ans bé dónia alabança  
1Pe 4,17  ¿qual serà lo fi d’aquells que  no creuen l’evangeli de Déu? 18 I si lo  
1Pe 5,2  vosaltres, tenint cuidado d’ell;  no per força, sinó de voluntat, segons  
1Pe 5,2  sinó de voluntat, segons Déu;  no per amor d’un vergonyós guany, sinó de 
1Pe 5,4  rebreu corona de glòria que  no s’emmustueix. 5 Així mateix, joves,  
2Pe 1,8  se troben i abunden en vosaltres,  no us deixaran estèrils ni infructíferos  
2Pe 1,10 vocació i elecció, perquè fent això  no caureu mai. 11 Puix així vos serà  
2Pe 1,12  salvador Jesucrist. 12 Per lo qual  no cessaré d’amonestar-vos sempre sobre 
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2Pe 1,16 aquestes coses. 16 Perquè nosaltres  no havem seguit faules ingenioses quan vos 
2Pe 1,21  21 Puix en lo temps antic  no fou donada la profecia per voluntat d’ 
2Pe 2,3  dels quals ja fa temps que  no para, i la perdició d’ells no dorm. 4  
2Pe 2,3  que no para, i la perdició d’ells  no dorm. 4 I si Déu no perdonà als àngels  
2Pe 2,4  d’ells no dorm. 4 I si Déu  no perdonà als àngels que pecaren, sinó  
2Pe 2,5  per al dia del judici; 5 i  no perdonà al món vell, sinó que preservà  
2Pe 2,10  són atrevits, presumptuosos i  no temen parlar mal de les autoritats  
2Pe 2,11  majors en fortalesa i en virtut,  no pronúncien contra aquells acusació  
2Pe 2,12  blasfemant de les coses que  no entenen, pereixeran totalment en sa  
2Pe 2,21 Per lo qual millor los hauria estat  no haver conegut lo camí de la justícia,  
2Pe 2,21 conegut lo camí de la justícia, que  no després del coneixement girar les  
2Pe 3,8  homes impios. 8 Emperò, caríssims,  no siau ignorants d’una cosa: que un dia  
2Pe 3,9 ab paciència per amor de vosaltres,  no volent que ningú es pèrdia, sinó que  
2Pe 3,17  avisats, viviu alerta, per a què  no caigau de vostra firmesa enganyats pels 
1Jn 1,5  a vosaltres: Que Déu és llum i  no hi ha en ell tenebres algunes. 6 Si  
1Jn 1,6 ell i caminam en tenebres, mentim i  no fem la veritat. 7 Emperò si caminam en  
1Jn 1,8  de tot pecat. 8 Si diguéssem que  no tenim pecat, nosaltres mateixos nos  
1Jn 1,8  nosaltres mateixos nos enganyam, i  no hi ha veritat en nosaltres. 9 Si  
1Jn 1,10 tota iniquitat. 10 Si diguéssem que  no havem pecat, lo fem a ell mentider, i  
1Jn 1,10 lo fem a ell mentider, i sa paraula  no està en nosaltres. 2,Tit Capítol II Nos 
1Jn 2,Tit  2,Tit Capítol II Nos exhorta a  no pecar i a acollir-nos a Jesucrist  
1Jn 2,1  meus, vos escric açò per a què  no pequeu. Emperò si algú pecàs, tenim per 
1Jn 2,2  propiciació per nostres pecats; i  no tan solament pels nostres, sinó també  
1Jn 2,4  4 Lo qui diu que el coneix, i  no guarda sos manaments, és un mentider, i 
1Jn 2,4  és un mentider, i la veritat  no està en ell. 5 Emperò lo qui guarda sa  
1Jn 2,7  com ell camina. 7 Caríssims,  no us escric manament nou, sinó manament  
1Jn 2,10  a son germà habita en la llum, i  no hi ha escàndol en ell. 11 Emperò lo qui 
1Jn 2,11  tenebres, i camina en tenebres, i  no sap a on va, perquè les tenebres  
1Jn 2,15  ama lo món, la caritat del Pare  no està en ell. 16 Perquè tot lo que hi ha 
1Jn 2,16  ulls, i supèrbia de vida, la qual  no és del Pare, sinó del món. 17 I lo món  
1Jn 2,19 19 Isqueren d’entre nosaltres, mes  no eren de nosaltres, perquè si haguessen  
1Jn 2,19  emperò per a què es veja clar que  no tots són de nosaltres. 20 Però  
1Jn 2,21  i sabeu totes les coses. 21 Jo  no us he escrit a vosaltres com si  
1Jn 2,23 Fill. 23 Qualsevol que nega al Fill  no té al Pare; lo qui confessa al Fill té  
1Jn 2,27  la unció que haveu rebut d’ell. I  no teniu necessitat que ningú vos  
1Jn 2,27  en totes les coses. I és veritat i  no és mentida. I permaneixeu en això que  
1Jn 2,28  quan aparega, tingam confiança i  no siam confundits davant d’ell en son  
1Jn 3,1  de Déu, i ho siam. Per això lo món  no ens coneix, perquè no el coneix a ell.  
1Jn 3,1  això lo món no ens coneix, perquè  no el coneix a ell. 2 Caríssims, ara som  
1Jn 3,2  Caríssims, ara som fills de Déu, i  no apareix encara lo que havem de ser. Mes 
1Jn 3,5  per a traure nostres pecats; i  no hi ha pecat en ell. 6 Tot aquell que  
1Jn 3,6  6 Tot aquell que permaneix en ell  no peca, i tot lo qui peca no l’ha vist  
1Jn 3,6  en ell no peca, i tot lo qui peca  no l’ha vist ni conegut. 7 Fillets, no us 
1Jn 3,7  l’ha vist ni conegut. 7 Fillets,  no us engànyia ningú. Lo qui fa justícia  
1Jn 3,9  9 Tot aquell que és nat de Déu  no fa pecat, perquè la llavor de Déu  
1Jn 3,9  la llavor de Déu habita en ell i  no pot pecar, perquè és nat de Déu. 10 En  
1Jn 3,10  fills del diable. Tot aquell que  no practica la justícia no és de Déu, ni  
1Jn 3,10  aquell que no practica la justícia  no és de Déu, ni el que no ama a son  
1Jn 3,10 la justícia no és de Déu, ni el que  no ama a son germà. 11 Perquè aquesta és  
1Jn 3,14  en què amam als germans. Lo qui  no ama a son germà està en la mort. 15  
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1Jn 3,18  de Déu en ell? 18 Fillets meus,  no amem de paraula ni de llengua, sinó d’ 
1Jn 3,21  coses. 21 Caríssims, si nostre cor  no ens reprèn, llavors tenim confiança  
1Jn 4,Tit  esperits que són de Déu dels que  no ho són. Nos exhorta a l’amor de Déu i  
1Jn 4,1  exclou tot temor. 1 Caríssims,  no cregau a tot esperit, emperò provau los 
1Jn 4,3  és de Déu. 3 I tot esperit que  no confessa que Jesucrist vingué en carn,  
1Jn 4,3  que Jesucrist vingué en carn,  no és de Déu. I aquest tal és l’esperit  
1Jn 4,6  Qui coneix a Déu, nos ou; lo qui  no és de Déu, no ens ou: en això coneixem  
1Jn 4,6 a Déu, nos ou; lo qui no és de Déu,  no ens ou: en això coneixem l’esperit de  
1Jn 4,8 nat de Déu i coneix a Déu. 8 Lo qui  no ama no coneix a Déu, perquè Déu és  
1Jn 4,8 Déu i coneix a Déu. 8 Lo qui no ama  no coneix a Déu, perquè Déu és caritat. 9  
1Jn 4,10  10 En això consisteix la caritat:  no en que nosaltres hajam amat a Déu, sinó 
1Jn 4,18  en aquest món. 18 En la caritat  no hi ha temor, emperò la caritat perfeta  
1Jn 4,18 lo temor té pena, i així lo qui tem  no és perfet en la caritat. 19 Doncs, ameu 
1Jn 4,20  son germà, mentider és, perquè qui  no ama a son germà al qual veu, ¿com pot  
1Jn 4,20  veu, ¿com pot amar a Déu, a qui  no veu? 21 I aquest manament tenim d’ell: 
1Jn 5,3  manaments, i els manaments d’ell  no són pesats. 4 Perquè tot lo que naix de 
1Jn 5,10  en si lo testimoni de Déu. Lo qui  no creu al Fill, lo fa mentider, perquè no 
1Jn 5,10  al Fill, lo fa mentider, perquè  no creu en lo testimoni que Déu ha donat  
1Jn 5,12  qui té al Fill, té la vida; lo qui  no té al Fill, no té la vida. 13 Aquestes  
1Jn 5,12  té la vida; lo qui no té al Fill,  no té la vida. 13 Aquestes coses vos  
1Jn 5,16  que son germà comet un pecat que  no és de mort, demània, i serà donada vida 
1Jn 5,16  serà donada vida a aquell que peca  no de mort. Hi ha pecat de mort: no dic jo 
1Jn 5,16  no de mort. Hi ha pecat de mort:  no dic jo que préguia ningú per ell. 17  
1Jn 5,17  és pecat, i hi ha pecat que  no és de mort. 18 Sabem que tot aquell que 
1Jn 5,18  que tot aquell que és nat de Déu  no peca, sinó que aquell que és engendrat  
1Jn 5,18  se guarda a si mateix i el Maligne  no el toca. 19 I nosaltres sabem que som  
2Jn 1 fills, als quals jo amo de veres, i  no jo sol, sinó també tots los que han  
2Jn 5  Pare. 5 I ara vos demano, senyora,  no com si us escrigués un nou manament,  
2Jn 7  molts impostors en lo món, que  no confessen que Jesucrist vingué en carn; 
2Jn 8 -vos a vosaltres mateixos, perquè  no perdau lo que haveu obrat, sinó que  
2Jn 9  9 Tot aquell que s’aparta i  no persevera en la doctrina de Cristo, no  
2Jn 9 persevera en la doctrina de Cristo,  no té a Déu; lo qui persevera en la  
2Jn 10  Fill. 10 Si algú ve a nosaltres i  no fa professió d’aquesta doctrina, no el 
2Jn 10  fa professió d’aquesta doctrina,  no el rebeu en casa, ni el saludeu. 11  
2Jn 12  moltes coses que escriure-us,  no ho he volgut fer ab paper i tinta,  
3Jn 7  per son nom se posaren en camí,  no prenent res dels gentils. 8 Nosaltres,  
3Jn 9  tenir la primacia entre ells,  no ens vol rebre. 10 I per això, si jo  
3Jn 10  contra de nosaltres; i com si això  no li bastàs, ni rebre vol als nostres  
3Jn 11  fora de la iglésia. 11 Caríssim,  no vulles seguir lo que és mal, sinó lo  
3Jn 11  qui fa bé, és de Déu; qui fa mal,  no vegé a Déu. 12 Tots donen testimoni de  
3Jn 13 coses tenia que escriure’t, emperò  no ho he volgut fer ab tinta i ab ploma,  
Jud 5  destruí després a aquells que  no creien. 6 I que als àngels que no  
Jud 6  no creien. 6 I que als àngels que  no guardaren son primer estat, sinó que  
Jud 9  altercava sobre el cos de Moisès,  no s’atreví a fulminar-li sentència de  
Jud 10 aquestos blasfemen de les coses que  no entenen, i es perverteixen com bèsties  
Jud 19 separen a si mateixos, sensuals que  no tenen l’Esperit. 20 Mes vosaltres,  
Ap 2,Tit  iglésies primeres. Alaba als que  no havien abraçat la doctrina dels  
Ap 2,2  ton treball, i ta paciència, i que  no pots sofrir als mals; i que provares a  
Ap 2,2  a aquells que diuen són apòstols i  no ho són, i els has trobat mentiders. 3  
Ap 2,3 has treballat per amor de mon nom i  no has desmaiat. 4 »Emperò tinc contra de  
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Ap 2,5 i fes les primeres obres, perquè si  no vindré a tu promptament, i remouré ton  
Ap 2,5  ton candelero de son lloc, a  no ser que t’arrepentesques. 6 Emperò  
Ap 2,9  aquells que diuen que són jueus i  no ho són, mes són sinagoga de Satanàs. 10 
Ap 2,11  diu a les iglésies: Lo qui vència  no rebrà dany de la segona mort.” 12 »I  
Ap 2,13  de Satanàs; i conserves mon nom, i  no negares ma fe fins en aquells dies en  
Ap 2,21 arrepentís; i de sa fornicació ella  no s’ha arrepentit. 22 Veus aquí la  
Ap 2,24  que estau en Tiatira, a quants  no segueixen aquesta doctrina i no han  
Ap 2,24  no segueixen aquesta doctrina i  no han conegut les profunditats de  
Ap 2,24  de Satanàs, com ells diuen: Jo  no posaré sobre vosaltres ninguna altra  
Ap 3,2 i estan promptes a morir, perquè jo  no trobo tes obres perfetes davant de Déu. 
Ap 3,3  bé, i arrepenteix-te. Perquè si  no vigiles, jo vindré a tu com a lladre, i 
Ap 3,3  jo vindré a tu com a lladre, i  no sabràs l’hora en què jo vindré a tu. 4 
Ap 3,4  encara alguns noms en Sardis que  no han contaminat ses vestidures, los  
Ap 3,5 vestit ab vestidures blanques, i jo  no esborraré son nom del llibre de la  
Ap 3,8 virtut, i has guardat ma paraula, i  no has negat mon nom. 9 Vet aquí, los faré 
Ap 3,9  als que diuen que són jueus, i  no ho són, sinó que menteixen. Vet aquí,  
Ap 3,12  columna en lo temple de mon Déu, i  no eixirà mai més fora; i escriuré sobre  
Ap 3,15  de Déu: 15 »Conec tes obres, que  no ets fred ni calent. Baldament fosses  
Ap 3,16  16 Emperò perquè ets tebi, que  no ets fred ni calent, començaré a vomitar 
Ap 3,17  ‘Só ric, i estic ple de béns, i  no necessito de res’; i no coneixes que  
Ap 3,17  de béns, i no necessito de res’; i  no coneixes que ets un desgraciat, i  
Ap 3,18  et vestesques de robes blanques, i  no es descúbria la vergonya de ta  
Ap 4,8  i dintre estaven plens d’ulls, i  no cessaven dia i nit de dir: «Sant, sant, 
Ap 5,4  -lo. 4 I jo plorava molt, perquè  no s’encontrà ningú digne d’obrir lo  
Ap 6,6  d’ordi per un diner; emperò  no faces dany a l’oli ni al vi. 7 I quan  
Ap 6,10  a quan, Senyor, sant i verdader,  no judicau i no venjau nostra sang dels  
Ap 6,10  sant i verdader, no judicau i  no venjau nostra sang dels que habiten en  
Ap 7,Tit  que vénen a destruir la terra que  no facen dany als sellats, tant del poble  
Ap 7,1  quatre vents de la terra per a què  no bufassen sobre la terra, ni sobre el  
Ap 7,16  trono habitarà entre ells. 16 Ells  no tindran mai més fam, ni mai més set, ni 
Ap 8,12  obscurí la tercera part d’ells, i  no resplendia la tercera part del dia, i  
Ap 9,4  de la terra. 4 I els fou manat que  no fessen dany a l’herba de la terra, ni  
Ap 9,4  arbre, sinó solament als homes que  no tenen en sos fronts lo sello de Déu. 5  
Ap 9,5 sello de Déu. 5 I els fou donat que  no els matassen, sinó que els  
Ap 9,6  dies buscaran los homes la mort, i  no la trobaran, i desitjaran morir, i la  
Ap 9,20 fan dany. 20 I els altres homes que  no foren morts d’aquestes plagues, ab tot 
Ap 9,20  morts d’aquestes plagues, ab tot  no s’arrepentiren de les obres de ses  
Ap 9,20 de les obres de ses mans, per a què  no adorassen als diables i als ídols d’  
Ap 9,20  i de pedra, i de fusta, los quals  no poden veure, ni oir, ni caminar. 21 Ni  
Ap 10,4  que han parlat los set trons, i  no les escríguies. 5 I l’àngel que vegí  
Ap 10,6  i les coses qui hi ha en ella, que  no hi haurà més temps; 7 mes en los dies  
Ap 11,2  està fora del temple, deixa’l i  no l’amídies, perquè ha estat donat als  
Ap 11,6  poder per a tancar lo cel, que  no ploga en los dies de la profecia d’  
Ap 11,9  morts d’ells tres dies i mig; i  no permetran que sos cossos sien posats en 
Ap 12,8  peleava, i sos àngels. 8 I estos  no venceren, i no fou trobat mai més son  
Ap 12,8  àngels. 8 I estos no venceren, i  no fou trobat mai més son lloc en lo cel.  
Ap 12,11 la paraula de son testimoni, i ells  no amaren ses vides fins a la mort. 12 Per 
Ap 13,8  terra, aquells los noms dels quals  no estan escrits en lo llibre de la vida  
Ap 13,15  fes que fossen morts tots los que  no adorassen la figura de la bèstia. 16 I  
Ap 14,4 de la terra. 4 Aquestos són los que  no se contaminaren ab dones, perquè són  
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Ap 14,5 a l’Anyell. 5 I en la boca d’ells  no fou trobada mentida, perquè estan sens  
Ap 14,11  per los sigles dels sigles; i  no tenen repòs de dia ni de nit los que  
Ap 15,4  camins, oh Rei dels sants! 4 Qui  no us temerà, Senyor, i no glorificarà  
Ap 15,4  4 Qui no us temerà, Senyor, i  no glorificarà vostre nom? Perquè vós sol  
Ap 15,8  majestat de Déu i de sa virtut; i  no podia entrar ningú en lo temple fins  
Ap 16,9  té poder sobre aquestes plagues, i  no s’arrepentiren per a glorificar-lo.  
Ap 16,11 cel per sos dolors i ses ferides, i  no s’arrepentiren de ses obres. 12 I el  
Ap 16,15  i guarda ses vestidures per a què  no vaja desnú i vegen sa vergonya. 16 I  
Ap 16,18  terratrèmol; tal i tan gran, qual  no hi ha hagut mai des de que els homes  
Ap 16,20  I tota isla fugí, i les muntanyes  no foren trobades. 21 I caigué del cel una 
Ap 17,8  8 La bèstia que has vist, fou i  no és, i eixirà de l’abisme i anirà a la  
Ap 17,8  terra, aquells los noms dels quals  no estan escrits en lo llibre de vida des  
Ap 17,8 món, quan vegen la bèstia que era i  no és, i ab tot és. 9 I aquí està lo  
Ap 17,10 cinc caigueren: l’un és i l’altre  no ha vingut encara; i quan vinga, deu  
Ap 17,11 poc temps. 11 I la bèstia que era i  no és, i ell és l’octava, i és dels set,  
Ap 17,12  has vist són deu reis, que encara  no reberen regne, emperò rebran poder com  
Ap 18,4  d’ella, poble meu, per a què  no tingau part en sos pecats i no quedeu  
Ap 18,4  què no tingau part en sos pecats i  no quedeu ferits de ses plagues. 5 Perquè  
Ap 18,7 cor: “Jo estic sentada com reina, i  no só viuda, ni veuré plors.” 8 Per això  
Ap 18,14  i hermoses estan perdudes per tu i  no les trobaràs mai més. 15 Los mercaders  
Ap 19,10  per adorar-lo. I em diu: –Mira  no ho faces; jo só coservo teu i de tos  
Ap 20,3  posà un sello sobre ell, per a què  no enganyàs més a les nacions, fins que s’ 
Ap 20,4  i per la paraula de Déu, i els que  no adoraren la bèstia, ni a sa imatge, ni  
Ap 20,5 mil anys. 5 Emperò los altres morts  no entraren en vida fins que hagueren  
Ap 20,6 la primera resurrecció: en aquestos  no té poder la segona mort; ans bé seran  
Ap 20,11  del qual fugí lo cel i la terra, i  no fou trobat lo lloc d’ells. 12 I vegí  
Ap 20,15  és la segona mort. 15 I el que  no fou trobat escrit en lo llibre de la  
Ap 21,1  terra desaparegueren, i la mar ja  no existeix. 2 I jo, Joan, vegí la ciutat  
Ap 21,4  llàgrima dels ulls d’ells, i ja  no hi haurà més mort, i no hi haurà més  
Ap 21,4  ells, i ja no hi haurà més mort, i  no hi haurà més plors, ni clamors, ni  
Ap 21,22 or pur, com vidre transparent. 22 I  no vegí temple en ella, perquè lo Senyor,  
Ap 21,23  lo temple d’ella. 23 I la ciutat  no necessita sol ni lluna que iŀlumínien  
Ap 21,25  glòria i honra. 25 I ses portes  no es tancaran de dia, puix allí no hi  
Ap 21,25  no es tancaran de dia, puix allí  no hi haurà nit. 26 I a ella portaran la  
Ap 22,3  per a curació de les nacions. 3 I  no hi haurà allí mai més maledicció, sinó  
Ap 22,5  en los fronts d’ells. 5 I allí  no hi haurà mai més nit, i no farà fretura 
Ap 22,5 5 I allí no hi haurà mai més nit, i  no farà fretura llum d’antorxa, ni llum  
Ap 22,9  adorar-lo, 9 i em digué: –Guarda  no ho faces, perquè jo só servo ab tu, i  
Mt 4,4  responent, li digué: –Escrit està:  “No viu l’home de pa solament, sinó de  
Mt 4,7 Jesús li digué: –També està escrit:  “No tentaràs al Senyor, ton Déu.” 8 Altra  
Mt 5,13  se dessaborís, ab què es salarà?  No serveix ja de res, sinó per a ser  
Mt 5,14  14 »Vosaltres sou la llum del món.  No es pot ocultar una ciutat situada sobre 
Mt 5,17  vostre Pare que està en lo cel. 17  »No penseu que he vingut a destruir la  
Mt 5,17  a destruir la Llei o els Profetes.  No he vingut a destruir-los sinó a donar 
Mt 5,21 que es digué a vostres antepassats:  “No mataràs.” I lo qui màtia serà  
Mt 5,25  que estàs ab ell en lo camí.  No sia que ton contrari t’entréguia al  
Mt 5,27  oït que es digué als antepassats:  “No cometràs adulteri.” 28 »I jo us dic  
Mt 5,33  oíreu que fou dit als antepassats:  “No juraràs en va; ans bé compliràs al  
Mt 5,39  per dent.” 39 »Emperò jo us dic:  No resistiu al mal; ans bé, si algú et  
Mt 5,46  us amen, quina recompensa tindreu?  ¿No ho fan també los publicans? 47 I si  
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Mt 5,47  a vostres germans, què feu de més?  ¿No ho fan també los gentils? 48 »Siau,  
Mt 6,8  que parlant molt seran oïts. 8  No vullau semblar-vos a ells, puix  
Mt 6,19  te recompensarà manifestament. 19  »No vullau atresorar per a vosaltres  
Mt 6,24  a l’un i despreciarà a l’altre.  No podeu servir a Déu i a les riqueses. 25 
Mt 6,25  riqueses. 25 »Per lo tant vos dic:  No us afaneu per la vostra vida, sobre què 
Mt 6,25 per vostre cos, sobre què vestireu.  ¿No val més la vida que l’aliment, i lo  
Mt 6,31  a vosaltres, homes de poca fe? 31  No us afaneu, doncs, dient: Què menjarem?; 
Mt 7,1  sobre roca o sobre arena. 1  »No vullau judicar, si no voleu que us  
Mt 7,6  la volva de l’ull de ton germà. 6  »No doneu lo que és sant als cans, ni  
Mt 7,21  per sos fruits los coneixereu. 21  »No tot aquell que em diu: “Senyor,  
Mt 8,Tit  Pere, i a molts altres malalts.  No vol admetre a un escriba que volia  
Mt 9,12  12 I oint-ho Jesús, digué:  –No són los que estan bons los que  
Mt 9,17  i l’esquinç se fa més gran. 17  No es posa vi novell en bots vells. D’  
Mt 10,5  dotze, manant-los i dient:  –No aneu per lo camí dels gentils, ni  
Mt 10,9  lo que graciosament haveu rebut. 9  No porteu or, ni plata, ni diners en  
Mt 10,24  que vinga lo Fill de l’home. 24  »No és lo deixeble més que el mestre, ni  
Mt 10,31  vostre cap estan tots contats. 31  No temau, doncs, puix valeu més vosaltres  
Mt 10,34  mon Pare que està en lo cel. 34  »No penseu que vinga a posar pau sobre la  
Mt 12,3  dissabte. 3 Mes ell los respongué:  –¿No haveu llegit lo que féu David quan  
Mt 12,19  anunciarà justícia als gentils. 19  No disputarà, ni cridarà, ni oirà ningú sa 
Mt 12,20 oirà ningú sa veu en les places. 20  No trencarà la canya cascada, ni apagarà  
Mt 13,29  que hi anem i la colliam? 29  »–No –los respongué–. No fos cas que,  
Mt 13,29  colliam? 29 »–No –los respongué–.  No fos cas que, collint la sisanya,  
Mt 13,55  no és aquest lo fill del fuster?  ¿No es diu sa mare Maria, i sos germans,  
Mt 13,57  d’ell. Mes Jesús los digué:  –No hi ha profeta sens honor sinó en sa  
Mt 14,4  de son germà. 4 Puix li deia Joan:  –No t’és lícit tenir-la. 5 I volent-  
Mt 14,16  de menjar. 16 I Jesús los digué:  –No tenen necessitat d’anar-se’n;  
Mt 14,17  de què menjar. 17 Li respongueren:  –No tenim aquí més que cinc pans i dos  
Mt 15,11 gent, los digué: –Oïu i enteneu. 11  No contamina a l’home lo que entra en la  
Mt 15,12  se-li sos deixebles li digueren:  –No sabeu que los fariseus s’han  
Mt 15,17 estau vosaltres sens comprensió? 17  ¿No compreneu que tot allò que entra en la 
Mt 15,26  -me. 26 I ell respongué dient:  –No és just lo prendre lo pa dels fills i  
Mt 16,9  mateixos, perquè no teniu pa? 9  ¿No compreneu encara, ni us recordau dels  
Mt 16,22  –Senyor, lluny de vós tal cosa.  No, no us esdevindrà. 23 Mes Jesús, girant 
Mt 18,22  a set vegades? 22 Jesús li digué:  –No et dic fins a set, sinó fins a setanta 
Mt 18,33  deute perquè m’ho suplicares. 33  ¿No devies, doncs, tu tenir compassió  
Mt 19,4  causa? 4 Ell los respongué dient:  –¿No haveu llegit que el que crià l’home  
Mt 19,11  lo casar-se. 11 Ell los digué:  –No tots són capaços d’això, sinó aquells 
Mt 19,17  Ell li digué: –Per què em dius bo?  No hi ha sinó un que és bo, i és Déu.  
Mt 19,18  digué: –Quins? I Jesús respongué:  –No mataràs. No cometràs adulteri. No  
Mt 19,18  I Jesús respongué: –No mataràs.  No cometràs adulteri. No robaràs. No  
Mt 19,18  –No mataràs. No cometràs adulteri.  No robaràs. No llevaràs falsos testimonis. 
Mt 19,18  No cometràs adulteri. No robaràs.  No llevaràs falsos testimonis. 19 Honra a  
Mt 20,13  ells: »–Amic, jo no et faig tort.  ¿No t’ajustares ab mi per un diner? 14  
Mt 20,15  darrer lo mateix que a tu. 15  ¿No m’és lícit fer lo que em plau de lo  
Mt 20,22  22 I Jesús, responent, digué:  –No sabeu lo que us demanau. ¿Podeu  
Mt 20,26 exerceixen domini sobre d’ells. 26  No serà així entre vosaltres, sinó que  
Mt 21,16  s’indignaren. 16 I li digueren:  –¿No oïu lo que aquestos diuen? I Jesús  
Mt 21,16  diuen? I Jesús los respongué: –Sí.  ¿No haveu vosaltres llegit que “de la boca 
Mt 21,27  27 I respongueren a Jesús dient:  –No ho sabem. I ell los digué: –Ni jo us  
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Mt 21,29  29 »I responent ell, li digué:  »–No vull anar-hi. »Emperò després s’  
Mt 21,42 pagaran lo fruit. 42 Jesús los diu:  –¿No haveu llegit mai en les Escriptures:  
Mt 22,32  Déu d’Isaac, i lo Déu de Jacob”?  No és Déu de morts, sinó de vius. 33 I a  
Mt 24,2 2 Emperò ell, responent, los digué:  –No veeu tot això? En veritat vos dic que  
Mt 26,5 i fer-lo morir. 5 Mes ells deien:  –No en dia de festa, no sia el cas que  
Mt 26,40  dormint, i digué a Pere: –Què?  ¿No haveu pogut vetllar una hora ab mi? 41 
Mt 26,62  príncep dels sacerdots, li digué:  –¿No respons res a lo que aquestos  
Mt 26,70  Mes ell negà davant de tots dient:  –No sé lo que et dius. 71 I a l’eixir ell 
Mt 26,72  vegada negà ab jurament dient:  –No conec tal home. 73 I d’allí a poc s’ 
Mt 27,6  les monedes de plata, digueren:  –No és lícit posar-les en lo tresor,  
Mt 27,13  res. 13 Llavors li diu Pilat:  –¿No ous quantes coses testifiquen contra  
Mt 27,19 tribunal, li envià a dir sa muller:  –No vulles tenir res que fer ab eix just,  
Mt 28,5  la paraula, digué a les dones:  –No tingau por vosaltres, perquè sé que  
Mt 28,6  a Jesús, que fou crucificat. 6  No està aquí, puix ha ressuscitat, com  
Mt 28,10  10 Llavors los digué Jesús:  –No tingau por. Anau, donau la nova a mos  
Mc 2,25  no és lícit? 25 I ell los digué:  –¿No haveu mai llegit lo que féu David  
Mc 4,13  sos pecats.» 13 I els digué:  –No compreneu aquesta paràbola? ¿Com  
Mc 4,21  d’una mesura o sota del llit?  No la porten per a posar-la sobre un  
Mc 4,40  –Per què estau tan temerosos? Què?  No teniu encara fe? I quedaren posseïts de 
Mc 5,36  digué al príncep de la sinagoga:  –No tingues temor, creu solament. 37 I no  
Mc 6,3 meravelles com obra per ses mans? 3  ¿No és aquest lo menestral, fill de Maria, 
Mc 6,4  d’ell. 4 I Jesús los deia:  –No hi ha profeta sens honra, sinó en sa  
Mc 6,18  ella. 18 Puix deia Joan a Herodes:  –No t’és lícit tenir la muller de ton  
Mc 7,15 deia: –Oïu-me tots, i enteneu: 15  No hi ha res fora de l’home que entrant  
Mc 7,18  careixeu d’inteŀligència?  No compreneu que qualsevol cosa extrínseca 
Mc 9,38  havem prohibit. 38 I Jesús digué:  –No l’hi prohibiu, puix no hi ha ningú  
Mc 10,19 solament. 19 Tu saps los manaments:  No cometis adulteri, no màties, no ròbies, 
Mc 10,38  de vós. 38 Emperò Jesús los digué:  –No sabeu lo que vos demanau. ¿Podeu beure 
Mc 11,17  temple. 17 I els ensenyava dient:  –¿No està escrit que ma casa serà  
Mc 11,33  33 I respongueren a Jesús dient:  –No ho sabem. I Jesús los respongué i  
Mc 12,24  24 I responent Jesús, los digué:  –¿No veeu que anau errats, perquè no  
Mc 12,27  d’Isaac, i el Déu de Jacob”? 27  No és Déu de morts, sinó de vius. I així  
Mc 12,31  a ton proïsme com a tu mateix.”  No hi ha altre manament major que estos.  
Mc 12,34  havia respost sàviament, li digué:  –No estàs lluny del Regne de Déu. I ja  
Mc 13,2 –Veus tots aquestos grans edificis?  No quedarà pedra sobre pedra que no sia  
Mc 13,36 al cantar del gall, o al dematí. 36  No sia que venint de repente, vos tròbia  
Mc 14,2  i lo matarien. 2 Emperò deien:  –No en dia de festa, no fos cas que es  
Mc 14,60  sacerdot, preguntà a Jesús dient:  –¿No respons res a lo que aquestos  
Mc 14,71  començà a maleir i a jurar dient:  –No conec a aqueix home de qui em parlau.  
Mc 15,4  li preguntà altra vegada dient:  –No respons res? Mira de quantes coses t’ 
Mc 16,6  i s’espavoriren. 6 Ell los diu:  –No us assusteu. Vosaltres buscau a Jesús  
Lc 1,13  ell. 13 Emperò l’àngel li digué:  –No témies, Zacaries, puix ta pregària ha  
Lc 1,30  aquella. 30 I l’àngel li digué:  –No temau, Maria, puix haveu trobat gràcia 
Lc 1,61  s’anomenarà Joan. 61 I li deien:  –No hi ha ningú en ta parentela que tinga  
Lc 2,10  d’ells. 10 I l’àngel los digué:  –No temau, perquè veus aquí jo us anuncio  
Lc 2,49  respongué: –Per a què em buscàveu?  No sabíeu que jo dec emplear-me en les  
Lc 3,13  què farem? 13 I ell los digué:  –No exigiu més del que us està manat. 14 I 
Lc 3,14  nosaltres, què farem? I els digué:  –No maltracteu a ningú ni el calumnieu, i  
Lc 4,4 I Jesús li respongué: –Escrit està:  “No viu l’home de pa solament, sinó de  
Lc 4,12  Jesús, li digué: –Dit està:  “No tentaràs al Senyor, ton Déu.” 13 I  
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Lc 4,22  que eixien de sa boca i deien:  –No és aquest lo fill de Josep? 23 I ell  
Lc 5,10  de Simó. I digué Jesús a Simó:  –No témies, d’avui en avant seràs  
Lc 5,32  sinó los que estan malalts. 32  No he vingut a cridar los justos a  
Lc 6,37 misericordiós també vostre Pare. 37  »No judiqueu, i no sereu judicats; no  
Lc 6,39  un cego podrà guiar a altre cego?  ¿No cauran los dos en lo fosso? 40 No és  
Lc 6,40  ¿No cauran los dos en lo fosso? 40  No és lo deixeble superior al mestre, ans  
Lc 7,13 de compassió envers ella, li digué:  –No plòries. 14 I s’acercà i tocà les  
Lc 7,45 i els ha eixugat ab sos cabells. 45  No em donares un bes; emperò ella des de  
Lc 7,46  no ha cessat de besar mos peus. 46  No ungires mon cap ab oli; emperò ella ha  
Lc 8,50 ho Jesús, digué al pare de la noia:  –No témies; creu solament, i serà salva.  
Lc 8,52  se condolien d’ella. I ell digué:  –No ploreu; no és morta la noia, sinó que  
Lc 9,3 a curar los malalts. 3 I els digué:  –No us emporteu res per al camí, ni bastó, 
Lc 9,13  de menjar. I ells digueren:  –No tenim més que cinc pans i dos peixos,  
Lc 9,50  ab nosaltres. 50 I Jesús li digué:  –No l’hi prohibiu, perquè lo qui no és  
Lc 9,55  envers ells, los reprengué dient:  –No sabeu de quin esperit sou. 56 Lo Fill  
Lc 10,4 envio com anyells enmig de llops. 4  No us emporteu bossa, ni alforja, ni  
Lc 10,7  és lo treballador de son salari.  No passeu de casa en casa. 8 »I en  
Lc 11,7 altre respongués des de dins dient:  “No m’enfadis. Ja la porta està tancada i 
Lc 11,41  lo que està de part de dins? 41  No obstant, de lo que us resta feu-ne  
Lc 12,Tit  Capítol XII Llevat dels fariseus.  No témer sinó a Déu. Ric del sigle. No  
Lc 12,Tit No témer sinó a Déu. Ric del sigle.  No afanar-se per a menjar i vestir.  
Lc 12,6 vos dic, és a qui haveu de témer. 6  ¿No es venen cinc aucellets per dos  
Lc 12,22  deixebles: –Per lo tant vos dic:  No aneu afanats per a la vostra vida,  
Lc 12,29  a vosaltres, gent de poca fe? 29  No aneu, doncs, afanats per a lo que haveu 
Lc 12,32  coses se us seran afegides. 32  »No temau, doncs, petit ramat, puix és  
Lc 13,25 -nos.” I ell vos respondrà dient:  “No sé d’a on sou, vosaltres.” 26 Llavors 
Lc 13,27 nostres places.” 27 I ell vos dirà:  “No sé d’a on sou, vosaltres. Apartau-  
Lc 14,29  veure si té per a acabar-la? 29  No sia que després d’haver posat los  
Lc 14,35  ab què se li tornarà lo sabor? 35  No és ja bona ni per a la terra, ni per al 
Lc 16,13  a un i despreciarà a l’altre.  No podeu servir a Déu i a les riqueses. 14 
Lc 16,30 els oiguen. 30 »Emperò ell replicà:  »–No, pare Abraham; mes si algú dels morts 
Lc 17,18  nets? ¿A on són los altres nou? 18  ¿No hi ha hagut altre que tornàs i  
Lc 18,20 solament. 20 Ja saps los manaments:  No mataràs, no fornicaràs, no robaràs, no  
Lc 19,14 enviaren una ambaixada, dient-li:  »–No volem que aquest régnia sobre  
Lc 20,16  prínceps dels sacerdots, digueren:  –No ho permètia Déu. 17 I ell, mirant-  
Lc 21,18  de tots per causa de mon nom. 18  No obstant, ni un cabell de vostre cap se  
Lc 22,27  sentat a taula o lo qui serveix?  ¿No és major lo qui està sentat a taula?  
Lc 22,36  cosa? 36 I ells respongueren:  –No, res. I ell los digué: –Ara, doncs,  
Lc 24,6  entre els morts al que està viu? 6  No està aquí sinó que ha ressuscitat.  
Lc 24,32  32 I se deien l’un a l’altre:  –¿No és veritat que sentíem nostre cor  
Jn 1,8  tots creguessen per medi d’ell. 8  No era ell la llum, sinó enviat per a  
Jn 1,21 –Què, doncs? Ets tu Elies? I digué:  –No ho só. –Ets tu lo Profeta? I els  
Jn 1,21  tu lo Profeta? I els respongué:  –No. 22 –Doncs, qui ets? –li digueren–, a  
Jn 2,3  lo vi, la mare de Jesús li digué:  –No tenen vi. 4 Jesús li digué: –Dona, què 
Jn 3,7 és nat de l’Esperit, esperit és. 7  No et meravéllies, doncs, de que t’haja  
Jn 4,29  que m’ha dit tot quant jo he fet.  ¿No és aquest lo Cristo? 30 Isqueren,  
Jn 4,35  què dónia compliment a sa obra. 35  ¿No dieu vosaltres que encara hi ha quatre 
Jn 5,10  estat curat: –Avui és dissabte.  No t’és lícit portar-te’n lo llit. 11  
Jn 5,28  perquè és Fill de l’home. 28  No us admireu d’això, perquè ve l’hora  
Jn 5,45  glòria que ve de Déu solament? 45  No penseu que sia jo lo qui us haja d’  
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Jn 6,42 que he baixat del cel.» 42 I deien:  –¿No és aquest, Jesús, fill de Josep, lo  
Jn 6,43 Emperò Jesús respongué i els digué:  –No murmureu entre vosaltres. 44 Ningú pot 
Jn 6,46  i aprengué del Pare, ve a mi. 46  No perquè algú haja vist al Pare, sinó  
Jn 6,58  Aquest és lo pa que baixà del cel.  No és com lo mannà que vostres pares  
Jn 6,70 de Déu viu. 70 Jesús los respongué:  –¿No só jo qui escollí a vosaltres dotze?; 
Jn 7,12  –Ell és home de bé. Altres deien:  –No, ans bé sedueix al poble. 13 Emperò  
Jn 7,24 curat a tot un home en dissabte? 24  No judiqueu per l’apariència, ans bé  
Jn 7,25  alguns dels de Jerusalem deien:  –No és aquest al qui busquen per donar-  
Jn 7,42  Cristo ha de venir de Galilea? 42  ¿No diu l’Escriptura que Cristo vindrà de 
Jn 8,48  jueus respongueren i li digueren:  –No tenim raó de dir que tu ets un  
Jn 9,8  havien vist demanar caritat deien:  –¿No és aquest, aquell que assentat  
Jn 9,9  alguns. 9 I altres deien:  –No és ell, sinó algú que se li sembla.  
Jn 9,12  –A on és aqueix? Respongué:  –No ho sé. 13 I portaren als fariseus al  
Jn 10,33  33 Respongueren los jueus:  –No t’apedregam per ninguna obra bona,  
Jn 10,34 te fas Déu. 34 Jesús los respongué:  –¿No està escrit en vostra Llei que: “Jo  
Jn 11,9  altra vegada? 9 Jesús respongué:  –No hi ha dotze hores en lo dia? Lo qui va 
Jn 11,40  ja que és mort. 40 Jesús li digué:  –No t’he dit que, si creguesses, veuràs  
Jn 12,15 sobre ell, conforme està escrit: 15  «No témies, filla de Sion: mira a ton rei  
Jn 13,11  havia d’entregar; per això digué:  «No tots estau nets.» 12 Després, doncs,  
Jn 13,18 benaventurats si les practiqueu. 18  »No ho dic de tots vosaltres. Jo sé als  
Jn 14,10  dius: “Mostrau-nos lo Pare”? 10  No creeu que jo estic en lo Pare i que lo  
Jn 14,11  en mi, ell mateix fa les obres. 11  ¿No creeu que jo estic en lo Pare i que lo 
Jn 14,18 vosaltres i estarà en vosaltres. 18  No us deixaré òrfens: tornaré a vosaltres. 
Jn 14,27  us la dono jo com la dóna lo món.  No es pertúrbia vostre cor, ni s’  
Jn 15,16  coses he oït de mon Pare. 16  No m’elegíreu vosaltres a mi, sinó que jo 
Jn 16,18  això que diu: “Dintre de poc”?  No sabem lo que està parlant. 19 Emperò  
Jn 17,9 haveu enviat. 9 »Jo prego per ells.  No prego per lo món, sinó per aquestos que 
Jn 17,15  així com jo tampoc só del món. 15  No us demano que els tragueu del món, sinó 
Jn 18,17 que guardava la porta digué a Pere:  –No ets tu també dels deixebles d’aquest  
Jn 18,17  d’aquest home? Ell li respongué:  –No ho só. 18 I els criats i els ministres 
Jn 18,25  -se. Digueren-li, doncs:  –No ets tu també un de sos deixebles? Ell  
Jn 18,25 sos deixebles? Ell ho negà i digué:  –No ho só. 26 Li digué un dels criats del  
Jn 18,40  tots ells tornaren a cridar dient:  –No a est, sinó a Barrabàs! I Barrabàs era 
Jn 19,10  Pilat li diu: –A mi no em parles?  No saps que està en mon poder lo  
Jn 19,11 llibertar-te? 11 Jesús respongué:  –No tindries poder algun sobre mi si no et 
Jn 19,15  rei? Los pontífices responen:  –No tenim altre rei que Cèsar. 16 I  
Jn 19,21  dels sacerdots deien a Pilat:  –No escrigau: “Rei dels jueus”, sinó que:  
Jn 19,24  dalt baix. 24 I digueren entre si:  –No la partim, sinó tirem a sort per veure 
Jn 19,36 per a què es complís l’Escriptura:  «No trencareu ni un os d’ell.» 37 I també 
Jn 20,17  vol dir “mestre”. 17 Jesús li diu:  –No em tòquies, perquè no he pujat encara  
Jn 21,5  res per menjar? Ells respongueren:  –No. 6 Ell los digué: –Tirau lo filat a la 
Jn 21,23  moriria. Emperò Jesús no li digué:  «No morirà», sinó: «Si jo vull que es  
Ac 1,7  lo Regne a Israel? 7 I els digué:  –No us toca a vosaltres lo saber lo temps  
Ac 3,6  ells alguna cosa. 6 I Pere digué:  –No tinc or ni plata, mes lo que tinc t’  
Ac 5,4 i defraudasses del preu del camp? 4  ¿No és veritat que conservant-lo,  
Ac 6,2  multitud dels deixebles, digueren:  –No és just que deixem nosaltres la  
Ac 7,50 ¿o quin és lo lloc de mon repòs? 50  No féu la meva mà totes estes coses?” 51  
Ac 8,21  de Déu s’alcançava ab diners. 21  No tens tu part ni sort en aquest negoci,  
Ac 10,14  mata i menja. 14 I digué Pere:  –No, Senyor, perquè mai he menjat cosa  
Ac 11,8 ’t, Pere, mata i menja. 8 »I diguí:  »–No ho faré, Senyor, perquè jamai entrà  
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Ac 13,10  diable, enemic de tota justícia!  ¿No deixaràs de trastornar los camins  
Ac 13,35 I per això diu també en altre lloc:  “No permetreu que vostre Sant veja  
Ac 16,28 Emperò Pau clamà en alta veu dient:  –No et faces dany, que tots som aquí. 29  
Ac 16,37  ¿i ara nos trauen fora en secret?  No, no serà així, sinó vinguen 38 i que  
Ac 17,19  i el portaren a l’Areopago dient:  –¿No podrem saber què cosa és aqueixa nova 
Ac 17,34  Així Pau isqué del mig d’ells. 34  No obstant, alguns se li juntaren i  
Ac 18,9  Senyor a Pau de nit en una visió:  –No témies, ans bé parla i no guàrdies  
Ac 20,10  sobre ell, i abraçant-lo digué:  –No us torbeu perquè hi ha vida en ell. 11 
Ac 20,33  entre tots los santificats. 33  »No he codiciat ni plata, ni or, ni vestit 
Ac 23,5  sacerdot de Déu? 5 I digué Pau:  –No sabia, germans, que fos lo príncep  
Ac 23,5 dels sacerdots, perquè escrit està:  “No maleiràs al príncep de ton poble.” 6 I 
Ac 23,9  dels fariseus, altercaven dient:  –No trobam ningun mal en aquest home; i si 
Ac 26,25  lo judici. 25 I Pau digué:  –No he perdut lo judici, òptimo Festo, ans 
Ac 27,24 jo só i a qui jo servesc, 24 dient:  “No témies, Pau, és necessari que  
Rm 2,4  i paciència, i llarg sofriment?  ¿No saps que la benignitat de Déu te guia  
Rm 3,Tit  i altres estan subjectes al pecat.  No és la Llei, sinó la fe en Jesucrist la  
Rm 3,10  baix de pecat, 10 com està escrit:  «No hi ha un que sia just, ni un. 11 No hi 
Rm 3,11  hi ha un que sia just, ni un. 11  No hi ha un que entenga, no hi ha un que  
Rm 3,17  hi ha desditxa i destrucció. 17  No conegueren la senda de la pau. 18 No hi 
Rm 3,18  conegueren la senda de la pau. 18  No hi ha temor de Déu davant de sos ulls.» 
Rm 3,27  Per quina llei? De les obres?  No, sinó per la llei de la fe. 28 Així que 
Rm 3,29  ventura, Déu dels jueus solament?  No ho és també dels gentils? Sí, per cert, 
Rm 3,31  doncs, la Llei per la fe?  No, per cert, ans bé establim la Llei.  
Rm 4,10 estant circumcidat o incircumcidat?  No en la circumcisió, sinó en la  
Rm 6,2  pecat perquè abúndia la gràcia? 2  No ho vulla Déu! Perquè essent nosaltres  
Rm 6,3 pecat, ¿com viurem encara en ell? 3  ¿No sabeu que tots los que havem estat  
Rm 6,12  Déu en Jesucrist nostre Senyor. 12  No régnia, doncs, lo pecat en vostre cos  
Rm 6,15 de la Llei, sinó baix de la gràcia?  No ho vulla Déu! 16 ¿No sabeu que a aquell 
Rm 6,16  de la gràcia? No ho vulla Déu! 16  ¿No sabeu que a aquell a qui us oferiu per 
Rm 7,7  si la Llei no hagués dit:  «No codiciaràs.» 8 Emperò lo pecat,  
Rm 7,13  lo que és bo m’ha causat la mort?  No, per cert; sinó que el pecat, per  
Rm 8,1  apartar de l’amor de Jesucrist. 1  No hi ha, doncs, ara condemnació en  
Rm 9,14  doncs? Hi ha injustícia en Déu?  No, per cert. 15 Perquè ell diu a Moisès:  
Rm 9,32  a la llei de justícia. 32 Per què?  No la buscaren per la fe, sinó per obres;  
Rm 10,6 justícia que és de la fe, diu així:  «No digues en ton cor: Qui pujarà al cel?» 
Rm 10,18  de Cristo. 18 Emperò pregunto:  No han ells oït? Sí, certament, puix sa  
Rm 11,1  Déu ha llançat de si a son poble?  No, per cert; perquè jo també só israelita 
Rm 11,11  ells de manera que caiguessen?  No, per cert. Emperò per sa caiguda vingué 
Rm 11,20  emperò tu per la fe estàs dret.  No t’envanesques, ans bé tem. 21 Perquè  
Rm 12,11  als altres per a honrar-vos. 11  No siau peresosos en vostres obligacions;  
Rm 12,16  sinó acomodau-vos a les humils.  No us tingau per savis en vostra opinió.  
Rm 12,21  brases de foc sobre son cap.» 21  No et déixies vèncer del mal, ans bé  
Rm 13,8 temor, temor; a qui honra, honra. 8  No degau res a ningú, sinó amau-vos los  
Rm 13,9  ha complert la Llei. 9 Per això:  «No adulteraràs, no mataràs, no robaràs,  
Rm 14,13  compte a Déu de si mateix. 13  No ens judiquem ja més, doncs, los uns als 
Rm 14,15  no camines conforme a la caritat.  No pèrdies, doncs, per raó de ton menjar a 
Rm 14,16  a aquell per a qui Cristo morí. 16  No feu, doncs, que sia vituperat vostre  
Rm 14,20  a nostra mútua edificació. 20  No vulles per un menjar destruir l’obra  
1Co 1,20  l’escodrinyador d’aquest sigle?  ¿No ha fet Déu fàtua la sabiduria d’  
1Co 2,6  homes, sinó en lo poder de Déu. 6  No obstant això, parlam sabiduria entre  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

2481 
 

1Co 3,16  se salvarà, emperò com per foc. 16  ¿No sabeu que sou temple de Déu i que l’  
1Co 4,14  l’escòria de tothom fins ara. 14  No us escric aquestes coses per a confusió 
1Co 5,6  6 Vostra vanaglòria no és bona.  ¿No sabeu que un poc de llevat fermenta  
1Co 5,10  acompanyeu ab los fornicadors. 10  No absolutament ab los fornicadors d’  
1Co 6,2  inics i no davant dels sants? 2  ¿No sabeu que els sants judicaran aquest  
1Co 6,3  de judicar aquestes petiteses? 3  ¿No sabeu que judicarem als àngels?; puix, 
1Co 6,9  i defraudau, i això als germans. 9  ¿No sabeu que els injustos no posseiran lo 
1Co 6,9  no posseiran lo Regne de Déu?  No us enganyeu: ni els fornicaris [*], ni  
1Co 6,15 a nosaltres per son propi poder. 15  ¿No sabeu que vostres cossos són membres  
1Co 6,15  i els faré membres de ramera?  No, per cert! 16 ¿No sabeu que aquell que  
1Co 6,16 membres de ramera? No, per cert! 16  ¿No sabeu que aquell que es junta ab una  
1Co 7,5 de son propi cos, sinó la muller. 5  No us defraudeu l’un a l’altre, si no és 
1Co 7,18 ¿És algú cridat essent circumcidat?  No es faça incircumcís. ¿És algú cridat en 
1Co 7,21  21 ¿Ets tu cridat essent servo?  No et dónia cuidado; i si pots ésser  
1Co 7,27 se així. 27 ¿Estàs lligat a muller?  No cèrquies deslligar-te. ¿Estàs llibre  
1Co 7,27  -te. ¿Estàs llibre de muller?  No búsquies muller. 28 Emperò si et cases, 
1Co 9,1  guanyar per a Déu a tot lo món. 1  ¿No só jo apòstol? ¿No só jo llibre? ¿No  
1Co 9,1  a tot lo món. 1 ¿No só jo apòstol?  ¿No só jo llibre? ¿No he vist jo a  
1Co 9,1  só jo apòstol? ¿No só jo llibre?  ¿No he vist jo a Jesucrist, Senyor nostre? 
1Co 9,1 vist jo a Jesucrist, Senyor nostre?  ¿No sou vosaltres obra meva en lo Senyor?  
1Co 9,5 tenim potestat de menjar i beure? 5  ¿No tenim, acàs, facultat de portar per  
1Co 9,9  escrit està en la Llei de Moisès:  «No posaràs boç en la boca del bou que  
1Co 9,13  algun a l’evangeli de Cristo. 13  ¿No sabeu que els que serveixen al  
1Co 9,24 participant d’ell ab vosaltres. 24  ¿No sabeu que els que corren l’estadi,  
1Co 10,13  tinga compte que no càiguia. 13  No us ha alcançat altra tentació sinó la  
1Co 10,20 que tingau societat ab los dimonis.  No podeu beure lo calze del Senyor i el  
1Co 10,21  Senyor i el calze dels dimonis. 21  No podeu participar de la taula del Senyor 
1Co 10,32  feu-ho tot a glòria de Déu. 32  No doneu ofensa als jueus ni als gentils  
1Co 11,14 préguia a Déu estant descoberta? 14  ¿No us ensenya la naturalesa mateixa que  
1Co 13,5 temeràriament, ni s’ensuperbeix. 5  No és ambiciosa, no cerca sos profits, no  
1Co 15,33  i bevem, que demà morirem. 33  No us deixeu seduir: les males companyies  
1Co 15,39  de les llavors son propi cos. 39  No tota carn és una mateixa carn; mes una, 
2Co 1,24  no he vingut encara a Corinti. 24  No que tingam domini sobre la vostra fe,  
2Co 3,5  confiança envers Déu per Cristo. 5  No que siam suficients per nosaltres  
2Co 5,12  també en vostres consciències. 12  No ens alabam de nou a vosaltres, sinó que 
2Co 6,3  aquí ara és lo dia de salvació.) 3  No donem ocasió d’escàndol a ningú,  
2Co 6,12  nostre cor s’és dilatat. 12  No sou estrets en nosaltres, sinó que sou  
2Co 6,14  dilatau-vos també vosaltres. 14  No us uniu en lo mateix jou ab los  
2Co 7,3  pervertit, a ningú hem enganyat. 3  No ho dic per condemnar-vos. Puix jo us  
2Co 8,8  també abundeu en aquesta gràcia. 8  No ho dic com qui mana, sinó per a  
2Co 8,13  que té, no segons lo que no té. 13  No vull dir que los altres estíguien  
2Co 9,3  i vostre zel ha incitat a molts. 3  No obstant, he enviat als germans per a  
2Co 12,18  Tito s’és aprofitat de vosaltres?  ¿No caminàrem ab un mateix esperit i per  
Ga 2,17  per això Cristo ministre de pecat?  No, per cert! 18 Perquè si jo reedifico lo 
Ga 2,21 i s’entregà a si mateix per mi. 21  No desprècio la gràcia de Déu, perquè si  
Ga 3,16  fetes a Abraham i a sa progènie.  No parla de la progènie com de molts, sinó 
Ga 3,21 la Llei contra les promeses de Déu?  No, per cert, perquè si s’hagués donat  
Ga 3,28  estau revestits de Cristo. 28  No hi ha jueu ni grec, no hi ha servo ni  
Ga 5,26  caminem també en l’Esperit. 26  No cobdiciem vana glòria, provocant-nos  
Ga 6,7  los béns al que l’adoctrina. 7  No us enganyeu: Déu no pot ser burlat, 8  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

2482 
 

Ga 6,9 de l’Esperit segarà vida eterna. 9  No ens cansem, doncs, de fer bé, perquè a  
Ef 2,9 vosaltres, sinó que és do de Déu. 9  No per obres, perquè ningú se gloriï. 10  
Ef 4,28  27 Ni doneu entrada al dimoni. 28  No ròbia més aquell que robava, ans bé  
Ef 4,29  de què donar al menesterós. 29  No isca paraula mala de vostra boca, sinó  
Ef 5,6  en lo Regne de Cristo i de Déu. 6  No us deixeu enganyar ab paraules vanes,  
Ef 5,7  los fills de la incredulitat. 7  No tingau, doncs, participació ab ells. 8  
Fl 3,12  resurrecció que és dels morts. 12  No que l’haja alcançada ja, ni que sia jo 
Fl 4,6  los homes. Lo Senyor està prop. 6  No tingau afany per cosa alguna; ans bé en 
Fl 4,11  vos faltava l’oportunitat. 11  No ho dic per raó de necessitat, puix ja  
Fl 4,17  lo que jo necessitava. 17  No és que jo desítgia dàdives, sinó que  
Col 2,21  com si visquésseu per al món 21  («No mengeu, ni gusteu, ni toqueu», 22  
Col 3,9  paraula torpe de vostra boca. 9  No mentiu los uns als altres, ja que us  
1Te 5,19  Jesús respecte de vosaltres. 19  No apagueu l’Esperit. 20 No desprecieu  
1Te 5,20  19 No apagueu l’Esperit. 20  No desprecieu les profecies. 21 Examinau- 
2Te 2,3 dia del Senyor estigués ja cerca. 3  No us deixeu seduir de ningú en manera  
2Te 2,5  mostrant-se com si fos Déu. 5  ¿No us recordau que quan jo era encara ab  
1Tm 2,15  fou seduïda en prevaricació. 15  No obstant, ella se salvarà per los fills  
1Tm 3,6  cuidarà de la Iglésia de Déu? 6  No sia neòfit, per a què ple de supèrbia  
1Tm 4,14  l’exhortació i en la doctrina. 14  No menyspreïs lo do que és en tu, lo qual  
1Tm 5,1 imposa les mans per ordenar-lo. 1  No incrépies a l’ancià, ans bé amonesta  
1Tm 5,9  la fe i és pitjor que un infiel. 9  No sia posada en lo número ninguna viuda  
1Tm 5,18  18 Perquè diu l’Escriptura:  «No posaràs boç al bou que bat.» I: «El  
1Tm 5,22  no fent res ab parcialitat. 22  No impòsies de lleuger les mans sobre algú 
1Tm 5,23  dels altres. Conserva’t pur. 23  No bèguies més aigua sola, sinó usa un poc 
Tt 2,15 exhorta i reprèn ab tota autoritat.  No et despreciï ningú. 3,Tit Capítol III  
He 3,17  qui estigué irritat quaranta anys?  ¿No fou contra aquells que pecaren, los  
He 4,3  digué: «Així com jurí en ma ira:  “No entraran en mon repòs”, encara que  
He 4,5  5 I en aquest lloc, altra vegada:  «No entraran en mon repòs.» 6 Veent,  
He 8,9 de Judà un pacte (testament) nou. 9  No conforme al pacte (testament) que fiu  
He 10,35  exceŀlent i durader en lo cel. 35  No maŀlogreu, doncs, vostra confiança, la  
He 13,5  ab lo present, perquè ell digué:  «No et deixaré ni et desempararé»; 6 de  
He 13,9  ahir, i avui, i per a sempre. 9  No us deixeu desencaminar per doctrines  
Jm 1,13  Déu ha promès als que l’amen. 13  No diga ningú quan sia tentat que és  
Jm 2,6  contrari, haveu afrontat al pobre.  ¿No us oprimeixen los rics ab sa  
Jm 2,7  i no us arrastren als tribunals? 7  ¿No blasfemen ells aquell bon nom que fou  
Jm 2,11  de tot. 11 Perquè lo qui digué:  «No cometràs adulteri», digué també: «No  
Jm 2,11  cometràs adulteri», digué també:  «No mataràs.» I si mates, encara que no  
Jm 2,22  son fill Isaac sobre l’altar? 22  ¿No veus com la fe acompanyava a ses obres 
Jm 2,24  i fou anomenat amic de Déu. 24  ¿No veeu com per les obres és justificat  
Jm 4,1  disputes i plets entre vosaltres?  ¿No vénen d’aquí, de vostres  
Jm 5,9  s’acerca la vinguda del Senyor. 9  No us queixeu, germans, uns contra altres, 
2Pe 3,9 mil anys, i mil anys, com un dia. 9  No retarda, doncs, lo Senyor sa promesa,  
2Pe 3,13 seran fosos ab l’ardor del foc? 13  No obstant això, nosaltres, conforme sa  
1Jn 2,15  i haveu vençut al Maligne. 15  No ameu al món ni les coses que hi ha en  
1Jn 3,12  que us ameu los uns als altres. 12  No així com Caín, que era del Maligne i  
1Jn 3,13  i les de son germà, bones. 13  No estranyeu, germans, si us avorreix lo  
1Jn 5,6  que vingué per aigua i per sang.  No en aigua tan solament, sinó en aigua i  
3Jn 4  com tu camines en la veritat. 4  No tinc jo major goig que oir que mos  
Ap 1,17  sa mà dreta sobre de mi, dient:  –No témies; jo só el primer i el darrer;  
Ap 2,10  mes són sinagoga de Satanàs. 10  No témies ninguna d’aquestes coses que  
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Ap 5,5 -lo. 5 I un dels ancians me digué:  –No plòries: vet aquí lo lleó de la tribu  
Ap 7,3  a la terra i al mar, 3 dient:  –No danyeu a la terra, ni al mar, ni als  
Ap 21,27  i l’honra de les nacions. 27  No entrarà en ella ninguna cosa  
Ap 22,10 llibre. Adora a Déu. 10 I em digué:  –No séllies les paraules de la profecia d’ 
Jn 4,46  l’aigua en vi. I hi havia un  noble que tenia un fill malalt en  
Jn 4,49  i prodigis, no creeu. 49 Aquell  noble li digué: –Senyor, veniu abans que  
Ac 21,39  ciutadà de Tarso, ciutat no poc  noble de la Cilícia. Emperò te demano que  
Ac 17,11  dels jueus. 11 I aquestos eren més  nobles que los de Tessalònica, puix  
1Co 1,26  molts los poderosos, ni molts los  nobles que han estat cridats, 27 sinó que  
1Co 12,23 membres del cos que tenim per menos  nobles, a estos conferim major honra; i  
Mt 24,37  37 »I aixís com en los dies de  Noè, així serà també la vinguda del Fill  
Mt 24,38  en matrimoni, fins al dia que  Noè va entrar en l’arca, 39 i no ho  
Lc 3,36  que ho fou de Sem, que ho fou de  Noè, que ho fou de Lamec, 37 que ho fou de 
Lc 17,26  26 »I lo que succeí en los dies de  Noè, així també succeirà en los dies del  
Lc 17,27  mullers marits, fins al dia en què  Noè entrà en l’arca; i vingué lo diluvi i 
He 11,7  dels que el cerquen. 7 Per la fe,  Noè, després d’estar avisat de les coses  
1Pe 3,20  incrèduls, quan en los dies de  Noè los estava esperant la paciència de  
2Pe 2,5  al món vell, sinó que preservà a  Noè, vuitena persona, pregoner de  
Mc 9,23  I exclamant al moment lo pare del  noi, deia ple de llàgrimes: –Crec, Senyor, 
1Co 13,11  que és en part. 11 Quan jo era un  noi, parlava com un noi, comprenia com un  
1Co 13,11  Quan jo era un noi, parlava com un  noi, comprenia com un noi i judicava com  
1Co 13,11  com un noi, comprenia com un  noi i judicava com un noi. Mes quan vaig  
1Co 13,11  com un noi i judicava com un  noi. Mes quan vaig ésser home fet, deixí  
1Co 13,11 home fet, deixí córrer les coses de  noi. 12 Ara veem com per un mirall,  
He 11,23  tres mesos, perquè el vegeren un  noi hermós i no tingueren temor de l’  
Mt 9,24 24 –Retirau’s, puix no és morta la  noia, sinó que dorm. I se burlaven d’ell. 
Mt 9,25  la prengué per la mà. I s’alçà la  noia. 26 I corregué esta fama per tota  
Mt 14,11  en una plata, i donat que fou a la  noia, esta lo portà a sa mare. 12 Acudiren 
Mc 5,39  aqueix brogit i estau plorant? La  noia no és morta, sinó que dorm. 40 I es  
Mc 5,40  ab si al pare i a la mare de la  noia, i als que estaven ab ell, i entra a  
Mc 5,40  ell, i entra a on estava jaient la  noia. 41 I prenent la mà a la noia, li  
Mc 5,41  la noia. 41 I prenent la mà a la  noia, li digué: –‹Talithà, cumí›, que vol  
Mc 5,42 alça’t.” 42 I al moment s’alçà la  noia, i se posà a caminar. I tenia dotze  
Lc 8,50 oir-ho Jesús, digué al pare de la  noia: –No témies; creu solament, i serà  
Lc 8,51 a Joan, i al pare i a la mare de la  noia. 52 I tots ploraven i se condolien d’ 
Lc 8,52  digué: –No ploreu; no és morta la  noia, sinó que dorm. 53 I se burlaven d’  
Mc 5,41  –‹Talithà, cumí›, que vol dir:  “Noia, a tu t’ho dic, alça’t.” 42 I al  
Lc 8,54  prengué per la mà, i cridà dient:  –Noia, alça’t! 55 I son esperit retornà a 
Mt 11,16  generació? És semblant a uns  nois que estan assentats en la plaça i,  
Lc 7,Tit  als jueus i los compara a uns  nois que juguen. Una dona li ungeix los  
Lc 7,32 són semblants? 32 Són semblants als  nois que estan sentats en la plaça,  
1Co 14,20  desconeguda. 20 Germans, no siau  nois en lo seny; mes siau infants en la  
Mt 6,9 en lo cel, sia santificat lo vostre  nom. 10 Vinga lo vostre Regne. Faça’s la  
Mt 7,22  ¿no profetisàrem, doncs, en ton  nom, i en ton nom llançàrem los dimonis, i 
Mt 7,22  doncs, en ton nom, i en ton  nom llançàrem los dimonis, i en ton nom  
Mt 7,22 nom llançàrem los dimonis, i en ton  nom férem molts miracles?” 23 I llavors jo 
Mt 10,41  a mi. 41 Qui rep a un profeta en  nom de profeta, rebrà gallardó de profeta; 
Mt 10,41  de profeta; i qui rep a un just en  nom de just, rebrà gallardó de just. 42 I  
Mt 10,42  un got d’aigua fresca tan sols en  nom de deixeble, vos dic en veritat que no 
Mt 12,21  lo judici a victòria. 21 I en son  nom esperaran los gentils.» 22 Llavors li  
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Mt 18,5  I qui rèbia a un tal infant en mon  nom, a mi em rep. 6 I qualsevol que  
Mt 18,20 troben congregats dos o tres en mon  nom, allí estic jo enmig d’ells. 21  
Mt 19,29  o fills, o terres per causa de mon  nom, rebrà cent per u i posseirà la vida  
Mt 21,9  David! Beneït sia el qui ve en lo  nom del Senyor! Hosana en les altures! 10  
Mt 23,39  “Beneït sia aquell que ve en lo  nom del Senyor.” 24,Tit Capítol XXIV  
Mt 24,5  5 Puix vindran molts en mon  nom i diran: “Jo só el Cristo”, i a molts  
Mt 24,9 avorrits de tothom per causa de mon  nom. 10 I molts aleshores s’  
Mt 27,32  encontraren un home de Cirene, per  nom Simó, a qui obligaren a que carregàs  
Mt 28,19  tota la gent, batejant-los en lo  nom del Pare, i del Fill, i de l’Esperit  
Mc 3,16  dimonis. 16 I a Simó li posà lo  nom de Pere; 17 i a Jaume del Zebedeu, i a 
Mc 3,17  germà de Jaume, als quals donà lo  nom de Boanerges, que vol dir «fills del  
Mc 5,9  9 I li preguntava: –Qual és ton  nom? I li diu: –Mon nom és Llegió, perquè  
Mc 5,9  –Qual és ton nom? I li diu: –Mon  nom és Llegió, perquè som molts. 10 I li  
Mc 6,14  a oïdos del rei Herodes (puix son  nom s’havia fet notori), i deia: –Joan  
Mc 9,36  a un d’aquestos infants en mon  nom, me rep a mi; i quiscun me rèbia a mi, 
Mc 9,37  a un que llançava dimonis en ton  nom, lo qual no ens segueix, i l’hi havem 
Mc 9,38  ha ningú que faça miracles en mon  nom i puga luego parlar mal de mi. 39  
Mc 9,40  a beure un got d’aigua en mon  nom perquè sou de Cristo, en veritat vos  
Mc 11,10 –Hosanna! 10 Beneït lo qui ve en lo  nom del Senyor! Beneït sia lo Regne de  
Mc 11,10  de nostre pare David, que ve en lo  nom del Senyor! Hosanna en les altures! 11 
Mc 13,6  6 Perquè molts vindran en mon  nom dient: “Jo só lo Cristo”, i enganyaran 
Mc 13,13  odiats de tots per causa de mon  nom. Emperò lo qui persevéria fins al fi,  
Mc 16,17  creguen: llançaran dimonis en mon  nom; parlaran noves llengües; 18 agafaran  
Lc 1,5 de les filles d’Aaron, i tenia per  nom Elisabet. 6 I un i altre eren justos  
Lc 1,13 te parirà un fill, i li posaràs per  nom Joan. 14 I tindràs goig i alegria, i  
Lc 1,27  Josep, de la casa de David, i lo  nom de la verge era Maria. 28 I havent  
Lc 1,49 lo qui és poderós, i és sant lo seu  nom. 50 I sa misericòrdia està en los que  
Lc 1,59  l’infant, i li donaven lo  nom de son pare Zacaries. 60 I responent  
Lc 1,61  en ta parentela que tinga aqueix  nom! 62 I preguntaven ab senyes al pare de 
Lc 1,63  i escrigué dient: «Joan és son  nom». I tots se meravellaren. 64 I a l’  
Lc 2,21  a l’infant, li posaren lo  nom de Jesús, com l’àngel l’havia  
Lc 6,22  vos insúltien, i despreciïn vostre  nom, com a dolent, per causa del Fill de  
Lc 8,30  li preguntà dient: –Qual és ton  nom? I ell respongué: –Llegió. Puix havien 
Lc 9,49  a un que llançava los dimonis en  nom vostre, i l’hi havem prohibit, perquè 
Lc 10,17  a nosaltres per virtut de vostre  nom. 18 I ell los digué: –Jo vegí a  
Lc 11,2 en lo cel, sia santificat lo vostre  nom. Vinga lo vostre Regne; faça’s la  
Lc 13,35  en què digau: “Beneït lo qui ve en  nom del Senyor!” 14,Tit Capítol XIV  
Lc 19,38 dient: –Beneït sia lo rei que ve en  nom del Senyor. Pau en lo cel i glòria en  
Lc 21,8  Perquè molts vindran en mon  nom dient: “Jo só lo Cristo”, i “Lo temps  
Lc 21,12 reis i governadors per causa de mon  nom. 13 I això vos succeirà en testimoni.  
Lc 21,17  avorrits de tots per causa de mon  nom. 18 No obstant, ni un cabell de vostre 
Lc 24,47  al tercer dia. 47 I que en son  nom se predicàs la penitència i la  
Jn 1,12  que són los que creuen en son  nom, los donà poder de fer-se fills de  
Jn 2,23  la Pasqua, molts cregueren en son  nom veent los miracles que feia. 24 Emperò 
Jn 3,18  per això mateix que no creu en lo  nom de l’unigènit Fill de Déu. 19 Aquest  
Jn 5,43  en vosaltres. 43 Jo he vingut en  nom de mon Pare, i no em rebeu; si vingués 
Jn 5,43  rebeu; si vingués un altre en son  nom propi, lo rebreu. 44 Com podeu  
Jn 10,3  sa veu, i ell crida per son  nom a les ovelles pròpies i les guia  
Jn 10,25  em creeu. Les obres que jo faig en  nom de mon Pare, estes donen testimoni de  
Jn 12,13  –Hosanna! Beneït sia lo qui ve en  nom del Senyor, rei d’Israel. 14 I trobà  
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Jn 12,28  hora. 28 Pare, glorificau vostre  nom. I vingué una veu del cel dient: –L’  
Jn 14,13  I tot quant demaneu al Pare en mon  nom, ho faré, a fi de que el Pare sia  
Jn 14,14  14 Si demanau alguna cosa en mon  nom, la faré. 15 »Si m’amau, guardau mos  
Jn 14,26  Sant que el Pare enviarà en mon  nom, vos ensenyarà totes les coses i vos  
Jn 15,16  cosa que demaneu al Pare en mon  nom vos la concedesca. 17 Lo que jo us  
Jn 15,21 faran ab vosaltres per causa de mon  nom, perquè no coneixen al que m’ha  
Jn 16,23  tot quant demaneu al Pare en mon  nom, vos ho concedirà. 24 Fins ara no  
Jn 16,24  ara no haveu demanat res en mon  nom. Demanau i rebreu, a fi de que vostre  
Jn 16,26  26 En aquell dia demanareu en mon  nom, i no us dic que jo suplicaré al Pare  
Jn 17,6 fos lo món. 6 »He manifestat vostre  nom als homes que em donàreu del món; eren 
Jn 17,11  Oh Pare sant!, guardau en vostre  nom a aquells que vós me donàreu, a fi de  
Jn 17,12  ab ells, los conservava en vostre  nom. He conservat los que em donàreu, i  
Jn 17,26 I els he fet i faré conèixer vostre  nom, perquè l’amor ab què vós m’haveu  
Jn 20,31  a què creent tingau la vida en son  nom. 21,Tit Capítol XXI Aparició de Jesús  
Ac 2,21  que tot aquell que invóquia lo  nom del Senyor, serà salvo.” 22 »Barons d’ 
Ac 2,38  batejat cada u de vosaltres en lo  nom de Jesucrist en remissió de vostres  
Ac 3,6  mes lo que tinc t’ho dono: en  nom de Jesucrist de Nazaret, alça’t i  
Ac 3,16  nosaltres som testimoni. 16 I son  nom, per la fe en son nom, ha fortalescut  
Ac 3,16  16 I son nom, per la fe en son  nom, ha fortalescut a est, a qui vosaltres 
Ac 4,7  preguntaren: –Ab quin poder, o en  nom de qui haveu vosaltres fet això? 8  
Ac 4,10  i a tot lo poble d’Israel, que en  nom de nostre Senyor Jesucrist de Nazaret, 
Ac 4,12 ningun altre. Perquè no hi ha altre  nom baix del cel donat als homes per lo  
Ac 4,17  no pàrlien a ningun home en aquest  nom. 18 I cridant-los, los intimaren que 
Ac 4,18 mai més parlassen ni ensenyassen en  nom de Jesús. 19 Llavors Pere i Joan los  
Ac 4,30  es facen meravelles i prodigis en  nom de vostre sant infant Jesús. 31 I quan 
Ac 5,28  que no ensenyàsseu en aquest  nom; i veus aquí que haveu omplert  
Ac 5,40 los manaren que no parlassen més en  nom de Jesús, i els deixaren anar. 41 Ells 
Ac 5,41  dignes de sofrir injúries per lo  nom de Jesús. 42 I tots los dies, en lo  
Ac 8,12  Regne de Déu, se batejaven en lo  nom de Jesucrist homes i dones. 13 Llavors 
Ac 8,16  solament havien estat batejats en  nom del Senyor Jesús. 17 Llavors posaven  
Ac 9,12  12 i ha vist en visió un home per  nom Ananies que entrava i li imposava les  
Ac 9,14  prendre a tots quants invoquen ton  nom. 15 Emperò lo Senyor li digué: –Vés,  
Ac 9,15  escollit per mi per a portar mon  nom davant dels gentils, i dels reis, i  
Ac 9,16  coses convé que sofresca per mon  nom. 17 I Ananies marxà i entrà en la  
Ac 9,21  Jerusalem als que invocaven aquest  nom, i per això vingué aquí per a portar- 
Ac 9,27  predicat llibrement en Damasco en  nom de Jesús. 28 I estava ab ells en  
Ac 9,28  i parlant ab llibertat en lo  nom del Senyor. 29 I parlava també ab los  
Ac 10,43  tots los profetes, de que per son  nom seran perdonats de tots sos pecats  
Ac 10,48 48 I manà que fossen batejats en lo  nom del Senyor Jesucrist. I aleshores li  
Ac 13,8 Mago (perquè així s’interpreta son  nom) se’ls oposava, procurant apartar al  
Ac 15,14  prendre d’ells un poble per a son  nom. 15 I en això convenen les paraules  
Ac 15,17  sobre qui ha estat invocat mon  nom, diu lo Senyor que fa estes coses. 18  
Ac 15,26  que han exposat ses vides per lo  nom de nostre Senyor Jesucrist. 27 Enviam  
Ac 16,18  i digué a l’esperit: –Te mano, en  nom de Jesucrist, que isques d’ella. I en 
Ac 18,4  i, fent entrar en ses plàtiques lo  nom del Senyor Jesús, persuadia als jueus  
Ac 18,15  més que qüestions de paraula, i de  nom, i de vostra Llei, allà vos ho vejau  
Ac 19,5  5 Oït això, foren batejats en lo  nom del Senyor Jesús. 6 I havent-los Pau 
Ac 19,13  a altra, provaren l’invocar lo  nom del Senyor Jesús sobre los que estaven 
Ac 19,17  sobre tots ells, i era exaltat lo  nom del Senyor Jesús. 18 I molts dels que  
Ac 21,13  per a morir en Jerusalem per lo  nom del Senyor Jesús. 14 I com no el  
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Ac 22,16 ’t, i renta tos pecats invocant son  nom. 17 »I succeí que, quan torní a  
Ac 26,9  pensava fer moltes coses contra lo  nom de Jesús Nazareno. 10 I així ho fiu en 
Rm 1,5  la fe en totes les nacions per son  nom, 6 entre les quals vosaltres sou també 
Rm 2,24  Déu trencant la Llei? 24 Perquè lo  nom de Déu és blasfemat per causa de  
Rm 9,17 poder, i per a què sia anunciat mon  nom per tota la terra.» 18 Per conseqüent, 
Rm 10,13  Perquè tot aquell que invóquia lo  nom del Senyor serà salvo. 14 Mes, ¿com  
Rm 15,9  els gentils, i cantaré a vostre  nom.» 10 I en altre lloc: «Alegrau’s, oh  
1Co 1,2  que en qualsevol lloc invoquen lo  nom de Jesucrist, nostre Senyor, d’ells i 
1Co 1,10  10 Mes vos suplico, germans, en lo  nom de nostre Senyor Jesucrist, que siau  
1Co 1,13  ¿O haveu estat batejats en  nom de Pau? 14 Gràcies a Déu que no he  
1Co 1,15  15 perquè ningú diga que en mon  nom haveu estat batejats. 16 I he batejat  
1Co 5,4  al que així se conduí: 4 en lo  nom de nostre Senyor Jesucrist, essent  
1Co 6,11  haveu estat justificats en lo  nom de nostre Senyor Jesucrist i per l’  
2Co 2,Tit paternal i autoritat apostòlica, en  nom de Cristo, li alça la pena imposada. 1 
2Co 5,20  doncs, som ambaixadors en  nom de Cristo, com si fos Déu qui us  
Ef 1,21  i virtut, i dominació, i sobre tot  nom que s’anomena no sols en aquest món,  
Ef 3,15  Jesucrist, 15 del qual pren lo  nom tota la família del cel i de la terra. 
Ef 5,20  Déu i Pare per totes les coses en  nom de nostre Senyor Jesucrist, 21  
Fl 2,9  l’exaltà altament i li donà un  nom que és sobre tot nom, 10 a fi de que  
Fl 2,9  i li donà un nom que és sobre tot  nom, 10 a fi de que al nom de Jesús se  
Fl 2,10 és sobre tot nom, 10 a fi de que al  nom de Jesús se dóblia tot genoll de les  
Col 3,17  sia d’obra, feu-ho tot en  nom de nostre Senyor Jesucrist, donant  
2Te 1,12  12 per a què sia glorificat lo  nom de nostre Senyor Jesucrist en  
2Te 3,6  6 Emperò vos intimam, germans, en  nom de nostre Senyor Jesucrist, que us  
1Tm 6,1  dignes de tota honra, per a què el  nom de Déu i sa doctrina no sien  
2Tm 2,19  iniquitat tot aquell que invoca lo  nom del Senyor.» 20 Mes en una casa gran  
He 1,4  quant per herència obtingué un  nom més exceŀlent que ells. 5 Perquè, a  
He 2,12  germans dient: 12 «Anunciaré ton  nom a mos germans, enmig de la Iglésia  
He 6,10  que haveu mostrat envers son  nom, en lo que haveu ministrat i ministrau 
He 13,15 fruit dels llavis que confessen son  nom. 16 I no olvideu lo fer bé i comunicar 
Jm 2,7  7 ¿No blasfemen ells aquell bon  nom que fou invocat sobre vosaltres? 8 Si  
Jm 5,10  als profetes que parlaren en  nom del Senyor per exemple de paciència i  
Jm 5,14  sobre ell, ungint-lo ab oli en  nom del Senyor. 15 I l’oració de la fe  
1Pe 4,14 glòria. 14 Si sou vituperats per lo  nom de Cristo, sereu benaventurats, perquè 
1Jn 2,12  pecats vos són perdonats per son  nom. 13 Vos escric a vosaltres, pares,  
1Jn 3,1  donat lo Pare volent que tingam lo  nom de fills de Déu, i ho siam. Per això  
1Jn 3,23  és son manament: que cregam en lo  nom de son Fill Jesucrist i ens amem los  
1Jn 5,13  vida eterna los que creeu en lo  nom del Fill de Déu. 14 I aquesta és la  
3Jn 7  Déu, faràs bé; 7 perquè per son  nom se posaren en camí, no prenent res  
Ap 2,3  has treballat per amor de mon  nom i no has desmaiat. 4 »Emperò tinc  
Ap 2,13 lo siti de Satanàs; i conserves mon  nom, i no negares ma fe fins en aquells  
Ap 2,17  blanca; i en la pedreta, un nou  nom escrit, que ningú el sap, sinó aquell  
Ap 3,1  »Jo conec tes obres, que tens  nom de que vius, i ets mort. 2 Sies  
Ap 3,5  blanques, i jo no esborraré son  nom del llibre de la vida, ans bé  
Ap 3,5  de la vida, ans bé confessaré son  nom davant de mon Pare i davant de sos  
Ap 3,8  ma paraula, i no has negat mon  nom. 9 Vet aquí, los faré de la sinagoga  
Ap 3,12  fora; i escriuré sobre d’ell lo  nom de mon Déu, i el nom de la ciutat de  
Ap 3,12  d’ell lo nom de mon Déu, i el  nom de la ciutat de mon Déu, la nova  
Ap 3,12  que baixa del cel de mon Déu, i el  nom meu nou. 13 »Qui té orella, oiga lo  
Ap 6,8  estava sentat sobre ell tenia per  nom Mort, i el seguia l’infern. I li fou  
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Ap 8,11  sobre les fonts d’aigües. 11 I el  nom de l’estrella era Donzell; i la  
Ap 11,18 i als sants, i als que temen vostre  nom, petits i grans, i d’exterminar als  
Ap 13,1  deu corones, i sobre sos caps, lo  nom de blasfèmia. 2 I la bèstia que vegí  
Ap 13,6  contra Déu, per a blasfemar son  nom, i son tabernacle, i als que habiten  
Ap 13,17  sinó aquell que té lo senyal, o lo  nom de la bèstia, o lo número de son nom.  
Ap 13,17  de la bèstia, o lo número de son  nom. 18 Aquí hi ha sabiduria. Qui té  
Ap 14,1  que tenien escrit en sos fronts lo  nom d’ell i el nom de son Pare. 2 I oiguí 
Ap 14,1  en sos fronts lo nom d’ell i el  nom de son Pare. 2 I oiguí una veu del  
Ap 14,11  i el que prenga lo senyal de son  nom. 12 Aquí està la paciència dels sants  
Ap 15,2  i sa figura i el número de son  nom, que estaven sobre el mar de vidre,  
Ap 15,4  Senyor, i no glorificarà vostre  nom? Perquè vós sol sou sant, i totes les  
Ap 16,9  ab gran ardor i blasfemaren lo  nom de Déu, que té poder sobre aquestes  
Ap 17,5  5 I en son front, escrit un  nom: «Misteri: Babilònia, la gran, la mare 
Ap 19,12  en son cap moltes corones i un  nom escrit que ningú comprenia, sinó ell  
Ap 19,13  d’una roba tenyida de sang; i son  nom és apellidat: «Lo Verb de Déu.» 14 I  
Ap 19,16  en sa vestidura i en sa cuixa lo  nom: «Rei de reis i Senyor de senyors.» 17 
Ap 22,4 serviran. 4 I veuran sa cara, i son  nom estarà escrit en los fronts d’ells. 5 
Ac 6,Tit  a Jesucrist. 6,Tit Capítol VI  Nombrament dels set diaques. Esteve se  
Mt 10,2  tot mal i tota dolència. 2 I los  noms dels dotze apòstols són aquestos: lo  
Lc 10,20  bé alegrau’s de que los vostres  noms estan escrits en lo cel. 21 En  
Fl 4,3 i ab los demés que m’ajudaren, los  noms dels quals estan en lo llibre de la  
Ap 3,4  a tu. 4 »Emperò tens encara alguns  noms en Sardis que no han contaminat ses  
Ap 13,8  habitants de la terra, aquells los  noms dels quals no estan escrits en lo  
Ap 17,3 sobre una bèstia vermella, plena de  noms de blasfèmia, que tenia set caps i  
Ap 17,8  habitants de la terra, aquells los  noms dels quals no estan escrits en lo  
Ap 21,12  en les portes, dotze àngels, i els  noms escrits, que són los noms de les  
Ap 21,12  i els noms escrits, que són los  noms de les dotze tribus dels fills d’  
Ap 21,14 fonaments, i en aquestos dotze, los  noms dels dotze apòstols de l’Anyell. 15  
Mt 20,5 eixir envers l’hora de sexta, i de  nona, i féu lo mateix. 6 I eixí envers l’ 
Mt 27,45  tota la terra fins a l’hora de  nona. 46 I cerca l’hora de nona exclamà  
Mt 27,46 hora de nona. 46 I cerca l’hora de  nona exclamà Jesús ab una gran veu dient:  
Mc 15,33  tota la terra fins a l’hora de  nona. 34 I a l’hora de nona exclamà Jesús 
Mc 15,34  l’hora de nona. 34 I a l’hora de  nona exclamà Jesús ab gran crit dient:  
Lc 23,44 cobrí de tenebres fins a l’hora de  nona. 45 I lo sol s’obscurí i lo vel del  
Ac 3,1  i Joan a l’oració de l’hora de  nona. 2 I un home, que era coix des del  
Ac 10,3  en una visió, envers l’hora de  nona, que un àngel de Déu entrava en ell i 
Ac 10,30  fins aquesta hora, i a l’hora  nona pregava en ma casa, quan veus aquí  
Mt 10,35 i a la filla contra sa mare, i a la  nora contra sa sogra. 36 I los enemics de  
Lc 12,53  contra la mare; la sogra contra la  nora, i la nora contra la sogra. 54 I deia 
Lc 12,53 mare; la sogra contra la nora, i la  nora contra la sogra. 54 I deia també al  
Mt 18,12  i s’esgarriàs una, no deixarà les  noranta-nou en la muntanya i anirà en  
Mt 18,13 es complaurà més ab ella que ab les  noranta-nou que no s’esgarriaren. 14  
Lc 15,4  -ne perdut una, no deixa les  noranta-nou en lo desert i no va en  
Lc 15,7  que s’arrepentesca, que per a  noranta-nou justos que no necessiten  
Lc 13,29  d’orient i d’occident, del  nord i del migdia, i se sentaran a taula  
Mt 3,15  digué: –Deixa per ara, perquè així  nos convé complir tota justícia. Aleshores 
Mt 6,11  Lo nostre pa de cada dia, donau- nos-lo avui. 12 I perdonau nostres  
Mt 6,13  en la tentació. Ans deslliurau- nos de mal. Amén. 14 »Perquè si perdonau  
Mt 8,25  dient: –Senyor, salvau- nos que pereixem. 26 I Jesús los digué:  
Mt 8,29  ¿Haveu vingut aquí a aturmentar- nos antes de temps? 30 I no molt lluny d’ 
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Mt 8,31  –Si ens traieu d’aquí, enviau- nos a la ramada de porcs. 32 I los digué:  
Mt 11,17  “Vos cantàrem, i no dansàreu;  nos lamentàrem, i no us planguéreu.” 18  
Mt 13,36 deixebles, li digueren: –Explicau- nos la paràbola de la sisanya del camp. 37 
Mt 15,15  Pere, li digué: –Explicau- nos aquesta paràbola. 16 I Jesús digué:  
Mt 21,26  si dient: 26 –Si diem que del cel,  nos dirà: “¿Puix per què no el creguéreu?” 
Mt 24,3  secretament i li digueren: –Dieu- nos, ¿quan esdevindran aquestes coses i  
Mt 25,8  digueren a les prudents: »–Donau- nos oli del vostre, puix nostres  
Mt 25,11  dient: »–Senyor, Senyor, obriu- nos! 12 »Mes ell respongué dient: »–En  
Mt 27,63  junts a Pilat, 63 dient: –Senyor,  nos recordam de que aquell impostor digué  
Mc 1,24  Nazaret? ¿Has vingut a destruir- nos? Sé qui ets: lo Sant de Déu! 25 I  
Mc 6,31  31 I els digué: –Veniu, apartem- nos a un lloc solitari i descansau un poc. 
Mc 9,21  si podeu alguna cosa, ajudau- nos, tenint compassió de nosaltres. 22 I  
Mc 10,37  37 I digueren: –Concediu- nos que ens assentem en vostra glòria, l’ 
Mc 11,31  si i deien: –Si diem que del cel,  nos dirà: “Per què no el creguéreu?” 32 Si 
Mc 12,19  dient: 19 –Mestre, Moisès  nos deixà escrit que, si morís lo germà d’ 
Mc 13,4  i Jaume i Joan i Andreu: 4 –Dieu- nos: ¿Quan succeiran aquestes coses? ¿I  
Lc 1,2  s’han complert, 2 conforme  nos les contaren aquells que des del  
Lc 1,71  enemics i de la mà de tots los que  nos avorreixen, 72 exercint misericòrdia  
Lc 1,73 féu a Abraham, nostre pare, que ell  nos otorgaria 74 que, deslliurats de les  
Lc 1,78  Déu, ab què l’orient de lo alt  nos ha visitat, 79 per a iŀluminar als que 
Lc 2,15  que ha ocorregut i que el Senyor  nos ha manifestat. 16 I partiren corrent,  
Lc 4,34  Nazaret? ¿Has vingut a destruir- nos? Conec bé qui ets tu: lo Sant de Déu!  
Lc 7,5 5 perquè és afecte a nostra nació i  nos ha edificat una sinagoga. 6 Jesús,  
Lc 7,20  homes, li digueren: –Joan Baptista  nos ha enviat a vós, i diu: “¿Sou vós lo  
Lc 7,32  tocat flautes, i no haveu ballat;  nos havem lamentat, i no haveu plorat.” 33 
Lc 11,3  la terra com en lo cel. 3 Donau- nos avui lo nostre pa de cada dia. 4 I  
Lc 11,4  pa de cada dia. 4 I perdonau- nos nostres pecats, així com nosaltres  
Lc 11,4  en la tentació; ans deslliurau- nos de mal. 5 I els digué també: –Si algú  
Lc 11,45  –Mestre, dient aquestes coses  nos injúries també a nosaltres. 46 I ell  
Lc 13,25  dient: “Senyor, Senyor, obriu- nos.” I ell vos respondrà dient: “No sé d’ 
Lc 15,32  Mes raó era que féssem un convit i  nos alegràssem, puix ton germà era mort i  
Lc 17,5  digueren al Senyor: –Aumentau- nos la fe. 6 I digué el Senyor: –Si  
Lc 20,6  diem que dels homes, tot lo poble  nos apedregarà, puix està persuadit que  
Lc 20,28  28 dient: –Mestre, Moisès  nos deixà escrit: “Si morís lo germà d’  
Lc 22,66  –Si tu ets lo Cristo, digues- nos-ho. 67 I ell los respongué: –Si us  
Lc 23,18  –Via fora aqueix i deslliurau- nos Barrabàs! 19 –Lo qual havia estat  
Lc 23,30  i als serrats: “Cobriu- nos.” 31 Perquè si a l’arbre verd lo  
Lc 24,22  de les que estaven ab nosaltres  nos pasmaren, perquè havent anat antes de  
Lc 24,32  nostre cor abrasar-se quan  nos parlava en lo camí i nos explicava les 
Lc 24,32 -se quan nos parlava en lo camí i  nos explicava les Escriptures? 33 I alçant 
Jn 2,18  i li digueren: –Quin senyal  nos mostrau per a fer aquestes coses? 19  
Jn 4,12  major que nostre pare Jacob, que  nos donà aquest pou i ne begué ell mateix, 
Jn 4,25  ha de venir. Quan haja vingut, ell  nos declararà totes aquestes coses. 26  
Jn 6,34  ells li digueren: –Senyor, donau- nos sempre d’aquest pa. 35 I Jesús los  
Jn 6,52  si, dient: –Com pot aquest donar- nos a menjar sa carn? 53 I Jesús los  
Jn 8,5  sorpresa en adulteri. 5 I Moisès  nos té manat en la Llei apedregar les  
Jn 10,24  suspès? Si ets lo Cristo, digues- nos-ho clarament. 25 Jesús los  
Jn 14,8  Felip li digué: –Senyor, mostrau- nos lo Pare, i nos basta. 9 Jesús li  
Jn 14,8  –Senyor, mostrau-nos lo Pare, i  nos basta. 9 Jesús li respon: –Tant temps  
Jn 14,9  Pare. Doncs, com dius: “Mostrau- nos lo Pare”? 10 No creeu que jo estic en  
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Ac 1,24  los cors de tots; mostrau- nos d’aquestos dos qual haveu elegit 25  
Ac 4,12  homes per lo qual degam salvar- nos. 13 I veent ells la firmesa de Pere i  
Ac 7,38 rebé paraules de vida per a donar- nos-les. 39 A qui no volgueren obeir  
Ac 7,40 a Egipte, 40 dient a Aaron: »–Feu- nos déus que vagen davant de nosaltres,  
Ac 13,46  la vida eterna, des d’aquest punt  nos ne tornam als gentils. 47 Perquè lo  
Ac 13,47  gentils. 47 Perquè lo Senyor així  nos ho manà, dient: “Jo t’he posat per  
Ac 16,10  a Macedònia, cerciorats de que Déu  nos havia cridat per a què els predicàssem 
Ac 16,11  11 Per lo que, embarcant- nos en Tròada, navegàrem via recta a  
Ac 16,12  de Macedònia. I en aquesta ciutat  nos detinguérem alguns dies conferenciant. 
Ac 16,13  fer l’oració i, assentant- nos allí, parlàrem a les dones que havien  
Ac 16,15  fou batejada ella i sa família,  nos suplicà dient: –Si haveu fet judici  
Ac 16,15  en ma casa i quedau’s allí. I  nos obligà a això. 16 Succeí, doncs, que  
Ac 16,37 pau. 37 Emperò Pau los digué: –Ells  nos han assotat públicament sens forma de  
Ac 16,37 sens forma de judici; essent romans  nos posaren a la presó; ¿i ara nos trauen  
Ac 16,37  nos posaren a la presó; ¿i ara  nos trauen fora en secret? No, no serà  
Ac 20,5 5 I havent-se aquestos adelantat,  nos aguardaven en Tròada. 6 I nosaltres,  
Ac 20,6  després dels dies dels Àzims  nos férem a la vela des de Filipos i  
Ac 20,13  extraordinari. 13 Emperò nosaltres  nos embarcàrem i anàrem a Asson per a  
Ac 20,15  des d’allí, lo dia següent  nos posàrem en frente de Quio, i a l’  
Ac 21,1  per lo tribú Lísias. 1 I havent- nos fet a la vela després que ens  
Ac 21,4  4 I com encontràssem deixebles,  nos detinguérem allí set dies; los quals  
Ac 21,5  isquérem d’allí, acompanyant- nos tots ab ses dones i criatures, fins a  
Ac 21,6  férem oració. 6 I despedint- nos los uns dels altres, entràrem en la  
Ac 21,7  i havent saludat als germans,  nos detinguérem un dia ab ells. 8 I al dia 
Ac 21,8  evangelista, que era un dels set,  nos hospedàrem en sa casa. 9 I aquest  
Ac 21,10  que profetisaven. 10 I com  nos detinguéssem allí alguns dies, arribà  
Ac 21,15  després d’aquestos dies, havent- nos preparat per lo viatge, pujàrem a  
Ac 21,17  arribàrem a Jerusalem, los germans  nos reberen ab bona voluntat. 18 I al dia  
Ac 23,14  als ancians i digueren: –Nosaltres  nos havem obligat, baix de maledicció, a  
Ac 24,4  que, segons vostra clemència,  nos escolteu per curts moments. 5 Havent  
Ac 24,7  lo tribú Lísias, ab gran violència  nos l’arrancà de les mans, 8 manant que  
Ac 27,2 de la cohort Augusta, 2 embarcant- nos en un barco d’Adrumeto, nos férem a  
Ac 27,2  -nos en un barco d’Adrumeto,  nos férem a la vela, intentant costejar  
Ac 27,6  d’Alexandria que anava a Itàlia,  nos trasbordà a ell. 7 I com navegàssem  
Ac 27,7 poguéssem avistar a Gnido, essent- nos contrari lo vent, anàrem costejant l’ 
Ac 27,20  totes les esperances de salvar- nos. 21 I havent passat molt temps sens  
Ac 28,1 s’anomenava Melita. I els bàrbaros  nos tractaren ab molta humanitat. 2  
Ac 28,2  2 Perquè, encenent un gran foc,  nos referen a tots de la pluja que queia i 
Ac 28,7  l’isla, anomenat Públio, lo qual  nos hospedà tres dies en sa casa i ens  
Ac 28,10 eren curats. 10 Los quals igualment  nos feren molts honors i, a l’embarcar- 
Ac 28,10  molts honors i, a l’embarcar- nos, nos proveïren de tot lo necessari. 11 
Ac 28,10  honors i, a l’embarcar-nos,  nos proveïren de tot lo necessari. 11 I al 
Ac 28,12  i Pòlux. 12 I arribant a Siracusa,  nos detinguérem allí tres dies. 13 Des d’ 
Ac 28,14  d’haver trobat alguns germans,  nos pregaren que ens quedàssem ab ells set 
Ac 28,15  15 I quan los germans ho saberen,  nos isqueren a rebre fins al Foro d’Àpio  
Ac 28,21  dels germans vingué a avisar- nos o a dir-nos mal de tu. 22 Emperò  
Ac 28,21  vingué a avisar-nos o a dir- nos mal de tu. 22 Emperò nosaltres  
Ac 28,22  perquè tocant a aquesta secta,  nos és notori que pertot arreu és  
Rm 8,39  criatura, serà capaç d’apartar- nos de l’amor de Déu, que està en Cristo  
Rm 11,23  Déu és poderós per empeltar- nos novament. 24 Puix si tu fores tallat  
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Rm 12,Tit  a favor de la Iglésia i amar- nos mútuament. 1 I així vos suplico,  
Rm 13,11 lo temps, que és ja hora d’alçar- nos del somni; puix ara nostra salvació  
Rm 13,12  obres de les tenebres, i vestim- nos ab les armes de la llum. 13 Caminem  
Rm 15,1  dels dèbils, sens complaure- nos a nosaltres mateixos. 2 Procúria  
1Co 2,10  a aquells que l’amen.» 10 Mes Déu  nos les revelà a nosaltres per son  
1Co 2,12 per a què conegam les coses que Déu  nos ha donat graciosament. 13 Les quals  
1Co 4,9  9 Perquè jo penso que Déu  nos ha posat a nosaltres, los apòstols,  
1Co 4,12  obrant ab nostres pròpies mans;  nos maleeixen, i els beneïm; nos  
1Co 4,12  mans; nos maleeixen, i els beneïm;  nos persegueixen, i ho sofrim; 13 som  
1Co 7,15  a esclavitud en tals coses; i Déu  nos ha cridat a pau. 16 Perquè, ¿saps tu,  
1Co 11,31  31 Puix si nosaltres mateixos  nos examinàssem, no seríem certament  
2Co 1,4 i Déu de tota consolació, 4 lo qual  nos consolà en tota nostra tribulació, per 
2Co 1,8  que tinguérem en l’Àsia; perquè  nos oprimiren d’una manera tan superior a 
2Co 1,10  ressuscita los morts, 10 lo qual  nos ha llibertat i lliberta de tan gran  
2Co 1,10  de mort; en qui esperam que encara  nos deslliurarà. 11 Ajudant-nos  
2Co 1,11  nos deslliurarà. 11 Ajudant- nos vosaltres també en vostres oracions,  
2Co 1,14  fins al fi. 14 Com també  nos haveu reconegut en part, que nosaltres 
2Co 1,22  ha ungit és Déu, 22 lo qual també  nos sellà i donà la penyora de l’Esperit  
2Co 2,14  14 Emperò gràcies a Déu que sempre  nos fa triümfar en Cristo Jesús, i  
2Co 3,1  1 ¿Començam de nou a alabar- nos a nosaltres mateixos, o tenim  
2Co 3,6  suficiència ve de Déu, 6 lo qual  nos ha fet també ministres idòneos del Nou 
2Co 4,2  paraula de Déu, sinó recomanant- nos nosaltres mateixos a la consciència de 
2Co 4,14  que ressuscità al Senyor Jesús,  nos ressuscitarà també a nosaltres ab  
2Co 5,8  i ans bé més ganes d’ausentar- nos del cos i estar presents ab lo Senyor. 
2Co 5,9 presents ab lo Senyor. 9 I per això  nos esforçam, o siam presents, o siam  
2Co 5,14  14 Perquè l’amor de Cristo  nos compeŀleix; considerant això, que si  
2Co 6,4 Ans bé en totes les coses conduïm- nos com a ministres de Déu, en molta  
2Co 7,1  meus, aquestes promeses, netegem- nos de tota impuresa de carn i d’esperit, 
2Co 7,2  en lo temor de Déu. 2 Doneu- nos cabuda. A ningú hem injuriat, a ningú  
2Co 7,6  Déu, que conforta als humils,  nos ha consolat ab la vinguda de Tito; 7 i 
2Co 7,7  tingué en vosaltres, al referir- nos vostre desig, vostres plors i vostre  
2Co 7,13  13 davant de Déu. I per això  nos havem consolat. Emperò en nostre  
2Co 7,13  consolat. Emperò en nostre consol  nos havem regositjat més en lo goig de  
2Co 7,14  en veritat, així també l’haver- nos gloriat ab Tito ha resultat ser  
2Co 8,20  voluntat. 20 Evitant que ningú  nos puga vituperar en aquesta abundància  
2Co 9,4  i tingam que avergonyir- nos nosaltres (per no dir vosaltres) d’  
2Co 10,8  tant més del poder que el Senyor  nos ha donat per a edificació, i no per a  
2Co 10,12  12 Perquè no ens atrevim a fer- nos del número, o comparar-nos ab alguns 
2Co 10,12  fer-nos del número, o comparar- nos ab alguns que s’alaben a si mateixos; 
2Co 10,13  la mida de la regla ab què Déu  nos ha midat, mida que arribà fins a  
2Co 10,15  de Cristo, 15 no gloriant- nos fora de mida en los treballs dels  
2Co 10,16  de vosaltres, no per a gloriar- nos en la regla d’altre de les coses que  
2Co 11,6  encara que no en saber, en tot  nos havem donat a conèixer a vosaltres. 7  
2Co 13,9  sinó per la veritat. 9 Puix  nos regositjam quan nosaltres som flacs i  
Ga 1,4  nostres pecats, per a deslliurar- nos d’aquest present malvat sigle, segons 
Ga 1,23 havien oït a dir: «Aquell que abans  nos perseguia, ara predica la fe que en  
Ga 2,4  en Cristo Jesús, a fi de reduir- nos a l’esclavitud. 5 Als quals ni una  
Ga 2,9  la gràcia que se m’havia donat,  nos donaren la mà dreta a Bernabé i a mi  
Ga 2,10  ells, als circumcisos. 10 Solament  nos recomanaren que ens recordàssem dels  
Ga 3,13  coses viurà en elles». 13 Cristo  nos redimí de la maledicció de la Llei,  
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Ga 4,31 la llibre; ab qual llibertat Cristo  nos ha fet llibres. 5,Tit Capítol V Danys  
Ga 5,26  cobdiciem vana glòria, provocant- nos los uns als altres, envejant-nos los 
Ga 5,26  nos los uns als altres, envejant- nos los uns als altres. 6,Tit Capítol VI  
Ef 1,Tit  I Tots los béns de gràcia i glòria  nos són donats per Jesucrist, exaltat  
Ef 1,3 de nostre Senyor Jesucrist, lo qual  nos ha beneït ab tota benedicció  
Ef 1,4  celestials en Cristo. 4 Així com  nos escollí en ell abans de la fundació  
Ef 1,5  d’ell en caritat, 5 havent- nos predestinat a l’adopció de fills per  
Ef 1,6 la glòria de sa gràcia, per la qual  nos féu acceptes en son amat Fill. 7 En lo 
Ef 1,9  e inteŀligència, 9 havent- nos fet conèixer lo misteri de sa  
Ef 2,5  que érem morts per los pecats,  nos vivificà juntament ab Cristo (per la  
Ef 5,2  I caminau en amor, així com Cristo  nos amà també i s’entregà per a  
Col 1,13  dels sants en la llum, 13 lo qui  nos ha llibertat del poder de les tenebres 
Col 2,14  que era contra nosaltres, lo qual  nos era contrari, i el tragué del mig  
Col 4,3  per nosaltres, per a què Déu  nos òbria la porta de la paraula per a  
1Te 1,3  en nostres oracions, 3 recordant- nos de l’obra de vostra fe, i del  
1Te 1,10  d’entre els morts, lo qual  nos deslliurà de la ira que ha de venir.  
1Te 2,10 santa, i justa, i irreprensiblement  nos comportàrem entre vosaltres que creeu. 
1Te 2,16  a tots los homes 16 prohibint- nos de parlar als gentils per a què fossen 
1Te 2,18 Pau, una i més vegades; mes Satanàs  nos ho destorbà. 19 Perquè, qual és nostra 
1Te 3,1  Per lo qual, no podent sofrir més,  nos aparegué bé quedar-nos sols en  
1Te 3,1  més, nos aparegué bé quedar- nos sols en Atenes. 2 I havem enviat a  
2Te 1,4 4 tant, que fins nosaltres mateixos  nos gloriam en vosaltres en les iglésies  
2Te 2,16  i Déu i Pare nostre, lo qual  nos ha amat i ens ha donat consol etern i  
2Te 3,7  mateixos sabeu com deveu imitar- nos, per quant no ens portàrem  
1Tm 6,7  i és cert que no podem portar- nos-en res. 8 I tenint ab què alimentar  
1Tm 6,8  res. 8 I tenint ab què alimentar- nos i cobrir-nos, contentem-nos ab  
1Tm 6,8  ab què alimentar-nos i cobrir- nos, contentem-nos ab això. 9 Puix los  
1Tm 6,8  -nos i cobrir-nos, contentem- nos ab això. 9 Puix los que volen fer-se 
2Tm 1,9  a son designi i gràcia, la que  nos ha estat donada en Cristo Jesús antes  
2Tm 2,12  Si nosaltres lo negam, ell també  nos negarà a nosaltres. 13 Si nosaltres no 
Tt 2,12  a tots los homes, 12 ensenyant- nos que, renunciant la impietat i els  
Tt 2,14  per nosaltres, per a redimir- nos de tot pecat i purificar-nos per a  
Tt 2,14  -nos de tot pecat i purificar- nos per a si com un poble peculiar, zelós  
Tt 3,3  en enveja, avorribles i avorrint- nos los uns als altres. 4 Emperò quan s’  
Tt 3,5  sinó segons sa misericòrdia, ell  nos féu salvos per lo baptisme de  
He 1,2  2 últimament, en aquestos dies,  nos ha parlat per son Fill, al qual  
He 4,11  cessà de les seves. 11 Esforcem- nos, doncs, a entrar en aquell repòs, per  
He 4,16 som, però sens pecat. 16 Acerquem- nos, doncs, ab confiança al trono de  
He 6,18 havem volat per a refugi a agafar- nos de l’esperança que se’ns havia  
He 7,19  a millor esperança, per la qual  nos acercam a Déu. 20 I per quant fou ell  
He 10,Tit  nostres pecats, i devem unir- nos a ella per la fe, esperança, caritat i 
He 10,15  15 I l’Esperit Sant també  nos ho testifica. Perquè després d’haver  
He 10,20  per un camí nou i de vida que ell  nos consagrà per lo vel, és dir, per sa  
He 10,22 sobre la casa de Déu, 22 acerquem- nos a ell ab cor verdader, ab fe  
He 10,24  féu la promesa; 24 i considerem- nos los uns als altres per a estimular-  
He 10,24  uns als altres per a estimular- nos a caritat i a bones obres, 25 no  
He 10,25  d’alguns, ans bé, alentant- nos, i tant més quant veeu que s’acerca  
He 12,1  gran de testimonis, descarregant- nos de tot pes i del pecat que ens té  
He 12,10  a la veritat, per pocs dies  nos corretgien a son plaer; emperò aquest, 
He 12,26  llavors la terra; emperò ara  nos promet dient: «Encara una vegada, i jo 
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He 13,18  perquè tenim confiança que en res  nos acusa la consciència, desitjant portar 
He 13,18  la consciència, desitjant portar- nos honestament en tot. 19 I tant més vos  
Jm 1,18  18 Perquè de sa pròpia voluntat  nos ha engendrat ab la paraula de veritat, 
1Pe 1,Tit  I Dóna gràcies a Déu per haver- nos cridat a la fe i a la vida eterna, a  
1Pe 1,3  a sa abundant misericòrdia,  nos ha reengendrat per a esperança de  
1Pe 2,21  també per nosaltres, deixant- nos un exemple per a què seguíssem sos  
1Pe 3,18  per los injustos, per a oferir- nos a Déu, essent a la veritat mort en la  
1Pe 4,Tit  gentils, i diu que devem alegrar- nos de patir per amor de Cristo. 1 Havent, 
2Pe 1,3  pertanyen a la vida i a la pietat  nos han estat donades per la virtut de  
2Pe 1,4  glòria i virtut, 4 per lo qual  nos han estat donades moltes i precioses  
1Jn 1,2 la vida eterna que era en lo Pare i  nos fou manifestada a nosaltres. 3 Lo que  
1Jn 1,7  i la sang de Jesucrist, son Fill,  nos neteja de tot pecat. 8 Si diguéssem  
1Jn 1,8  no tenim pecat, nosaltres mateixos  nos enganyam, i no hi ha veritat en  
1Jn 1,9 ell és fiel i just per a perdonar- nos nostres pecats i per a limpiar-nos  
1Jn 1,9  nostres pecats i per a limpiar- nos de tota iniquitat. 10 Si diguéssem que 
1Jn 2,Tit  exhorta a no pecar i a acollir- nos a Jesucrist quan haguéssem pecat.  
1Jn 2,25  25 I aquesta és la promesa que ell  nos féu: la vida eterna. 26 Aquestes coses 
1Jn 3,1  de Déu. 1 Considerau quina caritat  nos ha donat lo Pare volent que tingam lo  
1Jn 3,20  de Déu. 20 Perquè si nostre cor  nos reprèn, Déu és major que nostre cor, i 
1Jn 3,23  i ens amem los uns als altres, com  nos ho ha manat. 24 I el qui guarda sos  
1Jn 4,6  som de Déu. Qui coneix a Déu,  nos ou; lo qui no és de Déu, no ens ou: en 
1Jn 4,7  d’error. 7 Caríssims, amem- nos los uns als altres, perquè la caritat  
1Jn 4,10  hajam amat a Déu, sinó que ell  nos amà primer a nosaltres i envià son  
1Jn 4,11  pecats. 11 Caríssims, si Déu  nos amà d’aquesta manera, també devem  
1Jn 4,11  aquesta manera, també devem amar- nos los uns als altres. 12 Ningú vegé  
1Jn 4,13  en ell, i ell en nosaltres, en que  nos ha donat de son Esperit. 14 I  
1Jn 4,19  19 Doncs, ameu a Déu, perquè Déu  nos amà primer. 20 Si algú digués: «Jo amo 
1Jn 5,11  I aquest és lo testimoni: que Déu  nos ha donat vida eterna, i aquesta vida  
1Jn 5,14 confiança que tenim en ell: que ell  nos ou tot quant li demanam, essent  
Ap 6,16  –«Caeu sobre nosaltres i ocultau- nos» de la presència del que està sentat  
Ap 19,7  Déu totpoderós. 7 Regositgem- nos, i alegrem-nos, i donem-li glòria, 
Ap 19,7  7 Regositgem-nos, i alegrem- nos, i donem-li glòria, perquè han  
Lc 20,22  lo camí de Déu en veritat. 22  ¿Nos és lícit pagar lo tribut al Cèsar, o  
Ac 15,25  havem donat semblant encàrrec: 25  Nos aparegué bé, estant congregats d’un  
1Jn 2,Tit està en nosaltres. 2,Tit Capítol II  Nos exhorta a no pecar i a acollir-nos a 
1Jn 4,Tit  que són de Déu dels que no ho són.  Nos exhorta a l’amor de Déu i del pròxim, 
Mt 1,23  Emanuel», que vol dir «ab  nosaltres Déu». 24 I despertant Josep del  
Mt 6,12  I perdonau nostres deutes així com  nosaltres perdonam a nostres deutors. 13 I 
Mt 6,13  deutors. 13 I no permetau que  nosaltres caigam en la tentació. Ans  
Mt 8,29  luego a cridar dient: –Què tenim  nosaltres que veure ab vós, Jesús, Fill de 
Mt 9,14  de Joan i li digueren: –Per què  nosaltres i los fariseus dejunam tan  
Mt 9,27  i dient: –Teniu misericòrdia de  nosaltres, Fill de David! 28 I havent  
Mt 13,56  germanes, no habiten totes entre  nosaltres? Puix d’a on li vénen a aquest  
Mt 15,23 -la, puix ve cridant al darrere de  nosaltres. 24 I ell los respongué dient:  
Mt 17,18  Jesús, i li digueren: –Com és que  nosaltres no el poguérem llançar? 19 Jesús 
Mt 19,27  la paraula, li digué: –Veus aquí  nosaltres ho havem abandonat tot i vos  
Mt 20,12  una hora i los haveu igualats ab  nosaltres, que havem suportat tot lo pes  
Mt 20,18  deixebles i els digué: 18 –Mirau,  nosaltres pujam a Jerusalem, i lo Fill de  
Mt 20,30  de David, teniu misericòrdia de  nosaltres! 31 I la gent los renyava per a  
Mt 20,31  de David, teniu misericòrdia de  nosaltres. 32 I Jesús s’aturà, i los  
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Mt 22,25 a son germà.” 25 Doncs, havia entre  nosaltres set germans, i havent-se casat 
Mt 25,9  »–Com tal vegada no bastaria per a  nosaltres i per a vosaltres, anau abans  
Mt 27,4  ells digueren: –Què ens importa a  nosaltres? Allà t’ho veuràs. 5 I llançant 
Mt 27,25  tot lo poble, digué: –Sobre  nosaltres i sobre nostres fills sia la  
Mt 28,13 deixebles, i lo robaren mentres que  nosaltres estàvem dormint.” 14 I si això  
Mt 28,14 això arribàs a oïdos del president,  nosaltres l’hi farem creure, i mirarem  
Mc 1,24  dient: –Deixa’ns estar; què tenim  nosaltres que veure ab tu, Jesús de  
Mc 6,3 ses germanes no estan també aquí ab  nosaltres? I s’escandalisaven d’ell. 4 I 
Mc 9,21  ajudau-nos, tenint compassió de  nosaltres. 22 I Jesús li digué: –Si pots  
Mc 9,27  li preguntaren a soles: –Per què  nosaltres no el poguérem llançar? 28 I els 
Mc 10,28 començà Pere a dir-li: –Veus aquí  nosaltres ho havem deixat tot i vos havem  
Mc 10,33  de passar 33 dient: –Veus aquí,  nosaltres pujam a Jerusalem, i el Fill de  
Mc 14,15  Aparellau allí la pasqua per a  nosaltres. 16 I partiren los deixebles i  
Lc 1,1  la narració de les coses que entre  nosaltres s’han complert, 2 conforme nos  
Lc 1,69  de son poble. 69 I erigí per a  nosaltres lo corn de salvació en la casa  
Lc 2,48  per què t’has portat així ab  nosaltres? Mira com ton pare i jo,  
Lc 3,14  també los soldats dient: –I  nosaltres, què farem? I els digué: –No  
Lc 4,34  ’ns! Què tens tu que veure ab  nosaltres, Jesús de Nazaret? ¿Has vingut a 
Lc 7,16  –Un gran profeta s’ha alçat entre  nosaltres. I: –Déu ha visitat a son poble. 
Lc 9,13  i dos peixos, a no ser que vajam  nosaltres a comprar vianda per tota  
Lc 9,49  prohibit, perquè no us segueix ab  nosaltres. 50 I Jesús li digué: –No l’hi  
Lc 9,50  perquè lo qui no és contra  nosaltres està per a nosaltres. 51 I  
Lc 9,50  no és contra nosaltres està per a  nosaltres. 51 I succeí que, estant per a  
Lc 10,17  fins los dimonis se someten a  nosaltres per virtut de vostre nom. 18 I  
Lc 11,4  -nos nostres pecats, així com  nosaltres perdonam a tots los que ens  
Lc 11,45 aquestes coses nos injúries també a  nosaltres. 46 I ell respongué: –Ai de  
Lc 12,41  ¿dieu aquesta paràbola per a  nosaltres o també per a tots? 42 I el  
Lc 16,26  hi ha un abisme insondable entre  nosaltres i vosaltres, de manera que los  
Lc 17,13  mestre, teniu misericòrdia de  nosaltres. 14 Quan ell los vegé, digué:  
Lc 18,28  Déu. 28 I digué Pere: –Ja veeu que  nosaltres ho havem deixat tot per a seguir 
Lc 18,31  part als Dotze, los digué: –Mirau,  nosaltres anam a Jerusalem, i seran  
Lc 19,14  »–No volem que aquest régnia sobre  nosaltres. 15 »I quan tornà, després d’  
Lc 20,14 lo a fi de que la hisenda sia per a  nosaltres!” 15 I traent-lo fora de la  
Lc 22,71  ja buscar altres testimonis, quan  nosaltres mateixos ho havem oït de sa  
Lc 23,30  a dir a les muntanyes: “Caeu sobre  nosaltres”, i als serrats: “Cobriu-nos.” 
Lc 23,39 lo Cristo, salva’t a tu mateix i a  nosaltres. 40 Emperò l’altre, responent,  
Lc 23,41 en lo mateix suplici? 41 En quant a  nosaltres, és ab justícia que sofrim la  
Lc 24,21  i l’han crucificat. 21 Emperò  nosaltres esperàvem que ell seria lo qui  
Lc 24,22 algunes dones de les que estaven ab  nosaltres nos pasmaren, perquè havent anat 
Lc 24,29  per força dient: –Queda’t ab  nosaltres, perquè és ja tard i lo dia va  
Jn 1,14  Verb fou fet carn, i habità entre  nosaltres, i nosaltres vegérem sa glòria,  
Jn 1,14  carn, i habità entre nosaltres, i  nosaltres vegérem sa glòria, glòria com de 
Jn 1,16  ell era abans que jo.» 16 I tots  nosaltres havem participat de sa plenitud, 
Jn 3,2  trobar a Jesús i li digué: –Rabbí,  nosaltres sabem que sou un mestre enviat  
Jn 4,22  adorau lo que no coneixeu;  nosaltres, emperò, adoram lo que coneixem, 
Jn 4,42  creem per lo que tu has dit, puix  nosaltres mateixos l’havem oït i havem  
Jn 6,28  I ells li preguntaren: –Què farem  nosaltres per a fer les obres de Déu? 29  
Jn 6,69 teniu paraules de vida eterna. 69 I  nosaltres havem cregut i conegut que vós  
Jn 7,27  lo Cristo? 27 Emperò aquest sabem  nosaltres d’a on és, mes quan vinga lo  
Jn 9,24  i li digueren: –Glorifica a Déu;  nosaltres sabem que aquest home és un  
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Jn 9,28  –Sies tu deixeble seu, que  nosaltres som deixebles de Moisès. 29  
Jn 9,40  i li digueren: –Puix què, també  nosaltres som cegos? 41 Jesús los digué:  
Jn 11,16  sos condeixebles: –Anem-hi també  nosaltres, a fi de morir ab ell. 17  
Jn 12,38  qui ha cregut lo que ens ha oït a  nosaltres? I a qui lo braç del Senyor ha  
Jn 14,22  per quina raó vos manifestareu a  nosaltres, i no al món? 23 Jesús respongué 
Jn 17,11  que ells sien una mateixa cosa com  nosaltres. 12 Mentres jo era ab ells, los  
Jn 17,21  així també sien ells una cosa ab  nosaltres, a fi de que el món crega que  
Jn 17,22  una mateixa cosa, així com ho som  nosaltres. 23 Jo en ells i vós en mi, per  
Jn 18,31  Los jueus, emperò, li digueren: –A  nosaltres no ens és permès donar la mort a 
Ac 1,17  a Jesús. 17 Lo qual era contat ab  nosaltres i tenia part en aquest  
Ac 1,21  el Senyor Jesús entrà i isqué ab  nosaltres, 22 començant des del baptisme  
Ac 1,22 de Joan fins al dia en què d’entre  nosaltres fou rebut a dalt, que un sia  
Ac 1,22  a dalt, que un sia testimoni ab  nosaltres de sa resurrecció. 23 I  
Ac 2,8  que parlen galileus? 8 Puix, ¿com  nosaltres los oïm parlar cada u en nostra  
Ac 2,29 sepultat, i son sepulcre està entre  nosaltres fins al dia d’avui. 30 Essent,  
Ac 2,32  Déu, de lo que som testimonis tots  nosaltres. 33 Elevat, doncs, per la dreta  
Ac 2,33 Esperit Sant, ha derramat est sobre  nosaltres, al qual vosaltres veeu i oïu.  
Ac 3,12  això? O per què fixau los ulls en  nosaltres, com si per nostra virtut i  
Ac 3,15  d’entre els morts, de lo que  nosaltres som testimoni. 16 I son nom, per 
Ac 5,28  doctrina, i voleu fer caure sobre  nosaltres la sang d’aquest home. 29 I  
Ac 5,32 Israel i remissió dels pecats. 32 I  nosaltres som testimoni d’aquestes  
Ac 6,2  digueren: –No és just que deixem  nosaltres la paraula de Déu per servir les 
Ac 6,4  encarregarem aquesta obra. 4 I  nosaltres atendrem contínuament a l’  
Ac 7,27  ha fet a tu príncep i jutge sobre  nosaltres? 28 ¿O per ventura vols matar- 
Ac 7,40  -nos déus que vagen davant de  nosaltres, perquè no sabem què s’ha fet  
Ac 10,33  i tu has fet bé en venir. I ara  nosaltres tots estam en la presència de  
Ac 10,39  perquè Déu estava ab ell. 39 I  nosaltres som testimoni de tot quant féu  
Ac 10,41  que Déu havia ordenat abans; a  nosaltres, que menjàrem i beguérem ab ell  
Ac 10,47  han rebut l’Esperit Sant així com  nosaltres? 48 I manà que fossen batejats  
Ac 11,15 baixà sobre d’ells, així com sobre  nosaltres al principi. 16 I llavors me  
Ac 11,17  a aquells la mateixa gràcia que a  nosaltres que creguérem en lo Senyor  
Ac 13,32  testimoni d’ell al poble. 32 I  nosaltres vos anunciam aquella promesa que 
Ac 13,33 la qual certament Déu ha complert a  nosaltres, fills seus, ressuscitant a  
Ac 14,10  de Licaònia: –Han baixat déus a  nosaltres en figura d’homes! 11 I  
Ac 15,7 que molt temps ha, ordenà Déu entre  nosaltres que per ma boca oiguessen los  
Ac 15,8  a ells l’Esperit Sant així com a  nosaltres. 9 I no féu diferència entre  
Ac 15,9  9 I no féu diferència entre ells i  nosaltres, havent purificat sos cors ab la 
Ac 15,10  deixebles que ni nostres pares ni  nosaltres poguérem suportar? 11 Emperò  
Ac 15,11  del Senyor Jesucrist, serem salvos  nosaltres així com ells. 12 Callà  
Ac 15,24  oït que alguns que han eixit de  nosaltres, trastornant vostres cors, vos  
Ac 15,28  aparegut bé a l’Esperit Sant i a  nosaltres no imposar sobre vosaltres més  
Ac 16,16 a això. 16 Succeí, doncs, que anant  nosaltres a l’oració se’ns féu a l’  
Ac 16,17  17 Ella, seguint a Pau i a  nosaltres, donava veus dient: –Aquestos  
Ac 17,27  que no està lluny de cada u de  nosaltres. 28 “Perquè en ell mateix vivim, 
Ac 17,28  alguns de vostres poetes: “Perquè  nosaltres també som progènie seva.” 29  
Ac 17,29  progènie seva.” 29 Essent, doncs,  nosaltres progènie de Déu, devem pensar  
Ac 20,6  nos aguardaven en Tròada. 6 I  nosaltres, després dels dies dels Àzims  
Ac 20,13  un consol extraordinari. 13 Emperò  nosaltres nos embarcàrem i anàrem a Asson  
Ac 20,14  a peu. 14 I havent-se juntat ab  nosaltres en Asson, lo prenguérem i anàrem 
Ac 21,7  se’n tornaren a ses cases. 7 I  nosaltres, conclosa nostra navegació,  
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Ac 21,11  11 lo qual, així com vingué a  nosaltres, prengué lo cenyidor de Pau i,  
Ac 21,12  12 I quan haguérem oït això,  nosaltres i els que estaven en aquell  
Ac 21,16  dels deixebles vingueren també ab  nosaltres des de Cesarea, los quals  
Ac 21,18  18 I al dia següent Pau entrà ab  nosaltres en casa de Jaume, a on se  
Ac 21,25  aquells gentils que cregueren,  nosaltres havem escrit manant que s’  
Ac 23,15  ab més certesa de sa causa. I  nosaltres estarem esperant per a matar-  
Ac 24,2  a acusar-lo dient: –Lo gosar  nosaltres per vós de gran quietud i de que 
Ac 25,24 Agripa i tots los que aquí estau ab  nosaltres, vosaltres veeu a aquest home  
Ac 26,14  ab mi. 14 I havent caigut tots  nosaltres en terra, oiguí una veu que em  
Ac 28,22  o a dir-nos mal de tu. 22 Emperò  nosaltres desitjam oir què és lo que  
Rm 3,8  calumniats i asseguren alguns que  nosaltres diem) fem mal, a fi de que vinga 
Rm 3,9  és justa. 9 Doncs, què?, ¿tenim  nosaltres algun ventatge sobre d’ells? De 
Rm 4,16  fe d’Abraham, que és pare de tots  nosaltres 17 (com està escrit: «Jo us he  
Rm 4,24  a justícia, 24 sinó també per a  nosaltres, als quals serà imputat si creem 
Rm 5,6  6 Puix, per quin fi Cristo, quan  nosaltres estàvem encara flacs, morí, al  
Rm 5,8  Déu fa brillar son amor envers  nosaltres, perquè essent nosaltres  
Rm 5,8  envers nosaltres, perquè essent  nosaltres pecadors, al temps senyalat 9  
Rm 5,9 al temps senyalat 9 morí Cristo per  nosaltres. Doncs molt més ara que som  
Rm 6,2  2 No ho vulla Déu! Perquè essent  nosaltres ja morts al pecat, ¿com viurem  
Rm 6,4 glòria del Pare, així també caminem  nosaltres en novedat de vida. 5 Perquè si  
Rm 7,5  donem fruit a Déu. 5 Perquè quan  nosaltres estàvem en la carn, los afectes  
Rm 8,4  de la Llei fos complerta en  nosaltres, que no caminam segons la carn,  
Rm 8,12 vosaltres. 12 Per lo tant, germans,  nosaltres som deutors, no a la carn, per a 
Rm 8,18  venidera, que es manifestarà en  nosaltres. 19 Perquè lo gran desig de la  
Rm 8,23  23 I no solament elles, sinó també  nosaltres mateixos, que tenim les  
Rm 8,23  tenim les primícies de l’Esperit,  nosaltres també gemegam dintre de  
Rm 8,23  nosaltres també gemegam dintre de  nosaltres mateixos, esperant l’adopció de 
Rm 8,24  redempció de nostre cos. 24 Perquè  nosaltres som salvos per l’esperança.  
Rm 8,26  mes l’Esperit mateix demana per  nosaltres ab gemecs inexplicables. 27  
Rm 8,31  a estes coses? Si Déu està per  nosaltres, qui serà contra nosaltres? 32  
Rm 8,31 està per nosaltres, qui serà contra  nosaltres? 32 Aquell que ni a son propi  
Rm 8,32  que l’entregà per amor de tots  nosaltres, ¿com no ens donarà ab ell també 
Rm 8,34  lo qual intercedeix també per a  nosaltres. 35 Qui ens separarà, doncs, de  
Rm 9,24 que preparà per a glòria, 24 i fins  nosaltres, a qui ell ha cridat, no  
Rm 12,5  tenen lo mateix ofici, 5 així  nosaltres, essent molts, som un sol cos en 
Rm 14,7 Déu dóna gràcies. 7 Perquè ningú de  nosaltres viu per a si, i ningú mor per a  
Rm 14,12  a Déu.» 12 Puix cada u de  nosaltres donarà compte a Déu de si  
Rm 15,1  camí per Espanya. 1 I així, doncs,  nosaltres que som més forts devem sofrir  
Rm 15,1 dels dèbils, sens complaure-nos a  nosaltres mateixos. 2 Procúria complaure  
Rm 15,2  2 Procúria complaure cada u de  nosaltres al proïsme per a son bé, a  
Rm 16,6  a Maria, la que treballà molt per  nosaltres. 7 Saludau a Andrònic i a Junia, 
1Co 1,2  nostre Senyor, d’ells i de  nosaltres: 3 gràcia a vosaltres i pau de  
1Co 1,18 per als que es salven, ço és, per a  nosaltres, és virtut de Déu. 19 Perquè  
1Co 1,23  grecs cerquen sabiduria. 23 Emperò  nosaltres predicam a Cristo crucificat,  
1Co 1,30  en Cristo Jesús, lo qual per a  nosaltres ha estat fet per Déu sabiduria i 
1Co 2,10  amen.» 10 Mes Déu nos les revelà a  nosaltres per son Esperit, perquè l’  
1Co 2,12  Déu, sinó l’Esperit de Déu. 12 I  nosaltres havem rebut no l’esperit d’  
1Co 2,16  per a què el puga instruir? Mes  nosaltres tenim l’ànimo de Cristo. 3,Tit  
1Co 3,9  segons son treball. 9 Perquè  nosaltres som coadjutors de Déu; vosaltres 
1Co 4,6 per amor de vosaltres, per a què en  nosaltres aprengau a no pensar dels homes  
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1Co 4,8  saciats, ja sou rics: regnau sens  nosaltres; i vulla Déu que regneu, per a  
1Co 4,8  Déu que regneu, per a què així  nosaltres regnem també ab vosaltres. 9  
1Co 4,9  jo penso que Déu nos ha posat a  nosaltres, los apòstols, los últims, i com 
1Co 4,10  i vosaltres, savis en Cristo;  nosaltres, flacs, i vosaltres, forts;  
1Co 4,10  forts; vosaltres, honrats, i  nosaltres, vilipendiats. 11 Fins a l’hora 
1Co 5,7  pasqua, ha estat sacrificat per a  nosaltres. 8 Per lo tant, celebrem la  
1Co 6,14  Senyor, i ens ressuscitarà també a  nosaltres per son propi poder. 15 ¿No  
1Co 8,6  i molts senyors), 6 emperò per a  nosaltres no hi ha sinó un Déu, lo Pare,  
1Co 8,6 Pare, de qui són totes les coses, i  nosaltres, en ell; i un Senyor Jesucrist,  
1Co 8,6  per qui són totes les coses, i  nosaltres, per ell. 7 Mes no en tots hi ha 
1Co 9,10 dels bous? 10 ¿O diu això també per  nosaltres? Sí, certament, per amor de  
1Co 9,10  Sí, certament, per amor de  nosaltres estan escrites aquestes coses;  
1Co 9,11  participar de lo que espera. 11 Si  nosaltres havem sembrat en vosaltres coses 
1Co 9,12  sobre vosaltres, ¿per què no abans  nosaltres? Emperò no havem fet ús d’  
1Co 9,25  una corona corruptible, mes  nosaltres incorruptible. 26 Jo, per  
1Co 10,6  coses foren fetes en figura de  nosaltres, a fi de que no siam cobdiciosos 
1Co 10,11  foren escrites per a escarment de  nosaltres, sobre qui han arribat les  
1Co 10,17  del cos de Cristo? 17 Perquè  nosaltres, essent molts, som un pa i un  
1Co 10,22 gelosia al Senyor? ¿Per ventura som  nosaltres més forts que ell? «Tot m’és  
1Co 11,16  si algun home apareix contenciós,  nosaltres no tenim tal consuetud, ni la  
1Co 11,31  i molts que dormen. 31 Puix si  nosaltres mateixos nos examinàssem, no  
1Co 12,13  Esperit havem estat batejats tots  nosaltres per a ser un mateix cos, així  
1Co 12,24  més decència. 24 Perquè los que en  nosaltres són honestos, no tenen  
1Co 15,19  tenim esperança en Cristo,  nosaltres som de tots los homes los més  
1Co 15,30  doncs, per als morts? 30 I per què  nosaltres estam en perill a cada hora? 31  
1Co 15,52  ressuscitaran incorruptibles, i  nosaltres serem mudats. 53 Perquè és  
2Co 1,4  tribulació, per a què pugam també  nosaltres consolar a aquells que es troben 
2Co 1,4 en tot treball, ab lo consol ab què  nosaltres som consolats de Déu. 5 Perquè a 
2Co 1,5  a la manera ab què abunden en  nosaltres les afliccions de Cristo, així  
2Co 1,6  les mateixes afliccions que patim  nosaltres també. 7 De manera que nostra  
2Co 1,9  a desesperar de la vida. 9 Mes  nosaltres tinguérem en nosaltres mateixos  
2Co 1,9  vida. 9 Mes nosaltres tinguérem en  nosaltres mateixos la sentència de mort,  
2Co 1,9 de mort, per a què no confiàssem en  nosaltres, sinó en Déu que ressuscita los  
2Co 1,11  gràcies per molts a favor de  nosaltres. 12 Perquè nostra glòria és  
2Co 1,14  nos haveu reconegut en part, que  nosaltres som vostra glòria, així com  
2Co 1,19  estat predicat entre vosaltres per  nosaltres, ço és, per mi i per Silvà i  
2Co 1,20  en ell «Amén», a glòria de Déu per  nosaltres. 21 I com aquell que ens  
2Co 2,14  en Cristo Jesús, i manifesta per  nosaltres en totes parts l’olor del  
2Co 2,15  coneixement d’ell mateix. 15 Puix  nosaltres som envers Déu bon olor de  
2Co 3,1 1 ¿Començam de nou a alabar-nos a  nosaltres mateixos, o tenim necessitat,  
2Co 3,3 sou carta de Cristo, ministrada per  nosaltres i escrita no ab tinta, sinó ab  
2Co 3,5  5 No que siam suficients per  nosaltres mateixos per a pensar res, com  
2Co 3,5  mateixos per a pensar res, com de  nosaltres, sinó que nostra suficiència ve  
2Co 3,18  hi ha llibertat. 18 I així tots  nosaltres, contemplant a cara descoberta,  
2Co 4,1  eterns. 1 Per lo tant, tenint  nosaltres aquest ministeri, segons la  
2Co 4,2  desmaiam; 2 ans bé llançam fora de  nosaltres les dissimulacions vergonyoses,  
2Co 4,2  de Déu, sinó recomanant-nos  nosaltres mateixos a la consciència de  
2Co 4,5  de Déu. 5 Perquè no us predicam a  nosaltres mateixos, sinó a Jesucrist,  
2Co 4,5  sinó a Jesucrist, Senyor nostre, i  nosaltres som servos vostres per Jesús. 6  
2Co 4,7  del poder sia de Déu i no de  nosaltres. 8 En tot patim tribulacions,  
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2Co 4,11  també en nostres cossos. 11 Perquè  nosaltres que vivim som contínuament  
2Co 4,12  12 Així, doncs, la mort obra en  nosaltres, mes la vida en vosaltres. 13  
2Co 4,13  «Creguí, i per això he parlat»,  nosaltres també creem, i per això parlam,  
2Co 4,14  Jesús, nos ressuscitarà també a  nosaltres ab Jesús, i ens colocarà ab  
2Co 4,16  no desmaiam; ans bé, encara que en  nosaltres l’home exterior decàiguia,  
2Co 4,17  duren més que un moment, operen en  nosaltres un sobreabundant i etern pes de  
2Co 5,2  en los cels. 2 I per això gemegam  nosaltres, desitjant ser revestits de  
2Co 5,12  donam ocasió de gloriar-vos per  nosaltres, a fi de que tingau què  
2Co 5,13  i no en lo cor. 13 Perquè si  nosaltres estam com fora de si, és per a  
2Co 5,16  per ells i ressuscità. 16 I així  nosaltres d’aquí en avant ja no coneixem  
2Co 5,19 -los los pecats d’ells, i posà en  nosaltres la paraula de la reconciliació.  
2Co 5,20  com si fos Déu qui us amonesta per  nosaltres. Vos suplicam per Cristo que us  
2Co 5,21  reconcilieu ab Déu. 21 Lo qual per  nosaltres féu pecat al que no havia  
2Co 5,21 no havia conegut pecat, a fi de que  nosaltres fóssem fets justícia de Déu en  
2Co 6,1  -se ab los infiels. 1 I així  nosaltres, com a cooperadors de Déu, vos  
2Co 6,12 s’és dilatat. 12 No sou estrets en  nosaltres, sinó que sou estrets en vostres 
2Co 7,5  nostra tribulació. 5 Perquè quan  nosaltres haguérem arribat a Macedònia,  
2Co 7,9  que ningun dany haveu sofert per  nosaltres. 10 Perquè la tristesa que és  
2Co 8,5  als sants. 5 I ho feren, no com  nosaltres esperàvem, sinó que s’  
2Co 8,5  primer al Senyor, i després a  nosaltres per voluntat de Déu. 6 De manera 
2Co 8,19  ab aquesta gràcia, ministrada per  nosaltres a glòria del Senyor, i  
2Co 8,20  aquesta abundància ministrada per  nosaltres; 21 procurant l’honest, no  
2Co 9,4  i tingam que avergonyir-nos  nosaltres (per no dir vosaltres) d’  
2Co 9,11  beneficència, la qual fa que per  nosaltres sien donades gràcies a Déu. 12  
2Co 10,2  contra alguns que judiquen de  nosaltres, com si caminàssem segons la  
2Co 10,7  com ell és de Cristo, així també  nosaltres som de Cristo. 8 Perquè encara  
2Co 11,4  que ve predica altre Cristo que  nosaltres no havem predicat, o si rebeu  
2Co 11,12  l’ocasió per a ésser trobats com  nosaltres en allò de què es glorien. 13  
2Co 11,21  cara. 21 Ho dic per afront, com si  nosaltres haguéssem estat molt dèbils en  
2Co 13,4  ab tot viu per virtut de Déu. Puix  nosaltres som també flacs en ell, mes  
2Co 13,6  6 Emperò confio que coneixereu que  nosaltres no som reprovats. 7 I pregam a  
2Co 13,7  que no façau mal algun, no perquè  nosaltres aparescam aprovats, sinó a fi de 
2Co 13,7  façau lo que és bo, encara que  nosaltres siam com reprovats. 8 Perquè  
2Co 13,8  siam com reprovats. 8 Perquè  nosaltres res podem contra la veritat,  
2Co 13,9 veritat. 9 Puix nos regositjam quan  nosaltres som flacs i vosaltres forts, i  
Ga 1,8  de Cristo. 8 Emperò encara que  nosaltres mateixos, o un àngel del cel,  
Ga 1,8  un altre evangeli diferent del que  nosaltres vos havem predicat, sia anatema. 
Ga 2,4  que furtivament se ficaren entre  nosaltres, per a espiar la llibertat que  
Ga 2,9  en senyal de companyia, per a què  nosaltres anàssem als gentils, i ells, als 
Ga 2,16  Llei, sinó per la fe de Jesucrist,  nosaltres creem en Jesucrist, per a què  
Ga 2,17  justificada. 17 Emperò, si mentres  nosaltres cercam ser justificats en  
Ga 3,13  la Llei, essent fet maledicció per  nosaltres; perquè està escrit: «Maleït tot 
Ga 4,26  llibre, la qual és la mare de tots  nosaltres. 27 Perquè escrit està: «Alegra  
Ga 4,28 que d’aquella que té marit.» 28 I  nosaltres, germans, som fills de la  
Ga 4,31  de la llibre.» 31 I així, germans,  nosaltres no som fills de l’esclava, sinó 
Ga 5,5 haveu caigut de la gràcia. 5 Perquè  nosaltres, per medi de l’Esperit aguardam 
Ef 1,8  ha derramat ab abundància sobre  nosaltres en tota sabiduria e  
Ef 1,12  què siam en alabança de sa glòria,  nosaltres que havíem los primers esperat  
Ef 1,19  grandesa de son poder envers  nosaltres, que creem segons l’eficàcia de 
Ef 2,3  els quals visquérem també tots  nosaltres en temps passat, segons nostres  
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Ef 2,7  de sa gràcia en sa bondat envers  nosaltres per Cristo Jesús. 8 Perquè per  
Ef 2,14  la paret de separació d’entre  nosaltres: 15 ha abolit en sa carn l’  
Ef 3,20  segons la virtut que obra en  nosaltres, 21 a ell sia la glòria en la  
Ef 4,6  i en totes les coses, i en tots  nosaltres. 7 Mes a cada u de nosaltres l’ 
Ef 4,7  tots nosaltres. 7 Mes a cada u de  nosaltres l’hi ha estat donada la gràcia  
Ef 5,2  nos amà també i s’entregà per a  nosaltres, oferta i hòstia a Déu en olor  
Ef 6,12  les tretes del diable; 12 perquè  nosaltres no peleam contra la carn i la  
Ef 6,22  fi, per a què sapiau lo que és de  nosaltres i consòlia vostres cors. 23 Pau  
Fl 3,3  guardau’s de la incisió. 3 Perquè  nosaltres som la circumcisió, los que  
Col 1,9  en l’Esperit. 9 Per aqueix motiu,  nosaltres també, des del dia que ho  
Col 1,28 l’esperança de la glòria. 28 A qui  nosaltres anunciam, amonestant a tothom i  
Col 2,14 l’escrit del decret que era contra  nosaltres, lo qual nos era contrari, i el  
Col 4,3  de gràcies. 3 Orant juntament per  nosaltres, per a què Déu nos òbria la  
1Te 1,8  que teniu envers Déu, de modo que  nosaltres no tenim necessitat de dir cosa  
1Te 1,9 9 Perquè ells mateixos publiquen de  nosaltres quina entrada tinguérem en  
1Te 2,13  la paraula de Déu que haveu oït de  nosaltres, la rebéreu no com paraula d’  
1Te 2,15  profetes i ens han perseguit a  nosaltres, i no són de l’agrado de Déu i  
1Te 2,17 sobre ells fins a l’extrem. 17 Mes  nosaltres, germans, privats per un curt  
1Te 3,6 que sempre teniu bona recordança de  nosaltres, i que desitjau veure’ns, com  
1Te 3,6  i que desitjau veure’ns, com  nosaltres també a vosaltres, 7 per això,  
1Te 3,12 los altres, i envers tots, així com  nosaltres la tenim envers vosaltres. 13  
1Te 4,1  Jesús que, com haveu rebut de  nosaltres de quina manera vos convé  
1Te 4,15  diem en la paraula del Senyor: que  nosaltres, que vivim i havem quedat aquí  
1Te 4,17  los primers. 17 Després  nosaltres, los que vivim, los que quedam  
1Te 5,5  fills de la llum i fills del dia;  nosaltres no ho som de la nit ni de les  
1Te 5,8  de nit s’embriaguen. 8 Emperò  nosaltres, que som del dia, vivim sobris,  
1Te 5,10  Jesucrist, 10 lo qual morí per  nosaltres, per a què, sia que vetllem, sia 
1Te 5,25  també. 25 Germans, pregau per  nosaltres. 26 Saludau a tots los germans  
2Te 1,4  mateixos; 4 tant, que fins  nosaltres mateixos nos gloriam en  
2Te 1,7  atribolats, descans, juntament ab  nosaltres, quan lo Senyor Jesús apareixerà 
2Te 2,2  ni per carta com enviada per  nosaltres, com si lo dia del Senyor  
2Te 2,13  en la iniquitat. 13 Mes  nosaltres devem donar sempre gràcies a Déu 
2Te 3,1 1 Per lo demés, germans, pregau per  nosaltres, per a què la paraula de Déu se  
2Te 3,6 i no segons la tradició que rebé de  nosaltres. 7 Perquè vosaltres mateixos  
2Te 3,9  sinó per a oferir-vos en  nosaltres mateixos un exemple que  
2Tm 1,14  per l’Esperit Sant que habita en  nosaltres. 15 Tu saps que tots los que  
2Tm 2,11  11 Fiel paraula, perquè: «Si  nosaltres som morts ab ell, viurem també  
2Tm 2,12 Si patim, regnarem també ab ell. Si  nosaltres lo negam, ell també nos negarà a 
2Tm 2,12  lo negam, ell també nos negarà a  nosaltres. 13 Si nosaltres no creem, ell  
2Tm 2,13 també nos negarà a nosaltres. 13 Si  nosaltres no creem, ell no obstant se  
Tt 2,8  no tenint res de mal que dir de  nosaltres. 9 Exhorta als sirvents a que  
Tt 2,14  14 lo qual se donà a si mateix per  nosaltres, per a redimir-nos de tot  
Tt 3,3  envers tots los homes. 3 Perquè  nosaltres mateixos també algun temps fórem 
Tt 3,5 obres de justícia que haguéssem fet  nosaltres, sinó segons sa misericòrdia,  
Tt 3,6  Sant, 6 lo qual derramà ell sobre  nosaltres abundantment per Jesucrist,  
He 2,3 paga que mereixia, 3 ¿com escaparem  nosaltres si despreciam tan gran salvació? 
He 2,3  ha estat després confirmada entre  nosaltres per aquells que l’oïren; 4  
He 3,6 en sa pròpia casa; la qual casa som  nosaltres, ab tal que mantingam ferma la  
He 3,14  per l’engany del pecat. 14 Perquè  nosaltres som fets participants de Cristo, 
He 4,2  d’ella. 2 Perquè se’ns anuncià a  nosaltres, així com a ells, l’evangeli;  
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He 4,3 fe en los que l’oigueren. 3 Perquè  nosaltres, que havem cregut, entram en lo  
He 4,13 i patents als ulls d’aquell de qui  nosaltres parlam. 14 Veent, doncs, que  
He 4,14  parlam. 14 Veent, doncs, que  nosaltres tenim al pontífice que penetra  
He 4,15  fou temptat en totes les coses com  nosaltres ho som, però sens pecat. 16  
He 5,Tit  ho és i que intercedeix per  nosaltres. Reprèn als hebreus per la poca  
He 6,11  i ministrau als sants. 11 I  nosaltres desitjam que cada u de vosaltres 
He 6,18  que Déu mentís) tinguéssem  nosaltres un poderós consol, nosaltres que 
He 6,18  nosaltres un poderós consol,  nosaltres que havem volat per a refugi a  
He 6,20 per a dintre, 20 a on ha entrat per  nosaltres lo precursor Jesús, constituït  
He 7,Tit etern Pare, no per a si, sinó per a  nosaltres. 1 Perquè est Melquisedec, rei  
He 7,25  vivint sempre per intercedir per  nosaltres. 26 Perquè tal pontífice  
He 7,26  pontífice convenia que tinguéssem  nosaltres: sant, innocent, immaculat,  
He 9,12  alcançat eterna redempció per  nosaltres. 13 Perquè si la sang dels  
He 9,24  -se a la presència de Déu per  nosaltres. 25 I no ja per a oferir-se  
He 10,10  lo segon. 10 Per qual voluntat som  nosaltres santificats mediant l’oferta  
He 10,26  acerca lo dia. 26 Perquè si pecam  nosaltres voluntàriament després d’haver  
He 10,39  no es complaurà en ell». 39 Mes  nosaltres no som d’aquells que s’aparten 
He 11,40  disposat alguna cosa millor per a  nosaltres a fi de que ells sens nosaltres  
He 11,40  a nosaltres a fi de que ells sens  nosaltres no fossen perfeccionats. 12,Tit  
He 12,1  per això, tenint posat també sobre  nosaltres un núvol tan gran de testimonis, 
He 12,25  parlava sobre la terra, molt menos  nosaltres si refusam al que ens parla des  
He 13,18  per a vosaltres. 18 Pregau per  nosaltres, perquè tenim confiança que en  
Jm 1,18 ab la paraula de veritat, per a què  nosaltres siam com primícies de ses  
Jm 3,1  us façau molts mestres, sabent que  nosaltres rebrem major condemnació. 2  
Jm 5,17  just. 17 Elies era home semblant a  nosaltres, subjecte a patir; féu oració  
1Pe 2,21  ja que Cristo sofrí també per  nosaltres, deixant-nos un exemple per a  
1Pe 2,24  sobre l’arbre, per a què, morts  nosaltres als pecats, visquéssem a la  
1Pe 4,1  1 Havent, doncs, Cristo patit per  nosaltres en la carn, armau-vos també  
1Pe 4,17  de Déu. I si primer comença per  nosaltres, ¿qual serà lo fi d’aquells que 
2Pe 1,1  als que alcançaren igual fe ab  nosaltres per medi de la justícia de  
2Pe 1,16  d’aquestes coses. 16 Perquè  nosaltres no havem seguit faules  
2Pe 1,18  veu que vingué del cel l’oírem  nosaltres quan estàvem ab ell en la  
2Pe 3,13  ardor del foc? 13 No obstant això,  nosaltres, conforme sa promesa, esperam  
1Jn 1,2  i donàrem d’ella testimoni, i  nosaltres vos anunciam la vida eterna que  
1Jn 1,2  en lo Pare i nos fou manifestada a  nosaltres. 3 Lo que vegérem i oiguérem,  
1Jn 1,3  tingau també vosaltres comunió ab  nosaltres, i nostra comunió certament és  
1Jn 1,8  8 Si diguéssem que no tenim pecat,  nosaltres mateixos nos enganyam, i no hi  
1Jn 1,8 nos enganyam, i no hi ha veritat en  nosaltres. 9 Si confessam nostres pecats,  
1Jn 1,10  mentider, i sa paraula no està en  nosaltres. 2,Tit Capítol II Nos exhorta a  
1Jn 2,19  última hora. 19 Isqueren d’entre  nosaltres, mes no eren de nosaltres,  
1Jn 2,19  d’entre nosaltres, mes no eren de  nosaltres, perquè si haguessen estat de  
1Jn 2,19  perquè si haguessen estat de  nosaltres haurien certament permanescut ab 
1Jn 2,19  haurien certament permanescut ab  nosaltres; emperò per a què es veja clar  
1Jn 2,19 què es veja clar que no tots són de  nosaltres. 20 Però vosaltres teniu la  
1Jn 3,Tit  III De l’amor de Déu envers  nosaltres. Encarrega de nou la caritat  
1Jn 3,2  serem semblants a ell, per quant  nosaltres lo veurem així com ell és. 3 I  
1Jn 3,16 de Déu, en que posà ell sa vida per  nosaltres, i nosaltres devem posar nostra  
1Jn 3,16  posà ell sa vida per nosaltres, i  nosaltres devem posar nostra vida per los  
1Jn 3,24  en això sabem que ell permaneix en  nosaltres: per l’Esperit que ens ha  
1Jn 4,9  demostra la caritat de Déu envers  nosaltres: en que Déu envià al món a son  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

2500 
 

1Jn 4,10  consisteix la caritat: no en que  nosaltres hajam amat a Déu, sinó que ell  
1Jn 4,10  Déu, sinó que ell nos amà primer a  nosaltres i envià son Fill en propiciació  
1Jn 4,12  los uns als altres, Déu està en  nosaltres, i sa caritat és perfeta en  
1Jn 4,12  i sa caritat és perfeta en  nosaltres. 13 En això coneixem que estam  
1Jn 4,13 coneixem que estam en ell, i ell en  nosaltres, en que nos ha donat de son  
1Jn 4,14  nos ha donat de son Esperit. 14 I  nosaltres lo vegérem i donàrem testimoni  
1Jn 4,16 Déu està en ell, i ell en Déu. 16 I  nosaltres havem conegut i cregut a la  
1Jn 4,16  cregut a la caritat que Déu té per  nosaltres. Déu és caritat, i qui permaneix 
1Jn 4,17  perfeccionada la caritat de Déu ab  nosaltres, per a què tinguéssem confiança  
1Jn 4,17  judici; puix com ell és, així som  nosaltres en aquest món. 18 En la caritat  
1Jn 5,19  i el Maligne no el toca. 19 I  nosaltres sabem que som de Déu i tot lo  
1Jn 5,20  a aquell que és verdader; i  nosaltres estam en aquell que és verdader, 
2Jn 2 amor de la veritat que permaneix en  nosaltres i que estarà sempre ab  
2Jn 2 en nosaltres i que estarà sempre ab  nosaltres. 3 Gràcia sia ab vosaltres,  
2Jn 10  al Pare i al Fill. 10 Si algú ve a  nosaltres i no fa professió d’aquesta  
3Jn 10  paraules malignes contra de  nosaltres; i com si això no li bastàs, ni  
3Jn 12 Demetri, fins la mateixa veritat; i  nosaltres també lo donam, i tu saps que  
Ap 6,16  i a les roques»: –«Caeu sobre  nosaltres i ocultau-nos» de la presència 
Mc 14,58  en fals contra d’ell dient: 58  –Nosaltres li havem oït dir: “Jo destruiré 
Jn 1,45 havent trobat a Natanael, li digué:  –Nosaltres havem encontrat a aquell de qui 
Jn 8,33  llibres. 33 Ells li respongueren:  –Nosaltres som de la descendència d’  
Jn 8,41  vostre pare. I ells li repliquen:  –Nosaltres no som nats de fornicació;  
Jn 9,20  Sos pares los respongueren dient:  –Nosaltres sabem que aquest és lo nostre  
Jn 9,41  no tindríeu pecat. Mes ara dieu:  “Nosaltres hi veem”, per lo que vostre  
Jn 12,34  de morir. 34 La gent li respongué:  –Nosaltres havem oït de la Llei que lo  
Jn 19,7  7 Respongueren-li los jueus:  –Nosaltres tenim una Llei, i segons  
Jn 21,3 ’n vaig a pescar. Li responen ells:  –Nosaltres també venim ab tu. Marxaren,  
Ac 14,14 i dient: –Barons, per què feu això?  Nosaltres som mortals i homes semblants a  
Ac 23,14 sacerdots i als ancians i digueren:  –Nosaltres nos havem obligat, baix de  
Ac 28,21  21 Llavors ells li digueren:  –Nosaltres no havem rebut cartes de la  
1Co 4,10  món, dels àngels i dels homes. 10  Nosaltres, necis per amor de Cristo, i  
2Co 5,20  la paraula de la reconciliació. 20  Nosaltres, doncs, som ambaixadors en nom  
2Co 10,13  no tenen enteniment algun. 13  Nosaltres, doncs, no ens gloriam fora de  
Ga 2,15  a que visquen com los jueus?» 15  Nosaltres, jueus per naturalesa i no  
1Jn 3,14  germans, si us avorreix lo món. 14  Nosaltres coneixem que havem passat de  
1Jn 4,6  parlen del món, i el món los ou. 6  Nosaltres som de Déu. Qui coneix a Déu,  
3Jn 8  no prenent res dels gentils. 8  Nosaltres, per consegüent, devem rebre als 
Mc 12,7  l’hereu, veniu, matem-lo i serà  nostra l’heretat.” 8 I agarrant-lo, lo  
Lc 1,75  davant d’ell tots los dies de  nostra vida. 76 »I tu, infant, seràs  
Lc 7,5  eix favor, 5 perquè és afecte a  nostra nació i nos ha edificat una  
Lc 23,2  a aquest subvertint a la nació  nostra i prohibint-los de donar tribut  
Jn 7,51  ells, los digué: 51 –¿Per ventura  nostra Llei condemna a ningú antes d’oir  
Ac 1,21  barons que han estat en companyia  nostra tot lo temps que el Senyor Jesús  
Ac 2,8  nosaltres los oïm parlar cada u en  nostra llengua nativa? 9 Partos i medes, i 
Ac 3,12  los ulls en nosaltres, com si per  nostra virtut i poder haguéssem fet  
Ac 7,19  19 Aquell, usant d’astúcia contra  nostra nació, afligí a nostres pares fins  
Ac 16,20  homes, essent jueus, perturben  nostra ciutat 21 i ensenyen costums que no 
Ac 21,7  ses cases. 7 I nosaltres, conclosa  nostra navegació, passàrem de Tiro a  
Ac 24,6 pres, volguérem judicar-lo segons  nostra Llei. 7 Emperò sobrevenint lo tribú 
Ac 26,5  jo, segons la secta més segura de  nostra religió, vaig viure qual fariseu. 6 
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Ac 27,2  les terres de l’Àsia i portant en  nostra companyia a Aristarc, macedoni de  
Rm 3,5  quan sies judicat.» 5 Emperò si  nostra injustícia fa brillar la justícia  
Rm 4,25  i ressuscità per a justificació  nostra. 5,Tit Capítol V Exceŀlències de la 
Rm 8,26  mateix l’Esperit ajuda també a  nostra flaquesa, perquè no sabem lo que  
Rm 13,11  d’alçar-nos del somni; puix ara  nostra salvació està més prop que quan  
Rm 14,19  i observem les que poden servir a  nostra mútua edificació. 20 No vulles per  
Rm 15,4 que abans han estat escrites, per a  nostra ensenyança foren escrites, a fi de  
Rm 16,1  1 Vos recomano a Febe, germana  nostra, que està en lo servei de la  
Rm 16,12  treballen en lo Senyor. Saludau a  nostra amada Pèrside, que treballà molt en 
1Co 2,7  antes dels sigles per a glòria  nostra. 8 La que ningú dels prínceps d’  
1Co 5,7  sens llevat. Perquè Cristo, que és  nostra pasqua, ha estat sacrificat per a  
1Co 15,Tit  Capítol XV La fe i esperança de  nostra futura resurrecció se confirmen per 
1Co 15,14  no ressuscità, és vana, doncs,  nostra predicació, i també és vana vostra  
2Co 1,4  4 lo qual nos consolà en tota  nostra tribulació, per a què pugam també  
2Co 1,5  de Cristo, així abunda també  nostra consolació per Cristo. 6 I si som  
2Co 1,7  nosaltres també. 7 De manera que  nostra esperança en vosaltres és ferma,  
2Co 1,12  a favor de nosaltres. 12 Perquè  nostra glòria és aquesta: lo testimoni de  
2Co 1,12  glòria és aquesta: lo testimoni de  nostra consciència, que en simplicitat de  
2Co 1,14 glòria, així com vosaltres també la  nostra en lo dia de nostre Senyor  
2Co 3,2  o de vosaltres? 2 Vosaltres carta  nostra sou, escrita en nostres cors,  
2Co 3,5  res, com de nosaltres, sinó que  nostra suficiència ve de Déu, 6 lo qual  
2Co 4,11  de Jesús se maniféstia també en  nostra carn mortal. 12 Així, doncs, la  
2Co 5,1  ambaixadors. 1 Perquè sabem que si  nostra casa terrena d’esta habitació se  
2Co 5,2  desitjant ser revestits de  nostra habitació que és del cel, 3 si és  
2Co 7,4  i sobreabundant de goig en tota  nostra tribulació. 5 Perquè quan nosaltres 
2Co 7,5  haguérem arribat a Macedònia,  nostra carn no tingué repòs algun, ans bé  
2Co 8,19  de les iglésies per a company de  nostra peregrinació ab aquesta gràcia,  
2Co 8,24  la prova de vostra caritat i de  nostra glòria en vosaltres. 9,Tit Capítol  
2Co 10,4  la carn. 4 Perquè les armes de  nostra milícia no són carnals, sinó  
2Co 10,15  engrandits en vosaltres segons  nostra regla, 16 anunciant l’evangeli en  
Ef 1,14 promesa, 14 lo qual és la prenda de  nostra herència fins a la redempció de la  
Ef 2,14 la sang de Cristo. 14 Perquè ell és  nostra pau, lo qui ha fet dels dos un sol  
Fl 3,20  de coses terrenals. 20 Emperò  nostra conversació és en los cels, d’a on 
1Te 2,1  mateixos sabeu, germans, que  nostra entrada en vosaltres no fou vana; 2 
1Te 2,3  de Déu ab gran solicitud. 3 Perquè  nostra exhortació no fou d’error, ni d’  
1Te 2,19 nos ho destorbà. 19 Perquè, qual és  nostra esperança, o nostre goig, o corona  
1Te 2,20 vinguda? 20 Certament vosaltres sou  nostra glòria i nostre goig. 3,Tit Capítol 
2Te 2,1  de nostre Senyor Jesucrist, i de  nostra reunió ab ell, 2 que no us aparteu  
2Te 2,15  o per paraula o per carta  nostra. 16 I el mateix Senyor nostre  
2Te 3,14 si algú no obeís lo que ordenam per  nostra carta, senyalau-lo, i no tingau  
1Tm 1,1  i del Senyor Jesucrist, esperança  nostra, 2 a Timoteu caríssim fill en la  
Flm 2  2 i a Àppia, caríssima germana  nostra, i a Arquip, company nostre en los  
He 3,1  a l’apòstol i pontífice de  nostra confessió, Jesucrist, 2 lo qual és  
He 4,14 cels, Jesús, Fill de Déu, mantingam  nostra confessió. 15 Perquè no tenim un  
He 10,23  Conservem immoble la professió de  nostra esperança, perquè fiel és lo qui  
He 10,25  i a bones obres, 25 no abandonant  nostra congregació, com és costum d’  
Jm 3,6  tot lo cos, i inflama la roda de  nostra vida, inflamada ella del foc  
1Jn 1,3  vosaltres comunió ab nosaltres, i  nostra comunió certament és ab lo Pare i  
1Jn 3,16  nosaltres, i nosaltres devem posar  nostra vida per los germans. 17 Lo qui  
1Jn 5,4  és la victòria que venç lo món,  nostra fe. 5 ¿Qui és lo que venç lo món,  
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Ap 6,10  i verdader, no judicau i no venjau  nostra sang dels que habiten en la terra?  
2Co 6,11 posseint-ho tot. 11 Oh, corintis!  Nostra boca està oberta per a vosaltres,  
Mt 6,9 9 »Així, doncs, haveu d’orar: Pare  nostre que estau en lo cel, sia santificat 
Mt 6,11  en la terra com en lo cel. 11 Lo  nostre pa de cada dia, donau-nos-lo  
Mc 11,10  del Senyor! Beneït sia lo Regne de  nostre pare David, que ve en lo nom del  
Lc 1,73  73 Jurament que féu a Abraham,  nostre pare, que ell nos otorgaria 74 que, 
Lc 1,78  les entranyes de misericòrdia de  nostre Déu, ab què l’orient de lo alt nos 
Lc 11,2  els digué: –Quan oreu, dieu: »Pare  nostre que estau en lo cel, sia santificat 
Lc 11,3  en lo cel. 3 Donau-nos avui lo  nostre pa de cada dia. 4 I perdonau-nos  
Lc 24,32  altre: –¿No és veritat que sentíem  nostre cor abrasar-se quan nos parlava  
Jn 3,11  vist, i vosaltres no admeteu lo  nostre testimoni. 12 Si no creeu quan vos  
Jn 4,12  12 Sou vós, per ventura, major que  nostre pare Jacob, que nos donà aquest pou 
Jn 8,53  53 Ets tu, per ventura, major que  nostre pare Abraham, lo qual morí, i que  
Jn 9,20  –Nosaltres sabem que aquest és lo  nostre fill i que nasqué cego. 21 Mes, com 
Jn 10,24 li deien: –Fins a quan has de tenir  nostre ànimo suspès? Si ets lo Cristo,  
Jn 11,48  i vindran los romans i arruïnaran  nostre lloc i la nació. 49 Emperò, un d’  
Ac 2,39 per a quants crídia a si lo Senyor,  nostre Déu. 40 I ab moltíssimes altres  
Ac 4,10  lo poble d’Israel, que en nom de  nostre Senyor Jesucrist de Nazaret, a qui  
Ac 4,25 Lo qui en Esperit Sant, per boca de  nostre pare David, ton servo, digueres:  
Ac 4,33  de la resurrecció de Jesucrist,  nostre Senyor, i hi havia molta gràcia en  
Ac 7,2  Lo Déu de la glòria s’aparegué a  nostre pare Abraham quan era en  
Ac 15,26 han exposat ses vides per lo nom de  nostre Senyor Jesucrist. 27 Enviam també a 
Ac 19,27 lo qual no solament perillam de que  nostre ofici quédia desacreditat, sinó que 
Ac 20,21  envers Déu i la fe envers  nostre Senyor Jesucrist. 22 »I ara veus  
Rm 1,3  a son Fill Jesucrist, Senyor  nostre, que fou fet del llinatge de David  
Rm 1,7  gràcia a vosaltres i pau de Déu  nostre Pare i del Senyor Jesucrist. 8  
Rm 4,1  direm, doncs, que trobà Abraham,  nostre pare segons la carn? 2 Perquè si  
Rm 4,12  segueixen les petjades de la fe de  nostre pare Abraham essent encara  
Rm 4,24  d’entre els morts a Jesucrist  nostre Senyor, 25 lo qual fou entregat per 
Rm 5,1  la fe, tingam pau ab Déu mediant  nostre Senyor Jesucrist, 2 per qui  
Rm 5,11  que ens gloriam també en Déu per  nostre Senyor Jesucrist, per qui ara havem 
Rm 5,21 per a la vida eterna, per Jesucrist  nostre Senyor. 6,Tit Capítol VI Com deuen  
Rm 6,6  sa resurrecció. 6 Sabent això que  nostre home vell és crucificat juntament  
Rm 6,11  emperò vius per a Déu en Jesucrist  nostre Senyor. 12 No régnia, doncs, lo  
Rm 6,23 vida perdurable en Jesucrist Senyor  nostre. 7,Tit Capítol VII Ventatge de l’  
Rm 7,25  25 La gràcia de Déu per Jesucrist,  nostre Senyor. Doncs jo mateix ab l’  
Rm 8,16  lo mateix Esperit dóna testimoni a  nostre esperit de que som fills de Déu. 17 
Rm 8,23  de Déu, ço és, la redempció de  nostre cos. 24 Perquè nosaltres som salvos 
Rm 8,39  de Déu, que està en Cristo Jesús,  nostre Senyor. 9,Tit Capítol IX Després d’ 
Rm 9,10  d’una vegada dos fills d’Isaac  nostre pare 11 (perquè abans que els fills 
Rm 13,14  i enveges. 14 Ans bé vestiu’s de  nostre Senyor Jesucrist, i no feu cas de  
Rm 15,6  boca, glorifiqueu al Déu i Pare de  nostre Senyor Jesucrist. 7 Per lo tant,  
Rm 15,30  30 Doncs, vos demano, germans, per  nostre Senyor Jesucrist i per amor de l’  
Rm 16,18  18 Perquè los tals no serveixen a  nostre Senyor Jesucrist, sinó a son  
Rm 16,20  baix de vostres peus. La gràcia de  nostre Senyor Jesucrist sia ab vosaltres.  
Rm 16,24  i lo germà Quart. 24 La gràcia de  nostre Senyor Jesucrist sia ab tots  
1Co 1,1  voluntat de Déu, i Sostenes, germà  nostre 2 a la iglésia de Déu que està en  
1Co 1,2  lloc invoquen lo nom de Jesucrist,  nostre Senyor, d’ells i de nosaltres: 3  
1Co 1,3  a vosaltres i pau de part de Déu  nostre Pare i del senyor Jesucrist. 4 Dono 
1Co 1,7 gràcia, esperant la manifestació de  nostre Senyor Jesucrist, 8 lo qual vos  
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1Co 1,8 culpa en lo dia de l’adveniment de  nostre Senyor Jesucrist. 9 Fiel és Déu,  
1Co 1,9 la companyia de son Fill Jesucrist,  nostre Senyor. 10 Mes vos suplico,  
1Co 1,10  vos suplico, germans, en lo nom de  nostre Senyor Jesucrist, que siau tots d’ 
1Co 5,4  que així se conduí: 4 en lo nom de  nostre Senyor Jesucrist, essent congregats 
1Co 5,4  i mon esperit, ab la potestat de  nostre Senyor Jesucrist, 5 que sia aqueix  
1Co 5,5 que sa ànima se sàlvia en lo dia de  nostre Senyor Jesucrist. 6 Vostra  
1Co 6,11  estat justificats en lo nom de  nostre Senyor Jesucrist i per l’Esperit  
1Co 6,11  Jesucrist i per l’Esperit de  nostre Déu. 12 «Tot m’és lícit», mes no  
1Co 9,1  ¿No he vist jo a Jesucrist, Senyor  nostre? ¿No sou vosaltres obra meva en lo  
1Co 15,31  la qual tinc en Cristo Jesús,  nostre Senyor. 32 Si, com home, vaig jo  
1Co 15,57 a Déu, que ens donà la victòria per  nostre Senyor Jesucrist. 58 Així, amats  
1Co 16,22  ma pròpia mà. 22 Si algú no ama a  nostre Senyor Jesucrist, sia anatema.  
1Co 16,23  ‹Maran atha!› 23 La gràcia de  nostre Senyor Jesucrist sia ab vosaltres.  
2Co 1,2  sia a vosaltres i pau, de Déu  nostre Pare i del Senyor Jesucrist. 3  
2Co 1,3  3 Beneït sia lo Déu i Pare de  nostre Senyor Jesucrist, lo Pare de les  
2Co 1,14  també la nostra en lo dia de  nostre Senyor Jesucrist. 15 I ab aquesta  
2Co 4,3  de la veritat. 3 I si el  nostre evangeli està encara encobert, per  
2Co 4,5  mateixos, sinó a Jesucrist, Senyor  nostre, i nosaltres som servos vostres per 
2Co 4,10 la mortificació del Senyor Jesús en  nostre cos, a fi de que la vida de Jesús  
2Co 6,3  a ningú, perquè no sia vituperat  nostre ministeri. 4 Ans bé en totes les  
2Co 6,11  boca està oberta per a vosaltres,  nostre cor s’és dilatat. 12 No sou  
2Co 7,13  això nos havem consolat. Emperò en  nostre consol nos havem regositjat més en  
2Co 8,9  caritat. 9 Puix sabeu la gràcia de  nostre Senyor Jesucrist, que, essent ric,  
2Co 8,22  22 Enviàrem igualment ab ells a  nostre germà, a qui hem freqüentment  
2Co 11,31 ma flaquesa. 31 Lo Déu i el Pare de  nostre Senyor Jesucrist, que és per a  
2Co 13,13  sants vos saluden. 13 La gràcia de  nostre Senyor Jesucrist i la caritat de  
Ga 1,3  i pau, de part de Déu Pare i de  nostre Senyor Jesucrist, 4 lo qual se donà 
Ga 1,4  segons la voluntat de Déu i Pare  nostre, 5 lo qual haja glòria per los  
Ga 6,14 que jo em gloriï sinó en la creu de  nostre Senyor Jesucrist, per lo qual lo  
Ga 6,18  del Senyor Jesús. 18 La gràcia de  nostre Senyor Jesucrist sia, germans, ab  
Ef 1,2  sia a vosaltres i pau, de Déu,  nostre Pare, i del Senyor Jesucrist. 3  
Ef 1,3  3 Beneït sia lo Déu i Pare de  nostre Senyor Jesucrist, lo qual nos ha  
Ef 1,17  oracions, 17 per a què el Déu de  nostre Senyor Jesucrist, lo Pare de la  
Ef 3,11  que ha complert en Cristo Jesús  nostre Senyor; 12 en qui tenim, mediant la 
Ef 3,14  causa doblo mos genolls al Pare de  nostre Senyor Jesucrist, 15 del qual pren  
Ef 5,20  Pare per totes les coses en nom de  nostre Senyor Jesucrist, 21 sometent-vos 
Ef 6,21  vos informarà de tot Tiquic, germà  nostre caríssim i fiel ministre en lo  
Ef 6,24  gràcia sia ab tots los que amen a  nostre Senyor Jesucrist ab sinceritat.  
Fl 1,2  2 gràcia a vosaltres i pau de Déu  nostre Pare i del Senyor Jesucrist. 3  
Fl 3,17  així, segons l’exemple que teniu  nostre. 18 Perquè molts caminen (dels  
Fl 3,20  d’a on esperam també al Salvador,  nostre Senyor Jesucrist, 21 lo qual  
Fl 3,21  Jesucrist, 21 lo qual transformarà  nostre vil cos per a fer-lo semblant a  
Fl 4,20  per Cristo Jesús. 20 I sia a Déu i  nostre Pare glòria per los sigles dels  
Fl 4,23  de casa de Cèsar. 23 La gràcia de  nostre Senyor Jesucrist sia ab tots  
Col 1,1  per la voluntat de Déu, i Timoteu,  nostre germà, 2 als sants i fiels germans  
Col 1,3  a vosaltres i pau de part de Déu,  nostre Pare, i de nostre Senyor Jesucrist. 
Col 1,3  de part de Déu, nostre Pare, i de  nostre Senyor Jesucrist. Donam gràcies a  
Col 1,3  Donam gràcies a Déu i al Pare de  nostre Senyor Jesucrist, pregant sempre  
Col 1,7  també l’aprenguéreu d’Epafras,  nostre estimat conservo, que és per a  
Col 3,17 sia d’obra, feu-ho tot en nom de  nostre Senyor Jesucrist, donant gràcies  
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1Te 1,2  a vosaltres i pau de part de Déu  nostre Pare i del Senyor Jesucrist. Donam  
1Te 1,3  de la paciència de l’esperança en  nostre Senyor Jesucrist davant de Déu i  
1Te 1,3  Jesucrist davant de Déu i Pare  nostre. 4 Sabent, amats germans, que  
1Te 1,5  vostra elecció és de Déu. 5 Perquè  nostre evangeli no vingué a vosaltres  
1Te 2,2  en Filipi, tinguérem valor en  nostre Déu per a predicar-vos l’  
1Te 2,5 prova nostres cors. 5 Puix jamai lo  nostre llenguatge fou d’adulació, com  
1Te 2,9  9 Puix ja us recordau, germans, de  nostre treball i fatiga: treballant nit i  
1Te 2,19 Perquè, qual és nostra esperança, o  nostre goig, o corona de glòria? ¿Per  
1Te 2,19 no sou vosaltres en la presència de  nostre Senyor Jesucrist en sa vinguda? 20  
1Te 2,20  vosaltres sou nostra glòria i  nostre goig. 3,Tit Capítol III Consol de  
1Te 3,2 Atenes. 2 I havem enviat a Timoteu,  nostre germà i ministre de Déu i  
1Te 3,2  i ministre de Déu i colaborador  nostre en l’evangeli de Cristo, per a  
1Te 3,5  no us hagués temptat i que fos va  nostre treball. 6 Mes ara que Timoteu ha  
1Te 3,9  per amor de vosaltres, davant de  nostre Déu, 10 pregant-li nit i dia ab  
1Te 3,11  fe? 11 I el mateix Déu i Pare  nostre, i nostre Senyor Jesucrist,  
1Te 3,11 11 I el mateix Déu i Pare nostre, i  nostre Senyor Jesucrist, encamínia nostres 
1Te 3,13  en santedat davant de Déu i Pare  nostre, per a quan vinga nostre Senyor  
1Te 3,13 Déu i Pare nostre, per a quan vinga  nostre Senyor Jesucrist ab tots los sants. 
1Te 5,9  sinó per a alcançar la salut per  nostre Senyor Jesucrist, 10 lo qual morí  
1Te 5,23  irreprensibles per a la vinguda de  nostre Senyor Jesucrist. 24 Fiel és aquell 
1Te 5,28  los sants germans. 28 La gràcia de  nostre Senyor Jesucrist sia ab vosaltres.  
2Te 1,1  la iglésia dels tessalònics en Déu  nostre Pare i en lo Senyor Jesucrist. 2  
2Te 1,2  a vosaltres i pau de part de Déu,  nostre Pare, i del Senyor Jesucrist. 3  
2Te 1,8  que no obeeixen a l’evangeli de  nostre Senyor Jesucrist. 9 Los quals  
2Te 1,10  ha estat cregut entre vosaltres  nostre testimoni) en aquell dia. 11 Per lo 
2Te 1,11  cessar per vosaltres, per a què  nostre Déu vos faça dignes d’esta vocació 
2Te 1,12  per a què sia glorificat lo nom de  nostre Senyor Jesucrist en vosaltres, i  
2Te 1,12  en ell, segons la gràcia de  nostre Déu i del Senyor Jesucrist. 2,Tit  
2Te 2,1  germans, per l’adveniment de  nostre Senyor Jesucrist, i de nostra  
2Te 2,14  14 a la qual ell vos cridà per  nostre evangeli, per a obtenir la glòria  
2Te 2,14  per a obtenir la glòria de  nostre Senyor Jesucrist. 15 I així,  
2Te 2,16 carta nostra. 16 I el mateix Senyor  nostre Jesucrist, i Déu i Pare nostre, lo  
2Te 2,16  nostre Jesucrist, i Déu i Pare  nostre, lo qual nos ha amat i ens ha donat 
2Te 3,6  vos intimam, germans, en nom de  nostre Senyor Jesucrist, que us aparteu de 
2Te 3,12  manera, los manam i exhortam per  nostre Senyor Jesucrist, que trebàllien  
2Te 3,18 carta. Així escric. 18 La gràcia de  nostre Senyor Jesucrist sia ab tots  
1Tm 1,1  per manament de Déu, Salvador  nostre, i del Senyor Jesucrist, esperança  
1Tm 1,2  i pau de part de Déu Pare i de  nostre Senyor Jesucrist. 3 Com jo et  
1Tm 1,12  I dono gràcies a Jesucrist Senyor  nostre, que m’ha confortat, perquè em  
1Tm 1,14  en incredulitat. 14 I la gràcia de  nostre Senyor sobreabundà en gran manera  
1Tm 2,3  cosa bona i accepta davant de Déu  nostre Salvador, 4 lo qual vol fer salvos  
1Tm 6,3  les paraules sanes de Jesucrist  nostre Senyor i la doctrina que és  
1Tm 6,14 irreprensible, fins a la vinguda de  nostre Senyor Jesucrist. 15 La qual farà  
1Tm 6,17  abundantment totes les coses per a  nostre ús. 18 Que òbrien lo bé, que es  
2Tm 1,2  i pau de part de Déu Pare i de  nostre Senyor Jesucrist. 3 Gràcies dono a  
2Tm 1,8  t’avergonyesques del testimoni de  nostre Senyor, ni de mi, que só presoner  
2Tm 1,10  feta manifesta per l’aparició de  nostre Salvador Jesucrist, lo qui  
Tt 1,3  segons lo precepte de Déu Salvador  nostre: 4 a Tito, fill amat segons la fe  
Tt 1,4  Déu Pare i de Jesucrist, salvador  nostre. 5 Jo et deixí en Creta per a què  
Tt 2,10 en tot la doctrina de Déu, salvador  nostre. 11 Perquè la gràcia de Déu, que  
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Tt 2,13  gloriós del gran Déu i salvador  nostre Jesucrist, 14 lo qual se donà a si  
Tt 3,4  s’aparegué la bondat del salvador  nostre Déu i son amor envers los homes, 5  
Tt 3,6  per Jesucrist, salvador  nostre, 7 a fi de que, justificats per sa  
Flm 1  de Jesucrist, i Timoteu, germà  nostre, a Filèmon, amat i coadjutor  
Flm 1 nostre, a Filèmon, amat i coadjutor  nostre, 2 i a Àppia, caríssima germana  
Flm 2 germana nostra, i a Arquip, company  nostre en los combats de Cristo, i a la  
Flm 3  a vosaltres i pau de part de Déu  nostre Pare i del Senyor Jesucrist. 4  
Flm 25  meus. Flm 25 La gràcia de  nostre Senyor Jesucrist sia ab vostre  
He 7,14  que del llinatge de Judà nasqué  nostre Senyor, de qual tribu no parlà res  
He 12,10  a son plaer; emperò aquest, per  nostre profit, a fi de que pugam ser  
He 12,29  sant temor i reverència. 29 Perquè  nostre Déu és foc consumidor. 13,Tit  
He 13,20  al gran pastor de les ovelles,  nostre Senyor Jesucrist, 21 vos faça  
He 13,23  he escrit breument. 23 Sabeu que  nostre germà Timoteu està en llibertat, ab 
Jm 1,1 del món. 1 Jaume, servo de Déu i de  nostre Senyor Jesucrist, a les dotze  
Jm 2,1  1 Germans meus, no poseu la fe de  nostre Senyor Jesucrist, Senyor de la  
Jm 2,21  és morta? 21 ¿Per ventura Abraham,  nostre pare, no fou justificat per les  
1Pe 1,3  3 Beneït sia lo Déu i Pare de  nostre Senyor Jesucrist, lo qual, conforme 
2Pe 1,1  per medi de la justícia de  nostre Déu i salvador Jesucrist: 2 gràcia  
2Pe 1,2  coneixement de Déu i de Jesucrist,  nostre Senyor. 3 Així com totes les coses  
2Pe 1,8  infructíferos en lo coneixement de  nostre Senyor Jesucrist. 9 Emperò aquell a 
2Pe 1,11  l’entrada en lo Regne etern de  nostre Senyor i salvador Jesucrist. 12 Per 
2Pe 1,14  segons també m’ho ha declarat  nostre Senyor Jesucrist. 15 Ademés que jo  
2Pe 1,16 conèixer lo poder i la presència de  nostre Senyor Jesucrist, sinó com  
2Pe 2,20  de Jesucrist, Senyor i salvador  nostre, enredats en elles són vençuts, lo  
2Pe 3,15  és salvació, segons que també Pau,  nostre caríssim germà, vos escrigué  
2Pe 3,18  en la gràcia i coneixement de  nostre Senyor i salvador Jesucrist. A ell  
1Jn 1,Tit  que oigué del mateix Jesucrist,  nostre Senyor, la qual és vida i llum que  
1Jn 3,20  cors davant de Déu. 20 Perquè si  nostre cor nos reprèn, Déu és major que  
1Jn 3,20  cor nos reprèn, Déu és major que  nostre cor, i sap totes les coses. 21  
1Jn 3,21  totes les coses. 21 Caríssims, si  nostre cor no ens reprèn, llavors tenim  
3Jn 12  també lo donam, i tu saps que  nostre testimoni és verdader. 13 Moltes  
Jud 4  los quals cànvien la gràcia de  nostre Déu en luxúria i neguen a  
Jud 4  en luxúria i neguen a Jesucrist,  nostre únic soberà i Senyor. 5 Vull,  
Jud 17  us foren dites per los apòstols de  nostre Senyor Jesucrist, 18 los quals vos  
Jud 21 de Déu, esperant la misericòrdia de  nostre Senyor Jesucrist per a vida eterna. 
Jud 25  25 al sol Déu, savi, salvador  nostre, per Jesucrist sia glòria i  
Ap 4,11  dient: 11 –Digne sou, Senyor Déu  nostre, de rebre glòria, i honra, i  
Ap 5,10  haveu fet reis i sacerdots envers  nostre Déu, i regnarem sobre la terra. 11  
Ap 7,3  que hajam senyalat als servos de  nostre Déu en sos fronts. 4 I oiguí lo  
Ap 7,10  en alta veu dient: –Salut a  nostre Déu, que està sentat sobre el  
Ap 7,12  i honra, i poder, i fortalesa a  nostre Déu en los sigles dels sigles.  
Ap 11,8  Sodoma i Egipte, a on  nostre Senyor fou també crucificat. 9 I  
Ap 11,15  aquest món s’han tornat regnes de  nostre Senyor i de son Cristo, i ell  
Ap 12,10  i la virtut, i el regne de  nostre Déu, i el poder de son Cristo;  
Ap 19,1 glòria, i honra, i poder al Senyor,  nostre Déu. 2 Perquè sos judicis són  
Ap 19,5  trono una veu que deia: –Alabau a  nostre Déu, tots vosaltres servos d’ell,  
Ap 19,6  –Aŀleluia! Perquè regnà lo Senyor,  nostre Déu totpoderós. 7 Regositgem-nos, 
Ap 22,21  Senyor Jesús! 21 La gràcia de  nostre Senyor Jesucrist sia ab tots  
Jn 8,38  pare. 38 Li respongueren dient:  –Nostre pare és Abraham. –Si fósseu fills  
Jn 11,11  estes coses i després los anyadí:  –Nostre amic Làssaro dorm, emperò jo vaig  
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Mt 6,12  -nos-lo avui. 12 I perdonau  nostres deutes així com nosaltres perdonam 
Mt 6,12  així com nosaltres perdonam a  nostres deutors. 13 I no permetau que  
Mt 8,17  que digué: «Ell mateix prengué  nostres mals i carregà ab nostres  
Mt 8,17  prengué nostres mals i carregà ab  nostres dolències.» 18 Mes com Jesús vegés 
Mt 20,33  –li respongueren–, que s’òbrien  nostres ulls. 34 I Jesús, compadescut d’  
Mt 21,42  lo Senyor i és cosa meravellosa a  nostres ulls”? 43 »Per lo tant, vos dic  
Mt 23,30 “Si haguéssem viscut en los dies de  nostres pares, no ens hauríem associat ab  
Mt 25,8  »–Donau-nos oli del vostre, puix  nostres llanternes s’apaguen. 9 »Mes les  
Mt 27,25  digué: –Sobre nosaltres i sobre  nostres fills sia la seva sang. 26 Llavors 
Mc 12,11  fet això, i és cosa meravellosa a  nostres ulls”? 12 I ells maquinaven com  
Lc 1,55  son servo; 55 així com havia dit a  nostres pares, a Abraham i a sa  
Lc 1,71 món: 71 que havíem de ser salvos de  nostres enemics i de la mà de tots los que 
Lc 1,72  72 exercint misericòrdia envers  nostres pares, en memòria de son sant  
Lc 1,74  74 que, deslliurats de les mans de  nostres enemics, lo servíssem sens temor,  
Lc 1,79  sombra de la mort, per a encaminar  nostres passos en lo camí de la pau. 80 I  
Lc 11,4  pa de cada dia. 4 I perdonau-nos  nostres pecats, així com nosaltres  
Lc 13,26  i beguérem, i ensenyàreu en  nostres places.” 27 I ell vos dirà: “No sé 
Lc 23,41  ab justícia que sofrim la pena que  nostres crims mereixien; emperò aquest no  
Lc 24,20 I com los prínceps dels sacerdots i  nostres senadors l’entregaren per a què  
Lc 24,24  diuen que viu. 24 I alguns dels  nostres, havent anat també al sepulcre,  
Ac 2,11  i àrabs, los oïm parlar en  nostres llengües les grandeses de Déu. 12  
Ac 3,13 d’Isaac, i el Déu de Jacob, Déu de  nostres pares, ha glorificat a son Fill  
Ac 3,25  i de l’aliança que Déu féu ab  nostres pares, dient a Abraham: “En ta  
Ac 5,30  primer que als homes. 30 Lo Déu de  nostres pares ressuscità a Jesús, a qui  
Ac 7,11  i de Canaan, i gran tribulació. I  nostres pares no trobaven què menjar. 12  
Ac 7,12  havia blat en Egipte, envià allí a  nostres pares per la primera vegada. 13 I  
Ac 7,15  baixà a Egipte, i morí ell i els  nostres pares, 16 i foren transportats a  
Ac 7,19  contra nostra nació, afligí a  nostres pares fins a obligar-los a  
Ac 7,38 parlava en la muntanya de Sina i ab  nostres pares; lo qui rebé paraules de  
Ac 7,39 -les. 39 A qui no volgueren obeir  nostres pares, ans bé lo refusaren, i ab  
Ac 7,44 tabernacle del testimoni estigué ab  nostres pares en lo desert, així com ho  
Ac 7,45  que havia vist. 45 Lo qual també  nostres pares que vingueren després lo  
Ac 7,45 Déu expeŀlí fora de la presència de  nostres pares fins als dies de David; 46  
Ac 13,17  Lo Déu del poble d’Israel elegí a  nostres pares i exaltà al poble, essent  
Ac 13,32  aquella promesa que fou feta a  nostres pares, 33 la qual certament Déu ha 
Ac 14,16 omplint de manteniment i d’alegria  nostres cors. 17 I dient això, a penes  
Ac 15,10 sobre el coll dels deixebles que ni  nostres pares ni nosaltres poguérem  
Ac 15,25  i enviar-los a vosaltres ab  nostres molt amats Bernabé i Pau, 26 homes 
Ac 17,20  de què tu parles? 20 Puix poses en  nostres orelles certes novedats, i  
Ac 22,3 conforme a la veritat de la Llei de  nostres pares, zelós envers Déu, així com  
Ac 22,14  vegí. 14 I ell digué: »–Lo Déu de  nostres pares t’ha predestinat per a què  
Ac 26,6  esperar la promesa feta per Déu a  nostres pares, 7 la qual esperen veure  
Ac 26,7 la qual esperen veure complerta les  nostres dotze tribus, servint a Déu de nit 
Ac 27,10  barca i son càrrec, sinó també per  nostres vides. 11 Emperò lo centurió  
Ac 28,17 del poble, ni contra les costums de  nostres pares, vaig ésser pres en  
Ac 28,25  Sant per lo profeta Isaïes a  nostres pares 26 dient: »“Vés a aqueix  
Rm 4,25 Senyor, 25 lo qual fou entregat per  nostres delictes i ressuscità per a  
Rm 5,5 la caritat de Déu està difundida en  nostres cors per l’Esperit Sant, que ens  
Rm 7,5  que eren per la Llei, obraven en  nostres membres per a donar fruit a la  
1Co 4,12  segur. 12 I treballam, obrant ab  nostres pròpies mans; nos maleeixen, i els 
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1Co 10,1  no vull, germans, que ignoreu que  nostres pares estigueren tots baix del  
1Co 15,3 après, a saber, que Cristo morí per  nostres pecats, segons les Escriptures; 4  
2Co 1,8  d’una manera tan superior a  nostres forces, que arribàrem a desesperar 
2Co 1,22  i donà la penyora de l’Esperit en  nostres cors. 23 Emperò jo crido a Déu per 
2Co 3,2  carta nostra sou, escrita en  nostres cors, coneguda i llegida de tots  
2Co 4,6  la llum, ell mateix resplendí en  nostres cors, per a iŀluminació del  
2Co 4,10  de Jesús se maniféstia també en  nostres cossos. 11 Perquè nosaltres que  
2Co 4,17  se renova de dia en dia. 17 Perquè  nostres afliccions lleugeres, que no duren 
2Co 7,3 diguí abans, que vosaltres estau en  nostres cors per a morir i viure junt ab  
2Co 8,23  vosaltres; i en quant als germans  nostres, són apòstols de les iglésies,  
Ga 1,4  4 lo qual se donà a si mateix per  nostres pecats, per a deslliurar-nos d’ 
Ef 2,3  nosaltres en temps passat, segons  nostres desigs carnals, fent la voluntat  
1Te 1,2 memòria sens cessar de vosaltres en  nostres oracions, 3 recordant-nos de l’ 
1Te 1,6 I vosaltres vos haveu fet imitadors  nostres i del Senyor, rebent la paraula  
1Te 2,4  als homes, sinó a Déu, que prova  nostres cors. 5 Puix jamai lo nostre  
1Te 2,8  de l’evangeli de Déu, sinó de  nostres pròpies ànimes, perquè ja ens éreu 
1Te 3,7 7 per això, germans, enmig de totes  nostres necessitats i tribulacions, tenim  
1Te 3,11  nostre Senyor Jesucrist, encamínia  nostres passos a vosaltres. 12 I el Senyor 
2Tm 1,9  ab una santa vocació, no segons  nostres obres, sinó conforme a son designi 
2Tm 4,15  d’ell, perquè s’ha oposat molt a  nostres paraules. 16 En ma primera defensa 
Tt 3,14  res. 14 I aprenguen també los  nostres a exercitar los primers les bones  
He 1,1  maneres parlà en altre temps a  nostres pares per los profetes, 2  
He 1,3  d’haver fet la purificació de  nostres pecats per si mateix, se sentà a  
He 4,15  que no puga compadèixer-se de  nostres dolències, sinó que fou temptat en 
He 10,Tit  és l’única víctima que pot espiar  nostres pecats, i devem unir-nos a ella  
He 12,9  9 Ademés d’això, si tinguérem a  nostres pares carnals que ens corretgiren, 
Jm 3,6  Així la llengua se conta entre  nostres membres la que contamina tot lo  
1Pe 2,24 injustament. 24 Lo mateix que portà  nostres pecats en son cos sobre l’arbre,  
1Pe 3,18  també Cristo una vegada morí per  nostres pecats, lo just per los injustos,  
1Jn 1,1  lo que oiguérem, lo que vegérem ab  nostres ulls, lo que miràrem i palparen  
1Jn 1,1  ulls, lo que miràrem i palparen  nostres mans del Verb de la vida: 2 perquè 
1Jn 1,9  en nosaltres. 9 Si confessam  nostres pecats, ell és fiel i just per a  
1Jn 1,9 és fiel i just per a perdonar-nos  nostres pecats i per a limpiar-nos de  
1Jn 2,2 lo just. 2 I ell és propiciació per  nostres pecats; i no tan solament pels  
1Jn 2,2  pecats; i no tan solament pels  nostres, sinó també per los de tot lo món. 
1Jn 3,5 sabeu que ell aparegué per a traure  nostres pecats; i no hi ha pecat en ell. 6 
1Jn 3,19 som de la veritat, i així alentarem  nostres cors davant de Déu. 20 Perquè si  
1Jn 4,10 i envià son Fill en propiciació per  nostres pecats. 11 Caríssims, si Déu nos  
3Jn 10 això no li bastàs, ni rebre vol als  nostres germans, i impedeix als que els  
3Jn 14  tu. Te saluden los amics. Saluda a  nostres amics, a cada u en particular.  
Ap 1,5  terra, que ens amà i ens rentà de  nostres pecats ab sa pròpia sang, 6 i ens  
Ap 12,10  llançat a terra l’acusador de  nostres germans, que els acusava dia i nit 
Jn 4,20  jo veig que vós sou un profeta. 20  Nostres pares adoraren en aquesta muntanya 
Jn 6,31  vos cregam? Quina obra feu vós? 31  Nostres pares menjaren lo mannà en lo  
Tt 1,6  t’havia manat. 6 Lo qui sia sens  nota, marit d’una muller, que tinga fills 
Ac 4,16  ha estat fet per ells un miracle  notable, és manifest a tots los habitants  
Ef 3,10 molt vària sabiduria de Déu sia ara  notificada per la Iglésia als principats i 
Mc 6,14  Herodes (puix son nom s’havia fet  notori), i deia: –Joan Baptista ha  
Ac 1,19  quedaren espargides. 19 I fou  notori a tots los habitants de Jerusalem,  
Ac 2,14  habitau en Jerusalem, sia-us açò  notori i prestau oïdos a mes paraules. 15  
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Ac 4,10  de qui ha estat est curat, 10 sia  notori a tots vosaltres i a tot lo poble  
Ac 9,42  los la presentà viva. 42 I fou  notori en tot Jope. I molts cregueren en  
Ac 13,38  no ha vist corrupció. 38 Sia-us  notori, doncs, barons germans, que per  
Ac 19,17  d’aquella casa. 17 I això fou  notori a tots los jueus i gentils que  
Ac 28,22  tocant a aquesta secta, nos és  notori que pertot arreu és contradita. 23  
He 7,14  serví a l’altar. 14 Perquè és  notori que del llinatge de Judà nasqué  
Fl 4,5  vos ho dic: regositjau’s. 5 Sia  notòria vostra modèstia a tots los homes.  
Fl 1,13  manera que mes cadenes s’han fet  notòries en Cristo en tot lo pretori i en  
1Tm 5,24  24 Los pecats d’alguns homes són  notoris d’antemà anant abans al judici,  
Mt 18,12  una, no deixarà les noranta- nou en la muntanya i anirà en busca de la  
Mt 18,13  més ab ella que ab les noranta- nou que no s’esgarriaren. 14 Així que no  
Mt 22,1  Jesús, los tornà a parlar de  nou ab paràboles dient: 2 –Lo Regne del  
Mt 22,4  no hi volgueren venir. 4 Envià de  nou altres criats dient: »–Dieu als  
Mt 26,29  a aquell dia en què el bèguia de  nou ab vosaltres en lo Regne de mon Pare.  
Mt 26,44  pesats. 44 I els deixà, i de  nou se’n tornà a orar per tercera vegada, 
Mt 27,60  60 I el posà en un sepulcre seu  nou, que havia fet obrir en una roca. I  
Mc 2,21 en un vestit vell un pedaç de panyo  nou; d’altra manera lo pedaç nou se’n  
Mc 2,21 panyo nou; d’altra manera lo pedaç  nou se’n porta el vell, i es fa més gran  
Mc 3,20  a la casa, i comparegué de  nou tanta multitud de gent, que ni pa  
Mc 14,25 parra, fins aquell dia que el beuré  nou en lo Regne de Déu. 26 I cantat l’  
Mc 15,13  rei dels jueus? 13 I ells de  nou cridaren: –Crucificau-lo! 14 Emperò  
Lc 5,36  –Ningú posa un pedaç de panyo  nou en un vestit vell, perquè d’altra  
Lc 5,36  vell, perquè d’altra manera lo  nou romp lo vell, i ademés que no cau bé  
Lc 5,36  i ademés que no cau bé lo pedaç  nou ab lo vell. 37 I ningú posa vi novell  
Lc 15,4  perdut una, no deixa les noranta- nou en lo desert i no va en busca de la  
Lc 15,7  arrepentesca, que per a noranta- nou justos que no necessiten penitència. 8 
Lc 17,17 quedaren nets? ¿A on són los altres  nou? 18 ¿No hi ha hagut altre que tornàs i 
Lc 22,20  sopat, dient: –Aquest calze és lo  nou pacte en ma sang, que serà derramada  
Lc 23,20  un homicidi. 20 Pilat los parlà de  nou volent deslliurar a Jesús. 21 Mes ells 
Jn 3,3 que ningú, sinó aquell que nasca de  nou, pot veure lo Regne de Déu. 4  
Jn 3,4  al ventre de sa mare i nàixer de  nou? 5 Jesús li respongué: –En veritat, en 
Jn 3,7  t’haja dit: “És precís nàixer de  nou.” 8 L’esperit alena en qualsevol  
Jn 9,27  a què fi voleu oir-ho de  nou? Voleu, tal vegada, fer-vos  
Jn 10,17 vida per a què puga prendre-la de  nou. 18 Ningú me la pren, sinó que jo la  
Jn 13,34  vosaltres. 34 Vos dono un manament  nou: que us ameu los uns als altres, i que 
Jn 19,41  un hort i, en ell, un sepulcre  nou, en lo qual no havia estat encara  
1Co 7,5 -vos al dejuni i a l’oració; i de  nou tornau a cohabitar, a fi de que  
2Co 3,1  la fe en Jesucrist. 1 ¿Començam de  nou a alabar-nos a nosaltres mateixos, o 
2Co 5,12  consciències. 12 No ens alabam de  nou a vosaltres, sinó que us donam ocasió  
Ga 4,9  als quals voleu servir de  nou? 10 Vosaltres observau los dies, i els 
Ga 5,3  aprofitarà de res. 3 I declaro de  nou a tot home que és circumcís, que està  
Ef 2,15  en si mateix dels dos, un sol home  nou, fent la pau, 16 i per a reconciliar- 
Ef 4,24  ànimo 24 i vestiu-vos de l’home  nou, que fou criat segons Déu en justícia  
Fl 2,28 de que veent-lo vos regositgeu de  nou i jo estiga sens tristesa. 29 Rebeu- 
Col 3,10 ab sos fets 10 i us haveu vestit lo  nou, lo qual és renovat per lo  
He 6,1  a coses més perfetes, no posant de  nou lo fonament d’arrepentiment de les  
He 6,6  arrepentiment, puix crucifiquen de  nou en si mateixos al Fill de Déu i l’  
He 8,8  casa de Judà un pacte (testament)  nou. 9 No conforme al pacte (testament)  
He 8,13  pecats.» 13 Puix apellidant-lo  nou, donà per antiquat lo primer. I el que 
He 9,15  I per això ell és lo mediador del  nou pacte (testament), per a què per medi  
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He 10,20  la sang de Cristo, 20 per un camí  nou i de vida que ell nos consagrà per lo  
2Pe 3,Tit  3,Tit Capítol III Los amonesta de  nou i els fortifica contra los falsos  
1Jn 2,7  7 Caríssims, no us escric manament  nou, sinó manament antic, que l’haveu  
1Jn 2,8  8 Emperò vos escric un manament  nou, lo qual és verdader en ell i en  
1Jn 3,Tit  Déu envers nosaltres. Encarrega de  nou la caritat fraternal i conclou  
2Jn 5  senyora, no com si us escrigués un  nou manament, sinó lo que havem tingut des 
Ap 2,17 pedreta blanca; i en la pedreta, un  nou nom escrit, que ningú el sap, sinó  
Ap 3,12  del cel de mon Déu, i el nom meu  nou. 13 »Qui té orella, oiga lo que l’  
Ap 5,9  dels sants. 9 I cantaven un  nou càntic dient: –Digne sou, Senyor, de  
Ap 14,3  arpes. 3 I cantaven com un càntic  nou davant del trono, i davant dels quatre 
Ap 21,1  l’Anyell de Déu. 1 I vegí un cel  nou i una terra nova. Perquè lo primer cel 
Mt 26,28  28 Puix aquesta és ma sang del  Nou Testament, que serà derramada per  
Mc 14,24  els digué: –Aquesta és ma sang del  Nou Testament, que per a molts serà  
1Co 11,25  sopat dient: «Aquest calze és lo  Nou Testament en ma sang; feu això quantes 
2Co 3,6  ha fet també ministres idòneos del  Nou Testament, no de la lletra, sinó de l’ 
He 8,Tit  VIII Jesucrist és mediador del  Nou Pacte (Testament), lo qual és molt més 
He 12,24 perfets, 24 i a Jesús, medianer del  Nou Testament, i a l’aspersió d’aquella  
Mt 9,17  Sinó que posen vi novell en bots  nous, i d’aqueix modo se manté l’un i l’ 
Mc 2,22 deu posar-se el vi novell en bots  nous. 23 I esdevingué altra vegada que,  
Lc 5,38  lo vi novell se deu posar en bots  nous, i així l’un i l’altre se  
Ac 17,18  –Sembla que és predicador de déus  nous. Puix los anunciava Jesús i la  
2Pe 3,13  conforme sa promesa, esperam cels  nous i terra nova, en los quals habita la  
Mt 28,8  alegria, i corregueren a donar la  nova a sos deixebles. 9 I veus aquí Jesús  
Mt 28,10  –No tingau por. Anau, donau la  nova a mos germans per a què vagen a  
Mc 1,27  altres dient: –Què és això? Quina  nova doctrina és aquesta? Puix fins als  
Lc 1,19  -te i portar-te aquesta bona  nova. 20 I tu et tornaràs mut i no podràs  
Jn 10,19 rebí de mon Pare. 19 I hi hagué una  nova divisió entre los jueus per causa d’ 
Ac 12,14  sinó que corregué dintre i donà la  nova de que Pere estava a la porta. 15 I  
Ac 17,19  podrem saber què cosa és aqueixa  nova doctrina de què tu parles? 20 Puix  
Rm 6,Tit  rebuda en lo baptisme, fent vida  nova i entregant-se enterament a Déu. 1  
1Co 5,7  vell, per a què siau una pasta  nova, com que sou sens llevat. Perquè  
2Co 5,17  està en Cristo, és ja una criatura  nova; les coses velles ja passaren: veus  
Ga 4,Tit  Isaac, nat de Sara, figura de la  nova. 1 Dic, doncs, que l’hereu, mentres  
Ga 6,15  res, ni la incircumcisió, sinó la  nova criatura. 16 I sobre quants  
Col 3,Tit  de les costums conforme a la vida  nova rebuda de Cristo. Vàrios avisos als  
He 2,Tit  II Los transgressors de la Llei  nova seran castigats ab major rigor.  
2Pe 3,13  promesa, esperam cels nous i terra  nova, en los quals habita la justícia. 14  
Ap 3,12  el nom de la ciutat de mon Déu, la  nova Jerusalem, que baixa del cel de mon  
Ap 21,1  1 I vegí un cel nou i una terra  nova. Perquè lo primer cel i la primera  
Ap 21,2  jo, Joan, vegí la ciutat santa, la  nova Jerusalem, que de part de Déu baixava 
Mc 3,1 blasfèmies dels escribes. 1 I entrà  novament en la sinagoga, i hi havia allí  
Mc 4,1 en lo mar sossegada de repente. 1 I  novament se posà a ensenyar a la vora del  
Mc 7,14  semblants a esta. 14 I convocant  novament al poble, los deia: –Oïu-me  
Mc 7,31  havia eixit d’ella. 31 I deixant  novament los confins de Tiro, se n’anà  
Mc 10,1  la gent a reunir-se ab ell, i  novament los ensenyava segons tenia de  
Mc 12,5  cap, i li feren moltes befes. 5 I  novament envià un altre, i lo mataren; i a 
Mc 14,40  40 I quan retornà, los trobà  novament dormint, puix sos ulls estaven  
Mc 14,69  del pati, i el gall cantà. 69 I  novament veent-lo la criada, començà a  
Jn 4,46 també a la festa. 46 I Jesús vingué  novament a Canà de Galilea, a on havia  
Jn 9,15  féu lo fang i obrí sos ulls. 15 I  novament los fariseus li preguntaven com  
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Jn 9,17  entre ells. 17 Digueren, doncs,  novament al cego: –I tu, què dius del que  
Jn 9,24  -li a ell.» 24 Cridaren, doncs,  novament a l’home que havia estat cego i  
Jn 13,12  vestidures, i havent-se sentat  novament a taula, los digué: –¿Sabeu lo  
Jn 18,7  en terra. 7 Ell los preguntà  novament: –A qui buscau? I ells digueren:  
Ac 5,Tit  Ananies i Sàfira. Los apòstols són  novament perseguits i presos, i per  
Rm 11,23  Déu és poderós per empeltar-nos  novament. 24 Puix si tu fores tallat de l’ 
Jm 5,18  i sis mesos no plogué. 18 I pregà  novament, i el cel donà pluja i la terra  
Mt 21,36  i a l’altre l’apedregaren. 36  Novament envià altres criats en major  
Ap 21,20 setè, crisòlit; lo vuitè, beril; lo  novè, topazi; lo desè, crisopraso; l’  
Rm 6,4  així també caminem nosaltres en  novedat de vida. 5 Perquè si havem estat  
Rm 7,6  lligats, per a què serviam en la  novedat de l’Esperit, i no en la vellesa  
Ac 17,20  poses en nostres orelles certes  novedats, i voldríem saber què signifiquen 
Ac 17,21 en res més que en contar o escoltar  novedats. 22 Pau, doncs, posat dret enmig  
Mt 9,17  se fa més gran. 17 No es posa vi  novell en bots vells. D’altra manera se  
Mt 9,17  se fan malbé. Sinó que posen vi  novell en bots nous, i d’aqueix modo se  
Mc 2,22 gran l’esquinç. 22 I ningú posa vi  novell en bots vells; d’altra manera el  
Mc 2,22 bots. Sinó que deu posar-se el vi  novell en bots nous. 23 I esdevingué altra 
Lc 5,37  nou ab lo vell. 37 I ningú posa vi  novell en bots vells, perquè d’altra  
Lc 5,37 vells, perquè d’altra manera lo vi  novell rebentarà los bots, se vessarà lo  
Lc 5,38  malbé los bots. 38 Ans bé lo vi  novell se deu posar en bots nous, i així  
Lc 5,39  que beu del vi vell vol després lo  novell, puix dirà: “Lo vell és millor.”  
Mt 13,52  que trau de son tresor coses  noves i coses velles. 53 I quan Jesús  
Mc 16,17  dimonis en mon nom; parlaran  noves llengües; 18 agafaran serpents; i si 
Lc 2,10  perquè veus aquí jo us anuncio  noves que seran d’un gran goig per a tota 
Lc 13,1  hi havia allí uns que contaven  noves a Jesús dels galileus la sang dels  
2Co 5,17  veus aquí totes s’han tornat  noves. 18 I totes les coses són de Déu,  
2Co 9,Tit  Continua la mateixa exhortació ab  noves raons, en les que dóna l’Apòstol  
1Tm 1,Tit Timoteu que impedesca les doctrines  noves i qüestions inútils que no fomenten  
Ap 21,5  en lo trono: –Veus aquí jo faç  noves totes les coses. I em digué:  
Col 2,16 per respecte del dia de festa, o de  novilluni, o de dissabtes; 17 que són  
Mt 22,17  la persona dels homes. 17 Digue  ’ns, doncs: Què t’apareix? És lícit o no  
Mt 26,68  en lo rostro 68 dient: –Endevina  ’ns, Cristo, qui és lo qui t’ha ferit? 69 
Mc 1,24  començà a cridar 24 dient: –Deixa  ’ns estar; què tenim nosaltres que veure  
Mc 5,12  los esperits dient: –Envia  ’ns als porcs, per a què entrem en ells.  
Lc 4,34  en alta veu 34 dient: –Deixa  ’ns! Què tens tu que veure ab nosaltres,  
Lc 10,11  dieu: 11 “Fins la pols que se  ’ns ha agafat de vostra ciutat, la sacudim 
Lc 11,1  de sos deixebles: –Senyor, ensenya  ’ns a orar així com ensenyà Joan a sos  
Lc 15,6  puix he trobat l’ovella que se  ’ns havia perdut.” 7 »Vos dic que així  
Lc 20,2  li parlaren d’aquest modo: –Digue  ’ns ab quina autoritat fas tu aquestes  
Ac 3,4 ell juntament ab Joan, digué: –Mira  ’ns. 5 I ell los mirava ab atenció,  
Ac 4,9  d’Israel, oïu: 9 Ja que avui se  ’ns demana raó del bé fet a un home  
Ac 16,9  dient: «Passa a Macedònia i ajuda  ’ns.» 10 I luego que hagué vist la visió,  
Ac 16,16  que anant nosaltres a l’oració se  ’ns féu a l’encontre una minyona que  
1Co 4,1  als corintis. 1 Considéria  ’ns l’home com ministres de Cristo i  
2Co 1,11  per a què per lo do que se  ’ns ha concedit per medi de moltes  
Ga 2,5  ni una sola hora volguérem sometre  ’ns, a fi de que permanèsquia entre  
1Te 2,4  fórem aprovats de Déu per a què se  ’ns confiàs l’evangeli, així parlàrem, no 
1Te 3,6  de nosaltres, i que desitjau veure  ’ns, com nosaltres també a vosaltres, 7  
He 4,2  quedar exclòs d’ella. 2 Perquè se  ’ns anuncià a nosaltres, així com a ells,  
He 6,18 agafar-nos de l’esperança que se  ’ns havia proposat. 19 La qual tenim com  
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Jm 4,Tit  evitar la murmuració i sometre  ’ns a la divina providència. 1 D’a on  
Jn 21,7  se vestí la túnica, puix estava  nu, i se tirà al mar. 8 I els demés  
1Co 15,37  cos que ha de nàixer, sinó lo gra  nu, o de blat o d’altra llavor. 38 Mes  
Mt 14,21  dotze coves dels bocins. 21 I el  número dels que menjaren fou cinc mil  
Mt 21,36  envià altres criats en major  número que els primers, i foren tractats  
Mc 5,13  en los porcs, i el ramat, en  número com de dos mil, se precipità ab  
Mc 8,1  -se juntat altra vegada un gran  número de gent i no tenint què menjar,  
Lc 5,15  sa fama, i acudia gent en gran  número per a oir-lo i per a ser curats  
Lc 5,29  en sa casa, i hi havia un gran  número de publicans i altres que estaven a 
Lc 8,4 béns. 4 I com hagués concorregut un  número crescut de gent, que venia ansiosa  
Lc 19,37  tots los deixebles, en gran  número, transportats de goig, començaren a 
Jn 6,10  herba. Se sentaren, doncs, com en  número de cinc mil homes. 11 Jesús prengué 
Ac 4,4  oït la paraula cregueren, i fou lo  número dels barons cinc mil. 5 I succeí  
Ac 5,14  manera. 14 I s’aumentava més lo  número dels homes i dones que creien en lo 
Ac 6,1  1 En aquells dies, creixent lo  número dels deixebles, se mogué una  
Ac 6,7  creixia, i es multiplicava molt lo  número dels deixebles en Jerusalem. I una  
Ac 11,21  del Senyor era ab ells, i un gran  número cregueren i es convertiren al  
Ac 16,5  confirmaven en la fe i creixien en  número cada dia. 6 I quan hagueren  
Ac 28,23  li senyalat dia, vingueren en gran  número a son allotjament, als quals  
Rm 9,27  tocant a Israel: «Encara que el  número dels fills d’Israel sia com l’  
2Co 10,12  no ens atrevim a fer-nos del  número, o comparar-nos ab alguns que s’ 
1Tm 1,20  respecte de la fe. 20 D’est  número són Himeneu i Alexandri, que he  
1Tm 5,9  un infiel. 9 No sia posada en lo  número ninguna viuda de menos de xixanta  
Ap 5,11  i els animals, i els ancians; i el  número d’ells era millars de millars, 12  
Ap 6,11  de temps, fins que es complís lo  número de sos coservos i el de sos  
Ap 7,4  Déu en sos fronts. 4 I oiguí lo  número dels senyalats, que era cent i  
Ap 9,16 la tercera part dels homes. 16 I el  número de l’exèrcit d’a cavall era de  
Ap 9,16  dos-cents milions. I jo oiguí lo  número d’ells. 17 I així jo vegí als  
Ap 13,17 senyal, o lo nom de la bèstia, o lo  número de son nom. 18 Aquí hi ha  
Ap 13,18  Qui té inteŀligència calcúlia lo  número de la bèstia, perquè és lo número  
Ap 13,18  número de la bèstia, perquè és lo  número d’un home, i son número és sis-  
Ap 13,18  és lo número d’un home, i son  número és sis-cents xixanta-sis.  
Ap 15,2 venceren la bèstia i sa figura i el  número de son nom, que estaven sobre el  
Ap 20,8  i els reunirà per a combatre; lo  número dels quals és com l’arena del mar. 
He 11,12  com mort) isqué una multitud tan  numerosa com les estrelles del cel, i com  
Ac 19,16  contra ells, de manera que  nusos i ferits fugiren d’aquella casa. 17 
1Co 4,11  present patim fam i set, i anam  nusos, i som abufetejats, i no tenim  
Mt 17,5  5 Encara estava parlant, quan un  núvol resplendent vingué a cobrir-los. I 
Mt 17,5 -los. I veus aquí una veu des del  núvol que deia: –Aquest és mon Fill, l’  
Mc 9,6 aterrats d’espant. 6 I se formà un  núvol que els feia sombra e isqué una veu  
Mc 9,6 els feia sombra e isqué una veu del  núvol que deia: –Aquest és mon Fill, lo  
Lc 9,34  estava dient això, se formà un  núvol i els cobrí i s’ompliren de temor a 
Lc 9,34  de temor a l’entrar aquells en lo  núvol. 35 I isqué una veu del núvol dient: 
Lc 9,35 en lo núvol. 35 I isqué una veu del  núvol dient: –Aquest és mon Fill, l’amat, 
Lc 12,54 I deia també al poble: –En veent un  núvol que s’alça de ponent, luego dieu:  
Lc 21,27  de l’home, que vindrà sobre d’un  núvol ab gran poder i majestat. 28 Quan  
Ac 1,9  d’ells fou elevat, i lo rebé un  núvol que l’ocultà a sos ulls. 10 I  
1Co 10,1  pares estigueren tots baix del  núvol i atravessaren tots lo mar. 2 I que  
1Co 10,2  en Moisès, foren batejats en lo  núvol i en la mar; 3 i tots menjaren una  
He 12,1  posat també sobre nosaltres un  núvol tan gran de testimonis, descarregant 
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Ap 10,Tit  un altre àngel rodejat d’un  núvol, ab un llibre en la mà. Aquest àngel 
Ap 10,1  que baixava del cel cobert d’un  núvol, i l’arc iris sobre son cap, i sa  
Ap 11,12 –Pujau aquí. I pujaren al cel en un  núvol i els vegeren los enemics d’ells.  
Ap 14,14  14 I mirí, i veus aquí un  núvol blanc, i sobre el núvol un,  
Ap 14,14  aquí un núvol blanc, i sobre el  núvol un, assentat, semblant al Fill de l’ 
Ap 14,15  veu al que estava sentat sobre el  núvol: –Tira ta falç, i sega, perquè ha  
Ap 14,16  terra. 16 I el que estava sobre el  núvol tirà sa falç sobre la terra, i la  
Mt 16,3 haurà tempestat, perquè lo cel està  nuvolós i rogeja.” 4 »Hipòcrites! ¿Sabeu  
Mt 24,30  Fill de l’home, que vindrà en los  núvols del cel ab gran poder i majestat.  
Mt 26,64  del poder de Déu, i venir en los  núvols del cel. 65 Llavors lo príncep dels 
Mc 13,26  Fill de l’home, que vindrà en los  núvols ab gran poder i glòria. 27 I  
Mc 14,62  del poder de Déu i venir en los  núvols del cel. 63 Llavors lo sumo  
1Te 4,17 arrebatats juntament ab ells en los  núvols a rebre a Cristo en los aires, i  
2Pe 2,17  17 Aquestes són fonts sens aigua,  núvols agitats de torbellins, per als  
Jud 12  -se a si mateixos sens rubor,  núvols sens aigua que els vents fan córrer 
Ap 1,7 sigles. Amén. 7 Veus aquí que ve ab  núvols, i el veurà tot ull, i els que el  
Mt 5,17  que he vingut a destruir la Llei  o els Profetes. No he vingut a destruir- 
Mt 5,36 no pots fer que un cabell sia blanc  o negre. 37 Sia, doncs, lo vostre parlar,  
Mt 6,24  pot servir a dos amos. Perquè  o tindrà odi a l’un i amarà a l’altre, o 
Mt 6,24  odi a l’un i amarà a l’altre,  o s’adherirà a l’un i despreciarà a l’  
Mt 6,31  doncs, dient: Què menjarem?;  o: Què beurem?; o: Ab què ens cobrirem? 32 
Mt 6,31  Què menjarem?; o: Què beurem?;  o: Ab què ens cobrirem? 32 Perquè los  
Mt 7,Tit  de la casa fabricada sobre roca  o sobre arena. 1 »No vullau judicar, si no 
Mt 9,5 dir: “Perdonats te són tos pecats”,  o dir: “Alça’t i camina”? 6 Per a què  
Mt 10,11  aliment. 11 I en qualsevol ciutat  o vila en què entreu, preguntau qui hi ha  
Mt 10,14  a l’eixir fora de la casa  o de la ciutat, sacudiu la pols de vostres 
Mt 10,37 pròpia casa. 37 »Qui ama a son pare  o a sa mare més que a mi, no és digne de  
Mt 10,37  digne de mi; i lo qui ama al fill  o a la filla més que a mi, no és digne de  
Mt 11,Tit per averiguar si ell era lo Messies  o si devien esperar a un altre. Lo que ab  
Mt 11,3 -li: –¿Sou vós lo qui ha de venir,  o havem d’esperar a un altre? 4 I  
Mt 12,25  mateix, serà destruït; i tota casa  o ciutat dividida contra si mateixa, no  
Mt 12,33  feu l’arbre bo i son fruit bo,  o feu l’arbre dolent i son fruit dolent;  
Mt 14,Tit  los malalts que se li presenten  o toquen son vestit. 1 En aquell temps,  
Mt 15,4  I: “Aquell que maleesca al pare  o a la mare morirà de mort.” 5 Emperò  
Mt 15,5  “Qualsevol que diga a son pare  o a sa mare: ‘Tot do que jo ofresca vos  
Mt 15,6  ’, 6 i no honra a son pare  o a sa mare, queda desobligat.” I així  
Mt 16,14  és Elies, i altres que és Jeremies  o un dels profetes. 15 I Jesús los digué:  
Mt 17,24  de la terra, de qui cobren tribut  o cens: de sos fills o dels estranys? 25  
Mt 17,24  cobren tribut o cens: de sos fills  o dels estranys? 25 –Dels estranys  
Mt 18,8  escàndol! 8 Per lo tant, si ta mà  o ton peu t’escandalisen, talla’l i  
Mt 18,8  més te val entrar en la vida manco  o coix, que tenint dues mans o dos peus  
Mt 18,8  manco o coix, que tenint dues mans  o dos peus ser llançat al foc etern. 9 »I  
Mt 18,16  si no t’escoltàs, pren encara una  o dues persones, per a què per boca de dos 
Mt 18,16 persones, per a què per boca de dos  o tres testimonis cònstia tota paraula. 17 
Mt 18,20  allà a on se troben congregats dos  o tres en mon nom, allí estic jo enmig d’ 
Mt 19,Tit  hi ha una causa per la separació  o divorci. Dóna consells sobre la  
Mt 19,29  I qualsevol que haurà deixat casa,  o germans o germanes, o pare o mare, o  
Mt 19,29  que haurà deixat casa, o germans  o germanes, o pare o mare, o muller o  
Mt 19,29  deixat casa, o germans o germanes,  o pare o mare, o muller o fills, o terres  
Mt 19,29  casa, o germans o germanes, o pare  o mare, o muller o fills, o terres per  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

2513 
 

Mt 19,29  germans o germanes, o pare o mare,  o muller o fills, o terres per causa de  
Mt 19,29 o germanes, o pare o mare, o muller  o fills, o terres per causa de mon nom,  
Mt 19,29  o pare o mare, o muller o fills,  o terres per causa de mon nom, rebrà cent  
Mt 20,23  Emperò l’estar sentat a ma dreta  o esquerra, no m’és donat a mi lo  
Mt 21,25  de Joan, d’a on era? ¿Del cel  o dels homes? I ells discorrien entre si  
Mt 22,17  doncs: Què t’apareix? És lícit  o no donar tribut al Cèsar? 18 Emperò  
Mt 23,17 17 Necis i cegos! Què és més, l’or  o lo temple que santifica l’or? 18 I:  
Mt 23,19  19 Cegos! Què és més, l’oferta  o l’altar que santifica l’oferta? 20  
Mt 24,20  fugida no esdevinga en hivern  o en dia de dissabte. 21 Puix hi haurà  
Mt 24,23  “Mira, lo Cristo està aquí”,  o “Allí”, no el cregau. 24 Puix s’alçaran 
Mt 25,37  ab fam, i vos donàrem menjar;  o ab set, i vos donàrem beure? 38 ¿I quan  
Mt 25,38 vegérem foraster, i vos allotjàrem;  o desnú, i vos vestírem? 39 ¿O quan vos  
Mt 25,44  quan vos havem vist ab fam,  o ab set, o foraster, o desnú, o malalt, o 
Mt 25,44  vos havem vist ab fam, o ab set,  o foraster, o desnú, o malalt, o en la  
Mt 25,44  vist ab fam, o ab set, o foraster,  o desnú, o malalt, o en la presó, i no us  
Mt 25,44 fam, o ab set, o foraster, o desnú,  o malalt, o en la presó, i no us havem  
Mt 25,44 set, o foraster, o desnú, o malalt,  o en la presó, i no us havem servit? 45  
Mt 27,17  que jo us desllíuria, a Barrabàs  o a Jesús, que s’anomena Cristo? 18 Puix  
Mc 2,9  “Perdonats te són tos pecats”,  o dir-li: “Alça’t, pren ton llit i  
Mc 3,4 –És lícit en dia de dissabte fer bé  o mal, salvar la vida o llevar-la?  
Mc 3,4  fer bé o mal, salvar la vida  o llevar-la? Emperò ells callaven. 5 I  
Mc 4,21  a posar-la dessota d’una mesura  o sota del llit? No la porten per a posar  
Mc 6,15  emperò deien: –Que és profeta  o com un dels profetes. 16 Quan Herodes ho 
Mc 6,56  que entràs, en llocs, en granges  o en ciutats, posaven los malalts en los  
Mc 7,10  I: “Aquell que maleesca a son pare  o a sa mare, morirà de mort.” 11 Emperò  
Mc 7,11  dieu: “Si l’home diu a son pare  o a sa mare: Qualsevol ‹corban› (ço és, lo 
Mc 7,12  ninguna altra cosa per lo pare  o per la mare, queda desobligat; 13 fent  
Mc 10,29  hi ha ningú que haja deixat casa,  o germans, o germanes, o pare, o mare, o  
Mc 10,29  que haja deixat casa, o germans,  o germanes, o pare, o mare, o muller, o  
Mc 10,29 deixat casa, o germans, o germanes,  o pare, o mare, o muller, o fills, o  
Mc 10,29  o germans, o germanes, o pare,  o mare, o muller, o fills, o terres per  
Mc 10,29  o germanes, o pare, o mare,  o muller, o fills, o terres per amor de mi 
Mc 10,29 germanes, o pare, o mare, o muller,  o fills, o terres per amor de mi i de l’  
Mc 10,29  o pare, o mare, o muller, o fills,  o terres per amor de mi i de l’evangeli  
Mc 10,38  ¿Podeu beure lo calze que jo bec,  o ser batejats ab lo baptisme ab què jo só 
Mc 10,40  40 mes lo sentar-se a ma dreta  o a ma esquerra, no està en mi lo donar- 
Mc 11,30 30 Lo baptisme de Joan, era del cel  o dels homes? Responeu-me. 31 I ells  
Mc 12,14  ¿És lícit donar tribut al Cèsar  o no? 15 Li donarem o no li donarem? Ell,  
Mc 12,15 tribut al Cèsar o no? 15 Li donarem  o no li donarem? Ell, comprenent la  
13,21  “Mirau, aquí està el Cristo”,  o: “Veus-el aquí”, no ho cregau. 22 Puix 
Mc 13,35  l’amo de la casa, si a la tarda,  o a mitjanit, o al cantar del gall, o al  
Mc 13,35  casa, si a la tarda, o a mitjanit,  o al cantar del gall, o al dematí. 36 No  
Mc 13,35 o a mitjanit, o al cantar del gall,  o al dematí. 36 No sia que venint de  
Lc 2,24  Senyor, d’un parell de tórtoles  o dos colomins. 25 I en aquella ocasió hi  
Lc 5,23 dir: “Perdonats te són tos pecats”,  o dir: “Alça’t i camina”? 24 Per a què  
Lc 6,9  una cosa: ¿És lícit fer bé  o fer mal en dissabte, salvar la vida o  
Lc 6,9 fer mal en dissabte, salvar la vida  o llevar-la? 10 I, mirant-se’ls a  
Lc 7,19  «¿Sou vós lo qui ha de venir,  o devem esperar-ne un altre?» 20 I  
Lc 7,20 i diu: “¿Sou vós lo qui ha de venir  o devem esperar-ne un altre?” 21 I Jesús 
Lc 10,1 dos en dos davant seu a cada ciutat  o lloc a on ell havia de venir. 2 I els  
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Lc 12,11  cuidado de lo que haveu de dir  o com haveu de respondre, 12 perquè l’  
Lc 12,14  –Home, ¿qui m’ha fet a mi jutge  o repartidor entre vosaltres? 15 I els  
Lc 12,29  per a lo que haveu de menjar  o beure, i no tingau l’ànimo suspès. 30  
Lc 12,38  38 I si vingués a la segona vetlla  o vingués a la tercera vetlla i els trobàs 
Lc 12,41  aquesta paràbola per a nosaltres  o també per a tots? 42 I el Senyor li  
Lc 13,15  no desferma en dissabte son bou  o son ase de la menjadora, i no el mena a  
Lc 14,5  entre vosaltres que veent son bou  o son ase caigut en un pou no el tragui  
Lc 14,12  convidat: –Quan dónies un dinar  o un sopar, no convidis a tos amics, ni a  
Lc 16,13 criat pot servir a dos amos; perquè  o avorrirà a l’un i amarà a l’altre, o  
Lc 16,13  a l’un i amarà a l’altre,  o s’aficionarà a un i despreciarà a l’  
Lc 17,7  tenint un servo que llaura  o guarda bestiar, tant prest com torna del 
Lc 17,21  21 ni diran: “Veu’s-el aquí”,  o “Veu’s-el allí.” Puix, mirau, lo  
Lc 17,23  23 I vos diran: “Veu’s-el aquí”  o “Veu’s-el allí”: no hi vullau anar,  
Lc 18,29  hi ha ningú que haja deixat casa,  o pares, o germans, o muller, o fills, per 
Lc 18,29  que haja deixat casa, o pares,  o germans, o muller, o fills, per lo Regne 
Lc 18,29  deixat casa, o pares, o germans,  o muller, o fills, per lo Regne de Déu, 30 
Lc 18,29 casa, o pares, o germans, o muller,  o fills, per lo Regne de Déu, 30 que no  
Lc 20,2  autoritat fas tu aquestes coses  o qui és lo qui t’ha donat semblant  
Lc 20,4 4 lo baptisme de Joan, ¿era del cel  o dels homes? 5 Mes ells pensaven entre si 
Lc 20,22  és lícit pagar lo tribut al Cèsar,  o no? 23 I ell, coneixent sa mala fe, los  
Lc 22,27  major, lo qui està sentat a taula  o lo qui serveix? ¿No és major lo qui està 
Jn 2,6  cada una de les quals cabien dues  o tres mesures. 7 Jesús los digué: –Ompliu 
Jn 4,27  li digué: “Què li preguntau?”,  o: “Per què parlau ab ella?” 28 La dona,  
Jn 6,19  remat com cosa de vint-i-cinc  o trenta estadis, veuen a Jesús que  
Jn 7,17  per la doctrina si és de Déu  o si jo parlo de mi mateix. 18 Qui parla  
Jn 7,48  48 Acàs algun dels prínceps  o dels fariseus ha cregut en ell? 49  
Jn 9,2  –Rabbí, qui ha pecat, est  o sos pares, perquè haja nat cego? 3 Jesús 
Jn 13,29  lo que necessitem per a la festa»,  o que donàs alguna cosa als pobres. 30  
Jn 18,34  respongué: –Dius això de tu mateix  o altres t’ho han dit de mi? 35 Replicà  
Ac 1,7  toca a vosaltres lo saber lo temps  o els moments que posà lo Pare en son  
Ac 4,7  los preguntaren: –Ab quin poder,  o en nom de qui haveu vosaltres fet això?  
Ac 4,34  perquè tots quants posseïen camps  o cases les venien i portaven lo preu d’  
Ac 5,38 deixeu estar, perquè si est consell  o aquesta obra és dels homes, se disoldrà; 
Ac 7,49  m’edificareu? –diu lo Senyor–,  ¿o quin és lo lloc de mon repòs? 50 No féu 
Ac 8,34 digué això lo profeta, de si mateix  o d’algun altre? 35 Llavors Felip, obrint 
Ac 9,2  d’aquesta professió, homes  o dones. 3 I anant pel camí, succeí que  
Ac 10,28  per a un jueu lo juntar-se  o acercar-se a un estranger; emperò Déu  
Ac 10,28  que a ningun home anomenàs comú  o impur. 29 I per això he vingut sens  
Ac 17,21  lo temps en res més que en contar  o escoltar novedats. 22 Pau, doncs, posat  
Ac 17,29  divinitat és semblant no a l’or,  o plata, o pedra treballada ab art o  
Ac 17,29  és semblant no a l’or, o plata,  o pedra treballada ab art o indústria de  
Ac 17,29  o plata, o pedra treballada ab art  o indústria de l’home. 30 I Déu,  
Ac 18,14 als jueus: –Si fos una cosa iniqua,  o un crim enorme, vos oiria en justícia,  
Ac 23,9  home; i si li ha parlat un esperit  o un àngel, no pugnem contra Déu. 10 I per 
Ac 23,29 ell delicte algú que meresqués mort  o presó. 30 I quan me digueren que els  
Ac 25,11 bé. 11 I si els he fet algun agravi  o cosa digna de mort, no rehuso lo morir;  
Ac 28,21  dels germans vingué a avisar-nos  o a dir-nos mal de tu. 22 Emperò  
Rm 3,1 Quins ventatges té, doncs, lo jueu,  o de quin profit és la circumcisió? 2 De  
Rm 4,9  en la circumcisió tan solament,  o en la incircumcisió també? Puix diem que 
Rm 4,10 li fou imputada, estant circumcidat  o incircumcidat? No en la circumcisió,  
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Rm 6,16  sou servos del mateix a qui obeïu,  o del pecat per a mort, o de l’obediència 
Rm 6,16  qui obeïu, o del pecat per a mort,  o de l’obediència per a justícia? 17 Mes, 
Rm 8,35  l’amor de Cristo? ¿La tribulació,  o l’angústia, o la fam, o la desnuesa, o  
Rm 8,35  ¿La tribulació, o l’angústia,  o la fam, o la desnuesa, o los perills, o  
Rm 8,35  o l’angústia, o la fam,  o la desnuesa, o los perills, o la  
Rm 8,35  angústia, o la fam, o la desnuesa,  o los perills, o la persecució, o l’  
Rm 8,35  fam, o la desnuesa, o los perills,  o la persecució, o l’espasa? 36 Així com  
Rm 8,35  o los perills, o la persecució,  o l’espasa? 36 Així com està escrit:  
Rm 11,34  comprengué l’ànimo del Senyor?,  o qui fou son conseller? 35 O qui li ha  
Rm 12,6  la gràcia que ens ha estat donada;  o de profecia, que devem usar segons la  
Rm 12,7  segons la proporció de la fe; 7  o de ministeri, ministrant; o lo qui  
Rm 12,7  fe; 7 o de ministeri, ministrant;  o lo qui ensenya, en doctrina; 8 lo qui  
Rm 14,4  altre? Per a son amo està en peus,  o cau; emperò ferm estarà, perquè poderós  
Rm 14,13  ans bé pensau en no posar ensopec  o escàndol al germà. 14 Sé, i estic  
Rm 14,21 ni cosa en què ton germà encepèguia  o s’escandalísia o se tórnia flac. 22  
Rm 14,21  germà encepèguia o s’escandalísia  o se tórnia flac. 22 Tens tu fe? Ten-la  
1Co 3,4  sou homes? Puix, ¿qui és Apolo,  o qui és Pau? 5 Ministres d’aquell en qui 
1Co 3,22 Cefas, sia món, sia vida, sia mort,  o lo present, o lo futur, tot és vostre.  
1Co 3,22  sia vida, sia mort, o lo present,  o lo futur, tot és vostre. 23 I vosaltres, 
1Co 4,3  importa ser judicat de vosaltres,  o de judici humà, puix ni jo em judico a  
1Co 4,21  ¿Vindré a vosaltres ab bastó,  o ab amor i ab esperit de mansuetud? 5,Tit 
1Co 5,10  ab los fornicadors d’aquest món,  o ab los avaros, o lladres, o que adoren  
1Co 5,10  d’aquest món, o ab los avaros,  o lladres, o que adoren ídols, perquè en  
1Co 5,10  món, o ab los avaros, o lladres,  o que adoren ídols, perquè en tal cas  
1Co 5,11  algú apellidat germà és fornicari  o avaro o idòlatra o maldient o embriac o  
1Co 5,11  germà és fornicari o avaro  o idòlatra o maldient o embriac o  
1Co 5,11  és fornicari o avaro o idòlatra  o maldient o embriac o rapinyador; ab un  
1Co 5,11  o avaro o idòlatra o maldient  o embriac o rapinyador; ab un home  
1Co 5,11  o idòlatra o maldient o embriac  o rapinyador; ab un home semblant, ni  
1Co 7,11  si es separa, se quédia sens casar  o se reconciliï ab son marit; i el marit  
1Co 7,15  se separa, sepàries; puix lo germà  o la germana no estan subjectes a  
1Co 9,8  dic jo aquestes coses com a home?;  ¿o no diu també lo mateix la Llei? 9 Puix  
1Co 10,19  ¿Dic que l’ídol és alguna cosa,  o que lo que ha estat sacrificat als ídols 
1Co 10,31  dono gràcies? 31 Doncs, si menjau,  o si beveu, o si feu qualsevol altra cosa, 
1Co 10,31  31 Doncs, si menjau, o si beveu,  o si feu qualsevol altra cosa, feu-ho  
1Co 11,4 de Cristo. 4 Tot home que fa oració  o profetisa ab lo cap cobert, deshonra son 
1Co 11,5  cap. 5 I tota dona que fa oració  o profetisa ab lo cap descobert, deshonra  
1Co 11,6 la dona lo tallar-se los cabells,  o rapar-se, cúbria’s lo cap. 7 L’home, 
1Co 11,27  qualsevol que méngia aquest pa  o bèguia lo calze del Senyor indignament,  
1Co 12,26  tots los membres pateixen ab ell;  o si un membre és honrat, tots los membres 
1Co 13,1  caritat só com coure que ressona  o campana que dringa. 2 Encara que jo  
1Co 14,6  aprofitaré, a no ser que us pàrlia  o en revelació, o en ciència, o en  
1Co 14,6  ser que us pàrlia o en revelació,  o en ciència, o en profecia, o en  
1Co 14,6  o en revelació, o en ciència,  o en profecia, o en doctrina? 7 I  
1Co 14,6  o en ciència, o en profecia,  o en doctrina? 7 I certament que fins les  
1Co 14,7 distingirà lo que es toca ab flauta  o lo que ab arpa? 8 Puix si la trompeta  
1Co 14,23  tots ab llengües, entren ignorants  o infiels, ¿no diran que haveu perdut lo  
1Co 14,24  tots profetisen i entra un infiel  o un ignorant, ell de tots és convençut i  
1Co 14,27  desconeguda, pàrlien així dos,  o al més tres, i per torn, i un  
1Co 14,29  En quant als profetes, pàrlien dos  o tres, i els demés que judíquien. 30 I si 
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1Co 14,36  paraula de Déu isqué de vosaltres,  o vingué a vosaltres sols? 37 Si algú se  
1Co 14,37 sols? 37 Si algú se té per profeta,  o espiritual, reconèguia que les coses que 
1Co 15,35 dirà: «Com ressuscitaran los morts,  o ab quin cos vindran?» 36 Neci, lo que tu 
1Co 15,37  que ha de nàixer, sinó lo gra nu,  o de blat o d’altra llavor. 38 Mes Déu li 
1Co 15,37  nàixer, sinó lo gra nu, o de blat  o d’altra llavor. 38 Mes Déu li dóna lo  
2Co 3,1  alabar-nos a nosaltres mateixos,  o tenim necessitat, com alguns, de cartes  
2Co 3,1  de recomendació per a vosaltres,  o de vosaltres? 2 Vosaltres carta nostra  
2Co 5,9  Senyor. 9 I per això nos esforçam,  o siam presents, o siam ausents, a ser-  
2Co 5,9 això nos esforçam, o siam presents,  o siam ausents, a ser-li acceptes. 10  
2Co 5,10 qual rèbia, segons lo que ha fet bo  o mal, estant en son propi cos. 11  
2Co 10,12 ens atrevim a fer-nos del número,  o comparar-nos ab alguns que s’alaben a 
2Co 11,4  que nosaltres no havem predicat,  o si rebeu altre Esperit que vosaltres no  
2Co 11,4  que vosaltres no haveu rebut,  o altre evangeli que no haveu abraçat,  
2Co 11,16  ningú em tinga per imprudent,  o si no, teniu-me enhorabona per  
2Co 12,2 anys ha fou arrebatat –si en lo cos  o fora del cos, no ho sé; Déu ho sap– fins 
2Co 12,3  aquest tal home –si fou en lo cos  o fora del cos, no ho sé; Déu ho sap– 4  
2Co 13,1  a vosaltres. «En la boca de dos  o tres testimonis serà confirmada tota  
Ga 1,8  encara que nosaltres mateixos,  o un àngel del cel, vos anunciàs un altre  
Ga 1,10  Puix, ¿persuadesc jo ara als homes  o a Déu? ¿O cerco jo agradar als homes?  
Ga 2,2  per temor de que jo no corregués  o no hagués corregut en va. 3 Mes ni Tito  
Ga 3,2 l’Esperit per les obres de la Llei  o per la predicació de la fe? 3 ¿Tan necis 
Ga 3,5  ¿ho fa per les obres de la Llei  o per la predicació de la fe? 6 Així com  
Ga 4,9  9 Mes ara, havent conegut a Déu  o, ans bé essent coneguts de Déu, ¿com és  
Ef 5,5 saber i entendre que tot fornicari,  o deshonest, o avaro, lo qual és  
Ef 5,5  que tot fornicari, o deshonest,  o avaro, lo qual és idolatria, no té  
Fl 1,18  maneres predicat, sia en pretext  o en veritat: i en això me regositjo, i  
Fl 1,27  per a què, vaja a veure-us  o estiga ausent, oiga de vosaltres que  
Col 1,16  e invisibles, ja sien tronos,  o dominacions, o principats, o potestats;  
Col 1,16  ja sien tronos, o dominacions,  o principats, o potestats; totes foren  
Col 1,16  o dominacions, o principats,  o potestats; totes foren criades per ell  
Col 1,20  les coses que hi ha en la terra,  o les que hi ha en lo cel. 21 I vosaltres, 
Col 2,16  ningú vos judíquia per lo menjar,  o per lo beure, o per respecte del dia de  
Col 2,16  per lo menjar, o per lo beure,  o per respecte del dia de festa, o de  
Col 2,16  o per respecte del dia de festa,  o de novilluni, o de dissabtes; 17 que són 
Col 2,16  del dia de festa, o de novilluni,  o de dissabtes; 17 que són sombra de les  
1Te 2,19  Perquè, qual és nostra esperança,  o nostre goig, o corona de glòria? ¿Per  
1Te 2,19 és nostra esperança, o nostre goig,  o corona de glòria? ¿Per ventura no sou  
2Te 2,4  sobre tot lo que s’anomena Déu,  o que s’adora, de manera que s’assentarà 
2Te 2,15  les tradicions que aprenguéreu,  o per paraula o per carta nostra. 16 I el  
2Te 2,15  que aprenguéreu, o per paraula  o per carta nostra. 16 I el mateix Senyor  
1Tm 2,9  i no ab los cabells rissats,  o ab or, o perles, o vestits costosos, 10  
1Tm 2,9 no ab los cabells rissats, o ab or,  o perles, o vestits costosos, 10 sinó com  
1Tm 2,9 cabells rissats, o ab or, o perles,  o vestits costosos, 10 sinó com correspon  
1Tm 5,4  4 I si alguna viuda tingués fills  o néts, aprenga primerament a ben governar 
1Tm 5,19  rèbies acusació sinó davant de dos  o tres testimonis. 20 Als que pèquien,  
1Tm 6,Tit  sirvents obeesquen als amos, sien  o no cristians. Sobre los falsos mestres.  
Tt 3,12  12 Quan jo t’enviï Artemas  o a Tiquic, dóna’t pressa a venir a mi a  
Flm 18  18 I si t’ha fet algun dany  o te deu alguna cosa, posa-ho en mon  
He 2,6  home que així te recordes d’ell?,  o lo fill de l’home que així lo visites?  
He 4,9  9 Per consegüent, queda un repòs,  o dissabte, per a lo poble de Déu. 10  
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He 6,Tit  molt favorits de Déu, perden la fe  o s’abandonen als vicis. Parla contra la  
He 10,28  de Moisès, sent-li provat ab dos  o tres testimonis, mor sens misericòrdia  
He 12,16  de que no hi haja ningun fornicari  o profà, com Esaú, lo qual per un bocí  
Jm 2,3  al pobre: «Esta’t tu allí en peu,  o senta’t aquí, davall la peanya de mos  
Jm 2,15 la fe salvar-lo? 15 I si un germà  o una germana estiguessen desnusos i  
Jm 4,11  Lo qui diu mal de son germà,  o judica a son germà, diu mal de la Llei i 
Jm 4,13  Anau, vosaltres que dieu: «Avui  o demà anirem a aquella ciutat [*],  
Jm 4,15  i si visquéssem, farem això,  o allò.» 16 Emperò ara vos regositjau en  
1Pe 1,11  vosaltres; 11 escodrinyant quan  o en quin punt de temps la significava l’ 
1Pe 2,14  ja sia al rei, com a superior, 14  o als governadors, com enviats per ell per 
1Pe 3,3  de les quals no sia exterior,  o cabells rissats, o adornos d’or, o gala 
1Pe 3,3 no sia exterior, o cabells rissats,  o adornos d’or, o gala en sos vestits, 4  
1Pe 3,3 o cabells rissats, o adornos d’or,  o gala en sos vestits, 4 sinó sia l’home  
1Pe 4,15 ningú de vosaltres com un homicida,  o un lladre, o un maldient, o un curiós en 
1Pe 4,15  com un homicida, o un lladre,  o un maldient, o un curiós en los negocis  
1Pe 4,15  o un lladre, o un maldient,  o un curiós en los negocis d’altre. 16  
Ap Inc sigles. Amén. Ap Inc L’Apocalipsi  o Revelació de l’apòstol sant Joan 1,Tit  
Ap 3,15  ni calent. Baldament fosses fred  o calent! 16 Emperò perquè ets tebi, que  
Ap 13,16 tinguessen un senyal en sa mà dreta  o en sos fronts. 17 I que ningun home  
Ap 13,17 17 I que ningun home pogués comprar  o vendre, sinó aquell que té lo senyal, o  
Ap 13,17  sinó aquell que té lo senyal,  o lo nom de la bèstia, o lo número de son  
Ap 13,17  lo senyal, o lo nom de la bèstia,  o lo número de son nom. 18 Aquí hi ha  
Ap 14,9  i prengués la senyal en son front  o en sa mà, 10 aquest beurà també del vi  
Ap 20,4  ni reberen sa marca en sos fronts,  o en ses mans; i visqueren i regnaren ab  
Ap 21,27  ni ningú que comètia abominació  o mentida, sinó solament los que estan  
Ap 22,Tit Jerusalem, i ab ella, l’Apocalipsi  o la Revelació de Jesucrist a son deixeble 
Mt 7,4  i no veus la biga en lo teu? 4  O, ¿com és que dius a ton germà: “Deixa,  
Mt 7,9  i al que truca, se li obrirà. 9  O ¿qui de vosaltres és l’home a qui  
Mt 7,10  son fill pa li dóna una pedra? 10  O si li demana un peix, li dóna una serp?  
Mt 12,5  sinó solament als sacerdots? 5  ¿O no haveu llegit en la Llei que en los  
Mt 12,29  a vosaltres lo Regne de Déu. 29  »O com podrà entrar ningú en la casa d’un 
Mt 12,33  aquest sigle, ni en lo venider. 33  O vosaltres feu l’arbre bo i son fruit  
Mt 16,26  tot lo món si perd sa ànima?  O què donarà l’home en canvi de sa ànima? 
Mt 18,32  lo cridà son amo i li digué:  »–O criat pervers! Jo et perdoní tot lo  
Mt 25,39  o desnú, i vos vestírem? 39  ¿O quan vos vegérem malalt, i en la presó, 
Mc 4,30 –A què assemblarem lo Regne de Déu?  O ab quina paràbola lo compararem? 31 És  
Mc 8,37  tot lo món i perd sa ànima? 37  O, què donarà en canvi l’home per sa  
Lc 6,42  de la biga que tens en ton ull? 42  O com pots dir a ton germà: “Deixa’m-te 
Lc 9,41  41 I responent Jesús digué:  –O raça infiel i malvada! Fins a quan  
Lc 11,11  donarà ell per ventura una pedra?  O si demana un peix, li donarà una serp en 
Lc 11,12 donarà una serp en lloc de peix? 12  O si demanàs un ou, li donarà tal vegada  
Lc 14,31  però no ha pogut concloure.” 31  »O qui és lo rei que, volent eixir a  
Lc 15,8  que no necessiten penitència. 8  »O qui és la dona que, tenint deu dracmes, 
Ac 3,12  per què us meravellau d’això?  O per què fixau los ulls en nosaltres, com 
Ac 7,28 príncep i jutge sobre nosaltres? 28  ¿O per ventura vols matar-me com matares 
Rm 2,4  t’escaparàs del judici de Déu? 4  ¿O menysprees les riqueses de sa bondat i  
Rm 9,21 ha fet: «Per què em feres així?» 21  O no té potestat l’oller de fer d’una  
Rm 10,7 és, a baixar de lo alt a Cristo). 7  O: «Qui baixarà a l’abisme?» (ço és, per  
Rm 11,35  o qui fou son conseller? 35  O qui li ha donat a ell primer, per a què  
Rm 14,10 I tu, per què judiques a ton germà?  O tu, per què desprècies a ton germà? Puix 
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1Co 1,13 Pau fou crucificat per a vosaltres?  ¿O haveu estat batejats en nom de Pau? 14  
1Co 9,6  els germans del Senyor, i Cefas? 6  ¿O jo solament i Bernabé no tenim potestat 
1Co 9,10  té Déu cuidado dels bous? 10  ¿O diu això també per nosaltres? Sí,  
1Co 11,22 no teniu cases a on menjar i beure?  ¿O despreciau la Iglésia de Déu i  
2Co 1,17  això, ¿usí, acàs, de lleugeresa?  ¿O les coses que jo proposo, les proposo  
2Co 6,15  té la llum ab les tenebres? 15  O quina concòrdia té Cristo ab Belial? O  
2Co 6,15  concòrdia té Cristo ab Belial?  O quina part té lo fiel ab l’infiel? 16 O 
2Co 6,16  part té lo fiel ab l’infiel? 16  O quina consonància hi ha entre el temple  
2Co 11,7  donat a conèixer a vosaltres. 7  ¿O per ventura he comès jo alguna ofensa,  
2Co 12,19  i per unes mateixes petjades? 19  ¿O pensau encara que ens escusam ab  
2Co 13,5  si estau en la fe, provau-vos.  ¿O no us coneixeu vosaltres mateixos que  
Ga 1,10  jo ara als homes o a Déu?  ¿O cerco jo agradar als homes? Perquè,  
Mc 6,52  lo dels pans, puix son cor estava  obcecat. 53 I quan estigueren a l’altra  
Mc 8,17  coneixeu ni enteneu? Encara teniu  obcecat vostre cor? 18 Tenint ulls, no  
Rm 11,7  ho ha conseguit, i els demés foren  obcecats 8 (conforme està escrit: «Déu los 
Mt 1,5  a Booz. I Booz engendrà de Rut a  Obed. I Obed engendrà a Jessè. I Jessè  
Mt 1,5  I Booz engendrà de Rut a Obed. I  Obed engendrà a Jessè. I Jessè engendrà a  
Lc 3,32  que ho fou de Jessè, que ho fou d’ Obed, que ho fou de Booz, que ho fou de  
Rm 5,19  molts seran fets justos per l’ obediència d’un sol. 20 Puix la Llei  
Rm 6,16  o del pecat per a mort, o de l’ obediència per a justícia? 17 Mes, gràcies 
Rm 15,18 fet per medi meu, per a portar a l’ obediència als gentils, ab paraules i  
Rm 16,19  cors dels senzills. 19 Puix vostra  obediència està divulgada per totes parts, 
2Co 7,15  vosaltres, quan se recorda de l’ obediència de tots vosaltres, de com lo  
2Co 10,5  a cautiveri tot enteniment en  obediència de Cristo; 6 i tenint a la mà  
2Co 10,6  tota desobediència quan vostra  obediència sia complerta. 7 ¿Mirau  
Fl 2,Tit  fraternal, a la humilitat i a l’ obediència ab l’exemple de Jesucrist.  
Flm 21  21 Tenint jo confiança en ta  obediència, t’he enviat esta carta meva  
He 5,8  per les coses que patí aprengué  obediència. 9 I així fet perfet, vingué a  
1Pe 5,Tit  moderació. Encarrega als joves l’ obediència i la humilitat. Amonesta a tots 
Fl 2,8 home. 8 S’humillà a si mateix, fet  obedient fins a la mort, i mort de creu. 9 
1Co 16,16  al servei dels sants), 16 que siau  obedients a eixos tals i a tot aquell que  
2Co 2,9 fi d’experimentar si vosaltres sou  obedients en totes les coses. 10 Aquell a  
Ef 6,5  del Senyor. 5 Criats, siau  obedients als que són vostres senyors  
Fl 2,12  meus, aixís com fóreu sempre  obedients, treballau ab temor i tremolant  
Tt 2,5  a tenir cuidado de casa, benignes,  obedients a sos marits, per a què no sia  
Tt 2,9  9 Exhorta als sirvents a que sien  obedients a sos amos, donant-los gust en 
He 12,Tit ab fortalesa les afliccions i a ser  obedients a la llei del Senyor. 1 I per  
1Pe 1,14  de Jesucrist. 14 Així, com fills  obedients, no conformant-vos ab los  
1Pe 2,18  honra al rei. 18 Sirvents, siau  obedients als amos ab tot temor, no tan  
1Pe 3,1  1 Així mateix, les mullers sien  obedients a sos marits, a fi de que si  
Mt 8,27  és aquest a qui los vents i lo mar  obeeixen? 28 I havent passat Jesús des de  
Mc 1,27  impurs mana ab autoritat i l’ obeeixen. 28 I luego s’espargí sa fama  
Mc 4,40 un a l’altre: –Qui és aquest a qui  obeeixen fins lo vent i lo mar? 5,Tit  
Lc 8,25  així mana als vents i al mar i l’ obeeixen? 26 I navegaren al territori dels 
Ac 5,32 qual ha donat Déu a tots los que l’ obeeixen. 33 I quan oigueren això,  
Rm 2,8  que són amics de disputes i que no  obeeixen a la veritat, sinó que obeeixen a 
Rm 2,8  no obeeixen a la veritat, sinó que  obeeixen a la injustícia, ira i  
2Te 1,8 que no coneixen a Déu i dels que no  obeeixen a l’evangeli de nostre Senyor  
He 5,9  eterna per a tots aquells que l’ obeeixen, 10 cridat per Déu pontífice  
1Pe 3,1  marits, a fi de que si alguns no  obeeixen la paraula, puguen també, sens la 
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Rm 1,5 la gràcia i l’apostolat, perquè s’ obeesca la fe en totes les nacions per son 
1Tm 6,Tit  6,Tit Capítol VI Los sirvents  obeesquen als amos, sien o no cristians.  
Tt 3,1 prínceps i a les potestats, que els  obeesquen, que estiguen apercebits per a  
Jm 3,3  la boca dels cavalls per a què ens  obeesquen, governam també tot lo cos d’  
He 11,8 després havia de rebre en herència,  obeí i partí sens saber a on anava. 9 Per  
Ac 6,7  I una gran multitud de sacerdots  obeïa també a la fe. 8 I Esteve, ple de  
1Pe 3,6  sos propis marits. 6 Així com Sara  obeïa a Abraham, apellidant-lo senyor;  
1Pe 1,22 que haveu purificat vostres ànimes,  obeint la veritat per medi de l’Esperit  
Ac 5,29  els apòstols, digueren: –És precís  obeir a Déu primer que als homes. 30 Lo  
Ac 7,39 -nos-les. 39 A qui no volgueren  obeir nostres pares, ans bé lo refusaren,  
Rm 6,12  cos mortal, de modo que hajau d’ obeir-lo en ses concupiscències. 13 Ni  
Rm 6,16  a qui us oferiu per servos per a  obeir-lo, sou servos del mateix a qui  
Rm 16,26  declarat a totes les nacions per a  obeir a la fe, 27 a Déu que és sol savi, a 
Ga 3,1  qui us ha hetxissat per a no  obeir la veritat, davant los ulls dels  
1Pe 1,2  santificació de l’Esperit, per a  obeir i ser aspergits ab la sang de  
Lc 17,6  i trasplanta’t al mar”, i vos  obeirà. 7 »¿I qui de vosaltres, tenint un  
He 12,9  i els miràvem ab respecte, ¿no  obeirem molt més al Pare dels esperits i  
2Te 3,14  canseu de fer bé. 14 I si algú no  obeís lo que ordenam per nostra carta,  
Ga 5,7  corríeu bé! ¿Qui us ha impedit que  obeísseu a la veritat? 8 Aquesta persuasió 
Rm 6,17  servos del pecat, emperò haveu  obeït de cor aquella forma de doctrina a  
Rm 10,16 coses bones!» 16 Emperò no tots han  obeït a l’evangeli; perquè Isaïes diu:  
He 3,Tit  Moisès, i per lo tant, deu ser  obeït sens contradicció per a què no siam  
Rm 6,16  -lo, sou servos del mateix a qui  obeïu, o del pecat per a mort, o de l’  
Ef 6,1  en l’oració. 1 Fills,  obeïu a vostres pares en lo Senyor, perquè 
Col 3,20  les tracteu ab asperesa. 20 Fills,  obeïu a vostres pares en tot, puix això és 
Col 3,22  tórnien pussiŀlànims. 22 Sirvents,  obeïu en totes coses a vostres amos segons 
He 13,17  Déu s’agrada de tals ofertes. 17  Obeïu a vostres superiors i estau-los  
Mc 15,46 i el posà en un sepulcre que estava  obert en la roca, i arrimà una llosa a la  
Lc 23,53 un llençol i lo posà en un sepulcre  obert en una roca en lo qual ningú hi  
Jn 1,51  en veritat vos dic que veureu  obert lo cel, i sobre lo Fill de l’home,  
Jn 9,10  li digueren: –Com és que se t’han  obert los ulls? 11 Respongué: –Aquell home 
Jn 9,17 cego: –I tu, què dius del que t’ha  obert los ulls? I ell respongué: –Que és  
Jn 9,21  ho sabem ni tampoc sabem qui li ha  obert los ulls. Té l’edat, preguntau-  
Jn 9,30 d’a on és aquest i, ab tot, ell ha  obert mos ulls. 31 Lo que sabem és que Déu 
Jn 9,32  no s’ha oït jamai que ningú haja  obert los ulls a un cego de naixement. 33  
Ac 5,23  de les portes, mes havent-les  obert no trobàrem ningú dins. 24 I quan  
Ac 10,11  en un èxtasis. 11 I vegé lo cel  obert i que baixava envers ell un vas com  
Ac 12,16  continuà trucant, i havent-li  obert, lo vegeren i quedaren pasmats. 17 I 
Ac 14,26  Déu havia fet ab ells, i com havia  obert la porta de la fe als gentils. 27 I  
1Co 16,9  a Pentecostes. 9 Perquè se m’ha  obert una porta gran i eficaç, i los  
Ap 5,8  en lo trono. 8 I quan hagué  obert lo llibre, los quatre animals i los  
Ap 6,3  per a vèncer. 3 I quan ell hagué  obert lo segon sello, oiguí al segon  
Ap 6,9 bèsties de la terra. 9 I quan hagué  obert lo quint sello, vegí sota de l’  
Ap 10,2  foc. 2 I tenia en sa mà un llibret  obert; i posà son peu dret sobre el mar, i 
Ap 10,8 ab mi i deia: –Vés i pren lo llibre  obert de mà de l’àngel que està sobre el  
Ap 19,11  de profecia. 11 I vegí lo cel  obert, i aparegué un cavall blanc; i el  
Ap 20,12  i foren oberts los llibres; i fou  obert un altre llibre, que és lo llibre de 
Ap 8,Tit  de sos ulls. 8,Tit Capítol VIII  Obert ja lo setè sello, s’apareixen set  
Lc 19,48 puix tot lo poble estava ab la boca  oberta escoltant-lo. 20,Tit Capítol XX  
Rm 3,13  bé, ni tan sols un. 13 Sepultura  oberta és sa gorja; ab ses llengües han  
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2Co 2,12  l’evangeli de Cristo i em fou  oberta una porta en lo Senyor, 13 no  
2Co 6,11  11 Oh, corintis! Nostra boca està  oberta per a vosaltres, nostre cor s’és  
Ap 3,8  aquí, jo posí davant teu una porta  oberta que ningú pot tancar; perquè tens  
Ap 4,1 d’això mirí, i veus aquí una porta  oberta en lo cel, i la primera veu que  
Jn 13,21  se torbà en son esperit, i declarà  obertament dient: –En veritat, en veritat  
Jn 16,25  ab paràboles, sinó que us parlaré  obertament del Pare. 26 En aquell dia  
Mc 7,35 “Obriu’s!” 35 I a l’instant foren  obertes ses orelles i quedà desfeta la  
Ac 16,27 despertat l’escarceller, quan vegé  obertes les portes de la presó, desembeinà 
Mt 2,11  i postrant-se l’adoraren, i  oberts sos tresors, li oferiren dons: or,  
Mc 1,10  seguit de l’aigua, vegé los cels  oberts i a l’Esperit en figura de paloma  
Ac 7,56  56 I digué: –Aquí veig los cels  oberts, i al Fill de l’home que està en  
Ac 9,8  8 I Saulo s’alçà de terra, i  oberts los ulls no veia res. I ells,  
Ap 20,12  en peu davant del trono, i foren  oberts los llibres; i fou obert un altre  
Rm 9,25  i “amada” a la que no era amada, i  “objecte de misericòrdia” al que no havia  
Lc 14,23  »–Vés als camins i als cercats, i  obliga’ls a entrar per a què s’ómplia ma 
Lc 22,6 una cantitat de diner. 6 I Judes s’ obligà i buscava l’oportunitat d’  
Ac 16,15  en ma casa i quedau’s allí. I nos  obligà a això. 16 Succeí, doncs, que anant 
Tt 2,Tit  sexos, edats i condicions, i l’ obligació que té de donar-los bon  
Rm 12,11  11 No siau peresosos en vostres  obligacions; ans bé siau fervorosos en  
Ef 6,Tit  a son marit. 6,Tit Capítol VI  Obligacions respectives dels fills i dels  
1Tm 1,Tit  caritat, que és lo fi de la Llei.  Obligacions del ministeri episcopal. 1  
1Co 7,37  lo qui està ferm en son cor, no  obligant-li la necessitat, ans bé tenint 
Ac 7,19  afligí a nostres pares fins a  obligar-los a abandonar sos infants, a  
Mt 27,32 home de Cirene, per nom Simó, a qui  obligaren a que carregàs ab la creu de  
Lc 23,17 d’haver-lo castigat. 17 I estava  obligat a entregar-los llibre a un en lo 
Ac 23,14  i digueren: –Nosaltres nos havem  obligat, baix de maledicció, a no tastar  
1Co 9,16  de què gloriar-me, perquè estic  obligat a això: puix ai de mi, si jo no  
Ga 5,3 tot home que és circumcís, que està  obligat a fer tota la Llei. 4 Oh,  
Ga 2,14 gentils i no com los jueus, per què  obligues als gentils a que visquen com los 
Mt 5,41 -li també la capa. 41 I al que t’ oblíguia a anar carregat mil passos, vés  
Mt 1,Tit  de Jesucrist. Sa concepció per  obra de l’Esperit Sant i son naixement. 1 
Mt 9,Tit  cegos. Cura a un esperitat mut i  obra altres miracles. Paràbola de la  
Mt 26,10  dona? Puix ha fet ab mi una bona  obra. 11 Perquè sempre teniu pobres ab  
Mc 1,Tit  Pere i altres deixebles. Jesucrist  obra vàrios miracles. 1 Principi de l’  
Mc 6,Tit  de menjar. 6,Tit Capítol VI Jesús  obra pocs miracles en sa pàtria, castigant 
Mc 6,2  li ha donat, i tals meravelles com  obra per ses mans? 3 ¿No és aquest lo  
Mc 14,6 -la, per què la molestau? Una bona  obra ha fet ella ab mi. 7 Perquè sempre  
Jn 3,20  eren males. 20 Puix tot aquell que  obra mal avorreix la llum, i no s’acerca  
Jn 3,21  no sien reprovades. 21 Emperò qui  obra veritat s’acerca a la llum a fi de  
Jn 4,34  per a què dónia compliment a sa  obra. 35 ¿No dieu vosaltres que encara hi  
Jn 6,29 29 Respongué Jesús i els digué: –L’ obra de Déu és que vosaltres cregau en  
Jn 6,30 per a què vejam i vos cregam? Quina  obra feu vós? 31 Nostres pares menjaren lo 
Jn 7,21  Jesús i els digué: –He fet una  obra i tots vos ne meravellau. 22 Per això 
Jn 10,33 jueus: –No t’apedregam per ninguna  obra bona, sinó per la blasfèmia, i  
Jn 17,4  sobre la terra; tinc acabada l’ obra que m’encarregàreu fer. 5 I ara  
Ac 5,38  perquè si est consell o aquesta  obra és dels homes, se disoldrà; 39 però  
Ac 6,3  als quals encarregarem aquesta  obra. 4 I nosaltres atendrem contínuament  
Ac 10,35  nació, aquell que el tem i  obra justícia, és de son agrado. 36 Déu  
Ac 13,2  -me a Saulo i a Bernabé per a l’ obra a què els he destinat. 3 I quan  
Ac 13,41  desapareixeu! Perquè jo obro una  obra en vostres dies, obra que no creureu  
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Ac 13,41  jo obro una obra en vostres dies,  obra que no creureu vosaltres si algú vos  
Ac 14,25  a la gràcia de Déu per a l’ obra que havien acabat. 26 I havent  
Ac 15,38  i no els havia acompanyat en l’ obra. 39 I hi hagué tal dissensió entre  
Rm 2,9  l’ànima de qualsevol home que  obra mal, del jueu primerament, i també  
Rm 2,15  Llei, 15 los quals manifesten l’ obra de la Llei escrita en son cor, donant 
Rm 4,5  sinó per deute. 5 Emperò al que no  obra, i creu en aquell que justifica a l’ 
Rm 4,15 promesa anuŀlada. 15 Perquè la Llei  obra ira; puix a on no hi ha Llei, tampoc  
Rm 5,3  sabent que la tribulació  obra paciència, 4 i la paciència, prova, i 
Rm 11,6  ja no per gràcia; altrament l’ obra ja no és obra. 7 Què, doncs? Israel  
Rm 11,6  gràcia; altrament l’obra ja no és  obra. 7 Què, doncs? Israel no ha conseguit 
Rm 13,10  com a tu mateix.» 10 La caritat no  obra mal contra el proïsme, i així la  
Rm 14,20 No vulles per un menjar destruir l’ obra de Déu. Totes les coses en veritat  
1Co 3,13  herba, palla, 13 serà manifesta l’ obra de cada u; perquè el dia del Senyor  
1Co 3,13 descobrirà en lo foc; i qual sia l’ obra de cada u, ho provarà lo foc. 14 Si  
1Co 3,14  provarà lo foc. 14 Si permaneix l’ obra del que edificà sobre, rebrà  
1Co 3,15  sobre, rebrà gallardó. 15 Si l’ obra de l’home se crema, sofrirà pèrdua;  
1Co 9,1  Senyor nostre? ¿No sou vosaltres  obra meva en lo Senyor? 2 I encara que per 
1Co 12,6  emperò un mateix és lo Déu que  obra totes les coses en tots. 7 Mes la  
1Co 12,11  11 Mes totes aquestes coses les  obra un sol i mateix Esperit, repartint a  
1Co 13,4  la caritat no és envejosa, ni  obra temeràriament, ni s’ensuperbeix. 5  
1Co 15,58  i constants, abundant sempre en l’ obra del Senyor, sabent que vostre treball 
1Co 16,10  vosaltres, puix treballa en l’ obra del Senyor així com jo. 11 Per lo  
2Co 1,6  confortació és i salvació; la qual  obra sofriment de les mateixes afliccions  
2Co 4,12  mortal. 12 Així, doncs, la mort  obra en nosaltres, mes la vida en  
2Co 9,8  de tot, abundeu també per a tota  obra bona. 9 (Així com està escrit: «Ell  
Ga 5,6  la incircumcisió, sinó la fe, que  obra per caritat. 7 Vosaltres corríeu bé!  
Ga 6,4  4 Emperò pròvia cada qual sa  obra, i així tindrà glòria en si mateix  
Ef 1,11  segons lo designi d’aquell que  obra totes les coses conforme al consell  
Ef 2,2  aire, que és l’esperit que ara  obra en los fills de desobediència; 3  
Ef 2,10 perquè ningú se gloriï. 10 Puix som  obra d’ell mateix, criats en Cristo Jesús 
Ef 3,7  Déu que m’ha estat donada per l’ obra eficaç de son poder. 8 A mi, que só  
Ef 3,20  i comprenem, segons la virtut que  obra en nosaltres, 21 a ell sia la glòria  
Ef 4,12 a la perfecció dels sants, per a l’ obra del ministeri, per a l’edificació  
Ef 4,16  aliment a proporció, segons l’ obra eficaç de cada membre, pren increment 
Fl 1,6  que començà en vosaltres la bona  obra, la perfeccionarà fins al dia de  
Fl 2,12  ab temor i tremolant en l’ obra de vostra salvació, no sols com en ma 
Fl 2,13  ma ausència. 13 Puix Déu és lo qui  obra en vosaltres, així lo voler com l’  
Fl 2,30  persones. 30 Perquè per l’ obra de Cristo estigué a la mort, exposant 
Col 1,10  -li en tot, fructificant en tota  obra bona i creixent en lo coneixement de  
Col 1,29  combatint segons sa eficàcia que  obra en mi ab poder. 2,Tit Capítol II  
Col 3,17  que façau, sia de paraula, sia d’ obra, feu-ho tot en nom de nostre Senyor 
Col 3,25  al Senyor Cristo. 25 Mes lo qui  obra mal, rebrà per lo mal que ha fet; i  
1Te 1,3  oracions, 3 recordant-nos de l’ obra de vostra fe, i del treball, i de la  
1Te 2,13  com paraula de Déu, la qual  obra eficaçment en vosaltres que creeu. 14 
1Te 5,13  majors mostres de caritat per sa  obra, i teniu pau ab ells. 14 Vos pregam  
2Te 1,11  tot lo plaer de sa bondat i l’ obra de fe ab son poder, 12 per a què sia  
2Te 2,9  la vinguda del qual és segons l’ obra de Satanàs ab tot poder, i senyals, i 
2Te 2,17  i us confírmia en tota paraula i  obra bona. 3,Tit Capítol III Los demana  
1Tm 5,10  si ha practicat tota bona  obra. 11 Viudes més joves no les admèties; 
2Tm 2,21  del Senyor, aparellat per a tota  obra bona. 22 Fuig també d’apetits  
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2Tm 3,17  i estiga previngut per a tota  obra bona. 4,Tit Capítol IV L’exhorta a  
2Tm 4,5  suporta les afliccions, fes l’ obra d’un evangelista, compleix ton  
2Tm 4,18  I el Senyor me deslliurarà de tota  obra mala i em preservarà per a son Regne  
Tt 1,16 desobedients i reprovats per a tota  obra bona. 2,Tit Capítol II Manifesta a  
Tt 3,1  que estiguen apercebits per a tota  obra bona, 2 que no diguen mal de ningú,  
Flm 6 eficaç per lo reconeixement de tota  obra bona que hi ha en vosaltres per  
He 1,10  fundares la terra, i los cels són  obra de tes mans; 11 ells pereixeran,  
He 13,21  21 vos faça perfets en tota  obra bona, per a fer sa voluntat, obrant  
Jm 1,Tit  i com la paciència deu ser  obra perfeta. Dels fruits de l’oració.  
Jm 1,3  3 sabent que la prova de vostra fe  obra paciència. 4 Mes vejau que la  
Jm 1,4  4 Mes vejau que la paciència tinga  obra perfeta, perquè siau perfets i  
Jm 1,20  se. 20 Perquè la ira de l’home no  obra la justícia de Déu. 21 Per lo tant,  
Jm 1,25 oïdor olvidadís sinó practicador d’ obra, aqueix serà benaventurat en sa obra. 
Jm 1,25  aqueix serà benaventurat en sa  obra. 26 Si algú, doncs, se té per  
Jm 3,16  allí hi ha inconstància i tota  obra mala. 17 Emperò la sabiduria que  
1Pe 1,17  de persones judica segons l’ obra de cada u, viviu en temor lo temps de 
1Jn 3,18  de paraula ni de llengua, sinó d’ obra i de veritat. 19 En això coneixem que 
Jn 2,Tit  en ell. Anuncia sa resurrecció.  Obra vàrios miracles. 1 D’allí a tres  
Ac 19,Tit  havien rebut lo baptisme de Joan.  Obra molts miracles. Són cremats los  
Lc 1,68  Déu d’Israel: perquè visità i  obrà la redempció de son poble. 69 I erigí 
Lc 12,47  senyor, i no es posà a punt, i no  obrà segons sa voluntat, serà molt  
Ac 2,22  i prodigis, i senyals, que Déu  obrà per ell enmig de vosaltres, com també 
Ac 19,11  Jesús, jueus i gentils. 11 I Déu  obrà miracles extraordinaris per mà de  
Rm 7,8 pecat, prenent ocasió del manament,  obrà en mi tota concupiscència, perquè  
Ga 2,8  circumcisió. 8 (Perquè aquell que  obrà eficaçment en Pere per l’apostolat  
Ga 2,8  de la circumcisió, lo mateix  obrà en mi també per als gentils.) 9 I  
Ga 3,5 doncs, que us comunicà l’Esperit i  obrà miracles entre vosaltres, ¿ho fa per  
Jn 5,17  respongué: –Mon Pare fins ara està  obrant, i jo també obro. 18 Per lo que los 
1Co 4,12  domicili segur. 12 I treballam,  obrant ab nostres pròpies mans; nos  
Ef 4,28  que robava, ans bé trebàllia,  obrant ab ses mans lo que és bo, per a què 
2Te 2,7  en aquest temps. 7 Perquè ja està  obrant lo misteri de la iniquitat,  
He 13,21  obra bona, per a fer sa voluntat,  obrant en vosaltres lo que sia agradable a 
1Pe 4,19  ses ànimes a son fiel criador  obrant bé. 5,Tit Capítol V Exhorta als  
2Co 13,10  per a què, present, no haja d’ obrar ab rigor, segons l’autoritat que em 
Fl 2,13  en vosaltres, així lo voler com l’ obrar, segons son beneplàcit. 14 I feu  
2Co 12,12  les senyals de mon apostolat  obraren entre vosaltres en tota paciència, 
He 11,33  per la fe, conquistaren regnes,  obraren justícia, alcançaren les promeses, 
Mt 11,20  a les ciutats en què s’havien  obrat moltíssims de sos miracles, perquè  
Mt 11,21  si en Tiro i en Sidon s’haguessen  obrat les meravelles que s’han obrat en  
Mt 11,21  obrat les meravelles que s’han  obrat en vosaltres, temps ha que, coberts  
Mt 11,23  Perquè si en Sodoma s’haguessen  obrat les meravelles que s’han obrat en  
Mt 11,23  obrat les meravelles que s’han  obrat en tu, tal vegada hauria permanescut 
Lc 10,13  si en Tiro i en Sidon s’haguessen  obrat los miracles que s’han obrat en  
Lc 10,13  obrat los miracles que s’han  obrat en vosaltres, temps ha que, cobertes 
Ac 4,22  22 Puix l’home en qui s’havia  obrat aquell prodigi de la cura tenia més  
Ac 15,4  totes les coses que Déu havia  obrat ab ells. 5 Mes s’alçaren alguns de  
2Jn 8  perquè no perdau lo que haveu  obrat, sinó que rebau complert gallardó. 9 
Mt 7,23  Apartau’s de mi, vosaltres que  obrau iniquitat.” 24 »Puix qualsevol que  
Lc 13,27  Apartau-vos de mi tots los que  obrau iniquitat.” 28 Allí serà lo plor i  
Lc 5,17 de Jerusalem, i lo poder del Senyor  obrava per a curar-los. 18 I veus aquí  
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Rm 7,5  dels pecats, que eren per la Llei,  obraven en nostres membres per a donar  
Jn 10,3 ovelles. 3 A est és a qui lo porter  obre, i les ovelles escolten sa veu, i ell 
Ap 3,7 qui té la clau de David, aquell que  obre, i ningú tanca; i tanca, i ningú  
Ap 3,7  i ningú tanca; i tanca, i ningú  obre. 8 »Jo conec tes obres. Vet aquí, jo  
Mt 13,41  tots los escàndols i aquells que  obren iniquitat. 42 I els tiraran a la  
Mt 14,2  d’entre los morts, i per això s’ obren en ell prodigis. 3 Perquè Herodes  
Mc 6,14  d’entre els morts i per això s’ obren prodigis en ell. 15 Altres deien:  
Lc 11,10  cerca, troba; i al que truca, li  obren. 11 I si algú de vosaltres demanàs  
Rm 2,10  glòria, honra i pau a tots los que  obren bé, al jueu primerament, i després  
1Pe 3,12  lo rostro està contra aquells que  obren mal.» 13 ¿I qui és lo qui podrà  
Mt 5,16  homes, per a què vègien vostres  obres bones i glorifíquien a vostre Pare  
Mt 6,1  compte en no fer vostres bones  obres davant dels homes ab lo fi de ser  
Mt 11,2  oït Joan, estant en la presó, les  obres de Cristo, envià dos de sos  
Mt 16,27  cada qual la recompensa segons ses  obres. 28 En veritat vos dic que dels que  
Mt 23,3 diguen. Emperò no ho feu segons ses  obres, perquè ells diuen i no fan. 4 Puix  
Mt 23,5  a moure-les. 5 I fan totes les  obres per a ser vistos dels homes. I aixís 
Mt 25,Tit mana estar alerta i practicar bones  obres per a què no siam condemnats en sa  
Lc 11,48  testimoni de que consentiu en les  obres de vostres pares; perquè ells en  
Lc 24,19  que fou un gran profeta en  obres i en paraules davant de Déu i de tot 
Jn 3,19  tenebres que la llum, perquè ses  obres eren males. 20 Puix tot aquell que  
Jn 3,20  a la llum per temor de que ses  obres no sien reprovades. 21 Emperò qui  
Jn 3,21 s’acerca a la llum a fi de que ses  obres sien descobertes, puix han estat  
Jn 5,20  tot lo que fa, i li manifestarà  obres majors que estes, de manera que  
Jn 5,29 Fill de Déu, 29 i los que hagen fet  obres bones eixiran per a ressuscitar a la 
Jn 5,29 a la vida, emperò los que hagen fet  obres males eixiran per a ressuscitar a sa 
Jn 5,36  major que el de Joan, perquè les  obres que el Pare m’ha donat a complir,  
Jn 5,36  ha donat a complir, estes mateixes  obres que jo faç donen testimoni de mi,  
Jn 6,28  –Què farem nosaltres per a fer les  obres de Déu? 29 Respongué Jesús i els  
Jn 7,3 a fi de que tos deixebles vegen les  obres que fas. 4 Perquè ningú que busca  
Jn 7,7  jo dono testimoni d’ell que ses  obres són males. 8 Pujau vosaltres a eixa  
Jn 8,38 Abraham –replicà Jesús–, faríeu les  obres d’Abraham. 40 Emperò vosaltres  
Jn 8,41  féu Abraham. 41 Vosaltres feu les  obres de vostre pare. I ells li repliquen: 
Jn 9,3  pares, sinó que això és perquè les  obres de Déu se manifestassen en ell. 4  
Jn 9,4  en ell. 4 Convé que jo faça les  obres del que m’ha enviat, mentres dura  
Jn 10,25  –Vos parlo i no em creeu. Les  obres que jo faig en nom de mon Pare,  
Jn 10,32  32 I Jesús los respongué: –Moltes  obres bones vos he mostrat de mon Pare;  
Jn 10,32  de mon Pare; per quina d’aquelles  obres m’apedregau? 33 Respongueren los  
Jn 10,37  “Só Fill de Déu”? 37 Si no faç les  obres de mon Pare, no em cregau, 38 mes si 
Jn 10,38  em voleu creure a mi, creeu a les  obres, a fi de que conegau i cregau que lo 
Jn 14,10  que està en mi, ell mateix fa les  obres. 11 ¿No creeu que jo estic en lo  
Jn 14,12  mi? 12 Creeu-ho almenos per les  obres que jo faç. En veritat, en veritat  
Jn 14,12  creu en mi, aqueix farà també les  obres que jo faç, i les farà encara  
Jn 15,24  24 Si jo no hagués fet entre ells  obres que ningú altre ha fet, no tindrien  
Ac 7,22  i fou poderós en paraules i en  obres. 23 I arribat a l’edat de quaranta  
Ac 7,41 a l’ídol, i es regositjaven en les  obres de ses mans. 42 Llavors Déu s’  
Ac 9,36 dir Dorcas. Aquesta estava plena d’ obres bones i de caritats que feia. 37 I  
Ac 15,18  l’eternitat té Déu conegudes ses  obres.” 19 »Per lo que judico que no s’  
Ac 19,25  junt ab los que treballaven en  obres semblants, i digué: –Barons,  
Ac 26,20  i es convertissen a Déu, fent  obres dignes d’arrepentiment. 21 Per  
Rm 1,20  de la creació del món, per les  obres criades, fins son poder etern i sa  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

2524 
 

Rm 2,Tit  tant i més culpables per ses males  obres que els gentils. La verdadera  
Rm 2,3  judiques als que fan tals coses i  obres les mateixes, ¿penses que t’  
Rm 2,6 qual pagarà a cada u conforme a ses  obres: 7 a aquells que per medi d’una  
Rm 2,7  medi d’una perseverància en fer  obres bones, cerquen glòria, i honra, i  
Rm 3,20  envers Déu. 20 Puix per les  obres de la Llei ninguna carn serà  
Rm 3,27  exclosa. Per quina llei? De les  obres? No, sinó per la llei de la fe. 28  
Rm 3,28  és justificat per la fe, sens les  obres de la Llei. 29 ¿És ell, per ventura, 
Rm 4,Tit  justifica al pecador, no per les  obres sinó per la fe. 1 Què direm, doncs,  
Rm 4,2  si Abraham fou justificat per les  obres, té de què gloriar-se, però no  
Rm 4,6 home a qui Déu imputa justícia sens  obres, 7 dient: «Benaventurats aquells les 
Rm 8,13  medi de l’Esperit mortificau les  obres de la carn, viureu. 14 Puix que tots 
Rm 9,12  Déu en l’elecció), 12 no per les  obres, sinó per aquell que crida, li fou  
Rm 9,32  No la buscaren per la fe, sinó per  obres; i ensopegaren en pedra d’escàndol, 
Rm 10,Tit  salvar-se; ab ella i no ab les  obres de la Llei s’alcança la  
Rm 11,6 6 I si per la gràcia, ja no per les  obres; altrament la gràcia ja no és  
Rm 11,6  ja no és gràcia; i si per les  obres, ja no per gràcia; altrament l’obra 
Rm 13,3  los prínceps no són terror a les  obres bones, sinó a les males. ¿Vols tu no 
Rm 13,12 dia està cerca. Llancem, doncs, les  obres de les tenebres, i vestim-nos ab  
Rm 15,18  als gentils, ab paraules i  obres, 19 ab l’eficàcia de senyals i de  
2Co 11,15  lo fi dels quals serà segons ses  obres. 16 Altra vegada ho dic (perquè  
Ga 2,16 que l’home no es justifica per les  obres de la Llei, sinó per la fe de  
Ga 2,16  per la fe de Cristo i no per les  obres de la Llei, perquè per les obres de  
Ga 2,16  obres de la Llei, perquè per les  obres de la Llei ninguna carn serà  
Ga 3,2  ¿haveu rebut l’Esperit per les  obres de la Llei o per la predicació de la 
Ga 3,5  entre vosaltres, ¿ho fa per les  obres de la Llei o per la predicació de la 
Ga 3,10  10 Perquè tots quants són de les  obres de la Llei estan baix la maledicció; 
Ga 5,19  estau baix la Llei. 19 Emperò les  obres de la carn són manifestes, les quals 
Ef 2,9  sinó que és do de Déu. 9 No per  obres, perquè ningú se gloriï. 10 Puix som 
Ef 2,10  criats en Cristo Jesús per a  obres bones, les que abans ordenà Déu per  
Ef 4,19  ells mateixos a la disolució, a  obres de tota impuresa, a l’avarícia. 20  
Ef 5,Tit  de tot vici i s’empleïn en  obres bones, i tracta de la santedat del  
Ef 5,11  a Déu. 11 I no comuniqueu ab les  obres infructuoses de les tenebres, ans bé 
Col 1,21  i fet enemics de cor per les males  obres, 22 ara, ab tot, vos ha reconciliat  
1Te 5,Tit  exhorta a preparar-se ab bones  obres i els demana, per últim, que  
1Tm 2,10  fan professió de pietat, ab bones  obres. 11 Aprenga la dona en silenci ab  
1Tm 5,10  10 tenint lo testimoni de bones  obres: si ha criat bé a sos fills, si ha  
1Tm 5,25  després. 25 Així mateix les bones  obres d’alguns són manifestes d’antemà,  
1Tm 6,Tit  la supèrbia i emplear-se en  obres de caritat. 1 Tots los sirvents que  
1Tm 6,18  òbrien lo bé, que es facen rics en  obres bones, disposats a donar i a  
2Tm 1,9  santa vocació, no segons nostres  obres, sinó conforme a son designi i  
2Tm 4,14  molt mal: Déu lo pàguia segons ses  obres. 15 Guarda’t tu també d’ell,  
Tt 2,7 totes les coses l’exemple de bones  obres, en doctrina, en integritat, en  
Tt 2,14  poble peculiar, zelós de les bones  obres. 15 Predica aquestes coses, exhorta  
Tt 3,Tit Jesucrist. Aplicar-se a les bones  obres. Fugir de disputes i del tracte dels 
Tt 3,5 son amor envers los homes, 5 no per  obres de justícia que haguéssem fet  
Tt 3,8  en Déu procúrien conservar les  obres bones. Estes coses són bones i  
Tt 3,14  a exercitar los primers les bones  obres per les coses que són necessàries, a 
He 2,7 i honra, i l’has colocat sobre les  obres de tes mans. 8 Totes les coses  
He 3,9  me provaren i vegeren mes  obres 10 per espai de quaranta anys. Per  
He 4,3  encara que sien ja acabades les  obres des de la creació del món.» 4 Perquè 
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He 4,4  Déu en lo setè dia de totes ses  obres.» 5 I en aquest lloc, altra vegada:  
He 4,10  repòs, ell també ha cessat de ses  obres, així com Déu cessà de les seves. 11 
He 6,1 lo fonament d’arrepentiment de les  obres mortes i de la fe envers Déu, 2 de  
He 6,10  per a què s’olvídia de vostres  obres i treballs de caritat que haveu  
He 9,14  netejarà vostra consciència de les  obres de mort per a servir a Déu viu? 15 I 
He 10,Tit  la fe, esperança, caritat i bones  obres. Exhorta als hebreus a la paciència  
He 10,24 estimular-nos a caritat i a bones  obres, 25 no abandonant nostra  
Jm 2,Tit  fe de Jesucrist, i que la fe sens  obres és com un cos sens ànima. 1 Germans  
Jm 2,14  a un que diu que té fe, si no té  obres? ¿Per ventura pot la fe salvar-lo? 
Jm 2,17  17 Així també la fe, si no té  obres, és morta, essent sola. 18 Emperò  
Jm 2,18  algú: «Tu tens la fe i jo tinc les  obres. Mostra’m ta fe sens obres i jo et  
Jm 2,18  les obres. Mostra’m ta fe sens  obres i jo et mostraré ma fe per les  
Jm 2,18  i jo et mostraré ma fe per les  obres. 19 Tu creus que Déu és un; fas bé.  
Jm 2,20  oh home va, que la fe sens les  obres és morta? 21 ¿Per ventura Abraham,  
Jm 2,21  pare, no fou justificat per les  obres quan oferí son fill Isaac sobre l’  
Jm 2,22  veus com la fe acompanyava a ses  obres i que es féu perfeta per les obres?  
Jm 2,22  obres i que es féu perfeta per les  obres? 23 I es complí l’Escriptura que  
Jm 2,24  de Déu. 24 ¿No veeu com per les  obres és justificat l’home, i no per la  
Jm 2,25 prostituta, ¿no fou justificada per  obres, rebent los messatgers i enviant-  
Jm 2,26  és mort, així també la fe sens  obres és morta. 3,Tit Capítol III Vicis de 
Jm 3,13  per la bona conversació, ses  obres en mansuetud de sabiduria. 14 Emperò 
1Pe 2,12  considerant-vos per vostres  obres bones que veuran, glorifíquien a Déu 
2Pe 2,8  cada dia sa ànima justa ab les  obres detestables d’ells; 9 lo Senyor sap 
2Pe 3,10  ab lo calor, i la terra i les  obres que hi ha en ella seran abrasades.  
1Jn 3,8  lo Fill de Déu, per a destruir les  obres del diable. 9 Tot aquell que és nat  
1Jn 3,12  I per a què el matà? Perquè ses  obres eren males, i les de son germà,  
2Jn 11 qui el saluda comunica en ses males  obres. 12 Tenint moltes coses que escriure 
3Jn 10 vingués allí, donaré a entendre les  obres que fa, espargint paraules malignes  
Jud 15  convèncer a tots los impios de les  obres de sa impietat que feren impiament i 
Ap 2,2  set candeleros d’or: 2 »Sé tes  obres, i ton treball, i ta paciència, i  
Ap 2,5  -te, i fes les primeres  obres, perquè si no vindré a tu  
Ap 2,9  darrer, que morí i viu: 9 »Sé tes  obres, i tribulació, i pobresa (emperò tu  
Ap 2,13  aguda de dos talls: 13 »Sé tes  obres, a on habites i a on està lo siti de 
Ap 2,19 a llautó fi, diu açò: 19 »Jo sé tes  obres, i ta fe, i caritat, i serveis, i ta 
Ap 2,19  i ta paciència, i les darreres  obres que feres, que excedeixen a les  
Ap 2,22  menos que s’arrepentesquen de ses  obres. 23 I entregaré a la mort a sos  
Ap 2,23  a cada u de vosaltres segons ses  obres. »Emperò vos dic a vosaltres, 24 i  
Ap 2,26  26 »I al que vència i guàrdia mes  obres fins al fi, jo li donaré potestat  
Ap 3,1  i les set estrelles: »Jo conec tes  obres, que tens nom de que vius, i ets  
Ap 3,2  a morir, perquè jo no trobo tes  obres perfetes davant de Déu. 3 Recorda  
Ap 3,8  i ningú obre. 8 »Jo conec tes  obres. Vet aquí, jo posí davant teu una  
Ap 3,15 de la creació de Déu: 15 »Conec tes  obres, que no ets fred ni calent.  
Ap 9,20  ab tot no s’arrepentiren de les  obres de ses mans, per a què no adorassen  
Ap 14,13  descansen de sos treballs, i ses  obres los segueixen.” 14 I mirí, i veus  
Ap 15,3  –Grans i meravelloses són vostres  obres, Senyor, Déu totpoderós, justos i  
Ap 16,11  i no s’arrepentiren de ses  obres. 12 I el sisè àngel derramà sa copa  
Ap 18,6  i pagau-li al doble segons ses  obres: en la copa en què ella vos donà a  
Ap 20,12 escrites en los llibres, segons ses  obres. 13 I el mar donà los morts que  
Ap 20,13 judici de cada u d’ells segons ses  obres. 14 I l’infern i la mort foren  
Ap 22,12  a recompensar a cada u segons ses  obres. 13 Jo só l’alfa i l’omega, lo  
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Mt 3,16  de l’aigua. I veus aquí se li  obrí lo cel i vegé a l’Esperit de Déu que 
Lc 1,64  meravellaren. 64 I a l’instant s’ obrí sa boca i quedà llibre sa llengua, i  
Lc 3,21  també, i estant ell orant, s’ obrí lo cel, 22 i baixà sobre d’ell l’  
Lc 4,17  llibre del profeta Isaïes. I quan  obrí lo llibre, trobà lo passatge en què  
Lc 24,45  i en los Salms. 45 Llavors los  obrí l’enteniment per a què entenguessen  
Jn 9,14  dissabte quan Jesús féu lo fang i  obrí sos ulls. 15 I novament los fariseus  
Jn 9,26 tornaren a dir: –Què et féu? Com t’ obrí los ulls? 27 Ell los respongué: –Ja  
Jn 11,37  ells digueren: –Aquest, doncs, que  obrí los ulls d’un cego de naixement, no  
Jn 19,34 mes un dels soldats ab la llança li  obrí lo costat, i a l’instant isqué sang  
Ac 8,32  anyell mut davant del tonedor, no  obrí sa boca. 33 En son abatiment fou tret 
Ac 9,40  digué: –Tabita, alça’t! I ella  obrí los ulls, i veent a Pere, s’assentà. 
Ac 10,34 Senyor t’ha manat. 34 Llavors Pere  obrí sa boca i digué: –Verdaderament  
Ac 12,10  que va a la ciutat, la que se’ls  obrí per si mateixa. I havent eixit,  
Ac 12,14  conegué la veu de Pere, de goig no  obrí la porta, sinó que corregué dintre i  
Ac 16,14  de Déu, oigué. A la qual lo Senyor  obrí lo cor per a què atengués a les coses 
Ap 5,Tit  lo llibre tancat ab set sellos, l’ obrí l’Anyell de Déu, que poc abans havia 
Ap 6,1  sellos. 1 I vegí que l’Anyell  obrí un dels set sellos, i oiguí que un  
Ap 6,5  donada una gran espasa. 5 I quan  obrí lo tercer sello, oiguí al tercer  
Ap 6,7  dany a l’oli ni al vi. 7 I quan  obrí lo quart sello, oiguí la veu del  
Ap 6,12  morts com ells. 12 I mirí quan ell  obrí lo sisè sello, i veus aquí hi hagué  
Ap 8,1 perden son resplendor. 1 I quan ell  obrí lo setè sello, hi hagué un silenci en 
Ap 9,2  la clau del pou de l’abisme. 2 I  obrí lo pou de l’abisme i pujà fum del  
Ap 11,19 que han corromput la terra. 19 I s’ obrí lo temple de Déu en lo cel, i l’arca 
Ap 12,16  terra ajudà a la dona: i la terra  obrí sa boca i se xuclà lo riu que havia  
Ap 13,6 continuar quaranta-dos mesos. 6 I  obrí sa boca ab blasfèmies contra Déu, per 
Ap 15,5  d’això mirí; i veus aquí que s’ obrí en lo cel lo temple del tabernacle  
Ac 27,41 encallada i immòbil, mes la popa s’ obria a cops de mar. 42 Llavors los  
Col 4,3  per nosaltres, per a què Déu nos  òbria la porta de la paraula per a  
1Pe 3,11  engany. 11 Desviïs del mal i  òbria bé, búsquia pau i vaja detràs d’  
Mt 20,33  –Senyor –li respongueren–, que s’ òbrien nostres ulls. 34 I Jesús,  
Lc 12,36  quan vinga i trúquia a la porta li  òbrien tot seguit. 37 Benaventurats  
1Tm 6,18  les coses per a nostre ús. 18 Que  òbrien lo bé, que es facen rics en obres  
Ac 26,18  jo t’envio ara, 18 per a què els  òbries los ulls i es convertesquen de les  
Mt 5,2  se li acercaren sos deixebles. 2 I  obrint sa boca, los ensenyava dient: 3  
Mt 17,26  i pren lo primer peix que isca. I  obrint-li la boca trobaràs una moneda de 
Ac 5,19  19 Mes l’àngel del Senyor,  obrint de nit les portes de la presó i  
Ac 5,22  Emperò quan anaren los ministres i  obrint la presó no els trobaren, tornaren  
Ac 8,35 o d’algun altre? 35 Llavors Felip,  obrint sa boca i donant principi per  
Ap 6,Tit anà veent l’Apòstol conforme anava  obrint l’Anyell los sis primers sellos. 1 
Mt 27,60  un sepulcre seu nou, que havia fet  obrir en una roca. I arrimà una gran llosa 
Jn 10,21  dimoni. ¿Per ventura lo dimoni pot  obrir los ulls dels cegos? 22 I se  
Ac 18,14  la Llei. 14 I com Pau començàs a  obrir sa boca, digué Gàlio als jueus: –Si  
1Co 15,52  52 En un moment, en un tancar i  obrir d’ull, en la trompeta final; puix  
Ef 6,19  donat lo parlar, i per a què puga  obrir los llavis ab confiança, per a fer  
Ap 5,Tit  Joan plorava perquè ningú podia  obrir lo llibre tancat ab set sellos, l’  
Ap 5,2  en alta veu: –¿Qui és digne d’ obrir lo llibre i de desfer sos sellos? 3  
Ap 5,3  ni en la terra, ni davall la terra  obrir lo llibre, ni mirar-lo. 4 I jo  
Ap 5,4  no s’encontrà ningú digne d’ obrir lo llibre, ni de mirar-lo. 5 I un  
Ap 5,5  l’arrel de David, ha vençut per  obrir lo llibre i desfer sos set sellos. 6 
Ap 5,9  Senyor, de prendre lo llibre i d’ obrir sos sellos, perquè fóreu mort, i ens 
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Mt 7,7 buscau, i trobareu; trucau, i se us  obrirà. 8 Perquè tot aquell que demana,  
Mt 7,8 busca, troba, i al que truca, se li  obrirà. 9 O ¿qui de vosaltres és l’home a 
Lc 11,9 cercau, i trobareu; trucau, i se us  obrirà. 10 Perquè tot aquell que demana,  
Mt 13,35  que havia dit lo profeta, que diu:  «Obriré la boca ab paràboles, i enunciaré  
Mt 9,30  fe, així se us faça. 30 I se’ls  obriren los ulls, i Jesús los amenaçà  
Mt 27,52  i les pedres se partiren. 52 I s’ obriren les sepultures; i molts cossos de  
Lc 24,31  los el donà. 31 Ab lo que se’ls  obriren los ulls i el conegueren, i ell  
Ac 16,26  los fonaments de la presó, i s’ obriren tot seguit totes les portes, i  
Ap 3,20 i truco; si algú oigués ma veu i m’ obrís la porta, entraré a ell i soparé ab  
Mt 25,11  verges, dient: »–Senyor, Senyor,  obriu-nos! 12 »Mes ell respongué dient:  
Lc 13,25 a la porta, dient: “Senyor, Senyor,  obriu-nos.” I ell vos respondrà dient:  
Mc 7,34  i li digué: –‹Effatà› –que vol dir  “Obriu’s!” 35 I a l’instant foren  
Jn 5,17  fins ara està obrant, i jo també  obro. 18 Per lo que los jueus cercaven  
Ac 13,41  ’s, desapareixeu! Perquè jo  obro una obra en vostres dies, obra que no 
Rm 7,17 17 De manera que ja no só jo lo qui  obro allò, sinó lo pecat que habita en mi. 
Rm 7,20  lo que no vull, no só jo lo qui ho  obro, sinó lo pecat que habita en mi. 21  
Jn 20,1  dia de la semana, quan era encara  obscur, al dematí, vingué Maria Magdalena  
2Pe 1,19 una antorxa que resplendeix en lloc  obscur, fins que el dia clarègia, i l’  
Lc 9,45 aquesta plàtica, i era per ells tan  obscura que no la comprenien, i temien lo  
1Co 13,12 noi. 12 Ara veem com per un mirall,  obscurament; mes llavors cara a cara. Ara  
Rm 11,10  en pedra d’ensopec, i en paga. 10  Obscuresquen-se’ls los ulls per a què  
Lc 23,45  a l’hora de nona. 45 I lo sol s’ obscurí i lo vel del temple se rompé pel  
Ap 8,12  de les estrelles, de manera que s’ obscurí la tercera part d’ells, i no  
Ap 9,2  com un fum d’un gran forn, i s’ obscurí lo sol i l’aire ab lo fum del  
Mt 24,29  la tribulació d’aquells dies, s’ obscurirà lo sol, i la lluna perdrà son  
Mc 13,24  després d’aquella tribulació, s’ obscurirà el sol, i la lluna no donarà son 
Ac 13,11  temps. I luego caigué sobre ell  obscuritat i tenebres, i girant-se a  
He 12,18 al foc encès, i al torbellí, i a l’ obscuritat i tempestat, 19 i al so de la  
2Pe 2,17  per als quals està reservada l’ obscuritat de les tenebres perpètuament.  
Jn 7,19  i ab tot, ningú de vosaltres l’ observa? 20 Per què anau, doncs, cercant  
Jn 8,52  també, i tu dius: “Si algú  observa ma paraula no tastarà mai la  
Jn 12,47  I si algú ou mes paraules i no les  observa, jo no el judico, puix no he  
He 6,Tit  lo bé del mal. 6,Tit Capítol VI  Observa l’Apòstol que solen ser  
Jm 4,11  I si judiques la Llei, ja no ets  observador de la Llei, sinó jutge. 12 Un  
Lc 6,Tit  als escribes i fariseus acerca l’ observància del dissabte. Anomena los  
Ga 5,Tit  5,Tit Capítol V Danys de l’ observància de la Llei i béns de la fe de  
1Jn 2,Tit  quan haguéssem pecat. Encarrega l’ observància dels manaments, especialment  
1Jn 3,Tit  fraternal i conclou exhortant a l’ observància dels manaments de Déu. 1  
Ac 15,Tit  XV Concili de Jerusalem sobre les  observàncies de la Llei. Judes i Silas,  
Mt 27,55  55 I hi havia allí moltes dones  observant des de lluny, que havien seguit  
Mc 3,2  tenia seca una mà. 2 I l’estaven  observant si curaria en dia de dissabte  
Mc 16,4 de la porta del sepulcre? 4 Emperò,  observant, vegeren la llosa remoguda, puix 
Lc 6,7  els escribes i fariseus l’estaven  observant, per a veure si curaria en  
Lc 14,1  per a menjar pa, ells l’estaven  observant. 2 I veus aquí un home hidròpic  
Lc 14,7 podien respondre a estes coses. 7 I  observant també com los convidats  
Lc 20,20 ells, emperò temeren al poble. 20 I  observant-lo, enviaren espies que es  
Mt 28,20  Esperit Sant, 20 ensenyant-los a  observar totes les coses que us he manat.  
Mc 7,9  bé feu va lo manament de Déu per  observar vostra tradició. 10 Perquè Moisès 
Lc 17,20 Déu no vindrà de manera que es faça  observar, 21 ni diran: “Veu’s-el aquí”, 
Lc 23,55  ab ell, havent seguit a Josep,  observaren lo sepulcre i la manera ab què  
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Ac 15,41  les iglésies, manant que s’ observassen los preceptes dels apòstols i  
Lc 11,42  i l’amor de Déu! Era necessari  observàsseu aquestes coses sens ometre  
Mc 10,20  dient: –Mestre, tot això ho he  observat des de ma joventut. 21 I fixant  
Ga 4,10  voleu servir de nou? 10 Vosaltres  observau los dies, i els mesos, i els  
Mt 23,3  los escribes i els fariseus. 3  Observau, doncs, i feu tot allò que us  
Rm 14,19  coses que contribueixen a la pau i  observem les que poden servir a nostra  
He 2,1  1 Per lo tant és necessari que  observem més complidament les coses que  
Mc 7,4  no mengen si abans no es renten; i  observen moltes altres coses que tenen per 
Rm 16,17  17 I vos demano, germans, que  observeu a aquells que causen divisions i  
Jn 8,51  en veritat jo us dic que, qui  obsérvia ma paraula, no veurà mai la mort. 
Jn 8,55  com vosaltres. Mes jo el conec i  observo sa paraula. 56 Abraham, vostre  
Lc 11,41  lo que està de part de dins? 41 No  obstant, de lo que us resta feu-ne  
Lc 12,6 cinc aucellets per dos diners, i no  obstant ningú d’ells és olvidat de Déu? 7 
Lc 21,18 de tots per causa de mon nom. 18 No  obstant, ni un cabell de vostre cap se  
Lc 24,21  lo qui rescataria a Israel, i no  obstant, després de tot això, avui és lo  
Ac 17,34  Pau isqué del mig d’ells. 34 No  obstant, alguns se li juntaren i  
Ac 27,39  de dia no coneixien la terra; no  obstant, descobrien una cala que tenia  
1Co 2,6  sinó en lo poder de Déu. 6 No  obstant això, parlam sabiduria entre  
2Co 9,3 vostre zel ha incitat a molts. 3 No  obstant, he enviat als germans per a què  
2Co 12,16  sia així: jo no us he gravat; no  obstant, essent astut, vos he sorprès  
Ga 2,20  a la creu junt ab Cristo. 20 I no  obstant, visc; mes no jo, sinó Cristo viu  
1Tm 2,15  fou seduïda en prevaricació. 15 No  obstant, ella se salvarà per los fills que 
2Tm 2,13  13 Si nosaltres no creem, ell no  obstant se manté fiel: no pot negar-se a 
2Pe 3,13  fosos ab l’ardor del foc? 13 No  obstant això, nosaltres, conforme sa  
Lc 23,10 sacerdots i els escribes persistien  obstinadament en acusar-lo. 11 Mes  
Lc 10,Tit  Paràbola del samarità. Ciutats  obstinades. Marta i Maria hospeden a  
1Co 9,24  Correu, doncs, per a què pugau  obtenir-lo. 25 I tot aquell que ha de  
2Te 2,14  cridà per nostre evangeli, per a  obtenir la glòria de nostre Senyor  
Jm 4,13  ciutat [*], comprarem i vendrem, i  obtindrem guany.» 14 I no sabeu lo que  
He 1,4  que els àngels, quant per herència  obtingué un nom més exceŀlent que ells. 5  
Ac 22,28  lo tribú: –Jo per una gran suma  obtinguí aquest privilegi de ciutadà.  
Ac 26,22  volgueren matar. 22 Emperò havent  obtingut l’auxili de Déu, permanesc fins  
Rm 9,30  que no seguien la justícia, han  obtingut justícia, a saber, la justícia  
Mt 21,23  del poble s’acercaren a ell en  ocasió en què estava ensenyant i li  
Mt 26,16  16 I des d’aquell moment buscava  ocasió d’entregar-lo. 17 I lo primer  
Mt 27,16 lo qui ells volien. 16 I en aquella  ocasió tenia un pres molt famós, anomenat  
Lc 2,25  o dos colomins. 25 I en aquella  ocasió hi havia en Jerusalem un home  
Lc 23,7  a Herodes, lo qual, en aquella  ocasió, estava també en Jerusalem. 8 I  
Ac 17,32  i els altres digueren: –En altra  ocasió t’oirem sobre això. 33 Així Pau  
Ac 24,22 aquest camí, los remeté a una altra  ocasió dient: –Quan bàixia lo tribú Lísias 
Ac 24,25  –Per ara retira’t, que quan sia  ocasió jo et cridaré. 26 I esperava que  
Ac 28,8  se trobava al llit, en aquella  ocasió, afligit de febres i disenteria.  
Rm 7,8  8 Emperò lo pecat, prenent  ocasió del manament, obrà en mi tota  
Rm 7,11 a mort. 11 Perquè lo pecat, prenent  ocasió del manament, me seduí i per ell me 
1Co 8,9  aquesta llibertat que teniu no sia  ocasió als dèbils d’encepegar. 10 Perquè  
1Co 8,13  13 Per lo qual, si la vianda és  ocasió d’escàndol a mon germà, jamai  
2Co 5,12  nou a vosaltres, sinó que us donam  ocasió de gloriar-vos per nosaltres, a  
2Co 6,3  és lo dia de salvació.) 3 No donem  ocasió d’escàndol a ningú, perquè no sia  
2Co 11,12  que faç ho faré, per a apartar l’ ocasió a aquells que desitgen l’ocasió  
2Co 11,12 l’ocasió a aquells que desitgen l’ ocasió per a ésser trobats com nosaltres  
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Ga 5,13  de la llibertat per a servir d’ ocasió a la carn, ans bé serviu’s los uns 
1Tm 5,14  mares de família, i que no dónien  ocasió de maledicència a l’enemic. 15  
Ac 23,Tit Capítol XXIII Pau, ab ses paraules,  ocasiona una disputa entre fariseus i  
He 1,1 als àngels. 1 Déu, que en diferents  ocasions i de diverses maneres parlà en  
Mt 8,11  que vindran molts d’orient i d’ occident, i s’assentaran ab Abraham, i  
Mt 24,27  orient i es deixa veure fins en l’ occident, així serà també l’adveniment  
Lc 13,29  fora. 29 I vindran d’orient i d’ occident, del nord i del migdia, i se  
Mt 12,36 36 I jo us dic que, de tota paraula  ociosa que els homes pàrlien, n’han de  
1Tm 5,13 la primera fe. 13 I estant, ademés,  ocioses, s’acostumen a divagar de casa en 
1Tm 5,13  de casa en casa; no solament  ocioses, sinó parladores i curioses,  
Mt 20,3  d’altres en la plaça que estaven  ociosos. 4 I els digué: »–Anau vosaltres  
Mt 20,6  »–Per què us estau aquí tot lo dia  ociosos? 7 »I ells li respongueren:  
2Te 3,Tit  a Déu per ell. Parla contra los  ociosos, díscols i temeraris, i recomana  
Lc 23,19 posat pres per causa d’una sedició  ocorreguda en la ciutat i per un homicidi. 
Mt 28,11  dels sacerdots de tot quant havia  ocorregut. 12 I havent-se juntat ab los  
Lc 2,15  fins a Betlem i vejam això que ha  ocorregut i que el Senyor nos ha  
Ac 11,19  per la tribulació que havia  ocorregut per causa d’Esteve, arribaren  
Ap 17,11 bèstia que era i no és, i ell és l’ octava, i és dels set, i va a la perdició. 
Mt 6,4  a fi de que la teva almoina sia en  ocult, i ton Pare, que veu en l’ocult, te 
Mt 6,4 en ocult, i ton Pare, que veu en l’ ocult, te premiarà manifestament. 5 »I  
Mt 6,6  i tancada la porta, prega en  ocult, i ton Pare, que veu en l’ocult, te 
Mt 6,6 en ocult, i ton Pare, que veu en l’ ocult, te recompensarà manifestament. 7 »I 
Mt 6,18  sols a ton Pare, que està en l’ ocult, i ton Pare, que veu en l’ocult, te 
Mt 6,18 l’ocult, i ton Pare, que veu en l’ ocult, te recompensarà manifestament. 19  
Mt 10,26  no s’hàgia de descobrir; ni res  ocult, que no s’hàgia de saber. 27 Lo que 
Mc 4,22 haja de manifestar, ni cosa feta en  ocult que no haja de fer-se pública. 23  
Lc 12,2 que no s’haja de descobrir, ni res  ocult que no s’haja de saber. 3 Perquè  
Jn 7,10  festa, no públicament sinó com d’ ocult. 11 I els jueus lo buscaven en lo  
Rm 16,25  segons la manifestació del misteri  ocult des dels sigles passats, 26 lo qual  
Lc 1,24  Elisabet, sa muller, i s’estigué  oculta per espai de cinc mesos, dient: 25  
Ac 26,26  crec que ninguna d’elles se li  oculta, perquè no han estat fetes estes  
Jn 8,59  tirar-les-hi, emperò Jesús s’ ocultà e isqué del temple havent passat  
Jn 12,36 coses digué Jesús, i se n’anà i s’ ocultà d’ells. 37 Mes, encara que havia  
Ac 1,9  elevat, i lo rebé un núvol que l’ ocultà a sos ulls. 10 I estant mirant al  
Mt 5,14  sou la llum del món. No es pot  ocultar una ciutat situada sobre una  
Mt 11,25 Pare, Senyor de cel i terra, perquè  ocultàreu aquestes coses als savis i als  
He 11,23 Per la fe, Moisès, quan nasqué, fou  ocultat per sos pares durant tres mesos,  
Ap 6,16  roques»: –«Caeu sobre nosaltres i  ocultau-nos» de la presència del que  
1Tm 4,13  en puresa. 13 Fins que jo vinga,  ocupa’t en la lectura, en l’exhortació i 
1Tm 4,15  15 Medita aquestes coses,  ocupa’t en elles a fi de que ton  
Lc 13,7  Talla-la, doncs. Per què ha d’ ocupar encara la terra? 8 »Mes ell,  
Lc 14,9  tu, avergonyit, que acudir a  ocupar l’últim siti. 10 Ans bé, quan sies 
Lc 20,46  de ser saludats en les places i d’ ocupar los primers bancs en les sinagogues 
1Tm 1,4 ensenyassen altra doctrina, 4 ni s’ ocupassen en faules i genealogies  
2Te 3,11  de ninguna manera, sinó que s’ ocupen en lo que no els va res. 12 A  
1Te 4,11 procureu viure ab sossego, i que us  ocupeu en vostres negocis, i que treballeu 
Ac 1,25  dos qual haveu elegit 25 per a què  ocúpia lo puesto en aquest ministeri i  
2Co 11,28 fora, carreguen sobre mi diàriament  ocurrències d’urgència, la solicitud que  
Mt 6,24  servir a dos amos. Perquè o tindrà  odi a l’un i amarà a l’altre, o s’  
Mt 24,10  uns als altres, i es tindran  odi entre si. 11 I s’alçaran molts  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

2530 
 

Mc 13,13 els pares i els mataran. 13 I sereu  odiats de tots per causa de mon nom.  
Ac 15,20  ídols, i de fornicació, i de coses  ofegades, i de sang. 21 Perquè Moisès, des 
Ac 15,29  als ídols, i de sang, i de coses  ofegades, i de fornicació; de lo que si us 
Mc 5,13  ab gran ímpetu en lo mar, i s’ ofegaren. 14 I els que els feien pasturar  
Lc 8,33  per un barranc en l’estany i s’ ofegaren. 34 Quan los pastors vegeren lo  
Mt 8,32  precipitaren en lo mar; i moriren  ofegats en les aigües. 33 I los pastors  
Mt 18,28 diners, i agarrant-lo pel coll l’ ofegava, dient: »–Paga’m lo que em deus.  
1Co 10,Tit  de la vana confiança i d’ ofendre al proïsme. 1 Puix no vull,  
1Co 10,32 ho tot a glòria de Déu. 32 No doneu  ofensa als jueus ni als gentils ni a la  
2Co 11,7 7 ¿O per ventura he comès jo alguna  ofensa, humiliant-me jo mateix per a què 
Fl 1,10  lo millor i siau sincers i sens  ofensa fins al dia de Cristo, 11 plens de  
Mt 5,24  ab ton germà, i llavors vine i  ofereix ton do. 25 »Avén-te luego ab ton 
Mt 8,4 -te’n, presenta’t al sacerdot, i  ofereix lo do que manà Moisès per a  
Mc 1,44  ’t al príncep dels sacerdots i  ofereix per ta limpiesa lo que Moisès manà 
Lc 5,14 digué– i presenta’t al sacerdot, i  ofereix per ta netedat, segons manà Moisès 
He 12,7  Perseverau en la correcció. Déu s’ ofereix a vosaltres com a fills, perquè,  
He 13,11  aquells animals la sang dels quals  ofereix lo pontífice per lo pecat en lo  
He 8,4  seria, havent-hi sacerdots que  ofereixen dons conforme a la Llei, 5 los  
He 10,8 us són agradables» (coses que se us  ofereixen per la Llei). 9 Llavors digué:  
Ac 8,18  se donava l’Esperit Sant, los  oferí diners, 19 dient: –Donau-me també  
He 9,14  que per medi de l’Esperit Sant s’ oferí a si mateix sens màcula a Déu,  
He 11,4  fetes les visibles. 4 Per la fe  oferí Abel a Déu un sacrifici més  
He 11,17 ciutat. 17 Per la fe, Abraham, quan  oferí Isaac, fou provat; i ell que havia  
He 11,17 i ell que havia rebut les promeses,  oferí son únic fill, 18 a qui s’havia  
Jm 2,21  fou justificat per les obres quan  oferí son fill Isaac sobre l’altar? 22  
He 9,7  a l’any, no sens sang, que ell  oferia per a si i per los errors del  
He 9,9  passava en aquell temps, en què s’ oferien dons i sacrificis, que no podien  
He 10,1 pot, ab aquells sacrificis que ells  oferien sens cessar cada any, fer perfets  
He 13,15  cercam la que està per venir. 15  Oferim, doncs, per ell a Déu sacrifici d’ 
Lc 2,24  al Senyor. 24 I per a donar l’ oferiment, conforme està escrit en la Llei 
Mc 12,Tit  viuda, preferible a tots los grans  oferiments dels rics. 1 I començà a parlar 
Mc 12,33  a si mateix, és més que tots los  oferiments i sacrificis. 34 I Jesús, quan  
Mc 12,41  assentat en davant de l’arca dels  oferiments, estava mirant com la gent  
Lc 21,4  altres, 4 perquè tots ells han fet  oferiments a Déu de lo que els sobrava;  
He 7,27  perquè això ho féu una vegada  oferint-se a si mateix. 28 Perquè la  
Mt 5,23  23 »Per lo tant, quan vages a  oferir lo teu do en l’altar, si allí te  
2Te 3,9  no tinguéssem potestat, sinó per a  oferir-vos en nosaltres mateixos un  
He 5,3  per lo poble com per si mateix,  oferir sacrificis per los pecats. 4 I  
He 7,27  com aquells sacerdots, d’ oferir cada dia sacrifici, primerament per 
He 8,3  tot pontífice és constituït per a  oferir dons i sacrificis, per lo qual és  
He 8,3  aquest tinga també alguna cosa que  oferir. 4 Puix si ell estigués sobre la  
He 9,25 Déu per nosaltres. 25 I no ja per a  oferir-se moltes vegades a si mateix,  
He 10,2 2 D’altra manera haurien cessat d’ oferir-los, perquè los sacrificadors,  
He 10,11  dia a exercir son ministeri i a  oferir moltes vegades los mateixos  
1Pe 2,5  espiritual, sacerdoci sant, per a  oferir sacrificis espirituals acceptes a  
1Pe 3,18  lo just per los injustos, per a  oferir-nos a Déu, essent a la veritat  
Mt 2,11  adoraren, i oberts sos tresors, li  oferiren dons: or, encens i mirra. 12 I  
Ac 7,41  un vedell en aquells dies, i  oferiren sacrifici a l’ídol, i es  
Ac 7,42  casa d’Israel! ¿Per ventura no m’ oferires víctimes i sacrificis per espai  
Rm 6,19  perquè així com per a iniquitat  oferíreu vostres membres per a servir a la 



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

2531 
 

Ap 8,3  li donaren molts encens perquè els  oferís ab les oracions de tots los sants  
Rm 6,13 -lo en ses concupiscències. 13 Ni  oferiu vostres membres al pecat com  
Rm 6,13  instruments d’iniquitat; ans bé  oferiu’s vosaltres a Déu com ressuscitats 
Rm 6,16  16 ¿No sabeu que a aquell a qui us  oferiu per servos per a obeir-lo, sou  
Rm 6,19  així ara per a santificació  oferiu vostres membres que servesquen a la 
Rm 12,1  per la misericòrdia de Déu, que li  oferiu vostres cossos en hòstia viva,  
He 5,7 los dies de sa carn, quan ell hagué  ofert plegàries i súpliques, ab gran  
He 9,28  28 així Cristo fou una sola vegada  ofert per a borrar los pecats de molts; i  
He 10,12 12 Emperò aquest, després que hagué  ofert un sol sacrifici per los pecats, s’ 
Mt 23,18 res; emperò aquell que júria per l’ oferta que està sobre d’ell, és deutor.”  
Mt 23,19  deutor.” 19 Cegos! Què és més, l’ oferta o l’altar que santifica l’oferta? 
Mt 23,19  oferta o l’altar que santifica l’ oferta? 20 Aquell, doncs, que jura per l’ 
Ac 21,26  de la purificació, fins que fes l’ oferta per cada u d’ells. 27 I quan  
Rm 15,16  Déu, a fi de que sia agradable l’ oferta dels gentils i santificada en l’  
Rm 15,31 agradable als sants de Jerusalem l’ oferta de mon servei, 32 a fi de que jo  
Ef 5,2 també i s’entregà per a nosaltres,  oferta i hòstia a Déu en olor de suavitat. 
He 10,5  entrar en lo món diu: «Sacrifici i  oferta vós no volguéreu; emperò un cos m’ 
He 10,10  nosaltres santificats mediant l’ oferta del cos de Jesucrist feta una sola  
He 10,14  de sos peus. 14 Perquè ab una sola  oferta féu perfets per a sempre als que  
He 10,18  d’aquestos, ja no és menester  oferta per lo pecat. 19 Per lo tant,  
Mc 12,Tit  de David. Supèrbia dels escribes.  Oferta tènue de la viuda, preferible a  
Ac 24,17  almoines als de la meva nació, i  ofertes, i vots. 18 I estant en això és  
1Co 8,Tit Capítol VIII Ningú deu gustar coses  ofertes als ídols si ab això dóna  
He 10,8  Déu!» 8 Dient dalt: «Sacrificis i  ofertes i holocaustos per pecat vós no  
He 13,16  béns, puix Déu s’agrada de tals  ofertes. 17 Obeïu a vostres superiors i  
Ac 18,3  ab ells, i treballava, perquè son  ofici era fer tendes. 4 I disputava cada  
Ac 19,27  no solament perillam de que nostre  ofici quédia desacreditat, sinó que sia  
Rm 12,4 no tots los membres tenen lo mateix  ofici, 5 així nosaltres, essent molts, som 
1Tm 3,1  verdadera: si algú desitja l’ ofici de bisbe, desitja un bon treball. 2  
He 5,Tit  V Descriu l’Apòstol qual és l’ ofici del sumo pontífice i demostra que  
1Co 4,Tit  i Cristo, de Déu. 4,Tit Capítol IV  Ofici del verdader apòstol i estimació que 
Mt 15,5  pare o a sa mare: ‘Tot do que jo  ofresca vos aprofitarà’, 6 i no honra a  
Mc 7,11  ‹corban› (ço és, lo do) que jo  ofresca, a tu t’aprofitarà”: 12 i no li  
He 5,1  coses pertanyents a Déu, per a què  ofresca dons i sacrificis per los pecats.  
2Co 3,14  14 Emperò sos sentits quedaren  ofuscats, puix fins avui permaneix en la  
Mt 15,28  li digué: –Gran és ta fe,  oh dona! Com tu vols, així se’t faça. I  
Lc 1,3  escriure-te-les ab ordre,  oh digníssim Teòfilo!, 4 per a què  
Lc 19,17  mines. 17 »I li digué: »–Està bé,  oh bon criat. Ja que en lo poc has estat  
Jn 17,5  fer. 5 I ara glorificau-me vós,  oh Pare!, ab vós mateix, ab aquella glòria 
Jn 19,3  3 I venien a ell i deien: –Salve,  oh rei dels jueus! I li donaven bufetades. 
Ac 1,1  per a l’apostolat. 1 He parlat,  oh Teòfilo, en lo meu primer tractat, de  
Ac 18,14 crim enorme, vos oiria en justícia,  oh jueus; 15 emperò si no són més que  
Ac 25,26 l’he presentat, i majorment a vós,  oh rei Agripa, a fi de tenir després de l’ 
Ac 26,2  -se: 2 –Me tinc per ditxós,  oh rei Agripa, en poder justificar-me en 
Ac 26,7  i de dia. Per aquesta esperança,  oh rei, só jo acusat dels jueus. 8 Puix  
Ac 26,13  dels sacerdots, 13 al migdia vegí,  oh rei, en lo camí una llum del cel que  
Ac 26,19  fe que és en mi. 19 »Per lo qual,  oh rei Agripa, jo no vaig ésser  
Ac 27,21  –Millor hauria estat, sens dubte,  oh barons, seguint lo meu consell, no  
Rm 15,10  10 I en altre lloc: «Alegrau’s,  oh gentils, ab son poble.» 11 I altra  
Flm 7  sants han estat recreades per tu,  oh germà! 8 Per lo qual, encara que jo  
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He 1,8  8 Mes al Fill li diu: «Ton trono,  oh Déu, és per los sigles dels sigles.  
He 10,7  de mi) per a fer vostra voluntat,  oh Déu!» 8 Dient dalt: «Sacrificis i  
He 10,9  -me aquí, que vinc per a fer,  oh Déu, vostra voluntat.» Aparta lo primer 
Jm 2,20  tremolen.» 20 Emperò, ¿vols saber,  oh home va, que la fe sens les obres és  
Ap 12,12  12 Per lo tant, regositjau-vos,  oh cels, i vosaltres que habitau en ells.  
Ap 15,3  i verdaders són vostres camins,  oh Rei dels sants! 4 Qui no us temerà,  
Mt 17,16 curar. 16 I responent Jesús, digué:  –Oh raça incrèdula i perversa! Fins a quan 
Mc 9,18  18 I Jesús los respongué i digué:  –Oh generació incrèdula! Fins a quan  
Lc 12,19  i mos béns. 19 I diré a ma ànima:  Oh, ànima! molts béns tens de reserva per  
Lc 18,11  en son interior d’esta manera:  “Oh Déu!, gràcies vos dono perquè no só  
Lc 18,13  que es pegava cops al pit, dient:  “Oh Déu!, teniu pietat de mi, pecador.” 14 
Lc 18,24  quan lo vegé trist, li digué:  –Oh quant difícilment entraran en lo Regne 
Lc 24,25  25 I ell los digué aleshores:  –Oh necis i tardos de cor per a creure tot 
Jn 17,11  queden en lo món, i jo vinc a vós.  Oh Pare sant!, guardau en vostre nom a  
Jn 17,25  d’antes de la creació del món. 25  Oh Pare just!, lo món no us ha conegut; jo 
Ac 7,42  escrit en lo llibre dels Profetes:  “Oh casa d’Israel! ¿Per ventura no m’  
Ac 13,10  fixant en ell los ulls, 10 digué:  –Oh home ple de tot engany i de tota  
Rm 7,24  pecat que està en mos membres. 24  Oh, quin home tan miserable só jo! ¿Qui em 
Rm 11,33  a usar de misericòrdia ab tots. 33  Oh profunditat de les riqueses de la  
1Co 15,55 ha estat la mort en la victòria. 55  Oh mort!, a on és ta victòria? Oh mort!, a 
1Co 15,55  55 Oh mort!, a on és ta victòria?  Oh mort!, a on és ton agulló?» 56 Agulló  
2Co 6,11  res, emperò posseint-ho tot. 11  Oh, corintis! Nostra boca està oberta per  
Ga 3,1 sinó per la fe viva en Jesucrist. 1  Oh, gàlates insensats!, qui us ha  
Ga 5,4  està obligat a fer tota la Llei. 4  Oh, vosaltres que us justificau per la  
1Tm 6,20  puguen alcançar la vida eterna. 20  Oh, Timoteu!, guarda lo depòsit que se t’ 
Mt 2,3  -lo. 3 I lo rei Herodes quan ho  oí, se torbà, i ab ell tot Jerusalem. 4 I  
Mt 4,12  i el servien. 12 I quan Jesús  oí que Joan estava pres, se retirà a  
Mt 19,22  i segueix-me. 22 I quan lo jove  oí aqueixes paraules, se n’anà trist,  
Mt 25,6  dormides. 6 I a mitjanit s’ oí un clamor: »–Mirau que ve l’espòs,  
Mc 1,11 posava sobre d’ell mateix. 11 I s’ oí una veu del cel que deia: –Tu ets mon  
Mc 5,36  al Mestre? 36 Emperò Jesús, quan  oí lo que deien, digué al príncep de la  
Mc 6,16  dels profetes. 16 Quan Herodes ho  oí, digué: –Aquest és aquell Joan que jo  
Lc 18,23  vine i segueix-me. 23 Quan ell  oí això se contristà, perquè era molt ric. 
Ac 24,24  que era jueua, i cridà a Pau i l’ oí parlar de la fe que està en Jesucrist.  
Mc 6,20 son consell feia moltes coses, i l’ oïa de bona gana. 21 Fins que per últim  
Mc 12,37  I una gran multitud del poble l’ oïa ab gust. 38 I els deia en sa doctrina: 
Lc 10,39  sentada també als peus del Senyor,  oïa sa paraula. 40 Emperò Marta  
Ac 2,6  quedà atordida, puix cada qual los  oïa parlar en sa pròpia llengua. 7 I  
Lc 9,9  Joan. Qui és, doncs, aquest de qui  oic tals coses? I cercava com veure-lo.  
Jn 5,30  puc fer cosa alguna. Judico segons  oic, i mon judici és just, puix no busco  
1Co 11,18  quan vos congregau en la Iglésia,  oic que hi ha dissensions entre vosaltres, 
Mt 2,18  lo profeta, que diu: 18 «Veu fou  oïda en Ramà, plors, lamentacions i grans  
Mc 4,15  paraula, emperò després que l’han  oïda, ve a l’instant Satanàs i els pren  
Mc 4,16  en pedregals són aquells que,  oïda la paraula, a l’instant la reben ab  
Lc 1,13 Zacaries, puix ta pregària ha estat  oïda, i ta muller Elisabet te parirà un  
Ac 10,31  31 “Corneli, ta plegària ha estat  oïda i tes almoines han estat recordades  
He 3,16  alguns, després que l’hagueren  oïda, lo provocaren; mes no tots aquells  
Ap 18,23  veu d’espòs i esposa mai més serà  oïda en tu; perquè tos mercaders eren los  
Ac 2,37  lo féu Senyor i també Cristo. 37 I  oïdes aquestes coses, se compungiren de  
Ap 22,8  I després que les haguí vistes i  oïdes, me postrí als peus de l’àngel que  
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Ac 11,18 jo que pogués oposar-me a Déu? 18  Oïdes estes coses, callaren, i  
Lc 12,3 la claredat; i lo que diguéreu a l’ oïdo en les estàncies, serà anunciat sobre 
1Co 12,17  lo cos fos ull, ¿a on estaria l’ oïdo? I si tot fos oïdo, ¿a on estaria l’ 
1Co 12,17 ¿a on estaria l’oïdo? I si tot fos  oïdo, ¿a on estaria l’olfato? 18 Emperò  
Jm 1,23  mateixos. 23 Perquè si algú és  oïdor de la paraula i no la practica, ell  
Jm 1,25  i persevéria en ella, no sent  oïdor olvidadís sinó practicador d’obra,  
Jm 1,22  practicadors de la paraula i no  oïdors tan solament, enganyant-vos a  
Mt 28,14  dormint.” 14 I si això arribàs a  oïdos del president, nosaltres l’hi farem 
Mc 6,14  i curaven. 14 I això arribà a  oïdos del rei Herodes (puix son nom s’  
Lc 1,44  aquí, tan prest com arribà a mos  oïdos la veu de ta salutació, l’infant  
Lc 9,7  curant per tot arreu. 7 I arribà a  oïdos d’Herodes, lo tetrarca, tot lo que  
Ac 2,14  sia-us açò notori i prestau  oïdos a mes paraules. 15 Puix aquestos no  
Ac 11,22  arribà la fama d’aquestes coses a  oïdos de la iglésia que estava en  
Ac 28,26 poble i digue’ls: Oireu ab vostres  oïdos i no comprendreu; i veent, veureu, i 
Ac 28,27  lo cor d’aquest poble i sos  oïdos estan pesats i han tancat sos ulls;  
Ga 1,Tit  Reprèn als gàlates per haver donat  oïdos a uns falsos apòstols i per haver  
1Tm 4,1  alguns de la fe, donant  oïdos a esperits seductors i a doctrines  
2Tm 4,4  d’orelles. 4 I apartaran los  oïdos de la veritat i els aplicaran a  
Tt 1,14  sien sans en la fe, 14 no donant  oïdos a faules de jueus ni a manaments d’ 
Jm 5,4 dels que han segat han penetrat los  oïdos del Senyor dels exèrcits. 5  
1Pe 3,12  los ulls sobre els justos, i sos  oïdos a les pregàries d’ells, emperò lo  
2Pe 2,8  habitant entre ells, de vista i  oïdos aturmentava cada dia sa ànima justa  
Mc 6,2  en la sinagoga; i molts que l’ oïen se meravellaven de sa doctrina,  
Lc 1,66  de la Judea. 66 I tots los que les  oïen les depositaren en son cor, dient:  
Lc 2,47  -los. 47 I tots quants l’ oïen, s’atordien de sa sabiduria i de ses 
Lc 16,14 los fariseus, que eren avariciosos,  oïen totes estes coses i se burlaven d’  
Lc 18,26 en lo Regne de Déu. 26 I los que l’ oïen, deien: –Qui, doncs, podrà salvar-  
Ac 9,21  I quedaven atordits tots quants l’ oïen, i deien: –Puix no és aquest aquell  
Ac 10,44  l’Esperit Sant sobre tots los que  oïen aquesta plàtica. 45 I quedaren  
Ac 10,46  sobre els gentils. 46 Perquè els  oïen parlar en llengües i dir grans coses  
Ac 16,25 a Déu, i els que estaven presos los  oïen. 26 I de repente esdevingué un  
Ac 17,8  i als principals de la ciutat, que  oïen aquestes coses. 9 Emperò, rebuda  
Ac 19,10  tots los que habitaven en l’Àsia  oïen la paraula del Senyor Jesús, jueus i  
Mc 4,12  mirant mírien, i no vegen; i  oient oiguen, i no comprenguen; no sia que 
Lc 19,11 que estava perdut. 11 I estant ells  oient això, prosseguí dient-los una  
Ac 8,6  ab atenció lo que Felip deia,  oient-lo ab un mateix ànimo i veent los  
Ac 9,7  l’acompanyaven quedaren atordits,  oient la veu i no veent a ningú. 8 I Saulo 
Mt 11,Tit  motiu digué Jesús sobre Joan a sos  oients. Ciutats incrèdules. Suavitat del  
Ef 4,29  de la fe i dónia gràcia als  oients. 30 I no contristeu a l’Esperit  
Mt 10,14  14 I tot aquell que no us rèbia ni  oiga vostres plàtiques, a l’eixir fora de 
Mt 11,15  venir. 15 Qui té orelles per oir,  oiga. 16 »Mes, a qui compararé jo aquesta  
Mt 13,9  trenta. 9 »Qui té orelles per oir,  oiga. 10 I arribant los deixebles, li  
Mt 13,43  Pare. »Qui té orelles per a oir,  oiga. 44 »És semblant lo Regne del cel a  
Mc 4,9  deia: –Qui té orelles per a oir,  oiga. 10 I quan estigué sol, los Dotze que 
Mc 4,23  23 Si algú té orelles per a oir,  oiga. 24 I els deia: –Teniu compte lo que  
Mc 7,16  algú que tinga orelles per a oir,  oiga. 17 I luego que deixà la gent i entrà 
Lc 8,8  veu: –Qui té orelles per a oir,  oiga. 9 I els deixebles li preguntaven:  
Lc 14,35  fora. Qui té orelles per a oir,  oiga. 15,Tit Capítol XV Paràboles de l’  
Ac 3,23 23 I succeirà que tota ànima que no  oiga a aquell profeta, serà exterminada  
Fl 1,27  vaja a veure-us o estiga ausent,  oiga de vosaltres que permaneixeu unànims  
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Ap 2,7  avorresc. 7 »Lo qui té orella,  oiga lo que l’Esperit diu a les iglésies: 
Ap 2,11  de vida. 11 »Lo qui té orella,  oiga lo que l’Esperit diu a les iglésies: 
Ap 2,17  de ma boca. 17 »Lo qui té orella,  oiga lo que diu l’Esperit a les iglésies: 
Ap 2,29  del matí. 29 »Lo qui té orella,  oiga lo que l’Esperit diu a les  
Ap 3,6 de sos àngels. 6 »Lo qui té orella,  oiga lo que diu l’Esperit a les  
Ap 3,13  el nom meu nou. 13 »Qui té orella,  oiga lo que l’Esperit diu a les  
Ap 3,22 en son trono. 22 »Lo qui té orella,  oiga lo que l’Esperit diu a les  
Ap 22,17  esposa diuen: «Vine!» I el que ho  oiga diga: «Vine!» I el que té set, vinga; 
Mc 13,7 i enganyaran a molts. 7 Emperò quan  oigau de guerres i de rumors de guerres,  
Lc 21,9  -vos de seguir-los. 9 I quan  oigau rumors de guerres i de sedicions, no 
Ac 26,3  per lo qual jo us suplico que m’ oigau ab paciència. 4 »I en veritat que la 
Mt 8,10  “Fes això”, i ho fa. 10 Quan Jesús  oigué això, se meravellà i digué als que  
Mt 14,1  aquell temps, Herodes lo tetrarca  oigué la fama de Jesús 2 i digué a sos  
Mc 2,17  i ab los pecadors? 17 Quan Jesús  oigué això, los digué: –Los que estan bons 
Mc 5,27  ans bé estava pitjor, 27 quan  oigué parlar de Jesús arribà per detràs  
Mc 7,25  posseïda de l’esperit impur, quan  oigué parlar d’ell, entrà i se llançà a  
Mc 10,47  camí demanant almoina. 47 I quan  oigué que era Jesús de Nazaret, començà a  
Lc 1,41  41 I succeí que, quan Elisabet  oigué la salutació de Maria, la criatura  
Lc 3,22  corporal com d’una paloma i s’ oigué aquesta veu del cel: –Tu ets mon  
Lc 7,9  això”, i ho fa. 9 Quan Jesús ho  oigué, quedà admirat, i girant-se envers 
Lc 15,25  quan vingué i s’acercà a la casa,  oigué la música i la dansa. 26 I cridant a 
Jn 6,45  de Déu.” Tot aquell, doncs, que  oigué i aprengué del Pare, ve a mi. 46 No  
Jn 11,6  germana Maria, i a Làssaro. 6 Quan  oigué, doncs, que aquest estava malalt, se 
Jn 11,20  mort de son germà. 20 I quan Marta  oigué que Jesús venia, isqué a rebre-lo, 
Jn 11,29 i et demana. 29 I luego que ella ho  oigué, s’alçà a tota pressa i vingué a  
Jn 12,29  gent, doncs, que estava allí i ho  oigué deia que era un tro. Altres deien:  
Jn 19,8 s’ha fet Fill de Déu. 8 Quan Pilat  oigué aquesta paraula temé més. 9 I tornà  
Jn 21,7 –És lo Senyor. I Simó Pere, a penes  oigué que era lo Senyor, se vestí la  
Ac 5,5  sinó a Déu! 5 Ananies, així que  oigué estes paraules, caigué i espirà; i  
Ac 7,12  què menjar. 12 Mes quan Jacob  oigué que hi havia blat en Egipte, envià  
Ac 8,30  carro. 30 I Felip, acercant-se,  oigué que llegia en lo profeta Isaïes, i  
Ac 9,4 llum del cel. 4 I caigué en terra i  oigué una veu que li deia: –Saulo, Saulo,  
Ac 14,8  de peus, estava sentat. 8 Aquest  oigué predicar a Pau, lo qual, fixant en  
Ac 16,14  de púrpura, temerosa de Déu,  oigué. A la qual lo Senyor obrí lo cor per 
Ac 22,26  condemnat? 26 Quan lo centurió  oigué això, anà al tribú i li donà avís  
Ac 23,16  -lo abans que arríbia. 16 I quan  oigué aquesta conspiració un fill de la  
1Co 2,9 escrit: «Que ull no vegé, ni orella  oigué, ni han estat en cor d’home, les  
2Co 12,4  sap– 4 fou arrebatat al paradís i  oigué paraules inefables, que no li és  
1Jn 1,Tit I Anuncia sant Joan la doctrina que  oigué del mateix Jesucrist, nostre Senyor, 
Jn 9,35  ensenyes? I el tragueren fora. 35  Oigué Jesús que l’havien tret fora i,  
Mt 13,15  a què mai hi vegen ab sos ulls, ni  oiguen ab ses orelles, ni comprenguen ab  
Mc 4,12  mirant mírien, i no vegen; i oient  oiguen, i no comprenguen; no sia que es  
Lc 16,29  a Moisès i als Profetes, que els  oiguen. 30 »Emperò ell replicà: »–No, pare 
Jn 5,25  veu del Fill de Déu; i els que l’ oiguen, viuran. 26 Perquè així com lo Pare 
Ac 28,27  no sia que vegen ab sos ulls i  oiguen ab ses orelles i comprenguen ab son 
Rm 11,8 què no vegen i orelles per a què no  oiguen») fins al dia d’avui. 9 I David  
1Tm 4,16  salvaràs a tu mateix i als que t’ oiguen. 5,Tit Capítol V Adverteix a  
Col 1,9 nosaltres també, des del dia que ho  oiguérem, no havem cessat de pregar per a  
1Jn 1,1 Lo que fou des del principi, lo que  oiguérem, lo que vegérem ab nostres ulls,  
1Jn 1,3  a nosaltres. 3 Lo que vegérem i  oiguérem, això vos anunciam, per a què  
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Mc 10,41  aparellat. 41 I quan los deu l’ oigueren, començaren a indignar-se  
Jn 1,37  de Déu. 37 I los dos deixebles l’ oigueren parlar i seguiren a Jesús. 38  
Jn 7,32  els que fa aquest? 32 Los fariseus  oigueren estos enraonaments que la gent  
Jn 9,40  dels fariseus que estaven ab ell  oigueren això i li digueren: –Puix què,  
Ac 4,24  i els ancians. 24 I quan ho  oigueren, tots unànims alçaren la veu a  
Ac 5,11  tota la Iglésia i en tots los que  oigueren aquestes coses. 12 I per les mans 
Ac 5,21  d’aquesta vida. 21 Ells, quan  oigueren això, entraren de bon matí en lo  
Ac 5,24  no trobàrem ningú dins. 24 I quan  oigueren estes raons, lo sumo sacerdot, lo 
Ac 5,33 tots los que l’obeeixen. 33 I quan  oigueren això, rebentaven de ràbia i  
Ac 11,1 els germans que estaven en la Judea  oigueren que els gentils havien també  
Ac 14,13  ab lo poble. 13 I quan ho  oigueren los apòstols Bernabé i Pau,  
Ac 17,32 -lo d’entre els morts. 32 I quan  oigueren «resurrecció dels morts», los uns 
Ac 18,26  I quan Prisciŀla i Aquila l’ oigueren, se l’en portaren ab ells, i l’ 
Ac 21,20  son ministeri. 20 I quan ells ho  oigueren glorificaven a Déu i li digueren: 
Ac 21,24  sabrà tothom que és fals tot quant  oigueren de tu i que, al contrari, tu  
Ac 22,2 a dir-vos en ma defensa. 2 I quan  oigueren que els parlava en llengua  
Ac 22,9  llum i tingueren temor; emperò no  oigueren la veu del que em parlava. 10 I  
Rm 10,14  I com creuran a aquell de qui no  oigueren? I com oiran sens predicador? 15  
He 4,2  acompanyada de la fe en los que l’ oigueren. 3 Perquè nosaltres, que havem  
He 12,19  paraules, les quals, los que les  oigueren, suplicaren que no se’ls parlàs  
Ap 11,12  sobre els que els vegeren. 12 I  oigueren una gran veu del cel que els  
Jn 9,27  –Ja vos ho diguí i vosaltres ho  oiguéreu; a què fi voleu oir-ho de nou?  
Jm 5,11  benaventurats als que sofreixen.  Oiguéreu lo sofriment de Job i vegéreu lo  
Mt 18,17  digues-ho a la Iglésia. I si no  oigués a la Iglésia, ten-lo per un  
Ac 10,22  de que et cridàs a sa casa i que  oigués tes paraules. 23 Pere, doncs, fent  
Ap 3,20  estic a la porta i truco; si algú  oigués ma veu i m’obrís la porta, entraré 
Ac 15,7 Déu entre nosaltres que per ma boca  oiguessen los gentils la paraula de l’  
Ac 22,14  sa voluntat i vegesses al Just, i  oiguesses la veu de sa boca. 15 Perquè tu  
He 3,7  qual, com diu l’Esperit Sant: «Si  oiguésseu avui sa veu, 8 no vullau endurir 
He 3,15  d’ell. 15 Mentres que es diu: «Si  oiguésseu avui sa veu, no enduriu vostres  
Ac 11,7  i reptils, i aucells del cel. 7 I  oiguí també una veu que em deia: »–Alça  
Ac 22,7  llum del cel 7 i, caent en terra,  oiguí una veu que em deia: »–Saulo, Saulo, 
Ac 26,14  caigut tots nosaltres en terra,  oiguí una veu que em deia en llengua  
2Co 6,2  Déu en va. 2 (Perquè ell diu: «T’ oiguí en temps accepte, i et socorreguí en 
Ap 1,10  en l’Esperit un dia del Senyor, i  oiguí detràs de mi una gran veu, com de  
Ap 4,1  en lo cel, i la primera veu que  oiguí era com de trompeta que parlava ab  
Ap 5,11  sobre la terra. 11 I vegí i  oiguí veu de molts àngels al rodador del  
Ap 5,13  i totes quantes hi ha en ells, les  oiguí dir: –Al que està sentat en lo  
Ap 6,1  Anyell obrí un dels set sellos, i  oiguí que un dels quatres animals deia,  
Ap 6,3  ell hagué obert lo segon sello,  oiguí al segon animal que deia: –Vine, i  
Ap 6,5  5 I quan obrí lo tercer sello,  oiguí al tercer animal que deia: –Vine, i  
Ap 6,6  tenia en sa mà unes balances. 6 I  oiguí una veu enmig dels quatre animals  
Ap 6,7  vi. 7 I quan obrí lo quart sello,  oiguí la veu del quart animal que deia:  
Ap 7,4  de nostre Déu en sos fronts. 4 I  oiguí lo número dels senyalats, que era  
Ap 8,13  i lo mateix de la nit. 13 I vegí i  oiguí la veu d’una àliga que volava per  
Ap 9,13 I el sisè àngel tocà la trompeta, i  oiguí una veu dels quatre corns de l’  
Ap 9,16  era de dos-cents milions. I jo  oiguí lo número d’ells. 17 I així jo vegí 
Ap 10,4  ses veus, anava jo a escriure, i  oiguí una veu del cel que em deia: –Sella  
Ap 10,8  a sos servos, los profetes. 8 I  oiguí la veu del cel, que parlava altra  
Ap 12,10  àngels foren llançats ab ell. 10 I  oiguí un clamor en lo cel que deia: –Ara  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

2536 
 

Ap 14,2  d’ell i el nom de son Pare. 2 I  oiguí una veu del cel, com veu de moltes  
Ap 14,2 la veu d’un gran tro; i la veu que  oiguí era com de tocadors d’arpes que  
Ap 14,13  de Déu i la fe de Jesús. 13 I  oiguí una veu del cel que em deia:  
Ap 16,1 àngels derramen sobre la terra. 1 I  oiguí una gran veu del temple que deia als 
Ap 16,5  i es convertiren en sang. 5 I  oiguí a dir a l’àngel de les aigües: –Vós 
Ap 16,7  beure sang perquè ho mereixen. 7 I  oiguí que deia un altre des de l’altar:  
Ap 18,4  ab lo poder de ses delícies. 4 I  oiguí una altra veu del cel que deia:  
Ap 19,1  de sos enemics. 1 Després d’això  oiguí una gran veu, com de molta gent en  
Ap 19,6 els que el temeu, xics i grans. 6 I  oiguí com una veu de molta gent, i com  
Ap 21,3  adornada per a son espòs. 3 I  oiguí una gran veu del trono que deia:  
Ap 13,9  del món. 9 Si algú té orella,  òiguia. 10 «Lo qui esclavísia a altres,  
Ac 2,8  8 Puix, ¿com nosaltres los  oïm parlar cada u en nostra llengua  
Ac 2,11  prosèlites, cretenses i àrabs, los  oïm parlar en nostres llengües les  
Mt 2,22  a la terra d’Israel. 22 Emperò,  oint que Arquelao regnava en la Judea en  
Mt 9,12  ab los publicans i pecadors? 12 I  oint-ho Jesús, digué: –No són los que  
Mt 12,24  de David? 24 Emperò los fariseus,  oint-ho, deien: –Aquest no llança los  
Lc 2,46  temple sentat enmig dels doctors,  oint-los i preguntant-los. 47 I tots  
Lc 8,15  en bona terra són aquells que,  oint la paraula de bon cor i molt sa, la  
Lc 18,36  del camí demanant almoina. 36 I  oint lo tropell de la gent que passava,  
Lc 20,45  digué a sos deixebles, estant-lo  oint tot lo poble que l’escoltava: 46  
Lc 23,6  de la Galilea fins aquí. 6 Pilat,  oint parlar de la Galilea, preguntà si ell 
Jn 11,4  a qui vos amau està malalt. 4 I  oint-ho Jesús los digué: –Aquesta  
Ac 9,38  I com Lidda estava cerca de Jope,  oint los deixebles que Pere estava allí,  
Ac 18,8  sa casa; i molts dels de Corinto,  oint-lo, creien i eren batejats. 9 I  
Ac 19,26  indústria; 26 i estau veent i  oint que no tan solament en Èfeso sinó en  
Flm 5  memòria de tu en mes oracions, 5  oint ta caritat i la fe que tens en lo  
Mt 11,15  ha de venir. 15 Qui té orelles per  oir, oiga. 16 »Mes, a qui compararé jo  
Mt 12,42  perquè vingué del fi de la terra a  oir la sabiduria de Salomó, i veus aquí  
Mt 13,9  a trenta. 9 »Qui té orelles per  oir, oiga. 10 I arribant los deixebles, li 
Mt 13,15 ses orelles se tornaren dures per a  oir, i se’ls tancaren los ulls; per a què 
Mt 13,17  lo que veeu, i no ho vegeren, i  oir lo que oïu, i no ho oïren. 18 »Oïu  
Mt 13,43  de son Pare. »Qui té orelles per a  oir, oiga. 44 »És semblant lo Regne del  
Mt 17,6  ben complagut: oïu a ell. 6 I a l’ oir-lo los deixebles caigueren de rostro 
Mt 19,25  del cel. 25 Los deixebles, a l’ oir això, se meravellaren molt, i  
Mt 22,22 i a Déu lo que és de Déu. 22 I a l’ oir això se meravellaren i, deixant-lo,  
Mt 22,33  de morts, sinó de vius. 33 I a l’ oir això, la gent se meravellava de sa  
Mt 26,65 de testimonis? Mirau, ara acabau d’ oir la blasfèmia. 66 Què us n’apar? I  
Mc 4,9 9 I els deia: –Qui té orelles per a  oir, oiga. 10 I quan estigué sol, los  
Mc 4,23  23 Si algú té orelles per a  oir, oiga. 24 I els deia: –Teniu compte lo 
Mc 4,24  deia: –Teniu compte lo que anau a  oir. Ab la mida ab què midareu, sereu  
Mc 4,33  la paraula, segons sa capacitat d’ oir-la. 34 I no els parlava mai sens  
Mc 7,16  hi ha algú que tinga orelles per a  oir, oiga. 17 I luego que deixà la gent i  
Mc 7,37  dient: –Tot ho ha fet bé, ha fet  oir als sords i parlar als muts. 8,Tit  
Mc 10,22  -me. 22 Emperò ell, afligit a l’ oir estes paraules, se retirà contristat,  
Lc 4,21  esta escriptura que acabau d’ oir. 22 I tots li donaven testimoni, i se  
Lc 4,28  que estaven en la sinagoga, a l’ oir això s’irritaren, 29 i s’alçaren i  
Lc 5,1  atropelladament sobre d’ell per a  oir la paraula de Déu, estant a la vora de 
Lc 5,15  i acudia gent en gran número per a  oir-lo i per a ser curats de ses  
Lc 6,18  i de Sidon, 18 que havien vingut a  oir-lo i a que els curàs de sos mals. I  
Lc 8,8  en alta veu: –Qui té orelles per a  oir, oiga. 9 I els deixebles li  
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Lc 8,50  al Mestre. 50 Emperò a l’ oir-ho Jesús, digué al pare de la noia:  
Lc 10,24  vosaltres veeu, i no ho vegeren; i  oir lo que vosaltres oïu, i no ho oïren.  
Lc 11,31  vingué dels extrems de la terra a  oir la sabiduria de Salomó, i veus-ne  
Lc 14,35 llançada fora. Qui té orelles per a  oir, oiga. 15,Tit Capítol XV Paràboles de  
Lc 15,1  los publicans i pecadors per a  oir-lo. 2 I els fariseus i els escribes  
Lc 21,38  de bon matí, en lo temple, per a  oir-lo. 22,Tit Capítol XXII Traïció de  
Jn 3,29  peu i l’ou, s’omple de goig a l’ oir la veu de l’espòs. Aquest mon goig,  
Jn 7,40  40 Per això molts del poble, a l’ oir d’ell estes paraules, deien: –Aquest, 
Jn 7,51  Llei condemna a ningú antes d’ oir-lo i de saber lo que fa? 52 Ells  
Jn 8,43  meu llenguatge? És perquè no podeu  oir ma paraula. 44 Vosaltres sou de vostre 
Jn 9,27  ho oiguéreu; a què fi voleu  oir-ho de nou? Voleu, tal vegada, fer- 
Ac 4,19 digueren: –Si és just davant de Déu  oir-vos a vosaltres abans que a Déu,  
Ac 7,54  i no l’haveu guardada! 54 A l’ oir tals coses, son cor rebentava de  
Ac 10,33  estam en la presència de Déu per a  oir totes les coses que el Senyor t’ha  
Ac 13,7  i a Saulo, puix tenia ganes d’ oir la paraula de Déu. 8 Emperò Èlimas lo  
Ac 13,44  concorregué casi tota la ciutat a  oir la paraula de Déu. 45 Mes quan los  
Ac 25,22 digué a Festo: –Jo també desitjaria  oir a aquest home. I ell respongué: –Demà  
Ac 28,22 de tu. 22 Emperò nosaltres desitjam  oir què és lo que penses; perquè tocant a  
Rm 10,17 ha oït?» 17 Així que la fe ve de l’ oir, i l’oir, de la paraula de Cristo. 18 
Rm 10,17  Així que la fe ve de l’oir, i l’ oir, de la paraula de Cristo. 18 Emperò  
He 5,11  de declarar, perquè sou flacs per  oir. 12 Puix quan vosaltres, per lo temps, 
Jm 1,19  Per això sia tot home prompte en  oir, però tard en parlar, i tard en  
3Jn 4  4 No tinc jo major goig que  oir que mos fills caminen en la veritat. 5 
Ap 9,20 fusta, los quals no poden veure, ni  oir, ni caminar. 21 Ni s’arrepentiren de  
Mt 12,19  19 No disputarà, ni cridarà, ni  oirà ningú sa veu en les places. 20 No  
Ap 18,22  més serà trobada. 22 Ni mai més s’ oirà en tu la veu dels tocadors d’arpes,  
Ap 18,22  en tu ningun artista; ni tampoc s’ oirà lo soroll de ninguna mola de molí; 23 
Jn 5,25  estam ja en ella, en què els morts  oiran la veu del Fill de Déu; i els que l’ 
Jn 5,28  què los que estan en los sepulcres  oiran la veu del Fill de Déu, 29 i los que 
Jn 10,16  ramat, les quals he de recollir, i  oiran la meva veu, i se’n farà un sol  
Ac 21,22  que la multitud se júntia, perquè  oiran que tu has vingut. 23 Fes, doncs, lo 
Ac 28,28  aquesta salut de Déu, i ells  oiran. 29 I acabant de dir això, isqueren  
Rm 10,14  a aquell de qui no oigueren? I com  oiran sens predicador? 15 I com predicaran 
1Co 14,21  a est poble, i ni ab tot això m’ oiran, diu lo Senyor.» 22 Així, les  
Ac 23,35  era de Cilícia, 35 li digué: –T’ oiré quan vinguen tos acusadors. I donà  
Ac 17,32  digueren: –En altra ocasió t’ oirem sobre això. 33 Així Pau isqué del  
2Pe 1,18 I aquesta veu que vingué del cel l’ oírem nosaltres quan estàvem ab ell en la  
Mt 2,9  a adorar-lo. 9 Luego que ells  oïren això del rei, marxaren. I veus aquí  
Mt 13,17  vegeren, i oir lo que oïu, i no ho  oïren. 18 »Oïu vosaltres, doncs, la  
Mt 20,24  ho té preparat. 24 I quan los deu  oïren això, s’indignaren contra els dos  
Mt 20,30  cegos sentats a la vora del camí  oïren que Jesús passava i començaren a  
Mt 21,45  dels sacerdots i los fariseus  oïren ses paràboles, comprengueren que  
Mt 22,34  34 Emperò los fariseus, quan  oïren que havia fet callar als saduceus,  
Mt 27,47  doncs, dels que eren allí, quan  oïren això deien: –A Elies, crida aquest.  
Mc 3,8 de la comarca de Tiro i Sidon, quan  oïren les coses que feia, vingueren a ell  
Mc 3,21  ni pa podien menjar. 21 I quan ho  oïren los seus, isqueren per a apoderar- 
Mc 6,55  malalts en sos llits tan prest com  oïren que estava allí. 56 I en qualsevulla 
Mc 11,14  fruit de tu. I sos deixebles ho  oïren. 15 Vénen, doncs, a Jerusalem. I  
Mc 14,11  -los-el. 11 I quan ells ho  oïren, s’alegraren i prometeren donar-  
Mc 15,35  dels que estaven presents, quan l’ oïren, deien: –Mirau, a Elies crida. 36 I  
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Mc 16,11 afligits i plorant. 11 I ells, quan  oïren que era viu i que ella l’havia  
Lc 1,58  fill. 58 I sos veïns i sos parents  oïren que el Senyor havia manifestat una  
Lc 2,18 aquell infant. 18 I tots los que ho  oïren ne quedaren meravellats, i igualment 
Lc 7,29  lo poble, i els publicans que l’ oïren, glorificaren a Déu, sent batejats  
Lc 8,14  entre espines, són aquells que l’ oïren, mes després queden sufocats per los 
Lc 10,24 i oir lo que vosaltres oïu, i no ho  oïren. 25 I veus aquí un doctor de la Llei 
Ac 5,5  un gran temor de tots los que ho  oïren. 6 I alçant-se uns joves, lo  
Ac 13,48  fins al cap del món.” 48 I quan  oïren això los gentils, se regositjaren, i 
Ac 16,38 als magistrats. I ells temeren quan  oïren que eren romans. 39 I vingueren  
Rm 10,18  tota la terra, i ses paraules se  oïren fins als confins del món. 19 Mes  
He 2,3  entre nosaltres per aquells que l’ oïren; 4 confirmant-la Déu al mateix  
Mt 24,6 el Cristo”, i a molts seduiran. 6 I  oireu també guerres i rumors de guerres.  
Ac 3,22  vostres germans, com a mi; a ell  oireu en tot quant vos diga. 23 I succeirà 
Ac 7,37  vostres germans, com jo; a ell  oireu.” 38 Aquest és aquell que estigué en 
Ac 25,22  home. I ell respongué: –Demà l’ oireu. 23 I al dia següent, venint Agripa  
Mt 13,14  la profecia d’Isaïes que diu:  “Oireu ab vostres orelles, i no entendreu; 
Ac 28,26  »“Vés a aqueix poble i digue’ls:  Oireu ab vostres oïdos i no comprendreu; i 
Mt 5,33  comet adulteri. 33 »Encara més  oíreu que fou dit als antepassats: “No  
Ac 1,4  la promesa del Pare, «que  oíreu vosaltres», digué ell, «de ma boca.  
Ef 1,13  vosaltres esperàreu després que  oíreu la paraula de la veritat, l’  
Col 1,6  vosaltres, des del dia en què l’ oíreu i coneguéreu la gràcia de Déu en  
1Jn 2,24 24 Permanèsquia en vosaltres lo que  oíreu des del principi. Si permaneix en  
1Jn 2,24  Si permaneix en vosaltres lo que  oíreu des del principi, vosaltres també  
Mt 5,38  d’açò, de mal proceeix. 38  »Oíreu que fou dit: “Ull per ull, i dent  
Mt 5,43  no li giris l’espatlla. 43  »Oíreu que fou dit: “Amaràs a ton proïsme, 
Jn 14,28  vostre cor, ni s’acovardesca. 28  Oíreu que us diguí: “Me’n vaig, i torno a 
Ac 18,14  cosa iniqua, o un crim enorme, vos  oiria en justícia, oh jueus; 15 emperò si  
2Tm 4,17 a què jo complís la predicació i l’ oïssen tots los gentils, i vaig ésser  
He 4,7  com sobre està dit: “Avui, si  oísseu sa veu, no enduriu vostres cors.”»  
Mt 5,21  en lo Regne del cel. 21 »Haveu  oït que es digué a vostres antepassats:  
Mt 5,27  pagat l’última malla. 27 »Haveu  oït que es digué als antepassats: “No  
Mt 11,2  en les ciutats d’ells. 2 I havent  oït Joan, estant en la presó, les obres de 
Mt 11,4 i contau a Joan lo que haveu vist i  oït: 5 los cegos veuen, los coixos  
Mt 14,13 -ne part a Jesús. 13 I havent-ho  oït Jesús, se retirà d’allí en una barca  
Mt 14,13  desert i apartat. I havent-ho  oït la gent, lo seguiren de les ciutats a  
Mt 15,12  s’han escandalisat, quan han  oït aquesta paraula? 13 Emperò ell,  
Mc 11,18  cova de lladres. 18 I havent-ho  oït los prínceps dels sacerdots i els  
Mc 12,28  un dels escribes, que els havia  oït disputar, i veent que els havia  
Mc 14,58  ell dient: 58 –Nosaltres li havem  oït dir: “Jo destruiré aquest temple fet  
Mc 14,64  tenim ja de testimonis? 64 Haveu  oït la blasfèmia! Què us n’apar? I el  
Lc 2,20  totes les coses que havien vist i  oït, del modo que els les havien dites. 21 
Lc 4,23  aquelles grans coses que havem  oït a dir que foren fetes en Cafarnaüm,  
Lc 7,3  a qui est volia molt. 3 I havent  oït parlar de Jesús, li envià alguns  
Lc 7,22  –Anau i dieu a Joan lo que haveu  oït i vist: que els cegos veuen, los  
Lc 14,15  resurrecció dels justos! 15 Havent  oït estes paraules un dels que menjaven a  
Lc 16,2  i li digué: »–Què és això que he  oït a dir de tu? Dóna’m compte de ta  
Lc 18,22 ma joventut. 22 Lo que, havent-ho  oït Jesús, li digué: –Encara te falta una  
Lc 20,16  i donarà sa vinya a altres. Lo que  oït per los prínceps dels sacerdots,  
Lc 22,71  quan nosaltres mateixos ho havem  oït de sa boca? 23,Tit Capítol XXIII  
Lc 23,8  havia que ho desitjava, per haver  oït a dir moltes coses d’ell, i esperava  
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Jn 1,40 dècima. 40 I un dels dos que havien  oït dir això a Joan i que havien seguit a  
Jn 3,32  dóna testimoni de lo que ha vist i  oït, i ningú rep son testimoni. 33 Lo qui  
Jn 4,41 que cregueren en ell per haver-lo  oït parlar. 42 I deien a la dona: –Ja no  
Jn 4,42  puix nosaltres mateixos l’havem  oït i havem conegut que ell és  
Jn 4,47 fill malalt en Cafarnaüm. 47 Havent  oït aquest que Jesús venia de Judea a la  
Jn 5,37 testimoni de mi. Ni vosaltres haveu  oït mai sa veu, ni vist son semblant. 38 I 
Jn 6,60  en Cafarnaüm. 60 I havent-les  oït molts de sos deixebles, digueren:  
Jn 8,9 continuava a escriure en terra. 9 I  oït això, i estant convençuts per ses  
Jn 8,26  parlo al món aquelles coses que he  oït d’ell. 27 I ells no comprengueren que 
Jn 8,40  que us he dit la veritat que he  oït de Déu; això no ho féu Abraham. 41  
Jn 9,32  Des de que el món és món no s’ha  oït jamai que ningú haja obert los ulls a  
Jn 11,41  vos dono gràcies perquè m’haveu  oït. 42 Bé sabia jo que sempre m’oïu,  
Jn 12,18  la turba a rebre-lo, per haver  oït que havia fet aquest miracle. 19 I los 
Jn 12,34 gent li respongué: –Nosaltres havem  oït de la Llei que lo Cristo permaneix  
Jn 12,38  qui ha cregut lo que ens ha  oït a nosaltres? I a qui lo braç del  
Jn 14,24  paraules. I la paraula que haveu  oït no és meva, sinó del Pare que m’ha  
Jn 15,15  us he fet a saber quantes coses he  oït de mon Pare. 16 No m’elegíreu  
Jn 16,13  que dirà totes les coses que haurà  oït i us anunciarà les que han de venir.  
Jn 18,21  em preguntes? Pregunta als que han  oït lo que jo els he dit, puix ells saben  
Jn 19,13  al Cèsar. 13 I Pilat, havent  oït estes paraules, tragué a Jesús fora  
Ac 4,4  4 Emperò molts dels que havien  oït la paraula cregueren, i fou lo número  
Ac 4,20  parlar les coses que havem vist i  oït. 21 Llavors ells, amenaçant-los, los 
Ac 6,11  a què diguessen que ells li havien  oït dir paraules blasfemes contra Moisès i 
Ac 6,14  contra la Llei. 14 Perquè li havem  oït dir que aqueix Jesús de Nazaret  
Ac 7,34  poble que habita en Egipte, i he  oït sos gemecs, i he baixat a llibertar- 
Ac 8,14  i ple d’admiració. 14 I havent  oït los apòstols que estaven en Jerusalem  
Ac 9,13 13 I respongué Ananies: –Senyor, he  oït parlar a molts d’aquest home, quant  
Ac 15,24  Cilícia, salut. 24 Per quant havem  oït que alguns que han eixit de nosaltres, 
Ac 19,2  li respongueren: –Ni tampoc havem  oït hi haja Esperit Sant. 3 I ell los  
Ac 21,12  dels gentils.” 12 I quan haguérem  oït això, nosaltres i els que estaven en  
Ac 21,21  són zelosos de la Llei. 21 I han  oït a dir de tu que ensenyes als jueus que 
Ac 22,15  homes de les coses que has vist i  oït. 16 I ara, per què et detens? Alça’t, 
Ac 24,22  dia.” 22 Fèlix, doncs, havent  oït aquestes coses, i estant ben informat  
Rm 10,16  qui ha cregut lo que ens ha  oït?» 17 Així que la fe ve de l’oir, i l’ 
Rm 10,18  18 Emperò pregunto: No han ells  oït? Sí, certament, puix sa veu ressonà  
Rm 15,21  i l’entendran los que no l’han  oït.» 22 I per lo qual moltes vegades he  
Ga 1,13  de Jesucrist. 13 Perquè ja haveu  oït de quina manera vivia jo en altre  
Ga 1,23  eren en Cristo. 23 Solament havien  oït a dir: «Aquell que abans nos  
Ef 1,15  això, jo també, després d’haver  oït la fe que teniu vosaltres en lo Senyor 
Ef 3,2  vosaltres, los gentils, 2 si haveu  oït la dispensació de la gràcia de Déu que 
Ef 4,21  a Cristo, 21 si és que l’hajau  oït, i hajau estat ensenyats per ell, com  
Fl 4,9  9 Lo que haveu après, i rebut, i  oït, i vist en mi, això feu; i el Déu de  
Col 1,4 per a vosaltres, 4 des de que havem  oït vostra fe en Cristo Jesús i l’amor  
Col 1,5  en los cels, de la que haveu  oït per la paraula de veritat de l’  
Col 1,23  esperança de l’evangeli que haveu  oït i que fou predicat a tota criatura  
1Te 2,13 rebéreu la paraula de Déu que haveu  oït de nosaltres, la rebéreu no com  
2Te 3,11  no méngia. 11 Perquè havem  oït que entre vosaltres hi ha alguns  
2Tm 1,13 forma de les paraules sanes que has  oït de mi, en la fe i caritat que és en  
2Tm 2,2 en Jesucrist. 2 I les coses que has  oït de mi davant de molts testimonis,  
He 2,1  complidament les coses que havem  oït, a fi de que en ningun temps les  
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He 5,7  per a salvar-lo de mort, fou  oït per la sua reverència. 8 I certament,  
1Jn 1,5  5 Aquest és l’anunci que havem  oït d’ell i que us anunciam a vosaltres:  
1Jn 2,7  és la paraula que vosaltres haveu  oït des del principi. 8 Emperò vos escric  
1Jn 2,18  ja és l’última hora, i com haveu  oït que l’Anticrist vindrà, així molts  
1Jn 3,11  aquesta és la doctrina que haveu  oït des del principi: que us ameu los uns  
1Jn 4,3  de l’Anticrist, de qui haveu  oït que ve, i que ara ja està en lo món. 4 
2Jn 6  que camineu en ell com l’haveu  oït des del principi. 7 Perquè s’han  
Ap 3,3  ’t, doncs, de lo que has rebut i  oït, i guarda-ho bé, i arrepenteix-te. 
Ap 22,8  llibre! 8 I jo, Joan, só lo qui he  oït i he vist aquestes coses. I després  
Ac 19,5  després d’ell, ço és, en Jesús. 5  Oït això, foren batejats en lo nom del  
Ac 19,28  tota l’Àsia i el món adoren. 28  Oït això, s’ompliren d’ira i cridaren  
Mt 6,7  Puix pensen que parlant molt seran  oïts. 8 No vullau semblar-vos a ells,  
Mt 10,27  dieu-ho en la llum, i lo que  oïu a l’orella, predicau-ho en los  
Mt 13,17 veeu, i no ho vegeren, i oir lo que  oïu, i no ho oïren. 18 »Oïu vosaltres,  
Mt 17,5  en qui jo m’he ben complagut:  oïu a ell. 6 I a l’oir-lo los deixebles 
Mt 21,16  indignaren. 16 I li digueren: –¿No  oïu lo que aquestos diuen? I Jesús los  
Mc 4,24  midareu, sereu midats, i als que  oïu se us donarà més. 25 Perquè al que té, 
Mc 8,18 ulls, no veeu? I tenint orelles, no  oïu? I no us recordau? 19 »Quan jo partí  
Mc 9,6  –Aquest és mon Fill, lo molt amat;  oïu-lo. 7 I mirant luego al rodador, no  
Lc 6,27  jo us dic a vosaltres, los que  oïu: Amau a vostres enemics, feu bé als  
Lc 8,18  18 »Teniu compte, doncs, com  oïu, puix a aquell que té, se li donarà, i 
Lc 9,35  –Aquest és mon Fill, l’amat,  oïu-lo. 36 I a l’eixir aquesta veu  
Lc 10,24  ho vegeren; i oir lo que vosaltres  oïu, i no ho oïren. 25 I veus aquí un  
Jn 11,42  oït. 42 Bé sabia jo que sempre m’ oïu, emperò ho he dit per causa d’aquesta 
Ac 2,22  serà salvo.” 22 »Barons d’Israel,  oïu aquestes paraules: A Jesús Nazareno,  
Ac 2,33 nosaltres, al qual vosaltres veeu i  oïu. 34 Perquè David no pujà al cel, i ab  
Ac 4,8  del poble i ancians d’Israel,  oïu: 9 Ja que avui se’ns demana raó del  
Ac 7,2 ell digué: –Barons germans i pares,  oïu: Lo Déu de la glòria s’aparegué a  
Ac 13,16  d’Israel i els que temeu a Déu,  oïu: 17 Lo Déu del poble d’Israel elegí a 
Ac 15,13  Jaume dient: –Barons germans,  oïu-me: 14 Simó ha contat com Déu visità 
Ac 22,1  romà. 1 –Barons germans i pares,  oïu lo que vaig a dir-vos en ma defensa. 
Fl 1,30  que vegéreu en mi, i que ara  oïu estar en mi. 2,Tit Capítol II Los  
2Pe 1,17  en qui jo m’he complascut, a ell  oïu.» 18 I aquesta veu que vingué del cel  
Mt 13,18 i oir lo que oïu, i no ho oïren. 18  »Oïu vosaltres, doncs, la paràbola del  
Mt 15,10  convocada a si la gent, los digué:  –Oïu i enteneu. 11 No contamina a l’home  
Mt 21,33  després per a creure-lo. 33  »Oïu una altra paràbola: Hi havia un pare  
Mc 4,3  i els deia en sa doctrina: 3  –Oïu: Veus aquí, isqué un sembrador a  
Mc 7,14  novament al poble, los deia:  –Oïu-me tots, i enteneu: 15 No hi ha res 
Jm 2,5  sou jutges de pensaments inics? 5  Oïu, germans meus caríssims, ¿per ventura  
Jm 1,6  lo qui titubeja és semblant a l’ ola del mar, agitada del vent i portada d’ 
Mt 8,24  alborotà en tanta manera, que les  oles cobrien la barca; mes ell dormia. 25  
Mt 14,Tit  fa que sant Pere camínia sobre les  oles del mar, i cura a tots los malalts  
Mt 14,24 enmig del mar, era combatuda de les  oles, puix era contrari lo vent. 25 Emperò 
Mc 4,37  de vent, que feia entrar les  oles en la barca, de manera que esta s’  
Lc 21,25  causarà lo roncar del mar i de ses  oles, 26 quedant los homes aterrats de  
Ac 27,40  s’entregaren a la mercè de les  oles, i afluixant també les cordes del  
Jud 13  vegades morts, i desarrelats. 13  Oles furioses del mar que llancen la  
1Co 12,17 I si tot fos oïdo, ¿a on estaria l’ olfato? 18 Emperò ara Déu ha posat los  
Mt 25,3  ses llanternes, no se’n portaren  oli. 4 Emperò les discretes se’n portaren 
Mt 25,4 Emperò les discretes se’n portaren  oli en sos vasos, junt ab les llanternes.  
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Mt 25,8  a les prudents: »–Donau-nos  oli del vostre, puix nostres llanternes s’ 
Mc 6,13  molts dimonis, i ungien ab  oli molts malalts i curaven. 14 I això  
Lc 7,46  mos peus. 46 No ungires mon cap ab  oli; emperò ella ha ungit mos peus ab  
Lc 10,34  les ferides, xopant-les-hi ab  oli i vi, i cavalgant-lo sobre son  
Lc 16,6 ell li respongué: »–Cent cortans d’ oli. »I ell li digué: »–Pren ton albarà,  
He 1,9  això Déu, ton Déu, t’ha ungit ab  oli d’alegria sobre tos companys. 10 I  
Jm 5,14  préguien sobre ell, ungint-lo ab  oli en nom del Senyor. 15 I l’oració de  
Ap 6,6 un diner; emperò no faces dany a l’ oli ni al vi. 7 I quan obrí lo quart  
Ap 18,13  ungüents, i encens, i de vi, i d’ oli, i de flor de farina, i de forment, i  
Rm 16,15  i a Nereo, i a sa germana, i a  Olimpiada, i a tots los sants que estan ab 
Rm 11,17  branques és trencada, i essent tu  oliver bord ets empeltat en elles, i has  
Rm 11,17  de l’arrel i de la grassa de l’ oliver, 18 no et jàcties contra les  
Rm 11,24  24 Puix si tu fores tallat de l’ oliver bord natural i contra naturalesa  
Rm 11,24 naturalesa has estat empeltat en un  oliver bo, ¿quant més aquells que són  
Rm 11,24  seran empeltats en son propi  oliver? 25 Emperò no vull, germans, que  
Mt 21,1  Betfage, prop de la muntanya de l’ Oliverar, Jesús envià dos de sos deixebles 
Mt 24,3  ell assentat en la muntanya de l’ Oliverar, se li acercaren sos deixebles  
Mt 26,30  se n’anaren a la muntanya de l’ Oliverar. 31 Llavors Jesús los digué:  
Mc 11,1  Betània, prop de la muntanya de l’ Oliverar, envià dos de sos deixebles 2 i  
Mc 13,3  estant sentat en la muntanya de l’ Oliverar de cara al temple, li preguntaven 
Mc 14,26 himne, isqueren a la muntanya de l’ Oliverar. 27 I Jesús los digué: –Aquesta  
Lc 19,29  Betània, en la muntanya dita de l’ Oliverar, envià dos de sos deixebles, 30  
Lc 19,37  a la baixada de la muntanya de l’ Oliverar, tots los deixebles, en gran  
Lc 21,37  en la muntanya anomenada de l’ Oliverar. 38 I tot lo poble acudia a ell,  
Lc 22,39  de costum, a la muntanya de l’ Oliverar. I el seguiren també sos  
Jn 8,1 Jesús se n’anà a la muntanya de l’ Oliverar. 2 I a l’apuntar lo dia, tornà  
Ac 1,12  des de la muntanya anomenada de l’ Oliverar, que dista de Jerusalem la  
Ap 11,4  dies. 4 Aquestes són les dos  oliveres i els dos candeleros que estan  
Mt 27,7  compraren ab elles lo camp d’un  oller, per a enterrar als forasters. 8 Per 
Mt 27,10  10 I les donaren per lo camp de l’ oller, així com ho manà lo Senyor.» 11 I  
Rm 9,21 feres així?» 21 O no té potestat l’ oller de fer d’una mateixa pasta un vas  
2Co 2,14  per nosaltres en totes parts l’ olor del coneixement d’ell mateix. 15  
2Co 2,15  Puix nosaltres som envers Déu bon  olor de Cristo en aquells que es salven i  
2Co 2,16  perden. 16 Per a uns som realment  olor de mort per a mort; i per a altres,  
2Co 2,16 de mort per a mort; i per a altres,  olor de vida per a vida. ¿I qui és idòneo  
Ef 5,2 nosaltres, oferta i hòstia a Déu en  olor de suavitat. 3 Mes fornicació i tota  
Fl 4,18  Epafrodito lo que m’enviàreu com  olor de suavitat, hòstia accepta,  
Ap 18,12  seda, i de grana, i de tota fusta  olorosa, i de tota mena de vasos de  
Jm 1,24  si mateix, i se n’anà, i luego s’ olvidà de quin home havia estat. 25 Emperò 
Jm 1,25 i persevéria en ella, no sent oïdor  olvidadís sinó practicador d’obra, aqueix 
Fl 3,13  -ho ja alcançat; mes jo faç això  olvidant les coses que queden darrere i  
2Pe 1,9  coses, és cego i va a palpentes,  olvidant que ha estat purificat de sos  
Mt 16,5  a l’altra banda, s’havien  olvidat de prendre pa. 6 Jesús los digué:  
Mc 8,14  banda de l’estany. 14 I s’havien  olvidat de prendre pa, ni tenien ab ells  
Lc 12,6  i no obstant ningú d’ells és  olvidat de Déu? 7 Fins los cabells de  
He 12,5  peleant contra el pecat. 5 I estau  olvidats d’aquella consolació que parla  
He 13,2  la caritat fraternal. 2 I no  olvideu l’hospitalitat; puix per ella  
He 13,16  que confessen son nom. 16 I no  olvideu lo fer bé i comunicar ab altres  
He 6,10  no és Déu injust per a què s’ olvídia de vostres obres i treballs de  
Ap 1,8  serà! Amén! 8 Jo só l’alfa i l’ omega, lo principi i el fi, diu lo Senyor  
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Ap 21,6  –Està fet. Jo só l’alfa i l’ omega, lo principi i lo fi. Jo donaré  
Ap 22,13  ses obres. 13 Jo só l’alfa i l’ omega, lo primer i lo darrer, principi i  
Lc 11,42  observàsseu aquestes coses sens  ometre aquelles. 43 »Ai de vosaltres,  
Mt 23,23  Aquestes coses convenia fer, sens  omitir aquelles. 24 Guies cegos, que colau 
Jn 3,29  espòs que està en peu i l’ou, s’ omple de goig a l’oir la veu de l’espòs. 
Rm 5,Tit  los mals del pecat, sinó que ens  omple d’immensos béns. 1 Justificats,  
Ef 1,23  cos i la plenitud d’aquell que ho  omple tot en tot. 2,Tit Capítol II Béns  
Ac 5,28  aquest nom; i veus aquí que haveu  omplert Jerusalem de vostra doctrina, i  
Ac 9,17 per a què recòbries la vista i sies  omplert de l’Esperit Sant. 18 I  
Lc 1,53  poderosos i exaltà als humils; 53  omplí de béns als que tenien fam i despedí 
Jn 8,56  de veure mon dia; lo vegé, i s’ omplí de goig. 57 Los jueus, doncs, li  
Jn 12,3 eixugà ab sos cabells; i la casa s’ omplí de la fragància del perfum. 4  
Ac 2,2  cel, com una ratxada de vent, que  omplí tota la casa a on estaven ells  
Ac 8,8 foren curats. 8 I aquella ciutat s’ omplí d’alegria. 9 Hi havia allí un baró  
Ac 11,23  arribà i vegé la gràcia de Déu, s’ omplí de goig, i exhortava a tots que ab  
Ac 19,29  és la Diana dels efèsios! 29 I s’ omplí tota la ciutat de confusió, i tots a 
Ap 8,5 I l’àngel prengué l’encenser i l’ omplí de foc de l’altar, i el llançà a  
Ap 15,8  dels sigles. 8 I el temple s’ omplí de fum per la majestat de Déu i de  
Mc 4,37  en la barca, de manera que esta s’ omplia d’aigua. 38 I ell estava en la  
Lc 14,23  i obliga’ls a entrar per a què s’ ómplia ma casa. 24 »Perquè vos dic que  
Rm 15,13  en ell confiaran los gentils.» 13  Ómplia-us, doncs, lo Déu d’esperança de 
Lc 20,11  ells també feriren a aquest i,  omplint-lo de vituperis, l’enviaren  
Ac 14,16  i temps favorables pels fruits,  omplint de manteniment i d’alegria  
1Pe 4,4  a la mateixa ignomínia de luxúria,  omplint-vos de vituperis. 5 Los quals  
Lc 15,16  a guardar porcs. 16 I desitjava  omplir son ventre de les triadures de què  
2Tm 1,4  -me de tes llàgrimes, per a  omplir-me de goig; 5 fent memòria d’  
Ac 2,28  los camins de la vida, i m’ ompliràs de goig ab ta cara.” 29 »Barons  
Mt 14,20  saciats. I recollides les sobres,  ompliren dotze coves dels bocins. 21 I el  
Mt 15,37  I dels bocins que sobraren n’ ompliren set coves. 38 I los que menjaren  
Mt 22,10  que trobaren, bons i dolents, i s’ ompliren les esposalles de convidats. 11  
Mc 6,43  saciats. 43 I alçaren les sobres i  ompliren dotze coves dels bocins i dels  
Lc 1,65  i parlava beneint a Déu. 65 I s’ ompliren de temor tots sos veïns, i es  
Lc 5,7 -los. I vingueren, i de tal manera  ompliren les dos barques, que casi se n’  
Lc 6,11  mà sana com l’altra. 11 I ells s’ ompliren de ràbia, i conferenciaven entre  
Lc 8,23 temporal de vent en l’estany, i s’ ompliren d’aigua, i estaven en perill. 24 
Lc 9,34  se formà un núvol i els cobrí i s’ ompliren de temor a l’entrar aquells en  
Jn 2,7  les gerres d’aigua. I ells les  ompliren fins a dalt. 8 I Jesús los digué: 
Jn 6,13  res. 13 Los recolliren, doncs, i  ompliren dotze coves de bocins que havien  
Jn 9,28 també deixebles seus? 28 Llavors l’ ompliren de maldicions i li digueren:  
Jn 20,20  mostrà les mans i el costat, i s’ ompliren de goig los deixebles ab la vista 
Ac 5,17  era la secta dels saduceus), s’ ompliren de zel; 18 i prengueren als  
Ac 13,45  los jueus vegeren la multitud, s’ ompliren de zel i, blasfemant, contradeien 
Ac 19,28  i el món adoren. 28 Oït això, s’ ompliren d’ira i cridaren dient: –Gran és 
Mc 8,20  entre quatre mil, quantes senalles  omplíreu de bocins? –Set –li digueren. 21  
Ef 4,10  pujà sobre tots los cels per a què  omplís totes les coses.) 11 I ell mateix  
Ef 5,18  vi, de lo que naix luxúria, ans bé  ompliu’s de l’Esperit Sant, 19 parlant- 
Mt 23,32  que mataren als profetes. 32  Ompliu, doncs, la mesura de vostres pares. 
Jn 2,7  o tres mesures. 7 Jesús los digué:  –Ompliu les gerres d’aigua. I ells les  
Mt 2,2  l’Orient a Jerusalem 2 dient: –A  on és lo qui ha nat rei dels jueus? Perquè 
Mt 2,4  del poble, los preguntava a  on havia de nàixer lo Cristo. 5 I ells li  
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Mt 2,9  que, arribant, s’aturà sobre a  on estava l’infant. 10 I quan vegeren l’ 
Mt 6,19  a vosaltres tresors en la terra, a  on lo rovell i l’arna los consumeixen i a 
Mt 6,19  i l’arna los consumeixen i a  on los lladres los desenterren i roben. 20 
Mt 6,20  a vosaltres tresors en lo cel, a  on ni lo rovell ni l’arna los consum i a  
Mt 6,20 lo rovell ni l’arna los consum i a  on los lladres no els desenterren i roben. 
Mt 6,21 desenterren i roben. 21 Puix allà a  on és ton tresor, allí ton cor està també. 
Mt 8,20  mes lo Fill de l’home no té a  on reclinar lo cap. 21 I un de sos  
Mt 12,44  diu: “Me’n tornaré a ma casa d’a  on he eixit.” I quan ve, la troba  
Mt 13,5  caigueren en llocs pedregosos, a  on no hi havia molta terra, i nasqueren  
Mt 13,54  que es meravellaven i deien: –D’a  on li ve a aquest tal sabiduria i tals  
Mt 13,56  totes entre nosaltres? Puix d’a  on li vénen a aquest totes aqueixes coses? 
Mt 17,14  14 I quan arribà al lloc a  on era la multitud, se li acercà un home,  
Mt 18,20  que està en lo cel. 20 Puix allà a  on se troben congregats dos o tres en mon  
Mt 18,25  talents. 25 I com no tingués d’a  on pagar, manà son amo que fos vengut ell, 
Mt 21,25 coses: 25 Lo baptisme de Joan, d’a  on era? ¿Del cel o dels homes? I ells  
Mt 25,24  de caràcter dur, que segau allà a  on no haveu sembrat i que arreplegau allà  
Mt 25,24  sembrat i que arreplegau allà a  on no haveu escampat. 25 I posseït de  
Mt 25,26  peresós, tu sabies que sego allà a  on no sembro i que arreplego allà a on no  
Mt 25,26 on no sembro i que arreplego allà a  on no he espargit. 27 Doncs devies haver  
Mt 26,Tit  XXVI Cena de Jesús en Betània, a  on una dona derrama bàlsam sobre d’ell.  
Mt 26,17 deixebles a Jesús i li digueren: –A  on voleu que disposem menjar la pasqua? 18 
Mt 26,57  Caifàs, príncep dels sacerdots, a  on s’havien juntat los escribes i los  
Mt 28,6  com digué. Veniu i veeu lo lloc a  on havia estat colocat lo Senyor. 7 I anau 
Mt 28,16  a la Galilea, a la muntanya a  on Jesús los havia manat. 17 I quan lo  
Mc 4,5 5 I altra caigué sobre pedregals, a  on no hi havia molta terra, i nasqué a l’ 
Mc 5,40 i als que estaven ab ell, i entra a  on estava jaient la noia. 41 I prenent la  
Mc 6,2  de sa doctrina, dient: –D’a  on trau aquest totes estes coses? I quina  
Mc 6,25  luego a entrar apressuradament a  on estava el rei, demanà dient: –Vull que  
Mc 9,43  infern, al foc inextinguible, 43 a  on lo cuc d’aquells no mor i lo foc mai  
Mc 9,45  infern de foc inextinguible, 45 a  on lo cuc d’aquells no mor i lo foc mai  
Mc 9,47  llançat al foc de l’infern, 47 a  on no mor lo cuc d’aquells i lo foc mai  
Mc 12,37  David l’apellida Senyor, d’a  on, doncs, és son fill? I una gran  
Mc 13,14 parla lo profeta Daniel, que està a  on no deu (qui llegeix entenga), llavors  
Mc 14,12  pasqua, li diuen sos deixebles: –A  on voleu que anem i aparellem per a què  
Mc 14,14  amo de la casa: “Lo Mestre diu: ¿A  on és la sala en què he de menjar la  
Mc 15,47  mare de Josep, estaven mirant a  on lo posaven. 16,Tit Capítol XVI  
Mc 16,6  no està aquí, mirau lo siti a  on lo posaren. 7 Emperò, anau i dieu a sos 
Lc 1,28  28 I havent entrat l’àngel a  on ella estava, digué: –Déu vos sàlvia,  
Lc 1,43  lo fruit de ton ventre. 43 I d’a  on me ve tanta ditxa que la mare de mon  
Lc 4,Tit  en Nazaret. Va a Cafarnaüm, a  on deslliura a una esperitada. Cura la  
Lc 4,2  lo mateix Esperit al desert, 2 a  on estigué quaranta dies, i era tentat del 
Lc 4,16  de tots. 16 I anà a Nazaret, a  on s’havia criat, i segons tenia de  
Lc 4,29  a la punta d’una muntanya a  on estava edificada sa ciutat per a tirar  
Lc 4,42  lo buscava i anaren fins allà a  on ell estava, i lo detenien per a què no  
Lc 8,25  vingué bonança. 25 I els digué: –A  on és vostra fe? I ells, plens de temor,  
Lc 9,57  digué un a Jesús: –Jo us seguiré a  on vulla que aneu. 58 Emperò Jesús li  
Lc 9,58  mes lo Fill de l’home no té a  on reclinar lo cap. 59 I a un altre li  
Lc 10,1  davant seu a cada ciutat o lloc a  on ell havia de venir. 2 I els digué: –La  
Lc 11,24  diu: “Me’n tornaré a ma casa d’a  on he eixit.” 25 I quan torna, la troba  
Lc 12,17  “Què faré jo, perquè no tinc a  on recollir mos fruits?” 18 I digué: “Faré 
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Lc 12,34 arna lo destrueix. 34 Perquè allà a  on és vostre tresor, allí estarà també lo  
Lc 13,25  vos respondrà dient: “No sé d’a  on sou, vosaltres.” 26 Llavors començareu  
Lc 13,27  27 I ell vos dirà: “No sé d’a  on sou, vosaltres. Apartau-vos de mi  
Lc 17,17  són deu los que quedaren nets? ¿A  on són los altres nou? 18 ¿No hi ha hagut  
Lc 17,36 Ells respongueren i li digueren: –A  on esdevindrà això, Senyor? 37 I els  
Lc 17,37 els respongué: –En qualsevol part a  on se tròbia lo cos, allí se juntaran  
Lc 20,7 7 I respongueren que no sabien d’a  on era. 8 I Jesús los digué: –Doncs tampoc 
Lc 22,9 la pasqua. 9 I ells li digueren: –A  on voleu que l’aparellem? 10 I els digué: 
Lc 22,10 aigua; seguiu-lo fins a la casa a  on éntria. 11 I direu al pare de famílies  
Lc 22,11  casa: “Lo Mestre t’envia a dir: A  on és l’estància en què he de menjar la  
Lc 24,28 28 I a l’acercar-se al castell a  on anaven, ell féu mostres de passar  
Jn 1,28  a l’altra banda del Jordà, a  on Joan estava batejant. 29 A l’endemà  
Jn 1,38  interpretat vol dir “mestre”), a  on habitau? 39 Ell los digué: –Veniu i  
Jn 1,39 veeu. Vingueren, doncs, i vegeren a  on habitava, i permanesqueren ab ell  
Jn 1,48 ha engany! 48 Natanael li digué: –A  on m’haveu conegut? Jesús respongué i li  
Jn 2,Tit  2,Tit Capítol II Bodes de Canà, a  on Jesús converteix l’aigua en vi. Trau  
Jn 2,9  convertida en vi, i no sabent d’a  on l’havien treta, encara que los  
Jn 2,12  i sos germans i sos deixebles, a  on se detingueren per pocs dies. 13 I la  
Jn 3,8  i ous sa veu, mes no saps d’a  on ve, ni a on va. Lo mateix succeeix a  
Jn 3,8  veu, mes no saps d’a on ve, ni a  on va. Lo mateix succeeix a qualsevol home 
Jn 4,11  traure-la, i lo pou és fondo. A  on, doncs, teniu l’aigua viva? 12 Sou  
Jn 4,20  dieu que Jerusalem és lo lloc a  on se deu adorar. 21 Jesús li digué:  
Jn 4,46  novament a Canà de Galilea, a  on havia convertit l’aigua en vi. I hi  
Jn 6,5 gent venia a ell, digué a Felip: –A  on comprarem pans per a què aquestos  
Jn 6,21  i esta arribà luego a la terra a  on ells anaven. 22 Al dia següent, la gent 
Jn 6,62 vegésseu pujar al Fill de l’home a  on antes estava? 63 L’Esperit és lo qui  
Jn 7,11  en lo dia de la festa i deien: –A  on és, aquell? 12 I hi havia gran  
Jn 7,27  Emperò aquest sabem nosaltres d’a  on és, mes quan vinga lo Cristo ningú  
Jn 7,27  vinga lo Cristo ningú sabrà d’a  on és ell. 28 I Jesús en lo temple anava  
Jn 7,28 –Vosaltres me coneixeu i sabeu d’a  on só jo; mes jo no he vingut de mi  
Jn 7,34 buscareu i no em trobareu, i allà a  on jo só no hi podeu venir vosaltres. 35 I 
Jn 7,35  I digueren los jueus entre si: –A  on anirà aquest que no el pugam trobar?  
Jn 7,36 cercareu i no em trobareu. I allà a  on só jo, vosaltres no hi podeu venir”? 37 
Jn 7,42 de David i del lloc de Betlem, d’a  on era David? 43 Així que lo poble estava  
Jn 8,10  sinó la dona, li digué: –Dona, a  on són los que t’acusaven? Ningú t’ha  
Jn 8,14  és verídic, perquè jo sé d’a  on vinc i a on vaig; mes vosaltres no  
Jn 8,14  perquè jo sé d’a on vinc i a  on vaig; mes vosaltres no sabeu d’a on  
Jn 8,14  vaig; mes vosaltres no sabeu d’a  on vinc ni a on vaig. 15 Vosaltres judicau 
Jn 8,14  no sabeu d’a on vinc ni a  on vaig. 15 Vosaltres judicau segons la  
Jn 8,19 de mi. 19 Llavors ells li deien: –A  on és ton Pare? Jesús respongué: –Ni em  
Jn 8,21  i morireu en vostre pecat. Allà a  on jo vaig no podeu venir vosaltres. 22  
Jn 8,22 a si mateix i per això diu: “Allà a  on jo vaig no podeu venir vosaltres”? 23 I 
Jn 9,12  i hi veig. 12 I li digueren: –A  on és aqueix? Respongué: –No ho sé. 13 I  
Jn 9,29 Moisès; emperò aquest no sabem d’a  on és. 30 Respongué aquell home i els  
Jn 9,30  que vosaltres no sabeu d’a  on és aquest i, ab tot, ell ha obert mos  
Jn 10,40  part del Jordà, a aquell lloc a  on primerament havia estat Joan batejant,  
Jn 11,Tit  dels pontífices i fariseus a  on se resol la mort de Jesús i que ha de  
Jn 11,30  estava en aquell mateix paratge a  on Marta l’havia encontrat. 31 Mes los  
Jn 11,32 32 I havent arribat Maria al siti a  on estava Jesús, i veent-lo, se llançà a 
Jn 11,34  i es pertorbà. 34 I digué: –A  on l’haveu posat? –Veniu, Senyor –li  
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Jn 11,57  l’ordre de que si algú sabia a  on era ell lo denunciàs per a fer-lo  
Jn 12,1 la Pasqua vingué Jesús a Betània, a  on ell havia ressuscitat a Làssaro, que  
Jn 12,26 em serveix, seguesca’m, que allí a  on jo só, allí estarà també mon sirvent; i 
Jn 12,35  lo qui camina en tenebres no sap a  on va. 36 Mentres teniu llum, creeu en la  
Jn 13,33  com jo diguí als jueus: “Allà a  on jo vaig no hi podeu venir vosaltres”,  
Jn 13,36  36 Simó Pere li digué: –Senyor, a  on anau vós? Jesús li respongué: –Allà a  
Jn 13,36  vós? Jesús li respongué: –Allà a  on jo vaig, tu no pots seguir-me ara,  
Jn 14,3  us prendré ab mi, per a què allà a  on só jo estigueu també vosaltres. 4 I ja  
Jn 14,4  també vosaltres. 4 I ja sabeu a  on vaig, i sabeu també vosaltres lo camí.  
Jn 14,5  Tomàs li digué: –Senyor no sabem a  on anau; ¿com podem, doncs, saber lo camí? 
Jn 16,5  ningú de vosaltres me pregunta: “A  on anau, vós?” 6 Mes perquè us he dit  
Jn 17,24  haveu donat estiguen ab mi allà a  on jo só, per a què vègien ma glòria que  
Jn 18,1  altra banda del torrent Cedron, a  on hi havia un hort, en lo qual entrà ell  
Jn 18,20  en la sinagoga i en lo temple, a  on concorren tots los jueus, i en secret  
Jn 19,9  lo pretori i digué a Jesús: –D’a  on ets, tu? Emperò Jesús no li tornà  
Jn 19,18  Calvari, i en hebreu Gòlgota, 18 a  on lo crucificaren, i dos altres ab ell,  
Jn 19,41 enterrar los jueus. 41 En lo lloc a  on fou crucificat hi havia un hort i, en  
Jn 20,2  Senyor del sepulcre, i no sabem a  on l’han posat. 3 Isqué, doncs, Pere i  
Jn 20,12  al cap i altre als peus del siti a  on havia estat posat lo cos de Jesús. 13  
Jn 20,13  d’aquí a mon Senyor, i no sé a  on l’han posat. 14 I havent dit això, se  
Jn 20,15  lo qui l’haveu tret, dieu-me a  on lo posàreu, i jo me’l ne portaré. 16  
Jn 20,19  i estant tancades les portes d’a  on s’havien reunit los deixebles, per  
Jn 21,18 cenyies a tu mateix i anaves allà a  on volies, mes quan te faces vell,  
Jn 21,18 un altre te cenyirà i et conduirà a  on no vulles. 19 Li digué això per a  
Ac 1,13  pujaren a una habitació alta, a  on estaven Pere i Joan, Jaume i Andreu,  
Ac 2,2  de vent, que omplí tota la casa a  on estaven ells sentats. 3 I se’ls  
Ac 7,29  un estrany en terra de Madian, a  on engendrà dos fills. 30 »I passats  
Ac 7,33  de tos peus, perquè lo lloc a  on estàs terra santa és. 34 He vist, he  
Ac 8,Tit  Felip predica en Samària, a  on són enviats Pere i Joan. Pecat comès  
Ac 8,36  de camí, arribaren a un lloc a  on hi havia aigua, i digué l’eunuc: –Veus 
Ac 9,17 que se t’aparegué en lo camí per a  on venies, m’ha enviat per a què  
Ac 11,11  arribaren tres barons a la casa a  on jo posava, enviats a mi des de Cesarea. 
Ac 12,12  mare de Joan, anomenat Marc, a  on se trobaven molts congregats i en  
Ac 12,19  I ell passà de Judea a Cesarea, a  on permanesqué. 20 I estava aïrat contra  
Ac 14,25 d’allí navegaren a Antioquia, d’a  on havien estat recomanats a la gràcia de  
Ac 15,21  el predíquia en les sinagogues, a  on és llegit tots los dissabtes. 22  
Ac 15,36 als germans per totes les ciutats a  on havem predicat la paraula del Senyor, a 
Ac 16,13  de la ciutat a la vora del riu, a  on s’acostumava fer l’oració i,  
Ac 17,1  arribaren a Tessalònica, a  on hi havia una sinagoga de jueus. 2 I  
Ac 20,Tit  la Macedònia, predica en Tròada a  on ressuscita a Eutic. Plàtica de Pau en  
Ac 20,3  se’n vingué a la Grècia, 3 a  on permanesqué tres mesos. I els jueus li  
Ac 20,6  arribàrem en cinc dies a Tròada, a  on ells eren, i ens detinguérem allí set  
Ac 20,8  llànties en l’aposento superior a  on estaven congregats. 9 I un jove  
Ac 21,3  a Síria, i arribàrem a Tiro, a  on la barca havia de deixar lo càrrec. 4 I 
Ac 21,18  ab nosaltres en casa de Jaume, a  on se juntaren tots los ancians. 19 I  
Ac 28,Tit mals. Continua son viatge a Roma, a  on predica a Jesucrist entre els  
Ac 28,14  arribàrem al següent a Puzol, 14 a  on, després d’haver trobat alguns  
Rm 3,27  que té la fe de Jesucrist. 27 A  on està, doncs, ta jactància? Queda  
Rm 4,15  15 Perquè la Llei obra ira; puix a  on no hi ha Llei, tampoc hi ha violació.  
Rm 9,26  26 I succeirà que en lo lloc a  on los fou dit: «Vosaltres no sou poble  
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Rm 15,20  he anunciat aquest evangeli, no a  on s’havia fet ja menció de Cristo, a fi  
1Co 1,20  la prudència dels prudents.» 20 A  on és lo savi? A on és l’escriba? A on,  
1Co 1,20  prudents.» 20 A on és lo savi? A  on és l’escriba? A on, l’escodrinyador  
1Co 1,20  és lo savi? A on és l’escriba? A  on, l’escodrinyador d’aquest sigle? ¿No  
1Co 11,22  ¿Que per ventura no teniu cases a  on menjar i beure? ¿O despreciau la  
1Co 12,17 cos? 17 I si tot lo cos fos ull, ¿a  on estaria l’oïdo? I si tot fos oïdo, ¿a  
1Co 12,17  l’oïdo? I si tot fos oïdo, ¿a  on estaria l’olfato? 18 Emperò ara Déu ha 
1Co 12,19  I si tots fossen un sol membre, ¿a  on seria lo cos? 20 Emperò ara, encara que 
1Co 15,55 mort en la victòria. 55 Oh mort!, a  on és ta victòria? Oh mort!, a on és ton  
1Co 15,55  a on és ta victòria? Oh mort!, a  on és ton agulló?» 56 Agulló de la mort és 
1Co 16,6  per a què m’acompanyeu allà a  on tinga d’anar. 7 Puix no us vull veure  
2Co 3,17  el Senyor és Esperit, i allà a  on està l’Esperit del Senyor, allí hi ha  
Ga 4,15  de Déu, com a Cristo Jesús. 15 A  on és, doncs, aquella felicitat de què  
Ef 3,4  abans en poques paraules; 4 d’a  on, si llegiu, podeu inferir ma  
Fl 3,20  conversació és en los cels, d’a  on esperam també al Salvador, nostre  
Col 3,1 cercau les coses que són de dalt, a  on Cristo està sentat a la dreta de Déu. 2 
Col 3,11  imatge d’aquell que el crià. 11 A  on no hi ha ni grec ni jueu, circumcisió  
1Tm 6,4  i disputes de paraules; d’a  on s’originen enveges, renyines,  
He 3,9  de la tentació en lo desert, 9 a  on vostres pares me temptaren, me provaren 
He 6,20 que està del vel per a dintre, 20 a  on ha entrat per nosaltres lo precursor  
He 9,16  que han estat cridats. 16 Perquè a  on hi ha pacte (testament) és necessari  
He 10,18 me’n recordaré mai més.» 18 Puix a  on hi ha remissió d’aquestos, ja no és  
He 11,8 herència, obeí i partí sens saber a  on anava. 9 Per la fe habità en la terra  
Jm 3,4  ab un petit timó se giren allà a  on vol lo qui les governa. 5 Així també la 
Jm 3,16  sensual, diabòlica. 16 Puix allà a  on hi ha enveja i disputa, allí hi ha  
Jm 4,1 ’ns a la divina providència. 1 D’a  on vénen les disputes i plets entre  
1Pe 4,18 serà salvo, ¿l’impio, lo pecador a  on compareixeran? 19 I així, aquells que  
2Pe 3,4  concupiscències, 4 dient: «A  on és la promesa de son adveniment?;  
1Jn 2,11  i camina en tenebres, i no sap a  on va, perquè les tenebres cegaren sos  
Ap 2,5  caritat. 5 Recorda’t, doncs, d’a  on has caigut; i arrepenteix-te, i fes  
Ap 2,13  de dos talls: 13 »Sé tes obres, a  on habites i a on està lo siti de Satanàs; 
Ap 2,13  13 »Sé tes obres, a on habites i a  on està lo siti de Satanàs; i conserves  
Ap 2,13  i fou mort entre vosaltres a  on Satanàs habita. 14 »Emperò tinc contra  
Ap 7,2 altre àngel que pujava de la part a  on naix lo sol, i tenia la senyal de Déu  
Ap 7,13  blanques, qui són?, i d’a  on vingueren? 14 I li responguí: –Senyor  
Ap 11,8  espiritualment Sodoma i Egipte, a  on nostre Senyor fou també crucificat. 9 I 
Ap 12,6  6 I la dona fugí al desert, a  on tenia un lloc aparellat de Déu, per a  
Ap 12,14 a què volàs al desert a son lloc, a  on és alimentada per un temps, i dos  
Ap 14,4  Aquestos segueixen a l’Anyell a  on vulla que vaja. Aquestos foren  
Ap 17,15 em digué: –Les aigües que vegeres a  on la prostituta està sentada, són pobles  
Ap 20,10  en un estany de foc i de sofre, a  on estan la bèstia i el fals profeta; i  
2Tm 1,Tit  abandonaren en Roma i fa elogis d’ Onesíforo. 1 Pau, apòstol de Jesucrist per 
2Tm 1,16  ses misericòrdies sobre la casa d’ Onesíforo, perquè moltes vegades me  
2Tm 4,19 a Prisca i a Aquilas i a la casa d’ Onesíforo. 20 Erasto se quedà en Corinti i 
Flm Tit  de la caritat que es reconciliï ab  Onèsim, son esclau fugitiu, ja cristià i  
Flm 10  10 Te suplico per mon fill  Onèsim, a qui jo he engendrat estant en  
Col 4,Tit  l’Apòstol. Recomana a Tiquic i a  Onèssim i saluda a diferents. 1 Amos,  
Col 4,9  vostres cors, 9 juntament ab  Onèssim, mon caríssim i fiel germà, lo  
Mc 14,9  9 En veritat vos dic que, a  onsevulla se predíquia aquest evangeli per 
Mt 28,16  jueus dura fins vui dia. 16 I los  onze deixebles se n’anaren a la Galilea,  
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Lc 24,9  i anaren a contar tot això als  onze apòstols i a tots los demés. 10 I les 
Lc 24,33 Jerusalem i trobaren congregats als  onze apòstols i als que estaven ab ells 34 
Ac 1,26  sort a Maties, i fou contat ab los  onze apòstols. 2,Tit Capítol II Vinguda de 
Mc 16,14  estant sentats a taula los  Onze, se’ls aparegué i els reprengué sa  
Ac 2,14 Pere, que estava allí en peu ab los  Onze, alçà sa veu, i els digué: –Barons de 
1Co 15,5  s’aparegué a Cefas i després als  Onze. 6 I que després fou vist per més de  
Ap 21,20  topazi; lo desè, crisopraso; l’ onzè, jacinto; lo dotzè, ametista. 21 I  
1Co 12,6 Senyor. 6 Hi ha també diversitat d’ operacions, emperò un mateix és lo Déu que 
2Tm 2,15  digne d’aprovació davant de Déu,  operari que no té de què avergonyir-se  
2Co 11,13 Perquè los tals falsos apòstols són  operaris fraudulents, que es transformen  
Fl 3,2 ’s dels cans, guardau’s dels mals  operaris, guardau’s de la incisió. 3  
2Co 4,17  que no duren més que un moment,  operen en nosaltres un sobreabundant i  
Rm 12,16  No us tingau per savis en vostra  opinió. 17 A ningú torneu mal per mal;  
Rm 14,5  los dies. Abúndia cada qual en sa  opinió. 6 Lo qui fa diferència del dia, la 
Rm 14,1  admeteu-lo, no per disputes d’ opinions. 2 Perquè l’un creu que pot  
Mc 14,11  donar-li moneda. I buscava una  oportunitat per a entregar-lo. 12 I al  
Lc 22,6  6 I Judes s’obligà i buscava l’ oportunitat d’entregar-los-el sens  
1Co 16,12  a vosaltres, mes vindrà quan tinga  oportunitat. 13 Vetllau, estau ferms en la 
Fl 4,10  el teníeu, emperò vos faltava l’ oportunitat. 11 No ho dic per raó de  
2Te 2,4  lo fill de perdició, 4 lo qual s’ oposa i s’alça sobre tot lo que s’  
Mt 15,Tit  Jesús les tradicions humanes  oposades als preceptes de Déu. Cura a la  
Ga 5,17  contra la carn, com que són coses  oposades entre si, per lo que no podeu fer 
Ac 11,17  Jesucrist, ¿qui era jo que pogués  oposar-me a Déu? 18 Oïdes estes coses,  
2Tm 4,15  ’t tu també d’ell, perquè s’ha  oposat molt a nostres paraules. 16 En ma  
Ac 13,8  així s’interpreta son nom) se’ls  oposava, procurant apartar al procònsol de 
Lc 6,29  I al que et prenga la capa, no t’ opòsies tampoc a que se te’n duga la  
Lc 8,45  ell: –Mestre, la gent vos empeny i  oprimeix, i preguntau: “Qui m’ha tocat?”  
Jm 2,6  haveu afrontat al pobre. ¿No us  oprimeixen los rics ab sa prepotència i no 
Jm 5,Tit  lo càstig que aguarda als rics que  oprimeixen als pobres. Exhorta a la  
Lc 18,7 a ell? ¿I sofrirà sempre que se’ls  oprimesca? 8 Vos dic que prest los  
1Te 4,6  no coneixen a Déu; 6 i que ningú  oprimesca ni engànyia en res a son germà,  
Lc 8,42  que mentres que ell hi anava l’ oprimia la multitud. 43 I certa dona que  
Mc 5,24  ell. I lo seguia molta gent, i l’ oprimien. 25 I una dona que patia un fluix 
Mc 5,31  deien: –Veeu la gent que vos està  oprimint, ¿i dieu: “Qui m’ha tocat?” 32 I 
2Co 1,8  tinguérem en l’Àsia; perquè nos  oprimiren d’una manera tan superior a  
Mc 3,9  de la gent, a fi de que no l’ oprimís. 10 Perquè curava a molts, de  
Lc 4,19  a posar en llibertat als que estan  oprimits, a publicar l’any de  
Ac 10,38  anà fent bé i curant a tots los  oprimits del dimoni, perquè Déu estava ab  
2Co 5,4 que estam en est tabernacle gemegam  oprimits, perquè no volem ésser  
2Co 8,13  aliviats i vosaltres quedeu  oprimits, sinó que hi haja igualtat. 14 Al 
Lc 1,25  dies en què ha volgut apartar mon  oprobi d’entre els homes.» 26 I al sisè  
He 11,26  26 tenint per major riquesa l’ oprobi de Cristo que els tresors de l’  
He 10,33  d’afliccions. 33 Per una part, ab  oprobis i tribulacions servíreu d’  
He 13,13  del campament a ell, portant sos  oprobis. 14 Perquè no tenim aquí ciutat  
Ac 26,25 Pau digué: –No he perdut lo judici,  òptimo Festo, ans bé dic paraules de  
Mt 2,11  sos tresors, li oferiren dons:  or, encens i mirra. 12 I hagut avís en  
Mt 10,9  haveu rebut. 9 No porteu  or, ni plata, ni diners en vostres faixes. 
Mt 23,16 res; emperò aquell que júria per l’ or del temple, és deutor”! 17 Necis i  
Mt 23,17  17 Necis i cegos! Què és més, l’ or o lo temple que santifica l’or? 18 I:  
Mt 23,17  l’or o lo temple que santifica l’ or? 18 I: “Qualsevol que júria per l’  
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Ac 3,6  cosa. 6 I Pere digué: –No tinc  or ni plata, mes lo que tinc t’ho dono:  
Ac 17,29  la divinitat és semblant no a l’ or, o plata, o pedra treballada ab art o  
Ac 20,33  33 »No he codiciat ni plata, ni  or, ni vestit de ningú, 34 com vosaltres  
1Co 3,12  algú sobre aquest fonament edifica  or, plata, pedres precioses, fusta, herba, 
1Tm 2,9  i no ab los cabells rissats, o ab  or, o perles, o vestits costosos, 10 sinó  
2Tm 2,20  casa gran no sols hi ha vasos d’ or i de plata, sinó també de fusta i de  
He 9,4  4 lo qual contenia l’encenser d’ or, l’arca del testament coberta d’or  
He 9,4  l’arca del testament coberta d’ or per totes parts, en la que estava l’  
He 9,4  parts, en la que estava l’urna d’ or que contenia lo manà i la vara d’Aaron 
Jm 2,2  algun baró, portant anell d’ or, ab vestidura preciosa, i entràs també  
Jm 5,3  són menjades de l’arna. 3 Vostre  or i plata és rovellat, i el rovell d’  
1Pe 1,7 vostra fe, sent més preciosa que l’ or pereixedor (lo qual és acrisolat ab  
1Pe 1,18  rebéreu de vostres pares), no ab  or ni plata, que són coses corruptibles,  
1Pe 3,3  o cabells rissats, o adornos d’ or, o gala en sos vestits, 4 sinó sia l’  
Ap 1,12 mi. I girat, vegí set candeleros d’ or; 13 i enmig dels set candeleros d’or,  
Ap 1,13  13 i enmig dels set candeleros d’ or, a un semblant al Fill de l’home,  
Ap 1,13  cenyit en los pits ab una cinta d’ or. 14 I son cap i sos cabells eren  
Ap 1,20 en ma dreta i els set candeleros d’ or. Les set estrelles són los àngels de  
Ap 2,1 camina enmig dels set candeleros d’ or: 2 »Sé tes obres, i ton treball, i ta  
Ap 3,18 Jo t’aconsello que cómpries de mon  or refinat en lo foc, per a què sies ric,  
Ap 4,4 blanques, i en sos caps, corones d’ or. 5 I eixien del trono llamps, i veus, i 
Ap 5,8  tenint cada u arpes i copes d’ or plenes de perfums, que són les oracions 
Ap 8,3  de l’altar, tenint un incenser d’ or, i li donaren molts encens perquè els  
Ap 8,3 de tots los sants sobre l’altar d’ or que estava davant del trono de Déu. 4 I 
Ap 9,7  tenien com corones semblants a l’ or, i ses cares eren com cares d’homes. 8 
Ap 9,13  dels quatre corns de l’altar d’ or que està davant dels ulls de Déu, 14 la 
Ap 9,20  als diables i als ídols d’ or, i de plata, i de coure, i de pedra, i  
Ap 14,14  que tenia en son cap una corona d’ or, i en sa mà una falç ben afilada. 15 I  
Ap 15,6  i cenyits per lo pit de bandes d’ or. 7 I un dels quatre animals donà als  
Ap 15,7  donà als set àngels set copes d’ or plenes de la ira de Déu que viu per los 
Ap 16,Tit  efectes de les set copes d’ or que els set àngels derramen sobre la  
Ap 17,4  i d’escarlata, i adornada d’ or, i de pedres precioses, i de perles, i  
Ap 17,4  i de perles, i tenia un vas d’ or en sa mà, ple d’abominació i de la  
Ap 18,12  ses mercaderies. 12 Mercaderies d’ or, i de plata, i de pedres precioses, i  
Ap 18,16  i de grana, i adornada d’ or, i de pedres precioses, i perles; 17  
Ap 21,15  ab mi tenia una mida de canya d’ or per a amidar la ciutat, i les portes, i 
Ap 21,16  i amidà la ciutat ab la canya d’ or, i tenia dotze mil estadis; i la  
Ap 21,18  pedra jaspe, emperò la ciutat era  or pur, semblant a un vidre clar. 19 I els 
Ap 21,21  perla; i la plaça de la ciutat era  or pur, com vidre transparent. 22 I no  
1Co 14,14  llengua desconeguda, mon esperit  ora; però mon enteniment és sens fruit. 15 
Mt 26,42  42 Segona vegada se’n tornà i  orà dient: –Pare meu, si no pot passar  
Mt 6,Tit  sermó i parla de l’almoina, de l’ oració i del dejuni. Que no s’ha d’  
Mt 7,Tit cans les coses santes. Exhorta a l’ oració i a la caritat. Parla de quant  
Mt 14,23  se’n pujà a una muntanya a fer  oració. I arribat lo vespre estava ell tot 
Mt 17,20  no es llança sinó per medi de l’ oració i del dejuni. 21 I estant ells en  
Mt 21,13  “Ma casa serà anomenada casa d’ oració, emperò vosaltres l’haveu  
Mt 21,22 I totes les coses que demaneu en l’ oració, tenint fe, les conseguireu. 23 I  
Mc 1,35  anà a un lloc desert, i allí feia  oració. 36 I Simó i los que eren ab ell lo 
Mc 9,Tit  mut. Poder de la fe, de l’ oració i del dejuni. Instrueix a sos  
Mc 9,28  no pot eixir ab res més que ab l’ oració i el dejuni. 29 I havent partit d’ 
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Mc 11,17  per totes les nacions casa d’ oració? Emperò vosaltres l’haveu feta  
Lc 5,33  de Joan dejunen freqüentment i fan  oració, i també los dels fariseus, i los  
Lc 6,12  ell se n’anà a una muntanya a fer  oració i passà allí tota la nit orant a  
Lc 9,29  muntanya a orar. 29 I mentres feia  oració, la figura de son rostro aparegué  
Lc 11,Tit li serà presa. 11,Tit Capítol XI L’ oració dominical. Perseverància en orar.  
Lc 19,46  –Escrit està: “Ma casa és casa d’ oració”, emperò vosaltres l’haveu feta  
Lc 22,45  45 I alçant-se després de l’ oració, vingué a sos deixebles, i els  
Ac 1,14  aquestos perseveraven unànims en  oració ab les dones, i ab Maria, mare de  
Ac 3,1  pujaven al temple Pere i Joan a l’ oració de l’hora de nona. 2 I un home,  
Ac 6,4  atendrem contínuament a l’ oració i a l’administració de la paraula. 
Ac 6,6  dels apòstols, los quals, fent  oració, imposaren les mans sobre d’ells.  
Ac 8,15  quals, així que arribaren, feren  oració per ells a fi de que rebessen l’  
Ac 10,9  pujà Pere a dalt de la casa a fer  oració envers l’hora de sexta. 10 I com  
Ac 12,12  se trobaven molts congregats i en  oració. 13 I trucant ell a la porta del  
Ac 14,22  ordenat presbíteros i hagueren fet  oració ab dejunis, los encomanaren al  
Ac 16,13  del riu, a on s’acostumava fer l’ oració i, assentant-nos allí, parlàrem a 
Ac 16,16  doncs, que anant nosaltres a l’ oració se’ns féu a l’encontre una  
Ac 16,25  25 Emperò a mitjanit, posats en  oració Pau i Silas, alabaven a Déu, i els  
Ac 20,36 I havent dit això s’agenollà i féu  oració ab tots ells. 37 I es mogué un gran 
Ac 21,5  i agenollats en la ribera férem  oració. 6 I despedint-nos los uns dels  
Ac 22,17  torní a Jerusalem i estava fent  oració en lo temple, vaig ésser arrebatat  
Ac 28,8  Entrà Pau a veure’l i, fent  oració i posant-li les mans dessobre, lo 
Rm 10,1 1 Germans, lo desig de mon cor i ma  oració a Déu per Israel és per a què ells  
Rm 12,12  soferts en la tribulació, en l’ oració perseverants; 13 socorrent les  
1Co 7,5  a dedicar-vos al dejuni i a l’ oració; i de nou tornau a cohabitar, a fi  
1Co 11,4 lo cap de Cristo. 4 Tot home que fa  oració o profetisa ab lo cap cobert,  
1Co 11,5  son cap. 5 I tota dona que fa  oració o profetisa ab lo cap descobert,  
1Co 14,14  -la. 14 Perquè si jo faç  oració en una llengua desconeguda, mon  
Ef 6,Tit  Vigilància i perseverància en l’ oració. 1 Fills, obeïu a vostres pares en  
Fl 1,19  convertirà en salvació, per vostra  oració i per l’auxili de l’Esperit de  
Col 4,2  en lo cel. 2 Perseverau en l’ oració, vetllant en ella ab acció de  
1Tm 4,5  per la paraula de Déu i per l’ oració. 6 Proposant això als germans,  
Jm 1,Tit ser obra perfeta. Dels fruits de l’ oració. Ventatges de la pobresa. Reprimir  
Jm 5,Tit dels malalts i de l’eficàcia de l’ oració. 1 Anem, doncs, rics, plorau,  
Jm 5,13 ha algú trist entre vosaltres? Faça  oració. ¿Està alegre? Càntia salms. 14  
Jm 5,15  ab oli en nom del Senyor. 15 I l’ oració de la fe salvarà al malalt, i el  
Jm 5,16  que siau salvos; puix val molt l’ oració perseverant del just. 17 Elies era  
Jm 5,17  a nosaltres, subjecte a patir; féu  oració per a què no plogués sobre la  
Mc 14,Tit cena i institució de l’eucaristia.  Oració en l’hort. Lo Senyor és presentat  
Mc 12,40  les viudes ab pretext de llargues  oracions. Aquestos seran judicats ab major 
Lc 2,37  servint dia i nit ab dejunis i  oracions. 38 I arribant ella en aquella  
Lc 20,47  47 que baix lo pretext de llargues  oracions, devoren les cases de les viudes. 
Ac 2,42  de la fracció del pa, i en les  oracions. 43 I tota persona tenia temor, i 
Ac 10,4  això, Senyor? I ell li digué: –Tes  oracions i tes almoines han pujat en  
Rm 1,10  10 suplicant sempre en mes  oracions, si al fi en algun temps me serà  
2Co 1,11  -nos vosaltres també en vostres  oracions, per a què per lo do que se’ns  
2Co 9,14  ab ells i ab tothom. 14 I en ses  oracions per vosaltres vos demostren  
Ef 1,16  commemoració de vosaltres en mes  oracions, 17 per a què el Déu de nostre  
Fl 1,4  per tots vosaltres en totes mes  oracions, 5 per vostra comunicació en l’  
Col 4,12  en pregar per vosaltres en ses  oracions, per a què siau perfets i  
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1Te 1,2 sens cessar de vosaltres en nostres  oracions, 3 recordant-nos de l’obra de  
1Tm 2,1  de tot, que es facen peticions,  oracions, pregàries, accions de gràcies  
1Tm 5,5  en Déu i persevéria en súpliques i  oracions nit i dia. 6 Mes la que viu en  
Flm 4  fent sempre memòria de tu en mes  oracions, 5 oint ta caritat i la fe que  
Flm 22  perquè espero que per vostres  oracions vos seré restituït. Flm 23 Te  
1Pe 3,7  a què no tròbien destorb vostres  oracions. 8 I finalment siau tots d’un  
1Pe 4,7 lo tant, siau prudents i vetllau en  oracions. 8 Abans de tot tenint caritat  
Ap 5,8  or plenes de perfums, que són les  oracions dels sants. 9 I cantaven un nou  
Ap 8,3  encens perquè els oferís ab les  oracions de tots los sants sobre l’altar  
Ap 8,4 Déu. 4 I el fum dels encens, ab les  oracions dels sants, pujà de la mà de l’  
Rm 3,2  perquè els foren confiats los  oracles de Déu. 3 Puix què, si alguns d’  
He 5,12  són los primers principis dels  oracles de Déu, i us haveu tornat tals que 
1Pe 4,11  11 Si algú parla, pàrlia com los  oracles de Déu; si algú ministra,  
Ac 24,1  ab alguns ancians i ab un  orador anomenat Tèrtuŀlo, i comparegueren  
Mt 26,39 enllà, se postrà de rostro en terra  orant i dient: –Pare meu, si és possible,  
Mc 11,24 dic que totes les coses que demaneu  orant, creeu que les rebreu i vos vindran. 
Lc 3,21  fou batejat també, i estant ell  orant, s’obrí lo cel, 22 i baixà sobre d’ 
Lc 6,12 fer oració i passà allí tota la nit  orant a Déu. 13 I al ser de dia cridà a  
Lc 9,18  de bocins. 18 I succeí que, estant  orant, se trobaven ab ell sos deixebles i  
Lc 11,1 la Llei. 1 I succeí que, estant ell  orant en cert lloc, quan concloí, li digué 
Lc 21,36  de la terra. 36 Vetllau, doncs,  orant en tot lo temps, per a què siau  
Ac 1,24  sobrenom lo Just, i a Maties. 24 I  orant digueren: –Vós, Senyor, que coneixeu 
Ac 9,11  Saulo, perquè veus aquí està  orant, 12 i ha vist en visió un home per  
Ac 11,5  per son ordre dient: 5 –Jo estava  orant en la ciutat de Jope i vegí en un  
Ef 6,18  que és la paraula de Déu; 18  orant en tot temps ab tota pregària i  
Jud 20  fonament de vostra santíssima fe,  orant en l’Esperit Sant, 21 conservau’s  
Col 4,3  en ella ab acció de gràcies. 3  Orant juntament per nosaltres, per a què  
Mt 6,9  -li. 9 »Així, doncs, haveu d’ orar: Pare nostre que estau en lo cel, sia 
Mt 26,36 ’s aquí, mentres que jo vaig allà a  orar. 37 I prenent ab ell a Pere i als dos 
Mt 26,44 I els deixà, i de nou se’n tornà a  orar per tercera vegada, dient les  
Mc 6,46 que els hagué despedit, se n’anà a  orar en la muntanya. 47 I essent ja tard,  
Mc 11,25  vos vindran. 25 I quan vos poseu a  orar, si teniu alguna cosa contra d’algú, 
Mc 14,39  dèbil. 39 I altra vegada tornà a  orar, dient les mateixes paraules. 40 I  
Lc 9,28  Joan i se’n pujà a una muntanya a  orar. 29 I mentres feia oració, la figura  
Lc 11,Tit  oració dominical. Perseverància en  orar. Dimoni mut. Blasfèmies dels jueus.  
Lc 11,1  deixebles: –Senyor, ensenya’ns a  orar així com ensenyà Joan a sos  
Lc 18,1  per a mostrar-los que convé  orar contínuament i no defallir, 2 dient:  
Lc 18,10  10 –Dos homes pujaren al temple a  orar; l’un era fariseu, i l’altre,  
1Tm 2,Tit medianer i redemptor de tots. Devem  orar en tot lloc. Modèstia de les dones,  
Mt 19,13  imposàs les mans sobre d’ells i  oràs. Emperò los deixebles los reprenien.  
Ac 4,31  infant Jesús. 31 I quan hagueren  orat, tremolà lo lloc en què estaven  
Ac 13,3  3 I quan hagueren dejunat, i  orat, i imposat les mans sobre d’ells,  
Mt 26,41  una hora ab mi? 41 Vetllau i  orau, perquè no entreu en tentació. L’  
Mc 13,33 el Pare. 33 Teniu compte, vetllau i  orau, perquè no sabeu quan serà el temps.  
Mc 14,38  pogut vetllar ab mi? 38 Vetllau i  orau, per a què no entreu en tentació. L’ 
Lc 22,46  –Per què dormiu? Alçau-vos i  orau a fi de que no entreu en la tentació. 
Lc 22,40 quan hagué arribat allí, los digué:  –Orau a fi de que no caigau en tentació.  
1Te 5,17 a tots. 16 Estau sempre alegres. 17  Orau sens cessar. 18 En tot donau gràcies, 
Lc 5,16  Emperò ell se retirava al desert i  orava. 17 I succeí que un dia, estant ell  
Lc 18,11  11 »Lo fariseu, posat en peu,  orava en son interior d’esta manera: “Oh  
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Lc 22,41 pedra, i posat de genolls en terra,  orava 42 dient: –Pare, si voleu,  
1Co 11,Tit  què sian salvos. 11,Tit Capítol XI  Ordena que els homes órien ab lo cap  
Lc 23,24  clamors s’aumentaven. 24 I Pilat  ordenà que s’executàs lo que ells  
Ac 7,44  pares en lo desert, així com ho  ordenà Déu dient a Moisès que el fes  
Ac 15,7  vosaltres sabeu que molt temps ha,  ordenà Déu entre nosaltres que per ma boca 
1Co 9,14  de lo de l’altar? 14 Així també  ordenà lo Senyor que els que anuncien l’  
Ef 2,10  per a obres bones, les que abans  ordenà Déu per a què caminàssem en elles.  
Ga 3,19 progènie a qui era feta la promesa,  ordenada per àngels en mà d’un mediador.  
2Te 3,14  bé. 14 I si algú no obeís lo que  ordenam per nostra carta, senyalau-lo, i 
1Pe 2,13  13 Someteu-vos, doncs, a tota  ordenança d’humana criatura per amor del  
Col 2,20  món, per què us deixau governar d’ ordenances com si visquésseu per al món 21 
1Tm 5,Tit  molt en qui imposa les mans per  ordenar-lo. 1 No incrépies a l’ancià,  
1Co 11,34  condemnació. I les demés coses les  ordenaré quan vinga. 12,Tit Capítol XII De 
Tt 1,5  arreglasses les coses que falten i  ordenasses presbíteros en cada ciutat, com 
Jn 12,49  Pare que m’envià és lo qui m’ha  ordenat lo que tinc de dir i lo que tinc  
Jn 12,50  jo dic, les dic com lo Pare m’ha  ordenat. 13,Tit Capítol XIII Última cena  
Ac 10,41  sinó als testimonis que Déu havia  ordenat abans; a nosaltres, que menjàrem i 
Ac 14,22  en cada iglésia d’ells hagueren  ordenat presbíteros i hagueren fet oració  
Ac 17,31 justícia, per aquell baró que havia  ordenat, donant una prova certa a tots  
Rm 7,10  quedí mort; i lo manament que era  ordenat per a vida, fou trobat ser-me  
Rm 13,1  ha potestat sinó de Déu, i Déu ha  ordenat les que existeixen. 2 Per lo tant, 
He 9,20  pacte (testament) que Déu vos ha  ordenat.» 21 I així mateix aspergí ab sang 
1Pe 2,8 no creuen en allò per lo qual foren  ordenats. 9 Mes vosaltres sou lo llinatge  
1Co 16,1  -ho també vosaltres així com ho  ordení en les iglésies de Galàcia. 2 Lo  
1Co 7,17  l’ha cridat, i així és com jo ho  ordeno en totes les iglésies. 18 ¿És algú  
Mt 8,9  autoritat, que tinc soldats a mes  ordes, i dic a un: “Vés”, i va. I a un  
Jn 6,9  hi ha un minyó que té cinc pans d’ ordi i dos peixos; emperò, què és això per 
Jn 6,13 que havien sobrat dels cinc pans d’ ordi després que tots n’havien menjat. 14 
Ap 6,6 blat per un diner, i sis mesures d’ ordi per un diner; emperò no faces dany a  
Lc 1,1  1 Ja que molts han emprès posar en  ordre la narració de les coses que entre  
Lc 1,3  principi, escriure-te-les ab  ordre, oh digníssim Teòfilo!, 4 per a què  
Lc 1,8  sacerdot davant de Déu, segons l’ ordre de son torn, 9 conforme la consuetud 
Jn 11,57  i els fariseus havien ja donat l’ ordre de que si algú sabia a on era ell lo 
Ac 11,4  principi, los les declarà per son  ordre dient: 5 –Jo estava orant en la  
Ac 16,24  24 Ell, així que rebé aquest  ordre, los posà en una presó interior i de 
Ac 16,36  dient: –Los magistrats han enviat  ordre per a què us pòsia en llibertat:  
Ac 17,26  la cara de la terra, senyalant l’ ordre dels temps i els límits de sa  
Ac 18,23  allí, partí i recorregué per son  ordre la terra de Galàcia i la Frígia,  
Ac 23,31  Los soldats, doncs, conforme a l’ ordre que tenien, prengueren a Pau i el  
Ac 23,35  quan vinguen tos acusadors. I donà  ordre de que fos guardat en lo pretori d’ 
Ac 25,23  de la ciutat, se presentà Pau per  ordre de Festo. 24 I Festo digué: –Rei  
1Co 14,40  40 Faça’s tot ab decoro i  ordre. 15,Tit Capítol XV La fe i esperança 
1Co 15,Tit  de Jesucrist. Se descriu l’ ordre i modo d’ella, i la naturalesa dels 
1Co 15,23  23 Emperò cada qual en son  ordre: les primícies, Cristo; després los  
Col 2,5  -me i contemplant vostre bon  ordre i la firmesa de vostra fe en Cristo. 
He 5,6  sacerdot perpètuament, segons l’ ordre de Melquisedec.» 7 Lo qual en los  
He 5,10  cridat per Déu pontífice segons l’ ordre de Melquisedec. 11 Del qual tenim  
He 6,20  pontífice per a sempre segons l’ ordre de Melquisedec. 7,Tit Capítol VII  
He 7,Tit  és verdader sacerdot segons l’ ordre de Melquisedec, i ab son sacerdoci,  
He 7,11  altre sacerdoci, cridat segons l’ ordre de Melquisedec i no segons l’ordre  
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He 7,11 ordre de Melquisedec i no segons l’ ordre d’Aaron? 12 Puix, mudat lo  
He 7,17  ets sacerdot eternament, segons l’ ordre de Melquisedec.» 18 Lo manament  
Ap 7,Tit  en peu? 7,Tit Capítol VII Se dóna  ordre als àngels que vénen a destruir la  
Lc 7,8  autoritat, que tinc soldats a mes  ordres, i dic a est: “Vés”, i va, i a l’  
Ac 10,7  d’aquells que estaven baix ses  ordres. 8 I havent-los contat tot això,  
Mt 10,27 -ho en la llum, i lo que oïu a l’ orella, predicau-ho en los terrats. 28 I 
Mt 26,51 un criat del pontífice, li tallà l’ orella. 52 Llavors li digué Jesús: –Torna  
Mc 14,47  del sumo sacerdot i li tallà l’ orella. 48 I prenent Jesús la paraula, los 
Lc 22,50  dels sacerdots i li tallà l’ orella dreta. 51 Mes Jesús, prenent la  
Lc 22,51  -lo fins aquí. I li tocà l’ orella i el curà. 52 I Jesús digué als  
Jn 18,10 un criat del pontífice, li tallà l’ orella dreta. I aquest criat s’anomenava  
Jn 18,26  aquell a qui Pere havia tallat l’ orella: –Puix que no t’he vist jo en l’  
1Co 2,9  està escrit: «Que ull no vegé, ni  orella oigué, ni han estat en cor d’home, 
1Co 12,16 per això del cos? 16 I si digués l’ orella: «Perquè no só ull, no só del cos», 
Ap 2,7 que jo també avorresc. 7 »Lo qui té  orella, oiga lo que l’Esperit diu a les  
Ap 2,11  la corona de vida. 11 »Lo qui té  orella, oiga lo que l’Esperit diu a les  
Ap 2,17 l’espasa de ma boca. 17 »Lo qui té  orella, oiga lo que diu l’Esperit a les  
Ap 2,29 l’estrella del matí. 29 »Lo qui té  orella, oiga lo que l’Esperit diu a les  
Ap 3,6  davant de sos àngels. 6 »Lo qui té  orella, oiga lo que diu l’Esperit a les  
Ap 3,13  Déu, i el nom meu nou. 13 »Qui té  orella, oiga lo que l’Esperit diu a les  
Ap 3,22  Pare en son trono. 22 »Lo qui té  orella, oiga lo que l’Esperit diu a les  
Ap 13,9  del principi del món. 9 Si algú té  orella, òiguia. 10 «Lo qui esclavísia a  
Mt 11,15  Elies que ha de venir. 15 Qui té  orelles per oir, oiga. 16 »Mes, a qui  
Mt 13,9  i altra a trenta. 9 »Qui té  orelles per oir, oiga. 10 I arribant los  
Mt 13,14  Isaïes que diu: “Oireu ab vostres  orelles, i no entendreu; i mirant, mirareu 
Mt 13,15 aquesta gent s’ha engrossit, i ses  orelles se tornaren dures per a oir, i se  
Mt 13,15 vegen ab sos ulls, ni oiguen ab ses  orelles, ni comprenguen ab son cor i se  
Mt 13,16  ulls, perquè veuen, i vostres  orelles, perquè ouen. 17 Puix en veritat  
Mt 13,43  en lo Regne de son Pare. »Qui té  orelles per a oir, oiga. 44 »És semblant  
Mc 4,9 altra a cent. 9 I els deia: –Qui té  orelles per a oir, oiga. 10 I quan estigué 
Mc 4,23  de fer-se pública. 23 Si algú té  orelles per a oir, oiga. 24 I els deia:  
Mc 7,16 l’home. 16 Si hi ha algú que tinga  orelles per a oir, oiga. 17 I luego que  
Mc 7,33  la turba, li posà los dits en ses  orelles, i escopint, li tocà la llengua.  
Mc 7,35 35 I a l’instant foren obertes ses  orelles i quedà desfeta la lligadura de sa 
Mc 8,18  18 Tenint ulls, no veeu? I tenint  orelles, no oïu? I no us recordau? 19  
Lc 8,8  començà a dir en alta veu: –Qui té  orelles per a oir, oiga. 9 I els deixebles 
Lc 14,35  per a ser llançada fora. Qui té  orelles per a oir, oiga. 15,Tit Capítol XV 
Ac 7,51  durs i incircumcidats de cor i d’ orelles, resistiu sempre a l’Esperit  
Ac 7,57  a grans veus, se taparen les  orelles, i tots plegats envestiren  
Ac 17,20 tu parles? 20 Puix poses en nostres  orelles certes novedats, i voldríem saber  
Ac 28,27  vegen ab sos ulls i oiguen ab ses  orelles i comprenguen ab son cor, i es  
Rm 11,8  ulls per a què no vegen i  orelles per a què no oiguen») fins al dia  
2Tm 4,3  mestres, tenint pruïtja d’ orelles. 4 I apartaran los oïdos de la  
Lc 11,2 sos deixebles. 2 I els digué: –Quan  oreu, dieu: »Pare nostre que estau en lo  
Jn 14,18  en vosaltres. 18 No us deixaré  òrfens: tornaré a vosaltres. 19 Encara un  
Jm 1,27  i del Pare és aquesta: visitar als  òrfens i a les viudes en ses tribulacions  
Col 2,19  del qual tot lo cos, sustentat i  organisat per juntures i lligaments, creix 
Mc 2,Tit  i reprimeix ab sa doctrina l’ orgull e hipocresia dels fariseus. 1 Al  
2Tm 3,4  benignitat, 4 traïdors, protervos,  orgullosos i amants de plaers més que de  
2Co 12,20  disputes, enveges, quimeres,  orgulls, dissensions, calúmnies,  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

2553 
 

Mc 14,32  –Sentau-vos aquí, mentres que jo  ória. 33 I se’n portà ab ell a Pere, i a  
1Co 11,Tit  Capítol XI Ordena que els homes  órien ab lo cap descobert, i cobert les  
Mt 8,11  11 I vos dic que vindran molts d’ orient i d’occident, i s’assentaran ab  
Mt 24,27 Perquè així com lo llampec ix de l’ orient i es deixa veure fins en l’  
Lc 1,78  de nostre Déu, ab què l’ orient de lo alt nos ha visitat, 79 per a  
Lc 13,29 sou expeŀlits fora. 29 I vindran d’ orient i d’occident, del nord i del  
Ap 16,12  lo camí per als reis de l’ orient. 13 I vegí eixir de la boca del  
Ap 21,13  dels fills d’Israel. 13 A l’ orient tenia tres portes, a tramuntana  
Mt 2,1 veus aquí uns magos vingueren de l’ Orient a Jerusalem 2 dient: –A on és lo  
Mt 2,2  Perquè vegérem sa estrella en l’ Orient i venim a adorar-lo. 3 I lo rei  
Mt 2,9  l’estrella que havien vist en l’ Orient anava davant d’ells, fins que,  
2Tm 2,Tit ha d’evitar les qüestions inútils,  origen de discòrdies i de disputes agenes  
Ac 15,2 de Moisès, no us podeu salvar. 2 S’ originà d’aquí una gran dissensió i  
1Tm 6,4  i disputes de paraules; d’a on s’ originen enveges, renyines, blasfèmies,  
Jn 19,36  l’Escriptura: «No trencareu ni un  os d’ell.» 37 I també altra Escriptura  
Ap 13,2  i ses potes, com potes d’un  ós, i sa boca, com boca d’un lleó. I el  
Ef 4,18  pensament, 18 tenint l’enteniment  oscurit en les tenebres, alienats de la  
Rm 9,25  25 Conforme a lo que diu en  Osees: «Apellidaré “poble meu” al que no  
Mt 23,27  homes, i per dins estan plens d’ ossos de morts i de tota immundícia! 28  
Lc 24,39  que un esperit no té carn ni  ossos, com vosaltres veeu que jo tinc. 40  
Ef 5,30  de son cos, de sa carn, i de sos  ossos. 31 «Per això deixarà l’home a son  
He 11,22  disposició acerca de sos propis  ossos. 23 Per la fe, Moisès, quan nasqué,  
Ac 25,23  Agripa i Berenice ab una gran  ostentació, i havent entrat en l’  
Ap 18,19  barcos en la mar per causa de sa  ostentació; puix en un dia ha quedat  
He 9,17  sinó després de la mort del que l’ otorgà; d’altra manera no val, mentres  
Mt 18,19  sia la que es vulla, se’ls serà  otorgada per mon Pare que està en lo cel.  
Lc 1,73 a Abraham, nostre pare, que ell nos  otorgaria 74 que, deslliurats de les mans  
Mt 13,11 dient: –Perquè a vosaltres se us ha  otorgat lo conèixer los misteris del Regne 
Mt 13,11 del cel, emperò a ells no se’ls ha  otorgat. 12 Puix al que té, se li donarà i 
Mt 7,24  iniquitat.” 24 »Puix qualsevol que  ou aquestes mes paraules i les compleix,  
Mt 7,26  sobre roca. 26 I qualsevol que  ou aquestes mes paraules i no les  
Mt 13,19  del sembrador. 19 Qualsevol que  ou la paraula d’aquell Regne i no l’  
Mt 13,20  en terra pedregosa és aquell que  ou la paraula i al prompte la rep ab goig; 
Mt 13,22 sembrat entre espines és aquell que  ou la paraula, emperò los cuidados d’  
Mt 13,23 sembrat en terra bona és aquell que  ou la paraula i l’entén, i dóna fruit; i  
Lc 6,47 us dic? 47 Tot aquell que ve a mi i  ou mes paraules i les compleix, jo vos  
Lc 6,49  sobre roca. 49 Emperò, aquell que  ou i no fa, és semblant a un home que  
Lc 10,16  de l’infern! 16 »Qui a vosaltres  ou, me ou a mi; i qui a vosaltres  
Lc 10,16  infern! 16 »Qui a vosaltres ou, me  ou a mi; i qui a vosaltres desprecia, me  
Lc 11,12 en lloc de peix? 12 O si demanàs un  ou, li donarà tal vegada un escorpí? 13 Si 
Jn 3,29  de l’espòs que està en peu i l’ ou, s’omple de goig a l’oir la veu de l’ 
Jn 9,31 ulls. 31 Lo que sabem és que Déu no  ou als pecadors, sinó que aquell que adora 
Jn 9,31 fa sa voluntat, aqueix és a qui Déu  ou. 32 Des de que el món és món no s’ha  
Jn 12,47  en tenebres. 47 I si algú  ou mes paraules i no les observa, jo no el 
Jn 18,37  Tot aquell que és de la veritat,  ou ma veu. 38 Pilat li diu: –Què és la  
2Co 12,6  de mi més de lo que veu en mi u  ou de mi. 7 I per a què la grandesa de les 
1Jn 4,5  això parlen del món, i el món los  ou. 6 Nosaltres som de Déu. Qui coneix a  
1Jn 4,6  som de Déu. Qui coneix a Déu, nos  ou; lo qui no és de Déu, no ens ou: en  
1Jn 4,6 nos ou; lo qui no és de Déu, no ens  ou: en això coneixem l’esperit de veritat 
1Jn 5,14  que tenim en ell: que ell nos  ou tot quant li demanam, essent conforme a 
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1Jn 5,15  sa voluntat. 15 I si sabem que ens  ou en tot lo que li demanem, ho sabem  
Ap 1,3 3 Benaventurat aquell que llegeix i  ou les paraules d’aquesta profecia i  
Ap 22,18  18 Perquè protesto a tot lo qui  ou les paraules de la profecia d’aquest  
Mc 12,29  –Lo primer manament de tots és:  “Ou, Israel, lo Senyor, ton Déu, un sol  
Mt 11,5 lleprosos se queden nets, los sords  ouen, los morts ressusciten, i és anunciat 
Mt 13,13  mirant no veuen, i escoltant no  ouen, ni entenen. 14 I se verifica en ells 
Mt 13,16  veuen, i vostres orelles, perquè  ouen. 17 Puix en veritat vos dic que molts 
Mc 4,18  sembrats entre espines són los que  ouen la paraula, 19 emperò els afanys del  
Mc 4,20  sembrats en bona terra són los que  ouen la paraula i la reben i donen fruit:  
Lc 7,22 los leprosos queden nets, los sords  ouen, los morts ressusciten, és anunciat  
Lc 8,12 la vora del camí són aquells que l’ ouen, emperò luego ve lo diable i se’n  
Lc 8,13  reben ab goig la paraula quan l’ ouen, però no posa en ells arrel, puix per 
Lc 8,21  mare i mos germans són aquells que  ouen la paraula de Déu i la practiquen. 22 
Lc 11,28  –Ans bé benaventurats los que  ouen la paraula de Déu i la guarden! 29 I  
Lc 16,31  31 I Abraham li digué: »–Si no  ouen a Moisès ni als Profetes, encara que  
Jn 10,27  com jo us he dit. 27 Mes ovelles  ouen ma veu, i jo les conec i em  
Ac 26,29  solament vós, sinó tots los que m’ ouen, arribassen a ser tals qual jo só,  
Rm 2,13 no són justos davant de Déu los que  ouen la Llei, mes los que compleixen la  
2Tm 2,14  sinó per a pervertir als que les  ouen. 15 Procura presentar-te digne d’  
Mt 27,13  res. 13 Llavors li diu Pilat: –¿No  ous quantes coses testifiquen contra tu?  
Jn 3,8  esperit alena en qualsevol part, i  ous sa veu, mes no saps d’a on ve, ni a  
Mt 12,11  entre vosaltres que, tenint una  ovella, si cau en dissabte en un fosso, no 
Mt 12,12  Puix quant més val un home que una  ovella? Així, que lícit és lo fer bé en  
Lc 15,Tit  15,Tit Capítol XV Paràboles de l’ ovella esgarriada, de la dracma perduda i  
Lc 15,6 me l’enhorabona, puix he trobat l’ ovella que se’ns havia perdut.” 7 »Vos  
Ac 8,32  llegia era aquest: «Fou portat com  ovella a l’escorxador; i com anyell mut  
He 11,37  aquí per allí coberts de pells d’ ovella i de cabra, desemparats, angustiats 
Mt 7,15  que vénen a vosaltres ab vestit d’ ovelles i per dins són llops robadors. 16  
Mt 9,36  estava fatigada i decaiguda, com  ovelles sens pastor. 37 Llavors diu a sos  
Mt 10,6  samaritans. 6 Ans bé anau a les  ovelles perdudes de la casa d’Israel. 7  
Mt 10,16  16 »Mirau que jo us envio com  ovelles enmig de llops. Siau, doncs,  
Mt 15,24  dient: –Jo no só enviat sinó a les  ovelles perdudes de la casa d’Israel. 25  
Mt 18,12  us apar?: si un home tingués cent  ovelles i s’esgarriàs una, no deixarà les 
Mt 25,32  així com lo pastor separa les  ovelles dels cabrits. 33 I posarà les  
Mt 25,33  dels cabrits. 33 I posarà les  ovelles a sa mà dreta, i los cabrits a l’ 
Mt 26,31  al pastor, i s’esgarriaran les  ovelles del ramat.” 32 Emperò després que  
Mc 6,34  compassió d’ells, perquè eren com  ovelles que no tenen pastor. I començà a  
Mc 14,27  al pastor, i s’esgarriaran les  ovelles.” 28 Emperò després de  
Lc 15,4  és l’home que, tenint cent  ovelles i havent-ne perdut una, no deixa 
Jn 2,14  en lo temple gent que venien bous,  ovelles i palomes, i canviadors sentats en 
Jn 2,15  tragué a tots del temple, ab ses  ovelles i bous, i tirà a terra la moneda  
Jn 10,1  per la porta en lo corral de les  ovelles, sinó que puja per altra part, lo  
Jn 10,2  per la porta, és lo pastor de les  ovelles. 3 A est és a qui lo porter obre,  
Jn 10,3  est és a qui lo porter obre, i les  ovelles escolten sa veu, i ell crida per  
Jn 10,3  veu, i ell crida per son nom a les  ovelles pròpies i les guia defora. 4 I  
Jn 10,4  defora. 4 I quan ha fet eixir ses  ovelles pròpies, va davant d’elles i les  
Jn 10,4  pròpies, va davant d’elles i les  ovelles lo segueixen, perquè coneixen sa  
Jn 10,7  vos dic que só la porta de les  ovelles. 8 Tots los que han vingut fins  
Jn 10,8  són lladres i robadors, però les  ovelles no els escoltaren. 9 Jo só la  
Jn 10,11  pastor sacrifica la vida per ses  ovelles. 12 Mes lo mercenari, i lo qui no  
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Jn 10,12  i del qual no són pròpies les  ovelles, veu venir lo llop i abandona les  
Jn 10,12  veu venir lo llop i abandona les  ovelles i fuig, i el llop les agarra i  
Jn 10,13  i no té interès algun en les  ovelles. 14 »Jo só lo bon pastor, i conec  
Jn 10,14  »Jo só lo bon pastor, i conec mes  ovelles, i elles me coneixen a mi. 15 Així 
Jn 10,15  al Pare, i dono ma vida per mes  ovelles. 16 I tinc altres ovelles que no  
Jn 10,16  per mes ovelles. 16 I tinc altres  ovelles que no són d’aquest ramat, les  
Jn 10,26  no creeu, perquè no sou de mes  ovelles, com jo us he dit. 27 Mes ovelles  
Jn 10,27  ovelles, com jo us he dit. 27 Mes  ovelles ouen ma veu, i jo les conec i em  
Jn 21,Tit  Jesús li encomana apasturar ses  ovelles i li prediu son martiri. 1  
Jn 21,17  amo. Jesús li digué: –Apastura mes  ovelles. 18 En veritat, en veritat te dic  
Rm 8,36 mort tots los dies, som tinguts com  ovelles per a l’escorxador.» 37 Emperò en 
He 13,20  els morts al gran pastor de les  ovelles, nostre Senyor Jesucrist, 21 vos  
1Pe 2,25  curats. 25 Puix vosaltres éreu com  ovelles esgarriades; mes ara vos haveu  
Ap 18,13  de càrrega, i de cavalls, i d’ ovelles, i de carrosses, i d’esclaus, i  
Jn 5,2 en Jerusalem està la piscina de les  Ovelles, anomenada en hebreu Betesda, la  
Mt 1,8  a Joram. I Joram engendrà a  Ozies. 9 I Ozies engendrà a Joatam. I  
Mt 1,9  I Joram engendrà a Ozies. 9 I  Ozies engendrà a Joatam. I Joatam engendrà 
Mt 4,4  –Escrit està: “No viu l’home de  pa solament, sinó de tota paraula que ix  
Mt 6,11  terra com en lo cel. 11 Lo nostre  pa de cada dia, donau-nos-lo avui. 12  
Mt 7,9  home a qui demanant-li son fill  pa li dóna una pedra? 10 O si li demana un 
Mt 15,2  no es renten les mans quan mengen  pa. 3 I ell, responent, los digué: –I  
Mt 15,26  dient: –No és just lo prendre lo  pa dels fills i tirar-lo als cans. 27 I  
Mt 16,5 banda, s’havien olvidat de prendre  pa. 6 Jesús los digué: –Teniu compte i  
Mt 16,7  si: «Això és perquè no havem pres  pa.» 8 I coneixent-ho Jesús, los digué:  
Mt 16,8 vosaltres mateixos, perquè no teniu  pa? 9 ¿No compreneu encara, ni us recordau 
Mt 16,11  ¿Com no compreneu que no és per lo  pa que us diguí: “Guardau’s del llevat  
Mt 26,26  ells menjaven, prengué Jesús lo  pa, i lo beneí i lo partí, i lo donà a sos 
Mc 3,20  nou tanta multitud de gent, que ni  pa podien menjar. 21 I quan ho oïren los  
Mc 6,8  res per al camí, ni alforja, ni  pa, ni diners en lo cenyidor, sinó  
Mc 7,5  dels ancians, sinó que mengen  pa sense rentar-se les mans? 6 I ell  
Mc 7,27  fills, perquè no és bo prendre lo  pa dels fills i tirar-lo als cans. 28  
Mc 8,4  –Qui podrà saciar-los de  pa aquí en aquesta soledat? 5 I els  
Mc 8,14  14 I s’havien olvidat de prendre  pa, ni tenien ab ells més que un pa en la  
Mc 8,14  pa, ni tenien ab ells més que un  pa en la barca. 15 I els manà dient:  
Mc 8,16  si dient: «Això és perquè no tenim  pa.» 17 I havent-ho conegut Jesús, los  
Mc 8,17 –Què estau pensant? Perquè no teniu  pa? Encara no coneixeu ni enteneu? Encara  
Mc 14,22  ells menjant, prengué Jesús lo  pa, i beneint-lo, lo partí, i els el  
Lc 4,3  a aquesta pedra que es tórnia  pa. 4 I Jesús li respongué: –Escrit està:  
Lc 4,4  –Escrit està: “No viu l’home de  pa solament, sinó de tota paraula de Déu.” 
Lc 7,33  Joan Baptista, que no menjava  pa ni bevia vi, i dieu: “Té lo dimoni.” 34 
Lc 9,3  al camí, ni bastó, ni alforja, ni  pa, ni diners; ni tingau dues túniques. 4  
Lc 11,3  cel. 3 Donau-nos avui lo nostre  pa de cada dia. 4 I perdonau-nos nostres 
Lc 11,11  11 I si algú de vosaltres demanàs  pa a son pare, li donarà ell per ventura  
Lc 14,1  principals fariseus per a menjar  pa, ells l’estaven observant. 2 I veus  
Lc 14,15 digué: –Benaventurat lo qui menjarà  pa en lo Regne de Déu! 16 Mes ell li  
Lc 15,17  en casa de mon pare tenen lo  pa de sobres, i jo aquí m’estic morint de 
Lc 22,19 Regne de Déu. 19 Després prengué lo  pa i, havent donat gràcies, lo partí i los 
Lc 24,30  I estant junts a taula, prengué lo  pa i lo beneí, i havent-lo partit, los  
Lc 24,35  com l’havien conegut al partir lo  pa. 36 Mentres estaven parlant d’aquestes 
Jn 6,Tit  Jesús sobre el mar. Parla del  pa del cel. Anuncia la traïció de Judes. 1 
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Jn 6,7  respongué: –Dos-cents diners de  pa no els basten per a donar-ne un bocí  
Jn 6,23  gràcies) ells havien menjat lo  pa. 24 Havent, doncs, vist la turba que  
Jn 6,31  està escrit: “Los donà a menjar  pa del cel.” 32 I Jesús los respongué: –En 
Jn 6,32  jo us dic: Moisès no us donà lo  pa del cel, mes mon Pare és qui us dóna lo 
Jn 6,32 mon Pare és qui us dóna lo verdader  pa del cel. 33 Perquè lo pa de Déu és  
Jn 6,33  verdader pa del cel. 33 Perquè lo  pa de Déu és aquell que baixà del cel i  
Jn 6,34  donau-nos sempre d’aquest  pa. 35 I Jesús los respongué: –Jo só lo pa 
Jn 6,35 35 I Jesús los respongué: –Jo só lo  pa de vida: aquell que ve a mi no tindrà  
Jn 6,41  d’ell perquè havia dit: «Jo só lo  pa viu que he baixat del cel.» 42 I deien: 
Jn 6,48  mi té la vida eterna. 48 Jo só lo  pa de vida. 49 Vostres pares menjaren lo  
Jn 6,50  desert, i moriren. 50 Aquest és lo  pa que baixà del cel per a què lo qui  
Jn 6,51 méngia d’ell no mòria. 51 Jo só lo  pa viu que he baixat del cel. Qui méngia  
Jn 6,51  del cel. Qui méngia d’aquest  pa, viurà eternament. I lo pa que jo  
Jn 6,51  aquest pa, viurà eternament. I lo  pa que jo donaré és ma carn, la que jo  
Jn 6,58 també viurà per mi. 58 Aquest és lo  pa que baixà del cel. No és com lo mannà  
Jn 6,58  i moriren; qui menja aquest  pa viurà eternament. 59 Aquestes coses  
Jn 13,18  l’Escriptura: “Aquell que menja  pa ab mi, alçarà contra mi son taló.” 19  
Jn 13,26  –És aquell a qui jo donaré  pa sucat. I havent sucat lo pa, lo donà a  
Jn 13,26  donaré pa sucat. I havent sucat lo  pa, lo donà a Judes, fill de Simó  
Jn 21,9  brases i un peix posat dessobre, i  pa. 10 Jesús los digué: –Portau aquí  
Jn 21,13  Jesús, doncs, s’acercà i pren lo  pa, i los lo distribueix, i així mateix  
Ac 2,42 en la comunicació de la fracció del  pa, i en les oracions. 43 I tota persona  
Ac 2,46  unànims en lo temple i partint lo  pa per les cases, prenien lo menjar ab  
Ac 20,7  deixebles juntat per a partir lo  pa, Pau, que havia de marxar al dia  
Ac 20,11  11 I pujant, i havent partit lo  pa i menjat, i havent-los parlat  
Ac 27,35  35 I havent dit això, prenent  pa, donà gràcies a Déu en presència de  
1Co 5,8 de malícia i depravació, sinó ab lo  pa àzim de sinceritat i de veritat. 9 Vos  
1Co 10,16  comunió de la sang de Cristo? I el  pa que partim, ¿no és la participació del  
1Co 10,17  nosaltres, essent molts, som un  pa i un cos, perquè tots som participants  
1Co 10,17  som participants d’aquell mateix  pa. 18 Considerau a Israel segons la carn. 
1Co 11,23 en la nit en què fou traït, prengué  pa; 24 i quan hagué donat gràcies, lo  
1Co 11,26  quantes vegades menjareu aquest  pa i beureu aquest calze, anunciareu la  
1Co 11,27  tant, qualsevol que méngia aquest  pa o bèguia lo calze del Senyor  
1Co 11,28  si mateix, i així méngia d’aquell  pa i bèguia del calze. 29 Perquè el qui en 
2Co 9,10 llavor al sembrador vos dónia també  pa per a menjar, i multiplíquia vostra  
2Te 3,8  entre vosaltres, 8 ni menjàrem lo  pa de grat a costa de ningú, sinó ab  
2Te 3,12  quietament i méngien son propi  pa. 13 I vosaltres, germans, no us canseu  
Mt 18,26 li suplicava dient: »–Senyor, teniu  paciència, que tot vos ho pagaré. 27 »I  
Mt 18,29  li suplicava dient: »–Té un poc de  paciència i jo t’ho pagaré tot. 30  
Lc 8,15  sa, la preserven i donen fruit ab  paciència. 16 »Ningú encén una candela i  
Lc 21,19  cap se perdrà. 19 I ab vostra  paciència posseireu vostres ànimes. 20 »I  
Ac 26,3  qual jo us suplico que m’oigau ab  paciència. 4 »I en veritat que la vida que 
Rm 2,4  les riqueses de sa bondat i  paciència, i llarg sofriment? ¿No saps que 
Rm 3,26  dels pecats passats, 26 en la  paciència de Déu per a demostrar sa  
Rm 5,3  sabent que la tribulació obra  paciència, 4 i la paciència, prova, i la  
Rm 5,4  tribulació obra paciència, 4 i la  paciència, prova, i la prova, esperança; 5 
Rm 8,25 I si esperam lo que no veem, per la  paciència ho esperam. 26 Així mateix l’  
Rm 9,22  son poder, suportà ab gran  paciència los vasos d’ira aparellats per  
Rm 15,4  foren escrites, a fi de que per la  paciència i consolació de les Escriptures  
Rm 15,5  5 Vulla, doncs, Déu de la  paciència i de la consolació fer-vos la  
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2Co 6,4  com a ministres de Déu, en molta  paciència, en tribulacions, en  
2Co 12,12  obraren entre vosaltres en tota  paciència, en miracles, en prodigis i  
Ga 5,22  l’Esperit és caritat, goig, pau,  paciència, benignitat, bondat,  
Ef 4,2 2 ab tota humilitat i mansuetud, ab  paciència, suportant-vos uns a altres ab 
Col 1,11  lo poder de sa glòria, en tota  paciència i longanimitat, ab goig, 12  
Col 3,12  humilitat d’esperit, modèstia,  paciència; 13 sofrint-vos los uns als  
1Te 1,3  treball, i de la caritat, i de la  paciència de l’esperança en nostre Senyor 
2Te 1,Tit per la fe dels tessalònics i per sa  paciència en les tribulacions. 1 Pau, i  
2Te 1,4  en les iglésies de Déu, per vostra  paciència i fe en totes les persecucions i 
2Te 3,5  en l’amor de Déu i en esperar ab  paciència a Cristo. 6 Emperò vos intimam,  
1Tm 1,16  mostràs Jesucrist sa extremada  paciència, per a exemple dels que havien  
1Tm 6,11  la pietat, la fe, la caritat, la  paciència i la mansuetud. 12 Pelea bona  
2Tm 3,10  intent, fe, longanimitat, caritat,  paciència, 11 persecucions, afliccions que 
2Tm 4,2  reprèn, prega, amonesta ab tota  paciència i doctrina. 3 Perquè vindrà  
Tt 2,2  prudents, sans en fe, en caritat i  paciència. 3 Les ancianes, del mateix  
He 6,12  d’aquells que mediant la fe i la  paciència hereden les promeses. 13 Perquè  
He 6,15  I així, després d’haver sofert ab  paciència, conseguí la promesa. 16 Perquè  
He 10,Tit  obres. Exhorta als hebreus a la  paciència en los treballs. 1 Perquè la  
He 10,36  a vosaltres vos és necessària la  paciència, a fi de que fent la voluntat de 
He 12,1  que ens té rodejats, correm ab  paciència la carrera que ens està  
Jm 1,Tit  de les tribulacions, i com la  paciència deu ser obra perfeta. Dels  
Jm 1,3  que la prova de vostra fe obra  paciència. 4 Mes vejau que la paciència  
Jm 1,4  obra paciència. 4 Mes vejau que la  paciència tinga obra perfeta, perquè siau  
Jm 5,Tit oprimeixen als pobres. Exhorta a la  paciència en les tribulacions i a no  
Jm 5,7  contra vosaltres. 7 Teniu, doncs,  paciència, germans, fins a la vinguda del  
Jm 5,7  de la terra, i l’aguarda ab molta  paciència fins a rebre la pluja primerenca 
Jm 5,8  Esperau, doncs, també vosaltres ab  paciència, i fortificau vostres cors, puix 
Jm 5,10  en nom del Senyor per exemple de  paciència i dels treballs en l’aflicció.  
1Pe 2,20  per vostres faltes, ho preneu ab  paciència? Emperò, si fent bé sofriu ab  
1Pe 2,20  Emperò, si fent bé sofriu ab  paciència, aqueixa és gràcia davant de  
1Pe 3,Tit  i innocència de vida, i a la  paciència en l’adversitat a imitació de  
1Pe 3,20  dies de Noè los estava esperant la  paciència de Déu, mentres que fabricava l’ 
2Pe 1,6  templança, i a la templança,  paciència, i a la paciència, pietat, 7 i a 
2Pe 1,6 i a la templança, paciència, i a la  paciència, pietat, 7 i a la pietat, amor  
2Pe 3,9  alguns pensen, sinó que espera ab  paciència per amor de vosaltres, no volent 
Ap 1,9  tribulació, i en lo Regne, i en la  paciència en Jesucrist, estiguí en una  
Ap 2,2  »Sé tes obres, i ton treball, i ta  paciència, i que no pots sofrir als mals;  
Ap 2,3  mentiders. 3 Has sofert, tens  paciència, has treballat per amor de mon  
Ap 2,19 i ta fe, i caritat, i serveis, i ta  paciència, i les darreres obres que feres, 
Ap 3,10  tu has guardat la paraula de ma  paciència, i jo et guardaré de l’hora de  
Ap 13,10  que mòria a espasa.» Aquí està la  paciència i la fe dels sants. 11 I vegí  
Ap 14,12  senyal de son nom. 12 Aquí està la  paciència dels sants que guarden los  
1Co 13,4  res m’aprofitarà. 4 La caritat és  pacient, i és benigna; la caritat no és  
1Pe 3,4  la incorruptibilitat d’un esperit  pacífic i modest, que és de gran valor a  
Jm 3,17  primerament és casta; després,  pacífica, modesta, dòcil, que s’acomoda a 
Mt 5,9  veuran a Déu. 9 »Benaventurats los  pacífics, perquè seran anomenats fills de  
Lc 22,5  los-el. 5 Ells se n’alegraren i  pactaren lo donar-li una cantitat de  
Lc 1,72  pares, en memòria de son sant  pacte. 73 Jurament que féu a Abraham,  
Lc 22,20  dient: –Aquest calze és lo nou  pacte en ma sang, que serà derramada per a 
Ac 7,8  en aquest lloc”. 8 I li donà lo  pacte de circumcisió. I engendrà així a  
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He 8,6  quant és mediador de millor  pacte (testament), lo qual fou establert  
He 8,7  promeses. 7 Puix si aquell primer  pacte (testament) hagués estat sens  
He 8,8  d’Israel i a la casa de Judà un  pacte (testament) nou. 9 No conforme al  
He 8,9  (testament) nou. 9 No conforme al  pacte (testament) que fiu ab sos pares en  
He 8,9  perquè ells no continuaren en mon  pacte (testament), jo també los he  
He 8,10  lo Senyor. 10 Perquè aquest és lo  pacte (testament) que jo faré ab la casa  
He 9,1  1 En veritat que el primer  pacte (testament) tenia també reglaments  
He 9,4  que havia florit i les taules del  pacte (testament). 5 I sobre de l’arca  
He 9,15 per això ell és lo mediador del nou  pacte (testament), per a què per medi de  
He 9,15  que eren baix del primer  pacte (testament) rèbien la promesa de l’ 
He 9,16 estat cridats. 16 Perquè a on hi ha  pacte (testament) és necessari que  
He 9,20  20 dient: «Aquesta és la sang del  pacte (testament) que Déu vos ha ordenat.» 
He 10,16  d’haver dit: 16 «“Aquest és lo  pacte (testament) que jo faré ab ells  
He 8,Tit  VIII Jesucrist és mediador del Nou  Pacte (Testament), lo qual és molt més  
He 9,Tit  de Jesucrist sobre lo de l’Antic  Pacte (Testament). 1 En veritat que el  
Ef 2,12  d’Israel i estranys als  pactes de la promesa, no tenint esperança, 
Ac 13,6  atravessat tota la isla fins a  Pafo, trobaren un cert mago, profeta fals  
Ac 13,13  I havent-se fet a la vela des de  Pafo, Pau i los que eren ab ell vingueren  
Mt 17,Tit  d’un llunàtic endemoniat. Jesús  paga lo tribut al Cèsar. 1 Al cap de sis  
Mt 17,23 li digueren: –Què, vostre mestre no  paga lo tribut? 24 –Sí –respongué. I  
Mt 20,8  »–Crida als treballadors i  paga’ls son jornal, començant des dels  
Rm 1,27  i rebent en si mateixos la  paga que era deguda a son error. 28 I com  
Rm 11,9 trampa, i en pedra d’ensopec, i en  paga. 10 Obscuresquen-se’ls los ulls  
2Te 1,6 just davant de Déu que ell dónia en  paga aflicció als que us afligeixen, 7 i a 
He 2,2  i desobediència rebé la justa  paga que mereixia, 3 ¿com escaparem  
Mt 18,28  -lo pel coll l’ofegava, dient:  »–Paga’m lo que em deus. 29 »I llançant- 
He 7,9  mateix Leví, que rebé los delmes,  pagà delme en Abraham, 10 perquè encara  
Mt 18,25  25 I com no tingués d’a on  pagar, manà son amo que fos vengut ell, sa 
Mt 22,Tit  esposalles de son fill. Si ha de  pagar-se lo tribut al Cèsar. Doctrina  
Mc 12,Tit  i saduceus, i els reconvé. Sobre  pagar lo tribut al Cèsar i sobre la  
Lc 7,42  42 Emperò com no tinguessen de què  pagar-lo, condonà als dos son deute.  
Lc 20,22 de Déu en veritat. 22 ¿Nos és lícit  pagar lo tribut al Cèsar, o no? 23 I ell,  
Rm 2,6  del just judici de Déu, 6 lo qual  pagarà a cada u conforme a ses obres: 7 a  
Mt 21,41  pagesos que a son degut temps li  pagaran lo fruit. 42 Jesús los diu: –¿No  
Mt 18,26  teniu paciència, que tot vos ho  pagaré. 27 »I compadescut l’amo d’aquell 
Mt 18,29 »–Té un poc de paciència i jo t’ho  pagaré tot. 30 »Emperò ell no ho volgué,  
Flm 19 ho he escrit de ma pròpia mà: jo ho  pagaré, per no dir-te que tu mateix te  
Mt 18,25  sos fills i tot quant tenia, i que  pagàs. 26 Llavors lo criat, llançant-se  
Mt 18,30 i el féu posar en la presó fins que  pagàs lo deute. 31 »I veent los altres  
Mt 5,26  no eixiràs d’allí fins que hages  pagat l’última malla. 27 »Haveu oït que  
Mt 18,34  als aturmentadors fins que hagués  pagat tot quant devia. 35 [*] 19,Tit  
Lc 12,59  que no eixiràs d’allí fins haver  pagat l’última malla. 13,Tit Capítol XIII 
Mt 23,23  i fariseus, hipòcrites, que  pagau delme de la menta, de l’anet i del  
Lc 11,42  ai de vosaltres, fariseus, que  pagau delme de la menta, i de la ruda, i  
Rm 13,6  consciència. 6 Per aquesta causa,  pagau també tributs, perquè són ministres  
Ap 18,6  ella vos ha donat a vosaltres; i  pagau-li al doble segons ses obres: en  
Lc 20,25  respongueren. 25 I ell los digué:  –Pagau, doncs, al Cèsar lo que és del  
Rm 13,7 Déu, servint-lo en això mateix. 7  Pagau, doncs, a tothom son degut: al que  
2Tm 2,6  si no pelea segons llei. 6 Lo  pagès que treballa deu ser lo primer que  
Jm 5,7 la vinguda del Senyor. Mirau com lo  pagès espera lo fruit preciós de la terra, 
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Mt 21,33  una torre; i l’arrendà a uns  pagesos i s’ausentà lluny. 34 I quan s’  
Mt 21,34  dels fruits, envià sos criats als  pagesos per a què percibissen los fruits  
Mt 21,35  los fruits d’ella. 35 Emperò los  pagesos agarraren als criats, feriren a  
Mt 21,38 respecte a mon fill.” 38 Emperò los  pagesos, quan vegeren al fill, digueren  
Mt 21,40  de la vinya, què els farà a estos  pagesos? 41 Ells li digueren: –Destruirà  
Mt 21,41  i arrendarà sa vinya a altres  pagesos que a son degut temps li pagaran  
Mc 12,1  una torre, i l’arrendà a uns  pagesos, i se n’anà lluny de son país. 2  
Mc 12,2  envià un dels seus sirvents als  pagesos, per a què rebés dels pagesos lo  
Mc 12,2  als pagesos, per a què rebés dels  pagesos lo fruit de la vinya. 3 Ells l’  
Mc 12,7  a mon fill.” 7 Emperò aquells  pagesos digueren entre si: “Aquest és l’  
Mc 12,9 de la vinya? Vindrà i destruirà als  pagesos, i donarà la vinya a altres. 10  
Lc 20,9 plantà una vinya i l’arrendà a uns  pagesos, i ell s’ausentà per llarg temps  
Lc 20,10  envià un dels seus criats als  pagesos per a què li donassen del fruit de 
Lc 20,14  li tinguen respecte!” 14 Quan los  pagesos lo vegeren, pensaren entre si i  
Lc 18,12  12 Dejuno dos vegades la semana,  pago delme de tot lo que posseesc. 13 »Lo  
Mt 22,21  Cèsar. Llavors los digué: –Puix  pagueu al Cèsar lo que és del Cèsar, i a  
1Co 7,3  i cada dona son marit. 3 Lo marit  pàguia a sa muller la deguda benevolència, 
2Tm 4,14  calderer, me féu molt mal: Déu lo  pàguia segons ses obres. 15 Guarda’t tu  
Mt 2,12  a Herodes, regressaren a son  país per un altre camí. 13 Després que  
Mc 12,1  pagesos, i se n’anà lluny de son  país. 2 I a son temps envià un dels seus  
Lc 15,13  que era seu, se n’anà lluny a un  país estrany i allí dissipà tots sos béns  
Lc 20,9  s’ausentà per llarg temps de son  país. 10 I arribada l’estació, envià un  
Ac 7,3  3 i li digué: »–Vés-te’n de ton  país i de ta parentela i vine a la terra  
Mt 26,3  i els ancians del poble en lo  palaci del sumo sacerdot, anomenat Caifàs, 
Mc 14,54  des de lluny fins a dins del  palaci del sumo sacerdot, i s’estava  
Mt 26,58  I Pere lo seguia de lluny fins al  palàcio del príncep dels sacerdots. I  
Lc 7,25  precioses i viuen en deleites, en  palacis de reis estan. 26 Emperò què  
1Co 9,25 tot aquell que ha de combatre en la  palestra, guarda continència en totes les  
2Tm 2,5  5 Perquè també lo qui combat en la  palestra, no és coronat si no pelea segons 
Lc 3,17  lo blat en son graner i cremarà la  palla en un foc inextinguible. 18 I així  
1Co 3,12  pedres precioses, fusta, herba,  palla, 13 serà manifesta l’obra de cada  
Mt 3,12  blat en lo graner. Mes cremarà les  palles en un foc inextinguible. 13 Llavors 
Jn 12,13 a Jerusalem, 13 prengueren rames de  palmers i eixiren a rebre-lo, i  
Ap 7,9 coberts de vestidures blanques i ab  palmes en ses mans. 10 I clamaven en alta  
Mt 3,16 a l’Esperit de Déu que baixava com  paloma i venia sobre d’ell. 17 I veus  
Mc 1,10  oberts i a l’Esperit en figura de  paloma que baixava i se posava sobre d’  
Lc 3,22  Sant en forma corporal com d’una  paloma i s’oigué aquesta veu del cel: –Tu 
Jn 1,32 Esperit Sant baixar del cel com una  paloma i posar-se sobre d’ell. 33 Jo no 
Mt 10,16 com les serpents i senzills com les  palomes. 17 »I guardau’s dels homes,  
Mt 21,12  i els sitis dels que venien  palomes. 13 I els digué: –Escrit està: “Ma 
Mc 11,15  i els sitis dels que venien  palomes. 16 I no permetia que ningú  
Jn 2,14  gent que venien bous, ovelles i  palomes, i canviadors sentats en ses  
Jn 2,16  ses taules. 16 I als que venien  palomes los digué: –Traeu això d’aquí, i  
He 12,18  haveu acercat encara a la muntanya  palpable, i al foc encès, i al torbellí, i 
1Jn 1,1  ab nostres ulls, lo que miràrem i  palparen nostres mans del Verb de la vida: 
Lc 24,39  mes mans i mos peus; jo mateix só.  Palpau i considerau que un esperit no té  
2Pe 1,9  falten estes coses, és cego i va a  palpentes, olvidant que ha estat purificat 
Ac 2,10  en Ponto i Àsia, 10 en Frígia i  Pamfília, Egipte i terres de la Líbia, que 
Ac 13,13  eren ab ell vingueren a Perges de  Pamfília. Emperò Joan, separant-se d’  
Ac 14,23  atravessant la Pisídia vingueren a  Pamfília. 24 I després que hagueren  
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Ac 15,38  s’havia separat d’ells des de  Pamfília i no els havia acompanyat en l’  
Ac 27,5  passat la mar de Cilícia i de  Pamfília, arribàrem a Mira de Lícia. 6 I  
Mt 4,3  que aquestes pedres se tórnien  pans. 4 Lo qual, responent, li digué:  
Mt 12,4  en la casa de Déu i es menjà los  pans de la proposició, que no li era lícit 
Mt 14,Tit de Joan Baptista. Miracle dels cinc  pans. Jesús camina i fa que sant Pere  
Mt 14,17  –No tenim aquí més que cinc  pans i dos peixos. 18 Jesús los digué:  
Mt 14,19  sobre l’herba, prengué los cinc  pans i els dos peixos, i alçant los ulls  
Mt 14,19  los ulls al cel, beneí i partí los  pans, i els va donar als deixebles, i  
Mt 15,Tit  a una gran multitud de gent ab set  pans i alguns peixos. 1 Llavors s’  
Mt 15,33  de trobar en aquest desert tants  pans per a saciar a tanta multitud de  
Mt 15,34 gent? 34 I Jesús los digué: –Quants  pans teniu? I ells respongueren: –Set, i  
Mt 15,36  de l’herba. 36 I prenent los set  pans i los peixos, i donant gràcies, los  
Mt 16,9  encara, ni us recordau dels cinc  pans per a cinc mil homes, i quants coves  
Mt 16,10  ne recollíreu? 10 ¿Ni dels set  pans per a quatre mil homes, i quants  
Mt 16,12  que es guardassen del llevat dels  pans, sinó de la doctrina dels fariseus i  
Mc 2,26  dels sacerdots, i se menjà los  pans de la proposició, dels quals no era  
Mc 6,Tit de Joan Baptista. Miracle dels cinc  pans i dos peixos. Jesús camina sobre l’  
Mc 6,36  i poblets de la comarca i cómprien  pans, perquè no tenen res per a menjar. 37 
Mc 6,37  digueren: –Què? ¿Anirem a comprar  pans per dos-cents diners i els donarem  
Mc 6,38  menjar? 38 I ell los diu: –Quants  pans teniu? Anau i veeu-ho. I quan ho  
Mc 6,41 en cinquanta. 41 I prenent los cinc  pans i los dos peixos, alçant los ulls al  
Mc 6,41  los ulls al cel, beneí i partí los  pans, i els donà a sos deixebles per a què 
Mc 6,52  encara no havien comprès lo dels  pans, puix son cor estava obcecat. 53 I  
Mc 8,Tit 8,Tit Capítol VIII Miracle dels set  pans. Jesús instrueix a sos deixebles.  
Mc 8,5  soledat? 5 I els preguntà: –Quants  pans teniu? Ells digueren: –Set. 6 I manà  
Mc 8,6  en terra. I prenent los set  pans, donant gràcies, los partí i donà a  
Mc 8,19  19 »Quan jo partí los cinc  pans entre cinc mil, quants coves  
Mc 8,20  respongueren. 20 –I quan los set  pans entre quatre mil, quantes senalles  
Lc 6,4  en la casa de Déu i prengué els  pans de la proposició, i en menjà i en  
Lc 9,Tit  dels apòstols. Multiplicació dels  pans i dels peixos. Confessió de Pere.  
Lc 9,13  digueren: –No tenim més que cinc  pans i dos peixos, a no ser que vajam  
Lc 9,16  a tots. 16 I prenent los cinc  pans i los dos peixos, alçà los ulls al  
Lc 11,5  i li digués: “Amic, deixa’m tres  pans, 6 perquè acaba d’arribar de jornada 
Lc 11,8 sa importunitat, i li donarà quants  pans haja menester. 9 »I jo us dic a  
Jn 6,Tit  6,Tit Capítol VI Miracle dels cinc  pans. Camina Jesús sobre el mar. Parla del 
Jn 6,5 ell, digué a Felip: –A on comprarem  pans per a què aquestos méngien? 6 Emperò  
Jn 6,9  9 –Aquí hi ha un minyó que té cinc  pans d’ordi i dos peixos; emperò, què és  
Jn 6,11  mil homes. 11 Jesús prengué los  pans i, havent donat gràcies, los  
Jn 6,13  bocins que havien sobrat dels cinc  pans d’ordi després que tots n’havien  
Jn 6,26  sinó perquè menjàreu d’aquells  pans i vos saciàreu. 27 Treballau, no per  
He 9,2  lo candelero, i la taula, i els  pans de la proposició, lo qual s’anomena  
Mt 9,16  16 »I ningú posa pedaç de  panyo grosser en vestit vell, puix se’n  
Mc 2,21  posa en un vestit vell un pedaç de  panyo nou; d’altra manera lo pedaç nou se 
Lc 5,36  un símil: –Ningú posa un pedaç de  panyo nou en un vestit vell, perquè d’  
2Jn 12  -us, no ho he volgut fer ab  paper i tinta, perquè espero anar a veure  
2Pe 2,3  dels quals ja fa temps que no  para, i la perdició d’ells no dorm. 4 I  
Mc 4,39 digué al mar: –Calla, sossega’t. I  parà el vent i sobrevingué una gran  
Mc 6,51  I se’n pujà ab ells a la barca, i  parà lo vent. I ells més i més se pasmaven 
Ap 12,4 caure sobre la terra; i el dragó se  parà davant de la dona que estava de part, 
Mt 13,18 oïren. 18 »Oïu vosaltres, doncs, la  paràbola del sembrador. 19 Qualsevol que  
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Mt 13,24  i altre a trenta. 24 Una altra  paràbola los proposà, dient: –Lo Regne del 
Mt 13,31  -lo en mon graner. ” 31 Altra  paràbola los proposà dient: –Lo Regne del  
Mt 13,33  branques. 33 Los digué una altra  paràbola: –És semblant lo Regne del cel al 
Mt 13,36  li digueren: –Explicau-nos la  paràbola de la sisanya del camp. 37 Ell  
Mt 15,15  li digué: –Explicau-nos aquesta  paràbola. 16 I Jesús digué: –Encara estau  
Mt 21,33  a creure-lo. 33 »Oïu una altra  paràbola: Hi havia un pare de famílies que 
Mc 4,Tit  dormint lo qui la sembrà. Altra  paràbola del gra de mostassa. Tempestat en 
Mc 4,10 estaven ab ell li preguntaven de la  paràbola. 11 I els digué: –A vosaltres és  
Mc 4,13  I els digué: –No compreneu aquesta  paràbola? ¿Com entendreu, doncs, totes les 
Mc 4,30  lo Regne de Déu? O ab quina  paràbola lo compararem? 31 És com lo gra  
Mc 7,17  preguntaven sos deixebles sobre la  paràbola. 18 I els digué: –Pués què, també 
Mc 12,12  que contra ells havia dit aquesta  paràbola. I deixant-lo, se n’anaren. 13 
Mc 13,28  extrem del cel. 28 »I apreneu una  paràbola de la figuera: quan ses branques  
Lc 8,4  des de les ciutats, los digué per  paràbola: 5 –Un sembrador isqué a sembrar  
Lc 8,9  els deixebles li preguntaven: –Què  paràbola era aquesta? 10 Ell los digué: –A 
Lc 8,11  entenguen”. 11 »És, doncs, aquesta  paràbola: »La llavor és la paraula de Déu. 
Lc 12,16  que posseeix. 16 I los referí una  paràbola, dient: –Lo camp d’un home ric  
Lc 12,41  li digué: –Senyor, ¿dieu aquesta  paràbola per a nosaltres o també per a  
Lc 13,6  manera. 6 I els deia també aquesta  paràbola: –Un home tenia una figuera  
Lc 14,7  en la taula, los proposà una  paràbola, i digué: 8 –Quan sies convidat a 
Lc 15,3 ells. 3 Llavors los proposà aquesta  paràbola, dient: 4 –¿Qui de vosaltres és  
Lc 18,1 Jericó. 1 Los proposà també aquesta  paràbola, per a mostrar-los que convé  
Lc 18,9  la terra? 9 I digué també aquesta  paràbola a uns que confiaven en si  
Lc 19,11  això, prosseguí dient-los una  paràbola, per causa d’estar prop de  
Lc 20,9  ell començà a dir al poble aquesta  paràbola: –Un home plantà una vinya i l’  
Lc 20,19 comprengueren que havia dit aquella  paràbola contra ells, emperò temeren al  
Jn 10,6  la veu dels estranys. 6 Aquesta  paràbola los posà Jesús, però no  
Mt 9,Tit  mut i obra altres miracles.  Paràbola de la collita i dels  
Mt 13,Tit  i les desxifra als apòstols.  Paràbola del sembrador, del gra de  
Mt 18,Tit  i sobre la correcció fraterna.  Paràbola del bon pastor. Sobre la potestat 
Mt 18,Tit dels pecadors i perdó dels enemics.  Paràbola dels deu mil talents. 1 En  
Mt 20,Tit darrers, primers. 20,Tit Capítol XX  Paràbola dels jornalers cridats a  
Mt 22,Tit  com a profeta. 22,Tit Capítol XXII  Paràbola del rei que convidà a les  
Mc 4,Tit  i ma mare. 4,Tit Capítol IV  Paràbola del sembrador i sa explicació. La 
Mc 12,Tit  aquestes coses. 12,Tit Capítol XII  Paràbola de la vinya plantada i arrendada. 
Lc 7,Tit  Una dona li ungeix los peus.  Paràbola dels dos deutors. 1 I quan hagué  
Lc 8,Tit -te’n en pau. 8,Tit Capítol VIII  Paràbola del sembrador. Llum sobre del  
Lc 10,Tit  dels setanta-dos deixebles.  Paràbola del samarità. Ciutats obstinades. 
Lc 11,Tit  Dimoni mut. Blasfèmies dels jueus.  Paràbola del valent armat. Jesús reprèn  
Lc 14,Tit Curació d’un hidròpic en dissabte.  Paràbola del gran convit. Qui vulla seguir 
Lc 16,Tit ha estat trobat. 16,Tit Capítol XVI  Paràbola del majordom injust. Ningú pot  
Lc 19,Tit  Capítol XIX Conversió de Zaqueu.  Paràbola de les cent mines. Entra Jesús  
Lc 20,Tit  als sacerdots i als escribes.  Paràbola dels vinyaders. Pedra cantonera.  
Jn 10,Tit  pecat permaneix. 10,Tit Capítol X  Paràbola del bon pastor. Va Jesús al  
Mt 13,Tit  Capítol XIII Predica Jesús ab  paràboles i les desxifra als apòstols.  
Mt 13,3  3 I els parlà de moltes coses ab  paràboles dient: –Veus aquí que un  
Mt 13,10 li digueren: –Per què els parlau ab  paràboles? 11 Ell los respongué dient:  
Mt 13,13  13 Per això els parlo jo ab  paràboles, perquè mirant no veuen, i  
Mt 13,34  coses les digué Jesús a la gent ab  paràboles, i no els parlava mai sens  
Mt 13,34  i no els parlava mai sens  paràboles. 35 Per a què es complís lo que  
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Mt 13,35  que diu: «Obriré la boca ab  paràboles, i enunciaré coses que han estat 
Mt 13,53 I quan Jesús hagué conclòs aquestes  paràboles, se n’anà d’allí. 54 I vingué  
Mt 21,Tit figuera. I confon als seus èmuls ab  paràboles i raons. 1 I a l’acercar-se a 
Mt 21,45  sacerdots i los fariseus oïren ses  paràboles, comprengueren que parlava d’  
Mt 22,1 Jesús, los tornà a parlar de nou ab  paràboles dient: 2 –Lo Regne del cel és  
Mc 3,23  havent-los convocat, los deia ab  paràboles : –Com pot Satanàs llançar a  
Mc 4,2  2 I els ensenyava moltes coses ab  paràboles, i els deia en sa doctrina: 3  
Mc 4,11  estan fora, tot se’ls anúncia ab  paràboles. 12 «Perquè mirant mírien, i no  
Mc 4,13  ¿Com entendreu, doncs, totes les  paràboles? 14 Lo sembrador és lo qui  
Mc 4,33  sota de sa sombra. 33 I ab moltes  paràboles semblants a estes los proposava  
Mc 4,34 -la. 34 I no els parlava mai sens  paràboles; mes quan estava apartat ab sos  
Mc 12,1 rics. 1 I començà a parlar-los ab  paràboles: –Un home plantà una vinya, i la 
Lc 8,10  Regne de Déu; emperò als demés, en  paràboles, per a què »“veent no vegen, i  
Jn 16,25 »Aquestes coses vos les he dites en  paràboles. Ja ve l’hora en què no us  
Jn 16,25  ve l’hora en què no us parlaré ab  paràboles, sinó que us parlaré obertament  
Jn 16,29  sí que parlau clarament i no dieu  paràboles. 30 Ara coneixem que vós ho  
Mt 25,Tit  de dents. 25,Tit Capítol XXV  Paràboles de les deu verges i dels  
Lc 13,Tit  en dissabte a una dona encorbada.  Paràboles del gra de mostassa i del  
Lc 15,Tit  per a oir, oiga. 15,Tit Capítol XV  Paràboles de l’ovella esgarriada, de la  
Lc 18,Tit  les àligues. 18,Tit Capítol XVIII  Paràboles de la viuda i del mal jutge, i  
Ac 23,21  quaranta d’ells que l’esperen de  parada, i han jurat baix pena de  
Ac 23,30  que els jueus li tenien posades  parades, vos l’he enviat a vós, intimant  
Lc 23,43 te dic que avui estaràs ab mi en lo  paradís. 44 I era ja cerca l’hora de  
2Co 12,4  sé; Déu ho sap– 4 fou arrebatat al  paradís i oigué paraules inefables, que no 
Ap 2,7 arbre de la vida que està enmig del  paradís de Déu.’ ” 8 »I a l’àngel de la  
Mt 8,6  –Senyor, mon sirvent jau en casa  paralític i està fortament aturmentat. 7 I 
Mt 9,Tit  Capítol IX Cura lo Senyor a un  paralític. Murmuració dels escribes.  
Mt 9,2 2 I veus aquí que li presentaren un  paralític postrat en lo llit. I veent  
Mt 9,2 veent Jesús la fe d’ells, digué al  paralític: –Fill, té confiança, que et són 
Mt 9,6 perdonar pecats –digué aleshores al  paralític–: »Alça’t, pren ton llit, i vés 
Mc 2,Tit  2,Tit Capítol II Cura Jesús a un  paralític en prova de sa potestat de  
Mc 2,3 3 I vingueren a ell portant-li un  paralític, que el duien entre quatre. 4 I  
Mc 2,4  baixaren lo llit en què jeia lo  paralític. 5 I quan Jesús vegé la fe d’  
Mc 2,5  Jesús vegé la fe d’ells, digué al  paralític: –Fill, tos pecats te són  
Mc 2,9  cors? 9 Què és més fàcil, dir al  paralític: “Perdonats te són tos pecats”,  
Mc 2,10 la terra de perdonar pecats –diu al  paralític–: 11 »A tu t’ho dic, alça’t,  
Lc 5,Tit  Curació d’un leprós i d’un  paralític. Vocació de sant Mateu. Per què  
Lc 5,18  homes que portaven en un llit a un  paralític i buscaven com ficar-lo dintre 
Lc 5,24  terra de perdonar pecats –digué al  paralític–: »A tu t’ho dic, alça’t, pren 
Jn 5,Tit  5,Tit Capítol V Jesús cura al  paralític de la piscina. Los jueus lo  
Ac 9,33 anys havia feia llit, perquè estava  paralític. 34 I Pere li digué: –Eneas, lo  
Mt 4,24  dimonis, i los llunàtics, i los  paralítics, i els curava. 25 I el seguia  
Jn 5,3 multitud de malalts, cegos, coixos,  paralítics, que aguardaven lo moviment de  
Ac 8,7 donant grans veus, i molts coixos i  paralítics foren curats. 8 I aquella  
Mc 10,49  misericòrdia de mi. 49 I Jesús,  parant-se, lo manà cridar. Criden,  
Lc 18,40  teniu misericòrdia de mi. 40 I  parant-se Jesús, manà que l’hi  
Lc 11,54 ab moltes preguntes, 54 armant-li  paranys i procurant collir de sa boca  
Ac 8,38  és lo Fill de Déu. 38 I manà  parar lo carro, i baixaren los dos dintre  
1Co 7,35  això per a vostre profit, no per a  parar-vos ningun llaç, sinó solament per 
Lc 7,14 les andes. I els que el portaven se  pararen. I digué: –Jove, a tu t’ho dic,  
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Ac 20,3  tres mesos. I els jueus li  pararen emboscades quan estava per navegar 
Ap 18,17  i quants trafiquen per mar se  pararen lluny. 18 I quan vegeren lo fum de 
Mc 15,42  42 I essent ja vespre, puix era la  Parasceve, que és la vigília del dissabte, 
Lc 23,54  posat encara. 54 I era lo dia de  Parasceve i anava ja a entrar lo dissabte. 
Jn 19,42  42 Allí, doncs, per causa de la  Parasceve dels jueus, perquè estava cerca  
Lc 9,10  -los ell a part, se retirà a un  paratge solitari que és del territori de  
Jn 11,30  sinó que estava en aquell mateix  paratge a on Marta l’havia encontrat. 31  
He 5,6  6 Com també digué en altre  paratge: «Tu ets sacerdot perpètuament,  
Mc 1,45  sinó que s’estava defora en  paratges deserts, i acudien a ell de totes 
Ef 4,9 és sinó que havia baixat primer als  paratges més baixos de la terra? 10 Ell  
Mt 4,4  home de pa solament, sinó de tota  paraula que ix de la boca de Déu.” 5  
Mt 8,8  en ma casa, mes dieu tan sols una  paraula i quedarà sa mon sirvent. 9 Puix  
Mt 8,16  molts esperitats; i ab sa  paraula llançava los esperits, i curà a  
Mt 12,36  males. 36 I jo us dic que, de tota  paraula ociosa que els homes pàrlien, n’  
Mt 13,19  sembrador. 19 Qualsevol que ou la  paraula d’aquell Regne i no l’entén, ve  
Mt 13,20 terra pedregosa és aquell que ou la  paraula i al prompte la rep ab goig; 21  
Mt 13,21  i persecució per causa de la  paraula, a l’instant s’escandalisa. 22 I 
Mt 13,22  entre espines és aquell que ou la  paraula, emperò los cuidados d’aquest món 
Mt 13,22  de les riqueses sufoquen la  paraula, i queda sens fruit. 23 I el  
Mt 13,23  en terra bona és aquell que ou la  paraula i l’entén, i dóna fruit; i un  
Mt 15,12  escandalisat, quan han oït aquesta  paraula? 13 Emperò ell, responent, digué:  
Mt 15,23  dimoni. 23 I ell no li respongué  paraula. I acercant-se-li sos  
Mt 17,4 parlant ab ell. 4 I prenent Pere la  paraula, digué a Jesús: –Senyor, bo és que 
Mt 18,16  dos o tres testimonis cònstia tota  paraula. 17 I si no els escoltàs, digues- 
Mt 19,27  27 Llavors, prenent Pere la  paraula, li digué: –Veus aquí nosaltres ho 
Mt 22,46 fill? 46 I ningú li podia respondre  paraula, ni des d’aquell dia s’atreví  
Mt 27,14  contra tu? 14 I no li respongué a  paraula alguna, de modo que el president  
Mt 28,5  5 Emperò l’àngel, prenent la  paraula, digué a les dones: –No tingau por 
Mc 2,2  ni en la porta; i els predicava la  paraula. 3 I vingueren a ell portant-li  
Mc 4,14 14 Lo sembrador és lo qui sembra la  paraula. 15 I els sembrats prop del camí  
Mc 4,15  són aquells en qui es sembra la  paraula, emperò després que l’han oïda,  
Mc 4,15  a l’instant Satanàs i els pren la  paraula que fou sembrada en sos cors. 16 I 
Mc 4,16  pedregals són aquells que, oïda la  paraula, a l’instant la reben ab goig, 17 
Mc 4,17  i persecució per raó de la  paraula, a l’instant s’escandalisen. 18  
Mc 4,18  entre espines són los que ouen la  paraula, 19 emperò els afanys del sigle i  
Mc 4,19  a què donen entrada, sufoquen la  paraula, i no dóna fruit algun. 20 I els  
Mc 4,20  en bona terra són los que ouen la  paraula i la reben i donen fruit: un a  
Mc 4,33  semblants a estes los proposava la  paraula, segons sa capacitat d’oir-la.  
Mc 7,13  desobligat; 13 fent així vana la  paraula de Déu per la vostra tradició que  
Mc 9,4  ab Jesús. 4 I prenent Pere la  paraula, digué a Jesús: –Mestre, bo serà  
Mc 10,51  envers ell. 51 I prenent Jesús la  paraula, li digué: –Què vols que et faça?  
Mc 12,13  a què lo sorprenguessen en alguna  paraula. 14 Quan ells arribaren, li diuen: 
Mc 14,48  l’orella. 48 I prenent Jesús la  paraula, los digué: –¿Com si jo fos un  
Mc 14,72  vegada. I se recordà Pere de la  paraula que Jesús li havia dit: «Abans que 
Mc 16,20  lo Senyor ab ells, i confirmant la  paraula ab los miracles que l’  
Lc 1,2 propis ulls i foren ministres de la  paraula, 3 també a mi m’ha aparegut,  
Lc 1,38 del Senyor, faça’s en mi segons ta  paraula. I se retirà d’ella l’àngel. 39  
Lc 2,29  a vostre servo, conforme a vostra  paraula. 30 Perquè mos ulls han vist la  
Lc 3,2  sumos sacerdots Anàs i Caifàs, la  paraula del Senyor vingué sobre Joan, fill 
Lc 4,4  home de pa solament, sinó de tota  paraula de Déu.” 5 I el portà lo diable a  
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Lc 4,32  de sa doctrina, puix sa  paraula era ab autoritat. 33 I estava en  
Lc 5,1  sobre d’ell per a oir la  paraula de Déu, estant a la vora de l’  
Lc 5,5  agafat res, emperò baix de vostra  paraula tiraré lo filat. 6 I havent-ho  
Lc 7,7 -vos a rebre. Emperò dieu sols una  paraula i mon criat quedarà sa. 8 Perquè  
Lc 8,11  aquesta paràbola: »La llavor és la  paraula de Déu. 12 La sembrada a la vora  
Lc 8,12 luego ve lo diable i se’n porta la  paraula del cor d’ells per a què no se  
Lc 8,13  són aquells que reben ab goig la  paraula quan l’ouen, però no posa en ells 
Lc 8,15 bona terra són aquells que, oint la  paraula de bon cor i molt sa, la preserven 
Lc 8,21 mos germans són aquells que ouen la  paraula de Déu i la practiquen. 22 I  
Lc 9,49  49 Aleshores Joan, prenent la  paraula, digué: –Mestre, havem vist a un  
Lc 10,30 mon proïsme? 30 I Jesús, prenent la  paraula digué: –Baixava un home de  
Lc 10,39  també als peus del Senyor, oïa sa  paraula. 40 Emperò Marta contínuament  
Lc 11,28  bé benaventurats los que ouen la  paraula de Déu i la guarden! 29 I com la  
Lc 13,14  glorificava a Déu. 14 I prenent la  paraula lo príncep de la sinagoga, irritat 
Lc 14,3  d’ell. 3 I Jesús, dirigint sa  paraula als doctors de la Llei i als  
Lc 22,51  dreta. 51 Mes Jesús, prenent la  paraula, digué: –Deixau-lo fins aquí. I  
Lc 22,61  a Pere. I Pere se recordà de la  paraula que el Senyor li havia dit: «Abans 
Lc 24,18  ells, anomenat Cleofàs, prenent la  paraula li digué: –¿Sols tu ets tan  
Jn 2,22 i ells cregueren l’Escriptura i la  paraula que Jesús havia dit. 23 Mentres  
Jn 4,50  ton fill viu. L’home cregué la  paraula que Jesús li havia dit i se n’  
Jn 5,24 us dic que qualsevol que escolta ma  paraula i creu al qui m’ha enviat, té la  
Jn 5,38  veu, ni vist son semblant. 38 I sa  paraula no està habitant en vosaltres,  
Jn 8,31 creien en ell: –Si perseverau en ma  paraula, sereu verdaderament deixebles  
Jn 8,37  com donar-me la mort, perquè ma  paraula no té cabuda en vosaltres. 38 Jo  
Jn 8,43  És perquè no podeu oir ma  paraula. 44 Vosaltres sou de vostre pare,  
Jn 8,51  jo us dic que, qui obsérvia ma  paraula, no veurà mai la mort. 52 I els  
Jn 8,52  i tu dius: “Si algú observa ma  paraula no tastarà mai la mort.” 53 Ets  
Jn 8,55  Mes jo el conec i observo sa  paraula. 56 Abraham, vostre pare, se  
Jn 10,35  déus a aquells a qui vingué la  paraula de Déu, i l’Escriptura no pot  
Jn 12,48  mes paraules, té qui el judica: la  paraula que jo he predicat, aqueixa serà  
Jn 14,24  ama, no guarda mes paraules. I la  paraula que haveu oït no és meva, sinó del 
Jn 15,3  sou ja purs per medi de la  paraula que vos he parlat. 4 Permaneixeu  
Jn 15,25  Pare, 25 a fi de que es complís la  paraula escrita en sa Llei: “M’han  
Jn 17,6  donat, i ells han guardat vostra  paraula. 7 Ara han conegut que tot lo que  
Jn 17,14 mateixos. 14 Jo els he donat vostra  paraula, i el món los ha avorrit, perquè  
Jn 17,17  -los en vostra veritat. La  paraula vostra és la veritat. 18 Així com  
Jn 17,20  han de creure en mi per medi de sa  paraula; 21 a fi de que tots sien una  
Jn 18,9 aquestos. 9 Per a què es complís la  paraula que havia dit: «Pare, no he perdut 
Jn 18,32 a ningú. 32 Per a què es complís la  paraula que Jesús digué, indicant de quina 
Jn 19,8  de Déu. 8 Quan Pilat oigué aquesta  paraula temé més. 9 I tornà a entrar en lo 
Ac 2,41  perversa. 41 I els que reberen sa  paraula foren batejats, i se’ls anyadiren 
Ac 4,4 Emperò molts dels que havien oït la  paraula cregueren, i fou lo número dels  
Ac 4,29  que ab tota firmesa pàrlien vostra  paraula, 30 extenent vostra mà a curar les 
Ac 4,31  d’Esperit Sant, i parlaven la  paraula de Déu ab firmesa. 32 I la  
Ac 6,2 –No és just que deixem nosaltres la  paraula de Déu per servir les taules. 3  
Ac 6,4  oració i a l’administració de la  paraula. 5 I agradà aquesta proposició a  
Ac 6,7  les mans sobre d’ells. 7 I la  paraula del Senyor creixia, i es  
Ac 8,4 d’una part a l’altra anunciant la  paraula de Déu. 5 I Felip, baixant a una  
Ac 8,14  que Samària havia rebut la  paraula de Déu, los enviaren a Pere i a  
Ac 8,25 haver donat testimoni i anunciat la  paraula del Senyor, se’n tornaren a  
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Ac 10,36  és de son agrado. 36 Déu envià  paraula als fills d’Israel, anunciant-  
Ac 10,37  de tots). 37 Vosaltres sabeu la  paraula que ha estat publicada per tota la 
Ac 11,1  els gentils havien també rebut la  paraula de Déu. 2 I quan Pere passà a  
Ac 11,19 Xipre, i Antioquia, no predicant la  paraula a ningú sinó als jueus solament.  
Ac 12,24 I espirà, menjat de cucs. 24 Mes la  paraula del Senyor creixia i es  
Ac 13,5 arribaren a Salamina, predicaven la  paraula de Déu en les sinagogues dels  
Ac 13,7 a Saulo, puix tenia ganes d’oir la  paraula de Déu. 8 Emperò Èlimas lo Mago  
Ac 13,15  germans, si teniu que dir alguna  paraula d’exhortació al poble, parlau. 16 
Ac 13,26  a Déu: a vosaltres és enviada la  paraula d’aquesta salvació. 27 Perquè los 
Ac 13,44  casi tota la ciutat a oir la  paraula de Déu. 45 Mes quan los jueus  
Ac 13,46  que fos primer anunciada la  paraula de Déu; mes, ja que la repeŀliu i  
Ac 13,48  se regositjaren, i glorificaven la  paraula del Senyor; i cregueren tots  
Ac 13,49  per a la vida eterna. 49 I la  paraula del Senyor s’espargia per tota la 
Ac 14,3  Senyor, que donava testimoni de la  paraula de sa gràcia, concedint que es  
Ac 14,11  perquè est era lo qui portava la  paraula. 12 També lo sacerdot de Júpiter,  
Ac 14,24  I després que hagueren anunciat la  paraula del Senyor en Perges, baixaren a  
Ac 15,7  ma boca oiguessen los gentils la  paraula de l’evangeli i creguessen. 8 I  
Ac 15,27 Silas, los quals vos diran també de  paraula lo mateix. 28 Perquè ha aparegut  
Ac 15,35 Antioquia, ensenyant i predicant la  paraula del Senyor ab molts altres. 36 I  
Ac 15,36  les ciutats a on havem predicat la  paraula del Senyor, a fi de veure com los  
Ac 16,6 Sant los prohibí que predicassen la  paraula de Déu en l’Àsia. 7 I després d’ 
Ac 16,32 tu i ta casa. 32 I li anunciaren la  paraula del Senyor, així com a tots los  
Ac 17,11 los de Tessalònica, puix reberen la  paraula ab gran ànsia, escodrinyant tots  
Ac 17,13  havia predicat també en Berea la  paraula de Déu, vingueren allí a pertorbar 
Ac 18,11 any i sis mesos, ensenyant-los la  paraula de Déu. 12 I essent Gàlio  
Ac 18,15  si no són més que qüestions de  paraula, i de nom, i de vostra Llei, allà  
Ac 19,10  que habitaven en l’Àsia oïen la  paraula del Senyor Jesús, jueus i gentils. 
Ac 19,20  modo creixia i es fortaleixia la  paraula de Déu. 21 I complertes aquestes  
Ac 20,24  ma carrera i el ministeri de la  paraula que he rebut del Senyor Jesús per  
Ac 20,32 32 »I ara vos encomano a Déu i a la  paraula de sa gràcia, a aquell que és  
Ac 22,22 l’estigueren escoltant fins a esta  paraula; emperò llavors alçaren lo crit  
Ac 28,25 retirant quan Pau los digué aquesta  paraula: –Bé parlà l’Esperit Sant per lo  
Rm 9,6  los sigles. Amén. 6 I no que la  paraula de Déu haja mancat; perquè no tots 
Rm 9,9  del llinatge. 9 Puix aquesta és la  paraula de la promesa: «En aquest temps jo 
Rm 9,28 relíquies seran salvades; 28 perquè  paraula consumidora i abreviadora en  
Rm 9,28  i abreviadora en justícia,  paraula abreviada farà lo Senyor sobre la  
Rm 10,8  diu l’Escriptura? «I prop està la  paraula, en ta boca i en ton cor», ço és,  
Rm 10,8 en ta boca i en ton cor», ço és, la  paraula de la fe que predicam. 9 Perquè si 
Rm 10,17 la fe ve de l’oir, i l’oir, de la  paraula de Cristo. 18 Emperò pregunto: No  
1Co 1,5 coses sou enriquits en ell, en tota  paraula i en tota ciència; 6 havent-se  
1Co 1,18  vana la creu de Cristo. 18 Puix la  paraula de la creu és una necedat per als  
1Co 12,8 a un li és donada per l’Esperit la  paraula de sabiduria; a altre, paraula de  
1Co 12,8  la paraula de sabiduria; a altre,  paraula de ciència, segons lo mateix  
1Co 14,36  en la iglésia. 36 ¿Per ventura la  paraula de Déu isqué de vosaltres, o  
1Co 15,54  aleshores se complirà la  paraula que està escrita: «Engullida ha  
2Co 1,18  m’és testimoni que en aquella  paraula que us he anunciat no hi ha sí i  
2Co 2,17  no som com molts, que adulteren la  paraula de Déu, sinó que parlam en Cristo  
2Co 4,2  en l’astúcia, ni adulterant la  paraula de Déu, sinó recomanant-nos  
2Co 5,19  d’ells, i posà en nosaltres la  paraula de la reconciliació. 20 Nosaltres, 
2Co 6,7  Sant, en caritat no fingida, 7 en  paraula de veritat, en virtut de Déu, ab  
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2Co 8,7  que com en tot abundau en fe, i en  paraula, i en ciència, i en tota  
2Co 10,11  així que tals quals som en la  paraula per cartes estant ausents, lo  
2Co 13,1  testimonis serà confirmada tota  paraula.» 2 Ja us diguí abans, estant  
Ga 5,14  tota la Llei se resumeix en una  paraula: «Amaràs a ton proïsme com a tu  
Ga 6,6  6 I aquell que és adoctrinat en la  paraula, comuníquia en tots los béns al  
Ef 1,13  esperàreu després que oíreu la  paraula de la veritat, l’evangeli de  
Ef 4,29 què donar al menesterós. 29 No isca  paraula mala de vostra boca, sinó la que  
Ef 5,26 la ab lo baptisme de l’aigua ab la  paraula de vida, 27 per a presentar-se- 
Ef 6,17  l’espasa de l’Esperit, que és la  paraula de Déu; 18 orant en tot temps ab  
Fl 1,14  són més atrevits en parlar la  paraula de Déu sens temor. 15 És veritat  
Fl 2,16  en lo món, 16 conservant la  paraula de vida, per a glòria meva en lo  
Col 1,5  cels, de la que haveu oït per la  paraula de veritat de l’evangeli; 6 la  
Col 1,25 per a vosaltres, a fi de complir la  paraula de Déu, 26 lo misteri que ha estat 
Col 3,8  indignació, malícia, blasfèmia,  paraula torpe de vostra boca. 9 No mentiu  
Col 3,16  cos, i siau agraïts. 16 Habítia la  paraula de Cristo abundantment en  
Col 3,17  I qualsevol cosa que façau, sia de  paraula, sia d’obra, feu-ho tot en nom  
Col 4,3  a què Déu nos òbria la porta de la  paraula per a anunciar lo misteri de  
1Te 1,5  no vingué a vosaltres solament en  paraula, sinó també en virtut i en l’  
1Te 1,6  nostres i del Senyor, rebent la  paraula enmig de molta tribulació, ab goig 
1Te 1,8  per vosaltres fou divulgada la  paraula del Senyor, no sols en la  
1Te 2,13  a Déu, perquè quan rebéreu la  paraula de Déu que haveu oït de nosaltres, 
1Te 2,13 oït de nosaltres, la rebéreu no com  paraula d’homes, sinó, segons ella és en  
1Te 2,13  segons ella és en veritat, com  paraula de Déu, la qual obra eficaçment en 
1Te 4,15 ell. 15 Això, doncs, vos diem en la  paraula del Senyor: que nosaltres, que  
2Te 2,2  pertorbeu, ni per esperit, ni per  paraula, ni per carta com enviada per  
2Te 2,15  tradicions que aprenguéreu, o per  paraula o per carta nostra. 16 I el mateix 
2Te 2,17 vostres cors i us confírmia en tota  paraula i obra bona. 3,Tit Capítol III Los 
2Te 3,1  pregau per nosaltres, per a què la  paraula de Déu se propàguia i sia  
1Tm 1,15 en Cristo Jesús. 15 Fiel és aquesta  paraula i digna de tota acceptació: que  
1Tm 3,1  serveixen a la Iglésia. 1 És una  paraula verdadera: si algú desitja l’  
1Tm 4,5  5 perquè se santifica per la  paraula de Déu i per l’oració. 6  
1Tm 4,9  és i de la que ha de ser. 9 Fiel  paraula és aquesta, i digna de tota  
1Tm 4,12  emperò sies modelo dels fiels en  paraula, en bona vida, en caritat, en fe,  
2Tm 2,9  cadenes, com un malfactor; mes la  paraula de Déu no està lligada. 10 Per  
2Tm 2,11  ab la glòria celestial. 11 Fiel  paraula, perquè: «Si nosaltres som morts  
2Tm 2,15  -se dispensant justament la  paraula de veritat. 16 Emperò evita les  
2Tm 4,2 i en son Regne, 2 que predíquies la  paraula, que ínsties a temps i fora de  
Tt 1,3  3 però manifestà en sos temps sa  paraula per la predicació, que em fou  
Tt 1,9  9 Que abràcia fermament la  paraula de la fe conforme a lo que se li  
Tt 2,5  per a què no sia blasfemada la  paraula de Déu. 6 Igualment amonesta als  
He 1,3  i sostenint totes les coses per la  paraula de son poder, després d’haver fet 
He 2,2  com l’aigua. 2 Perquè si la  paraula que fou dita per los àngels fou  
He 4,Tit  gran és la virtut i eficàcia de la  paraula de Déu. 1 Temam, doncs, que algú  
He 4,2 l’evangeli; mes no els aprofità la  paraula anunciada per no anar acompanyada  
He 4,12  d’incredulitat. 12 Perquè la  paraula de Déu és viva i eficaç, i més  
He 5,13  alimenta de llet és incapaç de la  paraula de justícia, per quant és un  
He 6,5  5 i han gustat igualment la bona  paraula de Déu, i les virtuts del sigle  
He 7,28 a homes que tenen flaqueses, mes la  paraula del jurament, que fou després de  
He 11,3 que foren formats los sigles per la  paraula de Déu, per a què de les coses  
He 13,7  los quals vos han parlat la  paraula de Déu, i la fe dels quals haveu  
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He 13,22  germans, que sofriu aquesta  paraula d’exhortació. Puix vos he escrit  
Jm 1,18  voluntat nos ha engendrat ab la  paraula de veritat, per a què nosaltres  
Jm 1,21  de malícia, rebeu ab mansuetud la  paraula que ha estat empeltada en  
Jm 1,22  22 Siau, doncs, practicadors de la  paraula i no oïdors tan solament,  
Jm 1,23  23 Perquè si algú és oïdor de la  paraula i no la practica, ell és com un  
Jm 3,2 moltes coses. Lo qui no tropessa en  paraula, aqueix tal és baró perfet, i  
1Pe 1,23  sinó incorruptible, per la  paraula de Déu viu, i que permaneix  
1Pe 1,25  l’herba i cau la flor. 25 Mes la  paraula del Senyor permaneix per a  
1Pe 1,25  per a sempre.» I aquesta és la  paraula que us ha estat predicada per l’  
1Pe 2,2  nats cobdiciau la llet pura de la  paraula, per a què ab ella crescau en  
1Pe 3,1  fi de que si alguns no obeeixen la  paraula, puguen també, sens la paraula,  
1Pe 3,1  la paraula, puguen també, sens la  paraula, per la conversació de ses mullers 
2Pe 1,19  19 I encara tenim més ferma la  paraula dels profetes, a la qual feu bé d’ 
2Pe 3,5  ignoren voluntàriament que per la  paraula de Déu los cels foren des de temps 
2Pe 3,7  són ara i la terra per la mateixa  paraula són guardats, i reservats per al  
1Jn 1,10  pecat, lo fem a ell mentider, i sa  paraula no està en nosaltres. 2,Tit  
1Jn 2,5  en ell. 5 Emperò lo qui guarda sa  paraula, la caritat de Déu verdaderament  
1Jn 2,7  principi. Lo manament antic és la  paraula que vosaltres haveu oït des del  
1Jn 2,14  joves, perquè sou forts, i la  paraula de Déu permaneix en vosaltres, i  
1Jn 3,18 en ell? 18 Fillets meus, no amem de  paraula ni de llengua, sinó d’obra i de  
Ap 1,2  2 lo qual ha donat testimoni de la  paraula de Déu, i testimoni de Jesucrist,  
Ap 1,9  isla que s’anomena Patmos, per la  paraula de Déu i per lo testimoni de  
Ap 3,8  un poc de virtut, i has guardat ma  paraula, i no has negat mon nom. 9 Vet  
Ap 3,10  amat. 10 Perquè tu has guardat la  paraula de ma paciència, i jo et guardaré  
Ap 6,9  dels que havien estat morts per la  paraula de Déu i per lo testimoni que  
Ap 7,13  dels sigles. Amén. 13 I prenent la  paraula un dels ancians, me digué:  
Ap 12,11  per la sang de l’Anyell, i ab la  paraula de son testimoni, i ells no amaren 
Ap 20,4  per lo testimoni de Jesús i per la  paraula de Déu, i els que no adoraren la  
Tt 3,8  l’esperança de la vida eterna. 8  Paraula fiel és aquesta, i estes coses  
1Pe 2,8 escàndol» pels que ensopeguen en la  Paraula i no creuen en allò per lo qual  
Mt 7,24 »Puix qualsevol que ou aquestes mes  paraules i les compleix, serà comparat a  
Mt 7,26  26 I qualsevol que ou aquestes mes  paraules i no les compleix, serà semblant  
Mt 12,37  lo dia del judici. 37 Puix per tes  paraules seràs justificat, i per tes  
Mt 12,37  seràs justificat, i per tes  paraules seràs condemnat. 38 Llavors li  
Mt 19,22 -me. 22 I quan lo jove oí aqueixes  paraules, se n’anà trist, puix tenia  
Mt 24,35 cel i la terra passaran, emperò mes  paraules no passaran. 36 »Mes d’aquell  
Mt 26,44  tercera vegada, dient les mateixes  paraules. 45 Llavors vingué a sos  
Mt 26,75  cantà. 75 I Pere se recordà de les  paraules que li havia dit Jesús: «Antes  
Mc 8,38  qui s’avergonyesca de mi i de mes  paraules enmig d’aquesta generació  
Mc 10,22  Emperò ell, afligit a l’oir estes  paraules, se retirà contristat, perquè  
Mc 10,24  I els deixebles se pasmaven de ses  paraules. Emperò Jesús los respongué altra 
Mc 13,31 cel i la terra passaran, emperò mes  paraules no passaran. 32 »Mes d’aquell  
Mc 14,39  tornà a orar, dient les mateixes  paraules. 40 I quan retornà, los trobà  
Lc 1,20 verificat, perquè no has cregut mes  paraules, que es compliran a son temps. 21 
Lc 1,29  hagué vist, quedà sorpresa de ses  paraules i estava pensant quina salutació  
Lc 2,50 50 Emperò ells no comprengueren les  paraules que els havia dit. 51 I baixà ab  
Lc 2,51  I sa mare guardava totes aquestes  paraules en son cor. 52 I Jesús creixia en 
Lc 3,4 com està escrit en lo llibre de les  paraules del profeta Isaïes, dient: «Veu  
Lc 4,22 testimoni, i se meravellaven de les  paraules de gràcia que eixien de sa boca i 
Lc 4,36  uns a altres dient: –Quines  paraules són estes? Perquè ell ab poder i  
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Lc 6,47  47 Tot aquell que ve a mi i ou mes  paraules i les compleix, jo vos mostraré a 
Lc 9,26  que s’avergonyesca de mi i de mes  paraules, lo Fill de l’home s’  
Lc 9,28  dies després d’haver dit aquestes  paraules, prengué ab si a Pere i a Jaume i 
Lc 9,44  –Gravau en vostre cor aquestes  paraules, perquè lo Fill de l’home ha de  
Lc 14,15  dels justos! 15 Havent oït estes  paraules un dels que menjaven a taula, li  
Lc 20,26 Déu. 26 I no pogueren reprendre ses  paraules davant del poble, ans bé,  
Lc 21,33 cel i la terra passaran, emperò mes  paraules no passaran. 34 Teniu-vos,  
Lc 24,8  8 Llavors se recordaren de les  paraules d’ell. 9 I isqueren del sepulcre 
Lc 24,11 ells tingueren per un desvari estes  paraules i no les cregueren. 12 Emperò,  
Lc 24,19  fou un gran profeta en obres i en  paraules davant de Déu i de tot lo poble.  
Lc 24,44  44 I els digué: –Aquestes són les  paraules que jo us deia quan encara estava 
Jn 3,34  aquell a qui Déu ha enviat, diu  paraules de Déu, puix Déu no li donà l’  
Jn 4,39  ciutat cregueren en ell per les  paraules d’aquella dona, que assegurava  
Jn 5,47 en sos escrits, ¿com creureu en mes  paraules? 6,Tit Capítol VI Miracle dels  
Jn 6,60  digueren: –Dures són aquestes  paraules. I: –Qui podrà escoltar-les? 61 
Jn 6,63  la carn no aprofita per a res. Les  paraules que jo us dic, Esperit i vida  
Jn 6,68  –Senyor, a qui anirem? Vós teniu  paraules de vida eterna. 69 I nosaltres  
Jn 7,36  món a predicar als gentils? 36 Què  paraules són aquestes que ha dit: “Me  
Jn 7,40  del poble, a l’oir d’ell estes  paraules, deien: –Aquest, certament, és lo 
Jn 8,20 a mon Pare. 20 Jesús digué aquestes  paraules en lo lloc del tresor, mentres  
Jn 8,47  47 Lo qui és de Déu, escolta les  paraules de Déu. Per això vosaltres no les 
Jn 10,21  21 Altres deien: –Aquestes no són  paraules d’un que està posseït del  
Jn 12,38  38 a fi de que es complissen les  paraules del profeta Isaïes, lo qual  
Jn 12,47  en tenebres. 47 I si algú ou mes  paraules i no les observa, jo no el  
Jn 12,48 48 Lo qui em desprècia i no rep mes  paraules, té qui el judica: la paraula que 
Jn 13,21  21 Havent Jesús dit aquestes  paraules, se torbà en son esperit, i  
Jn 14,10  Pare i que lo Pare està en mi? Les  paraules que jo us dic, no les dic de mi  
Jn 14,23  –Si algú m’ama, guardarà mes  paraules, i mon Pare l’amarà i vindrem a  
Jn 14,24  24 Lo qui no m’ama, no guarda mes  paraules. I la paraula que haveu oït no és 
Jn 15,7  7 Si permaneixeu en mi, i mes  paraules permaneixen en vosaltres,  
Jn 15,20  a vosaltres; si han guardat mes  paraules, també guardaran les vostres. 21  
Jn 17,8  vós. 8 Perquè jo els he donat les  paraules que vós me donàreu, i ells les  
Jn 19,13 Cèsar. 13 I Pilat, havent oït estes  paraules, tragué a Jesús fora del pretori, 
Jn 20,22 a vosaltres. 22 Havent dit aquestes  paraules alenà sobre d’ells, i els digué: 
Ac 1,9  la terra. 9 I havent dit aquestes  paraules, a la vista d’ells fou elevat, i 
Ac 2,14 us açò notori i prestau oïdos a mes  paraules. 15 Puix aquestos no estan  
Ac 2,22  22 »Barons d’Israel, oïu aquestes  paraules: A Jesús Nazareno, baró aprovat  
Ac 2,40  Déu. 40 I ab moltíssimes altres  paraules ho testificà, i els exhortava  
Ac 5,5  5 Ananies, així que oigué estes  paraules, caigué i espirà; i s’apoderà un 
Ac 5,20 temple, predicau al poble totes les  paraules d’aquesta vida. 21 Ells, quan  
Ac 5,32 nosaltres som testimoni d’aquestes  paraules, i també l’Esperit Sant, lo qual 
Ac 6,11  que ells li havien oït dir  paraules blasfemes contra Moisès i contra  
Ac 6,13 deien: –Aquest home no cessa de dir  paraules contra lo lloc sant i contra la  
Ac 7,22  dels egipcis i fou poderós en  paraules i en obres. 23 I arribat a l’  
Ac 7,29  ahir a l’egipci? 29 »I a aquestes  paraules fugí Moisès, i habità com un  
Ac 7,38  i ab nostres pares; lo qui rebé  paraules de vida per a donar-nos-les.  
Ac 10,22  cridàs a sa casa i que oigués tes  paraules. 23 Pere, doncs, fent-los  
Ac 10,44  44 Estant encara Pere dient estes  paraules, baixà l’Esperit Sant sobre tots 
Ac 11,14  sobrenom Pere, 14 lo qual te dirà  paraules per les quals seràs salvo tu i  
Ac 11,16  16 I llavors me recordí de les  paraules del Senyor, com ell havia dit:  
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Ac 13,42  que els fossen predicades aquestes  paraules. 43 I despedida la sinagoga,  
Ac 15,15  son nom. 15 I en això convenen les  paraules dels profetes, com està escrit:  
Ac 15,24  vostres cors, vos han alarmat ab  paraules dient: “Vosaltres haveu de ser  
Ac 15,32 eren profetes, consolaren ab moltes  paraules als germans, i els confirmaren en 
Ac 20,35  flacs i recordar-se d’aquelles  paraules que digué lo Senyor Jesús: “Cosa  
Ac 20,38  38 afligits en gran manera per les  paraules que havia dit, que no veurien més 
Ac 23,Tit  23,Tit Capítol XXIII Pau, ab ses  paraules, ocasiona una disputa entre  
Ac 24,21  21 except que sia per aquestes  paraules que proferí en alta veu estant  
Ac 26,25 lo judici, òptimo Festo, ans bé dic  paraules de veritat i de sabiduria. 26  
Rm 3,4  de que sies reconegut fiel en tes  paraules, i vències quan sies judicat.» 5  
Rm 10,18  ressonà per tota la terra, i ses  paraules se oïren fins als confins del  
Rm 15,18  a l’obediència als gentils, ab  paraules i obres, 19 ab l’eficàcia de  
Rm 16,18  sinó a son ventre; i ab bones  paraules i raons dolces enganyen los cors  
1Co 1,17  l’evangeli; no ab sabiduria de  paraules, per a què no sia vana la creu de 
1Co 2,Tit  Corinti no havia estat ab pompa de  paraules ni aparato de ciència humana,  
1Co 2,1  no vinguí ab sublimitat de  paraules ni de sabiduria a anunciar-vos  
1Co 2,4  parlar i ma predicació no fou ab  paraules persuasives de sabiduria humana,  
1Co 2,13  13 Les quals anunciam també, no ab  paraules doctes d’humana sabiduria, sinó  
1Co 4,19  Senyor ho vol, i examinaré, no les  paraules dels que van així engreïts, sinó  
1Co 4,20  lo Regne de Déu no està en les  paraules, sinó en la virtut. 21 Què voleu? 
1Co 14,9  si per la llengua no donau  paraules clares, ¿com se sabrà lo que es  
1Co 14,11  jo ignoro lo significat de les  paraules, seré bàrbaro per a aquell a qui  
1Co 14,19  en la Iglésia preferesc dir cinc  paraules ab inteŀligència a fi d’instruir 
1Co 14,19  també als altres, que no deu mil  paraules en llengua desconeguda. 20  
2Co 12,4  4 fou arrebatat al paradís i oigué  paraules inefables, que no li és lícit a  
Ef 3,3  com escriguí abans en poques  paraules; 4 d’a on, si llegiu, podeu  
Ef 5,4  com és propi dels sants. 4 Ni  paraules deshonestes, ni nècies, ni  
Ef 5,6  de Déu. 6 No us deixeu enganyar ab  paraules vanes, perquè per això ve la ira  
Col 2,4  no sia que algú vos engànyia ab  paraules sutils. 5 Perquè encara que estic 
1Te 4,18  vos los uns als altres ab aquestes  paraules. 5,Tit Capítol V Los adverteix  
1Tm 3,8 deuen ser honrats i modestos, no de  paraules dobles, ni donats molt al vi, ni  
1Tm 4,6 ministre de Jesucrist, criat ab les  paraules de la fe i de la bona doctrina  
1Tm 6,3  d’altra manera, i no abraça les  paraules sanes de Jesucrist nostre Senyor  
1Tm 6,4  sobre qüestions i disputes de  paraules; d’a on s’originen enveges,  
2Tm 1,13  dia. 13 Guarda la forma de les  paraules sanes que has oït de mi, en la fe 
2Tm 2,14  del Senyor. Fuig de disputes de  paraules, que no serveixen de res, mes  
2Tm 4,15  perquè s’ha oposat molt a nostres  paraules. 16 En ma primera defensa ningú  
Tt 2,8  en integritat, en gravedat, 8 en  paraules sanes i irreprensibles, per a què 
He 12,19  de la trompeta, i a la veu de les  paraules, les quals, los que les oigueren, 
2Pe 2,3  3 I per medi de l’avarícia, ab  paraules fingides, faran tràfic de  
2Pe 2,18  perpètuament. 18 Perquè parlant  paraules entumides de vanitat, atrauen per 
2Pe 3,2  2 per a què tingau presents les  paraules dels sants profetes de qui us  
3Jn 10  les obres que fa, espargint  paraules malignes contra de nosaltres; i  
Jud 15  que feren impiament i de totes les  paraules injurioses que els pecadors  
Jud 17  caríssims, recordau-vos de les  paraules que us foren dites per los  
Ap 1,3  aquell que llegeix i ou les  paraules d’aquesta profecia i guarda les  
Ap 17,17  fins que estiguen complertes les  paraules de Déu. 18 I la dona que vegeres  
Ap 19,9  de l’Anyell!” I em diu: –Aquestes  paraules de Déu són verdaderes. 10 I em  
Ap 21,5  em digué: –Escriu, perquè aquestes  paraules són molt fiels i verdaderes. 6 I  
Ap 22,6 dels sigles. 6 I em digué: –Aquests  paraules són molt fiels i verdaderes. I el 
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Ap 22,7  Benaventurat lo qui guarda les  paraules de la profecia d’aquest llibre!  
Ap 22,9  i ab aquells que guarden les  paraules de la profecia d’aquest llibre.  
Ap 22,10 Déu. 10 I em digué: –No séllies les  paraules de la profecia d’aquest llibre,  
Ap 22,18 Perquè protesto a tot lo qui ou les  paraules de la profecia d’aquest llibre  
Ap 22,19  19 I si algú detragués res de les  paraules del llibre d’aquesta profecia,  
1Tm 5,21  aquestes coses, no fent res ab  parcialitat. 22 No impòsies de lleuger les 
Jm 2,4  de mos peus», 4 ¿no sou, doncs,  parcials en vosaltres mateixos?, ¿i no sou 
Mt 2,22 en la Judea en lloc d’Herodes, son  pare, temé anar allí; i avisat en somnis,  
Mt 3,9 de vosaltres: “A Abraham, tenim per  pare.” Perquè jo us dic que Déu és poderós 
Mt 4,21  Joan en una barca ab Zebedeu, son  pare, que adobaven sos filats, i els  
Mt 4,22  al punt, deixant los filats i son  pare, lo seguiren. 23 I anava Jesús  
Mt 8,21  -me anar primer i enterrar mon  pare. 22 Emperò Jesús li digué: –Segueix- 
Mt 10,21  a la mort a son germà, i lo  pare, a son fill. I s’alçaran los fills  
Mt 10,25  i al sirvent, com son amo. Si al  pare de famílies l’apellidaren Beelzebub, 
Mt 10,35  posar en desunió al fill contra el  pare, i a la filla contra sa mare, i a la  
Mt 10,37  sa pròpia casa. 37 »Qui ama a son  pare o a sa mare més que a mi, no és digne 
Mt 13,27 sisanya. 27 I venint los criats del  pare de família, li digueren: »–Senyor,  
Mt 13,52  lo Regne del cel és semblant a un  pare de família que trau de son tresor  
Mt 15,4  Puix Déu digué: 4 “Honra al  pare i a la mare.” I: “Aquell que maleesca 
Mt 15,4  mare.” I: “Aquell que maleesca al  pare o a la mare morirà de mort.” 5 Emperò 
Mt 15,5  dieu: “Qualsevol que diga a son  pare o a sa mare: ‘Tot do que jo ofresca  
Mt 15,6  aprofitarà’, 6 i no honra a son  pare o a sa mare, queda desobligat.” I  
Mt 19,5  digué per això: “Deixarà l’home a  pare i mare i s’unirà ab sa muller, i  
Mt 19,19  falsos testimonis. 19 Honra a ton  pare i a ta mare. I amaràs a ton proïsme  
Mt 19,29  casa, o germans o germanes, o  pare o mare, o muller o fills, o terres  
Mt 20,1  »Lo Regne del cel és semblant a un  pare de famílies que isqué de bon matí a  
Mt 20,11  -lo rebut, murmuraven contra el  pare de famílies 12 dient: »–Aqueixos  
Mt 21,31  »Qual dels dos féu la voluntat del  pare? Ells diuen: –Lo primer. Jesús los  
Mt 21,33  una altra paràbola: Hi havia un  pare de famílies que plantà una vinya i la 
Mt 23,9  I a ningú sobre la terra apellideu  pare vostre, perquè un és vostre Pare que  
Mt 24,43 Senyor. 43 Emperò enteneu que si el  pare de famílies sabés a què hora havia de 
Mc 1,20  deixant en la barca a Zebedeu, son  pare, ab los jornalers, lo seguiren. 21 I  
Mc 5,40 los tret a tots fora, pren ab si al  pare i a la mare de la noia, i als que  
Mc 7,10  Perquè Moisès digué: “Honra a ton  pare i a ta mare.” I: “Aquell que maleesca 
Mc 7,10  I: “Aquell que maleesca a son  pare o a sa mare, morirà de mort.” 11  
Mc 7,11  dieu: “Si l’home diu a son  pare o a sa mare: Qualsevol ‹corban› (ço  
Mc 7,12 que fàcia ninguna altra cosa per lo  pare o per la mare, queda desobligat; 13  
Mc 9,20  traient bromera. 20 I preguntà al  pare d’ell: –Quan temps ha que li passa  
Mc 9,23  creu. 23 I exclamant al moment lo  pare del noi, deia ple de llàgrimes:  
Mc 10,7  7 Per això deixarà l’home a son  pare i a sa mare i es juntarà ab sa  
Mc 10,19  no faces fraus, honra a ton  pare i a ta mare. 20 Mes ell li respongué  
Mc 10,29  casa, o germans, o germanes, o  pare, o mare, o muller, o fills, o terres  
Mc 11,10  Beneït sia lo Regne de nostre  pare David, que ve en lo nom del Senyor!  
Mc 13,12 entregarà son germà a la mort, i el  pare, al fill, i els fills s’alçaran  
Mc 15,21 que passava, anomenat Simó Cirineu,  pare d’Alexandre i de Ruf, que venia d’  
Lc 1,32  li donarà lo trono de David, son  pare, i regnarà en la casa de Jacob per a  
Lc 1,59  infant, i li donaven lo nom de son  pare Zacaries. 60 I responent sa mare,  
Lc 1,62  nom! 62 I preguntaven ab senyes al  pare de l’infant com volia que l’  
Lc 1,67  estava ab ell. 67 I Zacaries, son  pare, quedà ple de l’Esperit Sant i  
Lc 1,73  Jurament que féu a Abraham, nostre  pare, que ell nos otorgaria 74 que,  
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Lc 2,48  així ab nosaltres? Mira com ton  pare i jo, afligits, t’hem estat buscant. 
Lc 3,8 dir dintre de vosaltres: “Tenim per  pare a Abraham”, perquè jo us dic que  
Lc 8,50  a l’oir-ho Jesús, digué al  pare de la noia: –No témies; creu  
Lc 8,51  a Pere, i a Jaume, i a Joan, i al  pare i a la mare de la noia. 52 I tots  
Lc 9,43  i curà al jove i el restituí a son  pare. 44 I s’atordien tots del gran poder 
Lc 9,59  -me anar primer a enterrar mon  pare. 60 I Jesús li digué: –Deixa que els  
Lc 11,11  algú de vosaltres demanàs pa a son  pare, li donarà ell per ventura una pedra? 
Lc 12,39  »Teniu, emperò, per cert que si lo  pare de família sabés l’hora en què havia 
Lc 12,53  i los dos contra los tres. 53 Lo  pare estarà dividit contra el fill, i el  
Lc 12,53 contra el fill, i el fill contra el  pare; la mare contra la filla, i la filla  
Lc 13,25  entrar i no podran. 25 »I quan lo  pare de famílies haurà entrat i tancat la  
Lc 14,21  de tot això. Llavors, irritat lo  pare de família, digué a son criat: »–Ix  
Lc 14,26  algú ve a mi i no avorreix a son  pare i a sa mare, i muller, i fills, i  
Lc 15,12  12 I el més petit digué a son  pare: »–Pare, donau-me la part que em  
Lc 15,17  “Quants jornalers en casa de mon  pare tenen lo pa de sobres, i jo aquí m’  
Lc 15,18 de fam! 18 M’alçaré, i aniré a mon  pare, i li diré: ‘Pare, he pecat contra el 
Lc 15,20  I alçant-se, se’n vingué a son  pare. »I quan estava encara lluny, lo vegé 
Lc 15,20  estava encara lluny, lo vegé son  pare, i se compadesqué. I corrent a ell,  
Lc 15,22  apellidat fill vostre. 22 »Mes lo  pare digué a sos criats: »–Portau aquí la  
Lc 15,27 digué: »–Ton germà ha vingut, i ton  pare ha fet matar lo vedell gras, perquè  
Lc 15,28 no volia entrar. Emperò, eixint son  pare, començà a pregar-lo. 29 I ell  
Lc 15,29  -lo. 29 I ell respongué a son  pare dient-li: »–Veus aquí tants anys ha 
Lc 15,31  ell lo vedell gras. 31 »Llavors lo  pare li digué: »–Fill, tu sempre estàs ab  
Lc 16,27  lo ric: »–Doncs jo us suplico,  pare, que l’envieu a casa de mon pare, 28 
Lc 16,27  pare, que l’envieu a casa de mon  pare, 28 perquè tinc cinc germans, a fi de 
Lc 16,30  30 »Emperò ell replicà: »–No,  pare Abraham; mes si algú dels morts anàs  
Lc 18,20  falsos testimonis, honra a ton  pare i a ta mare. 21 Ell digué: –Tots  
Lc 22,11  la casa a on éntria. 11 I direu al  pare de famílies de la casa: “Lo Mestre t’ 
Jn 4,12  vós, per ventura, major que nostre  pare Jacob, que nos donà aquest pou i ne  
Jn 4,53  deixà la febre. 53 I reconegué lo  pare que aquella era l’hora en què Jesús  
Jn 5,18  sinó que deia que Déu era son  pare, fent-se igual a Déu. I així los  
Jn 6,42 és aquest, Jesús, fill de Josep, lo  pare i mare del qual coneixem? ¿Com diu  
Jn 8,38  feu lo que haveu vist en vostre  pare. 38 Li respongueren dient: –Nostre  
Jn 8,38  38 Li respongueren dient: –Nostre  pare és Abraham. –Si fósseu fills d’  
Jn 8,41  Vosaltres feu les obres de vostre  pare. I ells li repliquen: –Nosaltres no  
Jn 8,41 no som nats de fornicació; tenim un  pare que és Déu. 42 I els digué Jesús: –Si 
Jn 8,42 els digué Jesús: –Si Déu fos vostre  pare, certament m’amaríeu a mi, puix jo  
Jn 8,44 paraula. 44 Vosaltres sou de vostre  pare, lo diable, i voleu satisfer los  
Jn 8,44  satisfer los apetits de vostre  pare. Ell fou homicida des del principi i  
Jn 8,44  com ell és, puix és mentider i  pare de la mentida. 45 A mi, emperò, no em 
Jn 8,53  tu, per ventura, major que nostre  pare Abraham, lo qual morí, i que els  
Jn 8,56  sa paraula. 56 Abraham, vostre  pare, se regositjà de veure mon dia; lo  
Ac 4,25 en Esperit Sant, per boca de nostre  pare David, ton servo, digueres: »“Per què 
Ac 7,2  de la glòria s’aparegué a nostre  pare Abraham quan era en Mesopotàmia,  
Ac 7,4  en Caran. I després que morí son  pare, lo trasladà a esta terra, en què  
Ac 7,14 14 I enviant Josep, féu venir a son  pare Jacob i a tota sa parentela, que  
Ac 7,16  preu de plata dels fills d’Hemor,  pare de Siquem. 17 »I quan s’acercà lo  
Ac 7,20  tres mesos criat en la casa de son  pare. 21 Emperò havent estat abandonat, lo 
Ac 16,1  fill d’una jueua fiel i de  pare gentil. 2 D’est donaven bon  
Ac 16,3  llocs perquè tots sabien que son  pare era gentil. 4 I al passar per les  
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Ac 28,8  tractà molt bé. 8 I succeí que el  pare de Públio se trobava al llit, en  
Rm 4,1  doncs, que trobà Abraham, nostre  pare segons la carn? 2 Perquè si Abraham  
Rm 4,11 encara circumcidat, a fi de que fos  pare de tots los que creuen, encara que  
Rm 4,12  sia imputat a justícia. 12 I sia  pare de la circumcisió, no solament a  
Rm 4,12  les petjades de la fe de nostre  pare Abraham essent encara incircumcidat.  
Rm 4,16  que és de la fe d’Abraham, que és  pare de tots nosaltres 17 (com està  
Rm 4,17  està escrit: «Jo us he constituït  pare de moltes gents»), davant de Déu, a  
Rm 4,18  en esperança que vindria a ser  pare de moltes gents, conforme lo que li  
Rm 9,10  vegada dos fills d’Isaac nostre  pare 11 (perquè abans que els fills fossen 
1Co 5,1  que hi ha qui té la muller de son  pare. 2 I encara anau engreïts, i ni menos 
Ga 4,2  fins al temps determinat pel  pare. 3 Així mateix, quan érem infants  
Ef 5,31  31 «Per això deixarà l’home a son  pare i a sa mare i es juntarà a sa muller, 
Ef 6,2 perquè això és just. 2 «Honra a ton  pare i a ta mare», que és lo primer  
Fl 2,22  que, com un fill respecte de son  pare, ell ha servit ab mi en l’evangeli.  
1Te 2,11  a cada u de vosaltres, com un  pare a sos fills, 12 vos amonestàrem i us  
1Tm 5,1  l’ancià, ans bé amonesta’l com a  pare; als joves, com a germans; 2 a les  
He 7,3 de Salem, que és rei de pau. 3 Sens  pare, sens mare, sens genealogia, no  
He 7,10  estava ell en los lloms de son  pare, quan Melquisedec isqué a l’encontre 
He 12,7  és lo fill a qui no castiga lo  pare? 8 Emperò si estau fora de correcció, 
Jm 2,21  21 ¿Per ventura Abraham, nostre  pare, no fou justificat per les obres quan 
1Pe 1,17  jo só sant.» 17 I si invocau com a  pare a aquell que sens accepció de  
Mt 5,16 obres bones i glorifíquien a vostre  Pare que està en lo cel. 17 »No penseu que 
Mt 5,45 45 a fi de que siau fills de vostre  Pare que està en lo cel, qui fa eixir lo  
Mt 5,48  perfets, així com és perfet vostre  Pare celestial. 6,Tit Capítol VI Jesucrist 
Mt 6,1  no tindreu gallardó de vostre  Pare que està en lo cel. 2 »I així, quan  
Mt 6,4 la teva almoina sia en ocult, i ton  Pare, que veu en l’ocult, te premiarà  
Mt 6,6  la porta, prega en ocult, i ton  Pare, que veu en l’ocult, te recompensarà 
Mt 6,8  semblar-vos a ells, puix vostre  Pare sap lo que us fa menester antes de  
Mt 6,9  li. 9 »Així, doncs, haveu d’orar:  Pare nostre que estau en lo cel, sia  
Mt 6,14  pecats, també us perdonarà vostre  Pare celestial les vostres culpes. 15  
Mt 6,15  perdonau als homes, tampoc vostre  Pare vos perdonarà vostres pecats. 16 »I  
Mt 6,18  homes que dejunes, sinó sols a ton  Pare, que està en l’ocult, i ton Pare,  
Mt 6,18  Pare, que està en l’ocult, i ton  Pare, que veu en l’ocult, te recompensarà 
Mt 6,26  ni junten en graners. I vostre  Pare celestial los alimenta. ¿I no valeu  
Mt 6,32  per totes aquestes coses, i vostre  Pare sap que teniu necessitat d’elles. 33 
Mt 7,11  a vostres fills, ¿quant més vostre  Pare que està en lo cel donarà béns als  
Mt 7,21  sinó lo qui fa la voluntat de mon  Pare que està en lo cel; eix entrarà en lo 
Mt 10,20  parlau, sinó l’Esperit de vostre  Pare que parla en vosaltres. 21 »I lo  
Mt 10,29  a terra sens la voluntat de vostre  Pare? 30 Fins los cabells de vostre cap  
Mt 10,32  jo el confessaré també davant mon  Pare que està en lo cel. 33 I tot aquell  
Mt 10,33  jo també el negaré davant mon  Pare que està en lo cel. 34 »No penseu que 
Mt 11,25  Jesús, digué: –Vos glorifico,  Pare, Senyor de cel i terra, perquè  
Mt 11,26  declarades als petits. 26 Així és,  Pare. Perquè així fou de vostre agrado. 27 
Mt 11,27  així fou de vostre agrado. 27 »Mon  Pare posà en mes mans totes les coses. I  
Mt 11,27  I ningú coneix al Fill, sinó el  Pare; ni ningú coneix al Pare, sinó el  
Mt 11,27  sinó el Pare; ni ningú coneix al  Pare, sinó el Fill, i aquell a qui lo Fill 
Mt 12,50  que faça la voluntat de mon  Pare que està en lo cel, aqueix és mon  
Mt 13,43  com lo sol en lo Regne de son  Pare. »Qui té orelles per a oir, oiga. 44  
Mt 15,13  –Tota planta que no ha plantat mon  Pare celestial, serà arrencada d’arrel.  
Mt 16,17  la carn ni la sang, sinó mon  Pare que està en lo cel. 18 I jo et dic  
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Mt 16,27  ha de venir en la glòria de son  Pare ab sos àngels, i llavors donarà a  
Mt 18,10  lo cel veuen sempre la cara de mon  Pare que està en lo cel. 11 Puix lo Fill  
Mt 18,14  que no és la voluntat de vostre  Pare que està en lo cel que es pèrdia un  
Mt 18,19 vulla, se’ls serà otorgada per mon  Pare que està en lo cel. 20 Puix allà a on 
Mt 20,23 -ho, sinó a aquells per a qui mon  Pare ho té preparat. 24 I quan los deu  
Mt 23,9  pare vostre, perquè un és vostre  Pare que està en lo cel. 10 Ni us  
Mt 24,36  àngels del cel, sinó tan sols lo  Pare. 37 »I aixís com en los dies de Noè,  
Mt 25,34 a sa dreta: »–Veniu, beneïts de mon  Pare, posseïu lo Regne que vos està  
Mt 26,29 nou ab vosaltres en lo Regne de mon  Pare. 30 I després que hagueren cantat l’ 
Mt 26,39  de rostro en terra orant i dient:  –Pare meu, si és possible, pàssia de mi  
Mt 26,42  vegada se’n tornà i orà dient:  –Pare meu, si no pot passar aquest calze  
Mt 26,53  penses que no puc pregar a mon  Pare, i em donarà a l’instant més de  
Mt 28,19  gent, batejant-los en lo nom del  Pare, i del Fill, i de l’Esperit Sant, 20 
Mc 8,38  ell quan vinga en la glòria de son  Pare acompanyat dels sants àngels. 39 I  
Mc 11,25  perdonau-lo, a fi de que vostre  Pare que està en lo cel vos perdónia també 
Mc 11,26  si vosaltres no perdonau, vostre  Pare que està en lo cel tampoc vos  
Mc 13,32  en lo cel, ni el Fill, sinó el  Pare. 33 Teniu compte, vetllau i orau,  
Mc 14,36  aquella hora. 36 I digué: –‹Abbà›,  Pare!, totes les coses vos són possibles,  
Lc 2,49  emplear-me en les coses de mon  Pare? 50 Emperò ells no comprengueren les  
Lc 6,36  com és misericordiós també vostre  Pare. 37 »No judiqueu, i no sereu  
Lc 9,26 quan vinga en sa glòria i en la del  Pare i dels sants àngels. 27 Emperò jo us  
Lc 10,21  Esperit Sant i digué: –Vos alabo,  Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè 
Lc 10,21  revelades als petits. Així és,  Pare, perquè així vos ha plagut. 22 »Totes 
Lc 10,22  les coses me són entregades de mon  Pare. I ningú sap qui és lo Fill, sinó el  
Lc 10,22 I ningú sap qui és lo Fill, sinó el  Pare; ni qui és lo Pare, sinó el Fill, i  
Lc 10,22 lo Fill, sinó el Pare; ni qui és lo  Pare, sinó el Fill, i aquell a qui lo Fill 
Lc 11,2  2 I els digué: –Quan oreu, dieu:  »Pare nostre que estau en lo cel, sia  
Lc 11,13  a vostres fills, ¿quant més vostre  Pare celestial donarà l’Esperit bo als  
Lc 12,30 gent del món s’afana; i sap vostre  Pare que teniu necessitat d’elles. 31 Per 
Lc 12,32  ramat, puix és plagut a vostre  Pare lo donar-vos lo Regne. 33 Veneu lo  
Lc 15,12 12 I el més petit digué a son pare:  »–Pare, donau-me la part que em toca de  
Lc 15,18  i aniré a mon pare, i li diré:  ‘Pare, he pecat contra el cel i contra  
Lc 15,21  i el besà. 21 I lo fill li digué:  »–Pare, he pecat contra el cel i contra de 
Lc 16,24  en son seno. 24 I cridant digué:  »–Pare Abraham, compadeixeu-vos de mi i  
Lc 22,29  jo us preparo lo Regne, com mon  Pare me l’ha preparat a mi, 30 a fi de  
Lc 22,42  genolls en terra, orava 42 dient:  –Pare, si voleu, transferiu de mi aquest  
Lc 23,34  l’esquerra. 34 Emperò Jesús deia:  –Pare, perdonau-los, perquè no saben lo  
Lc 23,46  Jesús, donant un gran crit, digué:  –Pare, en vostres mans encomano mon  
Lc 24,49  a enviar-vos la promesa de mon  Pare. Mes entretant permaneixeu aquí en la 
Jn 1,14  glòria com de l’unigènit del  Pare, ple de gràcia i de veritat. 15 Joan  
Jn 1,18  Fill, que està en lo seno del  Pare, és lo qui l’ha donat a conèixer. 19 
Jn 2,16  d’aquí, i no feu la casa de mon  Pare casa de tràfic. 17 Llavors se  
Jn 3,35  li donà l’Esperit ab mida. 35 Lo  Pare ama al Fill i posà totes les coses en 
Jn 4,21  en què vosaltres no adorareu al  Pare en aquesta muntanya ni en Jerusalem.  
Jn 4,23 los verdaders adoradors adoraran al  Pare en esperit i en veritat, perquè tals  
Jn 4,23 veritat, perquè tals són los que el  Pare busca que l’adórien. 24 Déu és  
Jn 5,17  17 Mes Jesús los respongué: –Mon  Pare fins ara està obrant, i jo també  
Jn 5,19 cosa alguna, sinó lo que veu fer al  Pare; perquè qualsevol cosa que el Pare  
Jn 5,19  Pare; perquè qualsevol cosa que el  Pare faça, ho fa també lo Fill. 20 Perquè  
Jn 5,20  ho fa també lo Fill. 20 Perquè el  Pare ama lo Fill i li manifesta tot lo que 
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Jn 5,21  d’admiració. 21 Puix així com lo  Pare ressuscita los morts, i els dóna la  
Jn 5,22  la vida a qui li plau. 22 I ni el  Pare judica a persona alguna, sinó que ha  
Jn 5,23  hónrien al Fill així com honren al  Pare. Lo qui no honra al Fill, tampoc  
Jn 5,23  no honra al Fill, tampoc honra al  Pare que l’ha enviat. 24 »En veritat, en  
Jn 5,26  viuran. 26 Perquè així com lo  Pare té vida en si mateix, així ha donat  
Jn 5,36 el de Joan, perquè les obres que el  Pare m’ha donat a complir, estes mateixes 
Jn 5,36  faç donen testimoni de mi, que el  Pare m’ha enviat. 37 I lo Pare que m’ha  
Jn 5,37  que el Pare m’ha enviat. 37 I lo  Pare que m’ha enviat, ha donat testimoni  
Jn 5,43  43 Jo he vingut en nom de mon  Pare, i no em rebeu; si vingués un altre  
Jn 5,45 lo qui us haja d’acusar davant del  Pare: hi ha un que us acusa, ço és,  
Jn 6,27  lo Fill de l’home, puix en est lo  Pare Déu ha imprès son sello. 28 I ells li 
Jn 6,32  no us donà lo pa del cel, mes mon  Pare és qui us dóna lo verdader pa del  
Jn 6,37  vist i no creeu. 37 Tot lo que el  Pare me dóna, vindrà a mi, i aquell que a  
Jn 6,39  39 I esta és la voluntat del  Pare que m’ha enviat: que jo no pèrdia  
Jn 6,40  40 I aquesta és la voluntat de mon  Pare que m’ha enviat: que tot aquell que  
Jn 6,44  a mi si no és que el pòrtia lo  Pare que m’ha enviat, i jo el  
Jn 6,45  doncs, que oigué i aprengué del  Pare, ve a mi. 46 No perquè algú haja vist 
Jn 6,46  mi. 46 No perquè algú haja vist al  Pare, sinó aquell que és de Déu; aqueix  
Jn 6,46  que és de Déu; aqueix vegé al  Pare. 47 En veritat, en veritat jo us dic  
Jn 6,57  en mi i jo en ell. 57 Així com lo  Pare viu m’ha enviat, i jo visc per lo  
Jn 6,57  viu m’ha enviat, i jo visc per lo  Pare, així qui em menja a mi també viurà  
Jn 6,65 dit que ningú pot venir a mi si mon  Pare no l’hi concedeix. 66 Des d’aquella 
Jn 8,16  perquè no só jo sol, sinó jo i lo  Pare que m’ha enviat. 17 En vostra Llei  
Jn 8,18  dono testimoni de mi mateix, i el  Pare que m’ha enviat dóna també testimoni 
Jn 8,19 Llavors ells li deien: –A on és ton  Pare? Jesús respongué: –Ni em coneixeu a  
Jn 8,19  –Ni em coneixeu a mi ni a mon  Pare. Si em coneguésseu a mi, també  
Jn 8,19  a mi, també coneixeríeu a mon  Pare. 20 Jesús digué aquestes paraules en  
Jn 8,27  que deia que Déu era son  Pare. 28 Per lo tant, Jesús los digué:  
Jn 8,28  que parlo lo que m’ha ensenyat lo  Pare. 29 I el qui m’ha enviat està ab mi, 
Jn 8,38  38 Jo dic lo que he vist en mon  Pare, i vosaltres feu lo que haveu vist en 
Jn 8,49  del dimoni, sinó que honro a mon  Pare, i vosaltres me deshonrau a mi. 50 I  
Jn 8,54  la meva glòria no és res. Mon  Pare és qui em glorifica, aquell de qui  
Jn 10,15  me coneixen a mi. 15 Així com lo  Pare me coneix a mi, així jo conec al  
Jn 10,15  me coneix a mi, així jo conec al  Pare, i dono ma vida per mes ovelles. 16 I 
Jn 10,17  i un sol pastor. 17 »Per això mon  Pare m’ama, perquè jo dono ma vida per a  
Jn 10,18  és lo manament que rebí de mon  Pare. 19 I hi hagué una nova divisió entre 
Jn 10,25 Les obres que jo faig en nom de mon  Pare, estes donen testimoni de mi. 26 Mes  
Jn 10,29  les arrancarà de mes mans. 29 Mon  Pare, lo que m’ha donat és superior a  
Jn 10,29  pot arrancar-ho de la mà de mon  Pare. 30 Jo i lo Pare som una mateixa  
Jn 10,30 ho de la mà de mon Pare. 30 Jo i lo  Pare som una mateixa cosa. 31 I los jueus  
Jn 10,32  obres bones vos he mostrat de mon  Pare; per quina d’aquelles obres m’  
Jn 10,36  no pot faltar, 36 de mi, a qui lo  Pare ha santificat i ha enviat al món,  
Jn 10,37 Déu”? 37 Si no faç les obres de mon  Pare, no em cregau, 38 mes si les faç i no 
Jn 10,38 a fi de que conegau i cregau que lo  Pare està en mi i jo en lo Pare. 39 I ells 
Jn 10,38  que lo Pare està en mi i jo en lo  Pare. 39 I ells cercaven com prendre-lo, 
Jn 11,41  alçant los ulls al cel, digué:  –Pare, vos dono gràcies perquè m’haveu  
Jn 12,26  sirvent; i al que em servesca, mon  Pare l’honrarà. 27 »Ara ma ànima està  
Jn 12,27  ànima està pertorbada, i què diré?  Pare, deslliurau-me d’aquesta hora? Mes 
Jn 12,28  això he vingut en aquesta hora. 28  Pare, glorificau vostre nom. I vingué una  
Jn 12,49 he parlat de mi mateix, sinó que el  Pare que m’envià és lo qui m’ha ordenat  
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Jn 12,50  doncs, que jo dic, les dic com lo  Pare m’ha ordenat. 13,Tit Capítol XIII  
Jn 13,1  hora de son trànsit d’est món al  Pare, havent amat als seus que eren en lo  
Jn 13,3  -lo, 3 Jesús, sabent que el  Pare li havia posat totes les coses en les 
Jn 14,2  també en mi. 2 En la casa de mon  Pare hi ha moltes habitacions; si no fos  
Jn 14,6  la veritat, i la vida. Ningú ve al  Pare sinó per mi. 7 Si m’haguésseu  
Jn 14,7  a mi, hauríeu conegut també a mon  Pare; i des d’ara lo coneixeu i l’haveu  
Jn 14,8 li digué: –Senyor, mostrau-nos lo  Pare, i nos basta. 9 Jesús li respon:  
Jn 14,9  lo qui em veu a mi, veu també al  Pare. Doncs, com dius: “Mostrau-nos lo  
Jn 14,9  Doncs, com dius: “Mostrau-nos lo  Pare”? 10 No creeu que jo estic en lo Pare 
Jn 14,10  10 No creeu que jo estic en lo  Pare i que lo Pare està en mi? Les  
Jn 14,10  que jo estic en lo Pare i que lo  Pare està en mi? Les paraules que jo us  
Jn 14,10  dic, no les dic de mi mateix; i el  Pare que està en mi, ell mateix fa les  
Jn 14,11  11 ¿No creeu que jo estic en lo  Pare i que lo Pare està en mi? 12 Creeu- 
Jn 14,11  que jo estic en lo Pare i que lo  Pare està en mi? 12 Creeu-ho almenos per 
Jn 14,12  majors, perquè jo me’n vaig al  Pare. 13 I tot quant demaneu al Pare en  
Jn 14,13  al Pare. 13 I tot quant demaneu al  Pare en mon nom, ho faré, a fi de que el  
Jn 14,13 en mon nom, ho faré, a fi de que el  Pare sia glorificat en lo Fill. 14 Si  
Jn 14,16  mos manaments. 16 I jo pregaré al  Pare, i vos donarà altre Consolador, per a 
Jn 14,20  dia coneixereu que jo estic en mon  Pare, i que vosaltres estau en mi, i jo en 
Jn 14,21  I el qui m’ama, serà amat de mon  Pare, i jo l’amaré, i jo em manifestaré a 
Jn 14,23  ama, guardarà mes paraules, i mon  Pare l’amarà i vindrem a ell, i farem  
Jn 14,24  que haveu oït no és meva, sinó del  Pare que m’ha enviat. 25 »Vos he dit  
Jn 14,26  Consolador, l’Esperit Sant que el  Pare enviarà en mon nom, vos ensenyarà  
Jn 14,28  sens dubte, de que vaig al  Pare, perquè el Pare és major que jo. 29 I 
Jn 14,28  de que vaig al Pare, perquè el  Pare és major que jo. 29 I jo us ho dic  
Jn 14,31  de que el món conega que jo amo al  Pare; i com me donà manament lo Pare, així 
Jn 14,31  al Pare; i com me donà manament lo  Pare, així faç també. »Alçau’s i anem’s  
Jn 15,1  1 »Jo só la verdadera vinya, i mon  Pare és lo vinyader. 2 Tallarà tots los  
Jn 15,8 us concedirà. 8 És la glòria de mon  Pare que vosaltres porteu molt fruit i  
Jn 15,9  meus. 9 Així com m’ama lo  Pare, així vos he amat jo. Continuau en  
Jn 15,10  guardat també los preceptes de mon  Pare i permanesc en son amor. 11 »Aquestes 
Jn 15,15 a saber quantes coses he oït de mon  Pare. 16 No m’elegíreu vosaltres a mi,  
Jn 15,16  que qualsevol cosa que demaneu al  Pare en mon nom vos la concedesca. 17 Lo  
Jn 15,23 avorreix a mi, avorreix també a mon  Pare. 24 Si jo no hagués fet entre ells  
Jn 15,24  i m’han avorrit a mi i a mon  Pare, 25 a fi de que es complís la paraula 
Jn 15,26  de la veritat que proceeix del  Pare i que jo us enviaré de part de mon  
Jn 15,26  i que jo us enviaré de part de mon  Pare, ell donarà testimoni de mi. 27 I  
Jn 16,3  manera perquè no han conegut al  Pare ni a mi. 4 Mes jo us he parlat  
Jn 16,10  justícia, perquè jo me’n vaig al  Pare i ja no em veureu més. 11 I de  
Jn 16,15  ho anunciarà. 15 Tot lo que té lo  Pare és meu. Per això he dit que rebrà del 
Jn 16,16 poc me veureu, perquè me’n vaig al  Pare. 17 Doncs alguns dels deixebles se  
Jn 16,17  a veure”? I: “Perquè me’n vaig al  Pare”? 18 Deien, doncs: –Què significa  
Jn 16,23  vos dic que tot quant demaneu al  Pare en mon nom, vos ho concedirà. 24 Fins 
Jn 16,25  sinó que us parlaré obertament del  Pare. 26 En aquell dia demanareu en mon  
Jn 16,26  i no us dic que jo suplicaré al  Pare per vosaltres; 27 perquè lo Pare  
Jn 16,27 al Pare per vosaltres; 27 perquè lo  Pare mateix vos ama, perquè vosaltres m’  
Jn 16,28  jo he eixit de Déu. 28 Isquí del  Pare i vinguí al món; ara deixo lo món i  
Jn 16,28 lo món i altra vegada me’n vaig al  Pare. 29 Los deixebles li diuen: –Ara sí  
Jn 16,32  emperò jo no estic sol, perquè el  Pare està ab mi. 33 Vos he dit aquestes  
Jn 17,Tit  afectuosa de Jesús a son etern  Pare. 1 Estes coses digué Jesús, i alçant  
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Jn 17,1  i alçant los ulls al cel digué:  –Pare, l’hora és arribada, glorificau a  
Jn 17,5  5 I ara glorificau-me vós, oh  Pare!, ab vós mateix, ab aquella glòria  
Jn 17,11  en lo món, i jo vinc a vós. Oh  Pare sant!, guardau en vostre nom a  
Jn 17,21  una mateixa cosa, així com vós,  Pare, sou en mi, i jo en vós, així també  
Jn 17,24  amat així com m’amàreu a mi. 24  Pare, jo desitjo que aquells que vós m’  
Jn 17,25  antes de la creació del món. 25 Oh  Pare just!, lo món no us ha conegut; jo sí 
Jn 18,9  complís la paraula que havia dit:  «Pare, no he perdut a ningú dels que vós  
Jn 18,11 baina. Lo calze que m’ha donat mon  Pare, no he de beure’l? 12 I els soldats  
Jn 20,17  perquè no he pujat encara a mon  Pare; emperò vés a mos germans i digue  
Jn 20,17  i digue’ls: “Jo me’n pujo a mon  Pare i Pare vostre, mon Déu i Déu vostre.” 
Jn 20,17  ’ls: “Jo me’n pujo a mon Pare i  Pare vostre, mon Déu i Déu vostre.” 18  
Jn 20,21  –La pau sia ab vosaltres. Com lo  Pare m’ha enviat a mi, així vos envio jo  
Ac 1,4  sinó que esperassen la promesa del  Pare, «que oíreu vosaltres», digué ell,  
Ac 1,7  lo temps o els moments que posà lo  Pare en son poder. 8 Emperò rebreu la  
Ac 2,33  la dreta de Déu i havent rebut del  Pare la promesa de l’Esperit Sant, ha  
Ac 24,14 anomenen heretgia, servesc jo a mon  Pare i Déu, creent totes les coses que  
Rm 1,7  a vosaltres i pau de Déu nostre  Pare i del Senyor Jesucrist. 8 Primerament 
Rm 6,4 d’entre els morts per a glòria del  Pare, així també caminem nosaltres en  
Rm 8,15 fills, per lo qual clamam: «‹Abbà›,  Pare!» 16 Perquè lo mateix Esperit dóna  
Rm 15,6  ab una boca, glorifiqueu al Déu i  Pare de nostre Senyor Jesucrist. 7 Per lo  
1Co 1,3  i pau de part de Déu nostre  Pare i del senyor Jesucrist. 4 Dono  
1Co 8,6  nosaltres no hi ha sinó un Déu, lo  Pare, de qui són totes les coses, i  
1Co 15,24 haurà entregat lo Regne al Déu i al  Pare, quan haja destruït tot imperi i tota 
2Co 1,2  a vosaltres i pau, de Déu nostre  Pare i del Senyor Jesucrist. 3 Beneït sia  
2Co 1,3  Jesucrist. 3 Beneït sia lo Déu i  Pare de nostre Senyor Jesucrist, lo Pare  
2Co 1,3 Pare de nostre Senyor Jesucrist, lo  Pare de les misericòrdies i Déu de tota  
2Co 6,18  impur; 18 i jo us rebré i us seré  Pare, i vosaltres sereu mos fills i  
2Co 11,31  de ma flaquesa. 31 Lo Déu i el  Pare de nostre Senyor Jesucrist, que és  
Ga 1,1  home, sinó per Jesucrist i per Déu  Pare, que el ressuscità d’entre els  
Ga 1,3  a vosaltres i pau, de part de Déu  Pare i de nostre Senyor Jesucrist, 4 lo  
Ga 1,4  sigle, segons la voluntat de Déu i  Pare nostre, 5 lo qual haja glòria per los 
Ga 4,6  de son Fill, que clama: «‹Abbà›,  Pare!» 7 Per lo tant, ja no ets servo,  
Ef 1,2  a vosaltres i pau, de Déu, nostre  Pare, i del Senyor Jesucrist. 3 Beneït sia 
Ef 1,3  Jesucrist. 3 Beneït sia lo Déu i  Pare de nostre Senyor Jesucrist, lo qual  
Ef 1,17  Déu de nostre Senyor Jesucrist, lo  Pare de la glòria, vos dónia esperit de  
Ef 2,18  los uns i altres tenim entrada al  Pare en un Esperit. 19 De manera que ja no 
Ef 3,14  aquesta causa doblo mos genolls al  Pare de nostre Senyor Jesucrist, 15 del  
Ef 4,6  una fe, un baptisme, 6 un Déu i  Pare de tots, que és sobre tots, i en  
Ef 5,20  20 donant gràcies sempre al Déu i  Pare per totes les coses en nom de nostre  
Ef 6,23  i caritat ab fe de part de Déu  Pare i del Senyor Jesucrist. 24 La gràcia  
Fl 1,2  a vosaltres i pau de Déu nostre  Pare i del Senyor Jesucrist. 3 Gràcies  
Fl 2,11  és lo Senyor per a glòria de Déu  Pare. 12 Per lo tant, caríssims meus,  
Fl 4,20  Jesús. 20 I sia a Déu i nostre  Pare glòria per los sigles dels sigles.  
Col 1,3  i pau de part de Déu, nostre  Pare, i de nostre Senyor Jesucrist. Donam  
Col 1,3 Jesucrist. Donam gràcies a Déu i al  Pare de nostre Senyor Jesucrist, pregant  
Col 1,12 ab goig, 12 donant gràcies a Déu lo  Pare que ens féu dignes de participar de  
Col 1,19  la preminència. 19 Puix plagué al  Pare que en ell habitàs tota plenitud. 20  
Col 2,2  per a conèixer lo misteri de Déu  Pare i de Cristo Jesús, 3 en qui estan  
Col 3,17  donant gràcies per ell a Déu i al  Pare. 18 Casades, estau someses a vostres  
1Te 1,1  la iglésia dels tessalònics en Déu  Pare i en lo Senyor Jesucrist. 2 Gràcia a  
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1Te 1,2  i pau de part de Déu nostre  Pare i del Senyor Jesucrist. Donam sempre  
1Te 1,3  Senyor Jesucrist davant de Déu i  Pare nostre. 4 Sabent, amats germans, que  
1Te 3,11  a vostra fe? 11 I el mateix Déu i  Pare nostre, i nostre Senyor Jesucrist,  
1Te 3,13  en santedat davant de Déu i  Pare nostre, per a quan vinga nostre  
2Te 1,1  dels tessalònics en Déu nostre  Pare i en lo Senyor Jesucrist. 2 Gràcia  
2Te 1,2  i pau de part de Déu, nostre  Pare, i del Senyor Jesucrist. 3 Devem,  
2Te 2,16  Senyor nostre Jesucrist, i Déu i  Pare nostre, lo qual nos ha amat i ens ha  
1Tm 1,2  misericòrdia i pau de part de Déu  Pare i de nostre Senyor Jesucrist. 3 Com  
2Tm 1,2  misericòrdia i pau de part de Déu  Pare i de nostre Senyor Jesucrist. 3  
Tt 1,4  gràcia, misericòrdia i pau de Déu  Pare i de Jesucrist, salvador nostre. 5 Jo 
Flm 3  i pau de part de Déu nostre  Pare i del Senyor Jesucrist. 4 Gràcies  
He 1,5  I altra vegada: «Jo li seré a ell  Pare, i ell me serà a mi Fill»? 6 I altra  
He 7,Tit  soberà i prega a son etern  Pare, no per a si, sinó per a nosaltres. 1 
He 12,9  respecte, ¿no obeirem molt més al  Pare dels esperits i viurem? 10 I aquells, 
Jm 1,17  perfet és de dalt i descendeix del  Pare de les llums, en qui no hi ha mudança 
Jm 1,27  i sens màcula davant de Déu i del  Pare és aquesta: visitar als òrfens i a  
Jm 3,9 mortal. 9 Ab ella beneïm a Déu i al  Pare, i ab ella maleïm als homes que foren 
1Pe 1,2  segons la presciència de Déu  Pare per la santificació de l’Esperit,  
1Pe 1,3 multiplicada. 3 Beneït sia lo Déu i  Pare de nostre Senyor Jesucrist, lo qual,  
2Pe 1,17 majestat. 17 Perquè ell rebé de Déu  Pare honra i glòria, quan baixà a ell de  
1Jn 1,2  la vida eterna que era en lo  Pare i nos fou manifestada a nosaltres. 3  
1Jn 1,3 i nostra comunió certament és ab lo  Pare i son Fill Jesucrist. 4 I us escrivim 
1Jn 2,1  tenim per advocat, junt ab lo  Pare, a Jesucrist, lo just. 2 I ell és  
1Jn 2,13  infants, perquè haveu conegut al  Pare. 14 Vos escric a vosaltres, pares,  
1Jn 2,15  Si algú ama lo món, la caritat del  Pare no està en ell. 16 Perquè tot lo que  
1Jn 2,16 supèrbia de vida, la qual no és del  Pare, sinó del món. 17 I lo món passa i sa 
1Jn 2,22  tal és l’Anticrist, que nega al  Pare i al Fill. 23 Qualsevol que nega al  
1Jn 2,23 Qualsevol que nega al Fill no té al  Pare; lo qui confessa al Fill té també al  
1Jn 2,23 lo qui confessa al Fill té també al  Pare. 24 Permanèsquia en vosaltres lo que  
1Jn 2,24  permaneixereu en lo Fill i en lo  Pare. 25 I aquesta és la promesa que ell  
1Jn 3,1  quina caritat nos ha donat lo  Pare volent que tingam lo nom de fills de  
1Jn 4,14  vegérem i donàrem testimoni que el  Pare envià son Fill per a ser salvador del 
1Jn 5,7  que donen testimoni en lo cel: lo  Pare, lo Verb, i l’Esperit Sant. I  
2Jn 3  misericòrdia i pau de Déu  Pare i de Jesucrist, Fill del Pare en  
2Jn 3  Déu Pare i de Jesucrist, Fill del  Pare en veritat i en caritat. 4 Molt m’he 
2Jn 4  com havem rebut lo manament del  Pare. 5 I ara vos demano, senyora, no com  
2Jn 9  en la doctrina, aqueix té al  Pare i al Fill. 10 Si algú ve a nosaltres  
Jud 1  aquells que són santificats en Déu  Pare i guardats i cridats en Jesucrist. 2  
Ap 1,6  reis i sacerdots per a Déu i son  Pare. A ell sia la glòria i l’imperi per  
Ap 2,28  com jo també ho tinc rebut de mon  Pare, li donaré també l’estrella del  
Ap 3,5 bé confessaré son nom davant de mon  Pare i davant de sos àngels. 6 »Lo qui té  
Ap 3,21  he vençut i estic sentat ab mon  Pare en son trono. 22 »Lo qui té orella,  
Ap 14,1  lo nom d’ell i el nom de son  Pare. 2 I oiguí una veu del cel, com veu  
Jm 1,15 quan la concupiscència ha concebut,  pareix lo pecat, i el pecat, quan és  
Ap 12,Tit  misteriosa vestida del sol, que  pareix un fill i és perseguida del dragó  
Ga 4,27  «Alegra’t tu, l’estèril, que no  pareixes; prorromp i clama, la que no  
Ap 4,3  havia un arc iris, que a la vista  pareixia una esmeralda. 4 I al rodador del 
Ga 2,2  i privadament a aquells que  pareixien ser d’alguna reputació, per  
Lc 2,24 escrit en la Llei del Senyor, d’un  parell de tórtoles o dos colomins. 25 I en 
Lc 14,19 I l’altre digué: »–He comprat cinc  parells de bous i vull anar a provar-  
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Jn 18,26 digué un dels criats del pontífice,  parent d’aquell a qui Pere havia tallat  
Rm 16,11 la casa d’Aristòbul. Saludau a mon  parent Herodi. Saludau als de la casa de  
Lc 1,61  I li deien: –No hi ha ningú en ta  parentela que tinga aqueix nom! 62 I  
Ac 7,3  »–Vés-te’n de ton país i de ta  parentela i vine a la terra que jo et  
Ac 7,14  venir a son pare Jacob i a tota sa  parentela, que constava de setanta-cinc  
Mc 6,4  pàtria, i en sa casa, i entre sos  parents. 5 I no podia allí fer miracle  
Lc 1,58  parí un fill. 58 I sos veïns i sos  parents oïren que el Senyor havia  
Lc 2,44  i llavors lo buscaven entre los  parents i coneguts. 45 I no havent-lo  
Lc 14,12  amics, ni a tos germans, ni a tos  parents, ni a tos veïns rics, no sia que  
Lc 21,16  per vostres pares, i germans, i  parents, i amics, i en faran morir alguns  
Ac 10,Tit  Corneli i a vàrios altres gentils  parents i amics d’aquest. 1 I hi havia en 
Ac 10,24  esperant, havent convidat a sos  parents i amics més íntims. 25 I succeí  
Rm 9,3 de Cristo, per amor de mos germans,  parents meus, segons la carn, 4 que són  
Rm 16,7  7 Saludau a Andrònic i a Junia,  parents i companys meus de presó, los  
Rm 16,21  i Luci, i Jason, i Sosipatre,  parents meus. 22 Jo, Terci, que he escrit  
Ac 27,12  -hi, la major part foren de  parer que s’isqués d’allí per si se  
Ac 27,42  42 Llavors los soldats foren de  parer que es donàs la mort als presos, per 
Ac 28,6  li sobrevenia mal algun, mudant de  parer, deien que ell era un déu. 7 I en  
Mt 10,21  I s’alçaran los fills contra dels  pares i los faran morir. 22 I per causa  
Mt 23,30  viscut en los dies de nostres  pares, no ens hauríem associat ab ells per 
Mt 23,32 Ompliu, doncs, la mesura de vostres  pares. 33 Serpents, raça de víbores, ¿com  
Mc 13,12  i els fills s’alçaran contra els  pares i els mataran. 13 I sereu odiats de  
Lc 1,17  per a convertir los cors dels  pares als fills, i els incrèduls a la  
Lc 1,55  55 així com havia dit a nostres  pares, a Abraham i a sa descendència per  
Lc 1,72  misericòrdia envers nostres  pares, en memòria de son sant pacte. 73  
Lc 2,Tit la Llei. Viu en Nazaret sumís a sos  pares. 1 I succeí en aquells dies que es  
Lc 2,27  vingué al temple. I portant los  pares a l’infant Jesús per a practicar  
Lc 2,41  gràcia de Déu era ab ell. 41 I sos  pares anaven tots los anys a Jerusalem, en 
Lc 2,43  sens que ho advertissen sos  pares. 44 Mes suposant que ell estaria ab  
Lc 2,48  i de ses respostes. 48 I quan sos  pares lo vegeren quedaren admirats. I li  
Lc 6,23  lo cel, puix d’aquesta manera sos  pares tractaren als profetes. 24 »Emperò,  
Lc 6,26  vos aplaudesquen, perquè així sos  pares ho feien ab los falsos profetes! 27  
Lc 8,56 que li donassen de menjar. 56 I sos  pares quedaren atordits; i ell los manà  
Lc 11,47  sepulcres dels profetes, i vostres  pares los mataren! 48 Verdaderament donau  
Lc 11,48  consentiu en les obres de vostres  pares; perquè ells en veritat los mataren, 
Lc 18,29 hi ha ningú que haja deixat casa, o  pares, o germans, o muller, o fills, per  
Lc 21,16  16 I sereu entregats per vostres  pares, i germans, i parents, i amics, i en 
Jn 4,20  que vós sou un profeta. 20 Nostres  pares adoraren en aquesta muntanya i  
Jn 6,31  Quina obra feu vós? 31 Nostres  pares menjaren lo mannà en lo desert,  
Jn 6,49  48 Jo só lo pa de vida. 49 Vostres  pares menjaren lo mannà en lo desert, i  
Jn 6,58 cel. No és com lo mannà que vostres  pares menjaren i moriren; qui menja aquest 
Jn 9,2  –Rabbí, qui ha pecat, est o sos  pares, perquè haja nat cego? 3 Jesús  
Jn 9,3  respongué: –Ni ell pecà, ni sos  pares, sinó que això és perquè les obres  
Jn 9,18  la vista, fins que cridaren als  pares del que hi veia. 19 I els  
Jn 9,20  és, doncs, que hi veu ara? 20 Sos  pares los respongueren dient: –Nosaltres  
Jn 9,22  -lo, ell parlarà per si. 22 Sos  pares digueren estes coses per temor dels  
Jn 9,23 a Jesús per Cristo. 23 Per això sos  pares digueren: «Ja que té l’edat,  
Ac 3,13  i el Déu de Jacob, Déu de nostres  pares, ha glorificat a son Fill Jesús, a  
Ac 3,22  Moisès digué verdaderament als  pares: “Lo Senyor, vostre Déu, vos alçarà  
Ac 3,25  l’aliança que Déu féu ab nostres  pares, dient a Abraham: “En ta  
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Ac 5,30 que als homes. 30 Lo Déu de nostres  pares ressuscità a Jesús, a qui vosaltres  
Ac 7,2  2 I ell digué: –Barons germans i  pares, oïu: Lo Déu de la glòria s’  
Ac 7,11  i gran tribulació. I nostres  pares no trobaven què menjar. 12 Mes quan  
Ac 7,12  en Egipte, envià allí a nostres  pares per la primera vegada. 13 I a la  
Ac 7,15  a Egipte, i morí ell i els nostres  pares, 16 i foren transportats a Siquem, i 
Ac 7,19  nostra nació, afligí a nostres  pares fins a obligar-los a abandonar sos 
Ac 7,32  que deia: 32 »–Jo só lo Déu de tos  pares, lo Déu d’Abraham, lo Déu d’Isaac  
Ac 7,38 en la muntanya de Sina i ab nostres  pares; lo qui rebé paraules de vida per a  
Ac 7,39 39 A qui no volgueren obeir nostres  pares, ans bé lo refusaren, i ab sos cors  
Ac 7,44  del testimoni estigué ab nostres  pares en lo desert, així com ho ordenà Déu 
Ac 7,45  vist. 45 Lo qual també nostres  pares que vingueren després lo portaren  
Ac 7,45  fora de la presència de nostres  pares fins als dies de David; 46 lo qual  
Ac 7,51  l’Esperit Sant; com feren vostres  pares, així vosaltres. 52 A quin dels  
Ac 7,52  profetes no perseguiren vostres  pares? Ells mataren als que anunciaven la  
Ac 13,17 del poble d’Israel elegí a nostres  pares i exaltà al poble, essent ells  
Ac 13,32  promesa que fou feta a nostres  pares, 33 la qual certament Déu ha  
Ac 13,36  de Déu, morí i fou enterrat ab sos  pares, i vegé corrupció. 37 Mes aquell a  
Ac 15,10  coll dels deixebles que ni nostres  pares ni nosaltres poguérem suportar? 11  
Ac 22,1  ciutadà romà. 1 –Barons germans i  pares, oïu lo que vaig a dir-vos en ma  
Ac 22,3  a la veritat de la Llei de nostres  pares, zelós envers Déu, així com ho sou  
Ac 22,14 14 I ell digué: »–Lo Déu de nostres  pares t’ha predestinat per a què  
Ac 26,6  la promesa feta per Déu a nostres  pares, 7 la qual esperen veure complerta  
Ac 28,17  ni contra les costums de nostres  pares, vaig ésser pres en Jerusalem i  
Ac 28,25  per lo profeta Isaïes a nostres  pares 26 dient: »“Vés a aqueix poble i  
Rm 1,30  de maldats, desobedients a sos  pares, 31 necis, desvergonyits,  
Rm 9,5  i el culto, i les promeses; 5 los  pares dels quals són los mateixos dels que 
Rm 11,28  són molt amats per causa de sos  pares. 29 Puix los dons i vocació de Déu  
Rm 15,8  per a confirmar les promeses dels  pares, 9 i per a què els gentils  
1Co 4,15  en Cristo, emperò no molts  pares, perquè jo só lo qui us he engendrat 
1Co 10,1  germans, que ignoreu que nostres  pares estigueren tots baix del núvol i  
2Co 12,14  fills no deuen atresorar per los  pares, sinó los pares per als fills. 15 I  
2Co 12,14  atresorar per los pares, sinó los  pares per als fills. 15 I jo de molt bon  
Ga 1,14  gelós de les tradicions de mos  pares. 15 Mes quan plagué a Déu, que em  
Ef 6,Tit  respectives dels fills i dels  pares, dels criats i dels amos. Armes  
Ef 6,1 l’oració. 1 Fills, obeïu a vostres  pares en lo Senyor, perquè això és just. 2 
Ef 6,4  sobre la terra». 4 I vosaltres,  pares, no provoqueu a vostres fills a la  
Col 3,Tit  Vàrios avisos als casats, als  pares de família i als criats. 1 Si haveu, 
Col 3,20 asperesa. 20 Fills, obeïu a vostres  pares en tot, puix això és de l’agrado  
1Tm 5,4  sa casa i a correspondre a sos  pares, puix això és accepte davant de Déu. 
2Tm 3,2  blasfemadors, desobedients a sos  pares, desagraïts, malvats, 3  
He 1,1  parlà en altre temps a nostres  pares per los profetes, 2 últimament, en  
He 3,9  en lo desert, 9 a on vostres  pares me temptaren, me provaren i vegeren  
He 8,9 al pacte (testament) que fiu ab sos  pares en lo dia en què els prenguí per la  
He 11,Tit  de la fe per una inducció dels  pares antics, que foren més senyalats en  
He 11,23  quan nasqué, fou ocultat per sos  pares durant tres mesos, perquè el vegeren 
He 12,9  d’això, si tinguérem a nostres  pares carnals que ens corretgiren, i els  
1Pe 1,18 conversació (que rebéreu de vostres  pares), no ab or ni plata, que són coses  
2Pe 3,4  adveniment?; perquè des de que els  pares dormiren tot permaneix així com en  
1Jn 2,13 son nom. 13 Vos escric a vosaltres,  pares, perquè haveu conegut a aquell que  
1Jn 2,14 al Pare. 14 Vos escric a vosaltres,  pares, perquè haveu conegut a aquell que  
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Jn 7,22 (no perquè sia de Moisès, sinó dels  Pares), i circumcidau a l’home en  
Col 3,21 això és de l’agrado del Senyor. 21  Pares, no provoqueu a ira a vostres fills, 
Ac 23,3  Pau li digué: –Déu te ferirà a tu,  paret emblanquinada! ¿Tu estàs sentat per  
Ef 2,14 dels dos un sol poble, i rompent la  paret de separació d’entre nosaltres: 15  
Mt 1,25 muller. 25 I no la conegué fins que  parí son fill primogènit. I l’anomenà  
Lc 1,57  lo temps en què havia de parir, i  parí un fill. 58 I sos veïns i sos parents 
Lc 2,7 los dies en què havia de parir. 7 I  parí son fill primogènit i l’embolicà en  
Ap 12,5 luego que ella l’hagués parit. 5 I  parí un fill baró que havia de governar  
Ap 12,13  per terra, perseguí a la dona que  parí lo fill baró, 14 i foren donades a la 
Ap 13,1 que dóna vigor a la primera. 1 I em  parí a la vora del mar, i vegí pujar del  
Lc 1,57  li complí lo temps en què havia de  parir, i parí un fill. 58 I sos veïns i  
Lc 2,6  compliren los dies en què havia de  parir. 7 I parí son fill primogènit i l’  
Ap 12,2  dolors de part i sofria dolors de  parir. 3 I fou vist un altre senyal en lo  
Mt 1,21 ha nat, de l’Esperit Sant és. 21 I  parirà un fill, i l’anomenaràs Jesús,  
Mt 1,23  23 «Veus aquí la verge concebirà i  parirà fill. I l’anomenaran Emanuel», que 
Lc 1,13 estat oïda, i ta muller Elisabet te  parirà un fill, i li posaràs per nom Joan. 
Lc 1,31  concebireu en vostre ventre, i  parireu un fill, i l’anomenareu Jesús. 32 
Ap 12,4 se lo fill luego que ella l’hagués  parit. 5 I parí un fill baró que havia de  
Mt 6,Tit  VI Jesucrist continua lo sermó i  parla de l’almoina, de l’oració i del  
Mt 10,20  sinó l’Esperit de vostre Pare que  parla en vosaltres. 21 »I lo germà  
Mt 12,34  Puix de l’abundància del cor  parla la boca. 35 L’home bo trau coses  
Mc 2,7 en son interior: 7 «Com aquest home  parla així? Blasfema. Qui pot perdonar  
Mc 13,14  abominació de la desolació, de què  parla lo profeta Daniel, que està a on no  
Lc 6,45  Puix de l’abundància del cor  parla la boca. 46 »Per què, doncs, me  
Lc 17,Tit  inútils. Cura a deu leprosos i  parla de sa segona vinguda. 1 Digué també  
Jn 3,31 Lo qui és de la terra és terrenal i  parla de la terra. Lo qui ve del cel és  
Jn 7,18  o si jo parlo de mi mateix. 18 Qui  parla de si mateix, busca sa pròpia  
Jn 7,26  -li la mort? 26 Veus aquí que  parla públicament i no li diuen res. ¿Per  
Jn 8,44  veritat en ell. Quan diu mentida,  parla com ell és, puix és mentider i pare  
Jn 13,24  dient-li: –Qui és aquest de qui  parla? 25 I estant aquell reclinat en lo  
Ac 17,Tit  en Berea, i és conduït a Atenes, i  parla en l’Areopago. 1 I quan hagueren  
Ac 18,9  en una visió: –No témies, ans bé  parla i no guàrdies silenci, 10 perquè jo  
1Co 12,3 tant, vos faç a saber que ningú que  parla per l’Esperit de Déu diu anatema a  
1Co 14,2 lo de profecia. 2 Perquè aquell que  parla en llengua desconeguda, no parla als 
1Co 14,2  parla en llengua desconeguda, no  parla als homes, sinó a Déu, perquè ningun 
1Co 14,2  ningun home l’entén. I en esperit  parla los misteris. 3 Mes aquell que  
1Co 14,3  3 Mes aquell que profetisa,  parla als homes per edificació, i  
1Co 14,4  exhortació, i consol. 4 Aquell que  parla una llengua desconeguda, s’edifica  
1Co 14,5  és lo qui profetisa que el que  parla llengües, a no ser que interprétia,  
1Co 14,11  per a aquell a qui parlo, i el que  parla serà bàrbaro per a mi. 12 Així  
1Co 14,27 ’s tot per a edificació. 27 Si algú  parla en llengua desconeguda, pàrlien així 
2Co 13,3  Ja que cercau una prova que Cristo  parla en mi, lo qual no és flac en  
Ga 3,16 fetes a Abraham i a sa progènie. No  parla de la progènie com de molts, sinó  
He 11,4  i per ella, essent ja mort, encara  parla. 5 Per la fe fou trasladat Enoc, per 
He 12,5  olvidats d’aquella consolació que  parla ab vosaltres com a fills dient:  
He 12,24 i a l’aspersió d’aquella sang que  parla millor que la d’Abel. 25 Mirau que  
He 12,25  25 Mirau que no refuseu al que  parla. Perquè si no escaparen aquells que  
He 12,25  nosaltres si refusam al que ens  parla des del cel. 26 La veu del qual  
1Pe 4,11  és de moltes maneres. 11 Si algú  parla, pàrlia com los oracles de Déu; si  
2Pe 2,Tit  males arts dels falsos doctors i  parla de sos deixebles i del càstig  
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Jud 16  segons ses passions, i sa boca  parla coses de supèrbia, admirant a certes 
Mt 7,Tit Exhorta a l’oració i a la caritat.  Parla de quant estret és lo camí del cel,  
Mt 12,Tit  mà i a un endemoniat cego i mut.  Parla del pecat contra de l’Esperit Sant. 
Mt 19,Tit  Dóna consells sobre la perfecció.  Parla de la dificultat de salvar-se los  
Mt 23,Tit  la doctrina que ensenyen al poble.  Parla de sa hipocresia i supèrbia, de les  
Jn 6,Tit  pans. Camina Jesús sobre el mar.  Parla del pa del cel. Anuncia la traïció  
1Te 4,Tit  virtut i a l’arreglo de costums.  Parla al fi de la resurrecció dels morts.  
2Te 3,Tit  demana que préguien a Déu per ell.  Parla contra los ociosos, díscols i  
2Tm 2,Tit  ho saps molt bé. 2,Tit Capítol II  Parla a Timoteu de la fortalesa i  
He 6,Tit  la fe o s’abandonen als vicis.  Parla contra la peresa, i de l’àncora  
Jm 5,Tit  en les tribulacions i a no jurar.  Parla de la unció dels malalts i de l’  
2Pe 3,Tit  contra los falsos doctors.  Parla de la segona vinguda del Senyor i  
3Jn Tit  en hospedar als pelegrins.  Parla dels vicis de Diotrefes i de la  
Mt 3,3  del cel. 3 Puix aquest és de qui  parlà lo profeta Isaïes dient: «Veu del  
Mt 9,33 del dimoni. 33 I llançat lo dimoni,  parlà lo mut; i quedà meravellada la gent  
Mt 12,22  i mut, i el curà, de manera que  parlà i vegé. 23 I tota la gent quedava  
Mt 13,3  estava dreta en la vora. 3 I els  parlà de moltes coses ab paràboles dient:  
Mt 14,27  27 Mes Jesús, al mateix temps los  parlà, i digué: –Teniu bon ànimo! Jo só,  
Mt 17,24  havent entrat en la casa, Jesús li  parlà primer, dient: –Què t’apar, Simó?  
Mt 23,1  de Jerusalem. 1 Llavors Jesús  parlà a la multitud i a sos deixebles 2  
Mt 26,Tit  pasqual en Jerusalem, en la qual  parlà de la traïció de Judes. Institució  
Mt 28,18  dubtaren. 18 I arribant Jesús los  parlà dient: –Se m’ha donat tota potestat 
Mc 6,50 i es torbaren. Emperò immediatament  parlà ab ells i els digué: –Teniu bon  
Lc 11,14  I quan hagué llançat lo dimoni,  parlà lo mut i la gent se meravellava. 15  
Lc 23,20  i per un homicidi. 20 Pilat los  parlà de nou volent deslliurar a Jesús. 21 
Lc 24,6  Recordau’s del modo que us  parlà estant encara en Galilea 7 dient:  
Jn 9,29  de Moisès. 29 Sabem que Déu  parlà a Moisès; emperò aquest no sabem d’ 
Jn 12,41  digué Isaïes quan vegé sa glòria i  parlà d’ell. 42 Ab tot, molts dels  
Jn 18,16  conegut del pontífice, isqué i  parlà a la portera, i introduí a Pere. 17  
Ac 2,31  lo en son trono, 31 preveent-ho,  parlà de la resurrecció del Cristo, que ni 
Ac 3,21  de totes les coses, les quals  parlà Déu per boca dels seus sants  
Ac 8,26  26 I l’àngel del Senyor  parlà a Felip dient: –Alça’t i vés-te  
Ac 19,8  8 I entrant en la sinagoga  parlà llibrement per espai de tres mesos,  
Ac 21,40  havent-se seguit un gran silenci  parlà en llengua hebrea dient: 22,Tit  
Ac 28,25  Pau los digué aquesta paraula: –Bé  parlà l’Esperit Sant per lo profeta  
He 1,1  ocasions i de diverses maneres  parlà en altre temps a nostres pares per  
He 4,4  del món.» 4 Perquè en cert lloc  parlà així del dia setè: «I reposà Déu en  
He 7,14  nostre Senyor, de qual tribu no  parlà res Moisès tocant al sacerdoci. 15 I 
Ap 17,1  que tenien les set copes i em  parlà dient: –Vine aquí i et mostraré la  
Ap 21,9  de les set plagues darreres i  parlà ab mi dient: –Vine aquí, i et  
1Tm 5,13  en casa; no solament ocioses, sinó  parladores i curioses, reportant lo que no 
Tt 1,10  molts desobedients, embaucadors i  parladors de vanitats, majorment dels que  
1Tm 1,6  -se alguns, s’han entregat a  parladuries vanes, 7 volent ser doctors de 
1Tm 6,20  evitant les profanes i vanes  parladuries i les contradiccions de la que 
1Co 2,6 lo poder de Déu. 6 No obstant això,  parlam sabiduria entre aquells que són  
1Co 2,7  món, que són destruïts, 7 sinó que  parlam sabiduria de Déu en misteri, la que 
2Co 2,17  la paraula de Déu, sinó que  parlam en Cristo ab sinceritat, com de  
2Co 3,12  doncs, tenint tal esperança vos  parlam ab molta confiança. 13 I no com  
2Co 4,13  nosaltres també creem, i per això  parlam, 14 sabent que aquell que  
2Co 12,19 escusam ab vosaltres? Davant de Déu  parlam en Cristo; i tot, caríssims, per a  
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He 2,5  als àngels lo món venider de què  parlam. 6 I un en cert lloc donà testimoni 
He 4,13 als ulls d’aquell de qui nosaltres  parlam. 14 Veent, doncs, que nosaltres  
He 6,9  a salvació, encara que us  parlam d’aquesta manera. 10 Perquè no és  
Mt 6,7  fan los gentils. Puix pensen que  parlant molt seran oïts. 8 No vullau  
Mt 17,3  se’ls aparegueren Moisès i Elies  parlant ab ell. 4 I prenent Pere la  
Mt 17,5  altre per a Elies. 5 Encara estava  parlant, quan un núvol resplendent vingué  
Mt 26,47  entregarà. 47 I encara ell estava  parlant, veus aquí que arribà Judes, un  
Mc 5,35  sana de ta plaga. 35 Estava encara  parlant quan arribaren de casa del príncep 
Mc 14,43  està cerca. 43 I estant ell encara  parlant, arribà Judes Iscariot, un dels  
Lc 7,32 nois que estan sentats en la plaça,  parlant entre si i dient: “Vos havem tocat 
Lc 11,37  resplendent. 37 I mentres estava  parlant, un fariseu lo convidà a dinar ab  
Lc 22,47 la tentació. 47 I encara estava ell  parlant, quan comparegué una turba de  
Lc 22,60  instant, quan encara estava ell  parlant, cantà lo gall. 61 I girant-se  
Lc 24,15  havia passat. 15 I mentres estaven  parlant i conferenciant l’un ab l’altre, 
Lc 24,36 al partir lo pa. 36 Mentres estaven  parlant d’aquestes coses, se presentà  
Jn 9,37 lo vegeres, i és lo mateix que està  parlant ab tu. 38 Llavors digué ell:  
Jn 16,18  de poc”? No sabem lo que està  parlant. 19 Emperò Jesús conegué que  
Ac 1,3 ’ls per l’espai de quaranta dies i  parlant-los del Regne de Déu. 4 I  
Ac 4,1  ab perfecta unió. 1 I estant ells  parlant al poble, sobrevingueren los  
Ac 9,28  en Jerusalem, entrant i eixint, i  parlant ab llibertat en lo nom del Senyor. 
Ac 10,27  ’t, jo també só home. 27 I entrà  parlant ab ell i encontrà a molts que s’  
1Co 14,6  germans, si jo vingués a vosaltres  parlant llengües, de què us aprofitaré, a  
1Co 14,23  Iglésia se congrega en un lloc, i  parlant tots ab llengües, entren ignorants 
Ef 4,15  per introduir l’error. 15 Ans bé,  parlant la veritat en caritat, crescam en  
Ef 5,19 bé ompliu’s de l’Esperit Sant, 19  parlant-vos a vosaltres mateixos en  
2Pe 2,16  somera muda, en la que cavalgava,  parlant veu d’home refrenà la locura del  
2Pe 2,18  tenebres perpètuament. 18 Perquè  parlant paraules entumides de vanitat,  
2Pe 3,16  Com també en totes ses epístoles,  parlant en elles d’això; en les quals hi  
Mt 5,37  o negre. 37 Sia, doncs, lo vostre  parlar, sí, sí; no, no; perquè tot lo que  
Mt 10,19  hora se us donarà lo que hajau de  parlar. 20 Puix no sou vosaltres los que  
Mt 11,7  ells se n’anaren, començà Jesús a  parlar de Joan a la gent dient: –Què és lo 
Mt 12,46  que estaven defora, desitjant  parlar ab ell. 47 I un li digué: –Mira que 
Mt 15,31  que es meravellava la gent, veent  parlar los muts, caminar los coixos, veure 
Mt 22,1  1 I responent Jesús, los tornà a  parlar de nou ab paràboles dient: 2 –Lo  
Mt 26,73  tu també ets un d’ells, puix ton  parlar te descobreix. 74 Llavors començà a 
Mc 5,27 ans bé estava pitjor, 27 quan oigué  parlar de Jesús arribà per detràs entre la 
Mc 7,25  de l’esperit impur, quan oigué  parlar d’ell, entrà i se llançà a sos  
Mc 7,37  ha fet bé, ha fet oir als sords i  parlar als muts. 8,Tit Capítol VIII  
Mc 9,38  miracles en mon nom i puga luego  parlar mal de mi. 39 Perquè qui no és  
Mc 12,1 oferiments dels rics. 1 I començà a  parlar-los ab paràboles: –Un home plantà 
Mc 12,26  lo llibre de Moisès com Déu li va  parlar en l’esbarzer dient: “Jo só el Déu 
Mc 14,70  perquè també ets galileu, i ton  parlar és semblant. 71 I ell començà a  
Lc 1,19  davant de Déu i só enviat per a  parlar-te i portar-te aquesta bona  
Lc 1,20 20 I tu et tornaràs mut i no podràs  parlar fins al dia en què això s’haja  
Lc 1,22  22 I quan isqué, no els podia  parlar, i comprengueren que havia tingut  
Lc 5,4  des de la barca. 4 I quan acabà de  parlar, digué a Simó: –Allarga’t més  
Lc 7,3  qui est volia molt. 3 I havent oït  parlar de Jesús, li envià alguns ancians  
Lc 7,15  I el difunt se sentà, i començà a  parlar. I Jesús l’entregà a sa mare. 16 I 
Lc 7,24 missatgers de Joan, començà Jesús a  parlar de Joan a la gent dient: –Què  
Lc 8,49  pau. 49 Encara no havia acabat de  parlar, quan vingué un al príncep de la  
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Lc 23,6 la Galilea fins aquí. 6 Pilat, oint  parlar de la Galilea, preguntà si ell era  
Jn 1,37  37 I los dos deixebles l’oigueren  parlar i seguiren a Jesús. 38 Llavors  
Jn 4,41 cregueren en ell per haver-lo oït  parlar. 42 I deien a la dona: –Ja no creem 
Jn 8,12  pèquies mai més. 12 Jesús tornà a  parlar-los dient: –Jo só la llum del  
Jn 12,49 lo que tinc de dir i lo que tinc de  parlar. 50 I jo sé que son mandato és la  
Ac 2,4  de l’Esperit Sant i començaren a  parlar en vàries llengües, com l’Esperit  
Ac 2,4  com l’Esperit Sant los donava a  parlar. 5 I llavors habitaven en Jerusalem 
Ac 2,6  atordida, puix cada qual los oïa  parlar en sa pròpia llengua. 7 I tothom  
Ac 2,8  8 Puix, ¿com nosaltres los oïm  parlar cada u en nostra llengua nativa? 9  
Ac 2,11  cretenses i àrabs, los oïm  parlar en nostres llengües les grandeses  
Ac 2,29  29 »Barons germans, sia’m permès  parlar-vos ab llibertat del patriarca  
Ac 4,20  20 Puix no podem deixar de  parlar les coses que havem vist i oït. 21  
Ac 9,13  respongué Ananies: –Senyor, he oït  parlar a molts d’aquest home, quant mal  
Ac 10,46  els gentils. 46 Perquè els oïen  parlar en llengües i dir grans coses de  
Ac 11,15 tota ta casa.” 15 »I quan comencí a  parlar, l’Esperit Sant baixà sobre d’  
Ac 18,26  Joan. 26 Aquest, doncs, començà a  parlar llibrement en la sinagoga. I quan  
Ac 21,39  Emperò te demano que em déixies  parlar al poble. 40 I havent-li donat  
Ac 24,24  era jueua, i cridà a Pau i l’oí  parlar de la fe que està en Jesucrist. 25  
Ac 26,1 I digué Agripa a Pau: –T’és permès  parlar en ta defensa. Llavors Pau,  
Ac 28,20  vos he cridat, per a veure-us i  parlar-vos, perquè per l’esperança d’  
Rm 15,18  a Déu. 18 Perquè no m’atreviré a  parlar de ninguna d’aquelles coses que  
1Co 1,10  que siau tots d’un mateix  parlar, i que no hi haja divisions entre  
1Co 2,4  ab temor i tremolant. 4 I mon  parlar i ma predicació no fou ab paraules  
1Co 3,1  1 I jo, germans, no us poguí  parlar com a espirituals, sinó com a  
1Co 14,34  iglésies, puix no els és donat lo  parlar, ans bé estiguen sumisses, com  
1Co 14,35 puix que és indecorós a una dona lo  parlar en la iglésia. 36 ¿Per ventura la  
1Co 14,39  lo profetisar, i no impediu lo  parlar en llengües. 40 Faça’s tot ab  
2Co 10,10  presència corporal és flaca, i son  parlar, despreciable. 11 Sàpia lo qui  
2Co 11,6  6 Perquè bé que tosc en lo  parlar, encara que no en saber, en tot nos 
Ef 5,12 les; 12 perquè és vergonyós fins lo  parlar de les coses que ells fan en  
Ef 6,19 per mi, a fi de que em sia donat lo  parlar, i per a què puga obrir los llavis  
Ef 6,20  ab valentia d’ell, com jo dec  parlar. 21 I per a què pugau també saber  
Fl 1,14  mes cadenes, són més atrevits en  parlar la paraula de Déu sens temor. 15 És 
Col 4,4  el maniféstia de la manera que dec  parlar-ne. 5 Caminau ab sabiduria envers 
1Te 2,16  los homes 16 prohibint-nos de  parlar als gentils per a què fossen  
He 9,5  de les quals coses no podem ara  parlar en particular. 6 I estant les coses 
Jm 1,19  home prompte en oir, però tard en  parlar, i tard en irritar-se. 20 Perquè  
Jm 5,12  cap altre jurament. Emperò vostre  parlar sia: sí, sí; no, no; a fi de no  
2Pe 2,10  atrevits, presumptuosos i no temen  parlar mal de les autoritats superiors; 11 
2Jn 12  perquè espero anar a veure-us i  parlar-vos boca a boca, a fi de que  
Jn 9,21  Té l’edat, preguntau-lo, ell  parlarà per si. 22 Sos pares digueren  
Jn 16,13  ensenyarà tota veritat, perquè no  parlarà de si mateix, sinó que dirà totes  
Ac 10,32 prop del mar; lo qual quan vinga te  parlarà.” 33 I tot seguit t’envií a  
Mc 16,17  llançaran dimonis en mon nom;  parlaran noves llengües; 18 agafaran  
Ac 20,30  mateixos s’alçaran homes que  parlaran coses perverses per a portar-se 
Jn 14,30  quan succeesca, cregau. 30 Ja no  parlaré molt ab vosaltres, puix ve lo  
Jn 16,25  Ja ve l’hora en què no us  parlaré ab paràboles, sinó que us parlaré  
Jn 16,25  parlaré ab paràboles, sinó que us  parlaré obertament del Pare. 26 En aquell  
1Co 14,21  altres llengües i d’altres llavis  parlaré a est poble, i ni ab tot això m’  
3Jn 14  14 puix espero veure’t en breu, i  parlarem boca a boca. Sia pau ab tu. Te  
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Ac 16,13  l’oració i, assentant-nos allí,  parlàrem a les dones que havien acudit  
2Co 7,14  ans bé, com tot lo que us  parlàrem fou en veritat, així també l’  
1Te 2,4  se’ns confiàs l’evangeli, així  parlàrem, no com per a agradar als homes,  
Mt 17,18  punt. 18 Llavors los deixebles  parlaren a part ab Jesús, i li digueren:  
Mc 1,30  en lo llit ab febre, i luego li  parlaren d’ella. 31 I acostant-se, la  
Lc 20,2  els escribes ab los ancians 2 i li  parlaren d’aquest modo: –Digue’ns ab  
Jm 5,10  Preneu, germans, als profetes que  parlaren en nom del Senyor per exemple de  
2Pe 1,21  sinó que los barons sants de Déu  parlaren com inspirats de l’Esperit Sant. 
1Co 14,9  se sabrà lo que es diu? Certament  parlareu a l’aire. 10 Hi ha, per exemple, 
Mt 22,15 com podrien sorprendre’l en lo que  parlàs. 16 I li envien sos deixebles junt  
Jn 4,27  deixebles, i s’admiraven de que  parlàs ab aquella dona. Ab tot, ningú li  
Ac 24,10  li lo governador fet senyal de que  parlàs, respongué: –Sabent jo que fa molts 
Ac 24,25  en Jesucrist. 25 Emperò com Pau  parlàs de la justícia, de la castedat i  
He 12,19  oigueren, suplicaren que no se’ls  parlàs més, 20 perquè no podien sofrir lo  
Ap 13,15  i que la figura de la bèstia  parlàs; i que fes que fossen morts tots  
Ac 4,18  -los, los intimaren que mai més  parlassen ni ensenyassen en nom de Jesús.  
Ac 5,40 los fet assotar, los manaren que no  parlassen més en nom de Jesús, i els  
1Co 14,5  de Déu. 5 I jo voldria que tots  parlàsseu llengües, emperò molt més que  
Mt 17,13  los deixebles que els havia  parlat de Joan Baptista. 14 I quan arribà  
Mc 16,19 Senyor Jesús, després que los hagué  parlat, fou rebut dalt en lo cel, i està  
Jn 7,46  respongueren: –Jamai home algun ha  parlat com aquest home. 47 I els fariseus  
Jn 11,13  sa mort, i ells pensaren que havia  parlat del somni natural. 14 Jesús los  
Jn 12,29  tro. Altres deien: –Un àngel li ha  parlat. 30 I Jesús los respongué dient:  
Jn 12,49  en lo darrer dia. 49 Puix jo no he  parlat de mi mateix, sinó que el Pare que  
Jn 15,3  per medi de la paraula que vos he  parlat. 4 Permaneixeu en mi, i jo  
Jn 16,4  al Pare ni a mi. 4 Mes jo us he  parlat aquestes coses per a què, quan  
Jn 18,20  20 Jesús li respongué: –Jo he  parlat públicament al món; jo sempre he  
Jn 18,23  23 Jesús li respongué: –Si jo he  parlat mal, dóna testimoni del mal, mes si 
Jn 18,23  dóna testimoni del mal, mes si he  parlat bé, per què em fereixes? 24 I Anàs  
Ac 1,1  de Maties per a l’apostolat. 1 He  parlat, oh Teòfilo, en lo meu primer  
Ac 3,24  des de Samuel i quants han  parlat després, anunciaren aquestos dies.  
Ac 9,27  Senyor en lo camí, i que li havia  parlat, i com després havia predicat  
Ac 20,11  lo pa i menjat, i havent-los  parlat llargament fins que fou de dia,  
Ac 23,9  mal en aquest home; i si li ha  parlat un esperit o un àngel, no pugnem  
2Co 4,13 està escrit: «Creguí, i per això he  parlat», nosaltres també creem, i per això 
He 1,2  en aquestos dies, nos ha  parlat per son Fill, al qual constituí  
He 4,8  hagués donat repòs, ell no hauria  parlat després d’altre dia. 9 Per  
He 13,7  superiors, los quals vos han  parlat la paraula de Déu, i la fe dels  
Jud 15  que els pecadors impios han  parlat contra Déu.» 16 Aquestos són uns  
Ap 10,4  em deia: –Sella les coses que han  parlat los set trons, i no les escríguies. 
Mt 10,20  20 Puix no sou vosaltres los que  parlau, sinó l’Esperit de vostre Pare que 
Mt 13,10  li digueren: –Per què els  parlau ab paràboles? 11 Ell los respongué  
Mc 13,11  perquè no sou vosaltres los que  parlau, sinó l’Esperit Sant. 12 I lo  
Mc 14,71  –No conec a aqueix home de qui em  parlau. 72 I en aquell mateix punt cantà  
Lc 20,21  dient: –Mestre, sabem que  parlau i ensenyau lo que és just, i que no 
Jn 4,27  “Què li preguntau?”, o: “Per què  parlau ab ella?” 28 La dona, emperò,  
Jn 16,29 Los deixebles li diuen: –Ara sí que  parlau clarament i no dieu paràboles. 30  
Ac 13,15  paraula d’exhortació al poble,  parlau. 16 I alçant-se Pau, i fent ab la 
Ga 4,15 és, doncs, aquella felicitat de què  parlau? Perquè jo testifico que, a poder  
Ef 4,25 25 Per lo tant, deixant la mentida,  «parlau veritat cada qual ab son proïsme», 
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Jm 2,12  ets transgressor de la Llei. 12  Parlau així i feu així com aquells que han 
Mt 12,48  48 I ell, responent al que li  parlava, li digué: –Qui és ma mare i qui  
Mt 13,34  a la gent ab paràboles, i no els  parlava mai sens paràboles. 35 Per a què  
Mt 21,45  ses paràboles, comprengueren que  parlava d’ells. 46 I discorrent com  
Mc 4,34  capacitat d’oir-la. 34 I no els  parlava mai sens paràboles; mes quan  
Mc 7,35  la lligadura de sa llengua, i  parlava distinctament. 36 I els manà que  
Lc 1,64  boca i quedà llibre sa llengua, i  parlava beneint a Déu. 65 I s’ompliren de 
Lc 2,38  mateixa hora, alabà al Senyor, i  parlava d’ell a tots los que esperaven la 
Lc 9,11  lo seguia; i ell los rebé i els  parlava del Regne de Déu, i curava als que 
Lc 24,32  nostre cor abrasar-se quan nos  parlava en lo camí i nos explicava les  
Jn 2,21 vós en tres dies? 21 Emperò ell los  parlava del temple de son cos. 22 Després, 
Jn 7,13  sedueix al poble. 13 Emperò ningú  parlava públicament d’ell, per temor dels 
Jn 11,13  si dorm se curarà. 13 Emperò Jesús  parlava de sa mort, i ells pensaren que  
Jn 13,22  uns a altres, dubtant de qui  parlava. 23 I un de sos deixebles, a qui  
Ac 6,10  la sabiduria i a l’esperit ab què  parlava. 11 Llavors subornaren a alguns  
Ac 7,38  en lo desert, ab l’àngel que li  parlava en la muntanya de Sina i ab  
Ac 9,29  en lo nom del Senyor. 29 I  parlava també ab los gentils, i disputava  
Ac 10,7 luego que es retirà l’àngel que li  parlava, cridà a dos de sos domèstics i a  
Ac 18,25  del Senyor i, fervorós d’esperit,  parlava i ensenyava ab diligència les  
Ac 22,2  defensa. 2 I quan oigueren que els  parlava en llengua hebrea, guardaren major 
Ac 22,9  no oigueren la veu del que em  parlava. 10 I jo diguí: »–Què faré,  
1Co 13,11  és en part. 11 Quan jo era un noi,  parlava com un noi, comprenia com un noi i 
He 12,25 aquells que despreciaren al que els  parlava sobre la terra, molt menos  
Ap 1,12  girar per a veure la veu del que  parlava ab mi. I girat, vegí set  
Ap 4,1  que oiguí era com de trompeta que  parlava ab mi dient: –Puja aquí i et  
Ap 10,8  8 I oiguí la veu del cel, que  parlava altra vegada ab mi i deia: –Vés i  
Ap 13,5 ella? 5 I li fou donada boca ab què  parlava grans coses i blasfèmies, i li fou 
Ap 13,11  a les de l’Anyell, emperò  parlava com un dragó, 12 i exercia tot lo  
Ap 21,15  apòstols de l’Anyell. 15 I el que  parlava ab mi tenia una mida de canya d’  
Lc 4,36 quedaren tots plens d’espant, i se  parlaven uns a altres dient: –Quines  
Lc 9,30  i resplendents. 30 I veus aquí que  parlaven ab ell dos barons, i eren Moisès  
Lc 9,31  los quals aparegueren en glòria, i  parlaven de sa partida del món, que havia  
Ac 4,31  tots plens d’Esperit Sant, i  parlaven la paraula de Déu ab firmesa. 32  
Ac 11,20  los quals a l’entrar en Antioquia  parlaven també als grecs i anunciaven al  
Ac 19,6  sobre d’ells l’Esperit Sant i  parlaven en llengües i profetisaven. 7 I  
Ac 26,31  ells. 31 I retirant-se d’allí,  parlaven entre ells dient: –Aquest home no 
Ac 2,7  –Mirau, no són tots aquestos que  parlen galileus? 8 Puix, ¿com nosaltres  
1Jn 4,5  món. 5 Ells són del món; per això  parlen del món, i el món los ou. 6  
1Co 12,30  ¿Tenen tots gràcia de curar?  ¿Parlen tots llengües? ¿Interpreten tots?  
Jn 19,10  lo que Pilat li diu: –A mi no em  parles? No saps que està en mon poder lo  
Ac 17,19  és aqueixa nova doctrina de què tu  parles? 20 Puix poses en nostres orelles  
Mt 6,7  7 »I quan pregueu, no  parleu molt, com fan los gentils. Puix  
2Pe 3,2  dels sants profetes de qui us  parlí, i els manaments que us foren donats 
Mt 12,32  serà perdonat. 32 I qualsevol que  pàrlia contra lo Fill de l’home, serà  
Mt 12,32  serà perdonat. Emperò aquell que  pàrlia contra l’Esperit Sant, no serà  
Lc 12,10  de Déu. 10 »I a tot aquell que  pàrlia contra lo Fill de l’home, l’hi  
Jn 3,12  de la terra, com creureu quan vos  pàrlia de les coses del cel? 13 I ningú  
1Co 13,1  de ses propietats. 1 Encara que jo  pàrlia ab llengües d’homes i d’àngels,  
1Co 14,6  què us aprofitaré, a no ser que us  pàrlia o en revelació, o en ciència, o en  
1Co 14,13 Iglésia. 13 Per lo tant, aquell que  pàrlia una llengua desconeguda, demània la 
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1Co 14,28  guàrdia silenci en la iglésia, i  pàrlia ab si mateix i a Déu. 29 En quant  
Ef 6,20 só ambaixador en cadenes, per a què  pàrlia ab valentia d’ell, com jo dec  
1Pe 4,11  moltes maneres. 11 Si algú parla,  pàrlia com los oracles de Déu; si algú  
Mt 12,36  tota paraula ociosa que els homes  pàrlien, n’han de donar compte en lo dia  
Ac 4,17  -los que d’aquí en avant no  pàrlien a ningun home en aquest nom. 18 I  
Ac 4,29  vostres servos que ab tota firmesa  pàrlien vostra paraula, 30 extenent vostra 
1Co 14,27  algú parla en llengua desconeguda,  pàrlien així dos, o al més tres, i per  
1Co 14,29  i a Déu. 29 En quant als profetes,  pàrlien dos o tres, i els demés que  
1Pe 3,10 sa llengua del mal, i sos llavis no  pàrlien engany. 11 Desviïs del mal i òbria 
Mt 13,13  té se li prendrà. 13 Per això els  parlo jo ab paràboles, perquè mirant no  
Jn 3,12  testimoni. 12 Si no creeu quan vos  parlo de les coses de la terra, com  
Jn 4,26  26 Jesús li digué: –Eix só jo que  parlo ab tu. 27 Al mateix temps arribaren  
Jn 7,17  la doctrina si és de Déu o si jo  parlo de mi mateix. 18 Qui parla de si  
Jn 8,25  –Lo Principi, lo mateix que us  parlo. 26 Tinc moltes coses que dir de  
Jn 8,26  qui m’ha enviat és verídic, i jo  parlo al món aquelles coses que he oït d’ 
Jn 8,28  no faç res de mi mateix, sinó que  parlo lo que m’ha ensenyat lo Pare. 29 I  
Jn 10,25  25 Jesús los respongué: –Vos  parlo i no em creeu. Les obres que jo faig 
Ac 26,26  lo rei, a presència de qui  parlo ab tota llibertat, puix crec que  
Rm 3,5  de Déu, què direm? ¿És injust Déu  (parlo com a home) que castiga en ira? 6  
Rm 6,19  fet servos de la justícia. 19 Vos  parlo com a home, a causa de la flaquesa  
Rm 7,1  per ventura, germans (puix  parlo ab los que saben la llei), que la  
Rm 11,13  d’ells? 13 Perquè ab vosaltres  parlo, gentils: mentres jo sia apòstol  
1Co 10,15 la idolatria! 15 Com a prudents vos  parlo, judicau de lo que us dic. 16 Lo  
1Co 14,11  seré bàrbaro per a aquell a qui  parlo, i el que parla serà bàrbaro per a  
1Co 14,18  18 Gràcies dono a Déu, puix  parlo totes les llengües de tots  
2Co 6,13  tenir la mateixa recompensa –vos  parlo com a fills– dilatau-vos també  
2Co 11,21 tot allò que altre tinga atreviment  –parlo ab imprudència–, també tinc jo  
2Co 11,23 só jo. 23 ¿Són ministres de Cristo?  –parlo com un imprudent:– Jo ho só més; en 
Ga 3,15  promesa de l’Esperit. 15 Germans,  parlo com a home: un testament, encara que 
Ef 5,32  Aquest és un gran misteri; mes jo  parlo concernent a Cristo i a la Iglésia.  
Ac 6,5  i a Nicanor, i a Temon, i a  Parmenas, i a Nicolau, prosèlit d’  
Mt 26,29  no beuré més d’aquest fruit de la  parra, fins a aquell dia en què el bèguia  
Mc 14,25  no beuré ja d’aquest fruit de la  parra, fins aquell dia que el beuré nou en 
Lc 22,18  que no beuré més del fruit de la  parra fins que vinga lo Regne de Déu. 19  
Jm 3,12  pot la figuera fer raïms, i la  parra, figues? Així la font salada no pot  
1Tm 1,9  per als inics i profans, per als  parricides i matricides, per als  
Mt 8,19  –Mestre, jo us seguiré a qualsevol  part que aneu. 20 I Jesús li digué: –Les  
Mt 8,28 havent passat Jesús des de l’altra  part de l’estany a la terra dels  
Mt 14,12  enterraren. I anaren a donar-ne  part a Jesús. 13 I havent-ho oït Jesús,  
Mt 16,21  i que sofrís moltes coses de  part dels ancians i dels escribes i dels  
Mt 16,22  dia. 22 I prenent-lo Pere a  part, començà a reconvenir-lo, dient:  
Mt 17,1 son germà Joan, i se’ls ne porta a  part a una muntanya elevada. 2 I se  
Mt 17,18 18 Llavors los deixebles parlaren a  part ab Jesús, i li digueren: –Com és que  
Mt 20,17 pujant Jesús a Jerusalem, prengué a  part en lo camí a sos dotze deixebles i  
Mt 23,25  hipòcrites, que netejau la  part de defora de la copa i del plat, i  
Mt 23,28 veritat justos als homes, emperò de  part de dins estau plens d’hipocresia e  
Mt 24,28  Fill de l’home. 28 En qualsevol  part que es tròbia lo cadàver, allí se  
Mt 26,13  veritat vos dic que en qualsevulla  part que es predíquia aqueix evangeli per  
Mc 4,4  4 I al temps de sembrar, una  part caigué prop del camí, i vingueren los 
Mc 6,10  10 I els deia: –En qualsevulla  part que entreu en una casa, quedau-vos  
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Mc 6,56  estava allí. 56 I en qualsevulla  part que entràs, en llocs, en granges o en 
Mc 7,33  sobre d’ell. 33 I prenent-lo a  part d’entre la turba, li posà los dits  
Mc 8,32  Llavors Pere, prenent-lo a  part, començà a reconvenir-lo. 33 Emperò 
Mc 9,17 un esperit mut. 17 I en qualsevulla  part que l’agafa, lo tira per terra, i li 
Mc 10,1 als confins de la Judea, a l’altra  part del Jordà, i tornà la gent a reunir- 
Mc 10,32  de temor. I prenent altra vegada a  part als Dotze, començà a dir-los les  
Mc 13,3 de cara al temple, li preguntaven a  part Pere i Jaume i Joan i Andreu: 4 –Dieu 
Mc 14,14  seguiu-lo. 14 I en qualsevol  part que éntria, dieu a l’amo de la casa: 
Mc 14,43  de gent ab espases i bastons, de  part dels prínceps dels sacerdots i dels  
Lc 1,45  es complirà lo que et fou dit de  part del Senyor. 46 I digué Maria: –Ma  
Lc 8,5  sa llavor, i al sembrar-la, una  part caigué a la vora del camí, i fou  
Lc 9,10  havien fet. I, cridant-los ell a  part, se retirà a un paratge solitari que  
Lc 10,42  i Maria ha escollit la millor  part, la qual no li serà presa. 11,Tit  
Lc 11,36 ton cos fos resplendent, sens tenir  part alguna tenebrosa, tot ell serà  
Lc 11,40  ¿lo qui féu lo que està de  part de fora, no ha fet també lo que està  
Lc 11,40  no ha fet també lo que està de  part de dins? 41 No obstant, de lo que us  
Lc 12,46  sap, i lo separarà i li donarà sa  part ab los infiels. 47» Perquè aquell  
Lc 15,12  a son pare: »–Pare, donau-me la  part que em toca de vostres béns. »I ell  
Lc 17,24  del cel, resplendeix des de l’una  part a l’altra, així serà lo Fill de l’  
Lc 17,37  37 I els respongué: –En qualsevol  part a on se tròbia lo cos, allí se  
Lc 18,31  31 I prenent després Jesús a  part als Dotze, los digué: –Mirau,  
Jn 3,8  8 L’esperit alena en qualsevol  part, i ous sa veu, mes no saps d’a on  
Jn 6,1  d’això passà Jesús a l’altra  part del mar de Galilea, que és lo mar de  
Jn 10,1  ovelles, sinó que puja per altra  part, lo tal és un lladre i un robador. 2  
Jn 10,40 I se n’anà altra vegada a l’altra  part del Jordà, a aquell lloc a on  
Jn 13,8  –Si jo no et rento, no tindràs  part ab mi. 9 Li diu Simó Pere: –Senyor,  
Jn 15,26  del Pare i que jo us enviaré de  part de mon Pare, ell donarà testimoni de  
Jn 16,21  en goig. 21 La dona, quan està de  part, està posseïda de tristor, perquè ha  
Ac 1,17  era contat ab nosaltres i tenia  part en aquest ministeri. 18 Aquest,  
Ac 5,2  -hi sa muller; i portant una  part, la posà als peus dels apòstols. 3 I  
Ac 8,4  estat dispersos transitaven d’una  part a l’altra anunciant la paraula de  
Ac 8,21  alcançava ab diners. 21 No tens tu  part ni sort en aquest negoci, perquè ton  
Ac 14,4  se dividí, i els uns eren de la  part dels jueus, i els altres, de la dels  
Ac 16,12  i la ciutat principal d’aquella  part de Macedònia. I en aquesta ciutat nos 
Ac 19,13 jueus exorcistes que rodaven d’una  part a altra, provaren l’invocar lo nom  
Ac 19,32  reinava la confusió i la major  part no sabia per a què s’havien aplegat. 
Ac 23,6  ton poble.” 6 I sabent Pau que una  part d’ells era saduceus i altra  
Ac 23,19  tribú per la mà i retirant-lo a  part, li preguntà: –Què és lo que tens que 
Ac 26,18  la remissió de sos pecats i la  part de l’herència entre els que són  
Ac 27,12  fos bo per hivernar-hi, la major  part foren de parer que s’isqués d’allí  
Rm 8,22  que tota criatura gemega i està de  part fins ara. 23 I no solament elles,  
Rm 11,25  que la ceguedat ha sobrevingut en  part a Israel fins que haja entrat la  
Rm 12,18  és dable, en quant està de vostra  part, teniu pau ab tothom. 19 Amats meus,  
Rm 15,15  de la gràcia que m’és dada de  part de Déu 16 de ser jo ministre de  
1Co 1,3  3 gràcia a vosaltres i pau de  part de Déu nostre Pare i del senyor  
1Co 3,20  sa pròpia astúcia.» 20 I en altra  part: «Lo Senyor coneix los pensaments  
1Co 11,18  dissensions entre vosaltres, i en  part ho crec. 19 Puix és precís que hi  
1Co 13,9  la ciència. 9 Puix coneixem en  part, i en part profetisam. 10 Emperò quan 
1Co 13,9  9 Puix coneixem en part, i en  part profetisam. 10 Emperò quan lo que és  
1Co 13,10  vinga, serà abolit lo que és en  part. 11 Quan jo era un noi, parlava com  
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1Co 13,12  llavors cara a cara. Ara conec en  part, mes llavors coneixeré tan bé com só  
1Co 15,6  germans junts, dels quals la major  part viuen vui dia, emperò alguns han ja  
1Co 16,2  semana cada u de vosaltres pòsia a  part en sa casa guardant lo que gústia, a  
2Co 1,14 14 Com també nos haveu reconegut en  part, que nosaltres som vostra glòria,  
2Co 2,5  no m’ha contristat sinó en  part, per no agoviar-vos a tots  
2Co 2,17  en Cristo ab sinceritat, com de  part de Déu, davant de Déu. 3,Tit Capítol  
2Co 3,10  Perquè lo que resplendí en aquesta  part no fou gloriós comparat ab la glòria  
2Co 6,15  té Cristo ab Belial? O quina  part té lo fiel ab l’infiel? 16 O quina  
2Co 9,3  -me gloriat de vosaltres en esta  part, i estigau promptes, com diguí, 4 no  
2Co 11,21  estat molt dèbils en aquesta  part. En tot allò que altre tinga  
2Co 11,28  28 Ademés de les coses que són de  part de fora, carreguen sobre mi  
Ga 1,3  3 Gràcia a vosaltres i pau, de  part de Déu Pare i de nostre Senyor  
Ga 2,12 Puix abans que vinguessen alguns de  part de Jaume, menjava ab los gentils;  
Ga 4,19  per qui altra vegada estic de  part fins que Cristo sia format en  
Ga 4,27  i clama, la que no estàs de  part; perquè són molts més los fills de la 
Ef 6,23  Pau als germans i caritat ab fe de  part de Déu Pare i del Senyor Jesucrist.  
Col 1,3  3 Gràcia a vosaltres i pau de  part de Déu, nostre Pare, i de nostre  
1Te 1,2  2 Gràcia a vosaltres i pau de  part de Déu nostre Pare i del Senyor  
1Te 5,3  vindrà sobre ells, com lo dolor de  part a una dona prenyada, i no escaparan.  
2Te 1,2  2 Gràcia sia a vosaltres i pau de  part de Déu, nostre Pare, i del Senyor  
1Tm 1,2  fe. Gràcia, misericòrdia i pau de  part de Déu Pare i de nostre Senyor  
2Tm 1,2 fill: gràcia, misericòrdia i pau de  part de Déu Pare i de nostre Senyor  
Flm 3 casa: 3 gràcia a vosaltres i pau de  part de Déu nostre Pare i del Senyor  
He 8,5  així com Moisès fou amonestat de  part de Déu quan estava per acabar lo  
He 10,33  combat d’afliccions. 33 Per una  part, ab oprobis i tribulacions servíreu  
1Pe 4,16 ans bé dónia alabança a Déu en esta  part. 17 Puix ha arribat lo temps en què  
Ap 6,8  li fou donat poder sobre la quarta  part de la terra per a matar ab espasa, ab 
Ap 7,2  un altre àngel que pujava de la  part a on naix lo sol, i tenia la senyal  
Ap 8,7 la terra, i fou abrasada la tercera  part de la terra, i fou abrasada la  
Ap 8,7 la terra, i fou abrasada la tercera  part dels arbres i cremada tota l’herba  
Ap 8,8  de foc; i es tornà sang la tercera  part del mar. 9 I la tercera part de les  
Ap 8,9  part del mar. 9 I la tercera  part de les criatures que havia en lo mar, 
Ap 8,9  morí; i fou destruïda la tercera  part de les barques. 10 I el tercer àngel  
Ap 8,10 una atxa, i caigué sobre la tercera  part dels rius i sobre les fonts d’  
Ap 8,11  estrella era Donzell; i la tercera  part de les aigües se convertí en donzell; 
Ap 8,12  trompeta, i fou ferida la tercera  part del cel, i la tercera part de la  
Ap 8,12  tercera part del cel, i la tercera  part de la lluna, i la tercera part de les 
Ap 8,12  part de la lluna, i la tercera  part de les estrelles, de manera que s’  
Ap 8,12 de manera que s’obscurí la tercera  part d’ells, i no resplendia la tercera  
Ap 8,12 d’ells, i no resplendia la tercera  part del dia, i lo mateix de la nit. 13 I  
Ap 9,15  mes, i any, per a matar la tercera  part dels homes. 16 I el número de l’  
Ap 9,18  tres plagues fou morta la tercera  part dels homes: pel foc, pel fum, i pel  
Ap 11,13 gran terratrèmol i caigué la desena  part de la ciutat; i ab lo terratrèmol  
Ap 12,2  prenyada, clamava ab dolors de  part i sofria dolors de parir. 3 I fou  
Ap 12,4 la cua d’ell arrastrava la tercera  part de les estrelles del cel, i les féu  
Ap 12,4  davant de la dona que estava de  part, a fi de tragar-se lo fill luego  
Ap 18,4  poble meu, per a què no tingau  part en sos pecats i no quedeu ferits de  
Ap 20,6  6 Benaventurat i sant lo qui té  part en la primera resurrecció: en  
Ap 21,2  santa, la nova Jerusalem, que de  part de Déu baixava del cel, i estava  
Ap 22,14  de l’Anyell, per a què tinguen  part en l’arbre de la vida, i éntrien per 
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Ap 22,19  aquesta profecia, Déu detraurà sa  part del llibre de la vida, i de la ciutat 
Jn 7,3  3 I sos germans li digueren:  –Parteix d’aquí i vés-te’n a la Judea, 
Ac 18,Tit en Corinto. És acusat al procònsol.  Parteix a Èfeso i torna a Jerusalem. Apolo 
Lc 12,13  –Mestre, dieu a mon germà que  partesca ab mi l’heretat. 14 Emperò ell  
Mt 14,19  i alçant los ulls al cel, beneí i  partí los pans, i els va donar als  
Mt 15,36 i los peixos, i donant gràcies, los  partí i donà a sos deixebles, i els  
Mt 19,1 Jesús hagué acabat estes plàtiques,  partí de Galilea i vingué als confins de  
Mt 26,26  Jesús lo pa, i lo beneí i lo  partí, i lo donà a sos deixebles dient:  
Mc 6,41  alçant los ulls al cel, beneí i  partí los pans, i els donà a sos deixebles 
Mc 8,6  los set pans, donant gràcies, los  partí i donà a sos deixebles per a què els 
Mc 8,19  oïu? I no us recordau? 19 »Quan jo  partí los cinc pans entre cinc mil, quants 
Mc 14,22  Jesús lo pa, i beneint-lo, lo  partí, i els el donà, i digué: –Preneu,  
Mc 15,38  un gran crit, espirà. 38 I se  partí el vel del temple en dos trossos de  
Lc 9,16  alçà los ulls al cel, los beneí i  partí i donà a sos deixebles per a què los 
Lc 22,19  lo pa i, havent donat gràcies, lo  partí i los el donà, dient: –Aquest és mon 
Ac 15,40  40 I Pau, havent elegit a Silas,  partí encomanat a la gràcia de Déu per los 
Ac 18,21 tornaré a veure-us, si Déu vol. I  partí d’Èfeso. 22 I quan hagué  
Ac 18,23 23 I havent estat algun temps allí,  partí i recorregué per son ordre la terra  
Ac 20,1  una plàtica, se despedí d’ells i  partí per anar a Macedònia. 2 I després d’ 
1Co 11,24  24 i quan hagué donat gràcies, lo  partí, i digué: «Preneu, menjau; aquest és 
1Tm 1,3  que et quedasses en Efesi, quan jo  partí per la Macedònia, a fi de que  
He 11,8  havia de rebre en herència, obeí i  partí sens saber a on anava. 9 Per la fe  
Lc 10,35  d’ell. 35 I al dia següent, quan  partia, tragué dos diners, i els donà a l’ 
1Tm 4,4  no és de rebutjar res de lo que es  participa ab acció de gràcies, 5 perquè se 
He 2,14  de carn i sang, així ell també  participà de lo mateix, a fi de destruir  
1Co 10,16  I el pa que partim, ¿no és la  participació del cos de Cristo? 17 Perquè  
2Co 6,14  jou ab los infiels. Perquè, quina  participació té la justícia ab la  
Ef 5,7  incredulitat. 7 No tingau, doncs,  participació ab ells. 8 Perquè en algun  
2Co 1,7  és ferma, sabent que així com sou  participadors de les afliccions, ho sereu  
1Co 9,23  per amor de l’evangeli, per a ser  participant d’ell ab vosaltres. 24 ¿No  
1Tm 5,22  les mans sobre algú ni et faces  participant dels pecats dels altres.  
2Tm 1,8  que só presoner seu; ans bé sies  participant dels treballs de l’evangeli  
1Pe 5,1 testimoni de la passió de Cristo, i  participant de la glòria que s’ha de  
Rm 15,27  si els gentils han estat fets  participants de ses coses espirituals,  
1Co 10,17 som un pa i un cos, perquè tots som  participants d’aquell mateix pa. 18  
Ef 3,6  són cohereus i del mateix cos, i  participants de sa promesa en Cristo Jesús 
Fl 1,7  de l’evangeli, tots vosaltres sou  participants de mon goig. 8 Perquè Déu m’ 
1Te 2,8  ab ànsia, no sols fer-vos  participants de l’evangeli de Déu, sinó  
1Tm 6,2  millor perquè són fiels i amats,  participants del benefici. Ensenya i  
He 3,1 Per lo qual, germans sants, que sou  participants de la vocació celestial,  
He 3,14 pecat. 14 Perquè nosaltres som fets  participants de Cristo, ab tal que  
He 6,4  del do celestial, i foren fets  participants de l’Esperit Sant, 5 i han  
He 12,8  de la qual tots han estat  participants, llavors vosaltres sou  
He 12,10  profit, a fi de que pugam ser  participants de sa santedat. 11 I ninguna  
1Pe 4,13  ans bé alegrau-vos en quant sou  participants dels sofriments de Cristo,  
2Pe 1,4  per a què per elles siam fets  participants de la naturalesa divina,  
Ac 23,17  aquest jove al tribú perquè té que  participar-li certa cosa. 18 Prenent-  
1Co 9,10  i lo qui bat, és ab esperança de  participar de lo que espera. 11 Si  
1Co 10,21  el calze dels dimonis. 21 No podeu  participar de la taula del Senyor i de la  
Col 1,12 a Déu lo Pare que ens féu dignes de  participar de l’herència dels sants en la 
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He 2,14 ha donat.» 14 I per quant los fills  participaren de carn i sang, així ell  
1Tm 4,3  a fi de que ab acció de gràcies  participassen d’elles los fiels i els que 
Jn 1,16  que jo.» 16 I tots nosaltres havem  participat de sa plenitud, i gràcia per  
Rm 11,17  bord ets empeltat en elles, i has  participat de l’arrel i de la grassa de  
Fl 4,14  14 Ab tot, haveu fet bé en haver  participat de ma tribulació. 15 Ja sabeu  
1Co 9,12 vostres coses carnals? 12 Si altres  participen d’aquest poder sobre  
1Co 9,13  i que els que serveixen a l’altar  participen juntament de lo de l’altar? 14 
1Co 10,18  les víctimes, ¿per ventura no  participen de l’altar? 19 Què, doncs?  
2Tm 2,6  que treballa deu ser lo primer que  particípia dels fruits. 7 Reflexiona lo  
1Co 10,30  30 Perquè si jo per gràcia ne  participo, ¿per quin fi só jo vituperat  
Ac 28,16 se li permeté estar sol en una casa  particular ab un soldat que el custodiava. 
Rm 16,2  ha socorregut a molts, i a mi en  particular. 3 Saludau a Prisca i a Aquila, 
2Tm 4,13 en poder de Carpo i els llibres, en  particular los pergamins. 14 Alexandri, lo 
He 9,5  quals coses no podem ara parlar en  particular. 6 I estant les coses  
1Pe 3,Tit  saludables avisos als casats en  particular, i exhorta a tots los fiels a  
2Pe 1,20  l’Escriptura és d’interpretació  particular. 21 Puix en lo temps antic no  
3Jn 14 Saluda a nostres amics, a cada u en  particular. Jud Inc Epístola de l’  
3Jn 5 en tot lo que fas ab los germans, i  particularment ab los pelegrins, 6 los  
Lc 9,31  en glòria, i parlaven de sa  partida del món, que havia de verificar- 
Ac 20,29  sang. 29 »Jo sé que després de ma  partida vos assaltaran llops devoradors  
He 11,22  estava per morir, se recordà de la  partida dels fills d’Israel i donà  
Ap 16,19  la terra. 19 I la gran ciutat fou  partida en tres parts; i caigueren les  
Ac 2,3  I se’ls aparegueren unes llengües  partides com de foc i es posaren sobre  
Jn 19,24  24 I digueren entre si: –No la  partim, sinó tirem a sort per veure de qui 
1Co 10,16  de la sang de Cristo? I el pa que  partim, ¿no és la participació del cos de  
Mc 10,1 Dóna la vista al cego Bartimeu. 1 I  partint d’allí se n’anà als confins de  
Ac 2,46  continuant unànims en lo temple i  partint lo pa per les cases, prenien lo  
Ac 18,7  d’ara me’n vaig als gentils. 7 I  partint d’allí, entrà en casa d’un que  
Ac 21,8 un dia ab ells. 8 I al dia següent,  partint d’allí, arribàrem a Cesarea. I  
Ac 27,35  a Déu en presència de tots, i  partint-lo començà a menjar. 36 Ab això  
Lc 24,35  lo camí i com l’havien conegut al  partir lo pa. 36 Mentres estaven parlant  
Ac 20,7  -se los deixebles juntat per a  partir lo pa, Pau, que havia de marxar al  
Fl 4,15  principi de l’evangeli, quan vaig  partir de Macedònia, ninguna iglésia  
Mt 27,51 i tremolà la terra, i les pedres se  partiren. 52 I s’obriren les sepultures;  
Mc 14,16  la pasqua per a nosaltres. 16 I  partiren los deixebles i anaren a la  
Lc 2,16  el Senyor nos ha manifestat. 16 I  partiren corrent, i trobaren a Maria i a  
Lc 8,22  a l’altra banda de l’estany. I  partiren. 23 I mentres estaven navegant,  
Lc 9,52  davant d’ell missatgers, i  partiren i entraren en una ciutat dels  
Jn 19,24 complís l’Escriptura, que diu: «Se  partiren mos vestits entre ells, i tiraren 
Ac 16,40  als germans, los consolaren, i  partiren. 17,Tit Capítol XVII Pau  
Lc 19,32  el Senyor l’ha menester.” 32  Partiren, doncs, los que ell envià, i  
Ac 25,4  en Cesarea, i que ell quant antes  partiria per allí. 5 Per lo tant, digué:  
Ac 1,4  I menjant ab ells, los manà que no  partissen de Jerusalem, sinó que  
Mc 9,29  l’oració i el dejuni. 29 I havent  partit d’allí, atravessaren la Galilea, i 
Lc 24,30  lo pa i lo beneí, i havent-lo  partit, los el donà. 31 Ab lo que se’ls  
Jn 7,10  tan prest com sos germans hagueren  partit, ell marxà també a la festa, no  
Ac 20,11  vida en ell. 11 I pujant, i havent  partit lo pa i menjat, i havent-los  
1Co 11,24  és mon cos que per vosaltres és  partit. Feu això en memòria de mi.» 25  
Ap 18,Tit  amargament los que seguiren son  partit; mes los sants del cel canten la  
2Co 12,20  presumpcions, sedicions i  partits. 21 I no sia que quan jo vinga m’ 
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Ac 2,9  cada u en nostra llengua nativa? 9  Partos i medes, i elamites, i els que  
Mc 1,45  deserts, i acudien a ell de totes  parts. 2,Tit Capítol II Cura Jesús a un  
Mc 3,Tit  la mà seca. És seguit de totes  parts. Elegeix als dotze apòstols i respon 
Mc 16,20  ells eixiren i predicaren en totes  parts, cooperant lo Senyor ab ells, i  
Lc 11,29  29 I com la gent acudís de totes  parts, començà a dir: –Aquesta raça és una 
Lc 19,43  siti, i t’apretaran de totes  parts. 44 I et derrocaran, aixís com a tos 
Jn 19,23  sos vestits i ne feren quatre  parts, una per cada soldat; i la túnica;  
Ac 13,11  i tenebres, i girant-se a totes  parts, cercava qui li donàs la mà. 12  
Ac 17,30  intima a tots los homes en totes  parts que s’arrepentesquen, 31 per quant  
Ac 21,28  Aquest és l’home que per totes  parts ensenya a tothom contra lo poble, i  
Rm 16,19 obediència està divulgada per totes  parts, de lo que jo em regositjo ab  
1Co 4,17  Jesús, com jo ensenyo per totes  parts en totes les iglésies. 18 Alguns van 
1Co 9,5  acàs, facultat de portar per totes  parts una germana, una muller, així com  
2Co 2,14  i manifesta per nosaltres en totes  parts l’olor del coneixement d’ell  
Fl 4,12 i sé viure en abundància; per totes  parts i a totes les coses estic avesat a  
1Te 1,8  sinó que es propagà per totes  parts la fe que teniu envers Déu, de modo  
2Te 3,16 pau vos dónia pau sempre i en totes  parts. Lo Senyor sia ab tots vosaltres. 17 
He 9,4  testament coberta d’or per totes  parts, en la que estava l’urna d’or que  
Ap 16,19  la gran ciutat fou partida en tres  parts; i caigueren les ciutats de les  
1Co 16,7 d’anar. 7 Puix no us vull veure de  pas, ans bé espero detenir-me algun  
Mt 12,23  i vegé. 23 I tota la gent quedava  pasmada, i deia: –¿És aquest lo Fill de  
Lc 24,22 de les que estaven ab nosaltres nos  pasmaren, perquè havent anat antes de dia  
Mc 9,14  lo poble, al veure a Jesús, quedà  pasmat i ple de temor, i acudiren corrent  
Ac 2,7  pròpia llengua. 7 I tothom estava  pasmat, i es meravellava, dient: –Mirau,  
Ac 10,45 oïen aquesta plàtica. 45 I quedaren  pasmats los fiels que eren de la  
Ac 12,16  -li obert, lo vegeren i quedaren  pasmats. 17 I signant-los ab la mà que  
Mc 6,51 i parà lo vent. I ells més i més se  pasmaven en son interior. 52 Perquè encara 
Mc 10,24  riqueses! 24 I els deixebles se  pasmaven de ses paraules. Emperò Jesús los 
Ac 2,12  les grandeses de Déu. 12 Se  pasmaven, doncs, tots i es meravellaven,  
Mt 26,17  –A on voleu que disposem menjar la  pasqua? 18 I Jesús digué: –Anau a la  
Mt 26,18 temps s’acerca; en ta casa faré la  pasqua ab mos deixebles.” 19 I los  
Mt 26,19 Jesús havia manat, i aparellaren la  pasqua. 20 I vingut lo vespre, estava  
Mc 14,12  dels Àzims, quan sacrificaven la  pasqua, li diuen sos deixebles: –A on  
Mc 14,12  i aparellem per a què mengeu la  pasqua? 13 I envià dos de sos deixebles, i 
Mc 14,14  és la sala en què he de menjar la  pasqua ab mos deixebles?” 15 I ell vos  
Mc 14,15  i preparat. Aparellau allí la  pasqua per a nosaltres. 16 I partiren los  
Mc 14,16  los ho havia dit, i aparellaren la  pasqua. 17 I arribada l’hora hi anà ab  
Lc 22,7  en què era necessari sacrificar la  pasqua. 8 I envià a Pere i a Joan, dient- 
Lc 22,8  lo necessari per a menjar la  pasqua. 9 I ells li digueren: –A on voleu  
Lc 22,11  l’estància en què he de menjar la  pasqua ab mos deixebles?” 12 I ell vos  
Lc 22,13  los ho havia dit, i aparellaren la  pasqua. 14 I quan l’hora fou arribada, se 
Lc 22,15  menjar ab vosaltres aquesta  pasqua antes de ma passió! 16 Perquè vos  
Jn 18,28  -se, a fi de poder menjar la  pasqua. 29 I Pilat isqué defora i els  
1Co 5,7  Perquè Cristo, que és nostra  pasqua, ha estat sacrificat per a  
Mt 26,2  –Sabeu que dins dos dies vindrà la  Pasqua, i el Fill de l’home serà entregat 
Mc 14,1  Pere. 1 I dos dies després era la  Pasqua i los Àzims, i los prínceps dels  
Lc 2,41  Jerusalem, en lo dia solemne de la  Pasqua. 42 I essent ja d’edat de dotze  
Lc 22,1  cerca la festa dels Àzims, dita la  Pasqua, 2 los prínceps dels sacerdots i  
Jn 2,13  detingueren per pocs dies. 13 I la  Pasqua dels jueus estava pròxima, i Jesús  
Jn 2,23 estigué en Jerusalem ab motiu de la  Pasqua, molts cregueren en son nom veent  
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Jn 6,4  deixebles. 4 I estava ja cerca la  Pasqua, que és una festa dels jueus. 5 I  
Jn 11,55  sos deixebles. 55 I era pròxima la  Pasqua dels jueus, i molts d’aquella  
Jn 11,55  pujaren a Jerusalem antes de la  Pasqua, per a purificar-se. 56 I  
Jn 12,1 ells. 1 Doncs, sis dies abans de la  Pasqua vingué Jesús a Betània, a on ell  
Jn 13,1  de Pere. 1 Abans de la festa de la  Pasqua, sabent Jesús que havia arribat l’ 
Jn 18,39  de que jo us lliberti un per la  Pasqua, ¿voleu que us pòsia en llibertat  
Jn 19,14 I era lo dia de la preparació de la  Pasqua, i envers l’hora sexta, i digué  
Ac 12,4 -lo presentar al poble després de  Pasqua. 5 I mentres que Pere estava així  
He 11,28  invisible. 28 Per la fe celebrà la  Pasqua i el derramament de la sang, per a  
Mt 26,Tit  sobre d’ell. Cena de l’anyell  pasqual en Jerusalem, en la qual parlà de  
Lc 22,Tit Capítol XXII Traïció de Judes. Cena  pasqual i institució de l’eucaristia.  
Mt 15,17  que tot allò que entra en la boca  passa al ventre i se llança en lloc  
Mc 7,19  Puix no entra en son cor, sinó que  passa al ventre, i després se llança en  
Mc 9,20  pare d’ell: –Quan temps ha que li  passa això? I ell digué: –Des de la  
Lc 12,21  has arreplegat? 21 »Això és lo que  passa al que atresora per a si i no és ric 
1Co 7,31  món, com si no n’usassen; perquè  passa la figura d’aquest món. 32 Mes  
1Jn 2,17 del Pare, sinó del món. 17 I lo món  passa i sa concupiscència. Mes lo qui fa  
Ac 16,9  de Macedònia, li pregava dient:  «Passa a Macedònia i ajuda’ns.» 10 I  
Ap 11,14  i donaren glòria a Déu del cel. 14  Passa lo segon ai, i veus aquí que el  
Mt 9,1  1 I entrant en una barca,  passà a l’altre costat i se n’anà a sa  
Mt 11,1 instruccions a sos dotze deixebles,  passà d’allí a ensenyar i predicar en les 
Mt 15,39  la gent, entrà en una barca i  passà als confins de Magedan. 16,Tit  
Mc 8,10 luego en la barca ab sos deixebles,  passà al territori de Dalmanuta. 11 E  
Mc 8,13  los, tornà a entrar en la barca, i  passà a l’altra banda de l’estany. 14 I  
Lc 6,12  anà a una muntanya a fer oració i  passà allí tota la nit orant a Déu. 13 I  
Lc 10,31  camí un sacerdot, i quan lo vegé,  passà de llarg. 32 I igualment un levita,  
Lc 10,32 cerca d’aquell lloc, i veent-lo,  passà també de llarg. 33 »Emperò un  
Jn 2,12  en ell. 12 Després d’això  passà a Cafarnaüm, ell i sa mare, i sos  
Jn 6,1 traïció de Judes. 1 Després d’això  passà Jesús a l’altra part del mar de  
Ac 11,2  la paraula de Déu. 2 I quan Pere  passà a Jerusalem disputaven contra d’ell 
Ac 12,3  3 I veent que agradava als jueus,  passà a prendre també a Pere. Llavors eren 
Ac 12,19  manà donar-los la mort. I ell  passà de Judea a Cesarea, a on  
Ac 18,22 saludar a la iglésia, i des d’allí  passà a Antioquia. 23 I havent estat algun 
Rm 5,12 i per lo pecat, la mort, així també  passà la mort a tots los homes per aquell  
Ap 9,12  en llatí, Exterminans. 12 Un ai ja  passà; i veus aquí que vénen dos ais  
Mt 14,15  és un lloc desert i l’hora ja és  passada. Despediu la gent, per a què,  
Mc 6,35  és aquest lloc i l’hora és ja  passada. 36 Despediu-los per a què vagen 
Mt 9,9  donà tal potestat als homes. 9 I  passant Jesús d’allí vegé a un home  
Mt 9,27  fama per tota aquella terra. 27 I  passant Jesús d’allí, lo seguiren dos  
Mc 1,16  -vos i creeu l’evangeli. 16 I  passant per la ribera del mar de Galilea,  
Mc 2,23  23 I esdevingué altra vegada que,  passant lo Senyor per uns sembrats en dia  
Lc 4,30 a tirar-lo dalt baix. 30 Mes ell,  passant per entremig d’ells, se n’anà.  
Lc 6,1  dissabte després del primer que,  passant per uns sembrats, sos deixebles  
Lc 12,37  i els farà assentar a taula, i  passant, los anirà servint. 38 I si  
Lc 19,36 Jesús sobre. 36 Mentres Jesús anava  passant, estenien ses vestidures en lo  
Lc 22,59  Pere digué: –Home, no ho só. 59 I  passant com cosa d’una hora, afirmava un  
Ac 8,40  40 I Felip se trobà en Assoto. I  passant, predicava l’evangeli a totes les 
Ac 12,10 es pensava que veia una visió. 10 I  passant la primera i la segona guàrdia,  
Ac 13,14 se’n tornà a Jerusalem. 14 I ells,  passant de llarg en Perges, vingueren a  
Ac 17,23  supersticiosos, 23 perquè  passant i veent vostres simulacres, trobí  
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2Co 1,16  benefici. 16 I anar a Macedònia  passant per vosaltres, i de Macedònia  
Mt 19,24  vegada vos dic que és més fàcil  passar un camell per lo forat d’una  
Mt 26,42  i orà dient: –Pare meu, si no pot  passar aquest calze sens que jo el bèguia, 
Mc 2,14  la gent, i els ensenyava. 14 I al  passar vegé a Leví, fill d’Alfeu, que  
Mc 10,25 en les riqueses! 25 Més fàcil és lo  passar un camell per lo cos d’una agulla, 
Mc 10,32  -los les coses que li havien de  passar 33 dient: –Veus aquí, nosaltres  
Mc 11,20  20 I l’endemà matí, al temps de  passar, vegeren que la figuera s’havia  
Lc 16,26  de manera que los qui vullen  passar d’aquí a vosaltres no poden, ni  
Lc 18,25  riqueses! 25 Puix és més fàcil  passar un camell per lo cos d’una agulla  
Lc 19,4  per a veure-lo, puix havia de  passar per allí. 5 I arribat que fou Jesús 
Lc 24,28  a on anaven, ell féu mostres de  passar endavant. 29 Emperò ells lo  
Jn 4,4  tornà a Galilea. 4 I com hagués de  passar per la Samària, 5 vingué a una  
Jn 7,1  Jesús per la Galilea, no volent  passar per la Judea perquè los jueus  
Jn 9,1  creu en ell i l’adora. 1 I al  passar vegé Jesús un home cego de  
Ac 14,21  en la fe i que ens és precís  passar per moltes tribulacions per a  
Ac 16,4  que son pare era gentil. 4 I al  passar per les ciutats, los ensenyaven a  
Ac 16,7  d’haver arribat a Mísia, volien  passar a Bitínia, mes tampoc los ho  
Rm 15,24  a Espanya espero veure-us al  passar, i que m’acompanyareu fins allà  
1Te 3,4  ja us prediguérem que havíem de  passar tribulacions, com ha succeït i  
Tt 3,12  a Nicopolis, perquè he determinat  passar allí l’hivern. 13 Envia endavant  
Mt 5,18  que pàssia lo cel i la terra, no  passarà de la Llei ni una jota, ni una  
Mt 24,34 porta. 34 En veritat vos dic que no  passarà aquesta generació fins que totes  
Mc 13,30 porta. 30 En veritat vos dic que no  passarà aquesta generació sens que tot  
Lc 21,32  Déu. 32 En veritat vos dic que no  passarà aquesta generació sens que totes  
Jm 1,10 10 i el ric en sa humilitat, perquè  passarà com la flor de l’herba. 11 Perquè 
Mt 21,31 que los publicans i les rameres vos  passaran davant en lo Regne de Déu. 32  
Mt 24,35  se cúmplien. 35 Lo cel i la terra  passaran, emperò mes paraules no passaran. 
Mt 24,35  passaran, emperò mes paraules no  passaran. 36 »Mes d’aquell dia ni d’  
Mc 13,31  sia complert. 31 Lo cel i la terra  passaran, emperò mes paraules no passaran. 
Mc 13,31  passaran, emperò mes paraules no  passaran. 32 »Mes d’aquell dia ni d’  
Lc 21,33  complertes. 33 Lo cel i la terra  passaran, emperò mes paraules no passaran. 
Lc 21,33  passaran, emperò mes paraules no  passaran. 34 Teniu-vos, doncs, compte,  
2Pe 3,10  nit lo dia del Senyor; en lo qual  passaran los cels ab gran soroll, i els  
Rm 15,28  i els haja entregat aquest fruit,  passaré per vosaltres a l’anar a Espanya. 
1Co 16,5  pàssia per la Macedònia; puix jo  passaré per la Macedònia. 6 I tal vegada  
1Co 16,6  me quedaré ab vosaltres, i hi  passaré també l’hivern, per a què m’  
Ac 21,7  conclosa nostra navegació,  passàrem de Tiro a Ptolemaida, i havent  
Mc 5,1 ressuscita a la filla de Jairo. 1 I  passaren a l’altra banda del mar, al  
Lc 1,3  -me informat ab diligència com  passaren des del principi, escriure-te- 
Ac 15,3  doncs, enviats per la iglésia,  passaren per la Fenícia i la Samària  
2Co 5,17  criatura nova; les coses velles ja  passaren: veus aquí totes s’han tornat  
He 11,29  als primogènits. 29 Per la fe  passaren la Mar Vermella com si per terra  
1Jn 2,8  vosaltres; perquè les tenebres ja  passaren, i la verdadera llum ara  
Ap 21,4 ni penes, perquè les primeres coses  passaren. 5 I digué lo que estava assentat 
Mt 8,18  turba a l’entorn seu, manà que es  passàs a l’altre costat de l’estany. 19  
Mc 14,35  i pregava que si era possible  passàs d’ell aquella hora. 36 I digué:  
Jn 12,6  6 Mes digué això, no perquè ell  passàs cuidado dels pobres, sinó perquè  
Ac 5,15 què al venir Pere almenos sa sombra  passàs sobre d’ells i quedassen  
Mt 14,22  a pujar en la barca i a que  passassen antes que ell a l’altra banda  
Ac 15,2  Pau i Bernabé i alguns dels altres  passassen a Jerusalem, als apòstols i  
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Mt 8,28  i lo mar obeeixen? 28 I havent  passat Jesús des de l’altra part de l’  
Mt 12,9  fins del dissabte. 9 I havent  passat d’allí, vingué a la sinagoga d’  
Mt 14,34  sou lo Fill de Déu. 34 I havent  passat a l’altre costat de l’estany,  
Mt 18,31  a contar a son amo lo que havia  passat. 32 »Llavors lo cridà son amo i li  
Mc 5,21  tots. 21 I havent Jesús  passat en la barca altra vegada a l’altre 
Mc 5,33 i tremolant, sabent lo que li havia  passat, s’acercà i se postrà davant d’  
Mc 16,1  evangeli. Sa ascensió al cel. 1 I  passat lo dissabte, Maria Magdalena i  
Lc 2,21 havien dites. 21 I després d’haver  passat los vuit dies per a circuncidar a  
Lc 24,14 14 I conversaven sobre lo que havia  passat. 15 I mentres estaven parlant i  
Lc 24,18  Jerusalem, que no sàpies lo que ha  passat allí aquestos dies? 19 Ell los  
Jn 5,24 no sofrirà condemnació, sinó que ha  passat de mort a vida. 25 En veritat, en  
Jn 8,59 s’ocultà e isqué del temple havent  passat pel mig d’ells, i així se n’anà.  
Ac 9,23 és lo Cristo. 23 I després d’haver  passat molts dies, los jueus se juntaren  
Ac 17,1  en l’Areopago. 1 I quan hagueren  passat per Amfípolis i Apolònia, arribaren 
Ac 27,5  vents eren contraris. 5 I havent  passat la mar de Cilícia i de Pamfília,  
Ac 27,9  la navegació, per quan era ja  passat lo dejuni, Pau los amonestava 10  
Ac 27,21  de salvar-nos. 21 I havent  passat molt temps sens menjar, s’alçà  
Ac 28,11 en un barco d’Alexandria que havia  passat l’hivern en l’isla i tenia per  
2Co 8,10  formàreu lo designi des de l’any  passat. 11 Doncs ara compliu-ho, per a  
2Co 9,2  Acaia està prompta des de l’any  passat, i vostre zel ha incitat a molts. 3 
Ef 2,3  també tots nosaltres en temps  passat, segons nostres desigs carnals,  
Flm 11  en cadenes, 11 lo qui en temps  passat te fou inútil, mes ara és útil a tu 
1Pe 4,3  basta per aquestos que en lo temps  passat hagen complert la voluntat dels  
1Jn 3,14  14 Nosaltres coneixem que havem  passat de mort a vida en què amam als  
Ap 20,5  entraren en vida fins que hagueren  passat los mil anys. Aquesta és la primera 
Lc 4,17  I quan obrí lo llibre, trobà lo  passatge en què estava escrit: 18 «L’  
Ac 8,32 pujàs i s’assentàs ab ell. 32 I el  passatge de l’Escriptura que llegia era  
Lc 4,2  I en aquells dies no menjà res,  passats los quals tingué fam. 3 I li digué 
Ac 7,30  a on engendrà dos fills. 30 »I  passats quaranta anys, se li aparegué en  
Ac 14,15 ha en ells. 15 Lo qui en los sigles  passats ha permès a tots los gentils anar  
Ac 21,5  que no pujàs a Jerusalem. 5 I  passats aquestos dies isquérem d’allí,  
Ac 25,13  al Cèsar? Aniràs al Cèsar. 13 I  passats alguns dies, lo rei Agripa i  
Ac 28,17  un soldat que el custodiava. 17 I  passats tres dies convocà Pau als  
Rm 3,25  per la remissió dels pecats  passats, 26 en la paciència de Déu per a  
Rm 16,25  del misteri ocult des dels sigles  passats, 26 lo qual ara s’ha descobert  
Mt 18,31  altres criats companys seus lo que  passava, se contristaren en extrem, i  
Mt 20,30  a la vora del camí oïren que Jesús  passava i començaren a cridar dient:  
Mc 15,21  -lo. 21 I compeliren a un que  passava, anomenat Simó Cirineu, pare d’  
Lc 17,11  succeí que, anant ell a Jerusalem,  passava per mig de la Samària i de la  
Lc 18,36 36 I oint lo tropell de la gent que  passava, preguntà què era allò. 37 I li  
Lc 18,37  37 I li digueren que Jesús Nazaret  passava per allí. 38 I se posà a cridar  
Lc 19,1  i venent. 1 I havent Jesús entrat,  passava per Jericó. 2 I veus aquí un home, 
Lc 23,48  a est espectacle i veia lo que  passava, se’n tornà pegant-se cops al  
Jn 1,36  deixebles. 36 I mirant a Jesús que  passava, digué: –Veus aquí l’anyell de  
Ac 21,2  2 I havent trobat una barca que  passava a Fenícia, entràrem en ella i ens  
He 9,9  9 Lo qual era figura de lo que  passava en aquell temps, en què s’oferien 
Mt 27,39  altre a l’esquerra. 39 I los que  passaven lo blasfemaven, movent sos caps  
Mt 27,54 vist lo terratrèmol i les coses que  passaven, s’atemorisaren molt i deien:  
Mc 15,29  entre los malvats.» 29 I els que  passaven blasfemaven d’ell, movent sos  
Ac 17,21  els forasters que residien allí no  passaven lo temps en res més que en contar 
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Mc 11,27  a Jerusalem. I mentres estava  passejant ell en lo temple, se li  
Lc 20,46  -vos dels escribes, que amen lo  passejar-se ab vestidures llargues i  
Jn 10,23  i era en hivern. 23 I Jesús se  passejava en lo temple, en lo pòrtic de  
He 6,1 rudiments de la doctrina de Cristo,  passem a coses més perfetes, no posant de  
Mc 4,35  havent-se fet tard, los digué:  –Passem a l’altra banda. 36 I després d’ 
Lc 8,22 deixebles en una barca i els digué:  –Passem a l’altra banda de l’estany. I  
Lc 10,7 és lo treballador de son salari. No  passeu de casa en casa. 8 »I en qualsevol  
Lc 12,11  magistrats i a les potestats, no  passeu cuidado de lo que haveu de dir o  
Mt 5,18  en veritat vos dic que, fins que  pàssia lo cel i la terra, no passarà de la 
Mt 26,39 i dient: –Pare meu, si és possible,  pàssia de mi aquest calze. Emperò no com  
1Co 7,36  per sa filla donzella que ella  pàssia la flor de sa edat, i que és  
1Co 16,5  mi. 5 I jo vindré a vosaltres quan  pàssia per la Macedònia; puix jo passaré  
Lc 16,17 a pura força. 17 I més fàcil és que  pàssien lo cel i la terra, que no que  
Mc 8,Tit confessa per Messies. Los revela sa  passió i mort; reprèn a Pere i los anima a 
Mc 14,Tit  14,Tit Capítol XIV Principi de la  passió de Jesús. Última cena i institució  
Lc 22,15  aquesta pasqua antes de ma  passió! 16 Perquè vos dic que ja no  
Ac 1,3  se mostrà viu també després de sa  passió ab moltes proves, apareixent-se  
He 2,9  un poc menor que els àngels per la  passió de mort, coronat d’honra i glòria, 
He 2,10  la salvació d’ells per medi de la  passió. 11 Perquè lo qui santifica i los  
1Pe 5,1  ancià com ells, i testimoni de la  passió de Cristo, i participant de la  
Lc 9,Tit  de Jesús. Cura d’un llunàtic.  Passió predita. Disputa dels apòstols  
Lc 13,Tit del llevat. Los pocs que se salven.  Passió predita. Jerusalem, homicida dels  
Jn 19,Tit  era un lladre. 19,Tit Capítol XIX  Passió, mort i sepultura de Jesús. 1  
Rm 1,26 Amén. 26 Per això Déu los entregà a  passions ignominioses, puix fins les dones 
2Tm 3,6  que són arrastrades de diferents  passions, 7 que sempre estan aprenent i  
Jm 4,Tit  i altres mals que causen les  passions desenfrenades. Devem evitar la  
Jm 4,3 demanau mal, per a safisfer vostres  passions. 4 Adúlteros, ¿no sabeu que l’  
1Pe 4,2 estar en la carn no el visca en les  passions dels homes, sinó en la voluntat  
Jud 16 malcontents, que caminen segons ses  passions, i sa boca parla coses de  
Mt 5,41 que t’oblíguia a anar carregat mil  passos, vés ab ell altres dos mil. 42 Al  
Lc 1,79 de la mort, per a encaminar nostres  passos en lo camí de la pau. 80 I l’  
1Te 3,11 Senyor Jesucrist, encamínia nostres  passos a vosaltres. 12 I el Senyor faça  
He 12,13  los genolls enflaquits; 13 i donau  passos drets ab vostres peus», a fi de que 
1Pe 2,21  un exemple per a què seguíssem sos  passos; 22 «lo qual no pecà, ni fou trobat 
Rm 9,21  l’oller de fer d’una mateixa  pasta un vas per a honra, i altre per a  
1Co 5,6  un poc de llevat fermenta tota la  pasta? 7 Netejau, doncs, lo llevat vell,  
1Co 5,7  lo llevat vell, per a què siau una  pasta nova, com que sou sens llevat.  
Ga 5,9  Un poc de llevat fa llevar tota la  pasta. 10 I confio de vosaltres en lo  
Mt 9,36  i decaiguda, com ovelles sens  pastor. 37 Llavors diu a sos deixebles:  
Mt 18,Tit  fraterna. Paràbola del bon  pastor. Sobre la potestat de perdonar  
Mt 25,32  los uns dels altres, així com lo  pastor separa les ovelles dels cabrits. 33 
Mt 26,31  nit. Puix escrit està: “Feriré al  pastor, i s’esgarriaran les ovelles del  
Mc 6,34  eren com ovelles que no tenen  pastor. I començà a ensenyar-los moltes  
Mc 14,27  mi, perquè està escrit: “Feriré al  pastor, i s’esgarriaran les ovelles.” 28  
Jn 10,Tit  10,Tit Capítol X Paràbola del bon  pastor. Va Jesús al temple en lo dia de la 
Jn 10,2  qui entra per la porta, és lo  pastor de les ovelles. 3 A est és a qui lo 
Jn 10,11 ab més abundància. 11 »Jo só lo bon  pastor. Lo bon pastor sacrifica la vida  
Jn 10,11  11 »Jo só lo bon pastor. Lo bon  pastor sacrifica la vida per ses ovelles.  
Jn 10,12 12 Mes lo mercenari, i lo qui no és  pastor, i del qual no són pròpies les  
Jn 10,14  en les ovelles. 14 »Jo só lo bon  pastor, i conec mes ovelles, i elles me  
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Jn 10,16  i se’n farà un sol ramat i un sol  pastor. 17 »Per això mon Pare m’ama,  
He 13,20  d’entre els morts al gran  pastor de les ovelles, nostre Senyor  
1Pe 2,25  mes ara vos haveu retornat al  pastor i bisbe de vostres ànimes. 3,Tit  
Mt 8,33  ofegats en les aigües. 33 I los  pastors fugiren, i arribant a la ciutat,  
Lc 2,Tit  És anunciat per los àngels als  pastors i és circuncidat al vuitè dia.  
Lc 2,8 ells en la posada. 8 I hi havia uns  pastors en aquella comarca que estaven  
Lc 2,15  se retiraren d’ells al cel, los  pastors se deien uns a altres: –Anem fins  
Lc 2,18  coses que els havien referit los  pastors. 19 Emperò Maria guardava totes  
Lc 2,20 meditant-les en son cor. 20 I els  pastors se’n tornaren, glorificant i  
Lc 8,34  estany i s’ofegaren. 34 Quan los  pastors vegeren lo que havia succeït,  
Ef 4,11 a altres, evangelistes; i a altres,  pastors i doctors; 12 per a la perfecció  
1Pe 5,4  4 I quan aparega lo príncep dels  pastors, rebreu corona de glòria que no s’ 
Jn 10,9  i entrarà, i eixirà, i trobarà  pastura. 10 Lo lladre no ve sinó per a  
Mt 8,30  30 I no molt lluny d’ells estava  pasturant una gran ramada de porcs. 31 I  
Mc 5,11 d’aquella terra. 11 Estava llavors  pasturant en aquell lloc una ramada gran  
Lc 8,32  anar a l’abisme. 32 I estava allí  pasturant en la muntanya una gran ramada  
Mc 5,14 s’ofegaren. 14 I els que els feien  pasturar fugiren i ho contaren en la  
Ac 21,1  següent a Rodes, i des d’allí a  Pàtara. 2 I havent trobat una barca que  
Mt 11,12 Baptista fins ara, lo Regne del cel  pateix violència, i los violents l’  
Mt 17,14  ’s de mon fill, que és llunàtic i  pateix cruelment. Puix moltes vegades cau  
1Co 12,26 per l’altre. 26 I que si un membre  pateix, tots los membres pateixen ab ell;  
1Co 12,26  un membre pateix, tots los membres  pateixen ab ell; o si un membre és honrat, 
He 4,13  i totes les coses estan desnuses i  patents als ulls d’aquell de qui  
2Co 2,Tit  de la Iglésia i, ab indulgència  paternal i autoritat apostòlica, en nom de 
Lc 9,22  –És precís que el Fill de l’home  patesca moltes coses, i que sia despreciat 
Lc 17,25 25 Emperò abans és menester que ell  patesca molt i que sia reprovat d’aquesta 
1Pe 4,15  vosaltres és glorificat. 15 Mes no  patesca ningú de vosaltres com un  
Mt 26,69  Pere estava defora en lo  pati, i se li acercà una sirventa dient:  
Mc 14,66  66 I estant Pere a baix en lo  pati, arribà una de les criades del sumo  
Mc 14,68 dius. I se n’isqué fora davant del  pati, i el gall cantà. 69 I novament veent 
Lc 22,55  55 I havent encès foc enmig del  pati, i estant-se ells al rodador, també 
Ac 12,13  13 I trucant ell a la porta del  pati, una minyona anomenada Rode isqué a  
Ap 11,2  als que adoren en ell. 2 Emperò lo  pati que està fora del temple, deixa’l i  
He 5,8  que Fill de Déu, per les coses que  patí aprengué obediència. 9 I així fet  
He 13,12  a santificar al poble per sa sang,  patí fora del portal. 13 Eixim, doncs,  
Mt 9,20  20 I veus aquí una dona que  patia d’un fluix de sang dotze anys  
Mc 5,25  i l’oprimien. 25 I una dona que  patia un fluix de sang dotze anys havia 26 
Lc 4,38 en casa de Simó. I la sogra de Simó  patia una gran febre, i li suplicaren per  
Lc 8,43  la multitud. 43 I certa dona que  patia d’un fluix de sang dotze anys feia  
Rm 8,17  i cohereus de Cristo, ab tal que  patiam ab ell, per a què siam també  
Mc 1,34  a la porta. 34 I curà a molts que  patien de diferents mals, i llançà molts  
Mc 3,10 a molts, de manera que tots los que  patien d’algun mal s’abalaçaven a ell  
1Co 4,11  11 Fins a l’hora present  patim fam i set, i anam nusos, i som  
2Co 1,6  de les mateixes afliccions que  patim nosaltres també. 7 De manera que  
2Co 4,8  de Déu i no de nosaltres. 8 En tot  patim tribulacions, mes no ens acongoixam; 
2Tm 2,12  ab ell, viurem també ab ell. 12 Si  patim, regnarem també ab ell. Si nosaltres 
1Pe 2,19  respecte a Déu sofreix molèsties,  patint injustament. 20 Perquè, quina  
1Pe 2,23  lo qual, essent maleït, no maleïa;  patint, no amenaçava, sinó que s’entregà  
Mt 17,12  els plagué. Així també faran ells  patir al Fill de l’home. 13 Aleshores  
Mc 9,11  del Fill de l’home, que ha de  patir molt i ser despreciat. 12 Emperò jo  
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Lc 15,14  fam en aquella terra, i començà a  patir misèria. 15 Llavors se n’anà i s’  
Ac 26,23  succeir: 23 que el Cristo havia de  patir, que havia de ser lo primer que  
Ga 6,12 a circumcidar-vos solament per no  patir ells la persecució de la creu de  
Fl 4,12  sofrir fam, a tenir abundància i a  patir misèria. 13 Tot ho puc en Cristo,  
He 9,26 altra manera li hauria estat precís  patir moltes vegades des de la fundació  
Jm 5,17  semblant a nosaltres, subjecte a  patir; féu oració per a què no plogués  
1Pe 4,Tit  i diu que devem alegrar-nos de  patir per amor de Cristo. 1 Havent, doncs, 
Ap 2,10  d’aquestes coses que has de  patir. Vet aquí lo diable n’ha de ficar  
Mt 26,31  Jesús los digué: –Tots vosaltres  patireu escàndol en mi aquesta nit. Puix  
Ac 3,18  tots los profetes: que son Cristo  patiria. 19 Arrepentiu’s, doncs, i  
Mc 8,31 que convenia que el Fill de l’home  patís molt, i que fos despreciat per los  
Lc 24,26  ¿no era menester que el Cristo  patís aquestes coses i entràs així en sa  
Lc 24,46  i així era menester que el Cristo  patís i que ressuscitàs d’entre los morts 
Ac 17,3 mostrant que havia estat precís que  patís Cristo i ressuscitàs d’entre els  
1Pe 4,16  los negocis d’altre. 16 Emperò si  patís com a cristià, no s’avergonyesca,  
Lc 13,2  que tots los galileus per haver  patit tals coses? 3 Vos dic que no. Emperò 
1Te 2,2  fou vana; 2 ans bé, havent primer  patit i estat afrontats, com sabeu, en  
1Pe 4,1  de Cristo. 1 Havent, doncs, Cristo  patit per nosaltres en la carn, armau-  
1Pe 5,10 sa eterna glòria, després que hajau  patit un poc, vos perfecciónia,  
Jn 16,22 lo món. 22 I vosaltres, al present,  patiu en veritat tristeses, mes jo tornaré 
Fl 1,29  sols que cregau en ell, sinó que  patiu també per amor d’ell, 30 tenint lo  
2Te 1,5  de Déu, per amor del qual també  patiu. 6 Suposat que és just davant de Déu 
1Pe 3,14  si abraçau lo bé? 14 I també si  patiu alguna cosa per amor de la justícia, 
Ap 1,Tit  Sant Joan, desterrat en l’isla de  Patmos, escriu per mandato de Déu la  
Ap 1,9  estiguí en una isla que s’anomena  Patmos, per la paraula de Déu i per lo  
Mt 13,Tit de peixos. Profeta sens honra en sa  pàtria. 1 En aquell dia, eixint Jesús de  
Mt 13,54 se n’anà d’allí. 54 I vingué a sa  pàtria i els instruïa en les sinagogues d’ 
Mt 13,57 hi ha profeta sens honor sinó en sa  pàtria i en sa casa. 58 I no féu allí  
Mc 6,Tit  VI Jesús obra pocs miracles en sa  pàtria, castigant així sa incredulitat.  
Mc 6,1  eixit d’allí, se n’anà a sa  pàtria, i el seguien sos deixebles. 2 I  
Mc 6,4  ha profeta sens honra, sinó en sa  pàtria, i en sa casa, i entre sos parents. 
Lc 4,23  fes-les aquí també en ta  pàtria.” 24 I deia: –En veritat vos dic  
Lc 4,24  ningun profeta és ben rebut en sa  pàtria. 25 Certament vos dic que en los  
Jn 4,44  que un profeta no és honrat en sa  pàtria. 45 Arribat, doncs, a la Galilea,  
He 11,14  tals coses declaren que cerquen  pàtria. 15 I si algú d’ells s’hagués  
Ac 2,29  parlar-vos ab llibertat del  patriarca David, que morí i fou sepultat,  
He 7,4 gran era aquest home, a qui fins lo  patriarca Abraham donà lo delme de les  
Ac 7,8  a Jacob, i Jacob, als dotze  patriarques. 9 »I els patriarques, moguts  
Ac 7,9  als dotze patriarques. 9 »I els  patriarques, moguts d’enveja, vengueren a 
He 10,34  vostres béns, coneixent que teniu  patrimoni més exceŀlent i durader en lo  
Ac 27,11  donava més crèdit al pilot i al  patró del barco que a lo que deia Pau. 12  
Rm 16,23  lo Senyor. 23 Vos saluda Gai, mon  patró, i tota la iglésia. Vos saluden  
He 8,5  faces totes les coses segons lo  patró que et fou mostrat en la muntanya.»  
Rm 16,14  a Asincrit, a Flegont, a Hermas, a  Patrobas, a Hermes, i als germans que  
Mt 10,12  una casa, saludau-la dient: “La  pau sia en aquesta casa.” 13 I si la tal  
Mt 10,13  13 I si la tal fos digna, vostra  pau vindrà sobre ella. Emperò si no ho  
Mt 10,13  ella. Emperò si no ho fos, vostra  pau retornarà a vosaltres. 14 I tot aquell 
Mt 10,34  34 »No penseu que vinga a posar  pau sobre la terra: no he vingut a posar  
Mt 10,34  la terra: no he vingut a posar la  pau, sinó l’espasa. 35 Puix he vingut a  
Mc 5,34  ta fe t’ha curat. Vés-te’n en  pau i sies sana de ta plaga. 35 Estava  
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Mc 9,49  Teniu sal en vosaltres, i guardau  pau entre vosaltres. 10,Tit Capítol X  
Lc 1,79  nostres passos en lo camí de la  pau. 80 I l’infant creixia i se  
Lc 2,14 a Déu en les altures, i en la terra  pau, i als homes bona voluntat. 15 I  
Lc 2,29 digué: 29 –Ara, Senyor, despediu en  pau a vostre servo, conforme a vostra  
Lc 7,50 –Ta fe t’ha salvat. Vés-te’n en  pau. 8,Tit Capítol VIII Paràbola del  
Lc 8,48  ta fe t’ha salvat. Vés-te’n en  pau. 49 Encara no havia acabat de parlar,  
Lc 10,5  que entreu, dieu abans de tot: “La  pau sia en aquesta casa.” 6 I si hi hagués 
Lc 10,6  si hi hagués allí algun fill de la  pau, descansarà vostra pau sobre d’ell; i 
Lc 10,6  fill de la pau, descansarà vostra  pau sobre d’ell; i si no, se’n tornarà a 
Lc 11,21  armat guarda sa casa, estan en  pau totes les coses que ell posseeix. 22  
Lc 12,51  51 ¿Pensau que he vingut a posar  pau en la terra? Vos dic que no, ans bé  
Lc 14,32  lluny, demanant-li tractats de  pau. 33 »Per lo tant, qualsevol de  
Lc 19,42  donat, lo que pot procurar-te la  pau! Emperò ara està escondit de tos ulls. 
Lc 24,36  enmig d’ells i els digué: –La  pau sia ab vosaltres; só jo, no temau. 37  
Jn 14,27  tot lo que us he dit. 27 »La  pau vos deixo, la pau meva vos dono; no us 
Jn 14,27 us he dit. 27 »La pau vos deixo, la  pau meva vos dono; no us la dono jo com la 
Jn 16,33 dit aquestes coses per a què tingau  pau en mi. En lo món tindreu que sofrir  
Jn 20,19 -se al mig d’ells, los digué: –La  pau sia ab vosaltres. 20 I després d’  
Jn 20,21  Senyor. 21 I els tornà a dir: –La  pau sia ab vosaltres. Com lo Pare m’ha  
Jn 20,26  enmig d’ells i els digué: –La  pau sia ab vosaltres. 27 Després diu a  
Ac 7,26  se’ls presentà i els posà en  pau dient: »–Barons, sou germans, per què  
Ac 9,31  31 La Iglésia, tenint llavors  pau en tota la Judea, i Galilea, i  
Ac 10,36  fills d’Israel, anunciant-los  pau per Jesucrist (aquest és lo Senyor de  
Ac 12,20 era camarer del rei, solicitaren la  pau, perquè les terres d’ells estaven  
Ac 15,33  los germans los despediren en  pau als que els havien enviat. 34 Silas,  
Ac 16,36  doncs, eixiu ara i anau’s-en en  pau. 37 Emperò Pau los digué: –Ells nos  
Rm 1,7  sants: gràcia a vosaltres i  pau de Déu nostre Pare i del Senyor  
Rm 2,10 del grec. 10 Emperò glòria, honra i  pau a tots los que obren bé, al jueu  
Rm 3,17  17 No conegueren la senda de la  pau. 18 No hi ha temor de Déu davant de  
Rm 5,1  doncs, per la fe, tingam  pau ab Déu mediant nostre Senyor  
Rm 8,6  la prudència de l’Esperit és  pau i vida. 7 Perquè la sabiduria de la  
Rm 10,15  que prediquen l’evangeli de  pau, d’aquells que anúncien coses bones!» 
Rm 12,18 en quant està de vostra part, teniu  pau ab tothom. 19 Amats meus, no us vengeu 
Rm 14,17 és menjar i beure, sinó justícia, i  pau, i goig en l’Esperit Sant. 18 I qui  
Rm 14,19  les coses que contribueixen a la  pau i observem les que poden servir a  
Rm 15,13  lo Déu d’esperança de tot goig i  pau en la creència, per a què abundeu en  
Rm 15,33  junt ab vosaltres. 33 Lo Déu de  pau, doncs, sia ab vosaltres tots. Amén.  
Rm 16,20  en lo mal. 20 I el Déu de la  pau destròssia quant antes a Satanàs baix  
1Co 1,3  nosaltres: 3 gràcia a vosaltres i  pau de part de Déu nostre Pare i del  
1Co 7,15  tals coses; i Déu nos ha cridat a  pau. 16 Perquè, ¿saps tu, muller, si  
1Co 14,Tit  del proïsme. Déu és un Déu de  pau. Les dones deuen callar en la Iglésia. 
1Co 14,33  no és autor de dissensió, sinó de  pau, així com jo ensenyo en totes les  
1Co 16,11  ningú, ans bé acompanyau-lo en  pau per a què vinga a mi, puix l’espero  
2Co 1,2  Acaia. 2 Gràcia sia a vosaltres i  pau, de Déu nostre Pare i del Senyor  
2Co 13,11  siau d’un mateix ànimo, viviu en  pau, i serà ab vosaltres lo Déu de pau i  
2Co 13,11  pau, i serà ab vosaltres lo Déu de  pau i caritat. 12 Saludau-vos uns a  
Ga 1,3  de Galàcia. 3 Gràcia a vosaltres i  pau, de part de Déu Pare i de nostre  
Ga 5,22  de l’Esperit és caritat, goig,  pau, paciència, benignitat, bondat,  
Ga 6,16  seguesquen aquesta regla, vinga la  pau i la misericòrdia, i sobre l’Israel  
Ef 1,2  Jesús. 2 Gràcia sia a vosaltres i  pau, de Déu, nostre Pare, i del Senyor  
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Ef 2,14  de Cristo. 14 Perquè ell és nostra  pau, lo qui ha fet dels dos un sol poble,  
Ef 2,15  dels dos, un sol home nou, fent la  pau, 16 i per a reconciliar-los ab Déu  
Ef 2,17 en si mateix. 17 I vingué i predicà  pau a vosaltres que estàveu lluny, i pau  
Ef 2,17  a vosaltres que estàveu lluny, i  pau als que estaven prop. 18 Perquè, per  
Ef 4,3  de l’Esperit en lo vincle de la  pau. 4 Hi ha un cos i un Esperit, així com 
Ef 6,15  ab la preparació de l’evangeli de  pau. 16 Sobretot, prenent l’escut de la  
Fl 1,2  i diaques: 2 gràcia a vosaltres i  pau de Déu nostre Pare i del Senyor  
Fl 4,7  a Déu vostres peticions. 7 I la  pau de Déu, que sobrepuja a tot  
Fl 4,9  en mi, això feu; i el Déu de la  pau serà ab vosaltres. 10 M’he regositjat 
Col 1,3  en Colossi. 3 Gràcia a vosaltres i  pau de part de Déu, nostre Pare, i de  
Col 1,20  tota plenitud. 20 I havent fet la  pau per medi de la sang de sa creu, per a  
Col 3,15  15 I triúmfia en vostres cors la  pau de Cristo, a la que fóreu també  
1Te 1,2  Jesucrist. 2 Gràcia a vosaltres i  pau de part de Déu nostre Pare i del  
1Te 5,3  lladre de nit. 3 Perquè quan diran  pau i seguretat, llavors la repentina  
1Te 5,13  de caritat per sa obra, i teniu  pau ab ells. 14 Vos pregam també, germans, 
1Te 5,23  de mal. 23 I el mateix Déu de  pau vos santifíquia en tot, per a què tot  
2Te 1,2  2 Gràcia sia a vosaltres i  pau de part de Déu, nostre Pare, i del  
2Te 3,16  germà. 16 I el mateix Senyor de la  pau vos dónia pau sempre i en totes parts. 
2Te 3,16  mateix Senyor de la pau vos dónia  pau sempre i en totes parts. Lo Senyor sia 
1Tm 1,2  en la fe. Gràcia, misericòrdia i  pau de part de Déu Pare i de nostre Senyor 
2Tm 1,2  fill: gràcia, misericòrdia i  pau de part de Déu Pare i de nostre Senyor 
2Tm 2,22  fe, l’esperança, la caritat i la  pau ab aquells que invoquen al Senyor ab  
Tt 1,4  comuna, sia gràcia, misericòrdia i  pau de Déu Pare i de Jesucrist, salvador  
Flm 3  en ta casa: 3 gràcia a vosaltres i  pau de part de Déu nostre Pare i del  
He 7,2 d’això rei de Salem, que és rei de  pau. 3 Sens pare, sens mare, sens  
He 11,31 los incrèduls, rebent als espies en  pau. 32 I què més diré, encara? Perquè me  
He 12,14  ans bé sia curat. 14 Seguiu la  pau ab tots i la santedat, sens la qual  
He 13,20  sia restituït. 20 I el Déu de la  pau, que per la sang del Testament etern  
Jm 2,16  digués algú de vosaltres: «Anau en  pau, escalfau’s i assaciau’s», i no els  
Jm 3,18 I el fruit de justícia se sembra en  pau per aquells que fan pau. 4,Tit Capítol 
Jm 3,18  sembra en pau per aquells que fan  pau. 4,Tit Capítol IV Discòrdies i altres  
1Pe 1,2  ab la sang de Jesucrist: gràcia i  pau vos sia multiplicada. 3 Beneït sia lo  
1Pe 3,11 Desviïs del mal i òbria bé, búsquia  pau i vaja detràs d’ella. 12 Puix lo  
1Pe 5,14  als altres ab bes de caritat. Sia  pau a tots vosaltres, los que sou en  
2Pe 1,2  i salvador Jesucrist: 2 gràcia i  pau complerta sia a vosaltres en lo  
2Pe 3,14  procurau ser trobats per ell en  pau, sens màcula i irreprensibles. 15 I  
2Jn 3  sia ab vosaltres, misericòrdia i  pau de Déu Pare i de Jesucrist, Fill del  
3Jn 14  breu, i parlarem boca a boca. Sia  pau ab tu. Te saluden los amics. Saluda a  
Jud 2  en Jesucrist. 2 Misericòrdia, i  pau, i caritat complerta sia ab vosaltres. 
Ap 1,4 ha en l’Àsia. Gràcia a vosaltres i  pau d’aquell que és, i que era, i que ha  
Ap 6,4  sobre ell, per a què tragués la  pau de la terra, i que es matassen los uns 
Lc 19,38  lo rei que ve en nom del Senyor.  Pau en lo cel i glòria en les altures! 39  
Ac 13,Tit  del procònsol Sèrgio Paulo. Sant  Pau predica en Antioquia de Pisídia:  
Ac 13,9  la fe. 9 Mes Saulo, anomenat també  Pau, ple de l’Esperit Sant, fixant en ell 
Ac 13,13  -se fet a la vela des de Pafo,  Pau i los que eren ab ell vingueren a  
Ac 13,16  al poble, parlau. 16 I alçant-se  Pau, i fent ab la mà senyal de silenci,  
Ac 13,43  temerosos de Déu, seguiren a  Pau i a Bernabé, los quals ab ses raons  
Ac 13,45  contradeien les coses que deia  Pau. 46 Llavors Pau i Bernabé los digueren 
Ac 13,46  les coses que deia Pau. 46 Llavors  Pau i Bernabé los digueren ab gran  
Ac 13,50  i mogueren una persecució contra  Pau i Bernabé, i els expeŀliren de sos  
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Ac 14,Tit Sant. 14,Tit Capítol XIV Miracle de  Pau i Bernabé. Lo que sofriren en Iconi i  
Ac 14,8  sentat. 8 Aquest oigué predicar a  Pau, lo qual, fixant en ell los ulls i  
Ac 14,10 10 I les gents, quan vegeren lo que  Pau havia fet, alçaren sa veu i digueren  
Ac 14,11  anomenaven a Bernabé, Júpiter, i a  Pau, Mercuri, perquè est era lo qui  
Ac 14,13  ho oigueren los apòstols Bernabé i  Pau, rompent ses túniques saltaren enmig  
Ac 14,18  al poble, i apedregant a  Pau lo tragueren arrastrant fora de la  
Ac 15,Tit  la Llei. Judes i Silas, profetes.  Pau i Bernabé se separen. 1 I vingueren  
Ac 15,2  una gran dissensió i disputa de  Pau i Bernabé contra ells, i se resolgué  
Ac 15,2  contra ells, i se resolgué que  Pau i Bernabé i alguns dels altres  
Ac 15,12 multitud i escoltaven a Bernabé i a  Pau, que els contaven quant grans senyals  
Ac 15,22  ells i enviar-los a Antioquia ab  Pau i Bernabé: a Judes per sobrenom  
Ac 15,25  ab nostres molt amats Bernabé i  Pau, 26 homes que han exposat ses vides  
Ac 15,35  se’n tornà sol a Jerusalem. 35 I  Pau i Bernabé s’estaven en Antioquia,  
Ac 15,36  36 I al cap d’alguns dies digué  Pau a Bernabé: –Tornem a visitar als  
Ac 15,38 que tenia per sobrenom Marc. 38 Mes  Pau creia que no devia portar-se-l’  
Ac 15,40 portat a Marc, navegà a Xipre. 40 I  Pau, havent elegit a Silas, partí  
Ac 16,Tit  i dels ancians. 16,Tit Capítol XVI  Pau en Listra. Circumcida a Timoteu i se  
Ac 16,Tit  a Filipos. Conversió de Lídia.  Pau i Silas són assotats, posats a la  
Ac 16,3 que estaven en Listra i en Iconi. 3  Pau volgué que est anàs ab ell, i el  
Ac 16,9  9 I una visió de nit s’aparegué a  Pau: i estant de peus un home de  
Ac 16,14 a què atengués a les coses que deia  Pau. 15 I quan fou batejada ella i sa  
Ac 16,17 amos endevinant. 17 Ella, seguint a  Pau i a nosaltres, donava veus dient:  
Ac 16,18  havia molts dies que feia això; i  Pau, enfadant-se, se girà i digué a l’  
Ac 16,19 esperança del seu guany, agafaren a  Pau i a Silas, i els portaren al tribunal  
Ac 16,25 Emperò a mitjanit, posats en oració  Pau i Silas, alabaven a Déu, i els que  
Ac 16,28 presos s’havien escapat. 28 Emperò  Pau clamà en alta veu dient: –No et faces  
Ac 16,29  i tremolant se llançà als peus de  Pau i de Silas. 30 I traent-los fora los 
Ac 16,36  l’escarceller donà avís d’això a  Pau dient: –Los magistrats han enviat  
Ac 16,37  i anau’s-en en pau. 37 Emperò  Pau los digué: –Ells nos han assotat  
Ac 17,Tit  i partiren. 17,Tit Capítol XVII  Pau converteix als de Tessalònica. És  
Ac 17,2 hi havia una sinagoga de jueus. 2 I  Pau, segons tenia de costum, entrà en ella 
Ac 17,4  d’ells cregueren i se juntaren ab  Pau i ab Silas, com també una gran  
Ac 17,10  immediatament enviaren de nit a  Pau i a Silas a Berea, i quan arribaren  
Ac 17,13  jueus de Tessalònica saberen que  Pau havia predicat també en Berea la  
Ac 17,14 germans immediatament feren eixir a  Pau per a què anàs envers lo mar; emperò  
Ac 17,15  allí. 15 I els que acompanyaven a  Pau lo conduïren fins a Atenes, i després  
Ac 17,16 ell, se n’anaren. 16 I mentres que  Pau los aguardava en Atenes, son esperit  
Ac 17,22  en contar o escoltar novedats. 22  Pau, doncs, posat dret enmig de l’  
Ac 17,33 ocasió t’oirem sobre això. 33 Així  Pau isqué del mig d’ells. 34 No obstant,  
Ac 18,Tit  18,Tit Capítol XVIII Fruit que féu  Pau en Corinto. És acusat al procònsol.  
Ac 18,1  i Aquila. 1 Després d’això, isqué  Pau d’Atenes i se n’anà a Corinto. 2 I  
Ac 18,5  hagueren vingut de Macedònia,  Pau, estimulat de l’Esperit, testificava  
Ac 18,9  batejats. 9 I digué lo Senyor a  Pau de nit en una visió: –No témies, ans  
Ac 18,12  jueus s’alçaren tots a una contra  Pau i el conduïren al tribunal 13 dient:  
Ac 18,14  a Déu contra la Llei. 14 I com  Pau començàs a obrir sa boca, digué Gàlio  
Ac 18,18  fes cas d’estes coses. 18 Emperò  Pau, que havia permanescut allí encara per 
Ac 19,Tit lo Cristo. 19,Tit Capítol XIX Torna  Pau a Èfeso i bateja a vàrios que solament 
Ac 19,1 succeí que estant Apolo en Corinto,  Pau, després d’haver atravessat les  
Ac 19,4  –En lo baptisme de Joan. 4 I  Pau digué: –Joan batejà certament ab lo  
Ac 19,6  del Senyor Jesús. 6 I havent-los  Pau imposat les mans, vingué sobre d’ells 
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Ac 19,11  miracles extraordinaris per mà de  Pau, 12 de manera que aplicaven als  
Ac 19,13 dient: –Jo us conjuro per Jesús que  Pau predica. 14 I els que feien això eren  
Ac 19,15 i digué: –Conec a Jesús i sé qui és  Pau, mes vosaltres, qui sou? 16 I l’home  
Ac 19,21  complertes aquestes coses, proposà  Pau en esperit anar a Jerusalem  
Ac 19,26  retrau ab ses persuasions aquest  Pau a molta gent dient que no són déus los 
Ac 19,29 i a Aristarc, macedonis companys de  Pau. 30 I volent Pau presentar-se al  
Ac 19,30  companys de Pau. 30 I volent  Pau presentar-se al poble, los deixebles 
Ac 20,Tit  la reunió. 20,Tit Capítol XX  Pau, després d’haver recorregut la  
Ac 20,Tit a on ressuscita a Eutic. Plàtica de  Pau en Milet. 1 I després que cessà l’  
Ac 20,1  que cessà l’alborot, convocant  Pau als deixebles i fent-los una  
Ac 20,7  juntat per a partir lo pa,  Pau, que havia de marxar al dia següent,  
Ac 20,9 i caigué en una profunda son. I com  Pau predicàs per llarg temps, vençut de la 
Ac 20,10  a baix, i l’alçaren mort. 10 I  Pau baixà i se reclinà sobre ell, i  
Ac 20,13 i anàrem a Asson per a rebre allí a  Pau, puix així ell ho havia disposat  
Ac 20,16  vinguérem a Milet. 16 Perquè  Pau s’havia proposat navegar més allà d’ 
Ac 20,37  tots; i tirant-se al coll de  Pau, lo besaven, 38 afligits en gran  
Ac 21,Tit barca. 21,Tit Capítol XXI Viatge de  Pau a Jerusalem. Lo profeta Àgabo li  
Ac 21,4  allí set dies; los quals deien a  Pau, per medi de l’Esperit, que no pujàs  
Ac 21,11 a nosaltres, prengué lo cenyidor de  Pau i, lligant-se los peus i les mans,  
Ac 21,13  no pujàs a Jerusalem. 13 Llavors  Pau respongué dient: –Què feu plorant i  
Ac 21,18  bona voluntat. 18 I al dia següent  Pau entrà ab nosaltres en casa de Jaume, a 
Ac 21,26  i de fornicació.” 26 Llavors  Pau, havent pres aquells homes, purificat  
Ac 21,29  a Tròfim d’Èfeso i cregueren que  Pau l’havia entrat en lo temple. 30 I es  
Ac 21,30  amotinà tot lo poble. I prenent a  Pau, lo tragueren arrastrant fora del  
Ac 21,32  soldats, cessaren de maltractar a  Pau. 33 Llavors, arribant lo tribú, lo  
Ac 21,37  37 I quan començaven ja a ficar a  Pau en la fortalesa, digué al tribú: –¿Me  
Ac 21,39  desert quatre mil bandolers? 39 I  Pau li digué: –Jo, certament, só home  
Ac 21,40  donat permís lo tribú, posant-se  Pau en peus sobre les grades, féu senyal  
Ac 22,Tit 22,Tit Capítol XXII Plàtica de sant  Pau als jueus. Furor d’estos contra ell.  
Ac 22,25 hagueren lligat ab corretges, digué  Pau al centurió que estava allí: –Vos és  
Ac 22,28  de ciutadà. –Puix jo –respongué  Pau– ho só de naixement. 29 Al punt,  
Ac 22,30  i tot lo Consell, i traent a  Pau, lo presentà enmig d’ells. 23,Tit  
Ac 23,Tit enmig d’ells. 23,Tit Capítol XXIII  Pau, ab ses paraules, ocasiona una disputa 
Ac 23,1 -lo d’una conjuració horrible. 1  Pau, doncs, fixant los ulls en lo Consell, 
Ac 23,3  el ferissen en la boca. 3 Llavors  Pau li digué: –Déu te ferirà a tu, paret  
Ac 23,5  al sumo sacerdot de Déu? 5 I digué  Pau: –No sabia, germans, que fos lo  
Ac 23,6  príncep de ton poble.” 6 I sabent  Pau que una part d’ells era saduceus i  
Ac 23,10  tribú que ells no despedaçassen a  Pau, manà venir als soldats i que el  
Ac 23,11  lo Senyor i digué: –Té constància,  Pau; perquè així com has donat testimoni  
Ac 23,12  ni beure fins que haguessen mort a  Pau. 13 I eren més de quaranta homes los  
Ac 23,14  a no tastar bocí fins que matem a  Pau. 15 Doncs ara, vosaltres, ab lo  
Ac 23,16  un fill de la germana de  Pau, anà i entrà en la fortalesa, i donà  
Ac 23,16  en la fortalesa, i donà avís a  Pau. 17 I Pau cridant a un dels centurions 
Ac 23,17  fortalesa, i donà avís a Pau. 17 I  Pau cridant a un dels centurions digué:  
Ac 23,18  lo conduí al tribú i digué:  –Pau, lo pres, me demanà que us conduís  
Ac 23,20 suplicar-vos que demà presenteu a  Pau al Consell, com que volen inquirir d’ 
Ac 23,24  cavalcadures en què sia conduït  Pau a cavall ab tota seguretat al  
Ac 23,25  25 Puix temia no s’apoderassen de  Pau los jueus i el matassen, i després lo  
Ac 23,31 a l’ordre que tenien, prengueren a  Pau i el portaren de nit a Antipatride. 32 
Ac 23,33 al governador i presentaren també a  Pau davant d’ell. 34 I havent-la  
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Ac 24,Tit  d’Herodes. 24,Tit Capítol XXIV  Pau, acusat davant de Fèlix, se defensa.  
Ac 24,Tit  Queda pres. Fèlix fa comparèixer a  Pau i, atemorisat de lo que est li diu, lo 
Ac 24,1  davant del governador contra  Pau. 2 I citant a Pau, començà Tèrtuŀlo a  
Ac 24,2 governador contra Pau. 2 I citant a  Pau, començà Tèrtuŀlo a acusar-lo dient: 
Ac 24,10  coses eren així. 10 Llavors  Pau, havent-li lo governador fet senyal  
Ac 24,23  I manà a un centurió que guardàs a  Pau i li deixàs tenir llibertat, i que no  
Ac 24,24 sa esposa, que era jueua, i cridà a  Pau i l’oí parlar de la fe que està en  
Ac 24,25  està en Jesucrist. 25 Emperò com  Pau parlàs de la justícia, de la castedat  
Ac 24,26  jo et cridaré. 26 I esperava que  Pau li donaria diners perquè el soltàs; i  
Ac 24,27 se congraciar ab los jueus, deixà a  Pau en la presó. 25,Tit Capítol XXV Pau se 
Ac 25,Tit Pau en la presó. 25,Tit Capítol XXV  Pau se defensa davant de Festo. Apeŀla a  
Ac 25,Tit  Lo rei Agripa desitja veure a  Pau, i Festo lo presenta a ell. 1 Festo,  
Ac 25,2  del jueus acudiren a ell contra  Pau, i li suplicaven, 3 demanant-li  
Ac 25,4 -lo. 4 Emperò Festo respongué que  Pau estava guardat en Cesarea, i que ell  
Ac 25,6  tribunal, manà que li portassen a  Pau. 7 Luego que hagué vingut, lo  
Ac 25,8  delictes que no podien provar. 8 I  Pau se defensava dient: –En res he pecat,  
Ac 25,9  ab los jueus, respongué a  Pau i digué: –¿Vols pujar a Jerusalem i  
Ac 25,10  aquestes coses davant de mi? 10 I  Pau digué: –Davant del tribunal del Cèsar  
Ac 25,14  Festo declarà al rei la causa de  Pau dient: –Aquí hi ha un home que Fèlix  
Ac 25,19 i sobre un cert Jesús mort, lo qual  Pau afirmava que era viu. 20 I estant en  
Ac 25,21  coses. 21 Emperò, havent apeŀlat  Pau que se’l reservàs per lo judici d’  
Ac 25,23  persones de la ciutat, se presentà  Pau per ordre de Festo. 24 I Festo digué:  
Ac 26,Tit  que li fan. 26,Tit Capítol XXVI  Pau se justifica davant d’Agripa. Festo  
Ac 26,1  sa innocència. 1 I digué Agripa a  Pau: –T’és permès parlar en ta defensa.  
Ac 26,1  parlar en ta defensa. Llavors  Pau, extenent la mà, començà a justificar  
Ac 26,24  en alta veu: –Estàs fora de si,  Pau. Les moltes lletres t’han trastocat  
Ac 26,25  t’han trastocat lo judici. 25 I  Pau digué: –No he perdut lo judici, òptimo 
Ac 26,28 hi creeu! 28 Llavors Agripa digué a  Pau: –Per poc me persuadeixes a fer-me  
Ac 26,29  a fer-me cristià! 29 I  Pau digué: –Plagués a Déu que per poc i  
Ac 27,Tit  al Cèsar. 27,Tit Capítol XXVII  Pau navega a Roma conduït per lo centurió  
Ac 27,1 enviar-lo per mar a Itàlia, i que  Pau fos entregat ab altres presos a un  
Ac 27,3  a Sidon; i Júlio, tractant a  Pau ab humanitat, li donà permís per anar  
Ac 27,9  per quan era ja passat lo dejuni,  Pau los amonestava 10 dient-los:  
Ac 27,11  patró del barco que a lo que deia  Pau. 12 I com lo port no fos bo per  
Ac 27,21  temps sens menjar, s’alçà llavors  Pau i, posat dret enmig d’ells, digué:  
Ac 27,24  jo servesc, 24 dient: “No témies,  Pau, és necessari que comparesques davant  
Ac 27,31  les àncores de proa. 31 Digué  Pau al centurió i als soldats: –Si  
Ac 27,33  I quan començà a fer-se de dia,  Pau suplicava a tots que menjassen alguna  
Ac 27,43 Emperò lo centurió, volent salvar a  Pau, prohibí tal cosa, i manà que els que  
Ac 28,Tit  a terra. 28,Tit Capítol XXVIII  Pau és picat d’un escurçó en Malta. Cura  
Ac 28,3  que queia i del fred. 3 I havent  Pau juntat un manat de sarments i posant- 
Ac 28,8  de febres i disenteria. Entrà  Pau a veure’l i, fent oració i posant-  
Ac 28,15  les Tres Tavernes; i quan los vegé  Pau, donà gràcies a Déu i cobrà ànimo. 16  
Ac 28,16  al capità de la guàrdia; emperò a  Pau se li permeté estar sol en una casa  
Ac 28,17  17 I passats tres dies convocà  Pau als principals dels jueus. I estant  
Ac 28,25  entre si, s’anaven retirant quan  Pau los digué aquesta paraula: –Bé parlà  
Ac 28,30  entre si una gran disputa. 30 I  Pau permanesqué dos anys enters en la casa 
Rm Inc  ningú. Rm Inc Epístola de sant  Pau als Romans 1,Tit Capítol I La fe és  
Rm 1,1  vénen a ser los més viciosos. 1  Pau, servo de Jesucrist, anomenat apòstol, 
Rm 15,Tit és pecat. 15,Tit Capítol XV Conclou  Pau sa exhortació ab mostres de gran  
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Rm 16,Tit  memòries i últim avís de  Pau als fiels residents en Roma. 1 Vos  
1Co Inc  primera de l’apòstol sant  Pau als Corintis 1,Tit Capítol I Los  
1Co 1,1 per als fiels, sabiduria i salut. 1  Pau, cridat apòstol de Jesucrist per  
1Co 1,12  qual de vosaltres diu: «Jo só de  Pau», «I jo, d’Apolo», «I jo, de Cefas»,  
1Co 1,13  està Cristo dividit? ¿Per ventura  Pau fou crucificat per a vosaltres? ¿O  
1Co 1,13  ¿O haveu estat batejats en nom de  Pau? 14 Gràcies a Déu que no he batejat a  
1Co 3,4  dient l’un: «Jo certament só de  Pau», i l’altre: «Jo, d’Apolo»; ¿no és  
1Co 3,4  Puix, ¿qui és Apolo, o qui és  Pau? 5 Ministres d’aquell en qui creeu, i 
1Co 3,22  totes les coses són vostres: sia  Pau, sia Apolo, sia Cefas, sia món, sia  
1Co 16,21  bes sant. 21 La salutació, de mi,  Pau, ab ma pròpia mà. 22 Si algú no ama a  
2Co Inc  Segona epístola de l’apòstol sant  Pau als Corintis 1,Tit Capítol I S’escusa 
2Co 1,1  de son cor i de sa doctrina. 1  Pau, apòstol de Jesucrist per la voluntat  
2Co 4,Tit  4,Tit Capítol IV Conducta de sant  Pau plena de sinceritat. L’evangeli per a 
2Co 7,Tit  Mostres del gran amor entre sant  Pau i els corintis. La tristesa que els  
2Co 10,Tit  10,Tit Capítol X Conducta de sant  Pau en contraposició a la dels falsos  
2Co 10,1  de sa predicació. 1 Mes jo mateix,  Pau, vos suplico, per la mansuetud i  
2Co 12,Tit ses mans. 12,Tit Capítol XII Relata  Pau contra els falsos apòstols ses visions 
Ga Inc  Ga Inc Epístola de l’apòstol sant  Pau als Gàlates 1,Tit Capítol I Reprèn als 
Ga 1,1  abans i després de sa conversió. 1  Pau, apòstol, no dels homes, ni per home,  
Ga 2,Tit  a Déu en mi. 2,Tit Capítol II Sant  Pau predica ab valentia contra los falsos  
Ga 5,2  jou de l’esclavitud. 2 Mirau, jo,  Pau, vos dic que, si us circumcidau,  
Ef Inc  Ef Inc Epístola de l’apòstol sant  Pau als Efesis 1,Tit Capítol I Tots los  
Ef 1,1  fet cap de tota la Iglésia. 1  Pau, per voluntat de Déu apòstol de  
Ef 3,Tit  dels gentils revelada a sant  Pau, destinat especialment per Déu per a  
Ef 3,1  l’evangeli. 1 Per esta causa, jo,  Pau, presoner de Jesucrist per amor de  
Ef 6,23  i consòlia vostres cors. 23  Pau als germans i caritat ab fe de part de 
Fl Inc  Fl Inc Epístola de l’apòstol sant  Pau als Filipians 1,Tit Capítol I Afecte  
Fl 1,Tit Filipians 1,Tit Capítol I Afecte de  Pau als filipians i fruit de ses presons  
Fl 1,1  a sofrir treballs per Cristo. 1  Pau i Timoteu, servos de Jesucrist, a tots 
Col Inc Col Inc Epístola de l’apòstol sant  Pau als Colossians 1,Tit Capítol I Alaba  
Col 1,Tit  1,Tit Capítol I Alaba sant  Pau la fe dels colossians i prega per a  
Col 1,Tit  Iglésia i el redemptor dels homes.  Pau és ministre de l’evangeli per  
Col 1,1  de la vocació dels gentils. 1  Pau, apòstol de Jesucrist per la voluntat  
Col 1,23  criatura baix lo cel, del qual jo,  Pau, só fet ministre. 24 Lo qual ara me  
Col 4,18  el cúmplies.» 18 Salutació de mi,  Pau, ab ma pròpia mà. Recordau-vos de  
1Te Inc Epístola primera de l’apòstol sant  Pau als Tessalònics 1,Tit Capítol I Alaba  
1Te 1,1  enmig de les tribulacions. 1  Pau i Silvà i Timoteu, a la iglésia dels  
1Te 2,18 venir a vosaltres, especialment jo,  Pau, una i més vegades; mes Satanàs nos ho 
2Te Inc  Epístola segona de l’apòstol sant  Pau als Tessalònics 1,Tit Capítol I Dóna  
2Te 1,1 sa paciència en les tribulacions. 1  Pau, i Silvà, i Timoteu, a la iglésia dels 
2Te 3,17  vosaltres. 17 La salutació de mi,  Pau, ab ma pròpia mà, que és lo senyal en  
1Tm Inc Epístola primera de l’apòstol sant  Pau a Timoteu 1,Tit Capítol I Encarrega  
1Tm 1,1  del ministeri episcopal. 1  Pau, apòstol de Jesucrist per manament de  
2Tm Inc  Epístola segona de l’apòstol sant  Pau a Timoteu 1,Tit Capítol I Exhorta a  
2Tm 1,1 en Roma i fa elogis d’Onesíforo. 1  Pau, apòstol de Jesucrist per voluntat de  
Tt Inc  Tt Inc Epístola de l’apòstol sant  Pau a Tito 1,Tit Capítol I Després de  
Tt 1,1  los presbíteros i els bisbes. 1  Pau, servo de Déu i apòstol de Jesucrist,  
Flm Inc Flm Inc Epístola de l’apòstol sant  Pau a Filèmon Tit Li demana ab l’  
Flm 1 fugitiu, ja cristià i arrepentit. 1  Pau, presoner de Jesucrist, i Timoteu,  
Flm 9  te suplico; més, essent tu, ja com  Pau, vell, i ara també presoner en  
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Flm 19  posa-ho en mon compte. 19 Jo,  Pau, ho he escrit de ma pròpia mà: jo ho  
He Inc  He Inc Epístola de l’apòstol sant  Pau als Hebreus 1,Tit Capítol I Jesucrist, 
2Pe 3,Tit  Alaba los escrits de sant  Pau, los quals eren adulterats per molts  
2Pe 3,15  és salvació, segons que també  Pau, nostre caríssim germà, vos escrigué  
Ac 13,Tit  Conversió del procònsol Sèrgio  Paulo. Sant Pau predica en Antioquia de  
Ac 13,7  qual estava ab lo procònsol Sèrgio  Paulo, baró prudent. I est féu cridar a  
Mt 5,35  35 ni per la terra, perquè és la  peanya de sos peus; ni per Jerusalem,  
Mt 22,44  fins que pòsia tos enemics per a  peanya de tos peus”? 45 »Doncs si David l’ 
Mc 12,36  fins que pòsia tos enemics per  peanya de tos peus.” 37 »Puix lo mateix  
Lc 20,43  que jo pòsia a tos enemics per a  peanya de tos peus.” 44 »Anomenant-lo,  
Ac 2,35  35 mentres poso tos enemics per a  peanya de tos peus.” 36 »Sàpia, doncs, de  
Ac 7,49  cel és mon trono, i la terra, la  peanya de mos peus. Quina casa m’  
He 1,13  fins que pòsia tos enemics per  peanya de tos peus»? 14 ¿Per ventura no  
He 10,13  que sos enemics sien posats per  peanya de sos peus. 14 Perquè ab una sola  
Jm 2,3  en peu, o senta’t aquí, davall la  peanya de mos peus», 4 ¿no sou, doncs,  
1Co 6,18 cos; emperò lo qui comet fornicació  peca contra son propi cos. 19 ¿Que no  
1Co 7,28  i si una verge se casa, ella no  peca. Mes aqueixos tals tindran tribulació 
1Co 7,36 es càsia, faça ell lo que vulga; no  peca si la casa. 37 Emperò lo qui està  
1Co 8,Tit  puix lo qui escandalisa als flacs  peca contra Jesucrist. 1 I en quant a les  
Tt 3,11 que el que és tal està pervertit, i  peca, essent condemnat per sa pròpia  
1Jn 3,6  Tot aquell que permaneix en ell no  peca, i tot lo qui peca no l’ha vist ni  
1Jn 3,6  en ell no peca, i tot lo qui  peca no l’ha vist ni conegut. 7 Fillets,  
1Jn 5,16  i serà donada vida a aquell que  peca no de mort. Hi ha pecat de mort: no  
1Jn 5,18 que tot aquell que és nat de Déu no  peca, sinó que aquell que és engendrat de  
Jn 9,3  cego? 3 Jesús respongué: –Ni ell  pecà, ni sos pares, sinó que això és  
1Pe 2,22  sos passos; 22 «lo qual no  pecà, ni fou trobat engany en sa boca»; 23 
1Jn 3,8  perquè el diable des del principi  pecà. Per això aparegué lo Fill de Déu,  
Lc 5,8 apartau-vos de mi, que só un home  pecador. 9 Puix ell i tots quants estaven  
Lc 15,7  haurà més goig en lo cel per a un  pecador que s’arrepentesca, que per a  
Lc 15,10  davant dels àngels de Déu per un  pecador que s’arrepentesca. 11 Mes ell  
Lc 18,13  “Oh Déu!, teniu pietat de mi,  pecador.” 14 »Vos declaro que est, i no  
Lc 19,7  a hospedar-se en casa d’un home  pecador. 8 Emperò Zaqueu, presentant-se  
Jn 9,16  Emperò altres deien: –¿Com un home  pecador pot fer aquestos miracles? I hi  
Jn 9,24  sabem que aquest home és un  pecador. 25 I ell respongué i digué: –Si  
Jn 9,25  25 I ell respongué i digué: –Si és  pecador jo no ho sé; una cosa sé, que jo  
Rm 3,7  jo també só judicat encara com a  pecador? 8 I no abans (segons som  
Rm 4,Tit  l’Apòstol que Déu justifica al  pecador, no per les obres sinó per la fe.  
Jm 5,20  20 sàpia que lo qui faça que un  pecador se convertesca de l’error de son  
1Pe 4,18  a penes serà salvo, ¿l’impio, lo  pecador a on compareixeran? 19 I així,  
Mc 8,38  d’aquesta generació adúltera i  pecadora, lo Fill de l’home també s’  
Lc 7,37 aquí hi havia en la ciutat una dona  pecadora que, quan sabé que Jesús estava a 
Lc 7,39 és aquesta que el toca, perquè ella  pecadora és.» 40 I Jesús li respongué  
Rm 8,3 son propi Fill en semblança de carn  pecadora, i per lo pecat, condemnà lo  
Mt 5,45  i mals, i ploure sobre justos i  pecadors. 46 Perquè si amau als que us  
Mt 9,10  casa, vingueren molts publicans i  pecadors i s’assentaren a taula a menjar  
Mt 9,11  mestre menja ab los publicans i  pecadors? 12 I oint-ho Jesús, digué: –No 
Mt 9,13  no he vingut a cridar justos, sinó  pecadors. 14 Llavors se li acercaren los  
Mt 11,19  i un vinós, amic de publicans i de  pecadors.” Emperò la sabiduria fou  
Mt 18,Tit  de perdonar pecats. Compassió dels  pecadors i perdó dels enemics. Paràbola  
Mt 26,45  l’home serà entregat en mans dels  pecadors. 46 Alçau’s, anem!; mirau que ja 
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Mc 2,15  en casa d’est, molts publicans i  pecadors estaven també a taula ab Jesús i  
Mc 2,16  que menjava ab los publicans i  pecadors, deien a sos deixebles: –Per què  
Mc 2,16  i beu ab los publicans i ab los  pecadors? 17 Quan Jesús oigué això, los  
Mc 2,17  no he vingut a cridar justos, sinó  pecadors per a arrepentiment. 18 I els  
Mc 14,41  home va a ser entregat en mans de  pecadors. 42 Alçau-vos, anem. Veus aquí, 
Lc 5,30  i beveu ab los publicans i els  pecadors? 31 I Jesús los respongué i  
Lc 5,32  justos a arrepentiment, sinó los  pecadors. 33 I ells li digueren: –Per què  
Lc 6,32  grat vos ne sentiran?; perquè els  pecadors també amen als que els amen a  
Lc 6,33  grat vos ne sentiran?; puix los  pecadors també ho fan. 34 I si prestau a  
Lc 6,34  grat vos ne sentiran?; puix los  pecadors també presten als pecadors per a  
Lc 6,34 puix los pecadors també presten als  pecadors per a rebre altre tant. 35 »Amau, 
Lc 7,34  i un vinós, amic de publicans i de  pecadors.” 35 Emperò la sabiduria ha estat 
Lc 13,2  aquells galileus foren més grans  pecadors que tots los galileus per haver  
Lc 15,Tit  fariseus vanitosos i aliento dels  pecadors arrepentits. 1 I s’acercaven a  
Lc 15,1  acercaven a Jesús los publicans i  pecadors per a oir-lo. 2 I els fariseus  
Lc 15,2  dient: –Aquest home rep als  pecadors i menja ab ells. 3 Llavors los  
Lc 24,7  sia entregat en mans dels homes  pecadors, i que sia crucificat, i que  
Jn 9,31  Lo que sabem és que Déu no ou als  pecadors, sinó que aquell que adora a Déu  
Ac 24,15  la resurrecció dels justos i dels  pecadors. 16 I per això procuro tenir  
Rm 5,8  nosaltres, perquè essent nosaltres  pecadors, al temps senyalat 9 morí Cristo  
Rm 5,19  d’un sol home molts foren fets  pecadors, així també molts seran fets  
1Co 5,Tit  que evítien lo tractar-se ab los  pecadors públics. 1 És un rumor general  
Ga 2,15  jueus per naturalesa i no  pecadors d’entre els gentils, 16 sabent  
Ga 2,17  en Cristo, som trobats també  pecadors, ¿és per això Cristo ministre de  
1Tm 1,9  i desobedients, per als impios i  pecadors, per als inics i profans, per als 
1Tm 1,15  a aquest món per a salvar als  pecadors, dels quals jo só el principal.  
He 7,26  innocent, immaculat, separat de  pecadors, i exaltat sobre els cels; 27 lo  
He 12,3  que sofrí tal contradicció dels  pecadors contra sa persona, per a què no  
Jud 15  les paraules injurioses que els  pecadors impios han parlat contra Déu.» 16 
Ap 21,Tit  del judici, i desastrosa sort dels  pecadors. Descripció de la ciutat  
Jm 4,8 Déu, i ell s’acercarà a vosaltres.  Pecadors, netejau vostres mans, i els que  
He 10,26  que s’acerca lo dia. 26 Perquè si  pecam nosaltres voluntàriament després d’ 
Mt 18,21  digué: –Senyor, quantes vegades  pecant mon germà contra de mi lo tinc de  
1Co 8,12  morí Cristo? 12 I d’aquest modo,  pecant contra els germans, i llastimant sa 
1Jn 2,Tit  2,Tit Capítol II Nos exhorta a no  pecar i a acollir-nos a Jesucrist quan  
1Jn 3,9  de Déu habita en ell i no pot  pecar, perquè és nat de Déu. 10 En això  
Rm 6,15  baix de la gràcia. 15 Doncs, què?  ¿Pecarem perquè no estam baix de la Llei,  
Rm 3,23  no hi ha distinció, 23 puix tots  pecaren i estan privats de la glòria de  
Rm 5,12  los homes per aquell en qui tots  pecaren. 13 (Perquè fins a la Llei lo  
2Co 13,2  altra vegada no perdonaré als que  pecaren abans, ni a tots los demés. 3 Ja  
He 3,17  anys? ¿No fou contra aquells que  pecaren, los cadàvers dels quals quedaren  
2Pe 2,4  I si Déu no perdonà als àngels que  pecaren, sinó que els precipità al  
Mt 18,15  15 »Per lo tant, si ton germà  pecàs contra de tu, vés i corretgeix-lo  
Lc 17,3  petits. 3 »Ateneu: Si ton germà  pecàs contra de tu, corretgeix-lo, i si  
Lc 17,4  s’arrepentís, perdona’l. 4 I si  pecàs contra de tu set vegades en un dia i 
1Jn 2,1 per a què no pequeu. Emperò si algú  pecàs, tenim per advocat, junt ab lo Pare, 
Rm 2,12  sens Llei periran; i tots quants  pecassen en la Llei, per la Llei seran  
Mt 12,Tit un endemoniat cego i mut. Parla del  pecat contra de l’Esperit Sant. Senyal de 
Mt 12,31  31 »Per lo tant vos dic: qualsevol  pecat i blasfèmia seran perdonats als  
Mt 18,Tit  Jesús sobre la humilitat, sobre lo  pecat d’escàndol i sobre la correcció  
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Mt 27,4  i als ancians 4 dient: –He  pecat entregant la sang innocent. Emperò  
Mc 9,Tit  i en los danys que acarrea lo  pecat d’escàndol. 1 I al cap de sis dies  
Lc 12,10 de l’home, l’hi serà perdonat est  pecat; emperò aquell que blasfèmia contra  
Lc 15,18  a mon pare, i li diré: ‘Pare, he  pecat contra el cel i contra vós. 19 Ja no 
Lc 15,21  21 I lo fill li digué: »–Pare, he  pecat contra el cel i contra de vós. Ja no 
Jn 1,29  Déu, veus aquí aquell que trau lo  pecat del món! 30 Aquest és lo mateix de  
Jn 8,7  de vosaltres que es tròbia sens  pecat, sia lo primer en tirar-li la  
Jn 8,21  me cercareu, i morireu en vostre  pecat. Allà a on jo vaig no podeu venir  
Jn 8,24  creeu que só jo, morireu en vostre  pecat. 25 I ells li deien: –Qui ets, tu?  
Jn 8,34  vos dic que tot aquell que comet  pecat és esclau del pecat. 35 Així és que  
Jn 8,34  que comet pecat és esclau del  pecat. 35 Així és que l’esclau no habita  
Jn 8,46  Qui de vosaltres me convencerà de  pecat? Doncs, si us dic la veritat, per  
Jn 9,2  li preguntaven: –Rabbí, qui ha  pecat, est o sos pares, perquè haja nat  
Jn 9,41  –Si fósseu cegos, no tindríeu  pecat. Mes ara dieu: “Nosaltres hi veem”,  
Jn 9,41  hi veem”, per lo que vostre  pecat permaneix. 10,Tit Capítol X Paràbola 
Jn 15,22 no els hagués predicat, no tindrien  pecat; emperò ara no tenen escusa de son  
Jn 15,22  emperò ara no tenen escusa de son  pecat. 23 Lo qui m’avorreix a mi,  
Jn 16,8  I quan vinga, convencerà al món de  pecat, de justícia i de judici. 9 De  
Jn 16,9  de justícia i de judici. 9 De  pecat, perquè no cregueren en mi. 10 De  
Jn 19,11  que m’ha entregat a tu és reo de  pecat més grave. 12 I des d’aquell punt  
Ac 7,60  –Senyor, no els imputeu aquest  pecat. I quan hagué dit això, dormí en lo  
Ac 25,8  Pau se defensava dient: –En res he  pecat, ni contra la Llei dels jueus, ni  
Rm 2,12  12 Perquè tots los que han  pecat sens Llei, sens Llei periran; i tots 
Rm 3,Tit  Uns i altres estan subjectes al  pecat. No és la Llei, sinó la fe en  
Rm 3,9  jueus i gentils estan tots baix de  pecat, 10 com està escrit: «No hi ha un  
Rm 3,20  per la Llei ve lo coneixement del  pecat. 21 Mes ara la justícia de Déu sens  
Rm 4,8  home a qui el Senyor no imputa  pecat.» 9 ¿Està, doncs, aquesta  
Rm 5,Tit del qual no sols borra los mals del  pecat, sinó que ens omple d’immensos  
Rm 5,12 tant, així com per un home entrà lo  pecat en aquest món, i per lo pecat, la  
Rm 5,12  lo pecat en aquest món, i per lo  pecat, la mort, així també passà la mort a 
Rm 5,13  13 (Perquè fins a la Llei lo  pecat estava en lo món; emperò no havent- 
Rm 5,13 món; emperò no havent-hi Llei, lo  pecat no era imputat. 14 Ab tot, la mort  
Rm 5,14  fins en aquells que no havien  pecat ab una transgressió semblant a la d’ 
Rm 5,16  molts. 16 I no fou lo do com lo  pecat comès per un. Perquè lo judici  
Rm 5,16  lo judici verdaderament fou d’un  pecat per a la condemnació, emperò la  
Rm 5,17  justificació. 17 Perquè si per lo  pecat d’un sol regnà la mort per un sol  
Rm 5,18  18 Per això, així com per lo  pecat d’un caigué la condemnació sobre  
Rm 5,20  sobrevingué per a què abundàs lo  pecat. Emperò quan cresqué lo pecat,  
Rm 5,20  lo pecat. Emperò quan cresqué lo  pecat, sobrepujà la gràcia, 21 a fi de que 
Rm 5,21 gràcia, 21 a fi de que com regnà lo  pecat per la mort, així també régnia la  
Rm 6,1  què direm? Perseverarem en lo  pecat perquè abúndia la gràcia? 2 No ho  
Rm 6,2 Perquè essent nosaltres ja morts al  pecat, ¿com viurem encara en ell? 3 ¿No  
Rm 6,6 ell, perquè sia destruït lo cos del  pecat i no serviam ja més al pecat. 7 Puix 
Rm 6,6  del pecat i no serviam ja més al  pecat. 7 Puix aquell que és mort està  
Rm 6,7  que és mort està llibertat del  pecat. 8 I si som morts ab Cristo, creem  
Rm 6,10  en quant a haver ell mort per lo  pecat, morí una sola vegada; emperò en  
Rm 6,11  ’s vosaltres certament morts al  pecat, emperò vius per a Déu en Jesucrist  
Rm 6,12  Senyor. 12 No régnia, doncs, lo  pecat en vostre cos mortal, de modo que  
Rm 6,13  13 Ni oferiu vostres membres al  pecat com instruments d’iniquitat; ans bé 
Rm 6,14 instruments de justícia. 14 Puix lo  pecat no tindrà domini sobre vosaltres,  
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Rm 6,16  del mateix a qui obeïu, o del  pecat per a mort, o de l’obediència per a 
Rm 6,17  Déu que vosaltres fóreu servos del  pecat, emperò haveu obeït de cor aquella  
Rm 6,18  entregats. 18 I deslliurats del  pecat, vos haveu fet servos de la  
Rm 6,20  20 Puix quan éreu esclaus del  pecat, estiguéreu llibres de la justícia.  
Rm 6,22  ara que estau deslliurats del  pecat i que sou fets servos de Déu, teniu  
Rm 6,23  eterna. 23 Perquè l’estipendi del  pecat és la mort; emperò la gràcia de Déu  
Rm 7,7  7 Què direm, doncs? És la Llei  pecat? De ningun modo! Emperò jo no  
Rm 7,7  modo! Emperò jo no coneguí lo  pecat sinó per la Llei, perquè jo no  
Rm 7,8  dit: «No codiciaràs.» 8 Emperò lo  pecat, prenent ocasió del manament, obrà  
Rm 7,8  perquè sens la Llei lo  pecat era mort. 9 I jo vivia sens Llei en  
Rm 7,9  lo manament, revisqué lo  pecat. 10 I jo quedí mort; i lo manament  
Rm 7,11  ser-me per a mort. 11 Perquè lo  pecat, prenent ocasió del manament, me  
Rm 7,13  la mort? No, per cert; sinó que el  pecat, per aparèixer pecat, engendrà la  
Rm 7,13  sinó que el pecat, per aparèixer  pecat, engendrà la mort en mi per medi de  
Rm 7,13  de lo que era bo, a fi de que el  pecat se tornàs sobremanera maligne per lo 
Rm 7,14  emperò jo só carnal, venut baix lo  pecat. 15 Perquè no aprovo lo que faç;  
Rm 7,17  no só jo lo qui obro allò, sinó lo  pecat que habita en mi. 18 Perquè jo sé  
Rm 7,20  no só jo lo qui ho obro, sinó lo  pecat que habita en mi. 21 Jo trobo,  
Rm 7,23  esperit i em porta a la llei del  pecat que està en mos membres. 24 Oh, quin 
Rm 7,25 de Déu, i ab la carn, a la llei del  pecat. 8,Tit Capítol VIII Confirma l’  
Rm 8,2  Jesús, me deslliurà de la llei del  pecat i de la mort. 3 Perquè lo que la  
Rm 8,3  de carn pecadora, i per lo  pecat, condemnà lo pecat en la carn, 4 per 
Rm 8,3  i per lo pecat, condemnà lo  pecat en la carn, 4 per a què la  
Rm 8,10  verdaderament és mort per raó del  pecat; emperò l’Esperit viu per raó de la 
Rm 11,12 incitar-los a gelosia. 12 I si el  pecat d’ells és lo tresor del món, i la  
Rm 14,23  I tot lo que no és segons la fe és  pecat. 15,Tit Capítol XV Conclou Pau sa  
1Co 6,18  Fugiu de la fornicació! Qualsevol  pecat que l’home comètia, és fora del  
1Co 7,28  28 Emperò si et cases, no has  pecat; i si una verge se casa, ella no  
1Co 15,56 agulló?» 56 Agulló de la mort és lo  pecat, i la força del pecat és la Llei. 57 
1Co 15,56 la mort és lo pecat, i la força del  pecat és la Llei. 57 Mes, gràcies a Déu,  
2Co 5,21  Déu. 21 Lo qual per nosaltres féu  pecat al que no havia conegut pecat, a fi  
2Co 5,21  féu pecat al que no havia conegut  pecat, a fi de que nosaltres fóssem fets  
2Co 12,21  que lamentar-me de molts que han  pecat ja i no s’han arrepentit de la  
Ga 2,17  ¿és per això Cristo ministre de  pecat? No, per cert! 18 Perquè si jo  
Ga 3,22 l’Escriptura enclogué tot baix del  pecat, per a què la promesa fos donada per 
2Te 2,3  i sia manifestat l’home del  pecat, lo fill de perdició, 4 lo qual s’  
Tt 2,14  per a redimir-nos de tot  pecat i purificar-nos per a si com un  
He 3,13  s’enduresca per l’engany del  pecat. 14 Perquè nosaltres som fets  
He 4,15  com nosaltres ho som, però sens  pecat. 16 Acerquem-nos, doncs, ab  
He 9,26  en lo fi del món per a traure lo  pecat ab lo sacrifici de si mateix. 27 I  
He 9,28  apareixerà la segona vegada sens  pecat per a salvació. 10,Tit Capítol X  
He 10,6  6 Holocaustos i sacrificis per lo  pecat no us agradaren.» 7 Llavors digué:  
He 10,8  i ofertes i holocaustos per  pecat vós no volguéreu, ni us són  
He 10,18  ja no és menester oferta per lo  pecat. 19 Per lo tant, germans, tenint  
He 11,25  que gosar los plaers temporals del  pecat, 26 tenint per major riquesa l’  
He 12,1 descarregant-nos de tot pes i del  pecat que ens té rodejats, correm ab  
He 12,4  fins a la sang, peleant contra el  pecat. 5 I estau olvidats d’aquella  
He 13,11  quals ofereix lo pontífice per lo  pecat en lo santuari, són cremats fora del 
Jm 1,15  ha concebut, pareix lo  pecat, i el pecat, quan és consumat,  
Jm 1,15  ha concebut, pareix lo pecat, i el  pecat, quan és consumat, engendra mort. 16 
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Jm 2,9  feu accepció de persones, cometeu  pecat, essent represos per la Llei com a  
Jm 4,17  que sap fer bé i no el fa, té  pecat en ell. 5,Tit Capítol V Denuncia lo  
1Pe 4,1  sofert en la carn, ha cessat en lo  pecat. 2 De manera que el temps que li  
2Pe 2,14  los ulls plens d’adulteri i de  pecat incessant, atraent ab halagos les  
1Jn 1,7  son Fill, nos neteja de tot  pecat. 8 Si diguéssem que no tenim pecat,  
1Jn 1,8  pecat. 8 Si diguéssem que no tenim  pecat, nosaltres mateixos nos enganyam, i  
1Jn 1,10  10 Si diguéssem que no havem  pecat, lo fem a ell mentider, i sa paraula 
1Jn 2,Tit  -nos a Jesucrist quan haguéssem  pecat. Encarrega l’observància dels  
1Jn 3,4 com ell és pur. 4 Tot aquell que fa  pecat, traspassa la Llei, perquè lo pecat  
1Jn 3,4 pecat, traspassa la Llei, perquè lo  pecat és transgressió de la Llei. 5 I  
1Jn 3,5 a traure nostres pecats; i no hi ha  pecat en ell. 6 Tot aquell que permaneix  
1Jn 3,8  ell també és just. 8 Lo qui comet  pecat és del diable, perquè el diable des  
1Jn 3,9  Tot aquell que és nat de Déu no fa  pecat, perquè la llavor de Déu habita en  
1Jn 5,16  Si algú sap que son germà comet un  pecat que no és de mort, demània, i serà  
1Jn 5,16 a aquell que peca no de mort. Hi ha  pecat de mort: no dic jo que préguia ningú 
1Jn 5,17 ningú per ell. 17 Tota iniquitat és  pecat, i hi ha pecat que no és de mort. 18 
1Jn 5,17 17 Tota iniquitat és pecat, i hi ha  pecat que no és de mort. 18 Sabem que tot  
Ac 8,Tit  a on són enviats Pere i Joan.  Pecat comès per Simó lo Mago. Felip bateja 
Mt 1,21 perquè ell salvarà a son poble dels  pecats d’ells. 22 Mes tot això fou fet  
Mt 3,6 per ell en lo Jordà, confessant sos  pecats. 7 Veent, emperò, que molts dels  
Mt 6,14  »Perquè si perdonau als homes sos  pecats, també us perdonarà vostre Pare  
Mt 6,15  vostre Pare vos perdonarà vostres  pecats. 16 »I quan dejuneu, no us poseu  
Mt 9,2 confiança, que et són perdonats tos  pecats. 3 I luego alguns dels escribes  
Mt 9,5  lo dir: “Perdonats te són tos  pecats”, o dir: “Alça’t i camina”? 6 Per  
Mt 9,6 potestat sobre la terra de perdonar  pecats –digué aleshores al paralític–:  
Mt 18,Tit  Sobre la potestat de perdonar  pecats. Compassió dels pecadors i perdó  
Mt 26,28  per molts per a remissió dels  pecats. 29 I jo us dic, que des d’avui no 
Mc 1,4  arrepentiment per a remissió dels  pecats. 5 I eixia envers ell tota la terra 
Mc 1,5 ell en lo riu Jordà, confessant sos  pecats. 6 Anava Joan vestit de pèl de  
Mc 2,Tit en prova de sa potestat de perdonar  pecats. Crida a l’apostolat a Mateu,  
Mc 2,5  digué al paralític: –Fill, tos  pecats te són perdonats. 6 I estaven allí  
Mc 2,7  així? Blasfema. Qui pot perdonar  pecats, sinó Déu solament?» 8 Jesús,  
Mc 2,9 al paralític: “Perdonats te són tos  pecats”, o dir-li: “Alça’t, pren ton  
Mc 2,10 té potestat en la terra de perdonar  pecats –diu al paralític–: 11 »A tu t’ho  
Mc 3,28  homes los seran perdonats tots los  pecats, i les blasfèmies als que hagen  
Mc 4,12  vegada i se’ls perdónien sos  pecats.» 13 I els digué: –No compreneu  
Mc 11,25  lo cel vos perdónia també vostres  pecats. 26 Perquè si vosaltres no  
Mc 11,26 lo cel tampoc vos perdonarà vostres  pecats. 27 I tornaren altra vegada a  
Lc 1,77  a son poble en remissió de sos  pecats. 78 Per les entranyes de  
Lc 3,3  de penitència per a remissió dels  pecats, 4 com està escrit en lo llibre de  
Lc 5,20  digué: –Home, perdonats te són tos  pecats. 21 I els escribes i fariseus  
Lc 5,21  diu blasfèmies? Qui pot perdonar  pecats sinó tan sols Déu?» 22 I coneixent  
Lc 5,23  fàcil, dir: “Perdonats te són tos  pecats”, o dir: “Alça’t i camina”? 24 Per 
Lc 5,24 potestat sobre la terra de perdonar  pecats –digué al paralític–: »A tu t’ho  
Lc 7,47  dic que li són perdonats sos molts  pecats, perquè amà molt. Puix aquell a qui 
Lc 7,48 digué a ella: –Perdonats te són tos  pecats. 49 I los que estaven allí menjant  
Lc 7,49  si: «Qui és aquest que fins los  pecats perdona?» 50 I digué a la dona: –Ta 
Lc 11,4  dia. 4 I perdonau-nos nostres  pecats, així com nosaltres perdonam a tots 
Lc 24,47  la penitència i la remissió dels  pecats a totes les nacions començant per  
Jn 8,24  us he dit que morireu en vostres  pecats; perquè si no creeu que só jo,  
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Jn 9,34  i li digueren: –Nasqueres ple de  pecats, i ens ensenyes? I el tragueren  
Jn 20,23  a qui vosaltres perdonareu los  pecats, quedaran perdonats, i aquells a  
Ac 2,38 de Jesucrist en remissió de vostres  pecats, i rebreu lo do de l’Esperit Sant. 
Ac 3,19  per a què us sien borrats vostres  pecats, 20 per a quan vinguen los temps  
Ac 5,31  a Israel i remissió dels  pecats. 32 I nosaltres som testimoni d’  
Ac 10,43 son nom seran perdonats de tots sos  pecats tots los que creguen en ell. 44  
Ac 13,38  se us anuncia la remissió dels  pecats i de tot lo que no poguéreu ser  
Ac 22,16  Alça’t, i bateja’t, i renta tos  pecats invocant son nom. 17 »I succeí que, 
Ac 26,18 per a què rèbien la remissió de sos  pecats i la part de l’herència entre els  
Rm 3,25  sa justícia per la remissió dels  pecats passats, 26 en la paciència de Déu  
Rm 4,7  dels quals són perdonades i los  pecats dels quals són coberts. 8  
Rm 7,5  en la carn, los afectes dels  pecats, que eren per la Llei, obraven en  
Rm 11,27  ma aliança ab ells quan trauré sos  pecats.» 28 Certament que, segons l’  
1Co 15,3  saber, que Cristo morí per nostres  pecats, segons les Escriptures; 4 i que  
1Co 15,17  fe, puix encara estau en vostres  pecats. 18 I per consegüent, també los que 
2Co 5,19  lo món a si, no imputant-los los  pecats d’ells, i posà en nosaltres la  
Ga 1,4  se donà a si mateix per nostres  pecats, per a deslliurar-nos d’aquest  
Ef 1,7  per sa sang, la remissió dels  pecats, segons les riqueses de sa gràcia,  
Ef 2,1  que éreu morts per delictes i  pecats, 2 en què visquéreu en altre temps, 
Ef 2,5  5 encara que érem morts per los  pecats, nos vivificà juntament ab Cristo  
Col 1,14  medi de sa sang i la remissió dels  pecats. 15 Lo qual és imatge del Déu  
Col 2,11  feta de mà, despullant lo cos dels  pecats de la carn ab la circumcisió de  
Col 2,13  I a vosaltres, essent morts en los  pecats i en la incircumcisió de vostra  
Col 2,13  ab ell, perdonant-vos tots los  pecats; 14 esborrant l’escrit del decret  
1Te 2,16  a fi de complir ells sempre sos  pecats. Perquè la ira de Déu ha arribat  
1Tm 5,Tit  ministeri; que ha de corretgir los  pecats públics i mirar molt en qui imposa  
1Tm 5,22  algú ni et faces participant dels  pecats dels altres. Conserva’t pur. 23 No 
1Tm 5,24  de tes freqüents dolències. 24 Los  pecats d’alguns homes són notoris d’  
2Tm 3,6  a dones tontes carregades de  pecats, que són arrastrades de diferents  
He 1,3 haver fet la purificació de nostres  pecats per si mateix, se sentà a la dreta  
He 2,17  fi de fer la reconciliació per los  pecats del poble. 18 Puix per lo mateix  
He 5,1  ofresca dons i sacrificis per los  pecats. 2 Lo qual se pot compadèixer dels  
He 5,3  mateix, oferir sacrificis per los  pecats. 4 I ningú usurpa per a si aquesta  
He 7,27  primerament per sos propis  pecats i després per los del poble, perquè 
He 8,12  i no em recordaré més de sos  pecats.» 13 Puix apellidant-lo nou, donà 
He 9,28  sola vegada ofert per a borrar los  pecats de molts; i a aquells que l’  
He 10,Tit  víctima que pot espiar nostres  pecats, i devem unir-nos a ella per la  
He 10,2 haurien tingut més consciència dels  pecats. 3 Mes en los mateixos sacrificis  
He 10,3  sacrificis se fa memòria dels  pecats cada any. 4 Perquè és impossible  
He 10,4 toros i de crestats se tràguien los  pecats. 5 Per lo qual, a l’entrar en lo  
He 10,11 sacrificis que mai poden traure los  pecats. 12 Emperò aquest, després que  
He 10,12  ofert un sol sacrifici per los  pecats, s’assentà per a sempre a la dreta 
He 10,17  les escriuré”»; 17 i: «De sos  pecats i de ses iniquitats no me’n  
He 10,26  ja no resta més sacrifici per los  pecats, 27 sinó una horrible expectació  
Jm 5,15  l’aliviarà, i si estigués en  pecats li seran perdonats. 16 Confessau,  
Jm 5,16  16 Confessau, doncs, vostres  pecats l’un a l’altre, i pregau los uns  
Jm 5,20  la mort i cobrirà una multitud de  pecats. 1Pe Inc Epístola primera de l’  
1Pe 2,24  24 Lo mateix que portà nostres  pecats en son cos sobre l’arbre, per a  
1Pe 2,24  per a què, morts nosaltres als  pecats, visquéssem a la justícia; per les  
1Pe 3,18  Cristo una vegada morí per nostres  pecats, lo just per los injustos, per a  
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1Pe 4,8  la caritat cobrirà multitud de  pecats. 9 Practicant l’hospitalitat uns  
2Pe 1,9  ha estat purificat de sos antics  pecats. 10 Per lo tant, germans, siau  
1Jn 1,Tit  vida i llum que ens purifica dels  pecats. 1 Lo que fou des del principi, lo  
1Jn 1,9  nosaltres. 9 Si confessam nostres  pecats, ell és fiel i just per a perdonar  
1Jn 1,9 i just per a perdonar-nos nostres  pecats i per a limpiar-nos de tota  
1Jn 2,2  2 I ell és propiciació per nostres  pecats; i no tan solament pels nostres,  
1Jn 2,12  vosaltres, fillets, perquè vostres  pecats vos són perdonats per son nom. 13  
1Jn 3,5  ell aparegué per a traure nostres  pecats; i no hi ha pecat en ell. 6 Tot  
1Jn 4,10 son Fill en propiciació per nostres  pecats. 11 Caríssims, si Déu nos amà d’  
Jud 24 és poderós per a guardar-vos sens  pecats, i per a presentar-vos sens  
Ap 1,5  que ens amà i ens rentà de nostres  pecats ab sa pròpia sang, 6 i ens ha fet  
Ap 18,4  per a què no tingau part en sos  pecats i no quedeu ferits de ses plagues.  
Ap 18,5 ferits de ses plagues. 5 Perquè sos  pecats han arribat fins al cel, i el  
1Co 8,12  i llastimant sa consciència dèbil,  pecau contra Cristo. 13 Per lo qual, si la 
Mc 12,42 I vingué una pobra viuda i tirà dos  peces petites del valor d’una malla. 43 I 
Tt 2,14  -nos per a si com un poble  peculiar, zelós de les bones obres. 15  
Mt 9,16  dejunaran. 16 »I ningú posa  pedaç de panyo grosser en vestit vell,  
Mc 2,21 21 »Ningú posa en un vestit vell un  pedaç de panyo nou; d’altra manera lo  
Mc 2,21  de panyo nou; d’altra manera lo  pedaç nou se’n porta el vell, i es fa més 
Lc 5,36  els digué un símil: –Ningú posa un  pedaç de panyo nou en un vestit vell,  
Lc 5,36  lo vell, i ademés que no cau bé lo  pedaç nou ab lo vell. 37 I ningú posa vi  
Mt 4,6  per a què no encepèguia ton peu en  pedra alguna.” 7 Jesús li digué: –També  
Mt 7,9  -li son fill pa li dóna una  pedra? 10 O si li demana un peix, li dóna  
Mt 16,18  tu ets Pere, i que sobre aquesta  pedra edificaré ma Iglésia, i les portes  
Mt 21,42  llegit mai en les Escriptures: “La  pedra que recusaren los que edificaven,  
Mt 21,44 I qualsevol que caiga sobre aqueixa  pedra serà romput, i aquell sobre qui ella 
Mt 24,2 veritat vos dic que no quedarà aquí  pedra sobre pedra sens ser derrocada. 3 I  
Mt 24,2 dic que no quedarà aquí pedra sobre  pedra sens ser derrocada. 3 I estant ell  
Mt 27,66  assegurar lo sepulcre sellaren la  pedra i hi posaren guardes. 28,Tit Capítol 
Mt 28,2  cel i, acercant-se, remogué la  pedra, i s’assentà sobre d’ella. 3 I son 
Mc 12,10  llegit aquesta Escriptura: “La  pedra que despreciaren los que edificaven, 
Mc 13,2 aquestos grans edificis? No quedarà  pedra sobre pedra que no sia derrocada. 3  
Mc 13,2  edificis? No quedarà pedra sobre  pedra que no sia derrocada. 3 I estant  
Lc 4,3  ets Fill de Déu, digues a aquesta  pedra que es tórnia pa. 4 I Jesús li  
Lc 4,11  per a què ton peu no ensopèguia en  pedra alguna.” 12 I responent Jesús, li  
Lc 11,11 pare, li donarà ell per ventura una  pedra? O si demana un peix, li donarà una  
Lc 19,44  estan dintre de tu, i no deixaran  pedra sobre pedra en tu, per quant has  
Lc 19,44  de tu, i no deixaran pedra sobre  pedra en tu, per quant has desconegut lo  
Lc 20,17  vol dir això que està escrit: “La  pedra que despreciaren los que edificaven, 
Lc 20,18  Qualsevol que caiga sobre aquesta  pedra se farà trossos, i aquell sobre qui  
Lc 21,6  de tal manera que no quedarà  pedra sobre pedra. 7 I ells li  
Lc 21,6  manera que no quedarà pedra sobre  pedra. 7 I ells li preguntaren: –Mestre, i 
Lc 22,41 -se d’ells com cosa d’un tir de  pedra, i posat de genolls en terra, orava  
Jn 2,6 I hi havia allí sis grans gerres de  pedra per a les purificacions que s’  
Jn 8,7  sia lo primer en tirar-li la  pedra. 8 I tornant-se a inclinar,  
Jn 11,38  que era una gruta, i tenia una  pedra posada sobre. 39 Jesús digué: –Traeu 
Jn 11,39  sobre. 39 Jesús digué: –Traeu la  pedra. Marta, germana del difunt, li  
Jn 11,41  de Déu? 41 Tragueren, doncs, la  pedra. I Jesús, alçant los ulls al cel,  
Jn 20,1  i vegé que havien tret d’ell la  pedra. 2 I corregué, i vingué a Simó Pere  
Ac 4,11  de vosaltres. 11 Aquest és la  pedra que vosaltres los arquitectes haveu  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

2611 
 

Ac 17,29  és semblant no a l’or, o plata, o  pedra treballada ab art o indústria de l’ 
Rm 9,32  sinó per obres; i ensopegaren en  pedra d’escàndol, 33 així com està  
Rm 9,33  escrit: «Veus aquí jo poso en Sion  pedra ensopegadora, i pedra d’escàndol; i 
Rm 9,33  poso en Sion pedra ensopegadora, i  pedra d’escàndol; i tot aquell que creu  
Rm 11,9 sa taula en llaç, i en trampa, i en  pedra d’ensopec, i en paga. 10  
1Co 10,4  perquè bevien d’aquella  pedra espiritual que els seguia, i aqueixa 
1Co 10,4  que els seguia, i aqueixa  pedra era Cristo. 5 Emperò molts d’ells  
2Co 3,3 Esperit de Déu viu, no en taules de  pedra, sinó en taules de carn del cor. 4 I 
Ef 2,20  Jesucrist mateix la principal  pedra cantonera; 21 en el qual tot l’  
1Pe 2,4  4 arrimant-vos al qual com a  pedra viva, refusada en veritat pels  
1Pe 2,6  «Mirau, jo poso en Sion la  pedra principal cantonera, escollida,  
1Pe 2,7  creeu; emperò pels incrèduls, «la  pedra que refusaren los que edifiquen,  
1Pe 2,8 aqueixa fou feta cap de cantó», 8 i  «pedra d’ensopec i pedra d’escàndol»  
1Pe 2,8  de cantó», 8 i «pedra d’ensopec i  pedra d’escàndol» pels que ensopeguen en  
Ap 4,3  en l’aspecte era semblant a una  pedra jaspe i de sàrdio; i al rodador del  
Ap 9,20 d’or, i de plata, i de coure, i de  pedra, i de fusta, los quals no poden  
Ap 16,21  pedregada sobre els homes; cada  pedra, gran com un talent; i els homes  
Ap 18,21  ella. 21 I un àngel fort alçà una  pedra com una gran mola de molí i la tirà  
Ap 21,11  Déu, i sa llum era semblant a una  pedra preciosa de jaspe, a manera de  
Ap 21,18  material d’aquesta muralla era de  pedra jaspe, emperò la ciutat era or pur,  
Ap 21,19  la ciutat estaven adornats de tota  pedra preciosa. Lo primer fonament era  
Lc 20,Tit  escribes. Paràbola dels vinyaders.  Pedra cantonera. Tribut al Cèsar.  
Ap 11,19  i trons, i clamors [*], i gran  pedregada. 12,Tit Capítol XII De la guerra 
Ap 16,21  21 I caigué del cel una gran  pedregada sobre els homes; cada pedra,  
Ap 16,21  de Déu per raó de la plaga de la  pedregada, que fou excessivament gran.  
Mc 4,5 la menjaren. 5 I altra caigué sobre  pedregals, a on no hi havia molta terra, i 
Mc 4,16  16 I així mateix los sembrats en  pedregals són aquells que, oïda la  
Mt 13,20 camí. 20 Emperò lo sembrat en terra  pedregosa és aquell que ou la paraula i al 
Mt 13,5  5 Altres caigueren en llocs  pedregosos, a on no hi havia molta terra,  
Mt 3,9  és poderós per a alçar d’aquestes  pedres fills a Abraham. 10 Perquè ja està  
Mt 4,3  fill de Déu, digues que aquestes  pedres se tórnien pans. 4 Lo qual,  
Mt 27,51  baix, i tremolà la terra, i les  pedres se partiren. 52 I s’obriren les  
Mc 5,5 muntanyes, cridant i ferint-se ab  pedres. 6 I quan vegé a Jesús des de  
Mc 13,1  deixebles: –Mestre, mirau quines  pedres i quins edificis! 2 I responent  
Lc 3,8  és Déu per a alçar d’aquestes  pedres fills a Abraham. 9 Perquè ja està  
Lc 8,6  de l’aire. 6 I altra caigué sobre  pedres, i quan hagué nat, se secà, perquè  
Lc 8,13  creent. 13 La que caigué sobre  pedres són aquells que reben ab goig la  
Lc 19,40  dic que, si aquestos callen, les  pedres alçaran la veu. 41 I quan arribà  
Lc 21,5  que el temple estava fabricat ab  pedres hermoses i adornat de rics dons,  
Jn 8,59  fos, jo só. 59 Llavors prengueren  pedres per tirar-les-hi, emperò Jesús  
Jn 10,Tit que és lo Messies. Los jueus prenen  pedres per a tirar-les-hi com a  
Jn 10,31  cosa. 31 I los jueus prengueren  pedres per apedregar-lo. 32 I Jesús los  
1Co 3,12  aquest fonament edifica or, plata,  pedres precioses, fusta, herba, palla, 13  
2Co 3,7  de mort, gravat ab lletres sobre  pedres, fou gloriós, de manera que els  
1Pe 2,5  i apreciada, 5 vosaltres també com  pedres vives sou sobredificats casa  
Ap 17,4  escarlata, i adornada d’or, i de  pedres precioses, i de perles, i tenia un  
Ap 18,12 Mercaderies d’or, i de plata, i de  pedres precioses, i de perles, i de tela  
Ap 18,16  i de grana, i adornada d’or, i de  pedres precioses, i perles; 17 que en una  
Ap 2,17  jo mannà escondit, i li donaré una  pedreta blanca; i en la pedreta, un nou  
Ap 2,17  donaré una pedreta blanca; i en la  pedreta, un nou nom escrit, que ningú el  
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Mc 14,67  vegé a Pere que s’escalfava, li  pegà una mirada i li digué: –Tu també  
Lc 6,48  roca; i quan vingué una riuada,  pegà ab fúria lo riu contra aquella casa,  
Lc 6,49  sens fonaments i contra la qual  pegà ab ímpetu la riuada, i tot seguit  
Lc 23,48  i veia lo que passava, se’n tornà  pegant-se cops al pit. 49 I tots sos  
Lc 22,64  dient-li: –Endevina qui t’ha  pegat! 65 I deien altres moltes coses  
Lc 18,13  alçar los ulls al cel, sinó que es  pegava cops al pit, dient: “Oh Déu!, teniu 
Mt 7,10  una pedra? 10 O si li demana un  peix, li dóna una serp? 11 Doncs, si  
Mt 17,26  mar, tira l’ham, i pren lo primer  peix que isca. I obrint-li la boca  
Lc 5,9  quedaren atordits de l’agafada de  peix que havien fet. 10 I així mateix  
Lc 11,11  ventura una pedra? O si demana un  peix, li donarà una serp en lloc de peix?  
Lc 11,11 peix, li donarà una serp en lloc de  peix? 12 O si demanàs un ou, li donarà tal 
Lc 24,42 42 I ells li presentaren un bocí de  peix fregit i una bresca. 43 I havent  
Jn 21,9 vegeren preparades unes brases i un  peix posat dessobre, i pa. 10 Jesús los  
Jud 12  vostres convits de caritat,  peixent-se a si mateixos sens rubor,  
Mt 15,34 ells respongueren: –Set, i uns pocs  peixets. 35 I manà a la gent que s’  
Mc 8,7  la gent. 7 Tenien també alguns  peixets, i els beneí, i manà que els  
Mt 13,Tit la perla preciosa, del filat ple de  peixos. Profeta sens honra en sa pàtria. 1 
Mt 13,47  al mar, arreplega tota mena de  peixos. 48 I quan està ple, lo trauen a la 
Mt 14,17  tenim aquí més que cinc pans i dos  peixos. 18 Jesús los digué: –Portau-me  
Mt 14,19  prengué los cinc pans i els dos  peixos, i alçant los ulls al cel, beneí i  
Mt 15,Tit  de gent ab set pans i alguns  peixos. 1 Llavors s’acercaren a ell  
Mt 15,36  36 I prenent los set pans i los  peixos, i donant gràcies, los partí i donà 
Mc 6,Tit  Miracle dels cinc pans i dos  peixos. Jesús camina sobre l’aigua i cura 
Mc 6,38  hagueren vist, diuen: –Cinc, i dos  peixos. 39 I els manà que els fessen  
Mc 6,41  I prenent los cinc pans i los dos  peixos, alçant los ulls al cel, beneí i  
Mc 6,41  i ell repartí entre tots los dos  peixos. 42 I ne menjaren tots i quedaren  
Mc 6,43  dotze coves dels bocins i dels  peixos. 44 I els que ne menjaren eren cinc 
Lc 5,6  agafaren una multitud tan gran de  peixos que es rompia lo filat. 7 I feren  
Lc 9,Tit  Multiplicació dels pans i dels  peixos. Confessió de Pere. Transfiguració  
Lc 9,13  –No tenim més que cinc pans i dos  peixos, a no ser que vajam nosaltres a  
Lc 9,16  I prenent los cinc pans i los dos  peixos, alçà los ulls al cel, los beneí i  
Jn 6,9  que té cinc pans d’ordi i dos  peixos; emperò, què és això per tanta  
Jn 6,11  que estaven sentats, així com los  peixos, donant-los-ne tant com  
Jn 21,6 podien traure’l per la multitud de  peixos que tenia. 7 Llavors lo deixeble  
Jn 21,8  a la barca tirant lo filat ple de  peixos (puix no estava lluny de terra sinó 
Jn 21,10  10 Jesús los digué: –Portau aquí  peixos dels que haveu agafat ara. 11 Simó  
Jn 21,11  filat ple de cent cinquanta i tres  peixos grans. I a pesar de ser tants, no  
Jn 21,13  lo distribueix, i així mateix los  peixos. 14 Aquesta fou ja la tercera  
1Co 15,39  la dels aucells, i altra, la dels  peixos. 40 Hi ha, així mateix, cossos  
Mt 18,28  devia cent diners, i agarrant-lo  pel coll l’ofegava, dient: »–Paga’m lo  
Lc 7,24  en lo desert? ¿Una canya moguda  pel vent? 25 Mes, què isquéreu a veure?  
Lc 8,29  los vincles i era transportat  pel dimoni als deserts. 30 I Jesús li  
Lc 23,45  i lo vel del temple se rompé  pel mig. 46 I Jesús, donant un gran crit,  
Jn 8,59  e isqué del temple havent passat  pel mig d’ells, i així se n’anà. 9,Tit  
Ac 1,18  i penjant-se, se rebentà  pel mig, i totes ses entranyes quedaren  
Ac 9,3 professió, homes o dones. 3 I anant  pel camí, succeí que estant ja cerca de  
Ga 4,2  curadors, fins al temps determinat  pel pare. 3 Així mateix, quan érem infants 
He 7,11  Abraham. 11 I si la perfecció fos  pel sacerdoci levític (puix baix d’ell lo 
Jm 5,12  totes coses, germans, no jureu, ni  pel cel, ni per la terra, ni feu cap altre 
Ap 9,18  morta la tercera part dels homes:  pel foc, pel fum, i pel sofre que eixia de 
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Ap 9,18  tercera part dels homes: pel foc,  pel fum, i pel sofre que eixia de ses  
Ap 9,18  dels homes: pel foc, pel fum, i  pel sofre que eixia de ses boques. 19  
Mt 3,4 I lo mateix Joan tenia un vestit de  pèl de camell i un cenyidor de cuiro a l’ 
Mc 1,6  sos pecats. 6 Anava Joan vestit de  pèl de camell, i portava un cenyidor de  
2Tm 2,4  soldat de Jesucrist. 4 Ningú que  pelea per Déu s’enreda en los negocis del 
2Tm 2,5 en la palestra, no és coronat si no  pelea segons llei. 6 Lo pagès que treballa 
1Tm 6,12  la paciència i la mansuetud. 12  Pelea bona batalla de la fe, agafa’t de  
Ef 6,12  del diable; 12 perquè nosaltres no  peleam contra la carn i la sang, sinó  
He 12,4  no haveu resistit fins a la sang,  peleant contra el pecat. 5 I estau  
Lc 14,31  qui és lo rei que, volent eixir a  pelear contra un altre rei, no considera  
Ap 2,16  manera vindré a tu promptament, i  pelearé contra ells ab l’espasa de ma  
Jn 18,36 món, sens dubte que ma gent haurien  peleat per a què no caigués en mans dels  
2Tm 4,7 prop està lo temps de ma mort. 7 He  peleat bona batalla, he conclòs ma  
Ap 12,7  contra el dragó, i el dragó  peleava, i sos àngels. 8 I estos no  
Ap 12,7  en lo cel: Miquel i sos àngels  peleaven contra el dragó, i el dragó  
Jud 3 fer-ho per a exhortar-vos a què  peleeu per la fe que fou donada als sants. 
1Pe 2,11  caríssims, com a estrangers i  pelegrins, que us abstingau dels desigs  
3Jn Tit per sa beneficència en hospedar als  pelegrins. Parla dels vicis de Diotrefes i 
3Jn 5  germans, i particularment ab los  pelegrins, 6 los quals han donat testimoni 
He 11,37  anaren d’aquí per allí coberts de  pells d’ovella i de cabra, desemparats,  
Lc 9,6  d’ells. 6 I havent eixit, anaven  pels pobles predicant l’evangeli i curant 
Ac 14,16  donant pluges i temps favorables  pels fruits, omplint de manteniment i d’  
1Tm 2,Tit Capítol II Encarrega que es préguia  pels reis i magistrats. Jesucrist és l’  
1Tm 2,2  de gràcies per a tots los homes, 2  pels reis i per tots los que estan  
He 13,21  per Jesucrist, al qual sia glòria  pels sigles dels sigles. Amén. 22 Emperò  
Jm 5,16  l’un a l’altre, i pregau los uns  pels altres, a fi de que siau salvos; puix 
1Pe 2,4  a pedra viva, refusada en veritat  pels homes, emperò escollida de Déu i  
1Pe 2,7 honra a vosaltres que creeu; emperò  pels incrèduls, «la pedra que refusaren  
1Pe 2,8  d’ensopec i pedra d’escàndol»  pels que ensopeguen en la Paraula i no  
2Pe 3,17  caigau de vostra firmesa enganyats  pels insensats. 18 Ans bé, creixeu en la  
1Jn 2,2  nostres pecats; i no tan solament  pels nostres, sinó també per los de tot lo 
Mc 3,29  tindrà perdó sinó que serà reo de  pena eterna. 30 Perquè ells deien: –Té l’ 
Lc 7,6 -li: –Senyor, no us prengau tanta  pena, puix jo no só digne de que vós  
Lc 23,41  és ab justícia que sofrim la  pena que nostres crims mereixien; emperò  
Ac 23,21 esperen de parada, i han jurat baix  pena de maledicció, que no menjarien ni  
2Co 2,Tit  en nom de Cristo, li alça la  pena imposada. 1 Mes jo he resolt en mi  
2Te 1,9  Jesucrist. 9 Los quals sofriran la  pena de perdició eterna en la presència  
1Jn 4,18  fora lo temor; perquè lo temor té  pena, i així lo qui tem no és perfet en la 
Jud 7  carn foren fetes exemple, sofrint  pena de foc etern. 8 De la mateixa manera  
Jn 18,6 entre ells Judes, que el traïa. 6 A  penes Jesús los hagué dit: «Só jo»,  
Jn 21,7 Pere: –És lo Senyor. I Simó Pere, a  penes oigué que era lo Senyor, se vestí la 
Ac 14,17  nostres cors. 17 I dient això, a  penes pogueren contenir al poble que  
Ac 27,7 navegàssem molts dies lentament i a  penes poguéssem avistar a Gnido, essent- 
Rm 5,7  per los impios? 7 Perquè a  penes hi ha qui mòria per un just, encara  
1Tm 6,10  de la fe i es subjectaren a moltes  penes. 11 Emperò tu, home de Déu, fuig d’ 
1Pe 4,18  evangeli de Déu? 18 I si lo just a  penes serà salvo, ¿l’impio, lo pecador a  
Ap 21,4  hi haurà més plors, ni clamors, ni  penes, perquè les primeres coses passaren. 
He 4,14  nosaltres tenim al pontífice que  penetra fins als cels, Jesús, Fill de Déu, 
He 6,19  ferma i segura de l’ànima, i que  penetra fins en lo que està del vel per a  
Lc 11,17 algun senyal del cel. 17 Mes Jesús,  penetrant sos pensaments, los digué: –Tot  
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He 4,12  que ninguna espasa de dos talls;  penetrant fins a la divisió de l’ànima i  
Jm 5,4  I els crits dels que han segat han  penetrat los oïdos del Senyor dels  
2Co 5,11  o mal, estant en son propi cos. 11  Penetrats, doncs, del terror de Déu,  
Lc 3,3  del Jordà, predicant baptisme de  penitència per a remissió dels pecats, 4  
Lc 15,7  -nou justos que no necessiten  penitència. 8 »O qui és la dona que,  
Lc 24,47  47 I que en son nom se predicàs la  penitència i la remissió dels pecats a  
Ac 13,24  abans de sa vinguda lo baptisme de  penitència a tot lo poble d’Israel. 25 I  
Ac 19,4  batejà certament ab lo baptisme de  penitència, dient al poble que creguessen  
2Pe 3,9  sinó que tots se convertesquen a  penitència. 10 Vindrà, doncs, com lladre  
Mt 27,Tit  27,Tit Capítol XXVII Judes se  penja. Jesús és assotat, escarnit,  
Ga 3,13 està escrit: «Maleït tot aquell que  penja en un arbre.» 14 Per a què la  
Mt 27,5 temple, se retirà i se n’anà, i es  penjà ab un llaç. 6 I els prínceps dels  
Ac 1,18  camp ab lo preu de la iniquitat, i  penjant-se, se rebentà pel mig, i totes  
Ac 5,30  a Jesús, a qui vosaltres matàreu  penjant-lo en un arbre. 31 A est exaltà  
Ac 10,39  en Jerusalem; al qual ells mataren  penjant-lo en un arbre. 40 A est lo  
Ac 28,4 quan los bàrbaros vegeren lo reptil  penjant de sa mà, se deien los uns als  
Mt 18,6 creuen en mi, més li valdria que li  penjassen una roda de molí al coll i s’  
Mt 24,50  no l’espera i a l’hora que menos  pensa, 51 i el dividirà, i posarà sa  
Lc 8,18 que no té, fins allò mateix que ell  pensa tenir li serà llevat. 19 I vingueren 
1Co 7,34  34 I la dona soltera i la verge  pensa en les coses del Senyor, per a ser  
1Co 7,34 d’esperit. Emperò la que és casada  pensa en les coses que són del món, i com  
1Co 7,36  sens destorb. 36 Mes si algun home  pensa que és una cosa deshonrosa per sa  
1Co 8,2  la caritat edifica. 2 I si algú  pensa saber alguna cosa, encara no coneix  
1Co 13,5  cerca sos profits, no s’irrita ni  pensa mal, 6 no es gosa en la iniquitat,  
Mt 24,44  punt també, perquè a l’hora menos  pensada ha de venir lo Fill de l’home. 45 
Lc 9,46 aquesta plàtica. 46 I els vingué lo  pensament qui d’ells seria lo major. 47  
Ac 8,22 per si acàs te serà perdonat aquest  pensament de ton cor. 23 Perquè veig que  
Rm 2,15  sa consciència mateixa, i sos  pensament interiors, acusant-se  
Ef 4,17  demés gentils en la vanitat de son  pensament, 18 tenint l’enteniment oscurit 
Mt 9,4  blasfema.» 4 I com Jesús vegés sos  pensaments, digué: –Per què pensau mal en  
Mt 12,25  dimonis. 25 I Jesús, coneixent sos  pensaments, los digué: –Tot regne dividit  
Mt 15,19 home. 19 Puix del cor ixen los mals  pensaments, los homicidis, los adulteris,  
Mc 7,21  del cor de l’home ixen los mals  pensaments, los adulteris, les  
Lc 1,51  braç i dissipà los superbos en los  pensaments de sos cors, 52 destronà als  
Lc 2,35  per a què sien descoberts los  pensaments de molts cors. 36 I hi havia  
Lc 5,22 sols Déu?» 22 I coneixent Jesús los  pensaments d’ells, los respongué dient:  
Lc 6,8  acusar. 8 Emperò ell coneixia los  pensaments d’ells i digué a l’home que  
Lc 11,17  cel. 17 Mes Jesús, penetrant sos  pensaments, los digué: –Tot regne dividit  
Lc 24,38 estau torbats, i per què alçau tals  pensaments en vostres cors? 39 Mirau mes  
Rm 1,21  ans bé se desvanesqueren en sos  pensaments vans, i son cor insensat quedà  
1Co 3,20  altra part: «Lo Senyor coneix los  pensaments dels savis, i sap que són  
Ef 2,3  la voluntat de la carn i de sos  pensaments, i érem per naturalesa fills d’ 
Fl 2,2  un mateix esperit, uns mateixos  pensaments. 3 Que no es faça res per tema, 
He 4,12  i del moll, i discerneix los  pensaments i les intencions del cor. 13 I  
Jm 2,4  mateixos?, ¿i no sou jutges de  pensaments inics? 5 Oïu, germans meus  
Mt 1,20  -la secretament. 20 I estant ell  pensant en això, veus aquí l’àngel del  
Mt 16,8  –Homes de poca fe!, per què anau  pensant dintre de vosaltres mateixos,  
Mc 2,6  allí sentats alguns dels escribes,  pensant en son interior: 7 «Com aquest  
Mc 8,17  Jesús, los digué: –Què estau  pensant? Perquè no teniu pa? Encara no  
Lc 1,29  sorpresa de ses paraules i estava  pensant quina salutació seria aquella. 30  
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Lc 3,15  estava en expectació i estaven  pensant en son interior si tal vegada Joan 
Ac 10,19  allí Simó, per sobrenom Pere. 19 I  pensant Pere en la visió, li digué l’  
Ac 14,18  arrastrant fora de la ciutat,  pensant-se que era mort. 19 Emperò  
Ac 16,27  l’espasa i es volia matar,  pensant que els presos s’havien escapat.  
Ac 27,13 coro. 13 I corrent vent de migjorn,  pensant tenir ja lograt son intent,  
Lc 11,38  a taula. 38 I el fariseu començà a  pensar i a dir dintre de si: «Per què no  
Lc 21,14 Fixeu, doncs, en vostres cors lo no  pensar antes com haveu de respondre, 15  
Ac 17,29  nosaltres progènie de Déu, devem  pensar que la divinitat és semblant no a  
1Co 4,6  a què en nosaltres aprengau a no  pensar dels homes sobre lo que està  
2Co 3,5  per nosaltres mateixos per a  pensar res, com de nosaltres, sinó que  
Mc 6,49  lo vegeren caminar sobre el mar,  pensaren que era un fantasma i exclamaren. 
Lc 20,14  14 Quan los pagesos lo vegeren,  pensaren entre si i digueren: “Aquest és  
Jn 11,13  Jesús parlava de sa mort, i ells  pensaren que havia parlat del somni  
Ac 4,25 què bramaren les gents i els pobles  pensaren coses vanes? 26 S’alçaren los  
Mt 9,4  sos pensaments, digué: –Per què  pensau mal en vostre cor? 5 Quina cosa és  
Mt 24,45  venir lo Fill de l’home. 45 »¿Qui  pensau que és lo criat fiel i prudent a  
Mc 2,8  aqueixa manera, los diu: –Per què  pensau així dintre de vostres cors? 9 Què  
Lc 1,66 depositaren en son cor, dient: «Qui  pensau que serà aquest infant?» Perquè la  
Lc 5,22  d’ells, los respongué dient: –Què  pensau en vostre cor? 23 Què és més fàcil, 
Lc 13,4  la torre de Siloè i els matà,  ¿pensau que ells eren més culpables que  
Lc 18,8  quan vinga lo Fill de l’home,  ¿pensau que trobarà fe en la terra? 9 I  
Jn 11,56  temple se deien uns a altres: –Què  pensau? Per què no ha vingut a la festa?  
Ac 13,25 Joan complia sa carrera deia: »–Qui  pensau vosaltres que só, jo? Jo no só ell. 
Rm 14,13  doncs, los uns als altres, ans bé  pensau en no posar ensopec o escàndol al  
2Co 12,19 i per unes mateixes petjades? 19 ¿O  pensau encara que ens escusam ab  
Fl 3,15  sentiment; i si en alguna cosa  pensau d’altra manera, Déu també vos ho  
Fl 4,8  virtut, si hi ha alguna alabança,  pensau en estes coses. 9 Lo que haveu  
Lc 12,51  afligit fins que es cúmplia! 51  ¿Pensau que he vingut a posar pau en la  
Lc 13,2  2 I Jesús los respongué dient:  –¿Pensau que aquells galileus foren més  
Jm 4,5  se constitueix enemic de Déu. 5  ¿Pensau per ventura que l’Escriptura diu  
Ac 7,25 agravi matant a l’egipci. 25 I ell  pensava que sos germans haurien entès que  
Ac 12,9  lo que l’àngel feia, sinó que es  pensava que veia una visió. 10 I passant  
Ac 26,9 los morts? 9 »I jo en veritat també  pensava fer moltes coses contra lo nom de  
2Co 1,15  15 I ab aquesta confiança  pensava venir abans a vosaltres per a què  
Mt 16,7  i dels saduceus. 7 Mes ells  pensaven dient entre si: «Això és perquè  
Mc 2,8  a l’instant en son esperit que  pensaven d’aqueixa manera, los diu: –Per  
Lc 9,47  47 Emperò coneixent Jesús lo que  pensaven en son cor, prengué un infant i  
Lc 19,11 d’estar prop de Jerusalem i perquè  pensaven que luego se manifestaria lo  
Lc 20,5  del cel o dels homes? 5 Mes ells  pensaven entre si dient: –Si responem que  
Lc 24,37  Emperò ells, torbats i espantats,  pensaven que veien algun esperit. 38 I els 
Jn 11,53  53 I així des d’aquell dia no  pensaven sinó com poder-lo fer morir. 54 
Jn 13,29 29 Perquè com Judes tenia la bossa,  pensaven alguns que Jesús li havia dit:  
Mt 6,7  molt, com fan los gentils. Puix  pensen que parlant molt seran oïts. 8 No  
2Pe 3,9  lo Senyor sa promesa, com alguns  pensen, sinó que espera ab paciència per  
Mt 26,53  a coltell moriran. 53 ¿Per ventura  penses que no puc pregar a mon Pare, i em  
Ac 28,22  desitjam oir què és lo que  penses; perquè tocant a aquesta secta, nos 
Rm 2,3  tals coses i obres les mateixes,  ¿penses que t’escaparàs del judici de  
Mt 5,17  Pare que està en lo cel. 17 »No  penseu que he vingut a destruir la Llei o  
Mt 10,19  19 I quan vos entréguien, no  penseu ni lo que haveu de dir, ni de quina 
Mt 10,34 mon Pare que està en lo cel. 34 »No  penseu que vinga a posar pau sobre la  
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Lc 12,40 l’avís, perquè a l’hora que menos  penseu vindrà lo Fill de l’home. 41 I  
Jn 5,45  que ve de Déu solament? 45 No  penseu que sia jo lo qui us haja d’acusar 
2Co 10,9  -me. 9 Emperò per a què no  penseu que jo us vull com aterrar ab  
2Co 10,7 algú està confiat que és de Cristo,  pènsia també en son interior, que així com 
2Co 10,11  despreciable. 11 Sàpia lo qui  pènsia així que tals quals som en la  
2Co 12,6  mes me continc, perquè ningú  pènsia de mi més de lo que veu en mi u ou  
Fl 1,7  7 Així com és just que jo  pènsia això de tots vosaltres, perquè us  
Jm 1,7 i portada d’aquí allí. 7 I així no  pènsia aquell home que rebrà cosa alguna  
Rm 12,3  que estan entre vosaltres, que no  pènsien de si més altament de lo que  
Rm 12,3  altament de lo que deuen, sinó que  pènsien ab templança i cada qual segons la 
1Te 5,Tit  del Senyor serà quan menos s’ho  pènsien. Los exhorta a preparar-se ab  
Lc 7,43  més? 43 Respongué Simó dient: –Jo  penso que serà aquell a qui més li  
1Co 4,9  també ab vosaltres. 9 Perquè jo  penso que Déu nos ha posat a nosaltres,  
1Co 7,40  així segons mon consell, i  penso que jo tinc també l’Esperit de Déu. 
1Co 7,26  del Senyor per a ser fiel. 26  Penso, doncs, que açò és bo per les  
Ac 2,1  1 I al complir-se los dies de  Pentecostes estaven tots junts en un  
Ac 20,16  a celebrar en Jerusalem lo dia de  Pentecostes. 17 I des de Milet envià a  
1Co 16,8 Però jo em detindré en Èfeso fins a  Pentecostes. 9 Perquè se m’ha obert una  
2Co 1,22  lo qual també nos sellà i donà la  penyora de l’Esperit en nostres cors. 23  
2Co 5,5  mateix és Déu, qui ens ha donat la  penyora de l’Esperit. 6 Per això vivim  
Mt 12,5  temple trenquen lo dissabte, i no  pequen? 6 Puix jo us dic que aquí està qui 
1Co 15,34 costums. 34 Vetllau justament, i no  pequeu; puix alguns no tenen coneixement  
Ef 4,26  altres. 26 «Enfadau-vos, i no  pequeu»: no es pònguia lo sol sobre vostra 
1Jn 2,1  meus, vos escric açò per a què no  pequeu. Emperò si algú pecàs, tenim per  
1Tm 5,20  dos o tres testimonis. 20 Als que  pèquien, reprèn-los davant de tothom,  
Jn 5,14  –Ja veus que has estat curat; no  pèquies més, no sia que et succeesca  
Jn 8,11  te condemnaré. Vés-te’n i no  pèquies mai més. 12 Jesús tornà a parlar- 
Mt 1,Tit  de Jesucrist. Sa concepció  per obra de l’Esperit Sant i son  
Mt 1,22  d’ells. 22 Mes tot això fou fet  per a què es complís lo que digué lo  
Mt 1,22  es complís lo que digué lo Senyor  per lo profeta, que diu: 23 «Veus aquí la  
Mt 2,5  de Judà, perquè així està escrit  per lo profeta: 6 »“I tu, Betlem, terra de 
Mt 2,8  hajau trobat, feu-m’ho a saber  per a què jo també vàgia a adorar-lo. 9  
Mt 2,12  a Herodes, regressaren a son país  per un altre camí. 13 Després que ells se  
Mt 2,13  que Herodes cercarà l’infant  per a matar-lo. 14 Alçant-se Josep,  
Mt 2,15  allí fins a la mort d’Herodes,  per a què es complís lo que havia dit lo  
Mt 2,15  complís lo que havia dit lo Senyor  per lo profeta, que diu: «D’Egipte cridí  
Mt 2,17  fou complert lo que s’havia dit  per Jeremies, lo profeta, que diu: 18 «Veu 
Mt 2,23  en una ciutat que es diu Nazaret,  per a què es complís lo que havien dit los 
Mt 3,6  del Jordà. 6 I eren batejats  per ell en lo Jordà, confessant sos  
Mt 3,9  de vosaltres: “A Abraham, tenim  per pare.” Perquè jo us dic que Déu és  
Mt 3,9 Perquè jo us dic que Déu és poderós  per a alçar d’aquestes pedres fills a  
Mt 3,11 11 En veritat jo us batejo en aigua  per a arrepentiment. Emperò lo qui ha de  
Mt 3,13  de la Galilea al Jordà, a Joan,  per a ser batejat per ell. 14 Emperò Joan  
Mt 3,13 al Jordà, a Joan, per a ser batejat  per ell. 14 Emperò Joan l’en destorbava  
Mt 3,14  dient: –Jo he de ser batejat  per vós, i vós veniu a mi? 15 I Jesús,  
Mt 3,15  Jesús, responent, li digué: –Deixa  per ara, perquè així nos convé complir  
Mt 4,1 Llavors Jesús fou impelit al desert  per l’Esperit per a què fos tentat del  
Mt 4,1  impelit al desert per l’Esperit  per a què fos tentat del diable. 2 I  
Mt 4,6  de tu i te prendran en ses mans,  per a què no encepèguia ton peu en pedra  
Mt 4,14  de Zabulon i de Neftalim, 14  per a què es complís lo que digué Isaïes  
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Mt 4,18  lo Regne del cel. 18 I anant Jesús  per la ribera del mar de Galilea, vegé a  
Mt 4,24  en lo poble. 24 I corregué sa fama  per tota la Síria, i li portaven tots los  
Mt 5,10  los que sofreixen persecució  per amor de la justícia, perquè d’ells és 
Mt 5,11  cel. 11 »Sereu benaventurats quan  per amor de mi vos maleesquen i  
Mt 5,13  salarà? No serveix ja de res, sinó  per a ser llançada i trepitjada dels  
Mt 5,15  15 Ni s’encén una candela  per posar-la sota una mesura, sinó sobre 
Mt 5,15  mesura, sinó sobre un candelero,  per a què iŀlumínia a tots los que estan  
Mt 5,16 així vostra llum davant dels homes,  per a què vègien vostres obres bones i  
Mt 5,28  que pòsia los ulls en una dona  per a cobdiciar-la, ja comet adulteri ab 
Mt 5,32  que repudiï a sa muller, a no ser  per causa de fornicació, la fa ser  
Mt 5,34 us dic: De ninguna manera jureu. Ni  per lo cel, perquè és lo trono de Déu, 35  
Mt 5,35  perquè és lo trono de Déu, 35 ni  per la terra, perquè és la peanya de sos  
Mt 5,35 perquè és la peanya de sos peus; ni  per Jerusalem, perquè és la ciutat del  
Mt 5,36  ciutat del gran rei. 36 Ni júries  per ton cap, puix no pots fer que un  
Mt 5,38  38 »Oíreu que fou dit: “Ull  per ull, i dent per dent.” 39 »Emperò jo  
Mt 5,38  que fou dit: “Ull per ull, i dent  per dent.” 39 »Emperò jo us dic: No  
Mt 5,44  bé als que us avorreixen i pregau  per los que us perseguesquen i calumniïn,  
Mt 6,2  en les sinagogues i en los carrers  per a ser honrats dels homes. En veritat  
Mt 6,5  i en les cantonades de les places  per a ser vistos dels homes. En veritat  
Mt 6,16  puix desfiguren sos rostros  per a fer veure als homes que dejunen. En  
Mt 6,19  19 »No vullau atresorar  per a vosaltres tresors en la terra, a on  
Mt 6,20  i roben. 20 Ans bé atresorau  per a vosaltres tresors en lo cel, a on ni 
Mt 6,25  »Per lo tant vos dic: No us afaneu  per la vostra vida, sobre què menjareu. Ni 
Mt 6,25 vostra vida, sobre què menjareu. Ni  per vostre cos, sobre què vestireu. ¿No  
Mt 6,27  que ells? 27 ¿I qui de vosaltres,  per més que discórria, pot anyadir a sa  
Mt 6,28  a sa estatura un sol colze? 28 I  ¿per què us afanau per lo vestir?  
Mt 6,28  sol colze? 28 I ¿per què us afanau  per lo vestir? Considerau com creixen los  
Mt 6,32  32 Perquè los gentils s’afanen  per totes aquestes coses, i vostre Pare  
Mt 6,34  34 I així, no aneu afanats  per lo dia de demà. Perquè lo dia de demà  
Mt 7,Tit  així com l’arbre bo del dolent  per sos fruits. Símil de la casa fabricada 
Mt 7,3  ab què midareu, sereu midats. 3 I,  per què, doncs, veus la volva en l’ull de 
Mt 7,5  de ton ull, i aleshores hi veuràs  per a traure la volva de l’ull de ton  
Mt 7,12  allò que voleu que els homes facen  per a vosaltres, feu-ho també vosaltres  
Mt 7,12 vosaltres, feu-ho també vosaltres  per a ells, perquè aqueixa és la Llei i  
Mt 7,13  la Llei i los Profetes. 13 »Entrau  per la porta estreta, perquè ampla és la  
Mt 7,13  i molts són los que entren  per ell. 14 Perquè estreta és la porta i  
Mt 7,15  a vosaltres ab vestit d’ovelles i  per dins són llops robadors. 16 Per sos  
Mt 7,16  fruits los coneixereu. ¿Se cullen,  per ventura, raïms dels arços, ni figues  
Mt 7,20  i llançat al foc. 20 Així, doncs,  per sos fruits los coneixereu. 21 »No tot  
Mt 8,4  i ofereix lo do que manà Moisès  per a testimoni d’ells. 5 I havent entrat 
Mt 8,17 Per a què es complís lo que fou dit  per lo profeta Isaïes, que digué: «Ell  
Mt 8,28  ferotges que ningú podia transitar  per aquell camí. 29 I començaren luego a  
Mt 8,32  la ramada corregué furiosament i  per un barranc se precipitaren en lo mar;  
Mt 9,20  dotze anys havia, i se li acercà  per detràs i li tocà la vora del vestit.  
Mt 9,25  fora la gent, entrà i la prengué  per la mà. I s’alçà la noia. 26 I  
Mt 9,26  la noia. 26 I corregué esta fama  per tota aquella terra. 27 I passant Jesús 
Mt 9,28  diu: –¿Creeu que jo puc fer això  per a vosaltres? Ells digueren: –Sí,  
Mt 9,31 ells, eixint d’allí, ho publicaren  per tota aquella terra. 32 I luego que  
Mt 10,1  poder sobre los esperits impurs,  per a llançar-los, i per a curar tot mal 
Mt 10,1  impurs, per a llançar-los, i  per a curar tot mal i tota dolència. 2 I  
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Mt 10,5  manant-los i dient: –No aneu  per lo camí dels gentils, ni entreu en les 
Mt 10,10  en vostres faixes. 10 Ni alforja  per lo camí, ni dos túniques, ni calçat,  
Mt 10,15  dia del judici serà menor lo rigor  per a la terra dels de Sodoma i de Gomorra 
Mt 10,15  dels de Sodoma i de Gomorra que  per a aquella ciutat. 16 »Mirau que jo us  
Mt 10,18  assotaran en les sinagogues. 18 I  per amor de mi sereu conduïts davant dels  
Mt 10,22  dels pares i los faran morir. 22 I  per causa meva sereu avorrits de tothom.  
Mt 10,29  ventura no es venen dos aucells  per un diner, i ni un d’ells caurà a  
Mt 10,39  la perdrà; i qui pèrdia sa vida  per amor de mi, la trobarà. 40 »Qui vos  
Mt 10,42 de just. 42 I tot aquell que donarà  per beure a un d’aquestos petits un got  
Mt 11,Tit  envia dos de sos deixebles a Jesús  per averiguar si ell era lo Messies o si  
Mt 11,15  que ha de venir. 15 Qui té orelles  per oir, oiga. 16 »Mes, a qui compararé jo 
Mt 11,19 Emperò la sabiduria fou justificada  per sos fills. 20 Aleshores començà a  
Mt 11,22  jo us dic que hi haurà menos rigor  per a Tiro i Sidon que per a vosaltres en  
Mt 11,22  menos rigor per a Tiro i Sidon que  per a vosaltres en lo dia del judici. 23 I 
Mt 11,24 dia del judici menos rigor hi haurà  per a la terra de Sodoma que per a tu. 25  
Mt 11,24  haurà per a la terra de Sodoma que  per a tu. 25 En aquell temps, responent  
Mt 11,29 humil de cor, i trobareu lo descans  per a vostres ànimes. 30 Puix que és suau  
Mt 12,1  anava Jesús un dia de dissabte  per uns sembrats, i sos deixebles, com  
Mt 12,10 home que tenia seca una mà, i ells,  per acusar-lo, li preguntaren si era  
Mt 12,17 Per a què es complís lo que fou dit  per lo profeta Isaïes, que diu: 18 «Veus  
Mt 12,27  27 I si jo llanço los dimonis  per virtut de Beelzebub, per virtut de qui 
Mt 12,27  dimonis per virtut de Beelzebub,  per virtut de qui los llancen vostres  
Mt 12,28  28 »Mes, si jo llanço los dimonis  per virtut de l’Esperit de Déu, certament 
Mt 12,33  dolent i son fruit dolent; puix  per lo fruit se coneix l’arbre. 34 Raça  
Mt 12,37  en lo dia del judici. 37 Puix  per tes paraules seràs justificat, i per  
Mt 12,37  tes paraules seràs justificat, i  per tes paraules seràs condemnat. 38  
Mt 12,41 condemnaran, perquè s’arrepentiren  per la predicació de Jonàs, i veus aquí  
Mt 12,43 ha eixit d’algun home, va divagant  per llocs deserts buscant repòs, i no el  
Mt 13,9 i altra a trenta. 9 »Qui té orelles  per oir, oiga. 10 I arribant los  
Mt 13,15  i ses orelles se tornaren dures  per a oir, i se’ls tancaren los ulls; per 
Mt 13,15  a oir, i se’ls tancaren los ulls;  per a què mai hi vegen ab sos ulls, ni  
Mt 13,21 sobrevenint tribulació i persecució  per causa de la paraula, a l’instant s’  
Mt 13,30  sisanya i lligau-la en gavelles  per a cremar-la. Emperò lo blat,  
Mt 13,43  Regne de son Pare. »Qui té orelles  per a oir, oiga. 44 »És semblant lo Regne  
Mt 13,58  58 I no féu allí molts miracles  per raó de la incredulitat d’ells.  
Mt 14,2  ressuscità d’entre los morts, i  per això s’obren en ell prodigis. 3  
Mt 14,3 Joan, i lligat, lo posà en la presó  per causa d’Herodias, muller de son  
Mt 14,7  de tots i agradà a Herodes, 7  per lo que prometé ab jurament donar-li  
Mt 14,8  li demanàs. 8 I ella, previnguda  per sa mare, digué: –Dóna’m aquí, en una  
Mt 14,9  9 I el rei s’entristí. Mes  per raó del jurament i dels que estaven ab 
Mt 14,15  ja és passada. Despediu la gent,  per a què, anant als pobles, se cómprien  
Mt 14,25  vingué Jesús envers ells caminant  per sobre el mar. 26 I quan lo vegeren  
Mt 14,26  mar. 26 I quan lo vegeren caminar  per sobre el mar, se torbaren, dient: –És  
Mt 14,28  si sou vós, manau-me que vinga  per sobre l’aigua cap a vós. 29 I ell li  
Mt 14,29  la barca, caminava sobre l’aigua  per arribar a Jesús. 30 Emperò veent que  
Mt 14,35  los homes d’aquell lloc, enviaren  per tota aquella comarca, i li presentaven 
Mt 15,3 responent, los digué: –I vosaltres,  per què traspassau lo manament de Déu per  
Mt 15,3  què traspassau lo manament de Déu  per vostra tradició? Puix Déu digué: 4  
Mt 15,6  haveu fet va lo manament de Déu  per vostra tradició. 7 Hipòcrites!, bé  
Mt 15,32  permaneixen ab mi, i no tenen res  per a menjar, i no vull despatxar-los en 
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Mt 15,33  trobar en aquest desert tants pans  per a saciar a tanta multitud de gent? 34  
Mt 16,8  los digué: –Homes de poca fe!,  per què anau pensant dintre de vosaltres  
Mt 16,9  ni us recordau dels cinc pans  per a cinc mil homes, i quants coves de  
Mt 16,10 ne recollíreu? 10 ¿Ni dels set pans  per a quatre mil homes, i quants coves ne  
Mt 16,11  11 ¿Com no compreneu que no és  per lo pa que us diguí: “Guardau’s del  
Mt 16,25  Emperò aquell que pèrdia sa vida  per amor de mi, la trobarà. 26 Puix de què 
Mt 17,4  farem aquí tres tabernacles, un  per a vós, altre per a Moisès, i altre per 
Mt 17,4  tabernacles, un per a vós, altre  per a Moisès, i altre per a Elies. 5  
Mt 17,4  a vós, altre per a Moisès, i altre  per a Elies. 5 Encara estava parlant, quan 
Mt 17,20 casta de dimonis, no es llança sinó  per medi de l’oració i del dejuni. 21 I  
Mt 17,26  Pren-la i dóna’ls-e-la  per a mi i per a tu. 18,Tit Capítol XVIII  
Mt 17,26 -la i dóna’ls-e-la per a mi i  per a tu. 18,Tit Capítol XVIII Doctrina de 
Mt 18,7  lo profundo del mar. 7 »Ai del món  per causa dels escàndols! Puix és precís  
Mt 18,7  escàndols; emperò ai de l’home  per qui ve l’escàndol! 8 Per lo tant, si  
Mt 18,16  pren encara una o dues persones,  per a què per boca de dos o tres  
Mt 18,16  una o dues persones, per a què  per boca de dos o tres testimonis cònstia  
Mt 18,17 si no oigués a la Iglésia, ten-lo  per un gentil i un publicà. 18 En veritat  
Mt 18,19  se convinguessen sobre la terra  per demanar alguna cosa, sia la que es  
Mt 18,19  que es vulla, se’ls serà otorgada  per mon Pare que està en lo cel. 20 Puix  
Mt 19,Tit  que sols hi ha una causa  per la separació o divorci. Dóna consells  
Mt 19,Tit los rics i del premi d’aquells que  per amor seu renúncien totes les coses. 1  
Mt 19,3 3 I s’acercaren a ell los fariseus  per a tentar-lo, dient: –¿És lícit a un  
Mt 19,3  lícit a un home repudiar sa muller  per qualsevol causa? 4 Ell los respongué  
Mt 19,5  crià mascle i femella? 5 »I digué  per això: “Deixarà l’home a pare i mare i 
Mt 19,8  8 Ell los digué: –Perquè Moisès,  per la duresa de vostres cors, vos permeté 
Mt 19,9  que repudiï a sa muller, a no ser  per causa de fornicació, i ne prenga una  
Mt 19,12  mare. I hi ha eunucs que ho foren  per los homes. I hi ha eunucs que es  
Mt 19,12  que es castraren a si mateixos  per amor del Regne del cel. Qui sia capaç  
Mt 19,13  Llavors li presentaren uns infants  per a què imposàs les mans sobre d’ells i 
Mt 19,16  –Bon mestre, què faré jo de bo  per a conseguir la vida eterna? 17 Ell li  
Mt 19,24  que és més fàcil passar un camell  per lo forat d’una agulla que l’entrar  
Mt 19,26 a los homes això és impossible, mes  per a Déu tot és possible. 27 Llavors,  
Mt 19,28  també vosaltres en dotze tronos  per a judicar a les dotze tribus d’  
Mt 19,29  o mare, o muller o fills, o terres  per causa de mon nom, rebrà cent per u i  
Mt 19,29  per causa de mon nom, rebrà cent  per u i posseirà la vida eterna. 30  
Mt 20,1  de bon matí a llogar treballadors  per a sa vinya. 2 I havent fet l’ajust ab 
Mt 20,2  ab los treballadors de a diner  per dia, los envià a sa vinya. 3 I eixint  
Mt 20,13  faig tort. ¿No t’ajustares ab mi  per un diner? 14 Pren lo que és teu i  
Mt 20,19  19 I l’entregaran als gentils  per a què se’n traguen mofa, i l’  
Mt 20,23 mi lo concedir-ho, sinó a aquells  per a qui mon Pare ho té preparat. 24 I  
Mt 20,28  com lo Fill de l’home no vingué  per a ser servit, sinó per a servir i per  
Mt 20,28  no vingué per a ser servit, sinó  per a servir i per a donar sa vida en  
Mt 20,28  a ser servit, sinó per a servir i  per a donar sa vida en rescat de molts. 29 
Mt 20,31 nosaltres! 31 I la gent los renyava  per a què callassen; emperò ells cridaven  
Mt 21,4  los deixarà. 4 I tot això fou fet  per a què es complís lo que havia dit lo  
Mt 21,26  diem que del cel, nos dirà: “¿Puix  per què no el creguéreu?” I si diem: “Dels 
Mt 21,26  poble. Perquè tothom tenia a Joan  per un profeta. 27 I respongueren a Jesús  
Mt 21,32  32 Puix vingué Joan a vosaltres  per lo camí de la justícia, i vosaltres no 
Mt 21,32  això, no us arrepentíreu després  per a creure-lo. 33 »Oïu una altra  
Mt 21,34  envià sos criats als pagesos  per a què percibissen los fruits d’ella.  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

2620 
 

Mt 21,42 feta cap de cantonada. Això fou fet  per lo Senyor i és cosa meravellosa a  
Mt 22,2  a un rei que féu les esposalles  per a son fill. 3 I envià sos criats a que 
Mt 22,11 de convidats. 11 »Quan entrà lo rei  per a veure als hostes, vegé allí un home  
Mt 22,25  -se casat lo primer, morí, i  per no haver tingut successió, deixà sa  
Mt 22,35  era doctor de la Llei, li preguntà  per a tentar-lo: 36 –Mestre, quin és lo  
Mt 22,44  dreta, fins que pòsia tos enemics  per a peanya de tos peus”? 45 »Doncs si  
Mt 23,4  emperò ells ni un sol dit apliquen  per a moure-les. 5 I fan totes les obres 
Mt 23,5  -les. 5 I fan totes les obres  per a ser vistos dels homes. I aixís  
Mt 23,15  perquè rodau lo mar i la terra  per a fer un prosèlit, i després d’haver  
Mt 23,16  que dieu: “Qualsevol que júria  per lo temple, no és res; emperò aquell  
Mt 23,16  no és res; emperò aquell que júria  per l’or del temple, és deutor”! 17 Necis 
Mt 23,18  l’or? 18 I: “Qualsevol que júria  per l’altar no és res; emperò aquell que  
Mt 23,18  no és res; emperò aquell que júria  per l’oferta que està sobre d’ell, és  
Mt 23,20  oferta? 20 Aquell, doncs, que jura  per l’altar, jura per ell i per tot lo  
Mt 23,20  doncs, que jura per l’altar, jura  per ell i per tot lo que està sobre d’  
Mt 23,20  jura per l’altar, jura per ell i  per tot lo que està sobre d’ell. 21 I  
Mt 23,21  d’ell. 21 I qualsevol que jura  per lo temple, jura per ell i per aquell  
Mt 23,21  que jura per lo temple, jura  per ell i per aquell que habita en ell. 22 
Mt 23,21  jura per lo temple, jura per ell i  per aquell que habita en ell. 22 I qui  
Mt 23,22  que habita en ell. 22 I qui jura  per lo cel, jura per lo trono de Déu i per 
Mt 23,22 ell. 22 I qui jura per lo cel, jura  per lo trono de Déu i per lo qui està  
Mt 23,22  lo cel, jura per lo trono de Déu i  per lo qui està assentat sobre d’ell. 23  
Mt 23,27  sepulcres emblanquits, los quals  per defora apareixen hermosos als homes, i 
Mt 23,27  apareixen hermosos als homes, i  per dins estan plens d’ossos de morts i  
Mt 23,28 immundícia! 28 Així també vosaltres  per defora vos mostrau en veritat justos  
Mt 23,30  no ens hauríem associat ab ells  per a derramar la sang dels profetes”! 31  
Mt 23,35 perseguireu de ciutat en ciutat, 35  per a què vinga sobre vosaltres tota la  
Mt 24,Tit  verdaders fiels lo que deurien fer  per no ser enganyats dels falsos Cristos.  
Mt 24,Tit  que estiguen sempre alerta  per a què la segona vinguda no els tròbia  
Mt 24,1  I s’acercaren a ell sos deixebles  per a mostrar-li los edificis del  
Mt 24,9 mataran, i sereu avorrits de tothom  per causa de mon nom. 10 I molts aleshores 
Mt 24,14  evangeli del Regne serà predicat  per tot lo món en testimoni a totes les  
Mt 24,15 abominació desoladora, pronosticada  per lo profeta Daniel, està en lo lloc  
Mt 24,22 dies, ninguna carn se salvaria. Mes  per amor dels elegits seran abreviats  
Mt 24,45  amo constitueix sobre sa família,  per a què els dónia de menjar a l’hora?  
Mt 25,Tit  alerta i practicar bones obres  per a què no siam condemnats en sa segona  
Mt 25,9 dient: »–Com tal vegada no bastaria  per a nosaltres i per a vosaltres, anau  
Mt 25,9  no bastaria per a nosaltres i  per a vosaltres, anau abans als que el  
Mt 25,9  als que el venen, i comprau-ne  per a vosaltres. 10 »I mentres que elles  
Mt 25,41  al foc etern, que està aparellat  per al diable i per a sos àngels. 42 Puix  
Mt 25,41  que està aparellat per al diable i  per a sos àngels. 42 Puix tinguí fam, i no 
Mt 26,2  i el Fill de l’home serà entregat  per a què el crucifíquien. 3 Llavors se  
Mt 26,12  ungüent sobre mon cos, ho féu  per a sepultar-me. 13 En veritat vos dic 
Mt 26,13  que es predíquia aqueix evangeli  per tot lo món, se contarà també lo que  
Mt 26,24  d’ell. Mes, ai d’aquell home  per qui serà entregat lo Fill de l’home!  
Mt 26,25  qui l’entregà, digué: –Só jo,  per ventura, mestre? Li diu: –Tu ho has  
Mt 26,28  Nou Testament, que serà derramada  per molts per a remissió dels pecats. 29 I 
Mt 26,28  que serà derramada per molts  per a remissió dels pecats. 29 I jo us  
Mt 26,44  deixà, i de nou se’n tornà a orar  per tercera vegada, dient les mateixes  
Mt 26,47  gent ab espases i bastons, enviada  per los prínceps dels sacerdots i los  
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Mt 26,56  56 Emperò tot això fou fet  per a què es complissen les escriptures  
Mt 26,58  s’estava sentat ab los criats,  per a veure lo fi. 59 Emperò los prínceps  
Mt 26,59  algun testimoni fals contra Jesús  per a fer-lo morir. 60 I no el trobaren, 
Mt 26,63  sacerdots li digué: –Te conjuro  per Déu viu, que ens digues si tu ets lo  
Mt 27,1  entraren en consell contra Jesús  per a fer-lo morir. 2 I el portaren  
Mt 27,7  ab elles lo camp d’un oller,  per a enterrar als forasters. 8 Per qual  
Mt 27,9  9 Llavors se complí lo que fou dit  per lo profeta Jeremies, que digué: «I  
Mt 27,10  fills d’Israel. 10 I les donaren  per lo camp de l’oller, així com ho manà  
Mt 27,12  –Tu ho dius. 12 I essent acusat  per los prínceps dels sacerdots i per los  
Mt 27,12  per los prínceps dels sacerdots i  per los ancians, no respongué res. 13  
Mt 27,18  anomena Cristo? 18 Puix sabia que  per enveja l’havien entregat. 19 I estant 
Mt 27,19  coses he sofert jo avui en somnis  per causa d’ell. 20 Emperò los prínceps  
Mt 27,26 fet assotar a Jesús, los l’entregà  per a què fos crucificat. 27 Aleshores los 
Mt 27,27  del president, prenent a Jesús  per a conduir-lo al pretori, feren  
Mt 27,32  encontraren un home de Cirene,  per nom Simó, a qui obligaren a que  
Mt 27,35  ses vestidures, tirant a sort;  per a què es complís lo que fou dit per lo 
Mt 27,35 per a què es complís lo que fou dit  per lo profeta que diu: «Se repartiran mes 
Mt 27,46  que vol dir: «Déu meu, Déu meu,  per què m’has desemparat?» 47 Alguns,  
Mt 27,66  pugau. 66 I ells se n’anaren, i  per assegurar lo sepulcre sellaren la  
Mt 28,10  Anau, donau la nova a mos germans  per a què vagen a Galilea: allí em veuran. 
Mt 28,14  l’hi farem creure, i mirarem  per vostra seguretat. 15 I ells, prenent  
Mc 1,4  lo baptisme d’arrepentiment  per a remissió dels pecats. 5 I eixia  
Mc 1,5  los de Jerusalem, i eren batejats  per ell en lo riu Jordà, confessant sos  
Mc 1,7 qual jo no só digne de postrar-me  per a desfer-li la corretja de les  
Mc 1,9 de Nazaret de Galilea i fou batejat  per Joan en lo Jordà. 10 I pujant tot  
Mc 1,16  i creeu l’evangeli. 16 I passant  per la ribera del mar de Galilea, vegé a  
Mc 1,28  28 I luego s’espargí sa fama  per tota la terra de Galilea. 29 I eixint  
Mc 1,31  31 I acostant-se, la prengué  per la mà i l’alçà, i al punt la deixà la 
Mc 1,38  –Anem als poblets i ciutats veïnes  per a predicar també allí, puix per açò he 
Mc 1,38  per a predicar també allí, puix  per açò he vingut. 39 I predicava en les  
Mc 1,39  en les sinagogues d’ells i  per tota la Galilea i llançava los  
Mc 1,44 al príncep dels sacerdots i ofereix  per ta limpiesa lo que Moisès manà en  
Mc 2,4  poguessen presentar-li al davant  per causa del tropell de gent, descobriren 
Mc 2,17  a cridar justos, sinó pecadors  per a arrepentiment. 18 I els deixebles de 
Mc 2,23 altra vegada que, passant lo Senyor  per uns sembrats en dia de dissabte, sos  
Mc 2,24  24 I els fariseus li deien: –Mira,  per què fan en dissabte lo que no és  
Mc 2,27 27 I els deia: –Lo dissabte fou fet  per a l’home, i no l’home per al  
Mc 2,27 fou fet per a l’home, i no l’home  per al dissabte. 28 Així que el Fill de l’ 
Mc 3,2  si curaria en dia de dissabte  per a acusar-lo. 3 I digué a l’home que 
Mc 3,6  ab los herodians contra d’ell  per a veure com lo farien perdre. Emperò  
Mc 3,9 que li tinguessen una barca a punt,  per causa del tropell de la gent, a fi de  
Mc 3,10  d’algun mal s’abalaçaven a ell  per a tocar-lo. 11 I al veure-lo los  
Mc 3,12  Mes ell los amenaçava fortament  per a què no el descobrissen. 13 I pujant  
Mc 3,14  a ell. 14 I escollí a dotze  per a què estiguessen ab ell i per a  
Mc 3,14  per a què estiguessen ab ell i  per a enviar-los a predicar. 15 I els  
Mc 3,15 los a predicar. 15 I els donà poder  per a curar mals i per a llançar dimonis.  
Mc 3,15 I els donà poder per a curar mals i  per a llançar dimonis. 16 I a Simó li posà 
Mc 3,21  I quan ho oïren los seus, isqueren  per a apoderar-se d’ell, perquè deien:  
Mc 3,22 Jerusalem deien: –Té a Beelzebub, i  per virtut del príncep dels dimonis,  
Mc 3,27  si primer no lliga al valent  per a poder després saquejar sa casa. 28  
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Mc 4,9 cent. 9 I els deia: –Qui té orelles  per a oir, oiga. 10 I quan estigué sol,  
Mc 4,17  arrel en si, i així no dura sinó  per algun temps, i després, quan s’alça  
Mc 4,17  s’alça tribulació i persecució  per raó de la paraula, a l’instant s’  
Mc 4,21  –¿Per ventura se porta una candela  per a posar-la dessota d’una mesura o  
Mc 4,21  o sota del llit? No la porten  per a posar-la sobre un candelero? 22  
Mc 4,23 -se pública. 23 Si algú té orelles  per a oir, oiga. 24 I els deia: –Teniu  
Mc 4,28  primer herba, després espiga i  per últim gra ple en l’espiga. 29 I quan  
Mc 5,7  Fill de Déu altíssim? Te conjuro  per Déu que no m’aturménties. 8 Puix li  
Mc 5,12  dient: –Envia’ns als porcs,  per a què entrem en ells. 13 I Jesús, a l’ 
Mc 5,19  grans són les coses que ha fet  per a tu lo Senyor i la misericòrdia que  
Mc 5,20  quant grans coses havia fet Jesús  per a ell, i se meravellaven tots. 21 I  
Mc 5,23  Veniu-li a posar la mà sobre  per a què es cúria i visca. 24 I se n’anà 
Mc 5,27  quan oigué parlar de Jesús arribà  per detràs entre la confusió de la gent i  
Mc 5,32  ha tocat?” 32 I mirava al rodador  per a veure a la que ho havia fet. 33  
Mc 5,35  i li digueren: –Ta filla és morta,  per què incomodes més al Mestre? 36 Emperò 
Mc 6,2  donat, i tals meravelles com obra  per ses mans? 3 ¿No és aquest lo  
Mc 6,6  d’ells. I anava predicant  per tots los poblets de l’encontorn. 7 I  
Mc 6,8 els manà que no se’n portassen res  per al camí, ni alforja, ni pa, ni diners  
Mc 6,14 ha ressuscitat d’entre els morts i  per això s’obren prodigis en ell. 15  
Mc 6,20  i sant, i el tenia en custòdia, i  per son consell feia moltes coses, i l’  
Mc 6,21  i l’oïa de bona gana. 21 Fins que  per últim arribà un dia favorable, en què  
Mc 6,26  26 I el rei se contristà; mes  per raó del jurament i dels que estaven a  
Mc 6,31  i venien, i no tenien temps ni  per a menjar. 32 I entrant en una barca,  
Mc 6,36  és ja passada. 36 Despediu-los  per a què vagen a les granges i poblets de 
Mc 6,36  cómprien pans, perquè no tenen res  per a menjar. 37 I ell, responent, los  
Mc 6,37  –Què? ¿Anirem a comprar pans  per dos-cents diners i els donarem què  
Mc 6,41  pans, i els donà a sos deixebles  per a què els presentassen a la gent, i  
Mc 6,45 I luego donà pressa a sos deixebles  per a què entrassen en la barca i anassen  
Mc 7,Tit  fariseus. Fe gran de la cananea,  per la qual deslliura del dimoni a sa  
Mc 7,4  moltes altres coses que tenen  per tradició, com és lo rentar copes, i  
Mc 7,9  –Molt bé feu va lo manament de Déu  per observar vostra tradició. 10 Perquè  
Mc 7,12  que fàcia ninguna altra cosa  per lo pare o per la mare, queda  
Mc 7,12  ninguna altra cosa per lo pare o  per la mare, queda desobligat; 13 fent  
Mc 7,13 13 fent així vana la paraula de Déu  per la vostra tradició que transmetéreu; i 
Mc 7,16  16 Si hi ha algú que tinga orelles  per a oir, oiga. 17 I luego que deixà la  
Mc 7,31  los confins de Tiro, se n’anà  per Sidon al mar de Galilea, atravessant  
Mc 8,Tit  vista a un cego. Pere lo confessa  per Messies. Los revela sa passió i mort;  
Mc 8,6  los partí i donà a sos deixebles  per a què els distribuïssen, i els  
Mc 8,11  demanant-li un senyal del cel,  per a tentar-lo. 12 Emperò Jesús,  
Mc 8,23  que el tocàs. 23 I prenent  per la mà al cego, lo tragué fora del  
Mc 8,27  27 E isqué Jesús ab sos deixebles  per los llocs de Cesarea de Filipo, i en  
Mc 8,31  patís molt, i que fos despreciat  per los ancians, i per los prínceps dels  
Mc 8,31  fos despreciat per los ancians, i  per los prínceps dels sacerdots, i per los 
Mc 8,31  per los prínceps dels sacerdots, i  per los escribes, i que fos mort, i que  
Mc 8,35  emperò el qui pèrdia sa vida  per causa de mi i de l’evangeli, la  
Mc 8,37  37 O, què donarà en canvi l’home  per sa ànima? 38 I qui s’avergonyesca de  
Mc 9,4  aquí i façam tres tabernacles, un  per a vós, altre per a Moisès i altre per  
Mc 9,4  tabernacles, un per a vós, altre  per a Moisès i altre per a Elies. 5 Perquè 
Mc 9,4  a vós, altre per a Moisès i altre  per a Elies. 5 Perquè ell no sabia lo que  
Mc 9,17  part que l’agafa, lo tira  per terra, i li fa traure bromera i  
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Mc 9,21  l’ha tirat al foc i a l’aigua  per a destruir-lo. Emperò si podeu  
Mc 9,22  totes les coses són possibles  per a aquell que creu. 23 I exclamant al  
Mc 9,26 mort. 26 Emperò Jesús, prenent-lo  per la mà, l’ajudà a alçar-se, i s’  
Mc 9,39  qui no és contra vosaltres, està  per a vosaltres. 40 I qualsevol que vos  
Mc 10,Tit  aquells que deixen totes les coses  per a seguir-lo. Torna a anunciar a sos  
Mc 10,2  -se los fariseus, li preguntaven  per a tentar-lo si és lícit al marit  
Mc 10,13  13 I li presentaren uns infants  per a què els tocàs. Emperò los deixebles  
Mc 10,17 ells, los beneïa. 17 I havent eixit  per posar-se en camí, vingué un corrent  
Mc 10,17  –Bon mestre, què faré jo  per a conseguir la vida eterna? 18 I Jesús 
Mc 10,25 25 Més fàcil és lo passar un camell  per lo cos d’una agulla, que entrar lo  
Mc 10,27  homes cosa impossible és, mes no  per a Déu. Perquè totes les coses són  
Mc 10,27  totes les coses són possibles  per a Déu. 28 I començà Pere a dir-li:  
Mc 10,29 o mare, o muller, o fills, o terres  per amor de mi i de l’evangeli 30 que no  
Mc 10,36  ell los digué: –Què voleu que faça  per a vosaltres? 37 I digueren: –Concediu  
Mc 10,40 lo donar-vos-ho, sinó a aquells  per a qui està aparellat. 41 I quan los  
Mc 10,45  fins lo Fill de l’home no vingué  per a ser servit, sinó per a servir i  
Mc 10,45  no vingué per a ser servit, sinó  per a servir i donar sa vida per a  
Mc 10,45  sinó per a servir i donar sa vida  per a redempció de molts. 46 I vingueren a 
Mc 10,48  de mi. 48 I molts lo renyaven  per a fer-lo callar; emperò ell cridava  
Mc 10,52  I al moment hi vegé; i lo seguia  per lo camí. 11,Tit Capítol XI Entrada  
Mc 11,8  rames d’arbres i les espargiren  per lo camí. 9 I els que anaven al davant  
Mc 11,13  figuera que tenia fulles, anà allí  per si acàs hi trobava en ella alguna  
Mc 11,16  que ningú transportàs vas algun  per lo temple. 17 I els ensenyava dient:  
Mc 11,17  escrit que ma casa serà anomenada  per totes les nacions casa d’oració?  
Mc 11,28  coses? I qui t’ha donat tal poder  per a fer estes coses? 29 I Jesús los  
Mc 12,2  un dels seus sirvents als pagesos,  per a què rebés dels pagesos lo fruit de  
Mc 12,13  dels fariseus i dels herodians  per a què lo sorprenguessen en alguna  
Mc 12,14  humans, puix no mirau als homes  per l’apariència, sinó que ensenyau lo  
Mc 12,15  tentau? Portau-me aquí un diner  per a què ho veja. 16 I ells l’hi  
Mc 12,23  Perquè tots set la tingueren  per muller. 24 I responent Jesús, los  
Mc 12,36  36 Perquè lo mateix David diu  per l’Esperit Sant: »“Digué el Senyor a  
Mc 12,36  dreta, fins que pòsia tos enemics  per peanya de tos peus.” 37 »Puix lo  
Mc 13,9  davant dels governadors i reis  per causa de mi, en testimoni contra d’  
Mc 13,11  les nacions. 11 I quan vos pòrtien  per a ser entregats, no premediteu lo que  
Mc 13,13  mataran. 13 I sereu odiats de tots  per causa de mon nom. Emperò lo qui  
Mc 13,15 no bàixia a la casa, ni éntria dins  per a prendre cosa alguna de sa casa; 16 i 
Mc 13,16  estiga en lo camp, no tórnia atràs  per a prendre son vestit. 17 Emperò, ai de 
Mc 13,20 no es salvaria ninguna carn; emperò  per amor dels elegits, que escollí,  
Mc 13,22  i donaran senyals i prodigis  per a seduir, si fos possible, als  
Mc 14,5  aquest ungüent podia vendre-se  per més de tres-cents diners i donar-  
Mc 14,6 6 Emperò Jesús digué: –Deixau-la,  per què la molestau? Una bona obra ha fet  
Mc 14,8  pogut: s’anticipà a ungir mon cos  per a la sepultura. 9 En veritat vos dic  
Mc 14,9  se predíquia aquest evangeli  per tot lo món, també lo que aquesta ha  
Mc 14,10  anà als prínceps dels sacerdots  per a entregar-los-el. 11 I quan ells  
Mc 14,11  moneda. I buscava una oportunitat  per a entregar-lo. 12 I al primer dia  
Mc 14,12  –A on voleu que anem i aparellem  per a què mengeu la pasqua? 13 I envià dos 
Mc 14,15  preparat. Aparellau allí la pasqua  per a nosaltres. 16 I partiren los  
Mc 14,19  -se i a dir-li cada u de  per si: –Só jo, acàs? 20 I ell los  
Mc 14,21  d’ell; emperò, ai d’aquell home  per qui serà entregat lo Fill de l’home!  
Mc 14,24  és ma sang del Nou Testament, que  per a molts serà derramada. 25 En veritat  
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Mc 14,38  vetllar ab mi? 38 Vetllau i orau,  per a què no entreu en tentació. L’  
Mc 14,55  algun testimoni contra de Jesús  per a fer-lo morir, i no el trobaven. 56 
Mc 15,5  coses t’acusen. 5 Emperò Jesús ni  per això respongué res, de manera que  
Mc 15,7  estava pres ab altres sediciosos  per haver comès un homicidi en un motí. 8  
Mc 15,10 rei dels jueus? 10 Perquè sabia que  per enveja l’havien entregat los prínceps 
Mc 15,11  dels sacerdots incitaren al poble,  per a què ell los llibertàs abans a  
Mc 15,15  fet assotar a Jesús, l’entregà  per a què fos crucificat. 16 I los soldats 
Mc 15,20  ab ses robes, i el tragueren fora  per a crucificar-lo. 21 I compeliren a  
Mc 15,24  tirant a sort sobre d’elles,  per a veure lo que cada un se’n portaria. 
Mc 15,32  Israel, que bàixia ara de la creu  per a què vejam i cregam. També los que  
Mc 15,34  –que vol dir: «Déu meu, Déu meu,  per què m’haveu desemparat?» 35 I alguns  
Mc 15,45 ja mort. 45 I després de saber-ho  per lo centurió, donà el cos a Josep. 46 I 
Mc 16,1  i Salomé, compraren aromàtics  per a anar a embalsamar a Jesús. 2 I de  
Mc 16,14  sa incredulitat i duresa de cor  per no haver cregut als que l’havien vist 
Mc 16,15  ressuscitat. 15 I els digué: –Anau  per tot lo món i predicau l’evangeli a  
Lc 1,4  ab ordre, oh digníssim Teòfilo!, 4  per a què conegues la veritat de les coses 
Lc 1,5 una de les filles d’Aaron, i tenia  per nom Elisabet. 6 I un i altre eren  
Lc 1,9 la consuetud del sacerdoci, li tocà  per sort entrar en lo temple del Senyor a  
Lc 1,13  te parirà un fill, i li posaràs  per nom Joan. 14 I tindràs goig i alegria, 
Lc 1,17  ab l’esperit i virtut d’Elies,  per a convertir los cors dels pares als  
Lc 1,17  a la prudència dels justos,  per a aparellar al Senyor un poble perfet. 
Lc 1,19 que estic davant de Déu i só enviat  per a parlar-te i portar-te aquesta  
Lc 1,24  sa muller, i s’estigué oculta  per espai de cinc mesos, dient: 25 «Perquè 
Lc 1,32 pare, i regnarà en la casa de Jacob  per a sempre. 33 I son regne no tindrà fi. 
Lc 1,35  vos cobrirà de sa sombra. I  per això lo Sant que naixerà de vós, serà  
Lc 1,37 que és anomenada estèril. 37 Perquè  per a Déu no hi ha res impossible. 38 I  
Lc 1,55  a Abraham i a sa descendència  per sigles de sigles. 56 I Maria se  
Lc 1,65  i es difundiren aquestes veus  per totes les muntanyes de la Judea. 66 I  
Lc 1,69  redempció de son poble. 69 I erigí  per a nosaltres lo corn de salvació en la  
Lc 1,70  son servo, 70 segons havia dit  per boca de sos sants profetes, que han  
Lc 1,76  aniràs davant lo rostro del Senyor  per aparellar ses vies; 77 per a donar  
Lc 1,77  Senyor per aparellar ses vies; 77  per a donar coneixement de salvació a son  
Lc 1,79 orient de lo alt nos ha visitat, 79  per a iŀluminar als que estan sentats  
Lc 1,79  i en la sombra de la mort,  per a encaminar nostres passos en lo camí  
Lc 2,Tit  Jesús naix en Betlem. És anunciat  per los àngels als pastors i és  
Lc 2,2 aquest primer empadronament fou fet  per Cireno, essent governador de la Síria. 
Lc 2,5  de la casa i família de David, 5  per a empadronar-se ab Maria, sa muller, 
Lc 2,7  un pessebre, puix no hi havia lloc  per a ells en la posada. 8 I hi havia uns  
Lc 2,10  noves que seran d’un gran goig  per a tota la gent: 11 perquè avui vos ha  
Lc 2,20  glorificant i alabant a Déu  per totes les coses que havien vist i oït, 
Lc 2,21  d’haver passat los vuit dies  per a circuncidar a l’infant, li posaren  
Lc 2,22  de Moisès, lo portaren a Jerusalem  per a presentar-lo al Senyor, 23 segons  
Lc 2,24  serà consagrat al Senyor. 24 I  per a donar l’oferiment, conforme està  
Lc 2,26  ell. 26 I li havia estat revelat  per l’Esperit Sant que ell no veuria la  
Lc 2,27 portant los pares a l’infant Jesús  per a practicar per ell lo que la Llei  
Lc 2,27  a l’infant Jesús per a practicar  per ell lo que la Llei manava, 28 llavors  
Lc 2,32  de tots los pobles: 32 llum  per a iŀluminar als gentils, i per a  
Lc 2,32 llum per a iŀluminar als gentils, i  per a glòria d’Israel, vostre poble. 33 I 
Lc 2,34  aquí, aquest infant està posat  per a ruïna i per a restauració de molts  
Lc 2,34  infant està posat per a ruïna i  per a restauració de molts en Israel, i  
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Lc 2,34 a restauració de molts en Israel, i  per a ser lo blanc de la contradicció dels 
Lc 2,35  traspassarà ta pròpia ànima),  per a què sien descoberts los pensaments  
Lc 2,48  I li digué sa mare: –Fill,  per què t’has portat així ab nosaltres?  
Lc 3,3  Zacaries, en lo desert. 3 I vingué  per tota la comarca del Jordà, predicant  
Lc 3,3  predicant baptisme de penitència  per a remissió dels pecats, 4 com està  
Lc 3,8  a dir dintre de vosaltres: “Tenim  per pare a Abraham”, perquè jo us dic que  
Lc 3,8 perquè jo us dic que poderós és Déu  per a alçar d’aquestes pedres fills a  
Lc 3,12  I vingueren també publicans a ell  per a què els batejàs i li digueren:  
Lc 3,19 Herodes, lo tetrarca, essent reprès  per ell a causa d’Herodias, muller de son 
Lc 3,19 d’Herodias, muller de son germà, i  per tots los mals que Herodes havia fet,  
Lc 4,1 se’n tornà del Jordà i fou impelit  per lo mateix Esperit al desert, 2 a on  
Lc 4,11  11 i te sostinguen en ses mans,  per a què ton peu no ensopèguia en pedra  
Lc 4,13  se retirà lo diable d’ell  per algun temps. 14 I per virtut de l’  
Lc 4,14 diable d’ell per algun temps. 14 I  per virtut de l’Esperit tornà Jesús a  
Lc 4,14  a Galilea, i sa fama s’espargí  per tota la comarca. 15 I ell ensenyava en 
Lc 4,18 «L’Esperit del Senyor és sobre mi,  per lo que m’ha ungit, i m’ha enviat a  
Lc 4,25  de modo que hi hagué gran fam  per tota la terra, hi havia moltes viudes  
Lc 4,29  a on estava edificada sa ciutat  per a tirar-lo dalt baix. 30 Mes ell,  
Lc 4,30 -lo dalt baix. 30 Mes ell, passant  per entremig d’ells, se n’anà. 31 I  
Lc 4,37  i ixen. 37 I se difundí sa fama  per tots los llocs de la comarca. 38 I  
Lc 4,38  una gran febre, i li suplicaren  per ella. 39 Llavors, havent-se acostat  
Lc 4,42  Cristo. 42 I quan fou de dia isqué  per a anar-se’n a un lloc desert, i la  
Lc 4,42 allà a on ell estava, i lo detenien  per a què no s’apartàs d’ells. 43 Mes  
Lc 4,43  a predicar lo Regne de Déu, puix  per això he estat enviat. 44 I anava  
Lc 5,1  atropelladament sobre d’ell  per a oir la paraula de Déu, estant a la  
Lc 5,4  ’t més endins i tirau los filats  per a pescar. 5 I responent Simó, li  
Lc 5,7  que estaven en l’altra barca  per a què vinguessen a ajudar-los. I  
Lc 5,14  presenta’t al sacerdot, i ofereix  per ta netedat, segons manà Moisès en  
Lc 5,15  fama, i acudia gent en gran número  per a oir-lo i per a ser curats de ses  
Lc 5,15  en gran número per a oir-lo i  per a ser curats de ses dolències. 16  
Lc 5,17  i lo poder del Senyor obrava  per a curar-los. 18 I veus aquí uns  
Lc 5,19 de gent, se’n pujaren al teulat i,  per entre les teules, despenjaren lo llit  
Lc 6,1  després del primer que, passant  per uns sembrats, sos deixebles collien  
Lc 6,7  i fariseus l’estaven observant,  per a veure si curaria en dissabte, a fi  
Lc 6,22  vostre nom, com a dolent,  per causa del Fill de l’home. 23 Alegrau  
Lc 6,28  als que us maleeixen, i pregau  per a los que us calumniïn. 29 I al que et 
Lc 6,31 I el que vullau que els homes facen  per a vosaltres, això mateix feu-ho per  
Lc 6,31  a vosaltres, això mateix feu-ho  per a ells. 32 I si amau als que us amen,  
Lc 6,34 pecadors també presten als pecadors  per a rebre altre tant. 35 »Amau, doncs, a 
Lc 6,35  l’Altíssim, perquè ell és bo fins  per als desagraïts i dolents. 36 Siau,  
Lc 6,41  que sia com lo mestre. 41 ¿I  per què mires la volva en l’ull de ton  
Lc 6,42  de ton ull, i després hi veuràs  per a traure la volva de l’ull de ton  
Lc 6,44  44 Perquè cada arbre és conegut  per son fruit. Puix no es cullen figues  
Lc 7,17 17 I aquest rumor d’ell s’espargí  per tota la Judea i sa comarca. 18 I els  
Lc 7,30  de si mateixos, no essent batejats  per aquell. 31 I digué el Senyor: –Doncs,  
Lc 7,35  la sabiduria ha estat justificada  per tots sos fills. 36 I li suplicava un  
Lc 7,44 en ta casa i tu no em donares aigua  per a los peus; emperò ella, ab ses  
Lc 8,1  succeí després, que Jesús caminava  per les ciutats i llocs predicant i  
Lc 8,4  ell des de les ciutats, los digué  per paràbola: 5 –Un sembrador isqué a  
Lc 8,8 bona, i nasqué, i donà fruit a cent  per una. Conclòs això, començà a dir en  
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Lc 8,8  a dir en alta veu: –Qui té orelles  per a oir, oiga. 9 I els deixebles li  
Lc 8,10  emperò als demés, en paràboles,  per a què »“veent no vegen, i entenent no  
Lc 8,12 ’n porta la paraula del cor d’ells  per a què no se sàlvien creent. 13 La que  
Lc 8,13  però no posa en ells arrel, puix  per algun temps creuen, mes en temps de la 
Lc 8,14  oïren, mes després queden sufocats  per los afanys, riqueses i plaiers d’esta 
Lc 8,16  que la posa sobre un candelero,  per a què los que entren vegen la llum. 17 
Lc 8,19  i no podien acercar-se-li  per raó del gentiu. 20 I li digueren: –Ta  
Lc 8,33  i la ramada se despenyà ab ímpetu  per un barranc en l’estany i s’ofegaren. 
Lc 8,39  conta quant grans coses ha fet Déu  per a tu. I anà publicant per tota la  
Lc 8,39  fet Déu per a tu. I anà publicant  per tota la ciutat quant gran mercè li  
Lc 8,44  poguda curar, 44 s’acercà a ell  per darrere i tocà la vora de son vestit.  
Lc 8,47 i declarà davant de tothom la causa  per què l’havia tocat i com al moment  
Lc 8,54 los tragué a tots fora i la prengué  per la mà, i cridà dient: –Noia, alça’t!  
Lc 9,3  3 I els digué: –No us emporteu res  per al camí, ni bastó, ni alforja, ni pa,  
Lc 9,6  predicant l’evangeli i curant  per tot arreu. 7 I arribà a oïdos d’  
Lc 9,7  havia fet Jesús, i estava suspès  per lo que alguns deien: 8 que Joan havia  
Lc 9,12  digueren: –Despatxau aquesta gent,  per a què vagen als llocs i masies del  
Lc 9,13  vajam nosaltres a comprar vianda  per tota aquesta gent. 14 Perquè eren com  
Lc 9,16  i partí i donà a sos deixebles  per a què los posassen davant de la gent.  
Lc 9,22  moltes coses, i que sia despreciat  per los ancians i els prínceps dels  
Lc 9,22  i els prínceps dels sacerdots i  per los escribes, i que sia mort, i que  
Lc 9,24  la perdrà, i qui pèrdia sa vida  per causa de mi, la salvarà. 25 Puix, què  
Lc 9,33 estem aquí i façam tres tendes, una  per a vós, altra per a Moisès i altra per  
Lc 9,33  tres tendes, una per a vós, altra  per a Moisès i altra per a Elies –no  
Lc 9,33  a vós, altra per a Moisès i altra  per a Elies –no sabent lo que es deia. 34  
Lc 9,39  se posà a cridar, i el tirà  per terra, i li causà fortes convulsions  
Lc 9,42  s’aproximava, lo dimoni lo tirà  per terra i el maltractà. 43 Emperò Jesús  
Lc 9,45  no entenien aquesta plàtica, i era  per ells tan obscura que no la comprenien, 
Lc 9,50  lo qui no és contra nosaltres està  per a nosaltres. 51 I succeí que, estant  
Lc 9,51  nosaltres. 51 I succeí que, estant  per a complir-se lo temps de ser rebut  
Lc 9,52  en una ciutat dels samaritans  per aparellar-li hospedatge. 53 I no el  
Lc 9,62  a l’arada mira endarrere, és apte  per al Regne de Déu. 10,Tit Capítol X  
Lc 10,10 què entrareu no us rebessen, eixint  per ses places, dieu: 11 “Fins la pols que 
Lc 10,12  en aquell dia hi haurà menos rigor  per a Sodoma que per a la tal ciutat. 13  
Lc 10,12  haurà menos rigor per a Sodoma que  per a la tal ciutat. 13 »Ai de tu,  
Lc 10,14  haurien arrepentit. 14 En veritat,  per a Tiro i Sidon hi haurà en lo judici  
Lc 10,14  haurà en lo judici menos rigor que  per a vosaltres. 15 I tu, Cafarnaüm, que  
Lc 10,17  los dimonis se someten a nosaltres  per virtut de vostre nom. 18 I ell los  
Lc 10,19  19 Mirau, jo us he donat potestat  per a trepitjar les serpents i els  
Lc 10,25  de la Llei s’alçà i li digué  per a tentar-lo: –Mestre, què faré jo  
Lc 10,25 a tentar-lo: –Mestre, què faré jo  per a posseir la vida eterna? 26 I ell li  
Lc 10,31 mort. 31 Succeí, doncs, que baixava  per lo mateix camí un sacerdot, i quan lo  
Lc 10,40  com ma germana m’ha deixat sola  per a servir? Dieu-li, doncs, que m’  
Lc 11,8  si no es llevàs a donar-los-hi  per raó de ser amic seu, certament se  
Lc 11,8  ser amic seu, certament se llevarà  per sa importunitat, i li donarà quants  
Lc 11,11  pa a son pare, li donarà ell  per ventura una pedra? O si demana un  
Lc 11,16  llança los dimonis. 16 I altres,  per a tentar-lo, li demanaven algun  
Lc 11,18  dieu que jo llanço los dimonis  per virtut de Beelzebub. 19 Doncs si jo  
Lc 11,19  19 Doncs si jo llanço los dimonis  per virtut de Beelzebub, vostres fills per 
Lc 11,19  virtut de Beelzebub, vostres fills  per virtut de qui los llancen? Per això  
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Lc 11,24  impur ha eixit d’un home, divaga  per llocs àridos, cercant repòs. I quan no 
Lc 11,30 30 Perquè així com Jonàs fou senyal  per a los ninivites, així també lo Fill de 
Lc 11,30  també lo Fill de l’home ho serà  per a aquesta generació. 31 La reina del  
Lc 11,33 una mesura, sinó sobre un candelero  per a què los que éntrien vegen la llum.  
Lc 11,39  teniu gran cuidado de netejar  per defora les copes i los plats, emperò  
Lc 11,41  i totes les coses seran límpies  per a vosaltres. 42 »Emperò, ai de  
Lc 11,54  collir de sa boca alguna cosa  per a poder-lo acusar. 12,Tit Capítol  
Lc 12,Tit  Déu. Ric del sigle. No afanar-se  per a menjar i vestir. Tresor i cor en lo  
Lc 12,6  6 ¿No es venen cinc aucellets  per dos diners, i no obstant ningú d’ells 
Lc 12,19  ànima! molts béns tens de reserva  per a molts anys; reposa, menja, beu i  
Lc 12,20  nit te van a demanar l’ànima;  ¿per a qui serà tot quant has arreplegat?  
Lc 12,21  és lo que passa al que atresora  per a si i no és ric envers Déu. 22 I  
Lc 12,22  lo tant vos dic: No aneu afanats  per a la vostra vida, sobre què menjareu,  
Lc 12,22 vostra vida, sobre què menjareu, ni  per a lo vostre cos, sobre què vestireu.  
Lc 12,25  que ells? 25 I, qui de vosaltres,  per molt que discórria, pot aumentar un  
Lc 12,26  26 Doncs, si no teniu poder  per a les coses més petites, a què afanar  
Lc 12,26  més petites, a què afanar-vos  per a les demés? 27 Mirau los lliris com  
Lc 12,29 poca fe? 29 No aneu, doncs, afanats  per a lo que haveu de menjar o beure, i no 
Lc 12,30  30 Puix totes estes són coses  per a les que la gent del món s’afana; i  
Lc 12,39  tals sirvents. 39 »Teniu, emperò,  per cert que si lo pare de família sabés  
Lc 12,41  –Senyor, ¿dieu aquesta paràbola  per a nosaltres o també per a tots? 42 I  
Lc 12,41  paràbola per a nosaltres o també  per a tots? 42 I el Senyor li digué: –Qui  
Lc 12,42 son amo constituí sobre sos criats,  per a què los donàs la mesura de blat a  
Lc 12,57  reconèixer lo temps present? 57 »I  ¿per què no judicau per vosaltres mateixos 
Lc 12,57  present? 57 »I ¿per què no judicau  per vosaltres mateixos lo que és just? 58  
Lc 12,58  del magistrat, fes lo possible  per a deslliurar-te d’ell en lo camí, a 
Lc 13,2  pecadors que tots los galileus  per haver patit tals coses? 3 Vos dic que  
Lc 13,8  digué: »–Senyor, deixau-la també  per aquest any, i cavaré al seu rodador, i 
Lc 13,22  fermentada. 22 I anava ensenyant  per les ciutats i llocs, caminant a  
Lc 13,24  digué: 24 –Esforçau-vos a entrar  per la porta estreta, perquè vos dic que  
Lc 14,1 casa d’un dels principals fariseus  per a menjar pa, ells l’estaven  
Lc 14,18  -la. Vos suplico que em doneu  per escusat. 19 I l’altre digué: »–He  
Lc 14,19  -los; vos suplico que em doneu  per escusat. 20 I digué l’altre: »–He  
Lc 14,20 digué l’altre: »–He pres muller, i  per això no hi puc anar. 21 »I tornant-  
Lc 14,23  als cercats, i obliga’ls a entrar  per a què s’ómplia ma casa. 24 »Perquè  
Lc 14,28 són necessaris, a fi de veure si té  per a acabar-la? 29 No sia que després  
Lc 14,35  lo sabor? 35 No és ja bona ni  per a la terra, ni per al femer, sinó per  
Lc 14,35 No és ja bona ni per a la terra, ni  per al femer, sinó per a ser llançada  
Lc 14,35  a la terra, ni per al femer, sinó  per a ser llançada fora. Qui té orelles  
Lc 14,35 a ser llançada fora. Qui té orelles  per a oir, oiga. 15,Tit Capítol XV  
Lc 15,Tit  dracma perduda i del fill pròdig,  per a confusió dels fariseus vanitosos i  
Lc 15,1  a Jesús los publicans i pecadors  per a oir-lo. 2 I els fariseus i els  
Lc 15,7  mateix hi haurà més goig en lo cel  per a un pecador que s’arrepentesca, que  
Lc 15,7 un pecador que s’arrepentesca, que  per a noranta-nou justos que no  
Lc 15,10  goig davant dels àngels de Déu  per un pecador que s’arrepentesca. 11 Mes 
Lc 15,29  i mai m’haveu donat un cabrit  per a menja’l alegrement ab mos amics. 30 
Lc 15,30 dones de mala vida, haveu fet matar  per a ell lo vedell gras. 31 »Llavors lo  
Lc 16,3  pren l’administració? Jo no só bo  per a cavar, i me dono vergonya de demanar 
Lc 16,5  en sa casa.” 5 »Cridà, doncs, un  per un als deutors de son amo, i digué al  
Lc 16,15  –Vosaltres sou los que us veneu  per justos davant dels homes, emperò Déu  
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Lc 16,15 cors, perquè lo que els homes tenen  per excels és abominació davant de Déu. 16 
Lc 16,24 -vos de mi i enviau-me Làssaro,  per a què mullant la punta de son dit en  
Lc 17,1  escàndols. Emperò, ai d’aquell  per qui vénen! 2 Més li valdria que li  
Lc 17,11 que, anant ell a Jerusalem, passava  per mig de la Samària i de la Galilea. 12  
Lc 18,1 Los proposà també aquesta paràbola,  per a mostrar-los que convé orar  
Lc 18,15  I li portaven també alguns infants  per a què els tocàs. I veent-ho los  
Lc 18,18  –Bon mestre, què podré jo fer  per a conseguir la vida eterna? 19 I Jesús 
Lc 18,25  Puix és més fàcil passar un camell  per lo cos d’una agulla que entrar un ric 
Lc 18,27  los digué: –Lo que és impossible  per als homes, és possible per a Déu. 28 I 
Lc 18,27  per als homes, és possible  per a Déu. 28 I digué Pere: –Ja veeu que  
Lc 18,28  que nosaltres ho havem deixat tot  per a seguir-vos. 29 Ell los digué: –En  
Lc 18,29  o germans, o muller, o fills,  per lo Regne de Déu, 30 que no rèbia molt  
Lc 18,34 bé aquesta plàtica era impenetrable  per a ells i no entenien lo que els deia.  
Lc 18,37  digueren que Jesús Nazaret passava  per allí. 38 I se posà a cridar dient:  
Lc 19,1  1 I havent Jesús entrat, passava  per Jericó. 2 I veus aquí un home,  
Lc 19,4  corrent i se’n pujà a un sicòmoro  per a veure-lo, puix havia de passar per 
Lc 19,4  a veure-lo, puix havia de passar  per allí. 5 I arribat que fou Jesús a  
Lc 19,11 prosseguí dient-los una paràbola,  per causa d’estar prop de Jerusalem i  
Lc 19,12  naixement anà a una terra distant,  per a rebre allí un regne i tornar-se’n 
Lc 19,15 criats a qui havia donat son diner,  per a informar-se del que cada u havia  
Lc 19,22 »Llavors ell li digué: »–Mal criat,  per ta pròpia boca te condemno. Sabies que 
Lc 19,23  lo que no he sembrat; 23 doncs,  per què no posares mon diner al banc, a fi 
Lc 19,37  a alabar a Déu en altes veus  per tots los prodigis que havien vist 38  
Lc 19,44  deixaran pedra sobre pedra en tu,  per quant has desconegut lo temps en què  
Lc 20,5  responem que del cel, dirà: “Puix  per què no el creguéreu?” 6 I si diem que  
Lc 20,9  a uns pagesos, i ell s’ausentà  per llarg temps de son país. 10 I arribada 
Lc 20,10  un dels seus criats als pagesos  per a què li donassen del fruit de la  
Lc 20,14  -lo a fi de que la hisenda sia  per a nosaltres!” 15 I traent-lo fora de 
Lc 20,16  sa vinya a altres. Lo que oït  per los prínceps dels sacerdots, digueren: 
Lc 20,20 espies que es fingissen homes de bé  per a sorprendre’l en alguna expressió i  
Lc 20,33  muller, puix tots set la tingueren  per muller? 34 I Jesús los digué: –Los  
Lc 20,36 perquè ja no podran morir-se més,  per quant seran iguals als àngels, i sent  
Lc 20,43 i a tant que jo pòsia a tos enemics  per a peanya de tos peus.” 44 »Anomenant- 
Lc 21,4 de sa pobresa tot lo que li quedava  per a sa subsistència. 5 I dient-li  
Lc 21,7  senyal hi haurà quan això estiga  per a complir-se? 8 Ell digué: –Teniu  
Lc 21,12  davant dels reis i governadors  per causa de mon nom. 13 I això vos  
Lc 21,16  enemics. 16 I sereu entregats  per vostres pares, i germans, i parents, i 
Lc 21,17  17 I sereu avorrits de tots  per causa de mon nom. 18 No obstant, ni un 
Lc 21,24  i seran portats en cautiveri  per totes les nacions, i Jerusalem serà  
Lc 21,25  terra, la gent estarà consternada  per la confusió que causarà lo roncar del  
Lc 21,26  aterrats de temor i de sobresalt,  per les coses que han de sobrevenir a tot  
Lc 21,36  doncs, orant en tot lo temps,  per a què siau dignes d’evitar totes  
Lc 21,38  a ell, de bon matí, en lo temple,  per a oir-lo. 22,Tit Capítol XXII  
Lc 22,3  poble. 3 I Satanàs entrà en Judes,  per sobrenom Iscariot, un dels Dotze, 4 lo 
Lc 22,8 los: –Anau a aparellar lo necessari  per a menjar la pasqua. 9 I ells li  
Lc 22,19  –Aquest és mon cos, que és donat  per a vosaltres. Feu açò en memòria de mi. 
Lc 22,20  en ma sang, que serà derramada  per a vosaltres. 21 Emperò veus aquí, la  
Lc 22,22  determinat. Mes ai d’aquell home  per qui ell serà entregat! 23 I ells  
Lc 22,29  ab mi en mes tentacions. 29 I  per això jo us preparo lo Regne, com mon  
Lc 22,30  Regne, i vos senteu sobre tronos  per a judicar a les dotze tribus d’  
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Lc 22,31  mira que Satanàs vos ha demanat  per a garbellar-vos com se garbella lo  
Lc 22,32  lo blat. 32 Emperò jo he pregat  per a tu a fi de que ta fe no et fàltia.  
Lc 22,33  respongué: –Senyor, estic prompte  per anar ab vós, encara que sia a la presó 
Lc 22,35  alforja, i sens calçat, ¿vos faltà  per ventura alguna cosa? 36 I ells  
Lc 22,45  sos deixebles, i els trobà dormint  per causa de la tristesa. 46 I els digué:  
Lc 22,47 anomenat Judes, i s’acercà a Jesús  per a besar-lo. 48 Emperò Jesús li  
Lc 23,5  poble ab la doctrina que espargeix  per tota la Judea, començant des de la  
Lc 23,8  puix temps havia que ho desitjava,  per haver oït a dir moltes coses d’ell, i 
Lc 23,11  ab sa comitiva lo desprecià, i  per a escarni li féu posar una vestidura  
Lc 23,15 i sembla que no se li ha provat res  per lo que meresca la mort. 16 I així vaig 
Lc 23,19  19 –Lo qual havia estat posat pres  per causa d’una sedició ocorreguda en la  
Lc 23,19  sedició ocorreguda en la ciutat i  per un homicidi. 20 Pilat los parlà de nou 
Lc 23,25  25 I els posà en llibertat al que  per causa de sedició i homicidi havia  
Lc 23,26 una granja, i li carregaren la creu  per a què la portàs detràs de Jesús. 27 I  
Lc 23,32  dos homes, que eren malfactors,  per a fer-los morir. 33 I quan hagueren  
Lc 24,11  ab elles. 11 I ells tingueren  per un desvari estes paraules i no les  
Lc 24,16  sos ulls estaven com detinguts  per a què no el coneguessen. 17 I els  
Lc 24,20  i nostres senadors l’entregaren  per a què fos condemnat a mort, i l’han  
Lc 24,25  –Oh necis i tardos de cor  per a creure tot lo que los profetes han  
Lc 24,27  així en sa glòria? 27 I començant  per Moisès i en seguida per tots los  
Lc 24,27 I començant per Moisès i en seguida  per tots los profetes, los explicava en  
Lc 24,29  29 Emperò ells lo detingueren  per força dient: –Queda’t ab nosaltres,  
Lc 24,38  digué: –Per què estau torbats, i  per què alçau tals pensaments en vostres  
Lc 24,41 los digué: –¿Teniu aquí alguna cosa  per a menjar? 42 I ells li presentaren un  
Lc 24,45  45 Llavors los obrí l’enteniment  per a què entenguessen les Escriptures. 46 
Lc 24,47  a totes les nacions començant  per Jerusalem. 48 I vosaltres sou  
Jn 1,7  7 Est vingué a servir de testimoni  per a testificar de la llum, a fi de que  
Jn 1,7  llum, a fi de que tots creguessen  per medi d’ell. 8 No era ell la llum,  
Jn 1,8  8 No era ell la llum, sinó enviat  per a donar testimoni de la llum. 9 Aquell 
Jn 1,10  en lo món, i el món ha estat fet  per ell, i el món no el conegué. 11 Vingué 
Jn 1,15  de mi ha estat preferit a mi,  per quant ell era abans que jo.» 16 I tots 
Jn 1,16 participat de sa plenitud, i gràcia  per gràcia. 17 Puix la Llei fou donada per 
Jn 1,17  gràcia. 17 Puix la Llei fou donada  per Moisès, mes la gràcia i la veritat fou 
Jn 1,17 mes la gràcia i la veritat fou feta  per Jesucrist. 18 A Déu ningú l’ha vist  
Jn 1,19  los sacerdots i los levites  per a preguntar-li: –Tu, qui ets? 20  
Jn 1,31 jo.” 31 I jo no el coneixia; emperò  per a què fos reconegut en Israel, per  
Jn 1,31  per a què fos reconegut en Israel,  per això he vingut jo a batejar ab aigua.  
Jn 2,6  allí sis grans gerres de pedra  per a les purificacions que s’usaven  
Jn 2,12  sos deixebles, a on se detingueren  per pocs dies. 13 I la Pasqua dels jueus  
Jn 2,18  digueren: –Quin senyal nos mostrau  per a fer aquestes coses? 19 Jesús  
Jn 2,25  de l’home, puix ell coneixia  per si mateix lo que hi havia en l’home.  
Jn 3,17  Déu no ha enviat son Fill al món  per a condemnar lo món, sinó perquè el món 
Jn 3,17  món, sinó perquè el món se sàlvia  per medi d’ell. 18 Qualsevol que creu en  
Jn 3,18  emperò qui no creu és ja condemnat  per això mateix que no creu en lo nom de  
Jn 3,20  la llum, i no s’acerca a la llum  per temor de que ses obres no sien  
Jn 4,2  2 (encara que Jesús no batejava  per si mateix sinó per medi de sos  
Jn 4,2  no batejava per si mateix sinó  per medi de sos deixebles), 3 deixà la  
Jn 4,4 a Galilea. 4 I com hagués de passar  per la Samària, 5 vingué a una ciutat de  
Jn 4,12  teniu l’aigua viva? 12 Sou vós,  per ventura, major que nostre pare Jacob,  
Jn 4,32  32 I ell los respongué: –Jo tinc  per alimentar-me un menjar que vosaltres 
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Jn 4,34  d’aquell que m’ha enviat,  per a què dónia compliment a sa obra. 35  
Jn 4,36  recompensa i arreplega los fruits  per a la vida eterna, a fi de que gòsia  
Jn 4,39  d’aquella ciutat cregueren en ell  per les paraules d’aquella dona, que  
Jn 4,41  molts més que cregueren en ell  per haver-lo oït parlar. 42 I deien a la 
Jn 4,42  42 I deien a la dona: –Ja no creem  per lo que tu has dit, puix nosaltres  
Jn 4,47  i curàs son fill, puix estava  per a morir-se. 48 Jesús, doncs, li  
Jn 5,Tit  la piscina. Los jueus lo calumnien  per aquest miracle i el Senyor alega  
Jn 5,16  Jesús lo qui l’havia curat. 16 I  per aquest motiu los jueus perseguiren a  
Jn 5,19  vos dic que el Fill no pot fer  per si cosa alguna, sinó lo que veu fer al 
Jn 5,29  que hagen fet obres bones eixiran  per a ressuscitar a la vida, emperò los  
Jn 5,29  que hagen fet obres males eixiran  per a ressuscitar a sa condemnació. 30 »Jo 
Jn 5,35  cremava i iŀluminava. I vosaltres  per algun temps volguéreu alegrar-vos en 
Jn 6,5 digué a Felip: –A on comprarem pans  per a què aquestos méngien? 6 Emperò deia  
Jn 6,6  méngien? 6 Emperò deia això  per a provar-lo, puix ell sabia lo que  
Jn 6,7 -cents diners de pa no els basten  per a donar-ne un bocí a cada u. 8 Un de 
Jn 6,9  i dos peixos; emperò, què és això  per tanta gent? 10 I Jesús digué: –Feu  
Jn 6,15  Jesús, sabent que havien de venir  per a portar-se-l’en a la força i fer 
Jn 6,18  I el mar començà a alborotar-se  per raó del gran vent que feia. 19 Així  
Jn 6,26  us dic que vosaltres me cercau, no  per raó dels miracles que haveu vist, sinó 
Jn 6,27  i vos saciàreu. 27 Treballau, no  per lo menjar que es consum, sinó per  
Jn 6,27  per lo menjar que es consum, sinó  per aquell que dura fins a la vida eterna; 
Jn 6,28  preguntaren: –Què farem nosaltres  per a fer les obres de Déu? 29 Respongué  
Jn 6,30  –Quin miracle, doncs, feu vós  per a què vejam i vos cregam? Quina obra  
Jn 6,38 fora. 38 Puix he baixat del cel, no  per a fer ma voluntat, sinó la voluntat d’ 
Jn 6,50  Aquest és lo pa que baixà del cel  per a què lo qui méngia d’ell no mòria.  
Jn 6,51 donaré és ma carn, la que jo donaré  per a la vida del món. 52 I els jueus,  
Jn 6,57 lo Pare viu m’ha enviat, i jo visc  per lo Pare, així qui em menja a mi també  
Jn 6,57  així qui em menja a mi també viurà  per mi. 58 Aquest és lo pa que baixà del  
Jn 6,63  qui vivifica; la carn no aprofita  per a res. Les paraules que jo us dic,  
Jn 6,71  vosaltres és diable! 71 Deia això  per Judes Iscariot, fill de Simó, qui  
Jn 7,Tit  Capítol VII Va Jesús a Jerusalem  per la festa dels Tabernacles. Ensenya en  
Jn 7,Tit  venien a prendre’l. És defensat  per Nicodemus. 1 Després d’estes coses,  
Jn 7,1 Després d’estes coses, anava Jesús  per la Galilea, no volent passar per la  
Jn 7,1  per la Galilea, no volent passar  per la Judea perquè los jueus cercaven com 
Jn 7,13  ningú parlava públicament d’ell,  per temor dels jueus. 14 I envers lo mig  
Jn 7,17  la voluntat d’aquell, coneixerà  per la doctrina si és de Déu o si jo parlo 
Jn 7,23 home rep la circumcisió en dissabte  per no violar la Llei de Moisès, per què  
Jn 7,23  per no violar la Llei de Moisès,  per què vos indignau contra de mi per  
Jn 7,23  per què vos indignau contra de mi  per haver jo curat a tot un home en  
Jn 7,24 un home en dissabte? 24 No judiqueu  per l’apariència, ans bé judicau judici  
Jn 7,25 deien: –No és aquest al qui busquen  per donar-li la mort? 26 Veus aquí que  
Jn 7,31  –Quan vinga lo Cristo, ¿farà,  per ventura, més miracles que els que fa  
Jn 7,32  dels sacerdots enviaren ministres  per a prendre’l. 33 Mes Jesús los digué:  
Jn 7,35  no el pugam trobar? ¿Se n’anirà,  per ventura, entre les nacions espargides  
Jn 7,35  entre les nacions espargides  per lo món a predicar als gentils? 36 Què  
Jn 7,39  havia estat comunicat l’Esperit,  per quant Jesús no estava encara  
Jn 7,43 43 Així que lo poble estava dividit  per causa d’ell. 44 I alguns d’ells  
Jn 7,52  i li digueren: –Ets tu,  per ventura, també galileu? Examina les  
Jn 8,6  Lo que li preguntaven tentant-lo  per a poder-lo acusar. Mes Jesús,  
Jn 8,9  9 I oït això, i estant convençuts  per ses consciències, marxaven l’un  
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Jn 8,9 l’un detràs de l’altre, començant  per los més vells, i quedà sol Jesús i la  
Jn 8,22 tal vegada matar-se a si mateix i  per això diu: “Allà a on jo vaig no podeu  
Jn 8,46 pecat? Doncs, si us dic la veritat,  per què no em creeu? 47 Lo qui és de Déu,  
Jn 8,53 no tastarà mai la mort.” 53 Ets tu,  per ventura, major que nostre pare  
Jn 8,59 jo só. 59 Llavors prengueren pedres  per tirar-les-hi, emperò Jesús s’  
Jn 9,Tit excomuniquen al cego, que, instruït  per Jesús, creu en ell i l’adora. 1 I al  
Jn 9,21  edat, preguntau-lo, ell parlarà  per si. 22 Sos pares digueren estes coses  
Jn 9,22  22 Sos pares digueren estes coses  per temor dels jueus, puix los jueus  
Jn 9,22  a qualsevol que reconegués a Jesús  per Cristo. 23 Per això sos pares  
Jn 9,36 respongué i digué: –Qui és, Senyor,  per a què jo crega en ell? 37 I li digué  
Jn 9,41  Mes ara dieu: “Nosaltres hi veem”,  per lo que vostre pecat permaneix. 10,Tit  
Jn 10,Tit lo Messies. Los jueus prenen pedres  per a tirar-les-hi com a blasfemador,  
Jn 10,1 en veritat vos dic: lo qui no entra  per la porta en lo corral de les ovelles,  
Jn 10,1  de les ovelles, sinó que puja  per altra part, lo tal és un lladre i un  
Jn 10,2  i un robador. 2 Emperò qui entra  per la porta, és lo pastor de les ovelles. 
Jn 10,3  escolten sa veu, i ell crida  per son nom a les ovelles pròpies i les  
Jn 10,9  9 Jo só la porta. Lo qui éntria  per mi se salvarà, i entrarà, i eixirà, i  
Jn 10,10  pastura. 10 Lo lladre no ve sinó  per a robar, i matar, i destruir. Jo he  
Jn 10,10  i matar, i destruir. Jo he vingut  per a què elles tinguen vida, i la tinguen 
Jn 10,11  Lo bon pastor sacrifica la vida  per ses ovelles. 12 Mes lo mercenari, i lo 
Jn 10,15  jo conec al Pare, i dono ma vida  per mes ovelles. 16 I tinc altres ovelles  
Jn 10,17 Pare m’ama, perquè jo dono ma vida  per a què puga prendre-la de nou. 18  
Jn 10,19  una nova divisió entre los jueus  per causa d’esta plàtica. 20 I molts d’  
Jn 10,20  dimoni i ha perdut l’enteniment,  per què l’escoltau? 21 Altres deien:  
Jn 10,31  31 I los jueus prengueren pedres  per apedregar-lo. 32 I Jesús los  
Jn 10,32  bones vos he mostrat de mon Pare;  per quina d’aquelles obres m’apedregau?  
Jn 10,33  los jueus: –No t’apedregam  per ninguna obra bona, sinó per la  
Jn 10,33  per ninguna obra bona, sinó  per la blasfèmia, i perquè, essent tu  
Jn 11,Tit  de Jesús i que ha de morir un home  per tots. Jesucrist se retira a Efrem,  
Jn 11,4  malaltia no és mortal, sinó que és  per la glòria de Déu, a fi de que lo Fill  
Jn 11,4  que lo Fill de Déu sia glorificat  per ella. 5 I Jesús amava a Marta, i a sa  
Jn 11,15  clarament: –Làssaro és mort. 15 I  per vosaltres m’alegro de no haver-me  
Jn 11,19  havien vingut a Marta i a Maria  per a consolar-les de la mort de son  
Jn 11,31  dient: –Aquesta va a la sepultura  per a plorar allí. 32 I havent arribat  
Jn 11,42 que sempre m’oïu, emperò ho he dit  per causa d’aquesta gent que està al  
Jn 11,50  que us convé que un sol home mòria  per lo poble, i no que es pèrdia tota la  
Jn 11,51  profetisà que Jesús havia de morir  per la nació. 52 I no tant per la nació,  
Jn 11,52 de morir per la nació. 52 I no tant  per la nació, sinó també per a congregar  
Jn 11,52  I no tant per la nació, sinó també  per a congregar en un als fills de Déu que 
Jn 11,55  a Jerusalem antes de la Pasqua,  per a purificar-se. 56 I cercaven a  
Jn 11,57  sabia a on era ell lo denunciàs  per a fer-lo prendre. 12,Tit Capítol XII 
Jn 12,5  què no s’ha vengut est ungüent  per tres-cents diners i donat son preu  
Jn 12,7  –Deixau-la, que el guàrdia  per al dia de ma sepultura. 8 Perquè als  
Jn 12,9  estava allí. I vingueren, no tant  per Jesús, quant per a veure a Làssaro, a  
Jn 12,9 vingueren, no tant per Jesús, quant  per a veure a Làssaro, a qui havia  
Jn 12,11  a Làssaro, 11 perquè molts jueus,  per sa causa, se n’anaven d’ells i  
Jn 12,18  això isqué la turba a rebre-lo,  per haver oït que havia fet aquest  
Jn 12,20  alguns gentils dels que pujaren  per adorar a Déu en la festa. 21 Estos,  
Jn 12,25  sa vida en aquest món, la conserva  per a la vida eterna. 26 Si algú em  
Jn 12,27  -me d’aquesta hora? Mes  per això he vingut en aquesta hora. 28  
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Jn 12,30  dient: –Aquesta veu no ha vingut  per a mi, sinó per a vosaltres. 31 Ara és  
Jn 12,30  veu no ha vingut per a mi, sinó  per a vosaltres. 31 Ara és lo judici del  
Jn 12,33  a tots envers mi. 33 Això ho deia  per a significar de quina mort havia de  
Jn 12,35 los respongué: –La llum encara està  per un poc de temps ab vosaltres. Caminau, 
Jn 12,35 Caminau, doncs, mentres teniu llum,  per a què les tenebres no us sorprenguen,  
Jn 12,36  teniu llum, creeu en la llum,  per a què siau fills de la llum. Estes  
Jn 12,40 40 «Cegà sos ulls i endurí son cor,  per a què no vegen ab los ulls ni  
Jn 12,42  senadors cregueren en ell; emperò  per causa dels fariseus no el confessaven  
Jn 12,42  no el confessaven públicament  per temor de que els expeŀlissen de la  
Jn 12,46  46 Jo, llum, he vingut al món  per a què tot aquell que creu en mi no  
Jn 12,47  jo no el judico, puix no he vingut  per a judicar lo món sinó per a salvar lo  
Jn 12,47 he vingut per a judicar lo món sinó  per a salvar lo món. 48 Lo qui em  
Jn 13,11  era lo qui l’havia d’entregar;  per això digué: «No tots estau nets.» 12  
Jn 13,18  Jo sé als que tinc elegits. Sinó  per a què es cúmplia l’Escriptura:  
Jn 13,28  estaven a taula comprengué lo fi  per què li deia. 29 Perquè com Judes tenia 
Jn 13,29  dit: «Compra lo que necessitem  per a la festa», o que donàs alguna cosa  
Jn 13,33 i el glorificarà luego. 33 Fillets,  per un poc de temps encara estic ab  
Jn 13,37 després. 37 Pere li digué: –Senyor,  per què no vos puc seguir ara? Donaré per  
Jn 13,37  què no vos puc seguir ara? Donaré  per vós la meva vida. 38 Jesús li replicà: 
Jn 13,38  li replicà: –Tu donaràs la vida  per mi? En veritat, en veritat te dic: no  
Jn 14,2  dit, puix vaig a preparar lo lloc  per a vosaltres. 3 I quan me n’hauré anat 
Jn 14,3 hauré anat i hauré preparat lo lloc  per a vosaltres, tornaré i us prendré ab  
Jn 14,3  tornaré i us prendré ab mi,  per a què allà a on só jo estigueu també  
Jn 14,6  i la vida. Ningú ve al Pare sinó  per mi. 7 Si m’haguésseu conegut a mi,  
Jn 14,12  està en mi? 12 Creeu-ho almenos  per les obres que jo faç. En veritat, en  
Jn 14,16  i vos donarà altre Consolador,  per a què habítia ab vosaltres eternament; 
Jn 14,22  no l’Iscariot, li diu: –Senyor,  per quina raó vos manifestareu a  
Jn 15,3 dónien més. 3 Vosaltres sou ja purs  per medi de la paraula que vos he parlat.  
Jn 15,4  la manera que el sarment no pot de  per si donar fruit si no està unit al cep, 
Jn 15,13  gran que aquell que dóna sa vida  per sos amics. 14 Vosaltres sou mos amics, 
Jn 15,16  a vosaltres, i vos he destinat  per a què aneu i façau fruit, i vostre  
Jn 15,19  que jo us elegí d’entre el món,  per això lo món vos avorreix. 20 Recordau  
Jn 15,21  estes coses les faran ab vosaltres  per causa de mon nom, perquè no coneixen  
Jn 16,1  1 »Aquestes coses vos les he dites  per a què no us escandaliseu. 2 Vos  
Jn 16,4  Mes jo us he parlat aquestes coses  per a què, quan vínguia l’hora, vos  
Jn 16,26  no us dic que jo suplicaré al Pare  per vosaltres; 27 perquè lo Pare mateix  
Jn 16,30 necessitau que ningú vos pregúntia;  per això creem que haveu eixit de Déu. 31  
Jn 16,32  en què sereu dispersats cada qual  per son costat, i em deixareu sol; emperò  
Jn 16,33 ab mi. 33 Vos he dit aquestes coses  per a què tingau pau en mi. En lo món  
Jn 17,2  haveu donat poder sobre tota carn,  per a què dónia la vida eterna a tots  
Jn 17,9  vós m’haveu enviat. 9 »Jo prego  per ells. No prego per lo món, sinó per  
Jn 17,9  9 »Jo prego per ells. No prego  per lo món, sinó per aquestos que em  
Jn 17,9 per ells. No prego per lo món, sinó  per aquestos que em donàreu, perquè són  
Jn 17,12  sinó el fill de la perdició,  per a què es cúmplia l’Escriptura. 13  
Jn 17,19 he enviat a ells també al món. 19 I  per ells jo em santifico a fi de que ells  
Jn 17,20  la veritat. 20 »Emperò jo no prego  per ells solament, sinó per aquells també  
Jn 17,20 jo no prego per ells solament, sinó  per aquells també que han de creure en mi  
Jn 17,20  també que han de creure en mi  per medi de sa paraula; 21 a fi de que  
Jn 17,22 donat la glòria que vós me donàreu,  per a què ells sien una mateixa cosa, així 
Jn 17,23  23 Jo en ells i vós en mi,  per a què ells sien fets perfets en una  
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Jn 17,23 fets perfets en una mateixa cosa, i  per a què conega lo món que vós m’haveu  
Jn 17,24  estiguen ab mi allà a on jo só,  per a què vègien ma glòria que m’haveu  
Jn 18,3  de soldats i els ministres enviats  per los pontífices i per los fariseus,  
Jn 18,3  enviats per los pontífices i  per los fariseus, vingué a est lloc ab  
Jn 18,14  que convenia de que un home morís  per lo poble. 15 Anaven seguint a Jesús,  
Jn 18,23  del mal, mes si he parlat bé,  per què em fereixes? 24 I Anàs l’envià  
Jn 18,28  i ells no entraren en lo pretori  per no contaminar-se, a fi de poder  
Jn 18,35  de mi? 35 Replicà Pilat: –Só jo,  per ventura, jueu? Ta nació i els  
Jn 18,36  dubte que ma gent haurien peleat  per a què no caigués en mans dels jueus.  
Jn 18,37  jo só rei. Per això jo he nat, i  per això he vingut al món, a fi de donar  
Jn 18,39  vosaltres de que jo us lliberti un  per la Pasqua, ¿voleu que us pòsia en  
Jn 19,4  –Veus aquí, jo us lo trac fora,  per a què reconegau que no trobo en ell  
Jn 19,16  Cèsar. 16 I llavors los l’entregà  per a què fos crucificat. I prengueren a  
Jn 19,23  i ne feren quatre parts, una  per cada soldat; i la túnica; mes la  
Jn 19,24  –No la partim, sinó tirem a sort  per veure de qui serà. Per a què es  
Jn 19,28 totes les coses estaven complertes,  per a què es complís l’Escriptura, digué: 
Jn 19,31  lo cap, entregà son esperit. 31 I  per això los jueus, a fi de que no  
Jn 19,36  36 Puix aquestes coses succeïren  per a què es complís l’Escriptura: «No  
Jn 19,42 encara posat ningú. 42 Allí, doncs,  per causa de la Parasceve dels jueus,  
Jn 20,13  de Jesús. 13 Ells li diuen: –Dona,  per què plores? Ella los digué: –És que se 
Jn 20,15  fos Jesús. 15 Li diu Jesús: –Dona,  per què plores? A qui cerques? Ella,  
Jn 20,19  on s’havien reunit los deixebles,  per temor dels jueus, vingué Jesús i,  
Jn 20,31  és lo Cristo, lo Fill de Déu, i  per a què creent tingau la vida en son  
Jn 21,5  los digué: –Minyons, teniu res  per menjar? Ells respongueren: –No. 6 Ell  
Jn 21,6  doncs, i ja no podien traure’l  per la multitud de peixos que tenia. 7  
Jn 21,17  m’ames? Pere se contristà de que  per tercera vegada li preguntàs: «M’  
Jn 21,19  a on no vulles. 19 Li digué això  per a indicar-li ab quina espècie de  
Jn 21,25  les que, si s’escriguessen una  per una, me sembla que no cabrien en lo  
Ac 1,Tit  del Senyor. Elecció de Maties  per a l’apostolat. 1 He parlat, oh  
Ac 1,2  en què, després d’haver instruït  per l’Esperit Sant als apòstols que havia 
Ac 1,3  moltes proves, apareixent-se’ls  per l’espai de quaranta dies i parlant- 
Ac 1,11 digueren també: –Barons de Galilea,  per què estau mirant al cel? Aquest Jesús  
Ac 1,16  que predigué l’Esperit Sant  per boca de David acerca de Judes, que fou 
Ac 1,23  que era anomenat Barsabàs, i tenia  per sobrenom lo Just, i a Maties. 24 I  
Ac 1,25  aquestos dos qual haveu elegit 25  per a què ocúpia lo puesto en aquest  
Ac 1,25  ministeri i apostolat, del qual  per sa prevaricació caigué Judes per anar  
Ac 1,25  per sa prevaricació caigué Judes  per anar-se’n a son lloc. 26 I tiraren  
Ac 2,16  16 Emperò això és lo que fou dit  per lo profeta Joel: 17 »“I esdevindrà en  
Ac 2,22  A Jesús Nazareno, baró aprovat  per Déu entre vosaltres ab virtuts, i  
Ac 2,22 i prodigis, i senyals, que Déu obrà  per ell enmig de vosaltres, com també  
Ac 2,23  com també sabeu, 23 a est, que  per determinat consell i presciència de  
Ac 2,23  lo matàreu, crucificant-lo  per mans de malvats. 24 Al qual Déu ha  
Ac 2,24  soltat los dolors de la mort,  per quant era impossible ser detingut per  
Ac 2,24  quant era impossible ser detingut  per ella. 25 Perquè David diu d’ell:  
Ac 2,25  de mi, puix ell està a ma dreta  per a què jo no sia remogut. 26 Per això  
Ac 2,30  segons la carn, alçaria lo Cristo  per a sentar-lo en son trono, 31  
Ac 2,33  tots nosaltres. 33 Elevat, doncs,  per la dreta de Déu i havent rebut del  
Ac 2,35  dreta, 35 mentres poso tos enemics  per a peanya de tos peus.” 36 »Sàpia,  
Ac 2,39  Sant. 39 Perquè la promesa és  per a vosaltres i per a vostres fills, i  
Ac 2,39  la promesa és per a vosaltres i  per a vostres fills, i per a tots los que  
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Ac 2,39  vosaltres i per a vostres fills, i  per a tots los que estan lluny, i per a  
Ac 2,39 i per a tots los que estan lluny, i  per a quants crídia a si lo Senyor, nostre 
Ac 2,43  molts prodigis i senyals eren fets  per los apòstols. 44 I tots los que creien 
Ac 2,46  en lo temple i partint lo pa  per les cases, prenien lo menjar ab  
Ac 3,2  del temple anomenada l’Hermosa,  per a què demanàs almoina als que entraven 
Ac 3,7  alça’t i camina! 7 I prenent-lo  per la mà dreta, l’alçà. I en aquell  
Ac 3,10  plens d’espant i com fora de si  per lo que havia succeït a aquell. 11 I  
Ac 3,11 havia succeït a aquell. 11 I tenint  per la mà a Pere i a Joan, vingué  
Ac 3,12  digué al poble: –Barons d’Israel,  per què us meravellau d’això? O per què  
Ac 3,12  per què us meravellau d’això? O  per què fixau los ulls en nosaltres, com  
Ac 3,12 fixau los ulls en nosaltres, com si  per nostra virtut i poder haguéssem fet  
Ac 3,16  som testimoni. 16 I son nom,  per la fe en son nom, ha fortalescut a  
Ac 3,16  vist, i coneixeu; i la fe que és  per ell li ha donat aquesta perfeta salut  
Ac 3,17 »I ara, germans, jo sé que ho féreu  per ignorància, així com també vostres  
Ac 3,18  així lo que tenia anunciat abans  per boca de tots los profetes: que son  
Ac 3,19  ’s, doncs, i convertiu’s,  per a què us sien borrats vostres pecats,  
Ac 3,20  us sien borrats vostres pecats, 20  per a quan vinguen los temps del refrigeri 
Ac 3,21  les coses, les quals parlà Déu  per boca dels seus sants profetes des del  
Ac 4,9  raó del bé fet a un home malalt,  per virtut de qui ha estat est curat, 10  
Ac 4,10  Déu ressuscità d’entre els morts,  per virtut d’ell està sa aquest davant de 
Ac 4,11  refusat, i que ha estat posada  per cap de cantonada. 12 I no hi ha salut  
Ac 4,12  nom baix del cel donat als homes  per lo qual degam salvar-nos. 13 I veent 
Ac 4,16  homes? Perquè, que ha estat fet  per ells un miracle notable, és manifest a 
Ac 4,21  no trobant motiu de castigar-los  per temor del poble, perquè tots  
Ac 4,21  perquè tots glorificaven a Déu  per lo que havia succeït. 22 Puix l’home  
Ac 4,25 en ells. 25 Lo qui en Esperit Sant,  per boca de nostre pare David, ton servo,  
Ac 4,28  gentils i els pobles d’Israel, 28  per a fer lo que vostra mà i vostre  
Ac 5,Tit són novament perseguits i presos, i  per consell de Gamaliel posats en  
Ac 5,3 apòstols. 3 I Pere digué: –Ananies,  per què Satanàs ha tentat ton cor, a fi de 
Ac 5,4  que conservant-lo, quedava  per a tu, i venent-lo, lo tenies en ton  
Ac 5,8 li digué: –Digue’m dona, vengueres  per tant l’heretat? I ella digué: –Sí,  
Ac 5,8 tant l’heretat? I ella digué: –Sí,  per tant. 9 Llavors Pere li digué: –Per  
Ac 5,9  digué: –Per què us haveu concertat  per a tentar a l’Esperit del Senyor? Vet  
Ac 5,12  que oigueren aquestes coses. 12 I  per les mans dels apòstols se feien molts  
Ac 5,15  i els posaven en llits i lliteres  per a què al venir Pere almenos sa sombra  
Ac 5,21  d’Israel, i enviaren a la presó  per a què els portassen. 22 Emperò quan  
Ac 5,31  31 A est exaltà Déu ab sa dreta  per príncep i salvador, per a donar  
Ac 5,31 ab sa dreta per príncep i salvador,  per a donar arrepentiment a Israel i  
Ac 5,34  que isquessen fora aquells homes  per un curt espai. 35 I els digué: –Barons 
Ac 5,41  contats dignes de sofrir injúries  per lo nom de Jesús. 42 I tots los dies,  
Ac 6,2  deixem nosaltres la paraula de Déu  per servir les taules. 3 Escolliu, doncs,  
Ac 6,11  11 Llavors subornaren a alguns  per a què diguessen que ells li havien oït 
Ac 7,6  a esclavitud i els tractarien mal  per espai de quatre-cents anys. 7 “Mes  
Ac 7,9 moguts d’enveja, vengueren a Josep  per a ser portat a Egipte. Mes Déu era ab  
Ac 7,12  Egipte, envià allí a nostres pares  per la primera vegada. 13 I a la segona,  
Ac 7,20 nasqué Moisès, que fou grat a Déu i  per espai de tres mesos criat en la casa  
Ac 7,25  sos germans haurien entès que Déu  per sa mà los donaria la salut, mes no ho  
Ac 7,26  pau dient: »–Barons, sou germans,  per què us maltractau l’un a l’altre? 27 
Ac 7,28  i jutge sobre nosaltres? 28 ¿O  per ventura vols matar-me com matares  
Ac 7,31  visió, i a l’acercar-se ell  per a considerar-la, sobrevingué una veu 
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Ac 7,35  príncep i jutge?”, a est envià Déu  per capità i redemptor per mà de l’àngel  
Ac 7,35  envià Déu per capità i redemptor  per mà de l’àngel que se li aparegué en  
Ac 7,36 i en lo Mar Vermell, i en lo desert  per espai de quaranta anys. 37 Aquest és  
Ac 7,38 pares; lo qui rebé paraules de vida  per a donar-nos-les. 39 A qui no  
Ac 7,42  m’oferires víctimes i sacrificis  per espai de quaranta anys en lo desert?  
Ac 7,43  déu Remfam, figures que féreu  per adorar-les. Jo us transportaré,  
Ac 7,46  de Déu, i demanà trobar tabernacle  per al Déu de Jacob. 47 Emperò Salomó li  
Ac 7,53  53 Vosaltres, que rebéreu la Llei  per ministeri d’àngels i no l’haveu  
Ac 8,Tit  enviats Pere i Joan. Pecat comès  per Simó lo Mago. Felip bateja a l’eunuc  
Ac 8,1  Jerusalem, i foren tots dispersos  per les províncies de Judea i de Samària,  
Ac 8,3  Saulo assolava la Iglésia: entrant  per les cases i arrencant-ne homes i  
Ac 8,15  així que arribaren, feren oració  per ells a fi de que rebessen l’Esperit  
Ac 8,18  Sant. 18 Mes, com vegés Simó que  per la imposició de les mans dels apòstols 
Ac 8,19 –Donau-me també aquesta potestat,  per a què tot aquell a qui jo impòsia les  
Ac 8,22  aquesta maldat teva, i prega a Déu  per si acàs te serà perdonat aquest  
Ac 8,24  Simó, digué: –Pregau vosaltres  per a mi al Senyor, per a què no vinga  
Ac 8,24  vosaltres per a mi al Senyor,  per a què no vinga sobre mi ninguna cosa  
Ac 8,26  ’t i vés-te’n cap al migdia  per la senda que baixa de Jerusalem a  
Ac 8,27  de tots sos tresors i havia vingut  per adorar en Jerusalem; 28 i se’n  
Ac 8,35  obrint sa boca i donant principi  per aquesta Escriptura, li anuncià Jesús.  
Ac 8,39  no el vegé més. I se n’anà gosós  per son camí. 40 I Felip se trobà en  
Ac 9,2  sacerdots, 2 i li demanà cartes  per a les sinagogues de Damasco, ab lo fi  
Ac 9,4 una veu que li deia: –Saulo, Saulo,  per què em persegueixes? 5 Ell digué: –Qui 
Ac 9,8  no veia res. I ells, prenent-lo  per la mà, l’introduïren en Damasco. 9 I  
Ac 9,12  12 i ha vist en visió un home  per nom Ananies que entrava i li imposava  
Ac 9,12  que entrava i li imposava les mans  per a què recobràs la vista. 13 I  
Ac 9,15 –Vés, perquè est és un vas escollit  per mi per a portar mon nom davant dels  
Ac 9,15  est és un vas escollit per mi  per a portar mon nom davant dels gentils,  
Ac 9,16  quantes coses convé que sofresca  per mon nom. 17 I Ananies marxà i entrà en 
Ac 9,17 Jesús que se t’aparegué en lo camí  per a on venies, m’ha enviat per a què  
Ac 9,17  camí per a on venies, m’ha enviat  per a què recòbries la vista i sies  
Ac 9,21  als que invocaven aquest nom, i  per això vingué aquí per a portar-los  
Ac 9,21  aquest nom, i per això vingué aquí  per a portar-los presos als prínceps  
Ac 9,23  los jueus se juntaren en consell  per a donar-li la mort. 24 Emperò Saulo  
Ac 9,24  les portes de dia i de nit  per a donar-li la mort. 25 I els  
Ac 9,25 posant-lo en un cove, lo baixaren  per la muralla. 26 I quan vingué a  
Ac 10,5  i fes venir aquí a un tal Simó,  per sobrenom Pere. 6 Aquest posa en casa  
Ac 10,9 a Jope. 9 I a l’endemà, anant ells  per son camí, i estant ja prop de la  
Ac 10,11 vas com un gran llençol, que lligat  per les quatre puntes baixava del cel a la 
Ac 10,17  enviat Corneli que, preguntant  per la casa de Simó, arribaren a la porta  
Ac 10,18  preguntaven si posava allí Simó,  per sobrenom Pere. 19 I pensant Pere en la 
Ac 10,21  só lo qui buscau. Qual és la causa  per què haveu vingut? 22 I ells digueren:  
Ac 10,22 tota la nació dels jueus, rebé avís  per medi d’un sant àngel de que et cridàs 
Ac 10,25  25 I succeí que, quan Pere estava  per a entrar, isqué Corneli a rebre-lo  
Ac 10,28  sabeu que és cosa abominable  per a un jueu lo juntar-se o acercar-  
Ac 10,29  home anomenàs comú o impur. 29 I  per això he vingut sens dificultat tan  
Ac 10,29  m’haveu cridat. Pregunto, doncs,  per quina causa m’haveu fet venir? 30 I  
Ac 10,32  a Jope i fes cridar a Simó que té  per sobrenom Pere: posa en casa de Simó,  
Ac 10,33  tots estam en la presència de Déu  per a oir totes les coses que el Senyor t’ 
Ac 10,36  d’Israel, anunciant-los pau  per Jesucrist (aquest és lo Senyor de  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

2636 
 

Ac 10,37  la paraula que ha estat publicada  per tota la Judea, i començant des de la  
Ac 10,42  de que ell és lo qui Déu ha posat  per jutge de vius i de morts. 43 A est  
Ac 10,43 testimoni tots los profetes, de que  per son nom seran perdonats de tots sos  
Ac 11,4  des del principi, los les declarà  per son ordre dient: 5 –Jo estava orant en 
Ac 11,5  un vas com una gran tela que  per les quatre puntes baixava del cel, i  
Ac 11,13  homes a Jope i fes venir a Simó,  per sobrenom Pere, 14 lo qual te dirà  
Ac 11,14  Pere, 14 lo qual te dirà paraules  per les quals seràs salvo tu i tota ta  
Ac 11,18  també arrepentiment als gentils  per a la vida. 19 I els altres que havien  
Ac 11,19  altres que havien estat espargits  per la tribulació que havia ocorregut per  
Ac 11,19  la tribulació que havia ocorregut  per causa d’Esteve, arribaren fins a  
Ac 11,28  anomenat Àgabo, donava a entendre  per l’Esperit que hi havia d’haver una  
Ac 11,30  que feren enviant-ho als ancians  per mà de Bernabé i de Saulo. 12,Tit  
Ac 12,1  temps, lo rei Herodes alçà la mà  per a maltractar a alguns de la Iglésia. 2 
Ac 12,4 lo posà a la presó i el féu guardar  per quatre piquets de quatre soldats cada  
Ac 12,5  la presó, la Iglésia pregava a Déu  per ell sens cessar. 6 I quan Herodes l’  
Ac 12,10  va a la ciutat, la que se’ls obrí  per si mateixa. I havent eixit,  
Ac 12,23  punt lo ferí l’àngel del Senyor,  per quant no havia donat a Déu honra. I  
Ac 12,25  ministeri, prenent ab ells a Joan,  per sobrenom Marc. 13,Tit Capítol XIII  
Ac 13,Tit  XIII Saulo i Bernabé són enviats  per l’Esperit Sant a predicar als  
Ac 13,2  –Separau-me a Saulo i a Bernabé  per a l’obra a què els he destinat. 3 I  
Ac 13,4  enviaren. 4 I ells, enviats així  per l’Esperit Sant, anaren a Selèucia, i  
Ac 13,18  poderós los tragué d’ella. 18 I  per l’espai de quaranta anys suportà sos  
Ac 13,19  en terra de Canaà, los distribuí  per sort la terra d’estes. 20 I després  
Ac 13,20  I després d’això los donà jutges  per l’espai de quatre-cents i cinquanta 
Ac 13,21  Cis, baró de la tribu de Benjamí,  per l’espai de quaranta anys. 22 I  
Ac 13,22 anys. 22 I remogut aquest, los alçà  per rei a David, al qual donà testimoni  
Ac 13,34  ressuscitat d’entre els morts,  per a no tornar mai més a la corrupció, ho 
Ac 13,35  promeses a David.” 35 I  per això diu també en altre lloc: “No  
Ac 13,38  notori, doncs, barons germans, que  per aquest se us anuncia la remissió dels  
Ac 13,38  lo que no poguéreu ser justificats  per la Llei de Moisès. 39 En aquest és  
Ac 13,47 nos ho manà, dient: “Jo t’he posat  per llum dels gentils, perquè sies la  
Ac 13,48  quants havien estat predestinats  per a la vida eterna. 49 I la paraula del  
Ac 13,49 I la paraula del Senyor s’espargia  per tota la terra. 50 Emperò los jueus  
Ac 14,3  gentils contra sos germans. 3 I  per això se detingueren allí molt temps,  
Ac 14,3  sa gràcia, concedint que es fessen  per ses mans prodigis i miracles. 4 I la  
Ac 14,5  ab sos capitans s’amotinassen  per a ultrajar-los i apedregar-los, 6  
Ac 14,7  lo qui no havia caminat mai, i  per ser lisiat de peus, estava sentat. 8  
Ac 14,8  ell los ulls i veent que tenia fe  per a ser curat, 9 digué en alta veu:  
Ac 14,14  exclamant 14 i dient: –Barons,  per què feu això? Nosaltres som mortals i  
Ac 14,15  ha permès a tots los gentils anar  per sos camins. 16 Emperò ell mai deixà de 
Ac 14,21 en la fe i que ens és precís passar  per moltes tribulacions per a entrar en lo 
Ac 14,21  passar per moltes tribulacions  per a entrar en lo Regne de Déu. 22 I  
Ac 14,25 estat recomanats a la gràcia de Déu  per a l’obra que havien acabat. 26 I  
Ac 15,2  als apòstols i presbíteros,  per raó d’aquesta qüestió. 3 Ells, doncs, 
Ac 15,3  qüestió. 3 Ells, doncs, enviats  per la iglésia, passaren per la Fenícia i  
Ac 15,3  enviats per la iglésia, passaren  per la Fenícia i la Samària contant la  
Ac 15,4  arribaren a Jerusalem foren rebuts  per la iglésia i per los apòstols i per  
Ac 15,4  foren rebuts per la iglésia i  per los apòstols i per los ancians, a qui  
Ac 15,4 per la iglésia i per los apòstols i  per los ancians, a qui referien totes les  
Ac 15,6  i els ancians se congregaren  per examinar aquesta controvèrsia. 7 I  
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Ac 15,7  ha, ordenà Déu entre nosaltres que  per ma boca oiguessen los gentils la  
Ac 15,10  sos cors ab la fe. 10 Doncs ara,  per què tentau a Déu posant un jou sobre  
Ac 15,12  havia fet Déu entre els gentils  per medi d’ells. 13 I després que  
Ac 15,14  com Déu visità primer als gentils  per a prendre d’ells un poble per a son  
Ac 15,14  per a prendre d’ells un poble  per a son nom. 15 I en això convenen les  
Ac 15,17 repararé ses ruïnes i l’alçaré, 17  per a què búsquien al Senyor los demés  
Ac 15,22 Antioquia ab Pau i Bernabé: a Judes  per sobrenom Barsabàs, i a Silas, barons  
Ac 15,23  los germans. 23 I els escrigueren  per mà d’ells així: «Los apòstols i els  
Ac 15,26  26 homes que han exposat ses vides  per lo nom de nostre Senyor Jesucrist. 27  
Ac 15,31 l’hagueren llegida se regositjaren  per lo consol. 32 I Judes i Silas, que  
Ac 15,33 després d’haver-se detingut allí  per algun temps, los germans los  
Ac 15,36  –Tornem a visitar als germans  per totes les ciutats a on havem predicat  
Ac 15,37  -se’n també a Joan, que tenia  per sobrenom Marc. 38 Mes Pau creia que no 
Ac 15,40  partí encomanat a la gràcia de Déu  per los germans. 41 I anà per la Síria i  
Ac 15,41  de Déu per los germans. 41 I anà  per la Síria i per Cilícia, confirmant les 
Ac 15,41  germans. 41 I anà per la Síria i  per Cilícia, confirmant les iglésies,  
Ac 16,Tit  a Timoteu i se’l ne porta  per company. Lluc se’ls junta en Tròada.  
Ac 16,3  ell, i el prengué, i el circumcidà  per causa dels jueus que hi havia en  
Ac 16,4  son pare era gentil. 4 I al passar  per les ciutats, los ensenyaven a guardar  
Ac 16,4  decrets que havien estat acordats  per los apòstols i per los ancians en  
Ac 16,4  estat acordats per los apòstols i  per los ancians en Jerusalem. 5 I així les 
Ac 16,10  de que Déu nos havia cridat  per a què els predicàssem l’evangeli. 11  
Ac 16,14  A la qual lo Senyor obrí lo cor  per a què atengués a les coses que deia  
Ac 16,30  digué: –Senyors, què he de fer jo  per a salvar-me? 31 I ells li digueren:  
Ac 16,35  los magistrats li enviaren a dir  per los aguasils: –Deixa anar llibres a  
Ac 16,36  –Los magistrats han enviat ordre  per a què us pòsia en llibertat: doncs,  
Ac 17,1  Areopago. 1 I quan hagueren passat  per Amfípolis i Apolònia, arribaren a  
Ac 17,11  tots los dies les Escriptures  per si estes coses eren així. 12 I així  
Ac 17,14  immediatament feren eixir a Pau  per a què anàs envers lo mar; emperò Silas 
Ac 17,15 després d’haver rebut son mandato,  per a què Silas i Timoteu anassen luego ab 
Ac 17,17  entregada a la idolatria. 17 I  per això disputava en la sinagoga ab los  
Ac 17,25 temples fets de mà; 25 ni és servit  per mans d’homes, com si necessitàs d’  
Ac 17,26 d’un sol féu tot lo llinatge humà,  per a què habitàs sobre tota la cara de la 
Ac 17,27  i els límits de sa habitació, 27  per a què buscassen a Déu, si per ventura  
Ac 17,27  27 per a què buscassen a Déu, si  per ventura lo podien tocar i trobar,  
Ac 17,31  parts que s’arrepentesquen, 31  per quant té determinat lo dia en què ha  
Ac 17,31  de judicar al món segons justícia,  per aquell baró que havia ordenat, donant  
Ac 18,Tit  a Jerusalem. Apolo és instruït  per Prisciŀla i Aquila. 1 Després d’això, 
Ac 18,10 jo só ab tu, i ningú se t’arrimarà  per a danyar-te, puix tinc molta gent en 
Ac 18,18  que havia permanescut allí encara  per molts dies, despedint-se dels  
Ac 18,18  -se dels germans, se n’anà  per mar a la Síria, i ab ell Prisciŀla i  
Ac 18,20  -li ells que es quedàs allí  per més temps, no hi consentí, 21 sinó que 
Ac 18,23  temps allí, partí i recorregué  per son ordre la terra de Galàcia i la  
Ac 19,8  en la sinagoga parlà llibrement  per espai de tres mesos, disputant i  
Ac 19,10  d’un tal Tirà. 10 I això durà  per espai de dos anys, de manera que tots  
Ac 19,11  I Déu obrà miracles extraordinaris  per mà de Pau, 12 de manera que aplicaven  
Ac 19,13  malignes dient: –Jo us conjuro  per Jesús que Pau predica. 14 I els que  
Ac 19,22  Timoteu i Erasto, ell se mantingué  per algun temps en Àsia. 23 I en aquell  
Ac 19,32  confusió i la major part no sabia  per a què s’havien aplegat. 33 I  
Ac 19,34 conegueren que era jueu, tots a una  per espai de dos hores, cridaren: –Gran és 
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Ac 19,40  que ens acúsien de sediciosos  per l’alborot d’avui, no havent-hi  
Ac 19,40  avui, no havent-hi causa alguna  per la qual pugam donar raó d’aquest  
Ac 20,1 plàtica, se despedí d’ells i partí  per anar a Macedònia. 2 I després d’haver 
Ac 20,3  li pararen emboscades quan estava  per navegar a la Síria, i així determinà  
Ac 20,3  i així determinà tornar-se’n  per Macedònia. 4 I l’acompanyaren Sopatri 
Ac 20,7  havent-se los deixebles juntat  per a partir lo pa, Pau, que havia de  
Ac 20,9  profunda son. I com Pau predicàs  per llarg temps, vençut de la son, caigué  
Ac 20,13  nos embarcàrem i anàrem a Asson  per a rebre allí a Pau, puix així ell ho  
Ac 20,16  proposat navegar més allà d’Èfeso  per no detenir-se en l’Àsia, puix s’  
Ac 20,16 puix s’apressurava tot quant podia  per a celebrar en Jerusalem lo dia de  
Ac 20,19  i ab tentacions esdevingudes  per les insídies dels jueus. 20 Com no m’ 
Ac 20,23  sinó que l’Esperit Sant testifica  per totes les ciutats dient que m’  
Ac 20,24  que he rebut del Senyor Jesús  per a donar testimoni de l’evangeli de la 
Ac 20,28 vos tot lo consell de Déu. 28 Mirau  per vosaltres i per tot lo ramat, en lo  
Ac 20,28  de Déu. 28 Mirau per vosaltres i  per tot lo ramat, en lo qual l’Esperit  
Ac 20,28  qual l’Esperit Sant vos ha posat  per bisbes per a governar la Iglésia de  
Ac 20,28  Sant vos ha posat per bisbes  per a governar la Iglésia de Déu, la qual  
Ac 20,30  homes que parlaran coses perverses  per a portar-se’n deixebles tras de si. 
Ac 20,31  tant, vetllau i teniu present que  per espai de tres anys no he cessat nit i  
Ac 20,32  sa gràcia, a aquell que és poderós  per a edificar i donar-vos herència  
Ac 20,38 besaven, 38 afligits en gran manera  per les paraules que havia dit, que no  
Ac 21,Tit  dels jueus, és deslliurat  per lo tribú Lísias. 1 I havent-nos fet  
Ac 21,4  set dies; los quals deien a Pau,  per medi de l’Esperit, que no pujàs a  
Ac 21,13  jo estic aparellat no solament  per a ser lligat, sinó també per a morir  
Ac 21,13  per a ser lligat, sinó també  per a morir en Jerusalem per lo nom del  
Ac 21,13 sinó també per a morir en Jerusalem  per lo nom del Senyor Jesús. 14 I com no  
Ac 21,15  dies, havent-nos preparat  per lo viatge, pujàrem a Jerusalem. 16 I  
Ac 21,16  antic de Xipre anomenat Mnason,  per a què ens hospedàs en sa casa. 17 I  
Ac 21,19 havent-los saludat, los contà una  per una totes les coses que Déu havia fet  
Ac 21,19 que Déu havia fet entre els gentils  per son ministeri. 20 I quan ells ho  
Ac 21,24  ’t ab ells, i fes-los lo gasto  per a què s’afèitien lo cap, i sabrà  
Ac 21,26 purificació, fins que fes l’oferta  per cada u d’ells. 27 I quan estaven per  
Ac 21,27  cada u d’ells. 27 I quan estaven  per acabar los set dies, los jueus de l’  
Ac 21,28  ajuda. Aquest és l’home que  per totes parts ensenya a tothom contra lo 
Ac 21,29  29 Puix havien vist anar ab ell  per la ciutat a Tròfim d’Èfeso i  
Ac 21,34 veent que no podia saber cosa certa  per causa de l’alborot, manà que el  
Ac 21,38  respongué: –Saps grec? 38 Ets tu  per ventura aquell egipci que pocs dies ha 
Ac 22,5  quals, havent pres també cartes  per als germans, anava jo a Damasco ab lo  
Ac 22,5  lligats des d’allí a Jerusalem,  per a què fossen castigats. 6 »I succeí  
Ac 22,7  veu que em deia: »–Saulo, Saulo,  per què em persegueixes? 8 »I jo  
Ac 22,11  toca fer. 11 »I com jo no hi vegés  per causa del resplendor d’aquella llum,  
Ac 22,11  d’aquella llum, guiat de la mà  per los companys, entrí en Damasco. 12 »I  
Ac 22,14  de nostres pares t’ha predestinat  per a què coneguesses sa voluntat i  
Ac 22,16 coses que has vist i oït. 16 I ara,  per què et detens? Alça’t, i bateja’t, i 
Ac 22,24 i donar-li turment assotant-lo,  per a saber per quina causa clamaven així  
Ac 22,24  turment assotant-lo, per a saber  per quina causa clamaven així contra d’  
Ac 22,28 ho só. 28 I respongué lo tribú: –Jo  per una gran suma obtinguí aquest  
Ac 22,29  i fins lo tribú entrà en temor  per haver-lo lligat, tan prest com sabé  
Ac 22,30  cert la causa que tenien los jueus  per acusar-lo, lo féu deslligar i manà  
Ac 23,3  emblanquinada! ¿Tu estàs sentat  per a judicar-me segons la Llei, i me  
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Ac 23,6  jo só fariseu, fill de fariseu;  per l’esperança i resurrecció dels morts  
Ac 23,10  àngel, no pugnem contra Déu. 10 I  per la gran dissensió que hi havia, tement 
Ac 23,15 causa. I nosaltres estarem esperant  per a matar-lo abans que arríbia. 16 I  
Ac 23,19  cosa. 19 I prenent-lo lo tribú  per la mà i retirant-lo a part, li  
Ac 24,Tit que est li diu, lo reserva en presó  per son successor Pòrcio Festo. 1 I al cap 
Ac 24,2  -lo dient: –Lo gosar nosaltres  per vós de gran quietud i de que molts  
Ac 24,2  que molts desordres són corregits  per vostres providències, 3 en tot temps i 
Ac 24,4  Fèlix, ab acció de gràcies. 4 Mes  per no detenir-vos molt temps, vos  
Ac 24,4  vostra clemència, nos escolteu  per curts moments. 5 Havent trobat que  
Ac 24,5 i que mou sedicions entre els jueus  per tot lo món i és cap de la secta  
Ac 24,11  dotze dies que jo pugí a Jerusalem  per adorar, 12 i no em trobaren en lo  
Ac 24,16  dels justos i dels pecadors. 16 I  per això procuro tenir sempre ma  
Ac 24,21  del Consell, 21 except que sia  per aquestes paraules que proferí en alta  
Ac 24,21  dels morts só jo judicat  per vosaltres en aquest dia.” 22 Fèlix,  
Ac 24,26  donaria diners perquè el soltàs; i  per això lo cridava més sovint i  
Ac 25,3  3 demanant-li favor contra ell,  per a què el manàs venir a Jerusalem,  
Ac 25,3  posant-li emboscades en lo camí  per a assassinar-lo. 4 Emperò Festo  
Ac 25,4  i que ell quant antes partiria  per allí. 5 Per lo tant, digué: –Que  
Ac 25,21  apeŀlat Pau que se’l reservàs  per lo judici d’August, vaig manar que el 
Ac 25,23  de la ciutat, se presentà Pau  per ordre de Festo. 24 I Festo digué: –Rei 
Ac 26,2  a justificar-se: 2 –Me tinc  per ditxós, oh rei Agripa, en poder  
Ac 26,3  que hi ha entre els jueus;  per lo qual jo us suplico que m’oigau ab  
Ac 26,6  6 I ara só acusat en judici  per esperar la promesa feta per Déu a  
Ac 26,6  judici per esperar la promesa feta  per Déu a nostres pares, 7 la qual esperen 
Ac 26,8  dels jueus. 8 Puix què?, ¿se té  per cosa increïble entre vosaltres que Déu 
Ac 26,14  en llengua hebrea: »–Saulo, Saulo,  per què em persegueixes? Cosa dura és  
Ac 26,16  alça’t i posa’t de peus, perquè  per això m’he aparegut a tu, a fi de  
Ac 26,18  als quals jo t’envio ara, 18  per a què els òbries los ulls i es  
Ac 26,18 llum, i del poder de Satanàs a Déu,  per a què rèbien la remissió de sos pecats 
Ac 26,18  entre els que són santificats  per la fe que és en mi. 19 »Per lo qual,  
Ac 26,20  Damasco i després en Jerusalem, i  per tota la terra de Judea, i als gentils, 
Ac 26,29  29 I Pau digué: –Plagués a Déu que  per poc i per molt, no tan solament vós,  
Ac 26,29 digué: –Plagués a Déu que per poc i  per molt, no tan solament vós, sinó tots  
Ac 26,31  dient: –Aquest home no ha fet cosa  per la qual haja de morir ni estar en  
Ac 27,Tit  XXVII Pau navega a Roma conduït  per lo centurió Júlio. Naufraga la barca  
Ac 27,1  com estava determinat enviar-lo  per mar a Itàlia, i que Pau fos entregat  
Ac 27,3  a Pau ab humanitat, li donà permís  per anar a sos amics, a fi de que es  
Ac 27,9  i no fos ja segura la navegació,  per quan era ja passat lo dejuni, Pau los  
Ac 27,10  perillosa i de molt dany, no sols  per la barca i son càrrec, sinó també per  
Ac 27,10  la barca i son càrrec, sinó també  per nostres vides. 11 Emperò lo centurió  
Ac 27,12  Pau. 12 I com lo port no fos bo  per hivernar-hi, la major part foren de  
Ac 27,12  de parer que s’isqués d’allí  per si se podia arribar a Fenice a  
Ac 27,12  a Fenice a hivernar en ella,  per ser un port de Creta que mira a l’  
Ac 27,16 i aixís érem portats. 16 I llançats  per la corrent a una isla, anomenada  
Ac 27,20  del barco. 20 I no veent-se  per molts dies lo sol ni les estrelles, i  
Ac 27,27 nit del dia catorze, com navegàssem  per lo mar Adriàtic, los mariners cerca de 
Ac 27,34  haver pres res. 34 Per lo tant,  per lo bé de vostra salut, vos prego que  
Ac 27,40  del timó i alçada la vela de popa  per a prendre vent, se dirigien a la  
Ac 27,41  donant en un lloc que tenia mar  per los dos costats, ells hi vararen la  
Ac 27,42  que es donàs la mort als presos,  per a què ningú s’escapàs nedant. 43  
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Ac 28,11 passat l’hivern en l’isla i tenia  per divisa Càstor i Pòlux. 12 I arribant a 
Ac 28,18  -me examinat, me volgueren donar  per llibre, no encontrant causa per la  
Ac 28,18  per llibre, no encontrant causa  per la qual hagués jo de morir. 19 Emperò  
Ac 28,20  20 Per això, doncs, vos he cridat,  per a veure-us i parlar-vos, perquè  
Ac 28,20 a veure-us i parlar-vos, perquè  per l’esperança d’Israel estic jo lligat 
Ac 28,23 demostrava lo que està dit de Jesús  per la Llei de Moisès i per los Profetes,  
Ac 28,23  de Jesús per la Llei de Moisès i  per los Profetes, des del matí fins a la  
Ac 28,25  paraula: –Bé parlà l’Esperit Sant  per lo profeta Isaïes a nostres pares 26  
Rm 1,Tit 1,Tit Capítol I La fe és necessària  per a salvar-se, perquè sens ella ningú  
Rm 1,1  anomenat apòstol, escollit  per l’evangeli de Déu, 2 lo qual havia  
Rm 1,2  Déu, 2 lo qual havia abans promès  per sos profetes en les santes  
Rm 1,4  segons l’Esperit de santificació,  per sa resurrecció d’entre els morts, 5  
Rm 1,5  resurrecció d’entre els morts, 5  per lo qui havem rebut la gràcia i l’  
Rm 1,5  obeesca la fe en totes les nacions  per son nom, 6 entre les quals vosaltres  
Rm 1,6  quals vosaltres sou també cridats  per Jesucrist. 7 A tots los qui estan en  
Rm 1,8  Primerament dono gràcies a mon Déu  per medi de Jesucrist acerca tots  
Rm 1,8  perquè vostra fe és divulgada  per tot lo món. 9 Puix Déu, a qui servesc  
Rm 1,10 fi en algun temps me serà concedit,  per la voluntat de Déu, un viatge ditxós  
Rm 1,10  voluntat de Déu, un viatge ditxós  per venir a vosaltres. 11 Puix desitjo  
Rm 1,12  perquè siau confirmats, 12 ço és,  per a consolar-me junt ab vosaltres, per 
Rm 1,12  a consolar-me junt ab vosaltres,  per aquella fe mútua, vostra i meva. 13  
Rm 1,13  (i m’ha estat impedit fins ara),  per a lograr algun fruit també entre  
Rm 1,16  Jesucrist; perquè és virtut de Déu  per a salvació a tot aquell que creu, al  
Rm 1,17 fe en fe, com està escrit: «Lo just  per la fe viu.» 18 Perquè la ira de Déu se 
Rm 1,20  clarament de la creació del món,  per les obres criades, fins son poder  
Rm 1,24 los abandonà també a la immundícia,  per les concupiscències de son cor, per a  
Rm 1,24 per les concupiscències de son cor,  per a deshonrar sos cossos entre ells  
Rm 1,25  que al Criador, lo qui és beneït  per tots los sigles. Amén. 26 Per això Déu 
Rm 1,28  los abandonà a un ànimo rèprobo,  per a fer coses que no convenen, 29 plens  
Rm 2,Tit  els jueus són tant i més culpables  per ses males obres que els gentils. La  
Rm 2,5  a l’arrepentiment? 5 Emperò tu,  per ta duresa i ton cor impenitent,  
Rm 2,5  i ton cor impenitent, atresores  per a tu ira en lo dia de la ira i de la  
Rm 2,7  a ses obres: 7 a aquells que  per medi d’una perseverància en fer obres 
Rm 2,12  i tots quants pecassen en la Llei,  per la Llei seran judicats 13 (perquè no  
Rm 2,16  homes, conforme a mon evangeli,  per Jesucrist. 17 Doncs, si tu que et  
Rm 2,18  i coneixes sa voluntat, i instruït  per la Llei aproves les coses que són més  
Rm 2,24  Perquè lo nom de Déu és blasfemat  per causa de vosaltres entre els gentils,  
Rm 2,26  se torna incircumcisió. 26 Si,  per consegüent, l’incircumcís guarda los  
Rm 2,26  que sa incircumcisió serà reputada  per circumcisió? 27 I si el que  
Rm 3,3  si alguns d’ells no cregueren,  per ventura sa incredulitat farà vana la  
Rm 3,7 Perquè si la veritat de Déu cresqué  per ma mentida a glòria seva, per què jo  
Rm 3,7  per ma mentida a glòria seva,  per què jo també só judicat encara com a  
Rm 3,15  amargor. 15 Los peus estan llestos  per a anar a derramar sang. 16 En sos  
Rm 3,20  culpable envers Déu. 20 Puix  per les obres de la Llei ninguna carn serà 
Rm 3,20  justificada davant d’ell; perquè  per la Llei ve lo coneixement del pecat.  
Rm 3,21  és manifestada, essent testificada  per la Llei i els Profetes. 22 La  
Rm 3,22  22 La justícia, dic, de Déu  per la fe en Jesucrist per a tots i sobre  
Rm 3,22  dic, de Déu per la fe en Jesucrist  per a tots i sobre tots los que creuen en  
Rm 3,24  24 essent justificats gratuïtament  per la gràcia d’ell mateix, mediant la  
Rm 3,25 Jesús. 25 Al qual Déu ha constituït  per propiciació, mediant la fe en sa sang, 
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Rm 3,25  a fi de manifestar sa justícia  per la remissió dels pecats passats, 26 en 
Rm 3,26  passats, 26 en la paciència de Déu  per a demostrar sa justícia en aquest  
Rm 3,27  quina llei? De les obres? No, sinó  per la llei de la fe. 28 Així que concluïm 
Rm 3,28  concluïm que l’home és justificat  per la fe, sens les obres de la Llei. 29  
Rm 3,29  les obres de la Llei. 29 ¿És ell,  per ventura, Déu dels jueus solament? No  
Rm 3,29  No ho és també dels gentils? Sí,  per cert, dels gentils també. 30 Perquè un 
Rm 3,30  un sol Déu és realment lo qui  per la fe justificarà la circumcisió, i  
Rm 3,30 la fe justificarà la circumcisió, i  per la fe, la incircumcisió. 31 ¿Destruïm, 
Rm 3,31  31 ¿Destruïm, doncs, la Llei  per la fe? No, per cert, ans bé establim  
Rm 3,31  doncs, la Llei per la fe? No,  per cert, ans bé establim la Llei. 4,Tit  
Rm 4,Tit  que Déu justifica al pecador, no  per les obres sinó per la fe. 1 Què direm, 
Rm 4,Tit  al pecador, no per les obres sinó  per la fe. 1 Què direm, doncs, que trobà  
Rm 4,2  2 Perquè si Abraham fou justificat  per les obres, té de què gloriar-se,  
Rm 4,4  treballa, no se li conta lo jornal  per gràcia, sinó per deute. 5 Emperò al  
Rm 4,4 li conta lo jornal per gràcia, sinó  per deute. 5 Emperò al que no obra, i creu 
Rm 4,9  que la fe fou imputada a Abraham  per justícia. 10 ¿Com, doncs, li fou  
Rm 4,13 feta a Abraham ni a sa descendència  per la Llei, sinó per la justícia de la  
Rm 4,13 a sa descendència per la Llei, sinó  per la justícia de la fe. 14 Perquè si los 
Rm 4,16  hi ha violació. 16 Per lo tant, és  per la fe, a fi de que per la gràcia la  
Rm 4,16  lo tant, és per la fe, a fi de que  per la gràcia la promesa sia segura a tot  
Rm 4,21  persuadit que també és poderós  per a complir tot lo que havia promès. 22  
Rm 4,22  tot lo que havia promès. 22 I  per això li fou imputat a justícia. 23 I  
Rm 4,23  23 I no està escrit solament  per a ell, que li fou imputat a justícia,  
Rm 4,24  imputat a justícia, 24 sinó també  per a nosaltres, als quals serà imputat si 
Rm 4,25  Senyor, 25 lo qual fou entregat  per nostres delictes i ressuscità per a  
Rm 4,25  per nostres delictes i ressuscità  per a justificació nostra. 5,Tit Capítol V 
Rm 5,Tit  V Exceŀlències de la justificació  per la fe en Jesucrist, la gràcia  
Rm 5,1  béns. 1 Justificats, doncs,  per la fe, tingam pau ab Déu mediant  
Rm 5,2  mediant nostre Senyor Jesucrist, 2  per qui igualment tenim entrada per la fe  
Rm 5,2  2 per qui igualment tenim entrada  per la fe a esta gràcia, en la que estam  
Rm 5,5  Déu està difundida en nostres cors  per l’Esperit Sant, que ens ha estat  
Rm 5,6  que ens ha estat donat. 6 Puix,  per quin fi Cristo, quan nosaltres estàvem 
Rm 5,6  flacs, morí, al temps senyalat,  per los impios? 7 Perquè a penes hi ha qui 
Rm 5,7  7 Perquè a penes hi ha qui mòria  per un just, encara que tal vegada hi  
Rm 5,7  que tal vegada hi hauria qui mòria  per un benefactor. 8 Emperò Déu fa brillar 
Rm 5,9  al temps senyalat 9 morí Cristo  per nosaltres. Doncs molt més ara que som  
Rm 5,9  molt més ara que som justificats  per sa sang, serem salvats per ell de la  
Rm 5,9  per sa sang, serem salvats  per ell de la ira. 10 Perquè si essent  
Rm 5,10  enemics fórem reconciliats a Déu  per la mort de son Fill, molt més estant  
Rm 5,10  estant reconciliats serem salvats  per sa vida. 11 I no tan solament això,  
Rm 5,11  sinó que ens gloriam també en Déu  per nostre Senyor Jesucrist, per qui ara  
Rm 5,11 en Déu per nostre Senyor Jesucrist,  per qui ara havem rebut la reconciliació.  
Rm 5,12  12 Per lo tant, així com  per un home entrà lo pecat en aquest món,  
Rm 5,12  entrà lo pecat en aquest món, i  per lo pecat, la mort, així també passà la 
Rm 5,12  passà la mort a tots los homes  per aquell en qui tots pecaren. 13 (Perquè 
Rm 5,15  és lo do com lo delicte; perquè si  per lo delicte d’un moriren molts, molt  
Rm 5,15  molt més la gràcia de Déu i lo do  per la gràcia d’un sol home, que és  
Rm 5,16  I no fou lo do com lo pecat comès  per un. Perquè lo judici verdaderament fou 
Rm 5,16  verdaderament fou d’un pecat  per a la condemnació, emperò la gràcia fou 
Rm 5,16  la gràcia fou de molts delictes  per a la justificació. 17 Perquè si per lo 
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Rm 5,17 per a la justificació. 17 Perquè si  per lo pecat d’un sol regnà la mort per  
Rm 5,17  lo pecat d’un sol regnà la mort  per un sol home, molt més regnaran en vida 
Rm 5,17 sol home, molt més regnaran en vida  per un sol Jesucrist los que reben l’  
Rm 5,18 la justícia.) 18 Per això, així com  per lo pecat d’un caigué la condemnació  
Rm 5,18  sobre tots los homes, així també  per la justícia d’un sol, tots los homes  
Rm 5,19  de la vida. 19 Perquè així com  per la desobediència d’un sol home molts  
Rm 5,19  així també molts seran fets justos  per l’obediència d’un sol. 20 Puix la  
Rm 5,20 un sol. 20 Puix la Llei sobrevingué  per a què abundàs lo pecat. Emperò quan  
Rm 5,21  21 a fi de que com regnà lo pecat  per la mort, així també régnia la gràcia  
Rm 5,21  mort, així també régnia la gràcia  per la justícia per a la vida eterna, per  
Rm 5,21  régnia la gràcia per la justícia  per a la vida eterna, per Jesucrist nostre 
Rm 5,21  la justícia per a la vida eterna,  per Jesucrist nostre Senyor. 6,Tit Capítol 
Rm 6,4  tant, som sepultats ab ell en mort  per lo baptisme, per a què, així com  
Rm 6,4  ab ell en mort per lo baptisme,  per a què, així com Cristo ressuscità d’  
Rm 6,4  ressuscità d’entre els morts  per a glòria del Pare, així també caminem  
Rm 6,10 10 Perquè en quant a haver ell mort  per lo pecat, morí una sola vegada; emperò 
Rm 6,10  emperò en quant al viure, viu  per a Déu. 11 Així també considerau’s  
Rm 6,11  morts al pecat, emperò vius  per a Déu en Jesucrist nostre Senyor. 12  
Rm 6,16  sabeu que a aquell a qui us oferiu  per servos per a obeir-lo, sou servos  
Rm 6,16 a aquell a qui us oferiu per servos  per a obeir-lo, sou servos del mateix a  
Rm 6,16 del mateix a qui obeïu, o del pecat  per a mort, o de l’obediència per a  
Rm 6,16  per a mort, o de l’obediència  per a justícia? 17 Mes, gràcies a Déu que  
Rm 6,19  de vostra carn; perquè així com  per a iniquitat oferíreu vostres membres  
Rm 6,19  iniquitat oferíreu vostres membres  per a servir a la impuresa i a la  
Rm 6,19 impuresa i a la iniquitat, així ara  per a santificació oferiu vostres membres  
Rm 6,22  vostre fruit en la santificació, i  per terme la vida eterna. 23 Perquè l’  
Rm 7,1  la llei de l’esperit. 1 ¿Ignorau,  per ventura, germans (puix parlo ab los  
Rm 7,2  la dona que té marit, està lligada  per la llei al marit mentres lo marit viu; 
Rm 7,4  germans meus, sou morts a la Llei  per lo cos de Cristo, per a què siau d’  
Rm 7,4  a la Llei per lo cos de Cristo,  per a què siau d’altre, ço és, d’aquell  
Rm 7,5  los afectes dels pecats, que eren  per la Llei, obraven en nostres membres  
Rm 7,5 la Llei, obraven en nostres membres  per a donar fruit a la mort. 6 Emperò ara  
Rm 7,6  mort, en la qual estàvem lligats,  per a què serviam en la novedat de l’  
Rm 7,7  Emperò jo no coneguí lo pecat sinó  per la Llei, perquè jo no hauria conegut  
Rm 7,10 mort; i lo manament que era ordenat  per a vida, fou trobat ser-me per a  
Rm 7,10  per a vida, fou trobat ser-me  per a mort. 11 Perquè lo pecat, prenent  
Rm 7,11  ocasió del manament, me seduí i  per ell me matà. 12 De manera que la Llei  
Rm 7,13 que és bo m’ha causat la mort? No,  per cert; sinó que el pecat, per aparèixer 
Rm 7,13  No, per cert; sinó que el pecat,  per aparèixer pecat, engendrà la mort en  
Rm 7,13  pecat, engendrà la mort en mi  per medi de lo que era bo, a fi de que el  
Rm 7,13 pecat se tornàs sobremanera maligne  per lo manament. 14 Puix sabem que la Llei 
Rm 7,16  vull és lo que faç, aprovo la Llei  per bona. 17 De manera que ja no só jo lo  
Rm 7,25  cos de mort? 25 La gràcia de Déu  per Jesucrist, nostre Senyor. Doncs jo  
Rm 8,3  no podia fer, en quant era dèbil  per la carn, Déu, enviant son propi Fill  
Rm 8,3  en semblança de carn pecadora, i  per lo pecat, condemnà lo pecat en la  
Rm 8,4  condemnà lo pecat en la carn, 4  per a què la justificació de la Llei fos  
Rm 8,10  lo cos verdaderament és mort  per raó del pecat; emperò l’Esperit viu  
Rm 8,10  del pecat; emperò l’Esperit viu  per raó de la justícia. 11 I si l’Esperit 
Rm 8,11  també vostres cossos mortals  per son Esperit que habita en vosaltres.  
Rm 8,12  som deutors, no a la carn,  per a viure segons la carn, 13 perquè si  
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Rm 8,13  segons la carn, morireu; mes si  per medi de l’Esperit mortificau les  
Rm 8,14 14 Puix que tots los que són moguts  per l’Esperit de Déu, eixos tals són  
Rm 8,15  rebut l’esperit d’esclavitud  per estar altra vegada ab temor, sinó que  
Rm 8,15  l’Esperit d’adopció de fills,  per lo qual clamam: «‹Abbà›, Pare!» 16  
Rm 8,17  Cristo, ab tal que patiam ab ell,  per a què siam també glorificats ab ell.  
Rm 8,20  a la vanitat, no de son grat, sinó  per causa d’aquell que la somet en  
Rm 8,24 cos. 24 Perquè nosaltres som salvos  per l’esperança. Però l’esperança que es 
Rm 8,25  25 I si esperam lo que no veem,  per la paciència ho esperam. 26 Així  
Rm 8,26 convé; mes l’Esperit mateix demana  per nosaltres ab gemecs inexplicables. 27  
Rm 8,27  desitja l’Esperit, lo qual demana  per los sants conforme a Déu. 28 I sabem  
Rm 8,28  conforme a son propòsit ha cridat  per a ésser sants. 29 Puix aquells a qui  
Rm 8,29  a eixos mateixos predestinà  per a què fossen fets conformes a la  
Rm 8,31  direm a estes coses? Si Déu està  per nosaltres, qui serà contra nosaltres?  
Rm 8,32  Fill perdonà, sinó que l’entregà  per amor de tots nosaltres, ¿com no ens  
Rm 8,34  de Déu, lo qual intercedeix també  per a nosaltres. 35 Qui ens separarà,  
Rm 8,36  36 Així com està escrit: «Perquè  per tu som entregats a la mort tots los  
Rm 8,36  los dies, som tinguts com ovelles  per a l’escorxador.» 37 Emperò en totes  
Rm 8,37  en totes estes coses triümfam  per medi d’aquell que ens amà. 38 Per lo  
Rm 9,3  mateix ser anatematisat de Cristo,  per amor de mos germans, parents meus,  
Rm 9,8 són fills de la promesa són tinguts  per del llinatge. 9 Puix aquesta és la  
Rm 9,11  no havent fet bé ni mal algun,  per a què fos complert lo designe de Déu  
Rm 9,12  de Déu en l’elecció), 12 no  per les obres, sinó per aquell que crida,  
Rm 9,12 elecció), 12 no per les obres, sinó  per aquell que crida, li fou dit a ella  
Rm 9,14 doncs? Hi ha injustícia en Déu? No,  per cert. 15 Perquè ell diu a Moisès: «Me  
Rm 9,17  «Per això mateix t’he elevat,  per a mostrar en tu mon poder, i per a què 
Rm 9,17  per a mostrar en tu mon poder, i  per a què sia anunciat mon nom per tota la 
Rm 9,17  i per a què sia anunciat mon nom  per tota la terra.» 18 Per conseqüent, ell 
Rm 9,20  voluntat?» 20 Mes home, qui ets tu  per a replicar a Déu? ¿Per ventura dirà un 
Rm 9,21  de fer d’una mateixa pasta un vas  per a honra, i altre per a deshonra? 22 ¿I 
Rm 9,21  pasta un vas per a honra, i altre  per a deshonra? 22 ¿I què si volent Déu  
Rm 9,22  los vasos d’ira aparellats  per a destrucció, 23 i per a fer  
Rm 9,23  aparellats per a destrucció, 23 i  per a fer manifestes les riqueses de sa  
Rm 9,23  vasos de misericòrdia que preparà  per a glòria, 24 i fins nosaltres, a qui  
Rm 9,32  32 Per què? No la buscaren  per la fe, sinó per obres; i ensopegaren  
Rm 9,32 què? No la buscaren per la fe, sinó  per obres; i ensopegaren en pedra d’  
Rm 10,1  desig de mon cor i ma oració a Déu  per Israel és per a què ells se sàlvien. 2 
Rm 10,1 cor i ma oració a Déu per Israel és  per a què ells se sàlvien. 2 Puix jo els  
Rm 10,4 4 Perquè Cristo és lo fi de la Llei  per a justificar a tots los que creuen. 5  
Rm 10,7  «Qui baixarà a l’abisme?» (ço és,  per a tornar a portar a Cristo d’entre  
Rm 10,10  salvo. 10 Perquè ab lo cor se creu  per a justícia; emperò de boca se fa la  
Rm 10,10  emperò de boca se fa la confessió  per a salvació. 11 Perquè diu l’  
Rm 10,12 hi ha diferència de jueu i de grec;  per quant un mateix és lo Senyor de tots,  
Rm 10,12 un mateix és lo Senyor de tots, ric  per a tots aquells que l’invoquen. 13  
Rm 10,18  Sí, certament, puix sa veu ressonà  per tota la terra, i ses paraules se oïren 
Rm 10,19  primer: «Jo us provocaré a gelosia  per un poble que no és mon poble, i jo us  
Rm 10,19  és mon poble, i jo us mouré a ira  per una gent insensata.» 20 I Isaïes s’  
Rm 11,1  ha llançat de si a son poble? No,  per cert; perquè jo també só israelita del 
Rm 11,3  i jo he quedat sol i em busquen  per a matar-me»? 4 Mes, què li diu la  
Rm 11,6  l’elecció de la gràcia. 6 I si  per la gràcia, ja no per les obres;  
Rm 11,6 gràcia. 6 I si per la gràcia, ja no  per les obres; altrament la gràcia ja no  
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Rm 11,6  la gràcia ja no és gràcia; i si  per les obres, ja no per gràcia; altrament 
Rm 11,6  gràcia; i si per les obres, ja no  per gràcia; altrament l’obra ja no és  
Rm 11,8  donat esperit d’estupiditat; ulls  per a què no vegen i orelles per a què no  
Rm 11,8  ulls per a què no vegen i orelles  per a què no oiguen») fins al dia d’avui. 
Rm 11,10  10 Obscuresquen-se’ls los ulls  per a què no vegen i vagen sempre  
Rm 11,11  ells de manera que caiguessen? No,  per cert. Emperò per sa caiguda vingué la  
Rm 11,11  caiguessen? No, per cert. Emperò  per sa caiguda vingué la salvació als  
Rm 11,11  vingué la salvació als gentils,  per a incitar-los a gelosia. 12 I si el  
Rm 11,14  gentils, honraré mon ministeri 14  per si d’alguna manera puc moure a  
Rm 11,20  que jo sia empeltat.» 20 Bé dius:  «per sa incredulitat foren trencades»;  
Rm 11,20  foren trencades»; emperò tu  per la fe estàs dret. No t’envanesques,  
Rm 11,23  empeltats; perquè Déu és poderós  per empeltar-nos novament. 24 Puix si tu 
Rm 11,28  segons l’evangeli, són enemics  per causa de vosaltres; emperò segons l’  
Rm 11,28  segons l’elecció són molt amats  per causa de sos pares. 29 Puix los dons i 
Rm 11,30  i ara haveu alcançat misericòrdia  per raó de sa incredulitat, 31 així també  
Rm 11,31  ara no han cregut, a fi de que  per vostra misericòrdia alcàncien ells  
Rm 11,32  enclòs a tots en la incredulitat,  per a usar de misericòrdia ab tots. 33 Oh  
Rm 11,35  35 O qui li ha donat a ell primer,  per a què li sia recompensat? 36 Perquè d’ 
Rm 11,36  recompensat? 36 Perquè d’ell, i  per ell, i en ell són totes les coses. A  
Rm 11,36  les coses. A ell sia la glòria  per a los sigles. Amén. 12,Tit Capítol XII 
Rm 12,1  1 I així vos suplico, germans,  per la misericòrdia de Déu, que li oferiu  
Rm 12,2  aquest món, ans bé transformau’s  per la renovació de vostre esperit, per a  
Rm 12,2 per la renovació de vostre esperit,  per a què experimenteu quina és la  
Rm 12,3 bona, agradable i perfecta. 3 Puix,  per la gràcia que m’ha estat donada, dic  
Rm 12,10 anticipant-vos los uns als altres  per a honrar-vos. 11 No siau peresosos  
Rm 12,16  -vos a les humils. No us tingau  per savis en vostra opinió. 17 A ningú  
Rm 12,17  opinió. 17 A ningú torneu mal  per mal; procurant coses honroses, no sols 
Rm 13,4  el príncep és ministre de Déu  per a ton bé. Emperò si fas mal, tem,  
Rm 13,5  que li esteu sumissos, no solament  per raó de la ira, sinó també per amor de  
Rm 13,5  per raó de la ira, sinó també  per amor de la consciència. 6 Per aquesta  
Rm 13,14  Jesucrist, i no feu cas de la carn  per a satisfer sos apetits. 14,Tit Capítol 
Rm 14,1  és flac en la fe, admeteu-lo, no  per disputes d’opinions. 2 Perquè l’un  
Rm 14,3  que menja, perquè Déu l’ha rebut  per seu. 4 Qui ets tu que judiques al  
Rm 14,4  ferm estarà, perquè poderós és Déu  per fer-lo estar dret. 5 L’un fa  
Rm 14,6 Lo qui fa diferència del dia, la fa  per al Senyor; i el que no fa diferència  
Rm 14,6 que no fa diferència del dia, també  per al Senyor; i aquell que menja, per al  
Rm 14,6  per al Senyor; i aquell que menja,  per al Senyor menja; puix dóna gràcies a  
Rm 14,6  gràcies a Déu; i el que no menja,  per al Senyor no menja, i a Déu dóna  
Rm 14,7  7 Perquè ningú de nosaltres viu  per a si, i ningú mor per a si: 8 puix si  
Rm 14,7 nosaltres viu per a si, i ningú mor  per a si: 8 puix si vivim, per al Senyor  
Rm 14,8  mor per a si: 8 puix si vivim,  per al Senyor vivim; i si morim, per al  
Rm 14,8  per al Senyor vivim; i si morim,  per al Senyor morim. I així, tant si vivim 
Rm 14,9  si morim, del Senyor som. 9 Perquè  per a això morí Cristo, i ressuscità per a 
Rm 14,9  a això morí Cristo, i ressuscità  per a ser Senyor de morts i de vius. 10 I  
Rm 14,10 Senyor de morts i de vius. 10 I tu,  per què judiques a ton germà? O tu, per  
Rm 14,10 per què judiques a ton germà? O tu,  per què desprècies a ton germà? Puix tots  
Rm 14,14  que no hi ha ninguna cosa immunda  per si mateixa; i que no hi ha cosa  
Rm 14,14  i que no hi ha cosa immunda, sinó  per a aquell que creu que és immunda. 15  
Rm 14,15  creu que és immunda. 15 Emperò si  per la causa de ton menjar, ton germà se  
Rm 14,15  a la caritat. No pèrdies, doncs,  per raó de ton menjar a aquell per a qui  
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Rm 14,15  per raó de ton menjar a aquell  per a qui Cristo morí. 16 No feu, doncs,  
Rm 14,20  mútua edificació. 20 No vulles  per un menjar destruir l’obra de Déu.  
Rm 14,20  en veritat són netes, però mal és  per a l’home que menja ab escàndol. 21 Bo 
Rm 14,22  flac. 22 Tens tu fe? Ten-la  per a tu mateix davant de Déu.  
Rm 15,Tit  -los a veure quan estiga de camí  per Espanya. 1 I així, doncs, nosaltres  
Rm 15,2  cada u de nosaltres al proïsme  per a son bé, a edificació. 3 Perquè  
Rm 15,4 coses que abans han estat escrites,  per a nostra ensenyança foren escrites, a  
Rm 15,4  foren escrites, a fi de que  per la paciència i consolació de les  
Rm 15,7 uns als altres, com Cristo vos rebé  per a glòria de Déu. 8 Doncs dic que  
Rm 15,8  fou ministre de la circumcisió  per la veritat de Déu, per a confirmar les 
Rm 15,8  circumcisió per la veritat de Déu,  per a confirmar les promeses dels pares, 9 
Rm 15,9  les promeses dels pares, 9 i  per a què els gentils glorifíquien a Déu  
Rm 15,9  què els gentils glorifíquien a Déu  per sa misericòrdia, com està escrit: «Per 
Rm 15,13  de tot goig i pau en la creència,  per a què abundeu en esperança per la  
Rm 15,13  per a què abundeu en esperança  per la virtut de l’Esperit Sant. 14  
Rm 15,15  he escrit ab algun més atreviment  per a fer-vos memòria d’això, a causa  
Rm 15,18 aquelles coses que Cristo no ha fet  per medi meu, per a portar a l’obediència 
Rm 15,18  que Cristo no ha fet per medi meu,  per a portar a l’obediència als gentils,  
Rm 15,22  los que no l’han oït.» 22 I  per lo qual moltes vegades he estat  
Rm 15,23 me més en aquestes terres, i havent  per molts anys desitjat venir a vosaltres, 
Rm 15,25  25 Mes ara me’n vaig a Jerusalem  per a ministrar als sants. 26 Perquè la  
Rm 15,26 han tingut a bé lo fer una colecció  per als pobres d’entre els sants que  
Rm 15,28 haja entregat aquest fruit, passaré  per vosaltres a l’anar a Espanya. 29 I  
Rm 15,30  30 Doncs, vos demano, germans,  per nostre Senyor Jesucrist i per amor de  
Rm 15,30  per nostre Senyor Jesucrist i  per amor de l’Esperit Sant, que m’ajudeu 
Rm 15,30  ajudeu ab vostres pregàries a Déu  per a mi, 31 per a què em desllíuria dels  
Rm 15,31  pregàries a Déu per a mi, 31  per a què em desllíuria dels infiels que  
Rm 15,32 de que jo vinga a vosaltres ab goig  per la voluntat de Déu, i tinga refrigeri  
Rm 16,2  lo Senyor, com deuen los sants, i  per a què l’ajudeu en tot quant sia  
Rm 16,4  en Cristo Jesús, 4 los quals  per ma vida posaren sos colls, i no ho  
Rm 16,6  a Maria, la que treballà molt  per nosaltres. 7 Saludau a Andrònic i a  
Rm 16,19  vostra obediència està divulgada  per totes parts, de lo que jo em regositjo 
Rm 16,25  Amén. 25 I a aquell que és poderós  per a confirmar-vos segons mon evangeli  
Rm 16,26  26 lo qual ara s’ha descobert  per les escriptures dels profetes, segons  
Rm 16,26  Déu, declarat a totes les nacions  per a obeir a la fe, 27 a Déu que és sol  
Rm 16,27  a ell sia dada l’honra i glòria  per Jesucrist per los sigles dels sigles.  
Rm 16,27  l’honra i glòria per Jesucrist  per los sigles dels sigles. Amén. 1Co Inc 
1Co 1,Tit  que és necedat i escàndol  per als mundans, és per als fiels,  
1Co 1,Tit  i escàndol per als mundans, és  per als fiels, sabiduria i salut. 1 Pau,  
1Co 1,1  1 Pau, cridat apòstol de Jesucrist  per voluntat de Déu, i Sostenes, germà  
1Co 1,4  Dono gràcies sens cessar a mon Déu  per a vosaltres, per la gràcia de Déu que  
1Co 1,4  cessar a mon Déu per a vosaltres,  per la gràcia de Déu que us ha estat  
1Co 1,9  Senyor Jesucrist. 9 Fiel és Déu,  per qui haveu estat cridats a la companyia 
1Co 1,11  de vosaltres, germans meus,  per aquells que són de la casa de Cloe,  
1Co 1,13  ¿Per ventura Pau fou crucificat  per a vosaltres? ¿O haveu estat batejats  
1Co 1,16  també la família d’Estèfana, i  per lo demés no sé si he batejat a ningun  
1Co 1,17  no ab sabiduria de paraules,  per a què no sia vana la creu de Cristo.  
1Co 1,18  paraula de la creu és una necedat  per als que es perden; mes per als que es  
1Co 1,18  necedat per als que es perden; mes  per als que es salven, ço és, per a  
1Co 1,18  mes per als que es salven, ço és,  per a nosaltres, és virtut de Déu. 19  
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1Co 1,21  de Déu lo món no conegué a Déu  per la sabiduria, a Déu plagué fer salvos  
1Co 1,21  sabiduria, a Déu plagué fer salvos  per la fatuïtat de la predicació als que  
1Co 1,23  Cristo crucificat, que és escàndol  per als jueus i fatuïtat per als gentils.  
1Co 1,23  escàndol per als jueus i fatuïtat  per als gentils. 24 Mes per als que han  
1Co 1,24  i fatuïtat per als gentils. 24 Mes  per als que han estat cridats, tant jueus  
1Co 1,27  escollit les coses fàtues del món  per a confondre les sàvies; i les coses  
1Co 1,27  coses flaques del món escollí Déu  per a confondre les fortes; 28 i les coses 
1Co 1,28  Déu, i aquelles que no existeixen,  per a destruir les que existeixen; 29 a fi 
1Co 1,30  se vanagloriï davant d’ell. 30 I  per ell sou vosaltres en Cristo Jesús, lo  
1Co 1,30  vosaltres en Cristo Jesús, lo qual  per a nosaltres ha estat fet per Déu  
1Co 1,30  qual per a nosaltres ha estat fet  per Déu sabiduria i justificació i  
1Co 1,31  i santificació i redempció; 31  per a què, segons està escrit: «Aquell que 
1Co 2,Tit  la qual solament pot entendre-se  per medi de l’Esperit Sant. 1 I jo,  
1Co 2,5  d’Esperit i de poder, 5  per a què vostra fe no reposàs en la  
1Co 2,7  Déu predestinà antes dels sigles  per a glòria nostra. 8 La que ningú dels  
1Co 2,9  d’home, les coses que preparà Déu  per a aquells que l’amen.» 10 Mes Déu nos 
1Co 2,10  Mes Déu nos les revelà a nosaltres  per son Esperit, perquè l’Esperit ho  
1Co 2,12 món, sinó l’Esperit que és de Déu,  per a què conegam les coses que Déu nos ha 
1Co 2,14  són de l’Esperit de Déu, perquè  per ell són fatuïtat i no les pot  
1Co 2,14  fatuïtat i no les pot comprendre,  per quant se discerneixen espiritualment.  
1Co 2,16  ¿qui conegué l’ànimo del Senyor,  per a què el puga instruir? Mes nosaltres  
1Co 3,15  mes ell se salvarà, emperò com  per foc. 16 ¿No sabeu que sou temple de  
1Co 3,18  mateix. Si algú de vosaltres se té  per savi en aquest món, faça’s neci, per  
1Co 3,18  savi en aquest món, faça’s neci,  per a què sia savi. 19 Perquè la sabiduria 
1Co 3,19  món és fatuïtat davant de Déu,  per quant escrit està: «Jo prendré als  
1Co 4,4  m’acusa la consciència; emperò no  per això me tinc per justificat, perquè  
1Co 4,4  emperò no per això me tinc  per justificat, perquè qui em judica és lo 
1Co 4,6  aquestes coses en mi i en Apolo  per amor de vosaltres, per a què en  
1Co 4,6  i en Apolo per amor de vosaltres,  per a què en nosaltres aprengau a no  
1Co 4,6  ningú de vosaltres s’ensuperbesca  per causa de l’un contra de l’altre. 7  
1Co 4,7  ho hages rebut? I si ho has rebut,  per què et glories com si no ho haguesses  
1Co 4,8  nosaltres; i vulla Déu que regneu,  per a què així nosaltres regnem també ab  
1Co 4,10  i dels homes. 10 Nosaltres, necis  per amor de Cristo, i vosaltres, savis en  
1Co 4,14 ara. 14 No us escric aquestes coses  per a confusió vostra; emperò vos amonesto 
1Co 4,15 qui us he engendrat en Cristo Jesús  per l’evangeli. 16 Per consegüent, vos  
1Co 4,17  en Cristo Jesús, com jo ensenyo  per totes parts en totes les iglésies. 18  
1Co 5,2  i ni menos vos haveu lamentat,  per a què fos expeŀlit d’entre vosaltres  
1Co 5,5 5 que sia aqueix entregat a Satanàs  per a destrucció de la carn, a fi de que  
1Co 5,7  7 Netejau, doncs, lo llevat vell,  per a què siau una pasta nova, com que sou 
1Co 5,7  nostra pasqua, ha estat sacrificat  per a nosaltres. 8 Per lo tant, celebrem  
1Co 6,2  món? I si lo món ha de ser judicat  per vosaltres, ¿sereu indignes de judicar  
1Co 6,4  d’aquest món, feu-les judicar  per los de menor consideració en la  
1Co 6,11 lo nom de nostre Senyor Jesucrist i  per l’Esperit de nostre Déu. 12 «Tot m’  
1Co 6,13  poder de ningú. 13 Les viandes són  per al ventre, i el ventre, per a les  
1Co 6,13  són per al ventre, i el ventre,  per a les viandes; emperò Déu destruirà  
1Co 6,13  aquell i estes. I el cos no és  per a la fornicació, sinó per al Senyor, i 
1Co 6,13 cos no és per a la fornicació, sinó  per al Senyor, i el Senyor, per al cos. 14 
1Co 6,13  sinó per al Senyor, i el Senyor,  per al cos. 14 I Déu ressuscità al Senyor, 
1Co 6,14  ens ressuscitarà també a nosaltres  per son propi poder. 15 ¿No sabeu que  
1Co 6,15  i els faré membres de ramera? No,  per cert! 16 ¿No sabeu que aquell que es  
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1Co 7,5  l’un a l’altre, si no és  per algun temps i de comú consentiment,  
1Co 7,5 algun temps i de comú consentiment,  per a dedicar-vos al dejuni i a l’  
1Co 7,5  a fi de que Satanàs no us téntia  per vostra incontinència. 6 Emperò això ho 
1Co 7,6 incontinència. 6 Emperò això ho dic  per condescendència, no per manament. 7  
1Co 7,6 això ho dic per condescendència, no  per manament. 7 Perquè jo voldria que  
1Co 7,12  si algun germà té una infiel  per muller i ella consent en habitar ab  
1Co 7,13  I si una muller fiel té un infiel  per marit i ell consent en habitar ab  
1Co 7,14  lo marit infiel és santificat  per la muller fiel; i santificada és la  
1Co 7,14  i santificada és la muller infiel  per lo marit fiel; d’altra manera vostres 
1Co 7,23  de Cristo. 23 Haveu estat comprats  per un preu: no us façau servos dels  
1Co 7,25 ha alcançat misericòrdia del Senyor  per a ser fiel. 26 Penso, doncs, que açò  
1Co 7,26  26 Penso, doncs, que açò és bo  per les necessitats presents, perquè bo li 
1Co 7,32  Lo qui no té muller està ansiós  per les coses que són del Senyor, com ha  
1Co 7,34  pensa en les coses del Senyor,  per a ser santa de cos i d’esperit.  
1Co 7,35  al marit. 35 En veritat dic això  per a vostre profit, no per a parar-vos  
1Co 7,35  dic això per a vostre profit, no  per a parar-vos ningun llaç, sinó  
1Co 7,35  -vos ningun llaç, sinó solament  per a lo que és convenient, i per a què  
1Co 7,35  per a lo que és convenient, i  per a què pugau servir al Senyor sens  
1Co 7,36  pensa que és una cosa deshonrosa  per sa filla donzella que ella pàssia la  
1Co 7,39  millor. 39 La muller està lligada  per la llei mentres viu son marit; emperò  
1Co 8,6  déus i molts senyors), 6 emperò  per a nosaltres no hi ha sinó un Déu, lo  
1Co 8,6  en ell; i un Senyor Jesucrist,  per qui són totes les coses, i nosaltres,  
1Co 8,6  són totes les coses, i nosaltres,  per ell. 7 Mes no en tots hi ha aqueix  
1Co 8,7 ídol; i la consciència d’aquestos,  per ser dèbil, és contaminada. 8 Emperò la 
1Co 8,11 coses sacrificades als ídols? 11 ¿I  per ta ciència se perdrà lo germà dèbil,  
1Co 8,11  ciència se perdrà lo germà dèbil,  per a qui morí Cristo? 12 I d’aquest  
1Co 8,13  a mon germà, jamai menjaré carn,  per no escandalisar a mon germà. 9,Tit  
1Co 9,Tit  se priva de lo que li era lícit  per no escandalisar a ningú, fent-se tot 
1Co 9,Tit escandalisar a ningú, fent-se tot  per a tots, i sofrint mil treballs per  
1Co 9,Tit  per a tots, i sofrint mil treballs  per guanyar per a Déu a tot lo món. 1 ¿No  
1Co 9,Tit  i sofrint mil treballs per guanyar  per a Déu a tot lo món. 1 ¿No só jo  
1Co 9,2  meva en lo Senyor? 2 I encara que  per a altres no sia apòstol, ho só  
1Co 9,2  no sia apòstol, ho só certament  per a vosaltres, perquè vosaltres sou lo  
1Co 9,5 ¿No tenim, acàs, facultat de portar  per totes parts una germana, una muller,  
1Co 9,10  dels bous? 10 ¿O diu això també  per nosaltres? Sí, certament, per amor de  
1Co 9,10 també per nosaltres? Sí, certament,  per amor de nosaltres estan escrites  
1Co 9,12  d’aquest poder sobre vosaltres,  ¿per què no abans nosaltres? Emperò no  
1Co 9,12  potestat, ans bé ho sofrim tot  per a no posar destorb algun a l’evangeli 
1Co 9,17  tindré recompensa; mes si  per força, la dispensació m’ha estat  
1Co 9,18  jo l’evangeli sens causar gasto  per no abusar de ma potestat en l’  
1Co 9,19  tots, m’he fet servo de tots,  per a guanyar molt més. 20 I així, ab los  
1Co 9,20 I així, ab los jueus m’he fet jueu  per a guanyar als jueus. 21 Ab los que  
1Co 9,21  la Llei (no estant baix la Llei)  per a guanyar als que estan baix la Llei;  
1Co 9,21  bé estant en la llei de Jesucrist)  per a guanyar als que estaven sens Llei.  
1Co 9,22  22 M’he fet flac ab los flacs  per a guanyar als flacs. M’he fet tot per 
1Co 9,22  a guanyar als flacs. M’he fet tot  per a tots per a salvar a tots. 23 I tot  
1Co 9,22 als flacs. M’he fet tot per a tots  per a salvar a tots. 23 I tot això ho faç  
1Co 9,23 salvar a tots. 23 I tot això ho faç  per amor de l’evangeli, per a ser  
1Co 9,23  ho faç per amor de l’evangeli,  per a ser participant d’ell ab vosaltres. 
1Co 9,24  guanya lo gallardó? Correu, doncs,  per a què pugau obtenir-lo. 25 I tot  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

2648 
 

1Co 9,25  totes les coses; i això ell ho fa  per a alcançar una corona corruptible, mes 
1Co 9,26 mes nosaltres incorruptible. 26 Jo,  per consegüent, corro, no així ab  
1Co 10,Tit  i els càstigs dels hebreus  per raó de sa ingratitud, amonesta l’  
1Co 10,5  ells no foren de l’agrado de Déu;  per lo qual foren postrats en lo desert. 6 
1Co 10,7 poble a menjar i a beure, i s’alçà  per a jugar.» 8 Ni forniquem, com alguns  
1Co 10,9 ells lo tentaren, i foren destruïts  per les serpents. 10 Ni murmureu, com  
1Co 10,10  d’ells murmuraren, i foren morts  per l’exterminador. 11 I totes aquestes  
1Co 10,11  en figura; emperò foren escrites  per a escarment de nosaltres, sobre qui  
1Co 10,13  bé ab la tentació vos donarà camí  per a què pugau suportar-la. 14 Per lo  
1Co 10,18  carn. Los que mengen les víctimes,  ¿per ventura no participen de l’altar? 19 
1Co 10,25  menjau-ne, sens fer preguntes  per raó de consciència, 26 puix «del  
1Co 10,27  davant, sens preguntar res  per raó de consciència. 28 Emperò si algú  
1Co 10,28  als ídols», no en mengeu,  per causa d’aquell que us ha avisat i de  
1Co 10,29 la teva, sinó la de l’altre, puix,  ¿per quin fi ma llibertat és judicada per  
1Co 10,29  quin fi ma llibertat és judicada  per la consciència d’un altre? 30 Perquè  
1Co 10,30  d’un altre? 30 Perquè si jo  per gràcia ne participo, ¿per quin fi só  
1Co 10,30  si jo per gràcia ne participo,  ¿per quin fi só jo vituperat per allò de  
1Co 10,30  ¿per quin fi só jo vituperat  per allò de què dono gràcies? 31 Doncs, si 
1Co 10,33  lo meu profit, sinó lo de molts,  per a què sian salvos. 11,Tit Capítol XI  
1Co 11,6  ’s també. I si és una cosa lletja  per la dona lo tallar-se los cabells, o  
1Co 11,9  de l’home. 9 Ni l’home fou criat  per a la dona, sinó la dona per a l’home. 
1Co 11,9  criat per a la dona, sinó la dona  per a l’home. 10 Per això la dona deu  
1Co 11,10  son cap lo senyal de la potestat  per causa dels àngels. 11 Emperò ni l’  
1Co 11,12  de l’home, així també l’home és  per a la dona; mes totes les coses són de  
1Co 11,15  perquè los cabells li foren donats  per a cobrir-se. 16 Emperò si algun home 
1Co 11,17 mes no aprovo lo congregar-vos no  per a lo millor sinó per a lo pitjor. 18  
1Co 11,17  -vos no per a lo millor sinó  per a lo pitjor. 18 Perquè, abans de tot,  
1Co 11,19 precís que hi haja heretgies també,  per a què los que són aprovats sien  
1Co 11,20  vos congregau en un lloc, ja no és  per a menjar la cena del Senyor. 21 Perquè 
1Co 11,21 cada qual pren abans sa pròpia cena  per a menjar. I l’un té fam, i l’altre  
1Co 11,22  i l’altre està embriac. 22 ¿Que  per ventura no teniu cases a on menjar i  
1Co 11,24  menjau; aquest és mon cos que  per vosaltres és partit. Feu això en  
1Co 11,32 judicats, som castigats del Senyor,  per a què no siam condemnats ab aquest  
1Co 11,33  germans meus, quan vos congregau  per a menjar, esperau’s los uns als  
1Co 11,34  en casa, a fi de que no us junteu  per a condemnació. I les demés coses les  
1Co 12,Tit  Sant distribueix entre els fiels  per a utilitat de la Iglésia. Aquesta és  
1Co 12,3 vos faç a saber que ningú que parla  per l’Esperit de Déu diu anatema a Jesús. 
1Co 12,3  dir que Jesús és lo Senyor, sinó  per l’Esperit Sant. 4 Hi ha, doncs,  
1Co 12,7  de l’Esperit és donada a cada u  per a profit. 8 Perquè a un li és donada  
1Co 12,8  profit. 8 Perquè a un li és donada  per l’Esperit la paraula de sabiduria; a  
1Co 12,9  lo mateix Esperit. 9 A altre, fe,  per lo mateix Esperit; a altre, do de  
1Co 12,9  Esperit; a altre, do de curar,  per lo mateix Esperit; 10 a altre, lo fer  
1Co 12,13  així també és Cristo. 13 Perquè  per un mateix Esperit havem estat batejats 
1Co 12,13 havem estat batejats tots nosaltres  per a ser un mateix cos, així jueus com  
1Co 12,15  no só mà, no só del cos», ¿no és  per això del cos? 16 I si digués l’  
1Co 12,16  «Perquè no só ull, no só del cos»,  ¿per això no serà del cos? 17 I si tot lo  
1Co 12,23  23 I els membres del cos que tenim  per menos nobles, a estos conferim major  
1Co 12,23  major honra; i als que tenim  per menos honestos, los cobrim ab més  
1Co 12,25  tinguessen igual solicitud l’un  per l’altre. 26 I que si un membre  
1Co 13,3  que jo distribuís tots mos béns  per alimentar als pobres, i encara que  
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1Co 13,3  i encara que entregàs mon cos  per a ser cremat, si no tinc caritat de  
1Co 13,8  tot. 8 La caritat mai decau,  per més que s’acàbien les profecies,  
1Co 13,12  les coses de noi. 12 Ara veem com  per un mirall, obscurament; mes llavors  
1Co 14,Tit  profecia. S’ha d’usar dels dons  per a edificació del proïsme. Déu és un  
1Co 14,3  que profetisa, parla als homes  per edificació, i exhortació, i consol. 4  
1Co 14,5 llengües, a no ser que interprétia,  per a què la Iglésia rèbia edificació. 6  
1Co 14,8  un so incert, ¿qui es prepararà  per a la batalla? 9 Així també vosaltres,  
1Co 14,9 batalla? 9 Així també vosaltres, si  per la llengua no donau paraules clares,  
1Co 14,10  parlareu a l’aire. 10 Hi ha,  per exemple, tantes classes de llengües en 
1Co 14,11  de les paraules, seré bàrbaro  per a aquell a qui parlo, i el que parla  
1Co 14,11  parlo, i el que parla serà bàrbaro  per a mi. 12 Així mateix vosaltres, ja que 
1Co 14,12  procurau abundar en ells  per a edificació de la Iglésia. 13 Per lo  
1Co 14,22  Senyor.» 22 Així, les llengües són  per a senyal, no als fiels, sinó als  
1Co 14,26  té interpretació: faci’s tot  per a edificació. 27 Si algú parla en  
1Co 14,27  pàrlien així dos, o al més tres, i  per torn, i un interprétia. 28 I si no hi  
1Co 14,31  Puix així podeu profetisar tots un  per un, a fi de que tots aprenguen i sien  
1Co 14,37  a vosaltres sols? 37 Si algú se té  per profeta, o espiritual, reconèguia que  
1Co 15,Tit  futura resurrecció se confirmen  per la resurrecció de Jesucrist. Se  
1Co 15,2  i en lo qual estau ferms; 2  per lo qual sou salvos també, si el  
1Co 15,3  après, a saber, que Cristo morí  per nostres pecats, segons les  
1Co 15,6  als Onze. 6 I que després fou vist  per més de cinc-cents germans junts,  
1Co 15,10  la Iglésia de Déu. 10 Emperò,  per la gràcia de Déu, só lo que só; i sa  
1Co 15,18  estau en vostres pecats. 18 I  per consegüent, també los que dormiren en  
1Co 15,21  que dormen. 21 Perquè així com  per home vingué la mort, per home vingué  
1Co 15,21  així com per home vingué la mort,  per home vingué també la resurrecció dels  
1Co 15,28  que someté a ell totes les coses,  per a què Déu sia tot en tots. 29 D’altra 
1Co 15,29  què faran aquells que es bategen  per als morts, si de ningun modo  
1Co 15,29  morts? ¿Per què es bategen, doncs,  per als morts? 30 I per què nosaltres  
1Co 15,30 bategen, doncs, per als morts? 30 I  per què nosaltres estam en perill a cada  
1Co 15,31  hora? 31 Cada dia, germans, moro  per a glòria vostra, la qual tinc en  
1Co 15,34 no tenen coneixement de Déu; ho dic  per a confusió vostra. 35 Emperò algú  
1Co 15,57  a Déu, que ens donà la victòria  per nostre Senyor Jesucrist. 58 Així,  
1Co 16,Tit  facen la coŀlecta de les almoines  per als pobres de la iglésia de Jerusalem  
1Co 16,1 en quant a les coŀlectes que es fan  per als sants, feu-ho també vosaltres  
1Co 16,3  aquells que vosaltres aprovareu  per cartes, a eixos enviaré per a què  
1Co 16,3  per cartes, a eixos enviaré  per a què pòrtien a Jerusalem vostre  
1Co 16,5 I jo vindré a vosaltres quan pàssia  per la Macedònia; puix jo passaré per la  
1Co 16,5  per la Macedònia; puix jo passaré  per la Macedònia. 6 I tal vegada me  
1Co 16,6  i hi passaré també l’hivern,  per a què m’acompanyeu allà a on tinga d’ 
1Co 16,11  ans bé acompanyau-lo en pau  per a què vinga a mi, puix l’espero ab  
2Co 1,1  1 Pau, apòstol de Jesucrist  per la voluntat de Déu, i el germà  
2Co 1,4  consolà en tota nostra tribulació,  per a què pugam també nosaltres consolar a 
2Co 1,5 així abunda també nostra consolació  per Cristo. 6 I si som atribolats, és per  
2Co 1,6  Cristo. 6 I si som atribolats, és  per a vostra consolació i salvació; i si  
2Co 1,6  i salvació; i si som consolats, és  per a vostra consolació; si som  
2Co 1,6  consolació; si som confortats,  per a vostra confortació és i salvació; la 
2Co 1,9  mateixos la sentència de mort,  per a què no confiàssem en nosaltres, sinó 
2Co 1,11  també en vostres oracions,  per a què per lo do que se’ns ha concedit 
2Co 1,11  en vostres oracions, per a què  per lo do que se’ns ha concedit per medi  
2Co 1,11  per lo do que se’ns ha concedit  per medi de moltes persones, sien donades  
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2Co 1,11  persones, sien donades gràcies  per molts a favor de nosaltres. 12 Perquè  
2Co 1,15  pensava venir abans a vosaltres  per a què tinguésseu un segon benefici. 16 
2Co 1,16  16 I anar a Macedònia passant  per vosaltres, i de Macedònia venir altra  
2Co 1,16  vegada a vosaltres, i ser conduït  per vosaltres a la Judea. 17 Doncs, quan  
2Co 1,19  ha estat predicat entre vosaltres  per nosaltres, ço és, per mi i per Silvà i 
2Co 1,19  vosaltres per nosaltres, ço és,  per mi i per Silvà i Timoteu, no fou sí i  
2Co 1,19  per nosaltres, ço és, per mi i  per Silvà i Timoteu, no fou sí i no, sinó  
2Co 1,20  en ell «Amén», a glòria de Déu  per nosaltres. 21 I com aquell que ens  
2Co 1,23  cors. 23 Emperò jo crido a Déu  per testimoni sobre ma ànima de que per  
2Co 1,23 per testimoni sobre ma ànima de que  per perdonar-vos no he vingut encara a  
2Co 1,24  que contribuïm a vostre goig, puix  per la fe estau ferms. 2,Tit Capítol II  
2Co 2,2 sinó aquell que ha estat contristat  per mi? 3 I això mateix vos he escrit, a  
2Co 2,4 lo goig de tots vosaltres. 4 Perquè  per la molta aflicció i angústia de cor,  
2Co 2,4  escriguí ab moltes llàgrimes, no  per a què us contristàsseu, ans bé per a  
2Co 2,4  per a què us contristàsseu, ans bé  per a què coneguésseu l’amor tan gran que 
2Co 2,5  no m’ha contristat sinó en part,  per no agoviar-vos a tots vosaltres. 6  
2Co 2,6 que és tal aquesta reprehensió feta  per molts. 7 De manera que, al contrari,  
2Co 2,9  vostra caritat envers ell. 9 I  per aqueix fi vos escriguí també, a fi d’ 
2Co 2,10  jo si li he perdonat alguna cosa,  per amor de vosaltres ho he fet, en  
2Co 2,14  en Cristo Jesús, i manifesta  per nosaltres en totes parts l’olor del  
2Co 2,16 Per a uns som realment olor de mort  per a mort; i per a altres, olor de vida  
2Co 2,16 realment olor de mort per a mort; i  per a altres, olor de vida per a vida. ¿I  
2Co 2,16  mort; i per a altres, olor de vida  per a vida. ¿I qui és idòneo per a  
2Co 2,16  vida per a vida. ¿I qui és idòneo  per a aquestes coses? 17 Perquè no som com 
2Co 3,1  alguns, de cartes de recomendació  per a vosaltres, o de vosaltres? 2  
2Co 3,3  sou carta de Cristo, ministrada  per nosaltres i escrita no ab tinta, sinó  
2Co 3,4  4 I tenim tal confiança envers Déu  per Cristo. 5 No que siam suficients per  
2Co 3,5  Cristo. 5 No que siam suficients  per nosaltres mateixos per a pensar res,  
2Co 3,5  suficients per nosaltres mateixos  per a pensar res, com de nosaltres, sinó  
2Co 3,7  la vista en la cara de Moisès,  per la glòria de son rostro, que havia de  
2Co 3,11  11 Perquè si lo que és anuŀlat és  per a glòria, molt més gloriós serà lo que 
2Co 3,13  es posava un vel sobre el rostro,  per a què los fills d’Israel no fixassen  
2Co 3,18  imatge de claredat en claredat com  per l’Esperit del Senyor. 4,Tit Capítol  
2Co 4,Tit  plena de sinceritat. L’evangeli  per a uns és llum, per a altres tenebres.  
2Co 4,Tit  L’evangeli per a uns és llum,  per a altres tenebres. Los apòstols,  
2Co 4,2  de tots los homes davant de Déu  per la manifestació de la veritat. 3 I si  
2Co 4,3  evangeli està encara encobert,  per a aquells que es perden està encobert: 
2Co 4,4  los enteniments dels incrèduls,  per a què no resplendesca en ells la llum  
2Co 4,5  i nosaltres som servos vostres  per Jesús. 6 Perquè Déu, que digué que de  
2Co 4,6  mateix resplendí en nostres cors,  per a iŀluminació del coneixement de la  
2Co 4,7  aquest tresor en vasos de fang,  per a què la grandesa del poder sia de Déu 
2Co 4,11  contínuament entregats a la mort  per amor de Jesús, per a què la vida de  
2Co 4,11  a la mort per amor de Jesús,  per a què la vida de Jesús se maniféstia  
2Co 4,13  conforme està escrit: «Creguí, i  per això he parlat», nosaltres també  
2Co 4,13  parlat», nosaltres també creem, i  per això parlam, 14 sabent que aquell que  
2Co 4,15  ab vosaltres. 15 Perquè tot és  per amor de vosaltres, a fi de que la  
2Co 4,15  a fi de que la gràcia, que abunda  per l’acció de gràcies de molts, redúndia 
2Co 5,2  que serà eterna en los cels. 2 I  per això gemegam nosaltres, desitjant ser  
2Co 5,4  que lo que és mortal sia absorbit  per la vida. 5 Emperò lo qui ens ha  
2Co 5,5  5 Emperò lo qui ens ha preparat  per això mateix és Déu, qui ens ha donat  
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2Co 5,7  del Senyor. 7 (Perquè caminam  per fe, i no per visió.) 8 Emperò tenim  
2Co 5,7  7 (Perquè caminam per fe, i no  per visió.) 8 Emperò tenim confiança, i  
2Co 5,9  i estar presents ab lo Senyor. 9 I  per això nos esforçam, o siam presents, o  
2Co 5,10  davant lo tribunal de Cristo,  per a què cada qual rèbia, segons lo que  
2Co 5,12  us donam ocasió de gloriar-vos  per nosaltres, a fi de que tingau què  
2Co 5,13  nosaltres estam com fora de si, és  per a Déu; i si estam en cabal seny, és  
2Co 5,13 a Déu; i si estam en cabal seny, és  per a vosaltres. 14 Perquè l’amor de  
2Co 5,14  considerant això, que si un morí  per tots, tots, per consegüent, som morts. 
2Co 5,14  que si un morí per tots, tots,  per consegüent, som morts. 15 I que Cristo 
2Co 5,15  som morts. 15 I que Cristo morí  per tots, per a què los que viuen no  
2Co 5,15  15 I que Cristo morí per tots,  per a què los que viuen no visquen ja per  
2Co 5,15  a què los que viuen no visquen ja  per a si, sinó per aquell que morí per  
2Co 5,15  viuen no visquen ja per a si, sinó  per aquell que morí per ells i ressuscità. 
2Co 5,15  per a si, sinó per aquell que morí  per ells i ressuscità. 16 I així nosaltres 
2Co 5,18 de Déu, que ens ha reconciliat a si  per Jesucrist, i ens donà lo ministeri de  
2Co 5,20  com si fos Déu qui us amonesta  per nosaltres. Vos suplicam per Cristo que 
2Co 5,20  per nosaltres. Vos suplicam  per Cristo que us reconcilieu ab Déu. 21  
2Co 5,21  us reconcilieu ab Déu. 21 Lo qual  per nosaltres féu pecat al que no havia  
2Co 6,8  la justícia, a dreta i esquerra, 8  per honra i deshonra, per infàmia i bona  
2Co 6,8 i esquerra, 8 per honra i deshonra,  per infàmia i bona fama; com a seductors,  
2Co 6,11  corintis! Nostra boca està oberta  per a vosaltres, nostre cor s’és dilatat. 
2Co 6,13  estrets en vostres entranyes. 13 I  per tenir la mateixa recompensa –vos parlo 
2Co 7,3  a ningú hem enganyat. 3 No ho dic  per condemnar-vos. Puix jo us diguí  
2Co 7,3 que vosaltres estau en nostres cors  per a morir i viure junt ab vosaltres. 4  
2Co 7,4  i molts motius de gloriar-me  per vosaltres; estic ple de consol i  
2Co 7,8  veig que aquella carta, encara que  per un poc de temps vos contristà, 9 ara  
2Co 7,9  sinó de que us entristíreu  per arrepentiment. Perquè vos contristàreu 
2Co 7,9 manera que ningun dany haveu sofert  per nosaltres. 10 Perquè la tristesa que  
2Co 7,10 Déu, produeix arrepentiment durader  per a salvació; emperò la tristesa del món 
2Co 7,12  encara que us escriguí, no ho fiu  per causa d’aquell que féu l’agravi, ni  
2Co 7,12  d’aquell que féu l’agravi, ni  per aquell que el sofrí, sinó per a  
2Co 7,12  ni per aquell que el sofrí, sinó  per a manifestar la solicitud que tenim  
2Co 7,12 a manifestar la solicitud que tenim  per vosaltres 13 davant de Déu. I per això 
2Co 7,13  per vosaltres 13 davant de Déu. I  per això nos havem consolat. Emperò en  
2Co 7,13  regositjat més en lo goig de Tito,  per quant son esperit fou recreat de tots  
2Co 8,5  al Senyor, i després a nosaltres  per voluntat de Déu. 6 De manera que  
2Co 8,8  8 No ho dic com qui mana, sinó  per a experimentar ab motiu de la  
2Co 8,9  que, essent ric, se féu pobre  per amor de vosaltres, a fi de que  
2Co 8,9  a fi de que vosaltres fósseu rics  per sa pobresa. 10 I en això vos dono  
2Co 8,11  passat. 11 Doncs ara compliu-ho,  per a què així com la voluntat estigué  
2Co 8,11  com la voluntat estigué prompta  per a desitjar-ho, així també ho estiga  
2Co 8,11 desitjar-ho, així també ho estiga  per a complir-ho d’allò que teniu. 12  
2Co 8,14  abundància les seves necessitats,  per a què la seva abundància suplesca  
2Co 8,16  en lo cor de Tito lo mateix zel  per a vosaltres, 17 perquè verdaderament  
2Co 8,18  del qual està en l’evangeli  per totes les iglésies. 19 I no solament  
2Co 8,19 sinó que fou elegit de les iglésies  per a company de nostra peregrinació ab  
2Co 8,19  ab aquesta gràcia, ministrada  per nosaltres a glòria del Senyor, i  
2Co 8,20  en aquesta abundància ministrada  per nosaltres; 21 procurant l’honest, no  
2Co 8,22  coses, i ara ho serà molt més  per la gran confiança que tenim en  
2Co 9,Tit i diu que s’ha de donar ab alegria  per a conseguir lo fruit d’ella. 1  
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2Co 9,1  socorro que es dóna als sants, és  per demés que jo us escríguia. 2 Puix  
2Co 9,2  que vostre ànimo està prompte,  per lo que me glorio de vosaltres entre  
2Co 9,3 3 No obstant, he enviat als germans  per a què no fos en va l’haver-me  
2Co 9,4  que avergonyir-nos nosaltres  (per no dir vosaltres) d’aquesta  
2Co 9,7  en son cor, no ab recança, ni com  per força; perquè «Déu ama al que dóna  
2Co 9,8  alegrement». 8 I poderós és Déu  per fer abundant la gràcia en vosaltres, a 
2Co 9,8  proveïts de tot, abundeu també  per a tota obra bona. 9 (Així com està  
2Co 9,9  als pobres; sa justícia permaneix  per a sempre.» 10 I el que dóna llavor al  
2Co 9,10  al sembrador vos dónia també pa  per a menjar, i multiplíquia vostra llavor 
2Co 9,11  tota beneficència, la qual fa que  per nosaltres sien donades gràcies a Déu.  
2Co 9,13  gràcies al Senyor, 13 mentres que  per l’experiència d’aquesta ministració  
2Co 9,13  ministració donen glòria a Déu  per la submissió que mostrau a l’evangeli 
2Co 9,13  mostrau a l’evangeli de Cristo, i  per la lliberalitat de vostra comunicació  
2Co 9,14  i ab tothom. 14 I en ses oracions  per vosaltres vos demostren singular  
2Co 9,14  vos demostren singular afecte  per raó de la gràcia eminent de Déu en  
2Co 9,15  15 Gràcies sien donades a Déu  per son do inefable. 10,Tit Capítol X  
2Co 10,1  1 Mes jo mateix, Pau, vos suplico,  per la mansuetud i benignitat de Cristo,  
2Co 10,4 són carnals, sinó poderoses en Déu,  per a derrocar fortaleses i destruir  
2Co 10,6 Cristo; 6 i tenint a la mà lo poder  per a venjar tota desobediència quan  
2Co 10,8  poder que el Senyor nos ha donat  per a edificació, i no per a destrucció  
2Co 10,8 nos ha donat per a edificació, i no  per a destrucció vostra, no deuria  
2Co 10,9 no deuria avergonyir-me. 9 Emperò  per a què no penseu que jo us vull com  
2Co 10,11  que tals quals som en la paraula  per cartes estant ausents, lo mateix serem 
2Co 10,12  mateixos; emperò ells, medint-se  per si mateixos, i comparant-se ab si  
2Co 10,16 que estan més allà de vosaltres, no  per a gloriar-nos en la regla d’altre  
2Co 11,2  Puix vos he desposat ab un espòs  per a presentar-vos com a verge pura a  
2Co 11,7  donat a conèixer a vosaltres. 7 ¿O  per ventura he comès jo alguna ofensa,  
2Co 11,7  ofensa, humiliant-me jo mateix  per a què vosaltres fósseu exaltats;  
2Co 11,8  prenent d’elles assistències  per a servir-vos a vosaltres. 9 I quan  
2Co 11,12  sap. 12 Emperò lo que faç ho faré,  per a apartar l’ocasió a aquells que  
2Co 11,12  a aquells que desitgen l’ocasió  per a ésser trobats com nosaltres en allò  
2Co 11,16  ho dic (perquè ningú em tinga  per imprudent, o si no, teniu-me  
2Co 11,16  o si no, teniu-me enhorabona  per imprudent) a fi de que em gloriï un  
2Co 11,17 gloriï un poc encara. 17 Lo que dic  per lo que toca a esta glòria, ho dic no  
2Co 11,17  dic no segons lo Senyor, sinó com  per imprudència. 18 I ja que molts se  
2Co 11,21 que us fereix en la cara. 21 Ho dic  per afront, com si nosaltres haguéssem  
2Co 11,31  de nostre Senyor Jesucrist, que és  per a sempre beneït, sap que jo no mento.  
2Co 11,32  en la ciutat dels damascens  per a prendre’m, 33 i per una finestra me 
2Co 11,33  damascens per a prendre’m, 33 i  per una finestra me baixaren en un cove  
2Co 12,7 de lo que veu en mi u ou de mi. 7 I  per a què la grandesa de les revelacions  
2Co 12,9  grat me gloriaré en mes flaqueses,  per a què habítia en mi la virtut de  
2Co 12,10 en les persecucions i les congoixes  per amor de Cristo. Perquè quan  
2Co 12,14  tercera vegada estic aparellat  per a venir a vosaltres, i no us seré  
2Co 12,14  Puix los fills no deuen atresorar  per los pares, sinó los pares per als  
2Co 12,14  per los pares, sinó los pares  per als fills. 15 I jo de molt bon grat me 
2Co 12,15  i seré desprès jo mateix  per a vostres ànimes; encara que amant-  
2Co 12,17  m’he jo aprofitat de vosaltres  per algú d’aquells que us vaig enviar? 18 
2Co 12,18  caminàrem ab un mateix esperit i  per unes mateixes petjades? 19 ¿O pensau  
2Co 12,19 parlam en Cristo; i tot, caríssims,  per a edificació vostra. 20 Perquè temo  
2Co 13,4  4 Perquè si bé fou crucificat  per flaquesa, ab tot viu per virtut de  
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2Co 13,4 crucificat per flaquesa, ab tot viu  per virtut de Déu. Puix nosaltres som  
2Co 13,4  flacs en ell, mes viurem ab ell  per virtut de Déu en vosaltres. 5 Examinau 
2Co 13,8  res podem contra la veritat, sinó  per la veritat. 9 Puix nos regositjam quan 
2Co 13,9  i vosaltres forts, i encara pregam  per vostra perfecció. 10 Per lo tant, vos  
2Co 13,10 tant, vos escric açò estant ausent,  per a què, present, no haja d’obrar ab  
2Co 13,10 segons l’autoritat que em donà Déu  per a edificació i no per a destrucció. 11 
2Co 13,10  em donà Déu per a edificació i no  per a destrucció. 11 Per lo demés,  
Ga 1,Tit  1,Tit Capítol I Reprèn als gàlates  per haver donat oïdos a uns falsos  
Ga 1,Tit donat oïdos a uns falsos apòstols i  per haver abandonat la doctrina que els  
Ga 1,1  1 Pau, apòstol, no dels homes, ni  per home, sinó per Jesucrist i per Déu  
Ga 1,1  no dels homes, ni per home, sinó  per Jesucrist i per Déu Pare, que el  
Ga 1,1  ni per home, sinó per Jesucrist i  per Déu Pare, que el ressuscità d’entre  
Ga 1,4  4 lo qual se donà a si mateix  per nostres pecats, per a deslliurar-nos 
Ga 1,4  a si mateix per nostres pecats,  per a deslliurar-nos d’aquest present  
Ga 1,5  Pare nostre, 5 lo qual haja glòria  per los sigles dels sigles. Amén. 6 Me  
Ga 1,12 rebut d’home, ni l’he après, sinó  per revelació de Jesucrist. 13 Perquè ja  
Ga 1,16  mare i em cridà ab sa gràcia, 16  per a revelar-me son Fill, a fi de que  
Ga 2,Tit  la Llei. Ningú és justificat sinó  per la fe en Jesucrist. 1 Catorze anys  
Ga 2,2  ab mi també a Tito. 2 I pugí  per revelació, i els vaig comunicar l’  
Ga 2,2  pareixien ser d’alguna reputació,  per temor de que jo no corregués o no  
Ga 2,4 fou compeŀlit a circumcidar-se, 4  per causa dels falsos germans que  
Ga 2,4  se ficaren entre nosaltres,  per a espiar la llibertat que tenim en  
Ga 2,8  aquell que obrà eficaçment en Pere  per l’apostolat de la circumcisió, lo  
Ga 2,8  lo mateix obrà en mi també  per als gentils.) 9 I quan Jaume, Cefas i  
Ga 2,9  i a mi en senyal de companyia,  per a què nosaltres anàssem als gentils, i 
Ga 2,13  manera que fins Bernabé fou induït  per ells en aquella dissimulació. 14  
Ga 2,14 com los gentils i no com los jueus,  per què obligues als gentils a que visquen 
Ga 2,15 com los jueus?» 15 Nosaltres, jueus  per naturalesa i no pecadors d’entre els  
Ga 2,16  sabent que l’home no es justifica  per les obres de la Llei, sinó per la fe  
Ga 2,16  per les obres de la Llei, sinó  per la fe de Jesucrist, nosaltres creem en 
Ga 2,16  nosaltres creem en Jesucrist,  per a què siam justificats per la fe de  
Ga 2,16  per a què siam justificats  per la fe de Cristo i no per les obres de  
Ga 2,16  per la fe de Cristo i no  per les obres de la Llei, perquè per les  
Ga 2,16 no per les obres de la Llei, perquè  per les obres de la Llei ninguna carn serà 
Ga 2,17  som trobats també pecadors, ¿és  per això Cristo ministre de pecat? No, per 
Ga 2,17  això Cristo ministre de pecat? No,  per cert! 18 Perquè si jo reedifico lo  
Ga 2,19  mateix prevaricador. 19 Perquè jo  per la Llei só mort a la Llei a fi de  
Ga 2,20 que m’amà i s’entregà a si mateix  per mi. 21 No desprècio la gràcia de Déu,  
Ga 2,21  de Déu, perquè si la justícia és  per la Llei, per consegüent morí en va  
Ga 2,21  si la justícia és per la Llei,  per consegüent morí en va Cristo. 3,Tit  
Ga 3,Tit  pogué l’home ser justificat, sinó  per la fe viva en Jesucrist. 1 Oh, gàlates 
Ga 3,1  insensats!, qui us ha hetxissat  per a no obeir la veritat, davant los ulls 
Ga 3,2  vosaltres: ¿haveu rebut l’Esperit  per les obres de la Llei o per la  
Ga 3,2  Esperit per les obres de la Llei o  per la predicació de la fe? 3 ¿Tan necis  
Ga 3,5  miracles entre vosaltres, ¿ho fa  per les obres de la Llei o per la  
Ga 3,5  ¿ho fa per les obres de la Llei o  per la predicació de la fe? 6 Així com  
Ga 3,8 Déu havia de justificar als gentils  per la fe, anuncia primer a Abraham,  
Ga 3,10  escrites en lo llibre de la Llei  per a fer-les.» 11 I que ningú en la  
Ga 3,13  de la Llei, essent fet maledicció  per nosaltres; perquè està escrit: «Maleït 
Ga 3,14  puga venir sobre els gentils  per Jesucrist, a fi de que per la fe  
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Ga 3,14  gentils per Jesucrist, a fi de que  per la fe rebiam la promesa de l’Esperit. 
Ga 3,17 dic açò: Que el testament confirmat  per Déu en Cristo, la Llei, donada quatre  
Ga 3,17  anys després, no pot anuŀlar-lo  per a fer vana la promesa. 18 Perquè si l’ 
Ga 3,18  18 Perquè si l’herència és  per a la Llei, ja no és per la promesa. I  
Ga 3,18 herència és per a la Llei, ja no és  per la promesa. I Déu féu la donació a  
Ga 3,18  I Déu féu la donació a Abraham  per promesa. 19 Per a què, doncs, la Llei? 
Ga 3,19 a qui era feta la promesa, ordenada  per àngels en mà d’un mediador. 20 Emperò 
Ga 3,21  contra les promeses de Déu? No,  per cert, perquè si s’hagués donat una  
Ga 3,21  verdaderament la justícia seria  per la Llei. 22 Mes l’Escriptura enclogué 
Ga 3,22  enclogué tot baix del pecat,  per a què la promesa fos donada per la fe  
Ga 3,22  per a què la promesa fos donada  per la fe en Jesucrist als que creuen. 23  
Ga 3,24  preceptor que ens conduí a Cristo,  per a què fóssem justificats per la fe. 25 
Ga 3,24  per a què fóssem justificats  per la fe. 25 Mes, des de que vingué la  
Ga 3,26  26 Perquè tots sou fills de Déu  per la fe, que és en Cristo Jesús. 27 Puix 
Ga 3,29  Jesús. 29 I essent de Cristo, sou  per consegüent de la progènie d’Abraham i 
Ga 4,Tit  les ceremònies de la Llei, les que  per Cristo tingueren fi. Ismael, nat d’  
Ga 4,5  dona, i fet subjecte a la Llei, 5  per a rescatar als que estaven baix la  
Ga 4,8  a Déu, servíeu a aquells que  per naturalesa no són déus. 9 Mes ara,  
Ga 4,17 vos la veritat? 17 Ells afecten zel  per vosaltres, mes no ab bon fi; ans bé  
Ga 4,19 ab vosaltres. 19 Ai, fillets meus!,  per qui altra vegada estic de part fins  
Ga 4,23  segons la carn, i el de la llibre,  per la promesa. 24 Les quals coses són una 
Ga 4,24  la muntanya de Sinaí, que engendra  per a esclavitud, qual és Agar; 25 perquè  
Ga 4,27  més los fills de la que és deixada  per estèril, que d’aquella que té marit.» 
Ga 5,4  4 Oh, vosaltres que us justificau  per la Llei!, Cristo ja no té virtut  
Ga 5,5  de la gràcia. 5 Perquè nosaltres,  per medi de l’Esperit aguardam l’  
Ga 5,5  l’esperança de la justícia  per la fe. 6 Puix en Jesucrist ni la  
Ga 5,6 incircumcisió, sinó la fe, que obra  per caritat. 7 Vosaltres corríeu bé! ¿Qui  
Ga 5,11 germans, si predico la circumcisió,  ¿per què sofresc persecució? S’ha acabat, 
Ga 5,13  Solament no useu de la llibertat  per a servir d’ocasió a la carn, ans bé  
Ga 5,13 ans bé serviu’s los uns als altres  per la caritat de l’Esperit. 14 Perquè  
Ga 5,17  que són coses oposades entre si,  per lo que no podeu fer tot lo que  
Ga 5,18  que voldríeu. 18 Mes si sou guiats  per l’Esperit, no estau baix la Llei. 19  
Ga 5,25  i concupiscències. 25 Si vivim  per l’Esperit, caminem també en l’  
Ga 6,1  considerant-te tu mateix,  per a què no sies tentat també. 2 Portau  
Ga 6,8  segarà. I així, aquell que sémbria  per a sa carn, de la carn segarà  
Ga 6,8  emperò aquell que sémbria  per a l’Esperit, de l’Esperit segarà  
Ga 6,12  a circumcidar-vos solament  per no patir ells la persecució de la creu 
Ga 6,13  que vosaltres siau cricumcidats  per a gloriar-se en vostra carn. 14 Mes  
Ga 6,14 la creu de nostre Senyor Jesucrist,  per lo qual lo món és crucificat per a mi, 
Ga 6,14  per lo qual lo món és crucificat  per a mi, i jo per al món. 15 Puix en  
Ga 6,14 lo món és crucificat per a mi, i jo  per al món. 15 Puix en Cristo Jesús, ni la 
Ef 1,Tit  de gràcia i glòria nos són donats  per Jesucrist, exaltat sobre totes les  
Ef 1,1  fet cap de tota la Iglésia. 1 Pau,  per voluntat de Déu apòstol de Jesucrist,  
Ef 1,4  ell abans de la fundació del món,  per a què fóssem sants i sens màcula  
Ef 1,5  predestinat a l’adopció de fills  per Jesucrist, en ell mateix, segons lo  
Ef 1,6  lo beneplàcit de sa voluntat, 6  per a alabança de la glòria de sa gràcia,  
Ef 1,6 alabança de la glòria de sa gràcia,  per la qual nos féu acceptes en son amat  
Ef 1,7  7 En lo qual tenim la redempció  per sa sang, la remissió dels pecats,  
Ef 1,11  ell, 11 en qui fórem també cridats  per sort, essent predestinats, segons lo  
Ef 1,12  al consell de sa voluntat; 12  per a què siam en alabança de sa glòria,  
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Ef 1,14 redempció de la possessió comprada,  per a alabança de la glòria d’ell mateix. 
Ef 1,16 sants, 16 no cesso de donar gràcies  per vosaltres fent commemoració de  
Ef 1,17  de vosaltres en mes oracions, 17  per a què el Déu de nostre Senyor  
Ef 1,18  iŀluminant los ulls de vostre cor,  per a què sapiau qual és l’esperança de  
Ef 2,Tit  majors, de què gosam en esperança  per la sang de Jesucrist. Per esta han  
Ef 2,1 vivificà a vosaltres que éreu morts  per delictes i pecats, 2 en què visquéreu  
Ef 2,3 la carn i de sos pensaments, i érem  per naturalesa fills d’ira, com també los 
Ef 2,4  Déu, que és ric en misericòrdia,  per l’extremada caritat ab què ens amà, 5 
Ef 2,5  ens amà, 5 encara que érem morts  per los pecats, nos vivificà juntament ab  
Ef 2,5  nos vivificà juntament ab Cristo  (per la gràcia del qual sou salvos) 6 i  
Ef 2,7 llocs celestials en Cristo Jesús, 7  per a mostrar en los sigles veniders les  
Ef 2,7  en sa bondat envers nosaltres  per Cristo Jesús. 8 Perquè per gràcia sou  
Ef 2,8  per Cristo Jesús. 8 Perquè  per gràcia sou salvos mediant la fe, i  
Ef 2,9  sinó que és do de Déu. 9 No  per obres, perquè ningú se gloriï. 10 Puix 
Ef 2,10  ell mateix, criats en Cristo Jesús  per a obres bones, les que abans ordenà  
Ef 2,10  bones, les que abans ordenà Déu  per a què caminàssem en elles. 11 Per lo  
Ef 2,11  que sou apellidats incircumcisió  per la que es diu circumcisió en la carn  
Ef 2,11  es diu circumcisió en la carn feta  per mà, 12 que en aquell temps éreu sens  
Ef 2,13  estàveu lluny, vos haveu acercat  per la sang de Cristo. 14 Perquè ell és  
Ef 2,15  continguda en los decrets,  per a formar en si mateix dels dos, un sol 
Ef 2,16  un sol home nou, fent la pau, 16 i  per a reconciliar-los ab Déu als dos en  
Ef 2,16  -los ab Déu als dos en un cos  per la creu, matant les enemistats en si  
Ef 2,18  als que estaven prop. 18 Perquè,  per ell, los uns i altres tenim entrada al 
Ef 2,21  l’edifici, ben construït, creix  per a ser un temple sant en lo Senyor, 22  
Ef 2,22  sou també edificats juntament  per a ser habitació de Déu, per medi de l’ 
Ef 2,22  per a ser habitació de Déu,  per medi de l’Esperit. 3,Tit Capítol III  
Ef 3,Tit  a sant Pau, destinat especialment  per Déu per a predicar-los l’evangeli.  
Ef 3,Tit  Pau, destinat especialment per Déu  per a predicar-los l’evangeli. 1 Per  
Ef 3,1  jo, Pau, presoner de Jesucrist  per amor de vosaltres, los gentils, 2 si  
Ef 3,3  vosaltres, 3 de quina manera,  per revelació, se m’ha fet conèixer lo  
Ef 3,6  de sa promesa en Cristo Jesús  per l’evangeli. 7 Del qual jo he estat  
Ef 3,7  de Déu que m’ha estat donada  per l’obra eficaç de son poder. 8 A mi,  
Ef 3,9  en Déu, que crià totes les coses  per Jesucrist. 10 Perquè la molt vària  
Ef 3,10 sabiduria de Déu sia ara notificada  per la Iglésia als principats i potestats  
Ef 3,13 que no desmaieu en mes tribulacions  per amor de vosaltres, que és vostra  
Ef 3,16  que siau corroborats en virtut  per son Esperit en l’home interior; 17  
Ef 3,17 son Esperit en l’home interior; 17  per a què Cristo habítia per la fe en  
Ef 3,17  17 per a què Cristo habítia  per la fe en vostres cors, arrelats i  
Ef 3,20  Déu. 20 I a aquell que és poderós  per a fer totes les coses més abundantment 
Ef 3,21  a ell sia la glòria en la Iglésia  per medi de Cristo Jesús, per totes les  
Ef 3,21  Iglésia per medi de Cristo Jesús,  per totes les generacions del sigle dels  
Ef 4,10  també que pujà sobre tots los cels  per a què omplís totes les coses.) 11 I  
Ef 4,12  i a altres, pastors i doctors; 12  per a la perfecció dels sants, per a l’  
Ef 4,12  12 per a la perfecció dels sants,  per a l’obra del ministeri, per a l’  
Ef 4,12 sants, per a l’obra del ministeri,  per a l’edificació del cos de Cristo. 13  
Ef 4,14  allí de qualsevol vent de doctrina  per la malignitat dels homes que enganyen  
Ef 4,14  dels homes que enganyen ab astúcia  per introduir l’error. 15 Ans bé, parlant 
Ef 4,16  De qui tot lo cos, connexo i unit  per tota juntura, per la qual subministra  
Ef 4,16  connexo i unit per tota juntura,  per la qual subministra aliment a  
Ef 4,16  de cada membre, pren increment  per a edificar-se ell mateix en caritat. 
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Ef 4,18  alienats de la vida de Déu  per la ignorància que hi ha en ells, per  
Ef 4,18  la ignorància que hi ha en ells,  per raó de la ceguedat de son cor. 19 Los  
Ef 4,21  hajau oït, i hajau estat ensenyats  per ell, com la veritat és en Jesús: 22 a  
Ef 4,28  obrant ab ses mans lo que és bo,  per a què tinga de què donar al  
Ef 4,29 de vostra boca, sinó la que és bona  per a edificació de la fe i dónia gràcia  
Ef 4,30  Sant de Déu, en qui fóreu sellats  per al dia de la redempció. 31 Sia  
Ef 4,32  així com també vos ha perdonat Déu  per Cristo. 5,Tit Capítol V Exhorta als  
Ef 5,2  Cristo nos amà també i s’entregà  per a nosaltres, oferta i hòstia a Déu en  
Ef 5,6  enganyar ab paraules vanes, perquè  per això ve la ira de Déu sobre los fills  
Ef 5,13  reprensibles són fetes manifestes  per la llum, perquè tot quant se manifesta 
Ef 5,20 donant gràcies sempre al Déu i Pare  per totes les coses en nom de nostre  
Ef 5,25 la Iglésia i s’entregà a si mateix  per ella, 26 per a santificar-la,  
Ef 5,26 s’entregà a si mateix per ella, 26  per a santificar-la, purificant-la ab  
Ef 5,27  l’aigua ab la paraula de vida, 27  per a presentar-se-la a si mateix  
Ef 6,3 és lo primer manament ab promesa: 3  «per a què et vaja bé i tingues llarga  
Ef 6,6  6 no servint-los a l’ull, com  per a agradar als homes, sinó com a servos 
Ef 6,9  de vosaltres està en lo cel, i que  per ell no hi ha accepció de persones. 10  
Ef 6,11  11 Vestiu’s l’armadura de Déu,  per a què pugau resistir les tretes del  
Ef 6,13  preneu tota l’armadura de Déu,  per a què pugau resistir en lo dia fatal,  
Ef 6,18  ab tota perseverància, i pregant  per tots los sants. 19 I per mi, a fi de  
Ef 6,19  i pregant per tots los sants. 19 I  per mi, a fi de que em sia donat lo  
Ef 6,19 fi de que em sia donat lo parlar, i  per a què puga obrir los llavis ab  
Ef 6,19 puga obrir los llavis ab confiança,  per a fer conèixer lo misteri de l’  
Ef 6,20  del qual só ambaixador en cadenes,  per a què pàrlia ab valentia d’ell, com  
Ef 6,21  d’ell, com jo dec parlar. 21 I  per a què pugau també saber l’estat de  
Ef 6,22 en lo Senyor, 22 a qui us he enviat  per aqueix fi, per a què sapiau lo que és  
Ef 6,22  a qui us he enviat per aqueix fi,  per a què sapiau lo que és de nosaltres i  
Fl 1,Tit  Los exhorta a sofrir treballs  per Cristo. 1 Pau i Timoteu, servos de  
Fl 1,4 vosaltres, 4 pregant sempre ab goig  per tots vosaltres en totes mes oracions,  
Fl 1,5  vosaltres en totes mes oracions, 5  per vostra comunicació en l’evangeli de  
Fl 1,6  del primer dia fins ara, 6 tenint  per cert això mateix: que aquell que  
Fl 1,10 en ciència i en tot coneixement, 10  per a què aproveu lo millor i siau sincers 
Fl 1,11  11 plens de fruit de justícia  per Jesucrist a glòria i alabança de Déu.  
Fl 1,14 germans en lo Senyor, cobrant ànimo  per mes cadenes, són més atrevits en  
Fl 1,15  que alguns prediquen a Cristo  per enveja, i com per tema; mes altres ho  
Fl 1,15  a Cristo per enveja, i com  per tema; mes altres ho fan també de bona  
Fl 1,16  fan també de bona voluntat. 16 Uns  per caritat, sabent que jo he estat posat  
Fl 1,16  sabent que jo he estat posat  per a la defensa de l’evangeli; 17 mes  
Fl 1,17  17 mes altres prediquen a Cristo  per contenció, no sincerament, creent  
Fl 1,19  això se’m convertirà en salvació,  per vostra oració i per l’auxili de l’  
Fl 1,19  en salvació, per vostra oració i  per l’auxili de l’Esperit de Jesucrist.  
Fl 1,20  Cristo glorificat en mon cos, sia  per vida, sia per mort. 21 Perquè per a mi 
Fl 1,20  en mon cos, sia per vida, sia  per mort. 21 Perquè per a mi lo viure és  
Fl 1,21  per vida, sia per mort. 21 Perquè  per a mi lo viure és Cristo, i lo morir és 
Fl 1,23  23 Perquè jo em trobo apretat  per dos costats: tinc desig de ser  
Fl 1,24  en la carn és més necessari  per a vosaltres. 25 I confiat d’això, sé  
Fl 1,25  i continuaré ab tots vosaltres,  per a profit vostre i goig de la fe, 26 a  
Fl 1,26  a fi de que vostre regosig abúndia  per mi en Jesucrist, mediant lo meu retorn 
Fl 1,27 sia digna de l’evangeli de Cristo,  per a què, vaja a veure-us o estiga  
Fl 1,28  por vostres contraris; lo qual  per a ells és una senyal clara de  
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Fl 1,28  una senyal clara de perdició, però  per a vosaltres ho és de salvació, i això  
Fl 1,29  29 Perquè a vosaltres vos és donat  per Cristo, no tan sols que cregau en ell, 
Fl 1,29 cregau en ell, sinó que patiu també  per amor d’ell, 30 tenint lo mateix  
Fl 2,3  pensaments. 3 Que no es faça res  per tema, ni per vanaglòria, sinó que ab  
Fl 2,3  3 Que no es faça res per tema, ni  per vanaglòria, sinó que ab humilitat d’  
Fl 2,3  d’esperit considéria cada qual  per superior als altres, 4 no atenent sols 
Fl 2,6  en la forma de Déu, no tingué  per usurpació lo ser ell igual a Déu, 7  
Fl 2,11  que Jesucrist és lo Senyor  per a glòria de Déu Pare. 12 Per lo tant,  
Fl 2,15  sens murmuració i disputes, 15  per a què siau irreprensibles i senzills,  
Fl 2,16  16 conservant la paraula de vida,  per a glòria meva en lo dia de Cristo, de  
Fl 2,19  que prompte vos enviaré a Timoteu,  per a cobrar jo també bon ànimo al saber  
Fl 2,20 un afecte sincer s’interèssia tant  per vosaltres. 21 Perquè tots busquen ses  
Fl 2,22  22 Puix ja sabeu vosaltres  per experiència que, com un fill respecte  
Fl 2,27 i no sols d’ell, sinó també de mi,  per a què jo no tingués tristesa sobre  
Fl 2,30  a semblants persones. 30 Perquè  per l’obra de Cristo estigué a la mort,  
Fl 2,30 estigué a la mort, exposant sa vida  per a suplir la falta de vostres serveis  
Fl 3,7  les he reputades com pèrdues  per Cristo. 8 I en veritat tot ho tinc per 
Fl 3,8  Cristo. 8 I en veritat tot ho tinc  per pèrdua per l’exceŀlència del  
Fl 3,8 I en veritat tot ho tinc per pèrdua  per l’exceŀlència del coneixement de  
Fl 3,8  de Jesucrist, Senyor meu,  per amor del qual tot ho he perdut i ho  
Fl 3,9  que és de la Llei, sinó la que és  per la fe de Cristo Jesús: la justícia que 
Fl 3,9  Jesús: la justícia que és de Déu  per la fe. 10 Per a què puga conèixer a  
Fl 3,11  essent conforme a sa mort; 11  per si d’alguna manera puc arribar a la  
Fl 3,12  perfet; emperò seguesc ma carrera,  per veure si d’alguna manera puc alcançar 
Fl 3,12  d’alguna manera puc alcançar allò  per a lo qual vaig ésser pres de Cristo  
Fl 3,14  davant. 14 Corro envers la marca,  per a alcançar lo premi de l’alta vocació 
Fl 3,21 lo qual transformarà nostre vil cos  per a fer-lo semblant a son cos gloriós, 
Fl 4,Tit  totes les virtuts i son agraïment  per lo socorro que li havien enviat. 1 Per 
Fl 4,6 Senyor està prop. 6 No tingau afany  per cosa alguna; ans bé en totes les  
Fl 4,10 sobre manera en lo Senyor de que ja  per fi haja tornat a florir vostre cuidado 
Fl 4,11  l’oportunitat. 11 No ho dic  per raó de necessitat, puix ja he après a  
Fl 4,12 humiliat, i sé viure en abundància;  per totes parts i a totes les coses estic  
Fl 4,18  estic abundant i ple, havent rebut  per Epafrodito lo que m’enviàreu com olor 
Fl 4,19  segons ses riqueses en la glòria  per Cristo Jesús. 20 I sia a Déu i nostre  
Fl 4,20 20 I sia a Déu i nostre Pare glòria  per los sigles dels sigles. Amén. 21  
Col 1,Tit  Pau la fe dels colossians i prega  per a ells. Jesucrist és la imatge perfeta 
Col 1,Tit  Pau és ministre de l’evangeli  per anunciar lo misteri de la vocació dels 
Col 1,1  1 Pau, apòstol de Jesucrist  per la voluntat de Déu, i Timoteu, nostre  
Col 1,3  Senyor Jesucrist, pregant sempre  per a vosaltres, 4 des de que havem oït  
Col 1,5  amor que teniu a tots los sants, 5  per l’esperança que us està reservada en  
Col 1,5  en los cels, de la que haveu oït  per la paraula de veritat de l’evangeli;  
Col 1,7  nostre estimat conservo, que és  per a vosaltres un fiel ministre de Cristo 
Col 1,9 oiguérem, no havem cessat de pregar  per a vosaltres i de demanar que siau  
Col 1,10  e inteŀligència espiritual, 10  per a què camineu dignes del Senyor,  
Col 1,14  14 en lo qual tenim la redempció  per medi de sa sang i la remissió dels  
Col 1,16  de tota criatura; 16 perquè  per ell foren criades totes les coses que  
Col 1,16  o potestats; totes foren criades  per ell mateix i en ell mateix. 17 I ell  
Col 1,17 tot, i totes les coses subsisteixen  per ell. 18 I ell mateix és lo cap del cos 
Col 1,18 principi, lo primogènit dels morts,  per a què ell tinga en tot la preminència. 
Col 1,20  plenitud. 20 I havent fet la pau  per medi de la sang de sa creu, per a  
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Col 1,20 pau per medi de la sang de sa creu,  per a reconciliar per ell totes les coses  
Col 1,20  sang de sa creu, per a reconciliar  per ell totes les coses a si mateix; per  
Col 1,20  ell totes les coses a si mateix;  per ell, dic, ja sien les coses que hi ha  
Col 1,21  de Déu i fet enemics de cor  per les males obres, 22 ara, ab tot, vos  
Col 1,22 ha reconciliat en lo cos de sa carn  per la mort, a fi de presentar-vos sants 
Col 1,24  ara me regositjo en mes afliccions  per vosaltres, i complesc lo que resta  
Col 1,24  sofriments de Cristo en ma carn,  per amor de son cos, que és la Iglésia; 25 
Col 1,25  de Déu que m’ha esta donada  per a vosaltres, a fi de complir la  
Col 1,28  a tothom en tota sabiduria,  per a què pugam presentar tot home perfet  
Col 2,1  quant gran és l’ansietat que tinc  per vosaltres, i per aquells que estan en  
Col 2,1  ansietat que tinc per vosaltres, i  per aquells que estan en Laodicea, i per  
Col 2,1  aquells que estan en Laodicea, i  per quants no han vist mon rostro en carn. 
Col 2,2  la plena certesa d’inteŀligència,  per a conèixer lo misteri de Déu Pare i de 
Col 2,8  accions de gràcies. 8 Estau alerta  per a què ningú vos engànyia ab filosofies 
Col 2,16  16 Per lo tant, ningú vos judíquia  per lo menjar, o per lo beure, o per  
Col 2,16 ningú vos judíquia per lo menjar, o  per lo beure, o per respecte del dia de  
Col 2,16  per lo menjar, o per lo beure, o  per respecte del dia de festa, o de  
Col 2,19  tot lo cos, sustentat i organisat  per juntures i lligaments, creix en l’  
Col 2,20  Cristo als elements d’aquest món,  per què us deixau governar d’ordenances  
Col 2,20  d’ordenances com si visquésseu  per al món 21 («No mengeu, ni gusteu, ni  
Col 2,23  del cos, no en honra alguna,  per a sacietat de la carn. 3,Tit Capítol  
Col 3,10  vestit lo nou, lo qual és renovat  per lo coneixement, segons la imatge d’  
Col 3,17  Senyor Jesucrist, donant gràcies  per ell a Déu i al Pare. 18 Casades, estau 
Col 3,21 no provoqueu a ira a vostres fills,  per a què no es tórnien pussiŀlànims. 22  
Col 3,22  la carn, no servint a l’ull com  per a agradar als homes, sinó ab  
Col 3,23  quant façau, feu-ho de cor com  per al Senyor, i no per als homes, 24  
Col 3,23 -ho de cor com per al Senyor, i no  per als homes, 24 sabent que del Senyor  
Col 3,25  25 Mes lo qui obra mal, rebrà  per lo mal que ha fet; i en Déu no hi ha  
Col 4,3 acció de gràcies. 3 Orant juntament  per nosaltres, per a què Déu nos òbria la  
Col 4,3  3 Orant juntament per nosaltres,  per a què Déu nos òbria la porta de la  
Col 4,3  nos òbria la porta de la paraula  per a anunciar lo misteri de Cristo, per  
Col 4,3  a anunciar lo misteri de Cristo,  per amor del qual estic jo encara pres, 4  
Col 4,4  del qual estic jo encara pres, 4 i  per a què jo el maniféstia de la manera  
Col 4,6  assaborada ab gràcia i sal,  per a què sapiau com haveu de respondre a  
Col 4,8  8 Al qual he enviat a vosaltres  per això mateix, a fi de que sàpia l’  
Col 4,12 Jesucrist, sempre solícit en pregar  per vosaltres en ses oracions, per a què  
Col 4,12  per vosaltres en ses oracions,  per a què siau perfets i complerts en tota 
Col 4,13  testimoni de lo molt que treballa  per vosaltres, i per los que estan en  
Col 4,13  molt que treballa per vosaltres, i  per los que estan en Laodicea, i per los  
Col 4,13  i per los que estan en Laodicea, i  per los de Hieràpolis. 14 Vos saluda lo  
Col 4,17  que has rebut en lo Senyor,  per a què el cúmplies.» 18 Salutació de  
1Te 1,Tit  I Alaba l’Apòstol als tessalònics  per haver estat un exemple als demés fiels 
1Te 1,2  Donam sempre gràcies a Déu  per tots vosaltres, fent memòria sens  
1Te 1,5  sabeu quals fórem entre vosaltres  per amor vostre. 6 I vosaltres vos haveu  
1Te 1,8  en Macedònia i en Acaia. 8 Perquè  per vosaltres fou divulgada la paraula del 
1Te 1,8  i en l’Acaia, sinó que es propagà  per totes parts la fe que teniu envers  
1Te 1,9  vos convertíreu dels ídols a Déu  per a servir al Déu viu i verdader 10 i  
1Te 1,10 a servir al Déu viu i verdader 10 i  per a esperar dels cels a son Fill Jesús,  
1Te 2,Tit  amor entranyable que els professa  per raó de sa constància en la fe. 1  
1Te 2,2  tinguérem valor en nostre Déu  per a predicar-vos l’evangeli de Déu ab 
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1Te 2,4  que així com fórem aprovats de Déu  per a què se’ns confiàs l’evangeli, així 
1Te 2,4  l’evangeli, així parlàrem, no com  per a agradar als homes, sinó a Déu, que  
1Te 2,9  i fatiga: treballant nit i dia,  per a no ser gravosos a ningú de  
1Te 2,14  hi ha en la Judea en Cristo Jesús,  per quant iguals coses sofríreu també de  
1Te 2,16  -nos de parlar als gentils  per a què fossen salvos, a fi de complir  
1Te 2,17  17 Mes nosaltres, germans, privats  per un curt temps de vostra presència, no  
1Te 3,Tit  III Consol de l’Apòstol al saber  per Timoteu la constància dels tessalònics 
1Te 3,2  nostre en l’evangeli de Cristo,  per a confirmar-vos i esforçar-vos en  
1Te 3,3  3 a fi de que ningú es contúrbia  per aquestes tribulacions, puix vosaltres  
1Te 3,3  puix vosaltres mateixos sabeu que  per això havem estat destinats. 4 Perquè  
1Te 3,7  com nosaltres també a vosaltres, 7  per això, germans, enmig de totes nostres  
1Te 3,7  tenim consol en vosaltres,  per causa de vostra fe, 8 per quant ara  
1Te 3,8  per causa de vostra fe, 8  per quant ara vivim, si vosaltres estau  
1Te 3,9  acció de gràcies podem donar a Déu  per vosaltres, per tot lo goig ab què ens  
1Te 3,9  podem donar a Déu per vosaltres,  per tot lo goig ab què ens regositjam, per 
1Te 3,9  tot lo goig ab què ens regositjam,  per amor de vosaltres, davant de nostre  
1Te 3,13  davant de Déu i Pare nostre,  per a quan vinga nostre Senyor Jesucrist  
1Te 4,1 i agradar a Déu, així també proceïu  per abundar més i més. 2 Perquè ja sabeu  
1Te 4,2  sabeu quins preceptes vos he donat  per lo Senyor Jesús. 3 Puix aquesta és la  
1Te 4,7  7 Perquè no ens cridà Déu  per a immundícia, sinó per a santificació. 
1Te 4,7  cridà Déu per a immundícia, sinó  per a santificació. 8 I així aquell que  
1Te 4,13  respecte d’aquells que dormen,  per a què no us contristeu com los demés,  
1Te 4,15  que vivim i havem quedat aquí  per a la vinguda del Senyor, no ens  
1Te 4,17 Cristo en los aires, i així estarem  per a sempre ab lo Senyor. 18 Per lo tant, 
1Te 5,Tit  -se ab bones obres i els demana,  per últim, que préguien a Déu per ell. 1 I 
1Te 5,Tit  per últim, que préguien a Déu  per ell. 1 I en quant als temps i als  
1Te 5,8 lloriga de la fe i de la caritat, i  per elm, l’esperança de la salut. 9  
1Te 5,9 salut. 9 Perquè no ens ha posat Déu  per a ira, sinó per a alcançar la salut  
1Te 5,9 no ens ha posat Déu per a ira, sinó  per a alcançar la salut per nostre Senyor  
1Te 5,9 a ira, sinó per a alcançar la salut  per nostre Senyor Jesucrist, 10 lo qual  
1Te 5,10  Senyor Jesucrist, 10 lo qual morí  per nosaltres, per a què, sia que vetllem, 
1Te 5,10  10 lo qual morí per nosaltres,  per a què, sia que vetllem, sia que  
1Te 5,13 els doneu majors mostres de caritat  per sa obra, i teniu pau ab ells. 14 Vos  
1Te 5,15  Mirau que ningú tórnia a altre mal  per mal, ans bé seguiu sempre lo que és bo 
1Te 5,15  lo que és bo entre vosaltres i  per a tots. 16 Estau sempre alegres. 17  
1Te 5,23  Déu de pau vos santifíquia en tot,  per a què tot vostre esperit, i l’ànima,  
1Te 5,23 el cos se consérvien irreprensibles  per a la vinguda de nostre Senyor  
1Te 5,25  complirà també. 25 Germans, pregau  per nosaltres. 26 Saludau a tots los  
1Te 5,27 germans ab bes sant. 27 Vos conjuro  per lo Senyor que se llegesca esta carta a 
2Te 1,Tit  1,Tit Capítol I Dóna gràcies a Déu  per la fe dels tessalònics i per sa  
2Te 1,Tit  a Déu per la fe dels tessalònics i  per sa paciència en les tribulacions. 1  
2Te 1,3  donar gràcies a Déu sens cessar  per vosaltres, com és just, perquè vostra  
2Te 1,4  vosaltres en les iglésies de Déu,  per vostra paciència i fe en totes les  
2Te 1,5  manifest del just judici de Déu,  per a què siau contats dignes en lo Regne  
2Te 1,5  contats dignes en lo Regne de Déu,  per amor del qual també patiu. 6 Suposat  
2Te 1,11 Per lo que pregam també sens cessar  per vosaltres, per a què nostre Déu vos  
2Te 1,11  també sens cessar per vosaltres,  per a què nostre Déu vos faça dignes d’  
2Te 1,12  i l’obra de fe ab son poder, 12  per a què sia glorificat lo nom de nostre  
2Te 2,1  1 I vos suplicam, germans,  per l’adveniment de nostre Senyor  
2Te 2,2  sentiments, ni us pertorbeu, ni  per esperit, ni per paraula, ni per carta  
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2Te 2,2 ni us pertorbeu, ni per esperit, ni  per paraula, ni per carta com enviada per  
2Te 2,2  ni per esperit, ni per paraula, ni  per carta com enviada per nosaltres, com  
2Te 2,2  paraula, ni per carta com enviada  per nosaltres, com si lo dia del Senyor  
2Te 2,10  no reberen l’amor de la veritat  per a ser salvos. 11 Per això los enviarà  
2Te 2,11  los enviarà Déu iŀlusió d’error,  per a què creguen la mentida 12 i sien  
2Te 2,13  devem donar sempre gràcies a Déu  per vosaltres, germans amats de Déu,  
2Te 2,13  Déu des del principi vos escollí  per a salvació, mediant la santificació de 
2Te 2,14 veritat, 14 a la qual ell vos cridà  per nostre evangeli, per a obtenir la  
2Te 2,14  ell vos cridà per nostre evangeli,  per a obtenir la glòria de nostre Senyor  
2Te 2,15  les tradicions que aprenguéreu, o  per paraula o per carta nostra. 16 I el  
2Te 2,15  que aprenguéreu, o per paraula o  per carta nostra. 16 I el mateix Senyor  
2Te 2,16  consol etern i bones esperances  per medi de la gràcia, 17 consòlia vostres 
2Te 3,Tit  III Los demana que préguien a Déu  per ell. Parla contra los ociosos, díscols 
2Te 3,1  1 Per lo demés, germans, pregau  per nosaltres, per a què la paraula de Déu 
2Te 3,1  germans, pregau per nosaltres,  per a què la paraula de Déu se propàguia i 
2Te 3,2  com ho és entre vosaltres. 2 I  per a què siam deslliurats d’homes  
2Te 3,4  de mal. 4 I confiam en lo Senyor,  per lo que toca a vosaltres, que feu i  
2Te 3,7  sabeu com deveu imitar-nos,  per quant no ens portàrem desordenadament  
2Te 3,8 fatiga, treballant de nit i de dia,  per a no ser gravosos a ningú de  
2Te 3,9 perquè no tinguéssem potestat, sinó  per a oferir-vos en nosaltres mateixos  
2Te 3,12  manera, los manam i exhortam  per nostre Senyor Jesucrist, que  
2Te 3,14  I si algú no obeís lo que ordenam  per nostra carta, senyalau-lo, i no  
1Tm 1,1  1 Pau, apòstol de Jesucrist  per manament de Déu, Salvador nostre, i  
1Tm 1,3  quedasses en Efesi, quan jo partí  per la Macedònia, a fi de que amonestasses 
1Tm 1,8 8 Sabem, doncs, que la Llei és bona  per aquell que usa d’ella llegítimament.  
1Tm 1,9 Sabent açò, que la Llei no fou feta  per al just, sinó per als injustos i  
1Tm 1,9  Llei no fou feta per al just, sinó  per als injustos i desobedients, per als  
1Tm 1,9  per als injustos i desobedients,  per als impios i pecadors, per als inics i 
1Tm 1,9  per als impios i pecadors,  per als inics i profans, per als  
1Tm 1,9  pecadors, per als inics i profans,  per als parricides i matricides, per als  
1Tm 1,9  per als parricides i matricides,  per als homicides, 10 per als fornicaris,  
1Tm 1,10 i matricides, per als homicides, 10  per als fornicaris, per als sodomites, per 
1Tm 1,10  homicides, 10 per als fornicaris,  per als sodomites, per als robadors d’  
1Tm 1,10  als fornicaris, per als sodomites,  per als robadors d’homes, per als  
1Tm 1,10  per als robadors d’homes,  per als mentiders i els que juren en fals, 
1Tm 1,12  m’ha confortat, perquè em tingué  per fiel, posant-me en lo ministeri, 13  
1Tm 1,13  misericòrdia de Déu, perquè ho fiu  per ignorància en incredulitat. 14 I la  
1Tm 1,15  Cristo Jesús vingué a aquest món  per a salvar als pecadors, dels quals jo  
1Tm 1,16  quals jo só el principal. 16 Mes  per això conseguí misericòrdia, per a què, 
1Tm 1,16 Mes per això conseguí misericòrdia,  per a què, en mi lo primer, mostràs  
1Tm 1,16  Jesucrist sa extremada paciència,  per a exemple dels que havien de creure en 
1Tm 1,16  dels que havien de creure en ell  per a la vida eterna. 17 Al rei, doncs,  
1Tm 1,17 Déu sol savi, sia l’honra i glòria  per los sigles dels sigles. Amén. 18  
1Tm 1,18  que foren abans fetes de tu,  per a què per elles milíties bona milícia, 
1Tm 1,18  foren abans fetes de tu, per a què  per elles milíties bona milícia, 19 tenint 
1Tm 1,19  fe i bona consciència, la qual  per haver alguns apartat de si,  
1Tm 1,20  que he entregat a Satanàs  per a què aprenguen a no blasfemar. 2,Tit  
1Tm 2,1  pregàries, accions de gràcies  per a tots los homes, 2 pels reis i per  
1Tm 2,2 per a tots los homes, 2 pels reis i  per tots los que estan constituïts en  
1Tm 2,6 6 que es donà a si mateix en rescat  per tots, per a ser testimoni en degut  
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1Tm 2,6  a si mateix en rescat per tots,  per a ser testimoni en degut temps. 7 Per  
1Tm 2,15  15 No obstant, ella se salvarà  per los fills que portarà al món, si  
1Tm 3,2  amant de l’hospitalitat i apte  per a ensenyar; 3 no donat al vi, ni  
1Tm 3,6 la Iglésia de Déu? 6 No sia neòfit,  per a què ple de supèrbia no caiga en la  
1Tm 3,13  bé son ministeri, adquiriran  per a si un bon grau i molta confiança en  
1Tm 4,5  de gràcies, 5 perquè se santifica  per la paraula de Déu i per l’oració. 6  
1Tm 4,5  santifica per la paraula de Déu i  per l’oració. 6 Proposant això als  
1Tm 4,8  poc; mes la pietat és útil  per a tot, tenint la promesa de la vida  
1Tm 4,10 i digna de tota acceptació. 10 Puix  per això treballam i som vituperats,  
1Tm 4,14  és en tu, lo qual se t’ha donat  per profecia ab la imposició de mans dels  
1Tm 5,Tit i mirar molt en qui imposa les mans  per ordenar-lo. 1 No incrépies a l’  
1Tm 5,15  Perquè algunes s’han ja pervertit  per a seguir a Satanàs. 16 Si algun dels  
1Tm 5,16  a fi de que hi haja lo que bàstia  per a les que verdaderament són viudes. 17 
1Tm 5,20  reprèn-los davant de tothom,  per a què los demés també témien. 21 Te  
1Tm 5,23  aigua sola, sinó usa un poc de vi  per causa de ton ventrell i de tes  
1Tm 6,1  baix lo jou tinguen a sos amos  per dignes de tota honra, per a què el nom 
1Tm 6,1  sos amos per dignes de tota honra,  per a què el nom de Déu i sa doctrina no  
1Tm 6,2  sien blasfemats. 2 I els que tenen  per amos a fiels, no els menyspreïn, puix  
1Tm 6,17  dóna abundantment totes les coses  per a nostre ús. 18 Que òbrien lo bé, que  
1Tm 6,19  lliberalment, 19 atresorant  per a ells mateixos un bon fonament per a  
1Tm 6,19 per a ells mateixos un bon fonament  per a lo venider, a fi de que puguen  
2Tm 1,Tit  a predicar ab valentia l’evangeli  per a manifestar millor sa fe. Se condol  
2Tm 1,1  1 Pau, apòstol de Jesucrist  per voluntat de Déu, segons la promesa de  
2Tm 1,4  recordant-me de tes llàgrimes,  per a omplir-me de goig; 5 fent memòria  
2Tm 1,6  la gràcia de Déu que habita en tu  per la imposició de mes mans. 7 Perquè no  
2Tm 1,10  Emperò ara ha estat feta manifesta  per l’aparició de nostre Salvador  
2Tm 1,10  a llum la vida i la immortalitat  per medi de l’evangeli, 11 en lo qual jo  
2Tm 1,12  i estic cert de que ell és poderós  per a guardar mon depòsit fins a aquell  
2Tm 1,14 lo bon depòsit que se t’ha confiat  per l’Esperit Sant que habita en  
2Tm 2,4  de Jesucrist. 4 Ningú que pelea  per Déu s’enreda en los negocis del  
2Tm 2,4  que agràdia a aquell que l’elegí  per soldat. 5 Perquè també lo qui combat  
2Tm 2,9  els morts, segons mon evangeli, 9  per lo qual estic jo sofrint fins en  
2Tm 2,10  Per consegüent, jo ho sofresc tot  per amor dels elegits, per a què ells  
2Tm 2,10  sofresc tot per amor dels elegits,  per a què ells alcàncien també la salut  
2Tm 2,14  que no serveixen de res, mes sinó  per a pervertir als que les ouen. 15  
2Tm 2,20  de fusta i de terra, i els uns són  per a honor, i els altres, per a deshonor. 
2Tm 2,20  uns són per a honor, i els altres,  per a deshonor. 21 Si algú, doncs, se  
2Tm 2,21  un vas d’honor, santificat i útil  per al servei del Senyor, aparellat per a  
2Tm 2,21 per al servei del Senyor, aparellat  per a tota obra bona. 22 Fuig també d’  
2Tm 2,24  sinó ser mans ab tothom, apte  per a ensenyar, sofert, 25 corretgint ab  
2Tm 2,25  als que resisteixen la veritat,  per si algun dia los dóna Déu  
2Tm 2,25  dia los dóna Déu arrepentiment  per a conèixer la veritat, 26 i s’  
2Tm 3,15  Escriptures que et poden instruir  per a la salvació mediant la fe que és en  
2Tm 3,16 divinament inspirada de Déu és útil  per a ensenyar, per a reprendre, per a  
2Tm 3,16  de Déu és útil per a ensenyar,  per a reprendre, per a corretgir i per a  
2Tm 3,16  per a ensenyar, per a reprendre,  per a corretgir i per a instruir en la  
2Tm 3,16  per a reprendre, per a corretgir i  per a instruir en la justícia; 17 per a  
2Tm 3,17 i per a instruir en la justícia; 17  per a què l’home de Déu sia perfet i  
2Tm 3,17  Déu sia perfet i estiga previngut  per a tota obra bona. 4,Tit Capítol IV L’ 
2Tm 4,Tit  a que predíquia sens intermissió  per a fortificar los esperits dels fiels  
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2Tm 4,9 mi, 9 perquè Demas m’ha desemparat  per l’amor d’aquest sigle i se n’ha  
2Tm 4,11  i porta’l ab tu, puix m’és útil  per al ministeri. 12 A Tiquic l’he enviat 
2Tm 4,17  lo Senyor m’assistí i em confortà  per a què jo complís la predicació i l’  
2Tm 4,18  de tota obra mala i em preservarà  per a son Regne celestial, a qui sia la  
2Tm 4,18  celestial, a qui sia la glòria  per los sigles dels sigles. Amén. 19  
Tt 1,3  manifestà en sos temps sa paraula  per la predicació, que em fou confiada  
Tt 1,5  nostre. 5 Jo et deixí en Creta  per a què arreglasses les coses que falten 
Tt 1,9  a lo que se li ha ensenyat,  per a què puga exhortar segons la sana  
Tt 1,11 enteres, ensenyant lo que no convé,  per amor d’una torpe ganància. 12 Digué  
Tt 1,13  lo tant, reprèn-los ab duresa,  per a què sien sans en la fe, 14 no donant 
Tt 1,15 nets totes les coses són netes; mes  per als contaminats i infiels no hi ha res 
Tt 1,16  i desobedients i reprovats  per a tota obra bona. 2,Tit Capítol II  
Tt 2,5  benignes, obedients a sos marits,  per a què no sia blasfemada la paraula de  
Tt 2,8 en paraules sanes i irreprensibles,  per a què lo qui és contrari se  
Tt 2,10  -los lealtat en totes les coses,  per a què adórnien en tot la doctrina de  
Tt 2,14  14 lo qual se donà a si mateix  per nosaltres, per a redimir-nos de tot  
Tt 2,14  se donà a si mateix per nosaltres,  per a redimir-nos de tot pecat i  
Tt 2,14  nos de tot pecat i purificar-nos  per a si com un poble peculiar, zelós de  
Tt 3,1  obeesquen, que estiguen apercebits  per a tota obra bona, 2 que no diguen mal  
Tt 3,5  i son amor envers los homes, 5 no  per obres de justícia que haguéssem fet  
Tt 3,5 sa misericòrdia, ell nos féu salvos  per lo baptisme de regeneració i renovació 
Tt 3,6  ell sobre nosaltres abundantment  per Jesucrist, salvador nostre, 7 a fi de  
Tt 3,7  nostre, 7 a fi de que, justificats  per sa gràcia, fóssem fets hereus,  
Tt 3,8 vull que les afírmies constantment,  per a què los que han cregut en Déu  
Tt 3,11 pervertit, i peca, essent condemnat  per sa pròpia consciència. 12 Quan jo t’  
Tt 3,14  los primers les bones obres  per les coses que són necessàries, a fi de 
Flm 6  Jesús i envers tots los sants, 6  per a què la comunicació de ta fe se  
Flm 6  de ta fe se tórnia eficaç  per lo reconeixement de tota obra bona que 
Flm 6  obra bona que hi ha en vosaltres  per Jesucrist. 7 Puix havem tingut gran  
Flm 7  gran goig i consol en ta caritat,  per quant les entranyes dels sants han  
Flm 7  dels sants han estat recreades  per tu, oh germà! 8 Per lo qual, encara  
Flm 8  tinga molta llibertat en Jesucrist  per a manar-te lo que et convé, 9 emperò 
Flm 9  -te lo que et convé, 9 emperò  per caritat te suplico; més, essent tu, ja 
Flm 10  en Jesucrist. 10 Te suplico  per mon fill Onèsim, a qui jo he engendrat 
Flm 13  13 Jo el volia detenir ab mi,  per a què em servís en lloc teu mentres  
Flm 13  lloc teu mentres estic en cadenes  per a l’evangeli; 14 emperò sens ton  
Flm 14 a fi de que ton benefici no fos com  per necessitat, sinó voluntari. 15 Perquè  
Flm 15  ell tal vegada no s’apartà de tu  per algun temps, sinó per a què el  
Flm 15  apartà de tu per algun temps, sinó  per a què el recobrasses per a sempre: 16  
Flm 15  sinó per a què el recobrasses  per a sempre: 16 no ja com servo, sinó en  
Flm 16 ja com servo, sinó en lloc de servo  per germà molt amat, especialment de mi;  
Flm 17  17 Per lo tant, si em consideres  per company, rep-lo com a mi mateix. 18  
Flm 19  de ma pròpia mà: jo ho pagaré,  per no dir-te que tu mateix te’m deus a 
Flm 20  germà. Deixa’m regositjar en tu  per lo Senyor, recrea mes entranyes en lo  
Flm 22  ’m allotjament, perquè espero que  per vostres oracions vos seré restituït.  
Flm 23 saluda Epafras, que està pres ab mi  per Jesucrist, Flm 24 Marc, Aristarc,  
He 1,1  en altre temps a nostres pares  per los profetes, 2 últimament, en  
He 1,2  en aquestos dies, nos ha parlat  per son Fill, al qual constituí hereu de  
He 1,2  al qual constituí hereu de tot,  per qui féu també los sigles. 3 Lo qual,  
He 1,3  i sostenint totes les coses  per la paraula de son poder, després d’  
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He 1,3  la purificació de nostres pecats  per si mateix, se sentà a la dreta de la  
He 1,4 més exceŀlent que els àngels, quant  per herència obtingué un nom més exceŀlent 
He 1,8 Fill li diu: «Ton trono, oh Déu, és  per los sigles dels sigles. Ceptre d’  
He 1,9 la justícia i avorrit la iniquitat;  per això Déu, ton Déu, t’ha ungit ab oli  
He 1,13  dreta, fins que pòsia tos enemics  per peanya de tos peus»? 14 ¿Per ventura  
He 1,14  tots esperits servidors, enviats  per a ministeri en favor d’aquells que  
He 2,2 2 Perquè si la paraula que fou dita  per los àngels fou ferma i tota  
He 2,3  havent començat a ser anunciada  per lo Senyor, ha estat després confirmada 
He 2,3  després confirmada entre nosaltres  per aquells que l’oïren; 4 confirmant-  
He 2,9 fou fet un poc menor que els àngels  per la passió de mort, coronat d’honra i  
He 2,9 de mort, coronat d’honra i glòria,  per a què per la gràcia de Déu gustàs ell  
He 2,9  d’honra i glòria, per a què  per la gràcia de Déu gustàs ell la mort  
He 2,9 la gràcia de Déu gustàs ell la mort  per tots. 10 Puix convenia que aquell per  
He 2,10  tots. 10 Puix convenia que aquell  per qui són totes les coses i per a qui  
He 2,10  per qui són totes les coses i  per a qui són totes les coses, havent de  
He 2,10  a l’autor de la salvació d’ells  per medi de la passió. 11 Perquè lo qui  
He 2,14  fills que Déu m’ha donat.» 14 I  per quant los fills participaren de carn i 
He 2,14  de lo mateix, a fi de destruir  per sa mort a aquell que tenia poder de  
He 2,15  al diable, 15 i llibertar als que  per temor de mort estaven tota sa vida  
He 2,17  fos fet semblant a sos germans,  per a què fos un sumo sacerdot piadós i  
He 2,17 a Déu, a fi de fer la reconciliació  per los pecats del poble. 18 Puix per lo  
He 2,18  per los pecats del poble. 18 Puix  per lo mateix que ell sofrí i fou temptat, 
He 2,18 ell sofrí i fou temptat, és poderós  per a socórrer als que són temptats. 3,Tit 
He 3,Tit  de Jesucrist sobre Moisès, i  per lo tant, deu ser obeït sens  
He 3,Tit  deu ser obeït sens contradicció  per a què no siam castigats com los  
He 3,4  4 Perquè tota casa és edificada  per algú, emperò lo qui ha criat totes les 
He 3,5  en tota sa casa com un sirvent,  per a donar testimoni d’aquelles coses  
He 3,10  me provaren i vegeren mes obres 10  per espai de quaranta anys. Per lo qual jo 
He 3,13  mentres que s’anomena avui,  per a què ningú de vosaltres s’enduresca  
He 3,13 què ningú de vosaltres s’enduresca  per l’engany del pecat. 14 Perquè  
He 3,16  aquells que havien eixit d’Egipte  per Moisès. 17 ¿I contra qui estigué  
He 3,19  veem que ells no pogueren entrar  per causa de la incredulitat. 4,Tit  
He 4,Tit  i com devem acudir a Jesucrist  per a poder entrar en ella. Quant gran és  
He 4,2  els aprofità la paraula anunciada  per no anar acompanyada de la fe en los  
He 4,6  primer fou predicada no entraren  per causa de sa incredulitat, 7 i altra  
He 4,7 vegada determina un cert dia, dient  per David: «Avui, després de tant temps,  
He 4,9  queda un repòs, o dissabte,  per a lo poble de Déu. 10 Perquè aquell  
He 4,11  doncs, a entrar en aquell repòs,  per a què ningú caiga en igual exemple d’ 
He 4,16  ab confiança al trono de gràcia,  per a què pugam conseguir misericòrdia i  
He 4,16  misericòrdia i trobar gràcia  per a ser socorreguts en temps de  
He 5,Tit  Jesucrist ho és i que intercedeix  per nosaltres. Reprèn als hebreus per la  
He 5,Tit  per nosaltres. Reprèn als hebreus  per la poca disposició que tenen d’  
He 5,1  aquelles coses pertanyents a Déu,  per a què ofresca dons i sacrificis per  
He 5,1 per a què ofresca dons i sacrificis  per los pecats. 2 Lo qual se pot  
He 5,2  dels que ignoren i dels que erren,  per quant ell mateix està també rodejat de 
He 5,3  també rodejat de dolències. 3 I  per aquesta raó deu, tant per lo poble com 
He 5,3  3 I per aquesta raó deu, tant  per lo poble com per si mateix, oferir  
He 5,3  raó deu, tant per lo poble com  per si mateix, oferir sacrificis per los  
He 5,3  per si mateix, oferir sacrificis  per los pecats. 4 I ningú usurpa per a si  
He 5,4  per los pecats. 4 I ningú usurpa  per a si aquesta honra, sinó aquell que és 
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He 5,5  Cristo no se glorificà a si mateix  per a fer-se pontífice, sinó aquell que  
He 5,7 llàgrimes, a aquell que era poderós  per a salvar-lo de mort, fou oït per la  
He 5,7  per a salvar-lo de mort, fou oït  per la sua reverència. 8 I certament,  
He 5,8  certament, encara que Fill de Déu,  per les coses que patí aprengué  
He 5,9  a ser l’autor de salut eterna  per a tots aquells que l’obeeixen, 10  
He 5,10  aquells que l’obeeixen, 10 cridat  per Déu pontífice segons l’ordre de  
He 5,11  de declarar, perquè sou flacs  per oir. 12 Puix quan vosaltres, per lo  
He 5,12  per oir. 12 Puix quan vosaltres,  per lo temps, deuríeu ser mestres; encara  
He 5,13  incapaç de la paraula de justícia,  per quant és un infant. 14 Emperò l’  
He 5,14  ja barons perfets, a aquells que  per raó del costum tenen ja los sentits  
He 5,14  tenen ja los sentits exercitats  per a discernir lo bé del mal. 6,Tit  
He 6,6  que sien altra vegada renovats  per l’arrepentiment, puix crucifiquen de  
He 6,10  manera. 10 Perquè no és Déu injust  per a què s’olvídia de vostres obres i  
He 6,11  lo mateix zel fins al fi,  per la completa seguretat de l’esperança; 
He 6,12  seguretat de l’esperança; 12  per a què no us façau peresosos, sinó  
He 6,13  a Abraham, com no pogués jurar  per altre major, jurà per si mateix 14  
He 6,13  pogués jurar per altre major, jurà  per si mateix 14 dient: «Certament,  
He 6,16 16 Perquè els homes certament juren  per qui és major que ells; i el jurament  
He 6,16 i el jurament fet en confirmació és  per ells lo terme de tota disputa. 17 Per  
He 6,18  ab jurament, 18 a fi de que  per dues coses immutables (en les que era  
He 6,18  consol, nosaltres que havem volat  per a refugi a agafar-nos de l’  
He 6,19 penetra fins en lo que està del vel  per a dintre, 20 a on ha entrat per  
He 6,20 vel per a dintre, 20 a on ha entrat  per nosaltres lo precursor Jesús,  
He 6,20  Jesús, constituït pontífice  per a sempre segons l’ordre de  
He 7,Tit soberà i prega a son etern Pare, no  per a si, sinó per a nosaltres. 1 Perquè  
He 7,Tit a son etern Pare, no per a si, sinó  per a nosaltres. 1 Perquè est Melquisedec, 
He 7,2 totes les coses, essent primerament  per interpretació rei de justícia, i  
He 7,3  al Fill de Déu, permaneix sacerdot  per a sempre. 4 Considerau, doncs, quant  
He 7,18  primer és abrogat verdaderament  per causa de sa flaquesa i inutilitat; 19  
He 7,19 fou introducció a millor esperança,  per la qual nos acercam a Déu. 20 I per  
He 7,20 per la qual nos acercam a Déu. 20 I  per quant fou ell fet sacerdot no sens  
He 7,21  21 emperò aquest, ab jurament  per aquell que li digué a ell: «Jurà lo  
He 7,22  “Tu ets sacerdot eternament”»), 22  per lo tant Jesús fou fet fiança d’un  
He 7,25  té un sacerdoci immutable. 25 I  per això pot salvar perpètuament als que  
He 7,25  pot salvar perpètuament als que  per ell vénen a Déu, vivint sempre per  
He 7,25  per ell vénen a Déu, vivint sempre  per intercedir per nosaltres. 26 Perquè  
He 7,25 a Déu, vivint sempre per intercedir  per nosaltres. 26 Perquè tal pontífice  
He 7,27  cada dia sacrifici, primerament  per sos propis pecats i després per los  
He 7,27  per sos propis pecats i després  per los del poble, perquè això ho féu una  
He 7,28  al Fill, que és consagrat  per a sempre més. 8,Tit Capítol VIII  
He 8,2  i del verdader tabernacle erigit  per lo Senyor, i no per home algú. 3  
He 8,2  erigit per lo Senyor, i no  per home algú. 3 Perquè tot pontífice és  
He 8,3  Perquè tot pontífice és constituït  per a oferir dons i sacrificis, per lo  
He 8,3  per a oferir dons i sacrificis,  per lo qual és necessari que aquest tinga  
He 8,5  de part de Déu quan estava  per acabar lo tabernacle: «Mira», diu,  
He 8,7  certament no s’hauria buscat lloc  per lo segon. 8 I així, reprenent-los,  
He 8,9  pares en lo dia en què els prenguí  per la mà per a traure’ls de la terra d’ 
He 8,9 lo dia en què els prenguí per la mà  per a traure’ls de la terra d’Egipte;  
He 8,10 les escriuré en sos cors, i jo seré  per a ells son Déu, i ells seran per a mi  
He 8,10  per a ells son Déu, i ells seran  per a mi mon poble. 11 I no ensenyarà cada 
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He 8,13  13 Puix apellidant-lo nou, donà  per antiquat lo primer. I el que es fa  
He 9,4 l’arca del testament coberta d’or  per totes parts, en la que estava l’urna  
He 9,6  lo primer tabernacle los sacerdots  per a complir les funcions de son  
He 9,7  any, no sens sang, que ell oferia  per a si i per los errors del poble, 8  
He 9,7  sang, que ell oferia per a si i  per los errors del poble, 8 significant ab 
He 9,9  la consciència del que sacrificava  per medi solament de viandes i begudes 10  
He 9,11  pontífice dels béns veniders,  per un tabernacle més gran i més perfet,  
He 9,12 mà, ço és, no d’esta fàbrica 12 ni  per sang de crestats ni de vedells sinó  
He 9,12 sang de crestats ni de vedells sinó  per sa pròpia sang, entrà una sola vegada  
He 9,12  havent alcançat eterna redempció  per nosaltres. 13 Perquè si la sang dels  
He 9,13  sobre los contaminats santifica  per a la purificació de la carn, 14 ¿quant 
He 9,14  ¿quant més la sang de Cristo, que  per medi de l’Esperit Sant s’oferí a si  
He 9,14  consciència de les obres de mort  per a servir a Déu viu? 15 I per això ell  
He 9,15  mort per a servir a Déu viu? 15 I  per això ell és lo mediador del nou pacte  
He 9,15 mediador del nou pacte (testament),  per a què per medi de sa mort, per a l’  
He 9,15  nou pacte (testament), per a què  per medi de sa mort, per a l’expiació d’ 
He 9,15  per a què per medi de sa mort,  per a l’expiació d’aquelles  
He 9,18  mentres que viu lo testador. 18 I  per això ni el primer testament fou  
He 9,23  de sang no hi ha remissió. 23 Era  per consegüent necessari que les figures  
He 9,24  verdader, sinó en lo mateix cel,  per a presentar-se a la presència de Déu 
He 9,24  -se a la presència de Déu  per nosaltres. 25 I no ja per a oferir-  
He 9,25  de Déu per nosaltres. 25 I no ja  per a oferir-se moltes vegades a si  
He 9,26  una sola vegada en lo fi del món  per a traure lo pecat ab lo sacrifici de  
He 9,28  Cristo fou una sola vegada ofert  per a borrar los pecats de molts; i a  
He 9,28  la segona vegada sens pecat  per a salvació. 10,Tit Capítol X Jesucrist 
He 10,Tit  pecats, i devem unir-nos a ella  per la fe, esperança, caritat i bones  
He 10,6  a mi. 6 Holocaustos i sacrificis  per lo pecat no us agradaren.» 7 Llavors  
He 10,7  del llibre està escrit de mi)  per a fer vostra voluntat, oh Déu!» 8  
He 10,8 «Sacrificis i ofertes i holocaustos  per pecat vós no volguéreu, ni us són  
He 10,8  (coses que se us ofereixen  per la Llei). 9 Llavors digué: «Veeu-me  
He 10,9  digué: «Veeu-me aquí, que vinc  per a fer, oh Déu, vostra voluntat.»  
He 10,9  vostra voluntat.» Aparta lo primer  per a poder establir lo segon. 10 Per qual 
He 10,12  que hagué ofert un sol sacrifici  per los pecats, s’assentà per a sempre a  
He 10,12  per los pecats, s’assentà  per a sempre a la dreta de Déu, 13  
He 10,13  fins que sos enemics sien posats  per peanya de sos peus. 14 Perquè ab una  
He 10,14  ab una sola oferta féu perfets  per a sempre als que són santificats. 15 I 
He 10,18  aquestos, ja no és menester oferta  per lo pecat. 19 Per lo tant, germans,  
He 10,19  d’entrar en lo Sant dels Sants  per la sang de Cristo, 20 per un camí nou  
He 10,20  Sants per la sang de Cristo, 20  per un camí nou i de vida que ell nos  
He 10,20  nou i de vida que ell nos consagrà  per lo vel, és dir, per sa carn, 21 i  
He 10,20  nos consagrà per lo vel, és dir,  per sa carn, 21 i tenint un gran sacerdot  
He 10,24 considerem-nos los uns als altres  per a estimular-nos a caritat i a bones  
He 10,26  veritat, ja no resta més sacrifici  per los pecats, 27 sinó una horrible  
He 10,29 que trepítgia al Fill de Déu, tinga  per vil la sang del testament, en la qual  
He 10,33  servíreu d’expectacle, i  per altra, fóreu fets companys dels que es 
He 10,38  i no tardarà». 38 I «el just viu  per la fe; emperò si s’aparta, ma ànima  
He 10,39  no som d’aquells que s’aparten  per a perdició, sinó dels que tenen fe per 
He 10,39  a perdició, sinó dels que tenen fe  per a salvació de l’ànima. 11,Tit Capítol 
He 11,Tit  la força maravillosa de la fe  per una inducció dels pares antics, que  
He 11,2  de les que no es veuen. 2 Perquè  per ella alcançaren testimoni los antics.  
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He 11,3  que foren formats los sigles  per la paraula de Déu, per a què de les  
He 11,3  los sigles per la paraula de Déu,  per a què de les coses invisibles fossen  
He 11,4  sacrifici més exceŀlent que Caín,  per la que alcançà testimoni de que era  
He 11,4 donant Déu testimoni de sos dons; i  per ella, essent ja mort, encara parla. 5  
He 11,5  5 Per la fe fou trasladat Enoc,  per a què no vegés la mort, i no fou  
He 11,7  vistes, tement, aparellà una arca  per a salvament de sa casa; per la qual  
He 11,7  arca per a salvament de sa casa;  per la qual condemnà al món i fou  
He 11,7  hereu de la justícia que és  per fe. 8 Per la fe, quan Abraham fou  
He 11,8  Per la fe, quan Abraham fou cridat  per anar a un lloc que ell després havia  
He 11,11  Sara, que era estèril, rebé virtut  per a concebir, per més que era fora del  
He 11,11  rebé virtut per a concebir,  per més que era fora del temps de l’edat; 
He 11,16  de millor, ço és, la celestial. I  per això Déu no es desdenya d’apellidar- 
He 11,19  19 considerant que Déu era poderós  per a ressuscitar fins d’entre els morts; 
He 11,19  fins d’entre els morts;  per lo qual lo rebé també en aquesta  
He 11,21  21 Per la fe, Jacob, quan estava  per morir, beneí un i altre dels fills de  
He 11,22  22 Per la fe, Josep, quan estava  per morir, se recordà de la partida dels  
He 11,23  Moisès, quan nasqué, fou ocultat  per sos pares durant tres mesos, perquè el 
He 11,26  temporals del pecat, 26 tenint  per major riquesa l’oprobi de Cristo que  
He 11,28 Pasqua i el derramament de la sang,  per a què no els tocàs aquell que matava  
He 11,29  fe passaren la Mar Vermella com si  per terra seca; i lo qual, provant de fer  
He 11,30  de Jericó després de ser rodejades  per espai de set dies. 31 Per la fe,  
He 11,32  encara? Perquè me faltarà temps  per contar de Gedeon, de Barac, de Samsó,  
He 11,33  i dels profetes, 33 los quals,  per la fe, conquistaren regnes, obraren  
He 11,35  dels estrangers. 35 Les mullers  per resurrecció recobraren sos morts. Uns  
He 11,35  no volent rescatar sa vida  per a poder alcançar millor resurrecció.  
He 11,37  mort d’espasa, anaren d’aquí  per allí coberts de pells d’ovella i de  
He 11,38  no era digne lo món; anant errants  per los deserts, per les muntanyes i per  
He 11,38 món; anant errants per los deserts,  per les muntanyes i per les coves, i per  
He 11,38  los deserts, per les muntanyes i  per les coves, i per les cavernes de la  
He 11,38  les muntanyes i per les coves, i  per les cavernes de la terra. 39 I tots  
He 11,39  terra. 39 I tots aquestos, provats  per lo testimoni de la fe, no reberen la  
He 11,40  Déu disposat alguna cosa millor  per a nosaltres a fi de que ells sens  
He 12,1 obedients a la llei del Senyor. 1 I  per això, tenint posat també sobre  
He 12,2  i consumador de la fe, lo qual,  per lo goig que li fou proposat, sofrí  
He 12,3  dels pecadors contra sa persona,  per a què no us fatigueu, desmaiant en  
He 12,6  al que ama, i assota al que rep  per fill. 7 Perseverau en la correcció.  
He 12,10 viurem? 10 I aquells, a la veritat,  per pocs dies nos corretgien a son plaer;  
He 12,10  a son plaer; emperò aquest,  per nostre profit, a fi de que pugam ser  
He 12,11  molt apacible de justícia als que  per ella han estat exercitats. 12 Per lo  
He 12,15  arrel d’amargura, vos incomòdia i  per ella sien molts contaminats; 16 a fi  
He 12,16  o profà, com Esaú, lo qual  per un bocí vengué sa primogenitura. 17  
He 12,27  que es commouen com coses fetes,  per a què permanèsquien aquelles que no  
He 12,28  un regne immovible, tenim gràcia,  per la que agradant a Déu, lo servim ab  
He 13,2  I no olvideu l’hospitalitat; puix  per ella alguns, sens saber-ho,  
He 13,8  lo mateix ahir, i avui, i  per a sempre. 9 No us deixeu desencaminar  
He 13,9 sempre. 9 No us deixeu desencaminar  per doctrines vanes i peregrines, perquè  
He 13,11  dels quals ofereix lo pontífice  per lo pecat en lo santuari, són cremats  
He 13,12  12 Per lo qual també Jesús,  per a santificar al poble per sa sang,  
He 13,12  Jesús, per a santificar al poble  per sa sang, patí fora del portal. 13  
He 13,14  emperò cercam la que està  per venir. 15 Oferim, doncs, per ell a Déu 
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He 13,15  està per venir. 15 Oferim, doncs,  per ell a Déu sacrifici d’alabança sens  
He 13,17  de donar compte de vostres ànimes;  per a què fassen això ab goig i no  
He 13,17  perquè això no és profitós  per a vosaltres. 18 Pregau per nosaltres,  
He 13,18 profitós per a vosaltres. 18 Pregau  per nosaltres, perquè tenim confiança que  
He 13,20  20 I el Déu de la pau, que  per la sang del Testament etern ressuscità 
He 13,21 vos faça perfets en tota obra bona,  per a fer sa voluntat, obrant en vosaltres 
He 13,21  lo que sia agradable a sos ulls  per Jesucrist, al qual sia glòria pels  
Jm 1,2  salut. 2 Germans meus, teniu  per goig complert quan caigau en diverses  
Jm 1,18 engendrat ab la paraula de veritat,  per a què nosaltres siam com primícies de  
Jm 1,26  sa obra. 26 Si algú, doncs, se té  per religiós i no refrena sa llengua, sinó 
Jm 2,5  5 Oïu, germans meus caríssims,  ¿per ventura no ha elegit Déu als pobres  
Jm 2,5 elegit Déu als pobres d’aquest món  per a ser rics en fe i hereus del Regne  
Jm 2,9  cometeu pecat, essent represos  per la Llei com a transgressors. 10 Perquè 
Jm 2,12 com aquells que han de ser judicats  per la llei de la llibertat. 13 Perquè es  
Jm 2,16  i no els donàs lo que necessiten  per lo cos, què aprofitaria? 17 Així també 
Jm 2,18  sens obres i jo et mostraré ma fe  per les obres. 19 Tu creus que Déu és un;  
Jm 2,21  nostre pare, no fou justificat  per les obres quan oferí son fill Isaac  
Jm 2,22  a ses obres i que es féu perfeta  per les obres? 23 I es complí l’  
Jm 2,24  amic de Déu. 24 ¿No veeu com  per les obres és justificat l’home, i no  
Jm 2,24  obres és justificat l’home, i no  per la fe solament? 25 Així mateix, Rahab, 
Jm 2,25 una prostituta, ¿no fou justificada  per obres, rebent los messatgers i enviant 
Jm 2,25  los messatgers i enviant-los  per un altre camí? 26 Perquè així com lo  
Jm 3,3  posam fre en la boca dels cavalls  per a què ens obeesquen, governam també  
Jm 3,4 que sien grans i estiguen impelides  per vents impetuosos, ab un petit timó se  
Jm 3,11  tal cosa. 11 ¿Per ventura una font  per un mateix canal mana aigua dolça i  
Jm 3,13  és savi i instruït? Mòstria,  per la bona conversació, ses obres en  
Jm 3,18  fruit de justícia se sembra en pau  per aquells que fan pau. 4,Tit Capítol IV  
Jm 4,3  i això és perquè demanau mal,  per a safisfer vostres passions. 4  
Jm 4,5  enemic de Déu. 5 ¿Pensau  per ventura que l’Escriptura diu en va:  
Jm 4,15  vida? És un vapor que apareix  per un poc de temps i luego se dissipa. En 
Jm 5,1  Anem, doncs, rics, plorau, udolant  per les misèries que vindran sobre  
Jm 5,3 si fos foc. Vos haveu atresorat ira  per los darrers dies. 4 Mirau que el  
Jm 5,5  haveu engordit vostres cors  per lo dia del sacrifici. 6 Condemnàreu i  
Jm 5,9  germans, uns contra altres,  per a què no siau judicats. Mirau que el  
Jm 5,10  que parlaren en nom del Senyor  per exemple de paciència i dels treballs  
Jm 5,11  en l’aflicció. 11 Mirau que tenim  per benaventurats als que sofreixen.  
Jm 5,12  germans, no jureu, ni pel cel, ni  per la terra, ni feu cap altre jurament.  
Jm 5,17  subjecte a patir; féu oració  per a què no plogués sobre la terra, i per 
Jm 5,17  a què no plogués sobre la terra, i  per espai de tres anys i sis mesos no  
1Pe 1,Tit  1,Tit Capítol I Dóna gràcies a Déu  per haver-nos cridat a la fe i a la vida 
1Pe 1,Tit la vida eterna, a la qual s’arriba  per moltes tribulacions. Exhorta als fiels 
1Pe 1,1  als estrangers que estan espargits  per lo Ponto, Galàcia, Capadòcia, Àsia i  
1Pe 1,2  segons la presciència de Déu Pare  per la santificació de l’Esperit, per a  
1Pe 1,2  per la santificació de l’Esperit,  per a obeir i ser aspergits ab la sang de  
1Pe 1,3  misericòrdia, nos ha reengendrat  per a esperança de vida, per la  
1Pe 1,3  per a esperança de vida,  per la resurrecció de Jesucrist d’entre  
1Pe 1,4  de Jesucrist d’entre els morts, 4  per a una herència incorruptible, que no  
1Pe 1,4 emmustuir-se, reservada en lo cel  per a vosaltres, 5 que sou guardats per lo 
1Pe 1,5 per a vosaltres, 5 que sou guardats  per lo poder de Déu per medi de la fe, per 
1Pe 1,5  sou guardats per lo poder de Déu  per medi de la fe, per a la salvació que  
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1Pe 1,5  lo poder de Déu per medi de la fe,  per a la salvació que està prompta per a  
1Pe 1,5  per a la salvació que està prompta  per a ser mostrada en l’últim temps. 6 En 
1Pe 1,6  al present convé que siau afligits  per un poc de temps en vàries tentacions,  
1Pe 1,7  de temps en vàries tentacions, 7  per a què la prova de vostra fe, sent més  
1Pe 1,12  12 Als quals fou revelat que no  per a si mateixos, sinó per a vosaltres,  
1Pe 1,12  que no per a si mateixos, sinó  per a vosaltres, administraven les coses  
1Pe 1,12  coses que ara vos són anunciades  per aquells que us han predicat l’  
1Pe 1,13  siau sobris i esperau fins al fi  per aquella gràcia que us ha de ser  
1Pe 1,20 però manifestat en los últims temps  per amor de vosaltres, 21 que per ell  
1Pe 1,21 temps per amor de vosaltres, 21 que  per ell creeu en Déu, que lo ressuscità d’ 
1Pe 1,21  els morts i li ha donat glòria  per a què vostra fe i vostra esperança  
1Pe 1,22  vostres ànimes, obeint la veritat  per medi de l’Esperit en amor sincer de  
1Pe 1,23  corruptible, sinó incorruptible,  per la paraula de Déu viu, i que permaneix 
1Pe 1,25 Mes la paraula del Senyor permaneix  per a sempre.» I aquesta és la paraula que 
1Pe 1,25  paraula que us ha estat predicada  per l’evangeli. 2,Tit Capítol II Amonesta 
1Pe 2,2  la llet pura de la paraula,  per a què ab ella crescau en salut, 3 si  
1Pe 2,5  casa espiritual, sacerdoci sant,  per a oferir sacrificis espirituals  
1Pe 2,8  en la Paraula i no creuen en allò  per lo qual foren ordenats. 9 Mes  
1Pe 2,9  santa, lo poble d’adquisició;  per a què publiqueu les alabances d’  
1Pe 2,12 conducta honesta entre els gentils;  per a què així com ara murmuren de  
1Pe 2,12 com a malfactors, considerant-vos  per vostres obres bones que veuran,  
1Pe 2,13 a tota ordenança d’humana criatura  per amor del Senyor, ja sia al rei, com a  
1Pe 2,14  14 o als governadors, com enviats  per ell per a càstig dels malfactors i per 
1Pe 2,14  governadors, com enviats per ell  per a càstig dels malfactors i per  
1Pe 2,14  ell per a càstig dels malfactors i  per alabança dels bons. 15 Perquè tal és  
1Pe 2,16  a llibres, i no usant la llibertat  per capa de la malícia, sinó com servos de 
1Pe 2,19 19 Puix és digne de gràcia, si algú  per respecte a Déu sofreix molèsties,  
1Pe 2,20  glòria és, si quan sou abufetejats  per vostres faltes, ho preneu ab  
1Pe 2,21  és gràcia davant de Déu. 21 Puix  per això fóreu cridats, ja que Cristo  
1Pe 2,21  cridats, ja que Cristo sofrí també  per nosaltres, deixant-nos un exemple  
1Pe 2,21 nosaltres, deixant-nos un exemple  per a què seguíssem sos passos; 22 «lo  
1Pe 2,24  pecats en son cos sobre l’arbre,  per a què, morts nosaltres als pecats,  
1Pe 2,24  pecats, visquéssem a la justícia;  per les llagues del qual fóreu vosaltres  
1Pe 3,1  puguen també, sens la paraula,  per la conversació de ses mullers ésser  
1Pe 3,7  vosaltres de la gràcia de la vida,  per a què no tròbien destorb vostres  
1Pe 3,9  modestos, humils; 9 no tornant mal  per mal, ni maledicció per maledicció, ans 
1Pe 3,9  tornant mal per mal, ni maledicció  per maledicció, ans bé al contrari,  
1Pe 3,9  ans bé al contrari, beneint; puix  per això fóreu cridats, per a què posseïu  
1Pe 3,9  puix per això fóreu cridats,  per a què posseïu benedicció per herència. 
1Pe 3,9  per a què posseïu benedicció  per herència. 10 Perquè «lo qui àmia la  
1Pe 3,14 bé? 14 I també si patiu alguna cosa  per amor de la justícia, sou  
1Pe 3,15  en vostres cors, aparellats sempre  per a respondre a tot aquell que us  
1Pe 3,16  i temor, tenint bona consciència,  per a què en lo que diuen mal de vosaltres 
1Pe 3,17  és la voluntat de Déu, que sofriu  per fer bé que per fer mal. 18 Perquè  
1Pe 3,17  de Déu, que sofriu per fer bé que  per fer mal. 18 Perquè també Cristo una  
1Pe 3,18 Perquè també Cristo una vegada morí  per nostres pecats, lo just per los  
1Pe 3,18  morí per nostres pecats, lo just  per los injustos, per a oferir-nos a  
1Pe 3,18  pecats, lo just per los injustos,  per a oferir-nos a Déu, essent a la  
1Pe 3,18  mort en la carn, però vivificat  per l’Esperit. 19 En lo qual anà també a  
1Pe 3,20  persones, ço és, vuit, se salvaren  per aigua. 21 Lo que era figura del  
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1Pe 3,21  de la bona consciència envers Déu  per la resurrecció de Jesucrist, 22 lo  
1Pe 4,Tit  i a la pràctica de les virtuts  per atraure a la fe als gentils, i diu que 
1Pe 4,Tit  que devem alegrar-nos de patir  per amor de Cristo. 1 Havent, doncs,  
1Pe 4,1  1 Havent, doncs, Cristo patit  per nosaltres en la carn, armau-vos  
1Pe 4,3 en la voluntat de Déu. 3 Puix basta  per aquestos que en lo temps passat hagen  
1Pe 4,5  compte a aquell que està aparellat  per a judicar a vius i a morts. 6 Perquè  
1Pe 4,6  judicar a vius i a morts. 6 Perquè  per això fou predicat l’evangeli també  
1Pe 4,6  l’evangeli també als morts,  per a què en veritat sien judicats segons  
1Pe 4,11  conforme a la virtut que Déu dóna;  per a què en totes coses sia Déu honrat  
1Pe 4,11 a què en totes coses sia Déu honrat  per Jesucrist, lo qual té la glòria i l’  
1Pe 4,11  lo qual té la glòria i l’imperi  per los sigles dels sigles. Amén. 12  
1Pe 4,12  en lo foc de la tribulació, que és  per a provar-vos, com si us acontesqués  
1Pe 4,13  dels sofriments de Cristo,  per a què vos regositgeu també ab goig en  
1Pe 4,14  de sa glòria. 14 Si sou vituperats  per lo nom de Cristo, sereu benaventurats, 
1Pe 4,17  lo temps en què lo judici comència  per la casa de Déu. I si primer comença  
1Pe 4,17 la casa de Déu. I si primer comença  per nosaltres, ¿qual serà lo fi d’aquells 
1Pe 5,Tit  Amonesta a tots a que vétllien  per a resistir les tentacions del dimoni.  
1Pe 5,2  tenint cuidado d’ell; no  per força, sinó de voluntat, segons Déu;  
1Pe 5,2  sinó de voluntat, segons Déu; no  per amor d’un vergonyós guany, sinó de  
1Pe 5,6  doncs, baix la mà poderosa de Déu,  per a què vos exàltia quan sia lo temps de 
1Pe 5,9  que vostres germans espargits  per lo món sofreixen igual tribulació. 10  
1Pe 5,11  11 A ell sia la glòria i l’imperi  per los sigles dels sigles. Amén. 12 Per  
2Pe 1,Tit  de Déu, adelàntien en la virtut  per poder tenir entrada abundant en lo  
2Pe 1,1  alcançaren igual fe ab nosaltres  per medi de la justícia de nostre Déu i  
2Pe 1,3 i a la pietat nos han estat donades  per la virtut de Déu, mediant lo  
2Pe 1,3 coneixement d’aquell que ens cridà  per sa pròpia glòria i virtut, 4 per lo  
2Pe 1,4  per sa pròpia glòria i virtut, 4  per lo qual nos han estat donades moltes i 
2Pe 1,4  moltes i precioses promeses,  per a què per elles siam fets participants 
2Pe 1,4  i precioses promeses, per a què  per elles siam fets participants de la  
2Pe 1,13  la present veritat. 13 Perquè tinc  per just, mentres estic en aquest  
2Pe 1,21  antic no fou donada la profecia  per voluntat d’home, sinó que los barons  
2Pe 2,2  I molts seguiran ses dissolucions;  per los quals serà blasfemat lo camí de la 
2Pe 2,3  lo camí de la veritat. 3 I  per medi de l’avarícia, ab paraules  
2Pe 2,4  a les cadenes de les tenebres  per a ser aturmentats i reservats per al  
2Pe 2,4  per a ser aturmentats i reservats  per al dia del judici; 5 i no perdonà al  
2Pe 2,6  -les a cendres, posant-les  per escarment dels que visqueren en  
2Pe 2,9  als justos i reservar los malvats  per a què sien aturmentats en lo dia del  
2Pe 2,12  bèsties sens raó, naturalment fets  per a ser presa i per a perdició,  
2Pe 2,12  naturalment fets per a ser presa i  per a perdició, blasfemant de les coses  
2Pe 2,13  de la iniquitat, ells que reputen  per un plaer les delícies del dia, que són 
2Pe 2,16  la iniquitat. 16 Emperò fou reprès  per sa iniquitat: una somera muda, en la  
2Pe 2,17  núvols agitats de torbellins,  per als quals està reservada l’obscuritat 
2Pe 2,18  entumides de vanitat, atrauen  per los desigs impurs de la carn a aquells 
2Pe 2,20  de les contaminacions del món  per medi del coneixement de Jesucrist,  
2Pe 2,20  són vençuts, lo darrer fou fet  per a ells pitjor que el primer. 21 Per lo 
2Pe 3,Tit sant Pau, los quals eren adulterats  per molts ignorants. 1 Aquesta és,  
2Pe 3,2  ànimo senzill ab amonestacions, 2  per a què tingau presents les paraules  
2Pe 3,2 i els manaments que us foren donats  per los apòstols del Senyor i salvador. 3  
2Pe 3,5  ells ignoren voluntàriament que  per la paraula de Déu los cels foren des  
2Pe 3,6 món d’aquell temps, essent inundat  per aigua, fou destruït. 7 Emperò los cels 
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2Pe 3,7  los cels que són ara i la terra  per la mateixa paraula són guardats, i  
2Pe 3,7  paraula són guardats, i reservats  per al foc en lo dia del judici i de l’  
2Pe 3,9  sinó que espera ab paciència  per amor de vosaltres, no volent que ningú 
2Pe 3,12  12 esperant i apressurant-vos  per a la vinguda del dia del Senyor, en lo 
2Pe 3,14  coses, procurau ser trobats  per ell en pau, sens màcula i  
2Pe 3,16  com també les altres Escriptures,  per ruïna de si mateixos. 17 Vosaltres,  
2Pe 3,17  germans, avisats, viviu alerta,  per a què no caigau de vostra firmesa  
1Jn 1,3  i oiguérem, això vos anunciam,  per a què tingau també vosaltres comunió  
1Jn 1,4  4 I us escrivim aquestes coses  per a què vos regositgeu i vostre goig sia 
1Jn 1,9  nostres pecats, ell és fiel i just  per a perdonar-nos nostres pecats i per  
1Jn 1,9  a perdonar-nos nostres pecats i  per a limpiar-nos de tota iniquitat. 10  
1Jn 2,1  1 Fillets meus, vos escric açò  per a què no pequeu. Emperò si algú pecàs, 
1Jn 2,1 pequeu. Emperò si algú pecàs, tenim  per advocat, junt ab lo Pare, a Jesucrist, 
1Jn 2,2  lo just. 2 I ell és propiciació  per nostres pecats; i no tan solament pels 
1Jn 2,2  solament pels nostres, sinó també  per los de tot lo món. 3 I en això sabem  
1Jn 2,5  està en ell perfeta; i  per això sabem que som en ell. 6 Aquell  
1Jn 2,12  vostres pecats vos són perdonats  per son nom. 13 Vos escric a vosaltres,  
1Jn 2,17 qui fa la voluntat de Déu permaneix  per a sempre. 18 Fillets, ja és l’última  
1Jn 2,18  molts ara s’han fet anticrists,  per lo qual coneixem que és l’última  
1Jn 2,19  permanescut ab nosaltres; emperò  per a què es veja clar que no tots són de  
1Jn 2,28  ara, fillets, permaneixeu en això,  per a què quan aparega, tingam confiança i 
1Jn 3,2  apareixerà serem semblants a ell,  per quant nosaltres lo veurem així com ell 
1Jn 3,5 la Llei. 5 I sabeu que ell aparegué  per a traure nostres pecats; i no hi ha  
1Jn 3,8  Per això aparegué lo Fill de Déu,  per a destruir les obres del diable. 9 Tot 
1Jn 3,12  del Maligne i matà a son germà. I  per a què el matà? Perquè ses obres eren  
1Jn 3,16  de Déu, en que posà ell sa vida  per nosaltres, i nosaltres devem posar  
1Jn 3,16 i nosaltres devem posar nostra vida  per los germans. 17 Lo qui tinga riqueses  
1Jn 3,24  que ell permaneix en nosaltres:  per l’Esperit que ens ha donat. 4,Tit  
1Jn 4,5 està en lo món. 5 Ells són del món;  per això parlen del món, i el món los ou.  
1Jn 4,9  envià al món a son Fill unigènit  per a què viscam per ell. 10 En això  
1Jn 4,9  son Fill unigènit per a què viscam  per ell. 10 En això consisteix la caritat: 
1Jn 4,10  i envià son Fill en propiciació  per nostres pecats. 11 Caríssims, si Déu  
1Jn 4,14  que el Pare envià son Fill  per a ser salvador del món. 15 Qualsevol  
1Jn 4,16  i cregut a la caritat que Déu té  per nosaltres. Déu és caritat, i qui  
1Jn 4,17  la caritat de Déu ab nosaltres,  per a què tinguéssem confiança en lo dia  
1Jn 5,6  6 Aquest és Jesucrist, que vingué  per aigua i per sang. No en aigua tan  
1Jn 5,6  Jesucrist, que vingué per aigua i  per sang. No en aigua tan solament, sinó  
1Jn 5,13  vida. 13 Aquestes coses vos escric  per a què sapiau que teniu vida eterna los 
1Jn 5,16  mort: no dic jo que préguia ningú  per ell. 17 Tota iniquitat és pecat, i hi  
2Jn 2  los que han conegut la veritat; 2  per amor de la veritat que permaneix en  
3Jn Tit  apòstol sant Joan Tit Alaba a Gaio  per sa constància en la fe i per sa  
3Jn Tit a Gaio per sa constància en la fe i  per sa beneficència en hospedar als  
3Jn 3  prospera. 3 Gran ha estat mon goig  per la vinguda dels germans i per lo  
3Jn 3  goig per la vinguda dels germans i  per lo testimoni que han donat de ta  
3Jn 7  segons Déu, faràs bé; 7 perquè  per son nom se posaren en camí, no prenent 
3Jn 8  res dels gentils. 8 Nosaltres,  per consegüent, devem rebre als tals a fi  
3Jn 10  entre ells, no ens vol rebre. 10 I  per això, si jo vingués allí, donaré a  
Jud 3  m’ha estat precís ara fer-ho  per a exhortar-vos a què peleeu per la  
Jud 3  per a exhortar-vos a què peleeu  per la fe que fou donada als sants. 4  
Jud 4  que d’antemà estaven destinats  per aquest judici, los quals cànvien la  
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Jud 6  ab cadenes eternes en tenebres  per al judici del gran dia. 7 Així com  
Jud 11  que seguiren lo camí de Caín, i  per l’interès se deixaren arrebatar de l’ 
Jud 12  que els vents fan córrer d’aquí  per allà, arbres de tardor, sens fruit,  
Jud 13  sa abominació, estrelles errants;  per als que està reservada la tempestat de 
Jud 16  admirant a certes persones  per raó d’interès. 17 Emperò vosaltres,  
Jud 17  de les paraules que us foren dites  per los apòstols de nostre Senyor  
Jud 21  de nostre Senyor Jesucrist  per a vida eterna. 22 I teniu compassió d’ 
Jud 23  fins la roba que està contaminada  per la carn. 24 I a aquell que és poderós  
Jud 24  carn. 24 I a aquell que és poderós  per a guardar-vos sens pecats, i per a  
Jud 24  per a guardar-vos sens pecats, i  per a presentar-vos sens màcula i plens  
Jud 25  al sol Déu, savi, salvador nostre,  per Jesucrist sia glòria i majestat,  
Jud 25  i poder abans dels sigles, ara i  per los sigles dels sigles. Amén. Ap Inc  
Ap 1,Tit  en l’isla de Patmos, escriu  per mandato de Déu la revelació que havia  
Ap 1,1  de Jesucrist, que Déu li donà  per a manifestar a sos servos les coses  
Ap 1,1  luego i les declarà enviant-les  per son àngel a Joan, servo seu, 2 lo qual 
Ap 1,6  6 i ens ha fet reis i sacerdots  per a Déu i son Pare. A ell sia la glòria  
Ap 1,6  A ell sia la glòria i l’imperi  per los sigles dels sigles. Amén. 7 Veus  
Ap 1,9  en una isla que s’anomena Patmos,  per la paraula de Déu i per lo testimoni  
Ap 1,9  Patmos, per la paraula de Déu i  per lo testimoni de Jesús. 10 Jo fui en l’ 
Ap 1,12  i a Laodicea. 12 I em vaig girar  per a veure la veu del que parlava ab mi.  
Ap 2,3  tens paciència, has treballat  per amor de mon nom i no has desmaiat. 4  
Ap 2,10  alguns de vosaltres en la presó,  per a què sien provats; i tindreu  
Ap 2,14 tropés davant dels fills d’Israel,  per a què menjassen coses sacrificades als 
Ap 2,21  als ídols. 21 I li he donat temps  per a què s’arrepentís; i de sa  
Ap 3,10  que ha de venir sobre tot lo món  per a provar als habitants de la terra. 11 
Ap 3,11 que vinc luego: guarda lo que tens,  per a què ningú prenga ta corona. 12 »Al  
Ap 3,18  de mon or refinat en lo foc,  per a què sies ric, i et vestesques de  
Ap 3,18  i ungeix tos ulls ab coŀliri,  per a què veges. 19 »A tots quants amo,  
Ap 4,9  estava sentat en lo trono, que viu  per los sigles dels sigles, 10 los vint- 
Ap 4,10  en lo trono i adoraven al que viu  per los sigles dels sigles, i tiraven ses  
Ap 4,11  vós haveu criat totes les coses, i  per lo vostre plaer elles són i foren  
Ap 5,1 sentat en lo trono un llibre escrit  per dins i per fora, sellat ab set sellos. 
Ap 5,1  trono un llibre escrit per dins i  per fora, sellat ab set sellos. 2 I vegí  
Ap 5,5  Judà, l’arrel de David, ha vençut  per obrir lo llibre i desfer sos set  
Ap 5,6 són los set esperits de Déu enviats  per tota la terra. 7 I vingué i prengué el 
Ap 5,9  fóreu mort, i ens haveu redimit  per a Déu, ab vostra sang, de tota tribu,  
Ap 5,13  i honra, i glòria, i poder  per los sigles dels sigles. 14 I els  
Ap 5,14  sos rostros, i adoraren al que viu  per los sigles dels sigles. 6,Tit Capítol  
Ap 6,2  una corona, i isqué victoriós  per a vèncer. 3 I quan ell hagué obert lo  
Ap 6,4  al que estava sentat sobre ell,  per a què tragués la pau de la terra, i  
Ap 6,6  que deia: –Dos mesures de blat  per un diner, i sis mesures d’ordi per un 
Ap 6,6 per un diner, i sis mesures d’ordi  per un diner; emperò no faces dany a l’  
Ap 6,8  que estava sentat sobre ell tenia  per nom Mort, i el seguia l’infern. I li  
Ap 6,8  sobre la quarta part de la terra  per a matar ab espasa, ab fam, i ab  
Ap 6,9  ànimes dels que havien estat morts  per la paraula de Déu i per lo testimoni  
Ap 6,9 estat morts per la paraula de Déu i  per lo testimoni que tenien; 10 i clamaven 
Ap 6,13  caure ses figues quan és sacudida  per un vent fort. 14 I el cel se retirà  
Ap 7,1 tenien los quatre vents de la terra  per a què no bufassen sobre la terra, ni  
Ap 8,6  les set trompetes s’aparellaren  per a tocar-les. 7 I el primer àngel  
Ap 8,11  en donzell; i moriren molts homes  per les aigües, perquè es tornaren  
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Ap 8,13  la veu d’una àliga que volava  per mig del cel dient en gran veu: –Ai,  
Ap 8,13  ai, ai dels habitants de la terra  per causa de les altres veus de les  
Ap 9,5  sinó que els aturmentassen  per espai de cinc mesos; i son turment era 
Ap 9,7 eren semblants a cavalls aparellats  per la batalla, i sobre sos caps tenien  
Ap 9,10  agulló en ses cues, i tenien poder  per a aturmentar als homes cinc mesos. 11  
Ap 9,11  cinc mesos. 11 I tenien sobre si  per rei un àngel de l’abisme anomenat en  
Ap 9,15  àngels, que estaven aparellats  per l’hora, i dia, i mes, i any, per a  
Ap 9,15  per l’hora, i dia, i mes, i any,  per a matar la tercera part dels homes. 16 
Ap 9,18  sa boca foc, i fum, i sofre. 18 I  per aquestes tres plagues fou morta la  
Ap 9,20  de les obres de ses mans,  per a què no adorassen als diables i als  
Ap 10,6 la terra alçà sa mà al cel 6 i jurà  per aquell que viu en los sigles dels  
Ap 11,Tit  del Senyor seran despedaçats  per la bèstia i ressuscitats per Déu. Toca 
Ap 11,Tit  per la bèstia i ressuscitats  per Déu. Toca lo setè àngel la trompeta;  
Ap 11,6 mòria també. 6 Aquestos tenen poder  per a tancar lo cel, que no ploga en los  
Ap 11,6  i tenen poder sobre les aigües  per a convertir-les en sang, i per a  
Ap 11,6  per a convertir-les en sang, i  per a ferir la terra ab tota mena de  
Ap 11,15  i de son Cristo, i ell regnarà  per los sigles dels sigles. Amén. 16 I els 
Ap 12,6  on tenia un lloc aparellat de Déu,  per a ser alimentada allí mil dos-cents  
Ap 12,11  de Déu. 11 I ells lo venceren  per la sang de l’Anyell, i ab la paraula 
Ap 12,13 lo dragó vegé que havia estat tirat  per terra, perseguí a la dona que parí lo  
Ap 12,14  a la dona dos ales de gran àliga,  per a què volàs al desert a son lloc, a on 
Ap 12,14  a son lloc, a on és alimentada  per un temps, i dos temps, i la meitat d’ 
Ap 12,15  com una riuada, sobre la dona,  per a què la corrent se la’n pogués  
Ap 13,6  sa boca ab blasfèmies contra Déu,  per a blasfemar son nom, i son tabernacle, 
Ap 14,4  els homes, essent les primícies  per a Déu i per a l’Anyell. 5 I en la  
Ap 14,4  essent les primícies per a Déu i  per a l’Anyell. 5 I en la boca d’ells no 
Ap 14,6 Déu. 6 I vegí un altre àngel volant  per mig del cel, que tenia l’evangeli  
Ap 14,6  cel, que tenia l’evangeli etern  per a predicar-lo als habitants de la  
Ap 14,11 el fum dels turments d’ells pujarà  per los sigles dels sigles; i no tenen  
Ap 14,20  cup fins a les brides dels cavalls  per l’espai de mil i sis-cents estadis. 
Ap 15,6  una tela neta i blanca, i cenyits  per lo pit de bandes d’or. 7 I un dels  
Ap 15,7  or plenes de la ira de Déu que viu  per los sigles dels sigles. 8 I el temple  
Ap 15,8  8 I el temple s’omplí de fum  per la majestat de Déu i de sa virtut; i  
Ap 16,9  plagues, i no s’arrepentiren  per a glorificar-lo. 10 I el quint àngel 
Ap 16,11  11 I blasfemaren al Déu del cel  per sos dolors i ses ferides, i no s’  
Ap 16,12  i s’assecaren ses aigües,  per a què s’aparellàs lo camí per als  
Ap 16,12  per a què s’aparellàs lo camí  per als reis de l’orient. 13 I vegí eixir 
Ap 16,14  reis de la terra i de tot lo món,  per a juntar-los per a la batalla en lo  
Ap 16,14 i de tot lo món, per a juntar-los  per a la batalla en lo gran dia del Déu  
Ap 16,15 qui vetlla, i guarda ses vestidures  per a què no vaja desnú i vegen sa  
Ap 16,19  vingué en memòria davant de Déu,  per a donar-li la copa del vi de la  
Ap 16,21  i els homes blasfemaren de Déu  per raó de la plaga de la pedregada, que  
Ap 17,12 regne, emperò rebran poder com reis  per una hora després de la bèstia. 13  
Ap 18,4  deia: –Eixiu d’ella, poble meu,  per a què no tingau part en sos pecats i  
Ap 18,10  fum de sa crema. 10 Estant lluny,  per temor dels turments d’ella, diran:  
Ap 18,14  i hermoses estan perdudes  per tu i no les trobaràs mai més. 15 Los  
Ap 18,15  enriquiren, estaran lluny d’ella  per temor de sos turments, plorant i  
Ap 18,17  i els mariners, i quants trafiquen  per mar se pararen lluny. 18 I quan  
Ap 18,19  los que tenien barcos en la mar  per causa de sa ostentació; puix en un dia 
Ap 19,Tit  XIX Triümfo i càntic dels sants  per la ruïna de Babilònia, per lo Regne de 



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

2673 
 

Ap 19,Tit  sants per la ruïna de Babilònia,  per lo Regne de Déu i per les bodes de l’ 
Ap 19,Tit de Babilònia, per lo Regne de Déu i  per les bodes de l’Anyell. Lo Verb de Déu 
Ap 19,3  –Aŀleluia! I el fum d’ella pujà  per los sigles dels sigles. 4 I es  
Ap 19,10  10 I em postrí a sos peus  per adorar-lo. I em diu: –Mira no ho  
Ap 19,15 de sa boca una espasa de dos talls,  per a ferir ab ella les nacions. I ell  
Ap 19,17  a tots los aucells que volaven  per mig del cel: –Veniu i juntau-vos a  
Ap 19,19 de la terra, i sos exèrcits reunits  per a batallar ab lo que estava sobre el  
Ap 20,Tit  encadena a Satanàs en l’abisme  per mil anys, durant los quals les ànimes  
Ap 20,2  és lo diable i Satanàs, i el lligà  per mil anys, 3 i el ficà en l’abisme, i  
Ap 20,3  tancà, i posà un sello sobre ell,  per a què no enganyàs més a les nacions,  
Ap 20,3  d’això convé que sia deslligat  per un poc de temps. 4 I vegí cadires, i  
Ap 20,4  d’aquells que foren degollats  per lo testimoni de Jesús i per la paraula 
Ap 20,4  per lo testimoni de Jesús i  per la paraula de Déu, i els que no  
Ap 20,4  i visqueren i regnaren ab Cristo  per espai de mil anys. 5 Emperò los altres 
Ap 20,8  Satanàs de sa presó. 8 I eixirà  per a enganyar a les nacions que estan en  
Ap 20,8  a Gog i a Magog, i els reunirà  per a combatre; lo número dels quals és  
Ap 20,9  amada; i baixà foc del cel enviat  per Déu, i els devorà. 10 I el diable que  
Ap 20,10  i seran aturmentats dia i nit  per los sigles dels sigles. 11 I vegí un  
Ap 20,12 de vida; i foren judicats los morts  per les coses que estaven escrites en los  
Ap 21,2  ataviada com una esposa adornada  per a son espòs. 3 I oiguí una gran veu  
Ap 21,9 mostraré l’esposa que té l’Anyell  per espòs. 10 I em portà en esperit a una  
Ap 21,15 ab mi tenia una mida de canya d’or  per a amidar la ciutat, i les portes, i la 
Ap 22,2  mes; i les fulles dels arbres són  per a curació de les nacions. 3 I no hi  
Ap 22,6 dels sants profetes envià son àngel  per a mostrar a sos servos les coses que  
Ap 22,8  de l’àngel que me les mostrava  per a adorar-lo, 9 i em digué: –Guarda  
Ap 22,12  prompte, i mon gallardó va ab mi,  per a recompensar a cada u segons ses  
Ap 22,14 vestidures en la sang de l’Anyell,  per a què tinguen part en l’arbre de la  
Ap 22,14  en l’arbre de la vida, i éntrien  per les portes en la ciutat. 15 Perquè  
Ap 22,16  16 »Jo, Jesús, he enviat mon àngel  per a donar-vos testimoni d’aquestes  
Mt 5,23  serà reo del foc de l’infern. 23  »Per lo tant, quan vages a oferir lo teu  
Mt 6,25  servir a Déu i a les riqueses. 25  »Per lo tant vos dic: No us afaneu per la  
Mt 7,16  i per dins són llops robadors. 16  Per sos fruits los coneixereu. ¿Se cullen, 
Mt 8,17  a tots los que estaven malalts. 17  Per a què es complís lo que fou dit per lo 
Mt 9,4  Jesús vegés sos pensaments, digué:  –Per què pensau mal en vostre cor? 5 Quina 
Mt 9,6  o dir: “Alça’t i camina”? 6  Per a què sapiau, doncs, que el Fill de l’ 
Mt 9,14  deixebles de Joan i li digueren:  –Per què nosaltres i los fariseus dejunam  
Mt 9,15  no dejunen? 15 I Jesús los digué:  –¿Per ventura poden estar afligits los  
Mt 9,34  34 Emperò los fariseus deien:  –Per virtut del príncep dels dimonis,  
Mt 10,29 llançar cos i ànima a l’infern. 29  ¿Per ventura no es venen dos aucells per  
Mt 11,22 i cilici, s’haurien arrepentit. 22  Per lo tant, jo us dic que hi haurà menos  
Mt 11,24 permanescut fins al dia d’avui. 24  Per lo tant, vos dic que en lo dia del  
Mt 12,17 els manà que no el descobrissen. 17  Per a què es complís lo que fou dit per lo 
Mt 12,27  de qui los llancen vostres fills?  Per això ells seran vostres jutges. 28  
Mt 12,31 que no arreplega ab mi, escampa. 31  »Per lo tant vos dic: qualsevol pecat i  
Mt 13,10  los deixebles, li digueren:  –Per què els parlau ab paràboles? 11 Ell  
Mt 13,13  fins allò que té se li prendrà. 13  Per això els parlo jo ab paràboles, perquè 
Mt 13,35  els parlava mai sens paràboles. 35  Per a què es complís lo que havia dit lo  
Mt 13,52  digueren: –Sí. 52 I ell anyadí:  –Per això, qualsevol escriba instruït en  
Mt 13,55  tal sabiduria i tals miracles? 55  ¿Per ventura no és aquest lo fill del  
Mt 14,31 agafà i li digué: –Home de poca fe!  Per què has dubtat? 32 I tan prest com  
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Mt 15,2  i fariseus de Jerusalem, dient: 2  –Per què tos deixebles traspassen la  
Mt 17,19  llançar? 19 Jesús los digué:  –Per causa de vostra incredulitat. Puix jo 
Mt 18,8  l’home per qui ve l’escàndol! 8  Per lo tant, si ta mà o ton peu t’  
Mt 18,15 es pèrdia un d’aquestos petits. 15  »Per lo tant, si ton germà pecàs contra de 
Mt 18,23 sinó fins a setanta vegades set. 23  »Per això lo Regne del cel és semblant a  
Mt 19,6  que ja no són dues, sinó una carn.  Per lo tant, lo que Déu juntà, no ho  
Mt 19,7  l’home. 7 I ells replicaren:  –Per què, doncs, manà Moisès donar carta  
Mt 19,17  la vida eterna? 17 Ell li digué:  –Per què em dius bo? No hi ha sinó un que  
Mt 19,26 26 I mirant-los Jesús, los digué:  –Per a los homes això és impossible, mes  
Mt 20,6 estaven sense fer res, i los digué:  »–Per què us estau aquí tot lo dia  
Mt 20,16 ¿És ton ull mal perquè jo só bo? 16  »Per lo tant, los darrers seran primers, i 
Mt 21,19  -hi més que fulles, li digué:  –Per mai més nasca fruit de tu. I al punt  
Mt 21,43  meravellosa a nostres ulls”? 43  »Per lo tant, vos dic que us serà llevat  
Mt 22,18  la malícia d’ells, digué:  –Per què em tentau, hipòcrites? 19 Mostrau 
Mt 23,14  devorau les cases de les viudes.  Per això sofrireu un judici més rigorós!  
Mt 24,15  i aleshores vindrà lo fi. 15  »Per lo tant, quan vejau que l’abominació 
Mt 24,26  25 Mirau que vos ho he predit. 26  Per lo tant, si us diguessen: “Veus aquí  
Mt 24,44  i no deixaria minar sa casa. 44  Per lo tant, estau vosaltres a punt també, 
Mt 26,10  comprenent-ho Jesús, los digué:  –Per què molestau aquesta dona? Puix ha  
Mt 26,33  33 Respongué Pere i li digué:  –Per més que tots s’escandalísien en vós, 
Mt 26,53  coltell, a coltell moriran. 53  ¿Per ventura penses que no puc pregar a  
Mt 27,8  per a enterrar als forasters. 8  Per qual raó aquell camp és anomenat fins  
Mc 2,8  d’aqueixa manera, los diu:  –Per què pensau així dintre de vostres  
Mc 2,10  ’t, pren ton llit i camina”? 10  Per a què, doncs, sapiau que el Fill de l’ 
Mc 2,16  i pecadors, deien a sos deixebles:  –Per què vostre mestre menja i beu ab los  
Mc 2,18  dejunar, vénen a ell i li diuen:  –Per què els deixebles de Joan i els dels  
Mc 2,19  no dejunen? 19 I Jesús los digué:  –¿Per ventura los fills de les bodes poden 
Mc 4,21  i altre a cent. 21 I els deia:  –¿Per ventura se porta una candela per a  
Mc 4,40  una gran bonança. 40 I els digué:  –Per què estau tan temerosos? Què? No  
Mc 5,39  39 I havent entrat, los digué:  –Per a què feu aqueix brogit i estau  
Mc 7,5  i els escribes li preguntaven:  –Per què tos deixebles no van conforme a  
Mc 7,29  dels fills. 29 Aleshores li digué:  –Per això que tu has dit, vés, que el  
Mc 8,12  en son interior, los digué:  –Per què esta generació demana senyal? En  
Mc 9,27  deixebles li preguntaren a soles:  –Per què nosaltres no el poguérem llançar? 
Mc 10,5  5 I Jesús los respongué i digué:  –Per causa de la duresa de vostre cor vos  
Mc 10,7  mascle i femella los crià Déu. 7  Per això deixarà l’home a son pare i a sa 
Mc 10,18  vida eterna? 18 I Jesús li digué:  –Per què em dius bo? Ningú és bo, sinó Déu 
Mc 10,27 Llavors, mirant-los Jesús, digué:  –Per als homes cosa impossible és, mes no  
Mc 11,5  estaven allí los deien: –Què feu?  Per què desfermau lo pollí? 6 Ells los  
Mc 11,14  figues. 14 I responent, li digué:  –Per mai més méngia ningú fruit de tu. I  
Mc 11,24  lo que diu, tot li serà fet. 24  Per lo tant, vos dic que totes les coses  
Mc 11,31  –Si diem que del cel, nos dirà:  “Per què no el creguéreu?” 32 Si diem  
Mc 12,11  fou feta cap de cantonada. 11  Per lo Senyor ha estat fet això, i és cosa 
Mc 12,15  la malícia d’ells, los digué:  –Per què em tentau? Portau-me aquí un  
Lc 1,78 poble en remissió de sos pecats. 78  Per les entranyes de misericòrdia de  
Lc 2,49  estat buscant. 49 I los respongué:  –Per a què em buscàveu? No sabíeu que jo  
Lc 4,7 m’ha donat i ho dono a qui vull. 7  Per lo tant, si postrat m’adorasses, tots 
Lc 5,Tit  paralític. Vocació de sant Mateu.  Per què no dejunaven los deixebles de  
Lc 5,24  o dir: “Alça’t i camina”? 24  Per a què sapiau, doncs, que el Fill de l’ 
Lc 5,30  d’ells i deien a sos deixebles:  –Per què menjau i beveu ab los publicans i 
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Lc 5,33  pecadors. 33 I ells li digueren:  –Per què los deixebles de Joan dejunen  
Lc 5,34  i beuen? 34 Als quals ell digué:  –¿Per ventura podeu fer que els amics de  
Lc 6,2 2 I alguns dels fariseus los deien:  –Per què feu lo que no és lícit en  
Lc 6,39  39 I els deia també un símil:  –¿Per ventura un cego podrà guiar a altre  
Lc 6,46  del cor parla la boca. 46  »Per què, doncs, me cridau: “Senyor,  
Lc 7,7  de que vós entreu en ma casa. 7  Per lo que ni jo m’he considerat digne d’ 
Lc 7,47  ha ungit mos peus ab ungüent. 47  Per lo tant te dic que li són perdonats  
Lc 11,15  15 Emperò alguns d’ells deien:  –Per virtut de Beelzebub, príncep dels  
Lc 11,19  per virtut de qui los llancen?  Per això ells seran vostres jutges. 20  
Lc 11,38  a pensar i a dir dintre de si:  «Per què no s’haurà rentat antes de  
Lc 11,49  edificau sos sepulcres. 49  »Per això digué també la sabiduria de Déu: 
Lc 11,50  uns i en perseguiran a altres.” 50  Per a què a esta raça se li demània la  
Lc 12,22  Déu. 22 I digué a sos deixebles:  –Per lo tant vos dic: No aneu afanats per  
Lc 12,31  que teniu necessitat d’elles. 31  Per lo tant, buscau primerament lo Regne  
Lc 13,7  no n’hi trobo. Talla-la, doncs.  Per què ha d’ocupar encara la terra? 8  
Lc 14,33  demanant-li tractats de pau. 33  »Per lo tant, qualsevol de vosaltres que  
Lc 15,10  la dracma que havia perdut.” 10  »Per lo tant, vos dic que hi haurà goig  
Lc 17,9  després menjaràs i beuràs tu.” 9  ¿Per ventura l’amo li ha d’estar agraït  
Lc 17,17  17 I respongué Jesús i digué:  –¿Per ventura no són deu los que quedaren  
Lc 18,19  vida eterna? 19 I Jesús li digué:  –Per a què em dius bo? Ningú és bo, sinó  
Lc 19,31  me’l. 31 I si algú vos preguntàs:  “Per què el desfermau?”, li respondreu  
Lc 19,33  los digueren los amos d’ell:  –Per què desfermau lo pollí? 34 I ells  
Lc 19,34  lo pollí? 34 I ells digueren:  –Per què el Senyor l’ha menester. 35 I lo 
Lc 20,23  coneixent sa mala fe, los digué:  –Per què em tentau? 24 Mostrau-me un  
Lc 22,46  de la tristesa. 46 I els digué:  –Per què dormiu? Alçau-vos i orau a fi  
Lc 24,5  a terra, ells les digueren:  –Per què buscau entre els morts al que  
Lc 24,17  entre vosaltres en lo camí?  Per a què estau tristos? 18 Un d’ells,  
Lc 24,38  algun esperit. 38 I els digué:  –Per què estau torbats, i per què alçau  
Jn 1,3  2 Ell era en lo principi ab Déu. 3  Per ell foren fetes totes les coses, i  
Jn 1,25  25 i li preguntaren i li digueren:  –Per què, doncs, bateges tu si no ets ni  
Jn 1,46  de Josep. 46 I Natanael li digué:  –¿Per ventura pot eixir alguna cosa bona  
Jn 4,27  li digué: “Què li preguntau?”, o:  “Per què parlau ab ella?” 28 La dona,  
Jn 5,18  està obrant, i jo també obro. 18  Per lo que los jueus cercaven molt més com 
Jn 6,65  l’havia d’entregar. 65 I deia:  –Per això jo us he dit que ningú pot venir 
Jn 6,67  comitiva i ja no anaven ab ell. 67  Per lo que Jesús digué als Dotze: –I  
Jn 7,19  i en ell no hi ha injustícia. 19  ¿Per ventura Moisès no us donà la Llei, i  
Jn 7,20  ningú de vosaltres l’observa? 20  Per què anau, doncs, cercant com matar-  
Jn 7,22  obra i tots vos ne meravellau. 22  Per això vos donà Moisès la circumcisió  
Jn 7,26  públicament i no li diuen res.  ¿Per ventura los senadors han conegut de  
Jn 7,40  no estava encara glorificat. 40  Per això molts del poble, a l’oir d’ell  
Jn 7,41  altres. Emperò alguns replicaven:  –¿Per ventura lo Cristo ha de venir de  
Jn 7,45  i als fariseus i els digueren:  –Per què no l’haveu portat? 46 Los  
Jn 7,51  i era un d’ells, los digué: 51  –¿Per ventura nostra Llei condemna a ningú 
Jn 8,24  món, jo no só d’aquest món. 24  Per això us he dit que morireu en vostres  
Jn 8,28  que deia que Déu era son Pare. 28  Per lo tant, Jesús los digué: –Quan haureu 
Jn 8,43  sinó que ell m’ha enviat. 43  Per què, doncs, no enteneu lo meu  
Jn 8,47  Déu, escolta les paraules de Déu.  Per això vosaltres no les escoltau, perquè 
Jn 9,8 doncs, se rentà i tornà ab vista. 8  Per lo que los veïns i els que antes l’  
Jn 9,16  als ulls, me rentí i hi veig. 16  Per lo que deien alguns dels fariseus:  
Jn 9,23  reconegués a Jesús per Cristo. 23  Per això sos pares digueren: «Ja que té l’ 
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Jn 9,39  -se, l’adorà. 39 I Jesús digué:  –Per a exercir judici he vingut a est món, 
Jn 10,17  un sol ramat i un sol pastor. 17  »Per això mon Pare m’ama, perquè jo dono  
Jn 10,21  d’un que està posseït del dimoni.  ¿Per ventura lo dimoni pot obrir los ulls  
Jn 11,54  sinó com poder-lo fer morir. 54  Per lo que Jesús ja no anava públicament  
Jn 11,56 se deien uns a altres: –Què pensau?  Per què no ha vingut a la festa? 57 I els  
Jn 12,5  qui l’havia d’entregar, digué: 5  –Per què no s’ha vengut est ungüent per  
Jn 12,10  ressuscitat d’entre los morts. 10  Per això los prínceps dels sacerdots  
Jn 12,18  morts, donava testimoni d’ell. 18  Per això isqué la turba a rebre-lo, per  
Jn 12,39  del Senyor ha estat revelat?» 39  Per això no podien creure, perquè Isaïes  
Jn 13,31  isqué fora, i era ja de nit. 31  Per això, després d’haver-se’n anat  
Jn 16,15  15 Tot lo que té lo Pare és meu.  Per això he dit que rebrà del meu i vos ho 
Jn 18,9  a mi, deixau anar aquestos. 9  Per a què es complís la paraula que havia  
Jn 18,21  i en secret no he dit res. 21  Per què em preguntes? Pregunta als que han 
Jn 18,32 és permès donar la mort a ningú. 32  Per a què es complís la paraula que Jesús  
Jn 18,37  –Tu ho dius, que jo só rei.  Per això jo he nat, i per això he vingut  
Jn 19,10  Jesús no li tornà resposta. 10  Per lo que Pilat li diu: –A mi no em  
Jn 19,11  mi si no et fos donat de l’alt.  Per lo que aquell que m’ha entregat a tu  
Jn 19,24 tirem a sort per veure de qui serà.  Per a què es complís l’Escriptura, que  
Ac 2,26  per a què jo no sia remogut. 26  Per això s’alegra mon cor i es regositja  
Ac 4,25  pare David, ton servo, digueres:  »“Per què bramaren les gents i els pobles  
Ac 5,4  -lo, lo tenies en ton poder?  Per què, doncs, posares semblant cosa en  
Ac 5,9  per tant. 9 Llavors Pere li digué:  –Per què us haveu concertat per a tentar a 
Ac 6,2  en lo ministeri de cada dia. 2  Per lo tant, los Dotze, convocant la  
Ac 7,42  dels Profetes: “Oh casa d’Israel!  ¿Per ventura no m’oferires víctimes i  
Ac 11,3  eren de la circumcisió, 3 dient:  –Per què entrares en casa de gents  
Ac 13,40  justificat tot aquell que creu. 40  Per consegüent, feu que no vinga sobre  
Ac 15,19  té Déu conegudes ses obres.” 19  »Per lo que judico que no s’incomòdia als 
Ac 15,24 i en Síria, i en Cilícia, salut. 24  Per quant havem oït que alguns que han  
Ac 16,11 què els predicàssem l’evangeli. 11  Per lo que, embarcant-nos en Tròada,  
Ac 19,27  que no són déus los fets de mà. 27  Per lo qual no solament perillam de que  
Ac 20,26 Déu, no veureu més la meva cara. 26  Per lo tant jo us protesto en aquest dia  
Ac 20,31  -se’n deixebles tras de si. 31  Per lo tant, vetllau i teniu present que  
Ac 24,21  en alta veu estant enmig d’ells:  “Per la resurrecció dels morts só jo  
Ac 24,25 de venir, espantat Fèlix, li digué:  –Per ara retira’t, que quan sia ocasió jo 
Ac 25,5  quant antes partiria per allí. 5  Per lo tant, digué: –Que vinguen los  
Ac 25,26  cosa certa que escriure al senyor.  Per lo qual vos l’he presentat, i  
Ac 26,7  servint a Déu de nit i de dia.  Per aquesta esperança, oh rei, só jo  
Ac 26,19  per la fe que és en mi. 19  »Per lo qual, oh rei Agripa, jo no vaig  
Ac 26,21  obres dignes d’arrepentiment. 21  Per aquestes causes, estant jo en lo  
Ac 26,28  28 Llavors Agripa digué a Pau:  –Per poc me persuadeixes a fer-me  
Ac 27,25 de tots los que naveguen ab tu.” 25  Per lo qual, barons, teniu bon ànimo,  
Ac 27,34  i en dejú, sens haver pres res. 34  Per lo tant, per lo bé de vostra salut,  
Ac 28,20  de cosa alguna als de ma nació. 20  Per això, doncs, vos he cridat, per a  
Rm 1,19 la veritat de Déu en injustícia. 19  Per això que lo que es pot conèixer de Déu 
Rm 1,24 i de quadrúpedos, i de serpents. 24  Per lo que Déu los abandonà també a la  
Rm 1,26  per tots los sigles. Amén. 26  Per això Déu los entregà a passions  
Rm 2,1  de l’esperit i de la voluntat. 1  Per lo qual no tens excusa, tu home, sies  
Rm 3,27 doncs, ta jactància? Queda exclosa.  Per quina llei? De les obres? No, sinó per 
Rm 4,16  ha Llei, tampoc hi ha violació. 16  Per lo tant, és per la fe, a fi de que per 
Rm 5,12  havem rebut la reconciliació. 12  Per lo tant, així com per un home entrà lo 
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Rm 5,18  i del do, i de la justícia.) 18  Per això, així com per lo pecat d’un  
Rm 6,4  havem estat batejats en sa mort? 4  Per lo tant, som sepultats ab ell en mort  
Rm 8,12 Esperit que habita en vosaltres. 12  Per lo tant, germans, nosaltres som  
Rm 8,38  per medi d’aquell que ens amà. 38  Per lo qual estic cert que ni mort, ni  
Rm 9,17  Perquè diu l’Escriptura a Faraó:  «Per això mateix t’he elevat, per a  
Rm 9,18  mon nom per tota la terra.» 18  Per conseqüent, ell usa de misericòrdia ab 
Rm 9,20  qui ets tu per a replicar a Déu?  ¿Per ventura dirà un vas de fang al que l’ 
Rm 9,20  un vas de fang al que l’ha fet:  «Per què em feres així?» 21 O no té  
Rm 9,32  arribat a la llei de justícia. 32  Per què? No la buscaren per la fe, sinó  
Rm 10,Tit la Llei s’alcança la justificació.  Per això és predicada en tot lo món. Los  
Rm 10,3  de Déu, mes no segons ciència. 3  Per quant, ignorant la justícia de Déu i  
Rm 10,19  confins del món. 19 Mes pregunto:  ¿Per ventura Israel no ho ha entès? Moisès 
Rm 11,1  d’aquells. 1 Llavors jo dic:  ¿Per ventura Déu ha llançat de si a son  
Rm 12,20 jo recompensaré», diu lo Senyor. 20  Per lo tant, «si ton enemic té fam, dóna- 
Rm 13,2  ha ordenat les que existeixen. 2  Per lo tant, aquell que resisteix a la  
Rm 13,5  ira contra aquell que fa lo mal. 5  Per lo que és necessari que li esteu  
Rm 13,6 també per amor de la consciència. 6  Per aquesta causa, pagau també tributs,  
Rm 13,9  son proïsme ha complert la Llei. 9  Per això: «No adulteraràs, no mataràs, no  
Rm 14,4  tu que judiques al servo d’altre?  Per a son amo està en peus, o cau; emperò  
Rm 14,19  i té l’aprovació dels homes. 19  Per lo que procurem seguir les coses que  
Rm 15,7  Pare de nostre Senyor Jesucrist. 7  Per lo tant, rebeu-vos los uns als  
Rm 15,9  sa misericòrdia, com està escrit:  «Per això jo us confessaré, Senyor, entre  
1Co 1,13  13 ¿Puix, que està Cristo dividit?  ¿Per ventura Pau fou crucificat per a  
1Co 3,21 dels savis, i sap que són vans.» 21  Per lo qual, ningú se gloriï en los homes. 
1Co 4,5  qui em judica és lo Senyor. 5  Per lo que no judiqueu abans de temps,  
1Co 4,16 en Cristo Jesús per l’evangeli. 16  Per consegüent, vos suplico que siau  
1Co 4,17  com també ho só jo de Cristo. 17  Per aquesta causa vos envií a Timoteu, que 
1Co 5,8 estat sacrificat per a nosaltres. 8  Per lo tant, celebrem la festa, no ab  
1Co 5,12  judicar d’aquells que estan fora?  ¿Per ventura no judicau vosaltres dels que 
1Co 5,13  Déu judicarà als que estan fora.  Per lo tant, traeu fora de vostra  
1Co 6,5 menor consideració en la iglésia. 5  Per vostra confusió ho dic. Doncs, ¿que no 
1Co 6,7 lo pledejar vosaltres ab vosaltres.  Per què no sofriu abans l’agravi? Per què 
1Co 6,7  Per què no sofriu abans l’agravi?  Per què no sofriu primer lo dany? 8 Emperò 
1Co 7,8  una manera, i qui d’una altra. 8  Per consegüent, dic als solters i a les  
1Co 8,13  dèbil, pecau contra Cristo. 13  Per lo qual, si la vianda és ocasió d’  
1Co 9,4  a aquells que m’examinen: 4  ¿Per ventura no tenim potestat de menjar i 
1Co 9,8 s’alimenta de la llet del ramat? 8  ¿Per ventura dic jo aquestes coses com a  
1Co 9,9  boç en la boca del bou que bat.»  ¿Per ventura té Déu cuidado dels bous? 10  
1Co 9,17  ai de mi, si jo no evangelisàs! 17  Per lo qual, si ho faç voluntàriament,  
1Co 9,19  de ma potestat en l’evangeli. 19  Per lo qual, essent llibre envers tots, m’ 
1Co 10,12 arribat les darreries del sigle. 12  Per lo tant, lo qui es creu estar de peus, 
1Co 10,14  per a què pugau suportar-la. 14  Per lo qual, caríssims meus, fugiu de la  
1Co 10,22  provocar a gelosia al Senyor?  ¿Per ventura som nosaltres més forts que  
1Co 11,10  sinó la dona per a l’home. 10  Per això la dona deu portar sobre son cap  
1Co 11,27  mort del Senyor fins que vinga. 27  Per lo tant, qualsevol que méngia aquest  
1Co 11,28 del cos i de la sang del Senyor. 28  Per lo tant, examínia’s l’home a si  
1Co 11,30 discerniment del cos del Senyor. 30  Per això hi ha entre vosaltres molts  
1Co 11,33  siam condemnats ab aquest món. 33  Per lo qual, germans meus, quan vos  
1Co 12,3 ídols muts, segons éreu conduïts. 3  Per lo tant, vos faç a saber que ningú que 
1Co 12,29  interpretació de llengües. 29  ¿Per ventura són tots apòstols? ¿Són tots  
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1Co 14,13  per a edificació de la Iglésia. 13  Per lo tant, aquell que pàrlia una llengua 
1Co 14,36  dona lo parlar en la iglésia. 36  ¿Per ventura la paraula de Déu isqué de  
1Co 14,39  que no conega, no serà conegut. 39  Per lo tant, germans, cobdiciau lo  
1Co 15,11  la gràcia de Déu que era ab mi. 11  Per lo tant, sia jo, sien ells, així  
1Co 15,29  ningun modo ressusciten los morts?  ¿Per què es bategen, doncs, per als morts? 
1Co 16,11  l’obra del Senyor així com jo. 11  Per lo tant, no el despreciï ningú, ans bé 
2Co 2,8  se pèrdia consumit de tristesa. 8  Per lo que vos prec que confirmeu vostra  
2Co 2,16  salven i en los que es perden. 16  Per a uns som realment olor de mort per a  
2Co 4,1  los béns de l’altra, eterns. 1  Per lo tant, tenint nosaltres aquest  
2Co 4,16  redúndia en glòria de Déu. 16  Per lo que no desmaiam; ans bé, encara que 
2Co 5,Tit agradar a Jesucrist, jutge de tots.  Per ell som reconciliats ab Déu. Los  
2Co 5,6  donat la penyora de l’Esperit. 6  Per això vivim sempre confiats, sabent que 
2Co 5,17  ab tot ara ja no el coneixem. 17  Per lo que si algú està en Cristo, és ja  
2Co 6,17  ells, i ells seran mon poble.» 17  Per lo tant, «eixiu-vos del mig d’ells  
2Co 9,5  d’aquesta gloriació atrevida. 5  Per lo tant, he cregut necessari demanar  
2Co 11,11  en les regions de l’Acaia. 11  Per què? ¿Serà perquè no us amo? Déu ho  
2Co 12,8  jo no m’exaltàs sobre manera. 8  Per lo qual supliquí al Senyor tres  
2Co 12,9  se perfecciona en la flaquesa.»  Per lo tant, de bon grat me gloriaré en  
2Co 12,10  en mi la virtut de Cristo. 10  Per lo qual me complasc en mes flaqueses,  
2Co 12,17  vos he sorprès dolosament. 17  ¿Per ventura m’he jo aprofitat de  
2Co 12,18  a Tito, i ab ell envií un germà.  ¿Per ventura Tito s’és aprofitat de  
2Co 13,10  pregam per vostra perfecció. 10  Per lo tant, vos escric açò estant ausent, 
2Co 13,11  i no per a destrucció. 11  Per lo demés, germans, alegrau-vos, siau 
Ga 3,14  aquell que penja en un arbre.» 14  Per a què la benedicció d’Abraham puga  
Ga 3,19  donació a Abraham per promesa. 19  Per a què, doncs, la Llei? Per causa de  
Ga 3,19  19 Per a què, doncs, la Llei?  Per causa de les transgressions fou posada 
Ga 4,7  Fill, que clama: «‹Abbà›, Pare!» 7  Per lo tant, ja no ets servo, sinó fill. I 
Ga 6,Tit exercici de les virtuts cristianes.  Per a collir és necessari sembrar. La  
Ef 1,15  de la glòria d’ell mateix. 15  Per això, jo també, després d’haver oït  
Ef 2,Tit esperança per la sang de Jesucrist.  Per esta han entrat los gentils en l’  
Ef 2,11  per a què caminàssem en elles. 11  Per lo tant, recordau’s que, essent  
Ef 3,1 per a predicar-los l’evangeli. 1  Per esta causa, jo, Pau, presoner de  
Ef 3,13  segura confiança i accés a Déu. 13  Per lo qual vos demano que no desmaieu en  
Ef 3,14 vosaltres, que és vostra glòria. 14  Per aquesta causa doblo mos genolls al  
Ef 3,16  família del cel i de la terra. 16  Per a què segons les riqueses de sa glòria 
Ef 4,1 qual ha de ser la dels cristians. 1  Per això jo, presoner del Senyor, vos  
Ef 4,8  a la mida del do de Cristo. 8  Per lo qual diu: «Quan pujà en lo alt se  
Ef 4,14  de l’edat madura de Cristo. 14  Per a què no siam ja més infants fluctuant 
Ef 4,25  i en santedat de veritat. 25  Per lo tant, deixant la mentida, «parlau  
Ef 5,14  tot quant se manifesta és llum. 14  Per lo tant diu ell: «Desperta’t, tu que  
Ef 5,17 temps, perquè los dies són mals. 17  Per lo tant, no siau indiscrets, ans bé  
Ef 5,31 cos, de sa carn, i de sos ossos. 31  «Per això deixarà l’home a son pare i a  
Ef 6,13  esperits malignes en los aires. 13  Per lo tant, preneu tota l’armadura de  
Fl 2,1 i alaba a Timoteu i a Epafrodito. 1  Per lo tant, si hi ha alguna consolació en 
Fl 2,9  fins a la mort, i mort de creu. 9  Per lo qual Déu també l’exaltà altament i 
Fl 2,12 Senyor per a glòria de Déu Pare. 12  Per lo tant, caríssims meus, aixís com  
Fl 3,10  que és de Déu per la fe. 10  Per a què puga conèixer a ell i el poder  
Fl 4,1  lo socorro que li havien enviat. 1  Per lo tant, germans meus caríssims i molt 
Fl 4,8  sentiments en Cristo Jesús. 8  Per lo demés, germans, tot lo que és  
Col 1,9  de vostre amor en l’Esperit. 9  Per aqueix motiu, nosaltres també, des del 
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Col 2,16  sobre d’ells en si mateix. 16  Per lo tant, ningú vos judíquia per lo  
Col 2,20  creix en l’aument de Déu. 20  Per consegüent, si sou morts ab Cristo als 
Col 3,5  apareixereu ab ell en glòria. 5  Per lo tant, mortificau vostres membres  
Col 3,6  i avarícia, que és idolatria. 6  Per les quals coses ve la ira de Déu sobre 
1Te 2,13  us cridà a son Regne i glòria. 13  Per això donam també sens cessar gràcies a 
1Te 2,18 veure vostra cara ab gran desig. 18  Per lo qual volguérem venir a vosaltres,  
1Te 2,19  o nostre goig, o corona de glòria?  ¿Per ventura no sou vosaltres en la  
1Te 3,1  en la fe de Jesucrist. 1  Per lo qual, no podent sofrir més, nos  
1Te 3,5  com ha succeït i sabeu. 5  Per això mateix, no podent jo sofrir més,  
1Te 3,9  estau ferms en lo Senyor. 9  Per lo tant, ¿quina acció de gràcies podem 
1Te 3,13  la tenim envers vosaltres. 13  Per a què confírmia vostres cors sens  
1Te 4,1  fi de la resurrecció dels morts. 1  Per lo demés, germans, vos pregam i us  
1Te 4,18  per a sempre ab lo Senyor. 18  Per lo tant, consolau-vos los uns als  
1Te 5,6 som de la nit ni de les tenebres. 6  Per lo tant, no dormim com altres, ans bé  
1Te 5,11 dormim, viscam juntament ab ell. 11  Per lo tant, consolau’s mútuament i  
2Te 1,11 nostre testimoni) en aquell dia. 11  Per lo que pregam també sens cessar per  
2Te 2,11  de la veritat per a ser salvos. 11  Per això los enviarà Déu iŀlusió d’error, 
2Te 3,1  i la correcció dels dolents. 1  Per lo demés, germans, pregau per  
1Tm 2,7  a ser testimoni en degut temps. 7  Per lo qual jo he estat constituït  
1Tm 2,8  dels gentils en fe i veritat. 8  Per lo tant desitjo que els homes préguien 
2Tm 1,6  i estic cert que en tu també. 6  Per lo qual t’amonesto que avívies la  
2Tm 1,8  i de caritat, i de temperància. 8  Per lo tant, no t’avergonyesques del  
2Tm 1,12  apòstol, i doctor dels gentils. 12  Per qual motiu sofresc jo també aquestes  
2Tm 2,10  paraula de Déu no està lligada. 10  Per consegüent, jo ho sofresc tot per amor 
2Tm 4,8  ma carrera, he guardat la fe. 8  Per lo demés, m’està reservada una corona 
Tt 1,13  13 Aquest testimoni és verdader.  Per lo tant, reprèn-los ab duresa, per a 
Tt 1,15  que s’aparten de la veritat. 15  Per als nets totes les coses són netes;  
Flm 8 estat recreades per tu, oh germà! 8  Per lo qual, encara que jo tinga molta  
Flm 17 de tu en la carn i en lo Senyor? 17  Per lo tant, si em consideres per company, 
He 1,14 enemics per peanya de tos peus»? 14  ¿Per ventura no són tots esperits  
He 2,1 salvador, i pontífice dels homes. 1  Per lo tant és necessari que observem més  
He 2,11  són santificats, tots són d’un.  Per qual causa no s’avergonyí d’  
He 2,17  prengué la progènie d’Abraham. 17  Per lo que fou necessari que en totes les  
He 3,1  com los hebreus incrèduls. 1  Per lo qual, germans sants, que sou  
He 3,7  de l’esperança fins al fi. 7  Per lo qual, com diu l’Esperit Sant: «Si  
He 3,10  10 per espai de quaranta anys.  Per lo qual jo m’indigní contra aquella  
He 4,9  parlat després d’altre dia. 9  Per consegüent, queda un repòs, o  
He 6,1  tenim en l’esperança cristiana. 1  Per lo tant, deixant los rudiments de la  
He 6,17  ells lo terme de tota disputa. 17  Per lo qual Déu, volent mostrar més  
He 10,5  crestats se tràguien los pecats. 5  Per lo qual, a l’entrar en lo món diu:  
He 10,10  per a poder establir lo segon. 10  Per qual voluntat som nosaltres  
He 10,19 és menester oferta per lo pecat. 19  Per lo tant, germans, tenint confiança d’ 
He 10,33  gran combat d’afliccions. 33  Per una part, ab oprobis i tribulacions  
He 11,3  alcançaren testimoni los antics. 3  Per la fe comprenem que foren formats los  
He 11,4  fossen fetes les visibles. 4  Per la fe oferí Abel a Déu un sacrifici  
He 11,5  essent ja mort, encara parla. 5  Per la fe fou trasladat Enoc, per a què no 
He 11,7  remunerador dels que el cerquen. 7  Per la fe, Noè, després d’estar avisat de 
He 11,8  de la justícia que és per fe. 8  Per la fe, quan Abraham fou cridat per  
He 11,9  i partí sens saber a on anava. 9  Per la fe habità en la terra de la  
He 11,11  i fundador de la qual és Déu. 11  Per la fe, també la mateixa Sara, que era  
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He 11,12  fiel aquell que havia promès. 12  Per lo qual d’un sol (i casi com mort)  
He 11,17  els havia aparellat ciutat. 17  Per la fe, Abraham, quan oferí Isaac, fou  
He 11,20 lo rebé també en aquesta figura. 20  Per la fe beneí també a Isaac i a Esaú  
He 11,21  les coses que havien de venir. 21  Per la fe, Jacob, quan estava per morir,  
He 11,22  -se en la punta de sa vara. 22  Per la fe, Josep, quan estava per morir,  
He 11,23  acerca de sos propis ossos. 23  Per la fe, Moisès, quan nasqué, fou  
He 11,24  temor de l’edicte del rei. 24  Per la fe, Moisès, quan fou crescut,  
He 11,27  perquè mirava la recompensa. 27  Per la fe deixà l’Egipte, no tement la  
He 11,28  com si vegés a l’invisible. 28  Per la fe celebrà la Pasqua i el  
He 11,29  que matava als primogènits. 29  Per la fe passaren la Mar Vermella com si  
He 11,30  fer los egipcis, foren anegats. 30  Per la fe caigueren les muralles de Jericó 
He 11,31 rodejades per espai de set dies. 31  Per la fe, Rahab, prostituta, no fou  
He 12,12  per ella han estat exercitats. 12  Per lo qual, «alçau vostres mans caigudes  
He 13,12  són cremats fora del campament. 12  Per lo qual també Jesús, per a santificar  
Jm 1,19  ho sabeu, germans meus caríssims.  Per això sia tot home prompte en oir, però 
Jm 1,21 home no obra la justícia de Déu. 21  Per lo tant, llançant tota immundícia i  
Jm 2,14  que diu que té fe, si no té obres?  ¿Per ventura pot la fe salvar-lo? 15 I  
Jm 2,21  la fe sens les obres és morta? 21  ¿Per ventura Abraham, nostre pare, no fou  
Jm 3,11 meus, no convé que feu tal cosa. 11  ¿Per ventura una font per un mateix canal  
Jm 3,12 canal mana aigua dolça i amarga? 12  ¿Per ventura, germans meus, pot la figuera 
Jm 4,6  6 Emperò ell dóna major gràcia.  Per això diu: «Déu resisteix als superbos  
1Pe 1,13 coses desitgen mirar los àngels. 13  Per lo tant, cenyiu’s los lloms de vostre 
1Pe 2,6  acceptes a Déu en Jesucrist. 6  Per lo qual se troba en l’Escriptura:  
1Pe 3,14  de la justícia, sou benaventurats.  Per lo qual, no temau de son terror ni us  
1Pe 4,4  i en abominables idolatries. 4  Per lo que estranyen molt que vosaltres no 
1Pe 4,7  de totes les coses s’ha acercat.  Per lo tant, siau prudents i vetllau en  
1Pe 5,12  los sigles dels sigles. Amén. 12  Per Silvà, fiel germà vostre, segons tinc  
2Pe 1,10  purificat de sos antics pecats. 10  Per lo tant, germans, siau abans solícits  
2Pe 1,12  Senyor i salvador Jesucrist. 12  Per lo qual no cessaré d’amonestar-vos  
2Pe 2,21 per a ells pitjor que el primer. 21  Per lo qual millor los hauria estat no  
2Pe 3,6  fora de l’aigua i en l’aigua. 6  Per lo qual, lo món d’aquell temps,  
2Pe 3,14 en los quals habita la justícia. 14  Per lo tant, caríssims, esperant aquestes  
1Jn 3,1  lo nom de fills de Déu, i ho siam.  Per això lo món no ens coneix, perquè no  
1Jn 3,8  el diable des del principi pecà.  Per això aparegué lo Fill de Déu, per a  
1Jn 4,Tit  que ens ha donat. 4,Tit Capítol IV  Per la fe i la caritat se discerneixen los 
1Jn 4,17  en Déu permaneix, i Déu en ell. 17  Per això fou perfeccionada la caritat de  
Ap 5,Tit  que poc abans havia estat mort.  Per lo que totes les criatures li  
Ap 7,15  ab la sang de l’Anyell. 15  Per això estan davant del trono de Déu, i  
Ap 12,12 amaren ses vides fins a la mort. 12  Per lo tant, regositjau-vos, oh cels, i  
Ap 17,7  admiració. 7 I em digué l’àngel:  –Per què et meravelles? Jo et diré lo  
Ap 18,8  i no só viuda, ni veuré plors.” 8  Per això en un dia vindran ses plagues,  
Ap 19,18  -vos a la gran cena de Déu. 18  Per a menjar carns de reis, i carns de  
1Co 2,14  14 Mes l’home animal no  percebeix aquelles coses que són de l’  
Rm 8,5  los que són segons l’Esperit,  percebeixen les coses de l’Esperit. 6  
Ac 28,26  comprendreu; i veent, veureu, i no  percibireu. 27 Perquè està encrassat lo  
Mt 21,34  sos criats als pagesos per a què  percibissen los fruits d’ella. 35 Emperò  
Mt 16,26  a l’home lo guanyar tot lo món si  perd sa ànima? O què donarà l’home en  
Mc 8,36  a l’home si guanya tot lo món i  perd sa ànima? 37 O, què donarà en canvi  
Lc 9,25  home lo guanyar tot lo món, si es  perd ell a si mateix i es causa son dany?  
Jm 1,11  seca l’herba, i cau sa flor, i es  perd sa vistosa hermosura, així també lo  
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2Jn 8 vos a vosaltres mateixos, perquè no  perdau lo que haveu obrat, sinó que rebau  
Lc 15,4  i no va en busca de la que es  perdé fins haver-la trobada? 5 I quan la 
Mc 4,38  –Mestre, que no us fa res que ens  perdem? 39 I alçant-se, amenaçà al vent, 
Lc 8,24  dient: –Mestre, mestre, que ens  perdem! I ell, alçant-se, reprengué al  
1Co 1,18  creu és una necedat per als que es  perden; mes per als que es salven, ço és,  
2Co 2,15  que es salven i en los que es  perden. 16 Per a uns som realment olor de  
2Co 4,3  encobert, per a aquells que es  perden està encobert: 4 en los quals lo  
He 6,Tit  los que, molt favorits de Déu,  perden la fe o s’abandonen als vicis.  
Ap 8,Tit  se tornen amargues i les estrelles  perden son resplendor. 1 I quan ell obrí  
Lc 15,8 dona que, tenint deu dracmes, si en  perdés una no encén una candela, i  
Fl 3,17 Siau, germans, imitadors meus, i no  perdeu de vista als que caminen així,  
Mt 10,39  tròbia sa vida, la perdrà; i qui  pèrdia sa vida per amor de mi, la trobarà. 
Mt 16,25  vida, la perdrà. Emperò aquell que  pèrdia sa vida per amor de mi, la trobarà. 
Mt 18,14  Pare que està en lo cel que es  pèrdia un d’aquestos petits. 15 »Per lo  
Mc 8,35  sa vida, la perdrà; emperò el qui  pèrdia sa vida per causa de mi i de l’  
Lc 9,24  salvar sa vida, la perdrà, i qui  pèrdia sa vida per causa de mi, la  
Lc 17,33 salvar sa vida, la perdrà, i qui la  pèrdia, la salvarà. 34 »Vos declaro que en 
Jn 6,12  que han sobrat, a fi de que no es  pèrdia res. 13 Los recolliren, doncs, i  
Jn 6,39  Pare que m’ha enviat: que jo no  pèrdia res de tot lo que m’ha donat, sinó 
Jn 11,50  mòria per lo poble, i no que es  pèrdia tota la nació. 51 Mes ell no ho  
2Co 2,7 consolar-lo; no sia que el tal se  pèrdia consumit de tristesa. 8 Per lo que  
2Pe 3,9  vosaltres, no volent que ningú es  pèrdia, sinó que tots se convertesquen a  
Mt 7,13  i espaiós lo camí que guia a la  perdició, i molts són los que entren per  
Jn 17,12  s’ha perdut, sinó el fill de la  perdició, per a què es cúmplia l’  
Ac 8,20  –Tos diners sien junt ab tu en la  perdició, perquè has judicat que el do de  
Fl 1,28  per a ells és una senyal clara de  perdició, però per a vosaltres ho és de  
Fl 3,19  Cristo, 19 lo fi dels quals és la  perdició, lo Déu dels quals és son ventre  
2Te 1,9  9 Los quals sofriran la pena de  perdició eterna en la presència del Senyor 
2Te 2,3  l’home del pecat, lo fill de  perdició, 4 lo qual s’oposa i s’alça  
1Tm 6,9  sumergeixen als homes en la mort i  perdició. 10 Perquè arrel de tots mals és  
He 10,39 som d’aquells que s’aparten per a  perdició, sinó dels que tenen fe per a  
2Pe 2,1  doctors, que introduiran sectes de  perdició i negaran a aquell Senyor que els 
2Pe 2,1  atraent-se sobre si prompta  perdició. 2 I molts seguiran ses  
2Pe 2,3 quals ja fa temps que no para, i la  perdició d’ells no dorm. 4 I si Déu no  
2Pe 2,12  fets per a ser presa i per a  perdició, blasfemant de les coses que no  
Ap 17,8  i eixirà de l’abisme i anirà a la  perdició; i es meravellaran los habitants  
Ap 17,11 l’octava, i és dels set, i va a la  perdició. 12 I les deu banyes que has vist 
Rm 14,15  camines conforme a la caritat. No  pèrdies, doncs, per raó de ton menjar a  
Mt 18,Tit  pecats. Compassió dels pecadors i  perdó dels enemics. Paràbola dels deu mil  
Mc 3,29  l’Esperit Sant, mai més tindrà  perdó sinó que serà reo de pena eterna. 30 
Lc 12,10  de l’Esperit Sant, no tindrà  perdó. 11 »I quan vos pòrtien a les  
Ac 16,39  39 I vingueren demanant-los  perdó; i traent-los fora, los suplicaven 
Mc 11,Tit  fora del temple. Poder de la fe.  Perdó dels enemics. Confon als prínceps  
Lc 7,47  molt. Puix aquell a qui menos se  perdona, menos ama. 48 I digué a ella:  
Lc 7,49  «Qui és aquest que fins los pecats  perdona?» 50 I digué a la dona: –Ta fe t’ 
Lc 17,3  -lo, i si s’arrepentís,  perdona’l. 4 I si pecàs contra de tu set  
Lc 17,4  -te dient: “Me n’arrepentesc”,  perdona’l. 5 Aleshores los apòstols  
Mt 18,27  aquell criat, lo deixà llibre i li  perdonà lo deute. 28 »Emperò luego que  
Rm 8,32  32 Aquell que ni a son propi Fill  perdonà, sinó que l’entregà per amor de  
Rm 11,21  ans bé tem. 21 Perquè si Déu no  perdonà a les branques naturals, tal  
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Col 3,13 de l’altre; així com lo Senyor vos  perdonà a vosaltres, així també vosaltres. 
2Pe 2,4  d’ells no dorm. 4 I si Déu no  perdonà als àngels que pecaren, sinó que  
2Pe 2,5  per al dia del judici; 5 i no  perdonà al món vell, sinó que preservà a  
Rm 4,7  aquells les maldats dels quals són  perdonades i los pecats dels quals són  
Mt 6,12  nostres deutes així com nosaltres  perdonam a nostres deutors. 13 I no  
Lc 11,4  nostres pecats, així com nosaltres  perdonam a tots los que ens deuen. I no  
Ef 4,32  uns als altres, misericordiosos,  perdonant-vos recíprocament, així com  
Col 2,13  vos vivificà juntament ab ell,  perdonant-vos tots los pecats; 14  
Col 3,13 sofrint-vos los uns als altres, i  perdonant-vos mútuament si algú té  
Mt 9,6  home té potestat sobre la terra de  perdonar pecats –digué aleshores al  
Mt 18,Tit  bon pastor. Sobre la potestat de  perdonar pecats. Compassió dels pecadors i 
Mt 18,21  mon germà contra de mi lo tinc de  perdonar? Fins a set vegades? 22 Jesús li  
Mc 2,Tit  en prova de sa potestat de  perdonar pecats. Crida a l’apostolat a  
Mc 2,7  home parla així? Blasfema. Qui pot  perdonar pecats, sinó Déu solament?» 8  
Mc 2,10  l’home té potestat en la terra de  perdonar pecats –diu al paralític–: 11 »A  
Lc 5,21  aquest que diu blasfèmies? Qui pot  perdonar pecats sinó tan sols Déu?» 22 I  
Lc 5,24  home té potestat sobre la terra de  perdonar pecats –digué al paralític–: »A  
Lc 17,Tit  mal és l’escàndol; que s’han de  perdonar los agravis; que tots som servos  
2Co 1,23 testimoni sobre ma ànima de que per  perdonar-vos no he vingut encara a  
2Co 2,7  que, al contrari, vosaltres deveu  perdonar-lo i consolar-lo; no sia que  
1Jn 1,9  pecats, ell és fiel i just per a  perdonar-nos nostres pecats i per a  
Mt 6,14  als homes sos pecats, també us  perdonarà vostre Pare celestial les  
Mt 6,15  als homes, tampoc vostre Pare vos  perdonarà vostres pecats. 16 »I quan  
Mc 11,26  Pare que està en lo cel tampoc vos  perdonarà vostres pecats. 27 I tornaren  
Rm 11,21 branques naturals, tal vegada no et  perdonarà a tu tampoc. 22 Considera,  
Ac 20,29  assaltaran llops devoradors que no  perdonaran lo ramat. 30 I també d’entre  
2Co 13,2 ausent, que si vinc altra vegada no  perdonaré als que pecaren abans, ni a tots 
He 8,12  fins al més gran. 12 Perquè jo els  perdonaré ses iniquitats i no em recordaré 
Jn 20,23  Sant. 23 Aquells a qui vosaltres  perdonareu los pecats, quedaran perdonats, 
Mt 12,31  contra de l’Esperit no serà  perdonat. 32 I qualsevol que pàrlia contra 
Mt 12,32  contra lo Fill de l’home, serà  perdonat. Emperò aquell que pàrlia contra  
Mt 12,32  contra l’Esperit Sant, no serà  perdonat, ni en aquest sigle, ni en lo  
Lc 12,10  lo Fill de l’home, l’hi serà  perdonat est pecat; emperò aquell que  
Ac 8,22  i prega a Déu per si acàs te serà  perdonat aquest pensament de ton cor. 23  
2Co 2,10  jo li perdono; puix jo si li he  perdonat alguna cosa, per amor de  
Ef 4,32  així com també vos ha  perdonat Déu per Cristo. 5,Tit Capítol V  
Mt 9,2  –Fill, té confiança, que et són  perdonats tos pecats. 3 I luego alguns  
Mt 12,31  qualsevol pecat i blasfèmia seran  perdonats als homes, mes lo blasfemar  
Mc 2,5 paralític: –Fill, tos pecats te són  perdonats. 6 I estaven allí sentats alguns 
Mc 3,28  que als fills dels homes los seran  perdonats tots los pecats, i les  
Lc 5,20  vegé la fe d’ells, digué: –Home,  perdonats te són tos pecats. 21 I els  
Lc 6,37 sereu condemnats; perdonau, i sereu  perdonats. 38 Donau, i se us donarà; bona  
Lc 7,47  47 Per lo tant te dic que li són  perdonats sos molts pecats, perquè amà  
Jn 20,23  perdonareu los pecats, quedaran  perdonats, i aquells a qui vosaltres los  
Ac 10,43  profetes, de que per son nom seran  perdonats de tots sos pecats tots los que  
Jm 5,15  i si estigués en pecats li seran  perdonats. 16 Confessau, doncs, vostres  
1Jn 2,12  perquè vostres pecats vos són  perdonats per son nom. 13 Vos escric a  
Mt 9,5  5 Quina cosa és més fàcil, lo dir:  “Perdonats te són tos pecats”, o dir:  
Mc 2,9 Què és més fàcil, dir al paralític:  “Perdonats te són tos pecats”, o dir-li: 
Lc 5,23  cor? 23 Què és més fàcil, dir:  “Perdonats te són tos pecats”, o dir:  
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Lc 7,48  menos ama. 48 I digué a ella:  –Perdonats te són tos pecats. 49 I los que 
Mt 6,12  dia, donau-nos-lo avui. 12 I  perdonau nostres deutes així com nosaltres 
Mt 6,14  -nos de mal. Amén. 14 »Perquè si  perdonau als homes sos pecats, també us  
Mt 6,15  vostres culpes. 15 Emperò, si no  perdonau als homes, tampoc vostre Pare vos 
Mc 11,25  teniu alguna cosa contra d’algú,  perdonau-lo, a fi de que vostre Pare que 
Mc 11,26  pecats. 26 Perquè si vosaltres no  perdonau, vostre Pare que està en lo cel  
Lc 6,37  condemneu, i no sereu condemnats;  perdonau, i sereu perdonats. 38 Donau, i  
Lc 11,4  avui lo nostre pa de cada dia. 4 I  perdonau-nos nostres pecats, així com  
Lc 23,34  34 Emperò Jesús deia: –Pare,  perdonau-los, perquè no saben lo que  
2Co 2,10  coses. 10 Aquell a qui vosaltres  perdonau alguna cosa, també jo li perdono; 
2Co 12,13  us vaig ésser de ninguna càrrega?  Perdonau-me est agravi. 14 Veus aquí,  
Mt 18,32  li digué: »–O criat pervers! Jo et  perdoní tot lo deute perquè m’ho  
Mc 11,25  vostre Pare que està en lo cel vos  perdónia també vostres pecats. 26 Perquè  
Mc 4,12  alguna vegada i se’ls  perdónien sos pecats.» 13 I els digué: –No 
1Co 7,28 tribulació en la carn, emperò jo us  perdono. 29 I lo que jo us dic, germans,  
2Co 2,10  perdonau alguna cosa, també jo li  perdono; puix jo si li he perdonat alguna  
Mt 10,39  de mi. 39 Qui tròbia sa vida, la  perdrà; i qui pèrdia sa vida per amor de  
Mt 10,42 deixeble, vos dic en veritat que no  perdrà son gallardó. 11,Tit Capítol XI  
Mt 16,25 aquell que vulga salvar sa vida, la  perdrà. Emperò aquell que pèrdia sa vida  
Mt 24,29  s’obscurirà lo sol, i la lluna  perdrà son resplendor, i les estrelles  
Mc 8,35  el qui vulla salvar sa vida, la  perdrà; emperò el qui pèrdia sa vida per  
Mc 9,40  Cristo, en veritat vos dic que no  perdrà son gallardó. 41 »I quisvulla que  
Lc 9,24  el qui vulla salvar sa vida, la  perdrà, i qui pèrdia sa vida per causa de  
Lc 17,33  que procúria salvar sa vida, la  perdrà, i qui la pèrdia, la salvarà. 34  
Lc 21,18  ni un cabell de vostre cap se  perdrà. 19 I ab vostra paciència posseireu 
Jn 12,25  Així mateix, lo qui ama sa vida la  perdrà; emperò aquell que avorreix sa vida 
Ac 27,22  que tingau bon ànimo, puix no es  perdrà de vosaltres ninguna persona,  
Ac 27,34  vos prego que mengeu, puix no es  perdrà ni un sol cabell del cap de ningú  
1Co 8,11  als ídols? 11 ¿I per ta ciència se  perdrà lo germà dèbil, per a qui morí  
Jn 10,28 jo els dono la vida eterna, i no es  perdran mai, i ningú les arrancarà de mes  
Mt 5,29  fora de tu; perquè més te convé lo  perdre un de tos membres, que no que ton  
Mt 5,30 -la fora de tu; perquè més te val  perdre un de tos membres, que no que ton  
Mt 12,14  consell sobre com lo podrien fer  perdre. 15 I coneixent-ho Jesús, se  
Mc 3,6  d’ell per a veure com lo farien  perdre. Emperò Jesús se retirà ab sos  
Lc 9,56  Lo Fill de l’home no ha vingut a  perdre les ànimes, sinó a salvar-les. I  
Ac 27,32  les amarres del bot i el deixaren  perdre. 33 I quan començà a fer-se de  
Jm 4,12  jutge de la Llei, que pot salvar i  perdre. 13 Emperò, tu, qui ets que  
Lc 13,3 no. Emperò si no us arrepentiu, vos  perdreu tots de la mateixa manera. 4 Així  
1Co 3,15  obra de l’home se crema, sofrirà  pèrdua; mes ell se salvarà, emperò com per 
Fl 3,8  8 I en veritat tot ho tinc per  pèrdua per l’exceŀlència del coneixement  
Lc 15,Tit  l’ovella esgarriada, de la dracma  perduda i del fill pròdig, per a confusió  
Mt 10,6  6 Ans bé anau a les ovelles  perdudes de la casa d’Israel. 7 Anau i  
Mt 15,24 –Jo no só enviat sinó a les ovelles  perdudes de la casa d’Israel. 25 Emperò  
Ac 27,20  d’una borrasca, teníem ja  perdudes totes les esperances de salvar- 
Ap 18,14  substancioses i hermoses estan  perdudes per tu i no les trobaràs mai més. 
Fl 3,7  foren guanys, les he reputades com  pèrdues per Cristo. 8 I en veritat tot ho  
Rm 6,23  emperò la gràcia de Déu és vida  perdurable en Jesucrist Senyor nostre.  
He 6,2  dels morts, i del judici  perdurable. 3 I això farem, si Déu ho  
He 7,16  sinó segons la virtut d’una vida  perdurable. 17 Perquè ell testifica: «Tu  
Mt 18,11  ha vingut a salvar lo que estava  perdut. 12 Què us apar?: si un home  
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Lc 15,4  tenint cent ovelles i havent-ne  perdut una, no deixa les noranta-nou en  
Lc 15,6  trobat l’ovella que se’ns havia  perdut.” 7 »Vos dic que així mateix hi  
Lc 15,9  puix he trobat la dracma que havia  perdut.” 10 »Per lo tant, vos dic que hi  
Lc 15,24 era mort i ha ressuscitat, s’havia  perdut i ha estat trobat. »I començaren a  
Lc 15,32 era mort i ha ressuscitat, s’havia  perdut i ha estat trobat. 16,Tit Capítol  
Lc 19,10  a buscar i salvar lo que estava  perdut. 11 I estant ells oient això,  
Jn 10,20  –Està posseït del dimoni i ha  perdut l’enteniment, per què l’escoltau? 
Jn 17,12  em donàreu, i ningú d’ells s’ha  perdut, sinó el fill de la perdició, per a 
Jn 18,9 paraula que havia dit: «Pare, no he  perdut a ningú dels que vós me donàreu.»  
Ac 26,25  lo judici. 25 I Pau digué: –No he  perdut lo judici, òptimo Festo, ans bé dic 
1Co 14,23  o infiels, ¿no diran que haveu  perdut lo judici? 24 Mes si tots  
Fl 3,8  meu, per amor del qual tot ho he  perdut i ho conto com fems ab tal que  
1Co 15,18  los que dormiren en Cristo són  perduts. 19 Si en aquesta vida solament,  
Mt 4,Tit  a sa predicació. Vocació de  Pere, d’Andreu, de Jaume i de Joan.  
Mt 4,18 a dos germans, Simó, que s’anomena  Pere, i Andreu, son germà, los quals  
Mt 8,Tit  del centurió, a la sogra de sant  Pere, i a molts altres malalts. No vol  
Mt 8,14 I havent arribat Jesús a la casa de  Pere, vegé a sa sogra jaent en lo llit i  
Mt 10,2 aquestos: lo primer, Simó, anomenat  Pere, i Andreu, son germà; 3 Jaume, del  
Mt 14,Tit  pans. Jesús camina i fa que sant  Pere camínia sobre les oles del mar, i  
Mt 14,28  Jo só, no temau. 28 I respongué  Pere dient: –Senyor, si sou vós, manau-  
Mt 14,29 29 I ell li digué: –Vine. I baixant  Pere de la barca, caminava sobre l’aigua  
Mt 15,15  cauen en lo fosso. 15 I responent  Pere, li digué: –Explicau-nos aquesta  
Mt 16,Tit  de sa doctrina. Confessió de sant  Pere. Promeses que li foren fetes. Reprèn  
Mt 16,Tit  fetes. Reprèn lo Senyor a sant  Pere i exhorta a tots a que prenguen la  
Mt 16,16  dieu que só, jo? 16 Respongué Simó  Pere i digué: –Vós sou Cristo, lo Fill de  
Mt 16,18  18 I jo et dic també que tu ets  Pere, i que sobre aquesta pedra edificaré  
Mt 16,22  al tercer dia. 22 I prenent-lo  Pere a part, començà a reconvenir-lo,  
Mt 17,1  de sis dies, Jesús pren ab ell a  Pere, i a Jaume, i a son germà Joan, i se  
Mt 17,4 i Elies parlant ab ell. 4 I prenent  Pere la paraula, digué a Jesús: –Senyor,  
Mt 17,23 arribat a Cafarnaüm, s’acercaren a  Pere los que cobraven lo tribut de les dos 
Mt 17,25  25 –Dels estranys –respongué  Pere. Jesús li digué: –Luego los fills són 
Mt 18,21  estic jo enmig d’ells. 21 Llavors  Pere, acercant-se a ell, digué: –Senyor, 
Mt 19,27  és possible. 27 Llavors, prenent  Pere la paraula, li digué: –Veus aquí  
Mt 26,Tit  Negacions i arrepentiment de sant  Pere. 1 I succeí que, quan Jesús hagué  
Mt 26,33  en la Galilea. 33 Respongué  Pere i li digué: –Per més que tots s’  
Mt 26,35 càntia, me negaràs tres vegades. 35  Pere li digué: –Encara que em sia precís  
Mt 26,37  allà a orar. 37 I prenent ab ell a  Pere i als dos fills del Zebedeu, començà  
Mt 26,40  i els encontrà dormint, i digué a  Pere: –Què? ¿No haveu pogut vetllar una  
Mt 26,58  los escribes i los ancians. 58 I  Pere lo seguia de lluny fins al palàcio  
Mt 26,69  lo qui t’ha ferit? 69 Mentrestant  Pere estava defora en lo pati, i se li  
Mt 26,73  los que estaven allí i digueren a  Pere: –Certament tu també ets un d’ells,  
Mt 26,75  en aquell punt lo gall cantà. 75 I  Pere se recordà de les paraules que li  
Mc 1,Tit  en Galilea. Vocació de sant  Pere i altres deixebles. Jesucrist obra  
Mc 3,16  16 I a Simó li posà lo nom de  Pere; 17 i a Jaume del Zebedeu, i a Joan,  
Mc 5,37  a ningú que el seguís, excepte  Pere, i Jaume, i Joan, germà de Jaume. 38  
Mc 8,Tit  deixebles. Dóna vista a un cego.  Pere lo confessa per Messies. Los revela  
Mc 8,Tit  revela sa passió i mort; reprèn a  Pere i los anima a portar la creu. 1 En  
Mc 8,29  què dieu que só, jo? Respongué  Pere i li digué: –Vós sou lo Cristo. 30 I  
Mc 8,32  deia aquesta plàtica. Llavors  Pere, prenent-lo a part, començà a  
Mc 8,33 mirant a sos deixebles, reprengué a  Pere dient: –Fuig-me d’aquí, Satanàs,  
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Mc 9,1  de sis dies prengué Jesús ab ell a  Pere, i a Jaume, i a Joan, i se’ls ne  
Mc 9,4  conversant ab Jesús. 4 I prenent  Pere la paraula, digué a Jesús: –Mestre,  
Mc 10,28  possibles per a Déu. 28 I començà  Pere a dir-li: –Veus aquí nosaltres ho  
Mc 11,21 arrel. 21 I havent-se’n recordat  Pere, li digué: –Mestre, veus aquí la  
Mc 13,3  al temple, li preguntaven a part  Pere i Jaume i Joan i Andreu: 4 –Dieu-  
Mc 14,Tit presentat a Caifàs. Negació de sant  Pere. 1 I dos dies després era la Pasqua i 
Mc 14,29  de vosaltres en Galilea. 29 I  Pere li diu: –Encara que tots s’  
Mc 14,33  jo ória. 33 I se’n portà ab ell a  Pere, i a Jaume, i a Joan, i començà a  
Mc 14,37  i els trobà dormint, i digué a  Pere: –Simó, dorms? ¿Una hora no has pogut 
Mc 14,54 els escribes, i els ancians. 54 Mes  Pere l’anava seguint des de lluny fins a  
Mc 14,66 criats l’abufetejaven. 66 I estant  Pere a baix en lo pati, arribà una de les  
Mc 14,67 del sumo sacerdot. 67 I quan vegé a  Pere que s’escalfava, li pegà una mirada  
Mc 14,70  poc, los que estaven allí deien a  Pere: –Verdaderament tu ets un d’ells,  
Mc 14,72 lo gall segona vegada. I se recordà  Pere de la paraula que Jesús li havia dit: 
Mc 16,7  anau i dieu a sos deixebles i a  Pere que va davant de vosaltres en  
Lc 4,Tit  esperitada. Cura la sogra de sant  Pere i fa altres miracles. 1 Emperò Jesús, 
Lc 5,Tit  Jesús des de la barca de sant  Pere. Pesca milagrosa. Curació d’un  
Lc 5,8  se n’anaven a fons. 8 I quan Simó  Pere vegé això, se llançà als peus de  
Lc 6,14  Simó, a qui li posà lo sobrenom de  Pere, i Andreu, son germà, Jaume i Joan,  
Lc 8,45 ha tocat? I negant-ho tots, digué  Pere i los que eren ab ell: –Mestre, la  
Lc 8,51  deixà entrar ningú ab ell, sinó a  Pere, i a Jaume, i a Joan, i al pare i a  
Lc 9,Tit  pans i dels peixos. Confessió de  Pere. Transfiguració de Jesús. Cura d’un  
Lc 9,20 qui dieu que só, jo? Respongué Simó  Pere dient: –Lo Cristo de Déu. 21 Llavors  
Lc 9,28  aquestes paraules, prengué ab si a  Pere i a Jaume i a Joan i se’n pujà a una 
Lc 9,32  -se en Jerusalem. 32 Emperò  Pere i los que estaven ab ell se trobaven  
Lc 9,33  I quan s’apartaren d’ell, digué  Pere a Jesús: –Mestre, bo és que ens estem 
Lc 12,41  vindrà lo Fill de l’home. 41 I  Pere li digué: –Senyor, ¿dieu aquesta  
Lc 18,28  és possible per a Déu. 28 I digué  Pere: –Ja veeu que nosaltres ho havem  
Lc 22,Tit  Jesús prediu la negació de sant  Pere. Sa agonia en l’hort. És pres i  
Lc 22,8  sacrificar la pasqua. 8 I envià a  Pere i a Joan, dient-los: –Anau a  
Lc 22,34  34 Mes Jesús li digué: –Te dic,  Pere, que no cantarà avui lo gall sens que 
Lc 22,54  casa del príncep dels sacerdots. I  Pere lo seguia de lluny a lluny. 55 I  
Lc 22,55  estant-se ells al rodador, també  Pere estava entre ells. 56 I havent-lo  
Lc 22,58 li digué: –I tu ets d’aquells. Mes  Pere digué: –Home, no ho só. 59 I passant  
Lc 22,60  puix és galileu també. 60 I digué  Pere: –Home, no sé lo que et dius. I en  
Lc 22,61  61 I girant-se lo Senyor, mirà a  Pere. I Pere se recordà de la paraula que  
Lc 22,61  -se lo Senyor, mirà a Pere. I  Pere se recordà de la paraula que el  
Lc 22,62  negaràs tres vegades.» 62 I eixint  Pere defora, plorà amargament. 63  
Lc 24,12  cregueren. 12 Emperò, alçant-se  Pere, corregué al sepulcre i, abaixant-  
Jn 1,40  a Jesús, era Andreu, germà de Simó  Pere. 41 Lo primer a qui ell trobà fou son 
Jn 1,42  seràs apellidat Cefas, que vol dir  Pere. 43 A l’endemà, Jesús determinà anar 
Jn 1,44  de Betsaida, ciutat d’Andreu i de  Pere. 45 Felip, havent trobat a Natanael,  
Jn 6,8  que era Andreu, germà de Simó  Pere, li digué: 9 –Aquí hi ha un minyó que 
Jn 6,68  vos ne voleu anar també? 68 Simó  Pere, doncs, li respongué: –Senyor, a qui  
Jn 13,Tit  la caritat i anuncia la negació de  Pere. 1 Abans de la festa de la Pasqua,  
Jn 13,6  cenyida. 6 Arribà, doncs, a Simó  Pere, i Pere li diu: –Senyor, vós rentar- 
Jn 13,6  6 Arribà, doncs, a Simó Pere, i  Pere li diu: –Senyor, vós rentar-me a mi 
Jn 13,8  ara, i ho sabràs després. 8  Pere li diu: –Jamai me rentareu vós los  
Jn 13,9  tindràs part ab mi. 9 Li diu Simó  Pere: –Senyor, no solament mos peus, sinó  
Jn 13,24  en lo seno de Jesús. 24 I Simó  Pere li féu senya, dient-li: –Qui és  
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Jn 13,36  amor los uns als altres. 36 Simó  Pere li digué: –Senyor, a on anau vós?  
Jn 13,37 me ara, mes me seguiràs després. 37  Pere li digué: –Senyor, per què no vos puc 
Jn 18,Tit  Malcos, ferit. Fugen los apòstols.  Pere nega a Jesús. Interrogatori que li  
Jn 18,10  vós me donàreu.» 10 Llavors Simó  Pere, que tenia una espasa, la desembeinà  
Jn 18,11  Malcos. 11 I Jesús digué a  Pere: –Torna l’espasa a la baina. Lo  
Jn 18,15  15 Anaven seguint a Jesús, Simó  Pere i altre deixeble; i est deixeble era  
Jn 18,16  en la casa del pontífice. 16 I  Pere estava fora, en la porta. Llavors l’ 
Jn 18,16  i parlà a la portera, i introduí a  Pere. 17 Doncs, la sirventa que guardava  
Jn 18,17  que guardava la porta digué a  Pere: –No ets tu també dels deixebles d’  
Jn 18,18  perquè feia fred, i s’escalfaven.  Pere igualment estava en peu, escalfant- 
Jn 18,25  al pontífice Caifàs. 25 I Simó  Pere estava dret, escalfant-se. Digueren 
Jn 18,26  pontífice, parent d’aquell a qui  Pere havia tallat l’orella: –Puix que no  
Jn 18,27  vist jo en l’hort ab ell? 27 Negà  Pere altra vegada, i al punt cantà lo  
Jn 20,2  2 I corregué, i vingué a Simó  Pere i a aquell altre deixeble amat de  
Jn 20,3  a on l’han posat. 3 Isqué, doncs,  Pere i també aquell altre deixeble i  
Jn 20,4 deixeble corregué més de pressa que  Pere i vingué primer al sepulcre. 5 I  
Jn 20,6  mes no entrà dins. 6 Llavors Simó  Pere, que venia seguint-lo, entrà en lo  
Jn 21,Tit  Pesca milagrosa. Amor de sant  Pere. Jesús li encomana apasturar ses  
Jn 21,2  esta manera: 2 Estaven junts Simó  Pere i Tomàs, anomenat Dídimo, i Natanael, 
Jn 21,3  de sos deixebles. 3 Los diu Simó  Pere: –Me’n vaig a pescar. Li responen  
Jn 21,7  aquell a qui Jesús amava, digué a  Pere: –És lo Senyor. I Simó Pere, a penes  
Jn 21,7 digué a Pere: –És lo Senyor. I Simó  Pere, a penes oigué que era lo Senyor, se  
Jn 21,11  dels que haveu agafat ara. 11 Simó  Pere pujà i tragué en terra lo filat ple  
Jn 21,15  doncs, de dinar, Jesús diu a Simó  Pere: –Simó, fill de Joan, m’ames tu més  
Jn 21,17  –Simó, fill de Joan, m’ames?  Pere se contristà de que per tercera  
Jn 21,20  –Segueix-me. 20 Havent-se  Pere girat, vegé venir detràs seu al  
Jn 21,21 qui és lo qui vos farà traïció?» 21  Pere, doncs, havent-lo vist, digué a  
Ac 1,13  a una habitació alta, a on estaven  Pere i Joan, Jaume i Andreu, Felip i  
Ac 1,15  15 En aquells dies, alçant-se  Pere enmig dels germans (i eren los que  
Ac 2,Tit  de llengües. Primer sermó de sant  Pere. Tres mil persones se converteixen.  
Ac 2,14  estan plens de most. 14 Mes  Pere, que estava allí en peu ab los Onze,  
Ac 2,37  se compungiren de cor i digueren a  Pere i als demés apòstols: –Barons  
Ac 2,38  –Barons germans, què farem? 38 I  Pere los digué: –Arrepentiu’s i sia  
Ac 3,Tit  de la iglésia. Segon sermó de sant  Pere. 1 I pujaven al temple Pere i Joan a  
Ac 3,1 de sant Pere. 1 I pujaven al temple  Pere i Joan a l’oració de l’hora de  
Ac 3,3 en lo temple. 3 Aquest, com vegés a  Pere i a Joan que anaven a entrar en lo  
Ac 3,4  demanava li donassen almoina. 4 I  Pere, fixant la vista en ell juntament ab  
Ac 3,6  rebre d’ells alguna cosa. 6 I  Pere digué: –No tinc or ni plata, mes lo  
Ac 3,11  a aquell. 11 I tenint per la mà a  Pere i a Joan, vingué apressuradament a  
Ac 3,12  de Salomó. 12 I veent això,  Pere digué al poble: –Barons d’Israel,  
Ac 4,8 haveu vosaltres fet això? 8 Llavors  Pere, ple de l’Esperit Sant, los digué:  
Ac 4,13  nos. 13 I veent ells la firmesa de  Pere i de Joan, i sabent que eren homes  
Ac 4,19  en nom de Jesús. 19 Llavors  Pere i Joan los digueren: –Si és just  
Ac 5,3 la posà als peus dels apòstols. 3 I  Pere digué: –Ananies, per què Satanàs ha  
Ac 5,8 no sabent lo que havia succeït. 8 I  Pere li digué: –Digue’m dona, vengueres  
Ac 5,9  digué: –Sí, per tant. 9 Llavors  Pere li digué: –Per què us haveu concertat 
Ac 5,15 llits i lliteres per a què al venir  Pere almenos sa sombra passàs sobre d’  
Ac 5,29 sang d’aquest home. 29 I responent  Pere i els apòstols, digueren: –És precís  
Ac 8,Tit  en Samària, a on són enviats  Pere i Joan. Pecat comès per Simó lo Mago. 
Ac 8,14  la paraula de Déu, los enviaren a  Pere i a Joan, 15 los quals, així que  
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Ac 8,19  les mans, rèbia l’Esperit Sant. I  Pere li digué: 20 –Tos diners sien junt ab 
Ac 9,Tit Jerusalem i és enviat a Tarso. Sant  Pere cura a Eneas i ressuscita a Tabita. 1 
Ac 9,32  32 I succeí que, visitant  Pere a tothom, arribà als sants que  
Ac 9,34 llit, perquè estava paralític. 34 I  Pere li digué: –Eneas, lo Senyor Jesucrist 
Ac 9,38  de Jope, oint los deixebles que  Pere estava allí, li enviaren dos homes,  
Ac 9,39  detenció anàs a ells. 39 Llavors  Pere s’alçà i anà ab ells. I així que  
Ac 9,40 vestits que els feia Dorcas. 40 Mes  Pere, havent fet eixir a tothom defora, s’ 
Ac 9,40 ’t! I ella obrí los ulls, i veent a  Pere, s’assentà. 41 I ell li donà la mà i 
Ac 9,43  en lo Senyor. 43 I així fou que  Pere permanesqué molts dies en Jope, en  
Ac 10,Tit  anomenat Simó. 10,Tit Capítol X  Pere bateja al centurió Corneli i a vàrios 
Ac 10,5  aquí a un tal Simó, per sobrenom  Pere. 6 Aquest posa en casa d’un cert  
Ac 10,9 i estant ja prop de la ciutat, pujà  Pere a dalt de la casa a fer oració envers 
Ac 10,13  ell una veu que li deia: –Alça’t,  Pere, mata i menja. 14 I digué Pere: –No,  
Ac 10,14 ’t, Pere, mata i menja. 14 I digué  Pere: –No, Senyor, perquè mai he menjat  
Ac 10,17  se’n tornà al cel. 17 I mentres  Pere dubtava entre si què seria aquella  
Ac 10,18  si posava allí Simó, per sobrenom  Pere. 19 I pensant Pere en la visió, li  
Ac 10,19  per sobrenom Pere. 19 I pensant  Pere en la visió, li digué l’Esperit:  
Ac 10,21  jo els he enviat. 21 I baixant  Pere envers los homes, los digué: –Veeu- 
Ac 10,23  casa i que oigués tes paraules. 23  Pere, doncs, fent-los entrar, los  
Ac 10,25  més íntims. 25 I succeí que, quan  Pere estava per a entrar, isqué Corneli a  
Ac 10,26  -se a sos peus, l’adorà. 26 Mes  Pere l’alçà i digué: –Aixeca’t, jo també 
Ac 10,32  cridar a Simó que té per sobrenom  Pere: posa en casa de Simó, lo blanquer,  
Ac 10,34  el Senyor t’ha manat. 34 Llavors  Pere obrí sa boca i digué: –Verdaderament  
Ac 10,44  creguen en ell. 44 Estant encara  Pere dient estes paraules, baixà l’  
Ac 10,45  los quals havien vingut ab  Pere, de que la gràcia de l’Esperit Sant  
Ac 10,47  dir grans coses de Déu. 47 Llavors  Pere respongué: –Pot ningú negar l’aigua  
Ac 11,Tit ells alguns dies. 11,Tit Capítol XI  Pere, reconvingut, dóna raó de sa  
Ac 11,2  rebut la paraula de Déu. 2 I quan  Pere passà a Jerusalem disputaven contra  
Ac 11,4  i menjares ab ells? 4 I  Pere prenent les coses des del principi,  
Ac 11,7  una veu que em deia: »–Alça’t,  Pere, mata i menja. 8 »I diguí: »–No ho  
Ac 11,13  i fes venir a Simó, per sobrenom  Pere, 14 lo qual te dirà paraules per les  
Ac 12,Tit  Jaume. Presó i llibertat de sant  Pere. Mort del rei Herodes. 1 I en aqueix  
Ac 12,3  als jueus, passà a prendre també a  Pere. Llavors eren los dies dels Àzims. 4  
Ac 12,5  després de Pasqua. 5 I mentres que  Pere estava així guardat en la presó, la  
Ac 12,6  aquella mateixa nit estava  Pere dormint entre dos soldats, lligat ab  
Ac 12,7 una llum en aquell lloc, i tocant a  Pere en lo costat, lo despertà i digué:  
Ac 12,11  apartà d’ell l’àngel. 11 Llavors  Pere, tornant en si, digué: –Ara conec  
Ac 12,14  14 I així que conegué la veu de  Pere, de goig no obrí la porta, sinó que  
Ac 12,14  dintre i donà la nova de que  Pere estava a la porta. 15 I ells li  
Ac 12,16  ells li deien: –És son àngel. 16 I  Pere continuà trucant, i havent-li  
Ac 12,18  soldats, sobre què s’havia fet de  Pere. 19 I Herodes, havent-lo fet buscar 
Ac 15,7 d’haver disputat molt, alçant-se  Pere, los digué: –Barons germans,  
Ga 1,18  anys vinguí a Jerusalem a veure a  Pere, i estiguí ab ell quinze dies; 19 mes 
Ga 2,7  de la incircumcisió, així com a  Pere lo de la circumcisió. 8 (Perquè  
Ga 2,8  aquell que obrà eficaçment en  Pere per l’apostolat de la circumcisió,  
1Pe Inc Epístola primera de l’apòstol sant  Pere 1,Tit Capítol I Dóna gràcies a Déu  
1Pe 1,1 redimits ab la sang de Jesucrist. 1  Pere, apòstol de Jesucrist, als estrangers 
2Pe Inc  Epístola segona de l’apòstol sant  Pere 1,Tit Capítol I Los exhorta a que,  
2Pe 1,1  d’aprofitar-se d’ell. 1 Simó  Pere, servo i apòstol de Jesucrist, als  
2Co 8,19  iglésies per a company de nostra  peregrinació ab aquesta gràcia, ministrada 
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1Pe 1,17  viviu en temor lo temps de vostra  peregrinació, 18 sabent que haveu estat  
He 13,9  desencaminar per doctrines vanes i  peregrines, perquè és molt bo fortificar  
He 11,13  -les, i confessant que ells eren  peregrins i hostes sobre la terra. 14  
1Pe 1,7  fe, sent més preciosa que l’or  pereixedor (lo qual és acrisolat ab foc),  
Mt 8,25  dient: –Senyor, salvau-nos que  pereixem. 26 I Jesús los digué: –De què  
2Te 2,10  d’iniquitat en aquells que  pereixen, perquè no reberen l’amor de la  
He 1,11  cels són obra de tes mans; 11 ells  pereixeran, emperò tu permaneixeràs, i  
2Pe 2,12  de les coses que no entenen,  pereixeran totalment en sa corrupció 13 i  
Lc 13,5 si no us arrepentiu, tots vosaltres  pereixereu de la mateixa manera. 6 I els  
He 6,Tit  als vicis. Parla contra la  peresa, i de l’àncora segura que tenim en 
Jn 3,15 fi de que tothom que creu en ell no  peresca, ans bé tinga la vida eterna. 16  
Jn 3,16 fi de que tothom que creu en ell no  peresca, ans bé tinga la vida eterna. 17  
Mt 25,26  senyor, li digué: »–Criat dolent i  peresós, tu sabies que sego allà a on no  
Rm 12,11  per a honrar-vos. 11 No siau  peresosos en vostres obligacions; ans bé  
Tt 1,12  mentiders, males bèsties i ventres  peresosos. 13 Aquest testimoni és  
He 6,12 esperança; 12 per a què no us façau  peresosos, sinó imitadors d’aquells que  
Jud 11  arrebatar de l’error de Balaam i  peresqueren en la sedició de Corè! 12  
Mt 19,Tit  o divorci. Dóna consells sobre la  perfecció. Parla de la dificultat de  
Lc 18,Tit  als infants. Dóna consells de  perfecció. Mostra lo perill de les  
2Co 13,9  forts, i encara pregam per vostra  perfecció. 10 Per lo tant, vos escric açò  
Ef 4,Tit  en la unitat de la Iglésia, la  perfecció de la qual deu cada u procurar  
Ef 4,12  pastors i doctors; 12 per a la  perfecció dels sants, per a l’obra del  
Col 3,14  de caritat, que és lo vincle de la  perfecció. 15 I triúmfia en vostres cors  
He 7,11  l’encontre d’Abraham. 11 I si la  perfecció fos pel sacerdoci levític (puix  
He 7,19  19 perquè la Llei no porta res a  perfecció, sinó que fou introducció a  
He 9,Tit  Llei molt inferior a la dignitat i  perfecció de la sang i sacrifici de l’  
Rm 3,Tit  no destrueix la Llei, sinó que la  perfecciona. 1 Quins ventatges té, doncs,  
2Co 12,9  ma gràcia, perquè la virtut se  perfecciona en la flaquesa.» Per lo tant,  
1Jn 4,17  i Déu en ell. 17 Per això fou  perfeccionada la caritat de Déu ab  
2Co 7,1 tota impuresa de carn i d’esperit,  perfeccionant la santificació en lo temor  
Mt 5,Tit  la Llei, sinó a complir-la i  perfeccionar-la. 1 Veent Jesús aquell  
Fl 1,6  en vosaltres la bona obra, la  perfeccionarà fins al dia de Jesucrist. 7  
He 11,40  que ells sens nosaltres no fossen  perfeccionats. 12,Tit Capítol XII Los  
1Pe 5,10 després que hajau patit un poc, vos  perfecciónia, fortifíquia i consolídia. 11 
Ac 4,Tit  S’aumenten los fiels i viuen ab  perfecta unió. 1 I estant ells parlant al  
Rm 12,2  voluntat de Déu, bona, agradable i  perfecta. 3 Puix, per la gràcia que m’ha  
1Co 1,10  entre vosaltres; ans bé estigau  perfectament units en un mateix esperit i  
1Co 2,6  sabiduria entre aquells que són  perfects; emperò no sabiduria d’aquest  
Mt 5,48  vosaltres perfets, així com és  perfet vostre Pare celestial. 6,Tit  
Mt 19,21  21 Jesús li digué: –Si vols ésser  perfet, vés, ven tot quant tens i dóna-  
Lc 1,17  per a aparellar al Senyor un poble  perfet. 18 I digué Zacaries a l’àngel:  
Lc 6,40  superior al mestre, ans bé serà  perfet qualsevol que sia com lo mestre. 41 
1Co 13,10  10 Emperò quan lo que és  perfet vinga, serà abolit lo que és en  
Ef 4,13 coneixement del Fill de Déu, a baró  perfet, a la mida de l’edat madura de  
Fl 3,12 l’haja alcançada ja, ni que sia jo  perfet; emperò seguesc ma carrera, per  
Col 1,28  per a què pugam presentar tot home  perfet en Cristo Jesús. 29 En lo que  
2Tm 3,17  17 per a què l’home de Déu sia  perfet i estiga previngut per a tota obra  
He 5,9  aprengué obediència. 9 I així fet  perfet, vingué a ser l’autor de salut  
He 7,22 fet fiança d’un testament molt més  perfet. 23 I aquells verdaderament foren  
He 9,11  per un tabernacle més gran i més  perfet, no fet de mà, ço és, no d’esta  
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Jm 1,17  17 Tota dàdiva bona i tot do  perfet és de dalt i descendeix del Pare de 
Jm 3,2  en paraula, aqueix tal és baró  perfet, i capaç també de refrenar tot lo  
1Jn 4,18  té pena, i així lo qui tem no és  perfet en la caritat. 19 Doncs, ameu a  
Mt 21,16 i dels que mamen tragueres alabança  perfeta”? 17 I deixant-los, se n’anà  
Lc 13,32  “Mira que jo llanço dimonis i dono  perfeta salut avui i demà, però al tercer  
Ac 3,16  que és per ell li ha donat aquesta  perfeta salut a vista de tots vosaltres.  
Col 1,Tit  per a ells. Jesucrist és la imatge  perfeta de Déu, lo Senyor de totes les  
Jm 1,Tit  i com la paciència deu ser obra  perfeta. Dels fruits de l’oració.  
Jm 1,4  vejau que la paciència tinga obra  perfeta, perquè siau perfets i cabals,  
Jm 1,25  aquell que contémplia en la llei  perfeta de la llibertat i persevéria en  
Jm 2,22  a ses obres i que es féu  perfeta per les obres? 23 I es complí l’  
1Jn 2,5  de Déu verdaderament està en ell  perfeta; i per això sabem que som en ell.  
1Jn 4,Tit  de Déu i del pròxim, i diu que la  perfeta caritat exclou tot temor. 1  
1Jn 4,12  està en nosaltres, i sa caritat és  perfeta en nosaltres. 13 En això coneixem  
1Jn 4,18  no hi ha temor, emperò la caritat  perfeta llança fora lo temor; perquè lo  
He 6,1  de Cristo, passem a coses més  perfetes, no posant de nou lo fonament d’ 
Ap 3,2 morir, perquè jo no trobo tes obres  perfetes davant de Déu. 3 Recorda’t,  
Mt 5,48  gentils? 48 »Siau, puix, vosaltres  perfets, així com és perfet vostre Pare  
Jn 17,23 vós en mi, per a què ells sien fets  perfets en una mateixa cosa, i per a què  
2Co 13,11 demés, germans, alegrau-vos, siau  perfets, exhortau-vos mútuament, siau d’ 
Fl 3,15  15 I així siam tots los que som  perfets d’un mateix sentiment; i si en  
Col 4,12  en ses oracions, per a què siau  perfets i complerts en tota la voluntat de 
He 5,14 pertany a aquells que són ja barons  perfets, a aquells que per raó del costum  
He 10,1  oferien sens cessar cada any, fer  perfets als que s’acerquen. 2 D’altra  
He 10,14  14 Perquè ab una sola oferta féu  perfets per a sempre als que són  
He 12,23 tots, i als esperits dels justos ja  perfets, 24 i a Jesús, medianer del Nou  
He 13,21  Senyor Jesucrist, 21 vos faça  perfets en tota obra bona, per a fer sa  
Jm 1,4  tinga obra perfeta, perquè siau  perfets i cabals, sens faltar en res. 5 I  
Jn 12,3  casa s’omplí de la fragància del  perfum. 4 Llavors Judes Iscariot, un de  
Ap 5,8  u arpes i copes d’or plenes de  perfums, que són les oracions dels sants.  
Ap 18,13 i de marbre, 13 i de canyella, i de  perfums, i d’ungüents, i encens, i de vi, 
2Tm 4,13  i els llibres, en particular los  pergamins. 14 Alexandri, lo calderer, me  
Ap 1,11  l’Àsia: a Efesi, i a Esmirna, i a  Pèrgamo, i a Tiatira, i a Sardis, i a  
Ap 2,12  escriu a l’àngel de la iglésia de  Pèrgamo: »“Açò diu lo que té l’espasa  
Ac 13,13  i los que eren ab ell vingueren a  Perges de Pamfília. Emperò Joan, separant  
Ac 13,14  14 I ells, passant de llarg en  Perges, vingueren a Antioquia de Pisídia,  
Ac 14,24  anunciat la paraula del Senyor en  Perges, baixaren a Atàlia. 25 I des d’  
Lc 8,23  s’ompliren d’aigua, i estaven en  perill. 24 I acercant-se a ell, lo  
Lc 18,Tit  consells de perfecció. Mostra lo  perill de les riqueses i cura al cego de  
Ac 19,40  ajuntament. 40 Perquè hi ha  perill que ens acúsien de sediciosos per  
Ac 27,21  eixit de Creta i evitar aquest  perill i dany. 22 Emperò ara vos amonesto  
1Co 15,30  30 I per què nosaltres estam en  perill a cada hora? 31 Cada dia, germans,  
2Co 1,10 ha llibertat i lliberta de tan gran  perill de mort; en qui esperam que encara  
Ac 19,27  de mà. 27 Per lo qual no solament  perillam de que nostre ofici quédia  
Ac 27,10 veig que la navegació comença a ser  perillosa i de molt dany, no sols per la  
2Tm 3,1  en los darrers dies vindran temps  perillosos. 2 Perquè los homes seran  
Mc 10,Tit  indisolubilitat del matrimoni, los  perills de les riqueses i el premi d’  
Rm 8,35  o la fam, o la desnuesa, o los  perills, o la persecució, o l’espasa? 36  
2Co 11,23 vegades, en assots fora de mida, en  perills de mort molt sovint. 24 Cinc  
2Co 11,26  26 En viatges moltes vegades, en  perills d’aigua, en perills de lladres,  
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2Co 11,26  vegades, en perills d’aigua, en  perills de lladres, en perills dels de ma  
2Co 11,26 d’aigua, en perills de lladres, en  perills dels de ma nació, en perills dels  
2Co 11,26  en perills dels de ma nació, en  perills dels gentils, perills en la  
2Co 11,26  ma nació, en perills dels gentils,  perills en la ciutat, perills en lo  
2Co 11,26 dels gentils, perills en la ciutat,  perills en lo desert, perills en la mar,  
2Co 11,26 en la ciutat, perills en lo desert,  perills en la mar, perills entre falsos  
2Co 11,26  en lo desert, perills en la mar,  perills entre falsos germans; 27 en  
Rm 2,12  que han pecat sens Llei, sens Llei  periran; i tots quants pecassen en la  
Mt 13,Tit  llevat, del tresor escondit, de la  perla preciosa, del filat ple de peixos.  
Ap 21,21  cada una; i cada porta era d’una  perla; i la plaça de la ciutat era or pur, 
Mt 7,6  és sant als cans, ni tireu vostres  perles als porcs, no sia que les  
Mt 13,45  del cel a un negociant que busca  perles bones. 46 I havent-ne trobat una  
1Tm 2,9  ab los cabells rissats, o ab or, o  perles, o vestits costosos, 10 sinó com  
Ap 17,4  d’or, i de pedres precioses, i de  perles, i tenia un vas d’or en sa mà, ple 
Ap 18,12  plata, i de pedres precioses, i de  perles, i de tela fina, i d’escarlata, i  
Ap 18,16  d’or, i de pedres precioses, i  perles; 17 que en una hora han desaparegut 
Ap 21,21  21 I les dotze portes són dotze  perles, una en cada una; i cada porta era  
Jn 8,35  sempre en la casa; emperò lo Fill  permaneix sempre en ella. 36 Si, doncs, lo 
Jn 9,41  hi veem”, per lo que vostre pecat  permaneix. 10,Tit Capítol X Paràbola del  
Jn 12,34  havem oït de la Llei que lo Cristo  permaneix eternament. Com dius, doncs, tu  
Jn 15,6  sens mi no podeu res. 6 Lo qui no  permaneix en mi, serà llançat fora com un  
1Co 3,14 de cada u, ho provarà lo foc. 14 Si  permaneix l’obra del que edificà sobre,  
2Co 3,14  quedaren ofuscats, puix fins avui  permaneix en la lectura del Vell Testament 
2Co 9,9  ha donat als pobres; sa justícia  permaneix per a sempre.» 10 I el que dóna  
He 7,3 fet emperò semblant al Fill de Déu,  permaneix sacerdot per a sempre. 4  
1Pe 1,23  per la paraula de Déu viu, i que  permaneix eternament. 24 Perquè: «Tota  
1Pe 1,25  flor. 25 Mes la paraula del Senyor  permaneix per a sempre.» I aquesta és la  
2Pe 3,4  des de que els pares dormiren tot  permaneix així com en lo principi de la  
1Jn 2,14  sou forts, i la paraula de Déu  permaneix en vosaltres, i haveu vençut al  
1Jn 2,17  Mes lo qui fa la voluntat de Déu  permaneix per a sempre. 18 Fillets, ja és  
1Jn 2,24  lo que oíreu des del principi. Si  permaneix en vosaltres lo que oíreu des  
1Jn 3,6  ha pecat en ell. 6 Tot aquell que  permaneix en ell no peca, i tot lo qui  
1Jn 3,24 Déu en ell; i en això sabem que ell  permaneix en nosaltres: per l’Esperit que 
1Jn 4,16  nosaltres. Déu és caritat, i qui  permaneix en caritat, en Déu permaneix, i  
1Jn 4,16  i qui permaneix en caritat, en Déu  permaneix, i Déu en ell. 17 Per això fou  
2Jn 2  2 per amor de la veritat que  permaneix en nosaltres i que estarà sempre 
Mt 15,32  gent, perquè ja fa tres dies que  permaneixen ab mi, i no tenen res per a  
Jn 15,7  permaneixeu en mi, i mes paraules  permaneixen en vosaltres, demanareu tot lo 
Ac 27,31  als soldats: –Si aquestos homes no  permaneixen en lo barco, vosaltres no  
Rm 10,Tit  l’abracen, mentres que els jueus  permaneixen en sa incredulitat. 1 Germans, 
Rm 11,23  tallat. 23 I ells també, si no  permaneixen en la incredulitat, seran  
1Co 7,8  i a les viudes que els és bo si  permaneixen així com jo. 9 Emperò si no es 
1Co 13,13  tan bé com só conegut. 13 Ara  permaneixen eixes tres coses: fe,  
Jn 14,25  25 »Vos he dit aquestes coses  permaneixent encara ab vosaltres. 26  
2Jn Tit  i a guardar-se dels heretges,  permaneixent en la doctrina rebuda. 1 L’  
Mc 3,25  contra de si mateixa, no pot  permanèixer la tal casa. 26 I si Satanàs  
Fl 1,24  que és molt millor. 24 Ab tot, lo  permanèixer en la carn és més necessari  
2Te 2,Tit  la de l’Anticrist i els exhorta a  permanèixer en la doctrina que els ha  
Mt 12,25  dividida contra si mateixa, no  permaneixerà. 26 I si Satanàs llança fora  
Mt 12,26  desunit contra de si mateix; ¿com  permaneixerà, doncs, son regne? 27 I si jo 
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He 1,11 mans; 11 ells pereixeran, emperò tu  permaneixeràs, i tots s’envelliran com  
Jn 15,4  parlat. 4 Permaneixeu en mi, i jo  permaneixeré en vosaltres. A la manera que 
Fl 1,25  25 I confiat d’això, sé que  permaneixeré i continuaré ab tots  
Jn 15,10  amor. 10 Si guardau mos manaments,  permaneixereu en mon amor, així com jo he  
1Jn 2,24  des del principi, vosaltres també  permaneixereu en lo Fill i en lo Pare. 25  
Rm 11,22  i la bondat de Déu envers tu, si  permaneixes en la bondat; d’altra manera  
Mt 10,11 preguntau qui hi ha digne en ella i  permaneixeu allí fins que marxeu. 12 Quan  
Lc 9,4  I en qualsevol casa en què entreu,  permaneixeu en ella i no iscau d’allí. 5  
Lc 24,49  promesa de mon Pare. Mes entretant  permaneixeu aquí en la ciutat de  
Jn 15,7  el posaran al foc, i cremarà. 7 Si  permaneixeu en mi, i mes paraules  
Fl 1,27  ausent, oiga de vosaltres que  permaneixeu unànims en un mateix esperit,  
1Jn 2,27  I és veritat i no és mentida. I  permaneixeu en això que ella vos ha  
1Jn 2,28 vos ha ensenyat. 28 I ara, fillets,  permaneixeu en això, per a què quan  
Jn 15,4  de la paraula que vos he parlat. 4  Permaneixeu en mi, i jo permaneixeré en  
He 13,14  14 Perquè no tenim aquí ciutat  permanent, emperò cercam la que està per  
Jn 15,10  també los preceptes de mon Pare i  permanesc en son amor. 11 »Aquestes coses  
Ac 26,22  havent obtingut l’auxili de Déu,  permanesc fins al dia d’avui, donant  
Jn 12,46  a què tot aquell que creu en mi no  permanesca en tenebres. 47 I si algú ou  
1Co 7,24 homes. 24 Doncs cada qual, germans,  permanesca davant de Déu en lo que és  
Ga 3,10  escrit: «Maleït tot aquell que no  permanesca en totes les coses que estan  
1Jn 3,15  ningun homicida té vida eterna que  permanesca en ell mateix. 16 En això  
1Co 7,20 lo guardar los preceptes de Déu. 20  Permanesca cada u en la vocació en què ha  
Fl 3,16  tingam uns mateixos sentiments i  permanescam en una mateixa regla. 17 Siau, 
Mt 11,23  han obrat en tu, tal vegada hauria  permanescut fins al dia d’avui. 24 Per lo 
Lc 22,28 28 »Mes vosaltres sou los que haveu  permanescut ab mi en mes tentacions. 29 I  
Jn 8,44  homicida des del principi i no ha  permanescut en la veritat, perquè no hi ha 
Ac 18,18  coses. 18 Emperò Pau, que havia  permanescut allí encara per molts dies,  
1Jn 2,19  de nosaltres haurien certament  permanescut ab nosaltres; emperò per a què 
Mt 2,15  de nit, i se retirà a Egipte. 15 I  permanesqué allí fins a la mort d’  
Lc 1,22  ho donava a entendre ab senyes, i  permanesqué mut. 23 I succeí que, quan s’ 
Jn 10,40  havia estat Joan batejant, i  permanesqué allí. 41 I acudiren molts a  
Jn 11,54  en la ciutat dita Efrem, i allí  permanesqué ab sos deixebles. 55 I era  
Ac 9,43  lo Senyor. 43 I així fou que Pere  permanesqué molts dies en Jope, en casa d’ 
Ac 12,19  ell passà de Judea a Cesarea, a on  permanesqué. 20 I estava aïrat contra los  
Ac 18,11  molta gent en esta ciutat. 11 I  permanesqué allí un any i sis mesos,  
Ac 20,3  se’n vingué a la Grècia, 3 a on  permanesqué tres mesos. I els jueus li  
Ac 28,30 entre si una gran disputa. 30 I Pau  permanesqué dos anys enters en la casa que 
Jn 1,39  doncs, i vegeren a on habitava, i  permanesqueren ab ell aquell dia. Llavors  
1Co 7,40  40 Emperò serà més ditxosa si  permanesqués així segons mon consell, i  
Ga 2,5  volguérem sometre’ns, a fi de que  permanèsquia entre vosaltres la veritat de 
1Jn 2,27  d’aquells que us sedueixen. 27 I  permanèsquia en vosaltres la unció que  
1Jn 2,24  al Fill té també al Pare. 24  Permanèsquia en vosaltres lo que oíreu des 
He 12,27 commouen com coses fetes, per a què  permanèsquien aquelles que no poden ser  
Jn 18,31 li digueren: –A nosaltres no ens és  permès donar la mort a ningú. 32 Per a què 
Ac 2,29  cara.” 29 »Barons germans, sia’m  permès parlar-vos ab llibertat del  
Ac 14,15  15 Lo qui en los sigles passats ha  permès a tots los gentils anar per sos  
Ac 21,37  digué al tribú: –¿Me serà  permès dir-te alguna cosa? I ell  
Ac 26,1  1 I digué Agripa a Pau: –T’és  permès parlar en ta defensa. Llavors Pau,  
1Co 6,12 no tot m’és convenient. «Tot m’és  permès», emperò jo no em posaré baix lo  
Mc 5,Tit  los dimonis d’un home i els  permet entrar en una ramada de porcs. Cura 
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1Co 16,7 temps ab vosaltres, si el Senyor ho  permet. 8 Però jo em detindré en Èfeso  
He 6,3  3 I això farem, si Déu ho  permet. 4 Perquè és impossible que aquells 
Mt 6,13 perdonam a nostres deutors. 13 I no  permetau que nosaltres caigam en la  
Mt 19,8  per la duresa de vostres cors, vos  permeté repudiar a vostres mullers. Mes al 
Mc 5,19  estar ab ell. 19 Mes Jesús no li  permeté sinó que li digué: –Vés-te’n a  
Mc 5,37  temor, creu solament. 37 I no  permeté a ningú que el seguís, excepte  
Mc 10,4  Moisès? 4 Ells digueren: –Moisès  permeté escriure carta de divorci i  
Lc 8,32 els deixàs entrar en ells. I los ho  permeté. 33 Isqueren, doncs, los dimonis  
Ac 16,7 passar a Bitínia, mes tampoc los ho  permeté l’Esperit de Jesús. 8 I havent  
Ac 28,16  de la guàrdia; emperò a Pau se li  permeté estar sol en una casa particular  
Ac 19,30 -se al poble, los deixebles no li  permeteren. 31 I també alguns dels  
Mc 6,56  i li suplicaven que almenos los  permetés tocar la vora de son vestit; i  
Jn 19,38  als jueus, suplicà a Pilat que li  permetés traure d’allí lo cos de Jesús, i 
Mc 7,12  a tu t’aprofitarà”: 12 i no li  permeteu que fàcia ninguna altra cosa per  
Mc 1,34  i llançà molts dimonis, i no els  permetia dir que sabien qui era. 35 I  
Mc 11,16  dels que venien palomes. 16 I no  permetia que ningú transportàs vas algun  
Lc 4,41 de Déu. I ell los reprenia i no els  permetia dir que sabien que ell era lo  
He 7,23  molts sacerdots, perquè la mort no  permetia que durassen. 24 Emperò aquest,  
Lc 20,16  dels sacerdots, digueren: –No ho  permètia Déu. 17 I ell, mirant-los,  
Ga 6,14  -se en vostra carn. 14 Mes no  permètia Déu que jo em gloriï sinó en la  
Ap 13,14  la terra ab los prodigis que se li  permetien fer davant de la bèstia, dient  
1Tm 2,12  ab tota sumissió. 12 Emperò jo no  permeto a la dona que ensènyia, ni que  
1Co 10,13  homes; emperò fiel és Déu, que no  permetrà que siau tentats sobre vostres  
Ap 11,9 morts d’ells tres dies i mig; i no  permetran que sos cossos sien posats en  
Ac 2,27  deixaràs ma ànima en l’infern, ni  permetràs que ton Sant veja corrupció. 28  
Ac 13,35  això diu també en altre lloc: “No  permetreu que vostre Sant veja corrupció.” 
Ap 2,20  algunes coses contra tu, perquè tu  permets a Jezabel, una dona que es diu  
Ac 21,40  al poble. 40 I havent-li donat  permís lo tribú, posant-se Pau en peus  
Ac 27,3  a Pau ab humanitat, li donà  permís per anar a sos amics, a fi de que  
1Tm 6,9  diable i en molts desigs inútils i  perniciosos, que sumergeixen als homes en  
Mt 20,10  cregueren que els donarien més,  però no reberen sinó un diner cada u. 11 I 
Mt 26,41  esperit, en veritat, està prompte,  però la carn, dèbil. 42 Segona vegada se  
Mc 4,6  no hi havia fondària de terra; 6  però tan prest com isqué lo sol, s’  
Lc 8,13  ab goig la paraula quan l’ouen,  però no posa en ells arrel, puix per algun 
Lc 13,32  i dono perfeta salut avui i demà,  però al tercer dia seré finat. 33 Mes és  
Lc 14,30  “Aqueix home començà a edificar,  però no ha pogut concloure.” 31 »O qui és  
Jn 10,6  6 Aquesta paràbola los posà Jesús,  però no entengueren lo que els deia. 7 I  
Jn 10,8  fins ara són lladres i robadors,  però les ovelles no els escoltaren. 9 Jo  
Ac 5,39 obra és dels homes, se disoldrà; 39  però si és de Déu, no la podeu desbaratar, 
Ac 22,3  jueu, natiu de Tarso en Cilícia,  però m’he criat en aquesta ciutat,  
Rm 4,2  les obres, té de què gloriar-se,  però no davant de Déu. 3 Què diu, doncs,  
Rm 14,20  les coses en veritat són netes,  però mal és per a l’home que menja ab  
1Co 14,14  desconeguda, mon esperit ora;  però mon enteniment és sens fruit. 15 Què, 
2Co 4,Tit Los apòstols, agoviats de treballs,  però plens d’esperança. Los mals d’  
Fl 1,28  és una senyal clara de perdició,  però per a vosaltres ho és de salvació, i  
2Tm 3,5 Déu; 5 tenint apariència de pietat,  però negant la virtut d’ella. Fuig també  
Tt 1,3  abans dels temps dels sigles, 3  però manifestà en sos temps sa paraula per 
He 4,15  les coses com nosaltres ho som,  però sens pecat. 16 Acerquem-nos, doncs, 
Jm 1,19  això sia tot home prompte en oir,  però tard en parlar, i tard en irritar-  
1Pe 1,20  abans de la creació del món,  però manifestat en los últims temps per  
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1Pe 3,18  a la veritat mort en la carn,  però vivificat per l’Esperit. 19 En lo  
Mt 8,12  i Jacob en lo Regne del cel. 12  Però los fills del Regne seran llançats a  
Mc 4,32  llavors que hi ha en la terra. 32  Però quan és sembrada, puja i creix més  
Ac 24,14  les coses de què ara m’acusen. 14  Però confesso açò davant de vós: que,  
Rm 8,24  som salvos per l’esperança.  Però l’esperança que es veu no és  
1Co 16,8  si el Senyor ho permet. 8  Però jo em detindré en Èfeso fins a  
Fl 4,19 hòstia accepta, agradable a Déu. 19  Però mon Déu suplirà totes vostres  
Jm 3,8  de l’home les ha domades totes. 8  Però ningun home pot domar la llengua, que 
1Jn 2,20  que no tots són de nosaltres. 20  Però vosaltres teniu la unció del Sant, i  
Ap 2,20  que excedeixen a les primeres. 20  »Però tinc algunes coses contra tu, perquè 
He 5,6  en altre paratge: «Tu ets sacerdot  perpètuament, segons l’ordre de  
He 7,25 immutable. 25 I per això pot salvar  perpètuament als que per ell vénen a Déu,  
2Pe 2,17  l’obscuritat de les tenebres  perpètuament. 18 Perquè parlant paraules  
Mt 1,20  no témies rebre a Maria ta muller,  perquè lo que en ella ha nat, de l’  
Mt 1,21  un fill, i l’anomenaràs Jesús,  perquè ell salvarà a son poble dels pecats 
Mt 2,5  li digueren: –En Betlem de Judà,  perquè així està escrit per lo profeta: 6  
Mt 2,6 menor entre les principals de Judà,  perquè de tu eixirà lo cap, que regirà mon 
Mt 2,13  ’t allí fins que jo t’ho diga,  perquè ha de succeir que Herodes cercarà  
Mt 2,18  fills i no volent ser consolada,  perquè no existeixen.» 19 I havent mort  
Mt 2,20 i vés-te’n a la terra d’Israel,  perquè són morts los que volien matar a l’ 
Mt 3,2 la Judea 2 i dient: –Arrepentiu’s,  perquè s’ha acercat lo Regne del cel. 3  
Mt 3,15  li digué: –Deixa per ara,  perquè així nos convé complir tota  
Mt 4,6  de Déu, tira’t de dalt a baix,  perquè escrit està: “Enviarà sos àngels  
Mt 4,10 Jesús: –Aparta’t d’aquí, Satanàs,  perquè escrit està: “Adoraràs al Senyor  
Mt 4,17 a predicar i a dir: –Arrepentiu’s,  perquè s’ha acercat lo Regne del cel. 18  
Mt 5,3  los pobres d’esperit,  perquè d’ells és lo Regne del cel. 4  
Mt 5,4  cel. 4 »Benaventurats los mansos,  perquè ells posseiran la terra. 5  
Mt 5,5  5 »Benaventurats los que ploren,  perquè ells seran aconsolats. 6  
Mt 5,6  que tenen fam i set de justícia,  perquè ells seran saciats. 7  
Mt 5,7 »Benaventurats los misericordiosos,  perquè ells alcançaran misericòrdia. 8  
Mt 5,8  8 »Benaventurats los nets de cor,  perquè ells veuran a Déu. 9 »Benaventurats 
Mt 5,9 Déu. 9 »Benaventurats los pacífics,  perquè seran anomenats fills de Déu. 10  
Mt 5,10 persecució per amor de la justícia,  perquè d’ells és lo Regne del cel. 11  
Mt 5,12  12 Alegrau’s i regositjau’s,  perquè és gran vostre gallardó en lo cel.  
Mt 5,29  -te’l i llança’l fora de tu;  perquè més te convé lo perdre un de tos  
Mt 5,30  -la i llança-la fora de tu;  perquè més te val perdre un de tos  
Mt 5,34  manera jureu. Ni per lo cel,  perquè és lo trono de Déu, 35 ni per la  
Mt 5,35  trono de Déu, 35 ni per la terra,  perquè és la peanya de sos peus; ni per  
Mt 5,35  de sos peus; ni per Jerusalem,  perquè és la ciutat del gran rei. 36 Ni  
Mt 5,37  lo vostre parlar, sí, sí; no, no;  perquè tot lo que excedeix d’açò, de mal  
Mt 7,12  -ho també vosaltres per a ells,  perquè aqueixa és la Llei i los Profetes.  
Mt 7,13  13 »Entrau per la porta estreta,  perquè ampla és la porta i espaiós lo camí 
Mt 7,25  contra aquella casa; i no caigué,  perquè estava fundada sobre roca. 26 I  
Mt 9,36  gent, se compadesqué d’ella,  perquè estava fatigada i decaiguda, com  
Mt 10,10  dos túniques, ni calçat, ni bastó;  perquè qui treballa és mereixedor de son  
Mt 10,17  17 »I guardau’s dels homes,  perquè vos entregaran a sos consells i vos 
Mt 10,19  haveu de dir, ni de quina manera,  perquè en aquella hora se us donarà lo que 
Mt 10,26 domèstics? 26 »Emperò no els temau,  perquè res hi ha encobert que no s’hàgia  
Mt 11,20  obrat moltíssims de sos miracles,  perquè no s’havien arrepentit: 21 –Ai de  
Mt 11,25  Pare, Senyor de cel i terra,  perquè ocultàreu aquestes coses als savis  
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Mt 12,41 aquesta generació i la condemnaran,  perquè s’arrepentiren per la predicació  
Mt 12,42  aquesta generació i la condemnarà,  perquè vingué del fi de la terra a oir la  
Mt 13,6  lo sol, se cremaren i se secaren,  perquè no tenien arrel. 7 Altres caigueren 
Mt 13,13 Per això els parlo jo ab paràboles,  perquè mirant no veuen, i escoltant no  
Mt 13,16  benaventurats los vostres ulls,  perquè veuen, i vostres orelles, perquè  
Mt 13,16  perquè veuen, i vostres orelles,  perquè ouen. 17 Puix en veritat vos dic  
Mt 14,5 I volent-lo matar, temé al poble,  perquè el miraven com a un profeta. 6 Mes  
Mt 15,32  –Me compadesc d’aquesta gent,  perquè ja fa tres dies que permaneixen ab  
Mt 15,32  i no vull despatxar-los en dejú,  perquè no es desmaïn en lo camí. 33 I los  
Mt 16,2  lo vespre dieu: “Farà bon temps,  perquè lo cel és vermell.” 3 I al dematí:  
Mt 16,3  dematí: “Avui hi haurà tempestat,  perquè lo cel està nuvolós i rogeja.” 4  
Mt 16,7  pensaven dient entre si: «Això és  perquè no havem pres pa.» 8 I coneixent- 
Mt 16,8  dintre de vosaltres mateixos,  perquè no teniu pa? 9 ¿No compreneu  
Mt 16,17  ets, Simó fill de Joan,  perquè això no t’ho ha revelat la carn ni 
Mt 17,26  són francs. 26 A pesar d’això,  perquè no els escandalisem, vés al mar,  
Mt 18,9  -te’l i llança’l fora de tu;  perquè més te val entrar en la vida ab un  
Mt 18,32 pervers! Jo et perdoní tot lo deute  perquè m’ho suplicares. 33 ¿No devies,  
Mt 20,15  de lo que és meu? ¿És ton ull mal  perquè jo só bo? 16 »Per lo tant, los  
Mt 21,46  -lo, tingueren por del poble,  perquè era mirat com a profeta. 22,Tit  
Mt 22,16  i que no et cuides de ningú,  perquè no mires la persona dels homes. 17  
Mt 23,3  Emperò no ho feu segons ses obres,  perquè ells diuen i no fan. 4 Puix lliguen 
Mt 23,9  la terra apellideu pare vostre,  perquè un és vostre Pare que està en lo  
Mt 23,10 lo cel. 10 Ni us apellideu mestres,  perquè un és vostre mestre, lo Cristo. 11  
Mt 23,15  escribes i fariseus, hipòcrites,  perquè rodau lo mar i la terra per a fer  
Mt 24,12  i seduiran a molta gent. 12 I  perquè abundarà la iniquitat, se refredarà 
Mt 24,44 tant, estau vosaltres a punt també,  perquè a l’hora menos pensada ha de venir 
Mt 26,41  una hora ab mi? 41 Vetllau i orau,  perquè no entreu en tentació. L’esperit,  
Mt 26,52  –Torna a son lloc ton coltell;  perquè tots los que prenguen coltell, a  
Mt 27,6  és lícit posar-les en lo tresor,  perquè és preu de sang. 7 I havent tingut  
Mt 28,5  dones: –No tingau por vosaltres,  perquè sé que buscau a Jesús, que fou  
Mc 1,22  I es meravellaven de sa doctrina,  perquè els instruïa com un que té  
Mc 2,15  a taula ab Jesús i sos deixebles,  perquè hi havia molts que el seguien. 16 I 
Mc 3,21  per a apoderar-se d’ell,  perquè deien: –Està fora de si. 22 I els  
Mc 4,5  molta terra, i nasqué a l’instant  perquè no hi havia fondària de terra; 6  
Mc 4,29  immediatament hi aplica la falç,  perquè la sega ha arribat. 30 I deia: –A  
Mc 5,9  nom? I li diu: –Mon nom és Llegió,  perquè som molts. 10 I li pregava molt que 
Mc 5,28  de la gent i tocà son vestit, 28  perquè deia: «Tan solament puga jo tocar  
Mc 6,17  muller de Filipo, son germà,  perquè s’havia desposat ab ella. 18 Puix  
Mc 6,34  i tingué compassió d’ells,  perquè eren com ovelles que no tenen  
Mc 6,36  de la comarca i cómprien pans,  perquè no tenen res per a menjar. 37 I  
Mc 7,27  primerament saciar los fills,  perquè no és bo prendre lo pa dels fills i 
Mc 8,2  2 –Tinc compassió d’aquesta gent,  perquè fa tres dies que estan ab mi i no  
Mc 8,3  sa casa, se defalliran en lo camí,  perquè alguns d’ells han vingut de lluny. 
Mc 8,16 discorrien entre si dient: «Això és  perquè no tenim pa.» 17 I havent-ho  
Mc 8,33 dient: –Fuig-me d’aquí, Satanàs,  perquè no trobes gust en les coses que són 
Mc 9,33  lo camí? 33 Emperò ells callaven,  perquè en lo camí havien disputat entre si 
Mc 9,40  a beure un got d’aigua en mon nom  perquè sou de Cristo, en veritat vos dic  
Mc 10,14  los infants i no els ho destorbeu,  perquè dels tals és lo Regne de Déu. 15 En 
Mc 10,22  paraules, se retirà contristat,  perquè tenia moltes possessions. 23 I  
Mc 11,13  arribà no hi trobà més que fulles,  perquè no era temps de figues. 14 I  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

2695 
 

Mc 11,18 com fer-lo morir, puix lo temien,  perquè tota la gent estava meravellada de  
Mc 12,12  -lo; emperò temeren al poble,  perquè coneixien que contra ells havia dit 
Mc 12,24  digué: –¿No veeu que anau errats,  perquè no compreneu les Escriptures ni el  
Mc 13,11 que en aquella hora vos serà donat;  perquè no sou vosaltres los que parlau,  
Mc 13,18  en aquells dies! 18 Pregau, doncs,  perquè estes coses no succeesquen en  
Mc 13,33  33 Teniu compte, vetllau i orau,  perquè no sabeu quan serà el temps. 34  
Mc 13,35  que vetllàs. 35 Vetllau, doncs,  perquè no sabeu quan vindrà l’amo de la  
Mc 14,27  nit tots vos escandalisareu en mi,  perquè està escrit: “Feriré al pastor, i  
Mc 14,70  –Verdaderament tu ets un d’ells,  perquè també ets galileu, i ton parlar és  
Mc 16,8  de pressa fugint del sepulcre,  perquè tremolaven i estaven espavorides, i 
Mc 16,8  i no digueren res a ningú,  perquè estaven plenes de temor. 9 Emperò  
Lc 1,7  Senyor. 7 I no tenien fill algun,  perquè Elisabet era estèril i los dos eren 
Lc 1,15  regositjaran en son naixement, 15  perquè serà gran davant del Senyor, i no  
Lc 1,20  dia en què això s’haja verificat,  perquè no has cregut mes paraules, que es  
Lc 1,45  I benaventurada tu que cregueres,  perquè es complirà lo que et fou dit de  
Lc 1,48 regositjat en Déu, mon Salvador, 48  perquè posà los ulls en la humil condició  
Lc 1,49  totes les generacions, 49  perquè ha fet en mi grans coses lo qui és  
Lc 1,68  sia lo Senyor, Déu d’Israel:  perquè visità i obrà la redempció de son  
Lc 1,76  apellidat profeta de l’Altíssim,  perquè aniràs davant lo rostro del Senyor  
Lc 2,10 10 I l’àngel los digué: –No temau,  perquè veus aquí jo us anuncio noves que  
Lc 2,11 un gran goig per a tota la gent: 11  perquè avui vos ha nat en la ciutat de  
Lc 3,8  “Tenim per pare a Abraham”,  perquè jo us dic que poderós és Déu per a  
Lc 4,8  digué: –Aparta’t de mi, Satanàs,  perquè escrit està: “A Déu, ton Senyor,  
Lc 5,36  de panyo nou en un vestit vell,  perquè d’altra manera lo nou romp lo  
Lc 5,37 ningú posa vi novell en bots vells,  perquè d’altra manera lo vi novell  
Lc 6,19  tota la gent procurava tocar-lo,  perquè eixia d’ell una virtut que els  
Lc 6,20  deia: –Benaventurats los pobres,  perquè de vosaltres és lo Regne de Déu. 21 
Lc 6,23  en aquell dia, i regositjau-vos,  perquè serà gran vostre gallardó en lo  
Lc 6,24 »Emperò, ai de vosaltres, los rics:  perquè ja teniu vostre consol en la terra! 
Lc 6,26  quan los homes vos aplaudesquen,  perquè així sos pares ho feien ab los  
Lc 6,32  amen, quin grat vos ne sentiran?;  perquè els pecadors també amen als que els 
Lc 6,35 gran, i sereu fills de l’Altíssim,  perquè ell és bo fins per als desagraïts i 
Lc 6,48  casa, i no pogué moure-la,  perquè estava fundada sobre roca. 49  
Lc 7,5  –Mereix que li façau eix favor, 5  perquè és afecte a nostra nació i nos ha  
Lc 7,39  de dona és aquesta que el toca,  perquè ella pecadora és.» 40 I Jesús li  
Lc 7,47  li són perdonats sos molts pecats,  perquè amà molt. Puix aquell a qui menos  
Lc 8,6  pedres, i quan hagué nat, se secà,  perquè no tenia humor. 7 I altra caigué  
Lc 8,29  que no m’aturménties. 29 I és  perquè manava a l’esperit impur que eixís 
Lc 8,42 suplicava que entràs en sa casa, 42  perquè tenia sa única filla, de l’edat de 
Lc 9,38  vos suplico que vejau a mon fill,  perquè és l’únic que tinc. 39 I veus aquí 
Lc 9,44  en vostre cor aquestes paraules,  perquè lo Fill de l’home ha de ser  
Lc 9,49 nom vostre, i l’hi havem prohibit,  perquè no us segueix ab nosaltres. 50 I  
Lc 9,50 Jesús li digué: –No l’hi prohibiu,  perquè lo qui no és contra nosaltres està  
Lc 9,53 -li hospedatge. 53 I no el reberen  perquè lo seu semblant era d’anar a  
Lc 10,21 Pare, Senyor del cel i de la terra,  perquè escondíreu aquestes coses als savis 
Lc 10,21  als petits. Així és, Pare,  perquè així vos ha plagut. 22 »Totes les  
Lc 11,6  “Amic, deixa’m tres pans, 6  perquè acaba d’arribar de jornada un amic 
Lc 11,31 aquesta generació i els condemnarà,  perquè vingué dels extrems de la terra a  
Lc 11,32 aquesta generació i la condemnaran,  perquè s’arrepentiren a la predicació de  
Lc 11,48  en les obres de vostres pares;  perquè ells en veritat los mataren, mes  
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Lc 12,7  tots contats. Doncs, no temau,  perquè més valeu vosaltres que molts  
Lc 12,12 de dir o com haveu de respondre, 12  perquè l’Esperit Sant vos mostrarà en  
Lc 12,17  entre si, dient: “Què faré jo,  perquè no tinc a on recollir mos fruits?”  
Lc 12,40  doncs, vosaltres sobre l’avís,  perquè a l’hora que menos penseu vindrà  
Lc 13,14  lo príncep de la sinagoga, irritat  perquè Jesús havia curat en dissabte,  
Lc 13,24  vos a entrar per la porta estreta,  perquè vos dic que molts procuraran entrar 
Lc 13,31  –Eixiu d’aquí, anau’s-en,  perquè Herodes vos vol matar. 32 I ell los 
Lc 13,33  avui i demà, i lo dia següent,  perquè no cap que un profeta mòria fora de 
Lc 14,14  i cegos. 14 I seràs benaventurat,  perquè no tenen ab què correspondre’t;  
Lc 14,17 criat a dir als convidats: »–Veniu,  perquè tot està a punt. 18 »I tots, a un  
Lc 15,24  i menjam i celebrem un convit, 24  perquè aquest fill meu era mort i ha  
Lc 15,27  pare ha fet matar lo vedell gras,  perquè l’ha recobrat ab salut. 28  
Lc 16,2  Dóna’m compte de ta majordomia,  perquè ja no podràs administrar més mos  
Lc 16,8 el senyor alabà al majordom infiel,  perquè féu això ab sagacitat. Puix los  
Lc 16,13 Ningun criat pot servir a dos amos;  perquè o avorrirà a l’un i amarà a l’  
Lc 16,15  emperò Déu coneix vostres cors,  perquè lo que els homes tenen per excels  
Lc 16,28  l’envieu a casa de mon pare, 28  perquè tinc cinc germans, a fi de que los  
Lc 17,9  li ha d’estar agraït al tal criat  perquè féu lo que li manà? 10 Jo crec que  
Lc 18,11  manera: “Oh Déu!, gràcies vos dono  perquè no só com los altres homes, que són 
Lc 18,14  se’n tornà justificat a sa casa;  perquè tot home que s’exalta, serà  
Lc 18,16 mi los infants i no els ho impediu,  perquè dels tals és lo Regne de Déu. 17 En 
Lc 18,23  23 Quan ell oí això se contristà,  perquè era molt ric. 24 I Jesús, quan lo  
Lc 19,3  podia, a causa de la molta gent i  perquè ell era petit d’estatura. 4 I s’  
Lc 19,5  –Zaqueu, baixa immediatament,  perquè convé que jo avui m’hospèdia en ta 
Lc 19,9  ha vingut la salvació a esta casa,  perquè aquest és també fill d’Abraham. 10 
Lc 19,11  causa d’estar prop de Jerusalem i  perquè pensaven que luego se manifestaria  
Lc 20,36  ni seran donats en matrimoni, 36  perquè ja no podran morir-se més, per  
Lc 20,38  I no és Déu de morts sinó de vius,  perquè envers ell tots són vius. 39 I  
Lc 21,4 ha donat més que tots los altres, 4  perquè tots ells han fet oferiments a Déu  
Lc 21,9  i de sedicions, no us atemoriseu:  perquè és necessari que això succeesca  
Lc 22,18 distribuïu-lo entre vosaltres, 18  perquè vos dic que no beuré més del fruit  
Lc 23,15  l’acusau; 15 ni Herodes tampoc,  perquè jo us dirigí a ell, i sembla que no 
Lc 23,34  Jesús deia: –Pare, perdonau-los,  perquè no saben lo que fan. I dividiren  
Lc 24,22  estaven ab nosaltres nos pasmaren,  perquè havent anat antes de dia a son  
Lc 24,29  dient: –Queda’t ab nosaltres,  perquè és ja tard i lo dia va declinant. I 
Jn 1,30  un baró que m’ha estat preferit,  perquè ell era abans que jo.” 31 I jo no  
Jn 1,50  li replicà, i digué: –Tu creus  perquè t’he dit que et vegí sota de la  
Jn 2,24 24 Emperò Jesús no es fiava d’ells  perquè els coneixia a tots 25 i no  
Jn 3,17 al món per a condemnar lo món, sinó  perquè el món se sàlvia per medi d’ell.  
Jn 3,19  amat més les tenebres que la llum,  perquè ses obres eren males. 20 Puix tot  
Jn 3,23  batejant en Ennon, prop de Salim,  perquè allí hi havia molta aigua. I venien 
Jn 3,34  sellà que Déu és verdader, 34  perquè aquell a qui Déu ha enviat, diu  
Jn 4,18  raó de dir que no tens marit, 18  perquè cinc marits has tingut i el que  
Jn 4,22  emperò, adoram lo que coneixem,  perquè la salut ve dels jueus. 23 Mes ja  
Jn 4,23  al Pare en esperit i en veritat,  perquè tals són los que el Pare busca que  
Jn 4,45 en Jerusalem en lo dia de la festa,  perquè ells havien assistit també a la  
Jn 5,13 havia estat curat no sabia qui era,  perquè Jesús s’havia retirat de la turba  
Jn 5,16  i cercaven com fer-lo morir,  perquè feia aquestes coses en dissabte. 17 
Jn 5,18  molt més com fer-lo morir,  perquè no solament trencava lo dissabte,  
Jn 5,19  sinó lo que veu fer al Pare;  perquè qualsevol cosa que el Pare faça, ho 
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Jn 5,27 ha donat també lo poder de judicar,  perquè és Fill de l’home. 28 No us  
Jn 5,28  l’home. 28 No us admireu d’això,  perquè ve l’hora en què los que estan en  
Jn 5,36  un testimoni major que el de Joan,  perquè les obres que el Pare m’ha donat a 
Jn 5,38  no està habitant en vosaltres,  perquè no creeu a aquell a qui ell ha  
Jn 5,40  de mi. 40 I no voleu venir a mi  perquè tingau vida. 41 »Jo no rebo glòria  
Jn 5,46  a Moisès, també me creuríeu a mi,  perquè ell escrigué de mi. 47 Mes si no  
Jn 6,2  seguia una gran multitud de gent,  perquè veien los miracles que feia sobre  
Jn 6,26  dels miracles que haveu vist, sinó  perquè menjàreu d’aquells pans i vos  
Jn 6,41  posaren llavors a murmurar d’ell  perquè havia dit: «Jo só lo pa viu que he  
Jn 6,46 i aprengué del Pare, ve a mi. 46 No  perquè algú haja vist al Pare, sinó aquell 
Jn 7,1  no volent passar per la Judea  perquè los jueus cercaven com fer-lo  
Jn 7,7  -vos, mes a mi m’avorreix,  perquè jo dono testimoni d’ell que ses  
Jn 7,8  jo no vaig encara a eixa festa,  perquè mon temps no s’ha complert encara. 
Jn 7,22  vos donà Moisès la circumcisió (no  perquè sia de Moisès, sinó dels Pares), i  
Jn 7,29  vosaltres. 29 Mes jo el conec,  perquè d’ell só, i ell m’ha enviat. 30  
Jn 7,30  i ningú posà les mans sobre ell,  perquè la seva hora no havia arribat  
Jn 8,14  mateix, mon testimoni és verídic,  perquè jo sé d’a on vinc i a on vaig; mes 
Jn 8,16 I si judico, mon judici és verídic,  perquè no só jo sol, sinó jo i lo Pare que 
Jn 8,20  en lo temple, i ningú el prengué,  perquè sa hora encara no era arribada. 21  
Jn 8,24  dit que morireu en vostres pecats;  perquè si no creeu que só jo, morireu en  
Jn 8,29  està ab mi, i no m’ha deixat sol,  perquè jo faç sempre lo que és de son  
Jn 8,37  cercau com donar-me la mort,  perquè ma paraula no té cabuda en  
Jn 8,43  no enteneu lo meu llenguatge? És  perquè no podeu oir ma paraula. 44  
Jn 8,44  i no ha permanescut en la veritat,  perquè no hi ha veritat en ell. Quan diu  
Jn 8,45  45 A mi, emperò, no em creeu,  perquè vos dic la veritat. 46 Qui de  
Jn 8,47 Per això vosaltres no les escoltau,  perquè no sou de Déu. 48 I els jueus  
Jn 9,2  qui ha pecat, est o sos pares,  perquè haja nat cego? 3 Jesús respongué:  
Jn 9,3  ni sos pares, sinó que això és  perquè les obres de Déu se manifestassen  
Jn 9,16  –Aquest home no és de Déu,  perquè no guarda lo dissabte. Emperò  
Jn 10,Tit tirar-les-hi com a blasfemador,  perquè deia que era Fill de Déu. 1 »En  
Jn 10,4  elles i les ovelles lo segueixen,  perquè coneixen sa veu. 5 Mes a un estrany 
Jn 10,5  segueixen, sinó que fugen d’ell,  perquè no coneixen la veu dels estranys. 6 
Jn 10,13  lo bestiar. 13 Lo mercenari fuig,  perquè és assalariat, i no té interès  
Jn 10,17  17 »Per això mon Pare m’ama,  perquè jo dono ma vida per a què puga  
Jn 10,26  de mi. 26 Mes vosaltres no creeu,  perquè no sou de mes ovelles, com jo us he 
Jn 10,33 obra bona, sinó per la blasfèmia, i  perquè, essent tu home, te fas Déu. 34  
Jn 10,36 al món, dieu vosaltres que blasfemo  perquè he dit: “Só Fill de Déu”? 37 Si no  
Jn 11,9  dia? Lo qui va de dia no encepega,  perquè veu la llum d’aquest món. 10 Mes  
Jn 11,10  10 Mes lo qui va de nit encepega,  perquè no hi ha llum en ell. 11 Digué  
Jn 11,41 cel, digué: –Pare, vos dono gràcies  perquè m’haveu oït. 42 Bé sabia jo que  
Jn 11,47  Consell i digueren: –Què farem?,  perquè aquest home fa molts miracles. 48  
Jn 12,6  als pobres? 6 Mes digué això, no  perquè ell passàs cuidado dels pobres,  
Jn 12,6  passàs cuidado dels pobres, sinó  perquè era lladre i, tenint la bossa,  
Jn 12,11  fer morir també a Làssaro, 11  perquè molts jueus, per sa causa, se n’  
Jn 12,39  39 Per això no podien creure,  perquè Isaïes digué ademés: 40 «Cegà sos  
Jn 13,13  “Mestre” i “Senyor”, i dieu bé,  perquè ho só. 14 Doncs, si jo, que só lo  
Jn 13,15  15 Perquè jo us he donat exemple:  perquè així com jo he fet ab vosaltres,  
Jn 14,12  jo faç, i les farà encara majors,  perquè jo me’n vaig al Pare. 13 I tot  
Jn 14,17 veritat, a qui lo món no pot rebre,  perquè no el veu ni el coneix. Emperò  
Jn 14,17  Emperò vosaltres lo coneixereu,  perquè habitarà ab vosaltres i estarà en  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

2698 
 

Jn 14,19 no em veurà. Mes vosaltres me veeu,  perquè jo visc, i vosaltres viureu també.  
Jn 14,28  sens dubte, de que vaig al Pare,  perquè el Pare és major que jo. 29 I jo us 
Jn 15,2  que dónien fruit, los podarà  perquè ne dónien més. 3 Vosaltres sou ja  
Jn 15,15  15 Ja no us apellidaré sirvents,  perquè lo sirvent no sap lo que fa son  
Jn 15,15 a vosaltres vos he apellidat amics,  perquè us he fet a saber quantes coses he  
Jn 15,21  ab vosaltres per causa de mon nom,  perquè no coneixen al que m’ha enviat. 22 
Jn 16,3 3 I vos tractaran d’aquesta manera  perquè no han conegut al Pare ni a mi. 4  
Jn 16,5  5 »I no us les diguí al principi,  perquè estava ab vosaltres. Emperò ara me  
Jn 16,6  pregunta: “A on anau, vós?” 6 Mes  perquè us he dit aquestes coses, vostre  
Jn 16,7  vos convé que jo me’n vaja,  perquè si no me’n vaig, lo Consolador no  
Jn 16,9  justícia i de judici. 9 De pecat,  perquè no cregueren en mi. 10 De justícia, 
Jn 16,10 no cregueren en mi. 10 De justícia,  perquè jo me’n vaig al Pare i ja no em  
Jn 16,11  no em veureu més. 11 I de judici,  perquè el príncep d’aquest món ha estat  
Jn 16,13  vos ensenyarà tota veritat,  perquè no parlarà de si mateix, sinó que  
Jn 16,14  de venir. 14 Ell me glorificarà,  perquè prendrà del meu i vos ho anunciarà. 
Jn 16,16  vegada dintre de poc me veureu,  perquè me’n vaig al Pare. 17 Doncs alguns 
Jn 16,19 estau inquirint los uns dels altres  perquè he dit: “Dintre de poc ja no em  
Jn 16,21  de part, està posseïda de tristor,  perquè ha arribat sa hora; emperò tan  
Jn 16,27 suplicaré al Pare per vosaltres; 27  perquè lo Pare mateix vos ama, perquè  
Jn 16,27  27 perquè lo Pare mateix vos ama,  perquè vosaltres m’haveu amat i cregut  
Jn 16,32  sol; emperò jo no estic sol,  perquè el Pare està ab mi. 33 Vos he dit  
Jn 17,9  sinó per aquestos que em donàreu,  perquè són vostres. 10 I totes mes coses  
Jn 17,14  paraula, i el món los ha avorrit,  perquè no són del món, així com jo tampoc  
Jn 17,26  he fet i faré conèixer vostre nom,  perquè l’amor ab què vós m’haveu amat  
Jn 18,2  el traïa, sabia també aquest siti,  perquè Jesús hi anava freqüentment ab sos  
Jn 18,13  I el conduïren primerament a Anàs,  perquè era sogre de Caifàs, que era  
Jn 18,18  i els ministres s’estaven al foc,  perquè feia fred, i s’escalfaven. Pere  
Jn 19,7  i segons aquesta Llei deu morir,  perquè ell s’ha fet Fill de Déu. 8 Quan  
Jn 19,20  lo llegiren molts dels jueus,  perquè lo lloc en què fou Jesús crucificat 
Jn 19,38  de Jesús, bé que en secret,  perquè temia als jueus, suplicà a Pilat  
Jn 19,42  causa de la Parasceve dels jueus,  perquè estava cerca lo sepulcre, posaren a 
Jn 20,17  17 Jesús li diu: –No em tòquies,  perquè no he pujat encara a mon Pare;  
Jn 20,29  li digué: –Tu has cregut, Tomàs,  perquè m’has vist. Benaventurats aquells  
Ac 3,26  ha enviat primerament a vosaltres,  perquè us beneesca a fi de que cada u s’  
Ac 4,3  en la presó fins al dia següent,  perquè era ja tard. 4 Emperò molts dels  
Ac 4,17  i no ho podem negar. 17 Emperò  perquè no es divúlguia més en lo poble,  
Ac 4,21 castigar-los per temor del poble,  perquè tots glorificaven a Déu per lo que  
Ac 4,34  havia ningú menesterós entre ells,  perquè tots quants posseïen camps o cases  
Ac 5,26  i els portà sens violència,  perquè temien que el poble no els  
Ac 5,38  homes i que els deixeu estar,  perquè si est consell o aquesta obra és  
Ac 5,41  alegres de davant del Consell,  perquè havien estat contats dignes de  
Ac 6,1  dels grecs contra els hebreus,  perquè ses viudes eren despreciades en lo  
Ac 7,33  »–Trau-te lo calçat de tos peus,  perquè lo lloc a on estàs terra santa és.  
Ac 7,40 déus que vagen davant de nosaltres,  perquè no sabem què s’ha fet de Moisès,  
Ac 8,11  poder de Déu.» 11 I l’atendien  perquè feia molt temps que els tenia  
Ac 8,20  sien junt ab tu en la perdició,  perquè has judicat que el do de Déu s’  
Ac 8,21  tu part ni sort en aquest negoci,  perquè ton cor no és recte davant de Déu.  
Ac 8,33  Sa generació, qui la declararà?,  perquè sa vida és treta de la terra.» 34 I 
Ac 9,11  a un home de Tarso anomenat Saulo,  perquè veus aquí està orant, 12 i ha vist  
Ac 9,15 15 Emperò lo Senyor li digué: –Vés,  perquè est és un vas escollit per mi per a 
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Ac 9,33  que vuit anys havia feia llit,  perquè estava paralític. 34 I Pere li  
Ac 10,14  14 I digué Pere: –No, Senyor,  perquè mai he menjat cosa alguna comuna ni 
Ac 10,20  baixa i marxa ab ells sens dubtar,  perquè jo els he enviat. 21 I baixant Pere 
Ac 10,38  a tots los oprimits del dimoni,  perquè Déu estava ab ell. 39 I nosaltres  
Ac 10,47  –Pot ningú negar l’aigua  perquè no sien batejats aquestos que han  
Ac 11,8  8 »I diguí: »–No ho faré, Senyor,  perquè jamai entrà en ma boca cosa comuna  
Ac 12,20  del rei, solicitaren la pau,  perquè les terres d’ells estaven  
Ac 13,8  de Déu. 8 Emperò Èlimas lo Mago  (perquè així s’interpreta son nom) se’ls 
Ac 13,47  t’he posat per llum dels gentils,  perquè sies la salvació fins al cap del  
Ac 14,11 Bernabé, Júpiter, i a Pau, Mercuri,  perquè est era lo qui portava la paraula.  
Ac 14,14  a vosaltres, i vos predicam  perquè d’aquestes coses vanes vos  
Ac 16,3 jueus que hi havia en aquells llocs  perquè tots sabien que son pare era  
Ac 17,23  excessivament supersticiosos, 23  perquè passant i veent vostres simulacres, 
Ac 18,3  art, estava ab ells, i treballava,  perquè son ofici era fer tendes. 4 I  
Ac 18,10  bé parla i no guàrdies silenci, 10  perquè jo só ab tu, i ningú se t’arrimarà 
Ac 19,24  acerca del camí del Senyor, 24  perquè un argenter, anomenat Demetri, que  
Ac 19,32  una cosa, altres, una altra,  perquè en lo concurs reinava la confusió i 
Ac 20,10  abraçant-lo digué: –No us torbeu  perquè hi ha vida en ell. 11 I pujant, i  
Ac 20,34  34 com vosaltres mateixos sabeu,  perquè estes mans m’han subministrat les  
Ac 21,22  que la multitud se júntia,  perquè oiran que tu has vingut. 23 Fes,  
Ac 22,18  pressa i marxa luego de Jerusalem,  perquè no rebran ton testimoni de mi. 19  
Ac 22,21 mataven. 21 »I ell me digué: »–Vés,  perquè jo et vull enviar lluny d’aquí,  
Ac 22,22 –Trau fora del món a semblant home,  perquè no és just que visca. 23 I com ells 
Ac 22,26 avís dient: –Mira lo que vas a fer,  perquè aquest home és ciutadà romà. 27 I  
Ac 23,5  que fos lo príncep dels sacerdots,  perquè escrit està: “No maleiràs al  
Ac 23,11  i digué: –Té constància, Pau;  perquè així com has donat testimoni de mi  
Ac 23,17  –Condueix aquest jove al tribú  perquè té que participar-li certa cosa.  
Ac 23,18  demanà que us conduís aquest jove,  perquè té que comunicar-vos alguna cosa. 
Ac 23,32  següent, despatxant als de cavall  perquè anassen ab ell, se’n tornaren los  
Ac 24,26  esperava que Pau li donaria diners  perquè el soltàs; i per això lo cridava  
Ac 26,16  Emperò alça’t i posa’t de peus,  perquè per això m’he aparegut a tu, a fi  
Ac 26,26  que ninguna d’elles se li oculta,  perquè no han estat fetes estes coses en  
Ac 27,4  anàvem bordejant sota de Xipre,  perquè els vents eren contraris. 5 I  
Ac 27,25  lo qual, barons, teniu bon ànimo,  perquè crec en Déu que serà així com se m’ 
Ac 28,20  per a veure-us i parlar-vos,  perquè per l’esperança d’Israel estic jo 
Ac 28,22  desitjam oir què és lo que penses;  perquè tocant a aquesta secta, nos és  
Rm 1,Tit fe és necessària per a salvar-se,  perquè sens ella ningú és justificat, i de 
Rm 1,5  rebut la gràcia i l’apostolat,  perquè s’obeesca la fe en totes les  
Rm 1,8 de Jesucrist acerca tots vosaltres,  perquè vostra fe és divulgada per tot lo  
Rm 1,11  -vos algun do espiritual,  perquè siau confirmats, 12 ço és, per a  
Rm 1,16  de l’evangeli de Jesucrist;  perquè és virtut de Déu per a salvació a  
Rm 2,1 home, sies qui vulles que judiques;  perquè en allò en què tu judiques a altre, 
Rm 2,13 Llei, per la Llei seran judicats 13  (perquè no són justos davant de Déu los  
Rm 2,14  la Llei seran justificats; 14  perquè quan los gentils, que no tenen  
Rm 3,2  és gran lo ventatge, principalment  perquè els foren confiats los oracles de  
Rm 3,9  sobre d’ells? De ninguna manera,  perquè havem ja provat que jueus i gentils 
Rm 3,20  serà justificada davant d’ell;  perquè per la Llei ve lo coneixement del  
Rm 3,22 i sobre tots los que creuen en ell,  perquè no hi ha distinció, 23 puix tots  
Rm 4,11  encara que incircumcidats, i  perquè a ells també los sia imputat a  
Rm 5,5  esperança no porta avergonyiment,  perquè la caritat de Déu està difundida en 
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Rm 5,8  brillar son amor envers nosaltres,  perquè essent nosaltres pecadors, al temps 
Rm 5,15  Emperò no és lo do com lo delicte;  perquè si per lo delicte d’un moriren  
Rm 6,1 què direm? Perseverarem en lo pecat  perquè abúndia la gràcia? 2 No ho vulla  
Rm 6,6  és crucificat juntament ab ell,  perquè sia destruït lo cos del pecat i no  
Rm 6,14  no tindrà domini sobre vosaltres,  perquè no estau baix de la Llei, sinó baix 
Rm 6,15  la gràcia. 15 Doncs, què? ¿Pecarem  perquè no estam baix de la Llei, sinó baix 
Rm 6,19  de la flaquesa de vostra carn;  perquè així com per a iniquitat oferíreu  
Rm 7,7  coneguí lo pecat sinó per la Llei,  perquè jo no hauria conegut la  
Rm 7,8  obrà en mi tota concupiscència,  perquè sens la Llei lo pecat era mort. 9 I 
Rm 7,18 ço és, en ma carn, no habita lo bé;  perquè lo voler lo bé està en mi, mes no  
Rm 8,13  per a viure segons la carn, 13  perquè si viviu segons la carn, morireu;  
Rm 8,26  ajuda també a nostra flaquesa,  perquè no sabem lo que havem de demanar,  
Rm 9,6  que la paraula de Déu haja mancat;  perquè no tots los que són d’Israel són  
Rm 9,7  són d’Israel són israelites; 7 ni  perquè són llinatge d’Abraham són tots  
Rm 9,11  dos fills d’Isaac nostre pare 11  (perquè abans que els fills fossen nats,  
Rm 9,28  les relíquies seran salvades; 28  perquè paraula consumidora i abreviadora  
Rm 10,16  no tots han obeït a l’evangeli;  perquè Isaïes diu: «Senyor, qui ha cregut  
Rm 11,1  de si a son poble? No, per cert;  perquè jo també só israelita del llinatge  
Rm 11,23  la incredulitat, seran empeltats;  perquè Déu és poderós per empeltar-nos  
Rm 13,4  a ton bé. Emperò si fas mal, tem,  perquè no en va, porta l’espasa; puix és  
Rm 13,6 aquesta causa, pagau també tributs,  perquè són ministres de Déu, servint-lo  
Rm 13,8 sinó amau-vos los uns als altres;  perquè aquell que ama a son proïsme ha  
Rm 14,3 no menja, no judíquia al que menja,  perquè Déu l’ha rebut per seu. 4 Qui ets  
Rm 14,4 en peus, o cau; emperò ferm estarà,  perquè poderós és Déu per fer-lo estar  
Rm 14,23  dubta si en menjarà, és condemnat;  perquè no ho menja segons la fe. I tot lo  
Rm 16,2  la iglésia que està en Cencrea, 2  perquè la rebiau en lo Senyor, com deuen  
1Co 1,5  us ha estat donada en Jesucrist 5  perquè en totes coses sou enriquits en  
1Co 1,8  vos confirmarà també fins al fi,  perquè siau trobats sens culpa en lo dia  
1Co 1,15  sinó a Crispo i a Caio, 15  perquè ningú diga que en mon nom haveu  
1Co 2,2  -vos lo testimoni de Cristo; 2  perquè jo no m’he judicat saber res entre 
1Co 2,8  prínceps d’aquest món conegué,  perquè si l’haguessen coneguda, jamai  
1Co 2,10 revelà a nosaltres per son Esperit,  perquè l’Esperit ho escodrinya tot, fins  
1Co 2,14 coses que són de l’Esperit de Déu,  perquè per ell són fatuïtat i no les pot  
1Co 3,2 he alimentat ab llet, no ab vianda;  perquè llavors no podíeu suportar-la, i  
1Co 3,2  suportar-la, i ni ara podeu,  perquè encara sou carnals. 3 Perquè havent 
1Co 3,13  serà manifesta l’obra de cada u;  perquè el dia del Senyor la descobrirà,  
1Co 3,13  el dia del Senyor la descobrirà,  perquè se descobrirà en lo foc; i qual sia 
1Co 4,4 no per això me tinc per justificat,  perquè qui em judica és lo Senyor. 5 Per  
1Co 4,6  homes sobre lo que està escrit,  perquè ningú de vosaltres s’ensuperbesca  
1Co 4,15  en Cristo, emperò no molts pares,  perquè jo só lo qui us he engendrat en  
1Co 5,10  o lladres, o que adoren ídols,  perquè en tal cas hauríeu d’anar-vos- 
1Co 7,26 és bo per les necessitats presents,  perquè bo li és a l’home l’estar-se  
1Co 7,31  aquest món, com si no n’usassen;  perquè passa la figura d’aquest món. 32  
1Co 8,8 la vianda no ens fa acceptes a Déu,  perquè ni que mengem tindrem res de més,  
1Co 9,2  ho só certament per a vosaltres,  perquè vosaltres sou lo sello de mon  
1Co 9,10  estan escrites aquestes coses;  perquè lo qui llaura, deu llaurar en  
1Co 9,15  ni he escrit aquestes coses  perquè es faça això ab mi; puix millor m’ 
1Co 9,16  no tinc de què gloriar-me,  perquè estic obligat a això: puix ai de  
1Co 9,26  mon cos, i el reduesc a subjecció;  perquè no em succeesca que, havent  
1Co 10,4  la mateixa beguda espiritual,  perquè bevien d’aquella pedra espiritual  
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1Co 10,17  essent molts, som un pa i un cos,  perquè tots som participants d’aquell  
1Co 11,2  de Cristo. 2 I vos alabo, germans,  perquè en tot vos recordau de mi i guardau 
1Co 11,7 veritat, no deu cobrir-se lo cap,  perquè és imatge i glòria de Déu; emperò  
1Co 11,15  li és glòria lo criar cabellera,  perquè los cabells li foren donats per a  
1Co 14,2  no parla als homes, sinó a Déu,  perquè ningun home l’entén. I en esperit  
1Co 15,9  só digne de ser anomenat apòstol,  perquè he perseguit la Iglésia de Déu. 10  
1Co 15,15  ser falsos testimonis envers Déu,  perquè donàrem testimoni contra Déu dient  
1Co 15,44  ressuscitarà cos espiritual;  perquè així com hi ha cos animal, així hi  
1Co 16,15  Estèfana i de Fortunat i d’Acaic,  perquè són les primícies de l’Acaia i se  
2Co 1,8  que tinguérem en l’Àsia;  perquè nos oprimiren d’una manera tan  
2Co 2,2  vegada a vosaltres ab tristesa, 2  perquè si jo us entristesc, ¿qui m’alegra 
2Co 2,13  13 no tinguí repòs en mon esperit,  perquè no encontrí a mon germà Tito, i  
2Co 3,6  de la lletra, sinó de l’Esperit;  perquè la lletra mata, emperò l’esperit  
2Co 5,4 en est tabernacle gemegam oprimits,  perquè no volem ésser despullats, sinó  
2Co 6,3  donem ocasió d’escàndol a ningú,  perquè no sia vituperat nostre ministeri.  
2Co 7,8 m’arrepentesc, encara que em pesà;  perquè veig que aquella carta, encara que  
2Co 8,10  10 I en això vos dono consell,  perquè açò és lo que us és útil, suposat  
2Co 8,17  lo mateix zel per a vosaltres, 17  perquè verdaderament ell acceptà l’  
2Co 9,2  de vosaltres entre els macedonis,  perquè Acaia està prompta des de l’any  
2Co 9,7  no ab recança, ni com per força;  perquè «Déu ama al que dóna alegrement». 8 
2Co 10,14  com si no arribàssem a vosaltres;  perquè fins a vosaltres havem arribat en  
2Co 11,2  imprudència; emperò sofriu-me 2  perquè vos zelo ab zel de Déu. Puix vos he 
2Co 11,7  a què vosaltres fósseu exaltats;  perquè vos prediquí de valde l’evangeli  
2Co 11,9  a ningú vaig ésser gravós,  perquè lo que em faltava m’ho suplien los 
2Co 11,11  de l’Acaia. 11 Per què? ¿Serà  perquè no us amo? Déu ho sap. 12 Emperò lo 
2Co 11,14 de Cristo. 14 I no és d’estranyar,  perquè el mateix Satanàs se transforma en  
2Co 11,16  ses obres. 16 Altra vegada ho dic  (perquè ningú em tinga per imprudent, o si 
2Co 12,6 puix diria veritat; mes me continc,  perquè ningú pènsia de mi més de lo que  
2Co 12,7  àngel de Satanàs que em bufetègia,  perquè jo no m’exaltàs sobre manera. 8  
2Co 12,9 em digué: «T’és bastant ma gràcia,  perquè la virtut se perfecciona en la  
2Co 12,14  a vosaltres, i no us seré gravós,  perquè jo no cerco vostres coses, sinó a  
2Co 13,7  a Déu que no façau mal algun, no  perquè nosaltres aparescam aprovats, sinó  
Ga 1,12  predicat no és segons l’home; 12  perquè ni jo l’he rebut d’home, ni l’he 
Ga 2,11  li fiu resistència en sa cara,  perquè era reprensible. 12 Puix abans que  
Ga 2,16  i no per les obres de la Llei,  perquè per les obres de la Llei ninguna  
Ga 2,21  21 No desprècio la gràcia de Déu,  perquè si la justícia és per la Llei, per  
Ga 3,11  davant de Déu, és manifest,  perquè «el just viu de la fe». 12 I la  
Ga 3,13  fet maledicció per nosaltres;  perquè està escrit: «Maleït tot aquell que 
Ga 3,21  les promeses de Déu? No, per cert,  perquè si s’hagués donat una llei que  
Ga 4,6  rebessen l’adopció de fills. 6 I  perquè vosaltres sou fills, ha enviat Déu  
Ga 4,12  Germans, vos suplico siau com jo,  perquè jo també só com vosaltres: no m’  
Ga 4,17  bon fi; ans bé vos volen excloure  perquè els seguiau. 18 Siau vosaltres  
Ga 4,25  per a esclavitud, qual és Agar; 25  perquè aqueix Agar és la muntanya de  
Ga 4,27  i clama, la que no estàs de part;  perquè són molts més los fills de la que  
Ga 4,30  defora l’esclava i a son fill,  perquè lo fill de l’esclava no serà hereu 
Ga 6,8  enganyeu: Déu no pot ser burlat, 8  perquè allò que l’home sémbria, això  
Ga 6,9  9 No ens cansem, doncs, de fer bé,  perquè a son temps segarem, si no  
Ga 6,17 D’aquí en avant ningú me moléstia,  perquè jo porto en mon cos los senyals del 
Ef 2,9  que és do de Déu. 9 No per obres,  perquè ningú se gloriï. 10 Puix som obra  
Ef 5,6  deixeu enganyar ab paraules vanes,  perquè per això ve la ira de Déu sobre los 
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Ef 5,12 bé al contrari, condemnau-les; 12  perquè és vergonyós fins lo parlar de les  
Ef 5,13  són fetes manifestes per la llum,  perquè tot quant se manifesta és llum. 14  
Ef 5,16  com prudents, recobrant lo temps,  perquè los dies són mals. 17 Per lo tant,  
Ef 5,23  a sos marits com al Senyor, 23  perquè lo marit és cap de la muller, així  
Ef 6,1 obeïu a vostres pares en lo Senyor,  perquè això és just. 2 «Honra a ton pare i 
Ef 6,12  resistir les tretes del diable; 12  perquè nosaltres no peleam contra la carn  
Fl 1,7  jo pènsia això de tots vosaltres,  perquè us tinc en mon cor i en mes  
Fl 2,26 tots vosaltres, i estava angustiat,  perquè havíeu sabut que havia estat  
Col 1,16  lo primogènit de tota criatura; 16  perquè per ell foren criades totes les  
Col 2,4  i de ciència. 4 I això ho dic  perquè no sia que algú vos engànyia ab  
Col 3,24  rebreu lo gallardó de l’herència,  perquè vosaltres serviu al Senyor Cristo.  
1Te 1,5  Esperit Sant, i en gran plenitud,  perquè sabeu quals fórem entre vosaltres  
1Te 2,8  sinó de nostres pròpies ànimes,  perquè ja ens éreu vosaltres caríssims. 9  
1Te 2,13  també sens cessar gràcies a Déu,  perquè quan rebéreu la paraula de Déu que  
1Te 4,6  ni engànyia en res a son germà,  perquè el Senyor és venjador de tot això,  
1Te 4,9  no necessitau que jo us escriga,  perquè vosaltres mateixos aprenguéreu de  
1Te 5,2  germans, que us escrigam, 2  perquè vosaltres mateixos sabeu bé que el  
1Te 5,7  vetllem i viscam en temperància; 7  perquè los que dormen, dormen de nit, i  
1Te 5,18  cessar. 18 En tot donau gràcies,  perquè aqueixa és la voluntat de Déu en  
2Te 1,3  cessar per vosaltres, com és just,  perquè vostra fe creix més i més, i abunda 
2Te 1,10  en tots los que cregueren  (perquè ha estat cregut entre vosaltres  
2Te 2,3  seduir de ningú en manera alguna,  perquè tal dia no serà sens que primer  
2Te 2,10  iniquitat en aquells que pereixen,  perquè no reberen l’amor de la veritat  
2Te 2,13  vosaltres, germans amats de Déu,  perquè Déu des del principi vos escollí  
2Te 3,9  a ningú de vosaltres. 9 I no  perquè no tinguéssem potestat, sinó per a  
1Tm 1,12 Senyor nostre, que m’ha confortat,  perquè em tingué per fiel, posant-me en  
1Tm 1,13 Emperò alcancí misericòrdia de Déu,  perquè ho fiu per ignorància en  
1Tm 3,7  entre aquells que són de fora,  perquè no càiguia en despreci i en llaç  
1Tm 3,15  te vindré a veure. 15 I si tardàs,  perquè sàpies com has de conduir-te en  
1Tm 4,5 es participa ab acció de gràcies, 5  perquè se santifica per la paraula de Déu  
1Tm 4,10  això treballam i som vituperats,  perquè confiam en lo Déu viu, lo qual és  
1Tm 5,7 viu. 7 I aquestes coses mana-les,  perquè elles sien irreprehensibles. 8  
1Tm 5,11  Viudes més joves no les admèties;  perquè després d’haver viscut  
1Tm 5,12  casar-se, 12 tenint condemnació,  perquè feren vana la primera fe. 13 I  
1Tm 6,2  ans bé servesquen-los millor  perquè són fiels i amats, participants del 
2Tm 1,16  sobre la casa d’Onesíforo,  perquè moltes vegades me consolà, i no s’ 
2Tm 2,11  glòria celestial. 11 Fiel paraula,  perquè: «Si nosaltres som morts ab ell,  
2Tm 2,16  les plàtiques vanes i profanes,  perquè elles fomenten la impietat. 17 I la 
2Tm 3,9 a la fe. 9 Mes no aniran mes enllà,  perquè sa necedat se farà manifesta a  
2Tm 4,9 ’t pressa en venir prompte a mi, 9  perquè Demas m’ha desemparat per l’amor  
2Tm 4,15  15 Guarda’t tu també d’ell,  perquè s’ha oposat molt a nostres  
Tt 1,11  quals és menester tapar la boca,  perquè trastornen famílies enteres,  
Tt 3,9 i disputes, i debats sobre la Llei,  perquè són inútils i vanes. 10 Fuig de l’ 
Tt 3,12 ’t pressa a venir a mi a Nicopolis,  perquè he determinat passar allí l’  
Flm 22  temps prepara’m allotjament,  perquè espero que per vostres oracions vos 
He 5,11  que dir, i difícils de declarar,  perquè sou flacs per oir. 12 Puix quan  
He 7,10  delmes, pagà delme en Abraham, 10  perquè encara estava ell en los lloms de  
He 7,19  de sa flaquesa i inutilitat; 19  perquè la Llei no porta res a perfecció,  
He 7,20  ell fet sacerdot no sens jurament  (perquè los altres sacerdots foren  
He 7,23  foren molts sacerdots,  perquè la mort no permetia que durassen.  
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He 7,27 pecats i després per los del poble,  perquè això ho féu una vegada oferint-se 
He 8,9 a traure’ls de la terra d’Egipte;  perquè ells no continuaren en mon pacte  
He 8,11  germà dient: “Coneix al Senyor”;  perquè tots me coneixeran, des del més  
He 10,2  haurien cessat d’oferir-los,  perquè los sacrificadors, una vegada  
He 10,23  la professió de nostra esperança,  perquè fiel és lo qui féu la promesa; 24 i 
He 11,5  no vegés la mort, i no fou trobat,  perquè Déu l’havia trasladat; puix abans  
He 11,10  cohereus de la mateixa promesa; 10  perquè esperava la ciutat que té fonament, 
He 11,11  que era fora del temps de l’edat;  perquè cregué que era fiel aquell que  
He 11,16  d’apellidar-se Déu d’ells,  perquè els havia aparellat ciutat. 17 Per  
He 11,23  per sos pares durant tres mesos,  perquè el vegeren un noi hermós i no  
He 11,26  que els tresors de l’Egipte,  perquè mirava la recompensa. 27 Per la fe  
He 11,27  Egipte, no tement la ira del rei;  perquè ell sofrí ferm, com si vegés a l’  
He 12,7 s’ofereix a vosaltres com a fills,  perquè, ¿quin és lo fill a qui no castiga  
He 12,17  la benedicció, fou despreciat,  perquè no encontrà lloc d’arrepentiment,  
He 12,20  que no se’ls parlàs més, 20  perquè no podien sofrir lo que se’ls  
He 13,4 lo matrimoni, i lo llit, immaculat;  perquè Déu judicarà als fornicaris i als  
He 13,5  contentant-vos ab lo present,  perquè ell digué: «No et deixaré ni et  
He 13,9  per doctrines vanes i peregrines,  perquè és molt bo fortificar lo cor ab la  
He 13,17  superiors i estau-los somesos;  perquè vetllen, com que han de donar  
He 13,17  fassen això ab goig i no gemegant,  perquè això no és profitós per a  
He 13,18 vosaltres. 18 Pregau per nosaltres,  perquè tenim confiança que en res nos  
Jm 1,4  la paciència tinga obra perfeta,  perquè siau perfets i cabals, sens faltar  
Jm 1,6 -la ab fe, sens titubejar en res,  perquè lo qui titubeja és semblant a l’  
Jm 1,10  10 i el ric en sa humilitat,  perquè passarà com la flor de l’herba. 11 
Jm 1,12  l’home que sofreix tentació,  perquè després que serà provat rebrà la  
Jm 1,13  sia tentat que és tentat de Déu;  perquè Déu no pot ser tentat dels mals i  
Jm 1,24  en un mirall son natiu rostro; 24  perquè es mirà a si mateix, i se n’anà, i 
Jm 4,2  la guerra, i ab tot no alcançau,  perquè no demanau. 3 Demanau, i no rebeu;  
Jm 4,3  3 Demanau, i no rebeu; i això és  perquè demanau mal, per a safisfer vostres 
Jm 5,11  de Job i vegéreu lo fi del Senyor,  perquè el Senyor és misericordiós i  
1Pe 1,16  Perquè escrit està: «Sereu sants,  perquè jo só sant.» 17 I si invocau com a  
1Pe 4,1  d’aquesta mateixa consideració,  perquè aquell que ha sofert en la carn, ha 
1Pe 4,8  caritat fervorosa entre vosaltres,  perquè la caritat cobrirà multitud de  
1Pe 4,14 nom de Cristo, sereu benaventurats,  perquè l’Esperit de glòria i de Déu  
1Pe 5,5 -vos humilitat los uns als altres,  perquè Déu resisteix als superbos i dóna  
1Pe 5,8  8 Siau moderats i vetllau,  perquè lo diable, vostre enemic, qual lleó 
2Pe 1,10  segura vostra vocació i elecció,  perquè fent això no caureu mai. 11 Puix  
2Pe 2,19  són esclaus de la corrupció,  perquè tot aquell que fou vençut queda  
2Pe 3,4  és la promesa de son adveniment?;  perquè des de que els pares dormiren tot  
1Jn 1,2 nostres mans del Verb de la vida: 2  perquè la vida fou manifestada, i la  
1Jn 2,8  és verdader en ell i en vosaltres;  perquè les tenebres ja passaren, i la  
1Jn 2,11  en tenebres, i no sap a on va,  perquè les tenebres cegaren sos ulls. 12  
1Jn 2,12 12 Vos escric a vosaltres, fillets,  perquè vostres pecats vos són perdonats  
1Jn 2,13  13 Vos escric a vosaltres, pares,  perquè haveu conegut a aquell que és des  
1Jn 2,13  Vos escric a vosaltres, joves,  perquè haveu vençut al Maligne. Vos escric 
1Jn 2,13  Vos escric a vosaltres, infants,  perquè haveu conegut al Pare. 14 Vos  
1Jn 2,14  14 Vos escric a vosaltres, pares,  perquè haveu conegut a aquell que és des  
1Jn 2,14  Vos escric a vosaltres, joves,  perquè sou forts, i la paraula de Déu  
1Jn 2,19  mes no eren de nosaltres,  perquè si haguessen estat de nosaltres  
1Jn 2,21  la veritat, ans bé com la sabeu, i  perquè ninguna mentida proceeix jamai de  
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1Jn 3,1  Per això lo món no ens coneix,  perquè no el coneix a ell. 2 Caríssims,  
1Jn 3,4  que fa pecat, traspassa la Llei,  perquè lo pecat és transgressió de la  
1Jn 3,8 8 Lo qui comet pecat és del diable,  perquè el diable des del principi pecà.  
1Jn 3,9  que és nat de Déu no fa pecat,  perquè la llavor de Déu habita en ell i no 
1Jn 3,9  Déu habita en ell i no pot pecar,  perquè és nat de Déu. 10 En això són  
1Jn 3,22  I quant li demanem rebrem d’ell,  perquè guardam sos manaments i fem les  
1Jn 4,1  provau los esperits si són de Déu,  perquè s’han alçat molts falsos profetes  
1Jn 4,4  sou de Déu i vencereu a aquell,  perquè lo qui està en vosaltres és major  
1Jn 4,7  amem-nos los uns als altres,  perquè la caritat ve de Déu. I tot aquell  
1Jn 4,8  8 Lo qui no ama no coneix a Déu,  perquè Déu és caritat. 9 En això se  
1Jn 4,18  perfeta llança fora lo temor;  perquè lo temor té pena, i així lo qui tem 
1Jn 4,19  la caritat. 19 Doncs, ameu a Déu,  perquè Déu nos amà primer. 20 Si algú  
1Jn 4,20 i avorrís a son germà, mentider és,  perquè qui no ama a son germà al qual veu, 
1Jn 5,6  Esperit és lo qui dóna testimoni,  perquè l’Esperit és la veritat. 7 Perquè  
1Jn 5,9  testimoni de Déu, que és lo major,  perquè ell ha testificat de son Fill. 10  
1Jn 5,10  no creu al Fill, lo fa mentider,  perquè no creu en lo testimoni que Déu ha  
1Jn 5,15  en tot lo que li demanem, ho sabem  perquè tenim les peticions que li havem  
1Jn 5,20  de Déu i que ens donà enteniment  perquè coneguéssem a aquell que és  
2Jn 4 en caritat. 4 Molt m’he regositjat  perquè he trobat de tos fills que caminen  
2Jn 8 Guardau-vos a vosaltres mateixos,  perquè no perdau lo que haveu obrat, sinó  
2Jn 12  ho he volgut fer ab paper i tinta,  perquè espero anar a veure-us i parlar- 
3Jn 7  com convé segons Déu, faràs bé; 7  perquè per son nom se posaren en camí, no  
Ap 1,3  coses que en ella estan escrites,  perquè lo temps està cerca. 4 Joan a les  
Ap 2,5  -te, i fes les primeres obres,  perquè si no vindré a tu promptament, i  
Ap 2,14  tinc contra tu algunes coses,  perquè tens allí als que segueixen la  
Ap 2,16  16 Doncs, arrepenteix-te,  perquè d’altra manera vindré a tu  
Ap 2,20 »Però tinc algunes coses contra tu,  perquè tu permets a Jezabel, una dona que  
Ap 3,2  queden i estan promptes a morir,  perquè jo no trobo tes obres perfetes  
Ap 3,4  ab mi en vestidures blanques,  perquè són dignes. 5 »Lo que vència serà  
Ap 3,8  porta oberta que ningú pot tancar;  perquè tens un poc de virtut, i has  
Ap 3,16  fosses fred o calent! 16 Emperò  perquè ets tebi, que no ets fred ni  
Ap 4,11 de rebre glòria, i honra, i virtut,  perquè vós haveu criat totes les coses, i  
Ap 5,Tit  V Mentres que sant Joan plorava  perquè ningú podia obrir lo llibre tancat  
Ap 5,4 ni mirar-lo. 4 I jo plorava molt,  perquè no s’encontrà ningú digne d’obrir 
Ap 5,9  lo llibre i d’obrir sos sellos,  perquè fóreu mort, i ens haveu redimit per 
Ap 7,17  sobre ells, ni calor algun, 17  perquè l’Anyell, que està enmig del  
Ap 8,3  d’or, i li donaren molts encens  perquè els oferís ab les oracions de tots  
Ap 8,11 moriren molts homes per les aigües,  perquè es tornaren amargues. 12 I el quart 
Ap 11,2  temple, deixa’l i no l’amídies,  perquè ha estat donat als gentils, i serà  
Ap 11,10  regalos los uns als altres,  perquè aquestos dos profetes aturmentaren  
Ap 11,17 sou, que éreu i que haveu de venir;  perquè haveu rebut vostre gran poder i  
Ap 12,10  Déu, i el poder de son Cristo;  perquè ha estat llançat a terra l’  
Ap 12,12  habitants de la terra i del mar,  perquè el diable ha baixat a vosaltres ab  
Ap 12,12  baixat a vosaltres ab gran còlera,  perquè sap que té poc temps. 13 I quan lo  
Ap 13,18  calcúlia lo número de la bèstia,  perquè és lo número d’un home, i son  
Ap 14,4  que no se contaminaren ab dones,  perquè són verges. Aquestos segueixen a l’ 
Ap 14,5  d’ells no fou trobada mentida,  perquè estan sens màcula davant del trono  
Ap 14,7  al Senyor i donau-li honra,  perquè vingué l’hora de son judici; i  
Ap 14,13  en lo Senyor. Sí, diu l’Esperit,  perquè ells descansen de sos treballs, i  
Ap 14,15  el núvol: –Tira ta falç, i sega,  perquè ha arribat l’hora de segar, puix  
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Ap 14,18  los raïms de la vinya de la terra,  perquè ja estan madurs los grans d’ells.  
Ap 15,1  tenien les set plagues darreres,  perquè en elles està consumada la ira de  
Ap 16,5  que sou, que éreu i que sereu,  perquè això haveu judicat. 6 Perquè  
Ap 16,6  i vós los haveu donat a beure sang  perquè ho mereixen. 7 I oiguí que deia un  
Ap 17,14 l’Anyell, i l’Anyell los vencerà,  perquè ell és lo Senyor dels senyors i el  
Ap 18,7 tant donau-li de turments i plor;  perquè diu en son cor: “Jo estic sentada  
Ap 18,8 plor, i fam, i serà cremada ab foc,  perquè és fort lo Déu que la judicarà. 9 I 
Ap 18,11  i es lamentaran sobre ella,  perquè ningú comprarà mai més ses  
Ap 18,20  sants apòstols i profetes,  perquè Déu vos ha venjat en ella. 21 I un  
Ap 18,23  i esposa mai més serà oïda en tu;  perquè tos mercaders eren los principals  
Ap 18,23  los principals homes de la terra,  perquè en tos maleficis foren enganyades  
Ap 19,2 sos judicis són justos i verdaders,  perquè ell ha condemnat a la gran  
Ap 19,7 alegrem-nos, i donem-li glòria,  perquè han arribat les bodes de l’Anyell  
Ap 19,10 lo testimoni de Jesús. Adora a Déu,  perquè el testimoni de Jesús és esperit de 
Ap 21,4  més plors, ni clamors, ni penes,  perquè les primeres coses passaren. 5 I  
Ap 21,5  les coses. I em digué: –Escriu,  perquè aquestes paraules són molt fiels i  
Ap 21,22  22 I no vegí temple en ella,  perquè lo Senyor, Déu totpoderós, i l’  
Ap 21,23  ni lluna que iŀlumínien en ella;  perquè la claredat de Déu la iŀlumina i l’ 
Ap 22,5  llum d’antorxa, ni llum de sol,  perquè lo Senyor Déu los iŀluminarà, i  
Ap 22,9  9 i em digué: –Guarda no ho faces,  perquè jo só servo ab tu, i ab tos germans 
Ap 22,10  de la profecia d’aquest llibre,  perquè lo temps està prop. 11 Lo qui  
Mt 2,2 on és lo qui ha nat rei dels jueus?  Perquè vegérem sa estrella en l’Orient i  
Mt 3,9  “A Abraham, tenim per pare.”  Perquè jo us dic que Déu és poderós per a  
Mt 3,10 aquestes pedres fills a Abraham. 10  Perquè ja està posada la destral a l’  
Mt 5,18  sinó a donar-los compliment. 18  »Perquè en veritat vos dic que, fins que  
Mt 5,46  ploure sobre justos i pecadors. 46  Perquè si amau als que us amen, quina  
Mt 6,14  deslliurau-nos de mal. Amén. 14  »Perquè si perdonau als homes sos pecats,  
Mt 6,23  és mal, tot ton cos serà tenebrós.  Perquè si la llum que en tu tens és  
Mt 6,24  24 »Ningú pot servir a dos amos.  Perquè o tindrà odi a l’un i amarà a l’  
Mt 6,32 beurem?; o: Ab què ens cobrirem? 32  Perquè los gentils s’afanen per totes  
Mt 6,34 no aneu afanats per lo dia de demà.  Perquè lo dia de demà portarà en si son  
Mt 7,8 trobareu; trucau, i se us obrirà. 8  Perquè tot aquell que demana, rep; i lo  
Mt 7,14  són los que entren per ell. 14  Perquè estreta és la porta i estret lo  
Mt 7,29  la gent de sa doctrina. 29  Perquè los ensenyava com un que té  
Mt 11,13  i los violents l’arrebaten. 13  Perquè tots los profetes i la Llei, fins a 
Mt 11,23  al cel, baixaràs fins a l’infern.  Perquè si en Sodoma s’haguessen obrat les 
Mt 11,26  als petits. 26 Així és, Pare.  Perquè així fou de vostre agrado. 27 »Mon  
Mt 12,8 jamai condemnaríeu als innocents. 8  Perquè lo Fill de l’home és Senyor fins  
Mt 12,40  el senyal del profeta Jonàs. 40  Perquè així com Jonàs estigué tres dies i  
Mt 13,11  11 Ell los respongué dient:  –Perquè a vosaltres se us ha otorgat lo  
Mt 14,3  això s’obren en ell prodigis. 3  Perquè Herodes havia fet prendre a Joan, i 
Mt 16,23 aquí, Satanàs, que m’escandalises.  Perquè tu no trobes gust en les coses que  
Mt 16,27  l’home en canvi de sa ànima? 27  Perquè lo Fill de l’home ha de venir en  
Mt 18,10  a un d’aquestos infants.  Perquè jo us dic que sos àngels en lo cel  
Mt 19,8  i despatxar-la? 8 Ell los digué:  –Perquè Moisès, per la duresa de vostres  
Mt 19,12  aquells a qui s’ha concedit. 12  »Perquè hi ha eunucs que nasqueren així  
Mt 20,7 ociosos? 7 »I ells li respongueren:  »–Perquè ningú ens ha llogat. »Ell los  
Mt 21,26 diem: “Dels homes”, temem al poble.  Perquè tothom tenia a Joan per un profeta. 
Mt 22,30 Escriptures, ni el poder de Déu. 30  Perquè en la resurrecció ni s’esposaran  
Mt 23,34  de la sentència de l’infern? 34  »Perquè veus aquí, jo us envio a vosaltres 
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Mt 24,7  mes encara no és lo fi. 7  Perquè s’alçarà gent contra gent, i regne 
Mt 24,27  de la casa”, no ho cregau. 27  Perquè així com lo llampec ix de l’orient 
Mt 25,14  ha de venir lo Fill de l’home. 14  »Perquè això és com un home que, a l’anar 
Mt 26,11 Puix ha fet ab mi una bona obra. 11  Perquè sempre teniu pobres ab vosaltres,  
Mc 3,10 gent, a fi de que no l’oprimís. 10  Perquè curava a molts, de manera que tots  
Mc 3,30  que serà reo de pena eterna. 30  Perquè ells deien: –Té l’esperit impur.  
Mc 3,35  la meva mare i mos germans! 35  Perquè qualsevol que faça la voluntat de  
Mc 4,12 tot se’ls anúncia ab paràboles. 12  «Perquè mirant mírien, i no vegen; i oient 
Mc 4,22 a posar-la sobre un candelero? 22  Perquè no hi ha cosa escondida que no s’  
Mc 4,25  i als que oïu se us donarà més. 25  Perquè al que té, se li donarà; i al que  
Mc 4,28  sens que ell se n’adónia. 28  Perquè la terra de si dóna fruit: primer  
Mc 5,4 lo podia lligar ja ni ab cadenes. 4  Perquè havent-lo lligat moltes vegades  
Mc 6,17  ressuscitat d’entre els morts. 17  Perquè el mateix Herodes havia enviat a  
Mc 6,20  fer morir, emperò no podia. 20  Perquè Herodes temia a Joan, sabent que  
Mc 6,52 més se pasmaven en son interior. 52  Perquè encara no havien comprès lo dels  
Mc 7,3  se-les rentat, ho vituperaren. 3  Perquè los fariseus i tots los jueus, si  
Mc 7,8  doctrines i manaments d’homes.” 8  »Perquè, deixant lo manament de Déu, vos  
Mc 7,10  per observar vostra tradició. 10  Perquè Moisès digué: “Honra a ton pare i a 
Mc 7,21  les que contaminen a l’home. 21  Perquè de dins del cor de l’home ixen los 
Mc 7,25 sabés, mes no es pogué encobrir. 25  Perquè una dona que tenia una filla  
Mc 8,17  los digué: –Què estau pensant?  Perquè no teniu pa? Encara no coneixeu ni  
Mc 8,35 i prenga la creu, i seguesca’m. 35  Perquè el qui vulla salvar sa vida, la  
Mc 9,5 per a Moisès i altre per a Elies. 5  Perquè ell no sabia lo que es deia, puix  
Mc 9,39  i puga luego parlar mal de mi. 39  Perquè qui no és contra vosaltres, està  
Mc 9,48  aquells i lo foc mai s’apaga. 48  Perquè tots seran salats ab foc, i tota  
Mc 10,27  impossible és, mes no per a Déu.  Perquè totes les coses són possibles per a 
Mc 10,45  vosaltres, serà criat de tots. 45  Perquè fins lo Fill de l’home no vingué  
Mc 11,26  perdónia també vostres pecats. 26  Perquè si vosaltres no perdonau, vostre  
Mc 12,23  de qual d’ells serà muller?  Perquè tots set la tingueren per muller.  
Mc 12,36  que Cristo és fill de David? 36  Perquè lo mateix David diu per l’Esperit  
Mc 12,44 demés que hi tiraren en l’arca. 44  Perquè tots hi han tirat de lo que els  
Mc 13,6  compte que ningú vos engànyia. 6  Perquè molts vindran en mon nom dient: “Jo 
Mc 13,8 sia; emperò no serà encara el fi. 8  Perquè s’alçarà gent contra gent, i regne 
Mc 13,9 guardau-vos a vosaltres mateixos.  Perquè vos entregaran en los consells, i  
Mc 13,19  coses no succeesquen en hivern. 19  Perquè en aquells dies seran tals les  
Mc 14,7  Una bona obra ha fet ella ab mi. 7  Perquè sempre teniu pobres ab vosaltres, i 
Mc 14,56  -lo morir, i no el trobaven. 56  Perquè molts testificaven falsament contra 
Mc 15,10  us lliberti lo rei dels jueus? 10  Perquè sabia que per enveja l’havien  
Lc 1,17  al Senyor Déu d’ells. 17  Perquè ell lo preceirà ab l’esperit i  
Lc 1,18 a l’àngel: –Com coneixeré jo això?  Perquè jo só ja vell, i ma muller, d’edat 
Lc 1,25  per espai de cinc mesos, dient: 25  «Perquè el Senyor ha fet açò ab mi en los  
Lc 1,37  que és anomenada estèril. 37  Perquè per a Déu no hi ha res impossible.  
Lc 1,44  mare de mon Senyor vinga a mi? 44  Perquè, veus aquí, tan prest com arribà a  
Lc 1,66  pensau que serà aquest infant?»  Perquè la mà del Senyor estava ab ell. 67  
Lc 2,30  conforme a vostra paraula. 30  Perquè mos ulls han vist la vostra salut,  
Lc 3,9  aquestes pedres fills a Abraham. 9  Perquè ja està posada la destral a l’  
Lc 4,36  dient: –Quines paraules són estes?  Perquè ell ab poder i autoritat mana als  
Lc 6,44  mal arbre lo qui fa bon fruit. 44  Perquè cada arbre és conegut per son  
Lc 7,8  paraula i mon criat quedarà sa. 8  Perquè jo també só home constituït baix  
Lc 7,28 aparellarà ton camí davant teu.” 28  Perquè jo us dic que entre los nats de  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

2707 
 

Lc 7,33  lamentat, i no haveu plorat.” 33  Perquè vingué Joan Baptista, que no  
Lc 9,14  vianda per tota aquesta gent. 14  Perquè eren com cosa de cinc mil homes. I  
Lc 9,24  sa creu cada dia i seguesca’m. 24  Perquè el qui vulla salvar sa vida, la  
Lc 9,26 a si mateix i es causa son dany? 26  Perquè aquell que s’avergonyesca de mi i  
Lc 11,10  trucau, i se us obrirà. 10  Perquè tot aquell que demana, rep; i el  
Lc 11,18  com podrà subsistir son regne?  Perquè vosaltres dieu que jo llanço los  
Lc 11,30  lo senyal del profeta Jonàs. 30  Perquè així com Jonàs fou senyal per a los 
Lc 12,3  ocult que no s’haja de saber. 3  Perquè les coses que haveu dit en les  
Lc 12,34 lladre, ni l’arna lo destrueix. 34  Perquè allà a on és vostre tresor, allí  
Lc 12,47 li donarà sa part ab los infiels. 47 » Perquè aquell criat que sabia la  
Lc 12,48 dignes de càstig, serà poc assotat.  Perquè a tot aquell a qui li fou donat  
Lc 14,11  que estiguen ab tu en la taula. 11  Perquè el qui s’exalta serà humiliat, i  
Lc 14,24  per a què s’ómplia ma casa. 24  »Perquè vos dic que ningú d’aquells que  
Lc 14,28  tampoc serà mon deixeble. 28  »Perquè ¿qui de vosaltres és que, volent  
Lc 17,24  hi vullau anar, ni els seguiu. 24  Perquè així com lo llampec, que brillant  
Lc 19,10 aquest és també fill d’Abraham. 10  Perquè lo Fill de l’home ha vingut a  
Lc 19,31 el desfermau?”, li respondreu així:  “Perquè el Senyor l’ha menester.” 32  
Lc 19,43  ara està escondit de tos ulls. 43  Perquè vindran dies contra de tu en què  
Lc 21,8  –Teniu compte que no us engànyien.  Perquè molts vindran en mon nom dient: “Jo 
Lc 21,22  en los camps, no éntrien. 22  Perquè aquestos dies són dies de venjança, 
Lc 21,23 que donen de mamar en aquells dies!  Perquè hi haurà grans treballs en la  
Lc 22,16  pasqua antes de ma passió! 16  Perquè vos dic que ja no menjaré més d’  
Lc 22,27  preceeix, com lo qui serveix. 27  Perquè, quin és major, lo qui està sentat  
Lc 22,37  venga sa túnica i ne cómpria. 37  Perquè us asseguro que és necessari se  
Lc 23,29  mateixes i sobre vostres fills. 29  Perquè vindran dies en què diran:  
Lc 23,31  i als serrats: “Cobriu-nos.” 31  Perquè si a l’arbre verd lo tracten d’  
Jn 4,37  lo qui sembra com lo qui sega. 37  Perquè en això se verifica aquell refrà:  
Jn 4,44  d’allí i se n’anà a Galilea. 44  Perquè lo mateix Jesús donà testimoni de  
Jn 5,20  Pare faça, ho fa també lo Fill. 20  Perquè el Pare ama lo Fill i li manifesta  
Jn 5,26  i els que l’oiguen, viuran. 26  Perquè així com lo Pare té vida en si  
Jn 6,33  us dóna lo verdader pa del cel. 33  Perquè lo pa de Déu és aquell que baixà  
Jn 6,55  el ressuscitaré al darrer dia. 55  Perquè ma carn és verdaderament menjar, i  
Jn 7,4  vegen les obres que fas. 4  Perquè ningú que busca ser conegut en  
Jn 7,12  acerca d’ell entre la gent.  Perquè uns deien: –Ell és home de bé.  
Jn 11,30  a tota pressa i vingué a ell. 30  Perquè Jesús no havia entrat encara en lo  
Jn 12,8  per al dia de ma sepultura. 8  Perquè als pobres sempre los teniu ab  
Jn 13,15 vos los peus los uns als altres. 15  Perquè jo us he donat exemple: perquè així 
Jn 13,29  lo fi per què li deia. 29  Perquè com Judes tenia la bossa, pensaven  
Jn 16,17 cap de poc me tornareu a veure”? I:  “Perquè me’n vaig al Pare”? 18 Deien,  
Jn 17,8  tot lo que em donàreu ve de vós. 8  Perquè jo els he donat les paraules que  
Jn 20,9  al sepulcre, i vegé i cregué. 9  Perquè ells encara no havien entès l’  
Ac 1,5  digué ell, «de ma boca. 5  Perquè Joan, en veritat, batejà ab aigua;  
Ac 1,20  ço és, “camp de sang”. 20  »Perquè escrit està en lo llibre dels  
Ac 2,25  ser detingut per ella. 25  Perquè David diu d’ell: »“Veia sempre al  
Ac 2,27  carn reposarà en l’esperança. 27  Perquè no deixaràs ma ànima en l’infern,  
Ac 2,34  al qual vosaltres veeu i oïu. 34  Perquè David no pujà al cel, i ab tot diu: 
Ac 2,39 rebreu lo do de l’Esperit Sant. 39  Perquè la promesa és per a vosaltres i per 
Ac 3,22  des del principi del món. 22  Perquè Moisès digué verdaderament als  
Ac 4,12  I no hi ha salut en ningun altre.  Perquè no hi ha altre nom baix del cel  
Ac 4,16  –Què els farem, a aquestos homes?  Perquè, que ha estat fet per ells un  
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Ac 4,27  el Senyor i contra son Cristo.” 27  »Perquè verdaderament se coŀligaren en  
Ac 5,36  anau a fer ab aquestos homes. 36  Perquè antes d’aquestos dies s’alçà un  
Ac 6,14  lo lloc sant i contra la Llei. 14  Perquè li havem oït dir que aqueix Jesús  
Ac 8,7  i veent los miracles que feia. 7  Perquè molts dels que tenien esperits  
Ac 8,16 de que rebessen l’Esperit Sant. 16  Perquè no havia baixat encara sobre ningú  
Ac 8,23  aquest pensament de ton cor. 23  Perquè veig que estàs en fel d’amargura i 
Ac 10,46  també sobre els gentils. 46  Perquè els oïen parlar en llengües i dir  
Ac 11,24  cor perseverassen en lo Senyor. 24  Perquè ell era baró just i ple d’Esperit  
Ac 13,27  la paraula d’aquesta salvació. 27  Perquè los que habitaven en Jerusalem i  
Ac 13,36 que vostre Sant veja corrupció.” 36  »Perquè David, després que hagué servit a  
Ac 13,41  i meravellau’s, desapareixeu!  Perquè jo obro una obra en vostres dies,  
Ac 13,47  punt nos ne tornam als gentils. 47  Perquè lo Senyor així nos ho manà, dient:  
Ac 15,21  i de coses ofegades, i de sang. 21  Perquè Moisès, des de temps antic, té en  
Ac 15,28  també de paraula lo mateix. 28  Perquè ha aparegut bé a l’Esperit Sant i  
Ac 17,21  què signifiquen aquestes coses. 21  Perquè tots los atenienses i els forasters 
Ac 17,28  lluny de cada u de nosaltres. 28  “Perquè en ell mateix vivim, i ens movem i 
Ac 17,28  també alguns de vostres poetes:  “Perquè nosaltres també som progènie  
Ac 18,28  profit als que havien cregut. 28  Perquè ab gran vehemència convencia  
Ac 19,21  la Macedònia i l’Acaia dient:  –Perquè després que jo estiga allí és  
Ac 19,37  no feu res inconsideradament. 37  Perquè aquestos homes que haveu portat  
Ac 19,40  decidir en llegítim ajuntament. 40  Perquè hi ha perill que ens acúsien de  
Ac 20,16  i al següent vinguérem a Milet. 16  Perquè Pau s’havia proposat navegar més  
Ac 20,27  estic net de la sang de tots. 27  Perquè no he fugit d’anunciar-vos tot  
Ac 21,13  feu plorant i afligint mon cor?  Perquè jo estic aparellat no solament per  
Ac 21,36 causa de la violència del poble. 36  Perquè el seguia la multitud del poble  
Ac 22,15  i oiguesses la veu de sa boca. 15  Perquè tu li seràs testimoni davant de  
Ac 23,8  i se dividí la multitud. 8  Perquè els saduceus diuen que no hi ha  
Ac 24,11 més bon ànimo lo justificar-me 11  Perquè vós fàcilment podeu saber que no fa 
Ac 26,26  de veritat i de sabiduria. 26  Perquè d’estes coses té coneixement lo  
Ac 27,23  persona, excepte lo barco. 23  Perquè aquesta nit se m’ha aparegut l’  
Ac 28,2 nos tractaren ab molta humanitat. 2  Perquè, encenent un gran foc, nos referen  
Ac 28,27  veent, veureu, i no percibireu. 27  Perquè està encrassat lo cor d’aquest  
Ac 28,28  convertesquen i jo els cúria!” 28  »Perquè haveu de saber vosaltres que als  
Rm 1,17  primerament, i també al grec. 17  Perquè en ell la justícia de Déu és  
Rm 1,18 escrit: «Lo just per la fe viu.» 18  Perquè la ira de Déu se manifesta del cel  
Rm 1,20 ells; puix Déu los ho manifestà. 20  Perquè les coses invisibles d’ell se  
Rm 1,21  així que ells no tenen excusa. 21  Perquè havent conegut a Déu, no el  
Rm 2,2  les mateixes coses que judiques. 2  Perquè sabem que el judici de Déu és  
Rm 2,11  primerament, i després al grec. 11  Perquè envers Déu no hi ha accepció de  
Rm 2,12  no hi ha accepció de persones. 12  Perquè tots los que han pecat sens Llei,  
Rm 2,24  a Déu trencant la Llei? 24  Perquè lo nom de Déu és blasfemat per  
Rm 2,28 la circumcisió trenques la Llei? 28  Perquè no és jueu aquell que ho és  
Rm 3,4  la fe de Déu? De ningun modo! 4  Perquè Déu és verídic, i tot home, faŀlaç, 
Rm 3,7  com judicaria Déu a aquest món? 7  Perquè si la veritat de Déu cresqué per ma 
Rm 3,30  per cert, dels gentils també. 30  Perquè un sol Déu és realment lo qui per  
Rm 4,2  nostre pare segons la carn? 2  Perquè si Abraham fou justificat per les  
Rm 4,13  essent encara incircumcidat. 13  Perquè la promesa de que ell seria hereu  
Rm 4,14  sinó per la justícia de la fe. 14  Perquè si los de la Llei són los hereus,  
Rm 4,15  és vana, i la promesa anuŀlada. 15  Perquè la Llei obra ira; puix a on no hi  
Rm 5,7  temps senyalat, per los impios? 7  Perquè a penes hi ha qui mòria per un  
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Rm 5,10 serem salvats per ell de la ira. 10  Perquè si essent enemics fórem  
Rm 5,13  per aquell en qui tots pecaren. 13  (Perquè fins a la Llei lo pecat estava en  
Rm 5,16  lo do com lo pecat comès per un.  Perquè lo judici verdaderament fou d’un  
Rm 5,17  delictes per a la justificació. 17  Perquè si per lo pecat d’un sol regnà la  
Rm 5,19  la justificació de la vida. 19  Perquè així com per la desobediència d’un 
Rm 6,2  la gràcia? 2 No ho vulla Déu!  Perquè essent nosaltres ja morts al pecat, 
Rm 6,5  nosaltres en novedat de vida. 5  Perquè si havem estat plantats juntament  
Rm 6,10  ja més domini sobre d’ell. 10  Perquè en quant a haver ell mort per lo  
Rm 6,23  i per terme la vida eterna. 23  Perquè l’estipendi del pecat és la mort;  
Rm 7,2  l’home tot lo temps que viu? 2  Perquè la dona que té marit, està lligada  
Rm 7,5  a fi de que donem fruit a Déu. 5  Perquè quan nosaltres estàvem en la carn,  
Rm 7,11  fou trobat ser-me per a mort. 11  Perquè lo pecat, prenent ocasió del  
Rm 7,15  só carnal, venut baix lo pecat. 15  Perquè no aprovo lo que faç; puix no faç  
Rm 7,18  sinó lo pecat que habita en mi. 18  Perquè jo sé que en mi, ço és, en ma carn, 
Rm 7,22  fer bé, lo mal resideix en mi. 22  Perquè jo em deleito en la llei de Déu,  
Rm 8,2  carn, sinó conforme l’Esperit. 2  Perquè la llei de l’Esperit de vida en  
Rm 8,3  la llei del pecat i de la mort. 3  Perquè lo que la Llei no podia fer, en  
Rm 8,5  la carn, sinó segons l’Esperit. 5  Perquè los que són segons la carn, gusten  
Rm 8,7  de l’Esperit és pau i vida. 7  Perquè la sabiduria de la carn és enemiga  
Rm 8,15  eixos tals són fills de Déu. 15  Perquè no haveu rebut l’esperit d’  
Rm 8,16  lo qual clamam: «‹Abbà›, Pare!» 16  Perquè lo mateix Esperit dóna testimoni a  
Rm 8,18  siam també glorificats ab ell. 18  Perquè entenc que no són de comparar los  
Rm 8,19 que es manifestarà en nosaltres. 19  Perquè lo gran desig de la criatura espera 
Rm 8,20  manifestació dels fills de Déu. 20  Perquè la criatura està subjecta a la  
Rm 8,24  és, la redempció de nostre cos. 24  Perquè nosaltres som salvos per l’  
Rm 8,36 l’espasa? 36 Així com està escrit:  «Perquè per tu som entregats a la mort  
Rm 9,15 injustícia en Déu? No, per cert. 15  Perquè ell diu a Moisès: «Me compadeixeré  
Rm 9,17  de Déu que usa de misericòrdia. 17  Perquè diu l’Escriptura a Faraó: «Per  
Rm 9,19 em diràs: «Doncs, de què es queixa?  Perquè, ¿qui resistirà a sa voluntat?» 20  
Rm 10,4  es someten a la justícia de Déu. 4  Perquè Cristo és lo fi de la Llei per a  
Rm 10,5 justificar a tots los que creuen. 5  Perquè Moisès deixà escrit de la justícia  
Rm 10,9 la paraula de la fe que predicam. 9  Perquè si tu confessasses ab ta boca al  
Rm 10,10 d’entre els morts, seràs salvo. 10  Perquè ab lo cor se creu per a justícia;  
Rm 10,11  fa la confessió per a salvació. 11  Perquè diu l’Escriptura: «Tot aquell que  
Rm 10,12 que creu en ell no serà confós.» 12  Perquè no hi ha diferència de jueu i de  
Rm 10,13  a tots aquells que l’invoquen. 13  Perquè tot aquell que invóquia lo nom del  
Rm 11,13  ¿quant més la plenitud d’ells? 13  Perquè ab vosaltres parlo, gentils:  
Rm 11,15  que es sàlvien alguns d’ells. 15  Perquè si la rejecció d’ells és la  
Rm 11,21  No t’envanesques, ans bé tem. 21  Perquè si Déu no perdonà a les branques  
Rm 11,30 vocació de Déu són irrevocables. 30  Perquè així com vosaltres en algun temps  
Rm 11,32  ells misericòrdia també. 32  Perquè Déu los ha enclòs a tots en la  
Rm 11,34  e impenetrables sos camins! 34  Perquè, qui comprengué l’ànimo del  
Rm 11,36  per a què li sia recompensat? 36  Perquè d’ell, i per ell, i en ell són  
Rm 12,4  de la fe que Déu li ha repartit. 4  Perquè així com en un cos tenim molts  
Rm 13,1  persona a les potestats superiors.  Perquè no hi ha potestat sinó de Déu, i  
Rm 13,3 atrauran sobre si la condemnació. 3  Perquè los prínceps no són terror a les  
Rm 13,4  bé i tindràs alabança d’ella. 4  Perquè el príncep és ministre de Déu per a 
Rm 14,2  lo, no per disputes d’opinions. 2  Perquè l’un creu que pot menjar de tot,  
Rm 14,7  no menja, i a Déu dóna gràcies. 7  Perquè ningú de nosaltres viu per a si, i  
Rm 14,9  com si morim, del Senyor som. 9  Perquè per a això morí Cristo, i  
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Rm 14,11  davant del tribunal de Cristo. 11  Perquè escrit està: «Com jo visc, diu lo  
Rm 14,17  que sia vituperat vostre bé. 17  Perquè lo Regne de Déu no és menjar i  
Rm 15,3  per a son bé, a edificació. 3  Perquè Cristo no es complagué a si mateix, 
Rm 15,4 et vituperen caigueren sobre mi.» 4  Perquè totes les coses que abans han estat 
Rm 15,6  vosaltres, conforme a Jesucrist. 6  Perquè unànims, ab una boca, glorifiqueu  
Rm 15,18  coses que pertanyen a Déu. 18  Perquè no m’atreviré a parlar de ninguna  
Rm 15,26  per a ministrar als sants. 26  Perquè la Macedònia i l’Acaia han tingut  
Rm 15,27  los plagué i són deutors a ells.  Perquè si els gentils han estat fets  
Rm 16,18  après, i apartau’s d’ells. 18  Perquè los tals no serveixen a nostre  
1Co 1,11  esperit i en un mateix judici. 11  Perquè se m’ha denunciat de vosaltres,  
1Co 1,17 sé si he batejat a ningun altre. 17  Perquè Cristo no m’envià a batejar, sinó  
1Co 1,19  a nosaltres, és virtut de Déu. 19  Perquè escrit està: «Destruiré la  
1Co 2,11 fins les coses profundes de Déu. 11  Perquè, ¿qui dels homes sap les coses de  
1Co 2,16  i ell no és judicat de ningú. 16  Perquè ¿qui conegué l’ànimo del Senyor,  
1Co 3,3 podeu, perquè encara sou carnals. 3  Perquè havent-hi entre vosaltres  
1Co 3,4  carnals i caminau com a homes? 4  Perquè dient l’un: «Jo certament só de  
1Co 3,9  son gallardó segons son treball. 9  Perquè nosaltres som coadjutors de Déu;  
1Co 3,11  cada u com edifica sobre ell. 11  Perquè ningú pot posar altre fonament que  
1Co 3,19  ’s neci, per a què sia savi. 19  Perquè la sabiduria d’aquest món és  
1Co 3,22  ningú se gloriï en los homes. 22  Perquè totes les coses són vostres: sia  
1Co 4,4 puix ni jo em judico a mi mateix. 4  Perquè de res m’acusa la consciència;  
1Co 4,7  de l’un contra de l’altre. 7  Perquè, qui et distingeix? I què tens tu  
1Co 4,9  regnem també ab vosaltres. 9  Perquè jo penso que Déu nos ha posat a  
1Co 4,15  com a fills meus caríssims. 15  Perquè encara que tingau deu mil  
1Co 4,20  així engreïts, sinó la virtut. 20  Perquè lo Regne de Déu no està en les  
1Co 5,7  nova, com que sou sens llevat.  Perquè Cristo, que és nostra pasqua, ha  
1Co 5,13  vosaltres dels que estan dins? 13  Perquè Déu judicarà als que estan fora.  
1Co 6,16 ab una ramera se fa un cos ab ella?  Perquè, «seran», digué, «dos en una carn». 
1Co 7,7 condescendència, no per manament. 7  Perquè jo voldria que fósseu tots  
1Co 7,14  ab ella, no déixia al marit. 14  Perquè lo marit infiel és santificat per  
1Co 7,16  i Déu nos ha cridat a pau. 16  Perquè, ¿saps tu, muller, si salvaràs al  
1Co 7,22 llibre, aprofita-te’n més bé. 22  Perquè aquell que essent servo fou cridat  
1Co 8,5  no hi ha altre Déu sinó un sol. 5  Perquè encara que hi haja alguns que s’  
1Co 8,10  ocasió als dèbils d’encepegar. 10  Perquè si algú te vegés a tu, que tens  
1Co 9,16  me prívia d’aquesta glòria. 16  Perquè encara que predico l’evangeli, no  
1Co 10,17  participació del cos de Cristo? 17  Perquè nosaltres, essent molts, som un pa  
1Co 10,30  per la consciència d’un altre? 30  Perquè si jo per gràcia ne participo, ¿per 
1Co 11,6  és lo mateix que si fos rapada. 6  Perquè si la dona no està coberta, ràpia  
1Co 11,12 dona sens l’home, en lo Senyor. 12  Perquè així com la dona és de l’home,  
1Co 11,18  lo millor sinó per a lo pitjor. 18  Perquè, abans de tot, quan vos congregau  
1Co 11,21 per a menjar la cena del Senyor. 21  Perquè cada qual pren abans sa pròpia cena 
1Co 11,23  alabaré? En això no us alabo. 23  Perquè jo rebí del Senyor lo que us he  
1Co 11,26  ne beureu, en memòria de mi.» 26  Perquè totes quantes vegades menjareu  
1Co 11,29 d’aquell pa i bèguia del calze. 29  Perquè el qui en menja i beu indignament,  
1Co 12,8  és donada a cada u per a profit. 8  Perquè a un li és donada per l’Esperit la 
1Co 12,12  repartint a cada u com ell vol. 12  Perquè així com lo cos és un i té molts  
1Co 12,13  sol cos, així també és Cristo. 13  Perquè per un mateix Esperit havem estat  
1Co 12,14  begut en un mateix Esperit. 14  Perquè tampoc lo cos és un sol membre,  
1Co 12,15  sinó molts. 15 Si el peu digués:  «Perquè no só mà, no só del cos», ¿no és  
1Co 12,16  del cos? 16 I si digués l’orella:  «Perquè no só ull, no só del cos», ¿per  
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1Co 12,24  los cobrim ab més decència. 24  Perquè los que en nosaltres són honestos,  
1Co 14,2  sobretot lo de profecia. 2  Perquè aquell que parla en llengua  
1Co 14,14  la gràcia d’interpretar-la. 14  Perquè si jo faç oració en una llengua  
1Co 14,33  estan subjectes als profetes. 33  Perquè Déu no és autor de dissensió, sinó  
1Co 15,3  si és que no haveu cregut en va. 3  Perquè en primer lloc vos he ensenyat lo  
1Co 15,16 és que els morts no ressusciten. 16  Perquè si els morts no ressusciten, Cristo 
1Co 15,21 primícies d’aquells que dormen. 21  Perquè així com per home vingué la mort,  
1Co 15,25  i tota autoritat i tot poder. 25  Perquè és necessari que ell régnia fins  
1Co 15,26  que serà destruït és la mort.  Perquè totes les coses les subjecta sota  
1Co 15,53  i nosaltres serem mudats. 53  Perquè és precís que açò corruptible se  
1Co 16,9  en Èfeso fins a Pentecostes. 9  Perquè se m’ha obert una porta gran i  
1Co 16,18  a vosaltres ho supliren ells. 18  Perquè referen mon esperit i el vostre.  
2Co 1,5  nosaltres som consolats de Déu. 5  Perquè a la manera ab què abunden en  
2Co 1,8  ho sereu també de la consolació. 8  Perquè no volem, germans, que ignoreu les  
2Co 1,12  per molts a favor de nosaltres. 12  Perquè nostra glòria és aquesta: lo  
2Co 1,19 us he anunciat no hi ha sí i no. 19  Perquè lo Fill de Déu, Jesucrist, que ha  
2Co 1,20 i no, sinó que el sí fou en ell. 20  Perquè totes les promeses de Déu són en  
2Co 2,4  és lo goig de tots vosaltres. 4  Perquè per la molta aflicció i angústia de 
2Co 2,17  és idòneo per a aquestes coses? 17  Perquè no som com molts, que adulteren la  
2Co 3,9  lo ministeri de l’Esperit? 9  Perquè si el ministeri de condemnació fou  
2Co 3,10 glòria lo ministeri de justícia. 10  Perquè lo que resplendí en aquesta part no 
2Co 3,11 comparat ab la glòria exceŀlent. 11  Perquè si lo que és anuŀlat és per a  
2Co 3,17 al Senyor, serà remogut son vel. 17  Perquè el Senyor és Esperit, i allà a on  
2Co 4,5  Cristo, que és la imatge de Déu. 5  Perquè no us predicam a nosaltres  
2Co 4,6  som servos vostres per Jesús. 6  Perquè Déu, que digué que de les tenebres  
2Co 4,11  també en nostres cossos. 11  Perquè nosaltres que vivim som  
2Co 4,15  i ens colocarà ab vosaltres. 15  Perquè tot és per amor de vosaltres, a fi  
2Co 4,17  se renova de dia en dia. 17  Perquè nostres afliccions lleugeres, que  
2Co 4,18  veuen, sinó a les que no es veuen.  Perquè les coses que es veuen són  
2Co 5,1 Los apòstols són sos ambaixadors. 1  Perquè sabem que si nostra casa terrena d’ 
2Co 5,4  trobats vestits i no desnusos. 4  Perquè també los que estam en est  
2Co 5,7  lo cos estam ausents del Senyor. 7  (Perquè caminam per fe, i no per visió.) 8 
2Co 5,13 en l’apariència i no en lo cor. 13  Perquè si nosaltres estam com fora de si,  
2Co 5,14  cabal seny, és per a vosaltres. 14  Perquè l’amor de Cristo nos compeŀleix;  
2Co 5,19  ministeri de la reconciliació. 19  Perquè certament Déu estava en Cristo,  
2Co 6,2  no rebre la gràcia de Déu en va. 2  (Perquè ell diu: «T’oiguí en temps  
2Co 6,14  en lo mateix jou ab los infiels.  Perquè, quina participació té la justícia  
2Co 6,16 entre el temple de Déu i els ídols?  Perquè vosaltres sou lo temple de Déu viu, 
2Co 7,5  goig en tota nostra tribulació. 5  Perquè quan nosaltres haguérem arribat a  
2Co 7,8 de modo que jo tinguí gran plaer. 8  Perquè encara que jo us entristí ab una  
2Co 7,9  us entristíreu per arrepentiment.  Perquè vos contristàreu segons Déu, de  
2Co 7,10 dany haveu sofert per nosaltres. 10  Perquè la tristesa que és segons Déu,  
2Co 8,3  les riqueses de sa simplicitat. 3  Perquè jo els só testimoni de que segons  
2Co 8,12  complir-ho d’allò que teniu. 12  Perquè si la voluntat està prompta, és  
2Co 9,1 per a conseguir lo fruit d’ella. 1  Perquè, en quant al socorro que es dóna  
2Co 9,12  sien donades gràcies a Déu. 12  Perquè la ministració d’aquest servei, no 
2Co 10,3 com si caminàssem segons la carn. 3  Perquè encara que caminam en la carn, no  
2Co 10,4  carn, no militam segons la carn. 4  Perquè les armes de nostra milícia no són  
2Co 10,8  també nosaltres som de Cristo. 8  Perquè encara que jo em gloriàs algun tant 
2Co 10,10  us vull com aterrar ab cartes. 10  Perquè les cartes, diuen ells, certament  
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2Co 10,12  serem en fet estant presents. 12  Perquè no ens atrevim a fer-nos del  
2Co 10,14  que arribà fins a vosaltres. 14  Perquè no ens extenem ab excés, com si no  
2Co 11,4  la simplicitat que és en Cristo. 4  Perquè si aquell que ve predica altre  
2Co 11,6  menos que els majors apòstols. 6  Perquè bé que tosc en lo parlar, encara  
2Co 11,13  en allò de què es glorien. 13  Perquè los tals falsos apòstols són  
2Co 12,10 i les congoixes per amor de Cristo.  Perquè quan enflaquesc, llavors só fort.  
2Co 12,11  vosaltres m’hi haveu compeŀlit.  Perquè jo devia ésser alabat de vosaltres, 
2Co 12,13 miracles, en prodigis i virtuts. 13  Perquè, en què haveu estat vosaltres  
2Co 12,20  per a edificació vostra. 20  Perquè temo que tal vegada quan vinga a  
2Co 13,4  ans bé poderós en vosaltres! 4  Perquè si bé fou crucificat per flaquesa,  
2Co 13,8 que nosaltres siam com reprovats. 8  Perquè nosaltres res podem contra la  
Ga 1,10 Déu? ¿O cerco jo agradar als homes?  Perquè, certament, si jo agradàs als  
Ga 1,11 homes, no seria servo de Cristo. 11  Perquè vos faç a saber, germans, que l’  
Ga 1,13 sinó per revelació de Jesucrist. 13  Perquè ja haveu oït de quina manera vivia  
Ga 2,8  com a Pere lo de la circumcisió. 8  (Perquè aquell que obrà eficaçment en Pere 
Ga 2,18 ministre de pecat? No, per cert! 18  Perquè si jo reedifico lo mateix que he  
Ga 2,19  me faç jo mateix prevaricador. 19  Perquè jo per la Llei só mort a la Llei a  
Ga 3,10  beneïts ab lo fiel Abraham. 10  Perquè tots quants són de les obres de la  
Ga 3,18 -lo per a fer vana la promesa. 18  Perquè si l’herència és per a la Llei, ja 
Ga 3,26  ja no estam baix lo preceptor. 26  Perquè tots sou fills de Déu per la fe,  
Ga 3,28  llibre, no hi ha mascle ni fembra.  Perquè tots vosaltres sou un en Cristo  
Ga 4,15  aquella felicitat de què parlau?  Perquè jo testifico que, a poder ser, vos  
Ga 4,22  Llei, ¿no haveu llegit la Llei? 22  Perquè escrit està que Abraham tingué dos  
Ga 4,24  Les quals coses són una aŀlegoria.  Perquè aquestos són los dos testaments: l’ 
Ga 4,27  és la mare de tots nosaltres. 27  Perquè escrit està: «Alegra’t tu, l’  
Ga 5,5  haveu caigut de la gràcia. 5  Perquè nosaltres, per medi de l’Esperit  
Ga 5,13  separats los que us inquieten. 13  Perquè vosaltres, germans, haveu estat  
Ga 5,14  per la caritat de l’Esperit. 14  Perquè tota la Llei se resumeix en una  
Ga 5,17  los apetits de la carn. 17  Perquè la carn té apetits contraris a l’  
Ga 6,3 així complireu la llei de Cristo. 3  Perquè si algú se creu ser alguna cosa, no 
Ga 6,12  vos he escrit de pròpia mà. 12  Perquè tots aquells que volen agradar en  
Ga 6,13 persecució de la creu de Cristo. 13  Perquè ni els mateixos que se circumciden  
Ef 2,8  nosaltres per Cristo Jesús. 8  Perquè per gràcia sou salvos mediant la  
Ef 2,14  acercat per la sang de Cristo. 14  Perquè ell és nostra pau, lo qui ha fet  
Ef 2,18  i pau als que estaven prop. 18  Perquè, per ell, los uns i altres tenim  
Ef 3,10  totes les coses per Jesucrist. 10  Perquè la molt vària sabiduria de Déu sia  
Ef 5,5  sinó ans bé accions de gràcies. 5  Perquè haveu de saber i entendre que tot  
Ef 5,8  doncs, participació ab ells. 8  Perquè en algun temps éreu tenebres,  
Ef 5,29 a sa muller, s’ama a si mateix. 29  Perquè ningú avorrí mai sa pròpia carn,  
Ef 5,30  com també Cristo a la Iglésia. 30  Perquè som membres de son cos, de sa carn, 
Fl 1,8  sou participants de mon goig. 8  Perquè Déu m’és testimoni de quina manera 
Fl 1,21 cos, sia per vida, sia per mort. 21  Perquè per a mi lo viure és Cristo, i lo  
Fl 1,23  tot, jo no sé lo que escolliré. 23  Perquè jo em trobo apretat per dos  
Fl 1,29  és de salvació, i això de Déu. 29  Perquè a vosaltres vos és donat per  
Fl 2,20 saber l’estat de vostres coses. 20  Perquè no tinc ningú posseït d’igual  
Fl 2,21  interèssia tant per vosaltres. 21  Perquè tots busquen ses pròpies coses i no 
Fl 2,26  ha assistit en mes necessitats. 26  Perquè ell ansiava estar entre tots  
Fl 2,30  degut a semblants persones. 30  Perquè per l’obra de Cristo estigué a la  
Fl 3,3  guardau’s de la incisió. 3  Perquè nosaltres som la circumcisió, los  
Fl 3,18  l’exemple que teniu nostre. 18  Perquè molts caminen (dels quals vos he  
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Col 2,1  la Llei i de les visions falses. 1  Perquè desitjo que sapiau quant gran és l’ 
Col 2,5  vos engànyia ab paraules sutils. 5  Perquè encara que estic ausent en la carn, 
Col 2,9  del món, i no segons Cristo. 9  Perquè en ell habita tota la plenitud de  
Col 3,3  de dalt, no en les de la terra. 3  Perquè sou morts ja, i vostra vida està  
1Te 1,5  que vostra elecció és de Déu. 5  Perquè nostre evangeli no vingué a  
1Te 1,8  cregut en Macedònia i en Acaia. 8  Perquè per vosaltres fou divulgada la  
1Te 1,9  necessitat de dir cosa alguna. 9  Perquè ells mateixos publiquen de  
1Te 2,1  raó de sa constància en la fe. 1  Perquè vosaltres mateixos sabeu, germans,  
1Te 2,3  de Déu ab gran solicitud. 3  Perquè nostra exhortació no fou d’error,  
1Te 2,14  en vosaltres que creeu. 14  Perquè vosaltres, germans, vos haveu fet  
1Te 2,16  de complir ells sempre sos pecats.  Perquè la ira de Déu ha arribat sobre ells 
1Te 2,19  mes Satanàs nos ho destorbà. 19  Perquè, qual és nostra esperança, o nostre 
1Te 3,4  per això havem estat destinats. 4  Perquè quan encara érem ab vosaltres, ja  
1Te 4,2  proceïu per abundar més i més. 2  Perquè ja sabeu quins preceptes vos he  
1Te 4,7  vos ho havem dit i testificat. 7  Perquè no ens cridà Déu per a immundícia,  
1Te 4,14  demés, que no tenen esperança. 14  Perquè si creem que Jesús morí i  
1Te 4,16  ens adelantarem als que dormen. 16  Perquè el mateix Senyor ab mandato, i ab  
1Te 5,3  vindrà com un lladre de nit. 3  Perquè quan diran pau i seguretat, llavors 
1Te 5,5  dia vos sorprenga com un lladre. 5  Perquè tots vosaltres sou fills de la llum 
1Te 5,9  elm, l’esperança de la salut. 9  Perquè no ens ha posat Déu per a ira, sinó 
2Te 2,7  ell sia revelat en aquest temps. 7  Perquè ja està obrant lo misteri de la  
2Te 3,7  tradició que rebé de nosaltres. 7  Perquè vosaltres mateixos sabeu com deveu  
2Te 3,10  un exemple que imitàsseu. 10  Perquè fins quan estàvem ab vosaltres vos  
2Te 3,11 que no vol treballar, no méngia. 11  Perquè havem oït que entre vosaltres hi ha 
1Tm 2,3  en tota pietat i honestedat. 3  Perquè això és cosa bona i accepta davant  
1Tm 2,5  al coneixement de la veritat. 5  Perquè un sol és Déu, i un sol també lo  
1Tm 2,13  sinó que estiga en silenci. 13  Perquè Adam fou format primer; després,  
1Tm 3,13  bé sos fills i sa casa. 13  Perquè los que haguessen exercit bé son  
1Tm 4,4  i els que conegueren la veritat. 4  Perquè tota criatura de Déu és bona i no  
1Tm 4,8  i exercita’t en la pietat. 8  Perquè els exercicis corporals aprofiten  
1Tm 5,15  de maledicència a l’enemic. 15  Perquè algunes s’han ja pervertit per a  
1Tm 5,18  en predicar i ensenyar. 18  Perquè diu l’Escriptura: «No posaràs boç  
1Tm 6,7 ab contentament és un gran guany. 7  Perquè no duguérem res a aquest món, i és  
1Tm 6,10 als homes en la mort i perdició. 10  Perquè arrel de tots mals és l’avarícia,  
2Tm 1,7  tu per la imposició de mes mans. 7  Perquè no ens ha donat Déu esperit de  
2Tm 2,5 a aquell que l’elegí per soldat. 5  Perquè també lo qui combat en la palestra, 
2Tm 3,2  dies vindran temps perillosos. 2  Perquè los homes seran amants de si  
2Tm 3,6  Fuig també d’aquestos tals. 6  Perquè d’estos són los que entren en les  
2Tm 4,3  ab tota paciència i doctrina. 3  Perquè vindrà temps en què els homes no  
2Tm 4,6  ton ministeri, sies temperat. 6  Perquè jo ja estic a punt de ser  
Tt 1,7 de disolució ni de desobediència. 7  Perquè el bisbe és necessari que sia sens  
Tt 1,10  als que la contradiuen. 10  Perquè encara hi ha molts desobedients,  
Tt 2,11  de Déu, salvador nostre. 11  Perquè la gràcia de Déu, que porta  
Tt 3,3  mansuetud envers tots los homes. 3  Perquè nosaltres mateixos també algun  
Flm 15  per necessitat, sinó voluntari. 15  Perquè ell tal vegada no s’apartà de tu  
He 1,5  un nom més exceŀlent que ells. 5  Perquè, a quin dels àngels digué jamai:  
He 2,2  les deixem xurriar com l’aigua. 2  Perquè si la paraula que fou dita per los  
He 2,5  Sant, segons sa pròpia voluntat. 5  Perquè Déu no someté als àngels lo món  
He 2,8  en subjecció baix sos peus.»  Perquè en això mateix d’haver subjectat a 
He 2,11  d’ells per medi de la passió. 11  Perquè lo qui santifica i los que són  
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He 2,16  sa vida subjectes a esclavitud. 16  Perquè ell verdaderament no prengué sobre  
He 3,3  ho fou Moisès en tota sa casa. 3  Perquè aquest fou reputat digne de major  
He 3,4  casa té major honra que la casa. 4  Perquè tota casa és edificada per algú,  
He 3,14  per l’engany del pecat. 14  Perquè nosaltres som fets participants de  
He 3,16  cors com en la provocació.» 16  Perquè alguns, després que l’hagueren  
He 4,2 no aparega quedar exclòs d’ella. 2  Perquè se’ns anuncià a nosaltres, així  
He 4,3  de la fe en los que l’oigueren. 3  Perquè nosaltres, que havem cregut, entram 
He 4,4 obres des de la creació del món.» 4  Perquè en cert lloc parlà així del dia  
He 4,8  veu, no enduriu vostres cors.”» 8  Perquè si Jesús los hagués donat repòs,  
He 4,10 dissabte, per a lo poble de Déu. 10  Perquè aquell que ha entrat en son repòs,  
He 4,12  igual exemple d’incredulitat. 12  Perquè la paraula de Déu és viva i eficaç, 
He 4,15 Déu, mantingam nostra confessió. 15  Perquè no tenim un pontífice que no puga  
He 5,1  d’entendre aquestos misteris. 1  Perquè tot pontífice pres d’entre els  
He 5,13  de llet, i no d’aliment fort. 13  Perquè tot aquell que s’alimenta de llet  
He 6,4 3 I això farem, si Déu ho permet. 4  Perquè és impossible que aquells que una  
He 6,7 de Déu i l’exposen a l’escarni. 7  Perquè la terra que es beu la pluja que  
He 6,10 que us parlam d’aquesta manera. 10  Perquè no és Déu injust per a què s’  
He 6,13  paciència hereden les promeses. 13  Perquè quan Déu féu la promesa a Abraham,  
He 6,16  paciència, conseguí la promesa. 16  Perquè els homes certament juren per qui  
He 7,1  per a si, sinó per a nosaltres. 1  Perquè est Melquisedec, rei de Salem,  
He 7,13  que es múdia també la Llei. 13  Perquè aquell de qui es diuen aquestes  
He 7,14  la qual ningú serví a l’altar. 14  Perquè és notori que del llinatge de Judà  
He 7,17  virtut d’una vida perdurable. 17  Perquè ell testifica: «Tu ets sacerdot  
He 7,26  per intercedir per nosaltres. 26  Perquè tal pontífice convenia que  
He 7,28 vegada oferint-se a si mateix. 28  Perquè la Llei constitueix ja sacerdots a  
He 8,3  lo Senyor, i no per home algú. 3  Perquè tot pontífice és constituït per a  
He 8,10  he menyspreat, diu lo Senyor. 10  Perquè aquest és lo pacte (testament) que  
He 8,12  del més petit fins al més gran. 12  Perquè jo els perdonaré ses iniquitats i  
He 9,2  diví i un santuari temporal. 2  Perquè fou fabricat un primer tabernacle,  
He 9,13  eterna redempció per nosaltres. 13  Perquè si la sang dels crestats i dels  
He 9,16  los que han estat cridats. 16  Perquè a on hi ha pacte (testament) és  
He 9,17  també la mort del testador. 17  Perquè lo testament no té força sinó  
He 9,19  fou celebrat sens sang. 19  Perquè Moisès, havent llegit tots los  
He 9,24 ab sacrificis millors que estos. 24  Perquè Cristo no ha entrat en lo santuari  
He 10,1  a la paciència en los treballs. 1  Perquè la Llei, tenint la sombra dels béns 
He 10,4  fa memòria dels pecats cada any. 4  Perquè és impossible que ab sang de toros  
He 10,14  posats per peanya de sos peus. 14  Perquè ab una sola oferta féu perfets per  
He 10,15  Sant també nos ho testifica.  Perquè després d’haver dit: 16 «“Aquest  
He 10,26 quant veeu que s’acerca lo dia. 26  Perquè si pecam nosaltres voluntàriament  
He 10,30 ultràgia a l’Esperit de gràcia? 30  Perquè coneixem al que digué: «A mi em  
He 10,34  es trobaven en lo mateix estat. 34  Perquè vosaltres tinguéreu compassió dels  
He 10,36  la qual té un gran gallardó. 36  Perquè a vosaltres vos és necessària la  
He 10,37  de Déu alcanceu la promesa. 37  Perquè, «encara un poquet de temps, i el  
He 11,2 evidència de les que no es veuen. 2  Perquè per ella alcançaren testimoni los  
He 11,6  fe és impossible agradar a Déu.  Perquè lo qui s’acerca a Déu, és precís  
He 11,14  i hostes sobre la terra. 14  Perquè los que diuen tals coses declaren  
He 11,32  en pau. 32 I què més diré, encara?  Perquè me faltarà temps per contar de  
He 12,6  ni desmaïs quan te reprenga.» 6  Perquè lo Senyor castiga al que ama, i  
He 12,18  ell ho solicità ab llàgrimes. 18  Perquè vosaltres no us haveu acercat  
He 12,25  Mirau que no refuseu al que parla.  Perquè si no escaparen aquells que  
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He 12,29  ab sant temor i reverència. 29  Perquè nostre Déu és foc consumidor.  
He 13,11 los que serveixen al tabernacle. 11  Perquè los cossos d’aquells animals la  
He 13,14  a ell, portant sos oprobis. 14  Perquè no tenim aquí ciutat permanent,  
Jm 1,11 passarà com la flor de l’herba. 11  Perquè així com a l’eixir lo sol ab ardor 
Jm 1,18  ha mudança ni sombra de canvi. 18  Perquè de sa pròpia voluntat nos ha  
Jm 1,20  parlar, i tard en irritar-se. 20  Perquè la ira de l’home no obra la  
Jm 1,23  -vos a vosaltres mateixos. 23  Perquè si algú és oïdor de la paraula i no 
Jm 2,2  glòria, en accepció de persones. 2  Perquè si entràs en vostra congregació  
Jm 2,10 per la Llei com a transgressors. 10  Perquè qualsevol que guàrdia tota la Llei, 
Jm 2,11 punt, s’ha fet culpable de tot. 11  Perquè lo qui digué: «No cometràs  
Jm 2,13  per la llei de la llibertat. 13  Perquè es judicarà sens misericòrdia al  
Jm 2,26 enviant-los per un altre camí? 26  Perquè així com lo cos, sens l’esperit,  
Jm 3,2  rebrem major condemnació. 2  Perquè tots tropessam en moltes coses. Lo  
Jm 3,7  inflamada ella del foc infernal. 7  Perquè tota espècie de bèsties, i d’  
Jm 3,15  mentiders contra la veritat. 15  Perquè aquesta sabiduria no és la que  
Jm 4,15  lo que serà en lo dia de demà. 15  Perquè, què és vostra vida? És un vapor  
1Pe 1,16  sants en totes les accions. 16  Perquè escrit està: «Sereu sants, perquè  
1Pe 1,24 viu, i que permaneix eternament. 24  Perquè: «Tota carn és com l’herba, i tota 
1Pe 2,15  i per alabança dels bons. 15  Perquè tal és la voluntat de Déu: que fent 
1Pe 2,20  molèsties, patint injustament. 20  Perquè, quina glòria és, si quan sou  
1Pe 3,10 posseïu benedicció per herència. 10  Perquè «lo qui àmia la vida i vulla veure  
1Pe 3,18  per fer bé que per fer mal. 18  Perquè també Cristo una vegada morí per  
1Pe 4,6  per a judicar a vius i a morts. 6  Perquè per això fou predicat l’evangeli  
2Pe 1,8  i a l’amor fraternal, caritat. 8  Perquè si aquestes coses se troben i  
2Pe 1,13  en la present veritat. 13  Perquè tinc per just, mentres estic en  
2Pe 1,16  fer memòria d’aquestes coses. 16  Perquè nosaltres no havem seguit faules  
2Pe 1,17  de vista de sa majestat. 17  Perquè ell rebé de Déu Pare honra i  
2Pe 2,18  de les tenebres perpètuament. 18  Perquè parlant paraules entumides de  
1Jn 2,16 caritat del Pare no està en ell. 16  Perquè tot lo que hi ha en lo món és  
1Jn 3,11  ni el que no ama a son germà. 11  Perquè aquesta és la doctrina que haveu  
1Jn 3,12  a son germà. I per a què el matà?  Perquè ses obres eren males, i les de son  
1Jn 3,20  nostres cors davant de Déu. 20  Perquè si nostre cor nos reprèn, Déu és  
1Jn 5,3  a Déu i guardam sos manaments. 3  Perquè aquest és l’amor de Déu: que  
1Jn 5,4  manaments d’ell no són pesats. 4  Perquè tot lo que naix de Déu venç lo món, 
1Jn 5,7  perquè l’Esperit és la veritat. 7  Perquè tres són los que donen testimoni en 
2Jn 7  l’haveu oït des del principi. 7  Perquè s’han alçat molts impostors en lo  
2Jn 11 el rebeu en casa, ni el saludeu. 11  Perquè lo qui el saluda comunica en ses  
Jud 4  la fe que fou donada als sants. 4  Perquè s’han introduït ab dissimulo certs 
Ap 3,3 guarda-ho bé, i arrepenteix-te.  Perquè si no vigiles, jo vindré a tu com a 
Ap 3,10  i sabran que jo t’he amat. 10  Perquè tu has guardat la paraula de ma  
Ap 3,17  a vomitar-te de ma boca. 17  Perquè tu dius: ‘Só ric, i estic ple de  
Ap 6,17  trono i de la ira de l’Anyell. 17  Perquè lo gran dia de sa ira és arribat, i 
Ap 9,19  sofre que eixia de ses boques. 19  Perquè el poder dels cavalls està en sa  
Ap 15,4  i no glorificarà vostre nom?  Perquè vós sol sou sant, i totes les  
Ap 16,6 sereu, perquè això haveu judicat. 6  Perquè derramaren la sang dels sants i  
Ap 16,14  immundos a manera de granotes. 14  Perquè són esperits de dimonis, que fan  
Ap 17,17  i a ella la cremaran ab foc. 17  Perquè Déu ha posat en sos cors que facen  
Ap 18,3 tot aucell asquerós i abominable. 3  Perquè totes les gents han begut del vi de 
Ap 18,5  no quedeu ferits de ses plagues. 5  Perquè sos pecats han arribat fins al cel, 
Ap 19,2  i poder al Senyor, nostre Déu. 2  Perquè sos judicis són justos i verdaders, 
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Ap 19,6  grans trons que deien: –Aŀleluia!  Perquè regnà lo Senyor, nostre Déu  
Ap 21,1 I vegí un cel nou i una terra nova.  Perquè lo primer cel i la primera terra  
Ap 22,15  per les portes en la ciutat. 15  Perquè fora queden los cans, i els  
Ap 22,18  de grat de l’aigua de vida. 18  Perquè protesto a tot lo qui ou les  
Mt 5,10 10 »Benaventurats los que sofreixen  persecució per amor de la justícia, perquè 
Mt 10,Tit  i els dóna potestat. Los anúncia  persecució i els promet recompensa. 1 I  
Mt 13,21  i en sobrevenint tribulació i  persecució per causa de la paraula, a l’  
Mc 4,17  després, quan s’alça tribulació i  persecució per raó de la paraula, a l’  
Ac 8,1  1 En aquell temps s’alçà una gran  persecució contra la iglésia de Jerusalem, 
Ac 13,50  de la ciutat, i mogueren una  persecució contra Pau i Bernabé, i els  
Rm 8,35  o la desnuesa, o los perills, o la  persecució, o l’espasa? 36 Així com està  
Ga 5,11  la circumcisió, ¿per què sofresc  persecució? S’ha acabat, doncs, l’  
Ga 6,12 -vos solament per no patir ells la  persecució de la creu de Cristo. 13 Perquè 
Mc 10,30  i mares, i fills, i terres, ab  persecucions, i en lo sigle venider la  
2Co 12,10 afronts, en les necessitats, en les  persecucions i les congoixes per amor de  
2Te 1,4  vostra paciència i fe en totes les  persecucions i tribulacions que sofriu; 5  
2Tm 3,11  caritat, paciència, 11  persecucions, afliccions que vingueren  
2Tm 3,11  Iconi i en Listres; quals  persecucions he sofert, emperò de totes  
2Tm 3,12  piadosament en Jesucrist sofriran  persecucions. 13 Mes los homes dolents i  
Ac 8,Tit  sa mort. 8,Tit Capítol VIII Saulo  persegueix la Iglésia. Felip predica en  
Rm 12,14  hospitalitat. 14 Beneïu als que us  persegueixen; beneïu-los i no els  
1Co 4,12  nos maleeixen, i els beneïm; nos  persegueixen, i ho sofrim; 13 som  
Ac 9,4  li deia: –Saulo, Saulo, per què em  persegueixes? 5 Ell digué: –Qui sou vós,  
Ac 9,5  respongué: –Jo só Jesús, a qui tu  persegueixes. Cosa dura és tirar coces  
Ac 22,7 em deia: »–Saulo, Saulo, per què em  persegueixes? 8 »I jo responguí: »–Qui sou 
Ac 22,8  »–Jo só Jesús de Nazaret, a qui tu  persegueixes. 9 »I els que eren ab mi  
Ac 26,14  hebrea: »–Saulo, Saulo, per què em  persegueixes? Cosa dura és tirar coces  
Ac 26,15  digué: »–Jo só Jesús, a qui tu  persegueixes. 16 Emperò alça’t i posa’t  
Mt 5,11  per amor de mi vos maleesquen i  perseguesquen, i diguen, mentint, tota  
Mt 5,44  avorreixen i pregau per los que us  perseguesquen i calumniïn, 45 a fi de que  
Mt 10,23  aqueix se salvarà. 23 I quan vos  perseguesquen en una ciutat, fugiu a una  
Ap 12,13  que havia estat tirat per terra,  perseguí a la dona que parí lo fill baró,  
Ac 9,21  –Puix no és aquest aquell que  perseguia en Jerusalem als que invocaven  
Ac 26,11 -me més i més contra d’ells, los  perseguia fins en ciutats estranyes. 12  
Ga 1,13  en lo judaisme, i ab quin excés  perseguia jo la Iglésia de Cristo i la  
Ga 1,23  oït a dir: «Aquell que abans nos  perseguia, ara predica la fe que en altre  
Ga 4,29 aquell que havia nat segons la carn  perseguia al que era segons l’Esperit,  
Ap 12,Tit  del sol, que pareix un fill i és  perseguida del dragó infernal. 1 I  
Fl 3,6 la Llei, fariseu; 6 en quant a zel,  perseguidor de la Iglésia de Déu; en quant 
1Tm 1,13  13 a mi, que era abans blasfemo, i  perseguidor, i injuriador. Emperò alcancí  
Jn 15,20 han perseguit a mi, també us han de  perseguir a vosaltres; si han guardat mes  
Lc 11,49  i d’ells ne mataran a uns i en  perseguiran a altres.” 50 Per a què a esta 
Lc 21,12  s’apoderaran de vosaltres, i vos  perseguiran i entregaran a les sinagogues, 
Mt 5,12  gallardó en lo cel. Puix així  perseguiren també als profetes que  
Jn 5,16  16 I per aquest motiu los jueus  perseguiren a Jesús i cercaven com fer-  
Ac 7,52  52 A quin dels profetes no  perseguiren vostres pares? Ells mataren  
Mt 23,34  en vostres sinagogues, i los  perseguireu de ciutat en ciutat, 35 per a  
Jn 15,20 no és major que son amo.” Si m’han  perseguit a mi, també us han de perseguir  
Ac 17,Tit  converteix als de Tessalònica. És  perseguit dels jueus. Predica en Berea, i  
1Co 15,9  de ser anomenat apòstol, perquè he  perseguit la Iglésia de Déu. 10 Emperò,  
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1Te 2,15  i a sos propis profetes i ens han  perseguit a nosaltres, i no són de l’  
Ac 5,Tit i Sàfira. Los apòstols són novament  perseguits i presos, i per consell de  
2Co 4,9  apurats, mes no destituïts; 9 som  perseguits, mes no abandonats; abatuts,  
2Tm 3,14  i sent enganyats. 14 Mes tu  persevera en les coses que has après i que 
2Jn 9  9 Tot aquell que s’aparta i no  persevera en la doctrina de Cristo, no té  
2Jn 9  de Cristo, no té a Déu; lo qui  persevera en la doctrina, aqueix té al  
Rm 2,7  7 a aquells que per medi d’una  perseverància en fer obres bones, cerquen  
Ef 6,Tit  del cristià. Vigilància i  perseverància en l’oració. 1 Fills, obeïu 
Ef 6,18  i vetllant en lo mateix ab tota  perseverància, i pregant per tots los  
Lc 11,Tit  Capítol XI L’oració dominical.  Perseverància en orar. Dimoni mut.  
Jm 5,16  salvos; puix val molt l’oració  perseverant del just. 17 Elies era home  
Rm 12,12  en la tribulació, en l’oració  perseverants; 13 socorrent les necessitats 
Ac 13,43 quals ab ses raons los persuadien a  perseverar en la gràcia de Déu. 44 I al  
Ac 14,21  dels deixebles, exhortant-los a  perseverar en la fe i que ens és precís  
Rm 6,Tit  Capítol VI Com deuen los fiels  perseverar en la gràcia rebuda en lo  
2Jn Tit  la virtut dels quals alaba, a  perseverar constantment en la caritat i a  
Rm 6,1  a Déu. 1 Doncs, què direm?  Perseverarem en lo pecat perquè abúndia la 
Jn 8,7  ab lo dit en terra. 7 I com  perseverassen ells en preguntar-li, s’  
Ac 11,23  a tots que ab propòsit de cor  perseverassen en lo Senyor. 24 Perquè ell  
Lc 10,7  no, se’n tornarà a vosaltres. 7 I  perseverau en la mateixa casa, menjant i  
Jn 8,31  als jueus que creien en ell: –Si  perseverau en ma paraula, sereu  
Fl 4,1  que sou mon goig i ma corona,  perseverau així ferms en lo Senyor, amats  
Col 4,2 vosaltres teniu Senyor en lo cel. 2  Perseverau en l’oració, vetllant en ella  
He 12,7  i assota al que rep per fill. 7  Perseverau en la correcció. Déu s’ofereix 
Ac 1,14  germà de Jaume. 14 Tots aquestos  perseveraven unànims en oració ab les  
Ac 2,42  de tres mil persones. 42 I ells  perseveraven en la doctrina dels apòstols, 
Mt 10,22  de tothom. Emperò aquell que  persevéria fins a la fi, aqueix se  
Mt 24,13  de molts. 13 Emperò aquell que  persevéria fins al fi, aqueix se salvarà.  
Mc 13,13 per causa de mon nom. Emperò lo qui  persevéria fins al fi, aqueix se salvarà.  
1Tm 5,5  i desemparada, confiï en Déu i  persevéria en súpliques i oracions nit i  
Jm 1,25  la llei perfeta de la llibertat i  persevéria en ella, no sent oïdor  
Rm 16,12  lo Senyor. Saludau a nostra amada  Pèrside, que treballà molt en lo Senyor.  
Lc 23,10  dels sacerdots i els escribes  persistien obstinadament en acusar-lo.  
Mt 22,16 cuides de ningú, perquè no mires la  persona dels homes. 17 Digue’ns, doncs:  
Jn 5,22  li plau. 22 I ni el Pare judica a  persona alguna, sinó que ha comès tot  
Ac 2,43  pa, i en les oracions. 43 I tota  persona tenia temor, i molts prodigis i  
Ac 27,22  no es perdrà de vosaltres ninguna  persona, excepte lo barco. 23 Perquè  
Rm 13,1  de Jesucrist. 1 Subjéctia’s tota  persona a les potestats superiors. Perquè  
2Co 2,10 per amor de vosaltres ho he fet, en  persona de Cristo, 11 a fi de que no siam  
He 12,3  dels pecadors contra sa  persona, per a què no us fatigueu,  
2Pe 2,5  sinó que preservà a Noè, vuitena  persona, pregoner de justícia, portant lo  
Ac 8,9  dient que ell era un gran  personatge; 10 i tothom l’escoltava, des  
Mt 18,16 t’escoltàs, pren encara una o dues  persones, per a què per boca de dos o tres 
Lc 12,52 Puix d’aquí en avant si hi ha cinc  persones en una casa, estaran dividits los 
Lc 20,21  és just, i que no teniu respecte a  persones, sinó que ensenyau lo camí de Déu 
Jn 8,17 està escrit que lo testimoni de dos  persones és verídic. 18 Jo só lo qui dono  
Ac 1,15  allí junts com unes cent i vint  persones), digué: 16 –Barons germans, era  
Ac 2,Tit Primer sermó de sant Pere. Tres mil  persones se converteixen. Vida dels  
Ac 2,41  aquell dia cerca de tres mil  persones. 42 I ells perseveraven en la  
Ac 7,14  que constava de setanta-cinc  persones. 15 I Jacob baixà a Egipte, i  
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Ac 10,34  reconec que Déu no fa distinció de  persones, 35 sinó que en qualsevol nació,  
Ac 19,7  7 I eren en tots com dotze  persones. 8 I entrant en la sinagoga parlà 
Ac 25,23  ab los tribuns i ab les principals  persones de la ciutat, se presentà Pau per 
Ac 27,37 menjaren ells també. 37 I totes les  persones que anàvem dins del barco érem  
Rm 2,11  envers Déu no hi ha accepció de  persones. 12 Perquè tots los que han pecat 
1Co 16,18  Teniu, doncs, consideració a tals  persones. 19 Vos saluden les iglésies de  
2Co 1,11 ’ns ha concedit per medi de moltes  persones, sien donades gràcies per molts a 
Ga 2,6  hagen estat, Déu no fa accepció de  persones), aquells que semblaven ser  
Ef 6,9  i que per ell no hi ha accepció de  persones. 10 En lo demés, germans, afirmau 
Fl 2,29  i ab l’honor degut a semblants  persones. 30 Perquè per l’obra de Cristo  
Col 3,25  fet; i en Déu no hi ha accepció de  persones. 4,Tit Capítol IV Últims avisos  
Jm 2,Tit  l’Apòstol que l’accepció de  persones no és conforme a la fe de  
Jm 2,1 Senyor de la glòria, en accepció de  persones. 2 Perquè si entràs en vostra  
Jm 2,9 feu bé. 9 Emperò si feu accepció de  persones, cometeu pecat, essent represos  
1Pe 1,17  pare a aquell que sens accepció de  persones judica segons l’obra de cada u,  
1Pe 3,20 fabricava l’arca en la qual poques  persones, ço és, vuit, se salvaren per  
Jud 16  de supèrbia, admirant a certes  persones per raó d’interès. 17 Emperò  
Ac 18,13  al tribunal 13 dient: –Aquest  persuadeix als homes que servesquen a Déu  
Ac 26,28  Agripa digué a Pau: –Per poc me  persuadeixes a fer-me cristià! 29 I Pau  
Ga 1,10  haveu rebut, sia anatema. 10 Puix,  ¿persuadesc jo ara als homes o a Déu? ¿O  
Ac 18,4  plàtiques lo nom del Senyor Jesús,  persuadia als jueus i als grecs. 5 I quan  
Ac 13,43 Bernabé, los quals ab ses raons los  persuadien a perseverar en la gràcia de  
2Co 5,11  doncs, del terror de Déu,  persuadim als homes, puix a Déu li som  
Ac 19,8  espai de tres mesos, disputant i  persuadint les coses tocant al Regne de  
Ac 21,14  Jesús. 14 I com no el poguéssem  persuadir cessàrem dient: –Faça’s la  
Mt 27,20  dels sacerdots i els ancians  persuadiren a la turba que demanàs a  
Ac 14,18  jueus d’Antioquia i d’Iconi que  persuadiren al poble, i apedregant a Pau  
Lc 20,6  lo poble nos apedregarà, puix està  persuadit que Joan era profeta. 7 I  
Rm 4,21  glòria a Déu, 21 pleníssimament  persuadit que també és poderós per a  
Rm 14,14 o escàndol al germà. 14 Sé, i estic  persuadit en lo Senyor Jesús, que no hi ha 
Mc 11,32  temem al poble. Puix tots estaven  persuadits que Joan era verdaderament  
Ga 5,8  obeísseu a la veritat? 8 Aquesta  persuasió no ve del que us crida. 9 Un poc 
Ac 19,26 sinó en tota l’Àsia, retrau ab ses  persuasions aquest Pau a molta gent dient  
1Co 2,4  i ma predicació no fou ab paraules  persuasives de sabiduria humana, sinó ab  
He 5,14  infant. 14 Emperò l’aliment fort  pertany a aquells que són ja barons  
He 7,13  de qui es diuen aquestes coses  pertany a altra tribu, de la qual ningú  
Rm 15,17  en Jesucrist en aquelles coses que  pertanyen a Déu. 18 Perquè no m’atreviré  
2Pe 1,3  3 Així com totes les coses que  pertanyen a la vida i a la pietat nos han  
He 2,17 sacerdot piadós i fiel en les coses  pertanyents a Déu, a fi de fer la  
He 5,1  favor dels homes en aquelles coses  pertanyents a Déu, per a què ofresca dons  
Jn 11,33  ab ella, gemí en son esperit i es  pertorbà. 34 I digué: –A on l’haveu  
Ac 19,23  23 I en aquell temps s’alçà una  pertorbació no petita acerca del camí del  
1Pe 3,6  mentres feu bé i no temeu ninguna  pertorbació. 7 Així mateix, marits,  
Jn 12,27  l’honrarà. 27 »Ara ma ànima està  pertorbada, i què diré? Pare, deslliurau- 
Ac 17,13 la paraula de Déu, vingueren allí a  pertorbar i alborotar la multitud. 14 I  
2Te 2,2  de vostres sentiments, ni us  pertorbeu, ni per esperit, ni per paraula, 
Ac 28,22  a aquesta secta, nos és notori que  pertot arreu és contradita. 23 I ells,  
Ac 16,20  –Aquestos homes, essent jueus,  perturben nostra ciutat 21 i ensenyen  
Ga 1,7 altre, sinó que hi ha alguns que us  perturben i volen trastornar l’evangeli  
Jn 14,1  a sos deixebles. 1 »Que no es  pertúrbia vostre cor. Creeu en Déu, i  
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Jn 14,27  dono jo com la dóna lo món. No es  pertúrbia vostre cor, ni s’acovardesca.  
Mt 18,32 cridà son amo i li digué: »–O criat  pervers! Jo et perdoní tot lo deute perquè 
Lc 18,6  –Escoltau lo que diu aquest jutge  pervers. 7 ¿I no farà, doncs, Déu,  
1Tm 6,5  5 altercats d’homes d’enteniment  pervers i destituïts de veritat, suposant  
2Te 2,8  8 I llavors se descobrirà aquell  Pervers, a qui lo Senyor Jesús consumirà  
Mt 16,4  senyals dels temps? La generació  perversa i adúltera demana un senyal, i no 
Mt 17,16  Jesús, digué: –Oh raça incrèdula i  perversa! Fins a quan estaré ab vosaltres? 
Lc 11,29  a dir: –Aquesta raça és una raça  perversa. Demana senyal, i no se li donarà 
Ac 2,40  –Salvau’s d’aquesta generació  perversa. 41 I els que reberen sa paraula  
Fl 2,15  enmig d’una nació depravada i  perversa, entre els quals resplendiu com  
Ac 20,30 s’alçaran homes que parlaran coses  perverses per a portar-se’n deixebles  
Mt 21,41 41 Ells li digueren: –Destruirà als  perversos miserablement i arrendarà sa  
2Te 3,2 deslliurats d’homes impertinents i  perversos, puix la fe no és de tots. 3  
Jud 10  de les coses que no entenen, i es  perverteixen com bèsties irracionals en  
Ap 19,2  condemnat a la gran prostituta que  pervertia la terra ab sa prostitució i ha  
Lc 23,14  haveu presentat aquest home com un  pervertidor del poble, i ab tot, havent- 
2Tm 2,14 no serveixen de res, mes sinó per a  pervertir als que les ouen. 15 Procura  
2Tm 2,18  que la resurrecció està ja feta, i  pervertiren la fe d’alguns. 19 Emperò lo  
2Co 7,2  A ningú hem injuriat, a ningú hem  pervertit, a ningú hem enganyat. 3 No ho  
1Tm 5,15 enemic. 15 Perquè algunes s’han ja  pervertit per a seguir a Satanàs. 16 Si  
Tt 3,11  11 sabent que el que és tal està  pervertit, i peca, essent condemnat per sa 
Mt 20,12  que havem suportat tot lo  pes del dia i del calor. 13 »Mes ell, en  
Ac 21,35  que els soldats lo portassen en  pes, a causa de la violència del poble. 36 
2Co 4,17  nosaltres un sobreabundant i etern  pes de glòria, 18 mentres contemplam no a  
He 12,1  descarregant-nos de tot  pes i del pecat que ens té rodejats,  
2Co 7,8  no m’arrepentesc, encara que em  pesà; perquè veig que aquella carta,  
Mt 23,4  i no fan. 4 Puix lliguen càrregues  pesades e insuportables i les carreguen  
Mt 17,26  –Luego los fills són francs. 26 A  pesar d’això, perquè no els escandalisem, 
Mt 26,60 -lo morir. 60 I no el trobaren, a  pesar d’haver-se presentat molts falsos 
Jn 21,11  cinquanta i tres peixos grans. I a  pesar de ser tants, no es rompé lo filat.  
Mt 26,43  dormint, puix sos ulls estaven  pesats. 44 I els deixà, i de nou se’n  
Mc 14,40  dormint, puix sos ulls estaven  pesats, i no sabien què respondre-li. 41 
Ac 28,27  d’aquest poble i sos oïdos estan  pesats i han tancat sos ulls; no sia que  
1Jn 5,3  i els manaments d’ell no són  pesats. 4 Perquè tot lo que naix de Déu  
Lc 5,Tit Jesús des de la barca de sant Pere.  Pesca milagrosa. Curació d’un leprós i d’ 
Jn 21,Tit  Jesús cerca del mar de Tiberíades.  Pesca milagrosa. Amor de sant Pere. Jesús  
Lc 5,10  –No témies, d’avui en avant seràs  pescador d’homes. 11 I atracades les  
Mt 4,18  tiraven lo filat al mar, puix eren  pescadors. 19 I els digué: –Seguiu-me, i 
Mt 4,19  –Seguiu-me, i jo faré que siau  pescadors d’homes. 20 I ells a l’instant 
Mt 13,48  està ple, lo trauen a la vora los  pescadors i, assentats allí, trien los  
Mc 1,16  sos filats en lo mar, puix eren  pescadors. 17 I Jesús los digué: –Veniu  
Mc 1,17  detràs de mi, i jo faré que siau  pescadors d’homes. 18 I a l’instant  
Lc 5,2  a la vora de l’estany, i los  pescadors havien saltat en terra i  
Lc 5,4 més endins i tirau los filats per a  pescar. 5 I responent Simó, li digué:  
Jn 21,3  3 Los diu Simó Pere: –Me’n vaig a  pescar. Li responen ells: –Nosaltres també 
Lc 2,7  en bolquers i lo reclinà en un  pessebre, puix no hi havia lloc per a ells 
Lc 2,12  en bolquers i reclinat en lo  pessebre. 13 I de repente comparegué ab l’ 
Lc 2,16  i a Josep, i a l’infant en lo  pessebre. 17 I quan ho hagueren vist,  
Ac 24,5  5 Havent trobat que aquest home és  pestilencial i que mou sedicions entre els 
Mt 24,7  i regne contra regne, i hi haurà  pestilències i fams i terratrèmols en  
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Lc 21,11  terratrèmols en diferents llocs, i  pestilències i fams; i hi haurà coses  
Mc 10,Tit de morir i ressuscitar. Respon a la  petició dels fills del Zebedeu, i recomana 
Fl 4,6  sien presentades a Déu vostres  peticions. 7 I la pau de Déu, que  
1Tm 2,1  lo primer de tot, que es facen  peticions, oracions, pregàries, accions de 
1Jn 5,15  demanem, ho sabem perquè tenim les  peticions que li havem suplicat. 16 Si  
Lc 12,32  afegides. 32 »No temau, doncs,  petit ramat, puix és plagut a vostre Pare  
Lc 15,12  home tenia dos fills. 12 I el més  petit digué a son pare: »–Pare, donau-me 
Lc 19,3  de la molta gent i perquè ell era  petit d’estatura. 4 I s’avançà corrent i 
He 8,11  tots me coneixeran, des del més  petit fins al més gran. 12 Perquè jo els  
Jm 3,4  per vents impetuosos, ab un  petit timó se giren allà a on vol lo qui  
Jm 3,5  la llengua és certament un membre  petit del cos, i es gloria de grans coses. 
Mt 13,32  32 Lo qual gra certament és la més  petita de totes les llavors, emperò  
Ac 19,23  temps s’alçà una pertorbació no  petita acerca del camí del Senyor, 24  
Rm 4,20 20 Tampoc titubejà ni tingué la més  petita desconfiança en la promesa de Déu,  
Mc 12,42  una pobra viuda i tirà dos peces  petites del valor d’una malla. 43 I  
Lc 12,26  no teniu poder per a les coses més  petites, a què afanar-vos per a les  
Lc 21,2  una pobra viuda que hi tirava dos  petites monedes, 3 i digué: –En veritat  
1Co 6,2 ¿sereu indignes de judicar aquestes  petiteses? 3 ¿No sabeu que judicarem als  
Mt 10,42  donarà per beure a un d’aquestos  petits un got d’aigua fresca tan sols en  
Mt 11,25  i les haveu declarades als  petits. 26 Així és, Pare. Perquè així fou  
Mt 18,14 lo cel que es pèrdia un d’aquestos  petits. 15 »Per lo tant, si ton germà  
Mt 21,15 les meravelles que havia fet, i als  petits clamant en lo temple i dient:  
Mt 21,16  llegit que “de la boca dels  petits i dels que mamen tragueres alabança 
Mt 25,40 quan ho haveu fet ab un d’aquestos  petits mos germans, ho haveu fet ab mi. 41 
Mt 25,45  que no ho féreu ab un d’aquestos  petits, tampoc ho féreu ab mi. 46 »I  
Lc 10,21 prudents, i les haveu revelades als  petits. Així és, Pare, perquè així vos ha  
Lc 17,2  que escandalisàs a un d’aquestos  petits. 3 »Ateneu: Si ton germà pecàs  
1Te 2,7  estat gravosos; sinó que ens férem  petits infants entre vosaltres, com una  
Ap 11,18  sants, i als que temen vostre nom,  petits i grans, i d’exterminar als que  
Rm 4,12  sinó als que segueixen les  petjades de la fe de nostre pare Abraham  
2Co 12,18  mateix esperit i per unes mateixes  petjades? 19 ¿O pensau encara que ens  
Mt 4,6  mans, per a què no encepèguia ton  peu en pedra alguna.” 7 Jesús li digué:  
Mt 14,13  gent, lo seguiren de les ciutats a  peu. 14 I a l’eixir vegé una gran  
Mt 18,8  8 Per lo tant, si ta mà o ton  peu t’escandalisen, talla’l i llança’l  
Mc 6,33 conegueren; i concorregueren allí a  peu de totes les ciutats i arribaren abans 
Mc 9,44 i lo foc mai s’apaga. 44 »I si ton  peu t’escandalisa, talla’l: més te val  
Lc 1,11  un àngel del Senyor, estant en  peu a la dreta de l’altar de l’encens.  
Lc 4,11  en ses mans, per a què ton  peu no ensopèguia en pedra alguna.” 12 I  
Lc 6,8 mig. I ell, alçant-se, se posà en  peu. 9 I Jesús li digué: –Vos preguntaré  
Lc 18,11  publicà. 11 »Lo fariseu, posat en  peu, orava en son interior d’esta manera: 
Jn 3,29  l’amic de l’espòs que està en  peu i l’ou, s’omple de goig a l’oir la  
Jn 7,37  dia de la festa, Jesús se posà en  peu, i en alta veu deia: –Si algú té set,  
Jn 18,18  Pere igualment estava en  peu, escalfant-se. 19 I el pontífice se  
Ac 2,14  14 Mes Pere, que estava allí en  peu ab los Onze, alçà sa veu, i els digué: 
Ac 7,5  alguna en ella, ni l’espai d’un  peu. Emperò li prometé que li donaria  
Ac 7,55  de Déu, i a Jesús que estava en  peu a la dreta de Déu. 56 I digué: –Aquí  
Ac 7,56  i al Fill de l’home que està en  peu a la dreta de Déu. 57 Mes ells,  
Ac 20,13  disposat intentant fer lo viatge a  peu. 14 I havent-se juntat ab nosaltres  
1Co 12,15 un sol membre, sinó molts. 15 Si el  peu digués: «Perquè no só mà, no só del  
He 9,8  manifest mentres que estava en  peu lo primer tabernacle. 9 Lo qual era  
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Jm 2,3  al pobre: «Esta’t tu allí en  peu, o senta’t aquí, davall la peanya de  
Ap 6,17 ¿qui serà capaç de sostenir-se en  peu? 7,Tit Capítol VII Se dóna ordre als  
Ap 8,2  2 I vegí set àngels que estaven en  peu davant de Déu, i els foren donades set 
Ap 10,2  sa mà un llibret obert; i posà son  peu dret sobre el mar, i l’esquerre sobre 
Ap 20,12 morts, grans i xics, que estaven en  peu davant del trono, i foren oberts los  
Mt 5,35  terra, perquè és la peanya de sos  peus; ni per Jerusalem, perquè és la  
Mt 10,14  ciutat, sacudiu la pols de vostres  peus. 15 En veritat vos dic que en lo dia  
Mt 15,30 i molts altres, i els posaren a sos  peus. I els curà. 31 De manera que es  
Mt 18,8  o coix, que tenint dues mans o dos  peus ser llançat al foc etern. 9 »I si ton 
Mt 18,26  lo criat, llançant-se a sos  peus, li suplicava dient: »–Senyor, teniu  
Mt 18,29  em deus. 29 »I llançant-se a sos  peus son company, li suplicava dient: »–Té 
Mt 22,13  a sos criats: »–Lligau-lo de  peus i mans i tirau-lo a les tenebres  
Mt 22,44  tos enemics per a peanya de tos  peus”? 45 »Doncs si David l’anomena  
Mt 28,9  se li acercaren, i abraçaren sos  peus i l’adoraren. 10 Llavors los digué  
Mc 5,22 i luego que el vegé se postrà a sos  peus, 23 i li pregava molt dient: –Ma  
Mc 6,11  d’allí sacudiu la pols de vostres  peus en testimoni contra d’ells. En  
Mc 7,25  d’ell, entrà i se llançà a sos  peus. 26 I la dona era gentil, i de nació  
Mc 9,44  en la vida eterna, que tenir dos  peus i ser llançat en l’infern de foc  
Mc 12,36 pòsia tos enemics per peanya de tos  peus.” 37 »Puix lo mateix David l’  
Lc 5,8  Simó Pere vegé això, se llançà als  peus de Jesús dient: –Senyor, apartau-  
Lc 7,Tit  que juguen. Una dona li ungeix los  peus. Paràbola dels dos deutors. 1 I quan  
Lc 7,38  ple d’ungüent. 38 I posada a sos  peus detràs d’ell, començà a regar-li  
Lc 7,38  d’ell, començà a regar-li los  peus ab llàgrimes i els eixugava ab los  
Lc 7,38 cabells de son cap, i li besava sos  peus i els ungia ab ungüent. 39 I quan lo  
Lc 7,44  i tu no em donares aigua per a los  peus; emperò ella, ab ses llàgrimes, ha  
Lc 7,44  ab ses llàgrimes, ha regat mos  peus i els ha eixugat ab sos cabells. 45  
Lc 7,45 ha entrat no ha cessat de besar mos  peus. 46 No ungires mon cap ab oli; emperò 
Lc 7,46  ab oli; emperò ella ha ungit mos  peus ab ungüent. 47 Per lo tant te dic que 
Lc 8,35  vestit i en son cabal judici a sos  peus, i s’atemorisaren. 36 I els que ho  
Lc 8,41 de la sinagoga, i postrant-se als  peus de Jesús, li suplicava que entràs en  
Lc 8,47  vingué tremolant i se llançà a sos  peus, i declarà davant de tothom la causa  
Lc 9,5  sacudiu fins la pols de vostres  peus en testimoni contra d’ells. 6 I  
Lc 10,39  Maria, la qual, sentada també als  peus del Senyor, oïa sa paraula. 40 Emperò 
Lc 15,22 un anell en son dit i calçat en sos  peus, 23 i portau lo vedell engreixat i  
Lc 17,16  16 I caigué sobre son rostro als  peus de Jesús, donant-li gràcies. I  
Lc 20,43  a tos enemics per a peanya de tos  peus.” 44 »Anomenant-lo, doncs, David,  
Lc 24,39  cors? 39 Mirau mes mans i mos  peus; jo mateix só. Palpau i considerau  
Lc 24,40 dit això, los mostrà les mans i los  peus. 41 Emperò com ells encara no  
Jn 11,2 ab ungüent al Senyor, i netejat los  peus ab sos cabells; lo germà de la qual,  
Jn 11,32  i veent-lo, se llançà a sos  peus i li digué: –Senyor, si vós haguésseu 
Jn 11,44  isqué lo qui havia mort, lligat de  peus i mans ab faixes, i tapada la cara ab 
Jn 12,Tit  derrama ungüent preciós sobre los  peus de Jesús. Los jueus maquinen la mort  
Jn 12,3  verdader, lo derramà sobre los  peus de Jesús i els eixugà ab sos cabells; 
Jn 13,Tit  cena del Senyor. Jesús renta los  peus a sos deixebles. Prediu la traïció de 
Jn 13,5  una conca, i començà a rentar los  peus dels deixebles i a eixugar-los ab  
Jn 13,6  –Senyor, vós rentar-me a mi los  peus? 7 Respongué Jesús dient-li: –Lo  
Jn 13,8  li diu: –Jamai me rentareu vós los  peus. Jesús li respon: –Si jo no et rento, 
Jn 13,9 Simó Pere: –Senyor, no solament mos  peus, sinó les mans i lo cap també. 10  
Jn 13,10  no necessita sinó rentar-se los  peus, puix està tot net. I vosaltres nets  
Jn 13,12 doncs, que ell los hagué rentat los  peus i pres altra vegada ses vestidures, i 
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Jn 13,14  Mestre i Senyor, vos he rentat los  peus, també vosaltres deveu rentar-vos  
Jn 13,14  vosaltres deveu rentar-vos los  peus los uns als altres. 15 Perquè jo us  
Jn 20,12  sentats, un al cap i altre als  peus del siti a on havia estat posat lo  
Ac 2,35  tos enemics per a peanya de tos  peus.” 36 »Sàpia, doncs, de cert tota la  
Ac 3,8  plantes. 8 I d’un salt se posà en  peus, i caminava, i entrà ab ells en lo  
Ac 4,35  preu d’elles 35 i el posaven als  peus dels apòstols, i se repartia a cada u 
Ac 4,37  i portà el preu i el posà als  peus dels apòstols. 5,Tit Capítol V Càstig 
Ac 5,2  i portant una part, la posà als  peus dels apòstols. 3 I Pere digué:  
Ac 5,9 del Senyor? Vet aquí a la porta los  peus dels que han enterrat a ton marit, i  
Ac 5,10  A l’instant caigué davant de sos  peus, i espirà. I havent entrat los joves, 
Ac 7,33 digué: »–Trau-te lo calçat de tos  peus, perquè lo lloc a on estàs terra  
Ac 7,49 trono, i la terra, la peanya de mos  peus. Quina casa m’edificareu? –diu lo  
Ac 7,58  testimonis posaren sos vestits als  peus d’un jove anomenat Saulo. 59 I  
Ac 10,25 a rebre-lo i, postrant-se a sos  peus, l’adorà. 26 Mes Pere l’alçà i  
Ac 11,6  allí animals terrestres de quatre  peus, i fieres, i reptils, i aucells del  
Ac 13,25 digne de deslligar lo calçat de sos  peus. 26 »Barons germans, fills del  
Ac 13,51  ells, sacudint la pols dels seus  peus contra d’ells, se n’anaren a Iconi. 
Ac 14,7  caminat mai, i per ser lisiat de  peus, estava sentat. 8 Aquest oigué  
Ac 14,9  alta veu: –Alça’t dret sobre tos  peus! I ell saltà i caminava. 10 I les  
Ac 16,9  nit s’aparegué a Pau: i estant de  peus un home de Macedònia, li pregava  
Ac 16,24 los posà en una presó interior i de  peus al cep. 25 Emperò a mitjanit, posats  
Ac 16,29  dintre, i tremolant se llançà als  peus de Pau i de Silas. 30 I traent-los  
Ac 21,11 cenyidor de Pau i, lligant-se los  peus i les mans, digué: –Açò diu l’  
Ac 21,40 permís lo tribú, posant-se Pau en  peus sobre les grades, féu senyal al poble 
Ac 22,3  en aquesta ciutat, instruït als  peus de Gamaliel, conforme a la veritat de 
Ac 26,16  16 Emperò alça’t i posa’t de  peus, perquè per això m’he aparegut a tu, 
Rm 3,15  de maledicció i d’amargor. 15 Los  peus estan llestos per a anar a derramar  
Rm 10,15  està escrit: «Que hermosos són los  peus d’aquells que prediquen l’evangeli  
Rm 14,4  d’altre? Per a son amo està en  peus, o cau; emperò ferm estarà, perquè  
Rm 16,20  antes a Satanàs baix de vostres  peus. La gràcia de nostre Senyor Jesucrist 
1Co 10,12  lo tant, lo qui es creu estar de  peus, tinga compte que no càiguia. 13 No  
1Co 12,21  he menester»; ni tampoc lo cap als  peus: «Jo no us necessito.» 22 Ans bé  
1Co 15,25  posat tots los enemics sota sos  peus. 26 I l’últim enemic que serà  
1Co 15,26  les coses les subjecta sota los  peus d’ell. I quan diu: 27 «Tot està  
Ef 1,22 22 i «posà totes les coses sota sos  peus» i el constituí cap de tota la  
Ef 6,15  de la justícia, 15 i vostres  peus, calçats ab la preparació de l’  
1Tm 5,10  l’hospitalitat, si rentà los  peus als sants, si acudí a l’alivi dels  
He 1,13 pòsia tos enemics per peanya de tos  peus»? 14 ¿Per ventura no són tots  
He 2,8 coses posares en subjecció baix sos  peus.» Perquè en això mateix d’haver  
He 10,13  sien posats per peanya de sos  peus. 14 Perquè ab una sola oferta féu  
He 12,13  13 i donau passos drets ab vostres  peus», a fi de que lo qui és coix no es  
Jm 2,3  ’t aquí, davall la peanya de mos  peus», 4 ¿no sou, doncs, parcials en  
Ap 1,15 ulls com una flama de foc. 15 I sos  peus, semblants al llautó fi quan està en  
Ap 1,17  17 I així que el vegí caiguí a sos  peus com mort. I posà sa mà dreta sobre de 
Ap 2,18  té los ulls com flama de foc i sos  peus semblants a llautó fi, diu açò: 19  
Ap 3,9  faré venir i adorar davant de tos  peus; i sabran que jo t’he amat. 10  
Ap 10,1  i sa cara era com lo sol, i sos  peus, com columnes de foc. 2 I tenia en sa 
Ap 11,11  de Déu. I s’alçaren sobre sos  peus i vingué gran temor sobre els que els 
Ap 12,1  del sol, i la lluna sota sos  peus, i en son cap, una corona de dotze  
Ap 14,1 i veus aquí l’Anyell que estava en  peus sobre la muntanya Sion, i ab ell cent 
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Ap 19,10  verdaderes. 10 I em postrí a sos  peus per adorar-lo. I em diu: –Mira no  
Ap 22,8 haguí vistes i oïdes, me postrí als  peus de l’àngel que me les mostrava per a 
He 2,17  per a què fos un sumo sacerdot  piadós i fiel en les coses pertanyents a  
Jm 5,11 perquè el Senyor és misericordiós i  piadós. 12 Emperò abans de totes coses,  
2Tm 3,12  12 I tots los que volen viure  piadosament en Jesucrist sofriran  
Ac 2,5  en Jerusalem jueus, barons  piadosos, de totes les nacions que hi ha  
Ac 8,2  los apòstols. 2 I uns homes  piadosos portaren a enterrar a Esteve, i  
Ap 9,5  era com turment de l’escorpí quan  pica a un home. 6 I en aquells dies  
Ac 28,Tit terra. 28,Tit Capítol XXVIII Pau és  picat d’un escurçó en Malta. Cura vàrios  
Lc 18,13 cops al pit, dient: “Oh Déu!, teniu  pietat de mi, pecador.” 14 »Vos declaro  
1Tm 2,2 una vida quieta i tranquila en tota  pietat i honestedat. 3 Perquè això és cosa 
1Tm 2,10  a dones que fan professió de  pietat, ab bones obres. 11 Aprenga la dona 
1Tm 3,16 és gran sens dubte lo misteri de la  pietat, en què «Déu se manifestà en carn,  
1Tm 4,Tit  d’ells, a que s’exercítia en la  pietat i a que dónia bon exemple als  
1Tm 4,7  de velles i exercita’t en la  pietat. 8 Perquè els exercicis corporals  
1Tm 4,8  corporals aprofiten poc; mes la  pietat és útil per a tot, tenint la  
1Tm 6,3  i la doctrina que és conforme a la  pietat, 4 és un superbo que no sap res,  
1Tm 6,5  de veritat, suposant que la  pietat és un guany. De semblant gent,  
1Tm 6,6  gent, aparta-te’n. 6 Emperò la  pietat ab contentament és un gran guany. 7 
1Tm 6,11  coses i segueix la justícia, la  pietat, la fe, la caritat, la paciència i  
2Tm 3,5  que de Déu; 5 tenint apariència de  pietat, però negant la virtut d’ella.  
Tt 1,1  de la veritat, que és segons la  pietat, 2 en esperança de la vida eterna,  
2Pe 1,3  que pertanyen a la vida i a la  pietat nos han estat donades per la virtut 
2Pe 1,6  paciència, i a la paciència,  pietat, 7 i a la pietat, amor fraternal, i 
2Pe 1,7  i a la paciència, pietat, 7 i a la  pietat, amor fraternal, i a l’amor  
2Pe 3,11 ser vosaltres en santedat de vida i  pietat, 12 esperant i apressurant-vos  
Mt 27,2  i l’entregaren al president Ponç  Pilat. 3 Llavors Judes, que l’havia  
Mt 27,13 no respongué res. 13 Llavors li diu  Pilat: –¿No ous quantes coses testifiquen  
Mt 27,17  17 I havent-se ells juntat,  Pilat los digué: –A qui voleu que jo us  
Mt 27,22  I ells digueren: –A Barrabàs. 22  Pilat los diu: –¿Què faré, doncs, de Jesús 
Mt 27,24  dient: –Sia crucificat. 24 I veent  Pilat que de res aprofitava, ans bé  
Mt 27,58 Jesús. 58 Aquest tal anà a trobar a  Pilat i li demanà lo cos de Jesús. Llavors 
Mt 27,58  li demanà lo cos de Jesús. Llavors  Pilat manà donar-li lo cos. 59 I prenent 
Mt 27,62  i els fariseus acudiren junts a  Pilat, 63 dient: –Senyor, nos recordam de  
Mt 27,65 error serà pitjor que el primer. 65  Pilat los digué: –Guardes teniu; anau i  
Mc 15,Tit  Capítol XV Jesús és presentat a  Pilat, assotat, coronat d’espines i  
Mc 15,1  se l’emportaren i l’entregaren a  Pilat. 2 I Pilat li preguntà: –Ets tu lo  
Mc 15,2  i l’entregaren a Pilat. 2 I  Pilat li preguntà: –Ets tu lo rei dels  
Mc 15,4  Emperò ell no respongué res. 4 I  Pilat li preguntà altra vegada dient: –No  
Mc 15,5  això respongué res, de manera que  Pilat se meravellava. 6 Mes acostumava en  
Mc 15,9  la gràcia que sempre els feia. 9 I  Pilat los respongué dient: –Voleu que us  
Mc 15,12  llibertàs abans a Barrabàs. 12 I  Pilat, responent, los digué altra vegada:  
Mc 15,14  –Crucificau-lo! 14 Emperò  Pilat los deia: –Doncs, quin mal ha fet? I 
Mc 15,15  més: –Crucificau-lo! 15 I  Pilat, volent contentar al poble, los  
Mc 15,43  atrevidament a la presència de  Pilat i demanà el cos de Jesús. 44 I Pilat 
Mc 15,44  i demanà el cos de Jesús. 44 I  Pilat se meravellava de que hagués mort  
Lc 3,1 imperi de Tiberi Cèsar, essent Ponç  Pilat governador de la Judea, i Herodes  
Lc 13,1  la sang dels quals havia mesclat  Pilat ab la dels seus sacrificis. 2 I  
Lc 23,Tit XXIII Jesucrist és acusat davant de  Pilat; enviat a Herodes; posposat a  
Lc 23,1  la multitud d’ells, lo portaren a  Pilat. 2 I començaren a acusar-lo dient: 
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Lc 23,3  i dient que ell és Cristo Rei. 3 I  Pilat li preguntà dient-li: –¿Ets tu lo  
Lc 23,4 respongué i digué: –Tu ho dius. 4 I  Pilat digué als prínceps dels sacerdots i  
Lc 23,6  des de la Galilea fins aquí. 6  Pilat, oint parlar de la Galilea, preguntà 
Lc 23,11  blanca, i el tornà a enviar a  Pilat. 12 I aquell dia quedaren amics  
Lc 23,12 aquell dia quedaren amics Herodes i  Pilat, que antes estaven enemistats. 13 I  
Lc 23,13  que antes estaven enemistats. 13 I  Pilat, havent convocat als prínceps dels  
Lc 23,20  en la ciutat i per un homicidi. 20  Pilat los parlà de nou volent deslliurar a 
Lc 23,24  I sos clamors s’aumentaven. 24 I  Pilat ordenà que s’executàs lo que ells  
Lc 23,52  52 Aquest, doncs, anà a trobar a  Pilat i li demanà lo cos de Jesús. 53 I  
Jn 18,Tit  lo sumo pontífice i lo president  Pilat. 1 Havent Jesús dit aquestes coses,  
Jn 18,29  fi de poder menjar la pasqua. 29 I  Pilat isqué defora i els digué: –Quina  
Jn 18,31 l’hauríem entregat. 31 I els digué  Pilat: –Doncs, preneu-lo vosaltres i  
Jn 18,33  havia de morir. 33 Tornà, doncs,  Pilat a entrar en lo pretori, i cridà a  
Jn 18,35  t’ho han dit de mi? 35 Replicà  Pilat: –Só jo, per ventura, jueu? Ta nació 
Jn 18,37  no és d’aquí. 37 Llavors li digué  Pilat: –Doncs tu ets rei? Jesús respongué: 
Jn 18,38 que és de la veritat, ou ma veu. 38  Pilat li diu: –Què és la veritat? I quan  
Jn 19,1  i sepultura de Jesús. 1 Llavors  Pilat prengué a Jesús i l’assotà. 2 I els 
Jn 19,4 donaven bufetades. 4 I altra vegada  Pilat isqué a fora, i els digué: –Veus  
Jn 19,5 d’espines i lo manto de púrpura. I  Pilat los digué: –Veus aquí l’home. 6 I  
Jn 19,6  –Crucificau-lo, crucificau-lo.  Pilat los diu: –Preneu-lo vosaltres i  
Jn 19,8  ell s’ha fet Fill de Déu. 8 Quan  Pilat oigué aquesta paraula temé més. 9 I  
Jn 19,10 no li tornà resposta. 10 Per lo que  Pilat li diu: –A mi no em parles? No saps  
Jn 19,12  més grave. 12 I des d’aquell punt  Pilat buscava com llibertar-lo. Emperò  
Jn 19,13  es fa rei contradiu al Cèsar. 13 I  Pilat, havent oït estes paraules, tragué a 
Jn 19,15  –A fora, a fora, crucificau-lo!  Pilat los deia: –Crucificaré jo a vostre  
Jn 19,19  a l’altre, i Jesús al mig. 19 I  Pilat escrigué un rètol i el posà sobre la 
Jn 19,21 els prínceps dels sacerdots deien a  Pilat: –No escrigau: “Rei dels jueus”,  
Jn 19,22  ha dit: Jo só rei dels jueus.” 22  Pilat respongué: –Lo que he escrit, he  
Jn 19,31  era un gran dia, suplicaren a  Pilat que els trencassen les cames i els  
Jn 19,38  perquè temia als jueus, suplicà a  Pilat que li permetés traure d’allí lo  
Jn 19,38 allí lo cos de Jesús, i havent-li  Pilat concedit, vingué i se’n portà lo  
Ac 3,13  entregàreu i negàreu davant de  Pilat, judicant est que havia de ser  
Ac 4,27  a qui ungires, Herodes i Ponç  Pilat, ab los gentils i els pobles d’  
Ac 13,28  ninguna causa de mort, demanaren a  Pilat que li fos llevada la vida. 29 I  
1Tm 6,13 de Cristo Jesús, que davant de Ponç  Pilat testificà bona confessió, 14 que  
Ac 27,11  lo centurió donava més crèdit al  pilot i al patró del barco que a lo que  
Mt 4,5  la ciutat santa i el posà sobre lo  pinacle del temple. 6 I li digué: –Si ets  
Lc 4,9  a Jerusalem i el posà sobre lo  pinacle del temple, i li digué: –Si ets  
Ap 22,Tit  22,Tit Capítol XXII Conclou la  pintura admirable i misteriosa de la  
Ac 12,4  presó i el féu guardar per quatre  piquets de quatre soldats cada u, volent- 
Ac 20,4  Sopatri de Berea, fill de  Pirro; i dels de Tessalònica, Aristarc i  
Ac 20,9  de la son, caigué des del tercer  pis de la casa a baix, i l’alçaren mort.  
Jn 5,Tit  V Jesús cura al paralític de la  piscina. Los jueus lo calumnien per aquest 
Jn 5,2 Jerusalem. 2 I en Jerusalem està la  piscina de les Ovelles, anomenada en  
Jn 5,4  Senyor baixava en cert temps a la  piscina i agitava l’aigua; i lo primer  
Jn 5,7  no tinc ningú que em fíquia en la  piscina quan l’aigua és agitada, i  
Jn 9,7  –Marxa, vés, i renta’t en la  piscina de Siloè, que significa “enviat”.  
Jn 9,11  a mos ulls, i em digué: “Vés a la  piscina de Siloè i renta’t.” Hi aní, me  
Ac 13,Tit  Sant Pau predica en Antioquia de  Pisídia: converteix a molts gentils i  
Ac 13,14 en Perges, vingueren a Antioquia de  Pisídia, i havent entrat en la sinagoga un 
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Ac 14,23  ells creien. 23 I atravessant la  Pisídia vingueren a Pamfília. 24 I després 
Lc 18,13  al cel, sinó que es pegava cops al  pit, dient: “Oh Déu!, teniu pietat de mi,  
Lc 23,48  se’n tornà pegant-se cops al  pit. 49 I tots sos coneguts i les dones  
Ap 15,6  neta i blanca, i cenyits per lo  pit de bandes d’or. 7 I un dels quatre  
Mt 12,45  I l’últim estat d’aquell home és  pitjor que el primer. Així també  
Mt 27,64  los morts.” I l’últim error serà  pitjor que el primer. 65 Pilat los digué:  
Mc 5,26  conseguit millora, ans bé estava  pitjor, 27 quan oigué parlar de Jesús  
Lc 11,26 I lo darrer estat d’aquell home és  pitjor que el primer. 27 I succeí que,  
Jn 5,14 no sia que et succeesca alguna cosa  pitjor. 15 Aquest home se n’anà a trobar  
1Co 11,17  no per a lo millor sinó per a lo  pitjor. 18 Perquè, abans de tot, quan vos  
1Tm 5,8 família, lo tal ha negat la fe i és  pitjor que un infiel. 9 No sia posada en  
2Tm 3,13  i impostors aniran de mal en  pitjor, enganyant i sent enganyats. 14 Mes 
2Pe 2,20  lo darrer fou fet per a ells  pitjor que el primer. 21 Per lo qual  
Mt 12,45  i pren ab ell altres set esperits  pitjors que ell, i entren dins i habiten  
Lc 11,26  i pren ab ell altres set esperits  pitjors que ell, i entren dintre i habiten 
Ac 16,16  una minyona que tenia esperit de  Piton i donava molt guany a sos amos  
Lc 11,27  lo ventre que t’ha portat i los  pits que has mamat. 28 I ell digué: –Ans  
Lc 23,29  ventres que no concebiren, i los  pits que no alletaren.” 30 Aleshores  
Ap 1,7  el traspassaren. I es feriran los  pits al veure’l tots los llinatges de la  
Ap 1,13  vestidura llarga i cenyit en los  pits ab una cinta d’or. 14 I son cap i  
Ap 18,9  9 I ploraran i es feriran los  pits sobre ella los reis de la terra que  
Lc 6,17  I baixant ab ells, se deturà en un  pla, junt ab la companyia de sos deixebles 
Mt 11,16  uns nois que estan assentats en la  plaça i, cridant a sos companys, 17 los  
Mt 20,3  de tèrcia, ne vegé d’altres en la  plaça que estaven ociosos. 4 I els digué:  
Mc 7,4 dels ancians. 4 I quan tornen de la  plaça, no mengen si abans no es renten; i  
Lc 7,32  als nois que estan sentats en la  plaça, parlant entre si i dient: “Vos  
Ac 17,17  jueus i ab los prosèlits, i en la  plaça tots los dies ab los que se li  
Ap 21,21 i cada porta era d’una perla; i la  plaça de la ciutat era or pur, com vidre  
Ap 22,2  Déu i de l’Anyell. 2 enmig de la  plaça d’ella i a l’una i a l’altra vora 
Mt 6,5  i en les cantonades de les  places per a ser vistos dels homes. En  
Mt 12,19  ni oirà ningú sa veu en les  places. 20 No trencarà la canya cascada,  
Mt 23,7  7 I que els salúdien en les  places i que els homes los apellídien  
Mc 12,38  llargues i que els salúdien en les  places, 39 i estar en los primers sitis en 
Lc 10,10  no us rebessen, eixint per ses  places, dieu: 11 “Fins la pols que se’ns  
Lc 11,43  sinagogues, i ser saludats en les  places! 44 »Ai de vosaltres, escribes i  
Lc 13,26 i beguérem, i ensenyàreu en nostres  places.” 27 I ell vos dirà: “No sé d’a on 
Lc 14,21 digué a son criat: »–Ix luego a les  places i als carrers de la ciutat, i porta 
Lc 20,46  i gusten de ser saludats en les  places i d’ocupar los primers bancs en  
2Co 7,7  mi, de modo que jo tinguí gran  plaer. 8 Perquè encara que jo us entristí  
2Te 1,11  d’esta vocació i cúmplia tot lo  plaer de sa bondat i l’obra de fe ab son  
1Tm 5,6  nit i dia. 6 Mes la que viu en  plaer, és morta mentres viu. 7 I aquestes  
He 12,10  per pocs dies nos corretgien a son  plaer; emperò aquest, per nostre profit, a 
2Pe 2,13  iniquitat, ells que reputen per un  plaer les delícies del dia, que són  
Ap 4,11  totes les coses, i per lo vostre  plaer elles són i foren criades. 5,Tit  
Ap 18,9  fornicació ab ella i visqueren en  plaer, quan veuran lo fum de sa crema. 10  
2Tm 3,4  protervos, orgullosos i amants de  plaers més que de Déu; 5 tenint apariència 
Tt 3,3  esclaus de vàrios afectes i  plaers, vivint en malícia i en enveja,  
He 11,25  ab lo poble de Déu que gosar los  plaers temporals del pecat, 26 tenint per  
Ap 18,7  s’ha glorificat i ha viscut en  plaers, tant donau-li de turments i  
Mc 5,29  cos que estava curada d’aquella  plaga. 30 Emperò Jesús, coneixent a l’  
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Mc 5,34  -te’n en pau i sies sana de ta  plaga. 35 Estava encara parlant quan  
Ap 16,21  blasfemaren de Déu per raó de la  plaga de la pedregada, que fou  
Mt 17,12  ans bé feren d’ell lo que els  plagué. Així també faran ells patir al  
Mc 9,12  i feren d’ell tot lo que els  plagué, conforme està escrit d’ell. 13 I  
Ac 15,22  tots los dissabtes. 22 Llavors  plagué als apòstols i als ancians ab tota  
Rm 15,27 que estan en Jerusalem. 27 Així los  plagué i són deutors a ells. Perquè si els 
1Co 1,21  a Déu per la sabiduria, a Déu  plagué fer salvos per la fatuïtat de la  
Ga 1,15  de mos pares. 15 Mes quan  plagué a Déu, que em separà del ventre de  
Col 1,19  en tot la preminència. 19 Puix  plagué al Pare que en ell habitàs tota  
Ap 9,18  i sofre. 18 I per aquestes tres  plagues fou morta la tercera part dels  
Ap 9,20  que no foren morts d’aquestes  plagues, ab tot no s’arrepentiren de les  
Ap 11,6  a ferir la terra ab tota mena de  plagues tan sovint com vullen. 7 I quan  
Ap 15,Tit los que venceren la bèstia. Les set  plagues darreres, figurades en set copes  
Ap 15,1  set àngels que tenien les set  plagues darreres, perquè en elles està  
Ap 15,6 àngels del temple, que portaven set  plagues, vestits d’una tela neta i  
Ap 15,8  fins que fossen consumades les set  plagues dels set àngels. 16,Tit Capítol  
Ap 16,9 de Déu, que té poder sobre aquestes  plagues, i no s’arrepentiren per a  
Ap 18,4  pecats i no quedeu ferits de ses  plagues. 5 Perquè sos pecats han arribat  
Ap 18,8  8 Per això en un dia vindran ses  plagues, mort, i plor, i fam, i serà  
Ap 21,9  les set copes plenes de les set  plagues darreres i parlà ab mi dient:  
Ap 22,18  cosa, Déu posarà sobre ell les  plagues que estan escrites en aquest  
Ac 26,29 a fer-me cristià! 29 I Pau digué:  –Plagués a Déu que per poc i per molt, no  
2Co 11,1  i dels treballs que ha sofert. 1  Plagués a Déu que sofrísseu un poc ma  
Lc 10,21  Així és, Pare, perquè així vos ha  plagut. 22 »Totes les coses me són  
Lc 12,32  temau, doncs, petit ramat, puix és  plagut a vostre Pare lo donar-vos lo  
1Co 12,18  en lo cos, de la manera que li ha  plagut. 19 I si tots fossen un sol membre, 
Lc 8,14 sufocats per los afanys, riqueses i  plaiers d’esta vida, i no donen fruit. 15 
Mt 11,17  dansàreu; nos lamentàrem, i no us  planguéreu.” 18 Puix vingué Joan, que no  
Mt 13,26  del blat i se n’anà. 26 Quan la  planta hagué crescut i presentat fruit,  
Mt 15,13 Emperò ell, responent, digué: –Tota  planta que no ha plantat mon Pare  
1Co 3,7  l’increment. 7 I aixís, ni el que  planta és res, ni el que rega; sinó Déu,  
1Co 3,8  que dóna l’increment. 8 I el qui  planta i el qui rega són una mateixa cosa. 
1Co 9,7  a la guerra a ses expenses? ¿Qui  planta una vinya i no menja del fruit d’  
Ap 14,18  tenia la falç ben afilada, dient:  –Planta ta falç afilada, i verema los  
Mt 21,33  Hi havia un pare de famílies que  plantà una vinya i la rodejà d’una tanca, 
Mc 12,1 parlar-los ab paràboles: –Un home  plantà una vinya, i la voltà d’una cerca, 
Lc 20,9 al poble aquesta paràbola: –Un home  plantà una vinya i l’arrendà a uns  
Mc 12,Tit  Capítol XII Paràbola de la vinya  plantada i arrendada. Jesús convenç als  
Lc 13,6  –Un home tenia una figuera  plantada en sa vinya, i anà a buscar fruit 
Mt 15,13  digué: –Tota planta que no ha  plantat mon Pare celestial, serà arrencada 
Rm 6,5  de vida. 5 Perquè si havem estat  plantats juntament ab ell en la semblança  
Lc 17,28  i bevien, compraven i venien,  plantaven i edificaven. 29 I el dia que  
Ac 3,7  se li enfortiren les cames i les  plantes. 8 I d’un salt se posà en peus, i 
1Co 3,6  que el Senyor donà a cada u. 6 Jo  plantí, Apolo regà; mes Déu donà l’  
Mt 23,25  la part de defora de la copa i del  plat, i dintre estau plens de rapinya i d’ 
Mt 23,26 primer l’interior de la copa i del  plat, a fi de que sia límpio lo que està  
Mt 26,23  –Aquell que posa ab mi la mà en lo  plat, eix m’entregarà. 24 Lo Fill de l’  
Mc 14,20  lo qui fica ab mi la mà en lo  plat. 21 I el Fill de l’home va en  
Mt 10,9  haveu rebut. 9 No porteu or, ni  plata, ni diners en vostres faixes. 10 Ni  
Mt 14,8  mare, digué: –Dóna’m aquí, en una  plata, lo cap de Joan Baptista. 9 I el rei 
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Mt 14,11 presó. 11 I portaren son cap en una  plata, i donat que fou a la noia, esta lo  
Mt 26,15  li senyalaren trenta monedes de  plata. 16 I des d’aquell moment buscava  
Mt 27,3  i tornà les trenta monedes de  plata als prínceps dels sacerdots i als  
Mt 27,5 veuràs. 5 I llançant les monedes de  plata en lo temple, se retirà i se n’anà, 
Mt 27,6  sacerdots, prenent les monedes de  plata, digueren: –No és lícit posar-les  
Mt 27,9 «I prengueren les trenta monedes de  plata, preu de l’apreciat, al qual  
Mc 6,25  dient: –Vull que em doneu en una  plata lo cap de Joan Baptista. 26 I el rei 
Mc 6,27  manà portar lo cap de Joan en una  plata. I el degollà en la presó 28 i portà 
Mc 6,28  la presó 28 i portà son cap en una  plata, i lo donà a la minyona; i la  
Lc 19,13  sos criats, los donà deu mines de  plata i els digué: »–Negociau ab elles  
Ac 3,6  6 I Pere digué: –No tinc or ni  plata, mes lo que tinc t’ho dono: en nom  
Ac 7,16  que Abraham comprà a preu de  plata dels fills d’Hemor, pare de Siquem. 
Ac 17,29 divinitat és semblant no a l’or, o  plata, o pedra treballada ab art o  
Ac 19,24  Demetri, que feia capelletes de  plata de Diana, donava no poc que guanyar  
Ac 20,33  santificats. 33 »No he codiciat ni  plata, ni or, ni vestit de ningú, 34 com  
1Co 3,12  sobre aquest fonament edifica or,  plata, pedres precioses, fusta, herba,  
2Tm 2,20 gran no sols hi ha vasos d’or i de  plata, sinó també de fusta i de terra, i  
Jm 5,3  menjades de l’arna. 3 Vostre or i  plata és rovellat, i el rovell d’ells  
1Pe 1,18  de vostres pares), no ab or ni  plata, que són coses corruptibles, 19 sinó 
Ap 9,20 als diables i als ídols d’or, i de  plata, i de coure, i de pedra, i de fusta, 
Ap 18,12  12 Mercaderies d’or, i de  plata, i de pedres precioses, i de perles, 
Mc 8,32  dies. 32 I clarament deia aquesta  plàtica. Llavors Pere, prenent-lo a  
Lc 9,45  45 Emperò ells no entenien aquesta  plàtica, i era per ells tan obscura que no 
Lc 9,45 lo preguntar-li acerca d’aquesta  plàtica. 46 I els vingué lo pensament qui  
Lc 18,34  res d’això, ans bé aquesta  plàtica era impenetrable per a ells i no  
Jn 10,19  entre los jueus per causa d’esta  plàtica. 20 I molts d’ells deien: –Està  
Jn 15,Tit aquí. 15,Tit Capítol XV Continua la  plàtica de Jesucrist. 1 »Jo só la  
Jn 16,Tit  Capítol XVI Jesucrist conclou la  plàtica. 1 »Aquestes coses vos les he  
Ac 10,44  sobre tots los que oïen aquesta  plàtica. 45 I quedaren pasmats los fiels  
Ac 20,1  Pau als deixebles i fent-los una  plàtica, se despedí d’ells i partí per  
Ac 20,7 conferenciava ab ells, allargant la  plàtica fins a mitjanit. 8 I hi havia  
2Tm 2,17 elles fomenten la impietat. 17 I la  plàtica d’ells rosegarà com lo cranc;  
Jn 14,Tit  tres vegades. 14,Tit Capítol XIV  Plàtica de Jesucrist a sos deixebles. 1  
Ac 7,Tit  d’un àngel. 7,Tit Capítol VII  Plàtica de sant Esteve en lo Consell dels  
Ac 20,Tit  en Tròada a on ressuscita a Eutic.  Plàtica de Pau en Milet. 1 I després que  
Ac 22,Tit  hebrea dient: 22,Tit Capítol XXII  Plàtica de sant Pau als jueus. Furor d’  
Mt 12,46  mala raça. 46 Mentres ell estava  platicant ab la gent, veus aquí sa mare i  
Lc 24,17  17 I els digué: –Què estau  platicant entre vosaltres en lo camí? Per  
Mt 7,28  que, havent acabat Jesús aquestes  plàtiques, se meravellava la gent de sa  
Mt 10,14  que no us rèbia ni oiga vostres  plàtiques, a l’eixir fora de la casa o de 
Mt 19,1  que, quan Jesús hagué acabat estes  plàtiques, partí de Galilea i vingué als  
Mt 26,1  Jesús hagué conclòs totes aquestes  plàtiques, digué a sos deixebles: 2 –Sabeu 
Lc 7,1  1 I quan hagué acabat estes  plàtiques al poble que l’escoltava, entrà 
Ac 18,4  la sinagoga i, fent entrar en ses  plàtiques lo nom del Senyor Jesús,  
Ac 20,2 i d’haver-los exhortat ab moltes  plàtiques, se’n vingué a la Grècia, 3 a  
2Tm 2,16  de veritat. 16 Emperò evita les  plàtiques vanes i profanes, perquè elles  
Jn 21,4  lo matí comparegué Jesús en la  platja, mes los deixebles no conegueren  
Ac 27,39  descobrien una cala que tenia  platja i discorrien com podrien atracar  
Ac 27,40  a prendre vent, se dirigien a la  platja. 41 Emperò donant en un lloc que  
Lc 11,39  netejar per defora les copes i los  plats, emperò vostre interior està ple de  
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Mt 20,15  15 ¿No m’és lícit fer lo que em  plau de lo que és meu? ¿És ton ull mal  
Jn 5,21 també lo Fill dóna la vida a qui li  plau. 22 I ni el Pare judica a persona  
Rm 9,18  ell usa de misericòrdia ab qui li  plau, i endureix al qui vol. 19 Emperò tu  
1Co 15,38  38 Mes Déu li dóna lo cos com li  plau, i a cada una de les llavors son  
Mt 13,Tit  de la perla preciosa, del filat  ple de peixos. Profeta sens honra en sa  
Mt 13,48 tota mena de peixos. 48 I quan està  ple, lo trauen a la vora los pescadors i,  
Mt 21,5 filla de Sion: Mira que ton rei ve,  ple de mansuetud, envers tu, assentat  
Mc 4,28  després espiga i per últim gra  ple en l’espiga. 29 I quan ha produït los 
Mc 9,14  al veure a Jesús, quedà pasmat i  ple de temor, i acudiren corrent a saludar 
Mc 9,23  al moment lo pare del noi, deia  ple de llàgrimes: –Crec, Senyor, ajudau ma 
Lc 1,15  vi ni altra beguda forta, i estarà  ple de l’Esperit Sant ja des del ventre  
Lc 1,67 ell. 67 I Zacaries, son pare, quedà  ple de l’Esperit Sant i profetisà dient:  
Lc 2,40  creixia, i se fortificava, estant  ple de sabiduria, i la gràcia de Déu era  
Lc 4,1 fa altres miracles. 1 Emperò Jesús,  ple de l’Esperit Sant, se’n tornà del  
Lc 7,37  fariseu, portà un vas d’alabastre  ple d’ungüent. 38 I posada a sos peus  
Lc 11,39  plats, emperò vostre interior està  ple de rapinya i de maldat. 40 Insensats!, 
Lc 15,5  se la carrega a les espatlles  ple de goig. 6 I arribant a casa, crida a  
Lc 16,20  ajagut a la porta d’aquell, tot  ple de llagues, 21 desitjant saciar-se  
Jn 1,14 glòria com de l’unigènit del Pare,  ple de gràcia i de veritat. 15 Joan donà  
Jn 9,34  i li digueren: –Nasqueres  ple de pecats, i ens ensenyes? I el  
Jn 16,6 dit aquestes coses, vostre cor està  ple de tristesa. 7 Emperò jo us dic la  
Jn 16,24 rebreu, a fi de que vostre goig sia  ple. 25 »Aquestes coses vos les he dites  
Jn 19,29  set. 29 I hi havia allí un vas  ple de vinagre, i ells, posant al rodador  
Jn 21,8  a la barca tirant lo filat  ple de peixos (puix no estava lluny de  
Jn 21,11  pujà i tragué en terra lo filat  ple de cent cinquanta i tres peixos grans. 
Ac 4,8 vosaltres fet això? 8 Llavors Pere,  ple de l’Esperit Sant, los digué:  
Ac 6,5 la junta, i elegiren a Esteve, baró  ple de fe i de l’Esperit Sant, i a Felip, 
Ac 6,8  obeïa també a la fe. 8 I Esteve,  ple de gràcia i de fortalesa, feia grans  
Ac 7,55  ell. 55 Emperò com ell estava  ple de l’Esperit Sant, mirant al cel vegé 
Ac 8,13  que es feien, estava atònit i  ple d’admiració. 14 I havent oït los  
Ac 10,4  4 I est, fixant en ell la vista i  ple de temor, digué: –Què és això, Senyor? 
Ac 11,24  24 Perquè ell era baró just i  ple d’Esperit Sant i de fe. I s’agregà  
Ac 13,9  9 Mes Saulo, anomenat també Pau,  ple de l’Esperit Sant, fixant en ell los  
Ac 13,10 en ell los ulls, 10 digué: –Oh home  ple de tot engany i de tota astúcia, fill  
2Co 7,4  gloriar-me per vosaltres; estic  ple de consol i sobreabundant de goig en  
Fl 4,18 que tot ho tinc, i estic abundant i  ple, havent rebut per Epafrodito lo que m’ 
1Tm 3,6  de Déu? 6 No sia neòfit, per a què  ple de supèrbia no caiga en la condemnació 
1Pe 1,8  vos regositjau ab goig inefable i  ple de glòria, 9 alcançant lo fi de vostra 
Ap 3,17 17 Perquè tu dius: ‘Só ric, i estic  ple de béns, i no necessito de res’; i no  
Ap 16,10  lo siti de la bèstia, i es tornà  ple de tenebres son regne, i es mossegaren 
Ap 17,4  i tenia un vas d’or en sa mà,  ple d’abominació i de la immundícia de sa 
Ac 17,5  ab si alguns homes dolents de la  plebe, i juntant una turba, alborotaren la 
1Tm 3,3 al vi, ni violent, sinó moderat, no  pledegista, no cobdiciós, 4 sinó un que  
1Co 6,Tit  VI Contra los desordres dels  pledegistes i dels deshonests. 1 S’  
Tt 3,2 no diguen mal de ningú, que no sien  pledegistes, ans bé modestos, mostrant  
1Co 6,6  germans, 6 sinó que el germà ha de  pledejar ab lo germà, i això davant dels  
1Co 6,7  és ja un delicte verdaderament lo  pledejar vosaltres ab vosaltres. Per què  
Jm 4,2  no podeu conseguir vostres desigs;  pledejau i feu la guerra, i ab tot no  
Ac 9,34 Senyor Jesucrist te cura. Alça’t i  plega el llit. I a l’instant s’alçà. 35  
Ac 10,31 blanca, i em digué: 31 “Corneli, ta  plegària ha estat oïda i tes almoines han  
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Jn 17,Tit  vençut al món. 17,Tit Capítol XVII  Plegària afectuosa de Jesús a son etern  
Mt 23,14  que ab pretext de llargues  plegàries devorau les cases de les viudes. 
He 5,7  de sa carn, quan ell hagué ofert  plegàries i súpliques, ab gran clamor i  
Jn 20,7  ab les demés teles, sinó separat i  plegat en altre lloc. 8 Llavors entrà  
Ac 7,57  se taparen les orelles, i tots  plegats envestiren impetuosament contra  
Ap 16,16  sa vergonya. 16 I els reunirà tots  plegats en un lloc que en hebreu s’  
Lc 1,28  estava, digué: –Déu vos sàlvia,  plena de gràcia. Lo Senyor és ab vós.  
Lc 1,41  en son ventre i Elisabet quedà  plena de l’Esperit Sant. 42 I exclamà en  
Ac 9,36  que vol dir Dorcas. Aquesta estava  plena d’obres bones i de caritats que  
Rm 3,14  llavis; 14 la boca dels quals està  plena de maledicció i d’amargor. 15 Los  
2Co 4,Tit  Capítol IV Conducta de sant Pau  plena de sinceritat. L’evangeli per a uns 
Col 2,2  caritat i en totes riqueses de la  plena certesa d’inteŀligència, per a  
Jm 3,8  que és un mal que no cessa i està  plena de metzina mortal. 9 Ab ella beneïm  
Jm 3,17  que s’acomoda a lo que és bo,  plena de misericòrdia i de bons fruits, no 
Ap 17,3  sentada sobre una bèstia vermella,  plena de noms de blasfèmia, que tenia set  
Mc 16,8  res a ningú, perquè estaven  plenes de temor. 9 Emperò havent  
Ap 5,8  tenint cada u arpes i copes d’or  plenes de perfums, que són les oracions  
Ap 15,7 donà als set àngels set copes d’or  plenes de la ira de Déu que viu per los  
Ap 21,9 set àngels que tenien les set copes  plenes de les set plagues darreres i parlà 
Rm 4,21  en la fe, donant glòria a Déu, 21  pleníssimament persuadit que també és  
Jn 1,16  nosaltres havem participat de sa  plenitud, i gràcia per gràcia. 17 Puix la  
Rm 11,12  tresor dels gentils, ¿quant més la  plenitud d’ells? 13 Perquè ab vosaltres  
Rm 11,25  a Israel fins que haja entrat la  plenitud dels gentils. 26 I que així se  
Rm 15,29  vinga a vosaltres, vindré ab la  plenitud de benedicció de l’evangeli de  
Ga 4,4  del món. 4 Emperò quan vingué la  plenitud del temps, envià Déu a son Fill,  
Ef 1,23 Iglésia, 23 la qual és son cos i la  plenitud d’aquell que ho omple tot en  
Ef 3,19  a fi de que siau plens de tota la  plenitud de Déu. 20 I a aquell que és  
Col 1,19  al Pare que en ell habitàs tota  plenitud. 20 I havent fet la pau per medi  
Col 2,9  9 Perquè en ell habita tota la  plenitud de la divinitat corporalment. 10  
1Te 1,5  i en l’Esperit Sant, i en gran  plenitud, perquè sabeu quals fórem entre  
Mt 23,25  la copa i del plat, i dintre estau  plens de rapinya i d’immundícia! 26  
Mt 23,27  als homes, i per dins estan  plens d’ossos de morts i de tota  
Mt 23,28 homes, emperò de part de dins estau  plens d’hipocresia e iniquitat. 29 »Ai de 
Mc 8,19  cinc mil, quants coves recollíreu  plens de bocins? –Dotze –li respongueren.  
Mc 10,32  i es meravellaven, i el seguien  plens de temor. I prenent altra vegada a  
Lc 4,36  féu dany algun. 36 I quedaren tots  plens d’espant, i se parlaven uns a  
Lc 8,25  digué: –A on és vostra fe? I ells,  plens de temor, se meravellaven, dient-  
Lc 10,17  17 I tornaren los setanta-dos  plens de goig, dient: –Senyor, fins los  
Jn 5,20  de manera que vosaltres quedareu  plens d’admiració. 21 Puix així com lo  
Ac 2,4  cada u d’ells. 4 I quedaren tots  plens de l’Esperit Sant i començaren a  
Ac 2,13  -se, deien: –Aquestos estan  plens de most. 14 Mes Pere, que estava  
Ac 3,10 del temple a l’almoina, i quedaren  plens d’espant i com fora de si per lo  
Ac 4,31 estaven congregats, i quedaren tots  plens d’Esperit Sant, i parlaven la  
Ac 6,3  set barons de bona reputació,  plens d’Esperit Sant i de sabiduria, als  
Ac 13,52 a Iconi. 52 I els deixebles estaven  plens de goig i de l’Esperit Sant. 14,Tit 
Rm 1,29 per a fer coses que no convenen, 29  plens de tota iniquitat, de malícia, de  
Rm 1,29 fornicació, d’avarícia, de maldat,  plens d’enveja, d’homicidi, de disputes, 
Rm 15,14  quant a vosaltres, que estau també  plens de caritat, plens de tot saber, de  
Rm 15,14  que estau també plens de caritat,  plens de tot saber, de modo que us podeu  
2Co 4,Tit  agoviats de treballs, però  plens d’esperança. Los mals d’aquesta  
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Ef 3,19  tot enteniment, a fi de que siau  plens de tota la plenitud de Déu. 20 I a  
Fl 1,11  ofensa fins al dia de Cristo, 11  plens de fruit de justícia per Jesucrist a 
Col 1,9  a vosaltres i de demanar que siau  plens del coneixement de sa voluntat, en  
2Pe 2,14  ab vosaltres, 14 tenint los ulls  plens d’adulteri i de pecat incessant,  
Jud 18  que caminaran segons sos desigs  plens d’impietat. 19 Aquestos són los que 
Jud 24 per a presentar-vos sens màcula i  plens d’alegria a la presència de sa  
Ap 4,6  rodador del trono, quatre animals  plens d’ulls davant i darrere. 7 I el  
Ap 4,8 ales, i al rodador i dintre estaven  plens d’ulls, i no cessaven dia i nit de  
Ef 1,10 qual és que en la dispensació de la  plentitud dels temps ell instauràs en un  
Mt 5,40  40 I al que et vulga moure un  plet i prendre’t la túnica, cedeix-li  
Mc 6,39  que els fessen sentar a tots en  pletes sobre l’herba. 40 I s’assentaren  
Mc 6,40  l’herba. 40 I s’assentaren en  pletes de cent en cent i de cinquanta en  
Lc 9,14 sos deixebles: –Feu-los sentar en  pletes de cinquanta en cinquanta. 15 I  
Jm 4,1  1 D’a on vénen les disputes i  plets entre vosaltres? ¿No vénen d’aquí,  
Ap 11,6  poder per a tancar lo cel, que no  ploga en los dies de la profecia d’ells;  
Lc 17,29 29 I el dia que isqué Lot de Sodoma  plogué foc i sofre del cel i els consumí a 
Jm 5,17  espai de tres anys i sis mesos no  plogué. 18 I pregà novament, i el cel donà 
Jm 5,17  a patir; féu oració per a què no  plogués sobre la terra, i per espai de  
3Jn 13  no ho he volgut fer ab tinta i ab  ploma, 14 puix espero veure’t en breu, i  
Lc 13,28  obrau iniquitat.” 28 Allí serà lo  plor i lo cruixir de dents, quan veureu a  
Ac 20,37 ab tots ells. 37 I es mogué un gran  plor entre tots; i tirant-se al coll de  
Jm 4,9  convertesqui’s vostra rialla en  plor, i vostre goig en tristesa. 10  
Ap 18,7  tant donau-li de turments i  plor; perquè diu en son cor: “Jo estic  
Ap 18,8 un dia vindran ses plagues, mort, i  plor, i fam, i serà cremada ab foc, perquè 
Lc 19,Tit Entra Jesús triümfant en Jerusalem.  Plora sobre aquesta ciutat i anuncia sa  
Mt 26,75  vegades.» I havent eixit defora,  plorà amargament. 27,Tit Capítol XXVII  
Lc 19,41  arribà cerca, al veure la ciutat,  plorà sobre ella, dient: 42 –Ah, si tu  
Lc 22,62  vegades.» 62 I eixint Pere defora,  plorà amargament. 63 Entretant, los que  
Jn 11,35  digueren–, i el veureu. 35 I Jesús  plorà. 36 Llavors digueren los jueus:  
Mt 2,18  i grans alarits. Raquel  plorant sos fills i no volent ser  
Mc 5,39  a què feu aqueix brogit i estau  plorant? La noia no és morta, sinó que  
Mc 16,10  ab ell, que estaven afligits i  plorant. 11 I ells, quan oïren que era viu 
Jn 20,11  casa. 11 Emperò Maria estava fora,  plorant cerca del sepulcre, i estant així  
Jn 20,11  cerca del sepulcre, i estant així  plorant, s’abaixà i mirà en lo sepulcre,  
Ac 9,39  i el rodejaren totes les viudes,  plorant i ensenyant les túniques i els  
Ac 21,13  Pau respongué dient: –Què feu  plorant i afligint mon cor? Perquè jo  
Fl 3,18  altres vegades, i ara ho repetesc  plorant) que són enemics de la creu de  
Ap 18,15  d’ella per temor de sos turments,  plorant i gemegant, 16 i dient: «Ai, ai d’ 
Ap 18,19  caps i prorromperen en alarits, i  plorant i lamentant-se deien: «Ai, ai d’ 
Mc 14,72  negaràs tres vegades.» I començà a  plorar. 15,Tit Capítol XV Jesús és  
Jn 11,31  –Aquesta va a la sepultura per a  plorar allí. 32 I havent arribat Maria al  
Jn 11,33  33 Jesús, doncs, al veure-la  plorar, i que ploraven també los jueus que 
Ap 18,9 és fort lo Déu que la judicarà. 9 I  ploraran i es feriran los pits sobre ella  
Ap 18,11  11 I els mercaders de la terra  ploraran i es lamentaran sobre ella,  
Lc 6,25  los que ara rieu, puix gemegareu i  plorareu! 26 »Ai de vosaltres quan los  
Jn 16,20  en veritat vos dic que vosaltres  plorareu i gemegareu, emperò lo món se  
1Co 7,30  30 i els que ploren, com si no  plorassen; i els que s’alegren, com si no 
Lc 7,32  nos havem lamentat, i no haveu  plorat.” 33 Perquè vingué Joan Baptista,  
Lc 6,21 saciats. »Benaventurats los que ara  plorau, puix riureu. 22 »Sereu  
Lc 23,28  no ploreu sobre mi, ans bé  plorau sobre vosaltres mateixes i sobre  
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Rm 12,15  -vos ab los que s’alegren,  plorau ab los que ploren. 16 Siau d’un  
Jm 4,9  9 Afligiu-vos, lamentau-vos i  plorau: convertesqui’s vostra rialla en  
Jm 5,1  de l’oració. 1 Anem, doncs, rics,  plorau, udolant per les misèries que  
Ap 5,Tit  Capítol V Mentres que sant Joan  plorava perquè ningú podia obrir lo llibre 
Ap 5,4  lo llibre, ni mirar-lo. 4 I jo  plorava molt, perquè no s’encontrà ningú  
Mc 5,38 sinagoga, i veu l’avalot i als que  ploraven i donaven grans alarits. 39 I  
Lc 8,52  i a la mare de la noia. 52 I tots  ploraven i se condolien d’ella. I ell  
Lc 23,27 gent i de dones que es lamentaven i  ploraven. 28 Emperò Jesús, girant-se  
Jn 11,33  doncs, al veure-la plorar, i que  ploraven també los jueus que havien vingut 
Mt 5,5  la terra. 5 »Benaventurats los que  ploren, perquè ells seran aconsolats. 6  
Rm 12,15  que s’alegren, plorau ab los que  ploren. 16 Siau d’un mateix ànimo l’un  
1Co 7,30  si no les tinguessen; 30 i els que  ploren, com si no plorassen; i els que s’ 
Ap 18,Tit  càstig de Babilònia, sobre la qual  ploren amargament los que seguiren son  
Jn 20,13  13 Ells li diuen: –Dona, per què  plores? Ella los digué: –És que se n’han  
Jn 20,15  15 Li diu Jesús: –Dona, per què  plores? A qui cerques? Ella, suposant que  
Lc 8,52 condolien d’ella. I ell digué: –No  ploreu; no és morta la noia, sinó que  
Lc 23,28  digué: –Filles de Jerusalem, no  ploreu sobre mi, ans bé plorau sobre  
Lc 7,13  envers ella, li digué: –No  plòries. 14 I s’acercà i tocà les andes.  
Ap 5,5  5 I un dels ancians me digué: –No  plòries: vet aquí lo lleó de la tribu de  
Mt 2,18  que diu: 18 «Veu fou oïda en Ramà,  plors, lamentacions i grans alarits.  
Mt 8,12  tenebres exteriors: allí seran los  plors i lo cruixir de dents. 13 I digué  
Mt 13,42 a la fornal del foc. Allí seran los  plors i el cruixir de dents. 43 Llavors  
Mt 13,50  la fornal del foc: allí seran los  plors i el cruixir de dents. 51 I Jesús  
Mt 22,13  tenebres exteriors; allí seran los  plors i el cruixir de dents. 14 Puix molts 
Mt 24,51  els hipòcrites. Allí seran los  plors i el cruixir de dents. 25,Tit  
Mt 25,30  tenebres exteriors: allí seran los  plors i el cruixir de dents. 31 »Quan  
2Co 7,7 referir-nos vostre desig, vostres  plors i vostre zel envers mi, de modo que  
Ap 18,7  com reina, i no só viuda, ni veuré  plors.” 8 Per això en un dia vindran ses  
Ap 21,4  haurà més mort, i no hi haurà més  plors, ni clamors, ni penes, perquè les  
Mt 5,45  lo seu sol sobre bons i mals, i  ploure sobre justos i pecadors. 46 Perquè  
Ac 14,16  de si, fent bé des del cel, donant  pluges i temps favorables pels fruits,  
Mt 7,25  sa casa sobre roca. 25 I baixà la  pluja, i vingueren los rius, i bufaren los 
Mt 7,27  sa casa sobre arena. 27 I baixà la  pluja, i vingueren los rius, i bufaren los 
Ac 28,2  gran foc, nos referen a tots de la  pluja que queia i del fred. 3 I havent Pau 
He 6,7  7 Perquè la terra que es beu la  pluja que cau molt sovint sobre ella, i  
Jm 5,7  ab molta paciència fins a rebre la  pluja primerenca i tardana. 8 Esperau,  
Jm 5,18  18 I pregà novament, i el cel donà  pluja i la terra donà son fruit. 19  
Mt 1,21  Jesús, perquè ell salvarà a son  poble dels pecats d’ells. 22 Mes tot això 
Mt 2,4  dels sacerdots i als escribes del  poble, los preguntava a on havia de nàixer 
Mt 2,6 de tu eixirà lo cap, que regirà mon  poble d’Israel.” 7 Llavors Herodes,  
Mt 4,23  tot mal i tota dolència en lo  poble. 24 I corregué sa fama per tota la  
Mt 9,35  tot mal i tota dolència en lo  poble. 36 I al veure aquella gent, se  
Mt 14,5  la. 5 I volent-lo matar, temé al  poble, perquè el miraven com a un profeta. 
Mt 21,23  dels sacerdots i los ancians del  poble s’acercaren a ell en ocasió en què  
Mt 21,26  I si diem: “Dels homes”, temem al  poble. Perquè tothom tenia a Joan per un  
Mt 21,46 com prendre-lo, tingueren por del  poble, perquè era mirat com a profeta.  
Mt 23,Tit  en la doctrina que ensenyen al  poble. Parla de sa hipocresia i supèrbia,  
Mt 26,3  i els escribes i els ancians del  poble en lo palaci del sumo sacerdot,  
Mt 26,5  que succeesca algun alborot en lo  poble. 6 I estant Jesús en Betània, en  
Mt 26,47  dels sacerdots i los ancians del  poble. 48 I aquell que l’entregà, los  
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Mt 27,1  del sacerdots i los ancians del  poble entraren en consell contra Jesús per 
Mt 27,15  gran festivitat entregar llibre al  poble un dels presos, lo qui ells volien.  
Mt 27,24 aigua, se rentà les mans davant del  poble dient: –Jo só innocent de la sang d’ 
Mt 27,25 vos ho vejau. 25 I responent tot lo  poble, digué: –Sobre nosaltres i sobre  
Mt 27,64  de nit i el ròbien, i diguen al  poble: “Ressuscità d’entre los morts.” I  
Mc 6,45 estany, mentres que ell despedia al  poble. 46 I després que els hagué  
Mc 7,14  a esta. 14 I convocant novament al  poble, los deia: –Oïu-me tots, i  
Mc 8,34  són dels homes. 34 I convocant al  poble ab sos deixebles, los digué:  
Mc 9,14  ab ells. 14 I a l’instant, tot lo  poble, al veure a Jesús, quedà pasmat i  
Mc 11,32  32 Si diem “Dels homes”, temem al  poble. Puix tots estaven persuadits que  
Mc 12,12 com prendre-lo; emperò temeren al  poble, perquè coneixien que contra ells  
Mc 12,37  son fill? I una gran multitud del  poble l’oïa ab gust. 38 I els deia en sa  
Mc 14,2  cas que es mogués algun motí en lo  poble. 3 I estant Jesús en Betània, en  
Mc 15,8  homicidi en un motí. 8 I reunit lo  poble, cridant, començà a demanar-li la  
Mc 15,11  dels sacerdots incitaren al  poble, per a què ell los llibertàs abans a 
Mc 15,15 lo! 15 I Pilat, volent contentar al  poble, los llibertà Barrabàs, i després d’ 
Lc 1,10  encens. 10 I tota la multitud del  poble estava pregant defora a l’hora de  
Lc 1,17  per a aparellar al Senyor un  poble perfet. 18 I digué Zacaries a l’  
Lc 1,21  es compliran a son temps. 21 I lo  poble estava aguardant a Zacaries, i se  
Lc 1,68  visità i obrà la redempció de son  poble. 69 I erigí per a nosaltres lo corn  
Lc 1,77 donar coneixement de salvació a son  poble en remissió de sos pecats. 78 Per  
Lc 2,32  i per a glòria d’Israel, vostre  poble. 33 I Josep i sa mare estaven  
Lc 3,15  ’s ab lo vostre pre. 15 I com lo  poble estava en expectació i estaven  
Lc 3,18  anunciava moltes altres coses al  poble en ses exhortacions. 19 Emperò  
Lc 3,21  21 I succeí que, al rebre tot lo  poble lo baptisme, Jesús fou batejat  
Lc 7,1  hagué acabat estes plàtiques al  poble que l’escoltava, entrà en  
Lc 7,16 nosaltres. I: –Déu ha visitat a son  poble. 17 I aquest rumor d’ell s’espargí 
Lc 7,29 Déu, és major que ell. 29 »I tot lo  poble, i els publicans que l’oïren,  
Lc 9,11  del territori de Betsaida. 11 I lo  poble, quan ho sabé, lo seguia; i ell los  
Lc 11,27  dient això, una dona del mig del  poble alçà la veu i digué: –Benaventurat  
Lc 12,13  us convinga dir. 13 Llavors un del  poble li digué: –Mestre, dieu a mon germà  
Lc 12,54 contra la sogra. 54 I deia també al  poble: –En veent un núvol que s’alça de  
Lc 13,14  havia curat en dissabte, digué al  poble: –Sis dies hi ha en què es pot  
Lc 13,17  tots sos contraris. Emperò tot lo  poble se complaïa en ses glorioses  
Lc 18,43  seguia glorificant a Déu. I tot lo  poble, quan vegé això, donà alabances a  
Lc 19,47 i els escribes i els principals del  poble cercaven com fer-lo morir. 48 I no 
Lc 19,48  què fer-se ab ell, puix tot lo  poble estava ab la boca oberta escoltant- 
Lc 20,1  ell en lo temple instruint al  poble i anunciant-li l’evangeli, se  
Lc 20,6  6 I si diem que dels homes, tot lo  poble nos apedregarà, puix està persuadit  
Lc 20,9  9 Llavors ell començà a dir al  poble aquesta paràbola: –Un home plantà  
Lc 20,19  contra ells, emperò temeren al  poble. 20 I observant-lo, enviaren  
Lc 20,26  reprendre ses paraules davant del  poble, ans bé, meravellats de sa resposta, 
Lc 20,45  deixebles, estant-lo oint tot lo  poble que l’escoltava: 46 –Guardau-vos  
Lc 21,10 fi. 10 Llavors los deia: –S’alçarà  poble contra poble, i regne contra regne;  
Lc 21,10  los deia: –S’alçarà poble contra  poble, i regne contra regne; 11 i hi haurà 
Lc 21,23  ira del cel caurà sobre d’aquest  poble. 24 I moriran al fil de l’espasa, i 
Lc 21,38  de l’Oliverar. 38 I tot lo  poble acudia a ell, de bon matí, en lo  
Lc 22,2 fer morir a Jesús, emperò temien al  poble. 3 I Satanàs entrà en Judes, per  
Lc 22,6  -los-el sens concurrència del  poble. 7 Entretant arribà lo dia dels  
Lc 22,66 de dia, se juntaren los ancians del  poble, i els prínceps dels sacerdots, i  
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Lc 23,4  als prínceps dels sacerdots i al  poble: –Ningun delicte trobo en aquest  
Lc 23,5  insistien dient: –Té alborotat lo  poble ab la doctrina que espargeix per  
Lc 23,13 dels sacerdots, als magistrats i al  poble, 14 los digué: –M’haveu presentat  
Lc 23,14  aquest home com un pervertidor del  poble, i ab tot, havent-lo interrogat  
Lc 23,18  en lo dia de la festa. 18 I tot lo  poble començà a cridar, dient: –Via fora  
Lc 23,35  i els tiraren a sort. 35 I el  poble estava mirant, i els prínceps,  
Lc 24,19  paraules davant de Déu i de tot lo  poble. 20 I com los prínceps dels  
Jn 7,12  deien: –No, ans bé sedueix al  poble. 13 Emperò ningú parlava públicament 
Jn 7,20  doncs, cercant com matar-me? Lo  poble li respongué: –Estàs posseït del  
Jn 7,31  arribat encara. 31 I molts del  poble cregueren en ell, i deien: –Quan  
Jn 7,40  glorificat. 40 Per això molts del  poble, a l’oir d’ell estes paraules,  
Jn 7,43  d’a on era David? 43 Així que lo  poble estava dividit per causa d’ell. 44  
Jn 8,2  lo dia, tornà al temple; i tot lo  poble vingué a ell i, assentant-se, los  
Jn 11,50  convé que un sol home mòria per lo  poble, i no que es pèrdia tota la nació.  
Jn 18,14  de que un home morís per lo  poble. 15 Anaven seguint a Jesús, Simó  
Ac 3,11  apressuradament a ells tot lo  poble, atordit, al pòrtic anomenat de  
Ac 3,12  12 I veent això, Pere digué al  poble: –Barons d’Israel, per què us  
Ac 3,23  profeta, serà exterminada del  poble.” 24 I tots los profetes, des de  
Ac 4,1  unió. 1 I estant ells parlant al  poble, sobrevingueren los sacerdots, i el  
Ac 4,2 queixant-se de que ensenyassen al  poble i que predicassen en Jesús la  
Ac 4,8  Sant, los digué: –Prínceps del  poble i ancians d’Israel, oïu: 9 Ja que  
Ac 4,10  notori a tots vosaltres i a tot lo  poble d’Israel, que en nom de nostre  
Ac 4,17  perquè no es divúlguia més en lo  poble, amenacem-los que d’aquí en avant 
Ac 4,21  de castigar-los per temor del  poble, perquè tots glorificaven a Déu per  
Ac 5,12  molts miracles i prodigis en lo  poble (i estaven tots unànims en lo pòrtic 
Ac 5,13  se gosava unir ab ells, emperò lo  poble los venerava en gran manera. 14 I s’ 
Ac 5,20  -vos al temple, predicau al  poble totes les paraules d’aquesta vida.  
Ac 5,25  són al temple i estan ensenyant al  poble. 26 Llavors anà lo magistrat ab sos  
Ac 5,26  violència, perquè temien que el  poble no els apedregàs. 27 I així que els  
Ac 5,34 la Llei, home ben reputat de tot lo  poble, manà que isquessen fora aquells  
Ac 5,37  i arrastrà tras de si al  poble; ell fou mort també, i tots los que  
Ac 6,8  grans prodigis i miracles en lo  poble. 9 I alguns de la sinagoga anomenada 
Ac 6,12  i contra Déu. 12 I commogueren al  poble, i als ancians, i als escribes. I,  
Ac 7,7 -cents anys. 7 “Mes jo judicaré al  poble a qui hagen servit”, digué Déu, i:  
Ac 7,17  havia jurat a Abraham, cresqué lo  poble i se multiplicà en Egipte, 18 fins  
Ac 7,34  vist, he vist l’aflicció del meu  poble que habita en Egipte, i he oït sos  
Ac 10,2  casa, que feia moltes caritats al  poble, i estava pregant a Déu  
Ac 10,41  que es manifestàs, 41 no a tot lo  poble, sinó als testimonis que Déu havia  
Ac 10,42  42 I ens manà que predicàssem al  poble i que donàssem testimoni de que ell  
Ac 12,4  cada u, volent-lo presentar al  poble després de Pasqua. 5 I mentres que  
Ac 12,11 Herodes i de tota l’expectació del  poble dels jueus. 12 I considerant això,  
Ac 12,22 lo tribunal i els arengava. 22 I el  poble l’aplaudia, dient: –Veus de Déu i  
Ac 13,15 dir alguna paraula d’exhortació al  poble, parlau. 16 I alçant-se Pau, i  
Ac 13,17 que temeu a Déu, oïu: 17 Lo Déu del  poble d’Israel elegí a nostres pares i  
Ac 13,17  elegí a nostres pares i exaltà al  poble, essent ells estrangers en terra d’ 
Ac 13,24  lo baptisme de penitència a tot lo  poble d’Israel. 25 I quan Joan complia sa 
Ac 13,31  fins ara donen testimoni d’ell al  poble. 32 I nosaltres vos anunciam aquella 
Ac 14,12  guirnaldes, volia sacrificar ab lo  poble. 13 I quan ho oigueren los apòstols  
Ac 14,17  això, a penes pogueren contenir al  poble que sacrificàs a ells. 18 Emperò  
Ac 14,18  i d’Iconi que persuadiren al  poble, i apedregant a Pau lo tragueren  
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Ac 15,14  gentils per a prendre d’ells un  poble per a son nom. 15 I en això convenen 
Ac 16,22 ni practicar essent romans. 22 I el  poble se llançà contra ells; i els  
Ac 17,5  volent-los presentar davant lo  poble. 6 I no havent-los trobat,  
Ac 17,8  qual és Jesús. 8 I alborotaren al  poble i als principals de la ciutat, que  
Ac 19,4 lo baptisme de penitència, dient al  poble que creguessen en aquell que havia  
Ac 19,30  30 I volent Pau presentar-se al  poble, los deixebles no li permeteren. 31  
Ac 19,33  que callassen, volia donar raó al  poble. 34 Emperò luego que conegueren que  
Ac 21,27  en lo temple, alborotaren a tot lo  poble, i el prengueren cridant: 28 –Barons 
Ac 21,28  parts ensenya a tothom contra lo  poble, i contra la Llei, i contra aquest  
Ac 21,30  tota la ciutat i s’amotinà tot lo  poble. I prenent a Pau, lo tragueren  
Ac 21,35 en pes, a causa de la violència del  poble. 36 Perquè el seguia la multitud del 
Ac 21,36 36 Perquè el seguia la multitud del  poble cridant: –Matau-lo. 37 I quan  
Ac 21,39  te demano que em déixies parlar al  poble. 40 I havent-li donat permís lo  
Ac 21,40  sobre les grades, féu senyal al  poble ab la mà. I havent-se seguit un  
Ac 23,5  “No maleiràs al príncep de ton  poble.” 6 I sabent Pau que una part d’  
Ac 26,17 aparicions, 17 deslliurant-te del  poble i dels gentils, als quals jo t’  
Ac 26,23  els morts i anunciaria la llum al  poble i als gentils. 24 I mentres ell deia 
Ac 28,17  que jo no he fet res contra del  poble, ni contra les costums de nostres  
Ac 28,26  pares 26 dient: »“Vés a aqueix  poble i digue’ls: Oireu ab vostres oïdos  
Ac 28,27  està encrassat lo cor d’aquest  poble i sos oïdos estan pesats i han  
Rm 9,25  a lo que diu en Osees: «Apellidaré  “poble meu” al que no era mon poble, i  
Rm 9,25  “poble meu” al que no era mon  poble, i “amada” a la que no era amada, i  
Rm 9,26 a on los fou dit: «Vosaltres no sou  poble meu», allí seran apellidats «Fills  
Rm 10,19  «Jo us provocaré a gelosia per un  poble que no és mon poble, i jo us mouré a 
Rm 10,19  gelosia per un poble que no és mon  poble, i jo us mouré a ira per una gent  
Rm 10,21 dia he tingut esteses mes mans a un  poble incrèdul i rebelde.» 11,Tit Capítol  
Rm 11,1  ventura Déu ha llançat de si a son  poble? No, per cert; perquè jo també só  
Rm 11,2  2 Déu no ha llançat de si a son  poble, a qui preconegué. ¿I no sabeu lo  
Rm 15,10  «Alegrau’s, oh gentils, ab son  poble.» 11 I altra vegada: «Alabau al  
1Co 10,7  segons està escrit: «Se sentà lo  poble a menjar i a beure, i s’alçà per a  
1Co 14,16  aquell que està en la classe del  poble senzill, dirà «Amén» al donar tu  
1Co 14,21  i d’altres llavis parlaré a est  poble, i ni ab tot això m’oiran, diu lo  
2Co 6,16  lo Déu d’ells, i ells seran mon  poble.» 17 Per lo tant, «eixiu-vos del  
Ef 2,14  pau, lo qui ha fet dels dos un sol  poble, i rompent la paret de separació d’ 
Tt 2,14  i purificar-nos per a si com un  poble peculiar, zelós de les bones obres.  
He 2,17 la reconciliació per los pecats del  poble. 18 Puix per lo mateix que ell sofrí 
He 4,9  un repòs, o dissabte, per a lo  poble de Déu. 10 Perquè aquell que ha  
He 5,3  I per aquesta raó deu, tant per lo  poble com per si mateix, oferir sacrificis 
He 7,5  manament de prendre los delmes del  poble, segons la Llei, ço és, de sos  
He 7,11  levític (puix baix d’ell lo  poble rebé la Llei), quina necessitat hi  
He 7,27 propis pecats i després per los del  poble, perquè això ho féu una vegada  
He 8,10  son Déu, i ells seran per a mi mon  poble. 11 I no ensenyarà cada u a son  
He 9,7  per a si i per los errors del  poble, 8 significant ab això l’Esperit  
He 9,19  llegit tots los preceptes a tot lo  poble, conforme a la Llei, prengué la sang 
He 9,19  i n’aspergí lo llibre i tot lo  poble, 20 dient: «Aquesta és la sang del  
He 10,30  vegada: «Lo Senyor judicarà a son  poble.» 31 Cosa espantosa és lo caure en  
He 11,25  preferint ans bé ser afligit ab lo  poble de Déu que gosar los plaers  
He 13,12  també Jesús, per a santificar al  poble per sa sang, patí fora del portal.  
1Pe 2,9  sacerdoci real, la nació santa, lo  poble d’adquisició; per a què publiqueu  
1Pe 2,10  que en altre temps no éreu  poble, mes ara sou poble de Déu; que no  
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1Pe 2,10  temps no éreu poble, mes ara sou  poble de Déu; que no havíeu alcançat  
2Pe 2,1 guàrdien. 1 Hi havia també entre el  poble falsos profetes, així com hi haurà  
Jud 5  tot açò, que Jesús, salvant al  poble de la terra d’Egipte, destruí  
Ap 5,9  sang, de tota tribu, i llengua, i  poble, i nació, 10 i ens haveu fet reis i  
Ap 7,Tit no facen dany als sellats, tant del  poble d’Israel com de les demés nacions.  
Ap 13,7 fou donat poder sobre tota tribu, i  poble, i llengua, i nació. 8 I l’adoraren 
Ap 14,6 a tota nació, i tribu, i llengua, i  poble, 7 dient en alta veu: –Temeu al  
Ap 18,4  del cel que deia: –Eixiu d’ella,  poble meu, per a què no tingau part en sos 
Ap 21,3  habitarà ab ells. I ells seran son  poble, i el mateix Déu enmig d’ells serà  
Mt 4,16 del Jordà, Galilea dels gentils: 16  Poble que sentat en les tenebres vegé una  
Mt 14,15  la gent, per a què, anant als  pobles, se cómprien de menjar. 16 I Jesús  
Mt 20,25  dels gentils avasallen a sos  pobles, i que els que són poderosos  
Lc 2,31 aparellàreu a presència de tots los  pobles: 32 llum per a iŀluminar als  
Lc 5,17 Llei, que havien vingut de tots los  pobles de Galilea i de Judea i de  
Lc 9,6 ells. 6 I havent eixit, anaven pels  pobles predicant l’evangeli i curant per  
Ac 4,25  »“Per què bramaren les gents i els  pobles pensaren coses vanes? 26 S’alçaren 
Ac 4,27  i Ponç Pilat, ab los gentils i els  pobles d’Israel, 28 per a fer lo que  
Rm 15,11  vosaltres tots los gentils, i  pobles tots, ensalçau-lo». 12 I així  
Ap 7,9  de totes nacions, i tribus, i  pobles, i llengües, que estaven drets  
Ap 10,11  profetísies a moltes gents, i als  pobles, i a llengües, i a reis. 11,Tit  
Ap 11,9  9 I els de les tribus, i  pobles, i llengües, i nacions veuran los  
Ap 17,15  on la prostituta està sentada, són  pobles i multituds, nacions i llengües. 16 
Jn 11,30  Jesús no havia entrat encara en lo  poblet, sinó que estava en aquell mateix  
Mc 1,38  vós. 38 I ell los digué: –Anem als  poblets i ciutats veïnes per a predicar  
Mc 6,6  I anava predicant per tots los  poblets de l’encontorn. 7 I convocà als  
Mc 6,36 los per a què vagen a les granges i  poblets de la comarca i cómprien pans,  
Mc 12,42  hi tiraven molts. 42 I vingué una  pobra viuda i tirà dos peces petites del  
Mc 12,43 vos dic que més hi ha posat aquesta  pobra viuda que tots los demés que hi  
Lc 21,2  rics en l’arca, 2 vegé també una  pobra viuda que hi tirava dos petites  
Lc 21,3  –En veritat vos dic que aquesta  pobra viuda ha donat més que tots los  
Lc 16,Tit  matrimoni. Ric avariciós i Làssaro  pobre. 1 Jesús digué també a sos  
Lc 16,20  esplendor. 20 I també hi havia un  pobre anomenat Làssaro, que estava ajagut  
Lc 16,22  22 »I succeí que, quan morí aquell  pobre, lo portaren los àngels al seno d’  
2Co 8,9  Jesucrist, que, essent ric, se féu  pobre per amor de vosaltres, a fi de que  
Jm 2,2  preciosa, i entràs també un  pobre ab un mal vestit, 3 i atenent al que 
Jm 2,3 en aquest bon lloc», i diguésseu al  pobre: «Esta’t tu allí en peu, o senta’t 
Jm 2,6  al contrari, haveu afrontat al  pobre. ¿No us oprimeixen los rics ab sa  
Ap 3,17  ets un desgraciat, i miserable, i  pobre, i cego, i desnú. 18 Jo t’aconsello 
Mt 5,3  dient: 3 –Benaventurats los  pobres d’esperit, perquè d’ells és lo  
Mt 11,5  i és anunciat l’evangeli als  pobres. 6 I benaventurat aquell que no  
Mt 19,21  ven tot quant tens i dóna-ho als  pobres, i tindràs un tresor en lo cel.  
Mt 26,9  -se a bon preu i donar-se als  pobres. 10 Emperò, comprenent-ho Jesús,  
Mt 26,11  bona obra. 11 Perquè sempre teniu  pobres ab vosaltres, mes a mi no em  
Mc 10,21  ven tot quant tens i dóna-ho als  pobres, i tindràs tresor en lo cel; i  
Mc 14,5  -cents diners i donar-se als  pobres. I murmuraven fortament contra d’  
Mc 14,7  ella ab mi. 7 Perquè sempre teniu  pobres ab vosaltres, i quan vullau los  
Lc 4,18  enviat a predicar l’evangeli als  pobres, a curar als contrits de cor, 19 a  
Lc 6,20 deixebles, deia: –Benaventurats los  pobres, perquè de vosaltres és lo Regne de 
Lc 7,22  és anunciat l’evangeli als  pobres. 23 I benaventurat és lo qui no s’ 
Lc 14,13  quan faces un convit, convida als  pobres, als tullits, als coixos i cegos.  
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Lc 14,21  de la ciutat, i porta’m aquí los  pobres, i els mancos, i els cegos, i els  
Lc 18,22  ven tot quant tens i dóna-ho als  pobres, i tindràs un tresor en lo cel.  
Lc 19,8  del que tinc ho vaig a donar als  pobres. I si he defraudat res a algú, li  
Jn 12,5 -cents diners i donat son preu als  pobres? 6 Mes digué això, no perquè ell  
Jn 12,6  no perquè ell passàs cuidado dels  pobres, sinó perquè era lladre i, tenint  
Jn 12,8  dia de ma sepultura. 8 Perquè als  pobres sempre los teniu ab vosaltres, mes  
Jn 13,29 festa», o que donàs alguna cosa als  pobres. 30 Ell, luego que prengué lo bocí, 
Rm 15,26  a bé lo fer una colecció per als  pobres d’entre els sants que estan en  
1Co 13,3  tots mos béns per alimentar als  pobres, i encara que entregàs mon cos per  
1Co 16,Tit la coŀlecta de les almoines per als  pobres de la iglésia de Jerusalem i los  
2Co 6,10  emperò sempre alegres; com a  pobres, mes enriquint a molts; com no  
2Co 8,Tit  almoines al socorro dels cristians  pobres de Jerusalem. 1 Així mateix vos fem 
2Co 9,9  «Ell ha derramat, ell ha donat als  pobres; sa justícia permaneix per a  
Ga 2,10  que ens recordàssem dels  pobres, lo mateix que jo tenia ànsia de  
Jm 2,5  ¿per ventura no ha elegit Déu als  pobres d’aquest món per a ser rics en fe  
Jm 5,Tit aguarda als rics que oprimeixen als  pobres. Exhorta a la paciència en les  
Ap 13,16  los homes, grans i xics, rics i  pobres, llibres i servos, tinguessen un  
Mc 12,44  els sobrava; emperò aquesta, de sa  pobresa hi tirà tot lo que tenia, tot son  
Lc 21,4  emperò aquesta ha donat de sa  pobresa tot lo que li quedava per a sa  
2Co 8,2  abundància de goig, i sa extremada  pobresa abundà en les riqueses de sa  
2Co 8,9 de que vosaltres fósseu rics per sa  pobresa. 10 I en això vos dono consell,  
Jm 1,Tit  de l’oració. Ventatges de la  pobresa. Reprimir la llengua. Assistir als 
Ap 2,9  9 »Sé tes obres, i tribulació, i  pobresa (emperò tu ets ric), i sé la  
Mt 18,29  li suplicava dient: »–Té un  poc de paciència i jo t’ho pagaré tot. 30 
Mt 25,21  fiel i bo, ja que fores fiel en lo  poc, jo et posaré sobre lo molt. Entra en  
Mt 25,23  fiel i bo, ja que fores fiel en lo  poc, jo et posaré sobre lo molt. Entra en  
Mt 26,39  ab mi. 39 I havent-se’n anat un  poc més enllà, se postrà de rostro en  
Mt 26,73  –No conec tal home. 73 I d’allí a  poc s’acercaren los que estaven allí i  
Mc 1,19 filats i el seguiren. 19 I anant un  poc més en avant, vegé a Jaume, fill del  
Mc 6,31  a un lloc solitari i descansau un  poc. Puix eren molts los que anaven i  
Mc 14,35 aquí i vetllau. 35 I havent anat un  poc més endavant, se postrà en terra, i  
Mc 14,70  ho negà altra vegada. I al cap de  poc, los que estaven allí deien a Pere:  
Lc 5,3  Simó, li demanà que s’allargàs un  poc de terra. I estant sentat, adoctrinava 
Lc 12,48  i féu coses dignes de càstig, serà  poc assotat. Perquè a tot aquell a qui li  
Lc 16,10  morades. 10 Lo qui és fiel en lo  poc, també és fiel en lo molt; i lo qui és 
Lc 16,10  lo molt; i lo qui és injust en lo  poc, també és injust en lo molt. 11 Si,  
Lc 19,17  bé, oh bon criat. Ja que en lo  poc has estat fiel, tindràs potestat sobre 
Lc 22,58 –Dona, no el conec. 58 Al cap d’un  poc, veent-lo un altre, li digué: –I tu  
Jn 7,33  –Encara estaré ab vosaltres un  poc de temps, i després me’n vaig a  
Jn 12,35  –La llum encara està per un  poc de temps ab vosaltres. Caminau, doncs, 
Jn 13,33  luego. 33 Fillets, per un  poc de temps encara estic ab vosaltres.  
Jn 14,19  tornaré a vosaltres. 19 Encara un  poc de temps, i lo món ja no em veurà. Mes 
Jn 16,16  i vos ho anunciarà. 16 »Dintre de  poc ja no em veureu, i altra vegada dintre 
Jn 16,16 em veureu, i altra vegada dintre de  poc me veureu, perquè me’n vaig al Pare.  
Jn 16,17  –Què ens voldrà dir ab: “Dintre de  poc no em veureu, emperò al cap de poc me  
Jn 16,17  poc no em veureu, emperò al cap de  poc me tornareu a veure”? I: “Perquè me’n 
Jn 16,18  significa això que diu: “Dintre de  poc”? No sabem lo que està parlant. 19  
Jn 16,19  altres perquè he dit: “Dintre de  poc ja no em veureu, mes al cap de poc me  
Jn 16,19  poc ja no em veureu, mes al cap de  poc me tornareu a veure.” 20 En veritat,  
Ac 14,27  27 I se detingueren allí no  poc temps ab los deixebles. 15,Tit Capítol 
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Ac 18,2  Aquila, natural de Ponto, que feia  poc havia vingut d’Itàlia, i a Prisciŀla, 
Ac 19,24  de plata de Diana, donava no  poc que guanyar als artistes, 25 als quals 
Ac 21,39  jueu, ciutadà de Tarso, ciutat no  poc noble de la Cilícia. Emperò te demano  
Ac 26,28 28 Llavors Agripa digué a Pau: –Per  poc me persuadeixes a fer-me cristià! 29 
Ac 26,29 I Pau digué: –Plagués a Déu que per  poc i per molt, no tan solament vós, sinó  
Ac 27,14  Creta. 14 Emperò al cap de  poc donà contra del barco un vent  
Ac 27,28  vint braces d’aigua, i després un  poc més enllà ne trobaren quinze. 29 I  
1Co 4,3  encontrat fiel. 3 En quant a mi,  poc m’importa ser judicat de vosaltres, o 
1Co 4,19  de venir a vosaltres. 19 Mes dins  poc vindré a vosaltres, si lo Senyor ho  
1Co 5,6  no és bona. ¿No sabeu que un  poc de llevat fermenta tota la pasta? 7  
2Co 7,8  aquella carta, encara que per un  poc de temps vos contristà, 9 ara m’  
2Co 8,15  res li sobrà, i al qui arreplegà  poc, no li faltà.» 16 I gràcies a Déu que  
2Co 11,1  1 Plagués a Déu que sofrísseu un  poc ma imprudència; emperò sofriu-me 2  
2Co 11,16 imprudent) a fi de que em gloriï un  poc encara. 17 Lo que dic per lo que toca  
Ga 5,9  no ve del que us crida. 9 Un  poc de llevat fa llevar tota la pasta. 10  
1Tm 4,8  els exercicis corporals aprofiten  poc; mes la pietat és útil per a tot,  
1Tm 5,23 bèguies més aigua sola, sinó usa un  poc de vi per causa de ton ventrell i de  
He 2,7 així lo visites? 7 Tu l’has fet un  poc menor que els àngels; tu l’has  
He 2,9  9 Mes veem a Jesús, que fou fet un  poc menor que els àngels per la passió de  
Jm 3,5  es gloria de grans coses. Mirau un  poc de foc quant gran bosc incèndia! 6 I  
Jm 4,15  És un vapor que apareix per un  poc de temps i luego se dissipa. En lloc  
1Pe 1,6  convé que siau afligits per un  poc de temps en vàries tentacions, 7 per a 
1Pe 5,10  glòria, després que hajau patit un  poc, vos perfecciónia, fortifíquia i  
2Pe 2,18  impurs de la carn a aquells que  poc antes havien fugit dels que viuen en  
Ap 3,8  ningú pot tancar; perquè tens un  poc de virtut, i has guardat ma paraula, i 
Ap 5,Tit  l’obrí l’Anyell de Déu, que  poc abans havia estat mort. Per lo que  
Ap 6,11  fou dit que reposassen encara un  poc de temps, fins que es complís lo  
Ap 12,12  ab gran còlera, perquè sap que té  poc temps. 13 I quan lo dragó vegé que  
Ap 17,10  encara; i quan vinga, deu durar  poc temps. 11 I la bèstia que era i no és, 
Ap 20,3 això convé que sia deslligat per un  poc de temps. 4 I vegí cadires, i s’  
Mt 6,30  ¿quant més a vosaltres, homes de  poca fe? 31 No us afaneu, doncs, dient:  
Mt 8,26  los digué: –De què temeu, homes de  poca fe? I alçant-se immediatament, manà 
Mt 13,21 mes no té en si arrel, ans bé és de  poca duració, i en sobrevenint tribulació  
Mt 14,31  mà, l’agafà i li digué: –Home de  poca fe! Per què has dubtat? 32 I tan  
Mt 16,8  -ho Jesús, los digué: –Homes de  poca fe!, per què anau pensant dintre de  
Lc 12,28  quant més a vosaltres, gent de  poca fe? 29 No aneu, doncs, afanats per a  
Ac 12,18  18 I quan fou de dia hi hagué no  poca confusió entre els soldats, sobre què 
2Co 4,Tit  Los mals d’aquesta vida són de  poca duració; los béns de l’altra,  
He 5,Tit  Reprèn als hebreus per la  poca disposició que tenen d’entendre  
Mt 7,14  lo camí que guia a la vida, i  pocs són los que el troben. 15 »Guardau’s 
Mt 9,37  verdaderament és gran, emperò  pocs los treballadors. 38 Pregau, doncs,  
Mt 15,34  I ells respongueren: –Set, i uns  pocs peixets. 35 I manà a la gent que s’  
Mt 20,16  Puix molts són los cridats, i  pocs los elegits. 17 I pujant Jesús a  
Mt 22,14  14 Puix molts són los cridats i  pocs los elegits. 15 Aleshores los  
Mc 6,Tit menjar. 6,Tit Capítol VI Jesús obra  pocs miracles en sa pàtria, castigant així 
Mc 6,5 miracle algun; solament curà alguns  pocs malalts posant les mans sobre d’  
Lc 10,2  és gran, mes los treballadors,  pocs. Suplicau, doncs, al Senyor de la  
Lc 13,Tit  gra de mostassa i del llevat. Los  pocs que se salven. Passió predita.  
Lc 13,23  un home: –Senyor, és cert que són  pocs los que se salven? I ell los digué:  
Lc 15,13  repartí los béns. 13 I al cap de  pocs dies, juntant lo fill menor tot lo  
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Jn 2,12  deixebles, a on se detingueren per  pocs dies. 13 I la Pasqua dels jueus  
Ac 17,12  dones gentils i de distinció, i no  pocs homes. 13 Mes, quan los jueus de  
Ac 21,38  tu per ventura aquell egipci que  pocs dies ha mogueres un alborot, i te’n  
He 12,10  10 I aquells, a la veritat, per  pocs dies nos corretgien a son plaer;  
Jn 15,2 mi, i aquells que dónien fruit, los  podarà perquè ne dónien més. 3 Vosaltres  
Mt 20,22  jo só batejat? I li diuen: –Sí que  podem. 23 Llavors ell los diu: –En veritat 
Jn 14,5  –Senyor no sabem a on anau; ¿com  podem, doncs, saber lo camí? 6 Jesús li  
Ac 4,16 los habitants de Jerusalem, i no ho  podem negar. 17 Emperò perquè no es  
Ac 4,20  judicau-ho vosaltres. 20 Puix no  podem deixar de parlar les coses que havem 
2Co 13,8  reprovats. 8 Perquè nosaltres res  podem contra la veritat, sinó per la  
1Te 3,9  lo tant, ¿quina acció de gràcies  podem donar a Déu per vosaltres, per tot  
1Tm 6,7  res a aquest món, i és cert que no  podem portar-nos-en res. 8 I tenint ab 
He 9,5 propiciatori, de les quals coses no  podem ara parlar en particular. 6 I estant 
Mc 10,39  só batejat? 39 I ells li digueren:  –Podem. I Jesús los digué: –Vosaltres en  
Mt 9,15 15 I Jesús los digué: –¿Per ventura  poden estar afligits los fills de l’Espòs 
Mt 10,28  no temau als que maten lo cos i no  poden matar l’ànima. Ans bé temeu al que  
Mc 2,19  ventura los fills de les bodes  poden dejunar mentres que està ab ells l’ 
Mc 2,19  que tenen ab ells l’espòs, no  poden dejunar. 20 Emperò vindran dies en  
Mc 4,32  manera que els aucells de l’aire  poden reposar sota de sa sombra. 33 I ab  
Lc 11,46  los homes ab càrregues que no  poden dur, i vosaltres no les tocau ni ab  
Lc 12,4  maten lo cos i després d’això no  poden fer res més. 5 Emperò jo us  
Lc 16,26  passar d’aquí a vosaltres no  poden, ni tampoc d’allà a aquí. 27 »I  
Rm 8,8  los que viuen segons la carn, no  poden agradar a Déu. 9 Emperò vosaltres no 
Rm 14,19  a la pau i observem les que  poden servir a nostra mútua edificació. 20 
1Co 7,9  així com jo. 9 Emperò si no es  poden contenir, càsien-se; puix més val  
1Co 15,50  germans, que la carn i la sang no  poden posseir lo Regne de Déu, ni la  
1Tm 5,25  d’antemà, i les que no ho són no  poden estar escondides. 6,Tit Capítol VI  
2Tm 3,15  les Santes Escriptures que et  poden instruir per a la salvació mediant  
He 10,11  los mateixos sacrificis que mai  poden traure los pecats. 12 Emperò aquest, 
He 12,27 a què permanèsquien aquelles que no  poden ser commogudes. 28 I així, rebent un 
Ap 9,20  de pedra, i de fusta, los quals no  poden veure, ni oir, ni caminar. 21 Ni s’ 
Ac 27,15  15 I arrebatat lo barco, i no  podent resistir a la borrasca, abandonàrem 
1Te 2,7  ni de vosaltres, ni d’altres, 7  podent, com apòstols de Cristo, haver-  
1Te 3,1  fe de Jesucrist. 1 Per lo qual, no  podent sofrir més, nos aparegué bé quedar  
1Te 3,5  i sabeu. 5 Per això mateix, no  podent jo sofrir més, envií a informar-  
Mt 10,1  a sos dotze deixebles, los donà  poder sobre los esperits impurs, per a  
Mt 22,29  no entenent les Escriptures, ni el  poder de Déu. 30 Perquè en la resurrecció  
Mt 24,30  en los núvols del cel ab gran  poder i majestat. 31 I enviarà sos àngels  
Mt 26,64  de l’home assentat a la dreta del  poder de Déu, i venir en los núvols del  
Mc 3,15  -los a predicar. 15 I els donà  poder per a curar mals i per a llançar  
Mc 3,27  si primer no lliga al valent per a  poder després saquejar sa casa. 28 »En  
Mc 8,39 que vegen lo Regne de Déu que ve ab  poder. 9,Tit Capítol IX Transfiguració de  
Mc 10,42  les dominen, i sos magnates tenen  poder sobre elles. 43 Emperò no serà així  
Mc 11,28  coses? I qui t’ha donat tal  poder per a fer estes coses? 29 I Jesús  
Mc 12,24  no compreneu les Escriptures ni el  poder de Déu? 25 Puix quan ressuscitaran  
Mc 12,33  i de tota l’ànima, i ab tot lo  poder, i amar al proïsme com a si mateix,  
Mc 13,26  que vindrà en los núvols ab gran  poder i glòria. 27 I llavors enviarà sos  
Mc 14,62  de l’home sentat a la dreta del  poder de Déu i venir en los núvols del  
Lc 1,51  en generació. 51 Manifestà  poder en son braç i dissipà los superbos  
Lc 4,6 6 i li digué: –Te donaré tot aquest  poder i la glòria d’ells, puix a mi se m’ 
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Lc 4,36  paraules són estes? Perquè ell ab  poder i autoritat mana als esperits impurs 
Lc 5,17  i de Judea i de Jerusalem, i lo  poder del Senyor obrava per a curar-los. 
Lc 6,7  si curaria en dissabte, a fi de  poder-lo acusar. 8 Emperò ell coneixia  
Lc 8,Tit  del candelero. Jesús exerceix son  poder sobre el mar, sobre els dimonis,  
Lc 8,38  eixit los dimonis li suplicava  poder-se quedar ab ell. Mes Jesús lo  
Lc 9,Tit  9,Tit Capítol IX Missió i  poder dels apòstols. Multiplicació dels  
Lc 9,1  als dotze apòstols, los donà  poder i autoritat sobre tots los dimonis,  
Lc 9,44  44 I s’atordien tots del gran  poder de Déu; i meravellant-se de totes  
Lc 10,19  i els escorpins i sobre tot lo  poder de l’enemic, i res vos danyarà. 20  
Lc 11,54 collir de sa boca alguna cosa per a  poder-lo acusar. 12,Tit Capítol XII  
Lc 12,5 després d’haver llevat la vida, té  poder de llançar a l’infern. A est, vos  
Lc 12,26  sa estatura? 26 Doncs, si no teniu  poder per a les coses més petites, a què  
Lc 14,29  d’haver posat los fonaments i no  poder-la acabar, tots quants la vegen  
Lc 20,2  qui és lo qui t’ha donat semblant  poder? 3 Emperò Jesús los respongué dient: 
Lc 21,27  vindrà sobre d’un núvol ab gran  poder i majestat. 28 Quan comèncien,  
Lc 22,25  tracten ab imperi, i els que tenen  poder sobre elles són apellidats  
Lc 22,53  aquesta és la vostra hora i lo  poder de les tenebres. 54 I en seguida lo  
Lc 22,69  home estarà sentat a la dreta del  poder de Déu. 70 I digueren tots: –Tu ets, 
Lc 24,49  fins que estigau revestits del  poder de dalt. 50 Després los guià fora,  
Jn 1,12 los que creuen en son nom, los donà  poder de fer-se fills de Déu. 13 Los  
Jn 5,27  mateix; 27 i li ha donat també lo  poder de judicar, perquè és Fill de l’  
Jn 8,6  li preguntaven tentant-lo per a  poder-lo acusar. Mes Jesús, inclinant- 
Jn 11,53  d’aquell dia no pensaven sinó com  poder-lo fer morir. 54 Per lo que Jesús  
Jn 17,2  a vós, 2 com li haveu donat  poder sobre tota carn, per a què dónia la  
Jn 18,28  per no contaminar-se, a fi de  poder menjar la pasqua. 29 I Pilat isqué  
Jn 19,10  em parles? No saps que està en mon  poder lo crucificar-te, i en mon poder  
Jn 19,10  poder lo crucificar-te, i en mon  poder està lo llibertar-te? 11 Jesús  
Jn 19,11  11 Jesús respongué: –No tindries  poder algun sobre mi si no et fos donat de 
Ac 1,7 els moments que posà lo Pare en son  poder. 8 Emperò rebreu la virtut de l’  
Ac 3,12  com si per nostra virtut i  poder haguéssem fet caminar a aquest? 13  
Ac 4,7  al mig, los preguntaren: –Ab quin  poder, o en nom de qui haveu vosaltres fet 
Ac 5,4 tu, i venent-lo, lo tenies en ton  poder? Per què, doncs, posares semblant  
Ac 8,10  i deien: «Aquest home és lo gran  poder de Déu.» 11 I l’atendien perquè  
Ac 9,14  sants en Jerusalem, 14 i aquí té  poder dels prínceps dels sacerdots de  
Ac 10,38 Déu l’ungí ab l’Esperit Sant i ab  poder, lo qual anà fent bé i curant a tots 
Ac 26,2  tinc per ditxós, oh rei Agripa, en  poder justificar-me en vostra presència  
Ac 26,10  presos a molts sants, havent rebut  poder dels prínceps dels sacerdots. I quan 
Ac 26,18  de les tenebres a la llum, i del  poder de Satanàs a Déu, per a què rèbien  
Rm 1,4 4 i declarant ser lo Fill de Déu ab  poder, segons l’Esperit de santificació,  
Rm 1,20  per les obres criades, fins son  poder etern i sa divinitat; així que ells  
Rm 9,17  he elevat, per a mostrar en tu mon  poder, i per a què sia anunciat mon nom  
Rm 9,22 Déu mostrar sa ira i manifestar son  poder, suportà ab gran paciència los vasos 
1Co 2,4 sinó ab demostració d’Esperit i de  poder, 5 per a què vostra fe no reposàs en 
1Co 2,5  la sabiduria d’homes, sinó en lo  poder de Déu. 6 No obstant això, parlam  
1Co 6,12  emperò jo no em posaré baix lo  poder de ningú. 13 Les viandes són per al  
1Co 6,14  també a nosaltres per son propi  poder. 15 ¿No sabeu que vostres cossos són 
1Co 9,12  12 Si altres participen d’aquest  poder sobre vosaltres, ¿per què no abans  
1Co 15,24  tot imperi i tota autoritat i tot  poder. 25 Perquè és necessari que ell  
2Co 4,7  de fang, per a què la grandesa del  poder sia de Déu i no de nosaltres. 8 En  
2Co 10,6  de Cristo; 6 i tenint a la mà lo  poder per a venjar tota desobediència quan 
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2Co 10,8  jo em gloriàs algun tant més del  poder que el Senyor nos ha donat per a  
Ga 4,15  parlau? Perquè jo testifico que, a  poder ser, vos hauríeu trets los ulls i me 
Ef 1,19 és aquella soberana grandesa de son  poder envers nosaltres, que creem segons  
Ef 3,7  donada per l’obra eficaç de son  poder. 8 A mi, que só el menor de tots los 
Ef 6,10  afirmau-vos en lo Senyor i en lo  poder de sa virtut. 11 Vestiu’s l’  
Fl 3,10  Per a què puga conèixer a ell i el  poder de sa resurrecció, i la comunicació  
Fl 3,21  a son cos gloriós, segons aquell  poder ab què pot subjectar també a si  
Col 1,11  ab tota virtut, segons lo  poder de sa glòria, en tota paciència i  
Col 1,13  13 lo qui nos ha llibertat del  poder de les tenebres i ens ha traslladat  
Col 1,29  sa eficàcia que obra en mi ab  poder. 2,Tit Capítol II Exhorta als  
Col 2,12  també mediant la fe del  poder de Déu, que el ressuscità d’entre  
2Te 1,7  del cel ab los àngels de son  poder, 8 en flames de foc, prenent  
2Te 1,9  del Senyor i de la glòria de son  poder 10 quan vindrà a ser glorificat en  
2Te 1,11 de sa bondat i l’obra de fe ab son  poder, 12 per a què sia glorificat lo nom  
2Te 2,9 és segons l’obra de Satanàs ab tot  poder, i senyals, i ab meravelles de  
1Tm 6,16  ni pot veure, al qui sia honra i  poder etern. Amén. 17 Als rics d’aquest  
2Tm 1,8  treballs de l’evangeli segons lo  poder de Déu, 9 que ens ha salvat i cridat 
2Tm 4,13 ’m la capa que em deixí en Troas en  poder de Carpo i els llibres, en  
He 1,3  les coses per la paraula de son  poder, després d’haver fet la purificació 
He 2,14  per sa mort a aquell que tenia  poder de mort, ço és, al diable, 15 i  
He 4,Tit  com devem acudir a Jesucrist per a  poder entrar en ella. Quant gran és la  
He 10,9  voluntat.» Aparta lo primer per a  poder establir lo segon. 10 Per qual  
He 11,35  no volent rescatar sa vida per a  poder alcançar millor resurrecció. 36  
1Pe 1,5  5 que sou guardats per lo  poder de Déu per medi de la fe, per a la  
2Pe 1,Tit de Déu, adelàntien en la virtut per  poder tenir entrada abundant en lo Regne  
2Pe 1,16  quan vos havem fet conèixer lo  poder i la presència de nostre Senyor  
Jud 25  sia glòria i majestat, imperi i  poder abans dels sigles, ara i per los  
Ap 5,13  benedicció, i honra, i glòria, i  poder per los sigles dels sigles. 14 I els 
Ap 6,4  altre cavall, vermell. I fou donat  poder al que estava sentat sobre ell, per  
Ap 6,8 el seguia l’infern. I li fou donat  poder sobre la quarta part de la terra per 
Ap 7,2  quatre àngels, als quals era donat  poder de danyar a la terra i al mar, 3  
Ap 7,12  i acció de gràcies, i honra, i  poder, i fortalesa a nostre Déu en los  
Ap 9,3 la terra, a les quals los fou donat  poder com tenen los escorpins de la terra. 
Ap 9,10  havia agulló en ses cues, i tenien  poder per a aturmentar als homes cinc  
Ap 9,19  eixia de ses boques. 19 Perquè el  poder dels cavalls està en sa boca i en  
Ap 11,3  -i-dos mesos. 3 I donaré  poder a mos dos testimonis i profetisaran, 
Ap 11,6  ell mòria també. 6 Aquestos tenen  poder per a tancar lo cel, que no ploga en 
Ap 11,6  de la profecia d’ells; i tenen  poder sobre les aigües per a convertir-  
Ap 11,17  perquè haveu rebut vostre gran  poder i haveu regnat. 18 I els gentils s’ 
Ap 12,10  i el regne de nostre Déu, i el  poder de son Cristo; perquè ha estat  
Ap 13,2  d’un lleó. I el dragó li donà son  poder, i son siti, i gran potestat. 3 I  
Ap 13,4  4 I adoraren al dragó que donà  poder a la bèstia i adoraren a la bèstia,  
Ap 13,5  coses i blasfèmies, i li fou donat  poder de continuar quaranta-dos mesos. 6 
Ap 13,7  i que els vencés. I li fou donat  poder sobre tota tribu, i poble, i  
Ap 13,12  com un dragó, 12 i exercia tot lo  poder de la primera bèstia en sa  
Ap 14,18 isqué un altre àngel [*], que tenia  poder sobre el foc, i clamà en veu alta al 
Ap 16,9 i blasfemaren lo nom de Déu, que té  poder sobre aquestes plagues, i no s’  
Ap 17,12  no reberen regne, emperò rebran  poder com reis per una hora després de la  
Ap 17,13  designi, i donaran sa força i  poder a la bèstia. 14 Aquestos batallaran  
Ap 18,1  cel un altre àngel que tenia gran  poder, i la terra fou iŀluminada ab sa  
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Ap 18,3  de la terra s’han enriquit ab lo  poder de ses delícies. 4 I oiguí una altra 
Ap 19,1  salvació, i glòria, i honra, i  poder al Senyor, nostre Déu. 2 Perquè sos  
Ap 20,6  resurrecció: en aquestos no té  poder la segona mort; ans bé seran  
Mc 9,Tit de Jesús. Cura a un endemoniat mut.  Poder de la fe, de l’oració i del dejuni. 
Mc 11,Tit  mercaders trets fora del temple.  Poder de la fe. Perdó dels enemics. Confon 
Mt 3,9  pare.” Perquè jo us dic que Déu és  poderós per a alçar d’aquestes pedres  
Lc 1,49  ha fet en mi grans coses lo qui és  poderós, i és sant lo seu nom. 50 I sa  
Lc 3,8  a Abraham”, perquè jo us dic que  poderós és Déu per a alçar d’aquestes  
Ac 7,22  la sabiduria dels egipcis i fou  poderós en paraules i en obres. 23 I  
Ac 13,17  en terra d’Egipte, i ab braç  poderós los tragué d’ella. 18 I per l’  
Ac 20,32  de sa gràcia, a aquell que és  poderós per a edificar i donar-vos  
Rm 4,21  persuadit que també és  poderós per a complir tot lo que havia  
Rm 11,23  seran empeltats; perquè Déu és  poderós per empeltar-nos novament. 24  
Rm 14,4  o cau; emperò ferm estarà, perquè  poderós és Déu per fer-lo estar dret. 5  
Rm 16,25  Amén. 25 I a aquell que és  poderós per a confirmar-vos segons mon  
2Co 9,8  ama al que dóna alegrement». 8 I  poderós és Déu per fer abundant la gràcia  
2Co 13,3  no és flac en vosaltres, ans bé  poderós en vosaltres! 4 Perquè si bé fou  
Ef 3,20  de Déu. 20 I a aquell que és  poderós per a fer totes les coses més  
1Tm 6,15  en son temps lo benaventurat i sol  poderós Rei de reis i Senyor de senyors,  
2Tm 1,12  cregut, i estic cert de que ell és  poderós per a guardar mon depòsit fins a  
He 2,18  que ell sofrí i fou temptat, és  poderós per a socórrer als que són  
He 5,7  i llàgrimes, a aquell que era  poderós per a salvar-lo de mort, fou oït 
He 6,18 Déu mentís) tinguéssem nosaltres un  poderós consol, nosaltres que havem volat  
He 11,19  19 considerant que Déu era  poderós per a ressuscitar fins d’entre  
Jud 24  per la carn. 24 I a aquell que és  poderós per a guardar-vos sens pecats, i 
Ap 10,1  1 Vegí també un altre àngel  poderós que baixava del cel cobert d’un  
Ef 1,19  que creem segons l’eficàcia de sa  poderosa virtut; 20 la qual efectuà en  
1Pe 5,6 6 Humiliau-vos, doncs, baix la mà  poderosa de Déu, per a què vos exàltia  
Ap 18,10 ciutat de Babilònia, aquella ciutat  poderosa! Puix en una hora ha vingut ta  
Ap 18,2  ab sa glòria. 2 I exclamà  poderosament dient: –Caigué, caigué  
2Co 10,4 nostra milícia no són carnals, sinó  poderoses en Déu, per a derrocar  
Mt 20,25  a sos pobles, i que els que són  poderosos exerceixen domini sobre d’ells. 
Lc 1,52  de sos cors, 52 destronà als  poderosos i exaltà als humils; 53 omplí de 
1Co 1,26  savis segons la carn, ni molts los  poderosos, ni molts los nobles que han  
Ap 6,15  i els tribuns, i els rics, i els  poderosos, i tot servo i llibre s’  
Ap 19,18  i carns de tribuns, i carns de  poderosos, i carns de cavalls, i dels que  
Mt 6,24  l’un i despreciarà a l’altre. No  podeu servir a Déu i a les riqueses. 25  
Mt 8,2  dient: –Senyor, si vós voleu,  podeu fer-me net. 3 I extenent Jesús la  
Mt 12,34  l’arbre. 34 Raça de víbores! Com  podeu dir coses bones sent dolents? Puix  
Mt 16,4  distingir l’aspecte del cel i no  podeu discernir los senyals dels temps? La 
Mc 1,40  -se, li digué: –Si vós voleu, me  podeu fer net. 41 I Jesús, compadescut d’ 
Mc 9,21  per a destruir-lo. Emperò si  podeu alguna cosa, ajudau-nos, tenint  
Mc 14,7  ab vosaltres, i quan vullau los  podeu fer bé; mes a mi no em teniu sempre. 
Lc 5,12  dient: –Senyor, si vós voleu,  podeu fer-me net. 13 I ell, extenent la  
Lc 5,34  Als quals ell digué: –¿Per ventura  podeu fer que els amics de l’espòs  
Lc 16,13  a un i despreciarà a l’altre. No  podeu servir a Déu i a les riqueses. 14  
Jn 5,44 en son nom propi, lo rebreu. 44 Com  podeu vosaltres creure, los que rebeu  
Jn 7,34  trobareu, i allà a on jo só no hi  podeu venir vosaltres. 35 I digueren los  
Jn 7,36  I allà a on só jo, vosaltres no hi  podeu venir”? 37 I en lo darrer dia, que  
Jn 8,21  vostre pecat. Allà a on jo vaig no  podeu venir vosaltres. 22 Los jueus deien  
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Jn 8,22 per això diu: “Allà a on jo vaig no  podeu venir vosaltres”? 23 I ell los deia: 
Jn 8,43  lo meu llenguatge? És perquè no  podeu oir ma paraula. 44 Vosaltres sou de  
Jn 13,33 als jueus: “Allà a on jo vaig no hi  podeu venir vosaltres”, així mateix vos ho 
Jn 15,5  molt fruit, puix que sens mi no  podeu res. 6 Lo qui no permaneix en mi,  
Jn 16,12  coses que dir-vos, mes ara no  podeu portar-les. 13 Emperò quan vinga  
Ac 5,39  39 però si és de Déu, no la  podeu desbaratar, i no sia que us trobeu  
Ac 15,1  segons la costum de Moisès, no us  podeu salvar. 2 S’originà d’aquí una  
Ac 24,11  -me 11 Perquè vós fàcilment  podeu saber que no fa més de dotze dies  
Ac 27,31  en lo barco, vosaltres no  podeu salvar-vos. 32 Llavors los soldats 
Rm 15,14  plens de tot saber, de modo que us  podeu amonestar los uns als altres. 15 Ab  
1Co 3,2  no podíeu suportar-la, i ni ara  podeu, perquè encara sou carnals. 3 Perquè 
1Co 10,20  tingau societat ab los dimonis. No  podeu beure lo calze del Senyor i el calze 
1Co 10,21  i el calze dels dimonis. 21 No  podeu participar de la taula del Senyor i  
1Co 14,31  càllia lo primer. 31 Puix així  podeu profetisar tots un per un, a fi de  
Ga 5,17  oposades entre si, per lo que no  podeu fer tot lo que voldríeu. 18 Mes si  
Ef 3,4  paraules; 4 d’a on, si llegiu,  podeu inferir ma inteŀligència en lo  
Jm 4,2  i no teniu; matau i envejau; i no  podeu conseguir vostres desigs; pledejau i 
Mt 20,22 digué: –No sabeu lo que us demanau.  ¿Podeu vosaltres beure lo calze que jo he  
Mc 10,38  –No sabeu lo que vos demanau.  ¿Podeu beure lo calze que jo bec, o ser  
Mt 8,28  de tal manera ferotges que ningú  podia transitar per aquell camí. 29 I  
Mt 22,46  com és ell son fill? 46 I ningú li  podia respondre paraula, ni des d’aquell  
Mt 26,9  ve aqueix desperdici? 9 Puix això  podia vendre-se a bon preu i donar-se  
Mc 1,45  de manera que Jesús ja no  podia entrar de manifest en la ciutat,  
Mc 5,3  en los sepulcres i ningú lo  podia lligar ja ni ab cadenes. 4 Perquè  
Mc 5,4  trossos los grillons, i ningú el  podia subjectar. 5 I estava sempre de nit  
Mc 6,5  casa, i entre sos parents. 5 I no  podia allí fer miracle algun; solament  
Mc 6,19  i el volia fer morir, emperò no  podia. 20 Perquè Herodes temia a Joan,  
Mc 14,5  d’ungüent? 5 Puix aquest ungüent  podia vendre-se per més de tres-cents  
Lc 1,22  lo temple. 22 I quan isqué, no els  podia parlar, i comprengueren que havia  
Lc 13,11  divuit anys i tan encorbada que no  podia mirar en alt. 12 Quan Jesús la vegé, 
Lc 19,3  a Jesús i conèixer-lo; emperò no  podia, a causa de la molta gent i perquè  
Ac 20,16 Àsia, puix s’apressurava tot quant  podia per a celebrar en Jerusalem lo dia  
Ac 21,34  altres, una altra; i veent que no  podia saber cosa certa per causa de l’  
Ac 27,12  que s’isqués d’allí per si se  podia arribar a Fenice a hivernar en ella, 
Rm 8,3 la mort. 3 Perquè lo que la Llei no  podia fer, en quant era dèbil per la carn, 
Ap 5,Tit  que sant Joan plorava perquè ningú  podia obrir lo llibre tancat ab set  
Ap 5,3  i de desfer sos sellos? 3 I ningú  podia, ni en lo cel, ni en la terra, ni  
Ap 7,9  aquí una gran multitud, que ningú  podia contar, de totes nacions, i tribus,  
Ap 14,3  animals, i dels ancians; i ningú  podia aprendre aquell càntic, sinó aquells 
Ap 15,8  de Déu i de sa virtut; i no  podia entrar ningú en lo temple fins que  
Mc 3,20  tanta multitud de gent, que ni pa  podien menjar. 21 I quan ho oïren los  
Lc 6,4  que estaven ab ell, encara que no  podien menjar d’ells sinó tan sols los  
Lc 8,19  a ell sa mare i sos germans, i no  podien acercar-se-li per raó del  
Lc 14,6  que sia dia de dissabte? 6 I no li  podien respondre a estes coses. 7 I  
Jn 12,39  ha estat revelat?» 39 Per això no  podien creure, perquè Isaïes digué ademés: 
Jn 21,6  L’hi tiraren, doncs, i ja no  podien traure’l per la multitud de peixos 
Ac 4,14  l’home que havia estat curat, no  podien dir res en contra. 15 Emperò los  
Ac 6,10  a disputar ab Esteve. 10 Mes no  podien resistir a la sabiduria i a l’  
Ac 17,27  buscassen a Déu, si per ventura lo  podien tocar i trobar, encara que no està  
Ac 25,7  de molts i graves delictes que no  podien provar. 8 I Pau se defensava dient: 
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2Co 3,7  manera que els fills d’Israel no  podien fixar la vista en la cara de  
He 9,9  oferien dons i sacrificis, que no  podien purificar la consciència del que  
He 12,20  no se’ls parlàs més, 20 perquè no  podien sofrir lo que se’ls intimava: «Que 
1Co 3,2  no ab vianda; perquè llavors no  podíeu suportar-la, i ni ara podeu,  
Mt 12,29  lo Regne de Déu. 29 »O com  podrà entrar ningú en la casa d’un home  
Mt 19,25  molt, i digueren: –Doncs, qui es  podrà salvar? 26 I mirant-los Jesús, los 
Mc 3,26  de si mateix, està dividit i no  podrà durar, ans bé està cerca son fi. 27  
Mc 8,4 sos deixebles li respongueren: –Qui  podrà saciar-los de pa aquí en aquesta  
Mc 10,26 i es deien los uns als altres: –Qui  podrà, doncs, salvar-se? 27 Llavors,  
Lc 6,39  un símil: –¿Per ventura un cego  podrà guiar a altre cego? ¿No cauran los  
Lc 11,18 també dividit contra si mateix, com  podrà subsistir son regne? Perquè  
Lc 14,31  rei, no considera despai abans si  podrà ab deu mil homes eixir a fer frente  
Lc 18,26  que l’oïen, deien: –Qui, doncs,  podrà salvar-se? 27 Ell los digué: –Lo  
Jn 6,60  són aquestes paraules. I: –Qui  podrà escoltar-les? 61 Emperò Jesús,  
Ac 19,39  pretensió sobre altres negocis, se  podrà decidir en llegítim ajuntament. 40  
1Co 7,33  afanat ab les coses del món, com  podrà donar gust a la muller, i està  
1Pe 3,13 que obren mal.» 13 ¿I qui és lo qui  podrà danyar-vos, si abraçau lo bé? 14 I 
Ap 13,4  hi ha semblant a la bèstia? Qui  podrà batallar ab ella? 5 I li fou donada  
Lc 13,24  que molts procuraran entrar i no  podran. 25 »I quan lo pare de famílies  
Lc 20,36  en matrimoni, 36 perquè ja no  podran morir-se més, per quant seran  
Lc 21,15  boca i una sabiduria a la que no  podran resistir ni contradir tots vostres  
Ac 24,13  sinagogues, 13 ni en la ciutat, ni  podran provar les coses de què ara m’  
2Tm 4,3  vindrà temps en què els homes no  podran sofrir la sana doctrina, sinó que  
Lc 1,20  nova. 20 I tu et tornaràs mut i no  podràs parlar fins al dia en què això s’  
Lc 16,2  de ta majordomia, perquè ja no  podràs administrar més mos béns. 3  
Lc 18,18 li preguntà dient: –Bon mestre, què  podré jo fer per a conseguir la vida  
Ac 17,19  portaren a l’Areopago dient: –¿No  podrem saber què cosa és aqueixa nova  
Ac 24,8  a vós. Examinant-lo vós mateix  podreu prendre coneixement de les coses de 
Jn 9,33 33 Si aquest home no fos de Déu, no  podria fer res. 34 Respongueren i li  
Jn 11,37  ulls d’un cego de naixement, no  podria fer de manera que Làssaro no morís? 
Fl 3,4  en la carn. 4 Encara que jo  podria tenir també confiança en la carn.  
Ac 26,32  presó. 32 I Agripa digué a Festo:  –Podria aquest home posar-se en  
Mt 12,14  tingueren consell sobre com lo  podrien fer perdre. 15 I coneixent-ho  
Mt 22,15  i tingueren consell sobre com  podrien sorprendre’l en lo que parlàs. 16 
Mt 26,4  Caifàs, 4 i tingueren consell com  podrien prendre dolosament a Jesús i fer- 
Lc 6,11  entre si què és lo que  podrien fer a Jesús. 12 I succeí en  
Ac 27,39  que tenia platja i discorrien com  podrien atracar allí lo barco. 40 I  
2Co 11,4  evangeli que no haveu abraçat,  podríeu ab raó sofrir-lo. 5 Mes jo  
Jm 5,2  2 Vostres riqueses s’han  podrit i vostres robes són menjades de l’ 
Ac 17,28  digueren també alguns de vostres  poetes: “Perquè nosaltres també som  
Lc 8,43  tenia en metges i ningú l’havia  poguda curar, 44 s’acercà a ell per  
Mc 7,24 volia que ningú ho sabés, mes no es  pogué encobrir. 25 Perquè una dona que  
Lc 6,48  lo riu contra aquella casa, i no  pogué moure-la, perquè estava fundada  
Ga 3,Tit abans ni després de la Llei escrita  pogué l’home ser justificat, sinó per la  
Mt 17,18  –Com és que nosaltres no el  poguérem llançar? 19 Jesús los digué: –Per 
Mc 9,27  a soles: –Per què nosaltres no el  poguérem llançar? 28 I els digué: –Aquesta 
Ac 15,10  que ni nostres pares ni nosaltres  poguérem suportar? 11 Emperò creem que,  
Ac 27,16  anomenada Cauda, ab dificultat  poguérem agarrar lo bot. 17 I havent-lo  
Mc 9,17  deixebles que el llançassen, i no  pogueren. 18 I Jesús los respongué i  
Lc 9,40  que el llançassen fora, i no  pogueren. 41 I responent Jesús digué: –O  
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Lc 20,26  i a Déu lo que és de Déu. 26 I no  pogueren reprendre ses paraules davant del 
Ac 14,17  cors. 17 I dient això, a penes  pogueren contenir al poble que sacrificàs  
He 3,19 incrèduls? 19 Així veem que ells no  pogueren entrar per causa de la  
Ac 13,38  dels pecats i de tot lo que no  poguéreu ser justificats per la Llei de  
Ac 11,17  Senyor Jesucrist, ¿qui era jo que  pogués oposar-me a Déu? 18 Oïdes estes  
1Co 13,2 que jo tingués tota fe, de modo que  pogués remoure muntanyes, si no tinc  
Ga 3,21  si s’hagués donat una llei que  pogués vivificar, verdaderament la  
He 6,13  féu la promesa a Abraham, com no  pogués jurar per altre major, jurà per si  
Ap 12,15 dona, per a què la corrent se la’n  pogués portar. 16 I la terra ajudà a la  
Ap 13,17 en sos fronts. 17 I que ningun home  pogués comprar o vendre, sinó aquell que  
Ac 21,14  del Senyor Jesús. 14 I com no el  poguéssem persuadir cessàrem dient: –Faça  
Ac 27,7  molts dies lentament i a penes  poguéssem avistar a Gnido, essent-nos  
Mc 2,4  el duien entre quatre. 4 I com no  poguessen presentar-li al davant per  
1Co 3,1 l’evangeli. 1 I jo, germans, no us  poguí parlar com a espirituals, sinó com a 
Mt 17,15  a vostres deixebles i no l’han  pogut curar. 16 I responent Jesús, digué:  
Mt 26,40  i digué a Pere: –Què? ¿No haveu  pogut vetllar una hora ab mi? 41 Vetllau i 
Mc 14,8  sempre. 8 Ella ha fet lo que ha  pogut: s’anticipà a ungir mon cos per a  
Mc 14,37  –Simó, dorms? ¿Una hora no has  pogut vetllar ab mi? 38 Vetllau i orau,  
Lc 14,30 home començà a edificar, però no ha  pogut concloure.” 31 »O qui és lo rei que, 
Rm 15,22  de venir-us a veure, i no he  pogut fins aquí. 23 Emperò ara, no tenint  
Mt 21,2  trobareu una somera fermada i un  pollí ab ella. Desfermau-la i menau-me 
Mt 21,5 tu, assentat sobre una somera i son  pollí, fill de la que està avesada al  
Mt 21,7  Jesús. 7 I menaren la somera i lo  pollí, i posaren sobre d’ells sos vestits 
Mc 11,2  haureu entrat en ell, trobareu un  pollí fermat, sobre el qual no s’ha  
Mc 11,4  4 I se n’anaren i trobaren lo  pollí fermat davant de la porta, fora, en  
Mc 11,5  –Què feu? Per què desfermau lo  pollí? 6 Ells los respongueren del modo  
Mc 11,7  el deixaren menar. 7 I menaren lo  pollí a Jesús i posaren sobre d’ell sos  
Lc 19,30  que entreu en ell, trobareu un  pollí fermat sobre el qual ningú s’ha  
Lc 19,32  los que ell envià, i trobaren lo  pollí que estava del modo que els havia  
Lc 19,33  amos d’ell: –Per què desfermau lo  pollí? 34 I ells digueren: –Per què el  
Lc 19,35  i, posant ses vestidures sobre el  pollí, feren sentar Jesús sobre. 36  
Jn 12,14  rei d’Israel. 14 I trobà Jesús un  pollí, i s’assentà sobre ell, conforme  
Jn 12,15  a ton rei que ve assentat sobre un  pollí d’una somera.» 16 Los deixebles, al 
Mt 23,37  així com la gallina arreplega sos  polls dessota de ses ales, i no ho  
Mt 10,14  la casa o de la ciutat, sacudiu la  pols de vostres peus. 15 En veritat vos  
Mc 6,11  a l’eixir d’allí sacudiu la  pols de vostres peus en testimoni contra  
Lc 9,5  d’aquella ciutat, sacudiu fins la  pols de vostres peus en testimoni contra  
Lc 10,11  per ses places, dieu: 11 “Fins la  pols que se’ns ha agafat de vostra  
Ac 13,51  51 Emperò ells, sacudint la  pols dels seus peus contra d’ells, se n’ 
Ac 22,23  de si sos vestits, i tirassen  pols a l’aire, 24 lo tribú manà ficar-  
Ap 18,19  esta gran ciutat?» 19 I es tiraren  pols sobre sos caps i prorromperen en  
Ac 28,11 l’isla i tenia per divisa Càstor i  Pòlux. 12 I arribant a Siracusa, nos  
1Co 2,Tit  en Corinti no havia estat ab  pompa de paraules ni aparato de ciència  
Mt 27,2 lligat i l’entregaren al president  Ponç Pilat. 3 Llavors Judes, que l’havia  
Lc 3,1  l’imperi de Tiberi Cèsar, essent  Ponç Pilat governador de la Judea, i  
Ac 4,27  Jesús, a qui ungires, Herodes i  Ponç Pilat, ab los gentils i els pobles d’ 
1Tm 6,13  i de Cristo Jesús, que davant de  Ponç Pilat testificà bona confessió, 14  
Lc 12,54  –En veent un núvol que s’alça de  ponent, luego dieu: “Temporal ve”, i  
Ap 21,13 migdia tres portes, i tres portes a  ponent. 14 I la muralla de la ciutat tenia 
Ef 4,26 «Enfadau-vos, i no pequeu»: no es  pònguia lo sol sobre vostra ira. 27 Ni  
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Mt 26,51  coltell, i ferint a un criat del  pontífice, li tallà l’orella. 52 Llavors  
Jn 11,49  anomenat Caifàs, que era lo sumo  pontífice d’aquell any, los digué:  
Jn 11,51 mateix, sinó que, essent aquell any  pontífice, profetisà que Jesús havia de  
Jn 18,Tit  Interrogatori que li fan lo sumo  pontífice i lo president Pilat. 1 Havent  
Jn 18,10  i, donant un cop a un criat del  pontífice, li tallà l’orella dreta. I  
Jn 18,13 perquè era sogre de Caifàs, que era  pontífice aquell any. 14 I Caifàs era lo  
Jn 18,15  i est deixeble era conegut del  pontífice, i així entrà ab Jesús en la  
Jn 18,15  així entrà ab Jesús en la casa del  pontífice. 16 I Pere estava fora, en la  
Jn 18,16  l’altre deixeble, conegut del  pontífice, isqué i parlà a la portera, i  
Jn 18,19  en peu, escalfant-se. 19 I el  pontífice se posà a fer preguntes a Jesús  
Jn 18,22  a Jesús dient: –Així respons al  pontífice? 23 Jesús li respongué: –Si jo  
Jn 18,24  24 I Anàs l’envià lligat al  pontífice Caifàs. 25 I Simó Pere estava  
Jn 18,26  só. 26 Li digué un dels criats del  pontífice, parent d’aquell a qui Pere  
He 2,Tit  santificador i salvador, i  pontífice dels homes. 1 Per lo tant és  
He 3,1  considerau a l’apòstol i  pontífice de nostra confessió, Jesucrist,  
He 4,14  doncs, que nosaltres tenim al  pontífice que penetra fins als cels,  
He 4,15  confessió. 15 Perquè no tenim un  pontífice que no puga compadèixer-se de  
He 5,Tit  Apòstol qual és l’ofici del sumo  pontífice i demostra que Jesucrist ho és i 
He 5,1  aquestos misteris. 1 Perquè tot  pontífice pres d’entre els homes és posat 
He 5,5  a si mateix per a fer-se  pontífice, sinó aquell que li digué: «Tu  
He 5,10  que l’obeeixen, 10 cridat per Déu  pontífice segons l’ordre de Melquisedec.  
He 6,20  lo precursor Jesús, constituït  pontífice per a sempre segons l’ordre de  
He 7,Tit  abolit lo de Leví. Jesucrist és  pontífice soberà i prega a son etern Pare, 
He 7,26  per nosaltres. 26 Perquè tal  pontífice convenia que tinguéssem  
He 8,1  havem dit és aquesta: Tenim un tal  pontífice que està sentat a la dreta del  
He 8,3  i no per home algú. 3 Perquè tot  pontífice és constituït per a oferir dons  
He 9,7  en lo segon entrava solament lo  pontífice una vegada a l’any, no sens  
He 9,11  11 Mes sobrevenint Cristo,  pontífice dels béns veniders, per un  
He 9,25  moltes vegades a si mateix, com lo  pontífice entra cada any en lo santuari ab 
He 13,11  la sang dels quals ofereix lo  pontífice per lo pecat en lo santuari, són 
Jn 11,Tit  de Làssaro. Consell dels  pontífices i fariseus a on se resol la  
Jn 11,47 que Jesús havia fet. 47 Llavors los  pontífices i els fariseus juntaren Consell 
Jn 11,57  no ha vingut a la festa? 57 I els  pontífices i els fariseus havien ja donat  
Jn 18,3  i els ministres enviats per los  pontífices i per los fariseus, vingué a  
Jn 18,35  per ventura, jueu? Ta nació i els  pontífices t’han entregat a mi. Què has  
Jn 19,6  aquí l’home. 6 I luego que els  pontífices i sos ministres lo vegeren, se  
Jn 19,15  –Crucificaré jo a vostre rei? Los  pontífices responen: –No tenim altre rei  
Ac 2,9  en Judea i Capadòcia, en  Ponto i Àsia, 10 en Frígia i Pamfília,  
Ac 18,2 un jueu anomenat Aquila, natural de  Ponto, que feia poc havia vingut d’  
1Pe 1,1  que estan espargits per lo  Ponto, Galàcia, Capadòcia, Àsia i Bitínia, 
Mc 4,38  d’aigua. 38 I ell estava en la  popa, dormint sobre un coixí; i el  
Ac 27,29  tiraren quatre àncores des de la  popa, i desitjaven que es fes de dia. 30 I 
Ac 27,40 cordes del timó i alçada la vela de  popa per a prendre vent, se dirigien a la  
Ac 27,41  estava encallada i immòbil, mes la  popa s’obria a cops de mar. 42 Llavors  
Ac 17,4  multitud de gentils i devots i no  poques dones iŀlustres. 5 Emperò los jueus 
Ef 3,3  lo misteri, com escriguí abans en  poques paraules; 4 d’a on, si llegiu,  
1Pe 3,20  que fabricava l’arca en la qual  poques persones, ço és, vuit, se salvaren  
He 10,37  la promesa. 37 Perquè, «encara un  poquet de temps, i el que ha de venir  
Mt 14,26  dient: –És una fantasma! I de  por començaren a cridar. 27 Mes Jesús, al  
Mt 21,46  com prendre-lo, tingueren  por del poble, perquè era mirat com a  
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Mt 28,5  digué a les dones: –No tingau  por vosaltres, perquè sé que buscau a  
Mt 28,10 Llavors los digué Jesús: –No tingau  por. Anau, donau la nova a mos germans per 
Fl 1,28  l’evangeli. 28 I en res vos facen  por vostres contraris; lo qual per a ells  
2Pe 2,22  tornà a lo que havia vomitat, i la  porca, rentada, a rebolcar-se en lo  
Mt 24,51  51 i el dividirà, i posarà sa  porció entre els hipòcrites. Allí seran  
Ac 24,Tit  reserva en presó per son successor  Pòrcio Festo. 1 I al cap de cinc dies  
Ac 24,27  ell. 27 Emperò al cap de dos anys,  Pòrcio Festo succeí a Fèlix, lo qual,  
Mt 7,6  cans, ni tireu vostres perles als  porcs, no sia que les trepítgien, i  
Mt 8,30 estava pasturant una gran ramada de  porcs. 31 I los dimonis li pregaven dient: 
Mt 8,31  aquí, enviau-nos a la ramada de  porcs. 32 I los digué: –Anau. I ells  
Mt 8,32  I ells eixiren i se n’anaren als  porcs. I veus aquí tota la ramada corregué 
Mc 5,Tit  els permet entrar en una ramada de  porcs. Cura a una dona d’un fluix de sang 
Mc 5,11  en aquell lloc una ramada gran de  porcs a la falda d’un serrat. 12 I li  
Mc 5,12  los esperits dient: –Envia’ns als  porcs, per a què entrem en ells. 13 I  
Mc 5,13  impurs, s’introduïren en los  porcs, i el ramat, en número com de dos  
Mc 5,16  succeït a l’endemoniat, i lo dels  porcs. 17 I començaren a pregar-li que  
Lc 8,32  en la muntanya una gran ramada de  porcs, i li suplicaven que els deixàs  
Lc 8,33  de l’home i se ficaren dins dels  porcs, i la ramada se despenyà ab ímpetu  
Lc 15,15  qui l’envià a sa granja a guardar  porcs. 16 I desitjava omplir son ventre de 
Lc 15,16  ventre de les triadures de què els  porcs menjaven, i ningú les hi donava. 17  
Ac 20,15  Quio, i a l’altre dia prenguérem  port en Samos, i al següent vinguérem a  
Ac 27,12  que a lo que deia Pau. 12 I com lo  port no fos bo per hivernar-hi, la major 
Ac 27,12  a hivernar en ella, per ser un  port de Creta que mira a l’àfrico i al  
Mt 6,6 entra en ton aposento, i tancada la  porta, prega en ocult, i ton Pare, que veu 
Mt 7,13  i los Profetes. 13 »Entrau per la  porta estreta, perquè ampla és la porta i  
Mt 7,13  porta estreta, perquè ampla és la  porta i espaiós lo camí que guia a la  
Mt 7,14  per ell. 14 Perquè estreta és la  porta i estret lo camí que guia a la vida, 
Mt 7,19  mal, fruit bo. 19 Tot arbre que no  porta bon fruit, serà tallat i llançat al  
Mt 17,1  i a son germà Joan, i se’ls ne  porta a part a una muntanya elevada. 2 I  
Mt 24,33  sabeu que està ell cerca, a la  porta. 34 En veritat vos dic que no  
Mt 25,10  ab ell a les esposalles, i la  porta fou tancada. 11 »A l’últim  
Mt 26,71  et dius. 71 I a l’eixir ell a la  porta, lo vegé una altra sirventa i digué  
Mc 1,33 tota la ciutat s’havia reunit a la  porta. 34 I curà a molts que patien de  
Mc 2,2  de gent que no hi cabia, ni en la  porta; i els predicava la paraula. 3 I  
Mc 2,21  d’altra manera lo pedaç nou se’n  porta el vell, i es fa més gran l’  
Mc 4,21  21 I els deia: –¿Per ventura se  porta una candela per a posar-la dessota 
Mc 11,4  lo pollí fermat davant de la  porta, fora, en una encreuada de dos  
Mc 13,29  sabeu que està ell cerca, a la  porta. 30 En veritat vos dic que no  
Mc 14,13 a la ciutat, i trobareu un home que  porta un càntir d’aigua, seguiu-lo. 14  
Mc 16,3 –Qui ens desarrimarà la llosa de la  porta del sepulcre? 4 Emperò, observant,  
Lc 8,12  emperò luego ve lo diable i se’n  porta la paraula del cor d’ells per a què 
Lc 11,7  dins dient: “No m’enfadis. Ja la  porta està tancada i les meves criatures  
Lc 11,8 si l’altre insistís en trucar a la  porta, jo us dic que si no es llevàs a  
Lc 12,36 fi de que quan vinga i trúquia a la  porta li òbrien tot seguit. 37  
Lc 13,24  24 –Esforçau-vos a entrar per la  porta estreta, perquè vos dic que molts  
Lc 13,25  famílies haurà entrat i tancat la  porta, vosaltres quedareu defora, i  
Lc 13,25  defora, i començareu a trucar a la  porta, dient: “Senyor, Senyor, obriu-  
Lc 14,21  i als carrers de la ciutat, i  porta’m aquí los pobres, i els mancos, i  
Lc 14,27  ser mon deixeble. 27 I el qui no  porta sa creu i no em segueix, tampoc serà 
Lc 16,20  Làssaro, que estava ajagut a la  porta d’aquell, tot ple de llagues, 21  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

2747 
 

Lc 22,10  en la ciutat trobareu un home que  porta un càntir d’aigua; seguiu-lo fins 
Jn 10,1  vos dic: lo qui no entra per la  porta en lo corral de les ovelles, sinó  
Jn 10,2  robador. 2 Emperò qui entra per la  porta, és lo pastor de les ovelles. 3 A  
Jn 10,7  en veritat vos dic que só la  porta de les ovelles. 8 Tots los que han  
Jn 10,9  no els escoltaren. 9 Jo só la  porta. Lo qui éntria per mi se salvarà, i  
Jn 18,16  16 I Pere estava fora, en la  porta. Llavors l’altre deixeble, conegut  
Jn 18,17  Doncs, la sirventa que guardava la  porta digué a Pere: –No ets tu també dels  
Ac 3,Tit  Un coix de naixement és curat a la  porta de la iglésia. Segon sermó de sant  
Ac 3,2  allí i posat tots los dies a la  porta del temple anomenada l’Hermosa, per 
Ac 3,10  era lo mateix que es sentava a la  porta Hermosa del temple a l’almoina, i  
Ac 5,9  Esperit del Senyor? Vet aquí a la  porta los peus dels que han enterrat a ton 
Ac 10,17 per la casa de Simó, arribaren a la  porta 18 i, havent trucat, preguntaven si  
Ac 12,6 cadenes, i els guardes davant de la  porta guardant la presó. 7 I veus aquí  
Ac 12,10 i la segona guàrdia, arribaren a la  porta de ferro que va a la ciutat, la que  
Ac 12,13  i en oració. 13 I trucant ell a la  porta del pati, una minyona anomenada Rode 
Ac 12,14  la veu de Pere, de goig no obrí la  porta, sinó que corregué dintre i donà la  
Ac 12,14  la nova de que Pere estava a la  porta. 15 I ells li digueren: –Tu estàs  
Ac 14,26  fet ab ells, i com havia obert la  porta de la fe als gentils. 27 I se  
Ac 16,Tit  Circumcida a Timoteu i se’l ne  porta per company. Lluc se’ls junta en  
Rm 5,5  esperança; 5 i l’esperança no  porta avergonyiment, perquè la caritat de  
Rm 7,23  combat la llei de mon esperit i em  porta a la llei del pecat que està en mos  
Rm 13,4  si fas mal, tem, perquè no en va,  porta l’espasa; puix és ministre de Déu,  
1Co 16,9  9 Perquè se m’ha obert una  porta gran i eficaç, i los adversaris són  
2Co 2,12  de Cristo i em fou oberta una  porta en lo Senyor, 13 no tinguí repòs en  
Col 4,3  per a què Déu nos òbria la  porta de la paraula per a anunciar lo  
2Tm 4,11  Lluc està ab mi. Pren a Marc i  porta’l ab tu, puix m’és útil per al  
2Tm 4,13  he enviat a Efesi. 13 Quan vingues  porta’m la capa que em deixí en Troas en  
Tt 2,11  11 Perquè la gràcia de Déu, que  porta salvació, s’ha manifestat a tots  
He 7,19  i inutilitat; 19 perquè la Llei no  porta res a perfecció, sinó que fou  
Jm 5,9  Mirau que el jutge és davant de la  porta. 10 Preneu, germans, als profetes  
Ap 3,8  Vet aquí, jo posí davant teu una  porta oberta que ningú pot tancar; perquè  
Ap 3,20  -te. 20 Vet aquí, estic a la  porta i truco; si algú oigués ma veu i m’ 
Ap 3,20 si algú oigués ma veu i m’obrís la  porta, entraré a ell i soparé ab ell, i  
Ap 4,1  d’això mirí, i veus aquí una  porta oberta en lo cel, i la primera veu  
Ap 17,7  de la dona i de la bèstia que la  porta, la qual té set caps i deu banyes. 8 
Ap 21,21  perles, una en cada una; i cada  porta era d’una perla; i la plaça de la  
Lc 9,41  estaré ab vosaltres i vos sofriré?  Porta’m aquí ton fill. 42 I quan s’  
Mt 4,5 5 Llavors lo prengué lo diable i el  portà a la ciutat santa i el posà sobre lo 
Mt 14,11  i donat que fou a la noia, esta lo  portà a sa mare. 12 Acudiren després sos  
Mt 24,39  fins que arribà lo diluvi i se’n  portà a tothom, així serà també la vinguda 
Mc 6,28  I el degollà en la presó 28 i  portà son cap en una plata, i lo donà a la 
Mc 9,1  i a Jaume, i a Joan, i se’ls ne  portà sols a una muntanya alta, en un lloc 
Mc 14,33  mentres que jo ória. 33 I se’n  portà ab ell a Pere, i a Jaume, i a Joan,  
Lc 4,5  de tota paraula de Déu.” 5 I el  portà lo diable a una muntanya molt alta,  
Lc 4,9  i a ell sol serviràs.” 9 I el  portà a Jerusalem i el posà sobre lo  
Lc 7,37 estava a taula en casa del fariseu,  portà un vas d’alabastre ple d’ungüent.  
Lc 10,34 cavalgant-lo sobre son jument, lo  portà a un hostal, i tingué cuidado d’  
Jn 19,38 -li Pilat concedit, vingué i se’n  portà lo cos de Jesús. 39 Vingué també  
Ac 4,37  com tingués un camp, lo vengué, i  portà el preu i el posà als peus dels  
Ac 5,26  magistrat ab sos ministres, i els  portà sens violència, perquè temien que el 
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Ef 4,8  diu: «Quan pujà en lo alt se’n  portà catiu lo captiveri, donà dons als  
1Pe 2,24  injustament. 24 Lo mateix que  portà nostres pecats en son cos sobre l’  
Ap 21,10 que té l’Anyell per espòs. 10 I em  portà en esperit a una muntanya gran i  
Jm 1,6  l’ola del mar, agitada del vent i  portada d’aquí allí. 7 I així no pènsia  
He 13,12 al poble per sa sang, patí fora del  portal. 13 Eixim, doncs, fora del  
Mc 2,3  la paraula. 3 I vingueren a ell  portant-li un paralític, que el duien  
Lc 2,27  de l’Esperit, vingué al temple. I  portant los pares a l’infant Jesús per a  
Lc 24,1  dones de bon matí al sepulcre,  portant los aromàtics que havien preparat. 
Jn 19,5 causa alguna. 5 Isqué Jesús, doncs,  portant la corona d’espines i lo manto de 
Jn 19,17  a Jesús i el tragueren fora. 17 I  portant sa creu al coll, anà caminant  
Jn 19,39  vingut de nit a trobar a Jesús,  portant ab si com cosa de cent lliures d’ 
Ac 5,2  camp, consentint-hi sa muller; i  portant una part, la posà als peus dels  
Ac 5,6  -se uns joves, lo retiraren, i  portant-se-l’en, l’enterraren. 7 I  
Ac 5,16  gent de les ciutats comarcanes,  portant los malalts i els que eren  
Ac 14,12  estava a l’entrada de la ciutat,  portant davant de les portes toros i  
Ac 27,2  costejar les terres de l’Àsia i  portant en nostra companyia a Aristarc,  
2Co 4,10  abatuts, mes no destruïts; 10  portant sempre la mortificació del Senyor  
He 13,13  doncs, fora del campament a ell,  portant sos oprobis. 14 Perquè no tenim  
Jm 2,2  en vostra congregació algun baró,  portant anell d’or, ab vestidura  
2Pe 2,5  persona, pregoner de justícia,  portant lo diluvi sobre un món d’impios;  
Ap 22,2  del riu, hi havia l’arbre de vida  portant dotze menes de fruits, i donant  
Mt 3,11  lo calçat del qual no só digne de  portar. Ell vos batejarà en Esperit Sant i 
Mc 6,27  enviant un de sa guàrdia, li manà  portar lo cap de Joan en una plata. I el  
Mc 8,Tit i mort; reprèn a Pere i los anima a  portar la creu. 1 En aquells dies, havent  
Mc 12,38  -vos dels escribes, que amen lo  portar vestimentes llargues i que els  
Lc 1,19 Déu i só enviat per a parlar-te i  portar-te aquesta bona nova. 20 I tu et  
Lc 14,Tit  Qui vulla seguir a Jesús ha de  portar sa creu. Sal dessaborida. 1 I  
Jn 5,10  –Avui és dissabte. No t’és lícit  portar-te’n lo llit. 11 Ell los  
Jn 6,15  sabent que havien de venir per a  portar-se-l’en a la força i fer-lo  
Jn 16,12  que dir-vos, mes ara no podeu  portar-les. 13 Emperò quan vinga aquell  
Ac 9,2  sinagogues de Damasco, ab lo fi de  portar presos a Jerusalem a quants  
Ac 9,15 est és un vas escollit per mi per a  portar mon nom davant dels gentils, i dels 
Ac 9,21  nom, i per això vingué aquí per a  portar-los presos als prínceps dels  
Ac 15,37  com los va. 37 I Bernabé volia  portar-se’n també a Joan, que tenia per 
Ac 15,38 Marc. 38 Mes Pau creia que no devia  portar-se-l’en, puix s’havia separat 
Ac 20,30  que parlaran coses perverses per a  portar-se’n deixebles tras de si. 31  
Ac 22,5  anava jo a Damasco ab lo fi de  portar-los lligats des d’allí a  
Ac 24,17 I després de molts anys he vingut a  portar almoines als de la meva nació, i  
Ac 25,17  vaig sentar en lo tribunal i maní  portar davant de mi aquest home, 18 los  
Rm 10,7  l’abisme?» (ço és, per a tornar a  portar a Cristo d’entre els morts). 8  
Rm 15,18  no ha fet per medi meu, per a  portar a l’obediència als gentils, ab  
1Co 9,5  5 ¿No tenim, acàs, facultat de  portar per totes parts una germana, una  
1Co 11,10  a l’home. 10 Per això la dona deu  portar sobre son cap lo senyal de la  
Ef 4,14  més infants fluctuant i ens deixem  portar aquí i allí de qualsevol vent de  
1Tm 5,Tit  V Adverteix a Timoteu com ha de  portar-se ab los fiels de totes edats.  
1Tm 6,7  aquest món, i és cert que no podem  portar-nos-en res. 8 I tenint ab què  
Tt 2,Tit  II Manifesta a Tito com s’ha de  portar ab los fiels de tots estats, sexos, 
He 2,10  qui són totes les coses, havent de  portar molts fills a la glòria, consumàs a 
He 13,18 nos acusa la consciència, desitjant  portar-nos honestament en tot. 19 I tant 
Ap 12,15  a què la corrent se la’n pogués  portar. 16 I la terra ajudà a la dona: i  
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Mt 6,34  dia de demà. Perquè lo dia de demà  portarà en si son cuidado. Basta-li al  
Ga 5,10  que us inquieta, sia qui es vulla,  portarà sobre si la condemnació. 11 I jo,  
Ga 6,5  i no en altre. 5 Puix cada u  portarà sa càrrega. 6 I aquell que és  
1Te 4,14  morí i ressuscità, així també Déu  portarà ab Jesús a aquells que dormiren en 
1Tm 2,15  ella se salvarà per los fills que  portarà al món, si continua en fe, i  
Ap 7,17 enmig del trono, los guardarà i els  portarà a fonts d’aigua viva, i Déu  
Lc 21,12  i vos posaran en la presó, i vos  portaran davant dels reis i governadors  
Ac 5,9  enterrat a ton marit, i se te’n  portaran a tu. 10 A l’instant caigué  
Ap 21,24  d’ella; i els reis de la terra  portaran a ella glòria i honra. 25 I ses  
Ap 21,26  allí no hi haurà nit. 26 I a ella  portaran la glòria i l’honra de les  
Jn 20,15 -me a on lo posàreu, i jo me’l ne  portaré. 16 Jesús li diu: –Maria! Se girà  
1Co 15,49 portat la imatge del terrenal, així  portarem també la imatge del celestial. 50 
2Te 3,7  imitar-nos, per quant no ens  portàrem desordenadament entre vosaltres,  
Mt 12,22  los gentils.» 22 Llavors li  portaren un endemoniat cego i mut, i el  
Mt 14,11  degollar a Joan en la presó. 11 I  portaren son cap en una plata, i donat que 
Mt 25,3  pres ses llanternes, no se’n  portaren oli. 4 Emperò les discretes se’n 
Mt 25,4  oli. 4 Emperò les discretes se’n  portaren oli en sos vasos, junt ab les  
Mt 26,57  los que havien pres a Jesús lo  portaren a casa de Caifàs, príncep dels  
Mt 27,2  Jesús per a fer-lo morir. 2 I el  portaren lligat i l’entregaren al  
Mt 27,31  ab ses vestidures, i se’l ne  portaren a crucificar. 32 I a l’eixir  
Mc 7,32  lo territori de Decàpolis. 32 I li  portaren un sord i mut, i li suplicaven  
Mc 8,22  22 I vingueren a Betsaida; i li  portaren un cego i li suplicaven que el  
Mc 9,19  Portau-me’l aquí. 19 I l’hi  portaren. I tan prest com lo vegé, començà 
Mc 12,16  per a què ho veja. 16 I ells l’hi  portaren. I els digué: –De qui és esta  
Mc 14,53  s’escapà d’ells desnú. 53 I  portaren a Jesús a casa del sumo sacerdot, 
Mc 15,16 fos crucificat. 16 I los soldats lo  portaren a l’atri del pretori i  
Lc 2,22  conforme a la llei de Moisès, lo  portaren a Jerusalem per a presentar-lo  
Lc 16,22  que, quan morí aquell pobre, lo  portaren los àngels al seno d’Abraham. I  
Lc 23,1  -se tota la multitud d’ells, lo  portaren a Pilat. 2 I començaren a acusar  
Jn 2,8  -ne al mestre de sala. I li’n  portaren. 9 Tan prest com lo mestre de  
Jn 8,3  Llavors los escribes i fariseus li  portaren una dona que l’havien sorpresa  
Jn 9,13  aqueix? Respongué: –No ho sé. 13 I  portaren als fariseus al que abans era  
Ac 5,10  la trobaren morta, i se la’n  portaren a enterrar ab son marit. 11 I  
Ac 5,27 no els apedregàs. 27 I així que els  portaren, los presentaren al Consell. I el 
Ac 6,12  I, conjurats, l’arrebataren i el  portaren al Consell, 13 i presentaren  
Ac 7,45  pares que vingueren després lo  portaren baix la conducta de Josuè a la  
Ac 8,2  apòstols. 2 I uns homes piadosos  portaren a enterrar a Esteve, i feren gran 
Ac 9,39  anà ab ells. I així que arribà, lo  portaren a l’aposento alt, i el rodejaren 
Ac 16,19  agafaren a Pau i a Silas, i els  portaren al tribunal davant dels prínceps. 
Ac 17,6  poble. 6 I no havent-los trobat,  portaren ab violència a Jason i alguns  
Ac 17,19  resurrecció. 19 I l’agafaren i el  portaren a l’Areopago dient: –¿No podrem  
Ac 18,26  i Aquila l’oigueren, se l’en  portaren ab ells, i l’instruïren més a  
Ac 19,19  que havien seguit les arts vanes,  portaren los llibres i els cremaren davant 
Ac 20,12  fins que fou de dia, marxà. 12 I  portaren viu al jove, de lo que reberen un 
Ac 23,31  que tenien, prengueren a Pau i el  portaren de nit a Antipatride. 32 I al dia 
Jn 18,28 vegada, i al punt cantà lo gall. 28  Portaren després a Jesús des de casa de  
Ac 21,38  ha mogueres un alborot, i te’n  portares al desert quatre mil bandolers?  
Ac 7,43  anys en lo desert? 43 I ans bé  portàreu lo tabernacle de Moloc i l’  
Mc 15,24  per a veure lo que cada un se’n  portaria. 25 Era, doncs, l’hora de tèrcia 
Lc 23,26  li carregaren la creu per a què la  portàs detràs de Jesús. 27 I lo seguia una 
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Mc 6,8  impurs. 8 I els manà que no se’n  portassen res per al camí, ni alforja, ni  
Mc 6,9  un gaiato. 9 Emperò que se’n  portassen sandàlies, i que no es posassen  
Lc 18,40 I parant-se Jesús, manà que l’hi  portassen. I quan estigué cerca, li  
Ac 5,21 i enviaren a la presó per a què els  portassen. 22 Emperò quan anaren los  
Ac 21,34  causa de l’alborot, manà que el  portassen a la fortalesa. 35 I quan arribà 
Ac 21,35  fou precís que els soldats lo  portassen en pes, a causa de la violència  
Ac 23,10 traguessen del mig d’ells i que el  portassen a la fortalesa. 11 I a la nit  
Ac 25,6  -se en lo tribunal, manà que li  portassen a Pau. 7 Luego que hagué vingut, 
Mt 17,15  i sovint en l’aigua. 15 I l’he  portat a vostres deixebles i no l’han  
Mc 9,16 la multitud, digué: –Mestre, vos he  portat aquí mon fill, que està posseït d’ 
Lc 2,48  sa mare: –Fill, per què t’has  portat així ab nosaltres? Mira com ton  
Lc 11,27  –Benaventurat lo ventre que t’ha  portat i los pits que has mamat. 28 I ell  
Lc 12,16  –Lo camp d’un home ric havia  portat abundància de fruits. 17 I  
Jn 4,33  uns a altres: –Si li haurà algú  portat què menjar? 34 Jesús los digué:  
Jn 7,45  els digueren: –Per què no l’haveu  portat? 46 Los ministres respongueren:  
Jn 20,2  de Jesús, i els digué: –Se n’han  portat lo Senyor del sepulcre, i no sabem  
Jn 20,13  Ella los digué: –És que se n’han  portat d’aquí a mon Senyor, i no sé a on  
Ac 3,2 coix des del ventre de sa mare, era  portat allí i posat tots los dies a la  
Ac 7,9 enveja, vengueren a Josep per a ser  portat a Egipte. Mes Déu era ab ell 10 i  
Ac 8,32  que llegia era aquest: «Fou  portat com ovella a l’escorxador; i com  
Ac 13,23  d’aquest, segons la promesa, ha  portat Déu lo Salvador Jesús a Israel. 24  
Ac 15,39 l’altre; i Bernabé, havent-se’n  portat a Marc, navegà a Xipre. 40 I Pau,  
Ac 19,37  37 Perquè aquestos homes que haveu  portat aquí no són sacrílegs ni  
1Co 15,49 són celestials. 49 I així com havem  portat la imatge del terrenal, així  
2Tm 1,10  certament ha destruït la mort i ha  portat a llum la vida i la immortalitat  
Lc 21,24  al fil de l’espasa, i seran  portats en cautiveri per totes les  
Ac 27,15  a la mercè del vent, i aixís érem  portats. 16 I llançats per la corrent a  
Mc 14,44 qui jo bésia, ell és: preneu-lo i  portau-lo ab cuidado. 45 I quan arribà,  
Lc 15,23  son dit i calçat en sos peus, 23 i  portau lo vedell engreixat i matau-lo, i 
Lc 19,27 volgueren que jo regnàs sobre ells,  portau-me’ls aquí i matau-los davant  
Jn 2,8  Jesús los digué: –Traeu-ne ara i  portau-ne al mestre de sala. I li’n  
Mt 14,18  i dos peixos. 18 Jesús los digué:  –Portau-me’ls aquí. 19 I havent manat a 
Mt 17,16 vosaltres? Fins a quan vos sofriré?  Portau-me’l aquí. 17 I Jesús reprengué  
Mc 9,18 vosaltres? Fins a quan vos sofriré?  Portau-me’l aquí. 19 I l’hi portaren.  
Mc 12,15  los digué: –Per què em tentau?  Portau-me aquí un diner per a què ho  
Lc 15,22 22 »Mes lo pare digué a sos criats:  »–Portau aquí la roba més bona i vestiu- 
Jn 21,10 dessobre, i pa. 10 Jesús los digué:  –Portau aquí peixos dels que haveu agafat  
Ga 6,2  per a què no sies tentat també. 2  Portau les càrregues uns a altres i així  
Mt 26,7 Leprós, 7 se li acercà una dona que  portava un vas d’alabastre ab ungüent  
Mc 1,6  Joan vestit de pèl de camell, i  portava un cenyidor de cuiro a l’entorn  
Mc 14,3 sentat a taula, vingué una dona que  portava un vas d’alabastre d’ungüent  
Lc 8,27  estava posseït dels dimonis, i no  portava vestit algun, ni habitava en casa, 
Jn 12,6  era lladre i, tenint la bossa,  portava lo diner que es posava en ella. 7  
Ac 14,11 Pau, Mercuri, perquè est era lo qui  portava la paraula. 12 També lo sacerdot  
Mt 4,24  sa fama per tota la Síria, i li  portaven tots los faltats de salut i  
Mc 1,32 32 I a la tarda, post ja lo sol, li  portaven tots los que estaven malalts i  
Mc 6,55  recorrent tota aquella comarca, li  portaven de tota ella los malalts en sos  
Lc 4,40  de diferents dolències los hi  portaven. I ell, posant les mans sobre  
Lc 5,18 -los. 18 I veus aquí uns homes que  portaven en un llit a un paralític i  
Lc 7,14  i tocà les andes. I els que el  portaven se pararen. I digué: –Jove, a tu  
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Lc 18,15  s’humiliï, serà exaltat. 15 I li  portaven també alguns infants per a què  
Lc 23,26  d’ells. 26 I quan se’l ne  portaven, prengueren un home de Cirene  
Lc 23,32  manera, què faran ab lo sec? 32 I  portaven també ab ell altres dos homes,  
Ac 4,34 posseïen camps o cases les venien i  portaven lo preu d’elles 35 i el posaven  
Ac 21,16 nosaltres des de Cesarea, los quals  portaven ab ells un deixeble antic de  
Ap 15,6 isqueren set àngels del temple, que  portaven set plagues, vestits d’una tela  
Mc 4,21  una mesura o sota del llit? No la  porten per a posar-la sobre un  
Jn 15,2  2 Tallarà tots los sarments que no  porten fruit en mi, i aquells que dónien  
Col 2,22  toqueu», 22 totes les quals coses  porten sa destrucció en l’ús), segons los 
Mc 13,34  lo que havia de fer, i manà al  porter que vetllàs. 35 Vetllau, doncs,  
Jn 10,3 de les ovelles. 3 A est és a qui lo  porter obre, i les ovelles escolten sa  
Jn 18,16  del pontífice, isqué i parlà a la  portera, i introduí a Pere. 17 Doncs, la  
Mt 16,18  pedra edificaré ma Iglésia, i les  portes de l’infern no prevaleixeran  
Lc 7,12  12 I, a l’arribar prop de les  portes de la ciutat, veus aquí que treien  
Jn 20,19 de la semana, i estant tancades les  portes d’a on s’havien reunit los  
Jn 20,26  Vingué Jesús, estant tancades les  portes, i se presentà enmig d’ells i els  
Ac 5,19 àngel del Senyor, obrint de nit les  portes de la presó i traent-los fora,  
Ac 5,23  guardes que estaven davant de les  portes, mes havent-les obert no trobàrem 
Ac 9,24  de ses insídies. I guardaven les  portes de dia i de nit per a donar-li la 
Ac 14,12 de la ciutat, portant davant de les  portes toros i guirnaldes, volia  
Ac 16,26  i s’obriren tot seguit totes les  portes, i quedaren desfetes les lligadures 
Ac 16,27  escarceller, quan vegé obertes les  portes de la presó, desembeinà l’espasa i 
Ac 21,30  i tot seguit foren tancades les  portes. 31 I mentres estaven tractant de  
3Jn 5  en la veritat. 5 Caríssim, te  portes ab fidelitat en tot lo que fas ab  
Ap 21,12  una muralla gran i alta ab dotze  portes; i en les portes, dotze àngels, i  
Ap 21,12  i alta ab dotze portes; i en les  portes, dotze àngels, i els noms escrits,  
Ap 21,13  Israel. 13 A l’orient tenia tres  portes, a tramuntana tres portes, a migdia 
Ap 21,13  tres portes, a tramuntana tres  portes, a migdia tres portes, i tres  
Ap 21,13  tres portes, a migdia tres  portes, i tres portes a ponent. 14 I la  
Ap 21,13  a migdia tres portes, i tres  portes a ponent. 14 I la muralla de la  
Ap 21,15 d’or per a amidar la ciutat, i les  portes, i la muralla. 16 I la ciutat és  
Ap 21,21  lo dotzè, ametista. 21 I les dotze  portes són dotze perles, una en cada una;  
Ap 21,25  a ella glòria i honra. 25 I ses  portes no es tancaran de dia, puix allí no 
Ap 22,14 arbre de la vida, i éntrien per les  portes en la ciutat. 15 Perquè fora queden 
Mt 10,9  que graciosament haveu rebut. 9 No  porteu or, ni plata, ni diners en vostres  
Jn 15,8 la glòria de mon Pare que vosaltres  porteu molt fruit i siau deixebles meus. 9 
Ac 23,28  lo delicte que li imputaven, lo  portí al Consell d’ells 29 i trobí que l’ 
Mt 12,20 apagarà la metxa que fuma, fins que  pòrtia lo judici a victòria. 21 I en son  
Lc 12,58  ell en lo camí, a fi de que no et  pòrtia al jutge, i lo jutge t’entréguia a 
Jn 6,44  pot venir a mi si no és que el  pòrtia lo Pare que m’ha enviat, i jo el  
Jn 10,23  se passejava en lo temple, en lo  pòrtic de Salomó. 24 I els jueus vingueren 
Ac 3,11  a ells tot lo poble, atordit, al  pòrtic anomenat de Salomó. 12 I veent  
Ac 5,12 poble (i estaven tots unànims en lo  pòrtic de Salomó. 13 I ningú dels altres  
Mt 5,25  t’entréguia a l’agusil, i et  pòrtien a la presó. 26 En veritat te dic  
Mc 13,11  a totes les nacions. 11 I quan vos  pòrtien per a ser entregats, no premediteu 
Lc 12,11  no tindrà perdó. 11 »I quan vos  pòrtien a les sinagogues i als magistrats  
1Co 16,3  cartes, a eixos enviaré per a què  pòrtien a Jerusalem vostre socorro. 4 I si 
Lc 19,22 era home de caràcter dur, que me’n  porto lo que no he depositat i sego lo que 
Ga 6,17  avant ningú me moléstia, perquè jo  porto en mon cos los senyals del Senyor  
Ac 27,8  a un lloc que s’anomena Bons  Ports, prop del qual estava la ciutat de  
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Jn 5,2  en hebreu Betesda, la qual té cinc  porxos, 3 en los quals jeia una gran  
Mt 9,16  i aleshores dejunaran. 16 »I ningú  posa pedaç de panyo grosser en vestit  
Mt 9,17 l’esquinç se fa més gran. 17 No es  posa vi novell en bots vells. D’altra  
Mt 26,23  I ell respongué dient: –Aquell que  posa ab mi la mà en lo plat, eix m’  
Mc 2,21  en aquells dies. 21 »Ningú  posa en un vestit vell un pedaç de panyo  
Mc 2,22  fa més gran l’esquinç. 22 I ningú  posa vi novell en bots vells; d’altra  
Lc 5,36  36 I els digué un símil: –Ningú  posa un pedaç de panyo nou en un vestit  
Lc 5,37 lo pedaç nou ab lo vell. 37 I ningú  posa vi novell en bots vells, perquè d’  
Lc 6,8  que tenia seca la mà: –Alça’t i  posa’t al mig. I ell, alçant-se, se  
Lc 8,13  la paraula quan l’ouen, però no  posa en ells arrel, puix per algun temps  
Lc 8,16  candela i la tapa ab un vas, ni la  posa sota del llit, sinó que la posa sobre 
Lc 8,16  la posa sota del llit, sinó que la  posa sobre un candelero, per a què los que 
Lc 11,33 33 »Ningú, encenent una candela, la  posa en un lloc escondit, ni sota d’una  
Jn 20,27 i mira mes mans, i dóna’m ta mà, i  posa-la en mon costat, i no sies  
Ac 10,6  Simó, per sobrenom Pere. 6 Aquest  posa en casa d’un cert Simó blanquer, que 
Ac 10,32  a Simó que té per sobrenom Pere:  posa en casa de Simó, lo blanquer, prop  
Ac 26,16  persegueixes. 16 Emperò alça’t i  posa’t de peus, perquè per això m’he  
2Co 11,20  savis; 20 puix sofriu al que us  posa en servitud, al que us devora, al que 
Flm 18  algun dany o te deu alguna cosa,  posa-ho en mon compte. 19 Jo, Pau, ho he 
Jn 20,27  vosaltres. 27 Després diu a Tomàs:  –Posa aquí ton dit, i mira mes mans, i  
Mt 4,5  i el portà a la ciutat santa i el  posà sobre lo pinacle del temple. 6 I li  
Mt 11,27  fou de vostre agrado. 27 »Mon Pare  posà en mes mans totes les coses. I ningú  
Mt 14,3  fet prendre a Joan, i lligat, lo  posà en la presó per causa d’Herodias,  
Mt 27,48  i l’empapà en vinagre, i la  posà al cap d’una canya, i li donava a  
Mt 27,60 embolicà ab un llençol net. 60 I el  posà en un sepulcre seu nou, que havia fet 
Mc 3,16  a llançar dimonis. 16 I a Simó li  posà lo nom de Pere; 17 i a Jaume del  
Mc 4,1  de repente. 1 I novament se  posà a ensenyar a la vora del mar. I s’  
Mc 5,42  I al moment s’alçà la noia, i se  posà a caminar. I tenia dotze anys. I  
Mc 7,33  -lo a part d’entre la turba, li  posà los dits en ses orelles, i escopint,  
Mc 8,25  com arbres que caminen. 25 I li  posà altra vegada les mans sobre els ulls, 
Mc 9,35 de tots. 35 I prenent un infant, lo  posà enmig d’ells; i després d’haver-  
Mc 15,46 lo, l’embolicà en lo llençol, i el  posà en un sepulcre que estava obert en la 
Lc 1,48  en Déu, mon Salvador, 48 perquè  posà los ulls en la humil condició de sa  
Lc 4,9  9 I el portà a Jerusalem i el  posà sobre lo pinacle del temple, i li  
Lc 6,8  ’t al mig. I ell, alçant-se, se  posà en peu. 9 I Jesús li digué: –Vos  
Lc 6,14 anomenà apòstols: 14 Simó, a qui li  posà lo sobrenom de Pere, i Andreu, son  
Lc 6,48  una casa, lo qual cavà, enfondí, i  posà los fonaments sobre roca; i quan  
Lc 9,39  l’agarrà, i repentinament se  posà a cridar, i el tirà per terra, i li  
Lc 9,47  son cor, prengué un infant i se’l  posà prop de si. 48 I els digué: –Lo qui  
Lc 9,51 se lo temps de ser rebut en lo alt,  posà lo semblant resolt d’anar a  
Lc 12,47  la voluntat de son senyor, i no es  posà a punt, i no obrà segons sa voluntat, 
Lc 18,38  Nazaret passava per allí. 38 I se  posà a cridar dient: –Jesús, fill de  
Lc 23,25  lo que ells demanaven. 25 I els  posà en llibertat al que per causa de  
Lc 23,53  l’embolicà en un llençol i lo  posà en un sepulcre obert en una roca en  
Jn 3,35  ab mida. 35 Lo Pare ama al Fill i  posà totes les coses en ses mans. 36 Lo  
Jn 5,9 un instant, i prengué son llit i se  posà a caminar. I era aquell un dia de  
Jn 7,30  doncs, com prendre’l, i ningú  posà les mans sobre ell, perquè la seva  
Jn 7,37  lo gran dia de la festa, Jesús se  posà en peu, i en alta veu deia: –Si algú  
Jn 7,44  ells volien prendre’l, mes ningú  posà sobre ell les mans. 45 I així los  
Jn 9,15  la vista. Ell los digué: –Me  posà fang als ulls, me rentí i hi veig. 16 
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Jn 10,6  estranys. 6 Aquesta paràbola los  posà Jesús, però no entengueren lo que els 
Jn 18,19  -se. 19 I el pontífice se  posà a fer preguntes a Jesús sobre sos  
Jn 19,19  19 I Pilat escrigué un rètol i el  posà sobre la creu. I l’escrit era:  
Ac 1,7 lo saber lo temps o els moments que  posà lo Pare en son poder. 8 Emperò rebreu 
Ac 3,8  i les plantes. 8 I d’un salt se  posà en peus, i caminava, i entrà ab ells  
Ac 4,37  lo vengué, i portà el preu i el  posà als peus dels apòstols. 5,Tit Capítol 
Ac 5,2  sa muller; i portant una part, la  posà als peus dels apòstols. 3 I Pere  
Ac 7,23  a l’edat de quaranta anys, se li  posà al cor lo visitar a sos germans, los  
Ac 7,26  renyint, se’ls presentà i els  posà en pau dient: »–Barons, sou germans,  
Ac 11,13  vist en sa casa un àngel que se li  posà davant i li digué: “Envia homes a  
Ac 12,4  4 I havent-lo fet prendre, lo  posà a la presó i el féu guardar per  
Ac 16,24  així que rebé aquest ordre, los  posà en una presó interior i de peus al  
1Co 15,27 s’exceptua, sens dubte, aquell que  posà totes les coses sota d’ell. 28 I  
2Co 5,19  -los los pecats d’ells, i  posà en nosaltres la paraula de la  
2Co 8,16  li faltà.» 16 I gràcies a Déu que  posà en lo cor de Tito lo mateix zel per a 
Ef 1,22 món, sinó també en lo venider; 22 i  «posà totes les coses sota sos peus» i el  
1Jn 3,16  coneixem la caritat de Déu, en que  posà ell sa vida per nosaltres, i  
Ap 1,17  vegí caiguí a sos peus com mort. I  posà sa mà dreta sobre de mi, dient: –No  
Ap 8,3  3 I vingué un altre àngel i es  posà davant de l’altar, tenint un  
Ap 10,2  tenia en sa mà un llibret obert; i  posà son peu dret sobre el mar, i l’  
Ap 14,19  madurs los grans d’ells. 19 I  posà l’àngel sa falç afilada en la terra, 
Ap 20,3 el ficà en l’abisme, i el tancà, i  posà un sello sobre ell, per a què no  
Jn 13,5  una tovallola, i se la cenyí. 5  Posà en seguida aigua en una conca, i  
Mt 3,10  fills a Abraham. 10 Perquè ja està  posada la destral a l’arrel dels arbres.  
Lc 2,7  no hi havia lloc per a ells en la  posada. 8 I hi havia uns pastors en  
Lc 3,9  fills a Abraham. 9 Perquè ja està  posada la destral a l’arrel dels arbres.  
Lc 7,38  d’alabastre ple d’ungüent. 38 I  posada a sos peus detràs d’ell, començà a 
Jn 11,38  era una gruta, i tenia una pedra  posada sobre. 39 Jesús digué: –Traeu la  
Ac 4,11  haveu refusat, i que ha estat  posada per cap de cantonada. 12 I no hi ha 
Ga 3,19 Per causa de les transgressions fou  posada fins que vingués la progènie a qui  
1Tm 5,9 i és pitjor que un infiel. 9 No sia  posada en lo número ninguna viuda de menos 
Ac 23,30 me digueren que els jueus li tenien  posades parades, vos l’he enviat a vós,  
2Co 11,32  de la gent del rei Aretas tenia  posades guàrdies en la ciutat dels  
Jm 3,3  de refrenar tot lo cos. 3 I si  posam fre en la boca dels cavalls per a  
Mc 6,5  solament curà alguns pocs malalts  posant les mans sobre d’ells. 6 I estava  
Mc 8,23 lloc, i escopint-li en los ulls i  posant-li les mans dessobre, li preguntà 
Mc 10,16  en ell. 16 I abraçant-los i  posant les mans sobre d’ells, los beneïa. 
Lc 4,40  dolències los hi portaven. I ell,  posant les mans sobre cada u d’ells, los  
Lc 5,19  les teules, despenjaren lo llit  posant-lo al mig davant de Jesús. 20 I  
Lc 19,35  35 I lo menaren a Jesús i,  posant ses vestidures sobre el pollí,  
Jn 19,29 allí un vas ple de vinagre, i ells,  posant al rodador de l’hisop una esponja  
Ac 9,17 Ananies marxà i entrà en la casa, i  posant les mans sobre ell, digué: –Germà  
Ac 9,25  deixebles lo prengueren de nit i,  posant-lo en un cove, lo baixaren per la 
Ac 15,10  10 Doncs ara, per què tentau a Déu  posant un jou sobre el coll dels deixebles 
Ac 21,40  havent-li donat permís lo tribú,  posant-se Pau en peus sobre les grades,  
Ac 22,4  camí fins a la mort, lligant i  posant a la presó homes i dones, 5 com lo  
Ac 22,13 que residien allí, 13 venint a mi i  posant-se’m davant, digué: »–Saulo,  
Ac 25,3  a què el manàs venir a Jerusalem,  posant-li emboscades en lo camí per a  
Ac 28,3  Pau juntat un manat de sarments i  posant-los al foc, isqué ab lo calor un  
Ac 28,8  Pau a veure’l i, fent oració i  posant-li les mans dessobre, lo curà. 9  
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1Tm 1,12  perquè em tingué per fiel,  posant-me en lo ministeri, 13 a mi, que  
He 6,1  passem a coses més perfetes, no  posant de nou lo fonament d’arrepentiment 
2Pe 2,6 i Gomorra, reduint-les a cendres,  posant-les per escarment dels que  
Mt 5,15  15 Ni s’encén una candela per  posar-la sota una mesura, sinó sobre un  
Mt 10,34  lo cel. 34 »No penseu que vinga a  posar pau sobre la terra: no he vingut a  
Mt 10,34  pau sobre la terra: no he vingut a  posar la pau, sinó l’espasa. 35 Puix he  
Mt 10,35 sinó l’espasa. 35 Puix he vingut a  posar en desunió al fill contra el pare, i 
Mt 18,30  ho volgué, sinó que marxà i el féu  posar en la presó fins que pagàs lo deute. 
Mt 27,6  de plata, digueren: –No és lícit  posar-les en lo tresor, perquè és preu  
Mc 2,22  faran malbé els bots. Sinó que deu  posar-se el vi novell en bots nous. 23 I 
Mc 4,21  ventura se porta una candela per a  posar-la dessota d’una mesura o sota  
Mc 4,21 o sota del llit? No la porten per a  posar-la sobre un candelero? 22 Perquè  
Mc 5,23  està a les darreries. Veniu-li a  posar la mà sobre per a què es cúria i  
Mc 6,17  a prendre a Joan i l’havia fet  posar ab grillons en la presó, a causa d’ 
Mc 10,17  los beneïa. 17 I havent eixit per  posar-se en camí, vingué un corrent a  
Lc 1,1  1 Ja que molts han emprès  posar en ordre la narració de les coses  
Lc 1,9  entrar en lo temple del Senyor a  posar encens. 10 I tota la multitud del  
Lc 4,19  catius, a donar vista als cegos, a  posar en llibertat als que estan oprimits, 
Lc 5,18  com ficar-lo dintre de la casa i  posar-lo davant d’ell. 19 Emperò no  
Lc 5,38 bots. 38 Ans bé lo vi novell se deu  posar en bots nous, i així l’un i l’  
Lc 12,Tit  violent i infiel. Jesús vingué a  posar foc sobre la terra. 1 I com s’  
Lc 12,49 li demanarà més. 49 »Jo he vingut a  posar foc en la terra, i què he de voler,  
Lc 12,51 cúmplia! 51 ¿Pensau que he vingut a  posar pau en la terra? Vos dic que no, ans 
Lc 23,11  desprecià, i per a escarni li féu  posar una vestidura blanca, i el tornà a  
Jn 1,32  baixar del cel com una paloma i  posar-se sobre d’ell. 33 Jo no el  
Ac 8,3  -ne homes i dones, los feia  posar en presó. 4 I els que havien estat  
Ac 26,10  I així ho fiu en Jerusalem, i vaig  posar presos a molts sants, havent rebut  
Ac 26,32  digué a Festo: –Podria aquest home  posar-se en llibertat si no hagués  
Rm 14,13 uns als altres, ans bé pensau en no  posar ensopec o escàndol al germà. 14 Sé,  
1Co 3,11  sobre ell. 11 Perquè ningú pot  posar altre fonament que el que està  
1Co 9,12  ans bé ho sofrim tot per a no  posar destorb algun a l’evangeli de  
1Jn 3,16  per nosaltres, i nosaltres devem  posar nostra vida per los germans. 17 Lo  
Ap 2,14  de Balaam, que ensenyava a Balac a  posar tropés davant dels fills d’Israel,  
Mt 24,51  menos pensa, 51 i el dividirà, i  posarà sa porció entre els hipòcrites.  
Mt 25,33  les ovelles dels cabrits. 33 I  posarà les ovelles a sa mà dreta, i los  
Ap 22,18  anyadís a elles alguna cosa, Déu  posarà sobre ell les plagues que estan  
Mt 13,50 dolents d’entre los bons. 50 I els  posaran en la fornal del foc: allí seran  
Mc 16,18  cosa mortífera, no els danyarà;  posaran les mans sobre dels malalts, i es  
Lc 19,43  te circuiran ab trinxeres, i et  posaran siti, i t’apretaran de totes  
Lc 21,12  entregaran a les sinagogues, i vos  posaran en la presó, i vos portaran davant 
Jn 15,6  se secarà, i el prendran, i el  posaran al foc, i cremarà. 7 Si  
Lc 1,13  Elisabet te parirà un fill, i li  posaràs per nom Joan. 14 I tindràs goig i  
1Co 9,9  està en la Llei de Moisès: «No  posaràs boç en la boca del bou que bat.»  
1Tm 5,18  18 Perquè diu l’Escriptura: «No  posaràs boç al bou que bat.» I: «El  
Mt 25,21  ja que fores fiel en lo poc, jo et  posaré sobre lo molt. Entra en lo goig de  
Mt 25,23  ja que fores fiel en lo poc, jo et  posaré sobre lo molt. Entra en lo goig de  
Lc 13,8  any, i cavaré al seu rodador, i li  posaré fems, 9 a veure si així dóna fruit, 
Lc 23,22  la mort; lo castigaré, doncs, i lo  posaré en llibertat. 23 Mes ells  
1Co 6,12 «Tot m’és permès», emperò jo no em  posaré baix lo poder de ningú. 13 Les  
He 2,13  alabances.» 13 I altra vegada: «Jo  posaré en ell ma confiança.» I en altre  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

2755 
 

Ap 2,24  de Satanàs, com ells diuen: Jo no  posaré sobre vosaltres ninguna altra  
Mt 12,18  qui s’ha ben complagut ma ànima.  Posaré mon esperit sobre ell i anunciarà  
Ac 20,15  des d’allí, lo dia següent nos  posàrem en frente de Quio, i a l’altre  
Mt 15,30  baldats i molts altres, i els  posaren a sos peus. I els curà. 31 De  
Mt 21,7 7 I menaren la somera i lo pollí, i  posaren sobre d’ells sos vestits i lo  
Mt 26,50 vingut? Al mateix temps arribaren i  posaren les mans sobre Jesús i el  
Mt 27,28 alrededor. 28 I despullant-lo, li  posaren un manto de grana. 29 I teixint  
Mt 27,29 I teixint una corona d’espines, la  posaren sobre son cap, i una canya en sa  
Mt 27,37  36 I sentats li feien guarda. 37 I  posaren sobre son cap la seva causa  
Mt 27,66  lo sepulcre sellaren la pedra i hi  posaren guardes. 28,Tit Capítol XXVIII  
Mc 6,29  i prengueren son cos, i el  posaren en un sepulcre. 30 I reunint-se  
Mc 8,11  11 E isqueren los fariseus i es  posaren a disputar ab ell, demanant-li  
Mc 11,7  7 I menaren lo pollí a Jesús i  posaren sobre d’ell sos vestits; i s’  
Mc 14,46  I el besà. 46 Aleshores ells li  posaren les mans sobre i el prengueren. 47 
Mc 15,17 teixint una corona d’espines la hi  posaren, 18 i començaren a saludar-lo  
Mc 16,6 no està aquí, mirau lo siti a on lo  posaren. 7 Emperò, anau i dieu a sos  
Lc 2,21  per a circuncidar a l’infant, li  posaren lo nom de Jesús, com l’àngel l’  
Jn 6,41 en lo darrer dia. 41 I els jueus se  posaren llavors a murmurar d’ell perquè  
Jn 19,2  una corona d’espines i la hi  posaren sobre el cap, i li vestiren un  
Jn 19,6  i sos ministres lo vegeren, se  posaren a cridar dient: –Crucificau-lo,  
Jn 19,42  perquè estava cerca lo sepulcre,  posaren a Jesús. 20,Tit Capítol XX  
Ac 2,3  llengües partides com de foc i es  posaren sobre cada u d’ells. 4 I quedaren 
Ac 4,3  dels morts. 3 I els agafaren i els  posaren en la presó fins al dia següent,  
Ac 5,18  18 i prengueren als apòstols i els  posaren en la presó pública. 19 Mes l’  
Ac 7,58  l’apedregaven; i els testimonis  posaren sos vestits als peus d’un jove  
Ac 9,37 després que l’hagueren rentada, la  posaren en un aposento alt. 38 I com Lidda 
Ac 13,29  ell, lo baixaren de l’arbre i el  posaren en un sepulcre. 30 Mes Déu lo  
Ac 16,37  forma de judici; essent romans nos  posaren a la presó; ¿i ara nos trauen fora 
Rm 16,4  Jesús, 4 los quals per ma vida  posaren sos colls, i no ho agraesc jo  
He 11,34  foren valents en lo combat i  posaren en fuga los exèrcits dels  
3Jn 7  faràs bé; 7 perquè per son nom se  posaren en camí, no prenent res dels  
Lc 19,23 no he sembrat; 23 doncs, per què no  posares mon diner al banc, a fi de que  
Ac 5,4  en ton poder? Per què, doncs,  posares semblant cosa en tot cor? Tu no  
He 2,8  de tes mans. 8 Totes les coses  posares en subjecció baix sos peus.»  
Lc 22,53  dies ab vosaltres en lo temple no  posàreu les mans sobre mi. Emperò aquesta  
Jn 20,15  l’haveu tret, dieu-me a on lo  posàreu, i jo me’l ne portaré. 16 Jesús  
Ac 5,25  digué: –Mirau, aquells homes que  posàreu a la presó, són al temple i estan  
Mc 7,32  un sord i mut, i li suplicaven que  posàs la mà sobre d’ell. 33 I prenent-  
Mc 6,9 ’n portassen sandàlies, i que no es  posassen dos túniques. 10 I els deia: –En  
Lc 9,16  donà a sos deixebles per a què los  posassen davant de la gent. 17 I menjaren  
Lc 17,2  qui vénen! 2 Més li valdria que li  posassen al coll una mola de molí i lo  
Mt 17,14  multitud, se li acercà un home, i  posat de genolls en terra davant d’ell,  
Mc 12,43  –En veritat vos dic que més hi ha  posat aquesta pobra viuda que tots los  
Lc 2,34  –Veus aquí, aquest infant està  posat per a ruïna i per a restauració de  
Lc 9,62  digué: –Ningú que després d’haver  posat sa mà a l’arada mira endarrere, és  
Lc 14,29  la? 29 No sia que després d’haver  posat los fonaments i no poder-la  
Lc 18,11  l’altre, publicà. 11 »Lo fariseu,  posat en peu, orava en son interior d’  
Lc 22,41 ells com cosa d’un tir de pedra, i  posat de genolls en terra, orava 42 dient: 
Lc 22,64  i li donaven cops. 64 Havent-li  posat una bena als ulls, l’abufetejaven i 
Lc 23,19  Barrabàs! 19 –Lo qual havia estat  posat pres per causa d’una sedició  
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Lc 23,25  de sedició i homicidi havia estat  posat en presó i ells demanaven, i entregà 
Lc 23,53  en lo qual ningú hi havia estat  posat encara. 54 I era lo dia de Parasceve 
Jn 3,24  llavors Joan encara no havia estat  posat en la presó. 25 I se mogué una  
Jn 11,34  34 I digué: –A on l’haveu  posat? –Veniu, Senyor –li digueren–, i el  
Jn 13,2 concluïda la cena, havent lo diable  posat en lo cor de Judes Iscariot, fill de 
Jn 13,3  Jesús, sabent que el Pare li havia  posat totes les coses en les mans, que  
Jn 19,41  en lo qual no havia estat encara  posat ningú. 42 Allí, doncs, per causa de  
Jn 20,2  sepulcre, i no sabem a on l’han  posat. 3 Isqué, doncs, Pere i també aquell 
Jn 20,12  als peus del siti a on havia estat  posat lo cos de Jesús. 13 Ells li diuen:  
Jn 20,13  a mon Senyor, i no sé a on l’han  posat. 14 I havent dit això, se girà  
Jn 21,9  preparades unes brases i un peix  posat dessobre, i pa. 10 Jesús los digué:  
Ac 3,2  de sa mare, era portat allí i  posat tots los dies a la porta del temple  
Ac 10,42  de que ell és lo qui Déu ha  posat per jutge de vius i de morts. 43 A  
Ac 13,47  així nos ho manà, dient: “Jo t’he  posat per llum dels gentils, perquè sies  
Ac 17,22 o escoltar novedats. 22 Pau, doncs,  posat dret enmig de l’Areopago digué:  
Ac 20,28  en lo qual l’Esperit Sant vos ha  posat per bisbes per a governar la Iglésia 
Ac 24,6  profanar lo temple, i havent-lo  posat pres, volguérem judicar-lo segons  
Ac 27,21 sens menjar, s’alçà llavors Pau i,  posat dret enmig d’ells, digué: –Millor  
1Co 3,11  altre fonament que el que està  posat, ço és, Jesucrist. 12 I si algú  
1Co 4,9  9 Perquè jo penso que Déu nos ha  posat a nosaltres, los apòstols, los  
1Co 12,18  l’olfato? 18 Emperò ara Déu ha  posat los membres, cada u d’ells en lo  
1Co 15,25  que ell régnia fins que haja  posat tots los enemics sota sos peus. 26 I 
2Co 3,15  llegeixen a Moisès, lo vel està  posat sobre el cor d’ells. 16 Mes quan se 
Fl 1,16 per caritat, sabent que jo he estat  posat per a la defensa de l’evangeli; 17  
1Te 5,9  de la salut. 9 Perquè no ens ha  posat Déu per a ira, sinó per a alcançar  
He 5,1  pres d’entre els homes és  posat a favor dels homes en aquelles coses 
He 12,1  del Senyor. 1 I per això, tenint  posat també sobre nosaltres un núvol tan  
1Jn 5,19  que som de Déu i tot lo món està  posat en lo Maligne. 20 I sabem que vingué 
Ap 4,2  i veus aquí un trono que estava  posat en lo cel, i sobre el trono estava  
Ap 17,17  cremaran ab foc. 17 Perquè Déu ha  posat en sos cors que facen la voluntat d’ 
Ac 4,23  tenia més de quaranta anys. 23 I  posats aquells en llibertat, vingueren als 
Ac 5,Tit i presos, i per consell de Gamaliel  posats en llibertat després d’haver-los 
Ac 7,16 16 i foren transportats a Siquem, i  posats en lo sepulcre que Abraham comprà a 
Ac 16,Tit de Lídia. Pau i Silas són assotats,  posats a la presó i llibertats. 1 I arriba 
Ac 16,25  peus al cep. 25 Emperò a mitjanit,  posats en oració Pau i Silas, alabaven a  
1Co 12,28 membres de membre. 28 I així Déu té  posats alguns en la Iglésia, en primer  
Ga 4,3  mateix, quan érem infants estàvem  posats en servitud baix los elements del  
He 10,13  resta, fins que sos enemics sien  posats per peanya de sos peus. 14 Perquè  
He 11,37  37 foren apedregats, migpartits,  posats a prova, moriren mort d’espasa,  
Ap 11,9  i no permetran que sos cossos sien  posats en sepulcres. 10 I els que habiten  
Mt 9,18  de morir ma filla, emperò veniu,  posau-li la mà dessobre, i viurà. 19 I  
Lc 15,22  la roba més bona i vestiu-lo, i  posau-li un anell en son dit i calçat en 
Mc 1,10  figura de paloma que baixava i se  posava sobre d’ell mateix. 11 I s’oí una 
Jn 12,6  la bossa, portava lo diner que es  posava en ella. 7 Mes Jesús respongué:  
Ac 10,18 18 i, havent trucat, preguntaven si  posava allí Simó, per sobrenom Pere. 19 I  
Ac 11,11  tres barons a la casa a on jo  posava, enviats a mi des de Cesarea. 12 I  
2Co 3,13  13 I no com Moisès, que es  posava un vel sobre el rostro, per a què  
Mc 6,56  en llocs, en granges o en ciutats,  posaven los malalts en los carrers i li  
Mc 15,47  de Josep, estaven mirant a on lo  posaven. 16,Tit Capítol XVI Resurrecció de 
Lc 21,1  Jesús mirant les almoines que  posaven los rics en l’arca, 2 vegé també  
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Ac 4,35 i portaven lo preu d’elles 35 i el  posaven als peus dels apòstols, i se  
Ac 5,15  los malalts als carrers i els  posaven en llits i lliteres per a què al  
Ac 8,17 en nom del Senyor Jesús. 17 Llavors  posaven les mans sobre ells i rebien l’  
Mt 9,17  i los bots se fan malbé. Sinó que  posen vi novell en bots nous, i d’aqueix  
Mt 13,48  allí, trien los bons i los  posen en sos coves, i llancen los dolents. 
Ac 17,20  doctrina de què tu parles? 20 Puix  poses en nostres orelles certes novedats,  
Mt 6,16  pecats. 16 »I quan dejuneu, no us  poseu tristos com los hipòcrites, puix  
Mc 11,25 rebreu i vos vindran. 25 I quan vos  poseu a orar, si teniu alguna cosa contra  
Jm 2,1  cos sens ànima. 1 Germans meus, no  poseu la fe de nostre Senyor Jesucrist,  
1Pe 2,15  és la voluntat de Déu: que fent bé  poseu silenci a la ignorància dels homes  
1Co 3,10  de Déu que m’ha estat donada,  posí lo fonament, com arquitecte savi; mes 
Ap 3,8 8 »Jo conec tes obres. Vet aquí, jo  posí davant teu una porta oberta que ningú 
Mt 5,28  28 »I jo us dic que qualsevol que  pòsia los ulls en una dona per a cobdiciar 
Mt 22,44  Assenta’t a ma dreta, fins que  pòsia tos enemics per a peanya de tos  
Mc 12,36  Assenta’t a ma dreta, fins que  pòsia tos enemics per peanya de tos peus.” 
Lc 12,58  a l’agusil, i l’agusil te  pòsia en la presó. 59 Te dic que no  
Lc 20,43 a ma dreta, 43 fins i a tant que jo  pòsia a tos enemics per a peanya de tos  
Jn 18,39  un per la Pasqua, ¿voleu que us  pòsia en llibertat al rei dels jueus? 40  
Ac 16,36  han enviat ordre per a què us  pòsia en llibertat: doncs, eixiu ara i  
1Co 16,2  de la semana cada u de vosaltres  pòsia a part en sa casa guardant lo que  
He 1,13  «Senta’t a ma dreta, fins que  pòsia tos enemics per peanya de tos peus»? 
Lc 10,8  i vos rèbien, menjau lo que us  pòsien davant. 9 I curau als malalts que  
Ac 2,35  Assenta’t a ma dreta, 35 mentres  poso tos enemics per a peanya de tos  
Rm 9,33 així com està escrit: «Veus aquí jo  poso en Sion pedra ensopegadora, i pedra  
1Pe 2,6  troba en l’Escriptura: «Mirau, jo  poso en Sion la pedra principal cantonera, 
Lc 23,Tit  davant de Pilat; enviat a Herodes;  posposat a Barrabàs; entregat als jueus;  
Lc 11,21  en pau totes les coses que ell  posseeix. 22 Mes, si venint un més fort  
Lc 12,15  en l’abundància de les coses que  posseeix. 16 I los referí una paràbola,  
Lc 14,33 vosaltres que no renunciï tot quant  posseeix no pot ser mon deixeble. 34 »Bona 
1Tm 6,16  de senyors, 16 lo qui solament  posseeix immortalitat i habita en una llum 
Lc 18,12 la semana, pago delme de tot lo que  posseesc. 13 »Lo publicà, al contrari,  
Lc 12,44  li donarà lo maneig dels béns que  posseesca. 45 Emperò si digués lo tal  
Ac 1,18 aquest ministeri. 18 Aquest, doncs,  posseí un camp ab lo preu de la iniquitat, 
Ac 4,32 ells deia que fos propi res del que  posseïa, sinó que totes les coses eren  
Mc 7,25 Perquè una dona que tenia una filla  posseïda de l’esperit impur, quan oigué  
Lc 13,11  sinagoga. 11 I veus aquí una dona  posseïda de l’esperit, que estava mala  
Jn 16,21 21 La dona, quan està de part, està  posseïda de tristor, perquè ha arribat sa  
Ac 4,34  entre ells, perquè tots quants  posseïen camps o cases les venien i  
2Co 6,10  a molts; com no tenint res, emperò  posseint-ho tot. 11 Oh, corintis! Nostra 
Lc 10,25  -lo: –Mestre, què faré jo per a  posseir la vida eterna? 26 I ell li digué: 
1Co 15,50  que la carn i la sang no poden  posseir lo Regne de Déu, ni la corrupció  
1Co 15,50  lo Regne de Déu, ni la corrupció  posseir la incorruptibilitat. 51 Veus aquí 
1Te 4,4  4 que sàpia cada u de vosaltres  posseir son vas en santificació i honra, 5 
Mt 19,29  de mon nom, rebrà cent per u i  posseirà la vida eterna. 30 »Emperò molts  
Ap 21,7  l’aigua de vida. 7 Lo qui vència  posseirà aquestes coses, i jo seré son Déu 
Mt 5,4  los mansos, perquè ells  posseiran la terra. 5 »Benaventurats los  
1Co 6,9  9 ¿No sabeu que els injustos no  posseiran lo Regne de Déu? No us enganyeu: 
1Co 6,10  els maldients, ni els rapinyadors,  posseiran lo Regne de Déu. 11 I tals foren 
Lc 21,19 se perdrà. 19 I ab vostra paciència  posseireu vostres ànimes. 20 »I quan vejau 
1Co 7,30  i els que compren, com si no  posseïssen; 31 i els que usen d’aquest  
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Mt 9,32  que eixiren, li presentaren un mut  posseït del dimoni. 33 I llançat lo  
Mt 11,18 no menjava ni bevia, i diuen: “Està  posseït del dimoni.” 19 Vingué lo Fill de  
Mt 25,25  allà a on no haveu escampat. 25 I  posseït de temor, me n’aní i vaig  
Mc 1,23  en la sinagoga d’ells un home  posseït de l’esperit impur, que començà a 
Mc 5,2  encontre, dels sepulcres, un home  posseït de l’esperit impur, 3 lo qual  
Mc 5,18 en la barca, aquell que havia estat  posseït del dimoni començà a demanar-li  
Mc 9,16  he portat aquí mon fill, que està  posseït d’un esperit mut. 17 I en  
Lc 4,33  33 I estava en la sinagoga un home  posseït d’un dimoni impur, i exclamà en  
Lc 8,27 un home que molt temps havia estava  posseït dels dimonis, i no portava vestit  
Jn 7,20 -me? Lo poble li respongué: –Estàs  posseït del dimoni. Qui et vol matar? 21  
Jn 8,48  que tu ets un samarità i que estàs  posseït del dimoni? 49 Jesús respongué:  
Jn 8,49  49 Jesús respongué: –Jo no estic  posseït del dimoni, sinó que honro a mon  
Jn 8,52  digueren: –Ara coneixem que estàs  posseït del dimoni. Abraham és mort, i los 
Jn 10,20  20 I molts d’ells deien: –Està  posseït del dimoni i ha perdut l’  
Jn 10,21  no són paraules d’un que està  posseït del dimoni. ¿Per ventura lo dimoni 
Fl 2,20  coses. 20 Perquè no tinc ningú  posseït d’igual ànimo, qui ab un afecte  
Mt 4,24  de diferents mals i dolors, i los  posseïts dels dimonis, i los llunàtics, i  
Mc 4,40 Què? No teniu encara fe? I quedaren  posseïts de gran temor. I es deia l’un a  
Ac 19,13  Senyor Jesús sobre los que estaven  posseïts dels esperits malignes dient: –Jo 
Mt 25,34  »–Veniu, beneïts de mon Pare,  posseïu lo Regne que vos està preparat des 
Lc 12,33  -vos lo Regne. 33 Veneu lo que  posseïu i feu almoina. Feu-vos bosses  
1Pe 3,9  per això fóreu cridats, per a què  posseïu benedicció per herència. 10 Perquè 
Lc 19,15  quan tornà, després d’haver pres  possessió de son regne, manà que  
Ac 7,5  Emperò li prometé que li donaria  possessió d’ella, i a sa descendència  
Ac 7,45  baix la conducta de Josuè a la  possessió dels gentils, als quals Déu  
Ef 1,14  herència fins a la redempció de la  possessió comprada, per a alabança de la  
Mt 19,22  se n’anà trist, puix tenia moltes  possessions. 23 I Jesús digué a sos  
Mc 10,22  contristat, perquè tenia moltes  possessions. 23 I Jesús, mirant al  
Ac 2,45  les coses comunes. 45 Venien ses  possessions i béns i los repartien entre  
Ac 28,7  7 I en aquells llocs tenia unes  possessions lo príncep de l’isla,  
Ac 11,29  los deixebles, cada qual segons sa  possibilitat, resolgueren enviar algun  
Mt 19,26 és impossible, mes per a Déu tot és  possible. 27 Llavors, prenent Pere la  
Mt 24,24 manera que fins los elegits, si fos  possible, cauran en error. 25 Mirau que  
Mt 26,39  orant i dient: –Pare meu, si és  possible, pàssia de mi aquest calze.  
Mc 13,22  i prodigis per a seduir, si fos  possible, als elegits. 23 Estau, doncs,  
Mc 14,35  en terra, i pregava que si era  possible passàs d’ell aquella hora. 36 I  
Lc 12,58  davant del magistrat, fes lo  possible per a deslliurar-te d’ell en  
Lc 18,27 que és impossible per als homes, és  possible per a Déu. 28 I digué Pere: –Ja  
Mc 9,22  pots creure, totes les coses són  possibles per a aquell que creu. 23 I  
Mc 10,27  a Déu. Perquè totes les coses són  possibles per a Déu. 28 I començà Pere a  
Mc 14,36  Pare!, totes les coses vos són  possibles, apartau de mi aquest calze;  
Mc 1,32  i els servia. 32 I a la tarda,  post ja lo sol, li portaven tots los que  
Lc 4,40 llevà luego i los servia. 40 I a la  posta del sol, tots los que tenien malalts 
Mt 26,39  -se’n anat un poc més enllà, se  postrà de rostro en terra orant i dient:  
Mc 5,22  Jairo, i luego que el vegé se  postrà a sos peus, 23 i li pregava molt  
Mc 5,33 que li havia passat, s’acercà i se  postrà davant d’ell, i li digué tota la  
Mc 14,35 havent anat un poc més endavant, se  postrà en terra, i pregava que si era  
Lc 5,12  de lepra. I quan vegé a Jesús, se  postrà de rostro en terra i li suplicà  
Lc 8,28  tan prest com vegé a Jesús, se  postrà davant d’ell i, exclamant en alta  
Mt 2,11  a l’infant ab Maria sa mare, i  postrant-se l’adoraren, i oberts sos  
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Mt 4,9  digué: –Tot això t’ho donaré, si  postrant-te, m’adorasses. 10 Llavors li 
Lc 8,41  que era príncep de la sinagoga, i  postrant-se als peus de Jesús, li  
Jn 9,38 Llavors digué ell: –Crec, Senyor. I  postrant-se, l’adorà. 39 I Jesús digué: 
Ac 10,25  isqué Corneli a rebre-lo i,  postrant-se a sos peus, l’adorà. 26 Mes 
Mc 1,7  davant del qual jo no só digne de  postrar-me per a desfer-li la corretja 
Ap 2,22  s’ha arrepentit. 22 Veus aquí la  postraré en un llit, i els que adultérien  
Ap 5,8  i los vint-i-quatre ancians se  postraren davant de l’Anyell, tenint cada 
Ap 19,4  per los sigles dels sigles. 4 I es  postraren los vint-i-quatre ancians i  
Mt 9,2  que li presentaren un paralític  postrat en lo llit. I veent Jesús la fe d’ 
Lc 4,7  dono a qui vull. 7 Per lo tant, si  postrat m’adorasses, tots seran teus. 8 I 
1Co 14,25  los secrets de son cor; i,  postrat sobre el rostro, adorarà a Déu, i  
1Co 10,5 l’agrado de Déu; per lo qual foren  postrats en lo desert. 6 I estes coses  
Ap 5,14 vint-i-quatre ancians caigueren  postrats sobre sos rostros, i adoraren al  
Mc 3,11  veure-lo los esperits impurs, se  postraven davant d’ell i cridaven dient:  
Ap 4,10 10 los vint-i-quatre ancians se  postraven davant del que estava sentat en  
Ap 19,10  de Déu són verdaderes. 10 I em  postrí a sos peus per adorar-lo. I em  
Ap 22,8  que les haguí vistes i oïdes, me  postrí als peus de l’àngel que me les  
Ac 27,44  I els demés foren trets, uns sobre  posts, altres sobre trossos del barco, i  
Mt 5,14  sou la llum del món. No es  pot ocultar una ciutat situada sobre una  
Mt 6,Tit  la terra sinó en lo cel. Que no es  pot servir a dos amos. I que devem confiar 
Mt 6,24  les mateixes tenebres? 24 »Ningú  pot servir a dos amos. Perquè o tindrà odi 
Mt 6,27  vosaltres, per més que discórria,  pot anyadir a sa estatura un sol colze? 28 
Mt 7,18 mal fa mal fruit. 18 L’arbre bo no  pot donar mal fruit, ni l’arbre mal,  
Mt 10,28 matar l’ànima. Ans bé temeu al que  pot llançar cos i ànima a l’infern. 29  
Mt 26,42 tornà i orà dient: –Pare meu, si no  pot passar aquest calze sens que jo el  
Mt 27,42  deien: 42 –Salvà a altres, i no es  pot salvar a si mateix! Si és lo rei d’  
Mc 2,7  home parla així? Blasfema. Qui  pot perdonar pecats, sinó Déu solament?» 8 
Mc 3,23  los deia ab paràboles : –Com  pot Satanàs llançar a Satanàs? 24 I si un  
Mc 3,24  dividit contra de si mateix, no  pot durar lo tal regne. 25 I si una casa  
Mc 3,25  dividida contra de si mateixa, no  pot permanèixer la tal casa. 26 I si  
Mc 3,27  ans bé està cerca son fi. 27 Ningú  pot entrar en la casa del valent i robar  
Mc 7,18  que entra en l’home no el  pot contaminar? 19 Puix no entra en son  
Mc 9,28  28 I els digué: –Aquesta raça no  pot eixir ab res més que ab l’oració i el 
Mc 15,31  escribes: –A altres salvà, i no es  pot salvar a si mateix! 32 Lo Cristo, lo  
Lc 5,21  és aquest que diu blasfèmies? Qui  pot perdonar pecats sinó tan sols Déu?» 22 
Lc 12,25  vosaltres, per molt que discórria,  pot aumentar un colze a sa estatura? 26  
Lc 13,14 al poble: –Sis dies hi ha en què es  pot treballar; en aqueixos veniu i que us  
Lc 14,26 germanes, i fins sa pròpia vida, no  pot ser mon deixeble. 27 I el qui no porta 
Lc 14,33  no renunciï tot quant posseeix no  pot ser mon deixeble. 34 »Bona és la sal,  
Lc 16,Tit Paràbola del majordom injust. Ningú  pot servir a dos amos. Indissolubilitat  
Lc 16,13  qui us ho donarà? 13 Ningun criat  pot servir a dos amos; perquè o avorrirà a 
Lc 19,42  dia que se t’ha donat, lo que  pot procurar-te la pau! Emperò ara està  
Lc 20,13  faré? Enviaré a mon fill estimat:  pot ser que quan lo vegen li tinguen  
Lc 20,44  -lo, doncs, David, Senyor, com  pot ésser fill seu? 45 Després digué a sos 
Jn 1,46  I Natanael li digué: –¿Per ventura  pot eixir alguna cosa bona de Nazaret?  
Jn 3,2  enviat de Déu, puix que ningú  pot fer los miracles que vós feu si Déu no 
Jn 3,3  sinó aquell que nasca de nou,  pot veure lo Regne de Déu. 4 Nicodemus li  
Jn 3,4  de Déu. 4 Nicodemus li digué: –Com  pot nàixer un home essent vell? ¿Pot  
Jn 3,5  l’aigua i de l’Esperit Sant, no  pot entrar en lo Regne de Déu. 6 Lo qui de 
Jn 3,9  9 Nicodemus li respongué: –Com  pot fer-se això? 10 Jesús respongué i li 
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Jn 3,27 Joan respongué i digué: –L’home no  pot rebre res sinó que li sia donat del  
Jn 5,19  en veritat vos dic que el Fill no  pot fer per si cosa alguna, sinó lo que  
Jn 6,44  murmureu entre vosaltres. 44 Ningú  pot venir a mi si no és que el pòrtia lo  
Jn 6,52  disputaven entre si, dient: –Com  pot aquest donar-nos a menjar sa carn?  
Jn 6,65  –Per això jo us he dit que ningú  pot venir a mi si mon Pare no l’hi  
Jn 7,7  preparat. 7 A vosaltres lo món no  pot avorrir-vos, mes a mi m’avorreix,  
Jn 9,4 dura el dia: ve la nit en què ningú  pot treballar. 5 Mentres estic en lo món,  
Jn 9,16 altres deien: –¿Com un home pecador  pot fer aquestos miracles? I hi havia  
Jn 10,21  del dimoni. ¿Per ventura lo dimoni  pot obrir los ulls dels cegos? 22 I se  
Jn 10,29 superior a totes les coses, i ningú  pot arrancar-ho de la mà de mon Pare. 30 
Jn 10,35  paraula de Déu, i l’Escriptura no  pot faltar, 36 de mi, a qui lo Pare ha  
Jn 14,17 Esperit de veritat, a qui lo món no  pot rebre, perquè no el veu ni el coneix.  
Jn 15,4  A la manera que el sarment no  pot de per si donar fruit si no està unit  
Jn 15,13 jo us he amat a vosaltres. 13 Ningú  pot tenir un amor més gran que aquell que  
Ac 19,36  36 Veent, doncs, que això no es  pot contradir, convé que us sossegueu i  
Ac 25,11  res de quant ells m’acusen, ningú  pot entregar-me a ells: apeŀlo al Cèsar. 
Rm 1,19  19 Per això que lo que es  pot conèixer de Déu és manifest a ells;  
Rm 8,Tit  alegria i esperança, i que res los  pot apartar de l’amor de Jesucrist. 1 No  
Rm 8,7  està subjecta a la llei de Déu, ni  pot ser. 8 De modo que los que viuen  
Rm 8,24  puix allò que un veu, ¿com ho  pot esperar? 25 I si esperam lo que no  
Rm 10,Tit  X Sens la fe en Jesucrist ningú  pot salvar-se; ab ella i no ab les obres 
Rm 14,2  opinions. 2 Perquè l’un creu que  pot menjar de tot, mentres lo qui és flac  
1Co 2,Tit  crucificat, la qual solament  pot entendre-se per medi de l’Esperit  
1Co 2,14  per ell són fatuïtat i no les  pot comprendre, per quant se discerneixen  
1Co 3,11  edifica sobre ell. 11 Perquè ningú  pot posar altre fonament que el que està  
1Co 12,3 de Déu diu anatema a Jesús. I ningú  pot dir que Jesús és lo Senyor, sinó per  
1Co 12,21 molts, lo cos és un. 21 I l’ull no  pot dir a la mà: «Jo no t’he menester»;  
Ga 3,17  -cents i trenta anys després, no  pot anuŀlar-lo per a fer vana la  
Ga 6,7 adoctrina. 7 No us enganyeu: Déu no  pot ser burlat, 8 perquè allò que l’home  
Fl 3,21 gloriós, segons aquell poder ab què  pot subjectar també a si totes les coses.  
1Tm 6,16  al qui ningun home ha vist ni  pot veure, al qui sia honra i poder etern. 
2Tm 2,13  ell no obstant se manté fiel: no  pot negar-se a si mateix.» 14 Amonesta  
Tt 1,2 la vida eterna, la qual Déu, que no  pot enganyar, prometé abans dels temps  
He 5,2  per los pecats. 2 Lo qual se  pot compadèixer dels que ignoren i dels  
He 7,25  sacerdoci immutable. 25 I per això  pot salvar perpètuament als que per ell  
He 10,Tit X Jesucrist és l’única víctima que  pot espiar nostres pecats, i devem unir- 
He 10,1  imatge de les coses, jamai  pot, ab aquells sacrificis que ells  
Jm 1,13 que és tentat de Déu; perquè Déu no  pot ser tentat dels mals i ell no tenta a  
Jm 1,21  estat empeltada en vosaltres i que  pot salvar vostres ànimes. 22 Siau, doncs, 
Jm 2,14 té fe, si no té obres? ¿Per ventura  pot la fe salvar-lo? 15 I si un germà o  
Jm 3,8  domades totes. 8 Però ningun home  pot domar la llengua, que és un mal que no 
Jm 3,12  12 ¿Per ventura, germans meus,  pot la figuera fer raïms, i la parra,  
Jm 3,12  figues? Així la font salada no  pot manar aigua dolça. 13 ¿Qui d’entre  
Jm 4,12  i el jutge de la Llei, que  pot salvar i perdre. 13 Emperò, tu, qui  
1Pe 1,4  una herència incorruptible, que no  pot contaminar-se ni emmustuir-se,  
1Jn 3,9 la llavor de Déu habita en ell i no  pot pecar, perquè és nat de Déu. 10 En  
1Jn 4,20  ama a son germà al qual veu, ¿com  pot amar a Déu, a qui no veu? 21 I aquest  
Ap 3,8  teu una porta oberta que ningú  pot tancar; perquè tens un poc de virtut,  
Jn 3,4  pot nàixer un home essent vell?  ¿Pot tornar al ventre de sa mare i nàixer  
Ac 10,47  de Déu. 47 Llavors Pere respongué:  –Pot ningú negar l’aigua perquè no sien  
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Ap 13,2  vegí era com un lleopardo, i ses  potes, com potes d’un ós, i sa boca, com  
Ap 13,2  com un lleopardo, i ses potes, com  potes d’un ós, i sa boca, com boca d’un  
Mt 9,6  doncs, que el Fill de l’home té  potestat sobre la terra de perdonar pecats 
Mt 9,8  temé, i alabà a Déu que donà tal  potestat als homes. 9 I passant Jesús d’  
Mt 10,Tit  Jesucrist los instrueix i els dóna  potestat. Los anúncia persecució i els  
Mt 18,Tit  Paràbola del bon pastor. Sobre la  potestat de perdonar pecats. Compassió  
Mt 21,23  coses? I qui t’ha donat tal  potestat? 24 Responent Jesús, los digué:  
Mt 21,24  dieu, vos diré igualment ab quina  potestat faig jo aquestes coses: 25 Lo  
Mt 21,27  –Ni jo us diré, doncs, ab quina  potestat faig jo aquestes coses. 28  
Mt 28,18  parlà dient: –Se m’ha donat tota  potestat en lo cel i en la terra. 19 Anau, 
Mc 1,22  perquè els instruïa com un que té  potestat, i no com los escribes. 23 I hi  
Mc 2,Tit Jesús a un paralític en prova de sa  potestat de perdonar pecats. Crida a l’  
Mc 2,10  sapiau que el Fill de l’home té  potestat en la terra de perdonar pecats  
Mc 6,7  -los de dos en dos; i els donava  potestat sobre los esperits impurs. 8 I  
Lc 5,24  doncs, que el Fill de l’home té  potestat sobre la terra de perdonar pecats 
Lc 10,19  un llamp. 19 Mirau, jo us he donat  potestat per a trepitjar les serpents i  
Lc 19,17  en lo poc has estat fiel, tindràs  potestat sobre deu ciutats. 18 »I vingué  
Lc 20,20  i entregar-lo a la jurisdicció i  potestat del president. 21 Aquestos,  
Jn 10,18  jo la dono de ma voluntat, i tinc  potestat de donar-la i tinc potestat de  
Jn 10,18  tinc potestat de donar-la i tinc  potestat de recobrar-la. Aquest és lo  
Ac 8,19 19 dient: –Donau-me també aquesta  potestat, per a què tot aquell a qui jo  
Rm 9,21 «Per què em feres així?» 21 O no té  potestat l’oller de fer d’una mateixa  
Rm 13,1  superiors. Perquè no hi ha  potestat sinó de Déu, i Déu ha ordenat les 
Rm 13,2  lo tant, aquell que resisteix a la  potestat, resisteix al precepte de Déu, i  
Rm 13,3  ¿Vols tu no tenir temor de la  potestat? Fes bé i tindràs alabança d’  
1Co 5,4  vosaltres i mon esperit, ab la  potestat de nostre Senyor Jesucrist, 5 que 
1Co 9,4  examinen: 4 ¿Per ventura no tenim  potestat de menjar i beure? 5 ¿No tenim,  
1Co 9,6 6 ¿O jo solament i Bernabé no tenim  potestat de fer això? 7 ¿Qui va jamai a la 
1Co 9,12  Emperò no havem fet ús d’aquesta  potestat, ans bé ho sofrim tot per a no  
1Co 9,18  causar gasto per no abusar de ma  potestat en l’evangeli. 19 Per lo qual,  
1Co 11,10  sobre son cap lo senyal de la  potestat per causa dels àngels. 11 Emperò  
Ef 1,21  21 sobre tot principat, i  potestat, i virtut, i dominació, i sobre  
Ef 2,2 aquest món, segons lo príncep de la  potestat d’aquest aire, que és l’esperit 
Col 2,10  qual és lo cap de tot principat i  potestat; 11 en qui estau també  
2Te 3,9  9 I no perquè no tinguéssem  potestat, sinó per a oferir-vos en  
2Pe 2,10  en desigs impurs i desprècien la  potestat, són atrevits, presumptuosos i no 
Ap 2,26  mes obres fins al fi, jo li donaré  potestat sobre les nacions, 27 i les  
Ap 13,2  donà son poder, i son siti, i gran  potestat. 3 I vegí un de sos caps com  
Mt 24,29 les estrelles cauran del cel, i les  potestats del cel seran commogudes. 30 »I  
Mc 13,25 cauran les estrelles del cel, i les  potestats que estan en lo cel seran  
Lc 12,11 sinagogues i als magistrats i a les  potestats, no passeu cuidado de lo que  
Rm 8,38  vida, ni àngels, ni principats, ni  potestats, ni coses presents, ni coses  
Rm 13,Tit  la submissió als superiors i a les  potestats civils. L’amor del proïsme és  
Rm 13,1  1 Subjéctia’s tota persona a les  potestats superiors. Perquè no hi ha  
Ef 3,10  per la Iglésia als principats i  potestats en los llocs celestials, 11  
Ef 6,12  sang, sinó contra los principats i  potestats, contra els governadors de les  
Col 1,16  o dominacions, o principats, o  potestats; totes foren criades per ell  
Col 2,15  15 I despullant los principats i  potestats, los exposà atrevidament al  
Tt 3,1  submissos als prínceps i a les  potestats, que els obeesquen, que estiguen 
1Pe 3,22 essent-li somesos los àngels, les  potestats, i les virtuts. 4,Tit Capítol IV 
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Mt 5,36  36 Ni júries per ton cap, puix no  pots fer que un cabell sia blanc o negre.  
Mc 9,22 nosaltres. 22 I Jesús li digué: –Si  pots creure, totes les coses són possibles 
Lc 6,42  biga que tens en ton ull? 42 O com  pots dir a ton germà: “Deixa’m-te  
Jn 13,36  –Allà a on jo vaig, tu no  pots seguir-me ara, mes me seguiràs  
Ac 8,37 digué: –Si creus de tot ton cor, bé  pots. I ell respongué i digué: –Crec que  
1Co 7,21  servo? No et dónia cuidado; i si  pots ésser llibre, aprofita-te’n més  
Ap 2,2  treball, i ta paciència, i que no  pots sofrir als mals; i que provares a  
Lc 14,5  son bou o son ase caigut en un  pou no el tragui immediatament encara que  
Jn 4,11  no teniu ab què traure-la, i lo  pou és fondo. A on, doncs, teniu l’aigua  
Jn 4,12  pare Jacob, que nos donà aquest  pou i ne begué ell mateix, i sos fills, i  
Ap 9,1  i a ell li fou donada la clau del  pou de l’abisme. 2 I obrí lo pou de l’  
Ap 9,2  del pou de l’abisme. 2 I obrí lo  pou de l’abisme i pujà fum del pou, com  
Ap 9,2  lo pou de l’abisme i pujà fum del  pou, com un fum d’un gran forn, i s’  
Ap 9,2  lo sol i l’aire ab lo fum del  pou. 3 I del fum del pou isqueren  
Ap 9,3  ab lo fum del pou. 3 I del fum del  pou isqueren llagostes a la terra, a les  
Jm 1,23 algú és oïdor de la paraula i no la  practica, ell és com un home que contempla 
1Jn 3,10 fills del diable. Tot aquell que no  practica la justícia no és de Déu, ni el  
Fl 4,Tit  exhortació de l’Apòstol a la  pràctica de totes les virtuts i son  
1Pe 4,Tit  a fugir dels vicis antics i a la  pràctica de les virtuts per atraure a la  
Jm 1,25  ella, no sent oïdor olvidadís sinó  practicador d’obra, aqueix serà  
Jm 1,22  vostres ànimes. 22 Siau, doncs,  practicadors de la paraula i no oïdors tan 
1Pe 4,9  cobrirà multitud de pecats. 9  Practicant l’hospitalitat uns ab altres  
Mt 25,Tit les quals Jesús mana estar alerta i  practicar bones obres per a què no siam  
Lc 2,27  los pares a l’infant Jesús per a  practicar per ell lo que la Llei manava,  
Ac 16,21  que no ens és lícit rebre ni  practicar essent romans. 22 I el poble se  
1Tm 5,10  a l’alivi dels atribolats, si ha  practicat tota bona obra. 11 Viudes més  
Lc 8,21  que ouen la paraula de Déu i la  practiquen. 22 I succeí que un dia entrà  
Rm 1,32 són dignes de mort, no solament les  practiquen, sinó que es complauen en  
Rm 1,32 que es complauen en aquells que les  practiquen. 2,Tit Capítol II Se demostra  
Jn 13,17  coses, sereu benaventurats si les  practiqueu. 18 »No ho dic de tots  
Lc 3,14  i contentau’s ab lo vostre  pre. 15 I com lo poble estava en  
2Co 2,8  de tristesa. 8 Per lo que vos  prec que confirmeu vostra caritat envers  
2Tm 4,16 ajudà, ans bé tots me desempararen.  Prec a Déu que no els sia imputat. 17  
Lc 22,26  fàcia’s com lo menor; i el qui  preceeix, com lo qui serveix. 27 Perquè,  
Lc 1,17  Déu d’ells. 17 Perquè ell lo  preceirà ab l’esperit i virtut d’Elies,  
Mc 13,Tit  de Jesús, ab los senyals que  preceiran. 1 I a l’eixir del temple li  
Lc 21,Tit de la ruïna del temple. Senyals que  preceiran a la destrucció de Jerusalem i  
2Te 2,Tit  Capítol II Descriu les senyals que  preceiran a la vinguda de Cristo i a la de 
Jn 15,12  i vostre goig sia complert. 12 Mon  precepte és que us ameu los uns als altres 
Rm 13,2  a la potestat, resisteix al  precepte de Déu, i els que resisteixen  
1Co 7,25  25 En quant a les verges, no tinc  precepte del Senyor; emperò dono consell,  
Tt 1,3  que em fou confiada segons lo  precepte de Déu Salvador nostre: 4 a Tito, 
Mt 15,Tit les tradicions humanes oposades als  preceptes de Déu. Cura a la filla de la  
Jn 15,10  així com jo he guardat també los  preceptes de mon Pare i permanesc en son  
Ac 15,41  manant que s’observassen los  preceptes dels apòstols i dels ancians.  
Rm 2,26  l’incircumcís guarda los  preceptes de la Llei, ¿no és cert que sa  
1Co 7,19  incircumcisió, sinó lo guardar los  preceptes de Déu. 20 Permanesca cada u en  
Ef 2,15 carn l’enemistat fins la Llei dels  preceptes continguda en los decrets, per a 
Col 2,22 sa destrucció en l’ús), segons los  preceptes i doctrines dels homes? 23 I  
1Te 4,2  més i més. 2 Perquè ja sabeu quins  preceptes vos he donat per lo Senyor  
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He 9,19  Moisès, havent llegit tots los  preceptes a tot lo poble, conforme a la  
Ga 3,24  revelada. 24 I així la Llei fou lo  preceptor que ens conduí a Cristo, per a  
Ga 3,25  vingué la fe, ja no estam baix lo  preceptor. 26 Perquè tots sou fills de Déu 
Rm 1,Tit  la raó s’abusa en termes, que los  preciats de savis vénen a ser los més  
Rm 2,17  Jesucrist. 17 Doncs, si tu que et  prècies del sobrenom de jueu, i reposes en 
Mt 26,7  un vas d’alabastre ab ungüent  preciós, i lo derramà sobre son cap, quan  
Mc 14,3 un vas d’alabastre d’ungüent molt  preciós de l’espiga del nardo, i rompent  
Jn 12,Tit germana de Làssaro, derrama ungüent  preciós sobre los peus de Jesús. Los jueus 
Jn 12,3  pres Maria una lliura d’ungüent  preciós de nardo verdader, lo derramà  
Jm 5,7  Mirau com lo pagès espera lo fruit  preciós de la terra, i l’aguarda ab molta 
Mt 13,Tit  del tresor escondit, de la perla  preciosa, del filat ple de peixos. Profeta 
Jm 2,2  portant anell d’or, ab vestidura  preciosa, i entràs també un pobre ab un  
1Pe 1,7 què la prova de vostra fe, sent més  preciosa que l’or pereixedor (lo qual és  
1Pe 1,19  coses corruptibles, 19 sinó ab la  preciosa sang de Cristo, com d’un anyell  
1Pe 2,6  principal cantonera, escollida,  preciosa; i el qui crega en ella no serà  
Ap 21,11  i sa llum era semblant a una pedra  preciosa de jaspe, a manera de cristall.  
Ap 21,19  estaven adornats de tota pedra  preciosa. Lo primer fonament era jaspe; lo 
Lc 7,25  que els que vesteixen robes  precioses i viuen en deleites, en palacis  
1Co 3,12  fonament edifica or, plata, pedres  precioses, fusta, herba, palla, 13 serà  
2Pe 1,4 qual nos han estat donades moltes i  precioses promeses, per a què per elles  
Ap 17,4  i adornada d’or, i de pedres  precioses, i de perles, i tenia un vas d’ 
Ap 18,12  d’or, i de plata, i de pedres  precioses, i de perles, i de tela fina, i  
Ap 18,16  i adornada d’or, i de pedres  precioses, i perles; 17 que en una hora  
Ap 18,12  i tota sort de vasos de fusta  preciosíssima, i de coure, i de ferro, i  
Mc 5,13 ramat, en número com de dos mil, se  precipità ab gran ímpetu en lo mar, i s’  
2Pe 2,4  àngels que pecaren, sinó que els  precipità al profundo de l’infern i els  
Mt 8,32  furiosament i per un barranc se  precipitaren en lo mar; i moriren ofegats  
Mt 18,7  per causa dels escàndols! Puix és  precís que vinguen escàndols; emperò ai de 
Mt 26,35  Pere li digué: –Encara que em sia  precís morir ab vós, jo no us negaré. I  
Mc 13,7  de guerres, no temau, puix és  precís que això sia; emperò no serà encara 
Lc 9,22  a ningú 22 dient-los: –És  precís que el Fill de l’home patesca  
Lc 13,33 al tercer dia seré finat. 33 Mes és  precís que jo camínia avui i demà, i lo  
Jn 3,7  doncs, de que t’haja dit: “És  precís nàixer de nou.” 8 L’esperit alena  
Ac 1,16  digué: 16 –Barons germans, era  precís que es complís l’Escriptura que  
Ac 5,29  Pere i els apòstols, digueren: –És  precís obeir a Déu primer que als homes.  
Ac 14,21  a perseverar en la fe i que ens és  precís passar per moltes tribulacions per  
Ac 15,5  que havien cregut dient que era  precís que ells fossen circumcidats i que  
Ac 17,3  i mostrant que havia estat  precís que patís Cristo i ressuscitàs d’  
Ac 21,35  35 I quan arribà a les grades fou  precís que els soldats lo portassen en  
Ac 27,26 així com se m’ha dit. 26 Emperò és  precís que toquem a una altra isla. 27 I  
1Co 11,19  i en part ho crec. 19 Puix és  precís que hi haja heretgies també, per a  
1Co 15,53  serem mudats. 53 Perquè és  precís que açò corruptible se vestesca d’ 
2Co 11,30  i no m’abraso jo? 30 Si és  precís gloriar-se d’alguna cosa, me  
He 9,26  26 D’altra manera li hauria estat  precís patir moltes vegades des de la  
He 11,6  Perquè lo qui s’acerca a Déu, és  precís que crega que hi ha Déu i que és  
Jud 3  vostra comú salvació, m’ha estat  precís ara fer-ho per a exhortar-vos a 
Ap 11,5  si algú volgués fer-los dany, és  precís que ell mòria també. 6 Aquestos  
Ap 13,10  lo qui màtia a espasa, és  precís que mòria a espasa.» Aquí està la  
Ac 28,19  contradint-ho los jueus, me vegí  precisat a apeŀlar al Cèsar, no ab lo fi  
Rm 8,29  sants. 29 Puix aquells a qui ell  preconegué, a eixos mateixos predestinà  
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Rm 11,2 ha llançat de si a son poble, a qui  preconegué. ¿I no sabeu lo que diu d’  
2Co 8,4  voluntat, 4 demanant ab molts  precs que rebéssem la gràcia i la  
Mt 3,Tit  3,Tit Capítol III Joan Baptista,  precursor de Jesucrist, predica en lo  
He 6,20  20 a on ha entrat per nosaltres lo  precursor Jesús, constituït pontífice per  
Lc 1,Tit  lo naixement de sant Joan lo  Precursor i de Jesús lo Fill de Déu.  
Rm 8,29  ell preconegué, a eixos mateixos  predestinà per a què fossen fets conformes 
Rm 8,30  entre molts germans. 30 I als que  predestinà, a eixos cridà també; i als que 
1Co 2,7  la que està encoberta, la que Déu  predestinà antes dels sigles per a glòria  
Ac 22,14  »–Lo Déu de nostres pares t’ha  predestinat per a què coneguesses sa  
Ef 1,5  d’ell en caritat, 5 havent-nos  predestinat a l’adopció de fills per  
1Pe 1,20 un anyell immaculat i sens taca, 20  predestinat ja en veritat abans de la  
Ac 13,48  cregueren tots quants havien estat  predestinats per a la vida eterna. 49 I la 
Ef 1,11  també cridats per sort, essent  predestinats, segons lo designi d’aquell  
Mt 3,Tit  Baptista, precursor de Jesucrist,  predica en lo desert. Reprèn als fariseus  
Lc 6,Tit  los dotze apòstols. Cura malalts i  predica aquell admirable sermó en què  
Ac 8,Tit  Saulo persegueix la Iglésia. Felip  predica en Samària, a on són enviats Pere  
Ac 13,Tit  procònsol Sèrgio Paulo. Sant Pau  predica en Antioquia de Pisídia:  
Ac 19,13  –Jo us conjuro per Jesús que Pau  predica. 14 I els que feien això eren set  
Ac 20,Tit  d’haver recorregut la Macedònia,  predica en Tròada a on ressuscita a Eutic. 
Ac 28,Tit  Continua son viatge a Roma, a on  predica a Jesucrist entre els principals  
1Co 15,12  vosaltres haveu cregut. 12 I si es  predica que Cristo ressuscità d’entre els 
2Co 11,4  Cristo. 4 Perquè si aquell que ve  predica altre Cristo que nosaltres no  
Ga 1,9  ho tornam a dir també: Si algú vos  predica un altre evangeli diferent del que 
Ga 1,23  que abans nos perseguia, ara  predica la fe que en altre temps  
Ga 2,Tit  en mi. 2,Tit Capítol II Sant Pau  predica ab valentia contra los falsos  
Mt 13,Tit  i mare. 13,Tit Capítol XIII  Predica Jesús ab paràboles i les desxifra  
Lc 4,Tit tentació de Jesucrist en lo desert.  Predica en Nazaret. Va a Cafarnaüm, a on  
Lc 5,Tit  de la Galilea. 5,Tit Capítol V  Predica Jesús des de la barca de sant  
Ac 9,Tit  Capítol IX Conversió de Saulo.  Predica després en Damasco. Va a Jerusalem 
Ac 17,Tit  És perseguit dels jueus.  Predica en Berea, i és conduït a Atenes, i 
Tt 2,15  zelós de les bones obres. 15  Predica aquestes coses, exhorta i reprèn  
Ac 10,37  Galilea, després del baptisme que  predicà Joan; 38 a Jesús de Nazaret, com  
Ef 2,17  en si mateix. 17 I vingué i  predicà pau a vosaltres que estàveu lluny, 
1Te 2,Tit  desinterès i zel ab què els  predicà l’evangeli i també l’amor  
Mt 4,Tit  de Jesucrist. Dóna principi a sa  predicació. Vocació de Pere, d’Andreu, de 
Mt 12,41  perquè s’arrepentiren per la  predicació de Jonàs, i veus aquí que el  
Lc 11,32  perquè s’arrepentiren a la  predicació de Jonàs, i veus-ne aquí un  
Rm 16,25  -vos segons mon evangeli i la  predicació de Jesucrist, segons la  
1Co 1,21  fer salvos per la fatuïtat de la  predicació als que creien. 22 Així és que  
1Co 2,Tit  II Demostra l’Apòstol que la  predicació en Corinti no havia estat ab  
1Co 2,4  i tremolant. 4 I mon parlar i ma  predicació no fou ab paraules persuasives  
1Co 15,14  ressuscità, és vana, doncs, nostra  predicació, i també és vana vostra fe. 15  
2Co 10,Tit  calúmnies impedien lo fruit de sa  predicació. 1 Mes jo mateix, Pau, vos  
Ga 3,2  per les obres de la Llei o per la  predicació de la fe? 3 ¿Tan necis sou que, 
Ga 3,5  per les obres de la Llei o per la  predicació de la fe? 6 Així com està  
2Tm 4,17 em confortà per a què jo complís la  predicació i l’oïssen tots los gentils, i 
Tt 1,3  en sos temps sa paraula per la  predicació, que em fou confiada segons lo  
Mc 1,Tit  segons sant Marc 1,Tit Capítol I  Predicació i baptisme de Joan. Jesús,  
Lc 3,Tit Déu i dels homes. 3,Tit Capítol III  Predicació i baptisme de sant Joan. Bateja 
Rm 10,Tit  la justificació. Per això és  predicada en tot lo món. Los gentils l’  
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He 4,6  i que aquells a qui primer fou  predicada no entraren per causa de sa  
1Pe 1,25  és la paraula que us ha estat  predicada per l’evangeli. 2,Tit Capítol  
Ac 13,42  lo dissabte següent que els fossen  predicades aquestes paraules. 43 I  
Ac 17,18  I altres deien: –Sembla que és  predicador de déus nous. Puix los  
Rm 10,14  qui no oigueren? I com oiran sens  predicador? 15 I com predicaran si no són  
1Tm 2,7  Per lo qual jo he estat constituït  predicador i apòstol (veritat dic, no  
2Tm 1,11  11 en lo qual jo só constituït  predicador, i apòstol, i doctor dels  
1Co 3,Tit  Reprèn als que s’apassionen als  predicadors de l’evangeli sens mirar al  
Ac 14,14  homes semblants a vosaltres, i vos  predicam perquè d’aquestes coses vanes  
Rm 10,8  ço és, la paraula de la fe que  predicam. 9 Perquè si tu confessasses ab  
1Co 1,23  sabiduria. 23 Emperò nosaltres  predicam a Cristo crucificat, que és  
1Co 15,11  lo tant, sia jo, sien ells, així  predicam, i així vosaltres haveu cregut.  
2Co 4,5 és la imatge de Déu. 5 Perquè no us  predicam a nosaltres mateixos, sinó a  
Mt 3,1  dies vingué Joan lo Baptista  predicant en lo desert de la Judea 2 i  
Mt 4,23  en les sinagogues d’ells, i  predicant l’evangeli del Regne, i curant  
Mt 9,35  ensenyant en ses sinagogues, i  predicant l’evangeli del Regne, i curant  
Mc 1,4 Estava Joan en lo desert batejant i  predicant lo baptisme d’arrepentiment per 
Mc 1,14  fou pres, vingué Jesús a Galilea  predicant l’evangeli del Regne de Déu 15  
Mc 6,6 de la incredulitat d’ells. I anava  predicant per tots los poblets de l’  
Lc 3,3  per tota la comarca del Jordà,  predicant baptisme de penitència per a  
Lc 4,44  això he estat enviat. 44 I anava  predicant en les sinagogues de la Galilea. 
Lc 8,1  caminava per les ciutats i llocs  predicant i anunciant lo Regne de Déu. I  
Lc 9,6  I havent eixit, anaven pels pobles  predicant l’evangeli i curant per tot  
Ac 11,19 a Fenícia, i Xipre, i Antioquia, no  predicant la paraula a ningú sinó als  
Ac 15,35  estaven en Antioquia, ensenyant i  predicant la paraula del Senyor ab molts  
Ac 20,21 -vos en públic i en les cases, 21  predicant als jueus i als gentils l’  
Ac 20,25  tots vosaltres, entre qui he anat  predicant lo Regne de Déu, no veureu més  
Ac 28,31  tots los que el venien a veure, 31  predicant lo Regne de Déu i ensenyant les  
Mt 4,17 Des d’aquella hora començà Jesús a  predicar i a dir: –Arrepentiu’s, perquè  
Mt 11,1  passà d’allí a ensenyar i  predicar en les ciutats d’ells. 2 I  
Mc 1,Tit  i tentat en lo desert, comença a  predicar l’evangeli en Galilea. Vocació  
Mc 1,38  als poblets i ciutats veïnes per a  predicar també allí, puix per açò he  
Mc 3,14  ab ell i per a enviar-los a  predicar. 15 I els donà poder per a curar  
Mc 16,Tit  i envia a estos a batejar i a  predicar l’evangeli. Sa ascensió al cel.  
Lc 4,18  que m’ha ungit, i m’ha enviat a  predicar l’evangeli als pobres, a curar  
Lc 4,43  jo també a les altres ciutats a  predicar lo Regne de Déu, puix per això he 
Lc 9,2  les dolències. 2 I els envià a  predicar lo Regne de Déu i a curar los  
Jn 7,35 les nacions espargides per lo món a  predicar als gentils? 36 Què paraules són  
Ac 5,42  cases, no cessaven d’ensenyar i  predicar a Jesucrist. 6,Tit Capítol VI  
Ac 13,Tit  són enviats per l’Esperit Sant a  predicar als gentils. Conversió del  
Ac 14,8 peus, estava sentat. 8 Aquest oigué  predicar a Pau, lo qual, fixant en ell los 
1Co 1,17  no m’envià a batejar, sinó a  predicar l’evangeli; no ab sabiduria de  
1Co 9,18  és, doncs, mon gallardó? Que al  predicar l’evangeli, dispènsia jo l’  
2Co 2,12  12 I quan vinguí a Troas a  predicar l’evangeli de Cristo i em fou  
Ef 3,Tit destinat especialment per Déu per a  predicar-los l’evangeli. 1 Per esta  
Ef 3,8  ha estat donada aquesta gràcia de  predicar als gentils les riqueses  
1Te 2,2 tinguérem valor en nostre Déu per a  predicar-vos l’evangeli de Déu ab gran  
1Tm 5,17  especialment los que treballen en  predicar i ensenyar. 18 Perquè diu l’  
2Tm 1,Tit 1,Tit Capítol I Exhorta a Timoteu a  predicar ab valentia l’evangeli per a  
1Pe 3,19  Esperit. 19 En lo qual anà també a  predicar als esperits que estaven en  
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Ap 2,20  una dona que es diu profeta,  predicar i enganyar a mos servos, cometre  
Ap 14,6  que tenia l’evangeli etern per a  predicar-lo als habitants de la terra, i 
Rm 10,15 com oiran sens predicador? 15 I com  predicaran si no són enviats? Segons està  
1Te 2,9  gravosos a ningú de vosaltres, vos  predicàrem l’evangeli de Déu. 10  
Mc 16,20  dreta de Déu. 20 I ells eixiren i  predicaren en totes parts, cooperant lo  
Ac 14,1  en la sinagoga dels jueus, i allí  predicaren, de manera que cregué una gran  
Lc 24,47  tercer dia. 47 I que en son nom se  predicàs la penitència i la remissió dels  
Ac 20,9  en una profunda son. I com Pau  predicàs per llarg temps, vençut de la  
Ga 1,16  -me son Fill, a fi de que jo el  predicàs entre els gentils, des d’aquell  
Ac 10,42  entre els morts. 42 I ens manà que  predicàssem al poble i que donàssem  
Ac 16,10  Déu nos havia cridat per a què els  predicàssem l’evangeli. 11 Per lo que,  
Ac 4,2  de que ensenyassen al poble i que  predicassen en Jesús la resurrecció dels  
Ac 16,6  l’Esperit Sant los prohibí que  predicassen la paraula de Déu en l’Àsia.  
Mt 24,14 14 I aqueix evangeli del Regne serà  predicat per tot lo món en testimoni a  
Mc 13,10  10 I primer és necessari que sia  predicat l’evangeli a totes les nacions.  
Jn 12,48 qui el judica: la paraula que jo he  predicat, aqueixa serà la que el judicarà  
Jn 15,22 jo no hagués vingut i no els hagués  predicat, no tindrien pecat; emperò ara no 
Ac 3,20 i enviï aquell Jesucrist que us fou  predicat. 21 Al qual certament és menester 
Ac 9,27  havia parlat, i com després havia  predicat llibrement en Damasco en nom de  
Ac 13,24  Jesús a Israel. 24 Havent Joan  predicat abans de sa vinguda lo baptisme  
Ac 14,20  ab Bernabé a Derbes. 20 I havent  predicat l’evangeli a aquella ciutat i  
Ac 15,36  per totes les ciutats a on havem  predicat la paraula del Senyor, a fi de  
Ac 17,13  Tessalònica saberen que Pau havia  predicat també en Berea la paraula de Déu, 
1Co 9,26  perquè no em succeesca que, havent  predicat als altres, no em faça jo mateix  
1Co 15,1  germans, l’evangeli que us he  predicat, lo que rebéreu vosaltres i en lo 
2Co 1,19  de Déu, Jesucrist, que ha estat  predicat entre vosaltres per nosaltres, ço 
2Co 11,4 altre Cristo que nosaltres no havem  predicat, o si rebeu altre Esperit que  
Ga 1,8  del que nosaltres vos havem  predicat, sia anatema. 9 Així com abans  
Ga 1,11  que l’evangeli que jo us he  predicat no és segons l’home; 12 perquè  
Fl 1,18 tal que Cristo sia de totes maneres  predicat, sia en pretext o en veritat: i  
Col 1,23 l’evangeli que haveu oït i que fou  predicat a tota criatura baix lo cel, del  
1Tm 3,16  en l’Esperit, vist dels àngels,  predicat als gentils, cregut en lo món, i  
1Pe 1,12  anunciades per aquells que us han  predicat l’evangeli, havent estat enviat  
1Pe 4,6  i a morts. 6 Perquè per això fou  predicat l’evangeli també als morts, per  
Ap 14,Tit  seguit dels justos. L’evangeli és  predicat en tota la terra. S’anúncia lo  
Mt 10,7  de la casa d’Israel. 7 Anau i  predicau dient: «Que s’ha acercat lo  
Mt 10,27  la llum, i lo que oïu a l’orella,  predicau-ho en los terrats. 28 I no  
Mc 16,15 I els digué: –Anau per tot lo món i  predicau l’evangeli a totes les  
Ac 5,20  i, presentant-vos al temple,  predicau al poble totes les paraules d’  
Mc 1,6  llagostes i mel silvestre. I  predicava dient: 7 –Detràs de mi ve un que 
Mc 1,39  allí, puix per açò he vingut. 39 I  predicava en les sinagogues d’ells i per  
Mc 2,2  no hi cabia, ni en la porta; i els  predicava la paraula. 3 I vingueren a ell  
Ac 8,5  a una ciutat de Samària, los  predicava a Cristo. 6 I la gent escoltava  
Ac 8,12 Mes, havent cregut a Felip, que els  predicava del Regne de Déu, se batejaven  
Ac 8,40  se trobà en Assoto. I passant,  predicava l’evangeli a totes les ciutats, 
Ac 9,20 estaven en Damasco. 20 I en seguida  predicava en les sinagogues a Jesús, que  
Ac 28,23 número a son allotjament, als quals  predicava, donant testimoni del Regne de  
Mc 6,12  que aquella ciutat. 12 I eixint,  predicaven a tots que s’arrepentissen. 13 
Ac 8,25  se’n tornaren a Jerusalem i  predicaven l’evangeli en molts llocs dels 
Ac 13,5  5 I quan arribaren a Salamina,  predicaven la paraula de Déu en les  
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Ac 14,6  i a tota aquella comarca, i allí  predicaven l’evangeli. 7 I en Listra hi  
Lc 21,Tit  Capítol XXI Almoina de la viuda.  Predicció de la ruïna del temple. Senyals  
1Co 9,16  glòria. 16 Perquè encara que  predico l’evangeli, no tinc de què  
Ga 2,2  els vaig comunicar l’evangeli que  predico entre els gentils, i privadament a 
Ga 5,11  condemnació. 11 I jo, germans, si  predico la circumcisió, ¿per què sofresc  
Ac 1,16  que es complís l’Escriptura que  predigué l’Esperit Sant per boca de David 
1Te 3,4  encara érem ab vosaltres, ja us  prediguérem que havíem de passar  
Ac 11,Tit  Los deixebles, dispersats,  prediquen als jueus, i després als  
Ac 11,Tit  als gentils. Bernabé i Saulo  prediquen en Antioquia. Los deixebles són  
Rm 10,15  són los peus d’aquells que  prediquen l’evangeli de pau, d’aquells  
Fl 1,15  temor. 15 És veritat que alguns  prediquen a Cristo per enveja, i com per  
Fl 1,17  de l’evangeli; 17 mes altres  prediquen a Cristo per contenció, no  
Rm 2,21 t’instrueixes a tu mateix? ¿Tu que  prediques que no s’ha de robar, robes? 22 
Ac 26,20  a la visió celestial, 20 sinó que  prediquí primerament als de Damasco i  
1Co 15,2  també, si el reteniu com vos lo  prediquí, si és que no haveu cregut en va. 
2Co 11,7  fósseu exaltats; perquè vos  prediquí de valde l’evangeli de Déu? 8 Jo 
Ga 4,13 al principi ab flaquesa de carn vos  prediquí l’evangeli. 14 I ma tentació que 
Mt 26,13  dic que en qualsevulla part que es  predíquia aqueix evangeli per tot lo món,  
Mc 14,9 veritat vos dic que, a onsevulla se  predíquia aquest evangeli per tot lo món,  
Ac 15,21  antic, té en cada ciutat qui el  predíquia en les sinagogues, a on és  
2Tm 4,Tit  4,Tit Capítol IV L’exhorta a que  predíquia sens intermissió per a  
Ac 4,Tit fe de Jesucrist. Se’ls mana que no  predíquien. S’aumenten los fiels i viuen  
2Tm 4,2 en sa vinguda i en son Regne, 2 que  predíquies la paraula, que ínsties a temps 
Mt 24,25  en error. 25 Mirau que vos ho he  predit. 26 Per lo tant, si us diguessen:  
Lc 9,Tit  Jesús. Cura d’un llunàtic. Passió  predita. Disputa dels apòstols sobre la  
Lc 13,Tit  Los pocs que se salven. Passió  predita. Jerusalem, homicida dels  
Lc 22,37  malvats.” Puix les coses que foren  predites de mi tenen compliment. 38 Mes  
Mt 20,Tit  la vinya a diferents hores. Jesús  prediu sa mort i resurrecció. Respon a la  
Lc 22,Tit  Disputa sobre la primícia. Jesús  prediu la negació de sant Pere. Sa agonia  
Jn 21,Tit encomana apasturar ses ovelles i li  prediu son martiri. 1 Després, Jesús s’  
Ac 21,Tit  a Jerusalem. Lo profeta Àgabo li  prediu los treballs que li han de succeir. 
Jn 13,Tit  renta los peus a sos deixebles.  Prediu la traïció de Judes. Recomana la  
He 9,Tit la sang i sacrifici de l’Unigènit.  Preeminències del sacerdoci de Jesucrist  
Rm 3,Tit  l’Apòstol en què consisteix la  preferència dels jueus sobre els gentils.  
1Co 14,19  vosaltres. 19 Emperò en la Iglésia  preferesc dir cinc paraules ab  
Mc 12,Tit escribes. Oferta tènue de la viuda,  preferible a tots los grans oferiments  
He 11,25  fill de la filla de Faraó, 25  preferint ans bé ser afligit ab lo poble  
Jn 1,15  ha de venir després de mi ha estat  preferit a mi, per quant ell era abans que 
Jn 1,27  després de mi, lo qual ha estat  preferit a mi i a qui jo no só digne de  
Jn 1,30  de mi ve un baró que m’ha estat  preferit, perquè ell era abans que jo.” 31 
Mt 6,6  ton aposento, i tancada la porta,  prega en ocult, i ton Pare, que veu en l’ 
Ac 8,22  doncs, d’aquesta maldat teva, i  prega a Déu per si acàs te serà perdonat  
Col 1,Tit  sant Pau la fe dels colossians i  prega per a ells. Jesucrist és la imatge  
2Tm 4,2  a temps i fora de temps; reprèn,  prega, amonesta ab tota paciència i  
He 7,Tit  Jesucrist és pontífice soberà i  prega a son etern Pare, no per a si, sinó  
Ac 9,40 eixir a tothom defora, s’agenollà,  pregà i, girant-se envers lo cos, digué: 
Jm 5,18  anys i sis mesos no plogué. 18 I  pregà novament, i el cel donà pluja i la  
2Co 13,7 que nosaltres no som reprovats. 7 I  pregam a Déu que no façau mal algun, no  
2Co 13,9  flacs i vosaltres forts, i encara  pregam per vostra perfecció. 10 Per lo  
1Te 4,1 morts. 1 Per lo demés, germans, vos  pregam i us exhortam en lo Senyor Jesús  
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1Te 5,12  així com ja ho feu. 12 I vos  pregam, germans, que siau reconeguts als  
1Te 5,14  obra, i teniu pau ab ells. 14 Vos  pregam també, germans, que reprengau als  
2Te 1,11  en aquell dia. 11 Per lo que  pregam també sens cessar per vosaltres,  
Mt 8,5  s’acercà a ell un centurió  pregant-li 6 i dient-li: –Senyor, mon  
Mc 1,40  40 I vingué a ell un leprós;  pregant-li i agenollant-se, li digué:  
Lc 1,10 I tota la multitud del poble estava  pregant defora a l’hora de l’encens. 11  
Ac 10,2  moltes caritats al poble, i estava  pregant a Déu contínuament. 3 Aquest vegé  
Ef 6,18  lo mateix ab tota perseverància, i  pregant per tots los sants. 19 I per mi, a 
Fl 1,4  que em recordo de vosaltres, 4  pregant sempre ab goig per tots vosaltres  
Col 1,3 al Pare de nostre Senyor Jesucrist,  pregant sempre per a vosaltres, 4 des de  
1Te 3,10 vosaltres, davant de nostre Déu, 10  pregant-li nit i dia ab lo major ardor,  
Mt 6,5 no feu com los hipòcrites, que amen  pregar estant drets en les sinagogues i en 
Mt 26,53  53 ¿Per ventura penses que no puc  pregar a mon Pare, i em donarà a l’  
Mc 5,17  i lo dels porcs. 17 I començaren a  pregar-li que es retiràs dels seus  
Lc 15,28  Emperò, eixint son pare, començà a  pregar-lo. 29 I ell respongué a son pare 
Col 1,9 que ho oiguérem, no havem cessat de  pregar per a vosaltres i de demanar que  
Col 4,12  de Jesucrist, sempre solícit en  pregar per vosaltres en ses oracions, per  
Jn 14,16  guardau mos manaments. 16 I jo  pregaré al Pare, i vos donarà altre  
1Co 14,15  Què, doncs? Pregaré ab l’esperit,  pregaré també ab l’enteniment; cantaré ab 
1Co 14,15  és sens fruit. 15 Què, doncs?  Pregaré ab l’esperit, pregaré també ab l’ 
2Co 8,6  voluntat de Déu. 6 De manera que  pregàrem a Tito que, així com començà,  
Jn 4,40  vingut a ell los samaritans, li  pregaren que es quedàs allí; i s’hi  
Ac 28,14 d’haver trobat alguns germans, nos  pregaren que ens quedàssem ab ells set  
Lc 1,13  –No témies, Zacaries, puix ta  pregària ha estat oïda, i ta muller  
Ef 6,18  Déu; 18 orant en tot temps ab tota  pregària i súplica en l’Esperit, i  
Rm 15,30  Sant, que m’ajudeu ab vostres  pregàries a Déu per a mi, 31 per a què em  
Fl 4,6  ans bé en totes les coses, ab  pregàries i súpliques, ab acció de  
1Tm 2,1  que es facen peticions, oracions,  pregàries, accions de gràcies per a tots  
2Tm 1,3  cessar me recòrdia de tu en mes  pregàries nit i dia; 4 desitjant molt lo  
1Pe 3,12 sobre els justos, i sos oïdos a les  pregàries d’ells, emperò lo rostro està  
Lc 22,32  garbella lo blat. 32 Emperò jo he  pregat per a tu a fi de que ta fe no et  
Mt 5,44  feu bé als que us avorreixen i  pregau per los que us perseguesquen i  
Mt 6,5  premiarà manifestament. 5 »I quan  pregau, no feu com los hipòcrites, que  
Lc 6,28  28 beneïu als que us maleeixen, i  pregau per a los que us calumniïn. 29 I al 
1Te 5,25  qui ho complirà també. 25 Germans,  pregau per nosaltres. 26 Saludau a tots  
2Te 3,1  dolents. 1 Per lo demés, germans,  pregau per nosaltres, per a què la paraula 
Jm 5,16  vostres pecats l’un a l’altre, i  pregau los uns pels altres, a fi de que  
Mt 9,38  emperò pocs los treballadors. 38  Pregau, doncs, al Senyor de la collita que 
Mt 24,20 les que criaran en aquells dies! 20  Pregau, doncs, que vostra fugida no  
Mc 13,18  les que criïn en aquells dies! 18  Pregau, doncs, perquè estes coses no  
Ac 8,24  24 I responent Simó, digué:  –Pregau vosaltres per a mi al Senyor, per  
He 13,18  no és profitós per a vosaltres. 18  Pregau per nosaltres, perquè tenim  
Mc 5,10  Llegió, perquè som molts. 10 I li  pregava molt que no l’expeŀlís d’aquella 
Mc 5,23  vegé se postrà a sos peus, 23 i li  pregava molt dient: –Ma filla està a les  
Mc 14,35 més endavant, se postrà en terra, i  pregava que si era possible passàs d’ell  
Lc 22,43  el confortava. I estant en agonia,  pregava ab major ànsia. 44 I li vingué un  
Ac 7,59  59 I apedregaven a Esteve, que  pregava i deia: –Senyor Jesús, rebeu mon  
Ac 10,30 fins aquesta hora, i a l’hora nona  pregava en ma casa, quan veus aquí que se  
Ac 12,5  guardat en la presó, la Iglésia  pregava a Déu per ell sens cessar. 6 I  
Ac 16,9  de peus un home de Macedònia, li  pregava dient: «Passa a Macedònia i ajuda  
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Ac 21,12  els que estaven en aquell lloc, li  pregàvem que no pujàs a Jerusalem. 13  
Mt 8,31  de porcs. 31 I los dimonis li  pregaven dient: –Si ens traieu d’aquí,  
Mt 8,34  de Jesús, i quan lo vegeren, li  pregaven que se n’anàs fora de sos  
Lc 7,4 tan prest com arribaren a Jesús, li  pregaven ab gran instància dient: –Mereix  
Jn 17,9  que vós m’haveu enviat. 9 »Jo  prego per ells. No prego per lo món, sinó  
Jn 17,9  enviat. 9 »Jo prego per ells. No  prego per lo món, sinó per aquestos que em 
Jn 17,20  en la veritat. 20 »Emperò jo no  prego per ells solament, sinó per aquells  
Ac 27,34  per lo bé de vostra salut, vos  prego que mengeu, puix no es perdrà ni un  
1Co 16,15  vostres coses ab caritat. 15 Vos  prego, germans (ja coneixeu la casa d’  
He 13,19  en tot. 19 I tant més vos  prego que façau això, a fi de que jo més  
3Jn 2  a qui jo amo de veres. 2 Caríssim,  prego al Senyor que et prospéria en tot i  
Fl 4,2  ferms en lo Senyor, amats meus. 2  Prego a Evòdia, i suplico a Sintique, que  
2Pe 2,5  preservà a Noè, vuitena persona,  pregoner de justícia, portant lo diluvi  
Mt 6,7  manifestament. 7 »I quan  pregueu, no parleu molt, com fan los  
1Co 16,12 germà Apolo, vos faç a saber que li  preguí molt vingués a vosaltres ab los  
1Co 11,13  mateixos. ¿És propi que una dona  préguia a Déu estant descoberta? 14 ¿No us 
1Tm 2,Tit  2,Tit Capítol II Encarrega que es  préguia pels reis i magistrats. Jesucrist  
1Jn 5,16  Hi ha pecat de mort: no dic jo que  préguia ningú per ell. 17 Tota iniquitat  
1Te 5,Tit  obres i els demana, per últim, que  préguien a Déu per ell. 1 I en quant als  
2Te 3,Tit  3,Tit Capítol III Los demana que  préguien a Déu per ell. Parla contra los  
1Tm 2,8 8 Per lo tant desitjo que els homes  préguien en tot lloc, alçant les mans  
1Tm 2,9  ira ni discussió. 9 Així mateix  préguien també les dones vestides  
Jm 5,14  Crídia als ancians de la Iglésia i  préguien sobre ell, ungint-lo ab oli en  
Mt 6,6  son gallardó. 6 Emperò tu, quan  préguies, entra en ton aposento, i tancada 
Mc 11,29  i digué: –També jo us faré una  pregunta, i responeu-me; i us diré ab  
Lc 20,3  dient: –També jo vull fer-us una  pregunta. Responeu-me: 4 lo baptisme de  
Jn 16,5  ha enviat; i ningú de vosaltres me  pregunta: “A on anau, vós?” 6 Mes perquè  
Jn 18,21  dit res. 21 Per què em preguntes?  Pregunta als que han oït lo que jo els he  
Mt 22,35 ells, que era doctor de la Llei, li  preguntà per a tentar-lo: 36 –Mestre,  
Mt 22,41  junts los fariseus, Jesús los  preguntà 42 dient: –Què us apar de Cristo? 
Mt 27,11  davant del president, i li  preguntà lo president dient: –¿Ets tu lo  
Mc 8,5 pa aquí en aquesta soledat? 5 I els  preguntà: –Quants pans teniu? Ells  
Mc 8,23 i posant-li les mans dessobre, li  preguntà si hi veia res. 24 I ell, alçant  
Mc 9,15  corrent a saludar-lo. 15 I els  preguntà: –De què estau disputant entre  
Mc 9,20  se rebolcava traient bromera. 20 I  preguntà al pare d’ell: –Quan temps ha  
Mc 12,28  veent que els havia respost bé, li  preguntà quin era lo primer de tots los  
Mc 14,60  -se en mig lo sumo sacerdot,  preguntà a Jesús dient: –¿No respons res a 
Mc 15,2 l’entregaren a Pilat. 2 I Pilat li  preguntà: –Ets tu lo rei dels jueus? I  
Mc 15,4  ell no respongué res. 4 I Pilat li  preguntà altra vegada dient: –No respons  
Mc 15,44  prompte; i cridant al centurió, li  preguntà si havia ja mort. 45 I després de 
Lc 8,30  dimoni als deserts. 30 I Jesús li  preguntà dient: –Qual és ton nom? I ell  
Lc 9,18 trobaven ab ell sos deixebles i los  preguntà dient: –Qui diu la gent que só,  
Lc 15,26  26 I cridant a un dels criats, li  preguntà què era allò. 27 I aquest li  
Lc 18,18  en ell. 18 I un home principal li  preguntà dient: –Bon mestre, què podré jo  
Lc 18,36  lo tropell de la gent que passava,  preguntà què era allò. 37 I li digueren  
Lc 18,40 portassen. I quan estigué cerca, li  preguntà 41 dient: –Què vols que et faça?  
Lc 23,3 que ell és Cristo Rei. 3 I Pilat li  preguntà dient-li: –¿Ets tu lo rei dels  
Lc 23,6 6 Pilat, oint parlar de la Galilea,  preguntà si ell era galileu. 7 I havent  
Jn 18,7  i caigueren en terra. 7 Ell los  preguntà novament: –A qui buscau? I ells  
Ac 5,27  I el príncep dels sacerdots los  preguntà 28 dient: –Ab exprés manament vos 
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Ac 21,33 el manà lligar ab dos cadenes, i li  preguntà qui era i què havia fet. 34 I  
Ac 23,19  la mà i retirant-lo a part, li  preguntà: –Què és lo que tens que dir-  
Mc 9,9  en secret lo que els havia dit,  preguntant-se entre si què significaria  
Lc 2,46  enmig dels doctors, oint-los i  preguntant-los. 47 I tots quants l’  
Lc 17,20  vés, que ta fe t’ha salvat. 20 I  preguntant-li los fariseus quan vindria  
Ac 10,17 homes que havia enviat Corneli que,  preguntant per la casa de Simó, arribaren  
Mt 11,3  envià dos de sos deixebles 3 a  preguntar-li: –¿Sou vós lo qui ha de  
Mt 21,24 Jesús, los digué: –També jo us vull  preguntar una cosa, que si me la dieu, vos 
Mc 9,31  això que els deia, i temien lo  preguntar-li. 32 I arribaren a  
Mc 10,10 home no ho sepària. 10 I tornaren a  preguntar-li sos deixebles en casa sobre 
Mc 14,61  i no respongué res. Li tornà a  preguntar lo sumo sacerdot i li digué:  
Lc 9,45  que no la comprenien, i temien lo  preguntar-li acerca d’aquesta plàtica.  
Lc 22,23  entregat! 23 I ells començaren a  preguntar-se los uns als altres quin d’ 
Jn 1,19  los sacerdots i los levites per a  preguntar-li: –Tu, qui ets? 20 Puix ell  
Jn 8,7  7 I com perseverassen ells en  preguntar-li, s’alçà dret i els digué:  
Jn 16,19  19 Emperò Jesús conegué que volien  preguntar-lo i els digué: –Vosaltres  
Jn 21,12  dels que estaven menjant gosava  preguntar-li: –Qui sou vós? –sabent que  
1Co 10,27  quant vos preséntia davant, sens  preguntar res per raó de consciència. 28  
Lc 6,9  en peu. 9 I Jesús li digué: –Vos  preguntaré una cosa: ¿És lícit fer bé o  
Mt 12,10 una mà, i ells, per acusar-lo, li  preguntaren si era lícit curar en  
Mt 17,10  los morts. 10 I sos deixebles li  preguntaren dient: –Puix, ¿com diuen los  
Mt 22,23  diuen no hi ha resurrecció, i li  preguntaren 24 dient: –Mestre, Moisès  
Mc 9,10  d’entre los morts. 10 I li  preguntaren dient: –Puix com diuen los  
Mc 9,27  entrà en la casa, sos deixebles li  preguntaren a soles: –Per què nosaltres no 
Lc 20,21  president. 21 Aquestos, doncs, li  preguntaren, dient: –Mestre, sabem que  
Lc 20,27  que neguen la resurrecció, i li  preguntaren 28 dient: –Mestre, Moisès nos  
Lc 21,7  pedra sobre pedra. 7 I ells li  preguntaren: –Mestre, i quan succeiran  
Jn 1,21  –Jo no só lo Cristo. 21 I li  preguntaren: –Què, doncs? Ets tu Elies? I  
Jn 1,25  a ell eren fariseus, 25 i li  preguntaren i li digueren: –Per què,  
Jn 5,12  ton llit i camina.” 12 Ells li  preguntaren: –Qui és aqueix home que t’ha 
Jn 6,28  ha imprès son sello. 28 I ells li  preguntaren: –Què farem nosaltres per a  
Jn 9,19 als pares del que hi veia. 19 I els  preguntaren dient: –¿És aquest lo vostre  
Ac 4,7  I fent-los presentar al mig, los  preguntaren: –Ab quin poder, o en nom de  
Lc 19,31  i menau-me’l. 31 I si algú vos  preguntàs: “Per què el desfermau?”, li  
Jn 21,17  de que per tercera vegada li  preguntàs: «M’ames?», i així li digué:  
Jn 4,52  son fill vivia. 52 I havent-los  preguntat l’hora en què ell se sentí  
Jn 21,20 estava reclinat en son seno i havia  preguntat: «Senyor, qui és lo qui vos farà 
Ac 23,34 d’ell. 34 I havent-la llegida, i  preguntat de quina província era, i sabut  
Mt 10,11  ciutat o vila en què entreu,  preguntau qui hi ha digne en ella i  
Lc 8,45  la gent vos empeny i oprimeix, i  preguntau: “Qui m’ha tocat?” 46 I Jesús  
Jn 4,27  Ab tot, ningú li digué: “Què li  preguntau?”, o: “Per què parlau ab ella?”  
Jn 9,21  li ha obert los ulls. Té l’edat,  preguntau-lo, ell parlarà per si. 22 Sos 
Jn 9,23 pares digueren: «Ja que té l’edat,  preguntau-li a ell.» 24 Cridaren, doncs, 
Mt 2,4  i als escribes del poble, los  preguntava a on havia de nàixer lo Cristo. 
Mt 16,13 als confins de Cesarea de Filipo, i  preguntava a sos deixebles dient: –¿Qui  
Mc 5,9  de l’home, esperit impur!» 9 I li  preguntava: –Qual és ton nom? I li diu:  
Mc 8,27  de Cesarea de Filipo, i en lo camí  preguntava a sos deixebles dient-los:  
Mc 9,32  I quan estava en la casa, los  preguntava: –De què estàveu tractant en lo 
Mc 10,17  i, agenollant-se-li davant, li  preguntava: –Bon mestre, què faré jo per a 
Mc 1,27  tots, de tal manera que es  preguntaven los uns als altres dient: –Què 
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Mc 4,10  los Dotze que estaven ab ell li  preguntaven de la paràbola. 11 I els  
Mc 7,5  5 I els fariseus i els escribes li  preguntaven: –Per què tos deixebles no van 
Mc 7,17  deixà la gent i entrà en casa, li  preguntaven sos deixebles sobre la  
Mc 10,2  2 I acercant-se los fariseus, li  preguntaven per a tentar-lo si és lícit  
Mc 12,18  que neguen la resurrecció, i li  preguntaven dient: 19 –Mestre, Moisès nos  
Mc 13,3  l’Oliverar de cara al temple, li  preguntaven a part Pere i Jaume i Joan i  
Lc 1,62  que tinga aqueix nom! 62 I  preguntaven ab senyes al pare de l’infant 
Lc 3,10 serà tallat i tirat al foc. 10 I li  preguntaven la gent i deien: –Doncs, què  
Lc 3,14  més del que us està manat. 14 I li  preguntaven també los soldats dient: –I  
Lc 8,9  a oir, oiga. 9 I els deixebles li  preguntaven: –Què paràbola era aquesta? 10 
Lc 22,64 bena als ulls, l’abufetejaven i li  preguntaven dient-li: –Endevina qui t’  
Jn 8,6  Vós, doncs, què dieu? 6 Lo que li  preguntaven tentant-lo per a poder-lo  
Jn 9,2  de naixement. 2 I sos deixebles li  preguntaven: –Rabbí, qui ha pecat, est o  
Jn 9,15 ulls. 15 I novament los fariseus li  preguntaven com havia recobrat la vista.  
Ac 1,6  los que s’havien congregat li  preguntaven dient: –Senyor, ¿si  
Ac 10,18  a la porta 18 i, havent trucat,  preguntaven si posava allí Simó, per  
Mt 22,46  dia s’atreví ningú a fer-li més  preguntes. 23,Tit Capítol XXIII Condemna  
Mc 12,34  ja ningú s’atrevia a fer-li més  preguntes. 35 I responent Jesús, deia  
Lc 11,53  i a abrumar-lo ab moltes  preguntes, 54 armant-li paranys i  
Lc 20,40  punt no s’atrevien a fer-li més  preguntes. 41 Emperò Jesús los digué: –Com 
Lc 23,9  miracle. 9 Li féu, doncs, moltes  preguntes. Emperò Jesús no responia res.  
Jn 18,19 se. 19 I el pontífice se posà a fer  preguntes a Jesús sobre sos deixebles i sa 
Jn 18,21 secret no he dit res. 21 Per què em  preguntes? Pregunta als que han oït lo que 
1Co 10,25  carnisseria, menjau-ne, sens fer  preguntes per raó de consciència, 26 puix  
Jn 16,30  i que no necessitau que ningú vos  pregúntia; per això creem que haveu eixit  
1Pe 3,15 per a respondre a tot aquell que us  pregúntia la raó de l’esperança que és en 
1Co 14,35  -se en alguna cosa, que ho  pregúntien a sos marits en casa, puix que  
Lc 22,68  no em creuríeu. 68 I si jo us  pregunto, no em respondreu ni em deixareu  
Rm 10,18  de la paraula de Cristo. 18 Emperò  pregunto: No han ells oït? Sí, certament,  
Rm 10,19  fins als confins del món. 19 Mes  pregunto: ¿Per ventura Israel no ho ha  
Ac 10,29  tan prest com m’haveu cridat.  Pregunto, doncs, per quina causa m’haveu  
Mc 13,11 vos pòrtien per a ser entregats, no  premediteu lo que haveu de dir, sinó dieu  
Mt 19,Tit  de salvar-se los rics i del  premi d’aquells que per amor seu  
Mc 10,Tit  los perills de les riqueses i el  premi d’aquells que deixen totes les  
Fl 3,14  envers la marca, per a alcançar lo  premi de l’alta vocació de Déu en Cristo  
2Pe 2,15 camí de Balaam de Bosor, que amà lo  premi de la iniquitat. 16 Emperò fou  
Ap 2,Tit Detesta al cristià tibi i promet lo  premi al vencedor. 1 »Escriu a l’àngel de 
Mt 6,4 i ton Pare, que veu en l’ocult, te  premiarà manifestament. 5 »I quan pregau,  
1Tm 5,Tit  en la Iglésia. Que han de ser  premiats los presbíteros que cumplen bé  
Col 1,18  per a què ell tinga en tot la  preminència. 19 Puix plagué al Pare que en 
Mt 2,13  a Josep i li digué: –Alça’t i  pren l’infant i sa mare, i fuig a Egipte, 
Mt 2,20  en Egipte, 20 dient: –Alça’t, i  pren l’infant i sa mare, i vés-te’n a  
Mt 9,6  aleshores al paralític–: »Alça’t,  pren ton llit, i vés-te’n a casa teva.  
Mt 10,38  mi, no és digne de mi. 38 I qui no  pren sa creu i no em segueix, no és digne  
Mt 12,45  i alhajada. 45 Aleshores va i  pren ab ell altres set esperits pitjors  
Mt 13,33  lo Regne del cel al llevat que  pren una dona i el barreja ab tres mesures 
Mt 17,1  Cèsar. 1 Al cap de sis dies, Jesús  pren ab ell a Pere, i a Jaume, i a son  
Mt 17,26  vés al mar, tira l’ham, i  pren lo primer peix que isca. I obrint-  
Mt 18,16  ton germà. 16 I si no t’escoltàs,  pren encara una o dues persones, per a què 
Mc 2,9  tos pecats”, o dir-li: “Alça’t,  pren ton llit i camina”? 10 Per a què,  
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Mc 2,11  11 »A tu t’ho dic, alça’t,  pren ton llit i vés-te’n a ta casa. 12  
Mc 4,15 oïda, ve a l’instant Satanàs i els  pren la paraula que fou sembrada en sos  
Mc 5,40 ell, havent-los tret a tots fora,  pren ab si al pare i a la mare de la noia, 
Mc 10,21 i tindràs tresor en lo cel; i vine,  pren ta creu i segueix-me. 22 Emperò  
Lc 5,24  »A tu t’ho dic, alça’t,  pren ton llit, i vés-te’n a ta casa. 25 
Lc 11,26  i alhajada. 26 Llavors va i  pren ab ell altres set esperits pitjors  
Lc 16,3  si: “Què faré ara que mon amo me  pren l’administració? Jo no só bo per a  
Lc 16,18 »Qualsevol que deixa sa muller i en  pren una altra, comet adulteri. I aquell  
Jn 5,8  que jo. 8 Jesús li diu: –Alça’t,  pren ton llit i marxa. 9 I aquest home fou 
Jn 10,18 prendre-la de nou. 18 Ningú me la  pren, sinó que jo la dono de ma voluntat,  
Jn 21,13  13 Jesús, doncs, s’acercà i  pren lo pa, i los lo distribueix, i així  
1Co 11,21  del Senyor. 21 Perquè cada qual  pren abans sa pròpia cena per a menjar. I  
Ef 3,15  Senyor Jesucrist, 15 del qual  pren lo nom tota la família del cel i de  
Ef 4,16  l’obra eficaç de cada membre,  pren increment per a edificar-se ell  
Ap 10,8  altra vegada ab mi i deia: –Vés i  pren lo llibre obert de mà de l’àngel que 
Mt 17,26  una moneda de quatre dracmes.  Pren-la i dóna’ls-e-la per a mi i  
Mt 20,14 t’ajustares ab mi per un diner? 14  Pren lo que és teu i marxa. Puix jo vull  
Lc 16,6  cortans d’oli. »I ell li digué:  »–Pren ton albarà, assenta’t  
Lc 16,7  quarteres de blat. »Ell li digué:  »–Pren ton albarà i escriu-ne vuitanta.  
Jn 5,11  –Aquell que m’ha curat m’ha dit:  “Pren ton llit i camina.” 12 Ells li  
Jn 5,12  –Qui és aqueix home que t’ha dit:  “Pren ton llit i camina”? 13 Emperò lo qui 
Ac 21,24  barons que tenen vot sobre si. 24  Pren-los, i purifica’t ab ells, i fes- 
2Tm 4,11  11 Solament Lluc està ab mi.  Pren a Marc i porta’l ab tu, puix m’és  
Ap 10,9  ’m lo llibret. I ell me digué:  –Pren-lo i devora’l, i farà amargar ton 
Jn 5,34  a la veritat. 34 Emperò jo no  prenc testimoni d’home, sinó que dic això 
Ef 1,14  de promesa, 14 lo qual és la  prenda de nostra herència fins a la  
Mt 11,6  6 I benaventurat aquell que no  prendrà escàndol de mi. 7 I tantost com  
Mt 13,12  que no té, fins allò que té se li  prendrà. 13 Per això els parlo jo ab  
Lc 11,22  un més fort que ell, lo venç, li  prendrà totes les armes en què ell  
Lc 19,26  més; emperò al que no té, se li  prendrà fins allò que té. 27 I en quant a  
Jn 16,14  14 Ell me glorificarà, perquè  prendrà del meu i vos ho anunciarà. 15 Tot 
Jn 16,22  vostre cor s’alegrarà i ningú vos  prendrà lo vostre goig. 23 I en aquell dia 
Mt 4,6  sos àngels cerca de tu i te  prendran en ses mans, per a què no  
Jn 15,6  com un sarment, se secarà, i el  prendran, i el posaran al foc, i cremarà.  
Mt 5,40  I al que et vulga moure un plet i  prendre’t la túnica, cedeix-li també la 
Mt 14,3  3 Perquè Herodes havia fet  prendre a Joan, i lligat, lo posà en la  
Mt 15,26 ell respongué dient: –No és just lo  prendre lo pa dels fills i tirar-lo als  
Mt 16,5  altra banda, s’havien olvidat de  prendre pa. 6 Jesús los digué: –Teniu  
Mt 18,23 cel és semblant a un rei que volgué  prendre comptes a sos criats. 24 I havent  
Mt 18,24  sos criats. 24 I havent començat a  prendre’ls, se li presentà un que li  
Mt 21,46  d’ells. 46 I discorrent com  prendre-lo, tingueren por del poble,  
Mt 24,17 es tròbia en lo terrat, no bàixia a  prendre res de sa casa, 18 i lo qui es  
Mt 24,18  es tròbia en lo camp, no tórnia a  prendre sa túnica. 19 Emperò, ai de les  
Mt 26,4  4 i tingueren consell com podrien  prendre dolosament a Jesús i fer-lo  
Mt 26,55 si fos jo un lladre, haveu vingut a  prendre’m a mi ab coltells i bastons.  
Mc 6,17  el mateix Herodes havia enviat a  prendre a Joan i l’havia fet posar ab  
Mc 7,27  saciar los fills, perquè no és bo  prendre lo pa dels fills i tirar-lo als  
Mc 8,14  estany. 14 I s’havien olvidat de  prendre pa, ni tenien ab ells més que un  
Mc 12,12  ulls”? 12 I ells maquinaven com  prendre-lo; emperò temeren al poble,  
Mc 13,15  a la casa, ni éntria dins per a  prendre cosa alguna de sa casa; 16 i el  
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Mc 13,16  en lo camp, no tórnia atràs per a  prendre son vestit. 17 Emperò, ai de les  
Mc 14,48  si jo fos un lladre, haveu eixit a  prendre-me ab espases i bastons? 49 Tots 
Lc 17,31 alhajes dintre de casa, no bàixia a  prendre-les. I el qui es tròbia en lo  
Lc 20,19 sacerdots i els escribes desitjaven  prendre-lo en aquella mateixa hora puix  
Jn 7,Tit  Muda lo cor dels que venien a  prendre’l. És defensat per Nicodemus. 1  
Jn 7,30  ha enviat. 30 Buscaven, doncs, com  prendre’l, i ningú posà les mans sobre  
Jn 7,32  sacerdots enviaren ministres per a  prendre’l. 33 Mes Jesús los digué:  
Jn 7,44  d’ell. 44 I alguns d’ells volien  prendre’l, mes ningú posà sobre ell les  
Jn 10,17  jo dono ma vida per a què puga  prendre-la de nou. 18 Ningú me la pren,  
Jn 10,39  en lo Pare. 39 I ells cercaven com  prendre-lo, emperò ell s’escapà de ses  
Jn 11,57 era ell lo denunciàs per a fer-lo  prendre. 12,Tit Capítol XII Maria, germana 
Ac 9,14  dels prínceps dels sacerdots de  prendre a tots quants invoquen ton nom. 15 
Ac 12,3  que agradava als jueus, passà a  prendre també a Pere. Llavors eren los  
Ac 12,4  dels Àzims. 4 I havent-lo fet  prendre, lo posà a la presó i el féu  
Ac 15,14 Déu visità primer als gentils per a  prendre d’ells un poble per a son nom. 15 
Ac 24,8  Examinant-lo vós mateix podreu  prendre coneixement de les coses de què l’ 
Ac 27,40 timó i alçada la vela de popa per a  prendre vent, se dirigien a la platja. 41  
1Co 5,11 rapinyador; ab un home semblant, ni  prendre-hi aliment. 12 Puix, què en tinc 
2Co 11,32  en la ciutat dels damascens per a  prendre’m, 33 i per una finestra me  
He 7,5  lo sacerdoci, tenen lo manament de  prendre los delmes del poble, segons la  
Ap 5,9  dient: –Digne sou, Senyor, de  prendre lo llibre i d’obrir sos sellos,  
Jn 14,3  lloc per a vosaltres, tornaré i us  prendré ab mi, per a què allà a on só jo  
1Co 3,19  de Déu, per quant escrit està: «Jo  prendré als savis en sa pròpia astúcia.»  
Mc 14,1  escribes anaven maquinant com lo  prendrien dolosament i lo matarien. 2  
Jn 10,Tit  que és lo Messies. Los jueus  prenen pedres per a tirar-les-hi com a 
He 7,8  del major. 8 Aquí certament  prenen delmes los homes que moren, emperò  
Mt 15,36 assentassen sobre de l’herba. 36 I  prenent los set pans i los peixos, i  
Mt 16,22 que ressuscitàs al tercer dia. 22 I  prenent-lo Pere a part, començà a  
Mt 17,4  Moisès i Elies parlant ab ell. 4 I  prenent Pere la paraula, digué a Jesús:  
Mt 19,27  a Déu tot és possible. 27 Llavors,  prenent Pere la paraula, li digué: –Veus  
Mt 25,1 cel serà semblant a deu verges que,  prenent ses llanternes, eixiren a rebre a  
Mt 26,27  i menjau: aquest és mon cos. 27 I  prenent lo calze, donà gràcies, i els el  
Mt 26,37  que jo vaig allà a orar. 37 I  prenent ab ell a Pere i als dos fills del  
Mt 27,6  6 I els prínceps dels sacerdots,  prenent les monedes de plata, digueren:  
Mt 27,24  ans bé creixia més l’alborot,  prenent aigua, se rentà les mans davant  
Mt 27,27  los soldats del president,  prenent a Jesús per a conduir-lo al  
Mt 27,59  Pilat manà donar-li lo cos. 59 I  prenent Josep lo cos, l’embolicà ab un  
Mt 28,5 si fossen morts. 5 Emperò l’àngel,  prenent la paraula, digué a les dones: –No 
Mt 28,15  per vostra seguretat. 15 I ells,  prenent los diners, ho feren com se’ls  
Mc 2,12  casa. 12 I a l’instant s’alçà i,  prenent son llit, se n’anà a vista de  
Mc 5,41  a on estava jaient la noia. 41 I  prenent la mà a la noia, li digué:  
Mc 6,41  i de cinquanta en cinquanta. 41 I  prenent los cinc pans i los dos peixos,  
Mc 7,33  que posàs la mà sobre d’ell. 33 I  prenent-lo a part d’entre la turba, li  
Mc 8,6 la gent que s’assentàs en terra. I  prenent los set pans, donant gràcies, los  
Mc 8,23  i li suplicaven que el tocàs. 23 I  prenent per la mà al cego, lo tragué fora  
Mc 8,32 deia aquesta plàtica. Llavors Pere,  prenent-lo a part, començà a reconvenir  
Mc 9,4  i estaven conversant ab Jesús. 4 I  prenent Pere la paraula, digué a Jesús:  
Mc 9,26  deien: –És mort. 26 Emperò Jesús,  prenent-lo per la mà, l’ajudà a alçar- 
Mc 9,35  de tots i el criat de tots. 35 I  prenent un infant, lo posà enmig d’ells;  
Mc 10,32  i el seguien plens de temor. I  prenent altra vegada a part als Dotze,  
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Mc 10,51 saltant, se n’anà envers ell. 51 I  prenent Jesús la paraula, li digué: –Què  
Mc 14,23  menjau: aquest és mon cos. 23 I  prenent lo calze, donades gràcies, los el  
Mc 14,48 sacerdot i li tallà l’orella. 48 I  prenent Jesús la paraula, los digué: –¿Com 
Lc 9,16  i los feren sentar a tots. 16 I  prenent los cinc pans i los dos peixos,  
Lc 9,49  és lo major. 49 Aleshores Joan,  prenent la paraula, digué: –Mestre, havem  
Lc 10,30  –I qui és mon proïsme? 30 I Jesús,  prenent la paraula digué: –Baixava un home 
Lc 13,14 s’adreçà i glorificava a Déu. 14 I  prenent la paraula lo príncep de la  
Lc 18,31 sigle venider, la vida eterna. 31 I  prenent després Jesús a part als Dotze,  
Lc 22,17 compliment en lo Regne de Déu. 17 I  prenent lo calze, donà gràcies i digué:  
Lc 22,51  l’orella dreta. 51 Mes Jesús,  prenent la paraula, digué: –Deixau-lo  
Lc 24,18  18 Un d’ells, anomenat Cleofàs,  prenent la paraula li digué: –¿Sols tu ets 
Ac 3,7  de Nazaret, alça’t i camina! 7 I  prenent-lo per la mà dreta, l’alçà. I  
Ac 9,8  los ulls no veia res. I ells,  prenent-lo per la mà, l’introduïren en  
Ac 9,27  fos deixeble. 27 Llavors Bernabé,  prenent-lo, lo conduí als apòstols i els 
Ac 11,4  i menjares ab ells? 4 I Pere  prenent les coses des del principi, los  
Ac 12,25  d’haver complert son ministeri,  prenent ab ells a Joan, per sobrenom Marc. 
Ac 16,33  los que estaven en sa casa. 33 I  prenent-los en aquella mateixa hora de  
Ac 17,5  incrèduls, moguts d’enveja, i  prenent ab si alguns homes dolents de la  
Ac 21,30 ciutat i s’amotinà tot lo poble. I  prenent a Pau, lo tragueren arrastrant  
Ac 23,19  comunicar-vos alguna cosa. 19 I  prenent-lo lo tribú per la mà i retirant 
Ac 27,35 de vosaltres. 35 I havent dit això,  prenent pa, donà gràcies a Déu en  
Rm 7,8 «No codiciaràs.» 8 Emperò lo pecat,  prenent ocasió del manament, obrà en mi  
Rm 7,11  me per a mort. 11 Perquè lo pecat,  prenent ocasió del manament, me seduí i  
2Co 11,8  8 Jo he despullat altres iglésies,  prenent d’elles assistències per a servir 
Ga 2,1  vegada a Jerusalem ab Bernabé,  prenent ab mi també a Tito. 2 I pugí per  
Ef 6,16 de l’evangeli de pau. 16 Sobretot,  prenent l’escut de la fe, a fi de que  
Fl 2,7  que es reduí a si mateix a no res,  prenent la figura de servo, fet a  
2Te 1,8  de son poder, 8 en flames de foc,  prenent venjança d’aquells que no  
3Jn 7  per son nom se posaren en camí, no  prenent res dels gentils. 8 Nosaltres, per 
Ap 7,13  los sigles dels sigles. Amén. 13 I  prenent la paraula un dels ancians, me  
Ac 23,18  que participar-li certa cosa. 18  Prenent-lo lo centurió, lo conduí al  
Mt 26,48  dient: –A qui jo bésia, ell és,  preneu-lo. 49 I tot seguit s’acercà a  
Mc 14,44  –Aquell a qui jo bésia, ell és:  preneu-lo i portau-lo ab cuidado. 45 I 
Lc 19,21  que sou home d’un geni dur, que  preneu lo que no haveu depositat i segau  
Jn 18,31  31 I els digué Pilat: –Doncs,  preneu-lo vosaltres i judicau-lo  
Ef 6,13  en los aires. 13 Per lo tant,  preneu tota l’armadura de Déu, per a què  
1Pe 2,20  abufetejats per vostres faltes, ho  preneu ab paciència? Emperò, si fent bé  
Mt 11,29  i agoviats, i jo us descansaré. 29  Preneu mon jou sobre vosaltres, i apreneu  
Mt 25,28  ab usura lo que era meu. 28  Preneu-li, puix, lo talent, i donau-lo 
Mt 26,26  i lo donà a sos deixebles dient:  –Preneu i menjau: aquest és mon cos. 27 I  
Mc 14,22  lo partí, i els el donà, i digué:  –Preneu, menjau: aquest és mon cos. 23 I  
Lc 19,24  24 »I digué als que estaven allí:  »–Preneu-li la mina i donau-la al que  
Lc 22,17  lo calze, donà gràcies i digué:  –Preneu i distribuïu-lo entre vosaltres, 
Jn 19,6 lo, crucificau-lo. Pilat los diu:  –Preneu-lo vosaltres i crucificau-lo,  
1Co 11,24  donat gràcies, lo partí, i digué:  «Preneu, menjau; aquest és mon cos que per 
Ef 6,17 les fletxes enceses del maligne. 17  Preneu també l’elm de la salut, i l’  
Jm 5,10  el jutge és davant de la porta. 10  Preneu, germans, als profetes que parlaren 
Mt 16,24  seguir, néguia’s a si mateix, i  prenga sa creu i seguesca’m. 25 Puix  
Mt 19,9  ser per causa de fornicació, i ne  prenga una altra, comet adulteri. I aquell 
Mc 8,34  -me, néguia’s a si mateix, i  prenga la creu, i seguesca’m. 35 Perquè  
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Mc 12,19  muller i no tingués fills, que  prenga son germà la dona d’aquell i que  
Lc 6,29  -li l’altra també. I al que et  prenga la capa, no t’opòsies tampoc a que 
Lc 6,30  tots los que et demànien, i al que  prenga lo que és teu, no tórnies a demanar 
Lc 9,23  -me, néguia’s a si mateix i  prenga sa creu cada dia i seguesca’m. 24  
Lc 22,36  –Ara, doncs, qui té bossa que la  prenga, i així mateix alforja; i qui no té 
Ac 1,20 i no hi haja qui habítia en ella, i  prenga un altre son bisbat.” 21 Convé,  
Ap 3,11 guarda lo que tens, per a què ningú  prenga ta corona. 12 »Al que vència, lo  
Ap 10,Tit  veu del cel mana a sant Joan que  prenga aquell llibre i el devória. 1 Vegí  
Ap 14,11  la bèstia i sa imatge, i el que  prenga lo senyal de son nom. 12 Aquí està  
Ap 22,17  el que té set, vinga; i qui vulla,  prenga de grat de l’aigua de vida. 18  
Lc 7,6  amics dient-li: –Senyor, no us  prengau tanta pena, puix jo no só digne de 
Mt 2,14 a matar-lo. 14 Alçant-se Josep,  prengué l’infant i sa mare de nit, i se  
Mt 2,21  a l’infant. 21 Alçant-se Josep,  prengué l’infant i sa mare, i vingué a la 
Mt 4,5 ix de la boca de Déu.” 5 Llavors lo  prengué lo diable i el portà a la ciutat  
Mt 8,17  Isaïes, que digué: «Ell mateix  prengué nostres mals i carregà ab nostres  
Mt 9,25 25 I treta fora la gent, entrà i la  prengué per la mà. I s’alçà la noia. 26 I 
Mt 13,31  a un gra de mostassa que un home  prengué i sembrà en son camp. 32 Lo qual  
Mt 14,19  que s’assentassen sobre l’herba,  prengué los cinc pans i els dos peixos, i  
Mt 20,17  17 I pujant Jesús a Jerusalem,  prengué a part en lo camí a sos dotze  
Mt 26,26  has dit. 26 I quan ells menjaven,  prengué Jesús lo pa, i lo beneí i lo  
Mt 27,48 I a l’instant un d’ells, corrent,  prengué una esponja i l’empapà en  
Mc 1,31  d’ella. 31 I acostant-se, la  prengué per la mà i l’alçà, i al punt la  
Mc 9,1 d’escàndol. 1 I al cap de sis dies  prengué Jesús ab ell a Pere, i a Jaume, i  
Mc 10,14  14 I quan ho vegé Jesús, ho  prengué molt a mal i els digué: –Deixau  
Mc 12,20  Puix eren set germans, i el major  prengué muller, i morí sens deixar  
Mc 12,21  descendència. 21 I lo segon la  prengué, i morí, i tampoc deixà  
Mc 14,22  nat. 22 I estant ells menjant,  prengué Jesús lo pa, i beneint-lo, lo  
Mc 15,23  beure vi mesclat ab mirra, i no el  prengué. 24 I després d’haver-lo  
Lc 2,28  que la Llei manava, 28 llavors lo  prengué ell en sos braços i beneí a Déu i  
Lc 5,25  instant s’alçà a vista d’ells, i  prengué lo llit en què jeia i se n’anà a  
Lc 6,4  4 Com entrà en la casa de Déu i  prengué els pans de la proposició, i en  
Lc 8,54  I ell los tragué a tots fora i la  prengué per la mà, i cridà dient: –Noia,  
Lc 9,28  d’haver dit aquestes paraules,  prengué ab si a Pere i a Jaume i a Joan i  
Lc 9,47  Jesús lo que pensaven en son cor,  prengué un infant i se’l posà prop de si. 
Lc 13,19  a un gra de mostassa que un home  prengué i el sembrà en son hort. I cresqué 
Lc 13,21  És semblant al llevat que una dona  prengué i lo barrejà ab tres mesures de  
Lc 20,29 Eren, doncs, set germans. Lo primer  prengué muller, i morí sens fills. 30 I lo 
Lc 20,31  i també morí sens fills. 31 I la  prengué lo tercer. I així en seguida tots  
Lc 22,19  vinga lo Regne de Déu. 19 Després  prengué lo pa i, havent donat gràcies, lo  
Lc 22,20  en memòria de mi. 20 Així mateix  prengué lo calze, després d’haver sopat,  
Lc 24,30 ab ells. 30 I estant junts a taula,  prengué lo pa i lo beneí, i havent-lo  
Lc 24,43  43 I havent menjat davant d’ells,  prengué les sobres i los les donà. 44 I  
Jn 5,9  home fou curat en un instant, i  prengué son llit i se posà a caminar. I  
Jn 6,11  número de cinc mil homes. 11 Jesús  prengué los pans i, havent donat gràcies,  
Jn 8,20  ensenyant en lo temple, i ningú el  prengué, perquè sa hora encara no era  
Jn 13,4 cena i, traent-se ses vestidures,  prengué una tovallola, i se la cenyí. 5  
Jn 13,30  cosa als pobres. 30 Ell, luego que  prengué lo bocí, isqué fora, i era ja de  
Jn 19,1 sepultura de Jesús. 1 Llavors Pilat  prengué a Jesús i l’assotà. 2 I els  
Ac 7,21  Emperò havent estat abandonat, lo  prengué la filla de Faraó i el crià com a  
Ac 9,19 -se, fou batejat. 19 I després que  prengué aliment, recobrà les forces; i  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

2776 
 

Ac 16,3  volgué que est anàs ab ell, i el  prengué, i el circumcidà per causa dels  
Ac 21,11  qual, així com vingué a nosaltres,  prengué lo cenyidor de Pau i, lligant-se 
Ac 21,32  estava alborotat; 32 lo qual  prengué immediatament soldats i centurions 
Ac 21,33  33 Llavors, arribant lo tribú, lo  prengué i el manà lligar ab dos cadenes, i 
1Co 11,23  Jesús, en la nit en què fou traït,  prengué pa; 24 i quan hagué donat gràcies, 
1Co 11,25  en memòria de mi.» 25 Així mateix  prengué lo calze després d’haver sopat  
He 2,16  16 Perquè ell verdaderament no  prengué sobre si la naturalesa dels  
He 2,16 la naturalesa dels àngels, sinó que  prengué la progènie d’Abraham. 17 Per lo  
He 7,6  del qual no és contat entre ells,  prengué delmes d’Abraham i beneí al que  
He 9,19 a tot lo poble, conforme a la Llei,  prengué la sang de vedells i de crestats  
Ap 5,7  per tota la terra. 7 I vingué i  prengué el llibre de la mà dreta del que  
Ap 8,5  àngel davant de Déu. 5 I l’àngel  prengué l’encenser i l’omplí de foc de  
Ap 20,2  i una gran cadena en sa mà. 2 I  prengué al dragó, la serpent antigua, que  
Mt 16,Tit  a sant Pere i exhorta a tots a que  prenguen la creu i lo seguesquen. 1 I s’  
Mt 26,52  ton coltell; perquè tots los que  prenguen coltell, a coltell moriran. 53  
Ac 20,14 se juntat ab nosaltres en Asson, lo  prenguérem i anàrem a Mitilene. 15 I  
Ac 20,15 en frente de Quio, i a l’altre dia  prenguérem port en Samos, i al següent  
Mt 26,50 i posaren les mans sobre Jesús i el  prengueren. 51 I veus aquí un dels que  
Mt 27,9  lo profeta Jeremies, que digué: «I  prengueren les trenta monedes de plata,  
Mt 27,30 rei dels jueus! 30 I escopint-li,  prengueren la canya i ferien son cap. 31 I 
Mc 4,36  d’haver despedit la gent, lo  prengueren així com estava en la barca. I  
Mc 6,29  deixebles ho saberen, vingueren, i  prengueren son cos, i el posaren en un  
Mc 12,22  lo tercer. 22 I així mateix la  prengueren los set, i no deixaren  
Mc 14,46 ells li posaren les mans sobre i el  prengueren. 47 I un dels que estaven ab  
Mc 14,51  carns solament ab un llençol, i el  prengueren. 52 Emperò, deixant lo llençol, 
Lc 22,54 de les tenebres. 54 I en seguida lo  prengueren i conduïren a la casa del  
Lc 23,26  ells. 26 I quan se’l ne portaven,  prengueren un home de Cirene anomenat  
Jn 8,59  que Abraham fos, jo só. 59 Llavors  prengueren pedres per tirar-les-hi,  
Jn 10,31  una mateixa cosa. 31 I los jueus  prengueren pedres per apedregar-lo. 32 I 
Jn 12,13  que Jesús venia a Jerusalem, 13  prengueren rames de palmers i eixiren a  
Jn 18,12 capità, i els ministres dels jueus,  prengueren a Jesús i el lligaren. 13 I el  
Jn 19,16 entregà per a què fos crucificat. I  prengueren a Jesús i el tragueren fora. 17 
Jn 19,23  los soldats crucificat a Jesús,  prengueren sos vestits i ne feren quatre  
Jn 19,40  confecció de mirra i àloes. 40 I  prengueren lo cos de Jesús i l’  
Ac 1,16  que fou lo guia d’aquells que  prengueren a Jesús. 17 Lo qual era contat  
Ac 5,18 saduceus), s’ompliren de zel; 18 i  prengueren als apòstols i els posaren en  
Ac 9,25 -li la mort. 25 I els deixebles lo  prengueren de nit i, posant-lo en un  
Ac 21,27  alborotaren a tot lo poble, i el  prengueren cridant: 28 –Barons d’Israel,  
Ac 23,27  Fèlix, salut. 27 A est home que  prengueren los jueus i estaven a punt de  
Ac 23,31  conforme a l’ordre que tenien,  prengueren a Pau i el portaren de nit a  
Ac 26,21  causes, estant jo en lo temple, me  prengueren los jueus i em volgueren matar. 
Ac 27,36  començà a menjar. 36 Ab això tots  prengueren ànimo i menjaren ells també. 37 
Mt 26,55  en lo temple ensenyant, i no em  prenguéreu. 56 Emperò tot això fou fet per 
Mc 14,49  ensenyant en lo temple, i no em  prenguéreu. Emperò les Escriptures havien  
Ap 14,9  adoràs la bèstia i sa imatge, i  prengués la senyal en son front o en sa  
He 8,9  ab sos pares en lo dia en què els  prenguí per la mà per a traure’ls de la  
Ap 10,10  ta boca serà dolç com la mel. 10 I  prenguí lo llibre de mà de l’àngel i el  
Lc 17,27  27 Menjaven i bevien. Los homes  prenien mullers, les mullers marits, fins  
Ac 2,46  i partint lo pa per les cases,  prenien lo menjar ab alegria i senzillès  
Lc 2,5  se ab Maria, sa muller, que estava  prenyada. 6 I trobant-se allí,  
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1Te 5,3  com lo dolor de part a una dona  prenyada, i no escaparan. 4 Mes vosaltres, 
Ap 12,2  de dotze estrelles. 2 I estant  prenyada, clamava ab dolors de part i  
Mt 24,19  19 Emperò, ai de les que estan  prenyades i de les que criaran en aquells  
Mc 13,17  son vestit. 17 Emperò, ai de les  prenyades i de les que criïn en aquells  
Lc 21,23  està escrit. 23 Emperò, ai de les  prenyades i de les que donen de mamar en  
Flm 22 lo que et dic. 22 I al mateix temps  prepara’m allotjament, perquè espero que  
Lc 17,8 senta’t a taula”? 8 Ans bé li diu:  “Prepara’m lo sopar, cenyeix-te i  
Rm 9,23 sobre los vasos de misericòrdia que  preparà per a glòria, 24 i fins nosaltres, 
1Co 2,9 estat en cor d’home, les coses que  preparà Déu per a aquells que l’amen.» 10 
Jn 19,14  Gàbbata. 14 I era lo dia de la  preparació de la Pasqua, i envers l’hora  
Jn 19,31 la creu en lo dissabte, puix era la  preparació, i aquell dia de dissabte era  
Ef 6,15  15 i vostres peus, calçats ab la  preparació de l’evangeli de pau. 16  
Mt 27,62  que és lo dia després del de la  Preparació, los prínceps dels sacerdots i  
Jn 21,9  9 I al saltar en terra vegeren  preparades unes brases i un peix posat  
Jn 14,2  jo us ho hauria dit, puix vaig a  preparar lo lloc per a vosaltres. 3 I quan 
1Te 5,Tit  menos s’ho pènsien. Los exhorta a  preparar-se ab bones obres i els demana, 
1Co 14,8 trompeta dóna un so incert, ¿qui es  prepararà per a la batalla? 9 Així també  
Lc 23,56 cos de Jesús. 56 I tornant-se’n,  prepararen aromàtics i ungüents, i  
Mt 20,23  a aquells per a qui mon Pare ho té  preparat. 24 I quan los deu oïren això, s’ 
Mt 25,34 Pare, posseïu lo Regne que vos està  preparat des de la fundació del món. 35  
Mc 14,15  un menjador gran amoblat i  preparat. Aparellau allí la pasqua per a  
Lc 22,29  lo Regne, com mon Pare me l’ha  preparat a mi, 30 a fi de que menjau i  
Lc 24,1  portant los aromàtics que havien  preparat. 2 I trobaren remoguda la llosa  
Jn 7,6  mes vostre temps sempre està  preparat. 7 A vosaltres lo món no pot  
Jn 14,3  3 I quan me n’hauré anat i hauré  preparat lo lloc per a vosaltres, tornaré  
Ac 21,15  d’aquestos dies, havent-nos  preparat per lo viatge, pujàrem a  
2Co 5,5 per la vida. 5 Emperò lo qui ens ha  preparat per això mateix és Déu, qui ens  
Lc 22,29 mes tentacions. 29 I per això jo us  preparo lo Regne, com mon Pare me l’ha  
Jm 2,6  ¿No us oprimeixen los rics ab sa  prepotència i no us arrastren als  
Mt 4,12  12 I quan Jesús oí que Joan estava  pres, se retirà a Galilea. 13 I deixant la 
Mt 9,15  Ja vindrà dia en què els serà  pres l’Espòs i aleshores dejunaran. 16 »I 
Mt 16,7  entre si: «Això és perquè no havem  pres pa.» 8 I coneixent-ho Jesús, los  
Mt 24,40  se trobaran en lo camp: l’un serà  pres i l’altre deixat. 41 Dues dones  
Mt 25,3  3 I les cinc fàtues, havent  pres ses llanternes, no se’n portaren  
Mt 26,57 i fugiren. 57 Emperò los que havien  pres a Jesús lo portaren a casa de Caifàs, 
Mt 27,16  16 I en aquella ocasió tenia un  pres molt famós, anomenat Barrabàs. 17 I  
Mt 28,12 havent-se juntat ab los ancians i  pres consell, donaren una gran suma de  
Mc 1,14  14 Mes després que Joan fou  pres, vingué Jesús a Galilea predicant l’ 
Mc 4,25 que no té, fins allò que té li serà  pres. 26 També deia: –Així és lo Regne de  
Mc 15,7  un anomenat Barrabàs, que estava  pres ab altres sediciosos per haver comès  
Lc 5,35  ja vindran dies en què los serà  pres l’espòs, i llavors dejunaran en  
Lc 14,20  escusat. 20 I digué l’altre: »–He  pres muller, i per això no hi puc anar. 21 
Lc 17,34  estaran dos en un llit: l’un serà  pres, i l’altre, deixat; 35 estaran dues  
Lc 17,35 deixada; dos en un camp: l’un serà  pres, i l’altre, deixat. 36 Ells  
Lc 19,15  15 »I quan tornà, després d’haver  pres possessió de son regne, manà que  
Lc 22,Tit sant Pere. Sa agonia en l’hort. És  pres i ultrajat en la casa del sumo  
Lc 23,19  19 –Lo qual havia estat posat  pres per causa d’una sedició ocorreguda  
Jn 12,3  estaven a taula ab ell. 3 I havent  pres Maria una lliura d’ungüent preciós  
Jn 13,12 que ell los hagué rentat los peus i  pres altra vegada ses vestidures, i havent 
Jn 13,27  Iscariot. 27 I després d’haver  pres lo bocí, entrà en ell Satanàs. I  
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Jn 18,Tit ells. 18,Tit Capítol XVIII Jesús és  pres; Malcos, ferit. Fugen los apòstols.  
Jn 18,3  deixebles. 3 Judes, doncs, havent  pres una companyia de soldats i els  
Jn 19,30 boca. 30 Jesús, tan prest com hagué  pres lo vinagre, digué: –Està consumat. I  
Ac 21,26 fornicació.” 26 Llavors Pau, havent  pres aquells homes, purificat ab ells  
Ac 22,5  són testimoni; dels quals, havent  pres també cartes per als germans, anava  
Ac 23,18  conduí al tribú i digué: –Pau, lo  pres, me demanà que us conduís aquest  
Ac 24,Tit  davant de Fèlix, se defensa. Queda  pres. Fèlix fa comparèixer a Pau i,  
Ac 24,6  lo temple, i havent-lo posat  pres, volguérem judicar-lo segons nostra 
Ac 25,14 –Aquí hi ha un home que Fèlix deixà  pres, 15 acerca del qual, quan jo era a  
Ac 25,27 una cosa fora de raó enviar un home  pres i no informar de les acusacions que  
Ac 27,33  esperant i en dejú, sens haver  pres res. 34 Per lo tant, per lo bé de  
Ac 28,17  de nostres pares, vaig ésser  pres en Jerusalem i entregat en mans dels  
Fl 3,12  allò per a lo qual vaig ésser  pres de Cristo Jesús. 13 Germans, jo no  
Col 4,3  per amor del qual estic jo encara  pres, 4 i per a què jo el maniféstia de la 
Flm 23  Flm 23 Te saluda Epafras, que està  pres ab mi per Jesucrist, Flm 24 Marc,  
He 5,1  misteris. 1 Perquè tot pontífice  pres d’entre els homes és posat a favor  
Mt 24,41 Dues dones moldran en un molí: serà  presa l’una i deixada l’altra. 42  
Lc 10,42  la millor part, la qual no li serà  presa. 11,Tit Capítol XI L’oració  
Lc 17,35  dones molent juntes: l’una serà  presa, i l’altra, deixada; dos en un  
2Pe 2,12  raó, naturalment fets per a ser  presa i per a perdició, blasfemant de les  
Ap 19,20  cavall i ab son exèrcit. 20 I fou  presa la bèstia, i ab ella lo profeta fals 
Mt 26,Tit Judes. Institució de l’eucaristia.  Presa i sentència de Jesús. Negacions i  
1Tm 5,19  digne de son jornal.» 19 Contra el  presbítero no rèbies acusació sinó davant  
Ac 14,22  iglésia d’ells hagueren ordenat  presbíteros i hagueren fet oració ab  
Ac 15,2  a Jerusalem, als apòstols i  presbíteros, per raó d’aquesta qüestió. 3 
1Tm 4,14  ab la imposició de mans dels  presbíteros. 15 Medita aquestes coses,  
1Tm 5,Tit  Que han de ser premiats los  presbíteros que cumplen bé son ministeri;  
1Tm 5,17  verdaderament són viudes. 17 Los  presbíteros que governen bé sien  
Tt 1,Tit  les qualitats que han de tenir los  presbíteros i els bisbes. 1 Pau, servo de  
Tt 1,5  les coses que falten i ordenasses  presbíteros en cada ciutat, com t’havia  
Ac 2,23 a est, que per determinat consell i  presciència de Déu fou entregat, lo  
1Pe 1,2 Àsia i Bitínia, 2 elegits segons la  presciència de Déu Pare per la  
Mc 9,1 un lloc apartat, i es transfigurà a  presència d’ells. 2 I sos vestits se  
Mc 15,43  de Déu, i entrà atrevidament a la  presència de Pilat i demanà el cos de  
Lc 2,31  salut, 31 la qual aparellàreu a  presència de tots los pobles: 32 llum per  
Jn 12,37  que havia fet tants miracles en  presència d’ells, no creien en ell; 38 a  
Jn 20,30  altres miracles féu també Jesús en  presència de sos deixebles que no estan  
Ac 7,45  als quals Déu expeŀlí fora de la  presència de nostres pares fins als dies  
Ac 10,33  I ara nosaltres tots estam en la  presència de Déu per a oir totes les coses 
Ac 26,2  en poder justificar-me en vostra  presència de tot quant m’acusen los  
Ac 26,26  coses té coneixement lo rei, a  presència de qui parlo ab tota llibertat,  
Ac 27,35  prenent pa, donà gràcies a Déu en  presència de tots, i partint-lo començà  
2Co 8,24 24 Mostrau, doncs, envers ells, i a  presència de les iglésies, la prova de  
2Co 10,1  i benignitat de Cristo, jo que en  presència vostra só humil, i ausent só  
2Co 10,10  són graves i fortes, emperò sa  presència corporal és flaca, i son parlar, 
Fl 2,12  vostra salvació, no sols com en ma  presència, sinó molt més ara en ma  
1Te 2,17 privats per un curt temps de vostra  presència, no de cor, ansiàrem més  
1Te 2,19 ¿Per ventura no sou vosaltres en la  presència de nostre Senyor Jesucrist en sa 
2Te 1,9  la pena de perdició eterna en la  presència del Senyor i de la glòria de son 
He 9,24  cel, per a presentar-se a la  presència de Déu per nosaltres. 25 I no ja 
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Jm 4,10 en tristesa. 10 Humiliau-vos a la  presència del Senyor, i ell vos exaltarà.  
1Pe 3,4 i modest, que és de gran valor a la  presència de Déu. 5 Puix d’aquest modo s’ 
2Pe 1,16  havem fet conèixer lo poder i la  presència de nostre Senyor Jesucrist, sinó 
3Jn 6  donat testimoni de ta caritat en  presència de la Iglésia; als quals, si  
Jud 24 sens màcula i plens d’alegria a la  presència de sa glòria, 25 al sol Déu,  
Ap 6,16  nosaltres i ocultau-nos» de la  presència del que està sentat sobre el  
Ap 12,14  la meitat d’un temps, lluny de la  presència de la serpent. 15 I la serpent  
Ap 13,12 lo poder de la primera bèstia en sa  presència, i féu que la terra i tots los  
Ap 21,10  que baixava del cel, de la  presència de Déu, 11 que tenia la claredat 
Lc 12,56 doncs, no sabeu reconèixer lo temps  present? 57 »I ¿per què no judicau per  
Jn 16,22  nat en lo món. 22 I vosaltres, al  present, patiu en veritat tristeses, mes  
Ac 20,31 si. 31 Per lo tant, vetllau i teniu  present que per espai de tres anys no he  
Ac 22,20  de vostre màrtir Esteve, jo estava  present també, i consentí en sa mort, i  
1Co 3,22  sia món, sia vida, sia mort, o lo  present, o lo futur, tot és vostre. 23 I  
1Co 4,11  vilipendiats. 11 Fins a l’hora  present patim fam i set, i anam nusos, i  
1Co 5,3  encara que ausent de cos, emperò  present d’esperit, ja he judicat com  
1Co 5,3  d’esperit, ja he judicat com  present al que així se conduí: 4 en lo nom 
1Co 16,3  quan jo vinga. 3 I quan estiga jo  present, aquells que vosaltres aprovareu  
2Co 8,14  sinó que hi haja igualtat. 14 Al  present suplesca vostra abundància les  
2Co 10,2  2 vos suplico, doncs, que quan sia  present feu que no tínguia d’usar ab  
2Co 13,2  2 Ja us diguí abans, estant  present, i ho dic ara, ausent, que si vinc 
2Co 13,10  açò estant ausent, per a què,  present, no haja d’obrar ab rigor, segons 
Ga 1,4  per a deslliurar-nos d’aquest  present malvat sigle, segons la voluntat  
1Te 2,Tit  ha de venir. 2,Tit Capítol II Fa  present l’Apòstol als tessalònics la  
He 12,11 santedat. 11 I ninguna correcció al  present apar ser de goig, sinó de  
He 13,5  avarícia, contentant-vos ab lo  present, perquè ell digué: «No et deixaré  
1Pe 1,6  regositjareu molt, encara que al  present convé que siau afligits per un poc 
2Pe 1,12  instruïts i confirmats en la  present veritat. 13 Perquè tinc per just,  
Jud 5  i Senyor. 5 Vull, doncs, fer-vos  present, ja que haveu sabut tot açò, que  
Mt 5,39 si algú et ferís en la galta dreta,  presenta-li també l’altra. 40 I al que  
Mt 8,4  digues a ningú, sinó vés-te’n,  presenta’t al sacerdot, i ofereix lo do  
Mc 1,44  no ho digues a ningú; ans bé vés,  presenta’t al príncep dels sacerdots i  
Lc 5,14  ans bé: –Vés-te’n –li digué– i  presenta’t al sacerdot, i ofereix per ta  
Lc 6,29  I al que et feresca en una galta,  presenta-li l’altra també. I al que et  
Ac 25,Tit  desitja veure a Pau, i Festo lo  presenta a ell. 1 Festo, doncs, havent  
He 10,11  vegada. 11 I així tot sacerdot se  presenta cada dia a exercir son ministeri  
Mt 18,24  començat a prendre’ls, se li  presentà un que li devia deu mil talents.  
Mt 25,20 havia rebut los cinc talents, n’hi  presentà altres cinc dient: »–Senyor, cinc 
Lc 24,36  parlant d’aquestes coses, se  presentà Jesús enmig d’ells i els digué:  
Jn 20,26  estant tancades les portes, i se  presentà enmig d’ells i els digué: –La  
Ac 7,26  quan ells estaven renyint, se’ls  presentà i els posà en pau dient:  
Ac 9,1 contra los deixebles del Senyor, se  presentà al príncep dels sacerdots, 2 i li 
Ac 9,41  als sants i a les viudes, los la  presentà viva. 42 I fou notori en tot  
Ac 10,30  ma casa, quan veus aquí que se’m  presentà davant un baró ab una vestidura  
Ac 16,34 havent-los conduït a sa casa, los  presentà la taula i s’alegrà ab tots los  
Ac 22,30  tot lo Consell, i traent a Pau, lo  presentà enmig d’ells. 23,Tit Capítol  
Ac 25,23  persones de la ciutat, se  presentà Pau per ordre de Festo. 24 I  
1Pe 1,13 per aquella gràcia que us ha de ser  presentada en la revelació de Jesucrist.  
Fl 4,6  ab acció de gràcies, sien  presentades a Déu vostres peticions. 7 I  
Lc 19,8  un home pecador. 8 Emperò Zaqueu,  presentant-se davant del Senyor, li  
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Lc 23,36  insultaven, acercant-se a ell i  presentant-li vinagre, 37 i dient: –Si  
Jn 20,19  temor dels jueus, vingué Jesús i,  presentant-se al mig d’ells, los digué: 
Ac 5,20 -los fora, los digué: 20 –Anau i,  presentant-vos al temple, predicau al  
Ac 16,20 tribunal davant dels prínceps. 20 I  presentant-los als magistrats, digueren: 
Mc 2,4  entre quatre. 4 I com no poguessen  presentar-li al davant per causa del  
Lc 2,22  lo portaren a Jerusalem per a  presentar-lo al Senyor, 23 segons està  
Ac 4,7 llinatge sacerdotal. 7 I fent-los  presentar al mig, los preguntaren: –Ab  
Ac 12,4  quatre soldats cada u, volent-lo  presentar al poble després de Pasqua. 5 I  
Ac 12,6  6 I quan Herodes l’havia de  presentar, aquella mateixa nit estava Pere 
Ac 17,5  la casa de Jason, volent-los  presentar davant lo poble. 6 I no havent- 
Ac 19,30  companys de Pau. 30 I volent Pau  presentar-se al poble, los deixebles no  
2Co 11,2  vos he desposat ab un espòs per a  presentar-vos com a verge pura a Cristo. 
Ef 5,27  ab la paraula de vida, 27 per a  presentar-se-la a si mateix Iglésia  
Col 1,22 cos de sa carn per la mort, a fi de  presentar-vos sants i sens màcula e  
Col 1,28  en tota sabiduria, per a què pugam  presentar tot home perfet en Cristo Jesús. 
2Tm 2,15  als que les ouen. 15 Procura  presentar-te digne d’aprovació davant  
He 9,24  sinó en lo mateix cel, per a  presentar-se a la presència de Déu per  
Jud 24  guardar-vos sens pecats, i per a  presentar-vos sens màcula i plens d’  
Mc 13,9  assotats en les sinagogues, i vos  presentaran davant dels governadors i reis 
Mt 8,16  servia. 16 I vingut lo vespre, li  presentaren molts esperitats; i ab sa  
Mt 9,2  a sa ciutat. 2 I veus aquí que li  presentaren un paralític postrat en lo  
Mt 9,32  terra. 32 I luego que eixiren, li  presentaren un mut posseït del dimoni. 33  
Mt 19,13  d’això, que ho sia. 13 Llavors li  presentaren uns infants per a què imposàs  
Mt 22,19  me la moneda del tribut. I ells li  presentaren un diner. 20 I Jesús los  
Mc 10,13  un altre, comet adulteri. 13 I li  presentaren uns infants per a què els  
Lc 24,42  cosa per a menjar? 42 I ells li  presentaren un bocí de peix fregit i una  
Ac 5,27  27 I així que els portaren, los  presentaren al Consell. I el príncep dels  
Ac 6,13  i el portaren al Consell, 13 i  presentaren testimonis falsos que deien:  
Ac 23,33 entregaren la carta al governador i  presentaren també a Pau davant d’ell. 34  
Ac 6,6 a Nicolau, prosèlit d’Antioquia. 6  Presentaren a estos davant dels apòstols,  
Ac 19,31  seus, li enviaren a dir que no es  presentàs en lo teatro. 32 Uns cridaven  
Mc 6,41  donà a sos deixebles per a què els  presentassen a la gent, i ell repartí  
Mt 13,26  26 Quan la planta hagué crescut i  presentat fruit, llavors aparegué també la 
Mt 26,60  el trobaren, a pesar d’haver-se  presentat molts falsos testimonis. I no el 
Mt 27,11  ho manà lo Senyor.» 11 I Jesús fou  presentat davant del president, i li  
Mc 14,Tit  Oració en l’hort. Lo Senyor és  presentat a Caifàs. Negació de sant Pere.  
Mc 15,Tit  plorar. 15,Tit Capítol XV Jesús és  presentat a Pilat, assotat, coronat d’  
Lc 23,14 i al poble, 14 los digué: –M’haveu  presentat aquest home com un pervertidor  
Ac 25,26  al senyor. Per lo qual vos l’he  presentat, i majorment a vós, oh rei  
Mt 14,35  per tota aquella comarca, i li  presentaven tots los malalts. 36 I li  
Mc 10,13  deixebles renyaven als que els hi  presentaven. 14 I quan ho vegé Jesús, ho  
Ac 17,17  tots los dies ab los que se li  presentaven davant. 18 I alguns filosops  
Mt 14,Tit i cura a tots los malalts que se li  presenten o toquen son vestit. 1 En aquell 
Ac 23,20  concertat suplicar-vos que demà  presenteu a Pau al Consell, com que volen  
1Co 10,27 voleu anar, menjau de tot quant vos  preséntia davant, sens preguntar res per  
Mc 15,35  35 I alguns dels que estaven  presents, quan l’oïren, deien: –Mirau, a  
Ac 25,18  18 los acusadors del qual, estant  presents, ningun delicte li imputaren dels 
Rm 8,38  principats, ni potestats, ni coses  presents, ni coses venideres, ni  
1Co 7,26  que açò és bo per les necessitats  presents, perquè bo li és a l’home l’  
2Co 5,8  d’ausentar-nos del cos i estar  presents ab lo Senyor. 9 I per això nos  
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2Co 5,9  9 I per això nos esforçam, o siam  presents, o siam ausents, a ser-li  
2Co 10,11  lo mateix serem en fet estant  presents. 12 Perquè no ens atrevim a fer- 
2Pe 1,Tit Capítol I Los exhorta a que, tenint  presents los dons rebuts de Déu,  
2Pe 3,2  amonestacions, 2 per a què tingau  presents les paraules dels sants profetes  
2Pe 2,5  i no perdonà al món vell, sinó que  preservà a Noè, vuitena persona, pregoner  
Jm 1,27  a les viudes en ses tribulacions i  preservar-se de la corrupció d’aquest  
2Tm 4,18  deslliurarà de tota obra mala i em  preservarà per a son Regne celestial, a  
Lc 8,15 la paraula de bon cor i molt sa, la  preserven i donen fruit ab paciència. 16  
Mt 27,2  portaren lligat i l’entregaren al  president Ponç Pilat. 3 Llavors Judes, que 
Mt 27,11 11 I Jesús fou presentat davant del  president, i li preguntà lo president  
Mt 27,11  del president, i li preguntà lo  president dient: –¿Ets tu lo rei dels  
Mt 27,14  a paraula alguna, de modo que el  president se meravellà en gran manera. 15  
Mt 27,15  en gran manera. 15 I acostumava lo  president en dies de gran festivitat  
Mt 27,21  i que fes morir a Jesús. 21 I el  president los respongué i digué: –A quin  
Mt 27,23  tots: –Sia crucificat. Los diu lo  president: –Puix quin mal ha fet? I ells  
Mt 27,27  27 Aleshores los soldats del  president, prenent a Jesús per a conduir- 
Mt 28,14  14 I si això arribàs a oïdos del  president, nosaltres l’hi farem creure, i 
Lc 20,20  lo a la jurisdicció i potestat del  president. 21 Aquestos, doncs, li  
Jn 18,Tit  que li fan lo sumo pontífice i lo  president Pilat. 1 Havent Jesús dit  
Mt 5,25  a l’agusil, i et pòrtien a la  presó. 26 En veritat te dic que no eixiràs 
Mt 11,2  2 I havent oït Joan, estant en la  presó, les obres de Cristo, envià dos de  
Mt 14,3  a Joan, i lligat, lo posà en la  presó per causa d’Herodias, muller de son 
Mt 14,10 I envià i féu degollar a Joan en la  presó. 11 I portaren son cap en una plata, 
Mt 18,30 sinó que marxà i el féu posar en la  presó fins que pagàs lo deute. 31 »I veent 
Mt 25,36  i me visitàreu; estava en la  presó, i me vinguéreu a veure. 37 Llavors  
Mt 25,39 ¿O quan vos vegérem malalt, i en la  presó, i vos anàrem a veure? 40 »I  
Mt 25,43  i no em cobríreu; malalt, i en la  presó, i no em vinguéreu a veure. 44  
Mt 25,44  o desnú, o malalt, o en la  presó, i no us havem servit? 45  
Mc 6,17  havia fet posar ab grillons en la  presó, a causa d’Herodias, muller de  
Mc 6,27  en una plata. I el degollà en la  presó 28 i portà son cap en una plata, i  
Lc 3,20  lo de fer tancar a Joan en la  presó. 21 I succeí que, al rebre tot lo  
Lc 12,58  agusil, i l’agusil te pòsia en la  presó. 59 Te dic que no eixiràs d’allí  
Lc 21,12 les sinagogues, i vos posaran en la  presó, i vos portaran davant dels reis i  
Lc 22,33  anar ab vós, encara que sia a la  presó i fins a la mort! 34 Mes Jesús li  
Lc 23,25  i homicidi havia estat posat en  presó i ells demanaven, i entregà Jesús a  
Jn 3,24  encara no havia estat posat en la  presó. 25 I se mogué una disputa entre els 
Ac 4,3  I els agafaren i els posaren en la  presó fins al dia següent, perquè era ja  
Ac 5,18  als apòstols i els posaren en la  presó pública. 19 Mes l’àngel del Senyor, 
Ac 5,19  obrint de nit les portes de la  presó i traent-los fora, los digué: 20  
Ac 5,21  fills d’Israel, i enviaren a la  presó per a què els portassen. 22 Emperò  
Ac 5,22  anaren los ministres i obrint la  presó no els trobaren, tornaren a donar l’ 
Ac 5,23  dient: –Certament havem trobat la  presó molt ben tancada, i els guardes que  
Ac 5,25  aquells homes que posàreu a la  presó, són al temple i estan ensenyant al  
Ac 8,3 ne homes i dones, los feia posar en  presó. 4 I els que havien estat dispersos  
Ac 12,4  -lo fet prendre, lo posà a la  presó i el féu guardar per quatre piquets  
Ac 12,5  que Pere estava així guardat en la  presó, la Iglésia pregava a Déu per ell  
Ac 12,6  davant de la porta guardant la  presó. 7 I veus aquí sobrevingué l’àngel  
Ac 12,17  lo Senyor l’havia tret de la  presó, i digué: –Feu-ho a saber a Jaume  
Ac 16,Tit  i Silas són assotats, posats a la  presó i llibertats. 1 I arriba a Derbe i a 
Ac 16,23  molts assots, los ficaren a la  presó, manant a l’escarceller que els  
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Ac 16,24  rebé aquest ordre, los posà en una  presó interior i de peus al cep. 25 Emperò 
Ac 16,26  es commogueren los fonaments de la  presó, i s’obriren tot seguit totes les  
Ac 16,27  quan vegé obertes les portes de la  presó, desembeinà l’espasa i es volia  
Ac 16,37  essent romans nos posaren a la  presó; ¿i ara nos trauen fora en secret?  
Ac 16,40  40 I així que isqueren de la  presó, entraren en casa de Lídia, i  
Ac 22,4  a la mort, lligant i posant a la  presó homes i dones, 5 com lo príncep dels 
Ac 22,19  mateixos saben que jo ficava en la  presó i assotava en les sinagogues als que 
Ac 23,29  delicte algú que meresqués mort o  presó. 30 I quan me digueren que els jueus 
Ac 24,Tit de lo que est li diu, lo reserva en  presó per son successor Pòrcio Festo. 1 I  
Ac 24,27  ab los jueus, deixà a Pau en la  presó. 25,Tit Capítol XXV Pau se defensa  
Ac 26,31  la qual haja de morir ni estar en  presó. 32 I Agripa digué a Festo: –Podria  
Rm 16,7 a Junia, parents i companys meus de  presó, los quals s’han distingit entre  
Col 4,10 Vos saluda Aristarc, mon company en  presó, i Marc, cosí de Bernabé (tocant al  
1Pe 3,19  als esperits que estaven en  presó, 20 los quals en altre temps havien  
Ap 2,10  de ficar alguns de vosaltres en la  presó, per a què sien provats; i tindreu  
Ap 20,7  anys serà deslligat Satanàs de sa  presó. 8 I eixirà per a enganyar a les  
Mc 6,Tit incredulitat. Missió dels apòstols.  Presó i mort de Joan Baptista. Miracle  
Ac 12,Tit  Capítol XII Martiri de sant Jaume.  Presó i llibertat de sant Pere. Mort del  
Ef 3,1  1 Per esta causa, jo, Pau,  presoner de Jesucrist per amor de  
Ef 4,1  la dels cristians. 1 Per això jo,  presoner del Senyor, vos suplico que  
2Tm 1,8  de nostre Senyor, ni de mi, que só  presoner seu; ans bé sies participant dels 
Flm 1  ja cristià i arrepentit. 1 Pau,  presoner de Jesucrist, i Timoteu, germà  
Flm 9  tu, ja com Pau, vell, i ara també  presoner en Jesucrist. 10 Te suplico per  
2Co 6,5  en angústies, 5 en assots, en  presons, en sedicions, en treballs, en  
2Co 11,23  só més; en moltíssims treballs, en  presons moltes vegades, en assots fora de  
Fl 1,Tit de Pau als filipians i fruit de ses  presons en los fiels. Los exhorta a sofrir 
He 11,36  escarnis i assots, i cadenes, i  presons; 37 foren apedregats, migpartits,  
Mt 27,15  entregar llibre al poble un dels  presos, lo qui ells volien. 16 I en  
Mc 15,6  donar llibertat a un dels  presos, qualsevol que ells demanassen. 7 I 
Ac 4,Tit  4,Tit Capítol IV Los apòstols,  presos i examinats sobre la curació del  
Ac 5,Tit  apòstols són novament perseguits i  presos, i per consell de Gamaliel posats  
Ac 9,2  de Damasco, ab lo fi de portar  presos a Jerusalem a quants encontràs d’  
Ac 9,21 això vingué aquí per a portar-los  presos als prínceps dels sacerdots? 22  
Ac 16,25  alabaven a Déu, i els que estaven  presos los oïen. 26 I de repente  
Ac 16,26 desfetes les lligadures de tots los  presos. 27 I havent-se despertat l’  
Ac 16,27  i es volia matar, pensant que els  presos s’havien escapat. 28 Emperò Pau  
Ac 26,10  ho fiu en Jerusalem, i vaig posar  presos a molts sants, havent rebut poder  
Ac 27,1  i que Pau fos entregat ab altres  presos a un centurió anomenat Júlio, de la 
Ac 27,42  de parer que es donàs la mort als  presos, per a què ningú s’escapàs nedant. 
Ac 28,16  a Roma, lo centurió entregà los  presos al capità de la guàrdia; emperò a  
2Tm 2,26  dels llaços del diable que els té  presos a son arbitre. 3,Tit Capítol III  
He 13,3  àngels. 3 Recordau-vos dels  presos, com si vosaltres fósseu presos ab  
He 13,3  presos, com si vosaltres fósseu  presos ab ells, i dels afligits, com si  
Mc 6,45  cinc mil homes. 45 I luego donà  pressa a sos deixebles per a què entrassen 
Mc 16,8  vos digué. 8 I elles marxaren de  pressa fugint del sepulcre, perquè  
Lc 1,39 alçant-se Maria, se n’anà a tota  pressa a les muntanyes de la Judea, a una  
Lc 19,6  en ta casa. 6 I ell baixà a tota  pressa i lo rebé ab alegria. 7 Al veure  
Jn 11,29  que ella ho oigué, s’alçà a tota  pressa i vingué a ell. 30 Perquè Jesús no  
Jn 20,4  l’altre deixeble corregué més de  pressa que Pere i vingué primer al  
Ac 22,18 18 I el vegí que em deia: »–Dóna’t  pressa i marxa luego de Jerusalem, perquè  
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2Tm 4,8  que amen la sua vinguda. Dóna’t  pressa en venir prompte a mi, 9 perquè  
Tt 3,12  enviï Artemas o a Tiquic, dóna’t  pressa a venir a mi a Nicopolis, perquè he 
Ap 22,7  7 “I veus aquí jo vinc de  pressa.” Benaventurat lo qui guarda les  
Mt 14,32  fe! Per què has dubtat? 32 I tan  prest com entraren en la barca, cessà lo  
Mc 4,6 havia fondària de terra; 6 però tan  prest com isqué lo sol, s’abrusà, i com  
Mc 6,55  ella los malalts en sos llits tan  prest com oïren que estava allí. 56 I en  
Mc 9,19 ’l aquí. 19 I l’hi portaren. I tan  prest com lo vegé, començà l’esperit a  
Lc 1,44  a mi? 44 Perquè, veus aquí, tan  prest com arribà a mos oïdos la veu de ta  
Lc 2,15  bona voluntat. 15 I succeí que tan  prest com los àngels se retiraren d’ells  
Lc 7,4  a curar a son criat. 4 I ells, tan  prest com arribaren a Jesús, li pregaven  
Lc 8,28  dels sepulcres. 28 Aquest, tan  prest com vegé a Jesús, se postrà davant  
Lc 17,7  que llaura o guarda bestiar, tant  prest com torna del camp li diu: “Vine,  
Lc 18,8 que se’ls oprimesca? 8 Vos dic que  prest los venjarà. Emperò, quan vinga lo  
Lc 21,9  succeesca primer, mes no serà tan  prest lo fi. 10 Llavors los deia: –S’  
Jn 2,9  de sala. I li’n portaren. 9 Tan  prest com lo mestre de sala hagué gustat  
Jn 7,10 se quedà en Galilea. 10 Emperò, tan  prest com sos germans hagueren partit, ell 
Jn 16,21  ha arribat sa hora; emperò tan  prest com ha donat a llum l’infant, ja no 
Jn 19,30  aplicaren a la boca. 30 Jesús, tan  prest com hagué pres lo vinagre, digué:  
Ac 10,29  això he vingut sens dificultat tan  prest com m’haveu cridat. Pregunto,  
Ac 22,29 en temor per haver-lo lligat, tan  prest com sabé que era ciutadà romà. 30 I  
Fl 2,23 ell, doncs, espero enviar-vos tan  prest com jo haja vist l’estat dels meus  
Ap 10,10  dolç en ma boca com la mel; i tan  prest com l’haguí devorat, se tornà amarg 
Ap 11,14 i veus aquí que el tercer ai vindrà  prest. 15 I el setè àngel tocà la  
Ap 22,20  coses diu: «Certament, vinc  prest.» Amén! Veniu, Senyor Jesús! 21 La  
Jn 13,27 ell Satanàs. I Jesús li digué: –Fes  prestament lo que tu fas. 28 Emperò ningú  
Lc 6,34  los pecadors també ho fan. 34 I si  prestau a aquells de qui esperau rebre,  
Lc 6,35 doncs, a vostres enemics; feu bé, i  prestau sens esperar interès, i vostre  
Ac 2,14 en Jerusalem, sia-us açò notori i  prestau oïdos a mes paraules. 15 Puix  
Lc 6,34  sentiran?; puix los pecadors també  presten als pecadors per a rebre altre  
Rm 11,Tit  l’Apòstol als gentils que no  presúmien de si, i profetisa la conversió  
Rm 11,25 aquest misteri, a fi de que no siau  presumits en vosaltres mateixos: que la  
2Co 12,20  calúmnies, murmuracions,  presumpcions, sedicions i partits. 21 I no 
Jm 4,16 ara vos regositjau en vostres vanes  presumpcions. Tota jactància semblant és  
2Pe 2,10  la potestat, són atrevits,  presumptuosos i no temen parlar mal de les 
3Jn 9 a la iglésia, emperò Diotrefes, que  pretén tenir la primacia entre ells, no  
Mt 20,Tit  sa mort i resurrecció. Respon a la  pretensió de la mare dels fills del  
Ac 19,39  als altres. 39 I si teniu alguna  pretensió sobre altres negocis, se podrà  
Mt 23,14  i fariseus, hipòcrites, que ab  pretext de llargues plegàries devorau les  
Mc 12,40  devoren les cases de les viudes ab  pretext de llargues oracions. Aquestos  
Lc 20,47  en los convits; 47 que baix lo  pretext de llargues oracions, devoren les  
Ac 27,30 barco, tiraren lo bot al mar, ab lo  pretext de voler allargar les àncores de  
Fl 1,18  de totes maneres predicat, sia en  pretext o en veritat: i en això me  
1Te 2,5  fou d’adulació, com sabeu, ni un  pretext d’avarícia: Déu és testimoni. 6  
Mt 27,27  a Jesús per a conduir-lo al  pretori, feren formar tota la cohort a son 
Mc 15,16  soldats lo portaren a l’atri del  pretori i convocaren tota la cohort. 17 I  
Jn 18,28  a Jesús des de casa de Caifàs al  pretori. I era al matí; i ells no entraren 
Jn 18,28  al matí; i ells no entraren en lo  pretori per no contaminar-se, a fi de  
Jn 18,33  Tornà, doncs, Pilat a entrar en lo  pretori, i cridà a Jesús i li digué: –Ets  
Jn 19,9  temé més. 9 I tornà a entrar en lo  pretori i digué a Jesús: –D’a on ets, tu? 
Jn 19,13  paraules, tragué a Jesús fora del  pretori, i s’assentà en lo tribunal en un 
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Ac 23,35 donà ordre de que fos guardat en lo  pretori d’Herodes. 24,Tit Capítol XXIV  
Fl 1,13  fet notòries en Cristo en tot lo  pretori i en tots los demés llocs. 14 I  
Mt 26,9 9 Puix això podia vendre-se a bon  preu i donar-se als pobres. 10 Emperò,  
Mt 27,6 posar-les en lo tresor, perquè és  preu de sang. 7 I havent tingut consell  
Mt 27,9  les trenta monedes de plata,  preu de l’apreciat, al qual apreciaren  
Jn 12,5 per tres-cents diners i donat son  preu als pobres? 6 Mes digué això, no  
Ac 1,18 Aquest, doncs, posseí un camp ab lo  preu de la iniquitat, i penjant-se, se  
Ac 4,34  o cases les venien i portaven lo  preu d’elles 35 i el posaven als peus  
Ac 4,37  un camp, lo vengué, i portà el  preu i el posà als peus dels apòstols.  
Ac 5,2  vengué un camp, 2 i defraudà del  preu del camp, consentint-hi sa muller;  
Ac 5,3 l’Esperit Sant, i defraudasses del  preu del camp? 4 ¿No és veritat que  
Ac 7,16 en lo sepulcre que Abraham comprà a  preu de plata dels fills d’Hemor, pare de 
1Co 6,20  mateixos? 20 Puix fóreu comprats a  preu. Glorificau, doncs, a Déu en vostre  
1Co 7,23  23 Haveu estat comprats per un  preu: no us façau servos dels homes. 24  
Mt 16,18  i les portes de l’infern no  prevaleixeran contra d’ella. 19 I a tu te 
Ac 19,16  d’ells i, apoderant-se de dos,  prevalesqué contra ells, de manera que  
He 10,28  als enemics de Déu. 28 Lo qui  prevarica contra la Llei de Moisès, sent- 
Ac 1,25  i apostolat, del qual per sa  prevaricació caigué Judes per anar-se’n 
1Tm 2,14  seduït; mes la dona fou seduïda en  prevaricació. 15 No obstant, ella se  
He 9,15 mort, per a l’expiació d’aquelles  prevaricacions que eren baix del primer  
Ga 2,18  que he destruït, me faç jo mateix  prevaricador. 19 Perquè jo per la Llei só  
1Tm 4,1  clarament que en los darrers temps  prevaricaran alguns de la fe, donant oïdos 
Ac 2,31  per a sentar-lo en son trono, 31  preveent-ho, parlà de la resurrecció del 
Ga 3,8  d’Abraham. 8 I l’Escriptura,  preveent que Déu havia de justificar als  
1Tm 4,Tit  diferents errors; l’exhorta a  prevenir-se contra d’ells, a que s’  
Mt 14,8  li tot quant li demanàs. 8 I ella,  previnguda per sa mare, digué: –Dóna’m  
2Tm 3,17  l’home de Déu sia perfet i estiga  previngut per a tota obra bona. 4,Tit  
Mc 13,23 elegits. 23 Estau, doncs, vosaltres  previnguts. Mirau que tot vos ho he  
Ac 23,23  a dos centurions los digué: –Teniu  previnguts dos-cents soldats que vagen  
2Pe 3,Tit  Senyor i encarrega que l’espérien  previnguts. Alaba los escrits de sant Pau, 
Lc 9,Tit  Disputa dels apòstols sobre la  primacia. Zel indiscret dels fills del  
3Jn 9  Diotrefes, que pretén tenir la  primacia entre ells, no ens vol rebre. 10  
Mt 5,24  davant de l’altar, i vés-te’n  primer a reconciliar ab ton germà, i  
Mt 8,21 li digué: –Senyor, deixau-me anar  primer i enterrar mon pare. 22 Emperò  
Mt 10,2  dotze apòstols són aquestos: lo  primer, Simó, anomenat Pere, i Andreu, son 
Mt 12,29  home valent i robar ses joies, si  primer no ha lligat al valent? Aleshores  
Mt 12,45  d’aquell home és pitjor que el  primer. Així també esdevindrà a aquesta  
Mt 13,30  sega diré jo als segadors: “Colliu  primer la sisanya i lligau-la en  
Mt 17,10  –Puix, ¿com diuen los escribes que  primer ha de venir Elies? 11 Ell los  
Mt 17,24  entrat en la casa, Jesús li parlà  primer, dient: –Què t’apar, Simó? Los  
Mt 17,26  vés al mar, tira l’ham, i pren lo  primer peix que isca. I obrint-li la  
Mt 20,27  que entre vosaltres vulla ser  primer, sia criat vostre. 28 Així com lo  
Mt 21,28 tenia dos fills, i acercant-se al  primer li diu: »–Fill, vés avui a  
Mt 21,31  voluntat del pare? Ells diuen: –Lo  primer. Jesús los diu: –En veritat vos dic 
Mt 22,25 set germans, i havent-se casat lo  primer, morí, i per no haver tingut  
Mt 22,38  38 Aquest és lo més gran i lo  primer manament. 39 I lo segon és semblant 
Mt 23,26 immundícia! 26 Fariseu cego, neteja  primer l’interior de la copa i del plat,  
Mt 26,17  ocasió d’entregar-lo. 17 I lo  primer dia dels Àzims s’acercaren los  
Mt 27,64 I l’últim error serà pitjor que el  primer. 65 Pilat los digué: –Guardes  
Mt 28,1  acabar lo dissabte, i apuntant lo  primer dia de la semana, vingueren Maria  
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Mc 3,27  del valent i robar ses alhajes si  primer no lliga al valent per a poder  
Mc 4,28  Perquè la terra de si dóna fruit:  primer herba, després espiga i per últim  
Mc 9,10  los fariseus i els escribes que  primer ha de venir Elies? 11 Ell los  
Mc 9,11  i digué: –Elies, certament, vindrà  primer i restablirà totes les coses; i com 
Mc 9,34  i els digué: –Si algú vol ser lo  primer, serà el darrer de tots i el criat  
Mc 10,44 vostre criat. 44 I el que vulla ser  primer entre vosaltres, serà criat de  
Mc 12,28 respost bé, li preguntà quin era lo  primer de tots los manaments. 29 I Jesús  
Mc 12,29  29 I Jesús li respongué: –Lo  primer manament de tots és: “Ou, Israel,  
Mc 12,30  ab totes tes forces.” Aquest és lo  primer manament. 31 I el segon és semblant 
Mc 13,10  en testimoni contra d’ells. 10 I  primer és necessari que sia predicat l’  
Mc 14,12  per a entregar-lo. 12 I al  primer dia dels Àzims, quan sacrificaven  
Mc 16,2  a Jesús. 2 I de bon matí, en lo  primer dia de la semana, vénen al sepulcre 
Mc 16,9  havent ressuscitat de bon matí, lo  primer dia de la semana, s’aparegué  
Lc 2,2  tothom fos empadronat. 2 I aquest  primer empadronament fou fet per Cireno,  
Lc 2,23  del Senyor: que tot baró que nasca  primer, serà consagrat al Senyor. 24 I per 
Lc 6,1  en lo segon dissabte després del  primer que, passant per uns sembrats, sos  
Lc 6,42  tens en ton ull? Hipòcrita!, trau  primer la biga de ton ull, i després hi  
Lc 9,59  –Senyor, deixau-me anar  primer a enterrar mon pare. 60 I Jesús li  
Lc 9,61 li digué: –Vos seguiré, Senyor; mes  primer deixau-me anar a donar disposició 
Lc 11,26  d’aquell home és pitjor que el  primer. 27 I succeí que, estant dient  
Lc 14,8  a bodes, no t’assénties en lo  primer siti, no sia que hi haja allí altre 
Lc 14,18  començaren a escusar-se. Lo  primer li digué: »–He comprat una granja i 
Lc 14,28  edificar una torre, no fa càlculs  primer dels gastos que són necessaris, a  
Lc 16,5  als deutors de son amo, i digué al  primer: »–Quant deus tu a mon senyor? 6 »I 
Lc 19,16  u havia negociat. 16 I arribà lo  primer i digué: »–Senyor, vostra mina ha  
Lc 20,29  29 Eren, doncs, set germans. Lo  primer prengué muller, i morí sens fills.  
Lc 21,9  és necessari que això succeesca  primer, mes no serà tan prest lo fi. 10  
Lc 24,1  Sant i se’n puja al cel. 1 I lo  primer dia de la semana anaren aquestes  
Jn 1,41  Andreu, germà de Simó Pere. 41 Lo  primer a qui ell trobà fou son germà Simó, 
Jn 5,4 la piscina i agitava l’aigua; i lo  primer que entrava, després d’haver estat 
Jn 5,7  jo hi vaig un altre hi baixa  primer que jo. 8 Jesús li diu: –Alça’t,  
Jn 8,7  que es tròbia sens pecat, sia lo  primer en tirar-li la pedra. 8 I tornant 
Jn 15,18  »Si el món vos avorreix, sabeu que  primer que a vosaltres, m’avorrí a mi. 19 
Jn 19,32  soldats, i trencaren les cames del  primer i de l’altre que havia estat  
Jn 20,1 i algunes de ses aparicions. 1 I el  primer dia de la semana, quan era encara  
Jn 20,4  més de pressa que Pere i vingué  primer al sepulcre. 5 I havent-se  
Jn 20,8 l’altre deixeble que havia arribat  primer al sepulcre, i vegé i cregué. 9  
Jn 20,19  d’aquell mateix dia, que era lo  primer de la semana, i estant tancades les 
Ac 1,1  1 He parlat, oh Teòfilo, en lo meu  primer tractat, de totes les coses que  
Ac 5,29  digueren: –És precís obeir a Déu  primer que als homes. 30 Lo Déu de nostres 
Ac 11,26  de manera que los deixebles foren  primer anomenats cristians en Antioquia.  
Ac 13,46  –A vosaltres convenia que fos  primer anunciada la paraula de Déu; mes,  
Ac 15,14  14 Simó ha contat com Déu visità  primer als gentils per a prendre d’ells  
Ac 20,7  detinguérem allí set dies. 7 I al  primer dia de la semana, havent-se los  
Ac 20,18 los digué: –Vosaltres sabeu des del  primer dia que entrí en l’Àsia de quina  
Ac 26,23 havia de patir, que havia de ser lo  primer que ressuscitaria d’entre els  
Rm 10,19  no ho ha entès? Moisès diu lo  primer: «Jo us provocaré a gelosia per un  
Rm 11,16 vida d’entre els morts? 16 I si el  primer fruit és sant, ho és també la  
Rm 11,35  35 O qui li ha donat a ell  primer, per a què li sia recompensat? 36  
Rm 16,5  a Epenet, mon amic, que és lo  primer fruit de l’Acaia en Cristo. 6  
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1Co 6,7  abans l’agravi? Per què no sofriu  primer lo dany? 8 Emperò vosaltres sou los 
1Co 12,28  té posats alguns en la Iglésia, en  primer lloc, apòstols; en segon, profetes; 
1Co 14,30 fos revelada alguna cosa, càllia lo  primer. 31 Puix així podeu profetisar tots 
1Co 15,3  no haveu cregut en va. 3 Perquè en  primer lloc vos he ensenyat lo mateix que  
1Co 15,45  espiritual, com està escrit: 45 Lo  primer home Adam fou format en ànima  
1Co 15,46  vivificant. 46 Mes no fou lo  primer l’espiritual, sinó lo que és  
1Co 15,47 després lo que és espiritual. 47 Lo  primer home, de la terra, terrenal; lo  
1Co 16,2  en les iglésies de Galàcia. 2 Lo  primer dia de la semana cada u de  
2Co 8,5  esperàvem, sinó que s’entregaren  primer al Senyor, i després a nosaltres  
2Co 9,5  demanar als germans que vagen  primer a vosaltres, i apròmptien la vostra 
Ga 3,8  als gentils per la fe, anuncia  primer a Abraham, dient: «En tu seran  
Ef 4,9  pujà, què és sinó que havia baixat  primer als paratges més baixos de la  
Ef 6,2  a ton pare i a ta mare», que és lo  primer manament ab promesa: 3 «per a què  
Fl 1,5  en l’evangeli de Cristo, des del  primer dia fins ara, 6 tenint per cert  
1Te 2,2  no fou vana; 2 ans bé, havent  primer patit i estat afrontats, com sabeu, 
2Te 2,3  perquè tal dia no serà sens que  primer vinga l’apostasia i sia manifestat 
1Tm 1,16  misericòrdia, per a què, en mi lo  primer, mostràs Jesucrist sa extremada  
1Tm 2,1  i silenci. 1 Recomano, doncs, lo  primer de tot, que es facen peticions,  
1Tm 2,13  silenci. 13 Perquè Adam fou format  primer; després, Eva. 14 I Adam no fou  
2Tm 1,5  que hi ha en tu, la qual habità  primer en ta àvia Loide i en ta mare  
2Tm 2,6  6 Lo pagès que treballa deu ser lo  primer que particípia dels fruits. 7  
He 4,6  deuen entrar, i que aquells a qui  primer fou predicada no entraren per causa 
He 7,18  de Melquisedec.» 18 Lo manament  primer és abrogat verdaderament per causa  
He 8,7  millors promeses. 7 Puix si aquell  primer pacte (testament) hagués estat sens 
He 8,13  -lo nou, donà per antiquat lo  primer. I el que es fa antic i vell, està  
He 9,1  (Testament). 1 En veritat que el  primer pacte (testament) tenia també  
He 9,2  temporal. 2 Perquè fou fabricat un  primer tabernacle, en lo qual estaven lo  
He 9,6  manera, entraven sempre en lo  primer tabernacle los sacerdots per a  
He 9,8  mentres que estava en peu lo  primer tabernacle. 9 Lo qual era figura de 
He 9,15  prevaricacions que eren baix del  primer pacte (testament) rèbien la promesa 
He 9,18  lo testador. 18 I per això ni el  primer testament fou celebrat sens sang.  
He 10,9 oh Déu, vostra voluntat.» Aparta lo  primer per a poder establir lo segon. 10  
1Pe 4,17  comència per la casa de Déu. I si  primer comença per nosaltres, ¿qual serà  
2Pe 1,20  en vostres cors. 20 Entenent  primer açò: que ninguna profecia de l’  
2Pe 2,20  fou fet per a ells pitjor que el  primer. 21 Per lo qual millor los hauria  
1Jn 2,Tit  dels manaments, especialment del  primer. Consola a tots i amonesta que ens  
1Jn 4,10  amat a Déu, sinó que ell nos amà  primer a nosaltres i envià son Fill en  
1Jn 4,19  ameu a Déu, perquè Déu nos amà  primer. 20 Si algú digués: «Jo amo a Déu», 
Jud 6 que als àngels que no guardaren son  primer estat, sinó que desempararen sa  
Ap 1,17  de mi, dient: –No témies; jo só el  primer i el darrer; 18 lo qui visc i he  
Ap 2,8  d’Esmirna, escriu: »“Açò diu lo  primer i el darrer, que morí i viu: 9 »Sé  
Ap 4,7  d’ulls davant i darrere. 7 I el  primer animal era com un lleó, i el segon  
Ap 8,7  per a tocar-les. 7 I el  primer àngel tocà la trompeta, i vingué  
Ap 16,2  de Déu sobre la terra. 2 I anà lo  primer i derramà sa copa sobre la terra; i 
Ap 21,1 cel nou i una terra nova. Perquè lo  primer cel i la primera terra  
Ap 21,19 adornats de tota pedra preciosa. Lo  primer fonament era jaspe; lo segon,  
Ap 22,13  13 Jo só l’alfa i l’omega, lo  primer i lo darrer, principi i fi. 14  
Ac 2,Tit de l’Esperit Sant. Do de llengües.  Primer sermó de sant Pere. Tres mil  
Ac 7,12  envià allí a nostres pares per la  primera vegada. 13 I a la segona, Josep  
Ac 12,10 que veia una visió. 10 I passant la  primera i la segona guàrdia, arribaren a  
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1Co Inc  sigles. Amén. 1Co Inc Epístola  primera de l’apòstol sant Pau als  
1Te Inc  vosaltres. Amén. 1Te Inc Epístola  primera de l’apòstol sant Pau als  
1Tm Inc  vosaltres. Amén. 1Tm Inc Epístola  primera de l’apòstol sant Pau a Timoteu  
1Tm 5,12  condemnació, perquè feren vana la  primera fe. 13 I estant, ademés, ocioses,  
2Tm 4,16  molt a nostres paraules. 16 En ma  primera defensa ningú m’ajudà, ans bé  
Tt 3,10  de l’home heretge després de la  primera i segona amonestació, 11 sabent  
1Pe Inc  de pecats. 1Pe Inc Epístola  primera de l’apòstol sant Pere 1,Tit  
1Jn Inc  eternitat. Amén. 1Jn Inc Epístola  primera de l’apòstol sant Joan 1,Tit  
Ap 2,4 tinc contra de tu que has deixat ta  primera caritat. 5 Recorda’t, doncs, d’a 
Ap 4,1  una porta oberta en lo cel, i la  primera veu que oiguí era com de trompeta  
Ap 13,Tit  ab dos banyes, que dóna vigor a la  primera. 1 I em parí a la vora del mar, i  
Ap 13,12  12 i exercia tot lo poder de la  primera bèstia en sa presència, i féu que  
Ap 13,12  que habitaven en ella adorassen la  primera bèstia, la mortal ferida de la  
Ap 20,Tit dels màrtirs regnen ab Cristo en la  primera resurrecció. Deslligat després  
Ap 20,5  passat los mil anys. Aquesta és la  primera resurrecció. 6 Benaventurat i sant 
Ap 20,6  i sant lo qui té part en la  primera resurrecció: en aquestos no té  
Ap 21,1  nova. Perquè lo primer cel i la  primera terra desaparegueren, i la mar ja  
Mt 6,33  d’elles. 33 Buscau, doncs,  primerament lo Regne de Déu i sa justícia, 
Mt 7,5  biga en lo teu? 5 Hipòcrita!, trau  primerament la biga de ton ull, i  
Mc 7,27  27 Mes Jesús li digué: –Deixa  primerament saciar los fills, perquè no és 
Mc 16,9  dia de la semana, s’aparegué  primerament a Maria Magdalena, de la qual  
Lc 12,31  d’elles. 31 Per lo tant, buscau  primerament lo Regne de Déu i sa justícia, 
Jn 10,40  part del Jordà, a aquell lloc a on  primerament havia estat Joan batejant, i  
Jn 18,13  i el lligaren. 13 I el conduïren  primerament a Anàs, perquè era sogre de  
Jn 19,39  Nicodemus, aquell mateix que havia  primerament vingut de nit a trobar a  
Ac 3,26  a son Fill Jesús, vos l’ha enviat  primerament a vosaltres, perquè us  
Ac 26,20  celestial, 20 sinó que prediquí  primerament als de Damasco i després en  
Rm 1,16  a tot aquell que creu, al jueu  primerament, i també al grec. 17 Perquè en 
Rm 2,9  home que obra mal, del jueu  primerament, i també del grec. 10 Emperò  
Rm 2,10  a tots los que obren bé, al jueu  primerament, i després al grec. 11 Perquè  
1Tm 5,4 viuda tingués fills o néts, aprenga  primerament a ben governar sa casa i a  
He 7,2 lo delme de totes les coses, essent  primerament per interpretació rei de  
He 7,27  d’oferir cada dia sacrifici,  primerament per sos propis pecats i  
Jm 3,17  la sabiduria que baixa de dalt,  primerament és casta; després, pacífica,  
2Pe 3,3  Senyor i salvador. 3 Sabent això  primerament: que en los últims temps  
Rm 1,8  Pare i del Senyor Jesucrist. 8  Primerament dono gràcies a mon Déu per  
Jm 5,7  paciència fins a rebre la pluja  primerenca i tardana. 8 Esperau, doncs,  
Ap 2,Tit vàrios avisos a les quatre iglésies  primeres. Alaba als que no havien abraçat  
Ap 2,5  i arrepenteix-te, i fes les  primeres obres, perquè si no vindré a tu  
Ap 2,19  que feres, que excedeixen a les  primeres. 20 »Però tinc algunes coses  
Ap 21,4  ni clamors, ni penes, perquè les  primeres coses passaren. 5 I digué lo que  
Mt 19,30  eterna. 30 »Emperò molts que són  primers seran darrers, i los darrers,  
Mt 19,30  seran darrers, i los darrers,  primers. 20,Tit Capítol XX Paràbola dels  
Mt 20,8  començant des dels últims als  primers. 9 »Quan vingueren los que hi  
Mt 20,10  son diner. 10 I quan arribaren los  primers, cregueren que els donarien més,  
Mt 20,16  16 »Per lo tant, los darrers seran  primers, i los primers, darrers. Puix  
Mt 20,16  los darrers seran primers, i los  primers, darrers. Puix molts són los  
Mt 21,36  criats en major número que els  primers, i foren tractats del mateix modo. 
Mt 23,6  ses franges. 6 I apeteixen los  primers puestos en los festins i els  
Mt 23,6  puestos en los festins i els  primers sitis en les sinagogues. 7 I que  
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Mc 10,31  la vida eterna. 31 Emperò molts  primers seran darrers, i los darrers,  
Mc 10,31  seran darrers, i los darrers,  primers. 32 I estaven en lo camí pujant a  
Mc 12,39  en les places, 39 i estar en los  primers sitis en les sinagogues i en los  
Mc 12,39  sitis en les sinagogues i en los  primers puestos en los festins. 40 Que  
Lc 11,43  fariseus, que amau tenir los  primers sitis en les sinagogues, i ser  
Lc 13,30  aquí que són darrers los que seran  primers i que són primers los que seran  
Lc 13,30  los que seran primers i que són  primers los que seran darrers. 31 En  
Lc 14,7  com los convidats escollien los  primers puestos en la taula, los proposà  
Lc 20,46  en les places i d’ocupar los  primers bancs en les sinagogues i los  
Lc 20,46  bancs en les sinagogues i los  primers sitis en los convits; 47 que baix  
Jn 1,Tit  de Joan Baptista. Vocació dels  primers deixebles. 1 En lo principi era lo 
Ac 2,Tit persones se converteixen. Vida dels  primers fiels. 1 I al complir-se los  
Ac 27,43  que sabessen nedar se tirassen los  primers al mar i escapassen a terra. 44 I  
Ef 1,12 sa glòria, nosaltres que havíem los  primers esperat en Cristo. 13 En lo qual  
1Te 4,16 moriren en Cristo ressuscitaran los  primers. 17 Després nosaltres, los que  
Tt 3,14  també los nostres a exercitar los  primers les bones obres per les coses que  
He 5,12  de que us ensènyia quals són los  primers principis dels oracles de Déu, i  
He 10,32  del Déu viu. 32 I feu memòria dels  primers dies, en què, després que fóreu  
Ap 6,Tit  anava obrint l’Anyell los sis  primers sellos. 1 I vegí que l’Anyell  
Ap 8,Tit ab set trompetes. Toquen los quatre  primers cada u la seva, cau foc, la mar s’ 
Lc 22,Tit  de l’eucaristia. Disputa sobre la  primícia. Jesús prediu la negació de sant  
Rm 8,23  nosaltres mateixos, que tenim les  primícies de l’Esperit, nosaltres també  
1Co 15,20  d’entre els morts, i ha estat fet  primícies d’aquells que dormen. 21 Perquè 
1Co 15,23  Emperò cada qual en son ordre: les  primícies, Cristo; després los que són de  
1Co 16,15 Fortunat i d’Acaic, perquè són les  primícies de l’Acaia i se consagraren al  
Jm 1,18  per a què nosaltres siam com  primícies de ses criatures. 19 Vosaltres  
Ap 14,4  d’entre els homes, essent les  primícies per a Déu i per a l’Anyell. 5 I 
Mt 1,25  la conegué fins que parí son fill  primogènit. I l’anomenà Jesús. 2,Tit  
Lc 2,7  havia de parir. 7 I parí son fill  primogènit i l’embolicà en bolquers i lo  
Rm 8,29 de son Fill, a fi de que ell sia lo  primogènit entre molts germans. 30 I als  
Col 1,15  és imatge del Déu invisible, lo  primogènit de tota criatura; 16 perquè per 
Col 1,18  la Iglésia, que és lo principi, lo  primogènit dels morts, per a què ell tinga 
He 1,6  vegada, quan ell introdueix son  primogènit en lo món, diu: «I adórien-lo 
Ap 1,5  5 i de Jesucrist, testimoni fiel,  primogènit dels morts i príncep dels reis  
He 11,28  no els tocàs aquell que matava als  primogènits. 29 Per la fe passaren la Mar  
He 12,23  assemblea de la Iglésia dels  primogènits que estan escrits en lo cel, i 
He 12,16 Esaú, lo qual per un bocí vengué sa  primogenitura. 17 Sapiau, doncs, que  
Mt 9,18  los deia estes coses, veus aquí un  príncep de la sinagoga se li acercà, i l’ 
Mt 9,23  vingut Jesús a la casa d’aquell  príncep, i veent als tocadors de flautes,  
Mt 9,34 los fariseus deien: –Per virtut del  príncep dels dimonis, llança los dimonis.  
Mt 12,24  sinó en virtut de Beelzebub,  príncep dels dimonis. 25 I Jesús,  
Mt 26,57 Jesús lo portaren a casa de Caifàs,  príncep dels sacerdots, a on s’havien  
Mt 26,58 seguia de lluny fins al palàcio del  príncep dels sacerdots. I havent entrat  
Mt 26,62  en tres dies.” 62 I alçant-se lo  príncep dels sacerdots, li digué: –¿No  
Mt 26,63 contra tu? 63 I Jesús callava. I lo  príncep dels sacerdots li digué: –Te  
Mt 26,65  los núvols del cel. 65 Llavors lo  príncep dels sacerdots rompé ses  
Mc 1,44 a ningú; ans bé vés, presenta’t al  príncep dels sacerdots i ofereix per ta  
Mc 2,26 la casa de Déu en temps d’Abiatar,  príncep dels sacerdots, i se menjà los  
Mc 3,22  –Té a Beelzebub, i per virtut del  príncep dels dimonis, llança los dimonis.  
Mc 5,35  parlant quan arribaren de casa del  príncep de la sinagoga i li digueren: –Ta  
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Mc 5,36  quan oí lo que deien, digué al  príncep de la sinagoga: –No tingues temor, 
Mc 5,38  de Jaume. 38 I arriben a casa del  príncep de la sinagoga, i veu l’avalot i  
Lc 8,41  un home anomenat Jairo, que era  príncep de la sinagoga, i postrant-se  
Lc 8,49 acabat de parlar, quan vingué un al  príncep de la sinagoga i li digué: –Ta  
Lc 11,15  deien: –Per virtut de Beelzebub,  príncep dels dimonis, llança los dimonis.  
Lc 13,14  a Déu. 14 I prenent la paraula lo  príncep de la sinagoga, irritat perquè  
Lc 22,50 50 I un d’ells ferí a un criat del  príncep dels sacerdots i li tallà l’  
Lc 22,54  i conduïren a la casa del  príncep dels sacerdots. I Pere lo seguia  
Jn 3,1  dels fariseus, anomenat Nicodemus,  príncep dels jueus, 2 que vingué de nit a  
Jn 12,31 31 Ara és lo judici del món, ara lo  príncep d’aquest món serà llançat fora.  
Jn 14,30  molt ab vosaltres, puix ve lo  príncep d’aquest món, mes no té res ab  
Jn 16,11  més. 11 I de judici, perquè el  príncep d’aquest món ha estat ja judicat. 
Ac 4,6  i els escribes, 6 i Anàs, lo  príncep dels sacerdots, i Caifàs, i Joan,  
Ac 5,17  curats. 17 Emperò alçant-se lo  príncep dels sacerdots i tots los que  
Ac 5,21  i ensenyaven. Emperò arribant lo  príncep dels sacerdots i els que estaven  
Ac 5,27  los presentaren al Consell. I el  príncep dels sacerdots los preguntà 28  
Ac 5,31 31 A est exaltà Déu ab sa dreta per  príncep i salvador, per a donar  
Ac 7,27 davant, dient: »–Qui t’ha fet a tu  príncep i jutge sobre nosaltres? 28 ¿O per 
Ac 7,35  refusaren dient: “Qui t’ha fet  príncep i jutge?”, a est envià Déu per  
Ac 9,1  del Senyor, se presentà al  príncep dels sacerdots, 2 i li demanà  
Ac 18,8  a la sinagoga. 8 I Crispo, que era  príncep de la sinagoga, cregué en lo  
Ac 18,17  tirant-se sobre de Sostenes,  príncep de la sinagoga, lo maltractaven a  
Ac 19,14  això eren set fills d’un jueu  príncep dels sacerdots anomenat Esceva. 15 
Ac 22,5  a la presó homes i dones, 5 com lo  príncep dels sacerdots i tot lo consistori 
Ac 23,2 tota bona consciència. 2 I Ananies,  príncep dels sacerdots, manà als que  
Ac 23,5 Pau: –No sabia, germans, que fos lo  príncep dels sacerdots, perquè escrit  
Ac 23,5 perquè escrit està: “No maleiràs al  príncep de ton poble.” 6 I sabent Pau que  
Ac 24,1 al cap de cinc dies vingué Ananies,  príncep dels sacerdots, ab alguns ancians  
Ac 28,7  llocs tenia unes possessions lo  príncep de l’isla, anomenat Públio, lo  
Rm 13,4  alabança d’ella. 4 Perquè el  príncep és ministre de Déu per a ton bé.  
Ef 2,2  la costum d’aquest món, segons lo  príncep de la potestat d’aquest aire, que 
1Pe 5,4  del ramat. 4 I quan aparega lo  príncep dels pastors, rebreu corona de  
Ap 1,5  fiel, primogènit dels morts i  príncep dels reis de la terra, que ens amà 
Mt 2,4 Jerusalem. 4 I convocant a tots los  prínceps dels sacerdots i als escribes del 
Mt 16,21 dels ancians i dels escribes i dels  prínceps dels sacerdots, i que morís i que 
Mt 20,18  Fill de l’home serà entregat als  prínceps dels sacerdots i als escribes, i  
Mt 20,25  envers si i digué: –Sabeu que els  prínceps dels gentils avasallen a sos  
Mt 21,15  i els curà. 15 Mes veent los  prínceps dels sacerdots i els escribes les 
Mt 21,23  23 I havent anat al temple, los  prínceps dels sacerdots i los ancians del  
Mt 21,45  serà fet engrunes. 45 I quan los  prínceps dels sacerdots i los fariseus  
Mt 26,3  3 Llavors se congregaren los  prínceps dels sacerdots i els escribes i  
Mt 26,14  Iscariot, se n’anà a trobar als  prínceps dels sacerdots 15 i els digué:  
Mt 26,47  espases i bastons, enviada per los  prínceps dels sacerdots i los ancians del  
Mt 26,59  per a veure lo fi. 59 Emperò los  prínceps dels sacerdots i els ancians i  
Mt 27,1  1 Arribant lo dematí, tots los  prínceps del sacerdots i los ancians del  
Mt 27,3  les trenta monedes de plata als  prínceps dels sacerdots i als ancians 4  
Mt 27,6 anà, i es penjà ab un llaç. 6 I els  prínceps dels sacerdots, prenent les  
Mt 27,12 ho dius. 12 I essent acusat per los  prínceps dels sacerdots i per los ancians, 
Mt 27,20  per causa d’ell. 20 Emperò los  prínceps dels sacerdots i els ancians  
Mt 27,41  mateix, insultant-lo també los  prínceps dels sacerdots ab los escribes i  
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Mt 27,62  després del de la Preparació, los  prínceps dels sacerdots i els fariseus  
Mt 28,11  a la ciutat i donaren avís als  prínceps dels sacerdots de tot quant havia 
Mc 5,22  mar. 22 I veus aquí vingué un dels  prínceps de la sinagoga, anomenat Jairo, i 
Mc 8,31  per los ancians, i per los  prínceps dels sacerdots, i per los  
Mc 10,33  Fill de l’home serà entregat als  prínceps dels sacerdots, i als escribes, i 
Mc 11,Tit  fe. Perdó dels enemics. Confon als  prínceps dels sacerdots. 1 I quan s’  
Mc 11,18  lladres. 18 I havent-ho oït los  prínceps dels sacerdots i els escribes,  
Mc 11,27  en lo temple, se li acercaren los  prínceps dels sacerdots i els escribes i  
Mc 14,1  era la Pasqua i los Àzims, i los  prínceps dels sacerdots i los escribes  
Mc 14,10  Iscariot, un dels Dotze, anà als  prínceps dels sacerdots per a entregar-  
Mc 14,43  ab espases i bastons, de part dels  prínceps dels sacerdots i dels escribes i  
Mc 14,55 los criats escalfant-se. 55 I els  prínceps dels sacerdots i tot lo Consell  
Mc 15,1 sepultat. 1 I luego, al dematí, los  prínceps dels sacerdots, havent tingut  
Mc 15,3  li, li digué: –Tu ho dius. 3 I els  prínceps dels sacerdots l’acusaven de  
Mc 15,10  per enveja l’havien entregat los  prínceps dels sacerdots. 11 Emperò los  
Mc 15,11  dels sacerdots. 11 Emperò los  prínceps dels sacerdots incitaren al  
Mc 15,31  modo, escarnint-lo també els  prínceps dels sacerdots, se deien los uns  
Lc 9,22  despreciat per los ancians i els  prínceps dels sacerdots i per los  
Lc 19,47  ensenyava en lo temple. Mes los  prínceps dels sacerdots i els escribes i  
Lc 20,1  -li l’evangeli, se juntaren los  prínceps dels sacerdots i els escribes ab  
Lc 20,16  vinya a altres. Lo que oït per los  prínceps dels sacerdots, digueren: –No ho  
Lc 20,19  serà fet miques. 19 Llavors los  prínceps dels sacerdots i els escribes  
Lc 22,2  dels Àzims, dita la Pasqua, 2 los  prínceps dels sacerdots i els escribes  
Lc 22,4  lo qual se n’anà a tractar ab los  prínceps dels sacerdots i ab los  
Lc 22,52  i el curà. 52 I Jesús digué als  prínceps dels sacerdots i als magistrats  
Lc 22,66  los ancians del poble, i els  prínceps dels sacerdots, i els escribes, i 
Lc 23,4  –Tu ho dius. 4 I Pilat digué als  prínceps dels sacerdots i al poble:  
Lc 23,10  no responia res. 10 Entretant los  prínceps dels sacerdots i els escribes  
Lc 23,13  13 I Pilat, havent convocat als  prínceps dels sacerdots, als magistrats i  
Lc 23,35  35 I el poble estava mirant, i els  prínceps, juntament ab ells, ne feien  
Lc 24,20 Déu i de tot lo poble. 20 I com los  prínceps dels sacerdots i nostres senadors 
Jn 7,32  tenia d’ell; i els fariseus i els  prínceps dels sacerdots enviaren ministres 
Jn 7,45  I així los ministres tornaren als  prínceps dels sacerdots i als fariseus i  
Jn 7,48  quedat seduïts? 48 Acàs algun dels  prínceps o dels fariseus ha cregut en ell? 
Jn 12,10 d’entre los morts. 10 Per això los  prínceps dels sacerdots resolgueren fer  
Jn 19,21  en grec i en llatí. 21 I els  prínceps dels sacerdots deien a Pilat: –No 
Ac 3,17  ignorància, així com també vostres  prínceps. 18 Emperò Déu ha complert així  
Ac 4,5  se juntaren en Jerusalem los  prínceps d’ells, i els ancians, i els  
Ac 4,23  tot lo que els havien dit los  prínceps dels sacerdots i els ancians. 24  
Ac 4,26  alçaren los reis de la terra i els  prínceps se juntaren a una contra el  
Ac 5,24  lo magistrat del temple i els  prínceps dels sacerdots estaven en dubte  
Ac 9,14  Jerusalem, 14 i aquí té poder dels  prínceps dels sacerdots de prendre a tots  
Ac 9,21  aquí per a portar-los presos als  prínceps dels sacerdots? 22 Emperò Saulo  
Ac 13,15  de la Llei i dels Profetes, los  prínceps de la sinagoga enviaren a ells  
Ac 13,27  que habitaven en Jerusalem i sos  prínceps, no coneixent a est ni a les veus 
Ac 16,19  portaren al tribunal davant dels  prínceps. 20 I presentant-los als  
Ac 23,14 conjuració, 14 los quals anaren als  prínceps dels sacerdots i als ancians i  
Ac 25,2  de Cesarea a Jerusalem. 2 I els  prínceps dels sacerdots i els principals  
Ac 25,15  era a Jerusalem, acudiren a mi los  prínceps dels sacerdots i els ancians dels 
Ac 26,10  sants, havent rebut poder dels  prínceps dels sacerdots. I quan los  
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Ac 26,12  ab autoritat i comissió dels  prínceps dels sacerdots, 13 al migdia  
Rm 13,3  si la condemnació. 3 Perquè los  prínceps no són terror a les obres bones,  
1Co 2,6  no sabiduria d’aquest món ni dels  prínceps d’aquest món, que són destruïts, 
1Co 2,8  glòria nostra. 8 La que ningú dels  prínceps d’aquest món conegué, perquè si  
Tt 3,Tit  3,Tit Capítol III Submissió als  prínceps. Efusió de la gràcia de  
Tt 3,1  ’ls que estiguen submissos als  prínceps i a les potestats, que els  
Ap 6,15  15 I els reis de la terra, i els  prínceps, i els tribuns, i els rics, i els 
Ac 4,8  ple de l’Esperit Sant, los digué:  –Prínceps del poble i ancians d’Israel,  
Lc 18,18  no entrarà en ell. 18 I un home  principal li preguntà dient: –Bon mestre,  
Lc 19,2  aquí un home, anomenat Zaqueu, lo  principal dels publicans, que era molt  
Lc 20,17 edificaven, aqueixa vingué a ser la  principal del cantó”? 18 Qualsevol que  
Ac 16,12  que és una colònia i la ciutat  principal d’aquella part de Macedònia. I  
Ef 2,20  essent Jesucrist mateix la  principal pedra cantonera; 21 en el qual  
1Tm 1,15  als pecadors, dels quals jo só el  principal. 16 Mes per això conseguí  
1Pe 2,6  «Mirau, jo poso en Sion la pedra  principal cantonera, escollida, preciosa;  
Rm 3,2  totes maneres és gran lo ventatge,  principalment perquè els foren confiats  
Fl 4,22  Vos saluden tots los sants,  principalment los que són de casa de  
Mt 2,6  de Judà, no ets la menor entre les  principals de Judà, perquè de tu eixirà lo 
Mc 6,21  de sa cort i als tribuns i als  principals de la Galilea. 22 I havent  
Lc 14,1  en dissabte en casa d’un dels  principals fariseus per a menjar pa, ells  
Lc 19,47 dels sacerdots i els escribes i els  principals del poble cercaven com fer-lo 
Ac 13,50  devotes i iŀlustres i als homes  principals de la ciutat, i mogueren una  
Ac 15,22  Barsabàs, i a Silas, barons  principals entre los germans. 23 I els  
Ac 17,8  8 I alborotaren al poble i als  principals de la ciutat, que oïen aquestes 
Ac 19,31  permeteren. 31 I també alguns dels  principals de l’Àsia que eren amics seus, 
Ac 25,2 I els prínceps dels sacerdots i els  principals del jueus acudiren a ell contra 
Ac 25,5  lo tant, digué: –Que vinguen los  principals d’entre vosaltres ab mi, i si  
Ac 25,23  audiència ab los tribuns i ab les  principals persones de la ciutat, se  
Ac 28,Tit  a on predica a Jesucrist entre els  principals jueus. 1 I estant ja en salvo,  
Ac 28,17 I passats tres dies convocà Pau als  principals dels jueus. I estant junts los  
Ap 18,23  tu; perquè tos mercaders eren los  principals homes de la terra, perquè en  
Ef 1,21  los llocs celestials, 21 sobre tot  principat, i potestat, i virtut, i  
Col 2,10  en ell, lo qual és lo cap de tot  principat i potestat; 11 en qui estau  
Rm 8,38 que ni mort, ni vida, ni àngels, ni  principats, ni potestats, ni coses  
Ef 3,10  ara notificada per la Iglésia als  principats i potestats en los llocs  
Ef 6,12  la carn i la sang, sinó contra los  principats i potestats, contra els  
Col 1,16  ja sien tronos, o dominacions, o  principats, o potestats; totes foren  
Col 2,15  lo en sa creu. 15 I despullant los  principats i potestats, los exposà  
Mt 4,Tit  i tentació de Jesucrist. Dóna  principi a sa predicació. Vocació de Pere, 
Mt 19,4  que el que crià l’home des del  principi, crià mascle i femella? 5 »I  
Mt 19,8  repudiar a vostres mullers. Mes al  principi no fou així. 9 I jo us dic que  
Mt 24,8 llocs. 8 I totes aquestes coses són  principi de dolors. 9 »Llavors sereu  
Mc 10,6 escrit aquest manament. 6 Emperò al  principi de la creació, mascle i femella  
Mc 13,8  diferents llocs, i fam. Això serà  principi de dolors. 9 »Emperò guardau-  
Mc 13,19  quals no han existit des del  principi de la creació, que crià Déu, fins 
Lc 1,3  ab diligència com passaren des del  principi, escriure-te-les ab ordre, oh 
Lc 1,70  profetes, que han existit des del  principi del món: 71 que havíem de ser  
Lc 11,50 profetes, que fou derramada des del  principi del món, 51 des de la sang d’  
Jn 1,1  dels primers deixebles. 1 En lo  principi era lo Verb, i lo Verb era ab  
Jn 1,2  i lo Verb era Déu. 2 Ell era en lo  principi ab Déu. 3 Per ell foren fetes  
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Jn 2,10 li digué: –Tothom dóna lo bon vi al  principi, i després que n’han begut molt, 
Jn 2,11  donà Jesús en Canà de Galilea  principi a sos miracles i manifestà sa  
Jn 6,64 no creuen. Puix Jesús sabia des del  principi qui eren los que no creien i qui  
Jn 8,44  pare. Ell fou homicida des del  principi i no ha permanescut en la  
Jn 12,16  una somera.» 16 Los deixebles, al  principi, no entengueren aquestes coses;  
Jn 15,27  donareu testimoni, ja que des del  principi estau en ma companyia. 16,Tit  
Jn 16,5  anunciat. 5 »I no us les diguí al  principi, perquè estava ab vosaltres.  
Ac 3,21  dels seus sants profetes des del  principi del món. 22 Perquè Moisès digué  
Ac 8,35  Felip, obrint sa boca i donant  principi per aquesta Escriptura, li  
Ac 11,4  4 I Pere prenent les coses des del  principi, los les declarà per son ordre  
Ac 11,15  ells, així com sobre nosaltres al  principi. 16 I llavors me recordí de les  
Ac 26,4  entre los de ma nació des del  principi de ma joventut, la saben tots los 
Ac 26,5 tots los jueus, 5 coneixent des del  principi, si volguessen testificar-ho,  
Ga 4,13  en res. 13 Vosaltres sabeu que al  principi ab flaquesa de carn vos prediquí  
Ef 3,9  del misteri escondit des del  principi dels sigles en Déu, que crià  
Fl 4,15  vosaltres, filipians, que en lo  principi de l’evangeli, quan vaig partir  
Col 1,18  del cos de la Iglésia, que és lo  principi, lo primogènit dels morts, per a  
2Te 2,13  amats de Déu, perquè Déu des del  principi vos escollí per a salvació,  
2Tm 1,9  donada en Cristo Jesús antes del  principi dels sigles. 10 Emperò ara ha  
He 1,10  companys. 10 I tu, Senyor, en lo  principi fundares la terra, i los cels són 
He 3,14  que conservem ferm fins al fi lo  principi de la substància d’ell. 15  
He 7,3  mare, sens genealogia, no tenint  principi de dies, ni fi de vida, fet  
He 10,7  digué: «Veeu-me, jo vinc (en lo  principi del llibre està escrit de mi) per 
2Pe 3,4  tot permaneix així com en lo  principi de la creació.» 5 I certament  
1Jn 1,1  dels pecats. 1 Lo que fou des del  principi, lo que oiguérem, lo que vegérem  
1Jn 2,7  antic, que l’haveu tingut des del  principi. Lo manament antic és la paraula  
1Jn 2,7  que vosaltres haveu oït des del  principi. 8 Emperò vos escric un manament  
1Jn 2,13  conegut a aquell que és des del  principi. Vos escric a vosaltres, joves,  
1Jn 2,14  conegut a aquell que és des del  principi. Vos escric a vosaltres, joves,  
1Jn 2,24  en vosaltres lo que oíreu des del  principi. Si permaneix en vosaltres lo que 
1Jn 2,24  en vosaltres lo que oíreu des del  principi, vosaltres també permaneixereu en 
1Jn 3,8  diable, perquè el diable des del  principi pecà. Per això aparegué lo Fill  
1Jn 3,11  la doctrina que haveu oït des del  principi: que us ameu los uns als altres.  
2Jn 5  sinó lo que havem tingut des del  principi: que ens amem los uns als altres. 
2Jn 6  en ell com l’haveu oït des del  principi. 7 Perquè s’han alçat molts  
Ap 1,8  8 Jo só l’alfa i l’omega, lo  principi i el fi, diu lo Senyor Déu, que  
Ap 3,14  lo fiel i verdader testimoni, lo  principi de la creació de Déu: 15 »Conec  
Ap 13,8  de l’Anyell, que fou mort des del  principi del món. 9 Si algú té orella,  
Ap 21,6  fet. Jo só l’alfa i l’omega, lo  principi i lo fi. Jo donaré beure de grat  
Ap 22,13  i l’omega, lo primer i lo darrer,  principi i fi. 14 »Benaventurats los que  
Mc 1,1  Jesucrist obra vàrios miracles. 1  Principi de l’evangeli de Jesucrist, Fill 
Mc 14,Tit ho dic: Vetllau! 14,Tit Capítol XIV  Principi de la passió de Jesús. Última  
Jn 8,25  ets, tu? Jesús los respongué: –Lo  Principi, lo mateix que us parlo. 26 Tinc  
He 5,12  us ensènyia quals són los primers  principis dels oracles de Déu, i us haveu  
Rm 16,3  i a mi en particular. 3 Saludau a  Prisca i a Aquila, mos coadjutors en  
2Tm 4,19  dels sigles. Amén. 19 Saluda a  Prisca i a Aquilas i a la casa d’  
Ac 18,Tit  a Jerusalem. Apolo és instruït per  Prisciŀla i Aquila. 1 Després d’això,  
Ac 18,2  poc havia vingut d’Itàlia, i a  Prisciŀla, sa muller (puix Claudi havia  
Ac 18,18 n’anà per mar a la Síria, i ab ell  Prisciŀla i Aquila, i s’havia fet tallar  
Ac 18,26  llibrement en la sinagoga. I quan  Prisciŀla i Aquila l’oigueren, se l’en  
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1Co 16,19 saluden molt en lo Senyor, Aquila i  Prisciŀla, ab la iglésia de sa casa, en la 
1Co 9,Tit  9,Tit Capítol IX L’Apòstol se  priva de lo que li era lícit per no  
Ga 2,2  que predico entre els gentils, i  privadament a aquells que pareixien ser d’ 
2Co 11,10  de Cristo és en mi, no se’m  privarà de tenir aquesta glòria en les  
Ac 8,27  I veus aquí un home etíope, eunuc,  privat de Candace, reina d’Etiopia, lo  
Rm 3,23  23 puix tots pecaren i estan  privats de la glòria de Déu, 24 essent  
1Te 2,17  extrem. 17 Mes nosaltres, germans,  privats per un curt temps de vostra  
1Co 9,15  m’és lo morir que no que ningú me  prívia d’aquesta glòria. 16 Perquè encara 
Ac 22,28  per una gran suma obtinguí aquest  privilegi de ciutadà. –Puix jo –respongué  
Ac 27,30  de voler allargar les àncores de  proa. 31 Digué Pau al centurió i als  
Ac 27,41  ells hi vararen la barca; i la  proa estava encallada i immòbil, mes la  
Mt 5,37  tot lo que excedeix d’açò, de mal  proceeix. 38 »Oíreu que fou dit: “Ull per  
Jn 15,26  l’Esperit de la veritat que  proceeix del Pare i que jo us enviaré de  
Jm 3,10  de Déu. 10 D’una mateixa boca  proceeix benedicció i maledicció. Germans  
1Jn 2,21  la sabeu, i perquè ninguna mentida  proceeix jamai de la veritat. 22 ¿Qui és  
1Co 7,17  si salvaràs la muller? 17 Emperò  proceesca cada qual segons lo Senyor li té 
1Tm 1,5  lo fi del manament és la caritat  proceint de cor pur, i de bona  
Ap 22,1  de vida, resplendent com cristall,  proceint del trono de Déu i de l’Anyell.  
2Co 6,Tit  en ell. 6,Tit Capítol VI Modo de  proceir dels ministres de l’evangeli i  
Jn 8,42  m’amaríeu a mi, puix jo he  proceït i vingut de Déu; no he vingut de  
2Co 1,12  sinó ab la gràcia de Déu, havem  proceït en aquest món, i més abundantment  
Ef 5,8  emperò ara sou llum en lo Senyor:  proceïu com fills de la llum 9 (puix lo  
1Te 4,1  -vos i agradar a Déu, així també  proceïu per abundar més i més. 2 Perquè ja 
Lc 2,1  1 I succeí en aquells dies que es  proclamà un edicte de Cèsar August manant  
Ap 5,2  sellos. 2 I vegí un àngel fort que  proclamava en alta veu: –¿Qui és digne d’ 
Ac 13,Tit predicar als gentils. Conversió del  procònsol Sèrgio Paulo. Sant Pau predica  
Ac 13,7  Barjesús, 7 lo qual estava ab lo  procònsol Sèrgio Paulo, baró prudent. I  
Ac 13,8  ’ls oposava, procurant apartar al  procònsol de la fe. 9 Mes Saulo, anomenat  
Ac 13,12  qui li donàs la mà. 12 Llavors lo  procònsol, quan vegé aquest fet, cregué,  
Ac 18,Tit  féu Pau en Corinto. És acusat al  procònsol. Parteix a Èfeso i torna a  
Ac 18,12  paraula de Déu. 12 I essent Gàlio  procònsol de l’Acaia, los jueus s’  
Ac 19,38  algú, audiència pública hi ha i  procònsols: acúsien-se los uns als  
Ac 6,5  de l’Esperit Sant, i a Felip, i a  Procoro, i a Nicanor, i a Temon, i a  
Rm 12,21  et déixies vèncer del mal, ans bé  procura vèncer lo mal ab lo bé. 13,Tit  
2Tm 2,15  a pervertir als que les ouen. 15  Procura presentar-te digne d’aprovació  
Lc 8,3 dimonis, 3 i Joana, muller de Cusa,  procurador d’Herodes, i Susanna, i moltes 
Lc 11,54 preguntes, 54 armant-li paranys i  procurant collir de sa boca alguna cosa  
Ac 13,8 interpreta son nom) se’ls oposava,  procurant apartar al procònsol de la fe. 9 
Rm 12,17  17 A ningú torneu mal per mal;  procurant coses honroses, no sols davant  
2Co 8,21  ministrada per nosaltres; 21  procurant l’honest, no solament davant de 
Ef 4,3  -vos uns a altres ab caritat, 3  procurant mantenir la unitat de l’Esperit 
Tt 3,13  doctor de la Llei, i a Apolo,  procurant que no els fàltia res. 14 I  
2Pe 3,1  la segona carta que us escric,  procurant en les dos avivar vostre ànimo  
Lc 19,42  dia que se t’ha donat, lo que pot  procurar-te la pau! Emperò ara està  
Ef 4,Tit  la perfecció de la qual deu cada u  procurar segons son grau. Vida dels  
Lc 13,24  estreta, perquè vos dic que molts  procuraran entrar i no podran. 25 »I quan  
2Pe 1,15  Senyor Jesucrist. 15 Ademés que jo  procuraré que fins després de ma mort  
Ac 16,10 10 I luego que hagué vist la visió,  procuràrem anar a Macedònia, cerciorats de 
1Co 14,12  cobdiciosos de dons espirituals,  procurau abundar en ells per a edificació  
1Co 16,10 són molts. 10 I si Timoteu vingués,  procurau que estiga sens recel entre  
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2Pe 3,14 caríssims, esperant aquestes coses,  procurau ser trobats per ell en pau, sens  
Fl 1,27  lo meu retorn a vosaltres. 27  Procurau solament en què vostra  
Lc 6,19  se curaven. 19 I tota la gent  procurava tocar-lo, perquè eixia d’ell  
Rm 14,19 aprovació dels homes. 19 Per lo que  procurem seguir les coses que  
Lc 16,9 fills de la llum. 9 I jo us dic que  procureu guanyar-us amics ab les  
1Te 4,11  que abundeu més i més, 11 i que  procureu viure ab sossego, i que us ocupeu 
Lc 17,33  la muller de Lot. 33 Qualsevol que  procúria salvar sa vida, la perdrà, i qui  
Rm 15,2  -nos a nosaltres mateixos. 2  Procúria complaure cada u de nosaltres al  
Tt 3,8 per a què los que han cregut en Déu  procúrien conservar les obres bones. Estes 
Ac 24,16  i dels pecadors. 16 I per això  procuro tenir sempre ma consciència sens  
1Co 10,33  de Déu, 33 a la manera que jo  procuro també en tot agradar a tots, no  
Lc 15,Tit  de la dracma perduda i del fill  pròdig, per a confusió dels fariseus  
Ac 4,22  home en qui s’havia obrat aquell  prodigi de la cura tenia més de quaranta  
Mt 14,2  morts, i per això s’obren en ell  prodigis. 3 Perquè Herodes havia fet  
Mt 24,24 profetes, i donaran grans senyals i  prodigis, de manera que fins los elegits,  
Mc 6,14 entre els morts i per això s’obren  prodigis en ell. 15 Altres deien: –Que és  
Mc 13,22  profetes, i donaran senyals i  prodigis per a seduir, si fos possible,  
Lc 3,Tit sant Joan. Bateja aquest a Jesús, i  prodigis que succeeixen. Genealogia de  
Lc 19,37  a Déu en altes veus per tots los  prodigis que havien vist 38 dient: –Beneït 
Jn 4,48  –Vosaltres, si no veeu miracles i  prodigis, no creeu. 49 Aquell noble li  
Ac 2,19 i profetisaran. 19 I faré aparèixer  prodigis dalt en lo cel, i senyals baix en 
Ac 2,22  Déu entre vosaltres ab virtuts, i  prodigis, i senyals, que Déu obrà per ell  
Ac 2,43 I tota persona tenia temor, i molts  prodigis i senyals eren fets per los  
Ac 4,30  i a que es facen meravelles i  prodigis en nom de vostre sant infant  
Ac 5,12  apòstols se feien molts miracles i  prodigis en lo poble (i estaven tots  
Ac 6,8  gràcia i de fortalesa, feia grans  prodigis i miracles en lo poble. 9 I  
Ac 7,36  36 Aquest los llibertà fent  prodigis i miracles en terra d’Egipte, i  
Ac 8,13 Felip. I veent los grans miracles i  prodigis que es feien, estava atònit i ple 
Ac 14,3  que es fessen per ses mans  prodigis i miracles. 4 I la multitud de la 
Ac 15,12  els contaven quant grans senyals i  prodigis havia fet Déu entre els gentils  
Rm 15,19  19 ab l’eficàcia de senyals i de  prodigis, en virtut de l’Esperit Sant; de 
2Co 12,12  en tota paciència, en miracles, en  prodigis i virtuts. 13 Perquè, en què  
Ap 13,14  als habitants de la terra ab los  prodigis que se li permetien fer davant de 
Ap 16,14  són esperits de dimonis, que fan  prodigis, i van als reis de la terra i de  
Ap 19,20  i ab ella lo profeta fals que féu  prodigis davant d’ell, ab los quals  
Mt 27,Tit  escarnit, crucificat i blasfemat.  Prodigis que succeïren en sa mort. És  
Mc 15,Tit  i crucificat entre dos lladres.  Prodigis que succeeixen en sa mort i com  
Lc 1,Tit  de sant Joan. Càntic de Zacaries.  Prodigis que antes i després succeïren. 1  
Jn 12,24  mor, queda tot sol; emperò si mor,  produeix molt fruit. 25 Així mateix, lo  
2Co 7,10  la tristesa que és segons Déu,  produeix arrepentiment durader per a  
2Co 7,10  emperò la tristesa del món  produeix mort. 11 I veus aquí aqueix  
2Co 7,11  vos segons Déu, quanta ansietat no  produeix en vosaltres. Sí, què  
He 6,7  que cau molt sovint sobre ella, i  produeix herbes profitoses a aquells que  
He 6,8  de Déu. 8 Emperò aquella que  produeix espines i abriülls, és rebutjada  
Mt 21,43  lo Regne de Déu i donat a gent que  produesca fruits d’ell. 44 I qualsevol  
Mc 4,29  gra ple en l’espiga. 29 I quan ha  produït los fruits, immediatament hi  
Jn 18,29 defora i els digué: –Quina acusació  produïu contra aquest home? 30 Li  
He 12,16  que no hi haja ningun fornicari o  profà, com Esaú, lo qual per un bocí  
1Co 3,17 Déu habita en vosaltres? 17 Si algú  profana lo temple de Déu, Déu lo  
Ac 24,6  6 lo qual intenta, ademés,  profanar lo temple, i havent-lo posat  
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Ac 21,28  los gentils en lo temple, i ha  profanat aquest sant lloc. 29 Puix havien  
Lc 19,Tit  Trau del temple als que el  profanaven comprant i venent. 1 I havent  
1Tm 6,20  que se t’ha confiat, evitant les  profanes i vanes parladuries i les  
2Tm 2,16  Emperò evita les plàtiques vanes i  profanes, perquè elles fomenten la  
1Tm 1,9  impios i pecadors, per als inics i  profans, per als parricides i matricides,  
Mt 13,14  14 I se verifica en ells la  profecia d’Isaïes que diu: “Oireu ab  
Lc 2,Tit  circuncidat al vuitè dia. Càntic i  profecia de Simeon. Jesús, a l’edat de  
Rm 12,6  que ens ha estat donada; o de  profecia, que devem usar segons la  
1Co 12,10  lo fer miracles; a altre, do de  profecia; a altre, discreció d’esperits;  
1Co 13,2  2 Encara que jo tingués lo do de  profecia, i comprengués tots los misteris, 
1Co 14,Tit Lo do de llengües és inferior al de  profecia. S’ha d’usar dels dons per a  
1Co 14,1  dons espirituals, sobretot lo de  profecia. 2 Perquè aquell que parla en  
1Co 14,6  o en revelació, o en ciència, o en  profecia, o en doctrina? 7 I certament que 
1Co 14,22 als fiels, sinó als infiels; mes la  profecia serveix, no als infiels, sinó als 
1Tm 4,14  en tu, lo qual se t’ha donat per  profecia ab la imposició de mans dels  
2Pe 1,20 20 Entenent primer açò: que ninguna  profecia de l’Escriptura és d’  
2Pe 1,21  en lo temps antic no fou donada la  profecia per voluntat d’home, sinó que  
Ap 1,3  i ou les paraules d’aquesta  profecia i guarda les coses que en ella  
Ap 11,6 cel, que no ploga en los dies de la  profecia d’ells; i tenen poder sobre les  
Ap 19,10 el testimoni de Jesús és esperit de  profecia. 11 I vegí lo cel obert, i  
Ap 22,7  lo qui guarda les paraules de la  profecia d’aquest llibre! 8 I jo, Joan,  
Ap 22,9  que guarden les paraules de la  profecia d’aquest llibre. Adora a Déu. 10 
Ap 22,10  –No séllies les paraules de la  profecia d’aquest llibre, perquè lo temps 
Ap 22,18  a tot lo qui ou les paraules de la  profecia d’aquest llibre que, si algú  
Ap 22,19  les paraules del llibre d’aquesta  profecia, Déu detraurà sa part del llibre  
1Co 13,8  decau, per més que s’acàbien les  profecies, céssien les llengües i sia  
1Te 5,20  l’Esperit. 20 No desprecieu les  profecies. 21 Examinau-ho tot, i abraçau 
1Tm 1,18  encomano, fill Timoteu, segons les  profecies que foren abans fetes de tu, per 
Mc 13,Tit  manteniment. 13,Tit Capítol XIII  Profecies de la destrucció de Jerusalem i  
Ac 24,21  que sia per aquestes paraules que  proferí en alta veu estant enmig d’ells:  
2Co 12,4  que no li és lícit a un home  proferir-les. 5 D’aquest tal me  
1Te 2,Tit i també l’amor entranyable que els  professa per raó de sa constància en la  
1Tm 6,21  s’apellida ciència, 21 la qual,  professant-la alguns, se desviaren de la 
Ga 2,Tit  falsos profetes i contra los que  professaven lo judaisme. Resistència que  
Tt 1,16  enteniments i sa consciència. 16  Professen conèixer a Déu, emperò lo neguen 
Ac 9,2  a quants encontràs d’aquesta  professió, homes o dones. 3 I anant pel  
1Tm 2,10  sinó com correspon a dones que fan  professió de pietat, ab bones obres. 11  
He 10,23 aigua pura. 23 Conservem immoble la  professió de nostra esperança, perquè fiel 
2Jn 10  10 Si algú ve a nosaltres i no fa  professió d’aquesta doctrina, no el rebeu 
Mt 1,22  lo que digué lo Senyor per lo  profeta, que diu: 23 «Veus aquí la verge  
Mt 2,5  perquè així està escrit per lo  profeta: 6 »“I tu, Betlem, terra de Judà,  
Mt 2,15  lo que havia dit lo Senyor per lo  profeta, que diu: «D’Egipte cridí a mon  
Mt 2,17  que s’havia dit per Jeremies, lo  profeta, que diu: 18 «Veu fou oïda en  
Mt 3,3  3 Puix aquest és de qui parlà lo  profeta Isaïes dient: «Veu del que clama  
Mt 4,14  es complís lo que digué Isaïes lo  profeta: 15 «Terra de Zabulon i terra de  
Mt 8,17  es complís lo que fou dit per lo  profeta Isaïes, que digué: «Ell mateix  
Mt 10,41 que ha enviat a mi. 41 Qui rep a un  profeta en nom de profeta, rebrà gallardó  
Mt 10,41  41 Qui rep a un profeta en nom de  profeta, rebrà gallardó de profeta; i qui  
Mt 10,41  nom de profeta, rebrà gallardó de  profeta; i qui rep a un just en nom de  
Mt 11,9 qui, doncs, isquéreu a veure? ¿A un  profeta? Certament vos dic, i encara més  
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Mt 11,9 Certament vos dic, i encara més que  profeta. 10 Puix aquest és de qui està  
Mt 12,17  es complís lo que fou dit per lo  profeta Isaïes, que diu: 18 «Veus aquí mon 
Mt 12,39  donat senyal, sinó el senyal del  profeta Jonàs. 40 Perquè així com Jonàs  
Mt 13,35  què es complís lo que havia dit lo  profeta, que diu: «Obriré la boca ab  
Mt 13,57 ell. Mes Jesús los digué: –No hi ha  profeta sens honor sinó en sa pàtria i en  
Mt 14,5  poble, perquè el miraven com a un  profeta. 6 Mes en lo dia del cumpleanys d’ 
Mt 16,4  donarà senyal, sinó lo senyal del  profeta Jonàs. I deixant-los, se n’anà. 
Mt 21,4  què es complís lo que havia dit lo  profeta, que diu: 5 «Dieu a la filla de  
Mt 21,11 gent responia: –Aquest és Jesús, lo  profeta de Nazaret de Galilea. 12 I entrà  
Mt 21,26  Perquè tothom tenia a Joan per un  profeta. 27 I respongueren a Jesús dient:  
Mt 21,46  del poble, perquè era mirat com a  profeta. 22,Tit Capítol XXII Paràbola del  
Mt 24,15  desoladora, pronosticada per lo  profeta Daniel, està en lo lloc sant (qui  
Mt 27,9  se complí lo que fou dit per lo  profeta Jeremies, que digué: «I prengueren 
Mt 27,35  es complís lo que fou dit per lo  profeta que diu: «Se repartiran mes  
Mc 6,4  ell. 4 I Jesús los deia: –No hi ha  profeta sens honra, sinó en sa pàtria, i  
Mc 6,15 Elies. Altres emperò deien: –Que és  profeta o com un dels profetes. 16 Quan  
Mc 11,32  que Joan era verdaderament  profeta. 33 I respongueren a Jesús dient:  
Mc 13,14  de la desolació, de què parla lo  profeta Daniel, que està a on no deu (qui  
Lc 1,76  76 »I tu, infant, seràs apellidat  profeta de l’Altíssim, perquè aniràs  
Lc 3,4  en lo llibre de les paraules del  profeta Isaïes, dient: «Veu del que clama  
Lc 4,17  17 I li donaren lo llibre del  profeta Isaïes. I quan obrí lo llibre,  
Lc 4,24  –En veritat vos dic que ningun  profeta és ben rebut en sa pàtria. 25  
Lc 4,27  hi havia en Israel en temps del  profeta Eliseu, emperò ningú d’ells fou  
Lc 7,16  glorificaven a Déu dient: –Un gran  profeta s’ha alçat entre nosaltres. I:  
Lc 7,26  26 Emperò què isquéreu a veure? Un  profeta? Sí, jo us dic, i més que profeta. 
Lc 7,26  profeta? Sí, jo us dic, i més que  profeta. 27 Aqueix és de qui està escrit:  
Lc 7,28  entre los nats de dones no hi ha  profeta major que Joan Baptista; emperò  
Lc 7,39  mateix dient: «Si aquest home fos  profeta, bé sabria qui i quina espècie de  
Lc 11,29 li donarà senyal sinó lo senyal del  profeta Jonàs. 30 Perquè així com Jonàs  
Lc 13,33  dia següent, perquè no cap que un  profeta mòria fora de Jerusalem.” 34  
Lc 20,6  puix està persuadit que Joan era  profeta. 7 I respongueren que no sabien d’ 
Lc 24,19  –respongueren–, que fou un gran  profeta en obres i en paraules davant de  
Jn 1,23  del Senyor”, com digué Isaïes lo  profeta. 24 I els que havien estat enviats 
Jn 4,19  –Senyor, jo veig que vós sou un  profeta. 20 Nostres pares adoraren en  
Jn 4,44  Jesús donà testimoni de que un  profeta no és honrat en sa pàtria. 45  
Jn 6,14  deien: –Aquest és verdaderament lo  profeta que ha de venir al món. 15 Emperò  
Jn 7,52  les Escriptures i mira com no ix  profeta algun de Galilea. 53 En seguida se 
Jn 9,17  ulls? I ell respongué: –Que és un  profeta. 18 Emperò los jueus no cregueren  
Jn 12,38  que es complissen les paraules del  profeta Isaïes, lo qual digué: «Senyor,  
Ac 2,16  això és lo que fou dit per lo  profeta Joel: 17 »“I esdevindrà en los  
Ac 2,30  al dia d’avui. 30 Essent, doncs,  profeta, i sabent que Déu li havia promès  
Ac 3,22  Senyor, vostre Déu, vos alçarà un  profeta d’entre vostres germans, com a  
Ac 3,23 que tota ànima que no oiga a aquell  profeta, serà exterminada del poble.” 24 I 
Ac 7,37  que digué als fills d’Israel: “Un  profeta vos alçarà Déu d’entre vostres  
Ac 7,48  temples fets de mà, com diu lo  profeta: 49 “Lo cel és mon trono, i la  
Ac 8,28  i sentat sobre son carro llegia al  profeta Isaïes. 29 Llavors l’Esperit  
Ac 8,30  -se, oigué que llegia en lo  profeta Isaïes, i li digué: –¿Entens lo  
Ac 8,34  –Te demano, ¿de qui digué això lo  profeta, de si mateix o d’algun altre? 35 
Ac 13,6 fins a Pafo, trobaren un cert mago,  profeta fals i jueu anomenat Barjesús, 7  
Ac 13,20  -cents i cinquanta anys, fins al  profeta Samuel. 21 I després demanaren  
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Ac 21,Tit  XXI Viatge de Pau a Jerusalem. Lo  profeta Àgabo li prediu los treballs que  
Ac 21,10  alguns dies, arribà de la Judea un  profeta anomenat Àgabo, 11 lo qual, així  
Ac 28,25  –Bé parlà l’Esperit Sant per lo  profeta Isaïes a nostres pares 26 dient:  
1Co 14,37  sols? 37 Si algú se té per  profeta, o espiritual, reconèguia que les  
Tt 1,12  12 Digué un d’ells, propi  profeta dels seus, que els de Creta sempre 
2Pe 2,16  veu d’home refrenà la locura del  profeta. 17 Aquestes són fonts sens aigua, 
Ap 2,20  a Jezabel, una dona que es diu  profeta, predicar i enganyar a mos servos, 
Ap 16,13 de la bèstia, i de la boca del fals  profeta, tres esperits immundos a manera  
Ap 19,20 I fou presa la bèstia, i ab ella lo  profeta fals que féu prodigis davant d’  
Ap 20,10  a on estan la bèstia i el fals  profeta; i seran aturmentats dia i nit per 
Mt 13,Tit  preciosa, del filat ple de peixos.  Profeta sens honra en sa pàtria. 1 En  
Jn 1,21  I digué: –No ho só. –Ets tu lo  Profeta? I els respongué: –No. 22 –Doncs,  
Jn 1,25  ni el Cristo, ni l’Elies, ni el  Profeta? 26 Joan los respongué dient: –Jo  
Jn 7,40  deien: –Aquest, certament, és lo  Profeta. 41 –Aquest és lo Cristo –deien  
Mt 2,23  es complís lo que havien dit los  profetes: «S’anomenarà nazareno.» 3,Tit  
Mt 5,12  Puix així perseguiren també als  profetes que existiren abans de vosaltres. 
Mt 7,Tit  que s’han de distingir los falsos  profetes dels verdaders, així com l’arbre 
Mt 7,15  troben. 15 »Guardau’s dels falsos  profetes, que vénen a vosaltres ab vestit  
Mt 11,13  l’arrebaten. 13 Perquè tots los  profetes i la Llei, fins a Joan han  
Mt 13,17  Puix en veritat vos dic que molts  profetes i justos ansiaren veure lo que  
Mt 16,14  i altres que és Jeremies o un dels  profetes. 15 I Jesús los digué: –I  
Mt 23,Tit a la Llei, de la mort violenta dels  profetes i de la destrucció de Jerusalem.  
Mt 23,29  que edificau los sepulcres dels  profetes i adornau los monuments dels  
Mt 23,30 ab ells per a derramar la sang dels  profetes”! 31 I aixís serviu de testimoni  
Mt 23,31  fills d’aquells que mataren als  profetes. 32 Ompliu, doncs, la mesura de  
Mt 23,34  veus aquí, jo us envio a vosaltres  profetes, i savis, i escribes, i d’ells  
Mt 23,37  Jerusalem, que mates als  profetes i apedregues a aquells que et són 
Mt 24,11 odi entre si. 11 I s’alçaran molts  profetes falsos i seduiran a molta gent.  
Mt 24,24  s’alçaran falsos Cristos i falsos  profetes, i donaran grans senyals i  
Mt 26,56  es complissen les escriptures dels  profetes. Llavors tots los deixebles lo  
Mc 6,15  –Que és profeta o com un dels  profetes. 16 Quan Herodes ho oí, digué:  
Mc 8,28  Elies; i altres, com un dels  profetes. 29 Aleshores los digué: –I  
Mc 13,22  s’alçaran falsos Cristos i falsos  profetes, i donaran senyals i prodigis per 
Lc 1,70  havia dit per boca de sos sants  profetes, que han existit des del principi 
Lc 6,23  manera sos pares tractaren als  profetes. 24 »Emperò, ai de vosaltres, los 
Lc 6,26  sos pares ho feien ab los falsos  profetes! 27 »Emperò jo us dic a  
Lc 9,8  i altres, que un dels antics  profetes havia ressuscitat. 9 I digué  
Lc 9,19  ha ressuscitat algun dels antics  profetes. 20 –I vosaltres –los digué–, qui 
Lc 10,24  veeu. 24 Puix jo us dic que molts  profetes i reis volgueren veure lo que  
Lc 11,47  que edificau los sepulcres dels  profetes, i vostres pares los mataren! 48  
Lc 11,49  la sabiduria de Déu: “Los enviaré  profetes i apòstols, i d’ells ne mataran  
Lc 11,50  se li demània la sang de tots los  profetes, que fou derramada des del  
Lc 13,Tit  predita. Jerusalem, homicida dels  profetes. 1 I en aquest mateix temps hi  
Lc 13,28  i a Isaac, i a Jacob, i a tots los  profetes en lo Regne de Déu, i que  
Lc 13,34  Jerusalem, que mates als  profetes i apedregues als que et són  
Lc 18,31 totes les coses que escrigueren los  profetes del Fill de l’home. 32 Puix serà 
Lc 24,25  de cor per a creure tot lo que los  profetes han dit! 26 Puix, ¿no era  
Lc 24,27  Moisès i en seguida per tots los  profetes, los explicava en totes les  
Jn 8,52  del dimoni. Abraham és mort, i los  profetes, també, i tu dius: “Si algú  
Jn 8,53  Abraham, lo qual morí, i que els  profetes, que també moriren? Qui et fas tu 
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Ac 3,18 anunciat abans per boca de tots los  profetes: que son Cristo patiria. 19  
Ac 3,21  parlà Déu per boca dels seus sants  profetes des del principi del món. 22  
Ac 3,24  del poble.” 24 I tots los  profetes, des de Samuel i quants han  
Ac 3,25  25 Vosaltres sou los fills dels  profetes i de l’aliança que Déu féu ab  
Ac 7,52  així vosaltres. 52 A quin dels  profetes no perseguiren vostres pares?  
Ac 10,43  43 A est donen testimoni tots los  profetes, de que per son nom seran  
Ac 11,27  de Jerusalem a Antioquia uns  profetes. 28 I alçant-se un d’ells,  
Ac 13,1  que estava en Antioquia, vàrios  profetes i doctors, i entre ells Bernabé i 
Ac 13,27  coneixent a est ni a les veus dels  profetes que es llegeixen casa dissabte,  
Ac 15,Tit  de la Llei. Judes i Silas,  profetes. Pau i Bernabé se separen. 1 I  
Ac 15,15  en això convenen les paraules dels  profetes, com està escrit: 16 »“Després d’ 
Ac 15,32  32 I Judes i Silas, que eren  profetes, consolaren ab moltes paraules  
Ac 26,22  fora d’aquelles que digueren los  profetes i Moisès que havien de succeir:  
Ac 26,27  27 Rei Agripa, creeu vós en los  profetes? Jo sé que hi creeu! 28 Llavors  
Rm 1,2  lo qual havia abans promès per sos  profetes en les santes Escriptures, 3  
Rm 11,3  dient: 3 «Senyor, mataren vostres  profetes i soscavaren vostres altars, i jo 
Rm 16,26  descobert per les escriptures dels  profetes, segons lo manament de l’etern  
1Co 12,28 en primer lloc, apòstols; en segon,  profetes; en tercer, doctors; després d’  
1Co 12,29  són tots apòstols? ¿Són tots  profetes? ¿Són tots doctors? 30 ¿Fan tots  
1Co 14,29  si mateix i a Déu. 29 En quant als  profetes, pàrlien dos o tres, i els demés  
1Co 14,32  amonestats. 32 I els esperits dels  profetes estan subjectes als profetes. 33  
1Co 14,32  dels profetes estan subjectes als  profetes. 33 Perquè Déu no és autor de  
2Co 11,Tit  XI Prossegueix contra los falsos  profetes, gloriant-se d’haver exercit  
Ga 2,Tit  ab valentia contra los falsos  profetes i contra los que professaven lo  
Ef 2,20  sobre el fonament dels apòstols i  profetes, essent Jesucrist mateix la  
Ef 3,5  revelat als seus sants apòstols i  profetes en Esperit: 6 de que els gentils  
Ef 4,11  donà a uns, apòstols; a altres,  profetes; a altres, evangelistes; i a  
1Te 2,15  al Senyor Jesús i a sos propis  profetes i ens han perseguit a nosaltres,  
He 1,1 altre temps a nostres pares per los  profetes, 2 últimament, en aquestos dies,  
He 11,32  Jeftè, de David, de Samuel i dels  profetes, 33 los quals, per la fe,  
Jm 5,10  la porta. 10 Preneu, germans, als  profetes que parlaren en nom del Senyor  
1Pe 1,10  i indagaren ab diligència los  profetes que vaticinaren de la gràcia que  
2Pe 1,19  tenim més ferma la paraula dels  profetes, a la qual feu bé d’atendre, com 
2Pe 2,1  havia també entre el poble falsos  profetes, així com hi haurà entre  
2Pe 3,2  presents les paraules dels sants  profetes de qui us parlí, i els manaments  
1Jn 4,1  perquè s’han alçat molts falsos  profetes en lo món. 2 En això se coneix l’ 
Ap 10,7  ell ha declarat a sos servos, los  profetes. 8 I oiguí la veu del cel, que  
Ap 11,10 uns als altres, perquè aquestos dos  profetes aturmentaren als que habitaven  
Ap 11,18 de donar gallardó a tos servos, los  profetes, i als sants, i als que temen  
Ap 16,6  la sang dels sants i dels  profetes, i vós los haveu donat a beure  
Ap 18,20 cels, i vosaltres, sants apòstols i  profetes, perquè Déu vos ha venjat en  
Ap 18,24  ella ha estat trobada la sang dels  profetes, i dels sants, i de tots los que  
Ap 22,6  I el Senyor Déu dels sants  profetes envià son àngel per a mostrar a  
Ap 22,9  servo ab tu, i ab tos germans los  profetes, i ab aquells que guarden les  
Mt 5,17  he vingut a destruir la Llei o els  Profetes. No he vingut a destruir-los  
Mt 7,12  perquè aqueixa és la Llei i los  Profetes. 13 »Entrau per la porta estreta, 
Mt 22,40  dependeix tota la Llei i los  Profetes. 41 I estant junts los fariseus,  
Mc 1,2  Déu. 2 Així com està escrit en los  Profetes: «Veus aquí, jo envio mon àngel  
Lc 16,16  davant de Déu. 16 »La Llei i els  Profetes han durat fins a Joan. Des de  
Lc 16,29  digué: »–Allà tenen a Moisès i als  Profetes, que els oiguen. 30 »Emperò ell  
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Lc 16,31 digué: »–Si no ouen a Moisès ni als  Profetes, encara que algun dels morts  
Lc 24,44 de mi en la Llei de Moisès i en los  Profetes i en los Salms. 45 Llavors los  
Jn 1,45  de qui Moisès, en la Llei, i els  Profetes escrigueren: Jesús de Nazaret,  
Jn 6,45  darrer dia. 45 Escrit està en los  Profetes: “I tots seran ensenyats de Déu.” 
Ac 7,42  com està escrit en lo llibre dels  Profetes: “Oh casa d’Israel! ¿Per ventura 
Ac 13,15  de la lectura de la Llei i dels  Profetes, los prínceps de la sinagoga  
Ac 13,40  vosaltres lo que està dit en los  Profetes: 41 “Mirau, menyspreadors, i  
Ac 24,14  estan escrites en la Llei i en los  Profetes, 15 tenint l’esperança en Déu,  
Ac 28,23  per la Llei de Moisès i per los  Profetes, des del matí fins a la tarda. 24 
Rm 3,21  testificada per la Llei i els  Profetes. 22 La justícia, dic, de Déu per  
Lc 2,36  de molts cors. 36 I hi havia una  profetisa anomenada Anna, filla de Fanuel, 
Rm 11,Tit  gentils que no presúmien de si, i  profetisa la conversió general d’aquells. 
1Co 11,4  Cristo. 4 Tot home que fa oració o  profetisa ab lo cap cobert, deshonra son  
1Co 11,5  cap. 5 I tota dona que fa oració o  profetisa ab lo cap descobert, deshonra  
1Co 14,3  los misteris. 3 Mes aquell que  profetisa, parla als homes per edificació, 
1Co 14,4 edifica a si mateix; mes aquell que  profetisa, edifica la Iglésia de Déu. 5 I  
1Co 14,5 profetisàsseu; puix major és lo qui  profetisa que el que parla llengües, a no  
Mt 15,7  vostra tradició. 7 Hipòcrites!, bé  profetisà Isaïes de vosaltres dient: 8  
Mc 7,6  i els digué: –Hipòcrites, bé  profetisà Isaïes de vosaltres, com està  
Lc 1,67  quedà ple de l’Esperit Sant i  profetisà dient: 68 –Beneït sia lo Senyor, 
Jn 11,51  que, essent aquell any pontífice,  profetisà que Jesús havia de morir per la  
Jud 14  que fou lo setè després d’Adam,  profetisà també d’aquestos dient: «Veus  
1Co 13,9  9 Puix coneixem en part, i en part  profetisam. 10 Emperò quan lo que és  
1Co 14,31  lo primer. 31 Puix així podeu  profetisar tots un per un, a fi de que  
1Co 14,39  Per lo tant, germans, cobdiciau lo  profetisar, i no impediu lo parlar en  
Ac 2,17  mon Esperit sobre tota carn; i  profetisaran vostres fills i vostres  
Ac 2,18  mos servos i sobre mes serves, i  profetisaran. 19 I faré aparèixer prodigis 
Ap 11,3 donaré poder a mos dos testimonis i  profetisaran, vestits de sac, mil dos-  
Mt 7,22 en aquell dia: “Senyor, Senyor, ¿no  profetisàrem, doncs, en ton nom, i en ton  
1Co 14,5  llengües, emperò molt més que  profetisàsseu; puix major és lo qui  
Mt 11,13 profetes i la Llei, fins a Joan han  profetisat. 14 I si ho voleu rebre, ell és 
Ac 19,6  Sant i parlaven en llengües i  profetisaven. 7 I eren en tots com dotze  
Ac 21,9  tenia quatre filles donzelles que  profetisaven. 10 I com nos detinguéssem  
1Co 14,24  perdut lo judici? 24 Mes si tots  profetisen i entra un infiel o un  
Ap 10,11  –És necessari que altra vegada  profetísies a moltes gents, i als pobles,  
Ac 18,27  havent arribat allí, fou de gran  profit als que havien cregut. 28 Perquè ab 
Rm 3,1  té, doncs, lo jueu, o de quin  profit és la circumcisió? 2 De totes  
1Co 7,35 35 En veritat dic això per a vostre  profit, no per a parar-vos ningun llaç,  
1Co 10,33  agradar a tots, no buscant lo meu  profit, sinó lo de molts, per a què sian  
1Co 12,7 l’Esperit és donada a cada u per a  profit. 8 Perquè a un li és donada per l’ 
Fl 1,12  han succeït han contribuït més al  profit de l’evangeli, 13 de manera que  
Fl 1,25 continuaré ab tots vosaltres, per a  profit vostre i goig de la fe, 26 a fi de  
He 12,10  plaer; emperò aquest, per nostre  profit, a fi de que pugam ser participants 
He 13,17  i no gemegant, perquè això no és  profitós per a vosaltres. 18 Pregau per  
Tt 3,8  bones. Estes coses són bones i  profitoses a tothom. 9 Emperò evita  
He 6,7  sobre ella, i produeix herbes  profitoses a aquells que la cultiven, rep  
1Co 13,5  5 No és ambiciosa, no cerca sos  profits, no s’irrita ni pensa mal, 6 no  
Ac 20,9  en una finestra i caigué en una  profunda son. I com Pau predicàs per llarg 
1Co 2,10  ho escodrinya tot, fins les coses  profundes de Déu. 11 Perquè, ¿qui dels  
Rm 8,39  ni fortalesa, 39 ni altura, ni  profunditat, ni ninguna altra criatura,  
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Rm 11,33 usar de misericòrdia ab tots. 33 Oh  profunditat de les riqueses de la  
Ef 3,18  i la llargària, i l’altura, i la  profunditat, 19 i conèixer també l’amor  
Ap 2,24  doctrina i no han conegut les  profunditats de Satanàs, com ells diuen:  
Mt 18,6  de molí al coll i s’anegàs en lo  profundo del mar. 7 »Ai del món per causa  
Lc 10,15  fins al cel, seràs abatuda fins al  profundo de l’infern! 16 »Qui a vosaltres 
2Pe 2,4  pecaren, sinó que els precipità al  profundo de l’infern i els entregà a les  
Ac 17,28 poetes: “Perquè nosaltres també som  progènie seva.” 29 Essent, doncs,  
Ac 17,29  seva.” 29 Essent, doncs, nosaltres  progènie de Déu, devem pensar que la  
Ga 3,16  foren fetes a Abraham i a sa  progènie. No parla de la progènie com de  
Ga 3,16  i a sa progènie. No parla de la  progènie com de molts, sinó com d’un: I a 
Ga 3,16  de molts, sinó com d’un: I a ta  progènie, que és Cristo. 17 Emperò jo dic  
Ga 3,19  fou posada fins que vingués la  progènie a qui era feta la promesa,  
Ga 3,29 de Cristo, sou per consegüent de la  progènie d’Abraham i hereus conforme a la 
He 2,16  dels àngels, sinó que prengué la  progènie d’Abraham. 17 Per lo que fou  
Mc 8,30 digué: –Vós sou lo Cristo. 30 I els  prohibí rigorosament que a ningú diguessen 
Ac 16,6  de Galàcia, l’Esperit Sant los  prohibí que predicassen la paraula de Déu  
Ac 27,43  lo centurió, volent salvar a Pau,  prohibí tal cosa, i manà que els que  
Lc 23,2  subvertint a la nació nostra i  prohibint-los de donar tribut al Cèsar,  
1Te 2,16 i són contraris a tots los homes 16  prohibint-nos de parlar als gentils per  
1Tm 4,3  sa consciència cauterisada; 3  prohibint casar-se i manant abstenir-  
Lc 11,52  Vosaltres no entràreu, i ho  prohibíreu als que hi volien entrar! 53 I  
Ac 28,31  ab tota llibertat, sens que l’hi  prohibís ningú. Rm Inc Epístola de sant  
Mc 9,37  qual no ens segueix, i l’hi havem  prohibit. 38 I Jesús digué: –No l’hi  
Lc 9,49  en nom vostre, i l’hi havem  prohibit, perquè no us segueix ab  
Mc 9,38  38 I Jesús digué: –No l’hi  prohibiu, puix no hi ha ningú que faça  
Lc 9,50  50 I Jesús li digué: –No l’hi  prohibiu, perquè lo qui no és contra  
Mt 5,43  »Oíreu que fou dit: “Amaràs a ton  proïsme, i avorriràs a ton enemic.” 44  
Mt 19,19  pare i a ta mare. I amaràs a ton  proïsme com a tu mateix. 20 Lo jove li  
Mt 22,Tit  la resurrecció. Amor de Déu i del  proïsme. Cristo, fill i Senyor de David. 1 
Mt 22,39  és semblant a ell: Amaràs a ton  proïsme com a tu mateix. 40 D’aquestos  
Mc 12,31  és semblant a ell: “Amaràs a ton  proïsme com a tu mateix.” No hi ha altre  
Mc 12,33 ànima, i ab tot lo poder, i amar al  proïsme com a si mateix, és més que tots  
Lc 10,27  i de tot ton enteniment, i al teu  proïsme com a tu mateix. 28 I li digué:  
Lc 10,29  digué a Jesús: –I qui és mon  proïsme? 30 I Jesús, prenent la paraula  
Lc 10,36  aquestos tres te sembla que fou lo  proïsme d’aquell que donà en mans dels  
Ac 7,27  27 »Emperò lo qui agraviava a son  proïsme se’l tragué de davant, dient:  
Rm 13,Tit a les potestats civils. L’amor del  proïsme és lo compendi de la Llei.  
Rm 13,8 altres; perquè aquell que ama a son  proïsme ha complert la Llei. 9 Per això:  
Rm 13,9 en aquesta expressió: «Amaràs a ton  proïsme com a tu mateix.» 10 La caritat no 
Rm 13,10 10 La caritat no obra mal contra el  proïsme, i així la caritat és lo  
Rm 15,2  complaure cada u de nosaltres al  proïsme per a son bé, a edificació. 3  
1Co 10,Tit  la vana confiança i d’ofendre al  proïsme. 1 Puix no vull, germans, que  
1Co 14,Tit usar dels dons per a edificació del  proïsme. Déu és un Déu de pau. Les dones  
Ga 5,14  en una paraula: «Amaràs a ton  proïsme com a tu mateix.» 15 Mes si us  
Ef 4,25  «parlau veritat cada qual ab son  proïsme», puix som membres los uns dels  
He 8,11  11 I no ensenyarà cada u a son  proïsme, ni cada qual a son germà dient:  
Jm 2,8  a les Escriptures: «Amaràs a ton  proïsme com a tu mateix», feu bé. 9 Emperò 
Jm 4,13  tu, qui ets que judiques a ton  proïsme? Anau, vosaltres que dieu: «Avui o 
Ac 2,30  profeta, i sabent que Déu li havia  promès ab jurament que del fruit de sos  
Rm 1,2  de Déu, 2 lo qual havia abans  promès per sos profetes en les santes  
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Rm 4,21  per a complir tot lo que havia  promès. 22 I per això li fou imputat a  
He 11,11  que era fiel aquell que havia  promès. 12 Per lo qual d’un sol (i casi  
Jm 1,12  rebrà la corona de vida que Déu ha  promès als que l’amen. 13 No diga ningú  
Lc 24,49  49 I jo vaig a enviar-vos la  promesa de mon Pare. Mes entretant  
Ac 1,4  Jerusalem, sinó que esperassen la  promesa del Pare, «que oíreu vosaltres»,  
Ac 2,33  de Déu i havent rebut del Pare la  promesa de l’Esperit Sant, ha derramat  
Ac 2,39 do de l’Esperit Sant. 39 Perquè la  promesa és per a vosaltres i per a vostres 
Ac 7,17 17 »I quan s’acercà lo temps de la  promesa que Déu havia jurat a Abraham,  
Ac 13,23  del llinatge d’aquest, segons la  promesa, ha portat Déu lo Salvador Jesús a 
Ac 13,32 32 I nosaltres vos anunciam aquella  promesa que fou feta a nostres pares, 33  
Ac 23,21  estan ja alerta aguardant aqueixa  promesa de vós. 22 Llavors lo tribú  
Ac 26,6  só acusat en judici per esperar la  promesa feta per Déu a nostres pares, 7 la 
Rm 4,13  encara incircumcidat. 13 Perquè la  promesa de que ell seria hereu del món, no 
Rm 4,14 són los hereus, la fe és vana, i la  promesa anuŀlada. 15 Perquè la Llei obra  
Rm 4,16 la fe, a fi de que per la gràcia la  promesa sia segura a tot son llinatge, no  
Rm 4,20  la més petita desconfiança en la  promesa de Déu, ans bé se fortificà en la  
Rm 9,8  Déu, sinó los que són fills de la  promesa són tinguts per del llinatge. 9  
Rm 9,9  9 Puix aquesta és la paraula de la  promesa: «En aquest temps jo vindré, i  
2Co 9,5  apròmptien la vostra benedicció ja  promesa, a fi de que estiga a punt com a  
Ga 3,14  a fi de que per la fe rebiam la  promesa de l’Esperit. 15 Germans, parlo  
Ga 3,17  pot anuŀlar-lo per a fer vana la  promesa. 18 Perquè si l’herència és per a 
Ga 3,18  és per a la Llei, ja no és per la  promesa. I Déu féu la donació a Abraham  
Ga 3,18  I Déu féu la donació a Abraham per  promesa. 19 Per a què, doncs, la Llei? Per 
Ga 3,19  la progènie a qui era feta la  promesa, ordenada per àngels en mà d’un  
Ga 3,22  tot baix del pecat, per a què la  promesa fos donada per la fe en Jesucrist  
Ga 3,29  d’Abraham i hereus conforme a la  promesa. 4,Tit Capítol IV Tracta del bon  
Ga 4,23  la carn, i el de la llibre, per la  promesa. 24 Les quals coses són una  
Ga 4,28 nosaltres, germans, som fills de la  promesa a la manera d’Isaac. 29 Emperò  
Ef 1,13 fóreu sellats ab lo sant Esperit de  promesa, 14 lo qual és la prenda de nostra 
Ef 2,12  Israel i estranys als pactes de la  promesa, no tenint esperança, i sens Déu  
Ef 3,6  mateix cos, i participants de sa  promesa en Cristo Jesús per l’evangeli. 7 
Ef 6,2 mare», que és lo primer manament ab  promesa: 3 «per a què et vaja bé i tingues 
1Tm 4,8 pietat és útil per a tot, tenint la  promesa de la vida que ara és i de la que  
2Tm 1,1  per voluntat de Déu, segons la  promesa de la vida que és en Cristo Jesús, 
He 4,1  havent-vos estat deixada la  promesa d’entrar en son descans, no  
He 6,13 promeses. 13 Perquè quan Déu féu la  promesa a Abraham, com no pogués jurar per 
He 6,15  sofert ab paciència, conseguí la  promesa. 16 Perquè els homes certament  
He 6,17  més complidament als hereus de la  promesa la immutabilitat de son consell,  
He 9,15  primer pacte (testament) rèbien la  promesa de l’herència eterna los que han  
He 10,23  perquè fiel és lo qui féu la  promesa; 24 i considerem-nos los uns als 
He 10,36 fent la voluntat de Déu alcanceu la  promesa. 37 Perquè, «encara un poquet de  
He 11,9  i Jacob, cohereus de la mateixa  promesa; 10 perquè esperava la ciutat que  
He 11,39  testimoni de la fe, no reberen la  promesa; 40 havent Déu disposat alguna  
1Pe 3,21 les immundícies de la carn, sinó la  promesa de la bona consciència envers Déu  
2Pe 3,4  4 dient: «A on és la  promesa de son adveniment?; perquè des de  
2Pe 3,9  9 No retarda, doncs, lo Senyor sa  promesa, com alguns pensen, sinó que  
2Pe 3,13  això, nosaltres, conforme sa  promesa, esperam cels nous i terra nova,  
1Jn 2,25  i en lo Pare. 25 I aquesta és la  promesa que ell nos féu: la vida eterna.  
Ac 1,Tit  Fets dels Apòstols 1,Tit Capítol I  Promesa de l’Esperit Sant. Ascensió del  
Ac 13,34  donaré fielment les misericòrdies  promeses a David.” 35 I per això diu també 
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Rm 9,4  de la Llei, i el culto, i les  promeses; 5 los pares dels quals són los  
Rm 15,8 veritat de Déu, per a confirmar les  promeses dels pares, 9 i per a què els  
2Co 1,20  sí fou en ell. 20 Perquè totes les  promeses de Déu són en ell sí; i així  
2Co 7,1  doncs, caríssims meus, aquestes  promeses, netegem-nos de tota impuresa  
Ga 3,16 l’anuŀla, ni l’adiciona. 16 I les  promeses foren fetes a Abraham i a sa  
Ga 3,21  21 ¿És, doncs, la Llei contra les  promeses de Déu? No, per cert, perquè si  
He 6,12  la fe i la paciència hereden les  promeses. 13 Perquè quan Déu féu la  
He 7,6 d’Abraham i beneí al que tenia les  promeses. 7 I sens contradicció, lo qui és 
He 8,6 lo qual fou establert sobre millors  promeses. 7 Puix si aquell primer pacte  
He 11,13  tots aquestos sens haver rebut les  promeses; emperò mirant-les de lluny, i  
He 11,17  provat; i ell que havia rebut les  promeses, oferí son únic fill, 18 a qui s’ 
He 11,33  obraren justícia, alcançaren les  promeses, taparen les boques dels lleons,  
2Pe 1,4  estat donades moltes i precioses  promeses, per a què per elles siam fets  
Mt 16,Tit  doctrina. Confessió de sant Pere.  Promeses que li foren fetes. Reprèn lo  
Mt 10,Tit  Los anúncia persecució i els  promet recompensa. 1 I havent convocat a  
Mt 28,Tit S’apareix també als apòstols i els  promet sa protecció. 1 A l’acabar lo  
Lc 24,Tit  S’apareix als apòstols, los  promet l’Esperit Sant i se’n puja al  
He 12,26  llavors la terra; emperò ara nos  promet dient: «Encara una vegada, i jo  
Ap 2,Tit  Detesta al cristià tibi i  promet lo premi al vencedor. 1 »Escriu a  
Mt 14,7  i agradà a Herodes, 7 per lo que  prometé ab jurament donar-li tot quant  
Ac 7,5  ni l’espai d’un peu. Emperò li  prometé que li donaria possessió d’ella,  
Tt 1,2  la qual Déu, que no pot enganyar,  prometé abans dels temps dels sigles, 3  
Jm 2,5  rics en fe i hereus del Regne que  prometé Déu als que l’amen? 6 Vosaltres,  
2Pe 2,19  fugit dels que viuen en error, 19  prometent-los llibertat, quan ells  
Mc 14,11  quan ells ho oïren, s’alegraren i  prometeren donar-li moneda. I buscava  
He 4,Tit Capítol IV De la verdadera terra de  promissió, envers la qual caminen los  
He 11,9  Per la fe habità en la terra de la  promissió com en una terra estranya,  
2Co 8,11  a què així com la voluntat estigué  prompta per a desitjar-ho, així també ho 
2Co 8,12  12 Perquè si la voluntat està  prompta, és accepta segons lo que té, no  
2Co 8,19  del Senyor, i declaració de vostra  prompta voluntat. 20 Evitant que ningú nos 
2Co 9,2  els macedonis, perquè Acaia està  prompta des de l’any passat, i vostre zel 
1Pe 1,5  la fe, per a la salvació que està  prompta per a ser mostrada en l’últim  
2Pe 2,1  els comprà, atraent-se sobre si  prompta perdició. 2 I molts seguiran ses  
Ap 2,5  obres, perquè si no vindré a tu  promptament, i remouré ton candelero de  
Ap 2,16  perquè d’altra manera vindré a tu  promptament, i pelearé contra ells ab l’  
Ap 22,6  les coses que han de ser fetes  promptament. 7 “I veus aquí jo vinc de  
Mt 13,20  és aquell que ou la paraula i al  prompte la rep ab goig; 21 mes no té en si 
Mt 26,41  L’esperit, en veritat, està  prompte, però la carn, dèbil. 42 Segona  
Mc 14,38  L’esperit, en veritat, està  prompte, mes la carn, dèbil. 39 I altra  
Mc 15,44  meravellava de que hagués mort tan  prompte; i cridant al centurió, li  
Lc 22,33 33 Ell li respongué: –Senyor, estic  prompte per anar ab vós, encara que sia a  
Rm 1,15  15 Així, en quant a mi, estic  prompte també a anunciar l’evangeli a  
2Co 9,2  2 Puix conec que vostre ànimo està  prompte, per lo que me glorio de vosaltres 
Fl 2,19  19 I espero en lo Senyor Jesús que  prompte vos enviaré a Timoteu, per a  
Fl 2,28  28 I així l’he enviat més  prompte, a fi de que veent-lo vos  
2Tm 4,8  vinguda. Dóna’t pressa en venir  prompte a mi, 9 perquè Demas m’ha  
He 13,19  que façau això, a fi de que jo més  prompte vos sia restituït. 20 I el Déu de  
He 13,23 en llibertat, ab qui, si jo vingués  prompte, aniré a veure-us. 24 Salut a  
Jm 1,19  caríssims. Per això sia tot home  prompte en oir, però tard en parlar, i  
Ap 22,12  santificat. 12 «Veus aquí que vinc  prompte, i mon gallardó va ab mi, per a  
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2Co 9,3  vosaltres en esta part, i estigau  promptes, com diguí, 4 no sia que quan  
Ap 3,2  les coses que queden i estan  promptes a morir, perquè jo no trobo tes  
Mt 24,Tit  lo que succeiria durant la  promulgació de l’evangeli i en sa segona  
Mt 24,Tit  24,Tit Capítol XXIV Jesucrist  pronostica la ruïna de Jerusalem i del  
Mt 24,15 vejau que l’abominació desoladora,  pronosticada per lo profeta Daniel, està  
Mc 13,23 previnguts. Mirau que tot vos ho he  pronosticat. 24 »Emperò en aquells dies,  
2Pe 2,11 majors en fortalesa i en virtut, no  pronúncien contra aquells acusació davant  
Mt 13,4 sembrava, caigueren algunes llavors  prop del camí, i vingueren los aucells de  
Mt 21,1  quan arribaren a Betfage,  prop de la muntanya de l’Oliverar, Jesús  
Mt 21,19  tingué fam. 19 I veent una figuera  prop del camí, s’acercà a ella, i no  
Mc 4,4  temps de sembrar, una part caigué  prop del camí, i vingueren los aucells de  
Mc 4,15  la paraula. 15 I els sembrats  prop del camí són aquells en qui es sembra 
Mc 5,21 gran multitud de gent, i ell estava  prop del mar. 22 I veus aquí vingué un  
Mc 11,1  acercaren a Jerusalem i a Betània,  prop de la muntanya de l’Oliverar, envià  
Mc 13,28  fulles han nat, coneixeu que està  prop l’estiu. 29 Puix així també, quan  
Lc 7,6  doncs, anava ab ells. I essent ja  prop de la casa, lo centurió li envià sos  
Lc 7,12  de gent. 12 I, a l’arribar  prop de les portes de la ciutat, veus aquí 
Lc 9,47 cor, prengué un infant i se’l posà  prop de si. 48 I els digué: –Lo qui rèbia  
Lc 19,11  una paràbola, per causa d’estar  prop de Jerusalem i perquè pensaven que  
Lc 20,37  declarà també Moisès, quan estant  prop de la romeguera, li digué lo Senyor:  
Lc 21,30  de si lo fruit, coneixeu que està  prop l’estiu. 31 Així també vosaltres,  
Lc 21,31  aquestes coses, sabeu que està  prop lo Regne de Déu. 32 En veritat vos  
Jn 3,23  estava també batejant en Ennon,  prop de Salim, perquè allí hi havia molta  
Jn 4,5  de la Samària anomenada Sicar,  prop de l’heretat que donà Jacob a son  
Jn 6,23  altres barques de Tiberíades  prop del lloc en què (havent lo Senyor  
Jn 11,54  sinó que es retirà a un territori  prop del desert, en la ciutat dita Efrem,  
Jn 19,25 que feren los soldats. 25 I estaven  prop de la creu de Jesús sa mare i la  
Ac 1,10  veus aquí que s’aparegueren  prop d’ells dos barons ab vestidures  
Ac 10,6  cert Simó blanquer, que té la casa  prop del mar; ell te dirà lo que et convé  
Ac 10,9  ells per son camí, i estant ja  prop de la ciutat, pujà Pere a dalt de la  
Ac 10,32  posa en casa de Simó, lo blanquer,  prop del mar; lo qual quan vinga te  
Ac 23,2  sacerdots, manà als que estaven  prop d’ell que el ferissen en la boca. 3  
Ac 27,Tit  centurió Júlio. Naufraga la barca  prop d’una isla, emperò tots se salven. 1 
Ac 27,8  un lloc que s’anomena Bons Ports,  prop del qual estava la ciutat de Talassa. 
Rm 10,8 8 Emperò, què diu l’Escriptura? «I  prop està la paraula, en ta boca i en ton  
Rm 13,11  puix ara nostra salvació està més  prop que quan creguérem. 12 La nit està  
Ef 2,17  lluny, i pau als que estaven  prop. 18 Perquè, per ell, los uns i altres 
Fl 4,5  a tots los homes. Lo Senyor està  prop. 6 No tingau afany per cosa alguna;  
2Tm 4,6  estic a punt de ser sacrificat, i  prop està lo temps de ma mort. 7 He peleat 
He 6,8  i abriülls, és rebutjada i està  prop de maledicció; lo fi de la qual és  
2Pe 1,Tit  Senyor. Dóna a entendre que està  prop sa mort, i mostrant la veritat de l’ 
Ap 22,10 aquest llibre, perquè lo temps està  prop. 11 Lo qui danya, dànyia encara; i el 
1Te 1,8  i en l’Acaia, sinó que es  propagà per totes parts la fe que teniu  
2Te 3,1  per a què la paraula de Déu se  propàguia i sia glorificada, com ho és  
Mt 6,34  son cuidado. Basta-li al dia son  propi afany. 7,Tit Capítol VII Continuació 
Jn 5,43  si vingués un altre en son nom  propi, lo rebreu. 44 Com podeu vosaltres  
Ac 4,32  i ningú d’ells deia que fos  propi res del que posseïa, sinó que totes  
Rm 4,19 debilità en la fe, ni considerà son  propi cos, ja casi mort (essent de cerca  
Rm 8,3 dèbil per la carn, Déu, enviant son  propi Fill en semblança de carn pecadora,  
Rm 8,32  nosaltres? 32 Aquell que ni a son  propi Fill perdonà, sinó que l’entregà  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

2804 
 

Rm 11,24 són naturals seran empeltats en son  propi oliver? 25 Emperò no vull, germans,  
1Co 6,14  també a nosaltres per son  propi poder. 15 ¿No sabeu que vostres  
1Co 6,18  comet fornicació peca contra son  propi cos. 19 ¿Que no sabeu que vostres  
1Co 7,4  4 La muller no té lo domini de son  propi cos, sinó lo marit, i així mateix lo 
1Co 7,4  lo marit no té lo domini de son  propi cos, sinó la muller. 5 No us  
1Co 7,7 mateix. Emperò cada u té de Déu son  propi do, qui d’una manera, i qui d’una  
1Co 11,13  -ho vosaltres mateixos. ¿És  propi que una dona préguia a Déu estant  
1Co 15,38  i a cada una de les llavors son  propi cos. 39 No tota carn és una mateixa  
2Co 5,10  que ha fet bo o mal, estant en son  propi cos. 11 Penetrats, doncs, del terror 
Ef 5,3  menciónia entre vosaltres, com és  propi dels sants. 4 Ni paraules  
2Te 3,12 trebàllien quietament i méngien son  propi pa. 13 I vosaltres, germans, no us  
Tt 1,12  ganància. 12 Digué un d’ells,  propi profeta dels seus, que els de Creta  
Mt 10,36  enemics de l’home seran los de sa  pròpia casa. 37 »Qui ama a son pare o a sa 
Lc 2,35  35 (i una espasa traspassarà ta  pròpia ànima), per a què sien descoberts  
Lc 14,26  i germans, i germanes, i fins sa  pròpia vida, no pot ser mon deixeble. 27 I 
Lc 19,22  ell li digué: »–Mal criat, per ta  pròpia boca te condemno. Sabies que jo era 
Jn 1,11  món no el conegué. 11 Vingué a sa  pròpia casa, i els seus no el reberen. 12  
Jn 7,18 18 Qui parla de si mateix, busca sa  pròpia glòria; mes aquell que busca la  
Jn 7,53 En seguida se retirà cada qual a sa  pròpia casa. 8,Tit Capítol VIII Deslliura  
Jn 8,50 deshonrau a mi. 50 I jo no cerco ma  pròpia glòria: hi ha qui la cèrquia i  
Ac 2,6 puix cada qual los oïa parlar en sa  pròpia llengua. 7 I tothom estava pasmat,  
Ac 13,36  després que hagué servit a sa  pròpia generació, segons la voluntat de  
Rm 10,3  de Déu i volent establir la seva  pròpia, no es someten a la justícia de  
1Co 3,19  està: «Jo prendré als savis en sa  pròpia astúcia.» 20 I en altra part: «Lo  
1Co 7,37  ans bé tenint domini sobre sa  pròpia voluntat, i ha determinat en son  
1Co 11,21  21 Perquè cada qual pren abans sa  pròpia cena per a menjar. I l’un té fam,  
1Co 11,29  i beu indignament, menja i beu sa  pròpia condemnació, no fent discerniment  
1Co 16,21  21 La salutació, de mi, Pau, ab ma  pròpia mà. 22 Si algú no ama a nostre  
2Co 8,17  estant ell molt solícit, de sa  pròpia voluntat anà a vosaltres. 18 I  
Ga 6,11  carta tan llarga vos he escrit de  pròpia mà. 12 Perquè tots aquells que  
Ef 5,29  29 Perquè ningú avorrí mai sa  pròpia carn, ans bé la sustenta i cuida,  
Fl 3,9 9 i sia trobat en ell sens tenir ma  pròpia justícia, que és de la Llei, sinó  
Col 4,18  18 Salutació de mi, Pau, ab ma  pròpia mà. Recordau-vos de mes cadenes.  
2Te 3,17  17 La salutació de mi, Pau, ab ma  pròpia mà, que és lo senyal en cada carta. 
Tt 3,11  i peca, essent condemnat per sa  pròpia consciència. 12 Quan jo t’enviï  
Flm 19  19 Jo, Pau, ho he escrit de ma  pròpia mà: jo ho pagaré, per no dir-te  
He 2,4  dons de l’Esperit Sant, segons sa  pròpia voluntat. 5 Perquè Déu no someté  
He 3,6  6 Mes Cristo, com Fill en sa  pròpia casa; la qual casa som nosaltres,  
He 9,12  crestats ni de vedells sinó per sa  pròpia sang, entrà una sola vegada en lo  
Jm 1,14  quan és arrastrat i halagat de sa  pròpia concupiscència. 15 Llavors, quan la 
Jm 1,18 ni sombra de canvi. 18 Perquè de sa  pròpia voluntat nos ha engendrat ab la  
2Pe 1,3  d’aquell que ens cridà per sa  pròpia glòria i virtut, 4 per lo qual nos  
Jud 6  estat, sinó que desempararen sa  pròpia habitació, los té reservats ab  
Ap 1,5 i ens rentà de nostres pecats ab sa  pròpia sang, 6 i ens ha fet reis i  
Rm 3,25  25 Al qual Déu ha constituït per  propiciació, mediant la fe en sa sang, a  
1Jn 2,2  a Jesucrist, lo just. 2 I ell és  propiciació per nostres pecats; i no tan  
1Jn 4,10  a nosaltres i envià son Fill en  propiciació per nostres pecats. 11  
He 9,5 querubins de glòria, fent sombra al  propiciatori, de les quals coses no podem  
Jn 10,3 ell crida per son nom a les ovelles  pròpies i les guia defora. 4 I quan ha fet 
Jn 10,4  4 I quan ha fet eixir ses ovelles  pròpies, va davant d’elles i les ovelles  
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Jn 10,12 qui no és pastor, i del qual no són  pròpies les ovelles, veu venir lo llop i  
Ac 27,19  dia tiraren també al mar ab ses  pròpies mans l’aparell del barco. 20 I no 
1Co 4,12  12 I treballam, obrant ab nostres  pròpies mans; nos maleeixen, i els beneïm; 
2Co 11,30  me gloriaré en les coses que són  pròpies de ma flaquesa. 31 Lo Déu i el  
Fl 2,4  sols a les coses que són seves  pròpies, sinó a les dels altres. 5 I el  
Fl 2,21  21 Perquè tots busquen ses  pròpies coses i no les que són de  
1Te 2,8 l’evangeli de Déu, sinó de nostres  pròpies ànimes, perquè ja ens éreu  
Flm 12  rep-lo com a mes entranyes  pròpies. 13 Jo el volia detenir ab mi, per 
1Pe 2,Tit  exercitant-se en les virtuts  pròpies dels deixebles de Cristo. 1  
2Pe 3,3  que caminaran segons ses  pròpies concupiscències, 4 dient: «A on és 
1Co 13,Tit  Descripció de la caritat i de ses  propietats. 1 Encara que jo pàrlia ab  
Lc 1,2  del començament les vegeren ab sos  propis ulls i foren ministres de la  
Ef 5,28  deuen amar a ses mullers com a sos  propis cossos. Lo qui ama a sa muller, s’ 
1Te 2,15  mataren al Senyor Jesús i a sos  propis profetes i ens han perseguit a  
He 7,27  dia sacrifici, primerament per sos  propis pecats i després per los del poble, 
He 11,22  i donà disposició acerca de sos  propis ossos. 23 Per la fe, Moisès, quan  
1Pe 3,5  en Déu, estant someses a sos  propis marits. 6 Així com Sara obeïa a  
Rm 12,6  profecia, que devem usar segons la  proporció de la fe; 7 o de ministeri,  
Ef 4,16  per la qual subministra aliment a  proporció, segons l’obra eficaç de cada  
2Pe 1,Tit mostrant la veritat de l’evangeli,  proposa lo medi d’aprofitar-se d’ell.  
Mt 13,24 a trenta. 24 Una altra paràbola los  proposà, dient: –Lo Regne del cel és  
Mt 13,31 mon graner. ” 31 Altra paràbola los  proposà dient: –Lo Regne del cel és  
Lc 14,7  primers puestos en la taula, los  proposà una paràbola, i digué: 8 –Quan  
Lc 15,3  i menja ab ells. 3 Llavors los  proposà aquesta paràbola, dient: 4 –¿Qui  
Lc 18,1  i cura al cego de Jericó. 1 Los  proposà també aquesta paràbola, per a  
Lc 21,29  redempció. 29 I en seguida los  proposà aquesta comparació: –Reparau en la 
Ac 19,21  21 I complertes aquestes coses,  proposà Pau en esperit anar a Jerusalem  
2Co 9,7  segarà. 7 Dónia cada u conforme se  proposà en son cor, no ab recança, ni com  
He 12,1  paciència la carrera que ens està  proposada, 2 mirant a Jesús, autor i  
1Tm 4,6  paraula de Déu i per l’oració. 6  Proposant això als germans, seràs bon  
Ac 20,16  a Milet. 16 Perquè Pau s’havia  proposat navegar més allà d’Èfeso per no  
Rm 1,13  germans, que moltes vegades m’he  proposat venir a vosaltres (i m’ha estat  
1Co 10,Tit  10,Tit Capítol X Després d’haver  proposat los beneficis i els càstigs dels  
Ef 1,9  a son beneplàcit, que s’havia  proposat en si mateix; 10 lo qual és que  
He 6,18  de l’esperança que se’ns havia  proposat. 19 La qual tenim com un àncora  
He 12,2 fe, lo qual, per lo goig que li fou  proposat, sofrí creu, menyspreant la  
Mc 4,33  paràboles semblants a estes los  proposava la paraula, segons sa capacitat  
2Co 1,17  a la Judea. 17 Doncs, quan jo em  proposava això, ¿usí, acàs, de lleugeresa? 
Mt 12,4  de Déu i es menjà los pans de la  proposició, que no li era lícit menjar, ni 
Mc 2,26  i se menjà los pans de la  proposició, dels quals no era lícit menjar 
Lc 6,4  de Déu i prengué els pans de la  proposició, i en menjà i en donà als que  
Ac 6,5  de la paraula. 5 I agradà aquesta  proposició a tota la junta, i elegiren a  
He 9,2  i la taula, i els pans de la  proposició, lo qual s’anomena santuari. 3 
Ac 11,23  de goig, i exhortava a tots que ab  propòsit de cor perseverassen en lo  
Rm 8,28  Déu, d’aquells que conforme a son  propòsit ha cridat per a ésser sants. 29  
2Co 1,17  de lleugeresa? ¿O les coses que jo  proposo, les proposo segons la carn, de  
2Co 1,17  ¿O les coses que jo proposo, les  proposo segons la carn, de manera que hi  
Ga 4,27 ’t tu, l’estèril, que no pareixes;  prorromp i clama, la que no estàs de part; 
Ap 18,19  I es tiraren pols sobre sos caps i  prorromperen en alarits, i plorant i  
Mt 23,15  lo mar i la terra per a fer un  prosèlit, i després d’haver-lo fet, lo  
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Ac 6,5 a Temon, i a Parmenas, i a Nicolau,  prosèlit d’Antioquia. 6 Presentaren a  
Ac 2,11  vingut de Roma, 11 així jueus com  prosèlites, cretenses i àrabs, los oïm  
Ac 13,43  sinagoga, molts dels jueus i dels  prosèlits, temerosos de Déu, seguiren a  
Ac 17,17  la sinagoga ab los jueus i ab los  prosèlits, i en la plaça tots los dies ab  
3Jn 2  en salut, així com ta ànima  prospera. 3 Gran ha estat mon goig per la  
3Jn 2  2 Caríssim, prego al Senyor que et  prospéria en tot i que et consérvia en  
2Co 11,Tit  a qui Déu alaba. 11,Tit Capítol XI  Prossegueix contra los falsos profetes,  
Lc 19,11  11 I estant ells oient això,  prosseguí dient-los una paràbola, per  
Lc 19,28  -los davant meu. 28 I dit això,  prosseguí son viatge a Jerusalem, i anava  
Mt 4,21  los filats i el seguiren. 21 I  prosseguint d’allí en avant, vegé altres  
Ac 22,4 vosaltres en lo dia d’avui. 4 I he  prosseguit aquest camí fins a la mort,  
Ap 17,2  de la terra ab lo vi de sa  prostitució. 3 I m’arrebatà en esperit al 
Ap 19,2  que pervertia la terra ab sa  prostitució i ha venjat la sang de sos  
He 11,31  de set dies. 31 Per la fe, Rahab,  prostituta, no fou destruïda ab los  
Jm 2,25  25 Així mateix, Rahab, essent una  prostituta, ¿no fou justificada per obres, 
Ap 17,Tit  Capítol XVII Descripció de la gran  prostituta, ço és, Babilònia, que s’  
Ap 17,1  mostraré la condemnació de la gran  prostituta, que està sentada sobre moltes  
Ap 17,15  –Les aigües que vegeres a on la  prostituta està sentada, són pobles i  
Ap 17,16 en la bèstia, aqueixes avorriran la  prostituta i la reduiran a desolació, i la 
Ap 19,2  perquè ell ha condemnat a la gran  prostituta que pervertia la terra ab sa  
Ap 17,5  Babilònia, la gran, la mare de  prostitutes i abominacions de la terra.» 6 
Mt 28,Tit  també als apòstols i els promet sa  protecció. 1 A l’acabar lo dissabte, i  
2Tm 3,4  sens benignitat, 4 traïdors,  protervos, orgullosos i amants de plaers  
1Te 2,12 12 vos amonestàrem i us consolàrem,  protestant-vos que caminàsseu dignes de  
1Pe 5,12 escrit breument, amonestant-vos i  protestant-vos que aquesta és la  
Ac 20,26  la meva cara. 26 Per lo tant jo us  protesto en aquest dia que estic net de la 
2Tm 4,1  les salutacions acostumades. 1 Te  protesto, doncs, davant de Déu i del  
Ap 22,18 grat de l’aigua de vida. 18 Perquè  protesto a tot lo qui ou les paraules de  
Mc 2,Tit  II Cura Jesús a un paralític en  prova de sa potestat de perdonar pecats.  
Ac 17,31  baró que havia ordenat, donant una  prova certa a tots ressuscitant-lo d’  
Rm 4,Tit Capítol IV Ab l’exemple d’Abraham  prova l’Apòstol que Déu justifica al  
Rm 5,4  obra paciència, 4 i la paciència,  prova, i la prova, esperança; 5 i l’  
Rm 5,4  4 i la paciència, prova, i la  prova, esperança; 5 i l’esperança no  
2Co 8,2  Macedònia, 2 ço és, com en la gran  prova de tribulació tingueren ells  
2Co 8,24  i a presència de les iglésies, la  prova de vostra caritat i de nostra glòria 
2Co 13,3 tots los demés. 3 Ja que cercau una  prova que Cristo parla en mi, lo qual no  
1Te 2,4  agradar als homes, sinó a Déu, que  prova nostres cors. 5 Puix jamai lo nostre 
He 11,37  apedregats, migpartits, posats a  prova, moriren mort d’espasa, anaren d’  
Jm 1,3  tentacions, 3 sabent que la  prova de vostra fe obra paciència. 4 Mes  
1Pe 1,7  vàries tentacions, 7 per a què la  prova de vostra fe, sent més preciosa que  
Jn 7,Tit  Tabernacles. Ensenya en lo temple.  Prova la veritat de sa missió i doctrina.  
He 11,29  com si per terra seca; i lo qual,  provant de fer los egipcis, foren anegats. 
Lc 14,19  cinc parells de bous i vull anar a  provar-los; vos suplico que em doneu per 
Jn 6,6  méngien? 6 Emperò deia això per a  provar-lo, puix ell sabia lo que havia  
Ac 24,13  13 ni en la ciutat, ni podran  provar les coses de què ara m’acusen. 14  
Ac 25,7  i graves delictes que no podien  provar. 8 I Pau se defensava dient: –En  
1Pe 4,12  foc de la tribulació, que és per a  provar-vos, com si us acontesqués alguna 
Ap 3,10  ha de venir sobre tot lo món per a  provar als habitants de la terra. 11 Mira  
1Co 3,13  i qual sia l’obra de cada u, ho  provarà lo foc. 14 Si permaneix l’obra  
Ac 19,13  que rodaven d’una part a altra,  provaren l’invocar lo nom del Senyor  
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He 3,9 a on vostres pares me temptaren, me  provaren i vegeren mes obres 10 per espai  
Ap 2,2  que no pots sofrir als mals; i que  provares a aquells que diuen són apòstols  
Lc 23,15  a ell, i sembla que no se li ha  provat res per lo que meresca la mort. 16  
Rm 3,9  De ninguna manera, perquè havem ja  provat que jueus i gentils estan tots baix 
Rm 16,10  amat Estaqui. 10 Saludau a Apeles,  provat en Cristo. 11 Saludau a aquells que 
He 10,28 contra la Llei de Moisès, sent-li  provat ab dos o tres testimonis, mor sens  
He 11,17  fe, Abraham, quan oferí Isaac, fou  provat; i ell que havia rebut les  
Jm 1,12  tentació, perquè després que serà  provat rebrà la corona de vida que Déu ha  
1Tm 3,10  consciència pura. 10 I sien estos  provats abans, i llavors exercesquen lo  
He 11,39  de la terra. 39 I tots aquestos,  provats per lo testimoni de la fe, no  
Ap 2,10  en la presó, per a què sien  provats; i tindreu tribulació deu dies.  
2Co 13,5  mateixos si estau en la fe,  provau-vos. ¿O no us coneixeu vosaltres  
1Jn 4,1  no cregau a tot esperit, emperò  provau los esperits si són de Déu, perquè  
Ac 28,10  honors i, a l’embarcar-nos, nos  proveïren de tot lo necessari. 11 I al cap 
Ac 27,3  anar a sos amics, a fi de que es  proveís de lo necessari. 4 I quan isquérem 
2Co 9,8  a fi de que estant sempre  proveïts de tot, abundeu també per a tota  
Lc 4,23  sens dubte, me direu aquell  proverbi: “Metge, cura’t a tu mateix.”  
Ac 1,3  després de sa passió ab moltes  proves, apareixent-se’ls per l’espai  
Ga 6,4  ell mateix s’enganya. 4 Emperò  pròvia cada qual sa obra, i així tindrà  
Mt 6,Tit  I que devem confiar en la divina  providència. 1 »Teniu compte en no fer  
Jm 4,Tit  i sometre’ns a la divina  providència. 1 D’a on vénen les disputes  
Ac 24,2 desordres són corregits per vostres  providències, 3 en tot temps i lloc ho  
Lc 3,1  Filipo tetrarca d’Iturea i de la  província de Traconite, i Lisànias  
Ac 16,6  hagueren atravessat la Frígia i la  província de Galàcia, l’Esperit Sant los  
Ac 23,34 -la llegida, i preguntat de quina  província era, i sabut que era de Cilícia, 
Ac 25,1  1 Festo, doncs, havent vingut a la  província, al cap de tres dies pujà de  
Ac 8,1  i foren tots dispersos per les  províncies de Judea i de Samària,  
Ac 19,1  després d’haver atravessat les  províncies altes, vingué a Èfeso i,  
He 3,8  endurir vostres cors, com en la  provocació, en lo dia de la tentació en lo 
He 3,15  no enduriu vostres cors com en la  provocació.» 16 Perquè alguns, després que 
Ga 5,26  26 No cobdiciem vana glòria,  provocant-nos los uns als altres,  
1Co 10,22 de la taula dels dimonis. 22 ¿Voleu  provocar a gelosia al Senyor? ¿Per ventura 
Rm 10,19 entès? Moisès diu lo primer: «Jo us  provocaré a gelosia per un poble que no és 
He 3,16  després que l’hagueren oïda, lo  provocaren; mes no tots aquells que havien 
Ef 6,4 la terra». 4 I vosaltres, pares, no  provoqueu a vostres fills a la ira, ans bé 
Col 3,21  l’agrado del Senyor. 21 Pares, no  provoqueu a ira a vostres fills, per a què 
Lc 21,8 “Jo só lo Cristo”, i “Lo temps està  pròxim.” Guardau-vos de seguir-los. 9  
1Jn 4,Tit  Nos exhorta a l’amor de Déu i del  pròxim, i diu que la perfeta caritat  
Lc 21,20  sabeu que sa desolació està  pròxima. 21 Llavors, los que estan en la  
Jn 2,13  13 I la Pasqua dels jueus estava  pròxima, i Jesús se n’anà a Jerusalem. 14 
Jn 7,2  fer-lo morir. 2 Llavors estava  pròxima la festa dels jueus dita dels  
Jn 11,55  ab sos deixebles. 55 I era  pròxima la Pasqua dels jueus, i molts d’  
Lc 1,17  als fills, i els incrèduls a la  prudència dels justos, per a aparellar al  
Rm 8,6  les coses de l’Esperit. 6 Puix la  prudència de la carn és mort; emperò la  
Rm 8,6  de la carn és mort; emperò la  prudència de l’Esperit és pau i vida. 7  
1Co 1,19  sabiduria dels savis i anuŀlaré la  prudència dels prudents.» 20 A on és lo  
2Tm 2,Tit  Parla a Timoteu de la fortalesa i  prudència ab què deu ensenyar les coses de 
Tt 2,4  vi, mestres de lo bo, 4 ensenyant  prudència a les joves, a que àmien a sos  
Mt 24,45 »¿Qui pensau que és lo criat fiel i  prudent a qui son amo constitueix sobre sa 
Lc 12,Tit  i cor en lo cel. Majordom fiel i  prudent. Criat violent i infiel. Jesús  
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Lc 12,42  creus que és lo majordom fiel i  prudent a qui son amo constituí sobre sos  
Ac 13,7  ab lo procònsol Sèrgio Paulo, baró  prudent. I est féu cridar a Bernabé i a  
1Tm 3,2  espòs d’una sola muller, sobri,  prudent, respectable, modest, amant de l’ 
Mt 10,16  enmig de llops. Siau, doncs,  prudents com les serpents i senzills com  
Mt 11,25  aquestes coses als savis i als  prudents, i les haveu declarades als  
Mt 25,2  eren fàtues, i les altres cinc,  prudents. 3 I les cinc fàtues, havent pres 
Mt 25,8  8 I les fàtues digueren a les  prudents: »–Donau-nos oli del vostre,  
Mt 25,9  llanternes s’apaguen. 9 »Mes les  prudents respongueren dient: »–Com tal  
Lc 10,21  aquestes coses als savis i als  prudents, i les haveu revelades als  
Lc 16,8  los fills d’aquest sigle són més  prudents en sa generació que els fills de  
1Co 1,19  savis i anuŀlaré la prudència dels  prudents.» 20 A on és lo savi? A on és l’ 
1Co 10,15  fugiu de la idolatria! 15 Com a  prudents vos parlo, judicau de lo que us  
Ef 5,16  no com uns necis, 16 sinó com  prudents, recobrant lo temps, perquè los  
Tt 2,2  ancians sien moderats, honestos,  prudents, sans en fe, en caritat i  
Tt 2,5  i estímien a sos fills, 5 a ser  prudents, castes, temperades, a tenir  
1Pe 4,7  s’ha acercat. Per lo tant, siau  prudents i vetllau en oracions. 8 Abans de 
2Tm 4,3  apetits acumularan mestres, tenint  pruïtja d’orelles. 4 I apartaran los  
Ac 21,7  navegació, passàrem de Tiro a  Ptolemaida, i havent saludat als germans,  
Lc 8,17  haja de descobrir-se i fer-se  públic. 18 »Teniu compte, doncs, com oïu,  
Jn 7,4  ningú que busca ser conegut en  públic, fa res en secret. Si tu, doncs,  
Ac 20,20 us fos útil, i d’ensenyar-vos en  públic i en les cases, 21 predicant als  
Col 2,15  los exposà atrevidament al  públic, triümfant sobre d’ells en si  
Mt 9,Tit  dels escribes. Vocació de Mateu lo  publicà. Respon als fariseus que el  
Mt 10,3 Felip i Bartomeu; Tomàs i Mateu, lo  publicà; Jaume d’Alfeu i Tadeu; 4 Simó  
Mt 18,17  ten-lo per un gentil i un  publicà. 18 En veritat vos dic que tot  
Lc 5,27 I després d’això isqué i vegé a un  publicà anomenat Leví, que estava sentat  
Lc 18,Tit  del mal jutge, i del fariseu i del  publicà. Jesús rep amorosament als  
Lc 18,10  l’un era fariseu, i l’altre,  publicà. 11 »Lo fariseu, posat en peu,  
Lc 18,11  injustos, adúlteros, ni com aquest  publicà. 12 Dejuno dos vegades la semana,  
Lc 18,13  de tot lo que posseesc. 13 »Lo  publicà, al contrari, estant apartat, no  
Mc 4,22  en ocult que no haja de fer-se  pública. 23 Si algú té orelles per a oir,  
Ac 5,18  apòstols i els posaren en la presó  pública. 19 Mes l’àngel del Senyor,  
Ac 19,38  queixes contra algú, audiència  pública hi ha i procònsols: acúsien-se  
Ac 10,37  sabeu la paraula que ha estat  publicada per tota la Judea, i començant  
Jn 7,10  ell marxà també a la festa, no  públicament sinó com d’ocult. 11 I els  
Jn 7,13  al poble. 13 Emperò ningú parlava  públicament d’ell, per temor dels jueus.  
Jn 7,26  li la mort? 26 Veus aquí que parla  públicament i no li diuen res. ¿Per  
Jn 11,54  54 Per lo que Jesús ja no anava  públicament entre els jueus, sinó que es  
Jn 12,42  dels fariseus no el confessaven  públicament per temor de que els  
Jn 18,20  Jesús li respongué: –Jo he parlat  públicament al món; jo sempre he ensenyat  
Ac 16,37  los digué: –Ells nos han assotat  públicament sens forma de judici; essent  
Ac 18,28 Perquè ab gran vehemència convencia  públicament als jueus mostrant-los ab  
Mt 5,46  tindreu? ¿No ho fan també los  publicans? 47 I si tan solament saludau a  
Mt 9,10 a taula en la casa, vingueren molts  publicans i pecadors i s’assentaren a  
Mt 9,11  que el vostre mestre menja ab los  publicans i pecadors? 12 I oint-ho  
Mt 11,19  aquí un glotó i un vinós, amic de  publicans i de pecadors.” Emperò la  
Mt 21,31  diu: –En veritat vos dic que los  publicans i les rameres vos passaran  
Mt 21,32  i vosaltres no el creguéreu. I los  publicans i les rameres lo cregueren, i  
Mc 2,15  a taula en casa d’est, molts  publicans i pecadors estaven també a taula 
Mc 2,16  i els fariseus que menjava ab los  publicans i pecadors, deien a sos  
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Mc 2,16  vostre mestre menja i beu ab los  publicans i ab los pecadors? 17 Quan Jesús 
Lc 3,12  lo mateix. 12 I vingueren també  publicans a ell per a què els batejàs i li 
Lc 5,29  casa, i hi havia un gran número de  publicans i altres que estaven a taula ab  
Lc 5,30  –Per què menjau i beveu ab los  publicans i els pecadors? 31 I Jesús los  
Lc 7,29  que ell. 29 »I tot lo poble, i els  publicans que l’oïren, glorificaren a  
Lc 7,34  aquí un glotó i un vinós, amic de  publicans i de pecadors.” 35 Emperò la  
Lc 15,1  1 I s’acercaven a Jesús los  publicans i pecadors per a oir-lo. 2 I  
Lc 19,2  anomenat Zaqueu, lo principal dels  publicans, que era molt ric, 3 cercava com 
Lc 8,39  coses ha fet Déu per a tu. I anà  publicant per tota la ciutat quant gran  
Mc 1,45  ell, luego que isqué, començà a  publicar-ho i a divulgar l’acontescut,  
Mc 5,20  tingut. 20 I se n’anà i començà a  publicar en Decàpolis quant grans coses  
Lc 4,19 llibertat als que estan oprimits, a  publicar l’any de misericòrdia del Senyor 
Mt 9,31  31 Emperò ells, eixint d’allí, ho  publicaren per tota aquella terra. 32 I  
1Co 5,Tit  lo tractar-se ab los pecadors  públics. 1 És un rumor general que hi ha  
1Tm 5,Tit  que ha de corretgir los pecats  públics i mirar molt en qui imposa les  
Ac 28,7  lo príncep de l’isla, anomenat  Públio, lo qual nos hospedà tres dies en  
Ac 28,8  molt bé. 8 I succeí que el pare de  Públio se trobava al llit, en aquella  
1Te 1,9 cosa alguna. 9 Perquè ells mateixos  publiquen de nosaltres quina entrada  
1Pe 2,9  lo poble d’adquisició; per a què  publiqueu les alabances d’aquell que us  
Mt 6,2  »I així, quan faces almoina, no ho  publíquies abans a so de trompeta, com ho  
Mt 9,28  I Jesús los diu: –¿Creeu que jo  puc fer això per a vosaltres? Ells  
Mt 26,53  53 ¿Per ventura penses que no  puc pregar a mon Pare, i em donarà a l’  
Lc 11,7  criatures són al llit ab mi, no em  puc llevar a donar-te’ls.” 8 I si l’  
Lc 14,20  »–He pres muller, i per això no hi  puc anar. 21 »I tornant-se’n lo criat,  
Jn 5,30 condemnació. 30 »Jo de mi mateix no  puc fer cosa alguna. Judico segons oic, i  
Jn 13,37  li digué: –Senyor, per què no vos  puc seguir ara? Donaré per vós la meva  
Ac 8,31  31 Ell respongué: –¿I com  puc, si no hi ha algú que m’ho explíquia? 
Rm 11,14  14 per si d’alguna manera  puc moure a gelosia als de ma carn i fer  
Rm 15,17  l’Esperit Sant. 17 Ab raó, doncs,  puc gloriar-me en Jesucrist en aquelles  
Fl 3,11 sa mort; 11 per si d’alguna manera  puc arribar a la resurrecció que és dels  
Fl 3,12  per veure si d’alguna manera  puc alcançar allò per a lo qual vaig ésser 
Fl 4,13  i a patir misèria. 13 Tot ho  puc en Cristo, que em conforta. 14 Ab tot, 
He 7,9 dóna testimoni que viu. 9 I (com jo  puc dir-ho) lo mateix Leví, que rebé los 
Mt 26,61  61 I digueren: –Aqueix digué:  “Puc destruir lo temple de Déu, i  
2Tm 4,21  de l’hivern. Te saluden Eubul i  Pudent, Lino i Clàudia, i tots los  
Mt 25,13  no us conec. 13 »Vetllau, doncs,  pués no sabeu lo dia ni l’hora en què ha  
Mc 7,18  sobre la paràbola. 18 I els digué:  –Pués què, també vosaltres careixeu d’  
Lc 14,9 a tu i a ell, i et diga: “Cedeix lo  puesto a aquest”, i aleshores tingues tu,  
Lc 14,10  vés i assenta’t en l’últim  puesto, a fi de que quan vinga lo qui t’  
Ac 1,25 haveu elegit 25 per a què ocúpia lo  puesto en aquest ministeri i apostolat,  
Mt 23,6  franges. 6 I apeteixen los primers  puestos en los festins i els primers sitis 
Mc 12,39  en les sinagogues i en los primers  puestos en los festins. 40 Que devoren les 
Lc 14,7 los convidats escollien los primers  puestos en la taula, los proposà una  
Mc 5,28  28 perquè deia: «Tan solament  puga jo tocar sa vestidura, me curaré.» 29 
Mc 7,15  fora de l’home que entrant en ell  puga contaminar; emperò les coses que ixen 
Mc 9,2 no hi ha blanquejador en lo món que  puga fer-los tornar tan blancs. 3 I se  
Mc 9,38  que faça miracles en mon nom i  puga luego parlar mal de mi. 39 Perquè qui 
Jn 10,17  perquè jo dono ma vida per a què  puga prendre-la de nou. 18 Ningú me la  
1Co 2,16  l’ànimo del Senyor, per a què el  puga instruir? Mes nosaltres tenim l’  
1Co 6,5  home savi entre vosaltres que  puga judicar entre sos germans, 6 sinó que 
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2Co 8,20  voluntat. 20 Evitant que ningú nos  puga vituperar en aquesta abundància  
Ga 3,14  Per a què la benedicció d’Abraham  puga venir sobre els gentils per  
Ef 6,19 em sia donat lo parlar, i per a què  puga obrir los llavis ab confiança, per a  
Fl 3,10  és de Déu per la fe. 10 Per a què  puga conèixer a ell i el poder de sa  
Tt 1,9 lo que se li ha ensenyat, per a què  puga exhortar segons la sana doctrina i  
He 4,15 Perquè no tenim un pontífice que no  puga compadèixer-se de nostres  
He 13,6 és mon ajuda; no temeré cosa que em  puga fer home.» 7 Recordau-vos de  
Jn 1,22 qui ets? –li digueren–, a fi de que  pugam donar alguna resposta als que ens  
Jn 7,35  si: –A on anirà aquest que no el  pugam trobar? ¿Se n’anirà, per ventura,  
Ac 19,40  -hi causa alguna per la qual  pugam donar raó d’aquest tumulto. I  
2Co 1,4  tota nostra tribulació, per a què  pugam també nosaltres consolar a aquells  
Col 1,28 tothom en tota sabiduria, per a què  pugam presentar tot home perfet en Cristo  
1Te 3,10 li nit i dia ab lo major ardor, que  pugam veure vostra cara i pugam complir lo 
1Te 3,10  que pugam veure vostra cara i  pugam complir lo que falta a vostra fe? 11 
He 4,16  al trono de gràcia, per a què  pugam conseguir misericòrdia i trobar  
He 12,10  per nostre profit, a fi de que  pugam ser participants de sa santedat. 11  
He 13,6 ni et desempararé»; 6 de manera que  pugam dir ab confiança: «Lo Senyor és mon  
Mt 27,65  anau i guardau-lo tan bé com  pugau. 66 I ells se n’anaren, i per  
1Co 7,35 a lo que és convenient, i per a què  pugau servir al Senyor sens destorb. 36  
1Co 9,24  gallardó? Correu, doncs, per a què  pugau obtenir-lo. 25 I tot aquell que ha 
1Co 10,13  tentació vos donarà camí per a què  pugau suportar-la. 14 Per lo qual,  
Ef 3,18  en caritat, 18 així que  pugau comprendre ab tots los sants qual és 
Ef 6,11  ’s l’armadura de Déu, per a què  pugau resistir les tretes del diable; 12  
Ef 6,13  tota l’armadura de Déu, per a què  pugau resistir en lo dia fatal, i sostenir 
Ef 6,16  l’escut de la fe, a fi de que  pugau apagar totes les fletxes enceses del 
Ef 6,21  com jo dec parlar. 21 I per a què  pugau també saber l’estat de mes coses, i 
2Pe 1,15  que fins després de ma mort  pugau vosaltres fer memòria d’aquestes  
Ac 24,11  que no fa més de dotze dies que jo  pugí a Jerusalem per adorar, 12 i no em  
Ga 2,1  Jesucrist. 1 Catorze anys després  pugí altra vegada a Jerusalem ab Bernabé,  
Ga 2,2  prenent ab mi també a Tito. 2 I  pugí per revelació, i els vaig comunicar  
Ac 23,9 ha parlat un esperit o un àngel, no  pugnem contra Déu. 10 I per la gran  
1Tm 6,19  per a lo venider, a fi de que  puguen alcançar la vida eterna. 20 Oh,  
1Pe 3,1  si alguns no obeeixen la paraula,  puguen també, sens la paraula, per la  
Mt 4,18  los quals tiraven lo filat al mar,  puix eren pescadors. 19 I els digué:  
Mt 5,36 gran rei. 36 Ni júries per ton cap,  puix no pots fer que un cabell sia blanc o 
Mt 5,48 ho fan també los gentils? 48 »Siau,  puix, vosaltres perfets, així com és  
Mt 6,8  8 No vullau semblar-vos a ells,  puix vostre Pare sap lo que us fa menester 
Mt 6,16  poseu tristos com los hipòcrites,  puix desfiguren sos rostros per a fer  
Mt 9,16  de panyo grosser en vestit vell,  puix se’n du tot lo que toca del vestit i 
Mt 9,24  brogit, digué: 24 –Retirau’s,  puix no és morta la noia, sinó que dorm. I 
Mt 10,31  tots contats. 31 No temau, doncs,  puix valeu més vosaltres que molts  
Mt 12,33 l’arbre dolent i son fruit dolent;  puix per lo fruit se coneix l’arbre. 34  
Mt 13,5  terra, i nasqueren tot seguit,  puix no hi havia fondària de terra; 6  
Mt 14,24 del mar, era combatuda de les oles,  puix era contrari lo vent. 25 Emperò a la  
Mt 15,23  suplicaven dient: –Despatxau-la,  puix ve cridant al darrere de nosaltres.  
Mt 18,8  talla’l i llança’l fora de tu;  puix més te val entrar en la vida manco o  
Mt 19,14  i no els destorbeu de venir a mi,  puix dels tals és lo Regne del cel. 15 I  
Mt 19,22 aqueixes paraules, se n’anà trist,  puix tenia moltes possessions. 23 I Jesús  
Mt 22,28  de quin dels set serà la muller,  puix ella de tots ho fou? 29 I responent  
Mt 23,8  no vullau ser anomenats rabís,  puix un sol és vostre mestre, lo Cristo, i 
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Mt 24,6  de guerres. Feu que no us torbeu,  puix totes estes coses convé que  
Mt 24,42  l’altra. 42 Vetllau, doncs,  puix no sabeu a quina hora ha de venir  
Mt 25,8  »–Donau-nos oli del vostre,  puix nostres llanternes s’apaguen. 9 »Mes 
Mt 25,28  lo que era meu. 28 Preneu-li,  puix, lo talent, i donau-lo al que té  
Mt 26,43  altra vegada i els trobà dormint,  puix sos ulls estaven pesats. 44 I els  
Mt 26,73 –Certament tu també ets un d’ells,  puix ton parlar te descobreix. 74 Llavors  
Mt 27,19  tenir res que fer ab eix just,  puix moltes coses he sofert jo avui en  
Mt 28,2  que hi hagué un gran terratrèmol,  puix un àngel del Senyor baixà del cel i,  
Mt 28,6 que fou crucificat. 6 No està aquí,  puix ha ressuscitat, com digué. Veniu i  
Mc 1,16  que tiraven sos filats en lo mar,  puix eren pescadors. 17 I Jesús los digué: 
Mc 1,38  veïnes per a predicar també allí,  puix per açò he vingut. 39 I predicava en  
Mc 2,17  metge, sinó los que estan malalts;  puix no he vingut a cridar justos, sinó  
Mc 6,14 això arribà a oïdos del rei Herodes  (puix son nom s’havia fet notori), i  
Mc 6,48 I veent-los remar ab gran fatiga,  puix lo vent los era contrari, i cerca de  
Mc 6,52  no havien comprès lo dels pans,  puix son cor estava obcecat. 53 I quan  
Mc 9,5 Perquè ell no sabia lo que es deia,  puix estaven aterrats d’espant. 6 I se  
Mc 9,38  I Jesús digué: –No l’hi prohibiu,  puix no hi ha ningú que faça miracles en  
Mc 11,18  meditaven com fer-lo morir,  puix lo temien, perquè tota la gent estava 
Mc 12,14  i que no teniu respectes humans,  puix no mirau als homes per l’apariència, 
Mc 13,7  i de rumors de guerres, no temau,  puix és precís que això sia; emperò no  
Mc 14,40  los trobà novament dormint,  puix sos ulls estaven pesats, i no sabien  
Mc 15,42 a Jerusalem. 42 I essent ja vespre,  puix era la Parasceve, que és la vigília  
Mc 16,4  vegeren la llosa remoguda,  puix era molt gran. 5 I entrant en lo  
Lc 1,13  li digué: –No témies, Zacaries,  puix ta pregària ha estat oïda, i ta  
Lc 1,30  àngel li digué: –No temau, Maria,  puix haveu trobat gràcia envers lo Senyor. 
Lc 1,34  Maria a l’àngel: –Com serà això,  puix jo no conec baró? 35 I, responent, l’ 
Lc 1,48 en la humil condició de sa esclava,  puix, veus aquí, ja des d’aquest moment  
Lc 2,4  ciutat de David anomenada Betlem,  puix era de la casa i família de David, 5  
Lc 2,7  i lo reclinà en un pessebre,  puix no hi havia lloc per a ells en la  
Lc 4,6  aquest poder i la glòria d’ells,  puix a mi se m’ha donat i ho dono a qui  
Lc 4,32  I se meravellaven de sa doctrina,  puix sa paraula era ab autoritat. 33 I  
Lc 4,43 ciutats a predicar lo Regne de Déu,  puix per això he estat enviat. 44 I anava  
Lc 5,39  del vi vell vol després lo novell,  puix dirà: “Lo vell és millor.” 6,Tit  
Lc 6,21  los que ara teniu fam,  puix sereu saciats. »Benaventurats los que 
Lc 6,21  »Benaventurats los que ara plorau,  puix riureu. 22 »Sereu benaventurats quan  
Lc 6,23  gran vostre gallardó en lo cel,  puix d’aquesta manera sos pares tractaren 
Lc 6,25  vosaltres, los que estau saciats,  puix tindreu fam! »Ai de vosaltres, los  
Lc 6,25 »Ai de vosaltres, los que ara rieu,  puix gemegareu i plorareu! 26 »Ai de  
Lc 6,33 fan bé, quin grat vos ne sentiran?;  puix los pecadors també ho fan. 34 I si  
Lc 6,34  rebre, quin grat vos ne sentiran?;  puix los pecadors també presten als  
Lc 7,6  –Senyor, no us prengau tanta pena,  puix jo no só digne de que vós entreu en  
Lc 8,13  ouen, però no posa en ells arrel,  puix per algun temps creuen, mes en temps  
Lc 8,18  18 »Teniu compte, doncs, com oïu,  puix a aquell que té, se li donarà, i al  
Lc 8,29 esperit impur que eixís de l’home;  puix llarg temps havia que estava apoderat 
Lc 8,37  gerasens que se retiràs d’ells,  puix tenien gran temor. I ell se’n pujà  
Lc 8,40  tornat Jesús, lo rebé la multitud,  puix tothom l’estava esperant. 41 I veus  
Lc 8,46  I Jesús digué: –Algú m’ha tocat,  puix jo he conegut que ha eixit virtut de  
Lc 9,12  s’allòtgien i tròbien què menjar,  puix aquí estam en un lloc desert. 13 I  
Lc 9,48  mi, rep a aquell que m’ha enviat,  puix lo qui és menor entre vosaltres,  
Lc 10,7  i bevent lo que ells tinguen;  puix digne és lo treballador de son  
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Lc 12,15  guardau-vos de tota avarícia,  puix la vida de cada qual no està en l’  
Lc 12,27  creixen: no treballen, ni filen;  puix jo us dic que mai Salomó, ab tota sa  
Lc 12,32  32 »No temau, doncs, petit ramat,  puix és plagut a vostre Pare lo donar-  
Lc 15,6  -los: “Donau-me l’enhorabona,  puix he trobat l’ovella que se’ns havia  
Lc 15,9  i diu: “Donau-me l’enhorabona,  puix he trobat la dracma que havia  
Lc 15,32  féssem un convit i nos alegràssem,  puix ton germà era mort i ha ressuscitat,  
Lc 16,24  en aigua, refrèsquia ma llengua,  puix estic aturmentat en aquestes llames.  
Lc 19,4  a un sicòmoro per a veure-lo,  puix havia de passar per allí. 5 I arribat 
Lc 19,48 48 I no sabien què fer-se ab ell,  puix tot lo poble estava ab la boca oberta 
Lc 20,6 homes, tot lo poble nos apedregarà,  puix està persuadit que Joan era profeta.  
Lc 20,19  -lo en aquella mateixa hora  puix comprengueren que havia dit aquella  
Lc 20,33  de qual d’ells serà muller,  puix tots set la tingueren per muller? 34  
Lc 21,15  antes com haveu de respondre, 15  puix jo vos donaré una boca i una  
Lc 21,26 que han de sobrevenir a tot lo món,  puix les virtuts del cel seran commogudes. 
Lc 21,28  coses, mirau i alçau lo cap,  puix està cerca vostra redempció. 29 I en  
Lc 22,59  –Certament aquest estava ab ell,  puix és galileu també. 60 I digué Pere:  
Lc 23,8 veure a Jesús, tingué un gran goig,  puix temps havia que ho desitjava, per  
Jn 2,25  li donàs testimoni de l’home,  puix ell coneixia per si mateix lo que hi  
Jn 3,2  que sou un mestre enviat de Déu,  puix que ningú pot fer los miracles que  
Jn 3,21  de que ses obres sien descobertes,  puix han estat fetes en Déu. 22 Després d’ 
Jn 3,34 Déu ha enviat, diu paraules de Déu,  puix Déu no li donà l’Esperit ab mida. 35 
Jn 4,42 –Ja no creem per lo que tu has dit,  puix nosaltres mateixos l’havem oït i  
Jn 4,47 demanà que baixàs i curàs son fill,  puix estava per a morir-se. 48 Jesús,  
Jn 5,30  segons oic, i mon judici és just,  puix no busco ma voluntat sinó la voluntat 
Jn 6,6 Emperò deia això per a provar-lo,  puix ell sabia lo que havia de fer. 7  
Jn 6,27 qual vos donarà lo Fill de l’home,  puix en est lo Pare Déu ha imprès son  
Jn 7,39  que creuen en ell havien de rebre,  puix encara no havia estat comunicat l’  
Jn 8,42  pare, certament m’amaríeu a mi,  puix jo he proceït i vingut de Déu; no he  
Jn 8,44 Quan diu mentida, parla com ell és,  puix és mentider i pare de la mentida. 45  
Jn 9,22  estes coses per temor dels jueus,  puix los jueus estaven ja convinguts en  
Jn 11,39 li respongué: –Senyor, ja fa fetor,  puix quatre dies fa ja que és mort. 40  
Jn 12,35 què les tenebres no us sorprenguen,  puix lo qui camina en tenebres no sap a on 
Jn 12,47  i no les observa, jo no el judico,  puix no he vingut per a judicar lo món  
Jn 13,10  sinó rentar-se los peus,  puix està tot net. I vosaltres nets estau, 
Jn 14,2 si no fos així jo us ho hauria dit,  puix vaig a preparar lo lloc per a  
Jn 14,30 30 Ja no parlaré molt ab vosaltres,  puix ve lo príncep d’aquest món, mes no  
Jn 15,5  jo ab ell, aqueix dóna molt fruit,  puix que sens mi no podeu res. 6 Lo qui no 
Jn 17,24  ma glòria que m’haveu donat,  puix vós m’haveu amat des d’antes de la  
Jn 18,21  que han oït lo que jo els he dit,  puix ells saben les coses que jo he dit.  
Jn 19,12  a est, no ets amic del Cèsar;  puix tot aquell que es fa rei contradiu al 
Jn 19,31  cossos en la creu en lo dissabte,  puix era la preparació, i aquell dia de  
Jn 21,7  era lo Senyor, se vestí la túnica,  puix estava nu, i se tirà al mar. 8 I els  
Jn 21,8 barca tirant lo filat ple de peixos  (puix no estava lluny de terra sinó com  
Ac 2,6 acudí molta gent, i quedà atordida,  puix cada qual los oïa parlar en sa pròpia 
Ac 2,25  sempre al Senyor davant de mi,  puix ell està a ma dreta per a què jo no  
Ac 9,16  reis, i dels fills d’Israel; 16  puix jo li mostraré quantes coses convé  
Ac 13,7 est féu cridar a Bernabé i a Saulo,  puix tenia ganes d’oir la paraula de Déu. 
Ac 15,38  que no devia portar-se-l’en,  puix s’havia separat d’ells des de  
Ac 17,11  més nobles que los de Tessalònica,  puix reberen la paraula ab gran ànsia,  
Ac 17,25  com si necessitàs d’alguna cosa,  puix que ell mateix dóna a tots vida i  
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Ac 18,2 d’Itàlia, i a Prisciŀla, sa muller  (puix Claudi havia manat eixir de Roma a  
Ac 18,10  se t’arrimarà per a danyar-te,  puix tinc molta gent en esta ciutat. 11 I  
Ac 18,18  fet tallar los cabells en Cencres,  puix tenia vot. 19 I arribà a Èfeso, i els 
Ac 20,13  a Asson per a rebre allí a Pau,  puix així ell ho havia disposat intentant  
Ac 20,16  per no detenir-se en l’Àsia,  puix s’apressurava tot quant podia per a  
Ac 23,21  21 Emperò vós no els cregau,  puix hi ha més de quaranta d’ells que l’ 
Ac 26,26  de qui parlo ab tota llibertat,  puix crec que ninguna d’elles se li  
Ac 27,22  vos amonesto que tingau bon ànimo,  puix no es perdrà de vosaltres ninguna  
Ac 27,34 vostra salut, vos prego que mengeu,  puix no es perdrà ni un sol cabell del cap 
Ac 28,4  home segurament és un homicida,  puix havent-se escapat del mar, la  
Rm 1,19 conèixer de Déu és manifest a ells;  puix Déu los ho manifestà. 20 Perquè les  
Rm 1,26  entregà a passions ignominioses,  puix fins les dones d’ells invertiren l’ 
Rm 2,1  a altre, te condemnes a tu mateix,  puix fas les mateixes coses que judiques.  
Rm 3,23  ell, perquè no hi ha distinció, 23  puix tots pecaren i estan privats de la  
Rm 4,15  15 Perquè la Llei obra ira;  puix a on no hi ha Llei, tampoc hi ha  
Rm 7,1  1 ¿Ignorau, per ventura, germans  (puix parlo ab los que saben la llei), que 
Rm 7,15  15 Perquè no aprovo lo que faç;  puix no faç lo bé que desitjo, sinó lo mal 
Rm 8,24  que es veu no és esperança,  puix allò que un veu, ¿com ho pot esperar? 
Rm 10,18  No han ells oït? Sí, certament,  puix sa veu ressonà per tota la terra, i  
Rm 12,19 mateixos, ans bé feu lloc a la ira;  puix està escrit: «La venjança és meva, jo 
Rm 12,20 menjar; si té set, dóna-li beure;  puix fent això apilaràs brases de foc  
Rm 13,4  perquè no en va, porta l’espasa;  puix és ministre de Déu, venjador en ira  
Rm 13,11  ja hora d’alçar-nos del somni;  puix ara nostra salvació està més prop que 
Rm 14,6  que menja, per al Senyor menja;  puix dóna gràcies a Déu; i el que no  
Rm 14,8  per a si, i ningú mor per a si: 8  puix si vivim, per al Senyor vivim; i si  
Rm 16,2  ajudeu en tot quant sia menester;  puix ella ha socorregut a molts, i a mi en 
1Co 1,12  entre vosaltres. 12 I dic açò,  puix cada qual de vosaltres diu: «Jo só de 
1Co 3,17 lo temple de Déu, Déu lo destruirà;  puix lo temple de Déu, que sou vosaltres,  
1Co 4,3  de vosaltres, o de judici humà,  puix ni jo em judico a mi mateix. 4 Perquè 
1Co 4,9  últims, i com destinats a la mort;  puix som fets l’expectacle del món, dels  
1Co 6,3  sabeu que judicarem als àngels?;  puix, ¿ab quanta més raó les coses del  
1Co 7,9  no es poden contenir, càsien-se;  puix més val casar-se que abrasar-se.  
1Co 7,15  si l’infiel se separa, sepàries;  puix lo germà o la germana no estan  
1Co 8,Tit als ídols si ab això dóna escàndol,  puix lo qui escandalisa als flacs peca  
1Co 8,5  déus, ja en lo cel, ja en la terra  (puix hi ha molts déus i molts senyors), 6 
1Co 9,15  coses perquè es faça això ab mi;  puix millor m’és lo morir que no que  
1Co 9,16 -me, perquè estic obligat a això:  puix ai de mi, si jo no evangelisàs! 17  
1Co 10,26  per raó de consciència, 26  puix «del Senyor és la terra i tot quant  
1Co 10,29  no la teva, sinó la de l’altre,  puix, ¿per quin fi ma llibertat és  
1Co 11,5 lo cap descobert, deshonra son cap,  puix és lo mateix que si fos rapada. 6  
1Co 14,5  emperò molt més que profetisàsseu;  puix major és lo qui profetisa que el que  
1Co 14,18  edificat. 18 Gràcies dono a Déu,  puix parlo totes les llengües de tots  
1Co 14,34  Càllien les dones en les iglésies,  puix no els és donat lo parlar, ans bé  
1Co 14,35 ho pregúntien a sos marits en casa,  puix que és indecorós a una dona lo parlar 
1Co 15,17  no ressuscità, vana és vostra fe,  puix encara estau en vostres pecats. 18 I  
1Co 15,34  34 Vetllau justament, i no pequeu;  puix alguns no tenen coneixement de Déu;  
1Co 15,52 obrir d’ull, en la trompeta final;  puix la trompeta sonarà, i els morts  
1Co 16,5  quan pàssia per la Macedònia;  puix jo passaré per la Macedònia. 6 I tal  
1Co 16,10  estiga sens recel entre vosaltres,  puix treballa en l’obra del Senyor així  
1Co 16,11  -lo en pau per a què vinga a mi,  puix l’espero ab los germans. 12 I en  
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1Co 16,17  Estèfana i de Fortunat i d’Acaic;  puix lo que us faltava a vosaltres ho  
2Co 1,24  sinó que contribuïm a vostre goig,  puix per la fe estau ferms. 2,Tit Capítol  
2Co 2,10  alguna cosa, també jo li perdono;  puix jo si li he perdonat alguna cosa, per 
2Co 2,11  que no siam sorpresos de Satanàs;  puix no ignoram ses maquinacions. 12 I  
2Co 3,14  sos sentits quedaren ofuscats,  puix fins avui permaneix en la lectura del 
2Co 5,11 terror de Déu, persuadim als homes,  puix a Déu li som manifestos, i espero que 
2Co 11,20  necis, essent vosaltres savis; 20  puix sofriu al que us posa en servitud, al 
2Co 12,6  gloriar-me, no seria neci,  puix diria veritat; mes me continc, perquè 
Ga 3,10  la Llei estan baix la maledicció;  puix està escrit: «Maleït tot aquell que  
Ga 4,20  ara ab vosaltres i canviar ma veu,  puix estic en dubtes acerca de vosaltres.  
Ef 4,25  veritat cada qual ab son proïsme»,  puix som membres los uns dels altres. 26  
Ef 5,9  proceïu com fills de la llum 9  (puix lo fruit de l’Esperit és en tota  
Fl 4,10  a florir vostre cuidado envers mi;  puix encara que el teníeu, emperò vos  
Fl 4,11 11 No ho dic per raó de necessitat,  puix ja he après a acontentar-me de l’  
Col 3,20  obeïu a vostres pares en tot,  puix això és de l’agrado del Senyor. 21  
1Te 3,3  per aquestes tribulacions,  puix vosaltres mateixos sabeu que per això 
2Te 3,2  d’homes impertinents i perversos,  puix la fe no és de tots. 3 Emperò Déu és  
1Tm 4,16  Continua en aquestes coses,  puix fent això te salvaràs a tu mateix i  
1Tm 5,4  casa i a correspondre a sos pares,  puix això és accepte davant de Déu. 5  
1Tm 6,2  amos a fiels, no els menyspreïn,  puix són germans; ans bé servesquen-los  
2Tm 4,11  mi. Pren a Marc i porta’l ab tu,  puix m’és útil per al ministeri. 12 A  
Flm 16  molt amat, especialment de mi;  ¿puix quant més de tu en la carn i en lo  
He 6,6  renovats per l’arrepentiment,  puix crucifiquen de nou en si mateixos al  
He 7,11 perfecció fos pel sacerdoci levític  (puix baix d’ell lo poble rebé la Llei),  
He 11,5  perquè Déu l’havia trasladat;  puix abans de la traslació tingué  
He 13,2  2 I no olvideu l’hospitalitat;  puix per ella alguns, sens saber-ho,  
He 13,16 i comunicar ab altres vostres béns,  puix Déu s’agrada de tals ofertes. 17  
Jm 5,8  i fortificau vostres cors,  puix s’acerca la vinguda del Senyor. 9 No 
Jm 5,16  altres, a fi de que siau salvos;  puix val molt l’oració perseverant del  
1Pe 3,9  ans bé al contrari, beneint;  puix per això fóreu cridats, per a què  
1Pe 5,7  sobre ell tota vostra solicitud,  puix ell té cuidado de vosaltres. 8 Siau  
2Pe 2,8  impúdica d’aquells malvats, 8  puix aqueix home just, habitant entre  
1Jn 4,17  confiança en lo dia del judici;  puix com ell és, així som nosaltres en  
1Jn 5,9  major és lo testimoni de Déu,  puix aquest és lo testimoni de Déu, que és 
3Jn 14  volgut fer ab tinta i ab ploma, 14  puix espero veure’t en breu, i parlarem  
Ap 9,19  està en sa boca i en ses cues,  puix ses cues eren semblants als serpents, 
Ap 14,15 perquè ha arribat l’hora de segar,  puix està ja seca la mes de la terra. 16 I 
Ap 15,4  vindran i adoraran davant de vós,  puix vostres judicis s’han fet  
Ap 18,19  la mar per causa de sa ostentació;  puix en un dia ha quedat desolada!» 20  
Ap 21,25 I ses portes no es tancaran de dia,  puix allí no hi haurà nit. 26 I a ella  
Mt 3,3  s’ha acercat lo Regne del cel. 3  Puix aquest és de qui parlà lo profeta  
Mt 3,10  la destral a l’arrel dels arbres.  Puix tot arbre que no fa bon fruit serà  
Mt 5,12  és gran vostre gallardó en lo cel.  Puix així perseguiren també als profetes  
Mt 5,20  gran en lo Regne del cel. 20  »Puix jo us dic que, si vostra justícia no 
Mt 6,7  parleu molt, com fan los gentils.  Puix pensen que parlant molt seran oïts. 8 
Mt 6,21  no els desenterren i roben. 21  Puix allà a on és ton tresor, allí ton cor 
Mt 6,30  anà vestit com un d’aquestos. 30  Puix si a l’herba del camp que avui  
Mt 7,2  si no voleu que us judíquien. 2  Puix ab lo judici ab què judicareu, sereu  
Mt 7,24  vosaltres que obrau iniquitat.” 24  »Puix qualsevol que ou aquestes mes  
Mt 8,9 paraula i quedarà sa mon sirvent. 9  Puix jo també só home constituït baix  
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Mt 9,13 «Misericòrdia vull i no sacrifici.»  Puix jo no he vingut a cridar justos, sinó 
Mt 9,21  i li tocà la vora del vestit. 21  Puix deia entre si: «Si tan solament toco  
Mt 10,20  donarà lo que hajau de parlar. 20  Puix no sou vosaltres los que parlau, sinó 
Mt 10,32 més vosaltres que molts aucells. 32  »Puix tot aquell que em conféssia davant  
Mt 10,35  a posar la pau, sinó l’espasa. 35  Puix he vingut a posar en desunió al fill  
Mt 11,10  dic, i encara més que profeta. 10  Puix aquest és de qui està escrit: “Veus  
Mt 11,18 lamentàrem, i no us planguéreu.” 18  Puix vingué Joan, que no menjava ni bevia, 
Mt 11,30 lo descans per a vostres ànimes. 30  Puix que és suau mon jou, i lleugera ma  
Mt 12,6  lo dissabte, i no pequen? 6  Puix jo us dic que aquí està qui és major  
Mt 12,12  no l’agàrria i no la trega? 12  Puix quant més val un home que una ovella? 
Mt 12,34 podeu dir coses bones sent dolents?  Puix de l’abundància del cor parla la  
Mt 12,37  compte en lo dia del judici. 37  Puix per tes paraules seràs justificat, i  
Mt 12,50  aquí ma mare i mos germans! 50  Puix qualsevol que faça la voluntat de mon 
Mt 13,12  a ells no se’ls ha otorgat. 12  Puix al que té, se li donarà i tindrà més; 
Mt 13,15  i mirant, mirareu i no veureu. 15  Puix lo cor d’aquesta gent s’ha  
Mt 13,17  i vostres orelles, perquè ouen. 17  Puix en veritat vos dic que molts profetes 
Mt 13,56  no habiten totes entre nosaltres?  Puix d’a on li vénen a aquest totes  
Mt 14,4 d’Herodias, muller de son germà. 4  Puix li deia Joan: –No t’és lícit tenir- 
Mt 15,2  la tradició dels ancians?  Puix no es renten les mans quan mengen pa. 
Mt 15,3  de Déu per vostra tradició?  Puix Déu digué: 4 “Honra al pare i a la  
Mt 15,19  és lo que contamina a l’home. 19  Puix del cor ixen los mals pensaments, los 
Mt 16,25  i prenga sa creu i seguesca’m. 25  Puix aquell que vulga salvar sa vida, la  
Mt 16,26 vida per amor de mi, la trobarà. 26  Puix de què li serveix a l’home lo  
Mt 17,10 sos deixebles li preguntaren dient:  –Puix, ¿com diuen los escribes que primer  
Mt 17,14 que és llunàtic i pateix cruelment.  Puix moltes vegades cau en lo foc, i  
Mt 17,19  –Per causa de vostra incredulitat.  Puix jo us dic en veritat que, si teniu fe 
Mt 18,7  del món per causa dels escàndols!  Puix és precís que vinguen escàndols;  
Mt 18,11  de mon Pare que està en lo cel. 11  Puix lo Fill de l’home ha vingut a salvar 
Mt 18,20 per mon Pare que està en lo cel. 20  Puix allà a on se troben congregats dos o  
Mt 20,14  14 Pren lo que és teu i marxa.  Puix jo vull donar a aquest darrer lo  
Mt 20,16  primers, i los primers, darrers.  Puix molts són los cridats, i pocs los  
Mt 21,26  26 –Si diem que del cel, nos dirà:  “¿Puix per què no el creguéreu?” I si  
Mt 21,32  davant en lo Regne de Déu. 32  Puix vingué Joan a vosaltres per lo camí  
Mt 22,14 los plors i el cruixir de dents. 14  Puix molts són los cridats i pocs los  
Mt 22,21  –Del Cèsar. Llavors los digué:  –Puix pagueu al Cèsar lo que és del Cèsar, 
Mt 22,43  –De David. 43 I ell los diu:  –¿Puix com és que David en esperit l’  
Mt 23,4  perquè ells diuen i no fan. 4  Puix lliguen càrregues pesades e  
Mt 23,13 lo Regne del cel davant dels homes!  Puix ni vosaltres entrau ni deixau entrar  
Mt 23,39  us quedarà deserta vostra casa. 39  Puix jo us dic que des d’aquest punt no  
Mt 24,5  compte que ningú vos seduesca. 5  Puix vindran molts en mon nom i diran: “Jo 
Mt 24,21  en hivern o en dia de dissabte. 21  Puix hi haurà aleshores gran tribulació,  
Mt 24,24  aquí”, o “Allí”, no el cregau. 24  Puix s’alçaran falsos Cristos i falsos  
Mt 24,38  la vinguda del Fill de l’home. 38  Puix així com en los dies antes del diluvi 
Mt 25,29  -lo al que té deu talents. 29  Puix a quiscun tinga, li serà donat, i  
Mt 25,35  des de la fundació del món. 35  Puix jo tinguí fam, i me donàreu menjar;  
Mt 25,42  al diable i per a sos àngels. 42  Puix tinguí fam, i no em donàreu menjar;  
Mt 26,9  –A què ve aqueix desperdici? 9  Puix això podia vendre-se a bon preu i  
Mt 26,10  –Per què molestau aquesta dona?  Puix ha fet ab mi una bona obra. 11 Perquè 
Mt 26,12  mes a mi no em tindreu sempre. 12  »Puix, derramant ella aquest ungüent sobre 
Mt 26,28  dient: –Beveu tots d’aquest. 28  Puix aquesta és ma sang del Nou Testament, 
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Mt 26,31 patireu escàndol en mi aquesta nit.  Puix escrit està: “Feriré al pastor, i s’ 
Mt 27,18  a Jesús, que s’anomena Cristo? 18  Puix sabia que per enveja l’havien  
Mt 27,23  crucificat. Los diu lo president:  –Puix quin mal ha fet? I ells cridaven més 
Mt 27,43  que el desllíuria ara, si l’ama.  Puix digué: “Só lo Fill de Déu”! 44 I los  
Mc 1,15  del Regne de Déu 15 i dient:  –Puix que el temps s’ha complert i s’ha  
Mc 1,27  Quina nova doctrina és aquesta?  Puix fins als esperits impurs mana ab  
Mc 5,8  per Déu que no m’aturménties. 8  Puix li deia: «Ix de l’home, esperit  
Mc 6,18  s’havia desposat ab ella. 18  Puix deia Joan a Herodes: –No t’és lícit  
Mc 6,31  lloc solitari i descansau un poc.  Puix eren molts los que anaven i venien, i 
Mc 6,50  era un fantasma i exclamaren. 50  Puix tots lo vegeren i es torbaren. Emperò 
Mc 7,19 en l’home no el pot contaminar? 19  Puix no entra en son cor, sinó que passa  
Mc 8,21  –Set –li digueren. 21 I els deia:  –Puix com no compreneu encara? 22 I  
Mc 8,36 mi i de l’evangeli, la salvarà. 36  Puix, què li aprofitarà a l’home si  
Mc 9,10  morts. 10 I li preguntaren dient:  –Puix com diuen los fariseus i els  
Mc 10,9 que no són ja dues sinó una carn. 9  Puix lo que Déu juntà, l’home no ho  
Mc 11,32  diem “Dels homes”, temem al poble.  Puix tots estaven persuadits que Joan era  
Mc 11,33  I Jesús los respongué i digué:  –Puix ni jo tampoc vos diré ab quina  
Mc 12,20  àlcia descendència a son germà. 20  Puix eren set germans, i el major prengué  
Mc 12,25  Escriptures ni el poder de Déu? 25  Puix quan ressuscitaran d’entre els  
Mc 12,37 enemics per peanya de tos peus.” 37  »Puix lo mateix David l’apellida Senyor,  
Mc 13,22  “Veus-el aquí”, no ho cregau. 22  Puix s’alçaran falsos Cristos i falsos  
Mc 13,29 coneixeu que està prop l’estiu. 29  Puix així també, quan vejau que succeeixen 
Mc 14,5 –A què est desperdici d’ungüent? 5  Puix aquest ungüent podia vendre-se per  
Mc 15,12  responent, los digué altra vegada:  –Puix què voleu que li faça a aquest a qui 
Lc 3,9  la destral a l’arrel dels arbres.  Puix tot arbre que no fa bon fruit, serà  
Lc 4,10  de Déu, tira’t de dalt baix. 10  Puix escrit està que “manà a sos àngels te 
Lc 5,9  de mi, que só un home pecador. 9  Puix ell i tots quants estaven ab ell  
Lc 6,38  se us tirarà a la falda.  Puix ab la mateixa mida ab què amidareu  
Lc 6,43 la volva de l’ull de ton germà. 43  »Puix no és bon arbre lo qui fa fruit mal, 
Lc 6,44  arbre és conegut per son fruit.  Puix no es cullen figues dels arços, ni  
Lc 6,45  tresor de son cor trau la maldat.  Puix de l’abundància del cor parla la  
Lc 7,47  sos molts pecats, perquè amà molt.  Puix aquell a qui menos se perdona, menos  
Lc 8,17  los que entren vegen la llum. 17  Puix no hi ha res encobert que no haja de  
Lc 8,30  ton nom? I ell respongué: –Llegió.  Puix havien entrat en ell molts dimonis.  
Lc 9,25  per causa de mi, la salvarà. 25  Puix, què li aprofitarà a un home lo  
Lc 10,24 que veuen lo que vosaltres veeu. 24  Puix jo us dic que molts profetes i reis  
Lc 11,18  si mateixa serà arruïnada. 18  Puix si Satanàs està també dividit contra  
Lc 12,2 dels fariseus, que és hipocresia. 2  Puix no hi ha cosa encoberta que no s’  
Lc 12,24 graner; i ab tot, Déu los alimenta.  Puix, ¿quant més valeu vosaltres que ells? 
Lc 12,30  i no tingau l’ànimo suspès. 30  Puix totes estes són coses per a les que  
Lc 12,52  Vos dic que no, ans bé desunió. 52  Puix d’aquí en avant si hi ha cinc  
Lc 16,8  perquè féu això ab sagacitat.  Puix los fills d’aquest sigle són més  
Lc 17,21  -el aquí”, o “Veu’s-el allí.”  Puix, mirau, lo Regne de Déu està dintre  
Lc 18,25  de Déu los que tenen riqueses! 25  Puix és més fàcil passar un camell per lo  
Lc 18,32  profetes del Fill de l’home. 32  Puix serà entregat als gentils, i serà  
Lc 19,21  guardada dins d’una tovallola. 21  Puix tinguí temor de vós, sabent que sou  
Lc 19,26  »–Senyor, ja té deu mines. 26  »–Puix jo us dic, que a tot aquell que té, 
Lc 20,5  –Si responem que del cel, dirà:  “Puix per què no el creguéreu?” 6 I si  
Lc 20,17 Déu. 17 I ell, mirant-los, digué:  –Puix què vol dir això que està escrit:  
Lc 21,35  de repente a sorprendre-us. 35  Puix com un llaç vindrà sobre tots los que 
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Lc 22,37  “I fou contat entre los malvats.”  Puix les coses que foren predites de mi  
Lc 23,22 22 I ell, tercera vegada los digué:  –Puix quin mal ha fet aquest? Jo no trobo  
Lc 24,26 tot lo que los profetes han dit! 26  Puix, ¿no era menester que el Cristo patís 
Jn 1,17  plenitud, i gràcia per gràcia. 17  Puix la Llei fou donada per Moisès, mes la 
Jn 1,20  a preguntar-li: –Tu, qui ets? 20  Puix ell confessà i no negà, i confessà:  
Jn 3,16  ans bé tinga la vida eterna. 16  Puix Déu ha amat de tal modo al món, que  
Jn 3,17  ans bé tinga la vida eterna. 17  Puix Déu no ha enviat son Fill al món per  
Jn 3,20  perquè ses obres eren males. 20  Puix tot aquell que obra mal avorreix la  
Jn 3,24 aigua. I venien i eren batejats. 24  Puix llavors Joan encara no havia estat  
Jn 4,8  Jesús li digué: –Dóna’m beure. 8  (Puix los deixebles havien anat a la  
Jn 4,9  beure a mi, que só samaritana?  Puix los jueus no tenen tracte ab los  
Jn 5,4  lo moviment de les aigües. 4  Puix un àngel del Senyor baixava en cert  
Jn 5,21  quedareu plens d’admiració. 21  Puix així com lo Pare ressuscita los  
Jn 5,46  en qui vosaltres confiau. 46  Puix si creguésseu a Moisès, també me  
Jn 6,38 a mi vinga, no el llançaré fora. 38  Puix he baixat del cel, no per a fer ma  
Jn 6,62  los digué: –Açò us escandalisa? 62  Puix què si vegésseu pujar al Fill de l’  
Jn 6,64  hi ha alguns que no creuen.  Puix Jesús sabia des del principi qui eren 
Jn 7,5 estes coses, manifesta’t al món. 5  Puix ni sos germans creien en ell. 6  
Jn 8,11  –Ningú, Senyor. I Jesús digué:  –Puix, jo tampoc te condemnaré. Vés-te  
Jn 9,40 ab ell oigueren això i li digueren:  –Puix què, també nosaltres som cegos? 41  
Jn 12,43  els expeŀlissen de la sinagoga. 43  Puix ells amaren més la glòria dels homes  
Jn 12,49  el judicarà en lo darrer dia. 49  Puix jo no he parlat de mi mateix, sinó  
Jn 13,11  nets estau, emperò no tots. 11  Puix sabia qui era lo qui l’havia d’  
Jn 18,26  a qui Pere havia tallat l’orella:  –Puix que no t’he vist jo en l’hort ab  
Jn 19,36  que vosaltres ho cregau també. 36  Puix aquestes coses succeïren per a què es 
Ac 2,8  aquestos que parlen galileus? 8  Puix, ¿com nosaltres los oïm parlar cada u 
Ac 2,15  i prestau oïdos a mes paraules. 15  Puix aquestos no estan embriagats, com  
Ac 4,20  a Déu, judicau-ho vosaltres. 20  Puix no podem deixar de parlar les coses  
Ac 4,22  a Déu per lo que havia succeït. 22  Puix l’home en qui s’havia obrat aquell  
Ac 9,21  tots quants l’oïen, i deien:  –Puix no és aquest aquell que perseguia en 
Ac 11,17  batejats ab l’Esperit Sant.” 17  Puix si Déu donà a aquells la mateixa  
Ac 17,18  que és predicador de déus nous.  Puix los anunciava Jesús i la resurrecció. 
Ac 17,20  nova doctrina de què tu parles? 20  Puix poses en nostres orelles certes  
Ac 21,29  i ha profanat aquest sant lloc. 29  Puix havien vist anar ab ell per la ciutat 
Ac 22,28  aquest privilegi de ciutadà.  –Puix jo –respongué Pau– ho só de  
Ac 23,25  seguretat al governador Fèlix. 25  Puix temia no s’apoderassen de Pau los  
Ac 25,27  alguna cosa que escriure. 27  Puix me sembla una cosa fora de raó enviar 
Ac 26,8  oh rei, só jo acusat dels jueus. 8  Puix què?, ¿se té per cosa increïble entre 
Rm 1,9  fe és divulgada per tot lo món. 9  Puix Déu, a qui servesc ab mon esperit en  
Rm 1,11  ditxós per venir a vosaltres. 11  Puix desitjo veure-us a fi de comunicar  
Rm 1,16  a vosaltres que estau en Roma. 16  Puix jo no m’avergonyesc de l’evangeli  
Rm 3,3  confiats los oracles de Déu. 3  Puix què, si alguns d’ells no cregueren,  
Rm 3,20 se reconega culpable envers Déu. 20  Puix per les obres de la Llei ninguna carn 
Rm 4,9  o en la incircumcisió també?  Puix diem que la fe fou imputada a Abraham 
Rm 5,6  Sant, que ens ha estat donat. 6  Puix, per quin fi Cristo, quan nosaltres  
Rm 5,20  per l’obediència d’un sol. 20  Puix la Llei sobrevingué per a què abundàs 
Rm 6,7  i no serviam ja més al pecat. 7  Puix aquell que és mort està llibertat del 
Rm 6,14 Déu com instruments de justícia. 14  Puix lo pecat no tindrà domini sobre  
Rm 6,20  que servesquen a la justícia. 20  Puix quan éreu esclaus del pecat,  
Rm 6,21  coses de què ara vos avergonyiu?  Puix lo terme d’elles és la mort. 22  
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Rm 7,14  maligne per lo manament. 14  Puix sabem que la Llei és espiritual;  
Rm 7,19  no trobo lo modo de fer lo bé. 19  Puix lo bé que jo vull, no el faç; sinó lo 
Rm 8,6  les coses de l’Esperit. 6  Puix la prudència de la carn és mort;  
Rm 8,14  les obres de la carn, viureu. 14  Puix que tots los que són moguts per l’  
Rm 8,22  gloriosa dels fills de Déu. 22  Puix sabem que tota criatura gemega i està 
Rm 8,29  ha cridat per a ésser sants. 29  Puix aquells a qui ell preconegué, a eixos 
Rm 9,3  i un dolor contínuo en mon cor. 3  Puix desitjava jo mateix ser anatematisat  
Rm 9,9  són tinguts per del llinatge. 9  Puix aquesta és la paraula de la promesa:  
Rm 10,2  és per a què ells se sàlvien. 2  Puix jo els dono testimoni de que tenen  
Rm 11,11  sempre encorbats d’espatlles.» 11  Puix jo dic: ¿Ensopegaren ells de manera  
Rm 11,24  per empeltar-nos novament. 24  Puix si tu fores tallat de l’oliver bord  
Rm 11,27 desterrarà la impietat de Jacob. 27  Puix aquesta és ma aliança ab ells quan  
Rm 11,29  amats per causa de sos pares. 29  Puix los dons i vocació de Déu són  
Rm 12,3  Déu, bona, agradable i perfecta. 3  Puix, per la gràcia que m’ha estat  
Rm 14,10 tu, per què desprècies a ton germà?  Puix tots compareixerem davant del  
Rm 14,12  tota llengua confessarà a Déu.» 12  Puix cada u de nosaltres donarà compte a  
Rm 16,19 enganyen los cors dels senzills. 19  Puix vostra obediència està divulgada per  
1Co 1,13  de Cefas», «I jo, de Cristo». 13  ¿Puix, que està Cristo dividit? ¿Per  
1Co 1,18  no sia vana la creu de Cristo. 18  Puix la paraula de la creu és una necedat  
1Co 1,21  la sabiduria d’aquest món? 21  Puix després que en la sabiduria de Déu lo 
1Co 1,25  de Déu i sabiduria de Déu. 25  Puix lo que apar fàtuo en Déu, és més savi 
1Co 3,4  ¿no és clar que encara sou homes?  Puix, ¿qui és Apolo, o qui és Pau? 5  
1Co 5,12  ni prendre-hi aliment. 12  Puix, què en tinc de fer de judicar d’  
1Co 6,20  no sou de vosaltres mateixos? 20  Puix fóreu comprats a preu. Glorificau,  
1Co 8,7  en tots hi ha aqueix coneixement.  Puix alguns, fins ara, ab consciència de  
1Co 9,9  no diu també lo mateix la Llei? 9  Puix escrit està en la Llei de Moisès: «No 
1Co 10,1  i d’ofendre al proïsme. 1  Puix no vull, germans, que ignoreu que  
1Co 11,8  la dona és la glòria de l’home. 8  Puix no fou l’home format de la dona,  
1Co 11,19  vosaltres, i en part ho crec. 19  Puix és precís que hi haja heretgies  
1Co 11,31  i malalts, i molts que dormen. 31  Puix si nosaltres mateixos nos  
1Co 13,9  i sia destruïda la ciència. 9  Puix coneixem en part, i en part  
1Co 14,8  toca ab flauta o lo que ab arpa? 8  Puix si la trompeta dóna un so incert,  
1Co 14,31  alguna cosa, càllia lo primer. 31  Puix així podeu profetisar tots un per un, 
1Co 15,9  mi també, com a un fill avortiu. 9  Puix jo só el menor dels apòstols, lo qual 
1Co 16,7  allà a on tinga d’anar. 7  Puix no us vull veure de pas, ans bé  
2Co 1,13 i més abundantment ab vosaltres. 13  Puix no us escrivim altres coses sinó les  
2Co 2,15  del coneixement d’ell mateix. 15  Puix nosaltres som envers Déu bon olor de  
2Co 5,10  ausents, a ser-li acceptes. 10  Puix devem tots comparèixer davant lo  
2Co 7,3  3 No ho dic per condemnar-vos.  Puix jo us diguí abans, que vosaltres  
2Co 8,9  la sinceritat de vostra caritat. 9  Puix sabeu la gràcia de nostre Senyor  
2Co 9,2 és per demés que jo us escríguia. 2  Puix conec que vostre ànimo està prompte,  
2Co 10,18  gloria, gloriïs en lo Senyor». 18  Puix no aquell que s’alaba a si mateix és 
2Co 11,2 me 2 perquè vos zelo ab zel de Déu.  Puix vos he desposat ab un espòs per a  
2Co 12,14  vostres coses, sinó a vosaltres.  Puix los fills no deuen atresorar per los  
2Co 13,4  ab tot viu per virtut de Déu.  Puix nosaltres som també flacs en ell, mes 
2Co 13,9  la veritat, sinó per la veritat. 9  Puix nos regositjam quan nosaltres som  
Ga 1,10  que haveu rebut, sia anatema. 10  Puix, ¿persuadesc jo ara als homes o a  
Ga 2,12 sa cara, perquè era reprensible. 12  Puix abans que vinguessen alguns de part  
Ga 3,27  la fe, que és en Cristo Jesús. 27  Puix tots los que haveu estat batejats en  
Ga 5,6  de la justícia per la fe. 6  Puix en Jesucrist ni la circumcisió  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

2819 
 

Ga 6,5 si mateix solament i no en altre. 5  Puix cada u portarà sa càrrega. 6 I aquell 
Ga 6,15  per a mi, i jo per al món. 15  Puix en Cristo Jesús, ni la circumcisió  
Ef 2,10  obres, perquè ningú se gloriï. 10  Puix som obra d’ell mateix, criats en  
Fl 1,19  i encara me regositjaré. 19  Puix sé que això se’m convertirà en  
Fl 2,13  molt més ara en ma ausència. 13  Puix Déu és lo qui obra en vosaltres, així 
Fl 2,22  i no les que són de Jesucrist. 22  Puix ja sabeu vosaltres per experiència  
Fl 4,16  i rebre, sinó vosaltres sols. 16  Puix una i dos vegades m’enviàreu a  
Col 1,19 ell tinga en tot la preminència. 19  Puix plagué al Pare que en ell habitàs  
Col 4,13  en tota la voluntat de Déu. 13  Puix jo li só testimoni de lo molt que  
1Te 2,5  a Déu, que prova nostres cors. 5  Puix jamai lo nostre llenguatge fou d’  
1Te 2,9  ja ens éreu vosaltres caríssims. 9  Puix ja us recordau, germans, de nostre  
1Te 4,3 vos he donat per lo Senyor Jesús. 3  Puix aquesta és la voluntat de Déu: vostra 
1Tm 1,5  de Déu, que és en la fe. 5  Puix lo fi del manament és la caritat  
1Tm 3,2 de bisbe, desitja un bon treball. 2  Puix és necessari que el bisbe sia  
1Tm 3,5  en subjecció ab tota honestedat. 5  Puix lo qui no sap governar sa casa, ¿com  
1Tm 4,10  i digna de tota acceptació. 10  Puix per això treballam i som vituperats,  
1Tm 6,9  -nos, contentem-nos ab això. 9  Puix los que volen fer-se rics cauen en  
2Tm 1,12  coses, emperò no m’avergonyesc.  Puix jo sé a qui he cregut, i estic cert  
Flm 7 hi ha en vosaltres per Jesucrist. 7  Puix havem tingut gran goig i consol en ta 
He 1,13  mateix i tos anys no minvaran.» 13  Puix a quin dels àngels digué jamai en  
He 2,10 Déu gustàs ell la mort per tots. 10  Puix convenia que aquell per qui són totes 
He 2,18  per los pecats del poble. 18  Puix per lo mateix que ell sofrí i fou  
He 5,12  perquè sou flacs per oir. 12  Puix quan vosaltres, per lo temps, deuríeu 
He 7,12  i no segons l’ordre d’Aaron? 12  Puix, mudat lo sacerdoci, és necessari que 
He 8,4  també alguna cosa que oferir. 4  Puix si ell estigués sobre la terra, ni  
He 8,7 establert sobre millors promeses. 7  Puix si aquell primer pacte (testament)  
He 8,13 em recordaré més de sos pecats.» 13  Puix apellidant-lo nou, donà per  
He 10,18  no me’n recordaré mai més.» 18  Puix a on hi ha remissió d’aquestos, ja  
He 10,29  mor sens misericòrdia alguna. 29  ¿Puix de quant majors turments no creeu  
He 12,4  desmaiant en vostres ànimos. 4  Puix encara no haveu resistit fins a la  
He 13,22  aquesta paraula d’exhortació.  Puix vos he escrit breument. 23 Sabeu que  
Jm 3,16  terrena, sensual, diabòlica. 16  Puix allà a on hi ha enveja i disputa,  
1Pe 2,19  també als de geni impertinent. 19  Puix és digne de gràcia, si algú per  
1Pe 2,21 aqueixa és gràcia davant de Déu. 21  Puix per això fóreu cridats, ja que Cristo 
1Pe 2,25 del qual fóreu vosaltres curats. 25  Puix vosaltres éreu com ovelles  
1Pe 3,5 gran valor a la presència de Déu. 5  Puix d’aquest modo s’adornaven  
1Pe 3,12  pau i vaja detràs d’ella. 12  Puix lo Senyor té fixos los ulls sobre els 
1Pe 3,17  santa conversació en Cristo. 17  Puix millor és, si és la voluntat de Déu,  
1Pe 4,3  sinó en la voluntat de Déu. 3  Puix basta per aquestos que en lo temps  
1Pe 4,17  alabança a Déu en esta part. 17  Puix ha arribat lo temps en què lo judici  
2Pe 1,11  perquè fent això no caureu mai. 11  Puix així vos serà donada abundantment l’ 
2Pe 1,21  és d’interpretació particular. 21  Puix en lo temps antic no fou donada la  
2Pe 2,22 sant manament que els fou donat. 22  Puix los ha succeït allò que diu lo refrà  
Ap 18,10 Babilònia, aquella ciutat poderosa!  Puix en una hora ha vingut ta  
Mc 4,32 la terra. 32 Però quan és sembrada,  puja i creix més que tots los llegums, i  
Lc 24,Tit  los promet l’Esperit Sant i se’n  puja al cel. 1 I lo primer dia de la  
Jn 3,13  de les coses del cel? 13 I ningú  puja al cel, sinó lo qui baixà del cel, lo 
Jn 10,1  lo corral de les ovelles, sinó que  puja per altra part, lo tal és un lladre i 
Ap 4,1  trompeta que parlava ab mi dient:  –Puja aquí i et mostraré les coses que és  
Mt 3,16 16 I després que Jesús fou batejat,  pujà luego de l’aigua. I veus aquí se li  
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Mt 5,1  1 Veent Jesús aquell gentiu, se’n  pujà a una muntanya, i després d’haver- 
Mt 14,23 quan hagué despedit la turba, se’n  pujà a una muntanya a fer oració. I  
Mc 4,8  en bona terra, i donà fruit, que  pujà i cresqué; i una donà a trenta, altra 
Mc 6,51  ànimo! Só jo, no temau. 51 I se’n  pujà ab ells a la barca, i parà lo vent. I 
Lc 2,4  -se cada qual en sa ciutat. 4 I  pujà també Josep des de Nazaret, en  
Lc 8,37 puix tenien gran temor. I ell se’n  pujà en una barca i se’n tornà. 38 I l’  
Lc 9,28  a Pere i a Jaume i a Joan i se’n  pujà a una muntanya a orar. 29 I mentres  
Lc 19,4  4 I s’avançà corrent i se’n  pujà a un sicòmoro per a veure-lo, puix  
Jn 5,1  essent la festa dels jueus, Jesús  pujà a Jerusalem. 2 I en Jerusalem està la 
Jn 6,3  los que estaven malalts. 3 I Jesús  pujà a una muntanya i s’assentà allí ab  
Jn 7,14  I envers lo mig de la festa, Jesús  pujà al temple i ensenyava. 15 I els jueus 
Jn 21,11  que haveu agafat ara. 11 Simó Pere  pujà i tragué en terra lo filat ple de  
Ac 2,34  veeu i oïu. 34 Perquè David no  pujà al cel, i ab tot diu: »“Digué el  
Ac 10,9  i estant ja prop de la ciutat,  pujà Pere a dalt de la casa a fer oració  
Ac 18,22  quan hagué desembarcat en Cesarea,  pujà a saludar a la iglésia, i des d’allí 
Ac 25,1 a la província, al cap de tres dies  pujà de Cesarea a Jerusalem. 2 I els  
Ef 4,8 de Cristo. 8 Per lo qual diu: «Quan  pujà en lo alt se’n portà catiu lo  
Ef 4,9  donà dons als homes.» 9 (I que ell  pujà, què és sinó que havia baixat primer  
Ef 4,10  que baixà és lo mateix també que  pujà sobre tots los cels per a què omplís  
Ap 8,4 encens, ab les oracions dels sants,  pujà de la mà de l’àngel davant de Déu. 5 
Ap 9,2  2 I obrí lo pou de l’abisme i  pujà fum del pou, com un fum d’un gran  
Ap 11,7 acabat son testimoni, la bèstia que  pujà de l’abisme farà guerra contra ells, 
Ap 19,3  –Aŀleluia! I el fum d’ella  pujà per los sigles dels sigles. 4 I es  
Mt 20,18  i els digué: 18 –Mirau, nosaltres  pujam a Jerusalem, i lo Fill de l’home  
Mc 10,33  33 dient: –Veus aquí, nosaltres  pujam a Jerusalem, i el Fill de l’home  
Mt 15,29  vingué cerca del mar de Galilea, i  pujant a una muntanya, s’assentà allí. 30 
Mt 20,17  cridats, i pocs los elegits. 17 I  pujant Jesús a Jerusalem, prengué a part  
Mc 1,10  batejat per Joan en lo Jordà. 10 I  pujant tot seguit de l’aigua, vegé los  
Mc 3,13  per a què no el descobrissen. 13 I  pujant a una muntanya, cridà envers si a  
Mc 10,32  primers. 32 I estaven en lo camí  pujant a Jerusalem, i Jesús anava davant  
Lc 2,42  I essent ja d’edat de dotze anys,  pujant a Jerusalem segons lo costum del  
Jn 1,51 lo cel, i sobre lo Fill de l’home,  pujant i baixant, los àngels de Déu. 2,Tit 
Ac 20,11  perquè hi ha vida en ell. 11 I  pujant, i havent partit lo pa i menjat, i  
Mt 14,22  Jesús compelí a sos deixebles a  pujar en la barca i a que passassen antes  
Jn 6,62  62 Puix què si vegésseu  pujar al Fill de l’home a on antes  
Ac 25,9  respongué a Pau i digué: –¿Vols  pujar a Jerusalem i ser judicat d’  
Ap 13,1 I em parí a la vora del mar, i vegí  pujar del mar una bèstia que tenia set  
Rm 10,6  així: «No digues en ton cor: Qui  pujarà al cel?» (ço és, a baixar de lo alt 
Ap 14,11  11 I el fum dels turments d’ells  pujarà per los sigles dels sigles; i no  
Ac 21,15  -nos preparat per lo viatge,  pujàrem a Jerusalem. 16 I alguns dels  
Lc 5,19  de la gran multitud de gent, se’n  pujaren al teulat i, per entre les teules, 
Lc 18,10  als demés: 10 –Dos homes  pujaren al temple a orar; l’un era  
Jn 6,24  ni tampoc sos deixebles, se’n  pujaren a les barques i vingueren a  
Jn 11,55  jueus, i molts d’aquella comarca  pujaren a Jerusalem antes de la Pasqua,  
Jn 12,20 20 Hi havia alguns gentils dels que  pujaren per adorar a Déu en la festa. 21  
Ac 1,13 d’un dissabte. 13 I quan entraren,  pujaren a una habitació alta, a on estaven 
Ac 13,31  vegeren molts dies aquells 31 que  pujaren juntament ab ell de la Galilea a  
Ap 11,12  cel que els deia: –Pujau aquí. I  pujaren al cel en un núvol i els vegeren  
Ap 20,9  quals és com l’arena del mar. 9 I  pujaren sobre l’amplària de la terra i  
Ac 8,31 ho explíquia? I suplicà a Felip que  pujàs i s’assentàs ab ell. 32 I el  
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Ac 21,4 Pau, per medi de l’Esperit, que no  pujàs a Jerusalem. 5 I passats aquestos  
Ac 21,12  en aquell lloc, li pregàvem que no  pujàs a Jerusalem. 13 Llavors Pau  
Mc 15,41  altres que junt ab ell havien  pujat a Jerusalem. 42 I essent ja vespre,  
Jn 6,17  vora del mar. 17 I havent-se’n  pujat en una barca, se n’anaren a l’  
Jn 20,17  diu: –No em tòquies, perquè no he  pujat encara a mon Pare; emperò vés a mos  
Ac 10,4  –Tes oracions i tes almoines han  pujat en memòria davant de Déu. 5 Envia,  
Jn 7,8  d’ell que ses obres són males. 8  Pujau vosaltres a eixa festa; jo no vaig  
Ap 11,12  una gran veu del cel que els deia:  –Pujau aquí. I pujaren al cel en un núvol  
Ac 19,19  i calculat son valor, trobaren que  pujava a cinquanta mil denaris. 20 D’  
Ap 7,2  arbre. 2 I vegí un altre àngel que  pujava de la part a on naix lo sol, i  
Ac 3,1  Segon sermó de sant Pere. 1 I  pujaven al temple Pere i Joan a l’oració  
Jn 20,17  mos germans i digue’ls: “Jo me’n  pujo a mon Pare i Pare vostre, mon Déu i  
Mt 4,22  filats, i els cridà. 22 I ells, al  punt, deixant los filats i son pare, lo  
Mt 8,13  així te sia fet. I en aquell  punt quedà sa lo sirvent. 14 I havent  
Mt 9,22  ta fe t’ha curat. I des d’aquell  punt quedà sana la dona. 23 I havent  
Mt 15,28  així se’t faça. I des d’aquell  punt quedà sana sa filla. 29 I havent  
Mt 16,21  Jesús lo Cristo. 21 Des d’aquell  punt començà Jesús a declarar a sos  
Mt 17,17  lo qual quedà curat des d’aquell  punt. 18 Llavors los deixebles parlaren a  
Mt 21,19  mai més nasca fruit de tu. I al  punt quedà seca la figuera. 20 I quan los  
Mt 22,4  grassos són ja morts; tot està a  punt. Veniu a les esposalles!” 5 »Ells,  
Mt 23,39 39 Puix jo us dic que des d’aquest  punt no em veureu més fins que digau:  
Mt 24,44  44 Per lo tant, estau vosaltres a  punt també, perquè a l’hora menos pensada 
Mt 25,10  l’espòs, i les que estaven a  punt entraren ab ell a les esposalles, i  
Mt 26,74  no coneixia tal home. I en aquell  punt lo gall cantà. 75 I Pere se recordà  
Mc 1,31  prengué per la mà i l’alçà, i al  punt la deixà la febre, i els servia. 32 I 
Mc 3,9  que li tinguessen una barca a  punt, per causa del tropell de la gent, a  
Mc 5,29  me curaré.» 29 I en aquell mateix  punt cessà son fluix de sang i sentí en  
Mc 14,72  em parlau. 72 I en aquell mateix  punt cantà lo gall segona vegada. I se  
Lc 7,2  havia allí aleshores molt mal, i a  punt de morir, un criat d’un centurió a  
Lc 7,13 ella molta gent de la ciutat. 13 Al  punt que el Senyor la vegé, mogut de  
Lc 12,47  de son senyor, i no es posà a  punt, i no obrà segons sa voluntat, serà  
Lc 14,17  »–Veniu, perquè tot està a  punt. 18 »I tots, a un temps, començaren a 
Lc 20,40  has dit bé. 40 I des d’aquell  punt no s’atrevien a fer-li més  
Jn 4,35  los camps, que són ja blancs, a  punt de segar. 36 I aquell que sega rep la 
Jn 18,27  27 Negà Pere altra vegada, i al  punt cantà lo gall. 28 Portaren després a  
Jn 19,12 pecat més grave. 12 I des d’aquell  punt Pilat buscava com llibertar-lo.  
Ac 12,23  –Veus de Déu i no d’home! 23 I al  punt lo ferí l’àngel del Senyor, per  
Ac 13,46  de la vida eterna, des d’aquest  punt nos ne tornam als gentils. 47 Perquè  
Ac 22,29  Pau– ho só de naixement. 29 Al  punt, doncs, s’apartaren d’ell los que  
Ac 23,27  prengueren los jueus i estaven a  punt de matar-lo, sobrevenint jo ab la  
2Co 9,5  ja promesa, a fi de que estiga a  punt com a benedicció, i no avarícia. 6 I  
2Tm 4,6  temperat. 6 Perquè jo ja estic a  punt de ser sacrificat, i prop està lo  
Jm 2,10  la Llei, com fàltia tan sols en un  punt, s’ha fet culpable de tot. 11 Perquè 
1Pe 1,11  11 escodrinyant quan o en quin  punt de temps la significava l’Esperit de 
Lc 4,29  de la ciutat, i lo conduïren a la  punta d’una muntanya a on estava  
Lc 11,46  i vosaltres no les tocau ni ab la  punta del dit! 47 »Ai de vosaltres, que  
Lc 16,24 -me Làssaro, per a què mullant la  punta de son dit en aigua, refrèsquia ma  
He 11,21  Josep, i adorà apoiant-se en la  punta de sa vara. 22 Per la fe, Josep,  
Ac 10,11  llençol, que lligat per les quatre  puntes baixava del cel a la terra, 12 en  
Ac 11,5  una gran tela que per les quatre  puntes baixava del cel, i vingué fins a  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

2822 
 

Mt 26,67 la cara i el maltractaren a cops de  puny, i altres li donaren bufetadas en lo  
1Tm 1,5  és la caritat proceint de cor  pur, i de bona consciència, i de fe no  
1Tm 5,22  pecats dels altres. Conserva’t  pur. 23 No bèguies més aigua sola, sinó  
2Tm 2,22  que invoquen al Senyor ab un cor  pur. 23 Les qüestions nècies i que no  
Tt 1,15  contaminats i infiels no hi ha res  pur, ans bé estan contaminats sos  
1Pe 1,22  als altres fervorosament ab un cor  pur. 23 Ja que haveu renascut, no de  
1Jn 3,3  a si mateix així com ell és  pur. 4 Tot aquell que fa pecat, traspassa  
Ap 14,10  del vi de la ira de Déu, mesclat  pur en la copa de sa indignació, i serà  
Ap 21,18  jaspe, emperò la ciutat era or  pur, semblant a un vidre clar. 19 I els  
Ap 21,21  i la plaça de la ciutat era or  pur, com vidre transparent. 22 I no vegí  
Lc 16,16 lo Regne de Déu, i tots hi entren a  pura força. 17 I més fàcil és que pàssien  
2Co 11,2  per a presentar-vos com a verge  pura a Cristo. 3 Emperò temo que, així com 
1Tm 3,9  lo misteri de la fe en consciència  pura. 10 I sien estos provats abans, i  
2Tm 1,3  de mos antepassats ab consciència  pura, de que sens cessar me recòrdia de tu 
He 10,22  mala i rentats los cossos ab aigua  pura. 23 Conservem immoble la professió de 
Jm 1,27  d’est és vana. 27 La religió  pura i sens màcula davant de Déu i del  
1Pe 2,2  recent nats cobdiciau la llet  pura de la paraula, per a què ab ella  
Ap 19,14  tots de tela finíssima, blanca i  pura. 15 I eixia de sa boca una espasa de  
1Tm 2,8  en tot lloc, alçant les mans  pures sens ira ni discussió. 9 Així mateix 
2Co 6,6  en vigílies, en dejunis, 6 en  puresa, en ciència, en longanimitat, en  
1Tm 4,12 en bona vida, en caritat, en fe, en  puresa. 13 Fins que jo vinga, ocupa’t en  
1Tm 5,2  les joves, com a germanes, ab tota  puresa. 3 Honra a les viudes que són  
1Pe 1,Tit  Exhorta als fiels a la  puresa de vida, recordant-los que han  
Ac 21,Tit  que li han de succeir. Allí se  purifica en lo temple i, maltractat dels  
Ac 21,24  vot sobre si. 24 Pren-los, i  purifica’t ab ells, i fes-los lo gasto  
1Jn 1,Tit  la qual és vida i llum que ens  purifica dels pecats. 1 Lo que fou des del 
1Jn 3,3 que té aquesta esperança en ell, se  purifica a si mateix així com ell és pur.  
Lc 2,22  complerts que foren los dies de la  purificació de Maria, conforme a la llei  
Jn 3,25  de Joan i els jueus tocant a la  purificació. 26 I anaren a Joan i li  
Ac 21,26 saber lo compliment dels dies de la  purificació, fins que fes l’oferta per  
2Co 7,11  no produeix en vosaltres. Sí, què  purificació, què indignació, què temor,  
He 1,3  son poder, després d’haver fet la  purificació de nostres pecats per si  
He 9,13  los contaminats santifica per a la  purificació de la carn, 14 ¿quant més la  
1Pe 3,21  d’ara que us fa salvos: no la  purificació de les immundícies de la carn, 
Jn 2,6 sis grans gerres de pedra per a les  purificacions que s’usaven entre els  
He 9,23  de les coses celestials fossen  purificades ab aquestes coses; mes les  
Ef 5,26 per ella, 26 per a santificar-la,  purificant-la ab lo baptisme de l’aigua 
Jn 11,55 Jerusalem antes de la Pasqua, per a  purificar-se. 56 I cercaven a Jesús, i  
Tt 2,14  per a redimir-nos de tot pecat i  purificar-nos per a si com un poble  
He 9,9  dons i sacrificis, que no podien  purificar la consciència del que  
2Tm 2,21  a deshonor. 21 Si algú, doncs, se  purificàs d’aquestes coses, serà un vas  
Ac 10,15  la veu li digué: –Lo que Déu ha  purificat no ho anomènies tu comú. 16 I  
Ac 11,9  la veu del cel: »–Lo que Déu ha  purificat, no ho anomènies tu comú. 10 »I  
Ac 15,9  entre ells i nosaltres, havent  purificat sos cors ab la fe. 10 Doncs ara, 
Ac 21,26  Pau, havent pres aquells homes,  purificat ab ells entrà lo dia següent en  
Ac 24,18  certs jueus de l’Àsia me trobaren  purificat en lo temple, no ab reunió de  
1Pe 1,22  fossen en Déu. 22 Veent que haveu  purificat vostres ànimes, obeint la  
2Pe 1,9  a palpentes, olvidant que ha estat  purificat de sos antics pecats. 10 Per lo  
He 10,2  los sacrificadors, una vegada  purificats, no haurien tingut més  
He 10,22  ab cor verdader, ab fe complerta,  purificats los cors d’una consciència  
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Jm 4,8  mans, i els que sou d’ànimo doble  purificau los cors. 9 Afligiu-vos,  
He 9,22 totes les coses, segons la Llei, se  purifiquen ab sang, i sens efusió de sang  
Mc 15,17 tota la cohort. 17 I lo vestiren de  púrpura, i teixint una corona d’espines  
Mc 15,20 -lo escarnit, lo despullaren de la  púrpura i el vestiren ab ses robes, i el  
Lc 16,19  un home ric que anava vestit de  púrpura i de tela finíssima i que es  
Jn 19,2  el cap, i li vestiren un manto de  púrpura. 3 I venien a ell i deien: –Salve, 
Jn 19,5  la corona d’espines i lo manto de  púrpura. I Pilat los digué: –Veus aquí l’ 
Ac 16,14  la ciutat de Tiatira, venedora de  púrpura, temerosa de Déu, oigué. A la qual 
Ap 17,4  4 I la dona estava rodejada de  púrpura i d’escarlata, i adornada d’or,  
Jn 15,3  ne dónien més. 3 Vosaltres sou ja  purs per medi de la paraula que vos he  
2Co 7,11 venjança! En tot vos haveu mostrats  purs en aquest negoci. 12 I així encara  
1Co 2,3  3 I jo estiguí entre vosaltres ab  pusiŀlanimitat, ab temor i tremolant. 4 I  
Col 3,21  fills, per a què no es tórnien  pussiŀlànims. 22 Sirvents, obeïu en totes  
1Te 5,14  als inquiets, que aconsoleu als  pussiŀlànims, que suporteu als flacs, i  
Ac 28,13  de migjorn, arribàrem al següent a  Puzol, 14 a on, després d’haver trobat  
Ap 21,16  i la muralla. 16 I la ciutat és  quadrada, tan llarga com ampla; i amidà la 
Ac 10,12 12 en lo qual hi havia tota mena de  quadrúpedos i reptils de la terra, i  
Rm 1,23  corruptible, i d’aucells, i de  quadrúpedos, i de serpents. 24 Per lo que  
Mt 1,16  a Josep, espòs de Maria, de la  qual nasqué Jesús, que s’anomena lo  
Mt 3,11  és més fort que jo, lo calçat del  qual no só digne de portar. Ell vos  
Mt 4,4  pedres se tórnien pans. 4 Lo  qual, responent, li digué: –Escrit està:  
Mt 11,10  mon àngel davant ton rostro, lo  qual aparellarà lo teu camí davant de tu.” 
Mt 13,32 prengué i sembrà en son camp. 32 Lo  qual gra certament és la més petita de  
Mt 16,27 sos àngels, i llavors donarà a cada  qual la recompensa segons ses obres. 28 En 
Mt 17,17  dimoni, i eixí aquest del jove, lo  qual quedà curat des d’aquell punt. 18  
Mt 26,Tit  anyell pasqual en Jerusalem, en la  qual parlà de la traïció de Judes.  
Mt 27,8 per a enterrar als forasters. 8 Per  qual raó aquell camp és anomenat fins al  
Mt 27,9  de plata, preu de l’apreciat, al  qual apreciaren los fills d’Israel. 10 I  
Mt 27,57 ric d’Arimatea, anomenat Josep, lo  qual era també deixeble de Jesús. 58  
Mc 1,2  mon àngel davant ton rostro, lo  qual aparellarà ton camí davant de tu. 3  
Mc 1,7  que és més fort que jo, davant del  qual jo no só digne de postrar-me per a  
Mc 5,3  posseït de l’esperit impur, 3 lo  qual tenia son domicili en los sepulcres i 
Mc 6,16 aquell Joan que jo fiu degollar, lo  qual ha ressuscitat d’entre els morts. 17 
Mc 7,Tit  Fe gran de la cananea, per la  qual deslliura del dimoni a sa filla. Cura 
Mc 9,37 que llançava dimonis en ton nom, lo  qual no ens segueix, i l’hi havem  
Mc 10,50 ànimo! Alça’t, que et crida. 50 Lo  qual tirà la capa, i saltant, se n’anà  
Mc 11,2  trobareu un pollí fermat, sobre el  qual no s’ha sentat ningú encara;  
Mc 12,23  resurrecció, quan ressuscítien, de  qual d’ells serà muller? Perquè tots set  
Mc 16,9  a Maria Magdalena, de la  qual havia llançat set dimonis. 10 Ella  
Lc 2,3  I anaven tots a allistar-se cada  qual en sa ciutat. 4 I pujà també Josep  
Lc 2,31  han vist la vostra salut, 31 la  qual aparellàreu a presència de tots los  
Lc 2,37 i com de vuitanta-quatre anys, la  qual no s’apartava del temple servint dia 
Lc 3,17  Sant i en foc. 17 Lo ventador del  qual està en sa mà, i netejarà sa era, i  
Lc 6,48  a un home que edificà una casa, lo  qual cavà, enfondí, i posà los fonaments  
Lc 6,49  terra sens fonaments i contra la  qual pegà ab ímpetu la riuada, i tot  
Lc 8,2  Maria, anomendada Magdalena, de la  qual havia expeŀlit set dimonis, 3 i  
Lc 8,35 de qui havien eixit los dimonis, lo  qual estava ja vestit i en son cabal  
Lc 10,39  una germana anomenada Maria, la  qual, sentada també als peus del Senyor,  
Lc 10,42  ha escollit la millor part, la  qual no li serà presa. 11,Tit Capítol XI  
Lc 11,14 Jesús estava llançant un dimoni, lo  qual era mut. I quan hagué llançat lo  
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Lc 12,15 tota avarícia, puix la vida de cada  qual no està en l’abundància de les coses 
Lc 12,33 tresor en lo cel que mai falta, del  qual ni s’apodera lo lladre, ni l’arna  
Lc 16,1  home ric que tenia un majordom, lo  qual fou acusat davant d’ell d’haver-  
Lc 19,20  aquí teniu vostra mina, la  qual he tingut guardada dins d’una  
Lc 19,30  trobareu un pollí fermat sobre el  qual ningú s’ha sentat encara. Desfermau  
Lc 20,33  33 Doncs, en la resurrecció, de  qual d’ells serà muller, puix tots set la 
Lc 22,4  Iscariot, un dels Dotze, 4 lo  qual se n’anà a tractar ab los prínceps  
Lc 22,24 també entre ells una disputa, sobre  qual d’ells seria reputat lo major. 25  
Lc 22,47  una turba de gent, davant de la  qual anava un dels Dotze anomenat Judes, i 
Lc 23,7 d’Herodes, lo remeté a Herodes, lo  qual, en aquella ocasió, estava també en  
Lc 23,19 i deslliurau-nos Barrabàs! 19 –Lo  qual havia estat posat pres per causa d’  
Lc 23,50  aquí un baró anomenat Josep, lo  qual era senador, i home virtuós i just 51 
Lc 23,51  ni en lo que ells havien fet), lo  qual era d’Arimatea, ciutat de la Judea,  
Lc 23,53 un sepulcre obert en una roca en lo  qual ningú hi havia estat posat encara. 54 
Jn 1,27  qui ha de venir després de mi, lo  qual ha estat preferit a mi i a qui jo no  
Jn 5,2  anomenada en hebreu Betesda, la  qual té cinc porxos, 3 en los quals jeia  
Jn 6,27  que dura fins a la vida eterna; lo  qual vos donarà lo Fill de l’home, puix  
Jn 6,42  fill de Josep, lo pare i mare del  qual coneixem? ¿Com diu ell, doncs, que ha 
Jn 7,28  verídic aquell que m’ha enviat al  qual no coneixeu vosaltres. 29 Mes jo el  
Jn 7,53  53 En seguida se retirà cada  qual a sa pròpia casa. 8,Tit Capítol VIII  
Jn 8,53  major que nostre pare Abraham, lo  qual morí, i que els profetes, que també  
Jn 9,19  –¿És aquest lo vostre fill, lo  qual dieu vosaltres que nasqué cego? Com  
Jn 10,12  i lo qui no és pastor, i del  qual no són pròpies les ovelles, veu venir 
Jn 11,2 peus ab sos cabells; lo germà de la  qual, Làssaro, era lo qui estava malalt. 3 
Jn 12,38 les paraules del profeta Isaïes, lo  qual digué: «Senyor, qui ha cregut lo que  
Jn 16,32  en què sereu dispersats cada  qual per son costat, i em deixareu sol;  
Jn 18,1  a on hi havia un hort, en lo  qual entrà ell i sos deixebles. 2 I Judes, 
Jn 19,26  i al deixeble a qui ell amava, lo  qual estava allí dret, digué a sa mare:  
Jn 19,41  i, en ell, un sepulcre nou, en lo  qual no havia estat encara posat ningú. 42 
Jn 21,2  anomenat Dídimo, i Natanael, lo  qual era de Canà de Galilea, i los fills  
Ac 1,17  que prengueren a Jesús. 17 Lo  qual era contat ab nosaltres i tenia part  
Ac 1,24 tots; mostrau-nos d’aquestos dos  qual haveu elegit 25 per a què ocúpia lo  
Ac 1,25  aquest ministeri i apostolat, del  qual per sa prevaricació caigué Judes per  
Ac 2,6  gent, i quedà atordida, puix cada  qual los oïa parlar en sa pròpia llengua.  
Ac 2,24  -lo per mans de malvats. 24 Al  qual Déu ha ressuscitat, havent soltat los 
Ac 2,33 ha derramat est sobre nosaltres, al  qual vosaltres veeu i oïu. 34 Perquè David 
Ac 3,21  que us fou predicat. 21 Al  qual certament és menester que lo cel  
Ac 4,12 baix del cel donat als homes per lo  qual degam salvar-nos. 13 I veent ells  
Ac 5,32  i també l’Esperit Sant, lo  qual ha donat Déu a tots los que l’  
Ac 7,45  la forma que havia vist. 45 Lo  qual també nostres pares que vingueren  
Ac 7,46 pares fins als dies de David; 46 lo  qual encontrà gràcia davant de Déu, i  
Ac 7,52 anunciaven la vinguda del Just, del  qual vosaltres haveu estat traïdors i  
Ac 8,26  que baixa de Jerusalem a Gaza, la  qual està deserta. 27 I alçant-se,  
Ac 8,27  de Candace, reina d’Etiopia, lo  qual era superintendent de tots sos  
Ac 10,12  del cel a la terra, 12 en lo  qual hi havia tota mena de quadrúpedos i  
Ac 10,32 Simó, lo blanquer, prop del mar; lo  qual quan vinga te parlarà.” 33 I tot  
Ac 10,38  ab l’Esperit Sant i ab poder, lo  qual anà fent bé i curant a tots los  
Ac 10,39 regió dels jueus i en Jerusalem; al  qual ells mataren penjant-lo en un  
Ac 11,14  a Simó, per sobrenom Pere, 14 lo  qual te dirà paraules per les quals seràs  
Ac 11,23  a Antioquia a Bernabé, 23 lo  qual quan arribà i vegé la gràcia de Déu,  
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Ac 11,29  29 Llavors los deixebles, cada  qual segons sa possibilitat, resolgueren  
Ac 13,7 fals i jueu anomenat Barjesús, 7 lo  qual estava ab lo procònsol Sèrgio Paulo,  
Ac 13,22  los alçà per rei a David, al  qual donà testimoni dient: »–He trobat a  
Ac 13,22  de Jessè, home segons mon cor, lo  qual farà totes mes voluntats. 23 »I del  
Ac 13,33 que fou feta a nostres pares, 33 la  qual certament Déu ha complert a  
Ac 14,8  8 Aquest oigué predicar a Pau, lo  qual, fixant en ell los ulls i veent que  
Ac 16,14  temerosa de Déu, oigué. A la  qual lo Senyor obrí lo cor per a què  
Ac 17,3  morts; i: «aquest és Jesucrist, lo  qual jo us anuncio.» 4 I alguns d’ells  
Ac 17,7  dient que hi ha un altre rei, lo  qual és Jesús. 8 I alborotaren al poble i  
Ac 18,7  Just, temerós de Déu, la casa del  qual estava junt a la sinagoga. 8 I  
Ac 18,27  als deixebles que el rebessen. Lo  qual, havent arribat allí, fou de gran  
Ac 19,27  són déus los fets de mà. 27 Per lo  qual no solament perillam de que nostre  
Ac 19,40  no havent-hi causa alguna per la  qual pugam donar raó d’aquest tumulto. I  
Ac 20,28 vosaltres i per tot lo ramat, en lo  qual l’Esperit Sant vos ha posat per  
Ac 20,28  a governar la Iglésia de Déu, la  qual ell adquirí ab sa sang. 29 »Jo sé que 
Ac 21,11  un profeta anomenat Àgabo, 11 lo  qual, així com vingué a nosaltres, prengué 
Ac 21,32  Jerusalem estava alborotat; 32 lo  qual prengué immediatament soldats i  
Ac 24,6 secta revoltosa dels nazarens; 6 lo  qual intenta, ademés, profanar lo temple,  
Ac 24,27  Pòrcio Festo succeí a Fèlix, lo  qual, volent-se congraciar ab los jueus, 
Ac 25,15 que Fèlix deixà pres, 15 acerca del  qual, quan jo era a Jerusalem, acudiren a  
Ac 25,18  aquest home, 18 los acusadors del  qual, estant presents, ningun delicte li  
Ac 25,19  i sobre un cert Jesús mort, lo  qual Pau afirmava que era viu. 20 I estant 
Ac 25,24  veeu a aquest home contra del  qual tota la multitud dels jueus ha  
Ac 25,26  resolguí enviar-lo a ell. 26 Del  qual jo no tinc cosa certa que escriure al 
Ac 25,26  que escriure al senyor. Per lo  qual vos l’he presentat, i majorment a  
Ac 26,3  que hi ha entre els jueus; per lo  qual jo us suplico que m’oigau ab  
Ac 26,5  de nostra religió, vaig viure  qual fariseu. 6 I ara só acusat en judici  
Ac 26,7  feta per Déu a nostres pares, 7 la  qual esperen veure complerta les nostres  
Ac 26,19  per la fe que és en mi. 19 »Per lo  qual, oh rei Agripa, jo no vaig ésser  
Ac 26,29  que m’ouen, arribassen a ser tals  qual jo só, excepte aquestes cadenes. 30 I 
Ac 26,31  –Aquest home no ha fet cosa per la  qual haja de morir ni estar en presó. 32 I 
Ac 27,8 que s’anomena Bons Ports, prop del  qual estava la ciutat de Talassa. 9 I com  
Ac 27,25  los que naveguen ab tu.” 25 Per lo  qual, barons, teniu bon ànimo, perquè crec 
Ac 28,7  de l’isla, anomenat Públio, lo  qual nos hospedà tres dies en sa casa i  
Ac 28,18  llibre, no encontrant causa per la  qual hagués jo de morir. 19 Emperò  
Rm 1,2  per l’evangeli de Déu, 2 lo  qual havia abans promès per sos profetes  
Rm 2,1  esperit i de la voluntat. 1 Per lo  qual no tens excusa, tu home, sies qui  
Rm 2,6  del just judici de Déu, 6 lo  qual pagarà a cada u conforme a ses obres: 
Rm 2,29  no en la lletra, l’alabança de la  qual no és dels homes, sinó de Déu. 3,Tit  
Rm 3,25  que és en Cristo Jesús. 25 Al  qual Déu ha constituït per propiciació,  
Rm 4,17  de Déu, a qui havia cregut, lo  qual dóna vida als morts i crida les coses 
Rm 4,25  a Jesucrist nostre Senyor, 25 lo  qual fou entregat per nostres delictes i  
Rm 5,Tit  la gràcia sobreabundant del  qual no sols borra los mals del pecat,  
Rm 5,14  semblant a la d’Adam, lo  qual és la figura del que havia de venir.  
Rm 7,6  de la Llei de la mort, en la  qual estàvem lligats, per a què serviam en 
Rm 8,15 Esperit d’adopció de fills, per lo  qual clamam: «‹Abbà›, Pare!» 16 Perquè lo  
Rm 8,27  sap lo que desitja l’Esperit, lo  qual demana per los sants conforme a Déu.  
Rm 8,34  està també a la dreta de Déu, lo  qual intercedeix també per a nosaltres. 35 
Rm 8,38  d’aquell que ens amà. 38 Per lo  qual estic cert que ni mort, ni vida, ni  
Rm 12,3  que pènsien ab templança i cada  qual segons la mesura de la fe que Déu li  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

2826 
 

Rm 14,5  iguals tots los dies. Abúndia cada  qual en sa opinió. 6 Lo qui fa diferència  
Rm 15,22 los que no l’han oït.» 22 I per lo  qual moltes vegades he estat impedit de  
Rm 16,26  des dels sigles passats, 26 lo  qual ara s’ha descobert per les  
1Co 1,8  de nostre Senyor Jesucrist, 8 lo  qual vos confirmarà també fins al fi,  
1Co 1,12  vosaltres. 12 I dic açò, puix cada  qual de vosaltres diu: «Jo só de Pau», «I  
1Co 1,30  sou vosaltres en Cristo Jesús, lo  qual per a nosaltres ha estat fet per Déu  
1Co 2,Tit  escola de Jesucrist crucificat, la  qual solament pot entendre-se per medi  
1Co 3,8 rega són una mateixa cosa. Mes cada  qual rebrà son gallardó segons son  
1Co 3,13  perquè se descobrirà en lo foc; i  qual sia l’obra de cada u, ho provarà lo  
1Co 3,21  i sap que són vans.» 21 Per lo  qual, ningú se gloriï en los homes. 22  
1Co 4,2  dels dispensadors és que cada  qual sia encontrat fiel. 3 En quant a mi,  
1Co 4,5 temps, fins que vinga lo Senyor, lo  qual aclararà les coses escondides en les  
1Co 5,1  fornicació, i tal fornicació  qual ni arribà a anomenar-se entre els  
1Co 6,19  Sant, que està en vosaltres, lo  qual lo teniu de Déu, i vosaltres no sou  
1Co 7,17 la muller? 17 Emperò proceesca cada  qual segons lo Senyor li té repartit i  
1Co 7,24  servos dels homes. 24 Doncs cada  qual, germans, permanesca davant de Déu en 
1Co 8,13  pecau contra Cristo. 13 Per lo  qual, si la vianda és ocasió d’escàndol a 
1Co 9,17 mi, si jo no evangelisàs! 17 Per lo  qual, si ho faç voluntàriament, tindré  
1Co 9,19  potestat en l’evangeli. 19 Per lo  qual, essent llibre envers tots, m’he fet 
1Co 10,5  foren de l’agrado de Déu; per lo  qual foren postrats en lo desert. 6 I  
1Co 10,14  què pugau suportar-la. 14 Per lo  qual, caríssims meus, fugiu de la  
1Co 11,21  la cena del Senyor. 21 Perquè cada  qual pren abans sa pròpia cena per a  
1Co 11,33 condemnats ab aquest món. 33 Per lo  qual, germans meus, quan vos congregau per 
1Co 12,Tit  un sol cos místic, los membres del  qual deuen ajudar-se mútuament. 1 I  
1Co 15,1  lo que rebéreu vosaltres i en lo  qual estau ferms; 2 per lo qual sou salvos 
1Co 15,2  i en lo qual estau ferms; 2 per lo  qual sou salvos també, si el reteniu com  
1Co 15,9  jo só el menor dels apòstols, lo  qual no só digne de ser anomenat apòstol,  
1Co 15,15  que havia ressuscitat a Cristo, al  qual no ressuscità, si és que els morts no 
1Co 15,23  tots vivificats. 23 Emperò cada  qual en son ordre: les primícies, Cristo;  
1Co 15,31  moro per a glòria vostra, la  qual tinc en Cristo Jesús, nostre Senyor.  
2Co 1,4  i Déu de tota consolació, 4 lo  qual nos consolà en tota nostra  
2Co 1,6  confortació és i salvació; la  qual obra sofriment de les mateixes  
2Co 1,10 Déu que ressuscita los morts, 10 lo  qual nos ha llibertat i lliberta de tan  
2Co 1,22 i el qui ens ha ungit és Déu, 22 lo  qual també nos sellà i donà la penyora de  
2Co 3,6  nostra suficiència ve de Déu, 6 lo  qual nos ha fet també ministres idòneos  
2Co 3,13  vista en sa cara, la glòria de la  qual havia de desaparèixer. 14 Emperò sos  
2Co 3,14  lo mateix vel sens remoure, lo  qual vel és remogut en Cristo. 15 I fins  
2Co 5,10  tribunal de Cristo, per a què cada  qual rèbia, segons lo que ha fet bo o mal, 
2Co 5,21  que us reconcilieu ab Déu. 21 Lo  qual per nosaltres féu pecat al que no  
2Co 8,18  ab ell lo germà l’alabança del  qual està en l’evangeli per totes les  
2Co 9,11  abundeu en tota beneficència, la  qual fa que per nosaltres sien donades  
2Co 12,8  m’exaltàs sobre manera. 8 Per lo  qual supliquí al Senyor tres vegades que  
2Co 12,10  mi la virtut de Cristo. 10 Per lo  qual me complasc en mes flaqueses, en los  
2Co 12,20  i que vosaltres no em trobeu a mi  qual no em voldríeu. Que no hi haja entre  
2Co 13,3  prova que Cristo parla en mi, lo  qual no és flac en vosaltres, ans bé  
Ga 1,4  i de nostre Senyor Jesucrist, 4 lo  qual se donà a si mateix per nostres  
Ga 1,5 voluntat de Déu i Pare nostre, 5 lo  qual haja glòria per los sigles dels  
Ga 1,7  Cristo, a un altre evangeli, 7 lo  qual no és altre, sinó que hi ha alguns  
Ga 4,24  que engendra per a esclavitud,  qual és Agar; 25 perquè aqueix Agar és la  
Ga 4,26  que està en lo alt és llibre, la  qual és la mare de tots nosaltres. 27  
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Ga 4,31  l’esclava, sinó de la llibre; ab  qual llibertat Cristo nos ha fet llibres.  
Ga 6,4  s’enganya. 4 Emperò pròvia cada  qual sa obra, i així tindrà glòria en si  
Ga 6,14  de nostre Senyor Jesucrist, per lo  qual lo món és crucificat per a mi, i jo  
Ef 1,3 Pare de nostre Senyor Jesucrist, lo  qual nos ha beneït ab tota benedicció  
Ef 1,6  de la glòria de sa gràcia, per la  qual nos féu acceptes en son amat Fill. 7  
Ef 1,7  acceptes en son amat Fill. 7 En lo  qual tenim la redempció per sa sang, la  
Ef 1,8  les riqueses de sa gràcia, 8 la  qual ha derramat ab abundància sobre  
Ef 1,10  havia proposat en si mateix; 10 lo  qual és que en la dispensació de la  
Ef 1,13 primers esperat en Cristo. 13 En lo  qual també vosaltres esperàreu després que 
Ef 1,14  lo sant Esperit de promesa, 14 lo  qual és la prenda de nostra herència fins  
Ef 1,18  de vostre cor, per a què sapiau  qual és l’esperança de sa vocació, i  
Ef 1,19  de sa herència en los sants, 19 i  qual és aquella soberana grandesa de son  
Ef 1,20  de sa poderosa virtut; 20 la  qual efectuà en Cristo, ressuscitant-lo  
Ef 1,23  cap de tota la Iglésia, 23 la  qual és son cos i la plenitud d’aquell  
Ef 2,5  ab Cristo (per la gràcia del  qual sou salvos) 6 i ens ressuscità junt  
Ef 2,21 principal pedra cantonera; 21 en el  qual tot l’edifici, ben construït, creix  
Ef 3,5  en lo misteri de Cristo, 5 lo  qual en altres generacions no fou donat a  
Ef 3,7 Cristo Jesús per l’evangeli. 7 Del  qual jo he estat constituït ministre,  
Ef 3,9  Cristo, 9 i de manifestar a tothom  qual és la comunicació del misteri  
Ef 3,13  confiança i accés a Déu. 13 Per lo  qual vos demano que no desmaieu en mes  
Ef 3,15  de nostre Senyor Jesucrist, 15 del  qual pren lo nom tota la família del cel i 
Ef 3,18  pugau comprendre ab tots los sants  qual és l’amplària, i la llargària, i l’ 
Ef 4,Tit  de la Iglésia, la perfecció de la  qual deu cada u procurar segons son grau.  
Ef 4,Tit  son grau. Vida dels gentils, i  qual ha de ser la dels cristians. 1 Per  
Ef 4,8  la mida del do de Cristo. 8 Per lo  qual diu: «Quan pujà en lo alt se’n portà 
Ef 4,16  i unit per tota juntura, per la  qual subministra aliment a proporció,  
Ef 4,22  -vos de l’home vell, segons lo  qual fou vostra antigua conversació, que  
Ef 4,25  la mentida, «parlau veritat cada  qual ab son proïsme», puix som membres los 
Ef 5,5 fornicari, o deshonest, o avaro, lo  qual és idolatria, no té herència en lo  
Ef 5,17  siau indiscrets, ans bé compreneu  qual és la voluntat de Déu. 18 I no us  
Ef 6,8 no com als homes; 8 sabent que cada  qual rebrà del Senyor lo bé que haurà fet, 
Ef 6,20  lo misteri de l’evangeli, 20 del  qual só ambaixador en cadenes, per a què  
Fl 1,28 vos facen por vostres contraris; lo  qual per a ells és una senyal clara de  
Fl 2,3  d’esperit considéria cada  qual per superior als altres, 4 no atenent 
Fl 2,6  hagué també en Cristo Jesús: 6 Lo  qual, essent en la forma de Déu, no tingué 
Fl 2,9 a la mort, i mort de creu. 9 Per lo  qual Déu també l’exaltà altament i li  
Fl 3,8 Jesucrist, Senyor meu, per amor del  qual tot ho he perdut i ho conto com fems  
Fl 3,12  manera puc alcançar allò per a lo  qual vaig ésser pres de Cristo Jesús. 13  
Fl 3,21  nostre Senyor Jesucrist, 21 lo  qual transformarà nostre vil cos per a fer 
Col 1,6  de veritat de l’evangeli; 6 la  qual ha arribat a vosaltres, com també a  
Col 1,14  de son Fill caríssim, 14 en lo  qual tenim la redempció per medi de sa  
Col 1,15  i la remissió dels pecats. 15 Lo  qual és imatge del Déu invisible, lo  
Col 1,23  a tota criatura baix lo cel, del  qual jo, Pau, só fet ministre. 24 Lo qual  
Col 1,24  jo, Pau, só fet ministre. 24 Lo  qual ara me regositjo en mes afliccions  
Col 2,10  vosaltres sou complerts en ell, lo  qual és lo cap de tot principat i  
Col 2,14 decret que era contra nosaltres, lo  qual nos era contrari, i el tragué del mig 
Col 2,19  19 i no estant unit ab lo cap, del  qual tot lo cos, sustentat i organisat per 
Col 3,10  10 i us haveu vestit lo nou, lo  qual és renovat per lo coneixement, segons 
Col 4,3  lo misteri de Cristo, per amor del  qual estic jo encara pres, 4 i per a què  
Col 4,8  l’estat de totes mes coses. 8 Al  qual he enviat a vosaltres per això  
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Col 4,9  mon caríssim i fiel germà, lo  qual és dels vostres. Ells vos contaran  
Col 4,10  i Marc, cosí de Bernabé (tocant al  qual ja rebéreu mos encàrrecs): si ve a  
1Te 1,10  ressuscità d’entre els morts, lo  qual nos deslliurà de la ira que ha de  
1Te 2,13  en veritat, com paraula de Déu, la  qual obra eficaçment en vosaltres que  
1Te 2,18  cara ab gran desig. 18 Per lo  qual volguérem venir a vosaltres,  
1Te 2,19 Satanàs nos ho destorbà. 19 Perquè,  qual és nostra esperança, o nostre goig, o 
1Te 3,1  en la fe de Jesucrist. 1 Per lo  qual, no podent sofrir més, nos aparegué  
1Te 5,10  per nostre Senyor Jesucrist, 10 lo  qual morí per nosaltres, per a què, sia  
2Te 1,5  en lo Regne de Déu, per amor del  qual també patiu. 6 Suposat que és just  
2Te 2,4  pecat, lo fill de perdició, 4 lo  qual s’oposa i s’alça sobre tot lo que  
2Te 2,9 sa vinguda. 9 A ell, la vinguda del  qual és segons l’obra de Satanàs ab tot  
2Te 2,14  la creència de la veritat, 14 a la  qual ell vos cridà per nostre evangeli,  
2Te 2,16  Jesucrist, i Déu i Pare nostre, lo  qual nos ha amat i ens ha donat consol  
1Tm 1,6  i de fe no fingida. 6 De la  qual, desviant-se alguns, s’han  
1Tm 1,11 gloriós evangeli del Déu beneït, lo  qual m’ha estat encarregat. 12 I dono  
1Tm 1,19 19 tenint fe i bona consciència, la  qual per haver alguns apartat de si,  
1Tm 2,4 davant de Déu nostre Salvador, 4 lo  qual vol fer salvos a tots los homes i que 
1Tm 2,7  testimoni en degut temps. 7 Per lo  qual jo he estat constituït predicador i  
1Tm 4,10  perquè confiam en lo Déu viu, lo  qual és lo salvador de tots los homes,  
1Tm 4,14  menyspreïs lo do que és en tu, lo  qual se t’ha donat per profecia ab la  
1Tm 6,10 és l’avarícia, ab la codícia de la  qual alguns se desviaren de la fe i es  
1Tm 6,15  de nostre Senyor Jesucrist. 15 La  qual farà manifesta en son temps lo  
1Tm 6,21  s’apellida ciència, 21 la  qual, professant-la alguns, se desviaren 
2Tm 1,5  fe sens ficció que hi ha en tu, la  qual habità primer en ta àvia Loide i en  
2Tm 1,6  cert que en tu també. 6 Per lo  qual t’amonesto que avívies la gràcia de  
2Tm 1,11  per medi de l’evangeli, 11 en lo  qual jo só constituït predicador, i  
2Tm 1,12  i doctor dels gentils. 12 Per  qual motiu sofresc jo també aquestes  
2Tm 2,9  segons mon evangeli, 9 per lo  qual estic jo sofrint fins en cadenes, com 
Tt 1,2  en esperança de la vida eterna, la  qual Déu, que no pot enganyar, prometé  
Tt 2,3  modo, d’una conducta ajustada  qual convé a la santedat, no  
Tt 2,14  i salvador nostre Jesucrist, 14 lo  qual se donà a si mateix per nosaltres,  
Tt 3,6  renovació de l’Esperit Sant, 6 lo  qual derramà ell sobre nosaltres  
Flm 8  per tu, oh germà! 8 Per lo  qual, encara que jo tinga molta llibertat  
He 1,2  nos ha parlat per son Fill, al  qual constituí hereu de tot, per qui féu  
He 1,3  per qui féu també los sigles. 3 Lo  qual, essent lo resplendor de sa glòria i  
He 2,3 si despreciam tan gran salvació? La  qual, havent començat a ser anunciada per  
He 2,11  santificats, tots són d’un. Per  qual causa no s’avergonyí d’apellidar- 
He 3,1 com los hebreus incrèduls. 1 Per lo  qual, germans sants, que sou participants  
He 3,2  nostra confessió, Jesucrist, 2 lo  qual és fiel al que el constituí tal, així 
He 3,6  com Fill en sa pròpia casa; la  qual casa som nosaltres, ab tal que  
He 3,7  l’esperança fins al fi. 7 Per lo  qual, com diu l’Esperit Sant: «Si  
He 3,10  per espai de quaranta anys. Per lo  qual jo m’indigní contra aquella  
He 4,Tit  terra de promissió, envers la  qual caminen los cristians, i com devem  
He 5,Tit  5,Tit Capítol V Descriu l’Apòstol  qual és l’ofici del sumo pontífice i  
He 5,2  i sacrificis per los pecats. 2 Lo  qual se pot compadèixer dels que ignoren i 
He 5,7  l’ordre de Melquisedec.» 7 Lo  qual en los dies de sa carn, quan ell  
He 5,11  l’ordre de Melquisedec. 11 Del  qual tenim moltes coses que dir, i  
He 6,8  prop de maledicció; lo fi de la  qual és ser cremada. 9 Mes, caríssims, de  
He 6,17 lo terme de tota disputa. 17 Per lo  qual Déu, volent mostrar més complidament  
He 6,19  que se’ns havia proposat. 19 La  qual tenim com un àncora ferma i segura de 
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He 7,6  6 Mes aquell lo llinatge del  qual no és contat entre ells, prengué  
He 7,13  coses pertany a altra tribu, de la  qual ningú serví a l’altar. 14 Perquè és  
He 7,14  de Judà nasqué nostre Senyor, de  qual tribu no parlà res Moisès tocant al  
He 7,16  a semblança de Melquisedec, 16 lo  qual és fet, no segons la llei del  
He 7,19  a millor esperança, per la  qual nos acercam a Déu. 20 I per quant fou 
He 7,27  i exaltat sobre els cels; 27 lo  qual no té necessitat, com aquells  
He 8,Tit  del Nou Pacte (Testament), lo  qual és molt més exceŀlent que l’Antic. 1 
He 8,3  a oferir dons i sacrificis, per lo  qual és necessari que aquest tinga també  
He 8,6  de millor pacte (testament), lo  qual fou establert sobre millors promeses. 
He 8,11  cada u a son proïsme, ni cada  qual a son germà dient: “Coneix al  
He 9,2  un primer tabernacle, en lo  qual estaven lo candelero, i la taula, i  
He 9,2  i els pans de la proposició, lo  qual s’anomena santuari. 3 I després del  
He 9,4  anomenat lo Sant dels Sants, 4 lo  qual contenia l’encenser d’or, l’arca  
He 9,9  en peu lo primer tabernacle. 9 Lo  qual era figura de lo que passava en  
He 10,5  se tràguien los pecats. 5 Per lo  qual, a l’entrar en lo món diu:  
He 10,10  a poder establir lo segon. 10 Per  qual voluntat som nosaltres santificats  
He 10,29  vil la sang del testament, en la  qual fou santificat, i ultràgia a l’  
He 10,35  doncs, vostra confiança, la  qual té un gran gallardó. 36 Perquè a  
He 11,7  per a salvament de sa casa; per la  qual condemnà al món i fou instituït hereu 
He 11,10  l’arquitecte i fundador de la  qual és Déu. 11 Per la fe, també la  
He 11,12  aquell que havia promès. 12 Per lo  qual d’un sol (i casi com mort) isqué una 
He 11,19  fins d’entre els morts; per lo  qual lo rebé també en aquesta figura. 20  
He 11,29  com si per terra seca; i lo  qual, provant de fer los egipcis, foren  
He 12,2  autor i consumador de la fe, lo  qual, per lo goig que li fou proposat,  
He 12,8  si estau fora de correcció, de la  qual tots han estat participants, llavors  
He 12,12  han estat exercitats. 12 Per lo  qual, «alçau vostres mans caigudes i los  
He 12,14  pau ab tots i la santedat, sens la  qual ningú veurà a Déu. 15 Mirant  
He 12,16  fornicari o profà, com Esaú, lo  qual per un bocí vengué sa primogenitura.  
He 12,26  parla des del cel. 26 La veu del  qual commogué llavors la terra; emperò ara 
He 13,10  d’elles. 10 Tenim un altar del  qual no tenen facultat de menjar los que  
He 13,12  fora del campament. 12 Per lo  qual també Jesús, per a santificar al  
He 13,21  a sos ulls per Jesucrist, al  qual sia glòria pels sigles dels sigles.  
Jm 1,14  no tenta a ningú, 14 sinó que cada  qual és tentat quan és arrastrat i halagat 
1Pe 1,Tit  a la fe i a la vida eterna, a la  qual s’arriba per moltes tribulacions.  
1Pe 1,3 Pare de nostre Senyor Jesucrist, lo  qual, conforme a sa abundant misericòrdia, 
1Pe 1,7  preciosa que l’or pereixedor (lo  qual és acrisolat ab foc), sia trobada en  
1Pe 1,8  en l’aparició de Jesucrist. 8 Al  qual amau, encara que no l’haveu vist; en 
1Pe 1,10  de vostres ànimes. 10 De la  qual salvació inquiriren i indagaren ab  
1Pe 2,4  és lo Senyor; 4 arrimant-vos al  qual com a pedra viva, refusada en veritat 
1Pe 2,6  a Déu en Jesucrist. 6 Per lo  qual se troba en l’Escriptura: «Mirau, jo 
1Pe 2,8  Paraula i no creuen en allò per lo  qual foren ordenats. 9 Mes vosaltres sou  
1Pe 2,22  a què seguíssem sos passos; 22 «lo  qual no pecà, ni fou trobat engany en sa  
1Pe 2,23  trobat engany en sa boca»; 23 lo  qual, essent maleït, no maleïa; patint, no 
1Pe 2,24  a la justícia; per les llagues del  qual fóreu vosaltres curats. 25 Puix  
1Pe 3,6  apellidant-lo senyor; de la  qual sou filles mentres feu bé i no temeu  
1Pe 3,14 justícia, sou benaventurats. Per lo  qual, no temau de son terror ni us torbeu, 
1Pe 3,19  vivificat per l’Esperit. 19 En lo  qual anà també a predicar als esperits que 
1Pe 3,20 mentres que fabricava l’arca en la  qual poques persones, ço és, vuit, se  
1Pe 3,22  la resurrecció de Jesucrist, 22 lo  qual se n’anà al cel i està a la dreta de 
1Pe 4,10  ab altres sens murmurar. 10 Cada  qual segons lo do que ha rebut comuníquia  
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1Pe 4,11  sia Déu honrat per Jesucrist, lo  qual té la glòria i l’imperi per los  
1Pe 4,17  I si primer comença per nosaltres,  ¿qual serà lo fi d’aquells que no creuen  
1Pe 5,8  perquè lo diable, vostre enemic,  qual lleó rugint, vos rodeja, buscant a  
1Pe 5,12  la verdadera gràcia de Déu, en la  qual estau ferms. 13 Vos saluda la iglésia 
2Pe 1,4 sa pròpia glòria i virtut, 4 per lo  qual nos han estat donades moltes i  
2Pe 1,12  i salvador Jesucrist. 12 Per lo  qual no cessaré d’amonestar-vos sempre  
2Pe 1,19  la paraula dels profetes, a la  qual feu bé d’atendre, com a una antorxa  
2Pe 2,21  pitjor que el primer. 21 Per lo  qual millor los hauria estat no haver  
2Pe 3,6 de l’aigua i en l’aigua. 6 Per lo  qual, lo món d’aquell temps, essent  
2Pe 3,10  de nit lo dia del Senyor; en lo  qual passaran los cels ab gran soroll, i  
2Pe 3,12  vinguda del dia del Senyor, en lo  qual los cels, cremant, seran disolts, i  
1Jn 1,Tit mateix Jesucrist, nostre Senyor, la  qual és vida i llum que ens purifica dels  
1Jn 2,8  vos escric un manament nou, lo  qual és verdader en ell i en vosaltres;  
1Jn 2,16  d’ulls, i supèrbia de vida, la  qual no és del Pare, sinó del món. 17 I lo 
1Jn 2,18  ara s’han fet anticrists, per lo  qual coneixem que és l’última hora. 19  
1Jn 4,20  perquè qui no ama a son germà al  qual veu, ¿com pot amar a Déu, a qui no  
1Jn 5,Tit  demostren verdader Fill de Déu, en  qual fe troba l’home la vida eterna. 1  
Ap 1,2  son àngel a Joan, servo seu, 2 lo  qual ha donat testimoni de la paraula de  
Ap 4,8  sant, Senyor Déu totpoderós, lo  qual era, és i ha de venir.» 9 I quan  
Ap 8,7  i foc barrejat ab sang, lo  qual caigué sobre la terra, i fou abrasada 
Ap 9,14 està davant dels ulls de Déu, 14 la  qual deia al sisè àngel que tenia la  
Ap 13,12  bèstia, la mortal ferida de la  qual era curada. 13 I féu grans  
Ap 16,18  gran terratrèmol; tal i tan gran,  qual no hi ha hagut mai des de que els  
Ap 17,7  i de la bèstia que la porta, la  qual té set caps i deu banyes. 8 La bèstia 
Ap 18,Tit  i càstig de Babilònia, sobre la  qual ploren amargament los que seguiren  
Ap 19,11  era apellidat Fiel i Verdader, lo  qual en justícia judica i fa la guerra. 12 
Ap 20,11  assentat sobre ell, a la vista del  qual fugí lo cel i la terra, i no fou  
Mt 21,31  senyor. »Mes no hi va anar. 31  »Qual dels dos féu la voluntat del pare?  
Mc 5,9  esperit impur!» 9 I li preguntava:  –Qual és ton nom? I li diu: –Mon nom és  
Lc 8,30  30 I Jesús li preguntà dient:  –Qual és ton nom? I ell respongué:  
Lc 10,36  jo t’ho refaré a la tornada. 36  »Qual d’aquestos tres te sembla que fou  
Ac 10,21  -me aquí, jo só lo qui buscau.  Qual és la causa per què haveu vingut? 22  
1Co 9,18  m’ha estat encarregada. 18  Qual és, doncs, mon gallardó? Que al  
Tt 1,Tit de la vida eterna i li demostra les  qualitats que han de tenir los presbíteros 
Mt 4,18  Pere, i Andreu, son germà, los  quals tiraven lo filat al mar, puix eren  
Mt 23,27  als sepulcres emblanquits, los  quals per defora apareixen hermosos als  
Mt 25,Tit  deu verges i dels talents, ab les  quals Jesús mana estar alerta i practicar  
Mt 27,56  Galilea servint-lo, 56 entre les  quals estava Maria Magdalena, i Maria,  
Mc 2,26  los pans de la proposició, dels  quals no era lícit menjar-ne sinó als  
Mc 3,17  i a Joan, germà de Jaume, als  quals donà lo nom de Boanerges, que vol  
Mc 12,5  lo mataren; i a molts altres, dels  quals feriren a uns i mataren a altres. 6  
Mc 13,19  dies seran tals les tribulacions,  quals no han existit des del principi de  
Mc 15,40  mirant des de lluny, entre les  quals estava Maria Magdalena, i Maria,  
Mc 15,41  menor i de Josep, i Salomé 41 (les  quals, quan estava en Galilea, lo seguien  
Lc 4,2  dies no menjà res, passats los  quals tingué fam. 3 I li digué lo diable:  
Lc 5,34  i los teus mengen i beuen? 34 Als  quals ell digué: –¿Per ventura podeu fer  
Lc 9,31  i eren Moisès i Elies, 31 los  quals aparegueren en glòria, i parlaven de 
Lc 13,1  a Jesús dels galileus la sang dels  quals havia mesclat Pilat ab la dels seus  
Lc 13,4  aquells divuit homes sobre els  quals caigué la torre de Siloè i els matà, 
Lc 20,31  I així en seguida tots set, los  quals moriren sens deixar descendència. 32 
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Lc 24,23 havien vist una visió d’àngels los  quals diuen que viu. 24 I alguns dels  
Jn 1,13  de fer-se fills de Déu. 13 Los  quals no han nat de la sang, ni de la  
Jn 1,38  los digué: –Què buscau? Los  quals li digueren: –‹Rabbí› (que  
Jn 2,6 entre els jueus, en cada una de les  quals cabien dues o tres mesures. 7 Jesús  
Jn 5,3  la qual té cinc porxos, 3 en los  quals jeia una gran multitud de malalts,  
Jn 10,16  que no són d’aquest ramat, les  quals he de recollir, i oiran la meva veu, 
Ac 1,3  elegit, fou rebut en lo alt; 3 als  quals se mostrà viu també després de sa  
Ac 1,11  ab vestidures blanques, 11 los  quals los digueren també: –Barons de  
Ac 3,21 restauració de totes les coses, les  quals parlà Déu per boca dels seus sants  
Ac 5,16  dels esperits impurs, tots los  quals eren curats. 17 Emperò alçant-se  
Ac 6,3 d’Esperit Sant i de sabiduria, als  quals encarregarem aquesta obra. 4 I  
Ac 6,6  a estos davant dels apòstols, los  quals, fent oració, imposaren les mans  
Ac 7,45  a la possessió dels gentils, als  quals Déu expeŀlí fora de la presència de  
Ac 8,15  enviaren a Pere i a Joan, 15 los  quals, així que arribaren, feren oració  
Ac 10,45  que eren de la circumcisió, los  quals havien vingut ab Pere, de que la  
Ac 11,14 14 lo qual te dirà paraules per les  quals seràs salvo tu i tota ta casa.” 15  
Ac 11,20  barons de Xipre i de Cirene, los  quals a l’entrar en Antioquia parlaven  
Ac 13,31  ell de la Galilea a Jerusalem, los  quals fins ara donen testimoni d’ell al  
Ac 13,43  seguiren a Pau i a Bernabé, los  quals ab ses raons los persuadien a  
Ac 15,24  i haveu de guardar la Llei”, als  quals no els havem donat semblant  
Ac 15,27 Enviam també a Judes i a Silas, los  quals vos diran també de paraula lo  
Ac 16,17  són servos de Déu altíssim, los  quals vos anuncien lo camí de la salvació. 
Ac 17,7  la ciutat i han vingut aquí, 7 als  quals ha acollit Jason; i tots aquestos  
Ac 17,34  li juntaren i cregueren, entre els  quals fou Dionisi Areopagita, i una dona  
Ac 19,25  que guanyar als artistes, 25 als  quals ell convocà, junt ab los que  
Ac 20,18  als ancians de la iglésia, 18 los  quals havent vingut i estant junts, los  
Ac 21,4  nos detinguérem allí set dies; los  quals deien a Pau, per medi de l’Esperit, 
Ac 21,16  ab nosaltres des de Cesarea, los  quals portaven ab ells un deixeble antic  
Ac 21,32 i centurions i corregué a ells, los  quals així que vegeren al tribú i als  
Ac 22,5 dels ancians me són testimoni; dels  quals, havent pres també cartes per als  
Ac 23,14  en aquesta conjuració, 14 los  quals anaren als prínceps dels sacerdots i 
Ac 24,19 reunió de gent ni ab tumult. 19 Los  quals devien comparèixer davant de vós i  
Ac 25,16  demanant que el condemnàs; 16 als  quals responguí que no és costum entre els 
Ac 26,12  fins en ciutats estranyes. 12 »En  quals coses, anant a Damasco ab autoritat  
Ac 26,17 -te del poble i dels gentils, als  quals jo t’envio ara, 18 per a què els  
Ac 28,10  en l’isla, i eren curats. 10 Los  quals igualment nos feren molts honors i,  
Ac 28,18  en mans dels romans, 18 los  quals, després d’haver-me examinat, me  
Ac 28,23  gran número a son allotjament, als  quals predicava, donant testimoni del  
Rm 1,6  nacions per son nom, 6 entre les  quals vosaltres sou també cridats per  
Rm 1,25  cossos entre ells mateixos. 25 Los  quals mudaren la veritat de Déu en  
Rm 1,32  sens fe, ni misericòrdia. 32 Los  quals, coneixent lo judici de Déu, de que  
Rm 2,15  són a si mateixos Llei, 15 los  quals manifesten l’obra de la Llei  
Rm 3,8  que vinga bé: la condemnació dels  quals és justa. 9 Doncs, què?, ¿tenim  
Rm 3,14  sota sos llavis; 14 la boca dels  quals està plena de maledicció i d’  
Rm 4,7  aquells les maldats dels  quals són perdonades i los pecats dels  
Rm 4,7  són perdonades i los pecats dels  quals són coberts. 8 Benaventurat és  
Rm 4,24  24 sinó també per a nosaltres, als  quals serà imputat si creem en aquell que  
Rm 8,1  que són en Cristo Jesús, los  quals no caminen conforme la carn, sinó  
Rm 9,5  i les promeses; 5 los pares dels  quals són los mateixos dels que és també  
Rm 16,4  coadjutors en Cristo Jesús, 4 los  quals per ma vida posaren sos colls, i no  
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Rm 16,7  i companys meus de presó, los  quals s’han distingit entre els apòstols  
1Co 2,13  nos ha donat graciosament. 13 Les  quals anunciam també, no ab paraules  
1Co 4,17  lo Senyor, qui vos farà memòria de  quals sien mos camins en Cristo Jesús, com 
1Co 6,20 vostre cos i en vostre esperit, los  quals són de Déu. 7,Tit Capítol VII De les 
1Co 15,6 de cinc-cents germans junts, dels  quals la major part viuen vui dia, emperò  
2Co 4,4  es perden està encobert: 4 en los  quals lo déu d’aquest món ha cegat los  
2Co 10,Tit  a la dels falsos apòstols, los  quals ab ses calúmnies impedien lo fruit  
2Co 10,11  Sàpia lo qui pènsia així que tals  quals som en la paraula per cartes estant  
2Co 11,15  ministres de justícia, lo fi dels  quals serà segons ses obres. 16 Altra  
2Co 12,20  a vosaltres no us trobaré tals  quals vos voldria, i que vosaltres no em  
Ga 2,5 reduir-nos a l’esclavitud. 5 Als  quals ni una sola hora volguérem sometre  
Ga 3,1  la veritat, davant los ulls dels  quals ha estat representat Jesucrist,  
Ga 4,9  elements flacs i miserables, als  quals voleu servir de nou? 10 Vosaltres  
Ga 4,24  la llibre, per la promesa. 24 Les  quals coses són una aŀlegoria. Perquè  
Ga 5,19  de la carn són manifestes, les  quals són: adulteri, fornicació,  
Ga 5,21  coses com aquestes, sobre les  quals vos denuncio, com ja us diguí abans, 
Ef 1,18  és l’esperança de sa vocació, i  quals les riqueses de la glòria de sa  
Ef 2,3 fills de desobediència; 3 entre els  quals visquérem també tots nosaltres en  
Ef 4,19  de la ceguedat de son cor. 19 Los  quals, desesperant, s’entregaren ells  
Fl 2,15  depravada i perversa, entre els  quals resplendiu com lluminars en lo món,  
Fl 3,18  18 Perquè molts caminen (dels  quals vos he dit altres vegades, i ara ho  
Fl 3,19 de la creu de Cristo, 19 lo fi dels  quals és la perdició, lo Déu dels quals és 
Fl 3,19  quals és la perdició, lo Déu dels  quals és son ventre i la glòria dels quals 
Fl 3,19  és son ventre i la glòria dels  quals és en sa confusió, que gusten de  
Fl 4,3  que m’ajudaren, los noms dels  quals estan en lo llibre de la vida. 4  
Col 1,27  manifestat a sos sants, 27 als  quals Déu ha volgut revelar les riqueses  
Col 2,22 ni gusteu, ni toqueu», 22 totes les  quals coses porten sa destrucció en l’  
Col 3,6  que és idolatria. 6 Per les  quals coses ve la ira de Déu sobre els  
Col 3,7  fills de la incredulitat. 7 En les  quals caminàreu també vosaltres algun  
Col 4,11 bé. 11 I Jesús, apellidat Just. Los  quals són de la circumcisió: aquestos són  
1Te 1,5  i en gran plenitud, perquè sabeu  quals fórem entre vosaltres per amor  
1Te 2,15  com ells dels jueus, 15 los  quals mataren al Senyor Jesús i a sos  
2Te 1,9  de nostre Senyor Jesucrist. 9 Los  quals sofriran la pena de perdició eterna  
1Tm 1,4  i genealogies interminables, les  quals abans exciten disputes que  
1Tm 1,15 món per a salvar als pecadors, dels  quals jo só el principal. 16 Mes per això  
2Tm 1,15  en l’Àsia m’han abandonat, dels  quals són Figelo i Hermògenes. 16 Derràmia 
2Tm 2,17 d’ells rosegarà com lo cranc; dels  quals són Himeneu i Filet, 18 que s’  
2Tm 3,11  en Antioquia, Iconi i en Listres;  quals persecucions he sofert, emperò de  
Tt 1,11  que són de la circumcisió, 11 als  quals és menester tapar la boca, perquè  
He 3,17  que pecaren, los cadàvers dels  quals quedaren estesos en lo desert? 18 ¿I 
He 5,12 teniu necessitat de que us ensènyia  quals són los primers principis dels  
He 8,5  dons conforme a la Llei, 5 los  quals serveixen d’exemple i sombra de  
He 9,5 fent sombra al propiciatori, de les  quals coses no podem ara parlar en  
He 11,33  de Samuel i dels profetes, 33 los  quals, per la fe, conquistaren regnes,  
He 11,38  angustiats i afligits. 38 Dels  quals no era digne lo món; anant errants  
He 12,19  i a la veu de les paraules, les  quals, los que les oigueren, suplicaren  
He 13,7  -vos de vostres superiors, los  quals vos han parlat la paraula de Déu, i  
He 13,7  la paraula de Déu, i la fe dels  quals haveu d’imitar, considerant lo fi  
He 13,11  d’aquells animals la sang dels  quals ofereix lo pontífice per lo pecat en 
1Pe 1,12  glòries que els seguirien. 12 Als  quals fou revelat que no per a si  
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1Pe 1,12  del cel l’Esperit Sant, a les  quals coses desitgen mirar los àngels. 13  
1Pe 3,3  en temor. 3 L’adorno de les  quals no sia exterior, o cabells rissats,  
1Pe 3,20  que estaven en presó, 20 los  quals en altre temps havien estat  
1Pe 4,5  omplint-vos de vituperis. 5 Los  quals donaran compte a aquell que està  
2Pe 2,2  seguiran ses dissolucions; per los  quals serà blasfemat lo camí de la  
2Pe 2,3  de vosaltres; la condemnació dels  quals ja fa temps que no para, i la  
2Pe 2,15  com fills de maledicció; 15 los  quals, deixant lo camí dret, s’  
2Pe 2,17  agitats de torbellins, per als  quals està reservada l’obscuritat de les  
2Pe 3,Tit  Alaba los escrits de sant Pau, los  quals eren adulterats per molts ignorants. 
2Pe 3,13  cels nous i terra nova, en los  quals habita la justícia. 14 Per lo tant,  
2Pe 3,16  parlant en elles d’això; en les  quals hi ha algunes coses difícils d’  
2Pe 3,16  coses difícils d’entendre, les  quals adulteren los indoctes i  
1Jn 2,Tit  dels incrèduls i heretges, als  quals apellida anticrists. 1 Fillets meus, 
2Jn Tit  i a sos fills, la virtut dels  quals alaba, a perseverar constantment en  
2Jn 1  senyora Electa i a sos fills, als  quals jo amo de veres, i no jo sol, sinó  
3Jn 6  ab los pelegrins, 6 los  quals han donat testimoni de ta caritat en 
3Jn 6  en presència de la Iglésia; als  quals, si encamines com convé segons Déu,  
Jud 4  destinats per aquest judici, los  quals cànvien la gràcia de nostre Déu en  
Jud 18  de nostre Senyor Jesucrist, 18 los  quals vos deien que en los últims temps  
Ap 3,4  han contaminat ses vestidures, los  quals aniran ab mi en vestidures blanques, 
Ap 4,5  set llànties que cremaven, les  quals són los set esperits de Déu. 6 I  
Ap 7,2  en alta veu als quatre àngels, als  quals era donat poder de danyar a la terra 
Ap 9,3  llagostes a la terra, a les  quals los fou donat poder com tenen los  
Ap 9,20  coure, i de pedra, i de fusta, los  quals no poden veure, ni oir, ni caminar.  
Ap 13,8  de la terra, aquells los noms dels  quals no estan escrits en lo llibre de la  
Ap 17,8  de la terra, aquells los noms dels  quals no estan escrits en lo llibre de  
Ap 17,9  caps són set muntanyes, sobre los  quals està sentada la dona; i també són  
Ap 19,20  féu prodigis davant d’ell, ab los  quals enganyà als que reberen lo senyal de 
Ap 20,Tit  l’abisme per mil anys, durant los  quals les ànimes dels màrtirs regnen ab  
Ap 20,8  per a combatre; lo número dels  quals és com l’arena del mar. 9 I pujaren 
Ga 5,Tit  Llei i béns de la fe de Jesucrist.  Quals sien los verdaders exercicis del  
Mt 5,22  en judici. 22 »Mes jo us dic que  qualsevol que tinga ira a son germà,  
Mt 5,28  adulteri.” 28 »I jo us dic que  qualsevol que pòsia los ulls en una dona  
Mt 7,24  que obrau iniquitat.” 24 »Puix  qualsevol que ou aquestes mes paraules i  
Mt 7,26  estava fundada sobre roca. 26 I  qualsevol que ou aquestes mes paraules i  
Mt 8,19  li digué: –Mestre, jo us seguiré a  qualsevol part que aneu. 20 I Jesús li  
Mt 10,11  mereixedor de son aliment. 11 I en  qualsevol ciutat o vila en què entreu,  
Mt 12,31  escampa. 31 »Per lo tant vos dic:  qualsevol pecat i blasfèmia seran  
Mt 12,32  l’Esperit no serà perdonat. 32 I  qualsevol que pàrlia contra lo Fill de l’ 
Mt 12,50 aquí ma mare i mos germans! 50 Puix  qualsevol que faça la voluntat de mon Pare 
Mt 13,52  –Sí. 52 I ell anyadí: –Per això,  qualsevol escriba instruït en lo Regne del 
Mt 18,6 infant en mon nom, a mi em rep. 6 I  qualsevol que escandalísia a un d’  
Mt 19,3  a un home repudiar sa muller per  qualsevol causa? 4 Ell los respongué  
Mt 19,9  no fou així. 9 I jo us dic que  qualsevol que repudiï a sa muller, a no  
Mt 19,29  a les dotze tribus d’Israel. 29 I  qualsevol que haurà deixat casa, o germans 
Mt 20,26 serà així entre vosaltres, sinó que  qualsevol que vulla fer-se major entre  
Mt 21,44  que produesca fruits d’ell. 44 I  qualsevol que caiga sobre aqueixa pedra  
Mt 23,12  vosaltres, serà vostre criat. 12 I  qualsevol que s’exàltia, serà humiliat. I 
Mt 23,21  tot lo que està sobre d’ell. 21 I  qualsevol que jura per lo temple, jura per 
Mt 24,28  del Fill de l’home. 28 En  qualsevol part que es tròbia lo cadàver,  
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Mc 3,35  meva mare i mos germans! 35 Perquè  qualsevol que faça la voluntat de Déu, eix 
Mc 7,18  d’inteŀligència? No compreneu que  qualsevol cosa extrínseca que entra en l’ 
Mc 9,40  està per a vosaltres. 40 I  qualsevol que vos dónia a beure un got d’ 
Mc 11,23  en Déu. 23 En veritat vos dic que  qualsevol que diga a esta muntanya: “Alça  
Mc 14,14  d’aigua, seguiu-lo. 14 I en  qualsevol part que éntria, dieu a l’amo  
Mc 15,6  donar llibertat a un dels presos,  qualsevol que ells demanassen. 7 I n’hi  
Lc 6,40  al mestre, ans bé serà perfet  qualsevol que sia com lo mestre. 41 ¿I per 
Lc 9,4  ni tingau dues túniques. 4 I en  qualsevol casa en què entreu, permaneixeu  
Lc 9,48  infant en mon mon, me rep a mi, i  qualsevol que em rèbia a mi, rep a aquell  
Lc 10,8  No passeu de casa en casa. 8 »I en  qualsevol ciutat en què entreu i vos  
Lc 14,33  tractats de pau. 33 »Per lo tant,  qualsevol de vosaltres que no renunciï tot 
Lc 17,37  Senyor? 37 I els respongué: –En  qualsevol part a on se tròbia lo cos, allí 
Jn 3,8  de nou.” 8 L’esperit alena en  qualsevol part, i ous sa veu, mes no saps  
Jn 3,8  ni a on va. Lo mateix succeeix a  qualsevol home nat de l’Esperit. 9  
Jn 5,4  agitada l’aigua, quedava curat,  qualsevol que fos son mal. 5 I hi havia  
Jn 5,19 sinó lo que veu fer al Pare; perquè  qualsevol cosa que el Pare faça, ho fa  
Jn 5,24  veritat, en veritat jo us dic que  qualsevol que escolta ma paraula i creu al 
Jn 9,22  en traure de la sinagoga a  qualsevol que reconegués a Jesús per  
Jn 11,22  germà. 22 Emperò també sé ara que  qualsevol cosa que demaneu a Déu, Déu vos  
Jn 15,16  fruit sia durader, a fi de que  qualsevol cosa que demaneu al Pare en mon  
Jn 16,2  sinagogues, i ve el temps en què  qualsevol que us màtia creurà fer una cosa 
Ac 10,35  de persones, 35 sinó que en  qualsevol nació, aquell que el tem i obra  
Rm 2,9  i angústia sobre l’ànima de  qualsevol home que obra mal, del jueu  
1Co 1,2  sants, i a tots los que en  qualsevol lloc invoquen lo nom de  
1Co 10,31  si menjau, o si beveu, o si feu  qualsevol altra cosa, feu-ho tot a  
1Co 11,27  fins que vinga. 27 Per lo tant,  qualsevol que méngia aquest pa o bèguia lo 
Ef 4,14  i ens deixem portar aquí i allí de  qualsevol vent de doctrina per la  
Col 3,17  de cor a Déu ab gràcia. 17 I  qualsevol cosa que façau, sia de paraula,  
2Te 3,6 Senyor Jesucrist, que us aparteu de  qualsevol de vostres germans que camínia  
Jm 2,10 Llei com a transgressors. 10 Perquè  qualsevol que guàrdia tota la Llei, com  
Mt 5,19  sens que tot sia complert. 19  Qualsevol, doncs, que viòlia un d’  
Mt 5,31  a l’infern. 31 »També fou dit:  “Qualsevol que repudiï a sa muller, doni- 
Mt 13,19  la paràbola del sembrador. 19  Qualsevol que ou la paraula d’aquell  
Mt 15,5  de mort.” 5 Emperò vosaltres dieu:  “Qualsevol que diga a son pare o a sa  
Mt 23,16  vosaltres, guies cegos, que dieu:  “Qualsevol que júria per lo temple, no és  
Mt 23,18  temple que santifica l’or? 18 I:  “Qualsevol que júria per l’altar no és  
Mc 7,11 l’home diu a son pare o a sa mare:  Qualsevol ‹corban› (ço és, lo do) que jo  
Mc 9,36  haver-lo abraçat, los digué: 36  –Qualsevol que rèbia a un d’aquestos  
Mc 10,11  sobre el mateix. 11 I els digué:  –Qualsevol que repudiï a sa muller i es  
Lc 16,18 -se una sola titlla de la Llei. 18  »Qualsevol que deixa sa muller i en pren  
Lc 17,33  -vos de la muller de Lot. 33  Qualsevol que procúria salvar sa vida, la  
Lc 20,18  a ser la principal del cantó”? 18  Qualsevol que caiga sobre aquesta pedra se 
Jn 3,18  món se sàlvia per medi d’ell. 18  Qualsevol que creu en ell no és condemnat, 
Jn 4,13  13 Jesús respongué i li digué:  –Qualsevol que bega d’aquesta aigua  
Jn 7,17 sinó d’aquell que m’ha enviat. 17  Qualsevol que vulla fer la voluntat d’  
1Co 6,18  és. 18 Fugiu de la fornicació!  Qualsevol pecat que l’home comètia, és  
1Jn 2,23  que nega al Pare i al Fill. 23  Qualsevol que nega al Fill no té al Pare;  
1Jn 3,15 ama a son germà està en la mort. 15  Qualsevol que avorreix a son germà és  
1Jn 4,15 Fill per a ser salvador del món. 15  Qualsevol que conféssia que Jesús és Fill  
Mt 26,13 -me. 13 En veritat vos dic que en  qualsevulla part que es predíquia aqueix  
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Mc 6,10  dos túniques. 10 I els deia: –En  qualsevulla part que entreu en una casa,  
Mc 6,56  com oïren que estava allí. 56 I en  qualsevulla part que entràs, en llocs, en  
Mc 9,17  posseït d’un esperit mut. 17 I en  qualsevulla part que l’agafa, lo tira per 
Lc 10,5 ni saludeu a ningú en lo camí. 5 En  qualsevulla casa que entreu, dieu abans de 
Mt 2,3  a adorar-lo. 3 I lo rei Herodes  quan ho oí, se torbà, i ab ell tot  
Mt 2,8  e informau’s bé de l’infant, i  quan l’hajau trobat, feu-m’ho a saber  
Mt 2,10  sobre a on estava l’infant. 10 I  quan vegeren l’estrella, se regositjaren  
Mt 2,16  a mon fill.» 16 Llavors Herodes,  quan vegé que havia quedat burlat dels  
Mt 4,12 àngels arribaren i el servien. 12 I  quan Jesús oí que Joan estava pres, se  
Mt 5,11  del cel. 11 »Sereu benaventurats  quan per amor de mi vos maleesquen i  
Mt 5,23  foc de l’infern. 23 »Per lo tant,  quan vages a oferir lo teu do en l’altar, 
Mt 6,2 Pare que està en lo cel. 2 »I així,  quan faces almoina, no ho publíquies abans 
Mt 6,3  reberen son gallardó. 3 Emperò tu,  quan faces almoina, que ta mà esquerra no  
Mt 6,5  te premiarà manifestament. 5 »I  quan pregau, no feu com los hipòcrites,  
Mt 6,6  reberen son gallardó. 6 Emperò tu,  quan préguies, entra en ton aposento, i  
Mt 6,7 te recompensarà manifestament. 7 »I  quan pregueu, no parleu molt, com fan los  
Mt 6,16 vos perdonarà vostres pecats. 16 »I  quan dejuneu, no us poseu tristos com los  
Mt 6,17  son gallardó. 17 Ans bé, tu,  quan dejúnies, ungeix-te lo cap i renta  
Mt 8,34  isqué a l’encontre de Jesús, i  quan lo vegeren, li pregaven que se n’  
Mt 9,8 s’alçà, i se n’anà a sa casa. 8 I  quan la gent vegé això, temé, i alabà a  
Mt 10,19 contra d’ells i dels gentils. 19 I  quan vos entréguien, no penseu ni lo que  
Mt 10,23  a la fi, aqueix se salvarà. 23 I  quan vos perseguesquen en una ciutat,  
Mt 11,1 del jou del Senyor. 1 I succeí que,  quan Jesús acabà de donar aquestes  
Mt 12,3  –¿No haveu llegit lo que féu David  quan tingué fam, i els que ab ell estaven, 
Mt 12,44  a ma casa d’a on he eixit.” I  quan ve, la troba desocupada, escombrada i 
Mt 13,4  un sembrador eixí a sembrar. 4 I  quan sembrava, caigueren algunes llavors  
Mt 13,44  un tresor escondit en lo camp, que  quan un home lo troba l’escondeix i,  
Mt 13,48 arreplega tota mena de peixos. 48 I  quan està ple, lo trauen a la vora los  
Mt 13,53  coses noves i coses velles. 53 I  quan Jesús hagué conclòs aquestes  
Mt 14,23  que ell despedia a la gent. 23 I  quan hagué despedit la turba, se’n pujà a 
Mt 14,26  caminant per sobre el mar. 26 I  quan lo vegeren caminar per sobre el mar,  
Mt 15,2 ancians? Puix no es renten les mans  quan mengen pa. 3 I ell, responent, los  
Mt 15,12  los fariseus s’han escandalisat,  quan han oït aquesta paraula? 13 Emperò  
Mt 17,5  a Elies. 5 Encara estava parlant,  quan un núvol resplendent vingué a cobrir  
Mt 17,14 havia parlat de Joan Baptista. 14 I  quan arribà al lloc a on era la multitud,  
Mt 17,16  raça incrèdula i perversa! Fins a  quan estaré ab vosaltres? Fins a quan vos  
Mt 17,16  a quan estaré ab vosaltres? Fins a  quan vos sofriré? Portau-me’l aquí. 17  
Mt 19,1  totes les coses. 1 I succeí que,  quan Jesús hagué acabat estes plàtiques,  
Mt 19,15 dels tals és lo Regne del cel. 15 I  quan los hagué imposat les mans, se n’anà 
Mt 19,22  Després vine i segueix-me. 22 I  quan lo jove oí aqueixes paraules, se n’  
Mt 19,28  que vosaltres que m’haveu seguit,  quan en la regeneració lo Fill de l’home  
Mt 20,10  cada u rebé son diner. 10 I  quan arribaren los primers, cregueren que  
Mt 20,24 a qui mon Pare ho té preparat. 24 I  quan los deu oïren això, s’indignaren  
Mt 21,1  1 I a l’acercar-se a Jerusalem,  quan arribaren a Betfage, prop de la  
Mt 21,18  quedà allí. 18 I l’endemà dematí,  quan tornava a la ciutat, tingué fam. 19 I 
Mt 21,20 al punt quedà seca la figuera. 20 I  quan los deixebles vegeren això, se  
Mt 21,34  pagesos i s’ausentà lluny. 34 I  quan s’acercà la collita dels fruits,  
Mt 21,38 a mon fill.” 38 Emperò los pagesos,  quan vegeren al fill, digueren entre si:  
Mt 21,45  ella caiga serà fet engrunes. 45 I  quan los prínceps dels sacerdots i los  
Mt 22,7  ultrajat, los mataren. 7 I el rei,  quan ho sabé, s’irrità i, enviant sos  
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Mt 22,34  doctrina. 34 Emperò los fariseus,  quan oïren que havia fet callar als  
Mt 24,3  i li digueren: –Dieu-nos,  ¿quan esdevindran aquestes coses i quin  
Mt 24,15  vindrà lo fi. 15 »Per lo tant,  quan vejau que l’abominació desoladora,  
Mt 24,33  33 Doncs, de la mateixa manera,  quan vejau tot això, sabeu que està ell  
Mt 24,46  a qui son senyor tròbia fent això  quan vinga. 47 En veritat vos dic que el  
Mt 25,37  los justos dient: »–Senyor,  quan vos vegérem ab fam, i vos donàrem  
Mt 25,38  ab set, i vos donàrem beure? 38 ¿I  quan vos vegérem foraster, i vos  
Mt 25,39  o desnú, i vos vestírem? 39 ¿O  quan vos vegérem malalt, i en la presó, i  
Mt 25,40  »–En veritat vos dic que sempre i  quan ho haveu fet ab un d’aquestos petits 
Mt 25,44  li respondran dient: »–Senyor,  quan vos havem vist ab fam, o ab set, o  
Mt 26,1  de sant Pere. 1 I succeí que,  quan Jesús hagué conclòs totes aquestes  
Mt 26,7  i lo derramà sobre son cap,  quan estava sentat a taula. 8 I al veure- 
Mt 26,26  Li diu: –Tu ho has dit. 26 I  quan ells menjaven, prengué Jesús lo pa, i 
Mt 27,3  Judes, que l’havia entregat,  quan vegé que l’havien condemnat, s’  
Mt 27,47  Alguns, doncs, dels que eren allí,  quan oïren això deien: –A Elies, crida  
Mt 27,63  de que aquell impostor digué  quan encara vivia: “Després de tres dies  
Mt 28,17  a on Jesús los havia manat. 17 I  quan lo vegeren, l’adoraren; emperò  
Mc 1,37  que eren ab ell lo seguien. 37 I  quan l’encontraren, li digueren: –Tots  
Mc 2,5  llit en què jeia lo paralític. 5 I  quan Jesús vegé la fe d’ells, digué al  
Mc 2,25  haveu mai llegit lo que féu David  quan se trobà en necessitat i tingueren  
Mc 3,8  els de la comarca de Tiro i Sidon,  quan oïren les coses que feia, vingueren a 
Mc 3,21 gent, que ni pa podien menjar. 21 I  quan ho oïren los seus, isqueren per a  
Mc 4,10  té orelles per a oir, oiga. 10 I  quan estigué sol, los Dotze que estaven ab 
Mc 4,17  sinó per algun temps, i després,  quan s’alça tribulació i persecució per  
Mc 4,29  últim gra ple en l’espiga. 29 I  quan ha produït los fruits, immediatament  
Mc 4,31  És com lo gra de la mostassa, que  quan se sembra en la terra és la més xica  
Mc 4,32  que hi ha en la terra. 32 Però  quan és sembrada, puja i creix més que  
Mc 4,34 els parlava mai sens paràboles; mes  quan estava apartat ab sos deixebles, los  
Mc 5,6  i ferint-se ab pedres. 6 I  quan vegé a Jesús des de lluny, corregué a 
Mc 5,18  es retiràs dels seus confins. 18 I  quan entrà en la barca, aquell que havia  
Mc 5,27  millora, ans bé estava pitjor, 27  quan oigué parlar de Jesús arribà per  
Mc 5,35  ta plaga. 35 Estava encara parlant  quan arribaren de casa del príncep de la  
Mc 5,36  més al Mestre? 36 Emperò Jesús,  quan oí lo que deien, digué al príncep de  
Mc 6,29  la minyona lo donà a sa mare. 29 I  quan sos deixebles ho saberen, vingueren,  
Mc 6,38  pans teniu? Anau i veeu-ho. I  quan ho hagueren vist, diuen: –Cinc, i dos 
Mc 6,49  -los detràs. 49 Emperò ells,  quan lo vegeren caminar sobre el mar,  
Mc 6,53  puix son cor estava obcecat. 53 I  quan estigueren a l’altra banda,  
Mc 7,2 que havien vingut de Jerusalem. 2 I  quan vegeren menjar alguns de sos  
Mc 7,4  la tradició dels ancians. 4 I  quan tornen de la plaça, no mengen si  
Mc 7,25 filla posseïda de l’esperit impur,  quan oigué parlar d’ell, entrà i se  
Mc 7,30  dimoni ha eixit de ta filla. 30 I  quan arribà a casa sua, trobà sa filla  
Mc 8,20  –Dotze –li respongueren. 20 –I  quan los set pans entre quatre mil,  
Mc 8,38 l’home també s’avergonyirà d’ell  quan vinga en la glòria de son Pare  
Mc 9,8  ells a ningú més que a Jesús. 8 I  quan baixaven de la muntanya los manà que  
Mc 9,9  se entre si què significaria lo de  quan hagués ressuscitat d’entre los  
Mc 9,18  –Oh generació incrèdula! Fins a  quan estaré jo ab vosaltres? Fins a quan  
Mc 9,18 quan estaré jo ab vosaltres? Fins a  quan vos sofriré? Portau-me’l aquí. 19  
Mc 9,24  ajudau ma incredulitat. 24 I  quan vegé Jesús que la gent anava venint  
Mc 9,32 -li. 32 I arribaren a Cafarnaüm. I  quan estava en la casa, los preguntava:  
Mc 10,14  als que els hi presentaven. 14 I  quan ho vegé Jesús, ho prengué molt a mal  
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Mc 10,41  per a qui està aparellat. 41 I  quan los deu l’oigueren, començaren a  
Mc 10,47  del camí demanant almoina. 47 I  quan oigué que era Jesús de Nazaret,  
Mc 11,1  als prínceps dels sacerdots. 1 I  quan s’acercaren a Jerusalem i a Betània, 
Mc 11,13  hi trobava en ella alguna cosa. I  quan hi arribà no hi trobà més que fulles, 
Mc 11,19  meravellada de sa doctrina. 19 I  quan hagué arribat la tarda, se n’anà  
Mc 11,25  que les rebreu i vos vindran. 25 I  quan vos poseu a orar, si teniu alguna  
Mc 12,23 Al temps, doncs, de la resurrecció,  quan ressuscítien, de qual d’ells serà  
Mc 12,25  ni el poder de Déu? 25 Puix  quan ressuscitaran d’entre els morts, ni  
Mc 12,34  i sacrificis. 34 I Jesús,  quan vegé que havia respost sàviament, li  
Mc 13,4  coses? ¿I quin senyal hi haurà  quan totes aquestes coses comèncien a  
Mc 13,7  i enganyaran a molts. 7 Emperò  quan oigau de guerres i de rumors de  
Mc 13,11  evangeli a totes les nacions. 11 I  quan vos pòrtien per a ser entregats, no  
Mc 13,14  al fi, aqueix se salvarà. 14 »I  quan veges l’abominació de la desolació,  
Mc 13,28 apreneu una paràbola de la figuera:  quan ses branques són ja tendres i les  
Mc 13,29  prop l’estiu. 29 Puix així també,  quan vejau que succeeixen aquestes coses,  
Mc 13,33  vetllau i orau, perquè no sabeu  quan serà el temps. 34 Així com un home,  
Mc 13,35  35 Vetllau, doncs, perquè no sabeu  quan vindrà l’amo de la casa, si a la  
Mc 14,7 sempre teniu pobres ab vosaltres, i  quan vullau los podeu fer bé; mes a mi no  
Mc 14,11  per a entregar-los-el. 11 I  quan ells ho oïren, s’alegraren i  
Mc 14,12  lo. 12 I al primer dia dels Àzims,  quan sacrificaven la pasqua, li diuen sos  
Mc 14,40  dient les mateixes paraules. 40 I  quan retornà, los trobà novament dormint,  
Mc 14,45 -lo i portau-lo ab cuidado. 45 I  quan arribà, s’acercà immediatament a ell 
Mc 14,67 les criades del sumo sacerdot. 67 I  quan vegé a Pere que s’escalfava, li pegà 
Mc 15,25  25 Era, doncs, l’hora de tèrcia  quan lo crucificaren. 26 I el títol escrit 
Mc 15,33  ab ell l’ultrajaven. 33 I  quan fou l’hora de sexta, se cobrí de  
Mc 15,35 I alguns dels que estaven presents,  quan l’oïren, deien: –Mirau, a Elies  
Mc 15,39  en dos trossos de dalt baix. 39 I  quan lo centurió, que estava davant, vegé  
Mc 15,41 i de Josep, i Salomé 41 (les quals,  quan estava en Galilea, lo seguien i el  
Mc 16,11  afligits i plorant. 11 I ells,  quan oïren que era viu i que ella l’havia 
Lc 1,12  altar de l’encens. 12 I Zacaries,  quan lo vegé, se torbà, i lo temor s’  
Lc 1,22  s’estés tant en lo temple. 22 I  quan isqué, no els podia parlar, i  
Lc 1,23 i permanesqué mut. 23 I succeí que,  quan s’hagueren complert los dies de son  
Lc 1,29  Beneita vós entre les dones. 29 I  quan ella l’hagué vist, quedà sorpresa de 
Lc 1,41 saludà a Elisabet. 41 I succeí que,  quan Elisabet oigué la salutació de Maria, 
Lc 2,17  i a l’infant en lo pessebre. 17 I  quan ho hagueren vist, comprengueren lo  
Lc 2,39  la redempció d’Israel 39 I  quan ells hagueren complert totes les  
Lc 2,43 de la festa, 43 i acabats los dies,  quan se’n tornaren, se quedà l’infant  
Lc 2,48  sabiduria i de ses respostes. 48 I  quan sos pares lo vegeren quedaren  
Lc 4,17  lo llibre del profeta Isaïes. I  quan obrí lo llibre, trobà lo passatge en  
Lc 4,25  vos dic que en los dies d’Elies,  quan lo cel fou tancat tres anys i sis  
Lc 4,42  sabien que ell era lo Cristo. 42 I  quan fou de dia isqué per a anar-se’n a 
Lc 5,4  a la gent des de la barca. 4 I  quan acabà de parlar, digué a Simó:  
Lc 5,8  que casi se n’anaven a fons. 8 I  quan Simó Pere vegé això, se llançà als  
Lc 5,12  vingué un home cobert de lepra. I  quan vegé a Jesús, se postrà de rostro en  
Lc 5,20  -lo al mig davant de Jesús. 20 I  quan vegé la fe d’ells, digué: –Home,  
Lc 6,3  llegit encara això que féu David  quan tingué fam ell i los que eren ab ell? 
Lc 6,22  riureu. 22 »Sereu benaventurats  quan los homes vos avorresquen, i apàrtien 
Lc 6,26  i plorareu! 26 »Ai de vosaltres  quan los homes vos aplaudesquen, perquè  
Lc 6,48  i posà los fonaments sobre roca; i  quan vingué una riuada, pegà ab fúria lo  
Lc 7,1  Paràbola dels dos deutors. 1 I  quan hagué acabat estes plàtiques al poble 
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Lc 7,24  qui no s’escandalísia en mi. 24 I  quan se n’hagueren tornat los missatgers  
Lc 7,37 en la ciutat una dona pecadora que,  quan sabé que Jesús estava a taula en casa 
Lc 7,39  peus i els ungia ab ungüent. 39 I  quan lo fariseu que l’havia convidat vegé 
Lc 8,6  6 I altra caigué sobre pedres, i  quan hagué nat, se secà, perquè no tenia  
Lc 8,13  que reben ab goig la paraula  quan l’ouen, però no posa en ells arrel,  
Lc 8,47  que ha eixit virtut de mi. 47 I  quan la dona se vegé descoberta, vingué  
Lc 8,49  Encara no havia acabat de parlar,  quan vingué un al príncep de la sinagoga i 
Lc 8,51  creu solament, i serà salva. 51 I  quan arribà a la casa, no deixà entrar  
Lc 9,11  de Betsaida. 11 I lo poble,  quan ho sabé, lo seguia; i ell los rebé i  
Lc 9,12  12 I començava a caure lo dia,  quan acercant-se-li los Dotze, li  
Lc 9,26  de l’home s’avergonyirà d’ell  quan vinga en sa glòria i en la del Pare i 
Lc 9,33 dos barons que estaven ab ell. 33 I  quan s’apartaren d’ell, digué Pere a  
Lc 9,41  –O raça infiel i malvada! Fins a  quan estaré ab vosaltres i vos sofriré?  
Lc 9,42  Porta’m aquí ton fill. 42 I  quan s’aproximava, lo dimoni lo tirà per  
Lc 9,54  era d’anar a Jerusalem. 54 I  quan los seus deixebles Jaume i Joan  
Lc 10,31  per lo mateix camí un sacerdot, i  quan lo vegé, passà de llarg. 32 I  
Lc 10,35  d’ell. 35 I al dia següent,  quan partia, tragué dos diners, i els donà 
Lc 11,1 que, estant ell orant en cert lloc,  quan concloí, li digué un de sos  
Lc 11,14  un dimoni, lo qual era mut. I  quan hagué llançat lo dimoni, parlà lo mut 
Lc 11,24  per llocs àridos, cercant repòs. I  quan no el troba, diu: “Me’n tornaré a ma 
Lc 11,25  a ma casa d’a on he eixit.” 25 I  quan torna, la troba escombrada i  
Lc 12,11  Sant, no tindrà perdó. 11 »I  quan vos pòrtien a les sinagogues i als  
Lc 12,36 de tornar de les bodes, a fi de que  quan vinga i trúquia a la porta li òbrien  
Lc 12,37  a qui tròbia vetllant lo Senyor  quan vinga; en veritat vos dic que es  
Lc 12,43  Benaventurat lo tal sirvent, a qui  quan lo Senyor vinga lo tròbia fent això.  
Lc 12,55  ve”, i succeeix així. 55 I  quan corre vent de migdia, dieu: “Farà  
Lc 13,25  entrar i no podran. 25 »I  quan lo pare de famílies haurà entrat i  
Lc 13,28 serà lo plor i lo cruixir de dents,  quan veureu a Abraham, i a Isaac, i a  
Lc 14,10  a ocupar l’últim siti. 10 Ans bé,  quan sies convidat, vés i assenta’t en l’ 
Lc 14,10 ’t en l’últim puesto, a fi de que  quan vinga lo qui t’ha convidat, te diga: 
Lc 14,13  sia donat en recompensa. 13 Sinó,  quan faces un convit, convida als pobres,  
Lc 14,17  gran sopar i convidà a molts. 17 I  quan arribà l’hora del sopar, envià son  
Lc 14,32  Sinó que li enviarà una ambaixada  quan encara està lluny, demanant-li  
Lc 15,5  perdé fins haver-la trobada? 5 I  quan la troba, se la carrega a les  
Lc 15,14 sos béns vivint dissolutament. 14 I  quan ho hagué gastat, vingué una gran fam  
Lc 15,20  -se, se’n vingué a son pare. »I  quan estava encara lluny, lo vegé son  
Lc 15,25 son fill major estava en lo camp. I  quan vingué i s’acercà a la casa, oigué  
Lc 15,30  ’l alegrement ab mos amics. 30 I  quan ha arribat aqueix fill teu que ha  
Lc 16,4  sé lo que tinc de fer a fi de que,  quan m’hagen tret de la majordomia,  
Lc 16,9  de la iniquitat, a fi de que  quan vindreu a menos, ells vos rèbien en  
Lc 16,22  les llagues. 22 »I succeí que,  quan morí aquell pobre, lo portaren los  
Lc 16,23 23 »I en l’infern, alçant los ulls  quan estava en los turments, vegé de lluny 
Lc 17,10  crec que no. Així també vosaltres,  quan façau totes les coses que vos són  
Lc 17,15  quedaren curats. 15 I un d’ells,  quan vegé que havia quedat net, tornà  
Lc 17,20  20 I preguntant-li los fariseus  quan vindria lo Regne de Déu, los  
Lc 18,8  dic que prest los venjarà. Emperò,  quan vinga lo Fill de l’home, ¿pensau que 
Lc 18,24  perquè era molt ric. 24 I Jesús,  quan lo vegé trist, li digué: –Oh quant  
Lc 18,40  Jesús, manà que l’hi portassen. I  quan estigué cerca, li preguntà 41 dient:  
Lc 18,43  glorificant a Déu. I tot lo poble,  quan vegé això, donà alabances a Déu.  
Lc 19,15  régnia sobre nosaltres. 15 »I  quan tornà, després d’haver pres  
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Lc 19,23  mon diner al banc, a fi de que  quan jo tornàs lo recobràs ab ganància? 24 
Lc 19,33  del modo que els havia dit. 33 I  quan lo desfermaven, los digueren los amos 
Lc 19,37  ses vestidures en lo camí. 37 I  quan s’acercà a la baixada de la muntanya 
Lc 19,41  les pedres alçaran la veu. 41 I  quan arribà cerca, al veure la ciutat,  
Lc 20,13  a mon fill estimat: pot ser que  quan lo vegen li tinguen respecte!” 14  
Lc 20,37  ho declarà també Moisès,  quan estant prop de la romeguera, li digué 
Lc 21,7 7 I ells li preguntaren: –Mestre, i  quan succeiran aquestes coses, i quin  
Lc 21,7  coses, i quin senyal hi haurà  quan això estiga per a complir-se? 8 Ell 
Lc 21,9  Guardau-vos de seguir-los. 9 I  quan oigau rumors de guerres i de  
Lc 21,20  posseireu vostres ànimes. 20 »I  quan vejau que un exèrcit està circuint a  
Lc 21,30  figuera i en los demés arbres: 30  quan ja comencen a donar de si lo fruit,  
Lc 21,31  l’estiu. 31 Així també vosaltres,  quan vejau arribar aquestes coses, sabeu  
Lc 22,14  dit, i aparellaren la pasqua. 14 I  quan l’hora fou arribada, se sentà a  
Lc 22,40  seguiren també sos deixebles. 40 I  quan hagué arribat allí, los digué: –Orau  
Lc 22,47  47 I encara estava ell parlant,  quan comparegué una turba de gent, davant  
Lc 22,49  entregues lo Fill de l’home? 49 I  quan vegeren los que estaven ab ell lo que 
Lc 22,60  dius. I en aquell mateix instant,  quan encara estava ell parlant, cantà lo  
Lc 22,71  ja buscar altres testimonis,  quan nosaltres mateixos ho havem oït de sa 
Lc 23,26  Jesús a voluntat d’ells. 26 I  quan se’l ne portaven, prengueren un home 
Lc 23,33  per a fer-los morir. 33 I  quan hagueren arribat al lloc anomenat  
Lc 23,42  –Senyor, recordau-vos de mi  quan arribeu al vostre Regne. 43 I Jesús  
Lc 23,47  I al dir això, espirà. 47 I  quan lo centurió vegé lo que havia  
Lc 24,32 que sentíem nostre cor abrasar-se  quan nos parlava en lo camí i nos  
Lc 24,44  són les paraules que jo us deia  quan encara estava ab vosaltres: que era  
Jn 1,19 I est és lo testimoni que donà Joan  quan los jueus li enviaren des de  
Jn 1,48  digué: –Abans que Felip te cridàs,  quan tu estaves sota de la figuera, jo et  
Jn 3,12 lo nostre testimoni. 12 Si no creeu  quan vos parlo de les coses de la terra,  
Jn 3,12  les coses de la terra, com creureu  quan vos pàrlia de les coses del cel? 13 I 
Jn 4,23  23 Mes ja ve l’hora, i ara és,  quan los verdaders adoradors adoraran al  
Jn 4,51  li havia dit i se n’anà. 51 I  quan anava baixant, li isqueren a l’  
Jn 4,54  fou lo segon miracle que Jesús féu  quan hagué vingut de Judea a Galilea.  
Jn 5,7  ningú que em fíquia en la piscina  quan l’aigua és agitada, i mentres jo hi  
Jn 6,25  del mar, li digueren: –Rabbí,  quan haveu vingut aquí? 26 Jesús los  
Jn 7,27  sabem nosaltres d’a on és, mes  quan vinga lo Cristo ningú sabrà d’a on  
Jn 9,14  abans era cego. 14 I era dissabte  quan Jesús féu lo fang i obrí sos ulls. 15 
Jn 10,4  pròpies i les guia defora. 4 I  quan ha fet eixir ses ovelles pròpies, va  
Jn 10,24  a son rodador i li deien: –Fins a  quan has de tenir nostre ànimo suspès? Si  
Jn 11,20 -les de la mort de son germà. 20 I  quan Marta oigué que Jesús venia, isqué a  
Jn 12,16  entengueren aquestes coses; emperò  quan Jesús fou glorificat, llavors se  
Jn 12,17  I la turba que es trobava ab Jesús  quan cridà a Làssaro del sepulcre i el  
Jn 12,41 jo els cúria.» 41 Això digué Isaïes  quan vegé sa glòria i parlà d’ell. 42 Ab  
Jn 13,19  abans que esdevinga, a fi de que  quan succeesca cregau que só jo. 20 En  
Jn 14,3  lo lloc per a vosaltres. 3 I  quan me n’hauré anat i hauré preparat lo  
Jn 14,29  abans que esdevinga, a fi de que  quan succeesca, cregau. 30 Ja no parlaré  
Jn 15,26  sens causa alguna.” 26 »Emperò  quan vinga lo Consolador, l’Esperit de la 
Jn 16,4 he parlat aquestes coses per a què,  quan vínguia l’hora, vos recordeu de que  
Jn 16,8  si me’n vaig, vos l’enviaré. 8 I  quan vinga, convencerà al món de pecat, de 
Jn 16,13  no podeu portar-les. 13 Emperò  quan vinga aquell Esperit de veritat, vos  
Jn 16,21  se convertirà en goig. 21 La dona,  quan està de part, està posseïda de  
Jn 18,38 Pilat li diu: –Què és la veritat? I  quan hagué dit això, isqué segona vegada  
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Jn 20,1  1 I el primer dia de la semana,  quan era encara obscur, al dematí, vingué  
Jn 20,24  anomenat Dídimo, no estava ab ells  quan vingué Jesús. 25 I li digueren los  
Jn 21,18  En veritat, en veritat te dic que  quan eres jove te cenyies a tu mateix i  
Jn 21,18  i anaves allà a on volies, mes  quan te faces vell, estendràs tes mans i  
Ac 1,10 sos ulls. 10 I estant mirant al cel  quan ell s’anava elevant, veus aquí que  
Ac 1,13  la jornada d’un dissabte. 13 I  quan entraren, pujaren a una habitació  
Ac 3,20  borrats vostres pecats, 20 per a  quan vinguen los temps del refrigeri  
Ac 4,24  dels sacerdots i els ancians. 24 I  quan ho oigueren, tots unànims alçaren la  
Ac 4,31  de vostre sant infant Jesús. 31 I  quan hagueren orat, tremolà lo lloc en què 
Ac 5,21  paraules d’aquesta vida. 21 Ells,  quan oigueren això, entraren de bon matí  
Ac 5,22  per a què els portassen. 22 Emperò  quan anaren los ministres i obrint la  
Ac 5,24  obert no trobàrem ningú dins. 24 I  quan oigueren estes raons, lo sumo  
Ac 5,33  a tots los que l’obeeixen. 33 I  quan oigueren això, rebentaven de ràbia i  
Ac 7,2  s’aparegué a nostre pare Abraham  quan era en Mesopotàmia, abans que habitàs 
Ac 7,5 i a sa descendència després d’ell,  quan no tenia fill. 6 I li digué Déu que  
Ac 7,12  no trobaven què menjar. 12 Mes  quan Jacob oigué que hi havia blat en  
Ac 7,17  d’Hemor, pare de Siquem. 17 »I  quan s’acercà lo temps de la promesa que  
Ac 7,26  entengueren. 26 I al dia següent,  quan ells estaven renyint, se’ls presentà 
Ac 7,60  no els imputeu aquest pecat. I  quan hagué dit això, dormí en lo Senyor. I 
Ac 8,39 Felip i l’eunuc, i el batejà. 39 I  quan eixiren de l’aigua, l’Esperit del  
Ac 9,26  lo baixaren per la muralla. 26 I  quan vingué a Jerusalem, desitjava juntar  
Ac 9,30  de donar-li la mort. 30 I  quan ho comprengueren los germans, l’  
Ac 10,25  amics més íntims. 25 I succeí que,  quan Pere estava per a entrar, isqué  
Ac 10,30  a l’hora nona pregava en ma casa,  quan veus aquí que se’m presentà davant  
Ac 10,32  lo blanquer, prop del mar; lo qual  quan vinga te parlarà.” 33 I tot seguit t’ 
Ac 11,2  també rebut la paraula de Déu. 2 I  quan Pere passà a Jerusalem disputaven  
Ac 11,15  salvo tu i tota ta casa.” 15 »I  quan comencí a parlar, l’Esperit Sant  
Ac 11,23  a Antioquia a Bernabé, 23 lo qual  quan arribà i vegé la gràcia de Déu, s’  
Ac 11,25  a Tarso en busca de Saulo, i  quan l’hagué trobat lo conduí a  
Ac 12,6  a Déu per ell sens cessar. 6 I  quan Herodes l’havia de presentar,  
Ac 12,18  allí se n’anà a altre lloc. 18 I  quan fou de dia hi hagué no poca confusió  
Ac 13,3  l’obra a què els he destinat. 3 I  quan hagueren dejunat, i orat, i imposat  
Ac 13,5  des d’allí navegaren a Xipre. 5 I  quan arribaren a Salamina, predicaven la  
Ac 13,12  la mà. 12 Llavors lo procònsol,  quan vegé aquest fet, cregué, meravellant  
Ac 13,25  a tot lo poble d’Israel. 25 I  quan Joan complia sa carrera deia: »–Qui  
Ac 13,29  que li fos llevada la vida. 29 I  quan hagueren complert totes les coses que 
Ac 13,42  si algú vos la contàs.” 42 I  quan los jueus hagueren eixit de la  
Ac 13,45  a oir la paraula de Déu. 45 Mes  quan los jueus vegeren la multitud, s’  
Ac 13,48 salvació fins al cap del món.” 48 I  quan oïren això los gentils, se  
Ac 14,10  saltà i caminava. 10 I les gents,  quan vegeren lo que Pau havia fet, alçaren 
Ac 14,13  volia sacrificar ab lo poble. 13 I  quan ho oigueren los apòstols Bernabé i  
Ac 15,4  contento a tots los germans. 4 I  quan arribaren a Jerusalem foren rebuts  
Ac 15,31  fiels, entregaren la carta. 31 I  quan l’hagueren llegida se regositjaren  
Ac 16,6  i creixien en número cada dia. 6 I  quan hagueren atravessat la Frígia i la  
Ac 16,15  a les coses que deia Pau. 15 I  quan fou batejada ella i sa família, nos  
Ac 16,19 en aquella mateixa hora isqué. 19 I  quan vegeren sos amos que se’ls havia  
Ac 16,27  -se despertat l’escarceller,  quan vegé obertes les portes de la presó,  
Ac 16,35 los de sa casa creient en Déu. 35 I  quan fou de dia, los magistrats li  
Ac 16,38  als magistrats. I ells temeren  quan oïren que eren romans. 39 I vingueren 
Ac 17,1 Atenes, i parla en l’Areopago. 1 I  quan hagueren passat per Amfípolis i  
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Ac 17,10  de nit a Pau i a Silas a Berea, i  quan arribaren entraren en la sinagoga  
Ac 17,13 distinció, i no pocs homes. 13 Mes,  quan los jueus de Tessalònica saberen que  
Ac 17,32  -lo d’entre els morts. 32 I  quan oigueren «resurrecció dels morts»,  
Ac 18,5  als jueus i als grecs. 5 I  quan Silas i Timoteu hagueren vingut de  
Ac 18,22  si Déu vol. I partí d’Èfeso. 22 I  quan hagué desembarcat en Cesarea, pujà a  
Ac 18,26 parlar llibrement en la sinagoga. I  quan Prisciŀla i Aquila l’oigueren, se l’ 
Ac 20,3  I els jueus li pararen emboscades  quan estava per navegar a la Síria, i així 
Ac 21,3  en ella i ens férem a la vela. 3 I  quan haguérem arribat a Xipre, deixant-  
Ac 21,12  en mans dels gentils.” 12 I  quan haguérem oït això, nosaltres i els  
Ac 21,17 a què ens hospedàs en sa casa. 17 I  quan arribàrem a Jerusalem, los germans  
Ac 21,20 els gentils per son ministeri. 20 I  quan ells ho oigueren glorificaven a Déu i 
Ac 21,27  l’oferta per cada u d’ells. 27 I  quan estaven per acabar los set dies, los  
Ac 21,27  jueus de l’Àsia que estaven allí,  quan lo vegeren en lo temple, alborotaren  
Ac 21,35  el portassen a la fortalesa. 35 I  quan arribà a les grades fou precís que  
Ac 21,37  poble cridant: –Matau-lo. 37 I  quan començaven ja a ficar a Pau en la  
Ac 22,2 vaig a dir-vos en ma defensa. 2 I  quan oigueren que els parlava en llengua  
Ac 22,6  fossen castigats. 6 »I succeí que  quan jo anava i estava ja cerca de  
Ac 22,17 invocant son nom. 17 »I succeí que,  quan torní a Jerusalem i estava fent  
Ac 22,20  als que creien en vós. 20 I  quan se derramà la sang de vostre màrtir  
Ac 22,25  clamaven així contra d’ell. 25 I  quan l’hagueren lligat ab corretges,  
Ac 23,7  dels morts só jo judicat. 7 I  quan hagué dit això, se mogué una gran  
Ac 23,12  que el dónies també en Roma. 12 I  quan fou de dia se juntaren alguns dels  
Ac 23,16  matar-lo abans que arríbia. 16 I  quan oigué aquesta conspiració un fill de  
Ac 23,30  que meresqués mort o presó. 30 I  quan me digueren que els jueus li tenien  
Ac 23,33  los demés a la fortalesa. 33 I  quan arribaren a Cesarea, entregaren la  
Ac 23,35  de Cilícia, 35 li digué: –T’oiré  quan vinguen tos acusadors. I donà ordre  
Ac 24,18  i vots. 18 I estant en això és  quan certs jueus de l’Àsia me trobaren  
Ac 24,20  si trobaren en mi alguna maldat  quan jo compareguí davant del Consell, 21  
Ac 24,25  li digué: –Per ara retira’t, que  quan sia ocasió jo et cridaré. 26 I  
Ac 25,15  deixà pres, 15 acerca del qual,  quan jo era a Jerusalem, acudiren a mi los 
Ac 26,3  m’acusen los jueus. 3 Majorment  quan vós sabeu totes les coses i les  
Ac 26,10  dels prínceps dels sacerdots. I  quan los donaven la mort hi vaig consentir 
Ac 27,4 que es proveís de lo necessari. 4 I  quan isquérem d’allí anàvem bordejant  
Ac 27,9  no fos ja segura la navegació, per  quan era ja passat lo dejuni, Pau los  
Ac 27,27  que toquem a una altra isla. 27 I  quan arribà la nit del dia catorze, com  
Ac 27,33  del bot i el deixaren perdre. 33 I  quan començà a fer-se de dia, Pau  
Ac 27,38  dos-centes i setanta-sis. 38 I  quan estigueren saciats alleugeraven lo  
Ac 28,4 escurçó i se li agarrà a la mà. 4 I  quan los bàrbaros vegeren lo reptil  
Ac 28,6  d’haver esperat un gran rato,  quan vegeren que no li sobrevenia mal  
Ac 28,15 dies, i així vinguérem a Roma. 15 I  quan los germans ho saberen, nos isqueren  
Ac 28,15 Foro d’Àpio i les Tres Tavernes; i  quan los vegé Pau, donà gràcies a Déu i  
Ac 28,16  gràcies a Déu i cobrà ànimo. 16 I  quan arribàrem a Roma, lo centurió entregà 
Ac 28,25  entre si, s’anaven retirant  quan Pau los digué aquesta paraula: –Bé  
Rm 2,14  Llei seran justificats; 14 perquè  quan los gentils, que no tenen Llei, fan  
Rm 3,4  fiel en tes paraules, i vències  quan sies judicat.» 5 Emperò si nostra  
Rm 4,11  com sello de la justícia de la fe  quan no era encara circumcidat, a fi de  
Rm 5,6  donat. 6 Puix, per quin fi Cristo,  quan nosaltres estàvem encara flacs, morí, 
Rm 5,20  per a què abundàs lo pecat. Emperò  quan cresqué lo pecat, sobrepujà la  
Rm 6,20  servesquen a la justícia. 20 Puix  quan éreu esclaus del pecat, estiguéreu  
Rm 7,2  marit mentres lo marit viu; emperò  quan son marit mor, queda ella llibre de  
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Rm 7,5  de que donem fruit a Déu. 5 Perquè  quan nosaltres estàvem en la carn, los  
Rm 7,9  sens Llei en algun temps; emperò  quan sobrevingué lo manament, revisqué lo  
Rm 7,21  21 Jo trobo, doncs, una llei, que  quan jo voldria fer bé, lo mal resideix en 
Rm 11,27  Puix aquesta és ma aliança ab ells  quan trauré sos pecats.» 28 Certament que, 
Rm 13,11  nostra salvació està més prop que  quan creguérem. 12 La nit està molt  
Rm 15,Tit  desig que té d’anar-los a veure  quan estiga de camí per Espanya. 1 I així, 
Rm 15,24 anys desitjat venir a vosaltres, 24  quan emprènguia mon viatge a Espanya  
Rm 15,28  los en les coses carnals. 28 Doncs  quan haja jo complert açò i els haja  
Rm 15,29 anar a Espanya. 29 I estic cert que  quan vinga a vosaltres, vindré ab la  
1Co 2,1  l’Esperit Sant. 1 I jo, germans,  quan vinguí a vosaltres, no vinguí ab  
1Co 11,18 lo pitjor. 18 Perquè, abans de tot,  quan vos congregau en la Iglésia, oic que  
1Co 11,24  en què fou traït, prengué pa; 24 i  quan hagué donat gràcies, lo partí, i  
1Co 11,32  certament judicats. 32 Emperò  quan som judicats, som castigats del  
1Co 11,33  món. 33 Per lo qual, germans meus,  quan vos congregau per a menjar, esperau  
1Co 11,34  I les demés coses les ordenaré  quan vinga. 12,Tit Capítol XII De la  
1Co 12,2  ignorància. 2 Vosaltres sabeu que,  quan éreu gentils, anàveu als ídols muts,  
1Co 13,10  i en part profetisam. 10 Emperò  quan lo que és perfet vinga, serà abolit  
1Co 13,11  un noi i judicava com un noi. Mes  quan vaig ésser home fet, deixí córrer les 
1Co 14,16  l’enteniment. 16 D’altra manera,  quan dónies la benedicció ab l’esperit,  
1Co 15,24  en sa vinguda. 24 Luego ve el fi,  quan ell haurà entregat lo Regne al Déu i  
1Co 15,24 entregat lo Regne al Déu i al Pare,  quan haja destruït tot imperi i tota  
1Co 15,26  subjecta sota los peus d’ell. I  quan diu: 27 «Tot està subjecte a ell», s’ 
1Co 15,28  totes les coses sota d’ell. 28 I  quan totes les coses estiguen subjectes a  
1Co 15,54  se vestesca d’immortalitat. 54 I  quan açò que és corruptible s’haja vestit 
1Co 16,2 fi de que no es facen les coŀlectes  quan jo vinga. 3 I quan estiga jo present, 
1Co 16,3  les coŀlectes quan jo vinga. 3 I  quan estiga jo present, aquells que  
1Co 16,5  ab mi. 5 I jo vindré a vosaltres  quan pàssia per la Macedònia; puix jo  
1Co 16,12  venir ara a vosaltres, mes vindrà  quan tinga oportunitat. 13 Vetllau, estau  
2Co 1,17 per vosaltres a la Judea. 17 Doncs,  quan jo em proposava això, ¿usí, acàs, de  
2Co 2,3  mateix vos he escrit, a fi de que  quan vinga a vosaltres no tinga tristesa  
2Co 2,12  no ignoram ses maquinacions. 12 I  quan vinguí a Troas a predicar l’evangeli 
2Co 3,15  en Cristo. 15 I fins aquest dia,  quan llegeixen a Moisès, lo vel està posat 
2Co 3,16  posat sobre el cor d’ells. 16 Mes  quan se convertesquen al Senyor, serà  
2Co 7,5 en tota nostra tribulació. 5 Perquè  quan nosaltres haguérem arribat a  
2Co 7,15  amor creix més envers vosaltres,  quan se recorda de l’obediència de tots  
2Co 9,4  promptes, com diguí, 4 no sia que  quan vinguen los de Macedònia ab mi vos  
2Co 10,2  2 vos suplico, doncs, que  quan sia present feu que no tínguia d’  
2Co 10,6  per a venjar tota desobediència  quan vostra obediència sia complerta. 7  
2Co 11,9 per a servir-vos a vosaltres. 9 I  quan era ab vosaltres i em trobí  
2Co 12,10  per amor de Cristo. Perquè  quan enflaquesc, llavors só fort. 11 M’he 
2Co 12,20  20 Perquè temo que tal vegada  quan vinga a vosaltres no us trobaré tals  
2Co 12,21  i partits. 21 I no sia que  quan jo vinga m’humiliï Déu altra vegada  
2Co 13,9  la veritat. 9 Puix nos regositjam  quan nosaltres som flacs i vosaltres  
Ga 1,15 les tradicions de mos pares. 15 Mes  quan plagué a Déu, que em separà del  
Ga 2,9  en mi també per als gentils.) 9 I  quan Jaume, Cefas i Joan, que apareixien  
Ga 2,11  que jo tenia ànsia de fer. 11 I  quan Cefas vingué a Antioquia, li fiu  
Ga 2,14  en aquella dissimulació. 14 Emperò  quan jo vegí que no anaven rectament  
Ga 4,3 determinat pel pare. 3 Així mateix,  quan érem infants estàvem posats en  
Ga 4,4 baix los elements del món. 4 Emperò  quan vingué la plenitud del temps, envià  
Ga 4,8 de Déu en Cristo. 8 Emperò llavors,  quan no coneixíeu a Déu, servíeu a aquells 



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

2843 
 

Ga 4,18  bé en bé sempre, i no tan solament  quan jo estic ab vosaltres. 19 Ai, fillets 
Fl 4,15  que en lo principi de l’evangeli,  quan vaig partir de Macedònia, ninguna  
Col 3,7  també vosaltres algun temps  quan vivíeu en elles. 8 Emperò ara  
1Te 2,13  sens cessar gràcies a Déu, perquè  quan rebéreu la paraula de Déu que haveu  
1Te 3,4  havem estat destinats. 4 Perquè  quan encara érem ab vosaltres, ja us  
1Te 3,13  davant de Déu i Pare nostre, per a  quan vinga nostre Senyor Jesucrist ab tots 
1Te 5,Tit  la segona vinguda del Senyor serà  quan menos s’ho pènsien. Los exhorta a  
1Te 5,3  com un lladre de nit. 3 Perquè  quan diran pau i seguretat, llavors la  
2Te 1,7  descans, juntament ab nosaltres,  quan lo Senyor Jesús apareixerà del cel ab 
2Te 1,10  i de la glòria de son poder 10  quan vindrà a ser glorificat en sos sants  
2Te 2,5  si fos Déu. 5 ¿No us recordau que  quan jo era encara ab vosaltres vos deia  
2Te 3,10  que imitàsseu. 10 Perquè fins  quan estàvem ab vosaltres vos intimàvem  
1Tm 1,3 supliquí que et quedasses en Efesi,  quan jo partí per la Macedònia, a fi de  
2Tm 1,17  de les meves cadenes; 17 ans bé  quan vingué a Roma me cercà ab gran  
Tt 3,4 -nos los uns als altres. 4 Emperò  quan s’aparegué la bondat del salvador  
He 1,6  serà a mi Fill»? 6 I altra vegada,  quan ell introdueix son primogènit en lo  
He 5,7  7 Lo qual en los dies de sa carn,  quan ell hagué ofert plegàries i  
He 5,12  perquè sou flacs per oir. 12 Puix  quan vosaltres, per lo temps, deuríeu ser  
He 6,13  hereden les promeses. 13 Perquè  quan Déu féu la promesa a Abraham, com no  
He 7,1  que isqué a l’encontre d’Abraham  quan tornava de la derrota dels reis i el  
He 7,10  ell en los lloms de son pare,  quan Melquisedec isqué a l’encontre d’  
He 8,5 Moisès fou amonestat de part de Déu  quan estava per acabar lo tabernacle:  
He 11,8  que és per fe. 8 Per la fe,  quan Abraham fou cridat per anar a un lloc 
He 11,17  ciutat. 17 Per la fe, Abraham,  quan oferí Isaac, fou provat; i ell que  
He 11,21  de venir. 21 Per la fe, Jacob,  quan estava per morir, beneí un i altre  
He 11,22  de sa vara. 22 Per la fe, Josep,  quan estava per morir, se recordà de la  
He 11,23 propis ossos. 23 Per la fe, Moisès,  quan nasqué, fou ocultat per sos pares  
He 11,24  del rei. 24 Per la fe, Moisès,  quan fou crescut, refusà lo ser anomenat  
He 12,5 la correcció del Senyor, ni desmaïs  quan te reprenga.» 6 Perquè lo Senyor  
Jm 1,2  meus, teniu per goig complert  quan caigau en diverses tentacions, 3  
Jm 1,13  als que l’amen. 13 No diga ningú  quan sia tentat que és tentat de Déu;  
Jm 1,14  14 sinó que cada qual és tentat  quan és arrastrat i halagat de sa pròpia  
Jm 1,15  pròpia concupiscència. 15 Llavors,  quan la concupiscència ha concebut, pareix 
Jm 1,15  pareix lo pecat, i el pecat,  quan és consumat, engendra mort. 16 Doncs, 
Jm 2,21  no fou justificat per les obres  quan oferí son fill Isaac sobre l’altar?  
1Pe 1,11  sobre vosaltres; 11 escodrinyant  quan o en quin punt de temps la  
1Pe 2,20  20 Perquè, quina glòria és, si  quan sou abufetejats per vostres faltes,  
1Pe 3,2  de ses mullers ésser guanyats, 2  quan considérien vostra santa conversació  
1Pe 3,20 altre temps havien estat incrèduls,  quan en los dies de Noè los estava  
1Pe 5,4  fent-vos exemples del ramat. 4 I  quan aparega lo príncep dels pastors,  
1Pe 5,6  de Déu, per a què vos exàltia  quan sia lo temps de sa visita; 7 tirant  
2Pe 1,16  no havem seguit faules ingenioses  quan vos havem fet conèixer lo poder i la  
2Pe 1,17  rebé de Déu Pare honra i glòria,  quan baixà a ell de la magnífica glòria  
2Pe 1,18  vingué del cel l’oírem nosaltres  quan estàvem ab ell en la muntanya santa.  
2Pe 2,19  19 prometent-los llibertat,  quan ells mateixos són esclaus de la  
1Jn 2,Tit pecar i a acollir-nos a Jesucrist  quan haguéssem pecat. Encarrega l’  
1Jn 2,28  permaneixeu en això, per a què  quan aparega, tingam confiança i no siam  
1Jn 3,2  lo que havem de ser. Mes sabem que  quan ell apareixerà serem semblants a ell, 
Ap 1,15  I sos peus, semblants al llautó fi  quan està en una fornal ardent, i sa veu,  
Ap 4,9 lo qual era, és i ha de venir.» 9 I  quan aquells animals donaven glòria, i  
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Ap 5,8  estava assentat en lo trono. 8 I  quan hagué obert lo llibre, los quatre  
Ap 6,3 i isqué victoriós per a vèncer. 3 I  quan ell hagué obert lo segon sello, oiguí 
Ap 6,5  li fou donada una gran espasa. 5 I  quan obrí lo tercer sello, oiguí al tercer 
Ap 6,7  faces dany a l’oli ni al vi. 7 I  quan obrí lo quart sello, oiguí la veu del 
Ap 6,9  i ab bèsties de la terra. 9 I  quan hagué obert lo quint sello, vegí sota 
Ap 6,10  en veu alta dient: –¿Fins a  quan, Senyor, sant i verdader, no judicau  
Ap 6,12  de ser morts com ells. 12 I mirí  quan ell obrí lo sisè sello, i veus aquí  
Ap 6,13  la figuera deixa caure ses figues  quan és sacudida per un vent fort. 14 I el 
Ap 8,1  perden son resplendor. 1 I  quan ell obrí lo setè sello, hi hagué un  
Ap 9,5  era com turment de l’escorpí  quan pica a un home. 6 I en aquells dies  
Ap 10,3  3 I clamà en alta veu, com un lleó  quan rugeix. I després que hagué cridat,  
Ap 10,4 set trons articularen ses veus. 4 I  quan los set trons hagueren articulat ses  
Ap 10,7  los dies de la veu del setè àngel,  quan ell comència a tocar la trompeta,  
Ap 11,7  plagues tan sovint com vullen. 7 I  quan hauran acabat son testimoni, la  
Ap 12,13  perquè sap que té poc temps. 13 I  quan lo dragó vegé que havia estat tirat  
Ap 17,6 de la sang dels màrtirs de Jesús. I  quan la vegí, quedí meravellat de gran  
Ap 17,8  de vida des de la creació del món,  quan vegen la bèstia que era i no és, i ab 
Ap 17,10  i l’altre no ha vingut encara; i  quan vinga, deu durar poc temps. 11 I la  
Ap 18,9  ab ella i visqueren en plaer,  quan veuran lo fum de sa crema. 10 Estant  
Ap 18,18  per mar se pararen lluny. 18 I  quan vegeren lo fum de son incendi,  
Ap 20,7  i regnaran ab ells mil anys. 7 I  quan sien acabats los mil anys serà  
Mt 8,1  en la terra dels gerassens. 1  Quan hagué baixat de la muntanya, lo seguí 
Mt 8,10  sirvent: “Fes això”, i ho fa. 10  Quan Jesús oigué això, se meravellà i  
Mt 10,12  allí fins que marxeu. 12  Quan entreu en una casa, saludau-la  
Mt 12,43  aquest lloc és més que Salomó. 43  »Quan l’esperit impur ha eixit d’algun  
Mt 13,26  enmig del blat i se n’anà. 26  Quan la planta hagué crescut i presentat  
Mt 16,2 cel. 2 I ell, responent, los digué:  –Quan arriba lo vespre dieu: “Farà bon  
Mt 20,9  des dels últims als primers. 9  »Quan vingueren los que hi havien anat  
Mt 21,40  fora de la vinya i lo mataren. 40  »Quan vinga l’amo de la vinya, què els  
Mt 22,11  les esposalles de convidats. 11  »Quan entrà lo rei per a veure als hostes, 
Mt 24,32  de la figuera una comparació.  Quan ses branques estan tendres i les  
Mt 25,31 los plors i el cruixir de dents. 31  »Quan vinga lo Fill de l’home en sa  
Mc 2,17 los publicans i ab los pecadors? 17  Quan Jesús oigué això, los digué: –Los que 
Mc 6,16  profeta o com un dels profetes. 16  Quan Herodes ho oí, digué: –Aquest és  
Mc 8,19  no oïu? I no us recordau? 19  »Quan jo partí los cinc pans entre cinc  
Mc 9,20  20 I preguntà al pare d’ell:  –Quan temps ha que li passa això? I ell  
Mc 12,14  en alguna paraula. 14  Quan ells arribaren, li diuen: –Mestre,  
Mc 13,4  i Joan i Andreu: 4 –Dieu-nos:  ¿Quan succeiran aquestes coses? ¿I quin  
Lc 7,9 a mon criat: “Fes això”, i ho fa. 9  Quan Jesús ho oigué, quedà admirat, i  
Lc 8,34  en l’estany i s’ofegaren. 34  Quan los pastors vegeren lo que havia  
Lc 11,2  a sos deixebles. 2 I els digué:  –Quan oreu, dieu: »Pare nostre que estau  
Lc 11,21  de Déu ha arribat a vosaltres. 21  »Quan l’home valent armat guarda sa casa, 
Lc 11,24 qui no arreplega ab mi, escampa. 24  »Quan l’esperit impur ha eixit d’un  
Lc 12,58  mateixos lo que és just? 58  Quan vas ab ton contrari davant del  
Lc 13,12  que no podia mirar en alt. 12  Quan Jesús la vegé, la cridà envers si, i  
Lc 14,8  proposà una paràbola, i digué: 8  –Quan sies convidat a bodes, no t’  
Lc 14,12  també al que l’havia convidat:  –Quan dónies un dinar o un sopar, no  
Lc 17,14 teniu misericòrdia de nosaltres. 14  Quan ell los vegé, digué: –Anau,  
Lc 18,23  Després vine i segueix-me. 23  Quan ell oí això se contristà, perquè era  
Lc 20,14  lo vegen li tinguen respecte!” 14  Quan los pagesos lo vegeren, pensaren  
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Lc 21,28  núvol ab gran poder i majestat. 28  Quan comèncien, doncs, a complir-se  
Lc 22,32  tu a fi de que ta fe no et fàltia.  Quan, doncs, estigues convertit, confirma  
Lc 22,35  que em coneixes. I els digué: 35  –Quan vos envií sens bossa, i sens  
Jn 4,1  al fill d’un gran senyor. 1  Quan, doncs, Jesús entengué que els  
Jn 4,25  ço és, lo Cristo, ha de venir.  Quan haja vingut, ell nos declararà totes  
Jn 7,31  poble cregueren en ell, i deien:  –Quan vinga lo Cristo, ¿farà, per ventura, 
Jn 8,28  28 Per lo tant, Jesús los digué:  –Quan haureu alçat en alt al Fill de l’  
Jn 8,44  perquè no hi ha veritat en ell.  Quan diu mentida, parla com ell és, puix  
Jn 11,6  a sa germana Maria, i a Làssaro. 6  Quan oigué, doncs, que aquest estava  
Jn 19,8 perquè ell s’ha fet Fill de Déu. 8  Quan Pilat oigué aquesta paraula temé més. 
Ac 7,31  d’un esbarzer que cremava. 31  Quan Moisès lo vegé, se meravellà d’  
Ac 22,26  romà i sens ésser condemnat? 26  Quan lo centurió oigué això, anà al tribú  
Ac 24,22  remeté a una altra ocasió dient:  –Quan bàixia lo tribú Lísias vos donaré  
1Co 11,20 sien manifestos entre vosaltres. 20  Quan vosaltres, doncs, vos congregau en un 
1Co 13,11  serà abolit lo que és en part. 11  Quan jo era un noi, parlava com un noi,  
1Co 14,26 vosaltres. 26 ¿Doncs, què, germans?  Quan vos congregueu, cada u de vosaltres  
Ef 4,8  do de Cristo. 8 Per lo qual diu:  «Quan pujà en lo alt se’n portà catiu lo  
Col 3,4  està escondida ab Cristo en Déu. 4  Quan Cristo, que és vostra vida, s’  
2Tm 4,13  A Tiquic l’he enviat a Efesi. 13  Quan vingues porta’m la capa que em deixí 
Tt 3,12  per sa pròpia consciència. 12  Quan jo t’enviï Artemas o a Tiquic, dóna  
Jud 9  i blasfemen de la Majestat. 9  Quan l’arcàngel Miquel, disputant ab lo  
Mt 6,23 la llum que en tu tens és tenebres,  quant grans no seran les mateixes  
Mt 6,30 és tirada al foc, vesteix Déu així,  ¿quant més a vosaltres, homes de poca fe?  
Mt 7,Tit  l’oració i a la caritat. Parla de  quant estret és lo camí del cel, i que s’ 
Mt 7,11  donar coses bones a vostres fills,  ¿quant més vostre Pare que està en lo cel  
Mt 10,25  famílies l’apellidaren Beelzebub,  quant més a sos domèstics? 26 »Emperò no  
Mt 12,12  l’agàrria i no la trega? 12 Puix  quant més val un home que una ovella?  
Mt 13,46  gran valor, se n’anà i vengué tot  quant tenia, i la comprà. 47 »També és  
Mt 14,7  prometé ab jurament donar-li tot  quant li demanàs. 8 I ella, previnguda per 
Mt 18,18  18 En veritat vos dic que tot  quant lligueu sobre la terra, lligat serà  
Mt 18,18  lligat serà també en lo cel. I tot  quant deslligareu sobre la terra,  
Mt 18,25  ell, sa muller, sos fills i tot  quant tenia, i que pagàs. 26 Llavors lo  
Mt 18,34  fins que hagués pagat tot  quant devia. 35 [*] 19,Tit Capítol XIX  
Mt 19,21 –Si vols ésser perfet, vés, ven tot  quant tens i dóna-ho als pobres, i  
Mt 28,11  als prínceps dels sacerdots de tot  quant havia ocorregut. 12 I havent-se  
Mc 5,19  a ta casa ab los teus, i conta’ls  quant grans són les coses que ha fet per a 
Mc 5,20  i començà a publicar en Decàpolis  quant grans coses havia fet Jesús per a  
Mc 5,26  mans de molts metges, i gastat tot  quant tenia sens haver conseguit millora,  
Mc 10,21  sola cosa te falta: vés, ven tot  quant tens i dóna-ho als pobres, i  
Mc 10,24  altra vegada dient: –Fills,  quant difícil és entrar en lo Regne de Déu 
Mc 10,35 –Mestre, volem que ens concediu tot  quant vos demanem. 36 I ell los digué:  
Mc 12,26  com los àngels en lo cel. 26 »I en  quant als morts que han de ressuscitar,  
Lc 8,39  –Torna-te’n a casa teva i conta  quant grans coses ha fet Déu per a tu. I  
Lc 8,39  I anà publicant per tota la ciutat  quant gran mercè li havia fet Jesús. 40 I  
Lc 8,43  anys feia i que havia gastat tot  quant tenia en metges i ningú l’havia  
Lc 10,35  i li digué: »–Cuida’l, i tot  quant gàsties de més, jo t’ho refaré a la 
Lc 11,13 donar regalos bons a vostres fills,  ¿quant més vostre Pare celestial donarà l’ 
Lc 12,20  l’ànima; ¿per a qui serà tot  quant has arreplegat? 21 »Això és lo que  
Lc 12,24  i ab tot, Déu los alimenta. Puix,  ¿quant més valeu vosaltres que ells? 25 I, 
Lc 12,28  tirada al forn, vesteix Déu així,  quant més a vosaltres, gent de poca fe? 29 
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Lc 14,33  de vosaltres que no renunciï tot  quant posseeix no pot ser mon deixeble. 34 
Lc 16,7  »Després digué a l’altre: »–I tu,  quant deus? »I est respongué: »–Cent  
Lc 17,Tit  XVII Ensenya Jesús a sos deixebles  quant mal és l’escàndol; que s’han de  
Lc 18,22  –Encara te falta una cosa: ven tot  quant tens i dóna-ho als pobres, i  
Lc 18,24  quan lo vegé trist, li digué: –Oh  quant difícilment entraran en lo Regne de  
Lc 19,27  prendrà fins allò que té. 27 I en  quant a aquells enemics meus que no  
Lc 19,44  pedra sobre pedra en tu, per  quant has desconegut lo temps en què Déu  
Lc 20,36  ja no podran morir-se més, per  quant seran iguals als àngels, i sent  
Lc 23,41  estant en lo mateix suplici? 41 En  quant a nosaltres, és ab justícia que  
Lc 24,44  era necessari que es complís tot  quant està escrit de mi en la Llei de  
Jn 1,15  de mi ha estat preferit a mi, per  quant ell era abans que jo.» 16 I tots  
Jn 2,5  digué als que servien: –Feu tot  quant ell vos diga. 6 I hi havia allí sis  
Jn 4,29  a veure un home que m’ha dit tot  quant jo he fet. ¿No és aquest lo Cristo?  
Jn 7,39  estat comunicat l’Esperit, per  quant Jesús no estava encara glorificat.  
Jn 12,9  I vingueren, no tant per Jesús,  quant per a veure a Làssaro, a qui havia  
Jn 14,13  jo me’n vaig al Pare. 13 I tot  quant demaneu al Pare en mon nom, ho faré, 
Jn 16,23 veritat, en veritat vos dic que tot  quant demaneu al Pare en mon nom, vos ho  
Ac 2,24  soltat los dolors de la mort, per  quant era impossible ser detingut per  
Ac 3,22  com a mi; a ell oireu en tot  quant vos diga. 23 I succeirà que tota  
Ac 9,13  oït parlar a molts d’aquest home,  quant mal féu a vostres sants en  
Ac 10,39 39 I nosaltres som testimoni de tot  quant féu en la regió dels jueus i en  
Ac 12,23  lo ferí l’àngel del Senyor, per  quant no havia donat a Déu honra. I  
Ac 14,14 lo cel, i la terra, i el mar, i tot  quant hi ha en ells. 15 Lo qui en los  
Ac 15,12 a Bernabé i a Pau, que els contaven  quant grans senyals i prodigis havia fet  
Ac 15,24  Síria, i en Cilícia, salut. 24 Per  quant havem oït que alguns que han eixit  
Ac 17,31 parts que s’arrepentesquen, 31 per  quant té determinat lo dia en què ha de  
Ac 20,16 en l’Àsia, puix s’apressurava tot  quant podia per a celebrar en Jerusalem lo 
Ac 21,24 cap, i sabrà tothom que és fals tot  quant oigueren de tu i que, al contrari,  
Ac 25,4  guardat en Cesarea, i que ell  quant antes partiria per allí. 5 Per lo  
Ac 25,11 lo morir; emperò si no hi ha res de  quant ells m’acusen, ningú pot entregar- 
Ac 26,2  -me en vostra presència de tot  quant m’acusen los jueus. 3 Majorment  
Rm 1,15  a savis i a ignorants. 15 Així, en  quant a mi, estic prompte també a anunciar 
Rm 3,19  sos ulls.» 19 Emperò sabem que tot  quant la Llei diu, ho diu als que estan  
Rm 6,10  domini sobre d’ell. 10 Perquè en  quant a haver ell mort per lo pecat, morí  
Rm 6,10  morí una sola vegada; emperò en  quant al viure, viu per a Déu. 11 Així  
Rm 8,3  lo que la Llei no podia fer, en  quant era dèbil per la carn, Déu, enviant  
Rm 10,3  Déu, mes no segons ciència. 3 Per  quant, ignorant la justícia de Déu i  
Rm 10,12  diferència de jueu i de grec; per  quant un mateix és lo Senyor de tots, ric  
Rm 11,12  d’ells, lo tresor dels gentils,  ¿quant més la plenitud d’ells? 13 Perquè  
Rm 11,24 has estat empeltat en un oliver bo,  ¿quant més aquells que són naturals seran  
Rm 12,18  tots los homes. 18 Si és dable, en  quant està de vostra part, teniu pau ab  
Rm 15,14  jo estic cert, germans meus, en  quant a vosaltres, que estau també plens  
Rm 16,2 sants, i per a què l’ajudeu en tot  quant sia menester; puix ella ha  
Rm 16,20  20 I el Déu de la pau destròssia  quant antes a Satanàs baix de vostres  
1Co 2,14  i no les pot comprendre, per  quant se discerneixen espiritualment. 15  
1Co 3,19  món és fatuïtat davant de Déu, per  quant escrit està: «Jo prendré als savis  
1Co 4,3  cada qual sia encontrat fiel. 3 En  quant a mi, poc m’importa ser judicat de  
1Co 7,25  de Déu en lo que és cridat. 25 En  quant a les verges, no tinc precepte del  
1Co 8,1 flacs peca contra Jesucrist. 1 I en  quant a les coses que són sacrificades als 
1Co 8,4  tal és conegut de Déu. 4 I en  quant a les viandes sacrificades als  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

2847 
 

1Co 10,26  puix «del Senyor és la terra i tot  quant hi ha en ella». 27 Si algú dels  
1Co 10,27  i hi voleu anar, menjau de tot  quant vos preséntia davant, sens preguntar 
1Co 14,29  pàrlia ab si mateix i a Déu. 29 En  quant als profetes, pàrlien dos o tres, i  
1Co 16,1  i a altres deixebles. 1 I en  quant a les coŀlectes que es fan per als  
1Co 16,12  l’espero ab los germans. 12 I en  quant al germà Apolo, vos faç a saber que  
2Co 7,13  més en lo goig de Tito, per  quant son esperit fou recreat de tots  
2Co 8,23  que tenim en vosaltres. 23 I en  quant a Tito, és mon company i coadjutor  
2Co 8,23  i coadjutor envers vosaltres; i en  quant als germans nostres, són apòstols de 
2Co 9,1  lo fruit d’ella. 1 Perquè, en  quant al socorro que es dóna als sants, és 
Ef 5,13  manifestes per la llum, perquè tot  quant se manifesta és llum. 14 Per lo tant 
Fl 2,24  en lo Senyor que jo mateix vindré  quant antes a vosaltres. 25 I he judicat  
Fl 3,5  de Benjamí, hebreu d’hebreus; en  quant a la Llei, fariseu; 6 en quant a  
Fl 3,6  en quant a la Llei, fariseu; 6 en  quant a zel, perseguidor de la Iglésia de  
Fl 3,6  de la Iglésia de Déu; en  quant a la justícia que és de la Llei, he  
Fl 3,16  també vos ho revelarà. 16 Mes en  quant a lo que havem ja arribat, tingam  
Col 2,1 falses. 1 Perquè desitjo que sapiau  quant gran és l’ansietat que tinc per  
Col 3,23  de cor i temor de Déu. 23 Tot  quant façau, feu-ho de cor com per al  
1Te 2,10  sou testimonis, i Déu també, de  quant santa, i justa, i irreprensiblement  
1Te 2,14 ha en la Judea en Cristo Jesús, per  quant iguals coses sofríreu també de  
1Te 3,8  per causa de vostra fe, 8 per  quant ara vivim, si vosaltres estau ferms  
1Te 5,1  que préguien a Déu per ell. 1 I en  quant als temps i als moments, no  
2Te 3,7  sabeu com deveu imitar-nos, per  quant no ens portàrem desordenadament  
Flm 7  goig i consol en ta caritat, per  quant les entranyes dels sants han estat  
Flm 16  amat, especialment de mi; ¿puix  quant més de tu en la carn i en lo Senyor? 
He 1,4  tant més exceŀlent que els àngels,  quant per herència obtingué un nom més  
He 1,7  lo tots los àngels de Déu.» 7 I en  quant als àngels, diu: «Lo qui fa a sos  
He 2,14  que Déu m’ha donat.» 14 I per  quant los fills participaren de carn i  
He 3,3  digne de major glòria que Moisès,  quant lo qui ha edificat la casa té major  
He 5,2  que ignoren i dels que erren, per  quant ell mateix està també rodejat de  
He 5,13  de la paraula de justícia, per  quant és un infant. 14 Emperò l’aliment  
He 7,4  per a sempre. 4 Considerau, doncs,  quant gran era aquest home, a qui fins lo  
He 7,20 la qual nos acercam a Déu. 20 I per  quant fou ell fet sacerdot no sens  
He 8,6  un ministeri tant més exceŀlent  quant és mediador de millor pacte  
He 9,14 per a la purificació de la carn, 14  ¿quant més la sang de Cristo, que per medi 
He 10,25  ans bé, alentant-nos, i tant més  quant veeu que s’acerca lo dia. 26 Perquè 
He 10,29  misericòrdia alguna. 29 ¿Puix de  quant majors turments no creeu que serà  
Jm 3,5 de grans coses. Mirau un poc de foc  quant gran bosc incèndia! 6 I la llengua  
1Pe 2,3  en salut, 3 si és que haveu gustat  quant dolç és lo Senyor; 4 arrimant-vos  
1Pe 4,13  13 ans bé alegrau-vos en  quant sou participants dels sofriments de  
1Jn 3,2  serem semblants a ell, per  quant nosaltres lo veurem així com ell és. 
1Jn 3,22  tenim confiança envers Déu. 22 I  quant li demanem rebrem d’ell, perquè  
1Jn 5,14  tenim en ell: que ell nos ou tot  quant li demanam, essent conforme a sa  
Ap 18,7  donau-li beure al doble. 7 Tant  quant ella s’ha glorificat i ha viscut en 
Mc 10,23  al rodador, digué a sos deixebles:  –Quant difícilment entraran en lo Regne de 
Lc 16,5  de son amo, i digué al primer:  »–Quant deus tu a mon senyor? 6 »I ell li  
Rm 11,33  de la sabiduria i ciència de Déu!  Quant inescrutables són sos judicis e  
He 4,Tit  per a poder entrar en ella.  Quant gran és la virtut i eficàcia de la  
1Co 6,3  judicarem als àngels?; puix, ¿ab  quanta més raó les coses del món? 4 Si,  
2Co 7,11 mateix contristar-vos segons Déu,  quanta ansietat no produeix en vosaltres.  
Mt 18,21  -se a ell, digué: –Senyor,  quantes vegades pecant mon germà contra de 
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Mt 27,13  13 Llavors li diu Pilat: –¿No ous  quantes coses testifiquen contra tu? 14 I  
Mc 8,20 quan los set pans entre quatre mil,  quantes senalles omplíreu de bocins? –Set  
Mc 15,4  dient: –No respons res? Mira de  quantes coses t’acusen. 5 Emperò Jesús ni 
Jn 10,42  ha fet miracle algun, 42 mes totes  quantes coses Joan digué d’aquest eren  
Jn 15,15  amics, perquè us he fet a saber  quantes coses he oït de mon Pare. 16 No m’ 
Ac 9,16  d’Israel; 16 puix jo li mostraré  quantes coses convé que sofresca per mon  
1Co 11,25  Nou Testament en ma sang; feu això  quantes vegades ne beureu, en memòria de  
1Co 11,26  en memòria de mi.» 26 Perquè totes  quantes vegades menjareu aquest pa i  
Ap 5,13  i les que hi ha en lo mar, i totes  quantes hi ha en ells, les oiguí dir: –Al  
Mt 23,37  a aquells que et són enviats!  Quantes vegades volguí arreplegar tos  
Lc 13,34  apedregues als que et són enviats.  Quantes vegades volguí reunir tos fills,  
Mt 14,36  la vora de son vestit. I tants  quants la tocaren quedaren sans. 15,Tit  
Mt 16,9  cinc pans per a cinc mil homes, i  quants coves de bocins ne recollíreu? 10  
Mt 16,10  set pans per a quatre mil homes, i  quants coves ne recollíreu? 11 ¿Com no  
Mt 22,9  a les eixides dels camins i a tots  quants trobeu convidau-los a les  
Mc 6,56 tocar la vora de son vestit; i tots  quants la tocaven quedaven sans. 7,Tit  
Mc 8,19 partí los cinc pans entre cinc mil,  quants coves recollíreu plens de bocins?  
Lc 2,47 -los i preguntant-los. 47 I tots  quants l’oïen, s’atordien de sa  
Lc 4,20  al ministre i se sentà. I tots  quants se trobaven en la sinagoga tenien  
Lc 5,9  un home pecador. 9 Puix ell i tots  quants estaven ab ell quedaren atordits de 
Lc 11,8  per sa importunitat, i li donarà  quants pans haja menester. 9 »I jo us dic  
Lc 14,29  i no poder-la acabar, tots  quants la vegen comèncien a traure burla  
Ac 2,39 a tots los que estan lluny, i per a  quants crídia a si lo Senyor, nostre Déu.  
Ac 3,24  tots los profetes, des de Samuel i  quants han parlat després, anunciaren  
Ac 4,6 Caifàs, i Joan, i Alexandro, i tots  quants eren del llinatge sacerdotal. 7 I  
Ac 4,34  menesterós entre ells, perquè tots  quants posseïen camps o cases les venien i 
Ac 5,36  i després lo mataren, i tots  quants li donaren crèdit foren dissipats i 
Ac 6,15  15 I fixant en ell los ulls, tots  quants estaven en lo Consell, vegeren son  
Ac 9,2  fi de portar presos a Jerusalem a  quants encontràs d’aquesta professió,  
Ac 9,14  dels sacerdots de prendre a tots  quants invoquen ton nom. 15 Emperò lo  
Ac 9,21 de Déu. 21 I quedaven atordits tots  quants l’oïen, i deien: –Puix no és  
Ac 13,48  del Senyor; i cregueren tots  quants havien estat predestinats per a la  
Ac 21,20 Déu i li digueren: –Tu veus, germà,  quants mils jueus hi ha que han cregut, i  
Ac 28,9  9 I després d’això, venien tots  quants tenien mals en l’isla, i eren  
Rm 2,12  Llei, sens Llei periran; i tots  quants pecassen en la Llei, per la Llei  
Ga 3,10  ab lo fiel Abraham. 10 Perquè tots  quants són de les obres de la Llei estan  
Ga 6,16  sinó la nova criatura. 16 I sobre  quants seguesquen aquesta regla, vinga la  
Col 2,1  que estan en Laodicea, i per  quants no han vist mon rostro en carn. 2 A 
2Tm 1,18  davant del Senyor en aquell dia. I  quants serveis ell me féu en Efesi, tu ho  
Ap 2,24 i als demés que estau en Tiatira, a  quants no segueixen aquesta doctrina i no  
Ap 3,19  per a què veges. 19 »A tots  quants amo, reprenc i castigo. Arma’t,  
Ap 18,17  en la mar, i els mariners, i  quants trafiquen per mar se pararen lluny. 
Mt 15,34  de gent? 34 I Jesús los digué:  –Quants pans teniu? I ells respongueren:  
Mc 6,38  què menjar? 38 I ell los diu:  –Quants pans teniu? Anau i veeu-ho. I  
Mc 8,5  aquesta soledat? 5 I els preguntà:  –Quants pans teniu? Ells digueren: –Set. 6 
Lc 15,17  17 Emperò, tornant en si, digué:  “Quants jornalers en casa de mon pare  
Mt 4,2  del diable. 2 I havent dejunat  quaranta dies i quaranta nits, després  
Mt 4,2  2 I havent dejunat quaranta dies i  quaranta nits, després tingué fam. 3 I  
Mc 1,13  desert. 13 I estigué en lo desert  quaranta dies i quaranta nits, i lo tentà  
Mc 1,13  en lo desert quaranta dies i  quaranta nits, i lo tentà Satanàs, i  
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Lc 4,2  Esperit al desert, 2 a on estigué  quaranta dies, i era tentat del diable. I  
Jn 2,20  dies. 20 Los jueus replicaren: –En  quaranta-sis anys s’edificà aquest  
Ac 1,3 apareixent-se’ls per l’espai de  quaranta dies i parlant-los del Regne de 
Ac 4,22  prodigi de la cura tenia més de  quaranta anys. 23 I posats aquells en  
Ac 7,23 en obres. 23 I arribat a l’edat de  quaranta anys, se li posà al cor lo  
Ac 7,30  engendrà dos fills. 30 »I passats  quaranta anys, se li aparegué en lo desert 
Ac 7,36  i en lo desert per espai de  quaranta anys. 37 Aquest és lo Moisès que  
Ac 7,42  víctimes i sacrificis per espai de  quaranta anys en lo desert? 43 I ans bé  
Ac 13,18  d’ella. 18 I per l’espai de  quaranta anys suportà sos costums en lo  
Ac 13,21  tribu de Benjamí, per l’espai de  quaranta anys. 22 I remogut aquest, los  
Ac 23,13  mort a Pau. 13 I eren més de  quaranta homes los que havien entrat en  
Ac 23,21  no els cregau, puix hi ha més de  quaranta d’ells que l’esperen de parada, 
2Co 11,24 24 Cinc vegades he rebut dels jueus  quaranta assots menos u; 25 tres vegades  
He 3,10 i vegeren mes obres 10 per espai de  quaranta anys. Per lo qual jo m’indigní  
He 3,17  17 ¿I contra qui estigué irritat  quaranta anys? ¿No fou contra aquells que  
Ap 7,4  dels senyalats, que era cent i  quaranta-i-quatre mil senyalats de  
Ap 11,2  i serà trepitjada la ciutat  quaranta-i-dos mesos. 3 I donaré poder 
Ap 13,5  i li fou donat poder de continuar  quaranta-dos mesos. 6 I obrí sa boca ab  
Ap 14,1  la muntanya Sion, i ab ell cent i  quaranta-quatre mil que tenien escrit en 
Ap 14,3  aquell càntic, sinó aquells cent i  quaranta-i-quatre mil que foren  
Ap 21,17  I amidà sa muralla, i tenia cent i  quaranta-i-quatre colzes de la mida de 
Ap 4,7  tenia la cara com un home, i el  quart animal era semblant a una àliga  
Ap 6,7 a l’oli ni al vi. 7 I quan obrí lo  quart sello, oiguí la veu del quart animal 
Ap 6,7  lo quart sello, oiguí la veu del  quart animal que deia: –Vine, i veuràs. 8  
Ap 8,12  es tornaren amargues. 12 I el  quart àngel tocà la trompeta, i fou ferida 
Ap 16,8  són justos i verdaders. 8 I el  quart àngel derramà sa copa sobre el sol,  
Ap 21,19  segon, zafir; lo tercer, robí; lo  quart, esmeralda; 20 lo quint, sardònica;  
Rm 16,23  tresorer de la ciutat, i lo germà  Quart. 24 La gràcia de nostre Senyor  
Mt 14,25  contrari lo vent. 25 Emperò a la  quarta vetlla de la nit, vingué Jesús  
Mc 6,48  los era contrari, i cerca de la  quarta vetlla de la nit, vingué cap a ells 
Ap 6,8  I li fou donat poder sobre la  quarta part de la terra per a matar ab  
Lc 16,7  deus? »I est respongué: »–Cent  quarteres de blat. »Ell li digué: »–Pren  
He 9,22  tots los vasos del ministeri. 22 I  quasi totes les coses, segons la Llei, se  
Mt 15,38  coves. 38 I los que menjaren foren  quatre mil homes, sens contar dones ni  
Mt 16,10  10 ¿Ni dels set pans per a  quatre mil homes, i quants coves ne  
Mt 17,26 -li la boca trobaràs una moneda de  quatre dracmes. Pren-la i dóna’ls-e- 
Mt 24,31 congregaran sos elegits de tots los  quatre vents, des d’un extrem a altre del 
Mc 2,3 li un paralític, que el duien entre  quatre. 4 I com no poguessen presentar-  
Mc 8,9  9 I els que en menjaren eren com  quatre mil; i els despedí. 10 I entrant  
Mc 8,20  20 –I quan los set pans entre  quatre mil, quantes senalles omplíreu de  
Mc 13,27  i congregarà sos elegits dels  quatre vents, des d’un extrem de la terra 
Lc 2,37 ella era viuda, i com de vuitanta- quatre anys, la qual no s’apartava del  
Lc 19,8 defraudat res a algú, li restituiré  quatre vegades més. 9 I Jesús li digué:  
Jn 4,35 ¿No dieu vosaltres que encara hi ha  quatre mesos d’aquí a la sega? Veus aquí  
Jn 11,17  doncs, Jesús i trobà que havia ja  quatre dies que Làssaro estava en la  
Jn 11,39  –Senyor, ja fa fetor, puix  quatre dies fa ja que és mort. 40 Jesús li 
Jn 19,23  prengueren sos vestits i ne feren  quatre parts, una per cada soldat; i la  
Ac 5,36  era algú; i hi hagué com cosa de  quatre-cents homes que el seguiren; i  
Ac 7,6  i els tractarien mal per espai de  quatre-cents anys. 7 “Mes jo judicaré al 
Ac 10,11 un gran llençol, que lligat per les  quatre puntes baixava del cel a la terra,  
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Ac 11,5  vas com una gran tela que per les  quatre puntes baixava del cel, i vingué  
Ac 11,6  vegí allí animals terrestres de  quatre peus, i fieres, i reptils, i  
Ac 12,4  a la presó i el féu guardar per  quatre piquets de quatre soldats cada u,  
Ac 12,4  féu guardar per quatre piquets de  quatre soldats cada u, volent-lo  
Ac 13,20  los donà jutges per l’espai de  quatre-cents i cinquanta anys, fins al  
Ac 21,9  en sa casa. 9 I aquest tenia  quatre filles donzelles que profetisaven.  
Ac 21,23 lo que anam a dir-te: “Aquí tenim  quatre barons que tenen vot sobre si. 24  
Ac 21,38 alborot, i te’n portares al desert  quatre mil bandolers? 39 I Pau li digué:  
Ac 27,29  donassen en algun escoll, tiraren  quatre àncores des de la popa, i  
Ga 3,17  per Déu en Cristo, la Llei, donada  quatre-cents i trenta anys després, no  
Ap 2,Tit  que escriga vàrios avisos a les  quatre iglésies primeres. Alaba als que no 
Ap 4,Tit  en lo cel, rodejat de vint-i- quatre ancians i de quatre animals  
Ap 4,Tit  de vint-i-quatre ancians i de  quatre animals misteriosos que el  
Ap 4,4  I al rodador del trono, vint-i- quatre sitis, i sobre los sitis, vint-i  
Ap 4,4  i sobre los sitis, vint-i- quatre ancians assentats, vestits ab robes 
Ap 4,6  del trono, i al rodador del trono,  quatre animals plens d’ulls davant i  
Ap 4,8  a una àliga volant. 8 I els  quatre animals, cada u d’ells tenia sis  
Ap 4,10  dels sigles, 10 los vint-i- quatre ancians se postraven davant del que 
Ap 5,8 8 I quan hagué obert lo llibre, los  quatre animals i los vint-i-quatre  
Ap 5,8 los quatre animals i los vint-i- quatre ancians se postraren davant de l’  
Ap 5,14  los sigles dels sigles. 14 I els  quatre animals deien: –Amén. I els vint- 
Ap 5,14  deien: –Amén. I els vint-i- quatre ancians caigueren postrats sobre  
Ap 6,6  6 I oiguí una veu enmig dels  quatre animals que deia: –Dos mesures de  
Ap 7,1  blanca. 1 Després d’això vegí  quatre àngels que estaven drets en los  
Ap 7,1  àngels que estaven drets en los  quatre ànguls de la terra i tenien los  
Ap 7,1  ànguls de la terra i tenien los  quatre vents de la terra per a què no  
Ap 7,2 de Déu viu, i clamà en alta veu als  quatre àngels, als quals era donat poder  
Ap 7,4  que era cent i quaranta-i- quatre mil senyalats de totes les tribus  
Ap 7,11  del trono, i dels ancians, i dels  quatre animals; i caigueren sobre son  
Ap 8,Tit àngels ab set trompetes. Toquen los  quatre primers cada u la seva, cau foc, la 
Ap 9,13  la trompeta, i oiguí una veu dels  quatre corns de l’altar d’or que està  
Ap 9,14  tenia la trompeta: –Deslliga los  quatre àngels que estan lligats en lo gran 
Ap 9,15 Eufrates. 15 I foren deslligats los  quatre àngels, que estaven aparellats per  
Ap 11,16  sigles. Amén. 16 I els vint-i- quatre ancians que estaven sentats en ses  
Ap 14,1  Sion, i ab ell cent i quaranta- quatre mil que tenien escrit en sos fronts 
Ap 14,3 nou davant del trono, i davant dels  quatre animals, i dels ancians; i ningú  
Ap 14,3  sinó aquells cent i quaranta-i- quatre mil que foren rescatats de la  
Ap 15,7 lo pit de bandes d’or. 7 I un dels  quatre animals donà als set àngels set  
Ap 19,4  4 I es postraren los vint-i- quatre ancians i les quatre bèsties i  
Ap 19,4 los vint-i-quatre ancians i les  quatre bèsties i adoraren a Déu, que  
Ap 20,8  a les nacions que estan en los  quatre cantons de la terra, a Gog i a  
Ap 21,17  i tenia cent i quaranta-i- quatre colzes de la mida de l’home, que  
Ac 10,30  fet venir? 30 I digué Corneli:  –Quatre dies ha que jo estava dejunant  
Ap 5,6  i vegí, enmig del trono i dels  quatres animals i enmig dels ancians, un  
Ap 6,1  set sellos, i oiguí que un dels  quatres animals deia, com ab veu de tro:  
Mt 1,6  rei, engendrà a Salomó d’aquella  que fou d’Uries. 7 I Salomó engendrà a  
Mt 1,16  de Maria, de la qual nasqué Jesús,  que s’anomena lo Cristo. 17 De manera que 
Mt 1,17  s’anomena lo Cristo. 17 De manera  que totes les generacions des d’Abraham  
Mt 1,18  sa mare, desposada ab Josep, abans  que visquessen junts se trobà haver  
Mt 1,20  rebre a Maria ta muller, perquè lo  que en ella ha nat, de l’Esperit Sant és. 
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Mt 1,22  fou fet per a què es complís lo  que digué lo Senyor per lo profeta, que  
Mt 1,22 que digué lo Senyor per lo profeta,  que diu: 23 «Veus aquí la verge concebirà  
Mt 1,23  fill. I l’anomenaran Emanuel»,  que vol dir «ab nosaltres Déu». 24 I  
Mt 1,25  sa muller. 25 I no la conegué fins  que parí son fill primogènit. I l’anomenà 
Mt 2,6  Judà, perquè de tu eixirà lo cap,  que regirà mon poble d’Israel.” 7 Llavors 
Mt 2,9  també vàgia a adorar-lo. 9 Luego  que ells oïren això del rei, marxaren. I  
Mt 2,9  marxaren. I veus aquí l’estrella  que havien vist en l’Orient anava davant  
Mt 2,9  Orient anava davant d’ells, fins  que, arribant, s’aturà sobre a on estava  
Mt 2,12 mirra. 12 I hagut avís en somnis de  que no tornassen a Herodes, regressaren a  
Mt 2,13  país per un altre camí. 13 Després  que ells se n’anaren, veus aquí un àngel  
Mt 2,13  fuig a Egipte, i està’t allí fins  que jo t’ho diga, perquè ha de succeir  
Mt 2,13 jo t’ho diga, perquè ha de succeir  que Herodes cercarà l’infant per a matar  
Mt 2,15 d’Herodes, per a què es complís lo  que havia dit lo Senyor per lo profeta,  
Mt 2,15 havia dit lo Senyor per lo profeta,  que diu: «D’Egipte cridí a mon fill.» 16  
Mt 2,16  16 Llavors Herodes, quan vegé  que havia quedat burlat dels magos, s’  
Mt 2,16 enviant, féu matar tots los infants  que hi havia en Betlem i en tota sa  
Mt 2,16  anys i en avall, conforme al temps  que havia averiguat dels magos. 17 Llavors 
Mt 2,17  magos. 17 Llavors fou complert lo  que s’havia dit per Jeremies, lo profeta, 
Mt 2,17 havia dit per Jeremies, lo profeta,  que diu: 18 «Veu fou oïda en Ramà, plors,  
Mt 2,20  d’Israel, perquè són morts los  que volien matar a l’infant. 21 Alçant- 
Mt 2,22 la terra d’Israel. 22 Emperò, oint  que Arquelao regnava en la Judea en lloc  
Mt 2,23 23 I vingué a habitar en una ciutat  que es diu Nazaret, per a què es complís  
Mt 2,23  Nazaret, per a què es complís lo  que havien dit los profetes: «S’anomenarà 
Mt 3,3  lo profeta Isaïes dient: «Veu del  que clama en lo desert: Aparellau lo camí  
Mt 3,7  sos pecats. 7 Veent, emperò,  que molts dels fariseus i dels saduceus  
Mt 3,9  tenim per pare.” Perquè jo us dic  que Déu és poderós per a alçar d’aquestes 
Mt 3,10  arrel dels arbres. Puix tot arbre  que no fa bon fruit serà tallat i tirat al 
Mt 3,11  de venir després de mi és més fort  que jo, lo calçat del qual no só digne de  
Mt 3,16  Aleshores lo deixà. 16 I després  que Jesús fou batejat, pujà luego de l’  
Mt 3,16  lo cel i vegé a l’Esperit de Déu  que baixava com paloma i venia sobre d’  
Mt 3,17 ell. 17 I veus aquí una veu del cel  que deia: –Aquest és mon fill, l’amat, en 
Mt 4,3  digué: –Si ets fill de Déu, digues  que aquestes pedres se tórnien pans. 4 Lo  
Mt 4,4  pa solament, sinó de tota paraula  que ix de la boca de Déu.” 5 Llavors lo  
Mt 4,12  i el servien. 12 I quan Jesús oí  que Joan estava pres, se retirà a Galilea. 
Mt 4,14  14 per a què es complís lo  que digué Isaïes lo profeta: 15 «Terra de  
Mt 4,16  Galilea dels gentils: 16 Poble  que sentat en les tenebres vegé una gran  
Mt 4,16  tenebres vegé una gran llum, i als  que estaven sentats en la regió de la  
Mt 4,18  Galilea, vegé a dos germans, Simó,  que s’anomena Pere, i Andreu, son germà,  
Mt 4,19  els digué: –Seguiu-me, i jo faré  que siau pescadors d’homes. 20 I ells a  
Mt 4,21  en una barca ab Zebedeu, son pare,  que adobaven sos filats, i els cridà. 22 I 
Mt 5,Tit  sal i llum de la terra. Declara  que no ha vingut a destruir la Llei, sinó  
Mt 5,5  la terra. 5 »Benaventurats los  que ploren, perquè ells seran aconsolats.  
Mt 5,6  aconsolats. 6 »Benaventurats los  que tenen fam i set de justícia, perquè  
Mt 5,10 fills de Déu. 10 »Benaventurats los  que sofreixen persecució per amor de la  
Mt 5,12 així perseguiren també als profetes  que existiren abans de vosaltres. 13  
Mt 5,15  per a què iŀlumínia a tots los  que estan en casa. 16 Bríllia així vostra  
Mt 5,16  bones i glorifíquien a vostre Pare  que està en lo cel. 17 »No penseu que he  
Mt 5,17  que està en lo cel. 17 »No penseu  que he vingut a destruir la Llei o els  
Mt 5,18  18 »Perquè en veritat vos dic  que, fins que pàssia lo cel i la terra, no 
Mt 5,18  en veritat vos dic que, fins  que pàssia lo cel i la terra, no passarà  
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Mt 5,18  ni una jota, ni una titlla, sens  que tot sia complert. 19 Qualsevol, doncs, 
Mt 5,19  sia complert. 19 Qualsevol, doncs,  que viòlia un d’aquestos mínims  
Mt 5,19  en lo Regne del cel. Mes aquell  que els guàrdia i ensènyia, serà anomenat  
Mt 5,20  Regne del cel. 20 »Puix jo us dic  que, si vostra justícia no fos major que  
Mt 5,20  si vostra justícia no fos major  que la dels escribes i dels fariseus, no  
Mt 5,21  en lo Regne del cel. 21 »Haveu oït  que es digué a vostres antepassats: “No  
Mt 5,22  en judici. 22 »Mes jo us dic  que qualsevol que tinga ira a son germà,  
Mt 5,22  22 »Mes jo us dic que qualsevol  que tinga ira a son germà, estarà subjecte 
Mt 5,23 do en l’altar, si allí te recordes  que ton germà té alguna cosa contra de tu, 
Mt 5,25 -te luego ab ton contrari, mentres  que estàs ab ell en lo camí. No sia que  
Mt 5,25 que estàs ab ell en lo camí. No sia  que ton contrari t’entréguia al jutge, i  
Mt 5,26  a la presó. 26 En veritat te dic  que no eixiràs d’allí fins que hages  
Mt 5,26  te dic que no eixiràs d’allí fins  que hages pagat l’última malla. 27 »Haveu 
Mt 5,27  l’última malla. 27 »Haveu oït  que es digué als antepassats: “No cometràs 
Mt 5,28 cometràs adulteri.” 28 »I jo us dic  que qualsevol que pòsia los ulls en una  
Mt 5,28  28 »I jo us dic que qualsevol  que pòsia los ulls en una dona per a  
Mt 5,29  convé lo perdre un de tos membres,  que no que ton cos sia llançat a l’  
Mt 5,29 lo perdre un de tos membres, que no  que ton cos sia llançat a l’infern. 30 I  
Mt 5,30  te val perdre un de tos membres,  que no que ton cos vaja a l’infern. 31  
Mt 5,30  perdre un de tos membres, que no  que ton cos vaja a l’infern. 31 »També  
Mt 5,31  31 »També fou dit: “Qualsevol  que repudiï a sa muller, doni-li carta  
Mt 5,32  de repudi.” 32 »Emperò jo us dic  que aquell que repudiï a sa muller, a no  
Mt 5,32  32 »Emperò jo us dic que aquell  que repudiï a sa muller, a no ser per  
Mt 5,33  adulteri. 33 »Encara més oíreu  que fou dit als antepassats: “No juraràs  
Mt 5,36  per ton cap, puix no pots fer  que un cabell sia blanc o negre. 37 Sia,  
Mt 5,37  sí, sí; no, no; perquè tot lo  que excedeix d’açò, de mal proceeix. 38  
Mt 5,38  d’açò, de mal proceeix. 38 »Oíreu  que fou dit: “Ull per ull, i dent per  
Mt 5,40  -li també l’altra. 40 I al  que et vulga moure un plet i prendre’t la 
Mt 5,41  cedeix-li també la capa. 41 I al  que t’oblíguia a anar carregat mil  
Mt 5,43  no li giris l’espatlla. 43 »Oíreu  que fou dit: “Amaràs a ton proïsme, i  
Mt 5,44  Amau a vostres enemics, feu bé als  que us avorreixen i pregau per los que us  
Mt 5,44  que us avorreixen i pregau per los  que us perseguesquen i calumniïn, 45 a fi  
Mt 5,45  i calumniïn, 45 a fi de  que siau fills de vostre Pare que està en  
Mt 5,45 fi de que siau fills de vostre Pare  que està en lo cel, qui fa eixir lo seu  
Mt 5,46  i pecadors. 46 Perquè si amau als  que us amen, quina recompensa tindreu? ¿No 
Mt 6,Tit  Que no es pot servir a dos amos. I  que devem confiar en la divina  
Mt 6,1  no tindreu gallardó de vostre Pare  que està en lo cel. 2 »I així, quan faces  
Mt 6,2  dels homes. En veritat vos dic  que ja reberen son gallardó. 3 Emperò tu,  
Mt 6,3  3 Emperò tu, quan faces almoina,  que ta mà esquerra no sàpia lo que fa la  
Mt 6,3  que ta mà esquerra no sàpia lo  que fa la dreta; 4 a fi de que la teva  
Mt 6,4 sàpia lo que fa la dreta; 4 a fi de  que la teva almoina sia en ocult, i ton  
Mt 6,4  almoina sia en ocult, i ton Pare,  que veu en l’ocult, te premiarà  
Mt 6,5  pregau, no feu com los hipòcrites,  que amen pregar estant drets en les  
Mt 6,5  dels homes. En veritat vos dic  que reberen son gallardó. 6 Emperò tu,  
Mt 6,6  porta, prega en ocult, i ton Pare,  que veu en l’ocult, te recompensarà  
Mt 6,7  com fan los gentils. Puix pensen  que parlant molt seran oïts. 8 No vullau  
Mt 6,8 vos a ells, puix vostre Pare sap lo  que us fa menester antes de demanar-li.  
Mt 6,9  doncs, haveu d’orar: Pare nostre  que estau en lo cel, sia santificat lo  
Mt 6,13 a nostres deutors. 13 I no permetau  que nosaltres caigam en la tentació. Ans  
Mt 6,16  rostros per a fer veure als homes  que dejunen. En veritat vos dic que  
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Mt 6,16  que dejunen. En veritat vos dic  que reberen son gallardó. 17 Ans bé, tu,  
Mt 6,18  18 a fi de no aparèixer als homes  que dejunes, sinó sols a ton Pare, que  
Mt 6,18  que dejunes, sinó sols a ton Pare,  que està en l’ocult, i ton Pare, que veu  
Mt 6,18  que està en l’ocult, i ton Pare,  que veu en l’ocult, te recompensarà  
Mt 6,23  serà tenebrós. Perquè si la llum  que en tu tens és tenebres, quant grans no 
Mt 6,25  què vestireu. ¿No val més la vida  que l’aliment, i lo cos més que el  
Mt 6,25  vida que l’aliment, i lo cos més  que el vestit? 26 Mirau los aucells de l’ 
Mt 6,26  26 Mirau los aucells de l’aire,  que no sembren, ni seguen, ni junten en  
Mt 6,26  ¿I no valeu vosaltres molt més  que ells? 27 ¿I qui de vosaltres, per més  
Mt 6,27  27 ¿I qui de vosaltres, per més  que discórria, pot anyadir a sa estatura  
Mt 6,29  ni filen. 29 Emperò, jo us dic  que ni Salomó enmig de sa glòria anà  
Mt 6,30  30 Puix si a l’herba del camp  que avui existeix i demà és tirada al foc, 
Mt 6,32  aquestes coses, i vostre Pare sap  que teniu necessitat d’elles. 33 Buscau,  
Mt 7,Tit Condemna los judicis temeraris. Diu  que no s’han de donar als cans les coses  
Mt 7,Tit  quant estret és lo camí del cel, i  que s’han de distingir los falsos  
Mt 7,1  1 »No vullau judicar, si no voleu  que us judíquien. 2 Puix ab lo judici ab  
Mt 7,4  la biga en lo teu? 4 O, ¿com és  que dius a ton germà: “Deixa, jo et trauré 
Mt 7,6 l’ull de ton germà. 6 »No doneu lo  que és sant als cans, ni tireu vostres  
Mt 7,6  vostres perles als porcs, no sia  que les trepítgien, i tornant-se contra  
Mt 7,8 i se us obrirà. 8 Perquè tot aquell  que demana, rep; i lo qui busca, troba, i  
Mt 7,8  rep; i lo qui busca, troba, i al  que truca, se li obrirà. 9 O ¿qui de  
Mt 7,11  fills, ¿quant més vostre Pare  que està en lo cel donarà béns als que els 
Mt 7,11  que està en lo cel donarà béns als  que els hi demànien? 12 »I així tot allò  
Mt 7,12  hi demànien? 12 »I així tot allò  que voleu que els homes facen per a  
Mt 7,12  12 »I així tot allò que voleu  que els homes facen per a vosaltres, feu- 
Mt 7,13 ampla és la porta i espaiós lo camí  que guia a la perdició, i molts són los  
Mt 7,13 guia a la perdició, i molts són los  que entren per ell. 14 Perquè estreta és  
Mt 7,14  és la porta i estret lo camí  que guia a la vida, i pocs són los que el  
Mt 7,14  que guia a la vida, i pocs són los  que el troben. 15 »Guardau’s dels falsos  
Mt 7,15  »Guardau’s dels falsos profetes,  que vénen a vosaltres ab vestit d’ovelles 
Mt 7,17  ni figues dels esbarzers? 17 Així,  que tot arbre bo fa bon fruit, i tot arbre 
Mt 7,19  arbre mal, fruit bo. 19 Tot arbre  que no porta bon fruit, serà tallat i  
Mt 7,21  los coneixereu. 21 »No tot aquell  que em diu: “Senyor, Senyor” entrarà en lo 
Mt 7,21  lo qui fa la voluntat de mon Pare  que està en lo cel; eix entrarà en lo  
Mt 7,23  Apartau’s de mi, vosaltres  que obrau iniquitat.” 24 »Puix qualsevol  
Mt 7,24  iniquitat.” 24 »Puix qualsevol  que ou aquestes mes paraules i les  
Mt 7,24  serà comparat a un home sensat  que edificà sa casa sobre roca. 25 I baixà 
Mt 7,26  fundada sobre roca. 26 I qualsevol  que ou aquestes mes paraules i no les  
Mt 7,26  serà semblant a un home neci  que edificà sa casa sobre arena. 27 I  
Mt 7,28  i fou gran sa ruïna. 28 I succeí  que, havent acabat Jesús aquestes  
Mt 7,29  29 Perquè los ensenyava com un  que té autoritat, i no com los seus  
Mt 8,Tit  No vol admetre a un escriba  que volia seguir-lo, i mana a un de sos  
Mt 8,Tit -lo, i mana a un de sos deixebles  que sens dilació lo seguesca. Sossega una  
Mt 8,4  ’t al sacerdot, i ofereix lo do  que manà Moisès per a testimoni d’ells. 5 
Mt 8,8  digué: –Senyor, jo no só digne de  que vós entreu en ma casa, mes dieu tan  
Mt 8,9  só home constituït baix autoritat,  que tinc soldats a mes ordes, i dic a un:  
Mt 8,10  això, se meravellà i digué als  que el seguien: –En veritat vos dic que no 
Mt 8,10 que el seguien: –En veritat vos dic  que no he trobat fe tan gran en Israel. 11 
Mt 8,11 fe tan gran en Israel. 11 I vos dic  que vindran molts d’orient i d’occident, 
Mt 8,16  los esperits, i curà a tots los  que estaven malalts. 17 Per a què es  
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Mt 8,17 malalts. 17 Per a què es complís lo  que fou dit per lo profeta Isaïes, que  
Mt 8,17  que fou dit per lo profeta Isaïes,  que digué: «Ell mateix prengué nostres  
Mt 8,18  gran turba a l’entorn seu, manà  que es passàs a l’altre costat de l’  
Mt 8,19  jo us seguiré a qualsevol part  que aneu. 20 I Jesús li digué: –Les  
Mt 8,22  li digué: –Segueix-me, i deixa  que els morts entèrrien sos morts. 23 I  
Mt 8,24  sos deixebles. 24 I veus aquí  que lo mar s’alborotà en tanta manera,  
Mt 8,24 lo mar s’alborotà en tanta manera,  que les oles cobrien la barca; mes ell  
Mt 8,25  dient: –Senyor, salvau-nos  que pereixem. 26 I Jesús los digué: –De  
Mt 8,28  a son encontre dos esperitats  que eixien de les sepultures, de tal  
Mt 8,28  sepultures, de tal manera ferotges  que ningú podia transitar per aquell camí. 
Mt 8,29  cridar dient: –Què tenim nosaltres  que veure ab vós, Jesús, Fill de Déu?  
Mt 8,34  i quan lo vegeren, li pregaven  que se n’anàs fora de sos termes. 9,Tit  
Mt 9,Tit  lo publicà. Respon als fariseus  que el calúmnien. Deslliura a una dona d’ 
Mt 9,2  n’anà a sa ciutat. 2 I veus aquí  que li presentaren un paralític postrat en 
Mt 9,2  al paralític: –Fill, té confiança,  que et són perdonats tos pecats. 3 I luego 
Mt 9,6 camina”? 6 Per a què sapiau, doncs,  que el Fill de l’home té potestat sobre  
Mt 9,8 gent vegé això, temé, i alabà a Déu  que donà tal potestat als homes. 9 I  
Mt 9,9 allí vegé a un home anomenat Mateu,  que seia en lo banc dels drets, i li digué 
Mt 9,10  alçant-se, lo seguí. 10 I succeí  que, seient Jesús a taula en la casa,  
Mt 9,11  deien a sos deixebles: –¿Com és  que el vostre mestre menja ab los  
Mt 9,12 oint-ho Jesús, digué: –No són los  que estan bons los que necessiten de  
Mt 9,12  –No són los que estan bons los  que necessiten de metge, sinó los que  
Mt 9,12  que necessiten de metge, sinó los  que estan mals. 13 Anau, doncs, i apreneu  
Mt 9,15  los fills de l’Espòs mentres  que està ab ells l’Espòs? Ja vindrà dia  
Mt 9,16  vestit vell, puix se’n du tot lo  que toca del vestit i l’esquinç se fa més 
Mt 9,17  vi, i los bots se fan malbé. Sinó  que posen vi novell en bots nous, i d’  
Mt 9,20  deixebles. 20 I veus aquí una dona  que patia d’un fluix de sang dotze anys  
Mt 9,23  flautes, i a una multitud de gent  que feien brogit, digué: 24 –Retirau’s,  
Mt 9,24 ’s, puix no és morta la noia, sinó  que dorm. I se burlaven d’ell. 25 I treta 
Mt 9,28  a ell. I Jesús los diu: –¿Creeu  que jo puc fer això per a vosaltres? Ells  
Mt 9,30  i Jesús los amenaçà dient: –Mirau  que ningú ho sàpia. 31 Emperò ells, eixint 
Mt 9,32  per tota aquella terra. 32 I luego  que eixiren, li presentaren un mut posseït 
Mt 9,38  doncs, al Senyor de la collita  que enviï treballadors a sa collita.  
Mt 10,4  Cananeu, i Judes Iscariot, aquell  que l’entregà. 5 Jesús envià aquestos  
Mt 10,8  dimonis; donau graciosament lo  que graciosament haveu rebut. 9 No porteu  
Mt 10,11  en ella i permaneixeu allí fins  que marxeu. 12 Quan entreu en una casa,  
Mt 10,14  a vosaltres. 14 I tot aquell  que no us rèbia ni oiga vostres plàtiques, 
Mt 10,15 vostres peus. 15 En veritat vos dic  que en lo dia del judici serà menor lo  
Mt 10,15  terra dels de Sodoma i de Gomorra  que per a aquella ciutat. 16 »Mirau que jo 
Mt 10,16 que per a aquella ciutat. 16 »Mirau  que jo us envio com ovelles enmig de  
Mt 10,19  vos entréguien, no penseu ni lo  que haveu de dir, ni de quina manera,  
Mt 10,19  en aquella hora se us donarà lo  que hajau de parlar. 20 Puix no sou  
Mt 10,20  20 Puix no sou vosaltres los  que parlau, sinó l’Esperit de vostre Pare 
Mt 10,20  sinó l’Esperit de vostre Pare  que parla en vosaltres. 21 »I lo germà  
Mt 10,22  avorrits de tothom. Emperò aquell  que persevéria fins a la fi, aqueix se  
Mt 10,23  a una altra. En veritat vos dic  que no acabareu ab les ciutats d’Israel  
Mt 10,23  ab les ciutats d’Israel fins  que vinga lo Fill de l’home. 24 »No és lo 
Mt 10,24  l’home. 24 »No és lo deixeble més  que el mestre, ni lo sirvent més que son  
Mt 10,24  que el mestre, ni lo sirvent més  que son amo. 25 Basta-li al deixeble lo  
Mt 10,26  temau, perquè res hi ha encobert  que no s’hàgia de descobrir; ni res  
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Mt 10,26  hàgia de descobrir; ni res ocult,  que no s’hàgia de saber. 27 Lo que jo us  
Mt 10,27  que no s’hàgia de saber. 27 Lo  que jo us dic en tenebres, dieu-ho en la 
Mt 10,27  dieu-ho en la llum, i lo  que oïu a l’orella, predicau-ho en los  
Mt 10,28  en los terrats. 28 I no temau als  que maten lo cos i no poden matar l’  
Mt 10,28  matar l’ànima. Ans bé temeu al  que pot llançar cos i ànima a l’infern.  
Mt 10,31  doncs, puix valeu més vosaltres  que molts aucells. 32 »Puix tot aquell que 
Mt 10,32  molts aucells. 32 »Puix tot aquell  que em conféssia davant dels homes, jo el  
Mt 10,32 el confessaré també davant mon Pare  que està en lo cel. 33 I tot aquell que em 
Mt 10,33 que està en lo cel. 33 I tot aquell  que em néguia davant dels homes, jo també  
Mt 10,33  jo també el negaré davant mon Pare  que està en lo cel. 34 »No penseu que  
Mt 10,34  que està en lo cel. 34 »No penseu  que vinga a posar pau sobre la terra: no  
Mt 10,37 »Qui ama a son pare o a sa mare més  que a mi, no és digne de mi; i lo qui ama  
Mt 10,37 lo qui ama al fill o a la filla més  que a mi, no és digne de mi. 38 I qui no  
Mt 10,40  i el qui em rep a mi, rep a aquell  que ha enviat a mi. 41 Qui rep a un  
Mt 10,42  gallardó de just. 42 I tot aquell  que donarà per beure a un d’aquestos  
Mt 10,42 nom de deixeble, vos dic en veritat  que no perdrà son gallardó. 11,Tit Capítol 
Mt 11,Tit  o si devien esperar a un altre. Lo  que ab est motiu digué Jesús sobre Joan a  
Mt 11,1  del jou del Senyor. 1 I succeí  que, quan Jesús acabà de donar aquestes  
Mt 11,4 los digué: –Anau i contau a Joan lo  que haveu vist i oït: 5 los cegos veuen,  
Mt 11,6 als pobres. 6 I benaventurat aquell  que no prendrà escàndol de mi. 7 I tantost 
Mt 11,7 de Joan a la gent dient: –Què és lo  que isquéreu a veure en lo desert? ¿Una  
Mt 11,8  agitada del vent? 8 Mes, què és lo  que isquéreu a veure? ¿Un home vestit  
Mt 11,8  home vestit mollament? Certament  que els que vesteixen ab mollesa, en casa  
Mt 11,8 vestit mollament? Certament que els  que vesteixen ab mollesa, en casa dels  
Mt 11,9  Certament vos dic, i encara més  que profeta. 10 Puix aquest és de qui està 
Mt 11,11  de tu.” 11 »En veritat vos dic  que, entre los nats de dones, no s’alçà  
Mt 11,11  de dones, no s’alçà ningú major  que Joan Baptista. Emperò aquell que és lo 
Mt 11,11  que Joan Baptista. Emperò aquell  que és lo mínim en lo Regne del cel, és  
Mt 11,11  en lo Regne del cel, és més gran  que ell. 12 I des de los dies de Joan  
Mt 11,14 ho voleu rebre, ell és aquell Elies  que ha de venir. 15 Qui té orelles per  
Mt 11,16  generació? És semblant a uns nois  que estan assentats en la plaça i, cridant 
Mt 11,18  planguéreu.” 18 Puix vingué Joan,  que no menjava ni bevia, i diuen: “Està  
Mt 11,19  19 Vingué lo Fill de l’home,  que menja i beu, i diuen: “Veus aquí un  
Mt 11,21  s’haguessen obrat les meravelles  que s’han obrat en vosaltres, temps ha  
Mt 11,21 s’han obrat en vosaltres, temps ha  que, coberts de cendra i cilici, s’  
Mt 11,22  22 Per lo tant, jo us dic  que hi haurà menos rigor per a Tiro i  
Mt 11,22  menos rigor per a Tiro i Sidon  que per a vosaltres en lo dia del judici.  
Mt 11,23 dia del judici. 23 I tu, Cafarnaüm,  que t’has alçat fins al cel, baixaràs  
Mt 11,23  s’haguessen obrat les meravelles  que s’han obrat en tu, tal vegada hauria  
Mt 11,24  d’avui. 24 Per lo tant, vos dic  que en lo dia del judici menos rigor hi  
Mt 11,24  hi haurà per a la terra de Sodoma  que per a tu. 25 En aquell temps,  
Mt 11,28  28 Veniu envers mi tots los  que estau cansats i agoviats, i jo us  
Mt 11,29  sobre vosaltres, i apreneu de mi,  que só mans i humil de cor, i trobareu lo  
Mt 11,30  per a vostres ànimes. 30 Puix  que és suau mon jou, i lleugera ma  
Mt 12,Tit  dels fariseus. Cura a un home  que tenia seca una mà i a un endemoniat  
Mt 12,2  deien: –Mira, tos deixebles fan lo  que no és lícit fer en dissabte. 3 Mes ell 
Mt 12,3 los respongué: –¿No haveu llegit lo  que féu David quan tingué fam, i els que  
Mt 12,3  féu David quan tingué fam, i els  que ab ell estaven, 4 com entrà en la casa 
Mt 12,4 es menjà los pans de la proposició,  que no li era lícit menjar, ni als que ab  
Mt 12,4  que no li era lícit menjar, ni als  que ab ell estaven, sinó solament als  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

2856 
 

Mt 12,5  5 ¿O no haveu llegit en la Llei  que en los dissabtes los sacerdots en lo  
Mt 12,6  i no pequen? 6 Puix jo us dic  que aquí està qui és major que el temple.  
Mt 12,6  us dic que aquí està qui és major  que el temple. 7 I si sabésseu lo que és:  
Mt 12,7  que el temple. 7 I si sabésseu lo  que és: “Misericòrdia vull, i no  
Mt 12,10  d’ells. 10 I veus aquí un home  que tenia seca una mà, i ells, per acusar  
Mt 12,11  –Quin home serà entre vosaltres  que, tenint una ovella, si cau en dissabte 
Mt 12,12  12 Puix quant més val un home  que una ovella? Així, que lícit és lo fer  
Mt 12,12  val un home que una ovella? Així,  que lícit és lo fer bé en dissabte. 13  
Mt 12,16  i els curà a tots. 16 I els manà  que no el descobrissen. 17 Per a què es  
Mt 12,17  17 Per a què es complís lo  que fou dit per lo profeta Isaïes, que  
Mt 12,17  que fou dit per lo profeta Isaïes,  que diu: 18 «Veus aquí mon sirvent a qui  
Mt 12,20  canya cascada, ni apagarà la metxa  que fuma, fins que pòrtia lo judici a  
Mt 12,20  ni apagarà la metxa que fuma, fins  que pòrtia lo judici a victòria. 21 I en  
Mt 12,22  cego i mut, i el curà, de manera  que parlà i vegé. 23 I tota la gent  
Mt 12,28  de l’Esperit de Déu, certament  que ha arribat a vosaltres lo Regne de  
Mt 12,30  saquejarà sa casa. 30 Aquell  que no és ab mi, contra mi és; i aquell  
Mt 12,30 no és ab mi, contra mi és; i aquell  que no arreplega ab mi, escampa. 31 »Per  
Mt 12,32  no serà perdonat. 32 I qualsevol  que pàrlia contra lo Fill de l’home, serà 
Mt 12,32  home, serà perdonat. Emperò aquell  que pàrlia contra l’Esperit Sant, no serà 
Mt 12,36  trau coses males. 36 I jo us dic  que, de tota paraula ociosa que els homes  
Mt 12,36  us dic que, de tota paraula ociosa  que els homes pàrlien, n’han de donar  
Mt 12,41 la predicació de Jonàs, i veus aquí  que el que és en aquest lloc és més que  
Mt 12,41  de Jonàs, i veus aquí que el  que és en aquest lloc és més que Jonàs. 42 
Mt 12,41 que el que és en aquest lloc és més  que Jonàs. 42 La reina del migdia s’  
Mt 12,42 la sabiduria de Salomó, i veus aquí  que el que és en aquest lloc és més que  
Mt 12,42  de Salomó, i veus aquí que el  que és en aquest lloc és més que Salomó.  
Mt 12,42 que el que és en aquest lloc és més  que Salomó. 43 »Quan l’esperit impur ha  
Mt 12,45  ab ell altres set esperits pitjors  que ell, i entren dins i habiten allí. I  
Mt 12,45  estat d’aquell home és pitjor  que el primer. Així també esdevindrà a  
Mt 12,46  veus aquí sa mare i sos germans  que estaven defora, desitjant parlar ab  
Mt 12,47  ab ell. 47 I un li digué: –Mira  que ta mare i tos germans estan defora, i  
Mt 12,48  et demanen. 48 I ell, responent al  que li parlava, li digué: –Qui és ma mare  
Mt 12,50  i mos germans! 50 Puix qualsevol  que faça la voluntat de mon Pare que està  
Mt 12,50  que faça la voluntat de mon Pare  que està en lo cel, aqueix és mon germà, i 
Mt 13,2  gran multitud de gent, de manera  que, entrant en una barca, s’assentà, i  
Mt 13,3  ab paràboles dient: –Veus aquí  que un sembrador eixí a sembrar. 4 I quan  
Mt 13,12  no se’ls ha otorgat. 12 Puix al  que té, se li donarà i tindrà més; emperò  
Mt 13,12  li donarà i tindrà més; emperò al  que no té, fins allò que té se li prendrà. 
Mt 13,12 més; emperò al que no té, fins allò  que té se li prendrà. 13 Per això els  
Mt 13,14  en ells la profecia d’Isaïes  que diu: “Oireu ab vostres orelles, i no  
Mt 13,17  ouen. 17 Puix en veritat vos dic  que molts profetes i justos ansiaren veure 
Mt 13,17 profetes i justos ansiaren veure lo  que veeu, i no ho vegeren, i oir lo que  
Mt 13,17 que veeu, i no ho vegeren, i oir lo  que oïu, i no ho oïren. 18 »Oïu vosaltres, 
Mt 13,19  del sembrador. 19 Qualsevol  que ou la paraula d’aquell Regne i no l’ 
Mt 13,19 entén, ve lo Maligne i arrabassa lo  que s’havia sembrat en son cor: aqueix és 
Mt 13,19  sembrat en son cor: aqueix és lo  que fou sembrat a la vora del camí. 20  
Mt 13,20  en terra pedregosa és aquell  que ou la paraula i al prompte la rep ab  
Mt 13,22  el sembrat entre espines és aquell  que ou la paraula, emperò los cuidados d’ 
Mt 13,23  el sembrat en terra bona és aquell  que ou la paraula i l’entén, i dóna  
Mt 13,24 Regne del cel és semblant a un home  que sembrà bona llavor en son camp. 25 I  
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Mt 13,25  llavor en son camp. 25 I mentres  que els homes dormien, vingué son enemic i 
Mt 13,27  en vostre camp? Com és, doncs,  que hi ha sisanya? 28 »I los digué:  
Mt 13,28 »I los criats li digueren: »–¿Voleu  que hi anem i la colliam? 29 »–No –los  
Mt 13,29 29 »–No –los respongué–. No fos cas  que, collint la sisanya, arrancàsseu també 
Mt 13,30  també ab ella lo blat. 30 Deixau  que cresca l’una i l’altra fins al  
Mt 13,31  és semblant a un gra de mostassa  que un home prengué i sembrà en son camp.  
Mt 13,32  totes les llavors, emperò després  que creix, és major que totes les llegums, 
Mt 13,32  emperò després que creix, és major  que totes les llegums, i se fa un arbre,  
Mt 13,32  i se fa un arbre, de manera  que els aucells de l’aire vénen a fer niu 
Mt 13,33 semblant lo Regne del cel al llevat  que pren una dona i el barreja ab tres  
Mt 13,33  ab tres mesures de farina, fins  que tot ha fermentat. 34 Totes aquestes  
Mt 13,35  35 Per a què es complís lo  que havia dit lo profeta, que diu: «Obriré 
Mt 13,35  lo que havia dit lo profeta,  que diu: «Obriré la boca ab paràboles, i  
Mt 13,35  ab paràboles, i enunciaré coses  que han estat escondides des de la  
Mt 13,37 37 Ell los respongué dient: –Aquell  que sembra la bona llavor és lo Fill de l’ 
Mt 13,39  de la iniquitat. 39 I l’enemic  que la sembrà és lo diable, i la sega és  
Mt 13,40  són los àngels. 40 De manera  que així com se cull la sisanya i es crema 
Mt 13,41  Regne tots los escàndols i aquells  que obren iniquitat. 42 I els tiraran a la 
Mt 13,44  a un tresor escondit en lo camp,  que quan un home lo troba l’escondeix i,  
Mt 13,44  l’encontre, se’n va i ven tot lo  que té, i compra aquell camp. 45 »Del  
Mt 13,45  lo Regne del cel a un negociant  que busca perles bones. 46 I havent-ne  
Mt 13,47  lo Regne del cel a un filat  que, tirat al mar, arreplega tota mena de  
Mt 13,52  és semblant a un pare de família  que trau de son tresor coses noves i coses 
Mt 13,54  les sinagogues d’ells, de manera  que es meravellaven i deien: –D’a on li  
Mt 14,Tit  dels cinc pans. Jesús camina i fa  que sant Pere camínia sobre les oles del  
Mt 14,Tit  del mar, i cura a tots los malalts  que se li presenten o toquen son vestit. 1 
Mt 14,2  –Aquest és Joan lo Baptista,  que ressuscità d’entre los morts, i per  
Mt 14,7  tots i agradà a Herodes, 7 per lo  que prometé ab jurament donar-li tot  
Mt 14,9  Mes per raó del jurament i dels  que estaven ab ell a taula, manà donar-  
Mt 14,11  son cap en una plata, i donat  que fou a la noia, esta lo portà a sa  
Mt 14,17 Li respongueren: –No tenim aquí més  que cinc pans i dos peixos. 18 Jesús los  
Mt 14,19  aquí. 19 I havent manat a la gent  que s’assentassen sobre l’herba, prengué 
Mt 14,21  dels bocins. 21 I el número dels  que menjaren fou cinc mil homes, sens  
Mt 14,22  deixebles a pujar en la barca i a  que passassen antes que ell a l’altra  
Mt 14,22 en la barca i a que passassen antes  que ell a l’altra banda de l’estany,  
Mt 14,22  altra banda de l’estany, mentres  que ell despedia a la gent. 23 I quan  
Mt 14,28  –Senyor, si sou vós, manau-me  que vinga per sobre l’aigua cap a vós. 29 
Mt 14,30  arribar a Jesús. 30 Emperò veent  que el vent era fort, tingué temor, i com  
Mt 14,33  la barca, cessà lo vent. 33 I els  que estaven en la barca s’acercaren i l’ 
Mt 14,36  los malalts. 36 I li suplicaven  que els deixàs tocar tan solament la vora  
Mt 15,Tit Déu. Cura a la filla de la cananea,  que dóna mostres de gran fe, i dóna menjar 
Mt 15,4  al pare i a la mare.” I: “Aquell  que maleesca al pare o a la mare morirà de 
Mt 15,5 5 Emperò vosaltres dieu: “Qualsevol  que diga a son pare o a sa mare: ‘Tot do  
Mt 15,5  a son pare o a sa mare: ‘Tot do  que jo ofresca vos aprofitarà’, 6 i no  
Mt 15,11  11 No contamina a l’home lo  que entra en la boca, sinó lo que ix de la 
Mt 15,11  lo que entra en la boca, sinó lo  que ix de la boca, això és lo que  
Mt 15,11  lo que ix de la boca, això és lo  que contamina a l’home. 12 Llavors,  
Mt 15,12  deixebles li digueren: –No sabeu  que los fariseus s’han escandalisat, quan 
Mt 15,13 ell, responent, digué: –Tota planta  que no ha plantat mon Pare celestial, serà 
Mt 15,17  sens comprensió? 17 ¿No compreneu  que tot allò que entra en la boca passa al 



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

2858 
 

Mt 15,17  17 ¿No compreneu que tot allò  que entra en la boca passa al ventre i se  
Mt 15,18 llança en lloc secret? 18 Emperò lo  que ix de la boca, del cor ix, i això és  
Mt 15,18  la boca, del cor ix, i això és lo  que contamina a l’home. 19 Puix del cor  
Mt 15,20  20 Aqueixes coses són les  que contaminen a l’home. Emperò lo menjar 
Mt 15,22  22 I veus aquí una dona cananea  que havia eixit d’aquells confins cridava 
Mt 15,27  los cadells mengen de les engrunes  que cauen de la taula de sos amos. 28  
Mt 15,31  sos peus. I els curà. 31 De manera  que es meravellava la gent, veent parlar  
Mt 15,32  gent, perquè ja fa tres dies  que permaneixen ab mi, i no tenen res per  
Mt 15,35  pocs peixets. 35 I manà a la gent  que s’assentassen sobre de l’herba. 36 I 
Mt 15,37  i quedaren saciats. I dels bocins  que sobraren n’ompliren set coves. 38 I  
Mt 15,38  n’ompliren set coves. 38 I los  que menjaren foren quatre mil homes, sens  
Mt 16,Tit  Confessió de sant Pere. Promeses  que li foren fetes. Reprèn lo Senyor a  
Mt 16,Tit  a sant Pere i exhorta a tots a  que prenguen la creu i lo seguesquen. 1 I  
Mt 16,1 a fi de tentar-lo. I li demanaren  que els mostràs algun senyal del cel. 2 I  
Mt 16,11 ne recollíreu? 11 ¿Com no compreneu  que no és per lo pa que us diguí: “Guardau 
Mt 16,11  no compreneu que no és per lo pa  que us diguí: “Guardau’s del llevat dels  
Mt 16,12 saduceus”? 12 Aleshores entengueren  que no havia dit que es guardassen del  
Mt 16,12  entengueren que no havia dit  que es guardassen del llevat dels pans,  
Mt 16,13  dient: –¿Qui diuen los homes  que és lo Fill de l’home? 14 I ells  
Mt 16,14  14 I ells respongueren: –Uns diuen  que és Joan Baptista, altres que és Elies, 
Mt 16,14  diuen que és Joan Baptista, altres  que és Elies, i altres que és Jeremies o  
Mt 16,14  altres que és Elies, i altres  que és Jeremies o un dels profetes. 15 I  
Mt 16,15  los digué: –I vosaltres, qui dieu  que só, jo? 16 Respongué Simó Pere i  
Mt 16,17  la carn ni la sang, sinó mon Pare  que està en lo cel. 18 I jo et dic també  
Mt 16,18  en lo cel. 18 I jo et dic també  que tu ets Pere, i que sobre aquesta pedra 
Mt 16,18  jo et dic també que tu ets Pere, i  que sobre aquesta pedra edificaré ma  
Mt 16,19 claus del Regne del cel. I tot allò  que llíguies sobre la terra estarà lligat  
Mt 16,19  estarà lligat en lo cel, i tot lo  que desllíguies sobre la terra serà també  
Mt 16,20  20 Aleshores manà a sos deixebles  que no diguessen a ningú que ell era Jesús 
Mt 16,20  deixebles que no diguessen a ningú  que ell era Jesús lo Cristo. 21 Des d’  
Mt 16,21  Jesús a declarar a sos deixebles  que convenia que ell anàs a Jerusalem i  
Mt 16,21  a sos deixebles que convenia  que ell anàs a Jerusalem i que sofrís  
Mt 16,21 convenia que ell anàs a Jerusalem i  que sofrís moltes coses de part dels  
Mt 16,21  i dels prínceps dels sacerdots, i  que morís i que ressuscitàs al tercer dia. 
Mt 16,21  dels sacerdots, i que morís i  que ressuscitàs al tercer dia. 22 I  
Mt 16,23 digué: –Aparta’t d’aquí, Satanàs,  que m’escandalises. Perquè tu no trobes  
Mt 16,23  tu no trobes gust en les coses  que són de Déu, sinó en les dels homes. 24 
Mt 16,25  creu i seguesca’m. 25 Puix aquell  que vulga salvar sa vida, la perdrà.  
Mt 16,25  sa vida, la perdrà. Emperò aquell  que pèrdia sa vida per amor de mi, la  
Mt 16,28  ses obres. 28 En veritat vos dic  que dels que estan aquí n’hi ha alguns  
Mt 16,28  28 En veritat vos dic que dels  que estan aquí n’hi ha alguns que no  
Mt 16,28 dels que estan aquí n’hi ha alguns  que no tastaran la mort fins que vegen  
Mt 16,28 alguns que no tastaran la mort fins  que vegen venir en son Regne al Fill de l’ 
Mt 17,3  blanques com la neu. 3 I veus aquí  que se’ls aparegueren Moisès i Elies  
Mt 17,4  digué a Jesús: –Senyor, bo és  que ens estem aquí; si voleu, farem aquí  
Mt 17,5  I veus aquí una veu des del núvol  que deia: –Aquest és mon Fill, l’amat, en 
Mt 17,8  los ulls, no vegeren a altre més  que a Jesús. 9 I al baixar ells de la  
Mt 17,9 manà Jesús dient: –A ningú digau lo  que haveu vist fins que lo Fill de l’home 
Mt 17,9  ningú digau lo que haveu vist fins  que lo Fill de l’home ressuscítia d’  
Mt 17,10  –Puix, ¿com diuen los escribes  que primer ha de venir Elies? 11 Ell los  
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Mt 17,12  les coses. 12 Emperò jo us dic  que Elies ja vingué, i no el conegueren;  
Mt 17,12  conegueren; ans bé feren d’ell lo  que els plagué. Així també faran ells  
Mt 17,13  comprengueren los deixebles  que els havia parlat de Joan Baptista. 14  
Mt 17,14  –Senyor, apiadau’s de mon fill,  que és llunàtic i pateix cruelment. Puix  
Mt 17,18  ab Jesús, i li digueren: –Com és  que nosaltres no el poguérem llançar? 19  
Mt 17,19  Puix jo us dic en veritat  que, si teniu fe com un gra de mostassa,  
Mt 17,23  Cafarnaüm, s’acercaren a Pere los  que cobraven lo tribut de les dos dracmes, 
Mt 17,26  tira l’ham, i pren lo primer peix  que isca. I obrint-li la boca trobaràs  
Mt 18,3 ells 3 i digué: –En veritat vos dic  que si no us convertiu i feu com los  
Mt 18,4 lo Regne del cel. 4 Quiscun, doncs,  que s’humiliï com aquest infant, eix serà 
Mt 18,6 mon nom, a mi em rep. 6 I qualsevol  que escandalísia a un d’aquestos infants  
Mt 18,6  a un d’aquestos infants  que creuen en mi, més li valdria que li  
Mt 18,6  que creuen en mi, més li valdria  que li penjassen una roda de molí al coll  
Mt 18,7  dels escàndols! Puix és precís  que vinguen escàndols; emperò ai de l’  
Mt 18,8 val entrar en la vida manco o coix,  que tenint dues mans o dos peus ser  
Mt 18,9  entrar en la vida ab un sol ull,  que tenir dos ulls i ser llançat al foc de 
Mt 18,10  al foc de l’infern. 10 »Cuidado  que no menyspreeu a un d’aquestos  
Mt 18,10  aquestos infants. Perquè jo us dic  que sos àngels en lo cel veuen sempre la  
Mt 18,10  veuen sempre la cara de mon Pare  que està en lo cel. 11 Puix lo Fill de l’ 
Mt 18,11  de l’home ha vingut a salvar lo  que estava perdut. 12 Què us apar?: si un  
Mt 18,12  la muntanya i anirà en busca de la  que s’esgarrià? 13 I si li esdevingués lo 
Mt 18,13  lo trobar-la, vos dic en veritat  que es complaurà més ab ella que ab les  
Mt 18,13  que es complaurà més ab ella  que ab les noranta-nou que no s’  
Mt 18,13  ab ella que ab les noranta-nou  que no s’esgarriaren. 14 Així que no és  
Mt 18,14  nou que no s’esgarriaren. 14 Així  que no és la voluntat de vostre Pare que  
Mt 18,14  no és la voluntat de vostre Pare  que està en lo cel que es pèrdia un d’  
Mt 18,14  de vostre Pare que està en lo cel  que es pèrdia un d’aquestos petits. 15  
Mt 18,18 i un publicà. 18 En veritat vos dic  que tot quant lligueu sobre la terra,  
Mt 18,19 en lo cel. 19 »Altra vegada vos dic  que si dos de vosaltres se convinguessen  
Mt 18,19  per demanar alguna cosa, sia la  que es vulla, se’ls serà otorgada per mon 
Mt 18,19  se’ls serà otorgada per mon Pare  que està en lo cel. 20 Puix allà a on se  
Mt 18,23  Regne del cel és semblant a un rei  que volgué prendre comptes a sos criats.  
Mt 18,24  a prendre’ls, se li presentà un  que li devia deu mil talents. 25 I com no  
Mt 18,25 tingués d’a on pagar, manà son amo  que fos vengut ell, sa muller, sos fills i 
Mt 18,25  sos fills i tot quant tenia, i  que pagàs. 26 Llavors lo criat, llançant- 
Mt 18,26  dient: »–Senyor, teniu paciència,  que tot vos ho pagaré. 27 »I compadescut  
Mt 18,28  perdonà lo deute. 28 »Emperò luego  que aquell criat isqué fora, encontrà a un 
Mt 18,28  a un de sos companys criats  que li devia cent diners, i agarrant-lo  
Mt 18,28  l’ofegava, dient: »–Paga’m lo  que em deus. 29 »I llançant-se a sos  
Mt 18,30  30 »Emperò ell no ho volgué, sinó  que marxà i el féu posar en la presó fins  
Mt 18,30  i el féu posar en la presó fins  que pagàs lo deute. 31 »I veent los altres 
Mt 18,31  los altres criats companys seus lo  que passava, se contristaren en extrem, i  
Mt 18,31  i foren a contar a son amo lo  que havia passat. 32 »Llavors lo cridà son 
Mt 18,34 féu entregar als aturmentadors fins  que hagués pagat tot quant devia. 35 [*]  
Mt 19,Tit  19,Tit Capítol XIX Ensenya Jesús  que lo matrimoni és indisoluble, que sols  
Mt 19,Tit  que lo matrimoni és indisoluble,  que sols hi ha una causa per la separació  
Mt 19,Tit  se los rics i del premi d’aquells  que per amor seu renúncien totes les  
Mt 19,1  totes les coses. 1 I succeí  que, quan Jesús hagué acabat estes  
Mt 19,4  respongué dient: –¿No haveu llegit  que el que crià l’home des del principi,  
Mt 19,4  dient: –¿No haveu llegit que el  que crià l’home des del principi, crià  
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Mt 19,6  i seran dos en una carn.” 6 Així  que ja no són dues, sinó una carn. Per lo  
Mt 19,6  sinó una carn. Per lo tant, lo  que Déu juntà, no ho sepària l’home. 7 I  
Mt 19,9 principi no fou així. 9 I jo us dic  que qualsevol que repudiï a sa muller, a  
Mt 19,9  així. 9 I jo us dic que qualsevol  que repudiï a sa muller, a no ser per  
Mt 19,9 una altra, comet adulteri. I aquell  que es càsia ab la repudiada, comet  
Mt 19,12  concedit. 12 »Perquè hi ha eunucs  que nasqueren així del ventre de sa mare.  
Mt 19,12  ventre de sa mare. I hi ha eunucs  que ho foren per los homes. I hi ha eunucs 
Mt 19,12 foren per los homes. I hi ha eunucs  que es castraren a si mateixos per amor  
Mt 19,12  del cel. Qui sia capaç d’això,  que ho sia. 13 Llavors li presentaren uns  
Mt 19,17  què em dius bo? No hi ha sinó un  que és bo, i és Déu. Emperò si vols entrar 
Mt 19,23  sos deixebles: –En veritat vos dic  que ab dificultat entrarà un ric en lo  
Mt 19,24  del cel. 24 I altra vegada vos dic  que és més fàcil passar un camell per lo  
Mt 19,24  camell per lo forat d’una agulla  que l’entrar un ric en lo Regne del cel.  
Mt 19,27 vos havem seguit. Què és, doncs, lo  que tindrem? 28 I els digué Jesús: –En  
Mt 19,28  digué Jesús: –En veritat vos dic  que vosaltres que m’haveu seguit, quan en 
Mt 19,28  –En veritat vos dic que vosaltres  que m’haveu seguit, quan en la  
Mt 19,29  tribus d’Israel. 29 I qualsevol  que haurà deixat casa, o germans o  
Mt 19,30  la vida eterna. 30 »Emperò molts  que són primers seran darrers, i los  
Mt 20,1  és semblant a un pare de famílies  que isqué de bon matí a llogar  
Mt 20,3  ne vegé d’altres en la plaça  que estaven ociosos. 4 I els digué: »–Anau 
Mt 20,4  també a ma vinya, i vos donaré lo  que sia just. 5 »I ells hi anaren. Tornà a 
Mt 20,6  hora undècima i ne trobà d’altres  que estaven sense fer res, i los digué:  
Mt 20,7  a ma vinya, i rebreu tot allò  que sia just. 8 »I havent arribat lo  
Mt 20,9  als primers. 9 »Quan vingueren los  que hi havien anat envers l’hora  
Mt 20,10  arribaren los primers, cregueren  que els donarien més, però no reberen sinó 
Mt 20,12  darrers no han treballat més  que una hora i los haveu igualats ab  
Mt 20,12  i los haveu igualats ab nosaltres,  que havem suportat tot lo pes del dia i  
Mt 20,14  ab mi per un diner? 14 Pren lo  que és teu i marxa. Puix jo vull donar a  
Mt 20,14  donar a aquest darrer lo mateix  que a tu. 15 ¿No m’és lícit fer lo que em 
Mt 20,15 que a tu. 15 ¿No m’és lícit fer lo  que em plau de lo que és meu? ¿És ton ull  
Mt 20,15  és lícit fer lo que em plau de lo  que és meu? ¿És ton ull mal perquè jo só  
Mt 20,21  –Què vols? Ella respongué: –Dieu  que aquestos dos fills meus s’asséntien  
Mt 20,22  responent, digué: –No sabeu lo  que us demanau. ¿Podeu vosaltres beure lo  
Mt 20,22  ¿Podeu vosaltres beure lo calze  que jo he de beure i ser batejats ab lo  
Mt 20,22  què jo só batejat? I li diuen: –Sí  que podem. 23 Llavors ell los diu: –En  
Mt 20,25 los cridà envers si i digué: –Sabeu  que els prínceps dels gentils avasallen a  
Mt 20,25  gentils avasallen a sos pobles, i  que els que són poderosos exerceixen  
Mt 20,25  avasallen a sos pobles, i que els  que són poderosos exerceixen domini sobre  
Mt 20,26  No serà així entre vosaltres, sinó  que qualsevol que vulla fer-se major  
Mt 20,26 entre vosaltres, sinó que qualsevol  que vulla fer-se major entre vosaltres,  
Mt 20,27  sia criat vostre. 27 I aquell  que entre vosaltres vulla ser primer, sia  
Mt 20,30  sentats a la vora del camí oïren  que Jesús passava i començaren a cridar  
Mt 20,32  i los cridà, i digué: –Què voleu  que jo us faça? 33 –Senyor –li  
Mt 20,33 faça? 33 –Senyor –li respongueren–,  que s’òbrien nostres ulls. 34 I Jesús,  
Mt 21,Tit  en Jerusalem. Trau del temple als  que estaven venent allí. Maleeix una  
Mt 21,2  2 dient-los: –Anau a aquell lloc  que està davant de vosaltres, i luego  
Mt 21,3  algú vos digués res, responeu-li  que el Senyor los ha menester, i tot  
Mt 21,4  fou fet per a què es complís lo  que havia dit lo profeta, que diu: 5 «Dieu 
Mt 21,4  lo que havia dit lo profeta,  que diu: 5 «Dieu a la filla de Sion: Mira  
Mt 21,5  5 «Dieu a la filla de Sion: Mira  que ton rei ve, ple de mansuetud, envers  
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Mt 21,5  una somera i son pollí, fill de la  que està avesada al jou.» 6 I los  
Mt 21,6  deixebles se n’anaren, i feren lo  que els havia manat Jesús. 7 I menaren la  
Mt 21,9  estenien en lo camí. 9 I la turba  que anava davant i la que venia detràs  
Mt 21,9  9 I la turba que anava davant i la  que venia detràs cridaven dient: –Hosana  
Mt 21,12  de Déu i treia fora a tots los  que venien i compraven en lo temple. I  
Mt 21,12  dels canviadors i els sitis dels  que venien palomes. 13 I els digué:  
Mt 21,15  i els escribes les meravelles  que havia fet, i als petits clamant en lo  
Mt 21,16  16 I li digueren: –¿No oïu lo  que aquestos diuen? I Jesús los respongué: 
Mt 21,16  –Sí. ¿No haveu vosaltres llegit  que “de la boca dels petits i dels que  
Mt 21,16  que “de la boca dels petits i dels  que mamen tragueres alabança perfeta”? 17  
Mt 21,19  a ella, i no trobant-hi més  que fulles, li digué: –Per mai més nasca  
Mt 21,21  los digué: –En veritat vos dic  que, si tinguésseu fe i no dubtàsseu, no  
Mt 21,21  faríeu lo de la figuera, sinó  que si diguésseu a esta muntanya: “Aparta  
Mt 21,22  verificaria. 22 I totes les coses  que demaneu en l’oració, tenint fe, les  
Mt 21,24  jo us vull preguntar una cosa,  que si me la dieu, vos diré igualment ab  
Mt 21,26  entre si dient: 26 –Si diem  que del cel, nos dirà: “¿Puix per què no  
Mt 21,31  Jesús los diu: –En veritat vos dic  que los publicans i les rameres vos  
Mt 21,33  Hi havia un pare de famílies  que plantà una vinya i la rodejà d’una  
Mt 21,36 envià altres criats en major número  que els primers, i foren tractats del  
Mt 21,41 arrendarà sa vinya a altres pagesos  que a son degut temps li pagaran lo fruit. 
Mt 21,42  mai en les Escriptures: “La pedra  que recusaren los que edificaven, eixa fou 
Mt 21,42  “La pedra que recusaren los  que edificaven, eixa fou feta cap de  
Mt 21,43  ulls”? 43 »Per lo tant, vos dic  que us serà llevat lo Regne de Déu i donat 
Mt 21,43  lo Regne de Déu i donat a gent  que produesca fruits d’ell. 44 I  
Mt 21,44  fruits d’ell. 44 I qualsevol  que caiga sobre aqueixa pedra serà romput, 
Mt 21,45  oïren ses paràboles, comprengueren  que parlava d’ells. 46 I discorrent com  
Mt 22,Tit  Capítol XXII Paràbola del rei  que convidà a les esposalles de son fill.  
Mt 22,2  Regne del cel és semblant a un rei  que féu les esposalles per a son fill. 3 I 
Mt 22,3  a son fill. 3 I envià sos criats a  que cridassen als convidats a les  
Mt 22,8  estan aparellades; emperò los  que havien estat convidats no eren dignes. 
Mt 22,10  als camins, reuniren tots los  que trobaren, bons i dolents, i s’  
Mt 22,11 veure als hostes, vegé allí un home  que no anava vestit ab robes d’  
Mt 22,12  12 I li digué: »–Amic, com és  que has entrat aquí no anant vestit d’  
Mt 22,15  com podrien sorprendre’l en lo  que parlàs. 16 I li envien sos deixebles  
Mt 22,16  herodians, dient: –Mestre, sabem  que ets home verídic i que ensenyes lo  
Mt 22,16  sabem que ets home verídic i  que ensenyes lo camí de Déu en veritat, i  
Mt 22,16  lo camí de Déu en veritat, i  que no et cuides de ningú, perquè no mires 
Mt 22,21 los digué: –Puix pagueu al Cèsar lo  que és del Cèsar, i a Déu lo que és de  
Mt 22,21  lo que és del Cèsar, i a Déu lo  que és de Déu. 22 I a l’oir això se  
Mt 22,23  s’acercaren a ell los saduceus,  que diuen no hi ha resurrecció, i li  
Mt 22,30  ni seran donats en matrimoni, sinó  que seran com àngels de Déu en lo cel. 31  
Mt 22,31  dels morts, ¿no haveu llegit lo  que vos té dit Déu: 32 “Jo só lo Déu d’  
Mt 22,34  34 Emperò los fariseus, quan oïren  que havia fet callar als saduceus, se  
Mt 22,35  en consell. 35 I un d’ells,  que era doctor de la Llei, li preguntà per 
Mt 22,43  43 I ell los diu: –¿Puix com és  que David en esperit l’anomena “Senyor”  
Mt 22,44 Senyor: Assenta’t a ma dreta, fins  que pòsia tos enemics per a peanya de tos  
Mt 23,Tit  dels fariseus en la doctrina  que ensenyen al poble. Parla de sa  
Mt 23,Tit  de les falses explicacions  que donen a la Llei, de la mort violenta  
Mt 23,3  3 Observau, doncs, i feu tot allò  que us diguen. Emperò no ho feu segons ses 
Mt 23,7  sitis en les sinagogues. 7 I  que els salúdien en les places i que els  
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Mt 23,7  I que els salúdien en les places i  que els homes los apellídien rabís. 8  
Mt 23,9  vostre, perquè un és vostre Pare  que està en lo cel. 10 Ni us apellideu  
Mt 23,11 vostre mestre, lo Cristo. 11 Aquell  que és major entre vosaltres, serà vostre  
Mt 23,12  serà vostre criat. 12 I qualsevol  que s’exàltia, serà humiliat. I aquell  
Mt 23,12 s’exàltia, serà humiliat. I aquell  que s’humiliï, serà exaltat. 13 »Emperò,  
Mt 23,13  escribes i fariseus, hipòcrites,  que tancau lo Regne del cel davant dels  
Mt 23,13  entrau ni deixau entrar als  que hi entrarien. 14 »Ai de vosaltres,  
Mt 23,14  escribes i fariseus, hipòcrites,  que ab pretext de llargues plegàries  
Mt 23,16  16 »Ai de vosaltres, guies cegos,  que dieu: “Qualsevol que júria per lo  
Mt 23,16  guies cegos, que dieu: “Qualsevol  que júria per lo temple, no és res; emperò 
Mt 23,16 lo temple, no és res; emperò aquell  que júria per l’or del temple, és  
Mt 23,17  Què és més, l’or o lo temple  que santifica l’or? 18 I: “Qualsevol que  
Mt 23,18  santifica l’or? 18 I: “Qualsevol  que júria per l’altar no és res; emperò  
Mt 23,18  l’altar no és res; emperò aquell  que júria per l’oferta que està sobre d’ 
Mt 23,18  aquell que júria per l’oferta  que està sobre d’ell, és deutor.” 19  
Mt 23,19  Què és més, l’oferta o l’altar  que santifica l’oferta? 20 Aquell, doncs, 
Mt 23,20  l’oferta? 20 Aquell, doncs,  que jura per l’altar, jura per ell i per  
Mt 23,20 l’altar, jura per ell i per tot lo  que està sobre d’ell. 21 I qualsevol que  
Mt 23,21  està sobre d’ell. 21 I qualsevol  que jura per lo temple, jura per ell i per 
Mt 23,21  temple, jura per ell i per aquell  que habita en ell. 22 I qui jura per lo  
Mt 23,23  escribes i fariseus, hipòcrites,  que pagau delme de la menta, de l’anet i  
Mt 23,23  del comí, i haveu deixat les coses  que són més importants de la Llei: la  
Mt 23,24  omitir aquelles. 24 Guies cegos,  que colau un mosquit i vos engulliu un  
Mt 23,25  escribes i fariseus, hipòcrites,  que netejau la part de defora de la copa i 
Mt 23,26  de la copa i del plat, a fi de  que sia límpio lo que està defora! 27 »Ai  
Mt 23,26 del plat, a fi de que sia límpio lo  que està defora! 27 »Ai de vosaltres,  
Mt 23,27  escribes i fariseus, hipòcrites,  que sou semblants als sepulcres  
Mt 23,29  escribes i fariseus, hipòcrites,  que edificau los sepulcres dels profetes i 
Mt 23,31  testimoni a vosaltres mateixos, de  que sou fills d’aquells que mataren als  
Mt 23,31  de que sou fills d’aquells  que mataren als profetes. 32 Ompliu,  
Mt 23,35  vosaltres tota la sang innocent  que s’ha derramat sobre la terra, des de  
Mt 23,36 i l’altar. 36 »En veritat vos dic  que totes aquestes coses vindran sobre  
Mt 23,37  37 »Jerusalem, Jerusalem,  que mates als profetes i apedregues a  
Mt 23,37 als profetes i apedregues a aquells  que et són enviats! Quantes vegades volguí 
Mt 23,38  i no ho volguéreu! 38 Veus aquí  que us quedarà deserta vostra casa. 39  
Mt 23,39  vostra casa. 39 Puix jo us dic  que des d’aquest punt no em veureu més  
Mt 23,39  aquest punt no em veureu més fins  que digau: “Beneït sia aquell que ve en lo 
Mt 23,39  fins que digau: “Beneït sia aquell  que ve en lo nom del Senyor.” 24,Tit  
Mt 24,Tit  temple. Anuncia a sos deixebles lo  que succeiria durant la promulgació de l’ 
Mt 24,Tit  Avisa als verdaders fiels lo  que deurien fer per no ser enganyats dels  
Mt 24,Tit  dels falsos Cristos. Los encarrega  que estiguen sempre alerta per a què la  
Mt 24,2  veeu tot això? En veritat vos dic  que no quedarà aquí pedra sobre pedra sens 
Mt 24,4  Jesús, los digué: –Teniu compte  que ningú vos seduesca. 5 Puix vindran  
Mt 24,6  guerres i rumors de guerres. Feu  que no us torbeu, puix totes estes coses  
Mt 24,6  puix totes estes coses convé  que succeesquen, mes encara no és lo fi. 7 
Mt 24,13  caritat de molts. 13 Emperò aquell  que persevéria fins al fi, aqueix se  
Mt 24,15  lo fi. 15 »Per lo tant, quan vejau  que l’abominació desoladora, pronosticada 
Mt 24,16  llegeix entenga), 16 llavors los  que es tròbien en la Judea fúgien a les  
Mt 24,19  sa túnica. 19 Emperò, ai de les  que estan prenyades i de les que criaran  
Mt 24,19 de les que estan prenyades i de les  que criaran en aquells dies! 20 Pregau,  
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Mt 24,20  en aquells dies! 20 Pregau, doncs,  que vostra fugida no esdevinga en hivern o 
Mt 24,21  aleshores gran tribulació, tal  que no n’hi ha hagut d’igual des del  
Mt 24,24 grans senyals i prodigis, de manera  que fins los elegits, si fos possible,  
Mt 24,25 possible, cauran en error. 25 Mirau  que vos ho he predit. 26 Per lo tant, si  
Mt 24,26  tant, si us diguessen: “Veus aquí  que està en lo desert”, no iscau. “Mirau  
Mt 24,26  en lo desert”, no iscau. “Mirau  que està en lo més escondit de la casa”,  
Mt 24,28  de l’home. 28 En qualsevol part  que es tròbia lo cadàver, allí se juntaran 
Mt 24,30 terra, i veuran al Fill de l’home,  que vindrà en los núvols del cel ab gran  
Mt 24,32  i les fulles han brotat, coneixeu  que està cerca l’estiu. 33 Doncs, de la  
Mt 24,33  manera, quan vejau tot això, sabeu  que està ell cerca, a la porta. 34 En  
Mt 24,34  a la porta. 34 En veritat vos dic  que no passarà aquesta generació fins que  
Mt 24,34  no passarà aquesta generació fins  que totes estes coses se cúmplien. 35 Lo  
Mt 24,38  i donant en matrimoni, fins al dia  que Noè va entrar en l’arca, 39 i no ho  
Mt 24,39 arca, 39 i no ho comprengueren fins  que arribà lo diluvi i se’n portà a  
Mt 24,43  vostre Senyor. 43 Emperò enteneu  que si el pare de famílies sabés a què  
Mt 24,45 lo Fill de l’home. 45 »¿Qui pensau  que és lo criat fiel i prudent a qui son  
Mt 24,47  quan vinga. 47 En veritat vos dic  que el constituirà sobre tots sos béns. 48 
Mt 24,49  companys i a menjar i beure ab los  que s’embriaguen, 50 vindrà el senyor del 
Mt 24,50  el senyor del tal criat en lo dia  que no l’espera i a l’hora que menos  
Mt 24,50 lo dia que no l’espera i a l’hora  que menos pensa, 51 i el dividirà, i  
Mt 25,1  del cel serà semblant a deu verges  que, prenent ses llanternes, eixiren a  
Mt 25,6 a mitjanit s’oí un clamor: »–Mirau  que ve l’espòs, eixiu a rebre-lo! 7  
Mt 25,9  i per a vosaltres, anau abans als  que el venen, i comprau-ne per a  
Mt 25,10 -ne per a vosaltres. 10 »I mentres  que elles foren a comprar-lo, vingué l’ 
Mt 25,10  -lo, vingué l’espòs, i les  que estaven a punt entraren ab ell a les  
Mt 25,12  dient: »–En veritat vos dic  que no us conec. 13 »Vetllau, doncs, pués  
Mt 25,14  14 »Perquè això és com un home  que, a l’anar-se’n lluny, cridà a sos  
Mt 25,16 anà immediatament. 16 »Doncs aquell  que havia rebut los cinc talents, se n’  
Mt 25,17  altres cinc. 17 E igualment aquell  que n’havia rebut dos, ne guanyà també  
Mt 25,18  també altres dos. 18 Emperò aquell  que n’havia rebut un, se n’anà i cavà en 
Mt 25,20  a comptes. 20 I arribant aquell  que havia rebut los cinc talents, n’hi  
Mt 25,20  vós, veu-se’n aquí altres cinc  que jo n’he guanyat. 21 »Son senyor li  
Mt 25,21  »–Molt bé, criat fiel i bo, ja  que fores fiel en lo poc, jo et posaré  
Mt 25,22  22 »I s’acercà també aquell  que havia rebut los dos talents i digué:  
Mt 25,22  vós; aquí en teniu altres dos  que n’he guanyat. 23 »Son senyor li  
Mt 25,23  »–Molt bé, criat fiel i bo, ja  que fores fiel en lo poc, jo et posaré  
Mt 25,24  24 »I havent arribat també aquell  que havia rebut un talent, digué:  
Mt 25,24  un talent, digué: »–Senyor, jo sé  que sou un home de caràcter dur, que segau 
Mt 25,24 sé que sou un home de caràcter dur,  que segau allà a on no haveu sembrat i que 
Mt 25,24  segau allà a on no haveu sembrat i  que arreplegau allà a on no haveu  
Mt 25,25  talent en la terra. Aquí teniu lo  que és vostre. 26 »I responent-li son  
Mt 25,26 »–Criat dolent i peresós, tu sabies  que sego allà a on no sembro i que  
Mt 25,26  que sego allà a on no sembro i  que arreplego allà a on no he espargit. 27 
Mt 25,27  hauria rebut certament ab usura lo  que era meu. 28 Preneu-li, puix, lo  
Mt 25,28  puix, lo talent, i donau-lo al  que té deu talents. 29 Puix a quiscun  
Mt 25,29  i tindrà abundància; emperò al  que no tinga, li serà llevat fins allò que 
Mt 25,29  no tinga, li serà llevat fins allò  que apareix que té. 30 I al criat inútil  
Mt 25,29  serà llevat fins allò que apareix  que té. 30 I al criat inútil tirau-lo a  
Mt 25,34  34 Aleshores dirà lo rei als  que estan a sa dreta: »–Veniu, beneïts de  
Mt 25,34  de mon Pare, posseïu lo Regne  que vos està preparat des de la fundació  
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Mt 25,40 rei, los dirà: »–En veritat vos dic  que sempre i quan ho haveu fet ab un d’  
Mt 25,41  ab mi. 41 »Llavors dirà també als  que estan a l’esquerra: »–Apartau’s de  
Mt 25,41  ’s de mi, maleïts, al foc etern,  que està aparellat per al diable i per a  
Mt 25,45  ell dient: »–En veritat vos dic,  que sempre que no ho féreu ab un d’  
Mt 25,45  »–En veritat vos dic, que sempre  que no ho féreu ab un d’aquestos petits,  
Mt 26,1  de sant Pere. 1 I succeí  que, quan Jesús hagué conclòs totes  
Mt 26,2  digué a sos deixebles: 2 –Sabeu  que dins dos dies vindrà la Pasqua, i el  
Mt 26,5  –No en dia de festa, no sia el cas  que succeesca algun alborot en lo poble. 6 
Mt 26,7  Leprós, 7 se li acercà una dona  que portava un vas d’alabastre ab ungüent 
Mt 26,13  -me. 13 En veritat vos dic  que en qualsevulla part que es predíquia  
Mt 26,13  vos dic que en qualsevulla part  que es predíquia aqueix evangeli per tot  
Mt 26,13 per tot lo món, se contarà també lo  que aqueixa dona ha fet en memòria seva.  
Mt 26,17  a Jesús i li digueren: –A on voleu  que disposem menjar la pasqua? 18 I Jesús  
Mt 26,19 los deixebles ho feren de la manera  que Jesús havia manat, i aparellaren la  
Mt 26,21  los digué: –En veritat vos dic  que un de vosaltres m’ha d’entregar. 22  
Mt 26,23  23 I ell respongué dient: –Aquell  que posa ab mi la mà en lo plat, eix m’  
Mt 26,24  de l’home! Més li valdria al tal  que no hagués nat. 25 I responent Judes,  
Mt 26,28  és ma sang del Nou Testament,  que serà derramada per molts per a  
Mt 26,29  dels pecats. 29 I jo us dic,  que des d’avui no beuré més d’aquest  
Mt 26,30  lo Regne de mon Pare. 30 I després  que hagueren cantat l’himne, se n’anaren 
Mt 26,32  del ramat.” 32 Emperò després  que haja ressuscitat, aniré davant de  
Mt 26,33 Respongué Pere i li digué: –Per més  que tots s’escandalísien en vós, jo mai  
Mt 26,34  Jesús li digué: –En veritat te dic  que aquesta nit, abans que el gall càntia, 
Mt 26,34  te dic que aquesta nit, abans  que el gall càntia, me negaràs tres  
Mt 26,35  vegades. 35 Pere li digué: –Encara  que em sia precís morir ab vós, jo no us  
Mt 26,36  n’anà Jesús ab ells a una granja  que s’anomena Getsemaní, i digué a sos  
Mt 26,36  –Assentau’s aquí, mentres  que jo vaig allà a orar. 37 I prenent ab  
Mt 26,42  si no pot passar aquest calze sens  que jo el bèguia, faça’s la vostra  
Mt 26,45  –Dormiu ja i descansau, veus aquí  que l’hora és arribada, i el Fill de l’  
Mt 26,46 pecadors. 46 Alçau’s, anem!; mirau  que ja ha arribat aquell que m’entregarà. 
Mt 26,46  mirau que ja ha arribat aquell  que m’entregarà. 47 I encara ell estava  
Mt 26,47  ell estava parlant, veus aquí  que arribà Judes, un dels Dotze, i junt ab 
Mt 26,48  los ancians del poble. 48 I aquell  que l’entregà, los donà lo senyal dient:  
Mt 26,51  prengueren. 51 I veus aquí un dels  que estaven ab Jesús, estenent la mà  
Mt 26,52  lloc ton coltell; perquè tots los  que prenguen coltell, a coltell moriran.  
Mt 26,53  moriran. 53 ¿Per ventura penses  que no puc pregar a mon Pare, i em donarà  
Mt 26,54  se compliran les Escriptures, de  que així convé que es faça? 55 En aquella  
Mt 26,54  les Escriptures, de que així convé  que es faça? 55 En aquella hora digué  
Mt 26,57  i fugiren. 57 Emperò los  que havien pres a Jesús lo portaren a casa 
Mt 26,62  li digué: –¿No respons res a lo  que aquestos testifiquen contra tu? 63 I  
Mt 26,63  li digué: –Te conjuro per Déu viu,  que ens digues si tu ets lo Cristo, lo  
Mt 26,64  ho has dit. I encara més vos dic:  que d’aquí en avant veureu al Fill de l’ 
Mt 26,70  davant de tots dient: –No sé lo  que et dius. 71 I a l’eixir ell a la  
Mt 26,71 vegé una altra sirventa i digué als  que estaven allí: –Aquest també era ab  
Mt 26,73 73 I d’allí a poc s’acercaren los  que estaven allí i digueren a Pere:  
Mt 26,74  Llavors començà a maleir i a jurar  que no coneixia tal home. I en aquell punt 
Mt 26,75  I Pere se recordà de les paraules  que li havia dit Jesús: «Antes que el gall 
Mt 26,75  que li havia dit Jesús: «Antes  que el gall càntia, me negaràs tres  
Mt 27,Tit  crucificat i blasfemat. Prodigis  que succeïren en sa mort. És sepultat, i  
Mt 27,3  Ponç Pilat. 3 Llavors Judes,  que l’havia entregat, quan vegé que l’  
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Mt 27,3  que l’havia entregat, quan vegé  que l’havien condemnat, s’arrepentí i  
Mt 27,8  fins al dia d’avui Hacèldama,  que vol dir, «camp de sang». 9 Llavors se  
Mt 27,9  de sang». 9 Llavors se complí lo  que fou dit per lo profeta Jeremies, que  
Mt 27,9  fou dit per lo profeta Jeremies,  que digué: «I prengueren les trenta  
Mt 27,14 respongué a paraula alguna, de modo  que el president se meravellà en gran  
Mt 27,17  Pilat los digué: –A qui voleu  que jo us desllíuria, a Barrabàs o a  
Mt 27,17  desllíuria, a Barrabàs o a Jesús,  que s’anomena Cristo? 18 Puix sabia que  
Mt 27,18  s’anomena Cristo? 18 Puix sabia  que per enveja l’havien entregat. 19 I  
Mt 27,19 dir sa muller: –No vulles tenir res  que fer ab eix just, puix moltes coses he  
Mt 27,20  els ancians persuadiren a la turba  que demanàs a Barrabàs i que fes morir a  
Mt 27,20 a la turba que demanàs a Barrabàs i  que fes morir a Jesús. 21 I el president  
Mt 27,21  i digué: –A quin dels dos voleu  que us entréguia llibre? I ells digueren:  
Mt 27,24  –Sia crucificat. 24 I veent Pilat  que de res aprofitava, ans bé creixia més  
Mt 27,32  per nom Simó, a qui obligaren a  que carregàs ab la creu de Jesús. 33 I  
Mt 27,35  no el volgué beure. 35 I després  que l’hagueren crucificat, repartiren ses 
Mt 27,35  a sort; per a què es complís lo  que fou dit per lo profeta que diu: «Se  
Mt 27,35  lo que fou dit per lo profeta  que diu: «Se repartiran mes vestidures, i  
Mt 27,39  i l’altre a l’esquerra. 39 I los  que passaven lo blasfemaven, movent sos  
Mt 27,40 movent sos caps 40 i dient: –Eh, tu  que destrueixes lo temple, i el  
Mt 27,42  si mateix! Si és lo rei d’Israel,  que bàixia ara de la creu, i el creurem.  
Mt 27,43  i el creurem. 43 Confià en Déu,  que el desllíuria ara, si l’ama. Puix  
Mt 27,44  lo Fill de Déu”! 44 I los lladres  que eren crucificats ab ell també li deien 
Mt 27,46  –‹Elí, Elí, lammà sabacthani?›,  que vol dir: «Déu meu, Déu meu, per què m’ 
Mt 27,47 desemparat?» 47 Alguns, doncs, dels  que eren allí, quan oïren això deien: –A  
Mt 27,51  entregà l’esperit. 51 I veus aquí  que es rompé lo vel del temple en dos  
Mt 27,52 sepultures; i molts cossos de sants  que havien mort, ressuscitaren. 53 I  
Mt 27,53  I eixint de les sepultures després  que ell ressuscità, vingueren a la ciutat  
Mt 27,54  molts. 54 Emperò lo centurió i els  que ab ell estaven fent guarda a Jesús,  
Mt 27,54  vist lo terratrèmol i les coses  que passaven, s’atemorisaren molt i  
Mt 27,55  dones observant des de lluny,  que havien seguit a Jesús des de Galilea  
Mt 27,60  I el posà en un sepulcre seu nou,  que havia fet obrir en una roca. I arrimà  
Mt 27,62  del sepulcre. 62 I al dia següent,  que és lo dia després del de la  
Mt 27,63  63 dient: –Senyor, nos recordam de  que aquell impostor digué quan encara  
Mt 27,64 dies ressuscitaré.” 64 Mana, doncs,  que es guàrdia lo sepulcre fins al tercer  
Mt 27,64 sepulcre fins al tercer dia, no sia  que sos deixebles vinguen de nit i el  
Mt 27,64  I l’últim error serà pitjor  que el primer. 65 Pilat los digué:  
Mt 28,2  a veure lo sepulcre. 2 I veus aquí  que hi hagué un gran terratrèmol, puix un  
Mt 28,5 –No tingau por vosaltres, perquè sé  que buscau a Jesús, que fou crucificat. 6  
Mt 28,5  perquè sé que buscau a Jesús,  que fou crucificat. 6 No està aquí, puix  
Mt 28,7  i dieu a sos deixebles  que ha ressuscitat. I veus aquí que va  
Mt 28,7  que ha ressuscitat. I veus aquí  que va davant de vosaltres en Galilea:  
Mt 28,13  diner als soldats, 13 dient: –Dieu  que: “De nit vingueren sos deixebles, i lo 
Mt 28,13 sos deixebles, i lo robaren mentres  que nosaltres estàvem dormint.” 14 I si  
Mt 28,15 com se’ls havia dit. I aquesta veu  que es divulgà entre els jueus dura fins  
Mt 28,20  -los a observar totes les coses  que us he manat. I mirau que jo estic ab  
Mt 28,20  les coses que us he manat. I mirau  que jo estic ab vosaltres tots los dies  
Mc 1,3  ton camí davant de tu. 3 Veu del  que clama en lo desert: Aparellau lo camí  
Mc 1,7  dient: 7 –Detràs de mi ve un  que és més fort que jo, davant del qual jo 
Mc 1,7 –Detràs de mi ve un que és més fort  que jo, davant del qual jo no só digne de  
Mc 1,9  en Esperit Sant. 9 I succeí  que en aquells dies Jesús vingué de  
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Mc 1,10  i a l’Esperit en figura de paloma  que baixava i se posava sobre d’ell  
Mc 1,11  mateix. 11 I s’oí una veu del cel  que deia: –Tu ets mon Fill, l’amat, en tu 
Mc 1,14  àngels lo servien. 14 Mes després  que Joan fou pres, vingué Jesús a Galilea  
Mc 1,15  del Regne de Déu 15 i dient: –Puix  que el temps s’ha complert i s’ha  
Mc 1,16  vegé a Simó i a Andreu, son germà,  que tiraven sos filats en lo mar, puix  
Mc 1,17  –Veniu detràs de mi, i jo faré  que siau pescadors d’homes. 18 I a l’  
Mc 1,19  del Zebedeu, i a Joan, son germà,  que estaven també en una barca adobant los 
Mc 1,22  perquè els instruïa com un  que té potestat, i no com los escribes. 23 
Mc 1,23  home posseït de l’esperit impur,  que començà a cridar 24 dient: –Deixa’ns  
Mc 1,24  ’ns estar; què tenim nosaltres  que veure ab tu, Jesús de Nazaret? ¿Has  
Mc 1,27 es meravellaven tots, de tal manera  que es preguntaven los uns als altres  
Mc 1,32  ja lo sol, li portaven tots los  que estaven malalts i els esperitats. 33 I 
Mc 1,34  a la porta. 34 I curà a molts  que patien de diferents mals, i llançà  
Mc 1,34  dimonis, i no els permetia dir  que sabien qui era. 35 I alçant-se de  
Mc 1,36 i allí feia oració. 36 I Simó i los  que eren ab ell lo seguien. 37 I quan l’  
Mc 1,44  i ofereix per ta limpiesa lo  que Moisès manà en testimoni a ells. 45  
Mc 1,45  a ells. 45 Emperò ell, luego  que isqué, començà a publicar-ho i a  
Mc 1,45 a divulgar l’acontescut, de manera  que Jesús ja no podia entrar de manifest  
Mc 1,45  de manifest en la ciutat, sinó  que s’estava defora en paratges deserts,  
Mc 2,2  en Cafarnaüm. 2 I corregué la veu  que estava en una casa, i acudí tal  
Mc 2,2  casa, i acudí tal multitud de gent  que no hi cabia, ni en la porta; i els  
Mc 2,3  a ell portant-li un paralític,  que el duien entre quatre. 4 I com no  
Mc 2,8  a l’instant en son esperit  que pensaven d’aqueixa manera, los diu:  
Mc 2,10  10 Per a què, doncs, sapiau  que el Fill de l’home té potestat en la  
Mc 2,12 n’anà a vista de tothom, de manera  que tots se meravellaren i glorificaren a  
Mc 2,14  passar vegé a Leví, fill d’Alfeu,  que estava sentat al banc dels tributs, i  
Mc 2,15  alçant-se, lo seguí. 15 I succeí  que, estant sentat a taula en casa d’est, 
Mc 2,15  deixebles, perquè hi havia molts  que el seguien. 16 I al veure los escribes 
Mc 2,16  veure los escribes i els fariseus  que menjava ab los publicans i pecadors,  
Mc 2,17  Jesús oigué això, los digué: –Los  que estan bons no necessiten de metge,  
Mc 2,17  no necessiten de metge, sinó los  que estan malalts; puix no he vingut a  
Mc 2,18  deixebles de Joan i dels fariseus,  que solien dejunar, vénen a ell i li  
Mc 2,19  de les bodes poden dejunar mentres  que està ab ells l’espòs? Mentres que  
Mc 2,19  que està ab ells l’espòs? Mentres  que tenen ab ells l’espòs, no poden  
Mc 2,22  i es faran malbé els bots. Sinó  que deu posar-se el vi novell en bots  
Mc 2,23  nous. 23 I esdevingué altra vegada  que, passant lo Senyor per uns sembrats en 
Mc 2,24  –Mira, per què fan en dissabte lo  que no és lícit? 25 I ell los digué: –¿No  
Mc 2,25 los digué: –¿No haveu mai llegit lo  que féu David quan se trobà en necessitat  
Mc 2,25  i tingueren fam, ell i los  que ab ell estaven? 26 Com entrà en la  
Mc 2,26 als sacerdots, i encara ne donà als  que estaven ab ell? 27 I els deia: –Lo  
Mc 2,28 no l’home per al dissabte. 28 Així  que el Fill de l’home és també senyor del 
Mc 3,Tit  Capítol III Cura Jesús a un home  que tenia la mà seca. És seguit de totes  
Mc 3,1  sinagoga, i hi havia allí un home  que tenia seca una mà. 2 I l’estaven  
Mc 3,3  a acusar-lo. 3 I digué a l’home  que tenia la mà seca: –Alça’t al mig. 4 I 
Mc 3,8  Tiro i Sidon, quan oïren les coses  que feia, vingueren a ell en gran  
Mc 3,9  multitud. 9 I manà a sos deixebles  que li tinguessen una barca a punt, per  
Mc 3,9  del tropell de la gent, a fi de  que no l’oprimís. 10 Perquè curava a  
Mc 3,10 10 Perquè curava a molts, de manera  que tots los que patien d’algun mal s’  
Mc 3,10  a molts, de manera que tots los  que patien d’algun mal s’abalaçaven a  
Mc 3,13 muntanya, cridà envers si a aquells  que ell volgué, i vingueren a ell. 14 I  
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Mc 3,17 als quals donà lo nom de Boanerges,  que vol dir «fills del tro»; 18 i a  
Mc 3,19  lo Cananeu, 19 i a Judes Iscariot,  que l’entregà. 20 I vingueren a la casa,  
Mc 3,20  de nou tanta multitud de gent,  que ni pa podien menjar. 21 I quan ho  
Mc 3,22 –Està fora de si. 22 I els escribes  que havien baixat de Jerusalem deien: –Té  
Mc 3,28  sa casa. 28 »En veritat vos dic  que als fills dels homes los seran  
Mc 3,28  los pecats, i les blasfèmies als  que hagen blasfemat. 29 Mes aquell que  
Mc 3,29  que hagen blasfemat. 29 Mes aquell  que blasfèmia contra l’Esperit Sant, mai  
Mc 3,29  Sant, mai més tindrà perdó sinó  que serà reo de pena eterna. 30 Perquè  
Mc 3,34  i qui mos germans? 34 I mirant als  que estaven sentats al rodador de si:  
Mc 3,35  i mos germans! 35 Perquè qualsevol  que faça la voluntat de Déu, eix és mon  
Mc 4,Tit La llum sobre del candelero. Llavor  que naix i creix dormint lo qui la sembrà. 
Mc 4,1 s’arrimà a son rodador tanta gent,  que entrant-se’n en una barca s’  
Mc 4,8 caigué en bona terra, i donà fruit,  que pujà i cresqué; i una donà a trenta,  
Mc 4,10  10 I quan estigué sol, los Dotze  que estaven ab ell li preguntaven de la  
Mc 4,11  misteri del Regne de Déu; mes als  que estan fora, tot se’ls anúncia ab  
Mc 4,12  oiguen, i no comprenguen; no sia  que es convertesquen alguna vegada i se  
Mc 4,15  sembra la paraula, emperò després  que l’han oïda, ve a l’instant Satanàs i 
Mc 4,15  Satanàs i els pren la paraula  que fou sembrada en sos cors. 16 I així  
Mc 4,16  sembrats en pedregals són aquells  que, oïda la paraula, a l’instant la  
Mc 4,18  els sembrats entre espines són los  que ouen la paraula, 19 emperò els afanys  
Mc 4,20  els sembrats en bona terra són los  que ouen la paraula i la reben i donen  
Mc 4,22  22 Perquè no hi ha cosa escondida  que no s’haja de manifestar, ni cosa feta 
Mc 4,22  manifestar, ni cosa feta en ocult  que no haja de fer-se pública. 23 Si  
Mc 4,24  24 I els deia: –Teniu compte lo  que anau a oir. Ab la mida ab què midareu, 
Mc 4,24 ab què midareu, sereu midats, i als  que oïu se us donarà més. 25 Perquè al que 
Mc 4,25  oïu se us donarà més. 25 Perquè al  que té, se li donarà; i al que no té, fins 
Mc 4,25  al que té, se li donarà; i al  que no té, fins allò que té li serà pres.  
Mc 4,25  donarà; i al que no té, fins allò  que té li serà pres. 26 També deia: –Així  
Mc 4,26  és lo Regne de Déu, com un home  que tíria la llavor sobre la terra, 27 i  
Mc 4,27  la llavor sobre la terra, 27 i  que dòrmia i s’àlcia de nit i de dia, i  
Mc 4,27  i la llavor brótia i cresca sens  que ell se n’adónia. 28 Perquè la terra  
Mc 4,31  31 És com lo gra de la mostassa,  que quan se sembra en la terra és la més  
Mc 4,31 és la més xica de totes les llavors  que hi ha en la terra. 32 Però quan és  
Mc 4,32  quan és sembrada, puja i creix més  que tots los llegums, i fa branques grans, 
Mc 4,32  i fa branques grans, de manera  que els aucells de l’aire poden reposar  
Mc 4,37  mogué una gran tempestat de vent,  que feia entrar les oles en la barca, de  
Mc 4,37  les oles en la barca, de manera  que esta s’omplia d’aigua. 38 I ell  
Mc 4,38 i el desperten i li diuen: –Mestre,  que no us fa res que ens perdem? 39 I  
Mc 4,38 li diuen: –Mestre, que no us fa res  que ens perdem? 39 I alçant-se, amenaçà  
Mc 5,7  en alta veu digué: –Què tinc jo  que veure ab tu, Jesús, Fill de Déu  
Mc 5,7 de Déu altíssim? Te conjuro per Déu  que no m’aturménties. 8 Puix li deia: «Ix 
Mc 5,10  som molts. 10 I li pregava molt  que no l’expeŀlís d’aquella terra. 11  
Mc 5,14  en lo mar, i s’ofegaren. 14 I els  que els feien pasturar fugiren i ho  
Mc 5,14  en los camps. I eixiren a veure lo  que havia succeït. 15 I vénen a Jesús i  
Mc 5,15  15 I vénen a Jesús i veuen al  que havia estat aturmentat del dimoni,  
Mc 5,16 judici, i tingueren temor. 16 I els  que ho havien vist los relataren tot lo  
Mc 5,17  17 I començaren a pregar-li  que es retiràs dels seus confins. 18 I  
Mc 5,18 18 I quan entrà en la barca, aquell  que havia estat posseït del dimoni començà 
Mc 5,18  del dimoni començà a demanar-li  que el deixàs estar ab ell. 19 Mes Jesús  
Mc 5,19  19 Mes Jesús no li permeté sinó  que li digué: –Vés-te’n a ta casa ab  
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Mc 5,19 conta’ls quant grans són les coses  que ha fet per a tu lo Senyor i la  
Mc 5,19  a tu lo Senyor i la misericòrdia  que t’ha tingut. 20 I se n’anà i començà 
Mc 5,22  sinagoga, anomenat Jairo, i luego  que el vegé se postrà a sos peus, 23 i li  
Mc 5,25  gent, i l’oprimien. 25 I una dona  que patia un fluix de sang dotze anys  
Mc 5,26 fluix de sang dotze anys havia 26 i  que havia sofert molt en mans de molts  
Mc 5,29  fluix de sang i sentí en son cos  que estava curada d’aquella plaga. 30  
Mc 5,30 a l’instant en si mateix la virtut  que havia eixit d’ell, havent-se girat  
Mc 5,31  deixebles li deien: –Veeu la gent  que vos està oprimint, ¿i dieu: “Qui m’ha 
Mc 5,32  mirava al rodador per a veure a la  que ho havia fet. 33 Llavors la dona,  
Mc 5,33  espavorida i tremolant, sabent lo  que li havia passat, s’acercà i se postrà 
Mc 5,36 Mestre? 36 Emperò Jesús, quan oí lo  que deien, digué al príncep de la  
Mc 5,37  solament. 37 I no permeté a ningú  que el seguís, excepte Pere, i Jaume, i  
Mc 5,38  la sinagoga, i veu l’avalot i als  que ploraven i donaven grans alarits. 39 I 
Mc 5,39  plorant? La noia no és morta, sinó  que dorm. 40 I es burlaven d’ell. Mes  
Mc 5,40  pare i a la mare de la noia, i als  que estaven ab ell, i entra a on estava  
Mc 5,41  noia, li digué: –‹Talithà, cumí›,  que vol dir: “Noia, a tu t’ho dic, alça  
Mc 5,43  43 I ell los manà molt estretament  que ningú ho sabés, i digué que li  
Mc 5,43  que ningú ho sabés, i digué  que li donassen alguna cosa de menjar.  
Mc 6,2  a ensenyar en la sinagoga; i molts  que l’oïen se meravellaven de sa  
Mc 6,2  coses? I quina sabiduria és esta  que se li ha donat, i tals meravelles com  
Mc 6,8  los esperits impurs. 8 I els manà  que no se’n portassen res per al camí, ni 
Mc 6,9  sinó solament un gaiato. 9 Emperò  que se’n portassen sandàlies, i que no es 
Mc 6,9  que se’n portassen sandàlies, i  que no es posassen dos túniques. 10 I els  
Mc 6,10 10 I els deia: –En qualsevulla part  que entreu en una casa, quedau-vos en  
Mc 6,10 una casa, quedau-vos en ella fins  que iscau d’allí. 11 I tots los que no us 
Mc 6,11  que iscau d’allí. 11 I tots los  que no us rèbien ni vos escóltien, a l’  
Mc 6,11  contra d’ells. En veritat vos dic  que Sodoma i Gomorra seran més  
Mc 6,11  tractades en lo dia del judici  que aquella ciutat. 12 I eixint,  
Mc 6,12  12 I eixint, predicaven a tots  que s’arrepentissen. 13 I llançaven molts 
Mc 6,16  oí, digué: –Aquest és aquell Joan  que jo fiu degollar, lo qual ha  
Mc 6,20 Perquè Herodes temia a Joan, sabent  que era un baró just i sant, i el tenia en 
Mc 6,21  i l’oïa de bona gana. 21 Fins  que per últim arribà un dia favorable, en  
Mc 6,22 i dansat, i agradat a Herodes i als  que estaven ab ell a taula, digué el rei a 
Mc 6,22  el rei a la minyona: –Demana’m lo  que vulles i t’ho donaré. 23 I li va  
Mc 6,23  23 I li va jurar dient: –Tot lo  que em demànies, t’ho donaré, encara que  
Mc 6,23  em demànies, t’ho donaré, encara  que sia la meitat de mon regne. 24 I  
Mc 6,25  estava el rei, demanà dient: –Vull  que em doneu en una plata lo cap de Joan  
Mc 6,26  mes per raó del jurament i dels  que estaven a taula ab ell, no volgué  
Mc 6,27  no volgué disgustar-la, 27 sinó  que enviant un de sa guàrdia, li manà  
Mc 6,30  ab Jesús, li contaren tot lo  que havien fet i ensenyat. 31 I els digué: 
Mc 6,31  un poc. Puix eren molts los  que anaven i venien, i no tenien temps ni  
Mc 6,33 totes les ciutats i arribaren abans  que ells. 34 I al desembarcar, vegé Jesús  
Mc 6,34  d’ells, perquè eren com ovelles  que no tenen pastor. I començà a ensenyar  
Mc 6,39  –Cinc, i dos peixos. 39 I els manà  que els fessen sentar a tots en pletes  
Mc 6,44 dels bocins i dels peixos. 44 I els  que ne menjaren eren cinc mil homes. 45 I  
Mc 6,45  en la barca i anassen antes  que ell a Betsaida, a l’altre costat de  
Mc 6,45  altre costat de l’estany, mentres  que ell despedia al poble. 46 I després  
Mc 6,46 ell despedia al poble. 46 I després  que els hagué despedit, se n’anà a orar  
Mc 6,49  caminar sobre el mar, pensaren  que era un fantasma i exclamaren. 50 Puix  
Mc 6,55  en sos llits tan prest com oïren  que estava allí. 56 I en qualsevulla part  
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Mc 6,56  allí. 56 I en qualsevulla part  que entràs, en llocs, en granges o en  
Mc 6,56  en los carrers i li suplicaven  que almenos los permetés tocar la vora de  
Mc 7,1  fariseus i alguns dels escribes,  que havien vingut de Jerusalem. 2 I quan  
Mc 7,4  i observen moltes altres coses  que tenen per tradició, com és lo rentar  
Mc 7,5  a la tradició dels ancians, sinó  que mengen pa sense rentar-se les mans?  
Mc 7,10 a ton pare i a ta mare.” I: “Aquell  que maleesca a son pare o a sa mare,  
Mc 7,11  Qualsevol ‹corban› (ço és, lo do)  que jo ofresca, a tu t’aprofitarà”: 12 i  
Mc 7,12 t’aprofitarà”: 12 i no li permeteu  que fàcia ninguna altra cosa per lo pare o 
Mc 7,13  de Déu per la vostra tradició  que transmetéreu; i fent moltes coses  
Mc 7,15  15 No hi ha res fora de l’home  que entrant en ell puga contaminar; emperò 
Mc 7,15  puga contaminar; emperò les coses  que ixen d’ell, eixes són les que  
Mc 7,15  que ixen d’ell, eixes són les  que contaminen a l’home. 16 Si hi ha algú 
Mc 7,16  a l’home. 16 Si hi ha algú  que tinga orelles per a oir, oiga. 17 I  
Mc 7,17 orelles per a oir, oiga. 17 I luego  que deixà la gent i entrà en casa, li  
Mc 7,18  d’inteŀligència? No compreneu  que qualsevol cosa extrínseca que entra en 
Mc 7,18  que qualsevol cosa extrínseca  que entra en l’home no el pot contaminar? 
Mc 7,19  19 Puix no entra en son cor, sinó  que passa al ventre, i després se llança  
Mc 7,20  los menjars. 20 I deia: –Les coses  que ixen de l’home són les que contaminen 
Mc 7,20  coses que ixen de l’home són les  que contaminen a l’home. 21 Perquè de  
Mc 7,24  I entrant en una casa, no volia  que ningú ho sabés, mes no es pogué  
Mc 7,25  pogué encobrir. 25 Perquè una dona  que tenia una filla posseïda de l’esperit 
Mc 7,26  nació sirofenícia. I li suplicava  que expeŀlís lo dimoni de sa filla. 27 Mes 
Mc 7,29  29 Aleshores li digué: –Per això  que tu has dit, vés, que el dimoni ha  
Mc 7,29  –Per això que tu has dit, vés,  que el dimoni ha eixit de ta filla. 30 I  
Mc 7,30  sa filla ajaguda sobre el llit i  que el dimoni havia eixit d’ella. 31 I  
Mc 7,32  un sord i mut, i li suplicaven  que posàs la mà sobre d’ell. 33 I prenent 
Mc 7,34  cel, sospirà i li digué: –‹Effatà›  –que vol dir “Obriu’s!” 35 I a l’instant 
Mc 7,36  distinctament. 36 I els manà  que no ho diguessen a ningú; emperò, com  
Mc 8,2  aquesta gent, perquè fa tres dies  que estan ab mi i no tenen què menjar. 3 I 
Mc 8,6  digueren: –Set. 6 I manà a la gent  que s’assentàs en terra. I prenent los  
Mc 8,7 alguns peixets, i els beneí, i manà  que els distribuïssen també. 8 I menjaren  
Mc 8,8 saciaren; i recolliren, dels bocins  que havien sobrat, set senalles. 9 I els  
Mc 8,9  sobrat, set senalles. 9 I els  que en menjaren eren com quatre mil; i els 
Mc 8,12  demana senyal? En veritat vos dic  que no es donarà senyal a esta generació.  
Mc 8,14  prendre pa, ni tenien ab ells més  que un pa en la barca. 15 I els manà  
Mc 8,22 li portaren un cego i li suplicaven  que el tocàs. 23 I prenent per la mà al  
Mc 8,24  digué: –Veig los homes com arbres  que caminen. 25 I li posà altra vegada les 
Mc 8,25  a veure, i quedà sa, de manera  que veia clarament totes les coses. 26 I  
Mc 8,27  dient-los: –Qui diuen los homes  que só, jo? 28 Ells li respongueren dient: 
Mc 8,29  los digué: –I vosaltres, què dieu  que só, jo? Respongué Pere i li digué:  
Mc 8,30  30 I els prohibí rigorosament  que a ningú diguessen això d’ell. 31 I  
Mc 8,31  ell. 31 I començà a declarar-los  que convenia que el Fill de l’home patís  
Mc 8,31  a declarar-los que convenia  que el Fill de l’home patís molt, i que  
Mc 8,31  el Fill de l’home patís molt, i  que fos despreciat per los ancians, i per  
Mc 8,31  sacerdots, i per los escribes, i  que fos mort, i que ressuscitàs al cap de  
Mc 8,31 per los escribes, i que fos mort, i  que ressuscitàs al cap de tres dies. 32 I  
Mc 8,33  perquè no trobes gust en les coses  que són de Déu, sinó en les que són dels  
Mc 8,33  coses que són de Déu, sinó en les  que són dels homes. 34 I convocant al  
Mc 8,39  39 I els deia: –En veritat vos dic  que hi ha alguns dels que estan aquí que  
Mc 8,39  vos dic que hi ha alguns dels  que estan aquí que no tastaran la mort  
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Mc 8,39  hi ha alguns dels que estan aquí  que no tastaran la mort fins que vegen lo  
Mc 8,39  aquí que no tastaran la mort fins  que vegen lo Regne de Déu que ve ab poder. 
Mc 8,39 mort fins que vegen lo Regne de Déu  que ve ab poder. 9,Tit Capítol IX  
Mc 9,Tit  en la humilitat i en los danys  que acarrea lo pecat d’escàndol. 1 I al  
Mc 9,2  blancs com una neu, de tal manera  que no hi ha blanquejador en lo món que  
Mc 9,2 que no hi ha blanquejador en lo món  que puga fer-los tornar tan blancs. 3 I  
Mc 9,4  digué a Jesús: –Mestre, bo serà  que ens estem aquí i façam tres  
Mc 9,5  a Elies. 5 Perquè ell no sabia lo  que es deia, puix estaven aterrats d’  
Mc 9,6  d’espant. 6 I se formà un núvol  que els feia sombra e isqué una veu del  
Mc 9,6  sombra e isqué una veu del núvol  que deia: –Aquest és mon Fill, lo molt  
Mc 9,7  no vegeren ab ells a ningú més  que a Jesús. 8 I quan baixaven de la  
Mc 9,8  baixaven de la muntanya los manà  que a ningú diguessen lo que havien vist  
Mc 9,8  los manà que a ningú diguessen lo  que havien vist fins que el Fill de l’  
Mc 9,8  diguessen lo que havien vist fins  que el Fill de l’home hagués ressuscitat  
Mc 9,9  morts. 9 I guardaren en secret lo  que els havia dit, preguntant-se entre  
Mc 9,10  diuen los fariseus i els escribes  que primer ha de venir Elies? 11 Ell los  
Mc 9,11  està escrit del Fill de l’home,  que ha de patir molt i ser despreciat. 12  
Mc 9,12 ser despreciat. 12 Emperò jo us dic  que Elies ja vingué, i feren d’ell tot lo 
Mc 9,12  ja vingué, i feren d’ell tot lo  que els plagué, conforme està escrit d’  
Mc 9,13  ells una gran multitud de gent, i  que els escribes estaven disputant ab  
Mc 9,16  vos he portat aquí mon fill,  que està posseït d’un esperit mut. 17 I  
Mc 9,17  mut. 17 I en qualsevulla part  que l’agafa, lo tira per terra, i li fa  
Mc 9,17  sec; i diguí a vostres deixebles  que el llançassen, i no pogueren. 18 I  
Mc 9,20  al pare d’ell: –Quan temps ha  que li passa això? I ell digué: –Des de la 
Mc 9,22  coses són possibles per a aquell  que creu. 23 I exclamant al moment lo pare 
Mc 9,24  incredulitat. 24 I quan vegé Jesús  que la gent anava venint ab tropell,  
Mc 9,25  i quedà com si fos mort, de manera  que molts deien: –És mort. 26 Emperò  
Mc 9,27  -se, i s’aixecà. 27 I després  que entrà en la casa, sos deixebles li  
Mc 9,28  raça no pot eixir ab res més  que ab l’oració i el dejuni. 29 I havent  
Mc 9,29 atravessaren la Galilea, i no volia  que ningú ho sabés. 30 I ensenyava a sos  
Mc 9,31  31 Emperò estos no entenien això  que els deia, i temien lo preguntar-li.  
Mc 9,36  abraçat, los digué: 36 –Qualsevol  que rèbia a un d’aquestos infants en mon  
Mc 9,36  a mi, no rep a mi sinó a aquell  que m’ha enviat. 37 I li respongué Joan  
Mc 9,37  dient: –Mestre, havem vist a un  que llançava dimonis en ton nom, lo qual  
Mc 9,38 l’hi prohibiu, puix no hi ha ningú  que faça miracles en mon nom i puga luego  
Mc 9,40  per a vosaltres. 40 I qualsevol  que vos dónia a beure un got d’aigua en  
Mc 9,40  sou de Cristo, en veritat vos dic  que no perdrà son gallardó. 41 »I  
Mc 9,41  son gallardó. 41 »I quisvulla  que escandalísia a un d’aquestos infants  
Mc 9,41  a un d’aquestos infants  que creuen en mi, més li valdria que li  
Mc 9,41  que creuen en mi, més li valdria  que li lligassen al coll una mola de molí  
Mc 9,41  al coll una mola de molí i  que el tirassen al mar. 42 »I si ta mà t’ 
Mc 9,42 més te val entrar manco en la vida,  que tenir dos mans i anar a l’infern, al  
Mc 9,44  l’entrar coix en la vida eterna,  que tenir dos peus i ser llançat en l’  
Mc 9,46  ab un ull en lo Regne de Déu,  que tenir-ne dos i ser llançat al foc de 
Mc 10,Tit  les riqueses i el premi d’aquells  que deixen totes les coses per a seguir- 
Mc 10,Tit  Torna a anunciar a sos deixebles  que havia de morir i ressuscitar. Respon a 
Mc 10,8  8 i seran dos en una carn. Així  que no són ja dues sinó una carn. 9 Puix  
Mc 10,9  ja dues sinó una carn. 9 Puix lo  que Déu juntà, l’home no ho sepària. 10 I 
Mc 10,11  mateix. 11 I els digué: –Qualsevol  que repudiï a sa muller i es càsia ab una  
Mc 10,13  Emperò los deixebles renyaven als  que els hi presentaven. 14 I quan ho vegé  
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Mc 10,15 Regne de Déu. 15 En veritat vos dic  que el que no rèbia lo Regne de Déu com un 
Mc 10,15  Déu. 15 En veritat vos dic que el  que no rèbia lo Regne de Déu com un  
Mc 10,23  entraran en lo Regne de Déu los  que tenen riqueses! 24 I els deixebles se  
Mc 10,24  és entrar en lo Regne de Déu als  que confien en les riqueses! 25 Més fàcil  
Mc 10,25 un camell per lo cos d’una agulla,  que entrar lo ric en lo Regne de Déu. 26  
Mc 10,29  Jesús dient: –En veritat vos dic  que no hi ha ningú que haja deixat casa, o 
Mc 10,29  veritat vos dic que no hi ha ningú  que haja deixat casa, o germans, o  
Mc 10,30  per amor de mi i de l’evangeli 30  que no rèbia cent vegades més, ara en  
Mc 10,32  començà a dir-los les coses  que li havien de passar 33 dient: –Veus  
Mc 10,35 Zebedeu, dient-li: –Mestre, volem  que ens concediu tot quant vos demanem. 36 
Mc 10,36  36 I ell los digué: –Què voleu  que faça per a vosaltres? 37 I digueren:  
Mc 10,37  37 I digueren: –Concediu-nos  que ens assentem en vostra glòria, l’un a 
Mc 10,38  Jesús los digué: –No sabeu lo  que vos demanau. ¿Podeu beure lo calze que 
Mc 10,38  vos demanau. ¿Podeu beure lo calze  que jo bec, o ser batejats ab lo baptisme  
Mc 10,39  en veritat beureu lo calze  que jo bec i sereu batejats ab lo baptisme 
Mc 10,42 Jesús los cridà i els digué: –Sabeu  que aquells a qui es veu manar sobre les  
Mc 10,44  major, serà vostre criat. 44 I el  que vulla ser primer entre vosaltres, serà 
Mc 10,47  demanant almoina. 47 I quan oigué  que era Jesús de Nazaret, començà a cridar 
Mc 10,49 i li diuen: –Té bon ànimo! Alça’t,  que et crida. 50 Lo qual tirà la capa, i  
Mc 10,51  la paraula, li digué: –Què vols  que et faça? I el cego li digué: –Mestre,  
Mc 10,51  faça? I el cego li digué: –Mestre,  que jo hi veja. 52 I Jesús li digué: –Vés, 
Mc 11,2  2 i els digué: –Anau al lloc  que està davant de vosaltres, i luego que  
Mc 11,2  està davant de vosaltres, i luego  que haureu entrat en ell, trobareu un  
Mc 11,3  vos digués: “Què feu?”, dieu-li  que el Senyor lo necessita, i tot seguit  
Mc 11,5  i el desfermaren. 5 I alguns dels  que estaven allí los deien: –Què feu? Per  
Mc 11,6  6 Ells los respongueren del modo  que Jesús los havia manat; i los el  
Mc 11,9 les espargiren per lo camí. 9 I els  que anaven al davant i els que venien  
Mc 11,9  9 I els que anaven al davant i els  que venien detràs cridaven dient:  
Mc 11,10  sia lo Regne de nostre pare David,  que ve en lo nom del Senyor! Hosanna en  
Mc 11,13  13 I veent de lluny una figuera  que tenia fulles, anà allí per si acàs hi  
Mc 11,13  I quan hi arribà no hi trobà més  que fulles, perquè no era temps de figues. 
Mc 11,15  temple, començà a traure fora als  que venien i compraven en lo temple, i  
Mc 11,15  dels canviadors i els sitis dels  que venien palomes. 16 I no permetia que  
Mc 11,16  venien palomes. 16 I no permetia  que ningú transportàs vas algun per lo  
Mc 11,17  ensenyava dient: –¿No està escrit  que ma casa serà anomenada per totes les  
Mc 11,20  matí, al temps de passar, vegeren  que la figuera s’havia secat d’arrel. 21 
Mc 11,21  –Mestre, veus aquí la figuera  que maleíreu, s’ha assecat. 22 I  
Mc 11,23  fe en Déu. 23 En veritat vos dic  que qualsevol que diga a esta muntanya:  
Mc 11,23 23 En veritat vos dic que qualsevol  que diga a esta muntanya: “Alça’t i tira  
Mc 11,23 i en son cor no dúbtia ans bé crega  que succeirà lo que diu, tot li serà fet.  
Mc 11,23 dúbtia ans bé crega que succeirà lo  que diu, tot li serà fet. 24 Per lo tant,  
Mc 11,24  serà fet. 24 Per lo tant, vos dic  que totes les coses que demaneu orant,  
Mc 11,24  tant, vos dic que totes les coses  que demaneu orant, creeu que les rebreu i  
Mc 11,24  les coses que demaneu orant, creeu  que les rebreu i vos vindran. 25 I quan  
Mc 11,25  d’algú, perdonau-lo, a fi de  que vostre Pare que està en lo cel vos  
Mc 11,25  -lo, a fi de que vostre Pare  que està en lo cel vos perdónia també  
Mc 11,26  vosaltres no perdonau, vostre Pare  que està en lo cel tampoc vos perdonarà  
Mc 11,31  entre si i deien: –Si diem  que del cel, nos dirà: “Per què no el  
Mc 11,32 poble. Puix tots estaven persuadits  que Joan era verdaderament profeta. 33 I  
Mc 12,10  aquesta Escriptura: “La pedra  que despreciaren los que edificaven,  
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Mc 12,10  “La pedra que despreciaren los  que edificaven, aqueixa mateixa fou feta  
Mc 12,12  temeren al poble, perquè coneixien  que contra ells havia dit aquesta  
Mc 12,14 arribaren, li diuen: –Mestre, sabem  que sou home verídic i que no teniu  
Mc 12,14  sabem que sou home verídic i  que no teniu respectes humans, puix no  
Mc 12,14  als homes per l’apariència, sinó  que ensenyau lo camí de Déu en veritat.  
Mc 12,17  digué: –Donau, doncs, al Cèsar lo  que és del Cèsar, i a Déu, lo que és de  
Mc 12,17  lo que és del Cèsar, i a Déu, lo  que és de Déu. I se meravellaren d’ell.  
Mc 12,18  18 I vingueren a ell los saduceus,  que neguen la resurrecció, i li  
Mc 12,19 19 –Mestre, Moisès nos deixà escrit  que, si morís lo germà d’algú i deixàs  
Mc 12,19 i deixàs muller i no tingués fills,  que prenga son germà la dona d’aquell i  
Mc 12,19  son germà la dona d’aquell i  que àlcia descendència a son germà. 20  
Mc 12,24  Jesús, los digué: –¿No veeu  que anau errats, perquè no compreneu les  
Mc 12,25  ni seran donats en matrimoni, sinó  que seran com los àngels en lo cel. 26 »I  
Mc 12,26 en lo cel. 26 »I en quant als morts  que han de ressuscitar, ¿no haveu llegit  
Mc 12,28 28 I se li acercà un dels escribes,  que els havia oït disputar, i veent que  
Mc 12,28 que els havia oït disputar, i veent  que els havia respost bé, li preguntà quin 
Mc 12,31  No hi ha altre manament major  que estos. 32 I l’escriba li digué:  
Mc 12,32  –Mestre, en veritat haveu dit bé  que un és Déu i no hi ha altre fora d’  
Mc 12,33  al proïsme com a si mateix, és més  que tots los oferiments i sacrificis. 34 I 
Mc 12,34 i sacrificis. 34 I Jesús, quan vegé  que havia respost sàviament, li digué: –No 
Mc 12,35 lo temple: –¿Com diuen los escribes  que Cristo és fill de David? 36 Perquè lo  
Mc 12,36 Senyor: Assenta’t a ma dreta, fins  que pòsia tos enemics per peanya de tos  
Mc 12,38  –Guardau-vos dels escribes,  que amen lo portar vestimentes llargues i  
Mc 12,38  lo portar vestimentes llargues i  que els salúdien en les places, 39 i estar 
Mc 12,43  los digué: –En veritat vos dic  que més hi ha posat aquesta pobra viuda  
Mc 12,43 més hi ha posat aquesta pobra viuda  que tots los demés que hi tiraren en l’  
Mc 12,43  pobra viuda que tots los demés  que hi tiraren en l’arca. 44 Perquè tots  
Mc 12,44  44 Perquè tots hi han tirat de lo  que els sobrava; emperò aquesta, de sa  
Mc 12,44  de sa pobresa hi tirà tot lo  que tenia, tot son manteniment. 13,Tit  
Mc 13,Tit  vinguda de Jesús, ab los senyals  que preceiran. 1 I a l’eixir del temple  
Mc 13,2  No quedarà pedra sobre pedra  que no sia derrocada. 3 I estant sentat en 
Mc 13,5  començà a dir-los: –Teniu compte  que ningú vos engànyia. 6 Perquè molts  
Mc 13,7  guerres, no temau, puix és precís  que això sia; emperò no serà encara el fi. 
Mc 13,10  d’ells. 10 I primer és necessari  que sia predicat l’evangeli a totes les  
Mc 13,11  a ser entregats, no premediteu lo  que haveu de dir, sinó dieu lo que en  
Mc 13,11  lo que haveu de dir, sinó dieu lo  que en aquella hora vos serà donat; perquè 
Mc 13,11  donat; perquè no sou vosaltres los  que parlau, sinó l’Esperit Sant. 12 I lo  
Mc 13,14  de què parla lo profeta Daniel,  que està a on no deu (qui llegeix  
Mc 13,14  (qui llegeix entenga), llavors los  que estan en la Judea, fúgien a les  
Mc 13,17  ai de les prenyades i de les  que criïn en aquells dies! 18 Pregau,  
Mc 13,19  des del principi de la creació,  que crià Déu, fins ara, ni hi seran. 20 I  
Mc 13,20 carn; emperò per amor dels elegits,  que escollí, abrevià aquells dies. 21 »I  
Mc 13,23  doncs, vosaltres previnguts. Mirau  que tot vos ho he pronosticat. 24 »Emperò  
Mc 13,25  estrelles del cel, i les potestats  que estan en lo cel seran commogudes. 26  
Mc 13,26  veuran al Fill de l’home,  que vindrà en los núvols ab gran poder i  
Mc 13,28  i les fulles han nat, coneixeu  que està prop l’estiu. 29 Puix així  
Mc 13,29  29 Puix així també, quan vejau  que succeeixen aquestes coses, sabeu que  
Mc 13,29  succeeixen aquestes coses, sabeu  que està ell cerca, a la porta. 30 En  
Mc 13,30  a la porta. 30 En veritat vos dic  que no passarà aquesta generació sens que  
Mc 13,30  no passarà aquesta generació sens  que tot això sia complert. 31 Lo cel i la  
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Mc 13,32  ningú en sap res, ni els àngels  que estan en lo cel, ni el Fill, sinó el  
Mc 13,34 serà el temps. 34 Així com un home,  que anant-se’n lluny, deixà sa casa i  
Mc 13,34  a quiscun de sos sirvents lo  que havia de fer, i manà al porter que  
Mc 13,34  que havia de fer, i manà al porter  que vetllàs. 35 Vetllau, doncs, perquè no  
Mc 13,36  del gall, o al dematí. 36 No sia  que venint de repente, vos tròbia dormint. 
Mc 13,37  vos tròbia dormint. 37 I lo  que vos dic a vosaltres, a tots ho dic:  
Mc 14,2  –No en dia de festa, no fos cas  que es mogués algun motí en lo poble. 3 I  
Mc 14,3  sentat a taula, vingué una dona  que portava un vas d’alabastre d’ungüent 
Mc 14,4  sobre son cap. 4 I alguns dels  que estaven allí s’indignaren dintre de  
Mc 14,8  em teniu sempre. 8 Ella ha fet lo  que ha pogut: s’anticipà a ungir mon cos  
Mc 14,9  la sepultura. 9 En veritat vos dic  que, a onsevulla se predíquia aquest  
Mc 14,9  evangeli per tot lo món, també lo  que aquesta ha fet se contarà en memòria  
Mc 14,12 li diuen sos deixebles: –A on voleu  que anem i aparellem per a què mengeu la  
Mc 14,13  a la ciutat, i trobareu un home  que porta un càntir d’aigua, seguiu-lo. 
Mc 14,14 seguiu-lo. 14 I en qualsevol part  que éntria, dieu a l’amo de la casa: “Lo  
Mc 14,18  digué Jesús: –En veritat vos dic  que un de vosaltres, que menja ab mi, m’  
Mc 14,18  vos dic que un de vosaltres,  que menja ab mi, m’entregarà. 19 Llavors  
Mc 14,21 de l’home! Bo li seria al tal home  que mai hagués nat. 22 I estant ells  
Mc 14,24  és ma sang del Nou Testament,  que per a molts serà derramada. 25 En  
Mc 14,25  derramada. 25 En veritat vos dic,  que no beuré ja d’aquest fruit de la  
Mc 14,25  fruit de la parra, fins aquell dia  que el beuré nou en lo Regne de Déu. 26 I  
Mc 14,29  Galilea. 29 I Pere li diu: –Encara  que tots s’escandalísien en vós, emperò  
Mc 14,30  Jesús li digué: –En veritat te dic  que avui, aquesta nit, abans que el gall  
Mc 14,30 te dic que avui, aquesta nit, abans  que el gall haja cantat dues vegades, me  
Mc 14,31  ell ab major firmesa deia: –Encara  que sia menester que jo mòria juntament ab 
Mc 14,31  deia: –Encara que sia menester  que jo mòria juntament ab vós, no us  
Mc 14,32  –Sentau-vos aquí, mentres  que jo ória. 33 I se’n portà ab ell a  
Mc 14,35  se postrà en terra, i pregava  que si era possible passàs d’ell aquella  
Mc 14,36  de mi aquest calze; emperò no lo  que jo vull, sinó lo que vós. 37 I vingué  
Mc 14,36  emperò no lo que jo vull, sinó lo  que vós. 37 I vingué i els trobà dormint,  
Mc 14,41  l’hora és arribada. Veus aquí  que el Fill de l’home va a ser entregat  
Mc 14,47 sobre i el prengueren. 47 I un dels  que estaven ab Jesús, desembeinant l’  
Mc 14,60  Jesús dient: –¿No respons res a lo  que aquestos testifiquen contra de tu? 61  
Mc 14,64  apar? I el condemnaren tots ells a  que era reo de mort. 65 I alguns  
Mc 14,67  sacerdot. 67 I quan vegé a Pere  que s’escalfava, li pegà una mirada i li  
Mc 14,68 negà i digué: –Ni el conec ni sé lo  que et dius. I se n’isqué fora davant del 
Mc 14,70  altra vegada. I al cap de poc, los  que estaven allí deien a Pere:  
Mc 14,72  I se recordà Pere de la paraula  que Jesús li havia dit: «Abans que el gall 
Mc 14,72  que Jesús li havia dit: «Abans  que el gall càntia dues vegades, tu em  
Mc 15,Tit  entre dos lladres. Prodigis  que succeeixen en sa mort i com fou  
Mc 15,5  per això respongué res, de manera  que Pilat se meravellava. 6 Mes acostumava 
Mc 15,6  a un dels presos, qualsevol  que ells demanassen. 7 I n’hi havia un  
Mc 15,7 I n’hi havia un anomenat Barrabàs,  que estava pres ab altres sediciosos per  
Mc 15,8  començà a demanar-li la gràcia  que sempre els feia. 9 I Pilat los  
Mc 15,9 I Pilat los respongué dient: –Voleu  que us lliberti lo rei dels jueus? 10  
Mc 15,10  lo rei dels jueus? 10 Perquè sabia  que per enveja l’havien entregat los  
Mc 15,12 digué altra vegada: –Puix què voleu  que li faça a aquest a qui apellidau rei  
Mc 15,21  -lo. 21 I compeliren a un  que passava, anomenat Simó Cirineu, pare  
Mc 15,21  pare d’Alexandre i de Ruf,  que venia d’una granja, a que es carregàs 
Mc 15,21  de Ruf, que venia d’una granja, a  que es carregàs sa creu. 22 I el conduïren 
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Mc 15,22  a un lloc anomenat Gòlgota,  que s’interpreta «lloc de la Calavera».  
Mc 15,24 sort sobre d’elles, per a veure lo  que cada un se’n portaria. 25 Era, doncs, 
Mc 15,28  28 I se complí l’Escriptura  que diu: «I fou contat entre los malvats.» 
Mc 15,29 contat entre los malvats.» 29 I els  que passaven blasfemaven d’ell, movent  
Mc 15,29  movent sos caps i dient: –Ah!, tu  que destrueixes lo temple de Déu i en tres 
Mc 15,32  32 Lo Cristo, lo rei d’Israel,  que bàixia ara de la creu per a què vejam  
Mc 15,32 per a què vejam i cregam. També los  que estaven crucificats ab ell l’  
Mc 15,34  –‹Eloí, Eloí, lammà sabacthani?›  –que vol dir: «Déu meu, Déu meu, per què  
Mc 15,35 haveu desemparat?» 35 I alguns dels  que estaven presents, quan l’oïren,  
Mc 15,39  dalt baix. 39 I quan lo centurió,  que estava davant, vegé que havia espirat  
Mc 15,39  centurió, que estava davant, vegé  que havia espirat clamant aixís, digué:  
Mc 15,41  i el servien), i moltes altres  que junt ab ell havien pujat a Jerusalem.  
Mc 15,42  ja vespre, puix era la Parasceve,  que és la vigília del dissabte, 43 vingué  
Mc 15,44 Jesús. 44 I Pilat se meravellava de  que hagués mort tan prompte; i cridant al  
Mc 15,46  llençol, i el posà en un sepulcre  que estava obert en la roca, i arrimà una  
Mc 16,6  buscau a Jesús de Nazaret,  que fou crucificat. Ha ressuscitat, no  
Mc 16,7  i dieu a sos deixebles i a Pere  que va davant de vosaltres en Galilea;  
Mc 16,10 dimonis. 10 Ella anà a dir-ho als  que havien estat ab ell, que estaven  
Mc 16,10  -ho als que havien estat ab ell,  que estaven afligits i plorant. 11 I ells, 
Mc 16,11  i plorant. 11 I ells, quan oïren  que era viu i que ella l’havia vist, no  
Mc 16,11 11 I ells, quan oïren que era viu i  que ella l’havia vist, no ho cregueren.  
Mc 16,12 mostrà en altra forma a dos d’ells  que anaven a una granja. 13 I aquestos  
Mc 16,14  de cor per no haver cregut als  que l’havien vist ressuscitat. 15 I els  
Mc 16,17  17 I aquestos senyals seguiran als  que creguen: llançaran dimonis en mon nom; 
Mc 16,19  19 I el Senyor Jesús, després  que los hagué parlat, fou rebut dalt en lo 
Mc 16,20  la paraula ab los miracles  que l’acompanyaven. Amén. Lc Inc L’  
Lc 1,Tit  Joan. Càntic de Zacaries. Prodigis  que antes i després succeïren. 1 Ja que  
Lc 1,1 que antes i després succeïren. 1 Ja  que molts han emprès posar en ordre la  
Lc 1,1  en ordre la narració de les coses  que entre nosaltres s’han complert, 2  
Lc 1,2 2 conforme nos les contaren aquells  que des del començament les vegeren ab sos 
Lc 1,4  conegues la veritat de les coses  que se t’han ensenyat. 5 En temps d’  
Lc 1,8 eren ja entrats en dies. 8 I succeí  que, exercint Zacaries son ministeri de  
Lc 1,19  l’àngel li digué: –Jo só Gabriel,  que estic davant de Déu i só enviat per a  
Lc 1,20  perquè no has cregut mes paraules,  que es compliran a son temps. 21 I lo  
Lc 1,21  a Zacaries, i se meravellava de  que s’estés tant en lo temple. 22 I quan  
Lc 1,22  els podia parlar, i comprengueren  que havia tingut alguna visió en lo  
Lc 1,23  i permanesqué mut. 23 I succeí  que, quan s’hagueren complert los dies de 
Lc 1,35  de sa sombra. I per això lo Sant  que naixerà de vós, serà anomenat Fill de  
Lc 1,36  i aquest és lo sisè mes d’aquella  que és anomenada estèril. 37 Perquè per a  
Lc 1,41  i saludà a Elisabet. 41 I succeí  que, quan Elisabet oigué la salutació de  
Lc 1,43  43 I d’a on me ve tanta ditxa  que la mare de mon Senyor vinga a mi? 44  
Lc 1,45  mon ventre. 45 I benaventurada tu  que cregueres, perquè es complirà lo que  
Lc 1,45  cregueres, perquè es complirà lo  que et fou dit de part del Senyor. 46 I  
Lc 1,50  50 I sa misericòrdia està en los  que el temen, de generació en generació.  
Lc 1,53  als humils; 53 omplí de béns als  que tenien fam i despedí als rics sense  
Lc 1,58  58 I sos veïns i sos parents oïren  que el Senyor havia manifestat una gran  
Lc 1,59  congratulaven ab ella. 59 I succeí  que al vuitè dia vingueren a circuncidar  
Lc 1,60  digué: –De ninguna manera, sinó  que s’anomenarà Joan. 61 I li deien: –No  
Lc 1,61  –No hi ha ningú en ta parentela  que tinga aqueix nom! 62 I preguntaven ab  
Lc 1,62  al pare de l’infant com volia  que l’anomenassen. 63 I demanà una  
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Lc 1,66  de la Judea. 66 I tots los  que les oïen les depositaren en son cor,  
Lc 1,66  en son cor, dient: «Qui pensau  que serà aquest infant?» Perquè la mà del  
Lc 1,70 dit per boca de sos sants profetes,  que han existit des del principi del món:  
Lc 1,71  des del principi del món: 71  que havíem de ser salvos de nostres  
Lc 1,71  enemics i de la mà de tots los  que nos avorreixen, 72 exercint  
Lc 1,73  de son sant pacte. 73 Jurament  que féu a Abraham, nostre pare, que ell  
Lc 1,73  que féu a Abraham, nostre pare,  que ell nos otorgaria 74 que, deslliurats  
Lc 1,74  pare, que ell nos otorgaria 74  que, deslliurats de les mans de nostres  
Lc 1,79  ha visitat, 79 per a iŀluminar als  que estan sentats enmig de les tenebres, i 
Lc 1,80  estigué en los deserts fins al dia  que s’havia de manifestar a Israel. 2,Tit 
Lc 2,1  pares. 1 I succeí en aquells dies  que es proclamà un edicte de Cèsar August  
Lc 2,1  un edicte de Cèsar August manant  que tothom fos empadronat. 2 I aquest  
Lc 2,5  -se ab Maria, sa muller,  que estava prenyada. 6 I trobant-se  
Lc 2,6  6 I trobant-se allí, esdevingué  que es compliren los dies en què havia de  
Lc 2,8  uns pastors en aquella comarca  que estaven vetllant i guardant son  
Lc 2,9  durant la nit. 9 I veus aquí  que s’aparegué cerca d’ells un àngel del 
Lc 2,10  veus aquí jo us anuncio noves  que seran d’un gran goig per a tota la  
Lc 2,11  en la ciutat de David lo Salvador,  que és Cristo, lo Senyor. 12 I servesca- 
Lc 2,12  12 I servesca-us de senyal:  que trobareu a l’infant embolicat en  
Lc 2,13  un exèrcit de la milícia celestial  que alabava a Déu i deia: 14 –Glòria a Déu 
Lc 2,15  homes bona voluntat. 15 I succeí  que tan prest com los àngels se retiraren  
Lc 2,15  –Anem fins a Betlem i vejam això  que ha ocorregut i que el Senyor nos ha  
Lc 2,15  i vejam això que ha ocorregut i  que el Senyor nos ha manifestat. 16 I  
Lc 2,17  ho hagueren vist, comprengueren lo  que els havia estat dit d’aquell infant.  
Lc 2,18 dit d’aquell infant. 18 I tots los  que ho oïren ne quedaren meravellats, i  
Lc 2,18  i igualment de les coses  que els havien referit los pastors. 19  
Lc 2,20 i alabant a Déu per totes les coses  que havien vist i oït, del modo que els  
Lc 2,20  que havien vist i oït, del modo  que els les havien dites. 21 I després d’ 
Lc 2,21  l’àngel l’havia anomenat abans  que fos concebut en lo ventre. 22 I  
Lc 2,22  en lo ventre. 22 I complerts  que foren los dies de la purificació de  
Lc 2,23  està escrit en la Llei del Senyor:  que tot baró que nasca primer, serà  
Lc 2,23 en la Llei del Senyor: que tot baró  que nasca primer, serà consagrat al  
Lc 2,26  estat revelat per l’Esperit Sant  que ell no veuria la mort sens veure abans 
Lc 2,27  Jesús per a practicar per ell lo  que la Llei manava, 28 llavors lo prengué  
Lc 2,33  meravellats d’aquelles coses  que deien d’ell. 34 I Simeon los beneí i  
Lc 2,38 Senyor, i parlava d’ell a tots los  que esperaven la redempció d’Israel 39 I  
Lc 2,43  l’infant Jesús en Jerusalem sens  que ho advertissen sos pares. 44 Mes  
Lc 2,44  sos pares. 44 Mes suposant  que ell estaria ab los de la comitiva,  
Lc 2,46  en busca d’ell. 46 I succeí  que, al cap de tres dies, lo trobaren en  
Lc 2,49  –Per a què em buscàveu? No sabíeu  que jo dec emplear-me en les coses de  
Lc 2,50  ells no comprengueren les paraules  que els havia dit. 51 I baixà ab ells, i  
Lc 3,Tit  Bateja aquest a Jesús, i prodigis  que succeeixen. Genealogia de Jesús. 1 I  
Lc 3,4 del profeta Isaïes, dient: «Veu del  que clama en lo desert: Aparellau lo camí  
Lc 3,7  7 I deia a la multitud de gent  que venien a que els batejàs: –Raça de  
Lc 3,7  a la multitud de gent que venien a  que els batejàs: –Raça de víbores! Qui vos 
Lc 3,7  vos ha ensenyat a fugir de la ira  que ha de venir? 8 Feu, doncs, fruits  
Lc 3,8  pare a Abraham”, perquè jo us dic  que poderós és Déu per a alçar d’aquestes 
Lc 3,9  arrel dels arbres. Puix tot arbre  que no fa bon fruit, serà tallat i tirat  
Lc 3,11  11 I responent los deia: –Aquell  que té dos vestits, dónia’n al que no en  
Lc 3,11  que té dos vestits, dónia’n al  que no en té; i lo qui té què menjar, faça 
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Lc 3,13 I ell los digué: –No exigiu més del  que us està manat. 14 I li preguntaven  
Lc 3,16 aigua, emperò ne vindrà un més fort  que jo, de qui no só digne de desfer la  
Lc 3,19  de son germà, i per tots los mals  que Herodes havia fet, 20 hi anyadí, a  
Lc 3,21  a Joan en la presó. 21 I succeí  que, al rebre tot lo poble lo baptisme,  
Lc 3,23 fill, segons se reputava, de Josep,  que ho fou d’Helí, que ho fou de Matat,  
Lc 3,23  de Josep, que ho fou d’Helí,  que ho fou de Matat, 24 que ho fou de  
Lc 3,24  d’Helí, que ho fou de Matat, 24  que ho fou de Leví, que ho fou de Melquí,  
Lc 3,24  de Matat, 24 que ho fou de Leví,  que ho fou de Melquí, que ho fou de Janne, 
Lc 3,24  fou de Leví, que ho fou de Melquí,  que ho fou de Janne, que ho fou de Josep,  
Lc 3,24 fou de Melquí, que ho fou de Janne,  que ho fou de Josep, 25 que ho fou de  
Lc 3,25  de Janne, que ho fou de Josep, 25  que ho fou de Mataties, que ho fou d’  
Lc 3,25  Josep, 25 que ho fou de Mataties,  que ho fou d’Amós, que ho fou de Nahum,  
Lc 3,25  de Mataties, que ho fou d’Amós,  que ho fou de Nahum, que ho fou d’Heslí,  
Lc 3,25  fou d’Amós, que ho fou de Nahum,  que ho fou d’Heslí, que ho fou de Nagge,  
Lc 3,25  fou de Nahum, que ho fou d’Heslí,  que ho fou de Nagge, 26 que ho fou de  
Lc 3,26  d’Heslí, que ho fou de Nagge, 26  que ho fou de Mahat, que ho fou de  
Lc 3,26  de Nagge, 26 que ho fou de Mahat,  que ho fou de Mataties, que ho fou de  
Lc 3,26  de Mahat, que ho fou de Mataties,  que ho fou de Semeí, que ho fou de Josep,  
Lc 3,26  de Mataties, que ho fou de Semeí,  que ho fou de Josep, que ho fou de Judà,  
Lc 3,26  fou de Semeí, que ho fou de Josep,  que ho fou de Judà, 27 que ho fou de  
Lc 3,27  de Josep, que ho fou de Judà, 27  que ho fou de Joanna, que ho fou de Resa,  
Lc 3,27  de Judà, 27 que ho fou de Joanna,  que ho fou de Resa, que ho fou de  
Lc 3,27  fou de Joanna, que ho fou de Resa,  que ho fou de Zorobabel, que ho fou de  
Lc 3,27  de Resa, que ho fou de Zorobabel,  que ho fou de Salatiel, que ho fou de  
Lc 3,27  Zorobabel, que ho fou de Salatiel,  que ho fou de Neri, 28 que ho fou de  
Lc 3,28 de Salatiel, que ho fou de Neri, 28  que ho fou de Melquí, que ho fou d’Addí,  
Lc 3,28  de Neri, 28 que ho fou de Melquí,  que ho fou d’Addí, que ho fou de Cosan,  
Lc 3,28  fou de Melquí, que ho fou d’Addí,  que ho fou de Cosan, que ho fou d’  
Lc 3,28  fou d’Addí, que ho fou de Cosan,  que ho fou d’Helmadan, que ho fou d’Her, 
Lc 3,28  de Cosan, que ho fou d’Helmadan,  que ho fou d’Her, 29 que ho fou de Jesús, 
Lc 3,29  d’Helmadan, que ho fou d’Her, 29  que ho fou de Jesús, que ho fou d’  
Lc 3,29 fou d’Her, 29 que ho fou de Jesús,  que ho fou d’Eliezer, que ho fou de  
Lc 3,29  de Jesús, que ho fou d’Eliezer,  que ho fou de Jorim, que ho fou de Matat,  
Lc 3,29  d’Eliezer, que ho fou de Jorim,  que ho fou de Matat, que ho fou de Leví,  
Lc 3,29  fou de Jorim, que ho fou de Matat,  que ho fou de Leví, 30 que ho fou de  
Lc 3,30  de Matat, que ho fou de Leví, 30  que ho fou de Simeon, que ho fou de Judes, 
Lc 3,30  de Leví, 30 que ho fou de Simeon,  que ho fou de Judes, que ho fou de Josep,  
Lc 3,30 fou de Simeon, que ho fou de Judes,  que ho fou de Josep, que ho fou de Jonàs,  
Lc 3,30  fou de Judes, que ho fou de Josep,  que ho fou de Jonàs, que ho fou d’  
Lc 3,30  fou de Josep, que ho fou de Jonàs,  que ho fou d’Eliaquim, 31 que ho fou de  
Lc 3,31  Jonàs, que ho fou d’Eliaquim, 31  que ho fou de Mélea, que ho fou de Menna,  
Lc 3,31  Eliaquim, 31 que ho fou de Mélea,  que ho fou de Menna, que ho fou de Matata, 
Lc 3,31  fou de Mélea, que ho fou de Menna,  que ho fou de Matata, que ho fou de Natan, 
Lc 3,31 fou de Menna, que ho fou de Matata,  que ho fou de Natan, que ho fou de David,  
Lc 3,31 fou de Matata, que ho fou de Natan,  que ho fou de David, 32 que ho fou de  
Lc 3,32  de Natan, que ho fou de David, 32  que ho fou de Jessè, que ho fou d’Obed,  
Lc 3,32  de David, 32 que ho fou de Jessè,  que ho fou d’Obed, que ho fou de Booz,  
Lc 3,32  fou de Jessè, que ho fou d’Obed,  que ho fou de Booz, que ho fou de Salmon,  
Lc 3,32 ho fou d’Obed, que ho fou de Booz,  que ho fou de Salmon, que ho fou de  
Lc 3,32  fou de Booz, que ho fou de Salmon,  que ho fou de Naasson, 33 que ho fou d’  
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Lc 3,33  Salmon, que ho fou de Naasson, 33  que ho fou d’Aminadab, que ho fou d’  
Lc 3,33 Naasson, 33 que ho fou d’Aminadab,  que ho fou d’Aram, que ho fou d’Esron,  
Lc 3,33  d’Aminadab, que ho fou d’Aram,  que ho fou d’Esron, que ho fou de Fares,  
Lc 3,33  fou d’Aram, que ho fou d’Esron,  que ho fou de Fares, que ho fou de Judes,  
Lc 3,33  fou d’Esron, que ho fou de Fares,  que ho fou de Judes, 34 que ho fou de  
Lc 3,34  de Fares, que ho fou de Judes, 34  que ho fou de Jacob, que ho fou d’Isaac,  
Lc 3,34  de Judes, 34 que ho fou de Jacob,  que ho fou d’Isaac, que ho fou d’  
Lc 3,34  fou de Jacob, que ho fou d’Isaac,  que ho fou d’Abraham, que ho fou de Tare, 
Lc 3,34  d’Isaac, que ho fou d’Abraham,  que ho fou de Tare, que ho fou de Nacor,  
Lc 3,34 fou d’Abraham, que ho fou de Tare,  que ho fou de Nacor, 35 que ho fou de  
Lc 3,35  de Tare, que ho fou de Nacor, 35  que ho fou de Sarug, que ho fou de Ragau,  
Lc 3,35  de Nacor, 35 que ho fou de Sarug,  que ho fou de Ragau, que ho fou de Faleg,  
Lc 3,35  fou de Sarug, que ho fou de Ragau,  que ho fou de Faleg, que ho fou d’Heber,  
Lc 3,35  fou de Ragau, que ho fou de Faleg,  que ho fou d’Heber, que ho fou de Salè,  
Lc 3,35  fou de Faleg, que ho fou d’Heber,  que ho fou de Salè, 36 que ho fou de  
Lc 3,36  d’Heber, que ho fou de Salè, 36  que ho fou de Cainan, que ho fou d’  
Lc 3,36  de Salè, 36 que ho fou de Cainan,  que ho fou d’Arfaxad, que ho fou de Sem,  
Lc 3,36  de Cainan, que ho fou d’Arfaxad,  que ho fou de Sem, que ho fou de Noè, que  
Lc 3,36  fou d’Arfaxad, que ho fou de Sem,  que ho fou de Noè, que ho fou de Lamec, 37 
Lc 3,36  ho fou de Sem, que ho fou de Noè,  que ho fou de Lamec, 37 que ho fou de  
Lc 3,37 fou de Noè, que ho fou de Lamec, 37  que ho fou de Matusalè, que ho fou d’  
Lc 3,37  Lamec, 37 que ho fou de Matusalè,  que ho fou d’Henoc, que ho fou de Jared,  
Lc 3,37  de Matusalè, que ho fou d’Henoc,  que ho fou de Jared, que ho fou de  
Lc 3,37  fou d’Henoc, que ho fou de Jared,  que ho fou de Malaleel, que ho fou de  
Lc 3,37  de Jared, que ho fou de Malaleel,  que ho fou de Cainan, 38 que ho fou d’  
Lc 3,38  Malaleel, que ho fou de Cainan, 38  que ho fou d’Henós, que ho fou de Set,  
Lc 3,38  de Cainan, 38 que ho fou d’Henós,  que ho fou de Set, que ho fou d’Adam, que 
Lc 3,38 ho fou d’Henós, que ho fou de Set,  que ho fou d’Adam, que ho fou de Déu.  
Lc 3,38  ho fou de Set, que ho fou d’Adam,  que ho fou de Déu. 4,Tit Capítol IV Dejuni 
Lc 4,3 Fill de Déu, digues a aquesta pedra  que es tórnia pa. 4 I Jesús li respongué:  
Lc 4,10  de dalt baix. 10 Puix escrit està  que “manà a sos àngels te guàrdien; 11 i  
Lc 4,18  del Senyor és sobre mi, per lo  que m’ha ungit, i m’ha enviat a predicar 
Lc 4,19 als cegos, a posar en llibertat als  que estan oprimits, a publicar l’any de  
Lc 4,21  s’ha complert esta escriptura  que acabau d’oir. 22 I tots li donaven  
Lc 4,22  de les paraules de gràcia  que eixien de sa boca i deien: –No és  
Lc 4,23  “Totes aquelles grans coses  que havem oït a dir que foren fetes en  
Lc 4,23  grans coses que havem oït a dir  que foren fetes en Cafarnaüm, fes-les  
Lc 4,24  24 I deia: –En veritat vos dic  que ningun profeta és ben rebut en sa  
Lc 4,25  en sa pàtria. 25 Certament vos dic  que en los dies d’Elies, quan lo cel fou  
Lc 4,25  tres anys i sis mesos, de modo  que hi hagué gran fam per tota la terra,  
Lc 4,28 sinó Naaman de Síria. 28 I tots los  que estaven en la sinagoga, a l’oir això  
Lc 4,34  34 dient: –Deixa’ns! Què tens tu  que veure ab nosaltres, Jesús de Nazaret?  
Lc 4,40  40 I a la posta del sol, tots los  que tenien malalts de diferents dolències  
Lc 4,41  los reprenia i no els permetia dir  que sabien que ell era lo Cristo. 42 I  
Lc 4,41  i no els permetia dir que sabien  que ell era lo Cristo. 42 I quan fou de  
Lc 4,43  43 Mes ell los digué: –És menester  que vaja jo també a les altres ciutats a  
Lc 5,1  los deixebles de Jesús. 1 I succeí  que, com la gent vingués atropelladament  
Lc 5,2  de Genesaret, 2 vegé dos barques  que estaven a la vora de l’estany, i los  
Lc 5,3 entrant en una d’aquestes barques,  que era de Simó, li demanà que s’allargàs 
Lc 5,3 barques, que era de Simó, li demanà  que s’allargàs un poc de terra. I estant  
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Lc 5,6  una multitud tan gran de peixos  que es rompia lo filat. 7 I feren senyal  
Lc 5,7  7 I feren senyal als seus companys  que estaven en l’altra barca per a què  
Lc 5,7  manera ompliren les dos barques,  que casi se n’anaven a fons. 8 I quan  
Lc 5,8  –Senyor, apartau-vos de mi,  que só un home pecador. 9 Puix ell i tots  
Lc 5,9  atordits de l’agafada de peix  que havien fet. 10 I així mateix Jaume i  
Lc 5,10  Jaume i Joan, fills del Zebedeu,  que eren companys de Simó. I digué Jesús a 
Lc 5,12  tot i el seguiren. 12 I succeí  que, estant ell en una d’aquelles  
Lc 5,14  lo deixà la lepra. 14 I li manà  que no ho digués a ningú, ans bé: –Vés-  
Lc 5,17  al desert i orava. 17 I succeí  que un dia, estant ell ensenyant, hi havia 
Lc 5,17  fariseus i doctors de la Llei,  que havien vingut de tots los pobles de  
Lc 5,18  -los. 18 I veus aquí uns homes  que portaven en un llit a un paralític i  
Lc 5,21  a discórrer dient: «Qui és aquest  que diu blasfèmies? Qui pot perdonar  
Lc 5,24  24 Per a què sapiau, doncs,  que el Fill de l’home té potestat sobre  
Lc 5,27  i vegé a un publicà anomenat Leví,  que estava sentat en lo banc dels tributs, 
Lc 5,29  gran número de publicans i altres  que estaven a taula ab ells. 30 I els  
Lc 5,31 I Jesús los respongué i digué: –Los  que estan sans no necessiten de metge,  
Lc 5,31  no necessiten de metge, sinó los  que estan malalts. 32 No he vingut a  
Lc 5,34  ell digué: –¿Per ventura podeu fer  que els amics de l’espòs dejúnien mentres 
Lc 5,36  lo nou romp lo vell, i ademés  que no cau bé lo pedaç nou ab lo vell. 37  
Lc 5,39  l’altre se mantindran. 39 I ningú  que beu del vi vell vol després lo novell, 
Lc 6,1  segon dissabte després del primer  que, passant per uns sembrats, sos  
Lc 6,2 fariseus los deien: –Per què feu lo  que no és lícit en dissabte? 3 I Jesús,  
Lc 6,3  –¿Ni haveu llegit encara això  que féu David quan tingué fam ell i los  
Lc 6,3 féu David quan tingué fam ell i los  que eren ab ell? 4 Com entrà en la casa de 
Lc 6,4  i en menjà i en donà als  que estaven ab ell, encara que no podien  
Lc 6,4 donà als que estaven ab ell, encara  que no podien menjar d’ells sinó tan sols 
Lc 6,6  senyor del dissabte. 6 I succeí  que un altre dissabte entrà també en la  
Lc 6,6  ensenyava. I hi havia allí un home  que tenia seca la mà dreta. 7 I els  
Lc 6,8  d’ells i digué a l’home  que tenia seca la mà: –Alça’t i posa’t  
Lc 6,11 i conferenciaven entre si què és lo  que podrien fer a Jesús. 12 I succeí en  
Lc 6,12  Jesús. 12 I succeí en aquells dies  que ell se n’anà a una muntanya a fer  
Lc 6,13  deixebles i elegí dotze d’ells,  que anomenà apòstols: 14 Simó, a qui li  
Lc 6,16  germà de Jaume, i Judes Iscariot,  que fou lo traïdor. 17 I baixant ab ells,  
Lc 6,18 la marina, i de Tiro i de Sidon, 18  que havien vingut a oir-lo i a que els  
Lc 6,18 18 que havien vingut a oir-lo i a  que els curàs de sos mals. I els que eren  
Lc 6,18  a que els curàs de sos mals. I els  que eren aturmentats dels esperits impurs  
Lc 6,19  lo, perquè eixia d’ell una virtut  que els curava a tots. 20 I ell, alçant  
Lc 6,21 Regne de Déu. 21 »Benaventurats los  que ara teniu fam, puix sereu saciats.  
Lc 6,21  sereu saciats. »Benaventurats los  que ara plorau, puix riureu. 22 »Sereu  
Lc 6,25  la terra! 25 »Ai de vosaltres, los  que estau saciats, puix tindreu fam! »Ai  
Lc 6,25  tindreu fam! »Ai de vosaltres, los  que ara rieu, puix gemegareu i plorareu!  
Lc 6,27  »Emperò jo us dic a vosaltres, los  que oïu: Amau a vostres enemics, feu bé  
Lc 6,27  Amau a vostres enemics, feu bé als  que us volen mal, 28 beneïu als que us  
Lc 6,28 als que us volen mal, 28 beneïu als  que us maleeixen, i pregau per a los que  
Lc 6,28  us maleeixen, i pregau per a los  que us calumniïn. 29 I al que et feresca  
Lc 6,29 per a los que us calumniïn. 29 I al  que et feresca en una galta, presenta-li 
Lc 6,29  presenta-li l’altra també. I al  que et prenga la capa, no t’opòsies  
Lc 6,29  la capa, no t’opòsies tampoc a  que se te’n duga la túnica. 30 Dóna a  
Lc 6,30  duga la túnica. 30 Dóna a tots los  que et demànien, i al que prenga lo que és 
Lc 6,30  a tots los que et demànien, i al  que prenga lo que és teu, no tórnies a  
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Lc 6,30 que et demànien, i al que prenga lo  que és teu, no tórnies a demanar-li. 31  
Lc 6,31  no tórnies a demanar-li. 31 I el  que vullau que els homes facen per a  
Lc 6,31  a demanar-li. 31 I el que vullau  que els homes facen per a vosaltres, això  
Lc 6,32  -ho per a ells. 32 I si amau als  que us amen, quin grat vos ne sentiran?;  
Lc 6,32  perquè els pecadors també amen als  que els amen a ells. 33 I si feu bé als  
Lc 6,33 els amen a ells. 33 I si feu bé als  que us fan bé, quin grat vos ne sentiran?; 
Lc 6,40  ans bé serà perfet qualsevol  que sia com lo mestre. 41 ¿I per què mires 
Lc 6,41 ton germà i no t’adones de la biga  que tens en ton ull? 42 O com pots dir a  
Lc 6,42 de ton ull”, no reparant tu la biga  que tens en ton ull? Hipòcrita!, trau  
Lc 6,46  “Senyor, Senyor!”, i no feu lo  que jo us dic? 47 Tot aquell que ve a mi i 
Lc 6,47 feu lo que jo us dic? 47 Tot aquell  que ve a mi i ou mes paraules i les  
Lc 6,48 se sembla: 48 És semblant a un home  que edificà una casa, lo qual cavà,  
Lc 6,49  sobre roca. 49 Emperò, aquell  que ou i no fa, és semblant a un home que  
Lc 6,49  ou i no fa, és semblant a un home  que fabricà sa casa sobre terra sens  
Lc 7,Tit  als jueus i los compara a uns nois  que juguen. Una dona li ungeix los peus.  
Lc 7,1  acabat estes plàtiques al poble  que l’escoltava, entrà en Cafarnaüm. 2 I  
Lc 7,3  ancians dels jueus, suplicant-li  que vingués a curar a son criat. 4 I ells, 
Lc 7,4  ab gran instància dient: –Mereix  que li façau eix favor, 5 perquè és afecte 
Lc 7,6  tanta pena, puix jo no só digne de  que vós entreu en ma casa. 7 Per lo que ni 
Lc 7,7 que vós entreu en ma casa. 7 Per lo  que ni jo m’he considerat digne d’eixir  
Lc 7,8  só home constituït baix autoritat,  que tinc soldats a mes ordres, i dic a  
Lc 7,9  i girant-se envers la gent  que el seguien, digué: –En veritat vos  
Lc 7,9  digué: –En veritat vos dic,  que ni en Israel he trobat una fe tan  
Lc 7,10  tan gran. 10 I tornats a casa los  que havien estat enviats, trobaren sa al  
Lc 7,10 estat enviats, trobaren sa al criat  que havia estat malalt. 11 I succeí  
Lc 7,11  estat malalt. 11 I succeí després  que anava a una ciutat anomenada Naïm i l’ 
Lc 7,12  les portes de la ciutat, veus aquí  que treien fora a un difunt, fill únic de  
Lc 7,12  a un difunt, fill únic de sa mare,  que era viuda, i venia ab ella molta gent  
Lc 7,13 molta gent de la ciutat. 13 Al punt  que el Senyor la vegé, mogut de compassió  
Lc 7,14 I s’acercà i tocà les andes. I els  que el portaven se pararen. I digué:  
Lc 7,22  los digué: –Anau i dieu a Joan lo  que haveu oït i vist: que els cegos veuen, 
Lc 7,22  a Joan lo que haveu oït i vist:  que els cegos veuen, los coixos caminen,  
Lc 7,25  ab robes delicades? Certament  que els que vesteixen robes precioses i  
Lc 7,25  robes delicades? Certament que els  que vesteixen robes precioses i viuen en  
Lc 7,26  Un profeta? Sí, jo us dic, i més  que profeta. 27 Aqueix és de qui està  
Lc 7,27 mon missatger davant de ton rostro,  que aparellarà ton camí davant teu.” 28  
Lc 7,28  davant teu.” 28 Perquè jo us dic  que entre los nats de dones no hi ha  
Lc 7,28  de dones no hi ha profeta major  que Joan Baptista; emperò qui és menor en  
Lc 7,28  menor en lo Regne de Déu, és major  que ell. 29 »I tot lo poble, i els  
Lc 7,29 29 »I tot lo poble, i els publicans  que l’oïren, glorificaren a Déu, sent  
Lc 7,31 digué el Senyor: –Doncs, a qui diré  que s’assemblen los homes d’aquesta  
Lc 7,32  32 Són semblants als nois  que estan sentats en la plaça, parlant  
Lc 7,33  33 Perquè vingué Joan Baptista,  que no menjava pa ni bevia vi, i dieu: “Té 
Lc 7,34  34 Vingué el Fill de l’home,  que menja i beu, i dieu: “Veus aquí un  
Lc 7,36  36 I li suplicava un dels fariseus  que anàs a menjar ab ell. I havent entrat  
Lc 7,37  en la ciutat una dona pecadora  que, quan sabé que Jesús estava a taula en 
Lc 7,37  una dona pecadora que, quan sabé  que Jesús estava a taula en casa del  
Lc 7,39  ab ungüent. 39 I quan lo fariseu  que l’havia convidat vegé això, deia  
Lc 7,39  i quina espècie de dona és aquesta  que el toca, perquè ella pecadora és.» 40  
Lc 7,40  dient: –Simó, una cosa tinc  que dir-te. I ell respongué: –Mestre,  
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Lc 7,43  43 Respongué Simó dient: –Jo penso  que serà aquell a qui més li condonà. I  
Lc 7,45  donares un bes; emperò ella des de  que ha entrat no ha cessat de besar mos  
Lc 7,47  ab ungüent. 47 Per lo tant te dic  que li són perdonats sos molts pecats,  
Lc 7,49  te són tos pecats. 49 I los  que estaven allí menjant començaren a dir  
Lc 7,49  a dir entre si: «Qui és aquest  que fins los pecats perdona?» 50 I digué a 
Lc 8,1 filla de Jairo. 1 I succeí després,  que Jesús caminava per les ciutats i llocs 
Lc 8,3 Herodes, i Susanna, i moltes altres  que l’assistien ab sos béns. 4 I com  
Lc 8,4  un número crescut de gent,  que venia ansiosa ab ell des de les  
Lc 8,7 caigué entre espines, i les espines  que nasqueren junt ab ella, la sufocaren.  
Lc 8,12  a la vora del camí són aquells  que l’ouen, emperò luego ve lo diable i  
Lc 8,13  a què no se sàlvien creent. 13 La  que caigué sobre pedres són aquells que  
Lc 8,13 que caigué sobre pedres són aquells  que reben ab goig la paraula quan l’ouen, 
Lc 8,14  la tentació tornen atràs. 14 I la  que caigué entre espines, són aquells que  
Lc 8,14  caigué entre espines, són aquells  que l’oïren, mes després queden sufocats  
Lc 8,15  i no donen fruit. 15 Emperò la  que caigué en bona terra són aquells que,  
Lc 8,15  caigué en bona terra són aquells  que, oint la paraula de bon cor i molt sa, 
Lc 8,16 vas, ni la posa sota del llit, sinó  que la posa sobre un candelero, per a què  
Lc 8,16  sobre un candelero, per a què los  que entren vegen la llum. 17 Puix no hi ha 
Lc 8,17 llum. 17 Puix no hi ha res encobert  que no haja de ser manifest, ni res  
Lc 8,17  de ser manifest, ni res escondit  que no haja de descobrir-se i fer-se  
Lc 8,18  doncs, com oïu, puix a aquell  que té, se li donarà, i al que no té, fins 
Lc 8,18 a aquell que té, se li donarà, i al  que no té, fins allò mateix que ell pensa  
Lc 8,18  i al que no té, fins allò mateix  que ell pensa tenir li serà llevat. 19 I  
Lc 8,20  mare i tos germans estan defora,  que et volen veure. 21 Emperò ell  
Lc 8,21  –Ma mare i mos germans són aquells  que ouen la paraula de Déu i la  
Lc 8,22 de Déu i la practiquen. 22 I succeí  que un dia entrà ell ab sos deixebles en  
Lc 8,24 despertaren dient: –Mestre, mestre,  que ens perdem! I ell, alçant-se,  
Lc 8,25  uns als altres: –Qui serà aquest  que així mana als vents i al mar i l’  
Lc 8,26  al territori dels gerasens,  que està enfront de la Galilea. 27 I luego 
Lc 8,27  enfront de la Galilea. 27 I luego  que saltà en terra, se li acercà un home  
Lc 8,27  en terra, se li acercà un home  que molt temps havia estava posseït dels  
Lc 8,28  en alta veu, digué: –Què tens tu  que veure ab mi, Jesús, Fill de Déu  
Lc 8,28  Fill de Déu altíssim? Te suplico  que no m’aturménties. 29 I és perquè  
Lc 8,29 és perquè manava a l’esperit impur  que eixís de l’home; puix llarg temps  
Lc 8,29  de l’home; puix llarg temps havia  que estava apoderat d’ell, i encara que  
Lc 8,29  estava apoderat d’ell, i encara  que el tenien tancat i lligat ab grillons  
Lc 8,31  molts dimonis. 31 I li suplicaven  que no els manàs anar a l’abisme. 32 I  
Lc 8,32  ramada de porcs, i li suplicaven  que els deixàs entrar en ells. I los ho  
Lc 8,34  34 Quan los pastors vegeren lo  que havia succeït, fugiren, i anaren i ho  
Lc 8,35 les masies. 35 I eixiren a veure lo  que havia succeït i vingueren a Jesús, i  
Lc 8,36  peus, i s’atemorisaren. 36 I els  que ho havien vist los contaren de la  
Lc 8,36  vist los contaren de la manera  que havia estat deslliurat de la llegió.  
Lc 8,37 la gent del territori dels gerasens  que se retiràs d’ells, puix tenien gran  
Lc 8,40  li havia fet Jesús. 40 I succeí  que, havent tornat Jesús, lo rebé la  
Lc 8,41  l’estava esperant. 41 I veus aquí  que vingué un home anomenat Jairo, que era 
Lc 8,41  que vingué un home anomenat Jairo,  que era príncep de la sinagoga, i postrant 
Lc 8,41  se als peus de Jesús, li suplicava  que entràs en sa casa, 42 perquè tenia sa  
Lc 8,42  filla, de l’edat de dotze anys,  que s’estava morint. I succeí que mentres 
Lc 8,42  que s’estava morint. I succeí  que mentres que ell hi anava l’oprimia la 
Lc 8,42 estava morint. I succeí que mentres  que ell hi anava l’oprimia la multitud.  
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Lc 8,43  la multitud. 43 I certa dona  que patia d’un fluix de sang dotze anys  
Lc 8,43  un fluix de sang dotze anys feia i  que havia gastat tot quant tenia en metges 
Lc 8,45  negant-ho tots, digué Pere i los  que eren ab ell: –Mestre, la gent vos  
Lc 8,46  m’ha tocat, puix jo he conegut  que ha eixit virtut de mi. 47 I quan la  
Lc 8,52  ploreu; no és morta la noia, sinó  que dorm. 53 I se burlaven d’ell, sabent  
Lc 8,53  53 I se burlaven d’ell, sabent  que era morta. 54 I ell los tragué a tots  
Lc 8,55  a ella, i s’alçà luego. I manà  que li donassen de menjar. 56 I sos pares  
Lc 8,56  quedaren atordits; i ell los manà  que no diguessen a ningú lo que havia  
Lc 8,56  manà que no diguessen a ningú lo  que havia acontescut. 9,Tit Capítol IX  
Lc 9,Tit  dels fills del Zebedeu. Un home  que vol seguir a Jesucrist. 1 I havent  
Lc 9,7  d’Herodes, lo tetrarca, tot lo  que havia fet Jesús, i estava suspès per  
Lc 9,7  fet Jesús, i estava suspès per lo  que alguns deien: 8 que Joan havia  
Lc 9,8  suspès per lo que alguns deien: 8  que Joan havia ressuscitat d’entre els  
Lc 9,8  d’entre els morts; i altres,  que Elies havia aparegut; i altres, que un 
Lc 9,8 que Elies havia aparegut; i altres,  que un dels antics profetes havia  
Lc 9,10 tornat los apòstols, li contaren lo  que havien fet. I, cridant-los ell a  
Lc 9,10  se retirà a un paratge solitari  que és del territori de Betsaida. 11 I lo  
Lc 9,11  del Regne de Déu, i curava als  que necessitaven de cura. 12 I començava a 
Lc 9,13  I ells digueren: –No tenim més  que cinc pans i dos peixos, a no ser que  
Lc 9,13  cinc pans i dos peixos, a no ser  que vajam nosaltres a comprar vianda per  
Lc 9,17  tots i quedaren saciats. I de lo  que sobrà, n’alçaren dotze coves de  
Lc 9,18  dotze coves de bocins. 18 I succeí  que, estant orant, se trobaven ab ell sos  
Lc 9,18  preguntà dient: –Qui diu la gent  que só, jo? 19 I ells respongueren dient:  
Lc 9,19  Baptista; altres, Elies, i altres,  que ha ressuscitat algun dels antics  
Lc 9,20  –I vosaltres –los digué–, qui dieu  que só, jo? Respongué Simó Pere dient: –Lo 
Lc 9,21 21 Llavors ell los apercebí, i manà  que no ho diguessen a ningú 22 dient-  
Lc 9,22  a ningú 22 dient-los: –És precís  que el Fill de l’home patesca moltes  
Lc 9,22  de l’home patesca moltes coses, i  que sia despreciat per los ancians i els  
Lc 9,22  sacerdots i per los escribes, i  que sia mort, i que ressuscítia al tercer  
Lc 9,22 per los escribes, i que sia mort, i  que ressuscítia al tercer dia. 23 I digué  
Lc 9,26 es causa son dany? 26 Perquè aquell  que s’avergonyesca de mi i de mes  
Lc 9,27  27 Emperò jo us dic en veritat  que hi ha alguns aquí que no gustaran la  
Lc 9,27  en veritat que hi ha alguns aquí  que no gustaran la mort fins que vegen lo  
Lc 9,27  aquí que no gustaran la mort fins  que vegen lo Regne de Déu. 28 I succeí  
Lc 9,28  vegen lo Regne de Déu. 28 I succeí  que, com cosa de vuit dies després d’  
Lc 9,30  i resplendents. 30 I veus aquí  que parlaven ab ell dos barons, i eren  
Lc 9,31  i parlaven de sa partida del món,  que havia de verificar-se en Jerusalem.  
Lc 9,32  en Jerusalem. 32 Emperò Pere i los  que estaven ab ell se trobaven carregats  
Lc 9,32 la glòria de Jesús i als dos barons  que estaven ab ell. 33 I quan s’apartaren 
Lc 9,33  digué Pere a Jesús: –Mestre, bo és  que ens estem aquí i façam tres tendes,  
Lc 9,33  i altra per a Elies –no sabent lo  que es deia. 34 Mentres estava dient això, 
Lc 9,36  a ningú digueren cosa alguna de lo  que havien vist. 37 I succeí que al dia  
Lc 9,37  de lo que havien vist. 37 I succeí  que al dia següent, al baixar ells de la  
Lc 9,38  38 I veus aquí un home de la turba  que exclamà dient: –Mestre, vos suplico  
Lc 9,38 exclamà dient: –Mestre, vos suplico  que vejau a mon fill, perquè és l’únic  
Lc 9,38 vejau a mon fill, perquè és l’únic  que tinc. 39 I veus aquí que un esperit l’ 
Lc 9,39 és l’únic que tinc. 39 I veus aquí  que un esperit l’agarrà, i repentinament  
Lc 9,40 I vaig suplicar a vostres deixebles  que el llançassen fora, i no pogueren. 41  
Lc 9,44 meravellant-se de totes les coses  que Jesús feia, digué ell a sos deixebles: 
Lc 9,45 plàtica, i era per ells tan obscura  que no la comprenien, i temien lo  
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Lc 9,47 major. 47 Emperò coneixent Jesús lo  que pensaven en son cor, prengué un infant 
Lc 9,48  mon mon, me rep a mi, i qualsevol  que em rèbia a mi, rep a aquell que m’ha  
Lc 9,48  que em rèbia a mi, rep a aquell  que m’ha enviat, puix lo qui és menor  
Lc 9,49  digué: –Mestre, havem vist a un  que llançava los dimonis en nom vostre, i  
Lc 9,51  està per a nosaltres. 51 I succeí  que, estant per a complir-se lo temps de 
Lc 9,54  això, digueren: –Senyor, voleu  que digam que bàixia foc del cel i els  
Lc 9,54  digueren: –Senyor, voleu que digam  que bàixia foc del cel i els abràsia, com  
Lc 9,57 anaren a un altre lloc. 57 I succeí  que, mentres anaven caminant, digué un a  
Lc 9,57  a Jesús: –Jo us seguiré a on vulla  que aneu. 58 Emperò Jesús li respongué:  
Lc 9,60  pare. 60 I Jesús li digué: –Deixa  que els morts entèrrien a sos morts;  
Lc 9,61 -me anar a donar disposició de lo  que tinc en casa. 62 Jesús li digué:  
Lc 9,62  en casa. 62 Jesús li digué: –Ningú  que després d’haver posat sa mà a l’  
Lc 10,2  doncs, al Senyor de la collita  que enviï treballadors a sa collita. 3  
Lc 10,5  en lo camí. 5 En qualsevulla casa  que entreu, dieu abans de tot: “La pau sia 
Lc 10,7  mateixa casa, menjant i bevent lo  que ells tinguen; puix digne és lo  
Lc 10,8  què entreu i vos rèbien, menjau lo  que us pòsien davant. 9 I curau als  
Lc 10,9  davant. 9 I curau als malalts  que hi haja en ella, i dieu-los: “S’ha  
Lc 10,11  ses places, dieu: 11 “Fins la pols  que se’ns ha agafat de vostra ciutat, la  
Lc 10,11  contra vosaltres. Ab tot, sabeu  que s’ha acercat lo Regne de Déu.” 12  
Lc 10,12  Regne de Déu.” 12 Emperò jo us dic  que en aquell dia hi haurà menos rigor per 
Lc 10,12  hi haurà menos rigor per a Sodoma  que per a la tal ciutat. 13 »Ai de tu,  
Lc 10,13 tu, Corozain!, ai de tu, Betsaida!,  que si en Tiro i en Sidon s’haguessen  
Lc 10,13  s’haguessen obrat los miracles  que s’han obrat en vosaltres, temps ha  
Lc 10,13 s’han obrat en vosaltres, temps ha  que, cobertes de cilici i cendra, s’  
Lc 10,14  hi haurà en lo judici menos rigor  que per a vosaltres. 15 I tu, Cafarnaüm,  
Lc 10,15  a vosaltres. 15 I tu, Cafarnaüm,  que t’has exaltat fins al cel, seràs  
Lc 10,16  desprecia a mi, desprecia a aquell  que m’ha enviat. 17 I tornaren los  
Lc 10,20 20 Emperò no us regositgeu d’això,  que els esperits vos estan subjectes; ans  
Lc 10,20  subjectes; ans bé alegrau’s de  que los vostres noms estan escrits en lo  
Lc 10,23  digué: –Benaventurats los ulls  que veuen lo que vosaltres veeu. 24 Puix  
Lc 10,23  los ulls que veuen lo  que vosaltres veeu. 24 Puix jo us dic que  
Lc 10,24  vosaltres veeu. 24 Puix jo us dic  que molts profetes i reis volgueren veure  
Lc 10,24  profetes i reis volgueren veure lo  que vosaltres veeu, i no ho vegeren; i oir 
Lc 10,24  veeu, i no ho vegeren; i oir lo  que vosaltres oïu, i no ho oïren. 25 I  
Lc 10,26  26 I ell li digué: –Què és lo  que està escrit en la Llei? Com llegeixes? 
Lc 10,30  i caigué en mans de lladres,  que el despullaren i, després d’haver-  
Lc 10,31  -lo mig mort. 31 Succeí, doncs,  que baixava per lo mateix camí un  
Lc 10,33  de llarg. 33 »Emperò un samarità  que feia son camí s’acercà a ell, i al  
Lc 10,36 36 »Qual d’aquestos tres te sembla  que fou lo proïsme d’aquell que donà en  
Lc 10,36 sembla que fou lo proïsme d’aquell  que donà en mans dels lladres? 37 I ell  
Lc 10,37  37 I ell respongué: –Aquell  que usà ab ell de misericòrdia. –Doncs,  
Lc 10,38  i fes tu lo mateix. 38 I succeí  que, seguint son camí, entrà Jesús en un  
Lc 10,38  entrà Jesús en un lloc, i una dona  que es deia Marta l’hospedà en sa casa.  
Lc 10,40  per a servir? Dieu-li, doncs,  que m’ajúdia. 41 I el Senyor li respongué 
Lc 11,1  als doctors de la Llei. 1 I succeí  que, estant ell orant en cert lloc, quan  
Lc 11,2  –Quan oreu, dieu: »Pare nostre  que estau en lo cel, sia santificat lo  
Lc 11,4  com nosaltres perdonam a tots los  que ens deuen. I no ens deixeu caure en la 
Lc 11,6  jornada un amic meu i no tinc res  que donar-li.” 7 I si l’altre  
Lc 11,8  en trucar a la porta, jo us dic  que si no es llevàs a donar-los-hi per 
Lc 11,10  se us obrirà. 10 Perquè tot aquell  que demana, rep; i el qui cerca, troba; i  
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Lc 11,10  rep; i el qui cerca, troba; i al  que truca, li obren. 11 I si algú de  
Lc 11,13  celestial donarà l’Esperit bo als  que l’hi demànien? 14 I Jesús estava  
Lc 11,18  son regne? Perquè vosaltres dieu  que jo llanço los dimonis per virtut de  
Lc 11,20  mediant lo dit de Déu, certament  que el Regne de Déu ha arribat a  
Lc 11,21  casa, estan en pau totes les coses  que ell posseeix. 22 Mes, si venint un més 
Lc 11,22  22 Mes, si venint un més fort  que ell, lo venç, li prendrà totes les  
Lc 11,26  ab ell altres set esperits pitjors  que ell, i entren dintre i habiten allí. I 
Lc 11,26  estat d’aquell home és pitjor  que el primer. 27 I succeí que, estant  
Lc 11,27  pitjor que el primer. 27 I succeí  que, estant dient això, una dona del mig  
Lc 11,27  i digué: –Benaventurat lo ventre  que t’ha portat i los pits que has mamat. 
Lc 11,27  ventre que t’ha portat i los pits  que has mamat. 28 I ell digué: –Ans bé  
Lc 11,28  digué: –Ans bé benaventurats los  que ouen la paraula de Déu i la guarden!  
Lc 11,31  de Salomó, i veus-ne aquí un  que és més que Salomó. 32 Los ninivites s’ 
Lc 11,31  i veus-ne aquí un que és més  que Salomó. 32 Los ninivites s’alçaran en 
Lc 11,32  de Jonàs, i veus-ne aquí un  que és més que Jonàs. 33 »Ningú, encenent  
Lc 11,32  i veus-ne aquí un que és més  que Jonàs. 33 »Ningú, encenent una  
Lc 11,33  sobre un candelero per a què los  que éntrien vegen la llum. 34 Llum de ton  
Lc 11,35  serà tenebrós. 35 Cuida, doncs, de  que la llum que hi ha en tu no sien  
Lc 11,35  35 Cuida, doncs, de que la llum  que hi ha en tu no sien tenebres. 36 I  
Lc 11,40  40 Insensats!, ¿lo qui féu lo  que està de part de fora, no ha fet també  
Lc 11,40 de part de fora, no ha fet també lo  que està de part de dins? 41 No obstant,  
Lc 11,41  part de dins? 41 No obstant, de lo  que us resta feu-ne almoina, i totes les 
Lc 11,42 »Emperò, ai de vosaltres, fariseus,  que pagau delme de la menta, i de la ruda, 
Lc 11,43  43 »Ai de vosaltres, fariseus,  que amau tenir los primers sitis en les  
Lc 11,44  escribes i fariseus, hipòcrites,  que sou com los sepulcres que no es veuen, 
Lc 11,44  que sou com los sepulcres  que no es veuen, i sobre los que caminen  
Lc 11,44  que no es veuen, i sobre los  que caminen los homes sens que ho  
Lc 11,44  los que caminen los homes sens  que ho coneguen! 45 Llavors un dels  
Lc 11,46  de vosaltres, doctors de la Llei,  que carregau los homes ab càrregues que no 
Lc 11,46 que carregau los homes ab càrregues  que no poden dur, i vosaltres no les tocau 
Lc 11,47 punta del dit! 47 »Ai de vosaltres,  que edificau los sepulcres dels profetes,  
Lc 11,48 48 Verdaderament donau testimoni de  que consentiu en les obres de vostres  
Lc 11,50  la sang de tots los profetes,  que fou derramada des del principi del  
Lc 11,51 d’Abel fins a la sang de Zacaries,  que fou mort entre l’altar i el temple.  
Lc 11,51  l’altar i el temple. Jo us ho dic  que se’n demanarà compte a esta raça. 52  
Lc 11,52  de vosaltres, doctors de la Llei,  que vos apoderàreu de la clau de la  
Lc 11,52  no entràreu, i ho prohibíreu als  que hi volien entrar! 53 I dient-los  
Lc 12,1  de Jesús molta gent, de tal manera  que los uns atropellaven als altres,  
Lc 12,1  -vos del llevat dels fariseus,  que és hipocresia. 2 Puix no hi ha cosa  
Lc 12,2  2 Puix no hi ha cosa encoberta  que no s’haja de descobrir, ni res ocult  
Lc 12,2  s’haja de descobrir, ni res ocult  que no s’haja de saber. 3 Perquè les  
Lc 12,3  haja de saber. 3 Perquè les coses  que haveu dit en les tenebres, seran dites 
Lc 12,3  seran dites en la claredat; i lo  que diguéreu a l’oïdo en les estàncies,  
Lc 12,4  doncs, amics meus, vos dic  que no temau aquells que maten lo cos i  
Lc 12,4  meus, vos dic que no temau aquells  que maten lo cos i després d’això no  
Lc 12,5  a qui haveu de témer: temeu aquell  que, després d’haver llevat la vida, té  
Lc 12,7  temau, perquè més valeu vosaltres  que molts aucellets. 8 »També vos dic: Que 
Lc 12,8  8 »També vos dic: Que tot aquell  que em conféssia davant dels homes, lo  
Lc 12,10  àngels de Déu. 10 »I a tot aquell  que pàrlia contra lo Fill de l’home, l’  
Lc 12,10  perdonat est pecat; emperò aquell  que blasfèmia contra de l’Esperit Sant,  
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Lc 12,11  potestats, no passeu cuidado de lo  que haveu de dir o com haveu de respondre, 
Lc 12,12  vos mostrarà en aquella hora lo  que us convinga dir. 13 Llavors un del  
Lc 12,13 li digué: –Mestre, dieu a mon germà  que partesca ab mi l’heretat. 14 Emperò  
Lc 12,15  està en l’abundància de les coses  que posseeix. 16 I los referí una  
Lc 12,21  has arreplegat? 21 »Això és lo  que passa al que atresora per a si i no és 
Lc 12,21  21 »Això és lo que passa al  que atresora per a si i no és ric envers  
Lc 12,23  què vestireu. 23 Més val l’ànima  que el menjar, i lo cos més que el vestit. 
Lc 12,23  ànima que el menjar, i lo cos més  que el vestit. 24 Reparau los corbs, que  
Lc 12,24  el vestit. 24 Reparau los corbs,  que no sembren, ni seguen, ni tenen  
Lc 12,24  Puix, ¿quant més valeu vosaltres  que ells? 25 I, qui de vosaltres, per molt 
Lc 12,25  25 I, qui de vosaltres, per molt  que discórria, pot aumentar un colze a sa  
Lc 12,27 treballen, ni filen; puix jo us dic  que mai Salomó, ab tota sa glòria, se  
Lc 12,28 un d’ells. 28 Doncs, si a l’herba  que avui està en lo camp i demà és tirada  
Lc 12,29 29 No aneu, doncs, afanats per a lo  que haveu de menjar o beure, i no tingau  
Lc 12,30  totes estes són coses per a les  que la gent del món s’afana; i sap vostre 
Lc 12,30 del món s’afana; i sap vostre Pare  que teniu necessitat d’elles. 31 Per lo  
Lc 12,33  donar-vos lo Regne. 33 Veneu lo  que posseïu i feu almoina. Feu-vos  
Lc 12,33  i feu almoina. Feu-vos bosses  que no es tórnien velles, tresor en lo cel 
Lc 12,33 es tórnien velles, tresor en lo cel  que mai falta, del qual ni s’apodera lo  
Lc 12,36 36 I siau semblants a aquells homes  que esperen a son Senyor que ha de tornar  
Lc 12,36  homes que esperen a son Senyor  que ha de tornar de les bodes, a fi de que 
Lc 12,36  ha de tornar de les bodes, a fi de  que quan vinga i trúquia a la porta li  
Lc 12,37  quan vinga; en veritat vos dic  que es cenyirà son vestit i els farà  
Lc 12,39  39 »Teniu, emperò, per cert  que si lo pare de família sabés l’hora en 
Lc 12,40  sobre l’avís, perquè a l’hora  que menos penseu vindrà lo Fill de l’  
Lc 12,42 42 I el Senyor li digué: –Qui creus  que és lo majordom fiel i prudent a qui  
Lc 12,44  fent això. 44 En veritat vos dic  que li donarà lo maneig dels béns que  
Lc 12,44  que li donarà lo maneig dels béns  que posseesca. 45 Emperò si digués lo tal  
Lc 12,46 lo Senyor del tal sirvent en lo dia  que no l’espera i a l’hora que no sap, i 
Lc 12,46 lo dia que no l’espera i a l’hora  que no sap, i lo separarà i li donarà sa  
Lc 12,47  infiels. 47» Perquè aquell criat  que sabia la voluntat de son senyor, i no  
Lc 12,48 de molt se li demanarà compte; i al  que li confiaren molt, se li demanarà més. 
Lc 12,49  i què he de voler, doncs, sinó  que s’encenga? 50 I ab un baptisme he de  
Lc 12,50  i com tinc l’ànimo afligit fins  que es cúmplia! 51 ¿Pensau que he vingut a 
Lc 12,51  fins que es cúmplia! 51 ¿Pensau  que he vingut a posar pau en la terra? Vos 
Lc 12,51  a posar pau en la terra? Vos dic  que no, ans bé desunió. 52 Puix d’aquí en 
Lc 12,54  també al poble: –En veent un núvol  que s’alça de ponent, luego dieu:  
Lc 12,57  judicau per vosaltres mateixos lo  que és just? 58 Quan vas ab ton contrari  
Lc 12,58  -te d’ell en lo camí, a fi de  que no et pòrtia al jutge, i lo jutge t’  
Lc 12,59  te pòsia en la presó. 59 Te dic  que no eixiràs d’allí fins haver pagat l’ 
Lc 13,Tit  de mostassa i del llevat. Los pocs  que se salven. Passió predita. Jerusalem,  
Lc 13,1  mateix temps hi havia allí uns  que contaven noves a Jesús dels galileus  
Lc 13,2 Jesús los respongué dient: –¿Pensau  que aquells galileus foren més grans  
Lc 13,2  galileus foren més grans pecadors  que tots los galileus per haver patit tals 
Lc 13,3  haver patit tals coses? 3 Vos dic  que no. Emperò si no us arrepentiu, vos  
Lc 13,4  torre de Siloè i els matà, ¿pensau  que ells eren més culpables que los demés  
Lc 13,4 ¿pensau que ells eren més culpables  que los demés habitants de Jerusalem? 5  
Lc 13,5  habitants de Jerusalem? 5 Vos dic  que no. Emperò si no us arrepentiu, tots  
Lc 13,7  al vinyader: »–Mira, fa tres anys  que vinc a cercar fruit en aquesta  
Lc 13,11  una dona posseïda de l’esperit,  que estava mala feia divuit anys i tan  
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Lc 13,11  feia divuit anys i tan encorbada  que no podia mirar en alt. 12 Quan Jesús  
Lc 13,14  pot treballar; en aqueixos veniu i  que us cúria, mes no en dissabte. 15 Mes  
Lc 13,19 19 És semblant a un gra de mostassa  que un home prengué i el sembrà en son  
Lc 13,19 cresqué i se féu tan gran l’arbre,  que els aucells de l’aire reposaven en  
Lc 13,20  I digué altra vegada: –A què diré  que és semblant lo Regne de Déu? 21 És  
Lc 13,21  de Déu? 21 És semblant al llevat  que una dona prengué i lo barrejà ab tres  
Lc 13,21  ab tres mesures de farina, fins  que tota la massa quedà fermentada. 22 I  
Lc 13,23  li digué un home: –Senyor, és cert  que són pocs los que se salven? I ell los  
Lc 13,23  –Senyor, és cert que són pocs los  que se salven? I ell los digué: 24  
Lc 13,24  la porta estreta, perquè vos dic  que molts procuraran entrar i no podran.  
Lc 13,27  Apartau-vos de mi tots los  que obrau iniquitat.” 28 Allí serà lo plor 
Lc 13,28  los profetes en lo Regne de Déu, i  que vosaltres sou expeŀlits fora. 29 I  
Lc 13,30  en el Regne de Déu. 30 I veus aquí  que són darrers los que seran primers i  
Lc 13,30  30 I veus aquí que són darrers los  que seran primers i que són primers los  
Lc 13,30 són darrers los que seran primers i  que són primers los que seran darrers. 31  
Lc 13,30 seran primers i que són primers los  que seran darrers. 31 En aquell mateix dia 
Lc 13,32 –Anau, i dieu a aquell rabós: “Mira  que jo llanço dimonis i dono perfeta salut 
Lc 13,33  dia seré finat. 33 Mes és precís  que jo camínia avui i demà, i lo dia  
Lc 13,33  i lo dia següent, perquè no cap  que un profeta mòria fora de Jerusalem.”  
Lc 13,34  34 »Jerusalem, Jerusalem,  que mates als profetes i apedregues als  
Lc 13,34 mates als profetes i apedregues als  que et són enviats. Quantes vegades volguí 
Lc 13,35  i no ho volgueres? 35 Veus aquí  que vostra casa quedarà deserta. I vos dic 
Lc 13,35  casa quedarà deserta. I vos dic  que no em veureu fins que arríbia lo dia  
Lc 13,35  I vos dic que no em veureu fins  que arríbia lo dia en què digau: “Beneït  
Lc 14,1  creu. Sal dessaborida. 1 I succeí  que, entrant Jesús en dissabte en casa d’ 
Lc 14,2  2 I veus aquí un home hidròpic  que estava davant d’ell. 3 I Jesús,  
Lc 14,5 i digué: –Qui hi ha entre vosaltres  que veent son bou o son ase caigut en un  
Lc 14,5  no el tragui immediatament encara  que sia dia de dissabte? 6 I no li podien  
Lc 14,8 assénties en lo primer siti, no sia  que hi haja allí altre convidat de més  
Lc 14,8  altre convidat de més consideració  que tu, 9 i que vinga el qui et va  
Lc 14,9  de més consideració que tu, 9 i  que vinga el qui et va convidar a tu i a  
Lc 14,9 i aleshores tingues tu, avergonyit,  que acudir a ocupar l’últim siti. 10 Ans  
Lc 14,10  ’t en l’últim puesto, a fi de  que quan vinga lo qui t’ha convidat, te  
Lc 14,10  Llavors seràs honrat davant dels  que estiguen ab tu en la taula. 11 Perquè  
Lc 14,12  serà exaltat. 12 I deia també al  que l’havia convidat: –Quan dónies un  
Lc 14,12  ni a tos veïns rics, no sia  que et tórnien a convidar, i te sia donat  
Lc 14,15  Havent oït estes paraules un dels  que menjaven a taula, li digué:  
Lc 14,18  d’anar a veure-la. Vos suplico  que em doneu per escusat. 19 I l’altre  
Lc 14,19  anar a provar-los; vos suplico  que em doneu per escusat. 20 I digué l’  
Lc 14,22  el criat: »–Senyor, ja he fet lo  que m’haveu manat, emperò encara queda  
Lc 14,24  ómplia ma casa. 24 »Perquè vos dic  que ningú d’aquells que foren convidats  
Lc 14,24  vos dic que ningú d’aquells  que foren convidats gustarà mon sopar. 25  
Lc 14,28  28 »Perquè ¿qui de vosaltres és  que, volent edificar una torre, no fa  
Lc 14,28  no fa càlculs primer dels gastos  que són necessaris, a fi de veure si té  
Lc 14,29  si té per a acabar-la? 29 No sia  que després d’haver posat los fonaments i 
Lc 14,31  concloure.” 31 »O qui és lo rei  que, volent eixir a pelear contra un altre 
Lc 14,31 deu mil homes eixir a fer frente al  que ve contra d’ell ab vint mil? 32 Sinó  
Lc 14,32  contra d’ell ab vint mil? 32 Sinó  que li enviarà una ambaixada quan encara  
Lc 14,33  lo tant, qualsevol de vosaltres  que no renunciï tot quant posseeix no pot  
Lc 15,4  4 –¿Qui de vosaltres és l’home  que, tenint cent ovelles i havent-ne  
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Lc 15,4 en lo desert i no va en busca de la  que es perdé fins haver-la trobada? 5 I  
Lc 15,6  puix he trobat l’ovella  que se’ns havia perdut.” 7 »Vos dic que  
Lc 15,7  se’ns havia perdut.” 7 »Vos dic  que així mateix hi haurà més goig en lo  
Lc 15,7 més goig en lo cel per a un pecador  que s’arrepentesca, que per a noranta-  
Lc 15,7  a un pecador que s’arrepentesca,  que per a noranta-nou justos que no  
Lc 15,7  que per a noranta-nou justos  que no necessiten penitència. 8 »O qui és  
Lc 15,8  penitència. 8 »O qui és la dona  que, tenint deu dracmes, si en perdés una  
Lc 15,9  fins a trobar-la? 9 I després  que l’ha encontrada reuneix les amigues i 
Lc 15,9  puix he trobat la dracma  que havia perdut.” 10 »Per lo tant, vos  
Lc 15,10  perdut.” 10 »Per lo tant, vos dic  que hi haurà goig davant dels àngels de  
Lc 15,10  dels àngels de Déu per un pecador  que s’arrepentesca. 11 Mes ell digué: –Un 
Lc 15,12  pare: »–Pare, donau-me la part  que em toca de vostres béns. »I ell los  
Lc 15,13  dies, juntant lo fill menor tot lo  que era seu, se n’anà lluny a un país  
Lc 15,29  -li: »–Veus aquí tants anys ha  que jo us servesc sens haver-us desobeït 
Lc 15,29  haver-us desobeït en res de lo  que m’haveu manat, i mai m’haveu donat  
Lc 15,30  I quan ha arribat aqueix fill teu  que ha gastat tota sa llegítima ab dones  
Lc 15,32  mos béns són teus. 32 Mes raó era  que féssem un convit i nos alegràssem,  
Lc 16,1  deixebles: –Hi havia un home ric  que tenia un majordom, lo qual fou acusat  
Lc 16,2  el cridà i li digué: »–Què és això  que he oït a dir de tu? Dóna’m compte de  
Lc 16,3  digué entre si: “Què faré ara  que mon amo me pren l’administració? Jo  
Lc 16,4  de demanar caritat. 4 Mes ja sé lo  que tinc de fer a fi de que, quan m’hagen 
Lc 16,4  ja sé lo que tinc de fer a fi de  que, quan m’hagen tret de la majordomia,  
Lc 16,8  són més prudents en sa generació  que els fills de la llum. 9 I jo us dic  
Lc 16,9 els fills de la llum. 9 I jo us dic  que procureu guanyar-us amics ab les  
Lc 16,9  riqueses de la iniquitat, a fi de  que quan vindreu a menos, ells vos rèbien  
Lc 16,12  fóreu fiels en lo dels altres, lo  que és vostre, qui us ho donarà? 13 Ningun 
Lc 16,14  riqueses. 14 Emperò los fariseus,  que eren avariciosos, oïen totes estes  
Lc 16,15  15 I els digué: –Vosaltres sou los  que us veneu per justos davant dels homes, 
Lc 16,15  Déu coneix vostres cors, perquè lo  que els homes tenen per excels és  
Lc 16,17  a pura força. 17 I més fàcil és  que pàssien lo cel i la terra, que no que  
Lc 16,17  és que pàssien lo cel i la terra,  que no que déixia de complir-se una sola 
Lc 16,17  pàssien lo cel i la terra, que no  que déixia de complir-se una sola titlla 
Lc 16,18  titlla de la Llei. 18 »Qualsevol  que deixa sa muller i en pren una altra,  
Lc 16,18 una altra, comet adulteri. I aquell  que es casa ab la que repudia lo marit,  
Lc 16,18  I aquell que es casa ab la  que repudia lo marit, també comet  
Lc 16,19  adulteri. 19 »Hi havia un home ric  que anava vestit de púrpura i de tela  
Lc 16,19  de púrpura i de tela finíssima i  que es tractava sempre ab esplendor. 20 I  
Lc 16,20 hi havia un pobre anomenat Làssaro,  que estava ajagut a la porta d’aquell,  
Lc 16,21 desitjant saciar-se ab les molles  que queien de la taula del ric, i ningú  
Lc 16,22  llepaven les llagues. 22 »I succeí  que, quan morí aquell pobre, lo portaren  
Lc 16,25  li digué: »–Fill, recorda’t  que reberes tos béns en ta vida, i que  
Lc 16,25  que reberes tos béns en ta vida, i  que Làssaro no rebé sinó mals. Així és que 
Lc 16,25  Làssaro no rebé sinó mals. Així és  que ara ell és aquí aconsolat, i tu  
Lc 16,26  i tu aturmentat. 26 Ademés de  que hi ha un abisme insondable entre  
Lc 16,26  nosaltres i vosaltres, de manera  que los qui vullen passar d’aquí a  
Lc 16,27  ric: »–Doncs jo us suplico, pare,  que l’envieu a casa de mon pare, 28  
Lc 16,28  perquè tinc cinc germans, a fi de  que los testifíquia açò, no sia que  
Lc 16,28  de que los testifíquia açò, no sia  que vinguen ells també a aquest lloc de  
Lc 16,29  tenen a Moisès i als Profetes,  que els oiguen. 30 »Emperò ell replicà:  
Lc 16,31  a Moisès ni als Profetes, encara  que algun dels morts ressuscítia, tampoc  
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Lc 17,Tit deixebles quant mal és l’escàndol;  que s’han de perdonar los agravis; que  
Lc 17,Tit que s’han de perdonar los agravis;  que tots som servos inútils. Cura a deu  
Lc 17,1  a sos deixebles: –És impossible  que no vinguen escàndols. Emperò, ai d’  
Lc 17,2  per qui vénen! 2 Més li valdria  que li posassen al coll una mola de molí i 
Lc 17,2  mola de molí i lo tirassen al mar,  que no que escandalisàs a un d’aquestos  
Lc 17,2  molí i lo tirassen al mar, que no  que escandalisàs a un d’aquestos petits.  
Lc 17,7  qui de vosaltres, tenint un servo  que llaura o guarda bestiar, tant prest  
Lc 17,8  -me mentres jo menjo i bec,  que després menjaràs i beuràs tu.” 9 ¿Per  
Lc 17,9  agraït al tal criat perquè féu lo  que li manà? 10 Jo crec que no. Així també 
Lc 17,10  féu lo que li manà? 10 Jo crec  que no. Així també vosaltres, quan façau  
Lc 17,10  quan façau totes les coses  que vos són manades, dieu: “Servos inútils 
Lc 17,10  “Servos inútils som, havem fet lo  que devíem fer.” 11 I succeí que, anant  
Lc 17,11 fet lo que devíem fer.” 11 I succeí  que, anant ell a Jerusalem, passava per  
Lc 17,12  a son encontre deu leprosos,  que s’aturaren des de lluny 13 i alçaren  
Lc 17,14  ’s als sacerdots. I succeí  que, mentres hi anaven, quedaren curats.  
Lc 17,15  curats. 15 I un d’ells, quan vegé  que havia quedat net, tornà atràs  
Lc 17,17 digué: –¿Per ventura no són deu los  que quedaren nets? ¿A on són los altres  
Lc 17,18  nou? 18 ¿No hi ha hagut altre  que tornàs i glorificàs a Déu, sinó aquest 
Lc 17,19  19 I li digué: –Alça’t, vés,  que ta fe t’ha salvat. 20 I preguntant- 
Lc 17,20  Regne de Déu no vindrà de manera  que es faça observar, 21 ni diran: “Veu’s 
Lc 17,24  24 Perquè així com lo llampec,  que brillant en la regió inferior del cel, 
Lc 17,25  dia. 25 Emperò abans és menester  que ell patesca molt i que sia reprovat d’ 
Lc 17,25  és menester que ell patesca molt i  que sia reprovat d’aquesta generació. 26  
Lc 17,26  d’aquesta generació. 26 »I lo  que succeí en los dies de Noè, així també  
Lc 17,29 plantaven i edificaven. 29 I el dia  que isqué Lot de Sodoma plogué foc i sofre 
Lc 17,33  de la muller de Lot. 33 Qualsevol  que procúria salvar sa vida, la perdrà, i  
Lc 17,34 pèrdia, la salvarà. 34 »Vos declaro  que en aquella nit estaran dos en un llit: 
Lc 18,1  paràbola, per a mostrar-los  que convé orar contínuament i no defallir, 
Lc 18,2 –Hi havia un jutge en certa ciutat,  que no tenia temor de Déu ni respecte als  
Lc 18,3  en la mateixa ciutat una viuda  que venia a ell i li deia: »–Feu-me  
Lc 18,4 Mes després digué entre si: “Encara  que no temo a Déu ni tinc respecte als  
Lc 18,5  li faré justícia, a fi de  que no vinga tantes vegades a molestar-  
Lc 18,6  6 I digué lo Senyor: –Escoltau lo  que diu aquest jutge pervers. 7 ¿I no  
Lc 18,7  doncs, Déu, justícia a sos elegits  que dia i nit clamen a ell? ¿I sofrirà  
Lc 18,7 nit clamen a ell? ¿I sofrirà sempre  que se’ls oprimesca? 8 Vos dic que prest  
Lc 18,8  que se’ls oprimesca? 8 Vos dic  que prest los venjarà. Emperò, quan vinga  
Lc 18,8  vinga lo Fill de l’home, ¿pensau  que trobarà fe en la terra? 9 I digué  
Lc 18,9  digué també aquesta paràbola a uns  que confiaven en si mateixos com si fossen 
Lc 18,11  perquè no só com los altres homes,  que són lladres, injustos, adúlteros, ni  
Lc 18,12  la semana, pago delme de tot lo  que posseesc. 13 »Lo publicà, al contrari, 
Lc 18,13  ni a alçar los ulls al cel, sinó  que es pegava cops al pit, dient: “Oh  
Lc 18,14  de mi, pecador.” 14 »Vos declaro  que est, i no aquell, se’n tornà  
Lc 18,14  a sa casa; perquè tot home  que s’exalta, serà humiliat, i el que s’ 
Lc 18,14  que s’exalta, serà humiliat, i el  que s’humiliï, serà exaltat. 15 I li  
Lc 18,16  Jesús los cridà i digué: –Deixau  que vinguen a mi los infants i no els ho  
Lc 18,17 Regne de Déu. 17 En veritat vos dic  que lo qui no rèbia lo Regne de Déu com un 
Lc 18,22  guardat des de ma joventut. 22 Lo  que, havent-ho oït Jesús, li digué:  
Lc 18,24  entraran en lo Regne de Déu los  que tenen riqueses! 25 Puix és més fàcil  
Lc 18,25  un camell per lo cos d’una agulla  que entrar un ric en lo Regne de Déu. 26 I 
Lc 18,26 un ric en lo Regne de Déu. 26 I los  que l’oïen, deien: –Qui, doncs, podrà  
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Lc 18,27  salvar-se? 27 Ell los digué: –Lo  que és impossible per als homes, és  
Lc 18,28  a Déu. 28 I digué Pere: –Ja veeu  que nosaltres ho havem deixat tot per a  
Lc 18,29  Ell los digué: –En veritat vos dic  que no hi ha ningú que haja deixat casa, o 
Lc 18,29  veritat vos dic que no hi ha ningú  que haja deixat casa, o pares, o germans,  
Lc 18,30  o fills, per lo Regne de Déu, 30  que no rèbia molt més en aquest món, i en  
Lc 18,31  i seran complertes totes les coses  que escrigueren los profetes del Fill de  
Lc 18,33  i assotat, i escopit. 33 I després  que l’hauran assotat, lo faran morir, i  
Lc 18,34  per a ells i no entenien lo  que els deia. 35 I succeí que, acercant- 
Lc 18,35  lo que els deia. 35 I succeí  que, acercant-se a Jericó, estava un  
Lc 18,36  36 I oint lo tropell de la gent  que passava, preguntà què era allò. 37 I  
Lc 18,37  què era allò. 37 I li digueren  que Jesús Nazaret passava per allí. 38 I  
Lc 18,39  teniu misericòrdia de mi. 39 I els  que anaven davant lo reprenien, a fi de  
Lc 18,39 anaven davant lo reprenien, a fi de  que callàs. Emperò ell cridava més alt:  
Lc 18,40 de mi. 40 I parant-se Jesús, manà  que l’hi portassen. I quan estigué cerca, 
Lc 18,41  li preguntà 41 dient: –Què vols  que et faça? I ell respongué: –Senyor, que 
Lc 18,41  et faça? I ell respongué: –Senyor,  que jo tinga vista. 42 I Jesús li digué:  
Lc 19,Tit  i desolació. Trau del temple als  que el profanaven comprant i venent. 1 I  
Lc 19,2  lo principal dels publicans,  que era molt ric, 3 cercava com veure a  
Lc 19,5  de passar per allí. 5 I arribat  que fou Jesús a aquell lloc, alçant los  
Lc 19,5  baixa immediatament, perquè convé  que jo avui m’hospèdia en ta casa. 6 I  
Lc 19,7  veure això, tots murmuraven dient  que havia anat a hospedar-se en casa d’ 
Lc 19,8  –Mirau, Senyor, la meitat del  que tinc ho vaig a donar als pobres. I si  
Lc 19,10 home ha vingut a buscar i salvar lo  que estava perdut. 11 I estant ells oient  
Lc 19,11 prop de Jerusalem i perquè pensaven  que luego se manifestaria lo Regne de Déu. 
Lc 19,13 els digué: »–Negociau ab elles fins  que jo tórnia. 14 »Emperò, com sos  
Lc 19,14  ambaixada, dient-li: »–No volem  que aquest régnia sobre nosaltres. 15 »I  
Lc 19,15  pres possessió de son regne, manà  que vinguessen aquells criats a qui havia  
Lc 19,15  son diner, per a informar-se del  que cada u havia negociat. 16 I arribà lo  
Lc 19,17  digué: »–Està bé, oh bon criat. Ja  que en lo poc has estat fiel, tindràs  
Lc 19,21 21 Puix tinguí temor de vós, sabent  que sou home d’un geni dur, que preneu lo 
Lc 19,21 sabent que sou home d’un geni dur,  que preneu lo que no haveu depositat i  
Lc 19,21  home d’un geni dur, que preneu lo  que no haveu depositat i segau lo que no  
Lc 19,21  que no haveu depositat i segau lo  que no haveu sembrat. 22 »Llavors ell li  
Lc 19,22  ta pròpia boca te condemno. Sabies  que jo era home de caràcter dur, que me’n 
Lc 19,22  que jo era home de caràcter dur,  que me’n porto lo que no he depositat i  
Lc 19,22 de caràcter dur, que me’n porto lo  que no he depositat i sego lo que no he  
Lc 19,22  lo que no he depositat i sego lo  que no he sembrat; 23 doncs, per què no  
Lc 19,23  posares mon diner al banc, a fi de  que quan jo tornàs lo recobràs ab  
Lc 19,24  ab ganància? 24 »I digué als  que estaven allí: »–Preneu-li la mina i  
Lc 19,24  -li la mina i donau-la al  que té les deu mines. 25 »I li  
Lc 19,26  té deu mines. 26 »–Puix jo us dic,  que a tot aquell que té, se li donarà, i  
Lc 19,26  »–Puix jo us dic, que a tot aquell  que té, se li donarà, i tindrà més; emperò 
Lc 19,26  li donarà, i tindrà més; emperò al  que no té, se li prendrà fins allò que té. 
Lc 19,26  que no té, se li prendrà fins allò  que té. 27 I en quant a aquells enemics  
Lc 19,27  I en quant a aquells enemics meus  que no volgueren que jo regnàs sobre ells, 
Lc 19,27  enemics meus que no volgueren  que jo regnàs sobre ells, portau-me’ls  
Lc 19,29 i anava davant de tots. 29 I succeí  que estant cerca de Betfage i de Betània,  
Lc 19,30 30 dient-los: –Anau a aquell lloc  que està davant de vosaltres, i luego que  
Lc 19,30  està davant de vosaltres, i luego  que entreu en ell, trobareu un pollí  
Lc 19,32  menester.” 32 Partiren, doncs, los  que ell envià, i trobaren lo pollí que  
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Lc 19,32  que ell envià, i trobaren lo pollí  que estava del modo que els havia dit. 33  
Lc 19,32  lo pollí que estava del modo  que els havia dit. 33 I quan lo  
Lc 19,37 en altes veus per tots los prodigis  que havien vist 38 dient: –Beneït sia lo  
Lc 19,38  vist 38 dient: –Beneït sia lo rei  que ve en nom del Senyor. Pau en lo cel i  
Lc 19,39  altures! 39 I alguns dels fariseus  que estaven entre la gent li digueren:  
Lc 19,40  40 Ell los respongué: –Vos dic  que, si aquestos callen, les pedres  
Lc 19,42  al menos en aquest dia  que se t’ha donat, lo que pot procurar- 
Lc 19,42  aquest dia que se t’ha donat, lo  que pot procurar-te la pau! Emperò ara  
Lc 19,44  derrocaran, aixís com a tos fills  que estan dintre de tu, i no deixaran  
Lc 19,45  començà a traure fora a tots los  que venien i compraven en ell, 46 dient- 
Lc 20,1  dels escribes. 1 I succeí un dia  que, estant ell en lo temple instruint al  
Lc 20,5  entre si dient: –Si responem  que del cel, dirà: “Puix per què no el  
Lc 20,6  què no el creguéreu?” 6 I si diem  que dels homes, tot lo poble nos  
Lc 20,6 nos apedregarà, puix està persuadit  que Joan era profeta. 7 I respongueren que 
Lc 20,7  Joan era profeta. 7 I respongueren  que no sabien d’a on era. 8 I Jesús los  
Lc 20,13 Enviaré a mon fill estimat: pot ser  que quan lo vegen li tinguen respecte!” 14 
Lc 20,14  és l’hereu, matem-lo a fi de  que la hisenda sia per a nosaltres!” 15 I  
Lc 20,16  i donarà sa vinya a altres. Lo  que oït per los prínceps dels sacerdots,  
Lc 20,17  los, digué: –Puix què vol dir això  que està escrit: “La pedra que  
Lc 20,17 dir això que està escrit: “La pedra  que despreciaren los que edificaven,  
Lc 20,17  “La pedra que despreciaren los  que edificaven, aqueixa vingué a ser la  
Lc 20,18  principal del cantó”? 18 Qualsevol  que caiga sobre aquesta pedra se farà  
Lc 20,19  mateixa hora puix comprengueren  que havia dit aquella paràbola contra  
Lc 20,20  I observant-lo, enviaren espies  que es fingissen homes de bé per a  
Lc 20,21  preguntaren, dient: –Mestre, sabem  que parlau i ensenyau lo que és just, i  
Lc 20,21  sabem que parlau i ensenyau lo  que és just, i que no teniu respecte a  
Lc 20,21 parlau i ensenyau lo que és just, i  que no teniu respecte a persones, sinó que 
Lc 20,21  no teniu respecte a persones, sinó  que ensenyau lo camí de Déu en veritat. 22 
Lc 20,24  De qui és l’efígie e inscripció  que té? –De Cèsar –li respongueren. 25 I  
Lc 20,25  digué: –Pagau, doncs, al Cèsar lo  que és del Cèsar, i a Déu lo que és de  
Lc 20,25  lo que és del Cèsar, i a Déu lo  que és de Déu. 26 I no pogueren reprendre  
Lc 20,27  després alguns dels saduceus,  que neguen la resurrecció, i li  
Lc 20,28  tenint muller, i no deixàs fills,  que es càsia ab ella son germà, i que  
Lc 20,28  que es càsia ab ella son germà, i  que àlcia descendència a son germà.” 29  
Lc 20,35 són donats en matrimoni, 35 mes los  que seran judicats dignes d’aquell sigle  
Lc 20,37  seran fills de Déu. 37 »I  que els morts han de ressuscitar, ho  
Lc 20,41  Emperò Jesús los digué: –Com diuen  que lo Cristo és fill de David? 42 Sent  
Lc 20,42  és fill de David? 42 Sent aixís  que el mateix David diu en lo llibre dels  
Lc 20,43  ’t a ma dreta, 43 fins i a tant  que jo pòsia a tos enemics per a peanya de 
Lc 20,45  estant-lo oint tot lo poble  que l’escoltava: 46 –Guardau-vos dels  
Lc 20,46  46 –Guardau-vos dels escribes,  que amen lo passejar-se ab vestidures  
Lc 20,47  primers sitis en los convits; 47  que baix lo pretext de llargues oracions,  
Lc 21,Tit  de la ruïna del temple. Senyals  que preceiran a la destrucció de Jerusalem 
Lc 21,1  I estant Jesús mirant les almoines  que posaven los rics en l’arca, 2 vegé  
Lc 21,2  arca, 2 vegé també una pobra viuda  que hi tirava dos petites monedes, 3 i  
Lc 21,3  3 i digué: –En veritat vos dic  que aquesta pobra viuda ha donat més que  
Lc 21,3  aquesta pobra viuda ha donat més  que tots los altres, 4 perquè tots ells  
Lc 21,4 ells han fet oferiments a Déu de lo  que els sobrava; emperò aquesta ha donat  
Lc 21,4  ha donat de sa pobresa tot lo  que li quedava per a sa subsistència. 5 I  
Lc 21,5 subsistència. 5 I dient-li alguns  que el temple estava fabricat ab pedres  
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Lc 21,6  6 –Vindrà temps en què tot això  que veeu serà destruït, de tal manera que  
Lc 21,6  veeu serà destruït, de tal manera  que no quedarà pedra sobre pedra. 7 I ells 
Lc 21,8  -se? 8 Ell digué: –Teniu compte  que no us engànyien. Perquè molts vindran  
Lc 21,9  us atemoriseu: perquè és necessari  que això succeesca primer, mes no serà tan 
Lc 21,12  en lo cel. 12 »Mes antes  que succeesquen totes aquestes coses, s’  
Lc 21,15  una boca i una sabiduria a la  que no podran resistir ni contradir tots  
Lc 21,20  vostres ànimes. 20 »I quan vejau  que un exèrcit està circuint a Jerusalem,  
Lc 21,20  està circuint a Jerusalem, sabeu  que sa desolació està pròxima. 21 Llavors, 
Lc 21,21  està pròxima. 21 Llavors, los  que estan en la Judea, fúgien a les  
Lc 21,21  fúgien a les muntanyes; i los  que es tròbien enmig d’ella, retírien-  
Lc 21,21 enmig d’ella, retírien-se; i los  que es tròbien en los camps, no éntrien.  
Lc 21,22  dies són dies de venjança, a fi de  que es cúmplia tot lo que està escrit. 23  
Lc 21,22  a fi de que es cúmplia tot lo  que està escrit. 23 Emperò, ai de les  
Lc 21,23  ai de les prenyades i de les  que donen de mamar en aquells dies! Perquè 
Lc 21,24  serà trepitjada dels gentils, fins  que es cúmplien los temps de les nacions.  
Lc 21,25  estarà consternada per la confusió  que causarà lo roncar del mar i de ses  
Lc 21,26 temor i de sobresalt, per les coses  que han de sobrevenir a tot lo món, puix  
Lc 21,27  Llavors veuran al Fill de l’home,  que vindrà sobre d’un núvol ab gran poder 
Lc 21,30  a donar de si lo fruit, coneixeu  que està prop l’estiu. 31 Així també  
Lc 21,31 vejau arribar aquestes coses, sabeu  que està prop lo Regne de Déu. 32 En  
Lc 21,32 Regne de Déu. 32 En veritat vos dic  que no passarà aquesta generació sens que  
Lc 21,32  no passarà aquesta generació sens  que totes estes coses sien complertes. 33  
Lc 21,34  Teniu-vos, doncs, compte, no sia  que vostres cors s’engordesquen ab la  
Lc 21,34  i ab los afanys d’aquesta vida, i  que aquell dia vos vinga de repente a  
Lc 21,35  com un llaç vindrà sobre tots los  que habiten en la superfície de la terra.  
Lc 21,36  d’evitar totes aquestes coses  que succeiran i d’aparèixer ab confiança  
Lc 22,9  9 I ells li digueren: –A on voleu  que l’aparellem? 10 I els digué: –Veus  
Lc 22,10  10 I els digué: –Veus aquí  que a l’entrar en la ciutat trobareu un  
Lc 22,10  en la ciutat trobareu un home  que porta un càntir d’aigua; seguiu-lo  
Lc 22,16  de ma passió! 16 Perquè vos dic  que ja no menjaré més d’ella fins que  
Lc 22,16  que ja no menjaré més d’ella fins  que tinga son compliment en lo Regne de  
Lc 22,18  entre vosaltres, 18 perquè vos dic  que no beuré més del fruit de la parra  
Lc 22,18  més del fruit de la parra fins  que vinga lo Regne de Déu. 19 Després  
Lc 22,19 el donà, dient: –Aquest és mon cos,  que és donat per a vosaltres. Feu açò en  
Lc 22,20  calze és lo nou pacte en ma sang,  que serà derramada per a vosaltres. 21  
Lc 22,21  21 Emperò veus aquí, la mà del  que m’entrega està aquí ab mi a taula. 22 
Lc 22,22 aquí ab mi a taula. 22 I veritat és  que el Fill de l’home se’n va, segons lo 
Lc 22,22 Fill de l’home se’n va, segons lo  que està determinat. Mes ai d’aquell home 
Lc 22,25  les tracten ab imperi, i els  que tenen poder sobre elles són apellidats 
Lc 22,28  serveix. 28 »Mes vosaltres sou los  que haveu permanescut ab mi en mes  
Lc 22,30  me l’ha preparat a mi, 30 a fi de  que menjau i begau a ma taula en mon  
Lc 22,31  digué lo Senyor: –Simó, Simó, mira  que Satanàs vos ha demanat per a garbellar 
Lc 22,32  jo he pregat per a tu a fi de  que ta fe no et fàltia. Quan, doncs,  
Lc 22,33  prompte per anar ab vós, encara  que sia a la presó i fins a la mort! 34  
Lc 22,34  Mes Jesús li digué: –Te dic, Pere,  que no cantarà avui lo gall sens que hages 
Lc 22,34  que no cantarà avui lo gall sens  que hages negat tres vegades que em  
Lc 22,34  sens que hages negat tres vegades  que em coneixes. I els digué: 35 –Quan vos 
Lc 22,36  digué: –Ara, doncs, qui té bossa  que la prenga, i així mateix alforja; i  
Lc 22,37 i ne cómpria. 37 Perquè us asseguro  que és necessari se cúmplia en mi encara  
Lc 22,37  se cúmplia en mi encara lo  que està escrit: “I fou contat entre los  
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Lc 22,37  entre los malvats.” Puix les coses  que foren predites de mi tenen compliment. 
Lc 22,40  allí, los digué: –Orau a fi de  que no caigau en tentació. 41 I apartant- 
Lc 22,43  se li aparegué un àngel del cel  que el confortava. I estant en agonia,  
Lc 22,44 vingué un suor com de gotes de sang  que corrien fins a terra. 45 I alçant-se 
Lc 22,46  dormiu? Alçau-vos i orau a fi de  que no entreu en la tentació. 47 I encara  
Lc 22,49  de l’home? 49 I quan vegeren los  que estaven ab ell lo que anava a succeir, 
Lc 22,49  vegeren los que estaven ab ell lo  que anava a succeir, li digueren: –Senyor, 
Lc 22,52 magistrats del temple i als ancians  que havien vingut a ell: –Haveu vingut  
Lc 22,53 com contra un lladre? 53 Sent aixís  que estant tots los dies ab vosaltres en  
Lc 22,60  60 I digué Pere: –Home, no sé lo  que et dius. I en aquell mateix instant,  
Lc 22,61  I Pere se recordà de la paraula  que el Senyor li havia dit: «Abans que el  
Lc 22,61  que el Senyor li havia dit: «Abans  que el gall càntia, me negaràs tres  
Lc 22,63 plorà amargament. 63 Entretant, los  que tenien a Jesús l’escarnien i li  
Lc 22,66  blasfemant contra d’ell. 66 Luego  que fou de dia, se juntaren los ancians  
Lc 22,70  Ell los respongué: –Vosaltres dieu  que ho só. 71 I ells digueren: –Què  
Lc 23,2  de donar tribut al Cèsar, i dient  que ell és Cristo Rei. 3 I Pilat li  
Lc 23,5  alborotat lo poble ab la doctrina  que espargeix per tota la Judea, començant 
Lc 23,7  ell era galileu. 7 I havent entès  que era de la jurisdicció d’Herodes, lo  
Lc 23,8  un gran goig, puix temps havia  que ho desitjava, per haver oït a dir  
Lc 23,12 dia quedaren amics Herodes i Pilat,  que antes estaven enemistats. 13 I Pilat,  
Lc 23,15 perquè jo us dirigí a ell, i sembla  que no se li ha provat res per lo que  
Lc 23,15  que no se li ha provat res per lo  que meresca la mort. 16 I així vaig a  
Lc 23,22  fet aquest? Jo no trobo res en ell  que meresca la mort; lo castigaré, doncs,  
Lc 23,23  insistien, demanant ab grans crits  que fos crucificat. I sos clamors s’  
Lc 23,24  s’aumentaven. 24 I Pilat ordenà  que s’executàs lo que ells demanaven. 25  
Lc 23,24  I Pilat ordenà que s’executàs lo  que ells demanaven. 25 I els posà en  
Lc 23,25  25 I els posà en llibertat al  que per causa de sedició i homicidi havia  
Lc 23,26  un home de Cirene anomenat Simó,  que venia d’una granja, i li carregaren  
Lc 23,27  gran multitud de gent i de dones  que es lamentaven i ploraven. 28 Emperò  
Lc 23,29  les estèrils, i los ventres  que no concebiren, i los pits que no  
Lc 23,29  que no concebiren, i los pits  que no alletaren.” 30 Aleshores començaran 
Lc 23,32  també ab ell altres dos homes,  que eren malfactors, per a fer-los  
Lc 23,34  perdonau-los, perquè no saben lo  que fan. I dividiren sos vestits i els  
Lc 23,35  burla i deien: –Salvà a altres:  que se sàlvia a si mateix, si ell és lo  
Lc 23,38  en grec, en llatí i en hebreu,  que deia: «Aquest és lo rei dels jueus.»  
Lc 23,39  jueus.» 39 I l’un dels lladres  que eren crucificats ab ell l’insultava  
Lc 23,41  quant a nosaltres, és ab justícia  que sofrim la pena que nostres crims  
Lc 23,41  és ab justícia que sofrim la pena  que nostres crims mereixien; emperò aquest 
Lc 23,43  Jesús li digué: –En veritat te dic  que avui estaràs ab mi en lo paradís. 44 I 
Lc 23,47  47 I quan lo centurió vegé lo  que havia succeït, glorificà a Déu dient:  
Lc 23,48  home era just. 48 I tot lo gentiu  que assistí a est espectacle i veia lo que 
Lc 23,48  assistí a est espectacle i veia lo  que passava, se’n tornà pegant-se cops  
Lc 23,49  49 I tots sos coneguts i les dones  que l’havien seguit des de la Galilea  
Lc 23,51  senador, i home virtuós i just 51  (que no havia consentit en lo consell, ni  
Lc 23,51  consentit en lo consell, ni en lo  que ells havien fet), lo qual era d’  
Lc 23,55  entrar lo dissabte. 55 I les dones  que havien vingut de Galilea ab ell,  
Lc 24,Tit  dels apòstols. Deixebles  que van a Emmaús. S’apareix als apòstols, 
Lc 24,1  al sepulcre, portant los aromàtics  que havien preparat. 2 I trobaren remoguda 
Lc 24,4  motiu molt consternades, veus aquí  que s’aparegueren davant d’elles dos  
Lc 24,5  –Per què buscau entre els morts al  que està viu? 6 No està aquí sinó que ha  
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Lc 24,6  que està viu? 6 No està aquí sinó  que ha ressuscitat. Recordau’s del modo  
Lc 24,6  ressuscitat. Recordau’s del modo  que us parlà estant encara en Galilea 7  
Lc 24,7  en Galilea 7 dient: “És menester  que el Fill de l’home sia entregat en  
Lc 24,7  en mans dels homes pecadors, i  que sia crucificat, i que ressuscítia al  
Lc 24,7  pecadors, i que sia crucificat, i  que ressuscítia al tercer dia.” 8 Llavors  
Lc 24,10  i a tots los demés. 10 I les  que referiren als apòstols aquestes coses  
Lc 24,10 i Maria, mare de Jaume, i les demés  que estaven ab elles. 11 I ells tingueren  
Lc 24,12  i se’n tornà admirat de lo  que havia vist. 13 I veus aquí que dos d’ 
Lc 24,13  lo que havia vist. 13 I veus aquí  que dos d’ells aquell mateix dia anaven a 
Lc 24,13  anaven a un lloc anomenat Emmaús,  que distava de Jerusalem xixanta estadis.  
Lc 24,14  estadis. 14 I conversaven sobre lo  que havia passat. 15 I mentres estaven  
Lc 24,18  tu ets tan foraster en Jerusalem,  que no sàpies lo que ha passat allí  
Lc 24,18  en Jerusalem, que no sàpies lo  que ha passat allí aquestos dies? 19 Ell  
Lc 24,19  de Jesús Nazaret –respongueren–,  que fou un gran profeta en obres i en  
Lc 24,21  21 Emperò nosaltres esperàvem  que ell seria lo qui rescataria a Israel,  
Lc 24,21 això, avui és lo tercer dia després  que han succeït estes coses. 22 És veritat 
Lc 24,22  succeït estes coses. 22 És veritat  que algunes dones de les que estaven ab  
Lc 24,22 És veritat que algunes dones de les  que estaven ab nosaltres nos pasmaren,  
Lc 24,23  trobat son cos, tornaren dient  que havien vist una visió d’àngels los  
Lc 24,23 una visió d’àngels los quals diuen  que viu. 24 I alguns dels nostres, havent  
Lc 24,25 i tardos de cor per a creure tot lo  que los profetes han dit! 26 Puix, ¿no era 
Lc 24,26  han dit! 26 Puix, ¿no era menester  que el Cristo patís aquestes coses i  
Lc 24,27  en totes les Escriptures lo  que s’havia dit d’ell. 28 I a l’acercar 
Lc 24,31 -lo partit, los el donà. 31 Ab lo  que se’ls obriren los ulls i el  
Lc 24,32  l’un a l’altre: –¿No és veritat  que sentíem nostre cor abrasar-se quan  
Lc 24,33  congregats als onze apòstols i als  que estaven ab ells 34 dient:  
Lc 24,35  a Simó! 35 I ells contaren lo  que els havia succeït en lo camí i com l’ 
Lc 24,37 ells, torbats i espantats, pensaven  que veien algun esperit. 38 I els digué:  
Lc 24,39  jo mateix só. Palpau i considerau  que un esperit no té carn ni ossos, com  
Lc 24,39  carn ni ossos, com vosaltres veeu  que jo tinc. 40 I dit això, los mostrà les 
Lc 24,44  digué: –Aquestes són les paraules  que jo us deia quan encara estava ab  
Lc 24,44  quan encara estava ab vosaltres:  que era necessari que es complís tot quant 
Lc 24,44  ab vosaltres: que era necessari  que es complís tot quant està escrit de mi 
Lc 24,46  estava escrit, i així era menester  que el Cristo patís i que ressuscitàs d’  
Lc 24,46  era menester que el Cristo patís i  que ressuscitàs d’entre los morts al  
Lc 24,47 entre los morts al tercer dia. 47 I  que en son nom se predicàs la penitència i 
Lc 24,49  en la ciutat de Jerusalem, fins  que estigau revestits del poder de dalt.  
Jn 1,3  ell ninguna cosa fou feta de lo  que ha estat fet. 4 En ell era la vida, i  
Jn 1,6  6 Hi hagué un home enviat de Déu  que s’anomenava Joan. 7 Est vingué a  
Jn 1,7  a testificar de la llum, a fi de  que tots creguessen per medi d’ell. 8 No  
Jn 1,9  9 Aquell era la verdadera llum,  que iŀlumina a tot home que ve a est món.  
Jn 1,9  llum, que iŀlumina a tot home  que ve a est món. 10 Ell era en lo món, i  
Jn 1,12  no el reberen. 12 Mes, a tots los  que el reberen, que són los que creuen en  
Jn 1,12  12 Mes, a tots los que el reberen,  que són los que creuen en son nom, los  
Jn 1,12  los que el reberen, que són los  que creuen en son nom, los donà poder de  
Jn 1,15  a mi, per quant ell era abans  que jo.» 16 I tots nosaltres havem  
Jn 1,18  l’ha vist mai: l’unigènit Fill,  que està en lo seno del Pare, és lo qui l’ 
Jn 1,19  conèixer. 19 I est és lo testimoni  que donà Joan quan los jueus li enviaren  
Jn 1,22  qui ets? –li digueren–, a fi de  que pugam donar alguna resposta als que  
Jn 1,22 que pugam donar alguna resposta als  que ens han enviat. Què dius de tu mateix? 
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Jn 1,23  23 –Jo só –los digué– “la veu del  que clama en lo desert: Feu dretes les  
Jn 1,24  digué Isaïes lo profeta. 24 I els  que havien estat enviats a ell eren  
Jn 1,29  29 A l’endemà Joan vegé a Jesús  que venia a ell i digué: –Veus aquí l’  
Jn 1,29  l’anyell de Déu, veus aquí aquell  que trau lo pecat del món! 30 Aquest és lo 
Jn 1,30  he dit: “Després de mi ve un baró  que m’ha estat preferit, perquè ell era  
Jn 1,30  preferit, perquè ell era abans  que jo.” 31 I jo no el coneixia; emperò  
Jn 1,34  el vegí i vaig donar testimoni de  que est és lo Fill de Déu. 35 A l’endemà, 
Jn 1,36  sos deixebles. 36 I mirant a Jesús  que passava, digué: –Veus aquí l’anyell  
Jn 1,38  38 Llavors Jesús se girà, i veent  que el seguien, los digué: –Què buscau?  
Jn 1,38  Los quals li digueren: –‹Rabbí›  (que interpretat vol dir “mestre”), a on  
Jn 1,40  l’hora dècima. 40 I un dels dos  que havien oït dir això a Joan i que  
Jn 1,40  que havien oït dir això a Joan i  que havien seguit a Jesús, era Andreu,  
Jn 1,41 digué: –Havem encontrat al Messies,  que vol dir lo Cristo. 42 I el conduí a  
Jn 1,42  de Jonà, tu seràs apellidat Cefas,  que vol dir Pere. 43 A l’endemà, Jesús  
Jn 1,47  -ho. 47 Jesús, veent a Natanael  que venia a encontrar-lo, li digué:  
Jn 1,48  Jesús respongué i li digué: –Abans  que Felip te cridàs, quan tu estaves sota  
Jn 1,50 i digué: –Tu creus perquè t’he dit  que et vegí sota de la figuera; coses  
Jn 1,50  sota de la figuera; coses majors  que estes veuràs. 51 I li digué: –En  
Jn 1,51  –En veritat, en veritat vos dic  que veureu obert lo cel, i sobre lo Fill  
Jn 2,Tit l’aigua en vi. Trau del temple als  que traficaven en ell. Anuncia sa  
Jn 2,4  Jesús li digué: –Dona, què tinc jo  que fer ab vós? Encara no és arribada ma  
Jn 2,5  ma hora. 5 Sa mare digué als  que servien: –Feu tot quant ell vos diga.  
Jn 2,6  de pedra per a les purificacions  que s’usaven entre els jueus, en cada una 
Jn 2,9  d’a on l’havien treta, encara  que los sirvents que l’havien treta ho  
Jn 2,9  treta, encara que los sirvents  que l’havien treta ho sabien, cridà a l’ 
Jn 2,10  lo bon vi al principi, i després  que n’han begut molt, ne serveixen del  
Jn 2,10 n’han begut molt, ne serveixen del  que no és tan bo; emperò tu has guardat  
Jn 2,14  I havent trobat en lo temple gent  que venien bous, ovelles i palomes, i  
Jn 2,16  i trabucà ses taules. 16 I als  que venien palomes los digué: –Traeu això  
Jn 2,17  se recordaren sos deixebles de lo  que està escrit: «Me devora lo zel de  
Jn 2,22  de son cos. 22 Després, doncs,  que hagué ressuscitat d’entre los morts,  
Jn 2,22  sos deixebles se recordaren de  que els havia dit això, i ells cregueren  
Jn 2,22  l’Escriptura i la paraula  que Jesús havia dit. 23 Mentres que ell  
Jn 2,23  que Jesús havia dit. 23 Mentres  que ell estigué en Jerusalem ab motiu de  
Jn 2,23  en son nom veent los miracles  que feia. 24 Emperò Jesús no es fiava d’  
Jn 2,25 coneixia a tots 25 i no necessitava  que ningú li donàs testimoni de l’home,  
Jn 2,25  puix ell coneixia per si mateix lo  que hi havia en l’home. 3,Tit Capítol III 
Jn 3,Tit ve a trobar a Jesucrist. Instrucció  que est li dóna. Los deixebles de Joan  
Jn 3,2  Nicodemus, príncep dels jueus, 2  que vingué de nit a trobar a Jesús i li  
Jn 3,2 i li digué: –Rabbí, nosaltres sabem  que sou un mestre enviat de Déu, puix que  
Jn 3,2  sou un mestre enviat de Déu, puix  que ningú pot fer los miracles que vós feu 
Jn 3,2 puix que ningú pot fer los miracles  que vós feu si Déu no és ab ell. 3  
Jn 3,3  –En veritat, en veritat jo et dic  que ningú, sinó aquell que nasca de nou,  
Jn 3,3  jo et dic que ningú, sinó aquell  que nasca de nou, pot veure lo Regne de  
Jn 3,5  –En veritat, en veritat jo et dic  que, a menos que un home no renasca de l’ 
Jn 3,5  en veritat jo et dic que, a menos  que un home no renasca de l’aigua i de l’ 
Jn 3,7  és. 7 No et meravéllies, doncs, de  que t’haja dit: “És precís nàixer de  
Jn 3,11 11 En veritat, en veritat jo et dic  que diem lo que sabem i que testificam lo  
Jn 3,11  en veritat jo et dic que diem lo  que sabem i que testificam lo que havem  
Jn 3,11  jo et dic que diem lo que sabem i  que testificam lo que havem vist, i  
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Jn 3,11  lo que sabem i que testificam lo  que havem vist, i vosaltres no admeteu lo  
Jn 3,13  baixà del cel, lo Fill de l’home  que està en lo cel. 14 I així com Moisès  
Jn 3,14  lo desert, així també és necessari  que lo Fill de l’home sia alçat, 15 a fi  
Jn 3,15  de l’home sia alçat, 15 a fi de  que tothom que creu en ell no peresca, ans 
Jn 3,15  sia alçat, 15 a fi de que tothom  que creu en ell no peresca, ans bé tinga  
Jn 3,16  Déu ha amat de tal modo al món,  que ha donat son unigènit Fill, a fi de  
Jn 3,16 ha donat son unigènit Fill, a fi de  que tothom que creu en ell no peresca, ans 
Jn 3,16  unigènit Fill, a fi de que tothom  que creu en ell no peresca, ans bé tinga  
Jn 3,18  per medi d’ell. 18 Qualsevol  que creu en ell no és condemnat, emperò  
Jn 3,18  és ja condemnat per això mateix  que no creu en lo nom de l’unigènit Fill  
Jn 3,19  19 Aquest és, doncs, lo judici:  que la llum vingué al món i los homes han  
Jn 3,19 los homes han amat més les tenebres  que la llum, perquè ses obres eren males.  
Jn 3,20  eren males. 20 Puix tot aquell  que obra mal avorreix la llum, i no s’  
Jn 3,20 no s’acerca a la llum per temor de  que ses obres no sien reprovades. 21  
Jn 3,21 veritat s’acerca a la llum a fi de  que ses obres sien descobertes, puix han  
Jn 3,26 Joan i li digueren: –Mestre, aquell  que estava ab vós a l’altra banda del  
Jn 3,26  vós donàreu testimoni, veus aquí  que bateja i tots van a ell. 27 Joan  
Jn 3,27  –L’home no pot rebre res sinó  que li sia donat del cel. 28 Vosaltres  
Jn 3,28 Vosaltres mateixos sou testimoni de  que diguí: “Jo no só lo Cristo, sinó que  
Jn 3,28  diguí: “Jo no só lo Cristo, sinó  que he estat enviat davant d’ell.” 29  
Jn 3,29  enviat davant d’ell.” 29 Aquell  que té l’esposa, és l’espòs. Emperò l’  
Jn 3,29  espòs. Emperò l’amic de l’espòs  que està en peu i l’ou, s’omple de goig  
Jn 3,30 doncs, és complert. 30 És necessari  que ell cresca i jo disminuesca. 31 »Lo  
Jn 3,32  tots, 32 i dóna testimoni de lo  que ha vist i oït, i ningú rep son  
Jn 3,33  qui ha rebut son testimoni, sellà  que Déu és verdader, 34 perquè aquell a  
Jn 3,36  en lo Fill no veurà la vida, sinó  que la ira de Déu està sobre d’ell. 4,Tit 
Jn 4,Tit  i de molts samaritans. Instrucció  que ab eix motiu dóna lo Senyor a sos  
Jn 4,1  1 Quan, doncs, Jesús entengué  que els fariseus havien sabut que ell feia 
Jn 4,1  que els fariseus havien sabut  que ell feia més deixebles i batejava més  
Jn 4,1  feia més deixebles i batejava més  que Joan 2 (encara que Jesús no batejava  
Jn 4,2  i batejava més que Joan 2 (encara  que Jesús no batejava per si mateix sinó  
Jn 4,5 anomenada Sicar, prop de l’heretat  que donà Jacob a son fill Josep. 6 I  
Jn 4,9  dona samaritana li digué: –Com és  que tu, essent jueu, me demanes beure a  
Jn 4,9 essent jueu, me demanes beure a mi,  que só samaritana? Puix los jueus no tenen 
Jn 4,12  12 Sou vós, per ventura, major  que nostre pare Jacob, que nos donà aquest 
Jn 4,12  major que nostre pare Jacob,  que nos donà aquest pou i ne begué ell  
Jn 4,13  respongué i li digué: –Qualsevol  que bega d’aquesta aigua tindrà altra  
Jn 4,13  set; mes lo qui bega de l’aigua  que jo li donaré, no tindrà mai més set,  
Jn 4,14  mai més set, 14 ans bé l’aigua  que jo li donaré, serà en ell una font d’ 
Jn 4,14  serà en ell una font d’aigua  que rajarà fins a la vida eterna. 15 La  
Jn 4,15 donau-me d’aqueixa aigua a fi de  que mai més tinga jo set, ni haja de venir 
Jn 4,17  Jesús li digué: –Tens raó de dir  que no tens marit, 18 perquè cinc marits  
Jn 4,18  perquè cinc marits has tingut i el  que tens ara no és marit teu. En això has  
Jn 4,19  -li la dona: –Senyor, jo veig  que vós sou un profeta. 20 Nostres pares  
Jn 4,20  aquesta muntanya i vosaltres dieu  que Jerusalem és lo lloc a on se deu  
Jn 4,21 21 Jesús li digué: –Dona, creu-me  que ve l’hora en què vosaltres no  
Jn 4,22  Jerusalem. 22 Vosaltres adorau lo  que no coneixeu; nosaltres, emperò, adoram 
Jn 4,22  nosaltres, emperò, adoram lo  que coneixem, perquè la salut ve dels  
Jn 4,23  i en veritat, perquè tals són los  que el Pare busca que l’adórien. 24 Déu  
Jn 4,23  tals són los que el Pare busca  que l’adórien. 24 Déu és esperit i és  
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Jn 4,24  24 Déu és esperit i és menester  que els que l’adoren, l’adórien en  
Jn 4,24  és esperit i és menester que els  que l’adoren, l’adórien en esperit i en  
Jn 4,25  en veritat. 25 La dona li diu: –Sé  que el Messies, ço és, lo Cristo, ha de  
Jn 4,26  26 Jesús li digué: –Eix só jo  que parlo ab tu. 27 Al mateix temps  
Jn 4,27  sos deixebles, i s’admiraven de  que parlàs ab aquella dona. Ab tot, ningú  
Jn 4,29  la gent: 29 –Veniu a veure un home  que m’ha dit tot quant jo he fet. ¿No és  
Jn 4,32  tinc per alimentar-me un menjar  que vosaltres no coneixeu. 33 Los  
Jn 4,34  és fer la voluntat d’aquell  que m’ha enviat, per a què dónia  
Jn 4,35  a sa obra. 35 ¿No dieu vosaltres  que encara hi ha quatre mesos d’aquí a la 
Jn 4,35  los ulls i contemplau los camps,  que són ja blancs, a punt de segar. 36 I  
Jn 4,36  a punt de segar. 36 I aquell  que sega rep la recompensa i arreplega los 
Jn 4,36  per a la vida eterna, a fi de  que gòsia així lo qui sembra com lo qui  
Jn 4,38  38 Jo us he enviat a segar lo  que vosaltres no haveu treballat; altres  
Jn 4,39  per les paraules d’aquella dona,  que assegurava que li havia dit tot lo que 
Jn 4,39  d’aquella dona, que assegurava  que li havia dit tot lo que ella havia  
Jn 4,39  assegurava que li havia dit tot lo  que ella havia fet. 40 I havent vingut a  
Jn 4,40  a ell los samaritans, li pregaren  que es quedàs allí; i s’hi detingué dos  
Jn 4,41  dies. 41 I n’hi hagué molts més  que cregueren en ell per haver-lo oït  
Jn 4,42  a la dona: –Ja no creem per lo  que tu has dit, puix nosaltres mateixos l’ 
Jn 4,42  l’havem oït i havem conegut  que ell és verdaderament lo salvador del  
Jn 4,44  lo mateix Jesús donà testimoni de  que un profeta no és honrat en sa pàtria.  
Jn 4,45  lo reberen havent vist tot lo  que havia fet en Jerusalem en lo dia de la 
Jn 4,46 l’aigua en vi. I hi havia un noble  que tenia un fill malalt en Cafarnaüm. 47  
Jn 4,47  en Cafarnaüm. 47 Havent oït aquest  que Jesús venia de Judea a la Galilea, anà 
Jn 4,47  anà a trobar-lo i li demanà  que baixàs i curàs son fill, puix estava  
Jn 4,49  li digué: –Senyor, veniu abans  que mon fill mòria. 50 Jesús li digué:  
Jn 4,50 fill viu. L’home cregué la paraula  que Jesús li havia dit i se n’anà. 51 I  
Jn 4,51  a l’encontre sos criats, dient  que son fill vivia. 52 I havent-los  
Jn 4,53  la febre. 53 I reconegué lo pare  que aquella era l’hora en què Jesús li  
Jn 4,54  54 Aquest fou lo segon miracle  que Jesús féu quan hagué vingut de Judea a 
Jn 5,3 malalts, cegos, coixos, paralítics,  que aguardaven lo moviment de les aigües.  
Jn 5,4  i agitava l’aigua; i lo primer  que entrava, després d’haver estat  
Jn 5,4  l’aigua, quedava curat, qualsevol  que fos son mal. 5 I hi havia allí un home 
Jn 5,5  son mal. 5 I hi havia allí un home  que feia trenta-vuit anys que estava  
Jn 5,5 un home que feia trenta-vuit anys  que estava malalt. 6 I veent-lo Jesús  
Jn 5,6 estava malalt. 6 I veent-lo Jesús  que jeia, i coneixent que molt temps havia 
Jn 5,6  -lo Jesús que jeia, i coneixent  que molt temps havia estava malalt, li  
Jn 5,7  –Senyor, jo no tinc ningú  que em fíquia en la piscina quan l’aigua  
Jn 5,7 jo hi vaig un altre hi baixa primer  que jo. 8 Jesús li diu: –Alça’t, pren ton 
Jn 5,10  10 Los jueus, doncs, deien al  que havia estat curat: –Avui és dissabte.  
Jn 5,11 llit. 11 Ell los respongué: –Aquell  que m’ha curat m’ha dit: “Pren ton llit  
Jn 5,12 li preguntaren: –Qui és aqueix home  que t’ha dit: “Pren ton llit i camina”?  
Jn 5,13  Jesús s’havia retirat de la turba  que hi havia allí. 14 Després Jesús trobà  
Jn 5,14  en lo temple, i li digué: –Ja veus  que has estat curat; no pèquies més, no  
Jn 5,14 estat curat; no pèquies més, no sia  que et succeesca alguna cosa pitjor. 15  
Jn 5,15  anà a trobar als jueus i els contà  que era Jesús lo qui l’havia curat. 16 I  
Jn 5,18  obrant, i jo també obro. 18 Per lo  que los jueus cercaven molt més com fer- 
Jn 5,18 solament trencava lo dissabte, sinó  que deia que Déu era son pare, fent-se  
Jn 5,18 trencava lo dissabte, sinó que deia  que Déu era son pare, fent-se igual a  
Jn 5,19  19 –En veritat, en veritat vos dic  que el Fill no pot fer per si cosa alguna, 
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Jn 5,19 pot fer per si cosa alguna, sinó lo  que veu fer al Pare; perquè qualsevol cosa 
Jn 5,19  fer al Pare; perquè qualsevol cosa  que el Pare faça, ho fa també lo Fill. 20  
Jn 5,20  ama lo Fill i li manifesta tot lo  que fa, i li manifestarà obres majors que  
Jn 5,20  fa, i li manifestarà obres majors  que estes, de manera que vosaltres  
Jn 5,20  obres majors que estes, de manera  que vosaltres quedareu plens d’admiració. 
Jn 5,22  Pare judica a persona alguna, sinó  que ha comès tot judici al Fill, 23 a fi  
Jn 5,23  tot judici al Fill, 23 a fi de  que tots hónrien al Fill així com honren  
Jn 5,23 honra al Fill, tampoc honra al Pare  que l’ha enviat. 24 »En veritat, en  
Jn 5,24  »En veritat, en veritat jo us dic  que qualsevol que escolta ma paraula i  
Jn 5,24  en veritat jo us dic que qualsevol  que escolta ma paraula i creu al qui m’ha 
Jn 5,24  i no sofrirà condemnació, sinó  que ha passat de mort a vida. 25 En  
Jn 5,25 25 En veritat, en veritat jo us dic  que l’hora ve, i estam ja en ella, en què 
Jn 5,25 oiran la veu del Fill de Déu; i els  que l’oiguen, viuran. 26 Perquè així com  
Jn 5,28  això, perquè ve l’hora en què los  que estan en los sepulcres oiran la veu  
Jn 5,29  la veu del Fill de Déu, 29 i los  que hagen fet obres bones eixiran per a  
Jn 5,29 a ressuscitar a la vida, emperò los  que hagen fet obres males eixiran per a  
Jn 5,30 voluntat sinó la voluntat d’aquell  que m’ha enviat. 31 »Si jo dono testimoni 
Jn 5,32  qui dóna testimoni de mi, i jo sé  que el testimoni que dóna és verdader. 33  
Jn 5,32  de mi, i jo sé que el testimoni  que dóna és verdader. 33 Vosaltres  
Jn 5,34 jo no prenc testimoni d’home, sinó  que dic això a fi de que siau salvos. 35  
Jn 5,34  d’home, sinó que dic això a fi de  que siau salvos. 35 Ell era una antorxa  
Jn 5,35 siau salvos. 35 Ell era una antorxa  que cremava i iŀluminava. I vosaltres per  
Jn 5,36  »Emperò jo tinc un testimoni major  que el de Joan, perquè les obres que el  
Jn 5,36  que el de Joan, perquè les obres  que el Pare m’ha donat a complir, estes  
Jn 5,36  a complir, estes mateixes obres  que jo faç donen testimoni de mi, que el  
Jn 5,36  que jo faç donen testimoni de mi,  que el Pare m’ha enviat. 37 I lo Pare que 
Jn 5,37  el Pare m’ha enviat. 37 I lo Pare  que m’ha enviat, ha donat testimoni de  
Jn 5,39  39 Escodrinyau les Escriptures, ja  que creeu trobar en elles la vida eterna;  
Jn 5,39  la vida eterna; i elles són les  que donen testimoni de mi. 40 I no voleu  
Jn 5,42  dels homes. 42 Mes jo us conec,  que no teniu l’amor de Déu en vosaltres.  
Jn 5,44  44 Com podeu vosaltres creure, los  que rebeu glòria los uns dels altres, i no 
Jn 5,44  dels altres, i no cercau la glòria  que ve de Déu solament? 45 No penseu que  
Jn 5,45  ve de Déu solament? 45 No penseu  que sia jo lo qui us haja d’acusar davant 
Jn 5,45 d’acusar davant del Pare: hi ha un  que us acusa, ço és, Moisès, en qui  
Jn 6,1 a l’altra part del mar de Galilea,  que és lo mar de Tiberíades. 2 I el seguia 
Jn 6,2  de gent, perquè veien los miracles  que feia sobre los que estaven malalts. 3  
Jn 6,2  los miracles que feia sobre los  que estaven malalts. 3 I Jesús pujà a una  
Jn 6,4  4 I estava ja cerca la Pasqua,  que és una festa dels jueus. 5 I com alçàs 
Jn 6,5  I com alçàs Jesús los ulls i vegés  que una gran multitud de gent venia a ell, 
Jn 6,6  a provar-lo, puix ell sabia lo  que havia de fer. 7 Felip li respongué:  
Jn 6,8  a cada u. 8 Un de sos deixebles,  que era Andreu, germà de Simó Pere, li  
Jn 6,9  li digué: 9 –Aquí hi ha un minyó  que té cinc pans d’ordi i dos peixos;  
Jn 6,11  donat gràcies, los distribuí als  que estaven sentats, així com los peixos,  
Jn 6,12 -ne tant com volgueren. 12 Després  que quedaren saciats, digué a sos  
Jn 6,12 sos deixebles: –Recolliu los bocins  que han sobrat, a fi de que no es pèrdia  
Jn 6,12  los bocins que han sobrat, a fi de  que no es pèrdia res. 13 Los recolliren,  
Jn 6,13  i ompliren dotze coves de bocins  que havien sobrat dels cinc pans d’ordi  
Jn 6,13  dels cinc pans d’ordi després  que tots n’havien menjat. 14 I havent  
Jn 6,14  vist aquells homes lo miracle  que Jesús havia fet, deien: –Aquest és  
Jn 6,14 –Aquest és verdaderament lo profeta  que ha de venir al món. 15 Emperò Jesús,  
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Jn 6,15  al món. 15 Emperò Jesús, sabent  que havien de venir per a portar-se-l’ 
Jn 6,18  -se per raó del gran vent  que feia. 19 Així que, havent remat com  
Jn 6,19 raó del gran vent que feia. 19 Així  que, havent remat com cosa de vint-i-  
Jn 6,19  o trenta estadis, veuen a Jesús  que caminava sobre del mar i que s’  
Jn 6,19  Jesús que caminava sobre del mar i  que s’acercava a la barca, i tingueren  
Jn 6,22  anaven. 22 Al dia següent, la gent  que estava a l’altre costat del mar vegé  
Jn 6,22  a l’altre costat del mar vegé  que no hi havia allí més que una barca, i  
Jn 6,22  mar vegé que no hi havia allí més  que una barca, i que Jesús no hi havia  
Jn 6,22  hi havia allí més que una barca, i  que Jesús no hi havia entrat ab sos  
Jn 6,22 havia entrat ab sos deixebles, sinó  que los deixebles se n’havien anat sols.  
Jn 6,24 pa. 24 Havent, doncs, vist la turba  que Jesús no estava allí, ni tampoc sos  
Jn 6,26  –En veritat, en veritat jo us dic  que vosaltres me cercau, no per raó dels  
Jn 6,26 me cercau, no per raó dels miracles  que haveu vist, sinó perquè menjàreu d’  
Jn 6,27  27 Treballau, no per lo menjar  que es consum, sinó per aquell que dura  
Jn 6,27  que es consum, sinó per aquell  que dura fins a la vida eterna; lo qual  
Jn 6,29  i els digué: –L’obra de Déu és  que vosaltres cregau en aquell que ell ha  
Jn 6,29  és que vosaltres cregau en aquell  que ell ha enviat. 30 I li digueren: –Quin 
Jn 6,33  33 Perquè lo pa de Déu és aquell  que baixà del cel i dóna la vida al món.  
Jn 6,35  –Jo só lo pa de vida: aquell  que ve a mi no tindrà fam, i aquell que  
Jn 6,35 que ve a mi no tindrà fam, i aquell  que creu en mi no tindrà mai més set. 36  
Jn 6,36  mai més set. 36 Emperò jo us diguí  que m’haveu vist i no creeu. 37 Tot lo  
Jn 6,37 m’haveu vist i no creeu. 37 Tot lo  que el Pare me dóna, vindrà a mi, i aquell 
Jn 6,37 Pare me dóna, vindrà a mi, i aquell  que a mi vinga, no el llançaré fora. 38  
Jn 6,38  sinó la voluntat d’aquell  que m’ha enviat. 39 I esta és la voluntat 
Jn 6,39  39 I esta és la voluntat del Pare  que m’ha enviat: que jo no pèrdia res de  
Jn 6,39 voluntat del Pare que m’ha enviat:  que jo no pèrdia res de tot lo que m’ha  
Jn 6,39  que jo no pèrdia res de tot lo  que m’ha donat, sinó que ho ressuscítia a 
Jn 6,39 res de tot lo que m’ha donat, sinó  que ho ressuscítia a l’últim dia. 40 I  
Jn 6,40  aquesta és la voluntat de mon Pare  que m’ha enviat: que tot aquell que veu  
Jn 6,40  de mon Pare que m’ha enviat:  que tot aquell que veu al Fill i creu en  
Jn 6,40  que m’ha enviat: que tot aquell  que veu al Fill i creu en ell, tinga la  
Jn 6,41  perquè havia dit: «Jo só lo pa viu  que he baixat del cel.» 42 I deien: –¿No  
Jn 6,42 qual coneixem? ¿Com diu ell, doncs,  que ha baixat del cel? 43 Emperò Jesús  
Jn 6,44  44 Ningú pot venir a mi si no és  que el pòrtia lo Pare que m’ha enviat, i  
Jn 6,44 a mi si no és que el pòrtia lo Pare  que m’ha enviat, i jo el ressuscitaré al  
Jn 6,45  de Déu.” Tot aquell, doncs,  que oigué i aprengué del Pare, ve a mi. 46 
Jn 6,46 algú haja vist al Pare, sinó aquell  que és de Déu; aqueix vegé al Pare. 47 En  
Jn 6,47 47 En veritat, en veritat jo us dic  que aquell que creu en mi té la vida  
Jn 6,47  en veritat jo us dic que aquell  que creu en mi té la vida eterna. 48 Jo só 
Jn 6,50  i moriren. 50 Aquest és lo pa  que baixà del cel per a què lo qui méngia  
Jn 6,51 d’ell no mòria. 51 Jo só lo pa viu  que he baixat del cel. Qui méngia d’  
Jn 6,51  pa, viurà eternament. I lo pa  que jo donaré és ma carn, la que jo donaré 
Jn 6,51  lo pa que jo donaré és ma carn, la  que jo donaré per a la vida del món. 52 I  
Jn 6,53  –En veritat, en veritat vos dic  que si no menjau la carn del Fill de l’  
Jn 6,58  viurà per mi. 58 Aquest és lo pa  que baixà del cel. No és com lo mannà que  
Jn 6,58  baixà del cel. No és com lo mannà  que vostres pares menjaren i moriren; qui  
Jn 6,61  Emperò Jesús, sabent en si mateix  que sos deixebles murmuraven d’això, los  
Jn 6,63 no aprofita per a res. Les paraules  que jo us dic, Esperit i vida són. 64 Mes  
Jn 6,64 64 Mes entre vosaltres hi ha alguns  que no creuen. Puix Jesús sabia des del  
Jn 6,64 sabia des del principi qui eren los  que no creien i qui seria lo qui l’havia  
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Jn 6,65  65 I deia: –Per això jo us he dit  que ningú pot venir a mi si mon Pare no l’ 
Jn 6,67  i ja no anaven ab ell. 67 Per lo  que Jesús digué als Dotze: –I vosaltres,  
Jn 6,69  I nosaltres havem cregut i conegut  que vós sou lo Cristo, lo Fill de Déu viu. 
Jn 7,Tit missió i doctrina. Muda lo cor dels  que venien a prendre’l. És defensat per  
Jn 7,3  i vés-te’n a la Judea, a fi de  que tos deixebles vegen les obres que fas. 
Jn 7,3  que tos deixebles vegen les obres  que fas. 4 Perquè ningú que busca ser  
Jn 7,4  les obres que fas. 4 Perquè ningú  que busca ser conegut en públic, fa res en 
Jn 7,7  perquè jo dono testimoni d’ell  que ses obres són males. 8 Pujau vosaltres 
Jn 7,16 doctrina no és meva, sinó d’aquell  que m’ha enviat. 17 Qualsevol que vulla  
Jn 7,17  que m’ha enviat. 17 Qualsevol  que vulla fer la voluntat d’aquell,  
Jn 7,18  busca sa pròpia glòria; mes aquell  que busca la glòria del que l’ha enviat,  
Jn 7,18  mes aquell que busca la glòria del  que l’ha enviat, és verídic i en ell no  
Jn 7,26  donar-li la mort? 26 Veus aquí  que parla públicament i no li diuen res.  
Jn 7,26  los senadors han conegut de cert  que és aquest lo Cristo? 27 Emperò aquest  
Jn 7,28  jo no he vingut de mi mateix, sinó  que és verídic aquell que m’ha enviat al  
Jn 7,28  mateix, sinó que és verídic aquell  que m’ha enviat al qual no coneixeu  
Jn 7,31  ¿farà, per ventura, més miracles  que els que fa aquest? 32 Los fariseus  
Jn 7,31  per ventura, més miracles que els  que fa aquest? 32 Los fariseus oigueren  
Jn 7,32  oigueren estos enraonaments  que la gent tenia d’ell; i els fariseus i 
Jn 7,33  i després me’n vaig a aquell  que m’ha enviat. 34 Vosaltres me buscareu 
Jn 7,35  jueus entre si: –A on anirà aquest  que no el pugam trobar? ¿Se n’anirà, per  
Jn 7,36  36 Què paraules són aquestes  que ha dit: “Me cercareu i no em trobareu. 
Jn 7,37  venir”? 37 I en lo darrer dia,  que era lo gran dia de la festa, Jesús se  
Jn 7,39  39 Això ho digué de l’Esperit  que los que creuen en ell havien de rebre, 
Jn 7,39 Això ho digué de l’Esperit que los  que creuen en ell havien de rebre, puix  
Jn 7,42  Galilea? 42 ¿No diu l’Escriptura  que Cristo vindrà de la raça de David i  
Jn 7,43  Betlem, d’a on era David? 43 Així  que lo poble estava dividit per causa d’  
Jn 7,49  ell? 49 Emperò sols aquesta turba  que no comprèn la Llei és maleïda. 50  
Jn 7,50  50 Nicodemus, aquell mateix  que a la nit vingué a Jesús i era un d’  
Jn 7,51  antes d’oir-lo i de saber lo  que fa? 52 Ells respongueren i li  
Jn 8,3  i fariseus li portaren una dona  que l’havien sorpresa en adulteri, i  
Jn 8,6  tals. Vós, doncs, què dieu? 6 Lo  que li preguntaven tentant-lo per a  
Jn 8,7  i els digué: –Aquell de vosaltres  que es tròbia sens pecat, sia lo primer en 
Jn 8,9 vells, i quedà sol Jesús i la dona,  que estava al mig. 10 Llavors Jesús,  
Jn 8,10 dona, li digué: –Dona, a on són los  que t’acusaven? Ningú t’ha condemnat? 11 
Jn 8,12  mi no camina en les tenebres, sinó  que tindrà la llum de la vida. 13 I  
Jn 8,14  Jesús i els digué: –Encara  que jo dónia testimoni de mi mateix, mon  
Jn 8,16  no só jo sol, sinó jo i lo Pare  que m’ha enviat. 17 En vostra Llei està  
Jn 8,17  17 En vostra Llei està escrit  que lo testimoni de dos persones és  
Jn 8,18  testimoni de mi mateix, i el Pare  que m’ha enviat dóna també testimoni de  
Jn 8,24  aquest món. 24 Per això us he dit  que morireu en vostres pecats; perquè si  
Jn 8,24  vostres pecats; perquè si no creeu  que só jo, morireu en vostre pecat. 25 I  
Jn 8,25  respongué: –Lo Principi, lo mateix  que us parlo. 26 Tinc moltes coses que dir 
Jn 8,26  que us parlo. 26 Tinc moltes coses  que dir de vosaltres, i que condemnar,  
Jn 8,26  coses que dir de vosaltres, i  que condemnar, emperò lo qui m’ha enviat  
Jn 8,26  i jo parlo al món aquelles coses  que he oït d’ell. 27 I ells no  
Jn 8,27  d’ell. 27 I ells no comprengueren  que deia que Déu era son Pare. 28 Per lo  
Jn 8,27 27 I ells no comprengueren que deia  que Déu era son Pare. 28 Per lo tant,  
Jn 8,28 Fill de l’home, llavors coneixereu  que jo só i que no faç res de mi mateix,  
Jn 8,28  llavors coneixereu que jo só i  que no faç res de mi mateix, sinó que  
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Jn 8,28 i que no faç res de mi mateix, sinó  que parlo lo que m’ha ensenyat lo Pare.  
Jn 8,28 res de mi mateix, sinó que parlo lo  que m’ha ensenyat lo Pare. 29 I el qui m’ 
Jn 8,29 deixat sol, perquè jo faç sempre lo  que és de son agrado. 30 Estant ell dient  
Jn 8,31  en ell. 31 I Jesús deia als jueus  que creien en ell: –Si perseverau en ma  
Jn 8,33  de ningú. Com dius, doncs, tu  que serem llibres? 34 Jesús los replicà:  
Jn 8,34  –En veritat, en veritat vos dic  que tot aquell que comet pecat és esclau  
Jn 8,34  en veritat vos dic que tot aquell  que comet pecat és esclau del pecat. 35  
Jn 8,35  és esclau del pecat. 35 Així és  que l’esclau no habita sempre en la casa; 
Jn 8,37  verdaderament llibres. 37 »Ja sé  que sou fills d’Abraham, emperò cercau  
Jn 8,38  cabuda en vosaltres. 38 Jo dic lo  que he vist en mon Pare, i vosaltres feu  
Jn 8,38  en mon Pare, i vosaltres feu lo  que haveu vist en vostre pare. 38 Li  
Jn 8,40  com llevar-me la vida, a un home  que us he dit la veritat que he oït de  
Jn 8,40  a un home que us he dit la veritat  que he oït de Déu; això no ho féu Abraham. 
Jn 8,41  nats de fornicació; tenim un pare  que és Déu. 42 I els digué Jesús: –Si Déu  
Jn 8,42  no he vingut de mi mateix, sinó  que ell m’ha enviat. 43 Per què, doncs,  
Jn 8,48 i li digueren: –No tenim raó de dir  que tu ets un samarità i que estàs posseït 
Jn 8,48 raó de dir que tu ets un samarità i  que estàs posseït del dimoni? 49 Jesús  
Jn 8,49  no estic posseït del dimoni, sinó  que honro a mon Pare, i vosaltres me  
Jn 8,51 51 En veritat, en veritat jo us dic  que, qui obsérvia ma paraula, no veurà mai 
Jn 8,52  jueus li digueren: –Ara coneixem  que estàs posseït del dimoni. Abraham és  
Jn 8,53  53 Ets tu, per ventura, major  que nostre pare Abraham, lo qual morí, i  
Jn 8,53  pare Abraham, lo qual morí, i  que els profetes, que també moriren? Qui  
Jn 8,53  lo qual morí, i que els profetes,  que també moriren? Qui et fas tu mateix?  
Jn 8,54  aquell de qui dieu vosaltres  que és vostre Déu. 55 I no l’haveu  
Jn 8,55  mes jo l’he conegut, i si digués  que no el conec, seria un mentider com  
Jn 8,58  –En veritat, en veritat vos dic  que antes que Abraham fos, jo só. 59  
Jn 8,58  en veritat vos dic que antes  que Abraham fos, jo só. 59 Llavors  
Jn 9,Tit  miracle i excomuniquen al cego,  que, instruït per Jesús, creu en ell i l’ 
Jn 9,3  –Ni ell pecà, ni sos pares, sinó  que això és perquè les obres de Déu se  
Jn 9,4  se manifestassen en ell. 4 Convé  que jo faça les obres del que m’ha  
Jn 9,4  4 Convé que jo faça les obres del  que m’ha enviat, mentres dura el dia: ve  
Jn 9,6  món, jo só la llum del món. 6 Així  que hagué dit això, escopí en terra, i  
Jn 9,7  i renta’t en la piscina de Siloè,  que significa “enviat”. Hi anà, doncs, se  
Jn 9,8 se rentà i tornà ab vista. 8 Per lo  que los veïns i els que antes l’havien  
Jn 9,8 vista. 8 Per lo que los veïns i els  que antes l’havien vist demanar caritat  
Jn 9,8  deien: –¿No és aquest, aquell  que assentat demanava caritat? –Aqueix és  
Jn 9,9 altres deien: –No és ell, sinó algú  que se li sembla. Emperò ell deia: –Só jo. 
Jn 9,10  Llavors ells li digueren: –Com és  que se t’han obert los ulls? 11  
Jn 9,11  ulls? 11 Respongué: –Aquell home  que es diu Jesús féu fang i l’aplicà a  
Jn 9,13  sé. 13 I portaren als fariseus al  que abans era cego. 14 I era dissabte quan 
Jn 9,16 ulls, me rentí i hi veig. 16 Per lo  que deien alguns dels fariseus: –Aquest  
Jn 9,17  al cego: –I tu, què dius del  que t’ha obert los ulls? I ell respongué: 
Jn 9,18  los jueus no cregueren d’ell  que hagués estat cego i recobrat la vista, 
Jn 9,18  cego i recobrat la vista, fins  que cridaren als pares del que hi veia. 19 
Jn 9,18  fins que cridaren als pares del  que hi veia. 19 I els preguntaren dient:  
Jn 9,19 vostre fill, lo qual dieu vosaltres  que nasqué cego? Com és, doncs, que hi veu 
Jn 9,19  que nasqué cego? Com és, doncs,  que hi veu ara? 20 Sos pares los  
Jn 9,20  dient: –Nosaltres sabem  que aquest és lo nostre fill i que nasqué  
Jn 9,20  que aquest és lo nostre fill i  que nasqué cego. 21 Mes, com és que ara hi 
Jn 9,21  i que nasqué cego. 21 Mes, com és  que ara hi veu, no ho sabem ni tampoc  
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Jn 9,22  traure de la sinagoga a qualsevol  que reconegués a Jesús per Cristo. 23 Per  
Jn 9,23 23 Per això sos pares digueren: «Ja  que té l’edat, preguntau-li a ell.» 24  
Jn 9,24 Cridaren, doncs, novament a l’home  que havia estat cego i li digueren:  
Jn 9,24  –Glorifica a Déu; nosaltres sabem  que aquest home és un pecador. 25 I ell  
Jn 9,25  pecador jo no ho sé; una cosa sé,  que jo que era cego ara hi veig. 26 Li  
Jn 9,25  jo no ho sé; una cosa sé, que jo  que era cego ara hi veig. 26 Li tornaren a 
Jn 9,28 li digueren: –Sies tu deixeble seu,  que nosaltres som deixebles de Moisès. 29  
Jn 9,29  som deixebles de Moisès. 29 Sabem  que Déu parlà a Moisès; emperò aquest no  
Jn 9,30  digué: –En això està lo miracle,  que vosaltres no sabeu d’a on és aquest  
Jn 9,31  tot, ell ha obert mos ulls. 31 Lo  que sabem és que Déu no ou als pecadors,  
Jn 9,31  obert mos ulls. 31 Lo que sabem és  que Déu no ou als pecadors, sinó que  
Jn 9,31 és que Déu no ou als pecadors, sinó  que aquell que adora a Déu i fa sa  
Jn 9,31 no ou als pecadors, sinó que aquell  que adora a Déu i fa sa voluntat, aqueix  
Jn 9,32  aqueix és a qui Déu ou. 32 Des de  que el món és món no s’ha oït jamai que  
Jn 9,32  el món és món no s’ha oït jamai  que ningú haja obert los ulls a un cego de 
Jn 9,35 I el tragueren fora. 35 Oigué Jesús  que l’havien tret fora i, havent-lo  
Jn 9,37  –I tu lo vegeres, i és lo mateix  que està parlant ab tu. 38 Llavors digué  
Jn 9,39 judici he vingut a est món, a fi de  que los que no hi veuen, vegen; i los que  
Jn 9,39  vingut a est món, a fi de que los  que no hi veuen, vegen; i los que hi veuen 
Jn 9,39  los que no hi veuen, vegen; i los  que hi veuen se quédien cegos. 40 I alguns 
Jn 9,40  cegos. 40 I alguns dels fariseus  que estaven ab ell oigueren això i li  
Jn 9,41  dieu: “Nosaltres hi veem”, per lo  que vostre pecat permaneix. 10,Tit Capítol 
Jn 10,Tit en lo dia de la Dedicació i declara  que és lo Messies. Los jueus prenen pedres 
Jn 10,Tit -hi com a blasfemador, perquè deia  que era Fill de Déu. 1 »En veritat, en  
Jn 10,1  en lo corral de les ovelles, sinó  que puja per altra part, lo tal és un  
Jn 10,5  a un estrany no el segueixen, sinó  que fugen d’ell, perquè no coneixen la  
Jn 10,6  posà Jesús, però no entengueren lo  que els deia. 7 I Jesús los digué segona  
Jn 10,7  –En veritat, en veritat vos dic  que só la porta de les ovelles. 8 Tots los 
Jn 10,8 la porta de les ovelles. 8 Tots los  que han vingut fins ara són lladres i  
Jn 10,16  ovelles. 16 I tinc altres ovelles  que no són d’aquest ramat, les quals he  
Jn 10,18  de nou. 18 Ningú me la pren, sinó  que jo la dono de ma voluntat, i tinc  
Jn 10,18  -la. Aquest és lo manament  que rebí de mon Pare. 19 I hi hagué una  
Jn 10,21  –Aquestes no són paraules d’un  que està posseït del dimoni. ¿Per ventura  
Jn 10,25 –Vos parlo i no em creeu. Les obres  que jo faig en nom de mon Pare, estes  
Jn 10,29  de mes mans. 29 Mon Pare, lo  que m’ha donat és superior a totes les  
Jn 10,34  –¿No està escrit en vostra Llei  que: “Jo diguí: Vosaltres sou déus”? 35 Si 
Jn 10,36  i ha enviat al món, dieu vosaltres  que blasfemo perquè he dit: “Só Fill de  
Jn 10,38  a mi, creeu a les obres, a fi de  que conegau i cregau que lo Pare està en  
Jn 10,38 obres, a fi de que conegau i cregau  que lo Pare està en mi i jo en lo Pare. 39 
Jn 11,Tit  a on se resol la mort de Jesús i  que ha de morir un home per tots.  
Jn 11,2  seves. 2 I esta Maria era aquella  que havia ungit ab ungüent al Senyor, i  
Jn 11,3 enviaren a dir-li: –Senyor, mirau  que aquell a qui vos amau està malalt. 4 I 
Jn 11,4  malaltia no és mortal, sinó  que és per la glòria de Déu, a fi de que  
Jn 11,4  és per la glòria de Déu, a fi de  que lo Fill de Déu sia glorificat per  
Jn 11,6  i a Làssaro. 6 Quan oigué, doncs,  que aquest estava malalt, se detingué  
Jn 11,8 Los deixebles li diuen: –Rabbí, ara  que los jueus volien apedregar-vos, anau 
Jn 11,13 parlava de sa mort, i ells pensaren  que havia parlat del somni natural. 14  
Jn 11,15  no haver-me trobat allí, a fi de  que cregau. Emperò anem a ell. 16 I Tomàs, 
Jn 11,17  17 Arribà, doncs, Jesús i trobà  que havia ja quatre dies que Làssaro  
Jn 11,17  i trobà que havia ja quatre dies  que Làssaro estava en la sepultura. 18 I  
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Jn 11,20 de son germà. 20 I quan Marta oigué  que Jesús venia, isqué a rebre-lo,  
Jn 11,22  mon germà. 22 Emperò també sé ara  que qualsevol cosa que demaneu a Déu, Déu  
Jn 11,22  també sé ara que qualsevol cosa  que demaneu a Déu, Déu vos la concedirà.  
Jn 11,24  24 Marta li respon: –Ja sé  que ressuscitarà en la resurrecció en lo  
Jn 11,25  la vida; lo qui creu en mi, encara  que hagués mort, viurà. 26 I aquell que  
Jn 11,26 que hagués mort, viurà. 26 I aquell  que viu i creu en mi no morirà mai més.  
Jn 11,27  li respongué: –Senyor, sí, crec  que vós sou lo Cristo, lo Fill de Déu viu, 
Jn 11,27  sou lo Cristo, lo Fill de Déu viu,  que ha vingut a est món. 28 I dit això se  
Jn 11,29  lo Mestre, i et demana. 29 I luego  que ella ho oigué, s’alçà a tota pressa i 
Jn 11,30  entrat encara en lo poblet, sinó  que estava en aquell mateix paratge a on  
Jn 11,31  havia encontrat. 31 Mes los jueus  que estaven ab Maria en casa i l’  
Jn 11,31  en casa i l’aconsolaven, veent  que s’alçava de repente i eixia fora, la  
Jn 11,33  doncs, al veure-la plorar, i  que ploraven també los jueus que havien  
Jn 11,33  i que ploraven també los jueus  que havien vingut ab ella, gemí en son  
Jn 11,37  d’ells digueren: –Aquest, doncs,  que obrí los ulls d’un cego de naixement, 
Jn 11,37  naixement, no podria fer de manera  que Làssaro no morís? 38 Gemint, doncs,  
Jn 11,38  en si mateix, vingué al sepulcre,  que era una gruta, i tenia una pedra  
Jn 11,39 ja fa fetor, puix quatre dies fa ja  que és mort. 40 Jesús li digué: –No t’he  
Jn 11,40  40 Jesús li digué: –No t’he dit  que, si creguesses, veuràs la glòria de  
Jn 11,42 perquè m’haveu oït. 42 Bé sabia jo  que sempre m’oïu, emperò ho he dit per  
Jn 11,42 ho he dit per causa d’aquesta gent  que està al rodador de mi, a fi de que  
Jn 11,42  que està al rodador de mi, a fi de  que creguen que vós m’haveu enviat. 43  
Jn 11,42  rodador de mi, a fi de que creguen  que vós m’haveu enviat. 43 Havent dit  
Jn 11,45  -lo anar. 45 I molts dels jueus  que havien vingut a veure a Maria i a  
Jn 11,45 vingut a veure a Maria i a Marta, i  que havien vist lo que Jesús havia fet,  
Jn 11,45  i a Marta, i que havien vist lo  que Jesús havia fet, cregueren en ell. 46  
Jn 11,46  fariseus i els contaren les coses  que Jesús havia fet. 47 Llavors los  
Jn 11,49  un d’ells, anomenat Caifàs,  que era lo sumo pontífice d’aquell any,  
Jn 11,50  hi enteneu res, 50 ni reflexionau  que us convé que un sol home mòria per lo  
Jn 11,50 res, 50 ni reflexionau que us convé  que un sol home mòria per lo poble, i no  
Jn 11,50  sol home mòria per lo poble, i no  que es pèrdia tota la nació. 51 Mes ell no 
Jn 11,51  ell no ho digué de si mateix, sinó  que, essent aquell any pontífice,  
Jn 11,51  aquell any pontífice, profetisà  que Jesús havia de morir per la nació. 52  
Jn 11,52  a congregar en un als fills de Déu  que estaven dispersos. 53 I així des d’  
Jn 11,54 com poder-lo fer morir. 54 Per lo  que Jesús ja no anava públicament entre  
Jn 11,54  públicament entre els jueus, sinó  que es retirà a un territori prop del  
Jn 11,56 -se. 56 I cercaven a Jesús, i els  que estaven en lo temple se deien uns a  
Jn 11,57  havien ja donat l’ordre de  que si algú sabia a on era ell lo  
Jn 12,Tit  volen veure a Jesús. Declara est  que fins després de mort no farà fruit  
Jn 12,1 on ell havia ressuscitat a Làssaro,  que havia mort. 2 Allí li aparellaren una  
Jn 12,2  Marta servia i Làssaro era un dels  que estaven a taula ab ell. 3 I havent  
Jn 12,4  Iscariot, un de sos deixebles,  que era lo qui l’havia d’entregar,  
Jn 12,6  tenint la bossa, portava lo diner  que es posava en ella. 7 Mes Jesús  
Jn 12,7  Mes Jesús respongué: –Deixau-la,  que el guàrdia per al dia de ma sepultura. 
Jn 12,9 9 I una gran multitud de jueus sabé  que Jesús estava allí. I vingueren, no  
Jn 12,12  endemà, una gran multitud de gent,  que havia vingut a la festa, havent sabut  
Jn 12,12  vingut a la festa, havent sabut  que Jesús venia a Jerusalem, 13 prengueren 
Jn 12,15  filla de Sion: mira a ton rei  que ve assentat sobre un pollí d’una  
Jn 12,16  glorificat, llavors se recordaren  que d’ell estaven escrites estes coses, i 
Jn 12,16 ell estaven escrites estes coses, i  que ells li havien fet aquestes coses. 17  
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Jn 12,17  fet aquestes coses. 17 I la turba  que es trobava ab Jesús quan cridà a  
Jn 12,18  turba a rebre-lo, per haver oït  que havia fet aquest miracle. 19 I los  
Jn 12,19  com no adelantam res? Veus aquí  que tot lo món se’n va detràs d’ell. 20  
Jn 12,20  20 Hi havia alguns gentils dels  que pujaren per adorar a Déu en la festa.  
Jn 12,24  24 En veritat, en veritat vos dic,  que si lo gra del forment que cau en terra 
Jn 12,24  vos dic, que si lo gra del forment  que cau en terra no mor, queda tot sol;  
Jn 12,25  sa vida la perdrà; emperò aquell  que avorreix sa vida en aquest món, la  
Jn 12,26 26 Si algú em serveix, seguesca’m,  que allí a on jo só, allí estarà també mon 
Jn 12,26 allí estarà també mon sirvent; i al  que em servesca, mon Pare l’honrarà. 27  
Jn 12,29  encara més. 29 La gent, doncs,  que estava allí i ho oigué deia que era un 
Jn 12,29  que estava allí i ho oigué deia  que era un tro. Altres deien: –Un àngel li 
Jn 12,34  –Nosaltres havem oït de la Llei  que lo Cristo permaneix eternament. Com  
Jn 12,34  eternament. Com dius, doncs, tu  que és necessari que sia elevat lo Fill de 
Jn 12,34  dius, doncs, tu que és necessari  que sia elevat lo Fill de l’home? Qui és  
Jn 12,37 i s’ocultà d’ells. 37 Mes, encara  que havia fet tants miracles en presència  
Jn 12,38  ells, no creien en ell; 38 a fi de  que es complissen les paraules del profeta 
Jn 12,38  digué: «Senyor, qui ha cregut lo  que ens ha oït a nosaltres? I a qui lo  
Jn 12,42  públicament per temor de  que els expeŀlissen de la sinagoga. 43  
Jn 12,43  amaren més la glòria dels homes  que la glòria de Déu. 44 Jesús, doncs,  
Jn 12,44 en mi no creu en mi, sinó en aquell  que m’ha enviat. 45 I lo qui em veu a mi  
Jn 12,45  45 I lo qui em veu a mi veu al  que m’ha enviat. 46 Jo, llum, he vingut  
Jn 12,46  vingut al món per a què tot aquell  que creu en mi no permanesca en tenebres.  
Jn 12,48  té qui el judica: la paraula  que jo he predicat, aqueixa serà la que el 
Jn 12,48 que jo he predicat, aqueixa serà la  que el judicarà en lo darrer dia. 49 Puix  
Jn 12,49  jo no he parlat de mi mateix, sinó  que el Pare que m’envià és lo qui m’ha  
Jn 12,49  de mi mateix, sinó que el Pare  que m’envià és lo qui m’ha ordenat lo  
Jn 12,49 m’envià és lo qui m’ha ordenat lo  que tinc de dir i lo que tinc de parlar.  
Jn 12,49  ha ordenat lo que tinc de dir i lo  que tinc de parlar. 50 I jo sé que son  
Jn 12,50 i lo que tinc de parlar. 50 I jo sé  que son mandato és la vida eterna. Les  
Jn 12,50  la vida eterna. Les coses, doncs,  que jo dic, les dic com lo Pare m’ha  
Jn 13,1 la festa de la Pasqua, sabent Jesús  que havia arribat l’hora de son trànsit  
Jn 13,1  món al Pare, havent amat als seus  que eren en lo món, los amà fins al fi. 2  
Jn 13,3  d’entregar-lo, 3 Jesús, sabent  que el Pare li havia posat totes les coses 
Jn 13,3  posat totes les coses en les mans,  que havia vingut de Déu, i que tornava a  
Jn 13,3  mans, que havia vingut de Déu, i  que tornava a Déu, 4 s’alçà de la cena i, 
Jn 13,5  i a eixugar-los ab la tovallola  que tenia cenyida. 6 Arribà, doncs, a Simó 
Jn 13,7  7 Respongué Jesús dient-li: –Lo  que jo faç, tu no ho comprens ara, i ho  
Jn 13,12  estau nets.» 12 Després, doncs,  que ell los hagué rentat los peus i pres  
Jn 13,12  a taula, los digué: –¿Sabeu lo  que he fet ab vosaltres? 13 Vosaltres m’  
Jn 13,14  bé, perquè ho só. 14 Doncs, si jo,  que só lo Mestre i Senyor, vos he rentat  
Jn 13,16  16 En veritat, en veritat vos dic  que el criat no és major que son amo, ni  
Jn 13,16  vos dic que el criat no és major  que son amo, ni l’enviat, major que  
Jn 13,16  que son amo, ni l’enviat, major  que aquell que l’envià. 17 Si compreneu  
Jn 13,16 amo, ni l’enviat, major que aquell  que l’envià. 17 Si compreneu estes coses, 
Jn 13,18 ho dic de tots vosaltres. Jo sé als  que tinc elegits. Sinó per a què es  
Jn 13,18  es cúmplia l’Escriptura: “Aquell  que menja pa ab mi, alçarà contra mi son  
Jn 13,19  19 Vos ho dic des d’ara, abans  que esdevinga, a fi de que quan succeesca  
Jn 13,19  ara, abans que esdevinga, a fi de  que quan succeesca cregau que só jo. 20 En 
Jn 13,19  a fi de que quan succeesca cregau  que só jo. 20 En veritat, en veritat vos  
Jn 13,20  20 En veritat, en veritat vos dic  que el qui rèbia al que jo hauré enviat,  
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Jn 13,20 veritat vos dic que el qui rèbia al  que jo hauré enviat, me rep a mi; i el qui 
Jn 13,20  i el qui em rep a mi, rep a aquell  que m’ha enviat. 21 Havent Jesús dit  
Jn 13,21  –En veritat, en veritat vos dic  que un de vosaltres me trairà. 22 Los  
Jn 13,27  Jesús li digué: –Fes prestament lo  que tu fas. 28 Emperò ningú dels que  
Jn 13,28 lo que tu fas. 28 Emperò ningú dels  que estaven a taula comprengué lo fi per  
Jn 13,29  tenia la bossa, pensaven alguns  que Jesús li havia dit: «Compra lo que  
Jn 13,29  que Jesús li havia dit: «Compra lo  que necessitem per a la festa», o que  
Jn 13,29  que necessitem per a la festa», o  que donàs alguna cosa als pobres. 30 Ell,  
Jn 13,30  cosa als pobres. 30 Ell, luego  que prengué lo bocí, isqué fora, i era ja  
Jn 13,34  34 Vos dono un manament nou:  que us ameu los uns als altres, i que de  
Jn 13,34  que us ameu los uns als altres, i  que de la manera ab què jo us he amat, vos 
Jn 13,35  35 En això coneixeran tots  que sou mos deixebles si us teniu amor los 
Jn 13,38  te dic: no cantarà lo gall abans  que tu m’hages negat tres vegades. 14,Tit 
Jn 14,9  9 Jesús li respon: –Tant temps ha  que estic ab vosaltres, i no m’haveu  
Jn 14,10  -nos lo Pare”? 10 No creeu  que jo estic en lo Pare i que lo Pare està 
Jn 14,10  No creeu que jo estic en lo Pare i  que lo Pare està en mi? Les paraules que  
Jn 14,10  lo Pare està en mi? Les paraules  que jo us dic, no les dic de mi mateix; i  
Jn 14,10  no les dic de mi mateix; i el Pare  que està en mi, ell mateix fa les obres.  
Jn 14,11  mateix fa les obres. 11 ¿No creeu  que jo estic en lo Pare i que lo Pare està 
Jn 14,11 ¿No creeu que jo estic en lo Pare i  que lo Pare està en mi? 12 Creeu-ho  
Jn 14,12 12 Creeu-ho almenos per les obres  que jo faç. En veritat, en veritat vos dic 
Jn 14,12 faç. En veritat, en veritat vos dic  que, qui creu en mi, aqueix farà també les 
Jn 14,12  en mi, aqueix farà també les obres  que jo faç, i les farà encara majors,  
Jn 14,13  Pare en mon nom, ho faré, a fi de  que el Pare sia glorificat en lo Fill. 14  
Jn 14,20  també. 20 En aquell dia coneixereu  que jo estic en mon Pare, i que vosaltres  
Jn 14,20  que jo estic en mon Pare, i  que vosaltres estau en mi, i jo en  
Jn 14,24  guarda mes paraules. I la paraula  que haveu oït no és meva, sinó del Pare  
Jn 14,24 haveu oït no és meva, sinó del Pare  que m’ha enviat. 25 »Vos he dit aquestes  
Jn 14,26  lo Consolador, l’Esperit Sant  que el Pare enviarà en mon nom, vos  
Jn 14,26  les coses i vos recordarà tot lo  que us he dit. 27 »La pau vos deixo, la  
Jn 14,28  cor, ni s’acovardesca. 28 Oíreu  que us diguí: “Me’n vaig, i torno a  
Jn 14,28  vos alegraríeu, sens dubte, de  que vaig al Pare, perquè el Pare és major  
Jn 14,28  al Pare, perquè el Pare és major  que jo. 29 I jo us ho dic ara abans que  
Jn 14,29 que jo. 29 I jo us ho dic ara abans  que esdevinga, a fi de que quan succeesca, 
Jn 14,29  ara abans que esdevinga, a fi de  que quan succeesca, cregau. 30 Ja no  
Jn 14,31  no té res ab mi. 31 Emperò a fi de  que el món conega que jo amo al Pare; i  
Jn 14,31 31 Emperò a fi de que el món conega  que jo amo al Pare; i com me donà manament 
Jn 15,2  2 Tallarà tots los sarments  que no porten fruit en mi, i aquells que  
Jn 15,2  no porten fruit en mi, i aquells  que dónien fruit, los podarà perquè ne  
Jn 15,3  sou ja purs per medi de la paraula  que vos he parlat. 4 Permaneixeu en mi, i  
Jn 15,4  en vosaltres. A la manera  que el sarment no pot de per si donar  
Jn 15,5  ell, aqueix dóna molt fruit, puix  que sens mi no podeu res. 6 Lo qui no  
Jn 15,7  en vosaltres, demanareu tot lo  que vullau i se us concedirà. 8 És la  
Jn 15,8  8 És la glòria de mon Pare  que vosaltres porteu molt fruit i siau  
Jn 15,11  coses vos les he dites a fi de  que mon goig sia en vosaltres, i vostre  
Jn 15,12  sia complert. 12 Mon precepte és  que us ameu los uns als altres com jo us  
Jn 15,13 13 Ningú pot tenir un amor més gran  que aquell que dóna sa vida per sos amics. 
Jn 15,13  tenir un amor més gran que aquell  que dóna sa vida per sos amics. 14  
Jn 15,14  Vosaltres sou mos amics, si feu lo  que jo us mano. 15 Ja no us apellidaré  
Jn 15,15  perquè lo sirvent no sap lo  que fa son amo. Emperò a vosaltres vos he  
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Jn 15,16 No m’elegíreu vosaltres a mi, sinó  que jo us he elegit a vosaltres, i vos he  
Jn 15,16 i vostre fruit sia durader, a fi de  que qualsevol cosa que demaneu al Pare en  
Jn 15,16 durader, a fi de que qualsevol cosa  que demaneu al Pare en mon nom vos la  
Jn 15,17 en mon nom vos la concedesca. 17 Lo  que jo us mano és que us ameu uns a  
Jn 15,17 concedesca. 17 Lo que jo us mano és  que us ameu uns a altres. 18 »Si el món  
Jn 15,18  18 »Si el món vos avorreix, sabeu  que primer que a vosaltres, m’avorrí a  
Jn 15,18  món vos avorreix, sabeu que primer  que a vosaltres, m’avorrí a mi. 19 Si  
Jn 15,19  seva; mes com no sou del món, sinó  que jo us elegí d’entre el món, per això  
Jn 15,20 Recordau-vos d’aquella sentència  que jo us he dit: “Lo sirvent no és major  
Jn 15,20  us he dit: “Lo sirvent no és major  que son amo.” Si m’han perseguit a mi,  
Jn 15,21  de mon nom, perquè no coneixen al  que m’ha enviat. 22 Si jo no hagués  
Jn 15,24  jo no hagués fet entre ells obres  que ningú altre ha fet, no tindrien culpa; 
Jn 15,25  a mi i a mon Pare, 25 a fi de  que es complís la paraula escrita en sa  
Jn 15,26  l’Esperit de la veritat  que proceeix del Pare i que jo us enviaré  
Jn 15,26  la veritat que proceeix del Pare i  que jo us enviaré de part de mon Pare, ell 
Jn 15,27  vosaltres donareu testimoni, ja  que des del principi estau en ma  
Jn 16,2  i ve el temps en què qualsevol  que us màtia creurà fer una cosa agradable 
Jn 16,4  vínguia l’hora, vos recordeu de  que jo us les havia anunciat. 5 »I no us  
Jn 16,5  Emperò ara me’n vaig a aquell  que m’ha enviat; i ningú de vosaltres me  
Jn 16,7  jo us dic la veritat: vos convé  que jo me’n vaja, perquè si no me’n  
Jn 16,12 12 »Encara tinc moltes altres coses  que dir-vos, mes ara no podeu portar-  
Jn 16,13  no parlarà de si mateix, sinó  que dirà totes les coses que haurà oït i  
Jn 16,13  sinó que dirà totes les coses  que haurà oït i us anunciarà les que han  
Jn 16,13  que haurà oït i us anunciarà les  que han de venir. 14 Ell me glorificarà,  
Jn 16,15  meu i vos ho anunciarà. 15 Tot lo  que té lo Pare és meu. Per això he dit que 
Jn 16,15  té lo Pare és meu. Per això he dit  que rebrà del meu i vos ho anunciarà. 16  
Jn 16,18  Deien, doncs: –Què significa això  que diu: “Dintre de poc”? No sabem lo que  
Jn 16,18  diu: “Dintre de poc”? No sabem lo  que està parlant. 19 Emperò Jesús conegué  
Jn 16,19  parlant. 19 Emperò Jesús conegué  que volien preguntar-lo i els digué:  
Jn 16,20  20 En veritat, en veritat vos dic  que vosaltres plorareu i gemegareu, emperò 
Jn 16,21  de sa congoixa, ab lo goig de  que un home ha nat en lo món. 22 I  
Jn 16,23  »En veritat, en veritat vos dic  que tot quant demaneu al Pare en mon nom,  
Jn 16,24  mon nom. Demanau i rebreu, a fi de  que vostre goig sia ple. 25 »Aquestes  
Jn 16,25  no us parlaré ab paràboles, sinó  que us parlaré obertament del Pare. 26 En  
Jn 16,26  demanareu en mon nom, i no us dic  que jo suplicaré al Pare per vosaltres; 27 
Jn 16,27  vosaltres m’haveu amat i cregut  que jo he eixit de Déu. 28 Isquí del Pare  
Jn 16,29  29 Los deixebles li diuen: –Ara sí  que parlau clarament i no dieu paràboles.  
Jn 16,30  no dieu paràboles. 30 Ara coneixem  que vós ho sabeu tot i que no necessitau  
Jn 16,30 Ara coneixem que vós ho sabeu tot i  que no necessitau que ningú vos pregúntia; 
Jn 16,30  ho sabeu tot i que no necessitau  que ningú vos pregúntia; per això creem  
Jn 16,30 ningú vos pregúntia; per això creem  que haveu eixit de Déu. 31 Jesús los  
Jn 16,32  vosaltres creeu ara? 32 Veus aquí  que ve l’hora, i ja ha arribat, en què  
Jn 16,33 tingau pau en mi. En lo món tindreu  que sofrir afliccions; emperò teniu  
Jn 17,1  glorificau a vostre Fill, a fi de  que vostre Fill vos glorifíquia a vós, 2  
Jn 17,2 dónia la vida eterna a tots aquells  que li haveu donat. 3 I aquesta és la vida 
Jn 17,3  3 I aquesta és la vida eterna:  que vos coneguen a vós, sol Déu verdader,  
Jn 17,4  la terra; tinc acabada l’obra  que m’encarregàreu fer. 5 I ara  
Jn 17,5  ab vós mateix, ab aquella glòria  que tinguí ab vós abans que fos lo món. 6  
Jn 17,5  glòria que tinguí ab vós abans  que fos lo món. 6 »He manifestat vostre  
Jn 17,6 »He manifestat vostre nom als homes  que em donàreu del món; eren vostres i me  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

2905 
 

Jn 17,7  vostra paraula. 7 Ara han conegut  que tot lo que em donàreu ve de vós. 8  
Jn 17,7  7 Ara han conegut que tot lo  que em donàreu ve de vós. 8 Perquè jo els  
Jn 17,8 Perquè jo els he donat les paraules  que vós me donàreu, i ells les reberen, i  
Jn 17,8 reberen, i conegueren verdaderament  que jo he eixit de vós, i han cregut que  
Jn 17,8  jo he eixit de vós, i han cregut  que vós m’haveu enviat. 9 »Jo prego per  
Jn 17,9 prego per lo món, sinó per aquestos  que em donàreu, perquè són vostres. 10 I  
Jn 17,11  guardau en vostre nom a aquells  que vós me donàreu, a fi de que ells sien  
Jn 17,11 aquells que vós me donàreu, a fi de  que ells sien una mateixa cosa com  
Jn 17,12  en vostre nom. He conservat los  que em donàreu, i ningú d’ells s’ha  
Jn 17,13  estant encara en lo món, a fi de  que tinguen goig complert en si mateixos.  
Jn 17,15  tampoc só del món. 15 No us demano  que els tragueu del món, sinó que els  
Jn 17,15  que els tragueu del món, sinó  que els guardeu del mal. 16 Ells no són  
Jn 17,19  I per ells jo em santifico a fi de  que ells sien també santificats en la  
Jn 17,20  solament, sinó per aquells també  que han de creure en mi per medi de sa  
Jn 17,21  per medi de sa paraula; 21 a fi de  que tots sien una mateixa cosa, així com  
Jn 17,21 ells una cosa ab nosaltres, a fi de  que el món crega que vós m’haveu enviat.  
Jn 17,21 nosaltres, a fi de que el món crega  que vós m’haveu enviat. 22 I jo els he  
Jn 17,22  22 I jo els he donat la glòria  que vós me donàreu, per a què ells sien  
Jn 17,23  cosa, i per a què conega lo món  que vós m’haveu enviat i los haveu amat  
Jn 17,24 m’amàreu a mi. 24 Pare, jo desitjo  que aquells que vós m’haveu donat  
Jn 17,24 mi. 24 Pare, jo desitjo que aquells  que vós m’haveu donat estiguen ab mi allà 
Jn 17,24  jo só, per a què vègien ma glòria  que m’haveu donat, puix vós m’haveu amat 
Jn 17,25  lo món no us ha conegut; jo sí  que us he conegut, i estos conegueren que  
Jn 17,25  us he conegut, i estos conegueren  que vós m’haveu enviat. 26 I els he fet i 
Jn 18,Tit  Pere nega a Jesús. Interrogatori  que li fan lo sumo pontífice i lo  
Jn 18,2  ell i sos deixebles. 2 I Judes,  que el traïa, sabia també aquest siti,  
Jn 18,4  4 Emperò Jesús, sabent les coses  que li havien de succeir, s’avançà i els  
Jn 18,5  jo. Estava també entre ells Judes,  que el traïa. 6 A penes Jesús los hagué  
Jn 18,8  8 Jesús replicà: –Ja us he dit  que só jo. Si, doncs, me buscau a mi,  
Jn 18,9  9 Per a què es complís la paraula  que havia dit: «Pare, no he perdut a ningú 
Jn 18,9  «Pare, no he perdut a ningú dels  que vós me donàreu.» 10 Llavors Simó Pere, 
Jn 18,10  me donàreu.» 10 Llavors Simó Pere,  que tenia una espasa, la desembeinà i,  
Jn 18,11  l’espasa a la baina. Lo calze  que m’ha donat mon Pare, no he de beure  
Jn 18,13 a Anàs, perquè era sogre de Caifàs,  que era pontífice aquell any. 14 I Caifàs  
Jn 18,14 havia donat als jueus lo consell de  que convenia de que un home morís per lo  
Jn 18,14 jueus lo consell de que convenia de  que un home morís per lo poble. 15 Anaven  
Jn 18,17  a Pere. 17 Doncs, la sirventa  que guardava la porta digué a Pere: –No  
Jn 18,21  Per què em preguntes? Pregunta als  que han oït lo que jo els he dit, puix  
Jn 18,21  Pregunta als que han oït lo  que jo els he dit, puix ells saben les  
Jn 18,21  he dit, puix ells saben les coses  que jo he dit. 22 I havent dit això, un  
Jn 18,22  havent dit això, un dels ministres  que era allí donà una bufetada a Jesús  
Jn 18,26  Pere havia tallat l’orella: –Puix  que no t’he vist jo en l’hort ab ell? 27 
Jn 18,32  32 Per a què es complís la paraula  que Jesús digué, indicant de quina mort  
Jn 18,36 regne fos d’aquest món, sens dubte  que ma gent haurien peleat per a què no  
Jn 18,37  rei? Jesús respongué: –Tu ho dius,  que jo só rei. Per això jo he nat, i per  
Jn 18,37  testimoni a la veritat. Tot aquell  que és de la veritat, ou ma veu. 38 Pilat  
Jn 18,39 com és la costum entre vosaltres de  que jo us lliberti un per la Pasqua,  
Jn 18,39  lliberti un per la Pasqua, ¿voleu  que us pòsia en llibertat al rei dels  
Jn 19,4  lo trac fora, per a què reconegau  que no trobo en ell causa alguna. 5 Isqué  
Jn 19,6  –Veus aquí l’home. 6 I luego  que els pontífices i sos ministres lo  
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Jn 19,6  -lo vosaltres i crucificau-lo,  que jo no trobo en ell causa alguna. 7  
Jn 19,10  no li tornà resposta. 10 Per lo  que Pilat li diu: –A mi no em parles? No  
Jn 19,10 li diu: –A mi no em parles? No saps  que està en mon poder lo crucificar-te,  
Jn 19,11  no et fos donat de l’alt. Per lo  que aquell que m’ha entregat a tu és reo  
Jn 19,11  donat de l’alt. Per lo que aquell  que m’ha entregat a tu és reo de pecat  
Jn 19,12 ets amic del Cèsar; puix tot aquell  que es fa rei contradiu al Cèsar. 13 I  
Jn 19,15  responen: –No tenim altre rei  que Cèsar. 16 I llavors los l’entregà per 
Jn 19,21  escrigau: “Rei dels jueus”, sinó  que: “Ell ha dit: Jo só rei dels jueus.”  
Jn 19,22  jueus.” 22 Pilat respongué: –Lo  que he escrit, he escrit. 23 Havent,  
Jn 19,23  la túnica no tenia costura, sinó  que era d’un sol teixit de dalt baix. 24  
Jn 19,24 Per a què es complís l’Escriptura,  que diu: «Se partiren mos vestits entre  
Jn 19,24  a la sort ma túnica.» Això és lo  que feren los soldats. 25 I estaven prop  
Jn 19,28  28 Després d’això, sabent Jesús  que totes les coses estaven complertes,  
Jn 19,31  31 I per això los jueus, a fi de  que no quedassen los cossos en la creu en  
Jn 19,31 era un gran dia, suplicaren a Pilat  que els trencassen les cames i els  
Jn 19,32  les cames del primer i de l’altre  que havia estat crucificat ab ell. 33 I  
Jn 19,35 son testimoni és verdader i ell sap  que diu la veritat, a fi de que vosaltres  
Jn 19,35 ell sap que diu la veritat, a fi de  que vosaltres ho cregau també. 36 Puix  
Jn 19,38  això, Josep, natural d’Arimatea,  que era deixeble de Jesús, bé que en  
Jn 19,38  que era deixeble de Jesús, bé  que en secret, perquè temia als jueus,  
Jn 19,38  temia als jueus, suplicà a Pilat  que li permetés traure d’allí lo cos de  
Jn 19,39  també Nicodemus, aquell mateix  que havia primerament vingut de nit a  
Jn 19,40  en teles, conforme a la costum  que tenen d’enterrar los jueus. 41 En lo  
Jn 20,1  Maria Magdalena al sepulcre i vegé  que havien tret d’ell la pedra. 2 I  
Jn 20,4  deixeble corregué més de pressa  que Pere i vingué primer al sepulcre. 5 I  
Jn 20,6 no entrà dins. 6 Llavors Simó Pere,  que venia seguint-lo, entrà en lo  
Jn 20,7  les teles en terra, 7 i lo sudari,  que havia estat sobre lo cap d’ell, no  
Jn 20,8  entrà també l’altre deixeble  que havia arribat primer al sepulcre, i  
Jn 20,9  no havien entès l’Escriptura,  que convenia que Jesús ressuscitàs d’  
Jn 20,9  entès l’Escriptura, que convenia  que Jesús ressuscitàs d’entre els morts.  
Jn 20,13 per què plores? Ella los digué: –És  que se n’han portat d’aquí a mon Senyor, 
Jn 20,14  a Jesús dret; emperò no coneixia  que fos Jesús. 15 Li diu Jesús: –Dona, per 
Jn 20,15  A qui cerques? Ella, suposant  que seria l’hortelà, li diu: –Senyor, si  
Jn 20,16  girà ella i li digué: –‹Rabboní›,  que vol dir “mestre”. 17 Jesús li diu: –No 
Jn 20,19 a la vesprada d’aquell mateix dia,  que era lo primer de la semana, i estant  
Jn 20,29  m’has vist. Benaventurats aquells  que no han vist i han cregut. 30 Molts  
Jn 20,30 Jesús en presència de sos deixebles  que no estan escrits en aquest llibre. 31  
Jn 20,31  aquestos s’han escrit a fi de  que cregau que Jesús és lo Cristo, lo Fill 
Jn 20,31  s’han escrit a fi de que cregau  que Jesús és lo Cristo, lo Fill de Déu, i  
Jn 21,4  mes los deixebles no conegueren  que fos Jesús. 5 I Jesús los digué:  
Jn 21,6 traure’l per la multitud de peixos  que tenia. 7 Llavors lo deixeble aquell a  
Jn 21,7  Senyor. I Simó Pere, a penes oigué  que era lo Senyor, se vestí la túnica,  
Jn 21,10 los digué: –Portau aquí peixos dels  que haveu agafat ara. 11 Simó Pere pujà i  
Jn 21,12  diu: –Veniu i dinau. I ningú dels  que estaven menjant gosava preguntar-li: 
Jn 21,12  -li: –Qui sou vós? –sabent  que era lo Senyor. 13 Jesús, doncs, s’  
Jn 21,14 14 Aquesta fou ja la tercera vegada  que Jesús s’aparegué a sos deixebles  
Jn 21,15 –Simó, fill de Joan, m’ames tu més  que aquestos? Li diu: –Sí, Senyor, vós  
Jn 21,15  Li diu: –Sí, Senyor, vós sabeu  que us amo. Jesús li diu: –Apastura mos  
Jn 21,16  Li respon: –Sí, Senyor, vós sabeu  que us amo. Li diu: –Apastura mos anyells. 
Jn 21,17 Joan, m’ames? Pere se contristà de  que per tercera vegada li preguntàs: «M’  
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Jn 21,17  sabeu totes les coses, vós sabeu  que jo us amo. Jesús li digué: –Apastura  
Jn 21,18  18 En veritat, en veritat te dic  que quan eres jove te cenyies a tu mateix  
Jn 21,20  al deixeble amat de Jesús, aquell  que en la cena estava reclinat en son seno 
Jn 21,22  22 Li respon Jesús: –Si jo vull  que es quédia així fins a ma vinguda, a tu 
Jn 21,23  aquesta veu entre els germans:  que est deixeble no moriria. Emperò Jesús  
Jn 21,23  «No morirà», sinó: «Si jo vull  que es quédia així fins a ma vinguda, a tu 
Jn 21,24  24 Aquest és aquell deixeble  que dóna testimoni d’estes coses, i les  
Jn 21,24  coses, i les ha escrites, i sabem  que son testimoni és verdader. 25 I són  
Jn 21,25  25 I són moltes altres coses  que Jesús féu, les que, si s’escriguessen 
Jn 21,25  altres coses que Jesús féu, les  que, si s’escriguessen una per una, me  
Jn 21,25 escriguessen una per una, me sembla  que no cabrien en lo món los llibres que  
Jn 21,25  no cabrien en lo món los llibres  que se n’haurien d’escriure. Ac Inc Los 
Ac 1,1  primer tractat, de totes les coses  que Jesús començà a fer i ensenyar, 2 fins 
Ac 1,2  per l’Esperit Sant als apòstols  que havia elegit, fou rebut en lo alt; 3  
Ac 1,4  Déu. 4 I menjant ab ells, los manà  que no partissen de Jerusalem, sinó que  
Ac 1,4 que no partissen de Jerusalem, sinó  que esperassen la promesa del Pare, «que  
Ac 1,4 que esperassen la promesa del Pare,  «que oíreu vosaltres», digué ell, «de ma  
Ac 1,6  d’aquestos dies.» 6 Llavors, los  que s’havien congregat li preguntaven  
Ac 1,7  lo saber lo temps o els moments  que posà lo Pare en son poder. 8 Emperò  
Ac 1,8  la virtut de l’Esperit Sant,  que vindrà sobre vosaltres, i em sereu  
Ac 1,9 ells fou elevat, i lo rebé un núvol  que l’ocultà a sos ulls. 10 I estant  
Ac 1,10  ell s’anava elevant, veus aquí  que s’aparegueren prop d’ells dos barons 
Ac 1,11  estau mirant al cel? Aquest Jesús  que des de vosaltres ha estat rebut en lo  
Ac 1,12  muntanya anomenada de l’Oliverar,  que dista de Jerusalem la jornada d’un  
Ac 1,15 Pere enmig dels germans (i eren los  que estaven allí junts com unes cent i  
Ac 1,16  16 –Barons germans, era precís  que es complís l’Escriptura que predigué  
Ac 1,16 precís que es complís l’Escriptura  que predigué l’Esperit Sant per boca de  
Ac 1,16  per boca de David acerca de Judes,  que fou lo guia d’aquells que prengueren  
Ac 1,16  Judes, que fou lo guia d’aquells  que prengueren a Jesús. 17 Lo qual era  
Ac 1,19  habitants de Jerusalem, de manera  que fou anomenat aquell camp, en sa  
Ac 1,21 altre son bisbat.” 21 Convé, doncs,  que d’aquestos barons que han estat en  
Ac 1,21  doncs, que d’aquestos barons  que han estat en companyia nostra tot lo  
Ac 1,21  en companyia nostra tot lo temps  que el Senyor Jesús entrà i isqué ab  
Ac 1,22  entre nosaltres fou rebut a dalt,  que un sia testimoni ab nosaltres de sa  
Ac 1,23  23 I senyalaren a dos: a Josep,  que era anomenat Barsabàs, i tenia per  
Ac 1,24  24 I orant digueren: –Vós, Senyor,  que coneixeu los cors de tots; mostrau-  
Ac 2,2  del cel, com una ratxada de vent,  que omplí tota la casa a on estaven ells  
Ac 2,5  piadosos, de totes les nacions  que hi ha baix del cel. 6 Divulgada,  
Ac 2,7 dient: –Mirau, no són tots aquestos  que parlen galileus? 8 Puix, ¿com  
Ac 2,9 9 Partos i medes, i elamites, i els  que habiten en la Mesopotàmia, en Judea i  
Ac 2,10  Egipte i terres de la Líbia,  que està als confins de Cirene, i els que  
Ac 2,10  està als confins de Cirene, i els  que han vingut de Roma, 11 així jueus com  
Ac 2,14  estan plens de most. 14 Mes Pere,  que estava allí en peu ab los Onze, alçà  
Ac 2,14  de Judea i vosaltres tots los  que habitau en Jerusalem, sia-us açò  
Ac 2,16  del dia. 16 Emperò això és lo  que fou dit per lo profeta Joel: 17 »“I  
Ac 2,17 en los darrers dies –diu lo Senyor–  que jo derramaré mon Esperit sobre tota  
Ac 2,20  i la lluna, en sang, abans  que vinga lo dia gran e iŀlustre del  
Ac 2,21  del Senyor. 21 I esdevindrà  que tot aquell que invóquia lo nom del  
Ac 2,21  21 I esdevindrà que tot aquell  que invóquia lo nom del Senyor, serà  
Ac 2,22  ab virtuts, i prodigis, i senyals,  que Déu obrà per ell enmig de vosaltres,  
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Ac 2,23  com també sabeu, 23 a est,  que per determinat consell i presciència  
Ac 2,27 ma ànima en l’infern, ni permetràs  que ton Sant veja corrupció. 28 Me faràs  
Ac 2,29  ab llibertat del patriarca David,  que morí i fou sepultat, i son sepulcre  
Ac 2,30 30 Essent, doncs, profeta, i sabent  que Déu li havia promès ab jurament que  
Ac 2,30 que Déu li havia promès ab jurament  que del fruit de sos lloms, segons la  
Ac 2,31 parlà de la resurrecció del Cristo,  que ni fou deixat en l’infern ni sa carn  
Ac 2,32  aquest Jesús ressuscità Déu, de lo  que som testimonis tots nosaltres. 33  
Ac 2,36  de cert tota la casa d’Israel  que a est Jesús, a qui vosaltres  
Ac 2,39  a vostres fills, i per a tots los  que estan lluny, i per a quants crídia a  
Ac 2,41  generació perversa. 41 I els  que reberen sa paraula foren batejats, i  
Ac 2,44  per los apòstols. 44 I tots los  que creien estaven units i tenien totes  
Ac 2,47  a la Iglésia cada dia aquells  que havien de ser salvos. 3,Tit Capítol  
Ac 3,2  de l’hora de nona. 2 I un home,  que era coix des del ventre de sa mare,  
Ac 3,2  per a què demanàs almoina als  que entraven en lo temple. 3 Aquest, com  
Ac 3,3 3 Aquest, com vegés a Pere i a Joan  que anaven a entrar en lo temple, demanava 
Ac 3,6 digué: –No tinc or ni plata, mes lo  que tinc t’ho dono: en nom de Jesucrist  
Ac 3,10  i alabar a Déu. 10 I coneixien  que ell era lo mateix que es sentava a la  
Ac 3,10  I coneixien que ell era lo mateix  que es sentava a la porta Hermosa del  
Ac 3,10  d’espant i com fora de si per lo  que havia succeït a aquell. 11 I tenint  
Ac 3,13  davant de Pilat, judicant est  que havia de ser deslliurat. 14 Emperò  
Ac 3,14  al Sant i al Just, i demanàreu  que se us donàs un homicida. 15 I matàreu  
Ac 3,15  d’entre els morts, de lo  que nosaltres som testimoni. 16 I son nom, 
Ac 3,16  haveu vist, i coneixeu; i la fe  que és per ell li ha donat aquesta perfeta 
Ac 3,17  17 »I ara, germans, jo sé  que ho féreu per ignorància, així com  
Ac 3,18  18 Emperò Déu ha complert així lo  que tenia anunciat abans per boca de tots  
Ac 3,18  per boca de tots los profetes:  que son Cristo patiria. 19 Arrepentiu’s,  
Ac 3,20 del Senyor i enviï aquell Jesucrist  que us fou predicat. 21 Al qual certament  
Ac 3,21  21 Al qual certament és menester  que lo cel rèbia fins al temps de la  
Ac 3,23  tot quant vos diga. 23 I succeirà  que tota ànima que no oiga a aquell  
Ac 3,23  diga. 23 I succeirà que tota ànima  que no oiga a aquell profeta, serà  
Ac 3,25 fills dels profetes i de l’aliança  que Déu féu ab nostres pares, dient a  
Ac 3,26  perquè us beneesca a fi de  que cada u s’apàrtia de sa maldat. 4,Tit  
Ac 4,Tit  la fe de Jesucrist. Se’ls mana  que no predíquien. S’aumenten los fiels i 
Ac 4,2  i els saduceus, 2 queixant-se de  que ensenyassen al poble i que predicassen 
Ac 4,2 -se de que ensenyassen al poble i  que predicassen en Jesús la resurrecció  
Ac 4,4  era ja tard. 4 Emperò molts dels  que havien oït la paraula cregueren, i fou 
Ac 4,5  dels barons cinc mil. 5 I succeí  que al dia següent se juntaren en  
Ac 4,9  i ancians d’Israel, oïu: 9 Ja  que avui se’ns demana raó del bé fet a un 
Ac 4,10  i a tot lo poble d’Israel,  que en nom de nostre Senyor Jesucrist de  
Ac 4,11 de vosaltres. 11 Aquest és la pedra  que vosaltres los arquitectes haveu  
Ac 4,11  los arquitectes haveu refusat, i  que ha estat posada per cap de cantonada.  
Ac 4,13 firmesa de Pere i de Joan, i sabent  que eren homes sens lletres i idiotes, se  
Ac 4,13  se meravellaven, i coneixien  que havien ells estat ab Jesús. 14 I veent 
Ac 4,14  ells estat ab Jesús. 14 I veent  que estava també ab ells l’home que havia 
Ac 4,14  que estava també ab ells l’home  que havia estat curat, no podien dir res  
Ac 4,16  farem, a aquestos homes? Perquè,  que ha estat fet per ells un miracle  
Ac 4,17  més en lo poble, amenacem-los  que d’aquí en avant no pàrlien a ningun  
Ac 4,18  18 I cridant-los, los intimaren  que mai més parlassen ni ensenyassen en  
Ac 4,19  de Déu oir-vos a vosaltres abans  que a Déu, judicau-ho vosaltres. 20 Puix 
Ac 4,20 no podem deixar de parlar les coses  que havem vist i oït. 21 Llavors ells,  
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Ac 4,21  tots glorificaven a Déu per lo  que havia succeït. 22 Puix l’home en qui  
Ac 4,23  als seus i els contaren tot lo  que els havien dit los prínceps dels  
Ac 4,24 lo cel i la terra, lo mar, i tot lo  que hi ha en ells. 25 Lo qui en Esperit  
Ac 4,28  pobles d’Israel, 28 per a fer lo  que vostra mà i vostre consell decretaren  
Ac 4,28  mà i vostre consell decretaren  que es fes. 29 I ara, Senyor, mirau ses  
Ac 4,29  i concediu a vostres servos  que ab tota firmesa pàrlien vostra  
Ac 4,30 vostra mà a curar les dolències i a  que es facen meravelles i prodigis en nom  
Ac 4,32 d’un esperit, i ningú d’ells deia  que fos propi res del que posseïa, sinó  
Ac 4,32  d’ells deia que fos propi res del  que posseïa, sinó que totes les coses eren 
Ac 4,32 fos propi res del que posseïa, sinó  que totes les coses eren comunes entre  
Ac 4,35  i se repartia a cada u segons lo  que tenia menester. 36 I Josep, a qui els  
Ac 4,36  donaven lo sobrenom de Bernabé  –que vol dir «fill de consolació»–, levita 
Ac 5,3  Satanàs ha tentat ton cor, a fi de  que mentisses a l’Esperit Sant, i  
Ac 5,4 del preu del camp? 4 ¿No és veritat  que conservant-lo, quedava per a tu, i  
Ac 5,5  homes, sinó a Déu! 5 Ananies, així  que oigué estes paraules, caigué i espirà; 
Ac 5,5  apoderà un gran temor de tots los  que ho oïren. 6 I alçant-se uns joves,  
Ac 5,7 entrà també sa muller, no sabent lo  que havia succeït. 8 I Pere li digué:  
Ac 5,9  Vet aquí a la porta los peus dels  que han enterrat a ton marit, i se te’n  
Ac 5,11  en tota la Iglésia i en tots los  que oigueren aquestes coses. 12 I per les  
Ac 5,14  més lo número dels homes i dones  que creien en lo Senyor), 15 tant, que  
Ac 5,15  que creien en lo Senyor), 15 tant,  que treien los malalts als carrers i els  
Ac 5,16  portant los malalts i els  que eren aturmentats dels esperits impurs, 
Ac 5,17  príncep dels sacerdots i tots los  que estaven ab ell (que era la secta dels  
Ac 5,17  i tots los que estaven ab ell  (que era la secta dels saduceus), s’  
Ac 5,21  lo príncep dels sacerdots i els  que estaven ab ell, convocaren lo Consell  
Ac 5,23  molt ben tancada, i els guardes  que estaven davant de les portes, mes  
Ac 5,25  i els digué: –Mirau, aquells homes  que posàreu a la presó, són al temple i  
Ac 5,26 portà sens violència, perquè temien  que el poble no els apedregàs. 27 I així  
Ac 5,27  poble no els apedregàs. 27 I així  que els portaren, los presentaren al  
Ac 5,28  –Ab exprés manament vos manàrem  que no ensenyàsseu en aquest nom; i veus  
Ac 5,28  en aquest nom; i veus aquí  que haveu omplert Jerusalem de vostra  
Ac 5,29  –És precís obeir a Déu primer  que als homes. 30 Lo Déu de nostres pares  
Ac 5,32  lo qual ha donat Déu a tots los  que l’obeeixen. 33 I quan oigueren això,  
Ac 5,34  ben reputat de tot lo poble, manà  que isquessen fora aquells homes per un  
Ac 5,35  –Barons d’Israel, teniu compte lo  que anau a fer ab aquestos homes. 36  
Ac 5,36  un cert Teodas, jactant-se de  que ell era algú; i hi hagué com cosa de  
Ac 5,36  com cosa de quatre-cents homes  que el seguiren; i després lo mataren, i  
Ac 5,37  ell fou mort també, i tots los  que el seguiren foren dispersats. 38 Doncs 
Ac 5,38  dispersats. 38 Doncs ara jo us dic  que no us fiqueu ab aquestos homes i que  
Ac 5,38  no us fiqueu ab aquestos homes i  que els deixeu estar, perquè si est  
Ac 5,39  no la podeu desbaratar, i no sia  que us trobeu fins a combatre contra Déu.  
Ac 5,40  -los fet assotar, los manaren  que no parlassen més en nom de Jesús, i  
Ac 6,2  deixebles, digueren: –No és just  que deixem nosaltres la paraula de Déu per 
Ac 6,9  i dels alexandrins, i dels  que eren de Cilícia i de l’Àsia, s’  
Ac 6,11  a alguns per a què diguessen  que ells li havien oït dir paraules  
Ac 6,13  13 i presentaren testimonis falsos  que deien: –Aquest home no cessa de dir  
Ac 6,14 la Llei. 14 Perquè li havem oït dir  que aqueix Jesús de Nazaret destruirà  
Ac 6,14 aquest lloc i mudarà les tradicions  que ens donà Moisès. 15 I fixant en ell  
Ac 7,2  quan era en Mesopotàmia, abans  que habitàs en Caran, 3 i li digué: »–Vés  
Ac 7,3 i de ta parentela i vine a la terra  que jo et mostraré. 4 »Llavors isqué de la 
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Ac 7,4  i habità en Caran. I després  que morí son pare, lo trasladà a esta  
Ac 7,5  espai d’un peu. Emperò li prometé  que li donaria possessió d’ella, i a sa  
Ac 7,6  no tenia fill. 6 I li digué Déu  que sa descendència habitaria en terra  
Ac 7,6  habitaria en terra estrangera, i  que els reduirien a esclavitud i els  
Ac 7,12 què menjar. 12 Mes quan Jacob oigué  que hi havia blat en Egipte, envià allí a  
Ac 7,14  pare Jacob i a tota sa parentela,  que constava de setanta-cinc persones.  
Ac 7,16  a Siquem, i posats en lo sepulcre  que Abraham comprà a preu de plata dels  
Ac 7,17  s’acercà lo temps de la promesa  que Déu havia jurat a Abraham, cresqué lo  
Ac 7,18  i se multiplicà en Egipte, 18 fins  que s’alçà un altre rei en Egipte que no  
Ac 7,18  que s’alçà un altre rei en Egipte  que no coneixia a Josep. 19 Aquell, usant  
Ac 7,19  a abandonar sos infants, a fi de  que no visquessen. 20 En aquell temps  
Ac 7,20  20 En aquell temps nasqué Moisès,  que fou grat a Déu i per espai de tres  
Ac 7,24  d’Israel. 24 I com vegés a un  que era agraviat, lo defensà, i venjà al  
Ac 7,24  agraviat, lo defensà, i venjà al  que sofria l’agravi matant a l’egipci.  
Ac 7,25  a l’egipci. 25 I ell pensava  que sos germans haurien entès que Déu per  
Ac 7,25  que sos germans haurien entès  que Déu per sa mà los donaria la salut,  
Ac 7,30  Senyor en la llama d’un esbarzer  que cremava. 31 Quan Moisès lo vegé, se  
Ac 7,31 la, sobrevingué una veu del Senyor,  que deia: 32 »–Jo só lo Déu de tos pares,  
Ac 7,34  he vist l’aflicció del meu poble  que habita en Egipte, i he oït sos gemecs, 
Ac 7,35  i redemptor per mà de l’àngel  que se li aparegué en l’esbarzer. 36  
Ac 7,37  anys. 37 Aquest és lo Moisès  que digué als fills d’Israel: “Un profeta 
Ac 7,38  a ell oireu.” 38 Aquest és aquell  que estigué en la iglésia en lo desert, ab 
Ac 7,38  iglésia en lo desert, ab l’àngel  que li parlava en la muntanya de Sina i ab 
Ac 7,40  40 dient a Aaron: »–Feu-nos déus  que vagen davant de nosaltres, perquè no  
Ac 7,40  no sabem què s’ha fet de Moisès,  que ens tragué d’Egipte. 41 »I fabricaren 
Ac 7,42  Déu s’apartà i els abandonà a  que servissen la milícia del cel, així com 
Ac 7,43  de vostre déu Remfam, figures  que féreu per adorar-les. Jo us  
Ac 7,44  com ho ordenà Déu dient a Moisès  que el fes segons la forma que havia vist. 
Ac 7,44 a Moisès que el fes segons la forma  que havia vist. 45 Lo qual també nostres  
Ac 7,45  45 Lo qual també nostres pares  que vingueren després lo portaren baix la  
Ac 7,52  vostres pares? Ells mataren als  que anunciaven la vinguda del Just, del  
Ac 7,53 traïdors i homicides. 53 Vosaltres,  que rebéreu la Llei per ministeri d’  
Ac 7,55  vegé la glòria de Déu, i a Jesús  que estava en peu a la dreta de Déu. 56 I  
Ac 7,56  cels oberts, i al Fill de l’home  que està en peu a la dreta de Déu. 57 Mes  
Ac 7,59  Saulo. 59 I apedregaven a Esteve,  que pregava i deia: –Senyor Jesús, rebeu  
Ac 8,4  los feia posar en presó. 4 I els  que havien estat dispersos transitaven d’ 
Ac 8,6 6 I la gent escoltava ab atenció lo  que Felip deia, oient-lo ab un mateix  
Ac 8,6  mateix ànimo i veent los miracles  que feia. 7 Perquè molts dels que tenien  
Ac 8,7  que feia. 7 Perquè molts dels  que tenien esperits impurs, eixien donant  
Ac 8,9  havia allí un baró anomenat Simó,  que havia estat mago abans en la ciutat,  
Ac 8,9  enganyant als samaritans, dient  que ell era un gran personatge; 10 i  
Ac 8,11  l’atendien perquè feia molt temps  que els tenia encantats ab sa màgia. 12  
Ac 8,12  12 Mes, havent cregut a Felip,  que els predicava del Regne de Déu, se  
Ac 8,13 veent los grans miracles i prodigis  que es feien, estava atònit i ple d’  
Ac 8,14  14 I havent oït los apòstols  que estaven en Jerusalem que Samària havia 
Ac 8,14  apòstols que estaven en Jerusalem  que Samària havia rebut la paraula de Déu, 
Ac 8,15 a Pere i a Joan, 15 los quals, així  que arribaren, feren oració per ells a fi  
Ac 8,15  feren oració per ells a fi de  que rebessen l’Esperit Sant. 16 Perquè no 
Ac 8,16  encara sobre ningú d’ells, sinó  que solament havien estat batejats en nom  
Ac 8,18  Sant. 18 Mes, com vegés Simó  que per la imposició de les mans dels  
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Ac 8,20  en la perdició, perquè has judicat  que el do de Déu s’alcançava ab diners.  
Ac 8,23  de ton cor. 23 Perquè veig  que estàs en fel d’amargura i en lo llaç  
Ac 8,24  vinga sobre mi ninguna cosa de les  que haveu dit. 25 I ells, després d’haver 
Ac 8,26 -te’n cap al migdia per la senda  que baixa de Jerusalem a Gaza, la qual  
Ac 8,30  30 I Felip, acercant-se, oigué  que llegia en lo profeta Isaïes, i li  
Ac 8,30  Isaïes, i li digué: –¿Entens lo  que llegeixes? 31 Ell respongué: –¿I com  
Ac 8,31  –¿I com puc, si no hi ha algú  que m’ho explíquia? I suplicà a Felip que 
Ac 8,31  m’ho explíquia? I suplicà a Felip  que pujàs i s’assentàs ab ell. 32 I el  
Ac 8,32  32 I el passatge de l’Escriptura  que llegia era aquest: «Fou portat com  
Ac 8,36  –Veus aquí aigua, què impedeix  que jo sia batejat? 37 I Felip digué: –Si  
Ac 8,37  I ell respongué i digué: –Crec  que Jesucrist és lo Fill de Déu. 38 I manà 
Ac 8,40  evangeli a totes les ciutats, fins  que arribà a Cesarea. 9,Tit Capítol IX  
Ac 9,3 o dones. 3 I anant pel camí, succeí  que estant ja cerca de Damasco,  
Ac 9,4 4 I caigué en terra i oigué una veu  que li deia: –Saulo, Saulo, per què em  
Ac 9,6  digué: –Senyor, què voleu  que jo faça? 7 I el Senyor li respongué:  
Ac 9,7  en la ciutat, i allí se’t dirà lo  que et convé fer. I els homes que l’  
Ac 9,7  lo que et convé fer. I els homes  que l’acompanyaven quedaren atordits,  
Ac 9,11  li digué: –Alça’t i vés al carrer  que s’anomena Dret, i busca en casa de  
Ac 9,12  en visió un home per nom Ananies  que entrava i li imposava les mans per a  
Ac 9,16  jo li mostraré quantes coses convé  que sofresca per mon nom. 17 I Ananies  
Ac 9,17  –Germà Saulo, lo Senyor Jesús  que se t’aparegué en lo camí per a on  
Ac 9,19  -se, fou batejat. 19 I després  que prengué aliment, recobrà les forces; i 
Ac 9,19  alguns dies ab los deixebles  que estaven en Damasco. 20 I en seguida  
Ac 9,20  en les sinagogues a Jesús,  que est és lo Fill de Déu. 21 I quedaven  
Ac 9,21  i deien: –Puix no és aquest aquell  que perseguia en Jerusalem als que  
Ac 9,21  que perseguia en Jerusalem als  que invocaven aquest nom, i per això  
Ac 9,22  molt més, i confonia als jueus  que habitaven en Damasco, afirmant que  
Ac 9,22  que habitaven en Damasco, afirmant  que aquest és lo Cristo. 23 I després d’  
Ac 9,26  emperò tots lo temien, no creient  que fos deixeble. 27 Llavors Bernabé,  
Ac 9,27  havia vist al Senyor en lo camí, i  que li havia parlat, i com després havia  
Ac 9,32  Sant, se multiplicava. 32 I succeí  que, visitant Pere a tothom, arribà als  
Ac 9,32  Pere a tothom, arribà als sants  que habitaven en Lidda. 33 I trobà allí un 
Ac 9,33  trobà allí un home anomenat Eneas,  que vuit anys havia feia llit, perquè  
Ac 9,36 Jope una deixebla anomenada Tabita,  que vol dir Dorcas. Aquesta estava plena  
Ac 9,36  plena d’obres bones i de caritats  que feia. 37 I succeí que en aquells dies  
Ac 9,37 i de caritats que feia. 37 I succeí  que en aquells dies caigué malalta, i es  
Ac 9,37  malalta, i es morí. I després  que l’hagueren rentada, la posaren en un  
Ac 9,38  cerca de Jope, oint los deixebles  que Pere estava allí, li enviaren dos  
Ac 9,38  enviaren dos homes, suplicant-li  que sens detenció anàs a ells. 39 Llavors  
Ac 9,39  Pere s’alçà i anà ab ells. I així  que arribà, lo portaren a l’aposento alt, 
Ac 9,39  les túniques i els vestits  que els feia Dorcas. 40 Mes Pere, havent  
Ac 9,43  en lo Senyor. 43 I així fou  que Pere permanesqué molts dies en Jope,  
Ac 10,1  Corneli, centurió d’una companyia  que es diu Itàlica, 2 religiós i temerós  
Ac 10,2  i temerós de Déu ab tota sa casa,  que feia moltes caritats al poble, i  
Ac 10,3  una visió, envers l’hora de nona,  que un àngel de Déu entrava en ell i li  
Ac 10,6  en casa d’un cert Simó blanquer,  que té la casa prop del mar; ell te dirà  
Ac 10,6  casa prop del mar; ell te dirà lo  que et convé fer. 7 I luego que es retirà  
Ac 10,7 dirà lo que et convé fer. 7 I luego  que es retirà l’àngel que li parlava,  
Ac 10,7  7 I luego que es retirà l’àngel  que li parlava, cridà a dos de sos  
Ac 10,7  soldat temerós de Déu, d’aquells  que estaven baix ses ordres. 8 I havent- 
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Ac 10,11  èxtasis. 11 I vegé lo cel obert i  que baixava envers ell un vas com un gran  
Ac 10,11  ell un vas com un gran llençol,  que lligat per les quatre puntes baixava  
Ac 10,13  del cel. 13 I vingué a ell una veu  que li deia: –Alça’t, Pere, mata i menja. 
Ac 10,15 I altra vegada la veu li digué: –Lo  que Déu ha purificat no ho anomènies tu  
Ac 10,17  entre si què seria aquella visió  que havia vist, veus aquí los homes que  
Ac 10,17 que havia vist, veus aquí los homes  que havia enviat Corneli que, preguntant  
Ac 10,17  los homes que havia enviat Corneli  que, preguntant per la casa de Simó,  
Ac 10,19  l’Esperit: –Vet aquí tres homes  que et busquen. 20 Alça’t, doncs, baixa i 
Ac 10,22  baró just i temerós de Déu, i  que té el testimoni de tota la nació dels  
Ac 10,22  avís per medi d’un sant àngel de  que et cridàs a sa casa i que oigués tes  
Ac 10,22  àngel de que et cridàs a sa casa i  que oigués tes paraules. 23 Pere, doncs,  
Ac 10,25  i amics més íntims. 25 I succeí  que, quan Pere estava per a entrar, isqué  
Ac 10,27  parlant ab ell i encontrà a molts  que s’havien reunit, 28 i els digué:  
Ac 10,28  28 i els digué: –Vosaltres sabeu  que és cosa abominable per a un jueu lo  
Ac 10,28 estranger; emperò Déu m’ha mostrat  que a ningun home anomenàs comú o impur.  
Ac 10,30 30 I digué Corneli: –Quatre dies ha  que jo estava dejunant fins aquesta hora,  
Ac 10,30  pregava en ma casa, quan veus aquí  que se’m presentà davant un baró ab una  
Ac 10,32  doncs, a Jope i fes cridar a Simó  que té per sobrenom Pere: posa en casa de  
Ac 10,33  de Déu per a oir totes les coses  que el Senyor t’ha manat. 34 Llavors Pere 
Ac 10,34  i digué: –Verdaderament reconec  que Déu no fa distinció de persones, 35  
Ac 10,35  fa distinció de persones, 35 sinó  que en qualsevol nació, aquell que el tem  
Ac 10,35 sinó que en qualsevol nació, aquell  que el tem i obra justícia, és de son  
Ac 10,37  37 Vosaltres sabeu la paraula  que ha estat publicada per tota la Judea,  
Ac 10,37 de la Galilea, després del baptisme  que predicà Joan; 38 a Jesús de Nazaret,  
Ac 10,40  Déu al tercer dia, i volgué  que es manifestàs, 41 no a tot lo poble,  
Ac 10,41 a tot lo poble, sinó als testimonis  que Déu havia ordenat abans; a nosaltres,  
Ac 10,41  havia ordenat abans; a nosaltres,  que menjàrem i beguérem ab ell després que 
Ac 10,41  menjàrem i beguérem ab ell després  que ressuscità d’entre els morts. 42 I  
Ac 10,42  d’entre els morts. 42 I ens manà  que predicàssem al poble i que donàssem  
Ac 10,42 ens manà que predicàssem al poble i  que donàssem testimoni de que ell és lo  
Ac 10,42  poble i que donàssem testimoni de  que ell és lo qui Déu ha posat per jutge  
Ac 10,43  testimoni tots los profetes, de  que per son nom seran perdonats de tots  
Ac 10,43  de tots sos pecats tots los  que creguen en ell. 44 Estant encara Pere  
Ac 10,44  l’Esperit Sant sobre tots los  que oïen aquesta plàtica. 45 I quedaren  
Ac 10,45  45 I quedaren pasmats los fiels  que eren de la circumcisió, los quals  
Ac 10,45 los quals havien vingut ab Pere, de  que la gràcia de l’Esperit Sant se  
Ac 10,47  perquè no sien batejats aquestos  que han rebut l’Esperit Sant així com  
Ac 10,48  Sant així com nosaltres? 48 I manà  que fossen batejats en lo nom del Senyor  
Ac 10,48  I aleshores li suplicaren  que es quedàs ab ells alguns dies. 11,Tit  
Ac 11,1  1 I els apòstols i els germans  que estaven en la Judea oigueren que els  
Ac 11,1  que estaven en la Judea oigueren  que els gentils havien també rebut la  
Ac 11,2  disputaven contra d’ell los  que eren de la circumcisió, 3 dient: –Per  
Ac 11,5  i vegí en un èxtasis una visió,  que baixava un vas com una gran tela que  
Ac 11,5  baixava un vas com una gran tela  que per les quatre puntes baixava del cel, 
Ac 11,7  del cel. 7 I oiguí també una veu  que em deia: »–Alça’t, Pere, mata i  
Ac 11,9  altra vegada la veu del cel: »–Lo  que Déu ha purificat, no ho anomènies tu  
Ac 11,11  se’n tornà al cel. 11 I veus aquí  que luego arribaren tres barons a la casa  
Ac 11,12  Cesarea. 12 I em digué l’Esperit  que me n’anàs ab ells sens titubejar. I  
Ac 11,13  com havia vist en sa casa un àngel  que se li posà davant i li digué: “Envia  
Ac 11,17  donà a aquells la mateixa gràcia  que a nosaltres que creguérem en lo Senyor 
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Ac 11,17  la mateixa gràcia que a nosaltres  que creguérem en lo Senyor Jesucrist, ¿qui 
Ac 11,17 en lo Senyor Jesucrist, ¿qui era jo  que pogués oposar-me a Déu? 18 Oïdes  
Ac 11,19  per a la vida. 19 I els altres  que havien estat espargits per la  
Ac 11,19  estat espargits per la tribulació  que havia ocorregut per causa d’Esteve,  
Ac 11,22  coses a oïdos de la iglésia  que estava en Jerusalem, i enviaren a  
Ac 11,23  omplí de goig, i exhortava a tots  que ab propòsit de cor perseverassen en lo 
Ac 11,26  gran multitud de gent, de manera  que los deixebles foren primer anomenats  
Ac 11,28  donava a entendre per l’Esperit  que hi havia d’haver una gran fam en tot  
Ac 11,28  una gran fam en tot lo món, la  que esdevingué en los dies de Claudi  
Ac 11,29  enviar algun socorro als germans  que habitaven en la Judea. 30 Lo que feren 
Ac 11,30  que habitaven en la Judea. 30 Lo  que feren enviant-ho als ancians per mà  
Ac 12,3  Jaume, germà de Joan. 3 I veent  que agradava als jueus, passà a prendre  
Ac 12,5  després de Pasqua. 5 I mentres  que Pere estava així guardat en la presó,  
Ac 12,9  i l’anava seguint; i no sabia  que fos veritat lo que l’àngel feia, sinó 
Ac 12,9  i no sabia que fos veritat lo  que l’àngel feia, sinó que es pensava que 
Ac 12,9  veritat lo que l’àngel feia, sinó  que es pensava que veia una visió. 10 I  
Ac 12,9  l’àngel feia, sinó que es pensava  que veia una visió. 10 I passant la  
Ac 12,10  arribaren a la porta de ferro  que va a la ciutat, la que se’ls obrí per 
Ac 12,10  de ferro que va a la ciutat, la  que se’ls obrí per si mateixa. I havent  
Ac 12,11 si, digué: –Ara conec verdaderament  que el Senyor ha enviat son àngel i m’ha  
Ac 12,14  Rode isqué a escoltar. 14 I així  que conegué la veu de Pere, de goig no  
Ac 12,14  de goig no obrí la porta, sinó  que corregué dintre i donà la nova de que  
Ac 12,14  corregué dintre i donà la nova de  que Pere estava a la porta. 15 I ells li  
Ac 12,15  fora de si! Mes ella assegurava  que era així. I ells li deien: –És son  
Ac 12,17  17 I signant-los ab la mà  que callassen, los contà de quina manera  
Ac 12,20  a ell i, havent guanyat a Blasto,  que era camarer del rei, solicitaren la  
Ac 13,1  1 Hi havia, doncs, en la iglésia  que estava en Antioquia, vàrios profetes i 
Ac 13,13  a la vela des de Pafo, Pau i los  que eren ab ell vingueren a Perges de  
Ac 13,15  dient: –Barons germans, si teniu  que dir alguna paraula d’exhortació al  
Ac 13,16  digué: –Barons d’Israel i els  que temeu a Déu, oïu: 17 Lo Déu del poble  
Ac 13,25  deia: »–Qui pensau vosaltres  que só, jo? Jo no só ell. Mes veus aquí,  
Ac 13,26 fills del llinatge d’Abraham i los  que entre vosaltres temeu a Déu: a  
Ac 13,27  d’aquesta salvació. 27 Perquè los  que habitaven en Jerusalem i sos prínceps, 
Ac 13,27  a est ni a les veus dels profetes  que es llegeixen casa dissabte, les  
Ac 13,28  causa de mort, demanaren a Pilat  que li fos llevada la vida. 29 I quan  
Ac 13,29  hagueren complert totes les coses  que estaven escrites d’ell, lo baixaren  
Ac 13,31  i el vegeren molts dies aquells 31  que pujaren juntament ab ell de la Galilea 
Ac 13,32  vos anunciam aquella promesa  que fou feta a nostres pares, 33 la qual  
Ac 13,34 meu, avui t’he engendrat jo.” 34 I  que l’haja ressuscitat d’entre els  
Ac 13,35  també en altre lloc: “No permetreu  que vostre Sant veja corrupció.” 36  
Ac 13,36  36 »Perquè David, després  que hagué servit a sa pròpia generació,  
Ac 13,38 -us notori, doncs, barons germans,  que per aquest se us anuncia la remissió  
Ac 13,38 la remissió dels pecats i de tot lo  que no poguéreu ser justificats per la  
Ac 13,39  En aquest és justificat tot aquell  que creu. 40 Per consegüent, feu que no  
Ac 13,40  que creu. 40 Per consegüent, feu  que no vinga sobre vosaltres lo que està  
Ac 13,40 feu que no vinga sobre vosaltres lo  que està dit en los Profetes: 41 “Mirau,  
Ac 13,41 obro una obra en vostres dies, obra  que no creureu vosaltres si algú vos la  
Ac 13,42  suplicaren en lo dissabte següent  que els fossen predicades aquestes  
Ac 13,45  blasfemant, contradeien les coses  que deia Pau. 46 Llavors Pau i Bernabé los 
Ac 13,46 gran firmesa: –A vosaltres convenia  que fos primer anunciada la paraula de  
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Ac 13,46  la paraula de Déu; mes, ja  que la repeŀliu i us judicau indignes de  
Ac 14,Tit  XIV Miracle de Pau i Bernabé. Lo  que sofriren en Iconi i altres ciutats de  
Ac 14,1  de Síria. 1 I succeí en Iconi  que entraren junts en la sinagoga dels  
Ac 14,1 jueus, i allí predicaren, de manera  que cregué una gran multitud de jueus i  
Ac 14,3  ab confiança en lo Senyor,  que donava testimoni de la paraula de sa  
Ac 14,3  la paraula de sa gràcia, concedint  que es fessen per ses mans prodigis i  
Ac 14,8  fixant en ell los ulls i veent  que tenia fe per a ser curat, 9 digué en  
Ac 14,10  10 I les gents, quan vegeren lo  que Pau havia fet, alçaren sa veu i  
Ac 14,12  12 També lo sacerdot de Júpiter,  que estava a l’entrada de la ciutat,  
Ac 14,14  vanes vos convertiu al Déu viu,  que féu lo cel, i la terra, i el mar, i  
Ac 14,17  a penes pogueren contenir al poble  que sacrificàs a ells. 18 Emperò  
Ac 14,18  jueus d’Antioquia i d’Iconi  que persuadiren al poble, i apedregant a  
Ac 14,18  fora de la ciutat, pensant-se  que era mort. 19 Emperò rodejant-lo los  
Ac 14,21  -los a perseverar en la fe i  que ens és precís passar per moltes  
Ac 14,22  en lo Regne de Déu. 22 I després  que en cada iglésia d’ells hagueren  
Ac 14,24  vingueren a Pamfília. 24 I després  que hagueren anunciat la paraula del  
Ac 14,25  a la gràcia de Déu per a l’obra  que havien acabat. 26 I havent arribat i  
Ac 14,26  iglésia, contaren totes les coses  que Déu havia fet ab ells, i com havia  
Ac 15,1  1 I vingueren alguns de la Judea  que ensenyaven als germans: –Si no us  
Ac 15,2  Bernabé contra ells, i se resolgué  que Pau i Bernabé i alguns dels altres  
Ac 15,4  a qui referien totes les coses  que Déu havia obrat ab ells. 5 Mes s’  
Ac 15,5  alguns de la secta dels fariseus  que havien cregut dient que era precís que 
Ac 15,5  fariseus que havien cregut dient  que era precís que ells fossen  
Ac 15,5  havien cregut dient que era precís  que ells fossen circumcidats i que se’ls  
Ac 15,5  que ells fossen circumcidats i  que se’ls manàs també guardar la Llei de  
Ac 15,7  –Barons germans, vosaltres sabeu  que molt temps ha, ordenà Déu entre  
Ac 15,7  ha, ordenà Déu entre nosaltres  que per ma boca oiguessen los gentils la  
Ac 15,8  l’evangeli i creguessen. 8 I Déu,  que coneix los cors, donà testimoni d’  
Ac 15,10 un jou sobre el coll dels deixebles  que ni nostres pares ni nosaltres poguérem 
Ac 15,11  poguérem suportar? 11 Emperò creem  que, mediant la gràcia del Senyor  
Ac 15,12  i escoltaven a Bernabé i a Pau,  que els contaven quant grans senyals i  
Ac 15,13  per medi d’ells. 13 I després  que callaren, respongué Jaume dient:  
Ac 15,16  reedificaré lo tabernacle de David  que caigué, i repararé ses ruïnes i l’  
Ac 15,17  invocat mon nom, diu lo Senyor  que fa estes coses. 18 Des de l’eternitat 
Ac 15,19  conegudes ses obres.” 19 »Per lo  que judico que no s’incomòdia als gentils 
Ac 15,19  ses obres.” 19 »Per lo que judico  que no s’incomòdia als gentils que es  
Ac 15,19  que no s’incomòdia als gentils  que es converteixen a Déu, 20 sinó que se  
Ac 15,20  que es converteixen a Déu, 20 sinó  que se’ls escriga que s’abstinguen de  
Ac 15,20  a Déu, 20 sinó que se’ls escriga  que s’abstinguen de les contaminacions  
Ac 15,23  i els ancians germans, als germans  que són dels gentils i estan en Antioquia, 
Ac 15,24  salut. 24 Per quant havem oït  que alguns que han eixit de nosaltres,  
Ac 15,24  24 Per quant havem oït que alguns  que han eixit de nosaltres, trastornant  
Ac 15,26  molt amats Bernabé i Pau, 26 homes  que han exposat ses vides per lo nom de  
Ac 15,28 imposar sobre vosaltres més càrrega  que aquestes coses necessàries: 29 que us  
Ac 15,29  que aquestes coses necessàries: 29  que us abstingau de coses sacrificades als 
Ac 15,29  ofegades, i de fornicació; de lo  que si us ne guardau, fareu bé. Déu sia ab 
Ac 15,32  per lo consol. 32 I Judes i Silas,  que eren profetes, consolaren ab moltes  
Ac 15,33  germans los despediren en pau als  que els havien enviat. 34 Silas, emperò,  
Ac 15,37  volia portar-se’n també a Joan,  que tenia per sobrenom Marc. 38 Mes Pau  
Ac 15,38 per sobrenom Marc. 38 Mes Pau creia  que no devia portar-se-l’en, puix s’ 
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Ac 15,39  hi hagué tal dissensió entre ells,  que se separaren l’un de l’altre; i  
Ac 15,41  confirmant les iglésies, manant  que s’observassen los preceptes dels  
Ac 16,1  a Derbe i a Listra. I veus aquí  que allí hi havia un deixeble anomenat  
Ac 16,2  donaven bon testimoni los germans  que estaven en Listra i en Iconi. 3 Pau  
Ac 16,3  en Listra i en Iconi. 3 Pau volgué  que est anàs ab ell, i el prengué, i el  
Ac 16,3  el circumcidà per causa dels jueus  que hi havia en aquells llocs perquè tots  
Ac 16,3 en aquells llocs perquè tots sabien  que son pare era gentil. 4 I al passar per 
Ac 16,4  ensenyaven a guardar los decrets  que havien estat acordats per los apòstols 
Ac 16,6  l’Esperit Sant los prohibí  que predicassen la paraula de Déu en l’  
Ac 16,10  Macedònia i ajuda’ns.» 10 I luego  que hagué vist la visió, procuràrem anar a 
Ac 16,10  anar a Macedònia, cerciorats de  que Déu nos havia cridat per a què els  
Ac 16,11  predicàssem l’evangeli. 11 Per lo  que, embarcant-nos en Tròada, navegàrem  
Ac 16,12 Nàpols. 12 I des d’allí a Filipos,  que és una colònia i la ciutat principal  
Ac 16,13  -nos allí, parlàrem a les dones  que havien acudit allí. 14 I una certa  
Ac 16,14  cor per a què atengués a les coses  que deia Pau. 15 I quan fou batejada ella  
Ac 16,15 suplicà dient: –Si haveu fet judici  que jo só fiel al Senyor, entrau en ma  
Ac 16,16  obligà a això. 16 Succeí, doncs,  que anant nosaltres a l’oració se’ns féu 
Ac 16,16  ’ns féu a l’encontre una minyona  que tenia esperit de Piton i donava molt  
Ac 16,18  salvació. 18 I hi havia molts dies  que feia això; i Pau, enfadant-se, se  
Ac 16,18  –Te mano, en nom de Jesucrist,  que isques d’ella. I en aquella mateixa  
Ac 16,19  isqué. 19 I quan vegeren sos amos  que se’ls havia escapat l’esperança del  
Ac 16,21 nostra ciutat 21 i ensenyen costums  que no ens és lícit rebre ni practicar  
Ac 16,23 a la presó, manant a l’escarceller  que els guardàs ab diligència. 24 Ell,  
Ac 16,24 guardàs ab diligència. 24 Ell, així  que rebé aquest ordre, los posà en una  
Ac 16,25  Pau i Silas, alabaven a Déu, i els  que estaven presos los oïen. 26 I de  
Ac 16,26  esdevingué un terratrèmol tan gran  que es commogueren los fonaments de la  
Ac 16,27 l’espasa i es volia matar, pensant  que els presos s’havien escapat. 28  
Ac 16,28  alta veu dient: –No et faces dany,  que tots som aquí. 29 Llavors ell demanà  
Ac 16,32  del Senyor, així com a tots los  que estaven en sa casa. 33 I prenent-los 
Ac 16,38 No, no serà així, sinó vinguen 38 i  que ens traguen fora ells mateixos. I els  
Ac 16,38  I ells temeren quan oïren  que eren romans. 39 I vingueren demanant- 
Ac 16,39 i traent-los fora, los suplicaven  que eixissen de la ciutat. 40 I així que  
Ac 16,40  eixissen de la ciutat. 40 I així  que isqueren de la presó, entraren en casa 
Ac 17,3 Escriptures, 3 declarant i mostrant  que havia estat precís que patís Cristo i  
Ac 17,3  i mostrant que havia estat precís  que patís Cristo i ressuscitàs d’entre  
Ac 17,6  ciutat, cridant: –Aquestos són los  que alboroten la ciutat i han vingut aquí, 
Ac 17,7  contra los decrets del Cèsar dient  que hi ha un altre rei, lo qual és Jesús.  
Ac 17,8  i als principals de la ciutat,  que oïen aquestes coses. 9 Emperò, rebuda  
Ac 17,11  11 I aquestos eren més nobles  que los de Tessalònica, puix reberen la  
Ac 17,13  los jueus de Tessalònica saberen  que Pau havia predicat també en Berea la  
Ac 17,15  Timoteu se quedaren allí. 15 I els  que acompanyaven a Pau lo conduïren fins a 
Ac 17,16  ab ell, se n’anaren. 16 I mentres  que Pau los aguardava en Atenes, son  
Ac 17,17  i en la plaça tots los dies ab los  que se li presentaven davant. 18 I alguns  
Ac 17,18 enraonador? I altres deien: –Sembla  que és predicador de déus nous. Puix los  
Ac 17,21 tots los atenienses i els forasters  que residien allí no passaven lo temps en  
Ac 17,21  no passaven lo temps en res més  que en contar o escoltar novedats. 22 Pau, 
Ac 17,22  –Barons atenienses, ara advertesc  que en totes les coses sou excessivament  
Ac 17,23 “Al Déu no conegut.” Aquell, doncs,  que vosaltres adorau sens conèixer-lo,  
Ac 17,24  és lo qui jo us anuncio. 24 Lo Déu  que féu lo món i totes les coses que hi ha 
Ac 17,24  que féu lo món i totes les coses  que hi ha en ell, aqueix, essent Senyor de 
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Ac 17,25  si necessitàs d’alguna cosa, puix  que ell mateix dóna a tots vida i  
Ac 17,27  lo podien tocar i trobar, encara  que no està lluny de cada u de nosaltres.  
Ac 17,29  progènie de Déu, devem pensar  que la divinitat és semblant no a l’or, o 
Ac 17,30  a tots los homes en totes parts  que s’arrepentesquen, 31 per quant té  
Ac 17,31  segons justícia, per aquell baró  que havia ordenat, donant una prova certa  
Ac 18,Tit  altres. 18,Tit Capítol XVIII Fruit  que féu Pau en Corinto. És acusat al  
Ac 18,2  anomenat Aquila, natural de Ponto,  que feia poc havia vingut d’Itàlia, i a  
Ac 18,5  l’Esperit, testificava als jueus  que Jesús era lo Cristo. 6 Emperò,  
Ac 18,7  d’allí, entrà en casa d’un  que es deia Tito Just, temerós de Déu, la  
Ac 18,8  junt a la sinagoga. 8 I Crispo,  que era príncep de la sinagoga, cregué en  
Ac 18,13 dient: –Aquest persuadeix als homes  que servesquen a Déu contra la Llei. 14 I  
Ac 18,15  oh jueus; 15 emperò si no són més  que qüestions de paraula, i de nom, i de  
Ac 18,15  Llei, allà vos ho vejau vosaltres,  que jo no vull ser jutge d’aquestes  
Ac 18,17  a colps davant del tribunal, sens  que Gàlio fes cas d’estes coses. 18  
Ac 18,18  cas d’estes coses. 18 Emperò Pau,  que havia permanescut allí encara per  
Ac 18,20  los jueus. 20 I demanant-li ells  que es quedàs allí per més temps, no hi  
Ac 18,21  més temps, no hi consentí, 21 sinó  que es despedí d’ells dient: –De totes  
Ac 18,21 maneres he de guardar aquesta festa  que ve en Jerusalem; emperò tornaré a  
Ac 18,27 escrigueren exhortant als deixebles  que el rebessen. Lo qual, havent arribat  
Ac 18,27  allí, fou de gran profit als  que havien cregut. 28 Perquè ab gran  
Ac 18,28  mostrant-los ab les Escriptures  que Jesús era lo Cristo. 19,Tit Capítol  
Ac 19,Tit Torna Pau a Èfeso i bateja a vàrios  que solament havien rebut lo baptisme de  
Ac 19,1  contra l’apòstol. 1 I succeí  que estant Apolo en Corinto, Pau, després  
Ac 19,2  –¿Rebéreu lo Sant Esperit després  que abraçàreu la fe? I ells li  
Ac 19,4  de penitència, dient al poble  que creguessen en aquell que havia de  
Ac 19,4  al poble que creguessen en aquell  que havia de venir després d’ell, ço és,  
Ac 19,10  per espai de dos anys, de manera  que tots los que habitaven en l’Àsia oïen 
Ac 19,10 de dos anys, de manera que tots los  que habitaven en l’Àsia oïen la paraula  
Ac 19,12  per mà de Pau, 12 de manera  que aplicaven als malalts los mocadors i  
Ac 19,13  13 I alguns jueus exorcistes  que rodaven d’una part a altra, provaren  
Ac 19,13  lo nom del Senyor Jesús sobre los  que estaven posseïts dels esperits  
Ac 19,13  dient: –Jo us conjuro per Jesús  que Pau predica. 14 I els que feien això  
Ac 19,14 per Jesús que Pau predica. 14 I els  que feien això eren set fills d’un jueu  
Ac 19,16  prevalesqué contra ells, de manera  que nusos i ferits fugiren d’aquella  
Ac 19,17  notori a tots los jueus i gentils  que habitaven en Èfeso; i vingué un temor  
Ac 19,18  del Senyor Jesús. 18 I molts dels  que havien cregut venien, confessant i  
Ac 19,19  sos fets. 19 I molts d’aquells  que havien seguit les arts vanes, portaren 
Ac 19,19  i calculat son valor, trobaren  que pujava a cinquanta mil denaris. 20 D’ 
Ac 19,21  i l’Acaia dient: –Perquè després  que jo estiga allí és necessari també que  
Ac 19,21  jo estiga allí és necessari també  que jo veja Roma. 22 I havent enviat a  
Ac 19,22  enviat a Macedònia a dos dels  que l’assistien, Timoteu i Erasto, ell se 
Ac 19,24  un argenter, anomenat Demetri,  que feia capelletes de plata de Diana,  
Ac 19,24  de plata de Diana, donava no poc  que guanyar als artistes, 25 als quals ell 
Ac 19,25  als quals ell convocà, junt ab los  que treballaven en obres semblants, i  
Ac 19,25  –Barons, vosaltres sabeu lo guany  que ens resulta d’aquesta indústria; 26 i 
Ac 19,26  indústria; 26 i estau veent i oint  que no tan solament en Èfeso sinó en tota  
Ac 19,26  aquest Pau a molta gent dient  que no són déus los fets de mà. 27 Per lo  
Ac 19,27 Per lo qual no solament perillam de  que nostre ofici quédia desacreditat, sinó 
Ac 19,27  ofici quédia desacreditat, sinó  que sia despreciat lo temple de la gran  
Ac 19,31  alguns dels principals de l’Àsia  que eren amics seus, li enviaren a dir que 
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Ac 19,31  eren amics seus, li enviaren a dir  que no es presentàs en lo teatro. 32 Uns  
Ac 19,33  Alexandre, fent senyal ab la mà de  que callassen, volia donar raó al poble.  
Ac 19,34 donar raó al poble. 34 Emperò luego  que conegueren que era jueu, tots a una  
Ac 19,34  34 Emperò luego que conegueren  que era jueu, tots a una per espai de dos  
Ac 19,35  –Barons d’Èfeso, quin home hi ha  que no sàpia que la ciutat d’Èfeso dóna  
Ac 19,35 Èfeso, quin home hi ha que no sàpia  que la ciutat d’Èfeso dóna adoració a la  
Ac 19,36  filla de Júpiter? 36 Veent, doncs,  que això no es pot contradir, convé que us 
Ac 19,36 que això no es pot contradir, convé  que us sossegueu i que no feu res  
Ac 19,36 contradir, convé que us sossegueu i  que no feu res inconsideradament. 37  
Ac 19,37  37 Perquè aquestos homes  que haveu portat aquí no són sacrílegs ni  
Ac 19,38 38 Emperò si Demetri i els artistes  que l’acompanyen tenen queixes contra  
Ac 19,40  ajuntament. 40 Perquè hi ha perill  que ens acúsien de sediciosos per l’  
Ac 20,1  de Pau en Milet. 1 I després  que cessà l’alborot, convocant Pau als  
Ac 20,7  juntat per a partir lo pa, Pau,  que havia de marxar al dia següent,  
Ac 20,11 havent-los parlat llargament fins  que fou de dia, marxà. 12 I portaren viu  
Ac 20,12  12 I portaren viu al jove, de lo  que reberen un consol extraordinari. 13  
Ac 20,18 –Vosaltres sabeu des del primer dia  que entrí en l’Àsia de quina manera m’he 
Ac 20,18  manera m’he conduït tot lo temps  que he estat ab vosaltres: 19 servint al  
Ac 20,20 no m’he retret de dir-vos tot lo  que us fos útil, i d’ensenyar-vos en  
Ac 20,22  Jesucrist. 22 »I ara veus aquí  que jo, lligat de l’Esperit, me’n vaig a 
Ac 20,22  a Jerusalem, no sabent les coses  que allí m’han de succeir, 23 sinó que l’ 
Ac 20,23 que allí m’han de succeir, 23 sinó  que l’Esperit Sant testifica per totes  
Ac 20,23  per totes les ciutats dient  que m’aguarden en Jerusalem cadenes i  
Ac 20,24  coses, ni estimo més ma vida  que a mi mateix, ab tal que acàbia ma  
Ac 20,24 més ma vida que a mi mateix, ab tal  que acàbia ma carrera i el ministeri de la 
Ac 20,24  i el ministeri de la paraula  que he rebut del Senyor Jesús per a donar  
Ac 20,25  de Déu. 25 »I ara, veus aquí jo sé  que tots vosaltres, entre qui he anat  
Ac 20,26  tant jo us protesto en aquest dia  que estic net de la sang de tots. 27  
Ac 20,29  ell adquirí ab sa sang. 29 »Jo sé  que després de ma partida vos assaltaran  
Ac 20,29  vos assaltaran llops devoradors  que no perdonaran lo ramat. 30 I també d’ 
Ac 20,30 vosaltres mateixos s’alçaran homes  que parlaran coses perverses per a portar  
Ac 20,31  lo tant, vetllau i teniu present  que per espai de tres anys no he cessat  
Ac 20,32 a la paraula de sa gràcia, a aquell  que és poderós per a edificar i donar-  
Ac 20,34  les coses necessàries a mi i als  que estaven ab mi. 35 Jo us he mostrat en  
Ac 20,35 Jo us he mostrat en totes les coses  que, treballant d’aquesta manera, és  
Ac 20,35  recordar-se d’aquelles paraules  que digué lo Senyor Jesús: “Cosa més  
Ac 20,35  “Cosa més benaventurada és donar  que rebre.” 36 I havent dit això s’  
Ac 20,38  en gran manera per les paraules  que havia dit, que no veurien més sa cara. 
Ac 20,38  per les paraules que havia dit,  que no veurien més sa cara. I l’anaren a  
Ac 21,Tit  Àgabo li prediu los treballs  que li han de succeir. Allí se purifica en 
Ac 21,1  havent-nos fet a la vela després  que ens separàrem d’ells, anàrem via  
Ac 21,2 Pàtara. 2 I havent trobat una barca  que passava a Fenícia, entràrem en ella i  
Ac 21,4  a Pau, per medi de l’Esperit,  que no pujàs a Jerusalem. 5 I passats  
Ac 21,8  en casa de Felip, l’evangelista,  que era un dels set, nos hospedàrem en sa  
Ac 21,9  tenia quatre filles donzelles  que profetisaven. 10 I com nos  
Ac 21,12  haguérem oït això, nosaltres i els  que estaven en aquell lloc, li pregàvem  
Ac 21,12 estaven en aquell lloc, li pregàvem  que no pujàs a Jerusalem. 13 Llavors Pau  
Ac 21,19  contà una per una totes les coses  que Déu havia fet entre els gentils per  
Ac 21,20  germà, quants mils jueus hi ha  que han cregut, i tots són zelosos de la  
Ac 21,21  la Llei. 21 I han oït a dir de tu  que ensenyes als jueus que estan entre els 
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Ac 21,21  a dir de tu que ensenyes als jueus  que estan entre els gentils l’abandonar a 
Ac 21,21 gentils l’abandonar a Moisès dient  que no han de circumcidar a sos fills, ni  
Ac 21,22  fer, doncs? Certament és necessari  que la multitud se júntia, perquè oiran  
Ac 21,22 la multitud se júntia, perquè oiran  que tu has vingut. 23 Fes, doncs, lo que  
Ac 21,23  tu has vingut. 23 Fes, doncs, lo  que anam a dir-te: “Aquí tenim quatre  
Ac 21,23 dir-te: “Aquí tenim quatre barons  que tenen vot sobre si. 24 Pren-los, i  
Ac 21,24  s’afèitien lo cap, i sabrà tothom  que és fals tot quant oigueren de tu i  
Ac 21,24  és fals tot quant oigueren de tu i  que, al contrari, tu continues guardant la 
Ac 21,25  Llei. 25 I acerca aquells gentils  que cregueren, nosaltres havem escrit  
Ac 21,25  nosaltres havem escrit manant  que s’abstinguen de lo que fos sacrificat 
Ac 21,25  manant que s’abstinguen de lo  que fos sacrificat als ídols, de sang i  
Ac 21,26  dels dies de la purificació, fins  que fes l’oferta per cada u d’ells. 27 I 
Ac 21,27  los set dies, los jueus de l’Àsia  que estaven allí, quan lo vegeren en lo  
Ac 21,28 d’Israel, ajuda. Aquest és l’home  que per totes parts ensenya a tothom  
Ac 21,29  a Tròfim d’Èfeso i cregueren  que Pau l’havia entrat en lo temple. 30 I 
Ac 21,31 donat avís al tribú de la cohort de  que tot Jerusalem estava alborotat; 32 lo  
Ac 21,32  i corregué a ells, los quals així  que vegeren al tribú i als soldats,  
Ac 21,34  i els altres, una altra; i veent  que no podia saber cosa certa per causa de 
Ac 21,34 certa per causa de l’alborot, manà  que el portassen a la fortalesa. 35 I quan 
Ac 21,35 quan arribà a les grades fou precís  que els soldats lo portassen en pes, a  
Ac 21,38 38 Ets tu per ventura aquell egipci  que pocs dies ha mogueres un alborot, i te 
Ac 21,39  de la Cilícia. Emperò te demano  que em déixies parlar al poble. 40 I  
Ac 22,1  1 –Barons germans i pares, oïu lo  que vaig a dir-vos en ma defensa. 2 I  
Ac 22,2  en ma defensa. 2 I quan oigueren  que els parlava en llengua hebrea,  
Ac 22,6 a què fossen castigats. 6 »I succeí  que quan jo anava i estava ja cerca de  
Ac 22,7  7 i, caent en terra, oiguí una veu  que em deia: »–Saulo, Saulo, per què em  
Ac 22,9  a qui tu persegueixes. 9 »I els  que eren ab mi vegeren realment la llum i  
Ac 22,9  emperò no oigueren la veu del  que em parlava. 10 I jo diguí: »–Què faré, 
Ac 22,10 a Damasco, i allí se’t dirà tot lo  que et toca fer. 11 »I com jo no hi vegés  
Ac 22,12  donaven testimoni tots los jueus  que residien allí, 13 venint a mi i posant 
Ac 22,15  de tots los homes de les coses  que has vist i oït. 16 I ara, per què et  
Ac 22,17  invocant son nom. 17 »I succeí  que, quan torní a Jerusalem i estava fent  
Ac 22,18  arrebatat fora de mi. 18 I el vegí  que em deia: »–Dóna’t pressa i marxa  
Ac 22,19  »–Senyor, ells mateixos saben  que jo ficava en la presó i assotava en  
Ac 22,19  i assotava en les sinagogues als  que creien en vós. 20 I quan se derramà la 
Ac 22,20  mort, i guardava los vestits dels  que el mataven. 21 »I ell me digué: »–Vés, 
Ac 22,22  a semblant home, perquè no és just  que visca. 23 I com ells continuassen  
Ac 22,25 ab corretges, digué Pau al centurió  que estava allí: –Vos és lícit a vosaltres 
Ac 22,26  i li donà avís dient: –Mira lo  que vas a fer, perquè aquest home és  
Ac 22,29  doncs, s’apartaren d’ell los  que li havien de donar turment, i fins lo  
Ac 22,29  -lo lligat, tan prest com sabé  que era ciutadà romà. 30 I al dia següent, 
Ac 22,30  volent saber de cert la causa  que tenien los jueus per acusar-lo, lo  
Ac 22,30  -lo, lo féu deslligar i manà  que es juntassen los sacerdots i tot lo  
Ac 23,2  príncep dels sacerdots, manà als  que estaven prop d’ell que el ferissen en 
Ac 23,2  manà als que estaven prop d’ell  que el ferissen en la boca. 3 Llavors Pau  
Ac 23,4 manes ferir contra la Llei? 4 I els  que estaven allí digueren: –¿Maleeixes tu  
Ac 23,5  5 I digué Pau: –No sabia, germans,  que fos lo príncep dels sacerdots, perquè  
Ac 23,6  de ton poble.” 6 I sabent Pau  que una part d’ells era saduceus i altra  
Ac 23,8  8 Perquè els saduceus diuen  que no hi ha resurrecció, ni àngel, ni  
Ac 23,9  confessen les dos coses. 9 Així  que es mogué una gran clamor. I alçant-  
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Ac 23,10  Déu. 10 I per la gran dissensió  que hi havia, tement lo tribú que ells no  
Ac 23,10  que hi havia, tement lo tribú  que ells no despedaçassen a Pau, manà  
Ac 23,10  a Pau, manà venir als soldats i  que el traguessen del mig d’ells i que el 
Ac 23,10 que el traguessen del mig d’ells i  que el portassen a la fortalesa. 11 I a la 
Ac 23,11 testimoni de mi en Jerusalem, convé  que el dónies també en Roma. 12 I quan fou 
Ac 23,12 se conjuraren baix maledicció dient  que no havien de menjar ni beure fins que  
Ac 23,12  no havien de menjar ni beure fins  que haguessen mort a Pau. 13 I eren més de 
Ac 23,13 13 I eren més de quaranta homes los  que havien entrat en aquesta conjuració,  
Ac 23,14  maledicció, a no tastar bocí fins  que matem a Pau. 15 Doncs ara, vosaltres,  
Ac 23,15  ab lo Concili, significau al tribú  que us lo tràguia fora, com que voleu  
Ac 23,15  tribú que us lo tràguia fora, com  que voleu conèixer ab més certesa de sa  
Ac 23,15  esperant per a matar-lo abans  que arríbia. 16 I quan oigué aquesta  
Ac 23,17  aquest jove al tribú perquè té  que participar-li certa cosa. 18 Prenent 
Ac 23,18  i digué: –Pau, lo pres, me demanà  que us conduís aquest jove, perquè té que  
Ac 23,18  us conduís aquest jove, perquè té  que comunicar-vos alguna cosa. 19 I  
Ac 23,19  lo a part, li preguntà: –Què és lo  que tens que dir-me? 20 I ell digué:  
Ac 23,19  li preguntà: –Què és lo que tens  que dir-me? 20 I ell digué: –Los jueus  
Ac 23,20  jueus han concertat suplicar-vos  que demà presenteu a Pau al Consell, com  
Ac 23,20  presenteu a Pau al Consell, com  que volen inquirir d’ell alguna cosa ab  
Ac 23,21  puix hi ha més de quaranta d’ells  que l’esperen de parada, i han jurat baix 
Ac 23,21  han jurat baix pena de maledicció,  que no menjarien ni beurien fins haver-  
Ac 23,22 lo tribú despedí al jove, i li manà  que no digués a ningú que li havia donat  
Ac 23,22  i li manà que no digués a ningú  que li havia donat avís d’això. 23 I  
Ac 23,23  previnguts dos-cents soldats  que vagen fins a Cesarea, i setanta de  
Ac 23,25  i després lo calumniassen a ell de  que havia rebut diner. 26 I escrigué una  
Ac 23,27  Fèlix, salut. 27 A est home  que prengueren los jueus i estaven a punt  
Ac 23,27  ab la tropa, lo deslliurí, sabent  que era romà. 28 I volent averiguar lo  
Ac 23,28  28 I volent averiguar lo delicte  que li imputaven, lo portí al Consell d’  
Ac 23,29 portí al Consell d’ells 29 i trobí  que l’acusaven sobre qüestions de sa  
Ac 23,29  sens haver en ell delicte algú  que meresqués mort o presó. 30 I quan me  
Ac 23,30 mort o presó. 30 I quan me digueren  que els jueus li tenien posades parades,  
Ac 23,30 a vós, intimant també als acusadors  que apèŀlien a vós si tenen res que dir  
Ac 23,30  que apèŀlien a vós si tenen res  que dir contra ell. Salut.» 31 Los  
Ac 23,31 soldats, doncs, conforme a l’ordre  que tenien, prengueren a Pau i el portaren 
Ac 23,34  de quina província era, i sabut  que era de Cilícia, 35 li digué: –T’oiré  
Ac 23,35  tos acusadors. I donà ordre de  que fos guardat en lo pretori d’Herodes.  
Ac 24,Tit  a Pau i, atemorisat de lo  que est li diu, lo reserva en presó per  
Ac 24,2  per vós de gran quietud i de  que molts desordres són corregits per  
Ac 24,4  -vos molt temps, vos suplico  que, segons vostra clemència, nos escolteu 
Ac 24,5  per curts moments. 5 Havent trobat  que aquest home és pestilencial i que mou  
Ac 24,5  que aquest home és pestilencial i  que mou sedicions entre els jueus per tot  
Ac 24,8  l’arrancà de les mans, 8 manant  que sos acusadors acudíssem a vós.  
Ac 24,9  9 I els jueus anyadiren dient  que aquestes coses eren així. 10 Llavors  
Ac 24,10  -li lo governador fet senyal de  que parlàs, respongué: –Sabent jo que fa  
Ac 24,10  que parlàs, respongué: –Sabent jo  que fa molts anys que ets jutge d’aquesta 
Ac 24,10  –Sabent jo que fa molts anys  que ets jutge d’aquesta nació, emprenc ab 
Ac 24,11 11 Perquè vós fàcilment podeu saber  que no fa més de dotze dies que jo pugí a  
Ac 24,11  saber que no fa més de dotze dies  que jo pugí a Jerusalem per adorar, 12 i  
Ac 24,14 14 Però confesso açò davant de vós:  que, segons la via que ells anomenen  
Ac 24,14  davant de vós: que, segons la via  que ells anomenen heretgia, servesc jo a  
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Ac 24,14  Pare i Déu, creent totes les coses  que estan escrites en la Llei i en los  
Ac 24,15 en Déu, com ells mateixos tenen, de  que ha de venir la resurrecció dels justos 
Ac 24,21  davant del Consell, 21 except  que sia per aquestes paraules que proferí  
Ac 24,21  que sia per aquestes paraules  que proferí en alta veu estant enmig d’  
Ac 24,23  audiència. 23 I manà a un centurió  que guardàs a Pau i li deixàs tenir  
Ac 24,23  Pau i li deixàs tenir llibertat, i  que no s’impedís a ningú dels seus l’  
Ac 24,24 vingué Fèlix ab Drusila, sa esposa,  que era jueua, i cridà a Pau i l’oí  
Ac 24,24 cridà a Pau i l’oí parlar de la fe  que està en Jesucrist. 25 Emperò com Pau  
Ac 24,25  de la castedat i del judici  que ha de venir, espantat Fèlix, li digué: 
Ac 24,25  li digué: –Per ara retira’t,  que quan sia ocasió jo et cridaré. 26 I  
Ac 24,26 ocasió jo et cridaré. 26 I esperava  que Pau li donaria diners perquè el  
Ac 25,4  -lo. 4 Emperò Festo respongué  que Pau estava guardat en Cesarea, i que  
Ac 25,4  Pau estava guardat en Cesarea, i  que ell quant antes partiria per allí. 5  
Ac 25,5  hi ha algun delicte en aquest home  que l’acúsien. 6 I havent-se detingut  
Ac 25,6  sentant-se en lo tribunal, manà  que li portassen a Pau. 7 Luego que hagué  
Ac 25,7  que li portassen a Pau. 7 Luego  que hagué vingut, lo rodejaren los jueus  
Ac 25,7  vingut, lo rodejaren los jueus  que havien vingut de Jerusalem, acusant- 
Ac 25,7  -lo de molts i graves delictes  que no podien provar. 8 I Pau se defensava 
Ac 25,14  de Pau dient: –Aquí hi ha un home  que Fèlix deixà pres, 15 acerca del qual,  
Ac 25,15  i els ancians dels jueus demanant  que el condemnàs; 16 als quals responguí  
Ac 25,16  condemnàs; 16 als quals responguí  que no és costum entre els romans  
Ac 25,16 romans condemnar a ningun home sens  que l’acusat tinga davant sos acusadors i 
Ac 25,16 -li lloc de defensar-se del crim  que li imputen. 17 I havent ells acudit  
Ac 25,18  ningun delicte li imputaren dels  que jo sospitava. 19 Solament tenien  
Ac 25,19  Jesús mort, lo qual Pau afirmava  que era viu. 20 I estant en dubte acerca  
Ac 25,21  21 Emperò, havent apeŀlat Pau  que se’l reservàs per lo judici d’  
Ac 25,21 per lo judici d’August, vaig manar  que el guardassen fins que jo l’enviï al  
Ac 25,21  vaig manar que el guardassen fins  que jo l’enviï al Cèsar. 22 Llavors  
Ac 25,24 Festo digué: –Rei Agripa i tots los  que aquí estau ab nosaltres, vosaltres  
Ac 25,24 a mi en Jerusalem, demanant a crits  que no devia viure més. 25 Mes jo no trobí 
Ac 25,25 devia viure més. 25 Mes jo no trobí  que hagués comès res que el fes digne de  
Ac 25,25  jo no trobí que hagués comès res  que el fes digne de mort. Emperò havent  
Ac 25,26  26 Del qual jo no tinc cosa certa  que escriure al senyor. Per lo qual vos l’ 
Ac 25,26  de l’interrogatori alguna cosa  que escriure. 27 Puix me sembla una cosa  
Ac 25,27  i no informar de les acusacions  que li fan. 26,Tit Capítol XXVI Pau se  
Ac 26,3 les coses i les costums i qüestions  que hi ha entre els jueus; per lo qual jo  
Ac 26,3  jueus; per lo qual jo us suplico  que m’oigau ab paciència. 4 »I en veritat 
Ac 26,4 oigau ab paciència. 4 »I en veritat  que la vida que jo fiu en Jerusalem entre  
Ac 26,4  4 »I en veritat que la vida  que jo fiu en Jerusalem entre los de ma  
Ac 26,5  si volguessen testificar-ho,  que jo, segons la secta més segura de  
Ac 26,8  per cosa increïble entre vosaltres  que Déu ressuscítia los morts? 9 »I jo en  
Ac 26,13 oh rei, en lo camí una llum del cel  que superava lo resplendor del sol, la que 
Ac 26,13  superava lo resplendor del sol, la  que em rodejà a mi i als que anaven ab mi. 
Ac 26,13  sol, la que em rodejà a mi i als  que anaven ab mi. 14 I havent caigut tots  
Ac 26,14  nosaltres en terra, oiguí una veu  que em deia en llengua hebrea: »–Saulo,  
Ac 26,16  ministre i testimoni de les coses  que has vist i de les que jo et mostraré  
Ac 26,16  de les coses que has vist i de les  que jo et mostraré en mes aparicions, 17  
Ac 26,18  i la part de l’herència entre els  que són santificats per la fe que és en  
Ac 26,18  els que són santificats per la fe  que és en mi. 19 »Per lo qual, oh rei  
Ac 26,20  a la visió celestial, 20 sinó  que prediquí primerament als de Damasco i  
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Ac 26,20  la terra de Judea, i als gentils,  que s’arrepentissen i es convertissen a  
Ac 26,22 dient altres coses fora d’aquelles  que digueren los profetes i Moisès que  
Ac 26,22  que digueren los profetes i Moisès  que havien de succeir: 23 que el Cristo  
Ac 26,23  i Moisès que havien de succeir: 23  que el Cristo havia de patir, que havia de 
Ac 26,23  23 que el Cristo havia de patir,  que havia de ser lo primer que  
Ac 26,23  patir, que havia de ser lo primer  que ressuscitaria d’entre els morts i  
Ac 26,26  parlo ab tota llibertat, puix crec  que ninguna d’elles se li oculta, perquè  
Ac 26,27  creeu vós en los profetes? Jo sé  que hi creeu! 28 Llavors Agripa digué a  
Ac 26,29  29 I Pau digué: –Plagués a Déu  que per poc i per molt, no tan solament  
Ac 26,29  no tan solament vós, sinó tots los  que m’ouen, arribassen a ser tals qual jo 
Ac 26,30  i el governador, i Berenice, i els  que estaven sentats ab ells. 31 I retirant 
Ac 27,1  enviar-lo per mar a Itàlia, i  que Pau fos entregat ab altres presos a un 
Ac 27,3  per anar a sos amics, a fi de  que es proveís de lo necessari. 4 I quan  
Ac 27,6  lo centurió un barco d’Alexandria  que anava a Itàlia, nos trasbordà a ell. 7 
Ac 27,8  de la costa, arribàrem a un lloc  que s’anomena Bons Ports, prop del qual  
Ac 27,10  10 dient-los: –Barons, jo veig  que la navegació comença a ser perillosa i 
Ac 27,11  al pilot i al patró del barco  que a lo que deia Pau. 12 I com lo port no 
Ac 27,11 pilot i al patró del barco que a lo  que deia Pau. 12 I com lo port no fos bo  
Ac 27,12 -hi, la major part foren de parer  que s’isqués d’allí per si se podia  
Ac 27,12  en ella, per ser un port de Creta  que mira a l’àfrico i al coro. 13 I  
Ac 27,22  i dany. 22 Emperò ara vos amonesto  que tingau bon ànimo, puix no es perdrà de 
Ac 27,24  “No témies, Pau, és necessari  que comparesques davant del Cèsar; i vet  
Ac 27,24  davant del Cèsar; i vet aquí  que Déu t’ha fet gràcia de tots los que  
Ac 27,24  Déu t’ha fet gràcia de tots los  que naveguen ab tu.” 25 Per lo qual,  
Ac 27,25 teniu bon ànimo, perquè crec en Déu  que serà així com se m’ha dit. 26 Emperò  
Ac 27,26  se m’ha dit. 26 Emperò és precís  que toquem a una altra isla. 27 I quan  
Ac 27,27  cerca de mitjanit sospitaren  que tenien a la vista alguna terra. 28 I  
Ac 27,29  ne trobaren quinze. 29 I tement  que donassen en algun escoll, tiraren  
Ac 27,29  des de la popa, i desitjaven  que es fes de dia. 30 I els mariners,  
Ac 27,33  -se de dia, Pau suplicava a tots  que menjassen alguna cosa dient: –Catorze  
Ac 27,33 alguna cosa dient: –Catorze dies fa  que estau esperant i en dejú, sens haver  
Ac 27,34  lo bé de vostra salut, vos prego  que mengeu, puix no es perdrà ni un sol  
Ac 27,37 ells també. 37 I totes les persones  que anàvem dins del barco érem dos-  
Ac 27,39  no obstant, descobrien una cala  que tenia platja i discorrien com podrien  
Ac 27,41 platja. 41 Emperò donant en un lloc  que tenia mar per los dos costats, ells hi 
Ac 27,42  Llavors los soldats foren de parer  que es donàs la mort als presos, per a què 
Ac 27,43  a Pau, prohibí tal cosa, i manà  que els que sabessen nedar se tirassen los 
Ac 27,43  prohibí tal cosa, i manà que els  que sabessen nedar se tirassen los primers 
Ac 27,44  del barco, i així se conseguí  que tots escapassen salvos a terra. 28,Tit 
Ac 28,1  1 I estant ja en salvo, sabérem  que l’isla s’anomenava Melita. I els  
Ac 28,2 foc, nos referen a tots de la pluja  que queia i del fred. 3 I havent Pau  
Ac 28,6  sentí mal algun. 6 Mes ells creien  que s’aniria entumint i que cauria mort  
Ac 28,6  creien que s’aniria entumint i  que cauria mort de repente. Emperò després 
Ac 28,6  esperat un gran rato, quan vegeren  que no li sobrevenia mal algun, mudant de  
Ac 28,6  mal algun, mudant de parer, deien  que ell era un déu. 7 I en aquells llocs  
Ac 28,8  i ens tractà molt bé. 8 I succeí  que el pare de Públio se trobava al llit,  
Ac 28,11  entràrem en un barco d’Alexandria  que havia passat l’hivern en l’isla i  
Ac 28,14 trobat alguns germans, nos pregaren  que ens quedàssem ab ells set dies, i així 
Ac 28,16 en una casa particular ab un soldat  que el custodiava. 17 I passats tres dies  
Ac 28,17  los digué: –Barons germans, encara  que jo no he fet res contra del poble, ni  
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Ac 28,22  nosaltres desitjam oir què és lo  que penses; perquè tocant a aquesta secta, 
Ac 28,22  a aquesta secta, nos és notori  que pertot arreu és contradita. 23 I ells, 
Ac 28,23  del Regne de Déu, i demostrava lo  que està dit de Jesús per la Llei de  
Ac 28,24 tarda. 24 I alguns creien les coses  que se’ls deien i altres no les creien.  
Ac 28,27  i han tancat sos ulls; no sia  que vegen ab sos ulls i oiguen ab ses  
Ac 28,28 28 »Perquè haveu de saber vosaltres  que als gentils és enviada aquesta salut  
Ac 28,30  dos anys enters en la casa  que tenia llogada, i rebia a tots los que  
Ac 28,30  tenia llogada, i rebia a tots los  que el venien a veure, 31 predicant lo  
Ac 28,31  Regne de Déu i ensenyant les coses  que són del Senyor Jesucrist ab tota  
Ac 28,31  Jesucrist ab tota llibertat, sens  que l’hi prohibís ningú. Rm Inc Epístola 
Rm 1,Tit  i de la raó s’abusa en termes,  que los preciats de savis vénen a ser los  
Rm 1,3  son Fill Jesucrist, Senyor nostre,  que fou fet del llinatge de David segons  
Rm 1,9  de son Fill, m’és testimoni de  que incessantment me recordo de vosaltres, 
Rm 1,13  vostra i meva. 13 Emperò no vull  que ignoreu, germans, que moltes vegades  
Rm 1,13  no vull que ignoreu, germans,  que moltes vegades m’he proposat venir a  
Rm 1,15  a anunciar l’evangeli a vosaltres  que estau en Roma. 16 Puix jo no m’  
Rm 1,16  de Déu per a salvació a tot aquell  que creu, al jueu primerament, i també al  
Rm 1,18  i injustícia d’aquells homes  que retenen la veritat de Déu en  
Rm 1,19  de Déu en injustícia. 19 Per això  que lo que es pot conèixer de Déu és  
Rm 1,19  en injustícia. 19 Per això que lo  que es pot conèixer de Déu és manifest a  
Rm 1,20  poder etern i sa divinitat; així  que ells no tenen excusa. 21 Perquè havent 
Rm 1,24  i de serpents. 24 Per lo  que Déu los abandonà també a la  
Rm 1,25  i serviren a les criatures abans  que al Criador, lo qui és beneït per tots  
Rm 1,26  l’ús natural en aquell altre ús  que és contra naturalesa; 27 i així  
Rm 1,27  i rebent en si mateixos la paga  que era deguda a son error. 28 I com ells  
Rm 1,28 a un ànimo rèprobo, per a fer coses  que no convenen, 29 plens de tota  
Rm 1,32  coneixent lo judici de Déu, de  que los que cometen semblants coses són  
Rm 1,32  lo judici de Déu, de que los  que cometen semblants coses són dignes de  
Rm 1,32  no solament les practiquen, sinó  que es complauen en aquells que les  
Rm 1,32  sinó que es complauen en aquells  que les practiquen. 2,Tit Capítol II Se  
Rm 2,Tit  2,Tit Capítol II Se demostra  que els jueus són tant i més culpables per 
Rm 2,Tit i més culpables per ses males obres  que els gentils. La verdadera circumcisió  
Rm 2,1  excusa, tu home, sies qui vulles  que judiques; perquè en allò en què tu  
Rm 2,1 mateix, puix fas les mateixes coses  que judiques. 2 Perquè sabem que el judici 
Rm 2,2  coses que judiques. 2 Perquè sabem  que el judici de Déu és segons veritat  
Rm 2,2  és segons veritat contra aquells  que fan tals coses. 3 I tu, home, que  
Rm 2,3  que fan tals coses. 3 I tu, home,  que judiques als que fan tals coses i  
Rm 2,3  3 I tu, home, que judiques als  que fan tals coses i obres les mateixes,  
Rm 2,3 coses i obres les mateixes, ¿penses  que t’escaparàs del judici de Déu? 4 ¿O  
Rm 2,4  i llarg sofriment? ¿No saps  que la benignitat de Déu te guia a l’  
Rm 2,7 u conforme a ses obres: 7 a aquells  que per medi d’una perseverància en fer  
Rm 2,8 immortalitat, la vida eterna; 8 als  que són amics de disputes i que no  
Rm 2,8  8 als que són amics de disputes i  que no obeeixen a la veritat, sinó que  
Rm 2,8  que no obeeixen a la veritat, sinó  que obeeixen a la injustícia, ira i  
Rm 2,9  sobre l’ànima de qualsevol home  que obra mal, del jueu primerament, i  
Rm 2,10  glòria, honra i pau a tots los  que obren bé, al jueu primerament, i  
Rm 2,12  de persones. 12 Perquè tots los  que han pecat sens Llei, sens Llei  
Rm 2,13  no són justos davant de Déu los  que ouen la Llei, mes los que compleixen  
Rm 2,13  Déu los que ouen la Llei, mes los  que compleixen la Llei seran justificats;  
Rm 2,14  14 perquè quan los gentils,  que no tenen Llei, fan naturalment les  
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Rm 2,14  Llei, fan naturalment les coses  que conté la Llei, aquestos tals, no  
Rm 2,17  per Jesucrist. 17 Doncs, si tu  que et prècies del sobrenom de jueu, i  
Rm 2,18  per la Llei aproves les coses  que són més exceŀlents, 19 i et jactes de  
Rm 2,19  de ser guia de cegos i llum dels  que estan en tenebres, 20 mestre d’  
Rm 2,20  ignorants i instructor d’infants,  que tens la regla de la ciència i de la  
Rm 2,21  veritat en la Llei; 21 ¿tu, doncs,  que ensenyes als altres, no t’instrueixes 
Rm 2,21  no t’instrueixes a tu mateix? ¿Tu  que prediques que no s’ha de robar,  
Rm 2,21  a tu mateix? ¿Tu que prediques  que no s’ha de robar, robes? 22 ¿Tu que  
Rm 2,22  no s’ha de robar, robes? 22 ¿Tu  que dius als homes que no s’ha de cometre 
Rm 2,22  robes? 22 ¿Tu que dius als homes  que no s’ha de cometre adulteri, comets  
Rm 2,22  adulteri, comets adulteri? ¿Tu  que abomines als ídols, comets sacrilegi?  
Rm 2,23 als ídols, comets sacrilegi? 23 ¿Tu  que et vanaglòries en la Llei, deshonres a 
Rm 2,26  preceptes de la Llei, ¿no és cert  que sa incircumcisió serà reputada per  
Rm 2,27  per circumcisió? 27 I si el  que naturalment és incircumcís guarda  
Rm 2,27  la Llei, ¿no et judicarà a tu,  que ab la lletra i la circumcisió trenques 
Rm 2,28  Llei? 28 Perquè no és jueu aquell  que ho és exteriorment, ni és circumcisió  
Rm 2,28  ni és circumcisió aquella  que es manifesta en la carn, 29 sinó que  
Rm 2,29  es manifesta en la carn, 29 sinó  que és jueu aquell que ho és interiorment, 
Rm 2,29 la carn, 29 sinó que és jueu aquell  que ho és interiorment, i la circumcisió  
Rm 3,Tit la Llei, sinó la fe en Jesucrist la  que els deslliura d’ell. La fe no  
Rm 3,Tit  La fe no destrueix la Llei, sinó  que la perfecciona. 1 Quins ventatges té,  
Rm 3,4  faŀlaç, com està escrit: «A fi de  que sies reconegut fiel en tes paraules, i 
Rm 3,5  ¿És injust Déu (parlo com a home)  que castiga en ira? 6 De ninguna manera:  
Rm 3,8  som calumniats i asseguren alguns  que nosaltres diem) fem mal, a fi de que  
Rm 3,8  nosaltres diem) fem mal, a fi de  que vinga bé: la condemnació dels quals és 
Rm 3,9  manera, perquè havem ja provat  que jueus i gentils estan tots baix de  
Rm 3,10  10 com està escrit: «No hi ha un  que sia just, ni un. 11 No hi ha un que  
Rm 3,11 que sia just, ni un. 11 No hi ha un  que entenga, no hi ha un que búsquia a  
Rm 3,11  hi ha un que entenga, no hi ha un  que búsquia a Déu. 12 Tots se desviaren i  
Rm 3,19  de sos ulls.» 19 Emperò sabem  que tot quant la Llei diu, ho diu als que  
Rm 3,19  tot quant la Llei diu, ho diu als  que estan baix la Llei, a fi de que tota  
Rm 3,19 als que estan baix la Llei, a fi de  que tota boca sia tapada i tot lo món se  
Rm 3,22  per a tots i sobre tots los  que creuen en ell, perquè no hi ha  
Rm 3,24 d’ell mateix, mediant la redempció  que és en Cristo Jesús. 25 Al qual Déu ha  
Rm 3,26  justícia en aquest temps; a fi de  que ell sia trobat just i justificador d’ 
Rm 3,26  just i justificador d’aquell  que té la fe de Jesucrist. 27 A on està,  
Rm 3,28  sinó per la llei de la fe. 28 Així  que concluïm que l’home és justificat per 
Rm 3,28 llei de la fe. 28 Així que concluïm  que l’home és justificat per la fe, sens  
Rm 4,Tit exemple d’Abraham prova l’Apòstol  que Déu justifica al pecador, no per les  
Rm 4,1 sinó per la fe. 1 Què direm, doncs,  que trobà Abraham, nostre pare segons la  
Rm 4,4 i li fou imputat a justícia. 4 I al  que treballa, no se li conta lo jornal per 
Rm 4,5 gràcia, sinó per deute. 5 Emperò al  que no obra, i creu en aquell que  
Rm 4,5  al que no obra, i creu en aquell  que justifica a l’impio, sa fe li és  
Rm 4,9  la incircumcisió també? Puix diem  que la fe fou imputada a Abraham per  
Rm 4,11  no era encara circumcidat, a fi de  que fos pare de tots los que creuen,  
Rm 4,11  a fi de que fos pare de tots los  que creuen, encara que incircumcidats, i  
Rm 4,11 pare de tots los que creuen, encara  que incircumcidats, i perquè a ells també  
Rm 4,12  circumcisió, no solament a aquells  que són de la circumcisió, sinó als que  
Rm 4,12 que són de la circumcisió, sinó als  que segueixen les petjades de la fe de  
Rm 4,13  13 Perquè la promesa de  que ell seria hereu del món, no fou feta a 
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Rm 4,16  Per lo tant, és per la fe, a fi de  que per la gràcia la promesa sia segura a  
Rm 4,16  a tot son llinatge, no tan sols al  que és de la Llei, sinó també al que és de 
Rm 4,16 al que és de la Llei, sinó també al  que és de la fe d’Abraham, que és pare de 
Rm 4,16  al que és de la fe d’Abraham,  que és pare de tots nosaltres 17 (com està 
Rm 4,17  vida als morts i crida les coses  que no són com les que són. 18 Lo qui  
Rm 4,17  crida les coses que no són com les  que són. 18 Lo qui contra esperança cregué 
Rm 4,18  esperança cregué en esperança  que vindria a ser pare de moltes gents,  
Rm 4,18  pare de moltes gents, conforme lo  que li havia estat dit: «Així serà ton  
Rm 4,19  (essent de cerca cent anys), ni  que la virtut de concebir estava ja  
Rm 4,21  a Déu, 21 pleníssimament persuadit  que també és poderós per a complir tot lo  
Rm 4,21  és poderós per a complir tot lo  que havia promès. 22 I per això li fou  
Rm 4,23  no està escrit solament per a ell,  que li fou imputat a justícia, 24 sinó  
Rm 4,24  serà imputat si creem en aquell  que ressuscità d’entre els morts a  
Rm 5,Tit sols borra los mals del pecat, sinó  que ens omple d’immensos béns. 1  
Rm 5,2  per la fe a esta gràcia, en la  que estam ferms i ens regositjam en l’  
Rm 5,3  de Déu. 3 I no tan sols això, sinó  que ens gloriam també en les tribulacions, 
Rm 5,3  també en les tribulacions, sabent  que la tribulació obra paciència, 4 i la  
Rm 5,5  nostres cors per l’Esperit Sant,  que ens ha estat donat. 6 Puix, per quin  
Rm 5,7 hi ha qui mòria per un just, encara  que tal vegada hi hauria qui mòria per un  
Rm 5,9  per nosaltres. Doncs molt més ara  que som justificats per sa sang, serem  
Rm 5,11  11 I no tan solament això, sinó  que ens gloriam també en Déu per nostre  
Rm 5,14  d’Adam a Moisès, fins en aquells  que no havien pecat ab una transgressió  
Rm 5,14  d’Adam, lo qual és la figura del  que havia de venir. 15 Emperò no és lo do  
Rm 5,15 lo do per la gràcia d’un sol home,  que és Jesucrist, abunda sobre molts. 16 I 
Rm 5,17  en vida per un sol Jesucrist los  que reben l’abundància de la gràcia, i  
Rm 5,21  sobrepujà la gràcia, 21 a fi de  que com regnà lo pecat per la mort, així  
Rm 6,3  viurem encara en ell? 3 ¿No sabeu  que tots los que havem estat batejats en  
Rm 6,3  en ell? 3 ¿No sabeu que tots los  que havem estat batejats en Jesucrist,  
Rm 6,6 la de sa resurrecció. 6 Sabent això  que nostre home vell és crucificat  
Rm 6,7  ja més al pecat. 7 Puix aquell  que és mort està llibertat del pecat. 8 I  
Rm 6,8  8 I si som morts ab Cristo, creem  que viurem també ab Cristo, 9 sabent que  
Rm 6,9  viurem també ab Cristo, 9 sabent  que havent Cristo ressuscitat d’entre els 
Rm 6,12 pecat en vostre cos mortal, de modo  que hajau d’obeir-lo en ses  
Rm 6,16  No ho vulla Déu! 16 ¿No sabeu  que a aquell a qui us oferiu per servos  
Rm 6,17  a justícia? 17 Mes, gràcies a Déu  que vosaltres fóreu servos del pecat,  
Rm 6,17  cor aquella forma de doctrina a la  que haveu estat entregats. 18 I  
Rm 6,19 santificació oferiu vostres membres  que servesquen a la justícia. 20 Puix quan 
Rm 6,22  d’elles és la mort. 22 Emperò ara  que estau deslliurats del pecat i que sou  
Rm 6,22  que estau deslliurats del pecat i  que sou fets servos de Déu, teniu vostre  
Rm 7,1 ventura, germans (puix parlo ab los  que saben la llei), que la llei té domini  
Rm 7,1  parlo ab los que saben la llei),  que la llei té domini sobre l’home tot lo 
Rm 7,1  domini sobre l’home tot lo temps  que viu? 2 Perquè la dona que té marit,  
Rm 7,2  lo temps que viu? 2 Perquè la dona  que té marit, està lligada per la llei al  
Rm 7,3  de la llei del marit. 3 De manera  que si vivint lo marit s’unís ab un altre 
Rm 7,3  del marit, i no és adúltera encara  que s’unèsquia ab un altre home. 4 Així  
Rm 7,4 què siau d’altre, ço és, d’aquell  que ressuscità d’entre els morts, a fi de 
Rm 7,4  d’entre els morts, a fi de  que donem fruit a Déu. 5 Perquè quan  
Rm 7,5  la carn, los afectes dels pecats,  que eren per la Llei, obraven en nostres  
Rm 7,10  10 I jo quedí mort; i lo manament  que era ordenat per a vida, fou trobat ser 
Rm 7,12  i per ell me matà. 12 De manera  que la Llei certament és santa, i lo  
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Rm 7,13  i just, i bo. 13 Que, doncs, lo  que és bo m’ha causat la mort? No, per  
Rm 7,13  causat la mort? No, per cert; sinó  que el pecat, per aparèixer pecat,  
Rm 7,13  la mort en mi per medi de lo  que era bo, a fi de que el pecat se tornàs 
Rm 7,13  per medi de lo que era bo, a fi de  que el pecat se tornàs sobremanera maligne 
Rm 7,14  per lo manament. 14 Puix sabem  que la Llei és espiritual; emperò jo só  
Rm 7,15  lo pecat. 15 Perquè no aprovo lo  que faç; puix no faç lo bé que desitjo,  
Rm 7,15  lo que faç; puix no faç lo bé  que desitjo, sinó lo mal que avorresc,  
Rm 7,15  faç lo bé que desitjo, sinó lo mal  que avorresc, allò és lo que faç. 16 I si  
Rm 7,15  lo mal que avorresc, allò és lo  que faç. 16 I si lo que no vull és lo que  
Rm 7,16  allò és lo que faç. 16 I si lo  que no vull és lo que faç, aprovo la Llei  
Rm 7,16  faç. 16 I si lo que no vull és lo  que faç, aprovo la Llei per bona. 17 De  
Rm 7,17  la Llei per bona. 17 De manera  que ja no só jo lo qui obro allò, sinó lo  
Rm 7,17  jo lo qui obro allò, sinó lo pecat  que habita en mi. 18 Perquè jo sé que en  
Rm 7,18  que habita en mi. 18 Perquè jo sé  que en mi, ço és, en ma carn, no habita lo 
Rm 7,19 lo modo de fer lo bé. 19 Puix lo bé  que jo vull, no el faç; sinó lo mal que no 
Rm 7,19 que jo vull, no el faç; sinó lo mal  que no vull, allò faç. 20 I si jo faç lo  
Rm 7,20  vull, allò faç. 20 I si jo faç lo  que no vull, no só jo lo qui ho obro, sinó 
Rm 7,20 só jo lo qui ho obro, sinó lo pecat  que habita en mi. 21 Jo trobo, doncs, una  
Rm 7,21  mi. 21 Jo trobo, doncs, una llei,  que quan jo voldria fer bé, lo mal  
Rm 7,23  veig una altra llei en mos membres  que combat la llei de mon esperit i em  
Rm 7,23  i em porta a la llei del pecat  que està en mos membres. 24 Oh, quin home  
Rm 8,Tit  justos; sa alegria i esperança, i  que res los pot apartar de l’amor de  
Rm 8,1  doncs, ara condemnació en aquells  que són en Cristo Jesús, los quals no  
Rm 8,3 del pecat i de la mort. 3 Perquè lo  que la Llei no podia fer, en quant era  
Rm 8,4 la Llei fos complerta en nosaltres,  que no caminam segons la carn, sinó segons 
Rm 8,5  segons l’Esperit. 5 Perquè los  que són segons la carn, gusten de les  
Rm 8,5 de les coses de la carn; emperò los  que són segons l’Esperit, percebeixen les 
Rm 8,7  de la carn és enemiga de Déu, com  que no està subjecta a la llei de Déu, ni  
Rm 8,8  llei de Déu, ni pot ser. 8 De modo  que los que viuen segons la carn, no poden 
Rm 8,8  Déu, ni pot ser. 8 De modo que los  que viuen segons la carn, no poden agradar 
Rm 8,9 carn, sinó segons l’Esperit, si és  que l’Esperit de Déu habita en vosaltres. 
Rm 8,9 Déu habita en vosaltres. Mes aquell  que no té l’Esperit de Cristo, aqueix tal 
Rm 8,11  11 I si l’Esperit d’aquell  que ressuscità a Jesús d’entre els morts  
Rm 8,11  cossos mortals per son Esperit  que habita en vosaltres. 12 Per lo tant,  
Rm 8,14  obres de la carn, viureu. 14 Puix  que tots los que són moguts per l’Esperit 
Rm 8,14  carn, viureu. 14 Puix que tots los  que són moguts per l’Esperit de Déu,  
Rm 8,15  estar altra vegada ab temor, sinó  que haveu rebut l’Esperit d’adopció de  
Rm 8,16  dóna testimoni a nostre esperit de  que som fills de Déu. 17 I essent fills,  
Rm 8,17  Déu, i cohereus de Cristo, ab tal  que patiam ab ell, per a què siam també  
Rm 8,18  ab ell. 18 Perquè entenc  que no són de comparar los treballs d’  
Rm 8,18 aquest temps ab la glòria venidera,  que es manifestarà en nosaltres. 19 Perquè 
Rm 8,20  son grat, sinó per causa d’aquell  que la somet en esperança 21 que la  
Rm 8,21 aquell que la somet en esperança 21  que la mateixa criatura serà deslliurada  
Rm 8,22  dels fills de Déu. 22 Puix sabem  que tota criatura gemega i està de part  
Rm 8,23  sinó també nosaltres mateixos,  que tenim les primícies de l’Esperit,  
Rm 8,24 per l’esperança. Però l’esperança  que es veu no és esperança, puix allò que  
Rm 8,24  es veu no és esperança, puix allò  que un veu, ¿com ho pot esperar? 25 I si  
Rm 8,25  ho pot esperar? 25 I si esperam lo  que no veem, per la paciència ho esperam.  
Rm 8,26 nostra flaquesa, perquè no sabem lo  que havem de demanar, com convé; mes l’  
Rm 8,27  inexplicables. 27 Emperò aquell  que escodrinya los cors sap lo que desitja 
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Rm 8,27  que escodrinya los cors sap lo  que desitja l’Esperit, lo qual demana per 
Rm 8,28  conforme a Déu. 28 I sabem també  que totes les coses cooperen al bé d’  
Rm 8,28 les coses cooperen al bé d’aquells  que amen a Déu, d’aquells que conforme a  
Rm 8,28  aquells que amen a Déu, d’aquells  que conforme a son propòsit ha cridat per  
Rm 8,29  a la imatge de son Fill, a fi de  que ell sia lo primogènit entre molts  
Rm 8,30  entre molts germans. 30 I als  que predestinà, a eixos cridà també; i als 
Rm 8,30  a eixos cridà també; i als  que cridà, a eixos justificà també; i als  
Rm 8,30  a eixos justificà també; i als  que justificà, a eixos també glorificà. 31 
Rm 8,32  serà contra nosaltres? 32 Aquell  que ni a son propi Fill perdonà, sinó que  
Rm 8,32  ni a son propi Fill perdonà, sinó  que l’entregà per amor de tots nosaltres, 
Rm 8,34  Cristo Jesús és lo qui morí, i lo  que ressuscità també, i lo qui està també  
Rm 8,37  coses triümfam per medi d’aquell  que ens amà. 38 Per lo qual estic cert que 
Rm 8,38  ens amà. 38 Per lo qual estic cert  que ni mort, ni vida, ni àngels, ni  
Rm 8,39 d’apartar-nos de l’amor de Déu,  que està en Cristo Jesús, nostre Senyor.  
Rm 9,2  en l’Esperit Sant, 2 de  que tinc gran tristesa i un dolor contínuo 
Rm 9,4  parents meus, segons la carn, 4  que són los israelites, de qui és l’  
Rm 9,5  dels quals són los mateixos dels  que és també Cristo segons la carn, que és 
Rm 9,5 que és també Cristo segons la carn,  que és sobre totes les coses Déu beneït en 
Rm 9,6  en tots los sigles. Amén. 6 I no  que la paraula de Déu haja mancat; perquè  
Rm 9,6 Déu haja mancat; perquè no tots los  que són d’Israel són israelites; 7 ni  
Rm 9,7  d’Abraham són tots fills, sinó  que: «D’Isaac te serà cridat llinatge.» 8 
Rm 9,8  cridat llinatge.» 8 Ço és, no los  que són fills de la carn són fills de Déu, 
Rm 9,8  la carn són fills de Déu, sinó los  que són fills de la promesa són tinguts  
Rm 9,10  solament ella, sinó també Rebeca,  que concebí d’una vegada dos fills d’  
Rm 9,11  Isaac nostre pare 11 (perquè abans  que els fills fossen nats, no havent fet  
Rm 9,12  no per les obres, sinó per aquell  que crida, li fou dit a ella que el major  
Rm 9,12 aquell que crida, li fou dit a ella  que el major serviria al menor, 13  
Rm 9,13 serviria al menor, 13 conforme a lo  que està escrit: «Amí a Jacob, i avorrí a  
Rm 9,15  diu a Moisès: «Me compadeixeré del  que em compadeixeré, i tindré misericòrdia 
Rm 9,16  qui tindré misericòrdia.» 16 Així  que no és del que vol, ni del que corre,  
Rm 9,16  16 Així que no és del  que vol, ni del que corre, sinó que és de  
Rm 9,16  Així que no és del que vol, ni del  que corre, sinó que és de Déu que usa de  
Rm 9,16 del que vol, ni del que corre, sinó  que és de Déu que usa de misericòrdia. 17  
Rm 9,16  del que corre, sinó que és de Déu  que usa de misericòrdia. 17 Perquè diu l’ 
Rm 9,20 ¿Per ventura dirà un vas de fang al  que l’ha fet: «Per què em feres així?» 21 
Rm 9,23  sobre los vasos de misericòrdia  que preparà per a glòria, 24 i fins  
Rm 9,25  dels gentils? 25 Conforme a lo  que diu en Osees: «Apellidaré “poble meu”  
Rm 9,25  Osees: «Apellidaré “poble meu” al  que no era mon poble, i “amada” a la que  
Rm 9,25  no era mon poble, i “amada” a la  que no era amada, i “objecte de  
Rm 9,25  i “objecte de misericòrdia” al  que no havia conseguit misericòrdia.» 26 I 
Rm 9,26  misericòrdia.» 26 I succeirà  que en lo lloc a on los fou dit:  
Rm 9,27  exclamà tocant a Israel: «Encara  que el número dels fills d’Israel sia com 
Rm 9,30  Doncs, què direm? Que els gentils,  que no seguien la justícia, han obtingut  
Rm 9,30  justícia, a saber, la justícia  que ve de la fe. 31 Mes Israel, que seguia 
Rm 9,31  que ve de la fe. 31 Mes Israel,  que seguia la llei de justícia, no ha  
Rm 9,33  i pedra d’escàndol; i tot aquell  que creu en ell no serà confundit.» 10,Tit 
Rm 10,Tit  Los gentils l’abracen, mentres  que els jueus permaneixen en sa  
Rm 10,2  2 Puix jo els dono testimoni de  que tenen zel de Déu, mes no segons  
Rm 10,4 la Llei per a justificar a tots los  que creuen. 5 Perquè Moisès deixà escrit  
Rm 10,5  Moisès deixà escrit de la justícia  que és de la Llei que l’home que la faça  
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Rm 10,5  de la justícia que és de la Llei  que l’home que la faça viurà en ella. 6  
Rm 10,5  que és de la Llei que l’home  que la faça viurà en ella. 6 Mes la  
Rm 10,6  viurà en ella. 6 Mes la justícia  que és de la fe, diu així: «No digues en  
Rm 10,8  cor», ço és, la paraula de la fe  que predicam. 9 Perquè si tu confessasses  
Rm 10,9  Jesús i creguesses en ton cor  que Déu lo ressuscità d’entre els morts,  
Rm 10,11  diu l’Escriptura: «Tot aquell  que creu en ell no serà confós.» 12 Perquè 
Rm 10,12  de tots, ric per a tots aquells  que l’invoquen. 13 Perquè tot aquell que  
Rm 10,13  l’invoquen. 13 Perquè tot aquell  que invóquia lo nom del Senyor serà salvo. 
Rm 10,15  hermosos són los peus d’aquells  que prediquen l’evangeli de pau, d’  
Rm 10,15  l’evangeli de pau, d’aquells  que anúncien coses bones!» 16 Emperò no  
Rm 10,16  diu: «Senyor, qui ha cregut lo  que ens ha oït?» 17 Així que la fe ve de  
Rm 10,17  cregut lo que ens ha oït?» 17 Així  que la fe ve de l’oir, i l’oir, de la  
Rm 10,19 us provocaré a gelosia per un poble  que no és mon poble, i jo us mouré a ira  
Rm 10,20  a dir: «Vaig ésser trobat dels  que no em buscaven, me descobrí clarament  
Rm 10,20 buscaven, me descobrí clarament als  que no em demanaven.» 21 I diu a Israel:  
Rm 11,Tit  amonesta l’Apòstol als gentils  que no presúmien de si, i profetisa la  
Rm 11,2  a qui preconegué. ¿I no sabeu lo  que diu d’Elies l’Escriptura, com se  
Rm 11,4 Déu? «M’he reservat set mil barons  que no han doblat lo genoll davant de  
Rm 11,7  doncs? Israel no ha conseguit lo  que buscava, sinó que l’elecció ho ha  
Rm 11,7  ha conseguit lo que buscava, sinó  que l’elecció ho ha conseguit, i els  
Rm 11,11 jo dic: ¿Ensopegaren ells de manera  que caiguessen? No, per cert. Emperò per  
Rm 11,14  a gelosia als de ma carn i fer  que es sàlvien alguns d’ells. 15 Perquè  
Rm 11,18 branques. I si te’n jactes, sàpies  que tu no suportes l’arrel, sinó l’arrel 
Rm 11,19  han estat trencades, a fi de  que jo sia empeltat.» 20 Bé dius: «per sa  
Rm 11,22  de Déu: lo rigor envers aquells  que caigueren i la bondat de Déu envers  
Rm 11,24 en un oliver bo, ¿quant més aquells  que són naturals seran empeltats en son  
Rm 11,25 oliver? 25 Emperò no vull, germans,  que ignoreu aquest misteri, a fi de que no 
Rm 11,25 que ignoreu aquest misteri, a fi de  que no siau presumits en vosaltres  
Rm 11,25  presumits en vosaltres mateixos:  que la ceguedat ha sobrevingut en part a  
Rm 11,25  sobrevingut en part a Israel fins  que haja entrat la plenitud dels gentils.  
Rm 11,26  la plenitud dels gentils. 26 I  que així se sàlvia tot Israel, com està  
Rm 11,26  «De Sion vindrà lo llibertador,  que desterrarà la impietat de Jacob. 27  
Rm 11,28  trauré sos pecats.» 28 Certament  que, segons l’evangeli, són enemics per  
Rm 11,31 aquestos ara no han cregut, a fi de  que per vostra misericòrdia alcàncien ells 
Rm 12,Tit  regles conforme a la doctrina  que ha ensenyat als fiels, segons l’estat 
Rm 12,Tit  de Déu ab la fe de Jesucrist. Diu  que, essent tots membres d’un mateix cos, 
Rm 12,1  per la misericòrdia de Déu,  que li oferiu vostres cossos en hòstia  
Rm 12,1  viva, santa, i agradable a Déu,  que és vostre racional culto. 2 I no us  
Rm 12,3  i perfecta. 3 Puix, per la gràcia  que m’ha estat donada, dic a tots los que 
Rm 12,3  m’ha estat donada, dic a tots los  que estan entre vosaltres, que no pènsien  
Rm 12,3 tots los que estan entre vosaltres,  que no pènsien de si més altament de lo  
Rm 12,3 no pènsien de si més altament de lo  que deuen, sinó que pènsien ab templança i 
Rm 12,3  més altament de lo que deuen, sinó  que pènsien ab templança i cada qual  
Rm 12,3 cada qual segons la mesura de la fe  que Déu li ha repartit. 4 Perquè així com  
Rm 12,6  diferents dons, segons la gràcia  que ens ha estat donada; o de profecia,  
Rm 12,6 ens ha estat donada; o de profecia,  que devem usar segons la proporció de la  
Rm 12,9  Avorriu lo mal, adheriu-vos a lo  que és bo; 10 amant-vos recíprocament ab 
Rm 12,14  l’hospitalitat. 14 Beneïu als  que us persegueixen; beneïu-los i no els 
Rm 12,15  els maleïu.15 Alegrau-vos ab los  que s’alegren, plorau ab los que ploren.  
Rm 12,15  los que s’alegren, plorau ab los  que ploren. 16 Siau d’un mateix ànimo l’ 
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Rm 13,1  sinó de Déu, i Déu ha ordenat les  que existeixen. 2 Per lo tant, aquell que  
Rm 13,2  existeixen. 2 Per lo tant, aquell  que resisteix a la potestat, resisteix al  
Rm 13,2 resisteix al precepte de Déu, i els  que resisteixen atrauran sobre si la  
Rm 13,4  Déu, venjador en ira contra aquell  que fa lo mal. 5 Per lo que és necessari  
Rm 13,5  aquell que fa lo mal. 5 Per lo  que és necessari que li esteu sumissos, no 
Rm 13,5  lo mal. 5 Per lo que és necessari  que li esteu sumissos, no solament per raó 
Rm 13,7  doncs, a tothom son degut: al  que se li deu tribut, tribut; a qui  
Rm 13,8  los uns als altres; perquè aquell  que ama a son proïsme ha complert la Llei. 
Rm 13,11 la Llei. 11 I això sabent lo temps,  que és ja hora d’alçar-nos del somni;  
Rm 13,11  ara nostra salvació està més prop  que quan creguérem. 12 La nit està molt  
Rm 14,1  edificar-se mútuament. 1 I al  que és flac en la fe, admeteu-lo, no per 
Rm 14,2  d’opinions. 2 Perquè l’un creu  que pot menjar de tot, mentres lo qui és  
Rm 14,3  menjarà sinó hortalisses. 3 Aquell  que menja, no despreciï al que no menja; i 
Rm 14,3 3 Aquell que menja, no despreciï al  que no menja; i el que no menja, no  
Rm 14,3  no despreciï al que no menja; i el  que no menja, no judíquia al que menja,  
Rm 14,3  i el que no menja, no judíquia al  que menja, perquè Déu l’ha rebut per seu. 
Rm 14,4  l’ha rebut per seu. 4 Qui ets tu  que judiques al servo d’altre? Per a son  
Rm 14,6  del dia, la fa per al Senyor; i el  que no fa diferència del dia, també per al 
Rm 14,6  dia, també per al Senyor; i aquell  que menja, per al Senyor menja; puix dóna  
Rm 14,6  puix dóna gràcies a Déu; i el  que no menja, per al Senyor no menja, i a  
Rm 14,11  està: «Com jo visc, diu lo Senyor,  que tothom doblegarà son genoll davant de  
Rm 14,14 estic persuadit en lo Senyor Jesús,  que no hi ha ninguna cosa immunda per si  
Rm 14,14  cosa immunda per si mateixa; i  que no hi ha cosa immunda, sinó per a  
Rm 14,14  ha cosa immunda, sinó per a aquell  que creu que és immunda. 15 Emperò si per  
Rm 14,14 immunda, sinó per a aquell que creu  que és immunda. 15 Emperò si per la causa  
Rm 14,16  qui Cristo morí. 16 No feu, doncs,  que sia vituperat vostre bé. 17 Perquè lo  
Rm 14,19  l’aprovació dels homes. 19 Per lo  que procurem seguir les coses que  
Rm 14,19  lo que procurem seguir les coses  que contribueixen a la pau i observem les  
Rm 14,19  a la pau i observem les  que poden servir a nostra mútua  
Rm 14,20  netes, però mal és per a l’home  que menja ab escàndol. 21 Bo és no menjar  
Rm 14,22  davant de Déu. Benaventurat aquell  que no es condemna a si mateix en lo que  
Rm 14,22  no es condemna a si mateix en lo  que aprova. 23 Emperò aquell que dubta si  
Rm 14,23  en lo que aprova. 23 Emperò aquell  que dubta si en menjarà, és condemnat;  
Rm 14,23  no ho menja segons la fe. I tot lo  que no és segons la fe és pecat. 15,Tit  
Rm 15,Tit  afecte als romans i del fort desig  que té d’anar-los a veure quan estiga  
Rm 15,1 Espanya. 1 I així, doncs, nosaltres  que som més forts devem sofrir les  
Rm 15,3  està escrit: «Los vituperis dels  que et vituperen caigueren sobre mi.» 4  
Rm 15,4 sobre mi.» 4 Perquè totes les coses  que abans han estat escrites, per a nostra 
Rm 15,4  ensenyança foren escrites, a fi de  que per la paciència i consolació de les  
Rm 15,8  per a glòria de Déu. 8 Doncs dic  que Jesucrist fou ministre de la  
Rm 15,12  «Hi haurà una arrel de Jessè  que s’alçarà a governar los gentils; en  
Rm 15,14 germans meus, en quant a vosaltres,  que estau també plens de caritat, plens de 
Rm 15,14  plens de tot saber, de modo  que us podeu amonestar los uns als altres. 
Rm 15,15  d’això, a causa de la gràcia  que m’és dada de part de Déu 16 de ser jo 
Rm 15,16  l’evangeli de Déu, a fi de  que sia agradable l’oferta dels gentils i 
Rm 15,17 -me en Jesucrist en aquelles coses  que pertanyen a Déu. 18 Perquè no m’  
Rm 15,18 parlar de ninguna d’aquelles coses  que Cristo no ha fet per medi meu, per a  
Rm 15,19  de l’Esperit Sant; de manera  que des de Jerusalem i terres comarcanes,  
Rm 15,21  lo veuran, i l’entendran los  que no l’han oït.» 22 I per lo qual  
Rm 15,24  espero veure-us al passar, i  que m’acompanyareu fins allà després d’  
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Rm 15,26  per als pobres d’entre els sants  que estan en Jerusalem. 27 Així los plagué 
Rm 15,29  l’anar a Espanya. 29 I estic cert  que quan vinga a vosaltres, vindré ab la  
Rm 15,30  i per amor de l’Esperit Sant,  que m’ajudeu ab vostres pregàries a Déu  
Rm 15,31  a què em desllíuria dels infiels  que hi ha en la Judea, i sia agradable als 
Rm 15,32 l’oferta de mon servei, 32 a fi de  que jo vinga a vosaltres ab goig per la  
Rm 16,1  recomano a Febe, germana nostra,  que està en lo servei de la iglésia que  
Rm 16,1 que està en lo servei de la iglésia  que està en Cencrea, 2 perquè la rebiau en 
Rm 16,5  mateix modo saludau a la iglésia  que està en casa d’ells. Saludau a  
Rm 16,5  ells. Saludau a Epenet, mon amic,  que és lo primer fruit de l’Acaia en  
Rm 16,6  en Cristo. 6 Saludau a Maria, la  que treballà molt per nosaltres. 7 Saludau 
Rm 16,7  entre els apòstols i foren abans  que jo en Cristo. 8 Saludau a Ampliat, a  
Rm 16,9  en lo Senyor. 9 Saludau a Urbà,  que ha treballat ab mi en Cristo Jesús, i  
Rm 16,11  en Cristo. 11 Saludau a aquells  que són de la casa d’Aristòbul. Saludau a 
Rm 16,11  Saludau als de la casa de Narcís,  que creuen en lo Senyor. 12 Saludau a  
Rm 16,12  12 Saludau a Trifena i a Trifosa,  que treballen en lo Senyor. Saludau a  
Rm 16,12  Saludau a nostra amada Pèrside,  que treballà molt en lo Senyor. 13 Saludau 
Rm 16,14 a Patrobas, a Hermes, i als germans  que estan ab ells. 15 Saludau a Filòlog i  
Rm 16,15  i a Olimpiada, i a tots los sants  que estan ab ells. 16 Saludau-vos uns a  
Rm 16,17  saluden. 17 I vos demano, germans,  que observeu a aquells que causen  
Rm 16,17  germans, que observeu a aquells  que causen divisions i escàndols contra la 
Rm 16,17  i escàndols contra la doctrina  que haveu après, i apartau’s d’ells. 18  
Rm 16,19  divulgada per totes parts, de lo  que jo em regositjo ab vosaltres. Emperò  
Rm 16,19  ab vosaltres. Emperò voldria  que fósseu savis en lo bé, i simples en lo 
Rm 16,22  parents meus. 22 Jo, Terci,  que he escrit aquesta carta, vos saludo en 
Rm 16,25 tots vosaltres. Amén. 25 I a aquell  que és poderós per a confirmar-vos  
Rm 16,27  per a obeir a la fe, 27 a Déu  que és sol savi, a ell sia dada l’honra i 
1Co 1,Tit  la sabiduria i supèrbia humana i  que la creu de Jesucrist, que és necedat i 
1Co 1,Tit  humana i que la creu de Jesucrist,  que és necedat i escàndol per als mundans, 
1Co 1,2  germà nostre 2 a la iglésia de Déu  que està en Corinti, als santificats en  
1Co 1,2  anomenats sants, i a tots los  que en qualsevol lloc invoquen lo nom de  
1Co 1,4  a vosaltres, per la gràcia de Déu  que us ha estat donada en Jesucrist 5  
1Co 1,7 lo testimoni de Cristo, 7 de manera  que res vos falta en ninguna gràcia,  
1Co 1,10  lo nom de nostre Senyor Jesucrist,  que siau tots d’un mateix parlar, i que  
1Co 1,10  siau tots d’un mateix parlar, i  que no hi haja divisions entre vosaltres;  
1Co 1,11  germans meus, per aquells  que són de la casa de Cloe, que hi ha  
1Co 1,11 aquells que són de la casa de Cloe,  que hi ha disputes entre vosaltres. 12 I  
1Co 1,13  «I jo, de Cristo». 13 ¿Puix,  que està Cristo dividit? ¿Per ventura Pau  
1Co 1,14  en nom de Pau? 14 Gràcies a Déu  que no he batejat a ningú de vosaltres,  
1Co 1,15  i a Caio, 15 perquè ningú diga  que en mon nom haveu estat batejats. 16 I  
1Co 1,18  de la creu és una necedat per als  que es perden; mes per als que es salven,  
1Co 1,18  per als que es perden; mes per als  que es salven, ço és, per a nosaltres, és  
1Co 1,21  d’aquest món? 21 Puix després  que en la sabiduria de Déu lo món no  
1Co 1,21  la fatuïtat de la predicació als  que creien. 22 Així és que els jueus  
1Co 1,22  als que creien. 22 Així és  que els jueus demanen miracles, i els  
1Co 1,23  predicam a Cristo crucificat,  que és escàndol per als jueus i fatuïtat  
1Co 1,24  per als gentils. 24 Mes per als  que han estat cridats, tant jueus com  
1Co 1,25  Déu i sabiduria de Déu. 25 Puix lo  que apar fàtuo en Déu, és més savi que els 
1Co 1,25  que apar fàtuo en Déu, és més savi  que els homes; i lo que apar flac en Déu,  
1Co 1,25  és més savi que els homes; i lo  que apar flac en Déu, és més fort que els  
1Co 1,25  que apar flac en Déu, és més fort  que els homes. 26 I així, germans,  
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1Co 1,26 germans, considerau vostra vocació,  que no són molts los savis segons la carn, 
1Co 1,26  los poderosos, ni molts los nobles  que han estat cridats, 27 sinó que Déu ha  
1Co 1,27  que han estat cridats, 27 sinó  que Déu ha escollit les coses fàtues del  
1Co 1,28  del món escollí Déu, i aquelles  que no existeixen, per a destruir les que  
1Co 1,28  no existeixen, per a destruir les  que existeixen; 29 a fi de que ninguna  
1Co 1,29  les que existeixen; 29 a fi de  que ninguna carn se vanagloriï davant d’  
1Co 1,31  a què, segons està escrit: «Aquell  que es gloria, gloriï’s en lo Senyor.»  
1Co 2,Tit  Capítol II Demostra l’Apòstol  que la predicació en Corinti no havia  
1Co 2,6  parlam sabiduria entre aquells  que són perfects; emperò no sabiduria d’  
1Co 2,6 món ni dels prínceps d’aquest món,  que són destruïts, 7 sinó que parlam  
1Co 2,7  món, que són destruïts, 7 sinó  que parlam sabiduria de Déu en misteri, la 
1Co 2,7  sabiduria de Déu en misteri, la  que està encoberta, la que Déu predestinà  
1Co 2,7  misteri, la que està encoberta, la  que Déu predestinà antes dels sigles per a 
1Co 2,8  sigles per a glòria nostra. 8 La  que ningú dels prínceps d’aquest món  
1Co 2,9 han estat en cor d’home, les coses  que preparà Déu per a aquells que l’  
1Co 2,9 coses que preparà Déu per a aquells  que l’amen.» 10 Mes Déu nos les revelà a  
1Co 2,11 l’home, sinó l’esperit de l’home  que està en ell? Així mateix ningú coneix  
1Co 2,12  d’aquest món, sinó l’Esperit  que és de Déu, per a què conegam les coses 
1Co 2,12 de Déu, per a què conegam les coses  que Déu nos ha donat graciosament. 13 Les  
1Co 2,14  animal no percebeix aquelles coses  que són de l’Esperit de Déu, perquè per  
1Co 2,15  espiritualment. 15 Emperò aquell  que és espiritual judica totes les coses i 
1Co 3,Tit  3,Tit Capítol III Reprèn als  que s’apassionen als predicadors de l’  
1Co 3,3  quimeres i divisions, ¿no és així  que sou carnals i caminau com a homes? 4  
1Co 3,4  altre: «Jo, d’Apolo»; ¿no és clar  que encara sou homes? Puix, ¿qui és Apolo, 
1Co 3,5  d’aquell en qui creeu, i segons  que el Senyor donà a cada u. 6 Jo plantí,  
1Co 3,7 donà l’increment. 7 I aixís, ni el  que planta és res, ni el que rega; sinó  
1Co 3,7  ni el que planta és res, ni el  que rega; sinó Déu, que dóna l’increment. 
1Co 3,7  és res, ni el que rega; sinó Déu,  que dóna l’increment. 8 I el qui planta i 
1Co 3,10  de Déu. 10 Segons la gràcia de Déu  que m’ha estat donada, posí lo fonament,  
1Co 3,11  ningú pot posar altre fonament  que el que està posat, ço és, Jesucrist.  
1Co 3,11  pot posar altre fonament que el  que està posat, ço és, Jesucrist. 12 I si  
1Co 3,14 lo foc. 14 Si permaneix l’obra del  que edificà sobre, rebrà gallardó. 15 Si  
1Co 3,16  emperò com per foc. 16 ¿No sabeu  que sou temple de Déu i que l’Esperit de  
1Co 3,16  ¿No sabeu que sou temple de Déu i  que l’Esperit de Déu habita en vosaltres? 
1Co 3,17  destruirà; puix lo temple de Déu,  que sou vosaltres, és sant. 18 Ningú s’  
1Co 3,20  los pensaments dels savis, i sap  que són vans.» 21 Per lo qual, ningú se  
1Co 4,Tit  del verdader apòstol i estimació  que es mereix. Reprèn ab energia i  
1Co 4,2  dels misteris de Déu. 2 Emperò lo  que es requereix dels dispensadors és que  
1Co 4,2  es requereix dels dispensadors és  que cada qual sia encontrat fiel. 3 En  
1Co 4,5  em judica és lo Senyor. 5 Per lo  que no judiqueu abans de temps, fins que  
1Co 4,5  no judiqueu abans de temps, fins  que vinga lo Senyor, lo qual aclararà les  
1Co 4,6  a no pensar dels homes sobre lo  que està escrit, perquè ningú de vosaltres 
1Co 4,7  qui et distingeix? I què tens tu  que no ho hages rebut? I si ho has rebut,  
1Co 4,8  regnau sens nosaltres; i vulla Déu  que regneu, per a què així nosaltres  
1Co 4,9  ab vosaltres. 9 Perquè jo penso  que Déu nos ha posat a nosaltres, los  
1Co 4,15  meus caríssims. 15 Perquè encara  que tingau deu mil instructors en Cristo,  
1Co 4,16  16 Per consegüent, vos suplico  que siau imitadors meus, com també ho só  
1Co 4,17  aquesta causa vos envií a Timoteu,  que és mon fill caríssim, i fiel en lo  
1Co 4,19  i examinaré, no les paraules dels  que van així engreïts, sinó la virtut. 20  
1Co 5,Tit  incestuós i exhorta als de Corinti  que evítien lo tractar-se ab los  
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1Co 5,1  públics. 1 És un rumor general  que hi ha entre vosaltres fornicació, i  
1Co 5,1  -se entre els gentils, de manera  que hi ha qui té la muller de son pare. 2  
1Co 5,3  3 Mes jo, en veritat, encara  que ausent de cos, emperò present d’  
1Co 5,3  ja he judicat com present al  que així se conduí: 4 en lo nom de nostre  
1Co 5,5  de nostre Senyor Jesucrist, 5  que sia aqueix entregat a Satanàs per a  
1Co 5,5  a destrucció de la carn, a fi de  que sa ànima se sàlvia en lo dia de nostre 
1Co 5,6  vanaglòria no és bona. ¿No sabeu  que un poc de llevat fermenta tota la  
1Co 5,7  per a què siau una pasta nova, com  que sou sens llevat. Perquè Cristo, que és 
1Co 5,7 que sou sens llevat. Perquè Cristo,  que és nostra pasqua, ha estat sacrificat  
1Co 5,9 veritat. 9 Vos escriguí en la carta  que no us acompanyeu ab los fornicadors.  
1Co 5,10  món, o ab los avaros, o lladres, o  que adoren ídols, perquè en tal cas  
1Co 5,11  món. 11 Emperò ara vos he escrit  que no us acompanyeu si algú apellidat  
1Co 5,12  tinc de fer de judicar d’aquells  que estan fora? ¿Per ventura no judicau  
1Co 5,12  ventura no judicau vosaltres dels  que estan dins? 13 Perquè Déu judicarà als 
1Co 5,13  dins? 13 Perquè Déu judicarà als  que estan fora. Per lo tant, traeu fora de 
1Co 6,2 i no davant dels sants? 2 ¿No sabeu  que els sants judicaran aquest món? I si  
1Co 6,3  aquestes petiteses? 3 ¿No sabeu  que judicarem als àngels?; puix, ¿ab  
1Co 6,5  Per vostra confusió ho dic. Doncs,  ¿que no hi ha ningun home savi entre  
1Co 6,5 ha ningun home savi entre vosaltres  que puga judicar entre sos germans, 6 sinó 
1Co 6,6  judicar entre sos germans, 6 sinó  que el germà ha de pledejar ab lo germà, i 
1Co 6,8 lo dany? 8 Emperò vosaltres sou los  que agraviau, i defraudau, i això als  
1Co 6,9  i això als germans. 9 ¿No sabeu  que els injustos no posseiran lo Regne de  
1Co 6,9  ni els fornicaris [*], ni els  que cometen adulteri, 10 ni els efeminats, 
1Co 6,15  per son propi poder. 15 ¿No sabeu  que vostres cossos són membres de Cristo?  
1Co 6,16  ramera? No, per cert! 16 ¿No sabeu  que aquell que es junta ab una ramera se  
1Co 6,16  per cert! 16 ¿No sabeu que aquell  que es junta ab una ramera se fa un cos ab 
1Co 6,18  de la fornicació! Qualsevol pecat  que l’home comètia, és fora del cos;  
1Co 6,19  son propi cos. 19 ¿Que no sabeu  que vostres cossos són temples de l’  
1Co 6,19  són temples de l’Esperit Sant,  que està en vosaltres, lo qual lo teniu de 
1Co 7,5  de nou tornau a cohabitar, a fi de  que Satanàs no us téntia per vostra  
1Co 7,7  per manament. 7 Perquè jo voldria  que fósseu tots vosaltres com jo mateix.  
1Co 7,8  dic als solters i a les viudes  que els és bo si permaneixen així com jo.  
1Co 7,9  -se; puix més val casar-se  que abrasar-se. 10 Mes als casats los  
1Co 7,10  los mano, no jo, sinó lo Senyor,  que la muller no es sepària del marit. 11  
1Co 7,11  no es sepària del marit. 11 I  que si es separa, se quédia sens casar o  
1Co 7,22  -te’n més bé. 22 Perquè aquell  que essent servo fou cridat del Senyor, és 
1Co 7,24  permanesca davant de Déu en lo  que és cridat. 25 En quant a les verges,  
1Co 7,25  emperò dono consell, així com un  que ha alcançat misericòrdia del Senyor  
1Co 7,26  per a ser fiel. 26 Penso, doncs,  que açò és bo per les necessitats  
1Co 7,29 carn, emperò jo us perdono. 29 I lo  que jo us dic, germans, és que el temps és 
1Co 7,29  29 I lo que jo us dic, germans, és  que el temps és curt. Lo que importa és  
1Co 7,29  és que el temps és curt. Lo  que importa és que los que tenen mullers  
1Co 7,29 el temps és curt. Lo que importa és  que los que tenen mullers visquen com si  
1Co 7,29  és curt. Lo que importa és que los  que tenen mullers visquen com si no les  
1Co 7,30  com si no les tinguessen; 30 i els  que ploren, com si no plorassen; i els que 
1Co 7,30  ploren, com si no plorassen; i els  que s’alegren, com si no s’alegrassen; i 
1Co 7,30  com si no s’alegrassen; i els  que compren, com si no posseïssen; 31 i  
1Co 7,31  com si no posseïssen; 31 i els  que usen d’aquest món, com si no n’  
1Co 7,32  d’aquest món. 32 Mes desitjaria  que visquésseu sens cuidados. Lo qui no té 
1Co 7,32 té muller està ansiós per les coses  que són del Senyor, com ha d’agradar a  
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1Co 7,34  de cos i d’esperit. Emperò la  que és casada pensa en les coses que són  
1Co 7,34 la que és casada pensa en les coses  que són del món, i com agradarà al marit.  
1Co 7,35 ningun llaç, sinó solament per a lo  que és convenient, i per a què pugau  
1Co 7,36 destorb. 36 Mes si algun home pensa  que és una cosa deshonrosa per sa filla  
1Co 7,36  deshonrosa per sa filla donzella  que ella pàssia la flor de sa edat, i que  
1Co 7,36  ella pàssia la flor de sa edat, i  que és necessari que es càsia, faça ell lo 
1Co 7,36 flor de sa edat, i que és necessari  que es càsia, faça ell lo que vulga; no  
1Co 7,36 necessari que es càsia, faça ell lo  que vulga; no peca si la casa. 37 Emperò  
1Co 7,38  sa verge, fa bé. 38 I així aquell  que casa sa verge, fa bé; i aquell que no  
1Co 7,38  que casa sa verge, fa bé; i aquell  que no la casa, fa millor. 39 La muller  
1Co 7,39  càsies ab qui vúllia, ab tal  que sia segons lo Senyor. 40 Emperò serà  
1Co 7,40  així segons mon consell, i penso  que jo tinc també l’Esperit de Déu. 8,Tit 
1Co 8,1 Jesucrist. 1 I en quant a les coses  que són sacrificades als ídols, sabem que  
1Co 8,1  són sacrificades als ídols, sabem  que tots tenim ciència. La ciència  
1Co 8,4  sacrificades als ídols, sabem  que l’ídol no és res en lo món i que no  
1Co 8,4  que l’ídol no és res en lo món i  que no hi ha altre Déu sinó un sol. 5  
1Co 8,5  Déu sinó un sol. 5 Perquè encara  que hi haja alguns que s’apellídien déus, 
1Co 8,5  5 Perquè encara que hi haja alguns  que s’apellídien déus, ja en lo cel, ja  
1Co 8,8 no ens fa acceptes a Déu, perquè ni  que mengem tindrem res de més, ni que no  
1Co 8,8  que mengem tindrem res de més, ni  que no mengem tindrem res de menos. 9  
1Co 8,9 res de menos. 9 Emperò teniu compte  que aquesta llibertat que teniu no sia  
1Co 8,9  teniu compte que aquesta llibertat  que teniu no sia ocasió als dèbils d’  
1Co 8,10  10 Perquè si algú te vegés a tu,  que tens ciència, estar sentat a taula en  
1Co 8,10 lloc dels ídols, la consciència del  que és dèbil, ¿no serà alentada a menjar  
1Co 9,Tit  IX L’Apòstol se priva de lo  que li era lícit per no escandalisar a  
1Co 9,2  obra meva en lo Senyor? 2 I encara  que per a altres no sia apòstol, ho só  
1Co 9,3  3 Aquesta és ma resposta a aquells  que m’examinen: 4 ¿Per ventura no tenim  
1Co 9,9  «No posaràs boç en la boca del bou  que bat.» ¿Per ventura té Déu cuidado dels 
1Co 9,10 és ab esperança de participar de lo  que espera. 11 Si nosaltres havem sembrat  
1Co 9,11  espirituals, ¿és una gran cosa  que recolliam les vostres coses carnals?  
1Co 9,13 l’evangeli de Cristo. 13 ¿No sabeu  que els que serveixen al santuari mengen  
1Co 9,13  de Cristo. 13 ¿No sabeu que els  que serveixen al santuari mengen de lo que 
1Co 9,13  serveixen al santuari mengen de lo  que és del santuari, i que els que  
1Co 9,13 mengen de lo que és del santuari, i  que els que serveixen a l’altar  
1Co 9,13  lo que és del santuari, i que els  que serveixen a l’altar participen  
1Co 9,14  14 Així també ordenà lo Senyor  que els que anuncien l’evangeli visquen  
1Co 9,14 Així també ordenà lo Senyor que els  que anuncien l’evangeli visquen de l’  
1Co 9,15  ab mi; puix millor m’és lo morir  que no que ningú me prívia d’aquesta  
1Co 9,15  puix millor m’és lo morir que no  que ningú me prívia d’aquesta glòria. 16  
1Co 9,16 d’aquesta glòria. 16 Perquè encara  que predico l’evangeli, no tinc de què  
1Co 9,21  per a guanyar als jueus. 21 Ab los  que estan baix la Llei, com si estigués jo 
1Co 9,21  baix la Llei) per a guanyar als  que estan baix la Llei; i ab los que  
1Co 9,21  que estan baix la Llei; i ab los  que estaven sens Llei, com si jo estigués  
1Co 9,21  si jo estigués sens Llei (encara  que jo no estava sens la Llei de Déu, ans  
1Co 9,21  de Jesucrist) per a guanyar als  que estaven sens Llei. 22 M’he fet flac  
1Co 9,24  d’ell ab vosaltres. 24 ¿No sabeu  que els que corren l’estadi, realment  
1Co 9,24  ab vosaltres. 24 ¿No sabeu que els  que corren l’estadi, realment corren  
1Co 9,25 pugau obtenir-lo. 25 I tot aquell  que ha de combatre en la palestra, guarda  
1Co 9,26 ab incertitud; i combato, no com un  que dóna colps a l’aire, 26 sinó que  
1Co 9,26  que dóna colps a l’aire, 26 sinó  que castigo mon cos, i el reduesc a  
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1Co 9,26 a subjecció; perquè no em succeesca  que, havent predicat als altres, no em  
1Co 10,Tit  amonesta l’Apòstol als corintis  que es guàrdien de sos vicis, especialment 
1Co 10,1  proïsme. 1 Puix no vull, germans,  que ignoreu que nostres pares estigueren  
1Co 10,1  Puix no vull, germans, que ignoreu  que nostres pares estigueren tots baix del 
1Co 10,2  i atravessaren tots lo mar. 2 I  que tots, en Moisès, foren batejats en lo  
1Co 10,4  bevien d’aquella pedra espiritual  que els seguia, i aqueixa pedra era  
1Co 10,6  en figura de nosaltres, a fi de  que no siam cobdiciosos de les coses  
1Co 10,12 es creu estar de peus, tinga compte  que no càiguia. 13 No us ha alcançat altra 
1Co 10,13  ha alcançat altra tentació sinó la  que és comú als homes; emperò fiel és Déu, 
1Co 10,13 comú als homes; emperò fiel és Déu,  que no permetrà que siau tentats sobre  
1Co 10,13 emperò fiel és Déu, que no permetrà  que siau tentats sobre vostres forces; ans 
1Co 10,15 a prudents vos parlo, judicau de lo  que us dic. 16 Lo calze de benedicció que  
1Co 10,16  us dic. 16 Lo calze de benedicció  que beneïm, ¿no és la comunió de la sang  
1Co 10,16  de la sang de Cristo? I el pa  que partim, ¿no és la participació del cos 
1Co 10,18  a Israel segons la carn. Los  que mengen les víctimes, ¿per ventura no  
1Co 10,19  de l’altar? 19 Què, doncs? ¿Dic  que l’ídol és alguna cosa, o que lo que  
1Co 10,19  ¿Dic que l’ídol és alguna cosa, o  que lo que ha estat sacrificat als ídols  
1Co 10,19  l’ídol és alguna cosa, o que lo  que ha estat sacrificat als ídols és  
1Co 10,20 ídols és alguna cosa? 20 Ans bé dic  que les coses que sacrifiquen los gentils, 
1Co 10,20  cosa? 20 Ans bé dic que les coses  que sacrifiquen los gentils, les  
1Co 10,20  dimonis, i no a Déu. I no vull jo  que tingau societat ab los dimonis. No  
1Co 10,22  ventura som nosaltres més forts  que ell? «Tot m’és lícit», emperò no  
1Co 10,24  és edificant. 24 Ningú búsquia lo  que és seu, sinó lo que és de l’altre. 25 
1Co 10,24  búsquia lo que és seu, sinó lo  que és de l’altre. 25 De tot lo que es  
1Co 10,25 lo que és de l’altre. 25 De tot lo  que es ven en la carnisseria, menjau-ne, 
1Co 10,28  no en mengeu, per causa d’aquell  que us ha avisat i de la consciència. 29  
1Co 10,33 a la Iglésia de Déu, 33 a la manera  que jo procuro també en tot agradar a  
1Co 11,Tit  salvos. 11,Tit Capítol XI Ordena  que els homes órien ab lo cap descobert, i 
1Co 11,Tit  eucaristia i reprèn los desordres  que es cometien al temps de la comunió. 1  
1Co 11,3  us les he ensenyat. 3 Emperò vull  que sapiau que Cristo és lo cap de tot  
1Co 11,3  ensenyat. 3 Emperò vull que sapiau  que Cristo és lo cap de tot home, i l’  
1Co 11,4 i Déu, lo cap de Cristo. 4 Tot home  que fa oració o profetisa ab lo cap  
1Co 11,5  deshonra son cap. 5 I tota dona  que fa oració o profetisa ab lo cap  
1Co 11,5 deshonra son cap, puix és lo mateix  que si fos rapada. 6 Perquè si la dona no  
1Co 11,13 -ho vosaltres mateixos. ¿És propi  que una dona préguia a Déu estant  
1Co 11,14  us ensenya la naturalesa mateixa  que seria ignominiós a l’home lo criar  
1Co 11,18  vos congregau en la Iglésia, oic  que hi ha dissensions entre vosaltres, i  
1Co 11,19  en part ho crec. 19 Puix és precís  que hi haja heretgies també, per a què los 
1Co 11,19 haja heretgies també, per a què los  que són aprovats sien manifestos entre  
1Co 11,22  la Iglésia de Déu i avergonyiu als  que no tenen? Què us diré? ¿Vos alabaré?  
1Co 11,23  23 Perquè jo rebí del Senyor lo  que us he ensenyat a vosaltres: que el  
1Co 11,23  lo que us he ensenyat a vosaltres:  que el Senyor Jesús, en la nit en què fou  
1Co 11,24  «Preneu, menjau; aquest és mon cos  que per vosaltres és partit. Feu això en  
1Co 11,26  anunciareu la mort del Senyor fins  que vinga. 27 Per lo tant, qualsevol que  
1Co 11,27  vinga. 27 Per lo tant, qualsevol  que méngia aquest pa o bèguia lo calze del 
1Co 11,30  molts dèbils i malalts, i molts  que dormen. 31 Puix si nosaltres mateixos  
1Co 11,34  té fam, méngia en casa, a fi de  que no us junteu per a condemnació. I les  
1Co 12,Tit  Capítol XII De la varietat de dons  que l’Esperit Sant distribueix entre els  
1Co 12,1 dons espirituals, no vull, germans,  que estigau en ignorància. 2 Vosaltres  
1Co 12,2  en ignorància. 2 Vosaltres sabeu  que, quan éreu gentils, anàveu als ídols  
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1Co 12,3  3 Per lo tant, vos faç a saber  que ningú que parla per l’Esperit de Déu  
1Co 12,3  lo tant, vos faç a saber que ningú  que parla per l’Esperit de Déu diu  
1Co 12,3  anatema a Jesús. I ningú pot dir  que Jesús és lo Senyor, sinó per l’  
1Co 12,6  emperò un mateix és lo Déu  que obra totes les coses en tots. 7 Mes la 
1Co 12,12  i tots los membres del cos, encara  que molts, són un sol cos, així també és  
1Co 12,18  u d’ells en lo cos, de la manera  que li ha plagut. 19 I si tots fossen un  
1Co 12,20 seria lo cos? 20 Emperò ara, encara  que los membres sien molts, lo cos és un.  
1Co 12,22  22 Ans bé aquells membres del cos  que semblen més flacs, són més necessaris. 
1Co 12,23  23 I els membres del cos  que tenim per menos nobles, a estos  
1Co 12,23 a estos conferim major honra; i als  que tenim per menos honestos, los cobrim  
1Co 12,24  ab més decència. 24 Perquè los  que en nosaltres són honestos, no tenen  
1Co 12,24  honra més complerta al membre  que no la tenia en si, 25 a fi de que no  
1Co 12,25  que no la tenia en si, 25 a fi de  que no hi hagués dissensió en lo cos, sinó 
1Co 12,25 hi hagués dissensió en lo cos, sinó  que tots los membres tinguessen igual  
1Co 12,26  solicitud l’un per l’altre. 26 I  que si un membre pateix, tots los membres  
1Co 13,1  i de ses propietats. 1 Encara  que jo pàrlia ab llengües d’homes i d’  
1Co 13,1  si no tinc caritat só com coure  que ressona o campana que dringa. 2 Encara 
1Co 13,1  só com coure que ressona o campana  que dringa. 2 Encara que jo tingués lo do  
1Co 13,2  o campana que dringa. 2 Encara  que jo tingués lo do de profecia, i  
1Co 13,2  misteris, i tota ciència; i encara  que jo tingués tota fe, de modo que pogués 
1Co 13,2  que jo tingués tota fe, de modo  que pogués remoure muntanyes, si no tinc  
1Co 13,3  tinc caritat no só res. 3 I encara  que jo distribuís tots mos béns per  
1Co 13,3  per alimentar als pobres, i encara  que entregàs mon cos per a ser cremat, si  
1Co 13,6  6 no es gosa en la iniquitat, sinó  que es complau en la veritat. 7 Tot ho  
1Co 13,8  8 La caritat mai decau, per més  que s’acàbien les profecies, céssien les  
1Co 13,10  part profetisam. 10 Emperò quan lo  que és perfet vinga, serà abolit lo que és 
1Co 13,10 que és perfet vinga, serà abolit lo  que és en part. 11 Quan jo era un noi,  
1Co 14,2  lo de profecia. 2 Perquè aquell  que parla en llengua desconeguda, no parla 
1Co 14,3  parla los misteris. 3 Mes aquell  que profetisa, parla als homes per  
1Co 14,4  i exhortació, i consol. 4 Aquell  que parla una llengua desconeguda, s’  
1Co 14,4  s’edifica a si mateix; mes aquell  que profetisa, edifica la Iglésia de Déu.  
1Co 14,5  la Iglésia de Déu. 5 I jo voldria  que tots parlàsseu llengües, emperò molt  
1Co 14,5 parlàsseu llengües, emperò molt més  que profetisàsseu; puix major és lo qui  
1Co 14,5  puix major és lo qui profetisa  que el que parla llengües, a no ser que  
1Co 14,5  major és lo qui profetisa que el  que parla llengües, a no ser que  
1Co 14,5 que el que parla llengües, a no ser  que interprétia, per a què la Iglésia  
1Co 14,6  de què us aprofitaré, a no ser  que us pàrlia o en revelació, o en  
1Co 14,7  o en doctrina? 7 I certament  que fins les coses inanimades que donen  
1Co 14,7  que fins les coses inanimades  que donen sonido, com la flauta i l’arpa, 
1Co 14,7  de sons, ¿com se distingirà lo  que es toca ab flauta o lo que ab arpa? 8  
1Co 14,7  lo que es toca ab flauta o lo  que ab arpa? 8 Puix si la trompeta dóna un 
1Co 14,9  paraules clares, ¿com se sabrà lo  que es diu? Certament parlareu a l’aire.  
1Co 14,11  per a aquell a qui parlo, i el  que parla serà bàrbaro per a mi. 12 Així  
1Co 14,12  a mi. 12 Així mateix vosaltres, ja  que sou cobdiciosos de dons espirituals,  
1Co 14,13  la Iglésia. 13 Per lo tant, aquell  que pàrlia una llengua desconeguda,  
1Co 14,16  ab l’esperit, ¿com aquell  que està en la classe del poble senzill,  
1Co 14,16  tu gràcies, veent no comprèn lo  que tu dius? 17 Certament tu bé dónes  
1Co 14,19  a fi d’instruir també als altres,  que no deu mil paraules en llengua  
1Co 14,23  ignorants o infiels, ¿no diran  que haveu perdut lo judici? 24 Mes si tots 
1Co 14,25  rostro, adorarà a Déu, i declararà  que Déu verdaderament està en vosaltres.  
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1Co 14,29  pàrlien dos o tres, i els demés  que judíquien. 30 I si a altre que estiga  
1Co 14,30  que judíquien. 30 I si a altre  que estiga sentat li fos revelada alguna  
1Co 14,31  profetisar tots un per un, a fi de  que tots aprenguen i sien tots amonestats. 
1Co 14,35 volen instruir-se en alguna cosa,  que ho pregúntien a sos marits en casa,  
1Co 14,35  a sos marits en casa, puix  que és indecorós a una dona lo parlar en  
1Co 14,37  profeta, o espiritual, reconèguia  que les coses que us escric són manaments  
1Co 14,37  reconèguia que les coses  que us escric són manaments del Senyor. 38 
1Co 14,38  són manaments del Senyor. 38 I el  que no conega, no serà conegut. 39 Per lo  
1Co 15,1  emperò, germans, l’evangeli  que us he predicat, lo que rebéreu  
1Co 15,1  l’evangeli que us he predicat, lo  que rebéreu vosaltres i en lo qual estau  
1Co 15,2  reteniu com vos lo prediquí, si és  que no haveu cregut en va. 3 Perquè en  
1Co 15,3  lloc vos he ensenyat lo mateix  que havia après, a saber, que Cristo morí  
1Co 15,3 lo mateix que havia après, a saber,  que Cristo morí per nostres pecats, segons 
1Co 15,4 pecats, segons les Escriptures; 4 i  que fou sepultat, i que ressuscità al  
1Co 15,4  4 i que fou sepultat, i  que ressuscità al tercer dia, segons les  
1Co 15,5  dia, segons les Escriptures. 5 I  que s’aparegué a Cefas i després als  
1Co 15,6  a Cefas i després als Onze. 6 I  que després fou vist per més de cinc-  
1Co 15,10 Emperò, per la gràcia de Déu, só lo  que só; i sa gràcia no ha estat vana en  
1Co 15,10 ans bé he treballat més copiosament  que tots ells; emperò no jo, sinó la  
1Co 15,10 emperò no jo, sinó la gràcia de Déu  que era ab mi. 11 Per lo tant, sia jo,  
1Co 15,12  haveu cregut. 12 I si es predica  que Cristo ressuscità d’entre els morts,  
1Co 15,12  d’entre els morts, ¿com és  que diuen alguns d’entre vosaltres que no 
1Co 15,12 que diuen alguns d’entre vosaltres  que no hi ha resurrecció de morts? 13  
1Co 15,15  donàrem testimoni contra Déu dient  que havia ressuscitat a Cristo, al qual no 
1Co 15,15  al qual no ressuscità, si és  que els morts no ressusciten. 16 Perquè si 
1Co 15,18  18 I per consegüent, també los  que dormiren en Cristo són perduts. 19 Si  
1Co 15,20 i ha estat fet primícies d’aquells  que dormen. 21 Perquè així com per home  
1Co 15,23  les primícies, Cristo; després los  que són de Cristo, en sa vinguda. 24 Luego 
1Co 15,25 i tot poder. 25 Perquè és necessari  que ell régnia fins que haja posat tots  
1Co 15,25  és necessari que ell régnia fins  que haja posat tots los enemics sota sos  
1Co 15,26 sota sos peus. 26 I l’últim enemic  que serà destruït és la mort. Perquè totes 
1Co 15,27  s’exceptua, sens dubte, aquell  que posà totes les coses sota d’ell. 28 I 
1Co 15,28  Fill estarà subjecte a aquell  que someté a ell totes les coses, per a  
1Co 15,29  D’altra manera, què faran aquells  que es bategen per als morts, si de ningun 
1Co 15,32  los morts? Mengem i bevem,  que demà morirem. 33 No us deixeu seduir:  
1Co 15,36 o ab quin cos vindran?» 36 Neci, lo  que tu sembres, no es vivifica si abans no 
1Co 15,37  37 I al sembrar, no sembres lo cos  que ha de nàixer, sinó lo gra nu, o de  
1Co 15,46  lo primer l’espiritual, sinó lo  que és animal, i després lo que és  
1Co 15,46 sinó lo que és animal, i després lo  que és espiritual. 47 Lo primer home, de  
1Co 15,48  és lo terrenal, així són també los  que són terrenals; i com és lo celestial,  
1Co 15,48  és lo celestial, així són tots los  que són celestials. 49 I així com havem  
1Co 15,50  50 Emperò açò vos dic, germans,  que la carn i la sang no poden posseir lo  
1Co 15,53  serem mudats. 53 Perquè és precís  que açò corruptible se vestesca d’  
1Co 15,53  d’incorruptibilitat, i açò  que és mortal se vestesca d’immortalitat. 
1Co 15,54  d’immortalitat. 54 I quan açò  que és corruptible s’haja vestit d’  
1Co 15,54  vestit d’incorruptibilitat, i lo  que és mortal s’haja vestit d’  
1Co 15,54  aleshores se complirà la paraula  que està escrita: «Engullida ha estat la  
1Co 15,57  és la Llei. 57 Mes, gràcies a Déu,  que ens donà la victòria per nostre Senyor 
1Co 15,58  en l’obra del Senyor, sabent  que vostre treball no és en va en lo  
1Co 16,Tit  Capítol XVI Exhorta als corintis a  que facen la coŀlecta de les almoines per  
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1Co 16,1  1 I en quant a les coŀlectes  que es fan per als sants, feu-ho també  
1Co 16,2 pòsia a part en sa casa guardant lo  que gústia, a fi de que no es facen les  
1Co 16,2  guardant lo que gústia, a fi de  que no es facen les coŀlectes quan jo  
1Co 16,3 3 I quan estiga jo present, aquells  que vosaltres aprovareu per cartes, a  
1Co 16,4  socorro. 4 I si la cosa meresqués  que jo també hi vaja, vindran ab mi. 5 I  
1Co 16,10  10 I si Timoteu vingués, procurau  que estiga sens recel entre vosaltres,  
1Co 16,12  al germà Apolo, vos faç a saber  que li preguí molt vingués a vosaltres ab  
1Co 16,16  al servei dels sants), 16  que siau obedients a eixos tals i a tot  
1Co 16,16  a eixos tals i a tot aquell  que ens ajuda i treballa. 17 I m’alegro  
1Co 16,17  i de Fortunat i d’Acaic; puix lo  que us faltava a vosaltres ho supliren  
1Co 16,19  ab la iglésia de sa casa, en la  que em trobo allotjat. 20 Vos saluden tots 
2Co 1,1  germà Timoteu, a la iglésia de Déu  que està en Corinti, ab tots los sants que 
2Co 1,1  està en Corinti, ab tots los sants  que hi ha en tota l’Acaia. 2 Gràcia sia a 
2Co 1,4  també nosaltres consolar a aquells  que es troben en tot treball, ab lo consol 
2Co 1,6  de les mateixes afliccions  que patim nosaltres també. 7 De manera que 
2Co 1,7  patim nosaltres també. 7 De manera  que nostra esperança en vosaltres és  
2Co 1,7  en vosaltres és ferma, sabent  que així com sou participadors de les  
2Co 1,8  8 Perquè no volem, germans,  que ignoreu les tribulacions que tinguérem 
2Co 1,8  que ignoreu les tribulacions  que tinguérem en l’Àsia; perquè nos  
2Co 1,8  tan superior a nostres forces,  que arribàrem a desesperar de la vida. 9  
2Co 1,9  en nosaltres, sinó en Déu  que ressuscita los morts, 10 lo qual nos  
2Co 1,10 gran perill de mort; en qui esperam  que encara nos deslliurarà. 11 Ajudant-  
2Co 1,11  oracions, per a què per lo do  que se’ns ha concedit per medi de moltes  
2Co 1,12 lo testimoni de nostra consciència,  que en simplicitat de cor i en santa  
2Co 1,13  us escrivim altres coses sinó les  que haveu llegit i reconeixeu, i espero  
2Co 1,13 haveu llegit i reconeixeu, i espero  que les reconeixereu fins al fi. 14 Com  
2Co 1,14  també nos haveu reconegut en part,  que nosaltres som vostra glòria, així com  
2Co 1,17  acàs, de lleugeresa? ¿O les coses  que jo proposo, les proposo segons la  
2Co 1,17  proposo segons la carn, de manera  que hi haja en mi sí i no? 18 Emperò Déu  
2Co 1,18 Emperò Déu verdader m’és testimoni  que en aquella paraula que us he anunciat  
2Co 1,18 és testimoni que en aquella paraula  que us he anunciat no hi ha sí i no. 19  
2Co 1,19  Perquè lo Fill de Déu, Jesucrist,  que ha estat predicat entre vosaltres per  
2Co 1,19  i Timoteu, no fou sí i no, sinó  que el sí fou en ell. 20 Perquè totes les  
2Co 1,21  Déu per nosaltres. 21 I com aquell  que ens confirmà junt ab vosaltres en  
2Co 1,23 Déu per testimoni sobre ma ànima de  que per perdonar-vos no he vingut encara 
2Co 1,24  he vingut encara a Corinti. 24 No  que tingam domini sobre la vostra fe, sinó 
2Co 1,24  domini sobre la vostra fe, sinó  que contribuïm a vostre goig, puix per la  
2Co 2,Tit  estau ferms. 2,Tit Capítol II Mana  que l’incestuós arrepentit sia readmès en 
2Co 2,2 m’alegra a mi després, sinó aquell  que ha estat contristat per mi? 3 I això  
2Co 2,3  això mateix vos he escrit, a fi de  que quan vinga a vosaltres no tinga  
2Co 2,3  confiant en tots vosaltres de  que mon goig és lo goig de tots vosaltres. 
2Co 2,4  a què coneguésseu l’amor tan gran  que us tinc. 5 I si algú m’ha contristat, 
2Co 2,6  a tots vosaltres. 6 Basta-li al  que és tal aquesta reprehensió feta per  
2Co 2,7  feta per molts. 7 De manera  que, al contrari, vosaltres deveu perdonar 
2Co 2,7  -lo i consolar-lo; no sia  que el tal se pèrdia consumit de tristesa. 
2Co 2,8  consumit de tristesa. 8 Per lo  que vos prec que confirmeu vostra caritat  
2Co 2,8  de tristesa. 8 Per lo que vos prec  que confirmeu vostra caritat envers ell. 9 
2Co 2,11  en persona de Cristo, 11 a fi de  que no siam sorpresos de Satanàs; puix no  
2Co 2,14  Macedònia. 14 Emperò gràcies a Déu  que sempre nos fa triümfar en Cristo  
2Co 2,15  Déu bon olor de Cristo en aquells  que es salven i en los que es perden. 16  
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2Co 2,15  en aquells que es salven i en los  que es perden. 16 Per a uns som realment  
2Co 2,17  coses? 17 Perquè no som com molts,  que adulteren la paraula de Déu, sinó que  
2Co 2,17  adulteren la paraula de Déu, sinó  que parlam en Cristo ab sinceritat, com de 
2Co 3,Tit  ab la Llei escrita. Lo vel  que cobreix la inteŀligència de les  
2Co 3,3  de tots los homes; 3 sent manifest  que vosaltres sou carta de Cristo,  
2Co 3,5  envers Déu per Cristo. 5 No  que siam suficients per nosaltres mateixos 
2Co 3,5  pensar res, com de nosaltres, sinó  que nostra suficiència ve de Déu, 6 lo  
2Co 3,7  pedres, fou gloriós, de manera  que els fills d’Israel no podien fixar la 
2Co 3,7  per la glòria de son rostro,  que havia de desaparèixer, 8 ¿com no serà  
2Co 3,10 ministeri de justícia. 10 Perquè lo  que resplendí en aquesta part no fou  
2Co 3,11  glòria exceŀlent. 11 Perquè si lo  que és anuŀlat és per a glòria, molt més  
2Co 3,11  a glòria, molt més gloriós serà lo  que subsisteix. 12 Així, doncs, tenint tal 
2Co 3,13  confiança. 13 I no com Moisès,  que es posava un vel sobre el rostro, per  
2Co 4,1  ministeri, segons la misericòrdia  que havem alcançat, no desmaiam; 2 ans bé  
2Co 4,3 està encara encobert, per a aquells  que es perden està encobert: 4 en los  
2Co 4,4 l’evangeli de la glòria de Cristo,  que és la imatge de Déu. 5 Perquè no us  
2Co 4,6  vostres per Jesús. 6 Perquè Déu,  que digué que de les tenebres resplendís  
2Co 4,6  per Jesús. 6 Perquè Déu, que digué  que de les tenebres resplendís la llum,  
2Co 4,10 Senyor Jesús en nostre cos, a fi de  que la vida de Jesús se maniféstia també  
2Co 4,11 nostres cossos. 11 Perquè nosaltres  que vivim som contínuament entregats a la  
2Co 4,14 creem, i per això parlam, 14 sabent  que aquell que ressuscità al Senyor Jesús, 
2Co 4,14  això parlam, 14 sabent que aquell  que ressuscità al Senyor Jesús, nos  
2Co 4,15  és per amor de vosaltres, a fi de  que la gràcia, que abunda per l’acció de  
2Co 4,15  vosaltres, a fi de que la gràcia,  que abunda per l’acció de gràcies de  
2Co 4,16  en glòria de Déu. 16 Per lo  que no desmaiam; ans bé, encara que en  
2Co 4,16  lo que no desmaiam; ans bé, encara  que en nosaltres l’home exterior  
2Co 4,17  nostres afliccions lleugeres,  que no duren més que un moment, operen en  
2Co 4,17  lleugeres, que no duren més  que un moment, operen en nosaltres un  
2Co 4,18  mentres contemplam no a les coses  que es veuen, sinó a les que no es veuen.  
2Co 4,18  les coses que es veuen, sinó a les  que no es veuen. Perquè les coses que es  
2Co 4,18  que no es veuen. Perquè les coses  que es veuen són temporals, mes les que no 
2Co 4,18 que es veuen són temporals, mes les  que no es veuen són eternes. 5,Tit Capítol 
2Co 5,1 són sos ambaixadors. 1 Perquè sabem  que si nostra casa terrena d’esta  
2Co 5,1 un edifici, una casa no feta de mà,  que serà eterna en los cels. 2 I per això  
2Co 5,2  ser revestits de nostra habitació  que és del cel, 3 si és que siam trobats  
2Co 5,3  habitació que és del cel, 3 si és  que siam trobats vestits i no desnusos. 4  
2Co 5,4  i no desnusos. 4 Perquè també los  que estam en est tabernacle gemegam  
2Co 5,4 despullats, sinó revestits, a fi de  que lo que és mortal sia absorbit per la  
2Co 5,4  sinó revestits, a fi de que lo  que és mortal sia absorbit per la vida. 5  
2Co 5,6  això vivim sempre confiats, sabent  que mentres estam en lo cos estam ausents  
2Co 5,10  a què cada qual rèbia, segons lo  que ha fet bo o mal, estant en son propi  
2Co 5,11  a Déu li som manifestos, i espero  que ho som també en vostres consciències.  
2Co 5,12 ens alabam de nou a vosaltres, sinó  que us donam ocasió de gloriar-vos per  
2Co 5,12  -vos per nosaltres, a fi de  que tingau què respondre als que es  
2Co 5,12  fi de que tingau què respondre als  que es glorien en l’apariència i no en lo 
2Co 5,14  nos compeŀleix; considerant això,  que si un morí per tots, tots, per  
2Co 5,15  per consegüent, som morts. 15 I  que Cristo morí per tots, per a què los  
2Co 5,15 Cristo morí per tots, per a què los  que viuen no visquen ja per a si, sinó per 
2Co 5,15  ja per a si, sinó per aquell  que morí per ells i ressuscità. 16 I així  
2Co 5,16  a ningú segons la carn. I encara  que coneguérem a Cristo segons la carn, ab 
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2Co 5,17  ara ja no el coneixem. 17 Per lo  que si algú està en Cristo, és ja una  
2Co 5,18  18 I totes les coses són de Déu,  que ens ha reconciliat a si per Jesucrist, 
2Co 5,20  nosaltres. Vos suplicam per Cristo  que us reconcilieu ab Déu. 21 Lo qual per  
2Co 5,21  Lo qual per nosaltres féu pecat al  que no havia conegut pecat, a fi de que  
2Co 5,21 que no havia conegut pecat, a fi de  que nosaltres fóssem fets justícia de Déu  
2Co 6,8  bona fama; com a seductors, encara  que verdaders; com a desconeguts, encara  
2Co 6,8  com a desconeguts, encara  que coneguts; 9 com a moribundos, i veus  
2Co 6,12  No sou estrets en nosaltres, sinó  que sou estrets en vostres entranyes. 13 I 
2Co 6,17  vos, diu lo Senyor, i no toqueu lo  que és impur; 18 i jo us rebré i us seré  
2Co 7,Tit  Pau i els corintis. La tristesa  que els causà los fou molt saludable. 1  
2Co 7,3  -vos. Puix jo us diguí abans,  que vosaltres estau en nostres cors per a  
2Co 7,6  i temors interiors. 6 Emperò Déu,  que conforta als humils, nos ha consolat  
2Co 7,7 sa vinguda, sinó també ab lo consol  que tingué en vosaltres, al referir-nos  
2Co 7,7  i vostre zel envers mi, de modo  que jo tinguí gran plaer. 8 Perquè encara  
2Co 7,8  tinguí gran plaer. 8 Perquè encara  que jo us entristí ab una carta, no m’  
2Co 7,8  carta, no m’arrepentesc, encara  que em pesà; perquè veig que aquella  
2Co 7,8  encara que em pesà; perquè veig  que aquella carta, encara que per un poc  
2Co 7,8  veig que aquella carta, encara  que per un poc de temps vos contristà, 9  
2Co 7,9  9 ara m’alegro, no de la tristesa  que tinguéreu, sinó de que us entristíreu  
2Co 7,9  la tristesa que tinguéreu, sinó de  que us entristíreu per arrepentiment.  
2Co 7,9  contristàreu segons Déu, de manera  que ningun dany haveu sofert per  
2Co 7,10  nosaltres. 10 Perquè la tristesa  que és segons Déu, produeix arrepentiment  
2Co 7,12  en aquest negoci. 12 I així encara  que us escriguí, no ho fiu per causa d’  
2Co 7,12  no ho fiu per causa d’aquell  que féu l’agravi, ni per aquell que el  
2Co 7,12  que féu l’agravi, ni per aquell  que el sofrí, sinó per a manifestar la  
2Co 7,12  sinó per a manifestar la solicitud  que tenim per vosaltres 13 davant de Déu.  
2Co 7,14  m’avergonyesc; ans bé, com tot lo  que us parlàrem fou en veritat, així també 
2Co 7,16  16 Me regositjo, doncs, de  que en totes les coses tinc confiança en  
2Co 8,1  a saber, germans, la gràcia de Déu  que ha estat donada a les iglésies de  
2Co 8,3  3 Perquè jo els só testimoni de  que segons ses forces, i encara sobre ses  
2Co 8,4 voluntat, 4 demanant ab molts precs  que rebéssem la gràcia i la comunicació  
2Co 8,4  i la comunicació del ministeri  que es dóna als sants. 5 I ho feren, no  
2Co 8,5  no com nosaltres esperàvem, sinó  que s’entregaren primer al Senyor, i  
2Co 8,6  per voluntat de Déu. 6 De manera  que pregàrem a Tito que, així com començà, 
2Co 8,6  6 De manera que pregàrem a Tito  que, així com començà, acabàs en vosaltres 
2Co 8,7  també esta gràcia, 7 a fi de  que com en tot abundau en fe, i en  
2Co 8,7  diligència, i ademés en la caritat  que ens teniu, així també abundeu en  
2Co 8,9  gràcia de nostre Senyor Jesucrist,  que, essent ric, se féu pobre per amor de  
2Co 8,9  per amor de vosaltres, a fi de  que vosaltres fósseu rics per sa pobresa.  
2Co 8,10  vos dono consell, perquè açò és lo  que us és útil, suposat que no sols  
2Co 8,10  açò és lo que us és útil, suposat  que no sols començàreu ja a fer-ho, sinó 
2Co 8,10 sols començàreu ja a fer-ho, sinó  que formàreu lo designi des de l’any  
2Co 8,11  estiga per a complir-ho d’allò  que teniu. 12 Perquè si la voluntat està  
2Co 8,12  està prompta, és accepta segons lo  que té, no segons lo que no té. 13 No vull 
2Co 8,12  segons lo que té, no segons lo  que no té. 13 No vull dir que los altres  
2Co 8,13 segons lo que no té. 13 No vull dir  que los altres estíguien aliviats i  
2Co 8,13  i vosaltres quedeu oprimits, sinó  que hi haja igualtat. 14 Al present  
2Co 8,14  també vostra necessitat, de manera  que hi haja igualtat, com està escrit: 15  
2Co 8,16  no li faltà.» 16 I gràcies a Déu  que posà en lo cor de Tito lo mateix zel  
2Co 8,19  19 I no solament això, sinó  que fou elegit de les iglésies per a  
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2Co 8,20 vostra prompta voluntat. 20 Evitant  que ningú nos puga vituperar en aquesta  
2Co 8,22 serà molt més per la gran confiança  que tenim en vosaltres. 23 I en quant a  
2Co 9,Tit  exhortació ab noves raons, en les  que dóna l’Apòstol alguns avisos sobre l’ 
2Co 9,Tit  avisos sobre l’almoina i diu  que s’ha de donar ab alegria per a  
2Co 9,1 ella. 1 Perquè, en quant al socorro  que es dóna als sants, és per demés que jo 
2Co 9,1 que es dóna als sants, és per demés  que jo us escríguia. 2 Puix conec que  
2Co 9,2  que jo us escríguia. 2 Puix conec  que vostre ànimo està prompte, per lo que  
2Co 9,2  vostre ànimo està prompte, per lo  que me glorio de vosaltres entre els  
2Co 9,4  promptes, com diguí, 4 no sia  que quan vinguen los de Macedònia ab mi  
2Co 9,4  vos tròbien desprevinguts i tingam  que avergonyir-nos nosaltres (per no dir 
2Co 9,5  necessari demanar als germans  que vagen primer a vosaltres, i apròmptien 
2Co 9,5  benedicció ja promesa, a fi de  que estiga a punt com a benedicció, i no  
2Co 9,7  com per força; perquè «Déu ama al  que dóna alegrement». 8 I poderós és Déu  
2Co 9,8  la gràcia en vosaltres, a fi de  que estant sempre proveïts de tot, abundeu 
2Co 9,10  permaneix per a sempre.» 10 I el  que dóna llavor al sembrador vos dónia  
2Co 9,11  de vostra justícia.) 11 A fi de  que, enriquits en totes coses, abundeu en  
2Co 9,11  en tota beneficència, la qual fa  que per nosaltres sien donades gràcies a  
2Co 9,12  servei, no solament supleix lo  que manca als sants, sinó que és abundant  
2Co 9,12  lo que manca als sants, sinó  que és abundant també en moltes accions de 
2Co 9,13  de gràcies al Senyor, 13 mentres  que per l’experiència d’aquesta  
2Co 9,13 donen glòria a Déu per la submissió  que mostrau a l’evangeli de Cristo, i per 
2Co 10,1  i benignitat de Cristo, jo  que en presència vostra só humil, i ausent 
2Co 10,2  vosaltres, 2 vos suplico, doncs,  que quan sia present feu que no tínguia d’ 
2Co 10,2  doncs, que quan sia present feu  que no tínguia d’usar ab llibertat de la  
2Co 10,2 d’usar ab llibertat de la valentia  que se m’atribueix contra alguns que  
2Co 10,2  que se m’atribueix contra alguns  que judiquen de nosaltres, com si  
2Co 10,3  segons la carn. 3 Perquè encara  que caminam en la carn, no militam segons  
2Co 10,5  consells, 5 i tota altaneria  que s’alça contra la ciència de Déu, i  
2Co 10,7 l’apariència? Si algú està confiat  que és de Cristo, pènsia també en son  
2Co 10,7  pènsia també en son interior,  que així com ell és de Cristo, així també  
2Co 10,8  som de Cristo. 8 Perquè encara  que jo em gloriàs algun tant més del poder 
2Co 10,8 em gloriàs algun tant més del poder  que el Senyor nos ha donat per a  
2Co 10,9 -me. 9 Emperò per a què no penseu  que jo us vull com aterrar ab cartes. 10  
2Co 10,11  11 Sàpia lo qui pènsia així  que tals quals som en la paraula per  
2Co 10,12  número, o comparar-nos ab alguns  que s’alaben a si mateixos; emperò ells,  
2Co 10,13 regla ab què Déu nos ha midat, mida  que arribà fins a vosaltres. 14 Perquè no  
2Co 10,15 treballs dels altres, sinó esperant  que, creixent vostra fe, serem  
2Co 10,16  anunciant l’evangeli en los llocs  que estan més allà de vosaltres, no per a  
2Co 10,16  en la regla d’altre de les coses  que estaven aparellades. 17 Emperò «lo qui 
2Co 10,18  en lo Senyor». 18 Puix no aquell  que s’alaba a si mateix és aprovat, sinó  
2Co 11,Tit  ningun auxili, i dels treballs  que ha sofert. 1 Plagués a Déu que  
2Co 11,1  que ha sofert. 1 Plagués a Déu  que sofrísseu un poc ma imprudència;  
2Co 11,3  verge pura a Cristo. 3 Emperò temo  que, així com la serpent seduí a Eva ab sa 
2Co 11,3  i no degenérien de la simplicitat  que és en Cristo. 4 Perquè si aquell que  
2Co 11,4  és en Cristo. 4 Perquè si aquell  que ve predica altre Cristo que nosaltres  
2Co 11,4  aquell que ve predica altre Cristo  que nosaltres no havem predicat, o si  
2Co 11,4  predicat, o si rebeu altre Esperit  que vosaltres no haveu rebut, o altre  
2Co 11,4  no haveu rebut, o altre evangeli  que no haveu abraçat, podríeu ab raó  
2Co 11,5 ab raó sofrir-lo. 5 Mes jo suposo  que no he fet menos que els majors  
2Co 11,5 5 Mes jo suposo que no he fet menos  que els majors apòstols. 6 Perquè bé que  
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2Co 11,6  els majors apòstols. 6 Perquè bé  que tosc en lo parlar, encara que no en  
2Co 11,6  bé que tosc en lo parlar, encara  que no en saber, en tot nos havem donat a  
2Co 11,9  ningú vaig ésser gravós, perquè lo  que em faltava m’ho suplien los germans  
2Co 11,9  faltava m’ho suplien los germans  que vingueren de Macedònia, i en tot m’he 
2Co 11,12 no us amo? Déu ho sap. 12 Emperò lo  que faç ho faré, per a apartar l’ocasió a 
2Co 11,12  per a apartar l’ocasió a aquells  que desitgen l’ocasió per a ésser trobats 
2Co 11,13  apòstols són operaris fraudulents,  que es transformen en apòstols de Cristo.  
2Co 11,15 àngel de llum. 15 I així no és molt  que els seus ministres se transfigúrien en 
2Co 11,16  enhorabona per imprudent) a fi de  que em gloriï un poc encara. 17 Lo que dic 
2Co 11,17  que em gloriï un poc encara. 17 Lo  que dic per lo que toca a esta glòria, ho  
2Co 11,17 un poc encara. 17 Lo que dic per lo  que toca a esta glòria, ho dic no segons  
2Co 11,18  sinó com per imprudència. 18 I ja  que molts se glorien segons la carn, jo  
2Co 11,19  carn, jo també me gloriaré. 19 Ja  que sofriu de bon grat als necis, essent  
2Co 11,20  vosaltres savis; 20 puix sofriu al  que us posa en servitud, al que us devora, 
2Co 11,20  al que us posa en servitud, al  que us devora, al que us lleva, al que  
2Co 11,20  en servitud, al que us devora, al  que us lleva, al que exalta, al que us  
2Co 11,20  que us devora, al que us lleva, al  que exalta, al que us fereix en la cara.  
2Co 11,20  al que us lleva, al que exalta, al  que us fereix en la cara. 21 Ho dic per  
2Co 11,21 dèbils en aquesta part. En tot allò  que altre tinga atreviment –parlo ab  
2Co 11,28  i desnuesa. 28 Ademés de les coses  que són de part de fora, carreguen sobre  
2Co 11,28  d’urgència, la solicitud  que tinc de totes les iglésies. 29 ¿Qui és 
2Co 11,30  cosa, me gloriaré en les coses  que són pròpies de ma flaquesa. 31 Lo Déu  
2Co 11,31 el Pare de nostre Senyor Jesucrist,  que és per a sempre beneït, sap que jo no  
2Co 11,31  que és per a sempre beneït, sap  que jo no mento. 32 En Damasco, lo  
2Co 12,1  1 Si és necessari gloriar-se –lo  que no convé en veritat–, vindré a les  
2Co 12,2  Senyor. 2 Conec un home en Cristo  que catorze anys ha fou arrebatat –si en  
2Co 12,3  ho sap– fins al tercer cel. 3 I sé  que aquest tal home –si fou en lo cos o  
2Co 12,4 paradís i oigué paraules inefables,  que no li és lícit a un home proferir-  
2Co 12,6 perquè ningú pènsia de mi més de lo  que veu en mi u ou de mi. 7 I per a què la 
2Co 12,7  en ma carn: l’àngel de Satanàs  que em bufetègia, perquè jo no m’exaltàs  
2Co 12,8  supliquí al Senyor tres vegades  que fos apartat de mi. 9 I em digué: «T’  
2Co 12,11 devia ésser alabat de vosaltres, ja  que en res só inferior als més grans  
2Co 12,11  als més grans apòstols, encara  que jo no sia res. 12 En veritat les  
2Co 12,13  a les demés iglésies, sinó en  que jo no us vaig ésser de ninguna  
2Co 12,15 mateix per a vostres ànimes; encara  que amant-vos jo més, sia menos amat de  
2Co 12,17  de vosaltres per algú d’aquells  que us vaig enviar? 18 Ho demaní a Tito, i 
2Co 12,19  petjades? 19 ¿O pensau encara  que ens escusam ab vosaltres? Davant de  
2Co 12,20 a edificació vostra. 20 Perquè temo  que tal vegada quan vinga a vosaltres no  
2Co 12,20  trobaré tals quals vos voldria, i  que vosaltres no em trobeu a mi qual no em 
2Co 12,21  sedicions i partits. 21 I no sia  que quan jo vinga m’humiliï Déu altra  
2Co 12,21 Déu altra vegada entre vosaltres, i  que tinga que lamentar-me de molts que  
2Co 12,21 vegada entre vosaltres, i que tinga  que lamentar-me de molts que han pecat  
2Co 12,21  tinga que lamentar-me de molts  que han pecat ja i no s’han arrepentit de 
2Co 12,21  i fornicació i deshonestedat  que han comès. 13,Tit Capítol XIII Amenaça 
2Co 13,Tit  l’Apòstol ab forts càstigs als  que no s’haguessen esmenat, i conclou ab  
2Co 13,1  ab una exhortació general. 1 Mirau  que aquesta és la tercera vegada que vinc  
2Co 13,1  que aquesta és la tercera vegada  que vinc a vosaltres. «En la boca de dos o 
2Co 13,2  present, i ho dic ara, ausent,  que si vinc altra vegada no perdonaré als  
2Co 13,2  vinc altra vegada no perdonaré als  que pecaren abans, ni a tots los demés. 3  
2Co 13,3  abans, ni a tots los demés. 3 Ja  que cercau una prova que Cristo parla en  
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2Co 13,3  demés. 3 Ja que cercau una prova  que Cristo parla en mi, lo qual no és flac 
2Co 13,5  no us coneixeu vosaltres mateixos  que Jesucrist està en vosaltres, si és que 
2Co 13,5  Jesucrist està en vosaltres, si és  que ja no sou reprovats? 6 Emperò confio  
2Co 13,6  no sou reprovats? 6 Emperò confio  que coneixereu que nosaltres no som  
2Co 13,6  6 Emperò confio que coneixereu  que nosaltres no som reprovats. 7 I pregam 
2Co 13,7  no som reprovats. 7 I pregam a Déu  que no façau mal algun, no perquè  
2Co 13,7  aparescam aprovats, sinó a fi de  que vosaltres façau lo que és bo, encara  
2Co 13,7 sinó a fi de que vosaltres façau lo  que és bo, encara que nosaltres siam com  
2Co 13,7  façau lo que és bo, encara  que nosaltres siam com reprovats. 8 Perquè 
2Co 13,10 obrar ab rigor, segons l’autoritat  que em donà Déu per a edificació i no per  
Ga 1,Tit  i per haver abandonat la doctrina  que els havia ensenyat i que ell rebé de  
Ga 1,Tit  doctrina que els havia ensenyat i  que ell rebé de Jesucrist. Refereix lo que 
Ga 1,Tit  ell rebé de Jesucrist. Refereix lo  que ell era abans i després de sa  
Ga 1,1  sinó per Jesucrist i per Déu Pare,  que el ressuscità d’entre els morts, 2 i  
Ga 1,2  els morts, 2 i tots los germans  que són ab mi, a les iglésies de Galàcia.  
Ga 1,6  lleugerament vos apartau d’aquell  que us cridà a la gràcia de Cristo, a un  
Ga 1,7  7 lo qual no és altre, sinó  que hi ha alguns que us perturben i volen  
Ga 1,7  no és altre, sinó que hi ha alguns  que us perturben i volen trastornar l’  
Ga 1,8 evangeli de Cristo. 8 Emperò encara  que nosaltres mateixos, o un àngel del  
Ga 1,8  un altre evangeli diferent del  que nosaltres vos havem predicat, sia  
Ga 1,9  un altre evangeli diferent del  que haveu rebut, sia anatema. 10 Puix,  
Ga 1,11 11 Perquè vos faç a saber, germans,  que l’evangeli que jo us he predicat no  
Ga 1,11  a saber, germans, que l’evangeli  que jo us he predicat no és segons l’  
Ga 1,14  I em distingia en lo judaisme més  que molts contemporanis meus de ma nació,  
Ga 1,15  pares. 15 Mes quan plagué a Déu,  que em separà del ventre de la meva mare i 
Ga 1,16  a revelar-me son Fill, a fi de  que jo el predicàs entre els gentils, des  
Ga 1,17  17 ni vinguí a Jerusalem a aquells  que eren apòstols abans que jo, sinó que  
Ga 1,17  a aquells que eren apòstols abans  que jo, sinó que me n’aní a l’Aràbia i  
Ga 1,17  eren apòstols abans que jo, sinó  que me n’aní a l’Aràbia i vaig tornar  
Ga 1,20  lo germà del Senyor. 20 I en això  que us escric, mirau que davant de Déu no  
Ga 1,20  20 I en això que us escric, mirau  que davant de Déu no mento. 21 Després  
Ga 1,22  de vista a les iglésies de Judea  que eren en Cristo. 23 Solament havien oït 
Ga 1,23  Solament havien oït a dir: «Aquell  que abans nos perseguia, ara predica la fe 
Ga 1,23  nos perseguia, ara predica la fe  que en altre temps impugnava.» 24 I  
Ga 2,Tit  los falsos profetes i contra los  que professaven lo judaisme. Resistència  
Ga 2,Tit  lo judaisme. Resistència  que féu a Cefas en Antioquia sobre les  
Ga 2,2  i els vaig comunicar l’evangeli  que predico entre els gentils, i  
Ga 2,2  gentils, i privadament a aquells  que pareixien ser d’alguna reputació, per 
Ga 2,2  d’alguna reputació, per temor de  que jo no corregués o no hagués corregut  
Ga 2,3  corregut en va. 3 Mes ni Tito  que era ab mi, essent gentil, fou  
Ga 2,4 se, 4 per causa dels falsos germans  que furtivament se ficaren entre  
Ga 2,4  per a espiar la llibertat  que tenim en Cristo Jesús, a fi de reduir  
Ga 2,5 hora volguérem sometre’ns, a fi de  que permanèsquia entre vosaltres la  
Ga 2,6  de l’evangeli. 6 Mes d’aquells  que semblaven ser alguna cosa (ni importa  
Ga 2,6  ser alguna cosa (ni importa res lo  que hagen estat, Déu no fa accepció de  
Ga 2,6  fa accepció de persones), aquells  que semblaven ser alguna cosa, res me  
Ga 2,7  7 Ans bé al contrari, veent  que m’havia estat confiat l’evangeli de  
Ga 2,8 de la circumcisió. 8 (Perquè aquell  que obrà eficaçment en Pere per l’  
Ga 2,9  9 I quan Jaume, Cefas i Joan,  que apareixien ser les columnes,  
Ga 2,9  les columnes, conegueren la gràcia  que se m’havia donat, nos donaren la mà  
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Ga 2,10  10 Solament nos recomanaren  que ens recordàssem dels pobres, lo mateix 
Ga 2,10  recordàssem dels pobres, lo mateix  que jo tenia ànsia de fer. 11 I quan Cefas 
Ga 2,12  era reprensible. 12 Puix abans  que vinguessen alguns de part de Jaume,  
Ga 2,12  ab los gentils; emperò després  que vingueren se retirava i es separava,  
Ga 2,12  retirava i es separava, tement als  que eren de la circumcisió. 13 I els demés 
Ga 2,13  en sa dissimulació, de manera  que fins Bernabé fou induït per ells en  
Ga 2,14  14 Emperò quan jo vegí  que no anaven rectament conforme la  
Ga 2,14  per què obligues als gentils a  que visquen com los jueus?» 15 Nosaltres,  
Ga 2,16  d’entre els gentils, 16 sabent  que l’home no es justifica per les obres  
Ga 2,18 18 Perquè si jo reedifico lo mateix  que he destruït, me faç jo mateix  
Ga 2,20  sinó Cristo viu en mi. I la vida  que ja jo visc en la carn, la visc en la  
Ga 2,20  la visc en la fe del Fill de Déu,  que m’amà i s’entregà a si mateix per  
Ga 3,3  de la fe? 3 ¿Tan necis sou  que, havent començat en esperit, acabeu en 
Ga 3,4  sofert tantes coses en va, si és  que sien en va? 5 Aquell, doncs, que us  
Ga 3,5 és que sien en va? 5 Aquell, doncs,  que us comunicà l’Esperit i obrà miracles 
Ga 3,7  a justícia.» 7 Reconeixeu, doncs,  que els que són de la fe, eixos són fills  
Ga 3,7  7 Reconeixeu, doncs, que els  que són de la fe, eixos són fills d’  
Ga 3,8  8 I l’Escriptura, preveent  que Déu havia de justificar als gentils  
Ga 3,9  totes les gents.» 9 Així los  que són de la fe seran beneïts ab lo fiel  
Ga 3,10  està escrit: «Maleït tot aquell  que no permanesca en totes les coses que  
Ga 3,10  no permanesca en totes les coses  que estan escrites en lo llibre de la Llei 
Ga 3,11  de la Llei per a fer-les.» 11 I  que ningú en la Llei és justificat davant  
Ga 3,13  està escrit: «Maleït tot aquell  que penja en un arbre.» 14 Per a què la  
Ga 3,14  els gentils per Jesucrist, a fi de  que per la fe rebiam la promesa de l’  
Ga 3,15  com a home: un testament, encara  que sia d’home, ab tal que sia confirmat, 
Ga 3,15  encara que sia d’home, ab tal  que sia confirmat, ningú l’anuŀla, ni l’ 
Ga 3,16  sinó com d’un: I a ta progènie,  que és Cristo. 17 Emperò jo dic açò: Que  
Ga 3,19  les transgressions fou posada fins  que vingués la progènie a qui era feta la  
Ga 3,21  perquè si s’hagués donat una llei  que pogués vivificar, verdaderament la  
Ga 3,22  donada per la fe en Jesucrist als  que creuen. 23 Emperò abans que la fe  
Ga 3,23  als que creuen. 23 Emperò abans  que la fe vingués, estàvem baix la  
Ga 3,23  de la Llei, tancats en aquella fe  que després havia de ser revelada. 24 I  
Ga 3,24  24 I així la Llei fou lo preceptor  que ens conduí a Cristo, per a què fóssem  
Ga 3,25  per la fe. 25 Mes, des de  que vingué la fe, ja no estam baix lo  
Ga 3,26  tots sou fills de Déu per la fe,  que és en Cristo Jesús. 27 Puix tots los  
Ga 3,27  en Cristo Jesús. 27 Puix tots los  que haveu estat batejats en Cristo, estau  
Ga 4,Tit  de les ceremònies de la Llei, les  que per Cristo tingueren fi. Ismael, nat  
Ga 4,1  figura de la nova. 1 Dic, doncs,  que l’hereu, mentres és infant, no es  
Ga 4,1 diferència en res del servo, encara  que sia senyor de tot, 2 sinó que està  
Ga 4,2  que sia senyor de tot, 2 sinó  que està baix de tutors i curadors, fins  
Ga 4,5  a la Llei, 5 per a rescatar als  que estaven baix la Llei, a fi de que  
Ga 4,5  que estaven baix la Llei, a fi de  que rebessen l’adopció de fills. 6 I  
Ga 4,6  cors l’Esperit de son Fill,  que clama: «‹Abbà›, Pare!» 7 Per lo tant,  
Ga 4,8  coneixíeu a Déu, servíeu a aquells  que per naturalesa no són déus. 9 Mes ara, 
Ga 4,9  bé essent coneguts de Déu, ¿com és  que tornau altra vegada als elements flacs 
Ga 4,11  anys. 11 Temo de vosaltres no sia  que jo haja treballat en va en vosaltres.  
Ga 4,13 agraviat en res. 13 Vosaltres sabeu  que al principi ab flaquesa de carn vos  
Ga 4,14  l’evangeli. 14 I ma tentació  que estava en ma carn, no la despreciàreu  
Ga 4,15  de què parlau? Perquè jo testifico  que, a poder ser, vos hauríeu trets los  
Ga 4,19 qui altra vegada estic de part fins  que Cristo sia format en vosaltres. 20  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

2943 
 

Ga 4,21  de vosaltres. 21 Dieu-me, los  que voleu estar baix la Llei, ¿no haveu  
Ga 4,22  la Llei? 22 Perquè escrit està  que Abraham tingué dos fills, l’un de l’ 
Ga 4,24  l’un, de la muntanya de Sinaí,  que engendra per a esclavitud, qual és  
Ga 4,25  Sinaí, en Aràbia, i correspon a lo  que ara és Jerusalem, la que està en  
Ga 4,25  a lo que ara és Jerusalem, la  que està en esclavitud ab sos fills. 26  
Ga 4,26  ab sos fills. 26 Mes la Jerusalem  que està en lo alt és llibre, la qual és  
Ga 4,27  està: «Alegra’t tu, l’estèril,  que no pareixes; prorromp i clama, la que  
Ga 4,27  no pareixes; prorromp i clama, la  que no estàs de part; perquè són molts més 
Ga 4,27  són molts més los fills de la  que és deixada per estèril, que d’aquella 
Ga 4,27  de la que és deixada per estèril,  que d’aquella que té marit.» 28 I  
Ga 4,27 deixada per estèril, que d’aquella  que té marit.» 28 I nosaltres, germans,  
Ga 4,29 Isaac. 29 Emperò com llavors aquell  que havia nat segons la carn perseguia al  
Ga 4,29  nat segons la carn perseguia al  que era segons l’Esperit, així també ara. 
Ga 5,2  2 Mirau, jo, Pau, vos dic  que, si us circumcidau, Cristo no us  
Ga 5,3  res. 3 I declaro de nou a tot home  que és circumcís, que està obligat a fer  
Ga 5,3 de nou a tot home que és circumcís,  que està obligat a fer tota la Llei. 4 Oh, 
Ga 5,4 a fer tota la Llei. 4 Oh, vosaltres  que us justificau per la Llei!, Cristo ja  
Ga 5,6  ni la incircumcisió, sinó la fe,  que obra per caritat. 7 Vosaltres corríeu  
Ga 5,7  corríeu bé! ¿Qui us ha impedit  que obeísseu a la veritat? 8 Aquesta  
Ga 5,8  8 Aquesta persuasió no ve del  que us crida. 9 Un poc de llevat fa llevar 
Ga 5,10  I confio de vosaltres en lo Senyor  que no tindreu altre sentiment; mes aquell 
Ga 5,10 tindreu altre sentiment; mes aquell  que us inquieta, sia qui es vulla, portarà 
Ga 5,12  escàndol de la creu. 12 Baldament  que fossen separats los que us inquieten.  
Ga 5,12  Baldament que fossen separats los  que us inquieten. 13 Perquè vosaltres,  
Ga 5,15  los uns als altres, teniu compte  que no us consumiau los uns als altres. 16 
Ga 5,17  Esperit los té contra la carn, com  que són coses oposades entre si, per lo  
Ga 5,17 són coses oposades entre si, per lo  que no podeu fer tot lo que voldríeu. 18  
Ga 5,17  si, per lo que no podeu fer tot lo  que voldríeu. 18 Mes si sou guiats per l’ 
Ga 5,21  denuncio, com ja us diguí abans,  que els que fan semblants coses no  
Ga 5,21  com ja us diguí abans, que els  que fan semblants coses no alcançaran lo  
Ga 5,24  coses no hi ha Llei. 24 I els  que són de Cristo han crucificat la carn,  
Ga 6,1 sorprès en alguna falta, vosaltres,  que sou espirituals, amonestau-lo ab  
Ga 6,6  u portarà sa càrrega. 6 I aquell  que és adoctrinat en la paraula,  
Ga 6,6  comuníquia en tots los béns al  que l’adoctrina. 7 No us enganyeu: Déu no 
Ga 6,8  no pot ser burlat, 8 perquè allò  que l’home sémbria, això també segarà. I  
Ga 6,8  això també segarà. I així, aquell  que sémbria per a sa carn, de la carn  
Ga 6,8  segarà corrupció; emperò aquell  que sémbria per a l’Esperit, de l’  
Ga 6,10  fem bé a tothom, especialment als  que són de la família de la fe. 11 Mirau  
Ga 6,12  pròpia mà. 12 Perquè tots aquells  que volen agradar en la carn vos  
Ga 6,13  Cristo. 13 Perquè ni els mateixos  que se circumciden guarden la Llei, sinó  
Ga 6,13  circumciden guarden la Llei, sinó  que volen que vosaltres siau cricumcidats  
Ga 6,13  guarden la Llei, sinó que volen  que vosaltres siau cricumcidats per a  
Ga 6,14 vostra carn. 14 Mes no permètia Déu  que jo em gloriï sinó en la creu de nostre 
Ef 1,1  de Jesucrist, a tots los sants  que hi ha en Efesi i als fiels en Cristo  
Ef 1,9  conforme a son beneplàcit,  que s’havia proposat en si mateix; 10 lo  
Ef 1,10  en si mateix; 10 lo qual és  que en la dispensació de la plentitud dels 
Ef 1,10 totes les coses en Cristo, així les  que hi ha en lo cel com en la terra, en  
Ef 1,11  segons lo designi d’aquell  que obra totes les coses conforme al  
Ef 1,12 en alabança de sa glòria, nosaltres  que havíem los primers esperat en Cristo.  
Ef 1,13  també vosaltres esperàreu després  que oíreu la paraula de la veritat, l’  
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Ef 1,15  també, després d’haver oït la fe  que teniu vosaltres en lo Senyor Jesús, i  
Ef 1,19  de son poder envers nosaltres,  que creem segons l’eficàcia de sa  
Ef 1,21  i dominació, i sobre tot nom  que s’anomena no sols en aquest món, sinó 
Ef 1,23  és son cos i la plenitud d’aquell  que ho omple tot en tot. 2,Tit Capítol II  
Ef 2,1  1 I ell vos vivificà a vosaltres  que éreu morts per delictes i pecats, 2 en 
Ef 2,2  de la potestat d’aquest aire,  que és l’esperit que ara obra en los  
Ef 2,2  d’aquest aire, que és l’esperit  que ara obra en los fills de  
Ef 2,4 com també los altres. 4 Emperò Déu,  que és ric en misericòrdia, per l’  
Ef 2,5  caritat ab què ens amà, 5 encara  que érem morts per los pecats, nos  
Ef 2,8 fe, i això no és de vosaltres, sinó  que és do de Déu. 9 No per obres, perquè  
Ef 2,10 Cristo Jesús per a obres bones, les  que abans ordenà Déu per a què caminàssem  
Ef 2,11  elles. 11 Per lo tant, recordau’s  que, essent vosaltres en altre temps  
Ef 2,11  en altre temps gentils en carn,  que sou apellidats incircumcisió per la  
Ef 2,11 sou apellidats incircumcisió per la  que es diu circumcisió en la carn feta per 
Ef 2,12  en la carn feta per mà, 12  que en aquell temps éreu sens Cristo,  
Ef 2,13 Mes ara, en Cristo Jesús, vosaltres  que en altre temps estàveu lluny, vos  
Ef 2,17  I vingué i predicà pau a vosaltres  que estàveu lluny, i pau als que estaven  
Ef 2,17  que estàveu lluny, i pau als  que estaven prop. 18 Perquè, per ell, los  
Ef 2,19 al Pare en un Esperit. 19 De manera  que ja no sou estranys ni forasters, sinó  
Ef 2,19  no sou estranys ni forasters, sinó  que sou conciutadans dels sants i  
Ef 3,2  la dispensació de la gràcia de Déu  que em fou donada a mi envers vosaltres, 3 
Ef 3,6  i profetes en Esperit: 6 de  que els gentils són cohereus i del mateix  
Ef 3,7  segons lo do de la gràcia de Déu  que m’ha estat donada per l’obra eficaç  
Ef 3,8  obra eficaç de son poder. 8 A mi,  que só el menor de tots los sants, m’ha  
Ef 3,9  del principi dels sigles en Déu,  que crià totes les coses per Jesucrist. 10 
Ef 3,11  11 conforme l’etern designi  que ha complert en Cristo Jesús nostre  
Ef 3,13  a Déu. 13 Per lo qual vos demano  que no desmaieu en mes tribulacions per  
Ef 3,13 tribulacions per amor de vosaltres,  que és vostra glòria. 14 Per aquesta causa 
Ef 3,16  de sa glòria vos concedesca  que siau corroborats en virtut per son  
Ef 3,18  i fundamentats en caritat, 18 així  que pugau comprendre ab tots los sants  
Ef 3,19 i conèixer també l’amor de Cristo,  que supera tot enteniment, a fi de que  
Ef 3,19  que supera tot enteniment, a fi de  que siau plens de tota la plenitud de Déu. 
Ef 3,20  la plenitud de Déu. 20 I a aquell  que és poderós per a fer totes les coses  
Ef 3,20  totes les coses més abundantment  que lo que demanam i comprenem, segons la  
Ef 3,20  les coses més abundantment que lo  que demanam i comprenem, segons la virtut  
Ef 3,20  i comprenem, segons la virtut  que obra en nosaltres, 21 a ell sia la  
Ef 4,1  presoner del Senyor, vos suplico  que camineu dignament en la vocació a què  
Ef 4,6  baptisme, 6 un Déu i Pare de tots,  que és sobre tots, i en totes les coses, i 
Ef 4,9  donà dons als homes.» 9 (I  que ell pujà, què és sinó que havia baixat 
Ef 4,9  9 (I que ell pujà, què és sinó  que havia baixat primer als paratges més  
Ef 4,10  més baixos de la terra? 10 Ell  que baixà és lo mateix també que pujà  
Ef 4,10 10 Ell que baixà és lo mateix també  que pujà sobre tots los cels per a què  
Ef 4,13  del cos de Cristo. 13 Fins  que tots arribem en la unitat de la fe i  
Ef 4,14  per la malignitat dels homes  que enganyen ab astúcia per introduir l’  
Ef 4,15  en totes les coses en aquell  que és lo cap, ço és, Cristo. 16 De qui  
Ef 4,17  vos dic, i testifico en lo Senyor:  que no camineu com caminen los demés  
Ef 4,18 de la vida de Déu per la ignorància  que hi ha en ells, per raó de la ceguedat  
Ef 4,21 haveu après així a Cristo, 21 si és  que l’hajau oït, i hajau estat ensenyats  
Ef 4,22  fou vostra antigua conversació,  que és corrompuda conforme a les  
Ef 4,24  24 i vestiu-vos de l’home nou,  que fou criat segons Déu en justícia i en  
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Ef 4,28  al dimoni. 28 No ròbia més aquell  que robava, ans bé trebàllia, obrant ab  
Ef 4,28 bé trebàllia, obrant ab ses mans lo  que és bo, per a què tinga de què donar al 
Ef 4,29  mala de vostra boca, sinó la  que és bona per a edificació de la fe i  
Ef 5,4  deshonestes, ni nècies, ni xanxes,  que no convenen, sinó ans bé accions de  
Ef 5,5  5 Perquè haveu de saber i entendre  que tot fornicari, o deshonest, o avaro,  
Ef 5,10  i veritat), 10 aprovant lo  que és accepte a Déu. 11 I no comuniqueu  
Ef 5,12  fins lo parlar de les coses  que ells fan en secret. 13 Emperò totes  
Ef 5,13  fan en secret. 13 Emperò totes les  que són reprensibles són fetes manifestes  
Ef 5,14  lo tant diu ell: «Desperta’t, tu  que dorms, i alça’t d’entre els morts, i 
Ef 5,15  15 I així, mirau, germans,  que camineu ab circunspecció, no com uns  
Ef 5,18 no us doneu en demesia al vi, de lo  que naix luxúria, ans bé ompliu’s de l’  
Ef 5,27 -la a si mateix Iglésia gloriosa,  que no tinga màcula, ni arruga, ni cosa  
Ef 5,27  ni arruga, ni cosa semblant, sinó  que sia santa e immaculada. 28 Així també  
Ef 6,2  2 «Honra a ton pare i a ta mare»,  que és lo primer manament ab promesa: 3  
Ef 6,5  5 Criats, siau obedients als  que són vostres senyors segons la carn, ab 
Ef 6,8  i no com als homes; 8 sabent  que cada qual rebrà del Senyor lo bé que  
Ef 6,8  cada qual rebrà del Senyor lo bé  que haurà fet, sia servo, sia llibre. 9 I  
Ef 6,9 abstenint-vos d’amenaces, sabent  que el Senyor d’ells i de vosaltres està  
Ef 6,9  i de vosaltres està en lo cel, i  que per ell no hi ha accepció de persones. 
Ef 6,16  prenent l’escut de la fe, a fi de  que pugau apagar totes les fletxes enceses 
Ef 6,17  salut, i l’espasa de l’Esperit,  que és la paraula de Déu; 18 orant en tot  
Ef 6,19  los sants. 19 I per mi, a fi de  que em sia donat lo parlar, i per a què  
Ef 6,21  saber l’estat de mes coses, i lo  que faç, vos informarà de tot Tiquic,  
Ef 6,22  per aqueix fi, per a què sapiau lo  que és de nosaltres i consòlia vostres  
Ef 6,24  24 La gràcia sia ab tots los  que amen a nostre Senyor Jesucrist ab  
Fl 1,1  a tots los sants en Cristo Jesús  que estan en Filipi, ab los bisbes i  
Fl 1,3  Gràcies dono a mon Déu cada vegada  que em recordo de vosaltres, 4 pregant  
Fl 1,6 ara, 6 tenint per cert això mateix:  que aquell que començà en vosaltres la  
Fl 1,6  per cert això mateix: que aquell  que començà en vosaltres la bona obra, la  
Fl 1,7  de Jesucrist. 7 Així com és just  que jo pènsia això de tots vosaltres,  
Fl 1,9  les entranyes de Jesucrist. 9 I lo  que us demano és que vostra caritat  
Fl 1,9  Jesucrist. 9 I lo que us demano és  que vostra caritat abúndia més i més en  
Fl 1,12 de Déu. 12 Emperò, germans, voldria  que sabésseu que les coses que m’han  
Fl 1,12  germans, voldria que sabésseu  que les coses que m’han succeït han  
Fl 1,12  voldria que sabésseu que les coses  que m’han succeït han contribuït més al  
Fl 1,13 profit de l’evangeli, 13 de manera  que mes cadenes s’han fet notòries en  
Fl 1,15  de Déu sens temor. 15 És veritat  que alguns prediquen a Cristo per enveja,  
Fl 1,16  16 Uns per caritat, sabent  que jo he estat posat per a la defensa de  
Fl 1,18  a mes cadenes. 18 I què? Ab tal  que Cristo sia de totes maneres predicat,  
Fl 1,19 i encara me regositjaré. 19 Puix sé  que això se’m convertirà en salvació, per 
Fl 1,20  ma viva expectació i esperança  que tinc de que en ninguna cosa seré  
Fl 1,20  expectació i esperança que tinc de  que en ninguna cosa seré confós, ans bé,  
Fl 1,22 de mon treball. Ab tot, jo no sé lo  que escolliré. 23 Perquè jo em trobo  
Fl 1,23 de la carn i d’estar ab Cristo, lo  que és molt millor. 24 Ab tot, lo  
Fl 1,25 vosaltres. 25 I confiat d’això, sé  que permaneixeré i continuaré ab tots  
Fl 1,26  vostre i goig de la fe, 26 a fi de  que vostre regosig abúndia per mi en  
Fl 1,27  o estiga ausent, oiga de vosaltres  que permaneixeu unànims en un mateix  
Fl 1,29  és donat per Cristo, no tan sols  que cregau en ell, sinó que patiu també  
Fl 1,29 no tan sols que cregau en ell, sinó  que patiu també per amor d’ell, 30 tenint 
Fl 1,30  ell, 30 tenint lo mateix conflicte  que vegéreu en mi, i que ara oïu estar en  
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Fl 1,30  conflicte que vegéreu en mi, i  que ara oïu estar en mi. 2,Tit Capítol II  
Fl 2,3  per tema, ni per vanaglòria, sinó  que ab humilitat d’esperit considéria  
Fl 2,4  4 no atenent sols a les coses  que són seves pròpies, sinó a les dels  
Fl 2,5  mateix ànimo hi haja en vosaltres  que hi hagué també en Cristo Jesús: 6 Lo  
Fl 2,7  lo ser ell igual a Déu, 7 sinó  que es reduí a si mateix a no res, prenent 
Fl 2,9 l’exaltà altament i li donà un nom  que és sobre tot nom, 10 a fi de que al  
Fl 2,10  que és sobre tot nom, 10 a fi de  que al nom de Jesús se dóblia tot genoll  
Fl 2,10  dóblia tot genoll de les criatures  que estan en los cels, en la terra i en  
Fl 2,11  11 i tota llengua conféssia  que Jesucrist és lo Senyor per a glòria de 
Fl 2,16 glòria meva en lo dia de Cristo, de  que jo no he corregut en va, ni he  
Fl 2,17  ni he treballat en va. 17 Encara  que jo sia immolat sobre el sacrifici i  
Fl 2,19  mi. 19 I espero en lo Senyor Jesús  que prompte vos enviaré a Timoteu, per a  
Fl 2,21  busquen ses pròpies coses i no les  que són de Jesucrist. 22 Puix ja sabeu  
Fl 2,22  ja sabeu vosaltres per experiència  que, com un fill respecte de son pare, ell 
Fl 2,24  negocis. 24 I confio en lo Senyor  que jo mateix vindré quant antes a  
Fl 2,25 meu en milícia, i vostre messatger,  que m’ha assistit en mes necessitats. 26  
Fl 2,26  angustiat, perquè havíeu sabut  que havia estat malalt. 27 I certament  
Fl 2,28  l’he enviat més prompte, a fi de  que veent-lo vos regositgeu de nou i jo  
Fl 3,3  nosaltres som la circumcisió, los  que servim a Déu en esperit, i ens gloriam 
Fl 3,4  confiança en la carn. 4 Encara  que jo podria tenir també confiança en la  
Fl 3,4  confiança en la carn. Si algú creu  que té de què confiar en la carn, jo més,  
Fl 3,5  què confiar en la carn, jo més, 5  que he estat circumcidat al vuitè dia, del 
Fl 3,6  de Déu; en quant a la justícia  que és de la Llei, he viscut  
Fl 3,7  irreprensible. 7 Mes les coses  que em foren guanys, les he reputades com  
Fl 3,8  perdut i ho conto com fems ab tal  que guànyia a Cristo 9 i sia trobat en ell 
Fl 3,9  ell sens tenir ma pròpia justícia,  que és de la Llei, sinó la que és per la  
Fl 3,9  que és de la Llei, sinó la  que és per la fe de Cristo Jesús: la  
Fl 3,9  la fe de Cristo Jesús: la justícia  que és de Déu per la fe. 10 Per a què puga 
Fl 3,11 manera puc arribar a la resurrecció  que és dels morts. 12 No que l’haja  
Fl 3,12  que és dels morts. 12 No  que l’haja alcançada ja, ni que sia jo  
Fl 3,12  12 No que l’haja alcançada ja, ni  que sia jo perfet; emperò seguesc ma  
Fl 3,13  mes jo faç això olvidant les coses  que queden darrere i avançant-me a les  
Fl 3,13  darrere i avançant-me a les  que estan davant. 14 Corro envers la  
Fl 3,15  Jesús. 15 I així siam tots los  que som perfets d’un mateix sentiment; i  
Fl 3,16  ho revelarà. 16 Mes en quant a lo  que havem ja arribat, tingam uns mateixos  
Fl 3,17  meus, i no perdeu de vista als  que caminen així, segons l’exemple que  
Fl 3,17 que caminen així, segons l’exemple  que teniu nostre. 18 Perquè molts caminen  
Fl 3,18 vegades, i ara ho repetesc plorant)  que són enemics de la creu de Cristo, 19  
Fl 3,19  dels quals és en sa confusió,  que gusten de coses terrenals. 20 Emperò  
Fl 4,Tit  i son agraïment per lo socorro  que li havien enviat. 1 Per lo tant,  
Fl 4,1  meus caríssims i molt desitjats,  que sou mon goig i ma corona, perseverau  
Fl 4,2  a Evòdia, i suplico a Sintique,  que sien del mateix sentiment en lo  
Fl 4,3  3 I també te demano, company fiel,  que ajúdies a aquelles que treballaren ab  
Fl 4,3  fiel, que ajúdies a aquelles  que treballaren ab mi en l’evangeli, ab  
Fl 4,3 evangeli, ab Climent i ab los demés  que m’ajudaren, los noms dels quals estan 
Fl 4,7  peticions. 7 I la pau de Déu,  que sobrepuja a tot enteniment, guàrdia  
Fl 4,8  8 Per lo demés, germans, tot lo  que és verdader, tot lo que és honest, tot 
Fl 4,8  tot lo que és verdader, tot lo  que és honest, tot lo que és just, tot lo  
Fl 4,8  tot lo que és honest, tot lo  que és just, tot lo que és sant, tot lo  
Fl 4,8  honest, tot lo que és just, tot lo  que és sant, tot lo que és amable, tot lo  
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Fl 4,8 és just, tot lo que és sant, tot lo  que és amable, tot lo que és de bona fama, 
Fl 4,8  sant, tot lo que és amable, tot lo  que és de bona fama, si hi ha alguna  
Fl 4,9  pensau en estes coses. 9 Lo  que haveu après, i rebut, i oït, i vist en 
Fl 4,10  sobre manera en lo Senyor de  que ja per fi haja tornat a florir vostre  
Fl 4,10  cuidado envers mi; puix encara  que el teníeu, emperò vos faltava l’  
Fl 4,13  misèria. 13 Tot ho puc en Cristo,  que em conforta. 14 Ab tot, haveu fet bé  
Fl 4,15  15 Ja sabeu vosaltres, filipians,  que en lo principi de l’evangeli, quan  
Fl 4,16  m’enviàreu a Tessalònica lo  que jo necessitava. 17 No és que jo  
Fl 4,17  lo que jo necessitava. 17 No és  que jo desítgia dàdives, sinó que cerco  
Fl 4,17 No és que jo desítgia dàdives, sinó  que cerco fruit que abúndia a vostre  
Fl 4,17  dàdives, sinó que cerco fruit  que abúndia a vostre compte. 18 Així que  
Fl 4,18  abúndia a vostre compte. 18 Així  que tot ho tinc, i estic abundant i ple,  
Fl 4,18 ple, havent rebut per Epafrodito lo  que m’enviàreu com olor de suavitat,  
Fl 4,22  en Cristo Jesús. 22 Los germans  que estan ab mi vos saluden. Vos saluden  
Fl 4,22  tots los sants, principalment los  que són de casa de Cèsar. 23 La gràcia de  
Col 1,2  i fiels germans en Cristo Jesús  que estan en Colossi. 3 Gràcia a vosaltres 
Col 1,4  sempre per a vosaltres, 4 des de  que havem oït vostra fe en Cristo Jesús i  
Col 1,4 vostra fe en Cristo Jesús i l’amor  que teniu a tots los sants, 5 per l’  
Col 1,5  tots los sants, 5 per l’esperança  que us està reservada en los cels, de la  
Col 1,5  està reservada en los cels, de la  que haveu oït per la paraula de veritat de 
Col 1,7  Epafras, nostre estimat conservo,  que és per a vosaltres un fiel ministre de 
Col 1,9 motiu, nosaltres també, des del dia  que ho oiguérem, no havem cessat de pregar 
Col 1,9 pregar per a vosaltres i de demanar  que siau plens del coneixement de sa  
Col 1,12  12 donant gràcies a Déu lo Pare  que ens féu dignes de participar de l’  
Col 1,16  ell foren criades totes les coses  que hi ha en lo cel i en la terra,  
Col 1,17  i en ell mateix. 17 I ell és abans  que tot, i totes les coses subsisteixen  
Col 1,18  és lo cap del cos de la Iglésia,  que és lo principi, lo primogènit dels  
Col 1,19 preminència. 19 Puix plagué al Pare  que en ell habitàs tota plenitud. 20 I  
Col 1,20  per ell, dic, ja sien les coses  que hi ha en la terra, o les que hi ha en  
Col 1,20  coses que hi ha en la terra, o les  que hi ha en lo cel. 21 I vosaltres, que  
Col 1,21  hi ha en lo cel. 21 I vosaltres,  que algun temps vos havíeu estranyat de  
Col 1,23  en l’esperança de l’evangeli  que haveu oït i que fou predicat a tota  
Col 1,23  de l’evangeli que haveu oït i  que fou predicat a tota criatura baix lo  
Col 1,24  per vosaltres, i complesc lo  que resta dels sofriments de Cristo en ma  
Col 1,24  en ma carn, per amor de son cos,  que és la Iglésia; 25 de la que jo só fet  
Col 1,25  cos, que és la Iglésia; 25 de la  que jo só fet ministre, segons la  
Col 1,25  segons la dispensació de Déu  que m’ha esta donada per a vosaltres, a  
Col 1,26  la paraula de Déu, 26 lo misteri  que ha estat escondit dels sigles i de les 
Col 1,26  sigles i de les generacions, mes  que ara ha estat manifestat a sos sants,  
Col 1,27  aquest misteri entre els gentils:  que Cristo és en vosaltres l’esperança de 
Col 1,29  perfet en Cristo Jesús. 29 En lo  que encara treballo jo també, combatint  
Col 1,29 també, combatint segons sa eficàcia  que obra en mi ab poder. 2,Tit Capítol II  
Col 2,Tit Capítol II Exhorta als colossians a  que es guàrdien dels sofismes dels  
Col 2,1  visions falses. 1 Perquè desitjo  que sapiau quant gran és l’ansietat que  
Col 2,1  sapiau quant gran és l’ansietat  que tinc per vosaltres, i per aquells que  
Col 2,1  tinc per vosaltres, i per aquells  que estan en Laodicea, i per quants no han 
Col 2,2  vist mon rostro en carn. 2 A fi de  que sos cors sien consolats, estant units  
Col 2,4  4 I això ho dic perquè no sia  que algú vos engànyia ab paraules sutils.  
Col 2,5 ab paraules sutils. 5 Perquè encara  que estic ausent en la carn, mes estic ab  
Col 2,12  ab ell en lo baptisme, en lo  que ressuscitàreu també mediant la fe del  
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Col 2,12  mediant la fe del poder de Déu,  que el ressuscità d’entre els morts. 13 I 
Col 2,14  14 esborrant l’escrit del decret  que era contra nosaltres, lo qual nos era  
Col 2,17  o de novilluni, o de dissabtes; 17  que són sombra de les coses que han de  
Col 2,17  17 que són sombra de les coses  que han de venir; mes lo cos és de Cristo. 
Col 2,18  dels àngels, ficant-se en coses  que mai vegé, anant vanament inflat en lo  
Col 3,1  ab Cristo, cercau les coses  que són de dalt, a on Cristo està sentat a 
Col 3,4  ab Cristo en Déu. 4 Quan Cristo,  que és vostra vida, s’aparega, llavors  
Col 3,5 lo tant, mortificau vostres membres  que estan sobre la terra: fornicació,  
Col 3,5  concupiscència mala i avarícia,  que és idolatria. 6 Per les quals coses ve 
Col 3,9  9 No mentiu los uns als altres, ja  que us haveu despullat de l’home vell ab  
Col 3,10  segons la imatge d’aquell  que el crià. 11 A on no hi ha ni grec ni  
Col 3,11  ni escita, llibert ni servo, sinó  que Cristo és tot en tots. 12 Revestiu’s, 
Col 3,14  sobretot revestiu’s de caritat,  que és lo vincle de la perfecció. 15 I  
Col 3,15 vostres cors la pau de Cristo, a la  que fóreu també cridats en un cos, i siau  
Col 3,17  Déu ab gràcia. 17 I qualsevol cosa  que façau, sia de paraula, sia d’obra,  
Col 3,24  i no per als homes, 24 sabent  que del Senyor rebreu lo gallardó de l’  
Col 3,25  lo qui obra mal, rebrà per lo mal  que ha fet; i en Déu no hi ha accepció de  
Col 4,1 1 Amos, donau a vostres sirvents lo  que és de justícia i equitatiu, sabent que 
Col 4,1  és de justícia i equitatiu, sabent  que també vosaltres teniu Senyor en lo  
Col 4,4 a què jo el maniféstia de la manera  que dec parlar-ne. 5 Caminau ab  
Col 4,5 Caminau ab sabiduria envers aquells  que estan fora, redimint lo temps. 6 Sia  
Col 4,8  vosaltres per això mateix, a fi de  que sàpia l’estat de vostres coses i  
Col 4,9  Ells vos contaran totes les coses  que aquí es fan. 10 Vos saluda Aristarc,  
Col 4,11 circumcisió: aquestos són los únics  que m’ajuden en lo Regne de Déu, i m’han 
Col 4,12  de consol. 12 Vos saluda Epafras,  que és dels vostres i servo de Jesucrist,  
Col 4,13  Puix jo li só testimoni de lo molt  que treballa per vosaltres, i per los que  
Col 4,13  treballa per vosaltres, i per los  que estan en Laodicea, i per los de  
Col 4,15 també Demas. 15 Saludau als germans  que estan en Laodicea, i a Nimfas i a la  
Col 4,15 Laodicea, i a Nimfas i a la iglésia  que està en sa casa. 16 I després que  
Col 4,16  que està en sa casa. 16 I després  que aquesta epístola sia llegida entre  
Col 4,16  sia llegida entre vosaltres, feu  que sia llegida també en la iglésia dels  
Col 4,17  Arquip: «Té compte en lo ministeri  que has rebut en lo Senyor, per a què el  
1Te 1,4  nostre. 4 Sabent, amats germans,  que vostra elecció és de Déu. 5 Perquè  
1Te 1,7  de l’Esperit Sant. 7 De manera  que vosaltres haveu estat l’exemple a  
1Te 1,7  haveu estat l’exemple a tots los  que han cregut en Macedònia i en Acaia. 8  
1Te 1,8 en la Macedònia i en l’Acaia, sinó  que es propagà per totes parts la fe que  
1Te 1,8  es propagà per totes parts la fe  que teniu envers Déu, de modo que  
1Te 1,8 la fe que teniu envers Déu, de modo  que nosaltres no tenim necessitat de dir  
1Te 1,10  lo qual nos deslliurà de la ira  que ha de venir. 2,Tit Capítol II Fa  
1Te 2,Tit  i també l’amor entranyable  que els professa per raó de sa constància  
1Te 2,1  vosaltres mateixos sabeu, germans,  que nostra entrada en vosaltres no fou  
1Te 2,4 d’immundícia, ni ab engany, 4 sinó  que així com fórem aprovats de Déu per a  
1Te 2,4  a agradar als homes, sinó a Déu,  que prova nostres cors. 5 Puix jamai lo  
1Te 2,7  haver-vos estat gravosos; sinó  que ens férem petits infants entre  
1Te 2,7  entre vosaltres, com una dida  que acarícia als seus infants. 8 I estant  
1Te 2,10  nos comportàrem entre vosaltres  que creeu. 11 Així com sabeu de quina  
1Te 2,12  i us consolàrem, protestant-vos  que caminàsseu dignes de Déu, que us cridà 
1Te 2,12 -vos que caminàsseu dignes de Déu,  que us cridà a son Regne i glòria. 13 Per  
1Te 2,13  quan rebéreu la paraula de Déu  que haveu oït de nosaltres, la rebéreu no  
1Te 2,13  qual obra eficaçment en vosaltres  que creeu. 14 Perquè vosaltres, germans,  
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1Te 2,14  imitadors de les iglésies de Déu  que hi ha en la Judea en Cristo Jesús, per 
1Te 3,3  -vos en vostra fe, 3 a fi de  que ningú es contúrbia per aquestes  
1Te 3,3  puix vosaltres mateixos sabeu  que per això havem estat destinats. 4  
1Te 3,4  ab vosaltres, ja us prediguérem  que havíem de passar tribulacions, com ha  
1Te 3,5  informar-me de vostra fe, tement  que el temptador no us hagués temptat i  
1Te 3,5 el temptador no us hagués temptat i  que fos va nostre treball. 6 Mes ara que  
1Te 3,6  fos va nostre treball. 6 Mes ara  que Timoteu ha retornat aquí de vosaltres, 
1Te 3,6  fet a saber vostra fe i caritat, i  que sempre teniu bona recordança de  
1Te 3,6  bona recordança de nosaltres, i  que desitjau veure’ns, com nosaltres  
1Te 3,10  -li nit i dia ab lo major ardor,  que pugam veure vostra cara i pugam  
1Te 3,10  vostra cara i pugam complir lo  que falta a vostra fe? 11 I el mateix Déu  
1Te 3,12  a vosaltres. 12 I el Senyor faça  que vosaltres crescau i abundeu en caritat 
1Te 4,1  i us exhortam en lo Senyor Jesús  que, com haveu rebut de nosaltres de quina 
1Te 4,4  Que us abstingau de fornicació; 4  que sàpia cada u de vosaltres posseir son  
1Te 4,5  de concupiscència, com los gentils  que no coneixen a Déu; 6 i que ningú  
1Te 4,6  gentils que no coneixen a Déu; 6 i  que ningú oprimesca ni engànyia en res a  
1Te 4,8 per a santificació. 8 I així aquell  que desprècia això, no desprècia a l’  
1Te 4,8 no desprècia a l’home, sinó a Déu,  que ens ha donat també son Sant Esperit. 9 
1Te 4,9 la caritat fraternal, no necessitau  que jo us escriga, perquè vosaltres  
1Te 4,10  ho feu ab tots los germans  que hi ha en tota la Macedònia. Emperò vos 
1Te 4,10  la Macedònia. Emperò vos suplicam  que abundeu més i més, 11 i que procureu  
1Te 4,11  que abundeu més i més, 11 i  que procureu viure ab sossego, i que us  
1Te 4,11  i que procureu viure ab sossego, i  que us ocupeu en vostres negocis, i que  
1Te 4,11 que us ocupeu en vostres negocis, i  que treballeu de mans, com vos ho tenim  
1Te 4,12  mans, com vos ho tenim manat. 12 I  que camineu honestament envers los que  
1Te 4,12  que camineu honestament envers los  que estan fora i no cobdicieu res de  
1Te 4,13 de ningú. 13 Tampoc volem, germans,  que ignoreu respecte d’aquells que  
1Te 4,13  que ignoreu respecte d’aquells  que dormen, per a què no us contristeu com 
1Te 4,13 què no us contristeu com los demés,  que no tenen esperança. 14 Perquè si creem 
1Te 4,14 tenen esperança. 14 Perquè si creem  que Jesús morí i ressuscità, així també  
1Te 4,14  Déu portarà ab Jesús a aquells  que dormiren en ell. 15 Això, doncs, vos  
1Te 4,15  vos diem en la paraula del Senyor:  que nosaltres, que vivim i havem quedat  
1Te 4,15  paraula del Senyor: que nosaltres,  que vivim i havem quedat aquí per a la  
1Te 4,15  del Senyor, no ens adelantarem als  que dormen. 16 Perquè el mateix Senyor ab  
1Te 4,16  de Déu, baixarà del cel, i els  que moriren en Cristo ressuscitaran los  
1Te 4,17  primers. 17 Després nosaltres, los  que vivim, los que quedam aquí, serem  
1Te 4,17  nosaltres, los que vivim, los  que quedam aquí, serem arrebatats  
1Te 5,Tit  5,Tit Capítol V Los adverteix  que la segona vinguda del Senyor serà quan 
1Te 5,Tit  obres i els demana, per últim,  que préguien a Déu per ell. 1 I en quant  
1Te 5,1  moments, no necessitau, germans,  que us escrigam, 2 perquè vosaltres  
1Te 5,2  perquè vosaltres mateixos sabeu bé  que el dia del Senyor vindrà com un lladre 
1Te 5,4  no estau en tenebres, de manera  que aquell dia vos sorprenga com un  
1Te 5,7 viscam en temperància; 7 perquè los  que dormen, dormen de nit, i els que s’  
1Te 5,7  que dormen, dormen de nit, i els  que s’embriaguen, de nit s’embriaguen. 8 
1Te 5,8  s’embriaguen. 8 Emperò nosaltres,  que som del dia, vivim sobris, vestits ab  
1Te 5,10  morí per nosaltres, per a què, sia  que vetllem, sia que dormim, viscam  
1Te 5,10  per a què, sia que vetllem, sia  que dormim, viscam juntament ab ell. 11  
1Te 5,12  ho feu. 12 I vos pregam, germans,  que siau reconeguts als que treballen  
1Te 5,12  germans, que siau reconeguts als  que treballen entre vosaltres, i us  
1Te 5,13  en lo Senyor, i us amonesten. 13 I  que els doneu majors mostres de caritat  
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1Te 5,14 ells. 14 Vos pregam també, germans,  que reprengau als inquiets, que aconsoleu  
1Te 5,14  que reprengau als inquiets,  que aconsoleu als pussiŀlànims, que  
1Te 5,14  que aconsoleu als pussiŀlànims,  que suporteu als flacs, i que siau soferts 
1Te 5,14  que suporteu als flacs, i  que siau soferts ab tots. 15 Mirau que  
1Te 5,15  que siau soferts ab tots. 15 Mirau  que ningú tórnia a altre mal per mal, ans  
1Te 5,15  per mal, ans bé seguiu sempre lo  que és bo entre vosaltres i per a tots. 16 
1Te 5,21  21 Examinau-ho tot, i abraçau lo  que és bo. 22 Guardau’s de tota  
1Te 5,24 Senyor Jesucrist. 24 Fiel és aquell  que us cridà, qui ho complirà també. 25  
1Te 5,27  sant. 27 Vos conjuro per lo Senyor  que se llegesca esta carta a tots los  
2Te 1,4  entre vosaltres mateixos; 4 tant,  que fins nosaltres mateixos nos gloriam en 
2Te 1,4  les persecucions i tribulacions  que sofriu; 5 lo que és un senyal manifest 
2Te 1,5  i tribulacions que sofriu; 5 lo  que és un senyal manifest del just judici  
2Te 1,6  del qual també patiu. 6 Suposat  que és just davant de Déu que ell dónia en 
2Te 1,6 6 Suposat que és just davant de Déu  que ell dónia en paga aflicció als que us  
2Te 1,6  que ell dónia en paga aflicció als  que us afligeixen, 7 i a vosaltres, que  
2Te 1,7 que us afligeixen, 7 i a vosaltres,  que sou atribolats, descans, juntament ab  
2Te 1,8 de foc, prenent venjança d’aquells  que no coneixen a Déu i dels que no  
2Te 1,8  que no coneixen a Déu i dels  que no obeeixen a l’evangeli de nostre  
2Te 1,10 i a fer-se meravellós en tots los  que cregueren (perquè ha estat cregut  
2Te 1,11 testimoni) en aquell dia. 11 Per lo  que pregam també sens cessar per  
2Te 2,Tit  Capítol II Descriu les senyals  que preceiran a la vinguda de Cristo i a  
2Te 2,Tit  a permanèixer en la doctrina  que els ha ensenyat. 1 I vos suplicam,  
2Te 2,2  i de nostra reunió ab ell, 2  que no us aparteu fàcilment de vostres  
2Te 2,3 alguna, perquè tal dia no serà sens  que primer vinga l’apostasia i sia  
2Te 2,4  s’oposa i s’alça sobre tot lo  que s’anomena Déu, o que s’adora, de  
2Te 2,4  sobre tot lo que s’anomena Déu, o  que s’adora, de manera que s’assentarà  
2Te 2,4  Déu, o que s’adora, de manera  que s’assentarà en lo temple de Déu,  
2Te 2,5  com si fos Déu. 5 ¿No us recordau  que quan jo era encara ab vosaltres vos  
2Te 2,6  coses? 6 I vosaltres sabeu ara lo  que deté que ell sia revelat en aquest  
2Te 2,6 6 I vosaltres sabeu ara lo que deté  que ell sia revelat en aquest temps. 7  
2Te 2,7  misteri de la iniquitat, solament  que el que ara reté, retindrà fins que ell 
2Te 2,7  de la iniquitat, solament que el  que ara reté, retindrà fins que ell sia  
2Te 2,7  que el que ara reté, retindrà fins  que ell sia tret del mig. 8 I llavors se  
2Te 2,10  seducció d’iniquitat en aquells  que pereixen, perquè no reberen l’amor de 
2Te 2,12  12 i sien condemnats tots los  que no cregueren la veritat, ans bé se  
2Te 2,15  ferms, i manteniu les tradicions  que aprenguéreu, o per paraula o per carta 
2Te 3,Tit  bona. 3,Tit Capítol III Los demana  que préguien a Déu per ell. Parla contra  
2Te 3,3  és de tots. 3 Emperò Déu és fiel,  que us confirmarà i guardarà de mal. 4 I  
2Te 3,4  4 I confiam en lo Senyor, per lo  que toca a vosaltres, que feu i fareu lo  
2Te 3,4  per lo que toca a vosaltres,  que feu i fareu lo que us manam. 5 I el  
2Te 3,4  a vosaltres, que feu i fareu lo  que us manam. 5 I el Senyor encamínia  
2Te 3,6  en nom de nostre Senyor Jesucrist,  que us aparteu de qualsevol de vostres  
2Te 3,6  de qualsevol de vostres germans  que camínia desordenadament i no segons la 
2Te 3,6  i no segons la tradició  que rebé de nosaltres. 7 Perquè vosaltres  
2Te 3,9  en nosaltres mateixos un exemple  que imitàsseu. 10 Perquè fins quan estàvem 
2Te 3,10 vosaltres vos intimàvem açò: Que el  que no vol treballar, no méngia. 11 Perquè 
2Te 3,11  no méngia. 11 Perquè havem oït  que entre vosaltres hi ha alguns inquiets  
2Te 3,11  vosaltres hi ha alguns inquiets  que van desordenats, que no treballen de  
2Te 3,11  inquiets que van desordenats,  que no treballen de ninguna manera, sinó  
2Te 3,11  treballen de ninguna manera, sinó  que s’ocupen en lo que no els va res. 12  
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2Te 3,11  manera, sinó que s’ocupen en lo  que no els va res. 12 A estos, doncs, que  
2Te 3,12  no els va res. 12 A estos, doncs,  que es condueixen d’aquesta manera, los  
2Te 3,12  per nostre Senyor Jesucrist,  que trebàllien quietament i méngien son  
2Te 3,14 de fer bé. 14 I si algú no obeís lo  que ordenam per nostra carta, senyalau-  
2Te 3,14  tingau comunicació ab ell a fi de  que s’avergonyesca. 15 Ab tot, no el  
2Te 3,17  de mi, Pau, ab ma pròpia mà,  que és lo senyal en cada carta. Així  
1Tm 1,Tit  I Encarrega l’Apòstol a Timoteu  que impedesca les doctrines noves i  
1Tm 1,Tit doctrines noves i qüestions inútils  que no fomenten la caritat, que és lo fi  
1Tm 1,Tit inútils que no fomenten la caritat,  que és lo fi de la Llei. Obligacions del  
1Tm 1,3  Jesucrist. 3 Com jo et supliquí  que et quedasses en Efesi, quan jo partí  
1Tm 1,3  jo partí per la Macedònia, a fi de  que amonestasses a alguns que no  
1Tm 1,3  a fi de que amonestasses a alguns  que no ensenyassen altra doctrina, 4 ni s’ 
1Tm 1,4  les quals abans exciten disputes  que edificació de Déu, que és en la fe. 5  
1Tm 1,4  disputes que edificació de Déu,  que és en la fe. 5 Puix lo fi del manament 
1Tm 1,7  de la Llei, sens entendre ni lo  que diuen, ni lo que afirmen. 8 Sabem,  
1Tm 1,7  entendre ni lo que diuen, ni lo  que afirmen. 8 Sabem, doncs, que la Llei  
1Tm 1,8  ni lo que afirmen. 8 Sabem, doncs,  que la Llei és bona per aquell que usa d’ 
1Tm 1,8  que la Llei és bona per aquell  que usa d’ella llegítimament. 9 Sabent  
1Tm 1,9  ella llegítimament. 9 Sabent açò,  que la Llei no fou feta per al just, sinó  
1Tm 1,10  d’homes, per als mentiders i els  que juren en fals, i si hi ha alguna altra 
1Tm 1,10  fals, i si hi ha alguna altra cosa  que és contrària a la sana doctrina, 11  
1Tm 1,12  gràcies a Jesucrist Senyor nostre,  que m’ha confortat, perquè em tingué per  
1Tm 1,13  -me en lo ministeri, 13 a mi,  que era abans blasfemo, i perseguidor, i  
1Tm 1,14  en gran manera ab la fe i caritat  que és en Cristo Jesús. 15 Fiel és aquesta 
1Tm 1,15 paraula i digna de tota acceptació:  que Cristo Jesús vingué a aquest món per a 
1Tm 1,16  paciència, per a exemple dels  que havien de creure en ell per a la vida  
1Tm 1,18  fill Timoteu, segons les profecies  que foren abans fetes de tu, per a què per 
1Tm 1,20 est número són Himeneu i Alexandri,  que he entregat a Satanàs per a què  
1Tm 2,Tit  2,Tit Capítol II Encarrega  que es préguia pels reis i magistrats.  
1Tm 2,1  Recomano, doncs, lo primer de tot,  que es facen peticions, oracions,  
1Tm 2,2  homes, 2 pels reis i per tots los  que estan constituïts en autoritat, a fi  
1Tm 2,2  constituïts en autoritat, a fi de  que tingam una vida quieta i tranquila en  
1Tm 2,4  vol fer salvos a tots los homes i  que vinguen al coneixement de la veritat.  
1Tm 2,6  Déu i els homes, Jesucrist home, 6  que es donà a si mateix en rescat per  
1Tm 2,8 fe i veritat. 8 Per lo tant desitjo  que els homes préguien en tot lloc, alçant 
1Tm 2,10  10 sinó com correspon a dones  que fan professió de pietat, ab bones  
1Tm 2,12  12 Emperò jo no permeto a la dona  que ensènyia, ni que usúrpia l’autoritat  
1Tm 2,12  permeto a la dona que ensènyia, ni  que usúrpia l’autoritat sobre l’home,  
1Tm 2,12  l’autoritat sobre l’home, sinó  que estiga en silenci. 13 Perquè Adam fou  
1Tm 2,15  ella se salvarà per los fills  que portarà al món, si continua en fe, i  
1Tm 3,Tit los bisbes, los diaques i les dones  que serveixen a la Iglésia. 1 És una  
1Tm 3,2 un bon treball. 2 Puix és necessari  que el bisbe sia irreprensible, espòs d’  
1Tm 3,4 pledegista, no cobdiciós, 4 sinó un  que sàpia governar bé sa casa; que tinga  
1Tm 3,4  un que sàpia governar bé sa casa;  que tinga sos fills en subjecció ab tota  
1Tm 3,7  del diable. 7 Ademés és menester  que tinga bona reputació entre aquells que 
1Tm 3,7  tinga bona reputació entre aquells  que són de fora, perquè no càiguia en  
1Tm 3,13  sos fills i sa casa. 13 Perquè los  que haguessen exercit bé son ministeri,  
1Tm 3,13 bon grau i molta confiança en la fe  que és en Cristo Jesús. 14 Aquestes coses  
1Tm 3,14  Aquestes coses t’escric, esperant  que en breu te vindré a veure. 15 I si  
1Tm 3,15  de conduir-te en la casa de Déu,  que és la Iglésia del Déu viu, columna i  
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1Tm 4,Tit  4,Tit Capítol IV Li adverteix  que vindran alguns que ensenyaran  
1Tm 4,Tit  IV Li adverteix que vindran alguns  que ensenyaran diferents errors; l’  
1Tm 4,Tit  a prevenir-se contra d’ells, a  que s’exercítia en la pietat i a que  
1Tm 4,Tit a que s’exercítia en la pietat i a  que dónia bon exemple als demés. 1 Emperò  
1Tm 4,1  l’Esperit Sant diu clarament  que en los darrers temps prevaricaran  
1Tm 4,3 manant abstenir-se de les viandes  que Déu crià a fi de que ab acció de  
1Tm 4,3 de les viandes que Déu crià a fi de  que ab acció de gràcies participassen d’  
1Tm 4,3  d’elles los fiels i els  que conegueren la veritat. 4 Perquè tota  
1Tm 4,4  bona i no és de rebutjar res de lo  que es participa ab acció de gràcies, 5  
1Tm 4,6  de la fe i de la bona doctrina  que alcançares. 7 Emperò desprècia les  
1Tm 4,8 a tot, tenint la promesa de la vida  que ara és i de la que ha de ser. 9 Fiel  
1Tm 4,8  de la vida que ara és i de la  que ha de ser. 9 Fiel paraula és aquesta,  
1Tm 4,10  tots los homes, especialment dels  que creuen. 11 Mana aquestes coses i  
1Tm 4,13  caritat, en fe, en puresa. 13 Fins  que jo vinga, ocupa’t en la lectura, en  
1Tm 4,14 la doctrina. 14 No menyspreïs lo do  que és en tu, lo qual se t’ha donat per  
1Tm 4,15  coses, ocupa’t en elles a fi de  que ton avançament sia manifest a tots. 16 
1Tm 4,16  això te salvaràs a tu mateix i als  que t’oiguen. 5,Tit Capítol V Adverteix a 
1Tm 5,Tit  edats. Com han de ser les viudes  que servesquen en la Iglésia. Que han de  
1Tm 5,Tit han de ser premiats los presbíteros  que cumplen bé son ministeri; que ha de  
1Tm 5,Tit  que cumplen bé son ministeri;  que ha de corretgir los pecats públics i  
1Tm 5,3  tota puresa. 3 Honra a les viudes  que són verdaderament viudes. 4 I si  
1Tm 5,5  accepte davant de Déu. 5 Emperò la  que verdaderament és viuda i desemparada,  
1Tm 5,6  i oracions nit i dia. 6 Mes la  que viu en plaer, és morta mentres viu. 7  
1Tm 5,8  lo tal ha negat la fe i és pitjor  que un infiel. 9 No sia posada en lo  
1Tm 5,9  viuda de menos de xixanta anys, ni  que haja tingut més d’un marit, 10 tenint 
1Tm 5,13 parladores i curioses, reportant lo  que no deurien. 14 Desitjo, doncs, que les 
1Tm 5,14  que no deurien. 14 Desitjo, doncs,  que les que són joves se càsien, criïn  
1Tm 5,14 deurien. 14 Desitjo, doncs, que les  que són joves se càsien, criïn fills, sien 
1Tm 5,14  sien bones mares de família, i  que no dónien ocasió de maledicència a l’ 
1Tm 5,16  no sia gravada la Iglésia, a fi de  que hi haja lo que bàstia per a les que  
1Tm 5,16  la Iglésia, a fi de que hi haja lo  que bàstia per a les que verdaderament són 
1Tm 5,16 que hi haja lo que bàstia per a les  que verdaderament són viudes. 17 Los  
1Tm 5,17  són viudes. 17 Los presbíteros  que governen bé sien recompensats ab doble 
1Tm 5,17  ab doble honor, especialment los  que treballen en predicar i ensenyar. 18  
1Tm 5,18  Escriptura: «No posaràs boç al bou  que bat.» I: «El jornaler és digne de son  
1Tm 5,20  de dos o tres testimonis. 20 Als  que pèquien, reprèn-los davant de  
1Tm 5,21  Jesucrist i dels àngels elegits  que guàrdies aquestes coses, no fent res  
1Tm 5,25  són manifestes d’antemà, i les  que no ho són no poden estar escondides.  
1Tm 6,Tit  Sobre los falsos mestres. Danys  que naixen de l’avarícia. Deuen los rics  
1Tm 6,1  de caritat. 1 Tots los sirvents  que estan baix lo jou tinguen a sos amos  
1Tm 6,2  no sien blasfemats. 2 I els  que tenen per amos a fiels, no els  
1Tm 6,3  nostre Senyor i la doctrina  que és conforme a la pietat, 4 és un  
1Tm 6,4  a la pietat, 4 és un superbo  que no sap res, ans bé flaqueja sobre  
1Tm 6,5  i destituïts de veritat, suposant  que la pietat és un guany. De semblant  
1Tm 6,7  res a aquest món, i és cert  que no podem portar-nos-en res. 8 I  
1Tm 6,9 contentem-nos ab això. 9 Puix los  que volen fer-se rics cauen en tentació  
1Tm 6,9 molts desigs inútils i perniciosos,  que sumergeixen als homes en la mort i  
1Tm 6,12  agafa’t de la vida eterna, a la  que fores cridat, havent també fet bona  
1Tm 6,13  13 Jo et mano davant de Déu,  que vivifica totes les coses, i de Cristo  
1Tm 6,13 totes les coses, i de Cristo Jesús,  que davant de Ponç Pilat testificà bona  
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1Tm 6,14  Pilat testificà bona confessió, 14  que guàrdies aquest manament sens màcula,  
1Tm 6,17  17 Als rics d’aquest món mana’ls  que no sien altius ni confiïn en riqueses  
1Tm 6,17  incertes, sinó en lo Déu viu,  que ens dóna abundantment totes les coses  
1Tm 6,18  a nostre ús. 18 Que òbrien lo bé,  que es facen rics en obres bones,  
1Tm 6,19  fonament per a lo venider, a fi de  que puguen alcançar la vida eterna. 20 Oh, 
1Tm 6,20  20 Oh, Timoteu!, guarda lo depòsit  que se t’ha confiat, evitant les profanes 
1Tm 6,20  i les contradiccions de la  que falsament s’apellida ciència, 21 la  
2Tm 1,Tit  fe. Se condol d’alguns de l’Àsia  que l’abandonaren en Roma i fa elogis d’ 
2Tm 1,1  Déu, segons la promesa de la vida  que és en Cristo Jesús, 2 a Timoteu,  
2Tm 1,3 antepassats ab consciència pura, de  que sens cessar me recòrdia de tu en mes  
2Tm 1,5  memòria d’aquella fe sens ficció  que hi ha en tu, la qual habità primer en  
2Tm 1,5  i en ta mare Eunice, i estic cert  que en tu també. 6 Per lo qual t’amonesto 
2Tm 1,6 tu també. 6 Per lo qual t’amonesto  que avívies la gràcia de Déu que habita en 
2Tm 1,6  que avívies la gràcia de Déu  que habita en tu per la imposició de mes  
2Tm 1,8  de nostre Senyor, ni de mi,  que só presoner seu; ans bé sies  
2Tm 1,9  evangeli segons lo poder de Déu, 9  que ens ha salvat i cridat ab una santa  
2Tm 1,9 conforme a son designi i gràcia, la  que nos ha estat donada en Cristo Jesús  
2Tm 1,12 sé a qui he cregut, i estic cert de  que ell és poderós per a guardar mon  
2Tm 1,13  la forma de les paraules sanes  que has oït de mi, en la fe i caritat que  
2Tm 1,13  has oït de mi, en la fe i caritat  que és en Cristo Jesús. 14 Guarda lo bon  
2Tm 1,14  Jesús. 14 Guarda lo bon depòsit  que se t’ha confiat per l’Esperit Sant  
2Tm 1,14  t’ha confiat per l’Esperit Sant  que habita en nosaltres. 15 Tu saps que  
2Tm 1,15 que habita en nosaltres. 15 Tu saps  que tots los que estan en l’Àsia m’han  
2Tm 1,15  nosaltres. 15 Tu saps que tots los  que estan en l’Àsia m’han abandonat,  
2Tm 1,18  i m’encontrà. 18 Vulla lo Senyor  que tròbia misericòrdia davant del Senyor  
2Tm 2,1 fill meu, fortifica’t en la gràcia  que és en Jesucrist. 2 I les coses que has 
2Tm 2,2  que és en Jesucrist. 2 I les coses  que has oït de mi davant de molts  
2Tm 2,2  confia-les a homes fiels  que sien capaços d’ensenyar també als  
2Tm 2,4 un bon soldat de Jesucrist. 4 Ningú  que pelea per Déu s’enreda en los negocis 
2Tm 2,4  en los negocis del sigle, a fi de  que agràdia a aquell que l’elegí per  
2Tm 2,4 sigle, a fi de que agràdia a aquell  que l’elegí per soldat. 5 Perquè també lo 
2Tm 2,6 si no pelea segons llei. 6 Lo pagès  que treballa deu ser lo primer que  
2Tm 2,6  que treballa deu ser lo primer  que particípia dels fruits. 7 Reflexiona  
2Tm 2,7  dels fruits. 7 Reflexiona lo  que dic, i el Senyor te dónia  
2Tm 2,8  en totes les coses. 8 Recorda’t  que lo Senyor Jesucrist, del llinatge de  
2Tm 2,10 a què ells alcàncien també la salut  que és en Cristo Jesús ab la glòria  
2Tm 2,14  Fuig de disputes de paraules,  que no serveixen de res, mes sinó per a  
2Tm 2,14  res, mes sinó per a pervertir als  que les ouen. 15 Procura presentar-te  
2Tm 2,15 d’aprovació davant de Déu, operari  que no té de què avergonyir-se  
2Tm 2,18  dels quals són Himeneu i Filet, 18  que s’extraviaren de la veritat, dient  
2Tm 2,18 s’extraviaren de la veritat, dient  que la resurrecció està ja feta, i  
2Tm 2,19 aquest sello: «Lo Senyor coneix als  que són seus»; i: «Apàrtia’s de la  
2Tm 2,19  ’s de la iniquitat tot aquell  que invoca lo nom del Senyor.» 20 Mes en  
2Tm 2,22  la caritat i la pau ab aquells  que invoquen al Senyor ab un cor pur. 23  
2Tm 2,23  cor pur. 23 Les qüestions nècies i  que no contribueixen a la instrucció,  
2Tm 2,23  la instrucció, evita-les, sabent  que engendren disputes. 24 Al servo del  
2Tm 2,25  25 corretgint ab suavitat als  que resisteixen la veritat, per si algun  
2Tm 2,26  s’escàpien dels llaços del diable  que els té presos a son arbitre. 3,Tit  
2Tm 3,Tit  i heretges. Encarrega a Timoteu  que guàrdia lo depòsit de la fe i estudiï  
2Tm 3,1  1 Mes has de saber açò,  que en los darrers dies vindran temps  
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2Tm 3,4  orgullosos i amants de plaers més  que de Déu; 5 tenint apariència de pietat, 
2Tm 3,6  tals. 6 Perquè d’estos són los  que entren en les cases i captiven a dones 
2Tm 3,6  dones tontes carregades de pecats,  que són arrastrades de diferents passions, 
2Tm 3,7  de diferents passions, 7  que sempre estan aprenent i mai arriben a  
2Tm 3,11  11 persecucions, afliccions  que vingueren sobre mi en Antioquia, Iconi 
2Tm 3,12  llibertat lo Senyor. 12 I tots los  que volen viure piadosament en Jesucrist  
2Tm 3,14  14 Mes tu persevera en les coses  que has après i que t’han estat  
2Tm 3,14  en les coses que has après i  que t’han estat encomanades, sabent de  
2Tm 3,15 sabent de qui les aprengueres. 15 I  que des de la infància has conegut les  
2Tm 3,15  has conegut les Santes Escriptures  que et poden instruir per a la salvació  
2Tm 3,15  per a la salvació mediant la fe  que és en Jesucrist. 16 Tota Escriptura  
2Tm 4,Tit bona. 4,Tit Capítol IV L’exhorta a  que predíquia sens intermissió per a  
2Tm 4,Tit  dels fiels contra els errors  que havien de nàixer. Li diu que està  
2Tm 4,Tit errors que havien de nàixer. Li diu  que està cerca lo fi de sa vida. I conclou 
2Tm 4,1  de Déu i del Senyor Jesucrist,  que ha de judicar vius i morts en sa  
2Tm 4,2  en sa vinguda i en son Regne, 2  que predíquies la paraula, que ínsties a  
2Tm 4,2 Regne, 2 que predíquies la paraula,  que ínsties a temps i fora de temps;  
2Tm 4,3  sofrir la sana doctrina, sinó  que conforme a sos apetits acumularan  
2Tm 4,8  reservada una corona de justícia  que el Senyor, jutge just, me donarà en  
2Tm 4,8  no sols a mi, sinó també a aquells  que amen la sua vinguda. Dóna’t pressa en 
2Tm 4,13  13 Quan vingues porta’m la capa  que em deixí en Troas en poder de Carpo i  
2Tm 4,16 bé tots me desempararen. Prec a Déu  que no els sia imputat. 17 Emperò lo  
Tt 1,Tit  eterna i li demostra les qualitats  que han de tenir los presbíteros i els  
Tt 1,1 Déu i el coneixement de la veritat,  que és segons la pietat, 2 en esperança de 
Tt 1,2  de la vida eterna, la qual Déu,  que no pot enganyar, prometé abans dels  
Tt 1,3 temps sa paraula per la predicació,  que em fou confiada segons lo precepte de  
Tt 1,4  4 a Tito, fill amat segons la fe  que ens és comuna, sia gràcia,  
Tt 1,5  per a què arreglasses les coses  que falten i ordenasses presbíteros en  
Tt 1,6 sia sens nota, marit d’una muller,  que tinga fills fiels, sens ser acusats de 
Tt 1,7  7 Perquè el bisbe és necessari  que sia sens màcula, com a dispensador de  
Tt 1,9  la paraula de la fe conforme a lo  que se li ha ensenyat, per a què puga  
Tt 1,9  la sana doctrina i convèncer als  que la contradiuen. 10 Perquè encara hi ha 
Tt 1,10  de vanitats, majorment dels  que són de la circumcisió, 11 als quals és 
Tt 1,11  famílies enteres, ensenyant lo  que no convé, per amor d’una torpe  
Tt 1,12  d’ells, propi profeta dels seus,  que els de Creta sempre són mentiders,  
Tt 1,14  de jueus ni a manaments d’homes  que s’aparten de la veritat. 15 Per als  
Tt 2,Tit  edats i condicions, i l’obligació  que té de donar-los bon exemple. Explica 
Tt 2,Tit  bon exemple. Explica los documents  que ens dóna la gràcia de Déu i els  
Tt 2,Tit  la gràcia de Déu i els beneficis  que havem rebut de Jesucrist. 1 Emperò tu  
Tt 2,1  1 Emperò tu ensenya’ls les coses  que convenen a la sana doctrina. 2 Que els 
Tt 2,4  ensenyant prudència a les joves, a  que àmien a sos marits i estímien a sos  
Tt 2,6 Déu. 6 Igualment amonesta als joves  que sien temperats. 7 Mostrant-te tu  
Tt 2,8 se confónguia, no tenint res de mal  que dir de nosaltres. 9 Exhorta als  
Tt 2,9 nosaltres. 9 Exhorta als sirvents a  que sien obedients a sos amos, donant-  
Tt 2,11 nostre. 11 Perquè la gràcia de Déu,  que porta salvació, s’ha manifestat a  
Tt 2,12  tots los homes, 12 ensenyant-nos  que, renunciant la impietat i els desigs  
Tt 3,1  heretges declarats. 1 Amonesta’ls  que estiguen submissos als prínceps i a  
Tt 3,1  als prínceps i a les potestats,  que els obeesquen, que estiguen apercebits 
Tt 3,1 a les potestats, que els obeesquen,  que estiguen apercebits per a tota obra  
Tt 3,2  apercebits per a tota obra bona, 2  que no diguen mal de ningú, que no sien  
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Tt 3,2 bona, 2 que no diguen mal de ningú,  que no sien pledegistes, ans bé modestos,  
Tt 3,5  homes, 5 no per obres de justícia  que haguéssem fet nosaltres, sinó segons  
Tt 3,7  salvador nostre, 7 a fi de  que, justificats per sa gràcia, fóssem  
Tt 3,8 fiel és aquesta, i estes coses vull  que les afírmies constantment, per a què  
Tt 3,8  constantment, per a què los  que han cregut en Déu procúrien conservar  
Tt 3,11  i segona amonestació, 11 sabent  que el que és tal està pervertit, i peca,  
Tt 3,11  amonestació, 11 sabent que el  que és tal està pervertit, i peca, essent  
Tt 3,13  de la Llei, i a Apolo, procurant  que no els fàltia res. 14 I aprenguen  
Tt 3,14  les bones obres per les coses  que són necessàries, a fi de que no sien  
Tt 3,14  coses que són necessàries, a fi de  que no sien infructuosos. 15 Te saluden  
Tt 3,15  15 Te saluden tots los  que estan ab mi. Saluda tu als que ens  
Tt 3,15  los que estan ab mi. Saluda tu als  que ens amen en la fe. La gràcia de Déu  
Flm Tit  l’eloqüència divina de la caritat  que es reconciliï ab Onèsim, son esclau  
Flm 2  combats de Cristo, i a la iglésia  que està en ta casa: 3 gràcia a vosaltres  
Flm 5 oracions, 5 oint ta caritat i la fe  que tens en lo Senyor Jesús i envers tots  
Flm 6  lo reconeixement de tota obra bona  que hi ha en vosaltres per Jesucrist. 7  
Flm 8 tu, oh germà! 8 Per lo qual, encara  que jo tinga molta llibertat en Jesucrist  
Flm 8  en Jesucrist per a manar-te lo  que et convé, 9 emperò per caritat te  
Flm 14  no he volgut fer res, a fi de  que ton benefici no fos com per  
Flm 19  mà: jo ho pagaré, per no dir-te  que tu mateix te’m deus a mi. 20 Sí,  
Flm 21 t’he enviat esta carta meva sabent  que faràs encara més de lo que et dic. 22  
Flm 21  sabent que faràs encara més de lo  que et dic. 22 I al mateix temps prepara  
Flm 22  ’m allotjament, perquè espero  que per vostres oracions vos seré  
Flm 23  Flm 23 Te saluda Epafras,  que està pres ab mi per Jesucrist, Flm 24  
He 1,1  superior als àngels. 1 Déu,  que en diferents ocasions i de diverses  
He 1,4  4 essent fet tant més exceŀlent  que els àngels, quant per herència  
He 1,4  obtingué un nom més exceŀlent  que ells. 5 Perquè, a quin dels àngels  
He 1,13  temps: «Senta’t a ma dreta, fins  que pòsia tos enemics per peanya de tos  
He 1,14 per a ministeri en favor d’aquells  que han de ser hereus de salvació? 2,Tit  
He 2,1  homes. 1 Per lo tant és necessari  que observem més complidament les coses  
He 2,1 observem més complidament les coses  que havem oït, a fi de que en ningun temps 
He 2,1  les coses que havem oït, a fi de  que en ningun temps les deixem xurriar com 
He 2,2  l’aigua. 2 Perquè si la paraula  que fou dita per los àngels fou ferma i  
He 2,2  i desobediència rebé la justa paga  que mereixia, 3 ¿com escaparem nosaltres  
He 2,3  entre nosaltres per aquells  que l’oïren; 4 confirmant-la Déu al  
He 2,6  testimoni dient: «Què és l’home  que així te recordes d’ell?, o lo fill de 
He 2,6  d’ell?, o lo fill de l’home  que així lo visites? 7 Tu l’has fet un  
He 2,7  7 Tu l’has fet un poc menor  que els àngels; tu l’has coronat de  
He 2,8  les coses, no n’ha deixat una  que no estiga subjecta a ell. Emperò ara  
He 2,9  a ell. 9 Mes veem a Jesús,  que fou fet un poc menor que els àngels  
He 2,9  a Jesús, que fou fet un poc menor  que els àngels per la passió de mort,  
He 2,10  la mort per tots. 10 Puix convenia  que aquell per qui són totes les coses i  
He 2,11  11 Perquè lo qui santifica i los  que són santificats, tots són d’un. Per  
He 2,13  «Veeu-me aquí a mi i als fills  que Déu m’ha donat.» 14 I per quant los  
He 2,14 fi de destruir per sa mort a aquell  que tenia poder de mort, ço és, al diable, 
He 2,15  és, al diable, 15 i llibertar als  que per temor de mort estaven tota sa vida 
He 2,16  si la naturalesa dels àngels, sinó  que prengué la progènie d’Abraham. 17 Per 
He 2,17  la progènie d’Abraham. 17 Per lo  que fou necessari que en totes les coses  
He 2,17  17 Per lo que fou necessari  que en totes les coses fos fet semblant a  
He 2,18  del poble. 18 Puix per lo mateix  que ell sofrí i fou temptat, és poderós  
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He 2,18  és poderós per a socórrer als  que són temptats. 3,Tit Capítol III Mostra 
He 3,1  1 Per lo qual, germans sants,  que sou participants de la vocació  
He 3,2  Jesucrist, 2 lo qual és fiel al  que el constituí tal, així com ho fou  
He 3,3  fou reputat digne de major glòria  que Moisès, quant lo qui ha edificat la  
He 3,3  ha edificat la casa té major honra  que la casa. 4 Perquè tota casa és  
He 3,5 a donar testimoni d’aquelles coses  que s’havien d’anunciar. 6 Mes Cristo,  
He 3,6  la qual casa som nosaltres, ab tal  que mantingam ferma la confiança i la  
He 3,12  12 Teniu compte, germans, no sia  que hi haja entre vosaltres algun cor mal  
He 3,13  dies los uns als altres, mentres  que s’anomena avui, per a què ningú de  
He 3,14 fets participants de Cristo, ab tal  que conservem ferm fins al fi lo principi  
He 3,15 de la substància d’ell. 15 Mentres  que es diu: «Si oiguésseu avui sa veu, no  
He 3,16  16 Perquè alguns, després  que l’hagueren oïda, lo provocaren; mes  
He 3,16  lo provocaren; mes no tots aquells  que havien eixit d’Egipte per Moisès. 17  
He 3,17  anys? ¿No fou contra aquells  que pecaren, los cadàvers dels quals  
He 3,18  en lo desert? 18 ¿I a qui ell jurà  que no entrarien en sos descans, sinó a  
He 3,18  en sos descans, sinó a aquells  que foren incrèduls? 19 Així veem que ells 
He 3,19  que foren incrèduls? 19 Així veem  que ells no pogueren entrar per causa de  
He 4,1  la paraula de Déu. 1 Temam, doncs,  que algú de vosaltres, havent-vos estat  
He 4,2 no anar acompanyada de la fe en los  que l’oigueren. 3 Perquè nosaltres, que  
He 4,3  l’oigueren. 3 Perquè nosaltres,  que havem cregut, entram en lo repòs, com  
He 4,3  “No entraran en mon repòs”, encara  que sien ja acabades les obres des de la  
He 4,6  en mon repòs.» 6 Veent, doncs,  que resta que alguns deuen entrar, i que  
He 4,6  repòs.» 6 Veent, doncs, que resta  que alguns deuen entrar, i que aquells a  
He 4,6  resta que alguns deuen entrar, i  que aquells a qui primer fou predicada no  
He 4,10 a lo poble de Déu. 10 Perquè aquell  que ha entrat en son repòs, ell també ha  
He 4,12 Déu és viva i eficaç, i més afilada  que ninguna espasa de dos talls; penetrant 
He 4,14  nosaltres parlam. 14 Veent, doncs,  que nosaltres tenim al pontífice que  
He 4,14  que nosaltres tenim al pontífice  que penetra fins als cels, Jesús, Fill de  
He 4,15  15 Perquè no tenim un pontífice  que no puga compadèixer-se de nostres  
He 4,15  -se de nostres dolències, sinó  que fou temptat en totes les coses com  
He 5,Tit ofici del sumo pontífice i demostra  que Jesucrist ho és i que intercedeix per  
He 5,Tit  i demostra que Jesucrist ho és i  que intercedeix per nosaltres. Reprèn als  
He 5,Tit  als hebreus per la poca disposició  que tenen d’entendre aquestos misteris. 1 
He 5,2  2 Lo qual se pot compadèixer dels  que ignoren i dels que erren, per quant  
He 5,2 compadèixer dels que ignoren i dels  que erren, per quant ell mateix està també 
He 5,4 per a si aquesta honra, sinó aquell  que és cridat de Déu, com Aaron. 5 Així  
He 5,5  a fer-se pontífice, sinó aquell  que li digué: «Tu ets mon Fill, jo avui t’ 
He 5,7  gran clamor i llàgrimes, a aquell  que era poderós per a salvar-lo de mort, 
He 5,8  reverència. 8 I certament, encara  que Fill de Déu, per les coses que patí  
He 5,8  que Fill de Déu, per les coses  que patí aprengué obediència. 9 I així fet 
He 5,9  de salut eterna per a tots aquells  que l’obeeixen, 10 cridat per Déu  
He 5,11  11 Del qual tenim moltes coses  que dir, i difícils de declarar, perquè  
He 5,12 mestres; encara teniu necessitat de  que us ensènyia quals són los primers  
He 5,12  de Déu, i us haveu tornat tals  que necessitau de llet, i no d’aliment  
He 5,13  aliment fort. 13 Perquè tot aquell  que s’alimenta de llet és incapaç de la  
He 5,14  l’aliment fort pertany a aquells  que són ja barons perfets, a aquells que  
He 5,14  són ja barons perfets, a aquells  que per raó del costum tenen ja los  
He 6,Tit 6,Tit Capítol VI Observa l’Apòstol  que solen ser incorretgibles los que, molt 
He 6,Tit  que solen ser incorretgibles los  que, molt favorits de Déu, perden la fe o  
He 6,Tit  la peresa, i de l’àncora segura  que tenim en l’esperança cristiana. 1 Per 
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He 6,4  ho permet. 4 Perquè és impossible  que aquells que una vegada han estat  
He 6,4  4 Perquè és impossible que aquells  que una vegada han estat iŀluminats, i  
He 6,6  venider, 6 si després han caigut,  que sien altra vegada renovats per l’  
He 6,7  a l’escarni. 7 Perquè la terra  que es beu la pluja que cau molt sovint  
He 6,7 Perquè la terra que es beu la pluja  que cau molt sovint sobre ella, i produeix 
He 6,7  herbes profitoses a aquells  que la cultiven, rep benedicció de Déu. 8  
He 6,8 benedicció de Déu. 8 Emperò aquella  que produeix espines i abriülls, és  
He 6,9  vosaltres esperam coses millors, i  que condueixen a salvació, encara que us  
He 6,9 i que condueixen a salvació, encara  que us parlam d’aquesta manera. 10 Perquè 
He 6,10 vostres obres i treballs de caritat  que haveu mostrat envers son nom, en lo  
He 6,10 haveu mostrat envers son nom, en lo  que haveu ministrat i ministrau als sants. 
He 6,11  als sants. 11 I nosaltres desitjam  que cada u de vosaltres maniféstia lo  
He 6,12  sinó imitadors d’aquells  que mediant la fe i la paciència hereden  
He 6,16  certament juren per qui és major  que ells; i el jurament fet en confirmació 
He 6,18 lo confirmà ab jurament, 18 a fi de  que per dues coses immutables (en les que  
He 6,18  per dues coses immutables (en les  que era impossible que Déu mentís)  
He 6,18  (en les que era impossible  que Déu mentís) tinguéssem nosaltres un  
He 6,18  un poderós consol, nosaltres  que havem volat per a refugi a agafar-  
He 6,18  a agafar-nos de l’esperança  que se’ns havia proposat. 19 La qual  
He 6,19  ferma i segura de l’ànima, i  que penetra fins en lo que està del vel  
He 6,19  l’ànima, i que penetra fins en lo  que està del vel per a dintre, 20 a on ha  
He 7,Tit de Melquisedec, i ab son sacerdoci,  que és etern, queda abolit lo de Leví.  
He 7,1 de Salem, sacerdot de Déu altíssim,  que isqué a l’encontre d’Abraham quan  
He 7,2  i després d’això rei de Salem,  que és rei de pau. 3 Sens pare, sens mare, 
He 7,5  coses millors. 5 I certament los  que d’entre els fills de Leví reben lo  
He 7,5 Llei, ço és, de sos germans, encara  que ells isqueren també dels lloms d’  
He 7,6  delmes d’Abraham i beneí al  que tenia les promeses. 7 I sens  
He 7,8  certament prenen delmes los homes  que moren, emperò allí los rep aquell de  
He 7,8 rep aquell de qui es dóna testimoni  que viu. 9 I (com jo puc dir-ho) lo  
He 7,9  jo puc dir-ho) lo mateix Leví,  que rebé los delmes, pagà delme en  
He 7,11 Llei), quina necessitat hi havia de  que s’alçàs després altre sacerdoci,  
He 7,12  mudat lo sacerdoci, és necessari  que es múdia també la Llei. 13 Perquè  
He 7,14  a l’altar. 14 Perquè és notori  que del llinatge de Judà nasqué nostre  
He 7,15 se manifesta això més clarament, ja  que s’alça un altre sacerdot a semblança  
He 7,19 Llei no porta res a perfecció, sinó  que fou introducció a millor esperança,  
He 7,21  aquest, ab jurament per aquell  que li digué a ell: «Jurà lo Senyor i no  
He 7,23  perquè la mort no permetia  que durassen. 24 Emperò aquest, com dura  
He 7,25  això pot salvar perpètuament als  que per ell vénen a Déu, vivint sempre per 
He 7,26  26 Perquè tal pontífice convenia  que tinguéssem nosaltres: sant, innocent,  
He 7,28  constitueix ja sacerdots a homes  que tenen flaqueses, mes la paraula del  
He 7,28  mes la paraula del jurament,  que fou després de la Llei, constitueix al 
He 7,28  de la Llei, constitueix al Fill,  que és consagrat per a sempre més. 8,Tit  
He 8,Tit  lo qual és molt més exceŀlent  que l’Antic. 1 La suma, doncs, de tot lo  
He 8,1  Antic. 1 La suma, doncs, de tot lo  que havem dit és aquesta: Tenim un tal  
He 8,1  és aquesta: Tenim un tal pontífice  que està sentat a la dreta del trono de la 
He 8,3  per lo qual és necessari  que aquest tinga també alguna cosa que  
He 8,3  que aquest tinga també alguna cosa  que oferir. 4 Puix si ell estigués sobre  
He 8,4  seria, havent-hi sacerdots  que ofereixen dons conforme a la Llei, 5  
He 8,5  acabar lo tabernacle: «Mira», diu,  «que faces totes les coses segons lo patró 
He 8,5  totes les coses segons lo patró  que et fou mostrat en la muntanya.» 6 Mes  
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He 8,9  9 No conforme al pacte (testament)  que fiu ab sos pares en lo dia en què els  
He 8,10  aquest és lo pacte (testament)  que jo faré ab la casa d’Israel, després  
He 8,13  donà per antiquat lo primer. I el  que es fa antic i vell, està cerca de ser  
He 9,1  Pacte (Testament). 1 En veritat  que el primer pacte (testament) tenia  
He 9,3  del segon vel, lo tabernacle  que és anomenat lo Sant dels Sants, 4 lo  
He 9,4  d’or per totes parts, en la  que estava l’urna d’or que contenia lo  
He 9,4  en la que estava l’urna d’or  que contenia lo manà i la vara d’Aaron  
He 9,4 contenia lo manà i la vara d’Aaron  que havia florit i les taules del pacte  
He 9,7  una vegada a l’any, no sens sang,  que ell oferia per a si i per los errors  
He 9,8 significant ab això l’Esperit Sant  que el camí del santuari no estava encara  
He 9,8  no estava encara manifest mentres  que estava en peu lo primer tabernacle. 9  
He 9,9  9 Lo qual era figura de lo  que passava en aquell temps, en què s’  
He 9,9  què s’oferien dons i sacrificis,  que no podien purificar la consciència del 
He 9,9 podien purificar la consciència del  que sacrificava per medi solament de  
He 9,14  14 ¿quant més la sang de Cristo,  que per medi de l’Esperit Sant s’oferí a 
He 9,15 expiació d’aquelles prevaricacions  que eren baix del primer pacte (testament) 
He 9,15  promesa de l’herència eterna los  que han estat cridats. 16 Perquè a on hi  
He 9,16  ha pacte (testament) és necessari  que intervinga també la mort del testador. 
He 9,17  força sinó després de la mort del  que l’otorgà; d’altra manera no val,  
He 9,17  d’altra manera no val, mentres  que viu lo testador. 18 I per això ni el  
He 9,20  és la sang del pacte (testament)  que Déu vos ha ordenat.» 21 I així mateix  
He 9,23  23 Era per consegüent necessari  que les figures de les coses celestials  
He 9,23  celestials, ab sacrificis millors  que estos. 24 Perquè Cristo no ha entrat  
He 9,24 ha entrat en lo santuari fet de mà,  que era figura del verdader, sinó en lo  
He 9,28  los pecats de molts; i a aquells  que l’esperen apareixerà la segona vegada 
He 10,Tit  X Jesucrist és l’única víctima  que pot espiar nostres pecats, i devem  
He 10,1  jamai pot, ab aquells sacrificis  que ells oferien sens cessar cada any, fer 
He 10,1  cessar cada any, fer perfets als  que s’acerquen. 2 D’altra manera haurien 
He 10,4  cada any. 4 Perquè és impossible  que ab sang de toros i de crestats se  
He 10,8  ni us són agradables» (coses  que se us ofereixen per la Llei). 9  
He 10,9  9 Llavors digué: «Veeu-me aquí,  que vinc per a fer, oh Déu, vostra  
He 10,11  vegades los mateixos sacrificis  que mai poden traure los pecats. 12 Emperò 
He 10,12  pecats. 12 Emperò aquest, després  que hagué ofert un sol sacrifici per los  
He 10,13  de Déu, 13 aguardant entretant lo  que resta, fins que sos enemics sien  
He 10,13  entretant lo que resta, fins  que sos enemics sien posats per peanya de  
He 10,14 oferta féu perfets per a sempre als  que són santificats. 15 I l’Esperit Sant  
He 10,16 16 «“Aquest és lo pacte (testament)  que jo faré ab ells després d’aquells  
He 10,20  20 per un camí nou i de vida  que ell nos consagrà per lo vel, és dir,  
He 10,25  -nos, i tant més quant veeu  que s’acerca lo dia. 26 Perquè si pecam  
He 10,27  del judici i un foc abrasador  que ha de devorar als enemics de Déu. 28  
He 10,29  de quant majors turments no creeu  que serà digne aquell que trepítgia al  
He 10,29  no creeu que serà digne aquell  que trepítgia al Fill de Déu, tinga per  
He 10,30  de gràcia? 30 Perquè coneixem al  que digué: «A mi em toca la venjança; jo  
He 10,32  dels primers dies, en què, després  que fóreu iŀluminats, sofríreu gran combat 
He 10,33 per altra, fóreu fets companys dels  que es trobaven en lo mateix estat. 34  
He 10,34  vosaltres tinguéreu compassió dels  que estaven entre cadenes i sofríreu ab  
He 10,34  rapinya de vostres béns, coneixent  que teniu patrimoni més exceŀlent i  
He 10,36 és necessària la paciència, a fi de  que fent la voluntat de Déu alcanceu la  
He 10,37  «encara un poquet de temps, i el  que ha de venir vindrà, i no tardarà». 38  
He 10,39  39 Mes nosaltres no som d’aquells  que s’aparten per a perdició, sinó dels  
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He 10,39  aparten per a perdició, sinó dels  que tenen fe per a salvació de l’ànima.  
He 11,Tit per una inducció dels pares antics,  que foren més senyalats en ella. 1 És,  
He 11,1  la fe la substància de les coses  que s’esperen, evidència de les que no es 
He 11,1  que s’esperen, evidència de les  que no es veuen. 2 Perquè per ella  
He 11,3  los antics. 3 Per la fe comprenem  que foren formats los sigles per la  
He 11,4  a Déu un sacrifici més exceŀlent  que Caín, per la que alcançà testimoni de  
He 11,4  més exceŀlent que Caín, per la  que alcançà testimoni de que era just,  
He 11,4  per la que alcançà testimoni de  que era just, donant Déu testimoni de sos  
He 11,6  lo qui s’acerca a Déu, és precís  que crega que hi ha Déu i que és  
He 11,6  acerca a Déu, és precís que crega  que hi ha Déu i que és remunerador dels  
He 11,6 és precís que crega que hi ha Déu i  que és remunerador dels que el cerquen. 7  
He 11,6 hi ha Déu i que és remunerador dels  que el cerquen. 7 Per la fe, Noè, després  
He 11,7  d’estar avisat de les coses  que encara no eren vistes, tement,  
He 11,7  fou instituït hereu de la justícia  que és per fe. 8 Per la fe, quan Abraham  
He 11,8  fou cridat per anar a un lloc  que ell després havia de rebre en  
He 11,10  10 perquè esperava la ciutat  que té fonament, l’arquitecte i fundador  
He 11,11  Per la fe, també la mateixa Sara,  que era estèril, rebé virtut per a  
He 11,11 rebé virtut per a concebir, per més  que era fora del temps de l’edat; perquè  
He 11,11 del temps de l’edat; perquè cregué  que era fiel aquell que havia promès. 12  
He 11,11  perquè cregué que era fiel aquell  que havia promès. 12 Per lo qual d’un sol 
He 11,13  i saludant-les, i confessant  que ells eren peregrins i hostes sobre la  
He 11,14  sobre la terra. 14 Perquè los  que diuen tals coses declaren que cerquen  
He 11,14  los que diuen tals coses declaren  que cerquen pàtria. 15 I si algú d’ells  
He 11,17 quan oferí Isaac, fou provat; i ell  que havia rebut les promeses, oferí son  
He 11,19  descendència», 19 considerant  que Déu era poderós per a ressuscitar fins 
He 11,20  a Isaac i a Esaú acerca les coses  que havien de venir. 21 Per la fe, Jacob,  
He 11,25  bé ser afligit ab lo poble de Déu  que gosar los plaers temporals del pecat,  
He 11,26  major riquesa l’oprobi de Cristo  que els tresors de l’Egipte, perquè  
He 11,28 sang, per a què no els tocàs aquell  que matava als primogènits. 29 Per la fe  
He 11,40 cosa millor per a nosaltres a fi de  que ells sens nosaltres no fossen  
He 12,1  -nos de tot pes i del pecat  que ens té rodejats, correm ab paciència  
He 12,1  correm ab paciència la carrera  que ens està proposada, 2 mirant a Jesús,  
He 12,2  de la fe, lo qual, per lo goig  que li fou proposat, sofrí creu,  
He 12,3  doncs, atentament a aquell  que sofrí tal contradicció dels pecadors  
He 12,5  olvidats d’aquella consolació  que parla ab vosaltres com a fills dient:  
He 12,6  6 Perquè lo Senyor castiga al  que ama, i assota al que rep per fill. 7  
He 12,6  castiga al que ama, i assota al  que rep per fill. 7 Perseverau en la  
He 12,9  tinguérem a nostres pares carnals  que ens corretgiren, i els miràvem ab  
He 12,10  aquest, per nostre profit, a fi de  que pugam ser participants de sa santedat. 
He 12,11 fruit molt apacible de justícia als  que per ella han estat exercitats. 12 Per  
He 12,13  drets ab vostres peus», a fi de  que lo qui és coix no es desviï, ans bé  
He 12,15 veurà a Déu. 15 Mirant atentament a  que ningú caiga de la gràcia de Déu, no  
He 12,15  caiga de la gràcia de Déu, no sia  que brótia alguna arrel d’amargura, vos  
He 12,16  sien molts contaminats; 16 a fi de  que no hi haja ningun fornicari o profà,  
He 12,17 sa primogenitura. 17 Sapiau, doncs,  que desitjant ell després heretar la  
He 12,17  lloc d’arrepentiment, encara  que ell ho solicità ab llàgrimes. 18  
He 12,19 veu de les paraules, les quals, los  que les oigueren, suplicaren que no se’ls 
He 12,19  los que les oigueren, suplicaren  que no se’ls parlàs més, 20 perquè no  
He 12,20  més, 20 perquè no podien sofrir lo  que se’ls intimava: «Que si una bèstia  
He 12,21  21 I era tan espantós lo  que es veia, que Moisès digué: «Espavordit 
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He 12,21  I era tan espantós lo que es veia,  que Moisès digué: «Espavordit estic i  
He 12,23  de la Iglésia dels primogènits  que estan escrits en lo cel, i a Déu,  
He 12,24  i a l’aspersió d’aquella sang  que parla millor que la d’Abel. 25 Mirau  
He 12,24  d’aquella sang que parla millor  que la d’Abel. 25 Mirau que no refuseu al 
He 12,25  millor que la d’Abel. 25 Mirau  que no refuseu al que parla. Perquè si no  
He 12,25 d’Abel. 25 Mirau que no refuseu al  que parla. Perquè si no escaparen aquells  
He 12,25  Perquè si no escaparen aquells  que despreciaren al que els parlava sobre  
He 12,25  aquells que despreciaren al  que els parlava sobre la terra, molt menos 
He 12,25  molt menos nosaltres si refusam al  que ens parla des del cel. 26 La veu del  
He 12,27  sinó també lo cel.» 27 En això  que diu: «encara una vegada» declara la  
He 12,27  declara la mudança de les coses  que es commouen com coses fetes, per a què 
He 12,27  per a què permanèsquien aquelles  que no poden ser commogudes. 28 I així,  
He 12,28  immovible, tenim gràcia, per la  que agradant a Déu, lo servim ab sant  
He 13,6  ni et desempararé»; 6 de manera  que pugam dir ab confiança: «Lo Senyor és  
He 13,6 Senyor és mon ajuda; no temeré cosa  que em puga fer home.» 7 Recordau-vos de 
He 13,9 lo cor ab la gràcia, no ab viandes,  que no aprofiten als que van detràs d’  
He 13,9 no ab viandes, que no aprofiten als  que van detràs d’elles. 10 Tenim un altar 
He 13,10  no tenen facultat de menjar los  que serveixen al tabernacle. 11 Perquè los 
He 13,14  ciutat permanent, emperò cercam la  que està per venir. 15 Oferim, doncs, per  
He 13,15  sacrifici d’alabança sens cessar,  que és lo fruit dels llavis que confessen  
He 13,15 cessar, que és lo fruit dels llavis  que confessen son nom. 16 I no olvideu lo  
He 13,17 -los somesos; perquè vetllen, com  que han de donar compte de vostres ànimes; 
He 13,18  nosaltres, perquè tenim confiança  que en res nos acusa la consciència,  
He 13,19  en tot. 19 I tant més vos prego  que façau això, a fi de que jo més prompte 
He 13,19  vos prego que façau això, a fi de  que jo més prompte vos sia restituït. 20 I 
He 13,20  restituït. 20 I el Déu de la pau,  que per la sang del Testament etern  
He 13,21 sa voluntat, obrant en vosaltres lo  que sia agradable a sos ulls per  
He 13,22  22 Emperò vos suplico, germans,  que sofriu aquesta paraula d’exhortació.  
He 13,23  vos he escrit breument. 23 Sabeu  que nostre germà Timoteu està en  
Jm 1,1  Jesucrist, a les dotze tribus  que estan disperses, salut. 2 Germans  
Jm 1,3  en diverses tentacions, 3 sabent  que la prova de vostra fe obra paciència.  
Jm 1,4  fe obra paciència. 4 Mes vejau  que la paciència tinga obra perfeta,  
Jm 1,5  de sabiduria, demània-la a Déu,  que la dóna a tots copiosament i no  
Jm 1,7  7 I així no pènsia aquell home  que rebrà cosa alguna del Senyor. 8 Lo  
Jm 1,9  en tots sos camins. 9 Lo germà  que és humil gloriï’s en sa exaltació, 10 
Jm 1,12 sos camins. 12 Benaventurat l’home  que sofreix tentació, perquè després que  
Jm 1,12  sofreix tentació, perquè després  que serà provat rebrà la corona de vida  
Jm 1,12 serà provat rebrà la corona de vida  que Déu ha promès als que l’amen. 13 No  
Jm 1,12  de vida que Déu ha promès als  que l’amen. 13 No diga ningú quan sia  
Jm 1,13  13 No diga ningú quan sia tentat  que és tentat de Déu; perquè Déu no pot  
Jm 1,14  i ell no tenta a ningú, 14 sinó  que cada qual és tentat quan és arrastrat  
Jm 1,21  rebeu ab mansuetud la paraula  que ha estat empeltada en vosaltres i que  
Jm 1,21  ha estat empeltada en vosaltres i  que pot salvar vostres ànimes. 22 Siau,  
Jm 1,23  no la practica, ell és com un home  que contempla en un mirall son natiu  
Jm 1,25  home havia estat. 25 Emperò aquell  que contémplia en la llei perfeta de la  
Jm 1,26  i no refrena sa llengua, sinó  que enganya son cor, la religió d’est és  
Jm 2,Tit  Capítol II Adverteix l’Apòstol  que l’accepció de persones no és conforme 
Jm 2,Tit és conforme a la fe de Jesucrist, i  que la fe sens obres és com un cos sens  
Jm 2,3  ab un mal vestit, 3 i atenent al  que ve vestit magníficament li diguésseu:  
Jm 2,5 a ser rics en fe i hereus del Regne  que prometé Déu als que l’amen? 6  
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Jm 2,5  del Regne que prometé Déu als  que l’amen? 6 Vosaltres, al contrari,  
Jm 2,7 7 ¿No blasfemen ells aquell bon nom  que fou invocat sobre vosaltres? 8 Si  
Jm 2,10  transgressors. 10 Perquè qualsevol  que guàrdia tota la Llei, com fàltia tan  
Jm 2,11  «No mataràs.» I si mates, encara  que no hages comès adulteri, ets  
Jm 2,12  Parlau així i feu així com aquells  que han de ser judicats per la llei de la  
Jm 2,13  es judicarà sens misericòrdia al  que no usà de misericòrdia, i la  
Jm 2,14  Què aprofitarà, germans meus, a un  que diu que té fe, si no té obres? ¿Per  
Jm 2,14  germans meus, a un que diu  que té fe, si no té obres? ¿Per ventura  
Jm 2,16  i assaciau’s», i no els donàs lo  que necessiten per lo cos, què  
Jm 2,19  ma fe per les obres. 19 Tu creus  que Déu és un; fas bé. També los dimonis  
Jm 2,20 20 Emperò, ¿vols saber, oh home va,  que la fe sens les obres és morta? 21 ¿Per 
Jm 2,22 com la fe acompanyava a ses obres i  que es féu perfeta per les obres? 23 I es  
Jm 2,23 obres? 23 I es complí l’Escriptura  que diu: «Abraham cregué a Déu i li fou  
Jm 3,1  no us façau molts mestres, sabent  que nosaltres rebrem major condemnació. 2  
Jm 3,4  4 Mirau també les barques, encara  que sien grans i estiguen impelides per  
Jm 3,6  se conta entre nostres membres la  que contamina tot lo cos, i inflama la  
Jm 3,8  ningun home pot domar la llengua,  que és un mal que no cessa i està plena de 
Jm 3,8 pot domar la llengua, que és un mal  que no cessa i està plena de metzina  
Jm 3,9 al Pare, i ab ella maleïm als homes  que foren fets a semblança de Déu. 10 D’  
Jm 3,10  maledicció. Germans meus, no convé  que feu tal cosa. 11 ¿Per ventura una font 
Jm 3,15  Perquè aquesta sabiduria no és la  que baixa de dalt, sinó terrena, sensual,  
Jm 3,17  obra mala. 17 Emperò la sabiduria  que baixa de dalt, primerament és casta;  
Jm 3,17  després, pacífica, modesta, dòcil,  que s’acomoda a lo que és bo, plena de  
Jm 3,17 modesta, dòcil, que s’acomoda a lo  que és bo, plena de misericòrdia i de bons 
Jm 3,18  se sembra en pau per aquells  que fan pau. 4,Tit Capítol IV Discòrdies i 
Jm 4,Tit Capítol IV Discòrdies i altres mals  que causen les passions desenfrenades.  
Jm 4,1  aquí, de vostres concupiscències,  que fan la guerra en vostres membres? 2  
Jm 4,4  passions. 4 Adúlteros, ¿no sabeu  que l’amistat d’aquest món és enemiga de 
Jm 4,4  és enemiga de Déu? Quiscun, doncs,  que vulla ser amic d’aquest sigle se  
Jm 4,5  de Déu. 5 ¿Pensau per ventura  que l’Escriptura diu en va: «L’esperit  
Jm 4,5  Escriptura diu en va: «L’esperit  que habita en vosaltres cobdícia ab  
Jm 4,8  netejau vostres mans, i els  que sou d’ànimo doble purificau los cors. 
Jm 4,12  legislador i el jutge de la Llei,  que pot salvar i perdre. 13 Emperò, tu,  
Jm 4,13  i perdre. 13 Emperò, tu, qui ets  que judiques a ton proïsme? Anau,  
Jm 4,13  a ton proïsme? Anau, vosaltres  que dieu: «Avui o demà anirem a aquella  
Jm 4,14  obtindrem guany.» 14 I no sabeu lo  que serà en lo dia de demà. 15 Perquè, què 
Jm 4,15  què és vostra vida? És un vapor  que apareix per un poc de temps i luego se 
Jm 4,17 semblant és mala. 17 Aquell, doncs,  que sap fer bé i no el fa, té pecat en  
Jm 5,Tit  5,Tit Capítol V Denuncia lo càstig  que aguarda als rics que oprimeixen als  
Jm 5,Tit  lo càstig que aguarda als rics  que oprimeixen als pobres. Exhorta a la  
Jm 5,1  plorau, udolant per les misèries  que vindran sobre vosaltres. 2 Vostres  
Jm 5,4  ira per los darrers dies. 4 Mirau  que el jornal que haveu defraudat als  
Jm 5,4 darrers dies. 4 Mirau que el jornal  que haveu defraudat als treballadors que  
Jm 5,4  haveu defraudat als treballadors  que segaren vostres camps està clamant. I  
Jm 5,4  està clamant. I els crits dels  que han segat han penetrat los oïdos del  
Jm 5,9  per a què no siau judicats. Mirau  que el jutge és davant de la porta. 10  
Jm 5,10  10 Preneu, germans, als profetes  que parlaren en nom del Senyor per exemple 
Jm 5,11  treballs en l’aflicció. 11 Mirau  que tenim per benaventurats als que  
Jm 5,11  que tenim per benaventurats als  que sofreixen. Oiguéreu lo sofriment de  
Jm 5,16 pregau los uns pels altres, a fi de  que siau salvos; puix val molt l’oració  
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Jm 5,20  i algú lo convertís, 20 sàpia  que lo qui faça que un pecador se  
Jm 5,20 convertís, 20 sàpia que lo qui faça  que un pecador se convertesca de l’error  
1Pe 1,Tit  la puresa de vida, recordant-los  que han estat redimits ab la sang de  
1Pe 1,1  de Jesucrist, als estrangers  que estan espargits per lo Ponto, Galàcia, 
1Pe 1,4 4 per a una herència incorruptible,  que no pot contaminar-se ni emmustuir- 
1Pe 1,5  en lo cel per a vosaltres, 5  que sou guardats per lo poder de Déu per  
1Pe 1,5  medi de la fe, per a la salvació  que està prompta per a ser mostrada en l’ 
1Pe 1,6 mostrada en l’últim temps. 6 En lo  que vosaltres vos regositjareu molt,  
1Pe 1,6  vos regositjareu molt, encara  que al present convé que siau afligits per 
1Pe 1,6  molt, encara que al present convé  que siau afligits per un poc de temps en  
1Pe 1,7  de vostra fe, sent més preciosa  que l’or pereixedor (lo qual és acrisolat 
1Pe 1,8  Jesucrist. 8 Al qual amau, encara  que no l’haveu vist; en qui creeu ara,  
1Pe 1,9  9 alcançant lo fi de vostra fe,  que és la salvació de vostres ànimes. 10  
1Pe 1,10  ab diligència los profetes  que vaticinaren de la gràcia que havia de  
1Pe 1,10  que vaticinaren de la gràcia  que havia de venir sobre vosaltres; 11  
1Pe 1,11 la significava l’Esperit de Cristo  que estava en ells, anunciant los  
1Pe 1,11  en ells, anunciant los sofriments  que havien de ser en Cristo i les glòries  
1Pe 1,11  de ser en Cristo i les glòries  que els seguirien. 12 Als quals fou  
1Pe 1,12 seguirien. 12 Als quals fou revelat  que no per a si mateixos, sinó per a  
1Pe 1,12  vosaltres, administraven les coses  que ara vos són anunciades per aquells que 
1Pe 1,12  ara vos són anunciades per aquells  que us han predicat l’evangeli, havent  
1Pe 1,13  fins al fi per aquella gràcia  que us ha de ser presentada en la  
1Pe 1,14  no conformant-vos ab los desigs  que abans teníeu en vostra ignorància; 15  
1Pe 1,15  15 sinó, segons és sant aquell  que vos ha cridat, siau vosaltres també  
1Pe 1,17 17 I si invocau com a pare a aquell  que sens accepció de persones judica  
1Pe 1,18  de vostra peregrinació, 18 sabent  que haveu estat rescatats de vostra vana  
1Pe 1,18  de vostra vana conversació  (que rebéreu de vostres pares), no ab or  
1Pe 1,18  vostres pares), no ab or ni plata,  que són coses corruptibles, 19 sinó ab la  
1Pe 1,21  temps per amor de vosaltres, 21  que per ell creeu en Déu, que lo  
1Pe 1,21  21 que per ell creeu en Déu,  que lo ressuscità d’entre els morts i li  
1Pe 1,22  esperança fossen en Déu. 22 Veent  que haveu purificat vostres ànimes, obeint 
1Pe 1,23  fervorosament ab un cor pur. 23 Ja  que haveu renascut, no de llavor  
1Pe 1,23  per la paraula de Déu viu, i  que permaneix eternament. 24 Perquè: «Tota 
1Pe 1,25  a sempre.» I aquesta és la paraula  que us ha estat predicada per l’evangeli. 
1Pe 2,Tit Capítol II Amonesta als cristians a  que sien sincers i sens malícia, com los  
1Pe 2,Tit  sens malícia, com los infants, i a  que es conduesquen segons exigeix la  
1Pe 2,3  ab ella crescau en salut, 3 si és  que haveu gustat quant dolç és lo Senyor;  
1Pe 2,7 7 Ella és, doncs, honra a vosaltres  que creeu; emperò pels incrèduls, «la  
1Pe 2,7  emperò pels incrèduls, «la pedra  que refusaren los que edifiquen, aqueixa  
1Pe 2,7  «la pedra que refusaren los  que edifiquen, aqueixa fou feta cap de  
1Pe 2,8  ensopec i pedra d’escàndol» pels  que ensopeguen en la Paraula i no creuen  
1Pe 2,9  publiqueu les alabances d’aquell  que us ha cridat de les tenebres a sa  
1Pe 2,10  sa meravellosa llum. 10 Vosaltres,  que en altre temps no éreu poble, mes ara  
1Pe 2,10  poble, mes ara sou poble de Déu;  que no havíeu alcançat misericòrdia, mes  
1Pe 2,11  com a estrangers i pelegrins,  que us abstingau dels desigs carnals que  
1Pe 2,11  us abstingau dels desigs carnals  que combaten contra l’ànima, 12 tenint  
1Pe 2,12  -vos per vostres obres bones  que veuran, glorifíquien a Déu en lo dia  
1Pe 2,15  Perquè tal és la voluntat de Déu:  que fent bé poseu silenci a la ignorància  
1Pe 2,21  21 Puix per això fóreu cridats, ja  que Cristo sofrí també per nosaltres,  
1Pe 2,23  maleïa; patint, no amenaçava, sinó  que s’entregà a aquell que el judicava  
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1Pe 2,23  sinó que s’entregà a aquell  que el judicava injustament. 24 Lo mateix  
1Pe 2,24  judicava injustament. 24 Lo mateix  que portà nostres pecats en son cos sobre  
1Pe 3,1  obedients a sos marits, a fi de  que si alguns no obeeixen la paraula,  
1Pe 3,4  d’un esperit pacífic i modest,  que és de gran valor a la presència de  
1Pe 3,5  antiguament les santes dones  que esperaven en Déu, estant someses a sos 
1Pe 3,7  un vas més flac, i com a cohereves  que són ab vosaltres de la gràcia de la  
1Pe 3,12  lo rostro està contra aquells  que obren mal.» 13 ¿I qui és lo qui podrà  
1Pe 3,15 sempre per a respondre a tot aquell  que us pregúntia la raó de l’esperança  
1Pe 3,15 us pregúntia la raó de l’esperança  que és en vosaltres. 16 Mes ab mansuetud i 
1Pe 3,16  bona consciència, per a què en lo  que diuen mal de vosaltres sien confundits 
1Pe 3,16  de vosaltres sien confundits los  que desacrediten vostra santa conversació  
1Pe 3,17  és, si és la voluntat de Déu,  que sofriu per fer bé que per fer mal. 18  
1Pe 3,17  de Déu, que sofriu per fer bé  que per fer mal. 18 Perquè també Cristo  
1Pe 3,19  anà també a predicar als esperits  que estaven en presó, 20 los quals en  
1Pe 3,20  la paciència de Déu, mentres  que fabricava l’arca en la qual poques  
1Pe 3,21  vuit, se salvaren per aigua. 21 Lo  que era figura del baptisme d’ara que us  
1Pe 3,21  que era figura del baptisme d’ara  que us fa salvos: no la purificació de les 
1Pe 4,Tit  atraure a la fe als gentils, i diu  que devem alegrar-nos de patir per amor  
1Pe 4,1 mateixa consideració, perquè aquell  que ha sofert en la carn, ha cessat en lo  
1Pe 4,2  ha cessat en lo pecat. 2 De manera  que el temps que li queda d’estar en la  
1Pe 4,2  lo pecat. 2 De manera que el temps  que li queda d’estar en la carn no el  
1Pe 4,3  de Déu. 3 Puix basta per aquestos  que en lo temps passat hagen complert la  
1Pe 4,4 en abominables idolatries. 4 Per lo  que estranyen molt que vosaltres no  
1Pe 4,4  4 Per lo que estranyen molt  que vosaltres no concorregau a la mateixa  
1Pe 4,5 5 Los quals donaran compte a aquell  que està aparellat per a judicar a vius i  
1Pe 4,10 murmurar. 10 Cada qual segons lo do  que ha rebut comuníquia’l als altres, com 
1Pe 4,10  dispensadors de la gràcia de Déu,  que és de moltes maneres. 11 Si algú  
1Pe 4,11  minístria conforme a la virtut  que Déu dóna; per a què en totes coses sia 
1Pe 4,12  en lo foc de la tribulació,  que és per a provar-vos, com si us  
1Pe 4,17  ¿qual serà lo fi d’aquells  que no creuen l’evangeli de Déu? 18 I si  
1Pe 4,19  compareixeran? 19 I així, aquells  que sofreixen segons la voluntat de Déu,  
1Pe 5,Tit Exhorta als ministres de la Iglésia  que govèrnien ab moderació. Encarrega als  
1Pe 5,Tit  i la humilitat. Amonesta a tots a  que vétllien per a resistir les tentacions 
1Pe 5,1  1 Suplico, doncs, als ancians  que hi ha entre vosaltres, jo que só ancià 
1Pe 5,1  que hi ha entre vosaltres, jo  que só ancià com ells, i testimoni de la  
1Pe 5,1  Cristo, i participant de la glòria  que s’ha de manifestar en lo venider: 2  
1Pe 5,2  2 apasturau lo ramat de Déu  que està entre vosaltres, tenint cuidado  
1Pe 5,3  guany, sinó de grat; 3 ni com  que volguésseu tenir domini sobre l’  
1Pe 5,4  pastors, rebreu corona de glòria  que no s’emmustueix. 5 Així mateix,  
1Pe 5,9 -lo, estant ferms en la fe, sabent  que vostres germans espargits per lo món  
1Pe 5,10  a sa eterna glòria, després  que hajau patit un poc, vos perfecciónia,  
1Pe 5,12 amonestant-vos i protestant-vos  que aquesta és la verdadera gràcia de Déu, 
1Pe 5,13  ferms. 13 Vos saluda la iglésia  que està en Babilònia, juntament elegida  
1Pe 5,14  Sia pau a tots vosaltres, los  que sou en Jesucrist. Amén. 2Pe Inc  
2Pe 1,Tit  Pere 1,Tit Capítol I Los exhorta a  que, tenint presents los dons rebuts de  
2Pe 1,Tit  Regne del Senyor. Dóna a entendre  que està prop sa mort, i mostrant la  
2Pe 1,1  servo i apòstol de Jesucrist, als  que alcançaren igual fe ab nosaltres per  
2Pe 1,3  Senyor. 3 Així com totes les coses  que pertanyen a la vida i a la pietat nos  
2Pe 1,3  mediant lo coneixement d’aquell  que ens cridà per sa pròpia glòria i  
2Pe 1,4  la corrupció de la concupiscència  que hi ha en lo món. 5 I ademés d’això,  
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2Pe 1,9  és cego i va a palpentes, olvidant  que ha estat purificat de sos antics  
2Pe 1,12 sempre sobre aquestes coses, encara  que estigau instruïts i confirmats en la  
2Pe 1,14 ab amonestacions; 14 estant cert de  que luego tinc de deixar aquest mon  
2Pe 1,15  nostre Senyor Jesucrist. 15 Ademés  que jo procuraré que fins després de ma  
2Pe 1,15  15 Ademés que jo procuraré  que fins després de ma mort pugau  
2Pe 1,18  a ell oïu.» 18 I aquesta veu  que vingué del cel l’oírem nosaltres quan 
2Pe 1,19  bé d’atendre, com a una antorxa  que resplendeix en lloc obscur, fins que  
2Pe 1,19  resplendeix en lloc obscur, fins  que el dia clarègia, i l’estrella del  
2Pe 1,20  cors. 20 Entenent primer açò:  que ninguna profecia de l’Escriptura és  
2Pe 1,21 profecia per voluntat d’home, sinó  que los barons sants de Déu parlaren com  
2Pe 2,Tit sos deixebles i del càstig terrible  que vindrà sobre ells, i avisa als fiels  
2Pe 2,Tit  sobre ells, i avisa als fiels  que se’n guàrdien. 1 Hi havia també entre 
2Pe 2,1  entre vosaltres falsos doctors,  que introduiran sectes de perdició i  
2Pe 2,1  perdició i negaran a aquell Senyor  que els comprà, atraent-se sobre si  
2Pe 2,3  condemnació dels quals ja fa temps  que no para, i la perdició d’ells no  
2Pe 2,4  4 I si Déu no perdonà als àngels  que pecaren, sinó que els precipità al  
2Pe 2,4  als àngels que pecaren, sinó  que els precipità al profundo de l’infern 
2Pe 2,5  5 i no perdonà al món vell, sinó  que preservà a Noè, vuitena persona,  
2Pe 2,6  posant-les per escarment dels  que visqueren en impietat; 7 i llibertà al 
2Pe 2,10  del judici. 10 I majorment aquells  que, seguint la carn, caminen en desigs  
2Pe 2,11  autoritats superiors; 11 mentres  que els àngels, que són majors en  
2Pe 2,11  11 mentres que els àngels,  que són majors en fortalesa i en virtut,  
2Pe 2,12 a perdició, blasfemant de les coses  que no entenen, pereixeran totalment en sa 
2Pe 2,13 la recompensa de la iniquitat, ells  que reputen per un plaer les delícies del  
2Pe 2,13  per un plaer les delícies del dia,  que són contaminacions i vituperis,  
2Pe 2,15 seguint lo camí de Balaam de Bosor,  que amà lo premi de la iniquitat. 16  
2Pe 2,16  iniquitat: una somera muda, en la  que cavalgava, parlant veu d’home refrenà 
2Pe 2,18  desigs impurs de la carn a aquells  que poc antes havien fugit dels que viuen  
2Pe 2,18  que poc antes havien fugit dels  que viuen en error, 19 prometent-los  
2Pe 2,19  de la corrupció, perquè tot aquell  que fou vençut queda esclau del que el  
2Pe 2,19  que fou vençut queda esclau del  que el vencé. 20 I si després d’haver-  
2Pe 2,20 lo darrer fou fet per a ells pitjor  que el primer. 21 Per lo qual millor los  
2Pe 2,21  conegut lo camí de la justícia,  que no després del coneixement girar les  
2Pe 2,21  les espatlles al sant manament  que els fou donat. 22 Puix los ha succeït  
2Pe 2,22  donat. 22 Puix los ha succeït allò  que diu lo refrà verdader: «Lo ca se’n  
2Pe 2,22  verdader: «Lo ca se’n tornà a lo  que havia vomitat, i la porca, rentada, a  
2Pe 3,Tit  vinguda del Senyor i encarrega  que l’espérien previnguts. Alaba los  
2Pe 3,1  és, caríssims, la segona carta  que us escric, procurant en les dos avivar 
2Pe 3,2  de qui us parlí, i els manaments  que us foren donats per los apòstols del  
2Pe 3,3  3 Sabent això primerament:  que en los últims temps vindran impostors  
2Pe 3,3  vindran impostors artificiosos  que caminaran segons ses pròpies  
2Pe 3,4  de son adveniment?; perquè des de  que els pares dormiren tot permaneix així  
2Pe 3,5  ells ignoren voluntàriament  que per la paraula de Déu los cels foren  
2Pe 3,5  cels foren des de temps antic, i  que la terra subsistia fora de l’aigua i  
2Pe 3,7  fou destruït. 7 Emperò los cels  que són ara i la terra per la mateixa  
2Pe 3,8  no siau ignorants d’una cosa:  que un dia respecte del Senyor és com mil  
2Pe 3,9 sa promesa, com alguns pensen, sinó  que espera ab paciència per amor de  
2Pe 3,9  per amor de vosaltres, no volent  que ningú es pèrdia, sinó que tots se  
2Pe 3,9 no volent que ningú es pèrdia, sinó  que tots se convertesquen a penitència. 10 
2Pe 3,10 ab lo calor, i la terra i les obres  que hi ha en ella seran abrasades. 11  
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2Pe 3,11  ella seran abrasades. 11 Doncs, ja  que totes estes coses han de ser disoltes, 
2Pe 3,15 màcula i irreprensibles. 15 I creeu  que la longanimitat del Senyor és  
2Pe 3,15  del Senyor és salvació, segons  que també Pau, nostre caríssim germà, vos  
2Pe 3,15  vos escrigué conforme la sabiduria  que li fou donada. 16 Com també en totes  
1Jn 1,Tit  I Anuncia sant Joan la doctrina  que oigué del mateix Jesucrist, nostre  
1Jn 1,Tit  Senyor, la qual és vida i llum  que ens purifica dels pecats. 1 Lo que fou 
1Jn 1,1  que ens purifica dels pecats. 1 Lo  que fou des del principi, lo que oiguérem, 
1Jn 1,1  1 Lo que fou des del principi, lo  que oiguérem, lo que vegérem ab nostres  
1Jn 1,1  del principi, lo que oiguérem, lo  que vegérem ab nostres ulls, lo que  
1Jn 1,1  lo que vegérem ab nostres ulls, lo  que miràrem i palparen nostres mans del  
1Jn 1,2  vos anunciam la vida eterna  que era en lo Pare i nos fou manifestada a 
1Jn 1,3  fou manifestada a nosaltres. 3 Lo  que vegérem i oiguérem, això vos anunciam, 
1Jn 1,5 sia complert. 5 Aquest és l’anunci  que havem oït d’ell i que us anunciam a  
1Jn 1,5 és l’anunci que havem oït d’ell i  que us anunciam a vosaltres: Que Déu és  
1Jn 1,6  tenebres algunes. 6 Si diguéssem  que tenim comunió ab ell i caminam en  
1Jn 1,8 neteja de tot pecat. 8 Si diguéssem  que no tenim pecat, nosaltres mateixos nos 
1Jn 1,10  de tota iniquitat. 10 Si diguéssem  que no havem pecat, lo fem a ell mentider, 
1Jn 2,Tit  primer. Consola a tots i amonesta  que ens apartem dels incrèduls i heretges, 
1Jn 2,3  de tot lo món. 3 I en això sabem  que l’havem conegut, si guardam sos  
1Jn 2,4 guardam sos manaments. 4 Lo qui diu  que el coneix, i no guarda sos manaments,  
1Jn 2,5  en ell perfeta; i per això sabem  que som en ell. 6 Aquell que diu que està  
1Jn 2,6 això sabem que som en ell. 6 Aquell  que diu que està en ell, aqueix deu  
1Jn 2,6  que som en ell. 6 Aquell que diu  que està en ell, aqueix deu caminar com  
1Jn 2,7  manament nou, sinó manament antic,  que l’haveu tingut des del principi. Lo  
1Jn 2,7  Lo manament antic és la paraula  que vosaltres haveu oït des del principi.  
1Jn 2,9  llum ara resplendeix. 9 Lo qui diu  que està en llum, i avorreix a son germà,  
1Jn 2,13  perquè haveu conegut a aquell  que és des del principi. Vos escric a  
1Jn 2,14  perquè haveu conegut a aquell  que és des del principi. Vos escric a  
1Jn 2,15  15 No ameu al món ni les coses  que hi ha en lo món. Si algú ama lo món,  
1Jn 2,16  no està en ell. 16 Perquè tot lo  que hi ha en lo món és concupiscència de  
1Jn 2,18  és l’última hora, i com haveu oït  que l’Anticrist vindrà, així molts ara s’ 
1Jn 2,18  anticrists, per lo qual coneixem  que és l’última hora. 19 Isqueren d’  
1Jn 2,19  emperò per a què es veja clar  que no tots són de nosaltres. 20 Però  
1Jn 2,22  22 ¿Qui és mentider sinó aquell  que nega que Jesús és lo Cristo? Aqueix  
1Jn 2,22  és mentider sinó aquell que nega  que Jesús és lo Cristo? Aqueix tal és l’  
1Jn 2,22 Cristo? Aqueix tal és l’Anticrist,  que nega al Pare i al Fill. 23 Qualsevol  
1Jn 2,23  al Pare i al Fill. 23 Qualsevol  que nega al Fill no té al Pare; lo qui  
1Jn 2,24  24 Permanèsquia en vosaltres lo  que oíreu des del principi. Si permaneix  
1Jn 2,24  Si permaneix en vosaltres lo  que oíreu des del principi, vosaltres  
1Jn 2,25 lo Pare. 25 I aquesta és la promesa  que ell nos féu: la vida eterna. 26  
1Jn 2,26  vos he escrit respecte d’aquells  que us sedueixen. 27 I permanèsquia en  
1Jn 2,27  permanèsquia en vosaltres la unció  que haveu rebut d’ell. I no teniu  
1Jn 2,27 rebut d’ell. I no teniu necessitat  que ningú vos ensènyia, sinó que sa unció  
1Jn 2,27  que ningú vos ensènyia, sinó  que sa unció vos ensenya en totes les  
1Jn 2,27  és mentida. I permaneixeu en això  que ella vos ha ensenyat. 28 I ara,  
1Jn 2,29  ell en son adveniment. 29 Si sabeu  que ell és just, sabeu també que tot  
1Jn 2,29  sabeu que ell és just, sabeu també  que tot aquell que fa justícia és nat d’  
1Jn 2,29 és just, sabeu també que tot aquell  que fa justícia és nat d’ell. 3,Tit  
1Jn 3,1 caritat nos ha donat lo Pare volent  que tingam lo nom de fills de Déu, i ho  
1Jn 3,2  de Déu, i no apareix encara lo  que havem de ser. Mes sabem que quan ell  
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1Jn 3,2  lo que havem de ser. Mes sabem  que quan ell apareixerà serem semblants a  
1Jn 3,3  així com ell és. 3 I tot aquell  que té aquesta esperança en ell, se  
1Jn 3,4  així com ell és pur. 4 Tot aquell  que fa pecat, traspassa la Llei, perquè lo 
1Jn 3,5  transgressió de la Llei. 5 I sabeu  que ell aparegué per a traure nostres  
1Jn 3,6 no hi ha pecat en ell. 6 Tot aquell  que permaneix en ell no peca, i tot lo qui 
1Jn 3,9  les obres del diable. 9 Tot aquell  que és nat de Déu no fa pecat, perquè la  
1Jn 3,10  i els fills del diable. Tot aquell  que no practica la justícia no és de Déu,  
1Jn 3,10  la justícia no és de Déu, ni el  que no ama a son germà. 11 Perquè aquesta  
1Jn 3,11  11 Perquè aquesta és la doctrina  que haveu oït des del principi: que us  
1Jn 3,11  que haveu oït des del principi:  que us ameu los uns als altres. 12 No així 
1Jn 3,12  als altres. 12 No així com Caín,  que era del Maligne i matà a son germà. I  
1Jn 3,14  lo món. 14 Nosaltres coneixem  que havem passat de mort a vida en què  
1Jn 3,15 germà està en la mort. 15 Qualsevol  que avorreix a son germà és homicida. I  
1Jn 3,15  a son germà és homicida. I sabeu  que ningun homicida té vida eterna que  
1Jn 3,15  que ningun homicida té vida eterna  que permanesca en ell mateix. 16 En això  
1Jn 3,16 això coneixem la caritat de Déu, en  que posà ell sa vida per nosaltres, i  
1Jn 3,17  d’aquest món i vègia a son germà  que té necessitat i li tanca ses entranyes 
1Jn 3,19  i de veritat. 19 En això coneixem  que som de la veritat, i així alentarem  
1Jn 3,20 nostre cor nos reprèn, Déu és major  que nostre cor, i sap totes les coses. 21  
1Jn 3,22  sos manaments i fem les coses  que són agradables a sa vista. 23 I aquest 
1Jn 3,23 vista. 23 I aquest és son manament:  que cregam en lo nom de son Fill Jesucrist 
1Jn 3,24  Déu, i Déu en ell; i en això sabem  que ell permaneix en nosaltres: per l’  
1Jn 3,24  en nosaltres: per l’Esperit  que ens ha donat. 4,Tit Capítol IV Per la  
1Jn 4,Tit  se discerneixen los esperits  que són de Déu dels que no ho són. Nos  
1Jn 4,Tit  los esperits que són de Déu dels  que no ho són. Nos exhorta a l’amor de  
1Jn 4,Tit  l’amor de Déu i del pròxim, i diu  que la perfeta caritat exclou tot temor. 1 
1Jn 4,2  l’Esperit de Déu: tot esperit  que confessa que Jesucrist vingué en carn, 
1Jn 4,2  de Déu: tot esperit que confessa  que Jesucrist vingué en carn, és de Déu. 3 
1Jn 4,3 en carn, és de Déu. 3 I tot esperit  que no confessa que Jesucrist vingué en  
1Jn 4,3  3 I tot esperit que no confessa  que Jesucrist vingué en carn, no és de  
1Jn 4,3  de l’Anticrist, de qui haveu oït  que ve, i que ara ja està en lo món. 4  
1Jn 4,3  de qui haveu oït que ve, i  que ara ja està en lo món. 4 Vosaltres,  
1Jn 4,4  lo qui està en vosaltres és major  que el que està en lo món. 5 Ells són del  
1Jn 4,4  està en vosaltres és major que el  que està en lo món. 5 Ells són del món;  
1Jn 4,7  la caritat ve de Déu. I tot aquell  que ama és nat de Déu i coneix a Déu. 8 Lo 
1Jn 4,9 caritat de Déu envers nosaltres: en  que Déu envià al món a son Fill unigènit  
1Jn 4,10  això consisteix la caritat: no en  que nosaltres hajam amat a Déu, sinó que  
1Jn 4,10  nosaltres hajam amat a Déu, sinó  que ell nos amà primer a nosaltres i envià 
1Jn 4,13  en nosaltres. 13 En això coneixem  que estam en ell, i ell en nosaltres, en  
1Jn 4,13  en ell, i ell en nosaltres, en  que nos ha donat de son Esperit. 14 I  
1Jn 4,14  lo vegérem i donàrem testimoni  que el Pare envià son Fill per a ser  
1Jn 4,15  ser salvador del món. 15 Qualsevol  que conféssia que Jesús és Fill de Déu,  
1Jn 4,15 del món. 15 Qualsevol que conféssia  que Jesús és Fill de Déu, Déu està en ell, 
1Jn 4,16 havem conegut i cregut a la caritat  que Déu té per nosaltres. Déu és caritat,  
1Jn 4,21  21 I aquest manament tenim d’ell:  que el qui ama a Déu, ama també a son  
1Jn 5,Tit  testimonis en la terra demostren  que Cristo és verdader home, i altres tres 
1Jn 5,1  home la vida eterna. 1 Tot aquell  que creu que Jesús és lo Cristo, és nat de 
1Jn 5,1  vida eterna. 1 Tot aquell que creu  que Jesús és lo Cristo, és nat de Déu; i  
1Jn 5,1  és nat de Déu; i tot lo qui ama al  que l’ha engendrat, ama també a aquell  
1Jn 5,2  nasqué d’ell. 2 En això coneixem  que amam als fills de Déu: si amam a Déu i 
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1Jn 5,3  3 Perquè aquest és l’amor de Déu:  que guardem sos manaments, i els manaments 
1Jn 5,4  ell no són pesats. 4 Perquè tot lo  que naix de Déu venç lo món, i esta és la  
1Jn 5,4  venç lo món, i esta és la victòria  que venç lo món, nostra fe. 5 ¿Qui és lo  
1Jn 5,5  lo món, nostra fe. 5 ¿Qui és lo  que venç lo món, sinó lo qui creu que  
1Jn 5,5  que venç lo món, sinó lo qui creu  que Jesús és Fill de Déu? 6 Aquest és  
1Jn 5,6 Fill de Déu? 6 Aquest és Jesucrist,  que vingué per aigua i per sang. No en  
1Jn 5,7  la veritat. 7 Perquè tres són los  que donen testimoni en lo cel: lo Pare, lo 
1Jn 5,8  una mateixa cosa. 8 I tres són los  que donen testimoni en la terra: l’  
1Jn 5,9 puix aquest és lo testimoni de Déu,  que és lo major, perquè ell ha testificat  
1Jn 5,10  perquè no creu en lo testimoni  que Déu ha donat de son Fill. 11 I aquest  
1Jn 5,11  Fill. 11 I aquest és lo testimoni:  que Déu nos ha donat vida eterna, i  
1Jn 5,13  coses vos escric per a què sapiau  que teniu vida eterna los que creeu en lo  
1Jn 5,13  sapiau que teniu vida eterna los  que creeu en lo nom del Fill de Déu. 14 I  
1Jn 5,14  Déu. 14 I aquesta és la confiança  que tenim en ell: que ell nos ou tot quant 
1Jn 5,14  és la confiança que tenim en ell:  que ell nos ou tot quant li demanam,  
1Jn 5,15  a sa voluntat. 15 I si sabem  que ens ou en tot lo que li demanem, ho  
1Jn 5,15  15 I si sabem que ens ou en tot lo  que li demanem, ho sabem perquè tenim les  
1Jn 5,15 ho sabem perquè tenim les peticions  que li havem suplicat. 16 Si algú sap que  
1Jn 5,16  li havem suplicat. 16 Si algú sap  que son germà comet un pecat que no és de  
1Jn 5,16  sap que son germà comet un pecat  que no és de mort, demània, i serà donada  
1Jn 5,16  i serà donada vida a aquell  que peca no de mort. Hi ha pecat de mort:  
1Jn 5,16  Hi ha pecat de mort: no dic jo  que préguia ningú per ell. 17 Tota  
1Jn 5,17  iniquitat és pecat, i hi ha pecat  que no és de mort. 18 Sabem que tot aquell 
1Jn 5,18  pecat que no és de mort. 18 Sabem  que tot aquell que és nat de Déu no peca,  
1Jn 5,18 és de mort. 18 Sabem que tot aquell  que és nat de Déu no peca, sinó que aquell 
1Jn 5,18  que és nat de Déu no peca, sinó  que aquell que és engendrat de Déu se  
1Jn 5,18 nat de Déu no peca, sinó que aquell  que és engendrat de Déu se guarda a si  
1Jn 5,19  no el toca. 19 I nosaltres sabem  que som de Déu i tot lo món està posat en  
1Jn 5,20  posat en lo Maligne. 20 I sabem  que vingué lo Fill de Déu i que ens donà  
1Jn 5,20 I sabem que vingué lo Fill de Déu i  que ens donà enteniment perquè coneguéssem 
1Jn 5,20  perquè coneguéssem a aquell  que és verdader; i nosaltres estam en  
1Jn 5,20  i nosaltres estam en aquell  que és verdader, en son Fill Jesucrist.  
2Jn 1  i no jo sol, sinó també tots los  que han conegut la veritat; 2 per amor de  
2Jn 2  veritat; 2 per amor de la veritat  que permaneix en nosaltres i que estarà  
2Jn 2  que permaneix en nosaltres i  que estarà sempre ab nosaltres. 3 Gràcia  
2Jn 4  perquè he trobat de tos fills  que caminen en veritat, així com havem  
2Jn 5  escrigués un nou manament, sinó lo  que havem tingut des del principi: que ens 
2Jn 5  que havem tingut des del principi:  que ens amem los uns als altres. 6 I  
2Jn 6  altres. 6 I aquesta és la caritat:  que caminem segons los seus manaments.  
2Jn 6  manaments. Aquest és lo manament:  que camineu en ell com l’haveu oït des  
2Jn 7  alçat molts impostors en lo món,  que no confessen que Jesucrist vingué en  
2Jn 7  en lo món, que no confessen  que Jesucrist vingué en carn; aqueix tal  
2Jn 8  mateixos, perquè no perdau lo  que haveu obrat, sinó que rebau complert  
2Jn 8  no perdau lo que haveu obrat, sinó  que rebau complert gallardó. 9 Tot aquell  
2Jn 9  complert gallardó. 9 Tot aquell  que s’aparta i no persevera en la  
2Jn 12 males obres. 12 Tenint moltes coses  que escriure-us, no ho he volgut fer ab  
2Jn 12 i parlar-vos boca a boca, a fi de  que vostre goig sia complert. 13 Los fills 
3Jn 2  veres. 2 Caríssim, prego al Senyor  que et prospéria en tot i que et consérvia 
3Jn 2 al Senyor que et prospéria en tot i  que et consérvia en salut, així com ta  
3Jn 3  dels germans i per lo testimoni  que han donat de ta veritat, així com tu  
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3Jn 4 la veritat. 4 No tinc jo major goig  que oir que mos fills caminen en la  
3Jn 4  4 No tinc jo major goig que oir  que mos fills caminen en la veritat. 5  
3Jn 5  te portes ab fidelitat en tot lo  que fas ab los germans, i particularment  
3Jn 9  a la iglésia, emperò Diotrefes,  que pretén tenir la primacia entre ells,  
3Jn 10  allí, donaré a entendre les obres  que fa, espargint paraules malignes contra 
3Jn 10 als nostres germans, i impedeix als  que els voldrien rebre, i els trau fora de 
3Jn 11  11 Caríssim, no vulles seguir lo  que és mal, sinó lo que és bo. Lo qui fa  
3Jn 11  seguir lo que és mal, sinó lo  que és bo. Lo qui fa bé, és de Déu; qui fa 
3Jn 12 nosaltres també lo donam, i tu saps  que nostre testimoni és verdader. 13  
3Jn 13  és verdader. 13 Moltes coses tenia  que escriure’t, emperò no ho he volgut  
Jud Tit  son caràcter i el terrible càstig  que se’ls espera. 1 Judes, servo de  
Jud 1  i germà de Jaume, a aquells  que són santificats en Déu Pare i guardats 
Jud 3  -vos a què peleeu per la fe  que fou donada als sants. 4 Perquè s’han  
Jud 4  ab dissimulo certs homes impios  que d’antemà estaven destinats per aquest 
Jud 5  Vull, doncs, fer-vos present, ja  que haveu sabut tot açò, que Jesús,  
Jud 5  ja que haveu sabut tot açò,  que Jesús, salvant al poble de la terra d’ 
Jud 5  Egipte, destruí després a aquells  que no creien. 6 I que als àngels que no  
Jud 6  a aquells que no creien. 6 I  que als àngels que no guardaren son primer 
Jud 6  que no creien. 6 I que als àngels  que no guardaren son primer estat, sinó  
Jud 6 no guardaren son primer estat, sinó  que desempararen sa pròpia habitació, los  
Jud 10  aquestos blasfemen de les coses  que no entenen, i es perverteixen com  
Jud 10  irracionals en aquelles coses  que saben naturalment. 11 Ai d’aquells  
Jud 11 saben naturalment. 11 Ai d’aquells  que seguiren lo camí de Caín, i per l’  
Jud 12  de Corè! 12 Aquestos són los  que contaminen vostres convits de caritat, 
Jud 12  sens rubor, núvols sens aigua  que els vents fan córrer d’aquí per allà, 
Jud 13  13 Oles furioses del mar  que llancen la bromera de sa abominació,  
Jud 13  estrelles errants; per als  que està reservada la tempestat de les  
Jud 14 de les tenebres eternes. 14 I Enoc,  que fou lo setè després d’Adam, profetisà 
Jud 15  impios de les obres de sa impietat  que feren impiament i de totes les  
Jud 15  i de totes les paraules injurioses  que els pecadors impios han parlat contra  
Jud 16  són uns murmuradors malcontents,  que caminen segons ses passions, i sa boca 
Jud 17  recordau-vos de les paraules  que us foren dites per los apòstols de  
Jud 18  Jesucrist, 18 los quals vos deien  que en los últims temps vindran impostors  
Jud 18  los últims temps vindran impostors  que caminaran segons sos desigs plens d’  
Jud 19  d’impietat. 19 Aquestos són los  que se separen a si mateixos, sensuals que 
Jud 19  se separen a si mateixos, sensuals  que no tenen l’Esperit. 20 Mes vosaltres, 
Jud 23  los del foc, avorrint fins la roba  que està contaminada per la carn. 24 I a  
Jud 24  per la carn. 24 I a aquell  que és poderós per a guardar-vos sens  
Ap 1,Tit  per mandato de Déu la revelació  que havia tingut, a les set iglésies de l’ 
Ap 1,1  1 La revelació de Jesucrist,  que Déu li donà per a manifestar a sos  
Ap 1,1 a manifestar a sos servos les coses  que convé sien fetes luego i les declarà  
Ap 1,2  de Jesucrist, i de totes les coses  que vegé. 3 Benaventurat aquell que  
Ap 1,3  que vegé. 3 Benaventurat aquell  que llegeix i ou les paraules d’aquesta  
Ap 1,3 aquesta profecia i guarda les coses  que en ella estan escrites, perquè lo  
Ap 1,4  cerca. 4 Joan a les set iglésies  que hi ha en l’Àsia. Gràcia a vosaltres i 
Ap 1,4  Gràcia a vosaltres i pau d’aquell  que és, i que era, i que ha de venir, i  
Ap 1,4 vosaltres i pau d’aquell que és, i  que era, i que ha de venir, i dels set  
Ap 1,4  pau d’aquell que és, i que era, i  que ha de venir, i dels set esperits que  
Ap 1,4  ha de venir, i dels set esperits  que estan davant de son trono, 5 i de  
Ap 1,5  i príncep dels reis de la terra,  que ens amà i ens rentà de nostres pecats  
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Ap 1,7  dels sigles. Amén. 7 Veus aquí  que ve ab núvols, i el veurà tot ull, i  
Ap 1,7  núvols, i el veurà tot ull, i els  que el traspassaren. I es feriran los pits 
Ap 1,8  i el fi, diu lo Senyor Déu,  que és, i que era, i que ha de venir, lo  
Ap 1,8 el fi, diu lo Senyor Déu, que és, i  que era, i que ha de venir, lo Totpoderós. 
Ap 1,8 lo Senyor Déu, que és, i que era, i  que ha de venir, lo Totpoderós. 9 Jo,  
Ap 1,9  en Jesucrist, estiguí en una isla  que s’anomena Patmos, per la paraula de  
Ap 1,11  una gran veu, com de trompeta, 11  que deia: –Lo que veus, escriu-ho en un  
Ap 1,11  com de trompeta, 11 que deia: –Lo  que veus, escriu-ho en un llibre, i  
Ap 1,11  i envia’l a les set iglésies  que hi ha en l’Àsia: a Efesi, i a  
Ap 1,12  vaig girar per a veure la veu del  que parlava ab mi. I girat, vegí set  
Ap 1,17  com lo sol en son vigor. 17 I així  que el vegí caiguí a sos peus com mort. I  
Ap 1,18  visc i he estat mort; i vet aquí  que visc en los sigles dels sigles, i tinc 
Ap 1,19 infern. 19 Escriu, doncs, les coses  que has vist, i les que són, i les que han 
Ap 1,19  les coses que has vist, i les  que són, i les que han de ser després d’  
Ap 1,19  que has vist, i les que són, i les  que han de ser després d’aquestes: 20 »Lo 
Ap 1,20 20 »Lo misteri de les set estrelles  que has vist en ma dreta i els set  
Ap 2,Tit  Capítol II Se li mana a l’Apòstol  que escriga vàrios avisos a les quatre  
Ap 2,Tit quatre iglésies primeres. Alaba als  que no havien abraçat la doctrina dels  
Ap 2,1  les set estrelles a sa dreta, i el  que camina enmig dels set candeleros d’  
Ap 2,2  i ton treball, i ta paciència, i  que no pots sofrir als mals; i que  
Ap 2,2  i que no pots sofrir als mals; i  que provares a aquells que diuen són  
Ap 2,2  als mals; i que provares a aquells  que diuen són apòstols i no ho són, i els  
Ap 2,4  4 »Emperò tinc contra de tu  que has deixat ta primera caritat. 5  
Ap 2,5 ton candelero de son lloc, a no ser  que t’arrepentesques. 6 Emperò tens açò,  
Ap 2,6  arrepentesques. 6 Emperò tens açò,  que avorreixes los fets dels nicolaïtes,  
Ap 2,6  los fets dels nicolaïtes,  que jo també avorresc. 7 »Lo qui té  
Ap 2,7  7 »Lo qui té orella, oiga lo  que l’Esperit diu a les iglésies: ‘Al  
Ap 2,7  a menjar de l’arbre de la vida  que està enmig del paradís de Déu.’ ” 8 »I 
Ap 2,8  »“Açò diu lo primer i el darrer,  que morí i viu: 9 »Sé tes obres, i  
Ap 2,9  ric), i sé la blasfèmia d’aquells  que diuen que són jueus i no ho són, mes  
Ap 2,9  la blasfèmia d’aquells que diuen  que són jueus i no ho són, mes són  
Ap 2,10 No témies ninguna d’aquestes coses  que has de patir. Vet aquí lo diable n’ha 
Ap 2,11 vida. 11 »Lo qui té orella, oiga lo  que l’Esperit diu a les iglésies: Lo qui  
Ap 2,12 la iglésia de Pèrgamo: »“Açò diu lo  que té l’espasa aguda de dos talls: 13  
Ap 2,14 algunes coses, perquè tens allí als  que segueixen la doctrina de Balaam, que  
Ap 2,14  segueixen la doctrina de Balaam,  que ensenyava a Balac a posar tropés  
Ap 2,15  15 Així també tens tu los  que segueixen la doctrina dels nicolaïtes, 
Ap 2,15  la doctrina dels nicolaïtes, lo  que jo avorresc. 16 Doncs, arrepenteix-  
Ap 2,17 boca. 17 »Lo qui té orella, oiga lo  que diu l’Esperit a les iglésies: Al  
Ap 2,17 i en la pedreta, un nou nom escrit,  que ningú el sap, sinó aquell que el rep.” 
Ap 2,17  que ningú el sap, sinó aquell  que el rep.” 18 »I escriu a l’àngel de la 
Ap 2,18  de Tiatira: »“Lo Fill de Déu,  que té los ulls com flama de foc i sos  
Ap 2,19  ta paciència, i les darreres obres  que feres, que excedeixen a les primeres.  
Ap 2,19  i les darreres obres que feres,  que excedeixen a les primeres. 20 »Però  
Ap 2,20  tu permets a Jezabel, una dona  que es diu profeta, predicar i enganyar a  
Ap 2,22  aquí la postraré en un llit, i els  que adultérien ab ella se veuran en gran  
Ap 2,22  veuran en gran tribulació, a menos  que s’arrepentesquen de ses obres. 23 I  
Ap 2,23  fills; i totes les iglésies sabran  que jo só lo qui escodrinyo les entranyes  
Ap 2,24 vos dic a vosaltres, 24 i als demés  que estau en Tiatira, a quants no  
Ap 2,25  càrrega. 25 Emperò guardau bé allò  que teniu fins que jo vinga. 26 »I al que  
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Ap 2,25  guardau bé allò que teniu fins  que jo vinga. 26 »I al que vència i  
Ap 2,26  teniu fins que jo vinga. 26 »I al  que vència i guàrdia mes obres fins al fi, 
Ap 2,29 matí. 29 »Lo qui té orella, oiga lo  que l’Esperit diu a les iglésies.” 3,Tit  
Ap 3,1 set estrelles: »Jo conec tes obres,  que tens nom de que vius, i ets mort. 2  
Ap 3,1  conec tes obres, que tens nom de  que vius, i ets mort. 2 Sies vigilant i  
Ap 3,2 Sies vigilant i fortifica les coses  que queden i estan promptes a morir,  
Ap 3,3  de Déu. 3 Recorda’t, doncs, de lo  que has rebut i oït, i guarda-ho bé, i  
Ap 3,4  tens encara alguns noms en Sardis  que no han contaminat ses vestidures, los  
Ap 3,5  blanques, perquè són dignes. 5 »Lo  que vència serà vestit ab vestidures  
Ap 3,6  6 »Lo qui té orella, oiga lo  que diu l’Esperit a les iglésies.” 7 »I  
Ap 3,7  de Filadèlfia: »“Açò diu aquell  que és sant i verdader, lo qui té la clau  
Ap 3,7  lo qui té la clau de David, aquell  que obre, i ningú tanca; i tanca, i ningú  
Ap 3,8 jo posí davant teu una porta oberta  que ningú pot tancar; perquè tens un poc  
Ap 3,9  faré de la sinagoga de Satanàs als  que diuen que són jueus, i no ho són, sinó 
Ap 3,9  sinagoga de Satanàs als que diuen  que són jueus, i no ho són, sinó que  
Ap 3,9  que són jueus, i no ho són, sinó  que menteixen. Vet aquí, los faré venir i  
Ap 3,9 adorar davant de tos peus; i sabran  que jo t’he amat. 10 Perquè tu has  
Ap 3,10  guardaré de l’hora de la tentació  que ha de venir sobre tot lo món per a  
Ap 3,11  als habitants de la terra. 11 Mira  que vinc luego: guarda lo que tens, per a  
Ap 3,11  11 Mira que vinc luego: guarda lo  que tens, per a què ningú prenga ta  
Ap 3,12  què ningú prenga ta corona. 12 »Al  que vència, lo faré columna en lo temple  
Ap 3,12  de mon Déu, la nova Jerusalem,  que baixa del cel de mon Déu, i el nom meu 
Ap 3,13 meu nou. 13 »Qui té orella, oiga lo  que l’Esperit diu a les iglésies.” 14 »I  
Ap 3,15  de Déu: 15 »Conec tes obres,  que no ets fred ni calent. Baldament  
Ap 3,16  calent! 16 Emperò perquè ets tebi,  que no ets fred ni calent, començaré a  
Ap 3,17 no necessito de res’; i no coneixes  que ets un desgraciat, i miserable, i  
Ap 3,18 i cego, i desnú. 18 Jo t’aconsello  que cómpries de mon or refinat en lo foc,  
Ap 3,21  soparé ab ell, i ell ab mi. 21 »Al  que vència, li concediré sentar-se ab mi 
Ap 3,22  22 »Lo qui té orella, oiga lo  que l’Esperit diu a les iglésies.” 4,Tit  
Ap 4,Tit  i de quatre animals misteriosos  que el glorifiquen. 1 Després d’això  
Ap 4,1  oberta en lo cel, i la primera veu  que oiguí era com de trompeta que parlava  
Ap 4,1  veu que oiguí era com de trompeta  que parlava ab mi dient: –Puja aquí i et  
Ap 4,1  –Puja aquí i et mostraré les coses  que és necessari sien fetes després d’  
Ap 4,2  en esperit, i veus aquí un trono  que estava posat en lo cel, i sobre el  
Ap 4,3 el trono estava un assentat. 3 I el  que estava assentat, en l’aspecte era  
Ap 4,3  del trono hi havia un arc iris,  que a la vista pareixia una esmeralda. 4 I 
Ap 4,5  I davant del trono, set llànties  que cremaven, les quals són los set  
Ap 4,9  glòria, i honor, i gràcies al  que estava sentat en lo trono, que viu per 
Ap 4,9  al que estava sentat en lo trono,  que viu per los sigles dels sigles, 10 los 
Ap 4,10  ancians se postraven davant del  que estava sentat en lo trono i adoraven  
Ap 4,10  sentat en lo trono i adoraven al  que viu per los sigles dels sigles, i  
Ap 5,Tit  criades. 5,Tit Capítol V Mentres  que sant Joan plorava perquè ningú podia  
Ap 5,Tit  sellos, l’obrí l’Anyell de Déu,  que poc abans havia estat mort. Per lo que 
Ap 5,Tit  poc abans havia estat mort. Per lo  que totes les criatures li tributaren  
Ap 5,1  1 Després vegí en la mà dreta del  que estava sentat en lo trono un llibre  
Ap 5,2  set sellos. 2 I vegí un àngel fort  que proclamava en alta veu: –¿Qui és digne 
Ap 5,6  dret, així com havia estat mort,  que tenia set banyes i set ulls, que són  
Ap 5,6  que tenia set banyes i set ulls,  que són los set esperits de Déu enviats  
Ap 5,7  el llibre de la mà dreta del  que estava assentat en lo trono. 8 I quan  
Ap 5,8  i copes d’or plenes de perfums,  que són les oracions dels sants. 9 I  
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Ap 5,12  d’ells era millars de millars, 12  que deien en alta veu: –Digne és l’Anyell 
Ap 5,12  en alta veu: –Digne és l’Anyell  que fou mort de rebre virtut, i divinitat, 
Ap 5,13  13 I a totes les criatures  que hi ha en lo cel, i sobre la terra, i  
Ap 5,13  la terra, i davall la terra, i les  que hi ha en lo mar, i totes quantes hi ha 
Ap 5,13  hi ha en ells, les oiguí dir: –Al  que està sentat en lo trono, i a l’  
Ap 5,14  sobre sos rostros, i adoraren al  que viu per los sigles dels sigles. 6,Tit  
Ap 6,Tit  Capítol VI Senyals misteriosos  que anà veent l’Apòstol conforme anava  
Ap 6,1  los sis primers sellos. 1 I vegí  que l’Anyell obrí un dels set sellos, i  
Ap 6,1  obrí un dels set sellos, i oiguí  que un dels quatres animals deia, com ab  
Ap 6,2  mirí, i vegí un cavall blanc, i el  que estava sobre ell tenia un arc, i li  
Ap 6,3  segon sello, oiguí al segon animal  que deia: –Vine, i veuràs. 4 I isqué un  
Ap 6,4  vermell. I fou donat poder al  que estava sentat sobre ell, per a què  
Ap 6,4 a què tragués la pau de la terra, i  que es matassen los uns als altres. I li  
Ap 6,5  sello, oiguí al tercer animal  que deia: –Vine, i veuràs. I aparegué un  
Ap 6,5  I aparegué un cavall negre, i el  que estava sentat sobre ell tenia en sa mà 
Ap 6,6  una veu enmig dels quatre animals  que deia: –Dos mesures de blat per un  
Ap 6,7  oiguí la veu del quart animal  que deia: –Vine, i veuràs. 8 I mirí, i  
Ap 6,8  i vegí un cavall esblaimat; i el  que estava sentat sobre ell tenia per nom  
Ap 6,9  sota de l’altar les ànimes dels  que havien estat morts per la paraula de  
Ap 6,9  paraula de Déu i per lo testimoni  que tenien; 10 i clamaven en veu alta  
Ap 6,10  i no venjau nostra sang dels  que habiten en la terra? 11 I foren  
Ap 6,11  unes robes blanques. I els fou dit  que reposassen encara un poc de temps,  
Ap 6,11  encara un poc de temps, fins  que es complís lo número de sos coservos i 
Ap 6,11  sos coservos i el de sos germans,  que també han de ser morts com ells. 12 I  
Ap 6,14 14 I el cel se retirà com un llibre  que s’enrolla, i totes les muntanyes i  
Ap 6,16  ocultau-nos» de la presència del  que està sentat sobre el trono i de la ira 
Ap 7,Tit  VII Se dóna ordre als àngels  que vénen a destruir la terra que no facen 
Ap 7,Tit  que vénen a destruir la terra  que no facen dany als sellats, tant del  
Ap 7,Tit de les demés nacions. Quins són los  que vegé sant Joan vestits d’una  
Ap 7,1  Després d’això vegí quatre àngels  que estaven drets en los quatre ànguls de  
Ap 7,2  arbre. 2 I vegí un altre àngel  que pujava de la part a on naix lo sol, i  
Ap 7,3  ni al mar, ni als arbres, fins  que hajam senyalat als servos de nostre  
Ap 7,4 4 I oiguí lo número dels senyalats,  que era cent i quaranta-i-quatre mil  
Ap 7,9  i veus aquí una gran multitud,  que ningú podia contar, de totes nacions,  
Ap 7,9  i tribus, i pobles, i llengües,  que estaven drets davant del trono i  
Ap 7,10  veu dient: –Salut a nostre Déu,  que està sentat sobre el trono, i a l’  
Ap 7,13  dels ancians, me digué: –Aquestos  que estan coberts ab vestidures blanques,  
Ap 7,14  I em digué: –Aquestos són los  que vingueren d’una gran tribulació, i  
Ap 7,17  calor algun, 17 perquè l’Anyell,  que està enmig del trono, los guardarà i  
Ap 8,2  de mitja hora. 2 I vegí set àngels  que estaven en peu davant de Déu, i els  
Ap 8,3 tots los sants sobre l’altar d’or  que estava davant del trono de Déu. 4 I el 
Ap 8,6  terratrèmol. 6 I els set àngels  que tenien les set trompetes s’  
Ap 8,9  I la tercera part de les criatures  que havia en lo mar, i tenia vida, morí; i 
Ap 8,12  part de les estrelles, de manera  que s’obscurí la tercera part d’ells, i  
Ap 8,13  I vegí i oiguí la veu d’una àliga  que volava per mig del cel dient en gran  
Ap 8,13  de les trompetes dels tres àngels  que havien de tocar encara! 9,Tit Capítol  
Ap 9,Tit  tocar encara! 9,Tit Capítol IX Lo  que esdevingué al tocar la quinta i sexta  
Ap 9,4  de la terra. 4 I els fou manat  que no fessen dany a l’herba de la terra, 
Ap 9,4  arbre, sinó solament als homes  que no tenen en sos fronts lo sello de  
Ap 9,5  lo sello de Déu. 5 I els fou donat  que no els matassen, sinó que els  
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Ap 9,5 fou donat que no els matassen, sinó  que els aturmentassen per espai de cinc  
Ap 9,9  soroll de carros de molts cavalls  que corren al combat. 10 I tenien cues  
Ap 9,12  12 Un ai ja passà; i veus aquí  que vénen dos ais després. 13 I el sisè  
Ap 9,13 dels quatre corns de l’altar d’or  que està davant dels ulls de Déu, 14 la  
Ap 9,14  Déu, 14 la qual deia al sisè àngel  que tenia la trompeta: –Deslliga los  
Ap 9,14  –Deslliga los quatre àngels  que estan lligats en lo gran riu Eufrates. 
Ap 9,15 foren deslligats los quatre àngels,  que estaven aparellats per l’hora, i dia, 
Ap 9,17  als cavalls en una visió, i als  que cavalgaven, que vestien corasses de  
Ap 9,17 en una visió, i als que cavalgaven,  que vestien corasses de foc de color de  
Ap 9,18  pel foc, pel fum, i pel sofre  que eixia de ses boques. 19 Perquè el  
Ap 9,19  cues eren semblants als serpents,  que tenen cap, i ab elles fan dany. 20 I  
Ap 9,20  fan dany. 20 I els altres homes  que no foren morts d’aquestes plagues, ab 
Ap 10,Tit  compliment de tot lo misteri així  que el setè àngel haja tocat la trompeta.  
Ap 10,Tit  Una veu del cel mana a sant Joan  que prenga aquell llibre i el devória. 1  
Ap 10,1 1 Vegí també un altre àngel poderós  que baixava del cel cobert d’un núvol, i  
Ap 10,3  com un lleó quan rugeix. I després  que hagué cridat, set trons articularen  
Ap 10,4 a escriure, i oiguí una veu del cel  que em deia: –Sella les coses que han  
Ap 10,4  cel que em deia: –Sella les coses  que han parlat los set trons, i no les  
Ap 10,5  i no les escríguies. 5 I l’àngel  que vegí estar sobre el mar i sobre la  
Ap 10,6  sa mà al cel 6 i jurà per aquell  que viu en los sigles dels sigles, que  
Ap 10,6  que viu en los sigles dels sigles,  que crià lo cel i les coses que hi ha en  
Ap 10,6 sigles, que crià lo cel i les coses  que hi ha en ell, i la terra i les coses  
Ap 10,6  i les coses qui hi ha en ella,  que no hi haurà més temps; 7 mes en los  
Ap 10,8 profetes. 8 I oiguí la veu del cel,  que parlava altra vegada ab mi i deia:  
Ap 10,8  lo llibre obert de mà de l’àngel  que està sobre el mar i sobre la terra. 9  
Ap 10,11  11 I em digué: –És necessari  que altra vegada profetísies a moltes  
Ap 11,Tit i a reis. 11,Tit Capítol XI Senyals  que hi haurà abans de tocar l’última  
Ap 11,1 lo temple de Déu, i l’altar, i als  que adoren en ell. 2 Emperò lo pati que  
Ap 11,2 que adoren en ell. 2 Emperò lo pati  que està fora del temple, deixa’l i no l’ 
Ap 11,4  dos oliveres i els dos candeleros  que estan davant del Déu de la terra. 5 I  
Ap 11,5  volgués fer-los dany, és precís  que ell mòria també. 6 Aquestos tenen  
Ap 11,6  tenen poder per a tancar lo cel,  que no ploga en los dies de la profecia d’ 
Ap 11,7  acabat son testimoni, la bèstia  que pujà de l’abisme farà guerra contra  
Ap 11,8  en los carrers de la gran ciutat,  que s’apellida espiritualment Sodoma i  
Ap 11,9  tres dies i mig; i no permetran  que sos cossos sien posats en sepulcres.  
Ap 11,10  sien posats en sepulcres. 10 I els  que habiten la terra se regositjaran sobre 
Ap 11,10  dos profetes aturmentaren als  que habitaven sobre la terra. 11 I al cap  
Ap 11,11  peus i vingué gran temor sobre els  que els vegeren. 12 I oigueren una gran  
Ap 11,12  12 I oigueren una gran veu del cel  que els deia: –Pujau aquí. I pujaren al  
Ap 11,14  14 Passa lo segon ai, i veus aquí  que el tercer ai vindrà prest. 15 I el  
Ap 11,16  16 I els vint-i-quatre ancians  que estaven sentats en ses cadires davant  
Ap 11,17  gràcies, Senyor, Déu totpoderós,  que sou, que éreu i que haveu de venir;  
Ap 11,17  Senyor, Déu totpoderós, que sou,  que éreu i que haveu de venir; perquè  
Ap 11,17 Déu totpoderós, que sou, que éreu i  que haveu de venir; perquè haveu rebut  
Ap 11,18  los profetes, i als sants, i als  que temen vostre nom, petits i grans, i d’ 
Ap 11,18 petits i grans, i d’exterminar als  que han corromput la terra. 19 I s’obrí  
Ap 12,Tit  dona misteriosa vestida del sol,  que pareix un fill i és perseguida del  
Ap 12,3  i veus aquí un gran dragó vermell,  que tenia set caps i deu banyes, i en sos  
Ap 12,4  el dragó se parà davant de la dona  que estava de part, a fi de tragar-se lo 
Ap 12,4  a fi de tragar-se lo fill luego  que ella l’hagués parit. 5 I parí un fill 
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Ap 12,5 hagués parit. 5 I parí un fill baró  que havia de governar totes les nacions ab 
Ap 12,9  anomenada diable i Satanàs,  que enganya a tot lo món; i fou llançat a  
Ap 12,10 ell. 10 I oiguí un clamor en lo cel  que deia: –Ara és arribada la salvació, i  
Ap 12,10  l’acusador de nostres germans,  que els acusava dia i nit davant de Déu.  
Ap 12,12  -vos, oh cels, i vosaltres  que habitau en ells. Ai dels habitants de  
Ap 12,12  ab gran còlera, perquè sap  que té poc temps. 13 I quan lo dragó vegé  
Ap 12,13  poc temps. 13 I quan lo dragó vegé  que havia estat tirat per terra, perseguí  
Ap 12,13 tirat per terra, perseguí a la dona  que parí lo fill baró, 14 i foren donades  
Ap 12,16  obrí sa boca i se xuclà lo riu  que havia llançat lo dragó de sa boca. 17  
Ap 12,17  guerra als demés de son llinatge,  que guarden los manaments de Déu i tenen  
Ap 13,Tit  terra altra bèstia ab dos banyes,  que dóna vigor a la primera. 1 I em parí a 
Ap 13,1  i vegí pujar del mar una bèstia  que tenia set caps i deu banyes, i sobre  
Ap 13,2  lo nom de blasfèmia. 2 I la bèstia  que vegí era com un lleopardo, i ses  
Ap 13,4 de la bèstia. 4 I adoraren al dragó  que donà poder a la bèstia i adoraren a la 
Ap 13,6  son nom, i son tabernacle, i als  que habiten en lo cel. 7 I li fou donat  
Ap 13,7 habiten en lo cel. 7 I li fou donat  que fes guerra als sants i que els vencés. 
Ap 13,7  donat que fes guerra als sants i  que els vencés. I li fou donat poder sobre 
Ap 13,8  lo llibre de la vida de l’Anyell,  que fou mort des del principi del món. 9  
Ap 13,10  lo qui màtia a espasa, és precís  que mòria a espasa.» Aquí està la  
Ap 13,11  sants. 11 I vegí una altra bèstia  que eixia de la terra i que tenia dos  
Ap 13,11  bèstia que eixia de la terra i  que tenia dos banyes semblants a les de l’ 
Ap 13,12  bèstia en sa presència, i féu  que la terra i tots los que habitaven en  
Ap 13,12  i féu que la terra i tots los  que habitaven en ella adorassen la primera 
Ap 13,13  I féu grans meravelles, de manera  que fins foc feia baixar del cel a la  
Ap 13,14  de la terra ab los prodigis  que se li permetien fer davant de la  
Ap 13,14  fer davant de la bèstia, dient als  que habiten en la terra que fessen una  
Ap 13,14  dient als que habiten en la terra  que fessen una imatge de la bèstia que  
Ap 13,14  que fessen una imatge de la bèstia  que tingué ferida de l’espasa i visqué.  
Ap 13,15  espasa i visqué. 15 I li fou donat  que comunicàs esperit a la figura de la  
Ap 13,15 esperit a la figura de la bèstia, i  que la figura de la bèstia parlàs; i que  
Ap 13,15  la figura de la bèstia parlàs; i  que fes que fossen morts tots los que no  
Ap 13,15  de la bèstia parlàs; i que fes  que fossen morts tots los que no adorassen 
Ap 13,15 i que fes que fossen morts tots los  que no adorassen la figura de la bèstia.  
Ap 13,16  la figura de la bèstia. 16 I manà  que tots los homes, grans i xics, rics i  
Ap 13,17  sa mà dreta o en sos fronts. 17 I  que ningun home pogués comprar o vendre,  
Ap 13,17  comprar o vendre, sinó aquell  que té lo senyal, o lo nom de la bèstia, o 
Ap 14,1  1 I mirí, i veus aquí l’Anyell  que estava en peus sobre la muntanya Sion, 
Ap 14,1 ab ell cent i quaranta-quatre mil  que tenien escrit en sos fronts lo nom d’ 
Ap 14,2 com la veu d’un gran tro; i la veu  que oiguí era com de tocadors d’arpes que 
Ap 14,2  oiguí era com de tocadors d’arpes  que tocaven ses arpes. 3 I cantaven com un 
Ap 14,3  cent i quaranta-i-quatre mil  que foren rescatats de la terra. 4  
Ap 14,4  de la terra. 4 Aquestos són los  que no se contaminaren ab dones, perquè  
Ap 14,4  segueixen a l’Anyell a on vulla  que vaja. Aquestos foren rescatats d’  
Ap 14,6 altre àngel volant per mig del cel,  que tenia l’evangeli etern per a predicar 
Ap 14,7  de son judici; i adorau a aquell  que féu lo cel i la terra, lo mar i les  
Ap 14,8  caigué Babilònia, la gran ciutat  que donà a beure a totes les nacions del  
Ap 14,11 no tenen repòs de dia ni de nit los  que adoraren la bèstia i sa imatge, i el  
Ap 14,11  la bèstia i sa imatge, i el  que prenga lo senyal de son nom. 12 Aquí  
Ap 14,12  Aquí està la paciència dels sants  que guarden los manaments de Déu i la fe  
Ap 14,13  Jesús. 13 I oiguí una veu del cel  que em deia: –Escriu: “Benaventurats los  
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Ap 14,13  –Escriu: “Benaventurats los morts  que des d’aquí en avant moren en lo  
Ap 14,14  semblant al Fill de l’home,  que tenia en son cap una corona d’or, i  
Ap 14,15  del temple, cridant en alta veu al  que estava sentat sobre el núvol: –Tira ta 
Ap 14,16 ja seca la mes de la terra. 16 I el  que estava sobre el núvol tirà sa falç  
Ap 14,17  I isqué un altre àngel del temple  que hi ha en lo cel, tenint també una falç 
Ap 14,18  18 I isqué un altre àngel [*],  que tenia poder sobre el foc, i clamà en  
Ap 14,18  el foc, i clamà en veu alta al  que tenia la falç ben afilada, dient:  
Ap 15,Tit XV Càntic de Moisès i de l’Anyell,  que canten los que venceren la bèstia. Les 
Ap 15,Tit  i de l’Anyell, que canten los  que venceren la bèstia. Les set plagues  
Ap 15,1  cel, gran i meravellós: set àngels  que tenien les set plagues darreres,  
Ap 15,2  de cristall barrejat ab foc, i als  que venceren la bèstia i sa figura i el  
Ap 15,2 i sa figura i el número de son nom,  que estaven sobre el mar de vidre, tenint  
Ap 15,3  vidre, tenint les arpes de Déu 3 i  que cantaven lo càntic de Moisès, servo de 
Ap 15,5 I després d’això mirí; i veus aquí  que s’obrí en lo cel lo temple del  
Ap 15,6 6 I isqueren set àngels del temple,  que portaven set plagues, vestits d’una  
Ap 15,7 copes d’or plenes de la ira de Déu  que viu per los sigles dels sigles. 8 I el 
Ap 15,8  entrar ningú en lo temple fins  que fossen consumades les set plagues dels 
Ap 16,Tit  efectes de les set copes d’or  que els set àngels derramen sobre la  
Ap 16,1  1 I oiguí una gran veu del temple  que deia als set àngels: –Anau i derramau  
Ap 16,2  cruel i maligna sobre els homes  que tenien lo senyal de la bèstia i sobre  
Ap 16,2 senyal de la bèstia i sobre aquells  que adoraren sa imatge. 3 I el segon àngel 
Ap 16,5  les aigües: –Vós sou just, Senyor,  que sou, que éreu i que sereu, perquè això 
Ap 16,5  –Vós sou just, Senyor, que sou,  que éreu i que sereu, perquè això haveu  
Ap 16,5  just, Senyor, que sou, que éreu i  que sereu, perquè això haveu judicat. 6  
Ap 16,7  sang perquè ho mereixen. 7 I oiguí  que deia un altre des de l’altar:  
Ap 16,9  ardor i blasfemaren lo nom de Déu,  que té poder sobre aquestes plagues, i no  
Ap 16,14  14 Perquè són esperits de dimonis,  que fan prodigis, i van als reis de la  
Ap 16,15  dia del Déu totpoderós. 15 Mirau  que vinc com un lladre. Benaventurat lo  
Ap 16,16 els reunirà tots plegats en un lloc  que en hebreu s’apellida Armagedon. 17 I  
Ap 16,17  gran veu del temple des del trono  que deia: –Està fet. 18 I vingueren llamps 
Ap 16,18  qual no hi ha hagut mai des de  que els homes estan sobre la terra. 19 I  
Ap 16,21  raó de la plaga de la pedregada,  que fou excessivament gran. 17,Tit Capítol 
Ap 17,Tit  gran prostituta, ço és, Babilònia,  que s’embriagà ab la sang dels màrtirs i  
Ap 17,1  1 I vingué un dels set àngels  que tenien les set copes i em parlà dient: 
Ap 17,1  condemnació de la gran prostituta,  que està sentada sobre moltes aigües, 2 ab 
Ap 17,3  plena de noms de blasfèmia,  que tenia set caps i deu banyes. 4 I la  
Ap 17,7  misteri de la dona i de la bèstia  que la porta, la qual té set caps i deu  
Ap 17,8  set caps i deu banyes. 8 La bèstia  que has vist, fou i no és, i eixirà de l’ 
Ap 17,8  del món, quan vegen la bèstia  que era i no és, i ab tot és. 9 I aquí  
Ap 17,9  ab tot és. 9 I aquí està lo sentit  que té sabiduria. Los set caps són set  
Ap 17,11 deu durar poc temps. 11 I la bèstia  que era i no és, i ell és l’octava, i és  
Ap 17,12  a la perdició. 12 I les deu banyes  que has vist són deu reis, que encara no  
Ap 17,12  banyes que has vist són deu reis,  que encara no reberen regne, emperò rebran 
Ap 17,14  senyors i el Rei dels reis; i els  que estan ab ell són cridats, escollits i  
Ap 17,15 i fiels. 15 I em digué: –Les aigües  que vegeres a on la prostituta està  
Ap 17,16  i llengües. 16 I les deu banyes  que vegeres en la bèstia, aqueixes  
Ap 17,17  17 Perquè Déu ha posat en sos cors  que facen la voluntat d’ell, i donat son  
Ap 17,17 i donat son regne a la bèstia, fins  que estiguen complertes les paraules de  
Ap 17,18  les paraules de Déu. 18 I la dona  que vegeres és la gran ciutat, que té  
Ap 17,18 dona que vegeres és la gran ciutat,  que té imperi sobre los reis de la terra.  
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Ap 18,Tit sobre la qual ploren amargament los  que seguiren son partit; mes los sants del 
Ap 18,1  vegí baixar del cel un altre àngel  que tenia gran poder, i la terra fou  
Ap 18,4  4 I oiguí una altra veu del cel  que deia: –Eixiu d’ella, poble meu, per a 
Ap 18,8  ab foc, perquè és fort lo Déu  que la judicarà. 9 I ploraran i es feriran 
Ap 18,9  sobre ella los reis de la terra  que cometeren fornicació ab ella i  
Ap 18,14  ànimes d’homes. 14 I les fruites  que ta ànima ansiava se retiraren de tu, i 
Ap 18,15 15 Los mercaders d’aquestes coses,  que s’enriquiren, estaran lluny d’ella  
Ap 18,16  «Ai, ai d’aquella gran ciutat  que estava coberta de tela finíssima, i d’ 
Ap 18,17 i de pedres precioses, i perles; 17  que en una hora han desaparegut tan grans  
Ap 18,17  I tot capità de barco, i tots los  que naveguen en la mar, i els mariners, i  
Ap 18,19  ai d’aquella gran ciutat, en la  que s’enriquiren tots los que tenien  
Ap 18,19  en la que s’enriquiren tots los  que tenien barcos en la mar per causa de  
Ap 18,24  i dels sants, i de tots los  que foren morts sobre la terra. 19,Tit  
Ap 19,1  veu, com de molta gent en lo cel,  que deien: –Aŀleluia!, salvació, i glòria, 
Ap 19,2  ha condemnat a la gran prostituta  que pervertia la terra ab sa prostitució i 
Ap 19,4  quatre bèsties i adoraren a Déu,  que estava sentat sobre el trono, i deien: 
Ap 19,5  5 I isqué del trono una veu  que deia: –Alabau a nostre Déu, tots  
Ap 19,5 tots vosaltres servos d’ell, i els  que el temeu, xics i grans. 6 I oiguí com  
Ap 19,6  i com una veu de grans trons  que deien: –Aŀleluia! Perquè regnà lo  
Ap 19,9  I em digué: –Escriu: “Ditxosos los  que han estat cridats a la cena de les  
Ap 19,10  jo só coservo teu i de tos germans  que tenen lo testimoni de Jesús. Adora a  
Ap 19,11  i aparegué un cavall blanc; i el  que estava sentat sobre ell era apellidat  
Ap 19,12  cap moltes corones i un nom escrit  que ningú comprenia, sinó ell mateix. 13 I 
Ap 19,14  Déu.» 14 I el seguien los exèrcits  que hi ha en lo cel en cavalls blancs,  
Ap 19,17  de senyors.» 17 I vegí un àngel  que estava en lo sol i clamava en veu alta 
Ap 19,17  veu alta dient a tots los aucells  que volaven per mig del cel: –Veniu i  
Ap 19,18  i carns de cavalls, i dels  que cavalgaven en ells, i carns de tots,  
Ap 19,19  reunits per a batallar ab lo  que estava sobre el cavall i ab son  
Ap 19,20  bèstia, i ab ella lo profeta fals  que féu prodigis davant d’ell, ab los  
Ap 19,20  d’ell, ab los quals enganyà als  que reberen lo senyal de la bèstia i a  
Ap 19,20  lo senyal de la bèstia i a aquells  que adoraren sa imatge. Aquestos dos foren 
Ap 19,21 els altres foren morts ab l’espasa  que ix de la boca d’aquell que seia sobre 
Ap 19,21  espasa que ix de la boca d’aquell  que seia sobre el cavall. I es saciaren ab 
Ap 20,Tit  santa; emperò lo cel enviarà foc  que els devorarà. Després Jesucrist  
Ap 20,1  1 I vegí baixar del cel un àngel  que tenia la clau de l’abisme i una gran  
Ap 20,2  al dragó, la serpent antigua,  que és lo diable i Satanàs, i el lligà per 
Ap 20,3 no enganyàs més a les nacions, fins  que s’hagen complerts los mil anys; i  
Ap 20,3  mil anys; i després d’això convé  que sia deslligat per un poc de temps. 4 I 
Ap 20,4  i vegí les ànimes d’aquells  que foren degollats per lo testimoni de  
Ap 20,4  i per la paraula de Déu, i els  que no adoraren la bèstia, ni a sa imatge, 
Ap 20,5  morts no entraren en vida fins  que hagueren passat los mil anys. Aquesta  
Ap 20,8 eixirà per a enganyar a les nacions  que estan en los quatre cantons de la  
Ap 20,10  Déu, i els devorà. 10 I el diable  que els enganyava fou ficat en un estany  
Ap 20,11  I vegí un gran trono blanc i a un  que estava assentat sobre ell, a la vista  
Ap 20,12  12 I vegí als morts, grans i xics,  que estaven en peu davant del trono, i  
Ap 20,12  i fou obert un altre llibre,  que és lo llibre de vida; i foren judicats 
Ap 20,12  judicats los morts per les coses  que estaven escrites en los llibres,  
Ap 20,13  obres. 13 I el mar donà los morts  que estaven en ell; i la mort i l’infern  
Ap 20,13  mort i l’infern donaren los morts  que estaven en ells; i fou fet judici de  
Ap 20,15  Aquesta és la segona mort. 15 I el  que no fou trobat escrit en lo llibre de  
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Ap 21,2 la ciutat santa, la nova Jerusalem,  que de part de Déu baixava del cel, i  
Ap 21,3  3 I oiguí una gran veu del trono  que deia: –Veus aquí, lo tabernacle de Déu 
Ap 21,5  coses passaren. 5 I digué lo  que estava assentat en lo trono: –Veus  
Ap 21,6 i lo fi. Jo donaré beure de grat al  que tinga set de la font de l’aigua de  
Ap 21,8  sa sort serà en l’estany  que crema ab foc i sofre, que és la segona 
Ap 21,8 l’estany que crema ab foc i sofre,  que és la segona mort. 9 I vingué un dels  
Ap 21,9 mort. 9 I vingué un dels set àngels  que tenien les set copes plenes de les set 
Ap 21,9 –Vine aquí, i et mostraré l’esposa  que té l’Anyell per espòs. 10 I em portà  
Ap 21,10  la ciutat santa de Jerusalem,  que baixava del cel, de la presència de  
Ap 21,11 del cel, de la presència de Déu, 11  que tenia la claredat de Déu, i sa llum  
Ap 21,12  dotze àngels, i els noms escrits,  que són los noms de les dotze tribus dels  
Ap 21,15  apòstols de l’Anyell. 15 I el  que parlava ab mi tenia una mida de canya  
Ap 21,17  colzes de la mida de l’home,  que era la de l’àngel. 18 I el material  
Ap 21,23 la ciutat no necessita sol ni lluna  que iŀlumínien en ella; perquè la claredat 
Ap 21,24  ella. 24 I les nacions d’aquells  que s’han salvat caminaran en la llum d’ 
Ap 21,27  ninguna cosa contaminada, ni ningú  que comètia abominació o mentida, sinó  
Ap 21,27  o mentida, sinó solament los  que estan escrits en lo llibre de vida de  
Ap 22,3 haurà allí mai més maledicció, sinó  que els tronos de Déu i de l’Anyell  
Ap 22,6  a mostrar a sos servos les coses  que han de ser fetes promptament. 7 “I  
Ap 22,8 i he vist aquestes coses. I després  que les haguí vistes i oïdes, me postrí  
Ap 22,8  me postrí als peus de l’àngel  que me les mostrava per a adorar-lo, 9 i 
Ap 22,9  germans los profetes, i ab aquells  que guarden les paraules de la profecia d’ 
Ap 22,11  Lo qui danya, dànyia encara; i el  que està en impureses, contamínia’s  
Ap 22,11  contamínia’s encara; i el  que és just, sia encara justificat; i el  
Ap 22,11  just, sia encara justificat; i el  que és sant, sia encara santificat. 12  
Ap 22,12  encara santificat. 12 «Veus aquí  que vinc prompte, i mon gallardó va ab mi, 
Ap 22,14  i fi. 14 »Benaventurats los  que renten ses vestidures en la sang de l’ 
Ap 22,15 els lascius, i els homicides, i els  que serveixen als ídols, i tot lo qui ama  
Ap 22,17  i l’esposa diuen: «Vine!» I el  que ho oiga diga: «Vine!» I el que té set, 
Ap 22,17 I el que ho oiga diga: «Vine!» I el  que té set, vinga; i qui vulla, prenga de  
Ap 22,18  de la profecia d’aquest llibre  que, si algú anyadís a elles alguna cosa,  
Ap 22,18  Déu posarà sobre ell les plagues  que estan escrites en aquest llibre. 19 I  
Ap 22,19  de la ciutat santa, i de les coses  que estan escrites en aquest llibre. 20  
Ap 22,20  en aquest llibre. 20 Aquell  que dóna testimoni d’aquestes coses diu:  
Mt 6,Tit almoina, de l’oració i del dejuni.  Que no s’ha d’atresorar en la terra sinó 
Mt 6,Tit  en la terra sinó en lo cel.  Que no es pot servir a dos amos. I que  
Mt 10,7 d’Israel. 7 Anau i predicau dient:  «Que s’ha acercat lo Regne del cel.» 8  
Mt 11,21  tu, Corozain! Ai de tu, Betsaida!  Que si en Tiro i en Sidon s’haguessen  
Mc 6,15  prodigis en ell. 15 Altres deien:  –Que és Elies. Altres emperò deien: –Que  
Mc 6,15 –Que és Elies. Altres emperò deien:  –Que és profeta o com un dels profetes. 16 
Mc 12,40  primers puestos en los festins. 40  Que devoren les cases de les viudes ab  
Lc 12,8  molts aucellets. 8 »També vos dic:  Que tot aquell que em conféssia davant  
Lc 22,26  són apellidats benefactors. 26  Que no sia així ab vosaltres; ans bé, lo  
Jn 9,17 ha obert los ulls? I ell respongué:  –Que és un profeta. 18 Emperò los jueus no 
Jn 14,1  de Jesucrist a sos deixebles. 1  »Que no es pertúrbia vostre cor. Creeu en  
Ac 25,5  per allí. 5 Per lo tant, digué:  –Que vinguen los principals d’entre  
Rm 7,13 lo manament, sant, i just, i bo. 13  Que, doncs, lo que és bo m’ha causat la  
Rm 9,30  a Gomorra.» 30 Doncs, què direm?  Que els gentils, que no seguien la  
Rm 10,15 no són enviats? Segons està escrit:  «Que hermosos són los peus d’aquells que  
1Co 2,9  glòria. 9 Emperò, com està escrit:  «Que ull no vegé, ni orella oigué, ni han  
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1Co 6,19  peca contra son propi cos. 19  ¿Que no sabeu que vostres cossos són  
1Co 7,18  algú cridat en la incircumcisió?  Que no es circumcídia. 19 La circumcisió  
1Co 9,18  18 Qual és, doncs, mon gallardó?  Que al predicar l’evangeli, dispènsia jo  
1Co 11,22 té fam, i l’altre està embriac. 22  ¿Que per ventura no teniu cases a on  
2Co 12,20 em trobeu a mi qual no em voldríeu.  Que no hi haja entre vosaltres disputes,  
Ga 3,17  és Cristo. 17 Emperò jo dic açò:  Que el testament confirmat per Déu en  
Fl 2,3 esperit, uns mateixos pensaments. 3  Que no es faça res per tema, ni per  
1Te 4,3  de Déu: vostra santificació.  Que us abstingau de fornicació; 4 que  
2Te 3,10  ab vosaltres vos intimàvem açò:  Que el que no vol treballar, no méngia. 11 
1Tm 5,Tit  que servesquen en la Iglésia.  Que han de ser premiats los presbíteros  
1Tm 6,18 totes les coses per a nostre ús. 18  Que òbrien lo bé, que es facen rics en  
Tt 1,9 temperat, just, sant i contingut. 9  Que abràcia fermament la paraula de la fe  
Tt 2,2  que convenen a la sana doctrina. 2  Que els ancians sien moderats, honestos,  
Tt 2,10 gust en tot sens ser resposters. 10  Que no els defràudien, ans bé mòstrien-  
He 12,20  sofrir lo que se’ls intimava:  «Que si una bèstia toca a la muntanya serà 
1Jn 1,5  ell i que us anunciam a vosaltres:  Que Déu és llum i no hi ha en ell tenebres 
Mt 1,22 ells. 22 Mes tot això fou fet per a  què es complís lo que digué lo Senyor per  
Mt 2,7  d’ells cuidadosament del temps en  què se’ls aparegué l’estrella. 8 I  
Mt 2,8  trobat, feu-m’ho a saber per a  què jo també vàgia a adorar-lo. 9 Luego  
Mt 2,15  fins a la mort d’Herodes, per a  què es complís lo que havia dit lo Senyor  
Mt 2,23  ciutat que es diu Nazaret, per a  què es complís lo que havien dit los  
Mt 4,1  al desert per l’Esperit per a  què fos tentat del diable. 2 I havent  
Mt 4,6 tu i te prendran en ses mans, per a  què no encepèguia ton peu en pedra  
Mt 4,14  de Zabulon i de Neftalim, 14 per a  què es complís lo que digué Isaïes lo  
Mt 5,13  I si la sal se dessaborís, ab  què es salarà? No serveix ja de res, sinó  
Mt 5,15  sinó sobre un candelero, per a  què iŀlumínia a tots los que estan en  
Mt 5,16  llum davant dels homes, per a  què vègien vostres obres bones i  
Mt 5,47 solament saludau a vostres germans,  què feu de més? ¿No ho fan també los  
Mt 6,25 us afaneu per la vostra vida, sobre  què menjareu. Ni per vostre cos, sobre què 
Mt 6,25  menjareu. Ni per vostre cos, sobre  què vestireu. ¿No val més la vida que l’  
Mt 6,28 sa estatura un sol colze? 28 I ¿per  què us afanau per lo vestir? Considerau  
Mt 6,31  menjarem?; o: Què beurem?; o: Ab  què ens cobrirem? 32 Perquè los gentils s’ 
Mt 7,2  judíquien. 2 Puix ab lo judici ab  què judicareu, sereu judicats, i ab la  
Mt 7,2  sereu judicats, i ab la mida ab  què midareu, sereu midats. 3 I, per què,  
Mt 7,3 què midareu, sereu midats. 3 I, per  què, doncs, veus la volva en l’ull de ton 
Mt 8,17  los que estaven malalts. 17 Per a  què es complís lo que fou dit per lo  
Mt 8,26 pereixem. 26 I Jesús los digué: –De  què temeu, homes de poca fe? I alçant-se 
Mt 9,4  vegés sos pensaments, digué: –Per  què pensau mal en vostre cor? 5 Quina cosa 
Mt 9,6  o dir: “Alça’t i camina”? 6 Per a  què sapiau, doncs, que el Fill de l’home  
Mt 9,13  mals. 13 Anau, doncs, i apreneu  què significa: «Misericòrdia vull i no  
Mt 9,14  de Joan i li digueren: –Per  què nosaltres i los fariseus dejunam tan  
Mt 9,15  ab ells l’Espòs? Ja vindrà dia en  què els serà pres l’Espòs i aleshores  
Mt 10,11  11 I en qualsevol ciutat o vila en  què entreu, preguntau qui hi ha digne en  
Mt 11,8 ¿Una canya agitada del vent? 8 Mes,  què és lo que isquéreu a veure? ¿Un home  
Mt 11,20  a reprendre a les ciutats en  què s’havien obrat moltíssims de sos  
Mt 12,17  que no el descobrissen. 17 Per a  què es complís lo que fou dit per lo  
Mt 13,10  los deixebles, li digueren: –Per  què els parlau ab paràboles? 11 Ell los  
Mt 13,15  i se’ls tancaren los ulls; per a  què mai hi vegen ab sos ulls, ni oiguen ab 
Mt 13,35  mai sens paràboles. 35 Per a  què es complís lo que havia dit lo  
Mt 14,15 és passada. Despediu la gent, per a  què, anant als pobles, se cómprien de  
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Mt 14,16  -se’n; donau-los vosaltres de  què menjar. 17 Li respongueren: –No tenim  
Mt 14,31  i li digué: –Home de poca fe! Per  què has dubtat? 32 I tan prest com  
Mt 15,2  de Jerusalem, dient: 2 –Per  què tos deixebles traspassen la tradició  
Mt 15,3  los digué: –I vosaltres, per  què traspassau lo manament de Déu per  
Mt 16,8  los digué: –Homes de poca fe!, per  què anau pensant dintre de vosaltres  
Mt 16,26  amor de mi, la trobarà. 26 Puix de  què li serveix a l’home lo guanyar tot lo 
Mt 16,26  tot lo món si perd sa ànima? O  què donarà l’home en canvi de sa ànima?  
Mt 18,16  encara una o dues persones, per a  què per boca de dos o tres testimonis  
Mt 19,7  l’home. 7 I ells replicaren: –Per  què, doncs, manà Moisès donar carta de  
Mt 19,13  li presentaren uns infants per a  què imposàs les mans sobre d’ells i oràs. 
Mt 19,16  vingué un i li digué: –Bon mestre,  què faré jo de bo per a conseguir la vida  
Mt 19,17  vida eterna? 17 Ell li digué: –Per  què em dius bo? No hi ha sinó un que és  
Mt 20,6  sense fer res, i los digué: »–Per  què us estau aquí tot lo dia ociosos? 7 »I 
Mt 20,19  I l’entregaran als gentils per a  què se’n traguen mofa, i l’assòtien, i  
Mt 20,22  i ser batejats ab lo baptisme ab  què jo só batejat? I li diuen: –Sí que  
Mt 20,23  i sereu batejats ab lo baptisme ab  què jo só batejat. Emperò l’estar sentat  
Mt 20,31  31 I la gent los renyava per a  què callassen; emperò ells cridaven més,  
Mt 21,4 deixarà. 4 I tot això fou fet per a  què es complís lo que havia dit lo  
Mt 21,23  s’acercaren a ell en ocasió en  què estava ensenyant i li digueren: –Ab  
Mt 21,26  que del cel, nos dirà: “¿Puix per  què no el creguéreu?” I si diem: “Dels  
Mt 21,28 faig jo aquestes coses. 28 »Emperò,  què us apareix? Un home tenia dos fills, i 
Mt 21,34  envià sos criats als pagesos per a  què percibissen los fruits d’ella. 35  
Mt 21,40  40 »Quan vinga l’amo de la vinya,  què els farà a estos pagesos? 41 Ells li  
Mt 22,18  la malícia d’ells, digué: –Per  què em tentau, hipòcrites? 19 Mostrau-me 
Mt 23,35  de ciutat en ciutat, 35 per a  què vinga sobre vosaltres tota la sang  
Mt 24,Tit  que estiguen sempre alerta per a  què la segona vinguda no els tròbia  
Mt 24,43  que si el pare de famílies sabés a  què hora havia de venir lo lladre, sens  
Mt 24,45 constitueix sobre sa família, per a  què els dónia de menjar a l’hora? 46  
Mt 25,Tit  i practicar bones obres per a  què no siam condemnats en sa segona  
Mt 25,13  pués no sabeu lo dia ni l’hora en  què ha de venir lo Fill de l’home. 14  
Mt 26,2 Fill de l’home serà entregat per a  què el crucifíquien. 3 Llavors se  
Mt 26,8 deixebles, s’indignaren, dient: –A  què ve aqueix desperdici? 9 Puix això  
Mt 26,10  -ho Jesús, los digué: –Per  què molestau aquesta dona? Puix ha fet ab  
Mt 26,29  de la parra, fins a aquell dia en  què el bèguia de nou ab vosaltres en lo  
Mt 26,50 besà. 50 I Jesús li digué: –Amic, a  què has vingut? Al mateix temps arribaren  
Mt 26,56  56 Emperò tot això fou fet per a  què es complissen les escriptures dels  
Mt 27,26  a Jesús, los l’entregà per a  què fos crucificat. 27 Aleshores los  
Mt 27,35  vestidures, tirant a sort; per a  què es complís lo que fou dit per lo  
Mt 27,46 que vol dir: «Déu meu, Déu meu, per  què m’has desemparat?» 47 Alguns, doncs,  
Mt 28,10  donau la nova a mos germans per a  què vagen a Galilea: allí em veuran. 11 I  
Mc 1,24  cridar 24 dient: –Deixa’ns estar;  què tenim nosaltres que veure ab tu, Jesús 
Mc 2,4 descobriren lo teulat de la casa en  què estava i, havent-hi fet un forat,  
Mc 2,4  fet un forat, baixaren lo llit en  què jeia lo paralític. 5 I quan Jesús vegé 
Mc 2,8  d’aqueixa manera, los diu: –Per  què pensau així dintre de vostres cors? 9  
Mc 2,10  pren ton llit i camina”? 10 Per a  què, doncs, sapiau que el Fill de l’home  
Mc 2,16  deien a sos deixebles: –Per  què vostre mestre menja i beu ab los  
Mc 2,18  vénen a ell i li diuen: –Per  què els deixebles de Joan i els dels  
Mc 2,20  dejunar. 20 Emperò vindran dies en  què l’espòs los serà llevat, i llavors  
Mc 2,24 I els fariseus li deien: –Mira, per  què fan en dissabte lo que no és lícit? 25 
Mc 3,12  ell los amenaçava fortament per a  què no el descobrissen. 13 I pujant a una  
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Mc 3,14  a ell. 14 I escollí a dotze per a  què estiguessen ab ell i per a enviar-  
Mc 4,19  i els desigs d’altres coses a  què donen entrada, sufoquen la paraula, i  
Mc 4,24  lo que anau a oir. Ab la mida ab  què midareu, sereu midats, i als que oïu  
Mc 4,30  la sega ha arribat. 30 I deia: –A  què assemblarem lo Regne de Déu? O ab  
Mc 4,40  gran bonança. 40 I els digué: –Per  què estau tan temerosos? Què? No teniu  
Mc 5,12  dient: –Envia’ns als porcs, per a  què entrem en ells. 13 I Jesús, a l’  
Mc 5,23  -li a posar la mà sobre per a  què es cúria i visca. 24 I se n’anà ab  
Mc 5,35  digueren: –Ta filla és morta, per  què incomodes més al Mestre? 36 Emperò  
Mc 5,39  I havent entrat, los digué: –Per a  què feu aqueix brogit i estau plorant? La  
Mc 6,21  últim arribà un dia favorable, en  què Herodes, en celebració de son  
Mc 6,36 ja passada. 36 Despediu-los per a  què vagen a les granges i poblets de la  
Mc 6,37  dos-cents diners i els donarem  què menjar? 38 I ell los diu: –Quants pans 
Mc 6,41  i els donà a sos deixebles per a  què els presentassen a la gent, i ell  
Mc 6,45  donà pressa a sos deixebles per a  què entrassen en la barca i anassen antes  
Mc 7,5 i els escribes li preguntaven: –Per  què tos deixebles no van conforme a la  
Mc 7,18  la paràbola. 18 I els digué: –Pués  què, també vosaltres careixeu d’  
Mc 8,1  un gran número de gent i no tenint  què menjar, cridant Jesús a sos deixebles  
Mc 8,2  dies que estan ab mi i no tenen  què menjar. 3 I si els envio dejuns a sa  
Mc 8,6  partí i donà a sos deixebles per a  què els distribuïssen, i els distribuïren  
Mc 8,12  en son interior, los digué: –Per  què esta generació demana senyal? En  
Mc 8,29  Aleshores los digué: –I vosaltres,  què dieu que só, jo? Respongué Pere i li  
Mc 8,36  l’evangeli, la salvarà. 36 Puix,  què li aprofitarà a l’home si guanya tot  
Mc 8,37  tot lo món i perd sa ànima? 37 O,  què donarà en canvi l’home per sa ànima?  
Mc 9,9 havia dit, preguntant-se entre si  què significaria lo de quan hagués  
Mc 9,15  -lo. 15 I els preguntà: –De  què estau disputant entre vosaltres? 16 I  
Mc 9,27  li preguntaren a soles: –Per  què nosaltres no el poguérem llançar? 28 I 
Mc 9,32  en la casa, los preguntava: –De  què estàveu tractant en lo camí? 33 Emperò 
Mc 9,49  emperò si la sal se dessaborís, ab  què li donareu sabor? Teniu sal en  
Mc 10,13  I li presentaren uns infants per a  què els tocàs. Emperò los deixebles  
Mc 10,17 davant, li preguntava: –Bon mestre,  què faré jo per a conseguir la vida  
Mc 10,18  eterna? 18 I Jesús li digué: –Per  què em dius bo? Ningú és bo, sinó Déu  
Mc 10,38  o ser batejats ab lo baptisme ab  què jo só batejat? 39 I ells li digueren:  
Mc 10,39  i sereu batejats ab lo baptisme ab  què só jo batejat; 40 mes lo sentar-se a 
Mc 11,5  allí los deien: –Què feu? Per  què desfermau lo pollí? 6 Ells los  
Mc 11,31  diem que del cel, nos dirà: “Per  què no el creguéreu?” 32 Si diem “Dels  
Mc 12,2  seus sirvents als pagesos, per a  què rebés dels pagesos lo fruit de la  
Mc 12,13  fariseus i dels herodians per a  què lo sorprenguessen en alguna paraula.  
Mc 12,15 la malícia d’ells, los digué: –Per  què em tentau? Portau-me aquí un diner  
Mc 12,15  Portau-me aquí un diner per a  què ho veja. 16 I ells l’hi portaren. I  
Mc 13,14  l’abominació de la desolació, de  què parla lo profeta Daniel, que està a on 
Mc 14,4  dintre de si mateixos, i deien: –A  què est desperdici d’ungüent? 5 Puix  
Mc 14,6  Jesús digué: –Deixau-la, per  què la molestau? Una bona obra ha fet ella 
Mc 14,12 on voleu que anem i aparellem per a  què mengeu la pasqua? 13 I envià dos de  
Mc 14,14 “Lo Mestre diu: ¿A on és la sala en  què he de menjar la pasqua ab mos  
Mc 14,38  ab mi? 38 Vetllau i orau, per a  què no entreu en tentació. L’esperit, en  
Mc 14,40  ulls estaven pesats, i no sabien  què respondre-li. 41 I tercera vegada  
Mc 15,11 sacerdots incitaren al poble, per a  què ell los llibertàs abans a Barrabàs. 12 
Mc 15,12  los digué altra vegada: –Puix  què voleu que li faça a aquest a qui  
Mc 15,15  assotar a Jesús, l’entregà per a  què fos crucificat. 16 I los soldats lo  
Mc 15,32  que bàixia ara de la creu per a  què vejam i cregam. També los que estaven  
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Mc 15,34  vol dir: «Déu meu, Déu meu, per  què m’haveu desemparat?» 35 I alguns dels 
Lc 1,4  oh digníssim Teòfilo!, 4 per a  què conegues la veritat de les coses que  
Lc 1,20  i no podràs parlar fins al dia en  què això s’haja verificat, perquè no has  
Lc 1,25  ha fet açò ab mi en los dies en  què ha volgut apartar mon oprobi d’entre  
Lc 1,57 a Elisabet se li complí lo temps en  què havia de parir, i parí un fill. 58 I  
Lc 1,78  de misericòrdia de nostre Déu, ab  què l’orient de lo alt nos ha visitat, 79 
Lc 2,6  que es compliren los dies en  què havia de parir. 7 I parí son fill  
Lc 2,35 traspassarà ta pròpia ànima), per a  què sien descoberts los pensaments de  
Lc 2,48  I li digué sa mare: –Fill, per  què t’has portat així ab nosaltres? Mira  
Lc 2,49 buscant. 49 I los respongué: –Per a  què em buscàveu? No sabíeu que jo dec  
Lc 3,10  la gent i deien: –Doncs,  què farem? 11 I responent los deia:  
Lc 3,11  ’n al que no en té; i lo qui té  què menjar, faça lo mateix. 12 I vingueren 
Lc 3,12  també publicans a ell per a  què els batejàs i li digueren: –Mestre,  
Lc 3,12 els batejàs i li digueren: –Mestre,  què farem? 13 I ell los digué: –No exigiu  
Lc 3,14  los soldats dient: –I nosaltres,  què farem? I els digué: –No maltracteu a  
Lc 4,11  i te sostinguen en ses mans, per a  què ton peu no ensopèguia en pedra  
Lc 4,17  lo llibre, trobà lo passatge en  què estava escrit: 18 «L’Esperit del  
Lc 4,42  on ell estava, i lo detenien per a  què no s’apartàs d’ells. 43 Mes ell los  
Lc 5,Tit  Vocació de sant Mateu. Per  què no dejunaven los deixebles de Jesús. 1 
Lc 5,7 que estaven en l’altra barca per a  què vinguessen a ajudar-los. I  
Lc 5,24 o dir: “Alça’t i camina”? 24 Per a  què sapiau, doncs, que el Fill de l’home  
Lc 5,25 vista d’ells, i prengué lo llit en  què jeia i se n’anà a sa casa glorificant 
Lc 5,30  ells i deien a sos deixebles: –Per  què menjau i beveu ab los publicans i els  
Lc 5,33  33 I ells li digueren: –Per  què los deixebles de Joan dejunen  
Lc 5,35 espòs? 35 Emperò ja vindran dies en  què los serà pres l’espòs, i llavors  
Lc 6,Tit i predica aquell admirable sermó en  què declara les exceŀlències de la llei  
Lc 6,2  dels fariseus los deien: –Per  què feu lo que no és lícit en dissabte? 3  
Lc 6,11 de ràbia, i conferenciaven entre si  què és lo que podrien fer a Jesús. 12 I  
Lc 6,38  falda. Puix ab la mateixa mida ab  què amidareu sereu amidats. 39 I els deia  
Lc 6,41  que sia com lo mestre. 41 ¿I per  què mires la volva en l’ull de ton germà  
Lc 6,46  del cor parla la boca. 46 »Per  què, doncs, me cridau: “Senyor, Senyor!”,  
Lc 7,25 ¿Una canya moguda pel vent? 25 Mes,  què isquéreu a veure? ¿Un home vestit ab  
Lc 7,26 en palacis de reis estan. 26 Emperò  què isquéreu a veure? Un profeta? Sí, jo  
Lc 7,42  42 Emperò com no tinguessen de  què pagar-lo, condonà als dos son deute. 
Lc 8,10  als demés, en paràboles, per a  què »“veent no vegen, i entenent no  
Lc 8,12  la paraula del cor d’ells per a  què no se sàlvien creent. 13 La que caigué 
Lc 8,16  la posa sobre un candelero, per a  què los que entren vegen la llum. 17 Puix  
Lc 8,47  davant de tothom la causa per  què l’havia tocat i com al moment havia  
Lc 9,4  túniques. 4 I en qualsevol casa en  què entreu, permaneixeu en ella i no iscau 
Lc 9,12  –Despatxau aquesta gent, per a  què vagen als llocs i masies del veïnat,  
Lc 9,12  del veïnat, s’allòtgien i tròbien  què menjar, puix aquí estam en un lloc  
Lc 9,16  partí i donà a sos deixebles per a  què los posassen davant de la gent. 17 I  
Lc 9,25  causa de mi, la salvarà. 25 Puix,  què li aprofitarà a un home lo guanyar tot 
Lc 10,8  casa. 8 »I en qualsevol ciutat en  què entreu i vos rèbien, menjau lo que us  
Lc 10,10  Déu.” 10 Emperò si en la ciutat en  què entrareu no us rebessen, eixint per  
Lc 10,25  digué per a tentar-lo: –Mestre,  què faré jo per a posseir la vida eterna?  
Lc 11,22 venç, li prendrà totes les armes en  què ell confiava i repartirà ses  
Lc 11,33  sinó sobre un candelero per a  què los que éntrien vegen la llum. 34 Llum 
Lc 11,38 a pensar i a dir dintre de si: «Per  què no s’haurà rentat antes de dinar?» 39 
Lc 11,50  en perseguiran a altres.” 50 Per a  què a esta raça se li demània la sang de  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

2981 
 

Lc 12,22 afanats per a la vostra vida, sobre  què menjareu, ni per a lo vostre cos,  
Lc 12,22  ni per a lo vostre cos, sobre  què vestireu. 23 Més val l’ànima que el  
Lc 12,26  per a les coses més petites, a  què afanar-vos per a les demés? 27 Mirau 
Lc 12,39 lo pare de família sabés l’hora en  què havia de venir lo lladre, vetllaria  
Lc 12,42  constituí sobre sos criats, per a  què los donàs la mesura de blat a son  
Lc 12,49  vingut a posar foc en la terra, i  què he de voler, doncs, sinó que s’  
Lc 12,57  lo temps present? 57 »I ¿per  què no judicau per vosaltres mateixos lo  
Lc 13,7 n’hi trobo. Talla-la, doncs. Per  què ha d’ocupar encara la terra? 8 »Mes  
Lc 13,14  digué al poble: –Sis dies hi ha en  què es pot treballar; en aqueixos veniu i  
Lc 13,18  accions. 18 Deia també Jesús: –A  què és semblant lo Regne de Déu? I ab què  
Lc 13,18  és semblant lo Regne de Déu? I ab  què el compararé? 19 És semblant a un gra  
Lc 13,20  rames. 20 I digué altra vegada: –A  què diré que és semblant lo Regne de Déu?  
Lc 13,35  veureu fins que arríbia lo dia en  què digau: “Beneït lo qui ve en nom del  
Lc 14,14  benaventurat, perquè no tenen ab  què correspondre’t; emperò te servirà de  
Lc 14,23  i obliga’ls a entrar per a  què s’ómplia ma casa. 24 »Perquè vos dic  
Lc 14,34  emperò si la sal se dessaborís, ab  què se li tornarà lo sabor? 35 No és ja  
Lc 15,16  son ventre de les triadures de  què els porcs menjaven, i ningú les hi  
Lc 15,26  a un dels criats, li preguntà  què era allò. 27 I aquest li digué: »–Ton  
Lc 16,24  de mi i enviau-me Làssaro, per a  què mullant la punta de son dit en aigua,  
Lc 17,22  a sos deixebles: –Vindrà temps en  què vosaltres desitjareu veure un dels  
Lc 17,27  les mullers marits, fins al dia en  què Noè entrà en l’arca; i vingué lo  
Lc 17,30  30 Lo mateix serà en lo dia en  què es maniféstia lo Fill de l’home. 31  
Lc 18,15 portaven també alguns infants per a  què els tocàs. I veent-ho los deixebles, 
Lc 18,18  li preguntà dient: –Bon mestre,  què podré jo fer per a conseguir la vida  
Lc 18,19 eterna? 19 I Jesús li digué: –Per a  què em dius bo? Ningú és bo, sinó Déu tan  
Lc 18,36  de la gent que passava, preguntà  què era allò. 37 I li digueren que Jesús  
Lc 19,23 lo que no he sembrat; 23 doncs, per  què no posares mon diner al banc, a fi de  
Lc 19,31  31 I si algú vos preguntàs: “Per  què el desfermau?”, li respondreu així:  
Lc 19,33  los digueren los amos d’ell: –Per  què desfermau lo pollí? 34 I ells  
Lc 19,34  lo pollí? 34 I ells digueren: –Per  què el Senyor l’ha menester. 35 I lo  
Lc 19,43 Perquè vindran dies contra de tu en  què tos enemics te circuiran ab trinxeres, 
Lc 19,44  quant has desconegut lo temps en  què Déu t’ha visitat. 45 I havent entrat  
Lc 19,48  com fer-lo morir. 48 I no sabien  què fer-se ab ell, puix tot lo poble  
Lc 20,5  que del cel, dirà: “Puix per  què no el creguéreu?” 6 I si diem que dels 
Lc 20,10  dels seus criats als pagesos per a  què li donassen del fruit de la vinya. Mes 
Lc 20,17  I ell, mirant-los, digué: –Puix  què vol dir això que està escrit: “La  
Lc 20,23  sa mala fe, los digué: –Per  què em tentau? 24 Mostrau-me un diner.  
Lc 21,6  los respongué: 6 –Vindrà temps en  què tot això que veeu serà destruït, de  
Lc 21,36 doncs, orant en tot lo temps, per a  què siau dignes d’evitar totes aquestes  
Lc 22,7  arribà lo dia dels Àzims, en  què era necessari sacrificar la pasqua. 8  
Lc 22,11 envia a dir: A on és l’estància en  què he de menjar la pasqua ab mos  
Lc 22,46  la tristesa. 46 I els digué: –Per  què dormiu? Alçau-vos i orau a fi de que 
Lc 23,14  culpable de ningun dels crims de  què vosaltres l’acusau; 15 ni Herodes  
Lc 23,26  i li carregaren la creu per a  què la portàs detràs de Jesús. 27 I lo  
Lc 23,29  fills. 29 Perquè vindran dies en  què diran: “Ditxoses les estèrils, i los  
Lc 23,31  verd lo tracten d’aqueixa manera,  què faran ab lo sec? 32 I portaven també  
Lc 23,55  lo sepulcre i la manera ab  què havia estat depositat lo cos de Jesús. 
Lc 24,5  a terra, ells les digueren: –Per  què buscau entre els morts al que està  
Lc 24,16  ulls estaven com detinguts per a  què no el coneguessen. 17 I els digué:  
Lc 24,17  entre vosaltres en lo camí? Per a  què estau tristos? 18 Un d’ells, anomenat 
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Lc 24,20  senadors l’entregaren per a  què fos condemnat a mort, i l’han  
Lc 24,38 algun esperit. 38 I els digué: –Per  què estau torbats, i per què alçau tals  
Lc 24,38  –Per què estau torbats, i per  què alçau tals pensaments en vostres cors? 
Lc 24,45  los obrí l’enteniment per a  què entenguessen les Escriptures. 46 I els 
Jn 1,25  li preguntaren i li digueren: –Per  què, doncs, bateges tu si no ets ni el  
Jn 1,31  I jo no el coneixia; emperò per a  què fos reconegut en Israel, per això he  
Jn 2,4  tenen vi. 4 Jesús li digué: –Dona,  què tinc jo que fer ab vós? Encara no és  
Jn 4,8  havien anat a la ciutat a comprar  què menjar.) 9 Emperò aquesta dona  
Jn 4,11  la dona: –Senyor, vós no teniu ab  què traure-la, i lo pou és fondo. A on,  
Jn 4,21  –Dona, creu-me que ve l’hora en  què vosaltres no adorareu al Pare en  
Jn 4,27 digué: “Què li preguntau?”, o: “Per  què parlau ab ella?” 28 La dona, emperò,  
Jn 4,33  a altres: –Si li haurà algú portat  què menjar? 34 Jesús los digué: –Mon  
Jn 4,34  d’aquell que m’ha enviat, per a  què dónia compliment a sa obra. 35 ¿No  
Jn 4,52 I havent-los preguntat l’hora en  què ell se sentí millor, li respongueren:  
Jn 4,53  lo pare que aquella era l’hora en  què Jesús li havia dit: «Ton fill viu»; i  
Jn 5,25  l’hora ve, i estam ja en ella, en  què els morts oiran la veu del Fill de  
Jn 5,28  d’això, perquè ve l’hora en  què los que estan en los sepulcres oiran  
Jn 6,5 a Felip: –A on comprarem pans per a  què aquestos méngien? 6 Emperò deia això  
Jn 6,9  pans d’ordi i dos peixos; emperò,  què és això per tanta gent? 10 I Jesús  
Jn 6,23  de Tiberíades prop del lloc en  què (havent lo Senyor donat gràcies) ells  
Jn 6,30 –Quin miracle, doncs, feu vós per a  què vejam i vos cregam? Quina obra feu  
Jn 6,50  és lo pa que baixà del cel per a  què lo qui méngia d’ell no mòria. 51 Jo  
Jn 6,62 digué: –Açò us escandalisa? 62 Puix  què si vegésseu pujar al Fill de l’home a 
Jn 7,20  de vosaltres l’observa? 20 Per  què anau, doncs, cercant com matar-me?  
Jn 7,23  no violar la Llei de Moisès, per  què vos indignau contra de mi per haver jo 
Jn 7,45 i als fariseus i els digueren: –Per  què no l’haveu portat? 46 Los ministres  
Jn 8,5  apedregar les tals. Vós, doncs,  què dieu? 6 Lo que li preguntaven tentant  
Jn 8,43  sinó que ell m’ha enviat. 43 Per  què, doncs, no enteneu lo meu llenguatge?  
Jn 8,46  Doncs, si us dic la veritat, per  què no em creeu? 47 Lo qui és de Déu,  
Jn 9,4  mentres dura el dia: ve la nit en  què ningú pot treballar. 5 Mentres estic  
Jn 9,17  doncs, novament al cego: –I tu,  què dius del que t’ha obert los ulls? I  
Jn 9,27 ho diguí i vosaltres ho oiguéreu; a  què fi voleu oir-ho de nou? Voleu, tal  
Jn 9,36  i digué: –Qui és, Senyor, per a  què jo crega en ell? 37 I li digué Jesús:  
Jn 9,40  oigueren això i li digueren: –Puix  què, també nosaltres som cegos? 41 Jesús  
Jn 10,10  i destruir. Jo he vingut per a  què elles tinguen vida, i la tinguen ab  
Jn 10,17  ama, perquè jo dono ma vida per a  què puga prendre-la de nou. 18 Ningú me  
Jn 10,20  i ha perdut l’enteniment, per  què l’escoltau? 21 Altres deien:  
Jn 11,56  uns a altres: –Què pensau? Per  què no ha vingut a la festa? 57 I els  
Jn 12,5 l’havia d’entregar, digué: 5 –Per  què no s’ha vengut est ungüent per tres- 
Jn 12,23  dient: –Arribada és l’hora en  què lo Fill de l’home ha de ser  
Jn 12,27 27 »Ara ma ànima està pertorbada, i  què diré? Pare, deslliurau-me d’aquesta 
Jn 12,35  doncs, mentres teniu llum, per a  què les tenebres no us sorprenguen, puix  
Jn 12,36 teniu llum, creeu en la llum, per a  què siau fills de la llum. Estes coses  
Jn 12,40  sos ulls i endurí son cor, per a  què no vegen ab los ulls ni comprenguen ab 
Jn 12,46 46 Jo, llum, he vingut al món per a  què tot aquell que creu en mi no  
Jn 13,18 sé als que tinc elegits. Sinó per a  què es cúmplia l’Escriptura: “Aquell que  
Jn 13,28  a taula comprengué lo fi per  què li deia. 29 Perquè com Judes tenia la  
Jn 13,34  als altres, i que de la manera ab  què jo us he amat, vos ameu recíprocament. 
Jn 13,37  37 Pere li digué: –Senyor, per  què no vos puc seguir ara? Donaré per vós  
Jn 14,3  tornaré i us prendré ab mi, per a  què allà a on só jo estigueu també  
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Jn 14,16  vos donarà altre Consolador, per a  què habítia ab vosaltres eternament; 17 ço 
Jn 15,16  vosaltres, i vos he destinat per a  què aneu i façau fruit, i vostre fruit sia 
Jn 16,1  coses vos les he dites per a  què no us escandaliseu. 2 Vos trauran de  
Jn 16,2 de les sinagogues, i ve el temps en  què qualsevol que us màtia creurà fer una  
Jn 16,4  us he parlat aquestes coses per a  què, quan vínguia l’hora, vos recordeu de 
Jn 16,25  en paràboles. Ja ve l’hora en  què no us parlaré ab paràboles, sinó que  
Jn 16,32 que ve l’hora, i ja ha arribat, en  què sereu dispersats cada qual per son  
Jn 16,33  33 Vos he dit aquestes coses per a  què tingau pau en mi. En lo món tindreu  
Jn 17,2  donat poder sobre tota carn, per a  què dónia la vida eterna a tots aquells  
Jn 17,12  sinó el fill de la perdició, per a  què es cúmplia l’Escriptura. 13 Emperò  
Jn 17,22 la glòria que vós me donàreu, per a  què ells sien una mateixa cosa, així com  
Jn 17,23  23 Jo en ells i vós en mi, per a  què ells sien fets perfets en una mateixa  
Jn 17,23  en una mateixa cosa, i per a  què conega lo món que vós m’haveu enviat  
Jn 17,24  ab mi allà a on jo só, per a  què vègien ma glòria que m’haveu donat,  
Jn 17,26  vostre nom, perquè l’amor ab  què vós m’haveu amat sia en ells, i jo en 
Jn 18,9 a mi, deixau anar aquestos. 9 Per a  què es complís la paraula que havia dit:  
Jn 18,21  i en secret no he dit res. 21 Per  què em preguntes? Pregunta als que han oït 
Jn 18,23  del mal, mes si he parlat bé, per  què em fereixes? 24 I Anàs l’envià lligat 
Jn 18,32  donar la mort a ningú. 32 Per a  què es complís la paraula que Jesús digué, 
Jn 18,36  que ma gent haurien peleat per a  què no caigués en mans dels jueus. Emperò  
Jn 19,4  aquí, jo us lo trac fora, per a  què reconegau que no trobo en ell causa  
Jn 19,16  16 I llavors los l’entregà per a  què fos crucificat. I prengueren a Jesús i 
Jn 19,20 molts dels jueus, perquè lo lloc en  què fou Jesús crucificat estava immediat a 
Jn 19,24 a sort per veure de qui serà. Per a  què es complís l’Escriptura, que diu: «Se 
Jn 19,28 les coses estaven complertes, per a  què es complís l’Escriptura, digué: –Tinc 
Jn 19,36 Puix aquestes coses succeïren per a  què es complís l’Escriptura: «No  
Jn 20,13 Jesús. 13 Ells li diuen: –Dona, per  què plores? Ella los digué: –És que se n’ 
Jn 20,15  Jesús. 15 Li diu Jesús: –Dona, per  què plores? A qui cerques? Ella, suposant  
Jn 20,31  lo Cristo, lo Fill de Déu, i per a  què creent tingau la vida en son nom.  
Jn 21,21  digué a Jesús: –Senyor, i aquest  què farà? 22 Li respon Jesús: –Si jo vull  
Jn 21,22 quédia així fins a ma vinguda, a tu  què t’importa? Tu segueix-me. 23 I s’  
Jn 21,23 quédia així fins a ma vinguda, a tu  què t’importa?» 24 Aquest és aquell  
Ac 1,2  a fer i ensenyar, 2 fins al dia en  què, després d’haver instruït per l’  
Ac 1,11  també: –Barons de Galilea, per  què estau mirant al cel? Aquest Jesús que  
Ac 1,22 del baptisme de Joan fins al dia en  què d’entre nosaltres fou rebut a dalt,  
Ac 1,25  dos qual haveu elegit 25 per a  què ocúpia lo puesto en aquest ministeri i 
Ac 2,25  mi, puix ell està a ma dreta per a  què jo no sia remogut. 26 Per això s’  
Ac 2,37  demés apòstols: –Barons germans,  què farem? 38 I Pere los digué:  
Ac 3,2  temple anomenada l’Hermosa, per a  què demanàs almoina als que entraven en lo 
Ac 3,12  al poble: –Barons d’Israel, per  què us meravellau d’això? O per què fixau 
Ac 3,12  què us meravellau d’això? O per  què fixau los ulls en nosaltres, com si  
Ac 3,19  ’s, doncs, i convertiu’s, per a  què us sien borrats vostres pecats, 20 per 
Ac 4,25  David, ton servo, digueres: »“Per  què bramaren les gents i els pobles  
Ac 4,31  hagueren orat, tremolà lo lloc en  què estaven congregats, i quedaren tots  
Ac 5,3  3 I Pere digué: –Ananies, per  què Satanàs ha tentat ton cor, a fi de que 
Ac 5,4  -lo, lo tenies en ton poder? Per  què, doncs, posares semblant cosa en tot  
Ac 5,9 tant. 9 Llavors Pere li digué: –Per  què us haveu concertat per a tentar a l’  
Ac 5,15  posaven en llits i lliteres per a  què al venir Pere almenos sa sombra passàs 
Ac 5,21 Israel, i enviaren a la presó per a  què els portassen. 22 Emperò quan anaren  
Ac 5,24  sacerdots estaven en dubte sobre  què s’havia fet d’ells. 25 Emperò al  
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Ac 6,10  a la sabiduria i a l’esperit ab  què parlava. 11 Llavors subornaren a  
Ac 6,11  Llavors subornaren a alguns per a  què diguessen que ells li havien oït dir  
Ac 7,4  pare, lo trasladà a esta terra, en  què vosaltres ara habitau. 5 I no li donà  
Ac 7,11  I nostres pares no trobaven  què menjar. 12 Mes quan Jacob oigué que hi 
Ac 7,26  dient: »–Barons, sou germans, per  què us maltractau l’un a l’altre? 27  
Ac 7,40  de nosaltres, perquè no sabem  què s’ha fet de Moisès, que ens tragué d’ 
Ac 8,19 -me també aquesta potestat, per a  què tot aquell a qui jo impòsia les mans,  
Ac 8,24 vosaltres per a mi al Senyor, per a  què no vinga sobre mi ninguna cosa de les  
Ac 8,36 i digué l’eunuc: –Veus aquí aigua,  què impedeix que jo sia batejat? 37 I  
Ac 9,4 veu que li deia: –Saulo, Saulo, per  què em persegueixes? 5 Ell digué: –Qui sou 
Ac 9,6  i espavorit, digué: –Senyor,  què voleu que jo faça? 7 I el Senyor li  
Ac 9,12  i li imposava les mans per a  què recobràs la vista. 13 I respongué  
Ac 9,17 per a on venies, m’ha enviat per a  què recòbries la vista i sies omplert de  
Ac 10,17  17 I mentres Pere dubtava entre si  què seria aquella visió que havia vist,  
Ac 10,21 lo qui buscau. Qual és la causa per  què haveu vingut? 22 I ells digueren: –Lo  
Ac 11,3  de la circumcisió, 3 dient: –Per  què entrares en casa de gents  
Ac 12,18  confusió entre els soldats, sobre  què s’havia fet de Pere. 19 I Herodes,  
Ac 13,2 a Saulo i a Bernabé per a l’obra a  què els he destinat. 3 I quan hagueren  
Ac 14,14  exclamant 14 i dient: –Barons, per  què feu això? Nosaltres som mortals i  
Ac 15,10  cors ab la fe. 10 Doncs ara, per  què tentau a Déu posant un jou sobre el  
Ac 15,17  ses ruïnes i l’alçaré, 17 per a  què búsquien al Senyor los demés homes i  
Ac 16,10  de que Déu nos havia cridat per a  què els predicàssem l’evangeli. 11 Per lo 
Ac 16,14 la qual lo Senyor obrí lo cor per a  què atengués a les coses que deia Pau. 15  
Ac 16,30  -los fora los digué: –Senyors,  què he de fer jo per a salvar-me? 31 I  
Ac 16,36  magistrats han enviat ordre per a  què us pòsia en llibertat: doncs, eixiu  
Ac 17,14  feren eixir a Pau per a  què anàs envers lo mar; emperò Silas i  
Ac 17,15  d’haver rebut son mandato, per a  què Silas i Timoteu anassen luego ab ell,  
Ac 17,19  Areopago dient: –¿No podrem saber  què cosa és aqueixa nova doctrina de què  
Ac 17,19  cosa és aqueixa nova doctrina de  què tu parles? 20 Puix poses en nostres  
Ac 17,20  certes novedats, i voldríem saber  què signifiquen aquestes coses. 21 Perquè  
Ac 17,23 vostres simulacres, trobí un ara en  què estava escrit: “Al Déu no conegut.”  
Ac 17,26 sol féu tot lo llinatge humà, per a  què habitàs sobre tota la cara de la  
Ac 17,27  límits de sa habitació, 27 per a  què buscassen a Déu, si per ventura lo  
Ac 17,31  per quant té determinat lo dia en  què ha de judicar al món segons justícia,  
Ac 19,3 Sant. 3 I ell los digué: –Doncs, en  què haveu estat batejats? I ells  
Ac 19,32  i la major part no sabia per a  què s’havien aplegat. 33 I tragueren a  
Ac 21,16  de Xipre anomenat Mnason, per a  què ens hospedàs en sa casa. 17 I quan  
Ac 21,24 ab ells, i fes-los lo gasto per a  què s’afèitien lo cap, i sabrà tothom que 
Ac 21,33  cadenes, i li preguntà qui era i  què havia fet. 34 I dels de la turba, los  
Ac 22,5  des d’allí a Jerusalem, per a  què fossen castigats. 6 »I succeí que quan 
Ac 22,7  que em deia: »–Saulo, Saulo, per  què em persegueixes? 8 »I jo responguí:  
Ac 22,14  pares t’ha predestinat per a  què coneguesses sa voluntat i vegesses al  
Ac 22,16  que has vist i oït. 16 I ara, per  què et detens? Alça’t, i bateja’t, i  
Ac 23,24 nit. 24 I aparellau cavalcadures en  què sia conduït Pau a cavall ab tota  
Ac 24,8 prendre coneixement de les coses de  què l’acusam. 9 I els jueus anyadiren  
Ac 24,13  ni podran provar les coses de  què ara m’acusen. 14 Però confesso açò  
Ac 25,3  -li favor contra ell, per a  què el manàs venir a Jerusalem, posant-  
Ac 26,8  só jo acusat dels jueus. 8 Puix  què?, ¿se té per cosa increïble entre  
Ac 26,14 llengua hebrea: »–Saulo, Saulo, per  què em persegueixes? Cosa dura és tirar  
Ac 26,18 als quals jo t’envio ara, 18 per a  què els òbries los ulls i es convertesquen 
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Ac 26,18 i del poder de Satanàs a Déu, per a  què rèbien la remissió de sos pecats i la  
Ac 27,42  es donàs la mort als presos, per a  què ningú s’escapàs nedant. 43 Emperò lo  
Ac 28,22  22 Emperò nosaltres desitjam oir  què és lo que penses; perquè tocant a  
Rm 2,1  que judiques; perquè en allò en  què tu judiques a altre, te condemnes a tu 
Rm 2,16 -se uns ab altres) 16 en lo dia en  què Déu judicarà los secrets dels homes,  
Rm 3,Tit  Capítol III Declara l’Apòstol en  què consisteix la preferència dels jueus  
Rm 3,3 confiats los oracles de Déu. 3 Puix  què, si alguns d’ells no cregueren, per  
Rm 3,5  fa brillar la justícia de Déu,  què direm? ¿És injust Déu (parlo com a  
Rm 3,7  per ma mentida a glòria seva, per  què jo també só judicat encara com a  
Rm 3,9  dels quals és justa. 9 Doncs,  què?, ¿tenim nosaltres algun ventatge  
Rm 4,2 fou justificat per les obres, té de  què gloriar-se, però no davant de Déu. 3 
Rm 5,20  20 Puix la Llei sobrevingué per a  què abundàs lo pecat. Emperò quan cresqué  
Rm 6,1  -se enterament a Déu. 1 Doncs,  què direm? Perseverarem en lo pecat perquè 
Rm 6,4  ell en mort per lo baptisme, per a  què, així com Cristo ressuscità d’entre  
Rm 6,15  sinó baix de la gràcia. 15 Doncs,  què? ¿Pecarem perquè no estam baix de la  
Rm 6,21  traguéreu d’aquelles coses de  què ara vos avergonyiu? Puix lo terme d’  
Rm 7,4 la Llei per lo cos de Cristo, per a  què siau d’altre, ço és, d’aquell que  
Rm 7,6  en la qual estàvem lligats, per a  què serviam en la novedat de l’Esperit, i 
Rm 8,4  lo pecat en la carn, 4 per a  què la justificació de la Llei fos  
Rm 8,17  ab tal que patiam ab ell, per a  què siam també glorificats ab ell. 18  
Rm 8,29  a eixos mateixos predestinà per a  què fossen fets conformes a la imatge de  
Rm 8,31  a eixos també glorificà. 31 Doncs,  què direm a estes coses? Si Déu està per  
Rm 9,11  havent fet bé ni mal algun, per a  què fos complert lo designe de Déu en l’  
Rm 9,17  a mostrar en tu mon poder, i per a  què sia anunciat mon nom per tota la  
Rm 9,19  19 Emperò tu em diràs: «Doncs, de  què es queixa? Perquè, ¿qui resistirà a sa 
Rm 9,20  vas de fang al que l’ha fet: «Per  què em feres així?» 21 O no té potestat l’ 
Rm 9,22  i altre per a deshonra? 22 ¿I  què si volent Déu mostrar sa ira i  
Rm 9,30  semblants a Gomorra.» 30 Doncs,  què direm? Que els gentils, que no seguien 
Rm 9,32  a la llei de justícia. 32 Per  què? No la buscaren per la fe, sinó per  
Rm 10,1 ma oració a Déu per Israel és per a  què ells se sàlvien. 2 Puix jo els dono  
Rm 10,8  d’entre els morts). 8 Emperò,  què diu l’Escriptura? «I prop està la  
Rm 11,4  busquen per a matar-me»? 4 Mes,  què li diu la resposta de Déu? «M’he  
Rm 11,8  esperit d’estupiditat; ulls per a  què no vegen i orelles per a què no  
Rm 11,8  per a què no vegen i orelles per a  què no oiguen») fins al dia d’avui. 9 I  
Rm 11,10  -se’ls los ulls per a  què no vegen i vagen sempre encorbats d’  
Rm 11,15  ells és la reconciliació del món,  què serà son restabliment, sinó vida d’  
Rm 11,35 qui li ha donat a ell primer, per a  què li sia recompensat? 36 Perquè d’ell,  
Rm 12,2  renovació de vostre esperit, per a  què experimenteu quina és la voluntat de  
Rm 14,10  de morts i de vius. 10 I tu, per  què judiques a ton germà? O tu, per què  
Rm 14,10 què judiques a ton germà? O tu, per  què desprècies a ton germà? Puix tots  
Rm 14,21  carn, ni beure vi, ni cosa en  què ton germà encepèguia o s’escandalísia 
Rm 15,9  les promeses dels pares, 9 i per a  què els gentils glorifíquien a Déu per sa  
Rm 15,13  goig i pau en la creència, per a  què abundeu en esperança per la virtut de  
Rm 15,31  pregàries a Déu per a mi, 31 per a  què em desllíuria dels infiels que hi ha  
Rm 16,2  com deuen los sants, i per a  què l’ajudeu en tot quant sia menester;  
1Co 1,17  no ab sabiduria de paraules, per a  què no sia vana la creu de Cristo. 18 Puix 
1Co 1,31  santificació i redempció; 31 per a  què, segons està escrit: «Aquell que es  
1Co 2,5  d’Esperit i de poder, 5 per a  què vostra fe no reposàs en la sabiduria  
1Co 2,12  l’Esperit que és de Déu, per a  què conegam les coses que Déu nos ha donat 
1Co 2,16  conegué l’ànimo del Senyor, per a  què el puga instruir? Mes nosaltres tenim  
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1Co 3,18  en aquest món, faça’s neci, per a  què sia savi. 19 Perquè la sabiduria d’  
1Co 4,6  Apolo per amor de vosaltres, per a  què en nosaltres aprengau a no pensar dels 
1Co 4,7  7 Perquè, qui et distingeix? I  què tens tu que no ho hages rebut? I si ho 
1Co 4,7 hages rebut? I si ho has rebut, per  què et glories com si no ho haguesses  
1Co 4,8  i vulla Déu que regneu, per a  què així nosaltres regnem també ab  
1Co 5,2  ni menos vos haveu lamentat, per a  què fos expeŀlit d’entre vosaltres lo qui 
1Co 5,7  doncs, lo llevat vell, per a  què siau una pasta nova, com que sou sens  
1Co 5,12  ni prendre-hi aliment. 12 Puix,  què en tinc de fer de judicar d’aquells  
1Co 6,7  vosaltres ab vosaltres. Per  què no sofriu abans l’agravi? Per què no  
1Co 6,7  què no sofriu abans l’agravi? Per  què no sofriu primer lo dany? 8 Emperò  
1Co 7,1  1 I tocant a les coses sobre  què m’escriguéreu, bo seria a l’home no  
1Co 7,20  Permanesca cada u en la vocació en  què ha estat cridat. 21 ¿Ets tu cridat  
1Co 7,35 per a lo que és convenient, i per a  què pugau servir al Senyor sens destorb.  
1Co 9,12  aquest poder sobre vosaltres, ¿per  què no abans nosaltres? Emperò no havem  
1Co 9,16 que predico l’evangeli, no tinc de  què gloriar-me, perquè estic obligat a  
1Co 9,24  lo gallardó? Correu, doncs, per a  què pugau obtenir-lo. 25 I tot aquell  
1Co 10,13  la tentació vos donarà camí per a  què pugau suportar-la. 14 Per lo qual,  
1Co 10,30 quin fi só jo vituperat per allò de  què dono gràcies? 31 Doncs, si menjau, o  
1Co 10,33 meu profit, sinó lo de molts, per a  què sian salvos. 11,Tit Capítol XI Ordena  
1Co 11,19  que hi haja heretgies també, per a  què los que són aprovats sien manifestos  
1Co 11,23  que el Senyor Jesús, en la nit en  què fou traït, prengué pa; 24 i quan hagué 
1Co 11,32  som castigats del Senyor, per a  què no siam condemnats ab aquest món. 33  
1Co 14,5  a no ser que interprétia, per a  què la Iglésia rèbia edificació. 6 Ara,  
1Co 14,6  a vosaltres parlant llengües, de  què us aprofitaré, a no ser que us pàrlia  
1Co 14,26  està en vosaltres. 26 ¿Doncs,  què, germans? Quan vos congregueu, cada u  
1Co 15,28 someté a ell totes les coses, per a  què Déu sia tot en tots. 29 D’altra  
1Co 15,29  tot en tots. 29 D’altra manera,  què faran aquells que es bategen per als  
1Co 15,29  modo ressusciten los morts? ¿Per  què es bategen, doncs, per als morts? 30 I 
1Co 15,30  doncs, per als morts? 30 I per  què nosaltres estam en perill a cada hora? 
1Co 15,32 jo combatre ab les fieres en Èfeso,  què m’aprofita si no ressusciten los  
1Co 16,3  per cartes, a eixos enviaré per a  què pòrtien a Jerusalem vostre socorro. 4  
1Co 16,6 i hi passaré també l’hivern, per a  què m’acompanyeu allà a on tinga d’anar. 
1Co 16,11 ans bé acompanyau-lo en pau per a  què vinga a mi, puix l’espero ab los  
2Co 1,4  en tota nostra tribulació, per a  què pugam també nosaltres consolar a  
2Co 1,4  en tot treball, ab lo consol ab  què nosaltres som consolats de Déu. 5  
2Co 1,5  de Déu. 5 Perquè a la manera ab  què abunden en nosaltres les afliccions de 
2Co 1,9  la sentència de mort, per a  què no confiàssem en nosaltres, sinó en  
2Co 1,11  també en vostres oracions, per a  què per lo do que se’ns ha concedit per  
2Co 1,15  venir abans a vosaltres per a  què tinguésseu un segon benefici. 16 I  
2Co 2,4  ab moltes llàgrimes, no per a  què us contristàsseu, ans bé per a què  
2Co 2,4  què us contristàsseu, ans bé per a  què coneguésseu l’amor tan gran que us  
2Co 3,13  un vel sobre el rostro, per a  què los fills d’Israel no fixassen la  
2Co 4,4  enteniments dels incrèduls, per a  què no resplendesca en ells la llum de l’ 
2Co 4,7  tresor en vasos de fang, per a  què la grandesa del poder sia de Déu i no  
2Co 4,11  a la mort per amor de Jesús, per a  què la vida de Jesús se maniféstia també  
2Co 5,10 davant lo tribunal de Cristo, per a  què cada qual rèbia, segons lo que ha fet  
2Co 5,12  per nosaltres, a fi de que tingau  què respondre als que es glorien en l’  
2Co 5,15  I que Cristo morí per tots, per a  què los que viuen no visquen ja per a si,  
2Co 7,11  no produeix en vosaltres. Sí,  què purificació, què indignació, què  
2Co 7,11  en vosaltres. Sí, què purificació,  què indignació, què temor, què desig, què  
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2Co 7,11  què purificació, què indignació,  què temor, què desig, què zel, què  
2Co 7,11  què indignació, què temor,  què desig, què zel, què venjança! En tot  
2Co 7,11  indignació, què temor, què desig,  què zel, què venjança! En tot vos haveu  
2Co 7,11  què temor, què desig, què zel,  què venjança! En tot vos haveu mostrats  
2Co 8,Tit  exhorta l’Apòstol als corintis a  què contribuesquen ab grans almoines al  
2Co 8,11  11 Doncs ara compliu-ho, per a  què així com la voluntat estigué prompta  
2Co 8,14  les seves necessitats, per a  què la seva abundància suplesca també  
2Co 9,3  he enviat als germans per a  què no fos en va l’haver-me gloriat de  
2Co 10,9  avergonyir-me. 9 Emperò per a  què no penseu que jo us vull com aterrar  
2Co 10,13  sinó segons la mida de la regla ab  què Déu nos ha midat, mida que arribà fins 
2Co 11,7  humiliant-me jo mateix per a  què vosaltres fósseu exaltats; perquè vos  
2Co 11,11  en les regions de l’Acaia. 11 Per  què? ¿Serà perquè no us amo? Déu ho sap.  
2Co 11,12  trobats com nosaltres en allò de  què es glorien. 13 Perquè los tals falsos  
2Co 12,7 que veu en mi u ou de mi. 7 I per a  què la grandesa de les revelacions no m’  
2Co 12,9 me gloriaré en mes flaqueses, per a  què habítia en mi la virtut de Cristo. 10  
2Co 12,13  prodigis i virtuts. 13 Perquè, en  què haveu estat vosaltres inferiors a les  
2Co 13,10 vos escric açò estant ausent, per a  què, present, no haja d’obrar ab rigor,  
Ga 2,9  a mi en senyal de companyia, per a  què nosaltres anàssem als gentils, i ells, 
Ga 2,14 los gentils i no com los jueus, per  què obligues als gentils a que visquen com 
Ga 2,16 nosaltres creem en Jesucrist, per a  què siam justificats per la fe de Cristo i 
Ga 3,14  que penja en un arbre.» 14 Per a  què la benedicció d’Abraham puga venir  
Ga 3,19  a Abraham per promesa. 19 Per a  què, doncs, la Llei? Per causa de les  
Ga 3,22  enclogué tot baix del pecat, per a  què la promesa fos donada per la fe en  
Ga 3,24  que ens conduí a Cristo, per a  què fóssem justificats per la fe. 25 Mes,  
Ga 4,15  on és, doncs, aquella felicitat de  què parlau? Perquè jo testifico que, a  
Ga 4,30  l’Esperit, així també ara. 30 Mes  què diu l’Escriptura? «Trau defora l’  
Ga 5,11  si predico la circumcisió, ¿per  què sofresc persecució? S’ha acabat,  
Ga 6,1  considerant-te tu mateix, per a  què no sies tentat també. 2 Portau les  
Ef 1,4 abans de la fundació del món, per a  què fóssem sants i sens màcula davant d’  
Ef 1,12 al consell de sa voluntat; 12 per a  què siam en alabança de sa glòria,  
Ef 1,17 vosaltres en mes oracions, 17 per a  què el Déu de nostre Senyor Jesucrist, lo  
Ef 1,18  los ulls de vostre cor, per a  què sapiau qual és l’esperança de sa  
Ef 2,Tit  ja rebuts, i altres majors, de  què gosam en esperança per la sang de  
Ef 2,2  morts per delictes i pecats, 2 en  què visquéreu en altre temps, conforme a  
Ef 2,4  per l’extremada caritat ab  què ens amà, 5 encara que érem morts per  
Ef 2,10  les que abans ordenà Déu per a  què caminàssem en elles. 11 Per lo tant,  
Ef 3,16  del cel i de la terra. 16 Per a  què segons les riqueses de sa glòria vos  
Ef 3,17  en l’home interior; 17 per a  què Cristo habítia per la fe en vostres  
Ef 4,1  camineu dignament en la vocació a  què sou cridats, 2 ab tota humilitat i  
Ef 4,9 dons als homes.» 9 (I que ell pujà,  què és sinó que havia baixat primer als  
Ef 4,10  que pujà sobre tots los cels per a  què omplís totes les coses.) 11 I ell  
Ef 4,14  l’edat madura de Cristo. 14 Per a  què no siam ja més infants fluctuant i ens 
Ef 4,28  ab ses mans lo que és bo, per a  què tinga de què donar al menesterós. 29  
Ef 4,28  lo que és bo, per a què tinga de  què donar al menesterós. 29 No isca  
Ef 5,Tit  ab la imitació de Jesucrist, a  què s’apàrtien de tot vici i s’empleïn  
Ef 6,3  manament ab promesa: 3 «per a  què et vaja bé i tingues llarga vida sobre 
Ef 6,11 Vestiu’s l’armadura de Déu, per a  què pugau resistir les tretes del diable;  
Ef 6,13  tota l’armadura de Déu, per a  què pugau resistir en lo dia fatal, i  
Ef 6,19 que em sia donat lo parlar, i per a  què puga obrir los llavis ab confiança,  
Ef 6,20  só ambaixador en cadenes, per a  què pàrlia ab valentia d’ell, com jo dec  
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Ef 6,21  ell, com jo dec parlar. 21 I per a  què pugau també saber l’estat de mes  
Ef 6,22  us he enviat per aqueix fi, per a  què sapiau lo que és de nosaltres i  
Fl 1,10  i en tot coneixement, 10 per a  què aproveu lo millor i siau sincers i  
Fl 1,18  l’aflicció a mes cadenes. 18 I  què? Ab tal que Cristo sia de totes  
Fl 1,27  vosaltres. 27 Procurau solament en  què vostra conversació sia digna de l’  
Fl 1,27  de l’evangeli de Cristo, per a  què, vaja a veure-us o estiga ausent,  
Fl 2,15  murmuració i disputes, 15 per a  què siau irreprensibles i senzills, fills  
Fl 2,27  d’ell, sinó també de mi, per a  què jo no tingués tristesa sobre tristesa. 
Fl 3,4  en la carn. Si algú creu que té de  què confiar en la carn, jo més, 5 que he  
Fl 3,10  que és de Déu per la fe. 10 Per a  què puga conèixer a ell i el poder de sa  
Fl 3,21 cos gloriós, segons aquell poder ab  què pot subjectar també a si totes les  
Fl 4,11  a acontentar-me de l’estat en  què em trobo. 12 I sé viure humiliat, i sé 
Col 1,6 com entre vosaltres, des del dia en  què l’oíreu i coneguéreu la gràcia de Déu 
Col 1,10  inteŀligència espiritual, 10 per a  què camineu dignes del Senyor, agradant- 
Col 1,18  lo primogènit dels morts, per a  què ell tinga en tot la preminència. 19  
Col 1,28  a tothom en tota sabiduria, per a  què pugam presentar tot home perfet en  
Col 2,8  de gràcies. 8 Estau alerta per a  què ningú vos engànyia ab filosofies i  
Col 2,20  als elements d’aquest món, per  què us deixau governar d’ordenances com  
Col 3,21  a ira a vostres fills, per a  què no es tórnien pussiŀlànims. 22  
Col 4,3  juntament per nosaltres, per a  què Déu nos òbria la porta de la paraula  
Col 4,4  estic jo encara pres, 4 i per a  què jo el maniféstia de la manera que dec  
Col 4,6  assaborada ab gràcia i sal, per a  què sapiau com haveu de respondre a cada  
Col 4,12  vosaltres en ses oracions, per a  què siau perfets i complerts en tota la  
Col 4,17  que has rebut en lo Senyor, per a  què el cúmplies.» 18 Salutació de mi, Pau, 
1Te 2,Tit  la llibertat, desinterès i zel ab  què els predicà l’evangeli i també l’  
1Te 2,4  com fórem aprovats de Déu per a  què se’ns confiàs l’evangeli, així  
1Te 2,16  -nos de parlar als gentils per a  què fossen salvos, a fi de complir ells  
1Te 3,9  per vosaltres, per tot lo goig ab  què ens regositjam, per amor de vosaltres, 
1Te 3,13 la tenim envers vosaltres. 13 Per a  què confírmia vostres cors sens reprensió  
1Te 4,13  d’aquells que dormen, per a  què no us contristeu com los demés, que no 
1Te 5,10  lo qual morí per nosaltres, per a  què, sia que vetllem, sia que dormim,  
1Te 5,23  pau vos santifíquia en tot, per a  què tot vostre esperit, i l’ànima, i el  
2Te 1,5  del just judici de Déu, per a  què siau contats dignes en lo Regne de  
2Te 1,11  sens cessar per vosaltres, per a  què nostre Déu vos faça dignes d’esta  
2Te 1,12  obra de fe ab son poder, 12 per a  què sia glorificat lo nom de nostre Senyor 
2Te 2,11 enviarà Déu iŀlusió d’error, per a  què creguen la mentida 12 i sien  
2Te 3,1  pregau per nosaltres, per a  què la paraula de Déu se propàguia i sia  
2Te 3,2  ho és entre vosaltres. 2 I per a  què siam deslliurats d’homes impertinents 
1Tm 1,16  això conseguí misericòrdia, per a  què, en mi lo primer, mostràs Jesucrist sa 
1Tm 1,18  que foren abans fetes de tu, per a  què per elles milíties bona milícia, 19  
1Tm 1,20  que he entregat a Satanàs per a  què aprenguen a no blasfemar. 2,Tit  
1Tm 3,6  de Déu? 6 No sia neòfit, per a  què ple de supèrbia no caiga en la  
1Tm 3,16  dubte lo misteri de la pietat, en  què «Déu se manifestà en carn, ha estat  
1Tm 5,20  -los davant de tothom, per a  què los demés també témien. 21 Te conjuro  
1Tm 6,1  per dignes de tota honra, per a  què el nom de Déu i sa doctrina no sien  
1Tm 6,8  -nos-en res. 8 I tenint ab  què alimentar-nos i cobrir-nos,  
2Tm 2,Tit  de la fortalesa i prudència ab  què deu ensenyar les coses de la fe i com  
2Tm 2,10  tot per amor dels elegits, per a  què ells alcàncien també la salut que és  
2Tm 2,15 davant de Déu, operari que no té de  què avergonyir-se dispensant justament  
2Tm 3,17 a instruir en la justícia; 17 per a  què l’home de Déu sia perfet i estiga  
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2Tm 4,3  doctrina. 3 Perquè vindrà temps en  què els homes no podran sofrir la sana  
2Tm 4,17  m’assistí i em confortà per a  què jo complís la predicació i l’oïssen  
Tt 1,5  5 Jo et deixí en Creta per a  què arreglasses les coses que falten i  
Tt 1,9  a lo que se li ha ensenyat, per a  què puga exhortar segons la sana doctrina  
Tt 1,13 tant, reprèn-los ab duresa, per a  què sien sans en la fe, 14 no donant oïdos 
Tt 2,5  obedients a sos marits, per a  què no sia blasfemada la paraula de Déu. 6 
Tt 2,8  sanes i irreprensibles, per a  què lo qui és contrari se confónguia, no  
Tt 2,10  lealtat en totes les coses, per a  què adórnien en tot la doctrina de Déu,  
Tt 3,8  les afírmies constantment, per a  què los que han cregut en Déu procúrien  
Flm 6  i envers tots los sants, 6 per a  què la comunicació de ta fe se tórnia  
Flm 13 13 Jo el volia detenir ab mi, per a  què em servís en lloc teu mentres estic en 
Flm 15  de tu per algun temps, sinó per a  què el recobrasses per a sempre: 16 no ja  
He 2,5 someté als àngels lo món venider de  què parlam. 6 I un en cert lloc donà  
He 2,9  coronat d’honra i glòria, per a  què per la gràcia de Déu gustàs ell la  
He 2,17  fet semblant a sos germans, per a  què fos un sumo sacerdot piadós i fiel en  
He 3,Tit  ser obeït sens contradicció per a  què no siam castigats com los hebreus  
He 3,13  mentres que s’anomena avui, per a  què ningú de vosaltres s’enduresca per l’ 
He 4,11  a entrar en aquell repòs, per a  què ningú caiga en igual exemple d’  
He 4,16 confiança al trono de gràcia, per a  què pugam conseguir misericòrdia i trobar  
He 5,1  coses pertanyents a Déu, per a  què ofresca dons i sacrificis per los  
He 6,10  10 Perquè no és Déu injust per a  què s’olvídia de vostres obres i treballs 
He 6,12 seguretat de l’esperança; 12 per a  què no us façau peresosos, sinó imitadors  
He 8,8  vindran dies, diu lo Senyor, en  què faré a la casa d’Israel i a la casa  
He 8,9  que fiu ab sos pares en lo dia en  què els prenguí per la mà per a traure’ls 
He 9,9  lo que passava en aquell temps, en  què s’oferien dons i sacrificis, que no  
He 9,15  del nou pacte (testament), per a  què per medi de sa mort, per a l’expiació 
He 10,32 I feu memòria dels primers dies, en  què, després que fóreu iŀluminats,  
He 11,3 sigles per la paraula de Déu, per a  què de les coses invisibles fossen fetes  
He 11,5 Per la fe fou trasladat Enoc, per a  què no vegés la mort, i no fou trobat,  
He 11,15  s’hagués recordat d’aquella de  què isqué, certament hauria tingut temps  
He 11,28  i el derramament de la sang, per a  què no els tocàs aquell que matava als  
He 11,32  rebent als espies en pau. 32 I  què més diré, encara? Perquè me faltarà  
He 12,3  pecadors contra sa persona, per a  què no us fatigueu, desmaiant en vostres  
He 12,27  es commouen com coses fetes, per a  què permanèsquien aquelles que no poden  
He 13,17  compte de vostres ànimes; per a  què fassen això ab goig i no gemegant,  
Jm 1,18  ab la paraula de veritat, per a  què nosaltres siam com primícies de ses  
Jm 2,16 donàs lo que necessiten per lo cos,  què aprofitaria? 17 Així també la fe, si  
Jm 3,3  fre en la boca dels cavalls per a  què ens obeesquen, governam també tot lo  
Jm 4,15  serà en lo dia de demà. 15 Perquè,  què és vostra vida? És un vapor que  
Jm 5,9  germans, uns contra altres, per a  què no siau judicats. Mirau que el jutge  
Jm 5,17  subjecte a patir; féu oració per a  què no plogués sobre la terra, i per espai 
1Pe 1,7 temps en vàries tentacions, 7 per a  què la prova de vostra fe, sent més  
1Pe 1,21  morts i li ha donat glòria per a  què vostra fe i vostra esperança fossen en 
1Pe 2,Tit  dignitat de reis i de sacerdots de  què gosen, exercitant-se en les virtuts  
1Pe 2,2  la llet pura de la paraula, per a  què ab ella crescau en salut, 3 si és que  
1Pe 2,9  lo poble d’adquisició; per a  què publiqueu les alabances d’aquell que  
1Pe 2,12  honesta entre els gentils; per a  què així com ara murmuren de vosaltres com 
1Pe 2,21  deixant-nos un exemple per a  què seguíssem sos passos; 22 «lo qual no  
1Pe 2,24  en son cos sobre l’arbre, per a  què, morts nosaltres als pecats,  
1Pe 3,7  de la gràcia de la vida, per a  què no tròbien destorb vostres oracions. 8 
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1Pe 3,9  puix per això fóreu cridats, per a  què posseïu benedicció per herència. 10  
1Pe 3,16  tenint bona consciència, per a  què en lo que diuen mal de vosaltres sien  
1Pe 4,6  l’evangeli també als morts, per a  què en veritat sien judicats segons homes  
1Pe 4,11  a la virtut que Déu dóna; per a  què en totes coses sia Déu honrat per  
1Pe 4,13  dels sofriments de Cristo, per a  què vos regositgeu també ab goig en l’  
1Pe 4,17  17 Puix ha arribat lo temps en  què lo judici comència per la casa de Déu. 
1Pe 5,6  baix la mà poderosa de Déu, per a  què vos exàltia quan sia lo temps de sa  
2Pe 1,4  moltes i precioses promeses, per a  què per elles siam fets participants de la 
2Pe 2,9 justos i reservar los malvats per a  què sien aturmentats en lo dia del judici. 
2Pe 3,2  senzill ab amonestacions, 2 per a  què tingau presents les paraules dels  
2Pe 3,17  avisats, viviu alerta, per a  què no caigau de vostra firmesa enganyats  
1Jn 1,3  oiguérem, això vos anunciam, per a  què tingau també vosaltres comunió ab  
1Jn 1,4  I us escrivim aquestes coses per a  què vos regositgeu i vostre goig sia  
1Jn 2,1  Fillets meus, vos escric açò per a  què no pequeu. Emperò si algú pecàs, tenim 
1Jn 2,19  ab nosaltres; emperò per a  què es veja clar que no tots són de  
1Jn 2,28 fillets, permaneixeu en això, per a  què quan aparega, tingam confiança i no  
1Jn 3,12 Maligne i matà a son germà. I per a  què el matà? Perquè ses obres eren males,  
1Jn 3,14  que havem passat de mort a vida en  què amam als germans. Lo qui no ama a son  
1Jn 4,9  al món a son Fill unigènit per a  què viscam per ell. 10 En això consisteix  
1Jn 4,17  caritat de Déu ab nosaltres, per a  què tinguéssem confiança en lo dia del  
1Jn 5,13  13 Aquestes coses vos escric per a  què sapiau que teniu vida eterna los que  
Jud 3 ara fer-ho per a exhortar-vos a  què peleeu per la fe que fou donada als  
Ap 2,10  de vosaltres en la presó, per a  què sien provats; i tindreu tribulació deu 
Ap 2,13  ma fe fins en aquells dies en  què Antipas fou mon fiel màrtir, i fou  
Ap 2,14  davant dels fills d’Israel, per a  què menjassen coses sacrificades als ídols 
Ap 2,21 ídols. 21 I li he donat temps per a  què s’arrepentís; i de sa fornicació ella 
Ap 3,3  a lladre, i no sabràs l’hora en  què jo vindré a tu. 4 »Emperò tens encara  
Ap 3,11  luego: guarda lo que tens, per a  què ningú prenga ta corona. 12 »Al que  
Ap 3,18  de mon or refinat en lo foc, per a  què sies ric, i et vestesques de robes  
Ap 3,18 i ungeix tos ulls ab coŀliri, per a  què veges. 19 »A tots quants amo, reprenc  
Ap 6,4  que estava sentat sobre ell, per a  què tragués la pau de la terra, i que es  
Ap 7,1  los quatre vents de la terra per a  què no bufassen sobre la terra, ni sobre  
Ap 9,20  de les obres de ses mans, per a  què no adorassen als diables i als ídols  
Ap 12,14  dona dos ales de gran àliga, per a  què volàs al desert a son lloc, a on és  
Ap 12,15  una riuada, sobre la dona, per a  què la corrent se la’n pogués portar. 16  
Ap 13,5  ab ella? 5 I li fou donada boca ab  què parlava grans coses i blasfèmies, i li 
Ap 16,12  i s’assecaren ses aigües, per a  què s’aparellàs lo camí per als reis de  
Ap 16,15  i guarda ses vestidures per a  què no vaja desnú i vegen sa vergonya. 16  
Ap 17,7  7 I em digué l’àngel: –Per  què et meravelles? Jo et diré lo misteri  
Ap 18,4  –Eixiu d’ella, poble meu, per a  què no tingau part en sos pecats i no  
Ap 18,6  segons ses obres: en la copa en  què ella vos donà a beure, donau-li  
Ap 20,3  i posà un sello sobre ell, per a  què no enganyàs més a les nacions, fins  
Ap 22,14  en la sang de l’Anyell, per a  què tinguen part en l’arbre de la vida, i 
Mt 6,31  fe? 31 No us afaneu, doncs, dient:  Què menjarem?; o: Què beurem?; o: Ab què  
Mt 6,31  doncs, dient: Què menjarem?; o:  Què beurem?; o: Ab què ens cobrirem? 32  
Mt 8,29  I començaren luego a cridar dient:  –Què tenim nosaltres que veure ab vós,  
Mt 11,7  a parlar de Joan a la gent dient:  –Què és lo que isquéreu a veure en lo  
Mt 17,23  de les dos dracmes, i li digueren:  –Què, vostre mestre no paga lo tribut? 24  
Mt 17,24 casa, Jesús li parlà primer, dient:  –Què t’apar, Simó? Los reis de la terra,  
Mt 18,12  a salvar lo que estava perdut. 12  Què us apar?: si un home tingués cent  
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Mt 19,20  aquestes coses des de ma joventut.  Què més me falta ara? 21 Jesús li digué:  
Mt 19,27  abandonat tot i vos havem seguit.  Què és, doncs, lo que tindrem? 28 I els  
Mt 20,21 -li alguna cosa. 21 Ell li digué:  –Què vols? Ella respongué: –Dieu que  
Mt 20,32  s’aturà, i los cridà, i digué:  –Què voleu que jo us faça? 33 –Senyor –li  
Mt 22,17  dels homes. 17 Digue’ns, doncs:  Què t’apareix? És lícit o no donar tribut 
Mt 22,42  Jesús los preguntà 42 dient:  –Què us apar de Cristo? De qui és fill? Li 
Mt 23,17  és deutor”! 17 Necis i cegos!  Què és més, l’or o lo temple que  
Mt 23,19 sobre d’ell, és deutor.” 19 Cegos!  Què és més, l’oferta o l’altar que  
Mt 26,15  dels sacerdots 15 i els digué:  –Què em voleu donar, i jo us l’entregaré? 
Mt 26,40  encontrà dormint, i digué a Pere:  –Què? ¿No haveu pogut vetllar una hora ab  
Mt 26,66  ara acabau d’oir la blasfèmia. 66  Què us n’apar? I ells, responent,  
Mt 27,4  innocent. Emperò ells digueren:  –Què ens importa a nosaltres? Allà t’ho  
Mt 27,22  –A Barrabàs. 22 Pilat los diu:  –¿Què faré, doncs, de Jesús anomenat  
Mc 1,27  los uns als altres dient:  –Què és això? Quina nova doctrina és  
Mc 2,9  així dintre de vostres cors? 9  Què és més fàcil, dir al paralític:  
Mc 4,40  –Per què estau tan temerosos?  Què? No teniu encara fe? I quedaren  
Mc 5,7  7 I clamant en alta veu digué:  –Què tinc jo que veure ab tu, Jesús, Fill  
Mc 6,24 havent ella eixit, digué a sa mare:  –Què demanaré? I ella digué: –Lo cap de  
Mc 6,37 vosaltres de menjar. I li digueren:  –Què? ¿Anirem a comprar pans per dos-  
Mc 8,17  -ho conegut Jesús, los digué:  –Què estau pensant? Perquè no teniu pa?  
Mc 10,3 3 Emperò ell, responent, los digué:  –Què vos manà Moisès? 4 Ells digueren:  
Mc 10,36  vos demanem. 36 I ell los digué:  –Què voleu que faça per a vosaltres? 37 I  
Mc 10,51 prenent Jesús la paraula, li digué:  –Què vols que et faça? I el cego li digué: 
Mc 11,3  -me’l. 3 I si algú vos digués:  “Què feu?”, dieu-li que el Senyor lo  
Mc 11,5  dels que estaven allí los deien:  –Què feu? Per què desfermau lo pollí? 6  
Mc 12,9  i el tiraren fora de la vinya. 9  »Què farà, doncs, l’amo de la vinya?  
Mc 14,64  64 Haveu oït la blasfèmia!  Què us n’apar? I el condemnaren tots ells 
Lc 4,34  en alta veu 34 dient: –Deixa’ns!  Què tens tu que veure ab nosaltres, Jesús  
Lc 5,22  d’ells, los respongué dient:  –Què pensau en vostre cor? 23 Què és més  
Lc 5,23  –Què pensau en vostre cor? 23  Què és més fàcil, dir: “Perdonats te són  
Lc 7,24  a parlar de Joan a la gent dient:  –Què eixíreu a veure en lo desert? ¿Una  
Lc 8,9  9 I els deixebles li preguntaven:  –Què paràbola era aquesta? 10 Ell los  
Lc 8,28  i, exclamant en alta veu, digué:  –Què tens tu que veure ab mi, Jesús, Fill  
Lc 10,26  la vida eterna? 26 I ell li digué:  –Què és lo que està escrit en la Llei? Com 
Lc 12,17  17 I discorria entre si, dient:  “Què faré jo, perquè no tinc a on recollir 
Lc 16,2  sos béns. 2 I el cridà i li digué:  »–Què és això que he oït a dir de tu? Dóna 
Lc 16,3  lo majordom digué entre si:  “Què faré ara que mon amo me pren l’  
Lc 18,41  cerca, li preguntà 41 dient:  –Què vols que et faça? I ell respongué:  
Lc 20,13 Digué aleshores l’amo de la vinya:  “Què faré? Enviaré a mon fill estimat: pot 
Lc 20,15 -lo fora de la vinya, lo mataren.  »Què farà, doncs, ab ells l’amo de la  
Lc 22,71 dieu que ho só. 71 I ells digueren:  –Què necessitam ja buscar altres  
Lc 24,17  no el coneguessen. 17 I els digué:  –Què estau platicant entre vosaltres en lo 
Lc 24,19  aquestos dies? 19 Ell los digué:  –Què? –Lo de Jesús Nazaret –respongueren–, 
Jn 1,21  só lo Cristo. 21 I li preguntaren:  –Què, doncs? Ets tu Elies? I digué: –No ho 
Jn 1,22  resposta als que ens han enviat.  Què dius de tu mateix? 23 –Jo só –los  
Jn 1,38  i veent que el seguien, los digué:  –Què buscau? Los quals li digueren:  
Jn 4,27  dona. Ab tot, ningú li digué:  “Què li preguntau?”, o: “Per què parlau ab 
Jn 6,28  sello. 28 I ells li preguntaren:  –Què farem nosaltres per a fer les obres  
Jn 7,36  lo món a predicar als gentils? 36  Què paraules són aquestes que ha dit: “Me  
Jn 7,47  47 I els fariseus respongueren:  –Què, també vosaltres haveu quedat  
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Jn 9,26  ara hi veig. 26 Li tornaren a dir:  –Què et féu? Com t’obrí los ulls? 27 Ell  
Jn 11,47  juntaren Consell i digueren:  –Què farem?, perquè aquest home fa molts  
Jn 11,56 en lo temple se deien uns a altres:  –Què pensau? Per què no ha vingut a la  
Jn 16,17  se deien los uns als altres:  –Què ens voldrà dir ab: “Dintre de poc no  
Jn 16,18 ’n vaig al Pare”? 18 Deien, doncs:  –Què significa això que diu: “Dintre de  
Jn 18,35  pontífices t’han entregat a mi.  Què has fet? 36 Respongué Jesús: –Mon  
Jn 18,38  ou ma veu. 38 Pilat li diu:  –Què és la veritat? I quan hagué dit això, 
Ac 2,12  dient-se los uns als altres:  –Què ve a ser això? 13 Emperò altres,  
Ac 4,16 i conferenciaven entre si 16 dient:  –Què els farem, a aquestos homes? Perquè,  
Ac 10,4 ell la vista i ple de temor, digué:  –Què és això, Senyor? I ell li digué: –Tes 
Ac 17,18 disputaven ab ell; i els uns deien:  –Què ens voldrà dir aquest enraonador? I  
Ac 21,13  13 Llavors Pau respongué dient:  –Què feu plorant i afligint mon cor?  
Ac 21,22  ni caminar segons los costums. 22  ¿Què s’ha de fer, doncs? Certament és  
Ac 22,10  del que em parlava. 10 I jo diguí:  »–Què faré, Senyor? »I el Senyor me  
Ac 23,19  retirant-lo a part, li preguntà:  –Què és lo que tens que dir-me? 20 I ell 
Rm 4,1  no per les obres sinó per la fe. 1  Què direm, doncs, que trobà Abraham,  
Rm 4,3  -se, però no davant de Déu. 3  Què diu, doncs, l’Escriptura? Abraham  
Rm 7,7  i no en la vellesa de la lletra. 7  Què direm, doncs? És la Llei pecat? De  
Rm 9,14  «Amí a Jacob, i avorrí a Esaú.» 14  Què direm, doncs? Hi ha injustícia en Déu? 
Rm 11,7  altrament l’obra ja no és obra. 7  Què, doncs? Israel no ha conseguit lo que  
1Co 4,21 les paraules, sinó en la virtut. 21  Què voleu? ¿Vindré a vosaltres ab bastó, o 
1Co 10,19  no participen de l’altar? 19  Què, doncs? ¿Dic que l’ídol és alguna  
1Co 11,22  Déu i avergonyiu als que no tenen?  Què us diré? ¿Vos alabaré? En això no us  
1Co 14,15  mon enteniment és sens fruit. 15  Què, doncs? Pregaré ab l’esperit, pregaré 
He 2,6  en cert lloc donà testimoni dient:  «Què és l’home que així te recordes d’  
Jm 2,14  triümfa sobre lo judici. 14  Què aprofitarà, germans meus, a un que diu 
Mt 13,22 les riqueses sufoquen la paraula, i  queda sens fruit. 23 I el sembrat en terra 
Mt 15,6  i no honra a son pare o a sa mare,  queda desobligat.” I així haveu fet va lo  
Mc 7,12  cosa per lo pare o per la mare,  queda desobligat; 13 fent així vana la  
Lc 14,22  que m’haveu manat, emperò encara  queda lloc. 23 »I digué el Senyor al  
Jn 12,24  forment que cau en terra no mor,  queda tot sol; emperò si mor, produeix  
Rm 7,2  viu; emperò quan son marit mor,  queda ella llibre de la llei del marit. 3  
1Co 7,39 son marit; emperò si son marit mor,  queda llibre: càsies ab qui vúllia, ab tal 
1Co 14,17  dónes gràcies, emperò l’altre no  queda edificat. 18 Gràcies dono a Déu,  
He 4,9  d’altre dia. 9 Per consegüent,  queda un repòs, o dissabte, per a lo poble 
He 7,Tit  i ab son sacerdoci, que és etern,  queda abolit lo de Leví. Jesucrist és  
1Pe 4,2  2 De manera que el temps que li  queda d’estar en la carn no el visca en  
2Pe 2,19  perquè tot aquell que fou vençut  queda esclau del que el vencé. 20 I si  
Lc 24,29  lo detingueren per força dient:  –Queda’t ab nosaltres, perquè és ja tard  
Ac 24,Tit acusat davant de Fèlix, se defensa.  Queda pres. Fèlix fa comparèixer a Pau i,  
Rm 3,27  27 A on està, doncs, ta jactància?  Queda exclosa. Per quina llei? De les  
Mt 8,3  –Vull, sies net. I immediatament  quedà netejada sa llepra. 4 I li digué  
Mt 8,13  així te sia fet. I en aquell punt  quedà sa lo sirvent. 14 I havent arribat  
Mt 9,22  t’ha curat. I des d’aquell punt  quedà sana la dona. 23 I havent vingut  
Mt 9,33  llançat lo dimoni, parlà lo mut; i  quedà meravellada la gent i deia: –Mai s’ 
Mt 12,13  –Estén ta mà. Ell l’estengué, i  quedà sana com l’altra. 14 Aleshores,  
Mt 15,28  se’t faça. I des d’aquell punt  quedà sana sa filla. 29 I havent Jesús  
Mt 17,17  i eixí aquest del jove, lo qual  quedà curat des d’aquell punt. 18 Llavors 
Mt 21,17  fora de la ciutat, a Betània, i se  quedà allí. 18 I l’endemà dematí, quan  
Mt 21,19  més nasca fruit de tu. I al punt  quedà seca la figuera. 20 I quan los  
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Mc 1,42  desaparegué d’ell la lepra, i  quedà net. 43 I Jesús l’amenaçà, e  
Mc 7,35 instant foren obertes ses orelles i  quedà desfeta la lligadura de sa llengua,  
Mc 8,25  els ulls, i començà a veure, i  quedà sa, de manera que veia clarament  
Mc 9,14  tot lo poble, al veure a Jesús,  quedà pasmat i ple de temor, i acudiren  
Mc 9,25  -lo molt, isqué d’ell; i  quedà com si fos mort, de manera que molts 
Lc 1,29  29 I quan ella l’hagué vist,  quedà sorpresa de ses paraules i estava  
Lc 1,41  saltà en son ventre i Elisabet  quedà plena de l’Esperit Sant. 42 I  
Lc 1,64 64 I a l’instant s’obrí sa boca i  quedà llibre sa llengua, i parlava beneint 
Lc 1,67  ab ell. 67 I Zacaries, son pare,  quedà ple de l’Esperit Sant i profetisà  
Lc 2,43  los dies, quan se’n tornaren, se  quedà l’infant Jesús en Jerusalem sens  
Lc 7,9  i ho fa. 9 Quan Jesús ho oigué,  quedà admirat, i girant-se envers la  
Lc 13,21  de farina, fins que tota la massa  quedà fermentada. 22 I anava ensenyant per 
Jn 7,9  encara. 9 Havent dit això, se  quedà en Galilea. 10 Emperò, tan prest com 
Jn 8,9  començant per los més vells, i  quedà sol Jesús i la dona, que estava al  
Jn 11,20 isqué a rebre-lo, emperò Maria se  quedà en casa. 21 I Marta digué a Jesús:  
Ac 2,6  doncs, la veu, acudí molta gent, i  quedà atordida, puix cada qual los oïa  
Rm 1,21 pensaments vans, i son cor insensat  quedà en tenebres. 22 I jactant-se de  
2Tm 4,20  la casa d’Onesíforo. 20 Erasto se  quedà en Corinti i a Tròfim lo deixí  
1Te 4,17  nosaltres, los que vivim, los que  quedam aquí, serem arrebatats juntament ab 
Mc 3,31  I arribà sa mare i sos germans i,  quedant-se defora, enviaren a demanar- 
Lc 21,26 lo roncar del mar i de ses oles, 26  quedant los homes aterrats de temor i de  
Lc 24,4  lo cos del Senyor Jesús. 4 I  quedant ab aqueix motiu molt consternades, 
Lc 8,38 los dimonis li suplicava poder-se  quedar ab ell. Mes Jesús lo despatxà  
Ac 15,34  34 Silas, emperò, tingué a bé lo  quedar-se allí, i Judes se’n tornà sol  
1Te 3,1  podent sofrir més, nos aparegué bé  quedar-nos sols en Atenes. 2 I havem  
He 4,1  entrar en son descans, no aparega  quedar exclòs d’ella. 2 Perquè se’ns  
Mt 8,8  mes dieu tan sols una paraula i  quedarà sa mon sirvent. 9 Puix jo també só 
Mt 23,38  ho volguéreu! 38 Veus aquí que us  quedarà deserta vostra casa. 39 Puix jo us 
Mt 24,2 tot això? En veritat vos dic que no  quedarà aquí pedra sobre pedra sens ser  
Mc 13,2  tots aquestos grans edificis? No  quedarà pedra sobre pedra que no sia  
Lc 7,7  dieu sols una paraula i mon criat  quedarà sa. 8 Perquè jo també só home  
Lc 13,35  35 Veus aquí que vostra casa  quedarà deserta. I vos dic que no em  
Lc 21,6 serà destruït, de tal manera que no  quedarà pedra sobre pedra. 7 I ells li  
Rm 7,3  emperò si morís son marit,  quedarà llibre de la llei del marit, i no  
Jn 20,23  vosaltres perdonareu los pecats,  quedaran perdonats, i aquells a qui  
Jn 20,23  a qui vosaltres los retindreu,  quedaran retinguts. 24 Emperò Tomàs, un  
Mt 9,21  «Si tan solament toco son vestit,  quedaré sana.» 22 Mes, girant-se Jesús,  
1Co 16,6 per la Macedònia. 6 I tal vegada me  quedaré ab vosaltres, i hi passaré també  
Mt 14,20  a la gent. 20 I tots menjaren i  quedaren saciats. I recollides les sobres, 
Mt 14,36  vestit. I tants quants la tocaren  quedaren sans. 15,Tit Capítol XV Condemna  
Mt 15,37  a la gent. 37 I tots menjaren i  quedaren saciats. I dels bocins que  
Mt 25,5  espòs, s’endormiscaren totes i se  quedaren dormides. 6 I a mitjanit s’oí un 
Mt 28,4 guardes, espavorits, s’aterraren i  quedaren com si fossen morts. 5 Emperò l’ 
Mc 4,40  Què? No teniu encara fe? I  quedaren posseïts de gran temor. I es deia 
Mc 5,42  a caminar. I tenia dotze anys. I  quedaren atordits ab gran temor. 43 I ell  
Mc 6,42 dos peixos. 42 I ne menjaren tots i  quedaren saciats. 43 I alçaren les sobres  
Lc 2,18  18 I tots los que ho oïren ne  quedaren meravellats, i igualment de les  
Lc 2,48  48 I quan sos pares lo vegeren  quedaren admirats. I li digué sa mare:  
Lc 4,36  ell, i no li féu dany algun. 36 I  quedaren tots plens d’espant, i se  
Lc 5,9  ell i tots quants estaven ab ell  quedaren atordits de l’agafada de peix  
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Lc 5,26  a sa casa glorificant a Déu. 26 I  quedaren tots atordits i glorificaven a  
Lc 8,56  donassen de menjar. 56 I sos pares  quedaren atordits; i ell los manà que no  
Lc 9,17  de la gent. 17 I menjaren tots i  quedaren saciats. I de lo que sobrà, n’  
Lc 17,14  I succeí que, mentres hi anaven,  quedaren curats. 15 I un d’ells, quan  
Lc 17,17  –¿Per ventura no són deu los que  quedaren nets? ¿A on són los altres nou?  
Lc 23,12  a enviar a Pilat. 12 I aquell dia  quedaren amics Herodes i Pilat, que antes  
Jn 6,12  tant com volgueren. 12 Després que  quedaren saciats, digué a sos deixebles:  
Ac 1,18  pel mig, i totes ses entranyes  quedaren espargides. 19 I fou notori a  
Ac 2,4  posaren sobre cada u d’ells. 4 I  quedaren tots plens de l’Esperit Sant i  
Ac 3,10  Hermosa del temple a l’almoina, i  quedaren plens d’espant i com fora de si  
Ac 4,31  lloc en què estaven congregats, i  quedaren tots plens d’Esperit Sant, i  
Ac 9,7  I els homes que l’acompanyaven  quedaren atordits, oient la veu i no veent 
Ac 10,45  los que oïen aquesta plàtica. 45 I  quedaren pasmats los fiels que eren de la  
Ac 12,16  i havent-li obert, lo vegeren i  quedaren pasmats. 17 I signant-los ab la 
Ac 16,26  tot seguit totes les portes, i  quedaren desfetes les lligadures de tots  
Ac 17,14  lo mar; emperò Silas i Timoteu se  quedaren allí. 15 I els que acompanyaven a 
2Co 3,14 desaparèixer. 14 Emperò sos sentits  quedaren ofuscats, puix fins avui  
He 3,17  pecaren, los cadàvers dels quals  quedaren estesos en lo desert? 18 ¿I a qui 
Lc 13,25 entrat i tancat la porta, vosaltres  quedareu defora, i començareu a trucar a  
Jn 5,20  que estes, de manera que vosaltres  quedareu plens d’admiració. 21 Puix així  
Jn 4,40  los samaritans, li pregaren que es  quedàs allí; i s’hi detingué dos dies. 41 
Ac 10,48  I aleshores li suplicaren que es  quedàs ab ells alguns dies. 11,Tit Capítol 
Ac 18,20  20 I demanant-li ells que es  quedàs allí per més temps, no hi consentí, 
Ac 28,14  germans, nos pregaren que ens  quedàssem ab ells set dies, i així  
Jn 19,31  per això los jueus, a fi de que no  quedassen los cossos en la creu en lo  
Ac 5,15  sa sombra passàs sobre d’ells i  quedassen deslliurats de sos mals. 16 I  
1Tm 1,3  3 Com jo et supliquí que et  quedasses en Efesi, quan jo partí per la  
Mt 2,16  Herodes, quan vegé que havia  quedat burlat dels magos, s’irrità molt;  
Lc 8,47  havia tocat i com al moment havia  quedat sana. 48 I ell li digué: –Filla, té 
Lc 17,15  I un d’ells, quan vegé que havia  quedat net, tornà atràs glorificant a Déu  
Jn 7,47  –Què, també vosaltres haveu  quedat seduïts? 48 Acàs algun dels  
Rm 11,3  soscavaren vostres altars, i jo he  quedat sol i em busquen per a matar-me»? 
1Te 4,15  que nosaltres, que vivim i havem  quedat aquí per a la vinguda del Senyor,  
Ap 18,19 de sa ostentació; puix en un dia ha  quedat desolada!» 20 Regositjau-vos  
Mc 6,10  part que entreu en una casa,  quedau-vos en ella fins que iscau d’  
Ac 16,15 fiel al Senyor, entrau en ma casa i  quedau’s allí. I nos obligà a això. 16  
Mt 12,23 que parlà i vegé. 23 I tota la gent  quedava pasmada, i deia: –¿És aquest lo  
Lc 21,4  donat de sa pobresa tot lo que li  quedava per a sa subsistència. 5 I dient- 
Jn 5,4  d’haver estat agitada l’aigua,  quedava curat, qualsevol que fos son mal.  
Ac 5,4 ¿No és veritat que conservant-lo,  quedava per a tu, i venent-lo, lo tenies 
Mc 6,56  vestit; i tots quants la tocaven  quedaven sans. 7,Tit Capítol VII Jesús  
Ac 9,21  que est és lo Fill de Déu. 21 I  quedaven atordits tots quants l’oïen, i  
Mt 11,5  coixos caminen, los lleprosos se  queden nets, los sords ouen, los morts  
Lc 7,22  los coixos caminen, los leprosos  queden nets, los sords ouen, los morts  
Lc 8,14  aquells que l’oïren, mes després  queden sufocats per los afanys, riqueses i 
Jn 17,11 ja no estic en lo món, mes aquestos  queden en lo món, i jo vinc a vós. Oh Pare 
Fl 3,13  jo faç això olvidant les coses que  queden darrere i avançant-me a les que  
Ap 3,2  vigilant i fortifica les coses que  queden i estan promptes a morir, perquè jo 
Ap 22,15 portes en la ciutat. 15 Perquè fora  queden los cans, i els hetxisers, i els  
2Co 8,13  estíguien aliviats i vosaltres  quedeu oprimits, sinó que hi haja  
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Ap 18,4  no tingau part en sos pecats i no  quedeu ferits de ses plagues. 5 Perquè sos 
Rm 7,10  revisqué lo pecat. 10 I jo  quedí mort; i lo manament que era ordenat  
Ap 17,6  màrtirs de Jesús. I quan la vegí,  quedí meravellat de gran admiració. 7 I em 
Jn 21,22 Li respon Jesús: –Si jo vull que es  quédia així fins a ma vinguda, a tu què t’ 
Jn 21,23  morirà», sinó: «Si jo vull que es  quédia així fins a ma vinguda, a tu què t’ 
Ac 19,27  perillam de que nostre ofici  quédia desacreditat, sinó que sia  
1Co 7,11  marit. 11 I que si es separa, se  quédia sens casar o se reconciliï ab son  
Ac 1,20  està en lo llibre dels Salms:  “Quédia deserta sa habitació i no hi haja  
Jn 9,39 veuen, vegen; i los que hi veuen se  quédien cegos. 40 I alguns dels fariseus  
Ac 28,2  nos referen a tots de la pluja que  queia i del fred. 3 I havent Pau juntat un 
Lc 16,21  saciar-se ab les molles que  queien de la taula del ric, i ningú les hi 
Rm 9,19  tu em diràs: «Doncs, de què es  queixa? Perquè, ¿qui resistirà a sa  
Rm 11,2  diu d’Elies l’Escriptura, com se  queixa a Déu contra Israel dient: 3  
Col 3,13  -vos mútuament si algú té  queixa contra de l’altre; així com lo  
Ac 4,2  del temple, i els saduceus, 2  queixant-se de que ensenyassen al poble  
Ac 19,38  artistes que l’acompanyen tenen  queixes contra algú, audiència pública hi  
Jm 5,9  la vinguda del Senyor. 9 No us  queixeu, germans, uns contra altres, per a 
He 9,5  5 I sobre de l’arca estaven los  querubins de glòria, fent sombra al  
Ac 15,2  i presbíteros, per raó d’aquesta  qüestió. 3 Ells, doncs, enviats per la  
Ac 25,20 I estant en dubte acerca d’aquesta  qüestió, li vaig dir si volia anar a  
Ac 18,15  jueus; 15 emperò si no són més que  qüestions de paraula, i de nom, i de  
Ac 23,29  29 i trobí que l’acusaven sobre  qüestions de sa Llei, sens haver en ell  
Ac 25,19  Solament tenien contra ell algunes  qüestions sobre la seva superstició i  
Ac 26,3  totes les coses i les costums i  qüestions que hi ha entre els jueus; per  
1Tm 1,Tit que impedesca les doctrines noves i  qüestions inútils que no fomenten la  
1Tm 6,4  no sap res, ans bé flaqueja sobre  qüestions i disputes de paraules; d’a on  
2Tm 2,Tit  de la fe i com ha d’evitar les  qüestions inútils, origen de discòrdies i  
2Tm 2,23  al Senyor ab un cor pur. 23 Les  qüestions nècies i que no contribueixen a  
Tt 3,9 profitoses a tothom. 9 Emperò evita  qüestions nècies, i genealògiques, i  
Mt 2,2  a Jerusalem 2 dient: –A on és lo  qui ha nat rei dels jueus? Perquè vegérem  
Mt 3,3  Regne del cel. 3 Puix aquest és de  qui parlà lo profeta Isaïes dient: «Veu  
Mt 3,11  per a arrepentiment. Emperò lo  qui ha de venir després de mi és més fort  
Mt 3,17  –Aquest és mon fill, l’amat, en  qui m’he complascut. 4,Tit Capítol IV  
Mt 5,21  antepassats: “No mataràs.” I lo  qui màtia serà condemnat en judici. 22  
Mt 5,22  estarà subjecte a judici. I lo  qui diga: “‹Racà›” a son germà, estarà  
Mt 5,22  estarà subjecte a consell. I lo  qui li diga: “Fàtuo”, serà reo del foc de  
Mt 5,32  la fa ser adúltera. I lo  qui es càsia ab la repudiada, comet  
Mt 5,42  vés ab ell altres dos mil. 42 Al  qui et demània, dóna-li. I al qui et  
Mt 5,42  Al qui et demània, dóna-li. I al  qui et vulla emmanllevar, no li giris l’  
Mt 5,45  de vostre Pare que està en lo cel,  qui fa eixir lo seu sol sobre bons i mals, 
Mt 6,27  vosaltres molt més que ells? 27 ¿I  qui de vosaltres, per més que discórria,  
Mt 7,8  tot aquell que demana, rep; i lo  qui busca, troba, i al que truca, se li  
Mt 7,9  i al que truca, se li obrirà. 9 O  ¿qui de vosaltres és l’home a qui  
Mt 7,9  9 O ¿qui de vosaltres és l’home a  qui demanant-li son fill pa li dóna una  
Mt 7,21  en lo Regne del cel, sinó lo  qui fa la voluntat de mon Pare que està en 
Mt 8,27  i deien: –Qui és aquest a  qui los vents i lo mar obeeixen? 28 I  
Mt 10,10  ni calçat, ni bastó; perquè  qui treballa és mereixedor de son aliment. 
Mt 10,11  o vila en què entreu, preguntau  qui hi ha digne en ella i permaneixeu allí 
Mt 10,37  que a mi, no és digne de mi; i lo  qui ama al fill o a la filla més que a mi, 
Mt 10,38  que a mi, no és digne de mi. 38 I  qui no pren sa creu i no em segueix, no és 
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Mt 10,39 39 Qui tròbia sa vida, la perdrà; i  qui pèrdia sa vida per amor de mi, la  
Mt 10,40  rep a vosaltres, me rep a mi; i el  qui em rep a mi, rep a aquell que ha  
Mt 10,41  rebrà gallardó de profeta; i  qui rep a un just en nom de just, rebrà  
Mt 11,3  3 a preguntar-li: –¿Sou vós lo  qui ha de venir, o havem d’esperar a un  
Mt 11,9  en casa dels reis estan. 9 A  qui, doncs, isquéreu a veure? ¿A un  
Mt 11,10  que profeta. 10 Puix aquest és de  qui està escrit: “Veus aquí, jo envio mon  
Mt 11,16  orelles per oir, oiga. 16 »Mes, a  qui compararé jo aquesta generació? És  
Mt 11,27  al Pare, sinó el Fill, i aquell a  qui lo Fill ho haurà volgut revelar. 28  
Mt 12,6  6 Puix jo us dic que aquí està  qui és major que el temple. 7 I si  
Mt 12,18  diu: 18 «Veus aquí mon sirvent a  qui he escollit, lo meu amat en qui s’ha  
Mt 12,18  a qui he escollit, lo meu amat en  qui s’ha ben complagut ma ànima. Posaré  
Mt 12,27  virtut de Beelzebub, per virtut de  qui los llancen vostres fills? Per això  
Mt 12,48  li digué: –Qui és ma mare i  qui són mos germans? 49 I extenent la mà  
Mt 15,30 li acercà gran multitud de gent, ab  qui venien muts, cegos, coixos, baldats i  
Mt 16,15 15 I Jesús los digué: –I vosaltres,  qui dieu que só, jo? 16 Respongué Simó  
Mt 17,5  –Aquest és mon Fill, l’amat, en  qui jo m’he ben complagut: oïu a ell. 6 I 
Mt 17,24  Simó? Los reis de la terra, de  qui cobren tribut o cens: de sos fills o  
Mt 18,5  lo major en lo Regne del cel. 5 I  qui rèbia a un tal infant en mon nom, a mi 
Mt 18,7 escàndols; emperò ai de l’home per  qui ve l’escàndol! 8 Per lo tant, si ta  
Mt 19,11 són capaços d’això, sinó aquells a  qui s’ha concedit. 12 »Perquè hi ha  
Mt 19,25  molt, i digueren: –Doncs,  qui es podrà salvar? 26 I mirant-los  
Mt 20,23 concedir-ho, sinó a aquells per a  qui mon Pare ho té preparat. 24 I quan los 
Mt 21,9  al Fill de David! Beneït sia el  qui ve en lo nom del Senyor! Hosana en les 
Mt 21,23  autoritat fas tu aquestes coses? I  qui t’ha donat tal potestat? 24 Responent 
Mt 21,44  pedra serà romput, i aquell sobre  qui ella caiga serà fet engrunes. 45 I  
Mt 22,20 un diner. 20 I Jesús los digué: –De  qui és eixa efígie e inscripció? 21 Li  
Mt 22,42  dient: –Què us apar de Cristo? De  qui és fill? Li responen: –De David. 43 I  
Mt 23,22  per aquell que habita en ell. 22 I  qui jura per lo cel, jura per lo trono de  
Mt 23,22  jura per lo trono de Déu i per lo  qui està assentat sobre d’ell. 23 »Ai de  
Mt 23,35  de Zacaries, fill de Baraquies, a  qui matàreu entre el temple i l’altar.  
Mt 24,15  Daniel, està en lo lloc sant  (qui llegeix entenga), 16 llavors los que  
Mt 24,17  fúgien a les muntanyes, 17 i lo  qui es tròbia en lo terrat, no bàixia a  
Mt 24,18  a prendre res de sa casa, 18 i lo  qui es tròbia en lo camp, no tórnia a  
Mt 24,45  que és lo criat fiel i prudent a  qui son amo constitueix sobre sa família,  
Mt 24,46  46 Benaventurat aquell criat a  qui son senyor tròbia fent això quan  
Mt 26,24  d’ell. Mes, ai d’aquell home per  qui serà entregat lo Fill de l’home! Més  
Mt 26,25  hagués nat. 25 I responent Judes,  qui l’entregà, digué: –Só jo, per  
Mt 26,48  los donà lo senyal dient: –A  qui jo bésia, ell és, preneu-lo. 49 I  
Mt 26,68  68 dient: –Endevina’ns, Cristo,  qui és lo qui t’ha ferit? 69 Mentrestant  
Mt 26,68  –Endevina’ns, Cristo, qui és lo  qui t’ha ferit? 69 Mentrestant Pere  
Mt 27,15  llibre al poble un dels presos, lo  qui ells volien. 16 I en aquella ocasió  
Mt 27,17 se ells juntat, Pilat los digué: –A  qui voleu que jo us desllíuria, a Barrabàs 
Mt 27,32  un home de Cirene, per nom Simó, a  qui obligaren a que carregàs ab la creu de 
Mc 1,24  ¿Has vingut a destruir-nos? Sé  qui ets: lo Sant de Déu! 25 I Jesús lo  
Mc 1,34  i no els permetia dir que sabien  qui era. 35 I alçant-se de bon matí,  
Mc 3,33  dient: –Qui és la meva mare i  qui mos germans? 34 I mirant als que  
Mc 4,Tit  Llavor que naix i creix dormint lo  qui la sembrà. Altra paràbola del gra de  
Mc 4,14  paràboles? 14 Lo sembrador és lo  qui sembra la paraula. 15 I els sembrats  
Mc 4,15  prop del camí són aquells en  qui es sembra la paraula, emperò després  
Mc 4,40  l’un a l’altre: –Qui és aquest a  qui obeeixen fins lo vent i lo mar? 5,Tit  
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Mc 8,35  creu, i seguesca’m. 35 Perquè el  qui vulla salvar sa vida, la perdrà;  
Mc 8,35  sa vida, la perdrà; emperò el  qui pèrdia sa vida per causa de mi i de l’ 
Mc 8,38 en canvi l’home per sa ànima? 38 I  qui s’avergonyesca de mi i de mes  
Mc 9,39  luego parlar mal de mi. 39 Perquè  qui no és contra vosaltres, està per a  
Mc 10,40  -vos-ho, sinó a aquells per a  qui està aparellat. 41 I quan los deu l’  
Mc 10,42  i els digué: –Sabeu que aquells a  qui es veu manar sobre les nacions, les  
Mc 10,43  així entre vosaltres; ans bé, lo  qui vulla ser major, serà vostre criat. 44 
Mc 11,10  dient: –Hosanna! 10 Beneït lo  qui ve en lo nom del Senyor! Beneït sia lo 
Mc 11,28  autoritat fas tu aquestes coses? I  qui t’ha donat tal poder per a fer estes  
Mc 12,6 a altres. 6 Emperò tenint un fill a  qui molt estimava, los envià finalment  
Mc 12,16  l’hi portaren. I els digué: –De  qui és esta efígie e inscripció? –Del  
Mc 13,13  per causa de mon nom. Emperò lo  qui persevéria fins al fi, aqueix se  
Mc 13,14  Daniel, que està a on no deu  (qui llegeix entenga), llavors los que  
Mc 13,15  fúgien a les muntanyes; 15 i el  qui es tròbia en lo terrat, no bàixia a la 
Mc 13,16  cosa alguna de sa casa; 16 i el  qui estiga en lo camp, no tórnia atràs per 
Mc 14,20  los respongué: –Un dels Dotze, lo  qui fica ab mi la mà en lo plat. 21 I el  
Mc 14,21  ell; emperò, ai d’aquell home per  qui serà entregat lo Fill de l’home! Bo  
Mc 14,42 42 Alçau-vos, anem. Veus aquí, lo  qui m’ha d’entregar està cerca. 43 I  
Mc 14,44  donat un senyal, dient: –Aquell a  qui jo bésia, ell és: preneu-lo i portau 
Mc 14,71  dient: –No conec a aqueix home de  qui em parlau. 72 I en aquell mateix punt  
Mc 15,12  què voleu que li faça a aquest a  qui apellidau rei dels jueus? 13 I ells de 
Mc 15,43  d’Arimatea, iŀlustre senador,  qui esperava també lo Regne de Déu, i  
Mc 16,16  a totes les criatures. 16 Lo  qui crega i sia batejat, se salvarà; mes  
Mc 16,16  i sia batejat, se salvarà; mes lo  qui no crega, se condemnarà. 17 I aquestos 
Lc 1,49  perquè ha fet en mi grans coses lo  qui és poderós, i és sant lo seu nom. 50 I 
Lc 3,11  dónia’n al que no en té; i lo  qui té què menjar, faça lo mateix. 12 I  
Lc 3,16  ne vindrà un més fort que jo, de  qui no só digne de desfer la corretja de  
Lc 4,6  a mi se m’ha donat i ho dono a  qui vull. 7 Per lo tant, si postrat m’  
Lc 4,34  vingut a destruir-nos? Conec bé  qui ets tu: lo Sant de Déu! 35 I Jesús lo  
Lc 6,14  que anomenà apòstols: 14 Simó, a  qui li posà lo sobrenom de Pere, i Andreu, 
Lc 6,34  fan. 34 I si prestau a aquells de  qui esperau rebre, quin grat vos ne  
Lc 6,43  germà. 43 »Puix no és bon arbre lo  qui fa fruit mal, ni mal arbre lo qui fa  
Lc 6,43  qui fa fruit mal, ni mal arbre lo  qui fa bon fruit. 44 Perquè cada arbre és  
Lc 6,47  i les compleix, jo vos mostraré a  qui se sembla: 48 És semblant a un home  
Lc 7,2 de morir, un criat d’un centurió a  qui est volia molt. 3 I havent oït parlar  
Lc 7,19  envià a Jesús, dient: «¿Sou vós lo  qui ha de venir, o devem esperar-ne un  
Lc 7,20  enviat a vós, i diu: “¿Sou vós lo  qui ha de venir o devem esperar-ne un  
Lc 7,23 als pobres. 23 I benaventurat és lo  qui no s’escandalísia en mi. 24 I quan se 
Lc 7,27  i més que profeta. 27 Aqueix és de  qui està escrit: “Veus aquí envio mon  
Lc 7,28  major que Joan Baptista; emperò  qui és menor en lo Regne de Déu, és major  
Lc 7,31  31 I digué el Senyor: –Doncs, a  qui diré que s’assemblen los homes d’  
Lc 7,31 los homes d’aquesta generació, i a  qui són semblants? 32 Són semblants als  
Lc 7,39  aquest home fos profeta, bé sabria  qui i quina espècie de dona és aquesta que 
Lc 7,43  dient: –Jo penso que serà aquell a  qui més li condonà. I Jesús li replicà:  
Lc 7,47  perquè amà molt. Puix aquell a  qui menos se perdona, menos ama. 48 I  
Lc 8,2 apòstols, 2 i també algunes dones a  qui ell havia curat dels esperits malignes 
Lc 8,35  i encontraren sentat a l’home de  qui havien eixit los dimonis, lo qual  
Lc 8,38  i se’n tornà. 38 I l’home de  qui havien eixit los dimonis li suplicava  
Lc 9,5  iscau d’allí. 5 I si no hi hagués  qui us volgués rebre, eixint d’aquella  
Lc 9,9  a Joan. Qui és, doncs, aquest de  qui oic tals coses? I cercava com veure- 
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Lc 9,20  20 –I vosaltres –los digué–,  qui dieu que só, jo? Respongué Simó Pere  
Lc 9,24  dia i seguesca’m. 24 Perquè el  qui vulla salvar sa vida, la perdrà, i qui 
Lc 9,24  vulla salvar sa vida, la perdrà, i  qui pèrdia sa vida per causa de mi, la  
Lc 9,46  46 I els vingué lo pensament  qui d’ells seria lo major. 47 Emperò  
Lc 9,48  prop de si. 48 I els digué: –Lo  qui rèbia a est infant en mon mon, me rep  
Lc 9,48  a aquell que m’ha enviat, puix lo  qui és menor entre vosaltres, aqueix és lo 
Lc 9,50  –No l’hi prohibiu, perquè lo  qui no és contra nosaltres està per a  
Lc 10,16  »Qui a vosaltres ou, me ou a mi; i  qui a vosaltres desprecia, me desprecia a  
Lc 10,16  desprecia, me desprecia a mi; i  qui em desprecia a mi, desprecia a aquell  
Lc 10,22 entregades de mon Pare. I ningú sap  qui és lo Fill, sinó el Pare; ni qui és lo 
Lc 10,22  qui és lo Fill, sinó el Pare; ni  qui és lo Pare, sinó el Fill, i aquell a  
Lc 10,22  lo Pare, sinó el Fill, i aquell a  qui lo Fill ho vulla revelar. 23 I girat  
Lc 10,29  a si mateix, digué a Jesús: –I  qui és mon proïsme? 30 I Jesús, prenent la 
Lc 11,10  tot aquell que demana, rep; i el  qui cerca, troba; i al que truca, li  
Lc 11,19  vostres fills per virtut de  qui los llancen? Per això ells seran  
Lc 11,23  i repartirà ses despulles. 23 »Lo  qui no està ab mi, contra mi està. I el  
Lc 11,23 no està ab mi, contra mi està. I el  qui no arreplega ab mi, escampa. 24 »Quan  
Lc 11,40  i de maldat. 40 Insensats!, ¿lo  qui féu lo que està de part de fora, no ha 
Lc 12,5 res més. 5 Emperò jo us ensenyaré a  qui haveu de témer: temeu aquell que,  
Lc 12,5  a l’infern. A est, vos dic, és a  qui haveu de témer. 6 ¿No es venen cinc  
Lc 12,9  dels àngels de Déu. 9 Emperò lo  qui em néguia davant dels homes, serà  
Lc 12,14  14 Emperò ell li respongué: –Home,  ¿qui m’ha fet a mi jutge o repartidor  
Lc 12,20  te van a demanar l’ànima; ¿per a  qui serà tot quant has arreplegat? 21  
Lc 12,25 més valeu vosaltres que ells? 25 I,  qui de vosaltres, per molt que discórria,  
Lc 12,37 37 Benaventurats aquells sirvents a  qui tròbia vetllant lo Senyor quan vinga;  
Lc 12,42 que és lo majordom fiel i prudent a  qui son amo constituí sobre sos criats,  
Lc 12,43  43 Benaventurat lo tal sirvent, a  qui quan lo Senyor vinga lo tròbia fent  
Lc 12,48  serà molt assotat. 48 Emperò lo  qui no la sabé i féu coses dignes de  
Lc 12,48  poc assotat. Perquè a tot aquell a  qui li fou donat molt, de molt se li  
Lc 13,16  16 ¿I a esta filla d’Abraham a  qui Satanàs ha tingut lligada, com veeu,  
Lc 13,35  lo dia en què digau: “Beneït lo  qui ve en nom del Senyor!” 14,Tit Capítol  
Lc 14,9  que tu, 9 i que vinga el  qui et va convidar a tu i a ell, i et  
Lc 14,10  puesto, a fi de que quan vinga lo  qui t’ha convidat, te diga: “Amic, fes- 
Lc 14,11  ab tu en la taula. 11 Perquè el  qui s’exalta serà humiliat, i el qui s’  
Lc 14,11  qui s’exalta serà humiliat, i el  qui s’humiliï serà exaltat. 12 I deia  
Lc 14,15 a taula, li digué: –Benaventurat lo  qui menjarà pa en lo Regne de Déu! 16 Mes  
Lc 14,27  no pot ser mon deixeble. 27 I el  qui no porta sa creu i no em segueix,  
Lc 14,28  serà mon deixeble. 28 »Perquè  ¿qui de vosaltres és que, volent edificar  
Lc 14,31  però no ha pogut concloure.” 31 »O  qui és lo rei que, volent eixir a pelear  
Lc 15,8  que no necessiten penitència. 8 »O  qui és la dona que, tenint deu dracmes, si 
Lc 15,15 un dels ciutadans d’aquella terra,  qui l’envià a sa granja a guardar porcs.  
Lc 16,4 hagen tret de la majordomia, tròbia  qui em vulga rebre en sa casa.” 5 »Cridà,  
Lc 16,10  en les eternes morades. 10 Lo  qui és fiel en lo poc, també és fiel en lo 
Lc 16,10 poc, també és fiel en lo molt; i lo  qui és injust en lo poc, també és injust  
Lc 16,11  fiels en les riqueses injustes,  qui us fiarà les verdaderes? 12 I si no  
Lc 16,12  lo dels altres, lo que és vostre,  qui us ho donarà? 13 Ningun criat pot  
Lc 16,26  i vosaltres, de manera que los  qui vullen passar d’aquí a vosaltres no  
Lc 17,1 escàndols. Emperò, ai d’aquell per  qui vénen! 2 Més li valdria que li  
Lc 17,7  ’t al mar”, i vos obeirà. 7 »¿I  qui de vosaltres, tenint un servo que  
Lc 17,31  de l’home. 31 En aquella hora, lo  qui es tròbia en lo terrat i tinga ses  
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Lc 17,31  no bàixia a prendre-les. I el  qui es tròbia en lo camp, tampoc tórnia  
Lc 17,33  salvar sa vida, la perdrà, i  qui la pèrdia, la salvarà. 34 »Vos declaro 
Lc 18,17  Déu. 17 En veritat vos dic que lo  qui no rèbia lo Regne de Déu com un  
Lc 19,15  que vinguessen aquells criats a  qui havia donat son diner, per a informar  
Lc 20,2  autoritat fas tu aquestes coses o  qui és lo qui t’ha donat semblant poder?  
Lc 20,2  fas tu aquestes coses o qui és lo  qui t’ha donat semblant poder? 3 Emperò  
Lc 20,12 res. 12 I envià encara lo tercer, a  qui ells feriren també, i el tragueren  
Lc 20,18  se farà trossos, i aquell sobre  qui ella caiga serà fet miques. 19 Llavors 
Lc 20,24  24 Mostrau-me un diner. De  qui és l’efígie e inscripció que té? –De  
Lc 22,22  Mes ai d’aquell home per  qui ell serà entregat! 23 I ells  
Lc 22,23  als altres quin d’ells seria lo  qui fes tal cosa. 24 I se mogué també  
Lc 22,26  sia així ab vosaltres; ans bé, lo  qui és major entre vosaltres, fàcia’s com 
Lc 22,26  fàcia’s com lo menor; i el  qui preceeix, com lo qui serveix. 27  
Lc 22,26 lo menor; i el qui preceeix, com lo  qui serveix. 27 Perquè, quin és major, lo  
Lc 22,27  27 Perquè, quin és major, lo  qui està sentat a taula o lo qui serveix?  
Lc 22,27  lo qui està sentat a taula o lo  qui serveix? ¿No és major lo qui està  
Lc 22,27  o lo qui serveix? ¿No és major lo  qui està sentat a taula? Ab tot, jo estic  
Lc 22,27  jo estic enmig de vosaltres com lo  qui serveix. 28 »Mes vosaltres sou los que 
Lc 22,36  res. I ell los digué: –Ara, doncs,  qui té bossa que la prenga, i així mateix  
Lc 22,36 la prenga, i així mateix alforja; i  qui no té espasa, venga sa túnica i ne  
Lc 22,64  preguntaven dient-li: –Endevina  qui t’ha pegat! 65 I deien altres moltes  
Lc 23,51  d’Arimatea, ciutat de la Judea,  qui esperava també lo Regne de Déu. 52  
Lc 24,21  esperàvem que ell seria lo  qui rescataria a Israel, i no obstant,  
Jn 1,15 i clamà dient: «Aqueix és aquell de  qui jo us deia: Lo qui ha de venir després 
Jn 1,15  és aquell de qui jo us deia: Lo  qui ha de venir després de mi ha estat  
Jn 1,18 que està en lo seno del Pare, és lo  qui l’ha donat a conèixer. 19 I est és lo 
Jn 1,19  levites per a preguntar-li: –Tu,  qui ets? 20 Puix ell confessà i no negà, i 
Jn 1,22  I els respongué: –No. 22 –Doncs,  qui ets? –li digueren–, a fi de que pugam  
Jn 1,26  enmig de vosaltres hi ha un a  qui no coneixeu. 27 Ell és lo qui ha de  
Jn 1,27  un a qui no coneixeu. 27 Ell és lo  qui ha de venir després de mi, lo qual ha  
Jn 1,27  lo qual ha estat preferit a mi i a  qui jo no só digne de deslligar la  
Jn 1,30  del món! 30 Aquest és lo mateix de  qui jo he dit: “Després de mi ve un baró  
Jn 1,33  33 Jo no el coneixia, emperò lo  qui m’envià a batejar ab aigua, aquell me 
Jn 1,33  aigua, aquell me digué: “Sobre lo  qui veges baixar l’Esperit i reposar  
Jn 1,33  reposar sobre d’ell, aqueix és lo  qui bateja ab l’Esperit Sant.” 34 I jo  
Jn 1,41  germà de Simó Pere. 41 Lo primer a  qui ell trobà fou son germà Simó, i li  
Jn 1,45  havem encontrat a aquell de  qui Moisès, en la Llei, i els Profetes  
Jn 1,47  aquí un verdader israelita, en  qui no hi ha engany! 48 Natanael li digué: 
Jn 3,6 pot entrar en lo Regne de Déu. 6 Lo  qui de la carn és nat, carn és, i lo qui  
Jn 3,6  de la carn és nat, carn és, i lo  qui és nat de l’Esperit, esperit és. 7 No 
Jn 3,13  13 I ningú puja al cel, sinó lo  qui baixà del cel, lo Fill de l’home que  
Jn 3,18 creu en ell no és condemnat, emperò  qui no creu és ja condemnat per això  
Jn 3,21 obres no sien reprovades. 21 Emperò  qui obra veritat s’acerca a la llum a fi  
Jn 3,26  vós a l’altra banda del Jordà, de  qui vós donàreu testimoni, veus aquí que  
Jn 3,31 ell cresca i jo disminuesca. 31 »Lo  qui ve de dalt és sobre tots. Lo qui és de 
Jn 3,31  qui ve de dalt és sobre tots. Lo  qui és de la terra és terrenal i parla de  
Jn 3,31 és terrenal i parla de la terra. Lo  qui ve del cel és sobre tots, 32 i dóna  
Jn 3,33  i ningú rep son testimoni. 33 Lo  qui ha rebut son testimoni, sellà que Déu  
Jn 3,34 Déu és verdader, 34 perquè aquell a  qui Déu ha enviat, diu paraules de Déu,  
Jn 3,36  totes les coses en ses mans. 36 Lo  qui creu en lo Fill té la vida eterna; mes 
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Jn 3,36  en lo Fill té la vida eterna; mes  qui no creu en lo Fill no veurà la vida,  
Jn 4,10  –Si tu coneguesses lo do de Déu i  qui és lo qui et diu: “Dóna’m beure”, tu  
Jn 4,10  lo do de Déu i qui és lo  qui et diu: “Dóna’m beure”, tu li ho  
Jn 4,13  tindrà altra vegada set; mes lo  qui bega de l’aigua que jo li donaré, no  
Jn 4,36  eterna, a fi de que gòsia així lo  qui sembra com lo qui sega. 37 Perquè en  
Jn 4,36 que gòsia així lo qui sembra com lo  qui sega. 37 Perquè en això se verifica  
Jn 4,37 se verifica aquell refrà: “Un és lo  qui sembra i altre lo qui sega.” 38 Jo us  
Jn 4,37  “Un és lo qui sembra i altre lo  qui sega.” 38 Jo us he enviat a segar lo  
Jn 5,13  ton llit i camina”? 13 Emperò lo  qui havia estat curat no sabia qui era,  
Jn 5,13  lo qui havia estat curat no sabia  qui era, perquè Jesús s’havia retirat de  
Jn 5,15  jueus i els contà que era Jesús lo  qui l’havia curat. 16 I per aquest motiu  
Jn 5,21  així també lo Fill dóna la vida a  qui li plau. 22 I ni el Pare judica a  
Jn 5,23 al Fill així com honren al Pare. Lo  qui no honra al Fill, tampoc honra al Pare 
Jn 5,24  que escolta ma paraula i creu al  qui m’ha enviat, té la vida eterna i no  
Jn 5,32  no és verdader. 32 Un altre és lo  qui dóna testimoni de mi, i jo sé que el  
Jn 5,38  perquè no creeu a aquell a  qui ell ha enviat. 39 Escodrinyau les  
Jn 5,45  45 No penseu que sia jo lo  qui us haja d’acusar davant del Pare: hi  
Jn 5,45  un que us acusa, ço és, Moisès, en  qui vosaltres confiau. 46 Puix si  
Jn 6,32 donà lo pa del cel, mes mon Pare és  qui us dóna lo verdader pa del cel. 33  
Jn 6,50  pa que baixà del cel per a què lo  qui méngia d’ell no mòria. 51 Jo só lo pa 
Jn 6,57 enviat, i jo visc per lo Pare, així  qui em menja a mi també viurà per mi. 58  
Jn 6,58  vostres pares menjaren i moriren;  qui menja aquest pa viurà eternament. 59  
Jn 6,63  antes estava? 63 L’Esperit és lo  qui vivifica; la carn no aprofita per a  
Jn 6,64  Puix Jesús sabia des del principi  qui eren los que no creien i qui seria lo  
Jn 6,64  qui eren los que no creien i  qui seria lo qui l’havia d’entregar. 65  
Jn 6,64  los que no creien i qui seria lo  qui l’havia d’entregar. 65 I deia: –Per  
Jn 6,68  doncs, li respongué: –Senyor, a  qui anirem? Vós teniu paraules de vida  
Jn 6,70  70 Jesús los respongué: –¿No só jo  qui escollí a vosaltres dotze?; i ab tot,  
Jn 6,71  per Judes Iscariot, fill de Simó,  qui essent un dels Dotze l’havia d’  
Jn 7,25  Jerusalem deien: –No és aquest al  qui busquen per donar-li la mort? 26  
Jn 7,38  té set, vinga a mi i bega. 38 Lo  qui creu en mi, eixiran de son ventre, com 
Jn 8,12  dient: –Jo só la llum del món: lo  qui em segueix a mi no camina en les  
Jn 8,18  persones és verídic. 18 Jo só lo  qui dono testimoni de mi mateix, i el Pare 
Jn 8,26  i que condemnar, emperò lo  qui m’ha enviat és verídic, i jo parlo al 
Jn 8,29 que m’ha ensenyat lo Pare. 29 I el  qui m’ha enviat està ab mi, i no m’ha  
Jn 8,47 veritat, per què no em creeu? 47 Lo  qui és de Déu, escolta les paraules de  
Jn 8,50 jo no cerco ma pròpia glòria: hi ha  qui la cèrquia i judíquia. 51 En veritat,  
Jn 8,51  veritat, en veritat jo us dic que,  qui obsérvia ma paraula, no veurà mai la  
Jn 8,54  meva glòria no és res. Mon Pare és  qui em glorifica, aquell de qui dieu  
Jn 8,54 Pare és qui em glorifica, aquell de  qui dieu vosaltres que és vostre Déu. 55 I 
Jn 9,2  deixebles li preguntaven: –Rabbí,  qui ha pecat, est o sos pares, perquè haja 
Jn 9,21 hi veu, no ho sabem ni tampoc sabem  qui li ha obert los ulls. Té l’edat,  
Jn 9,31 a Déu i fa sa voluntat, aqueix és a  qui Déu ou. 32 Des de que el món és món no 
Jn 10,1 »En veritat, en veritat vos dic: lo  qui no entra per la porta en lo corral de  
Jn 10,2 és un lladre i un robador. 2 Emperò  qui entra per la porta, és lo pastor de  
Jn 10,3 pastor de les ovelles. 3 A est és a  qui lo porter obre, i les ovelles escolten 
Jn 10,9  escoltaren. 9 Jo só la porta. Lo  qui éntria per mi se salvarà, i entrarà, i 
Jn 10,12  ovelles. 12 Mes lo mercenari, i lo  qui no és pastor, i del qual no són  
Jn 10,35  35 Si anomenà déus a aquells a  qui vingué la paraula de Déu, i l’  
Jn 10,36  no pot faltar, 36 de mi, a  qui lo Pare ha santificat i ha enviat al  
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Jn 11,2  germà de la qual, Làssaro, era lo  qui estava malalt. 3 Les germanes d’  
Jn 11,3  -li: –Senyor, mirau que aquell a  qui vos amau està malalt. 4 I oint-ho  
Jn 11,9 –No hi ha dotze hores en lo dia? Lo  qui va de dia no encepega, perquè veu la  
Jn 11,10  la llum d’aquest món. 10 Mes lo  qui va de nit encepega, perquè no hi ha  
Jn 11,25 –Jo só la resurrecció i la vida; lo  qui creu en mi, encara que hagués mort,  
Jn 11,44 ix fora! 44 I a l’instant isqué lo  qui havia mort, lligat de peus i mans ab  
Jn 12,4  un de sos deixebles, que era lo  qui l’havia d’entregar, digué: 5 –Per  
Jn 12,9  quant per a veure a Làssaro, a  qui havia ressuscitat d’entre los morts.  
Jn 12,13 i cridaven: –Hosanna! Beneït sia lo  qui ve en nom del Senyor, rei d’Israel.  
Jn 12,25  molt fruit. 25 Així mateix, lo  qui ama sa vida la perdrà; emperò aquell  
Jn 12,35 tenebres no us sorprenguen, puix lo  qui camina en tenebres no sap a on va. 36  
Jn 12,38  Isaïes, lo qual digué: «Senyor,  qui ha cregut lo que ens ha oït a  
Jn 12,38  lo que ens ha oït a nosaltres? I a  qui lo braç del Senyor ha estat revelat?»  
Jn 12,45 en aquell que m’ha enviat. 45 I lo  qui em veu a mi veu al que m’ha enviat.  
Jn 12,48 món sinó per a salvar lo món. 48 Lo  qui em desprècia i no rep mes paraules, té 
Jn 12,48 desprècia i no rep mes paraules, té  qui el judica: la paraula que jo he  
Jn 12,49 sinó que el Pare que m’envià és lo  qui m’ha ordenat lo que tinc de dir i lo  
Jn 13,10  lo cap també. 10 Jesús li diu: –Lo  qui està rentat no necessita sinó rentar- 
Jn 13,11  emperò no tots. 11 Puix sabia  qui era lo qui l’havia d’entregar; per  
Jn 13,11  no tots. 11 Puix sabia qui era lo  qui l’havia d’entregar; per això digué:  
Jn 13,20  veritat, en veritat vos dic que el  qui rèbia al que jo hauré enviat, me rep a 
Jn 13,20  jo hauré enviat, me rep a mi; i el  qui em rep a mi, rep a aquell que m’ha  
Jn 13,22 se miraven uns a altres, dubtant de  qui parlava. 23 I un de sos deixebles, a  
Jn 13,23  23 I un de sos deixebles, a  qui Jesús amava, estava reclinat en lo  
Jn 13,24  dient-li: –Qui és aquest de  qui parla? 25 I estant aquell reclinat en  
Jn 13,25  seno de Jesús, li digué: –Senyor,  qui és aquest? 26 Jesús li respongué: –És  
Jn 13,26 26 Jesús li respongué: –És aquell a  qui jo donaré pa sucat. I havent sucat lo  
Jn 14,9  i no m’haveu conegut? Felip, lo  qui em veu a mi, veu també al Pare. Doncs, 
Jn 14,12 En veritat, en veritat vos dic que,  qui creu en mi, aqueix farà també les  
Jn 14,17  17 ço és, l’Esperit de veritat, a  qui lo món no pot rebre, perquè no el veu  
Jn 14,21  i els guarda, aqueix m’ama. I el  qui m’ama, serà amat de mon Pare, i jo l’ 
Jn 14,24 a ell, i farem mansió en ell. 24 Lo  qui no m’ama, no guarda mes paraules. I  
Jn 15,5  lo cep, vosaltres los sarments. Lo  qui està unit ab mi, i jo ab ell, aqueix  
Jn 15,6 puix que sens mi no podeu res. 6 Lo  qui no permaneix en mi, serà llançat fora  
Jn 15,23 no tenen escusa de son pecat. 23 Lo  qui m’avorreix a mi, avorreix també a mon 
Jn 17,3  sol Déu verdader, i a Jesucrist, a  qui vós enviàreu. 4 Jo us he glorificat  
Jn 18,4  succeir, s’avançà i els digué: –A  qui buscau? 5 Li respongueren: –A Jesús de 
Jn 18,7  7 Ell los preguntà novament: –A  qui buscau? I ells digueren: –A Jesús de  
Jn 18,14  aquell any. 14 I Caifàs era lo  qui havia donat als jueus lo consell de  
Jn 18,26  del pontífice, parent d’aquell a  qui Pere havia tallat l’orella: –Puix que 
Jn 19,24  sinó tirem a sort per veure de  qui serà. Per a què es complís l’  
Jn 19,26  Jesús a sa mare i al deixeble a  qui ell amava, lo qual estava allí dret,  
Jn 19,35 l’instant isqué sang i aigua. 35 I  qui ho vegé n’ha donat testimoni, i son  
Jn 19,37 Escriptura diu: «Miraran a aquell a  qui traspassaren.» 38 Després d’això,  
Jn 20,15 diu Jesús: –Dona, per què plores? A  qui cerques? Ella, suposant que seria l’  
Jn 20,15  li diu: –Senyor, si sou vós lo  qui l’haveu tret, dieu-me a on lo  
Jn 20,23  l’Esperit Sant. 23 Aquells a  qui vosaltres perdonareu los pecats,  
Jn 20,23  quedaran perdonats, i aquells a  qui vosaltres los retindreu, quedaran  
Jn 21,7  7 Llavors lo deixeble aquell a  qui Jesús amava, digué a Pere: –És lo  
Jn 21,20  seno i havia preguntat: «Senyor,  qui és lo qui vos farà traïció?» 21 Pere,  
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Jn 21,20 havia preguntat: «Senyor, qui és lo  qui vos farà traïció?» 21 Pere, doncs,  
Ac 1,20  deserta sa habitació i no hi haja  qui habítia en ella, i prenga un altre son 
Ac 2,36  casa d’Israel que a est Jesús, a  qui vosaltres crucificàreu, Déu lo féu  
Ac 3,13  ha glorificat a son Fill Jesús, a  qui vosaltres entregàreu i negàreu davant  
Ac 3,15  I matàreu a l’autor de la vida, a  qui Déu ressuscità d’entre els morts, de  
Ac 3,16 en son nom, ha fortalescut a est, a  qui vosaltres haveu vist, i coneixeu; i la 
Ac 4,7  –Ab quin poder, o en nom de  qui haveu vosaltres fet això? 8 Llavors  
Ac 4,9 fet a un home malalt, per virtut de  qui ha estat est curat, 10 sia notori a  
Ac 4,10  Senyor Jesucrist de Nazaret, a  qui vosaltres crucificàreu, i a qui Déu  
Ac 4,10  a qui vosaltres crucificàreu, i a  qui Déu ressuscità d’entre els morts, per 
Ac 4,22  havia succeït. 22 Puix l’home en  qui s’havia obrat aquell prodigi de la  
Ac 4,24  i digueren: «Senyor, vós sou lo  qui féreu lo cel i la terra, lo mar, i tot 
Ac 4,25  i tot lo que hi ha en ells. 25 Lo  qui en Esperit Sant, per boca de nostre  
Ac 4,27  contra ton sant infant Jesús, a  qui ungires, Herodes i Ponç Pilat, ab los  
Ac 4,36  que tenia menester. 36 I Josep, a  qui els apòstols donaven lo sobrenom de  
Ac 5,30 nostres pares ressuscità a Jesús, a  qui vosaltres matàreu penjant-lo en un  
Ac 7,7 anys. 7 “Mes jo judicaré al poble a  qui hagen servit”, digué Déu, i: “després  
Ac 7,10  davant de Faraó, rei d’Egipte,  qui el féu governador d’Egipte i de tota  
Ac 7,27  l’un a l’altre? 27 »Emperò lo  qui agraviava a son proïsme se’l tragué  
Ac 7,35  a Egipte. 35 »A est Moisès, a  qui ells refusaren dient: “Qui t’ha fet  
Ac 7,38  de Sina i ab nostres pares; lo  qui rebé paraules de vida per a donar-  
Ac 7,39  vida per a donar-nos-les. 39 A  qui no volgueren obeir nostres pares, ans  
Ac 8,19  potestat, per a què tot aquell a  qui jo impòsia les mans, rèbia l’Esperit  
Ac 8,33  fou tret son judici. Sa generació,  qui la declararà?, perquè sa vida és treta 
Ac 8,34  a Felip, digué: –Te demano, ¿de  qui digué això lo profeta, de si mateix o  
Ac 9,5  Senyor respongué: –Jo só Jesús, a  qui tu persegueixes. Cosa dura és tirar  
Ac 10,21  digué: –Veeu-me aquí, jo só lo  qui buscau. Qual és la causa per què haveu 
Ac 10,42 donàssem testimoni de que ell és lo  qui Déu ha posat per jutge de vius i de  
Ac 11,17  creguérem en lo Senyor Jesucrist,  ¿qui era jo que pogués oposar-me a Déu?  
Ac 13,11  girant-se a totes parts, cercava  qui li donàs la mà. 12 Llavors lo  
Ac 13,25  veus aquí, després de mi ve un a  qui jo no só digne de deslligar lo calçat  
Ac 13,37  i vegé corrupció. 37 Mes aquell a  qui Déu ha ressuscitat d’entre els morts  
Ac 14,7  coix des del ventre de sa mare, lo  qui no havia caminat mai, i per ser lisiat 
Ac 14,11 i a Pau, Mercuri, perquè est era lo  qui portava la paraula. 12 També lo  
Ac 14,15  i tot quant hi ha en ells. 15 Lo  qui en los sigles passats ha permès a tots 
Ac 14,22  los encomanaren al Senyor en  qui ells creien. 23 I atravessant la  
Ac 15,4  los apòstols i per los ancians, a  qui referien totes les coses que Déu havia 
Ac 15,17  homes i tots los gentils, sobre  qui ha estat invocat mon nom, diu lo  
Ac 15,21  de temps antic, té en cada ciutat  qui el predíquia en les sinagogues, a on  
Ac 17,23  sens conèixer-lo, aqueix és lo  qui jo us anuncio. 24 Lo Déu que féu lo  
Ac 19,15  i digué: –Conec a Jesús i sé  qui és Pau, mes vosaltres, qui sou? 16 I  
Ac 19,15  i sé qui és Pau, mes vosaltres,  qui sou? 16 I l’home en qui estava l’  
Ac 19,16 vosaltres, qui sou? 16 I l’home en  qui estava l’esperit maligne saltà sobre  
Ac 19,27  se cas de la majestat d’aquella a  qui tota l’Àsia i el món adoren. 28 Oït  
Ac 20,25  jo sé que tots vosaltres, entre  qui he anat predicant lo Regne de Déu, no  
Ac 21,11 los jueus, en Jerusalem, al baró de  qui és aquest cenyidor i l’entregaran en  
Ac 21,33  ab dos cadenes, i li preguntà  qui era i què havia fet. 34 I dels de la  
Ac 22,8  digué: »–Jo só Jesús de Nazaret, a  qui tu persegueixes. 9 »I els que eren ab  
Ac 22,12  baró just segons la Llei, de  qui donaven testimoni tots los jueus que  
Ac 26,15  el Senyor digué: »–Jo só Jesús, a  qui tu persegueixes. 16 Emperò alça’t i  
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Ac 26,26  coneixement lo rei, a presència de  qui parlo ab tota llibertat, puix crec que 
Ac 27,23  m’ha aparegut l’àngel de Déu, de  qui jo só i a qui jo servesc, 24 dient:  
Ac 27,23  l’àngel de Déu, de qui jo só i a  qui jo servesc, 24 dient: “No témies, Pau, 
Rm 1,5  d’entre els morts, 5 per lo  qui havem rebut la gràcia i l’apostolat,  
Rm 1,7 cridats per Jesucrist. 7 A tots los  qui estan en Roma, amats de Déu,  
Rm 1,9  per tot lo món. 9 Puix Déu, a  qui servesc ab mon esperit en l’evangeli  
Rm 1,25  criatures abans que al Criador, lo  qui és beneït per tots los sigles. Amén.  
Rm 2,1  qual no tens excusa, tu home, sies  qui vulles que judiques; perquè en allò en 
Rm 3,12  junts se feren inútils, no hi ha  qui faça bé, ni tan sols un. 13 Sepultura  
Rm 3,30 30 Perquè un sol Déu és realment lo  qui per la fe justificarà la circumcisió,  
Rm 4,6  la benaventurança de l’home a  qui Déu imputa justícia sens obres, 7  
Rm 4,8  8 Benaventurat és aquell home a  qui el Senyor no imputa pecat.» 9 ¿Està,  
Rm 4,17 de moltes gents»), davant de Déu, a  qui havia cregut, lo qual dóna vida als  
Rm 4,18  que no són com les que són. 18 Lo  qui contra esperança cregué en esperança  
Rm 5,2  nostre Senyor Jesucrist, 2 per  qui igualment tenim entrada per la fe a  
Rm 5,7  los impios? 7 Perquè a penes hi ha  qui mòria per un just, encara que tal  
Rm 5,7  encara que tal vegada hi hauria  qui mòria per un benefactor. 8 Emperò Déu  
Rm 5,11  per nostre Senyor Jesucrist, per  qui ara havem rebut la reconciliació. 12  
Rm 5,12 mort a tots los homes per aquell en  qui tots pecaren. 13 (Perquè fins a la  
Rm 6,16  Déu! 16 ¿No sabeu que a aquell a  qui us oferiu per servos per a obeir-lo, 
Rm 6,16 obeir-lo, sou servos del mateix a  qui obeïu, o del pecat per a mort, o de l’ 
Rm 7,17  17 De manera que ja no só jo lo  qui obro allò, sinó lo pecat que habita en 
Rm 7,20  jo faç lo que no vull, no só jo lo  qui ho obro, sinó lo pecat que habita en  
Rm 8,11  els morts habita en vosaltres, lo  qui ressuscità a Jesucrist d’entre els  
Rm 8,29  a ésser sants. 29 Puix aquells a  qui ell preconegué, a eixos mateixos  
Rm 8,31  coses? Si Déu està per nosaltres,  qui serà contra nosaltres? 32 Aquell que  
Rm 8,33  contra els elegits de Déu? Déu és  qui justifica; 34 qui és lo qui condemna?  
Rm 8,34  de Déu? Déu és qui justifica; 34  qui és lo qui condemna? Cristo Jesús és lo 
Rm 8,34  Déu és qui justifica; 34 qui és lo  qui condemna? Cristo Jesús és lo qui morí, 
Rm 8,34 lo qui condemna? Cristo Jesús és lo  qui morí, i lo que ressuscità també, i lo  
Rm 8,34  i lo que ressuscità també, i lo  qui està també a la dreta de Déu, lo qual  
Rm 9,4  carn, 4 que són los israelites, de  qui és l’adopció dels fills, i la glòria, 
Rm 9,15  i tindré misericòrdia del  qui tindré misericòrdia.» 16 Així que no  
Rm 9,18  ell usa de misericòrdia ab  qui li plau, i endureix al qui vol. 19  
Rm 9,18  ab qui li plau, i endureix al  qui vol. 19 Emperò tu em diràs: «Doncs, de 
Rm 9,19  «Doncs, de què es queixa? Perquè,  ¿qui resistirà a sa voluntat?» 20 Mes  
Rm 9,20  a sa voluntat?» 20 Mes home,  qui ets tu per a replicar a Déu? ¿Per  
Rm 9,24  a glòria, 24 i fins nosaltres, a  qui ell ha cridat, no solament dels jueus, 
Rm 10,14  14 Mes, ¿com invocaran a aquell en  qui no cregueren? I com creuran a aquell  
Rm 10,14  I com creuran a aquell de  qui no oigueren? I com oiran sens  
Rm 10,16  perquè Isaïes diu: «Senyor,  qui ha cregut lo que ens ha oït?» 17 Així  
Rm 11,2  no ha llançat de si a son poble, a  qui preconegué. ¿I no sabeu lo que diu d’ 
Rm 11,34  sos camins! 34 Perquè,  qui comprengué l’ànimo del Senyor?, o qui 
Rm 11,34  comprengué l’ànimo del Senyor?, o  qui fou son conseller? 35 O qui li ha  
Rm 11,35  o qui fou son conseller? 35 O  qui li ha donat a ell primer, per a què li 
Rm 12,7  7 o de ministeri, ministrant; o lo  qui ensenya, en doctrina; 8 lo qui  
Rm 12,8 o lo qui ensenya, en doctrina; 8 lo  qui amonesta, en exhortació; lo qui dóna,  
Rm 12,8  lo qui amonesta, en exhortació; lo  qui dóna, en simplicitat; lo qui governa,  
Rm 12,8  lo qui dóna, en simplicitat; lo  qui governa, en diligència; lo qui mostra  
Rm 12,8  lo qui governa, en diligència; lo  qui mostra misericòrdia, en alegria. 9 Sia 
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Rm 13,7  al que se li deu tribut, tribut; a  qui gabella, gabella; a qui temor, temor;  
Rm 13,7  tribut; a qui gabella, gabella; a  qui temor, temor; a qui honra, honra. 8 No 
Rm 13,7  gabella; a qui temor, temor; a  qui honra, honra. 8 No degau res a ningú,  
Rm 14,2  que pot menjar de tot, mentres lo  qui és flac no menjarà sinó hortalisses. 3 
Rm 14,6  cada qual en sa opinió. 6 Lo  qui fa diferència del dia, la fa per al  
Rm 14,15  raó de ton menjar a aquell per a  qui Cristo morí. 16 No feu, doncs, que sia 
Rm 14,18  i goig en l’Esperit Sant. 18 I  qui en això serveix a Cristo, és accepte a 
Rm 15,21 sinó com està escrit: 21 «Aquells a  qui no ha estat ell anunciat lo veuran, i  
Rm 16,8  en Cristo. 8 Saludau a Ampliat, a  qui jo amo entranyablement en lo Senyor. 9 
1Co 1,9  Jesucrist. 9 Fiel és Déu, per  qui haveu estat cridats a la companyia de  
1Co 2,11  coses profundes de Déu. 11 Perquè,  ¿qui dels homes sap les coses de l’home,  
1Co 2,16  no és judicat de ningú. 16 Perquè  ¿qui conegué l’ànimo del Senyor, per a  
1Co 3,Tit  evangeli sens mirar al Senyor, de  qui són ministres, i exhorta a despreciar  
1Co 3,4 és clar que encara sou homes? Puix,  ¿qui és Apolo, o qui és Pau? 5 Ministres  
1Co 3,4  sou homes? Puix, ¿qui és Apolo, o  qui és Pau? 5 Ministres d’aquell en qui  
1Co 3,5  és Pau? 5 Ministres d’aquell en  qui creeu, i segons que el Senyor donà a  
1Co 3,8  Déu, que dóna l’increment. 8 I el  qui planta i el qui rega són una mateixa  
1Co 3,8  increment. 8 I el qui planta i el  qui rega són una mateixa cosa. Mes cada  
1Co 4,4 això me tinc per justificat, perquè  qui em judica és lo Senyor. 5 Per lo que  
1Co 4,7 l’un contra de l’altre. 7 Perquè,  qui et distingeix? I què tens tu que no ho 
1Co 4,15  no molts pares, perquè jo só lo  qui us he engendrat en Cristo Jesús per l’ 
1Co 4,17 fill caríssim, i fiel en lo Senyor,  qui vos farà memòria de quals sien mos  
1Co 5,1  els gentils, de manera que hi ha  qui té la muller de son pare. 2 I encara  
1Co 5,2  fos expeŀlit d’entre vosaltres lo  qui cometé aquesta maldat. 3 Mes jo, en  
1Co 6,17  «dos en una carn». 17 Emperò lo  qui es junta ab lo Senyor, un esperit és.  
1Co 6,18 comètia, és fora del cos; emperò lo  qui comet fornicació peca contra son propi 
1Co 7,7  cada u té de Déu son propi do,  qui d’una manera, i qui d’una altra. 8  
1Co 7,7  son propi do, qui d’una manera, i  qui d’una altra. 8 Per consegüent, dic  
1Co 7,22  del Senyor; i així mateix, lo  qui és cridat essent llibre, és servo de  
1Co 7,32  que visquésseu sens cuidados. Lo  qui no té muller està ansiós per les coses 
1Co 7,33  ha d’agradar a Déu. 33 Emperò lo  qui té muller està afanat ab les coses del 
1Co 7,37  no peca si la casa. 37 Emperò lo  qui està ferm en son cor, no obligant-li 
1Co 7,39  marit mor, queda llibre: càsies ab  qui vúllia, ab tal que sia segons lo  
1Co 8,Tit  si ab això dóna escàndol, puix lo  qui escandalisa als flacs peca contra  
1Co 8,6  no hi ha sinó un Déu, lo Pare, de  qui són totes les coses, i nosaltres, en  
1Co 8,6  en ell; i un Senyor Jesucrist, per  qui són totes les coses, i nosaltres, per  
1Co 8,11  se perdrà lo germà dèbil, per a  qui morí Cristo? 12 I d’aquest modo,  
1Co 9,10  escrites aquestes coses; perquè lo  qui llaura, deu llaurar en esperança; i lo 
1Co 9,10  deu llaurar en esperança; i lo  qui bat, és ab esperança de participar de  
1Co 10,11 per a escarment de nosaltres, sobre  qui han arribat les darreries del sigle.  
1Co 10,12  del sigle. 12 Per lo tant, lo  qui es creu estar de peus, tinga compte  
1Co 11,29 pa i bèguia del calze. 29 Perquè el  qui en menja i beu indignament, menja i  
1Co 14,5 que profetisàsseu; puix major és lo  qui profetisa que el que parla llengües, a 
1Co 14,8  si la trompeta dóna un so incert,  ¿qui es prepararà per a la batalla? 9 Així 
1Co 14,11  seré bàrbaro per a aquell a  qui parlo, i el que parla serà bàrbaro per 
2Co 1,10  de tan gran perill de mort; en  qui esperam que encara nos deslliurarà. 11 
2Co 1,21  junt ab vosaltres en Cristo i el  qui ens ha ungit és Déu, 22 lo qual també  
2Co 2,2  2 perquè si jo us entristesc,  ¿qui m’alegra a mi després, sinó aquell  
2Co 2,3  sobre tristesa d’aquells de  qui jo deuria tenir alegria; confiant en  
2Co 2,10  en totes les coses. 10 Aquell a  qui vosaltres perdonau alguna cosa, també  
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2Co 2,16 altres, olor de vida per a vida. ¿I  qui és idòneo per a aquestes coses? 17  
2Co 5,5  absorbit per la vida. 5 Emperò lo  qui ens ha preparat per això mateix és  
2Co 5,5 ha preparat per això mateix és Déu,  qui ens ha donat la penyora de l’Esperit. 
2Co 5,20  en nom de Cristo, com si fos Déu  qui us amonesta per nosaltres. Vos  
2Co 8,8  en aquesta gràcia. 8 No ho dic com  qui mana, sinó per a experimentar ab motiu 
2Co 8,15  igualtat, com està escrit: 15 «Al  qui molt recollí, res li sobrà, i al qui  
2Co 8,15  molt recollí, res li sobrà, i al  qui arreplegà poc, no li faltà.» 16 I  
2Co 8,22 igualment ab ells a nostre germà, a  qui hem freqüentment experimentat diligent 
2Co 9,6  sembra, escassament segarà, i  qui abundantment sembra, abundantment  
2Co 10,11  parlar, despreciable. 11 Sàpia lo  qui pènsia així que tals quals som en la  
2Co 10,17  estaven aparellades. 17 Emperò «lo  qui es gloria, gloriïs en lo Senyor». 18  
2Co 10,18 si mateix és aprovat, sinó aquell a  qui Déu alaba. 11,Tit Capítol XI  
Ga 3,1  1 Oh, gàlates insensats!,  qui us ha hetxissat per a no obeir la  
Ga 3,12  la Llei no és de la fe; emperò «lo  qui faça aquelles coses viurà en elles».  
Ga 3,19  fins que vingués la progènie a  qui era feta la promesa, ordenada per  
Ga 4,19  19 Ai, fillets meus!, per  qui altra vegada estic de part fins que  
Ga 5,10  mes aquell que us inquieta, sia  qui es vulla, portarà sobre si la  
Ef 1,11  cel com en la terra, en ell, 11 en  qui fórem també cridats per sort, essent  
Ef 2,14  14 Perquè ell és nostra pau, lo  qui ha fet dels dos un sol poble, i  
Ef 2,22  un temple sant en lo Senyor, 22 en  qui vosaltres sou també edificats  
Ef 3,12  Cristo Jesús nostre Senyor; 12 en  qui tenim, mediant la fe d’ell, segura  
Ef 4,16 que és lo cap, ço és, Cristo. 16 De  qui tot lo cos, connexo i unit per tota  
Ef 4,30  a l’Esperit Sant de Déu, en  qui fóreu sellats per al dia de la  
Ef 5,28 mullers com a sos propis cossos. Lo  qui ama a sa muller, s’ama a si mateix.  
Ef 6,22  i fiel ministre en lo Senyor, 22 a  qui us he enviat per aqueix fi, per a què  
Fl 2,13  en ma ausència. 13 Puix Déu és lo  qui obra en vosaltres, així lo voler com  
Fl 2,20  tinc ningú posseït d’igual ànimo,  qui ab un afecte sincer s’interèssia tant 
Col 1,8 fiel ministre de Cristo Jesús; 8 lo  qui ens informà també de vostre amor en l’ 
Col 1,13  dels sants en la llum, 13 lo  qui nos ha llibertat del poder de les  
Col 1,28  l’esperança de la glòria. 28 A  qui nosaltres anunciam, amonestant a  
Col 2,3 de Déu Pare i de Cristo Jesús, 3 en  qui estan escondits tots los tresors de  
Col 2,11  de tot principat i potestat; 11 en  qui estau també circumcidats ab la  
Col 3,25  serviu al Senyor Cristo. 25 Mes lo  qui obra mal, rebrà per lo mal que ha fet; 
1Te 1,10  dels cels a son Fill Jesús, a  qui ressuscità d’entre els morts, lo qual 
1Te 5,24  24 Fiel és aquell que us cridà,  qui ho complirà també. 25 Germans, pregau  
2Te 2,8  se descobrirà aquell Pervers, a  qui lo Senyor Jesús consumirà ab l’alè de 
1Tm 3,5  ab tota honestedat. 5 Puix lo  qui no sap governar sa casa, ¿com cuidarà  
1Tm 5,Tit  los pecats públics i mirar molt en  qui imposa les mans per ordenar-lo. 1 No 
1Tm 6,16  de reis i Senyor de senyors, 16 lo  qui solament posseeix immortalitat i  
1Tm 6,16 habita en una llum inaccessible, al  qui ningun home ha vist ni pot veure, al  
1Tm 6,16  home ha vist ni pot veure, al  qui sia honra i poder etern. Amén. 17 Als  
2Tm 1,3  Jesucrist. 3 Gràcies dono a Déu, a  qui servesc des de mos antepassats ab  
2Tm 1,10  de nostre Salvador Jesucrist, lo  qui certament ha destruït la mort i ha  
2Tm 1,12  no m’avergonyesc. Puix jo sé a  qui he cregut, i estic cert de que ell és  
2Tm 2,5 elegí per soldat. 5 Perquè també lo  qui combat en la palestra, no és coronat  
2Tm 3,14 t’han estat encomanades, sabent de  qui les aprengueres. 15 I que des de la  
2Tm 4,18  per a son Regne celestial, a  qui sia la glòria per los sigles dels  
Tt 1,6  ciutat, com t’havia manat. 6 Lo  qui sia sens nota, marit d’una muller,  
Tt 2,8  i irreprensibles, per a què lo  qui és contrari se confónguia, no tenint  
Flm 10  Te suplico per mon fill Onèsim, a  qui jo he engendrat estant en cadenes, 11  
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Flm 11  engendrat estant en cadenes, 11 lo  qui en temps passat te fou inútil, mes ara 
Flm 12  mes ara és útil a tu i a mi, 12 a  qui he tornat a enviar: rep-lo com a mes 
He 1,2 al qual constituí hereu de tot, per  qui féu també los sigles. 3 Lo qual,  
He 1,7  7 I en quant als àngels, diu: «Lo  qui fa a sos àngels, esperits, i a sos  
He 2,10  10 Puix convenia que aquell per  qui són totes les coses i per a qui són  
He 2,10 per qui són totes les coses i per a  qui són totes les coses, havent de portar  
He 2,11 per medi de la passió. 11 Perquè lo  qui santifica i los que són santificats,  
He 3,3  major glòria que Moisès, quant lo  qui ha edificat la casa té major honra que 
He 3,4  és edificada per algú, emperò lo  qui ha criat totes les coses és Déu. 5 I  
He 3,17  d’Egipte per Moisès. 17 ¿I contra  qui estigué irritat quaranta anys? ¿No fou 
He 3,18  estesos en lo desert? 18 ¿I a  qui ell jurà que no entrarien en sos  
He 4,6  deuen entrar, i que aquells a  qui primer fou predicada no entraren per  
He 4,13  i patents als ulls d’aquell de  qui nosaltres parlam. 14 Veent, doncs, que 
He 6,16  els homes certament juren per  qui és major que ells; i el jurament fet  
He 7,2  derrota dels reis i el beneí, 2 a  qui Abraham donà també lo delme de totes  
He 7,4  quant gran era aquest home, a  qui fins lo patriarca Abraham donà lo  
He 7,7 promeses. 7 I sens contradicció, lo  qui és menor rep la benedicció del major.  
He 7,8  emperò allí los rep aquell de  qui es dóna testimoni que viu. 9 I (com jo 
He 7,13  també la Llei. 13 Perquè aquell de  qui es diuen aquestes coses pertany a  
He 10,23 nostra esperança, perquè fiel és lo  qui féu la promesa; 24 i considerem-nos  
He 10,28  devorar als enemics de Déu. 28 Lo  qui prevarica contra la Llei de Moisès,  
He 11,6 impossible agradar a Déu. Perquè lo  qui s’acerca a Déu, és precís que crega  
He 11,18 promeses, oferí son únic fill, 18 a  qui s’havia dit: «En Isaac te serà  
He 12,7 a fills, perquè, ¿quin és lo fill a  qui no castiga lo pare? 8 Emperò si estau  
He 12,13  ab vostres peus», a fi de que lo  qui és coix no es desviï, ans bé sia  
He 13,23 germà Timoteu està en llibertat, ab  qui, si jo vingués prompte, aniré a veure  
Jm 1,6  sens titubejar en res, perquè lo  qui titubeja és semblant a l’ola del mar, 
Jm 1,17  del Pare de les llums, en  qui no hi ha mudança ni sombra de canvi.  
Jm 2,11  fet culpable de tot. 11 Perquè lo  qui digué: «No cometràs adulteri», digué  
Jm 3,2  tots tropessam en moltes coses. Lo  qui no tropessa en paraula, aqueix tal és  
Jm 3,4  timó se giren allà a on vol lo  qui les governa. 5 Així també la llengua  
Jm 4,11  digau mal los uns dels altres. Lo  qui diu mal de son germà, o judica a son  
Jm 4,13 pot salvar i perdre. 13 Emperò, tu,  qui ets que judiques a ton proïsme? Anau,  
Jm 5,20  algú lo convertís, 20 sàpia que lo  qui faça que un pecador se convertesca de  
1Pe 1,8  encara que no l’haveu vist; en  qui creeu ara, sens veure’l; i creent en  
1Pe 2,6  escollida, preciosa; i el  qui crega en ella no serà confundit.» 7  
1Pe 3,10  per herència. 10 Perquè «lo  qui àmia la vida i vulla veure los dies  
1Pe 3,13  aquells que obren mal.» 13 ¿I  qui és lo qui podrà danyar-vos, si  
1Pe 3,13  que obren mal.» 13 ¿I qui és lo  qui podrà danyar-vos, si abraçau lo bé?  
1Pe 5,8  lleó rugint, vos rodeja, buscant a  qui devorar. 9 Resistiu-lo, estant ferms 
1Pe 5,10  10 Mes lo Déu de tota gràcia, lo  qui ens cridà en Jesucrist a sa eterna  
2Pe 1,9 Senyor Jesucrist. 9 Emperò aquell a  qui falten estes coses, és cego i va a  
2Pe 1,17  «Aquest és mon amat Fill, en  qui jo m’he complascut, a ell oïu.» 18 I  
2Pe 3,2 les paraules dels sants profetes de  qui us parlí, i els manaments que us foren 
1Jn 2,4  si guardam sos manaments. 4 Lo  qui diu que el coneix, i no guarda sos  
1Jn 2,5 veritat no està en ell. 5 Emperò lo  qui guarda sa paraula, la caritat de Déu  
1Jn 2,9  llum ara resplendeix. 9 Lo  qui diu que està en llum, i avorreix a son 
1Jn 2,10  està en tenebres fins ara. 10 Lo  qui ama a son germà habita en la llum, i  
1Jn 2,11 hi ha escàndol en ell. 11 Emperò lo  qui avorreix a son germà està en tenebres, 
1Jn 2,17  passa i sa concupiscència. Mes lo  qui fa la voluntat de Déu permaneix per a  
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1Jn 2,23  que nega al Fill no té al Pare; lo  qui confessa al Fill té també al Pare. 24  
1Jn 3,6  permaneix en ell no peca, i tot lo  qui peca no l’ha vist ni conegut. 7  
1Jn 3,7 7 Fillets, no us engànyia ningú. Lo  qui fa justícia és just, així com ell  
1Jn 3,8  així com ell també és just. 8 Lo  qui comet pecat és del diable, perquè el  
1Jn 3,14  a vida en què amam als germans. Lo  qui no ama a son germà està en la mort. 15 
1Jn 3,17  nostra vida per los germans. 17 Lo  qui tinga riqueses d’aquest món i vègia a 
1Jn 3,24  com nos ho ha manat. 24 I el  qui guarda sos manaments està en Déu, i  
1Jn 4,3  és l’esperit de l’Anticrist, de  qui haveu oït que ve, i que ara ja està en 
1Jn 4,4  Déu i vencereu a aquell, perquè lo  qui està en vosaltres és major que el que  
1Jn 4,6  Déu. Qui coneix a Déu, nos ou; lo  qui no és de Déu, no ens ou: en això  
1Jn 4,8  és nat de Déu i coneix a Déu. 8 Lo  qui no ama no coneix a Déu, perquè Déu és  
1Jn 4,16 té per nosaltres. Déu és caritat, i  qui permaneix en caritat, en Déu  
1Jn 4,18  perquè lo temor té pena, i així lo  qui tem no és perfet en la caritat. 19  
1Jn 4,20  a son germà, mentider és, perquè  qui no ama a son germà al qual veu, ¿com  
1Jn 4,20 al qual veu, ¿com pot amar a Déu, a  qui no veu? 21 I aquest manament tenim d’ 
1Jn 4,21  manament tenim d’ell: que el  qui ama a Déu, ama també a son germà.  
1Jn 5,1  lo Cristo, és nat de Déu; i tot lo  qui ama al que l’ha engendrat, ama també  
1Jn 5,1 l’ha engendrat, ama també a aquell  qui nasqué d’ell. 2 En això coneixem que  
1Jn 5,5 ¿Qui és lo que venç lo món, sinó lo  qui creu que Jesús és Fill de Déu? 6  
1Jn 5,6 en aigua i sang. I l’Esperit és lo  qui dóna testimoni, perquè l’Esperit és  
1Jn 5,10  ha testificat de son Fill. 10 Lo  qui creu en lo Fill de Déu, té en si lo  
1Jn 5,10  té en si lo testimoni de Déu. Lo  qui no creu al Fill, lo fa mentider,  
1Jn 5,12  vida està en son Fill. 12 Lo  qui té al Fill, té la vida; lo qui no té  
1Jn 5,12  Lo qui té al Fill, té la vida; lo  qui no té al Fill, no té la vida. 13  
2Jn 9 doctrina de Cristo, no té a Déu; lo  qui persevera en la doctrina, aqueix té al 
2Jn 11  casa, ni el saludeu. 11 Perquè lo  qui el saluda comunica en ses males obres. 
3Jn 1  1 L’ancià al caríssim Gaio, a  qui jo amo de veres. 2 Caríssim, prego al  
3Jn 11  que és mal, sinó lo que és bo. Lo  qui fa bé, és de Déu; qui fa mal, no vegé  
3Jn 11 que és bo. Lo qui fa bé, és de Déu;  qui fa mal, no vegé a Déu. 12 Tots donen  
Ap 1,18  jo só el primer i el darrer; 18 lo  qui visc i he estat mort; i vet aquí que  
Ap 2,1  la iglésia d’Efesi: »“Açò diu lo  qui té les set estrelles a sa dreta, i el  
Ap 2,7  que jo també avorresc. 7 »Lo  qui té orella, oiga lo que l’Esperit diu  
Ap 2,11 et donaré la corona de vida. 11 »Lo  qui té orella, oiga lo que l’Esperit diu  
Ap 2,11  l’Esperit diu a les iglésies: Lo  qui vència no rebrà dany de la segona  
Ap 2,17  ab l’espasa de ma boca. 17 »Lo  qui té orella, oiga lo que diu l’Esperit  
Ap 2,23  les iglésies sabran que jo só lo  qui escodrinyo les entranyes i els cors, i 
Ap 2,29  també l’estrella del matí. 29 »Lo  qui té orella, oiga lo que l’Esperit diu  
Ap 3,1  la iglésia de Sardis. »“Açò diu lo  qui té los set esperits de Déu, i les set  
Ap 3,6  Pare i davant de sos àngels. 6 »Lo  qui té orella, oiga lo que diu l’Esperit  
Ap 3,7  aquell que és sant i verdader, lo  qui té la clau de David, aquell que obre,  
Ap 3,22  ab mon Pare en son trono. 22 »Lo  qui té orella, oiga lo que l’Esperit diu  
Ap 6,17 lo gran dia de sa ira és arribat, i  ¿qui serà capaç de sostenir-se en peu?  
Ap 7,13  coberts ab vestidures blanques,  qui són?, i d’a on vingueren? 14 I li  
Ap 7,15  dia i nit en son temple, i el  qui està sentat en lo trono habitarà entre 
Ap 10,6  ha en ell, i la terra i les coses  qui hi ha en ella, que no hi haurà més  
Ap 13,10 9 Si algú té orella, òiguia. 10 «Lo  qui esclavísia a altres, serà esclavisat;  
Ap 13,10  a altres, serà esclavisat; lo  qui màtia a espasa, és precís que mòria a  
Ap 16,15 vinc com un lladre. Benaventurat lo  qui vetlla, i guarda ses vestidures per a  
Ap 17,2  sentada sobre moltes aigües, 2 ab  qui cometeren fornicació los reis de la  
Ap 20,6  6 Benaventurat i sant lo  qui té part en la primera resurrecció: en  
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Ap 21,7  la font de l’aigua de vida. 7 Lo  qui vència posseirà aquestes coses, i jo  
Ap 22,7 jo vinc de pressa.” Benaventurat lo  qui guarda les paraules de la profecia d’ 
Ap 22,8  aquest llibre! 8 I jo, Joan, só lo  qui he oït i he vist aquestes coses. I  
Ap 22,11  perquè lo temps està prop. 11 Lo  qui danya, dànyia encara; i el que està en 
Ap 22,15  que serveixen als ídols, i tot lo  qui ama i fa mentida. 16 »Jo, Jesús, he  
Ap 22,17  «Vine!» I el que té set, vinga; i  qui vulla, prenga de grat de l’aigua de  
Ap 22,18  vida. 18 Perquè protesto a tot lo  qui ou les paraules de la profecia d’  
Mt 3,7  los digué: –Raça d’escurçons!  Qui us ha ensenyat a fugir de la ira  
Mt 8,27 los homes se meravellaren, i deien:  –Qui és aquest a qui los vents i lo mar  
Mt 10,37  seran los de sa pròpia casa. 37  »Qui ama a son pare o a sa mare més que a  
Mt 10,39  em segueix, no és digne de mi. 39  Qui tròbia sa vida, la perdrà; i qui  
Mt 10,40 vida per amor de mi, la trobarà. 40  »Qui vos rep a vosaltres, me rep a mi; i  
Mt 10,41 rep a aquell que ha enviat a mi. 41  Qui rep a un profeta en nom de profeta,  
Mt 11,15 és aquell Elies que ha de venir. 15  Qui té orelles per oir, oiga. 16 »Mes, a  
Mt 12,48  al que li parlava, li digué:  –Qui és ma mare i qui són mos germans? 49  
Mt 13,9  a seixanta, i altra a trenta. 9  »Qui té orelles per oir, oiga. 10 I  
Mt 13,43 com lo sol en lo Regne de son Pare.  »Qui té orelles per a oir, oiga. 44 »És  
Mt 16,13 i preguntava a sos deixebles dient:  –¿Qui diuen los homes que és lo Fill de l’ 
Mt 18,1  los deixebles a Jesús dient-li:  –Qui és lo major en lo Regne del cel? 2 I  
Mt 19,12  per amor del Regne del cel.  Qui sia capaç d’això, que ho sia. 13  
Mt 21,10  se commogué tota la ciutat, dient:  –Qui és aquest? 11 I la gent responia:  
Mt 24,45  ha de venir lo Fill de l’home. 45  »¿Qui pensau que és lo criat fiel i  
Mc 2,7  aquest home parla així? Blasfema.  Qui pot perdonar pecats, sinó Déu  
Mc 3,33  fora. 33 I els respongué dient:  –Qui és la meva mare i qui mos germans? 34 
Mc 4,9  i altra a cent. 9 I els deia:  –Qui té orelles per a oir, oiga. 10 I quan 
Mc 4,40  temor. I es deia l’un a l’altre:  –Qui és aquest a qui obeeixen fins lo vent 
Mc 5,30  -se girat envers la gent, digué:  –Qui ha tocat ma vestidura? 31 I sos  
Mc 5,31  que vos està oprimint, ¿i dieu:  “Qui m’ha tocat?” 32 I mirava al rodador  
Mc 8,4  4 I sos deixebles li respongueren:  –Qui podrà saciar-los de pa aquí en  
Mc 8,27  a sos deixebles dient-los:  –Qui diuen los homes que só, jo? 28 Ells  
Mc 10,26 més, i es deien los uns als altres:  –Qui podrà, doncs, salvar-se? 27  
Mc 16,3  ja el sol. 3 I deien entre si:  –Qui ens desarrimarà la llosa de la porta  
Lc 1,66  les depositaren en son cor, dient:  «Qui pensau que serà aquest infant?»  
Lc 3,7  que els batejàs: –Raça de víbores!  Qui vos ha ensenyat a fugir de la ira que  
Lc 5,21  començaren a discórrer dient:  «Qui és aquest que diu blasfèmies? Qui pot 
Lc 5,21  «Qui és aquest que diu blasfèmies?  Qui pot perdonar pecats sinó tan sols  
Lc 7,49  menjant començaren a dir entre si:  «Qui és aquest que fins los pecats  
Lc 8,8  això, començà a dir en alta veu:  –Qui té orelles per a oir, oiga. 9 I els  
Lc 8,25  dient-se los uns als altres:  –Qui serà aquest que així mana als vents i 
Lc 8,45 lo fluix de sang. 45 I Jesús digué:  –Qui m’ha tocat? I negant-ho tots,  
Lc 8,45 vos empeny i oprimeix, i preguntau:  “Qui m’ha tocat?” 46 I Jesús digué: –Algú 
Lc 9,9  Herodes: –Jo fiu degollar a Joan.  Qui és, doncs, aquest de qui oic tals  
Lc 9,18 sos deixebles i los preguntà dient:  –Qui diu la gent que só, jo? 19 I ells  
Lc 9,23 tercer dia. 23 I digué a tots ells:  –Qui vulla seguir-me, néguia’s a si  
Lc 10,16  fins al profundo de l’infern! 16  »Qui a vosaltres ou, me ou a mi; i qui a  
Lc 12,42  a tots? 42 I el Senyor li digué:  –Qui creus que és lo majordom fiel i  
Lc 14,Tit dissabte. Paràbola del gran convit.  Qui vulla seguir a Jesús ha de portar sa  
Lc 14,5 despedí. 5 I els respongué i digué:  –Qui hi ha entre vosaltres que veent son  
Lc 14,35  sinó per a ser llançada fora.  Qui té orelles per a oir, oiga. 15,Tit  
Lc 15,4  proposà aquesta paràbola, dient: 4  –¿Qui de vosaltres és l’home que, tenint  
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Lc 18,26  Déu. 26 I los que l’oïen, deien:  –Qui, doncs, podrà salvar-se? 27 Ell los 
Jn 5,12  i camina.” 12 Ells li preguntaren:  –Qui és aqueix home que t’ha dit: “Pren  
Jn 6,51 só lo pa viu que he baixat del cel.  Qui méngia d’aquest pa, viurà eternament. 
Jn 6,54  no tindreu vida en vosaltres. 54  Qui menja ma carn i beu ma sang, té vida  
Jn 6,56  ma sang és verdaderament beure. 56  Qui menja ma carn i beu ma sang, habita en 
Jn 6,60  –Dures són aquestes paraules. I:  –Qui podrà escoltar-les? 61 Emperò  
Jn 7,18  Déu o si jo parlo de mi mateix. 18  Qui parla de si mateix, busca sa pròpia  
Jn 7,20  –Estàs posseït del dimoni.  Qui et vol matar? 21 Respongué Jesús i els 
Jn 8,25  vostre pecat. 25 I ells li deien:  –Qui ets, tu? Jesús los respongué: –Lo  
Jn 8,46  perquè vos dic la veritat. 46  Qui de vosaltres me convencerà de pecat?  
Jn 8,53  els profetes, que també moriren?  Qui et fas tu mateix? 54 Jesús respongué:  
Jn 9,36  de Déu? 36 Ell respongué i digué:  –Qui és, Senyor, per a què jo crega en  
Jn 12,34  que sia elevat lo Fill de l’home?  Qui és aqueix Fill de l’home? 35 Jesús  
Jn 12,44  Jesús, doncs, alçà la veu i digué:  –Qui creu en mi no creu en mi, sinó en  
Jn 13,24 Simó Pere li féu senya, dient-li:  –Qui és aquest de qui parla? 25 I estant  
Jn 14,21  estau en mi, i jo en vosaltres. 21  Qui té mos manaments i els guarda, aqueix  
Jn 21,12  menjant gosava preguntar-li:  –Qui sou vós? –sabent que era lo Senyor.  
Ac 7,27  se’l tragué de davant, dient:  »–Qui t’ha fet a tu príncep i jutge sobre 
Ac 7,35 Moisès, a qui ells refusaren dient:  “Qui t’ha fet príncep i jutge?”, a est  
Ac 9,5  què em persegueixes? 5 Ell digué:  –Qui sou vós, Senyor? I el Senyor  
Ac 13,25  quan Joan complia sa carrera deia:  »–Qui pensau vosaltres que só, jo? Jo no  
Ac 22,8 em persegueixes? 8 »I jo responguí:  »–Qui sou vós, Senyor? »I em digué: »–Jo  
Ac 26,15  contra l’agulló. 15 »I jo diguí:  »–Qui sou vós, Senyor? »I el Senyor digué: 
Rm 7,24  Oh, quin home tan miserable só jo!  ¿Qui em deslliurarà d’aquest cos de mort? 
Rm 8,33  ab ell també totes les coses? 33  Qui farà acusació alguna contra els  
Rm 8,35  també per a nosaltres. 35  Qui ens separarà, doncs, de l’amor de  
Rm 10,6  diu així: «No digues en ton cor:  Qui pujarà al cel?» (ço és, a baixar de lo 
Rm 10,7  a baixar de lo alt a Cristo). 7 O:  «Qui baixarà a l’abisme?» (ço és, per a  
Rm 14,4  perquè Déu l’ha rebut per seu. 4  Qui ets tu que judiques al servo d’altre? 
1Co 9,7  no tenim potestat de fer això? 7  ¿Qui va jamai a la guerra a ses expenses?  
1Co 9,7  jamai a la guerra a ses expenses?  ¿Qui planta una vinya i no menja del fruit 
1Co 9,7 vinya i no menja del fruit d’ella?  ¿Qui apastura un ramat i no s’alimenta de 
2Co 9,6  i no avarícia. 6 I dic això:  Qui escassament sembra, escassament  
2Co 11,29  que tinc de totes les iglésies. 29  ¿Qui és dèbil, i no ho só jo? ¿Qui s’  
2Co 11,29  29 ¿Qui és dèbil, i no ho só jo?  ¿Qui s’escandalisa, i no m’abraso jo? 30 
Ga 5,7  caritat. 7 Vosaltres corríeu bé!  ¿Qui us ha impedit que obeísseu a la  
Jm 3,13 salada no pot manar aigua dolça. 13  ¿Qui d’entre vosaltres és savi i  
1Jn 2,22  proceeix jamai de la veritat. 22  ¿Qui és mentider sinó aquell que nega que  
1Jn 4,6 món los ou. 6 Nosaltres som de Déu.  Qui coneix a Déu, nos ou; lo qui no és de  
1Jn 5,5  que venç lo món, nostra fe. 5  ¿Qui és lo que venç lo món, sinó lo qui  
Ap 3,13  de mon Déu, i el nom meu nou. 13  »Qui té orella, oiga lo que l’Esperit diu 
Ap 5,2  fort que proclamava en alta veu:  –¿Qui és digne d’obrir lo llibre i de  
Ap 13,4  i adoraren a la bèstia, dient:  –Qui hi ha semblant a la bèstia? Qui podrà 
Ap 13,4  –Qui hi ha semblant a la bèstia?  Qui podrà batallar ab ella? 5 I li fou  
Ap 13,18  son nom. 18 Aquí hi ha sabiduria.  Qui té inteŀligència calcúlia lo número de 
Ap 15,4  camins, oh Rei dels sants! 4  Qui no us temerà, Senyor, i no glorificarà 
1Tm 2,2  a fi de que tingam una vida  quieta i tranquila en tota pietat i  
2Te 3,12  Senyor Jesucrist, que trebàllien  quietament i méngien son propi pa. 13 I  
Ac 24,2 –Lo gosar nosaltres per vós de gran  quietud i de que molts desordres són  
Rm 13,13 deshonestedats i disolucions, no en  quimeres i enveges. 14 Ans bé vestiu’s de 
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1Co 3,3  -hi entre vosaltres enveges,  quimeres i divisions, ¿no és així que sou  
2Co 12,20  entre vosaltres disputes, enveges,  quimeres, orgulls, dissensions, calúmnies, 
Mt 22,28  28 Doncs, en la resurrecció, de  quin dels set serà la muller, puix ella de 
Mt 22,36  per a tentar-lo: 36 –Mestre,  quin és lo gran manament de la Llei? 37  
Mt 24,3  ¿quan esdevindran aquestes coses i  quin senyal hi haurà de vostra vinguda i  
Mt 27,21 president los respongué i digué: –A  quin dels dos voleu que us entréguia  
Mt 27,23  Los diu lo president: –Puix  quin mal ha fet? I ells cridaven més  
Mc 9,33 camí havien disputat entre si sobre  quin d’ells seria lo major. 34 I sentant  
Mc 12,28  els havia respost bé, li preguntà  quin era lo primer de tots los manaments.  
Mc 13,4  ¿Quan succeiran aquestes coses? ¿I  quin senyal hi haurà quan totes aquestes  
Mc 15,14  14 Emperò Pilat los deia: –Doncs,  quin mal ha fet? I ells cridaven més:  
Lc 6,32 ells. 32 I si amau als que us amen,  quin grat vos ne sentiran?; perquè els  
Lc 6,33  33 I si feu bé als que us fan bé,  quin grat vos ne sentiran?; puix los  
Lc 6,34  a aquells de qui esperau rebre,  quin grat vos ne sentiran?; puix los  
Lc 7,42  condonà als dos son deute. Doncs,  quin d’ells l’amarà més? 43 Respongué  
Lc 9,55  los reprengué dient: –No sabeu de  quin esperit sou. 56 Lo Fill de l’home no 
Lc 21,7  i quan succeiran aquestes coses, i  quin senyal hi haurà quan això estiga per  
Lc 22,23 a preguntar-se los uns als altres  quin d’ells seria lo qui fes tal cosa. 24 
Lc 22,27  com lo qui serveix. 27 Perquè,  quin és major, lo qui està sentat a taula  
Lc 23,22  tercera vegada los digué: –Puix  quin mal ha fet aquest? Jo no trobo res en 
Ac 4,7  al mig, los preguntaren: –Ab  quin poder, o en nom de qui haveu  
Ac 7,49  m’edificareu? –diu lo Senyor–, ¿o  quin és lo lloc de mon repòs? 50 No féu la 
Ac 7,52 vostres pares, així vosaltres. 52 A  quin dels profetes no perseguiren vostres  
Ac 19,35  la gent, digué: –Barons d’Èfeso,  quin home hi ha que no sàpia que la ciutat 
Rm 3,1  ventatges té, doncs, lo jueu, o de  quin profit és la circumcisió? 2 De totes  
Rm 5,6 que ens ha estat donat. 6 Puix, per  quin fi Cristo, quan nosaltres estàvem  
Rm 6,21  llibres de la justícia. 21 I  quin fruit traguéreu d’aquelles coses de  
Rm 7,24  que està en mos membres. 24 Oh,  quin home tan miserable só jo! ¿Qui em  
1Co 10,29  sinó la de l’altre, puix, ¿per  quin fi ma llibertat és judicada per la  
1Co 10,30 si jo per gràcia ne participo, ¿per  quin fi só jo vituperat per allò de què  
1Co 15,35  «Com ressuscitaran los morts, o ab  quin cos vindran?» 36 Neci, lo que tu  
Ga 1,13 en altre temps en lo judaisme, i ab  quin excés perseguia jo la Iglésia de  
He 1,5 més exceŀlent que ells. 5 Perquè, a  quin dels àngels digué jamai: «Tu ets mon  
He 1,13  i tos anys no minvaran.» 13 Puix a  quin dels àngels digué jamai en ningun  
He 12,7  a vosaltres com a fills, perquè,  ¿quin és lo fill a qui no castiga lo pare? 
Jm 1,24  i se n’anà, i luego s’olvidà de  quin home havia estat. 25 Emperò aquell  
1Pe 1,11  11 escodrinyant quan o en  quin punt de temps la significava l’  
Mt 12,11  dissabte. 11 I ell los respongué:  –Quin home serà entre vosaltres que,  
Jn 2,18  jueus respongueren i li digueren:  –Quin senyal nos mostrau per a fer  
Jn 6,30  ell ha enviat. 30 I li digueren:  –Quin miracle, doncs, feu vós per a què  
Mt 5,46  46 Perquè si amau als que us amen,  quina recompensa tindreu? ¿No ho fan també 
Mt 10,19  ni lo que haveu de dir, ni de  quina manera, perquè en aquella hora se us 
Mt 21,23 estava ensenyant i li digueren: –Ab  quina autoritat fas tu aquestes coses? I  
Mt 21,24  me la dieu, vos diré igualment ab  quina potestat faig jo aquestes coses: 25  
Mt 21,27  digué: –Ni jo us diré, doncs, ab  quina potestat faig jo aquestes coses. 28  
Mt 24,42  42 Vetllau, doncs, puix no sabeu a  quina hora ha de venir vostre Senyor. 43  
Mc 4,30  assemblarem lo Regne de Déu? O ab  quina paràbola lo compararem? 31 És com lo 
Mc 6,2 on trau aquest totes estes coses? I  quina sabiduria és esta que se li ha  
Mc 11,28  els ancians, 28 i li digueren: –Ab  quina autoritat fas tu aquestes coses? I  
Mc 11,29  i responeu-me; i us diré ab  quina autoritat faç jo aquestes coses. 30  
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Mc 11,33  –Puix ni jo tampoc vos diré ab  quina autoritat faç aquestes coses. 12,Tit 
Lc 1,29  de ses paraules i estava pensant  quina salutació seria aquella. 30 I l’  
Lc 7,39  home fos profeta, bé sabria qui i  quina espècie de dona és aquesta que el  
Lc 20,2  d’aquest modo: –Digue’ns ab  quina autoritat fas tu aquestes coses o  
Lc 20,8  digué: –Doncs tampoc jo us diré ab  quina autoritat faç jo aquestes coses. 9  
Jn 10,32  vos he mostrat de mon Pare; per  quina d’aquelles obres m’apedregau? 33  
Jn 12,33 33 Això ho deia per a significar de  quina mort havia de morir. 34 La gent li  
Jn 14,22  l’Iscariot, li diu: –Senyor, per  quina raó vos manifestareu a nosaltres, i  
Jn 18,32  que Jesús digué, indicant de  quina mort havia de morir. 33 Tornà,  
Jn 21,19 Li digué això per a indicar-li ab  quina espècie de mort havia de glorificar  
Ac 10,29  haveu cridat. Pregunto, doncs, per  quina causa m’haveu fet venir? 30 I digué 
Ac 12,17  la mà que callassen, los contà de  quina manera lo Senyor l’havia tret de la 
Ac 20,18  primer dia que entrí en l’Àsia de  quina manera m’he conduït tot lo temps  
Ac 22,24  assotant-lo, per a saber per  quina causa clamaven així contra d’ell.  
Ac 23,34 havent-la llegida, i preguntat de  quina província era, i sabut que era de  
Rm 3,27  ta jactància? Queda exclosa. Per  quina llei? De les obres? No, sinó per la  
Rm 12,2  esperit, per a què experimenteu  quina és la voluntat de Déu, bona,  
1Co 8,2  alguna cosa, encara no coneix de  quina manera li convé saber. 3 Emperò si  
2Co 6,14  mateix jou ab los infiels. Perquè,  quina participació té la justícia ab la  
2Co 6,14  té la justícia ab la injustícia? I  quina comunió té la llum ab les tenebres?  
2Co 6,15  té la llum ab les tenebres? 15 O  quina concòrdia té Cristo ab Belial? O  
2Co 6,15  concòrdia té Cristo ab Belial? O  quina part té lo fiel ab l’infiel? 16 O  
2Co 6,16  part té lo fiel ab l’infiel? 16 O  quina consonància hi ha entre el temple de 
Ga 1,13  13 Perquè ja haveu oït de  quina manera vivia jo en altre temps en lo 
Ga 6,11  de la família de la fe. 11 Mirau  quina carta tan llarga vos he escrit de  
Ef 3,3  donada a mi envers vosaltres, 3 de  quina manera, per revelació, se m’ha fet  
Fl 1,8  8 Perquè Déu m’és testimoni de  quina manera vos amo a tots vosaltres en  
1Te 1,9  mateixos publiquen de nosaltres  quina entrada tinguérem en vosaltres i com 
1Te 2,11  que creeu. 11 Així com sabeu de  quina manera a cada u de vosaltres, com un 
1Te 3,9  ferms en lo Senyor. 9 Per lo tant,  ¿quina acció de gràcies podem donar a Déu  
1Te 4,1  com haveu rebut de nosaltres de  quina manera vos convé comportar-vos i  
He 7,11 baix d’ell lo poble rebé la Llei),  quina necessitat hi havia de que s’alçàs  
1Pe 2,20  patint injustament. 20 Perquè,  quina glòria és, si quan sou abufetejats  
2Pe 3,11  estes coses han de ser disoltes,  quina classe de gent haveu de ser  
1Jn 3,1 dels manaments de Déu. 1 Considerau  quina caritat nos ha donat lo Pare volent  
Mt 9,5  què pensau mal en vostre cor? 5  Quina cosa és més fàcil, lo dir:  
Mt 26,65  vestidures i digué: –Ha blasfemat!  Quina necessitat tenim ja de testimonis?  
Mc 1,27 uns als altres dient: –Què és això?  Quina nova doctrina és aquesta? Puix fins  
Mc 14,63  rompent ses vestidures, digué:  –Quina necessitat tenim ja de testimonis?  
Jn 6,30  vós per a què vejam i vos cregam?  Quina obra feu vós? 31 Nostres pares  
Jn 18,29  I Pilat isqué defora i els digué:  –Quina acusació produïu contra aquest  
Ac 7,49  i la terra, la peanya de mos peus.  Quina casa m’edificareu? –diu lo Senyor–, 
Ap 18,18 fum de son incendi, clamaven dient:  «Quina ciutat hi havia semblant a esta  
Mc 13,1  un dels deixebles: –Mestre, mirau  quines pedres i quins edificis! 2 I  
Lc 4,36  i se parlaven uns a altres dient:  –Quines paraules són estes? Perquè ell ab  
Mc 13,1  –Mestre, mirau quines pedres i  quins edificis! 2 I responent Jesús, li  
1Te 4,2  més i més. 2 Perquè ja sabeu  quins preceptes vos he donat per lo Senyor 
Mt 19,18  los manaments. 18 Ell li digué:  –Quins? I Jesús respongué: –No mataràs. No 
Rm 3,1 la Llei, sinó que la perfecciona. 1  Quins ventatges té, doncs, lo jueu, o de  
Ap 7,Tit d’Israel com de les demés nacions.  Quins són los que vegé sant Joan vestits  
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Ap 6,9  la terra. 9 I quan hagué obert lo  quint sello, vegí sota de l’altar les  
Ap 9,1  la quinta i sexta trompeta. 1 I el  quint àngel tocà la trompeta; i vegí caure 
Ap 16,10  per a glorificar-lo. 10 I el  quint àngel derramà sa copa sobre lo siti  
Ap 21,20  robí; lo quart, esmeralda; 20 lo  quint, sardònica; lo sisè, sardia; lo  
Ap 9,Tit  IX Lo que esdevingué al tocar la  quinta i sexta trompeta. 1 I el quint  
Lc 3,1  Genealogia de Jesús. 1 I en l’any  quinze de l’imperi de Tiberi Cèsar,  
Jn 11,18  Betània de Jerusalem com cosa de  quinze estàdios. 19 I molts jueus havien  
Ac 27,28  un poc més enllà ne trobaren  quinze. 29 I tement que donassen en algun  
Ga 1,18  a veure a Pere, i estiguí ab ell  quinze dies; 19 mes no vegí a ningun altre 
Ac 20,15  següent nos posàrem en frente de  Quio, i a l’altre dia prenguérem port en  
Mt 25,15  l’altre, dos, i a l’altre, un, a  quiscun segons sa capacitat. I se n’anà  
Mt 25,29 lo al que té deu talents. 29 Puix a  quiscun tinga, li serà donat, i tindrà  
Mc 9,36  infants en mon nom, me rep a mi; i  quiscun me rèbia a mi, no rep a mi sinó a  
Mc 13,34  lluny, deixà sa casa i encarregà a  quiscun de sos sirvents lo que havia de  
Mt 18,4  no entrareu en lo Regne del cel. 4  Quiscun, doncs, que s’humiliï com aquest  
Mc 8,34  poble ab sos deixebles, los digué:  –Quiscun vulla seguir-me, néguia’s a si 
Jm 4,4  d’aquest món és enemiga de Déu?  Quiscun, doncs, que vulla ser amic d’  
Mc 9,41  que no perdrà son gallardó. 41 »I  quisvulla que escandalísia a un d’  
Jm 2,15 desnusos i destituïts de l’aliment  quotidià 16 i els digués algú de  
Mt 1,5  a Salmó. 5 I Salmó engendrà de  Raab a Booz. I Booz engendrà de Rut a  
Jn 1,38 –Què buscau? Los quals li digueren:  –‹Rabbí› (que interpretat vol dir  
Jn 1,49  49 Natanael respongué i li digué:  –Rabbí, vós sou lo Fill de Déu, vós sou lo 
Jn 3,2 de nit a trobar a Jesús i li digué:  –Rabbí, nosaltres sabem que sou un mestre  
Jn 4,31  deixebles l’instaven, dient-li:  –Rabbí, menjau. 32 I ell los respongué:  
Jn 6,25  altre costat del mar, li digueren:  –Rabbí, quan haveu vingut aquí? 26 Jesús  
Jn 9,2  2 I sos deixebles li preguntaven:  –Rabbí, qui ha pecat, est o sos pares,  
Jn 11,8 la Judea. 8 Los deixebles li diuen:  –Rabbí, ara que los jueus volien apedregar 
Jn 20,16  –Maria! Se girà ella i li digué:  –‹Rabboní›, que vol dir “mestre”. 17 Jesús 
Lc 6,11  l’altra. 11 I ells s’ompliren de  ràbia, i conferenciaven entre si què és lo 
Ac 5,33 I quan oigueren això, rebentaven de  ràbia i consultaren com los donarien la  
Ac 7,54  tals coses, son cor rebentava de  ràbia, i cruixien de dents contra ell. 55  
Mt 23,7  i que els homes los apellídien  rabís. 8 »Emperò vosaltres no vullau ser  
Mt 23,8  vosaltres no vullau ser anomenats  rabís, puix un sol és vostre mestre, lo  
Lc 13,32  los digué: –Anau, i dieu a aquell  rabós: “Mira que jo llanço dimonis i dono  
Mt 5,22  subjecte a judici. I lo qui diga:  “‹Racà›” a son germà, estarà subjecte a  
Mt 12,45  també esdevindrà a aquesta mala  raça. 46 Mentres ell estava platicant ab  
Mt 17,16  16 I responent Jesús, digué: –Oh  raça incrèdula i perversa! Fins a quan  
Mt 23,33  de vostres pares. 33 Serpents,  raça de víbores, ¿com escapareu de la  
Mc 9,28  llançar? 28 I els digué: –Aquesta  raça no pot eixir ab res més que ab l’  
Lc 9,41  41 I responent Jesús digué: –O  raça infiel i malvada! Fins a quan estaré  
Lc 11,29  parts, començà a dir: –Aquesta  raça és una raça perversa. Demana senyal,  
Lc 11,29 començà a dir: –Aquesta raça és una  raça perversa. Demana senyal, i no se li  
Lc 11,50  a altres.” 50 Per a què a esta  raça se li demània la sang de tots los  
Lc 11,51  que se’n demanarà compte a esta  raça. 52 »Ai de vosaltres, doctors de la  
Jn 7,42  Escriptura que Cristo vindrà de la  raça de David i del lloc de Betlem, d’a  
Mt 3,7  venien a son baptisme, los digué:  –Raça d’escurçons! Qui us ha ensenyat a  
Mt 12,34 per lo fruit se coneix l’arbre. 34  Raça de víbores! Com podeu dir coses bones 
Lc 3,7  gent que venien a que els batejàs:  –Raça de víbores! Qui vos ha ensenyat a  
Rm 12,1  i agradable a Déu, que és vostre  racional culto. 2 I no us conformeu ab  
Ac 26,26  estat fetes estes coses en ningun  racó. 27 Rei Agripa, creeu vós en los  
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Lc 3,35  que ho fou de Sarug, que ho fou de  Ragau, que ho fou de Faleg, que ho fou d’ 
He 11,31  espai de set dies. 31 Per la fe,  Rahab, prostituta, no fou destruïda ab los 
Jm 2,25 per la fe solament? 25 Així mateix,  Rahab, essent una prostituta, ¿no fou  
Mt 7,16  ¿Se cullen, per ventura,  raïms dels arços, ni figues dels  
Lc 6,44  no es cullen figues dels arços, ni  raïms dels esbarzers. 45 L’home bo, del  
Jm 3,12  germans meus, pot la figuera fer  raïms, i la parra, figues? Així la font  
Ap 14,18  ta falç afilada, i verema los  raïms de la vinya de la terra, perquè ja  
Jn 4,14  serà en ell una font d’aigua que  rajarà fins a la vida eterna. 15 La dona  
Mt 2,18  que diu: 18 «Veu fou oïda en  Ramà, plors, lamentacions i grans alarits. 
Mt 8,30  d’ells estava pasturant una gran  ramada de porcs. 31 I los dimonis li  
Mt 8,31  traieu d’aquí, enviau-nos a la  ramada de porcs. 32 I los digué: –Anau. I  
Mt 8,32  als porcs. I veus aquí tota la  ramada corregué furiosament i per un  
Mc 5,Tit  un home i els permet entrar en una  ramada de porcs. Cura a una dona d’un  
Mc 5,11  pasturant en aquell lloc una  ramada gran de porcs a la falda d’un  
Lc 8,32  pasturant en la muntanya una gran  ramada de porcs, i li suplicaven que els  
Lc 8,33  i se ficaren dins dels porcs, i la  ramada se despenyà ab ímpetu per un  
Mt 26,31  i s’esgarriaran les ovelles del  ramat.” 32 Emperò després que haja  
Mc 5,13  s’introduïren en los porcs, i el  ramat, en número com de dos mil, se  
Lc 12,32  32 »No temau, doncs, petit  ramat, puix és plagut a vostre Pare lo  
Jn 10,16 altres ovelles que no són d’aquest  ramat, les quals he de recollir, i oiran  
Jn 10,16  la meva veu, i se’n farà un sol  ramat i un sol pastor. 17 »Per això mon  
Ac 20,28 28 Mirau per vosaltres i per tot lo  ramat, en lo qual l’Esperit Sant vos ha  
Ac 20,29  devoradors que no perdonaran lo  ramat. 30 I també d’entre vosaltres  
1Co 9,7 del fruit d’ella? ¿Qui apastura un  ramat i no s’alimenta de la llet del  
1Co 9,7  i no s’alimenta de la llet del  ramat? 8 ¿Per ventura dic jo aquestes  
1Pe 5,2  en lo venider: 2 apasturau lo  ramat de Déu que està entre vosaltres,  
1Pe 5,3  Déu, sinó fent-vos exemples del  ramat. 4 I quan aparega lo príncep dels  
1Co 6,15  de Cristo i els faré membres de  ramera? No, per cert! 16 ¿No sabeu que  
1Co 6,16  que aquell que es junta ab una  ramera se fa un cos ab ella? Perquè,  
Mt 21,31  vos dic que los publicans i les  rameres vos passaran davant en lo Regne de 
Mt 21,32 el creguéreu. I los publicans i les  rameres lo cregueren, i vosaltres, veent  
Mt 21,8  en lo camí. I altres tallaven  rames d’arbres i les estenien en lo camí. 
Mc 11,8  en lo camí, i altres tallaven  rames d’arbres i les espargiren per lo  
Lc 13,19 aucells de l’aire reposaven en ses  rames. 20 I digué altra vegada: –A què  
Jn 12,13  venia a Jerusalem, 13 prengueren  rames de palmers i eixiren a rebre-lo, i 
Mt 13,58 58 I no féu allí molts miracles per  raó de la incredulitat d’ells. 14,Tit  
Mt 14,9  9 I el rei s’entristí. Mes per  raó del jurament i dels que estaven ab ell 
Mt 27,8  enterrar als forasters. 8 Per qual  raó aquell camp és anomenat fins al dia d’ 
Mc 4,17 s’alça tribulació i persecució per  raó de la paraula, a l’instant s’  
Mc 6,26  26 I el rei se contristà; mes per  raó del jurament i dels que estaven a  
Lc 8,19  i no podien acercar-se-li per  raó del gentiu. 20 I li digueren: –Ta mare 
Lc 11,8 no es llevàs a donar-los-hi per  raó de ser amic seu, certament se llevarà  
Lc 15,32 mi i tots mos béns són teus. 32 Mes  raó era que féssem un convit i nos  
Jn 4,17  tinc marit. Jesús li digué: –Tens  raó de dir que no tens marit, 18 perquè  
Jn 6,18 el mar començà a alborotar-se per  raó del gran vent que feia. 19 Així que,  
Jn 6,26 dic que vosaltres me cercau, no per  raó dels miracles que haveu vist, sinó  
Jn 8,48  i li digueren: –No tenim  raó de dir que tu ets un samarità i que  
Jn 14,22  li diu: –Senyor, per quina  raó vos manifestareu a nosaltres, i no al  
Ac 4,9  oïu: 9 Ja que avui se’ns demana  raó del bé fet a un home malalt, per  
Ac 11,Tit  Capítol XI Pere, reconvingut, dóna  raó de sa conducta. Los deixebles,  
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Ac 15,2  als apòstols i presbíteros, per  raó d’aquesta qüestió. 3 Ells, doncs,  
Ac 19,33 la mà de que callassen, volia donar  raó al poble. 34 Emperò luego que  
Ac 19,40  alguna per la qual pugam donar  raó d’aquest tumulto. I havent dit això  
Ac 25,27  27 Puix me sembla una cosa fora de  raó enviar un home pres i no informar de  
Rm 1,Tit  ella ningú és justificat, i de la  raó s’abusa en termes, que los preciats  
Rm 8,10  lo cos verdaderament és mort per  raó del pecat; emperò l’Esperit viu per  
Rm 8,10  pecat; emperò l’Esperit viu per  raó de la justícia. 11 I si l’Esperit d’ 
Rm 11,30 ara haveu alcançat misericòrdia per  raó de sa incredulitat, 31 així també  
Rm 13,5  li esteu sumissos, no solament per  raó de la ira, sinó també per amor de la  
Rm 14,15  la caritat. No pèrdies, doncs, per  raó de ton menjar a aquell per a qui  
Rm 15,17  en l’Esperit Sant. 17 Ab  raó, doncs, puc gloriar-me en Jesucrist  
1Co 6,3  als àngels?; puix, ¿ab quanta més  raó les coses del món? 4 Si, doncs, teniu  
1Co 10,Tit  i els càstigs dels hebreus per  raó de sa ingratitud, amonesta l’Apòstol  
1Co 10,25 menjau-ne, sens fer preguntes per  raó de consciència, 26 puix «del Senyor és 
1Co 10,27  davant, sens preguntar res per  raó de consciència. 28 Emperò si algú vos  
2Co 9,14  vos demostren singular afecte per  raó de la gràcia eminent de Déu en  
2Co 11,4  que no haveu abraçat, podríeu ab  raó sofrir-lo. 5 Mes jo suposo que no he 
Ef 4,18  ignorància que hi ha en ells, per  raó de la ceguedat de son cor. 19 Los  
Fl 4,11  l’oportunitat. 11 No ho dic per  raó de necessitat, puix ja he après a  
1Te 2,Tit  entranyable que els professa per  raó de sa constància en la fe. 1 Perquè  
He 5,3  de dolències. 3 I per aquesta  raó deu, tant per lo poble com per si  
He 5,14  barons perfets, a aquells que per  raó del costum tenen ja los sentits  
1Pe 3,15  a tot aquell que us pregúntia la  raó de l’esperança que és en vosaltres.  
2Pe 2,12  12 Mes aquestos, com bèsties sens  raó, naturalment fets per a ser presa i  
Jud 16  admirant a certes persones per  raó d’interès. 17 Emperò vosaltres,  
Ap 16,21  i els homes blasfemaren de Déu per  raó de la plaga de la pedregada, que fou  
Mt 21,Tit  als seus èmuls ab paràboles i  raons. 1 I a l’acercar-se a Jerusalem,  
Ac 5,24  dins. 24 I quan oigueren estes  raons, lo sumo sacerdot, lo magistrat del  
Ac 13,43 a Pau i a Bernabé, los quals ab ses  raons los persuadien a perseverar en la  
Ac 16,38  I els aguasils reportaren aquestes  raons als magistrats. I ells temeren quan  
Rm 16,18 a son ventre; i ab bones paraules i  raons dolces enganyen los cors dels  
2Co 9,Tit  la mateixa exhortació ab noves  raons, en les que dóna l’Apòstol alguns  
1Co 11,5  cap, puix és lo mateix que si fos  rapada. 6 Perquè si la dona no està  
1Co 11,6  dona lo tallar-se los cabells, o  rapar-se, cúbria’s lo cap. 7 L’home,  
1Co 11,6  Perquè si la dona no està coberta,  ràpia’s també. I si és una cosa lletja  
Mt 23,25 i del plat, i dintre estau plens de  rapinya i d’immundícia! 26 Fariseu cego,  
Lc 11,39  emperò vostre interior està ple de  rapinya i de maldat. 40 Insensats!, ¿lo  
He 10,34  cadenes i sofríreu ab alegria la  rapinya de vostres béns, coneixent que  
1Co 5,11  o idòlatra o maldient o embriac o  rapinyador; ab un home semblant, ni  
1Co 6,10  vinosos, ni els maldients, ni els  rapinyadors, posseiran lo Regne de Déu. 11 
Mt 2,18  lamentacions i grans alarits.  Raquel plorant sos fills i no volent ser  
Ac 28,6  després d’haver esperat un gran  rato, quan vegeren que no li sobrevenia  
Ac 2,2  repente un ruido del cel, com una  ratxada de vent, que omplí tota la casa a  
2Co 2,Tit  que l’incestuós arrepentit sia  readmès en la comunió de la Iglésia i, ab  
Jm 2,8  vosaltres? 8 Si compliu la llei  real, conforme a les Escriptures: «Amaràs  
1Pe 2,9  lo llinatge elegit, lo sacerdoci  real, la nació santa, lo poble d’  
Ac 22,9  9 »I els que eren ab mi vegeren  realment la llum i tingueren temor; emperò 
Rm 3,30  també. 30 Perquè un sol Déu és  realment lo qui per la fe justificarà la  
1Co 9,24 sabeu que els que corren l’estadi,  realment corren tots, emperò un sol guanya 
2Co 2,16 los que es perden. 16 Per a uns som  realment olor de mort per a mort; i per a  
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Ap 20,9 amplària de la terra i cercaren los  reals dels sants i la ciutat amada; i  
2Jn 8 perdau lo que haveu obrat, sinó que  rebau complert gallardó. 9 Tot aquell que  
Mt 1,24  àngel del Senyor li havia manat, i  rebé a sa muller. 25 I no la conegué fins  
Mt 20,9  envers l’hora undècima, cada u  rebé son diner. 10 I quan arribaren los  
Lc 8,40 succeí que, havent tornat Jesús, lo  rebé la multitud, puix tothom l’estava  
Lc 9,11  quan ho sabé, lo seguia; i ell los  rebé i els parlava del Regne de Déu, i  
Lc 16,25  béns en ta vida, i que Làssaro no  rebé sinó mals. Així és que ara ell és  
Lc 19,6  6 I ell baixà a tota pressa i lo  rebé ab alegria. 7 Al veure això, tots  
Ac 1,9 a la vista d’ells fou elevat, i lo  rebé un núvol que l’ocultà a sos ulls. 10 
Ac 7,38  de Sina i ab nostres pares; lo qui  rebé paraules de vida per a donar-nos- 
Ac 10,22  de tota la nació dels jueus,  rebé avís per medi d’un sant àngel de que 
Ac 16,24  ab diligència. 24 Ell, així que  rebé aquest ordre, los posà en una presó  
Rm 4,11  sinó en la incircumcisió. 11 I ell  rebé lo senyal de la circumcisió com sello 
Rm 15,7  los uns als altres, com Cristo vos  rebé per a glòria de Déu. 8 Doncs dic que  
Ga 1,Tit  que els havia ensenyat i que ell  rebé de Jesucrist. Refereix lo que ell era 
2Te 3,6  i no segons la tradició que  rebé de nosaltres. 7 Perquè vosaltres  
He 2,2 i tota transgressió i desobediència  rebé la justa paga que mereixia, 3 ¿com  
He 7,9  puc dir-ho) lo mateix Leví, que  rebé los delmes, pagà delme en Abraham, 10 
He 7,11  levític (puix baix d’ell lo poble  rebé la Llei), quina necessitat hi havia  
He 11,11  la mateixa Sara, que era estèril,  rebé virtut per a concebir, per més que  
He 11,19  d’entre els morts; per lo qual lo  rebé també en aquesta figura. 20 Per la fe 
2Pe 1,17 vista de sa majestat. 17 Perquè ell  rebé de Déu Pare honra i glòria, quan  
Rm 9,10  10 I no solament ella, sinó també  Rebeca, que concebí d’una vegada dos  
Rm 10,21  mes mans a un poble incrèdul i  rebelde.» 11,Tit Capítol XI Ab l’  
1Jn 5,9  tres coses convenen en una. 9 Si  rebem lo testimoni dels homes, major és lo 
Mc 4,16  oïda la paraula, a l’instant la  reben ab goig, 17 mes no tenen arrel en  
Mc 4,20  són los que ouen la paraula i la  reben i donen fruit: un a trenta, altre a  
Lc 8,13 caigué sobre pedres són aquells que  reben ab goig la paraula quan l’ouen,  
Rm 5,17  vida per un sol Jesucrist los que  reben l’abundància de la gràcia, i del  
He 7,5  los que d’entre els fills de Leví  reben lo sacerdoci, tenen lo manament de  
Rm 1,27  homes ab homes coses nefandes, i  rebent en si mateixos la paga que era  
1Te 1,6 fet imitadors nostres i del Senyor,  rebent la paraula enmig de molta  
He 11,31  no fou destruïda ab los incrèduls,  rebent als espies en pau. 32 I què més  
He 12,28 no poden ser commogudes. 28 I així,  rebent un regne immovible, tenim gràcia,  
Jm 2,25  ¿no fou justificada per obres,  rebent los messatgers i enviant-los per  
Ac 1,18 de la iniquitat, i penjant-se, se  rebentà pel mig, i totes ses entranyes  
Mc 2,22  bots vells; d’altra manera el vi  rebentarà els bots i es vessarà, i es  
Lc 5,37 perquè d’altra manera lo vi novell  rebentarà los bots, se vessarà lo vi i se  
Ac 7,54  54 A l’oir tals coses, son cor  rebentava de ràbia, i cruixien de dents  
Ac 5,33  obeeixen. 33 I quan oigueren això,  rebentaven de ràbia i consultaren com los  
Mt 9,17  en bots vells. D’altra manera se  rebenten los bots i es vessa lo vi, i los  
Mt 6,2  homes. En veritat vos dic que ja  reberen son gallardó. 3 Emperò tu, quan  
Mt 6,5  dels homes. En veritat vos dic que  reberen son gallardó. 6 Emperò tu, quan  
Mt 6,16 que dejunen. En veritat vos dic que  reberen son gallardó. 17 Ans bé, tu, quan  
Mt 20,10  que els donarien més, però no  reberen sinó un diner cada u. 11 I després 
Lc 9,53  -li hospedatge. 53 I no el  reberen perquè lo seu semblant era d’anar 
Jn 1,11  a sa pròpia casa, i els seus no el  reberen. 12 Mes, a tots los que el  
Jn 1,12  reberen. 12 Mes, a tots los que el  reberen, que són los que creuen en son  
Jn 4,45  a la Galilea, los galileus lo  reberen havent vist tot lo que havia fet  
Jn 17,8  que vós me donàreu, i ells les  reberen, i conegueren verdaderament que jo 
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Ac 2,41  generació perversa. 41 I els que  reberen sa paraula foren batejats, i se  
Ac 17,11 nobles que los de Tessalònica, puix  reberen la paraula ab gran ànsia,  
Ac 20,12  I portaren viu al jove, de lo que  reberen un consol extraordinari. 13 Emperò 
Ac 21,17  a Jerusalem, los germans nos  reberen ab bona voluntat. 18 I al dia  
2Te 2,10  en aquells que pereixen, perquè no  reberen l’amor de la veritat per a ser  
He 11,39  per lo testimoni de la fe, no  reberen la promesa; 40 havent Déu disposat 
Ap 17,12  vist són deu reis, que encara no  reberen regne, emperò rebran poder com  
Ap 19,20  ell, ab los quals enganyà als que  reberen lo senyal de la bèstia i a aquells 
Ap 20,4  la bèstia, ni a sa imatge, ni  reberen sa marca en sos fronts, o en ses  
Lc 16,25  li digué: »–Fill, recorda’t que  reberes tos béns en ta vida, i que Làssaro 
Ac 7,53  i homicides. 53 Vosaltres, que  rebéreu la Llei per ministeri d’àngels i  
1Co 15,1 evangeli que us he predicat, lo que  rebéreu vosaltres i en lo qual estau  
2Co 7,15  de tots vosaltres, de com lo  rebéreu ab temor i ab reverència. 16 Me  
Ga 4,14  ni la rebutjàreu; ans bé me  rebéreu com a un àngel de Déu, com a  
Col 4,10  cosí de Bernabé (tocant al qual ja  rebéreu mos encàrrecs): si ve a vosaltres  
1Te 2,13  cessar gràcies a Déu, perquè quan  rebéreu la paraula de Déu que haveu oït de 
1Te 2,13  Déu que haveu oït de nosaltres, la  rebéreu no com paraula d’homes, sinó,  
1Pe 1,18  de vostra vana conversació (que  rebéreu de vostres pares), no ab or ni  
Ac 19,2  alguns deixebles, 2 los digué:  –¿Rebéreu lo Sant Esperit després que  
Mc 12,2  sirvents als pagesos, per a què  rebés dels pagesos lo fruit de la vinya. 3 
2Co 8,4  4 demanant ab molts precs que  rebéssem la gràcia i la comunicació del  
Lc 10,10  en la ciutat en què entrareu no us  rebessen, eixint per ses places, dieu: 11  
Ac 8,15  feren oració per ells a fi de que  rebessen l’Esperit Sant. 16 Perquè no  
Ac 18,27  exhortant als deixebles que el  rebessen. Lo qual, havent arribat allí,  
Ga 4,5  estaven baix la Llei, a fi de que  rebessen l’adopció de fills. 6 I perquè  
Jn 5,43  vingut en nom de mon Pare, i no em  rebeu; si vingués un altre en son nom  
Jn 5,44 Com podeu vosaltres creure, los que  rebeu glòria los uns dels altres, i no  
Ac 7,59  que pregava i deia: –Senyor Jesús,  rebeu mon esperit. 60 I agenollat, clamava 
Rm 15,7  Senyor Jesucrist. 7 Per lo tant,  rebeu-vos los uns als altres, com Cristo 
2Co 11,4  nosaltres no havem predicat, o si  rebeu altre Esperit que vosaltres no haveu 
Col 4,10  mos encàrrecs): si ve a vosaltres  rebeu-lo bé. 11 I Jesús, apellidat Just. 
Jm 1,21 immundícia i abundància de malícia,  rebeu ab mansuetud la paraula que ha estat 
Jm 4,3  perquè no demanau. 3 Demanau, i no  rebeu; i això és perquè demanau mal, per a 
2Jn 10  d’aquesta doctrina, no el  rebeu en casa, ni el saludeu. 11 Perquè lo 
Jn 20,22  alenà sobre d’ells, i els digué:  –Rebeu l’Esperit Sant. 23 Aquells a qui  
Fl 2,29  nou i jo estiga sens tristesa. 29  Rebeu-lo, doncs, ab tota alegria en lo  
Jn 10,18  -la. Aquest és lo manament que  rebí de mon Pare. 19 I hi hagué una nova  
1Co 11,23  En això no us alabo. 23 Perquè jo  rebí del Senyor lo que us he ensenyat a  
Ac 28,30  en la casa que tenia llogada, i  rebia a tots los que el venien a veure, 31 
Mt 10,14  14 I tot aquell que no us  rèbia ni oiga vostres plàtiques, a l’  
Mt 18,5  major en lo Regne del cel. 5 I qui  rèbia a un tal infant en mon nom, a mi em  
Mc 9,36  los digué: 36 –Qualsevol que  rèbia a un d’aquestos infants en mon nom, 
Mc 9,36  mon nom, me rep a mi; i quiscun me  rèbia a mi, no rep a mi sinó a aquell que  
Mc 10,15 15 En veritat vos dic que el que no  rèbia lo Regne de Déu com un infant, no  
Mc 10,30  de mi i de l’evangeli 30 que no  rèbia cent vegades més, ara en aquest  
Lc 9,48 prop de si. 48 I els digué: –Lo qui  rèbia a est infant en mon mon, me rep a  
Lc 9,48  me rep a mi, i qualsevol que em  rèbia a mi, rep a aquell que m’ha enviat, 
Lc 18,17 17 En veritat vos dic que lo qui no  rèbia lo Regne de Déu com un infant, no  
Lc 18,30  per lo Regne de Déu, 30 que no  rèbia molt més en aquest món, i en lo  
Jn 13,20  en veritat vos dic que el qui  rèbia al que jo hauré enviat, me rep a mi; 
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Ac 3,21  certament és menester que lo cel  rèbia fins al temps de la restauració de  
Ac 8,19  aquell a qui jo impòsia les mans,  rèbia l’Esperit Sant. I Pere li digué: 20 
1Co 14,5  interprétia, per a què la Iglésia  rèbia edificació. 6 Ara, doncs, germans,  
2Co 5,10  de Cristo, per a què cada qual  rèbia, segons lo que ha fet bo o mal,  
Ga 3,14  Jesucrist, a fi de que per la fe  rebiam la promesa de l’Esperit. 15  
Rm 16,2  que està en Cencrea, 2 perquè la  rebiau en lo Senyor, com deuen los sants,  
Ac 8,17  posaven les mans sobre ells i  rebien l’Esperit Sant. 18 Mes, com vegés  
Mc 6,11  d’allí. 11 I tots los que no us  rèbien ni vos escóltien, a l’eixir d’  
Lc 10,8  ciutat en què entreu i vos  rèbien, menjau lo que us pòsien davant. 9  
Lc 16,9  que quan vindreu a menos, ells vos  rèbien en les eternes morades. 10 Lo qui  
Ac 26,18  poder de Satanàs a Déu, per a què  rèbien la remissió de sos pecats i la part 
He 9,15  baix del primer pacte (testament)  rèbien la promesa de l’herència eterna  
1Tm 5,19 jornal.» 19 Contra el presbítero no  rèbies acusació sinó davant de dos o tres  
Jn 5,41  a mi perquè tingau vida. 41 »Jo no  rebo glòria dels homes. 42 Mes jo us  
2Pe 2,22  vomitat, i la porca, rentada, a  rebolcar-se en lo fang.» 3,Tit Capítol  
Mc 9,19  -lo; i tirat a terra, se  rebolcava traient bromera. 20 I preguntà  
Lc 12,24 que no sembren, ni seguen, ni tenen  rebost, ni graner; i ab tot, Déu los  
Mt 10,41 rep a un profeta en nom de profeta,  rebrà gallardó de profeta; i qui rep a un  
Mt 10,41 i qui rep a un just en nom de just,  rebrà gallardó de just. 42 I tot aquell  
Mt 19,29  o terres per causa de mon nom,  rebrà cent per u i posseirà la vida  
Jn 16,15 lo Pare és meu. Per això he dit que  rebrà del meu i vos ho anunciarà. 16  
1Co 3,8 són una mateixa cosa. Mes cada qual  rebrà son gallardó segons son treball. 9  
1Co 3,14  l’obra del que edificà sobre,  rebrà gallardó. 15 Si l’obra de l’home  
Ef 6,8  als homes; 8 sabent que cada qual  rebrà del Senyor lo bé que haurà fet, sia  
Col 3,25  Cristo. 25 Mes lo qui obra mal,  rebrà per lo mal que ha fet; i en Déu no  
Jm 1,7  7 I així no pènsia aquell home que  rebrà cosa alguna del Senyor. 8 Lo baró d’ 
Jm 1,12  perquè després que serà provat  rebrà la corona de vida que Déu ha promès  
Ap 2,11  a les iglésies: Lo qui vència no  rebrà dany de la segona mort.” 12 »I  
Ac 22,18 marxa luego de Jerusalem, perquè no  rebran ton testimoni de mi. 19 »I jo  
Rm 5,18  justícia d’un sol, tots los homes  rebran la justificació de la vida. 19  
2Pe 2,13  totalment en sa corrupció 13 i  rebran la recompensa de la iniquitat, ells 
Ap 17,12 que encara no reberen regne, emperò  rebran poder com reis per una hora després 
Mt 1,20  –Josep, fill de David, no témies  rebre a Maria ta muller, perquè lo que en  
Mt 11,14  han profetisat. 14 I si ho voleu  rebre, ell és aquell Elies que ha de  
Mt 25,1  prenent ses llanternes, eixiren a  rebre a l’espòs. 2 Emperò cinc d’elles  
Mt 25,6  »–Mirau que ve l’espòs, eixiu a  rebre-lo! 7 »Llavors s’alçaren totes  
Lc 3,21  en la presó. 21 I succeí que, al  rebre tot lo poble lo baptisme, Jesús fou  
Lc 6,34 si prestau a aquells de qui esperau  rebre, quin grat vos ne sentiran?; puix  
Lc 6,34  també presten als pecadors per a  rebre altre tant. 35 »Amau, doncs, a  
Lc 7,7  considerat digne d’eixir-vos a  rebre. Emperò dieu sols una paraula i mon  
Lc 9,5  5 I si no hi hagués qui us volgués  rebre, eixint d’aquella ciutat, sacudiu  
Lc 16,4  la majordomia, tròbia qui em vulga  rebre en sa casa.” 5 »Cridà, doncs, un per 
Lc 19,12  anà a una terra distant, per a  rebre allí un regne i tornar-se’n  
Jn 3,27  respongué i digué: –L’home no pot  rebre res sinó que li sia donat del cel.  
Jn 6,21  jo, no temau. 21 Volgueren, doncs,  rebre-lo en la barca, i esta arribà  
Jn 7,39 que los que creuen en ell havien de  rebre, puix encara no havia estat  
Jn 11,20  oigué que Jesús venia, isqué a  rebre-lo, emperò Maria se quedà en casa. 
Jn 12,13  rames de palmers i eixiren a  rebre-lo, i cridaven: –Hosanna! Beneït  
Jn 12,18  ell. 18 Per això isqué la turba a  rebre-lo, per haver oït que havia fet  
Jn 14,17  de veritat, a qui lo món no pot  rebre, perquè no el veu ni el coneix.  
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Ac 3,5 ell los mirava ab atenció, esperant  rebre d’ells alguna cosa. 6 I Pere digué: 
Ac 10,25  per a entrar, isqué Corneli a  rebre-lo i, postrant-se a sos peus, l’ 
Ac 16,21  costums que no ens és lícit  rebre ni practicar essent romans. 22 I el  
Ac 20,13  embarcàrem i anàrem a Asson per a  rebre allí a Pau, puix així ell ho havia  
Ac 20,35  més benaventurada és donar que  rebre.” 36 I havent dit això s’agenollà i 
Ac 28,15  germans ho saberen, nos isqueren a  rebre fins al Foro d’Àpio i les Tres  
2Co 6,1  de Déu, vos exhortam a no  rebre la gràcia de Déu en va. 2 (Perquè  
2Co 11,Tit d’haver exercit son ministeri sens  rebre ningun auxili, i dels treballs que  
Fl 4,15  comunicà ab mi respecte de donar i  rebre, sinó vosaltres sols. 16 Puix una i  
1Te 4,17  juntament ab ells en los núvols a  rebre a Cristo en los aires, i així  
He 11,8  a un lloc que ell després havia de  rebre en herència, obeí i partí sens saber 
Jm 5,7  aguarda ab molta paciència fins a  rebre la pluja primerenca i tardana. 8  
3Jn 8  8 Nosaltres, per consegüent, devem  rebre als tals a fi de cooperar a la  
3Jn 9  la primacia entre ells, no ens vol  rebre. 10 I per això, si jo vingués allí,  
3Jn 10  i com si això no li bastàs, ni  rebre vol als nostres germans, i impedeix  
3Jn 10  i impedeix als que els voldrien  rebre, i els trau fora de la iglésia. 11  
Ap 4,11  –Digne sou, Senyor Déu nostre, de  rebre glòria, i honra, i virtut, perquè  
Ap 5,12 –Digne és l’Anyell que fou mort de  rebre virtut, i divinitat, i sabiduria, i  
2Co 6,18  toqueu lo que és impur; 18 i jo us  rebré i us seré Pare, i vosaltres sereu  
Jm 3,1 molts mestres, sabent que nosaltres  rebrem major condemnació. 2 Perquè tots  
1Jn 3,22  envers Déu. 22 I quant li demanem  rebrem d’ell, perquè guardam sos  
Mt 20,7  també vosaltres a ma vinya, i  rebreu tot allò que sia just. 8 »I havent  
Mc 11,24  que demaneu orant, creeu que les  rebreu i vos vindran. 25 I quan vos poseu  
Jn 5,43  un altre en son nom propi, lo  rebreu. 44 Com podeu vosaltres creure, los 
Jn 16,24  demanat res en mon nom. Demanau i  rebreu, a fi de que vostre goig sia ple.  
Ac 1,8 posà lo Pare en son poder. 8 Emperò  rebreu la virtut de l’Esperit Sant, que  
Ac 2,38  en remissió de vostres pecats, i  rebreu lo do de l’Esperit Sant. 39 Perquè 
Col 3,24 als homes, 24 sabent que del Senyor  rebreu lo gallardó de l’herència, perquè  
1Pe 5,4  aparega lo príncep dels pastors,  rebreu corona de glòria que no s’  
Ac 17,9  que oïen aquestes coses. 9 Emperò,  rebuda satisfacció de Jason i dels altres, 
Rm 6,Tit  los fiels perseverar en la gràcia  rebuda en lo baptisme, fent vida nova i  
Col 3,Tit les costums conforme a la vida nova  rebuda de Cristo. Vàrios avisos als  
2Jn Tit  permaneixent en la doctrina  rebuda. 1 L’ancià a la senyora Electa i a 
Mt 10,8  lo que graciosament haveu  rebut. 9 No porteu or, ni plata, ni diners 
Mt 20,11  cada u. 11 I després d’haver-lo  rebut, murmuraven contra el pare de  
Mt 25,16  16 »Doncs aquell que havia  rebut los cinc talents, se n’anà a  
Mt 25,17  17 E igualment aquell que n’havia  rebut dos, ne guanyà també altres dos. 18  
Mt 25,18  dos. 18 Emperò aquell que n’havia  rebut un, se n’anà i cavà en terra, i  
Mt 25,20  20 I arribant aquell que havia  rebut los cinc talents, n’hi presentà  
Mt 25,22 »I s’acercà també aquell que havia  rebut los dos talents i digué: »–Senyor,  
Mt 25,24  arribat també aquell que havia  rebut un talent, digué: »–Senyor, jo sé  
Mt 25,27  canviadors, i al venir jo, hauria  rebut certament ab usura lo que era meu.  
Mc 16,19  després que los hagué parlat, fou  rebut dalt en lo cel, i està sentat a la  
Lc 4,24  vos dic que ningun profeta és ben  rebut en sa pàtria. 25 Certament vos dic  
Lc 9,51  per a complir-se lo temps de ser  rebut en lo alt, posà lo semblant resolt  
Jn 3,33  rep son testimoni. 33 Lo qui ha  rebut son testimoni, sellà que Déu és  
Ac 1,2  als apòstols que havia elegit, fou  rebut en lo alt; 3 als quals se mostrà viu 
Ac 1,11 Jesús que des de vosaltres ha estat  rebut en lo cel, vindrà així com l’haveu  
Ac 1,22  dia en què d’entre nosaltres fou  rebut a dalt, que un sia testimoni ab  
Ac 2,33 doncs, per la dreta de Déu i havent  rebut del Pare la promesa de l’Esperit  
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Ac 8,14  en Jerusalem que Samària havia  rebut la paraula de Déu, los enviaren a  
Ac 10,47  no sien batejats aquestos que han  rebut l’Esperit Sant així com nosaltres?  
Ac 11,1  que els gentils havien també  rebut la paraula de Déu. 2 I quan Pere  
Ac 17,15  fins a Atenes, i després d’haver  rebut son mandato, per a què Silas i  
Ac 19,Tit bateja a vàrios que solament havien  rebut lo baptisme de Joan. Obra molts  
Ac 20,24 i el ministeri de la paraula que he  rebut del Senyor Jesús per a donar  
Ac 23,25  lo calumniassen a ell de que havia  rebut diner. 26 I escrigué una carta en  
Ac 26,10  posar presos a molts sants, havent  rebut poder dels prínceps dels sacerdots.  
Ac 28,21  li digueren: –Nosaltres no havem  rebut cartes de la Judea sobre de tu, ni  
Rm 1,5 entre els morts, 5 per lo qui havem  rebut la gràcia i l’apostolat, perquè s’ 
Rm 5,11 Senyor Jesucrist, per qui ara havem  rebut la reconciliació. 12 Per lo tant,  
Rm 8,15  fills de Déu. 15 Perquè no haveu  rebut l’esperit d’esclavitud per estar  
Rm 8,15  vegada ab temor, sinó que haveu  rebut l’Esperit d’adopció de fills, per  
Rm 14,3  al que menja, perquè Déu l’ha  rebut per seu. 4 Qui ets tu que judiques  
1Co 2,12  de Déu. 12 I nosaltres havem  rebut no l’esperit d’aquest món, sinó l’ 
1Co 4,7  I què tens tu que no ho hages  rebut? I si ho has rebut, per què et  
1Co 4,7  que no ho hages rebut? I si ho has  rebut, per què et glories com si no ho  
1Co 4,7  et glories com si no ho haguesses  rebut? 8 Ja estau vosaltres saciats, ja  
2Co 11,4  Esperit que vosaltres no haveu  rebut, o altre evangeli que no haveu  
2Co 11,24  molt sovint. 24 Cinc vegades he  rebut dels jueus quaranta assots menos u;  
Ga 1,9  evangeli diferent del que haveu  rebut, sia anatema. 10 Puix, ¿persuadesc  
Ga 1,12  l’home; 12 perquè ni jo l’he  rebut d’home, ni l’he après, sinó per  
Ga 3,2  desitjo saber de vosaltres: ¿haveu  rebut l’Esperit per les obres de la Llei  
Fl 4,9  coses. 9 Lo que haveu après, i  rebut, i oït, i vist en mi, això feu; i el 
Fl 4,18  i estic abundant i ple, havent  rebut per Epafrodito lo que m’enviàreu  
Col 2,6 en Cristo. 6 Així com, doncs, haveu  rebut Cristo Jesús, lo Senyor, caminau en  
Col 4,17  «Té compte en lo ministeri que has  rebut en lo Senyor, per a què el  
1Te 4,1  en lo Senyor Jesús que, com haveu  rebut de nosaltres de quina manera vos  
1Tm 3,16  als gentils, cregut en lo món, i  rebut dalt en la glòria». 4,Tit Capítol IV 
Tt 2,Tit  de Déu i els beneficis que havem  rebut de Jesucrist. 1 Emperò tu ensenya  
He 11,13 fe moriren tots aquestos sens haver  rebut les promeses; emperò mirant-les de 
He 11,17  Isaac, fou provat; i ell que havia  rebut les promeses, oferí son únic fill,  
1Pe 4,10  10 Cada qual segons lo do que ha  rebut comuníquia’l als altres, com bons  
1Jn 2,27  en vosaltres la unció que haveu  rebut d’ell. I no teniu necessitat que  
2Jn 4  caminen en veritat, així com havem  rebut lo manament del Pare. 5 I ara vos  
Ap 2,28  28 Així com jo també ho tinc  rebut de mon Pare, li donaré també l’  
Ap 3,3  3 Recorda’t, doncs, de lo que has  rebut i oït, i guarda-ho bé, i  
Ap 11,17  i que haveu de venir; perquè haveu  rebut vostre gran poder i haveu regnat. 18 
He 6,8 que produeix espines i abriülls, és  rebutjada i està prop de maledicció; lo fi 
1Tm 4,4  criatura de Déu és bona i no és de  rebutjar res de lo que es participa ab  
Ga 4,14 no la despreciàreu vosaltres, ni la  rebutjàreu; ans bé me rebéreu com a un  
Ac 15,4  I quan arribaren a Jerusalem foren  rebuts per la iglésia i per los apòstols i 
Rm 12,Tit  estat de cada u i segons los dons  rebuts de Déu ab la fe de Jesucrist. Diu  
Ef 2,Tit tot. 2,Tit Capítol II Béns grans ja  rebuts, i altres majors, de què gosam en  
2Pe 1,Tit  a que, tenint presents los dons  rebuts de Déu, adelàntien en la virtut per 
2Co 9,7  se proposà en son cor, no ab  recança, ni com per força; perquè «Déu ama 
1Co 16,10  vingués, procurau que estiga sens  recel entre vosaltres, puix treballa en l’ 
1Pe 2,2  classe de calúmnies, 2 com infants  recent nats cobdiciau la llet pura de la  
Jn 13,34  ab què jo us he amat, vos ameu  recíprocament. 35 En això coneixeran tots  
Rm 12,10  vos a lo que és bo; 10 amant-vos  recíprocament ab amor fraternal,  
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Ef 4,32  misericordiosos, perdonant-vos  recíprocament, així com també vos ha  
Lc 2,7  i l’embolicà en bolquers i lo  reclinà en un pessebre, puix no hi havia  
Ac 20,10  alçaren mort. 10 I Pau baixà i se  reclinà sobre ell, i abraçant-lo digué:  
Mt 8,20  mes lo Fill de l’home no té a on  reclinar lo cap. 21 I un de sos deixebles  
Lc 9,58  mes lo Fill de l’home no té a on  reclinar lo cap. 59 I a un altre li digué: 
Lc 2,12 a l’infant embolicat en bolquers i  reclinat en lo pessebre. 13 I de repente  
Jn 13,23  a qui Jesús amava, estava  reclinat en lo seno de Jesús. 24 I Simó  
Jn 13,25  de qui parla? 25 I estant aquell  reclinat en lo seno de Jesús, li digué:  
Jn 21,20 Jesús, aquell que en la cena estava  reclinat en son seno i havia preguntat:  
Ac 22,13  ’m davant, digué: »–Saulo, germà,  recobra la vista. »I en aquell mateix  
Ac 9,18  de sos ulls unes com escates i  recobrà la vista, i alçant-se, fou  
Ac 9,19  19 I després que prengué aliment,  recobrà les forces; i estigué alguns dies  
Ef 5,16  uns necis, 16 sinó com prudents,  recobrant lo temps, perquè los dies són  
Jn 10,18  de donar-la i tinc potestat de  recobrar-la. Aquest és lo manament que  
He 11,35  35 Les mullers per resurrecció  recobraren sos morts. Uns foren  
Lc 19,23 banc, a fi de que quan jo tornàs lo  recobràs ab ganància? 24 »I digué als que  
Ac 9,12  i li imposava les mans per a què  recobràs la vista. 13 I respongué Ananies: 
Flm 15  per algun temps, sinó per a què el  recobrasses per a sempre: 16 no ja com  
Lc 15,27  matar lo vedell gras, perquè l’ha  recobrat ab salut. 28 »Llavors ell s’  
Jn 9,15  fariseus li preguntaven com havia  recobrat la vista. Ell los digué: –Me posà 
Jn 9,18  d’ell que hagués estat cego i  recobrat la vista, fins que cridaren als  
Ac 9,17 a on venies, m’ha enviat per a què  recòbries la vista i sies omplert de l’  
2Co 8,15  com està escrit: 15 «Al qui molt  recollí, res li sobrà, i al qui arreplegà  
1Co 9,11  espirituals, ¿és una gran cosa que  recolliam les vostres coses carnals? 12 Si 
Mt 14,20 tots menjaren i quedaren saciats. I  recollides les sobres, ompliren dotze  
Mt 14,12 12 Acudiren després sos deixebles a  recollir lo cos, i l’enterraren. I anaren 
Lc 12,17  “Què faré jo, perquè no tinc a on  recollir mos fruits?” 18 I digué: “Faré  
Jn 10,16  d’aquest ramat, les quals he de  recollir, i oiran la meva veu, i se’n  
Lc 12,18  i los faré més grans, i allí  recolliré tots mos fruits i mos béns. 19 I 
Mc 8,8  8 I menjaren i se saciaren; i  recolliren, dels bocins que havien sobrat, 
Jn 6,13  fi de que no es pèrdia res. 13 Los  recolliren, doncs, i ompliren dotze coves  
Mt 16,9  homes, i quants coves de bocins ne  recollíreu? 10 ¿Ni dels set pans per a  
Mt 16,10 quatre mil homes, i quants coves ne  recollíreu? 11 ¿Com no compreneu que no és 
Mc 8,19  pans entre cinc mil, quants coves  recollíreu plens de bocins? –Dotze –li  
Jn 6,12  saciats, digué a sos deixebles:  –Recolliu los bocins que han sobrat, a fi  
Mc 10,Tit  petició dels fills del Zebedeu, i  recomana altra vegada la humilitat. Dóna  
1Co 16,Tit  de la iglésia de Jerusalem i los  recomana a Timoteu i a altres deixebles. 1 
2Te 3,Tit los ociosos, díscols i temeraris, i  recomana l’amor al treball i la correcció 
Jn 13,Tit  Prediu la traïció de Judes.  Recomana la caritat i anuncia la negació  
Rm 13,Tit  mal ab lo bé. 13,Tit Capítol XIII  Recomana la submissió als superiors i a  
Fl 2,Tit  ab l’exemple de Jesucrist.  Recomana i alaba a Timoteu i a Epafrodito. 
Col 4,Tit  IV Últims avisos de l’Apòstol.  Recomana a Tiquic i a Onèssim i saluda a  
2Co 4,2  adulterant la paraula de Déu, sinó  recomanant-nos nosaltres mateixos a la  
Ga 2,10  als circumcisos. 10 Solament nos  recomanaren que ens recordàssem dels  
Ac 14,25  a Antioquia, d’a on havien estat  recomanats a la gràcia de Déu per a l’  
Rm 16,1  als fiels residents en Roma. 1 Vos  recomano a Febe, germana nostra, que està  
1Tm 2,1 les dones, sa sumissió i silenci. 1  Recomano, doncs, lo primer de tot, que es  
2Co 3,1  com alguns, de cartes de  recomendació per a vosaltres, o de  
Rm 16,Tit  tots. Amén. 16,Tit Capítol XVI  Recomendacions, memòries i últim avís de  
Mt 5,46  si amau als que us amen, quina  recompensa tindreu? ¿No ho fan també los  
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Mt 10,Tit Los anúncia persecució i els promet  recompensa. 1 I havent convocat a sos  
Mt 16,27  i llavors donarà a cada qual la  recompensa segons ses obres. 28 En veritat 
Lc 14,12  a convidar, i te sia donat en  recompensa. 13 Sinó, quan faces un convit, 
Jn 4,36  segar. 36 I aquell que sega rep la  recompensa i arreplega los fruits per a la 
1Co 9,17  si ho faç voluntàriament, tindré  recompensa; mes si per força, la  
2Co 6,13  13 I per tenir la mateixa  recompensa –vos parlo com a fills– dilatau 
He 11,26  de l’Egipte, perquè mirava la  recompensa. 27 Per la fe deixà l’Egipte,  
2Pe 2,13  en sa corrupció 13 i rebran la  recompensa de la iniquitat, ells que  
Ap 22,12  i mon gallardó va ab mi, per a  recompensar a cada u segons ses obres. 13  
Mt 6,6 i ton Pare, que veu en l’ocult, te  recompensarà manifestament. 7 »I quan  
Mt 6,18 i ton Pare, que veu en l’ocult, te  recompensarà manifestament. 19 »No vullau  
Rm 12,19  escrit: «La venjança és meva, jo  recompensaré», diu lo Senyor. 20 Per lo  
He 10,30  «A mi em toca la venjança; jo  recompensaré, diu lo Senyor.» I altra  
Rm 11,35  a ell primer, per a què li sia  recompensat? 36 Perquè d’ell, i per ell,  
1Tm 5,17  presbíteros que governen bé sien  recompensats ab doble honor, especialment  
Rm 5,11  per qui ara havem rebut la  reconciliació. 12 Per lo tant, així com  
Rm 11,15 Perquè si la rejecció d’ells és la  reconciliació del món, què serà son  
2Co 5,18  i ens donà lo ministeri de la  reconciliació. 19 Perquè certament Déu  
2Co 5,19  posà en nosaltres la paraula de la  reconciliació. 20 Nosaltres, doncs, som  
He 2,17  pertanyents a Déu, a fi de fer la  reconciliació per los pecats del poble. 18 
Ef 3,Tit  de l’Esperit. 3,Tit Capítol III  Reconciliació dels gentils revelada a sant 
2Co 5,19  certament Déu estava en Cristo,  reconciliant lo món a si, no imputant-  
Mt 5,24 de l’altar, i vés-te’n primer a  reconciliar ab ton germà, i llavors vine i 
Ef 2,16  home nou, fent la pau, 16 i per a  reconciliar-los ab Déu als dos en un cos 
Col 1,20  medi de la sang de sa creu, per a  reconciliar per ell totes les coses a si  
2Co 5,18  les coses són de Déu, que ens ha  reconciliat a si per Jesucrist, i ens donà 
Col 1,22 males obres, 22 ara, ab tot, vos ha  reconciliat en lo cos de sa carn per la  
Rm 5,10  10 Perquè si essent enemics fórem  reconciliats a Déu per la mort de son  
Rm 5,10  mort de son Fill, molt més estant  reconciliats serem salvats per sa vida. 11 
2Co 5,Tit  jutge de tots. Per ell som  reconciliats ab Déu. Los apòstols són sos  
2Co 5,20  Vos suplicam per Cristo que us  reconcilieu ab Déu. 21 Lo qual per  
1Co 7,11  separa, se quédia sens casar o se  reconciliï ab son marit; i el marit no  
Flm Tit  divina de la caritat que es  reconciliï ab Onèsim, son esclau fugitiu,  
Ac 10,34  sa boca i digué: –Verdaderament  reconec que Déu no fa distinció de  
Rm 3,19  boca sia tapada i tot lo món se  reconega culpable envers Déu. 20 Puix per  
Jn 19,4 aquí, jo us lo trac fora, per a què  reconegau que no trobo en ell causa  
Jn 4,53  a les set lo deixà la febre. 53 I  reconegué lo pare que aquella era l’hora  
Jn 9,22  de la sinagoga a qualsevol que  reconegués a Jesús per Cristo. 23 Per això 
Lc 19,42  sobre ella, dient: 42 –Ah, si tu  reconeguesses al menos en aquest dia que  
1Co 14,37  se té per profeta, o espiritual,  reconèguia que les coses que us escric són 
Mc 11,11  en lo temple, i després d’haver  reconegut totes les coses, sent ja tard,  
Jn 1,31  el coneixia; emperò per a què fos  reconegut en Israel, per això he vingut jo 
Rm 3,4  com està escrit: «A fi de que sies  reconegut fiel en tes paraules, i vències  
2Co 1,14  fins al fi. 14 Com també nos haveu  reconegut en part, que nosaltres som  
He 10,26  voluntàriament després d’haver  reconegut la veritat, ja no resta més  
1Te 5,12  12 I vos pregam, germans, que siau  reconeguts als que treballen entre  
Ac 26,Tit Festo lo tracta d’insensat. Agripa  reconeix sa innocència. 1 I digué Agripa a 
Ac 24,3  3 en tot temps i lloc ho  reconeixem, excelentíssim Fèlix, ab acció  
Flm 6  de ta fe se tórnia eficaç per lo  reconeixement de tota obra bona que hi ha  
Lc 12,56  de la terra, ¿com, doncs, no sabeu  reconèixer lo temps present? 57 »I ¿per  
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2Co 1,13  i reconeixeu, i espero que les  reconeixereu fins al fi. 14 Com també nos  
2Co 1,13  coses sinó les que haveu llegit i  reconeixeu, i espero que les reconeixereu  
Ga 3,7  i li fou imputat a justícia.» 7  Reconeixeu, doncs, que els que són de la  
Mc 12,Tit  als fariseus i saduceus, i els  reconvé. Sobre pagar lo tribut al Cèsar i  
Lc 6,Tit  Jesús defensa als seus deixebles i  reconvé als escribes i fariseus acerca l’ 
Mt 16,22 prenent-lo Pere a part, començà a  reconvenir-lo, dient: –Senyor, lluny de  
Mc 8,32  prenent-lo a part, començà a  reconvenir-lo. 33 Emperò ell, girant-  
Ac 11,Tit  dies. 11,Tit Capítol XI Pere,  reconvingut, dóna raó de sa conducta. Los  
Lc 16,25  25 »I Abraham li digué: »–Fill,  recorda’t que reberes tos béns en ta  
Jn 16,21 ha donat a llum l’infant, ja no es  recorda de sa congoixa, ab lo goig de que  
2Co 7,15 creix més envers vosaltres, quan se  recorda de l’obediència de tots  
Tt 1,Tit  I Després de saludar a Tito, li  recorda l’esperança de la vida eterna i  
2Tm 2,8 inteŀligència en totes les coses. 8  Recorda’t que lo Senyor Jesucrist, del  
Ap 2,5  has deixat ta primera caritat. 5  Recorda’t, doncs, d’a on has caigut; i  
Ap 3,3 tes obres perfetes davant de Déu. 3  Recorda’t, doncs, de lo que has rebut i  
Mt 26,75  punt lo gall cantà. 75 I Pere se  recordà de les paraules que li havia dit  
Mc 14,72  cantà lo gall segona vegada. I se  recordà Pere de la paraula que Jesús li  
Lc 22,61  lo Senyor, mirà a Pere. I Pere se  recordà de la paraula que el Senyor li  
He 11,22  Josep, quan estava per morir, se  recordà de la partida dels fills d’Israel 
Ac 10,31 estat oïda i tes almoines han estat  recordades davant de Déu. 32 Envia, doncs, 
Mt 27,63  a Pilat, 63 dient: –Senyor, nos  recordam de que aquell impostor digué quan 
1Te 3,6  i caritat, i que sempre teniu bona  recordança de nosaltres, i que desitjau  
1Te 1,3 de vosaltres en nostres oracions, 3  recordant-nos de l’obra de vostra fe, i 
2Tm 1,4  dia; 4 desitjant molt lo veure’t,  recordant-me de tes llàgrimes, per a  
1Pe 1,Tit  als fiels a la puresa de vida,  recordant-los que han estat redimits ab  
Ac 20,35  és menester sostenir los flacs i  recordar-se d’aquelles paraules que  
Jn 14,26 vos ensenyarà totes les coses i vos  recordarà tot lo que us he dit. 27 »La pau 
He 8,12  perdonaré ses iniquitats i no em  recordaré més de sos pecats.» 13 Puix  
He 10,17 pecats i de ses iniquitats no me’n  recordaré mai més.» 18 Puix a on hi ha  
Lc 24,8  al tercer dia.” 8 Llavors se  recordaren de les paraules d’ell. 9 I  
Jn 2,17  Pare casa de tràfic. 17 Llavors se  recordaren sos deixebles de lo que està  
Jn 2,22  entre los morts, sos deixebles se  recordaren de que els havia dit això, i  
Jn 12,16  Jesús fou glorificat, llavors se  recordaren que d’ell estaven escrites  
Ga 2,10 10 Solament nos recomanaren que ens  recordàssem dels pobres, lo mateix que jo  
Mc 11,21 secat d’arrel. 21 I havent-se’n  recordat Pere, li digué: –Mestre, veus  
Lc 1,54  sense cosa alguna. 54 »Havent-se  recordat de sa misericòrdia, emparà a  
He 11,15  15 I si algú d’ells s’hagués  recordat d’aquella de què isqué,  
Ap 18,5  fins al cel, i el Senyor s’ha  recordat de ses maldats. 6 Tornau-li a  
Mt 16,9  pa? 9 ¿No compreneu encara, ni us  recordau dels cinc pans per a cinc mil  
Mc 8,18  I tenint orelles, no oïu? I no us  recordau? 19 »Quan jo partí los cinc pans  
Lc 23,42  mal. 42 I deia a Jesús: –Senyor,  recordau-vos de mi quan arribeu al  
1Co 11,2  alabo, germans, perquè en tot vos  recordau de mi i guardau mes instruccions  
Ef 2,11  en elles. 11 Per lo tant,  recordau’s que, essent vosaltres en altre 
1Te 2,9  vosaltres caríssims. 9 Puix ja us  recordau, germans, de nostre treball i  
2Te 2,5  -se com si fos Déu. 5 ¿No us  recordau que quan jo era encara ab  
Jud 17  17 Emperò vosaltres, caríssims,  recordau-vos de les paraules que us  
Lc 17,32 en lo camp, tampoc tórnia atràs. 32  Recordau-vos de la muller de Lot. 33  
Lc 24,6  està aquí sinó que ha ressuscitat.  Recordau’s del modo que us parlà estant  
Jn 15,20  per això lo món vos avorreix. 20  Recordau-vos d’aquella sentència que jo 
Col 4,18  de mi, Pau, ab ma pròpia mà.  Recordau-vos de mes cadenes. La gràcia  
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He 13,3  saber-ho, hospedaren àngels. 3  Recordau-vos dels presos, com si  
He 13,7  cosa que em puga fer home.» 7  Recordau-vos de vostres superiors, los  
Mt 5,23  lo teu do en l’altar, si allí te  recordes que ton germà té alguna cosa  
He 2,6  dient: «Què és l’home que així te  recordes d’ell?, o lo fill de l’home que 
Jn 16,4  a què, quan vínguia l’hora, vos  recordeu de que jo us les havia anunciat.  
Ac 11,16  al principi. 16 I llavors me  recordí de les paraules del Senyor, com  
2Tm 1,3  pura, de que sens cessar me  recòrdia de tu en mes pregàries nit i dia; 
Rm 1,9  testimoni de que incessantment me  recordo de vosaltres, 10 suplicant sempre  
Fl 1,3  dono a mon Déu cada vegada que em  recordo de vosaltres, 4 pregant sempre ab  
Ac 18,23  estat algun temps allí, partí i  recorregué per son ordre la terra de  
Ac 20,Tit  Capítol XX Pau, després d’haver  recorregut la Macedònia, predica en Tròada 
Ac 20,2  a Macedònia. 2 I després d’haver  recorregut aquelles terres, i d’haver-  
Ac 25,24 qual tota la multitud dels jueus ha  recorregut a mi en Jerusalem, demanant a  
Mt 4,23 pare, lo seguiren. 23 I anava Jesús  recorrent tota la Galilea, ensenyant en  
Mt 9,35  los dimonis. 35 I Jesús anava  recorrent totes les ciutats i viles,  
Mc 6,55  a l’instant lo conegueren. 55 I  recorrent tota aquella comarca, li  
Flm 20 ’m regositjar en tu per lo Senyor,  recrea mes entranyes en lo Senyor! 21  
Flm 7  les entranyes dels sants han estat  recreades per tu, oh germà! 8 Per lo qual, 
2Pe 2,13 que són contaminacions i vituperis,  recreant-se en sos errors mentres estan  
2Co 7,13  de Tito, per quant son esperit fou  recreat de tots vosaltres. 14 I si en  
Ac 16,11  -nos en Tròada, navegàrem via  recta a Samotràcia, i al dia següent a  
Ac 21,1  ens separàrem d’ells, anàrem via  recta a Coos, i al dia següent a Rodes, i  
Lc 7,43 I Jesús li replicà: –Tu has judicat  rectament. 44 I girant-se envers la  
Ga 2,14  Emperò quan jo vegí que no anaven  rectament conforme la veritat de l’  
Jn 7,24  apariència, ans bé judicau judici  recte. 25 Llavors alguns dels de Jerusalem 
Ac 8,21 aquest negoci, perquè ton cor no és  recte davant de Déu. 22 Arrepenteix-te,  
Mt 21,42  en les Escriptures: “La pedra que  recusaren los que edificaven, eixa fou  
Mc 10,45  per a servir i donar sa vida per a  redempció de molts. 46 I vingueren a  
Lc 1,68  d’Israel: perquè visità i obrà la  redempció de son poble. 69 I erigí per a  
Lc 2,38  d’ell a tots los que esperaven la  redempció d’Israel 39 I quan ells  
Lc 4,19  contrits de cor, 19 a anunciar la  redempció als catius, a donar vista als  
Lc 21,28  lo cap, puix està cerca vostra  redempció. 29 I en seguida los proposà  
Rm 3,24 la gràcia d’ell mateix, mediant la  redempció que és en Cristo Jesús. 25 Al  
Rm 8,23  adopció de fills de Déu, ço és, la  redempció de nostre cos. 24 Perquè  
1Co 1,30  i justificació i santificació i  redempció; 31 per a què, segons està  
Ef 1,7  amat Fill. 7 En lo qual tenim la  redempció per sa sang, la remissió dels  
Ef 1,14 prenda de nostra herència fins a la  redempció de la possessió comprada, per a  
Ef 4,30  qui fóreu sellats per al dia de la  redempció. 31 Sia desterrada de vosaltres  
Col 1,14  caríssim, 14 en lo qual tenim la  redempció per medi de sa sang i la  
He 9,12  lo santuari havent alcançat eterna  redempció per nosaltres. 13 Perquè si la  
Ac 7,35  a est envià Déu per capità i  redemptor per mà de l’àngel que se li  
Col 1,Tit  coses, lo cap de la Iglésia i el  redemptor dels homes. Pau és ministre de  
1Tm 2,Tit  Jesucrist és l’únic medianer i  redemptor de tots. Devem orar en tot lloc. 
He 2,Tit  Senyor de totes les criatures,  redemptor, santificador i salvador, i  
Ga 3,13  viurà en elles». 13 Cristo nos  redimí de la maledicció de la Llei, essent 
Col 4,5  envers aquells que estan fora,  redimint lo temps. 6 Sia sempre vostra  
Tt 2,14  a si mateix per nosaltres, per a  redimir-nos de tot pecat i purificar-  
Ap 5,9  perquè fóreu mort, i ens haveu  redimit per a Déu, ab vostra sang, de tota 
1Pe 1,Tit vida, recordant-los que han estat  redimits ab la sang de Jesucrist. 1 Pere,  
1Co 9,26  26 sinó que castigo mon cos, i el  reduesc a subjecció; perquè no em  
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Fl 2,7  ser ell igual a Déu, 7 sinó que es  reduí a si mateix a no res, prenent la  
2Co 10,5 s’alça contra la ciència de Déu, i  reduint a cautiveri tot enteniment en  
2Pe 2,6  les ciutats de Sodoma i Gomorra,  reduint-les a cendres, posant-les per  
Ga 2,4  que tenim en Cristo Jesús, a fi de  reduir-nos a l’esclavitud. 5 Als quals  
Ap 17,16  avorriran la prostituta i la  reduiran a desolació, i la deixaran  
Ac 7,6  en terra estrangera, i que els  reduirien a esclavitud i els tractarien  
2Co 4,15  per l’acció de gràcies de molts,  redúndia en glòria de Déu. 16 Per lo que  
Mt 26,61  “Puc destruir lo temple de Déu, i  reedificar-lo en tres dies.” 62 I alçant 
Jn 2,19  –Destruïu aqueix temple, i jo el  reedificaré en tres dies. 20 Los jueus  
Ac 15,16  16 »“Després d’això tornaré i  reedificaré lo tabernacle de David que  
Ga 2,18  No, per cert! 18 Perquè si jo  reedifico lo mateix que he destruït, me  
Mt 27,40  tu que destrueixes lo temple, i el  reedifiques en tres dies, salva’t a tu  
Mc 15,29  lo temple de Déu i en tres dies lo  reedifiques, 30 salva’t a tu mateix  
1Pe 1,3  a sa abundant misericòrdia, nos ha  reengendrat per a esperança de vida, per  
Lc 10,35  tot quant gàsties de més, jo t’ho  refaré a la tornada. 36 »Qual d’aquestos  
Ga 1,Tit  i que ell rebé de Jesucrist.  Refereix lo que ell era abans i després de 
Ac 28,2 2 Perquè, encenent un gran foc, nos  referen a tots de la pluja que queia i del 
1Co 16,18  ho supliren ells. 18 Perquè  referen mon esperit i el vostre. Teniu,  
Lc 12,16 de les coses que posseeix. 16 I los  referí una paràbola, dient: –Lo camp d’un 
Ac 15,4  apòstols i per los ancians, a qui  referien totes les coses que Déu havia  
2Co 7,7  consol que tingué en vosaltres, al  referir-nos vostre desig, vostres plors  
Mt 8,33 fugiren, i arribant a la ciutat, ho  referiren tot, junt ab lo cas dels  
Lc 24,10  i a tots los demés. 10 I les que  referiren als apòstols aquestes coses eren 
Lc 2,18  de les coses que els havien  referit los pastors. 19 Emperò Maria  
Lc 24,24  les coses com les dones les havien  referit; mes a ell no el trobaren. 25 I  
Ap 3,18 t’aconsello que cómpries de mon or  refinat en lo foc, per a què sies ric, i  
2Tm 2,7  que particípia dels fruits. 7  Reflexiona lo que dic, i el Senyor te  
Jn 11,50 –Vosaltres no hi enteneu res, 50 ni  reflexionau que us convé que un sol home  
He 9,10  sobre ells fins al temps de la  reformació. 11 Mes sobrevenint Cristo,  
Jn 4,37  Perquè en això se verifica aquell  refrà: “Un és lo qui sembra i altre lo qui 
2Pe 2,22 Puix los ha succeït allò que diu lo  refrà verdader: «Lo ca se’n tornà a lo  
Mt 24,12  I perquè abundarà la iniquitat, se  refredarà la caritat de molts. 13 Emperò  
Jm 1,26  doncs, se té per religiós i no  refrena sa llengua, sinó que enganya son  
2Pe 2,16  que cavalgava, parlant veu d’home  refrenà la locura del profeta. 17 Aquestes 
Jm 3,2  és baró perfet, i capaç també de  refrenar tot lo cos. 3 I si posam fre en  
1Pe 3,10  vida i vulla veure los dies bons,  refrènia sa llengua del mal, i sos llavis  
Lc 16,24  la punta de son dit en aigua,  refrèsquia ma llengua, puix estic  
Ac 3,20 20 per a quan vinguen los temps del  refrigeri davant del Senyor i enviï aquell 
Rm 15,32  per la voluntat de Déu, i tinga  refrigeri junt ab vosaltres. 33 Lo Déu de  
Fl 2,1  consolació en Cristo, si algun  refrigeri de caritat, si alguna  
He 6,18  nosaltres que havem volat per a  refugi a agafar-nos de l’esperança que  
He 11,24  la fe, Moisès, quan fou crescut,  refusà lo ser anomenat fill de la filla de 
1Pe 2,4  -vos al qual com a pedra viva,  refusada en veritat pels homes, emperò  
He 12,25  la terra, molt menos nosaltres si  refusam al que ens parla des del cel. 26  
Ac 7,35  35 »A est Moisès, a qui ells  refusaren dient: “Qui t’ha fet príncep i  
Ac 7,39  obeir nostres pares, ans bé lo  refusaren, i ab sos cors se’n tornaren a  
1Pe 2,7  pels incrèduls, «la pedra que  refusaren los que edifiquen, aqueixa fou  
Ac 4,11 que vosaltres los arquitectes haveu  refusat, i que ha estat posada per cap de  
He 12,25  que la d’Abel. 25 Mirau que no  refuseu al que parla. Perquè si no  
1Co 3,7  ni el que planta és res, ni el que  rega; sinó Déu, que dóna l’increment. 8 I 
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1Co 3,8  8 I el qui planta i el qui  rega són una mateixa cosa. Mes cada qual  
1Co 3,6  donà a cada u. 6 Jo plantí, Apolo  regà; mes Déu donà l’increment. 7 I  
Lc 11,13  doncs, sent mals, sabeu donar  regalos bons a vostres fills, ¿quant més  
Ap 11,10 ells, i s’alegraran, i s’enviaran  regalos los uns als altres, perquè  
Lc 7,38 a sos peus detràs d’ell, començà a  regar-li los peus ab llàgrimes i els  
Lc 7,44  emperò ella, ab ses llàgrimes, ha  regat mos peus i els ha eixugat ab sos  
Mt 19,28  que m’haveu seguit, quan en la  regeneració lo Fill de l’home s’  
Tt 3,5  nos féu salvos per lo baptisme de  regeneració i renovació de l’Esperit  
Mt 4,16  i als que estaven sentats en la  regió de la sombra de la mort, los nasqué  
Lc 17,24  com lo llampec, que brillant en la  regió inferior del cel, resplendeix des de 
Ac 10,39  testimoni de tot quant féu en la  regió dels jueus i en Jerusalem; al qual  
Ac 28,13 13 Des d’allí, costejant, anàrem a  Règio, i tenint un altre dia vent de  
2Co 11,10  de tenir aquesta glòria en les  regions de l’Acaia. 11 Per què? ¿Serà  
Ga 1,21  no mento. 21 Després vinguí a les  regions de Síria i de Cilícia. 22 I no era 
Mt 2,6  perquè de tu eixirà lo cap, que  regirà mon poble d’Israel.” 7 Llavors  
Rm 2,20  instructor d’infants, que tens la  regla de la ciència i de la veritat en la  
2Co 10,13  de mida, sinó segons la mida de la  regla ab què Déu nos ha midat, mida que  
2Co 10,15  en vosaltres segons nostra  regla, 16 anunciant l’evangeli en los  
2Co 10,16  no per a gloriar-nos en la  regla d’altre de les coses que estaven  
Ga 6,16  I sobre quants seguesquen aquesta  regla, vinga la pau i la misericòrdia, i  
Fl 3,16  i permanescam en una mateixa  regla. 17 Siau, germans, imitadors meus, i 
He 9,1  pacte (testament) tenia també  reglaments del culto diví i un santuari  
Rm 12,Tit  12,Tit Capítol XII Dóna l’Apòstol  regles conforme a la doctrina que ha  
Rm 5,14  no era imputat. 14 Ab tot, la mort  regnà des d’Adam a Moisès, fins en  
Rm 5,17 17 Perquè si per lo pecat d’un sol  regnà la mort per un sol home, molt més  
Rm 5,21  la gràcia, 21 a fi de que com  regnà lo pecat per la mort, així també  
Ap 19,6  trons que deien: –Aŀleluia! Perquè  regnà lo Senyor, nostre Déu totpoderós. 7  
Lc 1,32  lo trono de David, son pare, i  regnarà en la casa de Jacob per a sempre.  
Ap 11,15  Senyor i de son Cristo, i ell  regnarà per los sigles dels sigles. Amén.  
Rm 5,17  la mort per un sol home, molt més  regnaran en vida per un sol Jesucrist los  
Ap 20,6  sacerdots de Déu i de Cristo, i  regnaran ab ells mil anys. 7 I quan sien  
Ap 22,5  lo Senyor Déu los iŀluminarà, i  regnaran en los sigles dels sigles. 6 I em 
2Tm 2,12  viurem també ab ell. 12 Si patim,  regnarem també ab ell. Si nosaltres lo  
Ap 5,10  i sacerdots envers nostre Déu, i  regnarem sobre la terra. 11 I vegí i oiguí 
Ap 20,4  o en ses mans; i visqueren i  regnaren ab Cristo per espai de mil anys.  
Lc 19,27  meus que no volgueren que jo  regnàs sobre ells, portau-me’ls aquí i  
Ap 11,17  rebut vostre gran poder i haveu  regnat. 18 I els gentils s’han irritat i  
1Co 4,8  vosaltres saciats, ja sou rics:  regnau sens nosaltres; i vulla Déu que  
Mt 2,22  22 Emperò, oint que Arquelao  regnava en la Judea en lloc d’Herodes,  
Mt 12,25  sos pensaments, los digué: –Tot  regne dividit contra si mateix, serà  
Mt 12,26  ¿com permaneixerà, doncs, son  regne? 27 I si jo llanço los dimonis per  
Mt 24,7  s’alçarà gent contra gent, i  regne contra regne, i hi haurà  
Mt 24,7  gent contra gent, i regne contra  regne, i hi haurà pestilències i fams i  
Mc 3,24  llançar a Satanàs? 24 I si un  regne està dividit contra de si mateix, no 
Mc 3,24  de si mateix, no pot durar lo tal  regne. 25 I si una casa estigués dividida  
Mc 6,23  encara que sia la meitat de mon  regne. 24 I havent ella eixit, digué a sa  
Mc 13,8  s’alçarà gent contra gent, i  regne sobre regne, i hi haurà terratrèmols 
Mc 13,8  gent contra gent, i regne sobre  regne, i hi haurà terratrèmols en  
Lc 1,33  de Jacob per a sempre. 33 I son  regne no tindrà fi. 34 I digué Maria a l’ 
Lc 11,17  sos pensaments, los digué: –Tot  regne dividit contra si mateix serà  
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Lc 11,18  si mateix, com podrà subsistir son  regne? Perquè vosaltres dieu que jo llanço 
Lc 19,12  terra distant, per a rebre allí un  regne i tornar-se’n després. 13 I  
Lc 19,15  d’haver pres possessió de son  regne, manà que vinguessen aquells criats  
Lc 21,10  –S’alçarà poble contra poble, i  regne contra regne; 11 i hi haurà grans  
Lc 21,10  poble contra poble, i regne contra  regne; 11 i hi haurà grans terratrèmols en 
Jn 18,36  has fet? 36 Respongué Jesús: –Mon  regne no és d’aquest món. Si mon regne  
Jn 18,36  regne no és d’aquest món. Si mon  regne fos d’aquest món, sens dubte que ma 
Jn 18,36  en mans dels jueus. Emperò mon  regne no és d’aquí. 37 Llavors li digué  
He 1,8  d’equitat és lo ceptre de ton  regne. 9 Tu has amat la justícia i avorrit 
He 12,28  commogudes. 28 I així, rebent un  regne immovible, tenim gràcia, per la que  
Ap 12,10  la salvació, i la virtut, i el  regne de nostre Déu, i el poder de son  
Ap 16,10  i es tornà ple de tenebres son  regne, i es mossegaren ses llengües de  
Ap 17,12 són deu reis, que encara no reberen  regne, emperò rebran poder com reis per  
Ap 17,17  la voluntat d’ell, i donat son  regne a la bèstia, fins que estiguen  
Mt 3,2  ’s, perquè s’ha acercat lo  Regne del cel. 3 Puix aquest és de qui  
Mt 4,17  ’s, perquè s’ha acercat lo  Regne del cel. 18 I anant Jesús per la  
Mt 4,23  ells, i predicant l’evangeli del  Regne, i curant tot mal i tota dolència en 
Mt 5,3  d’esperit, perquè d’ells és lo  Regne del cel. 4 »Benaventurats los  
Mt 5,10  la justícia, perquè d’ells és lo  Regne del cel. 11 »Sereu benaventurats  
Mt 5,19  homes, serà anomenat mínim en lo  Regne del cel. Mes aquell que els guàrdia  
Mt 5,19  ensènyia, serà anomenat gran en lo  Regne del cel. 20 »Puix jo us dic que, si  
Mt 5,20  i dels fariseus, no entrareu en lo  Regne del cel. 21 »Haveu oït que es digué  
Mt 6,10  lo vostre nom. 10 Vinga lo vostre  Regne. Faça’s la vostra voluntat, així en 
Mt 6,33  33 Buscau, doncs, primerament lo  Regne de Déu i sa justícia, i totes  
Mt 7,21 diu: “Senyor, Senyor” entrarà en lo  Regne del cel, sinó lo qui fa la voluntat  
Mt 7,21  està en lo cel; eix entrarà en lo  Regne del cel. 22 Molts me diran en aquell 
Mt 8,11  ab Abraham, i Isaac, i Jacob en lo  Regne del cel. 12 Però los fills del Regne 
Mt 8,12  del cel. 12 Però los fills del  Regne seran llançats a les tenebres  
Mt 9,35  i predicant l’evangeli del  Regne, i curant tot mal i tota dolència en 
Mt 10,7  dient: «Que s’ha acercat lo  Regne del cel.» 8 Curau malalts,  
Mt 11,11 Emperò aquell que és lo mínim en lo  Regne del cel, és més gran que ell. 12 I  
Mt 11,12  dies de Joan Baptista fins ara, lo  Regne del cel pateix violència, i los  
Mt 12,28  que ha arribat a vosaltres lo  Regne de Déu. 29 »O com podrà entrar ningú 
Mt 13,11  lo conèixer los misteris del  Regne del cel, emperò a ells no se’ls ha  
Mt 13,19  que ou la paraula d’aquell  Regne i no l’entén, ve lo Maligne i  
Mt 13,24  paràbola los proposà, dient: –Lo  Regne del cel és semblant a un home que  
Mt 13,31  paràbola los proposà dient: –Lo  Regne del cel és semblant a un gra de  
Mt 13,33 una altra paràbola: –És semblant lo  Regne del cel al llevat que pren una dona  
Mt 13,38  I la bona llavor són los fills del  Regne. I la sisanya són los fills de la  
Mt 13,41  sos àngels, i aplegaran de son  Regne tots los escàndols i aquells que  
Mt 13,43  resplendiran com lo sol en lo  Regne de son Pare. »Qui té orelles per a  
Mt 13,44 per a oir, oiga. 44 »És semblant lo  Regne del cel a un tresor escondit en lo  
Mt 13,45  45 »Del mateix modo és semblant lo  Regne del cel a un negociant que busca  
Mt 13,47 la comprà. 47 »També és semblant lo  Regne del cel a un filat que, tirat al  
Mt 13,52  qualsevol escriba instruït en lo  Regne del cel és semblant a un pare de  
Mt 16,19  19 I a tu te donaré les claus del  Regne del cel. I tot allò que llíguies  
Mt 16,28 la mort fins que vegen venir en son  Regne al Fill de l’home. 17,Tit Capítol  
Mt 18,1  dient-li: –Qui és lo major en lo  Regne del cel? 2 I Jesús, cridant un  
Mt 18,3  com los infants, no entrareu en lo  Regne del cel. 4 Quiscun, doncs, que s’  
Mt 18,4  infant, eix serà lo major en lo  Regne del cel. 5 I qui rèbia a un tal  
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Mt 18,23  vegades set. 23 »Per això lo  Regne del cel és semblant a un rei que  
Mt 19,12  a si mateixos per amor del  Regne del cel. Qui sia capaç d’això, que  
Mt 19,14 de venir a mi, puix dels tals és lo  Regne del cel. 15 I quan los hagué imposat 
Mt 19,23  ab dificultat entrarà un ric en lo  Regne del cel. 24 I altra vegada vos dic  
Mt 19,24  agulla que l’entrar un ric en lo  Regne del cel. 25 Los deixebles, a l’oir  
Mt 20,1  Dóna vista a dos cegos. 1 »Lo  Regne del cel és semblant a un pare de  
Mt 20,21  fills meus s’asséntien en vostre  Regne, un a la dreta i altre a l’esquerra 
Mt 21,31  rameres vos passaran davant en lo  Regne de Déu. 32 Puix vingué Joan a  
Mt 21,43 tant, vos dic que us serà llevat lo  Regne de Déu i donat a gent que produesca  
Mt 22,2  de nou ab paràboles dient: 2 –Lo  Regne del cel és semblant a un rei que féu 
Mt 23,13 fariseus, hipòcrites, que tancau lo  Regne del cel davant dels homes! Puix ni  
Mt 24,14  salvarà. 14 I aqueix evangeli del  Regne serà predicat per tot lo món en  
Mt 25,1  i judici final. 1 »Llavors, lo  Regne del cel serà semblant a deu verges  
Mt 25,34  beneïts de mon Pare, posseïu lo  Regne que vos està preparat des de la  
Mt 26,29 el bèguia de nou ab vosaltres en lo  Regne de mon Pare. 30 I després que  
Mc 1,14 a Galilea predicant l’evangeli del  Regne de Déu 15 i dient: –Puix que el  
Mc 1,15  s’ha complert i s’ha acercat lo  Regne de Déu, arrepentiu-vos i creeu l’ 
Mc 4,11  donat lo comprendre lo misteri del  Regne de Déu; mes als que estan fora, tot  
Mc 4,26  pres. 26 També deia: –Així és lo  Regne de Déu, com un home que tíria la  
Mc 4,30  30 I deia: –A què assemblarem lo  Regne de Déu? O ab quina paràbola lo  
Mc 8,39  tastaran la mort fins que vegen lo  Regne de Déu que ve ab poder. 9,Tit  
Mc 9,46  més te val entrar ab un ull en lo  Regne de Déu, que tenir-ne dos i ser  
Mc 10,14  destorbeu, perquè dels tals és lo  Regne de Déu. 15 En veritat vos dic que el 
Mc 10,15  vos dic que el que no rèbia lo  Regne de Déu com un infant, no entrarà en  
Mc 10,23  –Quant difícilment entraran en lo  Regne de Déu los que tenen riqueses! 24 I  
Mc 10,24  quant difícil és entrar en lo  Regne de Déu als que confien en les  
Mc 10,25 una agulla, que entrar lo ric en lo  Regne de Déu. 26 Ells se meravellaven més, 
Mc 11,10 en lo nom del Senyor! Beneït sia lo  Regne de nostre pare David, que ve en lo  
Mc 12,34  li digué: –No estàs lluny del  Regne de Déu. I ja ningú s’atrevia a fer  
Mc 14,25  aquell dia que el beuré nou en lo  Regne de Déu. 26 I cantat l’himne,  
Mc 15,43  senador, qui esperava també lo  Regne de Déu, i entrà atrevidament a la  
Lc 4,43  a les altres ciutats a predicar lo  Regne de Déu, puix per això he estat  
Lc 6,20  pobres, perquè de vosaltres és lo  Regne de Déu. 21 »Benaventurats los que  
Lc 7,28 Baptista; emperò qui és menor en lo  Regne de Déu, és major que ell. 29 »I tot  
Lc 8,1  i llocs predicant i anunciant lo  Regne de Déu. I estaven ab ell los dotze  
Lc 8,10 ha donat lo conèixer lo misteri del  Regne de Déu; emperò als demés, en  
Lc 9,2  2 I els envià a predicar lo  Regne de Déu i a curar los malalts. 3 I  
Lc 9,11  i ell los rebé i els parlava del  Regne de Déu, i curava als que  
Lc 9,27  gustaran la mort fins que vegen lo  Regne de Déu. 28 I succeí que, com cosa de 
Lc 9,60  morts; emperò tu, vés i anuncia lo  Regne de Déu. 61 I un altre li digué: –Vos 
Lc 9,62  mira endarrere, és apte per al  Regne de Déu. 10,Tit Capítol X Missió i  
Lc 10,9  los: “S’ha acercat a vosaltres lo  Regne de Déu.” 10 Emperò si en la ciutat  
Lc 10,11  Ab tot, sabeu que s’ha acercat lo  Regne de Déu.” 12 Emperò jo us dic que en  
Lc 11,2  lo vostre nom. Vinga lo vostre  Regne; faça’s la vostra voluntat, així en 
Lc 11,20  lo dit de Déu, certament que el  Regne de Déu ha arribat a vosaltres. 21  
Lc 12,31  Per lo tant, buscau primerament lo  Regne de Déu i sa justícia, i totes  
Lc 12,32  a vostre Pare lo donar-vos lo  Regne. 33 Veneu lo que posseïu i feu  
Lc 13,18  també Jesús: –A què és semblant lo  Regne de Déu? I ab què el compararé? 19 És 
Lc 13,20  –A què diré que és semblant lo  Regne de Déu? 21 És semblant al llevat que 
Lc 13,28  Jacob, i a tots los profetes en lo  Regne de Déu, i que vosaltres sou  
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Lc 13,29 migdia, i se sentaran a taula en el  Regne de Déu. 30 I veus aquí que són  
Lc 14,15  lo qui menjarà pa en lo  Regne de Déu! 16 Mes ell li digué: –Un  
Lc 16,16 Joan. Des de llavors és anunciat lo  Regne de Déu, i tots hi entren a pura  
Lc 17,20  -li los fariseus quan vindria lo  Regne de Déu, los respongué i digué: –Lo  
Lc 17,20  de Déu, los respongué i digué: –Lo  Regne de Déu no vindrà de manera que es  
Lc 17,21 “Veu’s-el allí.” Puix, mirau, lo  Regne de Déu està dintre de vosaltres. 22  
Lc 18,16  ho impediu, perquè dels tals és lo  Regne de Déu. 17 En veritat vos dic que lo 
Lc 18,17  vos dic que lo qui no rèbia lo  Regne de Déu com un infant, no entrarà en  
Lc 18,24  quant difícilment entraran en lo  Regne de Déu los que tenen riqueses! 25  
Lc 18,25  una agulla que entrar un ric en lo  Regne de Déu. 26 I los que l’oïen, deien: 
Lc 18,29  germans, o muller, o fills, per lo  Regne de Déu, 30 que no rèbia molt més en  
Lc 19,11  que luego se manifestaria lo  Regne de Déu. 12 Digué doncs: –Un home d’ 
Lc 21,31  coses, sabeu que està prop lo  Regne de Déu. 32 En veritat vos dic que no 
Lc 22,16 fins que tinga son compliment en lo  Regne de Déu. 17 I prenent lo calze, donà  
Lc 22,18 fruit de la parra fins que vinga lo  Regne de Déu. 19 Després prengué lo pa i,  
Lc 22,29  29 I per això jo us preparo lo  Regne, com mon Pare me l’ha preparat a  
Lc 22,30  menjau i begau a ma taula en mon  Regne, i vos senteu sobre tronos per a  
Lc 23,42 -vos de mi quan arribeu al vostre  Regne. 43 I Jesús li digué: –En veritat te 
Lc 23,51  de la Judea, qui esperava també lo  Regne de Déu. 52 Aquest, doncs, anà a  
Jn 3,3  que nasca de nou, pot veure lo  Regne de Déu. 4 Nicodemus li digué: –Com  
Jn 3,5  Esperit Sant, no pot entrar en lo  Regne de Déu. 6 Lo qui de la carn és nat,  
Ac 1,3  quaranta dies i parlant-los del  Regne de Déu. 4 I menjant ab ells, los  
Ac 1,6  ¿si restituireu en aquest temps lo  Regne a Israel? 7 I els digué: –No us toca 
Ac 8,12  a Felip, que els predicava del  Regne de Déu, se batejaven en lo nom de  
Ac 14,21  tribulacions per a entrar en lo  Regne de Déu. 22 I després que en cada  
Ac 19,8  i persuadint les coses tocant al  Regne de Déu. 9 Mes com alguns d’ells s’ 
Ac 20,25  entre qui he anat predicant lo  Regne de Déu, no veureu més la meva cara.  
Ac 28,23  predicava, donant testimoni del  Regne de Déu, i demostrava lo que està dit 
Ac 28,31  el venien a veure, 31 predicant lo  Regne de Déu i ensenyant les coses que són 
Rm 14,17  vituperat vostre bé. 17 Perquè lo  Regne de Déu no és menjar i beure, sinó  
1Co 4,20  sinó la virtut. 20 Perquè lo  Regne de Déu no està en les paraules, sinó 
1Co 6,9  que els injustos no posseiran lo  Regne de Déu? No us enganyeu: ni els  
1Co 6,10  ni els rapinyadors, posseiran lo  Regne de Déu. 11 I tals foren alguns de  
1Co 15,24  el fi, quan ell haurà entregat lo  Regne al Déu i al Pare, quan haja destruït 
1Co 15,50  carn i la sang no poden posseir lo  Regne de Déu, ni la corrupció posseir la  
Ga 5,21  semblants coses no alcançaran lo  Regne de Déu. 22 Mes lo fruit de l’  
Ef 5,5  és idolatria, no té herència en lo  Regne de Cristo i de Déu. 6 No us deixeu  
Col 1,13 les tenebres i ens ha traslladat al  Regne de son Fill caríssim, 14 en lo qual  
Col 4,11  són los únics que m’ajuden en lo  Regne de Déu, i m’han servit de consol.  
1Te 2,12  dignes de Déu, que us cridà a son  Regne i glòria. 13 Per això donam també  
2Te 1,5 per a què siau contats dignes en lo  Regne de Déu, per amor del qual també  
2Tm 4,1 vius i morts en sa vinguda i en son  Regne, 2 que predíquies la paraula, que  
2Tm 4,18 obra mala i em preservarà per a son  Regne celestial, a qui sia la glòria per  
Jm 2,5  per a ser rics en fe i hereus del  Regne que prometé Déu als que l’amen? 6  
2Pe 1,Tit  poder tenir entrada abundant en lo  Regne del Senyor. Dóna a entendre que està 
2Pe 1,11  abundantment l’entrada en lo  Regne etern de nostre Senyor i salvador  
Ap 1,9 i company en la tribulació, i en lo  Regne, i en la paciència en Jesucrist,  
Ap 19,Tit  per la ruïna de Babilònia, per lo  Regne de Déu i per les bodes de l’Anyell. 
1Co 4,8  regneu, per a què així nosaltres  regnem també ab vosaltres. 9 Perquè jo  
Ap 20,Tit  los quals les ànimes dels màrtirs  regnen ab Cristo en la primera  
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Mt 4,8  molt alta, i li mostrà tots los  regnes del món i la glòria d’ells, 9 i li 
Lc 4,5  i al moment li mostrà tots los  regnes de l’univers 6 i li digué: –Te  
He 11,33  los quals, per la fe, conquistaren  regnes, obraren justícia, alcançaren les  
Ap 11,15  en lo cel grans veus dient: –Los  regnes d’aquest món s’han tornat regnes  
Ap 11,15  regnes d’aquest món s’han tornat  regnes de nostre Senyor i de son Cristo, i 
1Co 4,8  sens nosaltres; i vulla Déu que  regneu, per a què així nosaltres regnem  
Lc 19,14  dient-li: »–No volem que aquest  régnia sobre nosaltres. 15 »I quan tornà,  
Rm 5,21  lo pecat per la mort, així també  régnia la gràcia per la justícia per a la  
Rm 6,12  en Jesucrist nostre Senyor. 12 No  régnia, doncs, lo pecat en vostre cos  
1Co 15,25  25 Perquè és necessari que ell  régnia fins que haja posat tots los  
Fl 1,26  de la fe, 26 a fi de que vostre  regosig abúndia per mi en Jesucrist,  
Ap 19,7 lo Senyor, nostre Déu totpoderós. 7  Regositgem-nos, i alegrem-nos, i donem 
1Co 12,26  és honrat, tots los membres se  regositgen ab ell. 27 Doncs vosaltres sou  
Lc 10,20  i res vos danyarà. 20 Emperò no us  regositgeu d’això, que els esperits vos  
Fl 2,28 prompte, a fi de que veent-lo vos  regositgeu de nou i jo estiga sens  
1Pe 4,13 sofriments de Cristo, per a què vos  regositgeu també ab goig en l’aparició de 
1Jn 1,4  aquestes coses per a què vos  regositgeu i vostre goig sia complert. 5  
Ac 2,26  26 Per això s’alegra mon cor i es  regositja ma llengua, i ademés ma carn  
Lc 10,21 21 En aquella mateixa hora Jesús se  regositjà en l’Esperit Sant i digué: –Vos 
Jn 8,56  56 Abraham, vostre pare, se  regositjà de veure mon dia; lo vegé, i s’ 
Rm 5,2 gràcia, en la que estam ferms i ens  regositjam en l’esperança de la glòria  
2Co 13,9  sinó per la veritat. 9 Puix nos  regositjam quan nosaltres som flacs i  
1Te 3,9  per tot lo goig ab què ens  regositjam, per amor de vosaltres, davant  
Flm 20  deus a mi. 20 Sí, germà. Deixa’m  regositjar en tu per lo Senyor, recrea mes 
Jn 16,20  i gemegareu, emperò lo món se  regositjarà; i vosaltres estareu tristos,  
Lc 1,14  tindràs goig i alegria, i molts se  regositjaran en son naixement, 15 perquè  
Ap 11,10  10 I els que habiten la terra se  regositjaran sobre ells, i s’alegraran, i 
Fl 1,18 i en això me regositjo, i encara me  regositjaré. 19 Puix sé que això se’m  
Mt 2,10  10 I quan vegeren l’estrella, se  regositjaren en gran manera. 11 I entrant  
Ac 13,48  I quan oïren això los gentils, se  regositjaren, i glorificaven la paraula  
Ac 15,31  31 I quan l’hagueren llegida se  regositjaren per lo consol. 32 I Judes i  
1Pe 1,6  temps. 6 En lo que vosaltres vos  regositjareu molt, encara que al present  
Lc 1,47  al Senyor. 47 I mon esperit s’ha  regositjat en Déu, mon Salvador, 48 perquè 
2Co 7,13  Emperò en nostre consol nos havem  regositjat més en lo goig de Tito, per  
Fl 4,10  la pau serà ab vosaltres. 10 M’he  regositjat sobre manera en lo Senyor de  
2Jn 4  veritat i en caritat. 4 Molt m’he  regositjat perquè he trobat de tos fills  
Mt 5,12  contra vosaltres. 12 Alegrau’s i  regositjau’s, perquè és gran vostre  
Lc 6,23  23 Alegrau-vos, en aquell dia, i  regositjau-vos, perquè serà gran vostre  
Fl 2,18 tots vosaltres. 18 I d’això mateix  regositjau’s vosaltres i congratulau-  
Fl 3,1  1 En lo demés, germans meus,  regositjau’s en lo Senyor. A mi certament 
Fl 4,4  Senyor; i altra vegada vos ho dic:  regositjau’s. 5 Sia notòria vostra  
Jm 4,16  això, o allò.» 16 Emperò ara vos  regositjau en vostres vanes presumpcions.  
1Pe 1,8  sens veure’l; i creent en ell vos  regositjau ab goig inefable i ple de  
Ap 12,12  fins a la mort. 12 Per lo tant,  regositjau-vos, oh cels, i vosaltres que 
Fl 4,4  estan en lo llibre de la vida. 4  Regositjau’s sempre en lo Senyor; i altra 
Ap 18,20  en un dia ha quedat desolada!» 20  Regositjau-vos sobre ella, cels, i  
Ac 7,41  oferiren sacrifici a l’ídol, i es  regositjaven en les obres de ses mans. 42  
Rm 16,19  per totes parts, de lo que jo em  regositjo ab vosaltres. Emperò voldria que 
2Co 7,16  ab temor i ab reverència. 16 Me  regositjo, doncs, de que en totes les  
Fl 1,18  pretext o en veritat: i en això me  regositjo, i encara me regositjaré. 19  
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Fl 2,17  i víctima de vostra fe, me’n  regositjo i me’n congratulo ab tots  
Col 1,24  só fet ministre. 24 Lo qual ara me  regositjo en mes afliccions per vosaltres, 
Mt 2,12  de que no tornassen a Herodes,  regressaren a son país per un altre camí.  
Lc 2,45  45 I no havent-lo trobat,  regressaren a Jerusalem en busca d’ell.  
Ac 25,11  agravi o cosa digna de mort, no  rehuso lo morir; emperò si no hi ha res de 
Mt 1,5 Jessè. I Jessè engendrà a David, lo  rei. 6 I David, lo rei, engendrà a Salomó  
Mt 1,6  a David, lo rei. 6 I David, lo  rei, engendrà a Salomó d’aquella que fou  
Mt 2,1  de Judà en temps d’Herodes lo  rei, veus aquí uns magos vingueren de l’  
Mt 2,2  2 dient: –A on és lo qui ha nat  rei dels jueus? Perquè vegérem sa estrella 
Mt 2,3  i venim a adorar-lo. 3 I lo  rei Herodes quan ho oí, se torbà, i ab ell 
Mt 2,9 lo. 9 Luego que ells oïren això del  rei, marxaren. I veus aquí l’estrella que 
Mt 5,35  perquè és la ciutat del gran  rei. 36 Ni júries per ton cap, puix no  
Mt 14,9  lo cap de Joan Baptista. 9 I el  rei s’entristí. Mes per raó del jurament  
Mt 18,23  lo Regne del cel és semblant a un  rei que volgué prendre comptes a sos  
Mt 21,5  a la filla de Sion: Mira que ton  rei ve, ple de mansuetud, envers tu,  
Mt 22,Tit  22,Tit Capítol XXII Paràbola del  rei que convidà a les esposalles de son  
Mt 22,2  –Lo Regne del cel és semblant a un  rei que féu les esposalles per a son fill. 
Mt 22,7 -los ultrajat, los mataren. 7 I el  rei, quan ho sabé, s’irrità i, enviant  
Mt 22,11  de convidats. 11 »Quan entrà lo  rei per a veure als hostes, vegé allí un  
Mt 22,13  »Emperò ell callà. 13 Llavors lo  rei digué a sos criats: »–Lligau-lo de  
Mt 25,34 a l’esquerra. 34 Aleshores dirà lo  rei als que estan a sa dreta: »–Veniu,  
Mt 25,40  anàrem a veure? 40 »I responent lo  rei, los dirà: »–En veritat vos dic que  
Mt 27,11  lo president dient: –¿Ets tu lo  rei dels jueus? Jesús li digué: –Tu ho  
Mt 27,29 d’ell, l’escarnien dient: –Salve,  rei dels jueus! 30 I escopint-li,  
Mt 27,37 causa escrita: «Aquest és Jesús, lo  rei dels jueus.» 38 Llavors crucificaren  
Mt 27,42 es pot salvar a si mateix! Si és lo  rei d’Israel, que bàixia ara de la creu,  
Mc 6,14  14 I això arribà a oïdos del  rei Herodes (puix son nom s’havia fet  
Mc 6,22  estaven ab ell a taula, digué el  rei a la minyona: –Demana’m lo que vulles 
Mc 6,25  apressuradament a on estava el  rei, demanà dient: –Vull que em doneu en  
Mc 6,26  lo cap de Joan Baptista. 26 I el  rei se contristà; mes per raó del jurament 
Mc 15,2  2 I Pilat li preguntà: –Ets tu lo  rei dels jueus? I ell, responent-li, li  
Mc 15,9  dient: –Voleu que us lliberti lo  rei dels jueus? 10 Perquè sabia que per  
Mc 15,12  li faça a aquest a qui apellidau  rei dels jueus? 13 I ells de nou cridaren: 
Mc 15,18  a saludar-lo dient: –Salve,  rei dels jueus! 19 I lo ferien en lo cap  
Mc 15,26  escrit de sa sentència era: «Lo  rei dels jueus.» 27 I crucificaren ab ell  
Mc 15,32  a si mateix! 32 Lo Cristo, lo  rei d’Israel, que bàixia ara de la creu  
Lc 1,5  ensenyat. 5 En temps d’Herodes,  rei de Judea, hi hagué un sacerdot  
Lc 14,31  pogut concloure.” 31 »O qui és lo  rei que, volent eixir a pelear contra un  
Lc 14,31  eixir a pelear contra un altre  rei, no considera despai abans si podrà ab 
Lc 19,38  vist 38 dient: –Beneït sia lo  rei que ve en nom del Senyor. Pau en lo  
Lc 23,3 li preguntà dient-li: –¿Ets tu lo  rei dels jueus? I ell li respongué i  
Lc 23,37  vinagre, 37 i dient: –Si tu ets lo  rei dels jueus, salva’t a tu mateix! 38 I 
Lc 23,38  en hebreu, que deia: «Aquest és lo  rei dels jueus.» 39 I l’un dels lladres  
Jn 6,15 -se-l’en a la força i fer-lo  rei, fugí tot sol altra vegada a la  
Jn 12,13  sia lo qui ve en nom del Senyor,  rei d’Israel. 14 I trobà Jesús un pollí,  
Jn 12,15  témies, filla de Sion: mira a ton  rei que ve assentat sobre un pollí d’una  
Jn 18,33  a Jesús i li digué: –Ets tu lo  rei dels jueus? 34 Jesús li respongué:  
Jn 18,37  li digué Pilat: –Doncs tu ets  rei? Jesús respongué: –Tu ho dius, que jo  
Jn 18,37  respongué: –Tu ho dius, que jo só  rei. Per això jo he nat, i per això he  
Jn 18,39 ¿voleu que us pòsia en llibertat al  rei dels jueus? 40 Llavors tots ells  
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Jn 19,3  I venien a ell i deien: –Salve, oh  rei dels jueus! I li donaven bufetades. 4  
Jn 19,12  Cèsar; puix tot aquell que es fa  rei contradiu al Cèsar. 13 I Pilat, havent 
Jn 19,14  als jueus: –Aquí teniu a vostre  rei! 15 Ells, emperò, cridaven: –A fora, a 
Jn 19,15  los deia: –Crucificaré jo a vostre  rei? Los pontífices responen: –No tenim  
Jn 19,15  responen: –No tenim altre  rei que Cèsar. 16 I llavors los l’entregà 
Jn 19,19  I l’escrit era: «Jesús Nazareno,  rei dels jueus.» 20 Aquest rètol, doncs,  
Jn 19,21  sinó que: “Ell ha dit: Jo só  rei dels jueus.” 22 Pilat respongué: –Lo  
Ac 7,10 gràcia i sabiduria davant de Faraó,  rei d’Egipte, qui el féu governador d’  
Ac 7,18  18 fins que s’alçà un altre  rei en Egipte que no coneixia a Josep. 19  
Ac 12,Tit  i llibertat de sant Pere. Mort del  rei Herodes. 1 I en aqueix mateix temps,  
Ac 12,1  1 I en aqueix mateix temps, lo  rei Herodes alçà la mà per a maltractar a  
Ac 12,20  a Blasto, que era camarer del  rei, solicitaren la pau, perquè les terres 
Ac 12,20 estaven abastades del territori del  rei. 21 I al dia senyalat, Herodes, vestit 
Ac 12,21 al dia senyalat, Herodes, vestit de  rei, se sentà en lo tribunal i els  
Ac 13,21  Samuel. 21 I després demanaren  rei, i Déu los donà a Saül, fill de Cis,  
Ac 13,22  22 I remogut aquest, los alçà per  rei a David, al qual donà testimoni dient: 
Ac 17,7  del Cèsar dient que hi ha un altre  rei, lo qual és Jesús. 8 I alborotaren al  
Ac 25,Tit davant de Festo. Apeŀla a Cèsar. Lo  rei Agripa desitja veure a Pau, i Festo lo 
Ac 25,13 Cèsar. 13 I passats alguns dies, lo  rei Agripa i Berenice vingueren a Cesarea  
Ac 25,14  allí molts dies, Festo declarà al  rei la causa de Pau dient: –Aquí hi ha un  
Ac 25,26 he presentat, i majorment a vós, oh  rei Agripa, a fi de tenir després de l’  
Ac 26,2  -se: 2 –Me tinc per ditxós, oh  rei Agripa, en poder justificar-me en  
Ac 26,7 i de dia. Per aquesta esperança, oh  rei, só jo acusat dels jueus. 8 Puix què?, 
Ac 26,13  sacerdots, 13 al migdia vegí, oh  rei, en lo camí una llum del cel que  
Ac 26,19  que és en mi. 19 »Per lo qual, oh  rei Agripa, jo no vaig ésser desobedient a 
Ac 26,26  d’estes coses té coneixement lo  rei, a presència de qui parlo ab tota  
Ac 26,30  aquestes cadenes. 30 I s’alçà lo  rei, i el governador, i Berenice, i els  
2Co 11,32  lo governador de la gent del  rei Aretas tenia posades guàrdies en la  
1Tm 1,17  en ell per a la vida eterna. 17 Al  rei, doncs, dels sigles, immortal i  
He 7,1  1 Perquè est Melquisedec,  rei de Salem, sacerdot de Déu altíssim,  
He 7,2  primerament per interpretació  rei de justícia, i després d’això rei de  
He 7,2  rei de justícia, i després d’això  rei de Salem, que és rei de pau. 3 Sens  
He 7,2  d’això rei de Salem, que és  rei de pau. 3 Sens pare, sens mare, sens  
He 11,23 no tingueren temor de l’edicte del  rei. 24 Per la fe, Moisès, quan fou  
He 11,27  l’Egipte, no tement la ira del  rei; perquè ell sofrí ferm, com si vegés a 
1Pe 2,13  per amor del Senyor, ja sia al  rei, com a superior, 14 o als governadors, 
1Pe 2,17  Temeu a Déu. Donau honra al  rei. 18 Sirvents, siau obedients als amos  
Ap 9,11  mesos. 11 I tenien sobre si per  rei un àngel de l’abisme anomenat en  
Lc 23,2 al Cèsar, i dient que ell és Cristo  Rei. 3 I Pilat li preguntà dient-li:  
Jn 1,49  vós sou lo Fill de Déu, vós sou lo  Rei d’Israel. 50 Jesús li replicà, i  
Jn 19,21  deien a Pilat: –No escrigau:  “Rei dels jueus”, sinó que: “Ell ha dit:  
Ac 25,24  ordre de Festo. 24 I Festo digué:  –Rei Agripa i tots los que aquí estau ab  
Ac 26,27  estes coses en ningun racó. 27  Rei Agripa, creeu vós en los profetes? Jo  
1Tm 6,15 temps lo benaventurat i sol poderós  Rei de reis i Senyor de senyors, 16 lo qui 
Ap 15,3  i verdaders són vostres camins, oh  Rei dels sants! 4 Qui no us temerà,  
Ap 17,14  ell és lo Senyor dels senyors i el  Rei dels reis; i els que estan ab ell són  
Ap 19,16  sa vestidura i en sa cuixa lo nom:  «Rei de reis i Senyor de senyors.» 17 I  
Mt 12,42 aquest lloc és més que Jonàs. 42 La  reina del migdia s’alçarà en judici  
Lc 11,31 serà per a aquesta generació. 31 La  reina del migdia s’alçarà en judici  
Ac 8,27  etíope, eunuc, privat de Candace,  reina d’Etiopia, lo qual era  
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Ap 18,7  en son cor: “Jo estic sentada com  reina, i no só viuda, ni veuré plors.” 8  
Mt 12,Tit  Sant. Senyal de Jonàs. Ninivites.  Reina del migdia. 1 En aquell temps anava  
Ac 19,32  una altra, perquè en lo concurs  reinava la confusió i la major part no  
Mt 10,18  davant dels governadors i dels  reis, en testimoni contra d’ells i dels  
Mt 11,8  vesteixen ab mollesa, en casa dels  reis estan. 9 A qui, doncs, isquéreu a  
Mt 17,24  dient: –Què t’apar, Simó? Los  reis de la terra, de qui cobren tribut o  
Mc 13,9  davant dels governadors i  reis per causa de mi, en testimoni contra  
Lc 7,25  i viuen en deleites, en palacis de  reis estan. 26 Emperò què isquéreu a  
Lc 10,24 Puix jo us dic que molts profetes i  reis volgueren veure lo que vosaltres  
Lc 21,12  presó, i vos portaran davant dels  reis i governadors per causa de mon nom.  
Lc 22,25  25 Emperò ell los digué: –Los  reis de les nacions les tracten ab imperi, 
Ac 4,26  coses vanes? 26 S’alçaren los  reis de la terra i els prínceps se  
Ac 9,15 mon nom davant dels gentils, i dels  reis, i dels fills d’Israel; 16 puix jo  
1Tm 2,Tit  II Encarrega que es préguia pels  reis i magistrats. Jesucrist és l’únic  
1Tm 2,2  per a tots los homes, 2 pels  reis i per tots los que estan constituïts  
1Tm 6,15  benaventurat i sol poderós Rei de  reis i Senyor de senyors, 16 lo qui  
He 7,1  quan tornava de la derrota dels  reis i el beneí, 2 a qui Abraham donà  
1Pe 2,Tit  segons exigeix la dignitat de  reis i de sacerdots de què gosen,  
Ap 1,5  dels morts i príncep dels  reis de la terra, que ens amà i ens rentà  
Ap 1,6  ab sa pròpia sang, 6 i ens ha fet  reis i sacerdots per a Déu i son Pare. A  
Ap 5,10  poble, i nació, 10 i ens haveu fet  reis i sacerdots envers nostre Déu, i  
Ap 6,15  remogudes de sos llocs. 15 I els  reis de la terra, i els prínceps, i els  
Ap 10,11  i als pobles, i a llengües, i a  reis. 11,Tit Capítol XI Senyals que hi  
Ap 16,12  a què s’aparellàs lo camí per als  reis de l’orient. 13 I vegí eixir de la  
Ap 16,14  que fan prodigis, i van als  reis de la terra i de tot lo món, per a  
Ap 17,2  2 ab qui cometeren fornicació los  reis de la terra i s’embriagaren los  
Ap 17,9  sentada la dona; i també són set  reis. 10 Los cinc caigueren: l’un és i l’ 
Ap 17,12 les deu banyes que has vist són deu  reis, que encara no reberen regne, emperò  
Ap 17,12  regne, emperò rebran poder com  reis per una hora després de la bèstia. 13 
Ap 17,14  Senyor dels senyors i el Rei dels  reis; i els que estan ab ell són cridats,  
Ap 17,18  ciutat, que té imperi sobre los  reis de la terra. 18,Tit Capítol XVIII  
Ap 18,3  de la ira de sa fornicació, i els  reis de la terra han comès fornicació ab  
Ap 18,9  es feriran los pits sobre ella los  reis de la terra que cometeren fornicació  
Ap 19,16  i en sa cuixa lo nom: «Rei de  reis i Senyor de senyors.» 17 I vegí un  
Ap 19,18  de Déu. 18 Per a menjar carns de  reis, i carns de tribuns, i carns de  
Ap 19,19 i grans. 19 I vegí la bèstia, i els  reis de la terra, i sos exèrcits reunits  
Ap 21,24 caminaran en la llum d’ella; i els  reis de la terra portaran a ella glòria i  
Rm 11,15  alguns d’ells. 15 Perquè si la  rejecció d’ells és la reconciliació del  
2Co 12,Tit  de ses mans. 12,Tit Capítol XII  Relata Pau contra els falsos apòstols ses  
Mc 5,16  16 I els que ho havien vist los  relataren tot lo fet tal com havia succeït 
Ac 26,5  la secta més segura de nostra  religió, vaig viure qual fariseu. 6 I ara  
Jm 1,26  sinó que enganya son cor, la  religió d’est és vana. 27 La religió pura 
Jm 1,27  la religió d’est és vana. 27 La  religió pura i sens màcula davant de Déu i 
Ac 10,2 una companyia que es diu Itàlica, 2  religiós i temerós de Déu ab tota sa casa, 
Jm 1,26  obra. 26 Si algú, doncs, se té per  religiós i no refrena sa llengua, sinó que 
Rm 9,27  sia com l’arena del mar, les  relíquies seran salvades; 28 perquè  
Rm 11,5  també, en aquest temps, hi ha un  remanent segons l’elecció de la gràcia. 6 
Mc 6,48  ell sol en terra. 48 I veent-los  remar ab gran fatiga, puix lo vent los era 
Jn 6,19  vent que feia. 19 Així que, havent  remat com cosa de vint-i-cinc o trenta 
Lc 23,7  de la jurisdicció d’Herodes, lo  remeté a Herodes, lo qual, en aquella  
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Ac 24,22  ben informat d’aquest camí, los  remeté a una altra ocasió dient: –Quan  
Ac 7,43  Moloc i l’estrella de vostre déu  Remfam, figures que féreu per adorar-  
Mt 26,28  que serà derramada per molts per a  remissió dels pecats. 29 I jo us dic, que  
Mc 1,4  lo baptisme d’arrepentiment per a  remissió dels pecats. 5 I eixia envers ell 
Lc 1,77  de salvació a son poble en  remissió de sos pecats. 78 Per les  
Lc 3,3  baptisme de penitència per a  remissió dels pecats, 4 com està escrit en 
Lc 24,47  nom se predicàs la penitència i la  remissió dels pecats a totes les nacions  
Ac 2,38 vosaltres en lo nom de Jesucrist en  remissió de vostres pecats, i rebreu lo do 
Ac 5,31  a donar arrepentiment a Israel i  remissió dels pecats. 32 I nosaltres som  
Ac 13,38  que per aquest se us anuncia la  remissió dels pecats i de tot lo que no  
Ac 26,18  Satanàs a Déu, per a què rèbien la  remissió de sos pecats i la part de l’  
Rm 3,25 fi de manifestar sa justícia per la  remissió dels pecats passats, 26 en la  
Ef 1,7  tenim la redempció per sa sang, la  remissió dels pecats, segons les riqueses  
Col 1,14  redempció per medi de sa sang i la  remissió dels pecats. 15 Lo qual és imatge 
He 9,22  i sens efusió de sang no hi ha  remissió. 23 Era per consegüent necessari  
He 10,18  mai més.» 18 Puix a on hi ha  remissió d’aquestos, ja no és menester  
Mc 16,4 Emperò, observant, vegeren la llosa  remoguda, puix era molt gran. 5 I entrant  
Lc 24,2  que havien preparat. 2 I trobaren  remoguda la llosa del sepulcre. 3 Mes,  
Ap 6,14  muntanyes i totes les isles foren  remogudes de sos llocs. 15 I els reis de  
Mt 28,2  baixà del cel i, acercant-se,  remogué la pedra, i s’assentà sobre d’  
Ac 2,25 està a ma dreta per a què jo no sia  remogut. 26 Per això s’alegra mon cor i  
Ac 13,22 per l’espai de quaranta anys. 22 I  remogut aquest, los alçà per rei a David,  
2Co 3,14  vel sens remoure, lo qual vel és  remogut en Cristo. 15 I fins aquest dia,  
2Co 3,16  se convertesquen al Senyor, serà  remogut son vel. 17 Perquè el Senyor és  
2Co 3,Tit  Escriptures als jueus solament se  remou ab la fe en Jesucrist. 1 ¿Començam  
1Co 13,2 tingués tota fe, de modo que pogués  remoure muntanyes, si no tinc caritat no  
2Co 3,14  Vell Testament lo mateix vel sens  remoure, lo qual vel és remogut en Cristo. 
Ap 2,5  si no vindré a tu promptament, i  remouré ton candelero de son lloc, a no  
He 11,6  que crega que hi ha Déu i que és  remunerador dels que el cerquen. 7 Per la  
Jn 3,5  et dic que, a menos que un home no  renasca de l’aigua i de l’Esperit Sant,  
1Pe 1,23  ab un cor pur. 23 Ja que haveu  renascut, no de llavor corruptible, sinó  
2Co 4,16  emperò l’home interior se  renova de dia en dia. 17 Perquè nostres  
Rm 12,2  món, ans bé transformau’s per la  renovació de vostre esperit, per a què  
Col 3,Tit de la carn. 3,Tit Capítol III De la  renovació de les costums conforme a la  
Tt 3,5  per lo baptisme de regeneració i  renovació de l’Esperit Sant, 6 lo qual  
Col 3,10  us haveu vestit lo nou, lo qual és  renovat per lo coneixement, segons la  
He 6,6  han caigut, que sien altra vegada  renovats per l’arrepentiment, puix  
Ef 4,23  les enganyoses concupiscències. 23  Renovau-vos en l’esperit de vostre  
Mt 6,17 quan dejúnies, ungeix-te lo cap i  renta’t la cara; 18 a fi de no aparèixer  
Jn 9,7  cego. 7 I li digué: –Marxa, vés, i  renta’t en la piscina de Siloè, que  
Jn 9,11 digué: “Vés a la piscina de Siloè i  renta’t.” Hi aní, me rentí i hi veig. 12  
Jn 13,Tit  XIII Última cena del Senyor. Jesús  renta los peus a sos deixebles. Prediu la  
Ac 22,16  et detens? Alça’t, i bateja’t, i  renta tos pecats invocant son nom. 17 »I  
Mt 27,24  més l’alborot, prenent aigua, se  rentà les mans davant del poble dient: –Jo 
Jn 9,7  “enviat”. Hi anà, doncs, se  rentà i tornà ab vista. 8 Per lo que los  
Ac 16,33 en aquella mateixa hora de nit, los  rentà les llagues; i immediatament fou  
1Tm 5,10 si ha exercitat l’hospitalitat, si  rentà los peus als sants, si acudí a l’  
Ap 1,5 reis de la terra, que ens amà i ens  rentà de nostres pecats ab sa pròpia sang, 
Ac 9,37  es morí. I després que l’hagueren  rentada, la posaren en un aposento alt. 38 
2Pe 2,22 a lo que havia vomitat, i la porca,  rentada, a rebolcar-se en lo fang.»  
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Mt 15,20  a l’home. Emperò lo menjar sens  rentar-se les mans no contamina a l’  
Mc 7,4  que tenen per tradició, com és lo  rentar copes, i gerros, i utensilis de  
Mc 7,5  ancians, sinó que mengen pa sense  rentar-se les mans? 6 I ell respongué i  
Mc 7,8  ab la tradició dels homes, com lo  rentar de les copes i gerros, i el fer  
Jn 13,5  aigua en una conca, i començà a  rentar los peus dels deixebles i a eixugar 
Jn 13,6  Pere, i Pere li diu: –Senyor, vós  rentar-me a mi los peus? 7 Respongué  
Jn 13,10  qui està rentat no necessita sinó  rentar-se los peus, puix està tot net. I 
Jn 13,14  los peus, també vosaltres deveu  rentar-vos los peus los uns als altres.  
Ap 7,14 vingueren d’una gran tribulació, i  rentaren ses robes, i les blanquejaren ab  
Jn 13,8  després. 8 Pere li diu: –Jamai me  rentareu vós los peus. Jesús li respon:  
Mc 7,2  ço és, sens haver-se-les  rentat, ho vituperaren. 3 Perquè los  
Lc 11,38  dintre de si: «Per què no s’haurà  rentat antes de dinar?» 39 I el Senyor li  
Jn 13,10  10 Jesús li diu: –Lo qui està  rentat no necessita sinó rentar-se los  
Jn 13,12  Després, doncs, que ell los hagué  rentat los peus i pres altra vegada ses  
Jn 13,14  que só lo Mestre i Senyor, vos he  rentat los peus, també vosaltres deveu  
1Co 6,11  de vosaltres; emperò haveu estat  rentats, emperò haveu estat santificats,  
He 10,22  los cors d’una consciència mala i  rentats los cossos ab aigua pura. 23  
Lc 5,2  pescadors havien saltat en terra i  rentaven sos filats. 3 I entrant en una d’ 
Mt 15,2  tradició dels ancians? Puix no es  renten les mans quan mengen pa. 3 I ell,  
Mc 7,3 fariseus i tots los jueus, si no es  renten les mans ab freqüència, no mengen,  
Mc 7,4  la plaça, no mengen si abans no es  renten; i observen moltes altres coses que 
Ap 22,14  i fi. 14 »Benaventurats los que  renten ses vestidures en la sang de l’  
Jn 9,11  de Siloè i renta’t.” Hi aní, me  rentí i hi veig. 12 I li digueren: –A on  
Jn 9,15  digué: –Me posà fang als ulls, me  rentí i hi veig. 16 Per lo que deien  
Jn 13,8 peus. Jesús li respon: –Si jo no et  rento, no tindràs part ab mi. 9 Li diu  
Tt 2,12  los homes, 12 ensenyant-nos que,  renunciant la impietat i els desigs  
Mt 19,Tit  premi d’aquells que per amor seu  renúncien totes les coses. 1 I succeí que, 
Lc 14,33 tant, qualsevol de vosaltres que no  renunciï tot quant posseeix no pot ser mon 
Mt 20,31  de nosaltres! 31 I la gent los  renyava per a què callassen; emperò ells  
Mc 10,13 què els tocàs. Emperò los deixebles  renyaven als que els hi presentaven. 14 I  
Mc 10,48  misericòrdia de mi. 48 I molts lo  renyaven per a fer-lo callar; emperò ell 
Lc 18,15  I veent-ho los deixebles, los  renyaven. 16 Emperò Jesús los cridà i  
Ga 5,20  disputes, gelosies, ires,  renyines, dissensions, sectes, 21 enveges, 
1Tm 6,4  d’a on s’originen enveges,  renyines, blasfèmies, males sospites, 5  
Ac 7,26 I al dia següent, quan ells estaven  renyint, se’ls presentà i els posà en pau 
Mt 5,22  I lo qui li diga: “Fàtuo”, serà  reo del foc de l’infern. 23 »Per lo tant, 
Mt 26,66  I ells, responent, digueren: –És  reo de mort. 67 Aleshores li escopiren a  
Mc 3,29  mai més tindrà perdó sinó que serà  reo de pena eterna. 30 Perquè ells deien:  
Mc 14,64  el condemnaren tots ells a que era  reo de mort. 65 I alguns començaren a  
Jn 19,11  aquell que m’ha entregat a tu és  reo de pecat més grave. 12 I des d’aquell 
1Co 11,27  calze del Senyor indignament, serà  reo del cos i de la sang del Senyor. 28  
Mt 7,8  8 Perquè tot aquell que demana,  rep; i lo qui busca, troba, i al que  
Mt 10,40 amor de mi, la trobarà. 40 »Qui vos  rep a vosaltres, me rep a mi; i el qui em  
Mt 10,40  40 »Qui vos rep a vosaltres, me  rep a mi; i el qui em rep a mi, rep a  
Mt 10,40 vosaltres, me rep a mi; i el qui em  rep a mi, rep a aquell que ha enviat a mi. 
Mt 10,40  me rep a mi; i el qui em rep a mi,  rep a aquell que ha enviat a mi. 41 Qui  
Mt 10,41 a aquell que ha enviat a mi. 41 Qui  rep a un profeta en nom de profeta, rebrà  
Mt 10,41  rebrà gallardó de profeta; i qui  rep a un just en nom de just, rebrà  
Mt 13,20  que ou la paraula i al prompte la  rep ab goig; 21 mes no té en si arrel, ans 
Mt 18,5 a un tal infant en mon nom, a mi em  rep. 6 I qualsevol que escandalísia a un  
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Mc 9,36  d’aquestos infants en mon nom, me  rep a mi; i quiscun me rèbia a mi, no rep  
Mc 9,36  a mi; i quiscun me rèbia a mi, no  rep a mi sinó a aquell que m’ha enviat.  
Lc 9,48  rèbia a est infant en mon mon, me  rep a mi, i qualsevol que em rèbia a mi,  
Lc 9,48  mi, i qualsevol que em rèbia a mi,  rep a aquell que m’ha enviat, puix lo qui 
Lc 11,10  10 Perquè tot aquell que demana,  rep; i el qui cerca, troba; i al que  
Lc 15,2  murmuraven dient: –Aquest home  rep als pecadors i menja ab ells. 3  
Lc 18,Tit  i del fariseu i del publicà. Jesús  rep amorosament als infants. Dóna consells 
Jn 3,32  de lo que ha vist i oït, i ningú  rep son testimoni. 33 Lo qui ha rebut son  
Jn 4,36 punt de segar. 36 I aquell que sega  rep la recompensa i arreplega los fruits  
Jn 7,23  l’home en dissabte. 23 Si l’home  rep la circumcisió en dissabte per no  
Jn 12,48 lo món. 48 Lo qui em desprècia i no  rep mes paraules, té qui el judica: la  
Jn 13,20  rèbia al que jo hauré enviat, me  rep a mi; i el qui em rep a mi, rep a  
Jn 13,20  enviat, me rep a mi; i el qui em  rep a mi, rep a aquell que m’ha enviat.  
Jn 13,20  me rep a mi; i el qui em rep a mi,  rep a aquell que m’ha enviat. 21 Havent  
Flm 12  a mi, 12 a qui he tornat a enviar:  rep-lo com a mes entranyes pròpies. 13  
Flm 17 tant, si em consideres per company,  rep-lo com a mi mateix. 18 I si t’ha  
He 6,7  a aquells que la cultiven,  rep benedicció de Déu. 8 Emperò aquella  
He 7,7  sens contradicció, lo qui és menor  rep la benedicció del major. 8 Aquí  
He 7,8  homes que moren, emperò allí los  rep aquell de qui es dóna testimoni que  
He 12,6 castiga al que ama, i assota al que  rep per fill. 7 Perseverau en la  
Ap 2,17  ningú el sap, sinó aquell que el  rep.” 18 »I escriu a l’àngel de la  
Lc 6,42  germà, la volva de ton ull”, no  reparant tu la biga que tens en ton ull?  
Ac 15,16  tabernacle de David que caigué, i  repararé ses ruïnes i l’alçaré, 17 per a  
Lc 12,24  i lo cos més que el vestit. 24  Reparau los corbs, que no sembren, ni  
Lc 21,29  los proposà aquesta comparació:  –Reparau en la figuera i en los demés  
Mc 6,41  els presentassen a la gent, i ell  repartí entre tots los dos peixos. 42 I ne 
Lc 15,12 em toca de vostres béns. »I ell los  repartí los béns. 13 I al cap de pocs  
Ac 4,35  als peus dels apòstols, i se  repartia a cada u segons lo que tenia  
Lc 12,14  –Home, ¿qui m’ha fet a mi jutge o  repartidor entre vosaltres? 15 I els  
Ac 2,45 Venien ses possessions i béns i los  repartien entre tots, conforme a la  
1Co 12,11  les obra un sol i mateix Esperit,  repartint a cada u com ell vol. 12 Perquè  
1Tm 6,18  obres bones, disposats a donar i a  repartir lliberalment, 19 atresorant per a 
Lc 11,22  les armes en què ell confiava i  repartirà ses despulles. 23 »Lo qui no  
Mt 27,35 fou dit per lo profeta que diu: «Se  repartiran mes vestidures, i sobre ma  
Mt 27,35 després que l’hagueren crucificat,  repartiren ses vestidures, tirant a sort;  
Mc 15,24 I després d’haver-lo crucificat,  repartiren ses robes, tirant a sort sobre  
Rm 12,3  la mesura de la fe que Déu li ha  repartit. 4 Perquè així com en un cos  
1Co 7,17  cada qual segons lo Senyor li té  repartit i segons Déu l’ha cridat, i així 
Ac 13,46  la paraula de Déu; mes, ja que la  repeŀliu i us judicau indignes de la vida  
Mc 4,Tit  Tempestat en lo mar sossegada de  repente. 1 I novament se posà a ensenyar a 
Mc 13,36  al dematí. 36 No sia que venint de  repente, vos tròbia dormint. 37 I lo que  
Lc 2,13  i reclinat en lo pessebre. 13 I de  repente comparegué ab l’àngel un exèrcit  
Lc 21,34 vida, i que aquell dia vos vinga de  repente a sorprendre-us. 35 Puix com un  
Jn 11,31 aconsolaven, veent que s’alçava de  repente i eixia fora, la seguiren dient:  
Ac 2,2  en un mateix lloc. 2 I vingué de  repente un ruido del cel, com una ratxada  
Ac 16,26  estaven presos los oïen. 26 I de  repente esdevingué un terratrèmol tan gran 
Ac 28,6  entumint i que cauria mort de  repente. Emperò després d’haver esperat  
1Te 5,3  diran pau i seguretat, llavors la  repentina destrucció vindrà sobre ells,  
Lc 9,39  aquí que un esperit l’agarrà, i  repentinament se posà a cridar, i el tirà  
Ac 9,3  que estant ja cerca de Damasco,  repentinament lo rodejà de resplendor una  
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Ac 22,6  enmig del dia, me vegí rodejat  repentinament d’una gran llum del cel 7  
Fl 3,18 vos he dit altres vegades, i ara ho  repetesc plorant) que són enemics de la  
Ac 10,16  ho anomènies tu comú. 16 I això se  repetí tres vegades, i luego lo vas se’n  
Lc 7,43  a qui més li condonà. I Jesús li  replicà: –Tu has judicat rectament. 44 I  
Lc 16,30  que els oiguen. 30 »Emperò ell  replicà: »–No, pare Abraham; mes si algú  
Jn 1,50  sou lo Rei d’Israel. 50 Jesús li  replicà, i digué: –Tu creus perquè t’he  
Jn 8,34  tu que serem llibres? 34 Jesús los  replicà: –En veritat, en veritat vos dic  
Jn 8,38  –Si fósseu fills d’Abraham  –replicà Jesús–, faríeu les obres d’  
Jn 13,38  per vós la meva vida. 38 Jesús li  replicà: –Tu donaràs la vida per mi? En  
Jn 18,8  –A Jesús de Nazaret. 8 Jesús  replicà: –Ja us he dit que só jo. Si,  
Jn 18,35  o altres t’ho han dit de mi? 35  Replicà Pilat: –Só jo, per ventura, jueu?  
Rm 9,20  20 Mes home, qui ets tu per a  replicar a Déu? ¿Per ventura dirà un vas  
Mt 19,7  no ho sepària l’home. 7 I ells  replicaren: –Per què, doncs, manà Moisès  
Jn 2,20  en tres dies. 20 Los jueus  replicaren: –En quaranta-sis anys s’  
Jn 8,13 que tindrà la llum de la vida. 13 I  replicaren los fariseus: –Tu dónes  
Jn 7,41 Cristo –deien altres. Emperò alguns  replicaven: –¿Per ventura lo Cristo ha de  
Jn 8,41 les obres de vostre pare. I ells li  repliquen: –Nosaltres no som nats de  
1Tm 5,13  sinó parladores i curioses,  reportant lo que no deurien. 14 Desitjo,  
Ac 16,38  fora ells mateixos. I els aguasils  reportaren aquestes raons als magistrats.  
Mt 12,43  divagant per llocs deserts buscant  repòs, i no el troba. 44 Llavors diu: “Me  
Lc 11,24  divaga per llocs àridos, cercant  repòs. I quan no el troba, diu: “Me’n  
Ac 7,49  Senyor–, ¿o quin és lo lloc de mon  repòs? 50 No féu la meva mà totes estes  
2Co 2,13  porta en lo Senyor, 13 no tinguí  repòs en mon esperit, perquè no encontrí a 
2Co 7,5  a Macedònia, nostra carn no tingué  repòs algun, ans bé sofrírem moltes  
He 3,11 en ma ira: “Ells no entraran en mon  repòs.”» 12 Teniu compte, germans, no sia  
He 4,3  que havem cregut, entram en lo  repòs, com ell digué: «Així com jurí en ma 
He 4,3 jurí en ma ira: “No entraran en mon  repòs”, encara que sien ja acabades les  
He 4,5  altra vegada: «No entraran en mon  repòs.» 6 Veent, doncs, que resta que  
He 4,8  8 Perquè si Jesús los hagués donat  repòs, ell no hauria parlat després d’  
He 4,9  dia. 9 Per consegüent, queda un  repòs, o dissabte, per a lo poble de Déu.  
He 4,10  Perquè aquell que ha entrat en son  repòs, ell també ha cessat de ses obres,  
He 4,11  -nos, doncs, a entrar en aquell  repòs, per a què ningú caiga en igual  
Ap 14,11  los sigles dels sigles; i no tenen  repòs de dia ni de nit los que adoraren la 
Lc 12,19  tens de reserva per a molts anys;  reposa, menja, beu i dóna’t bona vida.”  
1Pe 4,14  l’Esperit de glòria i de Déu  reposa en vosaltres; segons ells és  
He 4,4  lloc parlà així del dia setè: «I  reposà Déu en lo setè dia de totes ses  
Mc 4,32  que els aucells de l’aire poden  reposar sota de sa sombra. 33 I ab moltes  
Jn 1,33  lo qui veges baixar l’Esperit i  reposar sobre d’ell, aqueix és lo qui  
Ac 2,26  ma llengua, i ademés ma carn  reposarà en l’esperança. 27 Perquè no  
1Co 2,5  de poder, 5 per a què vostra fe no  reposàs en la sabiduria d’homes, sinó en  
Ap 6,11  robes blanques. I els fou dit que  reposassen encara un poc de temps, fins  
Mc 14,41  vingué i els digué: –Dormiu ja i  reposau. Basta: l’hora és arribada. Veus  
Lc 13,19  arbre, que els aucells de l’aire  reposaven en ses rames. 20 I digué altra  
Rm 2,17  et prècies del sobrenom de jueu, i  reposes en la Llei, i et glories en Déu,  
2Co 2,6  6 Basta-li al que és tal aquesta  reprehensió feta per molts. 7 De manera  
Mc 7,Tit  sans. 7,Tit Capítol VII Jesús  reprèn la hipocresia i superstició dels  
Mc 8,Tit  Los revela sa passió i mort;  reprèn a Pere i los anima a portar la  
Lc 11,Tit  Paràbola del valent armat. Jesús  reprèn als fariseus i als doctors de la  
Lc 19,39 entre la gent li digueren: –Mestre,  reprèn a tos deixebles. 40 Ell los  
1Co 11,Tit  de la sagrada eucaristia i  reprèn los desordres que es cometien al  
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1Tm 5,20  testimonis. 20 Als que pèquien,  reprèn-los davant de tothom, per a què  
2Tm 4,2  ínsties a temps i fora de temps;  reprèn, prega, amonesta ab tota paciència  
Tt 1,13 testimoni és verdader. Per lo tant,  reprèn-los ab duresa, per a què sien  
Tt 2,15  Predica aquestes coses, exhorta i  reprèn ab tota autoritat. No et despreciï  
1Jn 3,20 de Déu. 20 Perquè si nostre cor nos  reprèn, Déu és major que nostre cor, i sap 
1Jn 3,21  21 Caríssims, si nostre cor no ens  reprèn, llavors tenim confiança envers  
Mt 3,Tit de Jesucrist, predica en lo desert.  Reprèn als fariseus i saduceus. Bateja a  
Mt 16,Tit  Pere. Promeses que li foren fetes.  Reprèn lo Senyor a sant Pere i exhorta a  
Lc 7,Tit  als missatgers de Joan Baptista.  Reprèn als jueus i los compara a uns nois  
1Co 3,Tit  ànimo de Cristo. 3,Tit Capítol III  Reprèn als que s’apassionen als  
1Co 4,Tit  apòstol i estimació que es mereix.  Reprèn ab energia i mansuetud als  
Ga 1,Tit  Pau als Gàlates 1,Tit Capítol I  Reprèn als gàlates per haver donat oïdos a 
He 5,Tit és i que intercedeix per nosaltres.  Reprèn als hebreus per la poca disposició  
Ap 3,19 a què veges. 19 »A tots quants amo,  reprenc i castigo. Arma’t, doncs, de zel, 
Mt 11,20  sos fills. 20 Aleshores començà a  reprendre a les ciutats en què s’havien  
Lc 20,26  lo que és de Déu. 26 I no pogueren  reprendre ses paraules davant del poble,  
2Tm 3,16  Déu és útil per a ensenyar, per a  reprendre, per a corretgir i per a  
He 8,8 buscat lloc per lo segon. 8 I així,  reprenent-los, diu: «Veus aquí, vindran  
He 12,5  del Senyor, ni desmaïs quan te  reprenga.» 6 Perquè lo Senyor castiga al  
1Te 5,14  14 Vos pregam també, germans, que  reprengau als inquiets, que aconsoleu als  
Mt 17,17  Portau-me’l aquí. 17 I Jesús  reprengué al dimoni, i eixí aquest del  
Mc 1,25  ets: lo Sant de Déu! 25 I Jesús lo  reprengué dient: –Calla e ix de l’home.  
Mc 8,33  -se i mirant a sos deixebles,  reprengué a Pere dient: –Fuig-me d’  
Mc 16,14  los Onze, se’ls aparegué i els  reprengué sa incredulitat i duresa de cor  
Lc 4,35  tu: lo Sant de Déu! 35 I Jesús lo  reprengué i digué: –Calla i ix d’ell! I  
Lc 4,39  havent-se acostat a la malalta,  reprengué a la febre, i la febre la deixà. 
Lc 8,24 que ens perdem! I ell, alçant-se,  reprengué al vent i a la tempestat d’  
Lc 9,43  i el maltractà. 43 Emperò Jesús  reprengué a l’esperit impur i curà al  
Lc 9,55  ell, girant-se envers ells, los  reprengué dient: –No sabeu de quin esperit 
Lc 23,40  40 Emperò l’altre, responent, lo  reprengué dient: –¿Ni tu tems a Déu,  
Lc 4,41  –Tu ets lo Fill de Déu. I ell los  reprenia i no els permetia dir que sabien  
Mt 19,13  i oràs. Emperò los deixebles los  reprenien. 14 I Jesús los digué: –Deixau  
Lc 18,39  mi. 39 I els que anaven davant lo  reprenien, a fi de que callàs. Emperò ell  
Ga 2,11  resistència en sa cara, perquè era  reprensible. 12 Puix abans que vinguessen  
Ef 5,13 secret. 13 Emperò totes les que són  reprensibles són fetes manifestes per la  
1Te 3,13  a què confírmia vostres cors sens  reprensió en santedat davant de Déu i Pare 
Lc 3,19 Emperò Herodes, lo tetrarca, essent  reprès per ell a causa d’Herodias, muller 
2Pe 2,16  de la iniquitat. 16 Emperò fou  reprès per sa iniquitat: una somera muda,  
Ap 1,Tit  a les set iglésies de l’Àsia,  representades en set candeleros. 1 La  
1Co 4,6  l’alabança. 6 I jo, germans, he  representat aquestes coses en mi i en  
Ga 3,1 davant los ulls dels quals ha estat  representat Jesucrist, crucificat enmig de 
Jm 2,9  de persones, cometeu pecat, essent  represos per la Llei com a transgressors.  
Mc 2,Tit  a Mateu, cobrador de tributs, i  reprimeix ab sa doctrina l’orgull e  
Jud 9  de blasfemo, emperò digué:  «Reprimesca’t lo Senyor!» 10 Emperò  
Jm 1,Tit l’oració. Ventatges de la pobresa.  Reprimir la llengua. Assistir als  
Rm 1,28  Déu los abandonà a un ànimo  rèprobo, per a fer coses que no convenen,  
2Tm 3,8 veritat, homes corromputs de cor, i  rèprobos tocant a la fe. 9 Mes no aniran  
Rm 9,Tit  de la vocació dels gentils i de la  reprovació dels jueus. 1 Dic la veritat en 
Jn 3,20  per temor de que ses obres no sien  reprovades. 21 Emperò qui obra veritat s’ 
Lc 17,25  que ell patesca molt i que sia  reprovat d’aquesta generació. 26 »I lo  
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1Co 9,26  als altres, no em faça jo mateix  reprovat. 10,Tit Capítol X Després d’  
2Co 13,5  en vosaltres, si és que ja no sou  reprovats? 6 Emperò confio que coneixereu  
2Co 13,6 que coneixereu que nosaltres no som  reprovats. 7 I pregam a Déu que no façau  
2Co 13,7  bo, encara que nosaltres siam com  reprovats. 8 Perquè nosaltres res podem  
Tt 1,16 essent abominables i desobedients i  reprovats per a tota obra bona. 2,Tit  
Ac 28,4  4 I quan los bàrbaros vegeren lo  reptil penjant de sa mà, se deien los uns  
Ac 10,12 hi havia tota mena de quadrúpedos i  reptils de la terra, i aucells del cel. 13 
Ac 11,6  de quatre peus, i fieres, i  reptils, i aucells del cel. 7 I oiguí  
Mt 5,31  a sa muller, doni-li carta de  repudi.” 32 »Emperò jo us dic que aquell  
Mt 19,7  doncs, manà Moisès donar carta de  repudi i despatxar-la? 8 Ell los digué:  
Lc 16,18  I aquell que es casa ab la que  repudia lo marit, també comet adulteri. 19 
Mt 5,32  adúltera. I lo qui es càsia ab la  repudiada, comet adulteri. 33 »Encara més  
Mt 19,9  I aquell que es càsia ab la  repudiada, comet adulteri. 10 Los  
Mt 19,3  -lo, dient: –¿És lícit a un home  repudiar sa muller per qualsevol causa? 4  
Mt 19,8 duresa de vostres cors, vos permeté  repudiar a vostres mullers. Mes al  
Mc 10,2  a tentar-lo si és lícit al marit  repudiar sa muller. 3 Emperò ell,  
Mc 10,4 permeté escriure carta de divorci i  repudiar. 5 I Jesús los respongué i digué: 
Mc 10,12  contra aquella. 12 I si la dona  repudiàs a son marit i es casàs ab un  
Mt 5,31  31 »També fou dit: “Qualsevol que  repudiï a sa muller, doni-li carta de  
Mt 5,32 32 »Emperò jo us dic que aquell que  repudiï a sa muller, a no ser per causa de 
Mt 19,9  9 I jo us dic que qualsevol que  repudiï a sa muller, a no ser per causa de 
Mc 10,11  11 I els digué: –Qualsevol que  repudiï a sa muller i es càsia ab una  
1Co 7,12  consent en habitar ab ell, no la  repudiï. 13 I si una muller fiel té un  
Ac 6,3 entre vosaltres, set barons de bona  reputació, plens d’Esperit Sant i de  
Ga 2,2 aquells que pareixien ser d’alguna  reputació, per temor de que jo no  
1Tm 3,7 7 Ademés és menester que tinga bona  reputació entre aquells que són de fora,  
Rm 2,26  és cert que sa incircumcisió serà  reputada per circumcisió? 27 I si el que  
Fl 3,7  coses que em foren guanys, les he  reputades com pèrdues per Cristo. 8 I en  
Lc 22,24  disputa, sobre qual d’ells seria  reputat lo major. 25 Emperò ell los digué: 
Ac 5,34  doctor de la Llei, home ben  reputat de tot lo poble, manà que  
He 3,3  tota sa casa. 3 Perquè aquest fou  reputat digne de major glòria que Moisès,  
Lc 3,23  anys d’edat, fill, segons se  reputava, de Josep, que ho fou d’Helí,  
2Pe 2,13  de la iniquitat, ells que  reputen per un plaer les delícies del dia, 
1Co 4,2 misteris de Déu. 2 Emperò lo que es  requereix dels dispensadors és que cada  
Mt 5,13  ab què es salarà? No serveix ja de  res, sinó per a ser llançada i trepitjada  
Mt 10,26  26 »Emperò no els temau, perquè  res hi ha encobert que no s’hàgia de  
Mt 10,26  que no s’hàgia de descobrir; ni  res ocult, que no s’hàgia de saber. 27 Lo 
Mt 15,32  que permaneixen ab mi, i no tenen  res per a menjar, i no vull despatxar-  
Mt 17,19  d’aquí allí”, i es trasladarà. I  res vos serà impossible. 20 »Emperò  
Mt 20,6  d’altres que estaven sense fer  res, i los digué: »–Per què us estau aquí  
Mt 21,3  -me’ls. 3 I si algú vos digués  res, responeu-li que el Senyor los ha  
Mt 23,16  que júria per lo temple, no és  res; emperò aquell que júria per l’or del 
Mt 23,18  que júria per l’altar no és  res; emperò aquell que júria per l’oferta 
Mt 24,17  en lo terrat, no bàixia a prendre  res de sa casa, 18 i lo qui es tròbia en  
Mt 24,36 dia ni d’aquella hora ningú en sap  res, ni los àngels del cel, sinó tan sols  
Mt 26,62  sacerdots, li digué: –¿No respons  res a lo que aquestos testifiquen contra  
Mt 27,12  i per los ancians, no respongué  res. 13 Llavors li diu Pilat: –¿No ous  
Mt 27,19  a dir sa muller: –No vulles tenir  res que fer ab eix just, puix moltes coses 
Mt 27,24 crucificat. 24 I veent Pilat que de  res aprofitava, ans bé creixia més l’  
Mc 4,38  i li diuen: –Mestre, que no us fa  res que ens perdem? 39 I alçant-se,  
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Mc 6,8 8 I els manà que no se’n portassen  res per al camí, ni alforja, ni pa, ni  
Mc 6,36  i cómprien pans, perquè no tenen  res per a menjar. 37 I ell, responent, los 
Mc 7,15  -me tots, i enteneu: 15 No hi ha  res fora de l’home que entrant en ell  
Mc 8,23  dessobre, li preguntà si hi veia  res. 24 I ell, alçant los ulls, digué:  
Mc 9,28  –Aquesta raça no pot eixir ab  res més que ab l’oració i el dejuni. 29 I 
Mc 12,3  i el despatxaren sens donar-li  res. 4 I tornà a enviar-los altre  
Mc 13,32 dia ni d’aquella hora ningú en sap  res, ni els àngels que estan en lo cel, ni 
Mc 14,60  a Jesús dient: –¿No respons  res a lo que aquestos testifiquen contra  
Mc 14,61  Emperò ell callava, i no respongué  res. Li tornà a preguntar lo sumo sacerdot 
Mc 15,3  coses. Emperò ell no respongué  res. 4 I Pilat li preguntà altra vegada  
Mc 15,4  altra vegada dient: –No respons  res? Mira de quantes coses t’acusen. 5  
Mc 15,5  Emperò Jesús ni per això respongué  res, de manera que Pilat se meravellava. 6 
Mc 16,8  estaven espavorides, i no digueren  res a ningú, perquè estaven plenes de  
Lc 1,37  37 Perquè per a Déu no hi ha  res impossible. 38 I digué Maria: –Veus  
Lc 4,2  diable. I en aquells dies no menjà  res, passats los quals tingué fam. 3 I li  
Lc 5,5  estat treballant sens haver agafat  res, emperò baix de vostra paraula tiraré  
Lc 8,17  vegen la llum. 17 Puix no hi ha  res encobert que no haja de ser manifest,  
Lc 8,17  que no haja de ser manifest, ni  res escondit que no haja de descobrir-se 
Lc 9,3  3 I els digué: –No us emporteu  res per al camí, ni bastó, ni alforja, ni  
Lc 10,19  sobre tot lo poder de l’enemic, i  res vos danyarà. 20 Emperò no us  
Lc 11,6  de jornada un amic meu i no tinc  res que donar-li.” 7 I si l’altre  
Lc 12,2  que no s’haja de descobrir, ni  res ocult que no s’haja de saber. 3  
Lc 12,4  cos i després d’això no poden fer  res més. 5 Emperò jo us ensenyaré a qui  
Lc 15,29 servesc sens haver-us desobeït en  res de lo que m’haveu manat, i mai m’  
Lc 18,34  34 Mes ells no comprengueren  res d’això, ans bé aquesta plàtica era  
Lc 19,8 donar als pobres. I si he defraudat  res a algú, li restituiré quatre vegades  
Lc 20,10 lo maltractat, lo despatxaren sense  res. 11 Tornà a enviar altre criat, emperò 
Lc 20,11  lo de vituperis, l’enviaren sense  res. 12 I envià encara lo tercer, a qui  
Lc 22,36  cosa? 36 I ells respongueren: –No,  res. I ell los digué: –Ara, doncs, qui té  
Lc 23,9 preguntes. Emperò Jesús no responia  res. 10 Entretant los prínceps dels  
Lc 23,15  i sembla que no se li ha provat  res per lo que meresca la mort. 16 I així  
Lc 23,22 quin mal ha fet aquest? Jo no trobo  res en ell que meresca la mort; lo  
Jn 3,27  i digué: –L’home no pot rebre  res sinó que li sia donat del cel. 28  
Jn 6,12  sobrat, a fi de que no es pèrdia  res. 13 Los recolliren, doncs, i ompliren  
Jn 6,39  que m’ha enviat: que jo no pèrdia  res de tot lo que m’ha donat, sinó que ho 
Jn 6,63 vivifica; la carn no aprofita per a  res. Les paraules que jo us dic, Esperit i 
Jn 7,4 que busca ser conegut en públic, fa  res en secret. Si tu, doncs, fas estes  
Jn 7,26 que parla públicament i no li diuen  res. ¿Per ventura los senadors han conegut 
Jn 8,28  coneixereu que jo só i que no faç  res de mi mateix, sinó que parlo lo que m’ 
Jn 8,54  a mi mateix, la meva glòria no és  res. Mon Pare és qui em glorifica, aquell  
Jn 9,33  home no fos de Déu, no podria fer  res. 34 Respongueren i li digueren:  
Jn 11,49 los digué: –Vosaltres no hi enteneu  res, 50 ni reflexionau que us convé que un 
Jn 12,19 als altres: –¿Veeu com no adelantam  res? Veus aquí que tot lo món se’n va  
Jn 14,30 lo príncep d’aquest món, mes no té  res ab mi. 31 Emperò a fi de que el món  
Jn 15,5  fruit, puix que sens mi no podeu  res. 6 Lo qui no permaneix en mi, serà  
Jn 16,24  24 Fins ara no haveu demanat  res en mon nom. Demanau i rebreu, a fi de  
Jn 18,20  los jueus, i en secret no he dit  res. 21 Per què em preguntes? Pregunta als 
Jn 21,3  barca, i aquella nit no agafaren  res. 4 Vingut lo matí comparegué Jesús en  
Jn 21,5  I Jesús los digué: –Minyons, teniu  res per menjar? Ells respongueren: –No. 6  
Ac 4,14  havia estat curat, no podien dir  res en contra. 15 Emperò los manaren eixir 
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Ac 4,32  i ningú d’ells deia que fos propi  res del que posseïa, sinó que totes les  
Ac 9,8 de terra, i oberts los ulls no veia  res. I ells, prenent-lo per la mà, l’  
Ac 17,21  allí no passaven lo temps en  res més que en contar o escoltar novedats. 
Ac 19,36 convé que us sossegueu i que no feu  res inconsideradament. 37 Perquè aquestos  
Ac 23,30  que apèŀlien a vós si tenen  res que dir contra ell. Salut.» 31 Los  
Ac 25,8  8 I Pau se defensava dient: –En  res he pecat, ni contra la Llei dels  
Ac 25,11 rehuso lo morir; emperò si no hi ha  res de quant ells m’acusen, ningú pot  
Ac 25,25 25 Mes jo no trobí que hagués comès  res que el fes digne de mort. Emperò  
Ac 27,33 esperant i en dejú, sens haver pres  res. 34 Per lo tant, per lo bé de vostra  
Ac 28,17  germans, encara que jo no he fet  res contra del poble, ni contra les  
Rm 8,Tit  sa alegria i esperança, i que  res los pot apartar de l’amor de  
Rm 13,8  a qui honra, honra. 8 No degau  res a ningú, sinó amau-vos los uns als  
1Co 1,7  de Cristo, 7 de manera que  res vos falta en ninguna gràcia, esperant  
1Co 2,2  2 perquè jo no m’he judicat saber  res entre vosaltres, sinó a Jesucrist, i  
1Co 3,7  7 I aixís, ni el que planta és  res, ni el que rega; sinó Déu, que dóna l’ 
1Co 4,4  em judico a mi mateix. 4 Perquè de  res m’acusa la consciència; emperò no per 
1Co 7,19  19 La circumcisió no és  res, ni és res la incircumcisió, sinó lo  
1Co 7,19  19 La circumcisió no és res, ni és  res la incircumcisió, sinó lo guardar los  
1Co 8,4  als ídols, sabem que l’ídol no és  res en lo món i que no hi ha altre Déu  
1Co 8,8 a Déu, perquè ni que mengem tindrem  res de més, ni que no mengem tindrem res  
1Co 8,8  de més, ni que no mengem tindrem  res de menos. 9 Emperò teniu compte que  
1Co 9,15  de l’evangeli. 15 Emperò jo de  res d’això m’he aprofitat, ni he escrit  
1Co 10,27  preséntia davant, sens preguntar  res per raó de consciència. 28 Emperò si  
1Co 12,24  honestos, no tenen necessitat de  res; emperò Déu ha temperat lo cos, donant 
1Co 13,2 muntanyes, si no tinc caritat no só  res. 3 I encara que jo distribuís tots mos 
1Co 13,3 a ser cremat, si no tinc caritat de  res m’aprofitarà. 4 La caritat és  
1Co 14,10  de llengües en lo món, i no hi ha  res sens veu. 11 Si doncs jo ignoro lo  
2Co 3,5 per nosaltres mateixos per a pensar  res, com de nosaltres, sinó que nostra  
2Co 6,10  enriquint a molts; com no tenint  res, emperò posseint-ho tot. 11 Oh,  
2Co 8,15  escrit: 15 «Al qui molt recollí,  res li sobrà, i al qui arreplegà poc, no  
2Co 12,11  alabat de vosaltres, ja que en  res só inferior als més grans apòstols,  
2Co 12,11  apòstols, encara que jo no sia  res. 12 En veritat les senyals de mon  
2Co 13,8  com reprovats. 8 Perquè nosaltres  res podem contra la veritat, sinó per la  
Ga 2,6  ser alguna cosa (ni importa  res lo que hagen estat, Déu no fa accepció 
Ga 2,6  que semblaven ser alguna cosa,  res me comunicaren. 7 Ans bé al contrari,  
Ga 4,1  és infant, no es diferència en  res del servo, encara que sia senyor de  
Ga 4,12  vosaltres: no m’haveu agraviat en  res. 13 Vosaltres sabeu que al principi ab 
Ga 5,2  Cristo no us aprofitarà de  res. 3 I declaro de nou a tot home que és  
Ga 5,6  ni la circumcisió aprofita  res, ni la incircumcisió, sinó la fe, que  
Ga 6,3  se creu ser alguna cosa, no essent  res, ell mateix s’enganya. 4 Emperò  
Ga 6,15 Cristo Jesús, ni la circumcisió val  res, ni la incircumcisió, sinó la nova  
Fl 1,28  en la fe de l’evangeli. 28 I en  res vos facen por vostres contraris; lo  
Fl 2,3  pensaments. 3 Que no es faça  res per tema, ni per vanaglòria, sinó que  
Fl 2,7  sinó que es reduí a si mateix a no  res, prenent la figura de servo, fet a  
1Te 4,6  que ningú oprimesca ni engànyia en  res a son germà, perquè el Senyor és  
1Te 4,12  los que estan fora i no cobdicieu  res de ningú. 13 Tampoc volem, germans,  
2Te 3,11  que s’ocupen en lo que no els va  res. 12 A estos, doncs, que es condueixen  
1Tm 4,4  de Déu és bona i no és de rebutjar  res de lo que es participa ab acció de  
1Tm 5,21  guàrdies aquestes coses, no fent  res ab parcialitat. 22 No impòsies de  
1Tm 6,4  pietat, 4 és un superbo que no sap  res, ans bé flaqueja sobre qüestions i  
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1Tm 6,7 un gran guany. 7 Perquè no duguérem  res a aquest món, i és cert que no podem  
1Tm 6,7 cert que no podem portar-nos-en  res. 8 I tenint ab què alimentar-nos i  
2Tm 2,14  de paraules, que no serveixen de  res, mes sinó per a pervertir als que les  
Tt 1,15  als contaminats i infiels no hi ha  res pur, ans bé estan contaminats sos  
Tt 2,8  contrari se confónguia, no tenint  res de mal que dir de nosaltres. 9 Exhorta 
Tt 3,13  Apolo, procurant que no els fàltia  res. 14 I aprenguen també los nostres a  
Flm 14  ton consentiment no he volgut fer  res, a fi de que ton benefici no fos com  
He 7,14  Senyor, de qual tribu no parlà  res Moisès tocant al sacerdoci. 15 I  
He 7,19  19 perquè la Llei no porta  res a perfecció, sinó que fou introducció  
He 13,18  perquè tenim confiança que en  res nos acusa la consciència, desitjant  
Jm 1,4  perfets i cabals, sens faltar en  res. 5 I si algú de vosaltres té falta de  
Jm 1,6  -la ab fe, sens titubejar en  res, perquè lo qui titubeja és semblant a  
3Jn 7  nom se posaren en camí, no prenent  res dels gentils. 8 Nosaltres, per  
Ap 22,19  llibre. 19 I si algú detragués  res de les paraules del llibre d’aquesta  
Ap 3,17  ple de béns, i no necessito de  res’; i no coneixes que ets un desgraciat, 
Lc 3,27 que ho fou de Joanna, que ho fou de  Resa, que ho fou de Zorobabel, que ho fou  
Mt 20,28  a servir i per a donar sa vida en  rescat de molts. 29 I a l’eixir ells de  
1Tm 2,6  home, 6 que es donà a si mateix en  rescat per tots, per a ser testimoni en  
Ga 4,5  i fet subjecte a la Llei, 5 per a  rescatar als que estaven baix la Llei, a  
He 11,35  Uns foren desconjuntats, no volent  rescatar sa vida per a poder alcançar  
Lc 24,21  esperàvem que ell seria lo qui  rescataria a Israel, i no obstant, després 
1Pe 1,18  18 sabent que haveu estat  rescatats de vostra vana conversació (que  
Ap 14,3 quaranta-i-quatre mil que foren  rescatats de la terra. 4 Aquestos són los  
Ap 14,4 a on vulla que vaja. Aquestos foren  rescatats d’entre els homes, essent les  
Lc 12,19  Oh, ànima! molts béns tens de  reserva per a molts anys; reposa, menja,  
Ac 24,Tit atemorisat de lo que est li diu, lo  reserva en presó per son successor Pòrcio  
Col 1,5  5 per l’esperança que us està  reservada en los cels, de la que haveu oït 
2Tm 4,8  la fe. 8 Per lo demés, m’està  reservada una corona de justícia que el  
1Pe 1,4  contaminar-se ni emmustuir-se,  reservada en lo cel per a vosaltres, 5 que 
2Pe 2,17  de torbellins, per als quals està  reservada l’obscuritat de les tenebres  
Jud 13 estrelles errants; per als que està  reservada la tempestat de les tenebres  
2Pe 2,9 llibertar de temptació als justos i  reservar los malvats per a què sien  
Ac 25,21  havent apeŀlat Pau que se’l  reservàs per lo judici d’August, vaig  
Rm 11,4  li diu la resposta de Déu? «M’he  reservat set mil barons que no han doblat  
2Pe 2,4  tenebres per a ser aturmentats i  reservats per al dia del judici; 5 i no  
2Pe 3,7  la mateixa paraula són guardats, i  reservats per al foc en lo dia del judici  
Jud 6  sa pròpia habitació, los té  reservats ab cadenes eternes en tenebres  
Rm 7,21  que quan jo voldria fer bé, lo mal  resideix en mi. 22 Perquè jo em deleito en 
Jn 11,1  malalt un home anomenat Làssaro,  resident en Betània, lloc de Maria i de  
Rm 16,Tit  i últim avís de Pau als fiels  residents en Roma. 1 Vos recomano a Febe,  
Ac 17,21  los atenienses i els forasters que  residien allí no passaven lo temps en res  
Ac 22,12  testimoni tots los jueus que  residien allí, 13 venint a mi i posant-  
Rm 13,2  2 Per lo tant, aquell que  resisteix a la potestat, resisteix al  
Rm 13,2 aquell que resisteix a la potestat,  resisteix al precepte de Déu, i els que  
Jm 4,6  major gràcia. Per això diu: «Déu  resisteix als superbos i dóna gràcia als  
1Pe 5,5  los uns als altres, perquè Déu  resisteix als superbos i dóna gràcia als  
Rm 13,2  al precepte de Déu, i els que  resisteixen atrauran sobre si la  
2Tm 2,25  25 corretgint ab suavitat als que  resisteixen la veritat, per si algun dia  
2Tm 3,8  resistiren a Moisès, així aquestos  resisteixen a la veritat, homes corromputs 
Ga 2,11  Cefas vingué a Antioquia, li fiu  resistència en sa cara, perquè era  
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Jm 5,6  i matàreu al just; i no féu  resistència contra vosaltres. 7 Teniu,  
Ga 2,Tit  los que professaven lo judaisme.  Resistència que féu a Cefas en Antioquia  
Lc 21,15  i una sabiduria a la que no podran  resistir ni contradir tots vostres  
Ac 6,10  ab Esteve. 10 Mes no podien  resistir a la sabiduria i a l’esperit ab  
Ac 27,15  I arrebatat lo barco, i no podent  resistir a la borrasca, abandonàrem la  
Ef 6,11 l’armadura de Déu, per a què pugau  resistir les tretes del diable; 12 perquè  
Ef 6,13 l’armadura de Déu, per a què pugau  resistir en lo dia fatal, i sostenir-vos 
1Pe 5,Tit  a tots a que vétllien per a  resistir les tentacions del dimoni. 1  
Jud Tit  a la constància en la fe i a  resistir los esforços i ardits dels  
Rm 9,19  de què es queixa? Perquè, ¿qui  resistirà a sa voluntat?» 20 Mes home, qui 
2Tm 3,8  8 I així com Janes i Mambres  resistiren a Moisès, així aquestos  
He 12,4  ànimos. 4 Puix encara no haveu  resistit fins a la sang, peleant contra el 
Mt 5,39 per dent.” 39 »Emperò jo us dic: No  resistiu al mal; ans bé, si algú et ferís  
Ac 7,51 incircumcidats de cor i d’orelles,  resistiu sempre a l’Esperit Sant; com  
Jm 4,7  7 Someteu-vos, doncs, a Déu i  resistiu al diable, i fugirà de vosaltres. 
1Pe 5,9  rodeja, buscant a qui devorar. 9  Resistiu-lo, estant ferms en la fe,  
Jn 11,Tit  dels pontífices i fariseus a on se  resol la mort de Jesús i que ha de morir  
Ac 15,2  de Pau i Bernabé contra ells, i se  resolgué que Pau i Bernabé i alguns dels  
Jn 12,10  això los prínceps dels sacerdots  resolgueren fer morir també a Làssaro, 11  
Ac 11,29  cada qual segons sa possibilitat,  resolgueren enviar algun socorro als  
Ac 25,25 Emperò havent ell apeŀlat a August,  resolguí enviar-lo a ell. 26 Del qual jo 
Lc 9,51  rebut en lo alt, posà lo semblant  resolt d’anar a Jerusalem. 52 I despatxà  
2Co 2,1  alça la pena imposada. 1 Mes jo he  resolt en mi mateix de no venir altra  
1Tm 3,2 d’una sola muller, sobri, prudent,  respectable, modest, amant de l’  
Mc 12,6  envià finalment també est, dient:  “Respectaran a mon fill.” 7 Emperò aquells 
Mt 19,10  –Si tal és la condició de l’home  respecte de sa muller, no és convenient lo 
Mt 21,37  los envià son fill dient: “Tindran  respecte a mon fill.” 38 Emperò los  
Lc 18,2  que no tenia temor de Déu ni  respecte als homes. 3 I hi havia en la  
Lc 18,4  “Encara que no temo a Déu ni tinc  respecte als homes, 5 ab tot, com aquesta  
Lc 20,13  ser que quan lo vegen li tinguen  respecte!” 14 Quan los pagesos lo vegeren, 
Lc 20,21  lo que és just, i que no teniu  respecte a persones, sinó que ensenyau lo  
Fl 2,22  per experiència que, com un fill  respecte de son pare, ell ha servit ab mi  
Fl 4,15  ninguna iglésia comunicà ab mi  respecte de donar i rebre, sinó vosaltres  
Col 2,16  lo menjar, o per lo beure, o per  respecte del dia de festa, o de novilluni, 
1Te 4,13  Tampoc volem, germans, que ignoreu  respecte d’aquells que dormen, per a què  
1Te 5,18  la voluntat de Déu en Cristo Jesús  respecte de vosaltres. 19 No apagueu l’  
1Tm 1,19  alguns apartat de si, naufragaren  respecte de la fe. 20 D’est número són  
He 12,9  ens corretgiren, i els miràvem ab  respecte, ¿no obeirem molt més al Pare  
1Pe 2,19  és digne de gràcia, si algú per  respecte a Déu sofreix molèsties, patint  
2Pe 3,8  ignorants d’una cosa: que un dia  respecte del Senyor és com mil anys, i mil 
1Jn 2,26  26 Aquestes coses vos he escrit  respecte d’aquells que us sedueixen. 27 I 
Ap 21,8  son Déu i ell serà mon fill. 8 Mes  respecte los covards, i incrèduls, i  
Mc 12,14 que sou home verídic i que no teniu  respectes humans, puix no mirau als homes  
Ef 6,Tit marit. 6,Tit Capítol VI Obligacions  respectives dels fills i dels pares, dels  
Ac 17,25  que ell mateix dóna a tots vida i  respiració i tota cosa; 26 i d’un sol féu 
Ac 9,1  a Tabita. 1 Saulo, doncs,  respirant encara amenaces i mort contra  
Lc 17,24  en la regió inferior del cel,  resplendeix des de l’una part a l’altra, 
Jn 1,5 era la llum dels homes. 5 I la llum  resplendeix en les tenebres, i les  
2Pe 1,19  d’atendre, com a una antorxa que  resplendeix en lloc obscur, fins que el  
1Jn 2,8  passaren, i la verdadera llum ara  resplendeix. 9 Lo qui diu que està en  
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Mt 17,5  estava parlant, quan un núvol  resplendent vingué a cobrir-los. I veus  
Lc 11,36  36 I així, si tot ton cos fos  resplendent, sens tenir part alguna  
Lc 11,36  i t’iŀluminarà com una llum  resplendent. 37 I mentres estava parlant,  
Ap 19,8  cobrir-se de finíssima tela,  resplendent i blanca. I aquesta tela fina  
Ap 22,1  em mostrà un riu d’aigua de vida,  resplendent com cristall, proceint del  
Ap 22,16 i el llinatge de David, l’estrella  resplendent del matí.» 17 I l’Esperit i  
Mc 9,2  ells. 2 I sos vestits se tornaren  resplendents i en extrem blancs com una  
Lc 9,29  i sos vestits se tornaren blancs i  resplendents. 30 I veus aquí que parlaven  
Lc 24,4  d’elles dos homes ab vestidures  resplendents. 5 I estant elles  
2Co 4,4  dels incrèduls, per a què no  resplendesca en ells la llum de l’  
Ac 12,7  sobrevingué l’àngel del Senyor, i  resplendí una llum en aquell lloc, i  
2Co 3,10  de justícia. 10 Perquè lo que  resplendí en aquesta part no fou gloriós  
2Co 4,6  resplendís la llum, ell mateix  resplendí en nostres cors, per a  
Mt 17,2  davant d’ells. I son rostro  resplendia com lo sol, i ses vestidures se 
Ap 1,16  aguda de dos talls, i sa cara  resplendia com lo sol en son vigor. 17 I  
Ap 8,12  la tercera part d’ells, i no  resplendia la tercera part del dia, i lo  
Ap 18,23  molí; 23 i llum d’antorxa mai més  resplendirà en tu, i veu d’espòs i esposa 
Mt 13,43  de dents. 43 Llavors los justos  resplendiran com lo sol en lo Regne de son 
2Co 4,6  Déu, que digué que de les tenebres  resplendís la llum, ell mateix resplendí  
Fl 2,15  i perversa, entre els quals  resplendiu com lluminars en lo món, 16  
Mt 24,29  lo sol, i la lluna perdrà son  resplendor, i les estrelles cauran del  
Mc 13,24  el sol, i la lluna no donarà son  resplendor. 25 I cauran les estrelles del  
Lc 2,9  i la claredat de Déu los circuí de  resplendor, i un gran temor s’apoderà d’ 
Ac 9,3 Damasco, repentinament lo rodejà de  resplendor una llum del cel. 4 I caigué en 
Ac 22,11 »I com jo no hi vegés per causa del  resplendor d’aquella llum, guiat de la mà 
Ac 26,13  una llum del cel que superava lo  resplendor del sol, la que em rodejà a mi  
2Te 2,8  de sa boca, i el destruirà ab lo  resplendor de sa vinguda. 9 A ell, la  
He 1,3  los sigles. 3 Lo qual, essent lo  resplendor de sa glòria i la figura de sa  
Ap 8,Tit amargues i les estrelles perden son  resplendor. 1 I quan ell obrí lo setè  
Mc 3,Tit parts. Elegeix als dotze apòstols i  respon ab gran mansuetud als dicteris i  
Jn 8,Tit  maneres ser ell lo Fill de Déu, i  respon ab gran mansuetud a les blasfèmies  
Jn 11,24  germà ressuscitarà. 24 Marta li  respon: –Ja sé que ressuscitarà en la  
Jn 13,8  me rentareu vós los peus. Jesús li  respon: –Si jo no et rento, no tindràs  
Jn 14,6  doncs, saber lo camí? 6 Jesús li  respon: –Jo só lo camí, i la veritat, i la 
Jn 14,9  lo Pare, i nos basta. 9 Jesús li  respon: –Tant temps ha que estic ab  
Jn 21,16  –Simó, fill de Joan, m’ames? Li  respon: –Sí, Senyor, vós sabeu que us amo. 
Jn 21,22  –Senyor, i aquest què farà? 22 Li  respon Jesús: –Si jo vull que es quédia  
Mt 9,Tit  Vocació de Mateu lo publicà.  Respon als fariseus que el calúmnien.  
Mt 20,Tit Jesús prediu sa mort i resurrecció.  Respon a la pretensió de la mare dels  
Mc 10,Tit  que havia de morir i ressuscitar.  Respon a la petició dels fills del  
Lc 7,Tit  al fill de la viuda de Naïm.  Respon als missatgers de Joan Baptista.  
Mt 25,45 us havem servit? 45 »–Aleshores los  respondrà ell dient: »–En veritat vos dic, 
Lc 13,25  Senyor, obriu-nos.” I ell vos  respondrà dient: “No sé d’a on sou,  
Mt 25,37 me vinguéreu a veure. 37 Llavors li  respondran los justos dient: »–Senyor,  
Mt 25,44  a veure. 44 »Llavors ells també li  respondran dient: »–Senyor, quan vos havem 
Mt 22,46  ell son fill? 46 I ningú li podia  respondre paraula, ni des d’aquell dia s’ 
Mc 14,40  estaven pesats, i no sabien què  respondre-li. 41 I tercera vegada vingué 
Lc 12,11  lo que haveu de dir o com haveu de  respondre, 12 perquè l’Esperit Sant vos  
Lc 14,6  dia de dissabte? 6 I no li podien  respondre a estes coses. 7 I observant  
Lc 21,14  lo no pensar antes com haveu de  respondre, 15 puix jo vos donaré una boca  
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2Co 5,12  nosaltres, a fi de que tingau què  respondre als que es glorien en l’  
Col 4,6  sal, per a què sapiau com haveu de  respondre a cada u. 7 Mon caríssim germà  
1Pe 3,15  cors, aparellats sempre per a  respondre a tot aquell que us pregúntia la 
Lc 19,31  “Per què el desfermau?”, li  respondreu així: “Perquè el Senyor l’ha  
Lc 22,68  68 I si jo us pregunto, no em  respondreu ni em deixareu llibre. 69 Mes  
Lc 20,5  ells pensaven entre si dient: –Si  responem que del cel, dirà: “Puix per què  
Mt 22,21  és eixa efígie e inscripció? 21 Li  responen: –Del Cèsar. Llavors los digué:  
Mt 22,42  apar de Cristo? De qui és fill? Li  responen: –De David. 43 I ell los diu:  
Jn 19,15  jo a vostre rei? Los pontífices  responen: –No tenim altre rei que Cèsar.  
Jn 21,3 Simó Pere: –Me’n vaig a pescar. Li  responen ells: –Nosaltres també venim ab  
Mt 3,15  vós, i vós veniu a mi? 15 I Jesús,  responent, li digué: –Deixa per ara,  
Mt 4,4  pedres se tórnien pans. 4 Lo qual,  responent, li digué: –Escrit està: “No viu 
Mt 8,8  –Jo hi aniré i lo curaré. 8 I  responent lo centurió, digué: –Senyor, jo  
Mt 11,4  o havem d’esperar a un altre? 4 I  responent Jesús, los digué: –Anau i contau 
Mt 11,25  que per a tu. 25 En aquell temps,  responent Jesús, digué: –Vos glorifico,  
Mt 12,48  defora, i et demanen. 48 I ell,  responent al que li parlava, li digué:  
Mt 15,3  les mans quan mengen pa. 3 I ell,  responent, los digué: –I vosaltres, per  
Mt 15,13 oït aquesta paraula? 13 Emperò ell,  responent, digué: –Tota planta que no ha  
Mt 15,15  los dos cauen en lo fosso. 15 I  responent Pere, li digué: –Explicau-nos  
Mt 15,28  de sos amos. 28 Aleshores Jesús,  responent, li digué: –Gran és ta fe, oh  
Mt 16,2  algun senyal del cel. 2 I ell,  responent, los digué: –Quan arriba lo  
Mt 16,17  Cristo, lo Fill de Déu viu. 17 I  responent Jesús, li digué: –Benaventurat  
Mt 17,16  i no l’han pogut curar. 16 I  responent Jesús, digué: –Oh raça incrèdula 
Mt 20,22  a l’esquerra vostra. 22 I Jesús,  responent, digué: –No sabeu lo que us  
Mt 21,21  a l’instant la figuera! 21 Jesús,  responent, los digué: –En veritat vos dic  
Mt 21,29 avui a treballar en ma vinya. 29 »I  responent ell, li digué: »–No vull anar- 
Mt 21,30  li digué del mateix modo. I ell,  responent, digué: »–Ja hi vaig, senyor.  
Mt 22,1 Cristo, fill i Senyor de David. 1 I  responent Jesús, los tornà a parlar de nou 
Mt 22,29  puix ella de tots ho fou? 29 I  responent Jesús, los digué: –Anau errats,  
Mt 24,2  edificis del temple. 2 Emperò ell,  responent, los digué: –No veeu tot això?  
Mt 24,4  i de la consumació del sigle? 4 I  responent Jesús, los digué: –Teniu compte  
Mt 25,26  Aquí teniu lo que és vostre. 26 »I  responent-li son senyor, li digué:  
Mt 25,40  presó, i vos anàrem a veure? 40 »I  responent lo rei, los dirà: »–En veritat  
Mt 26,25  al tal que no hagués nat. 25 I  responent Judes, qui l’entregà, digué:  
Mt 26,66  66 Què us n’apar? I ells,  responent, digueren: –És reo de mort. 67  
Mt 27,25  just. Allà vos ho vejau. 25 I  responent tot lo poble, digué: –Sobre  
Mc 6,37  tenen res per a menjar. 37 I ell,  responent, los digué: –Donau-los  
Mc 9,16  disputant entre vosaltres? 16 I  responent un de la multitud, digué:  
Mc 10,3  repudiar sa muller. 3 Emperò ell,  responent, los digué: –Què vos manà  
Mc 11,14 perquè no era temps de figues. 14 I  responent, li digué: –Per mai més méngia  
Mc 11,22  que maleíreu, s’ha assecat. 22 I  responent Jesús los digué: –Teniu fe en  
Mc 12,17  –Del Cèsar –respongueren. 17 I  responent Jesús, los digué: –Donau, doncs, 
Mc 12,24  set la tingueren per muller. 24 I  responent Jesús, los digué: –¿No veeu que  
Mc 12,35  a fer-li més preguntes. 35 I  responent Jesús, deia ensenyant en lo  
Mc 13,2 quines pedres i quins edificis! 2 I  responent Jesús, li digué: –Veus tots  
Mc 13,5 coses comèncien a complir-se? 5 I  responent Jesús, començà a dir-los:  
Mc 15,2  –Ets tu lo rei dels jueus? I ell,  responent-li, li digué: –Tu ho dius. 3 I 
Mc 15,12  abans a Barrabàs. 12 I Pilat,  responent, los digué altra vegada: –Puix  
Lc 1,19  ma muller, d’edat avançada. 19 I,  responent, l’àngel li digué: –Jo só  
Lc 1,35  això, puix jo no conec baró? 35 I,  responent, l’àngel li digué: –L’Esperit  
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Lc 1,60  lo nom de son pare Zacaries. 60 I  responent sa mare, digué: –De ninguna  
Lc 3,11  i deien: –Doncs, què farem? 11 I  responent los deia: –Aquell que té dos  
Lc 4,8  m’adorasses, tots seran teus. 8 I  responent Jesús, li digué: –Aparta’t de  
Lc 4,12  ensopèguia en pedra alguna.” 12 I  responent Jesús, li digué: –Dit està: “No  
Lc 5,5  tirau los filats per a pescar. 5 I  responent Simó, li digué: –Mestre, tota la 
Lc 6,3 no és lícit en dissabte? 3 I Jesús,  responent, los digué: –¿Ni haveu llegit  
Lc 7,22  vista a molts cegos. 22 Llavors,  responent Jesús, los digué: –Anau i dieu a 
Lc 9,41  fora, i no pogueren. 41 I  responent Jesús digué: –O raça infiel i  
Lc 10,27  la Llei? Com llegeixes? 27 I ell,  responent, digué: –Amaràs al Senyor, ton  
Lc 13,8 ocupar encara la terra? 8 »Mes ell,  responent, li digué: »–Senyor, deixau-la 
Lc 13,15  no en dissabte. 15 Mes lo Senyor,  responent, li digué: –Hipòcrites! ¿Cada u  
Lc 20,39  envers ell tots són vius. 39 I  responent alguns dels escribes, li  
Lc 23,40  i a nosaltres. 40 Emperò l’altre,  responent, lo reprengué dient: –¿Ni tu  
Ac 5,29  la sang d’aquest home. 29 I  responent Pere i els apòstols, digueren:  
Ac 8,24  i en lo llaç de la iniquitat. 24 I  responent Simó, digué: –Pregau vosaltres  
Ac 8,34 sa vida és treta de la terra.» 34 I  responent l’eunuc a Felip, digué: –Te  
Mt 21,24  I qui t’ha donat tal potestat? 24  Responent Jesús, los digué: –També jo us  
Mt 21,3 me’ls. 3 I si algú vos digués res,  responeu-li que el Senyor los ha  
Mc 11,29  –També jo us faré una pregunta, i  responeu-me; i us diré ab quina  
Mc 11,30  de Joan, era del cel o dels homes?  Responeu-me. 31 I ells estaven  
Lc 20,3  jo vull fer-us una pregunta.  Responeu-me: 4 lo baptisme de Joan, ¿era 
Mt 12,3  fer en dissabte. 3 Mes ell los  respongué: –¿No haveu llegit lo que féu  
Mt 12,11  curar en dissabte. 11 I ell los  respongué: –Quin home serà entre vosaltres 
Mt 12,39  veure senyal de vós. 39 Ell los  respongué dient: –La generació mala i  
Mt 13,11 els parlau ab paràboles? 11 Ell los  respongué dient: –Perquè a vosaltres se us 
Mt 13,29  hi anem i la colliam? 29 »–No –los  respongué–. No fos cas que, collint la  
Mt 13,37  de la sisanya del camp. 37 Ell los  respongué dient: –Aquell que sembra la  
Mt 14,28  bon ànimo! Jo só, no temau. 28 I  respongué Pere dient: –Senyor, si sou vós, 
Mt 15,23  del dimoni. 23 I ell no li  respongué paraula. I acercant-se-li  
Mt 15,24  darrere de nosaltres. 24 I ell los  respongué dient: –Jo no só enviat sinó a  
Mt 15,26  –Senyor, valeu-me. 26 I ell  respongué dient: –No és just lo prendre lo 
Mt 17,11  ha de venir Elies? 11 Ell los  respongué dient: –Certament vindrà Elies,  
Mt 17,24  mestre no paga lo tribut? 24 –Sí  –respongué. I havent entrat en la casa,  
Mt 17,25  o dels estranys? 25 –Dels estranys  –respongué Pere. Jesús li digué: –Luego  
Mt 19,4  per qualsevol causa? 4 Ell los  respongué dient: –¿No haveu llegit que el  
Mt 19,18  18 Ell li digué: –Quins? I Jesús  respongué: –No mataràs. No cometràs  
Mt 20,21  21 Ell li digué: –Què vols? Ella  respongué: –Dieu que aquestos dos fills  
Mt 21,16  lo que aquestos diuen? I Jesús los  respongué: –Sí. ¿No haveu vosaltres llegit 
Mt 22,37  manament de la Llei? 37 Jesús li  respongué: –Amaràs al Senyor, ton Déu, de  
Mt 25,12  Senyor, obriu-nos! 12 »Mes ell  respongué dient: »–En veritat vos dic que  
Mt 26,23 –Só tal vegada jo, Senyor? 23 I ell  respongué dient: –Aquell que posa ab mi la 
Mt 27,12  sacerdots i per los ancians, no  respongué res. 13 Llavors li diu Pilat:  
Mt 27,14  testifiquen contra tu? 14 I no li  respongué a paraula alguna, de modo que el 
Mt 27,21  a Jesús. 21 I el president los  respongué i digué: –A quin dels dos voleu  
Mc 3,33  vos demanen allà fora. 33 I els  respongué dient: –Qui és la meva mare i  
Mc 7,6 sense rentar-se les mans? 6 I ell  respongué i els digué: –Hipòcrites, bé  
Mc 7,28 tirar-lo als cans. 28 Emperò ella  respongué i li digué: –Així és, Senyor,  
Mc 9,11  ha de venir Elies? 11 Ell los  respongué i digué: –Elies, certament,  
Mc 9,18  i no pogueren. 18 I Jesús los  respongué i digué: –Oh generació  
Mc 9,37  a aquell que m’ha enviat. 37 I li  respongué Joan dient: –Mestre, havem vist  
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Mc 10,5  divorci i repudiar. 5 I Jesús los  respongué i digué: –Per causa de la duresa 
Mc 10,20 ton pare i a ta mare. 20 Mes ell li  respongué dient: –Mestre, tot això ho he  
Mc 10,24  de ses paraules. Emperò Jesús los  respongué altra vegada dient: –Fills,  
Mc 11,29  a fer estes coses? 29 I Jesús los  respongué i digué: –També jo us faré una  
Mc 11,33  dient: –No ho sabem. I Jesús los  respongué i digué: –Puix ni jo tampoc vos  
Mc 12,29  tots los manaments. 29 I Jesús li  respongué: –Lo primer manament de tots és: 
Mc 14,20  per si: –Só jo, acàs? 20 I ell los  respongué: –Un dels Dotze, lo qui fica ab  
Mc 14,61  de tu? 61 Emperò ell callava, i no  respongué res. Li tornà a preguntar lo  
Mc 15,3  de moltes coses. Emperò ell no  respongué res. 4 I Pilat li preguntà altra 
Mc 15,5  acusen. 5 Emperò Jesús ni per això  respongué res, de manera que Pilat se  
Mc 15,9  que sempre els feia. 9 I Pilat los  respongué dient: –Voleu que us lliberti lo 
Lc 2,49  t’hem estat buscant. 49 I los  respongué: –Per a què em buscàveu? No  
Lc 3,16  tal vegada Joan era lo Cristo, 16  respongué Joan dient a tots: –En veritat  
Lc 4,4  que es tórnia pa. 4 I Jesús li  respongué: –Escrit està: “No viu l’home  
Lc 5,22  Jesús los pensaments d’ells, los  respongué dient: –Què pensau en vostre  
Lc 5,31  i els pecadors? 31 I Jesús los  respongué i digué: –Los que estan sans no  
Lc 7,40  ella pecadora és.» 40 I Jesús li  respongué dient: –Simó, una cosa tinc que  
Lc 7,40  una cosa tinc que dir-te. I ell  respongué: –Mestre, dieu. 41 –Un acreedor  
Lc 8,21  que et volen veure. 21 Emperò ell  respongué i els digué: –Ma mare i mos  
Lc 8,30  dient: –Qual és ton nom? I ell  respongué: –Llegió. Puix havien entrat en  
Lc 9,58  vulla que aneu. 58 Emperò Jesús li  respongué: –Les guineus tenen caus, i los  
Lc 9,59  li digué: –Segueix-me. I ell li  respongué: –Senyor, deixau-me anar  
Lc 10,37 donà en mans dels lladres? 37 I ell  respongué: –Aquell que usà ab ell de  
Lc 10,41  que m’ajúdia. 41 I el Senyor li  respongué dient: –Marta, Marta, tu estàs  
Lc 11,46  també a nosaltres. 46 I ell  respongué: –Ai de vosaltres, doctors de la 
Lc 12,14  ab mi l’heretat. 14 Emperò ell li  respongué: –Home, ¿qui m’ha fet a mi  
Lc 13,2 dels seus sacrificis. 2 I Jesús los  respongué dient: –¿Pensau que aquells  
Lc 14,5  lo curà i despedí. 5 I els  respongué i digué: –Qui hi ha entre  
Lc 15,29  començà a pregar-lo. 29 I ell  respongué a son pare dient-li: »–Veus  
Lc 16,6  deus tu a mon senyor? 6 »I ell li  respongué: »–Cent cortans d’oli. »I ell  
Lc 16,7  altre: »–I tu, quant deus? »I est  respongué: »–Cent quarteres de blat. »Ell  
Lc 17,17  I aquest era samarità. 17 I  respongué Jesús i digué: –¿Per ventura no  
Lc 17,20  quan vindria lo Regne de Déu, los  respongué i digué: –Lo Regne de Déu no  
Lc 17,37  esdevindrà això, Senyor? 37 I els  respongué: –En qualsevol part a on se  
Lc 18,41 dient: –Què vols que et faça? I ell  respongué: –Senyor, que jo tinga vista. 42 
Lc 19,40  reprèn a tos deixebles. 40 Ell los  respongué: –Vos dic que, si aquestos  
Lc 20,3  semblant poder? 3 Emperò Jesús los  respongué dient: –També jo vull fer-us  
Lc 21,5  i adornat de rics dons, los  respongué: 6 –Vindrà temps en què tot això 
Lc 22,33  confirma a tos germans. 33 Ell li  respongué: –Senyor, estic prompte per anar 
Lc 22,67  digues-nos-ho. 67 I ell los  respongué: –Si us ho digués, no em  
Lc 22,70 ets, doncs, lo Fill de Déu? Ell los  respongué: –Vosaltres dieu que ho só. 71 I 
Lc 23,3  tu lo rei dels jueus? I ell li  respongué i digué: –Tu ho dius. 4 I Pilat  
Jn 1,21  ho só. –Ets tu lo Profeta? I els  respongué: –No. 22 –Doncs, qui ets? –li  
Jn 1,26  Elies, ni el Profeta? 26 Joan los  respongué dient: –Jo batejo ab aigua,  
Jn 1,48  –A on m’haveu conegut? Jesús  respongué i li digué: –Abans que Felip te  
Jn 1,49 la figuera, jo et vegí. 49 Natanael  respongué i li digué: –Rabbí, vós sou lo  
Jn 2,19  per a fer aquestes coses? 19 Jesús  respongué i els digué: –Destruïu aqueix  
Jn 3,5 sa mare i nàixer de nou? 5 Jesús li  respongué: –En veritat, en veritat jo et  
Jn 3,9  nat de l’Esperit. 9 Nicodemus li  respongué: –Com pot fer-se això? 10  
Jn 3,10  –Com pot fer-se això? 10 Jesús  respongué i li digué: –I tu ets mestre en  
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Jn 3,27  bateja i tots van a ell. 27 Joan  respongué i digué: –L’home no pot rebre  
Jn 4,10  tracte ab los samaritans. 10 Jesús  respongué i li digué: –Si tu coneguesses  
Jn 4,13  sos fills, i son bestiar? 13 Jesús  respongué i li digué: –Qualsevol que bega  
Jn 4,32 -li: –Rabbí, menjau. 32 I ell los  respongué: –Jo tinc per alimentar-me un  
Jn 5,7  –Vols ésser curat? 7 Lo malalt li  respongué: –Senyor, jo no tinc ningú que  
Jn 5,11  portar-te’n lo llit. 11 Ell los  respongué: –Aquell que m’ha curat m’ha  
Jn 5,17 coses en dissabte. 17 Mes Jesús los  respongué: –Mon Pare fins ara està obrant, 
Jn 5,18  fent-se igual a Déu. I així los  respongué Jesús, dient: 19 –En veritat, en 
Jn 6,7  lo que havia de fer. 7 Felip li  respongué: –Dos-cents diners de pa no  
Jn 6,26  haveu vingut aquí? 26 Jesús los  respongué i digué: –En veritat, en veritat 
Jn 6,32  menjar pa del cel.” 32 I Jesús los  respongué: –En veritat, en veritat jo us  
Jn 6,35 sempre d’aquest pa. 35 I Jesús los  respongué: –Jo só lo pa de vida: aquell  
Jn 6,43  ha baixat del cel? 43 Emperò Jesús  respongué i els digué: –No murmureu entre  
Jn 6,68 anar també? 68 Simó Pere, doncs, li  respongué: –Senyor, a qui anirem? Vós  
Jn 6,70  lo Fill de Déu viu. 70 Jesús los  respongué: –¿No só jo qui escollí a  
Jn 7,16  haver-les après? 16 Jesús los  respongué i digué: –Ma doctrina no és  
Jn 7,20 cercant com matar-me? Lo poble li  respongué: –Estàs posseït del dimoni. Qui  
Jn 8,11  Ningú t’ha condemnat? 11 Ella  respongué: –Ningú, Senyor. I Jesús digué:  
Jn 8,19  li deien: –A on és ton Pare? Jesús  respongué: –Ni em coneixeu a mi ni a mon  
Jn 8,25  li deien: –Qui ets, tu? Jesús los  respongué: –Lo Principi, lo mateix que us  
Jn 8,49  estàs posseït del dimoni? 49 Jesús  respongué: –Jo no estic posseït del  
Jn 8,54  Qui et fas tu mateix? 54 Jesús  respongué: –Si jo em glorifico a mi  
Jn 8,58  i has vist a Abraham? 58 Jesús los  respongué: –En veritat, en veritat vos dic 
Jn 9,3  perquè haja nat cego? 3 Jesús  respongué: –Ni ell pecà, ni sos pares,  
Jn 9,17 del que t’ha obert los ulls? I ell  respongué: –Que és un profeta. 18 Emperò  
Jn 9,25 aquest home és un pecador. 25 I ell  respongué i digué: –Si és pecador jo no ho 
Jn 9,27  Com t’obrí los ulls? 27 Ell los  respongué: –Ja vos ho diguí i vosaltres ho 
Jn 9,36 –Creus tu en lo Fill de Déu? 36 Ell  respongué i digué: –Qui és, Senyor, per a  
Jn 10,25 -nos-ho clarament. 25 Jesús los  respongué: –Vos parlo i no em creeu. Les  
Jn 10,32  per apedregar-lo. 32 I Jesús los  respongué: –Moltes obres bones vos he  
Jn 10,34  tu home, te fas Déu. 34 Jesús los  respongué: –¿No està escrit en vostra Llei 
Jn 11,9  anau allí altra vegada? 9 Jesús  respongué: –No hi ha dotze hores en lo  
Jn 11,27  més. ¿Creus, tu, això? 27 Ella li  respongué: –Senyor, sí, crec que vós sou  
Jn 11,39  Marta, germana del difunt, li  respongué: –Senyor, ja fa fetor, puix  
Jn 12,7  que es posava en ella. 7 Mes Jesús  respongué: –Deixau-la, que el guàrdia  
Jn 12,23 ho digueren a Jesús. 23 I Jesús los  respongué dient: –Arribada és l’hora en  
Jn 12,30  àngel li ha parlat. 30 I Jesús los  respongué dient: –Aquesta veu no ha vingut 
Jn 12,34  mort havia de morir. 34 La gent li  respongué: –Nosaltres havem oït de la Llei 
Jn 12,35  Fill de l’home? 35 Jesús los  respongué: –La llum encara està per un poc 
Jn 13,26 –Senyor, qui és aquest? 26 Jesús li  respongué: –És aquell a qui jo donaré pa  
Jn 13,36  –Senyor, a on anau vós? Jesús li  respongué: –Allà a on jo vaig, tu no pots  
Jn 14,23  a nosaltres, i no al món? 23 Jesús  respongué i li digué: –Si algú m’ama,  
Jn 16,31  haveu eixit de Déu. 31 Jesús los  respongué: –I vosaltres creeu ara? 32 Veus 
Jn 18,17  deixebles d’aquest home? Ell li  respongué: –No ho só. 18 I els criats i  
Jn 18,20  i sa doctrina. 20 Jesús li  respongué: –Jo he parlat públicament al  
Jn 18,23  respons al pontífice? 23 Jesús li  respongué: –Si jo he parlat mal, dóna  
Jn 18,34  tu lo rei dels jueus? 34 Jesús li  respongué: –Dius això de tu mateix o  
Jn 18,37  Pilat: –Doncs tu ets rei? Jesús  respongué: –Tu ho dius, que jo só rei. Per 
Jn 19,11  està lo llibertar-te? 11 Jesús  respongué: –No tindries poder algun sobre  
Jn 19,22  Jo só rei dels jueus.” 22 Pilat  respongué: –Lo que he escrit, he escrit.  
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Jn 20,28  sies incrèdul sinó fiel. 28 Tomàs  respongué i li digué: –Senyor meu i Déu  
Ac 8,31  –¿Entens lo que llegeixes? 31 Ell  respongué: –¿I com puc, si no hi ha algú  
Ac 8,37  de tot ton cor, bé pots. I ell  respongué i digué: –Crec que Jesucrist és  
Ac 9,5  –Qui sou vós, Senyor? I el Senyor  respongué: –Jo só Jesús, a qui tu  
Ac 9,7 voleu que jo faça? 7 I el Senyor li  respongué: –Alça’t i entra en la ciutat,  
Ac 9,13  per a què recobràs la vista. 13 I  respongué Ananies: –Senyor, he oït parlar  
Ac 10,47 grans coses de Déu. 47 Llavors Pere  respongué: –Pot ningú negar l’aigua  
Ac 11,9  boca cosa comuna ni impura. 9 I em  respongué altra vegada la veu del cel:  
Ac 15,13 d’ells. 13 I després que callaren,  respongué Jaume dient: –Barons germans,  
Ac 19,15  15 Emperò l’esperit maligne  respongué i digué: –Conec a Jesús i sé qui 
Ac 21,13  pujàs a Jerusalem. 13 Llavors Pau  respongué dient: –Què feu plorant i  
Ac 21,37  permès dir-te alguna cosa? I ell  respongué: –Saps grec? 38 Ets tu per  
Ac 22,10 »–Què faré, Senyor? »I el Senyor me  respongué: »–Alça’t i vés a Damasco, i  
Ac 22,28 romà. I ell digué: –Si, ho só. 28 I  respongué lo tribú: –Jo per una gran suma  
Ac 22,28  privilegi de ciutadà. –Puix jo  –respongué Pau– ho só de naixement. 29 Al  
Ac 24,10  fet senyal de que parlàs,  respongué: –Sabent jo que fa molts anys  
Ac 25,4  a assassinar-lo. 4 Emperò Festo  respongué que Pau estava guardat en  
Ac 25,9  -se congraciar ab los jueus,  respongué a Pau i digué: –¿Vols pujar a  
Ac 25,12  haver conferenciat ab lo consell,  respongué: –Has apeŀlat al Cèsar? Aniràs  
Ac 25,22 desitjaria oir a aquest home. I ell  respongué: –Demà l’oireu. 23 I al dia  
Mt 16,16  vosaltres, qui dieu que só, jo? 16  Respongué Simó Pere i digué: –Vós sou  
Mt 26,33  de vosaltres en la Galilea. 33  Respongué Pere i li digué: –Per més que  
Mc 8,29  –I vosaltres, què dieu que só, jo?  Respongué Pere i li digué: –Vós sou lo  
Mc 10,29  deixat tot i vos havem seguit. 29  Respongué Jesús dient: –En veritat vos dic 
Lc 7,43  quin d’ells l’amarà més? 43  Respongué Simó dient: –Jo penso que serà  
Lc 9,20  –los digué–, qui dieu que só, jo?  Respongué Simó Pere dient: –Lo Cristo de  
Jn 3,3  que vós feu si Déu no és ab ell. 3  Respongué Jesús i li digué: –En veritat,  
Jn 4,17  crida a ton marit i torna aquí. 17  Respongué la dona i digué: –Jo no tinc  
Jn 6,29  per a fer les obres de Déu? 29  Respongué Jesús i els digué: –L’obra de  
Jn 7,21  del dimoni. Qui et vol matar? 21  Respongué Jesús i els digué: –He fet una  
Jn 8,14  ton testimoni no és verídic. 14  Respongué Jesús i els digué: –Encara que  
Jn 9,11 és que se t’han obert los ulls? 11  Respongué: –Aquell home que es diu Jesús  
Jn 9,12  12 I li digueren: –A on és aqueix?  Respongué: –No ho sé. 13 I portaren als  
Jn 9,30  aquest no sabem d’a on és. 30  Respongué aquell home i els digué: –En  
Jn 13,7  vós rentar-me a mi los peus? 7  Respongué Jesús dient-li: –Lo que jo  
Jn 18,36  han entregat a mi. Què has fet? 36  Respongué Jesús: –Mon regne no és d’  
Mt 12,38  seràs condemnat. 38 Llavors li  respongueren alguns escribes i fariseus  
Mt 14,17  los vosaltres de què menjar. 17 Li  respongueren: –No tenim aquí més que cinc  
Mt 15,34  digué: –Quants pans teniu? I ells  respongueren: –Set, i uns pocs peixets. 35 
Mt 16,14  és lo Fill de l’home? 14 I ells  respongueren: –Uns diuen que és Joan  
Mt 20,7  tot lo dia ociosos? 7 »I ells li  respongueren: »–Perquè ningú ens ha  
Mt 20,33  que jo us faça? 33 –Senyor –li  respongueren–, que s’òbrien nostres ulls. 
Mt 21,27  tenia a Joan per un profeta. 27 I  respongueren a Jesús dient: –No ho sabem.  
Mt 25,9  s’apaguen. 9 »Mes les prudents  respongueren dient: »–Com tal vegada no  
Mc 8,4  de lluny. 4 I sos deixebles li  respongueren: –Qui podrà saciar-los de  
Mc 8,19  plens de bocins? –Dotze –li  respongueren. 20 –I quan los set pans  
Mc 8,28  los homes que só, jo? 28 Ells li  respongueren dient: –Joan lo Baptista;  
Mc 11,6  què desfermau lo pollí? 6 Ells los  respongueren del modo que Jesús los havia  
Mc 11,33  era verdaderament profeta. 33 I  respongueren a Jesús dient: –No ho sabem.  
Mc 12,16  efígie e inscripció? –Del Cèsar  –respongueren. 17 I responent Jesús, los  
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Lc 9,19  diu la gent que só, jo? 19 I ells  respongueren dient: –Joan lo Baptista;  
Lc 17,36  pres, i l’altre, deixat. 36 Ells  respongueren i li digueren: –A on  
Lc 19,25  al que té les deu mines. 25 »I li  respongueren: »–Senyor, ja té deu mines.  
Lc 20,7 persuadit que Joan era profeta. 7 I  respongueren que no sabien d’a on era. 8  
Lc 20,24  e inscripció que té? –De Cèsar –li  respongueren. 25 I ell los digué: –Pagau,  
Lc 22,36  per ventura alguna cosa? 36 I ells  respongueren: –No, res. I ell los digué:  
Lc 22,38 de mi tenen compliment. 38 Mes ells  respongueren: –Senyor, veus aquí dos  
Lc 24,19  digué: –Què? –Lo de Jesús Nazaret  –respongueren–, que fou un gran profeta en 
Jn 2,18 zel de vostra casa.» 18 I els jueus  respongueren i li digueren: –Quin senyal  
Jn 4,52 hora en què ell se sentí millor, li  respongueren: –Ahir a les set lo deixà la  
Jn 7,46  l’haveu portat? 46 Los ministres  respongueren: –Jamai home algun ha parlat  
Jn 7,47  com aquest home. 47 I els fariseus  respongueren: –Què, també vosaltres haveu  
Jn 7,52 -lo i de saber lo que fa? 52 Ells  respongueren i li digueren: –Ets tu, per  
Jn 8,33  vos farà llibres. 33 Ells li  respongueren: –Nosaltres som de la  
Jn 8,38  haveu vist en vostre pare. 38 Li  respongueren dient: –Nostre pare és  
Jn 8,48  no sou de Déu. 48 I els jueus  respongueren i li digueren: –No tenim raó  
Jn 9,20  que hi veu ara? 20 Sos pares los  respongueren dient: –Nosaltres sabem que  
Jn 18,5  i els digué: –A qui buscau? 5 Li  respongueren: –A Jesús de Nazaret. Los diu 
Jn 18,30  produïu contra aquest home? 30 Li  respongueren dient: –Si no fos aquest un  
Jn 21,5  teniu res per menjar? Ells  respongueren: –No. 6 Ell los digué: –Tirau 
Ac 19,2  que abraçàreu la fe? I ells li  respongueren: –Ni tampoc havem oït hi haja 
Ac 19,3 en què haveu estat batejats? I ells  respongueren: –En lo baptisme de Joan. 4 I 
Jn 9,34  fos de Déu, no podria fer res. 34  Respongueren i li digueren: –Nasqueres ple 
Jn 10,33  d’aquelles obres m’apedregau? 33  Respongueren los jueus: –No t’apedregam  
Jn 19,7  jo no trobo en ell causa alguna. 7  Respongueren-li los jueus: –Nosaltres  
Lc 11,7  que donar-li.” 7 I si l’altre  respongués des de dins dient: “No m’  
Ac 22,8  per què em persegueixes? 8 »I jo  responguí: »–Qui sou vós, Senyor? »I em  
Ac 25,16  que el condemnàs; 16 als quals  responguí que no és costum entre els  
Ap 7,14  són?, i d’a on vingueren? 14 I li  responguí: –Senyor meu, vós ho sabeu. I em 
Mt 21,11 dient: –Qui és aquest? 11 I la gent  responia: –Aquest és Jesús, lo profeta de  
Lc 23,9  moltes preguntes. Emperò Jesús no  responia res. 10 Entretant los prínceps  
Jn 9,8  demanava caritat? –Aqueix és  –responien alguns. 9 I altres deien: –No  
Mt 26,62  dels sacerdots, li digué: –¿No  respons res a lo que aquestos testifiquen  
Mc 14,60  preguntà a Jesús dient: –¿No  respons res a lo que aquestos testifiquen  
Mc 15,4 li preguntà altra vegada dient: –No  respons res? Mira de quantes coses t’  
Jn 18,22  una bufetada a Jesús dient: –Així  respons al pontífice? 23 Jesús li  
Mc 12,28 oït disputar, i veent que els havia  respost bé, li preguntà quin era lo primer 
Mc 12,34  34 I Jesús, quan vegé que havia  respost sàviament, li digué: –No estàs  
Lc 10,28 a tu mateix. 28 I li digué: –Bé has  respost, fes-ho aixís i viuràs. 29  
Mt 20,13  dia i del calor. 13 »Mes ell, en  resposta, digué a un d’ells: »–Amic, jo  
Lc 20,26  poble, ans bé, meravellats de sa  resposta, callaren. 27 S’acercaren  
Jn 1,22  a fi de que pugam donar alguna  resposta als que ens han enviat. Què dius  
Jn 19,9  ets, tu? Emperò Jesús no li tornà  resposta. 10 Per lo que Pilat li diu: –A  
Rm 11,4 a matar-me»? 4 Mes, què li diu la  resposta de Déu? «M’he reservat set mil  
1Co 9,3  en lo Senyor. 3 Aquesta és ma  resposta a aquells que m’examinen: 4 ¿Per 
Jn 3,Tit  Baptista murmuren de Jesucrist.  Resposta de Joan a sos deixebles. 1 Hi  
Tt 2,9  donant-los gust en tot sens ser  resposters. 10 Que no els defràudien, ans  
Lc 2,47  atordien de sa sabiduria i de ses  respostes. 48 I quan sos pares lo vegeren  
1Co 10,Tit  de sos vicis, especialment de tot  ressabi d’idolatria, de la vana confiança 
1Co 13,1 si no tinc caritat só com coure que  ressona o campana que dringa. 2 Encara que 
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Rm 10,18  oït? Sí, certament, puix sa veu  ressonà per tota la terra, i ses paraules  
Mc 5,Tit  d’un fluix de sang inveterat i  ressuscita a la filla de Jairo. 1 I  
Lc 24,Tit  la Llei. 24,Tit Capítol XXIV Jesús  ressuscita. Van al sepulcre les santes  
Jn 5,21 admiració. 21 Puix així com lo Pare  ressuscita los morts, i els dóna la vida,  
Ac 9,Tit  a Tarso. Sant Pere cura a Eneas i  ressuscita a Tabita. 1 Saulo, doncs,  
Ac 20,Tit  Macedònia, predica en Tròada a on  ressuscita a Eutic. Plàtica de Pau en  
2Co 1,9  en nosaltres, sinó en Déu que  ressuscita los morts, 10 lo qual nos ha  
Mt 9,Tit  a una dona d’un fluix de sang.  Ressuscita a una minyona i dóna vista a  
Lc 7,Tit  Cura Jesús al criat del centurió.  Ressuscita al fill de la viuda de Naïm.  
Mt 14,2  –Aquest és Joan lo Baptista, que  ressuscità d’entre los morts, i per això  
Mt 27,53  de les sepultures després que ell  ressuscità, vingueren a la ciutat santa i  
Jn 12,17  cridà a Làssaro del sepulcre i el  ressuscità d’entre els morts, donava  
Ac 2,32  mai corrupció. 32 »A aquest Jesús  ressuscità Déu, de lo que som testimonis  
Ac 3,15  a l’autor de la vida, a qui Déu  ressuscità d’entre els morts, de lo que  
Ac 4,10 vosaltres crucificàreu, i a qui Déu  ressuscità d’entre els morts, per virtut  
Ac 5,30  homes. 30 Lo Déu de nostres pares  ressuscità a Jesús, a qui vosaltres  
Ac 10,40  -lo en un arbre. 40 A est lo  ressuscità Déu al tercer dia, i volgué que 
Ac 10,41  i beguérem ab ell després que  ressuscità d’entre els morts. 42 I ens  
Ac 13,30  en un sepulcre. 30 Mes Déu lo  ressuscità al tercer dia d’entre els  
Rm 4,24 serà imputat si creem en aquell que  ressuscità d’entre els morts a Jesucrist  
Rm 4,25 fou entregat per nostres delictes i  ressuscità per a justificació nostra.  
Rm 6,4  per a què, així com Cristo  ressuscità d’entre els morts per a glòria 
Rm 7,4 siau d’altre, ço és, d’aquell que  ressuscità d’entre els morts, a fi de que 
Rm 8,11  11 I si l’Esperit d’aquell que  ressuscità a Jesús d’entre els morts  
Rm 8,11  morts habita en vosaltres, lo qui  ressuscità a Jesucrist d’entre els morts  
Rm 8,34  Jesús és lo qui morí, i lo que  ressuscità també, i lo qui està també a la 
Rm 10,9  i creguesses en ton cor que Déu lo  ressuscità d’entre els morts, seràs  
Rm 14,9  9 Perquè per a això morí Cristo, i  ressuscità per a ser Senyor de morts i de  
1Co 6,14  i el Senyor, per al cos. 14 I Déu  ressuscità al Senyor, i ens ressuscitarà  
1Co 15,4  4 i que fou sepultat, i que  ressuscità al tercer dia, segons les  
1Co 15,12  12 I si es predica que Cristo  ressuscità d’entre els morts, ¿com és que 
1Co 15,13 resurrecció de morts, tampoc Cristo  ressuscità. 14 I si Cristo no ressuscità,  
1Co 15,14  ressuscità. 14 I si Cristo no  ressuscità, és vana, doncs, nostra  
1Co 15,15  ressuscitat a Cristo, al qual no  ressuscità, si és que els morts no  
1Co 15,16 morts no ressusciten, Cristo tampoc  ressuscità. 17 I si Cristo no ressuscità,  
1Co 15,17  ressuscità. 17 I si Cristo no  ressuscità, vana és vostra fe, puix encara 
2Co 4,14  parlam, 14 sabent que aquell que  ressuscità al Senyor Jesús, nos  
2Co 5,15 sinó per aquell que morí per ells i  ressuscità. 16 I així nosaltres d’aquí en 
Ga 1,1  Jesucrist i per Déu Pare, que el  ressuscità d’entre els morts, 2 i tots  
Ef 2,6 gràcia del qual sou salvos) 6 i ens  ressuscità junt ab ell i ens féu sentar en 
Col 2,12  la fe del poder de Déu, que el  ressuscità d’entre els morts. 13 I a  
1Te 1,10  dels cels a son Fill Jesús, a qui  ressuscità d’entre els morts, lo qual nos 
1Te 4,14 14 Perquè si creem que Jesús morí i  ressuscità, així també Déu portarà ab  
2Tm 2,8  Jesucrist, del llinatge de David,  ressuscità d’entre els morts, segons mon  
He 13,20 que per la sang del Testament etern  ressuscità d’entre els morts al gran  
1Pe 1,21 21 que per ell creeu en Déu, que lo  ressuscità d’entre els morts i li ha  
Mt 27,64 nit i el ròbien, i diguen al poble:  “Ressuscità d’entre los morts.” I l’  
Lc 8,Tit dolència incurable, i sobre la mort  ressuscitant a la filla de Jairo. 1 I  
Ac 3,26  les famílies de la terra.” 26 Déu,  ressuscitant a son Fill Jesús, vos l’ha  
Ac 13,33  complert a nosaltres, fills seus,  ressuscitant a Jesús, com també està  
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Ac 17,31  donant una prova certa a tots  ressuscitant-lo d’entre els morts. 32 I 
Ef 1,20  20 la qual efectuà en Cristo,  ressuscitant-lo d’entre els morts i  
Mc 10,Tit  sos deixebles que havia de morir i  ressuscitar. Respon a la petició dels  
Mc 12,26 26 »I en quant als morts que han de  ressuscitar, ¿no haveu llegit en lo llibre 
Lc 20,37  de Déu. 37 »I que els morts han de  ressuscitar, ho declarà també Moisès, quan 
Jn 5,29 hagen fet obres bones eixiran per a  ressuscitar a la vida, emperò los que  
Jn 5,29 hagen fet obres males eixiran per a  ressuscitar a sa condemnació. 30 »Jo de mi 
He 11,19  que Déu era poderós per a  ressuscitar fins d’entre els morts; per  
Mt 17,22 mans dels homes. 22 I el mataran, i  ressuscitarà al tercer dia. I ells se  
Mt 20,19  crucifíquien. Emperò al tercer dia  ressuscitarà. 20 Llavors se li acercà la  
Mc 9,30  el faran morir, i després de mort,  ressuscitarà al tercer dia. 31 Emperò  
Mc 10,34  i el faran morir; i al tercer dia  ressuscitarà. 35 Llavors s’acercaren a  
Lc 18,33  lo faran morir, i al tercer dia  ressuscitarà. 34 Mes ells no comprengueren 
Jn 11,23  23 Jesús li digué: –Ton germà  ressuscitarà. 24 Marta li respon: –Ja sé  
Jn 11,24  24 Marta li respon: –Ja sé que  ressuscitarà en la resurrecció en lo  
1Co 6,14  I Déu ressuscità al Senyor, i ens  ressuscitarà també a nosaltres per son  
1Co 15,42 dels morts: se sembra en corrupció,  ressuscitarà en incorrupció; 43 se sembra  
1Co 15,43  43 se sembra en vilesa,  ressuscitarà en glòria; se sembra en  
1Co 15,43  en glòria; se sembra en flaquesa,  ressuscitarà en vigor; 44 se sembra cos  
1Co 15,44  en vigor; 44 se sembra cos animal,  ressuscitarà cos espiritual; perquè així  
2Co 4,14 que ressuscità al Senyor Jesús, nos  ressuscitarà també a nosaltres ab Jesús, i 
Mc 12,25  ni el poder de Déu? 25 Puix quan  ressuscitaran d’entre els morts, ni es  
1Co 15,35  vostra. 35 Emperò algú dirà: «Com  ressuscitaran los morts, o ab quin cos  
1Co 15,52  la trompeta sonarà, i els morts  ressuscitaran incorruptibles, i nosaltres  
1Te 4,16  cel, i els que moriren en Cristo  ressuscitaran los primers. 17 Després  
Mt 27,63 encara vivia: “Després de tres dies  ressuscitaré.” 64 Mana, doncs, que es  
Jn 6,40  ell, tinga la vida eterna, i jo el  ressuscitaré en lo darrer dia. 41 I els  
Jn 6,44  lo Pare que m’ha enviat, i jo el  ressuscitaré al darrer dia. 45 Escrit està 
Jn 6,54  ma sang, té vida eterna, i jo el  ressuscitaré al darrer dia. 55 Perquè ma  
Mt 27,52  cossos de sants que havien mort,  ressuscitaren. 53 I eixint de les  
Col 2,12  ab ell en lo baptisme, en lo que  ressuscitàreu també mediant la fe del  
Ac 26,23  que havia de ser lo primer que  ressuscitaria d’entre els morts i  
Mt 16,21  dels sacerdots, i que morís i que  ressuscitàs al tercer dia. 22 I prenent- 
Mc 8,31 los escribes, i que fos mort, i que  ressuscitàs al cap de tres dies. 32 I  
Lc 24,46  menester que el Cristo patís i que  ressuscitàs d’entre los morts al tercer  
Jn 20,9  Escriptura, que convenia que Jesús  ressuscitàs d’entre els morts. 10  
Ac 17,3  estat precís que patís Cristo i  ressuscitàs d’entre els morts; i: «aquest 
Mt 26,32  ramat.” 32 Emperò després que haja  ressuscitat, aniré davant de vosaltres en  
Mt 28,6 crucificat. 6 No està aquí, puix ha  ressuscitat, com digué. Veniu i veeu lo  
Mt 28,7  i dieu a sos deixebles que ha  ressuscitat. I veus aquí que va davant de  
Mc 6,14  notori), i deia: –Joan Baptista ha  ressuscitat d’entre els morts i per això  
Mc 6,16  que jo fiu degollar, lo qual ha  ressuscitat d’entre els morts. 17 Perquè  
Mc 9,8  fins que el Fill de l’home hagués  ressuscitat d’entre los morts. 9 I  
Mc 9,9  què significaria lo de quan hagués  ressuscitat d’entre los morts. 10 I li  
Mc 14,28  les ovelles.” 28 Emperò després de  ressuscitat, aniré davant de vosaltres en  
Mc 16,6  de Nazaret, que fou crucificat. Ha  ressuscitat, no està aquí, mirau lo siti a 
Mc 16,9  plenes de temor. 9 Emperò havent  ressuscitat de bon matí, lo primer dia de  
Mc 16,14 haver cregut als que l’havien vist  ressuscitat. 15 I els digué: –Anau per tot 
Lc 9,8  que alguns deien: 8 que Joan havia  ressuscitat d’entre els morts; i altres,  
Lc 9,8  que un dels antics profetes havia  ressuscitat. 9 I digué Herodes: –Jo fiu  
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Lc 9,19  altres, Elies, i altres, que ha  ressuscitat algun dels antics profetes. 20 
Lc 15,24  aquest fill meu era mort i ha  ressuscitat, s’havia perdut i ha estat  
Lc 15,32  puix ton germà era mort i ha  ressuscitat, s’havia perdut i ha estat  
Lc 24,6  viu? 6 No està aquí sinó que ha  ressuscitat. Recordau’s del modo que us  
Lc 24,34  dient: –Verdaderament lo Senyor ha  ressuscitat i s’ha aparegut a Simó! 35 I  
Jn 2,22  cos. 22 Després, doncs, que hagué  ressuscitat d’entre los morts, sos  
Jn 12,1  Jesús a Betània, a on ell havia  ressuscitat a Làssaro, que havia mort. 2  
Jn 12,9  per a veure a Làssaro, a qui havia  ressuscitat d’entre los morts. 10 Per  
Jn 21,14  a sos deixebles després d’haver  ressuscitat d’entre els morts. 15 Acabat, 
Ac 2,24  mans de malvats. 24 Al qual Déu ha  ressuscitat, havent soltat los dolors de  
Ac 13,34  he engendrat jo.” 34 I que l’haja  ressuscitat d’entre els morts, per a no  
Ac 13,37  37 Mes aquell a qui Déu ha  ressuscitat d’entre els morts no ha vist  
Rm 6,9  Cristo, 9 sabent que havent Cristo  ressuscitat d’entre els morts, ja no mor, 
1Co 15,15  contra Déu dient que havia  ressuscitat a Cristo, al qual no  
1Co 15,20 més desditxats. 20 Emperò Cristo ha  ressuscitat d’entre els morts, i ha estat 
Col 3,1  i als criats. 1 Si haveu, doncs,  ressuscitat ab Cristo, cercau les coses  
Rm 6,13  bé oferiu’s vosaltres a Déu com  ressuscitats d’entre els morts, i vostres 
1Co 15,Tit  ella, i la naturalesa dels cossos  ressuscitats. 1 Vos declaro, emperò,  
Ap 11,Tit  seran despedaçats per la bèstia i  ressuscitats per Déu. Toca lo setè àngel  
Mt 10,8 lo Regne del cel.» 8 Curau malalts,  ressuscitau morts, netejau lleprosos,  
Mt 11,5  nets, los sords ouen, los morts  ressusciten, i és anunciat l’evangeli als 
Lc 7,22  nets, los sords ouen, los morts  ressusciten, és anunciat l’evangeli als  
1Co 15,15  ressuscità, si és que els morts no  ressusciten. 16 Perquè si els morts no  
1Co 15,16  16 Perquè si els morts no  ressusciten, Cristo tampoc ressuscità. 17  
1Co 15,29  per als morts, si de ningun modo  ressusciten los morts? ¿Per què es  
1Co 15,32  en Èfeso, què m’aprofita si no  ressusciten los morts? Mengem i bevem, que 
Mt 17,9  vist fins que lo Fill de l’home  ressuscítia d’entre los morts. 10 I sos  
Lc 9,22 los escribes, i que sia mort, i que  ressuscítia al tercer dia. 23 I digué a  
Lc 16,31  encara que algun dels morts  ressuscítia, tampoc creuran. 17,Tit  
Lc 24,7  i que sia crucificat, i que  ressuscítia al tercer dia.” 8 Llavors se  
Jn 6,39 tot lo que m’ha donat, sinó que ho  ressuscítia a l’últim dia. 40 I aquesta  
Ac 26,8  increïble entre vosaltres que Déu  ressuscítia los morts? 9 »I jo en veritat  
Mc 12,23  doncs, de la resurrecció, quan  ressuscítien, de qual d’ells serà muller? 
Lc 11,41  dins? 41 No obstant, de lo que us  resta feu-ne almoina, i totes les coses  
Col 1,24  per vosaltres, i complesc lo que  resta dels sofriments de Cristo en ma  
He 4,6  en mon repòs.» 6 Veent, doncs, que  resta que alguns deuen entrar, i que  
He 10,13  Déu, 13 aguardant entretant lo que  resta, fins que sos enemics sien posats  
He 10,26  haver reconegut la veritat, ja no  resta més sacrifici per los pecats, 27  
Mc 3,5  ta mà. I l’extengué, i li fou  restablerta la mà com l’altra. 6 Mes los  
Lc 6,10  ta mà. Ell l’estengué i li fou  restablerta la mà sana com l’altra. 11 I  
Rm 11,15 reconciliació del món, què serà son  restabliment, sinó vida d’entre els  
Mt 17,11  dient: –Certament vindrà Elies, i  restablirà totes les coses. 12 Emperò jo  
Mc 9,11  –Elies, certament, vindrà primer i  restablirà totes les coses; i com està  
Jn 2,20  s’edificà aquest temple, ¿i el  restablireu vós en tres dies? 21 Emperò  
Lc 2,34  està posat per a ruïna i per a  restauració de molts en Israel, i per a  
Ac 3,21  lo cel rèbia fins al temps de la  restauració de totes les coses, les quals  
Lc 9,43  esperit impur i curà al jove i el  restituí a son pare. 44 I s’atordien tots 
Lc 19,8  I si he defraudat res a algú, li  restituiré quatre vegades més. 9 I Jesús  
Ac 1,6  li preguntaven dient: –Senyor, ¿si  restituireu en aquest temps lo Regne a  
Flm 22  que per vostres oracions vos seré  restituït. Flm 23 Te saluda Epafras, que  
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He 13,19  a fi de que jo més prompte vos sia  restituït. 20 I el Déu de la pau, que per  
Ac 19,25  vosaltres sabeu lo guany que ens  resulta d’aquesta indústria; 26 i estau  
1Co 15,15  és vana vostra fe. 15 I ademés  resultam ser falsos testimonis envers Déu, 
2Co 7,14  l’haver-nos gloriat ab Tito ha  resultat ser veritat. 15 I son entranyable 
Ga 5,14  Esperit. 14 Perquè tota la Llei se  resumeix en una paraula: «Amaràs a ton  
Mt 20,Tit  hores. Jesús prediu sa mort i  resurrecció. Respon a la pretensió de la  
Mt 22,Tit  tribut al Cèsar. Doctrina sobre la  resurrecció. Amor de Déu i del proïsme.  
Mt 22,23  los saduceus, que diuen no hi ha  resurrecció, i li preguntaren 24 dient:  
Mt 22,28  també la muller. 28 Doncs, en la  resurrecció, de quin dels set serà la  
Mt 22,30 ni el poder de Déu. 30 Perquè en la  resurrecció ni s’esposaran ni seran  
Mt 22,31  de Déu en lo cel. 31 »I de la  resurrecció dels morts, ¿no haveu llegit  
Mc 12,Tit pagar lo tribut al Cèsar i sobre la  resurrecció dels morts. Cristo, Senyor de  
Mc 12,18  a ell los saduceus, que neguen la  resurrecció, i li preguntaven dient: 19  
Mc 12,23  muller. 23 Al temps, doncs, de la  resurrecció, quan ressuscítien, de qual d’ 
Lc 14,14 emperò te servirà de gallardó en la  resurrecció dels justos! 15 Havent oït  
Lc 20,27 alguns dels saduceus, que neguen la  resurrecció, i li preguntaren 28 dient:  
Lc 20,33  després d’ells. 33 Doncs, en la  resurrecció, de qual d’ells serà muller,  
Lc 20,35  dignes d’aquell sigle i de la  resurrecció dels morts, ni es casaran ni  
Lc 20,36  als àngels, i sent fills de la  resurrecció, seran fills de Déu. 37 »I que 
Jn 2,Tit  que traficaven en ell. Anuncia sa  resurrecció. Obra vàrios miracles. 1 D’  
Jn 11,24  –Ja sé que ressuscitarà en la  resurrecció en lo darrer dia. 25 Jesús li  
Jn 11,25  dia. 25 Jesús li digué: –Jo só la  resurrecció i la vida; lo qui creu en mi,  
Ac 1,22 un sia testimoni ab nosaltres de sa  resurrecció. 23 I senyalaren a dos: a  
Ac 2,31  31 preveent-ho, parlà de la  resurrecció del Cristo, que ni fou deixat  
Ac 4,2 poble i que predicassen en Jesús la  resurrecció dels morts. 3 I els agafaren i 
Ac 4,33  los apòstols testimoni de la  resurrecció de Jesucrist, nostre Senyor, i 
Ac 17,18 nous. Puix los anunciava Jesús i la  resurrecció. 19 I l’agafaren i el  
Ac 17,32 entre els morts. 32 I quan oigueren  «resurrecció dels morts», los uns se  
Ac 23,6 fill de fariseu; per l’esperança i  resurrecció dels morts só jo judicat. 7 I  
Ac 23,8  els saduceus diuen que no hi ha  resurrecció, ni àngel, ni esperit; emperò  
Ac 24,15  tenen, de que ha de venir la  resurrecció dels justos i dels pecadors.  
Ac 24,21  veu estant enmig d’ells: “Per la  resurrecció dels morts só jo judicat per  
Rm 1,4  l’Esperit de santificació, per sa  resurrecció d’entre els morts, 5 per lo  
Rm 6,5 sa mort, ho serem també en la de sa  resurrecció. 6 Sabent això que nostre home 
1Co 15,Tit  La fe i esperança de nostra futura  resurrecció se confirmen per la  
1Co 15,Tit  resurrecció se confirmen per la  resurrecció de Jesucrist. Se descriu l’  
1Co 15,12  d’entre vosaltres que no hi ha  resurrecció de morts? 13 Doncs, si no hi  
1Co 15,13  de morts? 13 Doncs, si no hi ha  resurrecció de morts, tampoc Cristo  
1Co 15,21  la mort, per home vingué també la  resurrecció dels morts. 22 I així com en  
1Co 15,42  en claredat. 42 Així també és la  resurrecció dels morts: se sembra en  
Fl 3,10  conèixer a ell i el poder de sa  resurrecció, i la comunicació de sos  
Fl 3,11  d’alguna manera puc arribar a la  resurrecció que és dels morts. 12 No que  
1Te 4,Tit  de costums. Parla al fi de la  resurrecció dels morts. 1 Per lo demés,  
2Tm 2,18  de la veritat, dient que la  resurrecció està ja feta, i pervertiren la 
He 6,2  i de la imposició de mans, i de la  resurrecció dels morts, i del judici  
He 11,35 dels estrangers. 35 Les mullers per  resurrecció recobraren sos morts. Uns  
He 11,35 sa vida per a poder alcançar millor  resurrecció. 36 Altres sofriren escarnis i 
1Pe 1,3  per a esperança de vida, per la  resurrecció de Jesucrist d’entre els  
1Pe 3,21  bona consciència envers Déu per la  resurrecció de Jesucrist, 22 lo qual se n’ 
Ap 11,Tit  àngel la trompeta; se descriu la  resurrecció dels morts i el judici. 1 I em 
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Ap 20,Tit  regnen ab Cristo en la primera  resurrecció. Deslligat després Satanàs,  
Ap 20,5 los mil anys. Aquesta és la primera  resurrecció. 6 Benaventurat i sant lo qui  
Ap 20,6 i sant lo qui té part en la primera  resurrecció: en aquestos no té poder la  
Mt 28,Tit  guardes. 28,Tit Capítol XXVIII  Resurrecció de Jesús. Sa aparició a les  
Mc 16,Tit a on lo posaven. 16,Tit Capítol XVI  Resurrecció de Jesús: s’apareix a Maria  
Lc 20,Tit  Pedra cantonera. Tribut al Cèsar.  Resurrecció dels morts. Jesucrist, fill i  
Jn 11,Tit cregueren en ell. 11,Tit Capítol XI  Resurrecció de Làssaro. Consell dels  
Jn 20,Tit  posaren a Jesús. 20,Tit Capítol XX  Resurrecció de Jesús, i algunes de ses  
2Pe 3,9  anys, i mil anys, com un dia. 9 No  retarda, doncs, lo Senyor sa promesa, com  
2Te 2,7  iniquitat, solament que el que ara  reté, retindrà fins que ell sia tret del  
Rm 1,18  i injustícia d’aquells homes que  retenen la veritat de Déu en injustícia.  
Rm 1,28  error. 28 I com ells no volguessen  retenir a Déu en son coneixement, Déu los  
1Co 15,2 per lo qual sou salvos també, si el  reteniu com vos lo prediquí, si és que no  
2Te 2,7  solament que el que ara reté,  retindrà fins que ell sia tret del mig. 8  
Jn 20,23  i aquells a qui vosaltres los  retindreu, quedaran retinguts. 24 Emperò  
Jn 20,23  vosaltres los retindreu, quedaran  retinguts. 24 Emperò Tomàs, un dels Dotze, 
Jn 11,Tit  un home per tots. Jesucrist se  retira a Efrem, ciutat de Galilea. 1 I hi  
Ac 24,25  espantat Fèlix, li digué: –Per ara  retira’t, que quan sia ocasió jo et  
Mt 2,14  l’infant i sa mare de nit, i se  retirà a Egipte. 15 I permanesqué allí  
Mt 2,22  anar allí; i avisat en somnis, se  retirà a les terres de Galilea. 23 I  
Mt 4,12  Jesús oí que Joan estava pres, se  retirà a Galilea. 13 I deixant la ciutat  
Mt 12,15  15 I coneixent-ho Jesús, se  retirà d’allí. I molts lo seguiren, i els 
Mt 14,13  13 I havent-ho oït Jesús, se  retirà d’allí en una barca a un lloc  
Mt 15,21 home. 21 I eixint Jesús d’allí, se  retirà als confins de Tiro i de Sidon. 22  
Mt 27,5  monedes de plata en lo temple, se  retirà i se n’anà, i es penjà ab un llaç. 
Mc 3,7  lo farien perdre. Emperò Jesús se  retirà ab sos deixebles envers lo mar, i  
Mc 10,22 afligit a l’oir estes paraules, se  retirà contristat, perquè tenia moltes  
Lc 1,38  ’s en mi segons ta paraula. I se  retirà d’ella l’àngel. 39 I en aquells  
Lc 4,13 acabades totes estes tentacions, se  retirà lo diable d’ell per algun temps.  
Lc 9,10  I, cridant-los ell a part, se  retirà a un paratge solitari que és del  
Jn 7,53  algun de Galilea. 53 En seguida se  retirà cada qual a sa pròpia casa. 8,Tit  
Jn 11,54  entre els jueus, sinó que es  retirà a un territori prop del desert, en  
Ac 10,7  que et convé fer. 7 I luego que es  retirà l’àngel que li parlava, cridà a  
Ap 6,14  per un vent fort. 14 I el cel se  retirà com un llibre que s’enrolla, i  
Ac 23,19 I prenent-lo lo tribú per la mà i  retirant-lo a part, li preguntà: –Què és 
Ac 26,31  que estaven sentats ab ells. 31 I  retirant-se d’allí, parlaven entre ells 
Ac 28,25  conformes entre si, s’anaven  retirant quan Pau los digué aquesta  
Ac 19,40  tumulto. I havent dit això féu  retirar la reunió. 20,Tit Capítol XX Pau,  
Mc 6,32  32 I entrant en una barca, se  retiraren a un lloc desert i apartat. 33 I 
Lc 2,15  que tan prest com los àngels se  retiraren d’ells al cel, los pastors se  
Jn 6,66  hora molts de sos deixebles se  retiraren de sa comitiva i ja no anaven ab 
Ac 5,6  6 I alçant-se uns joves, lo  retiraren, i portant-se-l’en, l’  
Ap 18,14 les fruites que ta ànima ansiava se  retiraren de tu, i totes les coses  
Mc 5,17  I començaren a pregar-li que es  retiràs dels seus confins. 18 I quan entrà 
Lc 8,37  del territori dels gerasens que se  retiràs d’ells, puix tenien gran temor. I 
Jn 5,13  qui era, perquè Jesús s’havia  retirat de la turba que hi havia allí. 14  
Mt 9,24 de gent que feien brogit, digué: 24  –Retirau’s, puix no és morta la noia,  
Mt 24,1 1 Havent Jesús eixit del temple, se  retirava. I s’acercaren a ell sos  
Lc 5,16  de ses dolències. 16 Emperò ell se  retirava al desert i orava. 17 I succeí  
Ga 2,12  emperò després que vingueren se  retirava i es separava, tement als que  
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Lc 21,21 i los que es tròbien enmig d’ella,  retírien-se; i los que es tròbien en los 
Lc 23,38  38 I hi havia també sobre ell un  rètol escrit en grec, en llatí i en  
Jn 19,19  al mig. 19 I Pilat escrigué un  rètol i el posà sobre la creu. I l’escrit 
Jn 19,20  rei dels jueus.» 20 Aquest  rètol, doncs, lo llegiren molts dels  
Fl 1,26 per mi en Jesucrist, mediant lo meu  retorn a vosaltres. 27 Procurau solament  
Mc 14,40  les mateixes paraules. 40 I quan  retornà, los trobà novament dormint, puix  
Lc 8,55  –Noia, alça’t! 55 I son esperit  retornà a ella, i s’alçà luego. I manà  
Mt 10,13  Emperò si no ho fos, vostra pau  retornarà a vosaltres. 14 I tot aquell que 
1Te 3,6  treball. 6 Mes ara que Timoteu ha  retornat aquí de vosaltres, i ens ha fet a 
1Pe 2,25  esgarriades; mes ara vos haveu  retornat al pastor i bisbe de vostres  
Ac 19,26  en Èfeso sinó en tota l’Àsia,  retrau ab ses persuasions aquest Pau a  
Ac 20,20  dels jueus. 20 Com no m’he  retret de dir-vos tot lo que us fos  
Jn 18,6 penes Jesús los hagué dit: «Só jo»,  retrocediren i caigueren en terra. 7 Ell  
Lc 15,9  9 I després que l’ha encontrada  reuneix les amigues i veïnes, i diu:  
Mc 6,30  i el posaren en un sepulcre. 30 I  reunint-se los apòstols ab Jesús, li  
Ac 19,40  I havent dit això féu retirar la  reunió. 20,Tit Capítol XX Pau, després d’ 
Ac 24,18  purificat en lo temple, no ab  reunió de gent ni ab tumult. 19 Los quals  
2Te 2,1  Senyor Jesucrist, i de nostra  reunió ab ell, 2 que no us aparteu  
Mc 10,1  part del Jordà, i tornà la gent a  reunir-se ab ell, i novament los  
Lc 13,34 són enviats. Quantes vegades volguí  reunir tos fills, com l’aucell sa niuada  
Ap 16,16 desnú i vegen sa vergonya. 16 I els  reunirà tots plegats en un lloc que en  
Ap 20,8 de la terra, a Gog i a Magog, i els  reunirà per a combatre; lo número dels  
Mt 22,10 havent eixit sos criats als camins,  reuniren tots los que trobaren, bons i  
Mc 1,33  33 I tota la ciutat s’havia  reunit a la porta. 34 I curà a molts que  
Mc 15,8  comès un homicidi en un motí. 8 I  reunit lo poble, cridant, començà a  
Jn 20,19  les portes d’a on s’havien  reunit los deixebles, per temor dels  
Ac 10,27  i encontrà a molts que s’havien  reunit, 28 i els digué: –Vosaltres sabeu  
Ap 19,19  reis de la terra, i sos exèrcits  reunits per a batallar ab lo que estava  
Mc 8,Tit  Pere lo confessa per Messies. Los  revela sa passió i mort; reprèn a Pere i  
1Co 2,10  que l’amen.» 10 Mes Déu nos les  revelà a nosaltres per son Esperit, perquè 
Rm 2,5  tu ira en lo dia de la ira i de la  revelació del just judici de Déu, 6 lo  
1Co 14,6  a no ser que us pàrlia o en  revelació, o en ciència, o en profecia, o  
1Co 14,26  salm, té doctrina, té llengua, té  revelació, té interpretació: faci’s tot  
Ga 1,12  d’home, ni l’he après, sinó per  revelació de Jesucrist. 13 Perquè ja haveu 
Ga 2,2  ab mi també a Tito. 2 I pugí per  revelació, i els vaig comunicar l’  
Ef 1,17 vos dónia esperit de sabiduria i de  revelació en lo coneixement d’ell, 18  
Ef 3,3  vosaltres, 3 de quina manera, per  revelació, se m’ha fet conèixer lo  
1Pe 1,13  que us ha de ser presentada en la  revelació de Jesucrist. 14 Així, com fills 
Ap 1,Tit  escriu per mandato de Déu la  revelació que havia tingut, a les set  
Ap 1,1  en set candeleros. 1 La  revelació de Jesucrist, que Déu li donà  
Ap Inc  Amén. Ap Inc L’Apocalipsi o  Revelació de l’apòstol sant Joan 1,Tit  
Ap 22,Tit  i ab ella, l’Apocalipsi o la  Revelació de Jesucrist a son deixeble  
2Co 12,Tit  els falsos apòstols ses visions i  revelacions, i conclou manifestant son  
2Co 12,1  vindré a les visions i a les  revelacions del Senyor. 2 Conec un home en 
2Co 12,7  7 I per a què la grandesa de les  revelacions no m’exàltia, me fou donada  
Rm 1,17 Perquè en ell la justícia de Déu és  revelada de fe en fe, com està escrit: «Lo 
1Co 14,30 si a altre que estiga sentat li fos  revelada alguna cosa, càllia lo primer. 31 
Ga 3,23 aquella fe que després havia de ser  revelada. 24 I així la Llei fou lo  
Ef 3,Tit  III Reconciliació dels gentils  revelada a sant Pau, destinat especialment 
Lc 10,21  savis i als prudents, i les haveu  revelades als petits. Així és, Pare,  
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Mt 11,27  a qui lo Fill ho haurà volgut  revelar. 28 Veniu envers mi tots los que  
Lc 10,22  i aquell a qui lo Fill ho vulla  revelar. 23 I girat envers sos deixebles,  
Ga 1,16  i em cridà ab sa gràcia, 16 per a  revelar-me son Fill, a fi de que jo el  
Col 1,27  sants, 27 als quals Déu ha volgut  revelar les riqueses de la glòria d’  
Fl 3,15  d’altra manera, Déu també vos ho  revelarà. 16 Mes en quant a lo que havem  
Mt 16,17  de Joan, perquè això no t’ho ha  revelat la carn ni la sang, sinó mon Pare  
Lc 2,26  sobre ell. 26 I li havia estat  revelat per l’Esperit Sant que ell no  
Jn 12,38 I a qui lo braç del Senyor ha estat  revelat?» 39 Per això no podien creure,  
Ef 3,5  fills dels homes, així com ara és  revelat als seus sants apòstols i profetes 
2Te 2,6  sabeu ara lo que deté que ell sia  revelat en aquest temps. 7 Perquè ja està  
1Pe 1,12 que els seguirien. 12 Als quals fou  revelat que no per a si mateixos, sinó per 
2Co 7,15  de com lo rebéreu ab temor i ab  reverència. 16 Me regositjo, doncs, de que 
He 5,7  -lo de mort, fou oït per la sua  reverència. 8 I certament, encara que Fill 
He 12,28  a Déu, lo servim ab sant temor i  reverència. 29 Perquè nostre Déu és foc  
Ef 5,33 muller com a si mateix, i la muller  reverenciï a son marit. 6,Tit Capítol VI  
Lc 24,49  de Jerusalem, fins que estigau  revestits del poder de dalt. 50 Després  
2Co 5,2  gemegam nosaltres, desitjant ser  revestits de nostra habitació que és del  
2Co 5,4  no volem ésser despullats, sinó  revestits, a fi de que lo que és mortal  
Ga 3,27  estat batejats en Cristo, estau  revestits de Cristo. 28 No hi ha jueu ni  
Col 3,14  també vosaltres. 14 Mes sobretot  revestiu’s de caritat, que és lo vincle  
Col 3,12  sinó que Cristo és tot en tots. 12  Revestiu’s, doncs, com elegits de Déu,  
Rm 7,9  quan sobrevingué lo manament,  revisqué lo pecat. 10 I jo quedí mort; i  
Ac 24,5 per tot lo món i és cap de la secta  revoltosa dels nazarens; 6 lo qual  
Jm 4,9  i plorau: convertesqui’s vostra  rialla en plor, i vostre goig en tristesa. 
Mt 4,18  del cel. 18 I anant Jesús per la  ribera del mar de Galilea, vegé a dos  
Mc 1,16  l’evangeli. 16 I passant per la  ribera del mar de Galilea, vegé a Simó i a 
Mc 3,8  i de la Idumea, i de l’altra  ribera del Jordà. I els de la comarca de  
Ac 21,5  de la ciutat, i agenollats en la  ribera férem oració. 6 I despedint-nos  
Mt 19,23  dic que ab dificultat entrarà un  ric en lo Regne del cel. 24 I altra vegada 
Mt 19,24  d’una agulla que l’entrar un  ric en lo Regne del cel. 25 Los deixebles, 
Mt 27,57  arribat lo vespre, vingué un home  ric d’Arimatea, anomenat Josep, lo qual  
Mc 10,25 lo cos d’una agulla, que entrar lo  ric en lo Regne de Déu. 26 Ells se  
Lc 12,16  dient: –Lo camp d’un home  ric havia portat abundància de fruits. 17  
Lc 12,21  al que atresora per a si i no és  ric envers Déu. 22 I digué a sos  
Lc 16,1  a sos deixebles: –Hi havia un home  ric que tenia un majordom, lo qual fou  
Lc 16,19  adulteri. 19 »Hi havia un home  ric que anava vestit de púrpura i de tela  
Lc 16,21  molles que queien de la taula del  ric, i ningú les hi donava; emperò venien  
Lc 16,22 al seno d’Abraham. I morí també el  ric i fou sepultat. 23 »I en l’infern,  
Lc 16,27  d’allà a aquí. 27 »I digué lo  ric: »–Doncs jo us suplico, pare, que l’  
Lc 18,23  això se contristà, perquè era molt  ric. 24 I Jesús, quan lo vegé trist, li  
Lc 18,25  lo cos d’una agulla que entrar un  ric en lo Regne de Déu. 26 I los que l’  
Lc 19,2  dels publicans, que era molt  ric, 3 cercava com veure a Jesús i  
Rm 10,12  un mateix és lo Senyor de tots,  ric per a tots aquells que l’invoquen. 13 
2Co 8,9  Senyor Jesucrist, que, essent  ric, se féu pobre per amor de vosaltres, a 
Ef 2,4  los altres. 4 Emperò Déu, que és  ric en misericòrdia, per l’extremada  
Jm 1,10  gloriï’s en sa exaltació, 10 i el  ric en sa humilitat, perquè passarà com la 
Jm 1,11 sa vistosa hermosura, així també lo  ric s’emmustueix en sos camins. 12  
Ap 2,9  i pobresa (emperò tu ets  ric), i sé la blasfèmia d’aquells que  
Ap 3,17  de ma boca. 17 Perquè tu dius: ‘Só  ric, i estic ple de béns, i no necessito  
Ap 3,18  refinat en lo foc, per a què sies  ric, i et vestesques de robes blanques, i  
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Lc 12,Tit dels fariseus. No témer sinó a Déu.  Ric del sigle. No afanar-se per a menjar 
Lc 16,Tit  Indissolubilitat del matrimoni.  Ric avariciós i Làssaro pobre. 1 Jesús  
Mt 19,Tit de la dificultat de salvar-se los  rics i del premi d’aquells que per amor  
Mc 12,Tit  a tots los grans oferiments dels  rics. 1 I començà a parlar-los ab  
Mc 12,41  tirava diners en l’arca, i molts  rics n’hi tiraven molts. 42 I vingué una  
Lc 1,53  als que tenien fam i despedí als  rics sense cosa alguna. 54 »Havent-se  
Lc 6,24  24 »Emperò, ai de vosaltres, los  rics: perquè ja teniu vostre consol en la  
Lc 14,12  ni a tos parents, ni a tos veïns  rics, no sia que et tórnien a convidar, i  
Lc 21,1 mirant les almoines que posaven los  rics en l’arca, 2 vegé també una pobra  
Lc 21,5  ab pedres hermoses i adornat de  rics dons, los respongué: 6 –Vindrà temps  
1Co 4,8  Ja estau vosaltres saciats, ja sou  rics: regnau sens nosaltres; i vulla Déu  
2Co 8,9  a fi de que vosaltres fósseu  rics per sa pobresa. 10 I en això vos dono 
1Tm 6,Tit  naixen de l’avarícia. Deuen los  rics evitar la supèrbia i emplear-se en  
1Tm 6,9 això. 9 Puix los que volen fer-se  rics cauen en tentació i en llaç del  
1Tm 6,17  honra i poder etern. Amén. 17 Als  rics d’aquest món mana’ls que no sien  
1Tm 6,18  18 Que òbrien lo bé, que es facen  rics en obres bones, disposats a donar i a 
Jm 2,5  als pobres d’aquest món per a ser  rics en fe i hereus del Regne que prometé  
Jm 2,6  al pobre. ¿No us oprimeixen los  rics ab sa prepotència i no us arrastren  
Jm 5,Tit  Denuncia lo càstig que aguarda als  rics que oprimeixen als pobres. Exhorta a  
Jm 5,1  de l’oració. 1 Anem, doncs,  rics, plorau, udolant per les misèries que 
Ap 6,15  els prínceps, i els tribuns, i els  rics, i els poderosos, i tot servo i  
Ap 13,16  que tots los homes, grans i xics,  rics i pobres, llibres i servos,  
Lc 6,25  fam! »Ai de vosaltres, los que ara  rieu, puix gemegareu i plorareu! 26 »Ai de 
Mt 10,15  en lo dia del judici serà menor lo  rigor per a la terra dels de Sodoma i de  
Mt 11,22  tant, jo us dic que hi haurà menos  rigor per a Tiro i Sidon que per a  
Mt 11,24  dic que en lo dia del judici menos  rigor hi haurà per a la terra de Sodoma  
Mt 23,Tit  Capítol XXIII Condemna Jesús lo  rigor extremat dels fariseus en la  
Mc 12,40  Aquestos seran judicats ab major  rigor. 41 I estant Jesús assentat en  
Lc 10,12  que en aquell dia hi haurà menos  rigor per a Sodoma que per a la tal  
Lc 10,14 i Sidon hi haurà en lo judici menos  rigor que per a vosaltres. 15 I tu,  
Lc 20,47  Estos seran condemnats ab major  rigor. 21,Tit Capítol XXI Almoina de la  
Rm 11,22  22 Considera, doncs, la bondat i  rigor de Déu: lo rigor envers aquells que  
Rm 11,22 doncs, la bondat i rigor de Déu: lo  rigor envers aquells que caigueren i la  
2Co 13,10 a què, present, no haja d’obrar ab  rigor, segons l’autoritat que em donà Déu 
He 2,Tit  Llei nova seran castigats ab major  rigor. Glòria del Fill de Déu fet home,  
Mt 23,14  Per això sofrireu un judici més  rigorós! 15 »Ai de vosaltres, escribes i  
Mc 8,30  sou lo Cristo. 30 I els prohibí  rigorosament que a ningú diguessen això d’ 
He 11,26  del pecat, 26 tenint per major  riquesa l’oprobi de Cristo que els  
Mt 6,24  No podeu servir a Déu i a les  riqueses. 25 »Per lo tant vos dic: No us  
Mt 13,22  d’aquest món i la faŀlàcia de les  riqueses sufoquen la paraula, i queda sens 
Mc 4,19 afanys del sigle i l’engany de les  riqueses i els desigs d’altres coses a  
Mc 10,Tit  del matrimoni, los perills de les  riqueses i el premi d’aquells que deixen  
Mc 10,23  en lo Regne de Déu los que tenen  riqueses! 24 I els deixebles se pasmaven  
Mc 10,24 Regne de Déu als que confien en les  riqueses! 25 Més fàcil és lo passar un  
Lc 8,14  queden sufocats per los afanys,  riqueses i plaiers d’esta vida, i no  
Lc 16,9  procureu guanyar-us amics ab les  riqueses de la iniquitat, a fi de que quan 
Lc 16,11  doncs, no haveu estat fiels en les  riqueses injustes, qui us fiarà les  
Lc 16,13  No podeu servir a Déu i a les  riqueses. 14 Emperò los fariseus, que eren 
Lc 18,Tit  perfecció. Mostra lo perill de les  riqueses i cura al cego de Jericó. 1 Los  
Lc 18,24  en lo Regne de Déu los que tenen  riqueses! 25 Puix és més fàcil passar un  
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Rm 2,4  judici de Déu? 4 ¿O menysprees les  riqueses de sa bondat i paciència, i llarg 
Rm 9,23  23 i per a fer manifestes les  riqueses de sa glòria sobre los vasos de  
Rm 11,33  ab tots. 33 Oh profunditat de les  riqueses de la sabiduria i ciència de Déu! 
2Co 8,2  sa extremada pobresa abundà en les  riqueses de sa simplicitat. 3 Perquè jo  
Ef 1,7 la remissió dels pecats, segons les  riqueses de sa gràcia, 8 la qual ha  
Ef 1,18  de sa vocació, i quals les  riqueses de la glòria de sa herència en  
Ef 2,7  los sigles veniders les abundants  riqueses de sa gràcia en sa bondat envers  
Ef 3,8  gràcia de predicar als gentils les  riqueses insondables de Cristo, 9 i de  
Ef 3,16  la terra. 16 Per a què segons les  riqueses de sa glòria vos concedesca que  
Fl 4,19  vostres necessitats, segons ses  riqueses en la glòria per Cristo Jesús. 20 
Col 1,27 als quals Déu ha volgut revelar les  riqueses de la glòria d’aquest misteri  
Col 2,2  estant units en caritat i en totes  riqueses de la plena certesa d’  
1Tm 6,17  que no sien altius ni confiïn en  riqueses incertes, sinó en lo Déu viu, que 
Jm 5,2  vindran sobre vosaltres. 2 Vostres  riqueses s’han podrit i vostres robes són 
1Jn 3,17  per los germans. 17 Lo qui tinga  riqueses d’aquest món i vègia a son germà 
Ap 18,17  una hora han desaparegut tan grans  riqueses.» I tot capità de barco, i tots  
1Tm 2,9  i simplicitat, i no ab los cabells  rissats, o ab or, o perles, o vestits  
1Pe 3,3  quals no sia exterior, o cabells  rissats, o adornos d’or, o gala en sos  
Mc 1,5  i eren batejats per ell en lo  riu Jordà, confessant sos pecats. 6 Anava  
Lc 6,48 vingué una riuada, pegà ab fúria lo  riu contra aquella casa, i no pogué moure  
Ac 16,13  fora de la ciutat a la vora del  riu, a on s’acostumava fer l’oració i,  
Ap 9,14 àngels que estan lligats en lo gran  riu Eufrates. 15 I foren deslligats los  
Ap 12,16 la terra obrí sa boca i se xuclà lo  riu que havia llançat lo dragó de sa boca. 
Ap 16,12  derramà sa copa sobre aquell gran  riu Eufrates, i s’assecaren ses aigües,  
Ap 22,1 son deixeble amat. 1 I em mostrà un  riu d’aigua de vida, resplendent com  
Ap 22,2  i a l’una i a l’altra vora del  riu, hi havia l’arbre de vida portant  
Lc 6,48  sobre roca; i quan vingué una  riuada, pegà ab fúria lo riu contra  
Lc 6,49  i contra la qual pegà ab ímpetu la  riuada, i tot seguit caigué, i fou gran la 
Ap 12,15  llançà de sa boca aigua, com una  riuada, sobre la dona, per a què la  
Lc 6,21  los que ara plorau, puix  riureu. 22 »Sereu benaventurats quan los  
Mt 7,25  I baixà la pluja, i vingueren los  rius, i bufaren los vents, i arremeteren  
Mt 7,27  I baixà la pluja, i vingueren los  rius, i bufaren los vents, i arremeteren  
Jn 7,38  son ventre, com diu l’Escriptura,  rius d’aigua viva. 39 Això ho digué de l’ 
Ap 8,10 i caigué sobre la tercera part dels  rius i sobre les fonts d’aigües. 11 I el  
Ap 16,4 el tercer derramà sa copa sobre els  rius i sobre les fonts de les aigües, i es 
Lc 15,22  a sos criats: »–Portau aquí la  roba més bona i vestiu-lo, i posau-li  
Jud 23  -los del foc, avorrint fins la  roba que està contaminada per la carn. 24  
Ap 19,13  mateix. 13 I anava vestit d’una  roba tenyida de sang; i son nom és  
Jn 10,1  part, lo tal és un lladre i un  robador. 2 Emperò qui entra per la porta,  
Mt 7,15  d’ovelles i per dins són llops  robadors. 16 Per sos fruits los  
Jn 10,8  han vingut fins ara són lladres i  robadors, però les ovelles no els  
1Tm 1,10  per als sodomites, per als  robadors d’homes, per als mentiders i els 
Mt 12,29  en la casa d’un home valent i  robar ses joies, si primer no ha lligat al 
Mc 3,27  pot entrar en la casa del valent i  robar ses alhajes si primer no lliga al  
Jn 10,10  10 Lo lladre no ve sinó per a  robar, i matar, i destruir. Jo he vingut  
Rm 2,21  ¿Tu que prediques que no s’ha de  robar, robes? 22 ¿Tu que dius als homes  
Mt 19,18  mataràs. No cometràs adulteri. No  robaràs. No llevaràs falsos testimonis. 19 
Lc 18,20  No mataràs, no fornicaràs, no  robaràs, no llevaràs falsos testimonis,  
Rm 13,9  «No adulteraràs, no mataràs, no  robaràs, no llevaràs falsos testimonis, no 
Mt 28,13  nit vingueren sos deixebles, i lo  robaren mentres que nosaltres estàvem  
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Ef 4,28  dimoni. 28 No ròbia més aquell que  robava, ans bé trebàllia, obrant ab ses  
Mt 6,19  a on los lladres los desenterren i  roben. 20 Ans bé atresorau per a vosaltres 
Mt 6,20 on los lladres no els desenterren i  roben. 21 Puix allà a on és ton tresor,  
Mt 22,11 allí un home que no anava vestit ab  robes d’esposalles. 12 I li digué:  
Mc 15,20  de la púrpura i el vestiren ab ses  robes, i el tragueren fora per a  
Mc 15,24  -lo crucificat, repartiren ses  robes, tirant a sort sobre d’elles, per a 
Lc 7,25  a veure? ¿Un home vestit ab  robes delicades? Certament que els que  
Lc 7,25  Certament que els que vesteixen  robes precioses i viuen en deleites, en  
Rm 2,21  prediques que no s’ha de robar,  robes? 22 ¿Tu que dius als homes que no s’ 
Jm 5,2  riqueses s’han podrit i vostres  robes són menjades de l’arna. 3 Vostre or 
Ap 3,18  a què sies ric, i et vestesques de  robes blanques, i no es descúbria la  
Ap 4,4  ancians assentats, vestits ab  robes blanques, i en sos caps, corones d’ 
Ap 6,11 foren donades a cada u d’ells unes  robes blanques. I els fou dit que  
Ap 7,14 una gran tribulació, i rentaren ses  robes, i les blanquejaren ab la sang de l’ 
Ap 21,19  jaspe; lo segon, zafir; lo tercer,  robí; lo quart, esmeralda; 20 lo quint,  
Ef 4,28  Ni doneu entrada al dimoni. 28 No  ròbia més aquell que robava, ans bé  
Mt 27,64  sos deixebles vinguen de nit i el  ròbien, i diguen al poble: “Ressuscità d’ 
Mc 10,19  No cometis adulteri, no màties, no  ròbies, no digues falsos testimonis, no  
Mt 1,7 fou d’Uries. 7 I Salomó engendrà a  Roboam. I Roboam engendrà a Abies. I Abies 
Mt 1,7  7 I Salomó engendrà a Roboam. I  Roboam engendrà a Abies. I Abies engendrà  
Mt 15,19  adulteris, les fornicacions, los  robos, los falsos testimonis, les  
Mt 7,Tit  Símil de la casa fabricada sobre  roca o sobre arena. 1 »No vullau judicar,  
Mt 7,24  sensat que edificà sa casa sobre  roca. 25 I baixà la pluja, i vingueren los 
Mt 7,25 caigué, perquè estava fundada sobre  roca. 26 I qualsevol que ou aquestes mes  
Mt 27,60 seu nou, que havia fet obrir en una  roca. I arrimà una gran llosa a l’entrada 
Mc 15,46  un sepulcre que estava obert en la  roca, i arrimà una llosa a la boca del  
Lc 6,48 enfondí, i posà los fonaments sobre  roca; i quan vingué una riuada, pegà ab  
Lc 6,48  -la, perquè estava fundada sobre  roca. 49 Emperò, aquell que ou i no fa, és 
Lc 23,53 lo posà en un sepulcre obert en una  roca en lo qual ningú hi havia estat posat 
Mt 18,6 més li valdria que li penjassen una  roda de molí al coll i s’anegàs en lo  
Jm 3,6  contamina tot lo cos, i inflama la  roda de nostra vida, inflamada ella del  
Mc 3,32  -lo. 32 I estava sentada al  rodador d’ell una multitud de gent, i li  
Mc 3,34 I mirant als que estaven sentats al  rodador de si: –Veus aquí –los digué– la  
Mc 4,1  la vora del mar. I s’arrimà a son  rodador tanta gent, que entrant-se’n en 
Mc 5,32  “Qui m’ha tocat?” 32 I mirava al  rodador per a veure a la que ho havia fet. 
Mc 9,7 amat; oïu-lo. 7 I mirant luego al  rodador, no vegeren ab ells a ningú més  
Mc 10,23  possessions. 23 I Jesús, mirant al  rodador, digué a sos deixebles: –Quant  
Lc 6,10 la? 10 I, mirant-se’ls a tots al  rodador, digué a l’home: –Extén ta mà.  
Lc 12,1  1 I com s’hagués arreplegat al  rodador de Jesús molta gent, de tal manera 
Lc 13,8  per aquest any, i cavaré al seu  rodador, i li posaré fems, 9 a veure si  
Lc 22,55  del pati, i estant-se ells al  rodador, també Pere estava entre ells. 56  
Jn 10,24  24 I els jueus vingueren a son  rodador i li deien: –Fins a quan has de  
Jn 11,42  causa d’aquesta gent que està al  rodador de mi, a fi de que creguen que vós 
Jn 19,29  ple de vinagre, i ells, posant al  rodador de l’hisop una esponja empapada  
Ap 4,3 a una pedra jaspe i de sàrdio; i al  rodador del trono hi havia un arc iris,  
Ap 4,4  pareixia una esmeralda. 4 I al  rodador del trono, vint-i-quatre  
Ap 4,6  cristall; i enmig del trono, i al  rodador del trono, quatre animals plens d’ 
Ap 4,8 cada u d’ells tenia sis ales, i al  rodador i dintre estaven plens d’ulls, i  
Ap 5,11 vegí i oiguí veu de molts àngels al  rodador del trono, i els animals, i els  
Ap 7,11  I tots los àngels estaven drets al  rodador del trono, i dels ancians, i dels  
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Mt 23,15  i fariseus, hipòcrites, perquè  rodau lo mar i la terra per a fer un  
Ac 19,13  13 I alguns jueus exorcistes que  rodaven d’una part a altra, provaren l’  
Ac 12,13  del pati, una minyona anomenada  Rode isqué a escoltar. 14 I així que  
1Pe 5,8  enemic, qual lleó rugint, vos  rodeja, buscant a qui devorar. 9 Resistiu  
Mt 21,33  famílies que plantà una vinya i la  rodejà d’una tanca, i cavant féu allí un  
Ac 9,3  cerca de Damasco, repentinament lo  rodejà de resplendor una llum del cel. 4 I 
Ac 26,13  lo resplendor del sol, la que em  rodejà a mi i als que anaven ab mi. 14 I  
Ap 17,4  i deu banyes. 4 I la dona estava  rodejada de púrpura i d’escarlata, i  
He 11,30  muralles de Jericó després de ser  rodejades per espai de set dies. 31 Per la 
Ac 14,19  -se que era mort. 19 Emperò  rodejant-lo los deixebles, s’alçà i  
Ac 9,39 lo portaren a l’aposento alt, i el  rodejaren totes les viudes, plorant i  
Ac 25,7 a Pau. 7 Luego que hagué vingut, lo  rodejaren los jueus que havien vingut de  
Ac 22,6  de Damasco, enmig del dia, me vegí  rodejat repentinament d’una gran llum del 
He 5,2  per quant ell mateix està també  rodejat de dolències. 3 I per aquesta raó  
Ap 4,Tit  èxtasis lo trono de Déu en lo cel,  rodejat de vint-i-quatre ancians i de  
Ap 10,Tit  Capítol X Apareix un altre àngel  rodejat d’un núvol, ab un llibre en la  
He 12,1  de tot pes i del pecat que ens té  rodejats, correm ab paciència la carrera  
Ac 21,1  recta a Coos, i al dia següent a  Rodes, i des d’allí a Pàtara. 2 I havent  
Mt 16,3  perquè lo cel està nuvolós i  rogeja.” 4 »Hipòcrites! ¿Sabeu distingir  
Ac 2,10  de Cirene, i els que han vingut de  Roma, 11 així jueus com prosèlites,  
Ac 18,2  (puix Claudi havia manat eixir de  Roma a tots los jueus), se juntà ab ells.  
Ac 19,21 allí és necessari també que jo veja  Roma. 22 I havent enviat a Macedònia a dos 
Ac 23,11  convé que el dónies també en  Roma. 12 I quan fou de dia se juntaren  
Ac 27,Tit  27,Tit Capítol XXVII Pau navega a  Roma conduït per lo centurió Júlio.  
Ac 28,Tit  vàrios mals. Continua son viatge a  Roma, a on predica a Jesucrist entre els  
Ac 28,14  ells set dies, i així vinguérem a  Roma. 15 I quan los germans ho saberen,  
Ac 28,16  cobrà ànimo. 16 I quan arribàrem a  Roma, lo centurió entregà los presos al  
Rm 1,7  7 A tots los qui estan en  Roma, amats de Déu, apellidats sants:  
Rm 1,15  evangeli a vosaltres que estau en  Roma. 16 Puix jo no m’avergonyesc de l’  
Rm 16,Tit  avís de Pau als fiels residents en  Roma. 1 Vos recomano a Febe, germana  
2Tm 1,Tit  de l’Àsia que l’abandonaren en  Roma i fa elogis d’Onesíforo. 1 Pau,  
2Tm 1,17  cadenes; 17 ans bé quan vingué a  Roma me cercà ab gran diligència i m’  
Ac 22,Tit lo assotar i ell se declara ciutadà  romà. 1 –Barons germans i pares, oïu lo  
Ac 22,25 lícit a vosaltres assotar a un home  romà i sens ésser condemnat? 26 Quan lo  
Ac 22,26  fer, perquè aquest home és ciutadà  romà. 27 I venint lo tribú li digué:  
Ac 22,27 tribú li digué: –Digue’m si tu ets  romà. I ell digué: –Si, ho só. 28 I  
Ac 22,29  tan prest com sabé que era ciutadà  romà. 30 I al dia següent, volent saber de 
Ac 23,Tit  a Cesarea, a Fèlix, governador  romà, a fi de deslliurar-lo d’una  
Ac 23,27 tropa, lo deslliurí, sabent que era  romà. 28 I volent averiguar lo delicte que 
Jn 11,48  tots creuran en ell, i vindran los  romans i arruïnaran nostre lloc i la  
Ac 16,21  és lícit rebre ni practicar essent  romans. 22 I el poble se llançà contra  
Ac 16,37  sens forma de judici; essent  romans nos posaren a la presó; ¿i ara nos  
Ac 16,38  I ells temeren quan oïren que eren  romans. 39 I vingueren demanant-los  
Ac 25,16  que no és costum entre els  romans condemnar a ningun home sens que l’ 
Ac 28,17  Jerusalem i entregat en mans dels  romans, 18 los quals, després d’haver-  
Rm 15,Tit  ab mostres de gran afecte als  romans i del fort desig que té d’anar-  
Rm Inc  Rm Inc Epístola de sant Pau als  Romans 1,Tit Capítol I La fe és necessària 
Lc 20,37  Moisès, quan estant prop de la  romeguera, li digué lo Senyor: “Jo só lo  
Lc 5,36 vell, perquè d’altra manera lo nou  romp lo vell, i ademés que no cau bé lo  
Mt 26,65  Llavors lo príncep dels sacerdots  rompé ses vestidures i digué: –Ha  
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Mt 27,51  l’esperit. 51 I veus aquí que es  rompé lo vel del temple en dos trossos de  
Lc 23,45  s’obscurí i lo vel del temple se  rompé pel mig. 46 I Jesús, donant un gran  
Jn 21,11  I a pesar de ser tants, no es  rompé lo filat. 12 Jesús los diu: –Veniu i 
Mc 14,3  preciós de l’espiga del nardo, i  rompent lo vas, derramà lo bàlsam sobre  
Mc 14,63  cel. 63 Llavors lo sumo sacerdot,  rompent ses vestidures, digué: –Quina  
Ac 14,13  los apòstols Bernabé i Pau,  rompent ses túniques saltaren enmig de la  
Ef 2,14 qui ha fet dels dos un sol poble, i  rompent la paret de separació d’entre  
Lc 5,6  multitud tan gran de peixos que es  rompia lo filat. 7 I feren senyal als seus 
Lc 8,29  i lligat ab grillons i cadenes,  rompia los vincles i era transportat pel  
Mt 21,44  que caiga sobre aqueixa pedra serà  romput, i aquell sobre qui ella caiga serà 
Mc 5,4  ab grillons i ab cadenes, havia  romput les cadenes i fet trossos los  
Lc 21,25  per la confusió que causarà lo  roncar del mar i de ses oles, 26 quedant  
2Tm 4,4  de la veritat i els aplicaran a  rondalles. 5 Tu, emperò, vetlla en totes  
Ap 6,15 escondiren en les coves i entre les  roques de les muntanyes; 16 i «deien a les 
Ap 6,16 16 i «deien a les muntanyes i a les  roques»: –«Caeu sobre nosaltres i ocultau  
2Tm 2,17  impietat. 17 I la plàtica d’ells  rosegarà com lo cranc; dels quals són  
Ac 6,15  estaven en lo Consell, vegeren son  rostre com si fos lo rostre d’un àngel.  
Ac 6,15  vegeren son rostre com si fos lo  rostre d’un àngel. 7,Tit Capítol VII  
Mt 11,10 aquí, jo envio mon àngel davant ton  rostro, lo qual aparellarà lo teu camí  
Mt 17,2  transfigurà davant d’ells. I son  rostro resplendia com lo sol, i ses  
Mt 17,6 oir-lo los deixebles caigueren de  rostro en terra, i tingueren gran temor. 7 
Mt 26,39 anat un poc més enllà, se postrà de  rostro en terra orant i dient: –Pare meu,  
Mt 26,67 i altres li donaren bufetadas en lo  rostro 68 dient: –Endevina’ns, Cristo,  
Mt 28,3 i s’assentà sobre d’ella. 3 I son  rostro era com un llampec, i ses  
Mc 1,2 aquí, jo envio mon àngel davant ton  rostro, lo qual aparellarà ton camí davant 
Lc 1,76  Altíssim, perquè aniràs davant lo  rostro del Senyor per aparellar ses vies;  
Lc 5,12  I quan vegé a Jesús, se postrà de  rostro en terra i li suplicà dient:  
Lc 7,27  envio mon missatger davant de ton  rostro, que aparellarà ton camí davant  
Lc 9,29  feia oració, la figura de son  rostro aparegué diferent, i sos vestits se 
Lc 17,16  en alta veu. 16 I caigué sobre son  rostro als peus de Jesús, donant-li  
Lc 24,5  elles atemorisades, i tenint lo  rostro inclinat a terra, ells les  
1Co 14,25  de son cor; i, postrat sobre el  rostro, adorarà a Déu, i declararà que Déu 
2Co 3,7  de Moisès, per la glòria de son  rostro, que havia de desaparèixer, 8 ¿com  
2Co 3,13  que es posava un vel sobre el  rostro, per a què los fills d’Israel no  
Col 2,1  i per quants no han vist mon  rostro en carn. 2 A fi de que sos cors  
Jm 1,23  contempla en un mirall son natiu  rostro; 24 perquè es mirà a si mateix, i  
1Pe 3,12  a les pregàries d’ells, emperò lo  rostro està contra aquells que obren mal.» 
Ap 7,11  animals; i caigueren sobre son  rostro davant del trono i adoraren a Déu,  
Mt 6,16 los hipòcrites, puix desfiguren sos  rostros per a fer veure als homes que  
Ap 5,14  caigueren postrats sobre sos  rostros, i adoraren al que viu per los  
Ap 11,16  davant de Déu, caigueren sobre sos  rostros i adoraren a Déu, dient: 17 –Vos  
Mt 6,19  tresors en la terra, a on lo  rovell i l’arna los consumeixen i a on  
Mt 6,20  tresors en lo cel, a on ni lo  rovell ni l’arna los consum i a on los  
Jm 5,3 Vostre or i plata és rovellat, i el  rovell d’ells serà contra vosaltres  
Jm 5,3  de l’arna. 3 Vostre or i plata és  rovellat, i el rovell d’ells serà contra  
Ap 7,5 dotze mil senyalats. De la tribu de  Rubèn, dotze mil senyalats. De la tribu de 
Lc 3,5 dretes ses sendes. 5 Tota vall serà  rublerta, i tot serrat i coll serà  
Jud 12  peixent-se a si mateixos sens  rubor, núvols sens aigua que els vents fan 
Lc 11,42  pagau delme de la menta, i de la  ruda, i de totes les herbes, i traspassau  
He 6,1  1 Per lo tant, deixant los  rudiments de la doctrina de Cristo, passem 
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Mc 15,21  Cirineu, pare d’Alexandre i de  Ruf, que venia d’una granja, a que es  
Rm 16,13  molt en lo Senyor. 13 Saludau a  Rufo, escollit del Senyor, i a sa mare i  
Ap 10,3 clamà en alta veu, com un lleó quan  rugeix. I després que hagué cridat, set  
1Pe 5,8 lo diable, vostre enemic, qual lleó  rugint, vos rodeja, buscant a qui devorar. 
Ac 2,2  lloc. 2 I vingué de repente un  ruido del cel, com una ratxada de vent,  
Mt 7,27  casa; i caigué, i fou gran sa  ruïna. 28 I succeí que, havent acabat  
Mt 24,Tit  XXIV Jesucrist pronostica la  ruïna de Jerusalem i del temple. Anuncia a 
Lc 2,34  aquest infant està posat per a  ruïna i per a restauració de molts en  
Lc 6,49  i tot seguit caigué, i fou gran la  ruïna de la tal casa. 7,Tit Capítol VII  
Lc 19,Tit  sobre aquesta ciutat i anuncia sa  ruïna i desolació. Trau del temple als que 
Lc 21,Tit  de la viuda. Predicció de la  ruïna del temple. Senyals que preceiran a  
2Pe 2,6  un món d’impios; 6 i condemnà a  ruïna les ciutats de Sodoma i Gomorra,  
2Pe 3,16  també les altres Escriptures, per  ruïna de si mateixos. 17 Vosaltres, doncs, 
Ap 19,Tit  Triümfo i càntic dels sants per la  ruïna de Babilònia, per lo Regne de Déu i  
Ap 18,Tit  de la terra. 18,Tit Capítol XVIII  Ruïna, judici i càstig de Babilònia, sobre 
Ac 15,16 de David que caigué, i repararé ses  ruïnes i l’alçaré, 17 per a què búsquien  
Ac 21,3  -lo a mà esquerra, navegàrem ab  rumbo a Síria, i arribàrem a Tiro, a on la 
Lc 7,17 ha visitat a son poble. 17 I aquest  rumor d’ell s’espargí per tota la Judea  
1Co 5,1 se ab los pecadors públics. 1 És un  rumor general que hi ha entre vosaltres  
Ap 1,15 una fornal ardent, i sa veu, com lo  rumor de moltes aigües. 16 I tenia a sa  
Mt 24,6 seduiran. 6 I oireu també guerres i  rumors de guerres. Feu que no us torbeu,  
Mc 13,7 7 Emperò quan oigau de guerres i de  rumors de guerres, no temau, puix és  
Lc 21,9 vos de seguir-los. 9 I quan oigau  rumors de guerres i de sedicions, no us  
Mt 1,5  de Raab a Booz. I Booz engendrà de  Rut a Obed. I Obed engendrà a Jessè. I  
Mt 2,8 Betlem, los digué: –Anau e informau  ’s bé de l’infant, i quan l’hajau  
Mt 3,2  de la Judea 2 i dient: –Arrepentiu  ’s, perquè s’ha acercat lo Regne del cel. 
Mt 4,17  a predicar i a dir: –Arrepentiu  ’s, perquè s’ha acercat lo Regne del cel. 
Mt 5,12 de mal contra vosaltres. 12 Alegrau  ’s i regositjau’s, perquè és gran vostre  
Mt 5,12  12 Alegrau’s i regositjau  ’s, perquè és gran vostre gallardó en lo  
Mt 6,10 nom. 10 Vinga lo vostre Regne. Faça  ’s la vostra voluntat, així en la terra  
Mt 7,15  són los que el troben. 15 »Guardau  ’s dels falsos profetes, que vénen a  
Mt 7,23  “Mai vos coneguí. Apartau  ’s de mi, vosaltres que obrau iniquitat.”  
Mt 9,24  feien brogit, digué: 24 –Retirau  ’s, puix no és morta la noia, sinó que  
Mt 10,17  com les palomes. 17 »I guardau  ’s dels homes, perquè vos entregaran a sos 
Mt 16,6  los digué: –Teniu compte i guardau  ’s del llevat dels fariseus i dels  
Mt 16,11 és per lo pa que us diguí: “Guardau  ’s del llevat dels fariseus i dels  
Mt 16,24  –Si algú me vol seguir, néguia  ’s a si mateix, i prenga sa creu i  
Mt 17,7  i els tocà, i els digué: –Alçau  ’s, i no temau. 8 I ells, alçant los ulls, 
Mt 17,14  d’ell, li digué: –Senyor, apiadau  ’s de mon fill, que és llunàtic i pateix  
Mt 22,24  “Si morís algú sens fill, desposi  ’s son germà ab sa muller i dónia  
Mt 25,41  que estan a l’esquerra: »–Apartau  ’s de mi, maleïts, al foc etern, que està  
Mt 26,36  i digué a sos deixebles: –Assentau  ’s aquí, mentres que jo vaig allà a orar.  
Mt 26,42  calze sens que jo el bèguia, faça  ’s la vostra voluntat. 43 I vingué altra  
Mt 26,46  en mans dels pecadors. 46 Alçau  ’s, anem!; mirau que ja ha arribat aquell  
Mc 7,34  –‹Effatà› –que vol dir “Obriu  ’s!” 35 I a l’instant foren obertes ses  
Mc 8,34  –Quiscun vulla seguir-me, néguia  ’s a si mateix, i prenga la creu, i  
Lc 1,38  aquí l’esclava del Senyor, faça  ’s en mi segons ta paraula. I se retirà d’ 
Lc 3,14  ningú ni el calumnieu, i contentau  ’s ab lo vostre pre. 15 I com lo poble  
Lc 9,23  –Qui vulla seguir-me, néguia  ’s a si mateix i prenga sa creu cada dia i 
Lc 10,20 vos estan subjectes; ans bé alegrau  ’s de que los vostres noms estan escrits  
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Lc 11,2  nom. Vinga lo vostre Regne; faça  ’s la vostra voluntat, així en la terra  
Lc 13,31 i li digueren: –Eixiu d’aquí, anau  ’s-en, perquè Herodes vos vol matar. 32  
Lc 17,14  los vegé, digué: –Anau, manifestau  ’s als sacerdots. I succeí que, mentres hi 
Lc 17,21 es faça observar, 21 ni diran: “Veu  ’s-el aquí”, o “Veu’s-el allí.” Puix, 
Lc 17,21  diran: “Veu’s-el aquí”, o “Veu  ’s-el allí.” Puix, mirau, lo Regne de  
Lc 17,23  no el veureu. 23 I vos diran: “Veu  ’s-el aquí” o “Veu’s-el allí”: no hi  
Lc 17,23  diran: “Veu’s-el aquí” o “Veu  ’s-el allí”: no hi vullau anar, ni els  
Lc 22,26 qui és major entre vosaltres, fàcia  ’s com lo menor; i el qui preceeix, com lo 
Lc 24,6  sinó que ha ressuscitat. Recordau  ’s del modo que us parlà estant encara en  
Jn 14,31  lo Pare, així faç també. »Alçau  ’s i anem’s-en d’aquí. 15,Tit Capítol  
Jn 14,31  així faç també. »Alçau’s i anem  ’s-en d’aquí. 15,Tit Capítol XV  
Ac 2,38  38 I Pere los digué: –Arrepentiu  ’s i sia batejat cada u de vosaltres en lo 
Ac 2,40  i els exhortava dient: –Salvau  ’s d’aquesta generació perversa. 41 I els 
Ac 3,19  son Cristo patiria. 19 Arrepentiu  ’s, doncs, i convertiu’s, per a què us  
Ac 3,19  Arrepentiu’s, doncs, i convertiu  ’s, per a què us sien borrats vostres  
Ac 13,41 “Mirau, menyspreadors, i meravellau  ’s, desapareixeu! Perquè jo obro una obra  
Ac 16,15  Senyor, entrau en ma casa i quedau  ’s allí. I nos obligà a això. 16 Succeí,  
Ac 16,36  llibertat: doncs, eixiu ara i anau  ’s-en en pau. 37 Emperò Pau los digué:  
Ac 21,14  persuadir cessàrem dient: –Faça  ’s la voluntat del Senyor. 15 I després d’ 
Rm 6,11 per a Déu. 11 Així també considerau  ’s vosaltres certament morts al pecat,  
Rm 6,13  d’iniquitat; ans bé oferiu  ’s vosaltres a Déu com ressuscitats d’  
Rm 12,2  ab aquest món, ans bé transformau  ’s per la renovació de vostre esperit, per 
Rm 13,1  Imitació de Jesucrist. 1 Subjéctia  ’s tota persona a les potestats superiors. 
Rm 13,14  i enveges. 14 Ans bé vestiu  ’s de nostre Senyor Jesucrist, i no feu  
Rm 15,10  nom.» 10 I en altre lloc: «Alegrau  ’s, oh gentils, ab son poble.» 11 I altra  
Rm 16,17 doctrina que haveu après, i apartau  ’s d’ells. 18 Perquè los tals no  
1Co 1,31  «Aquell que es gloria, gloriï  ’s en lo Senyor.» 2,Tit Capítol II  
1Co 3,18  se té per savi en aquest món, faça  ’s neci, per a què sia savi. 19 Perquè la  
1Co 11,6  si la dona no està coberta, ràpia  ’s també. I si és una cosa lletja per la  
1Co 11,6  los cabells, o rapar-se, cúbria  ’s lo cap. 7 L’home, en veritat, no deu  
1Co 11,28  Senyor. 28 Per lo tant, examínia  ’s l’home a si mateix, i així méngia d’  
1Co 11,33 vos congregau per a menjar, esperau  ’s los uns als altres. 34 I si algú té  
1Co 14,26  revelació, té interpretació: faci  ’s tot per a edificació. 27 Si algú parla  
1Co 14,40  lo parlar en llengües. 40 Faça  ’s tot ab decoro i ordre. 15,Tit Capítol  
2Co 13,5  de Déu en vosaltres. 5 Examinau  ’s vosaltres mateixos si estau en la fe,  
Ga 5,13  d’ocasió a la carn, ans bé serviu  ’s los uns als altres per la caritat de l’ 
Ef 2,11  en elles. 11 Per lo tant, recordau  ’s que, essent vosaltres en altre temps  
Ef 5,18  lo que naix luxúria, ans bé ompliu  ’s de l’Esperit Sant, 19 parlant-vos a  
Ef 6,11 en lo poder de sa virtut. 11 Vestiu  ’s l’armadura de Déu, per a què pugau  
Fl 2,18  18 I d’això mateix regositjau  ’s vosaltres i congratulau-vos ab mi. 19 
Fl 3,1  lo demés, germans meus, regositjau  ’s en lo Senyor. A mi certament no m’és  
Fl 3,2  vos és necessari. 2 Guardau  ’s dels cans, guardau’s dels mals  
Fl 3,2  2 Guardau’s dels cans, guardau  ’s dels mals operaris, guardau’s de la  
Fl 3,2  ’s dels mals operaris, guardau  ’s de la incisió. 3 Perquè nosaltres som  
Fl 4,4  lo llibre de la vida. 4 Regositjau  ’s sempre en lo Senyor; i altra vegada vos 
Fl 4,4 altra vegada vos ho dic: regositjau  ’s. 5 Sia notòria vostra modèstia a tots  
Col 3,2  a la dreta de Déu. 2 Saborejau  ’s en les coses de dalt, no en les de la  
Col 3,12  Cristo és tot en tots. 12 Revestiu  ’s, doncs, com elegits de Déu, sants i  
Col 3,14 vosaltres. 14 Mes sobretot revestiu  ’s de caritat, que és lo vincle de la  
1Te 5,11  ab ell. 11 Per lo tant, consolau  ’s mútuament i edificau’s los uns als  
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1Te 5,11  consolau’s mútuament i edificau  ’s los uns als altres, així com ja ho feu. 
1Te 5,22  i abraçau lo que és bo. 22 Guardau  ’s de tota apariència de mal. 23 I el  
2Tm 2,19  als que són seus»; i: «Apàrtia  ’s de la iniquitat tot aquell que invoca  
Jm 1,9  9 Lo germà que és humil gloriï  ’s en sa exaltació, 10 i el ric en sa  
Jm 2,16  vosaltres: «Anau en pau, escalfau  ’s i assaciau’s», i no els donàs lo que  
Jm 2,16  en pau, escalfau’s i assaciau  ’s», i no els donàs lo que necessiten per  
Jm 4,9  -vos i plorau: convertesqui  ’s vostra rialla en plor, i vostre goig en 
1Pe 1,13  los àngels. 13 Per lo tant, cenyiu  ’s los lloms de vostre enteniment, siau  
1Pe 5,5  5 Així mateix, joves, someteu  ’s als ancians. I inspirau-vos humilitat 
Jud 21  en l’Esperit Sant, 21 conservau  ’s a vosaltres mateixos en l’amor de Déu, 
Ap 22,11  que està en impureses, contamínia  ’s encara; i el que és just, sia encara  
Mt 1,16 Maria, de la qual nasqué Jesús, que  s’anomena lo Cristo. 17 De manera que  
Mt 2,7  cridant en secret als magos,  s’informà d’ells cuidadosament del temps 
Mt 2,9 davant d’ells, fins que, arribant,  s’aturà sobre a on estava l’infant. 10 I 
Mt 2,13  veus aquí un àngel del Senyor  s’aparegué en somnis a Josep i li digué:  
Mt 2,16 que havia quedat burlat dels magos,  s’irrità molt; i enviant, féu matar tots  
Mt 2,17  17 Llavors fou complert lo que  s’havia dit per Jeremies, lo profeta, que 
Mt 2,19  veus aquí l’àngel del Senyor  s’aparegué en somnis a Josep en Egipte,  
Mt 3,2  2 i dient: –Arrepentiu’s, perquè  s’ha acercat lo Regne del cel. 3 Puix  
Mt 4,17  i a dir: –Arrepentiu’s, perquè  s’ha acercat lo Regne del cel. 18 I anant 
Mt 4,18  vegé a dos germans, Simó, que  s’anomena Pere, i Andreu, son germà, los  
Mt 5,15  situada sobre una muntanya. 15 Ni  s’encén una candela per posar-la sota  
Mt 6,Tit  de l’oració i del dejuni. Que no  s’ha d’atresorar en la terra sinó en lo  
Mt 6,24  odi a l’un i amarà a l’altre, o  s’adherirà a l’un i despreciarà a l’  
Mt 6,32 ens cobrirem? 32 Perquè los gentils  s’afanen per totes aquestes coses, i  
Mt 7,Tit  los judicis temeraris. Diu que no  s’han de donar als cans les coses santes. 
Mt 7,Tit  estret és lo camí del cel, i que  s’han de distingir los falsos profetes  
Mt 8,5  5 I havent entrat en Cafarnaüm,  s’acercà a ell un centurió pregant-li 6 
Mt 8,11  molts d’orient i d’occident, i  s’assentaran ab Abraham, i Isaac, i Jacob 
Mt 8,15  tocà la mà i la deixà la febre; i  s’aixecà i los servia. 16 I vingut lo  
Mt 8,24  24 I veus aquí que lo mar  s’alborotà en tanta manera, que les oles  
Mt 8,25  mes ell dormia. 25 I sos deixebles  s’acercaren a ell i lo despertaren dient: 
Mt 9,7  i vés-te’n a casa teva. 7 I  s’alçà, i se n’anà a sa casa. 8 I quan  
Mt 9,10  molts publicans i pecadors i  s’assentaren a taula a menjar ab ell i ab 
Mt 9,18  i l’adorà dient: –Senyor, ara  s’acaba de morir ma filla, emperò veniu,  
Mt 9,25  entrà i la prengué per la mà. I  s’alçà la noia. 26 I corregué esta fama  
Mt 9,33  meravellada la gent i deia: –Mai  s’ha vist semblant cosa en Israel. 34  
Mt 10,7  7 Anau i predicau dient: «Que  s’ha acercat lo Regne del cel.» 8 Curau  
Mt 10,21 son germà, i lo pare, a son fill. I  s’alçaran los fills contra dels pares i  
Mt 10,26  perquè res hi ha encobert que no  s’hàgia de descobrir; ni res ocult, que  
Mt 10,26  de descobrir; ni res ocult, que no  s’hàgia de saber. 27 Lo que jo us dic en  
Mt 11,11  que, entre los nats de dones, no  s’alçà ningú major que Joan Baptista.  
Mt 11,20  a reprendre a les ciutats en què  s’havien obrat moltíssims de sos  
Mt 11,20  de sos miracles, perquè no  s’havien arrepentit: 21 –Ai de tu,  
Mt 11,21 Betsaida! Que si en Tiro i en Sidon  s’haguessen obrat les meravelles que s’  
Mt 11,21  haguessen obrat les meravelles que  s’han obrat en vosaltres, temps ha que,  
Mt 11,21 ha que, coberts de cendra i cilici,  s’haurien arrepentit. 22 Per lo tant, jo  
Mt 11,23  a l’infern. Perquè si en Sodoma  s’haguessen obrat les meravelles que s’  
Mt 11,23  haguessen obrat les meravelles que  s’han obrat en tu, tal vegada hauria  
Mt 12,18 qui he escollit, lo meu amat en qui  s’ha ben complagut ma ànima. Posaré mon  
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Mt 12,41  cor de la terra. 41 Los ninivites  s’alçaran en judici contra aquesta  
Mt 12,41  generació i la condemnaran, perquè  s’arrepentiren per la predicació de  
Mt 12,42  que Jonàs. 42 La reina del migdia  s’alçarà en judici contra aquesta  
Mt 13,1  dia, eixint Jesús de la casa,  s’assentà a la vora del mar. 2 I se li  
Mt 13,2  manera que, entrant en una barca,  s’assentà, i tota la gent estava dreta en 
Mt 13,15  15 Puix lo cor d’aquesta gent  s’ha engrossit, i ses orelles se tornaren 
Mt 13,19  ve lo Maligne i arrabassa lo que  s’havia sembrat en son cor: aqueix és lo  
Mt 13,21  causa de la paraula, a l’instant  s’escandalisa. 22 I el sembrat entre  
Mt 13,57  aquest totes aqueixes coses? 57 I  s’escandalisaven d’ell. Mes Jesús los  
Mt 14,2  d’entre los morts, i per això  s’obren en ell prodigis. 3 Perquè Herodes 
Mt 14,9 lo cap de Joan Baptista. 9 I el rei  s’entristí. Mes per raó del jurament i  
Mt 14,19  19 I havent manat a la gent que  s’assentassen sobre l’herba, prengué los 
Mt 14,33  33 I els que estaven en la barca  s’acercaren i l’adoraren dient:  
Mt 15,1 set pans i alguns peixos. 1 Llavors  s’acercaren a ell alguns escribes i  
Mt 15,12  –No sabeu que los fariseus  s’han escandalisat, quan han oït aquesta  
Mt 15,29  Galilea, i pujant a una muntanya,  s’assentà allí. 30 I se li acercà gran  
Mt 15,35  peixets. 35 I manà a la gent que  s’assentassen sobre de l’herba. 36 I  
Mt 16,1  la creu i lo seguesquen. 1 I  s’acercaren a ell los fariseus i els  
Mt 16,5  sos deixebles a l’altra banda,  s’havien olvidat de prendre pa. 6 Jesús  
Mt 17,7  i tingueren gran temor. 7 I Jesús  s’acercà i els tocà, i els digué: –Alçau  
Mt 17,23  23 I havent arribat a Cafarnaüm,  s’acercaren a Pere los que cobraven lo  
Mt 18,1  deu mil talents. 1 En aquella hora  s’acercaren los deixebles a Jesús dient- 
Mt 18,4  del cel. 4 Quiscun, doncs, que  s’humiliï com aquest infant, eix serà lo  
Mt 18,6  una roda de molí al coll i  s’anegàs en lo profundo del mar. 7 »Ai  
Mt 18,12  si un home tingués cent ovelles i  s’esgarriàs una, no deixarà les noranta- 
Mt 18,12 muntanya i anirà en busca de la que  s’esgarrià? 13 I si li esdevingués lo  
Mt 18,13  que ab les noranta-nou que no  s’esgarriaren. 14 Així que no és la  
Mt 19,3  de gent. I los curà allí. 3 I  s’acercaren a ell los fariseus per a  
Mt 19,5  “Deixarà l’home a pare i mare i  s’unirà ab sa muller, i seran dos en una  
Mt 19,11 capaços d’això, sinó aquells a qui  s’ha concedit. 12 »Perquè hi ha eunucs  
Mt 19,28  la regeneració lo Fill de l’home  s’assentarà en lo trono de sa glòria, vos 
Mt 20,21  –Dieu que aquestos dos fills meus  s’asséntien en vostre Regne, un a la  
Mt 20,24  24 I quan los deu oïren això,  s’indignaren contra els dos germans. 25  
Mt 20,32  de nosaltres. 32 I Jesús  s’aturà, i los cridà, i digué: –Què voleu 
Mt 20,33  33 –Senyor –li respongueren–, que  s’òbrien nostres ulls. 34 I Jesús,  
Mt 21,14  en cova de lladres.” 14 I  s’acercaren a ell cegos i coixos en lo  
Mt 21,15  dient: «Hosana al Fill de David!»,  s’indignaren. 16 I li digueren: –¿No oïu  
Mt 21,19  I veent una figuera prop del camí,  s’acercà a ella, i no trobant-hi més  
Mt 21,20 això, se meravellaren i deien: –Com  s’ha secat a l’instant la figuera! 21  
Mt 21,23  sacerdots i los ancians del poble  s’acercaren a ell en ocasió en què estava 
Mt 21,29  vull anar-hi. »Emperò després  s’arrepentí i se n’hi va anar. 30 »I  
Mt 21,33 torre; i l’arrendà a uns pagesos i  s’ausentà lluny. 34 I quan s’acercà la  
Mt 21,34  i s’ausentà lluny. 34 I quan  s’acercà la collita dels fruits, envià  
Mt 22,7  mataren. 7 I el rei, quan ho sabé,  s’irrità i, enviant sos exèrcits, acabà  
Mt 22,10 los que trobaren, bons i dolents, i  s’ompliren les esposalles de convidats.  
Mt 22,23  lo, se n’anaren. 23 En aquell dia  s’acercaren a ell los saduceus, que diuen 
Mt 22,30 Déu. 30 Perquè en la resurrecció ni  s’esposaran ni seran donats en matrimoni, 
Mt 22,46  paraula, ni des d’aquell dia  s’atreví ningú a fer-li més preguntes.  
Mt 23,12  vostre criat. 12 I qualsevol que  s’exàltia, serà humiliat. I aquell que s’ 
Mt 23,12  serà humiliat. I aquell que  s’humiliï, serà exaltat. 13 »Emperò, ai  
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Mt 23,35 vosaltres tota la sang innocent que  s’ha derramat sobre la terra, des de la  
Mt 24,1  eixit del temple, se retirava. I  s’acercaren a ell sos deixebles per a  
Mt 24,7  mes encara no és lo fi. 7 Perquè  s’alçarà gent contra gent, i regne contra 
Mt 24,10  de mon nom. 10 I molts aleshores  s’escandalisaran i es trairan uns als  
Mt 24,11  i es tindran odi entre si. 11 I  s’alçaran molts profetes falsos i  
Mt 24,24  o “Allí”, no el cregau. 24 Puix  s’alçaran falsos Cristos i falsos  
Mt 24,29  de la tribulació d’aquells dies,  s’obscurirà lo sol, i la lluna perdrà son 
Mt 24,49  i a menjar i beure ab los que  s’embriaguen, 50 vindrà el senyor del tal 
Mt 25,5  5 »I com tardàs a venir l’espòs,  s’endormiscaren totes i se quedaren  
Mt 25,6  quedaren dormides. 6 I a mitjanit  s’oí un clamor: »–Mirau que ve l’espòs,  
Mt 25,7  eixiu a rebre-lo! 7 »Llavors  s’alçaren totes aquelles verges i  
Mt 25,8 del vostre, puix nostres llanternes  s’apaguen. 9 »Mes les prudents  
Mt 25,22  en lo goig de ton senyor. 22 »I  s’acercà també aquell que havia rebut los 
Mt 25,31  los sants àngels ab ell, llavors  s’assentarà sobre el trono de sa  
Mt 26,8  8 I al veure-ho sos deixebles,  s’indignaren, dient: –A què ve aqueix  
Mt 26,17 -lo. 17 I lo primer dia dels Àzims  s’acercaren los deixebles a Jesús i li  
Mt 26,18  -li: “Lo Mestre diu: Mon temps  s’acerca; en ta casa faré la pasqua ab  
Mt 26,31  escrit està: “Feriré al pastor, i  s’esgarriaran les ovelles del ramat.” 32  
Mt 26,33  Pere i li digué: –Per més que tots  s’escandalísien en vós, jo mai m’  
Mt 26,36  anà Jesús ab ells a una granja que  s’anomena Getsemaní, i digué a sos  
Mt 26,49  és, preneu-lo. 49 I tot seguit  s’acercà a Jesús i digué: –Salve, mestre. 
Mt 26,57  príncep dels sacerdots, a on  s’havien juntat los escribes i los  
Mt 26,58  sacerdots. I havent entrat dins,  s’estava sentat ab los criats, per a  
Mt 26,73  conec tal home. 73 I d’allí a poc  s’acercaren los que estaven allí i  
Mt 27,3  quan vegé que l’havien condemnat,  s’arrepentí i tornà les trenta monedes de 
Mt 27,17  a Barrabàs o a Jesús, que  s’anomena Cristo? 18 Puix sabia que per  
Mt 27,52  i les pedres se partiren. 52 I  s’obriren les sepultures; i molts cossos  
Mt 27,53  vingueren a la ciutat santa i  s’aparegueren a molts. 54 Emperò lo  
Mt 27,54  i les coses que passaven,  s’atemorisaren molt i deien:  
Mt 28,2  acercant-se, remogué la pedra, i  s’assentà sobre d’ella. 3 I son rostro  
Mt 28,4  neu. 4 I els guardes, espavorits,  s’aterraren i quedaren com si fossen  
Mc 1,11 se posava sobre d’ell mateix. 11 I  s’oí una veu del cel que deia: –Tu ets  
Mc 1,15  Déu 15 i dient: –Puix que el temps  s’ha complert i s’ha acercat lo Regne de 
Mc 1,15 –Puix que el temps s’ha complert i  s’ha acercat lo Regne de Déu, arrepentiu  
Mc 1,28 autoritat i l’obeeixen. 28 I luego  s’espargí sa fama per tota la terra de  
Mc 1,33 els esperitats. 33 I tota la ciutat  s’havia reunit a la porta. 34 I curà a  
Mc 1,45  de manifest en la ciutat, sinó que  s’estava defora en paratges deserts, i  
Mc 2,12  te’n a ta casa. 12 I a l’instant  s’alçà i, prenent son llit, se n’anà a  
Mc 2,23  en dia de dissabte, sos deixebles  s’avançaren i començaren a arrancar  
Mc 3,10  tots los que patien d’algun mal  s’abalaçaven a ell per a tocar-lo. 11 I 
Mc 3,26  la tal casa. 26 I si Satanàs  s’alçàs contra de si mateix, està dividit 
Mc 4,1  a ensenyar a la vora del mar. I  s’arrimà a son rodador tanta gent, que  
Mc 4,1  que entrant-se’n en una barca  s’assentà dins, en lo mar, i tota la gent 
Mc 4,6  6 però tan prest com isqué lo sol,  s’abrusà, i com no tenia arrel, se secà.  
Mc 4,17  per algun temps, i després, quan  s’alça tribulació i persecució per raó de 
Mc 4,17 per raó de la paraula, a l’instant  s’escandalisen. 18 I els sembrats entre  
Mc 4,22  no hi ha cosa escondida que no  s’haja de manifestar, ni cosa feta en  
Mc 4,27  sobre la terra, 27 i que dòrmia i  s’àlcia de nit i de dia, i la llavor  
Mc 4,37  en la barca, de manera que esta  s’omplia d’aigua. 38 I ell estava en la  
Mc 5,13  I eixint los esperits impurs,  s’introduïren en los porcs, i el ramat,  
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Mc 5,13  ab gran ímpetu en lo mar, i  s’ofegaren. 14 I els que els feien  
Mc 5,33  sabent lo que li havia passat,  s’acercà i se postrà davant d’ell, i li  
Mc 5,42 t’ho dic, alça’t.” 42 I al moment  s’alçà la noia, i se posà a caminar. I  
Mc 6,3 no estan també aquí ab nosaltres? I  s’escandalisaven d’ell. 4 I Jesús los  
Mc 6,12  12 I eixint, predicaven a tots que  s’arrepentissen. 13 I llançaven molts  
Mc 6,14 oïdos del rei Herodes (puix son nom  s’havia fet notori), i deia: –Joan  
Mc 6,14  d’entre els morts i per això  s’obren prodigis en ell. 15 Altres deien: 
Mc 6,17 muller de Filipo, son germà, perquè  s’havia desposat ab ella. 18 Puix deia  
Mc 6,35 moltes coses. 35 I com fos ja tard,  s’acercaren a ell sos deixebles i li  
Mc 6,40 tots en pletes sobre l’herba. 40 I  s’assentaren en pletes de cent en cent i  
Mc 7,1  Cura a un home sord i mut. 1 I  s’acercaren a ell los fariseus i alguns  
Mc 8,6  –Set. 6 I manà a la gent que  s’assentàs en terra. I prenent los set  
Mc 8,14 a l’altra banda de l’estany. 14 I  s’havien olvidat de prendre pa, ni tenien 
Mc 8,38  l’home per sa ànima? 38 I qui  s’avergonyesca de mi i de mes paraules  
Mc 8,38  pecadora, lo Fill de l’home també  s’avergonyirà d’ell quan vinga en la  
Mc 9,26 per la mà, l’ajudà a alçar-se, i  s’aixecà. 27 I després que entrà en la  
Mc 9,43  cuc d’aquells no mor i lo foc mai  s’apaga. 44 »I si ton peu t’escandalisa, 
Mc 9,45  cuc d’aquells no mor i lo foc mai  s’apaga. 46 »I si ton ull t’escandalisa, 
Mc 9,47  mor lo cuc d’aquells i lo foc mai  s’apaga. 48 Perquè tots seran salats ab  
Mc 10,35 tercer dia ressuscitarà. 35 Llavors  s’acercaren a ell Jaume i Joan, fills del 
Mc 11,1  prínceps dels sacerdots. 1 I quan  s’acercaren a Jerusalem i a Betània, prop 
Mc 11,2  un pollí fermat, sobre el qual no  s’ha sentat ningú encara; desfermau-lo  
Mc 11,7 posaren sobre d’ell sos vestits; i  s’assentà en ell. 8 I molts estengueren  
Mc 11,20  de passar, vegeren que la figuera  s’havia secat d’arrel. 21 I havent-se  
Mc 11,21  veus aquí la figuera que maleíreu,  s’ha assecat. 22 I responent Jesús los  
Mc 12,34  lluny del Regne de Déu. I ja ningú  s’atrevia a fer-li més preguntes. 35 I  
Mc 13,8  no serà encara el fi. 8 Perquè  s’alçarà gent contra gent, i regne sobre  
Mc 13,12  i el pare, al fill, i els fills  s’alçaran contra els pares i els mataran. 
Mc 13,22  -el aquí”, no ho cregau. 22 Puix  s’alçaran falsos Cristos i falsos  
Mc 13,24  després d’aquella tribulació,  s’obscurirà el sol, i la lluna no donarà  
Mc 14,4  4 I alguns dels que estaven allí  s’indignaren dintre de si mateixos, i  
Mc 14,8  8 Ella ha fet lo que ha pogut:  s’anticipà a ungir mon cos per a la  
Mc 14,11  los-el. 11 I quan ells ho oïren,  s’alegraren i prometeren donar-li  
Mc 14,27  està escrit: “Feriré al pastor, i  s’esgarriaran les ovelles.” 28 Emperò  
Mc 14,29  29 I Pere li diu: –Encara que tots  s’escandalísien en vós, emperò jo no. 30  
Mc 14,45 -lo ab cuidado. 45 I quan arribà,  s’acercà immediatament a ell i li digué:  
Mc 14,52  52 Emperò, deixant lo llençol,  s’escapà d’ells desnú. 53 I portaren a  
Mc 14,54  del palaci del sumo sacerdot, i  s’estava sentat al foc ab los criats  
Mc 14,67 sacerdot. 67 I quan vegé a Pere que  s’escalfava, li pegà una mirada i li  
Mc 15,22  a un lloc anomenat Gòlgota, que  s’interpreta «lloc de la Calavera». 23 I  
Mc 16,Tit  Capítol XVI Resurrecció de Jesús:  s’apareix a Maria Magdalena, i als  
Mc 16,5  cobert d’una vestidura blanca, i  s’espavoriren. 6 Ell los diu: –No us  
Mc 16,9  matí, lo primer dia de la semana,  s’aparegué primerament a Maria Magdalena, 
Lc 1,1  de les coses que entre nosaltres  s’han complert, 2 conforme nos les  
Lc 1,12  quan lo vegé, se torbà, i lo temor  s’apoderà d’ell. 13 Emperò l’àngel li  
Lc 1,20  parlar fins al dia en què això  s’haja verificat, perquè no has cregut  
Lc 1,21 a Zacaries, i se meravellava de que  s’estés tant en lo temple. 22 I quan  
Lc 1,23  mut. 23 I succeí que, quan  s’hagueren complert los dies de son  
Lc 1,24 dies concebí Elisabet, sa muller, i  s’estigué oculta per espai de cinc mesos, 
Lc 1,32  Jesús. 32 Aquest serà gran i  s’apellidarà Fill de l’Altíssim, i lo  
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Lc 1,47  al Senyor. 47 I mon esperit  s’ha regositjat en Déu, mon Salvador, 48  
Lc 1,60 digué: –De ninguna manera, sinó que  s’anomenarà Joan. 61 I li deien: –No hi  
Lc 1,64  se meravellaren. 64 I a l’instant  s’obrí sa boca i quedà llibre sa llengua, 
Lc 1,65  i parlava beneint a Déu. 65 I  s’ompliren de temor tots sos veïns, i es  
Lc 1,80  en los deserts fins al dia que  s’havia de manifestar a Israel. 2,Tit  
Lc 2,9  durant la nit. 9 I veus aquí que  s’aparegué cerca d’ells un àngel del  
Lc 2,9  de resplendor, i un gran temor  s’apoderà d’ells. 10 I l’àngel los  
Lc 2,37  vuitanta-quatre anys, la qual no  s’apartava del temple servint dia i nit  
Lc 2,47  -los. 47 I tots quants l’oïen,  s’atordien de sa sabiduria i de ses  
Lc 3,21  batejat també, i estant ell orant,  s’obrí lo cel, 22 i baixà sobre d’ell l’ 
Lc 3,22  forma corporal com d’una paloma i  s’oigué aquesta veu del cel: –Tu ets mon  
Lc 4,14  tornà Jesús a Galilea, i sa fama  s’espargí per tota la comarca. 15 I ell  
Lc 4,16  de tots. 16 I anà a Nazaret, a on  s’havia criat, i segons tenia de costum,  
Lc 4,16  dia de dissabte en la sinagoga, i  s’alçà a llegir. 17 I li donaren lo  
Lc 4,21  21 I començà a dir-los: –Avui  s’ha complert esta escriptura que acabau  
Lc 4,28  en la sinagoga, a l’oir això  s’irritaren, 29 i s’alçaren i lo  
Lc 4,29  a l’oir això s’irritaren, 29 i  s’alçaren i lo tragueren fora de la  
Lc 4,42  estava, i lo detenien per a què no  s’apartàs d’ells. 43 Mes ell los digué:  
Lc 5,3  que era de Simó, li demanà que  s’allargàs un poc de terra. I estant  
Lc 5,15  en testimoni a ells. 15 I tant més  s’estenia sa fama, i acudia gent en gran  
Lc 5,25  te’n a ta casa. 25 I a l’instant  s’alçà a vista d’ells, i prengué lo llit 
Lc 6,11  la mà sana com l’altra. 11 I ells  s’ompliren de ràbia, i conferenciaven  
Lc 7,14  ella, li digué: –No plòries. 14 I  s’acercà i tocà les andes. I els que el  
Lc 7,16 l’entregà a sa mare. 16 I un temor  s’apoderà de tots, i glorificaven a Déu  
Lc 7,16  a Déu dient: –Un gran profeta  s’ha alçat entre nosaltres. I: –Déu ha  
Lc 7,17 son poble. 17 I aquest rumor d’ell  s’espargí per tota la Judea i sa comarca. 
Lc 7,23  23 I benaventurat és lo qui no  s’escandalísia en mi. 24 I quan se n’  
Lc 7,31  el Senyor: –Doncs, a qui diré que  s’assemblen los homes d’aquesta  
Lc 8,23 un temporal de vent en l’estany, i  s’ompliren d’aigua, i estaven en perill. 
Lc 8,33  per un barranc en l’estany i  s’ofegaren. 34 Quan los pastors vegeren  
Lc 8,35 i en son cabal judici a sos peus, i  s’atemorisaren. 36 I els que ho havien  
Lc 8,42  de l’edat de dotze anys, que  s’estava morint. I succeí que mentres que 
Lc 8,44  i ningú l’havia poguda curar, 44  s’acercà a ell per darrere i tocà la vora 
Lc 8,44  vestit. I en aquell mateix instant  s’estroncà lo fluix de sang. 45 I Jesús  
Lc 8,55  55 I son esperit retornà a ella, i  s’alçà luego. I manà que li donassen de  
Lc 9,12  als llocs i masies del veïnat,  s’allòtgien i tròbien què menjar, puix  
Lc 9,26  son dany? 26 Perquè aquell que  s’avergonyesca de mi i de mes paraules,  
Lc 9,26 de mes paraules, lo Fill de l’home  s’avergonyirà d’ell quan vinga en sa  
Lc 9,33  que estaven ab ell. 33 I quan  s’apartaren d’ell, digué Pere a Jesús:  
Lc 9,34  se formà un núvol i els cobrí i  s’ompliren de temor a l’entrar aquells  
Lc 9,42  Porta’m aquí ton fill. 42 I quan  s’aproximava, lo dimoni lo tirà per terra 
Lc 9,44 jove i el restituí a son pare. 44 I  s’atordien tots del gran poder de Déu; i  
Lc 10,11 contra vosaltres. Ab tot, sabeu que  s’ha acercat lo Regne de Déu.” 12 Emperò  
Lc 10,13  que si en Tiro i en Sidon  s’haguessen obrat los miracles que s’han 
Lc 10,13 s’haguessen obrat los miracles que  s’han obrat en vosaltres, temps ha que,  
Lc 10,13  que, cobertes de cilici i cendra,  s’haurien arrepentit. 14 En veritat, per  
Lc 10,25 25 I veus aquí un doctor de la Llei  s’alçà i li digué per a tentar-lo:  
Lc 10,33  un samarità que feia son camí  s’acercà a ell, i al veure’l tingué  
Lc 11,31  generació. 31 La reina del migdia  s’alçarà en judici contra los homes d’  
Lc 11,32 és més que Salomó. 32 Los ninivites  s’alçaran en judici contra aquesta  
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Lc 11,32  generació i la condemnaran, perquè  s’arrepentiren a la predicació de Jonàs,  
Lc 11,38  i a dir dintre de si: «Per què no  s’haurà rentat antes de dinar?» 39 I el  
Lc 12,1 a posar foc sobre la terra. 1 I com  s’hagués arreplegat al rodador de Jesús  
Lc 12,2 Puix no hi ha cosa encoberta que no  s’haja de descobrir, ni res ocult que no  
Lc 12,2  de descobrir, ni res ocult que no  s’haja de saber. 3 Perquè les coses que  
Lc 12,30 coses per a les que la gent del món  s’afana; i sap vostre Pare que teniu  
Lc 12,33  lo cel que mai falta, del qual ni  s’apodera lo lladre, ni l’arna lo  
Lc 12,49  i què he de voler, doncs, sinó que  s’encenga? 50 I ab un baptisme he de ser  
Lc 12,54  al poble: –En veent un núvol que  s’alça de ponent, luego dieu: “Temporal  
Lc 13,13 les mans sobre ella, i a l’instant  s’adreçà i glorificava a Déu. 14 I  
Lc 13,17  17 I dient aquestes coses,  s’avergonyiren tots sos contraris. Emperò 
Lc 14,11 ab tu en la taula. 11 Perquè el qui  s’exalta serà humiliat, i el qui s’  
Lc 14,11  s’exalta serà humiliat, i el qui  s’humiliï serà exaltat. 12 I deia també  
Lc 14,23  i obliga’ls a entrar per a què  s’ómplia ma casa. 24 »Perquè vos dic que  
Lc 15,1  dels pecadors arrepentits. 1 I  s’acercaven a Jesús los publicans i  
Lc 15,7 goig en lo cel per a un pecador que  s’arrepentesca, que per a noranta-nou  
Lc 15,10  àngels de Déu per un pecador que  s’arrepentesca. 11 Mes ell digué: –Un  
Lc 15,15  misèria. 15 Llavors se n’anà i  s’arrimà a un dels ciutadans d’aquella  
Lc 15,24 fill meu era mort i ha ressuscitat,  s’havia perdut i ha estat trobat. »I  
Lc 15,25  estava en lo camp. I quan vingué i  s’acercà a la casa, oigué la música i la  
Lc 15,28  recobrat ab salut. 28 »Llavors ell  s’irrità i no volia entrar. Emperò,  
Lc 15,32  germà era mort i ha ressuscitat,  s’havia perdut i ha estat trobat. 16,Tit  
Lc 16,13  a l’un i amarà a l’altre, o  s’aficionarà a un i despreciarà a l’  
Lc 16,30 mes si algú dels morts anàs a ells,  s’arrepentirien. 31 I Abraham li digué:  
Lc 17,Tit  quant mal és l’escàndol; que  s’han de perdonar los agravis; que tots  
Lc 17,3 contra de tu, corretgeix-lo, i si  s’arrepentís, perdona’l. 4 I si pecàs  
Lc 17,12  a son encontre deu leprosos, que  s’aturaren des de lluny 13 i alçaren la  
Lc 18,13  al contrari, estant apartat, no  s’atrevia ni a alçar los ulls al cel,  
Lc 18,14  a sa casa; perquè tot home que  s’exalta, serà humiliat, i el que s’  
Lc 18,14  s’exalta, serà humiliat, i el que  s’humiliï, serà exaltat. 15 I li portaven 
Lc 19,4  ell era petit d’estatura. 4 I  s’avançà corrent i se’n pujà a un  
Lc 19,30 un pollí fermat sobre el qual ningú  s’ha sentat encara. Desfermau-lo i  
Lc 19,37  vestidures en lo camí. 37 I quan  s’acercà a la baixada de la muntanya de  
Lc 20,9  i l’arrendà a uns pagesos, i ell  s’ausentà per llarg temps de son país. 10 
Lc 20,40  dit bé. 40 I des d’aquell punt no  s’atrevien a fer-li més preguntes. 41  
Lc 21,12  succeesquen totes aquestes coses,  s’apoderaran de vosaltres, i vos  
Lc 21,34  compte, no sia que vostres cors  s’engordesquen ab la glotoneria i l’  
Lc 21,37  dia en lo temple, i de nit eixia i  s’estava en la muntanya anomenada de l’  
Lc 22,6 li una cantitat de diner. 6 I Judes  s’obligà i buscava l’oportunitat d’  
Lc 22,47  un dels Dotze anomenat Judes, i  s’acercà a Jesús per a besar-lo. 48  
Lc 23,23  que fos crucificat. I sos clamors  s’aumentaven. 24 I Pilat ordenà que s’  
Lc 23,24  aumentaven. 24 I Pilat ordenà que  s’executàs lo que ells demanaven. 25 I  
Lc 23,45 fins a l’hora de nona. 45 I lo sol  s’obscurí i lo vel del temple se rompé  
Lc 24,4  molt consternades, veus aquí que  s’aparegueren davant d’elles dos homes  
Lc 24,27  en totes les Escriptures lo que  s’havia dit d’ell. 28 I a l’acercar-  
Lc 24,34  lo Senyor ha ressuscitat i  s’ha aparegut a Simó! 35 I ells contaren  
Lc 24,51  los beneí. 51 I mentres los beneïa  s’anava separant d’ells i era elevat al  
Jn 1,6  Hi hagué un home enviat de Déu que  s’anomenava Joan. 7 Est vingué a servir  
Jn 2,1  unes bodes en Canà de Galilea, i  s’hi trobava la mare de Jesús. 2 Fou  
Jn 2,6  pedra per a les purificacions que  s’usaven entre els jueus, en cada una de  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

3070 
 

Jn 2,20 replicaren: –En quaranta-sis anys  s’edificà aquest temple, ¿i el  
Jn 3,20 que obra mal avorreix la llum, i no  s’acerca a la llum per temor de que ses  
Jn 3,21  21 Emperò qui obra veritat  s’acerca a la llum a fi de que ses obres  
Jn 3,22 ab sos deixebles a la Judea. I allí  s’estava ab ells i batejava. 23 I Joan  
Jn 3,29  l’espòs que està en peu i l’ou,  s’omple de goig a l’oir la veu de l’  
Jn 4,27  temps arribaren sos deixebles, i  s’admiraven de que parlàs ab aquella  
Jn 4,40  li pregaren que es quedàs allí; i  s’hi detingué dos dies. 41 I n’hi hagué  
Jn 5,13  no sabia qui era, perquè Jesús  s’havia retirat de la turba que hi havia  
Jn 6,3  3 I Jesús pujà a una muntanya i  s’assentà allí ab sos deixebles. 4 I  
Jn 6,19  que caminava sobre del mar i que  s’acercava a la barca, i tingueren temor. 
Jn 7,8  a eixa festa, perquè mon temps no  s’ha complert encara. 9 Havent dit això,  
Jn 8,7  ells en preguntar-li,  s’alçà dret i els digué: –Aquell de  
Jn 8,56  de veure mon dia; lo vegé, i  s’omplí de goig. 57 Los jueus, doncs, li  
Jn 8,59  per tirar-les-hi, emperò Jesús  s’ocultà e isqué del temple havent passat 
Jn 9,32  ou. 32 Des de que el món és món no  s’ha oït jamai que ningú haja obert los  
Jn 10,39  com prendre-lo, emperò ell  s’escapà de ses mans. 40 I se n’anà  
Jn 11,29  29 I luego que ella ho oigué,  s’alçà a tota pressa i vingué a ell. 30  
Jn 11,31 en casa i l’aconsolaven, veent que  s’alçava de repente i eixia fora, la  
Jn 12,3  eixugà ab sos cabells; i la casa  s’omplí de la fragància del perfum. 4  
Jn 12,5  d’entregar, digué: 5 –Per què no  s’ha vengut est ungüent per tres-cents  
Jn 12,14  14 I trobà Jesús un pollí, i  s’assentà sobre ell, conforme està  
Jn 12,21 a Déu en la festa. 21 Estos, doncs,  s’acercaren a Felip, natural de Betsaida, 
Jn 12,36  coses digué Jesús, i se n’anà i  s’ocultà d’ells. 37 Mes, encara que  
Jn 13,4  de Déu, i que tornava a Déu, 4  s’alçà de la cena i, traent-se ses  
Jn 14,27 món. No es pertúrbia vostre cor, ni  s’acovardesca. 28 Oíreu que us diguí: “Me 
Jn 16,22  tornaré a veure-us, i vostre cor  s’alegrarà i ningú vos prendrà lo vostre  
Jn 17,12 los que em donàreu, i ningú d’ells  s’ha perdut, sinó el fill de la perdició, 
Jn 18,4 les coses que li havien de succeir,  s’avançà i els digué: –A qui buscau? 5 Li 
Jn 18,10  l’orella dreta. I aquest criat  s’anomenava Malcos. 11 I Jesús digué a  
Jn 18,18 só. 18 I els criats i els ministres  s’estaven al foc, perquè feia fred, i s’ 
Jn 18,18 estaven al foc, perquè feia fred, i  s’escalfaven. Pere igualment estava en  
Jn 19,7  aquesta Llei deu morir, perquè ell  s’ha fet Fill de Déu. 8 Quan Pilat oigué  
Jn 19,13  tragué a Jesús fora del pretori, i  s’assentà en lo tribunal en un lloc  
Jn 20,11  sepulcre, i estant així plorant,  s’abaixà i mirà en lo sepulcre, 12 i vegé 
Jn 20,19  estant tancades les portes d’a on  s’havien reunit los deixebles, per temor  
Jn 20,20  los mostrà les mans i el costat, i  s’ompliren de goig los deixebles ab la  
Jn 20,31  aquest llibre. 31 Emperò aquestos  s’han escrit a fi de que cregau que Jesús 
Jn 21,1  son martiri. 1 Després, Jesús  s’aparegué altra vegada als deixebles en  
Jn 21,13 que era lo Senyor. 13 Jesús, doncs,  s’acercà i pren lo pa, i los lo  
Jn 21,14  fou ja la tercera vegada que Jesús  s’aparegué a sos deixebles després d’  
Jn 21,23  t’importa? Tu segueix-me. 23 I  s’espargí aquesta veu entre els germans:  
Jn 21,25  coses que Jesús féu, les que, si  s’escriguessen una per una, me sembla que 
Ac 1,6  aquestos dies.» 6 Llavors, los que  s’havien congregat li preguntaven dient:  
Ac 1,10  10 I estant mirant al cel quan ell  s’anava elevant, veus aquí que s’  
Ac 1,10 ell s’anava elevant, veus aquí que  s’aparegueren prop d’ells dos barons ab  
Ac 2,26  què jo no sia remogut. 26 Per això  s’alegra mon cor i es regositja ma  
Ac 3,26  us beneesca a fi de que cada u  s’apàrtia de sa maldat. 4,Tit Capítol IV  
Ac 4,22  succeït. 22 Puix l’home en qui  s’havia obrat aquell prodigi de la cura  
Ac 5,5  estes paraules, caigué i espirà; i  s’apoderà un gran temor de tots los que  
Ac 5,14  los venerava en gran manera. 14 I  s’aumentava més lo número dels homes i  
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Ac 5,17  (que era la secta dels saduceus),  s’ompliren de zel; 18 i prengueren als  
Ac 5,24  estaven en dubte sobre què  s’havia fet d’ells. 25 Emperò al mateix  
Ac 5,36  36 Perquè antes d’aquestos dies  s’alçà un cert Teodas, jactant-se de  
Ac 5,37  i aniquilats. 37 Després d’això  s’alçà Judes de Galilea, en lo temps de  
Ac 6,Tit  entre tots; fa grans miracles i  s’alcen contra ell molts jueus. 1 En  
Ac 6,9  que eren de Cilícia i de l’Àsia,  s’alçaren a disputar ab Esteve. 10 Mes no 
Ac 7,2  i pares, oïu: Lo Déu de la glòria  s’aparegué a nostre pare Abraham quan era 
Ac 7,17  Hemor, pare de Siquem. 17 »I quan  s’acercà lo temps de la promesa que Déu  
Ac 7,18  multiplicà en Egipte, 18 fins que  s’alçà un altre rei en Egipte que no  
Ac 7,32  »Emperò Moisès, tremolant, no  s’atrevia a mirar. 33 Llavors lo Senyor  
Ac 7,40  de nosaltres, perquè no sabem què  s’ha fet de Moisès, que ens tragué d’  
Ac 7,42  obres de ses mans. 42 Llavors Déu  s’apartà i els abandonà a que servissen  
Ac 8,1 eunuc d’Etiopia. 1 En aquell temps  s’alçà una gran persecució contra la  
Ac 8,8  foren curats. 8 I aquella ciutat  s’omplí d’alegria. 9 Hi havia allí un  
Ac 8,20 perquè has judicat que el do de Déu  s’alcançava ab diners. 21 No tens tu part 
Ac 8,31  I suplicà a Felip que pujàs i  s’assentàs ab ell. 32 I el passatge de l’ 
Ac 9,8  veu i no veent a ningú. 8 I Saulo  s’alçà de terra, i oberts los ulls no  
Ac 9,11 digué: –Alça’t i vés al carrer que  s’anomena Dret, i busca en casa de Judes  
Ac 9,22  dels sacerdots? 22 Emperò Saulo  s’esforçava molt més, i confonia als  
Ac 9,31  la Judea, i Galilea, i Samària,  s’edificava; i caminant en lo temor del  
Ac 9,34 ’t i plega el llit. I a l’instant  s’alçà. 35 I el vegeren tots los  
Ac 9,39  anàs a ells. 39 Llavors Pere  s’alçà i anà ab ells. I així que arribà,  
Ac 9,40  havent fet eixir a tothom defora,  s’agenollà, pregà i, girant-se envers  
Ac 9,40 ella obrí los ulls, i veent a Pere,  s’assentà. 41 I ell li donà la mà i l’  
Ac 10,23 entrar, los hospedà. I a l’endemà,  s’alçà i se n’anà ab ells; i alguns dels 
Ac 10,27  ab ell i encontrà a molts que  s’havien reunit, 28 i els digué:  
Ac 11,23  arribà i vegé la gràcia de Déu,  s’omplí de goig, i exhortava a tots que  
Ac 11,24  i ple d’Esperit Sant i de fe. I  s’agregà molta gent al Senyor. 25 I des  
Ac 12,10  atravessaren un carrer, i luego  s’apartà d’ell l’àngel. 11 Llavors  
Ac 12,18  entre els soldats, sobre què  s’havia fet de Pere. 19 I Herodes, havent 
Ac 13,8  Emperò Èlimas lo Mago (perquè així  s’interpreta son nom) se’ls oposava,  
Ac 13,45 quan los jueus vegeren la multitud,  s’ompliren de zel i, blasfemant,  
Ac 13,49  eterna. 49 I la paraula del Senyor  s’espargia per tota la terra. 50 Emperò  
Ac 14,5 gentils i els jueus ab sos capitans  s’amotinassen per a ultrajar-los i  
Ac 14,19 Emperò rodejant-lo los deixebles,  s’alçà i entrà en la ciutat, i al dia  
Ac 15,5  que Déu havia obrat ab ells. 5 Mes  s’alçaren alguns de la secta dels  
Ac 15,19  19 »Per lo que judico que no  s’incomòdia als gentils que es  
Ac 15,20 Déu, 20 sinó que se’ls escriga que  s’abstinguen de les contaminacions dels  
Ac 15,35 sol a Jerusalem. 35 I Pau i Bernabé  s’estaven en Antioquia, ensenyant i  
Ac 15,38  no devia portar-se-l’en, puix  s’havia separat d’ells des de Pamfília i 
Ac 15,41 confirmant les iglésies, manant que  s’observassen los preceptes dels apòstols 
Ac 16,9  a Tròada. 9 I una visió de nit  s’aparegué a Pau: i estant de peus un  
Ac 16,13  la ciutat a la vora del riu, a on  s’acostumava fer l’oració i, assentant- 
Ac 16,26  los fonaments de la presó, i  s’obriren tot seguit totes les portes, i  
Ac 16,27 volia matar, pensant que els presos  s’havien escapat. 28 Emperò Pau clamà en  
Ac 16,34  a sa casa, los presentà la taula i  s’alegrà ab tots los de sa casa creient  
Ac 17,16  aguardava en Atenes, son esperit  s’inflamava en son interior, veent la  
Ac 17,30 a tots los homes en totes parts que  s’arrepentesquen, 31 per quant té  
Ac 18,12  procònsol de l’Acaia, los jueus  s’alçaren tots a una contra Pau i el  
Ac 18,18  i ab ell Prisciŀla i Aquila, i  s’havia fet tallar los cabells en  
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Ac 19,9  de Déu. 9 Mes com alguns d’ells  s’endurissen de cor i no creguessen,  
Ac 19,23 temps en Àsia. 23 I en aquell temps  s’alçà una pertorbació no petita acerca  
Ac 19,28  Àsia i el món adoren. 28 Oït això,  s’ompliren d’ira i cridaren dient: –Gran 
Ac 19,29  és la Diana dels efèsios! 29 I  s’omplí tota la ciutat de confusió, i  
Ac 19,32  i la major part no sabia per a què  s’havien aplegat. 33 I tragueren a  
Ac 20,9  9 I un jove anomenat Eutic  s’assentà en una finestra i caigué en una 
Ac 20,16  vinguérem a Milet. 16 Perquè Pau  s’havia proposat navegar més allà d’  
Ac 20,16  no detenir-se en l’Àsia, puix  s’apressurava tot quant podia per a  
Ac 20,30 I també d’entre vosaltres mateixos  s’alçaran homes que parlaran coses  
Ac 20,36  que rebre.” 36 I havent dit això  s’agenollà i féu oració ab tots ells. 37  
Ac 21,22 caminar segons los costums. 22 ¿Què  s’ha de fer, doncs? Certament és  
Ac 21,24  i fes-los lo gasto per a què  s’afèitien lo cap, i sabrà tothom que és  
Ac 21,25  nosaltres havem escrit manant que  s’abstinguen de lo que fos sacrificat als 
Ac 21,30  30 I es commogué tota la ciutat i  s’amotinà tot lo poble. I prenent a Pau,  
Ac 22,29 só de naixement. 29 Al punt, doncs,  s’apartaren d’ell los que li havien de  
Ac 23,25  governador Fèlix. 25 Puix temia no  s’apoderassen de Pau los jueus i el  
Ac 24,23 li deixàs tenir llibertat, i que no  s’impedís a ningú dels seus l’entrar a  
Ac 26,20  terra de Judea, i als gentils, que  s’arrepentissen i es convertissen a Déu,  
Ac 26,30  só, excepte aquestes cadenes. 30 I  s’alçà lo rei, i el governador, i  
Ac 27,8  la costa, arribàrem a un lloc que  s’anomena Bons Ports, prop del qual  
Ac 27,9  la ciutat de Talassa. 9 I com  s’hagués gastat molt temps i no fos ja  
Ac 27,12  la major part foren de parer que  s’isqués d’allí per si se podia arribar  
Ac 27,21  passat molt temps sens menjar,  s’alçà llavors Pau i, posat dret enmig d’ 
Ac 27,40 allí lo barco. 40 I llevant ancles,  s’entregaren a la mercè de les oles, i  
Ac 27,41  encallada i immòbil, mes la popa  s’obria a cops de mar. 42 Llavors los  
Ac 27,42 la mort als presos, per a què ningú  s’escapàs nedant. 43 Emperò lo centurió,  
Ac 28,1  ja en salvo, sabérem que l’isla  s’anomenava Melita. I els bàrbaros nos  
Ac 28,6  mal algun. 6 Mes ells creien que  s’aniria entumint i que cauria mort de  
Ac 28,25  no estiguessen conformes entre si,  s’anaven retirant quan Pau los digué  
Rm 1,Tit  ningú és justificat, i de la raó  s’abusa en termes, que los preciats de  
Rm 1,5  la gràcia i l’apostolat, perquè  s’obeesca la fe en totes les nacions per  
Rm 1,27 deixant l’ús natural de les dones,  s’abrasaren en sos apetits mútuament,  
Rm 2,21 tu mateix? ¿Tu que prediques que no  s’ha de robar, robes? 22 ¿Tu que dius als 
Rm 2,22  22 ¿Tu que dius als homes que no  s’ha de cometre adulteri, comets  
Rm 3,21 ara la justícia de Déu sens la Llei  s’és manifestada, essent testificada per  
Rm 7,3  3 De manera que si vivint lo marit  s’unís ab un altre home, serà apellidada  
Rm 7,3  marit, i no és adúltera encara que  s’unèsquia ab un altre home. 4 Així també 
Rm 10,Tit  ella i no ab les obres de la Llei  s’alcança la justificació. Per això és  
Rm 10,20  una gent insensata.» 20 I Isaïes  s’atreví a dir: «Vaig ésser trobat dels  
Rm 12,15  maleïu.15 Alegrau-vos ab los que  s’alegren, plorau ab los que ploren. 16  
Rm 14,21  cosa en què ton germà encepèguia o  s’escandalísia o se tórnia flac. 22 Tens  
Rm 15,12  «Hi haurà una arrel de Jessè que  s’alçarà a governar los gentils; en ell  
Rm 15,20  anunciat aquest evangeli, no a on  s’havia fet ja menció de Cristo, a fi de  
Rm 16,7 i companys meus de presó, los quals  s’han distingit entre els apòstols i  
Rm 16,26 dels sigles passats, 26 lo qual ara  s’ha descobert per les escriptures dels  
1Co 3,Tit  3,Tit Capítol III Reprèn als que  s’apassionen als predicadors de l’  
1Co 3,18  sou vosaltres, és sant. 18 Ningú  s’engànyia a si mateix. Si algú de  
1Co 4,6  escrit, perquè ningú de vosaltres  s’ensuperbesca per causa de l’un contra  
1Co 7,30  com si no plorassen; i els que  s’alegren, com si no s’alegrassen; i els 
1Co 7,30  i els que s’alegren, com si no  s’alegrassen; i els que compren, com si  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

3073 
 

1Co 8,5  encara que hi haja alguns que  s’apellídien déus, ja en lo cel, ja en la 
1Co 9,7  ella? ¿Qui apastura un ramat i no  s’alimenta de la llet del ramat? 8 ¿Per  
1Co 10,7  lo poble a menjar i a beure, i  s’alçà per a jugar.» 8 Ni forniquem, com  
1Co 13,4 envejosa, ni obra temeràriament, ni  s’ensuperbeix. 5 No és ambiciosa, no  
1Co 13,5 ambiciosa, no cerca sos profits, no  s’irrita ni pensa mal, 6 no es gosa en la 
1Co 13,8 8 La caritat mai decau, per més que  s’acàbien les profecies, céssien les  
1Co 14,4  que parla una llengua desconeguda,  s’edifica a si mateix; mes aquell que  
1Co 15,5  segons les Escriptures. 5 I que  s’aparegué a Cefas i després als Onze. 6  
1Co 15,7  alguns han ja finat. 7 Després  s’aparegué a Jaume també, i després a  
1Co 15,27  diu: 27 «Tot està subjecte a ell»,  s’exceptua, sens dubte, aquell que posà  
1Co 15,54  54 I quan açò que és corruptible  s’haja vestit d’incorruptibilitat, i lo  
1Co 15,54  i lo que és mortal  s’haja vestit d’immortalitat, aleshores  
2Co 5,17 velles ja passaren: veus aquí totes  s’han tornat noves. 18 I totes les coses  
2Co 6,11  oberta per a vosaltres, nostre cor  s’és dilatat. 12 No sou estrets en  
2Co 8,5  com nosaltres esperàvem, sinó que  s’entregaren primer al Senyor, i després  
2Co 9,Tit  avisos sobre l’almoina i diu que  s’ha de donar ab alegria per a conseguir  
2Co 10,5  consells, 5 i tota altaneria que  s’alça contra la ciència de Déu, i  
2Co 10,12  o comparar-nos ab alguns que  s’alaben a si mateixos; emperò ells,  
2Co 10,18  lo Senyor». 18 Puix no aquell que  s’alaba a si mateix és aprovat, sinó  
2Co 11,29  ¿Qui és dèbil, i no ho só jo? ¿Qui  s’escandalisa, i no m’abraso jo? 30 Si  
2Co 12,18  envií un germà. ¿Per ventura Tito  s’és aprofitat de vosaltres? ¿No  
2Co 12,21 -me de molts que han pecat ja i no  s’han arrepentit de la impuresa i  
2Co 13,Tit Apòstol ab forts càstigs als que no  s’haguessen esmenat, i conclou ab una  
Ga 2,20 la fe del Fill de Déu, que m’amà i  s’entregà a si mateix per mi. 21 No  
Ga 3,21  de Déu? No, per cert, perquè si  s’hagués donat una llei que pogués  
Ga 6,3  cosa, no essent res, ell mateix  s’enganya. 4 Emperò pròvia cada qual sa  
Ef 1,9  conforme a son beneplàcit, que  s’havia proposat en si mateix; 10 lo qual 
Ef 1,21  i dominació, i sobre tot nom que  s’anomena no sols en aquest món, sinó  
Ef 4,19 son cor. 19 Los quals, desesperant,  s’entregaren ells mateixos a la  
Ef 5,Tit  ab la imitació de Jesucrist, a què  s’apàrtien de tot vici i s’empleïn en  
Ef 5,Tit  a què s’apàrtien de tot vici i  s’empleïn en obres bones, i tracta de la  
Ef 5,2  així com Cristo nos amà també i  s’entregà per a nosaltres, oferta i  
Ef 5,25 com Cristo amà també a la Iglésia i  s’entregà a si mateix per ella, 26 per a  
Ef 5,28  cossos. Lo qui ama a sa muller,  s’ama a si mateix. 29 Perquè ningú avorrí 
Fl 1,13  13 de manera que mes cadenes  s’han fet notòries en Cristo en tot lo  
Fl 2,20  ànimo, qui ab un afecte sincer  s’interèssia tant per vosaltres. 21  
Col 3,4  4 Quan Cristo, que és vostra vida,  s’aparega, llavors també vosaltres  
1Te 5,Tit  vinguda del Senyor serà quan menos  s’ho pènsien. Los exhorta a preparar-se 
1Te 5,7  dormen, dormen de nit, i els que  s’embriaguen, de nit s’embriaguen. 8  
1Te 5,7  i els que s’embriaguen, de nit  s’embriaguen. 8 Emperò nosaltres, que som 
2Te 2,4  lo fill de perdició, 4 lo qual  s’oposa i s’alça sobre tot lo que s’  
2Te 2,4  de perdició, 4 lo qual s’oposa i  s’alça sobre tot lo que s’anomena Déu, o 
2Te 2,4 s’oposa i s’alça sobre tot lo que  s’anomena Déu, o que s’adora, de manera  
2Te 2,4  tot lo que s’anomena Déu, o que  s’adora, de manera que s’assentarà en lo 
2Te 2,4  Déu, o que s’adora, de manera que  s’assentarà en lo temple de Déu, mostrant 
2Te 3,11  de ninguna manera, sinó que  s’ocupen en lo que no els va res. 12 A  
2Te 3,14  comunicació ab ell a fi de que  s’avergonyesca. 15 Ab tot, no el mireu  
1Tm 1,4 no ensenyassen altra doctrina, 4 ni  s’ocupassen en faules i genealogies  
1Tm 1,6 6 De la qual, desviant-se alguns,  s’han entregat a parladuries vanes, 7  
1Tm 4,Tit prevenir-se contra d’ells, a que  s’exercítia en la pietat i a que dónia  
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1Tm 5,13  fe. 13 I estant, ademés, ocioses,  s’acostumen a divagar de casa en casa; no 
1Tm 5,15  a l’enemic. 15 Perquè algunes  s’han ja pervertit per a seguir a  
1Tm 6,4  i disputes de paraules; d’a on  s’originen enveges, renyines, blasfèmies, 
1Tm 6,20  contradiccions de la que falsament  s’apellida ciència, 21 la qual,  
2Tm 1,16  moltes vegades me consolà, i no  s’avergonyí de les meves cadenes; 17 ans  
2Tm 2,4  4 Ningú que pelea per Déu  s’enreda en los negocis del sigle, a fi  
2Tm 2,18  quals són Himeneu i Filet, 18 que  s’extraviaren de la veritat, dient que la 
2Tm 2,26  per a conèixer la veritat, 26 i  s’escàpien dels llaços del diable que els 
2Tm 4,15  Guarda’t tu també d’ell, perquè  s’ha oposat molt a nostres paraules. 16  
Tt 1,14  jueus ni a manaments d’homes que  s’aparten de la veritat. 15 Per als nets  
Tt 2,Tit  Capítol II Manifesta a Tito com  s’ha de portar ab los fiels de tots  
Tt 2,11  gràcia de Déu, que porta salvació,  s’ha manifestat a tots los homes, 12  
Tt 3,4  los uns als altres. 4 Emperò quan  s’aparegué la bondat del salvador nostre  
Flm 15  15 Perquè ell tal vegada no  s’apartà de tu per algun temps, sinó per  
He 1,11  emperò tu permaneixeràs, i tots  s’envelliran com vestit. 12 I els mudaràs 
He 2,11  tots són d’un. Per qual causa no  s’avergonyí d’apellidar-los germans  
He 3,5  testimoni d’aquelles coses que  s’havien d’anunciar. 6 Mes Cristo, com  
He 3,13  los uns als altres, mentres que  s’anomena avui, per a què ningú de  
He 3,13  avui, per a què ningú de vosaltres  s’enduresca per l’engany del pecat. 14  
He 5,13  fort. 13 Perquè tot aquell que  s’alimenta de llet és incapaç de la  
He 6,Tit  favorits de Déu, perden la fe o  s’abandonen als vicis. Parla contra la  
He 6,10  Perquè no és Déu injust per a què  s’olvídia de vostres obres i treballs de  
He 7,11  quina necessitat hi havia de que  s’alçàs després altre sacerdoci, cridat  
He 7,15  això més clarament, ja que  s’alça un altre sacerdot a semblança de  
He 7,21  digué a ell: «Jurà lo Senyor i no  s’arrepentirà: “Tu ets sacerdot  
He 8,7  estat sens defecte, certament no  s’hauria buscat lloc per lo segon. 8 I  
He 9,2  els pans de la proposició, lo qual  s’anomena santuari. 3 I després del segon 
He 9,9 que passava en aquell temps, en què  s’oferien dons i sacrificis, que no  
He 9,14  que per medi de l’Esperit Sant  s’oferí a si mateix sens màcula a Déu,  
He 10,1  cada any, fer perfets als que  s’acerquen. 2 D’altra manera haurien  
He 10,12  un sol sacrifici per los pecats,  s’assentà per a sempre a la dreta de Déu, 
He 10,25  -nos, i tant més quant veeu que  s’acerca lo dia. 26 Perquè si pecam  
He 10,38 I «el just viu per la fe; emperò si  s’aparta, ma ànima no es complaurà en  
He 10,39 Mes nosaltres no som d’aquells que  s’aparten per a perdició, sinó dels que  
He 11,1  fe la substància de les coses que  s’esperen, evidència de les que no es  
He 11,6  agradar a Déu. Perquè lo qui  s’acerca a Déu, és precís que crega que  
He 11,15  pàtria. 15 I si algú d’ells  s’hagués recordat d’aquella de què  
He 11,18  oferí son únic fill, 18 a qui  s’havia dit: «En Isaac te serà cridada  
He 12,7  7 Perseverau en la correcció. Déu  s’ofereix a vosaltres com a fills,  
He 13,16  ab altres vostres béns, puix Déu  s’agrada de tals ofertes. 17 Obeïu a  
Jm 1,11  hermosura, així també lo ric  s’emmustueix en sos camins. 12  
Jm 1,24  a si mateix, i se n’anà, i luego  s’olvidà de quin home havia estat. 25  
Jm 2,10  com fàltia tan sols en un punt,  s’ha fet culpable de tot. 11 Perquè lo  
Jm 3,17  pacífica, modesta, dòcil, que  s’acomoda a lo que és bo, plena de  
Jm 4,8  8 Acercau-vos a Déu, i ell  s’acercarà a vosaltres. Pecadors, netejau 
Jm 5,2 sobre vosaltres. 2 Vostres riqueses  s’han podrit i vostres robes són menjades 
Jm 5,8  i fortificau vostres cors, puix  s’acerca la vinguda del Senyor. 9 No us  
1Pe 1,Tit la fe i a la vida eterna, a la qual  s’arriba per moltes tribulacions. Exhorta 
1Pe 2,23  patint, no amenaçava, sinó que  s’entregà a aquell que el judicava  
1Pe 3,5  de Déu. 5 Puix d’aquest modo  s’adornaven antiguament les santes dones  
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1Pe 4,7  7 Emperò lo fi de totes les coses  s’ha acercat. Per lo tant, siau prudents  
1Pe 4,16  Emperò si patís com a cristià, no  s’avergonyesca, ans bé dónia alabança a  
1Pe 5,1  i participant de la glòria que  s’ha de manifestar en lo venider: 2  
1Pe 5,4  rebreu corona de glòria que no  s’emmustueix. 5 Així mateix, joves,  
2Pe 2,15 15 los quals, deixant lo camí dret,  s’extraviaren, seguint lo camí de Balaam  
1Jn 2,18 l’Anticrist vindrà, així molts ara  s’han fet anticrists, per lo qual  
1Jn 4,1  los esperits si són de Déu, perquè  s’han alçat molts falsos profetes en lo  
2Jn 7  oït des del principi. 7 Perquè  s’han alçat molts impostors en lo món,  
2Jn 9 complert gallardó. 9 Tot aquell que  s’aparta i no persevera en la doctrina de 
Jud 4  que fou donada als sants. 4 Perquè  s’han introduït ab dissimulo certs homes  
Jud 9  sobre el cos de Moisès, no  s’atreví a fulminar-li sentència de  
Ap 1,9  Jesucrist, estiguí en una isla que  s’anomena Patmos, per la paraula de Déu i 
Ap 2,21  21 I li he donat temps per a què  s’arrepentís; i de sa fornicació ella no  
Ap 2,21  i de sa fornicació ella no  s’ha arrepentit. 22 Veus aquí la postraré 
Ap 2,22  en gran tribulació, a menos que  s’arrepentesquen de ses obres. 23 I  
Ap 5,4  lo. 4 I jo plorava molt, perquè no  s’encontrà ningú digne d’obrir lo  
Ap 6,14  el cel se retirà com un llibre que  s’enrolla, i totes les muntanyes i totes  
Ap 6,15 els poderosos, i tot servo i llibre  s’escondiren en les coves i entre les  
Ap 8,Tit  VIII Obert ja lo setè sello,  s’apareixen set àngels ab set trompetes.  
Ap 8,Tit  cada u la seva, cau foc, la mar  s’altera, les aigües se tornen amargues i 
Ap 8,6 àngels que tenien les set trompetes  s’aparellaren per a tocar-les. 7 I el  
Ap 8,12  de les estrelles, de manera que  s’obscurí la tercera part d’ells, i no  
Ap 9,2  pou, com un fum d’un gran forn, i  s’obscurí lo sol i l’aire ab lo fum del  
Ap 9,20  d’aquestes plagues, ab tot no  s’arrepentiren de les obres de ses mans,  
Ap 9,21  veure, ni oir, ni caminar. 21 Ni  s’arrepentiren de sos homicidis, ni de  
Ap 11,8  los carrers de la gran ciutat, que  s’apellida espiritualment Sodoma i  
Ap 11,10 terra se regositjaran sobre ells, i  s’alegraran, i s’enviaran regalos los  
Ap 11,10  sobre ells, i s’alegraran, i  s’enviaran regalos los uns als altres,  
Ap 11,11 l’esperit de vida enviat de Déu. I  s’alçaren sobre sos peus i vingué gran  
Ap 11,15  dient: –Los regnes d’aquest món  s’han tornat regnes de nostre Senyor i de 
Ap 11,18  i haveu regnat. 18 I els gentils  s’han irritat i vostra ira ha arribat, i  
Ap 11,19  que han corromput la terra. 19 I  s’obrí lo temple de Déu en lo cel, i l’  
Ap 15,4 davant de vós, puix vostres judicis  s’han fet manifestos. 5 I després d’això 
Ap 15,5  d’això mirí; i veus aquí que  s’obrí en lo cel lo temple del tabernacle 
Ap 15,8  sigles dels sigles. 8 I el temple  s’omplí de fum per la majestat de Déu i  
Ap 16,9  als homes ab ardor i foc. 9 I  s’abrasaren los homes ab gran ardor i  
Ap 16,9  poder sobre aquestes plagues, i no  s’arrepentiren per a glorificar-lo. 10  
Ap 16,11  per sos dolors i ses ferides, i no  s’arrepentiren de ses obres. 12 I el sisè 
Ap 16,12  sobre aquell gran riu Eufrates, i  s’assecaren ses aigües, per a què s’  
Ap 16,12  s’assecaren ses aigües, per a què  s’aparellàs lo camí per als reis de l’  
Ap 16,16  plegats en un lloc que en hebreu  s’apellida Armagedon. 17 I el setè àngel  
Ap 17,Tit  prostituta, ço és, Babilònia, que  s’embriagà ab la sang dels màrtirs i es  
Ap 17,2  fornicació los reis de la terra i  s’embriagaren los habitants de la terra  
Ap 18,2  caigué Babilònia, la gran; i  s’ha convertit en habitació de dimonis, i 
Ap 18,3  ella, i els mercaders de la terra  s’han enriquit ab lo poder de ses  
Ap 18,5  arribat fins al cel, i el Senyor  s’ha recordat de ses maldats. 6 Tornau- 
Ap 18,7  beure al doble. 7 Tant quant ella  s’ha glorificat i ha viscut en plaers,  
Ap 18,15  mercaders d’aquestes coses, que  s’enriquiren, estaran lluny d’ella per  
Ap 18,19  d’aquella gran ciutat, en la que  s’enriquiren tots los que tenien barcos  
Ap 18,22 mai més serà trobada. 22 Ni mai més  s’oirà en tu la veu dels tocadors d’  
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Ap 18,22  en tu ningun artista; ni tampoc  s’oirà lo soroll de ninguna mola de molí; 
Ap 20,3  més a les nacions, fins que  s’hagen complerts los mil anys; i després 
Ap 20,4  poc de temps. 4 I vegí cadires, i  s’assentaren sobre elles, i els fou donat 
Ap 21,24  24 I les nacions d’aquells que  s’han salvat caminaran en la llum d’  
Mt 2,23  lo que havien dit los profetes:  «S’anomenarà nazareno.» 3,Tit Capítol III 
Mt 28,Tit  Sa aparició a les santes dones.  S’apareix també als apòstols i els promet 
Lc 10,9  que hi haja en ella, i dieu-los:  “S’ha acercat a vosaltres lo Regne de  
Lc 20,27  de sa resposta, callaren. 27  S’acercaren després alguns dels saduceus, 
Lc 21,10  prest lo fi. 10 Llavors los deia:  –S’alçarà poble contra poble, i regne  
Lc 24,Tit  Deixebles que van a Emmaús.  S’apareix als apòstols, los promet l’  
Ac 4,Tit  Se’ls mana que no predíquien.  S’aumenten los fiels i viuen ab perfecta  
Ac 4,26 els pobles pensaren coses vanes? 26  S’alçaren los reis de la terra i els  
Ac 15,2  de Moisès, no us podeu salvar. 2  S’originà d’aquí una gran dissensió i  
1Co 6,1  pledegistes i dels deshonests. 1  S’atreveix ningú de vosaltres, tenint  
1Co 14,Tit  és inferior al de profecia.  S’ha d’usar dels dons per a edificació  
2Co 1,Tit  Pau als Corintis 1,Tit Capítol I  S’escusa l’Apòstol de no haver anat  
Ga 5,11  ¿per què sofresc persecució?  S’ha acabat, doncs, l’escàndol de la  
Fl 2,8 trobat en la condició com a home. 8  S’humillà a si mateix, fet obedient fins  
Ap 13,Tit els sants, i és adorada dels homes.  S’alça en la terra altra bèstia ab dos  
Ap 14,Tit  xixanta-sis. 14,Tit Capítol XIV  S’apareix l’Anyell de Déu sobre la  
Ap 14,Tit  és predicat en tota la terra.  S’anúncia lo judici final. Ve Jesucrist i 
Mt 1,18  d’aquesta manera: estant Maria,  sa mare, desposada ab Josep, abans que  
Mt 1,24 del Senyor li havia manat, i rebé a  sa muller. 25 I no la conegué fins que  
Mt 2,2  nat rei dels jueus? Perquè vegérem  sa estrella en l’Orient i venim a adorar  
Mt 2,11 casa, trobaren a l’infant ab Maria  sa mare, i postrant-se l’adoraren, i  
Mt 2,13  digué: –Alça’t i pren l’infant i  sa mare, i fuig a Egipte, i està’t allí  
Mt 2,14  -se Josep, prengué l’infant i  sa mare de nit, i se retirà a Egipte. 15 I 
Mt 2,16  que hi havia en Betlem i en tota  sa comarca, de dos anys i en avall,  
Mt 2,20 dient: –Alça’t, i pren l’infant i  sa mare, i vés-te’n a la terra d’  
Mt 2,21  -se Josep, prengué l’infant i  sa mare, i vingué a la terra d’Israel. 22 
Mt 3,12  i en foc. 12 Son ventador està en  sa mà, i netejarà bé sa era, i arreplegarà 
Mt 3,12  està en sa mà, i netejarà bé  sa era, i arreplegarà son blat en lo  
Mt 4,Tit  de Jesucrist. Dóna principi a  sa predicació. Vocació de Pere, d’Andreu, 
Mt 4,24 dolència en lo poble. 24 I corregué  sa fama per tota la Síria, i li portaven  
Mt 5,2 acercaren sos deixebles. 2 I obrint  sa boca, los ensenyava dient: 3  
Mt 5,31  fou dit: “Qualsevol que repudiï a  sa muller, doni-li carta de repudi.” 32  
Mt 5,32  jo us dic que aquell que repudiï a  sa muller, a no ser per causa de  
Mt 6,27  més que discórria, pot anyadir a  sa estatura un sol colze? 28 I ¿per què us 
Mt 6,29  jo us dic que ni Salomó enmig de  sa glòria anà vestit com un d’aquestos.  
Mt 6,33  primerament lo Regne de Déu i  sa justícia, i totes aqueixes coses vos  
Mt 7,24  a un home sensat que edificà  sa casa sobre roca. 25 I baixà la pluja, i 
Mt 7,26 semblant a un home neci que edificà  sa casa sobre arena. 27 I baixà la pluja,  
Mt 7,27  aquella casa; i caigué, i fou gran  sa ruïna. 28 I succeí que, havent acabat  
Mt 7,28  se meravellava la gent de  sa doctrina. 29 Perquè los ensenyava com  
Mt 8,3 net. I immediatament quedà netejada  sa llepra. 4 I li digué Jesús: –Mira, no  
Mt 8,8 dieu tan sols una paraula i quedarà  sa mon sirvent. 9 Puix jo també só home  
Mt 8,13  te sia fet. I en aquell punt quedà  sa lo sirvent. 14 I havent arribat Jesús a 
Mt 8,14  Jesús a la casa de Pere, vegé a  sa sogra jaent en lo llit i ab febre. 15 I 
Mt 8,16  presentaren molts esperitats; i ab  sa paraula llançava los esperits, i curà a 
Mt 9,1  a l’altre costat i se n’anà a  sa ciutat. 2 I veus aquí que li  
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Mt 9,7  teva. 7 I s’alçà, i se n’anà a  sa casa. 8 I quan la gent vegé això, temé, 
Mt 9,38 la collita que enviï treballadors a  sa collita. 10,Tit Capítol X Vocació dels  
Mt 10,35 contra el pare, i a la filla contra  sa mare, i a la nora contra sa sogra. 36 I 
Mt 10,35  contra sa mare, i a la nora contra  sa sogra. 36 I los enemics de l’home  
Mt 10,36 los enemics de l’home seran los de  sa pròpia casa. 37 »Qui ama a son pare o a 
Mt 10,37  casa. 37 »Qui ama a son pare o a  sa mare més que a mi, no és digne de mi; i 
Mt 10,38 no és digne de mi. 38 I qui no pren  sa creu i no em segueix, no és digne de  
Mt 10,39  no és digne de mi. 39 Qui tròbia  sa vida, la perdrà; i qui pèrdia sa vida  
Mt 10,39  sa vida, la perdrà; i qui pèrdia  sa vida per amor de mi, la trobarà. 40  
Mt 12,19  ni cridarà, ni oirà ningú  sa veu en les places. 20 No trencarà la  
Mt 12,29  al valent? Aleshores saquejarà  sa casa. 30 Aquell que no és ab mi, contra 
Mt 12,46  platicant ab la gent, veus aquí  sa mare i sos germans que estaven defora,  
Mt 13,Tit  de peixos. Profeta sens honra en  sa pàtria. 1 En aquell dia, eixint Jesús  
Mt 13,54  se n’anà d’allí. 54 I vingué a  sa pàtria i els instruïa en les sinagogues 
Mt 13,55  lo fill del fuster? ¿No es diu  sa mare Maria, i sos germans, Jaume, i  
Mt 13,57  hi ha profeta sens honor sinó en  sa pàtria i en sa casa. 58 I no féu allí  
Mt 13,57  sens honor sinó en sa pàtria i en  sa casa. 58 I no féu allí molts miracles  
Mt 14,8  demanàs. 8 I ella, previnguda per  sa mare, digué: –Dóna’m aquí, en una  
Mt 14,11  que fou a la noia, esta lo portà a  sa mare. 12 Acudiren després sos deixebles 
Mt 14,31  -me. 31 I luego, allargant Jesús  sa mà, l’agafà i li digué: –Home de poca  
Mt 15,5  “Qualsevol que diga a son pare o a  sa mare: ‘Tot do que jo ofresca vos  
Mt 15,6  ’, 6 i no honra a son pare o a  sa mare, queda desobligat.” I així haveu  
Mt 15,8  8 »Aquesta gent se m’acerca ab  sa boca, i ab los llavis m’honra; emperò  
Mt 15,28  I des d’aquell punt quedà sana  sa filla. 29 I havent Jesús eixit d’allí, 
Mt 16,Tit  saduceus, confundits. Corrupció de  sa doctrina. Confessió de sant Pere.  
Mt 16,24  néguia’s a si mateix, i prenga  sa creu i seguesca’m. 25 Puix aquell que  
Mt 16,25 ’m. 25 Puix aquell que vulga salvar  sa vida, la perdrà. Emperò aquell que  
Mt 16,25 la perdrà. Emperò aquell que pèrdia  sa vida per amor de mi, la trobarà. 26  
Mt 16,26  home lo guanyar tot lo món si perd  sa ànima? O què donarà l’home en canvi de 
Mt 16,26  O què donarà l’home en canvi de  sa ànima? 27 Perquè lo Fill de l’home ha  
Mt 18,25  manà son amo que fos vengut ell,  sa muller, sos fills i tot quant tenia, i  
Mt 19,3  –¿És lícit a un home repudiar  sa muller per qualsevol causa? 4 Ell los  
Mt 19,5 l’home a pare i mare i s’unirà ab  sa muller, i seran dos en una carn.” 6  
Mt 19,9  us dic que qualsevol que repudiï a  sa muller, a no ser per causa de  
Mt 19,10  la condició de l’home respecte de  sa muller, no és convenient lo casar-se. 
Mt 19,12  que nasqueren així del ventre de  sa mare. I hi ha eunucs que ho foren per  
Mt 19,28 l’home s’assentarà en lo trono de  sa glòria, vos sentareu també vosaltres en 
Mt 20,Tit  a diferents hores. Jesús prediu  sa mort i resurrecció. Respon a la  
Mt 20,1  matí a llogar treballadors per a  sa vinya. 2 I havent fet l’ajust ab los  
Mt 20,2  de a diner per dia, los envià a  sa vinya. 3 I eixint envers l’hora de  
Mt 20,28  sinó per a servir i per a donar  sa vida en rescat de molts. 29 I a l’  
Mt 21,38 hereu, veniu, matem-lo, i tindrem  sa herència.” 39 I agarrant-lo, lo  
Mt 21,41 perversos miserablement i arrendarà  sa vinya a altres pagesos que a son degut  
Mt 22,5  feren cas i se n’anaren, l’un a  sa granja, i l’altre a son tràfic. 6 I  
Mt 22,7  ab aquells homicides, e incendià  sa ciutat. 8 Llavors digué a sos criats:  
Mt 22,24  sens fill, desposi’s son germà ab  sa muller i dónia successió a son germà.”  
Mt 22,25  no haver tingut successió, deixà  sa muller a son germà. 26 I lo mateix féu  
Mt 22,33 oir això, la gent se meravellava de  sa doctrina. 34 Emperò los fariseus, quan  
Mt 23,Tit  que ensenyen al poble. Parla de  sa hipocresia i supèrbia, de les falses  
Mt 24,Tit  la promulgació de l’evangeli i en  sa segona vinguda. Avisa als verdaders  
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Mt 24,17  terrat, no bàixia a prendre res de  sa casa, 18 i lo qui es tròbia en lo camp, 
Mt 24,18  en lo camp, no tórnia a prendre  sa túnica. 19 Emperò, ai de les que estan  
Mt 24,43  vetllant i no deixaria minar  sa casa. 44 Per lo tant, estau vosaltres a 
Mt 24,45  a qui son amo constitueix sobre  sa família, per a què els dónia de menjar  
Mt 24,51  pensa, 51 i el dividirà, i posarà  sa porció entre els hipòcrites. Allí seran 
Mt 25,Tit  per a què no siam condemnats en  sa segona vinguda i judici final. 1  
Mt 25,15  i a l’altre, un, a quiscun segons  sa capacitat. I se n’anà immediatament.  
Mt 25,31  »Quan vinga lo Fill de l’home en  sa majestat, i tots los sants àngels ab  
Mt 25,31  s’assentarà sobre el trono de  sa majestat. 32 I totes les gents se  
Mt 25,33  cabrits. 33 I posarà les ovelles a  sa mà dreta, i los cabrits a l’esquerra.  
Mt 25,34  dirà lo rei als que estan a  sa dreta: »–Veniu, beneïts de mon Pare,  
Mt 27,Tit  Prodigis que succeïren en  sa mort. És sepultat, i son sepulcre,  
Mt 27,19  en son tribunal, li envià a dir  sa muller: –No vulles tenir res que fer ab 
Mt 27,29  sobre son cap, i una canya en  sa mà dreta. I agenollant-se davant d’  
Mt 28,Tit  també als apòstols i els promet  sa protecció. 1 A l’acabar lo dissabte, i 
Mc 1,22  ensenyava. 22 I es meravellaven de  sa doctrina, perquè els instruïa com un  
Mc 1,28  l’obeeixen. 28 I luego s’espargí  sa fama per tota la terra de Galilea. 29 I 
Mc 1,41 Jesús, compadescut d’ell, estengué  sa mà i, tocant-lo, li digué: –Vull,  
Mc 2,Tit  Jesús a un paralític en prova de  sa potestat de perdonar pecats. Crida a l’ 
Mc 2,Tit cobrador de tributs, i reprimeix ab  sa doctrina l’orgull e hipocresia dels  
Mc 3,27 valent per a poder després saquejar  sa casa. 28 »En veritat vos dic que als  
Mc 3,31  –Té l’esperit impur. 31 I arribà  sa mare i sos germans i, quedant-se  
Mc 4,Tit Capítol IV Paràbola del sembrador i  sa explicació. La llum sobre del  
Mc 4,2  coses ab paràboles, i els deia en  sa doctrina: 3 –Oïu: Veus aquí, isqué un  
Mc 4,32  de l’aire poden reposar sota de  sa sombra. 33 I ab moltes paràboles  
Mc 4,33  los proposava la paraula, segons  sa capacitat d’oir-la. 34 I no els  
Mc 5,28  deia: «Tan solament puga jo tocar  sa vestidura, me curaré.» 29 I en aquell  
Mc 6,Tit  VI Jesús obra pocs miracles en  sa pàtria, castigant així sa incredulitat. 
Mc 6,Tit  en sa pàtria, castigant així  sa incredulitat. Missió dels apòstols.  
Mc 6,1 I havent eixit d’allí, se n’anà a  sa pàtria, i el seguien sos deixebles. 2 I 
Mc 6,2  que l’oïen se meravellaven de  sa doctrina, dient: –D’a on trau aquest  
Mc 6,4  hi ha profeta sens honra, sinó en  sa pàtria, i en sa casa, i entre sos  
Mc 6,4 sens honra, sinó en sa pàtria, i en  sa casa, i entre sos parents. 5 I no podia 
Mc 6,21  donà un convit als magnates de  sa cort i als tribuns i als principals de  
Mc 6,24  24 I havent ella eixit, digué a  sa mare: –Què demanaré? I ella digué: –Lo  
Mc 6,27  -la, 27 sinó que enviant un de  sa guàrdia, li manà portar lo cap de Joan  
Mc 6,28  la minyona; i la minyona lo donà a  sa mare. 29 I quan sos deixebles ho  
Mc 7,Tit  per la qual deslliura del dimoni a  sa filla. Cura a un home sord i mut. 1 I  
Mc 7,10 “Aquell que maleesca a son pare o a  sa mare, morirà de mort.” 11 Emperò  
Mc 7,11  “Si l’home diu a son pare o a  sa mare: Qualsevol ‹corban› (ço és, lo do) 
Mc 7,26 suplicava que expeŀlís lo dimoni de  sa filla. 27 Mes Jesús li digué: –Deixa  
Mc 7,30  30 I quan arribà a casa sua, trobà  sa filla ajaguda sobre el llit i que el  
Mc 7,35  i quedà desfeta la lligadura de  sa llengua, i parlava distinctament. 36 I  
Mc 8,Tit lo confessa per Messies. Los revela  sa passió i mort; reprèn a Pere i los  
Mc 8,3  menjar. 3 I si els envio dejuns a  sa casa, se defalliran en lo camí, perquè  
Mc 8,25  ulls, i començà a veure, i quedà  sa, de manera que veia clarament totes les 
Mc 8,35  ’m. 35 Perquè el qui vulla salvar  sa vida, la perdrà; emperò el qui pèrdia  
Mc 8,35  la perdrà; emperò el qui pèrdia  sa vida per causa de mi i de l’evangeli,  
Mc 8,36 l’home si guanya tot lo món i perd  sa ànima? 37 O, què donarà en canvi l’  
Mc 8,37  O, què donarà en canvi l’home per  sa ànima? 38 I qui s’avergonyesca de mi i 
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Mc 10,2 -lo si és lícit al marit repudiar  sa muller. 3 Emperò ell, responent, los  
Mc 10,7 això deixarà l’home a son pare i a  sa mare i es juntarà ab sa muller; 8 i  
Mc 10,7  pare i a sa mare i es juntarà ab  sa muller; 8 i seran dos en una carn. Així 
Mc 10,11 els digué: –Qualsevol que repudiï a  sa muller i es càsia ab una altra, comet  
Mc 10,45  servit, sinó per a servir i donar  sa vida per a redempció de molts. 46 I  
Mc 11,18  tota la gent estava meravellada de  sa doctrina. 19 I quan hagué arribat la  
Mc 12,38  l’oïa ab gust. 38 I els deia en  sa doctrina: –Guardau-vos dels escribes, 
Mc 12,44 que els sobrava; emperò aquesta, de  sa pobresa hi tirà tot lo que tenia, tot  
Mc 13,15  dins per a prendre cosa alguna de  sa casa; 16 i el qui estiga en lo camp, no 
Mc 13,34  que anant-se’n lluny, deixà  sa casa i encarregà a quiscun de sos  
Mc 15,Tit lladres. Prodigis que succeeixen en  sa mort i com fou sepultat. 1 I luego, al  
Mc 15,21  d’una granja, a que es carregàs  sa creu. 22 I el conduïren a un lloc  
Mc 15,26  26 I el títol escrit de  sa sentència era: «Lo rei dels jueus.» 27  
Mc 15,27  ab ell dos lladres, l’un a  sa dreta, i l’altre a sa esquerra. 28 I  
Mc 15,27  l’un a sa dreta, i l’altre a  sa esquerra. 28 I se complí l’Escriptura  
Mc 16,14  se’ls aparegué i els reprengué  sa incredulitat i duresa de cor per no  
Lc 1,5  Zacaries, del torn d’Abies, i  sa muller, una de les filles d’Aaron, i  
Lc 1,15  Esperit Sant ja des del ventre de  sa mare. 16 I a molts dels fills d’Israel 
Lc 1,23  dies de son ministeri, se n’anà a  sa casa. 24 I després d’aquestos dies  
Lc 1,24  d’aquestos dies concebí Elisabet,  sa muller, i s’estigué oculta per espai  
Lc 1,35  de l’Altíssim vos cobrirà de  sa sombra. I per això lo Sant que naixerà  
Lc 1,36  també ella ha concebut un fill en  sa vellesa, i aquest és lo sisè mes d’  
Lc 1,48  los ulls en la humil condició de  sa esclava, puix, veus aquí, ja des d’  
Lc 1,50 poderós, i és sant lo seu nom. 50 I  sa misericòrdia està en los que el temen,  
Lc 1,54 alguna. 54 »Havent-se recordat de  sa misericòrdia, emparà a Israel son  
Lc 1,55  dit a nostres pares, a Abraham i a  sa descendència per sigles de sigles. 56 I 
Lc 1,56 cosa de tres mesos, i se’n tornà a  sa casa. 57 Emperò a Elisabet se li complí 
Lc 1,60  son pare Zacaries. 60 I responent  sa mare, digué: –De ninguna manera, sinó  
Lc 1,64  64 I a l’instant s’obrí  sa boca i quedà llibre sa llengua, i  
Lc 1,64  s’obrí sa boca i quedà llibre  sa llengua, i parlava beneint a Déu. 65 I  
Lc 2,3  tots a allistar-se cada qual en  sa ciutat. 4 I pujà també Josep des de  
Lc 2,5  5 per a empadronar-se ab Maria,  sa muller, que estava prenyada. 6 I  
Lc 2,33  Israel, vostre poble. 33 I Josep i  sa mare estaven meravellats d’aquelles  
Lc 2,34 I Simeon los beneí i digué a Maria,  sa mare: –Veus aquí, aquest infant està  
Lc 2,36 viscut set anys ab son marit des de  sa virginitat. 37 I ella era viuda, i com  
Lc 2,39  Llei del Senyor, se’n tornaren a  sa ciutat de Nazaret, en Galilea. 40 I l’ 
Lc 2,47 tots quants l’oïen, s’atordien de  sa sabiduria i de ses respostes. 48 I quan 
Lc 2,48  quedaren admirats. I li digué  sa mare: –Fill, per què t’has portat així 
Lc 2,51  Nazaret, i estigué sumís a ells. I  sa mare guardava totes aquestes paraules  
Lc 3,17  17 Lo ventador del qual està en  sa mà, i netejarà sa era, i arreplegarà lo 
Lc 3,17  del qual està en sa mà, i netejarà  sa era, i arreplegarà lo blat en son  
Lc 4,14 l’Esperit tornà Jesús a Galilea, i  sa fama s’espargí per tota la comarca. 15 
Lc 4,22  paraules de gràcia que eixien de  sa boca i deien: –No és aquest lo fill de  
Lc 4,24  que ningun profeta és ben rebut en  sa pàtria. 25 Certament vos dic que en los 
Lc 4,29  una muntanya a on estava edificada  sa ciutat per a tirar-lo dalt baix. 30  
Lc 4,32  dissabtes. 32 I se meravellaven de  sa doctrina, puix sa paraula era ab  
Lc 4,32  meravellaven de sa doctrina, puix  sa paraula era ab autoritat. 33 I estava  
Lc 4,37  impurs i ixen. 37 I se difundí  sa fama per tots los llocs de la comarca.  
Lc 5,15  a ells. 15 I tant més s’estenia  sa fama, i acudia gent en gran número per  
Lc 5,25  lo llit en què jeia i se n’anà a  sa casa glorificant a Déu. 26 I quedaren  
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Lc 5,29 29 I li donà Leví un gran convit en  sa casa, i hi havia un gran número de  
Lc 6,49  és semblant a un home que fabricà  sa casa sobre terra sens fonaments i  
Lc 7,7  una paraula i mon criat quedarà  sa. 8 Perquè jo també só home constituït  
Lc 7,10  que havien estat enviats, trobaren  sa al criat que havia estat malalt. 11 I  
Lc 7,12  fora a un difunt, fill únic de  sa mare, que era viuda, i venia ab ella  
Lc 7,15  a parlar. I Jesús l’entregà a  sa mare. 16 I un temor s’apoderà de tots, 
Lc 7,17  ell s’espargí per tota la Judea i  sa comarca. 18 I els deixebles de Joan  
Lc 8,5  5 –Un sembrador isqué a sembrar  sa llavor, i al sembrar-la, una part  
Lc 8,15  oint la paraula de bon cor i molt  sa, la preserven i donen fruit ab  
Lc 8,19  serà llevat. 19 I vingueren a ell  sa mare i sos germans, i no podien acercar 
Lc 8,41  Jesús, li suplicava que entràs en  sa casa, 42 perquè tenia sa única filla,  
Lc 8,42  entràs en sa casa, 42 perquè tenia  sa única filla, de l’edat de dotze anys,  
Lc 9,23  me, néguia’s a si mateix i prenga  sa creu cada dia i seguesca’m. 24 Perquè  
Lc 9,24  ’m. 24 Perquè el qui vulla salvar  sa vida, la perdrà, i qui pèrdia sa vida  
Lc 9,24  sa vida, la perdrà, i qui pèrdia  sa vida per causa de mi, la salvarà. 25  
Lc 9,26 s’avergonyirà d’ell quan vinga en  sa glòria i en la del Pare i dels sants  
Lc 9,31  en glòria, i parlaven de  sa partida del món, que havia de verificar 
Lc 9,62  –Ningú que després d’haver posat  sa mà a l’arada mira endarrere, és apte  
Lc 10,2 la collita que enviï treballadors a  sa collita. 3 Anau, veus aquí jo us envio  
Lc 10,38  que es deia Marta l’hospedà en  sa casa. 39 I tenia ella una germana  
Lc 10,39  també als peus del Senyor, oïa  sa paraula. 40 Emperò Marta contínuament  
Lc 11,8  amic seu, certament se llevarà per  sa importunitat, i li donarà quants pans  
Lc 11,21  »Quan l’home valent armat guarda  sa casa, estan en pau totes les coses que  
Lc 11,54 -li paranys i procurant collir de  sa boca alguna cosa per a poder-lo  
Lc 12,25  discórria, pot aumentar un colze a  sa estatura? 26 Doncs, si no teniu poder  
Lc 12,27  jo us dic que mai Salomó, ab tota  sa glòria, se vestí com un d’ells. 28  
Lc 12,31  primerament lo Regne de Déu i  sa justícia, i totes aquestes altres coses 
Lc 12,39  sens dubte i no deixaria foradar  sa casa. 40 Estau, doncs, vosaltres sobre  
Lc 12,46  no sap, i lo separarà i li donarà  sa part ab los infiels. 47» Perquè aquell  
Lc 12,47 no es posà a punt, i no obrà segons  sa voluntat, serà molt assotat. 48 Emperò  
Lc 13,6  home tenia una figuera plantada en  sa vinya, i anà a buscar fruit en ella, i  
Lc 13,34  reunir tos fills, com l’aucell  sa niuada sota ses ales, i no ho  
Lc 14,Tit  vulla seguir a Jesús ha de portar  sa creu. Sal dessaborida. 1 I succeí que,  
Lc 14,3  davant d’ell. 3 I Jesús, dirigint  sa paraula als doctors de la Llei i als  
Lc 14,26  a mi i no avorreix a son pare i a  sa mare, i muller, i fills, i germans, i  
Lc 14,26  i germans, i germanes, i fins  sa pròpia vida, no pot ser mon deixeble.  
Lc 14,27  mon deixeble. 27 I el qui no porta  sa creu i no em segueix, tampoc serà mon  
Lc 15,15  d’aquella terra, qui l’envià a  sa granja a guardar porcs. 16 I desitjava  
Lc 15,30  aqueix fill teu que ha gastat tota  sa llegítima ab dones de mala vida, haveu  
Lc 16,4  tròbia qui em vulga rebre en  sa casa.” 5 »Cridà, doncs, un per un als  
Lc 16,8 d’aquest sigle són més prudents en  sa generació que els fills de la llum. 9 I 
Lc 16,18 de la Llei. 18 »Qualsevol que deixa  sa muller i en pren una altra, comet  
Lc 17,Tit  Cura a deu leprosos i parla de  sa segona vinguda. 1 Digué també a sos  
Lc 17,33  33 Qualsevol que procúria salvar  sa vida, la perdrà, i qui la pèrdia, la  
Lc 18,14 no aquell, se’n tornà justificat a  sa casa; perquè tot home que s’exalta,  
Lc 19,Tit  sobre aquesta ciutat i anuncia  sa ruïna i desolació. Trau del temple als  
Lc 20,16 i destruirà los vinyaders, i donarà  sa vinya a altres. Lo que oït per los  
Lc 20,23 al Cèsar, o no? 23 I ell, coneixent  sa mala fe, los digué: –Per què em tentau? 
Lc 20,26  del poble, ans bé, meravellats de  sa resposta, callaren. 27 S’acercaren  
Lc 21,4 sobrava; emperò aquesta ha donat de  sa pobresa tot lo que li quedava per a sa  
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Lc 21,4 pobresa tot lo que li quedava per a  sa subsistència. 5 I dient-li alguns que 
Lc 21,20  circuint a Jerusalem, sabeu que  sa desolació està pròxima. 21 Llavors, los 
Lc 22,36  alforja; i qui no té espasa, venga  sa túnica i ne cómpria. 37 Perquè us  
Lc 22,71  nosaltres mateixos ho havem oït de  sa boca? 23,Tit Capítol XXIII Jesucrist és 
Lc 23,11  en acusar-lo. 11 Mes Herodes ab  sa comitiva lo desprecià, i per a escarni  
Lc 24,26  aquestes coses i entràs així en  sa glòria? 27 I començant per Moisès i en  
Jn 1,11 i el món no el conegué. 11 Vingué a  sa pròpia casa, i els seus no el reberen.  
Jn 1,14  nosaltres, i nosaltres vegérem  sa glòria, glòria com de l’unigènit del  
Jn 1,16  tots nosaltres havem participat de  sa plenitud, i gràcia per gràcia. 17 Puix  
Jn 2,Tit  als que traficaven en ell. Anuncia  sa resurrecció. Obra vàrios miracles. 1 D’ 
Jn 2,11 principi a sos miracles i manifestà  sa glòria, i sos deixebles cregueren en  
Jn 2,12  d’això passà a Cafarnaüm, ell i  sa mare, i sos germans i sos deixebles, a  
Jn 3,4  vell? ¿Pot tornar al ventre de  sa mare i nàixer de nou? 5 Jesús li  
Jn 3,8  alena en qualsevol part, i ous  sa veu, mes no saps d’a on ve, ni a on  
Jn 4,34  per a què dónia compliment a  sa obra. 35 ¿No dieu vosaltres que encara  
Jn 4,44  de que un profeta no és honrat en  sa pàtria. 45 Arribat, doncs, a la  
Jn 4,53 «Ton fill viu»; i cregué ell i tota  sa casa. 54 Aquest fou lo segon miracle  
Jn 5,29  males eixiran per a ressuscitar a  sa condemnació. 30 »Jo de mi mateix no puc 
Jn 5,35  temps volguéreu alegrar-vos en  sa llum. 36 »Emperò jo tinc un testimoni  
Jn 5,37  de mi. Ni vosaltres haveu oït mai  sa veu, ni vist son semblant. 38 I sa  
Jn 5,38  sa veu, ni vist son semblant. 38 I  sa paraula no està habitant en vosaltres,  
Jn 6,52  pot aquest donar-nos a menjar  sa carn? 53 I Jesús los digué: –En  
Jn 6,53 carn del Fill de l’home i no beveu  sa sang, no tindreu vida en vosaltres. 54  
Jn 6,66  de sos deixebles se retiraren de  sa comitiva i ja no anaven ab ell. 67 Per  
Jn 7,Tit  en lo temple. Prova la veritat de  sa missió i doctrina. Muda lo cor dels que 
Jn 7,18  18 Qui parla de si mateix, busca  sa pròpia glòria; mes aquell que busca la  
Jn 7,53 53 En seguida se retirà cada qual a  sa pròpia casa. 8,Tit Capítol VIII  
Jn 8,20  temple, i ningú el prengué, perquè  sa hora encara no era arribada. 21 I Jesús 
Jn 8,55  Mes jo el conec i observo  sa paraula. 56 Abraham, vostre pare, se  
Jn 9,31  que aquell que adora a Déu i fa  sa voluntat, aqueix és a qui Déu ou. 32  
Jn 10,3 porter obre, i les ovelles escolten  sa veu, i ell crida per son nom a les  
Jn 10,4  lo segueixen, perquè coneixen  sa veu. 5 Mes a un estrany no el  
Jn 11,5  ella. 5 I Jesús amava a Marta, i a  sa germana Maria, i a Làssaro. 6 Quan  
Jn 11,13  curarà. 13 Emperò Jesús parlava de  sa mort, i ells pensaren que havia parlat  
Jn 11,28 n’anà i cridà secretament a Maria,  sa germana, dient-li: –Aquí està lo  
Jn 12,11 Làssaro, 11 perquè molts jueus, per  sa causa, se n’anaven d’ells i creien en 
Jn 12,25  fruit. 25 Així mateix, lo qui ama  sa vida la perdrà; emperò aquell que  
Jn 12,25  perdrà; emperò aquell que avorreix  sa vida en aquest món, la conserva per a  
Jn 12,41  41 Això digué Isaïes quan vegé  sa glòria i parlà d’ell. 42 Ab tot, molts 
Jn 15,13  amor més gran que aquell que dóna  sa vida per sos amics. 14 Vosaltres sou  
Jn 15,25  es complís la paraula escrita en  sa Llei: “M’han avorrit sens causa  
Jn 16,21  de tristor, perquè ha arribat  sa hora; emperò tan prest com ha donat a  
Jn 16,21 llum l’infant, ja no es recorda de  sa congoixa, ab lo goig de que un home ha  
Jn 17,20 que han de creure en mi per medi de  sa paraula; 21 a fi de que tots sien una  
Jn 18,19  a Jesús sobre sos deixebles i  sa doctrina. 20 Jesús li respongué: –Jo he 
Jn 19,17  i el tragueren fora. 17 I portant  sa creu al coll, anà caminant envers lo  
Jn 19,25  I estaven prop de la creu de Jesús  sa mare i la germana de sa mare, Maria  
Jn 19,25  de Jesús sa mare i la germana de  sa mare, Maria Cleofàs, i Maria Magdalena. 
Jn 19,26 Magdalena. 26 I havent vist Jesús a  sa mare i al deixeble a qui ell amava, lo  
Jn 19,26  lo qual estava allí dret, digué a  sa mare: –Dona, vet aquí ton fill! 27  
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Jn 19,27 d’aquella hora la tingué ab ell en  sa casa. 28 Després d’això, sabent Jesús  
Jn 20,10  se n’anaren altra vegada a  sa casa. 11 Emperò Maria estava fora,  
Ac 1,3  se mostrà viu també després de  sa passió ab moltes proves, apareixent-  
Ac 1,19  que fou anomenat aquell camp, en  sa llengua, Hacèldama, ço és, “camp de  
Ac 1,20  llibre dels Salms: “Quédia deserta  sa habitació i no hi haja qui habítia en  
Ac 1,22  un sia testimoni ab nosaltres de  sa resurrecció. 23 I senyalaren a dos: a  
Ac 1,25 ministeri i apostolat, del qual per  sa prevaricació caigué Judes per anar-se 
Ac 2,6  puix cada qual los oïa parlar en  sa pròpia llengua. 7 I tothom estava  
Ac 2,14  allí en peu ab los Onze, alçà  sa veu, i els digué: –Barons de Judea i  
Ac 2,31  que ni fou deixat en l’infern ni  sa carn vegé mai corrupció. 32 »A aquest  
Ac 2,41  perversa. 41 I els que reberen  sa paraula foren batejats, i se’ls  
Ac 3,2  que era coix des del ventre de  sa mare, era portat allí i posat tots los  
Ac 3,26  a fi de que cada u s’apàrtia de  sa maldat. 4,Tit Capítol IV Los apòstols,  
Ac 4,10  els morts, per virtut d’ell està  sa aquest davant de vosaltres. 11 Aquest  
Ac 5,1  1 I un home anomenat Ananies, ab  sa muller Sàfira, vengué un camp, 2 i  
Ac 5,2  del preu del camp, consentint-hi  sa muller; i portant una part, la posà als 
Ac 5,7  I d’allí a tres hores entrà també  sa muller, no sabent lo que havia succeït. 
Ac 5,15  per a què al venir Pere almenos  sa sombra passàs sobre d’ells i quedassen 
Ac 5,31 en un arbre. 31 A est exaltà Déu ab  sa dreta per príncep i salvador, per a  
Ac 7,5  li donaria possessió d’ella, i a  sa descendència després d’ell, quan no  
Ac 7,6 no tenia fill. 6 I li digué Déu que  sa descendència habitaria en terra  
Ac 7,10  féu governador d’Egipte i de tota  sa casa. 11 Vingué després fam en tota la  
Ac 7,14 féu venir a son pare Jacob i a tota  sa parentela, que constava de setanta-  
Ac 7,25  germans haurien entès que Déu per  sa mà los donaria la salut, mes no ho  
Ac 7,60  en lo Senyor. I Saulo consentia en  sa mort. 8,Tit Capítol VIII Saulo  
Ac 8,11  temps que els tenia encantats ab  sa màgia. 12 Mes, havent cregut a Felip,  
Ac 8,32  mut davant del tonedor, no obrí  sa boca. 33 En son abatiment fou tret son  
Ac 8,33  qui la declararà?, perquè  sa vida és treta de la terra.» 34 I  
Ac 8,35  altre? 35 Llavors Felip, obrint  sa boca i donant principi per aquesta  
Ac 10,2 2 religiós i temerós de Déu ab tota  sa casa, que feia moltes caritats al  
Ac 10,22 d’un sant àngel de que et cridàs a  sa casa i que oigués tes paraules. 23  
Ac 10,34  t’ha manat. 34 Llavors Pere obrí  sa boca i digué: –Verdaderament reconec  
Ac 11,Tit  XI Pere, reconvingut, dóna raó de  sa conducta. Los deixebles, dispersats,  
Ac 11,13  13 I ens contà com havia vist en  sa casa un àngel que se li posà davant i  
Ac 11,29  los deixebles, cada qual segons  sa possibilitat, resolgueren enviar algun  
Ac 13,24  24 Havent Joan predicat abans de  sa vinguda lo baptisme de penitència a tot 
Ac 13,25  d’Israel. 25 I quan Joan complia  sa carrera deia: »–Qui pensau vosaltres  
Ac 13,36  David, després que hagué servit a  sa pròpia generació, segons la voluntat de 
Ac 14,3  donava testimoni de la paraula de  sa gràcia, concedint que es fessen per ses 
Ac 14,7  un home coix des del ventre de  sa mare, lo qui no havia caminat mai, i  
Ac 14,10  lo que Pau havia fet, alçaren  sa veu i digueren en llengua de Licaònia:  
Ac 16,15  Pau. 15 I quan fou batejada ella i  sa família, nos suplicà dient: –Si haveu  
Ac 16,32  així com a tots los que estaven en  sa casa. 33 I prenent-los en aquella  
Ac 16,33  fou batejat ell i tota  sa família. 34 I havent-los conduït a sa 
Ac 16,34  34 I havent-los conduït a  sa casa, los presentà la taula i s’alegrà 
Ac 16,34 la taula i s’alegrà ab tots los de  sa casa creient en Déu. 35 I quan fou de  
Ac 17,26 l’ordre dels temps i els límits de  sa habitació, 27 per a què buscassen a  
Ac 18,2  vingut d’Itàlia, i a Prisciŀla,  sa muller (puix Claudi havia manat eixir  
Ac 18,8  cregué en lo Senyor ab tots los de  sa casa; i molts dels de Corinto, oint-  
Ac 18,14 Llei. 14 I com Pau començàs a obrir  sa boca, digué Gàlio als jueus: –Si fos  
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Ac 20,28  de Déu, la qual ell adquirí ab  sa sang. 29 »Jo sé que després de ma  
Ac 20,32  encomano a Déu i a la paraula de  sa gràcia, a aquell que és poderós per a  
Ac 20,38  que havia dit, que no veurien més  sa cara. I l’anaren a acompanyar fins a  
Ac 21,8  era un dels set, nos hospedàrem en  sa casa. 9 I aquest tenia quatre filles  
Ac 21,16  Mnason, per a què ens hospedàs en  sa casa. 17 I quan arribàrem a Jerusalem,  
Ac 22,14  predestinat per a què coneguesses  sa voluntat i vegesses al Just, i  
Ac 22,14  al Just, i oiguesses la veu de  sa boca. 15 Perquè tu li seràs testimoni  
Ac 22,20 estava present també, i consentí en  sa mort, i guardava los vestits dels que  
Ac 23,15  voleu conèixer ab més certesa de  sa causa. I nosaltres estarem esperant per 
Ac 23,29  que l’acusaven sobre qüestions de  sa Llei, sens haver en ell delicte algú  
Ac 24,24  dies vingué Fèlix ab Drusila,  sa esposa, que era jueua, i cridà a Pau i  
Ac 26,Tit tracta d’insensat. Agripa reconeix  sa innocència. 1 I digué Agripa a Pau: –T’ 
Ac 26,24  I mentres ell deia estes coses en  sa defensa, Festo digué en alta veu:  
Ac 28,4  vegeren lo reptil penjant de  sa mà, se deien los uns als altres:  
Ac 28,7  lo qual nos hospedà tres dies en  sa casa i ens tractà molt bé. 8 I succeí  
Rm 1,4  l’Esperit de santificació, per  sa resurrecció d’entre els morts, 5 per  
Rm 1,20  criades, fins son poder etern i  sa divinitat; així que ells no tenen  
Rm 2,4  4 ¿O menysprees les riqueses de  sa bondat i paciència, i llarg sofriment?  
Rm 2,15  en son cor, donant testimoni  sa consciència mateixa, i sos pensament  
Rm 2,18  i et glories en Déu, 18 i coneixes  sa voluntat, i instruït per la Llei  
Rm 2,26  de la Llei, ¿no és cert que  sa incircumcisió serà reputada per  
Rm 3,3  d’ells no cregueren, per ventura  sa incredulitat farà vana la fe de Déu? De 
Rm 3,13 tan sols un. 13 Sepultura oberta és  sa gorja; ab ses llengües han forjat  
Rm 3,25  per propiciació, mediant la fe en  sa sang, a fi de manifestar sa justícia  
Rm 3,25  fe en sa sang, a fi de manifestar  sa justícia per la remissió dels pecats  
Rm 3,26 la paciència de Déu per a demostrar  sa justícia en aquest temps; a fi de que  
Rm 4,5 en aquell que justifica a l’impio,  sa fe li és imputada a justícia. 6 Així  
Rm 4,13 del món, no fou feta a Abraham ni a  sa descendència per la Llei, sinó per la  
Rm 5,9  més ara que som justificats per  sa sang, serem salvats per ell de la ira.  
Rm 5,10  reconciliats serem salvats per  sa vida. 11 I no tan solament això, sinó  
Rm 6,3  Jesucrist, havem estat batejats en  sa mort? 4 Per lo tant, som sepultats ab  
Rm 6,5 juntament ab ell en la semblança de  sa mort, ho serem també en la de sa  
Rm 6,5 de sa mort, ho serem també en la de  sa resurrecció. 6 Sabent això que nostre  
Rm 8,Tit  Felicitat dels justos;  sa alegria i esperança, i que res los pot  
Rm 9,19 es queixa? Perquè, ¿qui resistirà a  sa voluntat?» 20 Mes home, qui ets tu per  
Rm 9,22  22 ¿I què si volent Déu mostrar  sa ira i manifestar son poder, suportà ab  
Rm 9,23  a fer manifestes les riqueses de  sa glòria sobre los vasos de misericòrdia  
Rm 10,Tit  que els jueus permaneixen en  sa incredulitat. 1 Germans, lo desig de  
Rm 10,18  han ells oït? Sí, certament, puix  sa veu ressonà per tota la terra, i ses  
Rm 11,9  I David diu: «Convertesca-se’ls  sa taula en llaç, i en trampa, i en pedra  
Rm 11,11  No, per cert. Emperò per  sa caiguda vingué la salvació als gentils, 
Rm 11,20  jo sia empeltat.» 20 Bé dius: «per  sa incredulitat foren trencades»; emperò  
Rm 11,30  alcançat misericòrdia per raó de  sa incredulitat, 31 així també aquestos  
Rm 14,5 tots los dies. Abúndia cada qual en  sa opinió. 6 Lo qui fa diferència del dia, 
Rm 15,Tit  15,Tit Capítol XV Conclou Pau  sa exhortació ab mostres de gran afecte  
Rm 15,9  els gentils glorifíquien a Déu per  sa misericòrdia, com està escrit: «Per  
Rm 16,13  a Rufo, escollit del Senyor, i a  sa mare i meva. 14 Saludau a Asincrit, a  
Rm 16,15 a Filòlog i a Júlia, i a Nereo, i a  sa germana, i a Olimpiada, i a tots los  
1Co 3,19  està: «Jo prendré als savis en  sa pròpia astúcia.» 20 I en altra part:  
1Co 5,5  destrucció de la carn, a fi de que  sa ànima se sàlvia en lo dia de nostre  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

3084 
 

1Co 7,2  la fornicació, tinga cada home  sa muller, i cada dona son marit. 3 Lo  
1Co 7,3 dona son marit. 3 Lo marit pàguia a  sa muller la deguda benevolència, i de la  
1Co 7,36  que és una cosa deshonrosa per  sa filla donzella que ella pàssia la flor  
1Co 7,36 donzella que ella pàssia la flor de  sa edat, i que és necessari que es càsia,  
1Co 7,37  ans bé tenint domini sobre  sa pròpia voluntat, i ha determinat en son 
1Co 7,37  ha determinat en son cor conservar  sa verge, fa bé. 38 I així aquell que casa 
1Co 7,38  fa bé. 38 I així aquell que casa  sa verge, fa bé; i aquell que no la casa,  
1Co 8,12  contra els germans, i llastimant  sa consciència dèbil, pecau contra Cristo. 
1Co 10,Tit els càstigs dels hebreus per raó de  sa ingratitud, amonesta l’Apòstol als  
1Co 11,21  21 Perquè cada qual pren abans  sa pròpia cena per a menjar. I l’un té  
1Co 11,29  i beu indignament, menja i beu  sa pròpia condemnació, no fent  
1Co 15,10  la gràcia de Déu, só lo que só; i  sa gràcia no ha estat vana en mi, ans bé  
1Co 15,23  després los que són de Cristo, en  sa vinguda. 24 Luego ve el fi, quan ell  
1Co 16,2 cada u de vosaltres pòsia a part en  sa casa guardant lo que gústia, a fi de  
1Co 16,19  i Prisciŀla, ab la iglésia de  sa casa, en la que em trobo allotjat. 20  
2Co 1,Tit veure la sinceritat de son cor i de  sa doctrina. 1 Pau, apòstol de Jesucrist  
2Co 3,13  d’Israel no fixassen la vista en  sa cara, la glòria de la qual havia de  
2Co 7,7  la vinguda de Tito; 7 i no sols ab  sa vinguda, sinó també ab lo consol que  
2Co 8,2  ells abundància de goig, i  sa extremada pobresa abundà en les  
2Co 8,2  pobresa abundà en les riqueses de  sa simplicitat. 3 Perquè jo els só  
2Co 8,9 fi de que vosaltres fósseu rics per  sa pobresa. 10 I en això vos dono consell, 
2Co 8,17  emperò estant ell molt solícit, de  sa pròpia voluntat anà a vosaltres. 18 I  
2Co 9,9  derramat, ell ha donat als pobres;  sa justícia permaneix per a sempre.» 10 I  
2Co 10,Tit  ses calúmnies impedien lo fruit de  sa predicació. 1 Mes jo mateix, Pau, vos  
2Co 10,10  són graves i fortes, emperò  sa presència corporal és flaca, i son  
2Co 11,3  així com la serpent seduí a Eva ab  sa astúcia, no sien viciats vostres  
Ga 1,Tit  lo que ell era abans i després de  sa conversió. 1 Pau, apòstol, no dels  
Ga 1,15  de la meva mare i em cridà ab  sa gràcia, 16 per a revelar-me son Fill, 
Ga 2,11  a Antioquia, li fiu resistència en  sa cara, perquè era reprensible. 12 Puix  
Ga 2,13  jueus convingueren igualment en  sa dissimulació, de manera que fins  
Ga 3,16  promeses foren fetes a Abraham i a  sa progènie. No parla de la progènie com  
Ga 6,4  enganya. 4 Emperò pròvia cada qual  sa obra, i així tindrà glòria en si mateix 
Ga 6,5  no en altre. 5 Puix cada u portarà  sa càrrega. 6 I aquell que és adoctrinat  
Ga 6,8  I així, aquell que sémbria per a  sa carn, de la carn segarà corrupció;  
Ef 1,5 ell mateix, segons lo beneplàcit de  sa voluntat, 6 per a alabança de la glòria 
Ef 1,6  6 per a alabança de la glòria de  sa gràcia, per la qual nos féu acceptes en 
Ef 1,7 7 En lo qual tenim la redempció per  sa sang, la remissió dels pecats, segons  
Ef 1,7 dels pecats, segons les riqueses de  sa gràcia, 8 la qual ha derramat ab  
Ef 1,9  -nos fet conèixer lo misteri de  sa voluntat, conforme a son beneplàcit,  
Ef 1,11  les coses conforme al consell de  sa voluntat; 12 per a què siam en alabança 
Ef 1,12  12 per a què siam en alabança de  sa glòria, nosaltres que havíem los  
Ef 1,18  què sapiau qual és l’esperança de  sa vocació, i quals les riqueses de la  
Ef 1,18  quals les riqueses de la glòria de  sa herència en los sants, 19 i qual és  
Ef 1,19  que creem segons l’eficàcia de  sa poderosa virtut; 20 la qual efectuà en  
Ef 1,20  entre els morts i colocant-lo a  sa dreta en los llocs celestials, 21 sobre 
Ef 2,Tit  gentils com jueus, forma Jesucrist  sa Iglésia. 1 I ell vos vivificà a  
Ef 2,7  veniders les abundants riqueses de  sa gràcia en sa bondat envers nosaltres  
Ef 2,7  abundants riqueses de sa gràcia en  sa bondat envers nosaltres per Cristo  
Ef 2,15 d’entre nosaltres: 15 ha abolit en  sa carn l’enemistat fins la Llei dels  
Ef 3,6 i del mateix cos, i participants de  sa promesa en Cristo Jesús per l’  
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Ef 3,16 16 Per a què segons les riqueses de  sa glòria vos concedesca que siau  
Ef 5,28  a sos propis cossos. Lo qui ama a  sa muller, s’ama a si mateix. 29 Perquè  
Ef 5,29  mateix. 29 Perquè ningú avorrí mai  sa pròpia carn, ans bé la sustenta i  
Ef 5,30  Perquè som membres de son cos, de  sa carn, i de sos ossos. 31 «Per això  
Ef 5,31 això deixarà l’home a son pare i a  sa mare i es juntarà a sa muller, i seran  
Ef 5,31 son pare i a sa mare i es juntarà a  sa muller, i seran dos en una carn.» 32  
Ef 5,33  Emperò àmia cada u de vosaltres a  sa muller com a si mateix, i la muller  
Ef 6,10 -vos en lo Senyor i en lo poder de  sa virtut. 11 Vestiu’s l’armadura de  
Fl 2,30  Cristo estigué a la mort, exposant  sa vida per a suplir la falta de vostres  
Fl 3,10  puga conèixer a ell i el poder de  sa resurrecció, i la comunicació de sos  
Fl 3,10  sos sofriments, essent conforme a  sa mort; 11 per si d’alguna manera puc  
Fl 3,19 ventre i la glòria dels quals és en  sa confusió, que gusten de coses  
Col 1,9  que siau plens del coneixement de  sa voluntat, en tota sabiduria e  
Col 1,11  ab tota virtut, segons lo poder de  sa glòria, en tota paciència i  
Col 1,14 qual tenim la redempció per medi de  sa sang i la remissió dels pecats. 15 Lo  
Col 1,20  fet la pau per medi de la sang de  sa creu, per a reconciliar per ell totes  
Col 1,22  vos ha reconciliat en lo cos de  sa carn per la mort, a fi de presentar-  
Col 1,29 treballo jo també, combatint segons  sa eficàcia que obra en mi ab poder. 2,Tit 
Col 2,14 i el tragué del mig clavant-lo en  sa creu. 15 I despullant los principats i  
Col 2,22  22 totes les quals coses porten  sa destrucció en l’ús), segons los  
Col 4,15 a Nimfas i a la iglésia que està en  sa casa. 16 I després que aquesta epístola 
1Te 1,Tit  als demés fiels en lo fervor de  sa fe, esperança i caritat enmig de les  
1Te 2,Tit  que els professa per raó de  sa constància en la fe. 1 Perquè vosaltres 
1Te 2,19  de nostre Senyor Jesucrist en  sa vinguda? 20 Certament vosaltres sou  
1Te 5,13 doneu majors mostres de caritat per  sa obra, i teniu pau ab ells. 14 Vos  
2Te 1,Tit  per la fe dels tessalònics i per  sa paciència en les tribulacions. 1 Pau, i 
2Te 1,11  vocació i cúmplia tot lo plaer de  sa bondat i l’obra de fe ab son poder, 12 
2Te 2,8 Senyor Jesús consumirà ab l’alè de  sa boca, i el destruirà ab lo resplendor  
2Te 2,8  i el destruirà ab lo resplendor de  sa vinguda. 9 A ell, la vinguda del qual  
1Tm 1,16  en mi lo primer, mostràs Jesucrist  sa extremada paciència, per a exemple dels 
1Tm 2,Tit en tot lloc. Modèstia de les dones,  sa sumissió i silenci. 1 Recomano, doncs,  
1Tm 3,4  4 sinó un que sàpia governar bé  sa casa; que tinga sos fills en subjecció  
1Tm 3,5  5 Puix lo qui no sap governar  sa casa, ¿com cuidarà de la Iglésia de  
1Tm 3,12  dona i govèrnien bé sos fills i  sa casa. 13 Perquè los que haguessen  
1Tm 4,2  2 mentint ab hipocresia i tenint  sa consciència cauterisada; 3 prohibint  
1Tm 5,4  aprenga primerament a ben governar  sa casa i a correspondre a sos pares, puix 
1Tm 5,8  dels seus, i majorment dels de  sa família, lo tal ha negat la fe i és  
1Tm 6,1  honra, per a què el nom de Déu i  sa doctrina no sien blasfemats. 2 I els  
2Tm 1,Tit l’evangeli per a manifestar millor  sa fe. Se condol d’alguns de l’Àsia que  
2Tm 3,9  9 Mes no aniran mes enllà, perquè  sa necedat se farà manifesta a tothom, com 
2Tm 4,Tit  Li diu que està cerca lo fi de  sa vida. I conclou ab les salutacions  
2Tm 4,1  que ha de judicar vius i morts en  sa vinguda i en son Regne, 2 que  
Tt 1,3  3 però manifestà en sos temps  sa paraula per la predicació, que em fou  
Tt 1,15 estan contaminats sos enteniments i  sa consciència. 16 Professen conèixer a  
Tt 3,5  fet nosaltres, sinó segons  sa misericòrdia, ell nos féu salvos per lo 
Tt 3,7  7 a fi de que, justificats per  sa gràcia, fóssem fets hereus, conforme l’ 
Tt 3,11  i peca, essent condemnat per  sa pròpia consciència. 12 Quan jo t’enviï 
He 1,3  3 Lo qual, essent lo resplendor de  sa glòria i la figura de sa substància, i  
He 1,3  de sa glòria i la figura de  sa substància, i sostenint totes les coses 
He 2,4  ab dons de l’Esperit Sant, segons  sa pròpia voluntat. 5 Perquè Déu no someté 
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He 2,14  de lo mateix, a fi de destruir per  sa mort a aquell que tenia poder de mort,  
He 2,15  que per temor de mort estaven tota  sa vida subjectes a esclavitud. 16 Perquè  
He 3,2 tal, així com ho fou Moisès en tota  sa casa. 3 Perquè aquest fou reputat digne 
He 3,5 I certament Moisès fou fiel en tota  sa casa com un sirvent, per a donar  
He 3,6 anunciar. 6 Mes Cristo, com Fill en  sa pròpia casa; la qual casa som  
He 3,7 l’Esperit Sant: «Si oiguésseu avui  sa veu, 8 no vullau endurir vostres cors,  
He 3,15  que es diu: «Si oiguésseu avui  sa veu, no enduriu vostres cors com en la  
He 4,6  predicada no entraren per causa de  sa incredulitat, 7 i altra vegada  
He 4,7  sobre està dit: “Avui, si oísseu  sa veu, no enduriu vostres cors.”» 8  
He 4,13  hi ha criatura alguna invisible a  sa vista, i totes les coses estan desnuses 
He 5,7  7 Lo qual en los dies de  sa carn, quan ell hagué ofert plegàries i  
He 7,18  abrogat verdaderament per causa de  sa flaquesa i inutilitat; 19 perquè la  
He 9,12  de crestats ni de vedells sinó per  sa pròpia sang, entrà una sola vegada en  
He 9,15  (testament), per a què per medi de  sa mort, per a l’expiació d’aquelles  
He 10,20  consagrà per lo vel, és dir, per  sa carn, 21 i tenint un gran sacerdot  
He 11,7  una arca per a salvament de  sa casa; per la qual condemnà al món i fou 
He 11,21 i adorà apoiant-se en la punta de  sa vara. 22 Per la fe, Josep, quan estava  
He 11,35  desconjuntats, no volent rescatar  sa vida per a poder alcançar millor  
He 12,3  contradicció dels pecadors contra  sa persona, per a què no us fatigueu,  
He 12,10 fi de que pugam ser participants de  sa santedat. 11 I ninguna correcció al  
He 12,16  Esaú, lo qual per un bocí vengué  sa primogenitura. 17 Sapiau, doncs, que  
He 13,7  d’imitar, considerant lo fi de  sa conversació. 8 Jesucrist, lo mateix  
He 13,12  per a santificar al poble per  sa sang, patí fora del portal. 13 Eixim,  
He 13,21  en tota obra bona, per a fer  sa voluntat, obrant en vosaltres lo que  
Jm 1,9  Lo germà que és humil gloriï’s en  sa exaltació, 10 i el ric en sa humilitat, 
Jm 1,10 ’s en sa exaltació, 10 i el ric en  sa humilitat, perquè passarà com la flor  
Jm 1,11  ab ardor se seca l’herba, i cau  sa flor, i es perd sa vistosa hermosura,  
Jm 1,11  l’herba, i cau sa flor, i es perd  sa vistosa hermosura, així també lo ric s’ 
Jm 1,14  quan és arrastrat i halagat de  sa pròpia concupiscència. 15 Llavors, quan 
Jm 1,18  ni sombra de canvi. 18 Perquè de  sa pròpia voluntat nos ha engendrat ab la  
Jm 1,25  obra, aqueix serà benaventurat en  sa obra. 26 Si algú, doncs, se té per  
Jm 1,26  se té per religiós i no refrena  sa llengua, sinó que enganya son cor, la  
Jm 2,6  ¿No us oprimeixen los rics ab  sa prepotència i no us arrastren als  
Jm 5,20  de l’error de son camí, salvarà  sa ànima de la mort i cobrirà una multitud 
1Pe 1,3  Jesucrist, lo qual, conforme a  sa abundant misericòrdia, nos ha  
1Pe 1,24  «Tota carn és com l’herba, i tota  sa glòria com la flor de l’herba: se seca 
1Pe 2,9  que us ha cridat de les tenebres a  sa meravellosa llum. 10 Vosaltres, que en  
1Pe 2,22  no pecà, ni fou trobat engany en  sa boca»; 23 lo qual, essent maleït, no  
1Pe 3,10 vulla veure los dies bons, refrènia  sa llengua del mal, i sos llavis no  
1Pe 4,13  també ab goig en l’aparició de  sa glòria. 14 Si sou vituperats per lo nom 
1Pe 5,6  vos exàltia quan sia lo temps de  sa visita; 7 tirant sobre ell tota vostra  
1Pe 5,10  lo qui ens cridà en Jesucrist a  sa eterna glòria, després que hajau patit  
2Pe 1,Tit  Dóna a entendre que està prop  sa mort, i mostrant la veritat de l’  
2Pe 1,3  d’aquell que ens cridà per  sa pròpia glòria i virtut, 4 per lo qual  
2Pe 1,16  sinó com testimonis de vista de  sa majestat. 17 Perquè ell rebé de Déu  
2Pe 2,8  vista i oïdos aturmentava cada dia  sa ànima justa ab les obres detestables d’ 
2Pe 2,12 no entenen, pereixeran totalment en  sa corrupció 13 i rebran la recompensa de  
2Pe 2,16 iniquitat. 16 Emperò fou reprès per  sa iniquitat: una somera muda, en la que  
2Pe 3,9 dia. 9 No retarda, doncs, lo Senyor  sa promesa, com alguns pensen, sinó que  
2Pe 3,13  obstant això, nosaltres, conforme  sa promesa, esperam cels nous i terra  
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1Jn 1,10  pecat, lo fem a ell mentider, i  sa paraula no està en nosaltres. 2,Tit  
1Jn 2,5 està en ell. 5 Emperò lo qui guarda  sa paraula, la caritat de Déu  
1Jn 2,17  sinó del món. 17 I lo món passa i  sa concupiscència. Mes lo qui fa la  
1Jn 2,27  que ningú vos ensènyia, sinó que  sa unció vos ensenya en totes les coses. I 
1Jn 3,16  la caritat de Déu, en que posà ell  sa vida per nosaltres, i nosaltres devem  
1Jn 3,22  fem les coses que són agradables a  sa vista. 23 I aquest és son manament: que 
1Jn 4,12  altres, Déu està en nosaltres, i  sa caritat és perfeta en nosaltres. 13 En  
1Jn 5,14 quant li demanam, essent conforme a  sa voluntat. 15 I si sabem que ens ou en  
3Jn Tit  sant Joan Tit Alaba a Gaio per  sa constància en la fe i per sa  
3Jn Tit  per sa constància en la fe i per  sa beneficència en hospedar als pelegrins. 
Jud 6 primer estat, sinó que desempararen  sa pròpia habitació, los té reservats ab  
Jud 8  manera aquestos també contaminen  sa carn, i desprecien la dominació, i  
Jud 13  del mar que llancen la bromera de  sa abominació, estrelles errants; per als  
Jud 15  a tots los impios de les obres de  sa impietat que feren impiament i de totes 
Jud 16  que caminen segons ses passions, i  sa boca parla coses de supèrbia, admirant  
Jud 24  plens d’alegria a la presència de  sa glòria, 25 al sol Déu, savi, salvador  
Ap 1,5  i ens rentà de nostres pecats ab  sa pròpia sang, 6 i ens ha fet reis i  
Ap 1,15  quan està en una fornal ardent, i  sa veu, com lo rumor de moltes aigües. 16  
Ap 1,16  de moltes aigües. 16 I tenia a  sa dreta set estrelles, i eixia de sa boca 
Ap 1,16  sa dreta set estrelles, i eixia de  sa boca una espasa aguda de dos talls, i  
Ap 1,16  una espasa aguda de dos talls, i  sa cara resplendia com lo sol en son  
Ap 1,17  caiguí a sos peus com mort. I posà  sa mà dreta sobre de mi, dient: –No  
Ap 2,1  diu lo qui té les set estrelles a  sa dreta, i el que camina enmig dels set  
Ap 2,21 temps per a què s’arrepentís; i de  sa fornicació ella no s’ha arrepentit. 22 
Ap 6,5  estava sentat sobre ell tenia en  sa mà unes balances. 6 I oiguí una veu  
Ap 6,17 l’Anyell. 17 Perquè lo gran dia de  sa ira és arribat, i ¿qui serà capaç de  
Ap 9,17 eren com caps de lleons; i eixia de  sa boca foc, i fum, i sofre. 18 I per  
Ap 9,19  el poder dels cavalls està en  sa boca i en ses cues, puix ses cues eren  
Ap 9,21  ni de sos maleficis, ni de  sa fornicació, ni de sos lladronicis.  
Ap 10,1  i l’arc iris sobre son cap, i  sa cara era com lo sol, i sos peus, com  
Ap 10,2  com columnes de foc. 2 I tenia en  sa mà un llibret obert; i posà son peu  
Ap 10,5  sobre el mar i sobre la terra alçà  sa mà al cel 6 i jurà per aquell que viu  
Ap 12,15  serpent. 15 I la serpent llançà de  sa boca aigua, com una riuada, sobre la  
Ap 12,16  ajudà a la dona: i la terra obrí  sa boca i se xuclà lo riu que havia  
Ap 12,16  riu que havia llançat lo dragó de  sa boca. 17 I estava [*] lo dragó contra  
Ap 13,2  i ses potes, com potes d’un ós, i  sa boca, com boca d’un lleó. I el dragó  
Ap 13,3  com ferit de mort, i fou curada  sa ferida mortal. I es meravellava tota la 
Ap 13,6  quaranta-dos mesos. 6 I obrí  sa boca ab blasfèmies contra Déu, per a  
Ap 13,12  lo poder de la primera bèstia en  sa presència, i féu que la terra i tots  
Ap 13,16  i servos, tinguessen un senyal en  sa mà dreta o en sos fronts. 17 I que  
Ap 14,Tit  la misteriosa sega i la verema de  sa hisenda. 1 I mirí, i veus aquí l’  
Ap 14,8  les nacions del vi de la ira de  sa fornicació. 9 I els seguí lo tercer  
Ap 14,9  veu: –Si algú adoràs la bèstia i  sa imatge, i prengués la senyal en son  
Ap 14,9  la senyal en son front o en  sa mà, 10 aquest beurà també del vi de la  
Ap 14,10  de Déu, mesclat pur en la copa de  sa indignació, i serà aturmentat ab foc i  
Ap 14,11 de nit los que adoraren la bèstia i  sa imatge, i el que prenga lo senyal de  
Ap 14,14  en son cap una corona d’or, i en  sa mà una falç ben afilada. 15 I isqué un  
Ap 14,16 I el que estava sobre el núvol tirà  sa falç sobre la terra, i la terra fou  
Ap 14,19  grans d’ells. 19 I posà l’àngel  sa falç afilada en la terra, i veremà la  
Ap 15,2 foc, i als que venceren la bèstia i  sa figura i el número de son nom, que  
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Ap 15,8  de fum per la majestat de Déu i de  sa virtut; i no podia entrar ningú en lo  
Ap 16,2  terra. 2 I anà lo primer i derramà  sa copa sobre la terra; i vingué una llaga 
Ap 16,2 bèstia i sobre aquells que adoraren  sa imatge. 3 I el segon àngel derramà sa  
Ap 16,3  imatge. 3 I el segon àngel derramà  sa copa sobre el mar, i es tornà sang com  
Ap 16,4 ànima vivent. 4 I el tercer derramà  sa copa sobre els rius i sobre les fonts  
Ap 16,8  8 I el quart àngel derramà  sa copa sobre el sol, i li fou donat l’  
Ap 16,10  -lo. 10 I el quint àngel derramà  sa copa sobre lo siti de la bèstia, i es  
Ap 16,12  obres. 12 I el sisè àngel derramà  sa copa sobre aquell gran riu Eufrates, i  
Ap 16,15  per a què no vaja desnú i vegen  sa vergonya. 16 I els reunirà tots plegats 
Ap 16,17  17 I el setè àngel derramà  sa copa a l’aire, i isqué una gran veu  
Ap 16,19  la copa del vi de la indignació de  sa ira. 20 I tota isla fugí, i les  
Ap 17,2  habitants de la terra ab lo vi de  sa prostitució. 3 I m’arrebatà en esperit 
Ap 17,4  de perles, i tenia un vas d’or en  sa mà, ple d’abominació i de la  
Ap 17,4 d’abominació i de la immundícia de  sa fornicació. 5 I en son front, escrit un 
Ap 17,13  tenen un mateix designi, i donaran  sa força i poder a la bèstia. 14 Aquestos  
Ap 18,1 poder, i la terra fou iŀluminada ab  sa glòria. 2 I exclamà poderosament dient: 
Ap 18,3 gents han begut del vi de la ira de  sa fornicació, i els reis de la terra han  
Ap 18,9  en plaer, quan veuran lo fum de  sa crema. 10 Estant lluny, per temor dels  
Ap 18,19  barcos en la mar per causa de  sa ostentació; puix en un dia ha quedat  
Ap 19,2  que pervertia la terra ab  sa prostitució i ha venjat la sang de sos  
Ap 19,7  arribat les bodes de l’Anyell i  sa esposa està aparellada. 8 I a ella fou  
Ap 19,15  blanca i pura. 15 I eixia de  sa boca una espasa de dos talls, per a  
Ap 19,16  Déu totpoderós. 16 I té escrit en  sa vestidura i en sa cuixa lo nom: «Rei de 
Ap 19,16 16 I té escrit en sa vestidura i en  sa cuixa lo nom: «Rei de reis i Senyor de  
Ap 19,20  la bèstia i a aquells que adoraren  sa imatge. Aquestos dos foren llançats  
Ap 20,1  de l’abisme i una gran cadena en  sa mà. 2 I prengué al dragó, la serpent  
Ap 20,4 els que no adoraren la bèstia, ni a  sa imatge, ni reberen sa marca en sos  
Ap 20,4  bèstia, ni a sa imatge, ni reberen  sa marca en sos fronts, o en ses mans; i  
Ap 20,7  mil anys serà deslligat Satanàs de  sa presó. 8 I eixirà per a enganyar a les  
Ap 21,8  i idòlatres, i tots los mentiders,  sa sort serà en l’estany que crema ab foc 
Ap 21,11  11 que tenia la claredat de Déu, i  sa llum era semblant a una pedra preciosa  
Ap 21,17  d’ella són iguals. 17 I amidà  sa muralla, i tenia cent i quaranta-i- 
Ap 22,4  sos servos lo serviran. 4 I veuran  sa cara, i son nom estarà escrit en los  
Ap 22,19  d’aquesta profecia, Déu detraurà  sa part del llibre de la vida, i de la  
Mt 1,Tit  Capítol I Genealogia de Jesucrist.  Sa concepció per obra de l’Esperit Sant i 
Mt 28,Tit  XXVIII Resurrecció de Jesús.  Sa aparició a les santes dones. S’apareix 
Mc 16,Tit a batejar i a predicar l’evangeli.  Sa ascensió al cel. 1 I passat lo  
Lc 22,Tit  prediu la negació de sant Pere.  Sa agonia en l’hort. És pres i ultrajat  
Jn 1,Tit  eterna i divinitat del Verb.  Sa encarnació. Testimoni de Joan Baptista. 
Jn 2,5  Encara no és arribada ma hora. 5  Sa mare digué als que servien: –Feu tot  
Ac 8,33  son abatiment fou tret son judici.  Sa generació, qui la declararà?, perquè sa 
Mt 27,46  gran veu dient: –‹Elí, Elí, lammà  sabacthani?›, que vol dir: «Déu meu, Déu  
Mc 15,34  crit dient: –‹Eloí, Eloí, lammà  sabacthani?› –que vol dir: «Déu meu, Déu  
Jn 1,27  de deslligar la corretja de la  sabata. 28 Açò esdevingué en Betània, a l’ 
Lc 3,16  digne de desfer la corretja de ses  sabates. Ell vos batejarà en Esperit Sant  
Mt 22,7  los mataren. 7 I el rei, quan ho  sabé, s’irrità i, enviant sos exèrcits,  
Lc 7,37  ciutat una dona pecadora que, quan  sabé que Jesús estava a taula en casa del  
Lc 9,11 de Betsaida. 11 I lo poble, quan ho  sabé, lo seguia; i ell los rebé i els  
Lc 12,48  assotat. 48 Emperò lo qui no la  sabé i féu coses dignes de càstig, serà  
Jn 12,9  9 I una gran multitud de jueus  sabé que Jesús estava allí. I vingueren,  
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Ac 22,29  haver-lo lligat, tan prest com  sabé que era ciutadà romà. 30 I al dia  
Mt 21,27  respongueren a Jesús dient: –No ho  sabem. I ell los digué: –Ni jo us diré,  
Mt 22,16  ab los herodians, dient: –Mestre,  sabem que ets home verídic i que ensenyes  
Mc 11,33  respongueren a Jesús dient: –No ho  sabem. I Jesús los respongué i digué:  
Mc 12,14  ells arribaren, li diuen: –Mestre,  sabem que sou home verídic i que no teniu  
Lc 20,21  li preguntaren, dient: –Mestre,  sabem que parlau i ensenyau lo que és  
Jn 3,2 Jesús i li digué: –Rabbí, nosaltres  sabem que sou un mestre enviat de Déu,  
Jn 3,11  veritat jo et dic que diem lo que  sabem i que testificam lo que havem vist,  
Jn 7,27  aquest lo Cristo? 27 Emperò aquest  sabem nosaltres d’a on és, mes quan vinga 
Jn 9,20  los respongueren dient: –Nosaltres  sabem que aquest és lo nostre fill i que  
Jn 9,21  Mes, com és que ara hi veu, no ho  sabem ni tampoc sabem qui li ha obert los  
Jn 9,21  ara hi veu, no ho sabem ni tampoc  sabem qui li ha obert los ulls. Té l’  
Jn 9,24  –Glorifica a Déu; nosaltres  sabem que aquest home és un pecador. 25 I  
Jn 9,29  parlà a Moisès; emperò aquest no  sabem d’a on és. 30 Respongué aquell home 
Jn 9,31  ell ha obert mos ulls. 31 Lo que  sabem és que Déu no ou als pecadors, sinó  
Jn 14,5  camí. 5 Tomàs li digué: –Senyor no  sabem a on anau; ¿com podem, doncs, saber  
Jn 16,18  això que diu: “Dintre de poc”? No  sabem lo que està parlant. 19 Emperò Jesús 
Jn 20,2 portat lo Senyor del sepulcre, i no  sabem a on l’han posat. 3 Isqué, doncs,  
Jn 21,24  estes coses, i les ha escrites, i  sabem que son testimoni és verdader. 25 I  
Ac 7,40  davant de nosaltres, perquè no  sabem què s’ha fet de Moisès, que ens  
Rm 2,2  coses que judiques. 2 Perquè  sabem que el judici de Déu és segons  
Rm 3,19  Déu davant de sos ulls.» 19 Emperò  sabem que tot quant la Llei diu, ho diu  
Rm 7,14  maligne per lo manament. 14 Puix  sabem que la Llei és espiritual; emperò jo 
Rm 8,22 gloriosa dels fills de Déu. 22 Puix  sabem que tota criatura gemega i està de  
Rm 8,26  també a nostra flaquesa, perquè no  sabem lo que havem de demanar, com convé;  
Rm 8,28  per los sants conforme a Déu. 28 I  sabem també que totes les coses cooperen  
1Co 8,1  que són sacrificades als ídols,  sabem que tots tenim ciència. La ciència  
1Co 8,4 les viandes sacrificades als ídols,  sabem que l’ídol no és res en lo món i  
2Co 5,1  són sos ambaixadors. 1 Perquè  sabem que si nostra casa terrena d’esta  
1Jn 2,3  per los de tot lo món. 3 I en això  sabem que l’havem conegut, si guardam sos 
1Jn 2,5  està en ell perfeta; i per això  sabem que som en ell. 6 Aquell que diu que 
1Jn 3,2  encara lo que havem de ser. Mes  sabem que quan ell apareixerà serem  
1Jn 3,24  en Déu, i Déu en ell; i en això  sabem que ell permaneix en nosaltres: per  
1Jn 5,15  conforme a sa voluntat. 15 I si  sabem que ens ou en tot lo que li demanem, 
1Jn 5,15 ens ou en tot lo que li demanem, ho  sabem perquè tenim les peticions que li  
1Jn 5,19  Maligne no el toca. 19 I nosaltres  sabem que som de Déu i tot lo món està  
1Jn 5,20  món està posat en lo Maligne. 20 I  sabem que vingué lo Fill de Déu i que ens  
Jn 9,29  som deixebles de Moisès. 29  Sabem que Déu parlà a Moisès; emperò  
1Tm 1,8  lo que diuen, ni lo que afirmen. 8  Sabem, doncs, que la Llei és bona per  
1Jn 5,18 i hi ha pecat que no és de mort. 18  Sabem que tot aquell que és nat de Déu no  
Lc 23,34  –Pare, perdonau-los, perquè no  saben lo que fan. I dividiren sos vestits  
Jn 18,21 oït lo que jo els he dit, puix ells  saben les coses que jo he dit. 22 I havent 
Ac 22,19  jo diguí: »–Senyor, ells mateixos  saben que jo ficava en la presó i assotava 
Ac 26,4 des del principi de ma joventut, la  saben tots los jueus, 5 coneixent des del  
Rm 7,1  germans (puix parlo ab los que  saben la llei), que la llei té domini  
Jud 10  irracionals en aquelles coses que  saben naturalment. 11 Ai d’aquells que  
Mc 5,33  la dona, espavorida i tremolant,  sabent lo que li havia passat, s’acercà i 
Mc 6,20  20 Perquè Herodes temia a Joan,  sabent que era un baró just i sant, i el  
Lc 5,19  -lo davant d’ell. 19 Emperò no  sabent com fer-ho, a causa de la gran  
Lc 8,53  que dorm. 53 I se burlaven d’ell,  sabent que era morta. 54 I ell los tragué  
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Lc 9,33  a Moisès i altra per a Elies –no  sabent lo que es deia. 34 Mentres estava  
Lc 19,21  21 Puix tinguí temor de vós,  sabent que sou home d’un geni dur, que  
Jn 2,9  aigua convertida en vi, i no  sabent d’a on l’havien treta, encara que 
Jn 6,15  de venir al món. 15 Emperò Jesús,  sabent que havien de venir per a portar- 
Jn 6,61  escoltar-les? 61 Emperò Jesús,  sabent en si mateix que sos deixebles  
Jn 13,1  1 Abans de la festa de la Pasqua,  sabent Jesús que havia arribat l’hora de  
Jn 13,3  designi d’entregar-lo, 3 Jesús,  sabent que el Pare li havia posat totes  
Jn 18,4  atxes i armes. 4 Emperò Jesús,  sabent les coses que li havien de succeir, 
Jn 19,28 ell en sa casa. 28 Després d’això,  sabent Jesús que totes les coses estaven  
Jn 21,12  preguntar-li: –Qui sou vós?  –sabent que era lo Senyor. 13 Jesús,  
Ac 2,30  avui. 30 Essent, doncs, profeta, i  sabent que Déu li havia promès ab jurament 
Ac 4,13  la firmesa de Pere i de Joan, i  sabent que eren homes sens lletres i  
Ac 5,7  hores entrà també sa muller, no  sabent lo que havia succeït. 8 I Pere li  
Ac 20,22 Esperit, me’n vaig a Jerusalem, no  sabent les coses que allí m’han de  
Ac 23,6  al príncep de ton poble.” 6 I  sabent Pau que una part d’ells era  
Ac 23,27  jo ab la tropa, lo deslliurí,  sabent que era romà. 28 I volent averiguar 
Rm 5,3  gloriam també en les tribulacions,  sabent que la tribulació obra paciència, 4 
Rm 6,9 creem que viurem també ab Cristo, 9  sabent que havent Cristo ressuscitat d’  
Rm 13,11 lo compliment de la Llei. 11 I això  sabent lo temps, que és ja hora d’alçar- 
1Co 15,58  sempre en l’obra del Senyor,  sabent que vostre treball no és en va en  
2Co 1,7  esperança en vosaltres és ferma,  sabent que així com sou participadors de  
2Co 4,14  també creem, i per això parlam, 14  sabent que aquell que ressuscità al Senyor 
2Co 5,6  6 Per això vivim sempre confiats,  sabent que mentres estam en lo cos estam  
Ga 2,16  pecadors d’entre els gentils, 16  sabent que l’home no es justifica per les 
Ef 6,8  al Senyor, i no com als homes; 8  sabent que cada qual rebrà del Senyor lo  
Ef 6,9  ells, abstenint-vos d’amenaces,  sabent que el Senyor d’ells i de  
Fl 1,16  bona voluntat. 16 Uns per caritat,  sabent que jo he estat posat per a la  
Col 3,24  al Senyor, i no per als homes, 24  sabent que del Senyor rebreu lo gallardó  
Col 4,1  lo que és de justícia i equitatiu,  sabent que també vosaltres teniu Senyor en 
2Tm 2,23  a la instrucció, evita-les,  sabent que engendren disputes. 24 Al servo 
2Tm 3,14  i que t’han estat encomanades,  sabent de qui les aprengueres. 15 I que  
Tt 3,11 la primera i segona amonestació, 11  sabent que el que és tal està pervertit, i 
Flm 21  t’he enviat esta carta meva  sabent que faràs encara més de lo que et  
Jm 1,3  caigau en diverses tentacions, 3  sabent que la prova de vostra fe obra  
Jm 3,1  meus, no us façau molts mestres,  sabent que nosaltres rebrem major  
1Pe 1,18 lo temps de vostra peregrinació, 18  sabent que haveu estat rescatats de vostra 
1Pe 5,9  -lo, estant ferms en la fe,  sabent que vostres germans espargits per  
Ac 24,10  senyal de que parlàs, respongué:  –Sabent jo que fa molts anys que ets jutge 
Rm 6,6  també en la de sa resurrecció. 6  Sabent això que nostre home vell és  
1Te 1,4  davant de Déu i Pare nostre. 4  Sabent, amats germans, que vostra elecció  
1Tm 1,9  que usa d’ella llegítimament. 9  Sabent açò, que la Llei no fou feta per al 
2Pe 3,3  apòstols del Senyor i salvador. 3  Sabent això primerament: que en los últims 
Mt 2,8 quan l’hajau trobat, feu-m’ho a  saber per a què jo també vàgia a adorar- 
Mt 10,26  ni res ocult, que no s’hàgia de  saber. 27 Lo que jo us dic en tenebres,  
Mc 15,45  si havia ja mort. 45 I després de  saber-ho per lo centurió, donà el cos a  
Lc 12,2  ni res ocult que no s’haja de  saber. 3 Perquè les coses que haveu dit en 
Jn 7,51  a ningú antes d’oir-lo i de  saber lo que fa? 52 Ells respongueren i li 
Jn 14,5 sabem a on anau; ¿com podem, doncs,  saber lo camí? 6 Jesús li respon: –Jo só  
Jn 15,15 apellidat amics, perquè us he fet a  saber quantes coses he oït de mon Pare. 16 
Ac 1,7  digué: –No us toca a vosaltres lo  saber lo temps o els moments que posà lo  
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Ac 12,17  de la presó, i digué: –Feu-ho a  saber a Jaume i als germans. I eixint d’  
Ac 17,19  a l’Areopago dient: –¿No podrem  saber què cosa és aqueixa nova doctrina de 
Ac 17,20 orelles certes novedats, i voldríem  saber què signifiquen aquestes coses. 21  
Ac 21,26 lo dia següent en lo temple, fent a  saber lo compliment dels dies de la  
Ac 21,34  una altra; i veent que no podia  saber cosa certa per causa de l’alborot,  
Ac 22,24  -li turment assotant-lo, per a  saber per quina causa clamaven així contra 
Ac 22,30  romà. 30 I al dia següent, volent  saber de cert la causa que tenien los  
Ac 24,11 -me 11 Perquè vós fàcilment podeu  saber que no fa més de dotze dies que jo  
Ac 28,28  jo els cúria!” 28 »Perquè haveu de  saber vosaltres que als gentils és enviada 
Rm 9,30  justícia, han obtingut justícia, a  saber, la justícia que ve de la fe. 31 Mes 
Rm 15,14  plens de caritat, plens de tot  saber, de modo que us podeu amonestar los  
1Co 2,2  2 perquè jo no m’he judicat  saber res entre vosaltres, sinó a  
1Co 8,2  caritat edifica. 2 I si algú pensa  saber alguna cosa, encara no coneix de  
1Co 8,2  no coneix de quina manera li convé  saber. 3 Emperò si algú ama a Déu, aqueix  
1Co 12,3  conduïts. 3 Per lo tant, vos faç a  saber que ningú que parla per l’Esperit  
1Co 15,3  lo mateix que havia après, a  saber, que Cristo morí per nostres pecats, 
1Co 16,12  en quant al germà Apolo, vos faç a  saber que li preguí molt vingués a  
2Co 8,1  Jerusalem. 1 Així mateix vos fem a  saber, germans, la gràcia de Déu que ha  
2Co 11,6 tosc en lo parlar, encara que no en  saber, en tot nos havem donat a conèixer a 
Ga 1,11  de Cristo. 11 Perquè vos faç a  saber, germans, que l’evangeli que jo us  
Ga 3,2  mateixos? 2 Açò solament desitjo  saber de vosaltres: ¿haveu rebut l’  
Ef 5,5  de gràcies. 5 Perquè haveu de  saber i entendre que tot fornicari, o  
Ef 6,21  parlar. 21 I per a què pugau també  saber l’estat de mes coses, i lo que faç, 
Fl 2,19  per a cobrar jo també bon ànimo al  saber l’estat de vostres coses. 20 Perquè 
1Te 3,Tit Capítol III Consol de l’Apòstol al  saber per Timoteu la constància dels  
1Te 3,6  aquí de vosaltres, i ens ha fet a  saber vostra fe i caritat, i que sempre  
2Tm 3,1  Sagrades Escriptures. 1 Mes has de  saber açò, que en los darrers dies vindran 
He 11,8  en herència, obeí i partí sens  saber a on anava. 9 Per la fe habità en la 
He 13,2  puix per ella alguns, sens  saber-ho, hospedaren àngels. 3 Recordau  
Jm 2,20  i tremolen.» 20 Emperò, ¿vols  saber, oh home va, que la fe sens les  
Ac 28,1  jueus. 1 I estant ja en salvo,  sabérem que l’isla s’anomenava Melita. I 
Mc 6,29 sa mare. 29 I quan sos deixebles ho  saberen, vingueren, i prengueren son cos,  
Ac 17,13  Mes, quan los jueus de Tessalònica  saberen que Pau havia predicat també en  
Ac 28,15  a Roma. 15 I quan los germans ho  saberen, nos isqueren a rebre fins al Foro 
Mt 24,43  enteneu que si el pare de famílies  sabés a què hora havia de venir lo lladre, 
Mc 5,43  manà molt estretament que ningú ho  sabés, i digué que li donassen alguna cosa 
Mc 7,24  en una casa, no volia que ningú ho  sabés, mes no es pogué encobrir. 25 Perquè 
Mc 9,29 la Galilea, i no volia que ningú ho  sabés. 30 I ensenyava a sos deixebles i  
Lc 12,39  per cert que si lo pare de família  sabés l’hora en què havia de venir lo  
Ac 27,43  tal cosa, i manà que els que  sabessen nedar se tirassen los primers al  
Mt 12,7  qui és major que el temple. 7 I si  sabésseu lo que és: “Misericòrdia vull, i  
Fl 1,12  12 Emperò, germans, voldria que  sabésseu que les coses que m’han succeït  
Mt 7,11  11 Doncs, si vosaltres, sent mals,  sabeu donar coses bones a vostres fills,  
Mt 15,12 -li sos deixebles li digueren: –No  sabeu que los fariseus s’han  
Mt 20,22  22 I Jesús, responent, digué: –No  sabeu lo que us demanau. ¿Podeu vosaltres  
Mt 24,33  manera, quan vejau tot això,  sabeu que està ell cerca, a la porta. 34  
Mt 24,42  altra. 42 Vetllau, doncs, puix no  sabeu a quina hora ha de venir vostre  
Mt 25,13  conec. 13 »Vetllau, doncs, pués no  sabeu lo dia ni l’hora en què ha de venir 
Mc 10,38 vós. 38 Emperò Jesús los digué: –No  sabeu lo que vos demanau. ¿Podeu beure lo  
Mc 13,29  que succeeixen aquestes coses,  sabeu que està ell cerca, a la porta. 30  
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Mc 13,33  compte, vetllau i orau, perquè no  sabeu quan serà el temps. 34 Així com un  
Mc 13,35  35 Vetllau, doncs, perquè no  sabeu quan vindrà l’amo de la casa, si a  
Lc 9,55  ells, los reprengué dient: –No  sabeu de quin esperit sou. 56 Lo Fill de  
Lc 10,11  sacudim contra vosaltres. Ab tot,  sabeu que s’ha acercat lo Regne de Déu.”  
Lc 11,13  13 Si vosaltres, doncs, sent mals,  sabeu donar regalos bons a vostres fills,  
Lc 12,56  cel i de la terra, ¿com, doncs, no  sabeu reconèixer lo temps present? 57 »I  
Lc 21,20  exèrcit està circuint a Jerusalem,  sabeu que sa desolació està pròxima. 21  
Lc 21,31  quan vejau arribar aquestes coses,  sabeu que està prop lo Regne de Déu. 32 En 
Jn 7,28  i dient: –Vosaltres me coneixeu i  sabeu d’a on só jo; mes jo no he vingut  
Jn 8,14  vinc i a on vaig; mes vosaltres no  sabeu d’a on vinc ni a on vaig. 15  
Jn 9,30  està lo miracle, que vosaltres no  sabeu d’a on és aquest i, ab tot, ell ha  
Jn 14,4 jo estigueu també vosaltres. 4 I ja  sabeu a on vaig, i sabeu també vosaltres  
Jn 14,4  4 I ja sabeu a on vaig, i  sabeu també vosaltres lo camí. 5 Tomàs li  
Jn 15,18 altres. 18 »Si el món vos avorreix,  sabeu que primer que a vosaltres, m’  
Jn 16,30  30 Ara coneixem que vós ho  sabeu tot i que no necessitau que ningú  
Jn 21,15  aquestos? Li diu: –Sí, Senyor, vós  sabeu que us amo. Jesús li diu: –Apastura  
Jn 21,16  ames? Li respon: –Sí, Senyor, vós  sabeu que us amo. Li diu: –Apastura mos  
Jn 21,17  i així li digué: –Senyor, vós  sabeu totes les coses, vós sabeu que jo us 
Jn 21,17  vós sabeu totes les coses, vós  sabeu que jo us amo. Jesús li digué:  
Ac 2,22  ell enmig de vosaltres, com també  sabeu, 23 a est, que per determinat  
Ac 10,28  reunit, 28 i els digué: –Vosaltres  sabeu que és cosa abominable per a un jueu 
Ac 10,37 és lo Senyor de tots). 37 Vosaltres  sabeu la paraula que ha estat publicada  
Ac 15,7  digué: –Barons germans, vosaltres  sabeu que molt temps ha, ordenà Déu entre  
Ac 19,25  i digué: –Barons, vosaltres  sabeu lo guany que ens resulta d’aquesta  
Ac 20,18 estant junts, los digué: –Vosaltres  sabeu des del primer dia que entrí en l’  
Ac 20,34 de ningú, 34 com vosaltres mateixos  sabeu, perquè estes mans m’han  
Ac 25,10  mal he fet als jueus, com vós  sabeu molt bé. 11 I si els he fet algun  
Ac 26,3  los jueus. 3 Majorment quan vós  sabeu totes les coses i les costums i  
Rm 6,3  ¿com viurem encara en ell? 3 ¿No  sabeu que tots los que havem estat  
Rm 6,16  la gràcia? No ho vulla Déu! 16 ¿No  sabeu que a aquell a qui us oferiu per  
Rm 11,2  son poble, a qui preconegué. ¿I no  sabeu lo que diu d’Elies l’Escriptura,  
1Co 3,16 salvarà, emperò com per foc. 16 ¿No  sabeu que sou temple de Déu i que l’  
1Co 5,6 6 Vostra vanaglòria no és bona. ¿No  sabeu que un poc de llevat fermenta tota  
1Co 6,2 inics i no davant dels sants? 2 ¿No  sabeu que els sants judicaran aquest món?  
1Co 6,3  judicar aquestes petiteses? 3 ¿No  sabeu que judicarem als àngels?; puix, ¿ab 
1Co 6,9  i això als germans. 9 ¿No  sabeu que els injustos no posseiran lo  
1Co 6,15  per son propi poder. 15 ¿No  sabeu que vostres cossos són membres de  
1Co 6,16  de ramera? No, per cert! 16 ¿No  sabeu que aquell que es junta ab una  
1Co 6,19  contra son propi cos. 19 ¿Que no  sabeu que vostres cossos són temples de l’ 
1Co 9,13  a l’evangeli de Cristo. 13 ¿No  sabeu que els que serveixen al santuari  
1Co 9,24  d’ell ab vosaltres. 24 ¿No  sabeu que els que corren l’estadi,  
1Co 12,2  estigau en ignorància. 2 Vosaltres  sabeu que, quan éreu gentils, anàveu als  
2Co 8,9  de vostra caritat. 9 Puix  sabeu la gràcia de nostre Senyor  
Ga 4,13 haveu agraviat en res. 13 Vosaltres  sabeu que al principi ab flaquesa de carn  
Fl 2,22  que són de Jesucrist. 22 Puix ja  sabeu vosaltres per experiència que, com  
Fl 4,15  participat de ma tribulació. 15 Ja  sabeu vosaltres, filipians, que en lo  
1Te 1,5  Sant, i en gran plenitud, perquè  sabeu quals fórem entre vosaltres per amor 
1Te 2,1  la fe. 1 Perquè vosaltres mateixos  sabeu, germans, que nostra entrada en  
1Te 2,2 primer patit i estat afrontats, com  sabeu, en Filipi, tinguérem valor en  
1Te 2,5  llenguatge fou d’adulació, com  sabeu, ni un pretext d’avarícia: Déu és  
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1Te 2,11  vosaltres que creeu. 11 Així com  sabeu de quina manera a cada u de  
1Te 3,3  puix vosaltres mateixos  sabeu que per això havem estat destinats.  
1Te 3,4  tribulacions, com ha succeït i  sabeu. 5 Per això mateix, no podent jo  
1Te 4,2  per abundar més i més. 2 Perquè ja  sabeu quins preceptes vos he donat per lo  
1Te 5,2  2 perquè vosaltres mateixos  sabeu bé que el dia del Senyor vindrà com  
2Te 2,6  deia aquestes coses? 6 I vosaltres  sabeu ara lo que deté que ell sia revelat  
2Te 3,7  7 Perquè vosaltres mateixos  sabeu com deveu imitar-nos, per quant no 
Jm 1,19  de ses criatures. 19 Vosaltres ho  sabeu, germans meus caríssims. Per això  
Jm 4,4  vostres passions. 4 Adúlteros, ¿no  sabeu que l’amistat d’aquest món és  
Jm 4,14  i obtindrem guany.» 14 I no  sabeu lo que serà en lo dia de demà. 15  
1Jn 2,20  teniu la unció del Sant, i  sabeu totes les coses. 21 Jo no us he  
1Jn 2,21  la veritat, ans bé com la  sabeu, i perquè ninguna mentida proceeix  
1Jn 2,29  d’ell en son adveniment. 29 Si  sabeu que ell és just, sabeu també que tot 
1Jn 2,29  29 Si sabeu que ell és just,  sabeu també que tot aquell que fa justícia 
1Jn 3,5  és transgressió de la Llei. 5 I  sabeu que ell aparegué per a traure  
1Jn 3,15 avorreix a son germà és homicida. I  sabeu que ningun homicida té vida eterna  
Ap 7,14 I li responguí: –Senyor meu, vós ho  sabeu. I em digué: –Aquestos són los que  
Mt 16,4  nuvolós i rogeja.” 4 »Hipòcrites!  ¿Sabeu distingir l’aspecte del cel i no  
Mt 20,25  Jesús los cridà envers si i digué:  –Sabeu que els prínceps dels gentils  
Mt 26,2 plàtiques, digué a sos deixebles: 2  –Sabeu que dins dos dies vindrà la Pasqua, 
Mc 10,42 Emperò Jesús los cridà i els digué:  –Sabeu que aquells a qui es veu manar  
Lc 12,56  calor”, i és així. 56 Hipòcrites!  Sabeu distingir lo semblant del cel i de  
Jn 13,12 sentat novament a taula, los digué:  –¿Sabeu lo que he fet ab vosaltres? 13  
He 13,23  Puix vos he escrit breument. 23  Sabeu que nostre germà Timoteu està en  
Mt 27,18  que s’anomena Cristo? 18 Puix  sabia que per enveja l’havien entregat.  
Mc 9,5  altre per a Elies. 5 Perquè ell no  sabia lo que es deia, puix estaven  
Mc 15,10  lo rei dels jueus? 10 Perquè  sabia que per enveja l’havien entregat  
Lc 12,47  47» Perquè aquell criat que  sabia la voluntat de son senyor, i no es  
Jn 5,13  Emperò lo qui havia estat curat no  sabia qui era, perquè Jesús s’havia  
Jn 6,6  això per a provar-lo, puix ell  sabia lo que havia de fer. 7 Felip li  
Jn 6,64 ha alguns que no creuen. Puix Jesús  sabia des del principi qui eren los que no 
Jn 11,42  gràcies perquè m’haveu oït. 42 Bé  sabia jo que sempre m’oïu, emperò ho he  
Jn 11,57  ja donat l’ordre de que si algú  sabia a on era ell lo denunciàs per a fer  
Jn 13,11 nets estau, emperò no tots. 11 Puix  sabia qui era lo qui l’havia d’entregar; 
Jn 18,2 deixebles. 2 I Judes, que el traïa,  sabia també aquest siti, perquè Jesús hi  
Ac 12,9 9 E isqué, i l’anava seguint; i no  sabia que fos veritat lo que l’àngel  
Ac 19,32  la confusió i la major part no  sabia per a què s’havien aplegat. 33 I  
Ac 23,5 sacerdot de Déu? 5 I digué Pau: –No  sabia, germans, que fos lo príncep dels  
Mt 11,19 publicans i de pecadors.” Emperò la  sabiduria fou justificada per sos fills.  
Mt 12,42  vingué del fi de la terra a oir la  sabiduria de Salomó, i veus aquí que el  
Mt 13,54  deien: –D’a on li ve a aquest tal  sabiduria i tals miracles? 55 ¿Per ventura 
Mc 6,2  aquest totes estes coses? I quina  sabiduria és esta que se li ha donat, i  
Lc 2,40  i se fortificava, estant ple de  sabiduria, i la gràcia de Déu era ab ell.  
Lc 2,47  quants l’oïen, s’atordien de sa  sabiduria i de ses respostes. 48 I quan  
Lc 2,52  en son cor. 52 I Jesús creixia en  sabiduria, i en edat, i en gràcia davant  
Lc 7,35  i de pecadors.” 35 Emperò la  sabiduria ha estat justificada per tots  
Lc 11,31  dels extrems de la terra a oir la  sabiduria de Salomó, i veus-ne aquí un  
Lc 11,49  49 »Per això digué també la  sabiduria de Déu: “Los enviaré profetes i  
Lc 21,15  puix jo vos donaré una boca i una  sabiduria a la que no podran resistir ni  
Ac 6,3  plens d’Esperit Sant i de  sabiduria, als quals encarregarem aquesta  
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Ac 6,10  10 Mes no podien resistir a la  sabiduria i a l’esperit ab què parlava.  
Ac 7,10  tribulacions, i li donà gràcia i  sabiduria davant de Faraó, rei d’Egipte,  
Ac 7,22 22 I Moisès fou instruït en tota la  sabiduria dels egipcis i fou poderós en  
Ac 26,25 ans bé dic paraules de veritat i de  sabiduria. 26 Perquè d’estes coses té  
Rm 8,7  Esperit és pau i vida. 7 Perquè la  sabiduria de la carn és enemiga de Déu,  
Rm 11,33  profunditat de les riqueses de la  sabiduria i ciència de Déu! Quant  
1Co 1,Tit  Los demostra com Déu confon la  sabiduria i supèrbia humana i que la creu  
1Co 1,Tit  per als mundans, és per als fiels,  sabiduria i salut. 1 Pau, cridat apòstol  
1Co 1,17  sinó a predicar l’evangeli; no ab  sabiduria de paraules, per a què no sia  
1Co 1,19  Perquè escrit està: «Destruiré la  sabiduria dels savis i anuŀlaré la  
1Co 1,20  sigle? ¿No ha fet Déu fàtua la  sabiduria d’aquest món? 21 Puix després  
1Co 1,21  món? 21 Puix després que en la  sabiduria de Déu lo món no conegué a Déu  
1Co 1,21  Déu lo món no conegué a Déu per la  sabiduria, a Déu plagué fer salvos per la  
1Co 1,22  miracles, i els grecs cerquen  sabiduria. 23 Emperò nosaltres predicam a  
1Co 1,24  com grecs, Cristo, virtut de Déu i  sabiduria de Déu. 25 Puix lo que apar  
1Co 1,30  a nosaltres ha estat fet per Déu  sabiduria i justificació i santificació i  
1Co 2,Tit  de ciència humana, sinó ab la  sabiduria apresa en l’escola de Jesucrist 
1Co 2,1  ab sublimitat de paraules ni de  sabiduria a anunciar-vos lo testimoni de 
1Co 2,4  no fou ab paraules persuasives de  sabiduria humana, sinó ab demostració d’  
1Co 2,5  a què vostra fe no reposàs en la  sabiduria d’homes, sinó en lo poder de  
1Co 2,6  de Déu. 6 No obstant això, parlam  sabiduria entre aquells que són perfects;  
1Co 2,6 aquells que són perfects; emperò no  sabiduria d’aquest món ni dels prínceps  
1Co 2,7  són destruïts, 7 sinó que parlam  sabiduria de Déu en misteri, la que està  
1Co 2,13  no ab paraules doctes d’humana  sabiduria, sinó ab doctrina d’esperit,  
1Co 3,Tit  i exhorta a despreciar la  sabiduria vana del món i a abraçar la  
1Co 3,19  per a què sia savi. 19 Perquè la  sabiduria d’aquest món és fatuïtat davant 
1Co 12,8 donada per l’Esperit la paraula de  sabiduria; a altre, paraula de ciència,  
2Co 1,12 de cor i en santa sinceritat, no ab  sabiduria carnal, sinó ab la gràcia de  
Ef 1,8  abundància sobre nosaltres en tota  sabiduria e inteŀligència, 9 havent-nos  
Ef 1,17  de la glòria, vos dónia esperit de  sabiduria i de revelació en lo coneixement 
Ef 3,10  Jesucrist. 10 Perquè la molt vària  sabiduria de Déu sia ara notificada per la 
Col 1,9 coneixement de sa voluntat, en tota  sabiduria e inteŀligència espiritual, 10  
Col 1,28 tothom i ensenyant a tothom en tota  sabiduria, per a què pugam presentar tot  
Col 2,3 estan escondits tots los tresors de  sabiduria i de ciència. 4 I això ho dic  
Col 2,23  en veritat tenen una apariència de  sabiduria en lo culto voluntari: en  
Col 3,16  abundantment en vosaltres en tota  sabiduria, ensenyant-vos i amonestant- 
Col 4,5  que dec parlar-ne. 5 Caminau ab  sabiduria envers aquells que estan fora,  
Jm 1,5  I si algú de vosaltres té falta de  sabiduria, demània-la a Déu, que la dóna 
Jm 3,13  ses obres en mansuetud de  sabiduria. 14 Emperò si teniu un zel amarg 
Jm 3,15  la veritat. 15 Perquè aquesta  sabiduria no és la que baixa de dalt, sinó 
Jm 3,17  i tota obra mala. 17 Emperò la  sabiduria que baixa de dalt, primerament  
2Pe 3,15  germà, vos escrigué conforme la  sabiduria que li fou donada. 16 Com també  
Ap 5,12  de rebre virtut, i divinitat, i  sabiduria, i fortalesa, i honra, i glòria, 
Ap 7,12  –Amén. Benedicció, i glòria, i  sabiduria, i acció de gràcies, i honra, i  
Ap 13,18 lo número de son nom. 18 Aquí hi ha  sabiduria. Qui té inteŀligència calcúlia  
Ap 17,9  és. 9 I aquí està lo sentit que té  sabiduria. Los set caps són set muntanyes, 
Mc 1,34  dimonis, i no els permetia dir que  sabien qui era. 35 I alçant-se de bon  
Mc 14,40  puix sos ulls estaven pesats, i no  sabien què respondre-li. 41 I tercera  
Lc 4,41  reprenia i no els permetia dir que  sabien que ell era lo Cristo. 42 I quan  
Lc 19,48  com fer-lo morir. 48 I no  sabien què fer-se ab ell, puix tot lo  
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Lc 20,7  profeta. 7 I respongueren que no  sabien d’a on era. 8 I Jesús los digué:  
Jn 2,9 los sirvents que l’havien treta ho  sabien, cridà a l’espòs 10 i li digué:  
Ac 16,3  havia en aquells llocs perquè tots  sabien que son pare era gentil. 4 I al  
Mt 25,26 digué: »–Criat dolent i peresós, tu  sabies que sego allà a on no sembro i que  
Lc 19,22  per ta pròpia boca te condemno.  Sabies que jo era home de caràcter dur,  
Lc 2,49  –Per a què em buscàveu? No  sabíeu que jo dec emplear-me en les  
Mc 9,49  se dessaborís, ab què li donareu  sabor? Teniu sal en vosaltres, i guardau  
Lc 14,34 dessaborís, ab què se li tornarà lo  sabor? 35 No és ja bona ni per a la terra, 
Col 3,2  està sentat a la dreta de Déu. 2  Saborejau’s en les coses de dalt, no en  
Jn 7,27  és, mes quan vinga lo Cristo ningú  sabrà d’a on és ell. 28 I Jesús en lo  
Ac 21,24  per a què s’afèitien lo cap, i  sabrà tothom que és fals tot quant  
1Co 14,9  no donau paraules clares, ¿com se  sabrà lo que es diu? Certament parlareu a  
Ap 2,23  a sos fills; i totes les iglésies  sabran que jo só lo qui escodrinyo les  
Ap 3,9  i adorar davant de tos peus; i  sabran que jo t’he amat. 10 Perquè tu has 
Jn 13,7 jo faç, tu no ho comprens ara, i ho  sabràs després. 8 Pere li diu: –Jamai me  
Ap 3,3  jo vindré a tu com a lladre, i no  sabràs l’hora en què jo vindré a tu. 4  
Lc 7,39  «Si aquest home fos profeta, bé  sabria qui i quina espècie de dona és  
Jn 4,1  entengué que els fariseus havien  sabut que ell feia més deixebles i  
Jn 12,12 que havia vingut a la festa, havent  sabut que Jesús venia a Jerusalem, 13  
Ac 23,34 preguntat de quina província era, i  sabut que era de Cilícia, 35 li digué: –T’ 
Fl 2,26  i estava angustiat, perquè havíeu  sabut que havia estat malalt. 27 I  
Jud 5  fer-vos present, ja que haveu  sabut tot açò, que Jesús, salvant al poble 
Ap 6,12  i es tornà lo sol negre com un  sac de silici, i la lluna se tornà com  
Ap 11,3  i profetisaran, vestits de  sac, mil dos-cents i xixanta dies. 4  
Lc 1,9  torn, 9 conforme la consuetud del  sacerdoci, li tocà per sort entrar en lo  
He 7,Tit  l’ordre de Melquisedec, i ab son  sacerdoci, que és etern, queda abolit lo  
He 7,5 d’entre els fills de Leví reben lo  sacerdoci, tenen lo manament de prendre  
He 7,11  11 I si la perfecció fos pel  sacerdoci levític (puix baix d’ell lo  
He 7,11 havia de que s’alçàs després altre  sacerdoci, cridat segons l’ordre de  
He 7,12  ordre d’Aaron? 12 Puix, mudat lo  sacerdoci, és necessari que es múdia també 
He 7,14 tribu no parlà res Moisès tocant al  sacerdoci. 15 I encara se manifesta això  
He 7,24  aquest, com dura sempre, té un  sacerdoci immutable. 25 I per això pot  
He 9,Tit  de l’Unigènit. Preeminències del  sacerdoci de Jesucrist sobre lo de l’  
1Pe 2,5  sou sobredificats casa espiritual,  sacerdoci sant, per a oferir sacrificis  
1Pe 2,9  sou lo llinatge elegit, lo  sacerdoci real, la nació santa, lo poble  
Mt 8,4  sinó vés-te’n, presenta’t al  sacerdot, i ofereix lo do que manà Moisès  
Mt 26,3  del poble en lo palaci del sumo  sacerdot, anomenat Caifàs, 4 i tingueren  
Mc 14,47 l’espasa, ferí a un criat del sumo  sacerdot i li tallà l’orella. 48 I  
Mc 14,53  I portaren a Jesús a casa del sumo  sacerdot, i se juntaren tots los  
Mc 14,54  fins a dins del palaci del sumo  sacerdot, i s’estava sentat al foc ab los 
Mc 14,60  60 I alçant-se en mig lo sumo  sacerdot, preguntà a Jesús dient: –¿No  
Mc 14,61  res. Li tornà a preguntar lo sumo  sacerdot i li digué: –Ets tu lo Cristo, lo 
Mc 14,63  núvols del cel. 63 Llavors lo sumo  sacerdot, rompent ses vestidures, digué:  
Mc 14,66  arribà una de les criades del sumo  sacerdot. 67 I quan vegé a Pere que s’  
Lc 1,5  Herodes, rei de Judea, hi hagué un  sacerdot anomenat Zacaries, del torn d’  
Lc 1,8  exercint Zacaries son ministeri de  sacerdot davant de Déu, segons l’ordre de 
Lc 5,14 -te’n –li digué– i presenta’t al  sacerdot, i ofereix per ta netedat, segons 
Lc 10,31  que baixava per lo mateix camí un  sacerdot, i quan lo vegé, passà de llarg.  
Lc 22,Tit pres i ultrajat en la casa del sumo  sacerdot. 1 I estant ja cerca la festa  
Ac 5,24  quan oigueren estes raons, lo sumo  sacerdot, lo magistrat del temple i els  
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Ac 7,1  i son martiri. 1 Llavors lo sumo  sacerdot digué: –Són així aquestes coses?  
Ac 14,12 qui portava la paraula. 12 També lo  sacerdot de Júpiter, que estava a l’  
Ac 23,4  digueren: –¿Maleeixes tu al sumo  sacerdot de Déu? 5 I digué Pau: –No sabia, 
He 2,17  sos germans, per a què fos un sumo  sacerdot piadós i fiel en les coses  
He 5,6  digué en altre paratge: «Tu ets  sacerdot perpètuament, segons l’ordre de  
He 7,Tit  Capítol VII Jesucrist és verdader  sacerdot segons l’ordre de Melquisedec, i 
He 7,1  est Melquisedec, rei de Salem,  sacerdot de Déu altíssim, que isqué a l’  
He 7,3  semblant al Fill de Déu, permaneix  sacerdot per a sempre. 4 Considerau,  
He 7,15  clarament, ja que s’alça un altre  sacerdot a semblança de Melquisedec, 16 lo 
He 7,17  17 Perquè ell testifica: «Tu ets  sacerdot eternament, segons l’ordre de  
He 7,20  a Déu. 20 I per quant fou ell fet  sacerdot no sens jurament (perquè los  
He 7,21 Senyor i no s’arrepentirà: “Tu ets  sacerdot eternament”»), 22 per lo tant  
He 8,4  si ell estigués sobre la terra, ni  sacerdot seria, havent-hi sacerdots que  
He 10,11 feta una sola vegada. 11 I així tot  sacerdot se presenta cada dia a exercir  
He 10,21  per sa carn, 21 i tenint un gran  sacerdot sobre la casa de Déu, 22 acerquem 
Ac 4,6  i tots quants eren del llinatge  sacerdotal. 7 I fent-los presentar al  
Mt 2,4  convocant a tots los prínceps dels  sacerdots i als escribes del poble, los  
Mt 12,4  ab ell estaven, sinó solament als  sacerdots? 5 ¿O no haveu llegit en la Llei 
Mt 12,5 en la Llei que en los dissabtes los  sacerdots en lo temple trenquen lo  
Mt 16,21  dels escribes i dels prínceps dels  sacerdots, i que morís i que ressuscitàs  
Mt 20,18  serà entregat als prínceps dels  sacerdots i als escribes, i lo condemnaran 
Mt 21,15  15 Mes veent los prínceps dels  sacerdots i els escribes les meravelles  
Mt 21,23  anat al temple, los prínceps dels  sacerdots i los ancians del poble s’  
Mt 21,45  45 I quan los prínceps dels  sacerdots i los fariseus oïren ses  
Mt 26,3  se congregaren los prínceps dels  sacerdots i els escribes i els ancians del 
Mt 26,14  n’anà a trobar als prínceps dels  sacerdots 15 i els digué: –Què em voleu  
Mt 26,47  enviada per los prínceps dels  sacerdots i los ancians del poble. 48 I  
Mt 26,57  a casa de Caifàs, príncep dels  sacerdots, a on s’havien juntat los  
Mt 26,58  fins al palàcio del príncep dels  sacerdots. I havent entrat dins, s’estava 
Mt 26,59  lo fi. 59 Emperò los prínceps dels  sacerdots i els ancians i tot lo Consell  
Mt 26,62  62 I alçant-se lo príncep dels  sacerdots, li digué: –¿No respons res a lo 
Mt 26,63  I Jesús callava. I lo príncep dels  sacerdots li digué: –Te conjuro per Déu  
Mt 26,65 del cel. 65 Llavors lo príncep dels  sacerdots rompé ses vestidures i digué:  
Mt 27,1  lo dematí, tots los prínceps del  sacerdots i los ancians del poble entraren 
Mt 27,3  monedes de plata als prínceps dels  sacerdots i als ancians 4 dient: –He pecat 
Mt 27,6  ab un llaç. 6 I els prínceps dels  sacerdots, prenent les monedes de plata,  
Mt 27,12 essent acusat per los prínceps dels  sacerdots i per los ancians, no respongué  
Mt 27,20 d’ell. 20 Emperò los prínceps dels  sacerdots i els ancians persuadiren a la  
Mt 27,41  -lo també los prínceps dels  sacerdots ab los escribes i ancians,  
Mt 27,62 de la Preparació, los prínceps dels  sacerdots i els fariseus acudiren junts a  
Mt 28,11  i donaren avís als prínceps dels  sacerdots de tot quant havia ocorregut. 12 
Mc 1,44 bé vés, presenta’t al príncep dels  sacerdots i ofereix per ta limpiesa lo que 
Mc 2,26  en temps d’Abiatar, príncep dels  sacerdots, i se menjà los pans de la  
Mc 2,26  no era lícit menjar-ne sinó als  sacerdots, i encara ne donà als que  
Mc 8,31  ancians, i per los prínceps dels  sacerdots, i per los escribes, i que fos  
Mc 10,33  serà entregat als prínceps dels  sacerdots, i als escribes, i als ancians;  
Mc 11,Tit  enemics. Confon als prínceps dels  sacerdots. 1 I quan s’acercaren a  
Mc 11,18 I havent-ho oït los prínceps dels  sacerdots i els escribes, meditaven com  
Mc 11,27  se li acercaren los prínceps dels  sacerdots i els escribes i els ancians, 28 
Mc 14,1  i los Àzims, i los prínceps dels  sacerdots i los escribes anaven maquinant  
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Mc 14,10  dels Dotze, anà als prínceps dels  sacerdots per a entregar-los-el. 11 I  
Mc 14,43 bastons, de part dels prínceps dels  sacerdots i dels escribes i ancians. 44 I  
Mc 14,53  sacerdot, i se juntaren tots los  sacerdots, i els escribes, i els ancians.  
Mc 14,55  -se. 55 I els prínceps dels  sacerdots i tot lo Consell cercaven algun  
Mc 15,1 luego, al dematí, los prínceps dels  sacerdots, havent tingut consell ab los  
Mc 15,3  –Tu ho dius. 3 I els prínceps dels  sacerdots l’acusaven de moltes coses.  
Mc 15,10  havien entregat los prínceps dels  sacerdots. 11 Emperò los prínceps dels  
Mc 15,11  11 Emperò los prínceps dels  sacerdots incitaren al poble, per a què  
Mc 15,31  -lo també els prínceps dels  sacerdots, se deien los uns als altres ab  
Lc 3,2 tetrarca d’Abilina, 2 essent sumos  sacerdots Anàs i Caifàs, la paraula del  
Lc 6,4  menjar d’ells sinó tan sols los  sacerdots? 5 I els digué: –Lo Fill de l’  
Lc 9,22 per los ancians i els prínceps dels  sacerdots i per los escribes, i que sia  
Lc 17,14  digué: –Anau, manifestau’s als  sacerdots. I succeí que, mentres hi  
Lc 19,47 en lo temple. Mes los prínceps dels  sacerdots i els escribes i els principals  
Lc 20,Tit  20,Tit Capítol XX Jesús confon als  sacerdots i als escribes. Paràbola dels  
Lc 20,1  se juntaren los prínceps dels  sacerdots i els escribes ab los ancians 2  
Lc 20,16  Lo que oït per los prínceps dels  sacerdots, digueren: –No ho permètia Déu.  
Lc 20,19  19 Llavors los prínceps dels  sacerdots i els escribes desitjaven  
Lc 22,2 dita la Pasqua, 2 los prínceps dels  sacerdots i els escribes cercaven com fer  
Lc 22,4  anà a tractar ab los prínceps dels  sacerdots i ab los magistrats la manera d’ 
Lc 22,50  ferí a un criat del príncep dels  sacerdots i li tallà l’orella dreta. 51  
Lc 22,52  52 I Jesús digué als prínceps dels  sacerdots i als magistrats del temple i  
Lc 22,54  a la casa del príncep dels  sacerdots. I Pere lo seguia de lluny a  
Lc 22,66  del poble, i els prínceps dels  sacerdots, i els escribes, i el feren  
Lc 23,4  4 I Pilat digué als prínceps dels  sacerdots i al poble: –Ningun delicte  
Lc 23,10 res. 10 Entretant los prínceps dels  sacerdots i els escribes persistien  
Lc 23,13  havent convocat als prínceps dels  sacerdots, als magistrats i al poble, 14  
Lc 24,20  poble. 20 I com los prínceps dels  sacerdots i nostres senadors l’entregaren 
Jn 1,19  li enviaren des de Jerusalem los  sacerdots i los levites per a preguntar- 
Jn 7,32  i els fariseus i els prínceps dels  sacerdots enviaren ministres per a prendre 
Jn 7,45  tornaren als prínceps dels  sacerdots i als fariseus i els digueren:  
Jn 12,10  10 Per això los prínceps dels  sacerdots resolgueren fer morir també a  
Jn 19,21  i en llatí. 21 I els prínceps dels  sacerdots deien a Pilat: –No escrigau:  
Ac 4,1  al poble, sobrevingueren los  sacerdots, i el magistrat del temple, i  
Ac 4,6 escribes, 6 i Anàs, lo príncep dels  sacerdots, i Caifàs, i Joan, i Alexandro,  
Ac 4,23  els havien dit los prínceps dels  sacerdots i els ancians. 24 I quan ho  
Ac 5,17  Emperò alçant-se lo príncep dels  sacerdots i tots los que estaven ab ell  
Ac 5,21  Emperò arribant lo príncep dels  sacerdots i els que estaven ab ell,  
Ac 5,24  del temple i els prínceps dels  sacerdots estaven en dubte sobre què s’  
Ac 5,27  al Consell. I el príncep dels  sacerdots los preguntà 28 dient: –Ab  
Ac 6,7  Jerusalem. I una gran multitud de  sacerdots obeïa també a la fe. 8 I Esteve, 
Ac 9,1 Senyor, se presentà al príncep dels  sacerdots, 2 i li demanà cartes per a les  
Ac 9,14  i aquí té poder dels prínceps dels  sacerdots de prendre a tots quants  
Ac 9,21  -los presos als prínceps dels  sacerdots? 22 Emperò Saulo s’esforçava  
Ac 19,14  set fills d’un jueu príncep dels  sacerdots anomenat Esceva. 15 Emperò l’  
Ac 22,5  i dones, 5 com lo príncep dels  sacerdots i tot lo consistori dels ancians 
Ac 22,30  i manà que es juntassen los  sacerdots i tot lo Consell, i traent a  
Ac 23,2  2 I Ananies, príncep dels  sacerdots, manà als que estaven prop d’  
Ac 23,5  germans, que fos lo príncep dels  sacerdots, perquè escrit està: “No  
Ac 23,14  los quals anaren als prínceps dels  sacerdots i als ancians i digueren:  
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Ac 24,1  dies vingué Ananies, príncep dels  sacerdots, ab alguns ancians i ab un  
Ac 25,2  a Jerusalem. 2 I els prínceps dels  sacerdots i els principals del jueus  
Ac 25,15  acudiren a mi los prínceps dels  sacerdots i els ancians dels jueus  
Ac 26,10  rebut poder dels prínceps dels  sacerdots. I quan los donaven la mort hi  
Ac 26,12  i comissió dels prínceps dels  sacerdots, 13 al migdia vegí, oh rei, en  
He 7,20 no sens jurament (perquè los altres  sacerdots foren certament fets sens  
He 7,23 I aquells verdaderament foren molts  sacerdots, perquè la mort no permetia que  
He 7,27  qual no té necessitat, com aquells  sacerdots, d’oferir cada dia sacrifici,  
He 7,28  28 Perquè la Llei constitueix ja  sacerdots a homes que tenen flaqueses, mes 
He 8,4  ni sacerdot seria, havent-hi  sacerdots que ofereixen dons conforme a la 
He 9,6  sempre en lo primer tabernacle los  sacerdots per a complir les funcions de  
1Pe 2,Tit  exigeix la dignitat de reis i de  sacerdots de què gosen, exercitant-se en 
Ap 1,6  pròpia sang, 6 i ens ha fet reis i  sacerdots per a Déu i son Pare. A ell sia  
Ap 5,10  i nació, 10 i ens haveu fet reis i  sacerdots envers nostre Déu, i regnarem  
Ap 20,6  poder la segona mort; ans bé seran  sacerdots de Déu i de Cristo, i regnaran  
Mt 15,33  en aquest desert tants pans per a  saciar a tanta multitud de gent? 34 I  
Mc 7,27  Jesús li digué: –Deixa primerament  saciar los fills, perquè no és bo prendre  
Mc 8,4  li respongueren: –Qui podrà  saciar-los de pa aquí en aquesta  
Lc 16,21  tot ple de llagues, 21 desitjant  saciar-se ab les molles que queien de la 
Mc 8,8  també. 8 I menjaren i se  saciaren; i recolliren, dels bocins que  
Ap 19,21  que seia sobre el cavall. I es  saciaren ab ses carns tots los aucells.  
Jn 6,26  menjàreu d’aquells pans i vos  saciàreu. 27 Treballau, no per lo menjar  
Fl 4,12  les coses estic avesat a estar  saciat i a sofrir fam, a tenir abundància  
Mt 5,6  set de justícia, perquè ells seran  saciats. 7 »Benaventurats los  
Mt 14,20 gent. 20 I tots menjaren i quedaren  saciats. I recollides les sobres, ompliren 
Mt 15,37 gent. 37 I tots menjaren i quedaren  saciats. I dels bocins que sobraren n’  
Mc 6,42  42 I ne menjaren tots i quedaren  saciats. 43 I alçaren les sobres i  
Lc 6,21  los que ara teniu fam, puix sereu  saciats. »Benaventurats los que ara  
Lc 6,25  25 »Ai de vosaltres, los que estau  saciats, puix tindreu fam! »Ai de  
Lc 9,17 gent. 17 I menjaren tots i quedaren  saciats. I de lo que sobrà, n’alçaren  
Jn 6,12  volgueren. 12 Després que quedaren  saciats, digué a sos deixebles: –Recolliu  
Ac 27,38 setanta-sis. 38 I quan estigueren  saciats alleugeraven lo barco, tirant lo  
1Co 4,8  rebut? 8 Ja estau vosaltres  saciats, ja sou rics: regnau sens  
Col 2,23  del cos, no en honra alguna, per a  sacietat de la carn. 3,Tit Capítol III De  
Jn 10,11 »Jo só lo bon pastor. Lo bon pastor  sacrifica la vida per ses ovelles. 12 Mes  
1Co 8,7  de l’ídol, mengen com cosa  sacrificada a l’ídol; i la consciència d’ 
Ac 15,29  29 que us abstingau de coses  sacrificades als ídols, i de sang, i de  
1Co 8,1  1 I en quant a les coses que són  sacrificades als ídols, sabem que tots  
1Co 8,4  de Déu. 4 I en quant a les viandes  sacrificades als ídols, sabem que l’ídol  
1Co 8,10 serà alentada a menjar de les coses  sacrificades als ídols? 11 ¿I per ta  
Ap 2,14  Israel, per a què menjassen coses  sacrificades als ídols i cometessen  
Ap 2,20  fornicació i menjar de les coses  sacrificades als ídols. 21 I li he donat  
He 10,2  cessat d’oferir-los, perquè los  sacrificadors, una vegada purificats, no  
Lc 22,7  dels Àzims, en què era necessari  sacrificar la pasqua. 8 I envià a Pere i a 
Ac 14,12  portes toros i guirnaldes, volia  sacrificar ab lo poble. 13 I quan ho  
Ac 14,17  pogueren contenir al poble que  sacrificàs a ells. 18 Emperò  
Ac 21,25  que s’abstinguen de lo que fos  sacrificat als ídols, de sang i animals  
1Co 5,7  que és nostra pasqua, ha estat  sacrificat per a nosaltres. 8 Per lo tant, 
1Co 10,19  alguna cosa, o que lo que ha estat  sacrificat als ídols és alguna cosa? 20  
1Co 10,28  si algú vos digués: «Això ha estat  sacrificat als ídols», no en mengeu, per  
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2Tm 4,6  6 Perquè jo ja estic a punt de ser  sacrificat, i prop està lo temps de ma  
He 9,9  purificar la consciència del que  sacrificava per medi solament de viandes i 
Mc 14,12 12 I al primer dia dels Àzims, quan  sacrificaven la pasqua, li diuen sos  
Mt 9,13  significa: «Misericòrdia vull i no  sacrifici.» Puix jo no he vingut a cridar  
Mt 12,7 lo que és: “Misericòrdia vull, i no  sacrifici”, jamai condemnaríeu als  
Ac 7,41  vedell en aquells dies, i oferiren  sacrifici a l’ídol, i es regositjaven en  
Fl 2,17  Encara que jo sia immolat sobre el  sacrifici i víctima de vostra fe, me’n  
He 7,27  sacerdots, d’oferir cada dia  sacrifici, primerament per sos propis  
He 9,Tit  dignitat i perfecció de la sang i  sacrifici de l’Unigènit. Preeminències  
He 9,26 del món per a traure lo pecat ab lo  sacrifici de si mateix. 27 I així com està 
He 10,12  després que hagué ofert un sol  sacrifici per los pecats, s’assentà per a 
He 10,26  la veritat, ja no resta més  sacrifici per los pecats, 27 sinó una  
He 11,4  4 Per la fe oferí Abel a Déu un  sacrifici més exceŀlent que Caín, per la  
He 13,15  15 Oferim, doncs, per ell a Déu  sacrifici d’alabança sens cessar, que és  
Jm 5,5  vostres cors per lo dia del  sacrifici. 6 Condemnàreu i matàreu al  
He 10,5 lo qual, a l’entrar en lo món diu:  «Sacrifici i oferta vós no volguéreu;  
Mc 12,33  és més que tots los oferiments i  sacrificis. 34 I Jesús, quan vegé que  
Lc 13,1 havia mesclat Pilat ab la dels seus  sacrificis. 2 I Jesús los respongué dient: 
Ac 7,42  ventura no m’oferires víctimes i  sacrificis per espai de quaranta anys en  
He 5,1  a Déu, per a què ofresca dons i  sacrificis per los pecats. 2 Lo qual se  
He 5,3  lo poble com per si mateix, oferir  sacrificis per los pecats. 4 I ningú  
He 8,3  és constituït per a oferir dons i  sacrificis, per lo qual és necessari que  
He 9,9  temps, en què s’oferien dons i  sacrificis, que no podien purificar la  
He 9,23  les coses mateixes celestials, ab  sacrificis millors que estos. 24 Perquè  
He 10,1 de les coses, jamai pot, ab aquells  sacrificis que ells oferien sens cessar  
He 10,3  dels pecats. 3 Mes en los mateixos  sacrificis se fa memòria dels pecats cada  
He 10,6  apropiat a mi. 6 Holocaustos i  sacrificis per lo pecat no us agradaren.»  
He 10,11  oferir moltes vegades los mateixos  sacrificis que mai poden traure los  
1Pe 2,5  sacerdoci sant, per a oferir  sacrificis espirituals acceptes a Déu en  
He 10,8  voluntat, oh Déu!» 8 Dient dalt:  «Sacrificis i ofertes i holocaustos per  
1Co 10,20  20 Ans bé dic que les coses que  sacrifiquen los gentils, les sacrifiquen  
1Co 10,20  que sacrifiquen los gentils, les  sacrifiquen als dimonis, i no a Déu. I no  
Rm 2,22  ¿Tu que abomines als ídols, comets  sacrilegi? 23 ¿Tu que et vanaglòries en la 
Ac 19,37  homes que haveu portat aquí no són  sacrílegs ni blasfemadors de vostra  
Ac 18,6  contradint-lo ells i blasfemant,  sacudí sos vestits i els digué: –Vostra  
Ac 28,5  no el deixa viure. 5 Emperò  sacudí l’escurçó al foc, i no sentí mal  
Ap 6,13  deixa caure ses figues quan és  sacudida per un vent fort. 14 I el cel se  
Lc 10,11 ’ns ha agafat de vostra ciutat, la  sacudim contra vosaltres. Ab tot, sabeu  
Ac 13,51  de sos confins. 51 Emperò ells,  sacudint la pols dels seus peus contra d’ 
Mt 10,14  fora de la casa o de la ciutat,  sacudiu la pols de vostres peus. 15 En  
Mc 6,11  vos escóltien, a l’eixir d’allí  sacudiu la pols de vostres peus en  
Lc 9,5  rebre, eixint d’aquella ciutat,  sacudiu fins la pols de vostres peus en  
Mt 1,14  a Azor. 14 I Azor engendrà a  Sadoc. I Sadoc engendrà a Aquim. I Aquim  
Mt 1,14 Azor. 14 I Azor engendrà a Sadoc. I  Sadoc engendrà a Aquim. I Aquim engendrà a 
Mt 3,Tit en lo desert. Reprèn als fariseus i  saduceus. Bateja a Cristo en lo Jordà. 1 I 
Mt 3,7  que molts dels fariseus i dels  saduceus venien a son baptisme, los digué: 
Mt 16,Tit  16,Tit Capítol XVI Fariseus i  saduceus, confundits. Corrupció de sa  
Mt 16,1  acercaren a ell los fariseus i els  saduceus a fi de tentar-lo. I li  
Mt 16,6 ’s del llevat dels fariseus i dels  saduceus. 7 Mes ells pensaven dient entre  
Mt 16,11 ’s del llevat dels fariseus i dels  saduceus”? 12 Aleshores entengueren que no 
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Mt 16,12 de la doctrina dels fariseus i dels  saduceus. 13 I vingué Jesús als confins de 
Mt 22,23  aquell dia s’acercaren a ell los  saduceus, que diuen no hi ha resurrecció,  
Mt 22,34 quan oïren que havia fet callar als  saduceus, se juntaren en consell. 35 I un  
Mc 12,Tit  Jesús convenç als fariseus i  saduceus, i els reconvé. Sobre pagar lo  
Mc 12,18  d’ell. 18 I vingueren a ell los  saduceus, que neguen la resurrecció, i li  
Lc 20,27 27 S’acercaren després alguns dels  saduceus, que neguen la resurrecció, i li  
Ac 4,1  i el magistrat del temple, i els  saduceus, 2 queixant-se de que  
Ac 5,17  ab ell (que era la secta dels  saduceus), s’ompliren de zel; 18 i  
Ac 23,Tit  una disputa entre fariseus i  saduceus. Lísias l’envia ab escolta  
Ac 23,6 sabent Pau que una part d’ells era  saduceus i altra fariseus, digué en alta  
Ac 23,7  dissensió entre els fariseus i els  saduceus, i se dividí la multitud. 8  
Ac 23,8 se dividí la multitud. 8 Perquè els  saduceus diuen que no hi ha resurrecció,  
Ac 5,Tit 5,Tit Capítol V Càstig d’Ananies i  Sàfira. Los apòstols són novament  
Ac 5,1 home anomenat Ananies, ab sa muller  Sàfira, vengué un camp, 2 i defraudà del  
Jm 4,3 i això és perquè demanau mal, per a  safisfer vostres passions. 4 Adúlteros,  
Lc 16,8 majordom infiel, perquè féu això ab  sagacitat. Puix los fills d’aquest sigle  
1Co 11,Tit  Tracta de la institució de la  sagrada eucaristia i reprèn los desordres  
2Tm 3,Tit  lo depòsit de la fe i estudiï les  Sagrades Escriptures. 1 Mes has de saber  
Mt 5,Tit  Anomena lo Senyor a sos apòstols  sal i llum de la terra. Declara que no ha  
Mt 5,13  de vosaltres. 13 »Vosaltres sou la  sal de la terra. I si la sal se  
Mt 5,13  sou la sal de la terra. I si la  sal se dessaborís, ab què es salarà? No  
Mc 9,48  foc, i tota víctima serà salada ab  sal. 49 »Bona és la sal; emperò si la sal  
Mc 9,49  serà salada ab sal. 49 »Bona és la  sal; emperò si la sal se dessaborís, ab  
Mc 9,49  49 »Bona és la sal; emperò si la  sal se dessaborís, ab què li donareu  
Mc 9,49  ab què li donareu sabor? Teniu  sal en vosaltres, i guardau pau entre  
Lc 14,34  ser mon deixeble. 34 »Bona és la  sal, emperò si la sal se dessaborís, ab  
Lc 14,34  34 »Bona és la sal, emperò si la  sal se dessaborís, ab què se li tornarà lo 
Col 4,6  conversació assaborada ab gràcia i  sal, per a què sapiau com haveu de  
Lc 14,Tit  a Jesús ha de portar sa creu.  Sal dessaborida. 1 I succeí que, entrant  
Mc 14,14  casa: “Lo Mestre diu: ¿A on és la  sala en què he de menjar la pasqua ab mos  
Lc 22,12  12 I ell vos mostrarà una gran  sala alhajada; aparellau-la allí. 13 I  
Jn 2,8 -ne ara i portau-ne al mestre de  sala. I li’n portaren. 9 Tan prest com lo 
Jn 2,9  9 Tan prest com lo mestre de  sala hagué gustat aquesta aigua convertida 
Mc 9,48  salats ab foc, i tota víctima serà  salada ab sal. 49 »Bona és la sal; emperò  
Jm 3,12  i la parra, figues? Així la font  salada no pot manar aigua dolça. 13 ¿Qui  
Ac 13,5  a Xipre. 5 I quan arribaren a  Salamina, predicaven la paraula de Déu en  
Mt 5,13  si la sal se dessaborís, ab què es  salarà? No serveix ja de res, sinó per a  
Lc 10,7 puix digne és lo treballador de son  salari. No passeu de casa en casa. 8 »I en 
Mt 1,12  de Babilònia, Jeconies engendrà a  Salatiel. I Salatiel engendrà a Zorobabel. 
Mt 1,12  Jeconies engendrà a Salatiel. I  Salatiel engendrà a Zorobabel. 13 I  
Lc 3,27  ho fou de Zorobabel, que ho fou de  Salatiel, que ho fou de Neri, 28 que ho  
Mc 9,48  mai s’apaga. 48 Perquè tots seran  salats ab foc, i tota víctima serà salada  
Lc 3,35  que ho fou d’Heber, que ho fou de  Salè, 36 que ho fou de Cainan, que ho fou  
He 7,1  1 Perquè est Melquisedec, rei de  Salem, sacerdot de Déu altíssim, que isqué 
He 7,2  justícia, i després d’això rei de  Salem, que és rei de pau. 3 Sens pare,  
Jn 3,23  també batejant en Ennon, prop de  Salim, perquè allí hi havia molta aigua. I 
Jn 9,6 escopí en terra, i formà fang ab la  saliva i l’aplicà sobre els ulls del  
Ac 13,33  Jesús, com també està escrit en lo  salm segon: “Tu ets lo Fill meu, avui t’  
1Co 14,26  congregueu, cada u de vosaltres té  salm, té doctrina, té llengua, té  
Mt 1,4  a Naasson. I Naasson engendrà a  Salmó. 5 I Salmó engendrà de Raab a Booz.  
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Mt 1,5  I Naasson engendrà a Salmó. 5 I  Salmó engendrà de Raab a Booz. I Booz  
Ac 27,7  l’isla de Creta, cerca de  Salmó. 8 I navegant ab molt treball lo  
Lc 3,32  que ho fou de Booz, que ho fou de  Salmon, que ho fou de Naasson, 33 que ho  
Ef 5,19  -vos a vosaltres mateixos en  salms, i himnes, i cantars espirituals,  
Col 3,16  -vos los uns als altres ab  salms, himnes i càntics espirituals,  
Jm 5,13  Faça oració. ¿Està alegre? Càntia  salms. 14 ¿Està malalt algú entre  
Lc 20,42  mateix David diu en lo llibre dels  Salms: »“Digué lo Senyor a mon Senyor:  
Lc 24,44  Moisès i en los Profetes i en los  Salms. 45 Llavors los obrí l’enteniment  
Ac 1,20  escrit està en lo llibre dels  Salms: “Quédia deserta sa habitació i no  
Mc 15,40  de Jaume lo menor i de Josep, i  Salomé 41 (les quals, quan estava en  
Mc 16,1 Magdalena i Maria, mare de Jaume, i  Salomé, compraren aromàtics per a anar a  
Mt 1,6  rei. 6 I David, lo rei, engendrà a  Salomó d’aquella que fou d’Uries. 7 I  
Mt 1,7  d’aquella que fou d’Uries. 7 I  Salomó engendrà a Roboam. I Roboam  
Mt 6,29  filen. 29 Emperò, jo us dic que ni  Salomó enmig de sa glòria anà vestit com  
Mt 12,42  de la terra a oir la sabiduria de  Salomó, i veus aquí que el que és en  
Mt 12,42 el que és en aquest lloc és més que  Salomó. 43 »Quan l’esperit impur ha eixit 
Lc 11,31  de la terra a oir la sabiduria de  Salomó, i veus-ne aquí un que és més que 
Lc 11,31  i veus-ne aquí un que és més que  Salomó. 32 Los ninivites s’alçaran en  
Lc 12,27  ni filen; puix jo us dic que mai  Salomó, ab tota sa glòria, se vestí com un 
Jn 10,23  en lo temple, en lo pòrtic de  Salomó. 24 I els jueus vingueren a son  
Ac 3,11  atordit, al pòrtic anomenat de  Salomó. 12 I veent això, Pere digué al  
Ac 5,12  tots unànims en lo pòrtic de  Salomó. 13 I ningú dels altres se gosava  
Ac 7,47  per al Déu de Jacob. 47 Emperò  Salomó li edificà una casa. 48 Mes l’  
Ac 3,8  les cames i les plantes. 8 I d’un  salt se posà en peus, i caminava, i entrà  
Lc 1,41  la salutació de Maria, la criatura  saltà en son ventre i Elisabet quedà plena 
Lc 1,44  la veu de ta salutació, l’infant  saltà de goig en mon ventre. 45 I  
Lc 8,27  de la Galilea. 27 I luego que  saltà en terra, se li acercà un home que  
Ac 14,9 –Alça’t dret sobre tos peus! I ell  saltà i caminava. 10 I les gents, quan  
Ac 19,16  en qui estava l’esperit maligne  saltà sobre d’ells i, apoderant-se de  
Mc 10,50  crida. 50 Lo qual tirà la capa, i  saltant, se n’anà envers ell. 51 I  
Ac 3,8  ab ells en lo temple caminant,  saltant i alabant a Déu. 9 I tothom lo  
Jn 21,9 com uns dos-cents colzes). 9 I al  saltar en terra vegeren preparades unes  
Ac 14,13 Bernabé i Pau, rompent ses túniques  saltaren enmig de la gent, exclamant 14 i  
Lc 5,2  l’estany, i los pescadors havien  saltat en terra i rentaven sos filats. 3 I 
Rm 16,21  sia ab vosaltres. Amén. 21 Vos  saluda Timoteu, mon coadjutor, i Luci, i  
Rm 16,23  vos saludo en lo Senyor. 23 Vos  saluda Gai, mon patró, i tota la iglésia.  
Col 4,Tit  Recomana a Tiquic i a Onèssim i  saluda a diferents. 1 Amos, donau a  
Col 4,10  les coses que aquí es fan. 10 Vos  saluda Aristarc, mon company en presó, i  
Col 4,12  i m’han servit de consol. 12 Vos  saluda Epafras, que és dels vostres i  
Col 4,14  i per los de Hieràpolis. 14 Vos  saluda lo molt amat Lluc, metge, i també  
Flm 23  vos seré restituït. Flm 23 Te  saluda Epafras, que està pres ab mi per  
1Pe 5,13 Déu, en la qual estau ferms. 13 Vos  saluda la iglésia que està en Babilònia,  
2Jn 11  ni el saludeu. 11 Perquè lo qui el  saluda comunica en ses males obres. 12  
2Tm 4,19  los sigles dels sigles. Amén. 19  Saluda a Prisca i a Aquilas i a la casa d’ 
Tt 3,15  saluden tots los que estan ab mi.  Saluda tu als que ens amen en la fe. La  
3Jn 14  pau ab tu. Te saluden los amics.  Saluda a nostres amics, a cada u en  
Lc 1,40 40 I entrà en la casa de Zacaries i  saludà a Elisabet. 41 I succeí que, quan  
2Co 7,Tit tristesa que els causà los fou molt  saludable. 1 Tenint, doncs, caríssims  
1Pe 3,Tit  ànimes. 3,Tit Capítol III Dóna  saludables avisos als casats en  
He 11,13  emperò mirant-les de lluny, i  saludant-les, i confessant que ells eren 
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Mc 9,14  ple de temor, i acudiren corrent a  saludar-lo. 15 I els preguntà: –De què  
Mc 15,18  la hi posaren, 18 i començaren a  saludar-lo dient: –Salve, rei dels  
Ac 18,22  desembarcat en Cesarea, pujà a  saludar a la iglésia, i des d’allí passà  
Ac 25,13  i Berenice vingueren a Cesarea a  saludar a Festo. 14 I havent-se detingut 
Tt 1,Tit  a Tito 1,Tit Capítol I Després de  saludar a Tito, li recorda l’esperança de 
Ac 21,7  de Tiro a Ptolemaida, i havent  saludat als germans, nos detinguérem un  
Ac 21,19 tots los ancians. 19 I havent-los  saludat, los contà una per una totes les  
Lc 11,43  sitis en les sinagogues, i ser  saludats en les places! 44 »Ai de  
Lc 20,46 vestidures llargues i gusten de ser  saludats en les places i d’ocupar los  
Mt 5,47 los publicans? 47 I si tan solament  saludau a vostres germans, què feu de més? 
Mt 10,12 marxeu. 12 Quan entreu en una casa,  saludau-la dient: “La pau sia en aquesta 
Rm 16,5  dels gentils. 5 I del mateix modo  saludau a la iglésia que està en casa d’  
Rm 16,3  a molts, i a mi en particular. 3  Saludau a Prisca i a Aquila, mos  
Rm 16,5  iglésia que està en casa d’ells.  Saludau a Epenet, mon amic, que és lo  
Rm 16,6  fruit de l’Acaia en Cristo. 6  Saludau a Maria, la que treballà molt per  
Rm 16,7  que treballà molt per nosaltres. 7  Saludau a Andrònic i a Junia, parents i  
Rm 16,8  i foren abans que jo en Cristo. 8  Saludau a Ampliat, a qui jo amo  
Rm 16,9 amo entranyablement en lo Senyor. 9  Saludau a Urbà, que ha treballat ab mi en  
Rm 16,10  Jesús, i a mon amat Estaqui. 10  Saludau a Apeles, provat en Cristo. 11  
Rm 16,11  a Apeles, provat en Cristo. 11  Saludau a aquells que són de la casa d’  
Rm 16,11  que són de la casa d’Aristòbul.  Saludau a mon parent Herodi. Saludau als  
Rm 16,11  Saludau a mon parent Herodi.  Saludau als de la casa de Narcís, que  
Rm 16,12 Narcís, que creuen en lo Senyor. 12  Saludau a Trifena i a Trifosa, que  
Rm 16,12  que treballen en lo Senyor.  Saludau a nostra amada Pèrside, que  
Rm 16,13  que treballà molt en lo Senyor. 13  Saludau a Rufo, escollit del Senyor, i a  
Rm 16,14  del Senyor, i a sa mare i meva. 14  Saludau a Asincrit, a Flegont, a Hermas, a 
Rm 16,15 i als germans que estan ab ells. 15  Saludau a Filòlog i a Júlia, i a Nereo, i  
Rm 16,16  los sants que estan ab ells. 16  Saludau-vos uns a altres ab bes sant.  
1Co 16,20  20 Vos saluden tots los germans.  Saludau-vos los uns als altres ab bes  
2Co 13,12  lo Déu de pau i caritat. 12  Saludau-vos uns a altres ab lo sant bes. 
Fl 4,21  los sigles dels sigles. Amén. 21  Saludau a tots los sants en Cristo Jesús.  
Col 4,15 amat Lluc, metge, i també Demas. 15  Saludau als germans que estan en Laodicea, 
1Te 5,26  Germans, pregau per nosaltres. 26  Saludau a tots los germans ab bes sant. 27 
1Pe 5,14  ab vosaltres, i mon fill Marc. 14  Saludau-vos los uns als altres ab bes de 
Rm 16,16  Totes les iglésies de Cristo vos  saluden. 17 I vos demano, germans, que  
Rm 16,23  mon patró, i tota la iglésia. Vos  saluden Erasto, tresorer de la ciutat, i  
1Co 16,19  a tals persones. 19 Vos  saluden les iglésies de l’Àsia. Vos  
1Co 16,19  les iglésies de l’Àsia. Vos  saluden molt en lo Senyor, Aquila i  
1Co 16,20 en la que em trobo allotjat. 20 Vos  saluden tots los germans. Saludau-vos  
2Co 13,12  ab lo sant bes. Tots los sants vos  saluden. 13 La gràcia de nostre Senyor  
Fl 4,22  22 Los germans que estan ab mi vos  saluden. Vos saluden tots los sants,  
Fl 4,22  que estan ab mi vos saluden. Vos  saluden tots los sants, principalment los  
2Tm 4,21  ’t a venir abans de l’hivern. Te  saluden Eubul i Pudent, Lino i Clàudia, i  
Tt 3,15  de que no sien infructuosos. 15 Te  saluden tots los que estan ab mi. Saluda  
He 13,24  superiors i a tots los sants. Vos  saluden los germans d’Itàlia. 25 Sia la  
2Jn 13  Los fills de ta germana Electa te  saluden. 3Jn Inc Epístola tercera de l’  
3Jn 14  boca a boca. Sia pau ab tu. Te  saluden los amics. Saluda a nostres amics, 
Lc 10,4  bossa, ni alforja, ni calçat, ni  saludeu a ningú en lo camí. 5 En  
2Jn 10  no el rebeu en casa, ni el  saludeu. 11 Perquè lo qui el saluda  
Mt 23,7  en les sinagogues. 7 I que els  salúdien en les places i que els homes los 
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Mc 12,38  vestimentes llargues i que els  salúdien en les places, 39 i estar en los  
Rm 16,22  que he escrit aquesta carta, vos  saludo en lo Senyor. 23 Vos saluda Gai,  
Mt 4,24  i li portaven tots los faltats de  salut i acomesos de diferents mals i  
Mt 13,15  se convertesquen i jo els dónia la  salut.” 16 »Emperò benaventurats los  
Lc 2,30  Perquè mos ulls han vist la vostra  salut, 31 la qual aparellàreu a presència  
Lc 13,32  jo llanço dimonis i dono perfeta  salut avui i demà, però al tercer dia seré 
Lc 15,27  gras, perquè l’ha recobrat ab  salut. 28 »Llavors ell s’irrità i no  
Jn 4,22  adoram lo que coneixem, perquè la  salut ve dels jueus. 23 Mes ja ve l’hora, 
Ac 3,16 per ell li ha donat aquesta perfeta  salut a vista de tots vosaltres. 17 »I  
Ac 4,12 per cap de cantonada. 12 I no hi ha  salut en ningun altre. Perquè no hi ha  
Ac 7,25  que Déu per sa mà los donaria la  salut, mes no ho entengueren. 26 I al dia  
Ac 15,23  i en Síria, i en Cilícia,  salut. 24 Per quant havem oït que alguns  
Ac 23,26  l’excelentíssim governador Fèlix,  salut. 27 A est home que prengueren los  
Ac 27,34 34 Per lo tant, per lo bé de vostra  salut, vos prego que mengeu, puix no es  
Ac 28,28  que als gentils és enviada aquesta  salut de Déu, i ells oiran. 29 I acabant  
1Co 1,Tit  és per als fiels, sabiduria i  salut. 1 Pau, cridat apòstol de Jesucrist  
Ef 6,17  17 Preneu també l’elm de la  salut, i l’espasa de l’Esperit, que és  
1Te 5,8  i per elm, l’esperança de la  salut. 9 Perquè no ens ha posat Déu per a  
1Te 5,9  per a ira, sinó per a alcançar la  salut per nostre Senyor Jesucrist, 10 lo  
2Tm 2,10  per a què ells alcàncien també la  salut que és en Cristo Jesús ab la glòria  
He 5,9  perfet, vingué a ser l’autor de  salut eterna per a tots aquells que l’  
Jm 1,1  dotze tribus que estan disperses,  salut. 2 Germans meus, teniu per goig  
1Pe 2,2  per a què ab ella crescau en  salut, 3 si és que haveu gustat quant dolç 
3Jn 2  en tot i que et consérvia en  salut, així com ta ànima prospera. 3 Gran  
Ac 23,30  si tenen res que dir contra ell.  Salut.» 31 Los soldats, doncs, conforme a  
He 13,24  prompte, aniré a veure-us. 24  Salut a tots vostres superiors i a tots  
Ap 7,10  10 I clamaven en alta veu dient:  –Salut a nostre Déu, que està sentat sobre 
Lc 1,29 ses paraules i estava pensant quina  salutació seria aquella. 30 I l’àngel li  
Lc 1,41  succeí que, quan Elisabet oigué la  salutació de Maria, la criatura saltà en  
Lc 1,44 com arribà a mos oïdos la veu de ta  salutació, l’infant saltà de goig en mon  
1Co 16,21  uns als altres ab bes sant. 21 La  salutació, de mi, Pau, ab ma pròpia mà. 22 
2Te 3,17 Senyor sia ab tots vosaltres. 17 La  salutació de mi, Pau, ab ma pròpia mà, que 
Col 4,18  Senyor, per a què el cúmplies.» 18  Salutació de mi, Pau, ab ma pròpia mà.  
2Tm 4,Tit  lo fi de sa vida. I conclou ab les  salutacions acostumades. 1 Te protesto,  
Mt 27,40  i el reedifiques en tres dies,  salva’t a tu mateix. Si ets lo Fill de  
Mc 15,30  i en tres dies lo reedifiques, 30  salva’t a tu mateix baixant de la creu!  
Lc 8,50  –No témies; creu solament, i serà  salva. 51 I quan arribà a la casa, no  
Lc 23,37  –Si tu ets lo rei dels jueus,  salva’t a tu mateix! 38 I hi havia també  
Lc 23,39  dient: –Si tu ets lo Cristo,  salva’t a tu mateix i a nosaltres. 40  
Mc 15,31  altres ab los escribes: –A altres  salvà, i no es pot salvar a si mateix! 32  
Mt 27,42  los escribes i ancians, deien: 42  –Salvà a altres, i no es pot salvar a si  
Lc 23,35  ab ells, ne feien burla i deien:  –Salvà a altres: que se sàlvia a si  
Lc 1,69  I erigí per a nosaltres lo corn de  salvació en la casa de David, son servo,  
Lc 1,77 vies; 77 per a donar coneixement de  salvació a son poble en remissió de sos  
Lc 3,6  aplanats; 6 i tota carn veurà la  salvació de Déu.» 7 I deia a la multitud  
Lc 19,9  Jesús li digué: –Avui ha vingut la  salvació a esta casa, perquè aquest és  
Ac 13,26  és enviada la paraula d’aquesta  salvació. 27 Perquè los que habitaven en  
Ac 13,47  llum dels gentils, perquè sies la  salvació fins al cap del món.” 48 I quan  
Ac 16,17  quals vos anuncien lo camí de la  salvació. 18 I hi havia molts dies que  
Rm 1,16  perquè és virtut de Déu per a  salvació a tot aquell que creu, al jueu  
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Rm 10,10  de boca se fa la confessió per a  salvació. 11 Perquè diu l’Escriptura:  
Rm 11,11  Emperò per sa caiguda vingué la  salvació als gentils, per a incitar-los  
Rm 13,11  -nos del somni; puix ara nostra  salvació està més prop que quan creguérem. 
2Co 1,6  és per a vostra consolació i  salvació; i si som consolats, és per a  
2Co 1,6  per a vostra confortació és i  salvació; la qual obra sofriment de les  
2Co 6,2  i et socorreguí en lo dia de  salvació.» Veus aquí ara és lo temps  
2Co 6,2 accepte, veus aquí ara és lo dia de  salvació.) 3 No donem ocasió d’escàndol a 
2Co 7,10  arrepentiment durader per a  salvació; emperò la tristesa del món  
Ef 1,13  la veritat, l’evangeli de vostra  salvació; i havent cregut en ell fóreu  
Fl 1,19  sé que això se’m convertirà en  salvació, per vostra oració i per l’  
Fl 1,28  però per a vosaltres ho és de  salvació, i això de Déu. 29 Perquè a  
Fl 2,12  i tremolant en l’obra de vostra  salvació, no sols com en ma presència,  
2Te 2,13  des del principi vos escollí per a  salvació, mediant la santificació de l’  
2Tm 3,15  que et poden instruir per a la  salvació mediant la fe que és en  
Tt 2,11  Perquè la gràcia de Déu, que porta  salvació, s’ha manifestat a tots los  
He 1,14 d’aquells que han de ser hereus de  salvació? 2,Tit Capítol II Los  
He 2,3  nosaltres si despreciam tan gran  salvació? La qual, havent començat a ser  
He 2,10  glòria, consumàs a l’autor de la  salvació d’ells per medi de la passió. 11 
He 6,9  coses millors, i que condueixen a  salvació, encara que us parlam d’aquesta  
He 9,28  la segona vegada sens pecat per a  salvació. 10,Tit Capítol X Jesucrist és l’ 
He 10,39  sinó dels que tenen fe per a  salvació de l’ànima. 11,Tit Capítol XI  
1Pe 1,5  de Déu per medi de la fe, per a la  salvació que està prompta per a ser  
1Pe 1,9  lo fi de vostra fe, que és la  salvació de vostres ànimes. 10 De la qual  
1Pe 1,10  de vostres ànimes. 10 De la qual  salvació inquiriren i indagaren ab  
2Pe 3,15  que la longanimitat del Senyor és  salvació, segons que també Pau, nostre  
Jud 3  escriure-us acerca vostra comú  salvació, m’ha estat precís ara fer-ho  
Ap 12,10  cel que deia: –Ara és arribada la  salvació, i la virtut, i el regne de  
Ap 19,1  en lo cel, que deien: –Aŀleluia!,  salvació, i glòria, i honra, i poder al  
Rm 9,27  arena del mar, les relíquies seran  salvades; 28 perquè paraula consumidora i  
Jn 4,42 conegut que ell és verdaderament lo  salvador del món. 43 Al cap de dos dies,  
Ac 5,31  Déu ab sa dreta per príncep i  salvador, per a donar arrepentiment a  
Ef 5,23  cap de la Iglésia, i ell mateix és  salvador del cos. 24 I així com la Iglésia 
1Tm 4,10  en lo Déu viu, lo qual és lo  salvador de tots los homes, especialment  
Tt 1,4  i pau de Déu Pare i de Jesucrist,  salvador nostre. 5 Jo et deixí en Creta  
Tt 2,10 adórnien en tot la doctrina de Déu,  salvador nostre. 11 Perquè la gràcia de  
Tt 2,13  adveniment gloriós del gran Déu i  salvador nostre Jesucrist, 14 lo qual se  
Tt 3,4  quan s’aparegué la bondat del  salvador nostre Déu i son amor envers los  
Tt 3,6  abundantment per Jesucrist,  salvador nostre, 7 a fi de que,  
He 2,Tit  redemptor, santificador i  salvador, i pontífice dels homes. 1 Per lo 
2Pe 1,1 medi de la justícia de nostre Déu i  salvador Jesucrist: 2 gràcia i pau  
2Pe 1,11  lo Regne etern de nostre Senyor i  salvador Jesucrist. 12 Per lo qual no  
2Pe 2,20  coneixement de Jesucrist, Senyor i  salvador nostre, enredats en elles són  
2Pe 3,2  per los apòstols del Senyor i  salvador. 3 Sabent això primerament: que  
2Pe 3,18  i coneixement de nostre Senyor i  salvador Jesucrist. A ell sia la glòria  
1Jn 4,14  el Pare envià son Fill per a ser  salvador del món. 15 Qualsevol que  
Jud 25  de sa glòria, 25 al sol Déu, savi,  salvador nostre, per Jesucrist sia glòria  
Lc 1,47  s’ha regositjat en Déu, mon  Salvador, 48 perquè posà los ulls en la  
Lc 2,11 vos ha nat en la ciutat de David lo  Salvador, que és Cristo, lo Senyor. 12 I  
Ac 13,23 segons la promesa, ha portat Déu lo  Salvador Jesús a Israel. 24 Havent Joan  
Fl 3,20  los cels, d’a on esperam també al  Salvador, nostre Senyor Jesucrist, 21 lo  
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1Tm 1,1  de Jesucrist per manament de Déu,  Salvador nostre, i del Senyor Jesucrist,  
1Tm 2,3 bona i accepta davant de Déu nostre  Salvador, 4 lo qual vol fer salvos a tots  
2Tm 1,10 manifesta per l’aparició de nostre  Salvador Jesucrist, lo qui certament ha  
Tt 1,3  confiada segons lo precepte de Déu  Salvador nostre: 4 a Tito, fill amat  
He 11,7  tement, aparellà una arca per a  salvament de sa casa; per la qual condemnà 
Jud 5 que haveu sabut tot açò, que Jesús,  salvant al poble de la terra d’Egipte,  
Mt 16,25  ’m. 25 Puix aquell que vulga  salvar sa vida, la perdrà. Emperò aquell  
Mt 18,11 Puix lo Fill de l’home ha vingut a  salvar lo que estava perdut. 12 Què us  
Mt 19,Tit  Parla de la dificultat de  salvar-se los rics i del premi d’  
Mt 19,25  i digueren: –Doncs, qui es podrà  salvar? 26 I mirant-los Jesús, los  
Mt 27,42  42 –Salvà a altres, i no es pot  salvar a si mateix! Si és lo rei d’  
Mc 3,4  en dia de dissabte fer bé o mal,  salvar la vida o llevar-la? Emperò ells  
Mc 8,35 seguesca’m. 35 Perquè el qui vulla  salvar sa vida, la perdrà; emperò el qui  
Mc 10,26  uns als altres: –Qui podrà, doncs,  salvar-se? 27 Llavors, mirant-los  
Mc 15,31  –A altres salvà, i no es pot  salvar a si mateix! 32 Lo Cristo, lo rei  
Lc 6,9 lícit fer bé o fer mal en dissabte,  salvar la vida o llevar-la? 10 I, mirant 
Lc 9,24 seguesca’m. 24 Perquè el qui vulla  salvar sa vida, la perdrà, i qui pèrdia sa 
Lc 9,56  vingut a perdre les ànimes, sinó a  salvar-les. I se n’anaren a un altre  
Lc 17,33  de Lot. 33 Qualsevol que procúria  salvar sa vida, la perdrà, i qui la  
Lc 18,26  l’oïen, deien: –Qui, doncs, podrà  salvar-se? 27 Ell los digué: –Lo que és  
Lc 19,10  de l’home ha vingut a buscar i  salvar lo que estava perdut. 11 I estant  
Jn 12,47  per a judicar lo món sinó per a  salvar lo món. 48 Lo qui em desprècia i no 
Ac 4,12  donat als homes per lo qual degam  salvar-nos. 13 I veent ells la firmesa  
Ac 15,1  la costum de Moisès, no us podeu  salvar. 2 S’originà d’aquí una gran  
Ac 16,30  –Senyors, què he de fer jo per a  salvar-me? 31 I ells li digueren: –Creu  
Ac 27,20 ja perdudes totes les esperances de  salvar-nos. 21 I havent passat molt  
Ac 27,31  en lo barco, vosaltres no podeu  salvar-vos. 32 Llavors los soldats  
Ac 27,43  43 Emperò lo centurió, volent  salvar a Pau, prohibí tal cosa, i manà que 
Rm 1,Tit Capítol I La fe és necessària per a  salvar-se, perquè sens ella ningú és  
Rm 10,Tit X Sens la fe en Jesucrist ningú pot  salvar-se; ab ella i no ab les obres de  
1Co 9,22  M’he fet tot per a tots per a  salvar a tots. 23 I tot això ho faç per  
1Tm 1,15  Jesús vingué a aquest món per a  salvar als pecadors, dels quals jo só el  
He 5,7  a aquell que era poderós per a  salvar-lo de mort, fou oït per la sua  
He 7,25  immutable. 25 I per això pot  salvar perpètuament als que per ell vénen  
Jm 1,21  empeltada en vosaltres i que pot  salvar vostres ànimes. 22 Siau, doncs,  
Jm 2,14 no té obres? ¿Per ventura pot la fe  salvar-lo? 15 I si un germà o una  
Jm 4,12  i el jutge de la Llei, que pot  salvar i perdre. 13 Emperò, tu, qui ets  
Mt 1,21  i l’anomenaràs Jesús, perquè ell  salvarà a son poble dels pecats d’ells.  
Mt 10,22  persevéria fins a la fi, aqueix se  salvarà. 23 I quan vos perseguesquen en  
Mt 24,13  persevéria fins al fi, aqueix se  salvarà. 14 I aqueix evangeli del Regne  
Mc 8,35  causa de mi i de l’evangeli, la  salvarà. 36 Puix, què li aprofitarà a l’  
Mc 13,13  persevéria fins al fi, aqueix se  salvarà. 14 »I quan veges l’abominació de 
Mc 16,16  16 Lo qui crega i sia batejat, se  salvarà; mes lo qui no crega, se  
Lc 9,24  pèrdia sa vida per causa de mi, la  salvarà. 25 Puix, què li aprofitarà a un  
Lc 17,33  la perdrà, i qui la pèrdia, la  salvarà. 34 »Vos declaro que en aquella  
Jn 10,9  la porta. Lo qui éntria per mi se  salvarà, i entrarà, i eixirà, i trobarà  
1Co 3,15  crema, sofrirà pèrdua; mes ell se  salvarà, emperò com per foc. 16 ¿No sabeu  
1Tm 2,15  15 No obstant, ella se  salvarà per los fills que portarà al món,  
Jm 5,15 del Senyor. 15 I l’oració de la fe  salvarà al malalt, i el Senyor l’  
Jm 5,20  de l’error de son camí,  salvarà sa ànima de la mort i cobrirà una  
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1Co 7,16  16 Perquè, ¿saps tu, muller, si  salvaràs al marit? ¿I saps tu, marit, si  
1Co 7,16  al marit? ¿I saps tu, marit, si  salvaràs la muller? 17 Emperò proceesca  
1Tm 4,16  aquestes coses, puix fent això te  salvaràs a tu mateix i als que t’oiguen.  
1Pe 3,20  poques persones, ço és, vuit, se  salvaren per aigua. 21 Lo que era figura  
Mt 24,22  aquells dies, ninguna carn se  salvaria. Mes per amor dels elegits seran  
Mc 13,20 hagués abreviat aquells dies, no es  salvaria ninguna carn; emperò per amor  
Lc 7,50  50 I digué a la dona: –Ta fe t’ha  salvat. Vés-te’n en pau. 8,Tit Capítol  
Lc 8,48  –Filla, té bon ànimo, ta fe t’ha  salvat. Vés-te’n en pau. 49 Encara no  
Lc 17,19  –Alça’t, vés, que ta fe t’ha  salvat. 20 I preguntant-li los fariseus  
Lc 18,42  –Tingues-la; la teva fe t’ha  salvat. 43 I a l’instant vegé, i lo  
Ac 16,31  en lo Senyor Jesucrist i seràs  salvat, tu i ta casa. 32 I li anunciaren  
2Tm 1,9  lo poder de Déu, 9 que ens ha  salvat i cridat ab una santa vocació, no  
Ap 21,24 I les nacions d’aquells que s’han  salvat caminaran en la llum d’ella; i els 
Rm 5,9  som justificats per sa sang, serem  salvats per ell de la ira. 10 Perquè si  
Rm 5,10  molt més estant reconciliats serem  salvats per sa vida. 11 I no tan solament  
Mt 8,25  i lo despertaren dient: –Senyor,  salvau-nos que pereixem. 26 I Jesús los  
Mt 14,30  -se, cridà dient: –Senyor,  salvau-me. 31 I luego, allargant Jesús  
Jud 23  d’alguns, fent diferència. 23 I  salvau a altres ab temor, arrebatant-los 
Ac 2,40  testificà, i els exhortava dient:  –Salvau’s d’aquesta generació perversa.  
Mt 26,49  seguit s’acercà a Jesús i digué:  –Salve, mestre. I el besà. 50 I Jesús li  
Mt 27,29  davant d’ell, l’escarnien dient:  –Salve, rei dels jueus! 30 I escopint-  
Mc 14,45  immediatament a ell i li digué:  –Salve, mestre. I el besà. 46 Aleshores  
Mc 15,18  i començaren a saludar-lo dient:  –Salve, rei dels jueus! 19 I lo ferien en  
Jn 19,3  púrpura. 3 I venien a ell i deien:  –Salve, oh rei dels jueus! I li donaven  
Lc 13,Tit  i del llevat. Los pocs que se  salven. Passió predita. Jerusalem,  
Lc 13,23  és cert que són pocs los que se  salven? I ell los digué: 24 –Esforçau-  
Ac 27,Tit  prop d’una isla, emperò tots se  salven. 1 Mes com estava determinat enviar 
1Co 1,18  que es perden; mes per als que es  salven, ço és, per a nosaltres, és virtut  
2Co 2,15  olor de Cristo en aquells que es  salven i en los que es perden. 16 Per a  
Lc 1,28  a on ella estava, digué: –Déu vos  sàlvia, plena de gràcia. Lo Senyor és ab  
Lc 23,35  i deien: –Salvà a altres: que se  sàlvia a si mateix, si ell és lo Cristo,  
Jn 3,17  lo món, sinó perquè el món se  sàlvia per medi d’ell. 18 Qualsevol que  
Rm 11,26  dels gentils. 26 I que així se  sàlvia tot Israel, com està escrit: «De  
1Co 5,5 de la carn, a fi de que sa ànima se  sàlvia en lo dia de nostre Senyor  
Lc 8,12  del cor d’ells per a què no se  sàlvien creent. 13 La que caigué sobre  
Rm 10,1 Déu per Israel és per a què ells se  sàlvien. 2 Puix jo els dono testimoni de  
Rm 11,14 gelosia als de ma carn i fer que es  sàlvien alguns d’ells. 15 Perquè si la  
Ac 2,21  invóquia lo nom del Senyor, serà  salvo.” 22 »Barons d’Israel, oïu aquestes 
Ac 11,14  dirà paraules per les quals seràs  salvo tu i tota ta casa.” 15 »I quan  
Ac 28,1  principals jueus. 1 I estant ja en  salvo, sabérem que l’isla s’anomenava  
Rm 10,9  d’entre els morts, seràs  salvo. 10 Perquè ab lo cor se creu per a  
Rm 10,13 que invóquia lo nom del Senyor serà  salvo. 14 Mes, ¿com invocaran a aquell en  
1Pe 4,18  Déu? 18 I si lo just a penes serà  salvo, ¿l’impio, lo pecador a on  
Lc 1,71  del món: 71 que havíem de ser  salvos de nostres enemics i de la mà de  
Jn 5,34  sinó que dic això a fi de que siau  salvos. 35 Ell era una antorxa que cremava 
Ac 2,47  cada dia aquells que havien de ser  salvos. 3,Tit Capítol III Un coix de  
Ac 15,11  gràcia del Senyor Jesucrist, serem  salvos nosaltres així com ells. 12 Callà  
Ac 27,44  se conseguí que tots escapassen  salvos a terra. 28,Tit Capítol XXVIII Pau  
Rm 8,24 nostre cos. 24 Perquè nosaltres som  salvos per l’esperança. Però l’esperança 
1Co 1,21  per la sabiduria, a Déu plagué fer  salvos per la fatuïtat de la predicació  
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1Co 10,33  sinó lo de molts, per a què sian  salvos. 11,Tit Capítol XI Ordena que els  
1Co 15,2 qual estau ferms; 2 per lo qual sou  salvos també, si el reteniu com vos lo  
Ef 2,5  Cristo (per la gràcia del qual sou  salvos) 6 i ens ressuscità junt ab ell i  
Ef 2,8  Jesús. 8 Perquè per gràcia sou  salvos mediant la fe, i això no és de  
1Te 2,16 parlar als gentils per a què fossen  salvos, a fi de complir ells sempre sos  
2Te 2,10  l’amor de la veritat per a ser  salvos. 11 Per això los enviarà Déu  
1Tm 2,4  nostre Salvador, 4 lo qual vol fer  salvos a tots los homes i que vinguen al  
Tt 3,5 segons sa misericòrdia, ell nos féu  salvos per lo baptisme de regeneració i  
Jm 5,16  uns pels altres, a fi de que siau  salvos; puix val molt l’oració  
1Pe 3,21  del baptisme d’ara que us fa  salvos: no la purificació de les  
Lc 17,11  a Jerusalem, passava per mig de la  Samària i de la Galilea. 12 I a l’entrar  
Jn 4,4  4 I com hagués de passar per la  Samària, 5 vingué a una ciutat de la  
Jn 4,5  5 vingué a una ciutat de la  Samària anomenada Sicar, prop de l’  
Jn 4,7 l’hora sexta. 7 Vingué una dona de  Samària a traure aigua. Jesús li digué:  
Ac 1,8 Jerusalem, i en tota la Judea, i la  Samària, i fins a l’extrem de la terra. 9 
Ac 8,Tit  la Iglésia. Felip predica en  Samària, a on són enviats Pere i Joan.  
Ac 8,1  per les províncies de Judea i de  Samària, exceptats los apòstols. 2 I uns  
Ac 8,5  5 I Felip, baixant a una ciutat de  Samària, los predicava a Cristo. 6 I la  
Ac 8,14  que estaven en Jerusalem que  Samària havia rebut la paraula de Déu, los 
Ac 9,31  pau en tota la Judea, i Galilea, i  Samària, s’edificava; i caminant en lo  
Ac 15,3  passaren per la Fenícia i la  Samària contant la conversió dels gentils, 
Lc 10,Tit  -dos deixebles. Paràbola del  samarità. Ciutats obstinades. Marta i  
Lc 10,33 passà també de llarg. 33 »Emperò un  samarità que feia son camí s’acercà a  
Lc 17,16  donant-li gràcies. I aquest era  samarità. 17 I respongué Jesús i digué:  
Jn 8,48  –No tenim raó de dir que tu ets un  samarità i que estàs posseït del dimoni?  
Jn 4,Tit  4,Tit Capítol IV Conversió de la  samaritana i de molts samaritans.  
Jn 4,9  què menjar.) 9 Emperò aquesta dona  samaritana li digué: –Com és que tu,  
Jn 4,9 jueu, me demanes beure a mi, que só  samaritana? Puix los jueus no tenen tracte 
Mt 10,5  ni entreu en les ciutats dels  samaritans. 6 Ans bé anau a les ovelles  
Lc 9,52  i entraren en una ciutat dels  samaritans per aparellar-li hospedatge.  
Jn 4,Tit  de la samaritana i de molts  samaritans. Instrucció que ab eix motiu  
Jn 4,9  los jueus no tenen tracte ab los  samaritans. 10 Jesús respongué i li digué: 
Jn 4,39  en sos treballs. 39 I molts dels  samaritans d’aquella ciutat cregueren en  
Jn 4,40  fet. 40 I havent vingut a ell los  samaritans, li pregaren que es quedàs  
Ac 8,9  abans en la ciutat, enganyant als  samaritans, dient que ell era un gran  
Ac 8,25  l’evangeli en molts llocs dels  samaritans. 26 I l’àngel del Senyor parlà 
Ac 20,15 i a l’altre dia prenguérem port en  Samos, i al següent vinguérem a Milet. 16  
Ac 16,11  en Tròada, navegàrem via recta a  Samotràcia, i al dia següent a Nàpols. 12  
He 11,32  per contar de Gedeon, de Barac, de  Samsó, de Jeftè, de David, de Samuel i  
Ac 3,24  24 I tots los profetes, des de  Samuel i quants han parlat després,  
Ac 13,20  i cinquanta anys, fins al profeta  Samuel. 21 I després demanaren rei, i Déu  
He 11,32  de Samsó, de Jeftè, de David, de  Samuel i dels profetes, 33 los quals, per  
Mt 9,21  solament toco son vestit, quedaré  sana.» 22 Mes, girant-se Jesús, i veent  
Mt 9,22  curat. I des d’aquell punt quedà  sana la dona. 23 I havent vingut Jesús a  
Mt 12,13  ta mà. Ell l’estengué, i quedà  sana com l’altra. 14 Aleshores, eixint d’ 
Mt 15,28 ’t faça. I des d’aquell punt quedà  sana sa filla. 29 I havent Jesús eixit d’ 
Mc 5,34 ha curat. Vés-te’n en pau i sies  sana de ta plaga. 35 Estava encara parlant 
Lc 6,10 estengué i li fou restablerta la mà  sana com l’altra. 11 I ells s’ompliren  
Lc 8,47  tocat i com al moment havia quedat  sana. 48 I ell li digué: –Filla, té bon  
1Tm 1,10  altra cosa que és contrària a la  sana doctrina, 11 conforme al gloriós  
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2Tm 4,3  què els homes no podran sofrir la  sana doctrina, sinó que conforme a sos  
Tt 1,9  per a què puga exhortar segons la  sana doctrina i convèncer als que la  
Tt 2,1  ’ls les coses que convenen a la  sana doctrina. 2 Que els ancians sien  
Mc 1,7  a desfer-li la corretja de les  sandàlies. 8 Jo us he batejat ab aigua,  
Mc 6,9  9 Emperò que se’n portassen  sandàlies, i que no es posassen dos  
Ac 12,8 digué: –Cenyeix-te i calça’t les  sandàlies. I ho féu així. I li digué:  
1Tm 6,3  manera, i no abraça les paraules  sanes de Jesucrist nostre Senyor i la  
2Tm 1,13  13 Guarda la forma de les paraules  sanes que has oït de mi, en la fe i  
Tt 2,8  en gravedat, 8 en paraules  sanes i irreprensibles, per a què lo qui  
Mt 9,Tit Deslliura a una dona d’un fluix de  sang. Ressuscita a una minyona i dóna  
Mt 9,20  una dona que patia d’un fluix de  sang dotze anys havia, i se li acercà per  
Mt 16,17  no t’ho ha revelat la carn ni la  sang, sinó mon Pare que està en lo cel. 18 
Mt 23,30  associat ab ells per a derramar la  sang dels profetes”! 31 I aixís serviu de  
Mt 23,35 a què vinga sobre vosaltres tota la  sang innocent que s’ha derramat sobre la  
Mt 23,35  derramat sobre la terra, des de la  sang d’Abel lo just, fins a la sang de  
Mt 23,35  la sang d’Abel lo just, fins a la  sang de Zacaries, fill de Baraquies, a qui 
Mt 26,28  d’aquest. 28 Puix aquesta és ma  sang del Nou Testament, que serà derramada 
Mt 27,4  4 dient: –He pecat entregant la  sang innocent. Emperò ells digueren: –Què  
Mt 27,6 les en lo tresor, perquè és preu de  sang. 7 I havent tingut consell sobre  
Mt 27,8  Hacèldama, que vol dir, «camp de  sang». 9 Llavors se complí lo que fou dit  
Mt 27,24  poble dient: –Jo só innocent de la  sang d’aquest just. Allà vos ho vejau. 25 
Mt 27,25  i sobre nostres fills sia la seva  sang. 26 Llavors los deslliurà Barrabàs, i 
Mc 5,Tit  Cura a una dona d’un fluix de  sang inveterat i ressuscita a la filla de  
Mc 5,25 25 I una dona que patia un fluix de  sang dotze anys havia 26 i que havia  
Mc 5,29  mateix punt cessà son fluix de  sang i sentí en son cos que estava curada  
Mc 14,24 ell. 24 I els digué: –Aquesta és ma  sang del Nou Testament, que per a molts  
Lc 8,43 certa dona que patia d’un fluix de  sang dotze anys feia i que havia gastat  
Lc 8,44  instant s’estroncà lo fluix de  sang. 45 I Jesús digué: –Qui m’ha tocat?  
Lc 11,50  a què a esta raça se li demània la  sang de tots los profetes, que fou  
Lc 11,51  del principi del món, 51 des de la  sang d’Abel fins a la sang de Zacaries,  
Lc 11,51 51 des de la sang d’Abel fins a la  sang de Zacaries, que fou mort entre l’  
Lc 13,1  noves a Jesús dels galileus la  sang dels quals havia mesclat Pilat ab la  
Lc 22,20 –Aquest calze és lo nou pacte en ma  sang, que serà derramada per a vosaltres.  
Lc 22,44 I li vingué un suor com de gotes de  sang que corrien fins a terra. 45 I alçant 
Jn 1,13  Déu. 13 Los quals no han nat de la  sang, ni de la voluntat de la carn, ni de  
Jn 6,53  del Fill de l’home i no beveu sa  sang, no tindreu vida en vosaltres. 54 Qui 
Jn 6,54  54 Qui menja ma carn i beu ma  sang, té vida eterna, i jo el ressuscitaré 
Jn 6,55  carn és verdaderament menjar, i ma  sang és verdaderament beure. 56 Qui menja  
Jn 6,56  56 Qui menja ma carn i beu ma  sang, habita en mi i jo en ell. 57 Així  
Jn 19,34  lo costat, i a l’instant isqué  sang i aigua. 35 I qui ho vegé n’ha donat 
Ac 1,19 llengua, Hacèldama, ço és, “camp de  sang”. 20 »Perquè escrit està en lo llibre 
Ac 2,19 lo cel, i senyals baix en la terra,  sang, i foc, i vapor de fum. 20 Lo sol se  
Ac 2,20  en tenebres, i la lluna, en  sang, abans que vinga lo dia gran e  
Ac 5,28  voleu fer caure sobre nosaltres la  sang d’aquest home. 29 I responent Pere i 
Ac 15,20  i de coses ofegades, i de  sang. 21 Perquè Moisès, des de temps  
Ac 15,29  coses sacrificades als ídols, i de  sang, i de coses ofegades, i de  
Ac 18,6  sos vestits i els digué: –Vostra  sang sia sobre vostres caps; jo net estic, 
Ac 20,26  en aquest dia que estic net de la  sang de tots. 27 Perquè no he fugit d’  
Ac 20,28  de Déu, la qual ell adquirí ab sa  sang. 29 »Jo sé que després de ma partida  
Ac 21,25 lo que fos sacrificat als ídols, de  sang i animals sufocats, i de fornicació.” 
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Ac 22,20  en vós. 20 I quan se derramà la  sang de vostre màrtir Esteve, jo estava  
Rm 3,15 estan llestos per a anar a derramar  sang. 16 En sos camins hi ha desditxa i  
Rm 3,25  propiciació, mediant la fe en sa  sang, a fi de manifestar sa justícia per  
Rm 5,9  més ara que som justificats per sa  sang, serem salvats per ell de la ira. 10  
1Co 10,16 que beneïm, ¿no és la comunió de la  sang de Cristo? I el pa que partim, ¿no és 
1Co 11,25  calze és lo Nou Testament en ma  sang; feu això quantes vegades ne beureu,  
1Co 11,27  serà reo del cos i de la  sang del Senyor. 28 Per lo tant, examínia  
1Co 15,50  vos dic, germans, que la carn i la  sang no poden posseir lo Regne de Déu, ni  
Ga 1,16 m’aconsellí ni ab la carn ni ab la  sang, 17 ni vinguí a Jerusalem a aquells  
Ef 1,7  lo qual tenim la redempció per sa  sang, la remissió dels pecats, segons les  
Ef 2,Tit  de què gosam en esperança per la  sang de Jesucrist. Per esta han entrat los 
Ef 2,13  lluny, vos haveu acercat per la  sang de Cristo. 14 Perquè ell és nostra  
Ef 6,12  no peleam contra la carn i la  sang, sinó contra los principats i  
Col 1,14  tenim la redempció per medi de sa  sang i la remissió dels pecats. 15 Lo qual 
Col 1,20  I havent fet la pau per medi de la  sang de sa creu, per a reconciliar per ell 
He 2,14  los fills participaren de carn i  sang, així ell també participà de lo  
He 9,Tit  a la dignitat i perfecció de la  sang i sacrifici de l’Unigènit.  
He 9,7  una vegada a l’any, no sens  sang, que ell oferia per a si i per los  
He 9,12 ço és, no d’esta fàbrica 12 ni per  sang de crestats ni de vedells sinó per sa 
He 9,12  ni de vedells sinó per sa pròpia  sang, entrà una sola vegada en lo santuari 
He 9,13  per nosaltres. 13 Perquè si la  sang dels crestats i dels toros i la  
He 9,14  de la carn, 14 ¿quant més la  sang de Cristo, que per medi de l’Esperit 
He 9,18  primer testament fou celebrat sens  sang. 19 Perquè Moisès, havent llegit tots 
He 9,19  conforme a la Llei, prengué la  sang de vedells i de crestats ab aigua, i  
He 9,20  lo poble, 20 dient: «Aquesta és la  sang del pacte (testament) que Déu vos ha  
He 9,21  21 I així mateix aspergí ab  sang lo tabernacle i tots los vasos del  
He 9,22  segons la Llei, se purifiquen ab  sang, i sens efusió de sang no hi ha  
He 9,22  ab sang, i sens efusió de  sang no hi ha remissió. 23 Era per  
He 9,25  entra cada any en lo santuari ab  sang d’altre. 26 D’altra manera li  
He 10,4  any. 4 Perquè és impossible que ab  sang de toros i de crestats se tràguien  
He 10,19 entrar en lo Sant dels Sants per la  sang de Cristo, 20 per un camí nou i de  
He 10,29  al Fill de Déu, tinga per vil la  sang del testament, en la qual fou  
He 11,28  la Pasqua i el derramament de la  sang, per a què no els tocàs aquell que  
He 12,4  encara no haveu resistit fins a la  sang, peleant contra el pecat. 5 I estau  
He 12,24  i a l’aspersió d’aquella  sang que parla millor que la d’Abel. 25  
He 13,11  los cossos d’aquells animals la  sang dels quals ofereix lo pontífice per  
He 13,12  per a santificar al poble per sa  sang, patí fora del portal. 13 Eixim,  
He 13,20  20 I el Déu de la pau, que per la  sang del Testament etern ressuscità d’  
1Pe 1,Tit -los que han estat redimits ab la  sang de Jesucrist. 1 Pere, apòstol de  
1Pe 1,2  per a obeir i ser aspergits ab la  sang de Jesucrist: gràcia i pau vos sia  
1Pe 1,19  19 sinó ab la preciosa  sang de Cristo, com d’un anyell immaculat 
1Jn 1,7  la llum, tenim comunió mútua, i la  sang de Jesucrist, son Fill, nos neteja de 
1Jn 5,6  que vingué per aigua i per  sang. No en aigua tan solament, sinó en  
1Jn 5,6 aigua tan solament, sinó en aigua i  sang. I l’Esperit és lo qui dóna  
1Jn 5,8 terra: l’Esperit, i l’aigua, i la  sang, i aquestes tres coses convenen en  
Ap 1,5  de nostres pecats ab sa pròpia  sang, 6 i ens ha fet reis i sacerdots per  
Ap 5,9  haveu redimit per a Déu, ab vostra  sang, de tota tribu, i llengua, i poble, i 
Ap 6,10  no judicau i no venjau nostra  sang dels que habiten en la terra? 11 I  
Ap 6,12  de silici, i la lluna se tornà com  sang. 13 I les estrelles del cel caigueren 
Ap 7,14 ses robes, i les blanquejaren ab la  sang de l’Anyell. 15 Per això estan  
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Ap 8,7  vingué calamarsa i foc barrejat ab  sang, lo qual caigué sobre la terra, i fou 
Ap 8,8  muntanya encesa de foc; i es tornà  sang la tercera part del mar. 9 I la  
Ap 11,6 les aigües per a convertir-les en  sang, i per a ferir la terra ab tota mena  
Ap 12,11  Déu. 11 I ells lo venceren per la  sang de l’Anyell, i ab la paraula de son 
Ap 14,20  lo cup fora de la ciutat, i isqué  sang del cup fins a les brides dels  
Ap 16,3  sa copa sobre el mar, i es tornà  sang com de mort; i morí en la mar tota  
Ap 16,4  de les aigües, i es convertiren en  sang. 5 I oiguí a dir a l’àngel de les  
Ap 16,6  judicat. 6 Perquè derramaren la  sang dels sants i dels profetes, i vós los 
Ap 16,6  i vós los haveu donat a beure  sang perquè ho mereixen. 7 I oiguí que  
Ap 17,Tit  Babilònia, que s’embriagà ab la  sang dels màrtirs i es vegé sentada sobre  
Ap 17,6  vegí aquella dona embriagada de la  sang dels sants i de la sang dels màrtirs  
Ap 17,6  de la sang dels sants i de la  sang dels màrtirs de Jesús. I quan la  
Ap 18,24  24 I en ella ha estat trobada la  sang dels profetes, i dels sants, i de  
Ap 19,2  ab sa prostitució i ha venjat la  sang de sos servos de les mans d’ella. 3  
Ap 19,13 anava vestit d’una roba tenyida de  sang; i son nom és apellidat: «Lo Verb de  
Ap 22,14 los que renten ses vestidures en la  sang de l’Anyell, per a què tinguen part  
Mt 14,36  I tants quants la tocaren quedaren  sans. 15,Tit Capítol XV Condemna Jesús les 
Mc 6,56  i tots quants la tocaven quedaven  sans. 7,Tit Capítol VII Jesús reprèn la  
Lc 5,31  respongué i digué: –Los que estan  sans no necessiten de metge, sinó los que  
Tt 1,13  -los ab duresa, per a què sien  sans en la fe, 14 no donant oïdos a faules 
Tt 2,2  sien moderats, honestos, prudents,  sans en fe, en caritat i paciència. 3 Les  
Mt Inc Inc L’Evangeli de Jesucrist segons  sant Mateu 1,Tit Capítol I Genealogia de  
Mt 7,6 de ton germà. 6 »No doneu lo que és  sant als cans, ni tireu vostres perles als 
Mt 8,Tit  criat del centurió, a la sogra de  sant Pere, i a molts altres malalts. No  
Mt 14,Tit  cinc pans. Jesús camina i fa que  sant Pere camínia sobre les oles del mar,  
Mt 16,Tit  de sa doctrina. Confessió de  sant Pere. Promeses que li foren fetes.  
Mt 16,Tit  li foren fetes. Reprèn lo Senyor a  sant Pere i exhorta a tots a que prenguen  
Mt 24,15  lo profeta Daniel, està en lo lloc  sant (qui llegeix entenga), 16 llavors los 
Mt 26,Tit Jesús. Negacions i arrepentiment de  sant Pere. 1 I succeí que, quan Jesús  
Mc Inc Inc L’Evangeli de Jesucrist segons  sant Marc 1,Tit Capítol I Predicació i  
Mc 1,Tit  l’evangeli en Galilea. Vocació de  sant Pere i altres deixebles. Jesucrist  
Mc 6,20 Joan, sabent que era un baró just i  sant, i el tenia en custòdia, i per son  
Mc 14,Tit  és presentat a Caifàs. Negació de  sant Pere. 1 I dos dies després era la  
Lc Inc Inc L’Evangeli de Jesucrist segons  sant Lluc 1,Tit Capítol I L’àngel Gabriel 
Lc 1,Tit  Gabriel anuncia lo naixement de  sant Joan lo Precursor i de Jesús lo Fill  
Lc 1,Tit  Càntic de la Verge. Naixement de  sant Joan. Càntic de Zacaries. Prodigis  
Lc 1,49 grans coses lo qui és poderós, i és  sant lo seu nom. 50 I sa misericòrdia està 
Lc 1,72  nostres pares, en memòria de son  sant pacte. 73 Jurament que féu a Abraham, 
Lc 3,Tit  III Predicació i baptisme de  sant Joan. Bateja aquest a Jesús, i  
Lc 4,Tit  a una esperitada. Cura la sogra de  sant Pere i fa altres miracles. 1 Emperò  
Lc 5,Tit  V Predica Jesús des de la barca de  sant Pere. Pesca milagrosa. Curació d’un  
Lc 5,Tit  i d’un paralític. Vocació de  sant Mateu. Per què no dejunaven los  
Lc 22,Tit  Jesús prediu la negació de  sant Pere. Sa agonia en l’hort. És pres i 
Jn Inc Inc L’Evangeli de Jesucrist segons  sant Joan 1,Tit Capítol I Existència  
Jn 17,11 en lo món, i jo vinc a vós. Oh Pare  sant!, guardau en vostre nom a aquells que 
Jn 21,Tit  Pesca milagrosa. Amor de  sant Pere. Jesús li encomana apasturar ses 
Ac 2,Tit  Do de llengües. Primer sermó de  sant Pere. Tres mil persones se  
Ac 3,Tit porta de la iglésia. Segon sermó de  sant Pere. 1 I pujaven al temple Pere i  
Ac 4,27  en esta ciutat contra ton  sant infant Jesús, a qui ungires, Herodes  
Ac 4,30  i prodigis en nom de vostre  sant infant Jesús. 31 I quan hagueren  
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Ac 6,13  de dir paraules contra lo lloc  sant i contra la Llei. 14 Perquè li havem  
Ac 7,Tit àngel. 7,Tit Capítol VII Plàtica de  sant Esteve en lo Consell dels jueus, i  
Ac 10,22  jueus, rebé avís per medi d’un  sant àngel de que et cridàs a sa casa i  
Ac 12,Tit  12,Tit Capítol XII Martiri de  sant Jaume. Presó i llibertat de sant  
Ac 12,Tit de sant Jaume. Presó i llibertat de  sant Pere. Mort del rei Herodes. 1 I en  
Ac 12,2 de la Iglésia. 2 I matà ab espasa a  sant Jaume, germà de Joan. 3 I veent que  
Ac 21,28  en lo temple, i ha profanat aquest  sant lloc. 29 Puix havien vist anar ab ell 
Ac 22,Tit  22,Tit Capítol XXII Plàtica de  sant Pau als jueus. Furor d’estos contra  
Rm Inc prohibís ningú. Rm Inc Epístola de  sant Pau als Romans 1,Tit Capítol I La fe  
Rm 7,12  certament és santa, i lo manament,  sant, i just, i bo. 13 Que, doncs, lo que  
Rm 11,16  morts? 16 I si el primer fruit és  sant, ho és també la massa; i si l’arrel  
Rm 16,16  Saludau-vos uns a altres ab bes  sant. Totes les iglésies de Cristo vos  
1Co Inc Inc Epístola primera de l’apòstol  sant Pau als Corintis 1,Tit Capítol I Los  
1Co 3,17  de Déu, que sou vosaltres, és  sant. 18 Ningú s’engànyia a si mateix. Si 
1Co 16,20  -vos los uns als altres ab bes  sant. 21 La salutació, de mi, Pau, ab ma  
2Co Inc  Inc Segona epístola de l’apòstol  sant Pau als Corintis 1,Tit Capítol I S’  
2Co 4,Tit  4,Tit Capítol IV Conducta de  sant Pau plena de sinceritat. L’evangeli  
2Co 7,Tit  VII Mostres del gran amor entre  sant Pau i els corintis. La tristesa que  
2Co 10,Tit  10,Tit Capítol X Conducta de  sant Pau en contraposició a la dels falsos 
2Co 13,12 12 Saludau-vos uns a altres ab lo  sant bes. Tots los sants vos saluden. 13  
Ga Inc  Ga Inc Epístola de l’apòstol  sant Pau als Gàlates 1,Tit Capítol I  
Ef Inc  Ef Inc Epístola de l’apòstol  sant Pau als Efesis 1,Tit Capítol I Tots  
Ef 1,13  cregut en ell fóreu sellats ab lo  sant Esperit de promesa, 14 lo qual és la  
Ef 2,21  creix per a ser un temple  sant en lo Senyor, 22 en qui vosaltres sou 
Ef 3,Tit  dels gentils revelada a  sant Pau, destinat especialment per Déu  
Fl Inc  Fl Inc Epístola de l’apòstol  sant Pau als Filipians 1,Tit Capítol I  
Fl 4,8  tot lo que és just, tot lo que és  sant, tot lo que és amable, tot lo que és  
Col Inc  Col Inc Epístola de l’apòstol  sant Pau als Colossians 1,Tit Capítol I  
Col 1,Tit  Colossians 1,Tit Capítol I Alaba  sant Pau la fe dels colossians i prega per 
1Te Inc  Inc Epístola primera de l’apòstol  sant Pau als Tessalònics 1,Tit Capítol I  
1Te 5,26  Saludau a tots los germans ab bes  sant. 27 Vos conjuro per lo Senyor que se  
2Te Inc  Inc Epístola segona de l’apòstol  sant Pau als Tessalònics 1,Tit Capítol I  
1Tm Inc  Inc Epístola primera de l’apòstol  sant Pau a Timoteu 1,Tit Capítol I  
2Tm Inc  Inc Epístola segona de l’apòstol  sant Pau a Timoteu 1,Tit Capítol I Exhorta 
Tt Inc  Tt Inc Epístola de l’apòstol  sant Pau a Tito 1,Tit Capítol I Després de 
Tt 1,8  benigne, temperat, just,  sant i contingut. 9 Que abràcia fermament  
Flm Inc  Flm Inc Epístola de l’apòstol  sant Pau a Filèmon Tit Li demana ab l’  
He Inc  He Inc Epístola de l’apòstol  sant Pau als Hebreus 1,Tit Capítol I  
He 7,26  convenia que tinguéssem nosaltres:  sant, innocent, immaculat, separat de  
He 12,28 la que agradant a Déu, lo servim ab  sant temor i reverència. 29 Perquè nostre  
Jm Inc Inc Epístola catòlica de l’apòstol  sant Jaume 1,Tit Capítol I De la utilitat  
1Pe Inc  Inc Epístola primera de l’apòstol  sant Pere 1,Tit Capítol I Dóna gràcies a  
1Pe 1,15  ignorància; 15 sinó, segons és  sant aquell que vos ha cridat, siau  
1Pe 1,16  està: «Sereu sants, perquè jo só  sant.» 17 I si invocau com a pare a aquell 
1Pe 2,5  casa espiritual, sacerdoci  sant, per a oferir sacrificis espirituals  
2Pe Inc  Inc Epístola segona de l’apòstol  sant Pere 1,Tit Capítol I Los exhorta a  
2Pe 2,21  coneixement girar les espatlles al  sant manament que els fou donat. 22 Puix  
2Pe 3,Tit  previnguts. Alaba los escrits de  sant Pau, los quals eren adulterats per  
1Jn Inc  Inc Epístola primera de l’apòstol  sant Joan 1,Tit Capítol I Anuncia sant  
1Jn 1,Tit  sant Joan 1,Tit Capítol I Anuncia  sant Joan la doctrina que oigué del mateix 
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2Jn Inc  Inc Epístola segona de l’apòstol  sant Joan Tit Exhorta a Electa i a sos  
3Jn Inc  Inc Epístola tercera de l’apòstol  sant Joan Tit Alaba a Gaio per sa  
Jud Inc  Jud Inc Epístola de l’apòstol  sant Judes Tit Exhorta a la constància en  
Ap Inc  o Revelació de l’apòstol  sant Joan 1,Tit Capítol I Sant Joan,  
Ap 3,7 Filadèlfia: »“Açò diu aquell que és  sant i verdader, lo qui té la clau de  
Ap 4,8  cessaven dia i nit de dir: «Sant,  sant, sant, Senyor Déu totpoderós, lo qual 
Ap 4,8  dia i nit de dir: «Sant, sant,  sant, Senyor Déu totpoderós, lo qual era,  
Ap 5,Tit  5,Tit Capítol V Mentres que  sant Joan plorava perquè ningú podia obrir 
Ap 6,10  alta dient: –¿Fins a quan, Senyor,  sant i verdader, no judicau i no venjau  
Ap 7,Tit  nacions. Quins són los que vegé  sant Joan vestits d’una vestidura blanca. 
Ap 10,Tit la trompeta. Una veu del cel mana a  sant Joan que prenga aquell llibre i el  
Ap 15,4  vostre nom? Perquè vós sol sou  sant, i totes les nacions vindran i  
Ap 20,6  resurrecció. 6 Benaventurat i  sant lo qui té part en la primera  
Ap 22,11  sia encara justificat; i el que és  sant, sia encara santificat. 12 «Veus aquí 
Mt 1,Tit Sa concepció per obra de l’Esperit  Sant i son naixement. 1 Llibre de la  
Mt 1,18  en son ventre de l’Esperit  Sant. 19 I essent Josep son espòs, just, i 
Mt 1,20  que en ella ha nat, de l’Esperit  Sant és. 21 I parirà un fill, i l’  
Mt 3,11 portar. Ell vos batejarà en Esperit  Sant i en foc. 12 Son ventador està en sa  
Mt 12,Tit  del pecat contra de l’Esperit  Sant. Senyal de Jonàs. Ninivites. Reina  
Mt 12,32 aquell que pàrlia contra l’Esperit  Sant, no serà perdonat, ni en aquest  
Mt 28,19  Pare, i del Fill, i de l’Esperit  Sant, 20 ensenyant-los a observar totes  
Mc 1,8  mes ell vos batejarà en Esperit  Sant. 9 I succeí que en aquells dies Jesús 
Mc 1,24  a destruir-nos? Sé qui ets: lo  Sant de Déu! 25 I Jesús lo reprengué  
Mc 3,29  que blasfèmia contra l’Esperit  Sant, mai més tindrà perdó sinó que serà  
Mc 12,36  lo mateix David diu per l’Esperit  Sant: »“Digué el Senyor a mon Senyor:  
Mc 13,11  los que parlau, sinó l’Esperit  Sant. 12 I lo germà entregarà son germà a  
Lc 1,15  forta, i estarà ple de l’Esperit  Sant ja des del ventre de sa mare. 16 I a  
Lc 1,35  l’àngel li digué: –L’Esperit  Sant vindrà sobre vós, i la virtut de l’  
Lc 1,35 cobrirà de sa sombra. I per això lo  Sant que naixerà de vós, serà anomenat  
Lc 1,41  Elisabet quedà plena de l’Esperit  Sant. 42 I exclamà en alta veu i digué:  
Lc 1,67  son pare, quedà ple de l’Esperit  Sant i profetisà dient: 68 –Beneït sia lo  
Lc 2,25  consolació d’Israel. I l’Esperit  Sant estava sobre ell. 26 I li havia estat 
Lc 2,26  havia estat revelat per l’Esperit  Sant que ell no veuria la mort sens veure  
Lc 3,16  Ell vos batejarà en Esperit  Sant i en foc. 17 Lo ventador del qual  
Lc 3,22  22 i baixà sobre d’ell l’Esperit  Sant en forma corporal com d’una paloma i 
Lc 4,1  1 Emperò Jesús, ple de l’Esperit  Sant, se’n tornà del Jordà i fou impelit  
Lc 4,34  -nos? Conec bé qui ets tu: lo  Sant de Déu! 35 I Jesús lo reprengué i  
Lc 10,21  Jesús se regositjà en l’Esperit  Sant i digué: –Vos alabo, Pare, Senyor del 
Lc 12,10  que blasfèmia contra de l’Esperit  Sant, no tindrà perdó. 11 »I quan vos  
Lc 12,12  de respondre, 12 perquè l’Esperit  Sant vos mostrarà en aquella hora lo que  
Lc 24,Tit als apòstols, los promet l’Esperit  Sant i se’n puja al cel. 1 I lo primer  
Jn 1,32  dient: –He vist l’Esperit  Sant baixar del cel com una paloma i posar 
Jn 1,33  és lo qui bateja ab l’Esperit  Sant.” 34 I jo el vegí i vaig donar  
Jn 3,5 renasca de l’aigua i de l’Esperit  Sant, no pot entrar en lo Regne de Déu. 6  
Jn 14,26 26 Emperò lo Consolador, l’Esperit  Sant que el Pare enviarà en mon nom, vos  
Jn 20,22  i els digué: –Rebeu l’Esperit  Sant. 23 Aquells a qui vosaltres  
Ac 1,Tit  Capítol I Promesa de l’Esperit  Sant. Ascensió del Senyor. Elecció de  
Ac 1,2  d’haver instruït per l’Esperit  Sant als apòstols que havia elegit, fou  
Ac 1,5  sereu batejats en l’Esperit  Sant no molt després d’aquestos dies.» 6  
Ac 1,8  rebreu la virtut de l’Esperit  Sant, que vindrà sobre vosaltres, i em  
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Ac 1,16  Escriptura que predigué l’Esperit  Sant per boca de David acerca de Judes,  
Ac 2,Tit  Capítol II Vinguda de l’Esperit  Sant. Do de llengües. Primer sermó de sant 
Ac 2,4 I quedaren tots plens de l’Esperit  Sant i començaren a parlar en vàries  
Ac 2,4  en vàries llengües, com l’Esperit  Sant los donava a parlar. 5 I llavors  
Ac 2,27  en l’infern, ni permetràs que ton  Sant veja corrupció. 28 Me faràs conèixer  
Ac 2,33  del Pare la promesa de l’Esperit  Sant, ha derramat est sobre nosaltres, al  
Ac 2,38  i rebreu lo do de l’Esperit  Sant. 39 Perquè la promesa és per a  
Ac 3,14  14 Emperò vosaltres negàreu al  Sant i al Just, i demanàreu que se us  
Ac 4,8  8 Llavors Pere, ple de l’Esperit  Sant, los digué: –Prínceps del poble i  
Ac 4,25 hi ha en ells. 25 Lo qui en Esperit  Sant, per boca de nostre pare David, ton  
Ac 4,31  i quedaren tots plens d’Esperit  Sant, i parlaven la paraula de Déu ab  
Ac 5,3  a fi de que mentisses a l’Esperit  Sant, i defraudasses del preu del camp? 4  
Ac 5,32  paraules, i també l’Esperit  Sant, lo qual ha donat Déu a tots los que  
Ac 6,3 de bona reputació, plens d’Esperit  Sant i de sabiduria, als quals  
Ac 6,5  baró ple de fe i de l’Esperit  Sant, i a Felip, i a Procoro, i a Nicanor, 
Ac 7,51  resistiu sempre a l’Esperit  Sant; com feren vostres pares, així  
Ac 7,55  com ell estava ple de l’Esperit  Sant, mirant al cel vegé la glòria de Déu, 
Ac 8,15  a fi de que rebessen l’Esperit  Sant. 16 Perquè no havia baixat encara  
Ac 8,17 mans sobre ells i rebien l’Esperit  Sant. 18 Mes, com vegés Simó que per la  
Ac 8,18  dels apòstols se donava l’Esperit  Sant, los oferí diners, 19 dient: –Donau- 
Ac 8,19  impòsia les mans, rèbia l’Esperit  Sant. I Pere li digué: 20 –Tos diners sien 
Ac 9,Tit Va a Jerusalem i és enviat a Tarso.  Sant Pere cura a Eneas i ressuscita a  
Ac 9,17  vista i sies omplert de l’Esperit  Sant. 18 I immediatament caigueren de sos  
Ac 9,31  i ab lo consol de l’Esperit  Sant, se multiplicava. 32 I succeí que,  
Ac 10,38  com Déu l’ungí ab l’Esperit  Sant i ab poder, lo qual anà fent bé i  
Ac 10,44  estes paraules, baixà l’Esperit  Sant sobre tots los que oïen aquesta  
Ac 10,45  de que la gràcia de l’Esperit  Sant se difundís també sobre els gentils.  
Ac 10,47  aquestos que han rebut l’Esperit  Sant així com nosaltres? 48 I manà que  
Ac 11,15  quan comencí a parlar, l’Esperit  Sant baixà sobre d’ells, així com sobre  
Ac 11,16  sereu batejats ab l’Esperit  Sant.” 17 Puix si Déu donà a aquells la  
Ac 11,24  ell era baró just i ple d’Esperit  Sant i de fe. I s’agregà molta gent al  
Ac 13,Tit  Bernabé són enviats per l’Esperit  Sant a predicar als gentils. Conversió del 
Ac 13,Tit  del procònsol Sèrgio Paulo.  Sant Pau predica en Antioquia de Pisídia:  
Ac 13,2  al Senyor, i dejunant, l’Esperit  Sant los digué: –Separau-me a Saulo i a  
Ac 13,4 I ells, enviats així per l’Esperit  Sant, anaren a Selèucia, i des d’allí  
Ac 13,9  també Pau, ple de l’Esperit  Sant, fixant en ell los ulls, 10 digué:  
Ac 13,35  lloc: “No permetreu que vostre  Sant veja corrupció.” 36 »Perquè David,  
Ac 13,52  plens de goig i de l’Esperit  Sant. 14,Tit Capítol XIV Miracle de Pau i  
Ac 15,8  d’això donant a ells l’Esperit  Sant així com a nosaltres. 9 I no féu  
Ac 15,28  Perquè ha aparegut bé a l’Esperit  Sant i a nosaltres no imposar sobre  
Ac 16,6 la província de Galàcia, l’Esperit  Sant los prohibí que predicassen la  
Ac 19,2  2 los digué: –¿Rebéreu lo  Sant Esperit després que abraçàreu la fe?  
Ac 19,2  tampoc havem oït hi haja Esperit  Sant. 3 I ell los digué: –Doncs, en què  
Ac 19,6  vingué sobre d’ells l’Esperit  Sant i parlaven en llengües i  
Ac 20,23  de succeir, 23 sinó que l’Esperit  Sant testifica per totes les ciutats dient 
Ac 20,28 tot lo ramat, en lo qual l’Esperit  Sant vos ha posat per bisbes per a  
Ac 21,11  mans, digué: –Açò diu l’Esperit  Sant: “Així lligaran los jueus, en  
Ac 28,25  paraula: –Bé parlà l’Esperit  Sant per lo profeta Isaïes a nostres pares 
Rm 5,5  en nostres cors per l’Esperit  Sant, que ens ha estat donat. 6 Puix, per  
Rm 9,1  ma consciència en l’Esperit  Sant, 2 de que tinc gran tristesa i un  
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Rm 14,17  i pau, i goig en l’Esperit  Sant. 18 I qui en això serveix a Cristo,  
Rm 15,13  per la virtut de l’Esperit  Sant. 14 Emperò jo estic cert, germans  
Rm 15,16 gentils i santificada en l’Esperit  Sant. 17 Ab raó, doncs, puc gloriar-me  
Rm 15,19  prodigis, en virtut de l’Esperit  Sant; de manera que des de Jerusalem i  
Rm 15,30  Jesucrist i per amor de l’Esperit  Sant, que m’ajudeu ab vostres pregàries a 
1Co 2,Tit  -se per medi de l’Esperit  Sant. 1 I jo, germans, quan vinguí a  
1Co 6,19  cossos són temples de l’Esperit  Sant, que està en vosaltres, lo qual lo  
1Co 12,Tit  la varietat de dons que l’Esperit  Sant distribueix entre els fiels per a  
1Co 12,3  és lo Senyor, sinó per l’Esperit  Sant. 4 Hi ha, doncs, diversitat de dons,  
2Co 6,6  en mansuetud, en Esperit  Sant, en caritat no fingida, 7 en paraula  
2Co 13,13  de Déu i la comunió de l’Esperit  Sant sia ab tots vosaltres. Amén. Ga Inc  
Ga 2,Tit  a Déu en mi. 2,Tit Capítol II  Sant Pau predica ab valentia contra los  
Ef 4,30  30 I no contristeu a l’Esperit  Sant de Déu, en qui fóreu sellats per al  
Ef 5,18  ans bé ompliu’s de l’Esperit  Sant, 19 parlant-vos a vosaltres  
1Te 1,5  també en virtut i en l’Esperit  Sant, i en gran plenitud, perquè sabeu  
1Te 1,6  tribulació, ab goig de l’Esperit  Sant. 7 De manera que vosaltres haveu  
1Te 4,8  a Déu, que ens ha donat també son  Sant Esperit. 9 I tocant a la caritat  
1Tm 4,1  als demés. 1 Emperò l’Esperit  Sant diu clarament que en los darrers  
2Tm 1,14 que se t’ha confiat per l’Esperit  Sant que habita en nosaltres. 15 Tu saps  
Tt 3,5  i renovació de l’Esperit  Sant, 6 lo qual derramà ell sobre  
He 2,4  miracles, i ab dons de l’Esperit  Sant, segons sa pròpia voluntat. 5 Perquè  
He 3,7  7 Per lo qual, com diu l’Esperit  Sant: «Si oiguésseu avui sa veu, 8 no  
He 6,4  fets participants de l’Esperit  Sant, 5 i han gustat igualment la bona  
He 9,3  lo tabernacle que és anomenat lo  Sant dels Sants, 4 lo qual contenia l’  
He 9,8  8 significant ab això l’Esperit  Sant que el camí del santuari no estava  
He 9,14  Cristo, que per medi de l’Esperit  Sant s’oferí a si mateix sens màcula a  
He 10,15  són santificats. 15 I l’Esperit  Sant també nos ho testifica. Perquè  
He 10,19  tenint confiança d’entrar en lo  Sant dels Sants per la sang de Cristo, 20  
1Pe 1,12  estat enviat del cel l’Esperit  Sant, a les quals coses desitgen mirar los 
2Pe 1,21  com inspirats de l’Esperit  Sant. 2,Tit Capítol II Descriu les males  
1Jn 2,20  Però vosaltres teniu la unció del  Sant, i sabeu totes les coses. 21 Jo no us 
1Jn 5,7 cel: lo Pare, lo Verb, i l’Esperit  Sant. I aquestos tres són una mateixa  
Jud 20  santíssima fe, orant en l’Esperit  Sant, 21 conservau’s a vosaltres mateixos 
Ap 1,Tit  apòstol sant Joan 1,Tit Capítol I  Sant Joan, desterrat en l’isla de Patmos, 
Ap 4,8  i no cessaven dia i nit de dir:  «Sant, sant, sant, Senyor Déu totpoderós,  
Mt 4,5  lo diable i el portà a la ciutat  santa i el posà sobre lo pinacle del  
Mt 27,53  ressuscità, vingueren a la ciutat  santa i s’aparegueren a molts. 54 Emperò  
Lc 1,Tit  de Déu. Visita la Verge Maria a  santa Elisabet. Càntic de la Verge.  
Ac 7,33  perquè lo lloc a on estàs terra  santa és. 34 He vist, he vist l’aflicció  
Rm 7,12  De manera que la Llei certament és  santa, i lo manament, sant, i just, i bo.  
Rm 11,16 és també la massa; i si l’arrel és  santa, ho són també les branques. 17 I si  
Rm 12,1  vostres cossos en hòstia viva,  santa, i agradable a Déu, que és vostre  
1Co 7,34  en les coses del Senyor, per a ser  santa de cos i d’esperit. Emperò la que  
2Co 1,12  que en simplicitat de cor i en  santa sinceritat, no ab sabiduria carnal,  
Ef 5,27  ni cosa semblant, sinó que sia  santa e immaculada. 28 Així també los  
1Te 2,10  testimonis, i Déu també, de quant  santa, i justa, i irreprensiblement nos  
2Tm 1,9 9 que ens ha salvat i cridat ab una  santa vocació, no segons nostres obres,  
1Pe 2,9 elegit, lo sacerdoci real, la nació  santa, lo poble d’adquisició; per a què  
1Pe 3,2 guanyats, 2 quan considérien vostra  santa conversació en temor. 3 L’adorno de 
1Pe 3,16  los que desacrediten vostra  santa conversació en Cristo. 17 Puix  
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2Pe 1,18  quan estàvem ab ell en la muntanya  santa. 19 I encara tenim més ferma la  
Ap 20,Tit  a Gog i a Magog contra la ciutat  santa; emperò lo cel enviarà foc que els  
Ap 21,2  2 I jo, Joan, vegí la ciutat  santa, la nova Jerusalem, que de part de  
Ap 21,10  i elevada, i em mostrà la ciutat  santa de Jerusalem, que baixava del cel,  
Ap 22,19  llibre de la vida, i de la ciutat  santa, i de les coses que estan escrites  
Tt 2,12  en aquest món sòbria, justa i  santament, 13 aguardant l’esperança  
Lc 1,75  lo servíssem sens temor, 75 en  santedat i en justícia davant d’ell tots  
Ef 4,24  criat segons Déu en justícia i en  santedat de veritat. 25 Per lo tant,  
Ef 5,Tit  en obres bones, i tracta de la  santedat del matrimoni. 1 Siau, doncs,  
1Te 3,13  vostres cors sens reprensió en  santedat davant de Déu i Pare nostre, per  
1Tm 2,15  si continua en fe, i caritat, i  santedat, ab modèstia. 3,Tit Capítol III  
Tt 2,3  conducta ajustada qual convé a la  santedat, no calumniadores, ni donades al  
He 12,10 de que pugam ser participants de sa  santedat. 11 I ninguna correcció al  
He 12,14  14 Seguiu la pau ab tots i la  santedat, sens la qual ningú veurà a Déu.  
2Pe 3,11  de gent haveu de ser vosaltres en  santedat de vida i pietat, 12 esperant i  
Mt 7,Tit  s’han de donar als cans les coses  santes. Exhorta a l’oració i a la  
Mt 28,Tit  de Jesús. Sa aparició a les  santes dones. S’apareix també als  
Lc 24,Tit  ressuscita. Van al sepulcre les  santes dones. Incredulitat dels apòstols.  
Rm 1,2  promès per sos profetes en les  santes Escriptures, 3 concernent a son  
1Pe 3,5  modo s’adornaven antiguament les  santes dones que esperaven en Déu, estant  
2Tm 3,15  des de la infància has conegut les  Santes Escriptures que et poden instruir  
Mt 23,17  Què és més, l’or o lo temple que  santifica l’or? 18 I: “Qualsevol que  
Mt 23,19  és més, l’oferta o l’altar que  santifica l’oferta? 20 Aquell, doncs, que 
1Tm 4,5  ab acció de gràcies, 5 perquè se  santifica per la paraula de Déu i per l’  
He 2,11 medi de la passió. 11 Perquè lo qui  santifica i los que són santificats, tots  
He 9,13  espargida sobre los contaminats  santifica per a la purificació de la carn, 
Rm 1,4  Déu ab poder, segons l’Esperit de  santificació, per sa resurrecció d’entre  
Rm 6,19  i a la iniquitat, així ara per a  santificació oferiu vostres membres que  
Rm 6,22  de Déu, teniu vostre fruit en la  santificació, i per terme la vida eterna.  
1Co 1,30  per Déu sabiduria i justificació i  santificació i redempció; 31 per a què,  
2Co 7,1 carn i d’esperit, perfeccionant la  santificació en lo temor de Déu. 2 Doneu- 
1Te 4,3  és la voluntat de Déu: vostra  santificació. Que us abstingau de  
1Te 4,4  u de vosaltres posseir son vas en  santificació i honra, 5 no ab afecte de  
1Te 4,7  Déu per a immundícia, sinó per a  santificació. 8 I així aquell que  
2Te 2,13  escollí per a salvació, mediant la  santificació de l’Esperit i la creència  
1Pe 1,2  la presciència de Déu Pare per la  santificació de l’Esperit, per a obeir i  
Rm 15,16  agradable l’oferta dels gentils i  santificada en l’Esperit Sant. 17 Ab raó, 
1Co 7,14 és santificat per la muller fiel; i  santificada és la muller infiel per lo  
He 2,Tit  de totes les criatures, redemptor,  santificador i salvador, i pontífice dels  
Ef 5,26  a si mateix per ella, 26 per a  santificar-la, purificant-la ab lo  
He 13,12  12 Per lo qual també Jesús, per a  santificar al poble per sa sang, patí fora 
Mt 6,9  nostre que estau en lo cel, sia  santificat lo vostre nom. 10 Vinga lo  
Lc 11,2  nostre que estau en lo cel, sia  santificat lo vostre nom. Vinga lo vostre  
Jn 10,36  faltar, 36 de mi, a qui lo Pare ha  santificat i ha enviat al món, dieu  
1Co 7,14 marit. 14 Perquè lo marit infiel és  santificat per la muller fiel; i  
2Tm 2,21  coses, serà un vas d’honor,  santificat i útil per al servei del  
He 10,29  sang del testament, en la qual fou  santificat, i ultràgia a l’Esperit de  
Ap 22,11  i el que és sant, sia encara  santificat. 12 «Veus aquí que vinc  
Jn 17,19  a fi de que ells sien també  santificats en la veritat. 20 »Emperò jo  
Ac 20,32 donar-vos herència entre tots los  santificats. 33 »No he codiciat ni plata,  
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Ac 26,18  de l’herència entre els que són  santificats per la fe que és en mi. 19  
1Co 1,2  de Déu que està en Corinti, als  santificats en Cristo Jesús, anomenats  
1Co 6,11  estat rentats, emperò haveu estat  santificats, emperò haveu estat  
He 2,11  lo qui santifica i los que són  santificats, tots són d’un. Per qual  
He 10,10  10 Per qual voluntat som nosaltres  santificats mediant l’oferta del cos de  
He 10,14  perfets per a sempre als que són  santificats. 15 I l’Esperit Sant també  
Jud 1 i germà de Jaume, a aquells que són  santificats en Déu Pare i guardats i  
1Pe 3,15  son terror ni us torbeu, 15 ans bé  santificau al Senyor Déu en vostres cors,  
Jn 17,17  així com jo tampoc só del món. 17  Santificau-los en vostra veritat. La  
Jn 17,19  també al món. 19 I per ells jo em  santifico a fi de que ells sien també  
1Te 5,23  mal. 23 I el mateix Déu de pau vos  santifíquia en tot, per a què tot vostre  
Jud 20  sobre el fonament de vostra  santíssima fe, orant en l’Esperit Sant,  
Mt 25,31  l’home en sa majestat, i tots los  sants àngels ab ell, llavors s’assentarà  
Mt 27,52  les sepultures; i molts cossos de  sants que havien mort, ressuscitaren. 53 I 
Mc 8,38  glòria de son Pare acompanyat dels  sants àngels. 39 I els deia: –En veritat  
Lc 1,70 70 segons havia dit per boca de sos  sants profetes, que han existit des del  
Lc 9,26  sa glòria i en la del Pare i dels  sants àngels. 27 Emperò jo us dic en  
Ac 3,21  quals parlà Déu per boca dels seus  sants profetes des del principi del món.  
Ac 9,13  home, quant mal féu a vostres  sants en Jerusalem, 14 i aquí té poder  
Ac 9,32  visitant Pere a tothom, arribà als  sants que habitaven en Lidda. 33 I trobà  
Ac 9,41 donà la mà i l’alçà, i cridant als  sants i a les viudes, los la presentà  
Ac 26,10  i vaig posar presos a molts  sants, havent rebut poder dels prínceps  
Rm 1,7  en Roma, amats de Déu, apellidats  sants: gràcia a vosaltres i pau de Déu  
Rm 8,27  l’Esperit, lo qual demana per los  sants conforme a Déu. 28 I sabem també que 
Rm 8,28  son propòsit ha cridat per a ésser  sants. 29 Puix aquells a qui ell  
Rm 12,13  13 socorrent les necessitats dels  sants, exercint l’hospitalitat. 14 Beneïu 
Rm 15,25  a Jerusalem per a ministrar als  sants. 26 Perquè la Macedònia i l’Acaia  
Rm 15,26  per als pobres d’entre els  sants que estan en Jerusalem. 27 Així los  
Rm 15,31 ha en la Judea, i sia agradable als  sants de Jerusalem l’oferta de mon  
Rm 16,2  rebiau en lo Senyor, com deuen los  sants, i per a què l’ajudeu en tot quant  
Rm 16,15  i a Olimpiada, i a tots los  sants que estan ab ells. 16 Saludau-vos  
1Co 1,2  en Cristo Jesús, anomenats  sants, i a tots los que en qualsevol lloc  
1Co 6,1  davant dels inics i no davant dels  sants? 2 ¿No sabeu que els sants judicaran 
1Co 6,2  dels sants? 2 ¿No sabeu que els  sants judicaran aquest món? I si lo món ha 
1Co 7,14  fills serien impurs, mes ara són  sants. 15 Emperò si l’infiel se separa,  
1Co 14,33  ensenyo en totes les iglésies dels  sants. 34 Càllien les dones en les  
1Co 16,1  a les coŀlectes que es fan per als  sants, feu-ho també vosaltres així com  
1Co 16,15  i se consagraren al servei dels  sants), 16 que siau obedients a eixos tals 
2Co 1,1  que està en Corinti, ab tots los  sants que hi ha en tota l’Acaia. 2 Gràcia 
2Co 8,4  del ministeri que es dóna als  sants. 5 I ho feren, no com nosaltres  
2Co 9,1 en quant al socorro que es dóna als  sants, és per demés que jo us escríguia. 2 
2Co 9,12  solament supleix lo que manca als  sants, sinó que és abundant també en  
2Co 13,12  a altres ab lo sant bes. Tots los  sants vos saluden. 13 La gràcia de nostre  
Ef 1,1  apòstol de Jesucrist, a tots los  sants que hi ha en Efesi i als fiels en  
Ef 1,4  fundació del món, per a què fóssem  sants i sens màcula davant d’ell en  
Ef 1,15  Jesús, i l’amor envers tots los  sants, 16 no cesso de donar gràcies per  
Ef 1,18  de la glòria de sa herència en los  sants, 19 i qual és aquella soberana  
Ef 2,19  sinó que sou conciutadans dels  sants i domèstics de Déu. 20 I sou  
Ef 3,5  així com ara és revelat als seus  sants apòstols i profetes en Esperit: 6 de 
Ef 3,8 8 A mi, que só el menor de tots los  sants, m’ha estat donada aquesta gràcia  
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Ef 3,18  que pugau comprendre ab tots los  sants qual és l’amplària, i la llargària, 
Ef 4,12 doctors; 12 per a la perfecció dels  sants, per a l’obra del ministeri, per a  
Ef 5,3  entre vosaltres, com és propi dels  sants. 4 Ni paraules deshonestes, ni  
Ef 6,18  i pregant per tots los  sants. 19 I per mi, a fi de que em sia  
Fl 1,1  servos de Jesucrist, a tots los  sants en Cristo Jesús que estan en Filipi, 
Fl 4,21 sigles. Amén. 21 Saludau a tots los  sants en Cristo Jesús. 22 Los germans que  
Fl 4,22  vos saluden. Vos saluden tots los  sants, principalment los que són de casa  
Col 1,2 Déu, i Timoteu, nostre germà, 2 als  sants i fiels germans en Cristo Jesús que  
Col 1,4  i l’amor que teniu a tots los  sants, 5 per l’esperança que us està  
Col 1,12  de participar de l’herència dels  sants en la llum, 13 lo qui nos ha  
Col 1,22  la mort, a fi de presentar-vos  sants i sens màcula e irreprensibles  
Col 1,26  que ara ha estat manifestat a sos  sants, 27 als quals Déu ha volgut revelar  
Col 3,12  ’s, doncs, com elegits de Déu,  sants i amats, entranyes de misericòrdia,  
1Te 3,13 nostre Senyor Jesucrist ab tots los  sants. Amén. 4,Tit Capítol IV Exhorta l’  
1Te 5,27  se llegesca esta carta a tots los  sants germans. 28 La gràcia de nostre  
2Te 1,10 quan vindrà a ser glorificat en sos  sants i a fer-se meravellós en tots los  
1Tm 5,10 hospitalitat, si rentà los peus als  sants, si acudí a l’alivi dels  
Flm 5  lo Senyor Jesús i envers tots los  sants, 6 per a què la comunicació de ta fe 
Flm 7  per quant les entranyes dels  sants han estat recreades per tu, oh  
He 3,1  incrèduls. 1 Per lo qual, germans  sants, que sou participants de la vocació  
He 6,10 que haveu ministrat i ministrau als  sants. 11 I nosaltres desitjam que cada u  
He 13,24 tots vostres superiors i a tots los  sants. Vos saluden los germans d’Itàlia.  
1Pe 1,15 vos ha cridat, siau vosaltres també  sants en totes les accions. 16 Perquè  
1Pe 1,16  16 Perquè escrit està: «Sereu  sants, perquè jo só sant.» 17 I si invocau 
2Pe 1,21  d’home, sinó que los barons  sants de Déu parlaren com inspirats de l’ 
2Pe 3,2  tingau presents les paraules dels  sants profetes de qui us parlí, i els  
Jud 3 peleeu per la fe que fou donada als  sants. 4 Perquè s’han introduït ab  
Jud 14  vingué lo Senyor entre mil de sos  sants, 15 a fer judici contra tots, i a  
Ap 5,8  perfums, que són les oracions dels  sants. 9 I cantaven un nou càntic dient:  
Ap 8,3  oferís ab les oracions de tots los  sants sobre l’altar d’or que estava  
Ap 8,4  dels encens, ab les oracions dels  sants, pujà de la mà de l’àngel davant de 
Ap 11,18  a tos servos, los profetes, i als  sants, i als que temen vostre nom, petits  
Ap 13,Tit del mar i blasfema contra Déu i els  sants, i és adorada dels homes. S’alça en 
Ap 13,7 7 I li fou donat que fes guerra als  sants i que els vencés. I li fou donat  
Ap 13,10 Aquí està la paciència i la fe dels  sants. 11 I vegí una altra bèstia que  
Ap 14,10  ab foc i sofre davant dels  sants àngels i davant de l’Anyell. 11 I  
Ap 14,12 nom. 12 Aquí està la paciència dels  sants que guarden los manaments de Déu i  
Ap 15,3  són vostres camins, oh Rei dels  sants! 4 Qui no us temerà, Senyor, i no  
Ap 16,6  6 Perquè derramaren la sang dels  sants i dels profetes, i vós los haveu  
Ap 17,6  dona embriagada de la sang dels  sants i de la sang dels màrtirs de Jesús.  
Ap 18,Tit  que seguiren son partit; mes los  sants del cel canten la victòria. 1 I  
Ap 18,20  vos sobre ella, cels, i vosaltres,  sants apòstols i profetes, perquè Déu vos  
Ap 18,24  la sang dels profetes, i dels  sants, i de tots los que foren morts sobre 
Ap 19,Tit  Capítol XIX Triümfo i càntic dels  sants per la ruïna de Babilònia, per lo  
Ap 19,8  tela fina és la justícia dels  sants. 9 I em digué: –Escriu: “Ditxosos  
Ap 20,9  la terra i cercaren los reals dels  sants i la ciutat amada; i baixà foc del  
Ap 22,6  i verdaderes. I el Senyor Déu dels  sants profetes envià son àngel per a  
He 9,3  que és anomenat lo Sant dels  Sants, 4 lo qual contenia l’encenser d’  
He 10,19 confiança d’entrar en lo Sant dels  Sants per la sang de Cristo, 20 per un  
1Co 9,13  ¿No sabeu que els que serveixen al  santuari mengen de lo que és del santuari, 
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1Co 9,13 al santuari mengen de lo que és del  santuari, i que els que serveixen a l’  
He 8,2  en los cels. 2 Ministre del  santuari i del verdader tabernacle erigit  
He 9,1  reglaments del culto diví i un  santuari temporal. 2 Perquè fou fabricat  
He 9,2  la proposició, lo qual s’anomena  santuari. 3 I després del segon vel, lo  
He 9,8  l’Esperit Sant que el camí del  santuari no estava encara manifest mentres 
He 9,12  sang, entrà una sola vegada en lo  santuari havent alcançat eterna redempció  
He 9,24 24 Perquè Cristo no ha entrat en lo  santuari fet de mà, que era figura del  
He 9,25  lo pontífice entra cada any en lo  santuari ab sang d’altre. 26 D’altra  
He 13,11  lo pontífice per lo pecat en lo  santuari, són cremats fora del campament.  
Mt 6,8  -vos a ells, puix vostre Pare  sap lo que us fa menester antes de demanar 
Mt 6,32 totes aquestes coses, i vostre Pare  sap que teniu necessitat d’elles. 33  
Mt 24,36  dia ni d’aquella hora ningú en  sap res, ni los àngels del cel, sinó tan  
Mc 13,32  dia ni d’aquella hora ningú en  sap res, ni els àngels que estan en lo  
Lc 10,22 són entregades de mon Pare. I ningú  sap qui és lo Fill, sinó el Pare; ni qui  
Lc 12,30 les que la gent del món s’afana; i  sap vostre Pare que teniu necessitat d’  
Lc 12,46 que no l’espera i a l’hora que no  sap, i lo separarà i li donarà sa part ab  
Jn 7,15  jueus se meravellaven dient: –Com  sap aquest les Escriptures sens haver-  
Jn 12,35  puix lo qui camina en tenebres no  sap a on va. 36 Mentres teniu llum, creeu  
Jn 15,15  sirvents, perquè lo sirvent no  sap lo que fa son amo. Emperò a vosaltres  
Jn 19,35  i son testimoni és verdader i ell  sap que diu la veritat, a fi de que  
Rm 8,27  aquell que escodrinya los cors  sap lo que desitja l’Esperit, lo qual  
1Co 2,11  de Déu. 11 Perquè, ¿qui dels homes  sap les coses de l’home, sinó l’esperit  
1Co 3,20 coneix los pensaments dels savis, i  sap que són vans.» 21 Per lo qual, ningú  
2Co 11,11 què? ¿Serà perquè no us amo? Déu ho  sap. 12 Emperò lo que faç ho faré, per a  
2Co 11,31  que és per a sempre beneït,  sap que jo no mento. 32 En Damasco, lo  
2Co 12,2  o fora del cos, no ho sé; Déu ho  sap– fins al tercer cel. 3 I sé que aquest 
2Co 12,3  o fora del cos, no ho sé; Déu ho  sap– 4 fou arrebatat al paradís i oigué  
1Tm 3,5  tota honestedat. 5 Puix lo qui no  sap governar sa casa, ¿com cuidarà de la  
1Tm 6,4 a la pietat, 4 és un superbo que no  sap res, ans bé flaqueja sobre qüestions i 
Jm 4,17  és mala. 17 Aquell, doncs, que  sap fer bé i no el fa, té pecat en ell.  
2Pe 2,9  detestables d’ells; 9 lo Senyor  sap com llibertar de temptació als justos  
1Jn 2,11  i camina en tenebres, i no  sap a on va, perquè les tenebres cegaren  
1Jn 3,20  Déu és major que nostre cor, i  sap totes les coses. 21 Caríssims, si  
1Jn 5,16  que li havem suplicat. 16 Si algú  sap que son germà comet un pecat que no és 
Ap 2,17  un nou nom escrit, que ningú el  sap, sinó aquell que el rep.” 18 »I escriu 
Ap 12,12  a vosaltres ab gran còlera, perquè  sap que té poc temps. 13 I quan lo dragó  
Mt 6,3  almoina, que ta mà esquerra no  sàpia lo que fa la dreta; 4 a fi de que la 
Mt 9,30  amenaçà dient: –Mirau que ningú ho  sàpia. 31 Emperò ells, eixint d’allí, ho  
Ac 19,35  d’Èfeso, quin home hi ha que no  sàpia que la ciutat d’Èfeso dóna adoració 
Col 4,8  per això mateix, a fi de que  sàpia l’estat de vostres coses i consòlia 
1Te 4,4  us abstingau de fornicació; 4 que  sàpia cada u de vosaltres posseir son vas  
1Tm 3,4  no cobdiciós, 4 sinó un que  sàpia governar bé sa casa; que tinga sos  
Jm 5,20  la veritat i algú lo convertís, 20  sàpia que lo qui faça que un pecador se  
Ac 2,36  per a peanya de tos peus.” 36  »Sàpia, doncs, de cert tota la casa d’  
2Co 10,11  i son parlar, despreciable. 11  Sàpia lo qui pènsia així que tals quals  
Mt 9,6  “Alça’t i camina”? 6 Per a què  sapiau, doncs, que el Fill de l’home té  
Mc 2,10  i camina”? 10 Per a què, doncs,  sapiau que el Fill de l’home té potestat  
Lc 5,24  “Alça’t i camina”? 24 Per a què  sapiau, doncs, que el Fill de l’home té  
1Co 11,3  les he ensenyat. 3 Emperò vull que  sapiau que Cristo és lo cap de tot home, i 
Ef 1,18  los ulls de vostre cor, per a què  sapiau qual és l’esperança de sa vocació, 
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Ef 6,22  he enviat per aqueix fi, per a què  sapiau lo que és de nosaltres i consòlia  
Col 2,1  falses. 1 Perquè desitjo que  sapiau quant gran és l’ansietat que tinc  
Col 4,6  ab gràcia i sal, per a què  sapiau com haveu de respondre a cada u. 7  
1Jn 5,13 Aquestes coses vos escric per a què  sapiau que teniu vida eterna los que creeu 
He 12,17 un bocí vengué sa primogenitura. 17  Sapiau, doncs, que desitjant ell després  
Lc 24,18  tan foraster en Jerusalem, que no  sàpies lo que ha passat allí aquestos  
Rm 11,18  les branques. I si te’n jactes,  sàpies que tu no suportes l’arrel, sinó  
1Tm 3,15  a veure. 15 I si tardàs, perquè  sàpies com has de conduir-te en la casa  
Mc 10,19  és bo, sinó Déu solament. 19 Tu  saps los manaments: No cometis adulteri,  
Lc 18,20 és bo, sinó Déu tan solament. 20 Ja  saps los manaments: No mataràs, no  
Jn 3,8  part, i ous sa veu, mes no  saps d’a on ve, ni a on va. Lo mateix  
Jn 19,10  li diu: –A mi no em parles? No  saps que està en mon poder lo crucificar- 
Rm 2,4 i paciència, i llarg sofriment? ¿No  saps que la benignitat de Déu te guia a l’ 
1Co 7,16 Déu nos ha cridat a pau. 16 Perquè,  ¿saps tu, muller, si salvaràs al marit? ¿I 
1Co 7,16  muller, si salvaràs al marit? ¿I  saps tu, marit, si salvaràs la muller? 17  
2Tm 1,15 Sant que habita en nosaltres. 15 Tu  saps que tots los que estan en l’Àsia m’ 
2Tm 1,18  serveis ell me féu en Efesi, tu ho  saps molt bé. 2,Tit Capítol II Parla a  
3Jn 12  i nosaltres també lo donam, i tu  saps que nostre testimoni és verdader. 13  
Ac 21,37 -te alguna cosa? I ell respongué:  –Saps grec? 38 Ets tu per ventura aquell  
Mc 3,27 lliga al valent per a poder després  saquejar sa casa. 28 »En veritat vos dic  
Mt 12,29  no ha lligat al valent? Aleshores  saquejarà sa casa. 30 Aquell que no és ab  
Rm 4,19 de concebir estava ja extinguida en  Sara. 20 Tampoc titubejà ni tingué la més  
Rm 9,9  «En aquest temps jo vindré, i  Sara tindrà un fill.» 10 I no solament  
Ga 4,Tit  de la llei antigua. Isaac, nat de  Sara, figura de la nova. 1 Dic, doncs, que 
He 11,11 Déu. 11 Per la fe, també la mateixa  Sara, que era estèril, rebé virtut per a  
1Pe 3,6  a sos propis marits. 6 Així com  Sara obeïa a Abraham, apellidant-lo  
Ap 21,20  20 lo quint, sardònica; lo sisè,  sardia; lo setè, crisòlit; lo vuitè,  
Ap 4,3 era semblant a una pedra jaspe i de  sàrdio; i al rodador del trono hi havia un 
Ap 1,11  i a Pèrgamo, i a Tiatira, i a  Sardis, i a Filadèlfia, i a Laodicea. 12 I 
Ap 3,Tit  importants a les tres iglésies de  Sardis, de Filadèlfia i de Laodicea. 1 »I  
Ap 3,1  escriu a l’àngel de la iglésia de  Sardis. »“Açò diu lo qui té los set  
Ap 3,4  »Emperò tens encara alguns noms en  Sardis que no han contaminat ses  
Ap 21,20  lo quart, esmeralda; 20 lo quint,  sardònica; lo sisè, sardia; lo setè,  
Lc 4,26  enviat Elies, sinó a una viuda en  Sarepta, ciutat de Sidònia. 27 I molts  
Jn 15,4  en vosaltres. A la manera que el  sarment no pot de per si donar fruit si no 
Jn 15,6  en mi, serà llançat fora com un  sarment, se secarà, i el prendran, i el  
Jn 15,2  és lo vinyader. 2 Tallarà tots los  sarments que no porten fruit en mi, i  
Jn 15,5  mi. 5 Jo só lo cep, vosaltres los  sarments. Lo qui està unit ab mi, i jo ab  
Ac 28,3  3 I havent Pau juntat un manat de  sarments i posant-los al foc, isqué ab  
Ac 9,35  tots los habitants de Lidda i de  Sarona, i es convertiren al Senyor. 36  
Lc 3,35  ho fou de Nacor, 35 que ho fou de  Sarug, que ho fou de Ragau, que ho fou de  
Mt 4,10 li digué Jesús: –Aparta’t d’aquí,  Satanàs, perquè escrit està: “Adoraràs al  
Mt 12,26  mateixa, no permaneixerà. 26 I si  Satanàs llança fora a Satanàs, està  
Mt 12,26  26 I si Satanàs llança fora a  Satanàs, està desunit contra de si mateix; 
Mt 16,23 a ell li digué: –Aparta’t d’aquí,  Satanàs, que m’escandalises. Perquè tu no 
Mc 1,13  dies i quaranta nits, i lo tentà  Satanàs, i morava ab les fieres, i els  
Mc 3,23  los deia ab paràboles : –Com pot  Satanàs llançar a Satanàs? 24 I si un  
Mc 3,23  : –Com pot Satanàs llançar a  Satanàs? 24 I si un regne està dividit  
Mc 3,26  permanèixer la tal casa. 26 I si  Satanàs s’alçàs contra de si mateix, està 
Mc 4,15  que l’han oïda, ve a l’instant  Satanàs i els pren la paraula que fou  
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Mc 8,33  a Pere dient: –Fuig-me d’aquí,  Satanàs, perquè no trobes gust en les  
Lc 4,8  Jesús, li digué: –Aparta’t de mi,  Satanàs, perquè escrit està: “A Déu, ton  
Lc 10,18 nom. 18 I ell los digué: –Jo vegí a  Satanàs caure del cel com un llamp. 19  
Lc 11,18  mateixa serà arruïnada. 18 Puix si  Satanàs està també dividit contra si  
Lc 13,16 16 ¿I a esta filla d’Abraham a qui  Satanàs ha tingut lligada, com veeu,  
Lc 22,3  Jesús, emperò temien al poble. 3 I  Satanàs entrà en Judes, per sobrenom  
Lc 22,31  lo Senyor: –Simó, Simó, mira que  Satanàs vos ha demanat per a garbellar-  
Jn 13,27 d’haver pres lo bocí, entrà en ell  Satanàs. I Jesús li digué: –Fes prestament 
Ac 5,3  3 I Pere digué: –Ananies, per què  Satanàs ha tentat ton cor, a fi de que  
Ac 26,18  tenebres a la llum, i del poder de  Satanàs a Déu, per a què rèbien la  
Rm 16,20  de la pau destròssia quant antes a  Satanàs baix de vostres peus. La gràcia de 
1Co 5,5  5 que sia aqueix entregat a  Satanàs per a destrucció de la carn, a fi  
1Co 7,5 nou tornau a cohabitar, a fi de que  Satanàs no us téntia per vostra  
2Co 2,11 11 a fi de que no siam sorpresos de  Satanàs; puix no ignoram ses maquinacions. 
2Co 11,14  és d’estranyar, perquè el mateix  Satanàs se transforma en àngel de llum. 15 
2Co 12,7  una espina en ma carn: l’àngel de  Satanàs que em bufetègia, perquè jo no m’ 
1Te 2,18  jo, Pau, una i més vegades; mes  Satanàs nos ho destorbà. 19 Perquè, qual  
2Te 2,9  del qual és segons l’obra de  Satanàs ab tot poder, i senyals, i ab  
1Tm 1,20  i Alexandri, que he entregat a  Satanàs per a què aprenguen a no  
1Tm 5,15  s’han ja pervertit per a seguir a  Satanàs. 16 Si algun dels fiels té viudes, 
Ap 2,9  i no ho són, mes són sinagoga de  Satanàs. 10 No témies ninguna d’aquestes  
Ap 2,13 a on habites i a on està lo siti de  Satanàs; i conserves mon nom, i no negares 
Ap 2,13  i fou mort entre vosaltres a on  Satanàs habita. 14 »Emperò tinc contra tu  
Ap 2,24  no han conegut les profunditats de  Satanàs, com ells diuen: Jo no posaré  
Ap 3,9  aquí, los faré de la sinagoga de  Satanàs als que diuen que són jueus, i no  
Ap 12,9 antigua serpent, anomenada diable i  Satanàs, que enganya a tot lo món; i fou  
Ap 20,Tit  Capítol XX L’àngel encadena a  Satanàs en l’abisme per mil anys, durant  
Ap 20,Tit  resurrecció. Deslligat després  Satanàs, mou a Gog i a Magog contra la  
Ap 20,2 serpent antigua, que és lo diable i  Satanàs, i el lligà per mil anys, 3 i el  
Ap 20,7 acabats los mil anys serà deslligat  Satanàs de sa presó. 8 I eixirà per a  
Ac 17,9  aquestes coses. 9 Emperò, rebuda  satisfacció de Jason i dels altres, los  
Ga 5,16  doncs: Caminau en l’Esperit, i no  satisfareu los apetits de la carn. 17  
Jn 8,44  de vostre pare, lo diable, i voleu  satisfer los apetits de vostre pare. Ell  
Rm 13,14  i no feu cas de la carn per a  satisfer sos apetits. 14,Tit Capítol XIV  
Ac 13,21  demanaren rei, i Déu los donà a  Saül, fill de Cis, baró de la tribu de  
Ac 7,58  als peus d’un jove anomenat  Saulo. 59 I apedregaven a Esteve, que  
Ac 7,60  dit això, dormí en lo Senyor. I  Saulo consentia en sa mort. 8,Tit Capítol  
Ac 8,Tit  en sa mort. 8,Tit Capítol VIII  Saulo persegueix la Iglésia. Felip predica 
Ac 8,3  gran condol sobre ell. 3 Emperò  Saulo assolava la Iglésia: entrant per les 
Ac 9,Tit  9,Tit Capítol IX Conversió de  Saulo. Predica després en Damasco. Va a  
Ac 9,1  a Eneas i ressuscita a Tabita. 1  Saulo, doncs, respirant encara amenaces i  
Ac 9,4  terra i oigué una veu que li deia:  –Saulo, Saulo, per què em persegueixes? 5  
Ac 9,4  oigué una veu que li deia: –Saulo,  Saulo, per què em persegueixes? 5 Ell  
Ac 9,8  la veu i no veent a ningú. 8 I  Saulo s’alçà de terra, i oberts los ulls  
Ac 9,11  Judes a un home de Tarso anomenat  Saulo, perquè veus aquí està orant, 12 i  
Ac 9,17  les mans sobre ell, digué: –Germà  Saulo, lo Senyor Jesús que se t’aparegué  
Ac 9,22  prínceps dels sacerdots? 22 Emperò  Saulo s’esforçava molt més, i confonia  
Ac 9,24 per a donar-li la mort. 24 Emperò  Saulo fou advertit de ses insídies. I  
Ac 11,Tit  i després als gentils. Bernabé i  Saulo prediquen en Antioquia. Los  
Ac 11,25  marxà Bernabé a Tarso en busca de  Saulo, i quan l’hagué trobat lo conduí a  
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Ac 11,30  als ancians per mà de Bernabé i de  Saulo. 12,Tit Capítol XII Martiri de sant  
Ac 12,25  i es multiplicava. 25 I Bernabé i  Saulo tornaren de Jerusalem, després d’  
Ac 13,Tit  sobrenom Marc. 13,Tit Capítol XIII  Saulo i Bernabé són enviats per l’Esperit 
Ac 13,1  de llet d’Herodes lo tetrarca, i  Saulo. 2 I estant ells ministrant al  
Ac 13,2  Sant los digué: –Separau-me a  Saulo i a Bernabé per a l’obra a què els  
Ac 13,7  I est féu cridar a Bernabé i a  Saulo, puix tenia ganes d’oir la paraula  
Ac 13,9  al procònsol de la fe. 9 Mes  Saulo, anomenat també Pau, ple de l’  
Ac 22,7  terra, oiguí una veu que em deia:  »–Saulo, Saulo, per què em persegueixes? 8 
Ac 22,7 oiguí una veu que em deia: »–Saulo,  Saulo, per què em persegueixes? 8 »I jo  
Ac 22,13  mi i posant-se’m davant, digué:  »–Saulo, germà, recobra la vista. »I en  
Ac 26,14  veu que em deia en llengua hebrea:  »–Saulo, Saulo, per què em persegueixes?  
Ac 26,14 em deia en llengua hebrea: »–Saulo,  Saulo, per què em persegueixes? Cosa dura  
Rm 16,27  obeir a la fe, 27 a Déu que és sol  savi, a ell sia dada l’honra i glòria per 
1Co 1,20  dels prudents.» 20 A on és lo  savi? A on és l’escriba? A on, l’  
1Co 1,25  lo que apar fàtuo en Déu, és més  savi que els homes; i lo que apar flac en  
1Co 3,10  posí lo fonament, com arquitecte  savi; mes un altre edifica sobre ell. I  
1Co 3,18  Si algú de vosaltres se té per  savi en aquest món, faça’s neci, per a  
1Co 3,18  món, faça’s neci, per a què sia  savi. 19 Perquè la sabiduria d’aquest món 
1Co 6,5  Doncs, ¿que no hi ha ningun home  savi entre vosaltres que puga judicar  
1Tm 1,17  immortal i invisible, al Déu sol  savi, sia l’honra i glòria per los sigles 
Jm 3,13  13 ¿Qui d’entre vosaltres és  savi i instruït? Mòstria, per la bona  
Jud 25  de sa glòria, 25 al sol Déu,  savi, salvador nostre, per Jesucrist sia  
1Co 3,Tit  vana del món i a abraçar la  sàvia ignorància de l’evangeli. 1 I jo,  
Mc 12,34  Jesús, quan vegé que havia respost  sàviament, li digué: –No estàs lluny del  
1Co 1,27  fàtues del món per a confondre les  sàvies; i les coses flaques del món  
Mt 11,25 perquè ocultàreu aquestes coses als  savis i als prudents, i les haveu  
Mt 23,34 jo us envio a vosaltres profetes, i  savis, i escribes, i d’ells ne matareu i  
Lc 10,21  escondíreu aquestes coses als  savis i als prudents, i les haveu  
Rm 1,Tit  en termes, que los preciats de  savis vénen a ser los més viciosos. 1 Pau, 
Rm 1,14  Só deutor a grecs i a bàrbaros, a  savis i a ignorants. 15 Així, en quant a  
Rm 1,22  en tenebres. 22 I jactant-se de  savis se tornaren necis, 23 i mudaren la  
Rm 12,16  vos a les humils. No us tingau per  savis en vostra opinió. 17 A ningú torneu  
Rm 16,19  Emperò voldria que fósseu  savis en lo bé, i simples en lo mal. 20 I  
1Co 1,19  està: «Destruiré la sabiduria dels  savis i anuŀlaré la prudència dels  
1Co 1,26  vocació, que no són molts los  savis segons la carn, ni molts los  
1Co 3,19  quant escrit està: «Jo prendré als  savis en sa pròpia astúcia.» 20 I en altra 
1Co 3,20  Senyor coneix los pensaments dels  savis, i sap que són vans.» 21 Per lo  
1Co 4,10  per amor de Cristo, i vosaltres,  savis en Cristo; nosaltres, flacs, i  
2Co 11,19  grat als necis, essent vosaltres  savis; 20 puix sofriu al que us posa en  
Mt 1,18  Josep, abans que visquessen junts  se trobà haver concebut en son ventre de  
Mt 1,20 això, veus aquí l’àngel del Senyor  se li aparegué en somnis dient: –Josep,  
Mt 2,3  lo. 3 I lo rei Herodes quan ho oí,  se torbà, i ab ell tot Jerusalem. 4 I  
Mt 2,7 ells cuidadosament del temps en què  se’ls aparegué l’estrella. 8 I enviant- 
Mt 2,10  10 I quan vegeren l’estrella,  se regositjaren en gran manera. 11 I  
Mt 2,11  ab Maria sa mare, i postrant- se l’adoraren, i oberts sos tresors, li  
Mt 2,13  un altre camí. 13 Després que ells  se n’anaren, veus aquí un àngel del  
Mt 2,14  per a matar-lo. 14 Alçant- se Josep, prengué l’infant i sa mare de  
Mt 2,14  l’infant i sa mare de nit, i  se retirà a Egipte. 15 I permanesqué allí  
Mt 2,21  matar a l’infant. 21 Alçant- se Josep, prengué l’infant i sa mare, i  
Mt 2,22 temé anar allí; i avisat en somnis,  se retirà a les terres de Galilea. 23 I  
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Mt 3,16 pujà luego de l’aigua. I veus aquí  se li obrí lo cel i vegé a l’Esperit de  
Mt 4,3  després tingué fam. 3 I acercant- se a ell lo tentador, li digué: –Si ets  
Mt 4,3  de Déu, digues que aquestes pedres  se tórnien pans. 4 Lo qual, responent, li  
Mt 4,12 quan Jesús oí que Joan estava pres,  se retirà a Galilea. 13 I deixant la  
Mt 5,1 -la. 1 Veent Jesús aquell gentiu,  se’n pujà a una muntanya, i després d’  
Mt 5,1  una muntanya, i després d’haver- se sentat, se li acercaren sos deixebles.  
Mt 5,1  i després d’haver-se sentat,  se li acercaren sos deixebles. 2 I obrint  
Mt 5,13 sou la sal de la terra. I si la sal  se dessaborís, ab què es salarà? No  
Mt 7,6 sia que les trepítgien, i tornant- se contra vosaltres vos despedàcien. 7  
Mt 7,7  vos despedàcien. 7 »Demanau, i  se us donarà; buscau, i trobareu; trucau,  
Mt 7,7  buscau, i trobareu; trucau, i  se us obrirà. 8 Perquè tot aquell que  
Mt 7,8  qui busca, troba, i al que truca,  se li obrirà. 9 O ¿qui de vosaltres és l’ 
Mt 7,28  acabat Jesús aquestes plàtiques,  se meravellava la gent de sa doctrina. 29  
Mt 8,10  i ho fa. 10 Quan Jesús oigué això,  se meravellà i digué als que el seguien:  
Mt 8,19  de l’estany. 19 I acercant- se-li un escriba li digué: –Mestre, jo  
Mt 8,26 temeu, homes de poca fe? I alçant- se immediatament, manà als vents i al mar, 
Mt 8,26  manà als vents i al mar, i  se seguí una gran bonança. 27 I los homes  
Mt 8,27  una gran bonança. 27 I los homes  se meravellaren, i deien: –Qui és aquest a 
Mt 8,32  los digué: –Anau. I ells eixiren i  se n’anaren als porcs. I veus aquí tota  
Mt 8,32  furiosament i per un barranc  se precipitaren en lo mar; i moriren  
Mt 8,34  i quan lo vegeren, li pregaven que  se n’anàs fora de sos termes. 9,Tit  
Mt 9,1  barca, passà a l’altre costat i  se n’anà a sa ciutat. 2 I veus aquí que  
Mt 9,7 -te’n a casa teva. 7 I s’alçà, i  se n’anà a sa casa. 8 I quan la gent vegé 
Mt 9,9  digué : –Segueix-me. I alçant- se, lo seguí. 10 I succeí que, seient  
Mt 9,14  justos, sinó pecadors. 14 Llavors  se li acercaren los deixebles de Joan i li 
Mt 9,16  panyo grosser en vestit vell, puix  se’n du tot lo que toca del vestit i l’  
Mt 9,16 lo que toca del vestit i l’esquinç  se fa més gran. 17 No es posa vi novell en 
Mt 9,17  en bots vells. D’altra manera  se rebenten los bots i es vessa lo vi, i  
Mt 9,17  bots i es vessa lo vi, i los bots  se fan malbé. Sinó que posen vi novell en  
Mt 9,17  en bots nous, i d’aqueix modo  se manté l’un i l’altre. 18 Mentres ell  
Mt 9,18 veus aquí un príncep de la sinagoga  se li acercà, i l’adorà dient: –Senyor,  
Mt 9,19 mà dessobre, i viurà. 19 I alçant- se Jesús, lo seguí ab sos deixebles. 20 I  
Mt 9,20  fluix de sang dotze anys havia, i  se li acercà per detràs i li tocà la vora  
Mt 9,22  quedaré sana.» 22 Mes, girant- se Jesús, i veent-la, digué: –Filla, té  
Mt 9,24  és morta la noia, sinó que dorm. I  se burlaven d’ell. 25 I treta fora la  
Mt 9,29 ulls dient: –Segons vostra fe, així  se us faça. 30 I se’ls obriren los ulls,  
Mt 9,30  vostra fe, així se us faça. 30 I  se’ls obriren los ulls, i Jesús los  
Mt 9,36  poble. 36 I al veure aquella gent,  se compadesqué d’ella, perquè estava  
Mt 10,19  manera, perquè en aquella hora  se us donarà lo que hajau de parlar. 20  
Mt 10,22 que persevéria fins a la fi, aqueix  se salvarà. 23 I quan vos perseguesquen en 
Mt 11,5  los coixos caminen, los lleprosos  se queden nets, los sords ouen, los morts  
Mt 11,7  de mi. 7 I tantost com ells  se n’anaren, començà Jesús a parlar de  
Mt 12,15  perdre. 15 I coneixent-ho Jesús,  se retirà d’allí. I molts lo seguiren, i  
Mt 12,33 son fruit dolent; puix per lo fruit  se coneix l’arbre. 34 Raça de víbores!  
Mt 13,2  s’assentà a la vora del mar. 2 I  se li acercà gran multitud de gent, de  
Mt 13,4  vingueren los aucells de l’aire i  se les menjaren. 5 Altres caigueren en  
Mt 13,6  terra; 6 emperò a l’eixir lo sol,  se cremaren i se secaren, perquè no tenien 
Mt 13,6  a l’eixir lo sol, se cremaren i  se secaren, perquè no tenien arrel. 7  
Mt 13,11  dient: –Perquè a vosaltres  se us ha otorgat lo conèixer los misteris  
Mt 13,11 del Regne del cel, emperò a ells no  se’ls ha otorgat. 12 Puix al que té, se  
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Mt 13,12 ’ls ha otorgat. 12 Puix al que té,  se li donarà i tindrà més; emperò al que  
Mt 13,12  al que no té, fins allò que té  se li prendrà. 13 Per això els parlo jo ab 
Mt 13,14 escoltant no ouen, ni entenen. 14 I  se verifica en ells la profecia d’Isaïes  
Mt 13,15 gent s’ha engrossit, i ses orelles  se tornaren dures per a oir, i se’ls  
Mt 13,15  se tornaren dures per a oir, i  se’ls tancaren los ulls; per a què mai hi 
Mt 13,15  ni comprenguen ab son cor i  se convertesquen i jo els dónia la salut.” 
Mt 13,25  sisanya enmig del blat i  se n’anà. 26 Quan la planta hagué crescut 
Mt 13,32  és major que totes les llegums, i  se fa un arbre, de manera que els aucells  
Mt 13,36  36 Llavors, despedida la gent,  se’n vingué a casa, i acercant-se-li  
Mt 13,36  se’n vingué a casa, i acercant- se-li sos deixebles, li digueren:  
Mt 13,40  àngels. 40 De manera que així com  se cull la sisanya i es crema en lo foc,  
Mt 13,44  escondeix i, gosós de l’encontre,  se’n va i ven tot lo que té, i compra  
Mt 13,46  -ne trobat una de gran valor,  se n’anà i vengué tot quant tenia, i la  
Mt 13,53  hagué conclòs aquestes paràboles,  se n’anà d’allí. 54 I vingué a sa pàtria 
Mt 14,Tit  mar, i cura a tots los malalts que  se li presenten o toquen son vestit. 1 En  
Mt 14,9  ab ell a taula, manà donar- se-li. 10 I envià i féu degollar a Joan  
Mt 14,13  Jesús. 13 I havent-ho oït Jesús,  se retirà d’allí en una barca a un lloc  
Mt 14,15  i curà sos malalts. 15 I havent- se fet vespre se li acercaren sos  
Mt 14,15  15 I havent-se fet vespre  se li acercaren sos deixebles i li  
Mt 14,15  gent, per a què, anant als pobles,  se cómprien de menjar. 16 I Jesús los  
Mt 14,16  –No tenen necessitat d’anar- se’n; donau-los vosaltres de què  
Mt 14,23  23 I quan hagué despedit la turba,  se’n pujà a una muntanya a fer oració. I  
Mt 14,26  vegeren caminar per sobre el mar,  se torbaren, dient: –És una fantasma! I de 
Mt 14,30  temor, i com començàs a enfonsar- se, cridà dient: –Senyor, salvau-me. 31  
Mt 15,8 de vosaltres dient: 8 »Aquesta gent  se m’acerca ab sa boca, i ab los llavis  
Mt 15,12  a l’home. 12 Llavors, acercant- se-li sos deixebles li digueren: –No  
Mt 15,17  entra en la boca passa al ventre i  se llança en lloc secret? 18 Emperò lo que 
Mt 15,20  Emperò lo menjar sens rentar- se les mans no contamina a l’home. 21 I  
Mt 15,21 l’home. 21 I eixint Jesús d’allí,  se retirà als confins de Tiro i de Sidon.  
Mt 15,23  li respongué paraula. I acercant- se-li sos deixebles, li suplicaven  
Mt 15,28  ta fe, oh dona! Com tu vols, així  se’t faça. I des d’aquell punt quedà  
Mt 15,30 una muntanya, s’assentà allí. 30 I  se li acercà gran multitud de gent, ab qui 
Mt 16,4  i adúltera demana un senyal, i no  se li donarà senyal, sinó lo senyal del  
Mt 16,4 del profeta Jonàs. I deixant-los,  se n’anà. 5 I havent vingut sos deixebles 
Mt 16,23  esdevindrà. 23 Mes Jesús, girant- se a ell li digué: –Aparta’t d’aquí,  
Mt 17,1  i a Jaume, i a son germà Joan, i  se’ls ne porta a part a una muntanya  
Mt 17,2  a part a una muntanya elevada. 2 I  se transfigurà davant d’ells. I son  
Mt 17,2  com lo sol, i ses vestidures  se tornaren blanques com la neu. 3 I veus  
Mt 17,3  com la neu. 3 I veus aquí que  se’ls aparegueren Moisès i Elies parlant  
Mt 17,14  al lloc a on era la multitud,  se li acercà un home, i posat de genolls  
Mt 17,22  ressuscitarà al tercer dia. I ells  se contristaren en gran manera. 23 I  
Mt 18,19  vos dic que si dos de vosaltres  se convinguessen sobre la terra per  
Mt 18,19  alguna cosa, sia la que es vulla,  se’ls serà otorgada per mon Pare que està 
Mt 18,20  està en lo cel. 20 Puix allà a on  se troben congregats dos o tres en mon  
Mt 18,21  ells. 21 Llavors Pere, acercant- se a ell, digué: –Senyor, quantes vegades  
Mt 18,24 24 I havent començat a prendre’ls,  se li presentà un que li devia deu mil  
Mt 18,26  26 Llavors lo criat, llançant- se a sos peus, li suplicava dient:  
Mt 18,29 ’m lo que em deus. 29 »I llançant- se a sos peus son company, li suplicava  
Mt 18,31  companys seus lo que passava,  se contristaren en extrem, i foren a  
Mt 19,Tit  Parla de la dificultat de salvar- se los rics i del premi d’aquells que per 
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Mt 19,10 muller, no és convenient lo casar- se. 11 Ell los digué: –No tots són capaços 
Mt 19,15  I quan los hagué imposat les mans,  se n’anà d’allí. 16 I veus aquí vingué  
Mt 19,22  quan lo jove oí aqueixes paraules,  se n’anà trist, puix tenia moltes  
Mt 19,25  25 Los deixebles, a l’oir això,  se meravellaren molt, i digueren: –Doncs,  
Mt 20,19 l’entregaran als gentils per a què  se’n traguen mofa, i l’assòtien, i el  
Mt 20,20 tercer dia ressuscitarà. 20 Llavors  se li acercà la mare del fills del Zebedeu 
Mt 20,26  sinó que qualsevol que vulla fer- se major entre vosaltres, sia criat  
Mt 21,1  i raons. 1 I a l’acercar- se a Jerusalem, quan arribaren a Betfage,  
Mt 21,6  avesada al jou.» 6 I los deixebles  se n’anaren, i feren lo que els havia  
Mt 21,10  10 I havent entrat en Jerusalem,  se commogué tota la ciutat, dient: –Qui és 
Mt 21,17  perfeta”? 17 I deixant-los,  se n’anà fora de la ciutat, a Betània, i  
Mt 21,17 anà fora de la ciutat, a Betània, i  se quedà allí. 18 I l’endemà dematí, quan 
Mt 21,20  I quan los deixebles vegeren això,  se meravellaren i deien: –Com s’ha secat  
Mt 21,21  “Aparta’t i tira’t al mar”,  se verificaria. 22 I totes les coses que  
Mt 21,28  home tenia dos fills, i acercant- se al primer li diu: »–Fill, vés avui a  
Mt 21,29  hi. »Emperò després s’arrepentí i  se n’hi va anar. 30 »I acostant-se a l’ 
Mt 21,30  se n’hi va anar. 30 »I acostant- se a l’altre, li digué del mateix modo. I 
Mt 22,Tit  de son fill. Si ha de pagar- se lo tribut al Cèsar. Doctrina sobre la  
Mt 22,5  5 »Ells, emperò, no en feren cas i  se n’anaren, l’un a sa granja, i l’  
Mt 22,15  elegits. 15 Aleshores los fariseus  se n’anaren i tingueren consell sobre com 
Mt 22,22  que és de Déu. 22 I a l’oir això  se meravellaren i, deixant-lo, se n’  
Mt 22,22  se meravellaren i, deixant-lo,  se n’anaren. 23 En aquell dia s’  
Mt 22,25  nosaltres set germans, i havent- se casat lo primer, morí, i per no haver  
Mt 22,33  vius. 33 I a l’oir això, la gent  se meravellava de sa doctrina. 34 Emperò  
Mt 22,34  que havia fet callar als saduceus,  se juntaren en consell. 35 I un d’ells,  
Mt 24,1  1 Havent Jesús eixit del temple,  se retirava. I s’acercaren a ell sos  
Mt 24,3  en la muntanya de l’Oliverar,  se li acercaren sos deixebles secretament  
Mt 24,12  12 I perquè abundarà la iniquitat,  se refredarà la caritat de molts. 13  
Mt 24,13  que persevéria fins al fi, aqueix  se salvarà. 14 I aqueix evangeli del Regne 
Mt 24,22  aquells dies, ninguna carn  se salvaria. Mes per amor dels elegits  
Mt 24,28 part que es tròbia lo cadàver, allí  se juntaran també les àligues. 29 »I  
Mt 24,30  de l’home en lo cel. I aleshores  se lamentaran totes les tribus de la  
Mt 24,34  fins que totes estes coses  se cúmplien. 35 Lo cel i la terra  
Mt 24,38  estaven menjant i bevent, casant- se i donant en matrimoni, fins al dia que  
Mt 24,39  fins que arribà lo diluvi i  se’n portà a tothom, així serà també la  
Mt 24,40 del Fill de l’home. 40 Llavors dos  se trobaran en lo camp: l’un serà pres i  
Mt 25,3  havent pres ses llanternes, no  se’n portaren oli. 4 Emperò les discretes 
Mt 25,4  oli. 4 Emperò les discretes  se’n portaren oli en sos vasos, junt ab  
Mt 25,5  l’espòs, s’endormiscaren totes i  se quedaren dormides. 6 I a mitjanit s’oí 
Mt 25,14  és com un home que, a l’anar- se’n lluny, cridà a sos criats i els  
Mt 25,15  a quiscun segons sa capacitat. I  se n’anà immediatament. 16 »Doncs aquell  
Mt 25,16  que havia rebut los cinc talents,  se n’anà a negociar ab ells i ne guanyà  
Mt 25,18  aquell que n’havia rebut un,  se n’anà i cavà en terra, i escondí allí  
Mt 25,20  talents m’entregàreu vós, veu- se’n aquí altres cinc que jo n’he  
Mt 25,32  sa majestat. 32 I totes les gents  se juntaran davant d’ell i separarà los  
Mt 26,3  a què el crucifíquien. 3 Llavors  se congregaren los prínceps dels sacerdots 
Mt 26,7  Betània, en casa de Simó Leprós, 7  se li acercà una dona que portava un vas  
Mt 26,9  9 Puix això podia vendre- se a bon preu i donar-se als pobres. 10  
Mt 26,9  vendre-se a bon preu i donar- se als pobres. 10 Emperò, comprenent-ho  
Mt 26,13  aqueix evangeli per tot lo món,  se contarà també lo que aqueixa dona ha  
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Mt 26,14  Dotze, anomenat Judes Iscariot,  se n’anà a trobar als prínceps dels  
Mt 26,24  24 Lo Fill de l’home certament  se’n va així com està escrit d’ell. Mes, 
Mt 26,30  que hagueren cantat l’himne,  se n’anaren a la muntanya de l’Oliverar. 
Mt 26,36  digueren lo mateix. 36 Aleshores  se n’anà Jesús ab ells a una granja que  
Mt 26,37  del Zebedeu, començà a entristir- se i a angustiar-se. 38 I aleshores los  
Mt 26,37  a entristir-se i a angustiar- se. 38 I aleshores los digué: –Trista està 
Mt 26,39 aquí i vetllau ab mi. 39 I havent- se’n anat un poc més enllà, se postrà de  
Mt 26,39  -se’n anat un poc més enllà,  se postrà de rostro en terra orant i  
Mt 26,42  la carn, dèbil. 42 Segona vegada  se’n tornà i orà dient: –Pare meu, si no  
Mt 26,44  pesats. 44 I els deixà, i de nou  se’n tornà a orar per tercera vegada,  
Mt 26,54  legions d’àngels? 54 Emperò, com  se compliran les Escriptures, de que així  
Mt 26,60  no el trobaren, a pesar d’haver- se presentat molts falsos testimonis. I no 
Mt 26,62  -lo en tres dies.” 62 I alçant- se lo príncep dels sacerdots, li digué:  
Mt 26,69  Pere estava defora en lo pati, i  se li acercà una sirventa dient: –Tu també 
Mt 26,75  punt lo gall cantà. 75 I Pere  se recordà de les paraules que li havia  
Mt 27,Tit  27,Tit Capítol XXVII Judes  se penja. Jesús és assotat, escarnit,  
Mt 27,5  les monedes de plata en lo temple,  se retirà i se n’anà, i es penjà ab un  
Mt 27,5  de plata en lo temple, se retirà i  se n’anà, i es penjà ab un llaç. 6 I els  
Mt 27,9  vol dir, «camp de sang». 9 Llavors  se complí lo que fou dit per lo profeta  
Mt 27,14  alguna, de modo que el president  se meravellà en gran manera. 15 I  
Mt 27,17  anomenat Barrabàs. 17 I havent- se ells juntat, Pilat los digué: –A qui  
Mt 27,24  més l’alborot, prenent aigua,  se rentà les mans davant del poble dient:  
Mt 27,29  en sa mà dreta. I agenollant- se davant d’ell, l’escarnien dient:  
Mt 27,31  son cap. 31 I després d’haver- se mofat d’ell, li llevaren lo manto i el 
Mt 27,31  i el vestiren ab ses vestidures, i  se’l ne portaren a crucificar. 32 I a l’ 
Mt 27,51  i tremolà la terra, i les pedres  se partiren. 52 I s’obriren les  
Mt 27,60  llosa a l’entrada del sepulcre, i  se n’anà. 61 I Maria Magdalena i l’altra 
Mt 27,66  -lo tan bé com pugau. 66 I ells  se n’anaren, i per assegurar lo sepulcre  
Mt 28,2  Senyor baixà del cel i, acercant- se, remogué la pedra, i s’assentà sobre  
Mt 28,9  dient: –Déu vos guàrdia. I elles  se li acercaren, i abraçaren sos peus i l’ 
Mt 28,11  allí em veuran. 11 I havent- se’n elles anat, veus aquí alguns dels  
Mt 28,12  havia ocorregut. 12 I havent- se juntat ab los ancians i pres consell,  
Mt 28,15  prenent los diners, ho feren com  se’ls havia dit. I aquesta veu que es  
Mt 28,16  vui dia. 16 I los onze deixebles  se n’anaren a la Galilea, a la muntanya a 
Mc 1,10  en figura de paloma que baixava i  se posava sobre d’ell mateix. 11 I s’oí  
Mc 1,29 I eixint tot seguit de la sinagoga,  se n’anaren a casa de Simó i d’Andreu,  
Mc 1,31  parlaren d’ella. 31 I acostant- se, la prengué per la mà i l’alçà, i al  
Mc 1,35  que sabien qui era. 35 I alçant- se de bon matí, isqué i se n’anà a un  
Mc 1,35  I alçant-se de bon matí, isqué i  se n’anà a un lloc desert, i allí feia  
Mc 1,40 leprós; pregant-li i agenollant- se, li digué: –Si vós voleu, me podeu fer  
Mc 2,12  s’alçà i, prenent son llit,  se n’anà a vista de tothom, de manera que 
Mc 2,12 vista de tothom, de manera que tots  se meravellaren i glorificaren a Déu  
Mc 2,14 li digué: –Segueix-me. I alçant- se, lo seguí. 15 I succeí que, estant  
Mc 2,21  nou; d’altra manera lo pedaç nou  se’n porta el vell, i es fa més gran l’  
Mc 2,22  els bots. Sinó que deu posar- se el vi novell en bots nous. 23 I  
Mc 2,25  mai llegit lo que féu David quan  se trobà en necessitat i tingueren fam,  
Mc 2,26  Abiatar, príncep dels sacerdots, i  se menjà los pans de la proposició, dels  
Mc 3,5  -los ab indignació, dolent- se de la ceguera de son cor, diu a l’  
Mc 3,7 com lo farien perdre. Emperò Jesús  se retirà ab sos deixebles envers lo mar,  
Mc 3,11  al veure-lo los esperits impurs,  se postraven davant d’ell i cridaven  
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Mc 3,21 los seus, isqueren per a apoderar- se d’ell, perquè deien: –Està fora de si. 
Mc 3,31  sa mare i sos germans i, quedant- se defora, enviaren a demanar-lo. 32 I  
Mc 4,1  sossegada de repente. 1 I novament  se posà a ensenyar a la vora del mar. I s’ 
Mc 4,1  rodador tanta gent, que entrant- se’n en una barca s’assentà dins, en lo  
Mc 4,4  vingueren los aucells de l’aire i  se la menjaren. 5 I altra caigué sobre  
Mc 4,6  s’abrusà, i com no tenia arrel,  se secà. 7 I altra caigué entre espines, i 
Mc 4,11 de Déu; mes als que estan fora, tot  se’ls anúncia ab paràboles. 12 «Perquè  
Mc 4,12  es convertesquen alguna vegada i  se’ls perdónien sos pecats.» 13 I els  
Mc 4,21  cent. 21 I els deia: –¿Per ventura  se porta una candela per a posar-la  
Mc 4,22  feta en ocult que no haja de fer- se pública. 23 Si algú té orelles per a  
Mc 4,24  sereu midats, i als que oïu  se us donarà més. 25 Perquè al que té, se  
Mc 4,25 us donarà més. 25 Perquè al que té,  se li donarà; i al que no té, fins allò  
Mc 4,27 llavor brótia i cresca sens que ell  se n’adónia. 28 Perquè la terra de si  
Mc 4,31 com lo gra de la mostassa, que quan  se sembra en la terra és la més xica de  
Mc 4,35  tot. 35 I aquell dia, havent- se fet tard, los digué: –Passem a l’altra 
Mc 4,37  també ab ell altres barques. 37 I  se mogué una gran tempestat de vent, que  
Mc 4,39  res que ens perdem? 39 I alçant- se, amenaçà al vent, i digué al mar:  
Mc 5,5  les muntanyes, cridant i ferint- se ab pedres. 6 I quan vegé a Jesús des de 
Mc 5,13 el ramat, en número com de dos mil,  se precipità ab gran ímpetu en lo mar, i  
Mc 5,20 misericòrdia que t’ha tingut. 20 I  se n’anà i començà a publicar en  
Mc 5,20  coses havia fet Jesús per a ell, i  se meravellaven tots. 21 I havent Jesús  
Mc 5,21  altra vegada a l’altre costat,  se li acercà una gran multitud de gent, i  
Mc 5,22 anomenat Jairo, i luego que el vegé  se postrà a sos peus, 23 i li pregava molt 
Mc 5,24  per a què es cúria i visca. 24 I  se n’anà ab ell. I lo seguia molta gent,  
Mc 5,30  que havia eixit d’ell, havent- se girat envers la gent, digué: –Qui ha  
Mc 5,33 lo que li havia passat, s’acercà i  se postrà davant d’ell, i li digué tota  
Mc 5,42  42 I al moment s’alçà la noia, i  se posà a caminar. I tenia dotze anys. I  
Mc 6,1  malalts. 1 I havent eixit d’allí,  se n’anà a sa pàtria, i el seguien sos  
Mc 6,2 en la sinagoga; i molts que l’oïen  se meravellaven de sa doctrina, dient: –D’ 
Mc 6,2  I quina sabiduria és esta que  se li ha donat, i tals meravelles com obra 
Mc 6,8  impurs. 8 I els manà que no  se’n portassen res per al camí, ni  
Mc 6,9  solament un gaiato. 9 Emperò que  se’n portassen sandàlies, i que no es  
Mc 6,26  cap de Joan Baptista. 26 I el rei  se contristà; mes per raó del jurament i  
Mc 6,30  en un sepulcre. 30 I reunint- se los apòstols ab Jesús, li contaren tot  
Mc 6,32  menjar. 32 I entrant en una barca,  se retiraren a un lloc desert i apartat.  
Mc 6,33 apartat. 33 I molts los vegeren com  se n’anaven i els conegueren; i  
Mc 6,46  I després que els hagué despedit,  se n’anà a orar en la muntanya. 47 I  
Mc 6,51  bon ànimo! Só jo, no temau. 51 I  se’n pujà ab ells a la barca, i parà lo  
Mc 6,51  i parà lo vent. I ells més i més  se pasmaven en son interior. 52 Perquè  
Mc 7,2  mans impures, ço és, sens haver- se-les rentat, ho vituperaren. 3 Perquè  
Mc 7,5  sinó que mengen pa sense rentar- se les mans? 6 I ell respongué i els  
Mc 7,19 sinó que passa al ventre, i després  se llança en llocs secrets, depurant tots  
Mc 7,24 fan a l’home impur. 24 I, alçant- se d’allí, se n’anà als confins de Tiro  
Mc 7,24  impur. 24 I, alçant-se d’allí,  se n’anà als confins de Tiro i de Sidon.  
Mc 7,25  quan oigué parlar d’ell, entrà i  se llançà a sos peus. 26 I la dona era  
Mc 7,31  novament los confins de Tiro,  se n’anà per Sidon al mar de Galilea,  
Mc 7,37  més ho divulgaven. 37 I tant més  se meravellaven, dient: –Tot ho ha fet bé, 
Mc 8,1  creu. 1 En aquells dies, havent- se juntat altra vegada un gran número de  
Mc 8,3  3 I si els envio dejuns a sa casa,  se defalliran en lo camí, perquè alguns d’ 
Mc 8,8 distribuïssen també. 8 I menjaren i  se saciaren; i recolliren, dels bocins que 
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Mc 8,33  -lo. 33 Emperò ell, girant- se i mirant a sos deixebles, reprengué a  
Mc 9,1  ell a Pere, i a Jaume, i a Joan, i  se’ls ne portà sols a una muntanya alta,  
Mc 9,2  presència d’ells. 2 I sos vestits  se tornaren resplendents i en extrem  
Mc 9,3  fer-los tornar tan blancs. 3 I  se’ls aparegué Elies ab Moisès, i estaven 
Mc 9,6  estaven aterrats d’espant. 6 I  se formà un núvol que els feia sombra e  
Mc 9,9  lo que els havia dit, preguntant- se entre si què significaria lo de quan  
Mc 9,17  bromera i cruixir les dents, i  se va tornant sec; i diguí a vostres  
Mc 9,19 a aturmentar-lo; i tirat a terra,  se rebolcava traient bromera. 20 I  
Mc 9,26 -lo per la mà, l’ajudà a alçar- se, i s’aixecà. 27 I després que entrà en 
Mc 9,34 ells seria lo major. 34 I sentant- se, cridà als Dotze i els digué: –Si algú  
Mc 9,49  »Bona és la sal; emperò si la sal  se dessaborís, ab què li donareu sabor?  
Mc 10,1  cego Bartimeu. 1 I partint d’allí  se n’anà als confins de la Judea, a l’  
Mc 10,1  Jordà, i tornà la gent a reunir- se ab ell, i novament los ensenyava segons 
Mc 10,2  tenia de costum. 2 I acercant- se los fariseus, li preguntaven per a  
Mc 10,17  17 I havent eixit per posar- se en camí, vingué un corrent a ell i,  
Mc 10,17  un corrent a ell i, agenollant- se-li davant, li preguntava: –Bon  
Mc 10,22  afligit a l’oir estes paraules,  se retirà contristat, perquè tenia moltes  
Mc 10,24  tenen riqueses! 24 I els deixebles  se pasmaven de ses paraules. Emperò Jesús  
Mc 10,26  lo ric en lo Regne de Déu. 26 Ells  se meravellaven més, i es deien los uns  
Mc 10,26 altres: –Qui podrà, doncs, salvar- se? 27 Llavors, mirant-los Jesús, digué: 
Mc 10,40  só jo batejat; 40 mes lo sentar- se a ma dreta o a ma esquerra, no està en  
Mc 10,41  oigueren, començaren a indignar- se contra Jaume i Joan. 42 Emperò Jesús  
Mc 10,49  de mi. 49 I Jesús, parant- se, lo manà cridar. Criden, doncs, al cego 
Mc 10,50 50 Lo qual tirà la capa, i saltant,  se n’anà envers ell. 51 I prenent Jesús  
Mc 11,4  seguit vos lo deixarà menar. 4 I  se n’anaren i trobaren lo pollí fermat  
Mc 11,11  totes les coses, sent ja tard,  se n’anà a Betània ab los Dotze. 12 I al  
Mc 11,19  19 I quan hagué arribat la tarda,  se n’anà fora de la ciutat. 20 I l’  
Mc 11,21 havia secat d’arrel. 21 I havent- se’n recordat Pere, li digué: –Mestre,  
Mc 11,27  estava passejant ell en lo temple,  se li acercaren los prínceps dels  
Mc 12,1  i l’arrendà a uns pagesos, i  se n’anà lluny de son país. 2 I a son  
Mc 12,12  aquesta paràbola. I deixant-lo,  se n’anaren. 13 I li enviaren alguns dels 
Mc 12,17 Cèsar, i a Déu, lo que és de Déu. I  se meravellaren d’ell. 18 I vingueren a  
Mc 12,28  vosaltres anau molt errats. 28 I  se li acercà un dels escribes, que els  
Mc 13,4  coses comèncien a complir- se? 5 I responent Jesús, començà a dir-  
Mc 13,13  qui persevéria fins al fi, aqueix  se salvarà. 14 »I quan veges l’abominació 
Mc 13,34  34 Així com un home, que anant- se’n lluny, deixà sa casa i encarregà a  
Mc 14,5  Puix aquest ungüent podia vendre- se per més de tres-cents diners i donar  
Mc 14,5  de tres-cents diners i donar- se als pobres. I murmuraven fortament  
Mc 14,9 En veritat vos dic que, a onsevulla  se predíquia aquest evangeli per tot lo  
Mc 14,9 lo món, també lo que aquesta ha fet  se contarà en memòria d’ella. 10 I Judes  
Mc 14,19  ells començaren a contristar- se i a dir-li cada u de per si: –Só jo,  
Mc 14,33 vos aquí, mentres que jo ória. 33 I  se’n portà ab ell a Pere, i a Jaume, i a  
Mc 14,33  i a Joan, i començà a atemorisar- se i a congoixar-se. 34 I els digué: –La 
Mc 14,33  a atemorisar-se i a congoixar- se. 34 I els digué: –La mia ànima està  
Mc 14,35  I havent anat un poc més endavant,  se postrà en terra, i pregava que si era  
Mc 14,49 les Escriptures havien de complir- se. 50 Llavors, desemparant-lo sos  
Mc 14,53 a Jesús a casa del sumo sacerdot, i  se juntaren tots los sacerdots, i els  
Mc 14,54  al foc ab los criats escalfant- se. 55 I els prínceps dels sacerdots i tot 
Mc 14,57  sos testimonis. 57 I alçant- se uns, testificaren en fals contra d’ell 
Mc 14,60  los testimonis. 60 I alçant- se en mig lo sumo sacerdot, preguntà a  
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Mc 14,68  el conec ni sé lo que et dius. I  se n’isqué fora davant del pati, i el  
Mc 14,72 punt cantà lo gall segona vegada. I  se recordà Pere de la paraula que Jesús li 
Mc 15,1  lo consistori, lligaren a Jesús,  se l’emportaren i l’entregaren a Pilat.  
Mc 15,5  respongué res, de manera que Pilat  se meravellava. 6 Mes acostumava en dia de 
Mc 15,19  i li escopien, i arrodillant- se, l’adoraven. 20 I després d’haver-  
Mc 15,24  elles, per a veure lo que cada un  se’n portaria. 25 Era, doncs, l’hora de  
Mc 15,28  i l’altre a sa esquerra. 28 I  se complí l’Escriptura que diu: «I fou  
Mc 15,31  també els prínceps dels sacerdots,  se deien los uns als altres ab los  
Mc 15,33  33 I quan fou l’hora de sexta,  se cobrí de tenebres tota la terra fins a  
Mc 15,38  donant un gran crit, espirà. 38 I  se partí el vel del temple en dos trossos  
Mc 15,44  demanà el cos de Jesús. 44 I Pilat  se meravellava de que hagués mort tan  
Mc 16,12 cregueren. 12 Mes, després d’això,  se mostrà en altra forma a dos d’ells que 
Mc 16,14  estant sentats a taula los Onze,  se’ls aparegué i els reprengué sa  
Mc 16,16  16 Lo qui crega i sia batejat,  se salvarà; mes lo qui no crega, se  
Mc 16,16  se salvarà; mes lo qui no crega,  se condemnarà. 17 I aquestos senyals  
Lc 1,4  la veritat de les coses que  se t’han ensenyat. 5 En temps d’Herodes, 
Lc 1,11 defora a l’hora de l’encens. 11 I  se li aparegué un àngel del Senyor, estant 
Lc 1,12  12 I Zacaries, quan lo vegé,  se torbà, i lo temor s’apoderà d’ell. 13 
Lc 1,14  I tindràs goig i alegria, i molts  se regositjaran en son naixement, 15  
Lc 1,21  estava aguardant a Zacaries, i  se meravellava de que s’estés tant en lo  
Lc 1,23 complert los dies de son ministeri,  se n’anà a sa casa. 24 I després d’  
Lc 1,38  faça’s en mi segons ta paraula. I  se retirà d’ella l’àngel. 39 I en  
Lc 1,39  39 I en aquells dies, alçant- se Maria, se n’anà a tota pressa a les  
Lc 1,39 en aquells dies, alçant-se Maria,  se n’anà a tota pressa a les muntanyes de 
Lc 1,54  sense cosa alguna. 54 »Havent- se recordat de sa misericòrdia, emparà a  
Lc 1,56  per sigles de sigles. 56 I Maria  se detingué ab ella com cosa de tres  
Lc 1,56  ab ella com cosa de tres mesos, i  se’n tornà a sa casa. 57 Emperò a  
Lc 1,57  a sa casa. 57 Emperò a Elisabet  se li complí lo temps en què havia de  
Lc 1,58  gran misericòrdia envers ella, i  se’n congratulaven ab ella. 59 I succeí  
Lc 1,63  dient: «Joan és son nom». I tots  se meravellaren. 64 I a l’instant s’obrí 
Lc 1,80 de la pau. 80 I l’infant creixia i  se fortaleixia en esperit, i estigué en  
Lc 2,3 Síria. 3 I anaven tots a allistar- se cada qual en sa ciutat. 4 I pujà també  
Lc 2,5  de David, 5 per a empadronar- se ab Maria, sa muller, que estava  
Lc 2,6  que estava prenyada. 6 I trobant- se allí, esdevingué que es compliren los  
Lc 2,15 succeí que tan prest com los àngels  se retiraren d’ells al cel, los pastors  
Lc 2,15  d’ells al cel, los pastors  se deien uns a altres: –Anem fins a Betlem 
Lc 2,20 -les en son cor. 20 I els pastors  se’n tornaren, glorificant i alabant a  
Lc 2,39  conforme a la Llei del Senyor,  se’n tornaren a sa ciutat de Nazaret, en  
Lc 2,40  Galilea. 40 I l’infant creixia, i  se fortificava, estant ple de sabiduria, i 
Lc 2,43  festa, 43 i acabats los dies, quan  se’n tornaren, se quedà l’infant Jesús  
Lc 2,43  los dies, quan se’n tornaren,  se quedà l’infant Jesús en Jerusalem sens 
Lc 3,5  serà abaixat, i los camins torts  se tornaran drets i los escabrosos seran  
Lc 3,23  trenta anys d’edat, fill, segons  se reputava, de Josep, que ho fou d’Helí, 
Lc 4,1  Jesús, ple de l’Esperit Sant,  se’n tornà del Jordà i fou impelit per lo 
Lc 4,6  i la glòria d’ells, puix a mi  se m’ha donat i ho dono a qui vull. 7 Per 
Lc 4,13  I acabades totes estes tentacions,  se retirà lo diable d’ell per algun  
Lc 4,20 lo llibre, l’entregà al ministre i  se sentà. I tots quants se trobaven en la  
Lc 4,20  ministre i se sentà. I tots quants  se trobaven en la sinagoga tenien la vista 
Lc 4,22  22 I tots li donaven testimoni, i  se meravellaven de les paraules de gràcia  
Lc 4,30  ell, passant per entremig d’ells,  se n’anà. 31 I baixà a Cafarnaüm, ciutat  
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Lc 4,32  ensenyava en los dissabtes. 32 I  se meravellaven de sa doctrina, puix sa  
Lc 4,36  I quedaren tots plens d’espant, i  se parlaven uns a altres dient: –Quines  
Lc 4,37  als esperits impurs i ixen. 37 I  se difundí sa fama per tots los llocs de  
Lc 4,39  per ella. 39 Llavors, havent- se acostat a la malalta, reprengué a la  
Lc 4,39  febre, i la febre la deixà. I ella  se llevà luego i los servia. 40 I a la  
Lc 4,42  quan fou de dia isqué per a anar- se’n a un lloc desert, i la gent lo  
Lc 5,7  ompliren les dos barques, que casi  se n’anaven a fons. 8 I quan Simó Pere  
Lc 5,8 fons. 8 I quan Simó Pere vegé això,  se llançà als peus de Jesús dient:  
Lc 5,12  de lepra. I quan vegé a Jesús,  se postrà de rostro en terra i li suplicà  
Lc 5,16  de ses dolències. 16 Emperò ell  se retirava al desert i orava. 17 I succeí 
Lc 5,19  causa de la gran multitud de gent,  se’n pujaren al teulat i, per entre les  
Lc 5,25  i prengué lo llit en què jeia i  se n’anà a sa casa glorificant a Déu. 26  
Lc 5,28 digué: –Segueix-me. 28 I alçant- se, ho deixà tot i lo seguí. 29 I li donà  
Lc 5,37  lo vi novell rebentarà los bots,  se vessarà lo vi i se faran malbé los  
Lc 5,37  los bots, se vessarà lo vi i  se faran malbé los bots. 38 Ans bé lo vi  
Lc 5,38  los bots. 38 Ans bé lo vi novell  se deu posar en bots nous, i així l’un i  
Lc 5,38  bots nous, i així l’un i l’altre  se mantindran. 39 I ningú que beu del vi  
Lc 6,1  i, esgrunant-les entre les mans,  se les menjaven. 2 I alguns dels fariseus  
Lc 6,8  i posa’t al mig. I ell, alçant- se, se posà en peu. 9 I Jesús li digué:  
Lc 6,8 posa’t al mig. I ell, alçant-se,  se posà en peu. 9 I Jesús li digué: –Vos  
Lc 6,10  vida o llevar-la? 10 I, mirant- se’ls a tots al rodador, digué a l’home: 
Lc 6,12 12 I succeí en aquells dies que ell  se n’anà a una muntanya a fer oració i  
Lc 6,17  lo traïdor. 17 I baixant ab ells,  se deturà en un pla, junt ab la companyia  
Lc 6,18  aturmentats dels esperits impurs  se curaven. 19 I tota la gent procurava  
Lc 6,29 la capa, no t’opòsies tampoc a que  se te’n duga la túnica. 30 Dóna a tots  
Lc 6,38  i sereu perdonats. 38 Donau, i  se us donarà; bona mesura, apretada i  
Lc 6,38 bona mesura, apretada i crumullada,  se us tirarà a la falda. Puix ab la  
Lc 6,47 les compleix, jo vos mostraré a qui  se sembla: 48 És semblant a un home que  
Lc 7,9 ho oigué, quedà admirat, i girant- se envers la gent que el seguien, digué:  
Lc 7,14  les andes. I els que el portaven  se pararen. I digué: –Jove, a tu t’ho  
Lc 7,15  t’ho dic, alça’t. 15 I el difunt  se sentà, i començà a parlar. I Jesús l’  
Lc 7,24 no s’escandalísia en mi. 24 I quan  se n’hagueren tornat los missatgers de  
Lc 7,36  entrat en la casa del fariseu,  se sentà a taula. 37 I veus aquí hi havia  
Lc 7,44  judicat rectament. 44 I girant- se envers la dona, digué a Simó: –Veus  
Lc 7,47  amà molt. Puix aquell a qui menos  se perdona, menos ama. 48 I digué a ella:  
Lc 8,5  vora del camí, i fou trepitjada i  se la menjaren los aucells de l’aire. 6 I 
Lc 8,6  sobre pedres, i quan hagué nat,  se secà, perquè no tenia humor. 7 I altra  
Lc 8,10  10 Ell los digué: –A vosaltres  se us ha donat lo conèixer lo misteri del  
Lc 8,12  ouen, emperò luego ve lo diable i  se’n porta la paraula del cor d’ells per 
Lc 8,12  del cor d’ells per a què no  se sàlvien creent. 13 La que caigué sobre  
Lc 8,17 escondit que no haja de descobrir- se i fer-se públic. 18 »Teniu compte,  
Lc 8,17  no haja de descobrir-se i fer- se públic. 18 »Teniu compte, doncs, com  
Lc 8,18  com oïu, puix a aquell que té,  se li donarà, i al que no té, fins allò  
Lc 8,19  sos germans, i no podien acercar- se-li per raó del gentiu. 20 I li  
Lc 8,23  23 I mentres estaven navegant, ell  se dormí, i sobrevingué un temporal de  
Lc 8,24  estaven en perill. 24 I acercant- se a ell, lo despertaren dient: –Mestre,  
Lc 8,24  que ens perdem! I ell, alçant- se, reprengué al vent i a la tempestat d’ 
Lc 8,25  vostra fe? I ells, plens de temor,  se meravellaven, dient-se los uns als  
Lc 8,25  de temor, se meravellaven, dient- se los uns als altres: –Qui serà aquest  
Lc 8,27  27 I luego que saltà en terra,  se li acercà un home que molt temps havia  
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Lc 8,28 Aquest, tan prest com vegé a Jesús,  se postrà davant d’ell i, exclamant en  
Lc 8,33  doncs, los dimonis de l’home i  se ficaren dins dels porcs, i la ramada se 
Lc 8,33  dins dels porcs, i la ramada  se despenyà ab ímpetu per un barranc en l’ 
Lc 8,37  del territori dels gerasens que  se retiràs d’ells, puix tenien gran  
Lc 8,37 ells, puix tenien gran temor. I ell  se’n pujà en una barca i se’n tornà. 38  
Lc 8,37  I ell se’n pujà en una barca i  se’n tornà. 38 I l’home de qui havien  
Lc 8,38  los dimonis li suplicava poder- se quedar ab ell. Mes Jesús lo despatxà  
Lc 8,41  de la sinagoga, i postrant- se als peus de Jesús, li suplicava que  
Lc 8,47  virtut de mi. 47 I quan la dona  se vegé descoberta, vingué tremolant i se  
Lc 8,47 vegé descoberta, vingué tremolant i  se llançà a sos peus, i declarà davant de  
Lc 8,52  de la noia. 52 I tots ploraven i  se condolien d’ella. I ell digué: –No  
Lc 8,53  morta la noia, sinó que dorm. 53 I  se burlaven d’ell, sabent que era morta.  
Lc 9,10  fet. I, cridant-los ell a part,  se retirà a un paratge solitari que és del 
Lc 9,12  a caure lo dia, quan acercant- se-li los Dotze, li digueren: –Despatxau 
Lc 9,18  18 I succeí que, estant orant,  se trobaven ab ell sos deixebles i los  
Lc 9,28  ab si a Pere i a Jaume i a Joan i  se’n pujà a una muntanya a orar. 29 I  
Lc 9,29  aparegué diferent, i sos vestits  se tornaren blancs i resplendents. 30 I  
Lc 9,31  del món, que havia de verificar- se en Jerusalem. 32 Emperò Pere i los que  
Lc 9,32  Pere i los que estaven ab ell  se trobaven carregats de son, i despertant 
Lc 9,32  carregats de son, i despertant- se, vegeren la glòria de Jesús i als dos  
Lc 9,34 deia. 34 Mentres estava dient això,  se formà un núvol i els cobrí i s’  
Lc 9,39  esperit l’agarrà, i repentinament  se posà a cridar, i el tirà per terra, i  
Lc 9,39  li traure bromera, i ab dificultat  se separà d’ell despedaçant-lo. 40 I  
Lc 9,44  gran poder de Déu; i meravellant- se de totes les coses que Jesús feia,  
Lc 9,47  en son cor, prengué un infant i  se’l posà prop de si. 48 I els digué: –Lo 
Lc 9,51  succeí que, estant per a complir- se lo temps de ser rebut en lo alt, posà  
Lc 9,55  féu Elies? 55 Emperò ell, girant- se envers ells, los reprengué dient: –No  
Lc 9,56  les ànimes, sinó a salvar-les. I  se n’anaren a un altre lloc. 57 I succeí  
Lc 10,6  vostra pau sobre d’ell; i si no,  se’n tornarà a vosaltres. 7 I perseverau  
Lc 10,11  places, dieu: 11 “Fins la pols que  se’ns ha agafat de vostra ciutat, la  
Lc 10,17  dient: –Senyor, fins los dimonis  se someten a nosaltres per virtut de  
Lc 10,21  21 En aquella mateixa hora Jesús  se regositjà en l’Esperit Sant i digué:  
Lc 10,29  i viuràs. 29 Emperò ell, volent- se justificar a si mateix, digué a Jesús:  
Lc 10,30  i, després d’haver-lo ferit,  se n’anaren deixant-lo mig mort. 31  
Lc 10,34  tingué compassió. 34 I acostant- se, li embenà les ferides, xopant-les- 
Lc 11,8  per raó de ser amic seu, certament  se llevarà per sa importunitat, i li  
Lc 11,9  jo us dic a vosaltres: Demanau, i  se us donarà; cercau, i trobareu; trucau,  
Lc 11,9  cercau, i trobareu; trucau, i  se us obrirà. 10 Perquè tot aquell que  
Lc 11,14  lo dimoni, parlà lo mut i la gent  se meravellava. 15 Emperò alguns d’ells  
Lc 11,29  raça perversa. Demana senyal, i no  se li donarà senyal sinó lo senyal del  
Lc 11,37  a dinar ab ell. I havent entrat,  se sentà a taula. 38 I el fariseu començà  
Lc 11,50 a altres.” 50 Per a què a esta raça  se li demània la sang de tots los  
Lc 11,51 altar i el temple. Jo us ho dic que  se’n demanarà compte a esta raça. 52 »Ai  
Lc 12,Tit  a Déu. Ric del sigle. No afanar- se per a menjar i vestir. Tresor i cor en  
Lc 12,27  que mai Salomó, ab tota sa glòria,  se vestí com un d’ells. 28 Doncs, si a l’ 
Lc 12,31  i totes aquestes altres coses  se us seran afegides. 32 »No temau, doncs, 
Lc 12,45 i a menjar i beure, i a embriagar- se, 46 vindrà lo Senyor del tal sirvent en 
Lc 12,48  a qui li fou donat molt, de molt  se li demanarà compte; i al que li  
Lc 12,48 compte; i al que li confiaren molt,  se li demanarà més. 49 »Jo he vingut a  
Lc 13,Tit mostassa i del llevat. Los pocs que  se salven. Passió predita. Jerusalem,  
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Lc 13,17  sos contraris. Emperò tot lo poble  se complaïa en ses glorioses accions. 18  
Lc 13,19  el sembrà en son hort. I cresqué i  se féu tan gran l’arbre, que els aucells  
Lc 13,23  és cert que són pocs los que  se salven? I ell los digué: 24 –Esforçau- 
Lc 13,29  occident, del nord i del migdia, i  se sentaran a taula en el Regne de Déu. 30 
Lc 13,31  darrers. 31 En aquell mateix dia  se li acercaren alguns del fariseus i li  
Lc 14,18  a un temps, començaren a escusar- se. Lo primer li digué: »–He comprat una  
Lc 14,21  no hi puc anar. 21 »I tornant- se’n lo criat, donà compte al senyor de  
Lc 14,25 molta gent anava ab ell; i girant- se, los digué: 26 –Si algú ve a mi i no  
Lc 14,34  »Bona és la sal, emperò si la sal  se dessaborís, ab què se li tornarà lo  
Lc 14,34  si la sal se dessaborís, ab què  se li tornarà lo sabor? 35 No és ja bona  
Lc 15,5  -la trobada? 5 I quan la troba,  se la carrega a les espatlles ple de goig. 
Lc 15,6  puix he trobat l’ovella que  se’ns havia perdut.” 7 »Vos dic que així  
Lc 15,13  lo fill menor tot lo que era seu,  se n’anà lluny a un país estrany i allí  
Lc 15,15 començà a patir misèria. 15 Llavors  se n’anà i s’arrimà a un dels ciutadans  
Lc 15,20 vostres jornalers.’ ” 20 I alçant- se, se’n vingué a son pare. »I quan  
Lc 15,20  jornalers.’ ” 20 I alçant-se,  se’n vingué a son pare. »I quan estava  
Lc 15,20  encara lluny, lo vegé son pare, i  se compadesqué. I corrent a ell, se li  
Lc 15,20  i se compadesqué. I corrent a ell,  se li tirà al coll, i el besà. 21 I lo  
Lc 16,14  oïen totes estes coses i  se burlaven d’ell. 15 I els digué:  
Lc 16,17  que no que déixia de complir- se una sola titlla de la Llei. 18  
Lc 16,21  de llagues, 21 desitjant saciar- se ab les molles que queien de la taula  
Lc 17,37  respongué: –En qualsevol part a on  se tròbia lo cos, allí se juntaran també  
Lc 17,37  part a on se tròbia lo cos, allí  se juntaran també les àligues. 18,Tit  
Lc 18,7 clamen a ell? ¿I sofrirà sempre que  se’ls oprimesca? 8 Vos dic que prest los  
Lc 18,14  »Vos declaro que est, i no aquell,  se’n tornà justificat a sa casa; perquè  
Lc 18,23 i segueix-me. 23 Quan ell oí això  se contristà, perquè era molt ric. 24 I  
Lc 18,26  deien: –Qui, doncs, podrà salvar- se? 27 Ell los digué: –Lo que és  
Lc 18,35  deia. 35 I succeí que, acercant- se a Jericó, estava un cego assentat a la  
Lc 18,38  Nazaret passava per allí. 38 I  se posà a cridar dient: –Jesús, fill de  
Lc 18,40  misericòrdia de mi. 40 I parant- se Jesús, manà que l’hi portassen. I quan 
Lc 19,4  estatura. 4 I s’avançà corrent i  se’n pujà a un sicòmoro per a veure-lo, 
Lc 19,7  dient que havia anat a hospedar- se en casa d’un home pecador. 8 Emperò  
Lc 19,8  8 Emperò Zaqueu, presentant- se davant del Senyor, li digué: –Mirau,  
Lc 19,11  i perquè pensaven que luego  se manifestaria lo Regne de Déu. 12 Digué  
Lc 19,12  a rebre allí un regne i tornar- se’n després. 13 I havent convocat a deu  
Lc 19,15  donat son diner, per a informar- se del que cada u havia negociat. 16 I  
Lc 19,26 jo us dic, que a tot aquell que té,  se li donarà, i tindrà més; emperò al que  
Lc 19,26  i tindrà més; emperò al que no té,  se li prendrà fins allò que té. 27 I en  
Lc 19,42  al menos en aquest dia que  se t’ha donat, lo que pot procurar-te  
Lc 19,48  lo morir. 48 I no sabien què fer- se ab ell, puix tot lo poble estava ab la  
Lc 20,1 poble i anunciant-li l’evangeli,  se juntaren los prínceps dels sacerdots i  
Lc 20,18  que caiga sobre aquesta pedra  se farà trossos, i aquell sobre qui ella  
Lc 20,30  i morí sens fills. 30 I lo segon  se casà ab ella, i també morí sens fills.  
Lc 20,34  digué: –Los fills d’aquest sigle  se casen i són donats en matrimoni, 35 mes 
Lc 20,36  36 perquè ja no podran morir- se més, per quant seran iguals als àngels, 
Lc 20,46  escribes, que amen lo passejar- se ab vestidures llargues i gusten de ser  
Lc 21,7  quan això estiga per a complir- se? 8 Ell digué: –Teniu compte que no us  
Lc 21,18 obstant, ni un cabell de vostre cap  se perdrà. 19 I ab vostra paciència  
Lc 21,21  tròbien enmig d’ella, retírien- se; i los que es tròbien en los camps, no  
Lc 21,28  Quan comèncien, doncs, a complir- se aquestes coses, mirau i alçau lo cap,  
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Lc 22,4  Iscariot, un dels Dotze, 4 lo qual  se n’anà a tractar ab los prínceps dels  
Lc 22,5  d’entregar-los-el. 5 Ells  se n’alegraren i pactaren lo donar-li  
Lc 22,13  aparellau-la allí. 13 I havent- se’n anat, ho trobaren tot com los ho  
Lc 22,14  14 I quan l’hora fou arribada,  se sentà a taula, i els dotze apòstols ab  
Lc 22,22 I veritat és que el Fill de l’home  se’n va, segons lo que està determinat.  
Lc 22,23  23 I ells començaren a preguntar- se los uns als altres quin d’ells seria  
Lc 22,24  seria lo qui fes tal cosa. 24 I  se mogué també entre ells una disputa,  
Lc 22,31  demanat per a garbellar-vos com  se garbella lo blat. 32 Emperò jo he  
Lc 22,37 Perquè us asseguro que és necessari  se cúmplia en mi encara lo que està  
Lc 22,39  ell los digué: –Basta. 39 I eixint  se n’anà, segons tenia de costum, a la  
Lc 22,41 caigau en tentació. 41 I apartant- se d’ells com cosa d’un tir de pedra, i  
Lc 22,43  sinó la vostra. 43 I llavors  se li aparegué un àngel del cel que el  
Lc 22,45 corrien fins a terra. 45 I alçant- se després de l’oració, vingué a sos  
Lc 22,55  foc enmig del pati, i estant- se ells al rodador, també Pere estava  
Lc 22,61  cantà lo gall. 61 I girant- se lo Senyor, mirà a Pere. I Pere se  
Lc 22,61 -se lo Senyor, mirà a Pere. I Pere  se recordà de la paraula que el Senyor li  
Lc 22,66  d’ell. 66 Luego que fou de dia,  se juntaren los ancians del poble, i els  
Lc 23,1  Sepulcre de Jesús. 1 I alçant- se tota la multitud d’ells, lo portaren a 
Lc 23,15 jo us dirigí a ell, i sembla que no  se li ha provat res per lo que meresca la  
Lc 23,26 Jesús a voluntat d’ells. 26 I quan  se’l ne portaven, prengueren un home de  
Lc 23,28 ploraven. 28 Emperò Jesús, girant- se envers elles, digué: –Filles de  
Lc 23,35 burla i deien: –Salvà a altres: que  se sàlvia a si mateix, si ell és lo  
Lc 23,36  també l’insultaven, acercant- se a ell i presentant-li vinagre, 37 i  
Lc 23,44  l’hora de sexta, i tota la terra  se cobrí de tenebres fins a l’hora de  
Lc 23,45  sol s’obscurí i lo vel del temple  se rompé pel mig. 46 I Jesús, donant un  
Lc 23,48  espectacle i veia lo que passava,  se’n tornà pegant-se cops al pit. 49 I  
Lc 23,48  que passava, se’n tornà pegant- se cops al pit. 49 I tots sos coneguts i  
Lc 23,56  lo cos de Jesús. 56 I tornant- se’n, prepararen aromàtics i ungüents, i  
Lc 24,Tit  los promet l’Esperit Sant i  se’n puja al cel. 1 I lo primer dia de la 
Lc 24,8  al tercer dia.” 8 Llavors  se recordaren de les paraules d’ell. 9 I  
Lc 24,12  les cregueren. 12 Emperò, alçant- se Pere, corregué al sepulcre i, abaixant  
Lc 24,12  corregué al sepulcre i, abaixant- se, vegé deixada allí sola la mortalla, i  
Lc 24,12  deixada allí sola la mortalla, i  se’n tornà admirat de lo que havia vist.  
Lc 24,28  dit d’ell. 28 I a l’acercar- se al castell a on anaven, ell féu mostres 
Lc 24,31  partit, los el donà. 31 Ab lo que  se’ls obriren los ulls i el conegueren, i 
Lc 24,31 conegueren, i ell dels ulls d’ells  se desvanesqué. 32 I se deien l’un a l’  
Lc 24,32  ulls d’ells se desvanesqué. 32 I  se deien l’un a l’altre: –¿No és veritat 
Lc 24,32  que sentíem nostre cor abrasar- se quan nos parlava en lo camí i nos  
Lc 24,33  les Escriptures? 33 I alçant- se immediatament, se’n tornaren a  
Lc 24,33  33 I alçant-se immediatament,  se’n tornaren a Jerusalem i trobaren  
Lc 24,36  estaven parlant d’aquestes coses,  se presentà Jesús enmig d’ells i els  
Lc 24,47  al tercer dia. 47 I que en son nom  se predicàs la penitència i la remissió  
Lc 24,52  al cel. 52 I havent-lo adorat,  se’n tornaren a Jerusalem ab gran goig.  
Jn 1,12 en son nom, los donà poder de fer- se fills de Déu. 13 Los quals no han nat  
Jn 1,32  del cel com una paloma i posar- se sobre d’ell. 33 Jo no el coneixia,  
Jn 1,38  seguiren a Jesús. 38 Llavors Jesús  se girà, i veent que el seguien, los  
Jn 2,1  miracles. 1 D’allí a tres dies  se feren unes bodes en Canà de Galilea, i  
Jn 2,12 i sos germans i sos deixebles, a on  se detingueren per pocs dies. 13 I la  
Jn 2,13  dels jueus estava pròxima, i Jesús  se n’anà a Jerusalem. 14 I havent trobat 
Jn 2,17 mon Pare casa de tràfic. 17 Llavors  se recordaren sos deixebles de lo que està 
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Jn 2,22  d’entre los morts, sos deixebles  se recordaren de que els havia dit això, i 
Jn 3,9  li respongué: –Com pot fer- se això? 10 Jesús respongué i li digué: –I 
Jn 3,17  lo món, sinó perquè el món  se sàlvia per medi d’ell. 18 Qualsevol  
Jn 3,22  en Déu. 22 Després d’això, Jesús  se n’anà ab sos deixebles a la Judea. I  
Jn 3,25 havia estat posat en la presó. 25 I  se mogué una disputa entre els deixebles  
Jn 4,3  sos deixebles), 3 deixà la Judea i  se’n tornà a Galilea. 4 I com hagués de  
Jn 4,20  dieu que Jerusalem és lo lloc a on  se deu adorar. 21 Jesús li digué: –Dona,  
Jn 4,28  emperò, deixant allí son càntir,  se’n tornà a la ciutat, i digué a la  
Jn 4,33  no coneixeu. 33 Los deixebles  se deien uns a altres: –Si li haurà algú  
Jn 4,37  com lo qui sega. 37 Perquè en això  se verifica aquell refrà: “Un és lo qui  
Jn 4,43 Al cap de dos dies, isqué d’allí i  se n’anà a Galilea. 44 Perquè lo mateix  
Jn 4,47 son fill, puix estava per a morir- se. 48 Jesús, doncs, li digué: –Vosaltres, 
Jn 4,50 la paraula que Jesús li havia dit i  se n’anà. 51 I quan anava baixant, li  
Jn 4,52 -los preguntat l’hora en què ell  se sentí millor, li respongueren: –Ahir a  
Jn 5,9 en un instant, i prengué son llit i  se posà a caminar. I era aquell un dia de  
Jn 5,15  alguna cosa pitjor. 15 Aquest home  se n’anà a trobar als jueus i els contà  
Jn 5,18  deia que Déu era son pare, fent- se igual a Déu. I així los respongué  
Jn 6,15  que havien de venir per a portar- se-l’en a la força i fer-lo rei, fugí 
Jn 6,17  a la vora del mar. 17 I havent- se’n pujat en una barca, se n’anaren a  
Jn 6,17  havent-se’n pujat en una barca,  se n’anaren a l’altre costat del mar, en 
Jn 6,18  18 I el mar començà a alborotar- se per raó del gran vent que feia. 19 Així 
Jn 6,22  deixebles, sinó que los deixebles  se n’havien anat sols. 23 Mes arribaren  
Jn 6,24  allí, ni tampoc sos deixebles,  se’n pujaren a les barques i vingueren a  
Jn 6,41  en lo darrer dia. 41 I els jueus  se posaren llavors a murmurar d’ell  
Jn 6,66 aquella hora molts de sos deixebles  se retiraren de sa comitiva i ja no anaven 
Jn 7,9 complert encara. 9 Havent dit això,  se quedà en Galilea. 10 Emperò, tan prest  
Jn 7,15  temple i ensenyava. 15 I els jueus  se meravellaven dient: –Com sap aquest les 
Jn 7,37  era lo gran dia de la festa, Jesús  se posà en peu, i en alta veu deia: –Si  
Jn 7,53  algun de Galilea. 53 En seguida  se retirà cada qual a sa pròpia casa.  
Jn 8,1  les blasfèmies dels jueus. 1 Jesús  se n’anà a la muntanya de l’Oliverar. 2  
Jn 8,2  poble vingué a ell i, assentant- se, los ensenyava. 3 Llavors los escribes  
Jn 8,6 -lo acusar. Mes Jesús, inclinant- se, escrivia ab lo dit en terra. 7 I com  
Jn 8,8  tirar-li la pedra. 8 I tornant- se a inclinar, continuava a escriure en  
Jn 8,10  al mig. 10 Llavors Jesús, alçant- se dret i no veent ningú sinó la dona, li  
Jn 8,22  –¿Voldrà tal vegada matar- se a si mateix i per això diu: “Allà a on  
Jn 8,56  paraula. 56 Abraham, vostre pare,  se regositjà de veure mon dia; lo vegé, i  
Jn 8,59  passat pel mig d’ells, i així  se n’anà. 9,Tit Capítol IX Jesús dóna  
Jn 9,3 que això és perquè les obres de Déu  se manifestassen en ell. 4 Convé que jo  
Jn 9,7  significa “enviat”. Hi anà, doncs,  se rentà i tornà ab vista. 8 Per lo que  
Jn 9,9  deien: –No és ell, sinó algú que  se li sembla. Emperò ell deia: –Só jo. 10  
Jn 9,10  ells li digueren: –Com és que  se t’han obert los ulls? 11 Respongué:  
Jn 9,38  ell: –Crec, Senyor. I postrant- se, l’adorà. 39 I Jesús digué: –Per a  
Jn 9,39 hi veuen, vegen; i los que hi veuen  se quédien cegos. 40 I alguns dels  
Jn 10,9  só la porta. Lo qui éntria per mi  se salvarà, i entrarà, i eixirà, i trobarà 
Jn 10,16 de recollir, i oiran la meva veu, i  se’n farà un sol ramat i un sol pastor.  
Jn 10,22 pot obrir los ulls dels cegos? 22 I  se celebrava en Jerusalem la festa de la  
Jn 10,23  i era en hivern. 23 I Jesús  se passejava en lo temple, en lo pòrtic de 
Jn 10,40  ell s’escapà de ses mans. 40 I  se n’anà altra vegada a l’altra part del 
Jn 11,Tit  dels pontífices i fariseus a on  se resol la mort de Jesús i que ha de  
Jn 11,Tit  morir un home per tots. Jesucrist  se retira a Efrem, ciutat de Galilea. 1 I  
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Jn 11,6  doncs, que aquest estava malalt,  se detingué encara dos dies en lo mateix  
Jn 11,12  sos deixebles: –Senyor, si dorm  se curarà. 13 Emperò Jesús parlava de sa  
Jn 11,20  isqué a rebre-lo, emperò Maria  se quedà en casa. 21 I Marta digué a  
Jn 11,28  ha vingut a est món. 28 I dit això  se n’anà i cridà secretament a Maria, sa  
Jn 11,32  a on estava Jesús, i veent-lo,  se llançà a sos peus i li digué: –Senyor,  
Jn 11,46  en ell. 46 Emperò alguns d’ells  se n’anaren a trobar als fariseus i els  
Jn 11,55  de la Pasqua, per a purificar- se. 56 I cercaven a Jesús, i els que  
Jn 11,56  i els que estaven en lo temple  se deien uns a altres: –Què pensau? Per  
Jn 12,11  perquè molts jueus, per sa causa,  se n’anaven d’ells i creien en Jesús. 12 
Jn 12,16  quan Jesús fou glorificat, llavors  se recordaren que d’ell estaven escrites  
Jn 12,19  aquest miracle. 19 I los fariseus  se deien los uns als altres: –¿Veeu com no 
Jn 12,19  res? Veus aquí que tot lo món  se’n va detràs d’ell. 20 Hi havia alguns 
Jn 12,36 la llum. Estes coses digué Jesús, i  se n’anà i s’ocultà d’ells. 37 Mes,  
Jn 13,4  4 s’alçà de la cena i, traent- se ses vestidures, prengué una tovallola,  
Jn 13,4  prengué una tovallola, i  se la cenyí. 5 Posà en seguida aigua en  
Jn 13,10  rentat no necessita sinó rentar- se los peus, puix està tot net. I  
Jn 13,12  vegada ses vestidures, i havent- se sentat novament a taula, los digué:  
Jn 13,21 Havent Jesús dit aquestes paraules,  se torbà en son esperit, i declarà  
Jn 13,22 me trairà. 22 Los deixebles, doncs,  se miraven uns a altres, dubtant de qui  
Jn 13,31  31 Per això, després d’haver- se’n anat Judes, digué Jesús: –Ara és  
Jn 15,6  serà llançat fora com un sarment,  se secarà, i el prendran, i el posaran al  
Jn 15,7  demanareu tot lo que vullau i  se us concedirà. 8 És la glòria de mon  
Jn 16,17  17 Doncs alguns dels deixebles  se deien los uns als altres: –Què ens  
Jn 16,20 plorareu i gemegareu, emperò lo món  se regositjarà; i vosaltres estareu  
Jn 16,20  tristos, mes vostra tristesa  se convertirà en goig. 21 La dona, quan  
Jn 18,1  1 Havent Jesús dit aquestes coses,  se n’anà ab sos deixebles a l’altra  
Jn 18,18  estava en peu, escalfant- se. 19 I el pontífice se posà a fer  
Jn 18,19  escalfant-se. 19 I el pontífice  se posà a fer preguntes a Jesús sobre sos  
Jn 18,25  Simó Pere estava dret, escalfant- se. Digueren-li, doncs: –No ets tu també 
Jn 18,28  en lo pretori per no contaminar- se, a fi de poder menjar la pasqua. 29 I  
Jn 19,6  i sos ministres lo vegeren,  se posaren a cridar dient: –Crucificau-  
Jn 19,38  -li Pilat concedit, vingué i  se’n portà lo cos de Jesús. 39 Vingué  
Jn 20,5  primer al sepulcre. 5 I havent- se inclinat, vegé les teles en terra; mes  
Jn 20,10  els morts. 10 Aquestos deixebles  se n’anaren altra vegada a sa casa. 11  
Jn 20,13 què plores? Ella los digué: –És que  se n’han portat d’aquí a mon Senyor, i  
Jn 20,14 l’han posat. 14 I havent dit això,  se girà endetràs i vegé a Jesús dret;  
Jn 20,19 jueus, vingué Jesús i, presentant- se al mig d’ells, los digué: –La pau sia  
Jn 20,26  estant tancades les portes, i  se presentà enmig d’ells i els digué: –La 
Jn 21,1  en lo mar de Tiberíades, i  se manifestà d’esta manera: 2 Estaven  
Jn 21,7  a penes oigué que era lo Senyor,  se vestí la túnica, puix estava nu, i se  
Jn 21,7  vestí la túnica, puix estava nu, i  se tirà al mar. 8 I els demés deixebles  
Jn 21,17  –Simó, fill de Joan, m’ames? Pere  se contristà de que per tercera vegada li  
Jn 21,20  anyadí: –Segueix-me. 20 Havent- se Pere girat, vegé venir detràs seu al  
Jn 21,25  cabrien en lo món los llibres que  se n’haurien d’escriure. Ac Inc Los  
Ac 1,3  fou rebut en lo alt; 3 als quals  se mostrà viu també després de sa passió  
Ac 1,3  ab moltes proves, apareixent- se’ls per l’espai de quaranta dies i  
Ac 1,12  haveu vist anar al cel. 12 Llavors  se’n tornaren a Jerusalem des de la  
Ac 1,15  ell. 15 En aquells dies, alçant- se Pere enmig dels germans (i eren los que 
Ac 1,18  preu de la iniquitat, i penjant- se, se rebentà pel mig, i totes ses  
Ac 1,18  de la iniquitat, i penjant-se,  se rebentà pel mig, i totes ses entranyes  
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Ac 1,25  caigué Judes per anar- se’n a son lloc. 26 I tiraren sorts, i  
Ac 2,Tit  de sant Pere. Tres mil persones  se converteixen. Vida dels primers fiels.  
Ac 2,1  primers fiels. 1 I al complir- se los dies de Pentecostes estaven tots  
Ac 2,3 casa a on estaven ells sentats. 3 I  se’ls aparegueren unes llengües partides  
Ac 2,12  tots i es meravellaven, dient- se los uns als altres: –Què ve a ser això? 
Ac 2,13  això? 13 Emperò altres, burlant- se, deien: –Aquestos estan plens de most.  
Ac 2,20  i foc, i vapor de fum. 20 Lo sol  se convertirà en tenebres, i la lluna, en  
Ac 2,37  Cristo. 37 I oïdes aquestes coses,  se compungiren de cor i digueren a Pere i  
Ac 2,41  sa paraula foren batejats, i  se’ls anyadiren aquell dia cerca de tres  
Ac 3,7 l’alçà. I en aquell mateix instant  se li enfortiren les cames i les plantes.  
Ac 3,8 cames i les plantes. 8 I d’un salt  se posà en peus, i caminava, i entrà ab  
Ac 3,14  al Sant i al Just, i demanàreu que  se us donàs un homicida. 15 I matàreu a l’ 
Ac 4,2  i els saduceus, 2 queixant- se de que ensenyassen al poble i que  
Ac 4,5  mil. 5 I succeí que al dia següent  se juntaren en Jerusalem los prínceps d’  
Ac 4,9  d’Israel, oïu: 9 Ja que avui  se’ns demana raó del bé fet a un home  
Ac 4,13  eren homes sens lletres i idiotes,  se meravellaven, i coneixien que havien  
Ac 4,26 los reis de la terra i els prínceps  se juntaren a una contra el Senyor i  
Ac 4,27  Cristo.” 27 »Perquè verdaderament  se coŀligaren en esta ciutat contra ton  
Ac 4,35  posaven als peus dels apòstols, i  se repartia a cada u segons lo que tenia  
Ac 5,6 tots los que ho oïren. 6 I alçant- se uns joves, lo retiraren, i portant-se 
Ac 5,6  joves, lo retiraren, i portant- se-l’en, l’enterraren. 7 I d’allí a  
Ac 5,9  que han enterrat a ton marit, i  se te’n portaran a tu. 10 A l’instant  
Ac 5,10  los joves, la trobaren morta, i  se la’n portaren a enterrar ab son marit. 
Ac 5,12  12 I per les mans dels apòstols  se feien molts miracles i prodigis en lo  
Ac 5,13  de Salomó. 13 I ningú dels altres  se gosava unir ab ells, emperò lo poble  
Ac 5,17  eren curats. 17 Emperò alçant- se lo príncep dels sacerdots i tots los  
Ac 5,34  la mort. 34 Emperò alçant- se en lo Consell un fariseu, anomenat  
Ac 5,36  s’alçà un cert Teodas, jactant- se de que ell era algú; i hi hagué com  
Ac 5,38  o aquesta obra és dels homes,  se disoldrà; 39 però si és de Déu, no la  
Ac 5,41 Jesús, i els deixaren anar. 41 Ells  se n’anaren alegres de davant del  
Ac 6,Tit Nombrament dels set diaques. Esteve  se distingeix entre tots; fa grans  
Ac 6,1  creixent lo número dels deixebles,  se mogué una murmuració dels grecs contra  
Ac 7,17 jurat a Abraham, cresqué lo poble i  se multiplicà en Egipte, 18 fins que s’  
Ac 7,23 arribat a l’edat de quaranta anys,  se li posà al cor lo visitar a sos  
Ac 7,26 següent, quan ells estaven renyint,  se’ls presentà i els posà en pau dient:  
Ac 7,27  lo qui agraviava a son proïsme  se’l tragué de davant, dient: »–Qui t’ha 
Ac 7,30 fills. 30 »I passats quaranta anys,  se li aparegué en lo desert de la muntanya 
Ac 7,31  cremava. 31 Quan Moisès lo vegé,  se meravellà d’aquesta visió, i a l’  
Ac 7,31  d’aquesta visió, i a l’acercar- se ell per a considerar-la, sobrevingué  
Ac 7,35  i redemptor per mà de l’àngel que  se li aparegué en l’esbarzer. 36 Aquest  
Ac 7,39  ans bé lo refusaren, i ab sos cors  se’n tornaren a Egipte, 40 dient a Aaron: 
Ac 7,57  Mes ells, exclamant a grans veus,  se taparen les orelles, i tots plegats  
Ac 8,12 que els predicava del Regne de Déu,  se batejaven en lo nom de Jesucrist homes  
Ac 8,13  Simó, i després de ser batejat  se juntà ab Felip. I veent los grans  
Ac 8,18 imposició de les mans dels apòstols  se donava l’Esperit Sant, los oferí  
Ac 8,25  i anunciat la paraula del Senyor,  se’n tornaren a Jerusalem i predicaven l’ 
Ac 8,27 la qual està deserta. 27 I alçant- se, marxà. I veus aquí un home etíope,  
Ac 8,28  per adorar en Jerusalem; 28 i  se’n tornava, i sentat sobre son carro  
Ac 8,30 a est carro. 30 I Felip, acercant- se, oigué que llegia en lo profeta Isaïes, 
Ac 8,39 Felip, i l’eunuc no el vegé més. I  se n’anà gosós per son camí. 40 I Felip  
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Ac 8,40  anà gosós per son camí. 40 I Felip  se trobà en Assoto. I passant, predicava  
Ac 9,1  contra los deixebles del Senyor,  se presentà al príncep dels sacerdots, 2 i 
Ac 9,7  ’t i entra en la ciutat, i allí  se’t dirà lo que et convé fer. I els  
Ac 9,17  –Germà Saulo, lo Senyor Jesús que  se t’aparegué en lo camí per a on venies, 
Ac 9,18  i recobrà la vista, i alçant- se, fou batejat. 19 I després que prengué  
Ac 9,23  haver passat molts dies, los jueus  se juntaren en consell per a donar-li la 
Ac 9,26  a Jerusalem, desitjava juntar- se ab los deixebles; emperò tots lo  
Ac 9,31  i ab lo consol de l’Esperit Sant,  se multiplicava. 32 I succeí que, visitant 
Ac 9,40  s’agenollà, pregà i, girant- se envers lo cos, digué: –Tabita, alça’t! 
Ac 10,16  no ho anomènies tu comú. 16 I això  se repetí tres vegades, i luego lo vas se  
Ac 10,16 repetí tres vegades, i luego lo vas  se’n tornà al cel. 17 I mentres Pere  
Ac 10,23  hospedà. I a l’endemà, s’alçà i  se n’anà ab ells; i alguns dels germans  
Ac 10,25  Corneli a rebre-lo i, postrant- se a sos peus, l’adorà. 26 Mes Pere l’  
Ac 10,28  per a un jueu lo juntar- se o acercar-se a un estranger; emperò  
Ac 10,28  un jueu lo juntar-se o acercar- se a un estranger; emperò Déu m’ha  
Ac 10,30  en ma casa, quan veus aquí que  se’m presentà davant un baró ab una  
Ac 10,45 de que la gràcia de l’Esperit Sant  se difundís també sobre els gentils. 46  
Ac 11,10  fou fet tres vegades, i tot això  se’n tornà al cel. 11 I veus aquí que  
Ac 11,13  havia vist en sa casa un àngel que  se li posà davant i li digué: “Envia homes 
Ac 11,28  uns profetes. 28 I alçant- se un d’ells, anomenat Àgabo, donava a  
Ac 12,10 de ferro que va a la ciutat, la que  se’ls obrí per si mateixa. I havent  
Ac 12,12  dels jueus. 12 I considerant això,  se n’anà a casa de Maria, mare de Joan,  
Ac 12,12  mare de Joan, anomenat Marc, a on  se trobaven molts congregats i en oració.  
Ac 12,17  i als germans. I eixint d’allí  se n’anà a altre lloc. 18 I quan fou de  
Ac 12,21  senyalat, Herodes, vestit de rei,  se sentà en lo tribunal i els arengava. 22 
Ac 13,8 (perquè així s’interpreta son nom)  se’ls oposava, procurant apartar al  
Ac 13,11  obscuritat i tenebres, i girant- se a totes parts, cercava qui li donàs la  
Ac 13,12  aquest fet, cregué, meravellant- se de la doctrina del Senyor. 13 I havent  
Ac 13,13  doctrina del Senyor. 13 I havent- se fet a la vela des de Pafo, Pau i los  
Ac 13,13  Pamfília. Emperò Joan, separant- se d’ells, se’n tornà a Jerusalem. 14 I  
Ac 13,13 Emperò Joan, separant-se d’ells,  se’n tornà a Jerusalem. 14 I ells,  
Ac 13,14  en la sinagoga un dia de dissabte,  se sentaren. 15 I després de la lectura de 
Ac 13,16  al poble, parlau. 16 I alçant- se Pau, i fent ab la mà senyal de silenci, 
Ac 13,38  barons germans, que per aquest  se us anuncia la remissió dels pecats i de 
Ac 13,48  48 I quan oïren això los gentils,  se regositjaren, i glorificaven la paraula 
Ac 13,51 pols dels seus peus contra d’ells,  se n’anaren a Iconi. 52 I els deixebles  
Ac 14,2 grecs. 2 Emperò los jueus incrèduls  se sublevaren i irritaren los ànimos dels  
Ac 14,3  contra sos germans. 3 I per això  se detingueren allí molt temps, treballant 
Ac 14,4  4 I la multitud de la ciutat  se dividí, i els uns eren de la part dels  
Ac 14,18  fora de la ciutat, pensant- se que era mort. 19 Emperò rodejant-lo  
Ac 14,20  aquella ciutat i ensenyat a molts,  se’n tornaren a Listra, i a Iconi, i a  
Ac 14,27 la porta de la fe als gentils. 27 I  se detingueren allí no poc temps ab los  
Ac 15,Tit  i Silas, profetes. Pau i Bernabé  se separen. 1 I vingueren alguns de la  
Ac 15,2  de Pau i Bernabé contra ells, i  se resolgué que Pau i Bernabé i alguns  
Ac 15,5  que ells fossen circumcidats i que  se’ls manàs també guardar la Llei de  
Ac 15,6  6 I els apòstols i els ancians  se congregaren per examinar aquesta  
Ac 15,7  d’haver disputat molt, alçant- se Pere, los digué: –Barons germans,  
Ac 15,20  es converteixen a Déu, 20 sinó que  se’ls escriga que s’abstinguen de les  
Ac 15,31  31 I quan l’hagueren llegida  se regositjaren per lo consol. 32 I Judes  
Ac 15,33  en la fe. 33 I després d’haver- se detingut allí per algun temps, los  
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Ac 15,34  emperò, tingué a bé lo quedar- se allí, i Judes se’n tornà sol a  
Ac 15,34  a bé lo quedar-se allí, i Judes  se’n tornà sol a Jerusalem. 35 I Pau i  
Ac 15,37 los va. 37 I Bernabé volia portar- se’n també a Joan, que tenia per sobrenom 
Ac 15,38 Mes Pau creia que no devia portar- se-l’en, puix s’havia separat d’ells  
Ac 15,39 hagué tal dissensió entre ells, que  se separaren l’un de l’altre; i Bernabé, 
Ac 15,39 un de l’altre; i Bernabé, havent- se’n portat a Marc, navegà a Xipre. 40 I  
Ac 16,Tit  en Listra. Circumcida a Timoteu i  se’l ne porta per company. Lluc se’ls  
Ac 16,Tit  i se’l ne porta per company. Lluc  se’ls junta en Tròada. Van a Macedònia i  
Ac 16,5 en Jerusalem. 5 I així les iglésies  se confirmaven en la fe i creixien en  
Ac 16,16  que anant nosaltres a l’oració  se’ns féu a l’encontre una minyona que  
Ac 16,18  que feia això; i Pau, enfadant- se, se girà i digué a l’esperit: –Te  
Ac 16,18  feia això; i Pau, enfadant-se,  se girà i digué a l’esperit: –Te mano, en 
Ac 16,19  19 I quan vegeren sos amos que  se’ls havia escapat l’esperança del seu  
Ac 16,22  essent romans. 22 I el poble  se llançà contra ells; i els magistrats,  
Ac 16,27  de tots los presos. 27 I havent- se despertat l’escarceller, quan vegé  
Ac 16,29  llum, i entrà dintre, i tremolant  se llançà als peus de Pau i de Silas. 30 I 
Ac 17,4  4 I alguns d’ells cregueren i  se juntaren ab Pau i ab Silas, com també  
Ac 17,14  lo mar; emperò Silas i Timoteu  se quedaren allí. 15 I els que  
Ac 17,15  i Timoteu anassen luego ab ell,  se n’anaren. 16 I mentres que Pau los  
Ac 17,17  la plaça tots los dies ab los que  se li presentaven davant. 18 I alguns  
Ac 17,32  «resurrecció dels morts», los uns  se burlaven, i els altres digueren: –En  
Ac 17,34  mig d’ells. 34 No obstant, alguns  se li juntaren i cregueren, entre els  
Ac 18,1  d’això, isqué Pau d’Atenes i  se n’anà a Corinto. 2 I trobant un jueu  
Ac 18,2  eixir de Roma a tots los jueus),  se juntà ab ells. 3 I com era del seu  
Ac 18,10  10 perquè jo só ab tu, i ningú  se t’arrimarà per a danyar-te, puix  
Ac 18,17 17 Llavors tots los grecs, tirant- se sobre de Sostenes, príncep de la  
Ac 18,18  encara per molts dies, despedint- se dels germans, se n’anà per mar a la  
Ac 18,18  dies, despedint-se dels germans,  se n’anà per mar a la Síria, i ab ell  
Ac 18,26  Prisciŀla i Aquila l’oigueren,  se l’en portaren ab ells, i l’instruïren 
Ac 19,9  davant de la multitud, apartant- se d’ells separà los deixebles, disputant 
Ac 19,16  saltà sobre d’ells i, apoderant- se de dos, prevalesqué contra ells, de  
Ac 19,22 l’assistien, Timoteu i Erasto, ell  se mantingué per algun temps en Àsia. 23 I 
Ac 19,27 la gran Diana i comència a no fer- se cas de la majestat d’aquella a qui  
Ac 19,30 de Pau. 30 I volent Pau presentar- se al poble, los deixebles no li  
Ac 19,38  hi ha i procònsols: acúsien- se los uns als altres. 39 I si teniu  
Ac 19,39  pretensió sobre altres negocis,  se podrà decidir en llegítim ajuntament.  
Ac 20,1 deixebles i fent-los una plàtica,  se despedí d’ells i partí per anar a  
Ac 20,2 -los exhortat ab moltes plàtiques,  se’n vingué a la Grècia, 3 a on  
Ac 20,3 la Síria, i així determinà tornar- se’n per Macedònia. 4 I l’acompanyaren  
Ac 20,5 Àsia, Tiquic i Tròfim. 5 I havent- se aquestos adelantat, nos aguardaven en  
Ac 20,7  primer dia de la semana, havent- se los deixebles juntat per a partir lo  
Ac 20,10 i l’alçaren mort. 10 I Pau baixà i  se reclinà sobre ell, i abraçant-lo  
Ac 20,14  fer lo viatge a peu. 14 I havent- se juntat ab nosaltres en Asson, lo  
Ac 20,16  més allà d’Èfeso per no detenir- se en l’Àsia, puix s’apressurava tot  
Ac 20,30  coses perverses per a portar- se’n deixebles tras de si. 31 Per lo  
Ac 20,35  sostenir los flacs i recordar- se d’aquelles paraules que digué lo  
Ac 20,37 un gran plor entre tots; i tirant- se al coll de Pau, lo besaven, 38 afligits 
Ac 21,Tit  que li han de succeir. Allí  se purifica en lo temple i, maltractat  
Ac 21,6  entràrem en la barca, i ells  se’n tornaren a ses cases. 7 I nosaltres, 
Ac 21,11  lo cenyidor de Pau i, lligant- se los peus i les mans, digué: –Açò diu l’ 
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Ac 21,18 ab nosaltres en casa de Jaume, a on  se juntaren tots los ancians. 19 I havent  
Ac 21,22  és necessari que la multitud  se júntia, perquè oiran que tu has vingut. 
Ac 21,40  li donat permís lo tribú, posant- se Pau en peus sobre les grades, féu  
Ac 21,40  al poble ab la mà. I havent- se seguit un gran silenci parlà en llengua 
Ac 22,Tit Vol lo tribú fer-lo assotar i ell  se declara ciutadà romà. 1 –Barons germans 
Ac 22,10  »–Alça’t i vés a Damasco, i allí  se’t dirà tot lo que et toca fer. 11 »I  
Ac 22,13  allí, 13 venint a mi i posant- se’m davant, digué: »–Saulo, germà,  
Ac 22,20  als que creien en vós. 20 I quan  se derramà la sang de vostre màrtir  
Ac 23,7  judicat. 7 I quan hagué dit això,  se mogué una gran dissensió entre els  
Ac 23,7  els fariseus i els saduceus, i  se dividí la multitud. 8 Perquè els  
Ac 23,9  mogué una gran clamor. I alçant- se alguns dels fariseus, altercaven dient: 
Ac 23,11 la fortalesa. 11 I a la nit següent  se li aparegué lo Senyor i digué: –Té  
Ac 23,12 també en Roma. 12 I quan fou de dia  se juntaren alguns dels jueus i se  
Ac 23,12 dia se juntaren alguns dels jueus i  se conjuraren baix maledicció dient que no 
Ac 23,32  de cavall perquè anassen ab ell,  se’n tornaren los demés a la fortalesa.  
Ac 24,Tit  XXIV Pau, acusat davant de Fèlix,  se defensa. Queda pres. Fèlix fa  
Ac 24,27  succeí a Fèlix, lo qual, volent- se congraciar ab los jueus, deixà a Pau en 
Ac 25,Tit en la presó. 25,Tit Capítol XXV Pau  se defensa davant de Festo. Apeŀla a  
Ac 25,6  home que l’acúsien. 6 I havent- se detingut entre ells més de deu dies,  
Ac 25,6  I al dia següent, sentant- se en lo tribunal, manà que li portassen a 
Ac 25,8  que no podien provar. 8 I Pau  se defensava dient: –En res he pecat, ni  
Ac 25,9  Cèsar. 9 Emperò Festo, volent- se congraciar ab los jueus, respongué a  
Ac 25,14  a saludar a Festo. 14 I havent- se detingut allí molts dies, Festo declarà 
Ac 25,16  sens donar-li lloc de defensar- se del crim que li imputen. 17 I havent  
Ac 25,21  21 Emperò, havent apeŀlat Pau que  se’l reservàs per lo judici d’August,  
Ac 25,23  principals persones de la ciutat,  se presentà Pau per ordre de Festo. 24 I  
Ac 26,Tit que li fan. 26,Tit Capítol XXVI Pau  se justifica davant d’Agripa. Festo lo  
Ac 26,1  la mà, començà a justificar- se: 2 –Me tinc per ditxós, oh rei Agripa,  
Ac 26,8  jo acusat dels jueus. 8 Puix què?,  ¿se té per cosa increïble entre vosaltres  
Ac 26,26  puix crec que ninguna d’elles  se li oculta, perquè no han estat fetes  
Ac 26,31  sentats ab ells. 31 I retirant- se d’allí, parlaven entre ells dient:  
Ac 26,32  Festo: –Podria aquest home posar- se en llibertat si no hagués apeŀlat al  
Ac 27,Tit barca prop d’una isla, emperò tots  se salven. 1 Mes com estava determinat  
Ac 27,12  parer que s’isqués d’allí per si  se podia arribar a Fenice a hivernar en  
Ac 27,17  lo bot. 17 I havent-lo alçat,  se valgueren de tots los medis, cenyint lo 
Ac 27,18  18 Al dia següent, trobant- se furiosament combatuts del temporal,  
Ac 27,20  aparell del barco. 20 I no veent- se per molts dies lo sol ni les estrelles, 
Ac 27,23  lo barco. 23 Perquè aquesta nit  se m’ha aparegut l’àngel de Déu, de qui  
Ac 27,25  crec en Déu que serà així com  se m’ha dit. 26 Emperò és precís que  
Ac 27,30 de dia. 30 I els mariners, volent- se escapar del barco, tiraren lo bot al  
Ac 27,33  perdre. 33 I quan començà a fer- se de dia, Pau suplicava a tots que  
Ac 27,39  lo blat al mar. 39 I havent- se fet de dia no coneixien la terra; no  
Ac 27,40 la vela de popa per a prendre vent,  se dirigien a la platja. 41 Emperò donant  
Ac 27,43  i manà que els que sabessen nedar  se tirassen los primers al mar i  
Ac 27,44  sobre trossos del barco, i així  se conseguí que tots escapassen salvos a  
Ac 28,3 foc, isqué ab lo calor un escurçó i  se li agarrà a la mà. 4 I quan los  
Ac 28,4 vegeren lo reptil penjant de sa mà,  se deien los uns als altres: –Aquest home  
Ac 28,4  és un homicida, puix havent- se escapat del mar, la venjança no el  
Ac 28,8  8 I succeí que el pare de Públio  se trobava al llit, en aquella ocasió,  
Ac 28,16  capità de la guàrdia; emperò a Pau  se li permeté estar sol en una casa  
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Ac 28,24  24 I alguns creien les coses que  se’ls deien i altres no les creien. 25 I  
Rm 1,Tit  La fe és necessària per a salvar- se, perquè sens ella ningú és justificat,  
Rm 1,18 la fe viu.» 18 Perquè la ira de Déu  se manifesta del cel contra tota la  
Rm 1,20  Perquè les coses invisibles d’ell  se veuen clarament de la creació del món,  
Rm 1,21  a Déu, ni donaren gràcies, ans bé  se desvanesqueren en sos pensaments vans,  
Rm 1,22  quedà en tenebres. 22 I jactant- se de savis se tornaren necis, 23 i  
Rm 1,22  22 I jactant-se de savis  se tornaren necis, 23 i mudaren la glòria  
Rm 2,15  sos pensament interiors, acusant- se entretant, i també excusant-se uns ab 
Rm 2,15 -se entretant, i també excusant- se uns ab altres) 16 en lo dia en què Déu  
Rm 2,25 si trenques la Llei, ta circumcisió  se torna incircumcisió. 26 Si, per  
Rm 3,12 hi ha un que búsquia a Déu. 12 Tots  se desviaren i tots junts se feren  
Rm 3,12  12 Tots se desviaren i tots junts  se feren inútils, no hi ha qui faça bé, ni 
Rm 3,19  tota boca sia tapada i tot lo món  se reconega culpable envers Déu. 20 Puix  
Rm 4,2  per les obres, té de què gloriar- se, però no davant de Déu. 3 Què diu,  
Rm 4,4 a justícia. 4 I al que treballa, no  se li conta lo jornal per gràcia, sinó per 
Rm 4,19  «Així serà ton llinatge.» 19 I no  se debilità en la fe, ni considerà son  
Rm 4,20  en la promesa de Déu, ans bé  se fortificà en la fe, donant glòria a  
Rm 6,Tit  fent vida nova i entregant- se enterament a Déu. 1 Doncs, què direm?  
Rm 7,13 lo que era bo, a fi de que el pecat  se tornàs sobremanera maligne per lo  
Rm 10,Tit  fe en Jesucrist ningú pot salvar- se; ab ella i no ab les obres de la Llei  
Rm 10,1  a Déu per Israel és per a què ells  se sàlvien. 2 Puix jo els dono testimoni  
Rm 10,10  seràs salvo. 10 Perquè ab lo cor  se creu per a justícia; emperò de boca se  
Rm 10,10 creu per a justícia; emperò de boca  se fa la confessió per a salvació. 11  
Rm 10,18  per tota la terra, i ses paraules  se oïren fins als confins del món. 19 Mes  
Rm 11,2 que diu d’Elies l’Escriptura, com  se queixa a Déu contra Israel dient: 3  
Rm 11,9 avui. 9 I David diu: «Convertesca- se’ls sa taula en llaç, i en trampa, i en 
Rm 11,10  i en paga. 10 Obscuresquen- se’ls los ulls per a què no vegen i vagen 
Rm 11,26  dels gentils. 26 I que així  se sàlvia tot Israel, com està escrit: «De 
Rm 13,7  doncs, a tothom son degut: al que  se li deu tribut, tribut; a qui gabella,  
Rm 14,Tit  flacs, i uns i altres edificar- se mútuament. 1 I al que és flac en la fe, 
Rm 14,15  la causa de ton menjar, ton germà  se contrista, ja no camines conforme a la  
Rm 14,21  encepèguia o s’escandalísia o  se tórnia flac. 22 Tens tu fe? Ten-la  
1Co 1,6  i en tota ciència; 6 havent- se així confirmat en vosaltres lo  
1Co 1,11  i en un mateix judici. 11 Perquè  se m’ha denunciat de vosaltres, germans  
1Co 1,29  29 a fi de que ninguna carn  se vanagloriï davant d’ell. 30 I per ell  
1Co 2,Tit  la qual solament pot entendre- se per medi de l’Esperit Sant. 1 I jo,  
1Co 2,14  i no les pot comprendre, per quant  se discerneixen espiritualment. 15 Emperò  
1Co 3,13  del Senyor la descobrirà, perquè  se descobrirà en lo foc; i qual sia l’  
1Co 3,15  gallardó. 15 Si l’obra de l’home  se crema, sofrirà pèrdua; mes ell se  
1Co 3,15  se crema, sofrirà pèrdua; mes ell  se salvarà, emperò com per foc. 16 ¿No  
1Co 3,18  a si mateix. Si algú de vosaltres  se té per savi en aquest món, faça’s  
1Co 3,21  són vans.» 21 Per lo qual, ningú  se gloriï en los homes. 22 Perquè totes  
1Co 5,Tit de Corinti que evítien lo tractar- se ab los pecadors públics. 1 És un rumor  
1Co 5,1  qual ni arribà a anomenar- se entre els gentils, de manera que hi ha  
1Co 5,3  he judicat com present al que així  se conduí: 4 en lo nom de nostre Senyor  
1Co 5,5  de la carn, a fi de que sa ànima  se sàlvia en lo dia de nostre Senyor  
1Co 6,16  aquell que es junta ab una ramera  se fa un cos ab ella? Perquè, «seran»,  
1Co 7,9  si no es poden contenir, càsien- se; puix més val casar-se que abrasar- 
1Co 7,9  càsien-se; puix més val casar- se que abrasar-se. 10 Mes als casats los 
1Co 7,9  més val casar-se que abrasar- se. 10 Mes als casats los mano, no jo,  
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1Co 7,11  del marit. 11 I que si es separa,  se quédia sens casar o se reconciliï ab  
1Co 7,11  es separa, se quédia sens casar o  se reconciliï ab son marit; i el marit no  
1Co 7,15  són sants. 15 Emperò si l’infiel  se separa, sepàries; puix lo germà o la  
1Co 7,26  bo li és a l’home l’estar- se així. 27 ¿Estàs lligat a muller? No  
1Co 7,28 cases, no has pecat; i si una verge  se casa, ella no peca. Mes aqueixos tals  
1Co 8,11  als ídols? 11 ¿I per ta ciència  se perdrà lo germà dèbil, per a qui morí  
1Co 9,Tit  germà. 9,Tit Capítol IX L’Apòstol  se priva de lo que li era lícit per no  
1Co 9,Tit per no escandalisar a ningú, fent- se tot per a tots, i sofrint mil treballs  
1Co 11,6 cosa lletja per la dona lo tallar- se los cabells, o rapar-se, cúbria’s lo 
1Co 11,6  tallar-se los cabells, o rapar- se, cúbria’s lo cap. 7 L’home, en  
1Co 11,7  home, en veritat, no deu cobrir- se lo cap, perquè és imatge i glòria de  
1Co 11,15  li foren donats per a cobrir- se. 16 Emperò si algun home apareix  
1Co 12,Tit los membres del qual deuen ajudar- se mútuament. 1 I tocant als dons  
1Co 12,26  membre és honrat, tots los membres  se regositgen ab ell. 27 Doncs vosaltres  
1Co 14,7  no formen diferència de sons, ¿com  se distingirà lo que es toca ab flauta o  
1Co 14,9  no donau paraules clares, ¿com  se sabrà lo que es diu? Certament parlareu 
1Co 14,23  23 Si, doncs, tota la Iglésia  se congrega en un lloc, i parlant tots ab  
1Co 14,35  35 I si elles volen instruir- se en alguna cosa, que ho pregúntien a sos 
1Co 14,37 vingué a vosaltres sols? 37 Si algú  se té per profeta, o espiritual,  
1Co 15,Tit  de nostra futura resurrecció  se confirmen per la resurrecció de  
1Co 15,8  a tots los apòstols. 8 I finalment  se m’aparegué a mi també, com a un fill  
1Co 15,41  les estrelles. I fins una estrella  se diferència d’altra estrella en  
1Co 15,42 també és la resurrecció dels morts:  se sembra en corrupció, ressuscitarà en  
1Co 15,43  ressuscitarà en incorrupció; 43  se sembra en vilesa, ressuscitarà en  
1Co 15,43  en vilesa, ressuscitarà en glòria;  se sembra en flaquesa, ressuscitarà en  
1Co 15,44 flaquesa, ressuscitarà en vigor; 44  se sembra cos animal, ressuscitarà cos  
1Co 15,53  és precís que açò corruptible  se vestesca d’incorruptibilitat, i açò  
1Co 15,53  i açò que és mortal  se vestesca d’immortalitat. 54 I quan açò 
1Co 15,54  vestit d’immortalitat, aleshores  se complirà la paraula que està escrita:  
1Co 16,9  Èfeso fins a Pentecostes. 9 Perquè  se m’ha obert una porta gran i eficaç, i  
1Co 16,15  són les primícies de l’Acaia i  se consagraren al servei dels sants), 16  
2Co 1,11  oracions, per a què per lo do que  se’ns ha concedit per medi de moltes  
2Co 2,7  i consolar-lo; no sia que el tal  se pèrdia consumit de tristesa. 8 Per lo  
2Co 3,Tit  les Escriptures als jueus solament  se remou ab la fe en Jesucrist. 1  
2Co 3,16  sobre el cor d’ells. 16 Mes quan  se convertesquen al Senyor, serà remogut  
2Co 4,10  cos, a fi de que la vida de Jesús  se maniféstia també en nostres cossos. 11  
2Co 4,11  Jesús, per a què la vida de Jesús  se maniféstia també en nostra carn mortal. 
2Co 4,16  decàiguia, emperò l’home interior  se renova de dia en dia. 17 Perquè nostres 
2Co 5,Tit  V Desitja l’Apòstol veure- se llibre del desterro d’aquesta vida i  
2Co 5,1  casa terrena d’esta habitació  se dissolgués, tenim de Déu un edifici,  
2Co 6,Tit  i avís als fiels de no mesclar- se ab los infiels. 1 I així nosaltres, com 
2Co 7,15  creix més envers vosaltres, quan  se recorda de l’obediència de tots  
2Co 8,9  Senyor Jesucrist, que, essent ric,  se féu pobre per amor de vosaltres, a fi  
2Co 9,7  segarà. 7 Dónia cada u conforme  se proposà en son cor, no ab recança, ni  
2Co 10,2  ab llibertat de la valentia que  se m’atribueix contra alguns que judiquen 
2Co 10,12  si mateixos; emperò ells, medint- se per si mateixos, i comparant-se ab si 
2Co 10,12 -se per si mateixos, i comparant- se ab si mateixos, no tenen enteniment  
2Co 11,Tit  los falsos profetes, gloriant- se d’haver exercit son ministeri sens  
2Co 11,10  la veritat de Cristo és en mi, no  se’m privarà de tenir aquesta glòria en  
2Co 11,14 estranyar, perquè el mateix Satanàs  se transforma en àngel de llum. 15 I així  
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2Co 11,15  no és molt que els seus ministres  se transfigúrien en ministres de justícia, 
2Co 11,18  per imprudència. 18 I ja que molts  se glorien segons la carn, jo també me  
2Co 11,30  jo? 30 Si és precís gloriar- se d’alguna cosa, me gloriaré en les  
2Co 12,1  1 Si és necessari gloriar- se –lo que no convé en veritat–, vindré a  
2Co 12,9 bastant ma gràcia, perquè la virtut  se perfecciona en la flaquesa.» Per lo  
Ga 1,4  nostre Senyor Jesucrist, 4 lo qual  se donà a si mateix per nostres pecats,  
Ga 2,3  fou compeŀlit a circumcidar- se, 4 per causa dels falsos germans que  
Ga 2,4 dels falsos germans que furtivament  se ficaren entre nosaltres, per a espiar  
Ga 2,9  columnes, conegueren la gràcia que  se m’havia donat, nos donaren la mà dreta 
Ga 2,12  emperò després que vingueren  se retirava i es separava, tement als que  
Ga 5,14  l’Esperit. 14 Perquè tota la Llei  se resumeix en una paraula: «Amaràs a ton  
Ga 6,Tit 6,Tit Capítol VI Com deuen ajudar- se los uns als altres en l’exercici de  
Ga 6,3 la llei de Cristo. 3 Perquè si algú  se creu ser alguna cosa, no essent res,  
Ga 6,13  13 Perquè ni els mateixos que  se circumciden guarden la Llei, sinó que  
Ga 6,13  siau cricumcidats per a gloriar- se en vostra carn. 14 Mes no permètia Déu  
Ef 2,9  Déu. 9 No per obres, perquè ningú  se gloriï. 10 Puix som obra d’ell mateix, 
Ef 3,3  3 de quina manera, per revelació,  se m’ha fet conèixer lo misteri, com  
Ef 4,8  lo qual diu: «Quan pujà en lo alt  se’n portà catiu lo captiveri, donà dons  
Ef 4,16  pren increment per a edificar- se ell mateix en caritat. 17 Això, doncs,  
Ef 5,13  per la llum, perquè tot quant  se manifesta és llum. 14 Per lo tant diu  
Ef 5,27  de vida, 27 per a presentar- se-la a si mateix Iglésia gloriosa, que  
Fl 1,19 me regositjaré. 19 Puix sé que això  se’m convertirà en salvació, per vostra  
Fl 2,10 nom, 10 a fi de que al nom de Jesús  se dóblia tot genoll de les criatures que  
Col 2,18  i adoració dels àngels, ficant- se en coses que mai vegé, anant vanament  
1Te 2,4 com fórem aprovats de Déu per a què  se’ns confiàs l’evangeli, així parlàrem, 
1Te 5,Tit  pènsien. Los exhorta a preparar- se ab bones obres i els demana, per últim, 
1Te 5,23  esperit, i l’ànima, i el cos  se consérvien irreprensibles per a la  
1Te 5,27  27 Vos conjuro per lo Senyor que  se llegesca esta carta a tots los sants  
2Te 1,10  glorificat en sos sants i a fer- se meravellós en tots los que cregueren  
2Te 2,4  en lo temple de Déu, mostrant- se com si fos Déu. 5 ¿No us recordau que  
2Te 2,8  ell sia tret del mig. 8 I llavors  se descobrirà aquell Pervers, a qui lo  
2Te 2,12 que no cregueren la veritat, ans bé  se complagueren en la iniquitat. 13 Mes  
2Te 3,1  per a què la paraula de Déu  se propàguia i sia glorificada, com ho és  
1Tm 1,6  fingida. 6 De la qual, desviant- se alguns, s’han entregat a parladuries  
1Tm 2,9  vestides honestament, i adornant- se ab modèstia i simplicitat, i no ab los  
1Tm 2,15  prevaricació. 15 No obstant, ella  se salvarà per los fills que portarà al  
1Tm 3,16  misteri de la pietat, en què «Déu  se manifestà en carn, ha estat justificat  
1Tm 4,Tit  errors; l’exhorta a prevenir- se contra d’ells, a que s’exercítia en  
1Tm 4,3  cauterisada; 3 prohibint casar- se i manant abstenir-se de les viandes  
1Tm 4,3  casar-se i manant abstenir- se de les viandes que Déu crià a fi de que 
1Tm 4,5  ab acció de gràcies, 5 perquè  se santifica per la paraula de Déu i per  
1Tm 4,14  lo do que és en tu, lo qual  se t’ha donat per profecia ab la  
1Tm 5,Tit  a Timoteu com ha de portar- se ab los fiels de totes edats. Com han de 
1Tm 5,11  contra Cristo, volen casar- se, 12 tenint condemnació, perquè feren  
1Tm 5,14  doncs, que les que són joves  se càsien, criïn fills, sien bones mares  
1Tm 6,Tit rics evitar la supèrbia i emplear- se en obres de caritat. 1 Tots los  
1Tm 6,9 ab això. 9 Puix los que volen fer- se rics cauen en tentació i en llaç del  
1Tm 6,10  ab la codícia de la qual alguns  se desviaren de la fe i es subjectaren a  
1Tm 6,20 Oh, Timoteu!, guarda lo depòsit que  se t’ha confiat, evitant les profanes i  
1Tm 6,21 21 la qual, professant-la alguns,  se desviaren de la fe. La gràcia sia ab  
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2Tm 1,14 Jesús. 14 Guarda lo bon depòsit que  se t’ha confiat per l’Esperit Sant que  
2Tm 2,13  nosaltres no creem, ell no obstant  se manté fiel: no pot negar-se a si  
2Tm 2,13  se manté fiel: no pot negar- se a si mateix.» 14 Amonesta estes coses,  
2Tm 2,15  que no té de què avergonyir- se dispensant justament la paraula de  
2Tm 2,19  19 Emperò lo fonament de Déu  se manté ferm tenint aquest sello: «Lo  
2Tm 2,21  per a deshonor. 21 Si algú, doncs,  se purificàs d’aquestes coses, serà un  
2Tm 3,9 aniran mes enllà, perquè sa necedat  se farà manifesta a tothom, com també ho  
2Tm 4,9  per l’amor d’aquest sigle i  se n’ha anat a Tessalònica; 10 Crescent,  
2Tm 4,20 i a la casa d’Onesíforo. 20 Erasto  se quedà en Corinti i a Tròfim lo deixí  
Tt 1,9  paraula de la fe conforme a lo que  se li ha ensenyat, per a què puga exhortar 
Tt 2,8  per a què lo qui és contrari  se confónguia, no tenint res de mal que  
Tt 2,14  nostre Jesucrist, 14 lo qual  se donà a si mateix per nosaltres, per a  
Tt 3,Tit  la gràcia de Jesucrist. Aplicar- se a les bones obres. Fugir de disputes i  
Flm 6 6 per a què la comunicació de ta fe  se tórnia eficaç per lo reconeixement de  
He 1,3  de nostres pecats per si mateix,  se sentà a la dreta de la Majestat en les  
He 3,12 cor mal d’incredulitat, apartant- se de Déu viu; 13 ans bé, amonestau-vos  
He 4,2  quedar exclòs d’ella. 2 Perquè  se’ns anuncià a nosaltres, així com a  
He 4,15 pontífice que no puga compadèixer- se de nostres dolències, sinó que fou  
He 5,2  per los pecats. 2 Lo qual  se pot compadèixer dels que ignoren i dels 
He 5,5  com Aaron. 5 Així també Cristo no  se glorificà a si mateix per a fer-se  
He 5,5  glorificà a si mateix per a fer- se pontífice, sinó aquell que li digué:  
He 6,18  a agafar-nos de l’esperança que  se’ns havia proposat. 19 La qual tenim  
He 7,15  tocant al sacerdoci. 15 I encara  se manifesta això més clarament, ja que s’ 
He 7,27  això ho féu una vegada oferint- se a si mateix. 28 Perquè la Llei  
He 9,22  totes les coses, segons la Llei,  se purifiquen ab sang, i sens efusió de  
He 9,24 en lo mateix cel, per a presentar- se a la presència de Déu per nosaltres. 25 
He 9,25  25 I no ja per a oferir- se moltes vegades a si mateix, com lo  
He 10,3  3 Mes en los mateixos sacrificis  se fa memòria dels pecats cada any. 4  
He 10,4  que ab sang de toros i de crestats  se tràguien los pecats. 5 Per lo qual, a  
He 10,8  ni us són agradables» (coses que  se us ofereixen per la Llei). 9 Llavors  
He 10,11 sola vegada. 11 I així tot sacerdot  se presenta cada dia a exercir son  
He 11,15  hauria tingut temps de tornar- se’n a ella. 16 Emperò ara n’apeteixen  
He 11,16  Déu no es desdenya d’apellidar- se Déu d’ells, perquè els havia aparellat 
He 11,21  fills de Josep, i adorà apoiant- se en la punta de sa vara. 22 Per la fe,  
He 11,22  fe, Josep, quan estava per morir,  se recordà de la partida dels fills d’  
He 12,19 que les oigueren, suplicaren que no  se’ls parlàs més, 20 perquè no podien  
He 12,20  20 perquè no podien sofrir lo que  se’ls intimava: «Que si una bèstia toca a 
Jm 1,11 així com a l’eixir lo sol ab ardor  se seca l’herba, i cau sa flor, i es perd 
Jm 1,19 tard en parlar, i tard en irritar- se. 20 Perquè la ira de l’home no obra la 
Jm 1,24  24 perquè es mirà a si mateix, i  se n’anà, i luego s’olvidà de quin home  
Jm 1,26  en sa obra. 26 Si algú, doncs,  se té per religiós i no refrena sa  
Jm 1,27  en ses tribulacions i preservar- se de la corrupció d’aquest món. 2,Tit  
Jm 3,4  vents impetuosos, ab un petit timó  se giren allà a on vol lo qui les governa. 
Jm 3,6  un món de maldat. Així la llengua  se conta entre nostres membres la que  
Jm 3,7  serps, i d’altres coses del mar,  se doma. I la naturalesa de l’home les ha 
Jm 3,18  fingida. 18 I el fruit de justícia  se sembra en pau per aquells que fan pau.  
Jm 4,4  que vulla ser amic d’aquest sigle  se constitueix enemic de Déu. 5 ¿Pensau  
Jm 4,15 apareix per un poc de temps i luego  se dissipa. En lloc de dir: «Si el Senyor  
Jm 5,19  Germans meus, si algú de vosaltres  se desviàs de la veritat i algú lo  
Jm 5,20  que lo qui faça que un pecador  se convertesca de l’error de son camí,  
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1Pe 1,4  que no pot contaminar- se ni emmustuir-se, reservada en lo cel  
1Pe 1,4  pot contaminar-se ni emmustuir- se, reservada en lo cel per a vosaltres, 5 
1Pe 1,24  sa glòria com la flor de l’herba:  se seca l’herba i cau la flor. 25 Mes la  
1Pe 2,Tit  de què gosen, exercitant- se en les virtuts pròpies dels deixebles  
1Pe 2,6  a Déu en Jesucrist. 6 Per lo qual  se troba en l’Escriptura: «Mirau, jo poso 
1Pe 3,20  qual poques persones, ço és, vuit,  se salvaren per aigua. 21 Lo que era  
1Pe 3,22  de Jesucrist, 22 lo qual  se n’anà al cel i està a la dreta de Déu, 
2Pe 1,Tit  proposa lo medi d’aprofitar- se d’ell. 1 Simó Pere, servo i apòstol de 
2Pe 1,8 caritat. 8 Perquè si aquestes coses  se troben i abunden en vosaltres, no us  
2Pe 2,Tit  sobre ells, i avisa als fiels que  se’n guàrdien. 1 Hi havia també entre el  
2Pe 2,1  Senyor que els comprà, atraent- se sobre si prompta perdició. 2 I molts  
2Pe 2,13  i vituperis, recreant- se en sos errors mentres estan en convits  
2Pe 2,20  vencé. 20 I si després d’haver- se apartat de les contaminacions del món  
2Pe 2,22  que diu lo refrà verdader: «Lo ca  se’n tornà a lo que havia vomitat, i la  
2Pe 2,22  i la porca, rentada, a rebolcar- se en lo fang.» 3,Tit Capítol III Los  
2Pe 3,9  que ningú es pèrdia, sinó que tots  se convertesquen a penitència. 10 Vindrà,  
2Pe 3,10 cels ab gran soroll, i els elements  se derritiran ab lo calor, i la terra i  
1Jn 3,3  que té aquesta esperança en ell,  se purifica a si mateix així com ell és  
1Jn 4,Tit  Capítol IV Per la fe i la caritat  se discerneixen los esperits que són de  
1Jn 4,2  profetes en lo món. 2 En això  se coneix l’Esperit de Déu: tot esperit  
1Jn 4,9  perquè Déu és caritat. 9 En això  se demostra la caritat de Déu envers  
1Jn 5,18  que aquell que és engendrat de Déu  se guarda a si mateix i el Maligne no el  
2Jn Tit  en la caritat i a guardar- se dels heretges, permaneixent en la  
3Jn 7 Déu, faràs bé; 7 perquè per son nom  se posaren en camí, no prenent res dels  
Jud Tit  caràcter i el terrible càstig que  se’ls espera. 1 Judes, servo de Jesucrist 
Jud 7  de la mateixa manera entregant- se a la fornicació i anant detràs d’altra 
Jud 11  lo camí de Caín, i per l’interès  se deixaren arrebatar de l’error de  
Jud 12  convits de caritat, peixent- se a si mateixos sens rubor, núvols sens  
Jud 19  impietat. 19 Aquestos són los que  se separen a si mateixos, sensuals que no  
Ap 2,22  llit, i els que adultérien ab ella  se veuran en gran tribulació, a menos que  
Ap 3,21  que vència, li concediré sentar- se ab mi en lo meu trono; així com jo  
Ap 4,10  10 los vint-i-quatre ancians  se postraven davant del que estava sentat  
Ap 5,8  i los vint-i-quatre ancians  se postraren davant de l’Anyell, tenint  
Ap 6,12  com un sac de silici, i la lluna  se tornà com sang. 13 I les estrelles del  
Ap 6,14  per un vent fort. 14 I el cel  se retirà com un llibre que s’enrolla, i  
Ap 6,17  i ¿qui serà capaç de sostenir- se en peu? 7,Tit Capítol VII Se dóna ordre 
Ap 8,Tit  foc, la mar s’altera, les aigües  se tornen amargues i les estrelles perden  
Ap 8,11  i la tercera part de les aigües  se convertí en donzell; i moriren molts  
Ap 10,10  i tan prest com l’haguí devorat,  se tornà amarg mon ventre. 11 I em digué:  
Ap 11,Tit  Toca lo setè àngel la trompeta;  se descriu la resurrecció dels morts i el  
Ap 11,1  una canya semblant a una verga, i  se’m digué: –Alça’t i amida lo temple de 
Ap 11,10  10 I els que habiten la terra  se regositjaran sobre ells, i s’  
Ap 12,4  caure sobre la terra; i el dragó  se parà davant de la dona que estava de  
Ap 12,4  estava de part, a fi de tragar- se lo fill luego que ella l’hagués parit. 
Ap 12,15 sobre la dona, per a què la corrent  se la’n pogués portar. 16 I la terra  
Ap 12,16  la dona: i la terra obrí sa boca i  se xuclà lo riu que havia llançat lo dragó 
Ap 12,17  [*] lo dragó contra la dona; i  se n’anà a fer la guerra als demés de son 
Ap 13,14  de la terra ab los prodigis que  se li permetien fer davant de la bèstia,  
Ap 14,4 la terra. 4 Aquestos són los que no  se contaminaren ab dones, perquè són  
Ap 18,14  I les fruites que ta ànima ansiava  se retiraren de tu, i totes les coses  
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Ap 18,17  i quants trafiquen per mar  se pararen lluny. 18 I quan vegeren lo fum 
Ap 18,19 en alarits, i plorant i lamentant- se deien: «Ai, ai d’aquella gran ciutat,  
Ap 18,22  de flautes i trompetes; ni mai més  se trobarà en tu ningun artista; ni tampoc 
Ap 19,8  8 I a ella fou donat cobrir- se de finíssima tela, resplendent i  
Mt 7,16  16 Per sos fruits los coneixereu.  ¿Se cullen, per ventura, raïms dels arços, 
Mt 27,35 que fou dit per lo profeta que diu:  «Se repartiran mes vestidures, i sobre ma  
Mt 28,18  I arribant Jesús los parlà dient:  –Se m’ha donat tota potestat en lo cel i  
Jn 6,10 estava aquell lloc cobert d’herba.  Se sentaren, doncs, com en número de cinc  
Jn 7,35  aquest que no el pugam trobar?  ¿Se n’anirà, per ventura, entre les  
Jn 19,24  es complís l’Escriptura, que diu:  «Se partiren mos vestits entre ells, i  
Jn 20,2  amat de Jesús, i els digué:  –Se n’han portat lo Senyor del sepulcre,  
Jn 20,16  portaré. 16 Jesús li diu: –Maria!  Se girà ella i li digué: –‹Rabboní›, que  
Ac 2,12  llengües les grandeses de Déu. 12  Se pasmaven, doncs, tots i es  
Ac 4,Tit  confessen la fe de Jesucrist.  Se’ls mana que no predíquien. S’aumenten 
Rm 2,Tit  les practiquen. 2,Tit Capítol II  Se demostra que els jueus són tant i més  
1Co 10,7 alguns d’ells, segons està escrit:  «Se sentà lo poble a menjar i a beure, i  
1Co 15,Tit  per la resurrecció de Jesucrist.  Se descriu l’ordre i modo d’ella, i la  
2Tm 1,Tit  per a manifestar millor sa fe.  Se condol d’alguns de l’Àsia que l’  
Ap 2,Tit  les set iglésies. 2,Tit Capítol II  Se li mana a l’Apòstol que escriga vàrios 
Ap 7,Tit  -se en peu? 7,Tit Capítol VII  Se dóna ordre als àngels que vénen a  
Mt 25,24  un talent, digué: »–Senyor, jo  sé que sou un home de caràcter dur, que  
Mt 26,70  ell negà davant de tots dient: –No  sé lo que et dius. 71 I a l’eixir ell a  
Mt 28,5  –No tingau por vosaltres, perquè  sé que buscau a Jesús, que fou crucificat. 
Mc 14,68  ho negà i digué: –Ni el conec ni  sé lo que et dius. I se n’isqué fora  
Lc 13,25  I ell vos respondrà dient: “No  sé d’a on sou, vosaltres.” 26 Llavors  
Lc 13,27  places.” 27 I ell vos dirà: “No  sé d’a on sou, vosaltres. Apartau-vos  
Lc 16,4  de demanar caritat. 4 Mes ja  sé lo que tinc de fer a fi de que, quan m’ 
Lc 22,60  també. 60 I digué Pere: –Home, no  sé lo que et dius. I en aquell mateix  
Jn 5,32  lo qui dóna testimoni de mi, i jo  sé que el testimoni que dóna és verdader.  
Jn 8,14 mon testimoni és verídic, perquè jo  sé d’a on vinc i a on vaig; mes vosaltres 
Jn 8,37 sereu verdaderament llibres. 37 »Ja  sé que sou fills d’Abraham, emperò cercau 
Jn 9,12  –A on és aqueix? Respongué: –No ho  sé. 13 I portaren als fariseus al que  
Jn 9,25  i digué: –Si és pecador jo no ho  sé; una cosa sé, que jo que era cego ara  
Jn 9,25  és pecador jo no ho sé; una cosa  sé, que jo que era cego ara hi veig. 26 Li 
Jn 11,22  mort mon germà. 22 Emperò també  sé ara que qualsevol cosa que demaneu a  
Jn 11,24  24 Marta li respon: –Ja  sé que ressuscitarà en la resurrecció en  
Jn 12,50  i lo que tinc de parlar. 50 I jo  sé que son mandato és la vida eterna. Les  
Jn 13,18 18 »No ho dic de tots vosaltres. Jo  sé als que tinc elegits. Sinó per a què es 
Jn 20,13  portat d’aquí a mon Senyor, i no  sé a on l’han posat. 14 I havent dit  
Ac 3,17  vosaltres. 17 »I ara, germans, jo  sé que ho féreu per ignorància, així com  
Ac 19,15 respongué i digué: –Conec a Jesús i  sé qui és Pau, mes vosaltres, qui sou? 16  
Ac 20,25  de Déu. 25 »I ara, veus aquí jo  sé que tots vosaltres, entre qui he anat  
Ac 20,29 qual ell adquirí ab sa sang. 29 »Jo  sé que després de ma partida vos  
Ac 26,27  creeu vós en los profetes? Jo  sé que hi creeu! 28 Llavors Agripa digué a 
Rm 7,18  que habita en mi. 18 Perquè jo  sé que en mi, ço és, en ma carn, no habita 
1Co 1,16  d’Estèfana, i per lo demés no  sé si he batejat a ningun altre. 17 Perquè 
2Co 12,2 –si en lo cos o fora del cos, no ho  sé; Déu ho sap– fins al tercer cel. 3 I sé 
2Co 12,3 Déu ho sap– fins al tercer cel. 3 I  sé que aquest tal home –si fou en lo cos o 
2Co 12,3 fou en lo cos o fora del cos, no ho  sé; Déu ho sap– 4 fou arrebatat al paradís 
Fl 1,19  i encara me regositjaré. 19 Puix  sé que això se’m convertirà en salvació,  
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Fl 1,22 fruit de mon treball. Ab tot, jo no  sé lo que escolliré. 23 Perquè jo em trobo 
Fl 1,25  a vosaltres. 25 I confiat d’això,  sé que permaneixeré i continuaré ab tots  
Fl 4,12  de l’estat en què em trobo. 12 I  sé viure humiliat, i sé viure en  
Fl 4,12 em trobo. 12 I sé viure humiliat, i  sé viure en abundància; per totes parts i  
2Tm 1,12  emperò no m’avergonyesc. Puix jo  sé a qui he cregut, i estic cert de que  
Ap 2,9  i pobresa (emperò tu ets ric), i  sé la blasfèmia d’aquells que diuen que  
Ap 2,19  a llautó fi, diu açò: 19 »Jo  sé tes obres, i ta fe, i caritat, i  
Mc 1,24  ¿Has vingut a destruir-nos?  Sé qui ets: lo Sant de Déu! 25 I Jesús lo  
Jn 4,25  i en veritat. 25 La dona li diu:  –Sé que el Messies, ço és, lo Cristo, ha  
Rm 14,14  ensopec o escàndol al germà. 14  Sé, i estic persuadit en lo Senyor Jesús,  
Ap 2,2  enmig dels set candeleros d’or: 2  »Sé tes obres, i ton treball, i ta  
Ap 2,9  i el darrer, que morí i viu: 9  »Sé tes obres, i tribulació, i pobresa  
Ap 2,13 té l’espasa aguda de dos talls: 13  »Sé tes obres, a on habites i a on està lo 
Mc 9,17  cruixir les dents, i se va tornant  sec; i diguí a vostres deixebles que el  
Lc 23,31  d’aqueixa manera, què faran ab lo  sec? 32 I portaven també ab ell altres dos 
Mt 12,Tit  fariseus. Cura a un home que tenia  seca una mà i a un endemoniat cego i mut.  
Mt 12,10  10 I veus aquí un home que tenia  seca una mà, i ells, per acusar-lo, li  
Mt 21,19  nasca fruit de tu. I al punt quedà  seca la figuera. 20 I quan los deixebles  
Mc 3,Tit  Jesús a un home que tenia la mà  seca. És seguit de totes parts. Elegeix  
Mc 3,1  i hi havia allí un home que tenia  seca una mà. 2 I l’estaven observant si  
Mc 3,3 3 I digué a l’home que tenia la mà  seca: –Alça’t al mig. 4 I els diu: –És  
Lc 6,6  I hi havia allí un home que tenia  seca la mà dreta. 7 I els escribes i  
Lc 6,8 d’ells i digué a l’home que tenia  seca la mà: –Alça’t i posa’t al mig. I  
He 11,29  la Mar Vermella com si per terra  seca; i lo qual, provant de fer los  
Jm 1,11  com a l’eixir lo sol ab ardor se  seca l’herba, i cau sa flor, i es perd sa 
1Pe 1,24  glòria com la flor de l’herba: se  seca l’herba i cau la flor. 25 Mes la  
Ap 14,15  l’hora de segar, puix està ja  seca la mes de la terra. 16 I el que  
Mc 4,6 s’abrusà, i com no tenia arrel, se  secà. 7 I altra caigué entre espines, i  
Lc 8,6  sobre pedres, i quan hagué nat, se  secà, perquè no tenia humor. 7 I altra  
Jn 15,6  llançat fora com un sarment, se  secarà, i el prendran, i el posaran al  
Mt 13,6 a l’eixir lo sol, se cremaren i se  secaren, perquè no tenien arrel. 7 Altres  
Mt 21,20 se meravellaren i deien: –Com s’ha  secat a l’instant la figuera! 21 Jesús,  
Mc 11,20  vegeren que la figuera s’havia  secat d’arrel. 21 I havent-se’n  
Mt 2,7  7 Llavors Herodes, cridant en  secret als magos, s’informà d’ells  
Mt 15,17 passa al ventre i se llança en lloc  secret? 18 Emperò lo que ix de la boca,  
Mc 9,9  entre los morts. 9 I guardaren en  secret lo que els havia dit, preguntant- 
Jn 7,4  ser conegut en públic, fa res en  secret. Si tu, doncs, fas estes coses,  
Jn 18,20 a on concorren tots los jueus, i en  secret no he dit res. 21 Per què em  
Jn 19,38  era deixeble de Jesús, bé que en  secret, perquè temia als jueus, suplicà a  
Ac 16,37 la presó; ¿i ara nos trauen fora en  secret? No, no serà així, sinó vinguen 38  
Ef 5,12 parlar de les coses que ells fan en  secret. 13 Emperò totes les que són  
Mt 1,19  infamar-la, volgué deixar-la  secretament. 20 I estant ell pensant en  
Mt 24,3  se li acercaren sos deixebles  secretament i li digueren: –Dieu-nos,  
Jn 11,28  28 I dit això se n’anà i cridà  secretament a Maria, sa germana, dient-  
Ac 19,35  Diana dels efèsios! 35 Llavors lo  secretari, havent apaciguat la gent,  
Mc 7,19  i després se llança en llocs  secrets, depurant tots los menjars. 20 I  
Rm 2,16  en lo dia en què Déu judicarà los  secrets dels homes, conforme a mon  
1Co 14,25  25 I així es fan manifestos los  secrets de son cor; i, postrat sobre el  
Jn 3,1 deixebles. 1 Hi havia un home de la  secta dels fariseus, anomenat Nicodemus,  
Ac 5,17  los que estaven ab ell (que era la  secta dels saduceus), s’ompliren de zel;  
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Ac 15,5 ells. 5 Mes s’alçaren alguns de la  secta dels fariseus que havien cregut  
Ac 24,5 jueus per tot lo món i és cap de la  secta revoltosa dels nazarens; 6 lo qual  
Ac 26,5  testificar-ho, que jo, segons la  secta més segura de nostra religió, vaig  
Ac 28,22 que penses; perquè tocant a aquesta  secta, nos és notori que pertot arreu és  
Ga 5,20  ires, renyines, dissensions,  sectes, 21 enveges, homicidis,  
2Pe 2,1  falsos doctors, que introduiran  sectes de perdició i negaran a aquell  
Ac 20,4  i dels de Tessalònica, Aristarc i  Secundo; i Gai de Derbe, i Timoteu; i dels 
Ap 18,12  de tela fina, i d’escarlata, i de  seda, i de grana, i de tota fusta olorosa, 
Lc 23,19  estat posat pres per causa d’una  sedició ocorreguda en la ciutat i per un  
Lc 23,25  en llibertat al que per causa de  sedició i homicidi havia estat posat en  
Ac 19,Tit  dolents. Demetri Argenter mou una  sedició contra l’apòstol. 1 I succeí que  
Jud 11 error de Balaam i peresqueren en la  sedició de Corè! 12 Aquestos són los que  
Lc 21,9 I quan oigau rumors de guerres i de  sedicions, no us atemoriseu: perquè és  
Ac 24,5  home és pestilencial i que mou  sedicions entre els jueus per tot lo món i 
2Co 6,5  5 en assots, en presons, en  sedicions, en treballs, en vigílies, en  
2Co 12,20  murmuracions, presumpcions,  sedicions i partits. 21 I no sia que quan  
Mc 15,7 Barrabàs, que estava pres ab altres  sediciosos per haver comès un homicidi en  
Ac 19,40  hi ha perill que ens acúsien de  sediciosos per l’alborot d’avui, no  
2Te 2,10 meravelles de mentida, 10 i ab tota  seducció d’iniquitat en aquells que  
2Co 6,8  per infàmia i bona fama; com a  seductors, encara que verdaders; com a  
1Tm 4,1  de la fe, donant oïdos a esperits  seductors i a doctrines de diables; 2  
Jn 7,12  de bé. Altres deien: –No, ans bé  sedueix al poble. 13 Emperò ningú parlava  
1Jn 2,26  escrit respecte d’aquells que us  sedueixen. 27 I permanèsquia en vosaltres  
Mt 24,4  digué: –Teniu compte que ningú vos  seduesca. 5 Puix vindran molts en mon nom  
Rm 7,11  prenent ocasió del manament, me  seduí i per ell me matà. 12 De manera que  
2Co 11,3  temo que, així com la serpent  seduí a Eva ab sa astúcia, no sien viciats 
1Tm 2,14 Adam no fou seduït; mes la dona fou  seduïda en prevaricació. 15 No obstant,  
Mc 13,22  i donaran senyals i prodigis per a  seduir, si fos possible, als elegits. 23  
1Co 15,33  que demà morirem. 33 No us deixeu  seduir: les males companyies corrompen les 
2Te 2,3  estigués ja cerca. 3 No us deixeu  seduir de ningú en manera alguna, perquè  
Mt 24,5 diran: “Jo só el Cristo”, i a molts  seduiran. 6 I oireu també guerres i rumors 
Mt 24,11  s’alçaran molts profetes falsos i  seduiran a molta gent. 12 I perquè  
1Tm 2,14  després, Eva. 14 I Adam no fou  seduït; mes la dona fou seduïda en  
Jn 7,47  –Què, també vosaltres haveu quedat  seduïts? 48 Acàs algun dels prínceps o  
Mt 13,30  fins al segar, i al temps de la  sega diré jo als segadors: “Colliu primer  
Mt 13,39  que la sembrà és lo diable, i la  sega és la consumació del sigle. I els  
Mc 4,29  hi aplica la falç, perquè la  sega ha arribat. 30 I deia: –A què  
Jn 4,35  hi ha quatre mesos d’aquí a la  sega? Veus aquí jo us dic: alçau los ulls  
Jn 4,36  a punt de segar. 36 I aquell que  sega rep la recompensa i arreplega los  
Jn 4,36 gòsia així lo qui sembra com lo qui  sega. 37 Perquè en això se verifica aquell 
Jn 4,37 “Un és lo qui sembra i altre lo qui  sega.” 38 Jo us he enviat a segar lo que  
Ap 14,Tit  Ve Jesucrist i es fa la misteriosa  sega i la verema de sa hisenda. 1 I mirí,  
Ap 14,15  sobre el núvol: –Tira ta falç, i  sega, perquè ha arribat l’hora de segar,  
Ap 14,16 falç sobre la terra, i la terra fou  segada. 17 I isqué un altre àngel del  
Mt 13,30  i al temps de la sega diré jo als  segadors: “Colliu primer la sisanya i  
Mt 13,39  és la consumació del sigle. I els  segadors són los àngels. 40 De manera que  
Mt 13,30  cresca l’una i l’altra fins al  segar, i al temps de la sega diré jo als  
Jn 4,35 camps, que són ja blancs, a punt de  segar. 36 I aquell que sega rep la  
Jn 4,38  lo qui sega.” 38 Jo us he enviat a  segar lo que vosaltres no haveu treballat; 
Ap 14,15  sega, perquè ha arribat l’hora de  segar, puix està ja seca la mes de la  
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2Co 9,6 Qui escassament sembra, escassament  segarà, i qui abundantment sembra,  
2Co 9,6  abundantment sembra, abundantment  segarà. 7 Dónia cada u conforme se proposà 
Ga 6,8  que l’home sémbria, això també  segarà. I així, aquell que sémbria per a  
Ga 6,8  sémbria per a sa carn, de la carn  segarà corrupció; emperò aquell que  
Ga 6,8  per a l’Esperit, de l’Esperit  segarà vida eterna. 9 No ens cansem,  
Ga 6,9  de fer bé, perquè a son temps  segarem, si no desmaiam. 10 I així,  
Jm 5,4  defraudat als treballadors que  segaren vostres camps està clamant. I els  
Jm 5,4  clamant. I els crits dels que han  segat han penetrat los oïdos del Senyor  
Mt 25,24  sou un home de caràcter dur, que  segau allà a on no haveu sembrat i que  
Lc 19,21  preneu lo que no haveu depositat i  segau lo que no haveu sembrat. 22 »Llavors 
Mt 25,26  dolent i peresós, tu sabies que  sego allà a on no sembro i que arreplego  
Lc 19,22  ’n porto lo que no he depositat i  sego lo que no he sembrat; 23 doncs, per  
Mt 22,26  a son germà. 26 I lo mateix féu lo  segon, i lo tercer, fins al setè. 27 I  
Mt 22,39  gran i lo primer manament. 39 I lo  segon és semblant a ell: Amaràs a ton  
Mc 12,21  sens deixar descendència. 21 I lo  segon la prengué, i morí, i tampoc deixà  
Mc 12,31  és lo primer manament. 31 I el  segon és semblant a ell: “Amaràs a ton  
Lc 6,1 la llei cristiana. 1 I succeí en lo  segon dissabte després del primer que,  
Lc 19,18  sobre deu ciutats. 18 »I vingué lo  segon i digué: »–Senyor, vostra mina ha  
Lc 20,30  muller, i morí sens fills. 30 I lo  segon se casà ab ella, i també morí sens  
Lc 21,Tit  a la destrucció de Jerusalem i lo  segon adveniment de Jesucrist. 1 I estant  
Jn 4,54  i tota sa casa. 54 Aquest fou lo  segon miracle que Jesús féu quan hagué  
Ac 13,33  com també està escrit en lo salm  segon: “Tu ets lo Fill meu, avui t’he  
1Co 12,28  en primer lloc, apòstols; en  segon, profetes; en tercer, doctors;  
1Co 15,47  home, de la terra, terrenal; lo  segon home, del cel, celestial. 48 Com és  
2Co 1,15 a vosaltres per a què tinguésseu un  segon benefici. 16 I anar a Macedònia  
He 8,7  no s’hauria buscat lloc per lo  segon. 8 I així, reprenent-los, diu:  
He 9,3  anomena santuari. 3 I després del  segon vel, lo tabernacle que és anomenat  
He 9,7  de son ministeri. 7 Emperò en lo  segon entrava solament lo pontífice una  
He 10,9  lo primer per a poder establir lo  segon. 10 Per qual voluntat som nosaltres  
Ap 4,7 primer animal era com un lleó, i el  segon animal, semblant a un vedell, i el  
Ap 6,3 vèncer. 3 I quan ell hagué obert lo  segon sello, oiguí al segon animal que  
Ap 6,3  obert lo segon sello, oiguí al  segon animal que deia: –Vine, i veuràs. 4  
Ap 8,8 cremada tota l’herba verda. 8 I el  segon àngel tocà la trompeta, i fou  
Ap 11,14  glòria a Déu del cel. 14 Passa lo  segon ai, i veus aquí que el tercer ai  
Ap 16,3  que adoraren sa imatge. 3 I el  segon àngel derramà sa copa sobre el mar,  
Ap 21,19  Lo primer fonament era jaspe; lo  segon, zafir; lo tercer, robí; lo quart,  
Ac 3,Tit  és curat a la porta de la iglésia.  Segon sermó de sant Pere. 1 I pujaven al  
Mt 24,Tit  promulgació de l’evangeli i en sa  segona vinguda. Avisa als verdaders fiels  
Mt 24,Tit estiguen sempre alerta per a què la  segona vinguda no els tròbia  
Mt 25,Tit  per a què no siam condemnats en sa  segona vinguda i judici final. 1 »Llavors, 
Mt 27,50  -lo. 50 Emperò Jesús, clamant  segona vegada ab una gran veu, entregà l’ 
Mc 13,Tit  la destrucció de Jerusalem i de la  segona vinguda de Jesús, ab los senyals  
Mc 14,72 en aquell mateix punt cantà lo gall  segona vegada. I se recordà Pere de la  
Lc 12,38 anirà servint. 38 I si vingués a la  segona vetlla o vingués a la tercera  
Lc 17,Tit  Cura a deu leprosos i parla de sa  segona vinguda. 1 Digué també a sos  
Jn 10,7  que els deia. 7 I Jesús los digué  segona vegada: –En veritat, en veritat vos 
Jn 18,38  I quan hagué dit això, isqué  segona vegada envers los jueus i els  
Ac 7,13  per la primera vegada. 13 I a la  segona, Josep fou conegut de sos germans i 
Ac 12,10 visió. 10 I passant la primera i la  segona guàrdia, arribaren a la porta de  
1Te 5,Tit  Capítol V Los adverteix que la  segona vinguda del Senyor serà quan menos  
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2Te Inc  vosaltres. Amén. 2Te Inc Epístola  segona de l’apòstol sant Pau als  
2Tm Inc  sia ab tu. Amén. 2Tm Inc Epístola  segona de l’apòstol sant Pau a Timoteu  
Tt 3,10  heretge després de la primera i  segona amonestació, 11 sabent que el que  
He 9,28  que l’esperen apareixerà la  segona vegada sens pecat per a salvació.  
2Pe Inc  Jesucrist. Amén. 2Pe Inc Epístola  segona de l’apòstol sant Pere 1,Tit  
2Pe 3,Tit  los falsos doctors. Parla de la  segona vinguda del Senyor i encarrega que  
2Pe 3,1  1 Aquesta és, caríssims, la  segona carta que us escric, procurant en  
2Jn Inc dels ídols. Amén. 2Jn Inc Epístola  segona de l’apòstol sant Joan Tit Exhorta 
Ap 2,11  Lo qui vència no rebrà dany de la  segona mort.” 12 »I escriu a l’àngel de  
Ap 20,6  en aquestos no té poder la  segona mort; ans bé seran sacerdots de Déu 
Ap 20,14  a l’estany de foc. Aquesta és la  segona mort. 15 I el que no fou trobat  
Ap 21,8 que crema ab foc i sofre, que és la  segona mort. 9 I vingué un dels set àngels 
Mt 26,42  prompte, però la carn, dèbil. 42  Segona vegada se’n tornà i orà dient:  
Jn 21,16  li diu: –Apastura mos anyells. 16  Segona vegada li diu: –Simó, fill de Joan, 
2Co Inc  en Cristo Jesús. Amén. 2Co Inc  Segona epístola de l’apòstol sant Pau als 
Mt Inc  Mt Inc L’Evangeli de Jesucrist  segons sant Mateu 1,Tit Capítol I  
Mt 16,27  donarà a cada qual la recompensa  segons ses obres. 28 En veritat vos dic  
Mt 23,3  que us diguen. Emperò no ho feu  segons ses obres, perquè ells diuen i no  
Mt 25,15  dos, i a l’altre, un, a quiscun  segons sa capacitat. I se n’anà  
Mc Inc  Mc Inc L’Evangeli de Jesucrist  segons sant Marc 1,Tit Capítol I  
Mc 4,33  a estes los proposava la paraula,  segons sa capacitat d’oir-la. 34 I no  
Mc 10,1 se ab ell, i novament los ensenyava  segons tenia de costum. 2 I acercant-se  
Lc Inc  Lc Inc L’Evangeli de Jesucrist  segons sant Lluc 1,Tit Capítol I L’àngel  
Lc 1,8  de sacerdot davant de Déu,  segons l’ordre de son torn, 9 conforme la 
Lc 1,38  esclava del Senyor, faça’s en mi  segons ta paraula. I se retirà d’ella l’ 
Lc 1,70  en la casa de David, son servo, 70  segons havia dit per boca de sos sants  
Lc 2,23  per a presentar-lo al Senyor, 23  segons està escrit en la Llei del Senyor:  
Lc 2,42  de dotze anys, pujant a Jerusalem  segons lo costum del dia de la festa, 43 i 
Lc 3,23  com de trenta anys d’edat, fill,  segons se reputava, de Josep, que ho fou  
Lc 4,16  a Nazaret, a on s’havia criat, i  segons tenia de costum, entrà en dia de  
Lc 5,14 sacerdot, i ofereix per ta netedat,  segons manà Moisès en testimoni a ells. 15 
Lc 12,47  i no es posà a punt, i no obrà  segons sa voluntat, serà molt assotat. 48  
Lc 22,22 és que el Fill de l’home se’n va,  segons lo que està determinat. Mes ai d’  
Lc 22,39  –Basta. 39 I eixint se n’anà,  segons tenia de costum, a la muntanya de  
Jn Inc  Jn Inc L’Evangeli de Jesucrist  segons sant Joan 1,Tit Capítol I  
Jn 5,30  no puc fer cosa alguna. Judico  segons oic, i mon judici és just, puix no  
Jn 6,31  menjaren lo mannà en lo desert,  segons està escrit: “Los donà a menjar pa  
Jn 8,15  ni a on vaig. 15 Vosaltres judicau  segons la carn; jo no judico a ningú. 16 I 
Jn 18,31  -lo vosaltres i judicau-lo  segons la vostra Llei. Los jueus, emperò,  
Jn 19,7 jueus: –Nosaltres tenim una Llei, i  segons aquesta Llei deu morir, perquè ell  
Ac 2,30  que del fruit de sos lloms,  segons la carn, alçaria lo Cristo per a  
Ac 4,35  apòstols, i se repartia a cada u  segons lo que tenia menester. 36 I Josep,  
Ac 7,44  Déu dient a Moisès que el fes  segons la forma que havia vist. 45 Lo qual 
Ac 11,29 29 Llavors los deixebles, cada qual  segons sa possibilitat, resolgueren enviar 
Ac 13,22 trobat a David, fill de Jessè, home  segons mon cor, lo qual farà totes mes  
Ac 13,23  23 »I del llinatge d’aquest,  segons la promesa, ha portat Déu lo  
Ac 13,36 hagué servit a sa pròpia generació,  segons la voluntat de Déu, morí i fou  
Ac 15,1 als germans: –Si no us circumcidau,  segons la costum de Moisès, no us podeu  
Ac 17,2  una sinagoga de jueus. 2 I Pau,  segons tenia de costum, entrà en ella i  
Ac 17,31  lo dia en què ha de judicar al món  segons justícia, per aquell baró que havia 
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Ac 21,21 circumcidar a sos fills, ni caminar  segons los costums. 22 ¿Què s’ha de fer,  
Ac 22,12  12 »I un cert Ananies, baró just  segons la Llei, de qui donaven testimoni  
Ac 23,3 ¿Tu estàs sentat per a judicar-me  segons la Llei, i me manes ferir contra la 
Ac 24,4 -vos molt temps, vos suplico que,  segons vostra clemència, nos escolteu per  
Ac 24,6  posat pres, volguérem judicar-lo  segons nostra Llei. 7 Emperò sobrevenint  
Ac 24,14  confesso açò davant de vós: que,  segons la via que ells anomenen heretgia,  
Ac 26,5 volguessen testificar-ho, que jo,  segons la secta més segura de nostra  
Rm 1,3  que fou fet del llinatge de David  segons la carn; 4 i declarant ser lo Fill  
Rm 1,4  ser lo Fill de Déu ab poder,  segons l’Esperit de santificació, per sa  
Rm 2,2  sabem que el judici de Déu és  segons veritat contra aquells que fan tals 
Rm 3,8  encara com a pecador? 8 I no abans  (segons som calumniats i asseguren alguns  
Rm 4,1  que trobà Abraham, nostre pare  segons la carn? 2 Perquè si Abraham fou  
Rm 7,22  jo em deleito en la llei de Déu,  segons l’home interior; 23 emperò veig  
Rm 8,4  en nosaltres, que no caminam  segons la carn, sinó segons l’Esperit. 5  
Rm 8,4 que no caminam segons la carn, sinó  segons l’Esperit. 5 Perquè los que són  
Rm 8,5  l’Esperit. 5 Perquè los que són  segons la carn, gusten de les coses de la  
Rm 8,5  de la carn; emperò los que són  segons l’Esperit, percebeixen les coses  
Rm 8,8  ser. 8 De modo que los que viuen  segons la carn, no poden agradar a Déu. 9  
Rm 8,9  a Déu. 9 Emperò vosaltres no sou  segons la carn, sinó segons l’Esperit, si 
Rm 8,9  no sou segons la carn, sinó  segons l’Esperit, si és que l’Esperit de 
Rm 8,12  deutors, no a la carn, per a viure  segons la carn, 13 perquè si viviu segons  
Rm 8,13  segons la carn, 13 perquè si viviu  segons la carn, morireu; mes si per medi  
Rm 9,3  amor de mos germans, parents meus,  segons la carn, 4 que són los israelites,  
Rm 9,5  mateixos dels que és també Cristo  segons la carn, que és sobre totes les  
Rm 10,2  de que tenen zel de Déu, mes no  segons ciència. 3 Per quant, ignorant la  
Rm 11,5  en aquest temps, hi ha un remanent  segons l’elecció de la gràcia. 6 I si per 
Rm 11,28  sos pecats.» 28 Certament que,  segons l’evangeli, són enemics per causa  
Rm 11,28  per causa de vosaltres; emperò  segons l’elecció són molt amats per causa 
Rm 12,Tit doctrina que ha ensenyat als fiels,  segons l’estat de cada u i segons los  
Rm 12,Tit  fiels, segons l’estat de cada u i  segons los dons rebuts de Déu ab la fe de  
Rm 12,3  pènsien ab templança i cada qual  segons la mesura de la fe que Déu li ha  
Rm 12,6  6 Tenint, emperò, diferents dons,  segons la gràcia que ens ha estat donada;  
Rm 12,6  o de profecia, que devem usar  segons la proporció de la fe; 7 o de  
Rm 14,23  és condemnat; perquè no ho menja  segons la fe. I tot lo que no és segons la 
Rm 14,23  segons la fe. I tot lo que no és  segons la fe és pecat. 15,Tit Capítol XV  
Rm 16,25  és poderós per a confirmar-vos  segons mon evangeli i la predicació de  
Rm 16,25  i la predicació de Jesucrist,  segons la manifestació del misteri ocult  
Rm 16,26  per les escriptures dels profetes,  segons lo manament de l’etern Déu,  
1Co 1,26 vocació, que no són molts los savis  segons la carn, ni molts los poderosos, ni 
1Co 1,31  i redempció; 31 per a què,  segons està escrit: «Aquell que es gloria, 
1Co 3,5 Ministres d’aquell en qui creeu, i  segons que el Senyor donà a cada u. 6 Jo  
1Co 3,8  Mes cada qual rebrà son gallardó  segons son treball. 9 Perquè nosaltres som 
1Co 7,17  17 Emperò proceesca cada qual  segons lo Senyor li té repartit i segons  
1Co 7,17  segons lo Senyor li té repartit i  segons Déu l’ha cridat, i així és com jo  
1Co 7,39  ab qui vúllia, ab tal que sia  segons lo Senyor. 40 Emperò serà més  
1Co 7,40  més ditxosa si permanesqués així  segons mon consell, i penso que jo tinc  
1Co 10,7 façau idòlatres com alguns d’ells,  segons està escrit: «Se sentà lo poble a  
1Co 10,18  mateix pa. 18 Considerau a Israel  segons la carn. Los que mengen les  
1Co 12,2  gentils, anàveu als ídols muts,  segons éreu conduïts. 3 Per lo tant, vos  
1Co 12,8  a altre, paraula de ciència,  segons lo mateix Esperit. 9 A altre, fe,  
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1Co 15,3 que Cristo morí per nostres pecats,  segons les Escriptures; 4 i que fou  
1Co 15,4  i que ressuscità al tercer dia,  segons les Escriptures. 5 I que s’  
2Co 1,17  coses que jo proposo, les proposo  segons la carn, de manera que hi haja en  
2Co 4,1  tenint nosaltres aquest ministeri,  segons la misericòrdia que havem alcançat, 
2Co 5,10  Cristo, per a què cada qual rèbia,  segons lo que ha fet bo o mal, estant en  
2Co 5,16  en avant ja no coneixem a ningú  segons la carn. I encara que coneguérem a  
2Co 5,16  I encara que coneguérem a Cristo  segons la carn, ab tot ara ja no el  
2Co 7,9  Perquè vos contristàreu  segons Déu, de manera que ningun dany  
2Co 7,10  10 Perquè la tristesa que és  segons Déu, produeix arrepentiment durader 
2Co 7,11 aquí aqueix mateix contristar-vos  segons Déu, quanta ansietat no produeix en 
2Co 8,3 3 Perquè jo els só testimoni de que  segons ses forces, i encara sobre ses  
2Co 8,12  voluntat està prompta, és accepta  segons lo que té, no segons lo que no té.  
2Co 8,12  és accepta segons lo que té, no  segons lo que no té. 13 No vull dir que  
2Co 10,2  de nosaltres, com si caminàssem  segons la carn. 3 Perquè encara que  
2Co 10,3  que caminam en la carn, no militam  segons la carn. 4 Perquè les armes de  
2Co 10,7  7 ¿Mirau vosaltres les coses  segons l’apariència? Si algú està confiat 
2Co 10,13  no ens gloriam fora de mida, sinó  segons la mida de la regla ab què Déu nos  
2Co 10,15  engrandits en vosaltres  segons nostra regla, 16 anunciant l’  
2Co 11,15  de justícia, lo fi dels quals serà  segons ses obres. 16 Altra vegada ho dic  
2Co 11,17  que toca a esta glòria, ho dic no  segons lo Senyor, sinó com per  
2Co 11,18  18 I ja que molts se glorien  segons la carn, jo també me gloriaré. 19  
2Co 13,10 present, no haja d’obrar ab rigor,  segons l’autoritat que em donà Déu per a  
Ga 1,4 nos d’aquest present malvat sigle,  segons la voluntat de Déu i Pare nostre, 5 
Ga 1,11  que jo us he predicat no és  segons l’home; 12 perquè ni jo l’he  
Ga 4,23  23 Mes lo de l’esclava nasqué  segons la carn, i el de la llibre, per la  
Ga 4,29  com llavors aquell que havia nat  segons la carn perseguia al que era segons 
Ga 4,29 segons la carn perseguia al que era  segons l’Esperit, així també ara. 30 Mes  
Ef 1,5 fills per Jesucrist, en ell mateix,  segons lo beneplàcit de sa voluntat, 6 per 
Ef 1,7  sa sang, la remissió dels pecats,  segons les riqueses de sa gràcia, 8 la  
Ef 1,11  per sort, essent predestinats,  segons lo designi d’aquell que obra totes 
Ef 1,19  poder envers nosaltres, que creem  segons l’eficàcia de sa poderosa virtut;  
Ef 2,2 conforme a la costum d’aquest món,  segons lo príncep de la potestat d’aquest 
Ef 2,3  tots nosaltres en temps passat,  segons nostres desigs carnals, fent la  
Ef 3,7  jo he estat constituït ministre,  segons lo do de la gràcia de Déu que m’ha 
Ef 3,16 del cel i de la terra. 16 Per a què  segons les riqueses de sa glòria vos  
Ef 3,20  que lo que demanam i comprenem,  segons la virtut que obra en nosaltres, 21 
Ef 4,Tit  de la qual deu cada u procurar  segons son grau. Vida dels gentils, i qual 
Ef 4,16  subministra aliment a proporció,  segons l’obra eficaç de cada membre, pren 
Ef 4,22  a despullar-vos de l’home vell,  segons lo qual fou vostra antigua  
Ef 4,24 -vos de l’home nou, que fou criat  segons Déu en justícia i en santedat de  
Ef 6,5  als que són vostres senyors  segons la carn, ab temor i tremolor, en  
Fl 2,13  així lo voler com l’obrar,  segons son beneplàcit. 14 I feu totes les  
Fl 3,17  de vista als que caminen així,  segons l’exemple que teniu nostre. 18  
Fl 3,21  -lo semblant a son cos gloriós,  segons aquell poder ab què pot subjectar  
Fl 4,19  suplirà totes vostres necessitats,  segons ses riqueses en la glòria per  
Col 1,11 Déu, 11 fortificats ab tota virtut,  segons lo poder de sa glòria, en tota  
Col 1,25  25 de la que jo só fet ministre,  segons la dispensació de Déu que m’ha  
Col 1,29 encara treballo jo també, combatint  segons sa eficàcia que obra en mi ab  
Col 2,8  ab filosofies i sofismes vans,  segons la tradició dels homes, segons los  
Col 2,8  segons la tradició dels homes,  segons los elements del món, i no segons  
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Col 2,8  segons los elements del món, i no  segons Cristo. 9 Perquè en ell habita tota 
Col 2,22  porten sa destrucció en l’ús),  segons los preceptes i doctrines dels  
Col 3,10 qual és renovat per lo coneixement,  segons la imatge d’aquell que el crià. 11 
Col 3,22 obeïu en totes coses a vostres amos  segons la carn, no servint a l’ull com  
1Te 2,13  no com paraula d’homes, sinó,  segons ella és en veritat, com paraula de  
2Te 1,12  en vosaltres, i vosaltres en ell,  segons la gràcia de nostre Déu i del  
2Te 2,9  9 A ell, la vinguda del qual és  segons l’obra de Satanàs ab tot poder, i  
2Te 3,6  que camínia desordenadament i no  segons la tradició que rebé de nosaltres.  
1Tm 1,18 manament t’encomano, fill Timoteu,  segons les profecies que foren abans fetes 
2Tm 1,1  de Jesucrist per voluntat de Déu,  segons la promesa de la vida que és en  
2Tm 1,8  dels treballs de l’evangeli  segons lo poder de Déu, 9 que ens ha  
2Tm 1,9  i cridat ab una santa vocació, no  segons nostres obres, sinó conforme a son  
2Tm 2,5 palestra, no és coronat si no pelea  segons llei. 6 Lo pagès que treballa deu  
2Tm 2,8  ressuscità d’entre els morts,  segons mon evangeli, 9 per lo qual estic  
2Tm 4,14  me féu molt mal: Déu lo pàguia  segons ses obres. 15 Guarda’t tu també d’ 
Tt 1,1  de Déu i apòstol de Jesucrist,  segons la fe dels elegits de Déu i el  
Tt 1,1  coneixement de la veritat, que és  segons la pietat, 2 en esperança de la  
Tt 1,3  la predicació, que em fou confiada  segons lo precepte de Déu Salvador nostre: 
Tt 1,4  nostre: 4 a Tito, fill amat  segons la fe que ens és comuna, sia  
Tt 1,9  ensenyat, per a què puga exhortar  segons la sana doctrina i convèncer als  
Tt 3,5  que haguéssem fet nosaltres, sinó  segons sa misericòrdia, ell nos féu salvos 
He 2,4  i ab dons de l’Esperit Sant,  segons sa pròpia voluntat. 5 Perquè Déu no 
He 5,6  «Tu ets sacerdot perpètuament,  segons l’ordre de Melquisedec.» 7 Lo qual 
He 5,10  10 cridat per Déu pontífice  segons l’ordre de Melquisedec. 11 Del  
He 6,20  constituït pontífice per a sempre  segons l’ordre de Melquisedec. 7,Tit  
He 7,Tit  VII Jesucrist és verdader sacerdot  segons l’ordre de Melquisedec, i ab son  
He 7,5  de prendre los delmes del poble,  segons la Llei, ço és, de sos germans,  
He 7,11  després altre sacerdoci, cridat  segons l’ordre de Melquisedec i no segons 
He 7,11 segons l’ordre de Melquisedec i no  segons l’ordre d’Aaron? 12 Puix, mudat  
He 7,16  Melquisedec, 16 lo qual és fet, no  segons la llei del manament carnal, sinó  
He 7,16  la llei del manament carnal, sinó  segons la virtut d’una vida perdurable.  
He 7,17  «Tu ets sacerdot eternament,  segons l’ordre de Melquisedec.» 18 Lo  
He 8,5  diu, «que faces totes les coses  segons lo patró que et fou mostrat en la  
He 9,22  22 I quasi totes les coses,  segons la Llei, se purifiquen ab sang, i  
1Pe 1,2  Àsia i Bitínia, 2 elegits  segons la presciència de Déu Pare per la  
1Pe 1,15  en vostra ignorància; 15 sinó,  segons és sant aquell que vos ha cridat,  
1Pe 1,17  sens accepció de persones judica  segons l’obra de cada u, viviu en temor  
1Pe 2,Tit los infants, i a que es conduesquen  segons exigeix la dignitat de reis i de  
1Pe 3,7  mateix, marits, cohabitau ab elles  segons ciència, donant honra a la muller,  
1Pe 4,6  per a què en veritat sien judicats  segons homes en la carn, mes visquen  
1Pe 4,6  homes en la carn, mes visquen  segons Déu en l’Esperit. 7 Emperò lo fi  
1Pe 4,10  altres sens murmurar. 10 Cada qual  segons lo do que ha rebut comuníquia’l  
1Pe 4,14  i de Déu reposa en vosaltres;  segons ells és blasfemat, mes segons  
1Pe 4,14  segons ells és blasfemat, mes  segons vosaltres és glorificat. 15 Mes no  
1Pe 4,19  19 I així, aquells que sofreixen  segons la voluntat de Déu, encomànien ses  
1Pe 5,2  no per força, sinó de voluntat,  segons Déu; no per amor d’un vergonyós  
1Pe 5,12  12 Per Silvà, fiel germà vostre,  segons tinc entès, vos he escrit breument, 
2Pe 1,14  de deixar aquest mon tabernacle,  segons també m’ho ha declarat nostre  
2Pe 3,3  artificiosos que caminaran  segons ses pròpies concupiscències, 4  
2Pe 3,15  del Senyor és salvació,  segons que també Pau, nostre caríssim  
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2Jn 6  aquesta és la caritat: que caminem  segons los seus manaments. Aquest és lo  
3Jn 6  als quals, si encamines com convé  segons Déu, faràs bé; 7 perquè per son nom 
Jud 16  malcontents, que caminen  segons ses passions, i sa boca parla coses 
Jud 18  vindran impostors que caminaran  segons sos desigs plens d’impietat. 19  
Ap 2,23  i donaré a cada u de vosaltres  segons ses obres. »Emperò vos dic a  
Ap 18,6  a vosaltres; i pagau-li al doble  segons ses obres: en la copa en què ella  
Ap 20,12  estaven escrites en los llibres,  segons ses obres. 13 I el mar donà los  
Ap 20,13  i fou fet judici de cada u d’ells  segons ses obres. 14 I l’infern i la mort 
Ap 22,12  ab mi, per a recompensar a cada u  segons ses obres. 13 Jo só l’alfa i l’  
Mt 9,29 29 Llavors los tocà los ulls dient:  –Segons vostra fe, així se us faça. 30 I  
Rm 10,15 I com predicaran si no són enviats?  Segons està escrit: «Que hermosos són los  
1Co 3,10  de Déu, sou edifici de Déu. 10  Segons la gràcia de Déu que m’ha estat  
Fl 1,20  de l’Esperit de Jesucrist. 20  Segons ma viva expectació i esperança que  
Mt 10,38  38 I qui no pren sa creu i no em  segueix, no és digne de mi. 39 Qui tròbia  
Mt 19,21 un tresor en lo cel. Després vine i  segueix-me. 22 I quan lo jove oí  
Mc 9,37  dimonis en ton nom, lo qual no ens  segueix, i l’hi havem prohibit. 38 I  
Mc 10,21  en lo cel; i vine, pren ta creu i  segueix-me. 22 Emperò ell, afligit a l’ 
Lc 9,49  l’hi havem prohibit, perquè no us  segueix ab nosaltres. 50 I Jesús li digué: 
Lc 14,27  I el qui no porta sa creu i no em  segueix, tampoc serà mon deixeble. 28  
Lc 18,22 un tresor en lo cel. Després vine i  segueix-me. 23 Quan ell oí això se  
Jn 8,12  –Jo só la llum del món: lo qui em  segueix a mi no camina en les tenebres,  
Jn 21,22 ma vinguda, a tu què t’importa? Tu  segueix-me. 23 I s’espargí aquesta veu  
Ac 12,8  –Tira’t dessobre tos vestits i  segueix-me. 9 E isqué, i l’anava  
1Tm 6,11  de Déu, fuig d’aquestes coses i  segueix la justícia, la pietat, la fe, la  
2Tm 2,22 22 Fuig també d’apetits juvenils i  segueix la justícia, la fe, l’esperança,  
Mt 8,22 mon pare. 22 Emperò Jesús li digué:  –Segueix-me, i deixa que els morts  
Mt 9,9 en lo banc dels drets, i li digué :  –Segueix-me. I alçant-se, lo seguí. 10 
Mc 2,14  al banc dels tributs, i li digué:  –Segueix-me. I alçant-se, lo seguí. 15 
Lc 5,27  lo banc dels tributs, i li digué:  –Segueix-me. 28 I alçant-se, ho deixà  
Lc 9,59  lo cap. 59 I a un altre li digué:  –Segueix-me. I ell li respongué:  
Jn 1,43  i trobà a Felip. I Jesús li digué:  –Segueix-me. 44 Felip era de Betsaida,  
Jn 21,19 a Déu. I després d’això li anyadí:  –Segueix-me. 20 Havent-se Pere girat,  
Jn 10,4 va davant d’elles i les ovelles lo  segueixen, perquè coneixen sa veu. 5 Mes a 
Jn 10,5  sa veu. 5 Mes a un estrany no el  segueixen, sinó que fugen d’ell, perquè  
Jn 10,27  ouen ma veu, i jo les conec i em  segueixen. 28 I jo els dono la vida  
Rm 4,12 són de la circumcisió, sinó als que  segueixen les petjades de la fe de nostre  
1Tm 5,24  abans al judici, mes los d’altres  segueixen després. 25 Així mateix les  
Ap 2,14  coses, perquè tens allí als que  segueixen la doctrina de Balaam, que  
Ap 2,15  15 Així també tens tu los que  segueixen la doctrina dels nicolaïtes, lo  
Ap 2,24  que estau en Tiatira, a quants no  segueixen aquesta doctrina i no han  
Ap 14,4  dones, perquè són verges. Aquestos  segueixen a l’Anyell a on vulla que vaja. 
Ap 14,13  de sos treballs, i ses obres los  segueixen.” 14 I mirí, i veus aquí un  
Mt 6,26  de l’aire, que no sembren, ni  seguen, ni junten en graners. I vostre  
Lc 12,24  los corbs, que no sembren, ni  seguen, ni tenen rebost, ni graner; i ab  
Mt 27,62 al davant del sepulcre. 62 I al dia  següent, que és lo dia després del de la  
Mc 11,12 a Betània ab los Dotze. 12 I al dia  següent, a l’eixir de Betània, tingué  
Lc 9,37 havien vist. 37 I succeí que al dia  següent, al baixar ells de la muntanya,  
Lc 10,35  tingué cuidado d’ell. 35 I al dia  següent, quan partia, tragué dos diners, i 
Lc 13,33  jo camínia avui i demà, i lo dia  següent, perquè no cap que un profeta  
Jn 6,22  terra a on ells anaven. 22 Al dia  següent, la gent que estava a l’altre  
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Ac 4,3 els posaren en la presó fins al dia  següent, perquè era ja tard. 4 Emperò  
Ac 4,5  cinc mil. 5 I succeí que al dia  següent se juntaren en Jerusalem los  
Ac 7,26  mes no ho entengueren. 26 I al dia  següent, quan ells estaven renyint, se’ls 
Ac 10,24  des de Jope. 24 I al dia  següent entraren en Cesarea. I Corneli los 
Ac 13,42  li suplicaren en lo dissabte  següent que els fossen predicades aquestes 
Ac 13,44  la gràcia de Déu. 44 I al dissabte  següent concorregué casi tota la ciutat a  
Ac 14,19 alçà i entrà en la ciutat, i al dia  següent marxà ab Bernabé a Derbes. 20 I  
Ac 16,11  via recta a Samotràcia, i al dia  següent a Nàpols. 12 I des d’allí a  
Ac 20,7 pa, Pau, que havia de marxar al dia  següent, conferenciava ab ells, allargant  
Ac 20,15  15 I navegant des d’allí, lo dia  següent nos posàrem en frente de Quio, i a 
Ac 20,15  dia prenguérem port en Samos, i al  següent vinguérem a Milet. 16 Perquè Pau  
Ac 21,1  anàrem via recta a Coos, i al dia  següent a Rodes, i des d’allí a Pàtara. 2 
Ac 21,8  un dia ab ells. 8 I al dia  següent, partint d’allí, arribàrem a  
Ac 21,18  ab bona voluntat. 18 I al dia  següent Pau entrà ab nosaltres en casa de  
Ac 21,26  purificat ab ells entrà lo dia  següent en lo temple, fent a saber lo  
Ac 22,30  que era ciutadà romà. 30 I al dia  següent, volent saber de cert la causa que 
Ac 23,11  a la fortalesa. 11 I a la nit  següent se li aparegué lo Senyor i digué:  
Ac 23,32  de nit a Antipatride. 32 I al dia  següent, despatxant als de cavall perquè  
Ac 25,6 deu dies, baixà a Cesarea. I al dia  següent, sentant-se en lo tribunal, manà 
Ac 25,17  aquí sens la menor dilació, al dia  següent me vaig sentar en lo tribunal i  
Ac 25,23  –Demà l’oireu. 23 I al dia  següent, venint Agripa i Berenice ab una  
Ac 27,3 macedoni de Tessalònica. 3 I al dia  següent arribàrem a Sidon; i Júlio,  
Ac 27,18  i així eren arrastrats. 18 Al dia  següent, trobant-se furiosament  
Ac 28,13  dia vent de migjorn, arribàrem al  següent a Puzol, 14 a on, després d’haver 
Fl 3,12  ja, ni que sia jo perfet; emperò  seguesc ma carrera, per veure si d’alguna 
Mt 8,Tit  sos deixebles que sens dilació lo  seguesca. Sossega una tempestat en lo mar, 
Mt 16,24 ’s a si mateix, i prenga sa creu i  seguesca’m. 25 Puix aquell que vulga  
Mc 8,34 ’s a si mateix, i prenga la creu, i  seguesca’m. 35 Perquè el qui vulla salvar 
Lc 9,23  mateix i prenga sa creu cada dia i  seguesca’m. 24 Perquè el qui vulla salvar 
Jn 12,26 vida eterna. 26 Si algú em serveix,  seguesca’m, que allí a on jo só, allí  
Mt 16,Tit  a tots a que prenguen la creu i lo  seguesquen. 1 I s’acercaren a ell los  
Ga 6,16 la nova criatura. 16 I sobre quants  seguesquen aquesta regla, vinga la pau i  
Mt 8,1  hagué baixat de la muntanya, lo  seguí molta gent. 2 I veus aquí vingué un  
Mt 8,26  manà als vents i al mar, i se  seguí una gran bonança. 27 I los homes se  
Mt 9,9  : –Segueix-me. I alçant-se, lo  seguí. 10 I succeí que, seient Jesús a  
Mt 9,19 i viurà. 19 I alçant-se Jesús, lo  seguí ab sos deixebles. 20 I veus aquí una 
Mt 19,2  a l’altra banda del Jordà. 2 I lo  seguí una gran multitud de gent. I los  
Mt 20,29  29 I a l’eixir ells de Jericó, lo  seguí una gran multitud de gent. 30 I veus 
Mc 2,14  –Segueix-me. I alçant-se, lo  seguí. 15 I succeí que, estant sentat a  
Mc 3,7  sos deixebles envers lo mar, i el  seguí una gran multitud de gent de la  
Lc 5,28 28 I alçant-se, ho deixà tot i lo  seguí. 29 I li donà Leví un gran convit en 
Ap 14,8  de les aigües. 8 I altre àngel lo  seguí, dient: –Caigué, caigué Babilònia,  
Ap 14,9 de la ira de sa fornicació. 9 I els  seguí lo tercer àngel, dient en alta veu:  
Mt 4,25  paralítics, i els curava. 25 I el  seguia una gran multitud de gent de la  
Mt 26,58  i los ancians. 58 I Pere lo  seguia de lluny fins al palàcio del  
Mc 5,24  visca. 24 I se n’anà ab ell. I lo  seguia molta gent, i l’oprimien. 25 I una 
Mc 10,52 ha curat. I al moment hi vegé; i lo  seguia per lo camí. 11,Tit Capítol XI  
Lc 9,11  11 I lo poble, quan ho sabé, lo  seguia; i ell los rebé i els parlava del  
Lc 18,43  43 I a l’instant vegé, i lo  seguia glorificant a Déu. I tot lo poble,  
Lc 22,54  príncep dels sacerdots. I Pere lo  seguia de lluny a lluny. 55 I havent encès 
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Lc 23,27  la portàs detràs de Jesús. 27 I lo  seguia una gran multitud de gent i de  
Jn 6,2 que és lo mar de Tiberíades. 2 I el  seguia una gran multitud de gent, perquè  
Ac 21,36  violència del poble. 36 Perquè el  seguia la multitud del poble cridant:  
Rm 9,31 que ve de la fe. 31 Mes Israel, que  seguia la llei de justícia, no ha arribat  
1Co 10,4 d’aquella pedra espiritual que els  seguia, i aqueixa pedra era Cristo. 5  
Ap 6,8  sobre ell tenia per nom Mort, i el  seguia l’infern. I li fou donat poder  
Ga 4,17  bé vos volen excloure perquè els  seguiau. 18 Siau vosaltres gelosos del bé  
Lc 20,31  I la prengué lo tercer. I així en  seguida tots set, los quals moriren sens  
Lc 21,29  cerca vostra redempció. 29 I en  seguida los proposà aquesta comparació:  
Lc 22,54 i lo poder de les tenebres. 54 I en  seguida lo prengueren i conduïren a la  
Lc 24,27  27 I començant per Moisès i en  seguida per tots los profetes, los  
Jn 7,53  ix profeta algun de Galilea. 53 En  seguida se retirà cada qual a sa pròpia  
Jn 13,5 tovallola, i se la cenyí. 5 Posà en  seguida aigua en una conca, i començà a  
Ac 9,20  que estaven en Damasco. 20 I en  seguida predicava en les sinagogues a  
Mt 8,10  se meravellà i digué als que el  seguien: –En veritat vos dic que no he  
Mt 8,23  23 I entrant ell en una barca, lo  seguien sos deixebles. 24 I veus aquí que  
Mc 1,36  36 I Simó i los que eren ab ell lo  seguien. 37 I quan l’encontraren, li  
Mc 2,15  perquè hi havia molts que el  seguien. 16 I al veure los escribes i els  
Mc 6,1  allí, se n’anà a sa pàtria, i el  seguien sos deixebles. 2 I arribat lo  
Mc 10,32  d’ells, i es meravellaven, i el  seguien plens de temor. I prenent altra  
Mc 15,41  quals, quan estava en Galilea, lo  seguien i el servien), i moltes altres que 
Lc 7,9 i girant-se envers la gent que el  seguien, digué: –En veritat vos dic, que  
Jn 1,38  Jesús se girà, i veent que el  seguien, los digué: –Què buscau? Los quals 
Rm 9,30  què direm? Que els gentils, que no  seguien la justícia, han obtingut  
Ap 19,14  «Lo Verb de Déu.» 14 I el  seguien los exèrcits que hi ha en lo cel  
Mc 7,3  les mans ab freqüència, no mengen,  seguint la tradició dels ancians. 4 I quan 
Mc 14,54 i els ancians. 54 Mes Pere l’anava  seguint des de lluny fins a dins del  
Lc 10,38  fes tu lo mateix. 38 I succeí que,  seguint son camí, entrà Jesús en un lloc,  
Jn 18,15  home morís per lo poble. 15 Anaven  seguint a Jesús, Simó Pere i altre  
Jn 20,6  6 Llavors Simó Pere, que venia  seguint-lo, entrà en lo sepulcre i vegé  
Ac 12,9 segueix-me. 9 E isqué, i l’anava  seguint; i no sabia que fos veritat lo que 
Ac 16,17  a sos amos endevinant. 17 Ella,  seguint a Pau i a nosaltres, donava veus  
Ac 27,21  estat, sens dubte, oh barons,  seguint lo meu consell, no haver eixit de  
2Pe 2,10 judici. 10 I majorment aquells que,  seguint la carn, caminen en desigs impurs  
2Pe 2,15  lo camí dret, s’extraviaren,  seguint lo camí de Balaam de Bosor, que  
Mt 8,Tit  vol admetre a un escriba que volia  seguir-lo, i mana a un de sos deixebles  
Mt 16,24  a sos deixebles: –Si algú me vol  seguir, néguia’s a si mateix, i prenga sa 
Mc 8,34  los digué: –Quiscun vulla  seguir-me, néguia’s a si mateix, i  
Mc 10,Tit  que deixen totes les coses per a  seguir-lo. Torna a anunciar a sos  
Lc 9,Tit  fills del Zebedeu. Un home que vol  seguir a Jesucrist. 1 I havent convocat  
Lc 9,23  23 I digué a tots ells: –Qui vulla  seguir-me, néguia’s a si mateix i  
Lc 14,Tit Paràbola del gran convit. Qui vulla  seguir a Jesús ha de portar sa creu. Sal  
Lc 18,28 nosaltres ho havem deixat tot per a  seguir-vos. 29 Ell los digué: –En  
Lc 21,8  està pròxim.” Guardau-vos de  seguir-los. 9 I quan oigau rumors de  
Jn 13,36  –Allà a on jo vaig, tu no pots  seguir-me ara, mes me seguiràs després.  
Jn 13,37  digué: –Senyor, per què no vos puc  seguir ara? Donaré per vós la meva vida.  
Rm 14,19  dels homes. 19 Per lo que procurem  seguir les coses que contribueixen a la  
1Tm 5,15  algunes s’han ja pervertit per a  seguir a Satanàs. 16 Si algun dels fiels  
3Jn 11  la iglésia. 11 Caríssim, no vulles  seguir lo que és mal, sinó lo que és bo.  
Mc 16,17  condemnarà. 17 I aquestos senyals  seguiran als que creguen: llançaran  
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2Pe 2,2  si prompta perdició. 2 I molts  seguiran ses dissolucions; per los quals  
Jn 13,36  tu no pots seguir-me ara, mes me  seguiràs després. 37 Pere li digué:  
Mt 8,19 un escriba li digué: –Mestre, jo us  seguiré a qualsevol part que aneu. 20 I  
Lc 9,57  caminant, digué un a Jesús: –Jo us  seguiré a on vulla que aneu. 58 Emperò  
Lc 9,61  Déu. 61 I un altre li digué: –Vos  seguiré, Senyor; mes primer deixau-me  
Mt 4,20 l’instant deixaren los filats i el  seguiren. 21 I prosseguint d’allí en  
Mt 4,22  deixant los filats i son pare, lo  seguiren. 23 I anava Jesús recorrent tota  
Mt 9,27  27 I passant Jesús d’allí, lo  seguiren dos cegos, cridant i dient:  
Mt 12,15  se retirà d’allí. I molts lo  seguiren, i els curà a tots. 16 I els manà 
Mt 14,13  I havent-ho oït la gent, lo  seguiren de les ciutats a peu. 14 I a l’  
Mt 20,34 aquell mateix instant vegeren, i lo  seguiren. 21,Tit Capítol XXI Jesús entra  
Mc 1,18 l’instant deixaren los filats i el  seguiren. 19 I anant un poc més en avant,  
Mc 1,20  son pare, ab los jornalers, lo  seguiren. 21 I entraren en Cafarnaüm. I  
Lc 5,11  a terra, ho abandoraren tot i el  seguiren. 12 I succeí que, estant ell en  
Lc 22,39  a la muntanya de l’Oliverar. I el  seguiren també sos deixebles. 40 I quan  
Jn 1,37  dos deixebles l’oigueren parlar i  seguiren a Jesús. 38 Llavors Jesús se  
Jn 11,31  alçava de repente i eixia fora, la  seguiren dient: –Aquesta va a la sepultura 
Ac 5,36 cosa de quatre-cents homes que el  seguiren; i després lo mataren, i tots  
Ac 5,37  fou mort també, i tots los que el  seguiren foren dispersats. 38 Doncs ara jo 
Ac 13,43 i dels prosèlits, temerosos de Déu,  seguiren a Pau i a Bernabé, los quals ab  
Jud 11  naturalment. 11 Ai d’aquells que  seguiren lo camí de Caín, i per l’interès 
Ap 18,Tit  la qual ploren amargament los que  seguiren son partit; mes los sants del cel 
1Pe 1,11 ser en Cristo i les glòries que els  seguirien. 12 Als quals fou revelat que no 
Mc 5,37  37 I no permeté a ningú que el  seguís, excepte Pere, i Jaume, i Joan,  
1Pe 2,21  deixant-nos un exemple per a què  seguíssem sos passos; 22 «lo qual no pecà, 
Mt 13,5  havia molta terra, i nasqueren tot  seguit, puix no hi havia fondària de  
Mt 19,27  ho havem abandonat tot i vos havem  seguit. Què és, doncs, lo que tindrem? 28  
Mt 19,28  vos dic que vosaltres que m’haveu  seguit, quan en la regeneració lo Fill de  
Mt 21,3  el Senyor los ha menester, i tot  seguit los deixarà. 4 I tot això fou fet  
Mt 26,49  ell és, preneu-lo. 49 I tot  seguit s’acercà a Jesús i digué: –Salve,  
Mt 27,55  observant des de lluny, que havien  seguit a Jesús des de Galilea servint-  
Mc 1,10  Joan en lo Jordà. 10 I pujant tot  seguit de l’aigua, vegé los cels oberts i 
Mc 1,20  barca adobant los filats. 20 I tot  seguit los cridà. I ells, deixant en la  
Mc 1,29  terra de Galilea. 29 I eixint tot  seguit de la sinagoga, se n’anaren a casa 
Mc 3,Tit  a un home que tenia la mà seca. És  seguit de totes parts. Elegeix als dotze  
Mc 5,2 I a l’eixir Jesús de la barca, tot  seguit li isqué a l’encontre, dels  
Mc 10,28  ho havem deixat tot i vos havem  seguit. 29 Respongué Jesús dient: –En  
Mc 11,3  que el Senyor lo necessita, i tot  seguit vos lo deixarà menar. 4 I se n’  
Lc 6,49  pegà ab ímpetu la riuada, i tot  seguit caigué, i fou gran la ruïna de la  
Lc 12,36  i trúquia a la porta li òbrien tot  seguit. 37 Benaventurats aquells sirvents  
Lc 23,49  coneguts i les dones que l’havien  seguit des de la Galilea estaven mirant  
Lc 23,55  vingut de Galilea ab ell, havent  seguit a Josep, observaren lo sepulcre i  
Jn 1,40  oït dir això a Joan i que havien  seguit a Jesús, era Andreu, germà de Simó  
Ac 10,33  quan vinga te parlarà.” 33 I tot  seguit t’envií a buscar, i tu has fet bé  
Ac 16,26  de la presó, i s’obriren tot  seguit totes les portes, i quedaren  
Ac 19,19  19 I molts d’aquells que havien  seguit les arts vanes, portaren los  
Ac 21,30  arrastrant fora del temple, i tot  seguit foren tancades les portes. 31 I  
Ac 21,40  al poble ab la mà. I havent-se  seguit un gran silenci parlà en llengua  
2Pe 1,16 coses. 16 Perquè nosaltres no havem  seguit faules ingenioses quan vos havem  
Ap 14,Tit  Déu sobre la muntanya de Sion. És  seguit dels justos. L’evangeli és  
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Mc 14,13  home que porta un càntir d’aigua,  seguiu-lo. 14 I en qualsevol part que  
Lc 17,23 el allí”: no hi vullau anar, ni els  seguiu. 24 Perquè així com lo llampec, que 
Lc 22,10  home que porta un càntir d’aigua;  seguiu-lo fins a la casa a on éntria. 11 
1Te 5,15  tórnia a altre mal per mal, ans bé  seguiu sempre lo que és bo entre vosaltres 
Mt 4,19  eren pescadors. 19 I els digué:  –Seguiu-me, i jo faré que siau pescadors 
1Co 14,1 dones deuen callar en la Iglésia. 1  Seguiu la caritat, cobdiciau los dons  
He 12,14  no es desviï, ans bé sia curat. 14  Seguiu la pau ab tots i la santedat, sens  
1Co 4,11  abufetejats, i no tenim domicili  segur. 12 I treballam, obrant ab nostres  
Ac 26,5  -ho, que jo, segons la secta més  segura de nostra religió, vaig viure qual  
Ac 27,9  gastat molt temps i no fos ja  segura la navegació, per quan era ja  
Rm 4,16 de que per la gràcia la promesa sia  segura a tot son llinatge, no tan sols al  
Ef 3,12 en qui tenim, mediant la fe d’ell,  segura confiança i accés a Déu. 13 Per lo  
He 6,Tit  contra la peresa, i de l’àncora  segura que tenim en l’esperança  
He 6,19 La qual tenim com un àncora ferma i  segura de l’ànima, i que penetra fins en  
2Pe 1,10 germans, siau abans solícits de fer  segura vostra vocació i elecció, perquè  
Ac 28,4  los uns als altres: –Aquest home  segurament és un homicida, puix havent-  
Mt 28,14  farem creure, i mirarem per vostra  seguretat. 15 I ells, prenent los diners,  
Ac 23,24  sia conduït Pau a cavall ab tota  seguretat al governador Fèlix. 25 Puix  
1Te 5,3  de nit. 3 Perquè quan diran pau i  seguretat, llavors la repentina destrucció 
He 6,11  zel fins al fi, per la completa  seguretat de l’esperança; 12 per a què no 
Mt 9,9  vegé a un home anomenat Mateu, que  seia en lo banc dels drets, i li digué :  
Ap 19,21  que ix de la boca d’aquell que  seia sobre el cavall. I es saciaren ab ses 
Mt 9,10  -se, lo seguí. 10 I succeí que,  seient Jesús a taula en la casa, vingueren 
Mt 13,8  donaren fruit, una a cent, altra a  seixanta, i altra a trenta. 9 »Qui té  
Mt 13,23  fruit; i un dóna a cent, altre a  seixanta, i altre a trenta. 24 Una altra  
Ac 13,4  així per l’Esperit Sant, anaren a  Selèucia, i des d’allí navegaren a Xipre. 
Ap 10,4  oiguí una veu del cel que em deia:  –Sella les coses que han parlat los set  
Jn 3,33  33 Lo qui ha rebut son testimoni,  sellà que Déu és verdader, 34 perquè  
2Co 1,22  ungit és Déu, 22 lo qual també nos  sellà i donà la penyora de l’Esperit en  
Mt 27,66 anaren, i per assegurar lo sepulcre  sellaren la pedra i hi posaren guardes.  
Mt 27,Tit  mort. És sepultat, i son sepulcre,  sellat i custodiat. 1 Arribant lo dematí,  
Ap 5,1  llibre escrit per dins i per fora,  sellat ab set sellos. 2 I vegí un àngel  
Ef 1,13  i havent cregut en ell fóreu  sellats ab lo sant Esperit de promesa, 14  
Ef 4,30  Esperit Sant de Déu, en qui fóreu  sellats per al dia de la redempció. 31 Sia 
Ap 7,Tit  la terra que no facen dany als  sellats, tant del poble d’Israel com de  
Ap 22,10  Adora a Déu. 10 I em digué: –No  séllies les paraules de la profecia d’  
Jn 6,27  en est lo Pare Déu ha imprès son  sello. 28 I ells li preguntaren: –Què  
Rm 4,11  lo senyal de la circumcisió com  sello de la justícia de la fe quan no era  
1Co 9,2  vosaltres, perquè vosaltres sou lo  sello de mon apostolat en lo Senyor. 3  
2Tm 2,19  de Déu se manté ferm tenint aquest  sello: «Lo Senyor coneix als que són  
Ap 6,3  3 I quan ell hagué obert lo segon  sello, oiguí al segon animal que deia:  
Ap 6,5  espasa. 5 I quan obrí lo tercer  sello, oiguí al tercer animal que deia:  
Ap 6,7  ni al vi. 7 I quan obrí lo quart  sello, oiguí la veu del quart animal que  
Ap 6,9  9 I quan hagué obert lo quint  sello, vegí sota de l’altar les ànimes  
Ap 6,12  12 I mirí quan ell obrí lo sisè  sello, i veus aquí hi hagué un gran  
Ap 8,Tit 8,Tit Capítol VIII Obert ja lo setè  sello, s’apareixen set àngels ab set  
Ap 8,1  1 I quan ell obrí lo setè  sello, hi hagué un silenci en lo cel com  
Ap 9,4 homes que no tenen en sos fronts lo  sello de Déu. 5 I els fou donat que no els 
Ap 20,3 en l’abisme, i el tancà, i posà un  sello sobre ell, per a què no enganyàs més 
Ap 5,Tit podia obrir lo llibre tancat ab set  sellos, l’obrí l’Anyell de Déu, que poc  
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Ap 5,1  per dins i per fora, sellat ab set  sellos. 2 I vegí un àngel fort que  
Ap 5,2  d’obrir lo llibre i de desfer sos  sellos? 3 I ningú podia, ni en lo cel, ni  
Ap 5,5  obrir lo llibre i desfer sos set  sellos. 6 I jo mirí, i vegí, enmig del  
Ap 5,9 de prendre lo llibre i d’obrir sos  sellos, perquè fóreu mort, i ens haveu  
Ap 6,Tit  obrint l’Anyell los sis primers  sellos. 1 I vegí que l’Anyell obrí un  
Ap 6,1 vegí que l’Anyell obrí un dels set  sellos, i oiguí que un dels quatres  
Lc 3,36  ho fou d’Arfaxad, que ho fou de  Sem, que ho fou de Noè, que ho fou de  
Mt 28,1  i apuntant lo primer dia de la  semana, vingueren Maria Magdalena i l’  
Mc 16,2 de bon matí, en lo primer dia de la  semana, vénen al sepulcre eixit ja el sol. 
Mc 16,9  de bon matí, lo primer dia de la  semana, s’aparegué primerament a Maria  
Lc 18,12  publicà. 12 Dejuno dos vegades la  semana, pago delme de tot lo que posseesc. 
Lc 24,1  al cel. 1 I lo primer dia de la  semana anaren aquestes dones de bon matí  
Jn 20,1 aparicions. 1 I el primer dia de la  semana, quan era encara obscur, al dematí, 
Jn 20,19 mateix dia, que era lo primer de la  semana, i estant tancades les portes d’a  
Ac 20,7  set dies. 7 I al primer dia de la  semana, havent-se los deixebles juntat  
1Co 16,2  de Galàcia. 2 Lo primer dia de la  semana cada u de vosaltres pòsia a part en 
Lc 6,47  compleix, jo vos mostraré a qui se  sembla: 48 És semblant a un home que  
Lc 10,36  36 »Qual d’aquestos tres te  sembla que fou lo proïsme d’aquell que  
Lc 23,15  perquè jo us dirigí a ell, i  sembla que no se li ha provat res per lo  
Jn 9,9  –No és ell, sinó algú que se li  sembla. Emperò ell deia: –Só jo. 10  
Jn 21,25  si s’escriguessen una per una, me  sembla que no cabrien en lo món los  
Ac 25,27  cosa que escriure. 27 Puix me  sembla una cosa fora de raó enviar un home 
Ac 17,18  aquest enraonador? I altres deien:  –Sembla que és predicador de déus nous.  
Rm 1,23  la glòria de Déu incorruptible en  semblança de figura humana corruptible, i  
Rm 6,5  plantats juntament ab ell en la  semblança de sa mort, ho serem també en la 
Rm 8,3  Déu, enviant son propi Fill en  semblança de carn pecadora, i per lo  
Fl 2,7  prenent la figura de servo, fet a  semblança dels homes; i trobat en la  
He 7,15  ja que s’alça un altre sacerdot a  semblança de Melquisedec, 16 lo qual és  
Jm 3,9  maleïm als homes que foren fets a  semblança de Déu. 10 D’una mateixa boca  
Mt 7,26  paraules i no les compleix, serà  semblant a un home neci que edificà sa  
Mt 9,33  la gent i deia: –Mai s’ha vist  semblant cosa en Israel. 34 Emperò los  
Mt 11,16  compararé jo aquesta generació? És  semblant a uns nois que estan assentats en 
Mt 13,24  dient: –Lo Regne del cel és  semblant a un home que sembrà bona llavor  
Mt 13,31 proposà dient: –Lo Regne del cel és  semblant a un gra de mostassa que un home  
Mt 13,33  Los digué una altra paràbola: –És  semblant lo Regne del cel al llevat que  
Mt 13,44  té orelles per a oir, oiga. 44 »És  semblant lo Regne del cel a un tresor  
Mt 13,45 aquell camp. 45 »Del mateix modo és  semblant lo Regne del cel a un negociant  
Mt 13,47  tenia, i la comprà. 47 »També és  semblant lo Regne del cel a un filat que,  
Mt 13,52  instruït en lo Regne del cel és  semblant a un pare de família que trau de  
Mt 18,23  23 »Per això lo Regne del cel és  semblant a un rei que volgué prendre  
Mt 20,1 a dos cegos. 1 »Lo Regne del cel és  semblant a un pare de famílies que isqué  
Mt 22,2  dient: 2 –Lo Regne del cel és  semblant a un rei que féu les esposalles  
Mt 22,39  primer manament. 39 I lo segon és  semblant a ell: Amaràs a ton proïsme com a 
Mt 25,1  1 »Llavors, lo Regne del cel serà  semblant a deu verges que, prenent ses  
Mc 2,12  a Déu dient: –Mai vegérem  semblant cosa. 13 Isqué altra vegada  
Mc 12,31  primer manament. 31 I el segon és  semblant a ell: “Amaràs a ton proïsme com  
Mc 14,70  també ets galileu, i ton parlar és  semblant. 71 I ell començà a maleir i a  
Lc 6,48 vos mostraré a qui se sembla: 48 És  semblant a un home que edificà una casa,  
Lc 6,49  Emperò, aquell que ou i no fa, és  semblant a un home que fabricà sa casa  
Lc 9,51  de ser rebut en lo alt, posà lo  semblant resolt d’anar a Jerusalem. 52 I  
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Lc 9,53  53 I no el reberen perquè lo seu  semblant era d’anar a Jerusalem. 54 I  
Lc 12,56  56 Hipòcrites! Sabeu distingir lo  semblant del cel i de la terra, ¿com,  
Lc 13,18  18 Deia també Jesús: –A què és  semblant lo Regne de Déu? I ab què el  
Lc 13,19  Déu? I ab què el compararé? 19 És  semblant a un gra de mostassa que un home  
Lc 13,20  altra vegada: –A què diré que és  semblant lo Regne de Déu? 21 És semblant  
Lc 13,21  és semblant lo Regne de Déu? 21 És  semblant al llevat que una dona prengué i  
Lc 20,2  coses o qui és lo qui t’ha donat  semblant poder? 3 Emperò Jesús los  
Jn 5,37  haveu oït mai sa veu, ni vist son  semblant. 38 I sa paraula no està habitant 
Ac 5,4  ton poder? Per què, doncs, posares  semblant cosa en tot cor? Tu no mentires  
Ac 15,24 Llei”, als quals no els havem donat  semblant encàrrec: 25 Nos aparegué bé,  
Ac 17,29  devem pensar que la divinitat és  semblant no a l’or, o plata, o pedra  
Ac 22,22 lo crit dient: –Trau fora del món a  semblant home, perquè no és just que  
Rm 5,14 no havien pecat ab una transgressió  semblant a la d’Adam, lo qual és la  
1Co 5,11  o embriac o rapinyador; ab un home  semblant, ni prendre-hi aliment. 12  
Ef 5,27 no tinga màcula, ni arruga, ni cosa  semblant, sinó que sia santa e immaculada. 
Fl 3,21  nostre vil cos per a fer-lo  semblant a son cos gloriós, segons aquell  
1Tm 6,5  que la pietat és un guany. De  semblant gent, aparta-te’n. 6 Emperò la 
He 2,17  que en totes les coses fos fet  semblant a sos germans, per a què fos un  
He 7,3  de dies, ni fi de vida, fet emperò  semblant al Fill de Déu, permaneix  
Jm 1,6  en res, perquè lo qui titubeja és  semblant a l’ola del mar, agitada del  
Jm 4,16  vanes presumpcions. Tota jactància  semblant és mala. 17 Aquell, doncs, que  
Jm 5,17  del just. 17 Elies era home  semblant a nosaltres, subjecte a patir;  
Ap 1,13  dels set candeleros d’or, a un  semblant al Fill de l’home, vestit d’una 
Ap 4,3  estava assentat, en l’aspecte era  semblant a una pedra jaspe i de sàrdio; i  
Ap 4,6  com un mar transparent de vidre,  semblant al cristall; i enmig del trono, i 
Ap 4,7 era com un lleó, i el segon animal,  semblant a un vedell, i el tercer animal  
Ap 4,7  com un home, i el quart animal era  semblant a una àliga volant. 8 I els  
Ap 11,1 judici. 1 I em fou donada una canya  semblant a una verga, i se’m digué: –Alça 
Ap 13,4  a la bèstia, dient: –Qui hi ha  semblant a la bèstia? Qui podrà batallar  
Ap 14,14  i sobre el núvol un, assentat,  semblant al Fill de l’home, que tenia en  
Ap 18,18  dient: «Quina ciutat hi havia  semblant a esta gran ciutat?» 19 I es  
Ap 21,11  la claredat de Déu, i sa llum era  semblant a una pedra preciosa de jaspe, a  
Ap 21,18 jaspe, emperò la ciutat era or pur,  semblant a un vidre clar. 19 I els  
Mt 23,27  i fariseus, hipòcrites, que sou  semblants als sepulcres emblanquits, los  
Mc 4,33 sa sombra. 33 I ab moltes paràboles  semblants a estes los proposava la  
Mc 7,8  i el fer moltes altres coses  semblants a estes. 9 I els deia: –Molt bé  
Mc 7,13  transmetéreu; i fent moltes coses  semblants a esta. 14 I convocant novament  
Lc 7,31  d’aquesta generació, i a qui són  semblants? 32 Són semblants als nois que  
Lc 7,32  i a qui són semblants? 32 Són  semblants als nois que estan sentats en la 
Lc 12,36  enceses en vostres mans. 36 I siau  semblants a aquells homes que esperen a  
Ac 14,14 això? Nosaltres som mortals i homes  semblants a vosaltres, i vos predicam  
Ac 19,25  ab los que treballaven en obres  semblants, i digué: –Barons, vosaltres  
Rm 1,32  de Déu, de que los que cometen  semblants coses són dignes de mort, no  
Rm 9,29  hauríem estat com Sodoma i seríem  semblants a Gomorra.» 30 Doncs, què direm? 
Ga 5,21  ja us diguí abans, que els que fan  semblants coses no alcançaran lo Regne de  
Fl 2,29  en lo Senyor i ab l’honor degut a  semblants persones. 30 Perquè per l’obra  
1Jn 3,2 sabem que quan ell apareixerà serem  semblants a ell, per quant nosaltres lo  
Ap 1,15  una flama de foc. 15 I sos peus,  semblants al llautó fi quan està en una  
Ap 2,18  ulls com flama de foc i sos peus  semblants a llautó fi, diu açò: 19 »Jo sé  
Ap 9,7 I les figures de les llagostes eren  semblants a cavalls aparellats per la  
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Ap 9,7 i sobre sos caps tenien com corones  semblants a l’or, i ses cares eren com  
Ap 9,10  corren al combat. 10 I tenien cues  semblants a les dels escorpins, i hi havia 
Ap 9,19  i en ses cues, puix ses cues eren  semblants als serpents, que tenen cap, i  
Ap 13,11  de la terra i que tenia dos banyes  semblants a les de l’Anyell, emperò  
Mt 6,8  molt seran oïts. 8 No vullau  semblar-vos a ells, puix vostre Pare sap 
Ga 2,6  l’evangeli. 6 Mes d’aquells que  semblaven ser alguna cosa (ni importa res  
Ga 2,6  accepció de persones), aquells que  semblaven ser alguna cosa, res me  
1Co 12,22  Ans bé aquells membres del cos que  semblen més flacs, són més necessaris. 23  
Mt 13,37  los respongué dient: –Aquell que  sembra la bona llavor és lo Fill de l’  
Mc 4,14  14 Lo sembrador és lo qui  sembra la paraula. 15 I els sembrats prop  
Mc 4,15 prop del camí són aquells en qui es  sembra la paraula, emperò després que l’  
Mc 4,31  lo gra de la mostassa, que quan se  sembra en la terra és la més xica de totes 
Jn 4,36  a fi de que gòsia així lo qui  sembra com lo qui sega. 37 Perquè en això  
Jn 4,37  aquell refrà: “Un és lo qui  sembra i altre lo qui sega.” 38 Jo us he  
1Co 15,42  és la resurrecció dels morts: se  sembra en corrupció, ressuscitarà en  
1Co 15,43  ressuscitarà en incorrupció; 43 se  sembra en vilesa, ressuscitarà en glòria;  
1Co 15,43  vilesa, ressuscitarà en glòria; se  sembra en flaquesa, ressuscitarà en vigor; 
1Co 15,44  ressuscitarà en vigor; 44 se  sembra cos animal, ressuscitarà cos  
2Co 9,6  6 I dic això: Qui escassament  sembra, escassament segarà, i qui  
2Co 9,6  segarà, i qui abundantment  sembra, abundantment segarà. 7 Dónia cada  
Jm 3,18  18 I el fruit de justícia se  sembra en pau per aquells que fan pau.  
Mt 13,24  del cel és semblant a un home que  sembrà bona llavor en son camp. 25 I  
Mt 13,31  de mostassa que un home prengué i  sembrà en son camp. 32 Lo qual gra  
Mt 13,39 la iniquitat. 39 I l’enemic que la  sembrà és lo diable, i la sega és la  
Mc 4,Tit  que naix i creix dormint lo qui la  sembrà. Altra paràbola del gra de  
Lc 13,19  mostassa que un home prengué i el  sembrà en son hort. I cresqué i se féu tan 
Mc 4,15  i els pren la paraula que fou  sembrada en sos cors. 16 I així mateix los 
Mc 4,32  hi ha en la terra. 32 Però quan és  sembrada, puja i creix més que tots los  
Lc 8,12  llavor és la paraula de Déu. 12 La  sembrada a la vora del camí són aquells  
2Co 9,10  i multiplíquia vostra llavor  sembrada, i auméntia los fruits de vostra  
Mt 13,Tit desxifra als apòstols. Paràbola del  sembrador, del gra de mostassa, del  
Mt 13,3  paràboles dient: –Veus aquí que un  sembrador eixí a sembrar. 4 I quan  
Mt 13,18  vosaltres, doncs, la paràbola del  sembrador. 19 Qualsevol que ou la paraula  
Mc 4,Tit mare. 4,Tit Capítol IV Paràbola del  sembrador i sa explicació. La llum sobre  
Mc 4,3  3 –Oïu: Veus aquí, isqué un  sembrador a sembrar. 4 I al temps de  
Mc 4,14  doncs, totes les paràboles? 14 Lo  sembrador és lo qui sembra la paraula. 15  
Lc 8,Tit  8,Tit Capítol VIII Paràbola del  sembrador. Llum sobre del candelero. Jesús 
Lc 8,5  los digué per paràbola: 5 –Un  sembrador isqué a sembrar sa llavor, i al  
2Co 9,10 sempre.» 10 I el que dóna llavor al  sembrador vos dónia també pa per a menjar, 
Mt 13,3  –Veus aquí que un sembrador eixí a  sembrar. 4 I quan sembrava, caigueren  
Mc 4,3  Veus aquí, isqué un sembrador a  sembrar. 4 I al temps de sembrar, una part 
Mc 4,4  a sembrar. 4 I al temps de  sembrar, una part caigué prop del camí, i  
Lc 8,5  paràbola: 5 –Un sembrador isqué a  sembrar sa llavor, i al sembrar-la, una  
Lc 8,5  isqué a sembrar sa llavor, i al  sembrar-la, una part caigué a la vora  
1Co 15,37  vivifica si abans no mor. 37 I al  sembrar, no sembres lo cos que ha de  
Ga 6,Tit  Per a collir és necessari  sembrar. La glòria del cristià ha de ser  
Mt 13,27 família, li digueren: »–Senyor, ¿no  sembràreu bona llavor en vostre camp? Com  
Mt 13,19 Maligne i arrabassa lo que s’havia  sembrat en son cor: aqueix és lo que fou  
Mt 13,19  en son cor: aqueix és lo que fou  sembrat a la vora del camí. 20 Emperò lo  
Mt 13,20  a la vora del camí. 20 Emperò lo  sembrat en terra pedregosa és aquell que  
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Mt 13,22  l’instant s’escandalisa. 22 I el  sembrat entre espines és aquell que ou la  
Mt 13,23  i queda sens fruit. 23 I el  sembrat en terra bona és aquell que ou la  
Mt 25,24  dur, que segau allà a on no haveu  sembrat i que arreplegau allà a on no  
Lc 19,21  depositat i segau lo que no haveu  sembrat. 22 »Llavors ell li digué: »–Mal  
Lc 19,22 no he depositat i sego lo que no he  sembrat; 23 doncs, per què no posares mon  
1Co 9,11  que espera. 11 Si nosaltres havem  sembrat en vosaltres coses espirituals,  
Mt 12,1  Jesús un dia de dissabte per uns  sembrats, i sos deixebles, com tinguessen  
Mc 2,23  que, passant lo Senyor per uns  sembrats en dia de dissabte, sos deixebles 
Mc 4,15  lo qui sembra la paraula. 15 I els  sembrats prop del camí són aquells en qui  
Mc 4,16  en sos cors. 16 I així mateix los  sembrats en pedregals són aquells que,  
Mc 4,18  instant s’escandalisen. 18 I els  sembrats entre espines són los que ouen la 
Mc 4,20  i no dóna fruit algun. 20 I els  sembrats en bona terra són los que ouen la 
Lc 6,1  del primer que, passant per uns  sembrats, sos deixebles collien espigues  
Mt 13,4  sembrador eixí a sembrar. 4 I quan  sembrava, caigueren algunes llavors prop  
Mt 6,26  los aucells de l’aire, que no  sembren, ni seguen, ni junten en graners.  
Lc 12,24  24 Reparau los corbs, que no  sembren, ni seguen, ni tenen rebost, ni  
1Co 15,36  cos vindran?» 36 Neci, lo que tu  sembres, no es vivifica si abans no mor.  
1Co 15,37  abans no mor. 37 I al sembrar, no  sembres lo cos que ha de nàixer, sinó lo  
Ga 6,8  burlat, 8 perquè allò que l’home  sémbria, això també segarà. I així, aquell 
Ga 6,8  també segarà. I així, aquell que  sémbria per a sa carn, de la carn segarà  
Ga 6,8 segarà corrupció; emperò aquell que  sémbria per a l’Esperit, de l’Esperit  
Mt 25,26  tu sabies que sego allà a on no  sembro i que arreplego allà a on no he  
Lc 3,26  ho fou de Mataties, que ho fou de  Semeí, que ho fou de Josep, que ho fou de  
Mt 18,10  dic que sos àngels en lo cel veuen  sempre la cara de mon Pare que està en lo  
Mt 24,Tit Cristos. Los encarrega que estiguen  sempre alerta per a què la segona vinguda  
Mt 25,40  los dirà: »–En veritat vos dic que  sempre i quan ho haveu fet ab un d’  
Mt 25,45  dient: »–En veritat vos dic, que  sempre que no ho féreu ab un d’aquestos  
Mt 26,11  fet ab mi una bona obra. 11 Perquè  sempre teniu pobres ab vosaltres, mes a mi 
Mt 26,11  vosaltres, mes a mi no em tindreu  sempre. 12 »Puix, derramant ella aquest  
Mc 5,5  el podia subjectar. 5 I estava  sempre de nit i de dia en los sepulcres i  
Mc 14,7  obra ha fet ella ab mi. 7 Perquè  sempre teniu pobres ab vosaltres, i quan  
Mc 14,7  podeu fer bé; mes a mi no em teniu  sempre. 8 Ella ha fet lo que ha pogut: s’ 
Mc 15,8  a demanar-li la gràcia que  sempre els feia. 9 I Pilat los respongué  
Lc 1,32 i regnarà en la casa de Jacob per a  sempre. 33 I son regne no tindrà fi. 34 I  
Lc 15,31  lo pare li digué: »–Fill, tu  sempre estàs ab mi i tots mos béns són  
Lc 16,19 de tela finíssima i que es tractava  sempre ab esplendor. 20 I també hi havia  
Lc 18,7  dia i nit clamen a ell? ¿I sofrirà  sempre que se’ls oprimesca? 8 Vos dic que 
Lc 24,53  ab gran goig. 53 I estaven  sempre en lo temple alabant i beneint a  
Jn 6,34  li digueren: –Senyor, donau-nos  sempre d’aquest pa. 35 I Jesús los  
Jn 7,6 ha arribat encara; mes vostre temps  sempre està preparat. 7 A vosaltres lo món 
Jn 8,29  no m’ha deixat sol, perquè jo faç  sempre lo que és de son agrado. 30 Estant  
Jn 8,35  35 Així és que l’esclau no habita  sempre en la casa; emperò lo Fill  
Jn 8,35  la casa; emperò lo Fill permaneix  sempre en ella. 36 Si, doncs, lo Fill vos  
Jn 11,42  m’haveu oït. 42 Bé sabia jo que  sempre m’oïu, emperò ho he dit per causa  
Jn 12,8  ma sepultura. 8 Perquè als pobres  sempre los teniu ab vosaltres, mes a mi no 
Jn 12,8  ab vosaltres, mes a mi no em teniu  sempre. 9 I una gran multitud de jueus  
Jn 18,20  he parlat públicament al món; jo  sempre he ensenyat en la sinagoga i en lo  
Ac 2,25  25 Perquè David diu d’ell: »“Veia  sempre al Senyor davant de mi, puix ell  
Ac 7,51  de cor i d’orelles, resistiu  sempre a l’Esperit Sant; com feren  
Ac 24,16  16 I per això procuro tenir  sempre ma consciència sens culpa davant de 
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Rm 1,10  recordo de vosaltres, 10 suplicant  sempre en mes oracions, si al fi en algun  
Rm 11,10 los ulls per a què no vegen i vagen  sempre encorbats d’espatlles.» 11 Puix jo 
1Co 15,58 estigau ferms i constants, abundant  sempre en l’obra del Senyor, sabent que  
2Co 2,14  14 Emperò gràcies a Déu que  sempre nos fa triümfar en Cristo Jesús, i  
2Co 4,10  mes no destruïts; 10 portant  sempre la mortificació del Senyor Jesús en 
2Co 5,6  de l’Esperit. 6 Per això vivim  sempre confiats, sabent que mentres estam  
2Co 6,10  no morts; 10 com a tristos, emperò  sempre alegres; com a pobres, mes  
2Co 9,8  en vosaltres, a fi de que estant  sempre proveïts de tot, abundeu també per  
2Co 9,9 pobres; sa justícia permaneix per a  sempre.» 10 I el que dóna llavor al  
2Co 11,31  Senyor Jesucrist, que és per a  sempre beneït, sap que jo no mento. 32 En  
Ga 4,18 Siau vosaltres gelosos del bé en bé  sempre, i no tan solament quan jo estic ab 
Ef 5,20  en vostre cor, 20 donant gràcies  sempre al Déu i Pare per totes les coses  
Fl 1,4  em recordo de vosaltres, 4 pregant  sempre ab goig per tots vosaltres en totes 
Fl 1,20  ans bé, ab entera confiança, com  sempre també serà ara Cristo glorificat en 
Fl 2,12  caríssims meus, aixís com fóreu  sempre obedients, treballau ab temor i  
Fl 4,4  llibre de la vida. 4 Regositjau’s  sempre en lo Senyor; i altra vegada vos ho 
Col 1,3 de nostre Senyor Jesucrist, pregant  sempre per a vosaltres, 4 des de que havem 
Col 4,6  fora, redimint lo temps. 6 Sia  sempre vostra conversació assaborada ab  
Col 4,12  dels vostres i servo de Jesucrist,  sempre solícit en pregar per vosaltres en  
1Te 1,2  Pare i del Senyor Jesucrist. Donam  sempre gràcies a Déu per tots vosaltres,  
1Te 2,16 fossen salvos, a fi de complir ells  sempre sos pecats. Perquè la ira de Déu ha 
1Te 3,6  a saber vostra fe i caritat, i que  sempre teniu bona recordança de nosaltres, 
1Te 4,17  en los aires, i així estarem per a  sempre ab lo Senyor. 18 Per lo tant,  
1Te 5,15  a altre mal per mal, ans bé seguiu  sempre lo que és bo entre vosaltres i per  
1Te 5,16  vosaltres i per a tots. 16 Estau  sempre alegres. 17 Orau sens cessar. 18 En 
2Te 2,13  13 Mes nosaltres devem donar  sempre gràcies a Déu per vosaltres,  
2Te 3,16  Senyor de la pau vos dónia pau  sempre i en totes parts. Lo Senyor sia ab  
2Tm 3,7  de diferents passions, 7 que  sempre estan aprenent i mai arriben a la  
Tt 1,12 profeta dels seus, que els de Creta  sempre són mentiders, males bèsties i  
Flm 4  4 Gràcies dono a mon Déu, fent  sempre memòria de tu en mes oracions, 5  
Flm 15 sinó per a què el recobrasses per a  sempre: 16 no ja com servo, sinó en lloc  
He 3,10  aquella generació i diguí: “Ells  sempre erren en son cor, i ells no han  
He 6,20  Jesús, constituït pontífice per a  sempre segons l’ordre de Melquisedec.  
He 7,3  de Déu, permaneix sacerdot per a  sempre. 4 Considerau, doncs, quant gran  
He 7,24  24 Emperò aquest, com dura  sempre, té un sacerdoci immutable. 25 I  
He 7,25 als que per ell vénen a Déu, vivint  sempre per intercedir per nosaltres. 26  
He 7,28  al Fill, que és consagrat per a  sempre més. 8,Tit Capítol VIII Jesucrist  
He 9,6  d’aquesta manera, entraven  sempre en lo primer tabernacle los  
He 10,12  per los pecats, s’assentà per a  sempre a la dreta de Déu, 13 aguardant  
He 10,14  una sola oferta féu perfets per a  sempre als que són santificats. 15 I l’  
He 13,8  lo mateix ahir, i avui, i per a  sempre. 9 No us deixeu desencaminar per  
1Pe 1,25  paraula del Senyor permaneix per a  sempre.» I aquesta és la paraula que us ha 
1Pe 3,15  Déu en vostres cors, aparellats  sempre per a respondre a tot aquell que us 
2Pe 1,12  qual no cessaré d’amonestar-vos  sempre sobre aquestes coses, encara que  
1Jn 2,17  la voluntat de Déu permaneix per a  sempre. 18 Fillets, ja és l’última hora,  
2Jn 2 permaneix en nosaltres i que estarà  sempre ab nosaltres. 3 Gràcia sia ab  
Mc 15,43  vingué Josep d’Arimatea, iŀlustre  senador, qui esperava també lo Regne de  
Lc 23,50 un baró anomenat Josep, lo qual era  senador, i home virtuós i just 51 (que no  
Lc 24,20  prínceps dels sacerdots i nostres  senadors l’entregaren per a què fos  
Jn 7,26 i no li diuen res. ¿Per ventura los  senadors han conegut de cert que és aquest 
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Jn 12,42 parlà d’ell. 42 Ab tot, molts dels  senadors cregueren en ell; emperò per  
Mc 8,8  dels bocins que havien sobrat, set  senalles. 9 I els que en menjaren eren com 
Mc 8,20  set pans entre quatre mil, quantes  senalles omplíreu de bocins? –Set –li  
Ac 8,26  i vés-te’n cap al migdia per la  senda que baixa de Jerusalem a Gaza, la  
Rm 3,17  i destrucció. 17 No conegueren la  senda de la pau. 18 No hi ha temor de Déu  
Lc 3,4  lo camí del Senyor. Feu dretes ses  sendes. 5 Tota vall serà rublerta, i tot  
Jn 1,23  clama en lo desert: Feu dretes les  sendes del Senyor”, com digué Isaïes lo  
Lc 16,22  pobre, lo portaren los àngels al  seno d’Abraham. I morí també el ric i fou 
Lc 16,23 lluny a Abraham, i a Làssaro en son  seno. 24 I cridant digué: »–Pare Abraham,  
Jn 1,18  l’unigènit Fill, que està en lo  seno del Pare, és lo qui l’ha donat a  
Jn 13,23  Jesús amava, estava reclinat en lo  seno de Jesús. 24 I Simó Pere li féu  
Jn 13,25  25 I estant aquell reclinat en lo  seno de Jesús, li digué: –Senyor, qui és  
Jn 21,20  en la cena estava reclinat en son  seno i havia preguntat: «Senyor, qui és lo 
Mt 5,18 la Llei ni una jota, ni una titlla,  sens que tot sia complert. 19 Qualsevol,  
Mt 8,Tit  i mana a un de sos deixebles que  sens dilació lo seguesca. Sossega una  
Mt 9,36  fatigada i decaiguda, com ovelles  sens pastor. 37 Llavors diu a sos  
Mt 10,29  i ni un d’ells caurà a terra  sens la voluntat de vostre Pare? 30 Fins  
Mt 13,Tit  del filat ple de peixos. Profeta  sens honra en sa pàtria. 1 En aquell dia,  
Mt 13,22  sufoquen la paraula, i queda  sens fruit. 23 I el sembrat en terra bona  
Mt 13,34  ab paràboles, i no els parlava mai  sens paràboles. 35 Per a què es complís lo 
Mt 13,57  Jesús los digué: –No hi ha profeta  sens honor sinó en sa pàtria i en sa casa. 
Mt 14,21  que menjaren fou cinc mil homes,  sens contar dones ni criatures. 22 I luego 
Mt 15,16  digué: –Encara estau vosaltres  sens comprensió? 17 ¿No compreneu que tot  
Mt 15,20  a l’home. Emperò lo menjar  sens rentar-se les mans no contamina a  
Mt 15,38  menjaren foren quatre mil homes,  sens contar dones ni criatures. 39 I  
Mt 22,24  Moisès digué: “Si morís algú  sens fill, desposi’s son germà ab sa  
Mt 23,23 la fe! Aquestes coses convenia fer,  sens omitir aquelles. 24 Guies cegos, que  
Mt 24,2  no quedarà aquí pedra sobre pedra  sens ser derrocada. 3 I estant ell  
Mt 24,43  què hora havia de venir lo lladre,  sens dubte estaria vetllant i no deixaria  
Mt 26,42  meu, si no pot passar aquest calze  sens que jo el bèguia, faça’s la vostra  
Mc 4,27 de dia, i la llavor brótia i cresca  sens que ell se n’adónia. 28 Perquè la  
Mc 4,34  oir-la. 34 I no els parlava mai  sens paràboles; mes quan estava apartat ab 
Mc 5,26  metges, i gastat tot quant tenia  sens haver conseguit millora, ans bé  
Mc 6,4 I Jesús los deia: –No hi ha profeta  sens honra, sinó en sa pàtria, i en sa  
Mc 7,2  ab les mans impures, ço és,  sens haver-se-les rentat, ho  
Mc 12,3  l’abastonejaren, i el despatxaren  sens donar-li res. 4 I tornà a enviar- 
Mc 12,20  i el major prengué muller, i morí  sens deixar descendència. 21 I lo segon la 
Mc 13,30  que no passarà aquesta generació  sens que tot això sia complert. 31 Lo cel  
Mc 14,58  tres dies n’edificaré un altre  sens ser fet de mà.” 59 Mes ni en això  
Lc 1,74  de nostres enemics, lo servíssem  sens temor, 75 en santedat i en justícia  
Lc 2,26  Sant que ell no veuria la mort  sens veure abans lo Cristo del Senyor. 27  
Lc 2,43  quedà l’infant Jesús en Jerusalem  sens que ho advertissen sos pares. 44 Mes  
Lc 4,23  23 I ell los deia: –Vosaltres,  sens dubte, me direu aquell proverbi:  
Lc 5,5  tota la nit hem estat treballant  sens haver agafat res, emperò baix de  
Lc 6,35  vostres enemics; feu bé, i prestau  sens esperar interès, i vostre gallardó  
Lc 6,49  que fabricà sa casa sobre terra  sens fonaments i contra la qual pegà ab  
Lc 11,36  si tot ton cos fos resplendent,  sens tenir part alguna tenebrosa, tot ell  
Lc 11,42  observàsseu aquestes coses  sens ometre aquelles. 43 »Ai de vosaltres, 
Lc 11,44  i sobre los que caminen los homes  sens que ho coneguen! 45 Llavors un dels  
Lc 12,39 havia de venir lo lladre, vetllaria  sens dubte i no deixaria foradar sa casa.  
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Lc 15,29  tants anys ha que jo us servesc  sens haver-us desobeït en res de lo que  
Lc 20,29  Lo primer prengué muller, i morí  sens fills. 30 I lo segon se casà ab ella, 
Lc 20,30 segon se casà ab ella, i també morí  sens fills. 31 I la prengué lo tercer. I  
Lc 20,31 seguida tots set, los quals moriren  sens deixar descendència. 32 I a la fi la  
Lc 21,32  que no passarà aquesta generació  sens que totes estes coses sien  
Lc 22,6  oportunitat d’entregar-los-el  sens concurrència del poble. 7 Entretant  
Lc 22,34  Pere, que no cantarà avui lo gall  sens que hages negat tres vegades que em  
Lc 22,35  I els digué: 35 –Quan vos envií  sens bossa, i sens alforja, i sens calçat, 
Lc 22,35  35 –Quan vos envií sens bossa, i  sens alforja, i sens calçat, ¿vos faltà  
Lc 22,35 envií sens bossa, i sens alforja, i  sens calçat, ¿vos faltà per ventura alguna 
Jn 1,3  ell foren fetes totes les coses, i  sens ell ninguna cosa fou feta de lo que  
Jn 7,15  –Com sap aquest les Escriptures  sens haver-les après? 16 Jesús los  
Jn 8,7  –Aquell de vosaltres que es tròbia  sens pecat, sia lo primer en tirar-li la 
Jn 14,28  Si m’amàsseu, vos alegraríeu,  sens dubte, de que vaig al Pare, perquè el 
Jn 15,5  aqueix dóna molt fruit, puix que  sens mi no podeu res. 6 Lo qui no  
Jn 15,25 escrita en sa Llei: “M’han avorrit  sens causa alguna.” 26 »Emperò quan vinga  
Jn 18,36  Si mon regne fos d’aquest món,  sens dubte que ma gent haurien peleat per  
Ac 4,13  i de Joan, i sabent que eren homes  sens lletres i idiotes, se meravellaven, i 
Ac 5,26  ab sos ministres, i els portà  sens violència, perquè temien que el poble 
Ac 9,9 Damasco. 9 I estigué allí tres dies  sens vista, i no menjà ni begué. 10 I en  
Ac 9,38  dos homes, suplicant-li que  sens detenció anàs a ells. 39 Llavors Pere 
Ac 10,20  ’t, doncs, baixa i marxa ab ells  sens dubtar, perquè jo els he enviat. 21 I 
Ac 10,29  o impur. 29 I per això he vingut  sens dificultat tan prest com m’haveu  
Ac 11,12  l’Esperit que me n’anàs ab ells  sens titubejar. I vingueren també ab mi  
Ac 12,5  la Iglésia pregava a Déu per ell  sens cessar. 6 I quan Herodes l’havia de  
Ac 16,37  –Ells nos han assotat públicament  sens forma de judici; essent romans nos  
Ac 17,23 Aquell, doncs, que vosaltres adorau  sens conèixer-lo, aqueix és lo qui jo us 
Ac 18,17  a colps davant del tribunal,  sens que Gàlio fes cas d’estes coses. 18  
Ac 22,25  vosaltres assotar a un home romà i  sens ésser condemnat? 26 Quan lo centurió  
Ac 23,29  sobre qüestions de sa Llei,  sens haver en ell delicte algú que  
Ac 24,16 procuro tenir sempre ma consciència  sens culpa davant de Déu i dels homes. 17  
Ac 25,16  els romans condemnar a ningun home  sens que l’acusat tinga davant sos  
Ac 25,16 acusat tinga davant sos acusadors i  sens donar-li lloc de defensar-se del  
Ac 25,17  17 I havent ells acudit aquí  sens la menor dilació, al dia següent me  
Ac 27,21  nos. 21 I havent passat molt temps  sens menjar, s’alçà llavors Pau i, posat  
Ac 27,21  ells, digué: –Millor hauria estat,  sens dubte, oh barons, seguint lo meu  
Ac 27,33  fa que estau esperant i en dejú,  sens haver pres res. 34 Per lo tant, per  
Ac 28,31 Senyor Jesucrist ab tota llibertat,  sens que l’hi prohibís ningú. Rm Inc  
Rm 1,Tit  per a salvar-se, perquè  sens ella ningú és justificat, i de la raó 
Rm 1,31  necis, desvergonyits, descastats,  sens fe, ni misericòrdia. 32 Los quals,  
Rm 2,12  12 Perquè tots los que han pecat  sens Llei, sens Llei periran; i tots  
Rm 2,12  tots los que han pecat sens Llei,  sens Llei periran; i tots quants pecassen  
Rm 3,21  21 Mes ara la justícia de Déu  sens la Llei s’és manifestada, essent  
Rm 3,28  l’home és justificat per la fe,  sens les obres de la Llei. 29 ¿És ell, per 
Rm 4,6  l’home a qui Déu imputa justícia  sens obres, 7 dient: «Benaventurats  
Rm 7,8  en mi tota concupiscència, perquè  sens la Llei lo pecat era mort. 9 I jo  
Rm 7,9  lo pecat era mort. 9 I jo vivia  sens Llei en algun temps; emperò quan  
Rm 10,14  de qui no oigueren? I com oiran  sens predicador? 15 I com predicaran si no 
Rm 12,9  en alegria. 9 Sia l’amor  sens ficció. Avorriu lo mal, adheriu-vos 
Rm 15,1  sofrir les flaqueses dels dèbils,  sens complaure-nos a nosaltres mateixos. 
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1Co 1,4  senyor Jesucrist. 4 Dono gràcies  sens cessar a mon Déu per a vosaltres, per 
1Co 1,8  fins al fi, perquè siau trobats  sens culpa en lo dia de l’adveniment de  
1Co 3,Tit  als predicadors de l’evangeli  sens mirar al Senyor, de qui són  
1Co 4,8  saciats, ja sou rics: regnau  sens nosaltres; i vulla Déu que regneu,  
1Co 5,7  siau una pasta nova, com que sou  sens llevat. Perquè Cristo, que és nostra  
1Co 7,11  11 I que si es separa, se quédia  sens casar o se reconciliï ab son marit; i 
1Co 7,32  32 Mes desitjaria que visquésseu  sens cuidados. Lo qui no té muller està  
1Co 7,35  i per a què pugau servir al Senyor  sens destorb. 36 Mes si algun home pensa  
1Co 9,18  evangeli, dispènsia jo l’evangeli  sens causar gasto per no abusar de ma  
1Co 9,21  baix la Llei; i ab los que estaven  sens Llei, com si jo estigués sens Llei  
1Co 9,21  sens Llei, com si jo estigués  sens Llei (encara que jo no estava sens la 
1Co 9,21  sens Llei (encara que jo no estava  sens la Llei de Déu, ans bé estant en la  
1Co 9,21  per a guanyar als que estaven  sens Llei. 22 M’he fet flac ab los flacs  
1Co 10,25 ven en la carnisseria, menjau-ne,  sens fer preguntes per raó de consciència, 
1Co 10,27  de tot quant vos preséntia davant,  sens preguntar res per raó de consciència. 
1Co 11,11  àngels. 11 Emperò ni l’home és  sens la dona, ni la dona sens l’home, en  
1Co 11,11 l’home és sens la dona, ni la dona  sens l’home, en lo Senyor. 12 Perquè així 
1Co 14,10  llengües en lo món, i no hi ha res  sens veu. 11 Si doncs jo ignoro lo  
1Co 14,14 esperit ora; però mon enteniment és  sens fruit. 15 Què, doncs? Pregaré ab l’  
1Co 15,27  està subjecte a ell», s’exceptua,  sens dubte, aquell que posà totes les  
1Co 16,10  vingués, procurau que estiga  sens recel entre vosaltres, puix treballa  
2Co 3,14  del Vell Testament lo mateix vel  sens remoure, lo qual vel és remogut en  
2Co 11,Tit -se d’haver exercit son ministeri  sens rebre ningun auxili, i dels treballs  
Ef 1,4  del món, per a què fóssem sants i  sens màcula davant d’ell en caritat, 5  
Ef 2,12 per mà, 12 que en aquell temps éreu  sens Cristo, separats de la comunicació d’ 
Ef 2,12  la promesa, no tenint esperança, i  sens Déu en aquest món. 13 Mes ara, en  
Fl 1,10  aproveu lo millor i siau sincers i  sens ofensa fins al dia de Cristo, 11  
Fl 1,14  en parlar la paraula de Déu  sens temor. 15 És veritat que alguns  
Fl 2,14  14 I feu totes les coses  sens murmuració i disputes, 15 per a què  
Fl 2,15  i senzills, fills de Déu  sens màcula enmig d’una nació depravada i 
Fl 2,28  vos regositgeu de nou i jo estiga  sens tristesa. 29 Rebeu-lo, doncs, ab  
Fl 3,9  a Cristo 9 i sia trobat en ell  sens tenir ma pròpia justícia, que és de  
Col 1,22  a fi de presentar-vos sants i  sens màcula e irreprensibles davant d’  
1Te 1,2  per tots vosaltres, fent memòria  sens cessar de vosaltres en nostres  
1Te 2,13  i glòria. 13 Per això donam també  sens cessar gràcies a Déu, perquè quan  
1Te 3,13 13 Per a què confírmia vostres cors  sens reprensió en santedat davant de Déu i 
1Te 5,17  16 Estau sempre alegres. 17 Orau  sens cessar. 18 En tot donau gràcies,  
2Te 1,3 Devem, germans, donar gràcies a Déu  sens cessar per vosaltres, com és just,  
2Te 1,11  dia. 11 Per lo que pregam també  sens cessar per vosaltres, per a què  
2Te 2,3  alguna, perquè tal dia no serà  sens que primer vinga l’apostasia i sia  
1Tm 1,7  7 volent ser doctors de la Llei,  sens entendre ni lo que diuen, ni lo que  
1Tm 2,8  en tot lloc, alçant les mans pures  sens ira ni discussió. 9 Així mateix  
1Tm 3,16  de la veritat. 16 I és gran  sens dubte lo misteri de la pietat, en què 
1Tm 6,14  14 que guàrdies aquest manament  sens màcula, irreprensible, fins a la  
2Tm 1,3  ab consciència pura, de que  sens cessar me recòrdia de tu en mes  
2Tm 1,5  goig; 5 fent memòria d’aquella fe  sens ficció que hi ha en tu, la qual  
2Tm 3,3 acriminadors, incontinents, cruels,  sens benignitat, 4 traïdors, protervos,  
2Tm 4,Tit  IV L’exhorta a que predíquia  sens intermissió per a fortificar los  
Tt 1,6  com t’havia manat. 6 Lo qui sia  sens nota, marit d’una muller, que tinga  
Tt 1,6  una muller, que tinga fills fiels,  sens ser acusats de disolució ni de  
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Tt 1,7  el bisbe és necessari que sia  sens màcula, com a dispensador de Déu; no  
Tt 2,9  sos amos, donant-los gust en tot  sens ser resposters. 10 Que no els  
Flm 14  per a l’evangeli; 14 emperò  sens ton consentiment no he volgut fer  
He 3,Tit  i per lo tant, deu ser obeït  sens contradicció per a què no siam  
He 4,15  coses com nosaltres ho som, però  sens pecat. 16 Acerquem-nos, doncs, ab  
He 7,3  que és rei de pau. 3 Sens pare,  sens mare, sens genealogia, no tenint  
He 7,3 rei de pau. 3 Sens pare, sens mare,  sens genealogia, no tenint principi de  
He 7,7  al que tenia les promeses. 7 I  sens contradicció, lo qui és menor rep la  
He 7,20 I per quant fou ell fet sacerdot no  sens jurament (perquè los altres sacerdots 
He 7,20  sacerdots foren certament fets  sens jurament; 21 emperò aquest, ab  
He 8,7  pacte (testament) hagués estat  sens defecte, certament no s’hauria  
He 9,7  pontífice una vegada a l’any, no  sens sang, que ell oferia per a si i per  
He 9,14  Esperit Sant s’oferí a si mateix  sens màcula a Déu, netejarà vostra  
He 9,18 ni el primer testament fou celebrat  sens sang. 19 Perquè Moisès, havent llegit 
He 9,22  la Llei, se purifiquen ab sang, i  sens efusió de sang no hi ha remissió. 23  
He 9,28 esperen apareixerà la segona vegada  sens pecat per a salvació. 10,Tit Capítol  
He 10,1 aquells sacrificis que ells oferien  sens cessar cada any, fer perfets als que  
He 10,28  ab dos o tres testimonis, mor  sens misericòrdia alguna. 29 ¿Puix de  
He 11,6  d’haver agradat a Déu. 6 I així,  sens fe és impossible agradar a Déu.  
He 11,8  de rebre en herència, obeí i partí  sens saber a on anava. 9 Per la fe habità  
He 11,13 mar. 13 En fe moriren tots aquestos  sens haver rebut les promeses; emperò  
He 11,40  per a nosaltres a fi de que ells  sens nosaltres no fossen perfeccionats.  
He 12,14  la pau ab tots i la santedat,  sens la qual ningú veurà a Déu. 15 Mirant  
He 13,2 hospitalitat; puix per ella alguns,  sens saber-ho, hospedaren àngels. 3  
He 13,5  adúlteros. 5 Sien vostres costums  sens avarícia, contentant-vos ab lo  
He 13,15 per ell a Déu sacrifici d’alabança  sens cessar, que és lo fruit dels llavis  
Jm 1,4  perquè siau perfets i cabals,  sens faltar en res. 5 I si algú de  
Jm 1,6  6 Emperò demània-la ab fe,  sens titubejar en res, perquè lo qui  
Jm 1,27  est és vana. 27 La religió pura i  sens màcula davant de Déu i del Pare és  
Jm 2,Tit  a la fe de Jesucrist, i que la fe  sens obres és com un cos sens ànima. 1  
Jm 2,Tit  que la fe sens obres és com un cos  sens ànima. 1 Germans meus, no poseu la fe 
Jm 2,13 la llibertat. 13 Perquè es judicarà  sens misericòrdia al que no usà de  
Jm 2,18  jo tinc les obres. Mostra’m ta fe  sens obres i jo et mostraré ma fe per les  
Jm 2,20  ¿vols saber, oh home va, que la fe  sens les obres és morta? 21 ¿Per ventura  
Jm 2,26  camí? 26 Perquè així com lo cos,  sens l’esperit, és mort, així també la fe 
Jm 2,26  esperit, és mort, així també la fe  sens obres és morta. 3,Tit Capítol III  
1Pe 1,8 no l’haveu vist; en qui creeu ara,  sens veure’l; i creent en ell vos  
1Pe 1,17  si invocau com a pare a aquell que  sens accepció de persones judica segons l’ 
1Pe 1,19  com d’un anyell immaculat i  sens taca, 20 predestinat ja en veritat  
1Pe 2,Tit  als cristians a que sien sincers i  sens malícia, com los infants, i a que es  
1Pe 3,1  obeeixen la paraula, puguen també,  sens la paraula, per la conversació de ses 
1Pe 4,9  l’hospitalitat uns ab altres  sens murmurar. 10 Cada qual segons lo do  
2Pe 2,12  12 Mes aquestos, com bèsties  sens raó, naturalment fets per a ser presa 
2Pe 2,17  del profeta. 17 Aquestes són fonts  sens aigua, núvols agitats de torbellins,  
2Pe 3,14  ser trobats per ell en pau,  sens màcula i irreprensibles. 15 I creeu  
Jud 12 caritat, peixent-se a si mateixos  sens rubor, núvols sens aigua que els  
Jud 12 se a si mateixos sens rubor, núvols  sens aigua que els vents fan córrer d’  
Jud 12 d’aquí per allà, arbres de tardor,  sens fruit, dos vegades morts, i  
Jud 24  que és poderós per a guardar-vos  sens pecats, i per a presentar-vos sens  
Jud 24  pecats, i per a presentar-vos  sens màcula i plens d’alegria a la  
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Ap 14,5  fou trobada mentida, perquè estan  sens màcula davant del trono de Déu. 6 I  
Rm 10,Tit  serà confundit.» 10,Tit Capítol X  Sens la fe en Jesucrist ningú pot salvar- 
He 7,3  rei de Salem, que és rei de pau. 3  Sens pare, sens mare, sens genealogia, no  
Mt 7,24  compleix, serà comparat a un home  sensat que edificà sa casa sobre roca. 25  
Mt 20,6  i ne trobà d’altres que estaven  sense fer res, i los digué: »–Per què us  
Mc 7,5  dels ancians, sinó que mengen pa  sense rentar-se les mans? 6 I ell  
Lc 1,53  que tenien fam i despedí als rics  sense cosa alguna. 54 »Havent-se  
Lc 20,10  -lo maltractat, lo despatxaren  sense res. 11 Tornà a enviar altre criat,  
Lc 20,11  -lo de vituperis, l’enviaren  sense res. 12 I envià encara lo tercer, a  
Jm 3,15 la que baixa de dalt, sinó terrena,  sensual, diabòlica. 16 Puix allà a on hi  
Jud 19  los que se separen a si mateixos,  sensuals que no tenen l’Esperit. 20 Mes  
Mt 7,11  una serp? 11 Doncs, si vosaltres,  sent mals, sabeu donar coses bones a  
Mt 12,34  víbores! Com podeu dir coses bones  sent dolents? Puix de l’abundància del  
Mc 11,11 d’haver reconegut totes les coses,  sent ja tard, se n’anà a Betània ab los  
Lc 7,29  que l’oïren, glorificaren a Déu,  sent batejats ab lo baptisme de Joan. 30  
Lc 11,13 un escorpí? 13 Si vosaltres, doncs,  sent mals, sabeu donar regalos bons a  
Lc 20,36  quant seran iguals als àngels, i  sent fills de la resurrecció, seran fills  
2Co 3,3  i llegida de tots los homes; 3  sent manifest que vosaltres sou carta de  
2Tm 3,13  de mal en pitjor, enganyant i  sent enganyats. 14 Mes tu persevera en les 
He 10,28 prevarica contra la Llei de Moisès,  sent-li provat ab dos o tres testimonis, 
Jm 1,25  llibertat i persevéria en ella, no  sent oïdor olvidadís sinó practicador d’  
1Pe 1,7  7 per a què la prova de vostra fe,  sent més preciosa que l’or pereixedor (lo 
Lc 20,42  que lo Cristo és fill de David? 42  Sent aixís que el mateix David diu en lo  
Lc 22,53 de bastons com contra un lladre? 53  Sent aixís que estant tots los dies ab  
Lc 17,7  com torna del camp li diu: “Vine,  senta’t a taula”? 8 Ans bé li diu:  
Jm 2,3  pobre: «Esta’t tu allí en peu, o  senta’t aquí, davall la peanya de mos  
He 1,13 àngels digué jamai en ningun temps:  «Senta’t a ma dreta, fins que pòsia tos  
Jm 2,3  vestit magníficament li diguésseu:  «Senta’t tu en aquest bon lloc», i  
Lc 4,20 llibre, l’entregà al ministre i se  sentà. I tots quants se trobaven en la  
Lc 7,15  ho dic, alça’t. 15 I el difunt se  sentà, i començà a parlar. I Jesús l’  
Lc 7,36  entrat en la casa del fariseu, se  sentà a taula. 37 I veus aquí hi havia en  
Lc 11,37 a dinar ab ell. I havent entrat, se  sentà a taula. 38 I el fariseu començà a  
Lc 22,14  14 I quan l’hora fou arribada, se  sentà a taula, i els dotze apòstols ab  
Ac 12,21  Herodes, vestit de rei, se  sentà en lo tribunal i els arengava. 22 I  
1Co 10,7  d’ells, segons està escrit: «Se  sentà lo poble a menjar i a beure, i s’  
He 1,3 de nostres pecats per si mateix, se  sentà a la dreta de la Majestat en les  
Mc 3,32  a demanar-lo. 32 I estava  sentada al rodador d’ell una multitud de  
Lc 10,39  germana anomenada Maria, la qual,  sentada també als peus del Senyor, oïa sa  
Ap 17,Tit  ab la sang dels màrtirs i es vegé  sentada sobre la bèstia dels set caps i  
Ap 17,1  de la gran prostituta, que està  sentada sobre moltes aigües, 2 ab qui  
Ap 17,3  esperit al desert i vegí una dona  sentada sobre una bèstia vermella, plena  
Ap 17,9 set muntanyes, sobre los quals està  sentada la dona; i també són set reis. 10  
Ap 17,15 que vegeres a on la prostituta està  sentada, són pobles i multituds, nacions i 
Ap 18,7  perquè diu en son cor: “Jo estic  sentada com reina, i no só viuda, ni veuré 
Mc 9,34  quin d’ells seria lo major. 34 I  sentant-se, cridà als Dotze i els digué: 
Ac 25,6  baixà a Cesarea. I al dia següent,  sentant-se en lo tribunal, manà que li  
Mc 6,39  39 I els manà que els fessen  sentar a tots en pletes sobre l’herba. 40 
Mc 10,40  ab què só jo batejat; 40 mes lo  sentar-se a ma dreta o a ma esquerra, no 
Lc 9,14  digué a sos deixebles: –Feu-los  sentar en pletes de cinquanta en  
Lc 9,15  15 I així ho feren, i los feren  sentar a tots. 16 I prenent los cinc pans  
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Lc 19,35  vestidures sobre el pollí, feren  sentar Jesús sobre. 36 Mentres Jesús anava 
Ac 2,30  la carn, alçaria lo Cristo per a  sentar-lo en son trono, 31 preveent-  
Ac 25,17  dilació, al dia següent me vaig  sentar en lo tribunal i maní portar davant 
Ef 2,6  ressuscità junt ab ell i ens féu  sentar en los llocs celestials en Cristo  
Ap 3,21 mi. 21 »Al que vència, li concediré  sentar-se ab mi en lo meu trono; així  
Lc 13,29  del nord i del migdia, i se  sentaran a taula en el Regne de Déu. 30 I  
Jn 6,10  aquell lloc cobert d’herba. Se  sentaren, doncs, com en número de cinc mil 
Ac 13,14  la sinagoga un dia de dissabte, se  sentaren. 15 I després de la lectura de la 
Mt 19,28  en lo trono de sa glòria, vos  sentareu també vosaltres en dotze tronos  
Mt 4,16  Galilea dels gentils: 16 Poble que  sentat en les tenebres vegé una gran llum, 
Mt 5,1  muntanya, i després d’haver-se  sentat, se li acercaren sos deixebles. 2 I 
Mt 20,23  què jo só batejat. Emperò l’estar  sentat a ma dreta o esquerra, no m’és  
Mt 26,7  derramà sobre son cap, quan estava  sentat a taula. 8 I al veure-ho sos  
Mt 26,20  20 I vingut lo vespre, estava  sentat a taula ab sos dotze deixebles. 21  
Mt 26,58  I havent entrat dins, s’estava  sentat ab los criats, per a veure lo fi.  
Mt 27,19 l’havien entregat. 19 I estant ell  sentat en son tribunal, li envià a dir sa  
Mc 2,14  a Leví, fill d’Alfeu, que estava  sentat al banc dels tributs, i li digué:  
Mc 2,15  lo seguí. 15 I succeí que, estant  sentat a taula en casa d’est, molts  
Mc 5,15  havia estat aturmentat del dimoni,  sentat, vestit i en son cabal judici, i  
Mc 11,2  fermat, sobre el qual no s’ha  sentat ningú encara; desfermau-lo i  
Mc 13,3  que no sia derrocada. 3 I estant  sentat en la muntanya de l’Oliverar de  
Mc 14,3 Betània, en casa de Simó el leprós,  sentat a taula, vingué una dona que  
Mc 14,54  del sumo sacerdot, i s’estava  sentat al foc ab los criats escalfant-  
Mc 14,62 –Jo só, i veureu al Fill de l’home  sentat a la dreta del poder de Déu i venir 
Mc 16,5  en lo sepulcre, vegeren a un jove  sentat a la dreta, cobert d’una vestidura 
Mc 16,19  fou rebut dalt en lo cel, i està  sentat a la dreta de Déu. 20 I ells  
Lc 2,46 tres dies, lo trobaren en lo temple  sentat enmig dels doctors, oint-los i  
Lc 5,3  allargàs un poc de terra. I estant  sentat, adoctrinava a la gent des de la  
Lc 5,27  publicà anomenat Leví, que estava  sentat en lo banc dels tributs, i li  
Lc 8,35  i vingueren a Jesús, i encontraren  sentat a l’home de qui havien eixit los  
Lc 19,30  fermat sobre el qual ningú s’ha  sentat encara. Desfermau-lo i menau-me 
Lc 22,27  Perquè, quin és major, lo qui està  sentat a taula o lo qui serveix? ¿No és  
Lc 22,27  serveix? ¿No és major lo qui està  sentat a taula? Ab tot, jo estic enmig de  
Lc 22,56  56 I havent-lo vist una criada  sentat al foc, lo mirà ab atenció i digué: 
Lc 22,69  d’ara lo Fill de l’home estarà  sentat a la dreta del poder de Déu. 70 I  
Jn 4,6  doncs, fatigat del camí, estava  sentat sobre de la font, i era ja envers  
Jn 13,12  ses vestidures, i havent-se  sentat novament a taula, los digué:  
Ac 8,28 en Jerusalem; 28 i se’n tornava, i  sentat sobre son carro llegia al profeta  
Ac 14,7  i per ser lisiat de peus, estava  sentat. 8 Aquest oigué predicar a Pau, lo  
Ac 23,3  tu, paret emblanquinada! ¿Tu estàs  sentat per a judicar-me segons la Llei,  
1Co 8,10 vegés a tu, que tens ciència, estar  sentat a taula en lo lloc dels ídols, la  
1Co 14,30  30 I si a altre que estiga  sentat li fos revelada alguna cosa, càllia 
Col 3,1  que són de dalt, a on Cristo està  sentat a la dreta de Déu. 2 Saborejau’s  
He 8,1  Tenim un tal pontífice que està  sentat a la dreta del trono de la Majestat 
He 12,2  menyspreant la deshonra, i està  sentat a la dreta del trono de Déu. 3  
Ap 3,21 així com jo també he vençut i estic  sentat ab mon Pare en son trono. 22 »Lo  
Ap 4,9  i honor, i gràcies al que estava  sentat en lo trono, que viu per los sigles 
Ap 4,10  se postraven davant del que estava  sentat en lo trono i adoraven al que viu  
Ap 5,1  vegí en la mà dreta del que estava  sentat en lo trono un llibre escrit per  
Ap 5,13  ells, les oiguí dir: –Al que està  sentat en lo trono, i a l’Anyell,  
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Ap 6,4  I fou donat poder al que estava  sentat sobre ell, per a què tragués la pau 
Ap 6,5  un cavall negre, i el que estava  sentat sobre ell tenia en sa mà unes  
Ap 6,8  cavall esblaimat; i el que estava  sentat sobre ell tenia per nom Mort, i el  
Ap 6,16 -nos» de la presència del que està  sentat sobre el trono i de la ira de l’  
Ap 7,10  –Salut a nostre Déu, que està  sentat sobre el trono, i a l’Anyell. 11 I 
Ap 7,15  i nit en son temple, i el qui està  sentat en lo trono habitarà entre ells. 16 
Ap 14,15  cridant en alta veu al que estava  sentat sobre el núvol: –Tira ta falç, i  
Ap 19,4  i adoraren a Déu, que estava  sentat sobre el trono, i deien: –Amén!  
Ap 19,11  un cavall blanc; i el que estava  sentat sobre ell era apellidat Fiel i  
Mt 4,16  una gran llum, i als que estaven  sentats en la regió de la sombra de la  
Mt 20,30  de gent. 30 I veus aquí dos cegos  sentats a la vora del camí oïren que Jesús 
Mt 23,2  –Sobre la càtedra de Moisès estan  sentats los escribes i els fariseus. 3  
Mt 27,36  ma túnica tiraran a sort.» 36 I  sentats li feien guarda. 37 I posaren  
Mc 2,6  te són perdonats. 6 I estaven allí  sentats alguns dels escribes, pensant en  
Mc 3,34  34 I mirant als que estaven  sentats al rodador de si: –Veus aquí –los  
Mc 14,18  hi anà ab los Dotze. 18 I estant  sentats i menjant a taula, los digué  
Mc 16,14 los cregueren. 14 Finalment, estant  sentats a taula los Onze, se’ls aparegué  
Lc 1,79  79 per a iŀluminar als que estan  sentats enmig de les tenebres, i en la  
Lc 5,17  ell ensenyant, hi havia allí també  sentats alguns fariseus i doctors de la  
Lc 7,32 32 Són semblants als nois que estan  sentats en la plaça, parlant entre si i  
Jn 2,14  ovelles i palomes, i canviadors  sentats en ses taules, 15 féu com uns  
Jn 6,11  los distribuí als que estaven  sentats, així com los peixos, donant-los 
Jn 20,12  vegé a dos àngels vestits de blanc  sentats, un al cap i altre als peus del  
Ac 2,2  tota la casa a on estaven ells  sentats. 3 I se’ls aparegueren unes  
Ac 26,30  i Berenice, i els que estaven  sentats ab ells. 31 I retirant-se d’  
Ap 11,16  -i-quatre ancians que estaven  sentats en ses cadires davant de Déu,  
Mc 14,32 Getsemaní. I digué a sos deixebles:  –Sentau-vos aquí, mentres que jo ória.  
Ac 3,10  que ell era lo mateix que es  sentava a la porta Hermosa del temple a l’ 
Mt 23,33  de víbores, ¿com escapareu de la  sentència de l’infern? 34 »Perquè veus  
Mt 26,Tit  de l’eucaristia. Presa i  sentència de Jesús. Negacions i  
Mc 15,26  26 I el títol escrit de sa  sentència era: «Lo rei dels jueus.» 27 I  
Jn 15,20  20 Recordau-vos d’aquella  sentència que jo us he dit: “Lo sirvent no 
2Co 1,9  tinguérem en nosaltres mateixos la  sentència de mort, per a què no confiàssem 
Jud 9  no s’atreví a fulminar-li  sentència de blasfemo, emperò digué:  
Mc 10,33 i als escribes, i als ancians; i el  sentenciaran a mort, i l’entregaran als  
Lc 22,30  a ma taula en mon Regne, i vos  senteu sobre tronos per a judicar a les  
Mc 5,29  punt cessà son fluix de sang i  sentí en son cos que estava curada d’  
Jn 4,52 los preguntat l’hora en què ell se  sentí millor, li respongueren: –Ahir a les 
Ac 28,5  sacudí l’escurçó al foc, i no  sentí mal algun. 6 Mes ells creien que s’ 
Lc 24,32  un a l’altre: –¿No és veritat que  sentíem nostre cor abrasar-se quan nos  
Ga 5,10  en lo Senyor que no tindreu altre  sentiment; mes aquell que us inquieta, sia 
Fl 3,15  los que som perfets d’un mateix  sentiment; i si en alguna cosa pensau d’  
Fl 4,2  a Sintique, que sien del mateix  sentiment en lo Senyor. 3 I també te  
Rm 15,5 vos la gràcia de tenir uns mateixos  sentiments entre vosaltres, conforme a  
Fl 3,16  ja arribat, tingam uns mateixos  sentiments i permanescam en una mateixa  
Fl 4,7  guàrdia vostres cors i vostres  sentiments en Cristo Jesús. 8 Per lo  
2Te 2,2  no us aparteu fàcilment de vostres  sentiments, ni us pertorbeu, ni per  
Fl 2,2 compassió, 2 feu complert mon goig,  sentint tots una mateixa cosa, tenint una  
Lc 6,32  als que us amen, quin grat vos ne  sentiran?; perquè els pecadors també amen  
Lc 6,33 als que us fan bé, quin grat vos ne  sentiran?; puix los pecadors també ho fan. 
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Lc 6,34 qui esperau rebre, quin grat vos ne  sentiran?; puix los pecadors també presten 
Ac 10,10  envers l’hora de sexta. 10 I com  sentís fam, volgué menjar. I mentres li  
Col 2,18  vegé, anant vanament inflat en lo  sentit de son ànimo carnal, 19 i no estant 
Ap 17,9  és, i ab tot és. 9 I aquí està lo  sentit que té sabiduria. Los set caps són  
2Co 3,14  de desaparèixer. 14 Emperò sos  sentits quedaren ofuscats, puix fins avui  
He 5,14 que per raó del costum tenen ja los  sentits exercitats per a discernir lo bé  
1Co 14,20  20 Germans, no siau nois en lo  seny; mes siau infants en la malícia,  
1Co 14,20  en la malícia, emperò homes en lo  seny. 21 Està escrit en la Llei: «Ab homes 
2Co 5,13  és per a Déu; i si estam en cabal  seny, és per a vosaltres. 14 Perquè l’  
Jn 13,24  de Jesús. 24 I Simó Pere li féu  senya, dient-li: –Qui és aquest de qui  
Mt 12,38  dient: –Mestre, voldríem veure  senyal de vós. 39 Ell los respongué dient: 
Mt 12,39  generació mala i adulterina demana  senyal; emperò no li serà donat senyal,  
Mt 12,39  senyal; emperò no li serà donat  senyal, sinó el senyal del profeta Jonàs.  
Mt 12,39  no li serà donat senyal, sinó el  senyal del profeta Jonàs. 40 Perquè així  
Mt 16,1  li demanaren que els mostràs algun  senyal del cel. 2 I ell, responent, los  
Mt 16,4  perversa i adúltera demana un  senyal, i no se li donarà senyal, sinó lo  
Mt 16,4 demana un senyal, i no se li donarà  senyal, sinó lo senyal del profeta Jonàs.  
Mt 16,4  i no se li donarà senyal, sinó lo  senyal del profeta Jonàs. I deixant-los, 
Mt 24,3  esdevindran aquestes coses i quin  senyal hi haurà de vostra vinguda i de la  
Mt 24,30  30 »I llavors apareixerà lo  senyal del Fill de l’home en lo cel. I  
Mt 26,48  aquell que l’entregà, los donà lo  senyal dient: –A qui jo bésia, ell és,  
Mc 8,11 a disputar ab ell, demanant-li un  senyal del cel, per a tentar-lo. 12  
Mc 8,12  –Per què esta generació demana  senyal? En veritat vos dic que no es  
Mc 8,12 En veritat vos dic que no es donarà  senyal a esta generació. 13 I deixant-  
Mc 13,4  succeiran aquestes coses? ¿I quin  senyal hi haurà quan totes aquestes coses  
Mc 14,44  44 I el traïdor los havia donat un  senyal, dient: –Aquell a qui jo bésia, ell 
Lc 2,12  lo Senyor. 12 I servesca-us de  senyal: que trobareu a l’infant embolicat 
Lc 5,7  que es rompia lo filat. 7 I feren  senyal als seus companys que estaven en l’ 
Lc 11,16  a tentar-lo, li demanaven algun  senyal del cel. 17 Mes Jesús, penetrant  
Lc 11,29  raça és una raça perversa. Demana  senyal, i no se li donarà senyal sinó lo  
Lc 11,29  Demana senyal, i no se li donarà  senyal sinó lo senyal del profeta Jonàs.  
Lc 11,29  i no se li donarà senyal sinó lo  senyal del profeta Jonàs. 30 Perquè així  
Lc 11,30 Jonàs. 30 Perquè així com Jonàs fou  senyal per a los ninivites, així també lo  
Lc 21,7  succeiran aquestes coses, i quin  senyal hi haurà quan això estiga per a  
Jn 2,18  respongueren i li digueren: –Quin  senyal nos mostrau per a fer aquestes  
Jn 20,25  –Si jo no veig en ses mans lo  senyal dels claus, i no fico lo dit en lo  
Ac 13,16  I alçant-se Pau, i fent ab la mà  senyal de silenci, digué: –Barons d’  
Ac 19,33  avant los jueus. I Alexandre, fent  senyal ab la mà de que callassen, volia  
Ac 21,40  Pau en peus sobre les grades, féu  senyal al poble ab la mà. I havent-se  
Ac 24,10  Pau, havent-li lo governador fet  senyal de que parlàs, respongué: –Sabent  
Rm 4,11  la incircumcisió. 11 I ell rebé lo  senyal de la circumcisió com sello de la  
1Co 11,10 la dona deu portar sobre son cap lo  senyal de la potestat per causa dels  
1Co 14,22  22 Així, les llengües són per a  senyal, no als fiels, sinó als infiels;  
Ga 2,9  la mà dreta a Bernabé i a mi en  senyal de companyia, per a què nosaltres  
Fl 1,28  lo qual per a ells és una  senyal clara de perdició, però per a  
2Te 1,5  que sofriu; 5 lo que és un  senyal manifest del just judici de Déu,  
2Te 3,17 mi, Pau, ab ma pròpia mà, que és lo  senyal en cada carta. Així escric. 18 La  
Ap 7,2  part a on naix lo sol, i tenia la  senyal de Déu viu, i clamà en alta veu als 
Ap 12,1  1 I aparegué en lo cel un gran  senyal: una dona vestida del sol, i la  
Ap 12,3  de parir. 3 I fou vist un altre  senyal en lo cel; i veus aquí un gran  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

3170 
 

Ap 13,16  llibres i servos, tinguessen un  senyal en sa mà dreta o en sos fronts. 17  
Ap 13,17  o vendre, sinó aquell que té lo  senyal, o lo nom de la bèstia, o lo número 
Ap 14,9  bèstia i sa imatge, i prengués la  senyal en son front o en sa mà, 10 aquest  
Ap 14,11  i sa imatge, i el que prenga lo  senyal de son nom. 12 Aquí està la  
Ap 15,1  a set àngels. 1 I vegí un altre  senyal en lo cel, gran i meravellós: set  
Ap 16,2  sobre els homes que tenien lo  senyal de la bèstia i sobre aquells que  
Ap 19,20  quals enganyà als que reberen lo  senyal de la bèstia i a aquells que  
Mt 12,Tit  pecat contra de l’Esperit Sant.  Senyal de Jonàs. Ninivites. Reina del  
Ac 17,26  sobre tota la cara de la terra,  senyalant l’ordre dels temps i els límits 
Mt 26,15  i jo us l’entregaré? I ells li  senyalaren trenta monedes de plata. 16 I  
Ac 1,23  nosaltres de sa resurrecció. 23 I  senyalaren a dos: a Josep, que era  
Ac 12,21  del territori del rei. 21 I al dia  senyalat, Herodes, vestit de rei, se sentà 
Ac 28,23  contradita. 23 I ells, havent-li  senyalat dia, vingueren en gran número a  
Rm 5,6  encara flacs, morí, al temps  senyalat, per los impios? 7 Perquè a penes 
Rm 5,8 essent nosaltres pecadors, al temps  senyalat 9 morí Cristo per nosaltres.  
He 9,27  de si mateix. 27 I així com està  senyalat als homes lo morir una sola  
Ap 7,3  mar, ni als arbres, fins que hajam  senyalat als servos de nostre Déu en sos  
He 11,Tit  dels pares antics, que foren més  senyalats en ella. 1 És, doncs, la fe la  
Ap 7,4  fronts. 4 I oiguí lo número dels  senyalats, que era cent i quaranta-i-  
Ap 7,4  cent i quaranta-i-quatre mil  senyalats de totes les tribus dels fills  
Ap 7,5  5 De la tribu de Judà, dotze mil  senyalats. De la tribu de Rubèn, dotze mil 
Ap 7,5  De la tribu de Rubèn, dotze mil  senyalats. De la tribu de Gad, dotze mil  
Ap 7,5  De la tribu de Gad, dotze mil  senyalats. 6 De la tribu d’Aser, dotze  
Ap 7,6  6 De la tribu d’Aser, dotze mil  senyalats. De la tribu de Neftali, dotze  
Ap 7,6  De la tribu de Neftali, dotze mil  senyalats. De la tribu de Manassès, dotze  
Ap 7,6  De la tribu de Manassès, dotze mil  senyalats. 7 De la tribu de Simeon, dotze  
Ap 7,7  7 De la tribu de Simeon, dotze mil  senyalats. De la tribu de Leví, dotze mil  
Ap 7,7  De la tribu de Leví, dotze mil  senyalats. De la tribu d’Isacar, dotze  
Ap 7,7  De la tribu d’Isacar, dotze mil  senyalats. 8 De la tribu de Zabulon, dotze 
Ap 7,8 8 De la tribu de Zabulon, dotze mil  senyalats. De la tribu de Josep, dotze mil 
Ap 7,8  De la tribu de Josep, dotze mil  senyalats. I de la tribu de Benjamí, dotze 
Ap 7,8 I de la tribu de Benjamí, dotze mil  senyalats. 9 Després d’això mirí, i veus  
2Te 3,14  lo que ordenam per nostra carta,  senyalau-lo, i no tingau comunicació ab  
Mt 16,4  del cel i no podeu discernir los  senyals dels temps? La generació perversa  
Mt 24,24  i falsos profetes, i donaran grans  senyals i prodigis, de manera que fins los 
Mc 13,Tit  la segona vinguda de Jesús, ab los  senyals que preceiran. 1 I a l’eixir del  
Mc 13,22  i falsos profetes, i donaran  senyals i prodigis per a seduir, si fos  
Mc 16,17 crega, se condemnarà. 17 I aquestos  senyals seguiran als que creguen:  
Lc 21,11  i hi haurà coses espantoses, i  senyals extraordinaris en lo cel. 12 »Mes  
Lc 21,25 temps de les nacions. 25 I hi haurà  senyals en lo sol, i en la lluna, i en les 
Ac 2,19  prodigis dalt en lo cel, i  senyals baix en la terra, sang, i foc, i  
Ac 2,22 vosaltres ab virtuts, i prodigis, i  senyals, que Déu obrà per ell enmig de  
Ac 2,43  tenia temor, i molts prodigis i  senyals eren fets per los apòstols. 44 I  
Ac 15,12 a Pau, que els contaven quant grans  senyals i prodigis havia fet Déu entre els 
Rm 15,19  i obres, 19 ab l’eficàcia de  senyals i de prodigis, en virtut de l’  
2Co 12,12  jo no sia res. 12 En veritat les  senyals de mon apostolat obraren entre  
Ga 6,17  perquè jo porto en mon cos los  senyals del Senyor Jesús. 18 La gràcia de  
2Te 2,Tit  2,Tit Capítol II Descriu les  senyals que preceiran a la vinguda de  
2Te 2,9  l’obra de Satanàs ab tot poder, i  senyals, i ab meravelles de mentida, 10 i  
He 2,4  -la Déu al mateix temps ab  senyals i meravelles i ab vàrios miracles, 
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Lc 21,Tit  Predicció de la ruïna del temple.  Senyals que preceiran a la destrucció de  
Ap 6,Tit  dels sigles. 6,Tit Capítol VI  Senyals misteriosos que anà veent l’  
Ap 11,Tit  i a reis. 11,Tit Capítol XI  Senyals que hi haurà abans de tocar l’  
Lc 1,22  I ell los ho donava a entendre ab  senyes, i permanesqué mut. 23 I succeí  
Lc 1,62  aqueix nom! 62 I preguntaven ab  senyes al pare de l’infant com volia que  
Mt 21,30  responent, digué: »–Ja hi vaig,  senyor. »Mes no hi va anar. 31 »Qual dels  
Mt 24,46 Benaventurat aquell criat a qui son  senyor tròbia fent això quan vinga. 47 En  
Mt 24,48  dolent digués en son cor: “Lo meu  senyor tarda a venir”, 49 i començàs a  
Mt 24,50 los que s’embriaguen, 50 vindrà el  senyor del tal criat en lo dia que no l’  
Mt 25,18  i escondí allí lo diner de son  senyor. 19 »Al cap de molt temps, vingué  
Mt 25,19 19 »Al cap de molt temps, vingué el  senyor d’aquells criats, i els cridà a  
Mt 25,21  cinc que jo n’he guanyat. 21 »Son  senyor li digué: »–Molt bé, criat fiel i  
Mt 25,21  lo molt. Entra en lo goig de ton  senyor. 22 »I s’acercà també aquell que  
Mt 25,23  dos que n’he guanyat. 23 »Son  senyor li digué: »–Molt bé, criat fiel i  
Mt 25,23  lo molt. Entra en lo goig de ton  senyor. 24 »I havent arribat també aquell  
Mt 25,26 és vostre. 26 »I responent-li son  senyor, li digué: »–Criat dolent i  
Mc 2,28  que el Fill de l’home és també  senyor del dissabte. 3,Tit Capítol III  
Lc 6,5 digué: –Lo Fill de l’home és també  senyor del dissabte. 6 I succeí que un  
Lc 12,47  criat que sabia la voluntat de son  senyor, i no es posà a punt, i no obrà  
Lc 14,21  -se’n lo criat, donà compte al  senyor de tot això. Llavors, irritat lo  
Lc 16,5  al primer: »–Quant deus tu a mon  senyor? 6 »I ell li respongué: »–Cent  
Lc 16,8  i escriu-ne vuitanta. 8 »I el  senyor alabà al majordom infiel, perquè  
Jn 4,Tit  milagrosament al fill d’un gran  senyor. 1 Quan, doncs, Jesús entengué que  
Ac 25,26  no tinc cosa certa que escriure al  senyor. Per lo qual vos l’he presentat, i 
1Co 1,3  de part de Déu nostre Pare i del  senyor Jesucrist. 4 Dono gràcies sens  
Ga 4,1  en res del servo, encara que sia  senyor de tot, 2 sinó que està baix de  
1Pe 3,6  obeïa a Abraham, apellidant-lo  senyor; de la qual sou filles mentres feu  
Mt 1,20  en això, veus aquí l’àngel del  Senyor se li aparegué en somnis dient:  
Mt 1,22  a què es complís lo que digué lo  Senyor per lo profeta, que diu: 23 «Veus  
Mt 1,24  del somni, féu com l’àngel del  Senyor li havia manat, i rebé a sa muller. 
Mt 2,13  n’anaren, veus aquí un àngel del  Senyor s’aparegué en somnis a Josep i li  
Mt 2,15  què es complís lo que havia dit lo  Senyor per lo profeta, que diu: «D’Egipte 
Mt 2,19  Herodes, veus aquí l’àngel del  Senyor s’aparegué en somnis a Josep en  
Mt 3,3 en lo desert: Aparellau lo camí del  Senyor. Feu drets sos camins.» 4 I lo  
Mt 4,7 –També està escrit: “No tentaràs al  Senyor, ton Déu.” 8 Altra vegada lo diable 
Mt 4,10  perquè escrit està: “Adoraràs al  Senyor ton Déu, i a ell sol serviràs.” 11  
Mt 5,Tit  vuit benaventurances. Anomena lo  Senyor a sos apòstols sal i llum de la  
Mt 5,33  juraràs en va; ans bé compliràs al  Senyor tos juraments.” 34 »Mes jo us dic:  
Mt 7,21  21 »No tot aquell que em diu:  “Senyor, Senyor” entrarà en lo Regne del  
Mt 7,21 »No tot aquell que em diu: “Senyor,  Senyor” entrarà en lo Regne del cel, sinó  
Mt 7,22  22 Molts me diran en aquell dia:  “Senyor, Senyor, ¿no profetisàrem, doncs,  
Mt 7,22  me diran en aquell dia: “Senyor,  Senyor, ¿no profetisàrem, doncs, en ton  
Mt 8,2  un lleprós i l’adorava dient:  –Senyor, si vós voleu, podeu fer-me net. 
Mt 8,6  pregant-li 6 i dient-li:  –Senyor, mon sirvent jau en casa paralític 
Mt 8,8  8 I responent lo centurió, digué:  –Senyor, jo no só digne de que vós entreu  
Mt 8,21  21 I un de sos deixebles li digué:  –Senyor, deixau-me anar primer i  
Mt 8,25  a ell i lo despertaren dient:  –Senyor, salvau-nos que pereixem. 26 I  
Mt 9,Tit  termes. 9,Tit Capítol IX Cura lo  Senyor a un paralític. Murmuració dels  
Mt 9,18  se li acercà, i l’adorà dient:  –Senyor, ara s’acaba de morir ma filla,  
Mt 9,28  a vosaltres? Ells digueren: –Sí,  Senyor. 29 Llavors los tocà los ulls  
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Mt 9,38  treballadors. 38 Pregau, doncs, al  Senyor de la collita que enviï  
Mt 11,Tit  incrèdules. Suavitat del jou del  Senyor. 1 I succeí que, quan Jesús acabà  
Mt 11,25 Jesús, digué: –Vos glorifico, Pare,  Senyor de cel i terra, perquè ocultàreu  
Mt 12,8  8 Perquè lo Fill de l’home és  Senyor fins del dissabte. 9 I havent  
Mt 13,27  del pare de família, li digueren:  »–Senyor, ¿no sembràreu bona llavor en  
Mt 14,28  temau. 28 I respongué Pere dient:  –Senyor, si sou vós, manau-me que vinga  
Mt 14,30  a enfonsar-se, cridà dient:  –Senyor, salvau-me. 31 I luego,  
Mt 15,22  d’aquells confins cridava dient:  –Senyor, Fill de David, teniu compassió de 
Mt 15,25  ella vingué i l’adorà, dient:  –Senyor, valeu-me. 26 I ell respongué  
Mt 15,27  cans. 27 I ella digué: –Així és,  Senyor; mes los cadells mengen de les  
Mt 16,Tit  que li foren fetes. Reprèn lo  Senyor a sant Pere i exhorta a tots a que  
Mt 16,22  començà a reconvenir-lo, dient:  –Senyor, lluny de vós tal cosa. No, no us  
Mt 17,Tit  Capítol XVII Transfiguració del  Senyor. Cura d’un llunàtic endemoniat.  
Mt 17,4  Pere la paraula, digué a Jesús:  –Senyor, bo és que ens estem aquí; si  
Mt 17,14  en terra davant d’ell, li digué:  –Senyor, apiadau’s de mon fill, que és  
Mt 18,21  Pere, acercant-se a ell, digué:  –Senyor, quantes vegades pecant mon germà  
Mt 18,26  se a sos peus, li suplicava dient:  »–Senyor, teniu paciència, que tot vos ho  
Mt 20,30  i començaren a cridar dient:  –Senyor, Fill de David, teniu misericòrdia 
Mt 20,31  emperò ells cridaven més, dient:  –Senyor, Fill de David, teniu misericòrdia 
Mt 20,33  –Què voleu que jo us faça? 33  –Senyor –li respongueren–, que s’òbrien  
Mt 21,3  digués res, responeu-li que el  Senyor los ha menester, i tot seguit los  
Mt 21,9  Beneït sia el qui ve en lo nom del  Senyor! Hosana en les altures! 10 I havent 
Mt 21,42  de cantonada. Això fou fet per lo  Senyor i és cosa meravellosa a nostres  
Mt 22,Tit  Déu i del proïsme. Cristo, fill i  Senyor de David. 1 I responent Jesús, los  
Mt 22,37  37 Jesús li respongué: –Amaràs al  Senyor, ton Déu, de tot ton cor, i de tota 
Mt 22,43  és que David en esperit l’anomena  “Senyor” dient: 44 “Digué el Senyor a mon  
Mt 22,44  “Senyor” dient: 44 “Digué el  Senyor a mon Senyor: Assenta’t a ma  
Mt 22,44  dient: 44 “Digué el Senyor a mon  Senyor: Assenta’t a ma dreta, fins que  
Mt 22,45  45 »Doncs si David l’anomena  “Senyor”, com és ell son fill? 46 I ningú  
Mt 23,39  sia aquell que ve en lo nom del  Senyor.” 24,Tit Capítol XXIV Jesucrist  
Mt 24,42  a quina hora ha de venir vostre  Senyor. 43 Emperò enteneu que si el pare  
Mt 25,11  també les altres verges, dient:  »–Senyor, Senyor, obriu-nos! 12 »Mes ell 
Mt 25,11 les altres verges, dient: »–Senyor,  Senyor, obriu-nos! 12 »Mes ell respongué 
Mt 25,20  n’hi presentà altres cinc dient:  »–Senyor, cinc talents m’entregàreu vós,  
Mt 25,22  rebut los dos talents i digué:  »–Senyor, dos talents m’entregàreu vós;  
Mt 25,24  que havia rebut un talent, digué:  »–Senyor, jo sé que sou un home de  
Mt 25,37  li respondran los justos dient:  »–Senyor, quan vos vegérem ab fam, i vos  
Mt 25,44  ells també li respondran dient:  »–Senyor, quan vos havem vist ab fam, o ab 
Mt 26,22  cada u a dir: –Só tal vegada jo,  Senyor? 23 I ell respongué dient: –Aquell  
Mt 27,10  de l’oller, així com ho manà lo  Senyor.» 11 I Jesús fou presentat davant  
Mt 27,63  acudiren junts a Pilat, 63 dient:  –Senyor, nos recordam de que aquell  
Mt 28,2 gran terratrèmol, puix un àngel del  Senyor baixà del cel i, acercant-se,  
Mt 28,6 lo lloc a on havia estat colocat lo  Senyor. 7 I anau immediatament i dieu a  
Mc 1,3 en lo desert: Aparellau lo camí del  Senyor, feu drets sos camins.» 4 Estava  
Mc 2,23  altra vegada que, passant lo  Senyor per uns sembrats en dia de  
Mc 5,19  les coses que ha fet per a tu lo  Senyor i la misericòrdia que t’ha tingut. 
Mc 7,28  respongué i li digué: –Així és,  Senyor, mes los cadells mengen sota la  
Mc 9,23  noi, deia ple de llàgrimes: –Crec,  Senyor, ajudau ma incredulitat. 24 I quan  
Mc 11,3  “Què feu?”, dieu-li que el  Senyor lo necessita, i tot seguit vos lo  
Mc 11,10  10 Beneït lo qui ve en lo nom del  Senyor! Beneït sia lo Regne de nostre pare 
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Mc 11,10  pare David, que ve en lo nom del  Senyor! Hosanna en les altures! 11 I entrà 
Mc 12,Tit  la resurrecció dels morts. Cristo,  Senyor de David. Supèrbia dels escribes.  
Mc 12,11  feta cap de cantonada. 11 Per lo  Senyor ha estat fet això, i és cosa  
Mc 12,29  de tots és: “Ou, Israel, lo  Senyor, ton Déu, un sol Déu és. 30 I  
Mc 12,30  Déu, un sol Déu és. 30 I amaràs al  Senyor, ton Déu, de tot ton cor, i de tota 
Mc 12,36 diu per l’Esperit Sant: »“Digué el  Senyor a mon Senyor: Assenta’t a ma  
Mc 12,36  Sant: »“Digué el Senyor a mon  Senyor: Assenta’t a ma dreta, fins que  
Mc 12,37  »Puix lo mateix David l’apellida  Senyor, d’a on, doncs, és son fill? I una 
Mc 13,20  fins ara, ni hi seran. 20 I si el  Senyor no hagués abreviat aquells dies, no 
Mc 14,Tit  eucaristia. Oració en l’hort. Lo  Senyor és presentat a Caifàs. Negació de  
Mc 16,19 dels malalts, i es curaran. 19 I el  Senyor Jesús, després que los hagué  
Mc 16,20  en totes parts, cooperant lo  Senyor ab ells, i confirmant la paraula ab 
Lc 1,6  tots los manaments i estatuts del  Senyor. 7 I no tenien fill algun, perquè  
Lc 1,9  per sort entrar en lo temple del  Senyor a posar encens. 10 I tota la  
Lc 1,11  11 I se li aparegué un àngel del  Senyor, estant en peu a la dreta de l’  
Lc 1,15  15 perquè serà gran davant del  Senyor, i no beurà vi ni altra beguda  
Lc 1,16  dels fills d’Israel convertirà al  Senyor Déu d’ells. 17 Perquè ell lo  
Lc 1,17  dels justos, per a aparellar al  Senyor un poble perfet. 18 I digué  
Lc 1,25 de cinc mesos, dient: 25 «Perquè el  Senyor ha fet açò ab mi en los dies en què 
Lc 1,28  vos sàlvia, plena de gràcia. Lo  Senyor és ab vós. Beneita vós entre les  
Lc 1,30  puix haveu trobat gràcia envers lo  Senyor. 31 Veus aquí: concebireu en vostre 
Lc 1,32  Fill de l’Altíssim, i lo  Senyor Déu li donarà lo trono de David,  
Lc 1,38  Maria: –Veus aquí l’esclava del  Senyor, faça’s en mi segons ta paraula. I 
Lc 1,43  ve tanta ditxa que la mare de mon  Senyor vinga a mi? 44 Perquè, veus aquí,  
Lc 1,45  lo que et fou dit de part del  Senyor. 46 I digué Maria: –Ma ànima  
Lc 1,46 digué Maria: –Ma ànima glorifica al  Senyor. 47 I mon esperit s’ha regositjat  
Lc 1,58  veïns i sos parents oïren que el  Senyor havia manifestat una gran  
Lc 1,66  aquest infant?» Perquè la mà del  Senyor estava ab ell. 67 I Zacaries, son  
Lc 1,68  profetisà dient: 68 –Beneït sia lo  Senyor, Déu d’Israel: perquè visità i  
Lc 1,76  perquè aniràs davant lo rostro del  Senyor per aparellar ses vies; 77 per a  
Lc 2,9 aparegué cerca d’ells un àngel del  Senyor i la claredat de Déu los circuí de  
Lc 2,11  lo Salvador, que és Cristo, lo  Senyor. 12 I servesca-us de senyal: que  
Lc 2,15  això que ha ocorregut i que el  Senyor nos ha manifestat. 16 I partiren  
Lc 2,22 a Jerusalem per a presentar-lo al  Senyor, 23 segons està escrit en la Llei  
Lc 2,23  segons està escrit en la Llei del  Senyor: que tot baró que nasca primer,  
Lc 2,23 que nasca primer, serà consagrat al  Senyor. 24 I per a donar l’oferiment,  
Lc 2,24 conforme està escrit en la Llei del  Senyor, d’un parell de tórtoles o dos  
Lc 2,26 mort sens veure abans lo Cristo del  Senyor. 27 I mogut de l’Esperit, vingué  
Lc 2,29  i beneí a Déu i digué: 29 –Ara,  Senyor, despediu en pau a vostre servo,  
Lc 2,38  en aquella mateixa hora, alabà al  Senyor, i parlava d’ell a tots los que  
Lc 2,39  les coses, conforme a la Llei del  Senyor, se’n tornaren a sa ciutat de  
Lc 3,2  Anàs i Caifàs, la paraula del  Senyor vingué sobre Joan, fill de  
Lc 3,4 en lo desert: Aparellau lo camí del  Senyor. Feu dretes ses sendes. 5 Tota vall 
Lc 4,8  perquè escrit està: “A Déu, ton  Senyor, adoraràs, i a ell sol serviràs.” 9 
Lc 4,12  digué: –Dit està: “No tentaràs al  Senyor, ton Déu.” 13 I acabades totes  
Lc 4,18  estava escrit: 18 «L’Esperit del  Senyor és sobre mi, per lo que m’ha  
Lc 4,19 publicar l’any de misericòrdia del  Senyor i lo dia del gallardó.» 20 I havent 
Lc 5,8  se llançà als peus de Jesús dient:  –Senyor, apartau-vos de mi, que só un  
Lc 5,12 rostro en terra i li suplicà dient:  –Senyor, si vós voleu, podeu fer-me net. 
Lc 5,17  i de Jerusalem, i lo poder del  Senyor obrava per a curar-los. 18 I veus 
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Lc 6,46  46 »Per què, doncs, me cridau:  “Senyor, Senyor!”, i no feu lo que jo us  
Lc 6,46  què, doncs, me cridau: “Senyor,  Senyor!”, i no feu lo que jo us dic? 47  
Lc 7,6  li envià sos amics dient-li:  –Senyor, no us prengau tanta pena, puix jo 
Lc 7,13  de la ciutat. 13 Al punt que el  Senyor la vegé, mogut de compassió envers  
Lc 7,31  batejats per aquell. 31 I digué el  Senyor: –Doncs, a qui diré que s’  
Lc 9,54  i Joan vegeren això, digueren:  –Senyor, voleu que digam que bàixia foc  
Lc 9,59  –Segueix-me. I ell li respongué:  –Senyor, deixau-me anar primer a  
Lc 9,61  I un altre li digué: –Vos seguiré,  Senyor; mes primer deixau-me anar a  
Lc 10,1 Jesús. 1 I després d’això elegí lo  Senyor també altres setanta-dos i los  
Lc 10,2  pocs. Suplicau, doncs, al  Senyor de la collita que enviï  
Lc 10,17 setanta-dos plens de goig, dient:  –Senyor, fins los dimonis se someten a  
Lc 10,21  Sant i digué: –Vos alabo, Pare,  Senyor del cel i de la terra, perquè  
Lc 10,27 I ell, responent, digué: –Amaràs al  Senyor, ton Déu, de tot ton cor, i de tota 
Lc 10,39 la qual, sentada també als peus del  Senyor, oïa sa paraula. 40 Emperò Marta  
Lc 10,40  casa, i vingué a ell, i li digué:  –Senyor, ¿no veeu com ma germana m’ha  
Lc 10,41 -li, doncs, que m’ajúdia. 41 I el  Senyor li respongué dient: –Marta, Marta,  
Lc 11,1  li digué un de sos deixebles:  –Senyor, ensenya’ns a orar així com  
Lc 11,39  rentat antes de dinar?» 39 I el  Senyor li digué: –Vosaltres, los fariseus, 
Lc 12,36  a aquells homes que esperen a son  Senyor que ha de tornar de les bodes, a fi 
Lc 12,37  sirvents a qui tròbia vetllant lo  Senyor quan vinga; en veritat vos dic que  
Lc 12,41  de l’home. 41 I Pere li digué:  –Senyor, ¿dieu aquesta paràbola per a  
Lc 12,42  o també per a tots? 42 I el  Senyor li digué: –Qui creus que és lo  
Lc 12,43  lo tal sirvent, a qui quan lo  Senyor vinga lo tròbia fent això. 44 En  
Lc 12,45  lo tal sirvent en son cor: “Lo meu  Senyor tarda a venir”, i començàs a  
Lc 12,46  i a embriagar-se, 46 vindrà lo  Senyor del tal sirvent en lo dia que no l’ 
Lc 13,8  8 »Mes ell, responent, li digué:  »–Senyor, deixau-la també per aquest  
Lc 13,15  mes no en dissabte. 15 Mes lo  Senyor, responent, li digué: –Hipòcrites!  
Lc 13,23 a Jerusalem. 23 I li digué un home:  –Senyor, és cert que són pocs los que se  
Lc 13,25  a trucar a la porta, dient:  “Senyor, Senyor, obriu-nos.” I ell vos  
Lc 13,25  trucar a la porta, dient: “Senyor,  Senyor, obriu-nos.” I ell vos respondrà  
Lc 13,35 digau: “Beneït lo qui ve en nom del  Senyor!” 14,Tit Capítol XIV Curació d’un  
Lc 14,22 i els coixos. 22 »I digué el criat:  »–Senyor, ja he fet lo que m’haveu manat, 
Lc 14,23  encara queda lloc. 23 »I digué el  Senyor al criat: »–Vés als camins i als  
Lc 17,5  Aleshores los apòstols digueren al  Senyor: –Aumentau-nos la fe. 6 I digué  
Lc 17,6 –Aumentau-nos la fe. 6 I digué el  Senyor: –Si tinguésseu fe com un gra de  
Lc 17,36 li digueren: –A on esdevindrà això,  Senyor? 37 I els respongué: –En qualsevol  
Lc 18,6  a molestar-me.” 6 I digué lo  Senyor: –Escoltau lo que diu aquest jutge  
Lc 18,41  vols que et faça? I ell respongué:  –Senyor, que jo tinga vista. 42 I Jesús li 
Lc 19,8  Zaqueu, presentant-se davant del  Senyor, li digué: –Mirau, Senyor, la  
Lc 19,8  del Senyor, li digué: –Mirau,  Senyor, la meitat del que tinc ho vaig a  
Lc 19,16  16 I arribà lo primer i digué:  »–Senyor, vostra mina ha guanyat deu  
Lc 19,18  18 »I vingué lo segon i digué:  »–Senyor, vostra mina ha guanyat cinc  
Lc 19,20  20 »I vingué lo tercer i digué:  »–Senyor, aquí teniu vostra mina, la qual  
Lc 19,25  deu mines. 25 »I li respongueren:  »–Senyor, ja té deu mines. 26 »–Puix jo us 
Lc 19,31  li respondreu així: “Perquè el  Senyor l’ha menester.” 32 Partiren,  
Lc 19,34  34 I ells digueren: –Per què el  Senyor l’ha menester. 35 I lo menaren a  
Lc 19,38  sia lo rei que ve en nom del  Senyor. Pau en lo cel i glòria en les  
Lc 20,Tit  dels morts. Jesucrist, fill i  Senyor de David. Supèrbia i avarícia dels  
Lc 20,37  prop de la romeguera, li digué lo  Senyor: “Jo só lo Déu d’Abraham, i lo Déu 
Lc 20,42 en lo llibre dels Salms: »“Digué lo  Senyor a mon Senyor: Assenta’t a ma  
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Lc 20,42 dels Salms: »“Digué lo Senyor a mon  Senyor: Assenta’t a ma dreta, 43 fins i a 
Lc 20,44  44 »Anomenant-lo, doncs, David,  Senyor, com pot ésser fill seu? 45 Després 
Lc 22,31  d’Israel. 31 Ademés digué lo  Senyor: –Simó, Simó, mira que Satanàs vos  
Lc 22,33 a tos germans. 33 Ell li respongué:  –Senyor, estic prompte per anar ab vós,  
Lc 22,38  38 Mes ells respongueren:  –Senyor, veus aquí dos espases. I ell los  
Lc 22,49  que anava a succeir, li digueren:  –Senyor, ¿ferirem ab espasa? 50 I un d’  
Lc 22,61  cantà lo gall. 61 I girant-se lo  Senyor, mirà a Pere. I Pere se recordà de  
Lc 22,61  se recordà de la paraula que el  Senyor li havia dit: «Abans que el gall  
Lc 23,Tit  Del bon lladre. Tenebres. Mort del  Senyor. Confessió del centurió. Sepulcre  
Lc 23,42  fet ningun mal. 42 I deia a Jesús:  –Senyor, recordau-vos de mi quan arribeu 
Lc 24,3 entrat dins, no trobaren lo cos del  Senyor Jesús. 4 I quedant ab aqueix motiu  
Lc 24,34 ab ells 34 dient: –Verdaderament lo  Senyor ha ressuscitat i s’ha aparegut a  
Jn 1,23  desert: Feu dretes les sendes del  Senyor”, com digué Isaïes lo profeta. 24 I 
Jn 4,Tit Instrucció que ab eix motiu dóna lo  Senyor a sos deixebles. Cura milagrosament 
Jn 4,11  aigua viva. 11 Li diu la dona:  –Senyor, vós no teniu ab què traure-la,  
Jn 4,15  vida eterna. 15 La dona li digué:  –Senyor, donau-me d’aqueixa aigua a fi  
Jn 4,19 dit veritat. 19 Digué-li la dona:  –Senyor, jo veig que vós sou un profeta.  
Jn 4,49 no creeu. 49 Aquell noble li digué:  –Senyor, veniu abans que mon fill mòria.  
Jn 5,Tit  calumnien per aquest miracle i el  Senyor alega contra ells, a son favor,  
Jn 5,4  de les aigües. 4 Puix un àngel del  Senyor baixava en cert temps a la piscina  
Jn 5,7  curat? 7 Lo malalt li respongué:  –Senyor, jo no tinc ningú que em fíquia en 
Jn 6,23  prop del lloc en què (havent lo  Senyor donat gràcies) ells havien menjat  
Jn 6,34  món. 34 Llavors ells li digueren:  –Senyor, donau-nos sempre d’aquest pa.  
Jn 6,68  68 Simó Pere, doncs, li respongué:  –Senyor, a qui anirem? Vós teniu paraules  
Jn 8,11  11 Ella respongué: –Ningú,  Senyor. I Jesús digué: –Puix, jo tampoc te 
Jn 9,36  36 Ell respongué i digué: –Qui és,  Senyor, per a què jo crega en ell? 37 I li 
Jn 9,38 ab tu. 38 Llavors digué ell: –Crec,  Senyor. I postrant-se, l’adorà. 39 I  
Jn 11,2  que havia ungit ab ungüent al  Senyor, i netejat los peus ab sos cabells; 
Jn 11,3 aquest, doncs, enviaren a dir-li:  –Senyor, mirau que aquell a qui vos amau  
Jn 11,12 somni. 12 I digueren sos deixebles:  –Senyor, si dorm se curarà. 13 Emperò  
Jn 11,21  en casa. 21 I Marta digué a Jesús:  –Senyor, si vós haguésseu estat aquí, no  
Jn 11,27  tu, això? 27 Ella li respongué:  –Senyor, sí, crec que vós sou lo Cristo,  
Jn 11,32  se llançà a sos peus i li digué:  –Senyor, si vós haguésseu estat aquí, no  
Jn 11,34  –A on l’haveu posat? –Veniu,  Senyor –li digueren–, i el veureu. 35 I  
Jn 11,39  germana del difunt, li respongué:  –Senyor, ja fa fetor, puix quatre dies fa  
Jn 12,13  Beneït sia lo qui ve en nom del  Senyor, rei d’Israel. 14 I trobà Jesús un 
Jn 12,21  en Galilea, i li suplicaren dient:  –Senyor, voldríem veure a Jesús. 22 Felip  
Jn 12,38  del profeta Isaïes, lo qual digué:  «Senyor, qui ha cregut lo que ens ha oït a 
Jn 12,38  a nosaltres? I a qui lo braç del  Senyor ha estat revelat?» 39 Per això no  
Jn 13,Tit 13,Tit Capítol XIII Última cena del  Senyor. Jesús renta los peus a sos  
Jn 13,6  doncs, a Simó Pere, i Pere li diu:  –Senyor, vós rentar-me a mi los peus? 7  
Jn 13,9  part ab mi. 9 Li diu Simó Pere:  –Senyor, no solament mos peus, sinó les  
Jn 13,13 13 Vosaltres m’anomenau “Mestre” i  “Senyor”, i dieu bé, perquè ho só. 14  
Jn 13,14 14 Doncs, si jo, que só lo Mestre i  Senyor, vos he rentat los peus, també  
Jn 13,25  en lo seno de Jesús, li digué:  –Senyor, qui és aquest? 26 Jesús li  
Jn 13,36  als altres. 36 Simó Pere li digué:  –Senyor, a on anau vós? Jesús li  
Jn 13,37 seguiràs després. 37 Pere li digué:  –Senyor, per què no vos puc seguir ara?  
Jn 14,5  lo camí. 5 Tomàs li digué:  –Senyor no sabem a on anau; ¿com podem,  
Jn 14,8  i l’haveu vist. 8 Felip li digué:  –Senyor, mostrau-nos lo Pare, i nos  
Jn 14,22  22 Judes, no l’Iscariot, li diu:  –Senyor, per quina raó vos manifestareu a  
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Jn 20,2  i els digué: –Se n’han portat lo  Senyor del sepulcre, i no sabem a on l’  
Jn 20,13  que se n’han portat d’aquí a mon  Senyor, i no sé a on l’han posat. 14 I  
Jn 20,15  que seria l’hortelà, li diu:  –Senyor, si sou vós lo qui l’haveu tret,  
Jn 20,18  als deixebles: «He vist al  Senyor i m’ha dit estes coses.» 19 I a la 
Jn 20,20  goig los deixebles ab la vista del  Senyor. 21 I els tornà a dir: –La pau sia  
Jn 20,25  altres deixebles: –Havem vist al  Senyor. I ell los digué: –Si jo no veig en 
Jn 20,28  28 Tomàs respongué i li digué:  –Senyor meu i Déu meu. 29 Jesús li digué:  
Jn 21,7  Jesús amava, digué a Pere: –És lo  Senyor. I Simó Pere, a penes oigué que era 
Jn 21,7 Simó Pere, a penes oigué que era lo  Senyor, se vestí la túnica, puix estava  
Jn 21,12  –Qui sou vós? –sabent que era lo  Senyor. 13 Jesús, doncs, s’acercà i pren  
Jn 21,15  tu més que aquestos? Li diu: –Sí,  Senyor, vós sabeu que us amo. Jesús li  
Jn 21,16  de Joan, m’ames? Li respon: –Sí,  Senyor, vós sabeu que us amo. Li diu:  
Jn 21,17  «M’ames?», i així li digué:  –Senyor, vós sabeu totes les coses, vós  
Jn 21,20  en son seno i havia preguntat:  «Senyor, qui és lo qui vos farà traïció?»  
Jn 21,21  havent-lo vist, digué a Jesús:  –Senyor, i aquest què farà? 22 Li respon  
Ac 1,Tit  de l’Esperit Sant. Ascensió del  Senyor. Elecció de Maties per a l’  
Ac 1,6  congregat li preguntaven dient:  –Senyor, ¿si restituireu en aquest temps  
Ac 1,21  nostra tot lo temps que el  Senyor Jesús entrà i isqué ab nosaltres,  
Ac 1,24  Maties. 24 I orant digueren: –Vós,  Senyor, que coneixeu los cors de tots;  
Ac 2,17  en los darrers dies –diu lo  Senyor– que jo derramaré mon Esperit sobre 
Ac 2,20  vinga lo dia gran e iŀlustre del  Senyor. 21 I esdevindrà que tot aquell que 
Ac 2,21 tot aquell que invóquia lo nom del  Senyor, serà salvo.” 22 »Barons d’Israel, 
Ac 2,25  David diu d’ell: »“Veia sempre al  Senyor davant de mi, puix ell està a ma  
Ac 2,34  al cel, i ab tot diu: »“Digué el  Senyor a mon Senyor: Assenta’t a ma  
Ac 2,34 ab tot diu: »“Digué el Senyor a mon  Senyor: Assenta’t a ma dreta, 35 mentres  
Ac 2,36  vosaltres crucificàreu, Déu lo féu  Senyor i també Cristo. 37 I oïdes aquestes 
Ac 2,39  i per a quants crídia a si lo  Senyor, nostre Déu. 40 I ab moltíssimes  
Ac 2,47  gràcia en tota la gent. I el  Senyor anyadia a la Iglésia cada dia  
Ac 3,20  los temps del refrigeri davant del  Senyor i enviï aquell Jesucrist que us fou 
Ac 3,22  digué verdaderament als pares: “Lo  Senyor, vostre Déu, vos alçarà un profeta  
Ac 4,10  d’Israel, que en nom de nostre  Senyor Jesucrist de Nazaret, a qui  
Ac 4,24  alçaren la veu a Déu, i digueren:  «Senyor, vós sou lo qui féreu lo cel i la  
Ac 4,26  se juntaren a una contra el  Senyor i contra son Cristo.” 27 »Perquè  
Ac 4,29  decretaren que es fes. 29 I ara,  Senyor, mirau ses amenaces i concediu a  
Ac 4,33 la resurrecció de Jesucrist, nostre  Senyor, i hi havia molta gràcia en tots  
Ac 5,9  per a tentar a l’Esperit del  Senyor? Vet aquí a la porta los peus dels  
Ac 5,14 dels homes i dones que creien en lo  Senyor), 15 tant, que treien los malalts  
Ac 5,19  presó pública. 19 Mes l’àngel del  Senyor, obrint de nit les portes de la  
Ac 6,7  sobre d’ells. 7 I la paraula del  Senyor creixia, i es multiplicava molt lo  
Ac 7,30 de la muntanya de Sina l’àngel del  Senyor en la llama d’un esbarzer que  
Ac 7,31  -la, sobrevingué una veu del  Senyor, que deia: 32 »–Jo só lo Déu de tos 
Ac 7,33  s’atrevia a mirar. 33 Llavors lo  Senyor li digué: »–Trau-te lo calçat de  
Ac 7,49  Quina casa m’edificareu? –diu lo  Senyor–, ¿o quin és lo lloc de mon repòs?  
Ac 7,59  a Esteve, que pregava i deia:  –Senyor Jesús, rebeu mon esperit. 60 I  
Ac 7,60  clamava en alta veu dient:  –Senyor, no els imputeu aquest pecat. I  
Ac 7,60  I quan hagué dit això, dormí en lo  Senyor. I Saulo consentia en sa mort.  
Ac 8,16  havien estat batejats en nom del  Senyor Jesús. 17 Llavors posaven les mans  
Ac 8,24  –Pregau vosaltres per a mi al  Senyor, per a què no vinga sobre mi  
Ac 8,25 testimoni i anunciat la paraula del  Senyor, se’n tornaren a Jerusalem i  
Ac 8,26  dels samaritans. 26 I l’àngel del  Senyor parlà a Felip dient: –Alça’t i vés 
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Ac 8,39 eixiren de l’aigua, l’Esperit del  Senyor arrebatà a Felip, i l’eunuc no el  
Ac 9,1  i mort contra los deixebles del  Senyor, se presentà al príncep dels  
Ac 9,5  5 Ell digué: –Qui sou vós,  Senyor? I el Senyor respongué: –Jo só  
Ac 9,5  digué: –Qui sou vós, Senyor? I el  Senyor respongué: –Jo só Jesús, a qui tu  
Ac 9,6  6 I tremolant i espavorit, digué:  –Senyor, què voleu que jo faça? 7 I el  
Ac 9,7  què voleu que jo faça? 7 I el  Senyor li respongué: –Alça’t i entra en  
Ac 9,10  un deixeble anomenat Ananies, i el  Senyor li digué en visió: –Ananies. I ell  
Ac 9,10  I ell digué: –Veeu, aquí estic,  Senyor. 11 I el Senyor li digué: –Alça’t  
Ac 9,11  –Veeu, aquí estic, Senyor. 11 I el  Senyor li digué: –Alça’t i vés al carrer  
Ac 9,13  la vista. 13 I respongué Ananies:  –Senyor, he oït parlar a molts d’aquest  
Ac 9,15  invoquen ton nom. 15 Emperò lo  Senyor li digué: –Vés, perquè est és un  
Ac 9,17  sobre ell, digué: –Germà Saulo, lo  Senyor Jesús que se t’aparegué en lo camí 
Ac 9,27  i els contà com havia vist al  Senyor en lo camí, i que li havia parlat,  
Ac 9,28  parlant ab llibertat en lo nom del  Senyor. 29 I parlava també ab los gentils, 
Ac 9,31  i caminant en lo temor del  Senyor, i ab lo consol de l’Esperit Sant, 
Ac 9,34  34 I Pere li digué: –Eneas, lo  Senyor Jesucrist te cura. Alça’t i plega  
Ac 9,35  i de Sarona, i es convertiren al  Senyor. 36 Havia també en Jope una  
Ac 9,42  tot Jope. I molts cregueren en lo  Senyor. 43 I així fou que Pere permanesqué 
Ac 10,4  ple de temor, digué: –Què és això,  Senyor? I ell li digué: –Tes oracions i  
Ac 10,14 mata i menja. 14 I digué Pere: –No,  Senyor, perquè mai he menjat cosa alguna  
Ac 10,33  per a oir totes les coses que el  Senyor t’ha manat. 34 Llavors Pere obrí  
Ac 10,36 los pau per Jesucrist (aquest és lo  Senyor de tots). 37 Vosaltres sabeu la  
Ac 10,48  que fossen batejats en lo nom del  Senyor Jesucrist. I aleshores li  
Ac 11,8  i menja. 8 »I diguí: »–No ho faré,  Senyor, perquè jamai entrà en ma boca cosa 
Ac 11,16  me recordí de les paraules del  Senyor, com ell havia dit: “Joan certament 
Ac 11,17 que a nosaltres que creguérem en lo  Senyor Jesucrist, ¿qui era jo que pogués  
Ac 11,20  també als grecs i anunciaven al  Senyor Jesús. 21 I la mà del Senyor era ab 
Ac 11,21  al Senyor Jesús. 21 I la mà del  Senyor era ab ells, i un gran número  
Ac 11,21  cregueren i es convertiren al  Senyor. 22 I arribà la fama d’aquestes  
Ac 11,23 propòsit de cor perseverassen en lo  Senyor. 24 Perquè ell era baró just i ple  
Ac 11,24  i de fe. I s’agregà molta gent al  Senyor. 25 I des d’allí marxà Bernabé a  
Ac 12,7  veus aquí sobrevingué l’àngel del  Senyor, i resplendí una llum en aquell  
Ac 12,11  –Ara conec verdaderament que el  Senyor ha enviat son àngel i m’ha  
Ac 12,17  los contà de quina manera lo  Senyor l’havia tret de la presó, i digué: 
Ac 12,23  23 I al punt lo ferí l’àngel del  Senyor, per quant no havia donat a Déu  
Ac 12,24  de cucs. 24 Mes la paraula del  Senyor creixia i es multiplicava. 25 I  
Ac 13,2  2 I estant ells ministrant al  Senyor, i dejunant, l’Esperit Sant los  
Ac 13,10  de trastornar los camins drets del  Senyor? 11 Emperò vet aquí ara la mà del  
Ac 13,11  11 Emperò vet aquí ara la mà del  Senyor sobre tu, i seràs cego, no veent lo 
Ac 13,12 meravellant-se de la doctrina del  Senyor. 13 I havent-se fet a la vela des 
Ac 13,47 ne tornam als gentils. 47 Perquè lo  Senyor així nos ho manà, dient: “Jo t’he  
Ac 13,48  i glorificaven la paraula del  Senyor; i cregueren tots quants havien  
Ac 13,49 la vida eterna. 49 I la paraula del  Senyor s’espargia per tota la terra. 50  
Ac 14,3  treballant ab confiança en lo  Senyor, que donava testimoni de la paraula 
Ac 14,22  ab dejunis, los encomanaren al  Senyor en qui ells creien. 23 I  
Ac 14,24  hagueren anunciat la paraula del  Senyor en Perges, baixaren a Atàlia. 25 I  
Ac 15,11  creem que, mediant la gràcia del  Senyor Jesucrist, serem salvos nosaltres  
Ac 15,17 l’alçaré, 17 per a què búsquien al  Senyor los demés homes i tots los gentils, 
Ac 15,17  ha estat invocat mon nom, diu lo  Senyor que fa estes coses. 18 Des de l’  
Ac 15,26  ses vides per lo nom de nostre  Senyor Jesucrist. 27 Enviam també a Judes  
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Ac 15,35  i predicant la paraula del  Senyor ab molts altres. 36 I al cap d’  
Ac 15,36  a on havem predicat la paraula del  Senyor, a fi de veure com los va. 37 I  
Ac 16,14  de Déu, oigué. A la qual lo  Senyor obrí lo cor per a què atengués a  
Ac 16,15  haveu fet judici que jo só fiel al  Senyor, entrau en ma casa i quedau’s  
Ac 16,31  31 I ells li digueren: –Creu en lo  Senyor Jesucrist i seràs salvat, tu i ta  
Ac 16,32  32 I li anunciaren la paraula del  Senyor, així com a tots los que estaven en 
Ac 17,24  que hi ha en ell, aqueix, essent  Senyor de cel i terra, no habita en los  
Ac 18,4  entrar en ses plàtiques lo nom del  Senyor Jesús, persuadia als jueus i als  
Ac 18,8  de la sinagoga, cregué en lo  Senyor ab tots los de sa casa; i molts  
Ac 18,9  i eren batejats. 9 I digué lo  Senyor a Pau de nit en una visió: –No  
Ac 18,25  aquest instruït en lo camí del  Senyor i, fervorós d’esperit, parlava i  
Ac 18,26  més a fondo en lo camí del  Senyor. 27 I volent ell anar a l’Acaia,  
Ac 19,5  això, foren batejats en lo nom del  Senyor Jesús. 6 I havent-los Pau imposat 
Ac 19,9  no creguessen, maleint lo camí del  Senyor davant de la multitud, apartant-  
Ac 19,10  en l’Àsia oïen la paraula del  Senyor Jesús, jueus i gentils. 11 I Déu  
Ac 19,13  provaren l’invocar lo nom del  Senyor Jesús sobre los que estaven  
Ac 19,17 tots ells, i era exaltat lo nom del  Senyor Jesús. 18 I molts dels que havien  
Ac 19,23  no petita acerca del camí del  Senyor, 24 perquè un argenter, anomenat  
Ac 20,19  estat ab vosaltres: 19 servint al  Senyor ab tota humilitat i ab llàgrimes i  
Ac 20,21  envers Déu i la fe envers nostre  Senyor Jesucrist. 22 »I ara veus aquí que  
Ac 20,24  de la paraula que he rebut del  Senyor Jesús per a donar testimoni de l’  
Ac 20,35  d’aquelles paraules que digué lo  Senyor Jesús: “Cosa més benaventurada és  
Ac 21,13 a morir en Jerusalem per lo nom del  Senyor Jesús. 14 I com no el poguéssem  
Ac 21,14  dient: –Faça’s la voluntat del  Senyor. 15 I després d’aquestos dies,  
Ac 22,8  8 »I jo responguí: »–Qui sou vós,  Senyor? »I em digué: »–Jo só Jesús de  
Ac 22,10 parlava. 10 I jo diguí: »–Què faré,  Senyor? »I el Senyor me respongué: »–Alça  
Ac 22,10 jo diguí: »–Què faré, Senyor? »I el  Senyor me respongué: »–Alça’t i vés a  
Ac 22,19  testimoni de mi. 19 »I jo diguí:  »–Senyor, ells mateixos saben que jo  
Ac 23,11  a la nit següent se li aparegué lo  Senyor i digué: –Té constància, Pau;  
Ac 26,15  15 »I jo diguí: »–Qui sou vós,  Senyor? »I el Senyor digué: »–Jo só Jesús, 
Ac 26,15 diguí: »–Qui sou vós, Senyor? »I el  Senyor digué: »–Jo só Jesús, a qui tu  
Ac 28,31  i ensenyant les coses que són del  Senyor Jesucrist ab tota llibertat, sens  
Rm 1,3  3 concernent a son Fill Jesucrist,  Senyor nostre, que fou fet del llinatge de 
Rm 1,7  i pau de Déu nostre Pare i del  Senyor Jesucrist. 8 Primerament dono  
Rm 4,8  és aquell home a qui el  Senyor no imputa pecat.» 9 ¿Està, doncs,  
Rm 4,24  entre els morts a Jesucrist nostre  Senyor, 25 lo qual fou entregat per  
Rm 5,1  tingam pau ab Déu mediant nostre  Senyor Jesucrist, 2 per qui igualment  
Rm 5,11 ens gloriam també en Déu per nostre  Senyor Jesucrist, per qui ara havem rebut  
Rm 5,21  vida eterna, per Jesucrist nostre  Senyor. 6,Tit Capítol VI Com deuen los  
Rm 6,11  vius per a Déu en Jesucrist nostre  Senyor. 12 No régnia, doncs, lo pecat en  
Rm 6,23 Déu és vida perdurable en Jesucrist  Senyor nostre. 7,Tit Capítol VII Ventatge  
Rm 7,25 gràcia de Déu per Jesucrist, nostre  Senyor. Doncs jo mateix ab l’esperit  
Rm 8,39  que està en Cristo Jesús, nostre  Senyor. 9,Tit Capítol IX Després d’haver  
Rm 9,28 justícia, paraula abreviada farà lo  Senyor sobre la terra.» 29 I com Isaïes  
Rm 9,29 29 I com Isaïes digué abans: «Si el  Senyor dels exèrcits no ens hagués deixat  
Rm 10,9  si tu confessasses ab ta boca al  Senyor Jesús i creguesses en ton cor que  
Rm 10,12  de grec; per quant un mateix és lo  Senyor de tots, ric per a tots aquells que 
Rm 10,13  tot aquell que invóquia lo nom del  Senyor serà salvo. 14 Mes, ¿com invocaran  
Rm 10,16  a l’evangeli; perquè Isaïes diu:  «Senyor, qui ha cregut lo que ens ha oït?» 
Rm 11,3 queixa a Déu contra Israel dient: 3  «Senyor, mataren vostres profetes i  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

3179 
 

Rm 11,34 Perquè, qui comprengué l’ànimo del  Senyor?, o qui fou son conseller? 35 O qui 
Rm 12,11  fervorosos en esperit, servint al  Senyor. 12 Alegres en l’esperança,  
Rm 12,19  és meva, jo recompensaré», diu lo  Senyor. 20 Per lo tant, «si ton enemic té  
Rm 13,14  14 Ans bé vestiu’s de nostre  Senyor Jesucrist, i no feu cas de la carn  
Rm 14,6 fa diferència del dia, la fa per al  Senyor; i el que no fa diferència del dia, 
Rm 14,6 fa diferència del dia, també per al  Senyor; i aquell que menja, per al Senyor  
Rm 14,6  Senyor; i aquell que menja, per al  Senyor menja; puix dóna gràcies a Déu; i  
Rm 14,6  a Déu; i el que no menja, per al  Senyor no menja, i a Déu dóna gràcies. 7  
Rm 14,8  per a si: 8 puix si vivim, per al  Senyor vivim; i si morim, per al Senyor  
Rm 14,8 al Senyor vivim; i si morim, per al  Senyor morim. I així, tant si vivim com si 
Rm 14,8  tant si vivim com si morim, del  Senyor som. 9 Perquè per a això morí  
Rm 14,9 morí Cristo, i ressuscità per a ser  Senyor de morts i de vius. 10 I tu, per  
Rm 14,11  escrit està: «Com jo visc, diu lo  Senyor, que tothom doblegarà son genoll  
Rm 14,14  14 Sé, i estic persuadit en lo  Senyor Jesús, que no hi ha ninguna cosa  
Rm 15,6 glorifiqueu al Déu i Pare de nostre  Senyor Jesucrist. 7 Per lo tant, rebeu-  
Rm 15,9 escrit: «Per això jo us confessaré,  Senyor, entre els gentils, i cantaré a  
Rm 15,11  11 I altra vegada: «Alabau al  Senyor, vosaltres tots los gentils, i  
Rm 15,30  vos demano, germans, per nostre  Senyor Jesucrist i per amor de l’Esperit  
Rm 16,2  Cencrea, 2 perquè la rebiau en lo  Senyor, com deuen los sants, i per a què  
Rm 16,8  a qui jo amo entranyablement en lo  Senyor. 9 Saludau a Urbà, que ha treballat 
Rm 16,11 la casa de Narcís, que creuen en lo  Senyor. 12 Saludau a Trifena i a Trifosa,  
Rm 16,12  i a Trifosa, que treballen en lo  Senyor. Saludau a nostra amada Pèrside,  
Rm 16,12  Pèrside, que treballà molt en lo  Senyor. 13 Saludau a Rufo, escollit del  
Rm 16,13  13 Saludau a Rufo, escollit del  Senyor, i a sa mare i meva. 14 Saludau a  
Rm 16,18  los tals no serveixen a nostre  Senyor Jesucrist, sinó a son ventre; i ab  
Rm 16,20  vostres peus. La gràcia de nostre  Senyor Jesucrist sia ab vosaltres. Amén.  
Rm 16,22  aquesta carta, vos saludo en lo  Senyor. 23 Vos saluda Gai, mon patró, i  
Rm 16,24 germà Quart. 24 La gràcia de nostre  Senyor Jesucrist sia ab tots vosaltres.  
1Co 1,2  lo nom de Jesucrist, nostre  Senyor, d’ells i de nosaltres: 3 gràcia a 
1Co 1,7  esperant la manifestació de nostre  Senyor Jesucrist, 8 lo qual vos confirmarà 
1Co 1,8  lo dia de l’adveniment de nostre  Senyor Jesucrist. 9 Fiel és Déu, per qui  
1Co 1,9  de son Fill Jesucrist, nostre  Senyor. 10 Mes vos suplico, germans, en lo 
1Co 1,10  germans, en lo nom de nostre  Senyor Jesucrist, que siau tots d’un  
1Co 1,31  que es gloria, gloriï’s en lo  Senyor.» 2,Tit Capítol II Demostra l’  
1Co 2,8  jamai haurien crucificat al  Senyor de la glòria. 9 Emperò, com està  
1Co 2,16 16 Perquè ¿qui conegué l’ànimo del  Senyor, per a què el puga instruir? Mes  
1Co 3,Tit  de l’evangeli sens mirar al  Senyor, de qui són ministres, i exhorta a  
1Co 3,5  en qui creeu, i segons que el  Senyor donà a cada u. 6 Jo plantí, Apolo  
1Co 3,13  obra de cada u; perquè el dia del  Senyor la descobrirà, perquè se descobrirà 
1Co 3,20  astúcia.» 20 I en altra part: «Lo  Senyor coneix los pensaments dels savis, i 
1Co 4,4  perquè qui em judica és lo  Senyor. 5 Per lo que no judiqueu abans de  
1Co 4,5  abans de temps, fins que vinga lo  Senyor, lo qual aclararà les coses  
1Co 4,17  és mon fill caríssim, i fiel en lo  Senyor, qui vos farà memòria de quals sien 
1Co 4,19  dins poc vindré a vosaltres, si lo  Senyor ho vol, i examinaré, no les  
1Co 5,4  se conduí: 4 en lo nom de nostre  Senyor Jesucrist, essent congregats  
1Co 5,4  esperit, ab la potestat de nostre  Senyor Jesucrist, 5 que sia aqueix  
1Co 5,5 ànima se sàlvia en lo dia de nostre  Senyor Jesucrist. 6 Vostra vanaglòria no  
1Co 6,11  justificats en lo nom de nostre  Senyor Jesucrist i per l’Esperit de  
1Co 6,13 és per a la fornicació, sinó per al  Senyor, i el Senyor, per al cos. 14 I Déu  
1Co 6,13  sinó per al Senyor, i el  Senyor, per al cos. 14 I Déu ressuscità al 
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1Co 6,14  per al cos. 14 I Déu ressuscità al  Senyor, i ens ressuscitarà també a  
1Co 6,17  17 Emperò lo qui es junta ab lo  Senyor, un esperit és. 18 Fugiu de la  
1Co 7,10 als casats los mano, no jo, sinó lo  Senyor, que la muller no es sepària del  
1Co 7,12  12 I als demés los dic jo, no lo  Senyor: si algun germà té una infiel per  
1Co 7,17  proceesca cada qual segons lo  Senyor li té repartit i segons Déu l’ha  
1Co 7,22  que essent servo fou cridat del  Senyor, és llibert del Senyor; i així  
1Co 7,22  cridat del Senyor, és llibert del  Senyor; i així mateix, lo qui és cridat  
1Co 7,25  a les verges, no tinc precepte del  Senyor; emperò dono consell, així com un  
1Co 7,25 un que ha alcançat misericòrdia del  Senyor per a ser fiel. 26 Penso, doncs,  
1Co 7,32  ansiós per les coses que són del  Senyor, com ha d’agradar a Déu. 33 Emperò 
1Co 7,34  i la verge pensa en les coses del  Senyor, per a ser santa de cos i d’  
1Co 7,35  i per a què pugau servir al  Senyor sens destorb. 36 Mes si algun home  
1Co 7,39  vúllia, ab tal que sia segons lo  Senyor. 40 Emperò serà més ditxosa si  
1Co 8,6  coses, i nosaltres, en ell; i un  Senyor Jesucrist, per qui són totes les  
1Co 9,1 llibre? ¿No he vist jo a Jesucrist,  Senyor nostre? ¿No sou vosaltres obra meva 
1Co 9,1  ¿No sou vosaltres obra meva en lo  Senyor? 2 I encara que per a altres no sia 
1Co 9,2 sou lo sello de mon apostolat en lo  Senyor. 3 Aquesta és ma resposta a aquells 
1Co 9,5  demés apòstols, i els germans del  Senyor, i Cefas? 6 ¿O jo solament i  
1Co 9,14  l’altar? 14 Així també ordenà lo  Senyor que els que anuncien l’evangeli  
1Co 10,20  No podeu beure lo calze del  Senyor i el calze dels dimonis. 21 No  
1Co 10,21 No podeu participar de la taula del  Senyor i de la taula dels dimonis. 22  
1Co 10,22  22 ¿Voleu provocar a gelosia al  Senyor? ¿Per ventura som nosaltres més  
1Co 10,26  raó de consciència, 26 puix «del  Senyor és la terra i tot quant hi ha en  
1Co 11,11  ni la dona sens l’home, en lo  Senyor. 12 Perquè així com la dona és de  
1Co 11,20  ja no és per a menjar la cena del  Senyor. 21 Perquè cada qual pren abans sa  
1Co 11,23  no us alabo. 23 Perquè jo rebí del  Senyor lo que us he ensenyat a vosaltres:  
1Co 11,23  us he ensenyat a vosaltres: que el  Senyor Jesús, en la nit en què fou traït,  
1Co 11,26  calze, anunciareu la mort del  Senyor fins que vinga. 27 Per lo tant,  
1Co 11,27  aquest pa o bèguia lo calze del  Senyor indignament, serà reo del cos i de  
1Co 11,27  serà reo del cos i de la sang del  Senyor. 28 Per lo tant, examínia’s l’  
1Co 11,29  no fent discerniment del cos del  Senyor. 30 Per això hi ha entre vosaltres  
1Co 11,32  som judicats, som castigats del  Senyor, per a què no siam condemnats ab  
1Co 12,3  I ningú pot dir que Jesús és lo  Senyor, sinó per l’Esperit Sant. 4 Hi ha, 
1Co 12,5  ministeris, emperò és un mateix lo  Senyor. 6 Hi ha també diversitat d’  
1Co 14,21  i ni ab tot això m’oiran, diu lo  Senyor.» 22 Així, les llengües són per a  
1Co 14,37  que us escric són manaments del  Senyor. 38 I el que no conega, no serà  
1Co 15,31  qual tinc en Cristo Jesús, nostre  Senyor. 32 Si, com home, vaig jo combatre  
1Co 15,57 que ens donà la victòria per nostre  Senyor Jesucrist. 58 Així, amats germans  
1Co 15,58  abundant sempre en l’obra del  Senyor, sabent que vostre treball no és en 
1Co 15,58  vostre treball no és en va en lo  Senyor. 16,Tit Capítol XVI Exhorta als  
1Co 16,7  me algun temps ab vosaltres, si el  Senyor ho permet. 8 Però jo em detindré en 
1Co 16,10  puix treballa en l’obra del  Senyor així com jo. 11 Per lo tant, no el  
1Co 16,19  de l’Àsia. Vos saluden molt en lo  Senyor, Aquila i Prisciŀla, ab la iglésia  
1Co 16,22  mà. 22 Si algú no ama a nostre  Senyor Jesucrist, sia anatema. ‹Maran  
1Co 16,23  atha!› 23 La gràcia de nostre  Senyor Jesucrist sia ab vosaltres. 24 Mon  
2Co 1,2  i pau, de Déu nostre Pare i del  Senyor Jesucrist. 3 Beneït sia lo Déu i  
2Co 1,3  Beneït sia lo Déu i Pare de nostre  Senyor Jesucrist, lo Pare de les  
2Co 1,14 també la nostra en lo dia de nostre  Senyor Jesucrist. 15 I ab aquesta  
2Co 2,12  i em fou oberta una porta en lo  Senyor, 13 no tinguí repòs en mon esperit, 
2Co 3,16  16 Mes quan se convertesquen al  Senyor, serà remogut son vel. 17 Perquè el 
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2Co 3,17  serà remogut son vel. 17 Perquè el  Senyor és Esperit, i allà a on està l’  
2Co 3,17  i allà a on està l’Esperit del  Senyor, allí hi ha llibertat. 18 I així  
2Co 3,18  com en un mirall, la glòria del  Senyor, som transformats en la mateixa  
2Co 3,18  en claredat com per l’Esperit del  Senyor. 4,Tit Capítol IV Conducta de sant  
2Co 4,5  mateixos, sinó a Jesucrist,  Senyor nostre, i nosaltres som servos  
2Co 4,10  portant sempre la mortificació del  Senyor Jesús en nostre cos, a fi de que la 
2Co 4,14 sabent que aquell que ressuscità al  Senyor Jesús, nos ressuscitarà també a  
2Co 5,6  estam en lo cos estam ausents del  Senyor. 7 (Perquè caminam per fe, i no per 
2Co 5,8  nos del cos i estar presents ab lo  Senyor. 9 I per això nos esforçam, o siam  
2Co 6,17 mig d’ells i apartau-vos, diu lo  Senyor, i no toqueu lo que és impur; 18 i  
2Co 6,18  sereu mos fills i filles», diu lo  Senyor totpoderós. 7,Tit Capítol VII  
2Co 8,5  sinó que s’entregaren primer al  Senyor, i després a nosaltres per voluntat 
2Co 8,9  9 Puix sabeu la gràcia de nostre  Senyor Jesucrist, que, essent ric, se féu  
2Co 8,19  per nosaltres a glòria del  Senyor, i declaració de vostra prompta  
2Co 9,12  en moltes accions de gràcies al  Senyor, 13 mentres que per l’experiència  
2Co 10,8  algun tant més del poder que el  Senyor nos ha donat per a edificació, i no 
2Co 10,17  «lo qui es gloria, gloriïs en lo  Senyor». 18 Puix no aquell que s’alaba a  
2Co 11,17  a esta glòria, ho dic no segons lo  Senyor, sinó com per imprudència. 18 I ja  
2Co 11,31  31 Lo Déu i el Pare de nostre  Senyor Jesucrist, que és per a sempre  
2Co 12,1 les visions i a les revelacions del  Senyor. 2 Conec un home en Cristo que  
2Co 12,8  manera. 8 Per lo qual supliquí al  Senyor tres vegades que fos apartat de mi. 
2Co 13,13 vos saluden. 13 La gràcia de nostre  Senyor Jesucrist i la caritat de Déu i la  
Ga 1,3  de part de Déu Pare i de nostre  Senyor Jesucrist, 4 lo qual se donà a si  
Ga 1,19  sinó a Jaume, lo germà del  Senyor. 20 I en això que us escric, mirau  
Ga 5,10  10 I confio de vosaltres en lo  Senyor que no tindreu altre sentiment; mes 
Ga 6,14 em gloriï sinó en la creu de nostre  Senyor Jesucrist, per lo qual lo món és  
Ga 6,17 jo porto en mon cos los senyals del  Senyor Jesús. 18 La gràcia de nostre  
Ga 6,18  Jesús. 18 La gràcia de nostre  Senyor Jesucrist sia, germans, ab vostre  
Ef 1,2  i pau, de Déu, nostre Pare, i del  Senyor Jesucrist. 3 Beneït sia lo Déu i  
Ef 1,3  Beneït sia lo Déu i Pare de nostre  Senyor Jesucrist, lo qual nos ha beneït ab 
Ef 1,15 oït la fe que teniu vosaltres en lo  Senyor Jesús, i l’amor envers tots los  
Ef 1,17  17 per a què el Déu de nostre  Senyor Jesucrist, lo Pare de la glòria,  
Ef 2,21  per a ser un temple sant en lo  Senyor, 22 en qui vosaltres sou també  
Ef 3,11  ha complert en Cristo Jesús nostre  Senyor; 12 en qui tenim, mediant la fe d’ 
Ef 3,14 doblo mos genolls al Pare de nostre  Senyor Jesucrist, 15 del qual pren lo nom  
Ef 4,1  1 Per això jo, presoner del  Senyor, vos suplico que camineu dignament  
Ef 4,5  esperança de vostra vocació. 5 Un  Senyor, una fe, un baptisme, 6 un Déu i  
Ef 4,17  doncs, vos dic, i testifico en lo  Senyor: que no camineu com caminen los  
Ef 5,8 tenebres, emperò ara sou llum en lo  Senyor: proceïu com fills de la llum 9  
Ef 5,19  espirituals, cantant i alabant al  Senyor en vostre cor, 20 donant gràcies  
Ef 5,20  totes les coses en nom de nostre  Senyor Jesucrist, 21 sometent-vos los  
Ef 5,22  subjectes a sos marits com al  Senyor, 23 perquè lo marit és cap de la  
Ef 6,1  Fills, obeïu a vostres pares en lo  Senyor, perquè això és just. 2 «Honra a  
Ef 6,4 -los en instrucció i correcció del  Senyor. 5 Criats, siau obedients als que  
Ef 6,7  7 servint de bona voluntat, com al  Senyor, i no com als homes; 8 sabent que  
Ef 6,8  8 sabent que cada qual rebrà del  Senyor lo bé que haurà fet, sia servo, sia 
Ef 6,9  -vos d’amenaces, sabent que el  Senyor d’ells i de vosaltres està en lo  
Ef 6,10 demés, germans, afirmau-vos en lo  Senyor i en lo poder de sa virtut. 11  
Ef 6,21  caríssim i fiel ministre en lo  Senyor, 22 a qui us he enviat per aqueix  
Ef 6,23  ab fe de part de Déu Pare i del  Senyor Jesucrist. 24 La gràcia sia ab tots 
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Ef 6,24  sia ab tots los que amen a nostre  Senyor Jesucrist ab sinceritat. Amén. Fl  
Fl 1,2  i pau de Déu nostre Pare i del  Senyor Jesucrist. 3 Gràcies dono a mon Déu 
Fl 1,14  14 I molts dels germans en lo  Senyor, cobrant ànimo per mes cadenes, són 
Fl 2,11  conféssia que Jesucrist és lo  Senyor per a glòria de Déu Pare. 12 Per lo 
Fl 2,19  -vos ab mi. 19 I espero en lo  Senyor Jesús que prompte vos enviaré a  
Fl 2,24  meus negocis. 24 I confio en lo  Senyor que jo mateix vindré quant antes a  
Fl 2,29 -lo, doncs, ab tota alegria en lo  Senyor i ab l’honor degut a semblants  
Fl 3,1  germans meus, regositjau’s en lo  Senyor. A mi certament no m’és molest l’ 
Fl 3,8  del coneixement de Jesucrist,  Senyor meu, per amor del qual tot ho he  
Fl 3,20  esperam també al Salvador, nostre  Senyor Jesucrist, 21 lo qual transformarà  
Fl 4,1 corona, perseverau així ferms en lo  Senyor, amats meus. 2 Prego a Evòdia, i  
Fl 4,2 que sien del mateix sentiment en lo  Senyor. 3 I també te demano, company fiel, 
Fl 4,4  vida. 4 Regositjau’s sempre en lo  Senyor; i altra vegada vos ho dic:  
Fl 4,5  modèstia a tots los homes. Lo  Senyor està prop. 6 No tingau afany per  
Fl 4,10 M’he regositjat sobre manera en lo  Senyor de que ja per fi haja tornat a  
Fl 4,23  de Cèsar. 23 La gràcia de nostre  Senyor Jesucrist sia ab tots vosaltres.  
Col 1,Tit  és la imatge perfeta de Déu, lo  Senyor de totes les coses, lo cap de la  
Col 1,3  de Déu, nostre Pare, i de nostre  Senyor Jesucrist. Donam gràcies a Déu i al 
Col 1,3  gràcies a Déu i al Pare de nostre  Senyor Jesucrist, pregant sempre per a  
Col 1,10  10 per a què camineu dignes del  Senyor, agradant-li en tot, fructificant 
Col 2,6 doncs, haveu rebut Cristo Jesús, lo  Senyor, caminau en ell, 7 arrelats i  
Col 3,13  contra de l’altre; així com lo  Senyor vos perdonà a vosaltres, així també 
Col 3,17 obra, feu-ho tot en nom de nostre  Senyor Jesucrist, donant gràcies per ell a 
Col 3,18  a vostres marits, com convé, en lo  Senyor. 19 Marits, amau a vostres mullers  
Col 3,20  tot, puix això és de l’agrado del  Senyor. 21 Pares, no provoqueu a ira a  
Col 3,23  façau, feu-ho de cor com per al  Senyor, i no per als homes, 24 sabent que  
Col 3,24 no per als homes, 24 sabent que del  Senyor rebreu lo gallardó de l’herència,  
Col 3,24  perquè vosaltres serviu al  Senyor Cristo. 25 Mes lo qui obra mal,  
Col 4,1  sabent que també vosaltres teniu  Senyor en lo cel. 2 Perseverau en l’  
Col 4,7  fiel ministre i conservo meu en lo  Senyor, vos informarà de l’estat de totes 
Col 4,17 en lo ministeri que has rebut en lo  Senyor, per a què el cúmplies.» 18  
1Te 1,1  tessalònics en Déu Pare i en lo  Senyor Jesucrist. 2 Gràcia a vosaltres i  
1Te 1,2  de part de Déu nostre Pare i del  Senyor Jesucrist. Donam sempre gràcies a  
1Te 1,3 paciència de l’esperança en nostre  Senyor Jesucrist davant de Déu i Pare  
1Te 1,6  haveu fet imitadors nostres i del  Senyor, rebent la paraula enmig de molta  
1Te 1,8  fou divulgada la paraula del  Senyor, no sols en la Macedònia i en l’  
1Te 2,15 dels jueus, 15 los quals mataren al  Senyor Jesús i a sos propis profetes i ens 
1Te 2,19 vosaltres en la presència de nostre  Senyor Jesucrist en sa vinguda? 20  
1Te 3,8  si vosaltres estau ferms en lo  Senyor. 9 Per lo tant, ¿quina acció de  
1Te 3,11  mateix Déu i Pare nostre, i nostre  Senyor Jesucrist, encamínia nostres passos 
1Te 3,12 nostres passos a vosaltres. 12 I el  Senyor faça que vosaltres crescau i  
1Te 3,13  nostre, per a quan vinga nostre  Senyor Jesucrist ab tots los sants. Amén.  
1Te 4,1  vos pregam i us exhortam en lo  Senyor Jesús que, com haveu rebut de  
1Te 4,2 quins preceptes vos he donat per lo  Senyor Jesús. 3 Puix aquesta és la  
1Te 4,6  en res a son germà, perquè el  Senyor és venjador de tot això, com ja  
1Te 4,15  doncs, vos diem en la paraula del  Senyor: que nosaltres, que vivim i havem  
1Te 4,15  quedat aquí per a la vinguda del  Senyor, no ens adelantarem als que dormen. 
1Te 4,16 als que dormen. 16 Perquè el mateix  Senyor ab mandato, i ab veu de l’  
1Te 4,17  i així estarem per a sempre ab lo  Senyor. 18 Per lo tant, consolau-vos los 
1Te 5,Tit adverteix que la segona vinguda del  Senyor serà quan menos s’ho pènsien. Los  
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1Te 5,2  mateixos sabeu bé que el dia del  Senyor vindrà com un lladre de nit. 3  
1Te 5,9  per a alcançar la salut per nostre  Senyor Jesucrist, 10 lo qual morí per  
1Te 5,12  vosaltres, i us governen en lo  Senyor, i us amonesten. 13 I que els doneu 
1Te 5,23  per a la vinguda de nostre  Senyor Jesucrist. 24 Fiel és aquell que us 
1Te 5,27  ab bes sant. 27 Vos conjuro per lo  Senyor que se llegesca esta carta a tots  
1Te 5,28  germans. 28 La gràcia de nostre  Senyor Jesucrist sia ab vosaltres. Amén.  
2Te 1,1  en Déu nostre Pare i en lo  Senyor Jesucrist. 2 Gràcia sia a vosaltres 
2Te 1,2  de part de Déu, nostre Pare, i del  Senyor Jesucrist. 3 Devem, germans, donar  
2Te 1,7  juntament ab nosaltres, quan lo  Senyor Jesús apareixerà del cel ab los  
2Te 1,8 no obeeixen a l’evangeli de nostre  Senyor Jesucrist. 9 Los quals sofriran la  
2Te 1,9 perdició eterna en la presència del  Senyor i de la glòria de son poder 10 quan 
2Te 1,12 què sia glorificat lo nom de nostre  Senyor Jesucrist en vosaltres, i vosaltres 
2Te 1,12  la gràcia de nostre Déu i del  Senyor Jesucrist. 2,Tit Capítol II Descriu 
2Te 2,1  per l’adveniment de nostre  Senyor Jesucrist, i de nostra reunió ab  
2Te 2,2  per nosaltres, com si lo dia del  Senyor estigués ja cerca. 3 No us deixeu  
2Te 2,8 descobrirà aquell Pervers, a qui lo  Senyor Jesús consumirà ab l’alè de sa  
2Te 2,14  per a obtenir la glòria de nostre  Senyor Jesucrist. 15 I així, germans,  
2Te 2,16  o per carta nostra. 16 I el mateix  Senyor nostre Jesucrist, i Déu i Pare  
2Te 3,4  guardarà de mal. 4 I confiam en lo  Senyor, per lo que toca a vosaltres, que  
2Te 3,5 feu i fareu lo que us manam. 5 I el  Senyor encamínia vostres cors en l’amor  
2Te 3,6  intimam, germans, en nom de nostre  Senyor Jesucrist, que us aparteu de  
2Te 3,12  los manam i exhortam per nostre  Senyor Jesucrist, que trebàllien  
2Te 3,16  -lo com a germà. 16 I el mateix  Senyor de la pau vos dónia pau sempre i en 
2Te 3,16  pau sempre i en totes parts. Lo  Senyor sia ab tots vosaltres. 17 La  
2Te 3,18 Així escric. 18 La gràcia de nostre  Senyor Jesucrist sia ab tots vosaltres.  
1Tm 1,1  de Déu, Salvador nostre, i del  Senyor Jesucrist, esperança nostra, 2 a  
1Tm 1,2 pau de part de Déu Pare i de nostre  Senyor Jesucrist. 3 Com jo et supliquí que 
1Tm 1,12  12 I dono gràcies a Jesucrist  Senyor nostre, que m’ha confortat, perquè 
1Tm 1,14  14 I la gràcia de nostre  Senyor sobreabundà en gran manera ab la fe 
1Tm 5,21  21 Te conjuro davant de Déu i del  Senyor Jesucrist i dels àngels elegits que 
1Tm 6,3  paraules sanes de Jesucrist nostre  Senyor i la doctrina que és conforme a la  
1Tm 6,14  fins a la vinguda de nostre  Senyor Jesucrist. 15 La qual farà  
1Tm 6,15  i sol poderós Rei de reis i  Senyor de senyors, 16 lo qui solament  
2Tm 1,2 pau de part de Déu Pare i de nostre  Senyor Jesucrist. 3 Gràcies dono a Déu, a  
2Tm 1,8  del testimoni de nostre  Senyor, ni de mi, que só presoner seu; ans 
2Tm 1,16 Figelo i Hermògenes. 16 Derràmia lo  Senyor ses misericòrdies sobre la casa d’ 
2Tm 1,18  i m’encontrà. 18 Vulla lo  Senyor que tròbia misericòrdia davant del  
2Tm 1,18  que tròbia misericòrdia davant del  Senyor en aquell dia. I quants serveis ell 
2Tm 2,7  7 Reflexiona lo que dic, i el  Senyor te dónia inteŀligència en totes les 
2Tm 2,8  les coses. 8 Recorda’t que lo  Senyor Jesucrist, del llinatge de David,  
2Tm 2,14  coses, donant testimoni davant del  Senyor. Fuig de disputes de paraules, que  
2Tm 2,19 manté ferm tenint aquest sello: «Lo  Senyor coneix als que són seus»; i:  
2Tm 2,19  tot aquell que invoca lo nom del  Senyor.» 20 Mes en una casa gran no sols  
2Tm 2,21 santificat i útil per al servei del  Senyor, aparellat per a tota obra bona. 22 
2Tm 2,22 i la pau ab aquells que invoquen al  Senyor ab un cor pur. 23 Les qüestions  
2Tm 2,24 engendren disputes. 24 Al servo del  Senyor no li convé altercar, sinó ser mans 
2Tm 3,11  de totes elles m’ha llibertat lo  Senyor. 12 I tots los que volen viure  
2Tm 4,1  doncs, davant de Déu i del  Senyor Jesucrist, que ha de judicar vius i 
2Tm 4,8  una corona de justícia que el  Senyor, jutge just, me donarà en aquell  
2Tm 4,17  no els sia imputat. 17 Emperò lo  Senyor m’assistí i em confortà per a què  
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2Tm 4,18  de la boca del lleó. 18 I el  Senyor me deslliurarà de tota obra mala i  
2Tm 4,22  Clàudia, i tots los germans. 22 Lo  Senyor Jesucrist sia ab ton esperit. La  
Flm 3  de part de Déu nostre Pare i del  Senyor Jesucrist. 4 Gràcies dono a mon  
Flm 5  ta caritat i la fe que tens en lo  Senyor Jesús i envers tots los sants, 6  
Flm 16  quant més de tu en la carn i en lo  Senyor? 17 Per lo tant, si em consideres  
Flm 20  Deixa’m regositjar en tu per lo  Senyor, recrea mes entranyes en lo Senyor! 
Flm 20  Senyor, recrea mes entranyes en lo  Senyor! 21 Tenint jo confiança en ta  
Flm 25  meus. Flm 25 La gràcia de nostre  Senyor Jesucrist sia ab vostre esperit.  
He 1,10  sobre tos companys. 10 I tu,  Senyor, en lo principi fundares la terra,  
He 2,Tit  Glòria del Fill de Déu fet home,  Senyor de totes les criatures, redemptor,  
He 2,3  començat a ser anunciada per lo  Senyor, ha estat després confirmada entre  
He 7,14  del llinatge de Judà nasqué nostre  Senyor, de qual tribu no parlà res Moisès  
He 7,21 aquell que li digué a ell: «Jurà lo  Senyor i no s’arrepentirà: “Tu ets  
He 8,2  verdader tabernacle erigit per lo  Senyor, i no per home algú. 3 Perquè tot  
He 8,8  «Veus aquí, vindran dies, diu lo  Senyor, en què faré a la casa d’Israel i  
He 8,9  jo també los he menyspreat, diu lo  Senyor. 10 Perquè aquest és lo pacte  
He 8,10  després d’aquells dies, diu lo  Senyor: Imprimiré mes lleis en sos  
He 8,11  qual a son germà dient: “Coneix al  Senyor”; perquè tots me coneixeran, des  
He 10,16  després d’aquells dies”, diu lo  Senyor, “Imprimiré mes lleis en sos cors,  
He 10,30  venjança; jo recompensaré, diu lo  Senyor.» I altra vegada: «Lo Senyor  
He 10,30 diu lo Senyor.» I altra vegada: «Lo  Senyor judicarà a son poble.» 31 Cosa  
He 12,Tit  i a ser obedients a la llei del  Senyor. 1 I per això, tenint posat també  
He 12,5 meu, no despreciïs la correcció del  Senyor, ni desmaïs quan te reprenga.» 6  
He 12,6  quan te reprenga.» 6 Perquè lo  Senyor castiga al que ama, i assota al que 
He 13,6  que pugam dir ab confiança: «Lo  Senyor és mon ajuda; no temeré cosa que em 
He 13,20  gran pastor de les ovelles, nostre  Senyor Jesucrist, 21 vos faça perfets en  
Jm 1,1  1 Jaume, servo de Déu i de nostre  Senyor Jesucrist, a les dotze tribus que  
Jm 1,7  home que rebrà cosa alguna del  Senyor. 8 Lo baró d’ànimo doble és  
Jm 2,1  meus, no poseu la fe de nostre  Senyor Jesucrist, Senyor de la glòria, en  
Jm 2,1  la fe de nostre Senyor Jesucrist,  Senyor de la glòria, en accepció de  
Jm 4,10  Humiliau-vos a la presència del  Senyor, i ell vos exaltarà. 11 Germans, no 
Jm 4,15  se dissipa. En lloc de dir: «Si el  Senyor volgués i si visquéssem, farem  
Jm 5,4  segat han penetrat los oïdos del  Senyor dels exèrcits. 5 Vosaltres haveu  
Jm 5,7  germans, fins a la vinguda del  Senyor. Mirau com lo pagès espera lo fruit 
Jm 5,8 cors, puix s’acerca la vinguda del  Senyor. 9 No us queixeu, germans, uns  
Jm 5,10  profetes que parlaren en nom del  Senyor per exemple de paciència i dels  
Jm 5,11  de Job i vegéreu lo fi del  Senyor, perquè el Senyor és misericordiós  
Jm 5,11 vegéreu lo fi del Senyor, perquè el  Senyor és misericordiós i piadós. 12  
Jm 5,14  ell, ungint-lo ab oli en nom del  Senyor. 15 I l’oració de la fe salvarà al 
Jm 5,15  de la fe salvarà al malalt, i el  Senyor l’aliviarà, i si estigués en  
1Pe 1,3  Beneït sia lo Déu i Pare de nostre  Senyor Jesucrist, lo qual, conforme a sa  
1Pe 1,25  cau la flor. 25 Mes la paraula del  Senyor permaneix per a sempre.» I aquesta  
1Pe 2,3  que haveu gustat quant dolç és lo  Senyor; 4 arrimant-vos al qual com a  
1Pe 2,13  d’humana criatura per amor del  Senyor, ja sia al rei, com a superior, 14  
1Pe 3,12  i vaja detràs d’ella. 12 Puix lo  Senyor té fixos los ulls sobre els justos, 
1Pe 3,15  us torbeu, 15 ans bé santificau al  Senyor Déu en vostres cors, aparellats  
2Pe 1,Tit  entrada abundant en lo Regne del  Senyor. Dóna a entendre que està prop sa  
2Pe 1,2  de Déu i de Jesucrist, nostre  Senyor. 3 Així com totes les coses que  
2Pe 1,8  en lo coneixement de nostre  Senyor Jesucrist. 9 Emperò aquell a qui  
2Pe 1,11 entrada en lo Regne etern de nostre  Senyor i salvador Jesucrist. 12 Per lo  
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2Pe 1,14  també m’ho ha declarat nostre  Senyor Jesucrist. 15 Ademés que jo  
2Pe 1,16  lo poder i la presència de nostre  Senyor Jesucrist, sinó com testimonis de  
2Pe 2,1  de perdició i negaran a aquell  Senyor que els comprà, atraent-se sobre  
2Pe 2,9 les obres detestables d’ells; 9 lo  Senyor sap com llibertar de temptació als  
2Pe 2,11  contra aquells acusació davant del  Senyor. 12 Mes aquestos, com bèsties sens  
2Pe 2,20  medi del coneixement de Jesucrist,  Senyor i salvador nostre, enredats en  
2Pe 3,Tit  Parla de la segona vinguda del  Senyor i encarrega que l’espérien  
2Pe 3,2  foren donats per los apòstols del  Senyor i salvador. 3 Sabent això  
2Pe 3,8  una cosa: que un dia respecte del  Senyor és com mil anys, i mil anys, com un 
2Pe 3,9 com un dia. 9 No retarda, doncs, lo  Senyor sa promesa, com alguns pensen, sinó 
2Pe 3,10 doncs, com lladre de nit lo dia del  Senyor; en lo qual passaran los cels ab  
2Pe 3,12 -vos per a la vinguda del dia del  Senyor, en lo qual los cels, cremant,  
2Pe 3,15  15 I creeu que la longanimitat del  Senyor és salvació, segons que també Pau,  
2Pe 3,18  la gràcia i coneixement de nostre  Senyor i salvador Jesucrist. A ell sia la  
1Jn 1,Tit  oigué del mateix Jesucrist, nostre  Senyor, la qual és vida i llum que ens  
3Jn 2  amo de veres. 2 Caríssim, prego al  Senyor que et prospéria en tot i que et  
Jud 4  a Jesucrist, nostre únic soberà i  Senyor. 5 Vull, doncs, fer-vos present,  
Jud 9  emperò digué: «Reprimesca’t lo  Senyor!» 10 Emperò aquestos blasfemen de  
Jud 14  dient: «Veus aquí vingué lo  Senyor entre mil de sos sants, 15 a fer  
Jud 17  dites per los apòstols de nostre  Senyor Jesucrist, 18 los quals vos deien  
Jud 21  esperant la misericòrdia de nostre  Senyor Jesucrist per a vida eterna. 22 I  
Ap 1,8  omega, lo principi i el fi, diu lo  Senyor Déu, que és, i que era, i que ha de 
Ap 1,10  10 Jo fui en l’Esperit un dia del  Senyor, i oiguí detràs de mi una gran veu, 
Ap 4,8  i nit de dir: «Sant, sant, sant,  Senyor Déu totpoderós, lo qual era, és i  
Ap 4,11  del trono dient: 11 –Digne sou,  Senyor Déu nostre, de rebre glòria, i  
Ap 5,9  un nou càntic dient: –Digne sou,  Senyor, de prendre lo llibre i d’obrir  
Ap 6,10  en veu alta dient: –¿Fins a quan,  Senyor, sant i verdader, no judicau i no  
Ap 7,14  a on vingueren? 14 I li responguí:  –Senyor meu, vós ho sabeu. I em digué:  
Ap 11,Tit última trompeta. Dos testimonis del  Senyor seran despedaçats per la bèstia i  
Ap 11,8  Sodoma i Egipte, a on nostre  Senyor fou també crucificat. 9 I els de  
Ap 11,15  món s’han tornat regnes de nostre  Senyor i de son Cristo, i ell regnarà per  
Ap 11,17  Déu, dient: 17 –Vos donam gràcies,  Senyor, Déu totpoderós, que sou, que éreu  
Ap 14,7  7 dient en alta veu: –Temeu al  Senyor i donau-li honra, perquè vingué  
Ap 14,13  des d’aquí en avant moren en lo  Senyor. Sí, diu l’Esperit, perquè ells  
Ap 15,3  i meravelloses són vostres obres,  Senyor, Déu totpoderós, justos i verdaders 
Ap 15,4 Rei dels sants! 4 Qui no us temerà,  Senyor, i no glorificarà vostre nom?  
Ap 16,5 àngel de les aigües: –Vós sou just,  Senyor, que sou, que éreu i que sereu,  
Ap 16,7  altre des de l’altar: –Certament,  Senyor, Déu totpoderós, vostres judicis  
Ap 17,14  los vencerà, perquè ell és lo  Senyor dels senyors i el Rei dels reis; i  
Ap 18,5  han arribat fins al cel, i el  Senyor s’ha recordat de ses maldats. 6  
Ap 19,1  i glòria, i honra, i poder al  Senyor, nostre Déu. 2 Perquè sos judicis  
Ap 19,6  deien: –Aŀleluia! Perquè regnà lo  Senyor, nostre Déu totpoderós. 7  
Ap 19,16  en sa cuixa lo nom: «Rei de reis i  Senyor de senyors.» 17 I vegí un àngel que 
Ap 21,22 I no vegí temple en ella, perquè lo  Senyor, Déu totpoderós, i l’Anyell són lo 
Ap 22,5  antorxa, ni llum de sol, perquè lo  Senyor Déu los iŀluminarà, i regnaran en  
Ap 22,6  són molt fiels i verdaderes. I el  Senyor Déu dels sants profetes envià son  
Ap 22,20  vinc prest.» Amén! Veniu,  Senyor Jesús! 21 La gràcia de nostre  
Ap 22,21  Jesús! 21 La gràcia de nostre  Senyor Jesucrist sia ab tots vosaltres.  
2Jn 1 la doctrina rebuda. 1 L’ancià a la  senyora Electa i a sos fills, als quals jo 
2Jn 5  del Pare. 5 I ara vos demano,  senyora, no com si us escrigués un nou  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

3186 
 

1Co 8,5  (puix hi ha molts déus i molts  senyors), 6 emperò per a nosaltres no hi  
Ef 6,5  siau obedients als que són vostres  senyors segons la carn, ab temor i  
1Tm 6,15 sol poderós Rei de reis i Senyor de  senyors, 16 lo qui solament posseeix  
Ap 17,14  perquè ell és lo Senyor dels  senyors i el Rei dels reis; i els que  
Ap 19,16  lo nom: «Rei de reis i Senyor de  senyors.» 17 I vegí un àngel que estava en 
Ac 16,30  30 I traent-los fora los digué:  –Senyors, què he de fer jo per a salvar- 
Mt 6,22  ton cos és ton ull. Si ton ull és  senzill, tot ton cos serà lluminós. 23  
Lc 11,34  ton cos és ton ull. Si ton ull fos  senzill, tot ton cos serà iŀluminat;  
1Co 14,16  que està en la classe del poble  senzill, dirà «Amén» al donar tu gràcies,  
2Pe 3,1  en les dos avivar vostre ànimo  senzill ab amonestacions, 2 per a què  
Ac 2,46  prenien lo menjar ab alegria i  senzillès de cor, 47 alabant a Déu i  
Mt 10,16  doncs, prudents com les serpents i  senzills com les palomes. 17 »I guardau’s 
Rm 16,18 raons dolces enganyen los cors dels  senzills. 19 Puix vostra obediència està  
Fl 2,15  15 per a què siau irreprensibles i  senzills, fills de Déu sens màcula enmig  
Mt 25,32 uns dels altres, així com lo pastor  separa les ovelles dels cabrits. 33 I  
1Co 7,11  sepària del marit. 11 I que si es  separa, se quédia sens casar o se  
1Co 7,15  sants. 15 Emperò si l’infiel se  separa, sepàries; puix lo germà o la  
Lc 9,39  traure bromera, i ab dificultat se  separà d’ell despedaçant-lo. 40 I vaig  
Ac 19,9  la multitud, apartant-se d’ells  separà los deixebles, disputant tots los  
Ga 1,15  15 Mes quan plagué a Déu, que em  separà del ventre de la meva mare i em  
Mt 19,Tit  que sols hi ha una causa per la  separació o divorci. Dóna consells sobre  
Ef 2,14 un sol poble, i rompent la paret de  separació d’entre nosaltres: 15 ha abolit 
Lc 24,51  51 I mentres los beneïa s’anava  separant d’ells i era elevat al cel. 52 I 
Ac 13,13  a Perges de Pamfília. Emperò Joan,  separant-se d’ells, se’n tornà a  
Mt 25,32  gents se juntaran davant d’ell i  separarà los uns dels altres, així com lo  
Lc 12,46 espera i a l’hora que no sap, i lo  separarà i li donarà sa part ab los  
Rm 8,35  també per a nosaltres. 35 Qui ens  separarà, doncs, de l’amor de Cristo? ¿La 
Mt 13,49  del sigle: vindran los àngels i  separaran los dolents d’entre los bons.  
Ac 21,1 -nos fet a la vela després que ens  separàrem d’ells, anàrem via recta a  
Ac 15,39  tal dissensió entre ells, que se  separaren l’un de l’altre; i Bernabé,  
Jn 20,7  no junt ab les demés teles, sinó  separat i plegat en altre lloc. 8 Llavors  
Ac 15,38  portar-se-l’en, puix s’havia  separat d’ells des de Pamfília i no els  
He 7,26  sant, innocent, immaculat,  separat de pecadors, i exaltat sobre els  
Ga 5,12 de la creu. 12 Baldament que fossen  separats los que us inquieten. 13 Perquè  
Ef 2,12  en aquell temps éreu sens Cristo,  separats de la comunicació d’Israel i  
Ac 13,2  l’Esperit Sant los digué:  –Separau-me a Saulo i a Bernabé per a l’ 
Ga 2,12  que vingueren se retirava i es  separava, tement als que eren de la  
Ac 15,Tit i Silas, profetes. Pau i Bernabé se  separen. 1 I vingueren alguns de la Judea  
Jud 19  19 Aquestos són los que se  separen a si mateixos, sensuals que no  
Mt 19,6  lo tant, lo que Déu juntà, no ho  sepària l’home. 7 I ells replicaren: –Per 
Mc 10,9  lo que Déu juntà, l’home no ho  sepària. 10 I tornaren a preguntar-li  
1Co 7,10 sinó lo Senyor, que la muller no es  sepària del marit. 11 I que si es separa,  
1Co 7,15  15 Emperò si l’infiel se separa,  sepàries; puix lo germà o la germana no  
Mt 27,Tit  en sa mort. És sepultat, i son  sepulcre, sellat i custodiat. 1 Arribant  
Mt 27,60  un llençol net. 60 I el posà en un  sepulcre seu nou, que havia fet obrir en  
Mt 27,60  una gran llosa a l’entrada del  sepulcre, i se n’anà. 61 I Maria  
Mt 27,61  assentades allí al davant del  sepulcre. 62 I al dia següent, que és lo  
Mt 27,64  64 Mana, doncs, que es guàrdia lo  sepulcre fins al tercer dia, no sia que  
Mt 27,66  se n’anaren, i per assegurar lo  sepulcre sellaren la pedra i hi posaren  
Mt 28,1  i l’altra Maria a veure lo  sepulcre. 2 I veus aquí que hi hagué un  
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Mt 28,8  8 I a l’instant eixiren del  sepulcre ab temor i gran alegria, i  
Mc 6,29  son cos, i el posaren en un  sepulcre. 30 I reunint-se los apòstols  
Mc 15,46  en lo llençol, i el posà en un  sepulcre que estava obert en la roca, i  
Mc 15,46  i arrimà una llosa a la boca del  sepulcre. 47 I Maria Magdalena i Maria,  
Mc 16,2  primer dia de la semana, vénen al  sepulcre eixit ja el sol. 3 I deien entre  
Mc 16,3  la llosa de la porta del  sepulcre? 4 Emperò, observant, vegeren la  
Mc 16,5  era molt gran. 5 I entrant en lo  sepulcre, vegeren a un jove sentat a la  
Mc 16,8 elles marxaren de pressa fugint del  sepulcre, perquè tremolaven i estaven  
Lc 23,53  en un llençol i lo posà en un  sepulcre obert en una roca en lo qual  
Lc 23,55  seguit a Josep, observaren lo  sepulcre i la manera ab què havia estat  
Lc 24,Tit  XXIV Jesús ressuscita. Van al  sepulcre les santes dones. Incredulitat  
Lc 24,1  aquestes dones de bon matí al  sepulcre, portant los aromàtics que havien 
Lc 24,2  2 I trobaren remoguda la llosa del  sepulcre. 3 Mes, havent entrat dins, no  
Lc 24,9  paraules d’ell. 9 I isqueren del  sepulcre i anaren a contar tot això als  
Lc 24,12  alçant-se Pere, corregué al  sepulcre i, abaixant-se, vegé deixada  
Lc 24,22  havent anat antes de dia a son  sepulcre 23 i no havent trobat son cos,  
Lc 24,24  dels nostres, havent anat també al  sepulcre, han trobat totes les coses com  
Jn 11,38  vegada en si mateix, vingué al  sepulcre, que era una gruta, i tenia una  
Jn 12,17  ab Jesús quan cridà a Làssaro del  sepulcre i el ressuscità d’entre els  
Jn 19,41  hi havia un hort i, en ell, un  sepulcre nou, en lo qual no havia estat  
Jn 19,42  dels jueus, perquè estava cerca lo  sepulcre, posaren a Jesús. 20,Tit Capítol  
Jn 20,1  dematí, vingué Maria Magdalena al  sepulcre i vegé que havien tret d’ell la  
Jn 20,2  –Se n’han portat lo Senyor del  sepulcre, i no sabem a on l’han posat. 3  
Jn 20,3  altre deixeble i vingueren al  sepulcre. 4 Corrien los dos junts; emperò  
Jn 20,4  pressa que Pere i vingué primer al  sepulcre. 5 I havent-se inclinat, vegé  
Jn 20,6 que venia seguint-lo, entrà en lo  sepulcre i vegé les teles en terra, 7 i lo 
Jn 20,8  que havia arribat primer al  sepulcre, i vegé i cregué. 9 Perquè ells  
Jn 20,11  estava fora, plorant cerca del  sepulcre, i estant així plorant, s’abaixà 
Jn 20,11  plorant, s’abaixà i mirà en lo  sepulcre, 12 i vegé a dos àngels vestits  
Ac 2,29  que morí i fou sepultat, i son  sepulcre està entre nosaltres fins al dia  
Ac 7,16  a Siquem, i posats en lo  sepulcre que Abraham comprà a preu de  
Ac 13,29  de l’arbre i el posaren en un  sepulcre. 30 Mes Déu lo ressuscità al  
Lc 23,Tit del Senyor. Confessió del centurió.  Sepulcre de Jesús. 1 I alçant-se tota la 
Mt 23,27  hipòcrites, que sou semblants als  sepulcres emblanquits, los quals per  
Mt 23,29  hipòcrites, que edificau los  sepulcres dels profetes i adornau los  
Mc 5,2 seguit li isqué a l’encontre, dels  sepulcres, un home posseït de l’esperit  
Mc 5,3 3 lo qual tenia son domicili en los  sepulcres i ningú lo podia lligar ja ni ab 
Mc 5,5  sempre de nit i de dia en los  sepulcres i en les muntanyes, cridant i  
Lc 8,27  habitava en casa, sinó dintre dels  sepulcres. 28 Aquest, tan prest com vegé a 
Lc 11,44  hipòcrites, que sou com los  sepulcres que no es veuen, i sobre los que 
Lc 11,47  »Ai de vosaltres, que edificau los  sepulcres dels profetes, i vostres pares  
Lc 11,48 mataren, mes vosaltres edificau sos  sepulcres. 49 »Per això digué també la  
Jn 5,28 l’hora en què los que estan en los  sepulcres oiran la veu del Fill de Déu, 29 
Ap 11,9  que sos cossos sien posats en  sepulcres. 10 I els que habiten la terra  
Mt 26,12 ungüent sobre mon cos, ho féu per a  sepultar-me. 13 En veritat vos dic que  
Mt 27,Tit  que succeïren en sa mort. És  sepultat, i son sepulcre, sellat i  
Mc 15,Tit que succeeixen en sa mort i com fou  sepultat. 1 I luego, al dematí, los  
Lc 16,22  Abraham. I morí també el ric i fou  sepultat. 23 »I en l’infern, alçant los  
Ac 2,29 del patriarca David, que morí i fou  sepultat, i son sepulcre està entre  
1Co 15,4 segons les Escriptures; 4 i que fou  sepultat, i que ressuscità al tercer dia,  
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Rm 6,4  en sa mort? 4 Per lo tant, som  sepultats ab ell en mort per lo baptisme,  
Col 2,12 la circumcisió de Cristo; 12 essent  sepultats juntament ab ell en lo baptisme, 
Mc 14,8  anticipà a ungir mon cos per a la  sepultura. 9 En veritat vos dic que, a  
Jn 11,17  dies que Làssaro estava en la  sepultura. 18 I distava Betània de  
Jn 11,31 la seguiren dient: –Aquesta va a la  sepultura per a plorar allí. 32 I havent  
Jn 12,7 la, que el guàrdia per al dia de ma  sepultura. 8 Perquè als pobres sempre los  
Jn 19,Tit  19,Tit Capítol XIX Passió, mort i  sepultura de Jesús. 1 Llavors Pilat  
Rm 3,13  ha qui faça bé, ni tan sols un. 13  Sepultura oberta és sa gorja; ab ses  
Mt 8,28  dos esperitats que eixien de les  sepultures, de tal manera ferotges que  
Mt 27,52  se partiren. 52 I s’obriren les  sepultures; i molts cossos de sants que  
Mt 27,53  ressuscitaren. 53 I eixint de les  sepultures després que ell ressuscità,  
Mt 2,18  plorant sos fills i no volent  ser consolada, perquè no existeixen.» 19 I 
Mt 3,13  la Galilea al Jordà, a Joan, per a  ser batejat per ell. 14 Emperò Joan l’en  
Mt 3,14  l’en destorbava dient: –Jo he de  ser batejat per vós, i vós veniu a mi? 15  
Mt 5,13  No serveix ja de res, sinó per a  ser llançada i trepitjada dels homes. 14  
Mt 5,32  que repudiï a sa muller, a no  ser per causa de fornicació, la fa ser  
Mt 5,32  ser per causa de fornicació, la fa  ser adúltera. I lo qui es càsia ab la  
Mt 6,1 obres davant dels homes ab lo fi de  ser vistos d’ells; d’altra manera no  
Mt 6,2  sinagogues i en los carrers per a  ser honrats dels homes. En veritat vos dic 
Mt 6,5  les cantonades de les places per a  ser vistos dels homes. En veritat vos dic  
Mt 10,25  amo. 25 Basta-li al deixeble lo  ser com son mestre, i al sirvent, com son  
Mt 17,21  Jesús: –Lo Fill de l’home ha de  ser entregat en mans dels homes. 22 I el  
Mt 18,8  que tenint dues mans o dos peus  ser llançat al foc etern. 9 »I si ton ull  
Mt 18,9 ab un sol ull, que tenir dos ulls i  ser llançat al foc de l’infern. 10  
Mt 19,9  que repudiï a sa muller, a no  ser per causa de fornicació, i ne prenga  
Mt 20,22 beure lo calze que jo he de beure i  ser batejats ab lo baptisme ab què jo só  
Mt 20,27  I aquell que entre vosaltres vulla  ser primer, sia criat vostre. 28 Així com  
Mt 20,28  lo Fill de l’home no vingué per a  ser servit, sinó per a servir i per a  
Mt 23,5  les. 5 I fan totes les obres per a  ser vistos dels homes. I aixís eixamplen  
Mt 23,8  8 »Emperò vosaltres no vullau  ser anomenats rabís, puix un sol és vostre 
Mt 24,Tit  fiels lo que deurien fer per no  ser enganyats dels falsos Cristos. Los  
Mt 24,2 quedarà aquí pedra sobre pedra sens  ser derrocada. 3 I estant ell assentat en  
Mc 9,11  de l’home, que ha de patir molt i  ser despreciat. 12 Emperò jo us dic que  
Mc 9,34 als Dotze i els digué: –Si algú vol  ser lo primer, serà el darrer de tots i el 
Mc 9,44  vida eterna, que tenir dos peus i  ser llançat en l’infern de foc  
Mc 9,46  Regne de Déu, que tenir-ne dos i  ser llançat al foc de l’infern, 47 a on  
Mc 10,38 ¿Podeu beure lo calze que jo bec, o  ser batejats ab lo baptisme ab què jo só  
Mc 10,43  vosaltres; ans bé, lo qui vulla  ser major, serà vostre criat. 44 I el que  
Mc 10,44  vostre criat. 44 I el que vulla  ser primer entre vosaltres, serà criat de  
Mc 10,45  lo Fill de l’home no vingué per a  ser servit, sinó per a servir i donar sa  
Mc 13,11  11 I quan vos pòrtien per a  ser entregats, no premediteu lo que haveu  
Mc 14,41  aquí que el Fill de l’home va a  ser entregat en mans de pecadors. 42 Alçau 
Mc 14,58  dies n’edificaré un altre sens  ser fet de mà.” 59 Mes ni en això  
Lc 1,71  principi del món: 71 que havíem de  ser salvos de nostres enemics i de la mà  
Lc 2,34  de molts en Israel, i per a  ser lo blanc de la contradicció dels homes 
Lc 3,23  23 I lo mateix Jesús començava a  ser com de trenta anys d’edat, fill,  
Lc 5,15  gran número per a oir-lo i per a  ser curats de ses dolències. 16 Emperò ell 
Lc 6,13  tota la nit orant a Déu. 13 I al  ser de dia cridà a sos deixebles i elegí  
Lc 8,17  hi ha res encobert que no haja de  ser manifest, ni res escondit que no haja  
Lc 9,13  que cinc pans i dos peixos, a no  ser que vajam nosaltres a comprar vianda  
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Lc 9,44  perquè lo Fill de l’home ha de  ser entregat en mans dels homes. 45 Emperò 
Lc 9,51  per a complir-se lo temps de  ser rebut en lo alt, posà lo semblant  
Lc 11,8  a donar-los-hi per raó de  ser amic seu, certament se llevarà per sa  
Lc 11,43  primers sitis en les sinagogues, i  ser saludats en les places! 44 »Ai de  
Lc 12,50  encenga? 50 I ab un baptisme he de  ser batejat, i com tinc l’ànimo afligit  
Lc 14,26  i fins sa pròpia vida, no pot  ser mon deixeble. 27 I el qui no porta sa  
Lc 14,33  renunciï tot quant posseeix no pot  ser mon deixeble. 34 »Bona és la sal,  
Lc 14,35  terra, ni per al femer, sinó per a  ser llançada fora. Qui té orelles per a  
Lc 15,19  i contra vós. 19 Ja no só digne de  ser anomenat fill vostre; tractau-me com 
Lc 15,21  i contra de vós. Ja no só digne de  ser apellidat fill vostre. 22 »Mes lo pare 
Lc 20,13  Enviaré a mon fill estimat: pot  ser que quan lo vegen li tinguen  
Lc 20,17  que edificaven, aqueixa vingué a  ser la principal del cantó”? 18 Qualsevol  
Lc 20,46  ab vestidures llargues i gusten de  ser saludats en les places i d’ocupar los 
Jn 7,4  que fas. 4 Perquè ningú que busca  ser conegut en públic, fa res en secret.  
Jn 8,Tit  Declara de vàries maneres  ser ell lo Fill de Déu, i respon ab gran  
Jn 8,4  –Mestre, aquesta dona acaba de  ser sorpresa en adulteri. 5 I Moisès nos  
Jn 12,23  en què lo Fill de l’home ha de  ser glorificat. 24 En veritat, en veritat  
Jn 21,11  i tres peixos grans. I a pesar de  ser tants, no es rompé lo filat. 12 Jesús  
Ac 2,12 -se los uns als altres: –Què ve a  ser això? 13 Emperò altres, burlant-se,  
Ac 2,24  la mort, per quant era impossible  ser detingut per ella. 25 Perquè David diu 
Ac 2,47  cada dia aquells que havien de  ser salvos. 3,Tit Capítol III Un coix de  
Ac 3,13 de Pilat, judicant est que havia de  ser deslliurat. 14 Emperò vosaltres  
Ac 7,9  d’enveja, vengueren a Josep per a  ser portat a Egipte. Mes Déu era ab ell 10 
Ac 8,13  cregué també Simó, i després de  ser batejat se juntà ab Felip. I veent los 
Ac 13,38  pecats i de tot lo que no poguéreu  ser justificats per la Llei de Moisès. 39  
Ac 14,7  lo qui no havia caminat mai, i per  ser lisiat de peus, estava sentat. 8  
Ac 14,8 los ulls i veent que tenia fe per a  ser curat, 9 digué en alta veu: –Alça’t  
Ac 15,24 paraules dient: “Vosaltres haveu de  ser circumcidats i haveu de guardar la  
Ac 18,15  ho vejau vosaltres, que jo no vull  ser jutge d’aquestes coses. 16 I els  
Ac 21,13  estic aparellat no solament per a  ser lligat, sinó també per a morir en  
Ac 25,9 i digué: –¿Vols pujar a Jerusalem i  ser judicat d’aquestes coses davant de  
Ac 25,10  del Cèsar estic, en ell dec jo  ser judicat; ningun mal he fet als jueus,  
Ac 25,20  dir si volia anar a Jerusalem i  ser allí judicat d’aquestes coses. 21  
Ac 26,23 Cristo havia de patir, que havia de  ser lo primer que ressuscitaria d’entre  
Ac 26,29  tots los que m’ouen, arribassen a  ser tals qual jo só, excepte aquestes  
Ac 27,10  jo veig que la navegació comença a  ser perillosa i de molt dany, no sols per  
Ac 27,12  a Fenice a hivernar en ella, per  ser un port de Creta que mira a l’àfrico  
Rm 1,Tit  que los preciats de savis vénen a  ser los més viciosos. 1 Pau, servo de  
Rm 1,4 David segons la carn; 4 i declarant  ser lo Fill de Déu ab poder, segons l’  
Rm 2,19  més exceŀlents, 19 i et jactes de  ser guia de cegos i llum dels que estan en 
Rm 4,18  cregué en esperança que vindria a  ser pare de moltes gents, conforme lo que  
Rm 7,10  era ordenat per a vida, fou trobat  ser-me per a mort. 11 Perquè lo pecat,  
Rm 8,7  subjecta a la llei de Déu, ni pot  ser. 8 De modo que los que viuen segons la 
Rm 9,3 mon cor. 3 Puix desitjava jo mateix  ser anatematisat de Cristo, per amor de  
Rm 14,9  morí Cristo, i ressuscità per a  ser Senyor de morts i de vius. 10 I tu,  
Rm 15,16 que m’és dada de part de Déu 16 de  ser jo ministre de Jesucrist entre els  
1Co 4,3  3 En quant a mi, poc m’importa  ser judicat de vosaltres, o de judici  
1Co 4,13  i suplicam. Hem arribat a  ser com les escombraries d’aquest món,  
1Co 6,2  aquest món? I si lo món ha de  ser judicat per vosaltres, ¿sereu indignes 
1Co 7,25  misericòrdia del Senyor per a  ser fiel. 26 Penso, doncs, que açò és bo  
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1Co 7,34  en les coses del Senyor, per a  ser santa de cos i d’esperit. Emperò la  
1Co 8,7  i la consciència d’aquestos, per  ser dèbil, és contaminada. 8 Emperò la  
1Co 9,23  faç per amor de l’evangeli, per a  ser participant d’ell ab vosaltres. 24  
1Co 12,13 estat batejats tots nosaltres per a  ser un mateix cos, així jueus com gentils, 
1Co 13,3 i encara que entregàs mon cos per a  ser cremat, si no tinc caritat de res m’  
1Co 14,5  que el que parla llengües, a no  ser que interprétia, per a què la Iglésia  
1Co 14,6  de què us aprofitaré, a no  ser que us pàrlia o en revelació, o en  
1Co 15,9  apòstols, lo qual no só digne de  ser anomenat apòstol, perquè he perseguit  
1Co 15,15  vostra fe. 15 I ademés resultam  ser falsos testimonis envers Déu, perquè  
2Co 1,16  venir altra vegada a vosaltres, i  ser conduït per vosaltres a la Judea. 17  
2Co 5,2  això gemegam nosaltres, desitjant  ser revestits de nostra habitació que és  
2Co 5,9  o siam presents, o siam ausents, a  ser-li acceptes. 10 Puix devem tots  
2Co 7,14  -nos gloriat ab Tito ha resultat  ser veritat. 15 I son entranyable amor  
Ga 2,2 privadament a aquells que pareixien  ser d’alguna reputació, per temor de que  
Ga 2,6  6 Mes d’aquells que semblaven  ser alguna cosa (ni importa res lo que  
Ga 2,6 de persones), aquells que semblaven  ser alguna cosa, res me comunicaren. 7 Ans 
Ga 2,9 Jaume, Cefas i Joan, que apareixien  ser les columnes, conegueren la gràcia que 
Ga 2,17 Emperò, si mentres nosaltres cercam  ser justificats en Cristo, som trobats  
Ga 3,Tit  de la Llei escrita pogué l’home  ser justificat, sinó per la fe viva en  
Ga 3,23  en aquella fe que després havia de  ser revelada. 24 I així la Llei fou lo  
Ga 4,15  Perquè jo testifico que, a poder  ser, vos hauríeu trets los ulls i me’ls  
Ga 6,Tit  La glòria del cristià ha de  ser únicament la creu de Jesucrist. 1  
Ga 6,3 de Cristo. 3 Perquè si algú se creu  ser alguna cosa, no essent res, ell mateix 
Ga 6,7  7 No us enganyeu: Déu no pot  ser burlat, 8 perquè allò que l’home  
Ef 2,21 edifici, ben construït, creix per a  ser un temple sant en lo Senyor, 22 en qui 
Ef 2,22 sou també edificats juntament per a  ser habitació de Déu, per medi de l’  
Ef 4,Tit  Vida dels gentils, i qual ha de  ser la dels cristians. 1 Per això jo,  
Fl 1,23  per dos costats: tinc desig de  ser deslligat de la carn i d’estar ab  
Fl 2,6  de Déu, no tingué per usurpació lo  ser ell igual a Déu, 7 sinó que es reduí a 
1Te 2,9  treballant nit i dia, per a no  ser gravosos a ningú de vosaltres, vos  
2Te 1,10  de son poder 10 quan vindrà a  ser glorificat en sos sants i a fer-se  
2Te 2,10 reberen l’amor de la veritat per a  ser salvos. 11 Per això los enviarà Déu  
2Te 3,8  de nit i de dia, per a no  ser gravosos a ningú de vosaltres. 9 I no  
1Tm 1,7  a parladuries vanes, 7 volent  ser doctors de la Llei, sens entendre ni  
1Tm 2,6 si mateix en rescat per tots, per a  ser testimoni en degut temps. 7 Per lo  
1Tm 3,Tit 3,Tit Capítol III Descriu com deuen  ser los bisbes, los diaques i les dones  
1Tm 3,8  mateixa manera, los diaques deuen  ser honrats i modestos, no de paraules  
1Tm 4,8  vida que ara és i de la que ha de  ser. 9 Fiel paraula és aquesta, i digna de 
1Tm 5,Tit  fiels de totes edats. Com han de  ser les viudes que servesquen en la  
1Tm 5,Tit  en la Iglésia. Que han de  ser premiats los presbíteros que cumplen  
2Tm 2,6  llei. 6 Lo pagès que treballa deu  ser lo primer que particípia dels fruits.  
2Tm 2,24  Senyor no li convé altercar, sinó  ser mans ab tothom, apte per a ensenyar,  
2Tm 4,6  6 Perquè jo ja estic a punt de  ser sacrificat, i prop està lo temps de ma 
Tt 1,6 muller, que tinga fills fiels, sens  ser acusats de disolució ni de  
Tt 2,5  marits i estímien a sos fills, 5 a  ser prudents, castes, temperades, a tenir  
Tt 2,9 amos, donant-los gust en tot sens  ser resposters. 10 Que no els defràudien,  
He 1,14  en favor d’aquells que han de  ser hereus de salvació? 2,Tit Capítol II  
He 2,3  La qual, havent començat a  ser anunciada per lo Senyor, ha estat  
He 3,Tit  sobre Moisès, i per lo tant, deu  ser obeït sens contradicció per a què no  
He 4,16  misericòrdia i trobar gràcia per a  ser socorreguts en temps de necessitat.  
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He 5,9  9 I així fet perfet, vingué a  ser l’autor de salut eterna per a tots  
He 5,12  vosaltres, per lo temps, deuríeu  ser mestres; encara teniu necessitat de  
He 6,Tit  VI Observa l’Apòstol que solen  ser incorretgibles los que, molt favorits  
He 6,8  de maledicció; lo fi de la qual és  ser cremada. 9 Mes, caríssims, de  
He 8,13  es fa antic i vell, està cerca de  ser anuŀlat. 9,Tit Capítol IX Descripció  
He 11,24 Moisès, quan fou crescut, refusà lo  ser anomenat fill de la filla de Faraó, 25 
He 11,25 filla de Faraó, 25 preferint ans bé  ser afligit ab lo poble de Déu que gosar  
He 11,30  les muralles de Jericó després de  ser rodejades per espai de set dies. 31  
He 12,Tit  ab fortalesa les afliccions i a  ser obedients a la llei del Senyor. 1 I  
He 12,10  nostre profit, a fi de que pugam  ser participants de sa santedat. 11 I  
He 12,11 I ninguna correcció al present apar  ser de goig, sinó de tristesa; emperò  
He 12,27 permanèsquien aquelles que no poden  ser commogudes. 28 I així, rebent un regne 
Jm 1,Tit  i com la paciència deu  ser obra perfeta. Dels fruits de l’  
Jm 1,13 és tentat de Déu; perquè Déu no pot  ser tentat dels mals i ell no tenta a  
Jm 2,5  Déu als pobres d’aquest món per a  ser rics en fe i hereus del Regne que  
Jm 2,12  i feu així com aquells que han de  ser judicats per la llei de la llibertat.  
Jm 4,4  de Déu? Quiscun, doncs, que vulla  ser amic d’aquest sigle se constitueix  
1Pe 1,2  de l’Esperit, per a obeir i  ser aspergits ab la sang de Jesucrist:  
1Pe 1,5  la salvació que està prompta per a  ser mostrada en l’últim temps. 6 En lo  
1Pe 1,11  los sofriments que havien de  ser en Cristo i les glòries que els  
1Pe 1,13  fi per aquella gràcia que us ha de  ser presentada en la revelació de  
2Pe 2,4 a les cadenes de les tenebres per a  ser aturmentats i reservats per al dia del 
2Pe 2,12  sens raó, naturalment fets per a  ser presa i per a perdició, blasfemant de  
2Pe 3,11  ja que totes estes coses han de  ser disoltes, quina classe de gent haveu  
2Pe 3,11  quina classe de gent haveu de  ser vosaltres en santedat de vida i  
2Pe 3,14  esperant aquestes coses, procurau  ser trobats per ell en pau, sens màcula i  
1Jn 3,2 i no apareix encara lo que havem de  ser. Mes sabem que quan ell apareixerà  
1Jn 4,14  que el Pare envià son Fill per a  ser salvador del món. 15 Qualsevol que  
Ap 1,19  i les que són, i les que han de  ser després d’aquestes: 20 »Lo misteri de 
Ap 2,5  ton candelero de son lloc, a no  ser que t’arrepentesques. 6 Emperò tens  
Ap 6,11 el de sos germans, que també han de  ser morts com ells. 12 I mirí quan ell  
Ap 11,18  ira ha arribat, i el temps de  ser judicats los morts, i de donar  
Ap 12,6  un lloc aparellat de Déu, per a  ser alimentada allí mil dos-cents i  
Ap 22,6  a sos servos les coses que han de  ser fetes promptament. 7 “I veus aquí jo  
Mt 3,10  Puix tot arbre que no fa bon fruit  serà tallat i tirat al foc. 11 En veritat  
Mt 5,19  i ensènyia així als homes,  serà anomenat mínim en lo Regne del cel.  
Mt 5,19  aquell que els guàrdia i ensènyia,  serà anomenat gran en lo Regne del cel. 20 
Mt 5,21  “No mataràs.” I lo qui màtia  serà condemnat en judici. 22 »Mes jo us  
Mt 5,22 consell. I lo qui li diga: “Fàtuo”,  serà reo del foc de l’infern. 23 »Per lo  
Mt 6,22  Si ton ull és senzill, tot ton cos  serà lluminós. 23 Emperò si ton ull és  
Mt 6,23  si ton ull és mal, tot ton cos  serà tenebrós. Perquè si la llum que en tu 
Mt 7,19  Tot arbre que no porta bon fruit,  serà tallat i llançat al foc. 20 Així,  
Mt 7,24  mes paraules i les compleix,  serà comparat a un home sensat que edificà 
Mt 7,26  mes paraules i no les compleix,  serà semblant a un home neci que edificà  
Mt 9,15  l’Espòs? Ja vindrà dia en què els  serà pres l’Espòs i aleshores dejunaran.  
Mt 10,15  vos dic que en lo dia del judici  serà menor lo rigor per a la terra dels de 
Mt 12,11  11 I ell los respongué: –Quin home  serà entre vosaltres que, tenint una  
Mt 12,25  regne dividit contra si mateix,  serà destruït; i tota casa o ciutat  
Mt 12,31  blasfemar contra de l’Esperit no  serà perdonat. 32 I qualsevol que pàrlia  
Mt 12,32  pàrlia contra lo Fill de l’home,  serà perdonat. Emperò aquell que pàrlia  
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Mt 12,32  pàrlia contra l’Esperit Sant, no  serà perdonat, ni en aquest sigle, ni en  
Mt 12,39  demana senyal; emperò no li  serà donat senyal, sinó el senyal del  
Mt 15,13  no ha plantat mon Pare celestial,  serà arrencada d’arrel. 14 Deixau-los:  
Mt 16,19  lo que desllíguies sobre la terra  serà també deslligat en lo cel. 20  
Mt 17,19  allí”, i es trasladarà. I res vos  serà impossible. 20 »Emperò aquesta casta  
Mt 18,4  s’humiliï com aquest infant, eix  serà lo major en lo Regne del cel. 5 I qui 
Mt 18,18  lligueu sobre la terra, lligat  serà també en lo cel. I tot quant  
Mt 18,18  sobre la terra, deslligat  serà també en lo cel. 19 »Altra vegada vos 
Mt 18,19  cosa, sia la que es vulla, se’ls  serà otorgada per mon Pare que està en lo  
Mt 20,18  a Jerusalem, i lo Fill de l’home  serà entregat als prínceps dels sacerdots  
Mt 20,26  domini sobre d’ells. 26 No  serà així entre vosaltres, sinó que  
Mt 21,13 I els digué: –Escrit està: “Ma casa  serà anomenada casa d’oració, emperò  
Mt 21,43  43 »Per lo tant, vos dic que us  serà llevat lo Regne de Déu i donat a gent 
Mt 21,44  que caiga sobre aqueixa pedra  serà romput, i aquell sobre qui ella caiga 
Mt 21,44  i aquell sobre qui ella caiga  serà fet engrunes. 45 I quan los prínceps  
Mt 22,28 en la resurrecció, de quin dels set  serà la muller, puix ella de tots ho fou?  
Mt 23,11  que és major entre vosaltres,  serà vostre criat. 12 I qualsevol que s’  
Mt 23,12  12 I qualsevol que s’exàltia,  serà humiliat. I aquell que s’humiliï,  
Mt 23,12  humiliat. I aquell que s’humiliï,  serà exaltat. 13 »Emperò, ai de vosaltres, 
Mt 24,14  14 I aqueix evangeli del Regne  serà predicat per tot lo món en testimoni  
Mt 24,27  veure fins en l’occident, així  serà també l’adveniment del Fill de l’  
Mt 24,37  aixís com en los dies de Noè, així  serà també la vinguda del Fill de l’home. 
Mt 24,39 diluvi i se’n portà a tothom, així  serà també la vinguda del Fill de l’home. 
Mt 24,40  dos se trobaran en lo camp: l’un  serà pres i l’altre deixat. 41 Dues dones 
Mt 24,41  41 Dues dones moldran en un molí:  serà presa l’una i deixada l’altra. 42  
Mt 25,1 final. 1 »Llavors, lo Regne del cel  serà semblant a deu verges que, prenent  
Mt 25,29  29 Puix a quiscun tinga, li  serà donat, i tindrà abundància; emperò al 
Mt 25,29  emperò al que no tinga, li  serà llevat fins allò que apareix que té.  
Mt 26,2  la Pasqua, i el Fill de l’home  serà entregat per a què el crucifíquien. 3 
Mt 26,24 ell. Mes, ai d’aquell home per qui  serà entregat lo Fill de l’home! Més li  
Mt 26,28  és ma sang del Nou Testament, que  serà derramada per molts per a remissió  
Mt 26,45  és arribada, i el Fill de l’home  serà entregat en mans dels pecadors. 46  
Mt 27,64  entre los morts.” I l’últim error  serà pitjor que el primer. 65 Pilat los  
Mc 2,20  vindran dies en què l’espòs los  serà llevat, i llavors dejunaran en  
Mc 3,29 Sant, mai més tindrà perdó sinó que  serà reo de pena eterna. 30 Perquè ells  
Mc 4,25 i al que no té, fins allò que té li  serà pres. 26 També deia: –Així és lo  
Mc 9,4 paraula, digué a Jesús: –Mestre, bo  serà que ens estem aquí i façam tres  
Mc 9,30  i els deia: –Lo Fill de l’home  serà entregat en mans dels homes, i el  
Mc 9,34  digué: –Si algú vol ser lo primer,  serà el darrer de tots i el criat de tots. 
Mc 9,48 seran salats ab foc, i tota víctima  serà salada ab sal. 49 »Bona és la sal;  
Mc 10,33  a Jerusalem, i el Fill de l’home  serà entregat als prínceps dels sacerdots, 
Mc 10,43  poder sobre elles. 43 Emperò no  serà així entre vosaltres; ans bé, lo qui  
Mc 10,43  ans bé, lo qui vulla ser major,  serà vostre criat. 44 I el que vulla ser  
Mc 10,44  vulla ser primer entre vosaltres,  serà criat de tots. 45 Perquè fins lo Fill 
Mc 11,17 dient: –¿No està escrit que ma casa  serà anomenada per totes les nacions casa  
Mc 11,23  que succeirà lo que diu, tot li  serà fet. 24 Per lo tant, vos dic que  
Mc 12,7  és l’hereu, veniu, matem-lo i  serà nostra l’heretat.” 8 I agarrant-  
Mc 12,23  quan ressuscítien, de qual d’ells  serà muller? Perquè tots set la tingueren  
Mc 13,7  és precís que això sia; emperò no  serà encara el fi. 8 Perquè s’alçarà gent 
Mc 13,8  en diferents llocs, i fam. Això  serà principi de dolors. 9 »Emperò guardau 
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Mc 13,11  dieu lo que en aquella hora vos  serà donat; perquè no sou vosaltres los  
Mc 13,33  i orau, perquè no sabeu quan  serà el temps. 34 Així com un home, que  
Mc 14,21  emperò, ai d’aquell home per qui  serà entregat lo Fill de l’home! Bo li  
Mc 14,24  del Nou Testament, que per a molts  serà derramada. 25 En veritat vos dic, que 
Lc 1,15  en son naixement, 15 perquè  serà gran davant del Senyor, i no beurà vi 
Lc 1,32  i l’anomenareu Jesús. 32 Aquest  serà gran i s’apellidarà Fill de l’  
Lc 1,34  34 I digué Maria a l’àngel: –Com  serà això, puix jo no conec baró? 35 I,  
Lc 1,35  això lo Sant que naixerà de vós,  serà anomenat Fill de Déu. 36 I mirau,  
Lc 1,66  en son cor, dient: «Qui pensau que  serà aquest infant?» Perquè la mà del  
Lc 2,23  que tot baró que nasca primer,  serà consagrat al Senyor. 24 I per a donar 
Lc 3,5  Feu dretes ses sendes. 5 Tota vall  serà rublerta, i tot serrat i coll serà  
Lc 3,5  serà rublerta, i tot serrat i coll  serà abaixat, i los camins torts se  
Lc 3,9 Puix tot arbre que no fa bon fruit,  serà tallat i tirat al foc. 10 I li  
Lc 5,35  Emperò ja vindran dies en què los  serà pres l’espòs, i llavors dejunaran en 
Lc 6,23  dia, i regositjau-vos, perquè  serà gran vostre gallardó en lo cel, puix  
Lc 6,35  esperar interès, i vostre gallardó  serà gran, i sereu fills de l’Altíssim,  
Lc 6,40 deixeble superior al mestre, ans bé  serà perfet qualsevol que sia com lo  
Lc 7,43 Respongué Simó dient: –Jo penso que  serà aquell a qui més li condonà. I Jesús  
Lc 8,18  allò mateix que ell pensa tenir li  serà llevat. 19 I vingueren a ell sa mare  
Lc 8,25 dient-se los uns als altres: –Qui  serà aquest que així mana als vents i al  
Lc 8,50  noia: –No témies; creu solament, i  serà salva. 51 I quan arribà a la casa, no 
Lc 10,42  la millor part, la qual no li  serà presa. 11,Tit Capítol XI L’oració  
Lc 11,17 –Tot regne dividit contra si mateix  serà destruït, i casa dividida contra si  
Lc 11,17  i casa dividida contra si mateixa  serà arruïnada. 18 Puix si Satanàs està  
Lc 11,30  així també lo Fill de l’home ho  serà per a aquesta generació. 31 La reina  
Lc 11,34 Si ton ull fos senzill, tot ton cos  serà iŀluminat; emperò si fos mal, també  
Lc 11,34  emperò si fos mal, també ton cos  serà tenebrós. 35 Cuida, doncs, de que la  
Lc 11,36  part alguna tenebrosa, tot ell  serà lluminós, i t’iŀluminarà com una  
Lc 12,3  a l’oïdo en les estàncies,  serà anunciat sobre los terrats. 4 »A  
Lc 12,9 lo qui em néguia davant dels homes,  serà negat davant dels àngels de Déu. 10  
Lc 12,10  contra lo Fill de l’home, l’hi  serà perdonat est pecat; emperò aquell que 
Lc 12,20  van a demanar l’ànima; ¿per a qui  serà tot quant has arreplegat? 21 »Això és 
Lc 12,47 punt, i no obrà segons sa voluntat,  serà molt assotat. 48 Emperò lo qui no la  
Lc 12,48  sabé i féu coses dignes de càstig,  serà poc assotat. Perquè a tot aquell a  
Lc 13,28  los que obrau iniquitat.” 28 Allí  serà lo plor i lo cruixir de dents, quan  
Lc 14,11  taula. 11 Perquè el qui s’exalta  serà humiliat, i el qui s’humiliï serà  
Lc 14,11  serà humiliat, i el qui s’humiliï  serà exaltat. 12 I deia també al que l’  
Lc 14,27  sa creu i no em segueix, tampoc  serà mon deixeble. 28 »Perquè ¿qui de  
Lc 17,24 des de l’una part a l’altra, així  serà lo Fill de l’home en son dia. 25  
Lc 17,30  i els consumí a tots. 30 Lo mateix  serà en lo dia en què es maniféstia lo  
Lc 17,34  nit estaran dos en un llit: l’un  serà pres, i l’altre, deixat; 35 estaran  
Lc 17,35  dues dones molent juntes: l’una  serà presa, i l’altra, deixada; dos en un 
Lc 17,35  deixada; dos en un camp: l’un  serà pres, i l’altre, deixat. 36 Ells  
Lc 18,14  perquè tot home que s’exalta,  serà humiliat, i el que s’humiliï, serà  
Lc 18,14 serà humiliat, i el que s’humiliï,  serà exaltat. 15 I li portaven també  
Lc 18,32  del Fill de l’home. 32 Puix  serà entregat als gentils, i serà  
Lc 18,32  Puix serà entregat als gentils, i  serà escarnit, i assotat, i escopit. 33 I  
Lc 20,18  i aquell sobre qui ella caiga  serà fet miques. 19 Llavors los prínceps  
Lc 20,33  en la resurrecció, de qual d’ells  serà muller, puix tots set la tingueren  
Lc 21,6  temps en què tot això que veeu  serà destruït, de tal manera que no  
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Lc 21,9  que això succeesca primer, mes no  serà tan prest lo fi. 10 Llavors los deia: 
Lc 21,24  per totes les nacions, i Jerusalem  serà trepitjada dels gentils, fins que es  
Lc 22,20  és lo nou pacte en ma sang, que  serà derramada per a vosaltres. 21 Emperò  
Lc 22,22  Mes ai d’aquell home per qui ell  serà entregat! 23 I ells començaren a  
Jn 4,14  ans bé l’aigua que jo li donaré,  serà en ell una font d’aigua que rajarà  
Jn 12,31  món, ara lo príncep d’aquest món  serà llançat fora. 32 I si jo fos elevat  
Jn 12,48 paraula que jo he predicat, aqueixa  serà la que el judicarà en lo darrer dia.  
Jn 14,21  aqueix m’ama. I el qui m’ama,  serà amat de mon Pare, i jo l’amaré, i jo 
Jn 15,6  res. 6 Lo qui no permaneix en mi,  serà llançat fora com un sarment, se  
Jn 19,24  sinó tirem a sort per veure de qui  serà. Per a què es complís l’Escriptura,  
Ac 2,21  que invóquia lo nom del Senyor,  serà salvo.” 22 »Barons d’Israel, oïu  
Ac 3,23 ànima que no oiga a aquell profeta,  serà exterminada del poble.” 24 I tots los 
Ac 8,22  teva, i prega a Déu per si acàs te  serà perdonat aquest pensament de ton cor. 
Ac 16,37  nos trauen fora en secret? No, no  serà així, sinó vinguen 38 i que ens  
Ac 21,37  la fortalesa, digué al tribú: –¿Me  serà permès dir-te alguna cosa? I ell  
Ac 27,25  bon ànimo, perquè crec en Déu que  serà així com se m’ha dit. 26 Emperò és  
Rm 1,10  si al fi en algun temps me  serà concedit, per la voluntat de Déu, un  
Rm 2,26  ¿no és cert que sa incircumcisió  serà reputada per circumcisió? 27 I si el  
Rm 3,20  les obres de la Llei ninguna carn  serà justificada davant d’ell; perquè per 
Rm 4,18  lo que li havia estat dit: «Així  serà ton llinatge.» 19 I no se debilità en 
Rm 4,24  també per a nosaltres, als quals  serà imputat si creem en aquell que  
Rm 7,3  lo marit s’unís ab un altre home,  serà apellidada adúltera; emperò si morís  
Rm 8,21  21 que la mateixa criatura  serà deslliurada de l’esclavitud de la  
Rm 8,31  Si Déu està per nosaltres, qui  serà contra nosaltres? 32 Aquell que ni a  
Rm 8,39  ni ninguna altra criatura,  serà capaç d’apartar-nos de l’amor de  
Rm 9,7  tots fills, sinó que: «D’Isaac te  serà cridat llinatge.» 8 Ço és, no los que 
Rm 9,33  i tot aquell que creu en ell no  serà confundit.» 10,Tit Capítol X Sens la  
Rm 10,11  «Tot aquell que creu en ell no  serà confós.» 12 Perquè no hi ha  
Rm 10,13  que invóquia lo nom del Senyor  serà salvo. 14 Mes, ¿com invocaran a  
Rm 11,15  és la reconciliació del món, què  serà son restabliment, sinó vida d’entre  
1Co 3,13  precioses, fusta, herba, palla, 13  serà manifesta l’obra de cada u; perquè  
1Co 7,40 que sia segons lo Senyor. 40 Emperò  serà més ditxosa si permanesqués així  
1Co 8,10  consciència del que és dèbil, ¿no  serà alentada a menjar de les coses  
1Co 11,27  lo calze del Senyor indignament,  serà reo del cos i de la sang del Senyor.  
1Co 12,16  ull, no só del cos», ¿per això no  serà del cos? 17 I si tot lo cos fos ull,  
1Co 13,10 Emperò quan lo que és perfet vinga,  serà abolit lo que és en part. 11 Quan jo  
1Co 14,11  aquell a qui parlo, i el que parla  serà bàrbaro per a mi. 12 Així mateix  
1Co 14,38  Senyor. 38 I el que no conega, no  serà conegut. 39 Per lo tant, germans,  
1Co 15,26  sos peus. 26 I l’últim enemic que  serà destruït és la mort. Perquè totes les 
2Co 3,8  havia de desaparèixer, 8 ¿com no  serà més gloriós lo ministeri de l’  
2Co 3,11  és per a glòria, molt més gloriós  serà lo que subsisteix. 12 Així, doncs,  
2Co 3,16  quan se convertesquen al Senyor,  serà remogut son vel. 17 Perquè el Senyor  
2Co 5,1  una casa no feta de mà, que  serà eterna en los cels. 2 I per això  
2Co 8,22  diligent en moltes coses, i ara ho  serà molt més per la gran confiança que  
2Co 11,15  de justícia, lo fi dels quals  serà segons ses obres. 16 Altra vegada ho  
2Co 13,1  la boca de dos o tres testimonis  serà confirmada tota paraula.» 2 Ja us  
2Co 13,11 d’un mateix ànimo, viviu en pau, i  serà ab vosaltres lo Déu de pau i caritat. 
Ga 2,16  les obres de la Llei ninguna carn  serà justificada. 17 Emperò, si mentres  
Ga 4,30  perquè lo fill de l’esclava no  serà hereu ab lo fill de la llibre.» 31 I  
Fl 1,20  entera confiança, com sempre també  serà ara Cristo glorificat en mon cos, sia 
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Fl 4,9 en mi, això feu; i el Déu de la pau  serà ab vosaltres. 10 M’he regositjat  
1Te 5,Tit  que la segona vinguda del Senyor  serà quan menos s’ho pènsien. Los exhorta 
2Te 2,3 en manera alguna, perquè tal dia no  serà sens que primer vinga l’apostasia i  
2Tm 2,21  se purificàs d’aquestes coses,  serà un vas d’honor, santificat i útil  
He 1,5  «Jo li seré a ell Pare, i ell me  serà a mi Fill»? 6 I altra vegada, quan  
He 10,29  quant majors turments no creeu que  serà digne aquell que trepítgia al Fill de 
He 11,18 18 a qui s’havia dit: «En Isaac te  serà cridada descendència», 19 considerant 
He 12,20  si una bèstia toca a la muntanya  serà apedregada.» 21 I era tan espantós lo 
Jm 1,5 copiosament i no impropera, i la hi  serà donada. 6 Emperò demània-la ab fe,  
Jm 1,12  tentació, perquè després que  serà provat rebrà la corona de vida que  
Jm 1,25  sinó practicador d’obra, aqueix  serà benaventurat en sa obra. 26 Si algú,  
Jm 4,14  guany.» 14 I no sabeu lo que  serà en lo dia de demà. 15 Perquè, què és  
Jm 5,3  és rovellat, i el rovell d’ells  serà contra vosaltres testimoni i menjarà  
1Pe 2,6 preciosa; i el qui crega en ella no  serà confundit.» 7 Ella és, doncs, honra a 
1Pe 4,17 primer comença per nosaltres, ¿qual  serà lo fi d’aquells que no creuen l’  
1Pe 4,18  de Déu? 18 I si lo just a penes  serà salvo, ¿l’impio, lo pecador a on  
2Pe 1,11  no caureu mai. 11 Puix així vos  serà donada abundantment l’entrada en lo  
2Pe 2,2  ses dissolucions; per los quals  serà blasfemat lo camí de la veritat. 3 I  
1Jn 5,16 pecat que no és de mort, demània, i  serà donada vida a aquell que peca no de  
Ap 1,7  los llinatges de la terra. Així  serà! Amén! 8 Jo só l’alfa i l’omega, lo 
Ap 3,5 perquè són dignes. 5 »Lo que vència  serà vestit ab vestidures blanques, i jo  
Ap 6,17  dia de sa ira és arribat, i ¿qui  serà capaç de sostenir-se en peu? 7,Tit  
Ap 10,7  ell comència a tocar la trompeta,  serà consumat lo misteri de Déu, com ell  
Ap 10,9  ton ventre, emperò en ta boca  serà dolç com la mel. 10 I prenguí lo  
Ap 11,2  ha estat donat als gentils, i  serà trepitjada la ciutat quaranta-i-  
Ap 13,10  10 «Lo qui esclavísia a altres,  serà esclavisat; lo qui màtia a espasa, és 
Ap 14,10  pur en la copa de sa indignació, i  serà aturmentat ab foc i sofre davant dels 
Ap 18,8 ses plagues, mort, i plor, i fam, i  serà cremada ab foc, perquè és fort lo Déu 
Ap 18,21 tirà al mar, dient: –Ab tanta fúria  serà derribada Babilònia, aquella gran  
Ap 18,21  aquella gran ciutat, i mai més  serà trobada. 22 Ni mai més s’oirà en tu  
Ap 18,23 tu, i veu d’espòs i esposa mai més  serà oïda en tu; perquè tos mercaders eren 
Ap 20,7  7 I quan sien acabats los mil anys  serà deslligat Satanàs de sa presó. 8 I  
Ap 21,3  i el mateix Déu enmig d’ells  serà son Déu. 4 I eixugarà Déu tota  
Ap 21,7  coses, i jo seré son Déu i ell  serà mon fill. 8 Mes respecte los covards, 
Ap 21,8  i tots los mentiders, sa sort  serà en l’estany que crema ab foc i  
2Co 11,11  regions de l’Acaia. 11 Per què?  ¿Serà perquè no us amo? Déu ho sap. 12  
Mt 5,5  los que ploren, perquè ells  seran aconsolats. 6 »Benaventurats los que 
Mt 5,6  fam i set de justícia, perquè ells  seran saciats. 7 »Benaventurats los  
Mt 5,9 »Benaventurats los pacífics, perquè  seran anomenats fills de Déu. 10  
Mt 6,7  Puix pensen que parlant molt  seran oïts. 8 No vullau semblar-vos a  
Mt 6,23 tu tens és tenebres, quant grans no  seran les mateixes tenebres? 24 »Ningú pot 
Mt 6,33  i totes aqueixes coses vos  seran anyadides. 34 I així, no aneu  
Mt 8,12  cel. 12 Però los fills del Regne  seran llançats a les tenebres exteriors:  
Mt 8,12  a les tenebres exteriors: allí  seran los plors i lo cruixir de dents. 13  
Mt 10,36  sogra. 36 I los enemics de l’home  seran los de sa pròpia casa. 37 »Qui ama a 
Mt 12,27  vostres fills? Per això ells  seran vostres jutges. 28 »Mes, si jo  
Mt 12,31  dic: qualsevol pecat i blasfèmia  seran perdonats als homes, mes lo  
Mt 13,42  tiraran a la fornal del foc. Allí  seran los plors i el cruixir de dents. 43  
Mt 13,50  posaran en la fornal del foc: allí  seran los plors i el cruixir de dents. 51  
Mt 19,5  i mare i s’unirà ab sa muller, i  seran dos en una carn.” 6 Així que ja no  
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Mt 19,30  30 »Emperò molts que són primers  seran darrers, i los darrers, primers.  
Mt 20,16 só bo? 16 »Per lo tant, los darrers  seran primers, i los primers, darrers.  
Mt 22,13 -lo a les tenebres exteriors; allí  seran los plors i el cruixir de dents. 14  
Mt 22,30  la resurrecció ni s’esposaran ni  seran donats en matrimoni, sinó que seran  
Mt 22,30 seran donats en matrimoni, sinó que  seran com àngels de Déu en lo cel. 31 »I  
Mt 24,22 salvaria. Mes per amor dels elegits  seran abreviats aquells dies. 23 »Llavors, 
Mt 24,29  del cel, i les potestats del cel  seran commogudes. 30 »I llavors apareixerà 
Mt 24,51  porció entre els hipòcrites. Allí  seran los plors i el cruixir de dents.  
Mt 25,30 -lo a les tenebres exteriors: allí  seran los plors i el cruixir de dents. 31  
Mc 3,28  dic que als fills dels homes los  seran perdonats tots los pecats, i les  
Mc 6,11  vos dic que Sodoma i Gomorra  seran més tolerablement tractades en lo  
Mc 9,48 lo foc mai s’apaga. 48 Perquè tots  seran salats ab foc, i tota víctima serà  
Mc 10,8 mare i es juntarà ab sa muller; 8 i  seran dos en una carn. Així que no són ja  
Mc 10,31  eterna. 31 Emperò molts primers  seran darrers, i los darrers, primers. 32  
Mc 12,25  entre els morts, ni es casaran, ni  seran donats en matrimoni, sinó que seran  
Mc 12,25 seran donats en matrimoni, sinó que  seran com los àngels en lo cel. 26 »I en  
Mc 12,40  de llargues oracions. Aquestos  seran judicats ab major rigor. 41 I estant 
Mc 13,19  hivern. 19 Perquè en aquells dies  seran tals les tribulacions, quals no han  
Mc 13,19  que crià Déu, fins ara, ni hi  seran. 20 I si el Senyor no hagués  
Mc 13,25 i les potestats que estan en lo cel  seran commogudes. 26 »I aleshores veuran  
Lc 2,10  veus aquí jo us anuncio noves que  seran d’un gran goig per a tota la gent:  
Lc 3,5  se tornaran drets i los escabrosos  seran aplanats; 6 i tota carn veurà la  
Lc 4,7 tant, si postrat m’adorasses, tots  seran teus. 8 I responent Jesús, li digué: 
Lc 11,19  de qui los llancen? Per això ells  seran vostres jutges. 20 Emperò si jo  
Lc 11,41 feu-ne almoina, i totes les coses  seran límpies per a vosaltres. 42 »Emperò, 
Lc 12,3  que haveu dit en les tenebres,  seran dites en la claredat; i lo que  
Lc 12,31 i totes aquestes altres coses se us  seran afegides. 32 »No temau, doncs, petit 
Lc 13,30 I veus aquí que són darrers los que  seran primers i que són primers los que  
Lc 13,30  primers i que són primers los que  seran darrers. 31 En aquell mateix dia se  
Lc 18,31  nosaltres anam a Jerusalem, i  seran complertes totes les coses que  
Lc 20,35 donats en matrimoni, 35 mes los que  seran judicats dignes d’aquell sigle i de 
Lc 20,35  dels morts, ni es casaran ni  seran donats en matrimoni, 36 perquè ja no 
Lc 20,36 no podran morir-se més, per quant  seran iguals als àngels, i sent fills de  
Lc 20,36  i sent fills de la resurrecció,  seran fills de Déu. 37 »I que els morts  
Lc 20,47  les cases de les viudes. Estos  seran condemnats ab major rigor. 21,Tit  
Lc 21,24 24 I moriran al fil de l’espasa, i  seran portats en cautiveri per totes les  
Lc 21,26  lo món, puix les virtuts del cel  seran commogudes. 27 Llavors veuran al  
Jn 6,45  està en los Profetes: “I tots  seran ensenyats de Déu.” Tot aquell,  
Ac 3,25  a Abraham: “En ta descendència  seran beneïdes totes les famílies de la  
Ac 10,43  los profetes, de que per son nom  seran perdonats de tots sos pecats tots  
Rm 2,12  pecassen en la Llei, per la Llei  seran judicats 13 (perquè no són justos  
Rm 2,13  mes los que compleixen la Llei  seran justificats; 14 perquè quan los  
Rm 5,19  fets pecadors, així també molts  seran fets justos per l’obediència d’un  
Rm 9,26  «Vosaltres no sou poble meu», allí  seran apellidats «Fills de Déu viu.» 27  
Rm 9,27 com l’arena del mar, les relíquies  seran salvades; 28 perquè paraula  
Rm 11,23  no permaneixen en la incredulitat,  seran empeltats; perquè Déu és poderós per 
Rm 11,24 ¿quant més aquells que són naturals  seran empeltats en son propi oliver? 25  
1Co 6,16  se fa un cos ab ella? Perquè,  «seran», digué, «dos en una carn». 17  
1Co 15,22  moren tots, així en Cristo també  seran tots vivificats. 23 Emperò cada qual 
2Co 6,16 ells, i seré lo Déu d’ells, i ells  seran mon poble.» 17 Per lo tant, «eixiu- 
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Ga 3,8  primer a Abraham, dient: «En tu  seran beneïdes totes les gents.» 9 Així  
Ga 3,9 gents.» 9 Així los que són de la fe  seran beneïts ab lo fiel Abraham. 10  
Ef 5,31 sa mare i es juntarà a sa muller, i  seran dos en una carn.» 32 Aquest és un  
2Tm 3,2  perillosos. 2 Perquè los homes  seran amants de si mateixos, cobdiciosos,  
He 1,12  12 I els mudaràs com un manto, i  seran mudats; emperò tu ets lo mateix i  
He 2,Tit  Los transgressors de la Llei nova  seran castigats ab major rigor. Glòria del 
He 8,10  jo seré per a ells son Déu, i ells  seran per a mi mon poble. 11 I no  
Jm 5,15  i si estigués en pecats li  seran perdonats. 16 Confessau, doncs,  
2Pe 3,10 terra i les obres que hi ha en ella  seran abrasades. 11 Doncs, ja que totes  
2Pe 3,12  en lo qual los cels, cremant,  seran disolts, i els elements seran fosos  
2Pe 3,12  seran disolts, i els elements  seran fosos ab l’ardor del foc? 13 No  
Ap 2,27 vara de ferro, i com vasos de terra  seran fets miques. 28 Així com jo també ho 
Ap 11,Tit trompeta. Dos testimonis del Senyor  seran despedaçats per la bèstia i  
Ap 20,6  no té poder la segona mort; ans bé  seran sacerdots de Déu i de Cristo, i  
Ap 20,10  la bèstia i el fals profeta; i  seran aturmentats dia i nit per los sigles 
Ap 21,3  homes, i habitarà ab ells. I ells  seran son poble, i el mateix Déu enmig d’ 
Mt 12,37  judici. 37 Puix per tes paraules  seràs justificat, i per tes paraules seràs 
Mt 12,37  justificat, i per tes paraules  seràs condemnat. 38 Llavors li  
Lc 1,76  de nostra vida. 76 »I tu, infant,  seràs apellidat profeta de l’Altíssim,  
Lc 5,10  Simó: –No témies, d’avui en avant  seràs pescador d’homes. 11 I atracades  
Lc 10,15  que t’has exaltat fins al cel,  seràs abatuda fins al profundo de l’  
Lc 14,10 “Amic, fes-te més amunt.” Llavors  seràs honrat davant dels que estiguen ab  
Lc 14,14  tullits, als coixos i cegos. 14 I  seràs benaventurat, perquè no tenen ab què 
Jn 1,42  –Tu ets Simó, fill de Jonà, tu  seràs apellidat Cefas, que vol dir Pere.  
Ac 11,14 qual te dirà paraules per les quals  seràs salvo tu i tota ta casa.” 15 »I quan 
Ac 13,11  ara la mà del Senyor sobre tu, i  seràs cego, no veent lo sol fins a cert  
Ac 16,31  –Creu en lo Senyor Jesucrist i  seràs salvat, tu i ta casa. 32 I li  
Ac 22,15  la veu de sa boca. 15 Perquè tu li  seràs testimoni davant de tots los homes  
Rm 10,9  lo ressuscità d’entre els morts,  seràs salvo. 10 Perquè ab lo cor se creu  
Rm 11,22  en la bondat; d’altra manera  seràs tu també tallat. 23 I ells també, si 
1Tm 4,6  6 Proposant això als germans,  seràs bon ministre de Jesucrist, criat ab  
Lc 13,32  avui i demà, però al tercer dia  seré finat. 33 Mes és precís que jo  
1Co 14,11  lo significat de les paraules,  seré bàrbaro per a aquell a qui parlo, i  
2Co 6,16  en ells, i caminaré entre ells, i  seré lo Déu d’ells, i ells seran mon  
2Co 6,18 que és impur; 18 i jo us rebré i us  seré Pare, i vosaltres sereu mos fills i  
2Co 12,14  per a venir a vosaltres, i no us  seré gravós, perquè jo no cerco vostres  
2Co 12,15  de molt bon grat me desprendré, i  seré desprès jo mateix per a vostres  
Fl 1,20  que tinc de que en ninguna cosa  seré confós, ans bé, ab entera confiança,  
Flm 22 espero que per vostres oracions vos  seré restituït. Flm 23 Te saluda Epafras,  
He 1,5  engendrat»? I altra vegada: «Jo li  seré a ell Pare, i ell me serà a mi Fill»? 
He 8,10  i les escriuré en sos cors, i jo  seré per a ells son Déu, i ells seran per  
Ap 21,7  posseirà aquestes coses, i jo  seré son Déu i ell serà mon fill. 8 Mes  
Jn 8,33  de ningú. Com dius, doncs, tu que  serem llibres? 34 Jesús los replicà: –En  
Ac 15,11  la gràcia del Senyor Jesucrist,  serem salvos nosaltres així com ells. 12  
Rm 5,9  que som justificats per sa sang,  serem salvats per ell de la ira. 10 Perquè 
Rm 5,10  Fill, molt més estant reconciliats  serem salvats per sa vida. 11 I no tan  
Rm 6,5  ell en la semblança de sa mort, ho  serem també en la de sa resurrecció. 6  
1Co 15,51  certament no dormirem, mes tots  serem mudats. 52 En un moment, en un  
1Co 15,52  incorruptibles, i nosaltres  serem mudats. 53 Perquè és precís que açò  
2Co 10,11  cartes estant ausents, lo mateix  serem en fet estant presents. 12 Perquè no 
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2Co 10,15  esperant que, creixent vostra fe,  serem abundantment engrandits en vosaltres 
1Te 4,17 los que vivim, los que quedam aquí,  serem arrebatats juntament ab ells en los  
1Jn 3,2  Mes sabem que quan ell apareixerà  serem semblants a ell, per quant nosaltres 
Mt 7,2 Puix ab lo judici ab què judicareu,  sereu judicats, i ab la mida ab què  
Mt 7,2  i ab la mida ab què midareu,  sereu midats. 3 I, per què, doncs, veus la 
Mt 10,18 les sinagogues. 18 I per amor de mi  sereu conduïts davant dels governadors i  
Mt 10,22  faran morir. 22 I per causa meva  sereu avorrits de tothom. Emperò aquell  
Mt 20,23  vosaltres beureu mon calze i  sereu batejats ab lo baptisme ab què jo só 
Mt 24,9  són principi de dolors. 9 »Llavors  sereu entregats a la tribulació i vos  
Mt 24,9  a la tribulació i vos mataran, i  sereu avorrits de tothom per causa de mon  
Mc 4,24  a oir. Ab la mida ab què midareu,  sereu midats, i als que oïu se us donarà  
Mc 10,39  beureu lo calze que jo bec i  sereu batejats ab lo baptisme ab què só jo 
Mc 13,9  vos entregaran en los consells, i  sereu assotats en les sinagogues, i vos  
Mc 13,13  els pares i els mataran. 13 I  sereu odiats de tots per causa de mon nom. 
Lc 6,21  los que ara teniu fam, puix  sereu saciats. »Benaventurats los que ara  
Lc 6,35  i vostre gallardó serà gran, i  sereu fills de l’Altíssim, perquè ell és  
Lc 6,37  vostre Pare. 37 »No judiqueu, i no  sereu judicats; no condemneu, i no sereu  
Lc 6,37  sereu judicats; no condemneu, i no  sereu condemnats; perdonau, i sereu  
Lc 6,37  i no sereu condemnats; perdonau, i  sereu perdonats. 38 Donau, i se us donarà; 
Lc 6,38  ab la mateixa mida ab què amidareu  sereu amidats. 39 I els deia també un  
Lc 21,16  tots vostres enemics. 16 I  sereu entregats per vostres pares, i  
Lc 21,17  morir alguns de vosaltres. 17 I  sereu avorrits de tots per causa de mon  
Jn 8,31  ell: –Si perseverau en ma paraula,  sereu verdaderament deixebles meus; 32 i  
Jn 8,36  doncs, lo Fill vos dóna llibertat,  sereu verdaderament llibres. 37 »Ja sé que 
Jn 13,17 envià. 17 Si compreneu estes coses,  sereu benaventurats si les practiqueu. 18  
Jn 16,32 ve l’hora, i ja ha arribat, en què  sereu dispersats cada qual per son costat, 
Ac 1,5  batejà ab aigua; mes vosaltres  sereu batejats en l’Esperit Sant no molt  
Ac 1,8  que vindrà sobre vosaltres, i em  sereu testimoni en Jerusalem, i en tota la 
Ac 11,16  batejà ab aigua, mes vosaltres  sereu batejats ab l’Esperit Sant.” 17  
1Co 6,2  ha de ser judicat per vosaltres,  ¿sereu indignes de judicar aquestes  
2Co 1,7 participadors de les afliccions, ho  sereu també de la consolació. 8 Perquè no  
2Co 6,18  rebré i us seré Pare, i vosaltres  sereu mos fills i filles», diu lo Senyor  
1Pe 4,14  vituperats per lo nom de Cristo,  sereu benaventurats, perquè l’Esperit de  
Ap 16,5  Senyor, que sou, que éreu i que  sereu, perquè això haveu judicat. 6 Perquè 
Mt 5,11  d’ells és lo Regne del cel. 11  »Sereu benaventurats quan per amor de mi  
Lc 6,22 los que ara plorau, puix riureu. 22  »Sereu benaventurats quan los homes vos  
1Pe 1,16 les accions. 16 Perquè escrit està:  «Sereu sants, perquè jo só sant.» 17 I si  
Ac 13,Tit  gentils. Conversió del procònsol  Sèrgio Paulo. Sant Pau predica en  
Ac 13,7  7 lo qual estava ab lo procònsol  Sèrgio Paulo, baró prudent. I est féu  
Mc 9,33  entre si sobre quin d’ells  seria lo major. 34 I sentant-se, cridà  
Mc 14,21  entregat lo Fill de l’home! Bo li  seria al tal home que mai hagués nat. 22 I 
Lc 1,29  i estava pensant quina salutació  seria aquella. 30 I l’àngel li digué: –No 
Lc 9,46 els vingué lo pensament qui d’ells  seria lo major. 47 Emperò coneixent Jesús  
Lc 22,23  se los uns als altres quin d’ells  seria lo qui fes tal cosa. 24 I se mogué  
Lc 22,24  una disputa, sobre qual d’ells  seria reputat lo major. 25 Emperò ell los  
Lc 24,21  Emperò nosaltres esperàvem que ell  seria lo qui rescataria a Israel, i no  
Jn 6,64  qui eren los que no creien i qui  seria lo qui l’havia d’entregar. 65 I  
Jn 8,55  i si digués que no el conec,  seria un mentider com vosaltres. Mes jo el 
Jn 20,15  A qui cerques? Ella, suposant que  seria l’hortelà, li diu: –Senyor, si sou  
Ac 10,17 I mentres Pere dubtava entre si què  seria aquella visió que havia vist, veus  
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Rm 4,13  13 Perquè la promesa de que ell  seria hereu del món, no fou feta a Abraham 
1Co 7,1  coses sobre què m’escriguéreu, bo  seria a l’home no tocar dona. 2 Emperò, a 
1Co 11,14  ensenya la naturalesa mateixa que  seria ignominiós a l’home lo criar llarga 
1Co 12,19 si tots fossen un sol membre, ¿a on  seria lo cos? 20 Emperò ara, encara que  
2Co 12,6  Emperò si volgués gloriar-me, no  seria neci, puix diria veritat; mes me  
Ga 1,10  si jo agradàs als homes, no  seria servo de Cristo. 11 Perquè vos faç a 
Ga 3,21  verdaderament la justícia  seria per la Llei. 22 Mes l’Escriptura  
He 8,4  sobre la terra, ni sacerdot  seria, havent-hi sacerdots que ofereixen 
Rm 9,29  hauríem estat com Sodoma i  seríem semblants a Gomorra.» 30 Doncs, què 
1Co 11,31  mateixos nos examinàssem, no  seríem certament judicats. 32 Emperò quan  
1Co 7,14 fiel; d’altra manera vostres fills  serien impurs, mes ara són sants. 15  
Mt 6,Tit  Capítol VI Jesucrist continua lo  sermó i parla de l’almoina, de l’oració  
Mt 7,Tit  Capítol VII Continuació i fi del  sermó de Jesucrist. Condemna los judicis  
Lc 6,Tit  malalts i predica aquell admirable  sermó en què declara les exceŀlències de  
Ac 2,Tit  Sant. Do de llengües. Primer  sermó de sant Pere. Tres mil persones se  
Ac 3,Tit  a la porta de la iglésia. Segon  sermó de sant Pere. 1 I pujaven al temple  
Mt 5,Tit  banda del Jordà. 5,Tit Capítol V  Sermó de Jesucrist en la muntanya. Comença 
Mt 7,10 O si li demana un peix, li dóna una  serp? 11 Doncs, si vosaltres, sent mals,  
Lc 11,11  O si demana un peix, li donarà una  serp en lloc de peix? 12 O si demanàs un  
Jn 3,14  cel. 14 I així com Moisès alçà la  serpent en lo desert, així també és  
2Co 11,3  3 Emperò temo que, així com la  serpent seduí a Eva ab sa astúcia, no sien 
Ap 12,9  aquell gran dragó, aquella antigua  serpent, anomenada diable i Satanàs, que  
Ap 12,14  temps, lluny de la presència de la  serpent. 15 I la serpent llançà de sa boca 
Ap 12,15 la presència de la serpent. 15 I la  serpent llançà de sa boca aigua, com una  
Ap 20,2  en sa mà. 2 I prengué al dragó, la  serpent antigua, que és lo diable i  
Mt 10,16  Siau, doncs, prudents com les  serpents i senzills com les palomes. 17 »I 
Mc 16,18  noves llengües; 18 agafaran  serpents; i si beguessen alguna cosa  
Lc 10,19  donat potestat per a trepitjar les  serpents i els escorpins i sobre tot lo  
Rm 1,23  d’aucells, i de quadrúpedos, i de  serpents. 24 Per lo que Déu los abandonà  
1Co 10,9 tentaren, i foren destruïts per les  serpents. 10 Ni murmureu, com alguns d’  
Ap 9,19  puix ses cues eren semblants als  serpents, que tenen cap, i ab elles fan  
Mt 23,33  la mesura de vostres pares. 33  Serpents, raça de víbores, ¿com escapareu  
Jm 3,7  de bèsties, i d’aucells, i de  serps, i d’altres coses del mar, se doma. 
Mc 5,11  gran de porcs a la falda d’un  serrat. 12 I li demanaven los esperits  
Lc 3,5  5 Tota vall serà rublerta, i tot  serrat i coll serà abaixat, i los camins  
Lc 23,30  “Caeu sobre nosaltres”, i als  serrats: “Cobriu-nos.” 31 Perquè si a l’ 
Rm 15,31 sants de Jerusalem l’oferta de mon  servei, 32 a fi de que jo vinga a  
Rm 16,1  germana nostra, que està en lo  servei de la iglésia que està en Cencrea,  
1Co 16,15  de l’Acaia i se consagraren al  servei dels sants), 16 que siau obedients  
2Co 9,12  12 Perquè la ministració d’aquest  servei, no solament supleix lo que manca  
2Tm 2,21  d’honor, santificat i útil per al  servei del Senyor, aparellat per a tota  
Fl 2,30  per a suplir la falta de vostres  serveis envers mi. 3,Tit Capítol III  
2Tm 1,18  del Senyor en aquell dia. I quants  serveis ell me féu en Efesi, tu ho saps  
Ap 2,19 sé tes obres, i ta fe, i caritat, i  serveis, i ta paciència, i les darreres  
Mt 5,13 se dessaborís, ab què es salarà? No  serveix ja de res, sinó per a ser llançada 
Mt 5,29 en son cor. 29 I si ton ull dret te  serveix d’escàndol, trau-te’l i llança 
Mt 5,30 a l’infern. 30 I si ta mà dreta te  serveix d’escàndol, talla-la i llança- 
Mt 16,26  mi, la trobarà. 26 Puix de què li  serveix a l’home lo guanyar tot lo món si 
Lc 17,8  ’m lo sopar, cenyeix-te i  serveix-me mentres jo menjo i bec, que  
Lc 22,26  i el qui preceeix, com lo qui  serveix. 27 Perquè, quin és major, lo qui  
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Lc 22,27 lo qui està sentat a taula o lo qui  serveix? ¿No és major lo qui està sentat a 
Lc 22,27 estic enmig de vosaltres com lo qui  serveix. 28 »Mes vosaltres sou los que  
Jn 12,26 per a la vida eterna. 26 Si algú em  serveix, seguesca’m, que allí a on jo só, 
Rm 14,18  l’Esperit Sant. 18 I qui en això  serveix a Cristo, és accepte a Déu i té l’ 
1Co 14,22  sinó als infiels; mes la profecia  serveix, no als infiels, sinó als fiels.  
Jn 2,10 i després que n’han begut molt, ne  serveixen del que no és tan bo; emperò tu  
Rm 16,18  ’s d’ells. 18 Perquè los tals no  serveixen a nostre Senyor Jesucrist, sinó  
1Co 9,13 de Cristo. 13 ¿No sabeu que els que  serveixen al santuari mengen de lo que és  
1Co 9,13  que és del santuari, i que els que  serveixen a l’altar participen juntament  
1Tm 3,Tit bisbes, los diaques i les dones que  serveixen a la Iglésia. 1 És una paraula  
2Tm 2,14  de disputes de paraules, que no  serveixen de res, mes sinó per a pervertir 
He 8,5  conforme a la Llei, 5 los quals  serveixen d’exemple i sombra de coses  
He 13,10 no tenen facultat de menjar los que  serveixen al tabernacle. 11 Perquè los  
Ap 7,15 estan davant del trono de Déu, i el  serveixen dia i nit en son temple, i el  
Ap 22,15 lascius, i els homicides, i els que  serveixen als ídols, i tot lo qui ama i fa 
Ac 2,18  sobre mos servos i sobre mes  serves, i profetisaran. 19 I faré  
Lc 15,29 »–Veus aquí tants anys ha que jo us  servesc sens haver-us desobeït en res de 
Ac 24,14  la via que ells anomenen heretgia,  servesc jo a mon Pare i Déu, creent totes  
Ac 27,23  de Déu, de qui jo só i a qui jo  servesc, 24 dient: “No témies, Pau, és  
Rm 1,9  per tot lo món. 9 Puix Déu, a qui  servesc ab mon esperit en l’evangeli de  
Rm 7,25  Doncs jo mateix ab l’esperit  servesc a la llei de Déu, i ab la carn, a  
2Tm 1,3  3 Gràcies dono a Déu, a qui  servesc des de mos antepassats ab  
Lc 2,12  que és Cristo, lo Senyor. 12 I  servesca-us de senyal: que trobareu a l’ 
Jn 12,26  també mon sirvent; i al que em  servesca, mon Pare l’honrarà. 27 »Ara ma  
Ac 18,13  –Aquest persuadeix als homes que  servesquen a Déu contra la Llei. 14 I com  
Rm 6,19  oferiu vostres membres que  servesquen a la justícia. 20 Puix quan  
1Tm 5,Tit  Com han de ser les viudes que  servesquen en la Iglésia. Que han de ser  
1Tm 6,2  puix són germans; ans bé  servesquen-los millor perquè són fiels i 
He 7,13  a altra tribu, de la qual ningú  serví a l’altar. 14 Perquè és notori que  
Mt 8,15  deixà la febre; i s’aixecà i los  servia. 16 I vingut lo vespre, li  
Mc 1,31  i al punt la deixà la febre, i els  servia. 32 I a la tarda, post ja lo sol,  
Lc 4,39  deixà. I ella se llevà luego i los  servia. 40 I a la posta del sol, tots los  
Jn 12,2  li aparellaren una cena, i Marta  servia i Làssaro era un dels que estaven a 
Rm 6,6  sia destruït lo cos del pecat i no  serviam ja més al pecat. 7 Puix aquell que 
Rm 7,6  la qual estàvem lligats, per a què  serviam en la novedat de l’Esperit, i no  
He 1,14  ¿Per ventura no són tots esperits  servidors, enviats per a ministeri en  
Mt 4,11 veus aquí los àngels arribaren i el  servien. 12 I quan Jesús oí que Joan  
Mc 1,13  ab les fieres, i els àngels lo  servien. 14 Mes després que Joan fou pres, 
Mc 15,41  estava en Galilea, lo seguien i el  servien), i moltes altres que junt ab ell  
Jn 2,5  ma hora. 5 Sa mare digué als que  servien: –Feu tot quant ell vos diga. 6 I  
Ga 4,8  llavors, quan no coneixíeu a Déu,  servíeu a aquells que per naturalesa no  
Fl 3,3  som la circumcisió, los que  servim a Déu en esperit, i ens gloriam en  
He 12,28  per la que agradant a Déu, lo  servim ab sant temor i reverència. 29  
Mt 27,55  seguit a Jesús des de Galilea  servint-lo, 56 entre les quals estava  
Lc 2,37  la qual no s’apartava del temple  servint dia i nit ab dejunis i oracions.  
Lc 12,37  a taula, i passant, los anirà  servint. 38 I si vingués a la segona  
Ac 20,19 temps que he estat ab vosaltres: 19  servint al Senyor ab tota humilitat i ab  
Ac 26,7 complerta les nostres dotze tribus,  servint a Déu de nit i de dia. Per aquesta 
Rm 12,11  ans bé siau fervorosos en esperit,  servint al Senyor. 12 Alegres en l’  
Rm 13,6  perquè són ministres de Déu,  servint-lo en això mateix. 7 Pagau,  
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Ef 6,6  de cor, així com a Cristo; 6 no  servint-los a l’ull, com per a agradar  
Ef 6,7  fent de cor la voluntat de Déu; 7  servint de bona voluntat, com al Senyor, i 
Col 3,22  a vostres amos segons la carn, no  servint a l’ull com per a agradar als  
Mt 6,Tit terra sinó en lo cel. Que no es pot  servir a dos amos. I que devem confiar en  
Mt 6,24  mateixes tenebres? 24 »Ningú pot  servir a dos amos. Perquè o tindrà odi a  
Mt 6,24  i despreciarà a l’altre. No podeu  servir a Déu i a les riqueses. 25 »Per lo  
Mt 20,28 vingué per a ser servit, sinó per a  servir i per a donar sa vida en rescat de  
Mc 10,45 vingué per a ser servit, sinó per a  servir i donar sa vida per a redempció de  
Lc 10,40  ma germana m’ha deixat sola per a  servir? Dieu-li, doncs, que m’ajúdia.  
Lc 16,Tit  del majordom injust. Ningú pot  servir a dos amos. Indissolubilitat del  
Lc 16,13  us ho donarà? 13 Ningun criat pot  servir a dos amos; perquè o avorrirà a l’ 
Lc 16,13  i despreciarà a l’altre. No podeu  servir a Déu i a les riqueses. 14 Emperò  
Jn 1,7  s’anomenava Joan. 7 Est vingué a  servir de testimoni per a testificar de la 
Ac 6,2  nosaltres la paraula de Déu per  servir les taules. 3 Escolliu, doncs,  
Ac 24,23  a ningú dels seus l’entrar a  servir-lo. 24 I després d’alguns dies  
Rm 6,19  oferíreu vostres membres per a  servir a la impuresa i a la iniquitat,  
Rm 14,19  a la pau i observem les que poden  servir a nostra mútua edificació. 20 No  
1Co 7,35  és convenient, i per a què pugau  servir al Senyor sens destorb. 36 Mes si  
2Co 11,8 prenent d’elles assistències per a  servir-vos a vosaltres. 9 I quan era ab  
2Co 11,9  i en tot m’he guardat de  servir-us de càrrega, i me’n guardaré.  
Ga 4,9 flacs i miserables, als quals voleu  servir de nou? 10 Vosaltres observau los  
Ga 5,13  no useu de la llibertat per a  servir d’ocasió a la carn, ans bé serviu  
1Te 1,9  convertíreu dels ídols a Déu per a  servir al Déu viu i verdader 10 i per a  
He 9,14  de les obres de mort per a  servir a Déu viu? 15 I per això ell és lo  
Lc 14,14  ab què correspondre’t; emperò te  servirà de gallardó en la resurrecció dels 
Ac 7,7  i: “després d’això eixiran i em  serviran en aquest lloc”. 8 I li donà lo  
Ap 22,3  estaran en ella, i sos servos lo  serviran. 4 I veuran sa cara, i son nom  
Mt 4,10  al Senyor ton Déu, i a ell sol  serviràs.” 11 Aleshores lo diable lo  
Lc 4,8  ton Senyor, adoraràs, i a ell sol  serviràs.” 9 I el portà a Jerusalem i el  
Rm 1,25  de Déu en mentida, i adoraren i  serviren a les criatures abans que al  
He 10,33 una part, ab oprobis i tribulacions  servíreu d’expectacle, i per altra, fóreu 
Rm 9,12  li fou dit a ella que el major  serviria al menor, 13 conforme a lo que  
Flm 13  volia detenir ab mi, per a què em  servís en lloc teu mentres estic en  
Lc 1,74  de les mans de nostres enemics, lo  servíssem sens temor, 75 en santedat i en  
Ac 7,42  Déu s’apartà i els abandonà a que  servissen la milícia del cel, així com  
Mt 20,28 Fill de l’home no vingué per a ser  servit, sinó per a servir i per a donar sa 
Mt 25,44  o en la presó, i no us havem  servit? 45 »–Aleshores los respondrà ell  
Mc 10,45 Fill de l’home no vingué per a ser  servit, sinó per a servir i donar sa vida  
Ac 7,7  jo judicaré al poble a qui hagen  servit”, digué Déu, i: “després d’això  
Ac 13,36 36 »Perquè David, després que hagué  servit a sa pròpia generació, segons la  
Ac 17,25 en los temples fets de mà; 25 ni és  servit per mans d’homes, com si  
Fl 2,22  fill respecte de son pare, ell ha  servit ab mi en l’evangeli. 23 A ell,  
Col 4,11 ajuden en lo Regne de Déu, i m’han  servit de consol. 12 Vos saluda Epafras,  
2Co 11,20  20 puix sofriu al que us posa en  servitud, al que us devora, al que us  
Ga 4,3 quan érem infants estàvem posats en  servitud baix los elements del món. 4  
Mt 23,31  la sang dels profetes”! 31 I aixís  serviu de testimoni a vosaltres mateixos,  
Ga 5,13  servir d’ocasió a la carn, ans bé  serviu’s los uns als altres per la  
Col 3,24  de l’herència, perquè vosaltres  serviu al Senyor Cristo. 25 Mes lo qui  
Lc 1,54  misericòrdia, emparà a Israel son  servo; 55 així com havia dit a nostres  
Lc 1,69  salvació en la casa de David, son  servo, 70 segons havia dit per boca de sos 
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Lc 2,29  Senyor, despediu en pau a vostre  servo, conforme a vostra paraula. 30  
Lc 17,7  7 »¿I qui de vosaltres, tenint un  servo que llaura o guarda bestiar, tant  
Ac 4,25  per boca de nostre pare David, ton  servo, digueres: »“Per què bramaren les  
Rm 1,1  a ser los més viciosos. 1 Pau,  servo de Jesucrist, anomenat apòstol,  
Rm 14,4  seu. 4 Qui ets tu que judiques al  servo d’altre? Per a son amo està en  
1Co 7,21  cridat. 21 ¿Ets tu cridat essent  servo? No et dónia cuidado; i si pots  
1Co 7,22 més bé. 22 Perquè aquell que essent  servo fou cridat del Senyor, és llibert  
1Co 7,22  lo qui és cridat essent llibre, és  servo de Cristo. 23 Haveu estat comprats  
1Co 9,19  llibre envers tots, m’he fet  servo de tots, per a guanyar molt més. 20  
Ga 1,10  si jo agradàs als homes, no seria  servo de Cristo. 11 Perquè vos faç a  
Ga 3,28  28 No hi ha jueu ni grec, no hi ha  servo ni llibre, no hi ha mascle ni  
Ga 4,1 infant, no es diferència en res del  servo, encara que sia senyor de tot, 2  
Ga 4,7  Pare!» 7 Per lo tant, ja no ets  servo, sinó fill. I si fill, hereu també  
Ef 6,8 del Senyor lo bé que haurà fet, sia  servo, sia llibre. 9 I vosaltres, amos,  
Fl 2,7  a no res, prenent la figura de  servo, fet a semblança dels homes; i  
Col 3,11  bàrbaro ni escita, llibert ni  servo, sinó que Cristo és tot en tots. 12  
Col 4,12  Epafras, que és dels vostres i  servo de Jesucrist, sempre solícit en  
2Tm 2,24  que engendren disputes. 24 Al  servo del Senyor no li convé altercar,  
Tt 1,1  presbíteros i els bisbes. 1 Pau,  servo de Déu i apòstol de Jesucrist,  
Flm 16  per a sempre: 16 no ja com  servo, sinó en lloc de servo per germà  
Flm 16 16 no ja com servo, sinó en lloc de  servo per germà molt amat, especialment de 
Jm 1,1  de l’esperit del món. 1 Jaume,  servo de Déu i de nostre Senyor Jesucrist, 
2Pe 1,1 aprofitar-se d’ell. 1 Simó Pere,  servo i apòstol de Jesucrist, als que  
Jud 1  càstig que se’ls espera. 1 Judes,  servo de Jesucrist i germà de Jaume, a  
Ap 1,1 enviant-les per son àngel a Joan,  servo seu, 2 lo qual ha donat testimoni de 
Ap 6,15  i els rics, i els poderosos, i tot  servo i llibre s’escondiren en les coves  
Ap 15,3 i que cantaven lo càntic de Moisès,  servo de Déu, i el càntic de l’Anyell  
Ap 22,9  –Guarda no ho faces, perquè jo só  servo ab tu, i ab tos germans los  
Lc 17,Tit  perdonar los agravis; que tots som  servos inútils. Cura a deu leprosos i  
Ac 2,18  derramaré mon Esperit sobre mos  servos i sobre mes serves, i profetisaran. 
Ac 4,29  ses amenaces i concediu a vostres  servos que ab tota firmesa pàrlien vostra  
Ac 16,17  veus dient: –Aquestos homes són  servos de Déu altíssim, los quals vos  
Rm 6,16  que a aquell a qui us oferiu per  servos per a obeir-lo, sou servos del  
Rm 6,16  per servos per a obeir-lo, sou  servos del mateix a qui obeïu, o del pecat 
Rm 6,17  gràcies a Déu que vosaltres fóreu  servos del pecat, emperò haveu obeït de  
Rm 6,18  del pecat, vos haveu fet  servos de la justícia. 19 Vos parlo com a  
Rm 6,22  del pecat i que sou fets  servos de Déu, teniu vostre fruit en la  
1Co 7,23  comprats per un preu: no us façau  servos dels homes. 24 Doncs cada qual,  
1Co 12,13  cos, així jueus com gentils, així  servos com llibres, i tots havem begut en  
2Co 4,5  Senyor nostre, i nosaltres som  servos vostres per Jesús. 6 Perquè Déu,  
Ef 6,6 per a agradar als homes, sinó com a  servos de Cristo, fent de cor la voluntat  
Fl 1,1  per Cristo. 1 Pau i Timoteu,  servos de Jesucrist, a tots los sants en  
1Pe 2,16  per capa de la malícia, sinó com  servos de Déu. 17 Honrau a tothom. Amau la 
Ap 1,1  Déu li donà per a manifestar a sos  servos les coses que convé sien fetes  
Ap 2,20  profeta, predicar i enganyar a mos  servos, cometre fornicació i menjar de les 
Ap 7,3 arbres, fins que hajam senyalat als  servos de nostre Déu en sos fronts. 4 I  
Ap 10,7  de Déu, com ell ha declarat a sos  servos, los profetes. 8 I oiguí la veu del 
Ap 11,18  morts, i de donar gallardó a tos  servos, los profetes, i als sants, i als  
Ap 13,16  i xics, rics i pobres, llibres i  servos, tinguessen un senyal en sa mà  
Ap 19,2  i ha venjat la sang de sos  servos de les mans d’ella. 3 I altra  
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Ap 19,5  a nostre Déu, tots vosaltres  servos d’ell, i els que el temeu, xics i  
Ap 22,3 de l’Anyell estaran en ella, i sos  servos lo serviran. 4 I veuran sa cara, i  
Ap 22,6 envià son àngel per a mostrar a sos  servos les coses que han de ser fetes  
Lc 17,10  coses que vos són manades, dieu:  “Servos inútils som, havem fet lo que  
Mt 4,6 àngels cerca de tu i te prendran en  ses mans, per a què no encepèguia ton peu  
Mt 9,35  les ciutats i viles, ensenyant en  ses sinagogues, i predicant l’evangeli  
Mt 12,29  la casa d’un home valent i robar  ses joies, si primer no ha lligat al  
Mt 13,15  d’aquesta gent s’ha engrossit, i  ses orelles se tornaren dures per a oir, i 
Mt 13,15  hi vegen ab sos ulls, ni oiguen ab  ses orelles, ni comprenguen ab son cor i  
Mt 13,32  de l’aire vénen a fer niu en  ses branques. 33 Los digué una altra  
Mt 13,56  i Josep, i Simó, i Judes? 56 I  ses germanes, no habiten totes entre  
Mt 16,27  a cada qual la recompensa segons  ses obres. 28 En veritat vos dic que dels  
Mt 17,2 son rostro resplendia com lo sol, i  ses vestidures se tornaren blanques com la 
Mt 21,8 I una gran multitud de gent estenia  ses vestidures en lo camí. I altres  
Mt 21,45 dels sacerdots i los fariseus oïren  ses paràboles, comprengueren que parlava  
Mt 23,3  us diguen. Emperò no ho feu segons  ses obres, perquè ells diuen i no fan. 4  
Mt 23,5  dels homes. I aixís eixamplen  ses filactèries i engrandeixen ses  
Mt 23,5  ses filactèries i engrandeixen  ses franges. 6 I apeteixen los primers  
Mt 23,37  arreplega sos polls dessota de  ses ales, i no ho volguéreu! 38 Veus aquí  
Mt 24,32  de la figuera una comparació. Quan  ses branques estan tendres i les fulles  
Mt 25,1  semblant a deu verges que, prenent  ses llanternes, eixiren a rebre a l’  
Mt 25,3  3 I les cinc fàtues, havent pres  ses llanternes, no se’n portaren oli. 4  
Mt 25,7  aquelles verges i compongueren  ses llanternes. 8 I les fàtues digueren a  
Mt 26,65  lo príncep dels sacerdots rompé  ses vestidures i digué: –Ha blasfemat!  
Mt 27,31  llevaren lo manto i el vestiren ab  ses vestidures, i se’l ne portaren a  
Mt 27,35  l’hagueren crucificat, repartiren  ses vestidures, tirant a sort; per a què  
Mt 28,3  I son rostro era com un llampec, i  ses vestidures, com la neu. 4 I els  
Mc 3,27  en la casa del valent i robar  ses alhajes si primer no lliga al valent  
Mc 6,2  i tals meravelles com obra per  ses mans? 3 ¿No és aquest lo menestral,  
Mc 6,3 de Josep, i de Judes, i de Simó? ¿I  ses germanes no estan també aquí ab  
Mc 7,33 entre la turba, li posà los dits en  ses orelles, i escopint, li tocà la  
Mc 7,35  35 I a l’instant foren obertes  ses orelles i quedà desfeta la lligadura  
Mc 10,24  24 I els deixebles se pasmaven de  ses paraules. Emperò Jesús los respongué  
Mc 13,28  una paràbola de la figuera: quan  ses branques són ja tendres i les fulles  
Mc 14,51  jove anava detràs d’ell, cobertes  ses carns solament ab un llençol, i el  
Mc 14,63  Llavors lo sumo sacerdot, rompent  ses vestidures, digué: –Quina necessitat  
Mc 15,20  de la púrpura i el vestiren ab  ses robes, i el tragueren fora per a  
Mc 15,24  haver-lo crucificat, repartiren  ses robes, tirant a sort sobre d’elles,  
Lc 1,29  l’hagué vist, quedà sorpresa de  ses paraules i estava pensant quina  
Lc 1,76  lo rostro del Senyor per aparellar  ses vies; 77 per a donar coneixement de  
Lc 2,47  s’atordien de sa sabiduria i de  ses respostes. 48 I quan sos pares lo  
Lc 3,4  lo camí del Senyor. Feu dretes  ses sendes. 5 Tota vall serà rublerta, i  
Lc 3,16  só digne de desfer la corretja de  ses sabates. Ell vos batejarà en Esperit  
Lc 3,18  moltes altres coses al poble en  ses exhortacions. 19 Emperò Herodes, lo  
Lc 4,11  te guàrdien; 11 i te sostinguen en  ses mans, per a què ton peu no ensopèguia  
Lc 5,15  a oir-lo i per a ser curats de  ses dolències. 16 Emperò ell se retirava  
Lc 7,44  per a los peus; emperò ella, ab  ses llàgrimes, ha regat mos peus i els ha  
Lc 10,10 entrareu no us rebessen, eixint per  ses places, dieu: 11 “Fins la pols que se  
Lc 11,22  en què ell confiava i repartirà  ses despulles. 23 »Lo qui no està ab mi,  
Lc 13,17  Emperò tot lo poble se complaïa en  ses glorioses accions. 18 Deia també  
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Lc 13,19 els aucells de l’aire reposaven en  ses rames. 20 I digué altra vegada: –A què 
Lc 13,34 fills, com l’aucell sa niuada sota  ses ales, i no ho volgueres? 35 Veus aquí  
Lc 17,31  qui es tròbia en lo terrat i tinga  ses alhajes dintre de casa, no bàixia a  
Lc 19,35  35 I lo menaren a Jesús i, posant  ses vestidures sobre el pollí, feren  
Lc 19,36  Jesús anava passant, estenien  ses vestidures en lo camí. 37 I quan s’  
Lc 20,26  de Déu. 26 I no pogueren reprendre  ses paraules davant del poble, ans bé,  
Lc 21,25  que causarà lo roncar del mar i de  ses oles, 26 quedant los homes aterrats de 
Jn 2,14  i palomes, i canviadors sentats en  ses taules, 15 féu com uns assots de  
Jn 2,15  i els tragué a tots del temple, ab  ses ovelles i bous, i tirà a terra la  
Jn 2,15 la moneda dels canviadors i trabucà  ses taules. 16 I als que venien palomes  
Jn 3,19  les tenebres que la llum, perquè  ses obres eren males. 20 Puix tot aquell  
Jn 3,20  acerca a la llum per temor de que  ses obres no sien reprovades. 21 Emperò  
Jn 3,21  s’acerca a la llum a fi de que  ses obres sien descobertes, puix han estat 
Jn 3,35  al Fill i posà totes les coses en  ses mans. 36 Lo qui creu en lo Fill té la  
Jn 7,7 perquè jo dono testimoni d’ell que  ses obres són males. 8 Pujau vosaltres a  
Jn 8,9 I oït això, i estant convençuts per  ses consciències, marxaven l’un detràs de 
Jn 10,4  guia defora. 4 I quan ha fet eixir  ses ovelles pròpies, va davant d’elles i  
Jn 10,11 Lo bon pastor sacrifica la vida per  ses ovelles. 12 Mes lo mercenari, i lo qui 
Jn 10,39  -lo, emperò ell s’escapà de  ses mans. 40 I se n’anà altra vegada a l’ 
Jn 13,4 4 s’alçà de la cena i, traent-se  ses vestidures, prengué una tovallola, i  
Jn 13,12 rentat los peus i pres altra vegada  ses vestidures, i havent-se sentat  
Jn 20,Tit  Resurrecció de Jesús, i algunes de  ses aparicions. 1 I el primer dia de la  
Jn 20,25  I ell los digué: –Si jo no veig en  ses mans lo senyal dels claus, i no fico  
Jn 21,Tit  Pere. Jesús li encomana apasturar  ses ovelles i li prediu son martiri. 1  
Ac 1,18  -se, se rebentà pel mig, i totes  ses entranyes quedaren espargides. 19 I  
Ac 2,45  totes les coses comunes. 45 Venien  ses possessions i béns i los repartien  
Ac 4,29 que es fes. 29 I ara, Senyor, mirau  ses amenaces i concediu a vostres servos  
Ac 6,1  grecs contra els hebreus, perquè  ses viudes eren despreciades en lo  
Ac 7,10  ab ell 10 i el deslliurà de totes  ses tribulacions, i li donà gràcia i  
Ac 7,41  i es regositjaven en les obres de  ses mans. 42 Llavors Déu s’apartà i els  
Ac 9,24  24 Emperò Saulo fou advertit de  ses insídies. I guardaven les portes de  
Ac 10,7 de Déu, d’aquells que estaven baix  ses ordres. 8 I havent-los contat tot  
Ac 12,7  I caigueren les cadenes de  ses mans. 8 I l’àngel li digué: –Cenyeix  
Ac 13,43  a Pau i a Bernabé, los quals ab  ses raons los persuadien a perseverar en  
Ac 14,3 gràcia, concedint que es fessen per  ses mans prodigis i miracles. 4 I la  
Ac 14,13 los apòstols Bernabé i Pau, rompent  ses túniques saltaren enmig de la gent,  
Ac 15,16  de David que caigué, i repararé  ses ruïnes i l’alçaré, 17 per a què  
Ac 15,18  de l’eternitat té Déu conegudes  ses obres.” 19 »Per lo que judico que no  
Ac 15,26  i Pau, 26 homes que han exposat  ses vides per lo nom de nostre Senyor  
Ac 18,4  en la sinagoga i, fent entrar en  ses plàtiques lo nom del Senyor Jesús,  
Ac 19,26  sinó en tota l’Àsia, retrau ab  ses persuasions aquest Pau a molta gent  
Ac 21,5  d’allí, acompanyant-nos tots ab  ses dones i criatures, fins a fora de la  
Ac 21,6  la barca, i ells se’n tornaren a  ses cases. 7 I nosaltres, conclosa nostra  
Ac 23,Tit  ells. 23,Tit Capítol XXIII Pau, ab  ses paraules, ocasiona una disputa entre  
Ac 27,19  tercer dia tiraren també al mar ab  ses pròpies mans l’aparell del barco. 20  
Ac 28,27  que vegen ab sos ulls i oiguen ab  ses orelles i comprenguen ab son cor, i es 
Rm 2,Tit  jueus són tant i més culpables per  ses males obres que els gentils. La  
Rm 2,6  lo qual pagarà a cada u conforme a  ses obres: 7 a aquells que per medi d’una 
Rm 3,13 13 Sepultura oberta és sa gorja; ab  ses llengües han forjat enganys: metzines  
Rm 6,12  de modo que hajau d’obeir-lo en  ses concupiscències. 13 Ni oferiu vostres  
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Rm 10,18 sa veu ressonà per tota la terra, i  ses paraules se oïren fins als confins del 
Rm 15,27  han estat fets participants de  ses coses espirituals, deuen també ells  
1Co 9,7 això? 7 ¿Qui va jamai a la guerra a  ses expenses? ¿Qui planta una vinya i no  
1Co 13,Tit  XIII Descripció de la caritat i de  ses propietats. 1 Encara que jo pàrlia ab  
2Co 2,11  de Satanàs; puix no ignoram  ses maquinacions. 12 I quan vinguí a Troas 
2Co 8,3  jo els só testimoni de que segons  ses forces, i encara sobre ses forces,  
2Co 8,3  segons ses forces, i encara sobre  ses forces, tingueren voluntat, 4 demanant 
2Co 9,14  ab ells i ab tothom. 14 I en  ses oracions per vosaltres vos demostren  
2Co 10,Tit  dels falsos apòstols, los quals ab  ses calúmnies impedien lo fruit de sa  
2Co 11,15  lo fi dels quals serà segons  ses obres. 16 Altra vegada ho dic (perquè  
2Co 11,33  des de la muralla i així escapí de  ses mans. 12,Tit Capítol XII Relata Pau  
2Co 12,Tit  Pau contra els falsos apòstols  ses visions i revelacions, i conclou  
Ef 4,28 robava, ans bé trebàllia, obrant ab  ses mans lo que és bo, per a què tinga de  
Ef 5,28  Així també los marits deuen amar a  ses mullers com a sos propis cossos. Lo  
Fl 1,Tit  de Pau als filipians i fruit de  ses presons en los fiels. Los exhorta a  
Fl 2,21  vosaltres. 21 Perquè tots busquen  ses pròpies coses i no les que són de  
Fl 4,19  totes vostres necessitats, segons  ses riqueses en la glòria per Cristo  
Col 4,12  solícit en pregar per vosaltres en  ses oracions, per a què siau perfets i  
2Tm 1,16 i Hermògenes. 16 Derràmia lo Senyor  ses misericòrdies sobre la casa d’  
2Tm 4,14  féu molt mal: Déu lo pàguia segons  ses obres. 15 Guarda’t tu també d’ell,  
He 4,4  reposà Déu en lo setè dia de totes  ses obres.» 5 I en aquest lloc, altra  
He 4,10  son repòs, ell també ha cessat de  ses obres, així com Déu cessà de les  
He 8,12  gran. 12 Perquè jo els perdonaré  ses iniquitats i no em recordaré més de  
He 10,17  17 i: «De sos pecats i de  ses iniquitats no me’n recordaré mai  
Jm 1,18 què nosaltres siam com primícies de  ses criatures. 19 Vosaltres ho sabeu,  
Jm 1,27  als òrfens i a les viudes en  ses tribulacions i preservar-se de la  
Jm 2,22 22 ¿No veus com la fe acompanyava a  ses obres i que es féu perfeta per les  
Jm 3,13  Mòstria, per la bona conversació,  ses obres en mansuetud de sabiduria. 14  
1Pe 3,1  la paraula, per la conversació de  ses mullers ésser guanyats, 2 quan  
1Pe 4,19  la voluntat de Déu, encomànien  ses ànimes a son fiel criador obrant bé.  
2Pe 2,2  perdició. 2 I molts seguiran  ses dissolucions; per los quals serà  
2Pe 3,3  artificiosos que caminaran segons  ses pròpies concupiscències, 4 dient: «A  
2Pe 3,16  fou donada. 16 Com també en totes  ses epístoles, parlant en elles d’això;  
1Jn 3,12  germà. I per a què el matà? Perquè  ses obres eren males, i les de son germà,  
1Jn 3,17  germà que té necessitat i li tanca  ses entranyes de compassió, ¿com habita la 
2Jn 11 Perquè lo qui el saluda comunica en  ses males obres. 12 Tenint moltes coses  
Jud 16  malcontents, que caminen segons  ses passions, i sa boca parla coses de  
Ap 2,22  a menos que s’arrepentesquen de  ses obres. 23 I entregaré a la mort a sos  
Ap 2,23 donaré a cada u de vosaltres segons  ses obres. »Emperò vos dic a vosaltres, 24 
Ap 3,4  en Sardis que no han contaminat  ses vestidures, los quals aniran ab mi en  
Ap 4,10  los sigles dels sigles, i tiraven  ses corones davant del trono dient: 11  
Ap 6,13  terra, com la figuera deixa caure  ses figues quan és sacudida per un vent  
Ap 7,9  vestidures blanques i ab palmes en  ses mans. 10 I clamaven en alta veu dient: 
Ap 7,14  d’una gran tribulació, i rentaren  ses robes, i les blanquejaren ab la sang  
Ap 9,7  com corones semblants a l’or, i  ses cares eren com cares d’homes. 8 I  
Ap 9,8  cabells com cabells de dona i  ses dents eren com dents de lleó. 9 I  
Ap 9,9  corasses de ferro. I el soroll de  ses ales, com un soroll de carros de molts 
Ap 9,10  escorpins, i hi havia agulló en  ses cues, i tenien poder per a aturmentar  
Ap 9,18  pel fum, i pel sofre que eixia de  ses boques. 19 Perquè el poder dels  
Ap 9,19  dels cavalls està en sa boca i en  ses cues, puix ses cues eren semblants als 
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Ap 9,19 està en sa boca i en ses cues, puix  ses cues eren semblants als serpents, que  
Ap 9,20  no s’arrepentiren de les obres de  ses mans, per a què no adorassen als  
Ap 10,3 hagué cridat, set trons articularen  ses veus. 4 I quan los set trons hagueren  
Ap 10,4  los set trons hagueren articulat  ses veus, anava jo a escriure, i oiguí una 
Ap 11,16  ancians que estaven sentats en  ses cadires davant de Déu, caigueren sobre 
Ap 12,11  de son testimoni, i ells no amaren  ses vides fins a la mort. 12 Per lo tant,  
Ap 13,1  set caps i deu banyes, i sobre  ses banyes, deu corones, i sobre sos caps, 
Ap 13,2  que vegí era com un lleopardo, i  ses potes, com potes d’un ós, i sa boca,  
Ap 14,2  de tocadors d’arpes que tocaven  ses arpes. 3 I cantaven com un càntic nou  
Ap 14,13  ells descansen de sos treballs, i  ses obres los segueixen.” 14 I mirí, i  
Ap 16,10 tenebres son regne, i es mossegaren  ses llengües de dolor. 11 I blasfemaren al 
Ap 16,11  al Déu del cel per sos dolors i  ses ferides, i no s’arrepentiren de ses  
Ap 16,11  ferides, i no s’arrepentiren de  ses obres. 12 I el sisè àngel derramà sa  
Ap 16,12  gran riu Eufrates, i s’assecaren  ses aigües, per a què s’aparellàs lo camí 
Ap 16,15  lo qui vetlla, i guarda  ses vestidures per a què no vaja desnú i  
Ap 17,16  i la deixaran desnusa, i menjaran  ses carns, i a ella la cremaran ab foc. 17 
Ap 18,3  s’han enriquit ab lo poder de  ses delícies. 4 I oiguí una altra veu del  
Ap 18,4 en sos pecats i no quedeu ferits de  ses plagues. 5 Perquè sos pecats han  
Ap 18,5  cel, i el Senyor s’ha recordat de  ses maldats. 6 Tornau-li a donar, així  
Ap 18,6  i pagau-li al doble segons  ses obres: en la copa en què ella vos donà 
Ap 18,8  8 Per això en un dia vindran  ses plagues, mort, i plor, i fam, i serà  
Ap 18,11 ella, perquè ningú comprarà mai més  ses mercaderies. 12 Mercaderies d’or, i  
Ap 19,21  sobre el cavall. I es saciaren ab  ses carns tots los aucells. 20,Tit Capítol 
Ap 20,4  sa marca en sos fronts, o en  ses mans; i visqueren i regnaren ab Cristo 
Ap 20,12  escrites en los llibres, segons  ses obres. 13 I el mar donà los morts que  
Ap 20,13 fet judici de cada u d’ells segons  ses obres. 14 I l’infern i la mort foren  
Ap 21,25  a ella glòria i honra. 25 I  ses portes no es tancaran de dia, puix  
Ap 22,12  per a recompensar a cada u segons  ses obres. 13 Jo só l’alfa i l’omega, lo 
Ap 22,14  14 »Benaventurats los que renten  ses vestidures en la sang de l’Anyell,  
Mt 5,6  »Benaventurats los que tenen fam i  set de justícia, perquè ells seran  
Mt 12,45  Aleshores va i pren ab ell altres  set esperits pitjors que ell, i entren  
Mt 15,Tit  a una gran multitud de gent ab  set pans i alguns peixos. 1 Llavors s’  
Mt 15,36 sobre de l’herba. 36 I prenent los  set pans i los peixos, i donant gràcies,  
Mt 15,37  bocins que sobraren n’ompliren  set coves. 38 I los que menjaren foren  
Mt 16,10  bocins ne recollíreu? 10 ¿Ni dels  set pans per a quatre mil homes, i quants  
Mt 18,21  de mi lo tinc de perdonar? Fins a  set vegades? 22 Jesús li digué: –No et dic 
Mt 18,22  Jesús li digué: –No et dic fins a  set, sinó fins a setanta vegades set. 23  
Mt 18,22  a set, sinó fins a setanta vegades  set. 23 »Per això lo Regne del cel és  
Mt 22,25  25 Doncs, havia entre nosaltres  set germans, i havent-se casat lo  
Mt 22,28  en la resurrecció, de quin dels  set serà la muller, puix ella de tots ho  
Mt 25,35  fam, i me donàreu menjar; tinguí  set, i me donàreu beure; era foraster, i  
Mt 25,37  ab fam, i vos donàrem menjar; o ab  set, i vos donàrem beure? 38 ¿I quan vos  
Mt 25,42 fam, i no em donàreu menjar; tinguí  set, i no em donàreu beure; 43 era  
Mt 25,44  quan vos havem vist ab fam, o ab  set, o foraster, o desnú, o malalt, o en  
Mc 8,Tit  8,Tit Capítol VIII Miracle dels  set pans. Jesús instrueix a sos deixebles. 
Mc 8,6 s’assentàs en terra. I prenent los  set pans, donant gràcies, los partí i donà 
Mc 8,8  dels bocins que havien sobrat,  set senalles. 9 I els que en menjaren eren 
Mc 8,20  –li respongueren. 20 –I quan los  set pans entre quatre mil, quantes  
Mc 12,20  a son germà. 20 Puix eren  set germans, i el major prengué muller, i  
Mc 12,22  22 I així mateix la prengueren los  set, i no deixaren descendència. I l’  
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Mc 12,23  d’ells serà muller? Perquè tots  set la tingueren per muller. 24 I  
Mc 16,9 Magdalena, de la qual havia llançat  set dimonis. 10 Ella anà a dir-ho als  
Lc 2,36  edat molt avançada i havia viscut  set anys ab son marit des de sa  
Lc 8,2  de la qual havia expeŀlit  set dimonis, 3 i Joana, muller de Cusa,  
Lc 11,26  26 Llavors va i pren ab ell altres  set esperits pitjors que ell, i entren  
Lc 17,4  ’l. 4 I si pecàs contra de tu  set vegades en un dia i set vegades en un  
Lc 17,4  de tu set vegades en un dia i  set vegades en un dia vingués a trobar-  
Lc 20,29  a son germà.” 29 Eren, doncs,  set germans. Lo primer prengué muller, i  
Lc 20,31  lo tercer. I així en seguida tots  set, los quals moriren sens deixar  
Lc 20,33 qual d’ells serà muller, puix tots  set la tingueren per muller? 34 I Jesús  
Jn 4,13  aquesta aigua tindrà altra vegada  set; mes lo qui bega de l’aigua que jo li 
Jn 4,13 que jo li donaré, no tindrà mai més  set, 14 ans bé l’aigua que jo li donaré,  
Jn 4,15  aigua a fi de que mai més tinga jo  set, ni haja de venir a traure-la. 16  
Jn 4,52  li respongueren: –Ahir a les  set lo deixà la febre. 53 I reconegué lo  
Jn 6,35  que creu en mi no tindrà mai més  set. 36 Emperò jo us diguí que m’haveu  
Jn 7,37  i en alta veu deia: –Si algú té  set, vinga a mi i bega. 38 Lo qui creu en  
Jn 19,28 complís l’Escriptura, digué: –Tinc  set. 29 I hi havia allí un vas ple de  
Ac 6,Tit  6,Tit Capítol VI Nombrament dels  set diaques. Esteve se distingeix entre  
Ac 6,3 doncs, germans, d’entre vosaltres,  set barons de bona reputació, plens d’  
Ac 13,19  en lo desert. 19 I destruint  set nacions en terra de Canaà, los  
Ac 19,14  14 I els que feien això eren  set fills d’un jueu príncep dels  
Ac 20,6  ells eren, i ens detinguérem allí  set dies. 7 I al primer dia de la semana,  
Ac 21,4  deixebles, nos detinguérem allí  set dies; los quals deien a Pau, per medi  
Ac 21,8  l’evangelista, que era un dels  set, nos hospedàrem en sa casa. 9 I aquest 
Ac 21,27  27 I quan estaven per acabar los  set dies, los jueus de l’Àsia que estaven 
Ac 28,14  pregaren que ens quedàssem ab ells  set dies, i així vinguérem a Roma. 15 I  
Rm 11,4 la resposta de Déu? «M’he reservat  set mil barons que no han doblat lo genoll 
Rm 12,20  té fam, dóna-li menjar; si té  set, dóna-li beure; puix fent això  
1Co 4,11  Fins a l’hora present patim fam i  set, i anam nusos, i som abufetejats, i no 
2Co 11,27  en moltes vigílies, en fam i  set, en molts dejunis, en fred i desnuesa. 
He 11,30  de ser rodejades per espai de  set dies. 31 Per la fe, Rahab, prostituta, 
Ap 1,Tit  revelació que havia tingut, a les  set iglésies de l’Àsia, representades en  
Ap 1,Tit  de l’Àsia, representades en  set candeleros. 1 La revelació de  
Ap 1,4  lo temps està cerca. 4 Joan a les  set iglésies que hi ha en l’Àsia. Gràcia  
Ap 1,4  que era, i que ha de venir, i dels  set esperits que estan davant de son  
Ap 1,11 -ho en un llibre, i envia’l a les  set iglésies que hi ha en l’Àsia: a  
Ap 1,12  que parlava ab mi. I girat, vegí  set candeleros d’or; 13 i enmig dels set  
Ap 1,13  candeleros d’or; 13 i enmig dels  set candeleros d’or, a un semblant al  
Ap 1,16  aigües. 16 I tenia a sa dreta  set estrelles, i eixia de sa boca una  
Ap 1,20  d’aquestes: 20 »Lo misteri de les  set estrelles que has vist en ma dreta i  
Ap 1,20  que has vist en ma dreta i els  set candeleros d’or. Les set estrelles  
Ap 1,20  i els set candeleros d’or. Les  set estrelles són los àngels de les set  
Ap 1,20 set estrelles són los àngels de les  set iglésies, i els set candeleros són les 
Ap 1,20  àngels de les set iglésies, i els  set candeleros són les set iglésies. 2,Tit 
Ap 1,20  i els set candeleros són les  set iglésies. 2,Tit Capítol II Se li mana  
Ap 2,1  d’Efesi: »“Açò diu lo qui té les  set estrelles a sa dreta, i el que camina  
Ap 2,1  dreta, i el que camina enmig dels  set candeleros d’or: 2 »Sé tes obres, i  
Ap 3,1  de Sardis. »“Açò diu lo qui té los  set esperits de Déu, i les set estrelles:  
Ap 3,1  té los set esperits de Déu, i les  set estrelles: »Jo conec tes obres, que  
Ap 4,5  veus, i trons. I davant del trono,  set llànties que cremaven, les quals són  
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Ap 4,5  que cremaven, les quals són los  set esperits de Déu. 6 I davant del trono  
Ap 5,Tit  podia obrir lo llibre tancat ab  set sellos, l’obrí l’Anyell de Déu, que  
Ap 5,1  per dins i per fora, sellat ab  set sellos. 2 I vegí un àngel fort que  
Ap 5,5  per obrir lo llibre i desfer sos  set sellos. 6 I jo mirí, i vegí, enmig del 
Ap 5,6  com havia estat mort, que tenia  set banyes i set ulls, que són los set  
Ap 5,6  estat mort, que tenia set banyes i  set ulls, que són los set esperits de Déu  
Ap 5,6  set banyes i set ulls, que són los  set esperits de Déu enviats per tota la  
Ap 6,1 1 I vegí que l’Anyell obrí un dels  set sellos, i oiguí que un dels quatres  
Ap 7,16  no tindran mai més fam, ni mai més  set, ni el sol caurà sobre ells, ni calor  
Ap 8,Tit  ja lo setè sello, s’apareixen  set àngels ab set trompetes. Toquen los  
Ap 8,Tit  sello, s’apareixen set àngels ab  set trompetes. Toquen los quatre primers  
Ap 8,2  lo cel com de mitja hora. 2 I vegí  set àngels que estaven en peu davant de  
Ap 8,2  davant de Déu, i els foren donades  set trompetes. 3 I vingué un altre àngel i 
Ap 8,6  llamps i gran terratrèmol. 6 I els  set àngels que tenien les set trompetes s’ 
Ap 8,6  6 I els set àngels que tenien les  set trompetes s’aparellaren per a tocar- 
Ap 10,3 rugeix. I després que hagué cridat,  set trons articularen ses veus. 4 I quan  
Ap 10,4  articularen ses veus. 4 I quan los  set trons hagueren articulat ses veus,  
Ap 10,4 –Sella les coses que han parlat los  set trons, i no les escríguies. 5 I l’  
Ap 11,13  terratrèmol foren morts dels homes  set mil, i els demés foren atemorisats, i  
Ap 12,3  un gran dragó vermell, que tenia  set caps i deu banyes, i en sos caps, set  
Ap 12,3  caps i deu banyes, i en sos caps,  set corones; 4 i la cua d’ell arrastrava  
Ap 13,Tit  XIII Una bèstia monstruosa de  set caps i deu banyes, ab deu corones, ix  
Ap 13,1  pujar del mar una bèstia que tenia  set caps i deu banyes, i sobre ses banyes, 
Ap 15,Tit  los que venceren la bèstia. Les  set plagues darreres, figurades en set  
Ap 15,Tit  set plagues darreres, figurades en  set copes de la còlera de Déu entregades a 
Ap 15,Tit  de la còlera de Déu entregades a  set àngels. 1 I vegí un altre senyal en lo 
Ap 15,1  en lo cel, gran i meravellós:  set àngels que tenien les set plagues  
Ap 15,1  set àngels que tenien les  set plagues darreres, perquè en elles està 
Ap 15,6  del testimoni. 6 I isqueren  set àngels del temple, que portaven set  
Ap 15,6 set àngels del temple, que portaven  set plagues, vestits d’una tela neta i  
Ap 15,7 7 I un dels quatre animals donà als  set àngels set copes d’or plenes de la  
Ap 15,7  quatre animals donà als set àngels  set copes d’or plenes de la ira de Déu  
Ap 15,8  fins que fossen consumades les  set plagues dels set àngels. 16,Tit  
Ap 15,8  consumades les set plagues dels  set àngels. 16,Tit Capítol XVI Terribles  
Ap 16,Tit  XVI Terribles efectes de les  set copes d’or que els set àngels  
Ap 16,Tit  de les set copes d’or que els  set àngels derramen sobre la terra. 1 I  
Ap 16,1  gran veu del temple que deia als  set àngels: –Anau i derramau les set copes 
Ap 16,1  set àngels: –Anau i derramau les  set copes de la ira de Déu sobre la terra. 
Ap 17,Tit  vegé sentada sobre la bèstia dels  set caps i les deu banyes. 1 I vingué un  
Ap 17,1  les deu banyes. 1 I vingué un dels  set àngels que tenien les set copes i em  
Ap 17,1  un dels set àngels que tenien les  set copes i em parlà dient: –Vine aquí i  
Ap 17,3  de noms de blasfèmia, que tenia  set caps i deu banyes. 4 I la dona estava  
Ap 17,7  la bèstia que la porta, la qual té  set caps i deu banyes. 8 La bèstia que has 
Ap 17,9  lo sentit que té sabiduria. Los  set caps són set muntanyes, sobre los  
Ap 17,9  que té sabiduria. Los set caps són  set muntanyes, sobre los quals està  
Ap 17,9  està sentada la dona; i també són  set reis. 10 Los cinc caigueren: l’un és  
Ap 17,11  és, i ell és l’octava, i és dels  set, i va a la perdició. 12 I les deu  
Ap 21,6  donaré beure de grat al que tinga  set de la font de l’aigua de vida. 7 Lo  
Ap 21,9  la segona mort. 9 I vingué un dels  set àngels que tenien les set copes plenes 
Ap 21,9  un dels set àngels que tenien les  set copes plenes de les set plagues  
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Ap 21,9  tenien les set copes plenes de les  set plagues darreres i parlà ab mi dient:  
Ap 22,17  ho oiga diga: «Vine!» I el que té  set, vinga; i qui vulla, prenga de grat de 
Mt 15,34  pans teniu? I ells respongueren:  –Set, i uns pocs peixets. 35 I manà a la  
Mc 8,5  –Quants pans teniu? Ells digueren:  –Set. 6 I manà a la gent que s’assentàs  
Mc 8,20  senalles omplíreu de bocins?  –Set –li digueren. 21 I els deia: –Puix  
Lc 3,38  que ho fou d’Henós, que ho fou de  Set, que ho fou d’Adam, que ho fou de  
Mt 18,22  –No et dic fins a set, sinó fins a  setanta vegades set. 23 »Per això lo Regne 
Lc 10,Tit  Capítol X Missió i instrucció dels  setanta-dos deixebles. Paràbola del  
Lc 10,1  això elegí lo Senyor també altres  setanta-dos i los envià de dos en dos  
Lc 10,17 que m’ha enviat. 17 I tornaren los  setanta-dos plens de goig, dient:  
Ac 7,14  tota sa parentela, que constava de  setanta-cinc persones. 15 I Jacob baixà  
Ac 23,23 soldats que vagen fins a Cesarea, i  setanta de cavall, i dos-centes llances  
Ac 27,37  dins del barco érem dos-centes i  setanta-sis. 38 I quan estigueren  
Mt 22,26  féu lo segon, i lo tercer, fins al  setè. 27 I després de tots, morí també la  
He 4,4  en cert lloc parlà així del dia  setè: «I reposà Déu en lo setè dia de  
He 4,4  del dia setè: «I reposà Déu en lo  setè dia de totes ses obres.» 5 I en  
Jud 14  eternes. 14 I Enoc, que fou lo  setè després d’Adam, profetisà també d’  
Ap 8,Tit  8,Tit Capítol VIII Obert ja lo  setè sello, s’apareixen set àngels ab set 
Ap 8,1  resplendor. 1 I quan ell obrí lo  setè sello, hi hagué un silenci en lo cel  
Ap 10,Tit  de tot lo misteri així que el  setè àngel haja tocat la trompeta. Una veu 
Ap 10,7  7 mes en los dies de la veu del  setè àngel, quan ell comència a tocar la  
Ap 11,Tit  i ressuscitats per Déu. Toca lo  setè àngel la trompeta; se descriu la  
Ap 11,15  el tercer ai vindrà prest. 15 I el  setè àngel tocà la trompeta, i hi hagué en 
Ap 16,17  s’apellida Armagedon. 17 I el  setè àngel derramà sa copa a l’aire, i  
Ap 21,20  sardònica; lo sisè, sardia; lo  setè, crisòlit; lo vuitè, beril; lo novè,  
Mt 3,4  a l’entorn de sos lloms, i lo  seu menjar era llagostes i mel silvestre.  
Mt 5,45 que està en lo cel, qui fa eixir lo  seu sol sobre bons i mals, i ploure sobre  
Mt 8,18  vegés una gran turba a l’entorn  seu, manà que es passàs a l’altre costat  
Mt 19,Tit i del premi d’aquells que per amor  seu renúncien totes les coses. 1 I succeí  
Mt 27,60  net. 60 I el posà en un sepulcre  seu nou, que havia fet obrir en una roca.  
Lc 1,49  lo qui és poderós, i és sant lo  seu nom. 50 I sa misericòrdia està en los  
Lc 9,53  53 I no el reberen perquè lo  seu semblant era d’anar a Jerusalem. 54 I 
Lc 10,1  i los envià de dos en dos davant  seu a cada ciutat o lloc a on ell havia de 
Lc 11,8  -los-hi per raó de ser amic  seu, certament se llevarà per sa  
Lc 13,8  també per aquest any, i cavaré al  seu rodador, i li posaré fems, 9 a veure  
Lc 15,13  lo fill menor tot lo que era  seu, se n’anà lluny a un país estrany i  
Lc 20,44  David, Senyor, com pot ésser fill  seu? 45 Després digué a sos deixebles,  
Jn 9,28  i li digueren: –Sies tu deixeble  seu, que nosaltres som deixebles de  
Jn 21,20 -se Pere girat, vegé venir detràs  seu al deixeble amat de Jesús, aquell que  
Ac 7,21 filla de Faraó i el crià com a fill  seu. 22 I Moisès fou instruït en tota la  
Ac 16,19 ’ls havia escapat l’esperança del  seu guany, agafaren a Pau i a Silas, i els 
Ac 18,3  se juntà ab ells. 3 I com era del  seu mateix art, estava ab ells, i  
Rm 14,3  menja, perquè Déu l’ha rebut per  seu. 4 Qui ets tu que judiques al servo d’ 
1Co 10,24  24 Ningú búsquia lo que és  seu, sinó lo que és de l’altre. 25 De tot 
2Tm 1,8  Senyor, ni de mi, que só presoner  seu; ans bé sies participant dels treballs 
Ap 1,1  -les per son àngel a Joan, servo  seu, 2 lo qual ha donat testimoni de la  
Mt 7,29  un que té autoritat, i no com los  seus escribes i els fariseus. 8,Tit  
Mt 18,31 »I veent los altres criats companys  seus lo que passava, se contristaren en  
Mt 21,Tit  Maleeix una figuera. I confon als  seus èmuls ab paràboles i raons. 1 I a l’ 
Mc 3,21  menjar. 21 I quan ho oïren los  seus, isqueren per a apoderar-se d’ell, 
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Mc 5,17  a pregar-li que es retiràs dels  seus confins. 18 I quan entrà en la barca, 
Mc 12,2 país. 2 I a son temps envià un dels  seus sirvents als pagesos, per a què rebés 
Lc 5,7  lo filat. 7 I feren senyal als  seus companys que estaven en l’altra  
Lc 6,Tit  6,Tit Capítol VI Jesús defensa als  seus deixebles i reconvé als escribes i  
Lc 9,54  d’anar a Jerusalem. 54 I quan los  seus deixebles Jaume i Joan vegeren això,  
Lc 13,1  havia mesclat Pilat ab la dels  seus sacrificis. 2 I Jesús los respongué  
Lc 20,10  arribada l’estació, envià un dels  seus criats als pagesos per a què li  
Jn 1,11  11 Vingué a sa pròpia casa, i els  seus no el reberen. 12 Mes, a tots los que 
Jn 9,27 fer-vos vosaltres també deixebles  seus? 28 Llavors l’ompliren de maldicions 
Jn 13,1 d’est món al Pare, havent amat als  seus que eren en lo món, los amà fins al  
Ac 3,21  les quals parlà Déu per boca dels  seus sants profetes des del principi del  
Ac 4,23 aquells en llibertat, vingueren als  seus i els contaren tot lo que els havien  
Ac 13,33  Déu ha complert a nosaltres, fills  seus, ressuscitant a Jesús, com també està 
Ac 13,51  Emperò ells, sacudint la pols dels  seus peus contra d’ells, se n’anaren a  
Ac 19,31  de l’Àsia que eren amics  seus, li enviaren a dir que no es  
Ac 24,23  i que no s’impedís a ningú dels  seus l’entrar a servir-lo. 24 I després 
Rm 8,9  de Cristo, aqueix tal no és dels  seus. 10 I si Cristo és en vosaltres, lo  
2Co 11,15  llum. 15 I així no és molt que els  seus ministres se transfigúrien en  
Ef 3,5  homes, així com ara és revelat als  seus sants apòstols i profetes en Esperit: 
1Te 2,7  com una dida que acarícia als  seus infants. 8 I estant així apassionats  
1Tm 5,8 8 Emperò si algú no té cuidado dels  seus, i majorment dels de sa família, lo  
2Tm 2,19  «Lo Senyor coneix als que són  seus»; i: «Apàrtia’s de la iniquitat tot  
Tt 1,12  un d’ells, propi profeta dels  seus, que els de Creta sempre són  
2Jn 6  la caritat: que caminem segons los  seus manaments. Aquest és lo manament: que 
Mt 26,13  que aqueixa dona ha fet en memòria  seva. 14 Llavors un dels Dotze, anomenat  
Mt 27,25  i sobre nostres fills sia la  seva sang. 26 Llavors los deslliurà  
Mt 27,37  37 I posaren sobre son cap la  seva causa escrita: «Aquest és Jesús, lo  
Mc 8,26  les coses. 26 I l’envià a casa  seva dient: –Vés-te’n a ta casa, i si  
Jn 7,30  posà les mans sobre ell, perquè la  seva hora no havia arribat encara. 31 I  
Jn 15,19  món, lo món vos amaria com a cosa  seva; mes com no sou del món, sinó que jo  
Ac 17,28  nosaltres també som progènie  seva.” 29 Essent, doncs, nosaltres  
Ac 25,19  ell algunes qüestions sobre la  seva superstició i sobre un cert Jesús  
Rm 3,7 Déu cresqué per ma mentida a glòria  seva, per què jo també só judicat encara  
Rm 10,3  de Déu i volent establir la  seva pròpia, no es someten a la justícia  
2Co 8,14 les seves necessitats, per a què la  seva abundància suplesca també vostra  
Ap 8,Tit Toquen los quatre primers cada u la  seva, cau foc, la mar s’altera, les  
Jn 11,1  lloc de Maria i de Marta, germanes  seves. 2 I esta Maria era aquella que  
2Co 8,14  suplesca vostra abundància les  seves necessitats, per a què la seva  
Fl 2,4 no atenent sols a les coses que són  seves pròpies, sinó a les dels altres. 5 I 
He 4,10  obres, així com Déu cessà de les  seves. 11 Esforcem-nos, doncs, a entrar  
Tt 2,Tit portar ab los fiels de tots estats,  sexos, edats i condicions, i l’obligació  
Mt 20,5  Tornà a eixir envers l’hora de  sexta, i de nona, i féu lo mateix. 6 I  
Mt 27,45  45 Emperò des de l’hora de  sexta hi hagué tenebres sobre tota la  
Mc 15,33  33 I quan fou l’hora de  sexta, se cobrí de tenebres tota la terra  
Lc 23,44  44 I era ja cerca l’hora de  sexta, i tota la terra se cobrí de  
Jn 4,6 de la font, i era ja envers l’hora  sexta. 7 Vingué una dona de Samària a  
Jn 19,14  de la Pasqua, i envers l’hora  sexta, i digué als jueus: –Aquí teniu a  
Ac 10,9 casa a fer oració envers l’hora de  sexta. 10 I com sentís fam, volgué menjar. 
Ap 9,Tit que esdevingué al tocar la quinta i  sexta trompeta. 1 I el quint àngel tocà la 
Mt 4,9 i li digué: –Tot això t’ho donaré,  si postrant-te, m’adorasses. 10 Llavors 
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Mt 5,13  sou la sal de la terra. I  si la sal se dessaborís, ab què es salarà? 
Mt 5,20  del cel. 20 »Puix jo us dic que,  si vostra justícia no fos major que la  
Mt 5,23  a oferir lo teu do en l’altar,  si allí te recordes que ton germà té  
Mt 5,29  adulteri ab ella en son cor. 29 I  si ton ull dret te serveix d’escàndol,  
Mt 5,30  cos sia llançat a l’infern. 30 I  si ta mà dreta te serveix d’escàndol,  
Mt 5,39 us dic: No resistiu al mal; ans bé,  si algú et ferís en la galta dreta,  
Mt 5,46  sobre justos i pecadors. 46 Perquè  si amau als que us amen, quina recompensa  
Mt 5,47  ho fan també los publicans? 47 I  si tan solament saludau a vostres germans, 
Mt 6,14  -nos de mal. Amén. 14 »Perquè  si perdonau als homes sos pecats, també us 
Mt 6,15  les vostres culpes. 15 Emperò,  si no perdonau als homes, tampoc vostre  
Mt 6,23  ton cos serà lluminós. 23 Emperò  si ton ull és mal, tot ton cos serà  
Mt 6,23  tot ton cos serà tenebrós. Perquè  si la llum que en tu tens és tenebres,  
Mt 6,30  vestit com un d’aquestos. 30 Puix  si a l’herba del camp que avui existeix i 
Mt 6,34  Perquè lo dia de demà portarà en  si son cuidado. Basta-li al dia son  
Mt 7,1  sobre arena. 1 »No vullau judicar,  si no voleu que us judíquien. 2 Puix ab lo 
Mt 7,10 son fill pa li dóna una pedra? 10 O  si li demana un peix, li dóna una serp? 11 
Mt 7,11  peix, li dóna una serp? 11 Doncs,  si vosaltres, sent mals, sabeu donar coses 
Mt 8,2  i l’adorava dient: –Senyor,  si vós voleu, podeu fer-me net. 3 I  
Mt 9,3  alguns dels escribes deien entre  si: «Aquest blasfema.» 4 I com Jesús vegés 
Mt 9,21 vora del vestit. 21 Puix deia entre  si: «Si tan solament toco son vestit,  
Mt 10,13  “La pau sia en aquesta casa.” 13 I  si la tal fos digna, vostra pau vindrà  
Mt 10,13  pau vindrà sobre ella. Emperò  si no ho fos, vostra pau retornarà a  
Mt 11,Tit sos deixebles a Jesús per averiguar  si ell era lo Messies o si devien esperar  
Mt 11,Tit  averiguar si ell era lo Messies o  si devien esperar a un altre. Lo que ab  
Mt 11,14  fins a Joan han profetisat. 14 I  si ho voleu rebre, ell és aquell Elies que 
Mt 11,21  Corozain! Ai de tu, Betsaida! Que  si en Tiro i en Sidon s’haguessen obrat  
Mt 11,23  baixaràs fins a l’infern. Perquè  si en Sodoma s’haguessen obrat les  
Mt 12,7  qui és major que el temple. 7 I  si sabésseu lo que és: “Misericòrdia vull, 
Mt 12,10  per acusar-lo, li preguntaren  si era lícit curar en dissabte. 11 I ell  
Mt 12,11  vosaltres que, tenint una ovella,  si cau en dissabte en un fosso, no l’  
Mt 12,25  digué: –Tot regne dividit contra  si mateix, serà destruït; i tota casa o  
Mt 12,25  tota casa o ciutat dividida contra  si mateixa, no permaneixerà. 26 I si  
Mt 12,26  si mateixa, no permaneixerà. 26 I  si Satanàs llança fora a Satanàs, està  
Mt 12,26  a Satanàs, està desunit contra de  si mateix; ¿com permaneixerà, doncs, son  
Mt 12,27  doncs, son regne? 27 I  si jo llanço los dimonis per virtut de  
Mt 12,28 ells seran vostres jutges. 28 »Mes,  si jo llanço los dimonis per virtut de l’ 
Mt 12,29  un home valent i robar ses joies,  si primer no ha lligat al valent?  
Mt 13,21  la rep ab goig; 21 mes no té en  si arrel, ans bé és de poca duració, i en  
Mt 14,28 28 I respongué Pere dient: –Senyor,  si sou vós, manau-me que vinga per sobre 
Mt 15,10  d’homes. 10 I convocada a  si la gent, los digué: –Oïu i enteneu. 11  
Mt 15,14  los: són cegos i guies de cegos. I  si un cego guia a altre cego, los dos  
Mt 16,7  7 Mes ells pensaven dient entre  si: «Això és perquè no havem pres pa.» 8 I 
Mt 16,24 –Si algú me vol seguir, néguia’s a  si mateix, i prenga sa creu i seguesca’m. 
Mt 16,26  a l’home lo guanyar tot lo món  si perd sa ànima? O què donarà l’home en  
Mt 17,4  –Senyor, bo és que ens estem aquí;  si voleu, farem aquí tres tabernacles, un  
Mt 17,19  Puix jo us dic en veritat que,  si teniu fe com un gra de mostassa, direu  
Mt 18,3  3 i digué: –En veritat vos dic que  si no us convertiu i feu com los infants,  
Mt 18,8  qui ve l’escàndol! 8 Per lo tant,  si ta mà o ton peu t’escandalisen, talla  
Mt 18,9 peus ser llançat al foc etern. 9 »I  si ton ull t’escandalisa, trau-te’l i  
Mt 18,12 que estava perdut. 12 Què us apar?:  si un home tingués cent ovelles i s’  
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Mt 18,13  busca de la que s’esgarrià? 13 I  si li esdevingués lo trobar-la, vos dic  
Mt 18,15  aquestos petits. 15 »Per lo tant,  si ton germà pecàs contra de tu, vés i  
Mt 18,15  -lo entre tu i ell solament. I  si t’escoltàs, hauràs guanyat a ton  
Mt 18,16  hauràs guanyat a ton germà. 16 I  si no t’escoltàs, pren encara una o dues  
Mt 18,17  cònstia tota paraula. 17 I  si no els escoltàs, digues-ho a la  
Mt 18,17  digues-ho a la Iglésia. I  si no oigués a la Iglésia, ten-lo per un 
Mt 18,19  cel. 19 »Altra vegada vos dic que  si dos de vosaltres se convinguessen sobre 
Mt 19,12  I hi ha eunucs que es castraren a  si mateixos per amor del Regne del cel.  
Mt 19,17 sinó un que és bo, i és Déu. Emperò  si vols entrar en la vida, guarda los  
Mt 20,25  25 Mes Jesús los cridà envers  si i digué: –Sabeu que els prínceps dels  
Mt 21,3  -la i menau-me’ls. 3 I  si algú vos digués res, responeu-li que  
Mt 21,21 los digué: –En veritat vos dic que,  si tinguésseu fe i no dubtàsseu, no tan  
Mt 21,21  faríeu lo de la figuera, sinó que  si diguésseu a esta muntanya: “Aparta’t i 
Mt 21,24  jo us vull preguntar una cosa, que  si me la dieu, vos diré igualment ab quina 
Mt 21,25 dels homes? I ells discorrien entre  si dient: 26 –Si diem que del cel, nos  
Mt 21,26  “¿Puix per què no el creguéreu?” I  si diem: “Dels homes”, temem al poble.  
Mt 21,38  vegeren al fill, digueren entre  si: “Aquest és l’hereu, veniu, matem-  
Mt 22,45  a peanya de tos peus”? 45 »Doncs  si David l’anomena “Senyor”, com és ell  
Mt 24,10  als altres, i es tindran odi entre  si. 11 I s’alçaran molts profetes falsos  
Mt 24,22  món fins ara, ni n’hi haurà. 22 I  si no fossen abreviats aquells dies,  
Mt 24,23  aquells dies. 23 »Llavors,  si algú vos digués: “Mira, lo Cristo està  
Mt 24,24  de manera que fins los elegits,  si fos possible, cauran en error. 25 Mirau 
Mt 24,26  vos ho he predit. 26 Per lo tant,  si us diguessen: “Veus aquí que està en lo 
Mt 24,43  Senyor. 43 Emperò enteneu que  si el pare de famílies sabés a què hora  
Mt 24,48  sobre tots sos béns. 48 Emperò,  si aquell criat dolent digués en son cor:  
Mt 26,39  en terra orant i dient: –Pare meu,  si és possible, pàssia de mi aquest calze. 
Mt 26,42 se’n tornà i orà dient: –Pare meu,  si no pot passar aquest calze sens que jo  
Mt 26,55  hora digué Jesús a la turba: –Com  si fos jo un lladre, haveu vingut a  
Mt 26,63 conjuro per Déu viu, que ens digues  si tu ets lo Cristo, lo Fill de Déu. 64  
Mt 27,42  a altres, i no es pot salvar a  si mateix! Si és lo rei d’Israel, que  
Mt 27,43  en Déu, que el desllíuria ara,  si l’ama. Puix digué: “Só lo Fill de  
Mt 27,49  I los altres deien: –Deixau, vejam  si ve Elies a lliurar-lo. 50 Emperò  
Mt 28,4  s’aterraren i quedaren com  si fossen morts. 5 Emperò l’àngel,  
Mt 28,14  nosaltres estàvem dormint.” 14 I  si això arribàs a oïdos del president,  
Mc 3,2  una mà. 2 I l’estaven observant  si curaria en dia de dissabte per a acusar 
Mc 3,13 pujant a una muntanya, cridà envers  si a aquells que ell volgué, i vingueren a 
Mc 3,21 d’ell, perquè deien: –Està fora de  si. 22 I els escribes que havien baixat de 
Mc 3,24 pot Satanàs llançar a Satanàs? 24 I  si un regne està dividit contra de si  
Mc 3,24  si un regne està dividit contra de  si mateix, no pot durar lo tal regne. 25 I 
Mc 3,25  no pot durar lo tal regne. 25 I  si una casa estigués dividida contra de si 
Mc 3,25  casa estigués dividida contra de  si mateixa, no pot permanèixer la tal  
Mc 3,26  pot permanèixer la tal casa. 26 I  si Satanàs s’alçàs contra de si mateix,  
Mc 3,26  26 I si Satanàs s’alçàs contra de  si mateix, està dividit i no podrà durar,  
Mc 3,27 casa del valent i robar ses alhajes  si primer no lliga al valent per a poder  
Mc 3,34  que estaven sentats al rodador de  si: –Veus aquí –los digué– la meva mare i  
Mc 4,17  ab goig, 17 mes no tenen arrel en  si, i així no dura sinó per algun temps, i 
Mc 4,28 se n’adónia. 28 Perquè la terra de  si dóna fruit: primer herba, després  
Mc 5,30  Jesús, coneixent a l’instant en  si mateix la virtut que havia eixit d’  
Mc 5,40  -los tret a tots fora, pren ab  si al pare i a la mare de la noia, i als  
Mc 7,3  los fariseus i tots los jueus,  si no es renten les mans ab freqüència, no 
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Mc 7,4  quan tornen de la plaça, no mengen  si abans no es renten; i observen moltes  
Mc 8,3  ab mi i no tenen què menjar. 3 I  si els envio dejuns a sa casa, se  
Mc 8,16  d’Herodes. 16 I discorrien entre  si dient: «Això és perquè no tenim pa.» 17 
Mc 8,23 -li les mans dessobre, li preguntà  si hi veia res. 24 I ell, alçant los ulls, 
Mc 8,26  dient: –Vés-te’n a ta casa, i  si entres en lo lloc no ho cónties a ningú 
Mc 8,34  vulla seguir-me, néguia’s a  si mateix, i prenga la creu, i seguesca  
Mc 8,36  Puix, què li aprofitarà a l’home  si guanya tot lo món i perd sa ànima? 37  
Mc 9,9  havia dit, preguntant-se entre  si què significaria lo de quan hagués  
Mc 9,21  aigua per a destruir-lo. Emperò  si podeu alguna cosa, ajudau-nos, tenint 
Mc 9,25  lo molt, isqué d’ell; i quedà com  si fos mort, de manera que molts deien:  
Mc 9,33  en lo camí havien disputat entre  si sobre quin d’ells seria lo major. 34 I 
Mc 9,42  i que el tirassen al mar. 42 »I  si ta mà t’escandalisàs, talla-la: més  
Mc 9,44 no mor i lo foc mai s’apaga. 44 »I  si ton peu t’escandalisa, talla’l: més  
Mc 9,46 no mor i lo foc mai s’apaga. 46 »I  si ton ull t’escandalisa, trau-te’l:  
Mc 9,49  ab sal. 49 »Bona és la sal; emperò  si la sal se dessaborís, ab què li donareu 
Mc 10,2  li preguntaven per a tentar-lo  si és lícit al marit repudiar sa muller. 3 
Mc 10,12 comet adulteri contra aquella. 12 I  si la dona repudiàs a son marit i es casàs 
Mc 11,3 desfermau-lo i menau-me’l. 3 I  si algú vos digués: “Què feu?”, dieu-li  
Mc 11,13  que tenia fulles, anà allí per  si acàs hi trobava en ella alguna cosa. I  
Mc 11,25  25 I quan vos poseu a orar,  si teniu alguna cosa contra d’algú,  
Mc 11,26  també vostres pecats. 26 Perquè  si vosaltres no perdonau, vostre Pare que  
Mc 11,31  31 I ells estaven discorrent entre  si i deien: –Si diem que del cel, nos  
Mc 12,7  aquells pagesos digueren entre  si: “Aquest és l’hereu, veniu, matem-lo 
Mc 12,19  Moisès nos deixà escrit que,  si morís lo germà d’algú i deixàs muller  
Mc 12,33  lo poder, i amar al proïsme com a  si mateix, és més que tots los oferiments  
Mc 13,20  Déu, fins ara, ni hi seran. 20 I  si el Senyor no hagués abreviat aquells  
13,21 abrevià aquells dies. 21 »I llavors  si algú vos digués: “Mirau, aquí està el  
Mc 13,22  senyals i prodigis per a seduir,  si fos possible, als elegits. 23 Estau,  
Mc 13,35  quan vindrà l’amo de la casa,  si a la tarda, o a mitjanit, o al cantar  
Mc 14,4  allí s’indignaren dintre de  si mateixos, i deien: –A què est  
Mc 14,19  -se i a dir-li cada u de per  si: –Só jo, acàs? 20 I ell los respongué:  
Mc 14,35  se postrà en terra, i pregava que  si era possible passàs d’ell aquella  
Mc 14,48  Jesús la paraula, los digué: –¿Com  si jo fos un lladre, haveu eixit a prendre 
Mc 15,31  altres salvà, i no es pot salvar a  si mateix! 32 Lo Cristo, lo rei d’Israel, 
Mc 15,36  beure, dient: –Deixau-lo, vejam  si ve Elies a baixar-lo. 37 Emperò,  
Mc 15,44  i cridant al centurió, li preguntà  si havia ja mort. 45 I després de saber- 
Mc 16,3  eixit ja el sol. 3 I deien entre  si: –Qui ens desarrimarà la llosa de la  
Mc 16,18  llengües; 18 agafaran serpents; i  si beguessen alguna cosa mortífera, no els 
Lc 3,15  i estaven pensant en son interior  si tal vegada Joan era lo Cristo, 16  
Lc 4,7  ho dono a qui vull. 7 Per lo tant,  si postrat m’adorasses, tots seran teus.  
Lc 5,12  terra i li suplicà dient: –Senyor,  si vós voleu, podeu fer-me net. 13 I  
Lc 6,7  l’estaven observant, per a veure  si curaria en dissabte, a fi de poder-lo 
Lc 6,11  de ràbia, i conferenciaven entre  si què és lo que podrien fer a Jesús. 12 I 
Lc 6,22  vos avorresquen, i apàrtien de  si, i vos insúltien, i despreciïn vostre  
Lc 6,32  mateix feu-ho per a ells. 32 I  si amau als que us amen, quin grat vos ne  
Lc 6,33  amen als que els amen a ells. 33 I  si feu bé als que us fan bé, quin grat vos 
Lc 6,34  los pecadors també ho fan. 34 I  si prestau a aquells de qui esperau rebre, 
Lc 7,30  lo consell de Déu en dany de  si mateixos, no essent batejats per  
Lc 7,32  sentats en la plaça, parlant entre  si i dient: “Vos havem tocat flautes, i no 
Lc 7,39  convidat vegé això, deia entre  si mateix dient: «Si aquest home fos  
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Lc 7,49 allí menjant començaren a dir entre  si: «Qui és aquest que fins los pecats  
Lc 9,5  en ella i no iscau d’allí. 5 I  si no hi hagués qui us volgués rebre,  
Lc 9,23 –Qui vulla seguir-me, néguia’s a  si mateix i prenga sa creu cada dia i  
Lc 9,25  a un home lo guanyar tot lo món,  si es perd ell a si mateix i es causa son  
Lc 9,25  tot lo món, si es perd ell a  si mateix i es causa son dany? 26 Perquè  
Lc 9,28  dit aquestes paraules, prengué ab  si a Pere i a Jaume i a Joan i se’n pujà  
Lc 9,47  un infant i se’l posà prop de  si. 48 I els digué: –Lo qui rèbia a est  
Lc 10,6  “La pau sia en aquesta casa.” 6 I  si hi hagués allí algun fill de la pau,  
Lc 10,6  vostra pau sobre d’ell; i  si no, se’n tornarà a vosaltres. 7 I  
Lc 10,10  lo Regne de Déu.” 10 Emperò  si en la ciutat en què entrareu no us  
Lc 10,13 Corozain!, ai de tu, Betsaida!, que  si en Tiro i en Sidon s’haguessen obrat  
Lc 10,29  ell, volent-se justificar a  si mateix, digué a Jesús: –I qui és mon  
Lc 11,7  i no tinc res que donar-li.” 7 I  si l’altre respongués des de dins dient:  
Lc 11,8  puc llevar a donar-te’ls.” 8 I  si l’altre insistís en trucar a la porta, 
Lc 11,8 en trucar a la porta, jo us dic que  si no es llevàs a donar-los-hi per raó 
Lc 11,11  i al que truca, li obren. 11 I  si algú de vosaltres demanàs pa a son  
Lc 11,11 donarà ell per ventura una pedra? O  si demana un peix, li donarà una serp en  
Lc 11,12  una serp en lloc de peix? 12 O  si demanàs un ou, li donarà tal vegada un  
Lc 11,17  digué: –Tot regne dividit contra  si mateix serà destruït, i casa dividida  
Lc 11,17  destruït, i casa dividida contra  si mateixa serà arruïnada. 18 Puix si  
Lc 11,18  si mateixa serà arruïnada. 18 Puix  si Satanàs està també dividit contra si  
Lc 11,18  Satanàs està també dividit contra  si mateix, com podrà subsistir son regne?  
Lc 11,19  per virtut de Beelzebub. 19 Doncs  si jo llanço los dimonis per virtut de  
Lc 11,20  seran vostres jutges. 20 Emperò  si jo llanço los dimonis mediant lo dit de 
Lc 11,22 les coses que ell posseeix. 22 Mes,  si venint un més fort que ell, lo venç, li 
Lc 11,34  tot ton cos serà iŀluminat; emperò  si fos mal, també ton cos serà tenebrós.  
Lc 11,36  en tu no sien tenebres. 36 I així,  si tot ton cos fos resplendent, sens tenir 
Lc 11,38  començà a pensar i a dir dintre de  si: «Per què no s’haurà rentat antes de  
Lc 12,17  de fruits. 17 I discorria entre  si, dient: “Què faré jo, perquè no tinc a  
Lc 12,21  lo que passa al que atresora per a  si i no és ric envers Déu. 22 I digué a  
Lc 12,26  un colze a sa estatura? 26 Doncs,  si no teniu poder per a les coses més  
Lc 12,28  se vestí com un d’ells. 28 Doncs,  si a l’herba que avui està en lo camp i  
Lc 12,38  i passant, los anirà servint. 38 I  si vingués a la segona vetlla o vingués a  
Lc 12,39  39 »Teniu, emperò, per cert que  si lo pare de família sabés l’hora en què 
Lc 12,45  dels béns que posseesca. 45 Emperò  si digués lo tal sirvent en son cor: “Lo  
Lc 12,52  desunió. 52 Puix d’aquí en avant  si hi ha cinc persones en una casa,  
Lc 13,3  coses? 3 Vos dic que no. Emperò  si no us arrepentiu, vos perdreu tots de  
Lc 13,5 Jerusalem? 5 Vos dic que no. Emperò  si no us arrepentiu, tots vosaltres  
Lc 13,9  i li posaré fems, 9 a veure  si així dóna fruit, i si no, la tallareu  
Lc 13,9  9 a veure si així dóna fruit, i  si no, la tallareu després. 10 I els  
Lc 13,12 Quan Jesús la vegé, la cridà envers  si, i li digué: –Dona, curada estàs de ta  
Lc 14,28  que són necessaris, a fi de veure  si té per a acabar-la? 29 No sia que  
Lc 14,31  rei, no considera despai abans  si podrà ab deu mil homes eixir a fer  
Lc 14,34  34 »Bona és la sal, emperò  si la sal se dessaborís, ab què se li  
Lc 15,8 és la dona que, tenint deu dracmes,  si en perdés una no encén una candela, i  
Lc 15,17  hi donava. 17 Emperò, tornant en  si, digué: “Quants jornalers en casa de  
Lc 16,3  3 »Llavors lo majordom digué entre  si: “Què faré ara que mon amo me pren l’  
Lc 16,12  qui us fiarà les verdaderes? 12 I  si no fóreu fiels en lo dels altres, lo  
Lc 16,30  replicà: »–No, pare Abraham; mes  si algú dels morts anàs a ells, s’  
Lc 17,3  contra de tu, corretgeix-lo, i  si s’arrepentís, perdona’l. 4 I si pecàs 
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Lc 17,4 i si s’arrepentís, perdona’l. 4 I  si pecàs contra de tu set vegades en un  
Lc 18,4  ho volgué. Mes després digué entre  si: “Encara que no temo a Déu ni tinc  
Lc 18,9  paràbola a uns que confiaven en  si mateixos com si fossen justos i  
Lc 18,9  que confiaven en si mateixos com  si fossen justos i despreciaven als demés: 
Lc 19,8  tinc ho vaig a donar als pobres. I  si he defraudat res a algú, li restituiré  
Lc 19,31  -lo i menau-me’l. 31 I  si algú vos preguntàs: “Per què el  
Lc 19,40 40 Ell los respongué: –Vos dic que,  si aquestos callen, les pedres alçaran la  
Lc 19,42  plorà sobre ella, dient: 42 –Ah,  si tu reconeguesses al menos en aquest dia 
Lc 20,5  homes? 5 Mes ells pensaven entre  si dient: –Si responem que del cel, dirà:  
Lc 20,6 “Puix per què no el creguéreu?” 6 I  si diem que dels homes, tot lo poble nos  
Lc 20,14  pagesos lo vegeren, pensaren entre  si i digueren: “Aquest és l’hereu, matem  
Lc 21,30  30 quan ja comencen a donar de  si lo fruit, coneixeu que està prop l’  
Lc 22,42  en terra, orava 42 dient: –Pare,  si voleu, transferiu de mi aquest calze.  
Lc 22,68  us ho digués, no em creuríeu. 68 I  si jo us pregunto, no em respondreu ni em  
Lc 23,6 oint parlar de la Galilea, preguntà  si ell era galileu. 7 I havent entès que  
Lc 23,31  serrats: “Cobriu-nos.” 31 Perquè  si a l’arbre verd lo tracten d’aqueixa  
Lc 23,35  –Salvà a altres: que se sàlvia a  si mateix, si ell és lo Cristo, l’elegit  
Lc 23,35  altres: que se sàlvia a si mateix,  si ell és lo Cristo, l’elegit de Déu. 36  
Jn 1,25  –Per què, doncs, bateges tu  si no ets ni el Cristo, ni l’Elies, ni el 
Jn 2,25  de l’home, puix ell coneixia per  si mateix lo que hi havia en l’home.  
Jn 3,2  pot fer los miracles que vós feu  si Déu no és ab ell. 3 Respongué Jesús i  
Jn 4,2 2 (encara que Jesús no batejava per  si mateix sinó per medi de sos deixebles), 
Jn 4,48 Jesús, doncs, li digué: –Vosaltres,  si no veeu miracles i prodigis, no creeu.  
Jn 5,19  vos dic que el Fill no pot fer per  si cosa alguna, sinó lo que veu fer al  
Jn 5,26  Perquè així com lo Pare té vida en  si mateix, així ha donat també al Fill lo  
Jn 5,26  també al Fill lo tenir vida en  si mateix; 27 i li ha donat també lo poder 
Jn 5,43  en nom de mon Pare, i no em rebeu;  si vingués un altre en son nom propi, lo  
Jn 5,46  en qui vosaltres confiau. 46 Puix  si creguésseu a Moisès, també me creuríeu  
Jn 5,47  perquè ell escrigué de mi. 47 Mes  si no creeu en sos escrits, ¿com creureu  
Jn 6,44  vosaltres. 44 Ningú pot venir a mi  si no és que el pòrtia lo Pare que m’ha  
Jn 6,52  els jueus, doncs, disputaven entre  si, dient: –Com pot aquest donar-nos a  
Jn 6,53 –En veritat, en veritat vos dic que  si no menjau la carn del Fill de l’home i 
Jn 6,61  -les? 61 Emperò Jesús, sabent en  si mateix que sos deixebles murmuraven d’ 
Jn 6,62  –Açò us escandalisa? 62 Puix què  si vegésseu pujar al Fill de l’home a on  
Jn 6,65  us he dit que ningú pot venir a mi  si mon Pare no l’hi concedeix. 66 Des d’ 
Jn 7,17  aquell, coneixerà per la doctrina  si és de Déu o si jo parlo de mi mateix.  
Jn 7,17  per la doctrina si és de Déu o  si jo parlo de mi mateix. 18 Qui parla de  
Jn 7,18 parlo de mi mateix. 18 Qui parla de  si mateix, busca sa pròpia glòria; mes  
Jn 7,35  35 I digueren los jueus entre  si: –A on anirà aquest que no el pugam  
Jn 8,16 la carn; jo no judico a ningú. 16 I  si judico, mon judici és verídic, perquè  
Jn 8,22  –¿Voldrà tal vegada matar-se a  si mateix i per això diu: “Allà a on jo  
Jn 8,24  morireu en vostres pecats; perquè  si no creeu que só jo, morireu en vostre  
Jn 8,46  me convencerà de pecat? Doncs,  si us dic la veritat, per què no em creeu? 
Jn 8,55  conegut; mes jo l’he conegut, i  si digués que no el conec, seria un  
Jn 9,21  preguntau-lo, ell parlarà per  si. 22 Sos pares digueren estes coses per  
Jn 10,38  de mon Pare, no em cregau, 38 mes  si les faç i no em voleu creure a mi,  
Jn 11,12  I digueren sos deixebles: –Senyor,  si dorm se curarà. 13 Emperò Jesús parlava 
Jn 11,21  21 I Marta digué a Jesús: –Senyor,  si vós haguésseu estat aquí, no hauria  
Jn 11,32  a sos peus i li digué: –Senyor,  si vós haguésseu estat aquí, no hauria  
Jn 11,38  doncs, Jesús altra vegada en  si mateix, vingué al sepulcre, que era una 
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Jn 11,40  Jesús li digué: –No t’he dit que,  si creguesses, veuràs la glòria de Déu? 41 
Jn 11,51 la nació. 51 Mes ell no ho digué de  si mateix, sinó que, essent aquell any  
Jn 11,57  havien ja donat l’ordre de que  si algú sabia a on era ell lo denunciàs  
Jn 12,24 En veritat, en veritat vos dic, que  si lo gra del forment que cau en terra no  
Jn 12,24 terra no mor, queda tot sol; emperò  si mor, produeix molt fruit. 25 Així  
Jn 12,32  aquest món serà llançat fora. 32 I  si jo fos elevat de la terra, atrauré a  
Jn 12,47  mi no permanesca en tenebres. 47 I  si algú ou mes paraules i no les observa,  
Jn 13,14  i dieu bé, perquè ho só. 14 Doncs,  si jo, que só lo Mestre i Senyor, vos he  
Jn 13,17  estes coses, sereu benaventurats  si les practiqueu. 18 »No ho dic de tots  
Jn 13,32  i Déu és glorificat en ell. 32 I  si Déu és glorificat en ell, Déu igualment 
Jn 13,32  Déu igualment lo glorificarà en  si mateix, i el glorificarà luego. 33  
Jn 13,35  tots que sou mos deixebles  si us teniu amor los uns als altres. 36  
Jn 14,2  mon Pare hi ha moltes habitacions;  si no fos així jo us ho hauria dit, puix  
Jn 15,4 manera que el sarment no pot de per  si donar fruit si no està unit al cep,  
Jn 15,4  no pot de per si donar fruit  si no està unit al cep, així tampoc  
Jn 15,4  unit al cep, així tampoc vosaltres  si no estau units ab mi. 5 Jo só lo cep,  
Jn 15,14  amics. 14 Vosaltres sou mos amics,  si feu lo que jo us mano. 15 Ja no us  
Jn 15,20  us han de perseguir a vosaltres;  si han guardat mes paraules, també  
Jn 16,7 vos convé que jo me’n vaja, perquè  si no me’n vaig, lo Consolador no vindrà  
Jn 16,7  no vindrà a vosaltres, mes  si me’n vaig, vos l’enviaré. 8 I quan  
Jn 16,13  tota veritat, perquè no parlarà de  si mateix, sinó que dirà totes les coses  
Jn 17,13  fi de que tinguen goig complert en  si mateixos. 14 Jo els he donat vostra  
Jn 18,23  mal, dóna testimoni del mal, mes  si he parlat bé, per què em fereixes? 24 I 
Jn 19,11  –No tindries poder algun sobre mi  si no et fos donat de l’alt. Per lo que  
Jn 19,24  de dalt baix. 24 I digueren entre  si: –No la partim, sinó tirem a sort per  
Jn 19,39 de nit a trobar a Jesús, portant ab  si com cosa de cent lliures d’una  
Jn 20,15  seria l’hortelà, li diu: –Senyor,  si sou vós lo qui l’haveu tret, dieu-me 
Jn 21,25  coses que Jesús féu, les que,  si s’escriguessen una per una, me sembla  
Ac 1,6  li preguntaven dient: –Senyor,  ¿si restituireu en aquest temps lo Regne a 
Ac 2,39  lluny, i per a quants crídia a  si lo Senyor, nostre Déu. 40 I ab  
Ac 3,10  plens d’espant i com fora de  si per lo que havia succeït a aquell. 11 I 
Ac 3,12  fixau los ulls en nosaltres, com  si per nostra virtut i poder haguéssem fet 
Ac 4,15 del Consell, i conferenciaven entre  si 16 dient: –Què els farem, a aquestos  
Ac 5,37  empadronament, i arrastrà tras de  si al poble; ell fou mort també, i tots  
Ac 5,38  i que els deixeu estar, perquè  si est consell o aquesta obra és dels  
Ac 5,39 és dels homes, se disoldrà; 39 però  si és de Déu, no la podeu desbaratar, i no 
Ac 6,15  lo Consell, vegeren son rostre com  si fos lo rostre d’un àngel. 7,Tit  
Ac 8,22  maldat teva, i prega a Déu per  si acàs te serà perdonat aquest pensament  
Ac 8,31  31 Ell respongué: –¿I com puc,  si no hi ha algú que m’ho explíquia? I  
Ac 8,34  ¿de qui digué això lo profeta, de  si mateix o d’algun altre? 35 Llavors  
Ac 10,17  17 I mentres Pere dubtava entre  si què seria aquella visió que havia vist, 
Ac 10,18  18 i, havent trucat, preguntaven  si posava allí Simó, per sobrenom Pere. 19 
Ac 11,17  ab l’Esperit Sant.” 17 Puix  si Déu donà a aquells la mateixa gràcia  
Ac 12,10 a la ciutat, la que se’ls obrí per  si mateixa. I havent eixit, atravessaren  
Ac 12,11  àngel. 11 Llavors Pere, tornant en  si, digué: –Ara conec verdaderament que el 
Ac 12,15 ells li digueren: –Tu estàs fora de  si! Mes ella assegurava que era així. I  
Ac 13,15  a ells dient: –Barons germans,  si teniu que dir alguna paraula d’  
Ac 13,41 dies, obra que no creureu vosaltres  si algú vos la contàs.” 42 I quan los  
Ac 14,16 ell mai deixà de donar testimoni de  si, fent bé des del cel, donant pluges i  
Ac 15,29  i de fornicació; de lo que  si us ne guardau, fareu bé. Déu sia ab  
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Ac 17,5  moguts d’enveja, i prenent ab  si alguns homes dolents de la plebe, i  
Ac 17,11  tots los dies les Escriptures per  si estes coses eren així. 12 I així molts  
Ac 17,25 ni és servit per mans d’homes, com  si necessitàs d’alguna cosa, puix que ell 
Ac 17,27  27 per a què buscassen a Déu,  si per ventura lo podien tocar i trobar,  
Ac 18,15  en justícia, oh jueus; 15 emperò  si no són més que qüestions de paraula, i  
Ac 18,21  emperò tornaré a veure-us,  si Déu vol. I partí d’Èfeso. 22 I quan  
Ac 19,38  de vostra deessa. 38 Emperò  si Demetri i els artistes que l’  
Ac 19,39  -se los uns als altres. 39 I  si teniu alguna pretensió sobre altres  
Ac 20,30  a portar-se’n deixebles tras de  si. 31 Per lo tant, vetllau i teniu  
Ac 21,23  quatre barons que tenen vot sobre  si. 24 Pren-los, i purifica’t ab ells,  
Ac 22,23  cridant, i llançassen de  si sos vestits, i tirassen pols a l’aire, 
Ac 22,27 venint lo tribú li digué: –Digue’m  si tu ets romà. I ell digué: –Si, ho só.  
Ac 23,9 trobam ningun mal en aquest home; i  si li ha parlat un esperit o un àngel, no  
Ac 23,30  als acusadors que apèŀlien a vós  si tenen res que dir contra ell. Salut.»  
Ac 24,19  davant de vós i acusar-me  si tenien alguna cosa contra de mi. 20  
Ac 24,20 Altrament, diguen aquestos mateixos  si trobaren en mi alguna maldat quan jo  
Ac 25,5  d’entre vosaltres ab mi, i  si hi ha algun delicte en aquest home que  
Ac 25,11  jueus, com vós sabeu molt bé. 11 I  si els he fet algun agravi o cosa digna de 
Ac 25,11 de mort, no rehuso lo morir; emperò  si no hi ha res de quant ells m’acusen,  
Ac 25,20  d’aquesta qüestió, li vaig dir  si volia anar a Jerusalem i ser allí  
Ac 26,5  5 coneixent des del principi,  si volguessen testificar-ho, que jo,  
Ac 26,24  digué en alta veu: –Estàs fora de  si, Pau. Les moltes lletres t’han  
Ac 26,32 aquest home posar-se en llibertat  si no hagués apeŀlat al Cèsar. 27,Tit  
Ac 27,12  de parer que s’isqués d’allí per  si se podia arribar a Fenice a hivernar en 
Ac 28,25  com no estiguessen conformes entre  si, s’anaven retirant quan Pau los digué  
Ac 28,29  d’allí los jueus, tenint entre  si una gran disputa. 30 I Pau permanesqué  
Rm 1,10  suplicant sempre en mes oracions,  si al fi en algun temps me serà concedit,  
Rm 1,27  homes coses nefandes, i rebent en  si mateixos la paga que era deguda a son  
Rm 2,14  tals, no tenint Llei, són a  si mateixos Llei, 15 los quals manifesten  
Rm 2,17  evangeli, per Jesucrist. 17 Doncs,  si tu que et prècies del sobrenom de jueu, 
Rm 2,25  circumcisió verdaderament aprofita  si guardes la Llei; emperò si trenques la  
Rm 2,25 aprofita si guardes la Llei; emperò  si trenques la Llei, ta circumcisió se  
Rm 2,27 serà reputada per circumcisió? 27 I  si el que naturalment és incircumcís  
Rm 3,3  los oracles de Déu. 3 Puix què,  si alguns d’ells no cregueren, per  
Rm 3,5  quan sies judicat.» 5 Emperò  si nostra injustícia fa brillar la  
Rm 3,7  Déu a aquest món? 7 Perquè  si la veritat de Déu cresqué per ma  
Rm 4,2  pare segons la carn? 2 Perquè  si Abraham fou justificat per les obres,  
Rm 4,14 per la justícia de la fe. 14 Perquè  si los de la Llei són los hereus, la fe és 
Rm 4,24 a nosaltres, als quals serà imputat  si creem en aquell que ressuscità d’entre 
Rm 5,10  per ell de la ira. 10 Perquè  si essent enemics fórem reconciliats a Déu 
Rm 5,15  no és lo do com lo delicte; perquè  si per lo delicte d’un moriren molts,  
Rm 5,17  per a la justificació. 17 Perquè  si per lo pecat d’un sol regnà la mort  
Rm 6,5  en novedat de vida. 5 Perquè  si havem estat plantats juntament ab ell  
Rm 6,8  mort està llibertat del pecat. 8 I  si som morts ab Cristo, creem que viurem  
Rm 7,3  la llei del marit. 3 De manera que  si vivint lo marit s’unís ab un altre  
Rm 7,3  serà apellidada adúltera; emperò  si morís son marit, quedarà llibre de la  
Rm 7,7 no hauria conegut la concupiscència  si la Llei no hagués dit: «No codiciaràs.» 
Rm 7,16  avorresc, allò és lo que faç. 16 I  si lo que no vull és lo que faç, aprovo la 
Rm 7,20  lo mal que no vull, allò faç. 20 I  si jo faç lo que no vull, no só jo lo qui  
Rm 8,9  la carn, sinó segons l’Esperit,  si és que l’Esperit de Déu habita en  
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Rm 8,10  aqueix tal no és dels seus. 10 I  si Cristo és en vosaltres, lo cos  
Rm 8,11  viu per raó de la justícia. 11 I  si l’Esperit d’aquell que ressuscità a  
Rm 8,13  a viure segons la carn, 13 perquè  si viviu segons la carn, morireu; mes si  
Rm 8,13  viviu segons la carn, morireu; mes  si per medi de l’Esperit mortificau les  
Rm 8,25  un veu, ¿com ho pot esperar? 25 I  si esperam lo que no veem, per la  
Rm 9,22  i altre per a deshonra? 22 ¿I què  si volent Déu mostrar sa ira i manifestar  
Rm 10,9  de la fe que predicam. 9 Perquè  si tu confessasses ab ta boca al Senyor  
Rm 10,15  predicador? 15 I com predicaran  si no són enviats? Segons està escrit:  
Rm 11,Tit  als gentils que no presúmien de  si, i profetisa la conversió general d’  
Rm 11,1 dic: ¿Per ventura Déu ha llançat de  si a son poble? No, per cert; perquè jo  
Rm 11,2  de Benjamí. 2 Déu no ha llançat de  si a son poble, a qui preconegué. ¿I no  
Rm 11,6 segons l’elecció de la gràcia. 6 I  si per la gràcia, ja no per les obres;  
Rm 11,6  la gràcia ja no és gràcia; i  si per les obres, ja no per gràcia;  
Rm 11,12 per a incitar-los a gelosia. 12 I  si el pecat d’ells és lo tresor del món,  
Rm 11,14  honraré mon ministeri 14 per  si d’alguna manera puc moure a gelosia  
Rm 11,15  sàlvien alguns d’ells. 15 Perquè  si la rejecció d’ells és la reconciliació 
Rm 11,16  sinó vida d’entre els morts? 16 I  si el primer fruit és sant, ho és també la 
Rm 11,16  és sant, ho és també la massa; i  si l’arrel és santa, ho són també les  
Rm 11,17  ho són també les branques. 17 I  si alguna de les branques és trencada, i  
Rm 11,18  et jàcties contra les branques. I  si te’n jactes, sàpies que tu no suportes 
Rm 11,21  envanesques, ans bé tem. 21 Perquè  si Déu no perdonà a les branques naturals, 
Rm 11,22  i la bondat de Déu envers tu,  si permaneixes en la bondat; d’altra  
Rm 11,23  tu també tallat. 23 I ells també,  si no permaneixen en la incredulitat,  
Rm 11,24  empeltar-nos novament. 24 Puix  si tu fores tallat de l’oliver bord  
Rm 12,3  entre vosaltres, que no pènsien de  si més altament de lo que deuen, sinó que  
Rm 12,20  diu lo Senyor. 20 Per lo tant,  «si ton enemic té fam, dóna-li menjar;  
Rm 12,20  enemic té fam, dóna-li menjar;  si té set, dóna-li beure; puix fent això 
Rm 13,2  els que resisteixen atrauran sobre  si la condemnació. 3 Perquè los prínceps  
Rm 13,4  de Déu per a ton bé. Emperò  si fas mal, tem, perquè no en va, porta l’ 
Rm 13,9  testimonis, no cobdiciaràs»; i  si hi ha algun altre manament, està  
Rm 14,7 Perquè ningú de nosaltres viu per a  si, i ningú mor per a si: 8 puix si vivim, 
Rm 14,7  viu per a si, i ningú mor per a  si: 8 puix si vivim, per al Senyor vivim;  
Rm 14,8  a si, i ningú mor per a si: 8 puix  si vivim, per al Senyor vivim; i si morim, 
Rm 14,8  si vivim, per al Senyor vivim; i  si morim, per al Senyor morim. I així,  
Rm 14,8  per al Senyor morim. I així, tant  si vivim com si morim, del Senyor som. 9  
Rm 14,8  morim. I així, tant si vivim com  si morim, del Senyor som. 9 Perquè per a  
Rm 14,12 de nosaltres donarà compte a Déu de  si mateix. 13 No ens judiquem ja més,  
Rm 14,14  no hi ha ninguna cosa immunda per  si mateixa; i que no hi ha cosa immunda,  
Rm 14,15  que creu que és immunda. 15 Emperò  si per la causa de ton menjar, ton germà  
Rm 14,22  aquell que no es condemna a  si mateix en lo que aprova. 23 Emperò  
Rm 14,23  aprova. 23 Emperò aquell que dubta  si en menjarà, és condemnat; perquè no ho  
Rm 15,3  3 Perquè Cristo no es complagué a  si mateix, ans bé, com està escrit: «Los  
Rm 15,27 plagué i són deutors a ells. Perquè  si els gentils han estat fets participants 
1Co 1,16  d’Estèfana, i per lo demés no sé  si he batejat a ningun altre. 17 Perquè  
1Co 2,8  d’aquest món conegué, perquè  si l’haguessen coneguda, jamai haurien  
1Co 3,12  està posat, ço és, Jesucrist. 12 I  si algú sobre aquest fonament edifica or,  
1Co 3,18  és sant. 18 Ningú s’engànyia a  si mateix. Si algú de vosaltres se té per  
1Co 4,7  tens tu que no ho hages rebut? I  si ho has rebut, per què et glories com si 
1Co 4,7  has rebut, per què et glories com  si no ho haguesses rebut? 8 Ja estau  
1Co 4,18  18 Alguns van tan engreïts, com  si jo no hagués de venir a vosaltres. 19  
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1Co 4,19 19 Mes dins poc vindré a vosaltres,  si lo Senyor ho vol, i examinaré, no les  
1Co 5,11  vos he escrit que no us acompanyeu  si algú apellidat germà és fornicari o  
1Co 6,2  els sants judicaran aquest món? I  si lo món ha de ser judicat per vosaltres, 
1Co 7,5 5 No us defraudeu l’un a l’altre,  si no és per algun temps i de comú  
1Co 7,8  i a les viudes que els és bo  si permaneixen així com jo. 9 Emperò si no 
1Co 7,9  permaneixen així com jo. 9 Emperò  si no es poden contenir, càsien-se; puix 
1Co 7,11  no es sepària del marit. 11 I que  si es separa, se quédia sens casar o se  
1Co 7,12 als demés los dic jo, no lo Senyor:  si algun germà té una infiel per muller i  
1Co 7,13 habitar ab ell, no la repudiï. 13 I  si una muller fiel té un infiel per marit  
1Co 7,15  mes ara són sants. 15 Emperò  si l’infiel se separa, sepàries; puix lo  
1Co 7,16 a pau. 16 Perquè, ¿saps tu, muller,  si salvaràs al marit? ¿I saps tu, marit,  
1Co 7,16  al marit? ¿I saps tu, marit,  si salvaràs la muller? 17 Emperò proceesca 
1Co 7,21  servo? No et dónia cuidado; i  si pots ésser llibre, aprofita-te’n més 
1Co 7,28  No búsquies muller. 28 Emperò  si et cases, no has pecat; i si una verge  
1Co 7,28 Emperò si et cases, no has pecat; i  si una verge se casa, ella no peca. Mes  
1Co 7,29  los que tenen mullers visquen com  si no les tinguessen; 30 i els que ploren, 
1Co 7,30  30 i els que ploren, com  si no plorassen; i els que s’alegren, com 
1Co 7,30  i els que s’alegren, com  si no s’alegrassen; i els que compren,  
1Co 7,30  alegrassen; i els que compren, com  si no posseïssen; 31 i els que usen d’  
1Co 7,31  i els que usen d’aquest món, com  si no n’usassen; perquè passa la figura  
1Co 7,36  al Senyor sens destorb. 36 Mes  si algun home pensa que és una cosa  
1Co 7,36  faça ell lo que vulga; no peca  si la casa. 37 Emperò lo qui està ferm en  
1Co 7,39  llei mentres viu son marit; emperò  si son marit mor, queda llibre: càsies ab  
1Co 7,40  Senyor. 40 Emperò serà més ditxosa  si permanesqués així segons mon consell, i 
1Co 8,Tit  deu gustar coses ofertes als ídols  si ab això dóna escàndol, puix lo qui  
1Co 8,2  emperò la caritat edifica. 2 I  si algú pensa saber alguna cosa, encara no 
1Co 8,3  manera li convé saber. 3 Emperò  si algú ama a Déu, aqueix tal és conegut  
1Co 8,10  als dèbils d’encepegar. 10 Perquè  si algú te vegés a tu, que tens ciència,  
1Co 8,13  contra Cristo. 13 Per lo qual,  si la vianda és ocasió d’escàndol a mon  
1Co 9,16  obligat a això: puix ai de mi,  si jo no evangelisàs! 17 Per lo qual, si  
1Co 9,17  jo no evangelisàs! 17 Per lo qual,  si ho faç voluntàriament, tindré  
1Co 9,17  tindré recompensa; mes  si per força, la dispensació m’ha estat  
1Co 9,21  Ab los que estan baix la Llei, com  si estigués jo baix la Llei (no estant  
1Co 9,21 i ab los que estaven sens Llei, com  si jo estigués sens Llei (encara que jo no 
1Co 10,28  per raó de consciència. 28 Emperò  si algú vos digués: «Això ha estat  
1Co 10,30  consciència d’un altre? 30 Perquè  si jo per gràcia ne participo, ¿per quin  
1Co 10,31 allò de què dono gràcies? 31 Doncs,  si menjau, o si beveu, o si feu qualsevol  
1Co 10,31  gràcies? 31 Doncs, si menjau, o  si beveu, o si feu qualsevol altra cosa,  
1Co 10,31  31 Doncs, si menjau, o si beveu, o  si feu qualsevol altra cosa, feu-ho tot  
1Co 11,5  son cap, puix és lo mateix que  si fos rapada. 6 Perquè si la dona no està 
1Co 11,6  mateix que si fos rapada. 6 Perquè  si la dona no està coberta, ràpia’s  
1Co 11,6  no està coberta, ràpia’s també. I  si és una cosa lletja per la dona lo  
1Co 11,16 donats per a cobrir-se. 16 Emperò  si algun home apareix contenciós,  
1Co 11,28  Per lo tant, examínia’s l’home a  si mateix, i així méngia d’aquell pa i  
1Co 11,31  i molts que dormen. 31 Puix  si nosaltres mateixos nos examinàssem, no  
1Co 11,34 esperau’s los uns als altres. 34 I  si algú té fam, méngia en casa, a fi de  
1Co 12,16 cos», ¿no és per això del cos? 16 I  si digués l’orella: «Perquè no só ull, no 
1Co 12,17  ¿per això no serà del cos? 17 I  si tot lo cos fos ull, ¿a on estaria l’  
1Co 12,17  fos ull, ¿a on estaria l’oïdo? I  si tot fos oïdo, ¿a on estaria l’olfato?  
1Co 12,19 de la manera que li ha plagut. 19 I  si tots fossen un sol membre, ¿a on seria  
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1Co 12,24  al membre que no la tenia en  si, 25 a fi de que no hi hagués dissensió  
1Co 12,26  l’un per l’altre. 26 I que  si un membre pateix, tots los membres  
1Co 12,26 tots los membres pateixen ab ell; o  si un membre és honrat, tots los membres  
1Co 13,1  ab llengües d’homes i d’àngels,  si no tinc caritat só com coure que  
1Co 13,2  modo que pogués remoure muntanyes,  si no tinc caritat no só res. 3 I encara  
1Co 13,3  entregàs mon cos per a ser cremat,  si no tinc caritat de res m’aprofitarà. 4 
1Co 14,4  llengua desconeguda, s’edifica a  si mateix; mes aquell que profetisa,  
1Co 14,6  edificació. 6 Ara, doncs, germans,  si jo vingués a vosaltres parlant  
1Co 14,7  sonido, com la flauta i l’arpa,  si no formen diferència de sons, ¿com se  
1Co 14,8  ab flauta o lo que ab arpa? 8 Puix  si la trompeta dóna un so incert, ¿qui es  
1Co 14,9 la batalla? 9 Així també vosaltres,  si per la llengua no donau paraules  
1Co 14,14  d’interpretar-la. 14 Perquè  si jo faç oració en una llengua  
1Co 14,24  que haveu perdut lo judici? 24 Mes  si tots profetisen i entra un infiel o un  
1Co 14,28  i per torn, i un interprétia. 28 I  si no hi ha intèrprete, guàrdia silenci en 
1Co 14,28  silenci en la iglésia, i pàrlia ab  si mateix i a Déu. 29 En quant als  
1Co 14,30  i els demés que judíquien. 30 I  si a altre que estiga sentat li fos  
1Co 14,35  com també ho diu la Llei. 35 I  si elles volen instruir-se en alguna  
1Co 15,2  2 per lo qual sou salvos també,  si el reteniu com vos lo prediquí, si és  
1Co 15,2  si el reteniu com vos lo prediquí,  si és que no haveu cregut en va. 3 Perquè  
1Co 15,12 i així vosaltres haveu cregut. 12 I  si es predica que Cristo ressuscità d’  
1Co 15,13 ha resurrecció de morts? 13 Doncs,  si no hi ha resurrecció de morts, tampoc  
1Co 15,14  tampoc Cristo ressuscità. 14 I  si Cristo no ressuscità, és vana, doncs,  
1Co 15,15  a Cristo, al qual no ressuscità,  si és que els morts no ressusciten. 16  
1Co 15,16 els morts no ressusciten. 16 Perquè  si els morts no ressusciten, Cristo tampoc 
1Co 15,17  Cristo tampoc ressuscità. 17 I  si Cristo no ressuscità, vana és vostra  
1Co 15,29  que es bategen per als morts,  si de ningun modo ressusciten los morts?  
1Co 15,32  fieres en Èfeso, què m’aprofita  si no ressusciten los morts? Mengem i  
1Co 15,36  lo que tu sembres, no es vivifica  si abans no mor. 37 I al sembrar, no  
1Co 16,4  a Jerusalem vostre socorro. 4 I  si la cosa meresqués que jo també hi vaja, 
1Co 16,7  -me algun temps ab vosaltres,  si el Senyor ho permet. 8 Però jo em  
1Co 16,10  i los adversaris són molts. 10 I  si Timoteu vingués, procurau que estiga  
2Co 1,6  nostra consolació per Cristo. 6 I  si som atribolats, és per a vostra  
2Co 1,6  a vostra consolació i salvació; i  si som consolats, és per a vostra  
2Co 1,6  és per a vostra consolació;  si som confortats, per a vostra  
2Co 2,2  a vosaltres ab tristesa, 2 perquè  si jo us entristesc, ¿qui m’alegra a mi  
2Co 2,5  l’amor tan gran que us tinc. 5 I  si algú m’ha contristat, no m’ha  
2Co 2,9  també, a fi d’experimentar  si vosaltres sou obedients en totes les  
2Co 2,10  cosa, també jo li perdono; puix jo  si li he perdonat alguna cosa, per amor de 
2Co 3,7  emperò l’esperit dóna vida. 7 I  si el ministeri de mort, gravat ab lletres 
2Co 3,9  ministeri de l’Esperit? 9 Perquè  si el ministeri de condemnació fou glòria, 
2Co 3,11  ab la glòria exceŀlent. 11 Perquè  si lo que és anuŀlat és per a glòria, molt 
2Co 4,3  la manifestació de la veritat. 3 I  si el nostre evangeli està encara  
2Co 5,1 sos ambaixadors. 1 Perquè sabem que  si nostra casa terrena d’esta habitació  
2Co 5,3  nostra habitació que és del cel, 3  si és que siam trobats vestits i no  
2Co 5,13  i no en lo cor. 13 Perquè  si nosaltres estam com fora de si, és per  
2Co 5,13  si nosaltres estam com fora de  si, és per a Déu; i si estam en cabal  
2Co 5,13  com fora de si, és per a Déu; i  si estam en cabal seny, és per a  
2Co 5,14  compeŀleix; considerant això, que  si un morí per tots, tots, per consegüent, 
2Co 5,15  los que viuen no visquen ja per a  si, sinó per aquell que morí per ells i  
2Co 5,17  ja no el coneixem. 17 Per lo que  si algú està en Cristo, és ja una criatura 
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2Co 5,18  de Déu, que ens ha reconciliat a  si per Jesucrist, i ens donà lo ministeri  
2Co 5,19  en Cristo, reconciliant lo món a  si, no imputant-los los pecats d’ells,  
2Co 5,20  ambaixadors en nom de Cristo, com  si fos Déu qui us amonesta per nosaltres.  
2Co 7,14 fou recreat de tots vosaltres. 14 I  si en alguna cosa m’he gloriat ab ell de  
2Co 8,12  -ho d’allò que teniu. 12 Perquè  si la voluntat està prompta, és accepta  
2Co 10,2  que judiquen de nosaltres, com  si caminàssem segons la carn. 3 Perquè  
2Co 10,12  -nos ab alguns que s’alaben a  si mateixos; emperò ells, medint-se per  
2Co 10,12  emperò ells, medint-se per  si mateixos, i comparant-se ab si  
2Co 10,12  si mateixos, i comparant-se ab  si mateixos, no tenen enteniment algun. 13 
2Co 10,14 Perquè no ens extenem ab excés, com  si no arribàssem a vosaltres; perquè fins  
2Co 10,18  18 Puix no aquell que s’alaba a  si mateix és aprovat, sinó aquell a qui  
2Co 11,4  que és en Cristo. 4 Perquè  si aquell que ve predica altre Cristo que  
2Co 11,4  que nosaltres no havem predicat, o  si rebeu altre Esperit que vosaltres no  
2Co 11,16  ningú em tinga per imprudent, o  si no, teniu-me enhorabona per  
2Co 11,21  la cara. 21 Ho dic per afront, com  si nosaltres haguéssem estat molt dèbils  
2Co 12,2  que catorze anys ha fou arrebatat  –si en lo cos o fora del cos, no ho sé;  
2Co 12,3  cel. 3 I sé que aquest tal home  –si fou en lo cos o fora del cos, no ho  
2Co 12,6  sinó en mes flaqueses. 6 Emperò  si volgués gloriar-me, no seria neci,  
2Co 13,2  present, i ho dic ara, ausent, que  si vinc altra vegada no perdonaré als que  
2Co 13,4  bé poderós en vosaltres! 4 Perquè  si bé fou crucificat per flaquesa, ab tot  
2Co 13,5  5 Examinau’s vosaltres mateixos  si estau en la fe, provau-vos. ¿O no us  
2Co 13,5  que Jesucrist està en vosaltres,  si és que ja no sou reprovats? 6 Emperò  
Ga 1,4  Jesucrist, 4 lo qual se donà a  si mateix per nostres pecats, per a  
Ga 1,10  als homes? Perquè, certament,  si jo agradàs als homes, no seria servo de 
Ga 2,17  carn serà justificada. 17 Emperò,  si mentres nosaltres cercam ser  
Ga 2,18  de pecat? No, per cert! 18 Perquè  si jo reedifico lo mateix que he destruït, 
Ga 2,20  de Déu, que m’amà i s’entregà a  si mateix per mi. 21 No desprècio la  
Ga 2,21  desprècio la gràcia de Déu, perquè  si la justícia és per la Llei, per  
Ga 3,4 4 ¿Haveu sofert tantes coses en va,  si és que sien en va? 5 Aquell, doncs, que 
Ga 3,18  a fer vana la promesa. 18 Perquè  si l’herència és per a la Llei, ja no és  
Ga 3,21  de Déu? No, per cert, perquè  si s’hagués donat una llei que pogués  
Ga 4,7 tant, ja no ets servo, sinó fill. I  si fill, hereu també de Déu en Cristo. 8  
Ga 5,2  2 Mirau, jo, Pau, vos dic que,  si us circumcidau, Cristo no us aprofitarà 
Ga 5,10  sia qui es vulla, portarà sobre  si la condemnació. 11 I jo, germans, si  
Ga 5,11  la condemnació. 11 I jo, germans,  si predico la circumcisió, ¿per què  
Ga 5,15  proïsme com a tu mateix.» 15 Mes  si us mossegau i us devorau los uns als  
Ga 5,17  com que són coses oposades entre  si, per lo que no podeu fer tot lo que  
Ga 5,18  fer tot lo que voldríeu. 18 Mes  si sou guiats per l’Esperit, no estau  
Ga 6,1  la creu de Jesucrist. 1 Germans,  si algun home fos sorprès en alguna falta, 
Ga 6,3  la llei de Cristo. 3 Perquè  si algú se creu ser alguna cosa, no essent 
Ga 6,4  sa obra, i així tindrà glòria en  si mateix solament i no en altre. 5 Puix  
Ga 6,9 fer bé, perquè a son temps segarem,  si no desmaiam. 10 I així, mentres tenim  
Ef 1,9  que s’havia proposat en  si mateix; 10 lo qual és que en la  
Ef 2,15  en los decrets, per a formar en  si mateix dels dos, un sol home nou, fent  
Ef 2,16  la creu, matant les enemistats en  si mateix. 17 I vingué i predicà pau a  
Ef 3,2  amor de vosaltres, los gentils, 2  si haveu oït la dispensació de la gràcia  
Ef 3,4  en poques paraules; 4 d’a on,  si llegiu, podeu inferir ma inteŀligència  
Ef 4,21  no haveu après així a Cristo, 21  si és que l’hajau oït, i hajau estat  
Ef 5,25  també a la Iglésia i s’entregà a  si mateix per ella, 26 per a santificar- 
Ef 5,27  27 per a presentar-se-la a  si mateix Iglésia gloriosa, que no tinga  
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Ef 5,28  Lo qui ama a sa muller, s’ama a  si mateix. 29 Perquè ningú avorrí mai sa  
Ef 5,33  u de vosaltres a sa muller com a  si mateix, i la muller reverenciï a son  
Fl 1,22 Cristo, i lo morir és guany. 22 Mes  si visc en la carn, aqueix és lo fruit de  
Fl 2,1  i a Epafrodito. 1 Per lo tant,  si hi ha alguna consolació en Cristo, si  
Fl 2,1  hi ha alguna consolació en Cristo,  si algun refrigeri de caritat, si alguna  
Fl 2,1  si algun refrigeri de caritat,  si alguna comunicació d’Esperit, si  
Fl 2,1  si alguna comunicació d’Esperit,  si algunes entranyes de compassió, 2 feu  
Fl 2,7  igual a Déu, 7 sinó que es reduí a  si mateix a no res, prenent la figura de  
Fl 2,8 condició com a home. 8 S’humillà a  si mateix, fet obedient fins a la mort, i  
Fl 3,11  essent conforme a sa mort; 11 per  si d’alguna manera puc arribar a la  
Fl 3,12  seguesc ma carrera, per veure  si d’alguna manera puc alcançar allò per  
Fl 3,15  perfets d’un mateix sentiment; i  si en alguna cosa pensau d’altra manera,  
Fl 3,21  poder ab què pot subjectar també a  si totes les coses. 4,Tit Capítol IV  
Fl 4,8 amable, tot lo que és de bona fama,  si hi ha alguna virtut, si hi ha alguna  
Fl 4,8  bona fama, si hi ha alguna virtut,  si hi ha alguna alabança, pensau en estes  
Col 1,20  per ell totes les coses a  si mateix; per ell, dic, ja sien les coses 
Col 1,23  e irreprensibles davant d’ell, 23  si continuau fundamentats i ferms en la  
Col 2,15  públic, triümfant sobre d’ells en  si mateix. 16 Per lo tant, ningú vos  
Col 2,20  aument de Déu. 20 Per consegüent,  si sou morts ab Cristo als elements d’  
Col 2,20  deixau governar d’ordenances com  si visquésseu per al món 21 («No mengeu,  
Col 3,13 altres, i perdonant-vos mútuament  si algú té queixa contra de l’altre; així 
Col 4,10  al qual ja rebéreu mos encàrrecs):  si ve a vosaltres rebeu-lo bé. 11 I  
1Te 3,8  vostra fe, 8 per quant ara vivim,  si vosaltres estau ferms en lo Senyor. 9  
1Te 4,14  que no tenen esperança. 14 Perquè  si creem que Jesús morí i ressuscità, així 
2Te 2,2  com enviada per nosaltres, com  si lo dia del Senyor estigués ja cerca. 3  
2Te 2,4 lo temple de Déu, mostrant-se com  si fos Déu. 5 ¿No us recordau que quan jo  
2Te 3,14  no us canseu de fer bé. 14 I  si algú no obeís lo que ordenam per nostra 
1Tm 1,10  i els que juren en fals, i  si hi ha alguna altra cosa que és  
1Tm 1,19 la qual per haver alguns apartat de  si, naufragaren respecte de la fe. 20 D’  
1Tm 2,6  Jesucrist home, 6 que es donà a  si mateix en rescat per tots, per a ser  
1Tm 2,15  per los fills que portarà al món,  si continua en fe, i caritat, i santedat,  
1Tm 3,1  1 És una paraula verdadera:  si algú desitja l’ofici de bisbe, desitja 
1Tm 3,10  i llavors exercesquen lo ministeri  si són trobats irreprensibles. 11 Les  
1Tm 3,13  bé son ministeri, adquiriran per a  si un bon grau i molta confiança en la fe  
1Tm 3,15 que en breu te vindré a veure. 15 I  si tardàs, perquè sàpies com has de  
1Tm 5,4  que són verdaderament viudes. 4 I  si alguna viuda tingués fills o néts,  
1Tm 5,8  sien irreprehensibles. 8 Emperò  si algú no té cuidado dels seus, i  
1Tm 5,10 tenint lo testimoni de bones obres:  si ha criat bé a sos fills, si ha  
1Tm 5,10  obres: si ha criat bé a sos fills,  si ha exercitat l’hospitalitat, si rentà  
1Tm 5,10  si ha exercitat l’hospitalitat,  si rentà los peus als sants, si acudí a l’ 
1Tm 5,10  si rentà los peus als sants,  si acudí a l’alivi dels atribolats, si ha 
1Tm 5,10  acudí a l’alivi dels atribolats,  si ha practicat tota bona obra. 11 Viudes  
2Tm 2,5  en la palestra, no és coronat  si no pelea segons llei. 6 Lo pagès que  
2Tm 2,13  se manté fiel: no pot negar-se a  si mateix.» 14 Amonesta estes coses,  
2Tm 2,25 als que resisteixen la veritat, per  si algun dia los dóna Déu arrepentiment  
2Tm 3,2  2 Perquè los homes seran amants de  si mateixos, cobdiciosos, altius,  
Tt 2,14  Jesucrist, 14 lo qual se donà a  si mateix per nosaltres, per a redimir-  
Tt 2,14  tot pecat i purificar-nos per a  si com un poble peculiar, zelós de les  
Flm 17  i en lo Senyor? 17 Per lo tant,  si em consideres per company, rep-lo com 
Flm 18  rep-lo com a mi mateix. 18 I  si t’ha fet algun dany o te deu alguna  
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He 1,3  purificació de nostres pecats per  si mateix, se sentà a la dreta de la  
He 2,2  xurriar com l’aigua. 2 Perquè  si la paraula que fou dita per los àngels  
He 2,3  3 ¿com escaparem nosaltres  si despreciam tan gran salvació? La qual,  
He 2,16  ell verdaderament no prengué sobre  si la naturalesa dels àngels, sinó que  
He 4,7  temps, com sobre està dit: “Avui,  si oísseu sa veu, no enduriu vostres  
He 4,8 no enduriu vostres cors.”» 8 Perquè  si Jesús los hagués donat repòs, ell no  
He 5,3  raó deu, tant per lo poble com per  si mateix, oferir sacrificis per los  
He 5,4  los pecats. 4 I ningú usurpa per a  si aquesta honra, sinó aquell que és  
He 5,5 Així també Cristo no se glorificà a  si mateix per a fer-se pontífice, sinó  
He 6,3  judici perdurable. 3 I això farem,  si Déu ho permet. 4 Perquè és impossible  
He 6,6  i les virtuts del sigle venider, 6  si després han caigut, que sien altra  
He 6,6  puix crucifiquen de nou en  si mateixos al Fill de Déu i l’exposen a  
He 6,13  jurar per altre major, jurà per  si mateix 14 dient: «Certament, beneint te 
He 7,Tit  i prega a son etern Pare, no per a  si, sinó per a nosaltres. 1 Perquè est  
He 7,11  a l’encontre d’Abraham. 11 I  si la perfecció fos pel sacerdoci levític  
He 7,27  ho féu una vegada oferint-se a  si mateix. 28 Perquè la Llei constitueix  
He 8,4  alguna cosa que oferir. 4 Puix  si ell estigués sobre la terra, ni  
He 8,7  sobre millors promeses. 7 Puix  si aquell primer pacte (testament) hagués  
He 9,7  no sens sang, que ell oferia per a  si i per los errors del poble, 8  
He 9,13  redempció per nosaltres. 13 Perquè  si la sang dels crestats i dels toros i la 
He 9,14  medi de l’Esperit Sant s’oferí a  si mateix sens màcula a Déu, netejarà  
He 9,25  per a oferir-se moltes vegades a  si mateix, com lo pontífice entra cada any 
He 9,26  traure lo pecat ab lo sacrifici de  si mateix. 27 I així com està senyalat als 
He 10,26  que s’acerca lo dia. 26 Perquè  si pecam nosaltres voluntàriament després  
He 10,38 38 I «el just viu per la fe; emperò  si s’aparta, ma ànima no es complaurà en  
He 11,15  declaren que cerquen pàtria. 15 I  si algú d’ells s’hagués recordat d’  
He 11,27 del rei; perquè ell sofrí ferm, com  si vegés a l’invisible. 28 Per la fe  
He 11,29  la fe passaren la Mar Vermella com  si per terra seca; i lo qual, provant de  
He 12,8  a qui no castiga lo pare? 8 Emperò  si estau fora de correcció, de la qual  
He 12,9  i no fills. 9 Ademés d’això,  si tinguérem a nostres pares carnals que  
He 12,20 sofrir lo que se’ls intimava: «Que  si una bèstia toca a la muntanya serà  
He 12,25 que no refuseu al que parla. Perquè  si no escaparen aquells que despreciaren  
He 12,25  la terra, molt menos nosaltres  si refusam al que ens parla des del cel.  
He 13,3  3 Recordau-vos dels presos, com  si vosaltres fósseu presos ab ells, i dels 
He 13,3  ab ells, i dels afligits, com  si vosaltres estiguésseu també en son cos. 
He 13,23  Timoteu està en llibertat, ab qui,  si jo vingués prompte, aniré a veure-us. 
Jm 1,5  i cabals, sens faltar en res. 5 I  si algú de vosaltres té falta de  
Jm 1,23 vos a vosaltres mateixos. 23 Perquè  si algú és oïdor de la paraula i no la  
Jm 1,24  natiu rostro; 24 perquè es mirà a  si mateix, i se n’anà, i luego s’olvidà  
Jm 2,2  en accepció de persones. 2 Perquè  si entràs en vostra congregació algun  
Jm 2,9  com a tu mateix», feu bé. 9 Emperò  si feu accepció de persones, cometeu  
Jm 2,11  digué també: «No mataràs.» I  si mates, encara que no hages comès  
Jm 2,14  meus, a un que diu que té fe,  si no té obres? ¿Per ventura pot la fe  
Jm 2,15 ventura pot la fe salvar-lo? 15 I  si un germà o una germana estiguessen  
Jm 2,17  aprofitaria? 17 Així també la fe,  si no té obres, és morta, essent sola. 18  
Jm 3,3  també de refrenar tot lo cos. 3 I  si posam fre en la boca dels cavalls per a 
Jm 3,14  mansuetud de sabiduria. 14 Emperò  si teniu un zel amarg i hi ha discòrdies  
Jm 4,11  mal de la Llei i judica la Llei. I  si judiques la Llei, ja no ets observador  
Jm 4,15  de dir: «Si el Senyor volgués i  si visquéssem, farem això, o allò.» 16  
Jm 5,3  i menjarà vostres carns com  si fos foc. Vos haveu atresorat ira per  
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Jm 5,15  malalt, i el Senyor l’aliviarà, i  si estigués en pecats li seran perdonats.  
Jm 5,19  donà son fruit. 19 Germans meus,  si algú de vosaltres se desviàs de la  
1Pe 1,12  Als quals fou revelat que no per a  si mateixos, sinó per a vosaltres,  
1Pe 1,17  sants, perquè jo só sant.» 17 I  si invocau com a pare a aquell que sens  
1Pe 2,3  a què ab ella crescau en salut, 3  si és que haveu gustat quant dolç és lo  
1Pe 2,19  19 Puix és digne de gràcia,  si algú per respecte a Déu sofreix  
1Pe 2,20  20 Perquè, quina glòria és,  si quan sou abufetejats per vostres  
1Pe 2,20  ho preneu ab paciència? Emperò,  si fent bé sofriu ab paciència, aqueixa és 
1Pe 3,1 obedients a sos marits, a fi de que  si alguns no obeeixen la paraula, puguen  
1Pe 3,13  qui és lo qui podrà danyar-vos,  si abraçau lo bé? 14 I també si patiu  
1Pe 3,14 -vos, si abraçau lo bé? 14 I també  si patiu alguna cosa per amor de la  
1Pe 3,17  en Cristo. 17 Puix millor és,  si és la voluntat de Déu, que sofriu per  
1Pe 4,11  pàrlia com los oracles de Déu;  si algú ministra, minístria conforme a la  
1Pe 4,12  que és per a provar-vos, com  si us acontesqués alguna cosa estranya; 13 
1Pe 4,16  en los negocis d’altre. 16 Emperò  si patís com a cristià, no s’  
1Pe 4,17  comència per la casa de Déu. I  si primer comença per nosaltres, ¿qual  
1Pe 4,18  no creuen l’evangeli de Déu? 18 I  si lo just a penes serà salvo, ¿l’impio,  
2Pe 1,8  amor fraternal, caritat. 8 Perquè  si aquestes coses se troben i abunden en  
2Pe 2,1  que els comprà, atraent-se sobre  si prompta perdició. 2 I molts seguiran  
2Pe 2,4  i la perdició d’ells no dorm. 4 I  si Déu no perdonà als àngels que pecaren,  
2Pe 2,20 queda esclau del que el vencé. 20 I  si després d’haver-se apartat de les  
2Pe 3,16  altres Escriptures, per ruïna de  si mateixos. 17 Vosaltres, doncs, germans, 
1Jn 1,7  i no fem la veritat. 7 Emperò  si caminam en la llum, com ell està també  
1Jn 2,1  açò per a què no pequeu. Emperò  si algú pecàs, tenim per advocat, junt ab  
1Jn 2,3 en això sabem que l’havem conegut,  si guardam sos manaments. 4 Lo qui diu que 
1Jn 2,19  mes no eren de nosaltres, perquè  si haguessen estat de nosaltres haurien  
1Jn 2,21  Jo no us he escrit a vosaltres com  si ignoràsseu la veritat, ans bé com la  
1Jn 3,3  esperança en ell, se purifica a  si mateix així com ell és pur. 4 Tot  
1Jn 3,13  bones. 13 No estranyeu, germans,  si us avorreix lo món. 14 Nosaltres  
1Jn 3,20  cors davant de Déu. 20 Perquè  si nostre cor nos reprèn, Déu és major que 
1Jn 3,21  sap totes les coses. 21 Caríssims,  si nostre cor no ens reprèn, llavors tenim 
1Jn 4,1 esperit, emperò provau los esperits  si són de Déu, perquè s’han alçat molts  
1Jn 4,11  per nostres pecats. 11 Caríssims,  si Déu nos amà d’aquesta manera, també  
1Jn 5,2 coneixem que amam als fills de Déu:  si amam a Déu i guardam sos manaments. 3  
1Jn 5,10  qui creu en lo Fill de Déu, té en  si lo testimoni de Déu. Lo qui no creu al  
1Jn 5,15 essent conforme a sa voluntat. 15 I  si sabem que ens ou en tot lo que li  
1Jn 5,18 que és engendrat de Déu se guarda a  si mateix i el Maligne no el toca. 19 I  
2Jn 5 5 I ara vos demano, senyora, no com  si us escrigués un nou manament, sinó lo  
3Jn 6 presència de la Iglésia; als quals,  si encamines com convé segons Déu, faràs  
3Jn 10  no ens vol rebre. 10 I per això,  si jo vingués allí, donaré a entendre les  
3Jn 10 malignes contra de nosaltres; i com  si això no li bastàs, ni rebre vol als  
Jud 12  convits de caritat, peixent-se a  si mateixos sens rubor, núvols sens aigua  
Jud 19  Aquestos són los que se separen a  si mateixos, sensuals que no tenen l’  
Ap 2,5  i fes les primeres obres, perquè  si no vindré a tu promptament, i remouré  
Ap 3,3 -ho bé, i arrepenteix-te. Perquè  si no vigiles, jo vindré a tu com a  
Ap 3,20 Vet aquí, estic a la porta i truco;  si algú oigués ma veu i m’obrís la porta, 
Ap 8,10  cel una gran estrella, cremant com  si fos una atxa, i caigué sobre la tercera 
Ap 9,11 homes cinc mesos. 11 I tenien sobre  si per rei un àngel de l’abisme anomenat  
Ap 11,5  davant del Déu de la terra. 5 I  si algú volgués danyar-los, eixirà foc  
Ap 11,5  d’ells i tragarà sos enemics; i  si algú volgués fer-los dany, és precís  
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Ap 22,18  la profecia d’aquest llibre que,  si algú anyadís a elles alguna cosa, Déu  
Ap 22,19  escrites en aquest llibre. 19 I  si algú detragués res de les paraules del  
Mt 4,3  -se a ell lo tentador, li digué:  –Si ets fill de Déu, digues que aquestes  
Mt 4,6  pinacle del temple. 6 I li digué:  –Si ets fill de Déu, tira’t de dalt a  
Mt 6,22  22 »Llum de ton cos és ton ull.  Si ton ull és senzill, tot ton cos serà  
Mt 8,31 31 I los dimonis li pregaven dient:  –Si ens traieu d’aquí, enviau-nos a la  
Mt 9,21  del vestit. 21 Puix deia entre si:  «Si tan solament toco son vestit, quedaré  
Mt 10,25  mestre, i al sirvent, com son amo.  Si al pare de famílies l’apellidaren  
Mt 16,24  digué Jesús a sos deixebles:  –Si algú me vol seguir, néguia’s a si  
Mt 19,10  10 Los deixebles li digueren:  –Si tal és la condició de l’home respecte 
Mt 19,21  me falta ara? 21 Jesús li digué:  –Si vols ésser perfet, vés, ven tot quant  
Mt 21,26  ells discorrien entre si dient: 26  –Si diem que del cel, nos dirà: “¿Puix per 
Mt 22,Tit  a les esposalles de son fill.  Si ha de pagar-se lo tribut al Cèsar.  
Mt 22,24  24 dient: –Mestre, Moisès digué:  “Si morís algú sens fill, desposi’s son  
Mt 23,30  monuments dels justos. 30 I dieu:  “Si haguéssem viscut en los dies de  
Mt 27,40 en tres dies, salva’t a tu mateix.  Si ets lo Fill de Déu, baixa de la creu!  
Mt 27,42  i no es pot salvar a si mateix!  Si és lo rei d’Israel, que bàixia ara de  
Mc 1,40  -li i agenollant-se, li digué:  –Si vós voleu, me podeu fer net. 41 I  
Mc 4,23 que no haja de fer-se pública. 23  Si algú té orelles per a oir, oiga. 24 I  
Mc 7,11 de mort.” 11 Emperò vosaltres dieu:  “Si l’home diu a son pare o a sa mare:  
Mc 7,16  les que contaminen a l’home. 16  Si hi ha algú que tinga orelles per a oir, 
Mc 9,22  de nosaltres. 22 I Jesús li digué:  –Si pots creure, totes les coses són  
Mc 9,34 -se, cridà als Dotze i els digué:  –Si algú vol ser lo primer, serà el darrer 
Mc 11,31  discorrent entre si i deien:  –Si diem que del cel, nos dirà: “Per què  
Mc 11,32 dirà: “Per què no el creguéreu?” 32  Si diem “Dels homes”, temem al poble. Puix 
Lc 4,3 tingué fam. 3 I li digué lo diable:  –Si ets Fill de Déu, digues a aquesta  
Lc 4,9  lo pinacle del temple, i li digué:  –Si ets fill de Déu, tira’t de dalt baix. 
Lc 7,39  això, deia entre si mateix dient:  «Si aquest home fos profeta, bé sabria qui 
Lc 11,5 -nos de mal. 5 I els digué també:  –Si algú de vosaltres tingués un amic, i  
Lc 11,13 li donarà tal vegada un escorpí? 13  Si vosaltres, doncs, sent mals, sabeu  
Lc 11,34  34 Llum de ton cos és ton ull.  Si ton ull fos senzill, tot ton cos serà  
Lc 14,26  ell; i girant-se, los digué: 26  –Si algú ve a mi i no avorreix a son pare  
Lc 16,11 poc, també és injust en lo molt. 11  Si, doncs, no haveu estat fiels en les  
Lc 16,31  31 I Abraham li digué:  »–Si no ouen a Moisès ni als Profetes,  
Lc 17,3 a un d’aquestos petits. 3 »Ateneu:  Si ton germà pecàs contra de tu,  
Lc 17,6  -nos la fe. 6 I digué el Senyor:  –Si tinguésseu fe com un gra de mostassa,  
Lc 20,5 5 Mes ells pensaven entre si dient:  –Si responem que del cel, dirà: “Puix per  
Lc 20,28  –Mestre, Moisès nos deixà escrit:  “Si morís lo germà d’algú tenint muller,  
Lc 22,66 venir a son Consell, i li digueren:  –Si tu ets lo Cristo, digues-nos-ho.  
Lc 22,67 -nos-ho. 67 I ell los respongué:  –Si us ho digués, no em creuríeu. 68 I si  
Lc 23,37  -li vinagre, 37 i dient:  –Si tu ets lo rei dels jueus, salva’t a  
Lc 23,39  ab ell l’insultava dient:  –Si tu ets lo Cristo, salva’t a tu mateix 
Jn 3,12  no admeteu lo nostre testimoni. 12  Si no creeu quan vos parlo de les coses de 
Jn 4,10  10 Jesús respongué i li digué:  –Si tu coneguesses lo do de Déu i qui és  
Jn 4,33  deixebles se deien uns a altres:  –Si li haurà algú portat què menjar? 34  
Jn 5,31  d’aquell que m’ha enviat. 31  »Si jo dono testimoni de mi mateix, mon  
Jn 7,4  en públic, fa res en secret.  Si tu, doncs, fas estes coses, manifesta  
Jn 7,23  a l’home en dissabte. 23  Si l’home rep la circumcisió en dissabte  
Jn 7,37 se posà en peu, i en alta veu deia:  –Si algú té set, vinga a mi i bega. 38 Lo  
Jn 8,19 –Ni em coneixeu a mi ni a mon Pare.  Si em coneguésseu a mi, també coneixeríeu  
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Jn 8,31  deia als jueus que creien en ell:  –Si perseverau en ma paraula, sereu  
Jn 8,36  Fill permaneix sempre en ella. 36  Si, doncs, lo Fill vos dóna llibertat,  
Jn 8,38  dient: –Nostre pare és Abraham.  –Si fósseu fills d’Abraham –replicà  
Jn 8,42  que és Déu. 42 I els digué Jesús:  –Si Déu fos vostre pare, certament m’  
Jn 8,52  i los profetes, també, i tu dius:  “Si algú observa ma paraula no tastarà mai 
Jn 8,54  fas tu mateix? 54 Jesús respongué:  –Si jo em glorifico a mi mateix, la meva  
Jn 9,25  25 I ell respongué i digué:  –Si és pecador jo no ho sé; una cosa sé,  
Jn 9,33 los ulls a un cego de naixement. 33  Si aquest home no fos de Déu, no podria  
Jn 9,41  som cegos? 41 Jesús los digué:  –Si fósseu cegos, no tindríeu pecat. Mes  
Jn 10,24  has de tenir nostre ànimo suspès?  Si ets lo Cristo, digues-nos-ho  
Jn 10,35  “Jo diguí: Vosaltres sou déus”? 35  Si anomenà déus a aquells a qui vingué la  
Jn 10,37 perquè he dit: “Só Fill de Déu”? 37  Si no faç les obres de mon Pare, no em  
Jn 11,48  aquest home fa molts miracles. 48  Si el deixam fer, tots creuran en ell, i  
Jn 12,26  conserva per a la vida eterna. 26  Si algú em serveix, seguesca’m, que allí  
Jn 13,8  vós los peus. Jesús li respon:  –Si jo no et rento, no tindràs part ab mi. 
Jn 13,17  major que aquell que l’envià. 17  Si compreneu estes coses, sereu  
Jn 14,7  Ningú ve al Pare sinó per mi. 7  Si m’haguésseu conegut a mi, hauríeu  
Jn 14,14  Pare sia glorificat en lo Fill. 14  Si demanau alguna cosa en mon nom, la  
Jn 14,15 alguna cosa en mon nom, la faré. 15  »Si m’amau, guardau mos manaments. 16 I  
Jn 14,23 món? 23 Jesús respongué i li digué:  –Si algú m’ama, guardarà mes paraules, i  
Jn 14,28  “Me’n vaig, i torno a vosaltres.”  Si m’amàsseu, vos alegraríeu, sens dubte, 
Jn 15,7  i el posaran al foc, i cremarà. 7  Si permaneixeu en mi, i mes paraules  
Jn 15,10  amat jo. Continuau en mon amor. 10  Si guardau mos manaments, permaneixereu en 
Jn 15,18  és que us ameu uns a altres. 18  »Si el món vos avorreix, sabeu que primer  
Jn 15,19 que a vosaltres, m’avorrí a mi. 19  Si fósseu del món, lo món vos amaria com a 
Jn 15,20  sirvent no és major que son amo.”  Si m’han perseguit a mi, també us han de  
Jn 15,22 no coneixen al que m’ha enviat. 22  Si jo no hagués vingut i no els hagués  
Jn 15,24 a mi, avorreix també a mon Pare. 24  Si jo no hagués fet entre ells obres que  
Jn 18,8  replicà: –Ja us he dit que só jo.  Si, doncs, me buscau a mi, deixau anar  
Jn 18,23  pontífice? 23 Jesús li respongué:  –Si jo he parlat mal, dóna testimoni del  
Jn 18,30  home? 30 Li respongueren dient:  –Si no fos aquest un malfactor no te l’  
Jn 18,36  –Mon regne no és d’aquest món.  Si mon regne fos d’aquest món, sens dubte 
Jn 19,12  Emperò los jueus cridaven dient:  –Si llibertes a est, no ets amic del  
Jn 20,25  vist al Senyor. I ell los digué:  –Si jo no veig en ses mans lo senyal dels  
Jn 21,22  què farà? 22 Li respon Jesús:  –Si jo vull que es quédia així fins a ma  
Jn 21,23  no li digué: «No morirà», sinó:  «Si jo vull que es quédia així fins a ma  
Ac 4,19  Llavors Pere i Joan los digueren:  –Si és just davant de Déu oir-vos a  
Ac 8,37  jo sia batejat? 37 I Felip digué:  –Si creus de tot ton cor, bé pots. I ell  
Ac 15,1  Judea que ensenyaven als germans:  –Si no us circumcidau, segons la costum de 
Ac 16,15  i sa família, nos suplicà dient:  –Si haveu fet judici que jo só fiel al  
Ac 18,14  sa boca, digué Gàlio als jueus:  –Si fos una cosa iniqua, o un crim enorme, 
Ac 22,27  ’m si tu ets romà. I ell digué:  –Si, ho só. 28 I respongué lo tribú: –Jo  
Ac 27,31  Pau al centurió i als soldats:  –Si aquestos homes no permaneixen en lo  
Rm 2,26  se torna incircumcisió. 26  Si, per consegüent, l’incircumcís guarda  
Rm 8,31  31 Doncs, què direm a estes coses?  Si Déu està per nosaltres, qui serà contra 
Rm 9,29  29 I com Isaïes digué abans:  «Si el Senyor dels exèrcits no ens hagués  
Rm 12,18  també davant de tots los homes. 18  Si és dable, en quant està de vostra part, 
1Co 3,14  de cada u, ho provarà lo foc. 14  Si permaneix l’obra del que edificà  
1Co 3,15  edificà sobre, rebrà gallardó. 15  Si l’obra de l’home se crema, sofrirà  
1Co 3,17  de Déu habita en vosaltres? 17  Si algú profana lo temple de Déu, Déu lo  
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1Co 3,18  18 Ningú s’engànyia a si mateix.  Si algú de vosaltres se té per savi en  
1Co 6,4 quanta més raó les coses del món? 4  Si, doncs, teniu diferències sobre negocis 
1Co 9,11  de participar de lo que espera. 11  Si nosaltres havem sembrat en vosaltres  
1Co 9,12  les vostres coses carnals? 12  Si altres participen d’aquest poder sobre 
1Co 10,27  i tot quant hi ha en ella». 27  Si algú dels infiels vos convida i hi  
1Co 12,15  és un sol membre, sinó molts. 15  Si el peu digués: «Perquè no só mà, no só  
1Co 14,11 lo món, i no hi ha res sens veu. 11  Si doncs jo ignoro lo significat de les  
1Co 14,23  no als infiels, sinó als fiels. 23  Si, doncs, tota la Iglésia se congrega en  
1Co 14,27  faci’s tot per a edificació. 27  Si algú parla en llengua desconeguda,  
1Co 14,37  o vingué a vosaltres sols? 37  Si algú se té per profeta, o espiritual,  
1Co 15,19  dormiren en Cristo són perduts. 19  Si en aquesta vida solament, tenim  
1Co 15,32  en Cristo Jesús, nostre Senyor. 32  Si, com home, vaig jo combatre ab les  
1Co 16,22  de mi, Pau, ab ma pròpia mà. 22  Si algú no ama a nostre Senyor Jesucrist,  
2Co 10,7  les coses segons l’apariència?  Si algú està confiat que és de Cristo,  
2Co 11,30  escandalisa, i no m’abraso jo? 30  Si és precís gloriar-se d’alguna cosa,  
2Co 12,1  son amor als corintis. 1  Si és necessari gloriar-se –lo que no  
Ga 1,9  ara ho tornam a dir també:  Si algú vos predica un altre evangeli  
Ga 2,14  diguí a Cefas davant de tots:  «Si tu, essent jueu, vius com los gentils  
Ga 5,25  sos afectes i concupiscències. 25  Si vivim per l’Esperit, caminem també en  
Fl 3,4  tenir també confiança en la carn.  Si algú creu que té de què confiar en la  
Col 3,1  pares de família i als criats. 1  Si haveu, doncs, ressuscitat ab Cristo,  
1Tm 5,16  per a seguir a Satanàs. 16  Si algun dels fiels té viudes, mantingui- 
1Tm 6,3  i amonesta aquestes coses. 3  Si algú ensenya d’altra manera, i no  
2Tm 2,11 celestial. 11 Fiel paraula, perquè:  «Si nosaltres som morts ab ell, viurem  
2Tm 2,12  ab ell, viurem també ab ell. 12  Si patim, regnarem també ab ell. Si  
2Tm 2,12 12 Si patim, regnarem també ab ell.  Si nosaltres lo negam, ell també nos  
2Tm 2,13  també nos negarà a nosaltres. 13  Si nosaltres no creem, ell no obstant se  
2Tm 2,21  i els altres, per a deshonor. 21  Si algú, doncs, se purificàs d’aquestes  
He 3,7  lo qual, com diu l’Esperit Sant:  «Si oiguésseu avui sa veu, 8 no vullau  
He 3,15  d’ell. 15 Mentres que es diu:  «Si oiguésseu avui sa veu, no enduriu  
Jm 1,26  serà benaventurat en sa obra. 26  Si algú, doncs, se té per religiós i no  
Jm 2,8  que fou invocat sobre vosaltres? 8  Si compliu la llei real, conforme a les  
Jm 4,15 i luego se dissipa. En lloc de dir:  «Si el Senyor volgués i si visquéssem,  
1Pe 4,11  Déu, que és de moltes maneres. 11  Si algú parla, pàrlia com los oracles de  
1Pe 4,14  en l’aparició de sa glòria. 14  Si sou vituperats per lo nom de Cristo,  
1Jn 1,6 no hi ha en ell tenebres algunes. 6  Si diguéssem que tenim comunió ab ell i  
1Jn 1,8  Fill, nos neteja de tot pecat. 8  Si diguéssem que no tenim pecat, nosaltres 
1Jn 1,9  i no hi ha veritat en nosaltres. 9  Si confessam nostres pecats, ell és fiel i 
1Jn 1,10 limpiar-nos de tota iniquitat. 10  Si diguéssem que no havem pecat, lo fem a  
1Jn 2,15  ni les coses que hi ha en lo món.  Si algú ama lo món, la caritat del Pare no 
1Jn 2,24  lo que oíreu des del principi.  Si permaneix en vosaltres lo que oíreu des 
1Jn 2,29 davant d’ell en son adveniment. 29  Si sabeu que ell és just, sabeu també que  
1Jn 4,12  altres. 12 Ningú vegé jamai a Déu.  Si ens amàssem los uns als altres, Déu  
1Jn 4,20  Déu, perquè Déu nos amà primer. 20  Si algú digués: «Jo amo a Déu», i avorrís  
1Jn 5,9  tres coses convenen en una. 9  Si rebem lo testimoni dels homes, major és 
1Jn 5,16 peticions que li havem suplicat. 16  Si algú sap que son germà comet un pecat  
2Jn 10  aqueix té al Pare i al Fill. 10  Si algú ve a nosaltres i no fa professió  
Ap 13,9  mort des del principi del món. 9  Si algú té orella, òiguia. 10 «Lo qui  
Ap 14,9 lo tercer àngel, dient en alta veu:  –Si algú adoràs la bèstia i sa imatge, i  
Mt 5,37  37 Sia, doncs, lo vostre parlar,  sí, sí; no, no; perquè tot lo que excedeix 
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Mt 5,37  Sia, doncs, lo vostre parlar, sí,  sí; no, no; perquè tot lo que excedeix d’ 
Jn 11,27  27 Ella li respongué: –Senyor,  sí, crec que vós sou lo Cristo, lo Fill de 
Jn 16,29  29 Los deixebles li diuen: –Ara  sí que parlau clarament i no dieu  
Jn 17,25  just!, lo món no us ha conegut; jo  sí que us he conegut, i estos conegueren  
2Co 1,17  carn, de manera que hi haja en mi  sí i no? 18 Emperò Déu verdader m’és  
2Co 1,18 paraula que us he anunciat no hi ha  sí i no. 19 Perquè lo Fill de Déu,  
2Co 1,19  mi i per Silvà i Timoteu, no fou  sí i no, sinó que el sí fou en ell. 20  
2Co 1,19  no fou sí i no, sinó que el  sí fou en ell. 20 Perquè totes les  
2Co 1,20  les promeses de Déu són en ell  sí; i així també en ell «Amén», a glòria  
Jm 5,12 jurament. Emperò vostre parlar sia:  sí, sí; no, no; a fi de no caure en  
Jm 5,12  Emperò vostre parlar sia: sí,  sí; no, no; a fi de no caure en  
Mt 9,28  per a vosaltres? Ells digueren:  –Sí, Senyor. 29 Llavors los tocà los ulls  
Mt 13,51  aquestes coses? Ells digueren:  –Sí. 52 I ell anyadí: –Per això, qualsevol 
Mt 17,24 vostre mestre no paga lo tribut? 24  –Sí –respongué. I havent entrat en la  
Mt 20,22  ab què jo só batejat? I li diuen:  –Sí que podem. 23 Llavors ell los diu: –En 
Mt 21,16  diuen? I Jesús los respongué:  –Sí. ¿No haveu vosaltres llegit que “de la 
Lc 7,26  què isquéreu a veure? Un profeta?  Sí, jo us dic, i més que profeta. 27  
Jn 21,15  ames tu més que aquestos? Li diu:  –Sí, Senyor, vós sabeu que us amo. Jesús  
Jn 21,16  fill de Joan, m’ames? Li respon:  –Sí, Senyor, vós sabeu que us amo. Li diu: 
Ac 5,8  per tant l’heretat? I ella digué:  –Sí, per tant. 9 Llavors Pere li digué:  
Rm 3,29  No ho és també dels gentils?  Sí, per cert, dels gentils també. 30  
Rm 10,18  Emperò pregunto: No han ells oït?  Sí, certament, puix sa veu ressonà per  
1Co 9,10 10 ¿O diu això també per nosaltres?  Sí, certament, per amor de nosaltres estan 
2Co 7,11  ansietat no produeix en vosaltres.  Sí, què purificació, què indignació, què  
Flm 20  que tu mateix te’m deus a mi. 20  Sí, germà. Deixa’m regositjar en tu per  
Ap 14,13  aquí en avant moren en lo Senyor.  Sí, diu l’Esperit, perquè ells descansen  
Mt 5,18  jota, ni una titlla, sens que tot  sia complert. 19 Qualsevol, doncs, que  
Mt 5,25  que estàs ab ell en lo camí. No  sia que ton contrari t’entréguia al  
Mt 5,29  de tos membres, que no que ton cos  sia llançat a l’infern. 30 I si ta mà  
Mt 5,36 cap, puix no pots fer que un cabell  sia blanc o negre. 37 Sia, doncs, lo  
Mt 6,4  4 a fi de que la teva almoina  sia en ocult, i ton Pare, que veu en l’  
Mt 6,9  Pare nostre que estau en lo cel,  sia santificat lo vostre nom. 10 Vinga lo  
Mt 7,6  tireu vostres perles als porcs, no  sia que les trepítgien, i tornant-se  
Mt 8,13 ’n, i així com has cregut, així te  sia fet. I en aquell punt quedà sa lo  
Mt 10,12  casa, saludau-la dient: “La pau  sia en aquesta casa.” 13 I si la tal fos  
Mt 18,19  la terra per demanar alguna cosa,  sia la que es vulla, se’ls serà otorgada  
Mt 19,12  per amor del Regne del cel. Qui  sia capaç d’això, que ho sia. 13 Llavors  
Mt 19,12  cel. Qui sia capaç d’això, que ho  sia. 13 Llavors li presentaren uns infants 
Mt 20,4  a ma vinya, i vos donaré lo que  sia just. 5 »I ells hi anaren. Tornà a  
Mt 20,7  a ma vinya, i rebreu tot allò que  sia just. 8 »I havent arribat lo vespre,  
Mt 20,26  fer-se major entre vosaltres,  sia criat vostre. 27 I aquell que entre  
Mt 20,27  entre vosaltres vulla ser primer,  sia criat vostre. 28 Així com lo Fill de  
Mt 21,9  –Hosana al Fill de David! Beneït  sia el qui ve en lo nom del Senyor! Hosana 
Mt 23,26  de la copa i del plat, a fi de que  sia límpio lo que està defora! 27 »Ai de  
Mt 23,39  veureu més fins que digau: “Beneït  sia aquell que ve en lo nom del Senyor.”  
Mt 26,5 ells deien: –No en dia de festa, no  sia el cas que succeesca algun alborot en  
Mt 26,35  35 Pere li digué: –Encara que em  sia precís morir ab vós, jo no us negaré.  
Mt 27,25  nosaltres i sobre nostres fills  sia la seva sang. 26 Llavors los deslliurà 
Mt 27,64  lo sepulcre fins al tercer dia, no  sia que sos deixebles vinguen de nit i el  
Mc 4,12  oient oiguen, i no comprenguen; no  sia que es convertesquen alguna vegada i  
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Mc 6,23  demànies, t’ho donaré, encara que  sia la meitat de mon regne. 24 I havent  
Mc 11,10 qui ve en lo nom del Senyor! Beneït  sia lo Regne de nostre pare David, que ve  
Mc 13,2 No quedarà pedra sobre pedra que no  sia derrocada. 3 I estant sentat en la  
Mc 13,7  no temau, puix és precís que això  sia; emperò no serà encara el fi. 8 Perquè 
Mc 13,10  ells. 10 I primer és necessari que  sia predicat l’evangeli a totes les  
Mc 13,30 aquesta generació sens que tot això  sia complert. 31 Lo cel i la terra  
Mc 13,36 cantar del gall, o al dematí. 36 No  sia que venint de repente, vos tròbia  
Mc 14,31  ab major firmesa deia: –Encara que  sia menester que jo mòria juntament ab  
Mc 16,16  les criatures. 16 Lo qui crega i  sia batejat, se salvarà; mes lo qui no  
Lc 1,68  Sant i profetisà dient: 68 –Beneït  sia lo Senyor, Déu d’Israel: perquè  
Lc 6,40  ans bé serà perfet qualsevol que  sia com lo mestre. 41 ¿I per què mires la  
Lc 9,22 l’home patesca moltes coses, i que  sia despreciat per los ancians i els  
Lc 9,22 sacerdots i per los escribes, i que  sia mort, i que ressuscítia al tercer dia. 
Lc 10,5  entreu, dieu abans de tot: “La pau  sia en aquesta casa.” 6 I si hi hagués  
Lc 11,2  »Pare nostre que estau en lo cel,  sia santificat lo vostre nom. Vinga lo  
Lc 14,5  el tragui immediatament encara que  sia dia de dissabte? 6 I no li podien  
Lc 14,8  t’assénties en lo primer siti, no  sia que hi haja allí altre convidat de més 
Lc 14,12  parents, ni a tos veïns rics, no  sia que et tórnien a convidar, i te sia  
Lc 14,12 sia que et tórnien a convidar, i te  sia donat en recompensa. 13 Sinó, quan  
Lc 14,29  si té per a acabar-la? 29 No  sia que després d’haver posat los  
Lc 16,28 a fi de que los testifíquia açò, no  sia que vinguen ells també a aquest lloc  
Lc 17,25 menester que ell patesca molt i que  sia reprovat d’aquesta generació. 26 »I  
Lc 19,38  que havien vist 38 dient: –Beneït  sia lo rei que ve en nom del Senyor. Pau  
Lc 20,14  matem-lo a fi de que la hisenda  sia per a nosaltres!” 15 I traent-lo  
Lc 21,34  34 Teniu-vos, doncs, compte, no  sia que vostres cors s’engordesquen ab la 
Lc 22,26  apellidats benefactors. 26 Que no  sia així ab vosaltres; ans bé, lo qui és  
Lc 22,33 prompte per anar ab vós, encara que  sia a la presó i fins a la mort! 34 Mes  
Lc 24,7 “És menester que el Fill de l’home  sia entregat en mans dels homes pecadors,  
Lc 24,7  en mans dels homes pecadors, i que  sia crucificat, i que ressuscítia al  
Lc 24,36  enmig d’ells i els digué: –La pau  sia ab vosaltres; só jo, no temau. 37  
Jn 3,14 és necessari que lo Fill de l’home  sia alçat, 15 a fi de que tothom que creu  
Jn 3,27  home no pot rebre res sinó que li  sia donat del cel. 28 Vosaltres mateixos  
Jn 5,14 has estat curat; no pèquies més, no  sia que et succeesca alguna cosa pitjor.  
Jn 5,45  de Déu solament? 45 No penseu que  sia jo lo qui us haja d’acusar davant del 
Jn 7,22  Moisès la circumcisió (no perquè  sia de Moisès, sinó dels Pares), i  
Jn 8,7 vosaltres que es tròbia sens pecat,  sia lo primer en tirar-li la pedra. 8 I  
Jn 11,4  de Déu, a fi de que lo Fill de Déu  sia glorificat per ella. 5 I Jesús amava a 
Jn 12,13 -lo, i cridaven: –Hosanna! Beneït  sia lo qui ve en nom del Senyor, rei d’  
Jn 12,34  doncs, tu que és necessari que  sia elevat lo Fill de l’home? Qui és  
Jn 14,13  nom, ho faré, a fi de que el Pare  sia glorificat en lo Fill. 14 Si demanau  
Jn 15,11  les he dites a fi de que mon goig  sia en vosaltres, i vostre goig sia  
Jn 15,11  sia en vosaltres, i vostre goig  sia complert. 12 Mon precepte és que us  
Jn 15,16  aneu i façau fruit, i vostre fruit  sia durader, a fi de que qualsevol cosa  
Jn 16,24  i rebreu, a fi de que vostre goig  sia ple. 25 »Aquestes coses vos les he  
Jn 17,26  l’amor ab què vós m’haveu amat  sia en ells, i jo en ells. 18,Tit Capítol  
Jn 20,19  al mig d’ells, los digué: –La pau  sia ab vosaltres. 20 I després d’haver  
Jn 20,21  21 I els tornà a dir: –La pau  sia ab vosaltres. Com lo Pare m’ha enviat 
Jn 20,26  enmig d’ells i els digué: –La pau  sia ab vosaltres. 27 Després diu a Tomàs:  
Ac 1,22  nosaltres fou rebut a dalt, que un  sia testimoni ab nosaltres de sa  
Ac 2,14  tots los que habitau en Jerusalem,  sia-us açò notori i prestau oïdos a mes  
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Ac 2,25 ell està a ma dreta per a què jo no  sia remogut. 26 Per això s’alegra mon cor 
Ac 2,29  ab ta cara.” 29 »Barons germans,  sia’m permès parlar-vos ab llibertat  
Ac 2,38  I Pere los digué: –Arrepentiu’s i  sia batejat cada u de vosaltres en lo nom  
Ac 4,10  de qui ha estat est curat, 10  sia notori a tots vosaltres i a tot lo  
Ac 5,39  Déu, no la podeu desbaratar, i no  sia que us trobeu fins a combatre contra  
Ac 8,36  aquí aigua, què impedeix que jo  sia batejat? 37 I Felip digué: –Si creus  
Ac 15,29 que si us ne guardau, fareu bé. Déu  sia ab vosaltres.» 30 Ells, doncs,  
Ac 18,6  vestits i els digué: –Vostra sang  sia sobre vostres caps; jo net estic, i  
Ac 19,27 ofici quédia desacreditat, sinó que  sia despreciat lo temple de la gran Diana  
Ac 23,24  24 I aparellau cavalcadures en què  sia conduït Pau a cavall ab tota seguretat 
Ac 24,21  davant del Consell, 21 except que  sia per aquestes paraules que proferí en  
Ac 24,25 digué: –Per ara retira’t, que quan  sia ocasió jo et cridaré. 26 I esperava  
Ac 28,27  pesats i han tancat sos ulls; no  sia que vegen ab sos ulls i oiguen ab ses  
Rm 3,10  com està escrit: «No hi ha un que  sia just, ni un. 11 No hi ha un que  
Rm 3,19 baix la Llei, a fi de que tota boca  sia tapada i tot lo món se reconega  
Rm 3,26  en aquest temps; a fi de que ell  sia trobat just i justificador d’aquell  
Rm 4,11  i perquè a ells també los  sia imputat a justícia. 12 I sia pare de  
Rm 4,12  los sia imputat a justícia. 12 I  sia pare de la circumcisió, no solament a  
Rm 4,16  fi de que per la gràcia la promesa  sia segura a tot son llinatge, no tan sols 
Rm 6,6 crucificat juntament ab ell, perquè  sia destruït lo cos del pecat i no serviam 
Rm 8,29 imatge de son Fill, a fi de que ell  sia lo primogènit entre molts germans. 30  
Rm 9,17  en tu mon poder, i per a què  sia anunciat mon nom per tota la terra.»  
Rm 9,27  que el número dels fills d’Israel  sia com l’arena del mar, les relíquies  
Rm 11,13  parlo, gentils: mentres jo  sia apòstol dels gentils, honraré mon  
Rm 11,19 han estat trencades, a fi de que jo  sia empeltat.» 20 Bé dius: «per sa  
Rm 11,35 ha donat a ell primer, per a què li  sia recompensat? 36 Perquè d’ell, i per  
Rm 11,36 i en ell són totes les coses. A ell  sia la glòria per a los sigles. Amén.  
Rm 14,16  Cristo morí. 16 No feu, doncs, que  sia vituperat vostre bé. 17 Perquè lo  
Rm 15,16  l’evangeli de Déu, a fi de que  sia agradable l’oferta dels gentils i  
Rm 15,31  infiels que hi ha en la Judea, i  sia agradable als sants de Jerusalem l’  
Rm 15,33 vosaltres. 33 Lo Déu de pau, doncs,  sia ab vosaltres tots. Amén. 16,Tit  
Rm 16,2  i per a què l’ajudeu en tot quant  sia menester; puix ella ha socorregut a  
Rm 16,20  gràcia de nostre Senyor Jesucrist  sia ab vosaltres. Amén. 21 Vos saluda  
Rm 16,24  gràcia de nostre Senyor Jesucrist  sia ab tots vosaltres. Amén. 25 I a aquell 
Rm 16,27 fe, 27 a Déu que és sol savi, a ell  sia dada l’honra i glòria per Jesucrist  
1Co 1,17 sabiduria de paraules, per a què no  sia vana la creu de Cristo. 18 Puix la  
1Co 3,13  se descobrirà en lo foc; i qual  sia l’obra de cada u, ho provarà lo foc.  
1Co 3,18 aquest món, faça’s neci, per a què  sia savi. 19 Perquè la sabiduria d’aquest 
1Co 3,22 Perquè totes les coses són vostres:  sia Pau, sia Apolo, sia Cefas, sia món,  
1Co 3,22  les coses són vostres: sia Pau,  sia Apolo, sia Cefas, sia món, sia vida,  
1Co 3,22  són vostres: sia Pau, sia Apolo,  sia Cefas, sia món, sia vida, sia mort, o  
1Co 3,22  sia Pau, sia Apolo, sia Cefas,  sia món, sia vida, sia mort, o lo present, 
1Co 3,22 Pau, sia Apolo, sia Cefas, sia món,  sia vida, sia mort, o lo present, o lo  
1Co 3,22  sia Cefas, sia món, sia vida,  sia mort, o lo present, o lo futur, tot és 
1Co 4,2  dels dispensadors és que cada qual  sia encontrat fiel. 3 En quant a mi, poc  
1Co 5,5  de nostre Senyor Jesucrist, 5 que  sia aqueix entregat a Satanàs per a  
1Co 7,39  càsies ab qui vúllia, ab tal que  sia segons lo Senyor. 40 Emperò serà més  
1Co 8,9  que aquesta llibertat que teniu no  sia ocasió als dèbils d’encepegar. 10  
1Co 9,2  2 I encara que per a altres no  sia apòstol, ho só certament per a  
1Co 13,8  profecies, céssien les llengües i  sia destruïda la ciència. 9 Puix coneixem  
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1Co 15,11  Déu que era ab mi. 11 Per lo tant,  sia jo, sien ells, així predicam, i així  
1Co 15,28  ell totes les coses, per a què Déu  sia tot en tots. 29 D’altra manera, què  
1Co 16,22  no ama a nostre Senyor Jesucrist,  sia anatema. ‹Maran atha!› 23 La gràcia de 
1Co 16,23  gràcia de nostre Senyor Jesucrist  sia ab vosaltres. 24 Mon amor sia ab tots  
1Co 16,24  sia ab vosaltres. 24 Mon amor  sia ab tots vosaltres en Cristo Jesús.  
2Co 1,2  hi ha en tota l’Acaia. 2 Gràcia  sia a vosaltres i pau, de Déu nostre Pare  
2Co 1,3  i del Senyor Jesucrist. 3 Beneït  sia lo Déu i Pare de nostre Senyor  
2Co 2,Tit II Mana que l’incestuós arrepentit  sia readmès en la comunió de la Iglésia i, 
2Co 2,7  perdonar-lo i consolar-lo; no  sia que el tal se pèrdia consumit de  
2Co 4,7  per a què la grandesa del poder  sia de Déu i no de nosaltres. 8 En tot  
2Co 5,4  a fi de que lo que és mortal  sia absorbit per la vida. 5 Emperò lo qui  
2Co 6,3  d’escàndol a ningú, perquè no  sia vituperat nostre ministeri. 4 Ans bé  
2Co 9,4 i estigau promptes, com diguí, 4 no  sia que quan vinguen los de Macedònia ab  
2Co 10,2  2 vos suplico, doncs, que quan  sia present feu que no tínguia d’usar ab  
2Co 10,6  quan vostra obediència  sia complerta. 7 ¿Mirau vosaltres les  
2Co 12,11  grans apòstols, encara que jo no  sia res. 12 En veritat les senyals de mon  
2Co 12,15  encara que amant-vos jo més,  sia menos amat de vosaltres. 16 Emperò sia 
2Co 12,16  menos amat de vosaltres. 16 Emperò  sia així: jo no us he gravat; no obstant,  
2Co 12,21  sedicions i partits. 21 I no  sia que quan jo vinga m’humiliï Déu altra 
2Co 13,13 Déu i la comunió de l’Esperit Sant  sia ab tots vosaltres. Amén. Ga Inc  
Ga 1,8  que nosaltres vos havem predicat,  sia anatema. 9 Així com abans diguérem,  
Ga 1,9  diferent del que haveu rebut,  sia anatema. 10 Puix, ¿persuadesc jo ara  
Ga 3,15  a home: un testament, encara que  sia d’home, ab tal que sia confirmat,  
Ga 3,15  encara que sia d’home, ab tal que  sia confirmat, ningú l’anuŀla, ni l’  
Ga 4,1  en res del servo, encara que  sia senyor de tot, 2 sinó que està baix de 
Ga 4,11 i els anys. 11 Temo de vosaltres no  sia que jo haja treballat en va en  
Ga 4,19  estic de part fins que Cristo  sia format en vosaltres. 20 Voldria estar  
Ga 5,10  mes aquell que us inquieta,  sia qui es vulla, portarà sobre si la  
Ga 6,18  gràcia de nostre Senyor Jesucrist  sia, germans, ab vostre esperit. Amén. Ef 
Ef 1,2 als fiels en Cristo Jesús. 2 Gràcia  sia a vosaltres i pau, de Déu, nostre  
Ef 1,3  i del Senyor Jesucrist. 3 Beneït  sia lo Déu i Pare de nostre Senyor  
Ef 3,10  la molt vària sabiduria de Déu  sia ara notificada per la Iglésia als  
Ef 3,21  que obra en nosaltres, 21 a ell  sia la glòria en la Iglésia per medi de  
Ef 5,27  arruga, ni cosa semblant, sinó que  sia santa e immaculada. 28 Així també los  
Ef 6,8  del Senyor lo bé que haurà fet,  sia servo, sia llibre. 9 I vosaltres,  
Ef 6,8  lo bé que haurà fet, sia servo,  sia llibre. 9 I vosaltres, amos, feu això  
Ef 6,19  sants. 19 I per mi, a fi de que em  sia donat lo parlar, i per a què puga  
Ef 6,24  del Senyor Jesucrist. 24 La gràcia  sia ab tots los que amen a nostre Senyor  
Fl 1,18  18 I què? Ab tal que Cristo  sia de totes maneres predicat, sia en  
Fl 1,18  sia de totes maneres predicat,  sia en pretext o en veritat: i en això me  
Fl 1,20  ara Cristo glorificat en mon cos,  sia per vida, sia per mort. 21 Perquè per  
Fl 1,20  en mon cos, sia per vida,  sia per mort. 21 Perquè per a mi lo viure  
Fl 1,27  solament en què vostra conversació  sia digna de l’evangeli de Cristo, per a  
Fl 2,17  treballat en va. 17 Encara que jo  sia immolat sobre el sacrifici i víctima  
Fl 3,9  ab tal que guànyia a Cristo 9 i  sia trobat en ell sens tenir ma pròpia  
Fl 3,12 No que l’haja alcançada ja, ni que  sia jo perfet; emperò seguesc ma carrera,  
Fl 4,20 en la glòria per Cristo Jesús. 20 I  sia a Déu i nostre Pare glòria per los  
Fl 4,23  gràcia de nostre Senyor Jesucrist  sia ab tots vosaltres. Amén. Col Inc  
Col 2,4  ciència. 4 I això ho dic perquè no  sia que algú vos engànyia ab paraules  
Col 3,17  17 I qualsevol cosa que façau,  sia de paraula, sia d’obra, feu-ho tot  
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Col 3,17  cosa que façau, sia de paraula,  sia d’obra, feu-ho tot en nom de nostre 
Col 4,16  16 I després que aquesta epístola  sia llegida entre vosaltres, feu que sia  
Col 4,16  llegida entre vosaltres, feu que  sia llegida també en la iglésia dels  
Col 4,18  -vos de mes cadenes. La gràcia  sia ab vosaltres. Amén. 1Te Inc Epístola  
1Te 5,10 qual morí per nosaltres, per a què,  sia que vetllem, sia que dormim, viscam  
1Te 5,10  per a què, sia que vetllem,  sia que dormim, viscam juntament ab ell.  
1Te 5,28  gràcia de nostre Senyor Jesucrist  sia ab vosaltres. Amén. 2Te Inc Epístola  
2Te 1,2  i en lo Senyor Jesucrist. 2 Gràcia  sia a vosaltres i pau de part de Déu,  
2Te 1,12  de fe ab son poder, 12 per a què  sia glorificat lo nom de nostre Senyor  
2Te 2,3  que primer vinga l’apostasia i  sia manifestat l’home del pecat, lo fill  
2Te 2,6  sabeu ara lo que deté que ell  sia revelat en aquest temps. 7 Perquè ja  
2Te 2,7 que ara reté, retindrà fins que ell  sia tret del mig. 8 I llavors se  
2Te 3,1  la paraula de Déu se propàguia i  sia glorificada, com ho és entre  
2Te 3,16  sempre i en totes parts. Lo Senyor  sia ab tots vosaltres. 17 La salutació de  
2Te 3,18  gràcia de nostre Senyor Jesucrist  sia ab tots vosaltres. Amén. 1Tm Inc  
1Tm 1,17  i invisible, al Déu sol savi,  sia l’honra i glòria per los sigles dels  
1Tm 3,2  2 Puix és necessari que el bisbe  sia irreprensible, espòs d’una sola  
1Tm 3,6  cuidarà de la Iglésia de Déu? 6 No  sia neòfit, per a què ple de supèrbia no  
1Tm 4,15 en elles a fi de que ton avançament  sia manifest a tots. 16 Vetlla sobre tu  
1Tm 5,9  fe i és pitjor que un infiel. 9 No  sia posada en lo número ninguna viuda de  
1Tm 5,16  té viudes, mantingui-les, i no  sia gravada la Iglésia, a fi de que hi  
1Tm 6,16  home ha vist ni pot veure, al qui  sia honra i poder etern. Amén. 17 Als rics 
1Tm 6,21  se desviaren de la fe. La gràcia  sia ab tu. Amén. 2Tm Inc Epístola segona  
2Tm 3,17  17 per a què l’home de Déu  sia perfet i estiga previngut per a tota  
2Tm 4,16 desempararen. Prec a Déu que no els  sia imputat. 17 Emperò lo Senyor m’  
2Tm 4,18  per a son Regne celestial, a qui  sia la glòria per los sigles dels sigles.  
2Tm 4,22 los germans. 22 Lo Senyor Jesucrist  sia ab ton esperit. La gràcia sia ab  
2Tm 4,22  sia ab ton esperit. La gràcia  sia ab vosaltres. Amén. Tt Inc Epístola  
Tt 1,4  segons la fe que ens és comuna,  sia gràcia, misericòrdia i pau de Déu Pare 
Tt 1,6  com t’havia manat. 6 Lo qui  sia sens nota, marit d’una muller, que  
Tt 1,7  7 Perquè el bisbe és necessari que  sia sens màcula, com a dispensador de Déu; 
Tt 2,5  a sos marits, per a què no  sia blasfemada la paraula de Déu. 6  
Tt 3,15 ens amen en la fe. La gràcia de Déu  sia ab tots vosaltres. Amén. Flm Inc  
Flm 25  gràcia de nostre Senyor Jesucrist  sia ab vostre esperit. Amén. He Inc  
He 3,12  12 Teniu compte, germans, no  sia que hi haja entre vosaltres algun cor  
He 12,13 lo qui és coix no es desviï, ans bé  sia curat. 14 Seguiu la pau ab tots i la  
He 12,15 ningú caiga de la gràcia de Déu, no  sia que brótia alguna arrel d’amargura,  
He 13,19  a fi de que jo més prompte vos  sia restituït. 20 I el Déu de la pau, que  
He 13,21  obrant en vosaltres lo que  sia agradable a sos ulls per Jesucrist, al 
He 13,21  a sos ulls per Jesucrist, al qual  sia glòria pels sigles dels sigles. Amén.  
Jm 1,13  que l’amen. 13 No diga ningú quan  sia tentat que és tentat de Déu; perquè  
Jm 1,19  germans meus caríssims. Per això  sia tot home prompte en oir, però tard en  
Jm 5,12  jurament. Emperò vostre parlar  sia: sí, sí; no, no; a fi de no caure en  
1Pe 1,2 sang de Jesucrist: gràcia i pau vos  sia multiplicada. 3 Beneït sia lo Déu i  
1Pe 1,3  pau vos sia multiplicada. 3 Beneït  sia lo Déu i Pare de nostre Senyor  
1Pe 1,7  (lo qual és acrisolat ab foc),  sia trobada en alabança, i honra, i  
1Pe 2,13  criatura per amor del Senyor, ja  sia al rei, com a superior, 14 o als  
1Pe 3,3  temor. 3 L’adorno de les quals no  sia exterior, o cabells rissats, o adornos 
1Pe 3,4  or, o gala en sos vestits, 4 sinó  sia l’home interior del cor en la  
1Pe 4,11  Déu dóna; per a què en totes coses  sia Déu honrat per Jesucrist, lo qual té  
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1Pe 5,6  de Déu, per a què vos exàltia quan  sia lo temps de sa visita; 7 tirant sobre  
1Pe 5,11  fortifíquia i consolídia. 11 A ell  sia la glòria i l’imperi per los sigles  
2Pe 1,2 Jesucrist: 2 gràcia i pau complerta  sia a vosaltres en lo coneixement de Déu i 
2Pe 3,18  Senyor i salvador Jesucrist. A ell  sia la glòria ara i fins al dia de l’  
1Jn 1,4  a què vos regositgeu i vostre goig  sia complert. 5 Aquest és l’anunci que  
2Jn 3  sempre ab nosaltres. 3 Gràcia  sia ab vosaltres, misericòrdia i pau de  
2Jn 12  a boca, a fi de que vostre goig  sia complert. 13 Los fills de ta germana  
Jud 2  i pau, i caritat complerta  sia ab vosaltres. 3 Caríssims, desitjant  
Jud 25  salvador nostre, per Jesucrist  sia glòria i majestat, imperi i poder  
Ap 1,6  per a Déu i son Pare. A ell  sia la glòria i l’imperi per los sigles  
Ap 20,3  anys; i després d’això convé que  sia deslligat per un poc de temps. 4 I  
Ap 22,11  ’s encara; i el que és just,  sia encara justificat; i el que és sant,  
Ap 22,11  justificat; i el que és sant,  sia encara santificat. 12 «Veus aquí que  
Ap 22,21  gràcia de nostre Senyor Jesucrist  sia ab tots vosaltres. Amén. Fi  
Mt 5,37 que un cabell sia blanc o negre. 37  Sia, doncs, lo vostre parlar, sí, sí; no,  
Mt 27,23  anomenat Cristo? 23 Diuen tots:  –Sia crucificat. Los diu lo president:  
Mt 27,23  ha fet? I ells cridaven més dient:  –Sia crucificat. 24 I veent Pilat que de  
Ac 13,38  els morts no ha vist corrupció. 38  Sia-us notori, doncs, barons germans,  
Rm 12,9  mostra misericòrdia, en alegria. 9  Sia l’amor sens ficció. Avorriu lo mal,  
Ef 4,31  per al dia de la redempció. 31  Sia desterrada de vosaltres tota amargura, 
Fl 4,5 vegada vos ho dic: regositjau’s. 5  Sia notòria vostra modèstia a tots los  
Col 4,6  estan fora, redimint lo temps. 6  Sia sempre vostra conversació assaborada  
He 13,4  estiguésseu també en son cos. 4  Sia en tots honest lo matrimoni, i lo  
He 13,25  saluden los germans d’Itàlia. 25  Sia la gràcia ab tots vosaltres. Amén. Jm 
1Pe 5,14  uns als altres ab bes de caritat.  Sia pau a tots vosaltres, los que sou en  
3Jn 14 ’t en breu, i parlarem boca a boca.  Sia pau ab tu. Te saluden los amics.  
Mt 25,Tit  practicar bones obres per a què no  siam condemnats en sa segona vinguda i  
Rm 8,17 ab tal que patiam ab ell, per a què  siam també glorificats ab ell. 18 Perquè  
1Co 10,6 figura de nosaltres, a fi de que no  siam cobdiciosos de les coses males, com  
1Co 11,32  castigats del Senyor, per a què no  siam condemnats ab aquest món. 33 Per lo  
2Co 2,11  de Cristo, 11 a fi de que no  siam sorpresos de Satanàs; puix no ignoram 
2Co 3,5  envers Déu per Cristo. 5 No que  siam suficients per nosaltres mateixos per 
2Co 5,3  que és del cel, 3 si és que  siam trobats vestits i no desnusos. 4  
2Co 5,9  9 I per això nos esforçam, o  siam presents, o siam ausents, a ser-li  
2Co 5,9  nos esforçam, o siam presents, o  siam ausents, a ser-li acceptes. 10 Puix 
2Co 13,7  lo que és bo, encara que nosaltres  siam com reprovats. 8 Perquè nosaltres res 
Ga 2,16  creem en Jesucrist, per a què  siam justificats per la fe de Cristo i no  
Ef 1,12  de sa voluntat; 12 per a què  siam en alabança de sa glòria, nosaltres  
Ef 4,14  madura de Cristo. 14 Per a què no  siam ja més infants fluctuant i ens deixem 
Fl 3,15  de Déu en Cristo Jesús. 15 I així  siam tots los que som perfets d’un mateix 
2Te 3,2  és entre vosaltres. 2 I per a què  siam deslliurats d’homes impertinents i  
He 3,Tit  sens contradicció per a què no  siam castigats com los hebreus incrèduls.  
Jm 1,18  de veritat, per a què nosaltres  siam com primícies de ses criatures. 19  
2Pe 1,4  promeses, per a què per elles  siam fets participants de la naturalesa  
1Jn 2,28 quan aparega, tingam confiança i no  siam confundits davant d’ell en son  
1Jn 3,1 tingam lo nom de fills de Déu, i ho  siam. Per això lo món no ens coneix,  
1Co 10,33 profit, sinó lo de molts, per a què  sian salvos. 11,Tit Capítol XI Ordena que  
Mt 4,19  digué: –Seguiu-me, i jo faré que  siau pescadors d’homes. 20 I ells a l’  
Mt 5,45  i calumniïn, 45 a fi de que  siau fills de vostre Pare que està en lo  
Mc 1,17  –Veniu detràs de mi, i jo faré que  siau pescadors d’homes. 18 I a l’instant 
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Lc 12,36  enceses en vostres mans. 36 I  siau semblants a aquells homes que esperen 
Lc 21,36  orant en tot lo temps, per a què  siau dignes d’evitar totes aquestes coses 
Jn 5,34 home, sinó que dic això a fi de que  siau salvos. 35 Ell era una antorxa que  
Jn 12,36  llum, creeu en la llum, per a què  siau fills de la llum. Estes coses digué  
Jn 15,8  que vosaltres porteu molt fruit i  siau deixebles meus. 9 Així com m’ama lo  
Rm 1,11  -vos algun do espiritual, perquè  siau confirmats, 12 ço és, per a consolar  
Rm 7,4  per lo cos de Cristo, per a què  siau d’altre, ço és, d’aquell que  
Rm 11,25  aquest misteri, a fi de que no  siau presumits en vosaltres mateixos: que  
Rm 12,11  altres per a honrar-vos. 11 No  siau peresosos en vostres obligacions; ans 
Rm 12,11  en vostres obligacions; ans bé  siau fervorosos en esperit, servint al  
1Co 1,8 confirmarà també fins al fi, perquè  siau trobats sens culpa en lo dia de l’  
1Co 1,10 nom de nostre Senyor Jesucrist, que  siau tots d’un mateix parlar, i que no hi 
1Co 4,16  16 Per consegüent, vos suplico que  siau imitadors meus, com també ho só jo de 
1Co 5,7  doncs, lo llevat vell, per a què  siau una pasta nova, com que sou sens  
1Co 10,13  fiel és Déu, que no permetrà que  siau tentats sobre vostres forces; ans bé  
1Co 14,20 llengua desconeguda. 20 Germans, no  siau nois en lo seny; mes siau infants en  
1Co 14,20  no siau nois en lo seny; mes  siau infants en la malícia, emperò homes  
1Co 16,13  la fe, conduïu-vos com a homes i  siau forts. 14 Sien fetes totes les  
1Co 16,16  al servei dels sants), 16 que  siau obedients a eixos tals i a tot aquell 
2Co 13,11  lo demés, germans, alegrau-vos,  siau perfets, exhortau-vos mútuament,  
2Co 13,11  perfets, exhortau-vos mútuament,  siau d’un mateix ànimo, viviu en pau, i  
Ga 4,12  vosaltres. 12 Germans, vos suplico  siau com jo, perquè jo també só com  
Ga 6,13  Llei, sinó que volen que vosaltres  siau cricumcidats per a gloriar-se en  
Ef 3,16  de sa glòria vos concedesca que  siau corroborats en virtut per son Esperit 
Ef 3,19  supera tot enteniment, a fi de que  siau plens de tota la plenitud de Déu. 20  
Ef 4,32  ab tota malícia; 32 ans bé  siau benignes los uns als altres,  
Ef 5,17  dies són mals. 17 Per lo tant, no  siau indiscrets, ans bé compreneu qual és  
Ef 6,5  i correcció del Senyor. 5 Criats,  siau obedients als que són vostres senyors 
Fl 1,10  10 per a què aproveu lo millor i  siau sincers i sens ofensa fins al dia de  
Fl 2,15 murmuració i disputes, 15 per a què  siau irreprensibles i senzills, fills de  
Col 1,9  per a vosaltres i de demanar que  siau plens del coneixement de sa voluntat, 
Col 3,15  fóreu també cridats en un cos, i  siau agraïts. 16 Habítia la paraula de  
Col 4,12  en ses oracions, per a què  siau perfets i complerts en tota la  
1Te 5,12  feu. 12 I vos pregam, germans, que  siau reconeguts als que treballen entre  
1Te 5,14  que suporteu als flacs, i que  siau soferts ab tots. 15 Mirau que ningú  
2Te 1,5  del just judici de Déu, per a què  siau contats dignes en lo Regne de Déu,  
Jm 1,4  tinga obra perfeta, perquè  siau perfets i cabals, sens faltar en res. 
Jm 3,14  en vostres cors, no us glorieu, ni  siau mentiders contra la veritat. 15  
Jm 5,9  uns contra altres, per a què no  siau judicats. Mirau que el jutge és  
Jm 5,16  los uns pels altres, a fi de que  siau salvos; puix val molt l’oració  
1Pe 1,6  encara que al present convé que  siau afligits per un poc de temps en  
1Pe 1,13 ’s los lloms de vostre enteniment,  siau sobris i esperau fins al fi per  
1Pe 1,15  és sant aquell que vos ha cridat,  siau vosaltres també sants en totes les  
1Pe 2,18  Donau honra al rei. 18 Sirvents,  siau obedients als amos ab tot temor, no  
1Pe 3,8  vostres oracions. 8 I finalment  siau tots d’un mateix ànimo, essent  
1Pe 4,7  coses s’ha acercat. Per lo tant,  siau prudents i vetllau en oracions. 8  
2Pe 1,10  pecats. 10 Per lo tant, germans,  siau abans solícits de fer segura vostra  
2Pe 3,8  impios. 8 Emperò, caríssims, no  siau ignorants d’una cosa: que un dia  
Mt 5,48  ¿No ho fan també los gentils? 48  »Siau, puix, vosaltres perfets, així com  
Mt 10,16  envio com ovelles enmig de llops.  Siau, doncs, prudents com les serpents i  
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Lc 6,36  per als desagraïts i dolents. 36  Siau, doncs, vosaltres misericordiosos,  
Rm 12,16  plorau ab los que ploren. 16  Siau d’un mateix ànimo l’un envers l’  
1Co 11,1  cometien al temps de la comunió. 1  Siau imitadors meus, així com jo ho só  
Ga 4,18  excloure perquè els seguiau. 18  Siau vosaltres gelosos del bé en bé  
Ef 5,1  de la santedat del matrimoni. 1  Siau, doncs, imitadors de Déu, com fills  
Fl 3,17  en una mateixa regla. 17  Siau, germans, imitadors meus, i no perdeu 
Jm 1,22 i que pot salvar vostres ànimes. 22  Siau, doncs, practicadors de la paraula i  
1Pe 5,8 puix ell té cuidado de vosaltres. 8  Siau moderats i vetllau, perquè lo diable, 
Jn 4,5  una ciutat de la Samària anomenada  Sicar, prop de l’heretat que donà Jacob a 
Lc 19,4 s’avançà corrent i se’n pujà a un  sicòmoro per a veure-lo, puix havia de  
Mt 11,21  tu, Betsaida! Que si en Tiro i en  Sidon s’haguessen obrat les meravelles  
Mt 11,22  hi haurà menos rigor per a Tiro i  Sidon que per a vosaltres en lo dia del  
Mt 15,21  se retirà als confins de Tiro i de  Sidon. 22 I veus aquí una dona cananea que 
Mc 3,8  I els de la comarca de Tiro i  Sidon, quan oïren les coses que feia,  
Mc 7,24  se n’anà als confins de Tiro i de  Sidon. I entrant en una casa, no volia que 
Mc 7,31  los confins de Tiro, se n’anà per  Sidon al mar de Galilea, atravessant lo  
Lc 6,17  i de la marina, i de Tiro i de  Sidon, 18 que havien vingut a oir-lo i a 
Lc 10,13  tu, Betsaida!, que si en Tiro i en  Sidon s’haguessen obrat los miracles que  
Lc 10,14  14 En veritat, per a Tiro i  Sidon hi haurà en lo judici menos rigor  
Ac 12,20  aïrat contra los de Tiro i de  Sidon. Emperò ells, unànims, vingueren a  
Ac 27,3  3 I al dia següent arribàrem a  Sidon; i Júlio, tractant a Pau ab  
Lc 4,26  a una viuda en Sarepta, ciutat de  Sidònia. 27 I molts leprosos hi havia en  
Lc 2,35  ta pròpia ànima), per a què  sien descoberts los pensaments de molts  
Lc 11,35  de que la llum que hi ha en tu no  sien tenebres. 36 I així, si tot ton cos  
Lc 21,32  sens que totes estes coses  sien complertes. 33 Lo cel i la terra  
Jn 3,20  llum per temor de que ses obres no  sien reprovades. 21 Emperò qui obra  
Jn 3,21  a la llum a fi de que ses obres  sien descobertes, puix han estat fetes en  
Jn 17,11  vós me donàreu, a fi de que ells  sien una mateixa cosa com nosaltres. 12  
Jn 17,19  jo em santifico a fi de que ells  sien també santificats en la veritat. 20  
Jn 17,21  de sa paraula; 21 a fi de que tots  sien una mateixa cosa, així com vós, Pare, 
Jn 17,21  sou en mi, i jo en vós, així també  sien ells una cosa ab nosaltres, a fi de  
Jn 17,22  que vós me donàreu, per a què ells  sien una mateixa cosa, així com ho som  
Jn 17,23 en ells i vós en mi, per a què ells  sien fets perfets en una mateixa cosa, i  
Ac 3,19 doncs, i convertiu’s, per a què us  sien borrats vostres pecats, 20 per a quan 
Ac 8,20  I Pere li digué: 20 –Tos diners  sien junt ab tu en la perdició, perquè has 
Ac 10,47 –Pot ningú negar l’aigua perquè no  sien batejats aquestos que han rebut l’  
1Co 4,17  qui vos farà memòria de quals  sien mos camins en Cristo Jesús, com jo  
1Co 11,19  per a què los que són aprovats  sien manifestos entre vosaltres. 20 Quan  
1Co 12,20  Emperò ara, encara que los membres  sien molts, lo cos és un. 21 I l’ull no  
1Co 14,31  un, a fi de que tots aprenguen i  sien tots amonestats. 32 I els esperits  
1Co 15,11  era ab mi. 11 Per lo tant, sia jo,  sien ells, així predicam, i així vosaltres 
2Co 1,11  per medi de moltes persones,  sien donades gràcies per molts a favor de  
2Co 9,11  la qual fa que per nosaltres  sien donades gràcies a Déu. 12 Perquè la  
2Co 9,15  de Déu en vosaltres. 15 Gràcies  sien donades a Déu per son do inefable.  
2Co 11,3  seduí a Eva ab sa astúcia, no  sien viciats vostres enteniments, i no  
Ga 3,4  tantes coses en va, si és que  sien en va? 5 Aquell, doncs, que us  
Ga 5,Tit i béns de la fe de Jesucrist. Quals  sien los verdaders exercicis del cristià.  
Fl 4,2 a Evòdia, i suplico a Sintique, que  sien del mateix sentiment en lo Senyor. 3  
Fl 4,6  i súpliques, ab acció de gràcies,  sien presentades a Déu vostres peticions.  
Col 1,16 la terra, visibles e invisibles, ja  sien tronos, o dominacions, o principats,  
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Col 1,20 coses a si mateix; per ell, dic, ja  sien les coses que hi ha en la terra, o  
Col 2,2  en carn. 2 A fi de que sos cors  sien consolats, estant units en caritat i  
2Te 2,12  per a què creguen la mentida 12 i  sien condemnats tots los que no cregueren  
1Tm 3,10  de la fe en consciència pura. 10 I  sien estos provats abans, i llavors  
1Tm 3,11  irreprensibles. 11 Les mullers  sien igualment honestes, no maldients,  
1Tm 3,12  en totes les coses. 12 Los diaques  sien esposos d’una sola dona i govèrnien  
1Tm 5,7  coses mana-les, perquè elles  sien irreprehensibles. 8 Emperò si algú no 
1Tm 5,14  són joves se càsien, criïn fills,  sien bones mares de família, i que no  
1Tm 5,17  17 Los presbíteros que governen bé  sien recompensats ab doble honor,  
1Tm 6,Tit VI Los sirvents obeesquen als amos,  sien o no cristians. Sobre los falsos  
1Tm 6,1  què el nom de Déu i sa doctrina no  sien blasfemats. 2 I els que tenen per  
1Tm 6,17  rics d’aquest món mana’ls que no  sien altius ni confiïn en riqueses  
2Tm 2,2  confia-les a homes fiels que  sien capaços d’ensenyar també als demés.  
Tt 1,13  reprèn-los ab duresa, per a què  sien sans en la fe, 14 no donant oïdos a  
Tt 2,2 la sana doctrina. 2 Que els ancians  sien moderats, honestos, prudents, sans en 
Tt 2,6  6 Igualment amonesta als joves que  sien temperats. 7 Mostrant-te tu mateix  
Tt 2,9  9 Exhorta als sirvents a que  sien obedients a sos amos, donant-los  
Tt 3,2  que no diguen mal de ningú, que no  sien pledegistes, ans bé modestos,  
Tt 3,14 que són necessàries, a fi de que no  sien infructuosos. 15 Te saluden tots los  
He 4,3  entraran en mon repòs”, encara que  sien ja acabades les obres des de la  
He 6,6  6 si després han caigut, que  sien altra vegada renovats per l’  
He 10,13  lo que resta, fins que sos enemics  sien posats per peanya de sos peus. 14  
He 12,15  amargura, vos incomòdia i per ella  sien molts contaminats; 16 a fi de que no  
Jm 3,4 Mirau també les barques, encara que  sien grans i estiguen impelides per vents  
1Pe 2,Tit  II Amonesta als cristians a que  sien sincers i sens malícia, com los  
1Pe 3,1  1 Així mateix, les mullers  sien obedients a sos marits, a fi de que  
1Pe 3,16  en lo que diuen mal de vosaltres  sien confundits los que desacrediten  
1Pe 4,6  als morts, per a què en veritat  sien judicats segons homes en la carn, mes 
2Pe 2,9  i reservar los malvats per a què  sien aturmentats en lo dia del judici. 10  
Ap 1,1  a sos servos les coses que convé  sien fetes luego i les declarà enviant-  
Ap 2,10 de vosaltres en la presó, per a què  sien provats; i tindreu tribulació deu  
Ap 4,1 mostraré les coses que és necessari  sien fetes després d’aquestes. 2 I  
Ap 11,9  mig; i no permetran que sos cossos  sien posats en sepulcres. 10 I els que  
Ap 20,7 regnaran ab ells mil anys. 7 I quan  sien acabats los mil anys serà deslligat  
1Co 16,14 -vos com a homes i siau forts. 14  Sien fetes totes les vostres coses ab  
He 13,5  als fornicaris i als adúlteros. 5  Sien vostres costums sens avarícia,  
Mt 8,3  Jesús la mà, lo tocà dient: –Vull,  sies net. I immediatament quedà netejada  
Mc 1,41 mà i, tocant-lo, li digué: –Vull,  sies net. 42 I a l’acabar de dir això, a  
Mc 5,34  t’ha curat. Vés-te’n en pau i  sies sana de ta plaga. 35 Estava encara  
Lc 5,13  la mà, lo tocà, dient: –Vull,  sies net. I luego lo deixà la lepra. 14 I  
Lc 14,8  una paràbola, i digué: 8 –Quan  sies convidat a bodes, no t’assénties en  
Lc 14,10  l’últim siti. 10 Ans bé, quan  sies convidat, vés i assenta’t en l’  
Jn 20,27 mà, i posa-la en mon costat, i no  sies incrèdul sinó fiel. 28 Tomàs  
Ac 9,17  per a què recòbries la vista i  sies omplert de l’Esperit Sant. 18 I  
Ac 13,47 posat per llum dels gentils, perquè  sies la salvació fins al cap del món.” 48  
Rm 2,1  lo qual no tens excusa, tu home,  sies qui vulles que judiques; perquè en  
Rm 3,4  com està escrit: «A fi de que  sies reconegut fiel en tes paraules, i  
Rm 3,4  en tes paraules, i vències quan  sies judicat.» 5 Emperò si nostra  
Ga 6,1  -te tu mateix, per a què no  sies tentat també. 2 Portau les càrregues  
1Tm 4,12  tinga en menos ta joventut; emperò  sies modelo dels fiels en paraula, en bona 
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2Tm 1,8  de mi, que só presoner seu; ans bé  sies participant dels treballs de l’  
2Tm 4,5  compleix ton ministeri,  sies temperat. 6 Perquè jo ja estic a punt 
Ap 3,18 mon or refinat en lo foc, per a què  sies ric, i et vestesques de robes  
Jn 9,28  de maldicions i li digueren:  –Sies tu deixeble seu, que nosaltres som  
Ap 2,10  i tindreu tribulació deu dies.  Sies fiel fins a la mort, i et donaré la  
Ap 3,2 tens nom de que vius, i ets mort. 2  Sies vigilant i fortifica les coses que  
Mt 12,32  no serà perdonat, ni en aquest  sigle, ni en lo venider. 33 O vosaltres  
Mt 13,39  i la sega és la consumació del  sigle. I els segadors són los àngels. 40  
Mt 13,49  esdevindrà en la consumació del  sigle: vindran los àngels i separaran los  
Mt 24,3  vinguda i de la consumació del  sigle? 4 I responent Jesús, los digué:  
Mt 28,20  los dies fins a la consumació del  sigle. Mc Inc L’Evangeli de Jesucrist  
Mc 4,19  paraula, 19 emperò els afanys del  sigle i l’engany de les riqueses i els  
Mc 10,30  i terres, ab persecucions, i en lo  sigle venider la vida eterna. 31 Emperò  
Lc 12,Tit  No témer sinó a Déu. Ric del  sigle. No afanar-se per a menjar i  
Lc 16,8 sagacitat. Puix los fills d’aquest  sigle són més prudents en sa generació que 
Lc 18,30  molt més en aquest món, i en lo  sigle venider, la vida eterna. 31 I  
Lc 20,34  los digué: –Los fills d’aquest  sigle se casen i són donats en matrimoni,  
Lc 20,35 que seran judicats dignes d’aquell  sigle i de la resurrecció dels morts, ni  
1Co 1,20  A on, l’escodrinyador d’aquest  sigle? ¿No ha fet Déu fàtua la sabiduria  
1Co 10,11  qui han arribat les darreries del  sigle. 12 Per lo tant, lo qui es creu  
Ga 1,4  -nos d’aquest present malvat  sigle, segons la voluntat de Déu i Pare  
Ef 3,21  per totes les generacions del  sigle dels sigles. Amén. 4,Tit Capítol IV  
2Tm 2,4  Déu s’enreda en los negocis del  sigle, a fi de que agràdia a aquell que l’ 
2Tm 4,9 ha desemparat per l’amor d’aquest  sigle i se n’ha anat a Tessalònica; 10  
He 6,5  paraula de Déu, i les virtuts del  sigle venider, 6 si després han caigut,  
Jm 4,4 doncs, que vulla ser amic d’aquest  sigle se constitueix enemic de Déu. 5  
Lc 1,55  a Abraham i a sa descendència per  sigles de sigles. 56 I Maria se detingué  
Lc 1,55  i a sa descendència per sigles de  sigles. 56 I Maria se detingué ab ella com 
Ac 14,15  hi ha en ells. 15 Lo qui en los  sigles passats ha permès a tots los  
Rm 1,25  lo qui és beneït per tots los  sigles. Amén. 26 Per això Déu los entregà  
Rm 9,5  les coses Déu beneït en tots los  sigles. Amén. 6 I no que la paraula de Déu 
Rm 11,36  A ell sia la glòria per a los  sigles. Amén. 12,Tit Capítol XII Dóna l’  
Rm 16,25  del misteri ocult des dels  sigles passats, 26 lo qual ara s’ha  
Rm 16,27  i glòria per Jesucrist per los  sigles dels sigles. Amén. 1Co Inc  
Rm 16,27  per Jesucrist per los sigles dels  sigles. Amén. 1Co Inc Epístola primera  
1Co 2,7  la que Déu predestinà antes dels  sigles per a glòria nostra. 8 La que ningú 
Ga 1,5  5 lo qual haja glòria per los  sigles dels sigles. Amén. 6 Me meravello  
Ga 1,5  haja glòria per los sigles dels  sigles. Amén. 6 Me meravello com així tan  
Ef 2,7  Jesús, 7 per a mostrar en los  sigles veniders les abundants riqueses de  
Ef 3,9  escondit des del principi dels  sigles en Déu, que crià totes les coses  
Ef 3,21  les generacions del sigle dels  sigles. Amén. 4,Tit Capítol IV Unió dels  
Fl 4,20  a Déu i nostre Pare glòria per los  sigles dels sigles. Amén. 21 Saludau a  
Fl 4,20  Pare glòria per los sigles dels  sigles. Amén. 21 Saludau a tots los sants  
Col 1,26  misteri que ha estat escondit dels  sigles i de les generacions, mes que ara  
1Tm 1,17 vida eterna. 17 Al rei, doncs, dels  sigles, immortal i invisible, al Déu sol  
1Tm 1,17 savi, sia l’honra i glòria per los  sigles dels sigles. Amén. 18 Aquest  
1Tm 1,17  honra i glòria per los sigles dels  sigles. Amén. 18 Aquest manament t’  
2Tm 1,9  Jesús antes del principi dels  sigles. 10 Emperò ara ha estat feta  
2Tm 4,18  a qui sia la glòria per los  sigles dels sigles. Amén. 19 Saluda a  
2Tm 4,18  sia la glòria per los sigles dels  sigles. Amén. 19 Saluda a Prisca i a  
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Tt 1,2  prometé abans dels temps dels  sigles, 3 però manifestà en sos temps sa  
He 1,2 hereu de tot, per qui féu també los  sigles. 3 Lo qual, essent lo resplendor de 
He 1,8 diu: «Ton trono, oh Déu, és per los  sigles dels sigles. Ceptre d’equitat és  
He 1,8  oh Déu, és per los sigles dels  sigles. Ceptre d’equitat és lo ceptre de  
He 11,3  fe comprenem que foren formats los  sigles per la paraula de Déu, per a què de 
He 13,21  Jesucrist, al qual sia glòria pels  sigles dels sigles. Amén. 22 Emperò vos  
He 13,21 al qual sia glòria pels sigles dels  sigles. Amén. 22 Emperò vos suplico,  
1Pe 4,11  té la glòria i l’imperi per los  sigles dels sigles. Amén. 12 Caríssims, no 
1Pe 4,11  i l’imperi per los sigles dels  sigles. Amén. 12 Caríssims, no us  
1Pe 5,11  sia la glòria i l’imperi per los  sigles dels sigles. Amén. 12 Per Silvà,  
1Pe 5,11  i l’imperi per los sigles dels  sigles. Amén. 12 Per Silvà, fiel germà  
Jud 25 majestat, imperi i poder abans dels  sigles, ara i per los sigles dels sigles.  
Jud 25  abans dels sigles, ara i per los  sigles dels sigles. Amén. Ap Inc L’  
Jud 25  sigles, ara i per los sigles dels  sigles. Amén. Ap Inc L’Apocalipsi o  
Ap 1,6  sia la glòria i l’imperi per los  sigles dels sigles. Amén. 7 Veus aquí que  
Ap 1,6  i l’imperi per los sigles dels  sigles. Amén. 7 Veus aquí que ve ab  
Ap 1,18  mort; i vet aquí que visc en los  sigles dels sigles, i tinc les claus de la 
Ap 1,18  aquí que visc en los sigles dels  sigles, i tinc les claus de la mort i de  
Ap 4,9 sentat en lo trono, que viu per los  sigles dels sigles, 10 los vint-i-  
Ap 4,9  trono, que viu per los sigles dels  sigles, 10 los vint-i-quatre ancians  
Ap 4,10 trono i adoraven al que viu per los  sigles dels sigles, i tiraven ses corones  
Ap 4,10  al que viu per los sigles dels  sigles, i tiraven ses corones davant del  
Ap 5,13  i honra, i glòria, i poder per los  sigles dels sigles. 14 I els quatre  
Ap 5,13 glòria, i poder per los sigles dels  sigles. 14 I els quatre animals deien:  
Ap 5,14  i adoraren al que viu per los  sigles dels sigles. 6,Tit Capítol VI  
Ap 5,14  al que viu per los sigles dels  sigles. 6,Tit Capítol VI Senyals  
Ap 7,12  i fortalesa a nostre Déu en los  sigles dels sigles. Amén. 13 I prenent la  
Ap 7,12  a nostre Déu en los sigles dels  sigles. Amén. 13 I prenent la paraula un  
Ap 10,6  6 i jurà per aquell que viu en los  sigles dels sigles, que crià lo cel i les  
Ap 10,6  aquell que viu en los sigles dels  sigles, que crià lo cel i les coses que hi 
Ap 11,15  son Cristo, i ell regnarà per los  sigles dels sigles. Amén. 16 I els vint- 
Ap 11,15  i ell regnarà per los sigles dels  sigles. Amén. 16 I els vint-i-quatre  
Ap 14,11  turments d’ells pujarà per los  sigles dels sigles; i no tenen repòs de  
Ap 14,11  d’ells pujarà per los sigles dels  sigles; i no tenen repòs de dia ni de nit  
Ap 15,7  de la ira de Déu que viu per los  sigles dels sigles. 8 I el temple s’omplí 
Ap 15,7  de Déu que viu per los sigles dels  sigles. 8 I el temple s’omplí de fum per  
Ap 19,3  I el fum d’ella pujà per los  sigles dels sigles. 4 I es postraren los  
Ap 19,3  d’ella pujà per los sigles dels  sigles. 4 I es postraren los vint-i-  
Ap 20,10 seran aturmentats dia i nit per los  sigles dels sigles. 11 I vegí un gran  
Ap 20,10  dia i nit per los sigles dels  sigles. 11 I vegí un gran trono blanc i a  
Ap 22,5  los iŀluminarà, i regnaran en los  sigles dels sigles. 6 I em digué: –Aquests 
Ap 22,5  i regnaran en los sigles dels  sigles. 6 I em digué: –Aquests paraules  
Ac 12,17 lo vegeren i quedaren pasmats. 17 I  signant-los ab la mà que callassen, los  
Mt 9,13 mals. 13 Anau, doncs, i apreneu què  significa: «Misericòrdia vull i no  
Jn 9,7  ’t en la piscina de Siloè, que  significa “enviat”. Hi anà, doncs, se  
Jn 16,18  al Pare”? 18 Deien, doncs: –Què  significa això que diu: “Dintre de poc”?  
He 9,8  a si i per los errors del poble, 8  significant ab això l’Esperit Sant que el 
Jn 12,33  envers mi. 33 Això ho deia per a  significar de quina mort havia de morir.  
Mc 9,9  dit, preguntant-se entre si què  significaria lo de quan hagués ressuscitat 
1Co 14,11  sens veu. 11 Si doncs jo ignoro lo  significat de les paraules, seré bàrbaro  
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Ac 23,15  ara, vosaltres, ab lo Concili,  significau al tribú que us lo tràguia  
1Pe 1,11  quan o en quin punt de temps la  significava l’Esperit de Cristo que  
Ac 17,20  novedats, i voldríem saber què  signifiquen aquestes coses. 21 Perquè tots 
Ac 15,Tit  observàncies de la Llei. Judes i  Silas, profetes. Pau i Bernabé se separen. 
Ac 15,22  a Judes per sobrenom Barsabàs, i a  Silas, barons principals entre los  
Ac 15,27  27 Enviam també a Judes i a  Silas, los quals vos diran també de  
Ac 15,32  per lo consol. 32 I Judes i  Silas, que eren profetes, consolaren ab  
Ac 15,34  pau als que els havien enviat. 34  Silas, emperò, tingué a bé lo quedar-se  
Ac 15,40  a Xipre. 40 I Pau, havent elegit a  Silas, partí encomanat a la gràcia de Déu  
Ac 16,Tit  Filipos. Conversió de Lídia. Pau i  Silas són assotats, posats a la presó i  
Ac 16,19  del seu guany, agafaren a Pau i a  Silas, i els portaren al tribunal davant  
Ac 16,25  a mitjanit, posats en oració Pau i  Silas, alabaven a Déu, i els que estaven  
Ac 16,29  se llançà als peus de Pau i de  Silas. 30 I traent-los fora los digué:  
Ac 17,4 cregueren i se juntaren ab Pau i ab  Silas, com també una gran multitud de  
Ac 17,10  enviaren de nit a Pau i a  Silas a Berea, i quan arribaren entraren  
Ac 17,14  a què anàs envers lo mar; emperò  Silas i Timoteu se quedaren allí. 15 I els 
Ac 17,15  haver rebut son mandato, per a què  Silas i Timoteu anassen luego ab ell, se  
Ac 18,5  als jueus i als grecs. 5 I quan  Silas i Timoteu hagueren vingut de  
Ac 13,16 -se Pau, i fent ab la mà senyal de  silenci, digué: –Barons d’Israel i els  
Ac 18,9  témies, ans bé parla i no guàrdies  silenci, 10 perquè jo só ab tu, i ningú se 
Ac 21,40 la mà. I havent-se seguit un gran  silenci parlà en llengua hebrea dient:  
Ac 22,2  en llengua hebrea, guardaren major  silenci. 3 I digué: –Jo só home jueu,  
1Co 14,28  I si no hi ha intèrprete, guàrdia  silenci en la iglésia, i pàrlia ab si  
1Tm 2,Tit  de les dones, sa sumissió i  silenci. 1 Recomano, doncs, lo primer de  
1Tm 2,11  bones obres. 11 Aprenga la dona en  silenci ab tota sumissió. 12 Emperò jo no  
1Tm 2,12  sobre l’home, sinó que estiga en  silenci. 13 Perquè Adam fou format primer; 
1Pe 2,15  voluntat de Déu: que fent bé poseu  silenci a la ignorància dels homes  
Ap 8,1 ell obrí lo setè sello, hi hagué un  silenci en lo cel com de mitja hora. 2 I  
Ap 6,12 es tornà lo sol negre com un sac de  silici, i la lluna se tornà com sang. 13 I 
Lc 13,4  sobre els quals caigué la torre de  Siloè i els matà, ¿pensau que ells eren  
Jn 9,7  vés, i renta’t en la piscina de  Siloè, que significa “enviat”. Hi anà,  
Jn 9,11  i em digué: “Vés a la piscina de  Siloè i renta’t.” Hi aní, me rentí i hi  
2Co 1,19  per nosaltres, ço és, per mi i per  Silvà i Timoteu, no fou sí i no, sinó que  
1Te 1,1  enmig de les tribulacions. 1 Pau i  Silvà i Timoteu, a la iglésia dels  
2Te 1,1  en les tribulacions. 1 Pau, i  Silvà, i Timoteu, a la iglésia dels  
1Pe 5,12  sigles dels sigles. Amén. 12 Per  Silvà, fiel germà vostre, segons tinc  
Mt 3,4 i lo seu menjar era llagostes i mel  silvestre. 5 Llavors eixia envers ell  
Mc 1,6  lloms, i menjava llagostes i mel  silvestre. I predicava dient: 7 –Detràs de 
Ap 12,Tit  de l’Anticrist contra la Iglésia,  simbolisada en una dona misteriosa vestida 
Lc 2,Tit  al vuitè dia. Càntic i profecia de  Simeon. Jesús, a l’edat de dotze anys,  
Lc 2,25 havia en Jerusalem un home anomenat  Simeon, i aquest home, just i temerós de  
Lc 2,34  coses que deien d’ell. 34 I  Simeon los beneí i digué a Maria, sa mare: 
Lc 3,30  ho fou de Leví, 30 que ho fou de  Simeon, que ho fou de Judes, que ho fou de 
Ap 7,7  mil senyalats. 7 De la tribu de  Simeon, dotze mil senyalats. De la tribu  
Lc 5,36  en aquells dies. 36 I els digué un  símil: –Ningú posa un pedaç de panyo nou  
Lc 6,39  amidats. 39 I els deia també un  símil: –¿Per ventura un cego podrà guiar a 
Mt 7,Tit arbre bo del dolent per sos fruits.  Símil de la casa fabricada sobre roca o  
Mt 4,18 mar de Galilea, vegé a dos germans,  Simó, que s’anomena Pere, i Andreu, son  
Mt 10,2  apòstols són aquestos: lo primer,  Simó, anomenat Pere, i Andreu, son germà;  
Mt 10,4  publicà; Jaume d’Alfeu i Tadeu; 4  Simó Cananeu, i Judes Iscariot, aquell que 
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Mt 13,55  i sos germans, Jaume, i Josep, i  Simó, i Judes? 56 I ses germanes, no  
Mt 16,16  qui dieu que só, jo? 16 Respongué  Simó Pere i digué: –Vós sou Cristo, lo  
Mt 16,17 Jesús, li digué: –Benaventurat ets,  Simó fill de Joan, perquè això no t’ho ha 
Mt 17,24  parlà primer, dient: –Què t’apar,  Simó? Los reis de la terra, de qui cobren  
Mt 26,6 estant Jesús en Betània, en casa de  Simó Leprós, 7 se li acercà una dona que  
Mt 27,32  un home de Cirene, per nom  Simó, a qui obligaren a que carregàs ab la 
Mc 1,16  ribera del mar de Galilea, vegé a  Simó i a Andreu, son germà, que tiraven  
Mc 1,29 la sinagoga, se n’anaren a casa de  Simó i d’Andreu, ab Jaume i Joan. 30 I la 
Mc 1,30  ab Jaume i Joan. 30 I la sogra de  Simó jeia en lo llit ab febre, i luego li  
Mc 1,36  desert, i allí feia oració. 36 I  Simó i los que eren ab ell lo seguien. 37  
Mc 3,16  i per a llançar dimonis. 16 I a  Simó li posà lo nom de Pere; 17 i a Jaume  
Mc 3,18  i a Jaume d’Alfeu, i a Tadeu, i a  Simó lo Cananeu, 19 i a Judes Iscariot,  
Mc 6,3 Jaume, i de Josep, i de Judes, i de  Simó? ¿I ses germanes no estan també aquí  
Mc 14,3 estant Jesús en Betània, en casa de  Simó el leprós, sentat a taula, vingué una 
Mc 14,37  els trobà dormint, i digué a Pere:  –Simó, dorms? ¿Una hora no has pogut  
Mc 15,21  a un que passava, anomenat  Simó Cirineu, pare d’Alexandre i de Ruf,  
Lc 4,38  de la sinagoga, entrà en casa de  Simó. I la sogra de Simó patia una gran  
Lc 4,38  en casa de Simó. I la sogra de  Simó patia una gran febre, i li suplicaren 
Lc 5,3 una d’aquestes barques, que era de  Simó, li demanà que s’allargàs un poc de  
Lc 5,4  4 I quan acabà de parlar, digué a  Simó: –Allarga’t més endins i tirau los  
Lc 5,5  filats per a pescar. 5 I responent  Simó, li digué: –Mestre, tota la nit hem  
Lc 5,8  casi se n’anaven a fons. 8 I quan  Simó Pere vegé això, se llançà als peus de 
Lc 5,10  del Zebedeu, que eren companys de  Simó. I digué Jesús a Simó: –No témies, d’ 
Lc 5,10  companys de Simó. I digué Jesús a  Simó: –No témies, d’avui en avant seràs  
Lc 6,14  d’ells, que anomenà apòstols: 14  Simó, a qui li posà lo sobrenom de Pere, i 
Lc 6,15  15 Mateu i Tomàs, Jaume d’Alfeu i  Simó, anomenat lo Zelador, 16 i Judes,  
Lc 7,40 és.» 40 I Jesús li respongué dient:  –Simó, una cosa tinc que dir-te. I ell  
Lc 7,43  d’ells l’amarà més? 43 Respongué  Simó dient: –Jo penso que serà aquell a  
Lc 7,44 girant-se envers la dona, digué a  Simó: –Veus aquesta dona? Jo entrí en ta  
Lc 9,20  qui dieu que só, jo? Respongué  Simó Pere dient: –Lo Cristo de Déu. 21  
Lc 22,31  Israel. 31 Ademés digué lo Senyor:  –Simó, Simó, mira que Satanàs vos ha  
Lc 22,31  31 Ademés digué lo Senyor: –Simó,  Simó, mira que Satanàs vos ha demanat per  
Lc 23,26  un home de Cirene anomenat  Simó, que venia d’una granja, i li  
Lc 24,34  ha ressuscitat i s’ha aparegut a  Simó! 35 I ells contaren lo que els havia  
Jn 1,40  a Jesús, era Andreu, germà de  Simó Pere. 41 Lo primer a qui ell trobà  
Jn 1,41  a qui ell trobà fou son germà  Simó, i li digué: –Havem encontrat al  
Jn 1,42  -lo mirat, li digué: –Tu ets  Simó, fill de Jonà, tu seràs apellidat  
Jn 6,8 deixebles, que era Andreu, germà de  Simó Pere, li digué: 9 –Aquí hi ha un  
Jn 6,68  vos ne voleu anar també? 68  Simó Pere, doncs, li respongué: –Senyor, a 
Jn 6,71  això per Judes Iscariot, fill de  Simó, qui essent un dels Dotze l’havia d’ 
Jn 13,2  lo cor de Judes Iscariot, fill de  Simó, lo designi d’entregar-lo, 3  
Jn 13,6  tenia cenyida. 6 Arribà, doncs, a  Simó Pere, i Pere li diu: –Senyor, vós  
Jn 13,9  no tindràs part ab mi. 9 Li diu  Simó Pere: –Senyor, no solament mos peus,  
Jn 13,24  reclinat en lo seno de Jesús. 24 I  Simó Pere li féu senya, dient-li: –Qui  
Jn 13,26  lo pa, lo donà a Judes, fill de  Simó Iscariot. 27 I després d’haver pres  
Jn 13,36  teniu amor los uns als altres. 36  Simó Pere li digué: –Senyor, a on anau  
Jn 18,10  que vós me donàreu.» 10 Llavors  Simó Pere, que tenia una espasa, la  
Jn 18,15  poble. 15 Anaven seguint a Jesús,  Simó Pere i altre deixeble; i est deixeble 
Jn 18,25  lligat al pontífice Caifàs. 25 I  Simó Pere estava dret, escalfant-se.  
Jn 20,2  la pedra. 2 I corregué, i vingué a  Simó Pere i a aquell altre deixeble amat  
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Jn 20,6 terra; mes no entrà dins. 6 Llavors  Simó Pere, que venia seguint-lo, entrà  
Jn 21,2  d’esta manera: 2 Estaven junts  Simó Pere i Tomàs, anomenat Dídimo, i  
Jn 21,3  dos de sos deixebles. 3 Los diu  Simó Pere: –Me’n vaig a pescar. Li  
Jn 21,7  digué a Pere: –És lo Senyor. I  Simó Pere, a penes oigué que era lo  
Jn 21,11  dels que haveu agafat ara. 11  Simó Pere pujà i tragué en terra lo filat  
Jn 21,15  doncs, de dinar, Jesús diu a  Simó Pere: –Simó, fill de Joan, m’ames tu 
Jn 21,15  de dinar, Jesús diu a Simó Pere:  –Simó, fill de Joan, m’ames tu més que  
Jn 21,16  anyells. 16 Segona vegada li diu:  –Simó, fill de Joan, m’ames? Li respon:  
Jn 21,17  anyells. 17 Li diu tercera vegada:  –Simó, fill de Joan, m’ames? Pere se  
Ac 1,13  Bartomeu i Mateu, Jaume d’Alfeu i  Simó lo Zelós, i Judes germà de Jaume. 14  
Ac 8,Tit  Pere i Joan. Pecat comès per  Simó lo Mago. Felip bateja a l’eunuc d’  
Ac 8,9  9 Hi havia allí un baró anomenat  Simó, que havia estat mago abans en la  
Ac 8,13  i dones. 13 Llavors cregué també  Simó, i després de ser batejat se juntà ab 
Ac 8,18  l’Esperit Sant. 18 Mes, com vegés  Simó que per la imposició de les mans dels 
Ac 8,24  de la iniquitat. 24 I responent  Simó, digué: –Pregau vosaltres per a mi al 
Ac 9,43  en casa d’un blanquer anomenat  Simó. 10,Tit Capítol X Pere bateja al  
Ac 10,5  a Jope i fes venir aquí a un tal  Simó, per sobrenom Pere. 6 Aquest posa en  
Ac 10,6  6 Aquest posa en casa d’un cert  Simó blanquer, que té la casa prop del  
Ac 10,17  que, preguntant per la casa de  Simó, arribaren a la porta 18 i, havent  
Ac 10,18  trucat, preguntaven si posava allí  Simó, per sobrenom Pere. 19 I pensant Pere 
Ac 10,32 Envia, doncs, a Jope i fes cridar a  Simó que té per sobrenom Pere: posa en  
Ac 10,32  per sobrenom Pere: posa en casa de  Simó, lo blanquer, prop del mar; lo qual  
Ac 11,13  “Envia homes a Jope i fes venir a  Simó, per sobrenom Pere, 14 lo qual te  
Ac 13,1  i doctors, i entre ells Bernabé i  Simó, anomenat Negre, i Luci de Cirene, i  
Ac 15,14  –Barons germans, oïu-me: 14  Simó ha contat com Déu visità primer als  
2Pe 1,1 lo medi d’aprofitar-se d’ell. 1  Simó Pere, servo i apòstol de Jesucrist,  
Rm 16,19  que fósseu savis en lo bé, i  simples en lo mal. 20 I el Déu de la pau  
Rm 12,8  en exhortació; lo qui dóna, en  simplicitat; lo qui governa, en  
2Co 1,12  de nostra consciència, que en  simplicitat de cor i en santa sinceritat,  
2Co 8,2  abundà en les riqueses de sa  simplicitat. 3 Perquè jo els só testimoni  
2Co 11,3  enteniments, i no degenérien de la  simplicitat que és en Cristo. 4 Perquè si  
Ef 6,5  la carn, ab temor i tremolor, en  simplicitat de cor, així com a Cristo; 6  
Col 3,22  per a agradar als homes, sinó ab  simplicitat de cor i temor de Déu. 23 Tot  
1Tm 2,9  i adornant-se ab modèstia i  simplicitat, i no ab los cabells rissats,  
Ac 17,23  23 perquè passant i veent vostres  simulacres, trobí un ara en què estava  
Ac 7,30  en lo desert de la muntanya de  Sina l’àngel del Senyor en la llama d’un 
Ac 7,38  que li parlava en la muntanya de  Sina i ab nostres pares; lo qui rebé  
Mt 9,18  coses, veus aquí un príncep de la  sinagoga se li acercà, i l’adorà dient:  
Mt 12,9  havent passat d’allí, vingué a la  sinagoga d’ells. 10 I veus aquí un home  
Mc 1,21  en los dissabtes, entrant en la  sinagoga, los ensenyava. 22 I es  
Mc 1,23  los escribes. 23 I hi havia en la  sinagoga d’ells un home posseït de l’  
Mc 1,29  29 I eixint tot seguit de la  sinagoga, se n’anaren a casa de Simó i d’ 
Mc 3,1  escribes. 1 I entrà novament en la  sinagoga, i hi havia allí un home que  
Mc 5,22  aquí vingué un dels prínceps de la  sinagoga, anomenat Jairo, i luego que el  
Mc 5,35 arribaren de casa del príncep de la  sinagoga i li digueren: –Ta filla és  
Mc 5,36  que deien, digué al príncep de la  sinagoga: –No tingues temor, creu  
Mc 5,38  I arriben a casa del príncep de la  sinagoga, i veu l’avalot i als que  
Mc 6,2  dissabte, començà a ensenyar en la  sinagoga; i molts que l’oïen se  
Lc 4,16  entrà en dia de dissabte en la  sinagoga, i s’alçà a llegir. 17 I li  
Lc 4,20  I tots quants se trobaven en la  sinagoga tenien la vista fixada en ell. 21 
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Lc 4,28  28 I tots los que estaven en la  sinagoga, a l’oir això s’irritaren, 29 i 
Lc 4,33 era ab autoritat. 33 I estava en la  sinagoga un home posseït d’un dimoni  
Lc 4,38 la comarca. 38 I eixint Jesús de la  sinagoga, entrà en casa de Simó. I la  
Lc 6,6 un altre dissabte entrà també en la  sinagoga i ensenyava. I hi havia allí un  
Lc 7,5  nostra nació i nos ha edificat una  sinagoga. 6 Jesús, doncs, anava ab ells. I 
Lc 8,41  Jairo, que era príncep de la  sinagoga, i postrant-se als peus de  
Lc 8,49  quan vingué un al príncep de la  sinagoga i li digué: –Ta filla és morta;  
Lc 13,10  dissabtes estava ensenyant en la  sinagoga. 11 I veus aquí una dona posseïda 
Lc 13,14 prenent la paraula lo príncep de la  sinagoga, irritat perquè Jesús havia curat 
Jn 6,59  59 Aquestes coses digué ell en la  sinagoga, ensenyant en Cafarnaüm. 60 I  
Jn 9,22  ja convinguts en traure de la  sinagoga a qualsevol que reconegués a  
Jn 12,42  temor de que els expeŀlissen de la  sinagoga. 43 Puix ells amaren més la  
Jn 18,20 al món; jo sempre he ensenyat en la  sinagoga i en lo temple, a on concorren  
Ac 6,9  en lo poble. 9 I alguns de la  sinagoga anomenada dels llibertins, i dels 
Ac 13,14  de Pisídia, i havent entrat en la  sinagoga un dia de dissabte, se sentaren.  
Ac 13,15 i dels Profetes, los prínceps de la  sinagoga enviaren a ells dient: –Barons  
Ac 13,42 quan los jueus hagueren eixit de la  sinagoga, los gentils li suplicaren en lo  
Ac 13,43  paraules. 43 I despedida la  sinagoga, molts dels jueus i dels  
Ac 14,1  en Iconi que entraren junts en la  sinagoga dels jueus, i allí predicaren, de 
Ac 17,1  a Tessalònica, a on hi havia una  sinagoga de jueus. 2 I Pau, segons tenia  
Ac 17,10  i quan arribaren entraren en la  sinagoga dels jueus. 11 I aquestos eren  
Ac 17,17  17 I per això disputava en la  sinagoga ab los jueus i ab los prosèlits,  
Ac 18,4  4 I disputava cada dissabte en la  sinagoga i, fent entrar en ses plàtiques  
Ac 18,7  la casa del qual estava junt a la  sinagoga. 8 I Crispo, que era príncep de  
Ac 18,8  8 I Crispo, que era príncep de la  sinagoga, cregué en lo Senyor ab tots los  
Ac 18,17 se sobre de Sostenes, príncep de la  sinagoga, lo maltractaven a colps davant  
Ac 18,19  i els deixà allí. I entrant en la  sinagoga disputava ab los jueus. 20 I  
Ac 18,26  començà a parlar llibrement en la  sinagoga. I quan Prisciŀla i Aquila l’  
Ac 19,8  dotze persones. 8 I entrant en la  sinagoga parlà llibrement per espai de  
Ap 2,9  que són jueus i no ho són, mes són  sinagoga de Satanàs. 10 No témies ninguna  
Ap 3,9 mon nom. 9 Vet aquí, los faré de la  sinagoga de Satanàs als que diuen que són  
Mt 4,23  tota la Galilea, ensenyant en les  sinagogues d’ells, i predicant l’  
Mt 6,2  com ho fan los hipòcrites en les  sinagogues i en los carrers per a ser  
Mt 6,5 que amen pregar estant drets en les  sinagogues i en les cantonades de les  
Mt 9,35  ciutats i viles, ensenyant en ses  sinagogues, i predicant l’evangeli del  
Mt 10,17 sos consells i vos assotaran en les  sinagogues. 18 I per amor de mi sereu  
Mt 13,54  a sa pàtria i els instruïa en les  sinagogues d’ells, de manera que es  
Mt 23,6  festins i els primers sitis en les  sinagogues. 7 I que els salúdien en les  
Mt 23,34  i d’ells n’assotareu en vostres  sinagogues, i los perseguireu de ciutat en 
Mc 1,39  he vingut. 39 I predicava en les  sinagogues d’ells i per tota la Galilea i 
Mc 12,39 i estar en los primers sitis en les  sinagogues i en los primers puestos en los 
Mc 13,9  consells, i sereu assotats en les  sinagogues, i vos presentaran davant dels  
Lc 4,15  comarca. 15 I ell ensenyava en les  sinagogues d’ells i era alabat de tots.  
Lc 4,44 enviat. 44 I anava predicant en les  sinagogues de la Galilea. 5,Tit Capítol V  
Lc 11,43 amau tenir los primers sitis en les  sinagogues, i ser saludats en les places!  
Lc 12,11 perdó. 11 »I quan vos pòrtien a les  sinagogues i als magistrats i a les  
Lc 20,46  d’ocupar los primers bancs en les  sinagogues i los primers sitis en los  
Lc 21,12  vos perseguiran i entregaran a les  sinagogues, i vos posaran en la presó, i  
Jn 16,2  escandaliseu. 2 Vos trauran de les  sinagogues, i ve el temps en què qualsevol 
Ac 9,2  2 i li demanà cartes per a les  sinagogues de Damasco, ab lo fi de portar  
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Ac 9,20  20 I en seguida predicava en les  sinagogues a Jesús, que est és lo Fill de  
Ac 13,5 predicaven la paraula de Déu en les  sinagogues dels jueus. I tenien també a  
Ac 15,21 cada ciutat qui el predíquia en les  sinagogues, a on és llegit tots los  
Ac 22,19  en la presó i assotava en les  sinagogues als que creien en vós. 20 I  
Ac 24,12  ab ningú, ni aplegant gent en les  sinagogues, 13 ni en la ciutat, ni podran  
Ac 26,11  los castiguí en totes les  sinagogues, i los compelia a blasfemar. I  
Ga 4,24  l’un, de la muntanya de  Sinaí, que engendra per a esclavitud, qual 
Ga 4,25  aqueix Agar és la muntanya de  Sinaí, en Aràbia, i correspon a lo que ara 
Fl 2,20  d’igual ànimo, qui ab un afecte  sincer s’interèssia tant per vosaltres.  
1Pe 1,22  per medi de l’Esperit en amor  sincer de fraternitat, amau-vos uns als  
Fl 1,17  a Cristo per contenció, no  sincerament, creent aumentar l’aflicció a 
1Co 5,8 i depravació, sinó ab lo pa àzim de  sinceritat i de veritat. 9 Vos escriguí en 
2Co 1,Tit  los, després de fer-los veure la  sinceritat de son cor i de sa doctrina. 1  
2Co 1,12  en simplicitat de cor i en santa  sinceritat, no ab sabiduria carnal, sinó  
2Co 2,17  Déu, sinó que parlam en Cristo ab  sinceritat, com de part de Déu, davant de  
2Co 4,Tit  IV Conducta de sant Pau plena de  sinceritat. L’evangeli per a uns és llum, 
2Co 8,8  motiu de la solicitud d’altres la  sinceritat de vostra caritat. 9 Puix sabeu 
Ef 6,24  amen a nostre Senyor Jesucrist ab  sinceritat. Amén. Fl Inc Epístola de l’  
Fl 1,10  per a què aproveu lo millor i siau  sincers i sens ofensa fins al dia de  
1Pe 2,Tit  Amonesta als cristians a que sien  sincers i sens malícia, com los infants, i 
2Co 9,14  per vosaltres vos demostren  singular afecte per raó de la gràcia  
Mt 4,4  “No viu l’home de pa solament,  sinó de tota paraula que ix de la boca de  
Mt 5,Tit  no ha vingut a destruir la Llei,  sinó a complir-la i perfeccionar-la. 1 
Mt 5,13  es salarà? No serveix ja de res,  sinó per a ser llançada i trepitjada dels  
Mt 5,15  per posar-la sota una mesura,  sinó sobre un candelero, per a què  
Mt 5,17  No he vingut a destruir-los  sinó a donar-los compliment. 18 »Perquè  
Mt 6,Tit  no s’ha d’atresorar en la terra  sinó en lo cel. Que no es pot servir a dos 
Mt 6,18 no aparèixer als homes que dejunes,  sinó sols a ton Pare, que està en l’  
Mt 7,21  entrarà en lo Regne del cel,  sinó lo qui fa la voluntat de mon Pare que 
Mt 8,4 Jesús: –Mira, no ho digues a ningú,  sinó vés-te’n, presenta’t al sacerdot, 
Mt 9,12  bons los que necessiten de metge,  sinó los que estan mals. 13 Anau, doncs, i 
Mt 9,13  jo no he vingut a cridar justos,  sinó pecadors. 14 Llavors se li acercaren  
Mt 9,24  ’s, puix no és morta la noia,  sinó que dorm. I se burlaven d’ell. 25 I  
Mt 10,20  no sou vosaltres los que parlau,  sinó l’Esperit de vostre Pare que parla  
Mt 10,34 terra: no he vingut a posar la pau,  sinó l’espasa. 35 Puix he vingut a posar  
Mt 11,27  les coses. I ningú coneix al Fill,  sinó el Pare; ni ningú coneix al Pare,  
Mt 11,27  el Pare; ni ningú coneix al Pare,  sinó el Fill, i aquell a qui lo Fill ho  
Mt 12,4  menjar, ni als que ab ell estaven,  sinó solament als sacerdots? 5 ¿O no haveu 
Mt 12,24  –Aquest no llança los dimonis  sinó en virtut de Beelzebub, príncep dels  
Mt 12,39  emperò no li serà donat senyal,  sinó el senyal del profeta Jonàs. 40  
Mt 13,57 digué: –No hi ha profeta sens honor  sinó en sa pàtria i en sa casa. 58 I no  
Mt 15,11  a l’home lo que entra en la boca,  sinó lo que ix de la boca, això és lo que  
Mt 15,24  respongué dient: –Jo no só enviat  sinó a les ovelles perdudes de la casa d’ 
Mt 16,4  senyal, i no se li donarà senyal,  sinó lo senyal del profeta Jonàs. I  
Mt 16,12 es guardassen del llevat dels pans,  sinó de la doctrina dels fariseus i dels  
Mt 16,17  ho ha revelat la carn ni la sang,  sinó mon Pare que està en lo cel. 18 I jo  
Mt 16,23  gust en les coses que són de Déu,  sinó en les dels homes. 24 Llavors digué  
Mt 17,20  casta de dimonis, no es llança  sinó per medi de l’oració i del dejuni.  
Mt 18,22  li digué: –No et dic fins a set,  sinó fins a setanta vegades set. 23 »Per  
Mt 18,30  tot. 30 »Emperò ell no ho volgué,  sinó que marxà i el féu posar en la presó  
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Mt 19,6  carn.” 6 Així que ja no són dues,  sinó una carn. Per lo tant, lo que Déu  
Mt 19,11  –No tots són capaços d’això,  sinó aquells a qui s’ha concedit. 12  
Mt 19,17  –Per què em dius bo? No hi ha  sinó un que és bo, i és Déu. Emperò si  
Mt 20,10  els donarien més, però no reberen  sinó un diner cada u. 11 I després d’  
Mt 20,23  m’és donat a mi lo concedir-ho,  sinó a aquells per a qui mon Pare ho té  
Mt 20,26  26 No serà així entre vosaltres,  sinó que qualsevol que vulla fer-se  
Mt 20,28 l’home no vingué per a ser servit,  sinó per a servir i per a donar sa vida en 
Mt 21,21  solament faríeu lo de la figuera,  sinó que si diguésseu a esta muntanya:  
Mt 22,30  ni seran donats en matrimoni,  sinó que seran com àngels de Déu en lo  
Mt 22,32  Déu de Jacob”? No és Déu de morts,  sinó de vius. 33 I a l’oir això, la gent  
Mt 24,36  en sap res, ni los àngels del cel,  sinó tan sols lo Pare. 37 »I aixís com en  
Mt 26,39  calze. Emperò no com jo vull,  sinó com vós voleu. 40 I vingué a sos  
Mc 1,45  entrar de manifest en la ciutat,  sinó que s’estava defora en paratges  
Mc 2,7  Blasfema. Qui pot perdonar pecats,  sinó Déu solament?» 8 Jesús, coneixent a  
Mc 2,17  estan bons no necessiten de metge,  sinó los que estan malalts; puix no he  
Mc 2,17  puix no he vingut a cridar justos,  sinó pecadors per a arrepentiment. 18 I  
Mc 2,26 dels quals no era lícit menjar-ne  sinó als sacerdots, i encara ne donà als  
Mc 3,29  Esperit Sant, mai més tindrà perdó  sinó que serà reo de pena eterna. 30  
Mc 4,17  tenen arrel en si, i així no dura  sinó per algun temps, i després, quan s’  
Mc 5,19  ab ell. 19 Mes Jesús no li permeté  sinó que li digué: –Vés-te’n a ta casa  
Mc 5,39 estau plorant? La noia no és morta,  sinó que dorm. 40 I es burlaven d’ell.  
Mc 6,4 deia: –No hi ha profeta sens honra,  sinó en sa pàtria, i en sa casa, i entre  
Mc 6,8  ni pa, ni diners en lo cenyidor,  sinó solament un gaiato. 9 Emperò que se  
Mc 6,27  ell, no volgué disgustar-la, 27  sinó que enviant un de sa guàrdia, li manà 
Mc 7,5  a la tradició dels ancians,  sinó que mengen pa sense rentar-se les  
Mc 7,19  19 Puix no entra en son cor,  sinó que passa al ventre, i després se  
Mc 8,33  gust en les coses que són de Déu,  sinó en les que són dels homes. 34 I  
Mc 9,36  quiscun me rèbia a mi, no rep a mi  sinó a aquell que m’ha enviat. 37 I li  
Mc 10,8  una carn. Així que no són ja dues  sinó una carn. 9 Puix lo que Déu juntà, l’ 
Mc 10,18  –Per què em dius bo? Ningú és bo,  sinó Déu solament. 19 Tu saps los  
Mc 10,40  no està en mi lo donar-vos-ho,  sinó a aquells per a qui està aparellat.  
Mc 10,45 l’home no vingué per a ser servit,  sinó per a servir i donar sa vida per a  
Mc 12,14  mirau als homes per l’apariència,  sinó que ensenyau lo camí de Déu en  
Mc 12,25  ni seran donats en matrimoni,  sinó que seran com los àngels en lo cel.  
Mc 12,27  de Jacob”? 27 No és Déu de morts,  sinó de vius. I així vosaltres anau molt  
Mc 13,11  no premediteu lo que haveu de dir,  sinó dieu lo que en aquella hora vos serà  
Mc 13,11  no sou vosaltres los que parlau,  sinó l’Esperit Sant. 12 I lo germà  
Mc 13,32  que estan en lo cel, ni el Fill,  sinó el Pare. 33 Teniu compte, vetllau i  
Mc 14,36  calze; emperò no lo que jo vull,  sinó lo que vós. 37 I vingué i els trobà  
Lc 1,60 sa mare, digué: –De ninguna manera,  sinó que s’anomenarà Joan. 61 I li deien: 
Lc 4,4  “No viu l’home de pa solament,  sinó de tota paraula de Déu.” 5 I el portà 
Lc 4,26  ninguna d’elles fou enviat Elies,  sinó a una viuda en Sarepta, ciutat de  
Lc 4,27  emperò ningú d’ells fou fet net  sinó Naaman de Síria. 28 I tots los que  
Lc 5,21 blasfèmies? Qui pot perdonar pecats  sinó tan sols Déu?» 22 I coneixent Jesús  
Lc 5,31  estan sans no necessiten de metge,  sinó los que estan malalts. 32 No he  
Lc 5,32  cridar los justos a arrepentiment,  sinó los pecadors. 33 I ells li digueren:  
Lc 6,4 encara que no podien menjar d’ells  sinó tan sols los sacerdots? 5 I els  
Lc 8,16  un vas, ni la posa sota del llit,  sinó que la posa sobre un candelero, per a 
Lc 8,27  vestit algun, ni habitava en casa,  sinó dintre dels sepulcres. 28 Aquest, tan 
Lc 8,51 casa, no deixà entrar ningú ab ell,  sinó a Pere, i a Jaume, i a Joan, i al  
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Lc 8,52  –No ploreu; no és morta la noia,  sinó que dorm. 53 I se burlaven d’ell,  
Lc 9,56  no ha vingut a perdre les ànimes,  sinó a salvar-les. I se n’anaren a un  
Lc 10,22  Pare. I ningú sap qui és lo Fill,  sinó el Pare; ni qui és lo Pare, sinó el  
Lc 10,22  sinó el Pare; ni qui és lo Pare,  sinó el Fill, i aquell a qui lo Fill ho  
Lc 11,29  senyal, i no se li donarà senyal  sinó lo senyal del profeta Jonàs. 30  
Lc 11,33  escondit, ni sota d’una mesura,  sinó sobre un candelero per a què los que  
Lc 12,Tit  XII Llevat dels fariseus. No témer  sinó a Déu. Ric del sigle. No afanar-se  
Lc 12,49 la terra, i què he de voler, doncs,  sinó que s’encenga? 50 I ab un baptisme  
Lc 14,35 ni per a la terra, ni per al femer,  sinó per a ser llançada fora. Qui té  
Lc 16,25  en ta vida, i que Làssaro no rebé  sinó mals. Així és que ara ell és aquí  
Lc 17,18  que tornàs i glorificàs a Déu,  sinó aquest estranger? 19 I li digué:  
Lc 18,13 atrevia ni a alçar los ulls al cel,  sinó que es pegava cops al pit, dient: “Oh 
Lc 18,19 –Per a què em dius bo? Ningú és bo,  sinó Déu tan solament. 20 Ja saps los  
Lc 20,21 i que no teniu respecte a persones,  sinó que ensenyau lo camí de Déu en  
Lc 20,38  de Jacob.” 38 I no és Déu de morts  sinó de vius, perquè envers ell tots són  
Lc 22,42  Emperò no es faça ma voluntat  sinó la vostra. 43 I llavors se li  
Lc 24,6  al que està viu? 6 No està aquí  sinó que ha ressuscitat. Recordau’s del  
Jn 1,8  medi d’ell. 8 No era ell la llum,  sinó enviat per a donar testimoni de la  
Jn 1,13 carn, ni de la voluntat de l’home,  sinó de Déu. 14 I el Verb fou fet carn, i  
Jn 3,3  en veritat jo et dic que ningú,  sinó aquell que nasca de nou, pot veure lo 
Jn 3,13  del cel? 13 I ningú puja al cel,  sinó lo qui baixà del cel, lo Fill de l’  
Jn 3,17 Fill al món per a condemnar lo món,  sinó perquè el món se sàlvia per medi d’  
Jn 3,27  i digué: –L’home no pot rebre res  sinó que li sia donat del cel. 28  
Jn 3,28  de que diguí: “Jo no só lo Cristo,  sinó que he estat enviat davant d’ell.”  
Jn 3,36  creu en lo Fill no veurà la vida,  sinó que la ira de Déu està sobre d’ell.  
Jn 4,2 que Jesús no batejava per si mateix  sinó per medi de sos deixebles), 3 deixà  
Jn 5,18  no solament trencava lo dissabte,  sinó que deia que Déu era son pare, fent- 
Jn 5,19 Fill no pot fer per si cosa alguna,  sinó lo que veu fer al Pare; perquè  
Jn 5,22 ni el Pare judica a persona alguna,  sinó que ha comès tot judici al Fill, 23 a 
Jn 5,24  eterna i no sofrirà condemnació,  sinó que ha passat de mort a vida. 25 En  
Jn 5,30  és just, puix no busco ma voluntat  sinó la voluntat d’aquell que m’ha  
Jn 5,34  jo no prenc testimoni d’home,  sinó que dic això a fi de que siau salvos. 
Jn 6,22  hi havia entrat ab sos deixebles,  sinó que los deixebles se n’havien anat  
Jn 6,26  raó dels miracles que haveu vist,  sinó perquè menjàreu d’aquells pans i vos 
Jn 6,27  no per lo menjar que es consum,  sinó per aquell que dura fins a la vida  
Jn 6,38  del cel, no per a fer ma voluntat,  sinó la voluntat d’aquell que m’ha  
Jn 6,39  res de tot lo que m’ha donat,  sinó que ho ressuscítia a l’últim dia. 40 
Jn 6,46  No perquè algú haja vist al Pare,  sinó aquell que és de Déu; aqueix vegé al  
Jn 7,10  també a la festa, no públicament  sinó com d’ocult. 11 I els jueus lo  
Jn 7,16  i digué: –Ma doctrina no és meva,  sinó d’aquell que m’ha enviat. 17  
Jn 7,22  (no perquè sia de Moisès,  sinó dels Pares), i circumcidau a l’home  
Jn 7,28  mes jo no he vingut de mi mateix,  sinó que és verídic aquell que m’ha  
Jn 8,10  alçant-se dret i no veent ningú  sinó la dona, li digué: –Dona, a on són  
Jn 8,12  a mi no camina en les tenebres,  sinó que tindrà la llum de la vida. 13 I  
Jn 8,16  és verídic, perquè no só jo sol,  sinó jo i lo Pare que m’ha enviat. 17 En  
Jn 8,28  só i que no faç res de mi mateix,  sinó que parlo lo que m’ha ensenyat lo  
Jn 8,42  de Déu; no he vingut de mi mateix,  sinó que ell m’ha enviat. 43 Per què,  
Jn 8,49  –Jo no estic posseït del dimoni,  sinó que honro a mon Pare, i vosaltres me  
Jn 9,3  –Ni ell pecà, ni sos pares,  sinó que això és perquè les obres de Déu  
Jn 9,9  9 I altres deien: –No és ell,  sinó algú que se li sembla. Emperò ell  
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Jn 9,31  és que Déu no ou als pecadors,  sinó que aquell que adora a Déu i fa sa  
Jn 10,1  porta en lo corral de les ovelles,  sinó que puja per altra part, lo tal és un 
Jn 10,5 5 Mes a un estrany no el segueixen,  sinó que fugen d’ell, perquè no coneixen  
Jn 10,10 trobarà pastura. 10 Lo lladre no ve  sinó per a robar, i matar, i destruir. Jo  
Jn 10,18  -la de nou. 18 Ningú me la pren,  sinó que jo la dono de ma voluntat, i tinc 
Jn 10,33 t’apedregam per ninguna obra bona,  sinó per la blasfèmia, i perquè, essent tu 
Jn 11,4  –Aquesta malaltia no és mortal,  sinó que és per la glòria de Déu, a fi de  
Jn 11,30  havia entrat encara en lo poblet,  sinó que estava en aquell mateix paratge a 
Jn 11,51  Mes ell no ho digué de si mateix,  sinó que, essent aquell any pontífice,  
Jn 11,52  nació. 52 I no tant per la nació,  sinó també per a congregar en un als fills 
Jn 11,53  així des d’aquell dia no pensaven  sinó com poder-lo fer morir. 54 Per lo  
Jn 11,54  anava públicament entre els jueus,  sinó que es retirà a un territori prop del 
Jn 12,6  ell passàs cuidado dels pobres,  sinó perquè era lladre i, tenint la bossa, 
Jn 12,30 –Aquesta veu no ha vingut per a mi,  sinó per a vosaltres. 31 Ara és lo judici  
Jn 12,44  –Qui creu en mi no creu en mi,  sinó en aquell que m’ha enviat. 45 I lo  
Jn 12,47  no he vingut per a judicar lo món  sinó per a salvar lo món. 48 Lo qui em  
Jn 12,49  Puix jo no he parlat de mi mateix,  sinó que el Pare que m’envià és lo qui m’ 
Jn 13,9  –Senyor, no solament mos peus,  sinó les mans i lo cap també. 10 Jesús li  
Jn 13,10  –Lo qui està rentat no necessita  sinó rentar-se los peus, puix està tot  
Jn 14,6  i la vida. Ningú ve al Pare  sinó per mi. 7 Si m’haguésseu conegut a  
Jn 14,24  paraula que haveu oït no és meva,  sinó del Pare que m’ha enviat. 25 »Vos he 
Jn 15,16  16 No m’elegíreu vosaltres a mi,  sinó que jo us he elegit a vosaltres, i  
Jn 15,19  cosa seva; mes com no sou del món,  sinó que jo us elegí d’entre el món, per  
Jn 16,13  perquè no parlarà de si mateix,  sinó que dirà totes les coses que haurà  
Jn 16,25  en què no us parlaré ab paràboles,  sinó que us parlaré obertament del Pare.  
Jn 17,9  per ells. No prego per lo món,  sinó per aquestos que em donàreu, perquè  
Jn 17,12  i ningú d’ells s’ha perdut,  sinó el fill de la perdició, per a què es  
Jn 17,15  us demano que els tragueu del món,  sinó que els guardeu del mal. 16 Ells no  
Jn 17,20  jo no prego per ells solament,  sinó per aquells també que han de creure  
Jn 18,40 tornaren a cridar dient: –No a est,  sinó a Barrabàs! I Barrabàs era un lladre. 
Jn 19,21  –No escrigau: “Rei dels jueus”,  sinó que: “Ell ha dit: Jo só rei dels  
Jn 19,23  mes la túnica no tenia costura,  sinó que era d’un sol teixit de dalt  
Jn 19,24 I digueren entre si: –No la partim,  sinó tirem a sort per veure de qui serà.  
Jn 20,7 d’ell, no junt ab les demés teles,  sinó separat i plegat en altre lloc. 8  
Jn 20,27  en mon costat, i no sies incrèdul  sinó fiel. 28 Tomàs respongué i li digué:  
Jn 21,8  (puix no estava lluny de terra  sinó com uns dos-cents colzes). 9 I al  
Jn 21,23  Jesús no li digué: «No morirà»,  sinó: «Si jo vull que es quédia així fins  
Ac 1,4 manà que no partissen de Jerusalem,  sinó que esperassen la promesa del Pare,  
Ac 4,32  que fos propi res del que posseïa,  sinó que totes les coses eren comunes  
Ac 5,4  tot cor? Tu no mentires als homes,  sinó a Déu! 5 Ananies, així que oigué  
Ac 8,16  baixat encara sobre ningú d’ells,  sinó que solament havien estat batejats en 
Ac 10,35 Déu no fa distinció de persones, 35  sinó que en qualsevol nació, aquell que el 
Ac 10,41  manifestàs, 41 no a tot lo poble,  sinó als testimonis que Déu havia ordenat  
Ac 11,19  no predicant la paraula a ningú  sinó als jueus solament. 20 I entre ells  
Ac 12,9  fos veritat lo que l’àngel feia,  sinó que es pensava que veia una visió. 10 
Ac 12,14  de Pere, de goig no obrí la porta,  sinó que corregué dintre i donà la nova de 
Ac 15,20  que es converteixen a Déu, 20  sinó que se’ls escriga que s’abstinguen  
Ac 16,37  fora en secret? No, no serà així,  sinó vinguen 38 i que ens traguen fora  
Ac 18,21  per més temps, no hi consentí, 21  sinó que es despedí d’ells dient: –De  
Ac 19,26 i oint que no tan solament en Èfeso  sinó en tota l’Àsia, retrau ab ses  
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Ac 19,27  nostre ofici quédia desacreditat,  sinó que sia despreciat lo temple de la  
Ac 20,23  que allí m’han de succeir, 23  sinó que l’Esperit Sant testifica per  
Ac 21,13  no solament per a ser lligat,  sinó també per a morir en Jerusalem per lo 
Ac 26,20  a la visió celestial, 20  sinó que prediquí primerament als de  
Ac 26,29  i per molt, no tan solament vós,  sinó tots los que m’ouen, arribassen a  
Ac 27,10  no sols per la barca i son càrrec,  sinó també per nostres vides. 11 Emperò lo 
Rm 1,32  mort, no solament les practiquen,  sinó que es complauen en aquells que les  
Rm 2,8  i que no obeeixen a la veritat,  sinó que obeeixen a la injustícia, ira i  
Rm 2,29  que es manifesta en la carn, 29  sinó que és jueu aquell que ho és  
Rm 2,29  de la qual no és dels homes,  sinó de Déu. 3,Tit Capítol III Declara l’ 
Rm 3,Tit  subjectes al pecat. No és la Llei,  sinó la fe en Jesucrist la que els  
Rm 3,Tit d’ell. La fe no destrueix la Llei,  sinó que la perfecciona. 1 Quins ventatges 
Rm 3,27  Per quina llei? De les obres? No,  sinó per la llei de la fe. 28 Així que  
Rm 4,Tit  al pecador, no per les obres  sinó per la fe. 1 Què direm, doncs, que  
Rm 4,4  se li conta lo jornal per gràcia,  sinó per deute. 5 Emperò al que no obra, i 
Rm 4,10  No en la circumcisió,  sinó en la incircumcisió. 11 I ell rebé lo 
Rm 4,12  aquells que són de la circumcisió,  sinó als que segueixen les petjades de la  
Rm 4,13  ni a sa descendència per la Llei,  sinó per la justícia de la fe. 14 Perquè  
Rm 4,16  no tan sols al que és de la Llei,  sinó també al que és de la fe d’Abraham,  
Rm 4,24  que li fou imputat a justícia, 24  sinó també per a nosaltres, als quals serà 
Rm 5,Tit  no sols borra los mals del pecat,  sinó que ens omple d’immensos béns. 1  
Rm 5,3 fills de Déu. 3 I no tan sols això,  sinó que ens gloriam també en les  
Rm 5,11 sa vida. 11 I no tan solament això,  sinó que ens gloriam també en Déu per  
Rm 6,14  perquè no estau baix de la Llei,  sinó baix de la gràcia. 15 Doncs, què?  
Rm 6,15  perquè no estam baix de la Llei,  sinó baix de la gràcia? No ho vulla Déu!  
Rm 7,7 modo! Emperò jo no coneguí lo pecat  sinó per la Llei, perquè jo no hauria  
Rm 7,13 m’ha causat la mort? No, per cert;  sinó que el pecat, per aparèixer pecat,  
Rm 7,15 faç; puix no faç lo bé que desitjo,  sinó lo mal que avorresc, allò és lo que  
Rm 7,17  que ja no só jo lo qui obro allò,  sinó lo pecat que habita en mi. 18 Perquè  
Rm 7,19  Puix lo bé que jo vull, no el faç;  sinó lo mal que no vull, allò faç. 20 I si 
Rm 7,20  no vull, no só jo lo qui ho obro,  sinó lo pecat que habita en mi. 21 Jo  
Rm 8,1  quals no caminen conforme la carn,  sinó conforme l’Esperit. 2 Perquè la llei 
Rm 8,4  que no caminam segons la carn,  sinó segons l’Esperit. 5 Perquè los que  
Rm 8,9  vosaltres no sou segons la carn,  sinó segons l’Esperit, si és que l’  
Rm 8,15  per estar altra vegada ab temor,  sinó que haveu rebut l’Esperit d’adopció 
Rm 8,20  a la vanitat, no de son grat,  sinó per causa d’aquell que la somet en  
Rm 8,23  fins ara. 23 I no solament elles,  sinó també nosaltres mateixos, que tenim  
Rm 8,32  que ni a son propi Fill perdonà,  sinó que l’entregà per amor de tots  
Rm 9,7 llinatge d’Abraham són tots fills,  sinó que: «D’Isaac te serà cridat  
Rm 9,8  fills de la carn són fills de Déu,  sinó los que són fills de la promesa són  
Rm 9,10  un fill.» 10 I no solament ella,  sinó també Rebeca, que concebí d’una  
Rm 9,12  l’elecció), 12 no per les obres,  sinó per aquell que crida, li fou dit a  
Rm 9,16  és del que vol, ni del que corre,  sinó que és de Déu que usa de  
Rm 9,24  ha cridat, no solament dels jueus,  sinó també dels gentils? 25 Conforme a lo  
Rm 9,32  Per què? No la buscaren per la fe,  sinó per obres; i ensopegaren en pedra d’ 
Rm 11,7  no ha conseguit lo que buscava,  sinó que l’elecció ho ha conseguit, i els 
Rm 11,15 del món, què serà son restabliment,  sinó vida d’entre els morts? 16 I si el  
Rm 11,18 sàpies que tu no suportes l’arrel,  sinó l’arrel a tu. 19 Emperò tu diràs:  
Rm 12,3 de si més altament de lo que deuen,  sinó que pènsien ab templança i cada qual  
Rm 12,16  l’enteniment en coses altes,  sinó acomodau-vos a les humils. No us  
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Rm 12,17  honroses, no sols davant de Déu,  sinó també davant de tots los homes. 18 Si 
Rm 13,1 superiors. Perquè no hi ha potestat  sinó de Déu, i Déu ha ordenat les que  
Rm 13,3  no són terror a les obres bones,  sinó a les males. ¿Vols tu no tenir temor  
Rm 13,5  no solament per raó de la ira,  sinó també per amor de la consciència. 6  
Rm 13,8  honra. 8 No degau res a ningú,  sinó amau-vos los uns als altres; perquè 
Rm 14,2  mentres lo qui és flac no menjarà  sinó hortalisses. 3 Aquell que menja, no  
Rm 14,14  i que no hi ha cosa immunda,  sinó per a aquell que creu que és immunda. 
Rm 14,17  Regne de Déu no és menjar i beure,  sinó justícia, i pau, i goig en l’Esperit 
Rm 15,20  edificar sobre fonament d’altres,  sinó com està escrit: 21 «Aquells a qui no 
Rm 16,4 sos colls, i no ho agraesc jo sols,  sinó també totes les iglésies dels  
Rm 16,18  a nostre Senyor Jesucrist,  sinó a son ventre; i ab bones paraules i  
1Co 1,14 no he batejat a ningú de vosaltres,  sinó a Crispo i a Caio, 15 perquè ningú  
1Co 1,17  Cristo no m’envià a batejar,  sinó a predicar l’evangeli; no ab  
1Co 1,27  nobles que han estat cridats, 27  sinó que Déu ha escollit les coses fàtues  
1Co 2,Tit  ni aparato de ciència humana,  sinó ab la sabiduria apresa en l’escola  
1Co 2,2  judicat saber res entre vosaltres,  sinó a Jesucrist, i aqueix crucificat. 3 I 
1Co 2,4  persuasives de sabiduria humana,  sinó ab demostració d’Esperit i de poder, 
1Co 2,5  reposàs en la sabiduria d’homes,  sinó en lo poder de Déu. 6 No obstant  
1Co 2,7 d’aquest món, que són destruïts, 7  sinó que parlam sabiduria de Déu en  
1Co 2,11  homes sap les coses de l’home,  sinó l’esperit de l’home que està en  
1Co 2,11  ningú coneix les coses de Déu,  sinó l’Esperit de Déu. 12 I nosaltres  
1Co 2,12  rebut no l’esperit d’aquest món,  sinó l’Esperit que és de Déu, per a què  
1Co 2,13  doctes d’humana sabiduria,  sinó ab doctrina d’esperit, comparant les 
1Co 3,1  us poguí parlar com a espirituals,  sinó com a carnals, com a infants en  
1Co 3,7  que planta és res, ni el que rega;  sinó Déu, que dóna l’increment. 8 I el  
1Co 4,19  dels que van així engreïts,  sinó la virtut. 20 Perquè lo Regne de Déu  
1Co 4,20  de Déu no està en les paraules,  sinó en la virtut. 21 Què voleu? ¿Vindré a 
1Co 5,8  ab llevat de malícia i depravació,  sinó ab lo pa àzim de sinceritat i de  
1Co 6,6  puga judicar entre sos germans, 6  sinó que el germà ha de pledejar ab lo  
1Co 6,13 I el cos no és per a la fornicació,  sinó per al Senyor, i el Senyor, per al  
1Co 7,4  no té lo domini de son propi cos,  sinó lo marit, i així mateix lo marit no  
1Co 7,4  no té lo domini de son propi cos,  sinó la muller. 5 No us defraudeu l’un a  
1Co 7,10  10 Mes als casats los mano, no jo,  sinó lo Senyor, que la muller no es  
1Co 7,19 és res, ni és res la incircumcisió,  sinó lo guardar los preceptes de Déu. 20  
1Co 7,35  no per a parar-vos ningun llaç,  sinó solament per a lo que és convenient,  
1Co 8,4  en lo món i que no hi ha altre Déu  sinó un sol. 5 Perquè encara que hi haja  
1Co 8,6  6 emperò per a nosaltres no hi ha  sinó un Déu, lo Pare, de qui són totes les 
1Co 9,26 com un que dóna colps a l’aire, 26  sinó que castigo mon cos, i el reduesc a  
1Co 10,13 13 No us ha alcançat altra tentació  sinó la que és comú als homes; emperò fiel 
1Co 10,24  24 Ningú búsquia lo que és seu,  sinó lo que és de l’altre. 25 De tot lo  
1Co 10,29  29 Consciència, dic, no la teva,  sinó la de l’altre, puix, ¿per quin fi ma 
1Co 10,33  a tots, no buscant lo meu profit,  sinó lo de molts, per a què sian salvos.  
1Co 11,8  no fou l’home format de la dona,  sinó la dona de l’home. 9 Ni l’home fou  
1Co 11,9 Ni l’home fou criat per a la dona,  sinó la dona per a l’home. 10 Per això la 
1Co 11,17  congregar-vos no per a lo millor  sinó per a lo pitjor. 18 Perquè, abans de  
1Co 12,3  pot dir que Jesús és lo Senyor,  sinó per l’Esperit Sant. 4 Hi ha, doncs,  
1Co 12,14  tampoc lo cos és un sol membre,  sinó molts. 15 Si el peu digués: «Perquè  
1Co 12,25  no hi hagués dissensió en lo cos,  sinó que tots los membres tinguessen igual 
1Co 13,6  mal, 6 no es gosa en la iniquitat,  sinó que es complau en la veritat. 7 Tot  
1Co 14,2  desconeguda, no parla als homes,  sinó a Déu, perquè ningun home l’entén. I 
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1Co 14,22  són per a senyal, no als fiels,  sinó als infiels; mes la profecia serveix, 
1Co 14,22  profecia serveix, no als infiels,  sinó als fiels. 23 Si, doncs, tota la  
1Co 14,33  Déu no és autor de dissensió,  sinó de pau, així com jo ensenyo en totes  
1Co 15,10  que tots ells; emperò no jo,  sinó la gràcia de Déu que era ab mi. 11  
1Co 15,37 no sembres lo cos que ha de nàixer,  sinó lo gra nu, o de blat o d’altra  
1Co 15,46 Mes no fou lo primer l’espiritual,  sinó lo que és animal, i després lo que és 
2Co 1,9  a què no confiàssem en nosaltres,  sinó en Déu que ressuscita los morts, 10  
2Co 1,12 sinceritat, no ab sabiduria carnal,  sinó ab la gràcia de Déu, havem proceït en 
2Co 1,13 13 Puix no us escrivim altres coses  sinó les que haveu llegit i reconeixeu, i  
2Co 1,19  Silvà i Timoteu, no fou sí i no,  sinó que el sí fou en ell. 20 Perquè totes 
2Co 1,24  tingam domini sobre la vostra fe,  sinó que contribuïm a vostre goig, puix  
2Co 2,2  ¿qui m’alegra a mi després,  sinó aquell que ha estat contristat per  
2Co 2,5  ha contristat, no m’ha contristat  sinó en part, per no agoviar-vos a tots  
2Co 2,17  que adulteren la paraula de Déu,  sinó que parlam en Cristo ab sinceritat,  
2Co 3,3  nosaltres i escrita no ab tinta,  sinó ab l’Esperit de Déu viu, no en  
2Co 3,3  de Déu viu, no en taules de pedra,  sinó en taules de carn del cor. 4 I tenim  
2Co 3,5 per a pensar res, com de nosaltres,  sinó que nostra suficiència ve de Déu, 6  
2Co 3,6 del Nou Testament, no de la lletra,  sinó de l’Esperit; perquè la lletra mata, 
2Co 4,2  ni adulterant la paraula de Déu,  sinó recomanant-nos nosaltres mateixos a 
2Co 4,5  us predicam a nosaltres mateixos,  sinó a Jesucrist, Senyor nostre, i  
2Co 4,18  no a les coses que es veuen,  sinó a les que no es veuen. Perquè les  
2Co 5,4  perquè no volem ésser despullats,  sinó revestits, a fi de que lo que és  
2Co 5,12  No ens alabam de nou a vosaltres,  sinó que us donam ocasió de gloriar-vos  
2Co 5,15  que viuen no visquen ja per a si,  sinó per aquell que morí per ells i  
2Co 6,12  12 No sou estrets en nosaltres,  sinó que sou estrets en vostres entranyes. 
2Co 7,7 de Tito; 7 i no sols ab sa vinguda,  sinó també ab lo consol que tingué en  
2Co 7,9  no de la tristesa que tinguéreu,  sinó de que us entristíreu per  
2Co 7,12 agravi, ni per aquell que el sofrí,  sinó per a manifestar la solicitud que  
2Co 8,5  feren, no com nosaltres esperàvem,  sinó que s’entregaren primer al Senyor, i 
2Co 8,8  gràcia. 8 No ho dic com qui mana,  sinó per a experimentar ab motiu de la  
2Co 8,10  no sols començàreu ja a fer-ho,  sinó que formàreu lo designi des de l’any 
2Co 8,13  i vosaltres quedeu oprimits,  sinó que hi haja igualtat. 14 Al present  
2Co 8,19  iglésies. 19 I no solament això,  sinó que fou elegit de les iglésies per a  
2Co 8,21  honest, no solament davant de Déu,  sinó també davant dels homes. 22 Enviàrem  
2Co 9,12  supleix lo que manca als sants,  sinó que és abundant també en moltes  
2Co 10,4  de nostra milícia no són carnals,  sinó poderoses en Déu, per a derrocar  
2Co 10,13 doncs, no ens gloriam fora de mida,  sinó segons la mida de la regla ab què Déu 
2Co 10,15  mida en los treballs dels altres,  sinó esperant que, creixent vostra fe,  
2Co 10,18  s’alaba a si mateix és aprovat,  sinó aquell a qui Déu alaba. 11,Tit  
2Co 11,17 glòria, ho dic no segons lo Senyor,  sinó com per imprudència. 18 I ja que  
2Co 12,5  emperò de mi no em gloriaré,  sinó en mes flaqueses. 6 Emperò si volgués 
2Co 12,13  inferiors a les demés iglésies,  sinó en que jo no us vaig ésser de ninguna 
2Co 12,14  perquè jo no cerco vostres coses,  sinó a vosaltres. Puix los fills no deuen  
2Co 12,14  no deuen atresorar per los pares,  sinó los pares per als fills. 15 I jo de  
2Co 13,7  nosaltres aparescam aprovats,  sinó a fi de que vosaltres façau lo que és 
2Co 13,8  res podem contra la veritat,  sinó per la veritat. 9 Puix nos regositjam 
Ga 1,1  no dels homes, ni per home,  sinó per Jesucrist i per Déu Pare, que el  
Ga 1,7  evangeli, 7 lo qual no és altre,  sinó que hi ha alguns que us perturben i  
Ga 1,12  he rebut d’home, ni l’he après,  sinó per revelació de Jesucrist. 13 Perquè 
Ga 1,17  que eren apòstols abans que jo,  sinó que me n’aní a l’Aràbia i vaig  
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Ga 1,19  vegí a ningun altre dels apòstols,  sinó a Jaume, lo germà del Senyor. 20 I en 
Ga 2,Tit  de la Llei. Ningú és justificat  sinó per la fe en Jesucrist. 1 Catorze  
Ga 2,16 justifica per les obres de la Llei,  sinó per la fe de Jesucrist, nosaltres  
Ga 2,20  20 I no obstant, visc; mes no jo,  sinó Cristo viu en mi. I la vida que ja jo 
Ga 3,Tit  pogué l’home ser justificat,  sinó per la fe viva en Jesucrist. 1 Oh,  
Ga 3,16  parla de la progènie com de molts,  sinó com d’un: I a ta progènie, que és  
Ga 4,2  encara que sia senyor de tot, 2  sinó que està baix de tutors i curadors,  
Ga 4,7  7 Per lo tant, ja no ets servo,  sinó fill. I si fill, hereu també de Déu  
Ga 4,31  no som fills de l’esclava,  sinó de la llibre; ab qual llibertat  
Ga 5,6  aprofita res, ni la incircumcisió,  sinó la fe, que obra per caritat. 7  
Ga 6,13 que se circumciden guarden la Llei,  sinó que volen que vosaltres siau  
Ga 6,14  no permètia Déu que jo em gloriï  sinó en la creu de nostre Senyor  
Ga 6,15  val res, ni la incircumcisió,  sinó la nova criatura. 16 I sobre quants  
Ef 1,21  s’anomena no sols en aquest món,  sinó també en lo venider; 22 i «posà totes 
Ef 2,8  la fe, i això no és de vosaltres,  sinó que és do de Déu. 9 No per obres,  
Ef 2,19  ja no sou estranys ni forasters,  sinó que sou conciutadans dels sants i  
Ef 4,9  homes.» 9 (I que ell pujà, què és  sinó que havia baixat primer als paratges  
Ef 4,29  isca paraula mala de vostra boca,  sinó la que és bona per a edificació de la 
Ef 5,4 nècies, ni xanxes, que no convenen,  sinó ans bé accions de gràcies. 5 Perquè  
Ef 5,16 circunspecció, no com uns necis, 16  sinó com prudents, recobrant lo temps,  
Ef 5,27  ni arruga, ni cosa semblant,  sinó que sia santa e immaculada. 28 Així  
Ef 6,6  ull, com per a agradar als homes,  sinó com a servos de Cristo, fent de cor  
Ef 6,12 no peleam contra la carn i la sang,  sinó contra los principats i potestats,  
Fl 1,29  no tan sols que cregau en ell,  sinó que patiu també per amor d’ell, 30  
Fl 2,3  res per tema, ni per vanaglòria,  sinó que ab humilitat d’esperit  
Fl 2,4  a les coses que són seves pròpies,  sinó a les dels altres. 5 I el mateix  
Fl 2,7 usurpació lo ser ell igual a Déu, 7  sinó que es reduí a si mateix a no res,  
Fl 2,12  no sols com en ma presència,  sinó molt més ara en ma ausència. 13 Puix  
Fl 2,27  d’ell, i no sols d’ell,  sinó també de mi, per a què jo no tingués  
Fl 3,9 pròpia justícia, que és de la Llei,  sinó la que és per la fe de Cristo Jesús:  
Fl 4,15  ab mi respecte de donar i rebre,  sinó vosaltres sols. 16 Puix una i dos  
Fl 4,17  17 No és que jo desítgia dàdives,  sinó que cerco fruit que abúndia a vostre  
Col 3,11  ni escita, llibert ni servo,  sinó que Cristo és tot en tots. 12  
Col 3,22 l’ull com per a agradar als homes,  sinó ab simplicitat de cor i temor de Déu. 
1Te 1,5  a vosaltres solament en paraula,  sinó també en virtut i en l’Esperit Sant, 
1Te 1,8 sols en la Macedònia i en l’Acaia,  sinó que es propagà per totes parts la fe  
1Te 2,4  ni d’immundícia, ni ab engany, 4  sinó que així com fórem aprovats de Déu  
1Te 2,4  no com per a agradar als homes,  sinó a Déu, que prova nostres cors. 5 Puix 
1Te 2,7 Cristo, haver-vos estat gravosos;  sinó que ens férem petits infants entre  
1Te 2,8 participants de l’evangeli de Déu,  sinó de nostres pròpies ànimes, perquè ja  
1Te 2,13 la rebéreu no com paraula d’homes,  sinó, segons ella és en veritat, com  
1Te 4,7  no ens cridà Déu per a immundícia,  sinó per a santificació. 8 I així aquell  
1Te 4,8  això, no desprècia a l’home,  sinó a Déu, que ens ha donat també son  
1Te 5,9  no ens ha posat Déu per a ira,  sinó per a alcançar la salut per nostre  
2Te 3,8  lo pa de grat a costa de ningú,  sinó ab treball i fatiga, treballant de  
2Te 3,9 I no perquè no tinguéssem potestat,  sinó per a oferir-vos en nosaltres  
2Te 3,11 que no treballen de ninguna manera,  sinó que s’ocupen en lo que no els va  
1Tm 1,9  la Llei no fou feta per al just,  sinó per als injustos i desobedients, per  
1Tm 2,10  o perles, o vestits costosos, 10  sinó com correspon a dones que fan  
1Tm 2,12 usúrpia l’autoritat sobre l’home,  sinó que estiga en silenci. 13 Perquè Adam 
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1Tm 3,3  3 no donat al vi, ni violent,  sinó moderat, no pledegista, no cobdiciós, 
1Tm 3,4  no pledegista, no cobdiciós, 4  sinó un que sàpia governar bé sa casa; que 
1Tm 5,13  casa en casa; no solament ocioses,  sinó parladores i curioses, reportant lo  
1Tm 5,19  el presbítero no rèbies acusació  sinó davant de dos o tres testimonis. 20  
1Tm 5,23  pur. 23 No bèguies més aigua sola,  sinó usa un poc de vi per causa de ton  
1Tm 6,17  ni confiïn en riqueses incertes,  sinó en lo Déu viu, que ens dóna  
2Tm 1,7  ens ha donat Déu esperit de temor,  sinó de fortalesa, i de caritat, i de  
2Tm 1,9  vocació, no segons nostres obres,  sinó conforme a son designi i gràcia, la  
2Tm 2,14  que no serveixen de res, mes  sinó per a pervertir als que les ouen. 15  
2Tm 2,20  sols hi ha vasos d’or i de plata,  sinó també de fusta i de terra, i els uns  
2Tm 2,24  del Senyor no li convé altercar,  sinó ser mans ab tothom, apte per a  
2Tm 4,3  no podran sofrir la sana doctrina,  sinó que conforme a sos apetits acumularan 
2Tm 4,8  en aquell dia; i no sols a mi,  sinó també a aquells que amen la sua  
Tt 1,8  ni codiciós de torpes ganàncies, 8  sinó amic d’hospitalitat, benigne,  
Tt 3,5  que haguéssem fet nosaltres,  sinó segons sa misericòrdia, ell nos féu  
Flm 14 benefici no fos com per necessitat,  sinó voluntari. 15 Perquè ell tal vegada  
Flm 15 no s’apartà de tu per algun temps,  sinó per a què el recobrasses per a  
Flm 16  per a sempre: 16 no ja com servo,  sinó en lloc de servo per germà molt amat, 
He 2,16 sobre si la naturalesa dels àngels,  sinó que prengué la progènie d’Abraham.  
He 3,18  que no entrarien en sos descans,  sinó a aquells que foren incrèduls? 19  
He 4,15  -se de nostres dolències,  sinó que fou temptat en totes les coses  
He 5,4  usurpa per a si aquesta honra,  sinó aquell que és cridat de Déu, com  
He 5,5 si mateix per a fer-se pontífice,  sinó aquell que li digué: «Tu ets mon  
He 6,12 12 per a què no us façau peresosos,  sinó imitadors d’aquells que mediant la  
He 7,Tit  a son etern Pare, no per a si,  sinó per a nosaltres. 1 Perquè est  
He 7,16 segons la llei del manament carnal,  sinó segons la virtut d’una vida  
He 7,19  la Llei no porta res a perfecció,  sinó que fou introducció a millor  
He 9,12  per sang de crestats ni de vedells  sinó per sa pròpia sang, entrà una sola  
He 9,17  17 Perquè lo testament no té força  sinó després de la mort del que l’otorgà; 
He 9,24 de mà, que era figura del verdader,  sinó en lo mateix cel, per a presentar-  
He 10,27  més sacrifici per los pecats, 27  sinó una horrible expectació del judici i  
He 10,39  que s’aparten per a perdició,  sinó dels que tenen fe per a salvació de  
He 12,11  al present apar ser de goig,  sinó de tristesa; emperò després donarà  
He 12,26 i jo commouré no tan sols la terra,  sinó també lo cel.» 27 En això que diu:  
Jm 1,14  mals i ell no tenta a ningú, 14  sinó que cada qual és tentat quan és  
Jm 1,25  en ella, no sent oïdor olvidadís  sinó practicador d’obra, aqueix serà  
Jm 1,26  religiós i no refrena sa llengua,  sinó que enganya son cor, la religió d’  
Jm 3,15  no és la que baixa de dalt,  sinó terrena, sensual, diabòlica. 16 Puix  
Jm 4,11  ja no ets observador de la Llei,  sinó jutge. 12 Un sol és lo legislador i  
1Pe 1,12  revelat que no per a si mateixos,  sinó per a vosaltres, administraven les  
1Pe 1,15  teníeu en vostra ignorància; 15  sinó, segons és sant aquell que vos ha  
1Pe 1,19  que són coses corruptibles, 19  sinó ab la preciosa sang de Cristo, com d’ 
1Pe 1,23 renascut, no de llavor corruptible,  sinó incorruptible, per la paraula de Déu  
1Pe 2,16  llibertat per capa de la malícia,  sinó com servos de Déu. 17 Honrau a  
1Pe 2,18  no tan sols als bons i moderats,  sinó també als de geni impertinent. 19  
1Pe 2,23  no maleïa; patint, no amenaçava,  sinó que s’entregà a aquell que el  
1Pe 3,4  d’or, o gala en sos vestits, 4  sinó sia l’home interior del cor en la  
1Pe 3,21  de les immundícies de la carn,  sinó la promesa de la bona consciència  
1Pe 4,2  visca en les passions dels homes,  sinó en la voluntat de Déu. 3 Puix basta  
1Pe 5,2  cuidado d’ell; no per força,  sinó de voluntat, segons Déu; no per amor  
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1Pe 5,2  no per amor d’un vergonyós guany,  sinó de grat; 3 ni com que volguésseu  
1Pe 5,3  domini sobre l’herència de Déu,  sinó fent-vos exemples del ramat. 4 I  
2Pe 1,16  de nostre Senyor Jesucrist,  sinó com testimonis de vista de sa  
2Pe 1,21  la profecia per voluntat d’home,  sinó que los barons sants de Déu parlaren  
2Pe 2,4  no perdonà als àngels que pecaren,  sinó que els precipità al profundo de l’  
2Pe 2,5 judici; 5 i no perdonà al món vell,  sinó que preservà a Noè, vuitena persona,  
2Pe 3,9  sa promesa, com alguns pensen,  sinó que espera ab paciència per amor de  
2Pe 3,9  no volent que ningú es pèrdia,  sinó que tots se convertesquen a  
1Jn 2,2  i no tan solament pels nostres,  sinó també per los de tot lo món. 3 I en  
1Jn 2,7  no us escric manament nou,  sinó manament antic, que l’haveu tingut  
1Jn 2,16  de vida, la qual no és del Pare,  sinó del món. 17 I lo món passa i sa  
1Jn 2,22  de la veritat. 22 ¿Qui és mentider  sinó aquell que nega que Jesús és lo  
1Jn 2,27  necessitat que ningú vos ensènyia,  sinó que sa unció vos ensenya en totes les 
1Jn 3,18  no amem de paraula ni de llengua,  sinó d’obra i de veritat. 19 En això  
1Jn 4,10  en que nosaltres hajam amat a Déu,  sinó que ell nos amà primer a nosaltres i  
1Jn 5,5  fe. 5 ¿Qui és lo que venç lo món,  sinó lo qui creu que Jesús és Fill de Déu? 
1Jn 5,6 per sang. No en aigua tan solament,  sinó en aigua i sang. I l’Esperit és lo  
1Jn 5,18  aquell que és nat de Déu no peca,  sinó que aquell que és engendrat de Déu se 
2Jn 1 quals jo amo de veres, i no jo sol,  sinó també tots los que han conegut la  
2Jn 5  si us escrigués un nou manament,  sinó lo que havem tingut des del principi: 
2Jn 8  no perdau lo que haveu obrat,  sinó que rebau complert gallardó. 9 Tot  
3Jn 11  no vulles seguir lo que és mal,  sinó lo que és bo. Lo qui fa bé, és de  
Jud 6  que no guardaren son primer estat,  sinó que desempararen sa pròpia habitació, 
Ap 2,17  nou nom escrit, que ningú el sap,  sinó aquell que el rep.” 18 »I escriu a l’ 
Ap 3,9  diuen que són jueus, i no ho són,  sinó que menteixen. Vet aquí, los faré  
Ap 9,4  alguna verda, ni a ningun arbre,  sinó solament als homes que no tenen en  
Ap 9,5  els fou donat que no els matassen,  sinó que els aturmentassen per espai de  
Ap 13,17  home pogués comprar o vendre,  sinó aquell que té lo senyal, o lo nom de  
Ap 14,3 ningú podia aprendre aquell càntic,  sinó aquells cent i quaranta-i-quatre  
Ap 19,12  un nom escrit que ningú comprenia,  sinó ell mateix. 13 I anava vestit d’una  
Ap 21,27  que comètia abominació o mentida,  sinó solament los que estan escrits en lo  
Ap 22,3  hi haurà allí mai més maledicció,  sinó que els tronos de Déu i de l’Anyell  
Mt 9,17  lo vi, i los bots se fan malbé.  Sinó que posen vi novell en bots nous, i  
Mc 2,22 vessarà, i es faran malbé els bots.  Sinó que deu posar-se el vi novell en  
Lc 14,13  i te sia donat en recompensa. 13  Sinó, quan faces un convit, convida als  
Lc 14,32  ve contra d’ell ab vint mil? 32  Sinó que li enviarà una ambaixada quan  
Jn 13,18  Jo sé als que tinc elegits.  Sinó per a què es cúmplia l’Escriptura:  
Fl 4,2 meus. 2 Prego a Evòdia, i suplico a  Sintique, que sien del mateix sentiment en 
Mt 21,5  que diu: 5 «Dieu a la filla de  Sion: Mira que ton rei ve, ple de  
Jn 12,15  escrit: 15 «No témies, filla de  Sion: mira a ton rei que ve assentat sobre 
Rm 9,33  està escrit: «Veus aquí jo poso en  Sion pedra ensopegadora, i pedra d’  
Rm 11,26  tot Israel, com està escrit: «De  Sion vindrà lo llibertador, que desterrarà 
He 12,22  haveu vingut a la muntanya de  Sion i a la ciutat de Déu viu, la  
1Pe 2,6  l’Escriptura: «Mirau, jo poso en  Sion la pedra principal cantonera,  
Ap 14,Tit  Anyell de Déu sobre la muntanya de  Sion. És seguit dels justos. L’evangeli  
Ap 14,1  estava en peus sobre la muntanya  Sion, i ab ell cent i quaranta-quatre  
Ac 7,16  pares, 16 i foren transportats a  Siquem, i posats en lo sepulcre que  
Ac 7,16  plata dels fills d’Hemor, pare de  Siquem. 17 »I quan s’acercà lo temps de  
Ac 28,12  Càstor i Pòlux. 12 I arribant a  Siracusa, nos detinguérem allí tres dies.  
Mt 4,24  24 I corregué sa fama per tota la  Síria, i li portaven tots los faltats de  
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Lc 2,2 per Cireno, essent governador de la  Síria. 3 I anaven tots a allistar-se  
Lc 4,27  d’ells fou fet net sinó Naaman de  Síria. 28 I tots los que estaven en la  
Ac 14,Tit Van a Derbe i tornen a Antioquia de  Síria. 1 I succeí en Iconi que entraren  
Ac 15,23  gentils i estan en Antioquia, i en  Síria, i en Cilícia, salut. 24 Per quant  
Ac 15,41  per los germans. 41 I anà per la  Síria i per Cilícia, confirmant les  
Ac 18,18  germans, se n’anà per mar a la  Síria, i ab ell Prisciŀla i Aquila, i s’  
Ac 20,3  quan estava per navegar a la  Síria, i així determinà tornar-se’n per 
Ac 21,3 a mà esquerra, navegàrem ab rumbo a  Síria, i arribàrem a Tiro, a on la barca  
Ga 1,21  21 Després vinguí a les regions de  Síria i de Cilícia. 22 I no era conegut de 
Mc 7,26 26 I la dona era gentil, i de nació  sirofenícia. I li suplicava que expeŀlís  
Mt 8,6  -li 6 i dient-li: –Senyor, mon  sirvent jau en casa paralític i està  
Mt 8,8  sols una paraula i quedarà sa mon  sirvent. 9 Puix jo també só home  
Mt 8,9 I a un altre: “Vine”, i ve. I a mon  sirvent: “Fes això”, i ho fa. 10 Quan  
Mt 8,13  fet. I en aquell punt quedà sa lo  sirvent. 14 I havent arribat Jesús a la  
Mt 10,24  deixeble més que el mestre, ni lo  sirvent més que son amo. 25 Basta-li al  
Mt 10,25  lo ser com son mestre, i al  sirvent, com son amo. Si al pare de  
Mt 12,18  Isaïes, que diu: 18 «Veus aquí mon  sirvent a qui he escollit, lo meu amat en  
Mc 12,4 res. 4 I tornà a enviar-los altre  sirvent, i l’apedregaren i el feriren en  
Lc 12,43 degut temps? 43 Benaventurat lo tal  sirvent, a qui quan lo Senyor vinga lo  
Lc 12,45  45 Emperò si digués lo tal  sirvent en son cor: “Lo meu Senyor tarda a 
Lc 12,46  -se, 46 vindrà lo Senyor del tal  sirvent en lo dia que no l’espera i a l’ 
Jn 12,26  a on jo só, allí estarà també mon  sirvent; i al que em servesca, mon Pare l’ 
Jn 15,15  us apellidaré sirvents, perquè lo  sirvent no sap lo que fa son amo. Emperò a 
Jn 15,20  sentència que jo us he dit: “Lo  sirvent no és major que son amo.” Si m’  
He 3,5  fou fiel en tota sa casa com un  sirvent, per a donar testimoni d’aquelles 
Mt 26,69  en lo pati, i se li acercà una  sirventa dient: –Tu també érets ab Jesús,  
Mt 26,71  ell a la porta, lo vegé una altra  sirventa i digué als que estaven allí:  
Jn 18,17  i introduí a Pere. 17 Doncs, la  sirventa que guardava la porta digué a  
Mc 12,2  2 I a son temps envià un dels seus  sirvents als pagesos, per a què rebés dels 
Mc 13,34  casa i encarregà a quiscun de sos  sirvents lo que havia de fer, i manà al  
Lc 12,37  seguit. 37 Benaventurats aquells  sirvents a qui tròbia vetllant lo Senyor  
Lc 12,38  estat, benaventurats són los tals  sirvents. 39 »Teniu, emperò, per cert que  
Jn 2,9  on l’havien treta, encara que los  sirvents que l’havien treta ho sabien,  
Jn 15,15  jo us mano. 15 Ja no us apellidaré  sirvents, perquè lo sirvent no sap lo que  
Col 4,1  diferents. 1 Amos, donau a vostres  sirvents lo que és de justícia i  
1Tm 6,Tit  escondides. 6,Tit Capítol VI Los  sirvents obeesquen als amos, sien o no  
1Tm 6,1  se en obres de caritat. 1 Tots los  sirvents que estan baix lo jou tinguen a  
Tt 2,9 que dir de nosaltres. 9 Exhorta als  sirvents a que sien obedients a sos amos,  
Col 3,22  què no es tórnien pussiŀlànims. 22  Sirvents, obeïu en totes coses a vostres  
1Pe 2,18 Temeu a Déu. Donau honra al rei. 18  Sirvents, siau obedients als amos ab tot  
Mt 17,1  lo tribut al Cèsar. 1 Al cap de  sis dies, Jesús pren ab ell a Pere, i a  
Mc 9,1 lo pecat d’escàndol. 1 I al cap de  sis dies prengué Jesús ab ell a Pere, i a  
Lc 4,25  quan lo cel fou tancat tres anys i  sis mesos, de modo que hi hagué gran fam  
Jn 2,6  ell vos diga. 6 I hi havia allí  sis grans gerres de pedra per a les  
Jn 2,20  jueus replicaren: –En quaranta- sis anys s’edificà aquest temple, ¿i el  
Jn 12,1  no farà fruit entre ells. 1 Doncs,  sis dies abans de la Pasqua vingué Jesús a 
Ac 11,12  I vingueren també ab mi aquestos  sis germans i entràrem en casa d’aquell  
Ac 18,11  11 I permanesqué allí un any i  sis mesos, ensenyant-los la paraula de  
Ac 27,37 barco érem dos-centes i setanta- sis. 38 I quan estigueren saciats  
Jm 5,17  terra, i per espai de tres anys i  sis mesos no plogué. 18 I pregà novament,  
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Ap 4,8  animals, cada u d’ells tenia  sis ales, i al rodador i dintre estaven  
Ap 6,Tit conforme anava obrint l’Anyell los  sis primers sellos. 1 I vegí que l’Anyell 
Ap 6,6  mesures de blat per un diner, i  sis mesures d’ordi per un diner; emperò  
Ap 13,18  número d’un home, i son número és  sis-cents xixanta-sis. 14,Tit Capítol  
Ap 13,18 son número és sis-cents xixanta- sis. 14,Tit Capítol XIV S’apareix l’  
Ap 14,20  dels cavalls per l’espai de mil i  sis-cents estadis. 15,Tit Capítol XV  
Lc 13,14  curat en dissabte, digué al poble:  –Sis dies hi ha en què es pot treballar;  
Mt 13,25  vingué son enemic i contrasembrà  sisanya enmig del blat i se n’anà. 26  
Mt 13,26  fruit, llavors aparegué també la  sisanya. 27 I venint los criats del pare  
Mt 13,27  camp? Com és, doncs, que hi ha  sisanya? 28 »I los digué: »–Algun enemic  
Mt 13,29  No fos cas que, collint la  sisanya, arrancàsseu també ab ella lo  
Mt 13,30  jo als segadors: “Colliu primer la  sisanya i lligau-la en gavelles per a  
Mt 13,36  –Explicau-nos la paràbola de la  sisanya del camp. 37 Ell los respongué  
Mt 13,38  són los fills del Regne. I la  sisanya són los fills de la iniquitat. 39  
Mt 13,40  De manera que així com se cull la  sisanya i es crema en lo foc, així  
Lc 1,26 oprobi d’entre els homes.» 26 I al  sisè mes, Déu envià l’àngel Gabriel a una 
Lc 1,36  fill en sa vellesa, i aquest és lo  sisè mes d’aquella que és anomenada  
Ap 6,12  ells. 12 I mirí quan ell obrí lo  sisè sello, i veus aquí hi hagué un gran  
Ap 9,13  que vénen dos ais després. 13 I el  sisè àngel tocà la trompeta, i oiguí una  
Ap 9,14  ulls de Déu, 14 la qual deia al  sisè àngel que tenia la trompeta:  
Ap 16,12  arrepentiren de ses obres. 12 I el  sisè àngel derramà sa copa sobre aquell  
Ap 21,20  20 lo quint, sardònica; lo  sisè, sardia; lo setè, crisòlit; lo vuitè, 
Mc 16,6 ressuscitat, no està aquí, mirau lo  siti a on lo posaren. 7 Emperò, anau i  
Lc 14,8 bodes, no t’assénties en lo primer  siti, no sia que hi haja allí altre  
Lc 14,9  que acudir a ocupar l’últim  siti. 10 Ans bé, quan sies convidat, vés i 
Lc 19,43  ab trinxeres, i et posaran  siti, i t’apretaran de totes parts. 44 I  
Jn 11,32  allí. 32 I havent arribat Maria al  siti a on estava Jesús, i veent-lo, se  
Jn 18,2  que el traïa, sabia també aquest  siti, perquè Jesús hi anava freqüentment  
Jn 20,12  un al cap i altre als peus del  siti a on havia estat posat lo cos de  
Ap 2,13  obres, a on habites i a on està lo  siti de Satanàs; i conserves mon nom, i no 
Ap 13,2 I el dragó li donà son poder, i son  siti, i gran potestat. 3 I vegí un de sos  
Ap 16,10  àngel derramà sa copa sobre lo  siti de la bèstia, i es tornà ple de  
Mt 21,12  les taules dels canviadors i els  sitis dels que venien palomes. 13 I els  
Mt 23,6  en los festins i els primers  sitis en les sinagogues. 7 I que els  
Mc 11,15  les taules dels canviadors i els  sitis dels que venien palomes. 16 I no  
Mc 12,39  places, 39 i estar en los primers  sitis en les sinagogues i en los primers  
Lc 11,43  que amau tenir los primers  sitis en les sinagogues, i ser saludats en 
Lc 20,46  en les sinagogues i los primers  sitis en los convits; 47 que baix lo  
Ap 4,4  del trono, vint-i-quatre  sitis, i sobre los sitis, vint-i-  
Ap 4,4  -i-quatre sitis, i sobre los  sitis, vint-i-quatre ancians  
Mt 5,14  món. No es pot ocultar una ciutat  situada sobre una muntanya. 15 Ni s’encén 
Mt 6,2  almoina, no ho publíquies abans a  so de trompeta, com ho fan los hipòcrites  
1Co 14,8 arpa? 8 Puix si la trompeta dóna un  so incert, ¿qui es prepararà per a la  
He 12,19  l’obscuritat i tempestat, 19 i al  so de la trompeta, i a la veu de les  
Mt 3,11  fort que jo, lo calçat del qual no  só digne de portar. Ell vos batejarà en  
Mt 8,8  lo centurió, digué: –Senyor, jo no  só digne de que vós entreu en ma casa, mes 
Mt 8,9  sa mon sirvent. 9 Puix jo també  só home constituït baix autoritat, que  
Mt 11,29  vosaltres, i apreneu de mi, que  só mans i humil de cor, i trobareu lo  
Mt 14,27  i digué: –Teniu bon ànimo! Jo  só, no temau. 28 I respongué Pere dient:  
Mt 15,24  I ell los respongué dient: –Jo no  só enviat sinó a les ovelles perdudes de  
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Mt 16,15  digué: –I vosaltres, qui dieu que  só, jo? 16 Respongué Simó Pere i digué:  
Mt 20,15  és meu? ¿És ton ull mal perquè jo  só bo? 16 »Per lo tant, los darrers seran  
Mt 20,22  batejats ab lo baptisme ab què jo  só batejat? I li diuen: –Sí que podem. 23  
Mt 20,23  batejats ab lo baptisme ab què jo  só batejat. Emperò l’estar sentat a ma  
Mt 22,32  lo que vos té dit Déu: 32 “Jo  só lo Déu d’Abraham, i lo Déu d’Isaac, i 
Mt 24,5  molts en mon nom i diran: “Jo  só el Cristo”, i a molts seduiran. 6 I  
Mt 27,24  mans davant del poble dient: –Jo  só innocent de la sang d’aquest just.  
Mc 1,7  fort que jo, davant del qual jo no  só digne de postrar-me per a desfer-li 
Mc 8,27  -los: –Qui diuen los homes que  só, jo? 28 Ells li respongueren dient:  
Mc 8,29  digué: –I vosaltres, què dieu que  só, jo? Respongué Pere i li digué: –Vós  
Mc 10,38  batejats ab lo baptisme ab què jo  só batejat? 39 I ells li digueren: –Podem. 
Mc 10,39  batejats ab lo baptisme ab què  só jo batejat; 40 mes lo sentar-se a ma  
Mc 12,26 va parlar en l’esbarzer dient: “Jo  só el Déu d’Abraham, i el Déu d’Isaac, i 
Mc 13,6 molts vindran en mon nom dient: “Jo  só lo Cristo”, i enganyaran a molts. 7  
Mc 14,62  beneït? 62 I Jesús li digué: –Jo  só, i veureu al Fill de l’home sentat a  
Lc 1,18  –Com coneixeré jo això? Perquè jo  só ja vell, i ma muller, d’edat avançada. 
Lc 1,19  responent, l’àngel li digué: –Jo  só Gabriel, que estic davant de Déu i só  
Lc 1,19  Gabriel, que estic davant de Déu i  só enviat per a parlar-te i portar-te  
Lc 3,16  un més fort que jo, de qui no  só digne de desfer la corretja de ses  
Lc 5,8  –Senyor, apartau-vos de mi, que  só un home pecador. 9 Puix ell i tots  
Lc 7,6  us prengau tanta pena, puix jo no  só digne de que vós entreu en ma casa. 7  
Lc 7,8 criat quedarà sa. 8 Perquè jo també  só home constituït baix autoritat, que  
Lc 9,18  dient: –Qui diu la gent que  só, jo? 19 I ells respongueren dient:  
Lc 9,20 vosaltres –los digué–, qui dieu que  só, jo? Respongué Simó Pere dient: –Lo  
Lc 15,19  el cel i contra vós. 19 Ja no  só digne de ser anomenat fill vostre;  
Lc 15,21  el cel i contra de vós. Ja no  só digne de ser apellidat fill vostre. 22  
Lc 16,3 amo me pren l’administració? Jo no  só bo per a cavar, i me dono vergonya de  
Lc 18,11  Déu!, gràcies vos dono perquè no  só com los altres homes, que són lladres,  
Lc 20,37  romeguera, li digué lo Senyor: “Jo  só lo Déu d’Abraham, i lo Déu d’Isaac, i 
Lc 21,8 molts vindran en mon nom dient: “Jo  só lo Cristo”, i “Lo temps està pròxim.”  
Lc 22,58  Mes Pere digué: –Home, no ho  só. 59 I passant com cosa d’una hora,  
Lc 22,70  respongué: –Vosaltres dieu que ho  só. 71 I ells digueren: –Què necessitam ja 
Lc 24,36  digué: –La pau sia ab vosaltres;  só jo, no temau. 37 Emperò ells, torbats i 
Lc 24,39  mes mans i mos peus; jo mateix  só. Palpau i considerau que un esperit no  
Jn 1,20  i no negà, i confessà: –Jo no  só lo Cristo. 21 I li preguntaren: –Què,  
Jn 1,21  Ets tu Elies? I digué: –No ho  só. –Ets tu lo Profeta? I els respongué:  
Jn 1,23  Què dius de tu mateix? 23 –Jo  só –los digué– “la veu del que clama en lo 
Jn 1,27  estat preferit a mi i a qui jo no  só digne de deslligar la corretja de la  
Jn 3,28  sou testimoni de que diguí: “Jo no  só lo Cristo, sinó que he estat enviat  
Jn 4,9  jueu, me demanes beure a mi, que  só samaritana? Puix los jueus no tenen  
Jn 4,26  coses. 26 Jesús li digué: –Eix  só jo que parlo ab tu. 27 Al mateix temps  
Jn 6,35  pa. 35 I Jesús los respongué: –Jo  só lo pa de vida: aquell que ve a mi no  
Jn 6,41  d’ell perquè havia dit: «Jo  só lo pa viu que he baixat del cel.» 42 I  
Jn 6,48 creu en mi té la vida eterna. 48 Jo  só lo pa de vida. 49 Vostres pares  
Jn 6,51  qui méngia d’ell no mòria. 51 Jo  só lo pa viu que he baixat del cel. Qui  
Jn 6,70  viu. 70 Jesús los respongué: –¿No  só jo qui escollí a vosaltres dotze?; i ab 
Jn 7,28  me coneixeu i sabeu d’a on  só jo; mes jo no he vingut de mi mateix,  
Jn 7,29  29 Mes jo el conec, perquè d’ell  só, i ell m’ha enviat. 30 Buscaven,  
Jn 7,34  i no em trobareu, i allà a on jo  só no hi podeu venir vosaltres. 35 I  
Jn 7,36  i no em trobareu. I allà a on  só jo, vosaltres no hi podeu venir”? 37 I  
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Jn 8,12  tornà a parlar-los dient: –Jo  só la llum del món: lo qui em segueix a mi 
Jn 8,16  mon judici és verídic, perquè no  só jo sol, sinó jo i lo Pare que m’ha  
Jn 8,18  de dos persones és verídic. 18 Jo  só lo qui dono testimoni de mi mateix, i  
Jn 8,23  deia: –Vosaltres sou d’abaix, jo  só de dalt; vosaltres sou d’aquest món,  
Jn 8,23  vosaltres sou d’aquest món, jo no  só d’aquest món. 24 Per això us he dit  
Jn 8,24  pecats; perquè si no creeu que  só jo, morireu en vostre pecat. 25 I ells  
Jn 8,28  l’home, llavors coneixereu que jo  só i que no faç res de mi mateix, sinó que 
Jn 8,58  dic que antes que Abraham fos, jo  só. 59 Llavors prengueren pedres per tirar 
Jn 9,5  5 Mentres estic en lo món, jo  só la llum del món. 6 Així que hagué dit  
Jn 10,7 –En veritat, en veritat vos dic que  só la porta de les ovelles. 8 Tots los que 
Jn 10,9 les ovelles no els escoltaren. 9 Jo  só la porta. Lo qui éntria per mi se  
Jn 10,11  tinguen ab més abundància. 11 »Jo  só lo bon pastor. Lo bon pastor sacrifica  
Jn 10,14  algun en les ovelles. 14 »Jo  só lo bon pastor, i conec mes ovelles, i  
Jn 11,25  darrer dia. 25 Jesús li digué: –Jo  só la resurrecció i la vida; lo qui creu  
Jn 12,26  seguesca’m, que allí a on jo  só, allí estarà també mon sirvent; i al  
Jn 13,13  i “Senyor”, i dieu bé, perquè ho  só. 14 Doncs, si jo, que só lo Mestre i  
Jn 13,14  perquè ho só. 14 Doncs, si jo, que  só lo Mestre i Senyor, vos he rentat los  
Jn 13,19 fi de que quan succeesca cregau que  só jo. 20 En veritat, en veritat vos dic  
Jn 14,3  prendré ab mi, per a què allà a on  só jo estigueu també vosaltres. 4 I ja  
Jn 14,6  lo camí? 6 Jesús li respon: –Jo  só lo camí, i la veritat, i la vida. Ningú 
Jn 15,1  la plàtica de Jesucrist. 1 »Jo  só la verdadera vinya, i mon Pare és lo  
Jn 15,5  si no estau units ab mi. 5 Jo  só lo cep, vosaltres los sarments. Lo qui  
Jn 17,14  no són del món, així com jo tampoc  só del món. 15 No us demano que els  
Jn 17,16  no són del món, així com jo tampoc  só del món. 17 Santificau-los en vostra  
Jn 17,24  donat estiguen ab mi allà a on jo  só, per a què vègien ma glòria que m’  
Jn 18,8  8 Jesús replicà: –Ja us he dit que  só jo. Si, doncs, me buscau a mi, deixau  
Jn 18,17  home? Ell li respongué: –No ho  só. 18 I els criats i els ministres s’  
Jn 18,25  Ell ho negà i digué: –No ho  só. 26 Li digué un dels criats del  
Jn 18,37  respongué: –Tu ho dius, que jo  só rei. Per això jo he nat, i per això he  
Jn 19,21  jueus”, sinó que: “Ell ha dit: Jo  só rei dels jueus.” 22 Pilat respongué:  
Ac 7,32  veu del Senyor, que deia: 32 »–Jo  só lo Déu de tos pares, lo Déu d’Abraham, 
Ac 9,5  Senyor? I el Senyor respongué: –Jo  só Jesús, a qui tu persegueixes. Cosa dura 
Ac 10,21  los digué: –Veeu-me aquí, jo  só lo qui buscau. Qual és la causa per què 
Ac 10,26  alçà i digué: –Aixeca’t, jo també  só home. 27 I entrà parlant ab ell i  
Ac 13,25  deia: »–Qui pensau vosaltres que  só, jo? Jo no só ell. Mes veus aquí,  
Ac 13,25  pensau vosaltres que só, jo? Jo no  só ell. Mes veus aquí, després de mi ve un 
Ac 13,25  després de mi ve un a qui jo no  só digne de deslligar lo calçat de sos  
Ac 16,15  dient: –Si haveu fet judici que jo  só fiel al Senyor, entrau en ma casa i  
Ac 18,10 i no guàrdies silenci, 10 perquè jo  só ab tu, i ningú se t’arrimarà per a  
Ac 21,39  39 I Pau li digué: –Jo, certament,  só home jueu, ciutadà de Tarso, ciutat no  
Ac 22,3  major silenci. 3 I digué: –Jo  só home jueu, natiu de Tarso en Cilícia,  
Ac 22,8  sou vós, Senyor? »I em digué: »–Jo  só Jesús de Nazaret, a qui tu  
Ac 22,27  tu ets romà. I ell digué: –Si, ho  só. 28 I respongué lo tribú: –Jo per una  
Ac 22,28  –Puix jo –respongué Pau– ho  só de naixement. 29 Al punt, doncs, s’  
Ac 23,6  en lo Consell: –Barons germans, jo  só fariseu, fill de fariseu; per l’  
Ac 23,6  esperança i resurrecció dels morts  só jo judicat. 7 I quan hagué dit això, se 
Ac 24,21  “Per la resurrecció dels morts  só jo judicat per vosaltres en aquest  
Ac 26,6  vaig viure qual fariseu. 6 I ara  só acusat en judici per esperar la promesa 
Ac 26,7 dia. Per aquesta esperança, oh rei,  só jo acusat dels jueus. 8 Puix què?, ¿se  
Ac 26,15  Senyor? »I el Senyor digué: »–Jo  só Jesús, a qui tu persegueixes. 16 Emperò 
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Ac 26,29 ouen, arribassen a ser tals qual jo  só, excepte aquestes cadenes. 30 I s’alçà 
Ac 27,23 aparegut l’àngel de Déu, de qui jo  só i a qui jo servesc, 24 dient: “No  
Rm 3,7  a glòria seva, per què jo també  só judicat encara com a pecador? 8 I no  
Rm 7,14  la Llei és espiritual; emperò jo  só carnal, venut baix lo pecat. 15 Perquè  
Rm 7,17  per bona. 17 De manera que ja no  só jo lo qui obro allò, sinó lo pecat que  
Rm 7,20  20 I si jo faç lo que no vull, no  só jo lo qui ho obro, sinó lo pecat que  
Rm 7,24  24 Oh, quin home tan miserable  só jo! ¿Qui em deslliurarà d’aquest cos  
Rm 11,1  No, per cert; perquè jo també  só israelita del llinatge d’Abraham, de  
1Co 1,12  cada qual de vosaltres diu: «Jo  só de Pau», «I jo, d’Apolo», «I jo, de  
1Co 3,4 4 Perquè dient l’un: «Jo certament  só de Pau», i l’altre: «Jo, d’Apolo»;  
1Co 4,15  emperò no molts pares, perquè jo  só lo qui us he engendrat en Cristo Jesús  
1Co 4,16  siau imitadors meus, com també ho  só jo de Cristo. 17 Per aquesta causa vos  
1Co 9,1  per a Déu a tot lo món. 1 ¿No  só jo apòstol? ¿No só jo llibre? ¿No he  
1Co 9,1  lo món. 1 ¿No só jo apòstol? ¿No  só jo llibre? ¿No he vist jo a Jesucrist,  
1Co 9,2 que per a altres no sia apòstol, ho  só certament per a vosaltres, perquè  
1Co 10,30  gràcia ne participo, ¿per quin fi  só jo vituperat per allò de què dono  
1Co 11,1 Siau imitadors meus, així com jo ho  só també de Cristo. 2 I vos alabo,  
1Co 12,15  15 Si el peu digués: «Perquè no  só mà, no só del cos», ¿no és per això del 
1Co 12,15 el peu digués: «Perquè no só mà, no  só del cos», ¿no és per això del cos? 16 I 
1Co 12,16  I si digués l’orella: «Perquè no  só ull, no só del cos», ¿per això no serà  
1Co 12,16  l’orella: «Perquè no só ull, no  só del cos», ¿per això no serà del cos? 17 
1Co 13,1  i d’àngels, si no tinc caritat  só com coure que ressona o campana que  
1Co 13,2  muntanyes, si no tinc caritat no  só res. 3 I encara que jo distribuís tots  
1Co 13,12  mes llavors coneixeré tan bé com  só conegut. 13 Ara permaneixen eixes tres  
1Co 15,9  com a un fill avortiu. 9 Puix jo  só el menor dels apòstols, lo qual no só  
1Co 15,9  el menor dels apòstols, lo qual no  só digne de ser anomenat apòstol, perquè  
1Co 15,10  10 Emperò, per la gràcia de Déu,  só lo que só; i sa gràcia no ha estat vana 
1Co 15,10  per la gràcia de Déu, só lo que  só; i sa gràcia no ha estat vana en mi,  
2Co 8,3  de sa simplicitat. 3 Perquè jo els  só testimoni de que segons ses forces, i  
2Co 10,1  Cristo, jo que en presència vostra  só humil, i ausent só atrevit envers  
2Co 10,1 presència vostra só humil, i ausent  só atrevit envers vosaltres, 2 vos  
2Co 11,22  jo atreviment. 22 ¿Són hebreus? Jo  só també. ¿Són israelites? Jo só també.  
2Co 11,22  Jo só també. ¿Són israelites? Jo  só també. ¿Són del llinatge d’Abraham?  
2Co 11,22  del llinatge d’Abraham? També ho  só jo. 23 ¿Són ministres de Cristo? –parlo 
2Co 11,23  –parlo com un imprudent:– Jo ho  só més; en moltíssims treballs, en presons 
2Co 11,29 iglésies. 29 ¿Qui és dèbil, i no ho  só jo? ¿Qui s’escandalisa, i no m’abraso 
2Co 12,10  Perquè quan enflaquesc, llavors  só fort. 11 M’he tornat un neci en  
2Co 12,11  alabat de vosaltres, ja que en res  só inferior als més grans apòstols, encara 
Ga 2,19  19 Perquè jo per la Llei  só mort a la Llei a fi de viure ab Déu. Jo 
Ga 2,19  a la Llei a fi de viure ab Déu. Jo  só clavat a la creu junt ab Cristo. 20 I  
Ga 4,12  siau com jo, perquè jo també  só com vosaltres: no m’haveu agraviat en  
Ef 3,8  eficaç de son poder. 8 A mi, que  só el menor de tots los sants, m’ha estat 
Ef 6,20 misteri de l’evangeli, 20 del qual  só ambaixador en cadenes, per a què pàrlia 
Col 1,23  baix lo cel, del qual jo, Pau,  só fet ministre. 24 Lo qual ara me  
Col 1,25  que és la Iglésia; 25 de la que jo  só fet ministre, segons la dispensació de  
Col 4,13  la voluntat de Déu. 13 Puix jo li  só testimoni de lo molt que treballa per  
1Tm 1,15  salvar als pecadors, dels quals jo  só el principal. 16 Mes per això conseguí  
2Tm 1,8  de nostre Senyor, ni de mi, que  só presoner seu; ans bé sies participant  
2Tm 1,11  de l’evangeli, 11 en lo qual jo  só constituït predicador, i apòstol, i  
1Pe 1,16  està: «Sereu sants, perquè jo  só sant.» 17 I si invocau com a pare a  
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1Pe 5,1  que hi ha entre vosaltres, jo que  só ancià com ells, i testimoni de la  
Ap 1,8  de la terra. Així serà! Amén! 8 Jo  só l’alfa i l’omega, lo principi i el  
Ap 1,17  sobre de mi, dient: –No témies; jo  só el primer i el darrer; 18 lo qui visc i 
Ap 2,23  i totes les iglésies sabran que jo  só lo qui escodrinyo les entranyes i els  
Ap 18,7  “Jo estic sentada com reina, i no  só viuda, ni veuré plors.” 8 Per això en  
Ap 19,10 lo. I em diu: –Mira no ho faces; jo  só coservo teu i de tos germans que tenen  
Ap 21,6  6 I em digué: –Està fet. Jo  só l’alfa i l’omega, lo principi i lo  
Ap 22,8  d’aquest llibre! 8 I jo, Joan,  só lo qui he oït i he vist aquestes coses. 
Ap 22,9  –Guarda no ho faces, perquè jo  só servo ab tu, i ab tos germans los  
Ap 22,13  a cada u segons ses obres. 13 Jo  só l’alfa i l’omega, lo primer i lo  
Ap 22,16  aquestes coses en les iglésies. Jo  só l’arrel, i el llinatge de David, l’  
Mt 26,22  gran manera, començà cada u a dir:  –Só tal vegada jo, Senyor? 23 I ell  
Mt 26,25  Judes, qui l’entregà, digué:  –Só jo, per ventura, mestre? Li diu: –Tu  
Mt 27,43  ara, si l’ama. Puix digué:  “Só lo Fill de Déu”! 44 I los lladres que  
Mc 6,50 ells i els digué: –Teniu bon ànimo!  Só jo, no temau. 51 I se’n pujà ab ells a 
Mc 14,19 -se i a dir-li cada u de per si:  –Só jo, acàs? 20 I ell los respongué: –Un  
Jn 6,20  temor. 20 Emperò ell los diu:  –Só jo, no temau. 21 Volgueren, doncs,  
Jn 9,9  que se li sembla. Emperò ell deia:  –Só jo. 10 Llavors ells li digueren: –Com  
Jn 10,36  que blasfemo perquè he dit:  “Só Fill de Déu”? 37 Si no faç les obres  
Jn 18,5 –A Jesús de Nazaret. Los diu Jesús:  –Só jo. Estava també entre ells Judes, que 
Jn 18,6  6 A penes Jesús los hagué dit:  «Só jo», retrocediren i caigueren en  
Jn 18,35 ho han dit de mi? 35 Replicà Pilat:  –Só jo, per ventura, jueu? Ta nació i els  
Rm 1,14  com entre les demés nacions. 14  Só deutor a grecs i a bàrbaros, a savis i  
Ap 3,17 -te de ma boca. 17 Perquè tu dius:  ‘Só ric, i estic ple de béns, i no  
He 7,Tit  lo de Leví. Jesucrist és pontífice  soberà i prega a son etern Pare, no per a  
Jud 4  i neguen a Jesucrist, nostre únic  soberà i Senyor. 5 Vull, doncs, fer-vos  
Ef 1,19  en los sants, 19 i qual és aquella  soberana grandesa de son poder envers  
Lc 9,17  i quedaren saciats. I de lo que  sobrà, n’alçaren dotze coves de bocins.  
2Co 8,15  15 «Al qui molt recollí, res li  sobrà, i al qui arreplegà poc, no li  
Mt 15,37 quedaren saciats. I dels bocins que  sobraren n’ompliren set coves. 38 I los  
Mc 8,8  recolliren, dels bocins que havien  sobrat, set senalles. 9 I els que en  
Jn 6,12  –Recolliu los bocins que han  sobrat, a fi de que no es pèrdia res. 13  
Jn 6,13  dotze coves de bocins que havien  sobrat dels cinc pans d’ordi després que  
Mc 12,44  tots hi han tirat de lo que els  sobrava; emperò aquesta, de sa pobresa hi  
Lc 21,4  fet oferiments a Déu de lo que els  sobrava; emperò aquesta ha donat de sa  
Mt 2,9  ells, fins que, arribant, s’aturà  sobre a on estava l’infant. 10 I quan  
Mt 3,16  Déu que baixava com paloma i venia  sobre d’ell. 17 I veus aquí una veu del  
Mt 4,5  portà a la ciutat santa i el posà  sobre lo pinacle del temple. 6 I li digué: 
Mt 5,14  es pot ocultar una ciutat situada  sobre una muntanya. 15 Ni s’encén una  
Mt 5,15  posar-la sota una mesura, sinó  sobre un candelero, per a què iŀlumínia a  
Mt 5,45  en lo cel, qui fa eixir lo seu sol  sobre bons i mals, i ploure sobre justos i 
Mt 5,45 seu sol sobre bons i mals, i ploure  sobre justos i pecadors. 46 Perquè si amau 
Mt 6,25  No us afaneu per la vostra vida,  sobre què menjareu. Ni per vostre cos,  
Mt 6,25  què menjareu. Ni per vostre cos,  sobre què vestireu. ¿No val més la vida  
Mt 7,Tit  fruits. Símil de la casa fabricada  sobre roca o sobre arena. 1 »No vullau  
Mt 7,Tit  de la casa fabricada sobre roca o  sobre arena. 1 »No vullau judicar, si no  
Mt 7,24  un home sensat que edificà sa casa  sobre roca. 25 I baixà la pluja, i  
Mt 7,25  i no caigué, perquè estava fundada  sobre roca. 26 I qualsevol que ou aquestes 
Mt 7,26  a un home neci que edificà sa casa  sobre arena. 27 I baixà la pluja, i  
Mt 9,6  que el Fill de l’home té potestat  sobre la terra de perdonar pecats –digué  
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Mt 10,1 sos dotze deixebles, los donà poder  sobre los esperits impurs, per a llançar- 
Mt 10,13 la tal fos digna, vostra pau vindrà  sobre ella. Emperò si no ho fos, vostra  
Mt 10,34 34 »No penseu que vinga a posar pau  sobre la terra: no he vingut a posar la  
Mt 11,Tit  Lo que ab est motiu digué Jesús  sobre Joan a sos oients. Ciutats  
Mt 11,29 jo us descansaré. 29 Preneu mon jou  sobre vosaltres, i apreneu de mi, que só  
Mt 12,14  los fariseus, tingueren consell  sobre com lo podrien fer perdre. 15 I  
Mt 12,18  ma ànima. Posaré mon esperit  sobre ell i anunciarà justícia als  
Mt 13,7 no tenien arrel. 7 Altres caigueren  sobre espines, i cresqueren les espines i  
Mt 14,Tit  camina i fa que sant Pere camínia  sobre les oles del mar, i cura a tots los  
Mt 14,19  manat a la gent que s’assentassen  sobre l’herba, prengué los cinc pans i  
Mt 14,25  Jesús envers ells caminant per  sobre el mar. 26 I quan lo vegeren caminar 
Mt 14,26  26 I quan lo vegeren caminar per  sobre el mar, se torbaren, dient: –És una  
Mt 14,28  sou vós, manau-me que vinga per  sobre l’aigua cap a vós. 29 I ell li  
Mt 14,29  baixant Pere de la barca, caminava  sobre l’aigua per arribar a Jesús. 30  
Mt 15,35 I manà a la gent que s’assentassen  sobre de l’herba. 36 I prenent los set  
Mt 16,18 et dic també que tu ets Pere, i que  sobre aquesta pedra edificaré ma Iglésia,  
Mt 16,19  del cel. I tot allò que llíguies  sobre la terra estarà lligat en lo cel, i  
Mt 16,19 en lo cel, i tot lo que desllíguies  sobre la terra serà també deslligat en lo  
Mt 18,Tit  Capítol XVIII Doctrina de Jesús  sobre la humilitat, sobre lo pecat d’  
Mt 18,Tit  de Jesús sobre la humilitat,  sobre lo pecat d’escàndol i sobre la  
Mt 18,Tit  sobre lo pecat d’escàndol i  sobre la correcció fraterna. Paràbola del  
Mt 18,18  vos dic que tot quant lligueu  sobre la terra, lligat serà també en lo  
Mt 18,18  en lo cel. I tot quant deslligareu  sobre la terra, deslligat serà també en lo 
Mt 18,19  dos de vosaltres se convinguessen  sobre la terra per demanar alguna cosa,  
Mt 19,Tit  separació o divorci. Dóna consells  sobre la perfecció. Parla de la dificultat 
Mt 19,13  infants per a què imposàs les mans  sobre d’ells i oràs. Emperò los deixebles 
Mt 20,25 que són poderosos exerceixen domini  sobre d’ells. 26 No serà així entre  
Mt 21,5  de mansuetud, envers tu, assentat  sobre una somera i son pollí, fill de la  
Mt 21,7  la somera i lo pollí, i posaren  sobre d’ells sos vestits i lo feren  
Mt 21,44  d’ell. 44 I qualsevol que caiga  sobre aqueixa pedra serà romput, i aquell  
Mt 21,44 aqueixa pedra serà romput, i aquell  sobre qui ella caiga serà fet engrunes. 45 
Mt 22,Tit  -se lo tribut al Cèsar. Doctrina  sobre la resurrecció. Amor de Déu i del  
Mt 22,15  se n’anaren i tingueren consell  sobre com podrien sorprendre’l en lo que  
Mt 23,4  e insuportables i les carreguen  sobre les espatlles dels homes, emperò  
Mt 23,9  vosaltres sou germans. 9 I a ningú  sobre la terra apellideu pare vostre,  
Mt 23,18  que júria per l’oferta que està  sobre d’ell, és deutor.” 19 Cegos! Què és 
Mt 23,20  jura per ell i per tot lo que està  sobre d’ell. 21 I qualsevol que jura per  
Mt 23,22  de Déu i per lo qui està assentat  sobre d’ell. 23 »Ai de vosaltres,  
Mt 23,35  en ciutat, 35 per a què vinga  sobre vosaltres tota la sang innocent que  
Mt 23,35 la sang innocent que s’ha derramat  sobre la terra, des de la sang d’Abel lo  
Mt 23,36  que totes aquestes coses vindran  sobre aquesta generació. 37 »Jerusalem,  
Mt 24,2  vos dic que no quedarà aquí pedra  sobre pedra sens ser derrocada. 3 I estant 
Mt 24,45 i prudent a qui son amo constitueix  sobre sa família, per a què els dónia de  
Mt 24,47  veritat vos dic que el constituirà  sobre tots sos béns. 48 Emperò, si aquell  
Mt 25,21  fores fiel en lo poc, jo et posaré  sobre lo molt. Entra en lo goig de ton  
Mt 25,23  fores fiel en lo poc, jo et posaré  sobre lo molt. Entra en lo goig de ton  
Mt 25,31 àngels ab ell, llavors s’assentarà  sobre el trono de sa majestat. 32 I totes  
Mt 26,Tit  a on una dona derrama bàlsam  sobre d’ell. Cena de l’anyell pasqual en 
Mt 26,7  ab ungüent preciós, i lo derramà  sobre son cap, quan estava sentat a taula. 
Mt 26,12  derramant ella aquest ungüent  sobre mon cos, ho féu per a sepultar-me. 
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Mt 26,50  temps arribaren i posaren les mans  sobre Jesús i el prengueren. 51 I veus  
Mt 27,7  de sang. 7 I havent tingut consell  sobre això, compraren ab elles lo camp d’ 
Mt 27,25 lo poble, digué: –Sobre nosaltres i  sobre nostres fills sia la seva sang. 26  
Mt 27,29  una corona d’espines, la posaren  sobre son cap, i una canya en sa mà dreta. 
Mt 27,35  «Se repartiran mes vestidures, i  sobre ma túnica tiraran a sort.» 36 I  
Mt 27,37  li feien guarda. 37 I posaren  sobre son cap la seva causa escrita:  
Mt 27,45  l’hora de sexta hi hagué tenebres  sobre tota la terra fins a l’hora de  
Mt 28,2  se, remogué la pedra, i s’assentà  sobre d’ella. 3 I son rostro era com un  
Mc 1,10  de paloma que baixava i se posava  sobre d’ell mateix. 11 I s’oí una veu  
Mc 4,Tit  sembrador i sa explicació. La llum  sobre del candelero. Llavor que naix i  
Mc 4,5  i se la menjaren. 5 I altra caigué  sobre pedregals, a on no hi havia molta  
Mc 4,21 llit? No la porten per a posar-la  sobre un candelero? 22 Perquè no hi ha  
Mc 4,26  com un home que tíria la llavor  sobre la terra, 27 i que dòrmia i s’àlcia 
Mc 4,38 38 I ell estava en la popa, dormint  sobre un coixí; i el desperten i li diuen: 
Mc 5,23 darreries. Veniu-li a posar la mà  sobre per a què es cúria i visca. 24 I se  
Mc 6,Tit  pans i dos peixos. Jesús camina  sobre l’aigua i cura a molts malalts. 1 I 
Mc 6,5 alguns pocs malalts posant les mans  sobre d’ells. 6 I estava meravellat de la 
Mc 6,7  dos en dos; i els donava potestat  sobre los esperits impurs. 8 I els manà  
Mc 6,39  els fessen sentar a tots en pletes  sobre l’herba. 40 I s’assentaren en  
Mc 6,48  la nit, vingué cap a ells caminant  sobre del mar i volia deixar-los detràs. 
Mc 6,49  ells, quan lo vegeren caminar  sobre el mar, pensaren que era un fantasma 
Mc 7,17  casa, li preguntaven sos deixebles  sobre la paràbola. 18 I els digué: –Pués  
Mc 7,30  a casa sua, trobà sa filla ajaguda  sobre el llit i que el dimoni havia eixit  
Mc 7,32  i li suplicaven que posàs la mà  sobre d’ell. 33 I prenent-lo a part d’ 
Mc 8,25  25 I li posà altra vegada les mans  sobre els ulls, i començà a veure, i quedà 
Mc 9,33 en lo camí havien disputat entre si  sobre quin d’ells seria lo major. 34 I  
Mc 10,10  -li sos deixebles en casa  sobre el mateix. 11 I els digué:  
Mc 10,16  I abraçant-los i posant les mans  sobre d’ells, los beneïa. 17 I havent  
Mc 10,42  que aquells a qui es veu manar  sobre les nacions, les dominen, i sos  
Mc 10,42 dominen, i sos magnates tenen poder  sobre elles. 43 Emperò no serà així entre  
Mc 11,2  en ell, trobareu un pollí fermat,  sobre el qual no s’ha sentat ningú  
Mc 11,7  menaren lo pollí a Jesús i posaren  sobre d’ell sos vestits; i s’assentà en  
Mc 12,Tit  Sobre pagar lo tribut al Cèsar i  sobre la resurrecció dels morts. Cristo,  
Mc 13,2  grans edificis? No quedarà pedra  sobre pedra que no sia derrocada. 3 I  
Mc 13,8 s’alçarà gent contra gent, i regne  sobre regne, i hi haurà terratrèmols en  
Mc 14,3 i rompent lo vas, derramà lo bàlsam  sobre son cap. 4 I alguns dels que estaven 
Mc 14,46  Aleshores ells li posaren les mans  sobre i el prengueren. 47 I un dels que  
Mc 15,24 repartiren ses robes, tirant a sort  sobre d’elles, per a veure lo que cada un 
Mc 16,18  no els danyarà; posaran les mans  sobre dels malalts, i es curaran. 19 I el  
Lc 1,35  li digué: –L’Esperit Sant vindrà  sobre vós, i la virtut de l’Altíssim vos  
Lc 2,25 d’Israel. I l’Esperit Sant estava  sobre ell. 26 I li havia estat revelat per 
Lc 3,2  la paraula del Senyor vingué  sobre Joan, fill de Zacaries, en lo  
Lc 3,22  orant, s’obrí lo cel, 22 i baixà  sobre d’ell l’Esperit Sant en forma  
Lc 4,9  9 I el portà a Jerusalem i el posà  sobre lo pinacle del temple, i li digué:  
Lc 4,18  18 «L’Esperit del Senyor és  sobre mi, per lo que m’ha ungit, i m’ha  
Lc 4,40 hi portaven. I ell, posant les mans  sobre cada u d’ells, los curava. 41 I de  
Lc 5,1 com la gent vingués atropelladament  sobre d’ell per a oir la paraula de Déu,  
Lc 5,24  que el Fill de l’home té potestat  sobre la terra de perdonar pecats –digué  
Lc 6,48 cavà, enfondí, i posà los fonaments  sobre roca; i quan vingué una riuada, pegà 
Lc 6,48  moure-la, perquè estava fundada  sobre roca. 49 Emperò, aquell que ou i no  
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Lc 6,49  a un home que fabricà sa casa  sobre terra sens fonaments i contra la  
Lc 8,Tit  VIII Paràbola del sembrador. Llum  sobre del candelero. Jesús exerceix son  
Lc 8,Tit candelero. Jesús exerceix son poder  sobre el mar, sobre els dimonis, sobre una 
Lc 8,Tit  exerceix son poder sobre el mar,  sobre els dimonis, sobre una dolència  
Lc 8,Tit  sobre el mar, sobre els dimonis,  sobre una dolència incurable, i sobre la  
Lc 8,Tit  sobre una dolència incurable, i  sobre la mort ressuscitant a la filla de  
Lc 8,6  de l’aire. 6 I altra caigué  sobre pedres, i quan hagué nat, se secà,  
Lc 8,13 se sàlvien creent. 13 La que caigué  sobre pedres són aquells que reben ab goig 
Lc 8,16  sota del llit, sinó que la posa  sobre un candelero, per a què los que  
Lc 9,Tit  predita. Disputa dels apòstols  sobre la primacia. Zel indiscret dels  
Lc 9,1  los donà poder i autoritat  sobre tots los dimonis, i virtut de curar  
Lc 10,6  de la pau, descansarà vostra pau  sobre d’ell; i si no, se’n tornarà a  
Lc 10,19  les serpents i els escorpins i  sobre tot lo poder de l’enemic, i res vos 
Lc 10,34 -hi ab oli i vi, i cavalgant-lo  sobre son jument, lo portà a un hostal, i  
Lc 11,33  ni sota d’una mesura, sinó  sobre un candelero per a què los que  
Lc 11,44  los sepulcres que no es veuen, i  sobre los que caminen los homes sens que  
Lc 12,Tit  i infiel. Jesús vingué a posar foc  sobre la terra. 1 I com s’hagués  
Lc 12,3  en les estàncies, serà anunciat  sobre los terrats. 4 »A vosaltres, doncs,  
Lc 12,22  aneu afanats per a la vostra vida,  sobre què menjareu, ni per a lo vostre  
Lc 12,22  menjareu, ni per a lo vostre cos,  sobre què vestireu. 23 Més val l’ànima  
Lc 12,40 sa casa. 40 Estau, doncs, vosaltres  sobre l’avís, perquè a l’hora que menos  
Lc 12,42  i prudent a qui son amo constituí  sobre sos criats, per a què los donàs la  
Lc 13,4 Així com també aquells divuit homes  sobre els quals caigué la torre de Siloè i 
Lc 13,13  ta dolència! 13 I imposà les mans  sobre ella, i a l’instant s’adreçà i  
Lc 17,16  a Déu en alta veu. 16 I caigué  sobre son rostro als peus de Jesús, donant 
Lc 19,Tit Jesús triümfant en Jerusalem. Plora  sobre aquesta ciutat i anuncia sa ruïna i  
Lc 19,14 -li: »–No volem que aquest régnia  sobre nosaltres. 15 »I quan tornà, després 
Lc 19,17  has estat fiel, tindràs potestat  sobre deu ciutats. 18 »I vingué lo segon i 
Lc 19,19  a est: »–Tu tindràs mando també  sobre cinc ciutats. 20 »I vingué lo tercer 
Lc 19,27 meus que no volgueren que jo regnàs  sobre ells, portau-me’ls aquí i matau- 
Lc 19,30  en ell, trobareu un pollí fermat  sobre el qual ningú s’ha sentat encara.  
Lc 19,35  a Jesús i, posant ses vestidures  sobre el pollí, feren sentar Jesús sobre.  
Lc 19,35  sobre el pollí, feren sentar Jesús  sobre. 36 Mentres Jesús anava passant,  
Lc 19,41  cerca, al veure la ciutat, plorà  sobre ella, dient: 42 –Ah, si tu  
Lc 19,44  dintre de tu, i no deixaran pedra  sobre pedra en tu, per quant has  
Lc 20,18  del cantó”? 18 Qualsevol que caiga  sobre aquesta pedra se farà trossos, i  
Lc 20,18  pedra se farà trossos, i aquell  sobre qui ella caiga serà fet miques. 19  
Lc 21,6  de tal manera que no quedarà pedra  sobre pedra. 7 I ells li preguntaren:  
Lc 21,23 en la terra, i la ira del cel caurà  sobre d’aquest poble. 24 I moriran al fil 
Lc 21,27  al Fill de l’home, que vindrà  sobre d’un núvol ab gran poder i  
Lc 21,35  -us. 35 Puix com un llaç vindrà  sobre tots los que habiten en la  
Lc 22,Tit  de l’eucaristia. Disputa  sobre la primícia. Jesús prediu la negació 
Lc 22,24 mogué també entre ells una disputa,  sobre qual d’ells seria reputat lo major. 
Lc 22,25  ab imperi, i els que tenen poder  sobre elles són apellidats benefactors. 26 
Lc 22,30 ma taula en mon Regne, i vos senteu  sobre tronos per a judicar a les dotze  
Lc 22,53  en lo temple no posàreu les mans  sobre mi. Emperò aquesta és la vostra hora 
Lc 23,28  –Filles de Jerusalem, no ploreu  sobre mi, ans bé plorau sobre vosaltres  
Lc 23,28  no ploreu sobre mi, ans bé plorau  sobre vosaltres mateixes i sobre vostres  
Lc 23,28  plorau sobre vosaltres mateixes i  sobre vostres fills. 29 Perquè vindran  
Lc 23,30  a dir a les muntanyes: “Caeu  sobre nosaltres”, i als serrats: “Cobriu- 
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Lc 23,38 ’t a tu mateix! 38 I hi havia també  sobre ell un rètol escrit en grec, en  
Lc 24,14  xixanta estadis. 14 I conversaven  sobre lo que havia passat. 15 I mentres  
Jn 1,32 del cel com una paloma i posar-se  sobre d’ell. 33 Jo no el coneixia, emperò 
Jn 1,33  veges baixar l’Esperit i reposar  sobre d’ell, aqueix és lo qui bateja ab  
Jn 1,51  vos dic que veureu obert lo cel, i  sobre lo Fill de l’home, pujant i  
Jn 3,31  31 »Lo qui ve de dalt és  sobre tots. Lo qui és de la terra és  
Jn 3,31  de la terra. Lo qui ve del cel és  sobre tots, 32 i dóna testimoni de lo que  
Jn 3,36  vida, sinó que la ira de Déu està  sobre d’ell. 4,Tit Capítol IV Conversió  
Jn 4,6  fatigat del camí, estava sentat  sobre de la font, i era ja envers l’hora  
Jn 6,Tit  dels cinc pans. Camina Jesús  sobre el mar. Parla del pa del cel.  
Jn 6,2  perquè veien los miracles que feia  sobre los que estaven malalts. 3 I Jesús  
Jn 6,19 estadis, veuen a Jesús que caminava  sobre del mar i que s’acercava a la  
Jn 7,30  prendre’l, i ningú posà les mans  sobre ell, perquè la seva hora no havia  
Jn 7,44  volien prendre’l, mes ningú posà  sobre ell les mans. 45 I així los  
Jn 9,6 formà fang ab la saliva i l’aplicà  sobre els ulls del cego. 7 I li digué:  
Jn 11,38 una gruta, i tenia una pedra posada  sobre. 39 Jesús digué: –Traeu la pedra.  
Jn 12,Tit de Làssaro, derrama ungüent preciós  sobre los peus de Jesús. Los jueus  
Jn 12,3  de nardo verdader, lo derramà  sobre los peus de Jesús i els eixugà ab  
Jn 12,14  trobà Jesús un pollí, i s’assentà  sobre ell, conforme està escrit: 15 «No  
Jn 12,15  mira a ton rei que ve assentat  sobre un pollí d’una somera.» 16 Los  
Jn 17,2  a vós, 2 com li haveu donat poder  sobre tota carn, per a què dónia la vida  
Jn 17,4 vós enviàreu. 4 Jo us he glorificat  sobre la terra; tinc acabada l’obra que  
Jn 18,19  se posà a fer preguntes a Jesús  sobre sos deixebles i sa doctrina. 20  
Jn 19,2  corona d’espines i la hi posaren  sobre el cap, i li vestiren un manto de  
Jn 19,11 respongué: –No tindries poder algun  sobre mi si no et fos donat de l’alt. Per 
Jn 19,19 I Pilat escrigué un rètol i el posà  sobre la creu. I l’escrit era: «Jesús  
Jn 20,7  7 i lo sudari, que havia estat  sobre lo cap d’ell, no junt ab les demés  
Jn 20,22  Havent dit aquestes paraules alenà  sobre d’ells, i els digué: –Rebeu l’  
Ac 1,8  de l’Esperit Sant, que vindrà  sobre vosaltres, i em sereu testimoni en  
Ac 2,3  partides com de foc i es posaren  sobre cada u d’ells. 4 I quedaren tots  
Ac 2,17  que jo derramaré mon Esperit  sobre tota carn; i profetisaran vostres  
Ac 2,18  aquells dies derramaré mon Esperit  sobre mos servos i sobre mes serves, i  
Ac 2,18  mon Esperit sobre mos servos i  sobre mes serves, i profetisaran. 19 I  
Ac 2,33 de l’Esperit Sant, ha derramat est  sobre nosaltres, al qual vosaltres veeu i  
Ac 4,Tit IV Los apòstols, presos i examinats  sobre la curació del tullit, confessen la  
Ac 5,15 venir Pere almenos sa sombra passàs  sobre d’ells i quedassen deslliurats de  
Ac 5,24  dels sacerdots estaven en dubte  sobre què s’havia fet d’ells. 25 Emperò  
Ac 5,28  vostra doctrina, i voleu fer caure  sobre nosaltres la sang d’aquest home. 29 
Ac 6,6  fent oració, imposaren les mans  sobre d’ells. 7 I la paraula del Senyor  
Ac 7,27  t’ha fet a tu príncep i jutge  sobre nosaltres? 28 ¿O per ventura vols  
Ac 8,2  a Esteve, i feren gran condol  sobre ell. 3 Emperò Saulo assolava la  
Ac 8,16  16 Perquè no havia baixat encara  sobre ningú d’ells, sinó que solament  
Ac 8,17  Jesús. 17 Llavors posaven les mans  sobre ells i rebien l’Esperit Sant. 18  
Ac 8,24  a mi al Senyor, per a què no vinga  sobre mi ninguna cosa de les que haveu  
Ac 8,28  28 i se’n tornava, i sentat  sobre son carro llegia al profeta Isaïes.  
Ac 9,17 entrà en la casa, i posant les mans  sobre ell, digué: –Germà Saulo, lo Senyor  
Ac 10,44  paraules, baixà l’Esperit Sant  sobre tots los que oïen aquesta plàtica.  
Ac 10,45  l’Esperit Sant se difundís també  sobre els gentils. 46 Perquè els oïen  
Ac 11,15  a parlar, l’Esperit Sant baixà  sobre d’ells, així com sobre nosaltres al 
Ac 11,15  Sant baixà sobre d’ells, així com  sobre nosaltres al principi. 16 I llavors  
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Ac 12,18 no poca confusió entre els soldats,  sobre què s’havia fet de Pere. 19 I  
Ac 13,3 dejunat, i orat, i imposat les mans  sobre d’ells, los enviaren. 4 I ells,  
Ac 13,11  vet aquí ara la mà del Senyor  sobre tu, i seràs cego, no veent lo sol  
Ac 13,11  fins a cert temps. I luego caigué  sobre ell obscuritat i tenebres, i girant  
Ac 13,40 40 Per consegüent, feu que no vinga  sobre vosaltres lo que està dit en los  
Ac 14,9  9 digué en alta veu: –Alça’t dret  sobre tos peus! I ell saltà i caminava. 10 
Ac 15,Tit  Capítol XV Concili de Jerusalem  sobre les observàncies de la Llei. Judes i 
Ac 15,10  per què tentau a Déu posant un jou  sobre el coll dels deixebles que ni  
Ac 15,17 los demés homes i tots los gentils,  sobre qui ha estat invocat mon nom, diu lo 
Ac 15,28  Sant i a nosaltres no imposar  sobre vosaltres més càrrega que aquestes  
Ac 17,2  tres dissabtes disputà ab ells  sobre les Escriptures, 3 declarant i  
Ac 17,26 lo llinatge humà, per a què habitàs  sobre tota la cara de la terra, senyalant  
Ac 17,32 digueren: –En altra ocasió t’oirem  sobre això. 33 Així Pau isqué del mig d’  
Ac 18,6  i els digué: –Vostra sang sia  sobre vostres caps; jo net estic, i des d’ 
Ac 18,17 Llavors tots los grecs, tirant-se  sobre de Sostenes, príncep de la sinagoga, 
Ac 19,6 -los Pau imposat les mans, vingué  sobre d’ells l’Esperit Sant i parlaven  
Ac 19,13  l’invocar lo nom del Senyor Jesús  sobre los que estaven posseïts dels  
Ac 19,16 qui estava l’esperit maligne saltà  sobre d’ells i, apoderant-se de dos,  
Ac 19,17  en Èfeso; i vingué un temor  sobre tots ells, i era exaltat lo nom del  
Ac 19,39  39 I si teniu alguna pretensió  sobre altres negocis, se podrà decidir en  
Ac 20,10  mort. 10 I Pau baixà i se reclinà  sobre ell, i abraçant-lo digué: –No us  
Ac 21,23  tenim quatre barons que tenen vot  sobre si. 24 Pren-los, i purifica’t ab  
Ac 21,40  lo tribú, posant-se Pau en peus  sobre les grades, féu senyal al poble ab  
Ac 23,29  d’ells 29 i trobí que l’acusaven  sobre qüestions de sa Llei, sens haver en  
Ac 25,19 tenien contra ell algunes qüestions  sobre la seva superstició i sobre un cert  
Ac 25,19  sobre la seva superstició i  sobre un cert Jesús mort, lo qual Pau  
Ac 27,44  44 I els demés foren trets, uns  sobre posts, altres sobre trossos del  
Ac 27,44  trets, uns sobre posts, altres  sobre trossos del barco, i així se  
Ac 28,21  no havem rebut cartes de la Judea  sobre de tu, ni ningú dels germans vingué  
Rm 2,9 indignació. 9 Tribulació i angústia  sobre l’ànima de qualsevol home que obra  
Rm 3,Tit  la preferència dels jueus  sobre els gentils. Uns i altres estan  
Rm 3,9  ¿tenim nosaltres algun ventatge  sobre d’ells? De ninguna manera, perquè  
Rm 3,22 per la fe en Jesucrist per a tots i  sobre tots los que creuen en ell, perquè  
Rm 5,15  sol home, que és Jesucrist, abunda  sobre molts. 16 I no fou lo do com lo  
Rm 5,18  pecat d’un caigué la condemnació  sobre tots los homes, així també per la  
Rm 6,9  ni la mort tindrà ja més domini  sobre d’ell. 10 Perquè en quant a haver  
Rm 6,14  14 Puix lo pecat no tindrà domini  sobre vosaltres, perquè no estau baix de  
Rm 7,1  la llei), que la llei té domini  sobre l’home tot lo temps que viu? 2  
Rm 9,5 també Cristo segons la carn, que és  sobre totes les coses Déu beneït en tots  
Rm 9,23  les riqueses de sa glòria  sobre los vasos de misericòrdia que  
Rm 9,28  paraula abreviada farà lo Senyor  sobre la terra.» 29 I com Isaïes digué  
Rm 12,20  fent això apilaràs brases de foc  sobre son cap.» 21 No et déixies vèncer  
Rm 13,2 Déu, i els que resisteixen atrauran  sobre si la condemnació. 3 Perquè los  
Rm 15,3  dels que et vituperen caigueren  sobre mi.» 4 Perquè totes les coses que  
Rm 15,20  de Cristo, a fi de no edificar  sobre fonament d’altres, sinó com està  
1Co 3,10  savi; mes un altre edifica  sobre ell. I míria cada u com edifica  
1Co 3,10  ell. I míria cada u com edifica  sobre ell. 11 Perquè ningú pot posar altre 
1Co 3,12  ço és, Jesucrist. 12 I si algú  sobre aquest fonament edifica or, plata,  
1Co 3,14  permaneix l’obra del que edificà  sobre, rebrà gallardó. 15 Si l’obra de l’ 
1Co 4,6  aprengau a no pensar dels homes  sobre lo que està escrit, perquè ningú de  
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1Co 6,4 món? 4 Si, doncs, teniu diferències  sobre negocis d’aquest món, feu-les  
1Co 7,1  les viudes. 1 I tocant a les coses  sobre què m’escriguéreu, bo seria a l’  
1Co 7,37 la necessitat, ans bé tenint domini  sobre sa pròpia voluntat, i ha determinat  
1Co 9,12  altres participen d’aquest poder  sobre vosaltres, ¿per què no abans  
1Co 10,11  per a escarment de nosaltres,  sobre qui han arribat les darreries del  
1Co 10,13  que no permetrà que siau tentats  sobre vostres forces; ans bé ab la  
1Co 11,10  10 Per això la dona deu portar  sobre son cap lo senyal de la potestat per 
1Co 14,25  los secrets de son cor; i, postrat  sobre el rostro, adorarà a Déu, i  
2Co 1,23 Emperò jo crido a Déu per testimoni  sobre ma ànima de que per perdonar-vos  
2Co 1,24  a Corinti. 24 No que tingam domini  sobre la vostra fe, sinó que contribuïm a  
2Co 2,3 vinga a vosaltres no tinga tristesa  sobre tristesa d’aquells de qui jo deuria 
2Co 3,7  de mort, gravat ab lletres  sobre pedres, fou gloriós, de manera que  
2Co 3,13 no com Moisès, que es posava un vel  sobre el rostro, per a què los fills d’  
2Co 3,15  a Moisès, lo vel està posat  sobre el cor d’ells. 16 Mes quan se  
2Co 8,3  de que segons ses forces, i encara  sobre ses forces, tingueren voluntat, 4  
2Co 9,Tit  que dóna l’Apòstol alguns avisos  sobre l’almoina i diu que s’ha de donar  
2Co 11,28  que són de part de fora, carreguen  sobre mi diàriament ocurrències d’  
2Co 12,7  bufetègia, perquè jo no m’exaltàs  sobre manera. 8 Per lo qual supliquí al  
Ga 2,Tit  que féu a Cefas en Antioquia  sobre les ceremònies de la Llei. Ningú és  
Ga 3,14 la benedicció d’Abraham puga venir  sobre els gentils per Jesucrist, a fi de  
Ga 5,10 inquieta, sia qui es vulla, portarà  sobre si la condemnació. 11 I jo, germans, 
Ga 5,21  i altres coses com aquestes,  sobre les quals vos denuncio, com ja us  
Ga 6,16  sinó la nova criatura. 16 I  sobre quants seguesquen aquesta regla,  
Ga 6,16  vinga la pau i la misericòrdia, i  sobre l’Israel de Déu. 17 D’aquí en  
Ef 1,Tit  són donats per Jesucrist, exaltat  sobre totes les coses, fet cap de tota la  
Ef 1,8 8 la qual ha derramat ab abundància  sobre nosaltres en tota sabiduria e  
Ef 1,21  dreta en los llocs celestials, 21  sobre tot principat, i potestat, i virtut, 
Ef 1,21  potestat, i virtut, i dominació, i  sobre tot nom que s’anomena no sols en  
Ef 2,20  de Déu. 20 I sou edificats  sobre el fonament dels apòstols i  
Ef 4,6  6 un Déu i Pare de tots, que és  sobre tots, i en totes les coses, i en  
Ef 4,10  baixà és lo mateix també que pujà  sobre tots los cels per a què omplís totes 
Ef 4,26  i no pequeu»: no es pònguia lo sol  sobre vostra ira. 27 Ni doneu entrada al  
Ef 5,6  perquè per això ve la ira de Déu  sobre los fills de la incredulitat. 7 No  
Ef 6,3  et vaja bé i tingues llarga vida  sobre la terra». 4 I vosaltres, pares, no  
Fl 2,9  altament i li donà un nom que és  sobre tot nom, 10 a fi de que al nom de  
Fl 2,17 en va. 17 Encara que jo sia immolat  sobre el sacrifici i víctima de vostra fe, 
Fl 2,27  per a què jo no tingués tristesa  sobre tristesa. 28 I així l’he enviat més 
Fl 4,10  ab vosaltres. 10 M’he regositjat  sobre manera en lo Senyor de que ja per fi 
Col 2,15  atrevidament al públic, triümfant  sobre d’ells en si mateix. 16 Per lo  
Col 3,5  vostres membres que estan  sobre la terra: fornicació, impuresa,  
Col 3,6  les quals coses ve la ira de Déu  sobre els fills de la incredulitat. 7 En  
1Te 2,16  Perquè la ira de Déu ha arribat  sobre ells fins a l’extrem. 17 Mes  
1Te 5,3  la repentina destrucció vindrà  sobre ells, com lo dolor de part a una  
2Te 2,4  4 lo qual s’oposa i s’alça  sobre tot lo que s’anomena Déu, o que s’ 
1Tm 2,12  ni que usúrpia l’autoritat  sobre l’home, sinó que estiga en silenci. 
1Tm 4,16  sia manifest a tots. 16 Vetlla  sobre tu mateix i sobre la doctrina.  
1Tm 4,16 a tots. 16 Vetlla sobre tu mateix i  sobre la doctrina. Continua en aquestes  
1Tm 5,22  22 No impòsies de lleuger les mans  sobre algú ni et faces participant dels  
1Tm 6,4  que no sap res, ans bé flaqueja  sobre qüestions i disputes de paraules; d’ 
2Tm 1,16  lo Senyor ses misericòrdies  sobre la casa d’Onesíforo, perquè moltes  
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2Tm 3,11  afliccions que vingueren  sobre mi en Antioquia, Iconi i en Listres; 
Tt 3,6 Esperit Sant, 6 lo qual derramà ell  sobre nosaltres abundantment per  
Tt 3,9 genealògiques, i disputes, i debats  sobre la Llei, perquè són inútils i vanes. 
He 1,9  Déu, t’ha ungit ab oli d’alegria  sobre tos companys. 10 I tu, Senyor, en lo 
He 2,7 de glòria i honra, i l’has colocat  sobre les obres de tes mans. 8 Totes les  
He 2,16 Perquè ell verdaderament no prengué  sobre si la naturalesa dels àngels, sinó  
He 3,Tit  Mostra l’exceŀlència de Jesucrist  sobre Moisès, i per lo tant, deu ser obeït 
He 4,7  «Avui, després de tant temps, com  sobre està dit: “Avui, si oísseu sa veu,  
He 6,7 es beu la pluja que cau molt sovint  sobre ella, i produeix herbes profitoses a 
He 7,26  separat de pecadors, i exaltat  sobre els cels; 27 lo qual no té  
He 8,4  que oferir. 4 Puix si ell estigués  sobre la terra, ni sacerdot seria, havent  
He 8,6  (testament), lo qual fou establert  sobre millors promeses. 7 Puix si aquell  
He 9,Tit  del sacerdoci de Jesucrist  sobre lo de l’Antic Pacte (Testament). 1  
He 9,5  taules del pacte (testament). 5 I  sobre de l’arca estaven los querubins de  
He 9,10  i ceremònies carnals imposades  sobre ells fins al temps de la reformació. 
He 9,13 i la cendra de la vedella espargida  sobre los contaminats santifica per a la  
He 10,21  carn, 21 i tenint un gran sacerdot  sobre la casa de Déu, 22 acerquem-nos a  
He 11,13  que ells eren peregrins i hostes  sobre la terra. 14 Perquè los que diuen  
He 12,1  1 I per això, tenint posat també  sobre nosaltres un núvol tan gran de  
He 12,25 que despreciaren al que els parlava  sobre la terra, molt menos nosaltres si  
Jm 2,7 ells aquell bon nom que fou invocat  sobre vosaltres? 8 Si compliu la llei  
Jm 2,13  i la misericòrdia triümfa  sobre lo judici. 14 Què aprofitarà,  
Jm 2,21 les obres quan oferí son fill Isaac  sobre l’altar? 22 ¿No veus com la fe  
Jm 5,1  per les misèries que vindran  sobre vosaltres. 2 Vostres riqueses s’han 
Jm 5,5  haveu viscut deliciosament  sobre la terra i en disolucions; haveu  
Jm 5,14  ancians de la Iglésia i préguien  sobre ell, ungint-lo ab oli en nom del  
Jm 5,17  féu oració per a què no plogués  sobre la terra, i per espai de tres anys i 
1Pe 1,10  de la gràcia que havia de venir  sobre vosaltres; 11 escodrinyant quan o en 
1Pe 2,24 que portà nostres pecats en son cos  sobre l’arbre, per a què, morts nosaltres 
1Pe 3,12 12 Puix lo Senyor té fixos los ulls  sobre els justos, i sos oïdos a les  
1Pe 5,3  ni com que volguésseu tenir domini  sobre l’herència de Déu, sinó fent-vos  
1Pe 5,7 sia lo temps de sa visita; 7 tirant  sobre ell tota vostra solicitud, puix ell  
2Pe 1,12  cessaré d’amonestar-vos sempre  sobre aquestes coses, encara que estigau  
2Pe 2,Tit  i del càstig terrible que vindrà  sobre ells, i avisa als fiels que se’n  
2Pe 2,1 Senyor que els comprà, atraent-se  sobre si prompta perdició. 2 I molts  
2Pe 2,5  de justícia, portant lo diluvi  sobre un món d’impios; 6 i condemnà a  
Jud 9  disputant ab lo diable, altercava  sobre el cos de Moisès, no s’atreví a  
Jud 20  -vos a vosaltres mateixos  sobre el fonament de vostra santíssima fe, 
Ap 1,17  peus com mort. I posà sa mà dreta  sobre de mi, dient: –No témies; jo só el  
Ap 2,24  com ells diuen: Jo no posaré  sobre vosaltres ninguna altra càrrega. 25  
Ap 2,26  fins al fi, jo li donaré potestat  sobre les nacions, 27 i les governarà ab  
Ap 3,10 hora de la tentació que ha de venir  sobre tot lo món per a provar als  
Ap 3,12  no eixirà mai més fora; i escriuré  sobre d’ell lo nom de mon Déu, i el nom  
Ap 4,2 trono que estava posat en lo cel, i  sobre el trono estava un assentat. 3 I el  
Ap 4,4  trono, vint-i-quatre sitis, i  sobre los sitis, vint-i-quatre ancians 
Ap 5,10  envers nostre Déu, i regnarem  sobre la terra. 11 I vegí i oiguí veu de  
Ap 5,13  criatures que hi ha en lo cel, i  sobre la terra, i davall la terra, i les  
Ap 5,14 -quatre ancians caigueren postrats  sobre sos rostros, i adoraren al que viu  
Ap 6,2  un cavall blanc, i el que estava  sobre ell tenia un arc, i li fou donada  
Ap 6,4  donat poder al que estava sentat  sobre ell, per a què tragués la pau de la  
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Ap 6,5  negre, i el que estava sentat  sobre ell tenia en sa mà unes balances. 6  
Ap 6,8  esblaimat; i el que estava sentat  sobre ell tenia per nom Mort, i el seguia  
Ap 6,8  l’infern. I li fou donat poder  sobre la quarta part de la terra per a  
Ap 6,13  I les estrelles del cel caigueren  sobre la terra, com la figuera deixa caure 
Ap 6,16  muntanyes i a les roques»: –«Caeu  sobre nosaltres i ocultau-nos» de la  
Ap 6,16 de la presència del que està sentat  sobre el trono i de la ira de l’Anyell.  
Ap 7,1  de la terra per a què no bufassen  sobre la terra, ni sobre el mar, ni sobre  
Ap 7,1  què no bufassen sobre la terra, ni  sobre el mar, ni sobre ningun arbre. 2 I  
Ap 7,1 sobre la terra, ni sobre el mar, ni  sobre ningun arbre. 2 I vegí un altre  
Ap 7,10  a nostre Déu, que està sentat  sobre el trono, i a l’Anyell. 11 I tots  
Ap 7,11  i dels quatre animals; i caigueren  sobre son rostro davant del trono i  
Ap 7,16  ni mai més set, ni el sol caurà  sobre ells, ni calor algun, 17 perquè l’  
Ap 8,3  ab les oracions de tots los sants  sobre l’altar d’or que estava davant del 
Ap 8,7  barrejat ab sang, lo qual caigué  sobre la terra, i fou abrasada la tercera  
Ap 8,10  com si fos una atxa, i caigué  sobre la tercera part dels rius i sobre  
Ap 8,10  sobre la tercera part dels rius i  sobre les fonts d’aigües. 11 I el nom de  
Ap 9,7  aparellats per la batalla, i  sobre sos caps tenien com corones  
Ap 9,11  als homes cinc mesos. 11 I tenien  sobre si per rei un àngel de l’abisme  
Ap 10,1  cobert d’un núvol, i l’arc iris  sobre son cap, i sa cara era com lo sol, i 
Ap 10,2  llibret obert; i posà son peu dret  sobre el mar, i l’esquerre sobre la  
Ap 10,2  dret sobre el mar, i l’esquerre  sobre la terra. 3 I clamà en alta veu, com 
Ap 10,5  5 I l’àngel que vegí estar  sobre el mar i sobre la terra alçà sa mà  
Ap 10,5 àngel que vegí estar sobre el mar i  sobre la terra alçà sa mà al cel 6 i jurà  
Ap 10,8  obert de mà de l’àngel que està  sobre el mar i sobre la terra. 9 I me n’  
Ap 10,8 de l’àngel que està sobre el mar i  sobre la terra. 9 I me n’aní a l’àngel i 
Ap 11,6  la profecia d’ells; i tenen poder  sobre les aigües per a convertir-les en  
Ap 11,10  habiten la terra se regositjaran  sobre ells, i s’alegraran, i s’enviaran  
Ap 11,10  aturmentaren als que habitaven  sobre la terra. 11 I al cap de tres dies i 
Ap 11,11 de vida enviat de Déu. I s’alçaren  sobre sos peus i vingué gran temor sobre  
Ap 11,11  sobre sos peus i vingué gran temor  sobre els que els vegeren. 12 I oigueren  
Ap 11,16  cadires davant de Déu, caigueren  sobre sos rostros i adoraren a Déu, dient: 
Ap 12,4  estrelles del cel, i les féu caure  sobre la terra; i el dragó se parà davant  
Ap 12,15  de sa boca aigua, com una riuada,  sobre la dona, per a què la corrent se la  
Ap 13,1  que tenia set caps i deu banyes, i  sobre ses banyes, deu corones, i sobre sos 
Ap 13,1  i sobre ses banyes, deu corones, i  sobre sos caps, lo nom de blasfèmia. 2 I  
Ap 13,7  els vencés. I li fou donat poder  sobre tota tribu, i poble, i llengua, i  
Ap 14,Tit  XIV S’apareix l’Anyell de Déu  sobre la muntanya de Sion. És seguit dels  
Ap 14,1  aquí l’Anyell que estava en peus  sobre la muntanya Sion, i ab ell cent i  
Ap 14,14 mirí, i veus aquí un núvol blanc, i  sobre el núvol un, assentat, semblant al  
Ap 14,15  en alta veu al que estava sentat  sobre el núvol: –Tira ta falç, i sega,  
Ap 14,16 mes de la terra. 16 I el que estava  sobre el núvol tirà sa falç sobre la  
Ap 14,16  estava sobre el núvol tirà sa falç  sobre la terra, i la terra fou segada. 17  
Ap 14,18 un altre àngel [*], que tenia poder  sobre el foc, i clamà en veu alta al que  
Ap 15,2 i el número de son nom, que estaven  sobre el mar de vidre, tenint les arpes de 
Ap 16,Tit  d’or que els set àngels derramen  sobre la terra. 1 I oiguí una gran veu del 
Ap 16,1  les set copes de la ira de Déu  sobre la terra. 2 I anà lo primer i  
Ap 16,2 2 I anà lo primer i derramà sa copa  sobre la terra; i vingué una llaga cruel i 
Ap 16,2  i vingué una llaga cruel i maligna  sobre els homes que tenien lo senyal de la 
Ap 16,2 que tenien lo senyal de la bèstia i  sobre aquells que adoraren sa imatge. 3 I  
Ap 16,3  3 I el segon àngel derramà sa copa  sobre el mar, i es tornà sang com de mort; 
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Ap 16,4  4 I el tercer derramà sa copa  sobre els rius i sobre les fonts de les  
Ap 16,4  derramà sa copa sobre els rius i  sobre les fonts de les aigües, i es  
Ap 16,8  8 I el quart àngel derramà sa copa  sobre el sol, i li fou donat l’abrasar  
Ap 16,9  lo nom de Déu, que té poder  sobre aquestes plagues, i no s’  
Ap 16,10 10 I el quint àngel derramà sa copa  sobre lo siti de la bèstia, i es tornà ple 
Ap 16,12  12 I el sisè àngel derramà sa copa  sobre aquell gran riu Eufrates, i s’  
Ap 16,18  mai des de que els homes estan  sobre la terra. 19 I la gran ciutat fou  
Ap 16,21 I caigué del cel una gran pedregada  sobre els homes; cada pedra, gran com un  
Ap 17,Tit sang dels màrtirs i es vegé sentada  sobre la bèstia dels set caps i les deu  
Ap 17,1  gran prostituta, que està sentada  sobre moltes aigües, 2 ab qui cometeren  
Ap 17,3  al desert i vegí una dona sentada  sobre una bèstia vermella, plena de noms  
Ap 17,9  Los set caps són set muntanyes,  sobre los quals està sentada la dona; i  
Ap 17,18  és la gran ciutat, que té imperi  sobre los reis de la terra. 18,Tit Capítol 
Ap 18,Tit  judici i càstig de Babilònia,  sobre la qual ploren amargament los que  
Ap 18,9  9 I ploraran i es feriran los pits  sobre ella los reis de la terra que  
Ap 18,11  la terra ploraran i es lamentaran  sobre ella, perquè ningú comprarà mai més  
Ap 18,19  gran ciutat?» 19 I es tiraren pols  sobre sos caps i prorromperen en alarits,  
Ap 18,20  desolada!» 20 Regositjau-vos  sobre ella, cels, i vosaltres, sants  
Ap 18,24  i de tots los que foren morts  sobre la terra. 19,Tit Capítol XIX Triümfo 
Ap 19,4 i adoraren a Déu, que estava sentat  sobre el trono, i deien: –Amén! Aŀleluia!  
Ap 19,11  blanc; i el que estava sentat  sobre ell era apellidat Fiel i Verdader,  
Ap 19,19  per a batallar ab lo que estava  sobre el cavall i ab son exèrcit. 20 I fou 
Ap 19,21  ix de la boca d’aquell que seia  sobre el cavall. I es saciaren ab ses  
Ap 20,3 abisme, i el tancà, i posà un sello  sobre ell, per a què no enganyàs més a les 
Ap 20,4  4 I vegí cadires, i s’assentaren  sobre elles, i els fou donat lo judicar; i 
Ap 20,9  com l’arena del mar. 9 I pujaren  sobre l’amplària de la terra i cercaren  
Ap 20,11  blanc i a un que estava assentat  sobre ell, a la vista del qual fugí lo cel 
Ap 22,18  a elles alguna cosa, Déu posarà  sobre ell les plagues que estan escrites  
Mt 18,Tit  fraterna. Paràbola del bon pastor.  Sobre la potestat de perdonar pecats.  
Mt 23,2 multitud i a sos deixebles 2 dient:  –Sobre la càtedra de Moisès estan sentats  
Mt 27,25 25 I responent tot lo poble, digué:  –Sobre nosaltres i sobre nostres fills sia 
Mc 12,Tit fariseus i saduceus, i els reconvé.  Sobre pagar lo tribut al Cèsar i sobre la  
Jn 1,33  batejar ab aigua, aquell me digué:  “Sobre lo qui veges baixar l’Esperit i  
1Tm 6,Tit  als amos, sien o no cristians.  Sobre los falsos mestres. Danys que naixen 
1Tm 1,14  14 I la gràcia de nostre Senyor  sobreabundà en gran manera ab la fe i  
Rm 5,Tit  per la fe en Jesucrist, la gràcia  sobreabundant del qual no sols borra los  
2Co 4,17  un moment, operen en nosaltres un  sobreabundant i etern pes de glòria, 18  
2Co 7,4  vosaltres; estic ple de consol i  sobreabundant de goig en tota nostra  
Col 2,7  caminau en ell, 7 arrelats i  sobredificats en ell i fortificats en la  
1Pe 2,5  també com pedres vives sou  sobredificats casa espiritual, sacerdoci  
Rm 7,13  bo, a fi de que el pecat se tornàs  sobremanera maligne per lo manament. 14  
Lc 6,14 apòstols: 14 Simó, a qui li posà lo  sobrenom de Pere, i Andreu, son germà,  
Lc 22,3  3 I Satanàs entrà en Judes, per  sobrenom Iscariot, un dels Dotze, 4 lo  
Ac 1,23  era anomenat Barsabàs, i tenia per  sobrenom lo Just, i a Maties. 24 I orant  
Ac 4,36  a qui els apòstols donaven lo  sobrenom de Bernabé –que vol dir «fill de  
Ac 10,5 i fes venir aquí a un tal Simó, per  sobrenom Pere. 6 Aquest posa en casa d’un 
Ac 10,18  si posava allí Simó, per  sobrenom Pere. 19 I pensant Pere en la  
Ac 10,32 Jope i fes cridar a Simó que té per  sobrenom Pere: posa en casa de Simó, lo  
Ac 11,13  a Jope i fes venir a Simó, per  sobrenom Pere, 14 lo qual te dirà paraules 
Ac 12,25  prenent ab ells a Joan, per  sobrenom Marc. 13,Tit Capítol XIII Saulo i 
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Ac 15,22  ab Pau i Bernabé: a Judes per  sobrenom Barsabàs, i a Silas, barons  
Ac 15,37 -se’n també a Joan, que tenia per  sobrenom Marc. 38 Mes Pau creia que no  
Rm 2,17  17 Doncs, si tu que et prècies del  sobrenom de jueu, i reposes en la Llei, i  
Fl 4,7  peticions. 7 I la pau de Déu, que  sobrepuja a tot enteniment, guàrdia  
Rm 5,20  Emperò quan cresqué lo pecat,  sobrepujà la gràcia, 21 a fi de que com  
Mt 14,20  quedaren saciats. I recollides les  sobres, ompliren dotze coves dels bocins.  
Mc 6,43  quedaren saciats. 43 I alçaren les  sobres i ompliren dotze coves dels bocins  
Lc 15,17  en casa de mon pare tenen lo pa de  sobres, i jo aquí m’estic morint de fam!  
Lc 24,43  menjat davant d’ells, prengué les  sobres i los les donà. 44 I els digué:  
Lc 21,26  los homes aterrats de temor i de  sobresalt, per les coses que han de  
1Co 14,1  cobdiciau los dons espirituals,  sobretot lo de profecia. 2 Perquè aquell  
Col 3,14  així també vosaltres. 14 Mes  sobretot revestiu’s de caritat, que és lo 
Ef 6,16  de l’evangeli de pau. 16  Sobretot, prenent l’escut de la fe, a fi  
Ac 28,6  gran rato, quan vegeren que no li  sobrevenia mal algun, mudant de parer,  
Mt 13,21  ans bé és de poca duració, i en  sobrevenint tribulació i persecució per  
Ac 23,27  i estaven a punt de matar-lo,  sobrevenint jo ab la tropa, lo deslliurí,  
Ac 24,7  -lo segons nostra Llei. 7 Emperò  sobrevenint lo tribú Lísias, ab gran  
He 9,11  al temps de la reformació. 11 Mes  sobrevenint Cristo, pontífice dels béns  
Lc 21,26 sobresalt, per les coses que han de  sobrevenir a tot lo món, puix les virtuts  
Mc 4,39  sossega’t. I parà el vent i  sobrevingué una gran bonança. 40 I els  
Lc 8,23  estaven navegant, ell se dormí, i  sobrevingué un temporal de vent en l’  
Ac 5,11  a enterrar ab son marit. 11 I  sobrevingué un gran temor en tota la  
Ac 7,31  -se ell per a considerar-la,  sobrevingué una veu del Senyor, que deia:  
Ac 12,7  guardant la presó. 7 I veus aquí  sobrevingué l’àngel del Senyor, i  
Rm 5,20  d’un sol. 20 Puix la Llei  sobrevingué per a què abundàs lo pecat.  
Rm 7,9  Llei en algun temps; emperò quan  sobrevingué lo manament, revisqué lo  
Ac 4,1  1 I estant ells parlant al poble,  sobrevingueren los sacerdots, i el  
Ac 14,18  que sacrificàs a ells. 18 Emperò  sobrevingueren alguns jueus d’Antioquia i 
Rm 11,25  mateixos: que la ceguedat ha  sobrevingut en part a Israel fins que haja 
1Tm 3,2  espòs d’una sola muller,  sobri, prudent, respectable, modest, amant 
Tt 2,12  mundans, viscam en aquest món  sòbria, justa i santament, 13 aguardant l’ 
1Tm 3,11  igualment honestes, no maldients,  sòbries, fiels en totes les coses. 12 Los  
1Te 5,8  nosaltres, que som del dia, vivim  sobris, vestits ab la lloriga de la fe i  
1Pe 1,13  lloms de vostre enteniment, siau  sobris i esperau fins al fi per aquella  
1Co 10,20 i no a Déu. I no vull jo que tingau  societat ab los dimonis. No podeu beure lo 
2Co 6,2  «T’oiguí en temps accepte, i et  socorreguí en lo dia de salvació.» Veus  
Rm 16,2  quant sia menester; puix ella ha  socorregut a molts, i a mi en particular.  
He 4,16  i trobar gràcia per a ser  socorreguts en temps de necessitat. 5,Tit  
Rm 12,13  en l’oració perseverants; 13  socorrent les necessitats dels sants,  
He 2,18  i fou temptat, és poderós per a  socórrer als que són temptats. 3,Tit  
Ac 11,29  resolgueren enviar algun  socorro als germans que habitaven en la  
1Co 16,3  a què pòrtien a Jerusalem vostre  socorro. 4 I si la cosa meresqués que jo  
2Co 8,Tit contribuesquen ab grans almoines al  socorro dels cristians pobres de  
2Co 9,1  d’ella. 1 Perquè, en quant al  socorro que es dóna als sants, és per  
Fl 4,Tit  les virtuts i son agraïment per lo  socorro que li havien enviat. 1 Per lo  
1Co 12,28 miracles; després, gràcia de curar,  socorros, governs, diversitat de llengües, 
Mt 10,15  lo rigor per a la terra dels de  Sodoma i de Gomorra que per a aquella  
Mt 11,23  fins a l’infern. Perquè si en  Sodoma s’haguessen obrat les meravelles  
Mt 11,24  rigor hi haurà per a la terra de  Sodoma que per a tu. 25 En aquell temps,  
Mc 6,11  d’ells. En veritat vos dic que  Sodoma i Gomorra seran més tolerablement  
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Lc 10,12  dia hi haurà menos rigor per a  Sodoma que per a la tal ciutat. 13 »Ai de  
Lc 17,29  29 I el dia que isqué Lot de  Sodoma plogué foc i sofre del cel i els  
Rm 9,29  deixat llinatge, hauríem estat com  Sodoma i seríem semblants a Gomorra.» 30  
2Pe 2,6 6 i condemnà a ruïna les ciutats de  Sodoma i Gomorra, reduint-les a cendres, 
Jud 7  al judici del gran dia. 7 Així com  Sodoma i Gomorra i les ciutats comarcanes, 
Ap 11,8  que s’apellida espiritualment  Sodoma i Egipte, a on nostre Senyor fou  
1Co 6,10  10 ni els efeminats, ni els  sodomites, ni els lladres, ni els avaros,  
1Tm 1,10  10 per als fornicaris, per als  sodomites, per als robadors d’homes, per  
Mt 27,19  ab eix just, puix moltes coses he  sofert jo avui en somnis per causa d’ell. 
Mc 5,26  dotze anys havia 26 i que havia  sofert molt en mans de molts metges, i  
2Co 7,9  de manera que ningun dany haveu  sofert per nosaltres. 10 Perquè la  
2Co 11,Tit  auxili, i dels treballs que ha  sofert. 1 Plagués a Déu que sofrísseu un  
Ga 3,4  esperit, acabeu en carn? 4 ¿Haveu  sofert tantes coses en va, si és que sien  
2Tm 2,24  ab tothom, apte per a ensenyar,  sofert, 25 corretgint ab suavitat als que  
2Tm 3,11 i en Listres; quals persecucions he  sofert, emperò de totes elles m’ha  
He 6,15  15 I així, després d’haver  sofert ab paciència, conseguí la promesa.  
1Pe 4,1  consideració, perquè aquell que ha  sofert en la carn, ha cessat en lo pecat.  
Ap 2,3  i els has trobat mentiders. 3 Has  sofert, tens paciència, has treballat per  
Rm 12,12 Senyor. 12 Alegres en l’esperança,  soferts en la tribulació, en l’oració  
1Te 5,14  que suporteu als flacs, i que siau  soferts ab tots. 15 Mirau que ningú tórnia 
Col 2,Tit  colossians a que es guàrdien dels  sofismes dels filosofs, de la superstició  
Col 2,8  ningú vos engànyia ab filosofies i  sofismes vans, segons la tradició dels  
Lc 17,29  isqué Lot de Sodoma plogué foc i  sofre del cel i els consumí a tots. 30 Lo  
Ap 9,17  de foc de color de jacinto i de  sofre; i els caps dels cavalls eren com  
Ap 9,17  i eixia de sa boca foc, i fum, i  sofre. 18 I per aquestes tres plagues fou  
Ap 9,18 dels homes: pel foc, pel fum, i pel  sofre que eixia de ses boques. 19 Perquè  
Ap 14,10  i serà aturmentat ab foc i  sofre davant dels sants àngels i davant de 
Ap 19,20  vius en un estany de foc ardent i  sofre. 21 I els altres foren morts ab l’  
Ap 20,10  fou ficat en un estany de foc i de  sofre, a on estan la bèstia i el fals  
Ap 21,8  en l’estany que crema ab foc i  sofre, que és la segona mort. 9 I vingué  
1Co 13,7  tot ho creu, tot ho espera i ho  sofreix tot. 8 La caritat mai decau, per  
Jm 1,12 camins. 12 Benaventurat l’home que  sofreix tentació, perquè després que serà  
1Pe 2,19  gràcia, si algú per respecte a Déu  sofreix molèsties, patint injustament. 20  
Mt 5,10  de Déu. 10 »Benaventurats los que  sofreixen persecució per amor de la  
Jm 5,11 que tenim per benaventurats als que  sofreixen. Oiguéreu lo sofriment de Job i  
1Pe 4,19  19 I així, aquells que  sofreixen segons la voluntat de Déu,  
1Pe 5,9  germans espargits per lo món  sofreixen igual tribulació. 10 Mes lo Déu  
Ga 5,11 si predico la circumcisió, ¿per què  sofresc persecució? S’ha acabat, doncs,  
2Tm 1,12  dels gentils. 12 Per qual motiu  sofresc jo també aquestes coses, emperò no 
2Tm 2,10  lligada. 10 Per consegüent, jo ho  sofresc tot per amor dels elegits, per a  
Ac 9,16 li mostraré quantes coses convé que  sofresca per mon nom. 17 I Ananies marxà i 
2Co 7,12 féu l’agravi, ni per aquell que el  sofrí, sinó per a manifestar la solicitud  
He 2,18  18 Puix per lo mateix que ell  sofrí i fou temptat, és poderós per a  
He 11,27  tement la ira del rei; perquè ell  sofrí ferm, com si vegés a l’invisible.  
He 12,2  per lo goig que li fou proposat,  sofrí creu, menyspreant la deshonra, i  
He 12,3  doncs, atentament a aquell que  sofrí tal contradicció dels pecadors  
1Pe 2,21  això fóreu cridats, ja que Cristo  sofrí també per nosaltres, deixant-nos  
Ac 7,24  lo defensà, i venjà al que  sofria l’agravi matant a l’egipci. 25 I  
Ap 12,2  clamava ab dolors de part i  sofria dolors de parir. 3 I fou vist un  
Lc 23,41  a nosaltres, és ab justícia que  sofrim la pena que nostres crims  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

3270 
 

1Co 4,12  els beneïm; nos persegueixen, i ho  sofrim; 13 som blasfemats, i suplicam. Hem 
1Co 9,12  ús d’aquesta potestat, ans bé ho  sofrim tot per a no posar destorb algun a  
Rm 2,4  de sa bondat i paciència, i llarg  sofriment? ¿No saps que la benignitat de  
2Co 1,6  és i salvació; la qual obra  sofriment de les mateixes afliccions que  
Jm 5,11  als que sofreixen. Oiguéreu lo  sofriment de Job i vegéreu lo fi del  
Fl 3,10  i la comunicació de sos  sofriments, essent conforme a sa mort; 11  
Col 1,24  i complesc lo que resta dels  sofriments de Cristo en ma carn, per amor  
1Pe 1,11  que estava en ells, anunciant los  sofriments que havien de ser en Cristo i  
1Pe 4,13  vos en quant sou participants dels  sofriments de Cristo, per a què vos  
1Co 9,Tit  ningú, fent-se tot per a tots, i  sofrint mil treballs per guanyar per a Déu 
Col 3,13 d’esperit, modèstia, paciència; 13  sofrint-vos los uns als altres, i  
2Tm 2,9  evangeli, 9 per lo qual estic jo  sofrint fins en cadenes, com un malfactor; 
Jud 7  d’altra carn foren fetes exemple,  sofrint pena de foc etern. 8 De la mateixa 
Jn 16,33  pau en mi. En lo món tindreu que  sofrir afliccions; emperò teniu confiança, 
Ac 5,41  havien estat contats dignes de  sofrir injúries per lo nom de Jesús. 42 I  
Rm 15,1  nosaltres que som més forts devem  sofrir les flaqueses dels dèbils, sens  
2Co 11,4  no haveu abraçat, podríeu ab raó  sofrir-lo. 5 Mes jo suposo que no he fet 
Fl 1,Tit presons en los fiels. Los exhorta a  sofrir treballs per Cristo. 1 Pau i  
Fl 4,12  estic avesat a estar saciat i a  sofrir fam, a tenir abundància i a patir  
1Te 3,1 Jesucrist. 1 Per lo qual, no podent  sofrir més, nos aparegué bé quedar-nos  
1Te 3,5  5 Per això mateix, no podent jo  sofrir més, envií a informar-me de  
2Tm 4,3  temps en què els homes no podran  sofrir la sana doctrina, sinó que conforme 
He 12,Tit  ab l’exemple de Jesucrist, a  sofrir ab fortalesa les afliccions i a ser 
He 12,20 ’ls parlàs més, 20 perquè no podien  sofrir lo que se’ls intimava: «Que si una 
Ap 2,2  i ta paciència, i que no pots  sofrir als mals; i que provares a aquells  
Lc 18,7  que dia i nit clamen a ell? ¿I  sofrirà sempre que se’ls oprimesca? 8 Vos 
Jn 5,24  ha enviat, té la vida eterna i no  sofrirà condemnació, sinó que ha passat de 
1Co 3,15  15 Si l’obra de l’home se crema,  sofrirà pèrdua; mes ell se salvarà, emperò 
2Te 1,9  Senyor Jesucrist. 9 Los quals  sofriran la pena de perdició eterna en la  
2Tm 3,12  viure piadosament en Jesucrist  sofriran persecucions. 13 Mes los homes  
Mt 17,16  ab vosaltres? Fins a quan vos  sofriré? Portau-me’l aquí. 17 I Jesús  
Mc 9,18  jo ab vosaltres? Fins a quan vos  sofriré? Portau-me’l aquí. 19 I l’hi  
Lc 9,41  a quan estaré ab vosaltres i vos  sofriré? Porta’m aquí ton fill. 42 I quan 
2Co 7,5  carn no tingué repòs algun, ans bé  sofrírem moltes tribulacions, combats  
Ac 14,Tit  Miracle de Pau i Bernabé. Lo que  sofriren en Iconi i altres ciutats de  
He 11,36  millor resurrecció. 36 Altres  sofriren escarnis i assots, i cadenes, i  
Mt 23,14  les cases de les viudes. Per això  sofrireu un judici més rigorós! 15 »Ai de  
1Te 2,14  Jesús, per quant iguals coses  sofríreu també de vostres compatriotes,  
He 10,32  què, després que fóreu iŀluminats,  sofríreu gran combat d’afliccions. 33 Per 
He 10,34  dels que estaven entre cadenes i  sofríreu ab alegria la rapinya de vostres  
Mt 16,21  que ell anàs a Jerusalem i que  sofrís moltes coses de part dels ancians i 
2Co 11,1  que ha sofert. 1 Plagués a Déu que  sofrísseu un poc ma imprudència; emperò  
1Co 6,7  vosaltres ab vosaltres. Per què no  sofriu abans l’agravi? Per què no sofriu  
1Co 6,7  sofriu abans l’agravi? Per què no  sofriu primer lo dany? 8 Emperò vosaltres  
2Co 11,1  un poc ma imprudència; emperò  sofriu-me 2 perquè vos zelo ab zel de  
2Co 11,19  jo també me gloriaré. 19 Ja que  sofriu de bon grat als necis, essent  
2Co 11,20  essent vosaltres savis; 20 puix  sofriu al que us posa en servitud, al que  
2Te 1,4 les persecucions i tribulacions que  sofriu; 5 lo que és un senyal manifest del 
He 13,22 22 Emperò vos suplico, germans, que  sofriu aquesta paraula d’exhortació. Puix 
1Pe 2,20  ab paciència? Emperò, si fent bé  sofriu ab paciència, aqueixa és gràcia  
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1Pe 3,17  és, si és la voluntat de Déu, que  sofriu per fer bé que per fer mal. 18  
Mt 8,Tit  al criat del centurió, a la  sogra de sant Pere, i a molts altres  
Mt 8,14  Jesús a la casa de Pere, vegé a sa  sogra jaent en lo llit i ab febre. 15 I li 
Mt 10,35  sa mare, i a la nora contra sa  sogra. 36 I los enemics de l’home seran  
Mc 1,30 d’Andreu, ab Jaume i Joan. 30 I la  sogra de Simó jeia en lo llit ab febre, i  
Lc 4,Tit deslliura a una esperitada. Cura la  sogra de sant Pere i fa altres miracles. 1 
Lc 4,38  entrà en casa de Simó. I la  sogra de Simó patia una gran febre, i li  
Lc 12,53  i la filla contra la mare; la  sogra contra la nora, i la nora contra la  
Lc 12,53 contra la nora, i la nora contra la  sogra. 54 I deia també al poble: –En veent 
Jn 18,13  primerament a Anàs, perquè era  sogre de Caifàs, que era pontífice aquell  
Mt 4,10  al Senyor ton Déu, i a ell  sol serviràs.” 11 Aleshores lo diable lo  
Mt 5,45 està en lo cel, qui fa eixir lo seu  sol sobre bons i mals, i ploure sobre  
Mt 6,27  pot anyadir a sa estatura un  sol colze? 28 I ¿per què us afanau per lo  
Mt 13,6  de terra; 6 emperò a l’eixir lo  sol, se cremaren i se secaren, perquè no  
Mt 13,43  los justos resplendiran com lo  sol en lo Regne de son Pare. »Qui té  
Mt 14,23  I arribat lo vespre estava ell tot  sol allí. 24 I la barca, enmig del mar,  
Mt 17,2  I son rostro resplendia com lo  sol, i ses vestidures se tornaren blanques 
Mt 18,9  més te val entrar en la vida ab un  sol ull, que tenir dos ulls i ser llançat  
Mt 23,4  dels homes, emperò ells ni un  sol dit apliquen per a moure-les. 5 I  
Mt 23,8 vullau ser anomenats rabís, puix un  sol és vostre mestre, lo Cristo, i tots  
Mt 24,29  d’aquells dies, s’obscurirà lo  sol, i la lluna perdrà son resplendor, i  
Mc 1,32 servia. 32 I a la tarda, post ja lo  sol, li portaven tots los que estaven  
Mc 4,6  6 però tan prest com isqué lo  sol, s’abrusà, i com no tenia arrel, se  
Mc 4,10  per a oir, oiga. 10 I quan estigué  sol, los Dotze que estaven ab ell li  
Mc 6,47  la barca enmig del mar, i ell  sol en terra. 48 I veent-los remar ab  
Mc 12,29 “Ou, Israel, lo Senyor, ton Déu, un  sol Déu és. 30 I amaràs al Senyor, ton  
Mc 13,24 aquella tribulació, s’obscurirà el  sol, i la lluna no donarà son resplendor.  
Mc 16,2  vénen al sepulcre eixit ja el  sol. 3 I deien entre si: –Qui ens  
Lc 4,8  Déu, ton Senyor, adoraràs, i a ell  sol serviràs.” 9 I el portà a Jerusalem i  
Lc 4,40  i los servia. 40 I a la posta del  sol, tots los que tenien malalts de  
Lc 9,36  eixir aquesta veu trobaren a Jesús  sol, i ells callaren, i en aquells dies a  
Lc 21,25  25 I hi haurà senyals en lo  sol, i en la lluna, i en les estrelles. I  
Lc 23,45  fins a l’hora de nona. 45 I lo  sol s’obscurí i lo vel del temple se  
Jn 6,15 a la força i fer-lo rei, fugí tot  sol altra vegada a la muntanya. 16 I  
Jn 8,9  per los més vells, i quedà  sol Jesús i la dona, que estava al mig. 10 
Jn 8,16  judici és verídic, perquè no só jo  sol, sinó jo i lo Pare que m’ha enviat.  
Jn 8,29  està ab mi, i no m’ha deixat  sol, perquè jo faç sempre lo que és de son 
Jn 10,16  oiran la meva veu, i se’n farà un  sol ramat i un sol pastor. 17 »Per això  
Jn 10,16 veu, i se’n farà un sol ramat i un  sol pastor. 17 »Per això mon Pare m’ama,  
Jn 11,50  ni reflexionau que us convé que un  sol home mòria per lo poble, i no que es  
Jn 12,24  que cau en terra no mor, queda tot  sol; emperò si mor, produeix molt fruit.  
Jn 16,32  qual per son costat, i em deixareu  sol; emperò jo no estic sol, perquè el  
Jn 16,32 em deixareu sol; emperò jo no estic  sol, perquè el Pare està ab mi. 33 Vos he  
Jn 17,3  eterna: que vos coneguen a vós,  sol Déu verdader, i a Jesucrist, a qui vós 
Jn 19,23  tenia costura, sinó que era d’un  sol teixit de dalt baix. 24 I digueren  
Ac 2,20  sang, i foc, i vapor de fum. 20 Lo  sol se convertirà en tenebres, i la lluna, 
Ac 13,11 sobre tu, i seràs cego, no veent lo  sol fins a cert temps. I luego caigué  
Ac 15,34  -se allí, i Judes se’n tornà  sol a Jerusalem. 35 I Pau i Bernabé s’  
Ac 17,26  respiració i tota cosa; 26 i d’un  sol féu tot lo llinatge humà, per a què  
Ac 26,13  cel que superava lo resplendor del  sol, la que em rodejà a mi i als que  
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Ac 27,20  I no veent-se per molts dies lo  sol ni les estrelles, i amenaçats d’una  
Ac 27,34 que mengeu, puix no es perdrà ni un  sol cabell del cap de ningú de vosaltres.  
Ac 28,16  emperò a Pau se li permeté estar  sol en una casa particular ab un soldat  
Rm 3,30  dels gentils també. 30 Perquè un  sol Déu és realment lo qui per la fe  
Rm 5,15  de Déu i lo do per la gràcia d’un  sol home, que és Jesucrist, abunda sobre  
Rm 5,17  17 Perquè si per lo pecat d’un  sol regnà la mort per un sol home, molt  
Rm 5,17  d’un sol regnà la mort per un  sol home, molt més regnaran en vida per un 
Rm 5,17  molt més regnaran en vida per un  sol Jesucrist los que reben l’abundància  
Rm 5,18  així també per la justícia d’un  sol, tots los homes rebran la justificació 
Rm 5,19 així com per la desobediència d’un  sol home molts foren fets pecadors, així  
Rm 5,19 fets justos per l’obediència d’un  sol. 20 Puix la Llei sobrevingué per a què 
Rm 11,3  vostres altars, i jo he quedat  sol i em busquen per a matar-me»? 4 Mes, 
Rm 12,5  nosaltres, essent molts, som un  sol cos en Cristo i cada u membre l’un de 
Rm 16,27  a obeir a la fe, 27 a Déu que és  sol savi, a ell sia dada l’honra i glòria 
1Co 8,4  i que no hi ha altre Déu sinó un  sol. 5 Perquè encara que hi haja alguns  
1Co 9,24  realment corren tots, emperò un  sol guanya lo gallardó? Correu, doncs, per 
1Co 12,Tit  de la Iglésia. Aquesta és un  sol cos místic, los membres del qual deuen 
1Co 12,11  totes aquestes coses les obra un  sol i mateix Esperit, repartint a cada u  
1Co 12,12  del cos, encara que molts, són un  sol cos, així també és Cristo. 13 Perquè  
1Co 12,14  14 Perquè tampoc lo cos és un  sol membre, sinó molts. 15 Si el peu  
1Co 12,19  ha plagut. 19 I si tots fossen un  sol membre, ¿a on seria lo cos? 20 Emperò  
1Co 15,41  41 Una és la claredat del  sol; altra la claredat de la lluna, i  
Ga 3,20  20 Emperò lo mediador no és d’un  sol, i Déu és un. 21 ¿És, doncs, la Llei  
Ef 2,14  pau, lo qui ha fet dels dos un  sol poble, i rompent la paret de separació 
Ef 2,15  a formar en si mateix dels dos, un  sol home nou, fent la pau, 16 i per a  
Ef 4,26 vos, i no pequeu»: no es pònguia lo  sol sobre vostra ira. 27 Ni doneu entrada  
1Tm 1,17  immortal i invisible, al Déu  sol savi, sia l’honra i glòria per los  
1Tm 2,5  de la veritat. 5 Perquè un  sol és Déu, i un sol també lo medianer  
1Tm 2,5  5 Perquè un sol és Déu, i un  sol també lo medianer entre Déu i els  
1Tm 6,15  en son temps lo benaventurat i  sol poderós Rei de reis i Senyor de  
He 10,12  aquest, després que hagué ofert un  sol sacrifici per los pecats, s’assentà  
He 11,12  havia promès. 12 Per lo qual d’un  sol (i casi com mort) isqué una multitud  
Jm 1,11  11 Perquè així com a l’eixir lo  sol ab ardor se seca l’herba, i cau sa  
Jm 4,12  de la Llei, sinó jutge. 12 Un  sol és lo legislador i el jutge de la  
2Jn 1  als quals jo amo de veres, i no jo  sol, sinó també tots los que han conegut  
Jud 25  a la presència de sa glòria, 25 al  sol Déu, savi, salvador nostre, per  
Ap 1,16  talls, i sa cara resplendia com lo  sol en son vigor. 17 I així que el vegí  
Ap 6,12  un gran terratrèmol, i es tornà lo  sol negre com un sac de silici, i la lluna 
Ap 7,2  que pujava de la part a on naix lo  sol, i tenia la senyal de Déu viu, i clamà 
Ap 7,16  mai més fam, ni mai més set, ni el  sol caurà sobre ells, ni calor algun, 17  
Ap 9,2  d’un gran forn, i s’obscurí lo  sol i l’aire ab lo fum del pou. 3 I del  
Ap 10,1 sobre son cap, i sa cara era com lo  sol, i sos peus, com columnes de foc. 2 I  
Ap 12,Tit  en una dona misteriosa vestida del  sol, que pareix un fill i és perseguida  
Ap 12,1  gran senyal: una dona vestida del  sol, i la lluna sota sos peus, i en son  
Ap 15,4  glorificarà vostre nom? Perquè vós  sol sou sant, i totes les nacions vindran  
Ap 16,8  àngel derramà sa copa sobre el  sol, i li fou donat l’abrasar als homes  
Ap 19,17 17 I vegí un àngel que estava en lo  sol i clamava en veu alta dient a tots los 
Ap 21,23  ella. 23 I la ciutat no necessita  sol ni lluna que iŀlumínien en ella;  
Ap 22,5 fretura llum d’antorxa, ni llum de  sol, perquè lo Senyor Déu los iŀluminarà,  
Mc 10,21  li mostrà carinyo i li digué: –Una  sola cosa te falta: vés, ven tot quant  
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Lc 10,40  veeu com ma germana m’ha deixat  sola per a servir? Dieu-li, doncs, que  
Lc 10,42  en moltes coses, 42 emperò una  sola cosa és necessària, i Maria ha  
Lc 16,17  no que déixia de complir-se una  sola titlla de la Llei. 18 »Qualsevol que  
Lc 24,12 i, abaixant-se, vegé deixada allí  sola la mortalla, i se’n tornà admirat de 
Rm 6,10  ell mort per lo pecat, morí una  sola vegada; emperò en quant al viure, viu 
Ga 2,5 a l’esclavitud. 5 Als quals ni una  sola hora volguérem sometre’ns, a fi de  
1Tm 3,2  sia irreprensible, espòs d’una  sola muller, sobri, prudent, respectable,  
1Tm 3,12  12 Los diaques sien esposos d’una  sola dona i govèrnien bé sos fills i sa  
1Tm 5,23  ’t pur. 23 No bèguies més aigua  sola, sinó usa un poc de vi per causa de  
He 9,12  sinó per sa pròpia sang, entrà una  sola vegada en lo santuari havent alcançat 
He 9,26  del món; emperò ara aparegué una  sola vegada en lo fi del món per a traure  
He 9,27  senyalat als homes lo morir una  sola vegada, i després, lo judici, 28 així 
He 9,28  lo judici, 28 així Cristo fou una  sola vegada ofert per a borrar los pecats  
He 10,10  del cos de Jesucrist feta una  sola vegada. 11 I així tot sacerdot se  
He 10,14  de sos peus. 14 Perquè ab una  sola oferta féu perfets per a sempre als  
Jm 2,17  si no té obres, és morta, essent  sola. 18 Emperò dirà algú: «Tu tens la fe  
Mt 4,4 –Escrit està: “No viu l’home de pa  solament, sinó de tota paraula que ix de  
Mt 5,47  també los publicans? 47 I si tan  solament saludau a vostres germans, què  
Mt 9,21  21 Puix deia entre si: «Si tan  solament toco son vestit, quedaré sana.»  
Mt 12,4  ni als que ab ell estaven, sinó  solament als sacerdots? 5 ¿O no haveu  
Mt 14,36 suplicaven que els deixàs tocar tan  solament la vora de son vestit. I tants  
Mt 18,15  i corretgeix-lo entre tu i ell  solament. I si t’escoltàs, hauràs guanyat 
Mt 21,21  fe i no dubtàsseu, no tan  solament faríeu lo de la figuera, sinó que 
Mc 2,7  Qui pot perdonar pecats, sinó Déu  solament?» 8 Jesús, coneixent a l’instant 
Mc 5,28  son vestit, 28 perquè deia: «Tan  solament puga jo tocar sa vestidura, me  
Mc 5,36  sinagoga: –No tingues temor, creu  solament. 37 I no permeté a ningú que el  
Mc 6,5  I no podia allí fer miracle algun;  solament curà alguns pocs malalts posant  
Mc 6,8  pa, ni diners en lo cenyidor, sinó  solament un gaiato. 9 Emperò que se’n  
Mc 10,18  em dius bo? Ningú és bo, sinó Déu  solament. 19 Tu saps los manaments: No  
Mc 14,51  detràs d’ell, cobertes ses carns  solament ab un llençol, i el prengueren.  
Lc 4,4 –Escrit està: “No viu l’home de pa  solament, sinó de tota paraula de Déu.” 5  
Lc 8,50  pare de la noia: –No témies; creu  solament, i serà salva. 51 I quan arribà a 
Lc 18,19  dius bo? Ningú és bo, sinó Déu tan  solament. 20 Ja saps los manaments: No  
Jn 5,18  més com fer-lo morir, perquè no  solament trencava lo dissabte, sinó que  
Jn 5,44 i no cercau la glòria que ve de Déu  solament? 45 No penseu que sia jo lo qui  
Jn 13,9 mi. 9 Li diu Simó Pere: –Senyor, no  solament mos peus, sinó les mans i lo cap  
Jn 17,20  20 »Emperò jo no prego per ells  solament, sinó per aquells també que han  
Ac 8,16  sobre ningú d’ells, sinó que  solament havien estat batejats en nom del  
Ac 11,19  la paraula a ningú sinó als jueus  solament. 20 I entre ells hi havia barons  
Ac 18,25  les coses de Jesús, coneixent  solament lo baptisme de Joan. 26 Aquest,  
Ac 19,Tit  Pau a Èfeso i bateja a vàrios que  solament havien rebut lo baptisme de Joan. 
Ac 19,26  26 i estau veent i oint que no tan  solament en Èfeso sinó en tota l’Àsia,  
Ac 19,27  los fets de mà. 27 Per lo qual no  solament perillam de que nostre ofici  
Ac 21,13  cor? Perquè jo estic aparellat no  solament per a ser lligat, sinó també per  
Ac 26,29  Déu que per poc i per molt, no tan  solament vós, sinó tots los que m’ouen,  
Rm 1,32  coses són dignes de mort, no  solament les practiquen, sinó que es  
Rm 3,29  ell, per ventura, Déu dels jueus  solament? No ho és també dels gentils? Sí, 
Rm 4,9  en la circumcisió tan  solament, o en la incircumcisió també?  
Rm 4,12 12 I sia pare de la circumcisió, no  solament a aquells que són de la  
Rm 4,23  a justícia. 23 I no està escrit  solament per a ell, que li fou imputat a  
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Rm 5,11  salvats per sa vida. 11 I no tan  solament això, sinó que ens gloriam també  
Rm 8,23  i està de part fins ara. 23 I no  solament elles, sinó també nosaltres  
Rm 9,10  i Sara tindrà un fill.» 10 I no  solament ella, sinó també Rebeca, que  
Rm 9,24  nosaltres, a qui ell ha cridat, no  solament dels jueus, sinó també dels  
Rm 13,5 necessari que li esteu sumissos, no  solament per raó de la ira, sinó també per 
1Co 2,Tit  de Jesucrist crucificat, la qual  solament pot entendre-se per medi de l’ 
1Co 7,35 per a parar-vos ningun llaç, sinó  solament per a lo que és convenient, i per 
1Co 9,6  del Senyor, i Cefas? 6 ¿O jo  solament i Bernabé no tenim potestat de  
1Co 15,19  són perduts. 19 Si en aquesta vida  solament, tenim esperança en Cristo,  
2Co 3,Tit  de les Escriptures als jueus  solament se remou ab la fe en Jesucrist. 1 
2Co 8,19  per totes les iglésies. 19 I no  solament això, sinó que fou elegit de les  
2Co 8,21  21 procurant l’honest, no  solament davant de Déu, sinó també davant  
2Co 9,12 la ministració d’aquest servei, no  solament supleix lo que manca als sants,  
Ga 3,2  enmig de vosaltres mateixos? 2 Açò  solament desitjo saber de vosaltres:  
Ga 4,18  del bé en bé sempre, i no tan  solament quan jo estic ab vosaltres. 19  
Ga 6,4  i així tindrà glòria en si mateix  solament i no en altre. 5 Puix cada u  
Ga 6,12  vos impeleixen a circumcidar-vos  solament per no patir ells la persecució  
Fl 1,27 meu retorn a vosaltres. 27 Procurau  solament en què vostra conversació sia  
1Te 1,5  evangeli no vingué a vosaltres  solament en paraula, sinó també en virtut  
2Te 2,7  obrant lo misteri de la iniquitat,  solament que el que ara reté, retindrà  
1Tm 5,13  a divagar de casa en casa; no  solament ocioses, sinó parladores i  
1Tm 6,16 reis i Senyor de senyors, 16 lo qui  solament posseeix immortalitat i habita en 
He 9,7  7 Emperò en lo segon entrava  solament lo pontífice una vegada a l’any, 
He 9,9  del que sacrificava per medi  solament de viandes i begudes 10 i de  
Jm 1,22  de la paraula i no oïdors tan  solament, enganyant-vos a vosaltres  
Jm 2,24  justificat l’home, i no per la fe  solament? 25 Així mateix, Rahab, essent  
1Jn 2,2  per nostres pecats; i no tan  solament pels nostres, sinó també per los  
1Jn 5,6  aigua i per sang. No en aigua tan  solament, sinó en aigua i sang. I l’  
Ap 9,4  verda, ni a ningun arbre, sinó  solament als homes que no tenen en sos  
Ap 21,27  comètia abominació o mentida, sinó  solament los que estan escrits en lo  
Ac 25,19 imputaren dels que jo sospitava. 19  Solament tenien contra ell algunes  
Ga 1,23  de Judea que eren en Cristo. 23  Solament havien oït a dir: «Aquell que  
Ga 2,10  i ells, als circumcisos. 10  Solament nos recomanaren que ens  
Ga 5,13  haveu estat cridats a llibertat.  Solament no useu de la llibertat per a  
2Tm 4,11  a Galàcia; Tito, a Dalmàcia. 11  Solament Lluc està ab mi. Pren a Marc i  
Jn 19,23 ne feren quatre parts, una per cada  soldat; i la túnica; mes la túnica no  
Ac 10,7 cridà a dos de sos domèstics i a un  soldat temerós de Déu, d’aquells que  
Ac 28,16  sol en una casa particular ab un  soldat que el custodiava. 17 I passats  
2Tm 2,3  doncs, la fatiga com un bon  soldat de Jesucrist. 4 Ningú que pelea per 
2Tm 2,4  agràdia a aquell que l’elegí per  soldat. 5 Perquè també lo qui combat en la 
Mt 8,9 constituït baix autoritat, que tinc  soldats a mes ordes, i dic a un: “Vés”, i  
Mt 27,27  fos crucificat. 27 Aleshores los  soldats del president, prenent a Jesús per 
Mt 28,12  donaren una gran suma de diner als  soldats, 13 dient: –Dieu que: “De nit  
Mc 15,16  per a què fos crucificat. 16 I los  soldats lo portaren a l’atri del pretori  
Lc 3,14  14 I li preguntaven també los  soldats dient: –I nosaltres, què farem? I  
Lc 7,8 constituït baix autoritat, que tinc  soldats a mes ordres, i dic a est: “Vés”,  
Lc 23,36 lo Cristo, l’elegit de Déu. 36 Los  soldats també l’insultaven, acercant-se 
Jn 18,3 doncs, havent pres una companyia de  soldats i els ministres enviats per los  
Jn 18,12  Pare, no he de beure’l? 12 I els  soldats i son capità, i els ministres dels 
Jn 19,2  a Jesús i l’assotà. 2 I els  soldats formaren una corona d’espines i  
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Jn 19,23  he escrit. 23 Havent, doncs, los  soldats crucificat a Jesús, prengueren sos 
Jn 19,24  túnica.» Això és lo que feren los  soldats. 25 I estaven prop de la creu de  
Jn 19,32  d’allí. 32 Vingueren, doncs, los  soldats, i trencaren les cames del primer  
Jn 19,34 trencaren les cames, 34 mes un dels  soldats ab la llança li obrí lo costat, i  
Ac 12,4  per quatre piquets de quatre  soldats cada u, volent-lo presentar al  
Ac 12,6  nit estava Pere dormint entre dos  soldats, lligat ab dues cadenes, i els  
Ac 12,18 hi hagué no poca confusió entre els  soldats, sobre què s’havia fet de Pere.  
Ac 21,32  32 lo qual prengué immediatament  soldats i centurions i corregué a ells,  
Ac 21,32  així que vegeren al tribú i als  soldats, cessaren de maltractar a Pau. 33  
Ac 21,35  a les grades fou precís que els  soldats lo portassen en pes, a causa de la 
Ac 23,10 despedaçassen a Pau, manà venir als  soldats i que el traguessen del mig d’  
Ac 23,23  –Teniu previnguts dos-cents  soldats que vagen fins a Cesarea, i  
Ac 23,31  que dir contra ell. Salut.» 31 Los  soldats, doncs, conforme a l’ordre que  
Ac 27,31  31 Digué Pau al centurió i als  soldats: –Si aquestos homes no permaneixen 
Ac 27,32  podeu salvar-vos. 32 Llavors los  soldats tallaren les amarres del bot i el  
Ac 27,42 obria a cops de mar. 42 Llavors los  soldats foren de parer que es donàs la  
Mc 8,4  saciar-los de pa aquí en aquesta  soledat? 5 I els preguntà: –Quants pans  
Lc 2,41  los anys a Jerusalem, en lo dia  solemne de la Pasqua. 42 I essent ja d’  
He 6,Tit  Capítol VI Observa l’Apòstol que  solen ser incorretgibles los que, molt  
Mc 9,27  sos deixebles li preguntaren a  soles: –Per què nosaltres no el poguérem  
2Co 8,17  exhortació; emperò estant ell molt  solícit, de sa pròpia voluntat anà a  
Col 4,12  i servo de Jesucrist, sempre  solícit en pregar per vosaltres en ses  
He 12,17 d’arrepentiment, encara que ell ho  solicità ab llàgrimes. 18 Perquè vosaltres 
Ac 12,20  a Blasto, que era camarer del rei,  solicitaren la pau, perquè les terres d’  
2Pe 1,10 10 Per lo tant, germans, siau abans  solícits de fer segura vostra vocació i  
1Co 12,25  tots los membres tinguessen igual  solicitud l’un per l’altre. 26 I que si  
2Co 7,12  el sofrí, sinó per a manifestar la  solicitud que tenim per vosaltres 13  
2Co 8,8  per a experimentar ab motiu de la  solicitud d’altres la sinceritat de  
2Co 11,28  ocurrències d’urgència, la  solicitud que tinc de totes les iglésies.  
1Te 2,2  -vos l’evangeli de Déu ab gran  solicitud. 3 Perquè nostra exhortació no  
1Pe 5,7  7 tirant sobre ell tota vostra  solicitud, puix ell té cuidado de  
Mc 2,18  de Joan i dels fariseus, que  solien dejunar, vénen a ell i li diuen:  
Mc 6,31  –Veniu, apartem-nos a un lloc  solitari i descansau un poc. Puix eren  
Lc 9,10  ell a part, se retirà a un paratge  solitari que és del territori de Betsaida. 
Mt 6,18  als homes que dejunes, sinó  sols a ton Pare, que està en l’ocult, i  
Mt 8,8 vós entreu en ma casa, mes dieu tan  sols una paraula i quedarà sa mon sirvent. 
Mt 10,42  petits un got d’aigua fresca tan  sols en nom de deixeble, vos dic en  
Mt 19,Tit  lo matrimoni és indisoluble, que  sols hi ha una causa per la separació o  
Mt 24,36  ni los àngels del cel, sinó tan  sols lo Pare. 37 »I aixís com en los dies  
Mc 9,1  Jaume, i a Joan, i se’ls ne portà  sols a una muntanya alta, en un lloc  
Lc 5,21  Qui pot perdonar pecats sinó tan  sols Déu?» 22 I coneixent Jesús los  
Lc 6,4  no podien menjar d’ells sinó tan  sols los sacerdots? 5 I els digué: –Lo  
Lc 7,7 d’eixir-vos a rebre. Emperò dieu  sols una paraula i mon criat quedarà sa. 8 
Jn 6,22 que los deixebles se n’havien anat  sols. 23 Mes arribaren altres barques de  
Jn 7,49  ha cregut en ell? 49 Emperò  sols aquesta turba que no comprèn la Llei  
Ac 27,10  a ser perillosa i de molt dany, no  sols per la barca i son càrrec, sinó també 
Rm 3,12  no hi ha qui faça bé, ni tan  sols un. 13 Sepultura oberta és sa gorja;  
Rm 4,16  segura a tot son llinatge, no tan  sols al que és de la Llei, sinó també al  
Rm 5,Tit la gràcia sobreabundant del qual no  sols borra los mals del pecat, sinó que  
Rm 5,3  dels fills de Déu. 3 I no tan  sols això, sinó que ens gloriam també en  
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Rm 12,17  mal; procurant coses honroses, no  sols davant de Déu, sinó també davant de  
Rm 16,4  sos colls, i no ho agraesc jo  sols, sinó també totes les iglésies dels  
1Co 14,36  de vosaltres, o vingué a vosaltres  sols? 37 Si algú se té per profeta, o  
2Co 7,7  ab la vinguda de Tito; 7 i no  sols ab sa vinguda, sinó també ab lo  
2Co 8,10  lo que us és útil, suposat que no  sols començàreu ja a fer-ho, sinó que  
Ef 1,21  i sobre tot nom que s’anomena no  sols en aquest món, sinó també en lo  
Fl 1,29  vos és donat per Cristo, no tan  sols que cregau en ell, sinó que patiu  
Fl 2,4  superior als altres, 4 no atenent  sols a les coses que són seves pròpies,  
Fl 2,12  en l’obra de vostra salvació, no  sols com en ma presència, sinó molt més  
Fl 2,27  tingué misericòrdia d’ell, i no  sols d’ell, sinó també de mi, per a què  
Fl 4,15  de donar i rebre, sinó vosaltres  sols. 16 Puix una i dos vegades m’  
1Te 1,8 divulgada la paraula del Senyor, no  sols en la Macedònia i en l’Acaia, sinó  
1Te 2,8  vosaltres, desitjàvem ab ànsia, no  sols fer-vos participants de l’evangeli 
1Te 3,1  més, nos aparegué bé quedar-nos  sols en Atenes. 2 I havem enviat a  
2Tm 2,20 Senyor.» 20 Mes en una casa gran no  sols hi ha vasos d’or i de plata, sinó  
2Tm 4,8 just, me donarà en aquell dia; i no  sols a mi, sinó també a aquells que amen  
He 12,26  una vegada, i jo commouré no tan  sols la terra, sinó també lo cel.» 27 En  
Jm 2,10  tota la Llei, com fàltia tan  sols en un punt, s’ha fet culpable de  
1Pe 2,18  als amos ab tot temor, no tan  sols als bons i moderats, sinó també als  
Lc 24,18  prenent la paraula li digué:  –¿Sols tu ets tan foraster en Jerusalem,  
Ac 24,26 que Pau li donaria diners perquè el  soltàs; i per això lo cridava més sovint i 
Ac 2,24  Al qual Déu ha ressuscitat, havent  soltat los dolors de la mort, per quant  
1Co 7,34  i està dividit. 34 I la dona  soltera i la verge pensa en les coses del  
1Co 7,8  altra. 8 Per consegüent, dic als  solters i a les viudes que els és bo si  
Mc 5,9  li diu: –Mon nom és Llegió, perquè  som molts. 10 I li pregava molt que no l’ 
Lc 17,Tit  de perdonar los agravis; que tots  som servos inútils. Cura a deu leprosos i  
Lc 17,10  són manades, dieu: “Servos inútils  som, havem fet lo que devíem fer.” 11 I  
Jn 8,33 33 Ells li respongueren: –Nosaltres  som de la descendència d’Abraham, i jamai 
Jn 8,41  I ells li repliquen: –Nosaltres no  som nats de fornicació; tenim un pare que  
Jn 9,28  tu deixeble seu, que nosaltres  som deixebles de Moisès. 29 Sabem que Déu  
Jn 9,40  –Puix què, també nosaltres  som cegos? 41 Jesús los digué: –Si fósseu  
Jn 10,30  la mà de mon Pare. 30 Jo i lo Pare  som una mateixa cosa. 31 I los jueus  
Jn 17,22  sien una mateixa cosa, així com ho  som nosaltres. 23 Jo en ells i vós en mi,  
Ac 2,32  Jesús ressuscità Déu, de lo que  som testimonis tots nosaltres. 33 Elevat,  
Ac 3,15  els morts, de lo que nosaltres  som testimoni. 16 I son nom, per la fe en  
Ac 5,32  dels pecats. 32 I nosaltres  som testimoni d’aquestes paraules, i  
Ac 10,39  Déu estava ab ell. 39 I nosaltres  som testimoni de tot quant féu en la regió 
Ac 14,14  per què feu això? Nosaltres  som mortals i homes semblants a vosaltres, 
Ac 16,28  dient: –No et faces dany, que tots  som aquí. 29 Llavors ell demanà una llum,  
Ac 17,28  en ell mateix vivim, i ens movem i  som”, com digueren també alguns de vostres 
Ac 17,28  poetes: “Perquè nosaltres també  som progènie seva.” 29 Essent, doncs,  
Rm 3,8 com a pecador? 8 I no abans (segons  som calumniats i asseguren alguns que  
Rm 5,9  nosaltres. Doncs molt més ara que  som justificats per sa sang, serem salvats 
Rm 6,4 batejats en sa mort? 4 Per lo tant,  som sepultats ab ell en mort per lo  
Rm 6,8  està llibertat del pecat. 8 I si  som morts ab Cristo, creem que viurem  
Rm 7,6 donar fruit a la mort. 6 Emperò ara  som deslliurats de la Llei de la mort, en  
Rm 8,12  12 Per lo tant, germans, nosaltres  som deutors, no a la carn, per a viure  
Rm 8,16  testimoni a nostre esperit de que  som fills de Déu. 17 I essent fills, som  
Rm 8,17  fills de Déu. 17 I essent fills,  som també hereus, hereus verdaderament de  
Rm 8,24  de nostre cos. 24 Perquè nosaltres  som salvos per l’esperança. Però l’  
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Rm 8,36  com està escrit: «Perquè per tu  som entregats a la mort tots los dies, som 
Rm 8,36  entregats a la mort tots los dies,  som tinguts com ovelles per a l’  
Rm 12,5  5 així nosaltres, essent molts,  som un sol cos en Cristo i cada u membre  
Rm 14,8  si vivim com si morim, del Senyor  som. 9 Perquè per a això morí Cristo, i  
Rm 15,1  1 I així, doncs, nosaltres que  som més forts devem sofrir les flaqueses  
1Co 3,9  son treball. 9 Perquè nosaltres  som coadjutors de Déu; vosaltres sou  
1Co 4,9  i com destinats a la mort; puix  som fets l’expectacle del món, dels  
1Co 4,11  patim fam i set, i anam nusos, i  som abufetejats, i no tenim domicili  
1Co 4,13  nos persegueixen, i ho sofrim; 13  som blasfemats, i suplicam. Hem arribat a  
1Co 10,17  17 Perquè nosaltres, essent molts,  som un pa i un cos, perquè tots som  
1Co 10,17  som un pa i un cos, perquè tots  som participants d’aquell mateix pa. 18  
1Co 10,22  a gelosia al Senyor? ¿Per ventura  som nosaltres més forts que ell? «Tot m’  
1Co 11,32  certament judicats. 32 Emperò quan  som judicats, som castigats del Senyor,  
1Co 11,32  32 Emperò quan som judicats,  som castigats del Senyor, per a què no  
1Co 15,19  esperança en Cristo, nosaltres  som de tots los homes los més desditxats.  
2Co 1,4  ab lo consol ab què nosaltres  som consolats de Déu. 5 Perquè a la manera 
2Co 1,6  consolació per Cristo. 6 I si  som atribolats, és per a vostra consolació 
2Co 1,6  vostra consolació i salvació; i si  som consolats, és per a vostra consolació; 
2Co 1,6  és per a vostra consolació; si  som confortats, per a vostra confortació  
2Co 1,14  reconegut en part, que nosaltres  som vostra glòria, així com vosaltres  
2Co 2,15  d’ell mateix. 15 Puix nosaltres  som envers Déu bon olor de Cristo en  
2Co 2,16  en los que es perden. 16 Per a uns  som realment olor de mort per a mort; i  
2Co 2,17  per a aquestes coses? 17 Perquè no  som com molts, que adulteren la paraula de 
2Co 3,18 en un mirall, la glòria del Senyor,  som transformats en la mateixa imatge de  
2Co 4,5  Senyor nostre, i nosaltres  som servos vostres per Jesús. 6 Perquè  
2Co 4,9 estam apurats, mes no destituïts; 9  som perseguits, mes no abandonats;  
2Co 4,11  11 Perquè nosaltres que vivim  som contínuament entregats a la mort per  
2Co 5,Tit a Jesucrist, jutge de tots. Per ell  som reconciliats ab Déu. Los apòstols són  
2Co 5,11  persuadim als homes, puix a Déu li  som manifestos, i espero que ho som també  
2Co 5,11  li som manifestos, i espero que ho  som també en vostres consciències. 12 No  
2Co 5,14  per tots, tots, per consegüent,  som morts. 15 I que Cristo morí per tots,  
2Co 5,20 reconciliació. 20 Nosaltres, doncs,  som ambaixadors en nom de Cristo, com si  
2Co 10,7  és de Cristo, així també nosaltres  som de Cristo. 8 Perquè encara que jo em  
2Co 10,11  lo qui pènsia així que tals quals  som en la paraula per cartes estant  
2Co 13,4  per virtut de Déu. Puix nosaltres  som també flacs en ell, mes viurem ab ell  
2Co 13,6  que coneixereu que nosaltres no  som reprovats. 7 I pregam a Déu que no  
2Co 13,9  Puix nos regositjam quan nosaltres  som flacs i vosaltres forts, i encara  
Ga 2,17  cercam ser justificats en Cristo,  som trobats també pecadors, ¿és per això  
Ga 4,28  marit.» 28 I nosaltres, germans,  som fills de la promesa a la manera d’  
Ga 4,31  31 I així, germans, nosaltres no  som fills de l’esclava, sinó de la  
Ef 2,10  perquè ningú se gloriï. 10 Puix  som obra d’ell mateix, criats en Cristo  
Ef 4,25  cada qual ab son proïsme», puix  som membres los uns dels altres. 26  
Ef 5,30  Cristo a la Iglésia. 30 Perquè  som membres de son cos, de sa carn, i de  
Fl 3,3  de la incisió. 3 Perquè nosaltres  som la circumcisió, los que servim a Déu  
Fl 3,15  Jesús. 15 I així siam tots los que  som perfets d’un mateix sentiment; i si  
1Te 5,5  i fills del dia; nosaltres no ho  som de la nit ni de les tenebres. 6 Per lo 
1Te 5,8 embriaguen. 8 Emperò nosaltres, que  som del dia, vivim sobris, vestits ab la  
1Tm 4,10  10 Puix per això treballam i  som vituperats, perquè confiam en lo Déu  
2Tm 2,11 Fiel paraula, perquè: «Si nosaltres  som morts ab ell, viurem també ab ell. 12  
He 3,6  en sa pròpia casa; la qual casa  som nosaltres, ab tal que mantingam ferma  
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He 3,14  del pecat. 14 Perquè nosaltres  som fets participants de Cristo, ab tal  
He 4,15 en totes les coses com nosaltres ho  som, però sens pecat. 16 Acerquem-nos,  
He 10,10  lo segon. 10 Per qual voluntat  som nosaltres santificats mediant l’  
He 10,39  en ell». 39 Mes nosaltres no  som d’aquells que s’aparten per a  
1Jn 2,5  ell perfeta; i per això sabem que  som en ell. 6 Aquell que diu que està en  
1Jn 3,2  el coneix a ell. 2 Caríssims, ara  som fills de Déu, i no apareix encara lo  
1Jn 3,19 de veritat. 19 En això coneixem que  som de la veritat, i així alentarem  
1Jn 4,6  món, i el món los ou. 6 Nosaltres  som de Déu. Qui coneix a Déu, nos ou; lo  
1Jn 4,17  del judici; puix com ell és, així  som nosaltres en aquest món. 18 En la  
1Jn 5,19  el toca. 19 I nosaltres sabem que  som de Déu i tot lo món està posat en lo  
Mt 4,16  estaven sentats en la regió de la  sombra de la mort, los nasqué llum.» 17  
Mc 4,32 de l’aire poden reposar sota de sa  sombra. 33 I ab moltes paràboles semblants 
Mc 9,6  6 I se formà un núvol que els feia  sombra e isqué una veu del núvol que deia: 
Lc 1,35  de l’Altíssim vos cobrirà de sa  sombra. I per això lo Sant que naixerà de  
Lc 1,79  enmig de les tenebres, i en la  sombra de la mort, per a encaminar nostres 
Ac 5,15  per a què al venir Pere almenos sa  sombra passàs sobre d’ells i quedassen  
Col 2,17  o de dissabtes; 17 que són  sombra de les coses que han de venir; mes  
He 8,5  5 los quals serveixen d’exemple i  sombra de coses celestials, així com  
He 9,5  los querubins de glòria, fent  sombra al propiciatori, de les quals coses 
He 10,1  1 Perquè la Llei, tenint la  sombra dels béns veniders, i no la  
Jm 1,17  llums, en qui no hi ha mudança ni  sombra de canvi. 18 Perquè de sa pròpia  
Mt 21,2  de vosaltres, i luego trobareu una  somera fermada i un pollí ab ella.  
Mt 21,5  envers tu, assentat sobre una  somera i son pollí, fill de la que està  
Mt 21,7  havia manat Jesús. 7 I menaren la  somera i lo pollí, i posaren sobre d’ells 
Jn 12,15  ve assentat sobre un pollí d’una  somera.» 16 Los deixebles, al principi, no 
2Pe 2,16  fou reprès per sa iniquitat: una  somera muda, en la que cavalgava, parlant  
Col 3,18  a Déu i al Pare. 18 Casades, estau  someses a vostres marits, com convé, en lo 
1Pe 3,5  dones que esperaven en Déu, estant  someses a sos propis marits. 6 Així com  
He 13,17  a vostres superiors i estau-los  somesos; perquè vetllen, com que han de  
1Pe 3,22 està a la dreta de Déu, essent-li  somesos los àngels, les potestats, i les  
Rm 8,20  sinó per causa d’aquell que la  somet en esperança 21 que la mateixa  
1Co 15,28  Fill estarà subjecte a aquell que  someté a ell totes les coses, per a què  
He 2,5 sa pròpia voluntat. 5 Perquè Déu no  someté als àngels lo món venider de què  
Lc 10,17 dient: –Senyor, fins los dimonis se  someten a nosaltres per virtut de vostre  
Rm 10,3  establir la seva pròpia, no es  someten a la justícia de Déu. 4 Perquè  
Ef 5,21  nom de nostre Senyor Jesucrist, 21  sometent-vos los uns als altres en lo  
1Pe 5,5  emmustueix. 5 Així mateix, joves,  someteu’s als ancians. I inspirau-vos  
Jm 4,7  i dóna gràcia als humils.» 7  Someteu-vos, doncs, a Déu i resistiu al  
1Pe 2,13 a Déu en lo dia de la visitació. 13  Someteu-vos, doncs, a tota ordenança d’ 
Ga 2,5  quals ni una sola hora volguérem  sometre’ns, a fi de que permanèsquia  
Jm 4,Tit  Devem evitar la murmuració i  sometre’ns a la divina providència. 1 D’ 
Ac 2,17  veuran visions, i vostres ancians  somiaran somnis. 18 I certament en aquells 
Mt 1,24  Déu». 24 I despertant Josep del  somni, féu com l’àngel del Senyor li  
Jn 11,11 emperò jo vaig a despertar-lo del  somni. 12 I digueren sos deixebles:  
Jn 11,13  ells pensaren que havia parlat del  somni natural. 14 Jesús los digué  
Rm 13,11  que és ja hora d’alçar-nos del  somni; puix ara nostra salvació està més  
Mt 1,20  àngel del Senyor se li aparegué en  somnis dient: –Josep, fill de David, no  
Mt 2,12  encens i mirra. 12 I hagut avís en  somnis de que no tornassen a Herodes,  
Mt 2,13  un àngel del Senyor s’aparegué en  somnis a Josep i li digué: –Alça’t i pren 
Mt 2,19  l’àngel del Senyor s’aparegué en  somnis a Josep en Egipte, 20 dient: –Alça  
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Mt 2,22  pare, temé anar allí; i avisat en  somnis, se retirà a les terres de Galilea. 
Mt 27,19  moltes coses he sofert jo avui en  somnis per causa d’ell. 20 Emperò los  
Ac 2,17 visions, i vostres ancians somiaran  somnis. 18 I certament en aquells dies  
Mt 1,Tit  per obra de l’Esperit Sant i  son naixement. 1 Llibre de la generació de 
Mt 1,18  junts se trobà haver concebut en  son ventre de l’Esperit Sant. 19 I essent 
Mt 1,19  l’Esperit Sant. 19 I essent Josep  son espòs, just, i no volent infamar-la, 
Mt 1,21  Jesús, perquè ell salvarà a  son poble dels pecats d’ells. 22 Mes tot  
Mt 1,25  25 I no la conegué fins que parí  son fill primogènit. I l’anomenà Jesús.  
Mt 2,12  tornassen a Herodes, regressaren a  son país per un altre camí. 13 Després que 
Mt 2,22  en la Judea en lloc d’Herodes,  son pare, temé anar allí; i avisat en  
Mt 3,7  fariseus i dels saduceus venien a  son baptisme, los digué: –Raça d’  
Mt 3,12 i netejarà bé sa era, i arreplegarà  son blat en lo graner. Mes cremarà les  
Mt 4,18  que s’anomena Pere, i Andreu,  son germà, los quals tiraven lo filat al  
Mt 4,21  germans, Jaume fill del Zebedeu, i  son germà Joan en una barca ab Zebedeu,  
Mt 4,21 germà Joan en una barca ab Zebedeu,  son pare, que adobaven sos filats, i els  
Mt 4,22 ells, al punt, deixant los filats i  son pare, lo seguiren. 23 I anava Jesús  
Mt 5,22  dic que qualsevol que tinga ira a  son germà, estarà subjecte a judici. I lo  
Mt 5,22 a judici. I lo qui diga: “‹Racà›” a  son germà, estarà subjecte a consell. I lo 
Mt 5,28 -la, ja comet adulteri ab ella en  son cor. 29 I si ton ull dret te serveix  
Mt 6,2  En veritat vos dic que ja reberen  son gallardó. 3 Emperò tu, quan faces  
Mt 6,5  En veritat vos dic que reberen  son gallardó. 6 Emperò tu, quan préguies,  
Mt 6,16  En veritat vos dic que reberen  son gallardó. 17 Ans bé, tu, quan  
Mt 6,34 Perquè lo dia de demà portarà en si  son cuidado. Basta-li al dia son propi  
Mt 6,34  si son cuidado. Basta-li al dia  son propi afany. 7,Tit Capítol VII  
Mt 7,9  és l’home a qui demanant-li  son fill pa li dóna una pedra? 10 O si li  
Mt 8,28  terra dels gerassens, vingueren a  son encontre dos esperitats que eixien de  
Mt 9,21  entre si: «Si tan solament toco  son vestit, quedaré sana.» 22 Mes, girant  
Mt 10,2  Simó, anomenat Pere, i Andreu,  son germà; 3 Jaume, del Zebedeu, i Joan,  
Mt 10,3  3 Jaume, del Zebedeu, i Joan,  son germà; Felip i Bartomeu; Tomàs i  
Mt 10,10  qui treballa és mereixedor de  son aliment. 11 I en qualsevol ciutat o  
Mt 10,21  »I lo germà entregarà a la mort a  son germà, i lo pare, a son fill. I s’  
Mt 10,21 a la mort a son germà, i lo pare, a  son fill. I s’alçaran los fills contra  
Mt 10,24  el mestre, ni lo sirvent més que  son amo. 25 Basta-li al deixeble lo ser  
Mt 10,25  Basta-li al deixeble lo ser com  son mestre, i al sirvent, com son amo. Si  
Mt 10,25  com son mestre, i al sirvent, com  son amo. Si al pare de famílies l’  
Mt 10,37  de sa pròpia casa. 37 »Qui ama a  son pare o a sa mare més que a mi, no és  
Mt 10,42  vos dic en veritat que no perdrà  son gallardó. 11,Tit Capítol XI Joan  
Mt 12,21  lo judici a victòria. 21 I en  son nom esperaran los gentils.» 22 Llavors 
Mt 12,26  mateix; ¿com permaneixerà, doncs,  son regne? 27 I si jo llanço los dimonis  
Mt 12,33  33 O vosaltres feu l’arbre bo i  son fruit bo, o feu l’arbre dolent i son  
Mt 12,33  fruit bo, o feu l’arbre dolent i  son fruit dolent; puix per lo fruit se  
Mt 12,35  trau coses bones del bon tresor de  son cor, i l’home dolent del mal tresor  
Mt 13,15  ab ses orelles, ni comprenguen ab  son cor i se convertesquen i jo els dónia  
Mt 13,19  lo que s’havia sembrat en  son cor: aqueix és lo que fou sembrat a la 
Mt 13,24 a un home que sembrà bona llavor en  son camp. 25 I mentres que els homes  
Mt 13,25  que els homes dormien, vingué  son enemic i contrasembrà sisanya enmig  
Mt 13,31  que un home prengué i sembrà en  son camp. 32 Lo qual gra certament és la  
Mt 13,41  enviarà sos àngels, i aplegaran de  son Regne tots los escàndols i aquells que 
Mt 13,43  com lo sol en lo Regne de  son Pare. »Qui té orelles per a oir, oiga. 
Mt 13,52  a un pare de família que trau de  son tresor coses noves i coses velles. 53  
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Mt 14,Tit  que se li presenten o toquen  son vestit. 1 En aquell temps, Herodes lo  
Mt 14,3  per causa d’Herodias, muller de  son germà. 4 Puix li deia Joan: –No t’és  
Mt 14,11  a Joan en la presó. 11 I portaren  son cap en una plata, i donat que fou a la 
Mt 14,36  tocar tan solament la vora de  son vestit. I tants quants la tocaren  
Mt 15,5  dieu: “Qualsevol que diga a  son pare o a sa mare: ‘Tot do que jo  
Mt 15,6  vos aprofitarà’, 6 i no honra a  son pare o a sa mare, queda desobligat.” I 
Mt 15,8  i ab los llavis m’honra; emperò  son cor està lluny de mi. 9 I m’honren en 
Mt 16,27 l’home ha de venir en la glòria de  son Pare ab sos àngels, i llavors donarà a 
Mt 16,28  la mort fins que vegen venir en  son Regne al Fill de l’home. 17,Tit  
Mt 17,1  pren ab ell a Pere, i a Jaume, i a  son germà Joan, i se’ls ne porta a part a 
Mt 17,2  I se transfigurà davant d’ells. I  son rostro resplendia com lo sol, i ses  
Mt 18,25  com no tingués d’a on pagar, manà  son amo que fos vengut ell, sa muller, sos 
Mt 18,29  29 »I llançant-se a sos peus  son company, li suplicava dient: »–Té un  
Mt 18,31  en extrem, i foren a contar a  son amo lo que havia passat. 32 »Llavors  
Mt 18,32  havia passat. 32 »Llavors lo cridà  son amo i li digué: »–O criat pervers! Jo  
Mt 18,34  jo en tinguí de tu? 34 »I irritat  son amo, lo féu entregar als aturmentadors 
Mt 20,8  vespre, digué l’amo de la vinya a  son majordom: »–Crida als treballadors i  
Mt 20,8 »–Crida als treballadors i paga’ls  son jornal, començant des dels últims als  
Mt 20,9  l’hora undècima, cada u rebé  son diner. 10 I quan arribaren los  
Mt 21,5  tu, assentat sobre una somera i  son pollí, fill de la que està avesada al  
Mt 21,37 mateix modo. 37 Finalment los envià  son fill dient: “Tindran respecte a mon  
Mt 21,41  sa vinya a altres pagesos que a  son degut temps li pagaran lo fruit. 42  
Mt 22,Tit rei que convidà a les esposalles de  son fill. Si ha de pagar-se lo tribut al 
Mt 22,2 un rei que féu les esposalles per a  son fill. 3 I envià sos criats a que  
Mt 22,5  l’un a sa granja, i l’altre a  son tràfic. 6 I els altres agarraren als  
Mt 22,24  morís algú sens fill, desposi’s  son germà ab sa muller i dónia successió a 
Mt 22,24  ab sa muller i dónia successió a  son germà.” 25 Doncs, havia entre  
Mt 22,25 tingut successió, deixà sa muller a  son germà. 26 I lo mateix féu lo segon, i  
Mt 22,45  l’anomena “Senyor”, com és ell  son fill? 46 I ningú li podia respondre  
Mt 24,29 obscurirà lo sol, i la lluna perdrà  son resplendor, i les estrelles cauran del 
Mt 24,45  és lo criat fiel i prudent a qui  son amo constitueix sobre sa família, per  
Mt 24,46  46 Benaventurat aquell criat a qui  son senyor tròbia fent això quan vinga. 47 
Mt 24,48  si aquell criat dolent digués en  son cor: “Lo meu senyor tarda a venir”, 49 
Mt 25,18  terra, i escondí allí lo diner de  son senyor. 19 »Al cap de molt temps,  
Mt 25,26 que és vostre. 26 »I responent-li  son senyor, li digué: »–Criat dolent i  
Mt 26,7 ungüent preciós, i lo derramà sobre  son cap, quan estava sentat a taula. 8 I  
Mt 26,51 ab Jesús, estenent la mà desembeinà  son coltell, i ferint a un criat del  
Mt 26,52 52 Llavors li digué Jesús: –Torna a  son lloc ton coltell; perquè tots los que  
Mt 27,Tit  en sa mort. És sepultat, i  son sepulcre, sellat i custodiat. 1  
Mt 27,19 entregat. 19 I estant ell sentat en  son tribunal, li envià a dir sa muller:  
Mt 27,27  feren formar tota la cohort a  son alrededor. 28 I despullant-lo, li  
Mt 27,29 corona d’espines, la posaren sobre  son cap, i una canya en sa mà dreta. I  
Mt 27,30 -li, prengueren la canya i ferien  son cap. 31 I després d’haver-se mofat  
Mt 27,37 li feien guarda. 37 I posaren sobre  son cap la seva causa escrita: «Aquest és  
Mt 28,3  i s’assentà sobre d’ella. 3 I  son rostro era com un llampec, i ses  
Mc 1,16 de Galilea, vegé a Simó i a Andreu,  son germà, que tiraven sos filats en lo  
Mc 1,19  Jaume, fill del Zebedeu, i a Joan,  son germà, que estaven també en una barca  
Mc 1,20  deixant en la barca a Zebedeu,  son pare, ab los jornalers, lo seguiren.  
Mc 2,6  alguns dels escribes, pensant en  son interior: 7 «Com aquest home parla  
Mc 2,8  8 Jesús, coneixent a l’instant en  son esperit que pensaven d’aqueixa  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

3281 
 

Mc 2,12  I a l’instant s’alçà i, prenent  son llit, se n’anà a vista de tothom, de  
Mc 3,5  dolent-se de la ceguera de  son cor, diu a l’home: –Extén ta mà. I l’ 
Mc 3,26 i no podrà durar, ans bé està cerca  son fi. 27 Ningú pot entrar en la casa del 
Mc 4,1  a la vora del mar. I s’arrimà a  son rodador tanta gent, que entrant-se  
Mc 5,3  l’esperit impur, 3 lo qual tenia  son domicili en los sepulcres i ningú lo  
Mc 5,15  del dimoni, sentat, vestit i en  son cabal judici, i tingueren temor. 16 I  
Mc 5,27 entre la confusió de la gent i tocà  son vestit, 28 perquè deia: «Tan solament  
Mc 5,29  29 I en aquell mateix punt cessà  son fluix de sang i sentí en son cos que  
Mc 5,29  cessà son fluix de sang i sentí en  son cos que estava curada d’aquella  
Mc 6,14  a oïdos del rei Herodes (puix  son nom s’havia fet notori), i deia:  
Mc 6,17  d’Herodias, muller de Filipo,  son germà, perquè s’havia desposat ab  
Mc 6,20 sant, i el tenia en custòdia, i per  son consell feia moltes coses, i l’oïa de 
Mc 6,21  en què Herodes, en celebració de  son cumpleanys, donà un convit als  
Mc 6,28 I el degollà en la presó 28 i portà  son cap en una plata, i lo donà a la  
Mc 6,29 ho saberen, vingueren, i prengueren  son cos, i el posaren en un sepulcre. 30 I 
Mc 6,51  I ells més i més se pasmaven en  son interior. 52 Perquè encara no havien  
Mc 6,52  havien comprès lo dels pans, puix  son cor estava obcecat. 53 I quan  
Mc 6,56  los permetés tocar la vora de  son vestit; i tots quants la tocaven  
Mc 7,6 gent m’honra ab los llavis, emperò  son cor està lluny de mi. 7 En va, doncs,  
Mc 7,10 ta mare.” I: “Aquell que maleesca a  son pare o a sa mare, morirà de mort.” 11  
Mc 7,11  vosaltres dieu: “Si l’home diu a  son pare o a sa mare: Qualsevol ‹corban›  
Mc 7,19 pot contaminar? 19 Puix no entra en  son cor, sinó que passa al ventre, i  
Mc 8,12 -lo. 12 Emperò Jesús, sospirant en  son interior, los digué: –Per què esta  
Mc 8,38  d’ell quan vinga en la glòria de  son Pare acompanyat dels sants àngels. 39  
Mc 9,40  en veritat vos dic que no perdrà  son gallardó. 41 »I quisvulla que  
Mc 10,7  Déu. 7 Per això deixarà l’home a  son pare i a sa mare i es juntarà ab sa  
Mc 10,12 aquella. 12 I si la dona repudiàs a  son marit i es casàs ab un altre, comet  
Mc 11,23  “Alça’t i tira’t al mar”, i en  son cor no dúbtia ans bé crega que  
Mc 12,1 a uns pagesos, i se n’anà lluny de  son país. 2 I a son temps envià un dels  
Mc 12,2  se n’anà lluny de son país. 2 I a  son temps envià un dels seus sirvents als  
Mc 12,19  i no tingués fills, que prenga  son germà la dona d’aquell i que àlcia  
Mc 12,19  aquell i que àlcia descendència a  son germà. 20 Puix eren set germans, i el  
Mc 12,37 apellida Senyor, d’a on, doncs, és  son fill? I una gran multitud del poble l’ 
Mc 12,44  hi tirà tot lo que tenia, tot  son manteniment. 13,Tit Capítol XIII  
Mc 13,12  Sant. 12 I lo germà entregarà  son germà a la mort, i el pare, al fill, i 
Mc 13,16 camp, no tórnia atràs per a prendre  son vestit. 17 Emperò, ai de les prenyades 
Mc 13,24  el sol, i la lluna no donarà  son resplendor. 25 I cauran les estrelles  
Mc 14,3  lo vas, derramà lo bàlsam sobre  son cap. 4 I alguns dels que estaven allí  
Lc 1,8  8 I succeí que, exercint Zacaries  son ministeri de sacerdot davant de Déu,  
Lc 1,8  davant de Déu, segons l’ordre de  son torn, 9 conforme la consuetud del  
Lc 1,14 alegria, i molts se regositjaran en  son naixement, 15 perquè serà gran davant  
Lc 1,20  mes paraules, que es compliran a  son temps. 21 I lo poble estava aguardant  
Lc 1,23  s’hagueren complert los dies de  son ministeri, se n’anà a sa casa. 24 I  
Lc 1,32  Déu li donarà lo trono de David,  son pare, i regnarà en la casa de Jacob  
Lc 1,33 la casa de Jacob per a sempre. 33 I  son regne no tindrà fi. 34 I digué Maria a 
Lc 1,41  de Maria, la criatura saltà en  son ventre i Elisabet quedà plena de l’  
Lc 1,51 en generació. 51 Manifestà poder en  son braç i dissipà los superbos en los  
Lc 1,54 de sa misericòrdia, emparà a Israel  son servo; 55 així com havia dit a nostres 
Lc 1,59  l’infant, i li donaven lo nom de  son pare Zacaries. 60 I responent sa mare, 
Lc 1,63  tauleta i escrigué dient: «Joan és  son nom». I tots se meravellaren. 64 I a  
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Lc 1,66 los que les oïen les depositaren en  son cor, dient: «Qui pensau que serà  
Lc 1,67  estava ab ell. 67 I Zacaries,  son pare, quedà ple de l’Esperit Sant i  
Lc 1,68  visità i obrà la redempció de  son poble. 69 I erigí per a nosaltres lo  
Lc 1,69  de salvació en la casa de David,  son servo, 70 segons havia dit per boca de 
Lc 1,72 envers nostres pares, en memòria de  son sant pacte. 73 Jurament que féu a  
Lc 1,77  a donar coneixement de salvació a  son poble en remissió de sos pecats. 78  
Lc 2,7  en què havia de parir. 7 I parí  son fill primogènit i l’embolicà en  
Lc 2,8  que estaven vetllant i guardant  son bestiar durant la nit. 9 I veus aquí  
Lc 2,19  estes coses, meditant-les en  son cor. 20 I els pastors se’n tornaren,  
Lc 2,36 avançada i havia viscut set anys ab  son marit des de sa virginitat. 37 I ella  
Lc 2,51 guardava totes aquestes paraules en  son cor. 52 I Jesús creixia en sabiduria,  
Lc 3,1  i Herodes tetrarca de Galilea, i  son germà Filipo tetrarca d’Iturea i de  
Lc 3,15  en expectació i estaven pensant en  son interior si tal vegada Joan era lo  
Lc 3,17  sa era, i arreplegarà lo blat en  son graner i cremarà la palla en un foc  
Lc 3,19  ell a causa d’Herodias, muller de  son germà, i per tots los mals que Herodes 
Lc 6,14 posà lo sobrenom de Pere, i Andreu,  son germà, Jaume i Joan, Felip i Bartomeu, 
Lc 6,44 44 Perquè cada arbre és conegut per  son fruit. Puix no es cullen figues dels  
Lc 6,45  45 L’home bo, del bon tresor de  son cor trau lo bé, i l’home dolent, del  
Lc 6,45 i l’home dolent, del mal tresor de  son cor trau la maldat. Puix de l’  
Lc 7,3  -li que vingués a curar a  son criat. 4 I ells, tan prest com  
Lc 7,16  nosaltres. I: –Déu ha visitat a  son poble. 17 I aquest rumor d’ell s’  
Lc 7,38  i els eixugava ab los cabells de  son cap, i li besava sos peus i els ungia  
Lc 7,42  de què pagar-lo, condonà als dos  son deute. Doncs, quin d’ells l’amarà  
Lc 8,Tit sobre del candelero. Jesús exerceix  son poder sobre el mar, sobre els dimonis, 
Lc 8,35  lo qual estava ja vestit i en  son cabal judici a sos peus, i s’  
Lc 8,44 a ell per darrere i tocà la vora de  son vestit. I en aquell mateix instant s’ 
Lc 8,55 i cridà dient: –Noia, alça’t! 55 I  son esperit retornà a ella, i s’alçà  
Lc 9,25  es perd ell a si mateix i es causa  son dany? 26 Perquè aquell que s’  
Lc 9,29 I mentres feia oració, la figura de  son rostro aparegué diferent, i sos  
Lc 9,32  ab ell se trobaven carregats de  son, i despertant-se, vegeren la glòria  
Lc 9,43  i curà al jove i el restituí a  son pare. 44 I s’atordien tots del gran  
Lc 9,47  coneixent Jesús lo que pensaven en  son cor, prengué un infant i se’l posà  
Lc 10,7  puix digne és lo treballador de  son salari. No passeu de casa en casa. 8  
Lc 10,33  33 »Emperò un samarità que feia  son camí s’acercà a ell, i al veure’l  
Lc 10,34 ab oli i vi, i cavalgant-lo sobre  son jument, lo portà a un hostal, i tingué 
Lc 10,38 lo mateix. 38 I succeí que, seguint  son camí, entrà Jesús en un lloc, i una  
Lc 11,11 I si algú de vosaltres demanàs pa a  son pare, li donarà ell per ventura una  
Lc 11,18  si mateix, com podrà subsistir  son regne? Perquè vosaltres dieu que jo  
Lc 12,36  a aquells homes que esperen a  son Senyor que ha de tornar de les bodes,  
Lc 12,37  en veritat vos dic que es cenyirà  son vestit i els farà assentar a taula, i  
Lc 12,42 és lo majordom fiel i prudent a qui  son amo constituí sobre sos criats, per a  
Lc 12,42 a què los donàs la mesura de blat a  son degut temps? 43 Benaventurat lo tal  
Lc 12,45  Emperò si digués lo tal sirvent en  son cor: “Lo meu Senyor tarda a venir”, i  
Lc 12,47  criat que sabia la voluntat de  son senyor, i no es posà a punt, i no obrà 
Lc 13,15  vosaltres no desferma en dissabte  son bou o son ase de la menjadora, i no el 
Lc 13,15  no desferma en dissabte son bou o  son ase de la menjadora, i no el mena a  
Lc 13,19  que un home prengué i el sembrà en  son hort. I cresqué i se féu tan gran l’  
Lc 14,5  hi ha entre vosaltres que veent  son bou o son ase caigut en un pou no el  
Lc 14,5 entre vosaltres que veent son bou o  son ase caigut en un pou no el tragui  
Lc 14,17  arribà l’hora del sopar, envià  son criat a dir als convidats: »–Veniu,  
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Lc 14,21 irritat lo pare de família, digué a  son criat: »–Ix luego a les places i als  
Lc 14,26 26 –Si algú ve a mi i no avorreix a  son pare i a sa mare, i muller, i fills, i 
Lc 15,12  fills. 12 I el més petit digué a  son pare: »–Pare, donau-me la part que  
Lc 15,16  porcs. 16 I desitjava omplir  son ventre de les triadures de què els  
Lc 15,20  ” 20 I alçant-se, se’n vingué a  son pare. »I quan estava encara lluny, lo  
Lc 15,20  quan estava encara lluny, lo vegé  son pare, i se compadesqué. I corrent a  
Lc 15,22  -lo, i posau-li un anell en  son dit i calçat en sos peus, 23 i portau  
Lc 15,25  a menjar alegrement. 25 »I  son fill major estava en lo camp. I quan  
Lc 15,28  i no volia entrar. Emperò, eixint  son pare, començà a pregar-lo. 29 I ell  
Lc 15,29 a pregar-lo. 29 I ell respongué a  son pare dient-li: »–Veus aquí tants  
Lc 16,5  doncs, un per un als deutors de  son amo, i digué al primer: »–Quant deus  
Lc 16,23  de lluny a Abraham, i a Làssaro en  son seno. 24 I cridant digué: »–Pare  
Lc 16,24  per a què mullant la punta de  son dit en aigua, refrèsquia ma llengua,  
Lc 17,12  a l’entrar en un lloc, isqueren a  son encontre deu leprosos, que s’aturaren 
Lc 17,16  Déu en alta veu. 16 I caigué sobre  son rostro als peus de Jesús, donant-li  
Lc 17,24  així serà lo Fill de l’home en  son dia. 25 Emperò abans és menester que  
Lc 18,11 »Lo fariseu, posat en peu, orava en  son interior d’esta manera: “Oh Déu!,  
Lc 19,15  després d’haver pres possessió de  son regne, manà que vinguessen aquells  
Lc 19,15  aquells criats a qui havia donat  son diner, per a informar-se del que  
Lc 19,28  meu. 28 I dit això, prosseguí  son viatge a Jerusalem, i anava davant de  
Lc 20,9 i ell s’ausentà per llarg temps de  son país. 10 I arribada l’estació, envià  
Lc 20,28  deixàs fills, que es càsia ab ella  son germà, i que àlcia descendència a son  
Lc 20,28  germà, i que àlcia descendència a  son germà.” 29 Eren, doncs, set germans.  
Lc 22,16  menjaré més d’ella fins que tinga  son compliment en lo Regne de Déu. 17 I  
Lc 22,66  i els escribes, i el feren venir a  son Consell, i li digueren: –Si tu ets lo  
Lc 24,22  perquè havent anat antes de dia a  son sepulcre 23 i no havent trobat son  
Lc 24,23  son sepulcre 23 i no havent trobat  son cos, tornaren dient que havien vist  
Lc 24,47  morts al tercer dia. 47 I que en  son nom se predicàs la penitència i la  
Jn 1,12  reberen, que són los que creuen en  son nom, los donà poder de fer-se fills  
Jn 1,41  41 Lo primer a qui ell trobà fou  son germà Simó, i li digué: –Havem  
Jn 2,21  ell los parlava del temple de  son cos. 22 Després, doncs, que hagué  
Jn 2,23  de la Pasqua, molts cregueren en  son nom veent los miracles que feia. 24  
Jn 3,16  de tal modo al món, que ha donat  son unigènit Fill, a fi de que tothom que  
Jn 3,17  eterna. 17 Puix Déu no ha enviat  son Fill al món per a condemnar lo món,  
Jn 3,32  lo que ha vist i oït, i ningú rep  son testimoni. 33 Lo qui ha rebut son  
Jn 3,33  son testimoni. 33 Lo qui ha rebut  son testimoni, sellà que Déu és verdader,  
Jn 4,5 prop de l’heretat que donà Jacob a  son fill Josep. 6 I estava allí la font de 
Jn 4,12 ne begué ell mateix, i sos fills, i  son bestiar? 13 Jesús respongué i li  
Jn 4,28  28 La dona, emperò, deixant allí  son càntir, se’n tornà a la ciutat, i  
Jn 4,47 -lo i li demanà que baixàs i curàs  son fill, puix estava per a morir-se. 48 
Jn 4,51 a l’encontre sos criats, dient que  son fill vivia. 52 I havent-los  
Jn 5,Tit  i el Senyor alega contra ells, a  son favor, testimonis irrefragables. 1  
Jn 5,4  quedava curat, qualsevol que fos  son mal. 5 I hi havia allí un home que  
Jn 5,9  fou curat en un instant, i prengué  son llit i se posà a caminar. I era aquell 
Jn 5,18 dissabte, sinó que deia que Déu era  son pare, fent-se igual a Déu. I així  
Jn 5,37  haveu oït mai sa veu, ni vist  son semblant. 38 I sa paraula no està  
Jn 5,43 no em rebeu; si vingués un altre en  son nom propi, lo rebreu. 44 Com podeu  
Jn 6,27  puix en est lo Pare Déu ha imprès  son sello. 28 I ells li preguntaren: –Què  
Jn 7,38  38 Lo qui creu en mi, eixiran de  son ventre, com diu l’Escriptura, rius d’ 
Jn 8,27  comprengueren que deia que Déu era  son Pare. 28 Per lo tant, Jesús los digué: 
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Jn 8,29  perquè jo faç sempre lo que és de  son agrado. 30 Estant ell dient estes  
Jn 10,3  escolten sa veu, i ell crida per  son nom a les ovelles pròpies i les guia  
Jn 10,24  Salomó. 24 I els jueus vingueren a  son rodador i li deien: –Fins a quan has  
Jn 11,19  per a consolar-les de la mort de  son germà. 20 I quan Marta oigué que Jesús 
Jn 11,33  que havien vingut ab ella, gemí en  son esperit i es pertorbà. 34 I digué: –A  
Jn 12,5  per tres-cents diners i donat  son preu als pobres? 6 Mes digué això, no  
Jn 12,40  ademés: 40 «Cegà sos ulls i endurí  son cor, per a què no vegen ab los ulls ni 
Jn 12,40 vegen ab los ulls ni comprenguen ab  son cor i es convertesquen, i jo els  
Jn 12,50  que tinc de parlar. 50 I jo sé que  son mandato és la vida eterna. Les coses,  
Jn 13,1  Jesús que havia arribat l’hora de  son trànsit d’est món al Pare, havent  
Jn 13,16  dic que el criat no és major que  son amo, ni l’enviat, major que aquell  
Jn 13,18  menja pa ab mi, alçarà contra mi  son taló.” 19 Vos ho dic des d’ara, abans 
Jn 13,21  dit aquestes paraules, se torbà en  son esperit, i declarà obertament dient:  
Jn 15,10  de mon Pare i permanesc en  son amor. 11 »Aquestes coses vos les he  
Jn 15,15  perquè lo sirvent no sap lo que fa  son amo. Emperò a vosaltres vos he  
Jn 15,20 he dit: “Lo sirvent no és major que  son amo.” Si m’han perseguit a mi, també  
Jn 15,22  emperò ara no tenen escusa de  son pecat. 23 Lo qui m’avorreix a mi,  
Jn 16,32  què sereu dispersats cada qual per  son costat, i em deixareu sol; emperò jo  
Jn 17,Tit  XVII Plegària afectuosa de Jesús a  son etern Pare. 1 Estes coses digué Jesús, 
Jn 18,12  he de beure’l? 12 I els soldats i  son capità, i els ministres dels jueus,  
Jn 19,30  I inclinant lo cap, entregà  son esperit. 31 I per això los jueus, a fi 
Jn 19,35  ho vegé n’ha donat testimoni, i  son testimoni és verdader i ell sap que  
Jn 20,25  dels claus, i no fico ma mà en  son costat, no ho creuré. 26 Al cap de  
Jn 20,31  per a què creent tingau la vida en  son nom. 21,Tit Capítol XXI Aparició de  
Jn 21,Tit  apasturar ses ovelles i li prediu  son martiri. 1 Després, Jesús s’aparegué  
Jn 21,20  que en la cena estava reclinat en  son seno i havia preguntat: «Senyor, qui  
Jn 21,24  i les ha escrites, i sabem que  son testimoni és verdader. 25 I són moltes 
Ac 1,7  o els moments que posà lo Pare en  son poder. 8 Emperò rebreu la virtut de l’ 
Ac 1,20  habítia en ella, i prenga un altre  son bisbat.” 21 Convé, doncs, que d’  
Ac 1,25  caigué Judes per anar-se’n a  son lloc. 26 I tiraren sorts, i caigué la  
Ac 2,29  David, que morí i fou sepultat, i  son sepulcre està entre nosaltres fins al  
Ac 2,30  lo Cristo per a sentar-lo en  son trono, 31 preveent-ho, parlà de la  
Ac 3,13  de nostres pares, ha glorificat a  son Fill Jesús, a qui vosaltres entregàreu 
Ac 3,16  que nosaltres som testimoni. 16 I  son nom, per la fe en son nom, ha  
Ac 3,16  16 I son nom, per la fe en  son nom, ha fortalescut a est, a qui  
Ac 3,18  per boca de tots los profetes: que  son Cristo patiria. 19 Arrepentiu’s,  
Ac 3,26  la terra.” 26 Déu, ressuscitant a  son Fill Jesús, vos l’ha enviat  
Ac 4,26  a una contra el Senyor i contra  son Cristo.” 27 »Perquè verdaderament se  
Ac 5,10  i se la’n portaren a enterrar ab  son marit. 11 I sobrevingué un gran temor  
Ac 6,15  estaven en lo Consell, vegeren  son rostre com si fos lo rostre d’un  
Ac 7,Tit  Esteve en lo Consell dels jueus, i  son martiri. 1 Llavors lo sumo sacerdot  
Ac 7,4 habità en Caran. I després que morí  son pare, lo trasladà a esta terra, en què 
Ac 7,13  conegut de sos germans i descobert  son llinatge a Faraó. 14 I enviant Josep,  
Ac 7,14  14 I enviant Josep, féu venir a  son pare Jacob i a tota sa parentela, que  
Ac 7,20  de tres mesos criat en la casa de  son pare. 21 Emperò havent estat  
Ac 7,27  27 »Emperò lo qui agraviava a  son proïsme se’l tragué de davant, dient: 
Ac 7,54  guardada! 54 A l’oir tals coses,  son cor rebentava de ràbia, i cruixien de  
Ac 8,28  28 i se’n tornava, i sentat sobre  son carro llegia al profeta Isaïes. 29  
Ac 8,33 del tonedor, no obrí sa boca. 33 En  son abatiment fou tret son judici. Sa  
Ac 8,33  boca. 33 En son abatiment fou tret  son judici. Sa generació, qui la  
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Ac 8,39  el vegé més. I se n’anà gosós per  son camí. 40 I Felip se trobà en Assoto. I 
Ac 10,9  9 I a l’endemà, anant ells per  son camí, i estant ja prop de la ciutat,  
Ac 10,35  que el tem i obra justícia, és de  son agrado. 36 Déu envià paraula als fills 
Ac 10,43  tots los profetes, de que per  son nom seran perdonats de tots sos pecats 
Ac 11,4  del principi, los les declarà per  son ordre dient: 5 –Jo estava orant en la  
Ac 12,11  que el Senyor ha enviat  son àngel i m’ha llibertat de la mà d’  
Ac 12,15  que era així. I ells li deien: –És  son àngel. 16 I Pere continuà trucant, i  
Ac 12,25  després d’haver complert  son ministeri, prenent ab ells a Joan, per 
Ac 13,8  lo Mago (perquè així s’interpreta  son nom) se’ls oposava, procurant apartar 
Ac 15,14  a prendre d’ells un poble per a  son nom. 15 I en això convenen les  
Ac 16,3  llocs perquè tots sabien que  son pare era gentil. 4 I al passar per les 
Ac 17,15  a Atenes, i després d’haver rebut  son mandato, per a què Silas i Timoteu  
Ac 17,16  que Pau los aguardava en Atenes,  son esperit s’inflamava en son interior,  
Ac 17,16 Atenes, son esperit s’inflamava en  son interior, veent la ciutat entregada a  
Ac 18,3  ab ells, i treballava, perquè  son ofici era fer tendes. 4 I disputava  
Ac 18,23  temps allí, partí i recorregué per  son ordre la terra de Galàcia i la Frígia, 
Ac 19,12 malalts los mocadors i cenyidors de  son cos i desapareixien d’ells les  
Ac 19,19  davant de tothom; i calculat  son valor, trobaren que pujava a cinquanta 
Ac 20,9  finestra i caigué en una profunda  son. I com Pau predicàs per llarg temps,  
Ac 20,9  per llarg temps, vençut de la  son, caigué des del tercer pis de la casa  
Ac 21,19 Déu havia fet entre els gentils per  son ministeri. 20 I quan ells ho oigueren  
Ac 22,16  ’t, i renta tos pecats invocant  son nom. 17 »I succeí que, quan torní a  
Ac 24,Tit est li diu, lo reserva en presó per  son successor Pòrcio Festo. 1 I al cap de  
Ac 27,10  molt dany, no sols per la barca i  son càrrec, sinó també per nostres vides.  
Ac 27,13 de migjorn, pensant tenir ja lograt  son intent, llevant àncores en Asson,  
Ac 28,Tit  Malta. Cura vàrios mals. Continua  son viatge a Roma, a on predica a  
Ac 28,23  dia, vingueren en gran número a  son allotjament, als quals predicava,  
Ac 28,27  ab ses orelles i comprenguen ab  son cor, i es convertesquen i jo els  
Rm 1,3  santes Escriptures, 3 concernent a  son Fill Jesucrist, Senyor nostre, que fou 
Rm 1,5  la fe en totes les nacions per  son nom, 6 entre les quals vosaltres sou  
Rm 1,9  ab mon esperit en l’evangeli de  son Fill, m’és testimoni de que  
Rm 1,20  món, per les obres criades, fins  son poder etern i sa divinitat; així que  
Rm 1,21  en sos pensaments vans, i  son cor insensat quedà en tenebres. 22 I  
Rm 1,24  per les concupiscències de  son cor, per a deshonrar sos cossos entre  
Rm 1,27  mateixos la paga que era deguda a  son error. 28 I com ells no volguessen  
Rm 1,28 ells no volguessen retenir a Déu en  son coneixement, Déu los abandonà a un  
Rm 2,15  l’obra de la Llei escrita en  son cor, donant testimoni sa consciència  
Rm 4,16  gràcia la promesa sia segura a tot  son llinatge, no tan sols al que és de la  
Rm 4,19  se debilità en la fe, ni considerà  son propi cos, ja casi mort (essent de  
Rm 5,8 benefactor. 8 Emperò Déu fa brillar  son amor envers nosaltres, perquè essent  
Rm 5,10  reconciliats a Déu per la mort de  son Fill, molt més estant reconciliats  
Rm 7,2  mentres lo marit viu; emperò quan  son marit mor, queda ella llibre de la  
Rm 7,3  adúltera; emperò si morís  son marit, quedarà llibre de la llei del  
Rm 8,3 era dèbil per la carn, Déu, enviant  son propi Fill en semblança de carn  
Rm 8,11  també vostres cossos mortals per  son Esperit que habita en vosaltres. 12  
Rm 8,20  està subjecta a la vanitat, no de  son grat, sinó per causa d’aquell que la  
Rm 8,28  a Déu, d’aquells que conforme a  son propòsit ha cridat per a ésser sants.  
Rm 8,29  fets conformes a la imatge de  son Fill, a fi de que ell sia lo  
Rm 8,32  nosaltres? 32 Aquell que ni a  son propi Fill perdonà, sinó que l’  
Rm 9,Tit  d’haver l’Apòstol testificat  son amor als israelites, tracta de la  
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Rm 9,22  Déu mostrar sa ira i manifestar  son poder, suportà ab gran paciència los  
Rm 11,1 ¿Per ventura Déu ha llançat de si a  son poble? No, per cert; perquè jo també  
Rm 11,2  2 Déu no ha llançat de si a  son poble, a qui preconegué. ¿I no sabeu  
Rm 11,15  la reconciliació del món, què serà  son restabliment, sinó vida d’entre els  
Rm 11,24 que són naturals seran empeltats en  son propi oliver? 25 Emperò no vull,  
Rm 11,34  l’ànimo del Senyor?, o qui fou  son conseller? 35 O qui li ha donat a ell  
Rm 12,20  això apilaràs brases de foc sobre  son cap.» 21 No et déixies vèncer del mal, 
Rm 13,7  mateix. 7 Pagau, doncs, a tothom  son degut: al que se li deu tribut,  
Rm 13,8 als altres; perquè aquell que ama a  son proïsme ha complert la Llei. 9 Per  
Rm 14,4  judiques al servo d’altre? Per a  son amo està en peus, o cau; emperò ferm  
Rm 14,11 diu lo Senyor, que tothom doblegarà  son genoll davant de mi i tota llengua  
Rm 15,2  u de nosaltres al proïsme per a  son bé, a edificació. 3 Perquè Cristo no  
Rm 15,10  lloc: «Alegrau’s, oh gentils, ab  son poble.» 11 I altra vegada: «Alabau al  
Rm 16,18  a nostre Senyor Jesucrist, sinó a  son ventre; i ab bones paraules i raons  
1Co 1,9  estat cridats a la companyia de  son Fill Jesucrist, nostre Senyor. 10 Mes  
1Co 2,10  Déu nos les revelà a nosaltres per  son Esperit, perquè l’Esperit ho  
1Co 3,8  mateixa cosa. Mes cada qual rebrà  son gallardó segons son treball. 9 Perquè  
1Co 3,8 cada qual rebrà son gallardó segons  son treball. 9 Perquè nosaltres som  
1Co 5,1  que hi ha qui té la muller de  son pare. 2 I encara anau engreïts, i ni  
1Co 6,14  ressuscitarà també a nosaltres per  son propi poder. 15 ¿No sabeu que vostres  
1Co 6,18 lo qui comet fornicació peca contra  son propi cos. 19 ¿Que no sabeu que  
1Co 7,2  cada home sa muller, i cada dona  son marit. 3 Lo marit pàguia a sa muller  
1Co 7,4  4 La muller no té lo domini de  son propi cos, sinó lo marit, i així  
1Co 7,4  mateix lo marit no té lo domini de  son propi cos, sinó la muller. 5 No us  
1Co 7,7  jo mateix. Emperò cada u té de Déu  son propi do, qui d’una manera, i qui d’ 
1Co 7,11  sens casar o se reconciliï ab  son marit; i el marit no déixia tampoc la  
1Co 7,37 casa. 37 Emperò lo qui està ferm en  son cor, no obligant-li la necessitat,  
1Co 7,37 pròpia voluntat, i ha determinat en  son cor conservar sa verge, fa bé. 38 I  
1Co 7,39  lligada per la llei mentres viu  son marit; emperò si son marit mor, queda  
1Co 7,39  mentres viu son marit; emperò si  son marit mor, queda llibre: càsies ab qui 
1Co 11,4  ab lo cap cobert, deshonra  son cap. 5 I tota dona que fa oració o  
1Co 11,5  ab lo cap descobert, deshonra  son cap, puix és lo mateix que si fos  
1Co 11,10  Per això la dona deu portar sobre  son cap lo senyal de la potestat per causa 
1Co 14,25  es fan manifestos los secrets de  son cor; i, postrat sobre el rostro,  
1Co 15,23  vivificats. 23 Emperò cada qual en  son ordre: les primícies, Cristo; després  
1Co 15,38  plau, i a cada una de les llavors  son propi cos. 39 No tota carn és una  
2Co 1,Tit de fer-los veure la sinceritat de  son cor i de sa doctrina. 1 Pau, apòstol  
2Co 3,7 la cara de Moisès, per la glòria de  son rostro, que havia de desaparèixer, 8  
2Co 3,16  al Senyor, serà remogut  son vel. 17 Perquè el Senyor és Esperit, i 
2Co 5,10  lo que ha fet bo o mal, estant en  son propi cos. 11 Penetrats, doncs, del  
2Co 7,13  més en lo goig de Tito, per quant  son esperit fou recreat de tots vosaltres. 
2Co 7,15  Tito ha resultat ser veritat. 15 I  son entranyable amor creix més envers  
2Co 9,7 Dónia cada u conforme se proposà en  son cor, no ab recança, ni com per força;  
2Co 9,15  15 Gràcies sien donades a Déu per  son do inefable. 10,Tit Capítol X Conducta 
2Co 10,7  que és de Cristo, pènsia també en  son interior, que així com ell és de  
2Co 10,10  sa presència corporal és flaca, i  son parlar, despreciable. 11 Sàpia lo qui  
2Co 11,Tit  gloriant-se d’haver exercit  son ministeri sens rebre ningun auxili, i  
2Co 12,Tit  revelacions, i conclou manifestant  son amor als corintis. 1 Si és necessari  
Ga 1,16 ab sa gràcia, 16 per a revelar-me  son Fill, a fi de que jo el predicàs entre 
Ga 4,4  la plenitud del temps, envià Déu a  son Fill, format de dona, i fet subjecte a 
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Ga 4,6  Déu a vostres cors l’Esperit de  son Fill, que clama: «‹Abbà›, Pare!» 7 Per 
Ga 4,30  «Trau defora l’esclava i a  son fill, perquè lo fill de l’esclava no  
Ga 6,9  cansem, doncs, de fer bé, perquè a  son temps segarem, si no desmaiam. 10 I  
Ef 1,6  per la qual nos féu acceptes en  son amat Fill. 7 En lo qual tenim la  
Ef 1,9  misteri de sa voluntat, conforme a  son beneplàcit, que s’havia proposat en  
Ef 1,19  és aquella soberana grandesa de  son poder envers nosaltres, que creem  
Ef 1,23  de tota la Iglésia, 23 la qual és  son cos i la plenitud d’aquell que ho  
Ef 3,7  estat donada per l’obra eficaç de  son poder. 8 A mi, que só el menor de tots 
Ef 3,16  que siau corroborats en virtut per  son Esperit en l’home interior; 17 per a  
Ef 4,Tit  la qual deu cada u procurar segons  son grau. Vida dels gentils, i qual ha de  
Ef 4,17  los demés gentils en la vanitat de  son pensament, 18 tenint l’enteniment  
Ef 4,18  en ells, per raó de la ceguedat de  son cor. 19 Los quals, desesperant, s’  
Ef 4,25  «parlau veritat cada qual ab  son proïsme», puix som membres los uns  
Ef 5,30  Iglésia. 30 Perquè som membres de  son cos, de sa carn, i de sos ossos. 31  
Ef 5,31  31 «Per això deixarà l’home a  son pare i a sa mare i es juntarà a sa  
Ef 5,33 si mateix, i la muller reverenciï a  son marit. 6,Tit Capítol VI Obligacions  
Fl 2,13  així lo voler com l’obrar, segons  son beneplàcit. 14 I feu totes les coses  
Fl 2,22  que, com un fill respecte de  son pare, ell ha servit ab mi en l’  
Fl 3,19  la perdició, lo Déu dels quals és  son ventre i la glòria dels quals és en sa 
Fl 3,21  vil cos per a fer-lo semblant a  son cos gloriós, segons aquell poder ab  
Fl 4,Tit  la pràctica de totes les virtuts i  son agraïment per lo socorro que li havien 
Col 1,13  i ens ha traslladat al Regne de  son Fill caríssim, 14 en lo qual tenim la  
Col 1,24  de Cristo en ma carn, per amor de  son cos, que és la Iglésia; 25 de la que  
Col 2,18  vanament inflat en lo sentit de  son ànimo carnal, 19 i no estant unit ab  
1Te 1,10  10 i per a esperar dels cels a  son Fill Jesús, a qui ressuscità d’entre  
1Te 2,12  dignes de Déu, que us cridà a  son Regne i glòria. 13 Per això donam  
1Te 4,4  sàpia cada u de vosaltres posseir  son vas en santificació i honra, 5 no ab  
1Te 4,6  oprimesca ni engànyia en res a  son germà, perquè el Senyor és venjador de 
1Te 4,8  sinó a Déu, que ens ha donat també  son Sant Esperit. 9 I tocant a la caritat  
2Te 1,7 apareixerà del cel ab los àngels de  son poder, 8 en flames de foc, prenent  
2Te 1,9  del Senyor i de la glòria de  son poder 10 quan vindrà a ser glorificat  
2Te 1,11  de sa bondat i l’obra de fe ab  son poder, 12 per a què sia glorificat lo  
2Te 3,12 que trebàllien quietament i méngien  son propi pa. 13 I vosaltres, germans, no  
1Tm 3,13 Perquè los que haguessen exercit bé  son ministeri, adquiriran per a si un bon  
1Tm 5,Tit  los presbíteros que cumplen bé  son ministeri; que ha de corretgir los  
1Tm 5,18  bat.» I: «El jornaler és digne de  son jornal.» 19 Contra el presbítero no  
1Tm 6,15  15 La qual farà manifesta en  son temps lo benaventurat i sol poderós  
2Tm 1,9  nostres obres, sinó conforme a  son designi i gràcia, la que nos ha estat  
2Tm 2,26  del diable que els té presos a  son arbitre. 3,Tit Capítol III Caràcter  
2Tm 4,1  vius i morts en sa vinguda i en  son Regne, 2 que predíquies la paraula,  
2Tm 4,18  obra mala i em preservarà per a  son Regne celestial, a qui sia la glòria  
Tt 3,4 la bondat del salvador nostre Déu i  son amor envers los homes, 5 no per obres  
Flm Tit  que es reconciliï ab Onèsim,  son esclau fugitiu, ja cristià i  
He 1,2 en aquestos dies, nos ha parlat per  son Fill, al qual constituí hereu de tot,  
He 1,3  totes les coses per la paraula de  son poder, després d’haver fet la  
He 1,6 I altra vegada, quan ell introdueix  son primogènit en lo món, diu: «I adórien  
He 3,10  i diguí: “Ells sempre erren en  son cor, i ells no han conegut mos  
He 4,1  deixada la promesa d’entrar en  son descans, no aparega quedar exclòs d’  
He 4,10  10 Perquè aquell que ha entrat en  son repòs, ell també ha cessat de ses  
He 6,10 de caritat que haveu mostrat envers  son nom, en lo que haveu ministrat i  
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He 6,17  de la promesa la immutabilitat de  son consell, lo confirmà ab jurament, 18 a 
He 7,Tit  l’ordre de Melquisedec, i ab  son sacerdoci, que és etern, queda abolit  
He 7,Tit  és pontífice soberà i prega a  son etern Pare, no per a si, sinó per a  
He 7,10  encara estava ell en los lloms de  son pare, quan Melquisedec isqué a l’  
He 8,10  en sos cors, i jo seré per a ells  son Déu, i ells seran per a mi mon poble.  
He 8,11  poble. 11 I no ensenyarà cada u a  son proïsme, ni cada qual a son germà  
He 8,11  u a son proïsme, ni cada qual a  son germà dient: “Coneix al Senyor”;  
He 9,6  per a complir les funcions de  son ministeri. 7 Emperò en lo segon  
He 10,11  se presenta cada dia a exercir  son ministeri i a oferir moltes vegades  
He 10,30 altra vegada: «Lo Senyor judicarà a  son poble.» 31 Cosa espantosa és lo caure  
He 11,17 que havia rebut les promeses, oferí  son únic fill, 18 a qui s’havia dit: «En  
He 12,10  per pocs dies nos corretgien a  son plaer; emperò aquest, per nostre  
He 13,3  si vosaltres estiguésseu també en  son cos. 4 Sia en tots honest lo  
He 13,15  lo fruit dels llavis que confessen  son nom. 16 I no olvideu lo fer bé i  
Jm 1,23  un home que contempla en un mirall  son natiu rostro; 24 perquè es mirà a si  
Jm 1,26  sa llengua, sinó que enganya  son cor, la religió d’est és vana. 27 La  
Jm 2,21 justificat per les obres quan oferí  son fill Isaac sobre l’altar? 22 ¿No veus 
Jm 4,11  uns dels altres. Lo qui diu mal de  son germà, o judica a son germà, diu mal  
Jm 4,11  diu mal de son germà, o judica a  son germà, diu mal de la Llei i judica la  
Jm 5,18 i el cel donà pluja i la terra donà  son fruit. 19 Germans meus, si algú de  
Jm 5,20  se convertesca de l’error de  son camí, salvarà sa ànima de la mort i  
1Pe 2,24  mateix que portà nostres pecats en  son cos sobre l’arbre, per a què, morts  
1Pe 3,14  Per lo qual, no temau de  son terror ni us torbeu, 15 ans bé  
1Pe 4,19  de Déu, encomànien ses ànimes a  son fiel criador obrant bé. 5,Tit Capítol  
2Pe 3,4  4 dient: «A on és la promesa de  son adveniment?; perquè des de que els  
1Jn 1,3  comunió certament és ab lo Pare i  son Fill Jesucrist. 4 I us escrivim  
1Jn 1,7  mútua, i la sang de Jesucrist,  son Fill, nos neteja de tot pecat. 8 Si  
1Jn 2,9  diu que està en llum, i avorreix a  son germà, està en tenebres fins ara. 10  
1Jn 2,10  tenebres fins ara. 10 Lo qui ama a  son germà habita en la llum, i no hi ha  
1Jn 2,11 en ell. 11 Emperò lo qui avorreix a  son germà està en tenebres, i camina en  
1Jn 2,12  pecats vos són perdonats per  son nom. 13 Vos escric a vosaltres, pares, 
1Jn 2,28 no siam confundits davant d’ell en  son adveniment. 29 Si sabeu que ell és  
1Jn 3,10  no és de Déu, ni el que no ama a  son germà. 11 Perquè aquesta és la  
1Jn 3,12  Caín, que era del Maligne i matà a  son germà. I per a què el matà? Perquè ses 
1Jn 3,12  ses obres eren males, i les de  son germà, bones. 13 No estranyeu,  
1Jn 3,14  amam als germans. Lo qui no ama a  son germà està en la mort. 15 Qualsevol  
1Jn 3,15  mort. 15 Qualsevol que avorreix a  son germà és homicida. I sabeu que ningun  
1Jn 3,17  riqueses d’aquest món i vègia a  son germà que té necessitat i li tanca ses 
1Jn 3,23  a sa vista. 23 I aquest és  son manament: que cregam en lo nom de son  
1Jn 3,23  manament: que cregam en lo nom de  son Fill Jesucrist i ens amem los uns als  
1Jn 4,9  en que Déu envià al món a  son Fill unigènit per a què viscam per  
1Jn 4,10  nos amà primer a nosaltres i envià  son Fill en propiciació per nostres  
1Jn 4,13  nosaltres, en que nos ha donat de  son Esperit. 14 I nosaltres lo vegérem i  
1Jn 4,14 donàrem testimoni que el Pare envià  son Fill per a ser salvador del món. 15  
1Jn 4,20 digués: «Jo amo a Déu», i avorrís a  son germà, mentider és, perquè qui no ama  
1Jn 4,20  mentider és, perquè qui no ama a  son germà al qual veu, ¿com pot amar a  
1Jn 4,21  que el qui ama a Déu, ama també a  son germà. 5,Tit Capítol V Virtut  
1Jn 5,9  major, perquè ell ha testificat de  son Fill. 10 Lo qui creu en lo Fill de  
1Jn 5,10 en lo testimoni que Déu ha donat de  son Fill. 11 I aquest és lo testimoni: que 
1Jn 5,11 vida eterna, i aquesta vida està en  son Fill. 12 Lo qui té al Fill, té la  
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1Jn 5,16  havem suplicat. 16 Si algú sap que  son germà comet un pecat que no és de  
1Jn 5,20 estam en aquell que és verdader, en  son Fill Jesucrist. Aquest és lo verdader  
3Jn 7  segons Déu, faràs bé; 7 perquè per  son nom se posaren en camí, no prenent res 
Jud Tit  i ardits dels impios. Descriu  son caràcter i el terrible càstig que se  
Jud 6 6 I que als àngels que no guardaren  son primer estat, sinó que desempararen sa 
Ap 1,1  i les declarà enviant-les per  son àngel a Joan, servo seu, 2 lo qual ha  
Ap 1,4  set esperits que estan davant de  son trono, 5 i de Jesucrist, testimoni  
Ap 1,6 ha fet reis i sacerdots per a Déu i  son Pare. A ell sia la glòria i l’imperi  
Ap 1,14  los pits ab una cinta d’or. 14 I  son cap i sos cabells eren blancs, com  
Ap 1,16  i sa cara resplendia com lo sol en  son vigor. 17 I així que el vegí caiguí a  
Ap 2,5  i remouré ton candelero de  son lloc, a no ser que t’arrepentesques.  
Ap 3,5  blanques, i jo no esborraré  son nom del llibre de la vida, ans bé  
Ap 3,5  de la vida, ans bé confessaré  son nom davant de mon Pare i davant de sos 
Ap 3,21  i estic sentat ab mon Pare en  son trono. 22 »Lo qui té orella, oiga lo  
Ap 7,11  quatre animals; i caigueren sobre  son rostro davant del trono i adoraren a  
Ap 7,15 de Déu, i el serveixen dia i nit en  son temple, i el qui està sentat en lo  
Ap 8,Tit  amargues i les estrelles perden  son resplendor. 1 I quan ell obrí lo setè  
Ap 9,5  per espai de cinc mesos; i  son turment era com turment de l’escorpí  
Ap 10,1  d’un núvol, i l’arc iris sobre  son cap, i sa cara era com lo sol, i sos  
Ap 10,2  en sa mà un llibret obert; i posà  son peu dret sobre el mar, i l’esquerre  
Ap 11,7  com vullen. 7 I quan hauran acabat  son testimoni, la bèstia que pujà de l’  
Ap 11,15 tornat regnes de nostre Senyor i de  son Cristo, i ell regnarà per los sigles  
Ap 11,19  de Déu en lo cel, i l’arca de  son testament fou vista en son temple, i  
Ap 11,19  arca de son testament fou vista en  son temple, i es formaren llamps, i trons, 
Ap 12,1 sol, i la lluna sota sos peus, i en  son cap, una corona de dotze estrelles. 2  
Ap 12,5  les nacions ab vara de ferro; i  son fill fou arrebatat envers Déu i son  
Ap 12,5 son fill fou arrebatat envers Déu i  son trono. 6 I la dona fugí al desert, a  
Ap 12,8  venceren, i no fou trobat mai més  son lloc en lo cel. 9 I fou llançat fora  
Ap 12,10  regne de nostre Déu, i el poder de  son Cristo; perquè ha estat llançat a  
Ap 12,11  de l’Anyell, i ab la paraula de  son testimoni, i ells no amaren ses vides  
Ap 12,14  àliga, per a què volàs al desert a  son lloc, a on és alimentada per un temps, 
Ap 12,17 n’anà a fer la guerra als demés de  son llinatge, que guarden los manaments de 
Ap 13,2 boca d’un lleó. I el dragó li donà  son poder, i son siti, i gran potestat. 3  
Ap 13,2  I el dragó li donà son poder, i  son siti, i gran potestat. 3 I vegí un de  
Ap 13,6  contra Déu, per a blasfemar  son nom, i son tabernacle, i als que  
Ap 13,6  Déu, per a blasfemar son nom, i  son tabernacle, i als que habiten en lo  
Ap 13,17 lo nom de la bèstia, o lo número de  son nom. 18 Aquí hi ha sabiduria. Qui té  
Ap 13,18  perquè és lo número d’un home, i  son número és sis-cents xixanta-sis.  
Ap 14,1  fronts lo nom d’ell i el nom de  son Pare. 2 I oiguí una veu del cel, com  
Ap 14,7  li honra, perquè vingué l’hora de  son judici; i adorau a aquell que féu lo  
Ap 14,9  sa imatge, i prengués la senyal en  son front o en sa mà, 10 aquest beurà  
Ap 14,11  i el que prenga lo senyal de  son nom. 12 Aquí està la paciència dels  
Ap 14,14  al Fill de l’home, que tenia en  son cap una corona d’or, i en sa mà una  
Ap 15,2  bèstia i sa figura i el número de  son nom, que estaven sobre el mar de  
Ap 16,10  bèstia, i es tornà ple de tenebres  son regne, i es mossegaren ses llengües de 
Ap 17,5 immundícia de sa fornicació. 5 I en  son front, escrit un nom: «Misteri:  
Ap 17,17  facen la voluntat d’ell, i donat  son regne a la bèstia, fins que estiguen  
Ap 18,Tit  ploren amargament los que seguiren  son partit; mes los sants del cel canten  
Ap 18,7  de turments i plor; perquè diu en  son cor: “Jo estic sentada com reina, i no 
Ap 18,18  lluny. 18 I quan vegeren lo fum de  son incendi, clamaven dient: «Quina ciutat 
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Ap 19,12  eren com flama de foc, i tenia en  son cap moltes corones i un nom escrit que 
Ap 19,13  d’una roba tenyida de sang; i  son nom és apellidat: «Lo Verb de Déu.» 14 
Ap 19,19  lo que estava sobre el cavall i ab  son exèrcit. 20 I fou presa la bèstia, i  
Ap 21,2  com una esposa adornada per a  son espòs. 3 I oiguí una gran veu del  
Ap 21,3  i habitarà ab ells. I ells seran  son poble, i el mateix Déu enmig d’ells  
Ap 21,3  i el mateix Déu enmig d’ells serà  son Déu. 4 I eixugarà Déu tota llàgrima  
Ap 21,7  posseirà aquestes coses, i jo seré  son Déu i ell serà mon fill. 8 Mes  
Ap 22,Tit  o la Revelació de Jesucrist a  son deixeble amat. 1 I em mostrà un riu d’ 
Ap 22,2  dotze menes de fruits, i donant  son fruit cada mes; i les fulles dels  
Ap 22,4  lo serviran. 4 I veuran sa cara, i  son nom estarà escrit en los fronts d’  
Ap 22,6  Déu dels sants profetes envià  son àngel per a mostrar a sos servos les  
Mt 3,12  en Esperit Sant i en foc. 12  Son ventador està en sa mà, i netejarà bé  
Mt 25,21  cinc que jo n’he guanyat. 21  »Son senyor li digué: »–Molt bé, criat  
Mt 25,23  altres dos que n’he guanyat. 23  »Son senyor li digué: »–Molt bé, criat  
Mt 1,17  des d’Abraham fins a David  són catorze generacions; i des de David  
Mt 2,20  te’n a la terra d’Israel, perquè  són morts los que volien matar a l’  
Mt 7,13  que guia a la perdició, i molts  són los que entren per ell. 14 Perquè  
Mt 7,14  lo camí que guia a la vida, i pocs  són los que el troben. 15 »Guardau’s dels 
Mt 7,15  ab vestit d’ovelles i per dins  són llops robadors. 16 Per sos fruits los  
Mt 9,2  –Fill, té confiança, que et  són perdonats tos pecats. 3 I luego alguns 
Mt 9,5 és més fàcil, lo dir: “Perdonats te  són tos pecats”, o dir: “Alça’t i  
Mt 9,12  12 I oint-ho Jesús, digué: –No  són los que estan bons los que necessiten  
Mt 10,2  2 I los noms dels dotze apòstols  són aquestos: lo primer, Simó, anomenat  
Mt 12,48  li digué: –Qui és ma mare i qui  són mos germans? 49 I extenent la mà  
Mt 13,38 el camp és lo món. I la bona llavor  són los fills del Regne. I la sisanya són  
Mt 13,38  los fills del Regne. I la sisanya  són los fills de la iniquitat. 39 I l’  
Mt 13,39  del sigle. I els segadors  són los àngels. 40 De manera que així com  
Mt 15,14  d’arrel. 14 Deixau-los:  són cegos i guies de cegos. I si un cego  
Mt 15,20  les blasfèmies. 20 Aqueixes coses  són les que contaminen a l’home. Emperò  
Mt 16,23  tu no trobes gust en les coses que  són de Déu, sinó en les dels homes. 24  
Mt 17,25  Jesús li digué: –Luego los fills  són francs. 26 A pesar d’això, perquè no  
Mt 19,6  dos en una carn.” 6 Així que ja no  són dues, sinó una carn. Per lo tant, lo  
Mt 19,11  -se. 11 Ell los digué: –No tots  són capaços d’això, sinó aquells a qui s’ 
Mt 19,30  vida eterna. 30 »Emperò molts que  són primers seran darrers, i los darrers,  
Mt 20,16  i los primers, darrers. Puix molts  són los cridats, i pocs los elegits. 17 I  
Mt 20,25  a sos pobles, i que els que  són poderosos exerceixen domini sobre d’  
Mt 22,4  toros i los demés animals grassos  són ja morts; tot està a punt. Veniu a les 
Mt 22,14  el cruixir de dents. 14 Puix molts  són los cridats i pocs los elegits. 15  
Mt 23,23  comí, i haveu deixat les coses que  són més importants de la Llei: la  
Mt 23,37  i apedregues a aquells que et  són enviats! Quantes vegades volguí  
Mt 24,8  llocs. 8 I totes aquestes coses  són principi de dolors. 9 »Llavors sereu  
Mc 2,5  al paralític: –Fill, tos pecats te  són perdonats. 6 I estaven allí sentats  
Mc 2,9  dir al paralític: “Perdonats te  són tos pecats”, o dir-li: “Alça’t,  
Mc 4,15  15 I els sembrats prop del camí  són aquells en qui es sembra la paraula,  
Mc 4,16  mateix los sembrats en pedregals  són aquells que, oïda la paraula, a l’  
Mc 4,18  18 I els sembrats entre espines  són los que ouen la paraula, 19 emperò els 
Mc 4,20  20 I els sembrats en bona terra  són los que ouen la paraula i la reben i  
Mc 5,19  los teus, i conta’ls quant grans  són les coses que ha fet per a tu lo  
Mc 7,15  les coses que ixen d’ell, eixes  són les que contaminen a l’home. 16 Si hi 
Mc 7,20  –Les coses que ixen de l’home  són les que contaminen a l’home. 21  
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Mc 8,33  no trobes gust en les coses que  són de Déu, sinó en les que són dels  
Mc 8,33  que són de Déu, sinó en les que  són dels homes. 34 I convocant al poble ab 
Mc 9,22  –Si pots creure, totes les coses  són possibles per a aquell que creu. 23 I  
Mc 10,8  seran dos en una carn. Així que no  són ja dues sinó una carn. 9 Puix lo que  
Mc 10,27  per a Déu. Perquè totes les coses  són possibles per a Déu. 28 I començà Pere 
Mc 13,28  de la figuera: quan ses branques  són ja tendres i les fulles han nat,  
Mc 14,36 –‹Abbà›, Pare!, totes les coses vos  són possibles, apartau de mi aquest calze; 
Lc 4,36  a altres dient: –Quines paraules  són estes? Perquè ell ab poder i autoritat 
Lc 5,20 d’ells, digué: –Home, perdonats te  són tos pecats. 21 I els escribes i  
Lc 5,23  és més fàcil, dir: “Perdonats te  són tos pecats”, o dir: “Alça’t i  
Lc 7,31 homes d’aquesta generació, i a qui  són semblants? 32 Són semblants als nois  
Lc 7,47  47 Per lo tant te dic que li  són perdonats sos molts pecats, perquè amà 
Lc 7,48  48 I digué a ella: –Perdonats te  són tos pecats. 49 I los que estaven allí  
Lc 8,12  12 La sembrada a la vora del camí  són aquells que l’ouen, emperò luego ve  
Lc 8,13  13 La que caigué sobre pedres  són aquells que reben ab goig la paraula  
Lc 8,14  14 I la que caigué entre espines,  són aquells que l’oïren, mes després  
Lc 8,15  Emperò la que caigué en bona terra  són aquells que, oint la paraula de bon  
Lc 8,21 i els digué: –Ma mare i mos germans  són aquells que ouen la paraula de Déu i  
Lc 10,22  ha plagut. 22 »Totes les coses me  són entregades de mon Pare. I ningú sap  
Lc 11,7  està tancada i les meves criatures  són al llit ab mi, no em puc llevar a  
Lc 12,30  ànimo suspès. 30 Puix totes estes  són coses per a les que la gent del món s’ 
Lc 12,38  trobàs en eix estat, benaventurats  són los tals sirvents. 39 »Teniu, emperò,  
Lc 13,23 digué un home: –Senyor, és cert que  són pocs los que se salven? I ell los  
Lc 13,30 el Regne de Déu. 30 I veus aquí que  són darrers los que seran primers i que  
Lc 13,30 darrers los que seran primers i que  són primers los que seran darrers. 31 En  
Lc 13,34  profetes i apedregues als que et  són enviats. Quantes vegades volguí reunir 
Lc 14,28  fa càlculs primer dels gastos que  són necessaris, a fi de veure si té per a  
Lc 15,31  sempre estàs ab mi i tots mos béns  són teus. 32 Mes raó era que féssem un  
Lc 16,8  Puix los fills d’aquest sigle  són més prudents en sa generació que els  
Lc 17,10  quan façau totes les coses que vos  són manades, dieu: “Servos inútils som,  
Lc 17,17  Jesús i digué: –¿Per ventura no  són deu los que quedaren nets? ¿A on són  
Lc 17,17  deu los que quedaren nets? ¿A on  són los altres nou? 18 ¿No hi ha hagut  
Lc 18,11  no só com los altres homes, que  són lladres, injustos, adúlteros, ni com  
Lc 20,34  fills d’aquest sigle se casen i  són donats en matrimoni, 35 mes los que  
Lc 20,38  de vius, perquè envers ell tots  són vius. 39 I responent alguns dels  
Lc 21,22 no éntrien. 22 Perquè aquestos dies  són dies de venjança, a fi de que es  
Lc 22,25  i els que tenen poder sobre elles  són apellidats benefactors. 26 Que no sia  
Lc 24,44 les donà. 44 I els digué: –Aquestes  són les paraules que jo us deia quan  
Jn 1,12 Mes, a tots los que el reberen, que  són los que creuen en son nom, los donà  
Jn 4,23  esperit i en veritat, perquè tals  són los que el Pare busca que l’adórien.  
Jn 4,35  ulls i contemplau los camps, que  són ja blancs, a punt de segar. 36 I  
Jn 5,39  en elles la vida eterna; i elles  són les que donen testimoni de mi. 40 I no 
Jn 6,60  de sos deixebles, digueren: –Dures  són aquestes paraules. I: –Qui podrà  
Jn 6,63  que jo us dic, Esperit i vida  són. 64 Mes entre vosaltres hi ha alguns  
Jn 7,7 dono testimoni d’ell que ses obres  són males. 8 Pujau vosaltres a eixa festa; 
Jn 7,36  als gentils? 36 Què paraules  són aquestes que ha dit: “Me cercareu i no 
Jn 8,10 sinó la dona, li digué: –Dona, a on  són los que t’acusaven? Ningú t’ha  
Jn 10,8  8 Tots los que han vingut fins ara  són lladres i robadors, però les ovelles  
Jn 10,12  lo qui no és pastor, i del qual no  són pròpies les ovelles, veu venir lo llop 
Jn 10,16  16 I tinc altres ovelles que no  són d’aquest ramat, les quals he de  
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Jn 10,21  21 Altres deien: –Aquestes no  són paraules d’un que està posseït del  
Jn 17,9 per aquestos que em donàreu, perquè  són vostres. 10 I totes mes coses són  
Jn 17,10  són vostres. 10 I totes mes coses  són vostres, i les vostres són meves; i ab 
Jn 17,10  coses són vostres, i les vostres  són meves; i ab elles he estat clarificat. 
Jn 17,14  i el món los ha avorrit, perquè no  són del món, així com jo tampoc só del  
Jn 17,16 que els guardeu del mal. 16 Ells no  són del món, així com jo tampoc só del  
Jn 21,25 que son testimoni és verdader. 25 I  són moltes altres coses que Jesús féu, les 
Ac 2,7 i es meravellava, dient: –Mirau, no  són tots aquestos que parlen galileus? 8  
Ac 5,Tit  d’Ananies i Sàfira. Los apòstols  són novament perseguits i presos, i per  
Ac 5,25  homes que posàreu a la presó,  són al temple i estan ensenyant al poble.  
Ac 8,Tit  Felip predica en Samària, a on  són enviats Pere i Joan. Pecat comès per  
Ac 11,Tit  en Antioquia. Los deixebles  són anomenats cristians. 1 I els apòstols  
Ac 13,Tit 13,Tit Capítol XIII Saulo i Bernabé  són enviats per l’Esperit Sant a predicar 
Ac 15,23  ancians germans, als germans que  són dels gentils i estan en Antioquia, i  
Ac 16,Tit  Conversió de Lídia. Pau i Silas  són assotats, posats a la presó i  
Ac 16,17  donava veus dient: –Aquestos homes  són servos de Déu altíssim, los quals vos  
Ac 17,6  de la ciutat, cridant: –Aquestos  són los que alboroten la ciutat i han  
Ac 18,15 justícia, oh jueus; 15 emperò si no  són més que qüestions de paraula, i de  
Ac 19,26  Pau a molta gent dient que no  són déus los fets de mà. 27 Per lo qual no 
Ac 19,37  homes que haveu portat aquí no  són sacrílegs ni blasfemadors de vostra  
Ac 21,20  jueus hi ha que han cregut, i tots  són zelosos de la Llei. 21 I han oït a dir 
Ac 22,5 i tot lo consistori dels ancians me  són testimoni; dels quals, havent pres  
Ac 24,2  quietud i de que molts desordres  són corregits per vostres providències, 3  
Ac 26,18  part de l’herència entre els que  són santificats per la fe que és en mi. 19 
Ac 28,31  de Déu i ensenyant les coses que  són del Senyor Jesucrist ab tota  
Rm 1,32 que los que cometen semblants coses  són dignes de mort, no solament les  
Rm 2,Tit  II Se demostra que els jueus  són tant i més culpables per ses males  
Rm 2,8  la vida eterna; 8 als que  són amics de disputes i que no obeeixen a  
Rm 2,13  Llei seran judicats 13 (perquè no  són justos davant de Déu los que ouen la  
Rm 2,14  aquestos tals, no tenint Llei,  són a si mateixos Llei, 15 los quals  
Rm 2,18  per la Llei aproves les coses que  són més exceŀlents, 19 i et jactes de ser  
Rm 4,7  aquells les maldats dels quals  són perdonades i los pecats dels quals són 
Rm 4,7  perdonades i los pecats dels quals  són coberts. 8 Benaventurat és aquell home 
Rm 4,12  no solament a aquells que  són de la circumcisió, sinó als que  
Rm 4,14  la fe. 14 Perquè si los de la Llei  són los hereus, la fe és vana, i la  
Rm 4,17  als morts i crida les coses que no  són com les que són. 18 Lo qui contra  
Rm 4,17  les coses que no són com les que  són. 18 Lo qui contra esperança cregué en  
Rm 8,1  ara condemnació en aquells que  són en Cristo Jesús, los quals no caminen  
Rm 8,5 segons l’Esperit. 5 Perquè los que  són segons la carn, gusten de les coses de 
Rm 8,5  coses de la carn; emperò los que  són segons l’Esperit, percebeixen les  
Rm 8,14  viureu. 14 Puix que tots los que  són moguts per l’Esperit de Déu, eixos  
Rm 8,14  per l’Esperit de Déu, eixos tals  són fills de Déu. 15 Perquè no haveu rebut 
Rm 8,18  ab ell. 18 Perquè entenc que no  són de comparar los treballs d’aquest  
Rm 9,4 parents meus, segons la carn, 4 que  són los israelites, de qui és l’adopció  
Rm 9,5  promeses; 5 los pares dels quals  són los mateixos dels que és també Cristo  
Rm 9,6 haja mancat; perquè no tots los que  són d’Israel són israelites; 7 ni perquè  
Rm 9,6  no tots los que són d’Israel  són israelites; 7 ni perquè són llinatge  
Rm 9,7  Israel són israelites; 7 ni perquè  són llinatge d’Abraham són tots fills,  
Rm 9,7 7 ni perquè són llinatge d’Abraham  són tots fills, sinó que: «D’Isaac te  
Rm 9,8  llinatge.» 8 Ço és, no los que  són fills de la carn són fills de Déu,  
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Rm 9,8 és, no los que són fills de la carn  són fills de Déu, sinó los que són fills  
Rm 9,8 carn són fills de Déu, sinó los que  són fills de la promesa són tinguts per  
Rm 9,8  los que són fills de la promesa  són tinguts per del llinatge. 9 Puix  
Rm 10,15  15 I com predicaran si no  són enviats? Segons està escrit: «Que  
Rm 10,15  Segons està escrit: «Que hermosos  són los peus d’aquells que prediquen l’  
Rm 11,16  massa; i si l’arrel és santa, ho  són també les branques. 17 I si alguna de  
Rm 11,24  oliver bo, ¿quant més aquells que  són naturals seran empeltats en son propi  
Rm 11,28  Certament que, segons l’evangeli,  són enemics per causa de vosaltres; emperò 
Rm 11,28 vosaltres; emperò segons l’elecció  són molt amats per causa de sos pares. 29  
Rm 11,29  29 Puix los dons i vocació de Déu  són irrevocables. 30 Perquè així com  
Rm 11,33 ciència de Déu! Quant inescrutables  són sos judicis e impenetrables sos  
Rm 11,36  Perquè d’ell, i per ell, i en ell  són totes les coses. A ell sia la glòria  
Rm 13,3  3 Perquè los prínceps no  són terror a les obres bones, sinó a les  
Rm 13,6  causa, pagau també tributs, perquè  són ministres de Déu, servint-lo en això 
Rm 14,20  de Déu. Totes les coses en veritat  són netes, però mal és per a l’home que  
Rm 15,27  en Jerusalem. 27 Així los plagué i  són deutors a ells. Perquè si els gentils  
Rm 16,11 en Cristo. 11 Saludau a aquells que  són de la casa d’Aristòbul. Saludau a mon 
1Co 1,11  germans meus, per aquells que  són de la casa de Cloe, que hi ha disputes 
1Co 1,26  considerau vostra vocació, que no  són molts los savis segons la carn, ni  
1Co 2,6  parlam sabiduria entre aquells que  són perfects; emperò no sabiduria d’  
1Co 2,6 ni dels prínceps d’aquest món, que  són destruïts, 7 sinó que parlam sabiduria 
1Co 2,14  no percebeix aquelles coses que  són de l’Esperit de Déu, perquè per ell  
1Co 2,14  l’Esperit de Déu, perquè per ell  són fatuïtat i no les pot comprendre, per  
1Co 3,Tit  sens mirar al Senyor, de qui  són ministres, i exhorta a despreciar la  
1Co 3,8  8 I el qui planta i el qui rega  són una mateixa cosa. Mes cada qual rebrà  
1Co 3,20  pensaments dels savis, i sap que  són vans.» 21 Per lo qual, ningú se gloriï 
1Co 3,22  homes. 22 Perquè totes les coses  són vostres: sia Pau, sia Apolo, sia  
1Co 6,13  lo poder de ningú. 13 Les viandes  són per al ventre, i el ventre, per a les  
1Co 6,15  15 ¿No sabeu que vostres cossos  són membres de Cristo? ¿Trauré jo los  
1Co 6,19 19 ¿Que no sabeu que vostres cossos  són temples de l’Esperit Sant, que està  
1Co 6,20  cos i en vostre esperit, los quals  són de Déu. 7,Tit Capítol VII De les  
1Co 7,14  fills serien impurs, mes ara  són sants. 15 Emperò si l’infiel se  
1Co 7,32  està ansiós per les coses que  són del Senyor, com ha d’agradar a Déu.  
1Co 7,34  és casada pensa en les coses que  són del món, i com agradarà al marit. 35  
1Co 8,1  1 I en quant a les coses que  són sacrificades als ídols, sabem que tots 
1Co 8,6  hi ha sinó un Déu, lo Pare, de qui  són totes les coses, i nosaltres, en ell;  
1Co 8,6 ell; i un Senyor Jesucrist, per qui  són totes les coses, i nosaltres, per ell. 
1Co 10,22  lícit», emperò no totes les coses  són convenients. 23 «Tot m’és lícit»,  
1Co 11,12  per a la dona; mes totes les coses  són de Déu. 13 Judicau-ho vosaltres  
1Co 11,19  heretgies també, per a què los que  són aprovats sien manifestos entre  
1Co 12,12  membres del cos, encara que molts,  són un sol cos, així també és Cristo. 13  
1Co 12,22  del cos que semblen més flacs,  són més necessaris. 23 I els membres del  
1Co 12,24  24 Perquè los que en nosaltres  són honestos, no tenen necessitat de res;  
1Co 12,29  de llengües. 29 ¿Per ventura  són tots apòstols? ¿Són tots profetes?  
1Co 14,22  lo Senyor.» 22 Així, les llengües  són per a senyal, no als fiels, sinó als  
1Co 14,37  que les coses que us escric  són manaments del Senyor. 38 I el que no  
1Co 15,18  també los que dormiren en Cristo  són perduts. 19 Si en aquesta vida  
1Co 15,23  primícies, Cristo; després los que  són de Cristo, en sa vinguda. 24 Luego ve  
1Co 15,48  48 Com és lo terrenal, així  són també los que són terrenals; i com és  
1Co 15,48 lo terrenal, així són també los que  són terrenals; i com és lo celestial, així 
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1Co 15,48  i com és lo celestial, així  són tots los que són celestials. 49 I així 
1Co 15,48 lo celestial, així són tots los que  són celestials. 49 I així com havem portat 
1Co 16,9  gran i eficaç, i los adversaris  són molts. 10 I si Timoteu vingués,  
1Co 16,15  i de Fortunat i d’Acaic, perquè  són les primícies de l’Acaia i se  
2Co 1,20 20 Perquè totes les promeses de Déu  són en ell sí; i així també en ell «Amén», 
2Co 4,Tit esperança. Los mals d’aquesta vida  són de poca duració; los béns de l’altra, 
2Co 4,18  Perquè les coses que es veuen  són temporals, mes les que no es veuen són 
2Co 4,18  temporals, mes les que no es veuen  són eternes. 5,Tit Capítol V Desitja l’  
2Co 5,Tit  reconciliats ab Déu. Los apòstols  són sos ambaixadors. 1 Perquè sabem que si 
2Co 5,18  tornat noves. 18 I totes les coses  són de Déu, que ens ha reconciliat a si  
2Co 8,23  i en quant als germans nostres,  són apòstols de les iglésies, glòria de  
2Co 10,4  les armes de nostra milícia no  són carnals, sinó poderoses en Déu, per a  
2Co 10,10  les cartes, diuen ells, certament  són graves i fortes, emperò sa presència  
2Co 11,13  13 Perquè los tals falsos apòstols  són operaris fraudulents, que es  
2Co 11,28  28 Ademés de les coses que  són de part de fora, carreguen sobre mi  
2Co 11,30  cosa, me gloriaré en les coses que  són pròpies de ma flaquesa. 31 Lo Déu i el 
Ga 1,2 els morts, 2 i tots los germans que  són ab mi, a les iglésies de Galàcia. 3  
Ga 3,7  7 Reconeixeu, doncs, que els que  són de la fe, eixos són fills d’Abraham.  
Ga 3,7  que els que són de la fe, eixos  són fills d’Abraham. 8 I l’Escriptura,  
Ga 3,9  totes les gents.» 9 Així los que  són de la fe seran beneïts ab lo fiel  
Ga 3,10 fiel Abraham. 10 Perquè tots quants  són de les obres de la Llei estan baix la  
Ga 4,8  a aquells que per naturalesa no  són déus. 9 Mes ara, havent conegut a Déu  
Ga 4,24  per la promesa. 24 Les quals coses  són una aŀlegoria. Perquè aquestos són los 
Ga 4,24  són una aŀlegoria. Perquè aquestos  són los dos testaments: l’un, de la  
Ga 4,27  la que no estàs de part; perquè  són molts més los fills de la que és  
Ga 5,17  los té contra la carn, com que  són coses oposades entre si, per lo que no 
Ga 5,19  19 Emperò les obres de la carn  són manifestes, les quals són: adulteri,  
Ga 5,19  la carn són manifestes, les quals  són: adulteri, fornicació, deshonestedat,  
Ga 5,24  coses no hi ha Llei. 24 I els que  són de Cristo han crucificat la carn, junt 
Ga 6,10  bé a tothom, especialment als que  són de la família de la fe. 11 Mirau quina 
Ef 1,Tit  los béns de gràcia i glòria nos  són donats per Jesucrist, exaltat sobre  
Ef 3,6  en Esperit: 6 de que els gentils  són cohereus i del mateix cos, i  
Ef 5,13  en secret. 13 Emperò totes les que  són reprensibles són fetes manifestes per  
Ef 5,13  totes les que són reprensibles  són fetes manifestes per la llum, perquè  
Ef 5,16 recobrant lo temps, perquè los dies  són mals. 17 Per lo tant, no siau  
Ef 6,5  5 Criats, siau obedients als que  són vostres senyors segons la carn, ab  
Fl 1,14  cobrant ànimo per mes cadenes,  són més atrevits en parlar la paraula de  
Fl 2,4  4 no atenent sols a les coses que  són seves pròpies, sinó a les dels altres. 
Fl 2,21  ses pròpies coses i no les que  són de Jesucrist. 22 Puix ja sabeu  
Fl 3,18  i ara ho repetesc plorant) que  són enemics de la creu de Cristo, 19 lo fi 
Fl 4,22  los sants, principalment los que  són de casa de Cèsar. 23 La gràcia de  
Col 2,17  novilluni, o de dissabtes; 17 que  són sombra de les coses que han de venir;  
Col 3,1  ab Cristo, cercau les coses que  són de dalt, a on Cristo està sentat a la  
Col 4,11  I Jesús, apellidat Just. Los quals  són de la circumcisió: aquestos són los  
Col 4,11  són de la circumcisió: aquestos  són los únics que m’ajuden en lo Regne de 
1Te 2,15 ens han perseguit a nosaltres, i no  són de l’agrado de Déu i són contraris a  
1Te 2,15  i no són de l’agrado de Déu i  són contraris a tots los homes 16  
1Tm 1,20 respecte de la fe. 20 D’est número  són Himeneu i Alexandri, que he entregat a 
1Tm 3,7  bona reputació entre aquells que  són de fora, perquè no càiguia en despreci 
1Tm 3,10 llavors exercesquen lo ministeri si  són trobats irreprensibles. 11 Les mullers 
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1Tm 5,3  puresa. 3 Honra a les viudes que  són verdaderament viudes. 4 I si alguna  
1Tm 5,14  14 Desitjo, doncs, que les que  són joves se càsien, criïn fills, sien  
1Tm 5,16  bàstia per a les que verdaderament  són viudes. 17 Los presbíteros que  
1Tm 5,24  24 Los pecats d’alguns homes  són notoris d’antemà anant abans al  
1Tm 5,25  mateix les bones obres d’alguns  són manifestes d’antemà, i les que no ho  
1Tm 5,25  d’antemà, i les que no ho  són no poden estar escondides. 6,Tit  
1Tm 6,2  a fiels, no els menyspreïn, puix  són germans; ans bé servesquen-los  
1Tm 6,2  bé servesquen-los millor perquè  són fiels i amats, participants del  
2Tm 1,15  Àsia m’han abandonat, dels quals  són Figelo i Hermògenes. 16 Derràmia lo  
2Tm 2,17  rosegarà com lo cranc; dels quals  són Himeneu i Filet, 18 que s’extraviaren 
2Tm 2,19  sello: «Lo Senyor coneix als que  són seus»; i: «Apàrtia’s de la iniquitat  
2Tm 2,20  de fusta i de terra, i els uns  són per a honor, i els altres, per a  
2Tm 3,6 d’aquestos tals. 6 Perquè d’estos  són los que entren en les cases i captiven 
2Tm 3,6  tontes carregades de pecats, que  són arrastrades de diferents passions, 7  
Tt 1,10  de vanitats, majorment dels que  són de la circumcisió, 11 als quals és  
Tt 1,12  dels seus, que els de Creta sempre  són mentiders, males bèsties i ventres  
Tt 1,15  15 Per als nets totes les coses  són netes; mes per als contaminats i  
Tt 3,8  les obres bones. Estes coses  són bones i profitoses a tothom. 9 Emperò  
Tt 3,9  i debats sobre la Llei, perquè  són inútils i vanes. 10 Fuig de l’home  
Tt 3,14  les bones obres per les coses que  són necessàries, a fi de que no sien  
He 1,10  fundares la terra, i los cels  són obra de tes mans; 11 ells pereixeran,  
He 1,14  de tos peus»? 14 ¿Per ventura no  són tots esperits servidors, enviats per a 
He 2,10 10 Puix convenia que aquell per qui  són totes les coses i per a qui són totes  
He 2,10 qui són totes les coses i per a qui  són totes les coses, havent de portar  
He 2,11  Perquè lo qui santifica i los que  són santificats, tots són d’un. Per qual  
He 2,11  i los que són santificats, tots  són d’un. Per qual causa no s’avergonyí  
He 2,18  és poderós per a socórrer als que  són temptats. 3,Tit Capítol III Mostra l’ 
He 5,12 necessitat de que us ensènyia quals  són los primers principis dels oracles de  
He 5,14  aliment fort pertany a aquells que  són ja barons perfets, a aquells que per  
He 10,8  per pecat vós no volguéreu, ni us  són agradables» (coses que se us ofereixen 
He 10,14  féu perfets per a sempre als que  són santificats. 15 I l’Esperit Sant  
He 13,Tit  de les virtuts cristianes, com  són: caritat, hospitalitat, misericòrdia,  
He 13,11  per lo pecat en lo santuari,  són cremats fora del campament. 12 Per lo  
Jm 5,2  s’han podrit i vostres robes  són menjades de l’arna. 3 Vostre or i  
1Pe 1,12 administraven les coses que ara vos  són anunciades per aquells que us han  
1Pe 1,18  pares), no ab or ni plata, que  són coses corruptibles, 19 sinó ab la  
1Pe 3,7 vas més flac, i com a cohereves que  són ab vosaltres de la gràcia de la vida,  
2Pe 2,10  impurs i desprècien la potestat,  són atrevits, presumptuosos i no temen  
2Pe 2,11  11 mentres que els àngels, que  són majors en fortalesa i en virtut, no  
2Pe 2,13  un plaer les delícies del dia, que  són contaminacions i vituperis, recreant- 
2Pe 2,17  la locura del profeta. 17 Aquestes  són fonts sens aigua, núvols agitats de  
2Pe 2,19 -los llibertat, quan ells mateixos  són esclaus de la corrupció, perquè tot  
2Pe 2,20  salvador nostre, enredats en elles  són vençuts, lo darrer fou fet per a ells  
2Pe 3,7 fou destruït. 7 Emperò los cels que  són ara i la terra per la mateixa paraula  
2Pe 3,7  i la terra per la mateixa paraula  són guardats, i reservats per al foc en lo 
1Jn 2,12  fillets, perquè vostres pecats vos  són perdonats per son nom. 13 Vos escric a 
1Jn 2,19  per a què es veja clar que no tots  són de nosaltres. 20 Però vosaltres teniu  
1Jn 3,10  perquè és nat de Déu. 10 En això  són coneguts los fills de Déu i els fills  
1Jn 3,22  sos manaments i fem les coses que  són agradables a sa vista. 23 I aquest és  
1Jn 4,Tit  se discerneixen los esperits que  són de Déu dels que no ho són. Nos exhorta 
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1Jn 4,Tit  que són de Déu dels que no ho  són. Nos exhorta a l’amor de Déu i del  
1Jn 4,1  emperò provau los esperits si  són de Déu, perquè s’han alçat molts  
1Jn 4,5  que el que està en lo món. 5 Ells  són del món; per això parlen del món, i el 
1Jn 5,3  i els manaments d’ell no  són pesats. 4 Perquè tot lo que naix de  
1Jn 5,7  és la veritat. 7 Perquè tres  són los que donen testimoni en lo cel: lo  
1Jn 5,7  i l’Esperit Sant. I aquestos tres  són una mateixa cosa. 8 I tres són los que 
1Jn 5,8 tres són una mateixa cosa. 8 I tres  són los que donen testimoni en la terra:  
Jud 1  i germà de Jaume, a aquells que  són santificats en Déu Pare i guardats i  
Jud 12  en la sedició de Corè! 12 Aquestos  són los que contaminen vostres convits de  
Jud 16 han parlat contra Déu.» 16 Aquestos  són uns murmuradors malcontents, que  
Jud 19  plens d’impietat. 19 Aquestos  són los que se separen a si mateixos,  
Ap 1,19  les coses que has vist, i les que  són, i les que han de ser després d’  
Ap 1,20 candeleros d’or. Les set estrelles  són los àngels de les set iglésies, i els  
Ap 1,20  set iglésies, i els set candeleros  són les set iglésies. 2,Tit Capítol II Se  
Ap 2,2  i que provares a aquells que diuen  són apòstols i no ho són, i els has trobat 
Ap 2,2  que diuen són apòstols i no ho  són, i els has trobat mentiders. 3 Has  
Ap 2,9  blasfèmia d’aquells que diuen que  són jueus i no ho són, mes són sinagoga de 
Ap 2,9  que diuen que són jueus i no ho  són, mes són sinagoga de Satanàs. 10 No  
Ap 2,9  que són jueus i no ho són, mes  són sinagoga de Satanàs. 10 No témies  
Ap 3,4  mi en vestidures blanques, perquè  són dignes. 5 »Lo que vència serà vestit  
Ap 3,9  de Satanàs als que diuen que  són jueus, i no ho són, sinó que  
Ap 3,9  que diuen que són jueus, i no ho  són, sinó que menteixen. Vet aquí, los  
Ap 4,5  llànties que cremaven, les quals  són los set esperits de Déu. 6 I davant  
Ap 4,11  coses, i per lo vostre plaer elles  són i foren criades. 5,Tit Capítol V  
Ap 5,6  tenia set banyes i set ulls, que  són los set esperits de Déu enviats per  
Ap 5,8  copes d’or plenes de perfums, que  són les oracions dels sants. 9 I cantaven  
Ap 7,Tit  com de les demés nacions. Quins  són los que vegé sant Joan vestits d’una  
Ap 7,13 coberts ab vestidures blanques, qui  són?, i d’a on vingueren? 14 I li  
Ap 7,14 vós ho sabeu. I em digué: –Aquestos  són los que vingueren d’una gran  
Ap 11,4 -cents i xixanta dies. 4 Aquestes  són les dos oliveres i els dos candeleros  
Ap 14,4  rescatats de la terra. 4 Aquestos  són los que no se contaminaren ab dones,  
Ap 14,4 no se contaminaren ab dones, perquè  són verges. Aquestos segueixen a l’Anyell 
Ap 15,3 Anyell dient: –Grans i meravelloses  són vostres obres, Senyor, Déu totpoderós, 
Ap 15,3  Déu totpoderós, justos i verdaders  són vostres camins, oh Rei dels sants! 4  
Ap 16,7  Déu totpoderós, vostres judicis  són justos i verdaders. 8 I el quart àngel 
Ap 16,14  a manera de granotes. 14 Perquè  són esperits de dimonis, que fan prodigis, 
Ap 17,9  que té sabiduria. Los set caps  són set muntanyes, sobre los quals està  
Ap 17,9 quals està sentada la dona; i també  són set reis. 10 Los cinc caigueren: l’un 
Ap 17,12  12 I les deu banyes que has vist  són deu reis, que encara no reberen regne, 
Ap 17,14  dels reis; i els que estan ab ell  són cridats, escollits i fiels. 15 I em  
Ap 17,15  a on la prostituta està sentada,  són pobles i multituds, nacions i  
Ap 19,2  nostre Déu. 2 Perquè sos judicis  són justos i verdaders, perquè ell ha  
Ap 19,9 I em diu: –Aquestes paraules de Déu  són verdaderes. 10 I em postrí a sos peus  
Ap 21,5  –Escriu, perquè aquestes paraules  són molt fiels i verdaderes. 6 I em digué: 
Ap 21,12  àngels, i els noms escrits, que  són los noms de les dotze tribus dels  
Ap 21,16 i l’alçària, i l’amplària d’ella  són iguals. 17 I amidà sa muralla, i tenia 
Ap 21,21  ametista. 21 I les dotze portes  són dotze perles, una en cada una; i cada  
Ap 21,22 Senyor, Déu totpoderós, i l’Anyell  són lo temple d’ella. 23 I la ciutat no  
Ap 22,2  cada mes; i les fulles dels arbres  són per a curació de les nacions. 3 I no  
Ap 22,6  6 I em digué: –Aquests paraules  són molt fiels i verdaderes. I el Senyor  
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Lc 7,32  i a qui són semblants? 32  Són semblants als nois que estan sentats  
Ac 7,1  1 Llavors lo sumo sacerdot digué:  –Són així aquestes coses? 2 I ell digué:  
Ac 19,Tit  de Joan. Obra molts miracles.  Són cremats los llibres dolents. Demetri  
1Co 12,29  29 ¿Per ventura són tots apòstols?  ¿Són tots profetes? ¿Són tots doctors? 30  
1Co 12,29  tots apòstols? ¿Són tots profetes?  ¿Són tots doctors? 30 ¿Fan tots miracles?  
2Co 11,22  també tinc jo atreviment. 22  ¿Són hebreus? Jo só també. ¿Són  
2Co 11,22  22 ¿Són hebreus? Jo só també.  ¿Són israelites? Jo só també. ¿Són del  
2Co 11,22  ¿Són israelites? Jo só també.  ¿Són del llinatge d’Abraham? També ho só  
2Co 11,23  d’Abraham? També ho só jo. 23  ¿Són ministres de Cristo? –parlo com un  
1Co 15,52 la trompeta final; puix la trompeta  sonarà, i els morts ressuscitaran  
Ac 27,28  vista alguna terra. 28 I tirant la  sonda trobaren vint braces d’aigua, i  
1Co 14,7 fins les coses inanimades que donen  sonido, com la flauta i l’arpa, si no  
1Co 14,7 l’arpa, si no formen diferència de  sons, ¿com se distingirà lo que es toca ab 
Lc 14,12  –Quan dónies un dinar o un  sopar, no convidis a tos amics, ni a tos  
Lc 14,16  ell li digué: –Un home féu un gran  sopar i convidà a molts. 17 I quan arribà  
Lc 14,17 molts. 17 I quan arribà l’hora del  sopar, envià son criat a dir als  
Lc 14,24  que foren convidats gustarà mon  sopar. 25 I molta gent anava ab ell; i  
Lc 17,8  8 Ans bé li diu: “Prepara’m lo  sopar, cenyeix-te i serveix-me mentres 
Ap 3,20  m’obrís la porta, entraré a ell i  soparé ab ell, i ell ab mi. 21 »Al que  
Lc 22,20  prengué lo calze, després d’haver  sopat, dient: –Aquest calze és lo nou  
1Co 11,25  prengué lo calze després d’haver  sopat dient: «Aquest calze és lo Nou  
Ac 20,4  per Macedònia. 4 I l’acompanyaren  Sopatri de Berea, fill de Pirro; i dels de 
Mc 7,Tit  dimoni a sa filla. Cura a un home  sord i mut. 1 I s’acercaren a ell los  
Mc 7,32  de Decàpolis. 32 I li portaren un  sord i mut, i li suplicaven que posàs la  
Mc 9,24  esperit impur dient-li: –Esperit  sord i mut, jo t’ho mano: ix d’ell i no  
Mt 11,5  los lleprosos se queden nets, los  sords ouen, los morts ressusciten, i és  
Mc 7,37  –Tot ho ha fet bé, ha fet oir als  sords i parlar als muts. 8,Tit Capítol  
Lc 7,22  los leprosos queden nets, los  sords ouen, los morts ressusciten, és  
2Pe 3,10  lo qual passaran los cels ab gran  soroll, i els elements se derritiran ab lo 
Ap 9,9  com corasses de ferro. I el  soroll de ses ales, com un soroll de  
Ap 9,9  I el soroll de ses ales, com un  soroll de carros de molts cavalls que  
Ap 18,22  artista; ni tampoc s’oirà lo  soroll de ninguna mola de molí; 23 i llum  
Ap 19,6  com una veu de molta gent, i com  soroll de moltes aigües, i com una veu de  
Mt 22,15 tingueren consell sobre com podrien  sorprendre’l en lo que parlàs. 16 I li  
Lc 20,20  que es fingissen homes de bé per a  sorprendre’l en alguna expressió i  
Lc 21,34  aquell dia vos vinga de repente a  sorprendre-us. 35 Puix com un llaç  
1Te 5,4  de manera que aquell dia vos  sorprenga com un lladre. 5 Perquè tots  
1Pe 4,12  sigles. Amén. 12 Caríssims, no us  sorprengau en lo foc de la tribulació, que 
Jn 12,35  llum, per a què les tenebres no us  sorprenguen, puix lo qui camina en  
Mc 12,13  i dels herodians per a què lo  sorprenguessen en alguna paraula. 14 Quan  
2Co 12,16  no obstant, essent astut, vos he  sorprès dolosament. 17 ¿Per ventura m’he  
Ga 6,1  1 Germans, si algun home fos  sorprès en alguna falta, vosaltres, que  
Lc 1,29 29 I quan ella l’hagué vist, quedà  sorpresa de ses paraules i estava pensant  
Jn 8,3  li portaren una dona que l’havien  sorpresa en adulteri, i havent-la  
Jn 8,4  –Mestre, aquesta dona acaba de ser  sorpresa en adulteri. 5 I Moisès nos té  
2Co 2,11  de Cristo, 11 a fi de que no siam  sorpresos de Satanàs; puix no ignoram ses  
Mt 27,35 repartiren ses vestidures, tirant a  sort; per a què es complís lo que fou dit  
Mt 27,35  i sobre ma túnica tiraran a  sort.» 36 I sentats li feien guarda. 37 I  
Mc 15,24  repartiren ses robes, tirant a  sort sobre d’elles, per a veure lo que  
Lc 1,9  del sacerdoci, li tocà per  sort entrar en lo temple del Senyor a  
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Lc 23,34  sos vestits i els tiraren a  sort. 35 I el poble estava mirant, i els  
Jn 19,24  si: –No la partim, sinó tirem a  sort per veure de qui serà. Per a què es  
Jn 19,24  vestits entre ells, i tiraren a la  sort ma túnica.» Això és lo que feren los  
Ac 1,26  26 I tiraren sorts, i caigué la  sort a Maties, i fou contat ab los onze  
Ac 8,21  ab diners. 21 No tens tu part ni  sort en aquest negoci, perquè ton cor no  
Ac 13,19  terra de Canaà, los distribuí per  sort la terra d’estes. 20 I després d’  
Ef 1,11  11 en qui fórem també cridats per  sort, essent predestinats, segons lo  
Ap 18,12  mena de vasos de marfil, i tota  sort de vasos de fusta preciosíssima, i de 
Ap 21,Tit  després del judici, i desastrosa  sort dels pecadors. Descripció de la  
Ap 21,8 idòlatres, i tots los mentiders, sa  sort serà en l’estany que crema ab foc i  
Ac 1,26  -se’n a son lloc. 26 I tiraren  sorts, i caigué la sort a Maties, i fou  
Mt 1,2 Jacob. I Jacob engendrà a Judes i a  sos germans. 3 I Judes engendrà de Tamar,  
Mt 1,11 11 I Josies engendrà a Jeconies i a  sos germans en la transmigració de  
Mt 2,11 postrant-se l’adoraren, i oberts  sos tresors, li oferiren dons: or, encens  
Mt 2,18  i grans alarits. Raquel plorant  sos fills i no volent ser consolada,  
Mt 3,3  lo camí del Senyor. Feu drets  sos camins.» 4 I lo mateix Joan tenia un  
Mt 3,4 un cenyidor de cuiro a l’entorn de  sos lloms, i lo seu menjar era llagostes i 
Mt 3,6  per ell en lo Jordà, confessant  sos pecats. 7 Veent, emperò, que molts  
Mt 4,6  baix, perquè escrit està: “Enviarà  sos àngels cerca de tu i te prendran en  
Mt 4,21  ab Zebedeu, son pare, que adobaven  sos filats, i els cridà. 22 I ells, al  
Mt 5,Tit  Anomena lo Senyor a  sos apòstols sal i llum de la terra.  
Mt 5,1  haver-se sentat, se li acercaren  sos deixebles. 2 I obrint sa boca, los  
Mt 5,35  la terra, perquè és la peanya de  sos peus; ni per Jerusalem, perquè és la  
Mt 6,14  14 »Perquè si perdonau als homes  sos pecats, també us perdonarà vostre Pare 
Mt 6,16 com los hipòcrites, puix desfiguren  sos rostros per a fer veure als homes que  
Mt 7,Tit així com l’arbre bo del dolent per  sos fruits. Símil de la casa fabricada  
Mt 7,16 per dins són llops robadors. 16 Per  sos fruits los coneixereu. ¿Se cullen, per 
Mt 7,20 llançat al foc. 20 Així, doncs, per  sos fruits los coneixereu. 21 »No tot  
Mt 8,Tit  volia seguir-lo, i mana a un de  sos deixebles que sens dilació lo  
Mt 8,21 té a on reclinar lo cap. 21 I un de  sos deixebles li digué: –Senyor, deixau- 
Mt 8,22 me, i deixa que els morts entèrrien  sos morts. 23 I entrant ell en una barca,  
Mt 8,23  ell en una barca, lo seguien  sos deixebles. 24 I veus aquí que lo mar  
Mt 8,25  la barca; mes ell dormia. 25 I  sos deixebles s’acercaren a ell i lo  
Mt 8,34  li pregaven que se n’anàs fora de  sos termes. 9,Tit Capítol IX Cura lo  
Mt 9,4  blasfema.» 4 I com Jesús vegés  sos pensaments, digué: –Per què pensau mal 
Mt 9,10  a taula a menjar ab ell i ab  sos deixebles. 11 I los fariseus, al veure 
Mt 9,11  al veure tal cosa, deien a  sos deixebles: –¿Com és que el vostre  
Mt 9,19 19 I alçant-se Jesús, lo seguí ab  sos deixebles. 20 I veus aquí una dona que 
Mt 9,37  sens pastor. 37 Llavors diu a  sos deixebles: –La collita verdaderament  
Mt 10,1  recompensa. 1 I havent convocat a  sos dotze deixebles, los donà poder sobre  
Mt 10,17 dels homes, perquè vos entregaran a  sos consells i vos assotaran en les  
Mt 10,25  apellidaren Beelzebub, quant més a  sos domèstics? 26 »Emperò no els temau,  
Mt 11,Tit  XI Joan Baptista envia dos de  sos deixebles a Jesús per averiguar si ell 
Mt 11,Tit  est motiu digué Jesús sobre Joan a  sos oients. Ciutats incrèdules. Suavitat  
Mt 11,1  de donar aquestes instruccions a  sos dotze deixebles, passà d’allí a  
Mt 11,2  les obres de Cristo, envià dos de  sos deixebles 3 a preguntar-li: –¿Sou  
Mt 11,16  assentats en la plaça i, cridant a  sos companys, 17 los diuen: “Vos cantàrem, 
Mt 11,19  la sabiduria fou justificada per  sos fills. 20 Aleshores començà a  
Mt 11,20  què s’havien obrat moltíssims de  sos miracles, perquè no s’havien  
Mt 12,1 dia de dissabte per uns sembrats, i  sos deixebles, com tinguessen fam,  
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Mt 12,25 dels dimonis. 25 I Jesús, coneixent  sos pensaments, los digué: –Tot regne  
Mt 12,46  ab la gent, veus aquí sa mare i  sos germans que estaven defora, desitjant  
Mt 12,49 germans? 49 I extenent la mà envers  sos deixebles, digué: –Veus aquí ma mare i 
Mt 13,15 los ulls; per a què mai hi vegen ab  sos ulls, ni oiguen ab ses orelles, ni  
Mt 13,36 vingué a casa, i acercant-se-li  sos deixebles, li digueren: –Explicau-  
Mt 13,41  món. 41 Lo Fill de l’home enviarà  sos àngels, i aplegaran de son Regne tots  
Mt 13,48 allí, trien los bons i los posen en  sos coves, i llancen los dolents. 49 Així  
Mt 13,55 fuster? ¿No es diu sa mare Maria, i  sos germans, Jaume, i Josep, i Simó, i  
Mt 14,2  oigué la fama de Jesús 2 i digué a  sos criats: –Aquest és Joan lo Baptista,  
Mt 14,12  a sa mare. 12 Acudiren després  sos deixebles a recollir lo cos, i l’  
Mt 14,14  i tingué compassió d’ells i curà  sos malalts. 15 I havent-se fet vespre  
Mt 14,15  -se fet vespre se li acercaren  sos deixebles i li digueren: –Aquest és un 
Mt 14,22  22 I luego Jesús compelí a  sos deixebles a pujar en la barca i a que  
Mt 15,12  12 Llavors, acercant-se-li  sos deixebles li digueren: –No sabeu que  
Mt 15,23  paraula. I acercant-se-li  sos deixebles, li suplicaven dient:  
Mt 15,27  engrunes que cauen de la taula de  sos amos. 28 Aleshores Jesús, responent,  
Mt 15,30  i molts altres, i els posaren a  sos peus. I els curà. 31 De manera que es  
Mt 15,32  Israel. 32 Emperò Jesús, cridant a  sos deixebles, digué: –Me compadesc d’  
Mt 15,36  donant gràcies, los partí i donà a  sos deixebles, i els deixebles los donaren 
Mt 16,5 -los, se n’anà. 5 I havent vingut  sos deixebles a l’altra banda, s’havien  
Mt 16,13  Cesarea de Filipo, i preguntava a  sos deixebles dient: –¿Qui diuen los homes 
Mt 16,20  en lo cel. 20 Aleshores manà a  sos deixebles que no diguessen a ningú que 
Mt 16,21  punt començà Jesús a declarar a  sos deixebles que convenia que ell anàs a  
Mt 16,24  homes. 24 Llavors digué Jesús a  sos deixebles: –Si algú me vol seguir,  
Mt 16,27  venir en la glòria de son Pare ab  sos àngels, i llavors donarà a cada qual  
Mt 17,10  d’entre los morts. 10 I  sos deixebles li preguntaren dient: –Puix, 
Mt 17,24  de qui cobren tribut o cens: de  sos fills o dels estranys? 25 –Dels  
Mt 18,10  infants. Perquè jo us dic que  sos àngels en lo cel veuen sempre la cara  
Mt 18,23 un rei que volgué prendre comptes a  sos criats. 24 I havent començat a prendre 
Mt 18,25  amo que fos vengut ell, sa muller,  sos fills i tot quant tenia, i que pagàs.  
Mt 18,26  Llavors lo criat, llançant-se a  sos peus, li suplicava dient: »–Senyor,  
Mt 18,28  criat isqué fora, encontrà a un de  sos companys criats que li devia cent  
Mt 18,29  que em deus. 29 »I llançant-se a  sos peus son company, li suplicava dient:  
Mt 19,23  possessions. 23 I Jesús digué a  sos deixebles: –En veritat vos dic que ab  
Mt 20,17  prengué a part en lo camí a  sos dotze deixebles i els digué: 18  
Mt 20,20  la mare del fills del Zebedeu ab  sos fills, adorant-lo i demanant-li  
Mt 20,25  prínceps dels gentils avasallen a  sos pobles, i que els que són poderosos  
Mt 21,1  de l’Oliverar, Jesús envià dos de  sos deixebles 2 dient-los: –Anau a  
Mt 21,7 i lo pollí, i posaren sobre d’ells  sos vestits i lo feren assentar damunt. 8  
Mt 21,34  la collita dels fruits, envià  sos criats als pagesos per a què  
Mt 22,3  per a son fill. 3 I envià  sos criats a que cridassen als convidats a 
Mt 22,7  quan ho sabé, s’irrità i, enviant  sos exèrcits, acabà ab aquells homicides,  
Mt 22,8  sa ciutat. 8 Llavors digué a  sos criats: »–Les esposalles certament  
Mt 22,10  les esposalles. 10 »I havent eixit  sos criats als camins, reuniren tots los  
Mt 22,13  callà. 13 Llavors lo rei digué a  sos criats: »–Lligau-lo de peus i mans i 
Mt 22,16 ’l en lo que parlàs. 16 I li envien  sos deixebles junt ab los herodians,  
Mt 23,1  Jesús parlà a la multitud i a  sos deixebles 2 dient: –Sobre la càtedra  
Mt 23,37 fills així com la gallina arreplega  sos polls dessota de ses ales, i no ho  
Mt 24,Tit  Jerusalem i del temple. Anuncia a  sos deixebles lo que succeiria durant la  
Mt 24,1  se retirava. I s’acercaren a ell  sos deixebles per a mostrar-li los  
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Mt 24,3  de l’Oliverar, se li acercaren  sos deixebles secretament i li digueren:  
Mt 24,31 gran poder i majestat. 31 I enviarà  sos àngels ab trompetes i ab gran clamor;  
Mt 24,31  i ab gran clamor; i congregaran  sos elegits de tots los quatre vents, des  
Mt 24,47  dic que el constituirà sobre tots  sos béns. 48 Emperò, si aquell criat  
Mt 24,49  49 i començàs a maltractar a  sos companys i a menjar i beure ab los que 
Mt 25,4 les discretes se’n portaren oli en  sos vasos, junt ab les llanternes. 5 »I  
Mt 25,14  a l’anar-se’n lluny, cridà a  sos criats i els entregà sos béns. 15 I a  
Mt 25,14  cridà a sos criats i els entregà  sos béns. 15 I a l’un li donà cinc  
Mt 25,41  aparellat per al diable i per a  sos àngels. 42 Puix tinguí fam, i no em  
Mt 26,1  totes aquestes plàtiques, digué a  sos deixebles: 2 –Sabeu que dins dos dies  
Mt 26,8  sentat a taula. 8 I al veure-ho  sos deixebles, s’indignaren, dient: –A  
Mt 26,20 lo vespre, estava sentat a taula ab  sos dotze deixebles. 21 I mentres ells  
Mt 26,26  i lo beneí i lo partí, i lo donà a  sos deixebles dient: –Preneu i menjau:  
Mt 26,36 que s’anomena Getsemaní, i digué a  sos deixebles: –Assentau’s aquí, mentres  
Mt 26,40  sinó com vós voleu. 40 I vingué a  sos deixebles i els encontrà dormint, i  
Mt 26,43  vegada i els trobà dormint, puix  sos ulls estaven pesats. 44 I els deixà, i 
Mt 26,45  paraules. 45 Llavors vingué a  sos deixebles i els digué: –Dormiu ja i  
Mt 27,39 que passaven lo blasfemaven, movent  sos caps 40 i dient: –Eh, tu que  
Mt 27,64  fins al tercer dia, no sia que  sos deixebles vinguen de nit i el ròbien,  
Mt 28,7  7 I anau immediatament i dieu a  sos deixebles que ha ressuscitat. I veus  
Mt 28,8  i corregueren a donar la nova a  sos deixebles. 9 I veus aquí Jesús los  
Mt 28,9  elles se li acercaren, i abraçaren  sos peus i l’adoraren. 10 Llavors los  
Mt 28,13 dient: –Dieu que: “De nit vingueren  sos deixebles, i lo robaren mentres que  
Mc 1,3  lo camí del Senyor, feu drets  sos camins.» 4 Estava Joan en lo desert  
Mc 1,5 per ell en lo riu Jordà, confessant  sos pecats. 6 Anava Joan vestit de pèl de  
Mc 1,6 un cenyidor de cuiro a l’entorn de  sos lloms, i menjava llagostes i mel  
Mc 1,16  i a Andreu, son germà, que tiraven  sos filats en lo mar, puix eren pescadors. 
Mc 2,15  estaven també a taula ab Jesús i  sos deixebles, perquè hi havia molts que  
Mc 2,16  los publicans i pecadors, deien a  sos deixebles: –Per què vostre mestre  
Mc 2,23  uns sembrats en dia de dissabte,  sos deixebles s’avançaren i començaren a  
Mc 3,7  perdre. Emperò Jesús se retirà ab  sos deixebles envers lo mar, i el seguí  
Mc 3,9  a ell en gran multitud. 9 I manà a  sos deixebles que li tinguessen una barca  
Mc 3,31  impur. 31 I arribà sa mare i  sos germans i, quedant-se defora,  
Mc 4,12  alguna vegada i se’ls perdónien  sos pecats.» 13 I els digué: –No compreneu 
Mc 4,15 pren la paraula que fou sembrada en  sos cors. 16 I així mateix los sembrats en 
Mc 4,34  mes quan estava apartat ab  sos deixebles, los ho desxifrava tot. 35 I 
Mc 5,22  i luego que el vegé se postrà a  sos peus, 23 i li pregava molt dient: –Ma  
Mc 5,31  –Qui ha tocat ma vestidura? 31 I  sos deixebles li deien: –Veeu la gent que  
Mc 6,1 se n’anà a sa pàtria, i el seguien  sos deixebles. 2 I arribat lo dissabte,  
Mc 6,4 en sa pàtria, i en sa casa, i entre  sos parents. 5 I no podia allí fer miracle 
Mc 6,29  lo donà a sa mare. 29 I quan  sos deixebles ho saberen, vingueren, i  
Mc 6,35 com fos ja tard, s’acercaren a ell  sos deixebles i li digueren: –Desert és  
Mc 6,41  i partí los pans, i els donà a  sos deixebles per a què els presentassen a 
Mc 6,45 mil homes. 45 I luego donà pressa a  sos deixebles per a què entrassen en la  
Mc 6,55  de tota ella los malalts en  sos llits tan prest com oïren que estava  
Mc 7,2  2 I quan vegeren menjar alguns de  sos deixebles ab les mans impures, ço és,  
Mc 7,17  i entrà en casa, li preguntaven  sos deixebles sobre la paràbola. 18 I els  
Mc 7,25  parlar d’ell, entrà i se llançà a  sos peus. 26 I la dona era gentil, i de  
Mc 8,Tit  dels set pans. Jesús instrueix a  sos deixebles. Dóna vista a un cego. Pere  
Mc 8,1  tenint què menjar, cridant Jesús a  sos deixebles los digué: 2 –Tinc compassió 
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Mc 8,4  d’ells han vingut de lluny. 4 I  sos deixebles li respongueren: –Qui podrà  
Mc 8,6  donant gràcies, los partí i donà a  sos deixebles per a què els distribuïssen, 
Mc 8,10  10 I entrant luego en la barca ab  sos deixebles, passà al territori de  
Mc 8,27 ningú del lloc. 27 E isqué Jesús ab  sos deixebles per los llocs de Cesarea de  
Mc 8,27  Filipo, i en lo camí preguntava a  sos deixebles dient-los: –Qui diuen los  
Mc 8,33  Emperò ell, girant-se i mirant a  sos deixebles, reprengué a Pere dient:  
Mc 8,34  homes. 34 I convocant al poble ab  sos deixebles, los digué: –Quiscun vulla  
Mc 9,Tit l’oració i del dejuni. Instrueix a  sos deixebles en la humilitat i en los  
Mc 9,2  a presència d’ells. 2 I  sos vestits se tornaren resplendents i en  
Mc 9,13  està escrit d’ell. 13 I venint a  sos deixebles, vegé cerca d’ells una gran 
Mc 9,27  27 I després que entrà en la casa,  sos deixebles li preguntaren a soles: –Per 
Mc 9,30  ningú ho sabés. 30 I ensenyava a  sos deixebles i els deia: –Lo Fill de l’  
Mc 10,Tit  a seguir-lo. Torna a anunciar a  sos deixebles que havia de morir i  
Mc 10,10  10 I tornaren a preguntar-li  sos deixebles en casa sobre el mateix. 11  
Mc 10,23 I Jesús, mirant al rodador, digué a  sos deixebles: –Quant difícilment entraran 
Mc 10,42  sobre les nacions, les dominen, i  sos magnates tenen poder sobre elles. 43  
Mc 10,46  i a l’eixir de Jericó ell i  sos deixebles, i molta gent ab ells,  
Mc 11,1  de l’Oliverar, envià dos de  sos deixebles 2 i els digué: –Anau al lloc 
Mc 11,7  a Jesús i posaren sobre d’ell  sos vestits; i s’assentà en ell. 8 I  
Mc 11,8  en ell. 8 I molts estengueren  sos vestits en lo camí, i altres tallaven  
Mc 11,14 mai més méngia ningú fruit de tu. I  sos deixebles ho oïren. 15 Vénen, doncs, a 
Mc 12,43  valor d’una malla. 43 I cridant a  sos deixebles, los digué: –En veritat vos  
Mc 13,27  i glòria. 27 I llavors enviarà  sos àngels i congregarà sos elegits dels  
Mc 13,27  enviarà sos àngels i congregarà  sos elegits dels quatre vents, des d’un  
Mc 13,34  sa casa i encarregà a quiscun de  sos sirvents lo que havia de fer, i manà  
Mc 14,12  sacrificaven la pasqua, li diuen  sos deixebles: –A on voleu que anem i  
Mc 14,13 mengeu la pasqua? 13 I envià dos de  sos deixebles, i els diu: –Anau a la  
Mc 14,32  anomenada Getsemaní. I digué a  sos deixebles: –Sentau-vos aquí, mentres 
Mc 14,40  los trobà novament dormint, puix  sos ulls estaven pesats, i no sabien què  
Mc 14,50 -se. 50 Llavors, desemparant-lo  sos deixebles, fugiren tots. 51 I un jove  
Mc 14,56  contra d’ell, mes no concordaven  sos testimonis. 57 I alçant-se uns,  
Mc 15,29 passaven blasfemaven d’ell, movent  sos caps i dient: –Ah!, tu que destrueixes 
Mc 16,7 lo posaren. 7 Emperò, anau i dieu a  sos deixebles i a Pere que va davant de  
Lc 1,2  des del començament les vegeren ab  sos propis ulls i foren ministres de la  
Lc 1,51  los superbos en los pensaments de  sos cors, 52 destronà als poderosos i  
Lc 1,58  de parir, i parí un fill. 58 I  sos veïns i sos parents oïren que el  
Lc 1,58  i parí un fill. 58 I sos veïns i  sos parents oïren que el Senyor havia  
Lc 1,65 Déu. 65 I s’ompliren de temor tots  sos veïns, i es difundiren aquestes veus  
Lc 1,70  70 segons havia dit per boca de  sos sants profetes, que han existit des  
Lc 1,77 salvació a son poble en remissió de  sos pecats. 78 Per les entranyes de  
Lc 2,Tit  de la Llei. Viu en Nazaret sumís a  sos pares. 1 I succeí en aquells dies que  
Lc 2,28  28 llavors lo prengué ell en  sos braços i beneí a Déu i digué: 29 –Ara, 
Lc 2,41 i la gràcia de Déu era ab ell. 41 I  sos pares anaven tots los anys a  
Lc 2,43  Jerusalem sens que ho advertissen  sos pares. 44 Mes suposant que ell estaria 
Lc 2,48  i de ses respostes. 48 I quan  sos pares lo vegeren quedaren admirats. I  
Lc 4,10  10 Puix escrit està que “manà a  sos àngels te guàrdien; 11 i te sostinguen 
Lc 5,2  havien saltat en terra i rentaven  sos filats. 3 I entrant en una d’aquestes 
Lc 5,30  murmuraven d’ells i deien a  sos deixebles: –Per què menjau i beveu ab  
Lc 6,1  que, passant per uns sembrats,  sos deixebles collien espigues i,  
Lc 6,13  a Déu. 13 I al ser de dia cridà a  sos deixebles i elegí dotze d’ells, que  
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Lc 6,17  en un pla, junt ab la companyia de  sos deixebles i d’una multitud de gent de 
Lc 6,18  a oir-lo i a que els curàs de  sos mals. I els que eren aturmentats dels  
Lc 6,20  20 I ell, alçant los ulls envers  sos deixebles, deia: –Benaventurats los  
Lc 6,23  en lo cel, puix d’aquesta manera  sos pares tractaren als profetes. 24  
Lc 6,26 homes vos aplaudesquen, perquè així  sos pares ho feien ab los falsos profetes! 
Lc 7,6  de la casa, lo centurió li envià  sos amics dient-li: –Senyor, no us  
Lc 7,11  anomenada Naïm i l’acompanyaven  sos deixebles i una gran multitud de gent. 
Lc 7,19  coses. 19 I Joan cridà a dos de  sos deixebles i los envià a Jesús, dient:  
Lc 7,35  ha estat justificada per tots  sos fills. 36 I li suplicava un dels  
Lc 7,38  ple d’ungüent. 38 I posada a  sos peus detràs d’ell, començà a regar- 
Lc 7,38 los cabells de son cap, i li besava  sos peus i els ungia ab ungüent. 39 I quan 
Lc 7,44  regat mos peus i els ha eixugat ab  sos cabells. 45 No em donares un bes;  
Lc 7,47 lo tant te dic que li són perdonats  sos molts pecats, perquè amà molt. Puix  
Lc 8,3 i moltes altres que l’assistien ab  sos béns. 4 I com hagués concorregut un  
Lc 8,19  19 I vingueren a ell sa mare i  sos germans, i no podien acercar-se-li 
Lc 8,22 22 I succeí que un dia entrà ell ab  sos deixebles en una barca i els digué:  
Lc 8,35  ja vestit i en son cabal judici a  sos peus, i s’atemorisaren. 36 I els que  
Lc 8,47  vingué tremolant i se llançà a  sos peus, i declarà davant de tothom la  
Lc 8,56  que li donassen de menjar. 56 I  sos pares quedaren atordits; i ell los  
Lc 9,14  de cinc mil homes. I ell digué a  sos deixebles: –Feu-los sentar en pletes 
Lc 9,16  al cel, los beneí i partí i donà a  sos deixebles per a què los posassen  
Lc 9,18  estant orant, se trobaven ab ell  sos deixebles i los preguntà dient: –Qui  
Lc 9,29  de son rostro aparegué diferent, i  sos vestits se tornaren blancs i  
Lc 9,44  coses que Jesús feia, digué ell a  sos deixebles: –Gravau en vostre cor  
Lc 9,60  –Deixa que els morts entèrrien a  sos morts; emperò tu, vés i anuncia lo  
Lc 10,23 ho vulla revelar. 23 I girat envers  sos deixebles, digué: –Benaventurats los  
Lc 11,1  lloc, quan concloí, li digué un de  sos deixebles: –Senyor, ensenya’ns a orar 
Lc 11,1 ’ns a orar així com ensenyà Joan a  sos deixebles. 2 I els digué: –Quan oreu,  
Lc 11,17  del cel. 17 Mes Jesús, penetrant  sos pensaments, los digué: –Tot regne  
Lc 11,48 los mataren, mes vosaltres edificau  sos sepulcres. 49 »Per això digué també la 
Lc 12,1  als altres, començà a dir a  sos deixebles: –Guardau-vos del llevat  
Lc 12,22  no és ric envers Déu. 22 I digué a  sos deixebles: –Per lo tant vos dic: No  
Lc 12,42  a qui son amo constituí sobre  sos criats, per a què los donàs la mesura  
Lc 13,17  coses, s’avergonyiren tots  sos contraris. Emperò tot lo poble se  
Lc 15,6  goig. 6 I arribant a casa, crida a  sos amics i veïns dient-los: “Donau-me 
Lc 15,13 un país estrany i allí dissipà tots  sos béns vivint dissolutament. 14 I quan  
Lc 15,22  vostre. 22 »Mes lo pare digué a  sos criats: »–Portau aquí la roba més bona 
Lc 15,22  li un anell en son dit i calçat en  sos peus, 23 i portau lo vedell engreixat  
Lc 16,1  pobre. 1 Jesús digué també a  sos deixebles: –Hi havia un home ric que  
Lc 16,1  d’ell d’haver-li dissipat  sos béns. 2 I el cridà i li digué: »–Què  
Lc 17,Tit 17,Tit Capítol XVII Ensenya Jesús a  sos deixebles quant mal és l’escàndol;  
Lc 17,1  sa segona vinguda. 1 Digué també a  sos deixebles: –És impossible que no  
Lc 17,22  dintre de vosaltres. 22 I digué a  sos deixebles: –Vindrà temps en què  
Lc 18,7  ¿I no farà, doncs, Déu, justícia a  sos elegits que dia i nit clamen a ell? ¿I 
Lc 19,13  13 I havent convocat a deu de  sos criats, los donà deu mines de plata i  
Lc 19,14 fins que jo tórnia. 14 »Emperò, com  sos ciutadans l’avorrien, li enviaren una 
Lc 19,29  dita de l’Oliverar, envià dos de  sos deixebles, 30 dient-los: –Anau a  
Lc 20,45  ésser fill seu? 45 Després digué a  sos deixebles, estant-lo oint tot lo  
Lc 22,39 de l’Oliverar. I el seguiren també  sos deixebles. 40 I quan hagué arribat  
Lc 22,45 -se després de l’oració, vingué a  sos deixebles, i els trobà dormint per  
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Lc 23,23  grans crits que fos crucificat. I  sos clamors s’aumentaven. 24 I Pilat  
Lc 23,34  no saben lo que fan. I dividiren  sos vestits i els tiraren a sort. 35 I el  
Lc 23,49  pegant-se cops al pit. 49 I tots  sos coneguts i les dones que l’havien  
Lc 24,16  en companyia d’ells. 16 Emperò  sos ulls estaven com detinguts per a què  
Jn 1,35  Joan estava encara allí ab dos de  sos deixebles. 36 I mirant a Jesús que  
Jn 2,2 també convidat a les bodes Jesús, i  sos deixebles. 3 I venint a faltar lo vi,  
Jn 2,11 Jesús en Canà de Galilea principi a  sos miracles i manifestà sa glòria, i sos  
Jn 2,11  miracles i manifestà sa glòria, i  sos deixebles cregueren en ell. 12 Després 
Jn 2,12 passà a Cafarnaüm, ell i sa mare, i  sos germans i sos deixebles, a on se  
Jn 2,12  ell i sa mare, i sos germans i  sos deixebles, a on se detingueren per  
Jn 2,17 de tràfic. 17 Llavors se recordaren  sos deixebles de lo que està escrit: «Me  
Jn 2,22  ressuscitat d’entre los morts,  sos deixebles se recordaren de que els  
Jn 3,Tit  de Jesucrist. Resposta de Joan a  sos deixebles. 1 Hi havia un home de la  
Jn 3,22 Després d’això, Jesús se n’anà ab  sos deixebles a la Judea. I allí s’estava 
Jn 4,Tit  que ab eix motiu dóna lo Senyor a  sos deixebles. Cura milagrosament al fill  
Jn 4,2  per si mateix sinó per medi de  sos deixebles), 3 deixà la Judea i se’n  
Jn 4,12 aquest pou i ne begué ell mateix, i  sos fills, i son bestiar? 13 Jesús  
Jn 4,27 ab tu. 27 Al mateix temps arribaren  sos deixebles, i s’admiraven de que  
Jn 4,38  i vosaltres haveu entrat en  sos treballs. 39 I molts dels samaritans  
Jn 4,51  baixant, li isqueren a l’encontre  sos criats, dient que son fill vivia. 52 I 
Jn 5,47  de mi. 47 Mes si no creeu en  sos escrits, ¿com creureu en mes paraules? 
Jn 6,3 a una muntanya i s’assentà allí ab  sos deixebles. 4 I estava ja cerca la  
Jn 6,8  -ne un bocí a cada u. 8 Un de  sos deixebles, que era Andreu, germà de  
Jn 6,12  que quedaren saciats, digué a  sos deixebles: –Recolliu los bocins que  
Jn 6,16  muntanya. 16 I arribada la tarda,  sos deixebles baixaren a la vora del mar.  
Jn 6,22  i que Jesús no hi havia entrat ab  sos deixebles, sinó que los deixebles se  
Jn 6,24 que Jesús no estava allí, ni tampoc  sos deixebles, se’n pujaren a les barques 
Jn 6,60  60 I havent-les oït molts de  sos deixebles, digueren: –Dures són  
Jn 6,61  Jesús, sabent en si mateix que  sos deixebles murmuraven d’això, los  
Jn 6,66  66 Des d’aquella hora molts de  sos deixebles se retiraren de sa comitiva  
Jn 7,3  jueus dita dels Tabernacles. 3 I  sos germans li digueren: –Parteix d’aquí  
Jn 7,5  manifesta’t al món. 5 Puix ni  sos germans creien en ell. 6 Llavors Jesús 
Jn 7,10  Galilea. 10 Emperò, tan prest com  sos germans hagueren partit, ell marxà  
Jn 8,Tit  a una dona adúltera confundint a  sos acusadors. Declara de vàries maneres  
Jn 9,2  un home cego de naixement. 2 I  sos deixebles li preguntaven: –Rabbí, qui  
Jn 9,2  –Rabbí, qui ha pecat, est o  sos pares, perquè haja nat cego? 3 Jesús  
Jn 9,3 3 Jesús respongué: –Ni ell pecà, ni  sos pares, sinó que això és perquè les  
Jn 9,14  quan Jesús féu lo fang i obrí  sos ulls. 15 I novament los fariseus li  
Jn 9,23  a Jesús per Cristo. 23 Per això  sos pares digueren: «Ja que té l’edat,  
Jn 11,2  al Senyor, i netejat los peus ab  sos cabells; lo germà de la qual, Làssaro, 
Jn 11,7  lloc. 7 I després d’això digué a  sos deixebles: –Anem altra vegada a la  
Jn 11,12  -lo del somni. 12 I digueren  sos deixebles: –Senyor, si dorm se curarà. 
Jn 11,16  I Tomàs, anomenat Dídimo, digué a  sos condeixebles: –Anem-hi també  
Jn 11,32  Jesús, i veent-lo, se llançà a  sos peus i li digué: –Senyor, si vós  
Jn 11,54  dita Efrem, i allí permanesqué ab  sos deixebles. 55 I era pròxima la Pasqua  
Jn 12,3  los peus de Jesús i els eixugà ab  sos cabells; i la casa s’omplí de la  
Jn 12,4  4 Llavors Judes Iscariot, un de  sos deixebles, que era lo qui l’havia d’ 
Jn 12,40  Isaïes digué ademés: 40 «Cegà  sos ulls i endurí son cor, per a què no  
Jn 13,Tit  del Senyor. Jesús renta los peus a  sos deixebles. Prediu la traïció de Judes. 
Jn 13,23  dubtant de qui parlava. 23 I un de  sos deixebles, a qui Jesús amava, estava  
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Jn 14,Tit  Capítol XIV Plàtica de Jesucrist a  sos deixebles. 1 »Que no es pertúrbia  
Jn 15,13  que aquell que dóna sa vida per  sos amics. 14 Vosaltres sou mos amics, si  
Jn 18,1  dit aquestes coses, se n’anà ab  sos deixebles a l’altra banda del torrent 
Jn 18,1  un hort, en lo qual entrà ell i  sos deixebles. 2 I Judes, que el traïa,  
Jn 18,2  Jesús hi anava freqüentment ab  sos deixebles. 3 Judes, doncs, havent pres 
Jn 18,19  posà a fer preguntes a Jesús sobre  sos deixebles i sa doctrina. 20 Jesús li  
Jn 18,25 -li, doncs: –No ets tu també un de  sos deixebles? Ell ho negà i digué: –No ho 
Jn 19,6  6 I luego que els pontífices i  sos ministres lo vegeren, se posaren a  
Jn 19,23  crucificat a Jesús, prengueren  sos vestits i ne feren quatre parts, una  
Jn 20,30  féu també Jesús en presència de  sos deixebles que no estan escrits en  
Jn 21,2  fills del Zebedeu, i altres dos de  sos deixebles. 3 Los diu Simó Pere: –Me’n 
Jn 21,14  vegada que Jesús s’aparegué a  sos deixebles després d’haver ressuscitat 
Ac 1,9  i lo rebé un núvol que l’ocultà a  sos ulls. 10 I estant mirant al cel quan  
Ac 2,30 promès ab jurament que del fruit de  sos lloms, segons la carn, alçaria lo  
Ac 5,10  10 A l’instant caigué davant de  sos peus, i espirà. I havent entrat los  
Ac 5,15  d’ells i quedassen deslliurats de  sos mals. 16 I acudia també a Jerusalem  
Ac 5,26  26 Llavors anà lo magistrat ab  sos ministres, i els portà sens violència, 
Ac 7,13 I a la segona, Josep fou conegut de  sos germans i descobert son llinatge a  
Ac 7,19  fins a obligar-los a abandonar  sos infants, a fi de que no visquessen. 20 
Ac 7,23  se li posà al cor lo visitar a  sos germans, los fills d’Israel. 24 I com 
Ac 7,25  a l’egipci. 25 I ell pensava que  sos germans haurien entès que Déu per sa  
Ac 7,34  que habita en Egipte, i he oït  sos gemecs, i he baixat a llibertar-los. 
Ac 7,39  pares, ans bé lo refusaren, i ab  sos cors se’n tornaren a Egipte, 40 dient 
Ac 7,58  i els testimonis posaren  sos vestits als peus d’un jove anomenat  
Ac 8,27  lo qual era superintendent de tots  sos tresors i havia vingut per adorar en  
Ac 9,18  18 I immediatament caigueren de  sos ulls unes com escates i recobrà la  
Ac 10,7  que li parlava, cridà a dos de  sos domèstics i a un soldat temerós de  
Ac 10,24  estava esperant, havent convidat a  sos parents i amics més íntims. 25 I  
Ac 10,25  a rebre-lo i, postrant-se a  sos peus, l’adorà. 26 Mes Pere l’alçà i  
Ac 10,43 per son nom seran perdonats de tots  sos pecats tots los que creguen en ell. 44 
Ac 13,18  l’espai de quaranta anys suportà  sos costums en lo desert. 19 I destruint  
Ac 13,25  só digne de deslligar lo calçat de  sos peus. 26 »Barons germans, fills del  
Ac 13,27  los que habitaven en Jerusalem i  sos prínceps, no coneixent a est ni a les  
Ac 13,36  de Déu, morí i fou enterrat ab  sos pares, i vegé corrupció. 37 Mes aquell 
Ac 13,50  Pau i Bernabé, i els expeŀliren de  sos confins. 51 Emperò ells, sacudint la  
Ac 14,2  los ànimos dels gentils contra  sos germans. 3 I per això se detingueren  
Ac 14,5  Mes com los gentils i els jueus ab  sos capitans s’amotinassen per a ultrajar 
Ac 14,15  permès a tots los gentils anar per  sos camins. 16 Emperò ell mai deixà de  
Ac 15,9  ells i nosaltres, havent purificat  sos cors ab la fe. 10 Doncs ara, per què  
Ac 16,16  de Piton i donava molt guany a  sos amos endevinant. 17 Ella, seguint a  
Ac 16,19  hora isqué. 19 I quan vegeren  sos amos que se’ls havia escapat l’  
Ac 18,6  -lo ells i blasfemant, sacudí  sos vestits i els digué: –Vostra sang sia  
Ac 19,18  venien, confessant i declarant  sos fets. 19 I molts d’aquells que havien 
Ac 21,21  dient que no han de circumcidar a  sos fills, ni caminar segons los costums.  
Ac 22,23  cridant, i llançassen de si  sos vestits, i tirassen pols a l’aire, 24 
Ac 24,8  arrancà de les mans, 8 manant que  sos acusadors acudíssem a vós. Examinant- 
Ac 25,16  sens que l’acusat tinga davant  sos acusadors i sens donar-li lloc de  
Ac 26,18  per a què rèbien la remissió de  sos pecats i la part de l’herència entre  
Ac 27,3  li donà permís per anar a  sos amics, a fi de que es proveís de lo  
Ac 28,27  encrassat lo cor d’aquest poble i  sos oïdos estan pesats i han tancat sos  
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Ac 28,27 sos oïdos estan pesats i han tancat  sos ulls; no sia que vegen ab sos ulls i  
Ac 28,27  sos ulls; no sia que vegen ab  sos ulls i oiguen ab ses orelles i  
Rm 1,2  2 lo qual havia abans promès per  sos profetes en les santes Escriptures, 3  
Rm 1,21  ans bé se desvanesqueren en  sos pensaments vans, i son cor insensat  
Rm 1,24  de son cor, per a deshonrar  sos cossos entre ells mateixos. 25 Los  
Rm 1,27  de les dones, s’abrasaren en  sos apetits mútuament, fent homes ab homes 
Rm 1,30  de maldats, desobedients a  sos pares, 31 necis, desvergonyits,  
Rm 2,15 testimoni sa consciència mateixa, i  sos pensament interiors, acusant-se  
Rm 3,13  metzines d’àspids tenen sota  sos llavis; 14 la boca dels quals està  
Rm 3,16  per a anar a derramar sang. 16 En  sos camins hi ha desditxa i destrucció. 17 
Rm 3,18  18 No hi ha temor de Déu davant de  sos ulls.» 19 Emperò sabem que tot quant  
Rm 11,27  és ma aliança ab ells quan trauré  sos pecats.» 28 Certament que, segons l’  
Rm 11,28 elecció són molt amats per causa de  sos pares. 29 Puix los dons i vocació de  
Rm 11,33  de Déu! Quant inescrutables són  sos judicis e impenetrables sos camins! 34 
Rm 11,33  són sos judicis e impenetrables  sos camins! 34 Perquè, qui comprengué l’  
Rm 13,14  feu cas de la carn per a satisfer  sos apetits. 14,Tit Capítol XIV Los forts  
Rm 16,4  4 los quals per ma vida posaren  sos colls, i no ho agraesc jo sols, sinó  
1Co 6,5  vosaltres que puga judicar entre  sos germans, 6 sinó que el germà ha de  
1Co 10,Tit  als corintis que es guàrdien de  sos vicis, especialment de tot ressabi d’ 
1Co 13,5  5 No és ambiciosa, no cerca  sos profits, no s’irrita ni pensa mal, 6  
1Co 14,35 en alguna cosa, que ho pregúntien a  sos marits en casa, puix que és indecorós  
1Co 15,25  haja posat tots los enemics sota  sos peus. 26 I l’últim enemic que serà  
2Co 3,14  havia de desaparèixer. 14 Emperò  sos sentits quedaren ofuscats, puix fins  
2Co 5,Tit  ab Déu. Los apòstols són  sos ambaixadors. 1 Perquè sabem que si  
Ga 4,25  la que està en esclavitud ab  sos fills. 26 Mes la Jerusalem que està en 
Ga 5,24  han crucificat la carn, junt ab  sos afectes i concupiscències. 25 Si vivim 
Ef 1,22  22 i «posà totes les coses sota  sos peus» i el constituí cap de tota la  
Ef 2,3  fent la voluntat de la carn i de  sos pensaments, i érem per naturalesa  
Ef 5,22 22 Les mullers estiguen subjectes a  sos marits com al Senyor, 23 perquè lo  
Ef 5,24  així estiguen-ho les mullers a  sos marits en tot. 25 Vosaltres, marits,  
Ef 5,28  deuen amar a ses mullers com a  sos propis cossos. Lo qui ama a sa muller, 
Ef 5,30  de son cos, de sa carn, i de  sos ossos. 31 «Per això deixarà l’home a  
Fl 3,10 sa resurrecció, i la comunicació de  sos sofriments, essent conforme a sa mort; 
Col 1,26  mes que ara ha estat manifestat a  sos sants, 27 als quals Déu ha volgut  
Col 2,2  mon rostro en carn. 2 A fi de que  sos cors sien consolats, estant units en  
Col 3,9  haveu despullat de l’home vell ab  sos fets 10 i us haveu vestit lo nou, lo  
1Te 2,11  cada u de vosaltres, com un pare a  sos fills, 12 vos amonestàrem i us  
1Te 2,15  quals mataren al Senyor Jesús i a  sos propis profetes i ens han perseguit a  
1Te 2,16 salvos, a fi de complir ells sempre  sos pecats. Perquè la ira de Déu ha  
2Te 1,10  10 quan vindrà a ser glorificat en  sos sants i a fer-se meravellós en tots  
1Tm 3,4  governar bé sa casa; que tinga  sos fills en subjecció ab tota honestedat. 
1Tm 3,12  d’una sola dona i govèrnien bé  sos fills i sa casa. 13 Perquè los que  
1Tm 5,4 governar sa casa i a correspondre a  sos pares, puix això és accepte davant de  
1Tm 5,10  de bones obres: si ha criat bé a  sos fills, si ha exercitat l’  
1Tm 6,1  que estan baix lo jou tinguen a  sos amos per dignes de tota honra, per a  
2Tm 3,2  blasfemadors, desobedients a  sos pares, desagraïts, malvats, 3  
2Tm 4,3  sana doctrina, sinó que conforme a  sos apetits acumularan mestres, tenint  
Tt 1,3  dels sigles, 3 però manifestà en  sos temps sa paraula per la predicació,  
Tt 1,15  res pur, ans bé estan contaminats  sos enteniments i sa consciència. 16  
Tt 2,4  a les joves, a que àmien a  sos marits i estímien a sos fills, 5 a ser 
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Tt 2,4 que àmien a sos marits i estímien a  sos fills, 5 a ser prudents, castes,  
Tt 2,5  de casa, benignes, obedients a  sos marits, per a què no sia blasfemada la 
Tt 2,9 als sirvents a que sien obedients a  sos amos, donant-los gust en tot sens  
He 1,7 quant als àngels, diu: «Lo qui fa a  sos àngels, esperits, i a sos ministres,  
He 1,7  qui fa a sos àngels, esperits, i a  sos ministres, flama de foc.» 8 Mes al  
He 2,8 les coses posares en subjecció baix  sos peus.» Perquè en això mateix d’haver  
He 2,17  totes les coses fos fet semblant a  sos germans, per a què fos un sumo  
He 3,18  a qui ell jurà que no entrarien en  sos descans, sinó a aquells que foren  
He 7,5  poble, segons la Llei, ço és, de  sos germans, encara que ells isqueren  
He 7,27 cada dia sacrifici, primerament per  sos propis pecats i després per los del  
He 8,9  al pacte (testament) que fiu ab  sos pares en lo dia en què els prenguí per 
He 8,10  lo Senyor: Imprimiré mes lleis en  sos enteniments, i les escriuré en sos  
He 8,10  sos enteniments, i les escriuré en  sos cors, i jo seré per a ells son Déu, i  
He 8,12 iniquitats i no em recordaré més de  sos pecats.» 13 Puix apellidant-lo nou,  
He 10,13  entretant lo que resta, fins que  sos enemics sien posats per peanya de sos  
He 10,13  enemics sien posats per peanya de  sos peus. 14 Perquè ab una sola oferta féu 
He 10,16  lo Senyor, “Imprimiré mes lleis en  sos cors, i en sos enteniments les  
He 10,16  mes lleis en sos cors, i en  sos enteniments les escriuré”»; 17 i: «De  
He 10,17  les escriuré”»; 17 i: «De  sos pecats i de ses iniquitats no me’n  
He 11,4  era just, donant Déu testimoni de  sos dons; i per ella, essent ja mort,  
He 11,22  Israel i donà disposició acerca de  sos propis ossos. 23 Per la fe, Moisès,  
He 11,23  quan nasqué, fou ocultat per  sos pares durant tres mesos, perquè el  
He 11,35  mullers per resurrecció recobraren  sos morts. Uns foren desconjuntats, no  
He 13,13  fora del campament a ell, portant  sos oprobis. 14 Perquè no tenim aquí  
He 13,21 en vosaltres lo que sia agradable a  sos ulls per Jesucrist, al qual sia glòria 
Jm 1,8  ànimo doble és inconstant en tots  sos camins. 9 Lo germà que és humil gloriï 
Jm 1,11  així també lo ric s’emmustueix en  sos camins. 12 Benaventurat l’home que  
1Pe 2,21  nos un exemple per a què seguíssem  sos passos; 22 «lo qual no pecà, ni fou  
1Pe 3,1  les mullers sien obedients a  sos marits, a fi de que si alguns no  
1Pe 3,3 rissats, o adornos d’or, o gala en  sos vestits, 4 sinó sia l’home interior  
1Pe 3,5  esperaven en Déu, estant someses a  sos propis marits. 6 Així com Sara obeïa a 
1Pe 3,10  refrènia sa llengua del mal, i  sos llavis no pàrlien engany. 11 Desviïs  
1Pe 3,12  fixos los ulls sobre els justos, i  sos oïdos a les pregàries d’ells, emperò  
2Pe 1,9  olvidant que ha estat purificat de  sos antics pecats. 10 Per lo tant,  
2Pe 2,Tit arts dels falsos doctors i parla de  sos deixebles i del càstig terrible que  
2Pe 2,13  i vituperis, recreant-se en  sos errors mentres estan en convits ab  
1Jn 2,3  que l’havem conegut, si guardam  sos manaments. 4 Lo qui diu que el coneix, 
1Jn 2,4  qui diu que el coneix, i no guarda  sos manaments, és un mentider, i la  
1Jn 2,11  on va, perquè les tenebres cegaren  sos ulls. 12 Vos escric a vosaltres,  
1Jn 3,22  rebrem d’ell, perquè guardam  sos manaments i fem les coses que són  
1Jn 3,24 nos ho ha manat. 24 I el qui guarda  sos manaments està en Déu, i Déu en ell; i 
1Jn 5,2  de Déu: si amam a Déu i guardam  sos manaments. 3 Perquè aquest és l’amor  
1Jn 5,3  és l’amor de Déu: que guardem  sos manaments, i els manaments d’ell no  
2Jn Tit  sant Joan Tit Exhorta a Electa i a  sos fills, la virtut dels quals alaba, a  
2Jn 1  1 L’ancià a la senyora Electa i a  sos fills, als quals jo amo de veres, i no 
Jud 14  aquí vingué lo Senyor entre mil de  sos sants, 15 a fer judici contra tots, i  
Jud 18  impostors que caminaran segons  sos desigs plens d’impietat. 19 Aquestos  
Ap 1,1  que Déu li donà per a manifestar a  sos servos les coses que convé sien fetes  
Ap 1,14  ab una cinta d’or. 14 I son cap i  sos cabells eren blancs, com llana blanca  
Ap 1,14  com llana blanca i com neu, i  sos ulls com una flama de foc. 15 I sos  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

3307 
 

Ap 1,15 sos ulls com una flama de foc. 15 I  sos peus, semblants al llautó fi quan està 
Ap 1,17  17 I així que el vegí caiguí a  sos peus com mort. I posà sa mà dreta  
Ap 2,18  que té los ulls com flama de foc i  sos peus semblants a llautó fi, diu açò:  
Ap 2,23  obres. 23 I entregaré a la mort a  sos fills; i totes les iglésies sabran que 
Ap 3,5  nom davant de mon Pare i davant de  sos àngels. 6 »Lo qui té orella, oiga lo  
Ap 4,4  vestits ab robes blanques, i en  sos caps, corones d’or. 5 I eixien del  
Ap 5,2  d’obrir lo llibre i de desfer  sos sellos? 3 I ningú podia, ni en lo cel, 
Ap 5,5 vençut per obrir lo llibre i desfer  sos set sellos. 6 I jo mirí, i vegí, enmig 
Ap 5,9  de prendre lo llibre i d’obrir  sos sellos, perquè fóreu mort, i ens haveu 
Ap 5,14  ancians caigueren postrats sobre  sos rostros, i adoraren al que viu per los 
Ap 6,11  fins que es complís lo número de  sos coservos i el de sos germans, que  
Ap 6,11  lo número de sos coservos i el de  sos germans, que també han de ser morts  
Ap 6,14  totes les isles foren remogudes de  sos llocs. 15 I els reis de la terra, i  
Ap 7,3  als servos de nostre Déu en  sos fronts. 4 I oiguí lo número dels  
Ap 7,17 Déu eixugarà totes les llàgrimes de  sos ulls. 8,Tit Capítol VIII Obert ja lo  
Ap 9,4  solament als homes que no tenen en  sos fronts lo sello de Déu. 5 I els fou  
Ap 9,7  aparellats per la batalla, i sobre  sos caps tenien com corones semblants a l’ 
Ap 9,21  caminar. 21 Ni s’arrepentiren de  sos homicidis, ni de sos maleficis, ni de  
Ap 9,21  de sos homicidis, ni de  sos maleficis, ni de sa fornicació, ni de  
Ap 9,21  ni de sa fornicació, ni de  sos lladronicis. 10,Tit Capítol X Apareix  
Ap 10,1  cap, i sa cara era com lo sol, i  sos peus, com columnes de foc. 2 I tenia  
Ap 10,7  de Déu, com ell ha declarat a  sos servos, los profetes. 8 I oiguí la veu 
Ap 11,5  foc de la boca d’ells i tragarà  sos enemics; i si algú volgués fer-los  
Ap 11,9 tres dies i mig; i no permetran que  sos cossos sien posats en sepulcres. 10 I  
Ap 11,11  enviat de Déu. I s’alçaren sobre  sos peus i vingué gran temor sobre els que 
Ap 11,16  davant de Déu, caigueren sobre  sos rostros i adoraren a Déu, dient: 17  
Ap 12,1  vestida del sol, i la lluna sota  sos peus, i en son cap, una corona de  
Ap 12,3  tenia set caps i deu banyes, i en  sos caps, set corones; 4 i la cua d’ell  
Ap 12,7  gran batalla en lo cel: Miquel i  sos àngels peleaven contra el dragó, i el  
Ap 12,7  el dragó, i el dragó peleava, i  sos àngels. 8 I estos no venceren, i no  
Ap 12,9 lo món; i fou llançat a la terra, i  sos àngels foren llançats ab ell. 10 I  
Ap 13,1  ses banyes, deu corones, i sobre  sos caps, lo nom de blasfèmia. 2 I la  
Ap 13,3  i gran potestat. 3 I vegí un de  sos caps com ferit de mort, i fou curada  
Ap 13,16  un senyal en sa mà dreta o en  sos fronts. 17 I que ningun home pogués  
Ap 14,1  -quatre mil que tenien escrit en  sos fronts lo nom d’ell i el nom de son  
Ap 14,13  Esperit, perquè ells descansen de  sos treballs, i ses obres los segueixen.”  
Ap 16,11 11 I blasfemaren al Déu del cel per  sos dolors i ses ferides, i no s’  
Ap 17,17  ab foc. 17 Perquè Déu ha posat en  sos cors que facen la voluntat d’ell, i  
Ap 18,4  meu, per a què no tingau part en  sos pecats i no quedeu ferits de ses  
Ap 18,5  ferits de ses plagues. 5 Perquè  sos pecats han arribat fins al cel, i el  
Ap 18,15  estaran lluny d’ella per temor de  sos turments, plorant i gemegant, 16 i  
Ap 18,19 ciutat?» 19 I es tiraren pols sobre  sos caps i prorromperen en alarits, i  
Ap 19,Tit  Anyell. Lo Verb de Déu triümfa de  sos enemics. 1 Després d’això oiguí una  
Ap 19,2  al Senyor, nostre Déu. 2 Perquè  sos judicis són justos i verdaders, perquè 
Ap 19,2  prostitució i ha venjat la sang de  sos servos de les mans d’ella. 3 I altra  
Ap 19,10  són verdaderes. 10 I em postrí a  sos peus per adorar-lo. I em diu: –Mira  
Ap 19,12  judica i fa la guerra. 12 I  sos ulls eren com flama de foc, i tenia en 
Ap 19,19  bèstia, i els reis de la terra, i  sos exèrcits reunits per a batallar ab lo  
Ap 20,4 a sa imatge, ni reberen sa marca en  sos fronts, o en ses mans; i visqueren i  
Ap 22,3  i de l’Anyell estaran en ella, i  sos servos lo serviran. 4 I veuran sa  
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Ap 22,6  envià son àngel per a mostrar a  sos servos les coses que han de ser fetes  
Jn 9,20  Com és, doncs, que hi veu ara? 20  Sos pares los respongueren dient:  
Jn 9,22  -lo, ell parlarà per si. 22  Sos pares digueren estes coses per temor  
Rm 11,3 «Senyor, mataren vostres profetes i  soscavaren vostres altars, i jo he quedat  
Rm 16,21  mon coadjutor, i Luci, i Jason, i  Sosipatre, parents meus. 22 Jo, Terci, que 
Mc 7,34  34 I alçant los ulls al cel,  sospirà i li digué: –‹Effatà› –que vol dir 
Mc 8,12 per a tentar-lo. 12 Emperò Jesús,  sospirant en son interior, los digué: –Per 
Ac 27,27  los mariners cerca de mitjanit  sospitaren que tenien a la vista alguna  
Ac 25,18  delicte li imputaren dels que jo  sospitava. 19 Solament tenien contra ell  
1Tm 6,4  renyines, blasfèmies, males  sospites, 5 altercats d’homes d’  
Mc 4,39  al vent, i digué al mar: –Calla,  sossega’t. I parà el vent i sobrevingué  
Mt 8,Tit  que sens dilació lo seguesca.  Sossega una tempestat en lo mar, i cura a  
Mc 4,Tit  de mostassa. Tempestat en lo mar  sossegada de repente. 1 I novament se posà 
1Te 4,11  i més, 11 i que procureu viure ab  sossego, i que us ocupeu en vostres  
Ac 19,36  no es pot contradir, convé que us  sossegueu i que no feu res  
Ac 18,17  los grecs, tirant-se sobre de  Sostenes, príncep de la sinagoga, lo  
1Co 1,1 de Jesucrist per voluntat de Déu, i  Sostenes, germà nostre 2 a la iglésia de  
He 1,3  i la figura de sa substància, i  sostenint totes les coses per la paraula  
Ac 20,35  d’aquesta manera, és menester  sostenir los flacs i recordar-se d’  
Ef 6,13  pugau resistir en lo dia fatal, i  sostenir-vos havent complert totes les  
Ap 6,17  és arribat, i ¿qui serà capaç de  sostenir-se en peu? 7,Tit Capítol VII Se 
Lc 4,11  a sos àngels te guàrdien; 11 i te  sostinguen en ses mans, per a què ton peu  
Mt 5,15 s’encén una candela per posar-la  sota una mesura, sinó sobre un candelero,  
Mc 4,21  posar-la dessota d’una mesura o  sota del llit? No la porten per a posar- 
Mc 4,32  aucells de l’aire poden reposar  sota de sa sombra. 33 I ab moltes  
Mc 7,28  és, Senyor, mes los cadells mengen  sota la taula de les engrunes dels fills.  
Lc 8,16  i la tapa ab un vas, ni la posa  sota del llit, sinó que la posa sobre un  
Lc 11,33  la posa en un lloc escondit, ni  sota d’una mesura, sinó sobre un  
Lc 13,34  tos fills, com l’aucell sa niuada  sota ses ales, i no ho volgueres? 35 Veus  
Jn 1,48  Felip te cridàs, quan tu estaves  sota de la figuera, jo et vegí. 49  
Jn 1,50  creus perquè t’he dit que et vegí  sota de la figuera; coses majors que estes 
Ac 27,4  isquérem d’allí anàvem bordejant  sota de Xipre, perquè els vents eren  
Rm 3,13  enganys: metzines d’àspids tenen  sota sos llavis; 14 la boca dels quals  
1Co 15,25  que haja posat tots los enemics  sota sos peus. 26 I l’últim enemic que  
1Co 15,26 Perquè totes les coses les subjecta  sota los peus d’ell. I quan diu: 27 «Tot  
1Co 15,27  aquell que posà totes les coses  sota d’ell. 28 I quan totes les coses  
Ef 1,22 venider; 22 i «posà totes les coses  sota sos peus» i el constituí cap de tota  
Ap 6,9  hagué obert lo quint sello, vegí  sota de l’altar les ànimes dels que  
Ap 12,1  dona vestida del sol, i la lluna  sota sos peus, i en son cap, una corona de 
Mt 5,13  abans de vosaltres. 13 »Vosaltres  sou la sal de la terra. I si la sal se  
Mt 5,14  dels homes. 14 »Vosaltres  sou la llum del món. No es pot ocultar una 
Mt 10,20  lo que hajau de parlar. 20 Puix no  sou vosaltres los que parlau, sinó l’  
Mt 14,28 I respongué Pere dient: –Senyor, si  sou vós, manau-me que vinga per sobre l’ 
Mt 14,33 i l’adoraren dient: –Verdaderament  sou lo Fill de Déu. 34 I havent passat a  
Mt 16,16  Respongué Simó Pere i digué: –Vós  sou Cristo, lo Fill de Déu viu. 17 I  
Mt 23,8 mestre, lo Cristo, i tots vosaltres  sou germans. 9 I a ningú sobre la terra  
Mt 23,27  i fariseus, hipòcrites, que  sou semblants als sepulcres emblanquits,  
Mt 23,31  a vosaltres mateixos, de que  sou fills d’aquells que mataren als  
Mt 25,24  talent, digué: »–Senyor, jo sé que  sou un home de caràcter dur, que segau  
Mc 8,29 jo? Respongué Pere i li digué: –Vós  sou lo Cristo. 30 I els prohibí  
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Mc 9,40  un got d’aigua en mon nom perquè  sou de Cristo, en veritat vos dic que no  
Mc 12,14  li diuen: –Mestre, sabem que  sou home verídic i que no teniu respectes  
Mc 13,11  hora vos serà donat; perquè no  sou vosaltres los que parlau, sinó l’  
Lc 9,55  dient: –No sabeu de quin esperit  sou. 56 Lo Fill de l’home no ha vingut a  
Lc 11,44  i fariseus, hipòcrites, que  sou com los sepulcres que no es veuen, i  
Lc 13,25 vos respondrà dient: “No sé d’a on  sou, vosaltres.” 26 Llavors començareu a  
Lc 13,27  27 I ell vos dirà: “No sé d’a on  sou, vosaltres. Apartau-vos de mi tots  
Lc 13,28 en lo Regne de Déu, i que vosaltres  sou expeŀlits fora. 29 I vindran d’orient 
Lc 16,15  d’ell. 15 I els digué: –Vosaltres  sou los que us veneu per justos davant  
Lc 19,21  tinguí temor de vós, sabent que  sou home d’un geni dur, que preneu lo que 
Lc 22,28  lo qui serveix. 28 »Mes vosaltres  sou los que haveu permanescut ab mi en mes 
Lc 24,48  per Jerusalem. 48 I vosaltres  sou testimoni d’aquestes coses. 49 I jo  
Jn 1,49  respongué i li digué: –Rabbí, vós  sou lo Fill de Déu, vós sou lo Rei d’  
Jn 1,49 –Rabbí, vós sou lo Fill de Déu, vós  sou lo Rei d’Israel. 50 Jesús li replicà, 
Jn 3,2  digué: –Rabbí, nosaltres sabem que  sou un mestre enviat de Déu, puix que  
Jn 3,28  del cel. 28 Vosaltres mateixos  sou testimoni de que diguí: “Jo no só lo  
Jn 4,19  la dona: –Senyor, jo veig que vós  sou un profeta. 20 Nostres pares adoraren  
Jn 6,69  havem cregut i conegut que vós  sou lo Cristo, lo Fill de Déu viu. 70  
Jn 8,23  23 I ell los deia: –Vosaltres  sou d’abaix, jo só de dalt; vosaltres sou 
Jn 8,23  d’abaix, jo só de dalt; vosaltres  sou d’aquest món, jo no só d’aquest món. 
Jn 8,37  llibres. 37 »Ja sé que  sou fills d’Abraham, emperò cercau com  
Jn 8,44  podeu oir ma paraula. 44 Vosaltres  sou de vostre pare, lo diable, i voleu  
Jn 8,47  no les escoltau, perquè no  sou de Déu. 48 I els jueus respongueren i  
Jn 10,26  Mes vosaltres no creeu, perquè no  sou de mes ovelles, com jo us he dit. 27  
Jn 10,34  Llei que: “Jo diguí: Vosaltres  sou déus”? 35 Si anomenà déus a aquells a  
Jn 11,27  –Senyor, sí, crec que vós  sou lo Cristo, lo Fill de Déu viu, que ha  
Jn 13,35  35 En això coneixeran tots que  sou mos deixebles si us teniu amor los uns 
Jn 15,3  perquè ne dónien més. 3 Vosaltres  sou ja purs per medi de la paraula que vos 
Jn 15,14 sa vida per sos amics. 14 Vosaltres  sou mos amics, si feu lo que jo us mano.  
Jn 15,19  amaria com a cosa seva; mes com no  sou del món, sinó que jo us elegí d’entre 
Jn 17,21  mateixa cosa, així com vós, Pare,  sou en mi, i jo en vós, així també sien  
Jn 20,15  l’hortelà, li diu: –Senyor, si  sou vós lo qui l’haveu tret, dieu-me a  
Jn 21,12 menjant gosava preguntar-li: –Qui  sou vós? –sabent que era lo Senyor. 13  
Ac 3,25  aquestos dies. 25 Vosaltres  sou los fills dels profetes i de l’  
Ac 4,24 veu a Déu, i digueren: «Senyor, vós  sou lo qui féreu lo cel i la terra, lo  
Ac 7,26  i els posà en pau dient: »–Barons,  sou germans, per què us maltractau l’un a 
Ac 9,5  em persegueixes? 5 Ell digué: –Qui  sou vós, Senyor? I el Senyor respongué:  
Ac 17,22  advertesc que en totes les coses  sou excessivament supersticiosos, 23  
Ac 19,15 i sé qui és Pau, mes vosaltres, qui  sou? 16 I l’home en qui estava l’esperit 
Ac 22,3  zelós envers Déu, així com ho  sou tots vosaltres en lo dia d’avui. 4 I  
Ac 22,8  8 »I jo responguí: »–Qui  sou vós, Senyor? »I em digué: »–Jo só  
Ac 26,15  l’agulló. 15 »I jo diguí: »–Qui  sou vós, Senyor? »I el Senyor digué: »–Jo  
Rm 1,6  nom, 6 entre les quals vosaltres  sou també cridats per Jesucrist. 7 A tots  
Rm 6,16 oferiu per servos per a obeir-lo,  sou servos del mateix a qui obeïu, o del  
Rm 6,22  estau deslliurats del pecat i que  sou fets servos de Déu, teniu vostre fruit 
Rm 7,4 Així també vosaltres, germans meus,  sou morts a la Llei per lo cos de Cristo,  
Rm 8,9  a Déu. 9 Emperò vosaltres no  sou segons la carn, sinó segons l’  
Rm 9,26  a on los fou dit: «Vosaltres no  sou poble meu», allí seran apellidats  
1Co 1,5  Jesucrist 5 perquè en totes coses  sou enriquits en ell, en tota paraula i en 
1Co 1,30  davant d’ell. 30 I per ell  sou vosaltres en Cristo Jesús, lo qual per 
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1Co 3,2 -la, i ni ara podeu, perquè encara  sou carnals. 3 Perquè havent-hi entre  
1Co 3,3  i divisions, ¿no és així que  sou carnals i caminau com a homes? 4  
1Co 3,4  d’Apolo»; ¿no és clar que encara  sou homes? Puix, ¿qui és Apolo, o qui és  
1Co 3,9  som coadjutors de Déu; vosaltres  sou llaurança de Déu, sou edifici de Déu.  
1Co 3,9  vosaltres sou llaurança de Déu,  sou edifici de Déu. 10 Segons la gràcia de 
1Co 3,16  com per foc. 16 ¿No sabeu que  sou temple de Déu i que l’Esperit de Déu  
1Co 3,17  puix lo temple de Déu, que  sou vosaltres, és sant. 18 Ningú s’  
1Co 4,8  8 Ja estau vosaltres saciats, ja  sou rics: regnau sens nosaltres; i vulla  
1Co 5,7  a què siau una pasta nova, com que  sou sens llevat. Perquè Cristo, que és  
1Co 6,8  primer lo dany? 8 Emperò vosaltres  sou los que agraviau, i defraudau, i això  
1Co 6,19  lo teniu de Déu, i vosaltres no  sou de vosaltres mateixos? 20 Puix fóreu  
1Co 9,1  jo a Jesucrist, Senyor nostre? ¿No  sou vosaltres obra meva en lo Senyor? 2 I  
1Co 9,2  per a vosaltres, perquè vosaltres  sou lo sello de mon apostolat en lo  
1Co 12,27  ab ell. 27 Doncs vosaltres  sou cos de Cristo, i membres de membre. 28 
1Co 14,12  12 Així mateix vosaltres, ja que  sou cobdiciosos de dons espirituals,  
1Co 15,2  lo qual estau ferms; 2 per lo qual  sou salvos també, si el reteniu com vos lo 
2Co 1,7  és ferma, sabent que així com  sou participadors de les afliccions, ho  
2Co 2,9  a fi d’experimentar si vosaltres  sou obedients en totes les coses. 10  
2Co 3,2 vosaltres? 2 Vosaltres carta nostra  sou, escrita en nostres cors, coneguda i  
2Co 3,3  3 sent manifest que vosaltres  sou carta de Cristo, ministrada per  
2Co 6,12  nostre cor s’és dilatat. 12 No  sou estrets en nosaltres, sinó que sou  
2Co 6,12  sou estrets en nosaltres, sinó que  sou estrets en vostres entranyes. 13 I per 
2Co 6,16  Déu i els ídols? Perquè vosaltres  sou lo temple de Déu viu, com diu Déu: «Jo 
2Co 13,5  està en vosaltres, si és que ja no  sou reprovats? 6 Emperò confio que  
Ga 3,3  predicació de la fe? 3 ¿Tan necis  sou que, havent començat en esperit,  
Ga 3,26  baix lo preceptor. 26 Perquè tots  sou fills de Déu per la fe, que és en  
Ga 3,28  ni fembra. Perquè tots vosaltres  sou un en Cristo Jesús. 29 I essent de  
Ga 3,29  Jesús. 29 I essent de Cristo,  sou per consegüent de la progènie d’  
Ga 4,6  de fills. 6 I perquè vosaltres  sou fills, ha enviat Déu a vostres cors l’ 
Ga 5,18  fer tot lo que voldríeu. 18 Mes si  sou guiats per l’Esperit, no estau baix  
Ga 6,1  en alguna falta, vosaltres, que  sou espirituals, amonestau-lo ab esperit 
Ef 2,5  ab Cristo (per la gràcia del qual  sou salvos) 6 i ens ressuscità junt ab ell 
Ef 2,8  Cristo Jesús. 8 Perquè per gràcia  sou salvos mediant la fe, i això no és de  
Ef 2,11 en altre temps gentils en carn, que  sou apellidats incircumcisió per la que es 
Ef 2,19  un Esperit. 19 De manera que ja no  sou estranys ni forasters, sinó que sou  
Ef 2,19 sou estranys ni forasters, sinó que  sou conciutadans dels sants i domèstics de 
Ef 2,20 dels sants i domèstics de Déu. 20 I  sou edificats sobre el fonament dels  
Ef 2,22  en lo Senyor, 22 en qui vosaltres  sou també edificats juntament per a ser  
Ef 4,1  dignament en la vocació a què  sou cridats, 2 ab tota humilitat i  
Ef 4,4 Hi ha un cos i un Esperit, així com  sou cridats a una esperança de vostra  
Ef 5,8  temps éreu tenebres, emperò ara  sou llum en lo Senyor: proceïu com fills  
Fl 1,7  de l’evangeli, tots vosaltres  sou participants de mon goig. 8 Perquè Déu 
Fl 4,1  caríssims i molt desitjats, que  sou mon goig i ma corona, perseverau així  
Col 2,10  corporalment. 10 I vosaltres  sou complerts en ell, lo qual és lo cap de 
Col 2,20  de Déu. 20 Per consegüent, si  sou morts ab Cristo als elements d’aquest 
Col 3,3  no en les de la terra. 3 Perquè  sou morts ja, i vostra vida està escondida 
1Te 2,10  l’evangeli de Déu. 10 Vosaltres  sou testimonis, i Déu també, de quant  
1Te 2,19 o corona de glòria? ¿Per ventura no  sou vosaltres en la presència de nostre  
1Te 2,20  sa vinguda? 20 Certament vosaltres  sou nostra glòria i nostre goig. 3,Tit  
1Te 5,5  un lladre. 5 Perquè tots vosaltres  sou fills de la llum i fills del dia;  
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2Te 1,7 us afligeixen, 7 i a vosaltres, que  sou atribolats, descans, juntament ab  
He 3,1  1 Per lo qual, germans sants, que  sou participants de la vocació celestial,  
He 5,11 dir, i difícils de declarar, perquè  sou flacs per oir. 12 Puix quan vosaltres, 
He 12,8  participants, llavors vosaltres  sou bastards i no fills. 9 Ademés d’això, 
Jm 2,4  la peanya de mos peus», 4 ¿no  sou, doncs, parcials en vosaltres  
Jm 2,4  en vosaltres mateixos?, ¿i no  sou jutges de pensaments inics? 5 Oïu,  
Jm 4,8  netejau vostres mans, i els que  sou d’ànimo doble purificau los cors. 9  
1Pe 1,5  en lo cel per a vosaltres, 5 que  sou guardats per lo poder de Déu per medi  
1Pe 2,5  5 vosaltres també com pedres vives  sou sobredificats casa espiritual,  
1Pe 2,9  foren ordenats. 9 Mes vosaltres  sou lo llinatge elegit, lo sacerdoci real, 
1Pe 2,10  altre temps no éreu poble, mes ara  sou poble de Déu; que no havíeu alcançat  
1Pe 2,20 20 Perquè, quina glòria és, si quan  sou abufetejats per vostres faltes, ho  
1Pe 3,6  apellidant-lo senyor; de la qual  sou filles mentres feu bé i no temeu  
1Pe 3,14  cosa per amor de la justícia,  sou benaventurats. Per lo qual, no temau  
1Pe 4,13  13 ans bé alegrau-vos en quant  sou participants dels sofriments de  
1Pe 4,14  en l’aparició de sa glòria. 14 Si  sou vituperats per lo nom de Cristo, sereu 
1Pe 5,14  Sia pau a tots vosaltres, los que  sou en Jesucrist. Amén. 2Pe Inc Epístola  
1Jn 2,14  escric a vosaltres, joves, perquè  sou forts, i la paraula de Déu permaneix  
1Jn 4,4  en lo món. 4 Vosaltres, fillets,  sou de Déu i vencereu a aquell, perquè lo  
Ap 4,11  davant del trono dient: 11 –Digne  sou, Senyor Déu nostre, de rebre glòria, i 
Ap 5,9  un nou càntic dient: –Digne  sou, Senyor, de prendre lo llibre i d’  
Ap 11,17  Senyor, Déu totpoderós, que  sou, que éreu i que haveu de venir; perquè 
Ap 15,4  vostre nom? Perquè vós sol  sou sant, i totes les nacions vindran i  
Ap 16,5  dir a l’àngel de les aigües: –Vós  sou just, Senyor, que sou, que éreu i que  
Ap 16,5  aigües: –Vós sou just, Senyor, que  sou, que éreu i que sereu, perquè això  
Mt 11,3  sos deixebles 3 a preguntar-li:  –¿Sou vós lo qui ha de venir, o havem d’  
Lc 7,19  i los envià a Jesús, dient:  «¿Sou vós lo qui ha de venir, o devem  
Lc 7,20  nos ha enviat a vós, i diu:  “¿Sou vós lo qui ha de venir o devem  
Jn 4,12  on, doncs, teniu l’aigua viva? 12  Sou vós, per ventura, major que nostre  
Mt 9,14  i los fariseus dejunam tan  sovint, i los vostres deixebles no  
Mt 17,14  moltes vegades cau en lo foc, i  sovint en l’aigua. 15 I l’he portat a  
Ac 24,26  soltàs; i per això lo cridava més  sovint i conversava ab ell. 27 Emperò al  
2Co 11,23  de mida, en perills de mort molt  sovint. 24 Cinc vegades he rebut dels  
He 6,7  que es beu la pluja que cau molt  sovint sobre ella, i produeix herbes  
Ap 11,6  terra ab tota mena de plagues tan  sovint com vullen. 7 I quan hauran acabat  
Mc 7,30  ta filla. 30 I quan arribà a casa  sua, trobà sa filla ajaguda sobre el llit  
2Tm 4,8  sinó també a aquells que amen la  sua vinguda. Dóna’t pressa en venir  
He 5,7 salvar-lo de mort, fou oït per la  sua reverència. 8 I certament, encara que  
Mt 11,30  a vostres ànimes. 30 Puix que és  suau mon jou, i lleugera ma càrrega.  
Ef 5,2  oferta i hòstia a Déu en olor de  suavitat. 3 Mes fornicació i tota impuresa 
Fl 4,18  lo que m’enviàreu com olor de  suavitat, hòstia accepta, agradable a Déu. 
2Tm 2,25  ensenyar, sofert, 25 corretgint ab  suavitat als que resisteixen la veritat,  
Mt 11,Tit  a sos oients. Ciutats incrèdules.  Suavitat del jou del Senyor. 1 I succeí  
1Co 9,26 que castigo mon cos, i el reduesc a  subjecció; perquè no em succeesca que,  
1Tm 3,4  bé sa casa; que tinga sos fills en  subjecció ab tota honestedat. 5 Puix lo  
He 2,8  mans. 8 Totes les coses posares en  subjecció baix sos peus.» Perquè en això  
Rm 8,7  és enemiga de Déu, com que no està  subjecta a la llei de Déu, ni pot ser. 8  
Rm 8,20  de Déu. 20 Perquè la criatura està  subjecta a la vanitat, no de son grat,  
1Co 15,26 la mort. Perquè totes les coses les  subjecta sota los peus d’ell. I quan diu: 
Ef 5,24  cos. 24 I així com la Iglésia està  subjecta a Cristo, així estiguen-ho les  
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He 2,8  no n’ha deixat una que no estiga  subjecta a ell. Emperò ara no veem totes  
Mc 5,4  los grillons, i ningú el podia  subjectar. 5 I estava sempre de nit i de  
Fl 3,21  segons aquell poder ab què pot  subjectar també a si totes les coses.  
1Tm 6,10  alguns se desviaren de la fe i es  subjectaren a moltes penes. 11 Emperò tu,  
He 2,8  Perquè en això mateix d’haver  subjectat a ell totes les coses, no n’ha  
Mt 5,22  que tinga ira a son germà, estarà  subjecte a judici. I lo qui diga: “‹Racà›” 
Mt 5,22  diga: “‹Racà›” a son germà, estarà  subjecte a consell. I lo qui li diga:  
1Co 15,27  d’ell. I quan diu: 27 «Tot està  subjecte a ell», s’exceptua, sens dubte,  
1Co 15,28  llavors fins lo mateix Fill estarà  subjecte a aquell que someté a ell totes  
Ga 4,4  a son Fill, format de dona, i fet  subjecte a la Llei, 5 per a rescatar als  
Jm 5,17  era home semblant a nosaltres,  subjecte a patir; féu oració per a què no  
Lc 10,20 d’això, que els esperits vos estan  subjectes; ans bé alegrau’s de que los  
Rm 3,Tit  els gentils. Uns i altres estan  subjectes al pecat. No és la Llei, sinó la 
1Co 7,15 puix lo germà o la germana no estan  subjectes a esclavitud en tals coses; i  
1Co 14,32  I els esperits dels profetes estan  subjectes als profetes. 33 Perquè Déu no  
1Co 15,28  28 I quan totes les coses estiguen  subjectes a ell, llavors fins lo mateix  
Ef 5,22  de Cristo. 22 Les mullers estiguen  subjectes a sos marits com al Senyor, 23  
He 2,8  ara no veem totes les coses encara  subjectes a ell. 9 Mes veem a Jesús, que  
He 2,15  temor de mort estaven tota sa vida  subjectes a esclavitud. 16 Perquè ell  
Ga 5,1  1 Manteniu-vos ferms i no us  subjecteu altra vegada al jou de l’  
Rm 13,1  la Llei. Imitació de Jesucrist. 1  Subjéctia’s tota persona a les potestats  
Ac 14,2  2 Emperò los jueus incrèduls se  sublevaren i irritaren los ànimos dels  
1Co 2,1  vinguí a vosaltres, no vinguí ab  sublimitat de paraules ni de sabiduria a  
Ef 4,16  unit per tota juntura, per la qual  subministra aliment a proporció, segons l’ 
Ac 20,34  sabeu, perquè estes mans m’han  subministrat les coses necessàries a mi i  
Rm 13,Tit bé. 13,Tit Capítol XIII Recomana la  submissió als superiors i a les potestats  
2Co 9,13  donen glòria a Déu per la  submissió que mostrau a l’evangeli de  
Tt 3,Tit  despreciï ningú. 3,Tit Capítol III  Submissió als prínceps. Efusió de la  
Tt 3,1  1 Amonesta’ls que estiguen  submissos als prínceps i a les potestats,  
Ac 6,11  esperit ab què parlava. 11 Llavors  subornaren a alguns per a què diguessen  
2Co 3,11  molt més gloriós serà lo que  subsisteix. 12 Així, doncs, tenint tal  
Col 1,17 és abans que tot, i totes les coses  subsisteixen per ell. 18 I ell mateix és  
Lc 21,4  tot lo que li quedava per a sa  subsistència. 5 I dient-li alguns que el 
2Pe 3,5  des de temps antic, i que la terra  subsistia fora de l’aigua i en l’aigua.  
Lc 11,18 dividit contra si mateix, com podrà  subsistir son regne? Perquè vosaltres dieu 
He 1,3  de sa glòria i la figura de sa  substància, i sostenint totes les coses  
He 3,14  ferm fins al fi lo principi de la  substància d’ell. 15 Mentres que es diu:  
He 11,1  en ella. 1 És, doncs, la fe la  substància de les coses que s’esperen,  
Ap 18,14  retiraren de tu, i totes les coses  substancioses i hermoses estan perdudes  
Lc 23,2 -lo dient: –Havem trobat a aquest  subvertint a la nació nostra i prohibint- 
Jn 13,26  –És aquell a qui jo donaré pa  sucat. I havent sucat lo pa, lo donà a  
Jn 13,26  a qui jo donaré pa sucat. I havent  sucat lo pa, lo donà a Judes, fill de Simó 
Lc 12,54  luego dieu: “Temporal ve”, i  succeeix així. 55 I quan corre vent de  
Jn 3,8  d’a on ve, ni a on va. Lo mateix  succeeix a qualsevol home nat de l’  
Mc 13,29  29 Puix així també, quan vejau que  succeeixen aquestes coses, sabeu que està  
Mc 15,Tit  entre dos lladres. Prodigis que  succeeixen en sa mort i com fou sepultat.  
Lc 3,Tit  aquest a Jesús, i prodigis que  succeeixen. Genealogia de Jesús. 1 I en l’ 
Mt 26,5  en dia de festa, no sia el cas que  succeesca algun alborot en lo poble. 6 I  
Lc 21,9  perquè és necessari que això  succeesca primer, mes no serà tan prest lo 
Jn 5,14  no pèquies més, no sia que et  succeesca alguna cosa pitjor. 15 Aquest  
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Jn 13,19  que esdevinga, a fi de que quan  succeesca cregau que só jo. 20 En veritat, 
Jn 14,29  que esdevinga, a fi de que quan  succeesca, cregau. 30 Ja no parlaré molt  
1Co 9,26  reduesc a subjecció; perquè no em  succeesca que, havent predicat als altres, 
Mt 24,6  puix totes estes coses convé que  succeesquen, mes encara no és lo fi. 7  
Mc 13,18  doncs, perquè estes coses no  succeesquen en hivern. 19 Perquè en  
Lc 21,12  en lo cel. 12 »Mes antes que  succeesquen totes aquestes coses, s’  
Mt 7,28 i caigué, i fou gran sa ruïna. 28 I  succeí que, havent acabat Jesús aquestes  
Mt 9,10 -me. I alçant-se, lo seguí. 10 I  succeí que, seient Jesús a taula en la  
Mt 11,1  Suavitat del jou del Senyor. 1 I  succeí que, quan Jesús acabà de donar  
Mt 19,1  seu renúncien totes les coses. 1 I  succeí que, quan Jesús hagué acabat estes  
Mt 26,1  i arrepentiment de sant Pere. 1 I  succeí que, quan Jesús hagué conclòs totes 
Mc 1,9  vos batejarà en Esperit Sant. 9 I  succeí que en aquells dies Jesús vingué de 
Mc 2,15 -me. I alçant-se, lo seguí. 15 I  succeí que, estant sentat a taula en casa  
Lc 1,8  dos eren ja entrats en dies. 8 I  succeí que, exercint Zacaries son  
Lc 1,23  ab senyes, i permanesqué mut. 23 I  succeí que, quan s’hagueren complert los  
Lc 1,41  Zacaries i saludà a Elisabet. 41 I  succeí que, quan Elisabet oigué la  
Lc 1,59 i se’n congratulaven ab ella. 59 I  succeí que al vuitè dia vingueren a  
Lc 2,1  en Nazaret sumís a sos pares. 1 I  succeí en aquells dies que es proclamà un  
Lc 2,15  i als homes bona voluntat. 15 I  succeí que tan prest com los àngels se  
Lc 2,46  a Jerusalem en busca d’ell. 46 I  succeí que, al cap de tres dies, lo  
Lc 3,21 fer tancar a Joan en la presó. 21 I  succeí que, al rebre tot lo poble lo  
Lc 5,1  los deixebles de Jesús. 1 I  succeí que, com la gent vingués  
Lc 5,12 abandoraren tot i el seguiren. 12 I  succeí que, estant ell en una d’aquelles  
Lc 5,17 se retirava al desert i orava. 17 I  succeí que un dia, estant ell ensenyant,  
Lc 6,1  de la llei cristiana. 1 I  succeí en lo segon dissabte després del  
Lc 6,6  és també senyor del dissabte. 6 I  succeí que un altre dissabte entrà també  
Lc 6,12 és lo que podrien fer a Jesús. 12 I  succeí en aquells dies que ell se n’anà a 
Lc 7,11  criat que havia estat malalt. 11 I  succeí després que anava a una ciutat  
Lc 8,1  a la filla de Jairo. 1 I  succeí després, que Jesús caminava per les 
Lc 8,22  de Déu i la practiquen. 22 I  succeí que un dia entrà ell ab sos  
Lc 8,40 gran mercè li havia fet Jesús. 40 I  succeí que, havent tornat Jesús, lo rebé  
Lc 8,42 dotze anys, que s’estava morint. I  succeí que mentres que ell hi anava l’  
Lc 9,18 alçaren dotze coves de bocins. 18 I  succeí que, estant orant, se trobaven ab  
Lc 9,28  que vegen lo Regne de Déu. 28 I  succeí que, com cosa de vuit dies després  
Lc 9,37  alguna de lo que havien vist. 37 I  succeí que al dia següent, al baixar ells  
Lc 9,51  està per a nosaltres. 51 I  succeí que, estant per a complir-se lo  
Lc 9,57  se n’anaren a un altre lloc. 57 I  succeí que, mentres anaven caminant, digué 
Lc 10,38  Jesús– i fes tu lo mateix. 38 I  succeí que, seguint son camí, entrà Jesús  
Lc 11,1  i als doctors de la Llei. 1 I  succeí que, estant ell orant en cert lloc, 
Lc 11,27  home és pitjor que el primer. 27 I  succeí que, estant dient això, una dona  
Lc 14,1  sa creu. Sal dessaborida. 1 I  succeí que, entrant Jesús en dissabte en  
Lc 16,22  i li llepaven les llagues. 22 »I  succeí que, quan morí aquell pobre, lo  
Lc 17,11  havem fet lo que devíem fer.” 11 I  succeí que, anant ell a Jerusalem, passava 
Lc 17,14  manifestau’s als sacerdots. I  succeí que, mentres hi anaven, quedaren  
Lc 17,26  d’aquesta generació. 26 »I lo que  succeí en los dies de Noè, així també  
Lc 18,35 i no entenien lo que els deia. 35 I  succeí que, acercant-se a Jericó, estava 
Lc 19,29  i anava davant de tots. 29 I  succeí que estant cerca de Betfage i de  
Lc 20,1  i avarícia dels escribes. 1 I  succeí un dia que, estant ell en lo temple 
Ac 4,5 lo número dels barons cinc mil. 5 I  succeí que al dia següent se juntaren en  
Ac 9,3  homes o dones. 3 I anant pel camí,  succeí que estant ja cerca de Damasco,  
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Ac 9,32 Esperit Sant, se multiplicava. 32 I  succeí que, visitant Pere a tothom, arribà 
Ac 9,37  bones i de caritats que feia. 37 I  succeí que en aquells dies caigué malalta, 
Ac 10,25  parents i amics més íntims. 25 I  succeí que, quan Pere estava per a entrar, 
Ac 14,1  i tornen a Antioquia de Síria. 1 I  succeí en Iconi que entraren junts en la  
Ac 19,1  una sedició contra l’apòstol. 1 I  succeí que estant Apolo en Corinto, Pau,  
Ac 22,6  per a què fossen castigats. 6 »I  succeí que quan jo anava i estava ja cerca 
Ac 22,17  tos pecats invocant son nom. 17 »I  succeí que, quan torní a Jerusalem i  
Ac 24,27  al cap de dos anys, Pòrcio Festo  succeí a Fèlix, lo qual, volent-se  
Ac 28,8  sa casa i ens tractà molt bé. 8 I  succeí que el pare de Públio se trobava al 
Lc 10,31 n’anaren deixant-lo mig mort. 31  Succeí, doncs, que baixava per lo mateix  
Ac 16,16  ’s allí. I nos obligà a això. 16  Succeí, doncs, que anant nosaltres a l’  
Mt 2,13  que jo t’ho diga, perquè ha de  succeir que Herodes cercarà l’infant per  
Lc 22,49  que estaven ab ell lo que anava a  succeir, li digueren: –Senyor, ¿ferirem ab 
Jn 18,4  sabent les coses que li havien de  succeir, s’avançà i els digué: –A qui  
Ac 20,22 sabent les coses que allí m’han de  succeir, 23 sinó que l’Esperit Sant  
Ac 21,Tit  prediu los treballs que li han de  succeir. Allí se purifica en lo temple i,  
Ac 26,22 los profetes i Moisès que havien de  succeir: 23 que el Cristo havia de patir,  
Mt 13,40  sisanya i es crema en lo foc, així  succeirà en la fi del món. 41 Lo Fill de  
Mc 11,23  son cor no dúbtia ans bé crega que  succeirà lo que diu, tot li serà fet. 24  
Lc 17,26  en los dies de Noè, així també  succeirà en los dies del Fill de l’home.  
Lc 21,13 per causa de mon nom. 13 I això vos  succeirà en testimoni. 14 Fixeu, doncs, en 
Ac 3,23  oireu en tot quant vos diga. 23 I  succeirà que tota ànima que no oiga a  
Rm 9,26 havia conseguit misericòrdia.» 26 I  succeirà que en lo lloc a on los fou dit:  
Mc 13,4 Joan i Andreu: 4 –Dieu-nos: ¿Quan  succeiran aquestes coses? ¿I quin senyal  
Lc 21,7  li preguntaren: –Mestre, i quan  succeiran aquestes coses, i quin senyal hi 
Lc 21,36  d’evitar totes aquestes coses que  succeiran i d’aparèixer ab confiança  
Mt 27,Tit  i blasfemat. Prodigis que  succeïren en sa mort. És sepultat, i son  
Lc 1,Tit  Prodigis que antes i després  succeïren. 1 Ja que molts han emprès posar 
Jn 19,36  també. 36 Puix aquestes coses  succeïren per a què es complís l’  
Mt 24,Tit  Anuncia a sos deixebles lo que  succeiria durant la promulgació de l’  
Mc 5,14  I eixiren a veure lo que havia  succeït. 15 I vénen a Jesús i veuen al que 
Mc 5,16  relataren tot lo fet tal com havia  succeït a l’endemoniat, i lo dels porcs.  
Lc 8,34  los pastors vegeren lo que havia  succeït, fugiren, i anaren i ho contaren  
Lc 8,35  35 I eixiren a veure lo que havia  succeït i vingueren a Jesús, i encontraren 
Lc 23,47  quan lo centurió vegé lo que havia  succeït, glorificà a Déu dient: –Certament 
Lc 24,21  és lo tercer dia després que han  succeït estes coses. 22 És veritat que  
Lc 24,35 35 I ells contaren lo que els havia  succeït en lo camí i com l’havien conegut 
Ac 3,10  i com fora de si per lo que havia  succeït a aquell. 11 I tenint per la mà a  
Ac 4,21 glorificaven a Déu per lo que havia  succeït. 22 Puix l’home en qui s’havia  
Ac 5,7  sa muller, no sabent lo que havia  succeït. 8 I Pere li digué: –Digue’m  
Fl 1,12  sabésseu que les coses que m’han  succeït han contribuït més al profit de l’ 
1Te 3,4  de passar tribulacions, com ha  succeït i sabeu. 5 Per això mateix, no  
2Pe 2,22  que els fou donat. 22 Puix los ha  succeït allò que diu lo refrà verdader:  
Mt 22,24  ’s son germà ab sa muller i dónia  successió a son germà.” 25 Doncs, havia  
Mt 22,25 primer, morí, i per no haver tingut  successió, deixà sa muller a son germà. 26 
Ac 24,Tit li diu, lo reserva en presó per son  successor Pòrcio Festo. 1 I al cap de cinc 
Jn 11,44  ab faixes, i tapada la cara ab un  sudari. Jesús los digué: –Deslligau-lo,  
Jn 20,7  i vegé les teles en terra, 7 i lo  sudari, que havia estat sobre lo cap d’  
2Co 3,5  com de nosaltres, sinó que nostra  suficiència ve de Déu, 6 lo qual nos ha  
2Co 3,5  Déu per Cristo. 5 No que siam  suficients per nosaltres mateixos per a  
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Mt 13,7  i cresqueren les espines i les  sufocaren. 8 I altres caigueren en terra  
Mc 4,7  i cresqueren les espines i la  sufocaren, i no donà fruit. 8 I altra  
Lc 8,7  que nasqueren junt ab ella, la  sufocaren. 8 I altra caigué en terra bona, 
Lc 8,14  que l’oïren, mes després queden  sufocats per los afanys, riqueses i  
Ac 21,25  als ídols, de sang i animals  sufocats, i de fornicació.” 26 Llavors  
Mt 13,22  món i la faŀlàcia de les riqueses  sufoquen la paraula, i queda sens fruit.  
Mc 4,19  altres coses a què donen entrada,  sufoquen la paraula, i no dóna fruit  
Mt 28,12  i pres consell, donaren una gran  suma de diner als soldats, 13 dient: –Dieu 
Ac 22,28  lo tribú: –Jo per una gran  suma obtinguí aquest privilegi de ciutadà. 
He 8,1  més exceŀlent que l’Antic. 1 La  suma, doncs, de tot lo que havem dit és  
Rm 13,9 si hi ha algun altre manament, està  sumàriament comprès en aquesta expressió:  
1Tm 6,9  desigs inútils i perniciosos, que  sumergeixen als homes en la mort i  
Lc 2,Tit  doctors de la Llei. Viu en Nazaret  sumís a sos pares. 1 I succeí en aquells  
Lc 2,51 ells, i vingué a Nazaret, i estigué  sumís a ells. I sa mare guardava totes  
1Co 14,34 és donat lo parlar, ans bé estiguen  sumisses, com també ho diu la Llei. 35 I  
1Tm 2,Tit tot lloc. Modèstia de les dones, sa  sumissió i silenci. 1 Recomano, doncs, lo  
1Tm 2,11  Aprenga la dona en silenci ab tota  sumissió. 12 Emperò jo no permeto a la  
Rm 13,5  lo que és necessari que li esteu  sumissos, no solament per raó de la ira,  
Mt 26,3  ancians del poble en lo palaci del  sumo sacerdot, anomenat Caifàs, 4 i  
Mc 14,47  l’espasa, ferí a un criat del  sumo sacerdot i li tallà l’orella. 48 I  
Mc 14,53  53 I portaren a Jesús a casa del  sumo sacerdot, i se juntaren tots los  
Mc 14,54 de lluny fins a dins del palaci del  sumo sacerdot, i s’estava sentat al foc  
Mc 14,60  60 I alçant-se en mig lo  sumo sacerdot, preguntà a Jesús dient:  
Mc 14,61  res. Li tornà a preguntar lo  sumo sacerdot i li digué: –Ets tu lo  
Mc 14,63  los núvols del cel. 63 Llavors lo  sumo sacerdot, rompent ses vestidures,  
Mc 14,66 pati, arribà una de les criades del  sumo sacerdot. 67 I quan vegé a Pere que  
Lc 22,Tit  És pres i ultrajat en la casa del  sumo sacerdot. 1 I estant ja cerca la  
Jn 11,49  ells, anomenat Caifàs, que era lo  sumo pontífice d’aquell any, los digué:  
Jn 18,Tit  Jesús. Interrogatori que li fan lo  sumo pontífice i lo president Pilat. 1  
Ac 5,24  24 I quan oigueren estes raons, lo  sumo sacerdot, lo magistrat del temple i  
Ac 7,1  jueus, i son martiri. 1 Llavors lo  sumo sacerdot digué: –Són així aquestes  
Ac 23,4  allí digueren: –¿Maleeixes tu al  sumo sacerdot de Déu? 5 I digué Pau: –No  
He 2,17  a sos germans, per a què fos un  sumo sacerdot piadós i fiel en les coses  
He 5,Tit  l’Apòstol qual és l’ofici del  sumo pontífice i demostra que Jesucrist ho 
Lc 3,2  tetrarca d’Abilina, 2 essent  sumos sacerdots Anàs i Caifàs, la paraula  
Lc 22,44  ab major ànsia. 44 I li vingué un  suor com de gotes de sang que corrien fins 
Ef 3,19  també l’amor de Cristo, que  supera tot enteniment, a fi de que siau  
Ac 26,13  en lo camí una llum del cel que  superava lo resplendor del sol, la que em  
Mt 23,Tit  al poble. Parla de sa hipocresia i  supèrbia, de les falses explicacions que  
Mc 7,22  l’ull maligne, la blasfèmia, la  supèrbia, la fatuïtat. 23 Tots aquestos  
1Co 1,Tit  com Déu confon la sabiduria i  supèrbia humana i que la creu de  
1Tm 3,6  6 No sia neòfit, per a què ple de  supèrbia no caiga en la condemnació del  
1Tm 6,Tit  avarícia. Deuen los rics evitar la  supèrbia i emplear-se en obres de  
1Jn 2,16  carn, i concupiscència d’ulls, i  supèrbia de vida, la qual no és del Pare,  
Jud 16  passions, i sa boca parla coses de  supèrbia, admirant a certes persones per  
Mc 12,Tit  morts. Cristo, Senyor de David.  Supèrbia dels escribes. Oferta tènue de la 
Lc 20,Tit  Jesucrist, fill i Senyor de David.  Supèrbia i avarícia dels escribes. 1 I  
1Tm 6,4  és conforme a la pietat, 4 és un  superbo que no sap res, ans bé flaqueja  
Tt 1,7  com a dispensador de Déu; no  superbo, ni colèric, ni donat al vi, ni  
Lc 1,51  poder en son braç i dissipà los  superbos en los pensaments de sos cors, 52 
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Rm 1,30  avorridors de Déu, contumeliosos,  superbos, altius, inventors de maldats,  
2Tm 3,2  si mateixos, cobdiciosos, altius,  superbos, blasfemadors, desobedients a sos 
Jm 4,6  Per això diu: «Déu resisteix als  superbos i dóna gràcia als humils.» 7  
1Pe 5,5  altres, perquè Déu resisteix als  superbos i dóna gràcia als humils. 6  
Lc 21,35  sobre tots los que habiten en la  superfície de la terra. 36 Vetllau, doncs, 
Ac 8,27  reina d’Etiopia, lo qual era  superintendent de tots sos tresors i havia 
Lc 6,40  en lo fosso? 40 No és lo deixeble  superior al mestre, ans bé serà perfet  
Jn 10,29  29 Mon Pare, lo que m’ha donat és  superior a totes les coses, i ningú pot  
Ac 20,8  moltes llànties en l’aposento  superior a on estaven congregats. 9 I un  
2Co 1,8  nos oprimiren d’una manera tan  superior a nostres forces, que arribàrem a 
Fl 2,3 d’esperit considéria cada qual per  superior als altres, 4 no atenent sols a  
He 1,Tit  Déu i home, és infinitament  superior als àngels. 1 Déu, que en  
1Pe 2,13  del Senyor, ja sia al rei, com a  superior, 14 o als governadors, com  
Rm 13,Tit  XIII Recomana la submissió als  superiors i a les potestats civils. L’  
Rm 13,1  ’s tota persona a les potestats  superiors. Perquè no hi ha potestat sinó  
He 13,7  home.» 7 Recordau-vos de vostres  superiors, los quals vos han parlat la  
He 13,17 de tals ofertes. 17 Obeïu a vostres  superiors i estau-los somesos; perquè  
He 13,24 veure-us. 24 Salut a tots vostres  superiors i a tots los sants. Vos saluden  
2Pe 2,10  temen parlar mal de les autoritats  superiors; 11 mentres que els àngels, que  
Mc 7,Tit  VII Jesús reprèn la hipocresia i  superstició dels fariseus. Fe gran de la  
Ac 25,19 ell algunes qüestions sobre la seva  superstició i sobre un cert Jesús mort, lo 
Col 2,Tit  dels sofismes dels filosofs, de la  superstició dels heretges, de les  
Ac 17,22  totes les coses sou excessivament  supersticiosos, 23 perquè passant i veent  
2Co 9,12  d’aquest servei, no solament  supleix lo que manca als sants, sinó que  
2Co 8,14 que hi haja igualtat. 14 Al present  suplesca vostra abundància les seves  
2Co 8,14  per a què la seva abundància  suplesca també vostra necessitat, de  
Lc 5,12  se postrà de rostro en terra i li  suplicà dient: –Senyor, si vós voleu,  
Jn 19,38  en secret, perquè temia als jueus,  suplicà a Pilat que li permetés traure d’ 
Ac 8,31  hi ha algú que m’ho explíquia? I  suplicà a Felip que pujàs i s’assentàs ab 
Ac 16,15 fou batejada ella i sa família, nos  suplicà dient: –Si haveu fet judici que jo 
Ef 6,18  en tot temps ab tota pregària i  súplica en l’Esperit, i vetllant en lo  
1Co 4,13  i ho sofrim; 13 som blasfemats, i  suplicam. Hem arribat a ser com les  
2Co 5,20  qui us amonesta per nosaltres. Vos  suplicam per Cristo que us reconcilieu ab  
1Te 4,10 ha en tota la Macedònia. Emperò vos  suplicam que abundeu més i més, 11 i que  
2Te 2,1  que els ha ensenyat. 1 I vos  suplicam, germans, per l’adveniment de  
Lc 7,3 li envià alguns ancians dels jueus,  suplicant-li que vingués a curar a son  
Ac 9,38 estava allí, li enviaren dos homes,  suplicant-li que sens detenció anàs a  
Rm 1,10  me recordo de vosaltres, 10  suplicant sempre en mes oracions, si al fi 
Lc 9,40  d’ell despedaçant-lo. 40 I vaig  suplicar a vostres deixebles que el  
Ac 23,20 ell digué: –Los jueus han concertat  suplicar-vos que demà presenteu a Pau al 
Jn 16,26  en mon nom, i no us dic que jo  suplicaré al Pare per vosaltres; 27 perquè 
Lc 4,38  de Simó patia una gran febre, i li  suplicaren per ella. 39 Llavors, havent- 
Jn 12,21  de Betsaida, en Galilea, i li  suplicaren dient: –Senyor, voldríem veure  
Jn 19,31  dia de dissabte era un gran dia,  suplicaren a Pilat que els trencassen les  
Ac 10,48  Senyor Jesucrist. I aleshores li  suplicaren que es quedàs ab ells alguns  
Ac 13,42  de la sinagoga, los gentils li  suplicaren en lo dissabte següent que els  
He 12,19  les quals, los que les oigueren,  suplicaren que no se’ls parlàs més, 20  
Mt 18,32  perdoní tot lo deute perquè m’ho  suplicares. 33 ¿No devies, doncs, tu tenir 
1Jn 5,15  tenim les peticions que li havem  suplicat. 16 Si algú sap que son germà  
Lc 10,2  gran, mes los treballadors, pocs.  Suplicau, doncs, al Senyor de la collita  
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Mt 18,26 criat, llançant-se a sos peus, li  suplicava dient: »–Senyor, teniu  
Mt 18,29  -se a sos peus son company, li  suplicava dient: »–Té un poc de paciència  
Mc 7,26  i de nació sirofenícia. I li  suplicava que expeŀlís lo dimoni de sa  
Lc 7,36  per tots sos fills. 36 I li  suplicava un dels fariseus que anàs a  
Lc 8,38  de qui havien eixit los dimonis li  suplicava poder-se quedar ab ell. Mes  
Lc 8,41 postrant-se als peus de Jesús, li  suplicava que entràs en sa casa, 42 perquè 
Ac 27,33 quan començà a fer-se de dia, Pau  suplicava a tots que menjassen alguna cosa 
Mt 14,36  tots los malalts. 36 I li  suplicaven que els deixàs tocar tan  
Mt 15,23  -se-li sos deixebles, li  suplicaven dient: –Despatxau-la, puix ve 
Mc 6,56  los malalts en los carrers i li  suplicaven que almenos los permetés tocar  
Mc 7,32  I li portaren un sord i mut, i li  suplicaven que posàs la mà sobre d’ell.  
Mc 8,22  i li portaren un cego i li  suplicaven que el tocàs. 23 I prenent per  
Lc 8,31  en ell molts dimonis. 31 I li  suplicaven que no els manàs anar a l’  
Lc 8,32  una gran ramada de porcs, i li  suplicaven que els deixàs entrar en ells.  
Ac 16,39 los perdó; i traent-los fora, los  suplicaven que eixissen de la ciutat. 40 I 
Ac 25,2  acudiren a ell contra Pau, i li  suplicaven, 3 demanant-li favor contra  
Mt 25,46  ab mi. 46 »I aniran aquestos al  suplici etern, i los justos, a la vida  
Lc 23,40  a Déu, encara, estant en lo mateix  suplici? 41 En quant a nosaltres, és ab  
Lc 8,28 mi, Jesús, Fill de Déu altíssim? Te  suplico que no m’aturménties. 29 I és  
Lc 9,38  que exclamà dient: –Mestre, vos  suplico que vejau a mon fill, perquè és l’ 
Lc 14,18  i tinc d’anar a veure-la. Vos  suplico que em doneu per escusat. 19 I l’ 
Lc 14,19  i vull anar a provar-los; vos  suplico que em doneu per escusat. 20 I  
Lc 16,27  27 »I digué lo ric: »–Doncs jo us  suplico, pare, que l’envieu a casa de mon 
Ac 24,4  no detenir-vos molt temps, vos  suplico que, segons vostra clemència, nos  
Ac 26,3  entre els jueus; per lo qual jo us  suplico que m’oigau ab paciència. 4 »I en 
Rm 12,1  amar-nos mútuament. 1 I així vos  suplico, germans, per la misericòrdia de  
1Co 1,10  nostre Senyor. 10 Mes vos  suplico, germans, en lo nom de nostre  
1Co 4,16 l’evangeli. 16 Per consegüent, vos  suplico que siau imitadors meus, com també 
2Co 10,1  1 Mes jo mateix, Pau, vos  suplico, per la mansuetud i benignitat de  
2Co 10,2  só atrevit envers vosaltres, 2 vos  suplico, doncs, que quan sia present feu  
Ga 4,12 en va en vosaltres. 12 Germans, vos  suplico siau com jo, perquè jo també só  
Ef 4,1  això jo, presoner del Senyor, vos  suplico que camineu dignament en la  
Fl 4,2  amats meus. 2 Prego a Evòdia, i  suplico a Sintique, que sien del mateix  
Flm 9  et convé, 9 emperò per caritat te  suplico; més, essent tu, ja com Pau, vell, 
Flm 10  també presoner en Jesucrist. 10 Te  suplico per mon fill Onèsim, a qui jo he  
He 13,22  dels sigles. Amén. 22 Emperò vos  suplico, germans, que sofriu aquesta  
1Pe 2,11 haveu alcançat misericòrdia. 11 Vos  suplico, caríssims, com a estrangers i  
1Pe 5,1  les tentacions del dimoni. 1  Suplico, doncs, als ancians que hi ha  
2Co 11,9  perquè lo que em faltava m’ho  suplien los germans que vingueren de  
Fl 4,6  en totes les coses, ab pregàries i  súpliques, ab acció de gràcies, sien  
1Tm 5,5  confiï en Déu i persevéria en  súpliques i oracions nit i dia. 6 Mes la  
He 5,7  quan ell hagué ofert plegàries i  súpliques, ab gran clamor i llàgrimes, a  
2Co 12,8 exaltàs sobre manera. 8 Per lo qual  supliquí al Senyor tres vegades que fos  
1Tm 1,3  Senyor Jesucrist. 3 Com jo et  supliquí que et quedasses en Efesi, quan  
Fl 2,30  a la mort, exposant sa vida per a  suplir la falta de vostres serveis envers  
Fl 4,19  agradable a Déu. 19 Però mon Déu  suplirà totes vostres necessitats, segons  
1Co 16,17  lo que us faltava a vosaltres ho  supliren ells. 18 Perquè referen mon  
2Tm 4,5  emperò, vetlla en totes les coses,  suporta les afliccions, fes l’obra d’un  
2Tm 2,3  d’ensenyar també als demés. 3  Suporta, doncs, la fatiga com un bon  
Ac 13,18  18 I per l’espai de quaranta anys  suportà sos costums en lo desert. 19 I  
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Rm 9,22  sa ira i manifestar son poder,  suportà ab gran paciència los vasos d’ira 
Ef 4,2  i mansuetud, ab paciència,  suportant-vos uns a altres ab caritat, 3 
Ac 15,10 nostres pares ni nosaltres poguérem  suportar? 11 Emperò creem que, mediant la  
Rm 14,Tit  XIV Los forts en la fe deuen  suportar als flacs, i uns i altres  
1Co 3,2 ab vianda; perquè llavors no podíeu  suportar-la, i ni ara podeu, perquè  
1Co 10,13  vos donarà camí per a què pugau  suportar-la. 14 Per lo qual, caríssims  
Mt 20,12  igualats ab nosaltres, que havem  suportat tot lo pes del dia i del calor.  
Rm 11,18 I si te’n jactes, sàpies que tu no  suportes l’arrel, sinó l’arrel a tu. 19  
1Te 5,14 que aconsoleu als pussiŀlànims, que  suporteu als flacs, i que siau soferts ab  
Lc 2,44  ho advertissen sos pares. 44 Mes  suposant que ell estaria ab los de la  
Jn 20,15  què plores? A qui cerques? Ella,  suposant que seria l’hortelà, li diu:  
1Tm 6,5  pervers i destituïts de veritat,  suposant que la pietat és un guany. De  
2Co 8,10  perquè açò és lo que us és útil,  suposat que no sols començàreu ja a fer- 
2Te 1,6  per amor del qual també patiu. 6  Suposat que és just davant de Déu que ell  
2Co 11,5  ab raó sofrir-lo. 5 Mes jo  suposo que no he fet menos que els majors  
Lc 8,3  de Cusa, procurador d’Herodes, i  Susanna, i moltes altres que l’assistien  
Lc 9,7  lo que havia fet Jesús, i estava  suspès per lo que alguns deien: 8 que Joan 
Lc 12,29  o beure, i no tingau l’ànimo  suspès. 30 Puix totes estes són coses per  
Jn 10,24  a quan has de tenir nostre ànimo  suspès? Si ets lo Cristo, digues-nos-  
Ef 5,29  mai sa pròpia carn, ans bé la  sustenta i cuida, així com també Cristo a  
Col 2,19  ab lo cap, del qual tot lo cos,  sustentat i organisat per juntures i  
Col 2,4  que algú vos engànyia ab paraules  sutils. 5 Perquè encara que estic ausent  
Mt 2,13 en somnis a Josep i li digué: –Alça  ’t i pren l’infant i sa mare, i fuig a  
Mt 2,13  i sa mare, i fuig a Egipte, i està  ’t allí fins que jo t’ho diga, perquè ha  
Mt 2,20  a Josep en Egipte, 20 dient: –Alça  ’t, i pren l’infant i sa mare, i vés-te 
Mt 4,6 li digué: –Si ets fill de Déu, tira  ’t de dalt a baix, perquè escrit està:  
Mt 4,10  10 Llavors li digué Jesús: –Aparta  ’t d’aquí, Satanàs, perquè escrit està:  
Mt 5,40  et vulga moure un plet i prendre  ’t la túnica, cedeix-li també la capa.  
Mt 6,17  ungeix-te lo cap i renta  ’t la cara; 18 a fi de no aparèixer als  
Mt 8,4 a ningú, sinó vés-te’n, presenta  ’t al sacerdot, i ofereix lo do que manà  
Mt 9,5  te són tos pecats”, o dir: “Alça  ’t i camina”? 6 Per a què sapiau, doncs,  
Mt 9,6  aleshores al paralític–: »Alça  ’t, pren ton llit, i vés-te’n a casa  
Mt 15,28  fe, oh dona! Com tu vols, així se  ’t faça. I des d’aquell punt quedà sana  
Mt 16,23 girant-se a ell li digué: –Aparta  ’t d’aquí, Satanàs, que m’escandalises.  
Mt 17,19  direu a esta muntanya: “Traslada  ’t d’aquí allí”, i es trasladarà. I res  
Mt 21,21  diguésseu a esta muntanya: “Aparta  ’t i tira’t al mar”, se verificaria. 22 I 
Mt 21,21  a esta muntanya: “Aparta’t i tira  ’t al mar”, se verificaria. 22 I totes les 
Mt 22,44  el Senyor a mon Senyor: Assenta  ’t a ma dreta, fins que pòsia tos enemics  
Mt 27,40  el reedifiques en tres dies, salva  ’t a tu mateix. Si ets lo Fill de Déu,  
Mc 1,44  a ningú; ans bé vés, presenta  ’t al príncep dels sacerdots i ofereix per 
Mc 2,9  són tos pecats”, o dir-li: “Alça  ’t, pren ton llit i camina”? 10 Per a què, 
Mc 2,11  11 »A tu t’ho dic, alça  ’t, pren ton llit i vés-te’n a ta casa. 
Mc 3,3 l’home que tenia la mà seca: –Alça  ’t al mig. 4 I els diu: –És lícit en dia  
Mc 4,39  i digué al mar: –Calla, sossega  ’t. I parà el vent i sobrevingué una gran  
Mc 5,41  dir: “Noia, a tu t’ho dic, alça  ’t.” 42 I al moment s’alçà la noia, i se  
Mc 10,49  i li diuen: –Té bon ànimo! Alça  ’t, que et crida. 50 Lo qual tirà la capa, 
Mc 11,23  que diga a esta muntanya: “Alça  ’t i tira’t al mar”, i en son cor no  
Mc 11,23  a esta muntanya: “Alça’t i tira  ’t al mar”, i en son cor no dúbtia ans bé  
Mc 12,36  el Senyor a mon Senyor: Assenta  ’t a ma dreta, fins que pòsia tos enemics  
Mc 15,30  tres dies lo reedifiques, 30 salva  ’t a tu mateix baixant de la creu! 31 I d’ 
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Lc 4,8  responent Jesús, li digué: –Aparta  ’t de mi, Satanàs, perquè escrit està: “A  
Lc 4,9 li digué: –Si ets fill de Déu, tira  ’t de dalt baix. 10 Puix escrit està que  
Lc 4,23 direu aquell proverbi: “Metge, cura  ’t a tu mateix.” “Totes aquelles grans  
Lc 5,4  de parlar, digué a Simó: –Allarga  ’t més endins i tirau los filats per a  
Lc 5,14  –Vés-te’n –li digué– i presenta  ’t al sacerdot, i ofereix per ta netedat,  
Lc 5,23  te són tos pecats”, o dir: “Alça  ’t i camina”? 24 Per a què sapiau, doncs,  
Lc 5,24  paralític–: »A tu t’ho dic, alça  ’t, pren ton llit, i vés-te’n a ta  
Lc 6,8 l’home que tenia seca la mà: –Alça  ’t i posa’t al mig. I ell, alçant-se,  
Lc 6,8  tenia seca la mà: –Alça’t i posa  ’t al mig. I ell, alçant-se, se posà en  
Lc 7,14  digué: –Jove, a tu t’ho dic, alça  ’t. 15 I el difunt se sentà, i començà a  
Lc 8,54  la mà, i cridà dient: –Noia, alça  ’t! 55 I son esperit retornà a ella, i s’ 
Lc 12,19  anys; reposa, menja, beu i dóna  ’t bona vida.” 20 »Emperò Déu li digué:  
Lc 14,10  quan sies convidat, vés i assenta  ’t en l’últim puesto, a fi de que quan  
Lc 14,14 perquè no tenen ab què correspondre  ’t; emperò te servirà de gallardó en la  
Lc 16,6  digué: »–Pren ton albarà, assenta  ’t immediatament, i escriu-ne cinquanta. 
Lc 16,25  Abraham li digué: »–Fill, recorda  ’t que reberes tos béns en ta vida, i que  
Lc 17,6  direu a esta morera: “Arranca  ’t d’arrel i trasplanta’t al mar”, i vos 
Lc 17,6  “Arranca’t d’arrel i trasplanta  ’t al mar”, i vos obeirà. 7 »¿I qui de  
Lc 17,7 torna del camp li diu: “Vine, senta  ’t a taula”? 8 Ans bé li diu: “Prepara’m  
Lc 17,19  estranger? 19 I li digué: –Alça  ’t, vés, que ta fe t’ha salvat. 20 I  
Lc 20,42  lo Senyor a mon Senyor: Assenta  ’t a ma dreta, 43 fins i a tant que jo  
Lc 23,37 –Si tu ets lo rei dels jueus, salva  ’t a tu mateix! 38 I hi havia també sobre  
Lc 23,39  dient: –Si tu ets lo Cristo, salva  ’t a tu mateix i a nosaltres. 40 Emperò l’ 
Lc 24,29 detingueren per força dient: –Queda  ’t ab nosaltres, perquè és ja tard i lo  
Jn 5,8  que jo. 8 Jesús li diu: –Alça  ’t, pren ton llit i marxa. 9 I aquest home 
Jn 7,4  doncs, fas estes coses, manifesta  ’t al món. 5 Puix ni sos germans creien en 
Jn 9,7  7 I li digué: –Marxa, vés, i renta  ’t en la piscina de Siloè, que significa  
Jn 9,11  “Vés a la piscina de Siloè i renta  ’t.” Hi aní, me rentí i hi veig. 12 I li  
Ac 2,34  el Senyor a mon Senyor: Assenta  ’t a ma dreta, 35 mentres poso tos enemics 
Ac 3,6  nom de Jesucrist de Nazaret, alça  ’t i camina! 7 I prenent-lo per la mà  
Ac 8,26  Senyor parlà a Felip dient: –Alça  ’t i vés-te’n cap al migdia per la  
Ac 8,29  l’Esperit digué a Felip: –Acosta  ’t, i arrima’t a est carro. 30 I Felip,  
Ac 8,29 digué a Felip: –Acosta’t, i arrima  ’t a est carro. 30 I Felip, acercant-se, 
Ac 9,7  7 I el Senyor li respongué: –Alça  ’t i entra en la ciutat, i allí se’t dirà 
Ac 9,7 ’t i entra en la ciutat, i allí se  ’t dirà lo que et convé fer. I els homes  
Ac 9,11  11 I el Senyor li digué: –Alça  ’t i vés al carrer que s’anomena Dret, i  
Ac 9,34  lo Senyor Jesucrist te cura. Alça  ’t i plega el llit. I a l’instant s’  
Ac 9,40 envers lo cos, digué: –Tabita, alça  ’t! I ella obrí los ulls, i veent a Pere,  
Ac 10,13  a ell una veu que li deia: –Alça  ’t, Pere, mata i menja. 14 I digué Pere:  
Ac 10,20  tres homes que et busquen. 20 Alça  ’t, doncs, baixa i marxa ab ells sens  
Ac 10,26  Mes Pere l’alçà i digué: –Aixeca  ’t, jo també só home. 27 I entrà parlant  
Ac 11,7  també una veu que em deia: »–Alça  ’t, Pere, mata i menja. 8 »I diguí: »–No  
Ac 12,7  costat, lo despertà i digué: –Alça  ’t immediatament. I caigueren les cadenes  
Ac 12,8  li digué: –Cenyeix-te i calça  ’t les sandàlies. I ho féu així. I li  
Ac 12,8  I ho féu així. I li digué: –Tira  ’t dessobre tos vestits i segueix-me. 9  
Ac 14,9  curat, 9 digué en alta veu: –Alça  ’t dret sobre tos peus! I ell saltà i  
Ac 21,24 sobre si. 24 Pren-los, i purifica  ’t ab ells, i fes-los lo gasto per a què 
Ac 22,10  »I el Senyor me respongué: »–Alça  ’t i vés a Damasco, i allí se’t dirà tot  
Ac 22,10  ’t i vés a Damasco, i allí se  ’t dirà tot lo que et toca fer. 11 »I com  
Ac 22,16  16 I ara, per què et detens? Alça  ’t, i bateja’t, i renta tos pecats  
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Ac 22,16  què et detens? Alça’t, i bateja  ’t, i renta tos pecats invocant son nom.  
Ac 22,18  18 I el vegí que em deia: »–Dóna  ’t pressa i marxa luego de Jerusalem,  
Ac 24,25  Fèlix, li digué: –Per ara retira  ’t, que quan sia ocasió jo et cridaré. 26  
Ac 26,16 qui tu persegueixes. 16 Emperò alça  ’t i posa’t de peus, perquè per això m’  
Ac 26,16  16 Emperò alça’t i posa  ’t de peus, perquè per això m’he aparegut 
Ga 4,27  27 Perquè escrit està: «Alegra  ’t tu, l’estèril, que no pareixes;  
Ef 5,14  14 Per lo tant diu ell: «Desperta  ’t, tu que dorms, i alça’t d’entre els  
Ef 5,14  «Desperta’t, tu que dorms, i alça  ’t d’entre els morts, i Cristo t’  
1Tm 4,7  les faules de velles i exercita  ’t en la pietat. 8 Perquè els exercicis  
1Tm 4,13 puresa. 13 Fins que jo vinga, ocupa  ’t en la lectura, en l’exhortació i en la 
1Tm 4,15  15 Medita aquestes coses, ocupa  ’t en elles a fi de que ton avançament sia 
1Tm 5,22  dels pecats dels altres. Conserva  ’t pur. 23 No bèguies més aigua sola, sinó 
1Tm 6,12  Pelea bona batalla de la fe, agafa  ’t de la vida eterna, a la que fores  
2Tm 1,4  i dia; 4 desitjant molt lo veure  ’t, recordant-me de tes llàgrimes, per a 
2Tm 2,1  1 Doncs tu, fill meu, fortifica  ’t en la gràcia que és en Jesucrist. 2 I  
2Tm 2,8  en totes les coses. 8 Recorda  ’t que lo Senyor Jesucrist, del llinatge  
2Tm 4,8  que amen la sua vinguda. Dóna  ’t pressa en venir prompte a mi, 9 perquè  
2Tm 4,15  pàguia segons ses obres. 15 Guarda  ’t tu també d’ell, perquè s’ha oposat  
2Tm 4,21 deixí malalt en Milet. 21 Apressura  ’t a venir abans de l’hivern. Te saluden  
Tt 3,12  t’enviï Artemas o a Tiquic, dóna  ’t pressa a venir a mi a Nicopolis, perquè 
He 1,13 digué jamai en ningun temps: «Senta  ’t a ma dreta, fins que pòsia tos enemics  
Jm 2,3  magníficament li diguésseu: «Senta  ’t tu en aquest bon lloc», i diguésseu al  
Jm 2,3  lloc», i diguésseu al pobre: «Esta  ’t tu allí en peu, o senta’t aquí, davall 
Jm 2,3  «Esta’t tu allí en peu, o senta  ’t aquí, davall la peanya de mos peus», 4  
3Jn 13  13 Moltes coses tenia que escriure  ’t, emperò no ho he volgut fer ab tinta i  
3Jn 14  i ab ploma, 14 puix espero veure  ’t en breu, i parlarem boca a boca. Sia  
Jud 9 blasfemo, emperò digué: «Reprimesca  ’t lo Senyor!» 10 Emperò aquestos  
Ap 2,5  ta primera caritat. 5 Recorda  ’t, doncs, d’a on has caigut; i  
Ap 3,3  perfetes davant de Déu. 3 Recorda  ’t, doncs, de lo que has rebut i oït, i  
Ap 3,19 quants amo, reprenc i castigo. Arma  ’t, doncs, de zel, i arrepenteix-te. 20  
Ap 11,1  a una verga, i se’m digué: –Alça  ’t i amida lo temple de Déu, i l’altar, i 
Mt 2,13  Egipte, i està’t allí fins que jo  t’ho diga, perquè ha de succeir que  
Mt 4,9  d’ells, 9 i li digué: –Tot això  t’ho donaré, si postrant-te, m’  
Mt 5,25 en lo camí. No sia que ton contrari  t’entréguia al jutge, i lo jutge t’  
Mt 5,25  t’entréguia al jutge, i lo jutge  t’entréguia a l’agusil, i et pòrtien a  
Mt 5,41  -li també la capa. 41 I al que  t’oblíguia a anar carregat mil passos,  
Mt 9,22  digué: –Filla, té confiança, ta fe  t’ha curat. I des d’aquell punt quedà  
Mt 11,23 del judici. 23 I tu, Cafarnaüm, que  t’has alçat fins al cel, baixaràs fins a  
Mt 14,4 son germà. 4 Puix li deia Joan: –No  t’és lícit tenir-la. 5 I volent-lo  
Mt 16,17  Simó fill de Joan, perquè això no  t’ho ha revelat la carn ni la sang, sinó  
Mt 17,24  Jesús li parlà primer, dient: –Què  t’apar, Simó? Los reis de la terra, de  
Mt 18,8  8 Per lo tant, si ta mà o ton peu  t’escandalisen, talla’l i llança’l fora 
Mt 18,9  al foc etern. 9 »I si ton ull  t’escandalisa, trau-te’l i llança’l  
Mt 18,15 -lo entre tu i ell solament. I si  t’escoltàs, hauràs guanyat a ton germà.  
Mt 18,16  guanyat a ton germà. 16 I si no  t’escoltàs, pren encara una o dues  
Mt 18,29  »–Té un poc de paciència i jo  t’ho pagaré tot. 30 »Emperò ell no ho  
Mt 20,13  »–Amic, jo no et faig tort. ¿No  t’ajustares ab mi per un diner? 14 Pren  
Mt 21,23  fas tu aquestes coses? I qui  t’ha donat tal potestat? 24 Responent  
Mt 22,17  homes. 17 Digue’ns, doncs: Què  t’apareix? És lícit o no donar tribut al  
Mt 26,68  ’ns, Cristo, qui és lo qui  t’ha ferit? 69 Mentrestant Pere estava  
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Mt 27,4  –Què ens importa a nosaltres? Allà  t’ho veuràs. 5 I llançant les monedes de  
Mc 2,11 pecats –diu al paralític–: 11 »A tu  t’ho dic, alça’t, pren ton llit i vés- 
Mc 5,19  tu lo Senyor i la misericòrdia que  t’ha tingut. 20 I se n’anà i començà a  
Mc 5,34  34 I ell li digué: –Filla, ta fe  t’ha curat. Vés-te’n en pau i sies  
Mc 5,41  cumí›, que vol dir: “Noia, a tu  t’ho dic, alça’t.” 42 I al moment s’  
Mc 6,18  18 Puix deia Joan a Herodes: –No  t’és lícit tenir la muller de ton germà.  
Mc 6,22 minyona: –Demana’m lo que vulles i  t’ho donaré. 23 I li va jurar dient: –Tot 
Mc 6,23  dient: –Tot lo que em demànies,  t’ho donaré, encara que sia la meitat de  
Mc 7,11 (ço és, lo do) que jo ofresca, a tu  t’aprofitarà”: 12 i no li permeteu que  
Mc 9,24 dient-li: –Esperit sord i mut, jo  t’ho mano: ix d’ell i no éntries mai més 
Mc 9,42  el tirassen al mar. 42 »I si ta mà  t’escandalisàs, talla-la: més te val  
Mc 9,44  foc mai s’apaga. 44 »I si ton peu  t’escandalisa, talla’l: més te val l’  
Mc 9,46  foc mai s’apaga. 46 »I si ton ull  t’escandalisa, trau-te’l: més te val  
Mc 10,52  52 I Jesús li digué: –Vés, ta fe  t’ha curat. I al moment hi vegé; i lo  
Mc 11,28  fas tu aquestes coses? I qui  t’ha donat tal poder per a fer estes  
Mc 15,4  respons res? Mira de quantes coses  t’acusen. 5 Emperò Jesús ni per això  
Lc 1,4  la veritat de les coses que se  t’han ensenyat. 5 En temps d’Herodes,  
Lc 2,48  I li digué sa mare: –Fill, per què  t’has portat així ab nosaltres? Mira com  
Lc 2,48  Mira com ton pare i jo, afligits,  t’hem estat buscant. 49 I los respongué:  
Lc 5,24  pecats –digué al paralític–: »A tu  t’ho dic, alça’t, pren ton llit, i vés- 
Lc 6,29  I al que et prenga la capa, no  t’opòsies tampoc a que se te’n duga la  
Lc 6,41  volva en l’ull de ton germà i no  t’adones de la biga que tens en ton ull?  
Lc 7,14  se pararen. I digué: –Jove, a tu  t’ho dic, alça’t. 15 I el difunt se  
Lc 7,50  50 I digué a la dona: –Ta fe  t’ha salvat. Vés-te’n en pau. 8,Tit  
Lc 8,48  digué: –Filla, té bon ànimo, ta fe  t’ha salvat. Vés-te’n en pau. 49  
Lc 10,15  vosaltres. 15 I tu, Cafarnaüm, que  t’has exaltat fins al cel, seràs abatuda  
Lc 10,35 ’l, i tot quant gàsties de més, jo  t’ho refaré a la tornada. 36 »Qual d’  
Lc 11,27  digué: –Benaventurat lo ventre que  t’ha portat i los pits que has mamat. 28  
Lc 11,36 tenebrosa, tot ell serà lluminós, i  t’iŀluminarà com una llum resplendent. 37 
Lc 12,58  no et pòrtia al jutge, i lo jutge  t’entréguia a l’agusil, i l’agusil te  
Lc 14,8  8 –Quan sies convidat a bodes, no  t’assénties en lo primer siti, no sia que 
Lc 14,10  a fi de que quan vinga lo qui  t’ha convidat, te diga: “Amic, fes-te  
Lc 17,19  li digué: –Alça’t, vés, que ta fe  t’ha salvat. 20 I preguntant-li los  
Lc 18,42 li digué: –Tingues-la; la teva fe  t’ha salvat. 43 I a l’instant vegé, i lo 
Lc 19,42  al menos en aquest dia que se  t’ha donat, lo que pot procurar-te la  
Lc 19,43  ab trinxeres, i et posaran siti, i  t’apretaran de totes parts. 44 I et  
Lc 19,44  has desconegut lo temps en què Déu  t’ha visitat. 45 I havent entrat en lo  
Lc 20,2  tu aquestes coses o qui és lo qui  t’ha donat semblant poder? 3 Emperò Jesús 
Lc 22,11  de famílies de la casa: “Lo Mestre  t’envia a dir: A on és l’estància en què 
Lc 22,64  dient-li: –Endevina qui  t’ha pegat! 65 I deien altres moltes  
Jn 1,50  replicà, i digué: –Tu creus perquè  t’he dit que et vegí sota de la figuera;  
Jn 3,7  7 No et meravéllies, doncs, de que  t’haja dit: “És precís nàixer de nou.” 8  
Jn 4,10  li ho hauries demanat a ell, i ell  t’hauria donat aigua viva. 11 Li diu la  
Jn 5,10  estat curat: –Avui és dissabte. No  t’és lícit portar-te’n lo llit. 11 Ell 
Jn 5,12  –Qui és aqueix home que  t’ha dit: “Pren ton llit i camina”? 13  
Jn 8,10  li digué: –Dona, a on són los que  t’acusaven? Ningú t’ha condemnat? 11  
Jn 8,10 a on són los que t’acusaven? Ningú  t’ha condemnat? 11 Ella respongué:  
Jn 9,10  ells li digueren: –Com és que se  t’han obert los ulls? 11 Respongué:  
Jn 9,17  al cego: –I tu, què dius del que  t’ha obert los ulls? I ell respongué:  
Jn 9,26 Li tornaren a dir: –Què et féu? Com  t’obrí los ulls? 27 Ell los respongué:  
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Jn 10,33  33 Respongueren los jueus: –No  t’apedregam per ninguna obra bona, sinó  
Jn 11,40 que és mort. 40 Jesús li digué: –No  t’he dit que, si creguesses, veuràs la  
Jn 18,26  tallat l’orella: –Puix que no  t’he vist jo en l’hort ab ell? 27 Negà  
Jn 18,34  –Dius això de tu mateix o altres  t’ho han dit de mi? 35 Replicà Pilat: –Só 
Jn 18,35  jueu? Ta nació i els pontífices  t’han entregat a mi. Què has fet? 36  
Jn 21,22  així fins a ma vinguda, a tu què  t’importa? Tu segueix-me. 23 I s’  
Jn 21,23  així fins a ma vinguda, a tu què  t’importa?» 24 Aquest és aquell deixeble  
Ac 3,6  tinc or ni plata, mes lo que tinc  t’ho dono: en nom de Jesucrist de  
Ac 7,27  ’l tragué de davant, dient: »–Qui  t’ha fet a tu príncep i jutge sobre  
Ac 7,34  a llibertar-los. Ara vine tu i  t’enviaré a Egipte. 35 »A est Moisès, a  
Ac 7,35  a qui ells refusaren dient: “Qui  t’ha fet príncep i jutge?”, a est envià  
Ac 9,17  Saulo, lo Senyor Jesús que se  t’aparegué en lo camí per a on venies, m’ 
Ac 10,33  vinga te parlarà.” 33 I tot seguit  t’envií a buscar, i tu has fet bé en  
Ac 10,33 a oir totes les coses que el Senyor  t’ha manat. 34 Llavors Pere obrí sa boca  
Ac 13,33  segon: “Tu ets lo Fill meu, avui  t’he engendrat jo.” 34 I que l’haja  
Ac 13,47 Senyor així nos ho manà, dient: “Jo  t’he posat per llum dels gentils, perquè  
Ac 17,32  altres digueren: –En altra ocasió  t’oirem sobre això. 33 Així Pau isqué del 
Ac 18,10  10 perquè jo só ab tu, i ningú se  t’arrimarà per a danyar-te, puix tinc  
Ac 22,14  digué: »–Lo Déu de nostres pares  t’ha predestinat per a què coneguesses sa 
Ac 26,17  poble i dels gentils, als quals jo  t’envio ara, 18 per a què els òbries los  
Ac 26,24 fora de si, Pau. Les moltes lletres  t’han trastocat lo judici. 25 I Pau  
Ac 27,24  del Cèsar; i vet aquí que Déu  t’ha fet gràcia de tots los que naveguen  
Rm 2,3  i obres les mateixes, ¿penses que  t’escaparàs del judici de Déu? 4 ¿O  
Rm 2,21  doncs, que ensenyes als altres, no  t’instrueixes a tu mateix? ¿Tu que  
Rm 9,17  a Faraó: «Per això mateix  t’he elevat, per a mostrar en tu mon  
Rm 11,20  emperò tu per la fe estàs dret. No  t’envanesques, ans bé tem. 21 Perquè si  
1Co 12,21 I l’ull no pot dir a la mà: «Jo no  t’he menester»; ni tampoc lo cap als  
Ef 5,14  ’t d’entre els morts, i Cristo  t’iŀluminarà.» 15 I així, mirau, germans, 
1Tm 1,18  sigles. Amén. 18 Aquest manament  t’encomano, fill Timoteu, segons les  
1Tm 3,14  en Cristo Jesús. 14 Aquestes coses  t’escric, esperant que en breu te vindré  
1Tm 4,14  lo do que és en tu, lo qual se  t’ha donat per profecia ab la imposició  
1Tm 4,16  te salvaràs a tu mateix i als que  t’oiguen. 5,Tit Capítol V Adverteix a  
1Tm 6,20  Timoteu!, guarda lo depòsit que se  t’ha confiat, evitant les profanes i  
2Tm 1,6 cert que en tu també. 6 Per lo qual  t’amonesto que avívies la gràcia de Déu  
2Tm 1,8 i de temperància. 8 Per lo tant, no  t’avergonyesques del testimoni de nostre  
2Tm 1,14  14 Guarda lo bon depòsit que se  t’ha confiat per l’Esperit Sant que  
2Tm 3,14  en les coses que has après i que  t’han estat encomanades, sabent de qui  
Tt 1,5  presbíteros en cada ciutat, com  t’havia manat. 6 Lo qui sia sens nota,  
Tt 3,12  sa pròpia consciència. 12 Quan jo  t’enviï Artemas o a Tiquic, dóna’t  
Flm 18  rep-lo com a mi mateix. 18 I si  t’ha fet algun dany o te deu alguna cosa, 
Flm 21  jo confiança en ta obediència,  t’he enviat esta carta meva sabent que  
He 1,5  jamai: «Tu ets mon Fill, avui jo  t’he engendrat»? I altra vegada: «Jo li  
He 1,9  iniquitat; per això Déu, ton Déu,  t’ha ungit ab oli d’alegria sobre tos  
He 5,5 li digué: «Tu ets mon Fill, jo avui  t’he engendrat.» 6 Com també digué en  
Ap 2,5 candelero de son lloc, a no ser que  t’arrepentesques. 6 Emperò tens açò, que  
Ap 3,9 davant de tos peus; i sabran que jo  t’he amat. 10 Perquè tu has guardat la  
Ap 3,18  i pobre, i cego, i desnú. 18 Jo  t’aconsello que cómpries de mon or  
Ac 23,35  que era de Cilícia, 35 li digué:  –T’oiré quan vinguen tos acusadors. I  
Ac 26,1 innocència. 1 I digué Agripa a Pau:  –T’és permès parlar en ta defensa.  
2Co 6,2  de Déu en va. 2 (Perquè ell diu:  «T’oiguí en temps accepte, i et  
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2Co 12,9  fos apartat de mi. 9 I em digué:  «T’és bastant ma gràcia, perquè la virtut 
Mt 1,20  de David, no témies rebre a Maria  ta muller, perquè lo que en ella ha nat,  
Mt 5,30  sia llançat a l’infern. 30 I si  ta mà dreta te serveix d’escàndol, talla  
Mt 6,3  Emperò tu, quan faces almoina, que  ta mà esquerra no sàpia lo que fa la  
Mt 9,22 -la, digué: –Filla, té confiança,  ta fe t’ha curat. I des d’aquell punt  
Mt 12,13  13 Llavors digué a l’home: –Estén  ta mà. Ell l’estengué, i quedà sana com  
Mt 12,47 ab ell. 47 I un li digué: –Mira que  ta mare i tos germans estan defora, i et  
Mt 15,28  responent, li digué: –Gran és  ta fe, oh dona! Com tu vols, així se’t  
Mt 18,8  ve l’escàndol! 8 Per lo tant, si  ta mà o ton peu t’escandalisen, talla’l  
Mt 19,19 testimonis. 19 Honra a ton pare i a  ta mare. I amaràs a ton proïsme com a tu  
Mt 22,37  ton Déu, de tot ton cor, i de tota  ta ànima, i de tot ton enteniment. 38  
Mt 26,18 Mestre diu: Mon temps s’acerca; en  ta casa faré la pasqua ab mos deixebles.”  
Mc 1,44  dels sacerdots i ofereix per  ta limpiesa lo que Moisès manà en  
Mc 2,11  ’t, pren ton llit i vés-te’n a  ta casa. 12 I a l’instant s’alçà i,  
Mc 3,5  de son cor, diu a l’home: –Extén  ta mà. I l’extengué, i li fou restablerta 
Mc 5,19  sinó que li digué: –Vés-te’n a  ta casa ab los teus, i conta’ls quant  
Mc 5,34 veritat. 34 I ell li digué: –Filla,  ta fe t’ha curat. Vés-te’n en pau i  
Mc 5,34  Vés-te’n en pau i sies sana de  ta plaga. 35 Estava encara parlant quan  
Mc 7,10 Moisès digué: “Honra a ton pare i a  ta mare.” I: “Aquell que maleesca a son  
Mc 7,29 dit, vés, que el dimoni ha eixit de  ta filla. 30 I quan arribà a casa sua,  
Mc 8,26  a casa seva dient: –Vés-te’n a  ta casa, i si entres en lo lloc no ho  
Mc 9,42  i que el tirassen al mar. 42 »I si  ta mà t’escandalisàs, talla-la: més te  
Mc 10,19  faces fraus, honra a ton pare i a  ta mare. 20 Mes ell li respongué dient:  
Mc 10,21  tresor en lo cel; i vine, pren  ta creu i segueix-me. 22 Emperò ell,  
Mc 10,52 hi veja. 52 I Jesús li digué: –Vés,  ta fe t’ha curat. I al moment hi vegé; i  
Mc 12,30  ton Déu, de tot ton cor, i de tota  ta ànima, i de tot ton enteniment, i ab  
Lc 1,13  digué: –No témies, Zacaries, puix  ta pregària ha estat oïda, i ta muller  
Lc 1,13  puix ta pregària ha estat oïda, i  ta muller Elisabet te parirà un fill, i li 
Lc 1,38  del Senyor, faça’s en mi segons  ta paraula. I se retirà d’ella l’àngel.  
Lc 1,44  com arribà a mos oïdos la veu de  ta salutació, l’infant saltà de goig en  
Lc 1,61  61 I li deien: –No hi ha ningú en  ta parentela que tinga aqueix nom! 62 I  
Lc 2,35  homes 35 (i una espasa traspassarà  ta pròpia ànima), per a què sien  
Lc 4,23  Cafarnaüm, fes-les aquí també en  ta pàtria.” 24 I deia: –En veritat vos dic 
Lc 5,14  ’t al sacerdot, i ofereix per  ta netedat, segons manà Moisès en  
Lc 5,24 ’t, pren ton llit, i vés-te’n a  ta casa. 25 I a l’instant s’alçà a vista 
Lc 6,10 al rodador, digué a l’home: –Extén  ta mà. Ell l’estengué i li fou  
Lc 7,44  –Veus aquesta dona? Jo entrí en  ta casa i tu no em donares aigua per a los 
Lc 8,48 ell li digué: –Filla, té bon ànimo,  ta fe t’ha salvat. Vés-te’n en pau. 49 
Lc 10,27  ton Déu, de tot ton cor, i de tota  ta ànima, i ab totes tes forces, i de tot  
Lc 13,12  i li digué: –Dona, curada estàs de  ta dolència! 13 I imposà les mans sobre  
Lc 16,2  oït a dir de tu? Dóna’m compte de  ta majordomia, perquè ja no podràs  
Lc 16,25  recorda’t que reberes tos béns en  ta vida, i que Làssaro no rebé sinó mals.  
Lc 17,19  19 I li digué: –Alça’t, vés, que  ta fe t’ha salvat. 20 I preguntant-li  
Lc 18,20  testimonis, honra a ton pare i a  ta mare. 21 Ell digué: –Tots aqueixos  
Lc 19,5  convé que jo avui m’hospèdia en  ta casa. 6 I ell baixà a tota pressa i lo  
Lc 19,22  ell li digué: »–Mal criat, per  ta pròpia boca te condemno. Sabies que jo  
Lc 22,32  jo he pregat per a tu a fi de que  ta fe no et fàltia. Quan, doncs, estigues  
Jn 19,27  digué al deixeble: –Vet aquí  ta mare! I des d’aquella hora la tingué  
Jn 20,27 ton dit, i mira mes mans, i dóna’m  ta mà, i posa-la en mon costat, i no  
Ac 2,28  la vida, i m’ompliràs de goig ab  ta cara.” 29 »Barons germans, sia’m  
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Ac 3,25 nostres pares, dient a Abraham: “En  ta descendència seran beneïdes totes les  
Ac 7,3  »–Vés-te’n de ton país i de  ta parentela i vine a la terra que jo et  
Ac 10,31  blanca, i em digué: 31 “Corneli,  ta plegària ha estat oïda i tes almoines  
Ac 11,14 per les quals seràs salvo tu i tota  ta casa.” 15 »I quan comencí a parlar, l’ 
Ac 16,31  Jesucrist i seràs salvat, tu i  ta casa. 32 I li anunciaren la paraula del 
Ac 26,1  a Pau: –T’és permès parlar en  ta defensa. Llavors Pau, extenent la mà,  
Rm 2,5  l’arrepentiment? 5 Emperò tu, per  ta duresa i ton cor impenitent, atresores  
Rm 2,25  Llei; emperò si trenques la Llei,  ta circumcisió se torna incircumcisió. 26  
Rm 3,27  de Jesucrist. 27 A on està, doncs,  ta jactància? Queda exclosa. Per quina  
Rm 10,8  «I prop està la paraula, en  ta boca i en ton cor», ço és, la paraula  
Rm 10,9  9 Perquè si tu confessasses ab  ta boca al Senyor Jesús i creguesses en  
1Co 8,11  sacrificades als ídols? 11 ¿I per  ta ciència se perdrà lo germà dèbil, per a 
1Co 15,55  la victòria. 55 Oh mort!, a on és  ta victòria? Oh mort!, a on és ton  
Ga 3,16  com de molts, sinó com d’un: I a  ta progènie, que és Cristo. 17 Emperò jo  
Ef 6,2  és just. 2 «Honra a ton pare i a  ta mare», que és lo primer manament ab  
1Tm 4,12  -les. 12 Ningú tinga en menos  ta joventut; emperò sies modelo dels fiels 
2Tm 1,5  ha en tu, la qual habità primer en  ta àvia Loide i en ta mare Eunice, i estic 
2Tm 1,5 habità primer en ta àvia Loide i en  ta mare Eunice, i estic cert que en tu  
Flm 2  Cristo, i a la iglésia que està en  ta casa: 3 gràcia a vosaltres i pau de  
Flm 5  de tu en mes oracions, 5 oint  ta caritat i la fe que tens en lo Senyor  
Flm 6  6 per a què la comunicació de  ta fe se tórnia eficaç per lo  
Flm 7  havem tingut gran goig i consol en  ta caritat, per quant les entranyes dels  
Flm 21  Senyor! 21 Tenint jo confiança en  ta obediència, t’he enviat esta carta  
Jm 2,18  fe i jo tinc les obres. Mostra’m  ta fe sens obres i jo et mostraré ma fe  
2Jn 13  goig sia complert. 13 Los fills de  ta germana Electa te saluden. 3Jn Inc  
3Jn 2 que et consérvia en salut, així com  ta ànima prospera. 3 Gran ha estat mon  
3Jn 3 i per lo testimoni que han donat de  ta veritat, així com tu camines en la  
3Jn 6  6 los quals han donat testimoni de  ta caritat en presència de la Iglésia; als 
Ap 2,2  2 »Sé tes obres, i ton treball, i  ta paciència, i que no pots sofrir als  
Ap 2,4  tinc contra de tu que has deixat  ta primera caritat. 5 Recorda’t, doncs,  
Ap 2,19 fi, diu açò: 19 »Jo sé tes obres, i  ta fe, i caritat, i serveis, i ta  
Ap 2,19  i ta fe, i caritat, i serveis, i  ta paciència, i les darreres obres que  
Ap 3,11 lo que tens, per a què ningú prenga  ta corona. 12 »Al que vència, lo faré  
Ap 3,18  i no es descúbria la vergonya de  ta desnuesa; i ungeix tos ulls ab coŀliri, 
Ap 10,9  farà amargar ton ventre, emperò en  ta boca serà dolç com la mel. 10 I prenguí 
Ap 14,15 estava sentat sobre el núvol: –Tira  ta falç, i sega, perquè ha arribat l’hora 
Ap 14,18 la falç ben afilada, dient: –Planta  ta falç afilada, i verema los raïms de la  
Ap 18,10  Puix en una hora ha vingut  ta condemnació!» 11 I els mercaders de la  
Ap 18,14  d’homes. 14 I les fruites que  ta ànima ansiava se retiraren de tu, i  
Mc 5,35  de la sinagoga i li digueren:  –Ta filla és morta, per què incomodes més  
Lc 7,50  perdona?» 50 I digué a la dona:  –Ta fe t’ha salvat. Vés-te’n en pau.  
Lc 8,20  raó del gentiu. 20 I li digueren:  –Ta mare i tos germans estan defora, que  
Lc 8,49  príncep de la sinagoga i li digué:  –Ta filla és morta; no incomòdies al  
Jn 18,35  Pilat: –Só jo, per ventura, jueu?  Ta nació i els pontífices t’han entregat  
Ac 7,43  lo desert? 43 I ans bé portàreu lo  tabernacle de Moloc i l’estrella de  
Ac 7,44  més allà de Babilònia.” 44 »Lo  tabernacle del testimoni estigué ab  
Ac 7,46  davant de Déu, i demanà trobar  tabernacle per al Déu de Jacob. 47 Emperò  
Ac 15,16  d’això tornaré i reedificaré lo  tabernacle de David que caigué, i repararé 
2Co 5,4 4 Perquè també los que estam en est  tabernacle gemegam oprimits, perquè no  
He 8,2  del santuari i del verdader  tabernacle erigit per lo Senyor, i no per  
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He 8,5  de Déu quan estava per acabar lo  tabernacle: «Mira», diu, «que faces totes  
He 9,2  2 Perquè fou fabricat un primer  tabernacle, en lo qual estaven lo  
He 9,3  3 I després del segon vel, lo  tabernacle que és anomenat lo Sant dels  
He 9,6  entraven sempre en lo primer  tabernacle los sacerdots per a complir les 
He 9,8 mentres que estava en peu lo primer  tabernacle. 9 Lo qual era figura de lo que 
He 9,11  dels béns veniders, per un  tabernacle més gran i més perfet, no fet  
He 9,21 21 I així mateix aspergí ab sang lo  tabernacle i tots los vasos del ministeri. 
He 13,10  de menjar los que serveixen al  tabernacle. 11 Perquè los cossos d’  
2Pe 1,13  per just, mentres estic en aquest  tabernacle, l’excitar-vos ab  
2Pe 1,14 que luego tinc de deixar aquest mon  tabernacle, segons també m’ho ha declarat 
Ap 13,6 Déu, per a blasfemar son nom, i son  tabernacle, i als que habiten en lo cel. 7 
Ap 15,5 que s’obrí en lo cel lo temple del  tabernacle del testimoni. 6 I isqueren set 
Ap 21,3  del trono que deia: –Veus aquí, lo  tabernacle de Déu és ab los homes, i  
Mt 17,4  aquí; si voleu, farem aquí tres  tabernacles, un per a vós, altre per a  
Mc 9,4  que ens estem aquí i façam tres  tabernacles, un per a vós, altre per a  
Jn 7,Tit Jesús a Jerusalem per la festa dels  Tabernacles. Ensenya en lo temple. Prova  
Jn 7,2  la festa dels jueus dita dels  Tabernacles. 3 I sos germans li digueren:  
Ac 9,Tit  Pere cura a Eneas i ressuscita a  Tabita. 1 Saulo, doncs, respirant encara  
Ac 9,36  en Jope una deixebla anomenada  Tabita, que vol dir Dorcas. Aquesta estava 
Ac 9,40  girant-se envers lo cos, digué:  –Tabita, alça’t! I ella obrí los ulls, i  
1Pe 1,19  com d’un anyell immaculat i sens  taca, 20 predestinat ja en veritat abans  
Mt 10,3 Mateu, lo publicà; Jaume d’Alfeu i  Tadeu; 4 Simó Cananeu, i Judes Iscariot,  
Mc 3,18  i a Tomàs, i a Jaume d’Alfeu, i a  Tadeu, i a Simó lo Cananeu, 19 i a Judes  
Mt 8,28  que eixien de les sepultures, de  tal manera ferotges que ningú podia  
Mt 9,8  això, temé, i alabà a Déu que donà  tal potestat als homes. 9 I passant Jesús  
Mt 9,11  11 I los fariseus, al veure  tal cosa, deien a sos deixebles: –¿Com és  
Mt 10,13  sia en aquesta casa.” 13 I si la  tal fos digna, vostra pau vindrà sobre  
Mt 11,23  meravelles que s’han obrat en tu,  tal vegada hauria permanescut fins al dia  
Mt 13,54  i deien: –D’a on li ve a aquest  tal sabiduria i tals miracles? 55 ¿Per  
Mt 16,22 -lo, dient: –Senyor, lluny de vós  tal cosa. No, no us esdevindrà. 23 Mes  
Mt 18,5  Regne del cel. 5 I qui rèbia a un  tal infant en mon nom, a mi em rep. 6 I  
Mt 19,10  10 Los deixebles li digueren: –Si  tal és la condició de l’home respecte de  
Mt 21,23  aquestes coses? I qui t’ha donat  tal potestat? 24 Responent Jesús, los  
Mt 24,21 hi haurà aleshores gran tribulació,  tal que no n’hi ha hagut d’igual des del 
Mt 24,50 embriaguen, 50 vindrà el senyor del  tal criat en lo dia que no l’espera i a  
Mt 25,9  prudents respongueren dient: »–Com  tal vegada no bastaria per a nosaltres i  
Mt 26,22  manera, començà cada u a dir: –Só  tal vegada jo, Senyor? 23 I ell respongué  
Mt 26,24  Fill de l’home! Més li valdria al  tal que no hagués nat. 25 I responent  
Mt 26,72  negà ab jurament dient: –No conec  tal home. 73 I d’allí a poc s’acercaren  
Mt 26,74  a maleir i a jurar que no coneixia  tal home. I en aquell punt lo gall cantà.  
Mt 27,58  també deixeble de Jesús. 58 Aquest  tal anà a trobar a Pilat i li demanà lo  
Mc 1,27  ell. 27 I es meravellaven tots, de  tal manera que es preguntaven los uns als  
Mc 2,2 veu que estava en una casa, i acudí  tal multitud de gent que no hi cabia, ni  
Mc 3,24  de si mateix, no pot durar lo  tal regne. 25 I si una casa estigués  
Mc 3,25  si mateixa, no pot permanèixer la  tal casa. 26 I si Satanàs s’alçàs contra  
Mc 5,16  vist los relataren tot lo fet  tal com havia succeït a l’endemoniat, i  
Mc 9,2  i en extrem blancs com una neu, de  tal manera que no hi ha blanquejador en lo 
Mc 11,28  aquestes coses? I qui t’ha donat  tal poder per a fer estes coses? 29 I  
Mc 14,21  lo Fill de l’home! Bo li seria al  tal home que mai hagués nat. 22 I estant  
Lc 3,15  estaven pensant en son interior si  tal vegada Joan era lo Cristo, 16  
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Lc 5,7  a ajudar-los. I vingueren, i de  tal manera ompliren les dos barques, que  
Lc 6,49  caigué, i fou gran la ruïna de la  tal casa. 7,Tit Capítol VII Cura Jesús al  
Lc 10,12  rigor per a Sodoma que per a la  tal ciutat. 13 »Ai de tu, Corozain!, ai de 
Lc 11,12  12 O si demanàs un ou, li donarà  tal vegada un escorpí? 13 Si vosaltres,  
Lc 12,1  al rodador de Jesús molta gent, de  tal manera que los uns atropellaven als  
Lc 12,43 son degut temps? 43 Benaventurat lo  tal sirvent, a qui quan lo Senyor vinga lo 
Lc 12,45  posseesca. 45 Emperò si digués lo  tal sirvent en son cor: “Lo meu Senyor  
Lc 12,46  -se, 46 vindrà lo Senyor del  tal sirvent en lo dia que no l’espera i a 
Lc 17,9  l’amo li ha d’estar agraït al  tal criat perquè féu lo que li manà? 10 Jo 
Lc 21,6 tot això que veeu serà destruït, de  tal manera que no quedarà pedra sobre  
Lc 22,23  quin d’ells seria lo qui fes  tal cosa. 24 I se mogué també entre ells  
Jn 3,16 vida eterna. 16 Puix Déu ha amat de  tal modo al món, que ha donat son unigènit 
Jn 8,22 Los jueus deien aleshores: –¿Voldrà  tal vegada matar-se a si mateix i per  
Jn 9,27  fi voleu oir-ho de nou? Voleu,  tal vegada, fer-vos vosaltres també  
Jn 10,1  sinó que puja per altra part, lo  tal és un lladre i un robador. 2 Emperò  
Ac 10,5  homes a Jope i fes venir aquí a un  tal Simó, per sobrenom Pere. 6 Aquest posa 
Ac 15,39  en l’obra. 39 I hi hagué  tal dissensió entre ells, que se separaren 
Ac 19,9  tots los dies en l’escola d’un  tal Tirà. 10 I això durà per espai de dos  
Ac 20,24  més ma vida que a mi mateix, ab  tal que acàbia ma carrera i el ministeri  
Ac 27,43  volent salvar a Pau, prohibí  tal cosa, i manà que els que sabessen  
Rm 5,7  qui mòria per un just, encara que  tal vegada hi hauria qui mòria per un  
Rm 8,9  no té l’Esperit de Cristo, aqueix  tal no és dels seus. 10 I si Cristo és en  
Rm 8,17  de Déu, i cohereus de Cristo, ab  tal que patiam ab ell, per a què siam  
Rm 11,21 no perdonà a les branques naturals,  tal vegada no et perdonarà a tu tampoc. 22 
1Co 5,1 hi ha entre vosaltres fornicació, i  tal fornicació qual ni arribà a anomenar- 
1Co 5,10  o que adoren ídols, perquè en  tal cas hauríeu d’anar-vos-en del  
1Co 7,39  llibre: càsies ab qui vúllia, ab  tal que sia segons lo Senyor. 40 Emperò  
1Co 8,3  3 Emperò si algú ama a Déu, aqueix  tal és conegut de Déu. 4 I en quant a les  
1Co 11,16  contenciós, nosaltres no tenim  tal consuetud, ni la Iglésia de Déu. 17  
1Co 16,6  jo passaré per la Macedònia. 6 I  tal vegada me quedaré ab vosaltres, i hi  
2Co 2,6  vosaltres. 6 Basta-li al que és  tal aquesta reprehensió feta per molts. 7  
2Co 2,7 -lo i consolar-lo; no sia que el  tal se pèrdia consumit de tristesa. 8 Per  
2Co 3,4  taules de carn del cor. 4 I tenim  tal confiança envers Déu per Cristo. 5 No  
2Co 3,12  subsisteix. 12 Així, doncs, tenint  tal esperança vos parlam ab molta  
2Co 12,3  al tercer cel. 3 I sé que aquest  tal home –si fou en lo cos o fora del cos, 
2Co 12,5 un home proferir-les. 5 D’aquest  tal me gloriaré; emperò de mi no em  
2Co 12,20  vostra. 20 Perquè temo que  tal vegada quan vinga a vosaltres no us  
Ga 3,15  encara que sia d’home, ab  tal que sia confirmat, ningú l’anuŀla, ni 
Fl 1,18  a mes cadenes. 18 I què? Ab  tal que Cristo sia de totes maneres  
Fl 3,8 ho he perdut i ho conto com fems ab  tal que guànyia a Cristo 9 i sia trobat en 
2Te 2,3  de ningú en manera alguna, perquè  tal dia no serà sens que primer vinga l’  
1Tm 5,8  i majorment dels de sa família, lo  tal ha negat la fe i és pitjor que un  
Tt 3,11  11 sabent que el que és  tal està pervertit, i peca, essent  
Flm 15  sinó voluntari. 15 Perquè ell  tal vegada no s’apartà de tu per algun  
He 3,2 lo qual és fiel al que el constituí  tal, així com ho fou Moisès en tota sa  
He 3,6  la qual casa som nosaltres, ab  tal que mantingam ferma la confiança i la  
He 3,14 som fets participants de Cristo, ab  tal que conservem ferm fins al fi lo  
He 7,26 intercedir per nosaltres. 26 Perquè  tal pontífice convenia que tinguéssem  
He 8,1  que havem dit és aquesta: Tenim un  tal pontífice que està sentat a la dreta  
He 12,3  atentament a aquell que sofrí  tal contradicció dels pecadors contra sa  
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Jm 3,2  qui no tropessa en paraula, aqueix  tal és baró perfet, i capaç també de  
Jm 3,10  Germans meus, no convé que feu  tal cosa. 11 ¿Per ventura una font per un  
1Pe 2,15 i per alabança dels bons. 15 Perquè  tal és la voluntat de Déu: que fent bé  
1Jn 2,22 nega que Jesús és lo Cristo? Aqueix  tal és l’Anticrist, que nega al Pare i al 
1Jn 4,3  en carn, no és de Déu. I aquest  tal és l’esperit de l’Anticrist, de qui  
2Jn 7  Jesucrist vingué en carn; aqueix  tal és impostor i anticrist. 8 Guardau-  
Ap 16,18  i hi hagué un gran terratrèmol;  tal i tan gran, qual no hi ha hagut mai  
Ac 27,8  prop del qual estava la ciutat de  Talassa. 9 I com s’hagués gastat molt  
Mt 25,24  també aquell que havia rebut un  talent, digué: »–Senyor, jo sé que sou un  
Mt 25,25  me n’aní i vaig escondir ton  talent en la terra. Aquí teniu lo que és  
Mt 25,28  era meu. 28 Preneu-li, puix, lo  talent, i donau-lo al que té deu  
Ap 16,21  els homes; cada pedra, gran com un  talent; i els homes blasfemaren de Déu per 
Mt 18,Tit dels enemics. Paràbola dels deu mil  talents. 1 En aquella hora s’acercaren  
Mt 18,24 li presentà un que li devia deu mil  talents. 25 I com no tingués d’a on  
Mt 25,Tit  Paràboles de les deu verges i dels  talents, ab les quals Jesús mana estar  
Mt 25,15 sos béns. 15 I a l’un li donà cinc  talents, a l’altre, dos, i a l’altre,  
Mt 25,16  aquell que havia rebut los cinc  talents, se n’anà a negociar ab ells i ne 
Mt 25,20  aquell que havia rebut los cinc  talents, n’hi presentà altres cinc dient: 
Mt 25,20  altres cinc dient: »–Senyor, cinc  talents m’entregàreu vós, veu-se’n  
Mt 25,22  aquell que havia rebut los dos  talents i digué: »–Senyor, dos talents m’ 
Mt 25,22  dos talents i digué: »–Senyor, dos  talents m’entregàreu vós; aquí en teniu  
Mt 25,28  talent, i donau-lo al que té deu  talents. 29 Puix a quiscun tinga, li serà  
Mc 5,41  prenent la mà a la noia, li digué:  –‹Talithà, cumí›, que vol dir: “Noia, a tu 
Mt 5,30 ta mà dreta te serveix d’escàndol,  talla-la i llança-la fora de tu;  
Mt 18,8 si ta mà o ton peu t’escandalisen,  talla’l i llança’l fora de tu; puix més  
Mc 9,42  42 »I si ta mà t’escandalisàs,  talla-la: més te val entrar manco en la  
Mc 9,44  44 »I si ton peu t’escandalisa,  talla’l: més te val l’entrar coix en la  
Lc 13,7  aquesta figuera, i no n’hi trobo.  Talla-la, doncs. Per què ha d’ocupar  
Mt 26,51 ferint a un criat del pontífice, li  tallà l’orella. 52 Llavors li digué  
Mc 14,47  a un criat del sumo sacerdot i li  tallà l’orella. 48 I prenent Jesús la  
Lc 22,50  del príncep dels sacerdots i li  tallà l’orella dreta. 51 Mes Jesús,  
Jn 18,10 un cop a un criat del pontífice, li  tallà l’orella dreta. I aquest criat s’  
Ac 18,18  Prisciŀla i Aquila, i s’havia fet  tallar los cabells en Cencres, puix tenia  
1Co 11,6  és una cosa lletja per la dona lo  tallar-se los cabells, o rapar-se,  
Jn 15,2 vinya, i mon Pare és lo vinyader. 2  Tallarà tots los sarments que no porten  
Ac 27,32  -vos. 32 Llavors los soldats  tallaren les amarres del bot i el deixaren 
Lc 13,9  si així dóna fruit, i si no, la  tallareu després. 10 I els dissabtes  
Mt 3,10  tot arbre que no fa bon fruit serà  tallat i tirat al foc. 11 En veritat jo us 
Mt 7,19  arbre que no porta bon fruit, serà  tallat i llançat al foc. 20 Així, doncs,  
Lc 3,9 tot arbre que no fa bon fruit, serà  tallat i tirat al foc. 10 I li preguntaven 
Jn 18,26  parent d’aquell a qui Pere havia  tallat l’orella: –Puix que no t’he vist  
Rm 11,22  d’altra manera seràs tu també  tallat. 23 I ells també, si no permaneixen 
Rm 11,24 -nos novament. 24 Puix si tu fores  tallat de l’oliver bord natural i contra  
Mt 21,8 ses vestidures en lo camí. I altres  tallaven rames d’arbres i les estenien en 
Mc 11,8  sos vestits en lo camí, i altres  tallaven rames d’arbres i les espargiren  
He 4,12  afilada que ninguna espasa de dos  talls; penetrant fins a la divisió de l’  
Ap 1,16  de sa boca una espasa aguda de dos  talls, i sa cara resplendia com lo sol en  
Ap 2,12  lo que té l’espasa aguda de dos  talls: 13 »Sé tes obres, a on habites i a  
Ap 19,15  eixia de sa boca una espasa de dos  talls, per a ferir ab ella les nacions. I  
Jn 13,18  pa ab mi, alçarà contra mi son  taló.” 19 Vos ho dic des d’ara, abans que 
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Mt 13,54 a on li ve a aquest tal sabiduria i  tals miracles? 55 ¿Per ventura no és  
Mt 19,14  destorbeu de venir a mi, puix dels  tals és lo Regne del cel. 15 I quan los  
Mc 6,2  és esta que se li ha donat, i  tals meravelles com obra per ses mans? 3  
Mc 10,14  i no els ho destorbeu, perquè dels  tals és lo Regne de Déu. 15 En veritat vos 
Mc 13,19  19 Perquè en aquells dies seran  tals les tribulacions, quals no han  
Lc 9,9  Qui és, doncs, aquest de qui oic  tals coses? I cercava com veure-lo. 10 I 
Lc 12,38 en eix estat, benaventurats són los  tals sirvents. 39 »Teniu, emperò, per cert 
Lc 13,2  tots los galileus per haver patit  tals coses? 3 Vos dic que no. Emperò si no 
Lc 18,16  i no els ho impediu, perquè dels  tals és lo Regne de Déu. 17 En veritat vos 
Lc 24,38  què estau torbats, i per què alçau  tals pensaments en vostres cors? 39 Mirau  
Jn 4,23  en esperit i en veritat, perquè  tals són los que el Pare busca que l’  
Jn 8,5  té manat en la Llei apedregar les  tals. Vós, doncs, què dieu? 6 Lo que li  
Ac 7,54 i no l’haveu guardada! 54 A l’oir  tals coses, son cor rebentava de ràbia, i  
Ac 26,29  los que m’ouen, arribassen a ser  tals qual jo só, excepte aquestes cadenes. 
Rm 2,2  veritat contra aquells que fan  tals coses. 3 I tu, home, que judiques als 
Rm 2,3  tu, home, que judiques als que fan  tals coses i obres les mateixes, ¿penses  
Rm 2,14  coses que conté la Llei, aquestos  tals, no tenint Llei, són a si mateixos  
Rm 8,14 moguts per l’Esperit de Déu, eixos  tals són fills de Déu. 15 Perquè no haveu  
Rm 16,18 i apartau’s d’ells. 18 Perquè los  tals no serveixen a nostre Senyor  
1Co 6,11  posseiran lo Regne de Déu. 11 I  tals foren alguns de vosaltres; emperò  
1Co 7,15  no estan subjectes a esclavitud en  tals coses; i Déu nos ha cridat a pau. 16  
1Co 7,28 se casa, ella no peca. Mes aqueixos  tals tindran tribulació en la carn, emperò 
1Co 11,2  de mi i guardau mes instruccions  tals com jo us les he ensenyat. 3 Emperò  
1Co 16,16  16 que siau obedients a eixos  tals i a tot aquell que ens ajuda i  
1Co 16,18  Teniu, doncs, consideració a  tals persones. 19 Vos saluden les iglésies 
2Co 10,11  11 Sàpia lo qui pènsia així que  tals quals som en la paraula per cartes  
2Co 11,13  de què es glorien. 13 Perquè los  tals falsos apòstols són operaris  
2Co 12,20  vinga a vosaltres no us trobaré  tals quals vos voldria, i que vosaltres no 
2Tm 3,5  d’ella. Fuig també d’aquestos  tals. 6 Perquè d’estos són los que entren 
He 5,12  oracles de Déu, i us haveu tornat  tals que necessitau de llet, i no d’  
He 11,14  la terra. 14 Perquè los que diuen  tals coses declaren que cerquen pàtria. 15 
He 13,16 vostres béns, puix Déu s’agrada de  tals ofertes. 17 Obeïu a vostres superiors 
3Jn 8  per consegüent, devem rebre als  tals a fi de cooperar a la veritat. 9  
Mt 1,3  sos germans. 3 I Judes engendrà de  Tamar, a Fares i a Zara. I Fares engendrà  
Mt 2,8  feu-m’ho a saber per a què jo  també vàgia a adorar-lo. 9 Luego que  
Mt 5,12  en lo cel. Puix així perseguiren  també als profetes que existiren abans de  
Mt 5,39  en la galta dreta, presenta-li  també l’altra. 40 I al que et vulga moure 
Mt 5,40 i prendre’t la túnica, cedeix-li  també la capa. 41 I al que t’oblíguia a  
Mt 5,46  recompensa tindreu? ¿No ho fan  també los publicans? 47 I si tan solament  
Mt 5,47 germans, què feu de més? ¿No ho fan  també los gentils? 48 »Siau, puix,  
Mt 6,14  si perdonau als homes sos pecats,  també us perdonarà vostre Pare celestial  
Mt 6,21 on és ton tresor, allí ton cor està  també. 22 »Llum de ton cos és ton ull. Si  
Mt 7,12  facen per a vosaltres, feu-ho  també vosaltres per a ells, perquè aqueixa 
Mt 8,9 i quedarà sa mon sirvent. 9 Puix jo  també só home constituït baix autoritat,  
Mt 10,32 davant dels homes, jo el confessaré  també davant mon Pare que està en lo cel.  
Mt 10,33 que em néguia davant dels homes, jo  també el negaré davant mon Pare que està  
Mt 12,45  home és pitjor que el primer. Així  també esdevindrà a aquesta mala raça. 46  
Mt 13,26 i presentat fruit, llavors aparegué  també la sisanya. 27 I venint los criats  
Mt 13,29  collint la sisanya, arrancàsseu  també ab ella lo blat. 30 Deixau que  
Mt 16,18  que està en lo cel. 18 I jo et dic  també que tu ets Pere, i que sobre aquesta 
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Mt 16,19 que desllíguies sobre la terra serà  també deslligat en lo cel. 20 Aleshores  
Mt 17,12  d’ell lo que els plagué. Així  també faran ells patir al Fill de l’home. 
Mt 18,18 lligueu sobre la terra, lligat serà  també en lo cel. I tot quant deslligareu  
Mt 18,18  sobre la terra, deslligat serà  també en lo cel. 19 »Altra vegada vos dic  
Mt 18,33  devies, doncs, tu tenir compassió  també de ton company, aixís com jo en  
Mt 19,28 lo trono de sa glòria, vos sentareu  també vosaltres en dotze tronos per a  
Mt 20,4  4 I els digué: »–Anau vosaltres  també a ma vinya, i vos donaré lo que sia  
Mt 20,7  ha llogat. »Ell los digué: »–Anau  també vosaltres a ma vinya, i rebreu tot  
Mt 22,27 al setè. 27 I després de tots, morí  també la muller. 28 Doncs, en la  
Mt 23,28 morts i de tota immundícia! 28 Així  també vosaltres per defora vos mostrau en  
Mt 24,6  i a molts seduiran. 6 I oireu  també guerres i rumors de guerres. Feu que 
Mt 24,27  fins en l’occident, així serà  també l’adveniment del Fill de l’home.  
Mt 24,28 tròbia lo cadàver, allí se juntaran  també les àligues. 29 »I luego, després de 
Mt 24,37  com en los dies de Noè, així serà  també la vinguda del Fill de l’home. 38  
Mt 24,39  i se’n portà a tothom, així serà  també la vinguda del Fill de l’home. 40  
Mt 24,44 Per lo tant, estau vosaltres a punt  també, perquè a l’hora menos pensada ha  
Mt 25,11  tancada. 11 »A l’últim vingueren  també les altres verges, dient: »–Senyor,  
Mt 25,17  que n’havia rebut dos, ne guanyà  també altres dos. 18 Emperò aquell que n’ 
Mt 25,22 goig de ton senyor. 22 »I s’acercà  també aquell que havia rebut los dos  
Mt 25,24 de ton senyor. 24 »I havent arribat  també aquell que havia rebut un talent,  
Mt 25,41  haveu fet ab mi. 41 »Llavors dirà  també als que estan a l’esquerra:  
Mt 25,44 vinguéreu a veure. 44 »Llavors ells  també li respondran dient: »–Senyor, quan  
Mt 26,13 evangeli per tot lo món, se contarà  també lo que aqueixa dona ha fet en  
Mt 26,69  li acercà una sirventa dient: –Tu  també érets ab Jesús, lo galileu. 70 Mes  
Mt 26,71 digué als que estaven allí: –Aquest  també era ab Jesús de Nazaret. 72 I altra  
Mt 26,73  i digueren a Pere: –Certament tu  també ets un d’ells, puix ton parlar te  
Mt 27,41  41 Així mateix, insultant-lo  també los prínceps dels sacerdots ab los  
Mt 27,44 lladres que eren crucificats ab ell  també li deien improperis. 45 Emperò des  
Mt 27,57  anomenat Josep, lo qual era  també deixeble de Jesús. 58 Aquest tal anà 
Mt 28,Tit  a les santes dones. S’apareix  també als apòstols i els promet sa  
Mc 1,19  i a Joan, son germà, que estaven  també en una barca adobant los filats. 20  
Mc 1,38  i ciutats veïnes per a predicar  també allí, puix per açò he vingut. 39 I  
Mc 2,15  molts publicans i pecadors estaven  també a taula ab Jesús i sos deixebles,  
Mc 2,28  28 Així que el Fill de l’home és  també senyor del dissabte. 3,Tit Capítol  
Mc 4,36  com estava en la barca. I hi havia  també ab ell altres barques. 37 I se mogué 
Mc 6,3 i de Simó? ¿I ses germanes no estan  també aquí ab nosaltres? I s’  
Mc 7,18  18 I els digué: –Pués què,  també vosaltres careixeu d’inteŀligència? 
Mc 8,7  entre la gent. 7 Tenien  també alguns peixets, i els beneí, i manà  
Mc 8,7 beneí, i manà que els distribuïssen  també. 8 I menjaren i se saciaren; i  
Mc 8,38  i pecadora, lo Fill de l’home  també s’avergonyirà d’ell quan vinga en  
Mc 11,25  que està en lo cel vos perdónia  també vostres pecats. 26 Perquè si  
Mc 12,6  molt estimava, los envià finalment  també est, dient: “Respectaran a mon  
Mc 13,29  està prop l’estiu. 29 Puix així  també, quan vejau que succeeixen aquestes  
Mc 14,9  aquest evangeli per tot lo món,  també lo que aquesta ha fet se contarà en  
Mc 14,31  no us negaré. I lo mateix deien  també tots. 32 I anaren a una granja  
Mc 14,67  li pegà una mirada i li digué: –Tu  també érets ab Jesús de Nazaret. 68 Emperò 
Mc 14,70  tu ets un d’ells, perquè  també ets galileu, i ton parlar és  
Mc 15,31 31 I d’aqueix modo, escarnint-lo  també els prínceps dels sacerdots, se  
Mc 15,40  era lo Fill de Déu. 40 I hi havia  també allí unes dones mirant des de lluny, 
Mc 15,43  iŀlustre senador, qui esperava  també lo Regne de Déu, i entrà  
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Lc 1,3  i foren ministres de la paraula, 3  també a mi m’ha aparegut, després d’  
Lc 1,36  I mirau, Elisabet, vostra cosina,  també ella ha concebut un fill en sa  
Lc 2,4 se cada qual en sa ciutat. 4 I pujà  també Josep des de Nazaret, en Galilea, a  
Lc 3,12  faça lo mateix. 12 I vingueren  també publicans a ell per a què els  
Lc 3,14  us està manat. 14 I li preguntaven  també los soldats dient: –I nosaltres, què 
Lc 3,21  lo baptisme, Jesús fou batejat  també, i estant ell orant, s’obrí lo cel, 
Lc 4,23  fetes en Cafarnaüm, fes-les aquí  també en ta pàtria.” 24 I deia: –En  
Lc 4,43 los digué: –És menester que vaja jo  també a les altres ciutats a predicar lo  
Lc 5,17 estant ell ensenyant, hi havia allí  també sentats alguns fariseus i doctors de 
Lc 5,33  freqüentment i fan oració, i  també los dels fariseus, i los teus mengen 
Lc 6,5 I els digué: –Lo Fill de l’home és  també senyor del dissabte. 6 I succeí que  
Lc 6,6  succeí que un altre dissabte entrà  també en la sinagoga i ensenyava. I hi  
Lc 6,29  una galta, presenta-li l’altra  també. I al que et prenga la capa, no t’  
Lc 6,32  ne sentiran?; perquè els pecadors  també amen als que els amen a ells. 33 I  
Lc 6,33 vos ne sentiran?; puix los pecadors  també ho fan. 34 I si prestau a aquells de 
Lc 6,34 vos ne sentiran?; puix los pecadors  també presten als pecadors per a rebre  
Lc 6,36  així com és misericordiós  també vostre Pare. 37 »No judiqueu, i no  
Lc 6,39  sereu amidats. 39 I els deia  també un símil: –¿Per ventura un cego  
Lc 7,8 i mon criat quedarà sa. 8 Perquè jo  també só home constituït baix autoritat,  
Lc 8,2  ab ell los dotze apòstols, 2 i  també algunes dones a qui ell havia curat  
Lc 9,54  foc del cel i els abràsia, com  també féu Elies? 55 Emperò ell, girant-  
Lc 10,1 1 I després d’això elegí lo Senyor  també altres setanta-dos i los envià de  
Lc 10,32 d’aquell lloc, i veent-lo, passà  també de llarg. 33 »Emperò un samarità que 
Lc 10,39  anomenada Maria, la qual, sentada  també als peus del Senyor, oïa sa paraula. 
Lc 11,5  -nos de mal. 5 I els digué  també: –Si algú de vosaltres tingués un  
Lc 11,18  arruïnada. 18 Puix si Satanàs està  també dividit contra si mateix, com podrà  
Lc 11,30  senyal per a los ninivites, així  també lo Fill de l’home ho serà per a  
Lc 11,34  serà iŀluminat; emperò si fos mal,  també ton cos serà tenebrós. 35 Cuida,  
Lc 11,40 que està de part de fora, no ha fet  també lo que està de part de dins? 41 No  
Lc 11,45  dient aquestes coses nos injúries  també a nosaltres. 46 I ell respongué: –Ai 
Lc 11,49  sos sepulcres. 49 »Per això digué  també la sabiduria de Déu: “Los enviaré  
Lc 12,34  a on és vostre tresor, allí estarà  també lo vostre cor. 35 »Teniu vostres  
Lc 12,41  aquesta paràbola per a nosaltres o  també per a tots? 42 I el Senyor li digué: 
Lc 12,54  la nora contra la sogra. 54 I deia  també al poble: –En veent un núvol que s’ 
Lc 13,4  de la mateixa manera. 4 Així com  també aquells divuit homes sobre els quals 
Lc 13,6  de la mateixa manera. 6 I els deia  també aquesta paràbola: –Un home tenia una 
Lc 13,8  li digué: »–Senyor, deixau-la  també per aquest any, i cavaré al seu  
Lc 13,18  en ses glorioses accions. 18 Deia  també Jesús: –A què és semblant lo Regne  
Lc 14,7  a estes coses. 7 I observant  també com los convidats escollien los  
Lc 14,12  s’humiliï serà exaltat. 12 I deia  també al que l’havia convidat: –Quan  
Lc 16,1  i Làssaro pobre. 1 Jesús digué  també a sos deixebles: –Hi havia un home  
Lc 16,10  10 Lo qui és fiel en lo poc,  també és fiel en lo molt; i lo qui és  
Lc 16,10 molt; i lo qui és injust en lo poc,  també és injust en lo molt. 11 Si, doncs,  
Lc 16,18 es casa ab la que repudia lo marit,  també comet adulteri. 19 »Hi havia un home 
Lc 16,20  tractava sempre ab esplendor. 20 I  també hi havia un pobre anomenat Làssaro,  
Lc 16,22  àngels al seno d’Abraham. I morí  també el ric i fou sepultat. 23 »I en l’  
Lc 16,28  açò, no sia que vinguen ells  també a aquest lloc de turments. 29 »I  
Lc 17,1 parla de sa segona vinguda. 1 Digué  també a sos deixebles: –És impossible que  
Lc 17,10  li manà? 10 Jo crec que no. Així  també vosaltres, quan façau totes les  
Lc 17,26 que succeí en los dies de Noè, així  també succeirà en los dies del Fill de l’ 
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Lc 17,37  se tròbia lo cos, allí se juntaran  també les àligues. 18,Tit Capítol XVIII  
Lc 18,1  al cego de Jericó. 1 Los proposà  també aquesta paràbola, per a mostrar-  
Lc 18,9  trobarà fe en la terra? 9 I digué  també aquesta paràbola a uns que confiaven 
Lc 18,15  serà exaltat. 15 I li portaven  també alguns infants per a què els tocàs.  
Lc 19,9  a esta casa, perquè aquest és  també fill d’Abraham. 10 Perquè lo Fill  
Lc 19,19 19 »Digué a est: »–Tu tindràs mando  també sobre cinc ciutats. 20 »I vingué lo  
Lc 20,11  a enviar altre criat, emperò ells  també feriren a aquest i, omplint-lo de  
Lc 20,12  lo tercer, a qui ells feriren  també, i el tragueren fora. 13 Digué  
Lc 20,30  30 I lo segon se casà ab ella, i  també morí sens fills. 31 I la prengué lo  
Lc 20,32  32 I a la fi la muller morí  també després d’ells. 33 Doncs, en la  
Lc 20,37  han de ressuscitar, ho declarà  també Moisès, quan estant prop de la  
Lc 21,2 posaven los rics en l’arca, 2 vegé  també una pobra viuda que hi tirava dos  
Lc 21,31  que està prop l’estiu. 31 Així  també vosaltres, quan vejau arribar  
Lc 22,24  lo qui fes tal cosa. 24 I se mogué  també entre ells una disputa, sobre qual  
Lc 22,39  de l’Oliverar. I el seguiren  també sos deixebles. 40 I quan hagué  
Lc 22,55  i estant-se ells al rodador,  també Pere estava entre ells. 56 I havent  
Lc 22,56 lo mirà ab atenció i digué: –Aquest  també era ab ell. 57 Mes ell lo negà  
Lc 22,59  estava ab ell, puix és galileu  també. 60 I digué Pere: –Home, no sé lo  
Lc 23,7  lo qual, en aquella ocasió, estava  també en Jerusalem. 8 I Herodes, al veure  
Lc 23,32  què faran ab lo sec? 32 I portaven  també ab ell altres dos homes, que eren  
Lc 23,36  l’elegit de Déu. 36 Los soldats  també l’insultaven, acercant-se a ell i 
Lc 23,38 salva’t a tu mateix! 38 I hi havia  també sobre ell un rètol escrit en grec,  
Lc 23,51  ciutat de la Judea, qui esperava  també lo Regne de Déu. 52 Aquest, doncs,  
Lc 24,24  I alguns dels nostres, havent anat  també al sepulcre, han trobat totes les  
Jn 2,2  hi trobava la mare de Jesús. 2 Fou  també convidat a les bodes Jesús, i sos  
Jn 3,14  alçà la serpent en lo desert, així  també és necessari que lo Fill de l’home  
Jn 3,23  ells i batejava. 23 I Joan estava  també batejant en Ennon, prop de Salim,  
Jn 4,45  festa, perquè ells havien assistit  també a la festa. 46 I Jesús vingué  
Jn 5,17  Pare fins ara està obrant, i jo  també obro. 18 Per lo que los jueus  
Jn 5,19  cosa que el Pare faça, ho fa  també lo Fill. 20 Perquè el Pare ama lo  
Jn 5,21 los morts, i els dóna la vida, així  també lo Fill dóna la vida a qui li plau.  
Jn 5,26 té vida en si mateix, així ha donat  també al Fill lo tenir vida en si mateix;  
Jn 5,27 vida en si mateix; 27 i li ha donat  també lo poder de judicar, perquè és Fill  
Jn 5,46  46 Puix si creguésseu a Moisès,  també me creuríeu a mi, perquè ell  
Jn 6,57 per lo Pare, així qui em menja a mi  també viurà per mi. 58 Aquest és lo pa que 
Jn 6,67  –I vosaltres, vos ne voleu anar  també? 68 Simó Pere, doncs, li respongué:  
Jn 7,10  germans hagueren partit, ell marxà  també a la festa, no públicament sinó com  
Jn 7,47  I els fariseus respongueren: –Què,  també vosaltres haveu quedat seduïts? 48  
Jn 7,52  li digueren: –Ets tu, per ventura,  també galileu? Examina les Escriptures i  
Jn 8,18  i el Pare que m’ha enviat dóna  també testimoni de mi. 19 Llavors ells li  
Jn 8,19 a mon Pare. Si em coneguésseu a mi,  també coneixeríeu a mon Pare. 20 Jesús  
Jn 8,52  Abraham és mort, i los profetes,  també, i tu dius: “Si algú observa ma  
Jn 8,53  qual morí, i que els profetes, que  també moriren? Qui et fas tu mateix? 54  
Jn 9,27  tal vegada, fer-vos vosaltres  també deixebles seus? 28 Llavors l’  
Jn 9,40  això i li digueren: –Puix què,  també nosaltres som cegos? 41 Jesús los  
Jn 11,16  a sos condeixebles: –Anem-hi  també nosaltres, a fi de morir ab ell. 17  
Jn 11,22 no hauria mort mon germà. 22 Emperò  també sé ara que qualsevol cosa que  
Jn 11,33  veure-la plorar, i que ploraven  també los jueus que havien vingut ab ella, 
Jn 11,52  52 I no tant per la nació, sinó  també per a congregar en un als fills de  
Jn 12,10  sacerdots resolgueren fer morir  també a Làssaro, 11 perquè molts jueus,  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

3332 
 

Jn 12,26  que allí a on jo só, allí estarà  també mon sirvent; i al que em servesca,  
Jn 13,9  mos peus, sinó les mans i lo cap  també. 10 Jesús li diu: –Lo qui està  
Jn 13,14  i Senyor, vos he rentat los peus,  també vosaltres deveu rentar-vos los  
Jn 13,15  ab vosaltres, així façau vosaltres  també. 16 En veritat, en veritat vos dic  
Jn 14,1  vostre cor. Creeu en Déu, i creeu  també en mi. 2 En la casa de mon Pare hi  
Jn 14,3  per a què allà a on só jo estigueu  també vosaltres. 4 I ja sabeu a on vaig, i 
Jn 14,4  4 I ja sabeu a on vaig, i sabeu  també vosaltres lo camí. 5 Tomàs li digué: 
Jn 14,7  conegut a mi, hauríeu conegut  també a mon Pare; i des d’ara lo coneixeu 
Jn 14,9  Felip, lo qui em veu a mi, veu  també al Pare. Doncs, com dius: “Mostrau- 
Jn 14,12  que, qui creu en mi, aqueix farà  també les obres que jo faç, i les farà  
Jn 14,19  perquè jo visc, i vosaltres viureu  també. 20 En aquell dia coneixereu que jo  
Jn 14,31  me donà manament lo Pare, així faç  també. »Alçau’s i anem’s-en d’aquí.  
Jn 15,10 en mon amor, així com jo he guardat  també los preceptes de mon Pare i  
Jn 15,20 son amo.” Si m’han perseguit a mi,  també us han de perseguir a vosaltres; si  
Jn 15,20  si han guardat mes paraules,  també guardaran les vostres. 21 Mes totes  
Jn 15,23  Lo qui m’avorreix a mi, avorreix  també a mon Pare. 24 Si jo no hagués fet  
Jn 15,27  ell donarà testimoni de mi. 27 I  també vosaltres donareu testimoni, ja que  
Jn 17,18  món, així jo els he enviat a ells  també al món. 19 I per ells jo em  
Jn 17,19  em santifico a fi de que ells sien  també santificats en la veritat. 20  
Jn 17,20 per ells solament, sinó per aquells  també que han de creure en mi per medi de  
Jn 17,21  Pare, sou en mi, i jo en vós, així  també sien ells una cosa ab nosaltres, a  
Jn 18,2  2 I Judes, que el traïa, sabia  també aquest siti, perquè Jesús hi anava  
Jn 18,5  Los diu Jesús: –Só jo. Estava  també entre ells Judes, que el traïa. 6 A  
Jn 18,17  la porta digué a Pere: –No ets tu  també dels deixebles d’aquest home? Ell  
Jn 18,25  Digueren-li, doncs: –No ets tu  també un de sos deixebles? Ell ho negà i  
Jn 19,35  a fi de que vosaltres ho cregau  també. 36 Puix aquestes coses succeïren  
Jn 19,37  trencareu ni un os d’ell.» 37 I  també altra Escriptura diu: «Miraran a  
Jn 19,39 ’n portà lo cos de Jesús. 39 Vingué  també Nicodemus, aquell mateix que havia  
Jn 20,3  han posat. 3 Isqué, doncs, Pere i  també aquell altre deixeble i vingueren al 
Jn 20,8  en altre lloc. 8 Llavors entrà  també l’altre deixeble que havia arribat  
Jn 20,21  ha enviat a mi, així vos envio jo  també a vosaltres. 22 Havent dit aquestes  
Jn 20,30  30 Molts altres miracles féu  també Jesús en presència de sos deixebles  
Jn 21,3  Li responen ells: –Nosaltres  també venim ab tu. Marxaren, doncs, i  
Ac 1,3  lo alt; 3 als quals se mostrà viu  també després de sa passió ab moltes  
Ac 1,11 blanques, 11 los quals los digueren  també: –Barons de Galilea, per què estau  
Ac 2,22  per ell enmig de vosaltres, com  també sabeu, 23 a est, que per determinat  
Ac 2,36  crucificàreu, Déu lo féu Senyor i  també Cristo. 37 I oïdes aquestes coses,  
Ac 3,17  ho féreu per ignorància, així com  també vostres prínceps. 18 Emperò Déu ha  
Ac 4,14  ab Jesús. 14 I veent que estava  també ab ells l’home que havia estat  
Ac 5,7  7 I d’allí a tres hores entrà  també sa muller, no sabent lo que havia  
Ac 5,16  de sos mals. 16 I acudia  també a Jerusalem molta gent de les  
Ac 5,32  testimoni d’aquestes paraules, i  també l’Esperit Sant, lo qual ha donat  
Ac 5,37  tras de si al poble; ell fou mort  també, i tots los que el seguiren foren  
Ac 6,7  gran multitud de sacerdots obeïa  també a la fe. 8 I Esteve, ple de gràcia i 
Ac 7,45 la forma que havia vist. 45 Lo qual  també nostres pares que vingueren després  
Ac 8,13  homes i dones. 13 Llavors cregué  també Simó, i després de ser batejat se  
Ac 8,19 oferí diners, 19 dient: –Donau-me  també aquesta potestat, per a què tot  
Ac 9,29  en lo nom del Senyor. 29 I parlava  també ab los gentils, i disputava ab los  
Ac 9,36  es convertiren al Senyor. 36 Havia  també en Jope una deixebla anomenada  
Ac 10,26  l’alçà i digué: –Aixeca’t, jo  també só home. 27 I entrà parlant ab ell i 
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Ac 10,45  de l’Esperit Sant se difundís  també sobre els gentils. 46 Perquè els  
Ac 11,1  oigueren que els gentils havien  també rebut la paraula de Déu. 2 I quan  
Ac 11,7  i aucells del cel. 7 I oiguí  també una veu que em deia: »–Alça’t,  
Ac 11,12 ab ells sens titubejar. I vingueren  també ab mi aquestos sis germans i  
Ac 11,18 a Déu dient: –Doncs Déu ha concedit  també arrepentiment als gentils per a la  
Ac 11,20  a l’entrar en Antioquia parlaven  també als grecs i anunciaven al Senyor  
Ac 12,3 agradava als jueus, passà a prendre  també a Pere. Llavors eren los dies dels  
Ac 13,5 les sinagogues dels jueus. I tenien  també a Joan en lo ministeri. 6 I havent  
Ac 13,9  de la fe. 9 Mes Saulo, anomenat  també Pau, ple de l’Esperit Sant, fixant  
Ac 13,33  seus, ressuscitant a Jesús, com  també està escrit en lo salm segon: “Tu  
Ac 13,35  a David.” 35 I per això diu  també en altre lloc: “No permetreu que  
Ac 14,1 cregué una gran multitud de jueus i  també de grecs. 2 Emperò los jueus  
Ac 15,5  circumcidats i que se’ls manàs  també guardar la Llei de Moisès. 6 I els  
Ac 15,27  nostre Senyor Jesucrist. 27 Enviam  també a Judes i a Silas, los quals vos  
Ac 15,27  i a Silas, los quals vos diran  també de paraula lo mateix. 28 Perquè ha  
Ac 15,37  37 I Bernabé volia portar-se’n  també a Joan, que tenia per sobrenom Marc. 
Ac 17,4  se juntaren ab Pau i ab Silas, com  també una gran multitud de gentils i  
Ac 17,13  saberen que Pau havia predicat  també en Berea la paraula de Déu,  
Ac 17,28  i ens movem i som”, com digueren  també alguns de vostres poetes: “Perquè  
Ac 17,28  vostres poetes: “Perquè nosaltres  també som progènie seva.” 29 Essent,  
Ac 19,21  que jo estiga allí és necessari  també que jo veja Roma. 22 I havent enviat 
Ac 19,31  deixebles no li permeteren. 31 I  també alguns dels principals de l’Àsia  
Ac 20,30  que no perdonaran lo ramat. 30 I  també d’entre vosaltres mateixos s’  
Ac 21,13  no solament per a ser lligat, sinó  també per a morir en Jerusalem per lo nom  
Ac 21,16  I alguns dels deixebles vingueren  també ab nosaltres des de Cesarea, los  
Ac 22,5  testimoni; dels quals, havent pres  també cartes per als germans, anava jo a  
Ac 22,20  màrtir Esteve, jo estava present  també, i consentí en sa mort, i guardava  
Ac 23,11  en Jerusalem, convé que el dónies  també en Roma. 12 I quan fou de dia se  
Ac 23,30  vos l’he enviat a vós, intimant  també als acusadors que apèŀlien a vós si  
Ac 23,33  carta al governador i presentaren  també a Pau davant d’ell. 34 I havent-  
Ac 25,22  Llavors Agripa digué a Festo: –Jo  també desitjaria oir a aquest home. I ell  
Ac 26,9  los morts? 9 »I jo en veritat  també pensava fer moltes coses contra lo  
Ac 26,10  donaven la mort hi vaig consentir  també. 11 I freqüentment los castiguí en  
Ac 27,10  per la barca i son càrrec, sinó  també per nostres vides. 11 Emperò lo  
Ac 27,19  al mar. 19 I al tercer dia tiraren  també al mar ab ses pròpies mans l’  
Ac 27,36  prengueren ànimo i menjaren ells  també. 37 I totes les persones que anàvem  
Ac 27,40 a la mercè de les oles, i afluixant  també les cordes del timó i alçada la vela 
Rm 1,6  6 entre les quals vosaltres sou  també cridats per Jesucrist. 7 A tots los  
Rm 1,13 fins ara), per a lograr algun fruit  també entre vosaltres, així com entre les  
Rm 1,15  Així, en quant a mi, estic prompte  també a anunciar l’evangeli a vosaltres  
Rm 1,16  que creu, al jueu primerament, i  també al grec. 17 Perquè en ell la  
Rm 1,24  24 Per lo que Déu los abandonà  també a la immundícia, per les  
Rm 2,9  obra mal, del jueu primerament, i  també del grec. 10 Emperò glòria, honra i  
Rm 2,15  acusant-se entretant, i  també excusant-se uns ab altres) 16 en  
Rm 3,7  mentida a glòria seva, per què jo  també só judicat encara com a pecador? 8 I 
Rm 3,29  Déu dels jueus solament? No ho és  també dels gentils? Sí, per cert, dels  
Rm 3,29 gentils? Sí, per cert, dels gentils  també. 30 Perquè un sol Déu és realment lo 
Rm 4,6  és imputada a justícia. 6 Així com  també David declara la benaventurança de  
Rm 4,9 tan solament, o en la incircumcisió  també? Puix diem que la fe fou imputada a  
Rm 4,11 que incircumcidats, i perquè a ells  també los sia imputat a justícia. 12 I sia 
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Rm 4,16 tan sols al que és de la Llei, sinó  també al que és de la fe d’Abraham, que  
Rm 4,21  21 pleníssimament persuadit que  també és poderós per a complir tot lo que  
Rm 4,24  li fou imputat a justícia, 24 sinó  també per a nosaltres, als quals serà  
Rm 5,3 tan sols això, sinó que ens gloriam  també en les tribulacions, sabent que la  
Rm 5,11 solament això, sinó que ens gloriam  també en Déu per nostre Senyor Jesucrist,  
Rm 5,12  món, i per lo pecat, la mort, així  també passà la mort a tots los homes per  
Rm 5,18  sobre tots los homes, així  també per la justícia d’un sol, tots los  
Rm 5,19  molts foren fets pecadors, així  també molts seran fets justos per l’  
Rm 5,21  regnà lo pecat per la mort, així  també régnia la gràcia per la justícia per 
Rm 6,4  morts per a glòria del Pare, així  també caminem nosaltres en novedat de  
Rm 6,5  la semblança de sa mort, ho serem  també en la de sa resurrecció. 6 Sabent  
Rm 6,8  morts ab Cristo, creem que viurem  també ab Cristo, 9 sabent que havent  
Rm 6,11  al viure, viu per a Déu. 11 Així  també considerau’s vosaltres certament  
Rm 7,4  unèsquia ab un altre home. 4 Així  també vosaltres, germans meus, sou morts a 
Rm 8,11  d’entre els morts vivificarà  també vostres cossos mortals per son  
Rm 8,17  de Déu. 17 I essent fills, som  també hereus, hereus verdaderament de Déu, 
Rm 8,17  que patiam ab ell, per a què siam  també glorificats ab ell. 18 Perquè entenc 
Rm 8,23  ara. 23 I no solament elles, sinó  també nosaltres mateixos, que tenim les  
Rm 8,23  primícies de l’Esperit, nosaltres  també gemegam dintre de nosaltres  
Rm 8,26  26 Així mateix l’Esperit ajuda  també a nostra flaquesa, perquè no sabem  
Rm 8,28  sants conforme a Déu. 28 I sabem  també que totes les coses cooperen al bé  
Rm 8,30 I als que predestinà, a eixos cridà  també; i als que cridà, a eixos justificà  
Rm 8,30  i als que cridà, a eixos justificà  també; i als que justificà, a eixos també  
Rm 8,30 també; i als que justificà, a eixos  també glorificà. 31 Doncs, què direm a  
Rm 8,32  ¿com no ens donarà ab ell  també totes les coses? 33 Qui farà  
Rm 8,34 és lo qui morí, i lo que ressuscità  també, i lo qui està també a la dreta de  
Rm 8,34 que ressuscità també, i lo qui està  també a la dreta de Déu, lo qual  
Rm 8,34  dreta de Déu, lo qual intercedeix  també per a nosaltres. 35 Qui ens  
Rm 9,1  en Cristo, no mento; donant-me  també testimoni ma consciència en l’  
Rm 9,5  quals són los mateixos dels que és  també Cristo segons la carn, que és sobre  
Rm 9,10  fill.» 10 I no solament ella, sinó  també Rebeca, que concebí d’una vegada  
Rm 9,24  no solament dels jueus, sinó  també dels gentils? 25 Conforme a lo que  
Rm 9,27  «Fills de Déu viu.» 27 Isaïes  també exclamà tocant a Israel: «Encara que 
Rm 11,1  son poble? No, per cert; perquè jo  també só israelita del llinatge d’  
Rm 11,5  davant de Baal.» 5 Doncs, així  també, en aquest temps, hi ha un remanent  
Rm 11,16 I si el primer fruit és sant, ho és  també la massa; i si l’arrel és santa, ho 
Rm 11,16  i si l’arrel és santa, ho són  també les branques. 17 I si alguna de les  
Rm 11,22 la bondat; d’altra manera seràs tu  també tallat. 23 I ells també, si no  
Rm 11,23  seràs tu també tallat. 23 I ells  també, si no permaneixen en la  
Rm 11,31 per raó de sa incredulitat, 31 així  també aquestos ara no han cregut, a fi de  
Rm 11,31  alcàncien ells misericòrdia  també. 32 Perquè Déu los ha enclòs a tots  
Rm 12,17  no sols davant de Déu, sinó  també davant de tots los homes. 18 Si és  
Rm 13,5 no solament per raó de la ira, sinó  també per amor de la consciència. 6 Per  
Rm 13,6  6 Per aquesta causa, pagau  també tributs, perquè són ministres de  
Rm 14,6  i el que no fa diferència del dia,  també per al Senyor; i aquell que menja,  
Rm 15,14  en quant a vosaltres, que estau  també plens de caritat, plens de tot  
Rm 15,27  de ses coses espirituals, deuen  també ells ministrar-los en les coses  
Rm 16,4  i no ho agraesc jo sols, sinó  també totes les iglésies dels gentils. 5 I 
1Co 1,8 Jesucrist, 8 lo qual vos confirmarà  també fins al fi, perquè siau trobats sens 
1Co 1,16  estat batejats. 16 I he batejat  també la família d’Estèfana, i per lo  
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1Co 2,13 graciosament. 13 Les quals anunciam  també, no ab paraules doctes d’humana  
1Co 4,8  per a què així nosaltres regnem  també ab vosaltres. 9 Perquè jo penso que  
1Co 4,16  que siau imitadors meus, com  també ho só jo de Cristo. 17 Per aquesta  
1Co 6,14  al Senyor, i ens ressuscitarà  també a nosaltres per son propi poder. 15  
1Co 7,40  mon consell, i penso que jo tinc  també l’Esperit de Déu. 8,Tit Capítol  
1Co 9,8  coses com a home?; ¿o no diu  també lo mateix la Llei? 9 Puix escrit  
1Co 9,10  cuidado dels bous? 10 ¿O diu això  també per nosaltres? Sí, certament, per  
1Co 9,14  de lo de l’altar? 14 Així  també ordenà lo Senyor que els que  
1Co 10,33  Déu, 33 a la manera que jo procuro  també en tot agradar a tots, no buscant lo 
1Co 11,1  imitadors meus, així com jo ho só  també de Cristo. 2 I vos alabo, germans,  
1Co 11,6  la dona no està coberta, ràpia’s  també. I si és una cosa lletja per la dona 
1Co 11,12  com la dona és de l’home, així  també l’home és per a la dona; mes totes  
1Co 11,19  és precís que hi haja heretgies  també, per a què los que són aprovats sien 
1Co 12,6  és un mateix lo Senyor. 6 Hi ha  també diversitat d’operacions, emperò un  
1Co 12,12  que molts, són un sol cos, així  també és Cristo. 13 Perquè per un mateix  
1Co 14,9  prepararà per a la batalla? 9 Així  també vosaltres, si per la llengua no  
1Co 14,15  Pregaré ab l’esperit, pregaré  també ab l’enteniment; cantaré ab l’  
1Co 14,15  cantaré ab l’esperit, i cantaré  també ab l’enteniment. 16 D’altra  
1Co 14,19  ab inteŀligència a fi d’instruir  també als altres, que no deu mil paraules  
1Co 14,34  ans bé estiguen sumisses, com  també ho diu la Llei. 35 I si elles volen  
1Co 15,2  ferms; 2 per lo qual sou salvos  també, si el reteniu com vos lo prediquí,  
1Co 15,7  7 Després s’aparegué a Jaume  també, i després a tots los apòstols. 8 I  
1Co 15,8  8 I finalment se m’aparegué a mi  també, com a un fill avortiu. 9 Puix jo só 
1Co 15,14  vana, doncs, nostra predicació, i  també és vana vostra fe. 15 I ademés  
1Co 15,18  pecats. 18 I per consegüent,  també los que dormiren en Cristo són  
1Co 15,21  vingué la mort, per home vingué  també la resurrecció dels morts. 22 I així 
1Co 15,22  en Adam moren tots, així en Cristo  també seran tots vivificats. 23 Emperò  
1Co 15,42 altra estrella en claredat. 42 Així  també és la resurrecció dels morts: se  
1Co 15,48  48 Com és lo terrenal, així són  també los que són terrenals; i com és lo  
1Co 15,49  imatge del terrenal, així portarem  també la imatge del celestial. 50 Emperò  
1Co 16,1  que es fan per als sants, feu-ho  també vosaltres així com ho ordení en les  
1Co 16,4  4 I si la cosa meresqués que jo  també hi vaja, vindran ab mi. 5 I jo  
1Co 16,6  quedaré ab vosaltres, i hi passaré  també l’hivern, per a què m’acompanyeu  
2Co 1,4  nostra tribulació, per a què pugam  també nosaltres consolar a aquells que es  
2Co 1,5  afliccions de Cristo, així abunda  també nostra consolació per Cristo. 6 I si 
2Co 1,6  afliccions que patim nosaltres  també. 7 De manera que nostra esperança en 
2Co 1,7  de les afliccions, ho sereu  també de la consolació. 8 Perquè no volem, 
2Co 1,11  11 Ajudant-nos vosaltres  també en vostres oracions, per a què per  
2Co 1,14 les reconeixereu fins al fi. 14 Com  també nos haveu reconegut en part, que  
2Co 1,14  vostra glòria, així com vosaltres  també la nostra en lo dia de nostre Senyor 
2Co 1,20  de Déu són en ell sí; i així  també en ell «Amén», a glòria de Déu per  
2Co 1,22 qui ens ha ungit és Déu, 22 lo qual  també nos sellà i donà la penyora de l’  
2Co 2,9 ell. 9 I per aqueix fi vos escriguí  també, a fi d’experimentar si vosaltres  
2Co 2,10 qui vosaltres perdonau alguna cosa,  també jo li perdono; puix jo si li he  
2Co 3,6  ve de Déu, 6 lo qual nos ha fet  també ministres idòneos del Nou Testament, 
2Co 4,10  que la vida de Jesús se maniféstia  també en nostres cossos. 11 Perquè  
2Co 4,11  què la vida de Jesús se maniféstia  també en nostra carn mortal. 12 Així,  
2Co 4,13  i per això he parlat», nosaltres  també creem, i per això parlam, 14 sabent  
2Co 4,14  al Senyor Jesús, nos ressuscitarà  també a nosaltres ab Jesús, i ens colocarà 
2Co 5,4  vestits i no desnusos. 4 Perquè  també los que estam en est tabernacle  
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2Co 5,11 som manifestos, i espero que ho som  també en vostres consciències. 12 No ens  
2Co 6,13  parlo com a fills– dilatau-vos  també vosaltres. 14 No us uniu en lo  
2Co 7,7  7 i no sols ab sa vinguda, sinó  també ab lo consol que tingué en  
2Co 7,14  us parlàrem fou en veritat, així  també l’haver-nos gloriat ab Tito ha  
2Co 8,6  com començà, acabàs en vosaltres  també esta gràcia, 7 a fi de que com en  
2Co 8,7  en la caritat que ens teniu, així  també abundeu en aquesta gràcia. 8 No ho  
2Co 8,11  prompta per a desitjar-ho, així  també ho estiga per a complir-ho d’allò 
2Co 8,14  a què la seva abundància suplesca  també vostra necessitat, de manera que hi  
2Co 8,18  anà a vosaltres. 18 I enviàrem  també junt ab ell lo germà l’alabança del 
2Co 8,21  no solament davant de Déu, sinó  també davant dels homes. 22 Enviàrem  
2Co 9,8  sempre proveïts de tot, abundeu  també per a tota obra bona. 9 (Així com  
2Co 9,10  dóna llavor al sembrador vos dónia  també pa per a menjar, i multiplíquia  
2Co 9,12  als sants, sinó que és abundant  també en moltes accions de gràcies al  
2Co 10,7  confiat que és de Cristo, pènsia  també en son interior, que així com ell és 
2Co 10,7 que així com ell és de Cristo, així  també nosaltres som de Cristo. 8 Perquè  
2Co 11,18 molts se glorien segons la carn, jo  també me gloriaré. 19 Ja que sofriu de bon 
2Co 11,21  atreviment –parlo ab imprudència–,  també tinc jo atreviment. 22 ¿Són hebreus? 
2Co 11,22  atreviment. 22 ¿Són hebreus? Jo só  també. ¿Són israelites? Jo só també. ¿Són  
2Co 11,22 Jo só també. ¿Són israelites? Jo só  també. ¿Són del llinatge d’Abraham? També 
2Co 13,4  virtut de Déu. Puix nosaltres som  també flacs en ell, mes viurem ab ell per  
Ga 1,9 abans diguérem, ara ho tornam a dir  també: Si algú vos predica un altre  
Ga 2,1 Jerusalem ab Bernabé, prenent ab mi  també a Tito. 2 I pugí per revelació, i  
Ga 2,8  circumcisió, lo mateix obrà en mi  també per als gentils.) 9 I quan Jaume,  
Ga 2,17  justificats en Cristo, som trobats  també pecadors, ¿és per això Cristo  
Ga 4,7  servo, sinó fill. I si fill, hereu  també de Déu en Cristo. 8 Emperò llavors,  
Ga 4,12  vos suplico siau com jo, perquè jo  també só com vosaltres: no m’haveu  
Ga 4,29  al que era segons l’Esperit, així  també ara. 30 Mes què diu l’Escriptura?  
Ga 5,25 25 Si vivim per l’Esperit, caminem  també en l’Esperit. 26 No cobdiciem vana  
Ga 6,1 tu mateix, per a què no sies tentat  també. 2 Portau les càrregues uns a altres 
Ga 6,8  allò que l’home sémbria, això  també segarà. I així, aquell que sémbria  
Ef 1,11  la terra, en ell, 11 en qui fórem  també cridats per sort, essent  
Ef 1,13  esperat en Cristo. 13 En lo qual  també vosaltres esperàreu després que  
Ef 1,15  d’ell mateix. 15 Per això, jo  també, després d’haver oït la fe que  
Ef 1,21 anomena no sols en aquest món, sinó  també en lo venider; 22 i «posà totes les  
Ef 2,3  3 entre els quals visquérem  també tots nosaltres en temps passat,  
Ef 2,3  per naturalesa fills d’ira, com  també los altres. 4 Emperò Déu, que és ric 
Ef 2,22  lo Senyor, 22 en qui vosaltres sou  també edificats juntament per a ser  
Ef 3,19  i la profunditat, 19 i conèixer  també l’amor de Cristo, que supera tot  
Ef 4,10  10 Ell que baixà és lo mateix  també que pujà sobre tots los cels per a  
Ef 4,32  -vos recíprocament, així com  també vos ha perdonat Déu per Cristo.  
Ef 5,2  en amor, així com Cristo nos amà  també i s’entregà per a nosaltres, oferta 
Ef 5,25  mullers, així com Cristo amà  també a la Iglésia i s’entregà a si  
Ef 5,28 que sia santa e immaculada. 28 Així  també los marits deuen amar a ses mullers  
Ef 5,29  bé la sustenta i cuida, així com  també Cristo a la Iglésia. 30 Perquè som  
Ef 6,17  enceses del maligne. 17 Preneu  també l’elm de la salut, i l’espasa de  
Ef 6,21 jo dec parlar. 21 I per a què pugau  també saber l’estat de mes coses, i lo  
Fl 1,15  i com per tema; mes altres ho fan  també de bona voluntat. 16 Uns per  
Fl 1,20 bé, ab entera confiança, com sempre  també serà ara Cristo glorificat en mon  
Fl 1,29  que cregau en ell, sinó que patiu  també per amor d’ell, 30 tenint lo mateix 
Fl 2,5  hi haja en vosaltres que hi hagué  també en Cristo Jesús: 6 Lo qual, essent  
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Fl 2,9  i mort de creu. 9 Per lo qual Déu  també l’exaltà altament i li donà un nom  
Fl 2,19  enviaré a Timoteu, per a cobrar jo  també bon ànimo al saber l’estat de  
Fl 2,27  d’ell, i no sols d’ell, sinó  també de mi, per a què jo no tingués  
Fl 3,4  carn. 4 Encara que jo podria tenir  també confiança en la carn. Si algú creu  
Fl 3,15  cosa pensau d’altra manera, Déu  també vos ho revelarà. 16 Mes en quant a  
Fl 3,20  és en los cels, d’a on esperam  també al Salvador, nostre Senyor  
Fl 3,21  aquell poder ab què pot subjectar  també a si totes les coses. 4,Tit Capítol  
Fl 4,3  mateix sentiment en lo Senyor. 3 I  també te demano, company fiel, que ajúdies 
Col 1,6 la qual ha arribat a vosaltres, com  també a tot lo món, i dóna fruit i creix,  
Col 1,7  la gràcia de Déu en veritat; 7 com  també l’aprenguéreu d’Epafras, nostre  
Col 1,8  Cristo Jesús; 8 lo qui ens informà  també de vostre amor en l’Esperit. 9 Per  
Col 1,9  9 Per aqueix motiu, nosaltres  també, des del dia que ho oiguérem, no  
Col 1,29  29 En lo que encara treballo jo  també, combatint segons sa eficàcia que  
Col 2,11  i potestat; 11 en qui estau  també circumcidats ab la circumcisió no  
Col 2,12  baptisme, en lo que ressuscitàreu  també mediant la fe del poder de Déu, que  
Col 3,4 és vostra vida, s’aparega, llavors  també vosaltres apareixereu ab ell en  
Col 3,7  7 En les quals caminàreu  també vosaltres algun temps quan vivíeu en 
Col 3,8  en elles. 8 Emperò ara abandonau  també totes aquestes coses: ira,  
Col 3,13  vos perdonà a vosaltres, així  també vosaltres. 14 Mes sobretot revestiu  
Col 3,15  la pau de Cristo, a la que fóreu  també cridats en un cos, i siau agraïts.  
Col 4,1 de justícia i equitatiu, sabent que  també vosaltres teniu Senyor en lo cel. 2  
Col 4,14  saluda lo molt amat Lluc, metge, i  també Demas. 15 Saludau als germans que  
Col 4,16  vosaltres, feu que sia llegida  també en la iglésia dels laodiceans, i  
Col 4,16 dels laodiceans, i vosaltres llegiu  també la dels laodiceans. 17 I dieu a  
1Te 1,5 vosaltres solament en paraula, sinó  també en virtut i en l’Esperit Sant, i en 
1Te 2,Tit  ab què els predicà l’evangeli i  també l’amor entranyable que els professa 
1Te 2,10  10 Vosaltres sou testimonis, i Déu  també, de quant santa, i justa, i  
1Te 2,13  Regne i glòria. 13 Per això donam  també sens cessar gràcies a Déu, perquè  
1Te 2,14  per quant iguals coses sofríreu  també de vostres compatriotes, com ells  
1Te 3,6  desitjau veure’ns, com nosaltres  també a vosaltres, 7 per això, germans,  
1Te 4,1  -vos i agradar a Déu, així  també proceïu per abundar més i més. 2  
1Te 4,8  home, sinó a Déu, que ens ha donat  també son Sant Esperit. 9 I tocant a la  
1Te 4,14  que Jesús morí i ressuscità, així  també Déu portarà ab Jesús a aquells que  
1Te 5,14  i teniu pau ab ells. 14 Vos pregam  també, germans, que reprengau als  
1Te 5,24  que us cridà, qui ho complirà  també. 25 Germans, pregau per nosaltres.  
2Te 1,5  lo Regne de Déu, per amor del qual  també patiu. 6 Suposat que és just davant  
2Te 1,11 en aquell dia. 11 Per lo que pregam  també sens cessar per vosaltres, per a què 
1Tm 2,5  5 Perquè un sol és Déu, i un sol  també lo medianer entre Déu i els homes,  
1Tm 2,9  discussió. 9 Així mateix préguien  també les dones vestides honestament, i  
1Tm 5,20  de tothom, per a què los demés  també témien. 21 Te conjuro davant de Déu  
1Tm 6,12  a la que fores cridat, havent  també fet bona confessió davant de molts  
2Tm 1,5 mare Eunice, i estic cert que en tu  també. 6 Per lo qual t’amonesto que  
2Tm 1,12  12 Per qual motiu sofresc jo  també aquestes coses, emperò no m’  
2Tm 2,2  fiels que sien capaços d’ensenyar  també als demés. 3 Suporta, doncs, la  
2Tm 2,5  que l’elegí per soldat. 5 Perquè  també lo qui combat en la palestra, no és  
2Tm 2,10  elegits, per a què ells alcàncien  també la salut que és en Cristo Jesús ab  
2Tm 2,11  nosaltres som morts ab ell, viurem  també ab ell. 12 Si patim, regnarem també  
2Tm 2,12 també ab ell. 12 Si patim, regnarem  també ab ell. Si nosaltres lo negam, ell  
2Tm 2,12  ab ell. Si nosaltres lo negam, ell  també nos negarà a nosaltres. 13 Si  
2Tm 2,20  hi ha vasos d’or i de plata, sinó  també de fusta i de terra, i els uns són  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

3338 
 

2Tm 2,22  per a tota obra bona. 22 Fuig  també d’apetits juvenils i segueix la  
2Tm 3,5 però negant la virtut d’ella. Fuig  també d’aquestos tals. 6 Perquè d’estos  
2Tm 3,9  se farà manifesta a tothom, com  també ho fou la d’aquells. 10 Emperò tu  
2Tm 4,8 en aquell dia; i no sols a mi, sinó  també a aquells que amen la sua vinguda.  
2Tm 4,15  segons ses obres. 15 Guarda’t tu  també d’ell, perquè s’ha oposat molt a  
Tt 3,3  homes. 3 Perquè nosaltres mateixos  també algun temps fórem necis, incrèduls,  
Tt 3,14  no els fàltia res. 14 I aprenguen  també los nostres a exercitar los primers  
Flm 9  essent tu, ja com Pau, vell, i ara  també presoner en Jesucrist. 10 Te suplico 
He 1,2 constituí hereu de tot, per qui féu  també los sigles. 3 Lo qual, essent lo  
He 2,14  de carn i sang, així ell  també participà de lo mateix, a fi de  
He 4,10  que ha entrat en son repòs, ell  també ha cessat de ses obres, així com Déu 
He 5,2  erren, per quant ell mateix està  també rodejat de dolències. 3 I per  
He 5,5 és cridat de Déu, com Aaron. 5 Així  també Cristo no se glorificà a si mateix  
He 5,6  jo avui t’he engendrat.» 6 Com  també digué en altre paratge: «Tu ets  
He 7,2  i el beneí, 2 a qui Abraham donà  també lo delme de totes les coses, essent  
He 7,5  germans, encara que ells isqueren  també dels lloms d’Abraham. 6 Mes aquell  
He 7,12  és necessari que es múdia  també la Llei. 13 Perquè aquell de qui es  
He 8,3  qual és necessari que aquest tinga  també alguna cosa que oferir. 4 Puix si  
He 8,9  en mon pacte (testament), jo  també los he menyspreat, diu lo Senyor. 10 
He 9,1  el primer pacte (testament) tenia  també reglaments del culto diví i un  
He 9,16  és necessari que intervinga  també la mort del testador. 17 Perquè lo  
He 10,15  santificats. 15 I l’Esperit Sant  també nos ho testifica. Perquè després d’ 
He 11,11  de la qual és Déu. 11 Per la fe,  també la mateixa Sara, que era estèril,  
He 11,19  els morts; per lo qual lo rebé  també en aquesta figura. 20 Per la fe  
He 11,20  aquesta figura. 20 Per la fe beneí  també a Isaac i a Esaú acerca les coses  
He 12,1  Senyor. 1 I per això, tenint posat  també sobre nosaltres un núvol tan gran de 
He 12,26 commouré no tan sols la terra, sinó  també lo cel.» 27 En això que diu: «encara 
He 13,3  com si vosaltres estiguésseu  també en son cos. 4 Sia en tots honest lo  
He 13,12  fora del campament. 12 Per lo qual  també Jesús, per a santificar al poble per 
Jm 1,11  es perd sa vistosa hermosura, així  també lo ric s’emmustueix en sos camins.  
Jm 2,2 or, ab vestidura preciosa, i entràs  també un pobre ab un mal vestit, 3 i  
Jm 2,11  «No cometràs adulteri», digué  també: «No mataràs.» I si mates, encara  
Jm 2,17  lo cos, què aprofitaria? 17 Així  també la fe, si no té obres, és morta,  
Jm 2,26 cos, sens l’esperit, és mort, així  també la fe sens obres és morta. 3,Tit  
Jm 3,2  aqueix tal és baró perfet, i capaç  també de refrenar tot lo cos. 3 I si posam 
Jm 3,3  per a què ens obeesquen, governam  també tot lo cos d’ells. 4 Mirau també  
Jm 3,4  també tot lo cos d’ells. 4 Mirau  també les barques, encara que sien grans i 
Jm 3,5 a on vol lo qui les governa. 5 Així  també la llengua és certament un membre  
Jm 5,8  i tardana. 8 Esperau, doncs,  també vosaltres ab paciència, i fortificau 
1Pe 1,15  que vos ha cridat, siau vosaltres  també sants en totes les accions. 16  
1Pe 2,5  de Déu i apreciada, 5 vosaltres  també com pedres vives sou sobredificats  
1Pe 2,18  tan sols als bons i moderats, sinó  també als de geni impertinent. 19 Puix és  
1Pe 2,21  fóreu cridats, ja que Cristo sofrí  també per nosaltres, deixant-nos un  
1Pe 3,1  no obeeixen la paraula, puguen  també, sens la paraula, per la conversació 
1Pe 3,14  -vos, si abraçau lo bé? 14 I  també si patiu alguna cosa per amor de la  
1Pe 3,18  fer bé que per fer mal. 18 Perquè  també Cristo una vegada morí per nostres  
1Pe 3,19  per l’Esperit. 19 En lo qual anà  també a predicar als esperits que estaven  
1Pe 4,1  nosaltres en la carn, armau-vos  també vosaltres d’aquesta mateixa  
1Pe 4,6  per això fou predicat l’evangeli  també als morts, per a què en veritat sien 
1Pe 4,13 de Cristo, per a què vos regositgeu  també ab goig en l’aparició de sa glòria. 
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2Pe 1,14  aquest mon tabernacle, segons  també m’ho ha declarat nostre Senyor  
2Pe 2,1  que se’n guàrdien. 1 Hi havia  també entre el poble falsos profetes, així 
2Pe 3,15  del Senyor és salvació, segons que  també Pau, nostre caríssim germà, vos  
2Pe 3,16 sabiduria que li fou donada. 16 Com  també en totes ses epístoles, parlant en  
2Pe 3,16  los indoctes i inconstants, com  també les altres Escriptures, per ruïna de 
1Jn 1,3 això vos anunciam, per a què tingau  també vosaltres comunió ab nosaltres, i  
1Jn 1,7 si caminam en la llum, com ell està  també en la llum, tenim comunió mútua, i  
1Jn 2,2  no tan solament pels nostres, sinó  també per los de tot lo món. 3 I en això  
1Jn 2,23 al Pare; lo qui confessa al Fill té  també al Pare. 24 Permanèsquia en  
1Jn 2,24  oíreu des del principi, vosaltres  també permaneixereu en lo Fill i en lo  
1Jn 2,29  29 Si sabeu que ell és just, sabeu  també que tot aquell que fa justícia és  
1Jn 3,7  fa justícia és just, així com ell  també és just. 8 Lo qui comet pecat és del 
1Jn 4,11  si Déu nos amà d’aquesta manera,  també devem amar-nos los uns als altres. 
1Jn 4,21  d’ell: que el qui ama a Déu, ama  també a son germà. 5,Tit Capítol V Virtut  
1Jn 5,1 qui ama al que l’ha engendrat, ama  també a aquell qui nasqué d’ell. 2 En  
2Jn 1  jo amo de veres, i no jo sol, sinó  també tots los que han conegut la veritat; 
3Jn 12  la mateixa veritat; i nosaltres  també lo donam, i tu saps que nostre  
Jud 8  8 De la mateixa manera aquestos  també contaminen sa carn, i desprecien la  
Jud 14  lo setè després d’Adam, profetisà  també d’aquestos dient: «Veus aquí vingué 
Ap 2,6  los fets dels nicolaïtes, que jo  també avorresc. 7 »Lo qui té orella, oiga  
Ap 2,15  i cometessen fornicació. 15 Així  també tens tu los que segueixen la  
Ap 2,28  seran fets miques. 28 Així com jo  també ho tinc rebut de mon Pare, li donaré 
Ap 2,28  tinc rebut de mon Pare, li donaré  també l’estrella del matí. 29 »Lo qui té  
Ap 3,21  ab mi en lo meu trono; així com jo  també he vençut i estic sentat ab mon Pare 
Ap 6,11  coservos i el de sos germans, que  també han de ser morts com ells. 12 I mirí 
Ap 10,1  aquell llibre i el devória. 1 Vegí  també un altre àngel poderós que baixava  
Ap 11,5 -los dany, és precís que ell mòria  també. 6 Aquestos tenen poder per a tancar 
Ap 11,8  i Egipte, a on nostre Senyor fou  també crucificat. 9 I els de les tribus, i 
Ap 14,10  front o en sa mà, 10 aquest beurà  també del vi de la ira de Déu, mesclat pur 
Ap 14,17  temple que hi ha en lo cel, tenint  també una falç ben afilada. 18 I isqué un  
Ap 17,9  los quals està sentada la dona; i  també són set reis. 10 Los cinc caigueren: 
Mt 4,7 en pedra alguna.” 7 Jesús li digué:  –També està escrit: “No tentaràs al  
Mt 5,31 no que ton cos vaja a l’infern. 31  »També fou dit: “Qualsevol que repudiï a  
Mt 13,47  tot quant tenia, i la comprà. 47  »També és semblant lo Regne del cel a un  
Mt 21,24  24 Responent Jesús, los digué:  –També jo us vull preguntar una cosa, que  
Mc 4,26  fins allò que té li serà pres. 26  També deia: –Així és lo Regne de Déu, com  
Mc 11,29  29 I Jesús los respongué i digué:  –També jo us faré una pregunta, i responeu 
Mc 15,32  la creu per a què vejam i cregam.  També los que estaven crucificats ab ell  
Lc 12,8  vosaltres que molts aucellets. 8  »També vos dic: Que tot aquell que em  
Lc 20,3 3 Emperò Jesús los respongué dient:  –També jo vull fer-us una pregunta.  
Ac 14,12  era lo qui portava la paraula. 12  També lo sacerdot de Júpiter, que estava a 
2Co 11,22  ¿Són del llinatge d’Abraham?  També ho só jo. 23 ¿Són ministres de  
Jm 2,19  19 Tu creus que Déu és un; fas bé.  També los dimonis ho creuen, i tremolen.»  
Mt 6,15  Emperò, si no perdonau als homes,  tampoc vostre Pare vos perdonarà vostres  
Mt 25,45  ho féreu ab un d’aquestos petits,  tampoc ho féreu ab mi. 46 »I aniran  
Mc 11,26  vostre Pare que està en lo cel  tampoc vos perdonarà vostres pecats. 27 I  
Mc 11,33  los respongué i digué: –Puix ni jo  tampoc vos diré ab quina autoritat faç  
Mc 12,21 21 I lo segon la prengué, i morí, i  tampoc deixà descendència. I de la mateixa 
Mc 16,13  anaren a contar-ho als demés, i  tampoc los cregueren. 14 Finalment, estant 
Lc 6,29  et prenga la capa, no t’opòsies  tampoc a que se te’n duga la túnica. 30  
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Lc 14,27  no porta sa creu i no em segueix,  tampoc serà mon deixeble. 28 »Perquè ¿qui  
Lc 16,26  d’aquí a vosaltres no poden, ni  tampoc d’allà a aquí. 27 »I digué lo ric: 
Lc 16,31  que algun dels morts ressuscítia,  tampoc creuran. 17,Tit Capítol XVII  
Lc 17,31 les. I el qui es tròbia en lo camp,  tampoc tórnia atràs. 32 Recordau-vos de  
Lc 20,8 on era. 8 I Jesús los digué: –Doncs  tampoc jo us diré ab quina autoritat faç  
Lc 23,15  vosaltres l’acusau; 15 ni Herodes  tampoc, perquè jo us dirigí a ell, i  
Jn 5,23  al Pare. Lo qui no honra al Fill,  tampoc honra al Pare que l’ha enviat. 24  
Jn 6,24  turba que Jesús no estava allí, ni  tampoc sos deixebles, se’n pujaren a les  
Jn 8,11  Senyor. I Jesús digué: –Puix, jo  tampoc te condemnaré. Vés-te’n i no  
Jn 9,21  és que ara hi veu, no ho sabem ni  tampoc sabem qui li ha obert los ulls. Té  
Jn 15,4  fruit si no està unit al cep, així  tampoc vosaltres si no estau units ab mi.  
Jn 17,14  perquè no són del món, així com jo  tampoc só del món. 15 No us demano que els 
Jn 17,16 16 Ells no són del món, així com jo  tampoc só del món. 17 Santificau-los en  
Ac 16,7 Mísia, volien passar a Bitínia, mes  tampoc los ho permeté l’Esperit de Jesús. 
Ac 19,2  la fe? I ells li respongueren: –Ni  tampoc havem oït hi haja Esperit Sant. 3 I 
Rm 4,15  obra ira; puix a on no hi ha Llei,  tampoc hi ha violació. 16 Per lo tant, és  
Rm 11,21  tal vegada no et perdonarà a tu  tampoc. 22 Considera, doncs, la bondat i  
1Co 7,11  ab son marit; i el marit no déixia  tampoc la muller. 12 I als demés los dic  
1Co 12,14  en un mateix Esperit. 14 Perquè  tampoc lo cos és un sol membre, sinó  
1Co 12,21 a la mà: «Jo no t’he menester»; ni  tampoc lo cap als peus: «Jo no us  
1Co 15,13  si no hi ha resurrecció de morts,  tampoc Cristo ressuscità. 14 I si Cristo  
1Co 15,16 si els morts no ressusciten, Cristo  tampoc ressuscità. 17 I si Cristo no  
Ap 18,22 se trobarà en tu ningun artista; ni  tampoc s’oirà lo soroll de ninguna mola  
Rm 4,20  estava ja extinguida en Sara. 20  Tampoc titubejà ni tingué la més petita  
1Te 4,13  i no cobdicieu res de ningú. 13  Tampoc volem, germans, que ignoreu  
Mt 5,47 ho fan també los publicans? 47 I si  tan solament saludau a vostres germans,  
Mt 8,8 que vós entreu en ma casa, mes dieu  tan sols una paraula i quedarà sa mon  
Mt 8,10 veritat vos dic que no he trobat fe  tan gran en Israel. 11 I vos dic que  
Mt 9,14  nosaltres i los fariseus dejunam  tan sovint, i los vostres deixebles no  
Mt 9,21  vestit. 21 Puix deia entre si: «Si  tan solament toco son vestit, quedaré  
Mt 10,42  petits un got d’aigua fresca  tan sols en nom de deixeble, vos dic en  
Mt 14,32  poca fe! Per què has dubtat? 32 I  tan prest com entraren en la barca, cessà  
Mt 14,36  li suplicaven que els deixàs tocar  tan solament la vora de son vestit. I  
Mt 21,21 si tinguésseu fe i no dubtàsseu, no  tan solament faríeu lo de la figuera, sinó 
Mt 24,36  res, ni los àngels del cel, sinó  tan sols lo Pare. 37 »I aixís com en los  
Mt 27,65 –Guardes teniu; anau i guardau-lo  tan bé com pugau. 66 I ells se n’anaren,  
Mc 4,6  hi havia fondària de terra; 6 però  tan prest com isqué lo sol, s’abrusà, i  
Mc 4,40  40 I els digué: –Per què estau  tan temerosos? Què? No teniu encara fe? I  
Mc 6,55  tota ella los malalts en sos llits  tan prest com oïren que estava allí. 56 I  
Mc 9,2 en lo món que puga fer-los tornar  tan blancs. 3 I se’ls aparegué Elies ab  
Mc 9,19  me’l aquí. 19 I l’hi portaren. I  tan prest com lo vegé, començà l’esperit  
Mc 15,44  se meravellava de que hagués mort  tan prompte; i cridant al centurió, li  
Lc 1,44  vinga a mi? 44 Perquè, veus aquí,  tan prest com arribà a mos oïdos la veu de 
Lc 2,15  bona voluntat. 15 I succeí que  tan prest com los àngels se retiraren d’  
Lc 5,6 ho fet aixís, agafaren una multitud  tan gran de peixos que es rompia lo filat. 
Lc 5,21  Qui pot perdonar pecats sinó  tan sols Déu?» 22 I coneixent Jesús los  
Lc 6,4  que no podien menjar d’ells sinó  tan sols los sacerdots? 5 I els digué: –Lo 
Lc 7,4  a curar a son criat. 4 I ells,  tan prest com arribaren a Jesús, li  
Lc 7,9  que ni en Israel he trobat una fe  tan gran. 10 I tornats a casa los que  
Lc 8,28  dintre dels sepulcres. 28 Aquest,  tan prest com vegé a Jesús, se postrà  
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Lc 9,45  aquesta plàtica, i era per ells  tan obscura que no la comprenien, i temien 
Lc 13,11  que estava mala feia divuit anys i  tan encorbada que no podia mirar en alt.  
Lc 13,19  en son hort. I cresqué i se féu  tan gran l’arbre, que els aucells de l’  
Lc 18,19  em dius bo? Ningú és bo, sinó Déu  tan solament. 20 Ja saps los manaments: No 
Lc 21,9  això succeesca primer, mes no serà  tan prest lo fi. 10 Llavors los deia: –S’ 
Lc 24,18  la paraula li digué: –¿Sols tu ets  tan foraster en Jerusalem, que no sàpies  
Jn 2,10  molt, ne serveixen del que no és  tan bo; emperò tu has guardat fins ara lo  
Jn 7,10  se quedà en Galilea. 10 Emperò,  tan prest com sos germans hagueren partit, 
Jn 16,21  perquè ha arribat sa hora; emperò  tan prest com ha donat a llum l’infant,  
Jn 19,30  li aplicaren a la boca. 30 Jesús,  tan prest com hagué pres lo vinagre,  
Ac 10,29  per això he vingut sens dificultat  tan prest com m’haveu cridat. Pregunto,  
Ac 16,26  repente esdevingué un terratrèmol  tan gran que es commogueren los fonaments  
Ac 19,26  26 i estau veent i oint que no  tan solament en Èfeso sinó en tota l’  
Ac 22,29  en temor per haver-lo lligat,  tan prest com sabé que era ciutadà romà.  
Ac 26,29  a Déu que per poc i per molt, no  tan solament vós, sinó tots los que m’  
Rm 3,12  inútils, no hi ha qui faça bé, ni  tan sols un. 13 Sepultura oberta és sa  
Rm 4,9  benaventurança en la circumcisió  tan solament, o en la incircumcisió també? 
Rm 4,16  sia segura a tot son llinatge, no  tan sols al que és de la Llei, sinó també  
Rm 5,3 la glòria dels fills de Déu. 3 I no  tan sols això, sinó que ens gloriam també  
Rm 5,11  serem salvats per sa vida. 11 I no  tan solament això, sinó que ens gloriam  
Rm 7,24  en mos membres. 24 Oh, quin home  tan miserable só jo! ¿Qui em deslliurarà  
1Co 4,18  totes les iglésies. 18 Alguns van  tan engreïts, com si jo no hagués de venir 
1Co 13,12  en part, mes llavors coneixeré  tan bé com só conegut. 13 Ara permaneixen  
2Co 1,8  perquè nos oprimiren d’una manera  tan superior a nostres forces, que  
2Co 1,10 qual nos ha llibertat i lliberta de  tan gran perill de mort; en qui esperam  
2Co 2,4  bé per a què coneguésseu l’amor  tan gran que us tinc. 5 I si algú m’ha  
Ga 1,6  Amén. 6 Me meravello com així  tan lleugerament vos apartau d’aquell que 
Ga 4,18  gelosos del bé en bé sempre, i no  tan solament quan jo estic ab vosaltres.  
Ga 6,11  de la fe. 11 Mirau quina carta  tan llarga vos he escrit de pròpia mà. 12  
Fl 1,29  vos és donat per Cristo, no  tan sols que cregau en ell, sinó que patiu 
Fl 2,23  A ell, doncs, espero enviar-vos  tan prest com jo haja vist l’estat dels  
He 2,3  escaparem nosaltres si despreciam  tan gran salvació? La qual, havent  
He 11,12  casi com mort) isqué una multitud  tan numerosa com les estrelles del cel, i  
He 12,1  també sobre nosaltres un núvol  tan gran de testimonis, descarregant-nos 
He 12,21 muntanya serà apedregada.» 21 I era  tan espantós lo que es veia, que Moisès  
He 12,26  una vegada, i jo commouré no  tan sols la terra, sinó també lo cel.» 27  
Jm 1,22  de la paraula i no oïdors  tan solament, enganyant-vos a vosaltres  
Jm 2,10  guàrdia tota la Llei, com fàltia  tan sols en un punt, s’ha fet culpable de 
1Pe 2,18 obedients als amos ab tot temor, no  tan sols als bons i moderats, sinó també  
1Jn 2,2  per nostres pecats; i no  tan solament pels nostres, sinó també per  
1Jn 5,6  per aigua i per sang. No en aigua  tan solament, sinó en aigua i sang. I l’  
Ap 10,10 i era dolç en ma boca com la mel; i  tan prest com l’haguí devorat, se tornà  
Ap 11,6  la terra ab tota mena de plagues  tan sovint com vullen. 7 I quan hauran  
Ap 16,18 hi hagué un gran terratrèmol; tal i  tan gran, qual no hi ha hagut mai des de  
Ap 18,17  17 que en una hora han desaparegut  tan grans riqueses.» I tot capità de  
Ap 21,16  16 I la ciutat és quadrada,  tan llarga com ampla; i amidà la ciutat ab 
Mc 5,28  i tocà son vestit, 28 perquè deia:  «Tan solament puga jo tocar sa vestidura,  
Jn 2,9 mestre de sala. I li’n portaren. 9  Tan prest com lo mestre de sala hagué  
Ga 3,3  o per la predicació de la fe? 3  ¿Tan necis sou que, havent començat en  
Mt 21,33 plantà una vinya i la rodejà d’una  tanca, i cavant féu allí un cup, i edificà 
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1Jn 3,17  a son germà que té necessitat i li  tanca ses entranyes de compassió, ¿com  
Ap 3,7  de David, aquell que obre, i ningú  tanca; i tanca, i ningú obre. 8 »Jo conec  
Ap 3,7  aquell que obre, i ningú tanca; i  tanca, i ningú obre. 8 »Jo conec tes  
Ap 20,3  3 i el ficà en l’abisme, i el  tancà, i posà un sello sobre ell, per a  
Mt 6,6  préguies, entra en ton aposento, i  tancada la porta, prega en ocult, i ton  
Mt 25,10  a les esposalles, i la porta fou  tancada. 11 »A l’últim vingueren també  
Lc 11,7  “No m’enfadis. Ja la porta està  tancada i les meves criatures són al llit  
Ac 5,23  havem trobat la presó molt ben  tancada, i els guardes que estaven davant  
Jn 20,19  lo primer de la semana, i estant  tancades les portes d’a on s’havien  
Jn 20,26  ab ells. Vingué Jesús, estant  tancades les portes, i se presentà enmig  
Ac 21,30 fora del temple, i tot seguit foren  tancades les portes. 31 I mentres estaven  
Lc 3,20 anyadí, a tots los demés, lo de fer  tancar a Joan en la presó. 21 I succeí  
1Co 15,52  mudats. 52 En un moment, en un  tancar i obrir d’ull, en la trompeta  
Ap 3,8  teu una porta oberta que ningú pot  tancar; perquè tens un poc de virtut, i  
Ap 11,6 també. 6 Aquestos tenen poder per a  tancar lo cel, que no ploga en los dies de 
Ap 21,25  i honra. 25 I ses portes no es  tancaran de dia, puix allí no hi haurà  
Mt 13,15  tornaren dures per a oir, i se’ls  tancaren los ulls; per a què mai hi vegen  
Lc 4,20 i lo dia del gallardó.» 20 I havent  tancat lo llibre, l’entregà al ministre i 
Lc 4,25  los dies d’Elies, quan lo cel fou  tancat tres anys i sis mesos, de modo que  
Lc 8,29  d’ell, i encara que el tenien  tancat i lligat ab grillons i cadenes,  
Lc 13,25  lo pare de famílies haurà entrat i  tancat la porta, vosaltres quedareu  
Ac 28,27  i sos oïdos estan pesats i han  tancat sos ulls; no sia que vegen ab sos  
Ap 5,Tit  perquè ningú podia obrir lo llibre  tancat ab set sellos, l’obrí l’Anyell de 
Ga 3,23  baix la custòdia de la Llei,  tancats en aquella fe que després havia de 
Mt 23,13  i fariseus, hipòcrites, que  tancau lo Regne del cel davant dels homes! 
Mt 5,23  del foc de l’infern. 23 »Per lo  tant, quan vages a oferir lo teu do en l’ 
Mt 6,25  a Déu i a les riqueses. 25 »Per lo  tant vos dic: No us afaneu per la vostra  
Mt 11,22  s’haurien arrepentit. 22 Per lo  tant, jo us dic que hi haurà menos rigor  
Mt 11,24  fins al dia d’avui. 24 Per lo  tant, vos dic que en lo dia del judici  
Mt 12,31  ab mi, escampa. 31 »Per lo  tant vos dic: qualsevol pecat i blasfèmia  
Mt 18,8  per qui ve l’escàndol! 8 Per lo  tant, si ta mà o ton peu t’escandalisen,  
Mt 18,15  un d’aquestos petits. 15 »Per lo  tant, si ton germà pecàs contra de tu, vés 
Mt 19,6  no són dues, sinó una carn. Per lo  tant, lo que Déu juntà, no ho sepària l’  
Mt 20,16 ull mal perquè jo só bo? 16 »Per lo  tant, los darrers seran primers, i los  
Mt 21,43  a nostres ulls”? 43 »Per lo  tant, vos dic que us serà llevat lo Regne  
Mt 24,15  aleshores vindrà lo fi. 15 »Per lo  tant, quan vejau que l’abominació  
Mt 24,26  que vos ho he predit. 26 Per lo  tant, si us diguessen: “Veus aquí que està 
Mt 24,44  deixaria minar sa casa. 44 Per lo  tant, estau vosaltres a punt també, perquè 
Mc 7,37  ho manava, més ho divulgaven. 37 I  tant més se meravellaven, dient: –Tot ho  
Mc 11,24 que diu, tot li serà fet. 24 Per lo  tant, vos dic que totes les coses que  
Lc 1,21  i se meravellava de que s’estés  tant en lo temple. 22 I quan isqué, no els 
Lc 4,7  i ho dono a qui vull. 7 Per lo  tant, si postrat m’adorasses, tots seran  
Lc 5,15  Moisès en testimoni a ells. 15 I  tant més s’estenia sa fama, i acudia gent 
Lc 6,34  als pecadors per a rebre altre  tant. 35 »Amau, doncs, a vostres enemics;  
Lc 7,47  mos peus ab ungüent. 47 Per lo  tant te dic que li són perdonats sos molts 
Lc 12,22 22 I digué a sos deixebles: –Per lo  tant vos dic: No aneu afanats per a la  
Lc 12,31  necessitat d’elles. 31 Per lo  tant, buscau primerament lo Regne de Déu i 
Lc 14,33  -li tractats de pau. 33 »Per lo  tant, qualsevol de vosaltres que no  
Lc 15,10  que havia perdut.” 10 »Per lo  tant, vos dic que hi haurà goig davant  
Lc 17,7  servo que llaura o guarda bestiar,  tant prest com torna del camp li diu:  
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Lc 20,43  Assenta’t a ma dreta, 43 fins i a  tant que jo pòsia a tos enemics per a  
Jn 6,11  com los peixos, donant-los-ne  tant com volgueren. 12 Després que  
Jn 8,28  que Déu era son Pare. 28 Per lo  tant, Jesús los digué: –Quan haureu alçat  
Jn 11,52  de morir per la nació. 52 I no  tant per la nació, sinó també per a  
Jn 12,9  Jesús estava allí. I vingueren, no  tant per Jesús, quant per a veure a  
Ac 5,8  –Digue’m dona, vengueres per  tant l’heretat? I ella digué: –Sí, per  
Ac 5,8  l’heretat? I ella digué: –Sí, per  tant. 9 Llavors Pere li digué: –Per què us 
Ac 5,15  dones que creien en lo Senyor), 15  tant, que treien los malalts als carrers i 
Ac 6,2  lo ministeri de cada dia. 2 Per lo  tant, los Dotze, convocant la multitud  
Ac 20,26  veureu més la meva cara. 26 Per lo  tant jo us protesto en aquest dia que  
Ac 20,31 ’n deixebles tras de si. 31 Per lo  tant, vetllau i teniu present que per  
Ac 25,5  antes partiria per allí. 5 Per lo  tant, digué: –Que vinguen los principals  
Ac 27,34  sens haver pres res. 34 Per lo  tant, per lo bé de vostra salut, vos prego 
Rm 2,Tit  II Se demostra que els jueus són  tant i més culpables per ses males obres  
Rm 4,16  tampoc hi ha violació. 16 Per lo  tant, és per la fe, a fi de que per la  
Rm 5,12  rebut la reconciliació. 12 Per lo  tant, així com per un home entrà lo pecat  
Rm 6,4 estat batejats en sa mort? 4 Per lo  tant, som sepultats ab ell en mort per lo  
Rm 8,12  que habita en vosaltres. 12 Per lo  tant, germans, nosaltres som deutors, no a 
Rm 12,20  diu lo Senyor. 20 Per lo  tant, «si ton enemic té fam, dóna-li  
Rm 13,2  les que existeixen. 2 Per lo  tant, aquell que resisteix a la potestat,  
Rm 14,8 morim, per al Senyor morim. I així,  tant si vivim com si morim, del Senyor  
Rm 15,7  nostre Senyor Jesucrist. 7 Per lo  tant, rebeu-vos los uns als altres, com  
Rm 15,24  allà després d’haver gosat algun  tant de vostra companyia. 25 Mes ara me’n 
1Co 1,24  Mes per als que han estat cridats,  tant jueus com grecs, Cristo, virtut de  
1Co 5,8  per a nosaltres. 8 Per lo  tant, celebrem la festa, no ab llevat  
1Co 5,13 judicarà als que estan fora. Per lo  tant, traeu fora de vostra companyia  
1Co 10,12  les darreries del sigle. 12 Per lo  tant, lo qui es creu estar de peus, tinga  
1Co 11,27  Senyor fins que vinga. 27 Per lo  tant, qualsevol que méngia aquest pa o  
1Co 11,28  i de la sang del Senyor. 28 Per lo  tant, examínia’s l’home a si mateix, i  
1Co 12,3  segons éreu conduïts. 3 Per lo  tant, vos faç a saber que ningú que parla  
1Co 14,13 edificació de la Iglésia. 13 Per lo  tant, aquell que pàrlia una llengua  
1Co 14,39  conega, no serà conegut. 39 Per lo  tant, germans, cobdiciau lo profetisar, i  
1Co 15,11  de Déu que era ab mi. 11 Per lo  tant, sia jo, sien ells, així predicam, i  
1Co 16,11  del Senyor així com jo. 11 Per lo  tant, no el despreciï ningú, ans bé  
2Co 4,1  béns de l’altra, eterns. 1 Per lo  tant, tenint nosaltres aquest ministeri,  
2Co 6,17  i ells seran mon poble.» 17 Per lo  tant, «eixiu-vos del mig d’ells i  
2Co 9,5  gloriació atrevida. 5 Per lo  tant, he cregut necessari demanar als  
2Co 10,8  encara que jo em gloriàs algun  tant més del poder que el Senyor nos ha  
2Co 12,9 perfecciona en la flaquesa.» Per lo  tant, de bon grat me gloriaré en mes  
2Co 13,10  per vostra perfecció. 10 Per lo  tant, vos escric açò estant ausent, per a  
Ga 4,7 que clama: «‹Abbà›, Pare!» 7 Per lo  tant, ja no ets servo, sinó fill. I si  
Ef 2,11  què caminàssem en elles. 11 Per lo  tant, recordau’s que, essent vosaltres en 
Ef 4,25 i en santedat de veritat. 25 Per lo  tant, deixant la mentida, «parlau veritat  
Ef 5,14  se manifesta és llum. 14 Per lo  tant diu ell: «Desperta’t, tu que dorms,  
Ef 5,17 perquè los dies són mals. 17 Per lo  tant, no siau indiscrets, ans bé compreneu 
Ef 6,13  malignes en los aires. 13 Per lo  tant, preneu tota l’armadura de Déu, per  
Fl 2,1  a Timoteu i a Epafrodito. 1 Per lo  tant, si hi ha alguna consolació en  
Fl 2,12 per a glòria de Déu Pare. 12 Per lo  tant, caríssims meus, aixís com fóreu  
Fl 2,20  ab un afecte sincer s’interèssia  tant per vosaltres. 21 Perquè tots busquen 
Fl 4,1  que li havien enviat. 1 Per lo  tant, germans meus caríssims i molt  
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Col 2,16  d’ells en si mateix. 16 Per lo  tant, ningú vos judíquia per lo menjar, o  
Col 3,5  ab ell en glòria. 5 Per lo  tant, mortificau vostres membres que estan 
1Te 3,9  estau ferms en lo Senyor. 9 Per lo  tant, ¿quina acció de gràcies podem donar  
1Te 4,18  a sempre ab lo Senyor. 18 Per lo  tant, consolau-vos los uns als altres ab 
1Te 5,6 la nit ni de les tenebres. 6 Per lo  tant, no dormim com altres, ans bé vetllem 
1Te 5,11  viscam juntament ab ell. 11 Per lo  tant, consolau’s mútuament i edificau’s  
2Te 1,4  entre vosaltres mateixos; 4  tant, que fins nosaltres mateixos nos  
1Tm 2,8  gentils en fe i veritat. 8 Per lo  tant desitjo que els homes préguien en tot 
2Tm 1,8 caritat, i de temperància. 8 Per lo  tant, no t’avergonyesques del testimoni  
Tt 1,13  testimoni és verdader. Per lo  tant, reprèn-los ab duresa, per a què  
Flm 17  la carn i en lo Senyor? 17 Per lo  tant, si em consideres per company, rep- 
He 1,4  en les altures, 4 essent fet  tant més exceŀlent que els àngels, quant  
He 2,1  i pontífice dels homes. 1 Per lo  tant és necessari que observem més  
He 3,Tit de Jesucrist sobre Moisès, i per lo  tant, deu ser obeït sens contradicció per  
He 4,7  dient per David: «Avui, després de  tant temps, com sobre està dit: “Avui, si  
He 5,3 dolències. 3 I per aquesta raó deu,  tant per lo poble com per si mateix,  
He 6,1 en l’esperança cristiana. 1 Per lo  tant, deixant los rudiments de la doctrina 
He 7,22  sacerdot eternament”»), 22 per lo  tant Jesús fou fet fiança d’un testament  
He 8,6  ara ell ha alcançat un ministeri  tant més exceŀlent quant és mediador de  
He 10,19  oferta per lo pecat. 19 Per lo  tant, germans, tenint confiança d’entrar  
He 10,25  alguns, ans bé, alentant-nos, i  tant més quant veeu que s’acerca lo dia.  
He 13,19  -nos honestament en tot. 19 I  tant més vos prego que façau això, a fi de 
Jm 1,21  obra la justícia de Déu. 21 Per lo  tant, llançant tota immundícia i  
1Pe 1,13  mirar los àngels. 13 Per lo  tant, cenyiu’s los lloms de vostre  
1Pe 4,7  les coses s’ha acercat. Per lo  tant, siau prudents i vetllau en oracions. 
2Pe 1,10  de sos antics pecats. 10 Per lo  tant, germans, siau abans solícits de fer  
2Pe 3,14 quals habita la justícia. 14 Per lo  tant, caríssims, esperant aquestes coses,  
Ap 7,Tit  que no facen dany als sellats,  tant del poble d’Israel com de les demés  
Ap 12,12 ses vides fins a la mort. 12 Per lo  tant, regositjau-vos, oh cels, i  
Ap 18,7  glorificat i ha viscut en plaers,  tant donau-li de turments i plor; perquè 
Jn 14,9  i nos basta. 9 Jesús li respon:  –Tant temps ha que estic ab vosaltres, i  
Ap 18,7 beure, donau-li beure al doble. 7  Tant quant ella s’ha glorificat i ha  
Mt 8,24 veus aquí que lo mar s’alborotà en  tanta manera, que les oles cobrien la  
Mt 15,33  desert tants pans per a saciar a  tanta multitud de gent? 34 I Jesús los  
Mc 3,20  a la casa, i comparegué de nou  tanta multitud de gent, que ni pa podien  
Mc 4,1  del mar. I s’arrimà a son rodador  tanta gent, que entrant-se’n en una  
Lc 1,43  de ton ventre. 43 I d’a on me ve  tanta ditxa que la mare de mon Senyor  
Lc 7,6  dient-li: –Senyor, no us prengau  tanta pena, puix jo no só digne de que vós 
Jn 6,9 dos peixos; emperò, què és això per  tanta gent? 10 I Jesús digué: –Feu  
Ap 18,21  molí i la tirà al mar, dient: –Ab  tanta fúria serà derribada Babilònia,  
Lc 18,5 faré justícia, a fi de que no vinga  tantes vegades a molestar-me.” 6 I digué 
1Co 14,10  a l’aire. 10 Hi ha, per exemple,  tantes classes de llengües en lo món, i no 
Ga 3,4  acabeu en carn? 4 ¿Haveu sofert  tantes coses en va, si és que sien en va?  
Mt 11,7  que no prendrà escàndol de mi. 7 I  tantost com ells se n’anaren, començà  
Mt 14,36  solament la vora de son vestit. I  tants quants la tocaren quedaren sans.  
Mt 15,33  havem de trobar en aquest desert  tants pans per a saciar a tanta multitud  
Lc 15,29  a son pare dient-li: »–Veus aquí  tants anys ha que jo us servesc sens haver 
Jn 12,37  ells. 37 Mes, encara que havia fet  tants miracles en presència d’ells, no  
Jn 21,11 tres peixos grans. I a pesar de ser  tants, no es rompé lo filat. 12 Jesús los  
Lc 8,16  16 »Ningú encén una candela i la  tapa ab un vas, ni la posa sota del llit,  
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Jn 11,44  lligat de peus i mans ab faixes, i  tapada la cara ab un sudari. Jesús los  
Rm 3,19  la Llei, a fi de que tota boca sia  tapada i tot lo món se reconega culpable  
Mc 14,65  començaren a escopir-li, i a  tapar-li la cara, i a donar-li cops, i 
Tt 1,11  11 als quals és menester  tapar la boca, perquè trastornen famílies  
Ac 7,57  ells, exclamant a grans veus, se  taparen les orelles, i tots plegats  
He 11,33  justícia, alcançaren les promeses,  taparen les boques dels lleons, 34  
Mc 4,35  35 I aquell dia, havent-se fet  tard, los digué: –Passem a l’altra banda. 
Mc 6,35 -los moltes coses. 35 I com fos ja  tard, s’acercaren a ell sos deixebles i  
Mc 6,47 orar en la muntanya. 47 I essent ja  tard, estava la barca enmig del mar, i ell 
Mc 11,11  reconegut totes les coses, sent ja  tard, se n’anà a Betània ab los Dotze. 12 
Lc 24,29  ’t ab nosaltres, perquè és ja  tard i lo dia va declinant. I entrà ab  
Ac 4,3  fins al dia següent, perquè era ja  tard. 4 Emperò molts dels que havien oït  
Jm 1,19  sia tot home prompte en oir, però  tard en parlar, i tard en irritar-se. 20 
Jm 1,19  en oir, però tard en parlar, i  tard en irritar-se. 20 Perquè la ira de  
Mt 24,48  digués en son cor: “Lo meu senyor  tarda a venir”, 49 i començàs a maltractar 
Mc 1,32  la febre, i els servia. 32 I a la  tarda, post ja lo sol, li portaven tots  
Mc 11,19  19 I quan hagué arribat la  tarda, se n’anà fora de la ciutat. 20 I  
Mc 13,35  vindrà l’amo de la casa, si a la  tarda, o a mitjanit, o al cantar del gall, 
Lc 12,45  sirvent en son cor: “Lo meu Senyor  tarda a venir”, i començàs a tractar mal  
Jn 6,16  a la muntanya. 16 I arribada la  tarda, sos deixebles baixaren a la vora  
Ac 28,23  Profetes, des del matí fins a la  tarda. 24 I alguns creien les coses que se 
Jm 5,7  fins a rebre la pluja primerenca i  tardana. 8 Esperau, doncs, també vosaltres 
He 10,37  i el que ha de venir vindrà, i no  tardarà». 38 I «el just viu per la fe;  
Mt 25,5  junt ab les llanternes. 5 »I com  tardàs a venir l’espòs, s’endormiscaren  
1Tm 3,15  en breu te vindré a veure. 15 I si  tardàs, perquè sàpies com has de conduir- 
Jud 12  córrer d’aquí per allà, arbres de  tardor, sens fruit, dos vegades morts, i  
Lc 24,25  los digué aleshores: –Oh necis i  tardos de cor per a creure tot lo que los  
Lc 3,34  ho fou d’Abraham, que ho fou de  Tare, que ho fou de Nacor, 35 que ho fou  
Ac 9,Tit  Va a Jerusalem i és enviat a  Tarso. Sant Pere cura a Eneas i ressuscita 
Ac 9,11 busca en casa de Judes a un home de  Tarso anomenat Saulo, perquè veus aquí  
Ac 9,30  a Cesarea i l’enviaren a  Tarso. 31 La Iglésia, tenint llavors pau  
Ac 11,25  25 I des d’allí marxà Bernabé a  Tarso en busca de Saulo, i quan l’hagué  
Ac 21,39 certament, só home jueu, ciutadà de  Tarso, ciutat no poc noble de la Cilícia.  
Ac 22,3 I digué: –Jo só home jueu, natiu de  Tarso en Cilícia, però m’he criat en  
Ac 23,14  obligat, baix de maledicció, a no  tastar bocí fins que matem a Pau. 15 Doncs 
Jn 8,52  “Si algú observa ma paraula no  tastarà mai la mort.” 53 Ets tu, per  
Mt 16,28  estan aquí n’hi ha alguns que no  tastaran la mort fins que vegen venir en  
Mc 8,39  alguns dels que estan aquí que no  tastaran la mort fins que vegen lo Regne  
Mt 9,10  10 I succeí que, seient Jesús a  taula en la casa, vingueren molts  
Mt 9,10  i pecadors i s’assentaren a  taula a menjar ab ell i ab sos deixebles.  
Mt 14,9  i dels que estaven ab ell a  taula, manà donar-se-li. 10 I envià i  
Mt 15,27  de les engrunes que cauen de la  taula de sos amos. 28 Aleshores Jesús,  
Mt 26,7 sobre son cap, quan estava sentat a  taula. 8 I al veure-ho sos deixebles, s’ 
Mt 26,20 I vingut lo vespre, estava sentat a  taula ab sos dotze deixebles. 21 I mentres 
Mc 2,15  15 I succeí que, estant sentat a  taula en casa d’est, molts publicans i  
Mc 2,15  i pecadors estaven també a  taula ab Jesús i sos deixebles, perquè hi  
Mc 6,22  Herodes i als que estaven ab ell a  taula, digué el rei a la minyona: –Demana  
Mc 6,26  del jurament i dels que estaven a  taula ab ell, no volgué disgustar-la, 27 
Mc 7,28  mes los cadells mengen sota la  taula de les engrunes dels fills. 29  
Mc 14,3 en casa de Simó el leprós, sentat a  taula, vingué una dona que portava un vas  
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Mc 14,18  18 I estant sentats i menjant a  taula, los digué Jesús: –En veritat vos  
Mc 16,14  14 Finalment, estant sentats a  taula los Onze, se’ls aparegué i els  
Lc 5,29 de publicans i altres que estaven a  taula ab ells. 30 I els fariseus i els  
Lc 7,36  en la casa del fariseu, se sentà a  taula. 37 I veus aquí hi havia en la  
Lc 7,37  que, quan sabé que Jesús estava a  taula en casa del fariseu, portà un vas d’ 
Lc 11,37 ab ell. I havent entrat, se sentà a  taula. 38 I el fariseu començà a pensar i  
Lc 12,37  son vestit i els farà assentar a  taula, i passant, los anirà servint. 38 I  
Lc 13,29  nord i del migdia, i se sentaran a  taula en el Regne de Déu. 30 I veus aquí  
Lc 14,7 escollien los primers puestos en la  taula, los proposà una paràbola, i digué:  
Lc 14,10  dels que estiguen ab tu en la  taula. 11 Perquè el qui s’exalta serà  
Lc 14,15  paraules un dels que menjaven a  taula, li digué: –Benaventurat lo qui  
Lc 16,21 -se ab les molles que queien de la  taula del ric, i ningú les hi donava;  
Lc 17,7  del camp li diu: “Vine, senta’t a  taula”? 8 Ans bé li diu: “Prepara’m lo  
Lc 22,14  l’hora fou arribada, se sentà a  taula, i els dotze apòstols ab ell. 15 I  
Lc 22,21  que m’entrega està aquí ab mi a  taula. 22 I veritat és que el Fill de l’  
Lc 22,27 quin és major, lo qui està sentat a  taula o lo qui serveix? ¿No és major lo  
Lc 22,27  ¿No és major lo qui està sentat a  taula? Ab tot, jo estic enmig de vosaltres 
Lc 22,30  30 a fi de que menjau i begau a ma  taula en mon Regne, i vos senteu sobre  
Lc 24,30  entrà ab ells. 30 I estant junts a  taula, prengué lo pa i lo beneí, i havent  
Jn 12,2 i Làssaro era un dels que estaven a  taula ab ell. 3 I havent pres Maria una  
Jn 13,12  i havent-se sentat novament a  taula, los digué: –¿Sabeu lo que he fet ab 
Jn 13,28  28 Emperò ningú dels que estaven a  taula comprengué lo fi per què li deia. 29 
Ac 16,34  conduït a sa casa, los presentà la  taula i s’alegrà ab tots los de sa casa  
Rm 11,9 David diu: «Convertesca-se’ls sa  taula en llaç, i en trampa, i en pedra d’ 
1Co 8,10  que tens ciència, estar sentat a  taula en lo lloc dels ídols, la  
1Co 10,21  21 No podeu participar de la  taula del Senyor i de la taula dels  
1Co 10,21  de la taula del Senyor i de la  taula dels dimonis. 22 ¿Voleu provocar a  
He 9,2  lo qual estaven lo candelero, i la  taula, i els pans de la proposició, lo  
Mt 21,12  en lo temple. I trabucà les  taules dels canviadors i els sitis dels  
Mc 11,15  en lo temple, i trabucà les  taules dels canviadors i els sitis dels  
Jn 2,14  i canviadors sentats en ses  taules, 15 féu com uns assots de cordills  
Jn 2,15  dels canviadors i trabucà ses  taules. 16 I als que venien palomes los  
Ac 6,2  la paraula de Déu per servir les  taules. 3 Escolliu, doncs, germans, d’  
2Co 3,3  ab l’Esperit de Déu viu, no en  taules de pedra, sinó en taules de carn  
2Co 3,3 viu, no en taules de pedra, sinó en  taules de carn del cor. 4 I tenim tal  
He 9,4  d’Aaron que havia florit i les  taules del pacte (testament). 5 I sobre de 
Lc 1,63 que l’anomenassen. 63 I demanà una  tauleta i escrigué dient: «Joan és son  
Ac 28,15  fins al Foro d’Àpio i les Tres  Tavernes; i quan los vegé Pau, donà  
Mt 2,20 i pren l’infant i sa mare, i vés- te’n a la terra d’Israel, perquè són  
Mt 4,6  “Enviarà sos àngels cerca de tu i  te prendran en ses mans, per a què no  
Mt 4,9  això t’ho donaré, si postrant- te, m’adorasses. 10 Llavors li digué  
Mt 5,23  lo teu do en l’altar, si allí  te recordes que ton germà té alguna cosa  
Mt 5,24  teu do davant de l’altar, i vés- te’n primer a reconciliar ab ton germà, i 
Mt 5,25  vine i ofereix ton do. 25 »Avén- te luego ab ton contrari, mentres que  
Mt 5,26  pòrtien a la presó. 26 En veritat  te dic que no eixiràs d’allí fins que  
Mt 5,29  en son cor. 29 I si ton ull dret  te serveix d’escàndol, trau-te’l i  
Mt 5,29 dret te serveix d’escàndol, trau- te’l i llança’l fora de tu; perquè més  
Mt 5,29  i llança’l fora de tu; perquè més  te convé lo perdre un de tos membres, que  
Mt 5,30  a l’infern. 30 I si ta mà dreta  te serveix d’escàndol, talla-la i  
Mt 5,30  llança-la fora de tu; perquè més  te val perdre un de tos membres, que no  
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Mt 6,4  i ton Pare, que veu en l’ocult,  te premiarà manifestament. 5 »I quan  
Mt 6,6  i ton Pare, que veu en l’ocult,  te recompensarà manifestament. 7 »I quan  
Mt 6,17 Ans bé, tu, quan dejúnies, ungeix- te lo cap i renta’t la cara; 18 a fi de  
Mt 6,18  i ton Pare, que veu en l’ocult,  te recompensarà manifestament. 19 »No  
Mt 8,4  no ho digues a ningú, sinó vés- te’n, presenta’t al sacerdot, i ofereix  
Mt 8,13  I digué Jesús al centurió: –Vés- te’n, i així com has cregut, així te sia  
Mt 8,13  te’n, i així com has cregut, així  te sia fet. I en aquell punt quedà sa lo  
Mt 9,5  és més fàcil, lo dir: “Perdonats  te són tos pecats”, o dir: “Alça’t i  
Mt 9,6  »Alça’t, pren ton llit, i vés- te’n a casa teva. 7 I s’alçà, i se n’  
Mt 16,19  contra d’ella. 19 I a tu  te donaré les claus del Regne del cel. I  
Mt 18,8 ’l i llança’l fora de tu; puix més  te val entrar en la vida manco o coix, que 
Mt 18,9  si ton ull t’escandalisa, trau- te’l i llança’l fora de tu; perquè més  
Mt 18,9  i llança’l fora de tu; perquè més  te val entrar en la vida ab un sol ull,  
Mt 26,34  34 Jesús li digué: –En veritat  te dic que aquesta nit, abans que el gall  
Mt 26,73  ets un d’ells, puix ton parlar  te descobreix. 74 Llavors començà a maleir 
Mc 2,5  al paralític: –Fill, tos pecats  te són perdonats. 6 I estaven allí sentats 
Mc 2,9 fàcil, dir al paralític: “Perdonats  te són tos pecats”, o dir-li: “Alça’t,  
Mc 2,11 dic, alça’t, pren ton llit i vés- te’n a ta casa. 12 I a l’instant s’alçà 
Mc 5,19  permeté sinó que li digué: –Vés- te’n a ta casa ab los teus, i conta’ls  
Mc 5,34  –Filla, ta fe t’ha curat. Vés- te’n en pau i sies sana de ta plaga. 35  
Mc 8,26  l’envià a casa seva dient: –Vés- te’n a ta casa, i si entres en lo lloc no 
Mc 9,42 mà t’escandalisàs, talla-la: més  te val entrar manco en la vida, que tenir  
Mc 9,44  peu t’escandalisa, talla’l: més  te val l’entrar coix en la vida eterna,  
Mc 9,46  si ton ull t’escandalisa, trau- te’l: més te val entrar ab un ull en lo  
Mc 9,46  t’escandalisa, trau-te’l: més  te val entrar ab un ull en lo Regne de  
Mc 10,21  carinyo i li digué: –Una sola cosa  te falta: vés, ven tot quant tens i dóna- 
Mc 14,30  30 I Jesús li digué: –En veritat  te dic que avui, aquesta nit, abans que el 
Lc 1,3  des del principi, escriure- te-les ab ordre, oh digníssim Teòfilo!,  
Lc 1,13 ha estat oïda, i ta muller Elisabet  te parirà un fill, i li posaràs per nom  
Lc 1,19  de Déu i só enviat per a parlar- te i portar-te aquesta bona nova. 20 I  
Lc 1,19 enviat per a parlar-te i portar- te aquesta bona nova. 20 I tu et tornaràs  
Lc 4,10  escrit està que “manà a sos àngels  te guàrdien; 11 i te sostinguen en ses  
Lc 4,11  a sos àngels te guàrdien; 11 i  te sostinguen en ses mans, per a què ton  
Lc 5,14  ho digués a ningú, ans bé: –Vés- te’n –li digué– i presenta’t al  
Lc 5,20 fe d’ells, digué: –Home, perdonats  te són tos pecats. 21 I els escribes i  
Lc 5,23  Què és més fàcil, dir: “Perdonats  te són tos pecats”, o dir: “Alça’t i  
Lc 5,24  alça’t, pren ton llit, i vés- te’n a ta casa. 25 I a l’instant s’alçà 
Lc 6,29 capa, no t’opòsies tampoc a que se  te’n duga la túnica. 30 Dóna a tots los  
Lc 6,42  pots dir a ton germà: “Deixa’m- te traure, germà, la volva de ton ull”, no 
Lc 7,40  –Simó, una cosa tinc que dir- te. I ell respongué: –Mestre, dieu. 41 –Un 
Lc 7,47 mos peus ab ungüent. 47 Per lo tant  te dic que li són perdonats sos molts  
Lc 7,48  ama. 48 I digué a ella: –Perdonats  te són tos pecats. 49 I los que estaven  
Lc 7,50 la dona: –Ta fe t’ha salvat. Vés- te’n en pau. 8,Tit Capítol VIII Paràbola  
Lc 8,39  lo despatxà dient: 39 –Torna- te’n a casa teva i conta quant grans  
Lc 8,48  ànimo, ta fe t’ha salvat. Vés- te’n en pau. 49 Encara no havia acabat de 
Lc 10,36  tornada. 36 »Qual d’aquestos tres  te sembla que fou lo proïsme d’aquell que 
Lc 11,7  ab mi, no em puc llevar a donar- te’ls.” 8 I si l’altre insistís en  
Lc 12,20  Déu li digué: »–Neci! Aquesta nit  te van a demanar l’ànima; ¿per a qui serà 
Lc 12,58  fes lo possible per a deslliurar- te d’ell en lo camí, a fi de que no et  
Lc 12,58  entréguia a l’agusil, i l’agusil  te pòsia en la presó. 59 Te dic que no  
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Lc 14,10  quan vinga lo qui t’ha convidat,  te diga: “Amic, fes-te més amunt.”  
Lc 14,10  ha convidat, te diga: “Amic, fes- te més amunt.” Llavors seràs honrat davant 
Lc 14,12 no sia que et tórnien a convidar, i  te sia donat en recompensa. 13 Sinó, quan  
Lc 14,14  ab què correspondre’t; emperò  te servirà de gallardó en la resurrecció  
Lc 17,4  en un dia vingués a trobar- te dient: “Me n’arrepentesc”, perdona’l. 
Lc 17,8  “Prepara’m lo sopar, cenyeix- te i serveix-me mentres jo menjo i bec,  
Lc 18,22  -ho oït Jesús, li digué: –Encara  te falta una cosa: ven tot quant tens i  
Lc 19,22  »–Mal criat, per ta pròpia boca  te condemno. Sabies que jo era home de  
Lc 19,42  t’ha donat, lo que pot procurar- te la pau! Emperò ara està escondit de tos 
Lc 19,43  contra de tu en què tos enemics  te circuiran ab trinxeres, i et posaran  
Lc 23,43  43 I Jesús li digué: –En veritat  te dic que avui estaràs ab mi en lo  
Jn 1,48  i li digué: –Abans que Felip  te cridàs, quan tu estaves sota de la  
Jn 5,10  dissabte. No t’és lícit portar- te’n lo llit. 11 Ell los respongué:  
Jn 7,3  digueren: –Parteix d’aquí i vés- te’n a la Judea, a fi de que tos  
Jn 8,11  I Jesús digué: –Puix, jo tampoc  te condemnaré. Vés-te’n i no pèquies  
Jn 8,11  jo tampoc te condemnaré. Vés- te’n i no pèquies mai més. 12 Jesús tornà 
Jn 10,33  i perquè, essent tu home,  te fas Déu. 34 Jesús los respongué: –¿No  
Jn 13,38 vida per mi? En veritat, en veritat  te dic: no cantarà lo gall abans que tu m’ 
Jn 18,30  –Si no fos aquest un malfactor no  te l’hauríem entregat. 31 I els digué  
Jn 19,10  està en mon poder lo crucificar- te, i en mon poder està lo llibertar-te? 
Jn 19,10  i en mon poder està lo llibertar- te? 11 Jesús respongué: –No tindries poder 
Jn 21,18  ovelles. 18 En veritat, en veritat  te dic que quan eres jove te cenyies a tu  
Jn 21,18  veritat te dic que quan eres jove  te cenyies a tu mateix i anaves allà a on  
Jn 21,18 i anaves allà a on volies, mes quan  te faces vell, estendràs tes mans i un  
Jn 21,18 vell, estendràs tes mans i un altre  te cenyirà i et conduirà a on no vulles.  
Ac 5,9  que han enterrat a ton marit, i se  te’n portaran a tu. 10 A l’instant  
Ac 7,3  en Caran, 3 i li digué: »–Vés- te’n de ton país i de ta parentela i vine 
Ac 7,33  lo Senyor li digué: »–Trau- te lo calçat de tos peus, perquè lo lloc a 
Ac 8,22  davant de Déu. 22 Arrepenteix- te, doncs, d’aquesta maldat teva, i prega 
Ac 8,22  teva, i prega a Déu per si acàs  te serà perdonat aquest pensament de ton  
Ac 8,26  a Felip dient: –Alça’t i vés- te’n cap al migdia per la senda que baixa 
Ac 9,34  digué: –Eneas, lo Senyor Jesucrist  te cura. Alça’t i plega el llit. I a l’  
Ac 10,6  que té la casa prop del mar; ell  te dirà lo que et convé fer. 7 I luego que 
Ac 10,32  prop del mar; lo qual quan vinga  te parlarà.” 33 I tot seguit t’envií a  
Ac 11,14 Simó, per sobrenom Pere, 14 lo qual  te dirà paraules per les quals seràs salvo 
Ac 12,8  8 I l’àngel li digué: –Cenyeix- te i calça’t les sandàlies. I ho féu  
Ac 18,10 ningú se t’arrimarà per a danyar- te, puix tinc molta gent en esta ciutat.  
Ac 21,23  23 Fes, doncs, lo que anam a dir- te: “Aquí tenim quatre barons que tenen  
Ac 21,37  al tribú: –¿Me serà permès dir- te alguna cosa? I ell respongué: –Saps  
Ac 21,38 pocs dies ha mogueres un alborot, i  te’n portares al desert quatre mil  
Ac 21,39  no poc noble de la Cilícia. Emperò  te demano que em déixies parlar al poble.  
Ac 23,3  boca. 3 Llavors Pau li digué: –Déu  te ferirà a tu, paret emblanquinada! ¿Tu  
Ac 26,16 aparegut a tu, a fi de constituir- te ministre i testimoni de les coses que  
Ac 26,17 en mes aparicions, 17 deslliurant- te del poble i dels gentils, als quals jo  
Rm 2,1 en allò en què tu judiques a altre,  te condemnes a tu mateix, puix fas les  
Rm 2,4  ¿No saps que la benignitat de Déu  te guia a l’arrepentiment? 5 Emperò tu,  
Rm 9,7 són tots fills, sinó que: «D’Isaac  te serà cridat llinatge.» 8 Ço és, no los  
Rm 11,18  jàcties contra les branques. I si  te’n jactes, sàpies que tu no suportes l’ 
1Co 7,21  i si pots ésser llibre, aprofita- te’n més bé. 22 Perquè aquell que essent  
1Co 7,27  a muller? No cèrquies deslligar- te. ¿Estàs llibre de muller? No búsquies  
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1Co 8,10  d’encepegar. 10 Perquè si algú  te vegés a tu, que tens ciència, estar  
Ga 6,1 esperit de mansuetud, considerant- te tu mateix, per a què no sies tentat  
Fl 4,3  sentiment en lo Senyor. 3 I també  te demano, company fiel, que ajúdies a  
1Tm 3,14  t’escric, esperant que en breu  te vindré a veure. 15 I si tardàs, perquè  
1Tm 3,15  perquè sàpies com has de conduir- te en la casa de Déu, que és la Iglésia  
1Tm 4,16  en aquestes coses, puix fent això  te salvaràs a tu mateix i als que t’  
1Tm 6,5  guany. De semblant gent, aparta- te’n. 6 Emperò la pietat ab contentament  
2Tm 2,7  Reflexiona lo que dic, i el Senyor  te dónia inteŀligència en totes les coses. 
2Tm 2,15  les ouen. 15 Procura presentar- te digne d’aprovació davant de Déu,  
Tt 2,7  que sien temperats. 7 Mostrant- te tu mateix en totes les coses l’exemple 
Flm 8  en Jesucrist per a manar- te lo que et convé, 9 emperò per caritat  
Flm 9  que et convé, 9 emperò per caritat  te suplico; més, essent tu, ja com Pau,  
Flm 11  cadenes, 11 lo qui en temps passat  te fou inútil, mes ara és útil a tu i a  
Flm 18  18 I si t’ha fet algun dany o  te deu alguna cosa, posa-ho en mon  
Flm 19  mà: jo ho pagaré, per no dir- te que tu mateix te’m deus a mi. 20 Sí,  
Flm 19  per no dir-te que tu mateix  te’m deus a mi. 20 Sí, germà. Deixa’m  
He 2,6  dient: «Què és l’home que així  te recordes d’ell?, o lo fill de l’home  
He 6,14  14 dient: «Certament, beneint  te beneiré, i multiplicant te  
He 6,14  beneint te beneiré, i multiplicant  te multiplicaré.» 15 I així, després d’  
He 11,18  18 a qui s’havia dit: «En Isaac  te serà cridada descendència», 19  
He 12,5  del Senyor, ni desmaïs quan  te reprenga.» 6 Perquè lo Senyor castiga  
2Jn 13  13 Los fills de ta germana Electa  te saluden. 3Jn Inc Epístola tercera de  
3Jn 5  caminen en la veritat. 5 Caríssim,  te portes ab fidelitat en tot lo que fas  
Ap 2,5 d’a on has caigut; i arrepenteix- te, i fes les primeres obres, perquè si no 
Ap 2,16  avorresc. 16 Doncs, arrepenteix- te, perquè d’altra manera vindré a tu  
Ap 3,3  i guarda-ho bé, i arrepenteix- te. Perquè si no vigiles, jo vindré a tu  
Ap 3,16  ni calent, començaré a vomitar- te de ma boca. 17 Perquè tu dius: ‘Só ric, 
Ap 3,19 ’t, doncs, de zel, i arrepenteix- te. 20 Vet aquí, estic a la porta i truco; 
Mt 26,63 lo príncep dels sacerdots li digué:  –Te conjuro per Déu viu, que ens digues si 
Mc 5,7 ab tu, Jesús, Fill de Déu altíssim?  Te conjuro per Déu que no m’aturménties.  
Lc 4,6  regnes de l’univers 6 i li digué:  –Te donaré tot aquest poder i la glòria d’ 
Lc 8,28 ab mi, Jesús, Fill de Déu altíssim?  Te suplico que no m’aturménties. 29 I és  
Lc 12,59  l’agusil te pòsia en la presó. 59  Te dic que no eixiràs d’allí fins haver  
Lc 22,34  a la mort! 34 Mes Jesús li digué:  –Te dic, Pere, que no cantarà avui lo gall 
Ac 8,34  responent l’eunuc a Felip, digué:  –Te demano, ¿de qui digué això lo profeta, 
Ac 16,18 -se, se girà i digué a l’esperit:  –Te mano, en nom de Jesucrist, que isques  
1Tm 5,21  a què los demés també témien. 21  Te conjuro davant de Déu i del Senyor  
2Tm 4,1  ab les salutacions acostumades. 1  Te protesto, doncs, davant de Déu i del  
2Tm 4,21  ’t a venir abans de l’hivern.  Te saluden Eubul i Pudent, Lino i Clàudia, 
Tt 3,15  fi de que no sien infructuosos. 15  Te saluden tots los que estan ab mi.  
Flm 10 ara també presoner en Jesucrist. 10  Te suplico per mon fill Onèsim, a qui jo  
Flm 23 oracions vos seré restituït. Flm 23  Te saluda Epafras, que està pres ab mi per 
3Jn 14  boca a boca. Sia pau ab tu.  Te saluden los amics. Saluda a nostres  
Mt 5,23  si allí te recordes que ton germà  té alguna cosa contra de tu, 24 deixa allí 
Mt 7,29  29 Perquè los ensenyava com un que  té autoritat, i no com los seus escribes i 
Mt 8,20  nius, mes lo Fill de l’home no  té a on reclinar lo cap. 21 I un de sos  
Mt 9,2 d’ells, digué al paralític: –Fill,  té confiança, que et són perdonats tos  
Mt 9,6  doncs, que el Fill de l’home  té potestat sobre la terra de perdonar  
Mt 9,22 Jesús, i veent-la, digué: –Filla,  té confiança, ta fe t’ha curat. I des d’ 
Mt 11,15  Elies que ha de venir. 15 Qui  té orelles per oir, oiga. 16 »Mes, a qui  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

3350 
 

Mt 13,9  seixanta, i altra a trenta. 9 »Qui  té orelles per oir, oiga. 10 I arribant  
Mt 13,12  se’ls ha otorgat. 12 Puix al que  té, se li donarà i tindrà més; emperò al  
Mt 13,12  i tindrà més; emperò al que no  té, fins allò que té se li prendrà. 13 Per 
Mt 13,12  emperò al que no té, fins allò que  té se li prendrà. 13 Per això els parlo jo 
Mt 13,21  prompte la rep ab goig; 21 mes no  té en si arrel, ans bé és de poca duració, 
Mt 13,43  sol en lo Regne de son Pare. »Qui  té orelles per a oir, oiga. 44 »És  
Mt 13,44 encontre, se’n va i ven tot lo que  té, i compra aquell camp. 45 »Del mateix  
Mt 20,23  a aquells per a qui mon Pare ho  té preparat. 24 I quan los deu oïren això, 
Mt 22,31  morts, ¿no haveu llegit lo que vos  té dit Déu: 32 “Jo só lo Déu d’Abraham, i 
Mt 25,28  lo talent, i donau-lo al que  té deu talents. 29 Puix a quiscun tinga,  
Mt 25,29  llevat fins allò que apareix que  té. 30 I al criat inútil tirau-lo a les  
Mc 1,22  perquè els instruïa com un que  té potestat, i no com los escribes. 23 I  
Mc 2,10  sapiau que el Fill de l’home  té potestat en la terra de perdonar pecats 
Mc 4,9  i altra a cent. 9 I els deia: –Qui  té orelles per a oir, oiga. 10 I quan  
Mc 4,23  de fer-se pública. 23 Si algú  té orelles per a oir, oiga. 24 I els deia: 
Mc 4,25  se us donarà més. 25 Perquè al que  té, se li donarà; i al que no té, fins  
Mc 4,25  que té, se li donarà; i al que no  té, fins allò que té li serà pres. 26  
Mc 4,25  i al que no té, fins allò que  té li serà pres. 26 També deia: –Així és  
Lc 3,11  I responent los deia: –Aquell que  té dos vestits, dónia’n al que no en té;  
Lc 3,11  dos vestits, dónia’n al que no en  té; i lo qui té què menjar, faça lo  
Lc 3,11  dónia’n al que no en té; i lo qui  té què menjar, faça lo mateix. 12 I  
Lc 5,24  doncs, que el Fill de l’home  té potestat sobre la terra de perdonar  
Lc 8,8  començà a dir en alta veu: –Qui  té orelles per a oir, oiga. 9 I els  
Lc 8,18  doncs, com oïu, puix a aquell que  té, se li donarà, i al que no té, fins  
Lc 8,18  que té, se li donarà, i al que no  té, fins allò mateix que ell pensa tenir  
Lc 8,48  sana. 48 I ell li digué: –Filla,  té bon ànimo, ta fe t’ha salvat. Vés-te 
Lc 9,58  nius; mes lo Fill de l’home no  té a on reclinar lo cap. 59 I a un altre  
Lc 12,5  després d’haver llevat la vida,  té poder de llançar a l’infern. A est,  
Lc 14,28  són necessaris, a fi de veure si  té per a acabar-la? 29 No sia que  
Lc 14,35  sinó per a ser llançada fora. Qui  té orelles per a oir, oiga. 15,Tit Capítol 
Lc 19,24  -li la mina i donau-la al que  té les deu mines. 25 »I li respongueren:  
Lc 19,25 25 »I li respongueren: »–Senyor, ja  té deu mines. 26 »–Puix jo us dic, que a  
Lc 19,26  jo us dic, que a tot aquell que  té, se li donarà, i tindrà més; emperò al  
Lc 19,26  i tindrà més; emperò al que no  té, se li prendrà fins allò que té. 27 I  
Lc 19,26  no té, se li prendrà fins allò que  té. 27 I en quant a aquells enemics meus  
Lc 20,24  qui és l’efígie e inscripció que  té? –De Cèsar –li respongueren. 25 I ell  
Lc 22,36  I ell los digué: –Ara, doncs, qui  té bossa que la prenga, i així mateix  
Lc 22,36  i així mateix alforja; i qui no  té espasa, venga sa túnica i ne cómpria.  
Lc 24,39  i considerau que un esperit no  té carn ni ossos, com vosaltres veeu que  
Jn 3,29  davant d’ell.” 29 Aquell que  té l’esposa, és l’espòs. Emperò l’amic  
Jn 3,36 ses mans. 36 Lo qui creu en lo Fill  té la vida eterna; mes qui no creu en lo  
Jn 5,2  en hebreu Betesda, la qual  té cinc porxos, 3 en los quals jeia una  
Jn 5,24 paraula i creu al qui m’ha enviat,  té la vida eterna i no sofrirà  
Jn 5,26  viuran. 26 Perquè així com lo Pare  té vida en si mateix, així ha donat també  
Jn 6,9  digué: 9 –Aquí hi ha un minyó que  té cinc pans d’ordi i dos peixos; emperò, 
Jn 6,47 jo us dic que aquell que creu en mi  té la vida eterna. 48 Jo só lo pa de vida. 
Jn 6,54 54 Qui menja ma carn i beu ma sang,  té vida eterna, i jo el ressuscitaré al  
Jn 7,37  peu, i en alta veu deia: –Si algú  té set, vinga a mi i bega. 38 Lo qui creu  
Jn 8,5  en adulteri. 5 I Moisès nos  té manat en la Llei apedregar les tals.  
Jn 8,37 -me la mort, perquè ma paraula no  té cabuda en vosaltres. 38 Jo dic lo que  
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Jn 9,23  això sos pares digueren: «Ja que  té l’edat, preguntau-li a ell.» 24  
Jn 10,13  fuig, perquè és assalariat, i no  té interès algun en les ovelles. 14 »Jo só 
Jn 12,48 em desprècia i no rep mes paraules,  té qui el judica: la paraula que jo he  
Jn 14,21  en mi, i jo en vosaltres. 21 Qui  té mos manaments i els guarda, aqueix m’  
Jn 14,30 ve lo príncep d’aquest món, mes no  té res ab mi. 31 Emperò a fi de que el món 
Jn 16,15  i vos ho anunciarà. 15 Tot lo que  té lo Pare és meu. Per això he dit que  
Ac 9,14  sants en Jerusalem, 14 i aquí  té poder dels prínceps dels sacerdots de  
Ac 10,6  casa d’un cert Simó blanquer, que  té la casa prop del mar; ell te dirà lo  
Ac 10,22  baró just i temerós de Déu, i que  té el testimoni de tota la nació dels  
Ac 10,32  a Jope i fes cridar a Simó que  té per sobrenom Pere: posa en casa de  
Ac 15,18 estes coses. 18 Des de l’eternitat  té Déu conegudes ses obres.” 19 »Per lo  
Ac 15,21  Perquè Moisès, des de temps antic,  té en cada ciutat qui el predíquia en les  
Ac 17,31 que s’arrepentesquen, 31 per quant  té determinat lo dia en què ha de judicar  
Ac 23,17  aquest jove al tribú perquè  té que participar-li certa cosa. 18  
Ac 23,18  que us conduís aquest jove, perquè  té que comunicar-vos alguna cosa. 19 I  
Ac 26,8 acusat dels jueus. 8 Puix què?, ¿se  té per cosa increïble entre vosaltres que  
Ac 26,26 sabiduria. 26 Perquè d’estes coses  té coneixement lo rei, a presència de qui  
Rm 3,1  la perfecciona. 1 Quins ventatges  té, doncs, lo jueu, o de quin profit és la 
Rm 3,26  just i justificador d’aquell que  té la fe de Jesucrist. 27 A on està,  
Rm 4,2  fou justificat per les obres,  té de què gloriar-se, però no davant de  
Rm 7,1 los que saben la llei), que la llei  té domini sobre l’home tot lo temps que  
Rm 7,2 temps que viu? 2 Perquè la dona que  té marit, està lligada per la llei al  
Rm 8,9  en vosaltres. Mes aquell que no  té l’Esperit de Cristo, aqueix tal no és  
Rm 9,21  «Per què em feres així?» 21 O no  té potestat l’oller de fer d’una mateixa 
Rm 12,20  20 Per lo tant, «si ton enemic  té fam, dóna-li menjar; si té set, dóna  
Rm 12,20 enemic té fam, dóna-li menjar; si  té set, dóna-li beure; puix fent això  
Rm 14,18  a Cristo, és accepte a Déu i  té l’aprovació dels homes. 19 Per lo que  
Rm 15,Tit  als romans i del fort desig que  té d’anar-los a veure quan estiga de  
1Co 3,18  si mateix. Si algú de vosaltres se  té per savi en aquest món, faça’s neci,  
1Co 5,1  gentils, de manera que hi ha qui  té la muller de son pare. 2 I encara anau  
1Co 7,4  la muller al marit. 4 La muller no  té lo domini de son propi cos, sinó lo  
1Co 7,4 lo marit, i així mateix lo marit no  té lo domini de son propi cos, sinó la  
1Co 7,7  com jo mateix. Emperò cada u  té de Déu son propi do, qui d’una manera, 
1Co 7,12  jo, no lo Senyor: si algun germà  té una infiel per muller i ella consent en 
1Co 7,13 la repudiï. 13 I si una muller fiel  té un infiel per marit i ell consent en  
1Co 7,17  cada qual segons lo Senyor li  té repartit i segons Déu l’ha cridat, i  
1Co 7,32 visquésseu sens cuidados. Lo qui no  té muller està ansiós per les coses que  
1Co 7,33  d’agradar a Déu. 33 Emperò lo qui  té muller està afanat ab les coses del  
1Co 9,9 boca del bou que bat.» ¿Per ventura  té Déu cuidado dels bous? 10 ¿O diu això  
1Co 11,21  pròpia cena per a menjar. I l’un  té fam, i l’altre està embriac. 22 ¿Que  
1Co 11,34 ’s los uns als altres. 34 I si algú  té fam, méngia en casa, a fi de que no us  
1Co 12,12  12 Perquè així com lo cos és un i  té molts membres, i tots los membres del  
1Co 12,28  i membres de membre. 28 I així Déu  té posats alguns en la Iglésia, en primer  
1Co 14,26 vos congregueu, cada u de vosaltres  té salm, té doctrina, té llengua, té  
1Co 14,26  cada u de vosaltres té salm,  té doctrina, té llengua, té revelació, té  
1Co 14,26  de vosaltres té salm, té doctrina,  té llengua, té revelació, té  
1Co 14,26  té salm, té doctrina, té llengua,  té revelació, té interpretació: faci’s  
1Co 14,26 doctrina, té llengua, té revelació,  té interpretació: faci’s tot per a  
1Co 14,37  a vosaltres sols? 37 Si algú se  té per profeta, o espiritual, reconèguia  
2Co 6,14 infiels. Perquè, quina participació  té la justícia ab la injustícia? I quina  
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2Co 6,14  ab la injustícia? I quina comunió  té la llum ab les tenebres? 15 O quina  
2Co 6,15  les tenebres? 15 O quina concòrdia  té Cristo ab Belial? O quina part té lo  
2Co 6,15  té Cristo ab Belial? O quina part  té lo fiel ab l’infiel? 16 O quina  
2Co 8,12  prompta, és accepta segons lo que  té, no segons lo que no té. 13 No vull dir 
2Co 8,12  lo que té, no segons lo que no  té. 13 No vull dir que los altres  
Ga 4,27  per estèril, que d’aquella que  té marit.» 28 I nosaltres, germans, som  
Ga 5,4  per la Llei!, Cristo ja no  té virtut alguna en vosaltres: haveu  
Ga 5,17  de la carn. 17 Perquè la carn  té apetits contraris a l’Esperit, i l’  
Ga 5,17  a l’Esperit, i l’Esperit los  té contra la carn, com que són coses  
Ef 5,5  o avaro, lo qual és idolatria, no  té herència en lo Regne de Cristo i de  
Fl 3,4  en la carn. Si algú creu que  té de què confiar en la carn, jo més, 5  
Col 3,13 i perdonant-vos mútuament si algú  té queixa contra de l’altre; així com lo  
1Tm 5,8  8 Emperò si algú no  té cuidado dels seus, i majorment dels de  
1Tm 5,16  a Satanàs. 16 Si algun dels fiels  té viudes, mantingui-les, i no sia  
2Tm 2,15  davant de Déu, operari que no  té de què avergonyir-se dispensant  
2Tm 2,26  dels llaços del diable que els  té presos a son arbitre. 3,Tit Capítol III 
Tt 2,Tit  i condicions, i l’obligació que  té de donar-los bon exemple. Explica los 
He 3,3  quant lo qui ha edificat la casa  té major honra que la casa. 4 Perquè tota  
He 7,24  24 Emperò aquest, com dura sempre,  té un sacerdoci immutable. 25 I per això  
He 7,27  sobre els cels; 27 lo qual no  té necessitat, com aquells sacerdots, d’  
He 9,17 testador. 17 Perquè lo testament no  té força sinó després de la mort del que  
He 10,35  doncs, vostra confiança, la qual  té un gran gallardó. 36 Perquè a vosaltres 
He 11,10  10 perquè esperava la ciutat que  té fonament, l’arquitecte i fundador de  
He 12,1  nos de tot pes i del pecat que ens  té rodejats, correm ab paciència la  
Jm 1,5  en res. 5 I si algú de vosaltres  té falta de sabiduria, demània-la a Déu, 
Jm 1,26  en sa obra. 26 Si algú, doncs, se  té per religiós i no refrena sa llengua,  
Jm 2,14  germans meus, a un que diu que  té fe, si no té obres? ¿Per ventura pot la 
Jm 2,14 meus, a un que diu que té fe, si no  té obres? ¿Per ventura pot la fe salvar- 
Jm 2,17  17 Així també la fe, si no  té obres, és morta, essent sola. 18 Emperò 
Jm 4,17  doncs, que sap fer bé i no el fa,  té pecat en ell. 5,Tit Capítol V Denuncia  
1Pe 3,12  detràs d’ella. 12 Puix lo Senyor  té fixos los ulls sobre els justos, i sos  
1Pe 4,11  Déu honrat per Jesucrist, lo qual  té la glòria i l’imperi per los sigles  
1Pe 5,7 ell tota vostra solicitud, puix ell  té cuidado de vosaltres. 8 Siau moderats i 
1Jn 2,23  23 Qualsevol que nega al Fill no  té al Pare; lo qui confessa al Fill té  
1Jn 2,23 té al Pare; lo qui confessa al Fill  té també al Pare. 24 Permanèsquia en  
1Jn 3,3 així com ell és. 3 I tot aquell que  té aquesta esperança en ell, se purifica a 
1Jn 3,15  I sabeu que ningun homicida  té vida eterna que permanesca en ell  
1Jn 3,17  aquest món i vègia a son germà que  té necessitat i li tanca ses entranyes de  
1Jn 4,16  i cregut a la caritat que Déu  té per nosaltres. Déu és caritat, i qui  
1Jn 4,18  fora lo temor; perquè lo temor  té pena, i així lo qui tem no és perfet en 
1Jn 5,10  10 Lo qui creu en lo Fill de Déu,  té en si lo testimoni de Déu. Lo qui no  
1Jn 5,12  vida està en son Fill. 12 Lo qui  té al Fill, té la vida; lo qui no té al  
1Jn 5,12  en son Fill. 12 Lo qui té al Fill,  té la vida; lo qui no té al Fill, no té la 
1Jn 5,12  té al Fill, té la vida; lo qui no  té al Fill, no té la vida. 13 Aquestes  
1Jn 5,12  la vida; lo qui no té al Fill, no  té la vida. 13 Aquestes coses vos escric  
2Jn 9  en la doctrina de Cristo, no  té a Déu; lo qui persevera en la doctrina, 
2Jn 9  persevera en la doctrina, aqueix  té al Pare i al Fill. 10 Si algú ve a  
Jud 6  sa pròpia habitació, los  té reservats ab cadenes eternes en  
Ap 2,1  iglésia d’Efesi: »“Açò diu lo qui  té les set estrelles a sa dreta, i el que  
Ap 2,7  que jo també avorresc. 7 »Lo qui  té orella, oiga lo que l’Esperit diu a  
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Ap 2,11  la corona de vida. 11 »Lo qui  té orella, oiga lo que l’Esperit diu a  
Ap 2,12  de Pèrgamo: »“Açò diu lo que  té l’espasa aguda de dos talls: 13 »Sé  
Ap 2,17 ab l’espasa de ma boca. 17 »Lo qui  té orella, oiga lo que diu l’Esperit a  
Ap 2,18  de Tiatira: »“Lo Fill de Déu, que  té los ulls com flama de foc i sos peus  
Ap 2,29  l’estrella del matí. 29 »Lo qui  té orella, oiga lo que l’Esperit diu a  
Ap 3,1 iglésia de Sardis. »“Açò diu lo qui  té los set esperits de Déu, i les set  
Ap 3,6  i davant de sos àngels. 6 »Lo qui  té orella, oiga lo que diu l’Esperit a  
Ap 3,7  que és sant i verdader, lo qui  té la clau de David, aquell que obre, i  
Ap 3,13  mon Déu, i el nom meu nou. 13 »Qui  té orella, oiga lo que l’Esperit diu a  
Ap 3,22  mon Pare en son trono. 22 »Lo qui  té orella, oiga lo que l’Esperit diu a  
Ap 12,12  ab gran còlera, perquè sap que  té poc temps. 13 I quan lo dragó vegé que  
Ap 13,9 des del principi del món. 9 Si algú  té orella, òiguia. 10 «Lo qui esclavísia a 
Ap 13,17  comprar o vendre, sinó aquell que  té lo senyal, o lo nom de la bèstia, o lo  
Ap 13,18  nom. 18 Aquí hi ha sabiduria. Qui  té inteŀligència calcúlia lo número de la  
Ap 16,9  i blasfemaren lo nom de Déu, que  té poder sobre aquestes plagues, i no s’  
Ap 17,7  de la bèstia que la porta, la qual  té set caps i deu banyes. 8 La bèstia que  
Ap 17,9 tot és. 9 I aquí està lo sentit que  té sabiduria. Los set caps són set  
Ap 17,18  que vegeres és la gran ciutat, que  té imperi sobre los reis de la terra.  
Ap 19,16  de la ira de Déu totpoderós. 16 I  té escrit en sa vestidura i en sa cuixa lo 
Ap 20,6  6 Benaventurat i sant lo qui  té part en la primera resurrecció: en  
Ap 20,6 primera resurrecció: en aquestos no  té poder la segona mort; ans bé seran  
Ap 21,9  aquí, i et mostraré l’esposa que  té l’Anyell per espòs. 10 I em portà en  
Ap 22,17  que ho oiga diga: «Vine!» I el que  té set, vinga; i qui vulla, prenga de grat 
Mt 18,29  son company, li suplicava dient:  »–Té un poc de paciència i jo t’ho pagaré 
Mc 3,22  havien baixat de Jerusalem deien:  –Té a Beelzebub, i per virtut del príncep  
Mc 3,30  pena eterna. 30 Perquè ells deien:  –Té l’esperit impur. 31 I arribà sa mare  
Mc 10,49  Criden, doncs, al cego i li diuen:  –Té bon ànimo! Alça’t, que et crida. 50  
Lc 7,33  no menjava pa ni bevia vi, i dieu:  “Té lo dimoni.” 34 Vingué el Fill de l’  
Lc 23,5  home. 5 Mes ells insistien dient:  –Té alborotat lo poble ab la doctrina que  
Jn 9,21  sabem qui li ha obert los ulls.  Té l’edat, preguntau-lo, ell parlarà  
Ac 23,11  se li aparegué lo Senyor i digué:  –Té constància, Pau; perquè així com has  
Col 4,17  laodiceans. 17 I dieu a Arquip:  «Té compte en lo ministeri que has rebut  
Ac 19,29  tots a una envestiren ab ímpetu al  teatro, arrebatant a Gai i a Aristarc,  
Ac 19,31  a dir que no es presentàs en lo  teatro. 32 Uns cridaven una cosa, altres,  
Ap 3,16 fred o calent! 16 Emperò perquè ets  tebi, que no ets fred ni calent, començaré 
Mt 27,29  li posaren un manto de grana. 29 I  teixint una corona d’espines, la posaren  
Mc 15,17  17 I lo vestiren de púrpura, i  teixint una corona d’espines la hi  
Jn 19,23  costura, sinó que era d’un sol  teixit de dalt baix. 24 I digueren entre  
Lc 16,19  que anava vestit de púrpura i de  tela finíssima i que es tractava sempre ab 
Ac 11,5  que baixava un vas com una gran  tela que per les quatre puntes baixava del 
Ap 15,6  set plagues, vestits d’una  tela neta i blanca, i cenyits per lo pit  
Ap 18,12 pedres precioses, i de perles, i de  tela fina, i d’escarlata, i de seda, i de 
Ap 18,16  gran ciutat que estava coberta de  tela finíssima, i d’escarlata, i de  
Ap 19,8  fou donat cobrir-se de finíssima  tela, resplendent i blanca. I aquesta tela 
Ap 19,8  resplendent i blanca. I aquesta  tela fina és la justícia dels sants. 9 I  
Ap 19,14  en cavalls blancs, vestits tots de  tela finíssima, blanca i pura. 15 I eixia  
Jn 19,40  l’embolicaren ab los aromàtics en  teles, conforme a la costum que tenen d’  
Jn 20,5  5 I havent-se inclinat, vegé les  teles en terra; mes no entrà dins. 6  
Jn 20,6 lo, entrà en lo sepulcre i vegé les  teles en terra, 7 i lo sudari, que havia  
Jn 20,7 lo cap d’ell, no junt ab les demés  teles, sinó separat i plegat en altre  
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Ac 10,35  en qualsevol nació, aquell que el  tem i obra justícia, és de son agrado. 36  
Rm 11,20  dret. No t’envanesques, ans bé  tem. 21 Perquè si Déu no perdonà a les  
Rm 13,4  per a ton bé. Emperò si fas mal,  tem, perquè no en va, porta l’espasa;  
1Jn 4,18  lo temor té pena, i així lo qui  tem no és perfet en la caritat. 19 Doncs,  
Fl 1,15  a Cristo per enveja, i com per  tema; mes altres ho fan també de bona  
Fl 2,3  3 Que no es faça res per  tema, ni per vanaglòria, sinó que ab  
He 4,1  i eficàcia de la paraula de Déu. 1  Temam, doncs, que algú de vosaltres,  
Mt 10,26  a sos domèstics? 26 »Emperò no els  temau, perquè res hi ha encobert que no s’ 
Mt 10,28  -ho en los terrats. 28 I no  temau als que maten lo cos i no poden  
Mt 10,31  cap estan tots contats. 31 No  temau, doncs, puix valeu més vosaltres que 
Mt 14,27  digué: –Teniu bon ànimo! Jo só, no  temau. 28 I respongué Pere dient: –Senyor, 
Mt 17,7  tocà, i els digué: –Alçau’s, i no  temau. 8 I ells, alçant los ulls, no  
Mc 6,50  digué: –Teniu bon ànimo! Só jo, no  temau. 51 I se’n pujà ab ells a la barca, 
Mc 13,7  guerres i de rumors de guerres, no  temau, puix és precís que això sia; emperò 
Lc 1,30  30 I l’àngel li digué: –No  temau, Maria, puix haveu trobat gràcia  
Lc 2,10  ells. 10 I l’àngel los digué: –No  temau, perquè veus aquí jo us anuncio  
Lc 12,4  doncs, amics meus, vos dic que no  temau aquells que maten lo cos i després  
Lc 12,7  cap estan tots contats. Doncs, no  temau, perquè més valeu vosaltres que  
Lc 12,32  coses se us seran afegides. 32 »No  temau, doncs, petit ramat, puix és plagut  
Lc 24,36 –La pau sia ab vosaltres; só jo, no  temau. 37 Emperò ells, torbats i  
Jn 6,20  20 Emperò ell los diu: –Só jo, no  temau. 21 Volgueren, doncs, rebre-lo en  
1Pe 3,14  sou benaventurats. Per lo qual, no  temau de son terror ni us torbeu, 15 ans  
Mt 2,22 Judea en lloc d’Herodes, son pare,  temé anar allí; i avisat en somnis, se  
Mt 9,8  casa. 8 I quan la gent vegé això,  temé, i alabà a Déu que donà tal potestat  
Mt 14,5  tenir-la. 5 I volent-lo matar,  temé al poble, perquè el miraven com a un  
Jn 19,8  8 Quan Pilat oigué aquesta paraula  temé més. 9 I tornà a entrar en lo pretori 
Mt 21,26  I si diem: “Dels homes”,  temem al poble. Perquè tothom tenia a Joan 
Mc 11,32  32 Si diem “Dels homes”,  temem al poble. Puix tots estaven  
Lc 1,50  sa misericòrdia està en los que el  temen, de generació en generació. 51  
2Pe 2,10  són atrevits, presumptuosos i no  temen parlar mal de les autoritats  
Ap 11,18  profetes, i als sants, i als que  temen vostre nom, petits i grans, i d’  
Ac 23,10 per la gran dissensió que hi havia,  tement lo tribú que ells no despedaçassen  
Ac 27,29  més enllà ne trobaren quinze. 29 I  tement que donassen en algun escoll,  
Ga 2,12  se retirava i es separava,  tement als que eren de la circumcisió. 13  
1Te 3,5 envií a informar-me de vostra fe,  tement que el temptador no us hagués  
He 11,7  coses que encara no eren vistes,  tement, aparellà una arca per a salvament  
He 11,27  27 Per la fe deixà l’Egipte, no  tement la ira del rei; perquè ell sofrí  
Lc 12,Tit  XII Llevat dels fariseus. No  témer sinó a Déu. Ric del sigle. No afanar 
Lc 12,5  jo us ensenyaré a qui haveu de  témer: temeu aquell que, després d’haver  
Lc 12,5  A est, vos dic, és a qui haveu de  témer. 6 ¿No es venen cinc aucellets per  
Ap 15,4  oh Rei dels sants! 4 Qui no us  temerà, Senyor, i no glorificarà vostre  
1Co 13,4  la caritat no és envejosa, ni obra  temeràriament, ni s’ensuperbeix. 5 No és  
Mt 7,Tit  de Jesucrist. Condemna los judicis  temeraris. Diu que no s’han de donar als  
2Te 3,Tit Parla contra los ociosos, díscols i  temeraris, i recomana l’amor al treball i 
He 13,6  «Lo Senyor és mon ajuda; no  temeré cosa que em puga fer home.» 7  
Mc 12,12 maquinaven com prendre-lo; emperò  temeren al poble, perquè coneixien que  
Lc 20,19  paràbola contra ells, emperò  temeren al poble. 20 I observant-lo,  
Ac 16,38  raons als magistrats. I ells  temeren quan oïren que eren romans. 39 I  
Lc 2,25  Simeon, i aquest home, just i  temerós de Déu, esperava la consolació d’ 
Ac 10,2  que es diu Itàlica, 2 religiós i  temerós de Déu ab tota sa casa, que feia  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

3355 
 

Ac 10,7  dos de sos domèstics i a un soldat  temerós de Déu, d’aquells que estaven  
Ac 10,22  –Lo centurió Corneli, baró just i  temerós de Déu, i que té el testimoni de  
Ac 18,7  casa d’un que es deia Tito Just,  temerós de Déu, la casa del qual estava  
Ac 16,14  de Tiatira, venedora de púrpura,  temerosa de Déu, oigué. A la qual lo  
Mc 4,40  40 I els digué: –Per què estau tan  temerosos? Què? No teniu encara fe? I  
Ac 13,43  molts dels jueus i dels prosèlits,  temerosos de Déu, seguiren a Pau i a  
Ac 27,17 tots los medis, cenyint lo barco, i  temerosos de donar en un banc d’arena,  
Mt 8,26  26 I Jesús los digué: –De què  temeu, homes de poca fe? I alçant-se  
Mt 10,28  i no poden matar l’ànima. Ans bé  temeu al que pot llançar cos i ànima a l’ 
Lc 12,5  us ensenyaré a qui haveu de témer:  temeu aquell que, després d’haver llevat  
Ac 13,16  digué: –Barons d’Israel i els que  temeu a Déu, oïu: 17 Lo Déu del poble d’  
Ac 13,26  Abraham i los que entre vosaltres  temeu a Déu: a vosaltres és enviada la  
1Pe 3,6 qual sou filles mentres feu bé i no  temeu ninguna pertorbació. 7 Així mateix,  
Ap 19,5  servos d’ell, i els que el  temeu, xics i grans. 6 I oiguí com una veu 
1Pe 2,17 Honrau a tothom. Amau la germandat.  Temeu a Déu. Donau honra al rei. 18  
Ap 14,7  i poble, 7 dient en alta veu:  –Temeu al Senyor i donau-li honra,  
Mc 6,20  emperò no podia. 20 Perquè Herodes  temia a Joan, sabent que era un baró just  
Jn 19,38  de Jesús, bé que en secret, perquè  temia als jueus, suplicà a Pilat que li  
Ac 23,25  al governador Fèlix. 25 Puix  temia no s’apoderassen de Pau los jueus i 
Mc 9,31  no entenien això que els deia, i  temien lo preguntar-li. 32 I arribaren a 
Mc 11,18  com fer-lo morir, puix lo  temien, perquè tota la gent estava  
Lc 9,45 tan obscura que no la comprenien, i  temien lo preguntar-li acerca d’aquesta 
Lc 22,2  com fer morir a Jesús, emperò  temien al poble. 3 I Satanàs entrà en  
Ac 5,26  i els portà sens violència, perquè  temien que el poble no els apedregàs. 27 I 
Ac 9,26 se ab los deixebles; emperò tots lo  temien, no creient que fos deixeble. 27  
1Tm 5,20  tothom, per a què los demés també  témien. 21 Te conjuro davant de Déu i del  
Mt 1,20  dient: –Josep, fill de David, no  témies rebre a Maria ta muller, perquè lo  
Lc 1,13  13 Emperò l’àngel li digué: –No  témies, Zacaries, puix ta pregària ha  
Lc 5,10  de Simó. I digué Jesús a Simó: –No  témies, d’avui en avant seràs pescador d’ 
Lc 8,50  digué al pare de la noia: –No  témies; creu solament, i serà salva. 51 I  
Jn 12,15  ell, conforme està escrit: 15 «No  témies, filla de Sion: mira a ton rei que  
Ac 18,9  a Pau de nit en una visió: –No  témies, ans bé parla i no guàrdies  
Ac 27,24  i a qui jo servesc, 24 dient: “No  témies, Pau, és necessari que comparesques 
Ap 1,17 sa mà dreta sobre de mi, dient: –No  témies; jo só el primer i el darrer; 18 lo 
Ap 2,10  mes són sinagoga de Satanàs. 10 No  témies ninguna d’aquestes coses que has  
Lc 18,4  digué entre si: “Encara que no  temo a Déu ni tinc respecte als homes, 5  
Ac 20,24  i tribulacions. 24 Emperò no  temo ninguna d’aquestes coses, ni estimo  
2Co 11,3 com a verge pura a Cristo. 3 Emperò  temo que, així com la serpent seduí a Eva  
2Co 12,20  per a edificació vostra. 20 Perquè  temo que tal vegada quan vinga a vosaltres 
Ga 4,11  mesos, i els temps, i els anys. 11  Temo de vosaltres no sia que jo haja  
Ac 6,5  i a Procoro, i a Nicanor, i a  Temon, i a Parmenas, i a Nicolau, prosèlit 
Mt 14,30  veent que el vent era fort, tingué  temor, i com començàs a enfonsar-se,  
Mt 17,6  rostro en terra, i tingueren gran  temor. 7 I Jesús s’acercà i els tocà, i  
Mt 25,25  no haveu escampat. 25 I posseït de  temor, me n’aní i vaig escondir ton  
Mt 28,8  l’instant eixiren del sepulcre ab  temor i gran alegria, i corregueren a  
Mc 4,40  fe? I quedaren posseïts de gran  temor. I es deia l’un a l’altre: –Qui és 
Mc 5,15  i en son cabal judici, i tingueren  temor. 16 I els que ho havien vist los  
Mc 5,36 príncep de la sinagoga: –No tingues  temor, creu solament. 37 I no permeté a  
Mc 5,42  anys. I quedaren atordits ab gran  temor. 43 I ell los manà molt estretament  
Mc 9,14  a Jesús, quedà pasmat i ple de  temor, i acudiren corrent a saludar-lo.  
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Mc 10,32 meravellaven, i el seguien plens de  temor. I prenent altra vegada a part als  
Mc 16,8  a ningú, perquè estaven plenes de  temor. 9 Emperò havent ressuscitat de bon  
Lc 1,12  quan lo vegé, se torbà, i lo  temor s’apoderà d’ell. 13 Emperò l’  
Lc 1,65  beneint a Déu. 65 I s’ompliren de  temor tots sos veïns, i es difundiren  
Lc 1,74  nostres enemics, lo servíssem sens  temor, 75 en santedat i en justícia davant 
Lc 2,9 los circuí de resplendor, i un gran  temor s’apoderà d’ells. 10 I l’àngel  
Lc 5,26  i glorificaven a Déu, i coberts de  temor deien: –Avui hem vist coses  
Lc 7,16 Jesús l’entregà a sa mare. 16 I un  temor s’apoderà de tots, i glorificaven a 
Lc 8,25  on és vostra fe? I ells, plens de  temor, se meravellaven, dient-se los uns 
Lc 8,37  retiràs d’ells, puix tenien gran  temor. I ell se’n pujà en una barca i se  
Lc 9,34  núvol i els cobrí i s’ompliren de  temor a l’entrar aquells en lo núvol. 35  
Lc 18,2 jutge en certa ciutat, que no tenia  temor de Déu ni respecte als homes. 3 I hi 
Lc 19,21  d’una tovallola. 21 Puix tinguí  temor de vós, sabent que sou home d’un  
Lc 21,26  26 quedant los homes aterrats de  temor i de sobresalt, per les coses que  
Jn 3,20  llum, i no s’acerca a la llum per  temor de que ses obres no sien reprovades. 
Jn 6,19 s’acercava a la barca, i tingueren  temor. 20 Emperò ell los diu: –Só jo, no  
Jn 7,13  parlava públicament d’ell, per  temor dels jueus. 14 I envers lo mig de la 
Jn 9,22  Sos pares digueren estes coses per  temor dels jueus, puix los jueus estaven  
Jn 12,42  no el confessaven públicament per  temor de que els expeŀlissen de la  
Jn 20,19 s’havien reunit los deixebles, per  temor dels jueus, vingué Jesús i,  
Ac 2,43  oracions. 43 I tota persona tenia  temor, i molts prodigis i senyals eren  
Ac 4,21 trobant motiu de castigar-los per  temor del poble, perquè tots glorificaven  
Ac 5,5  i espirà; i s’apoderà un gran  temor de tots los que ho oïren. 6 I alçant 
Ac 5,11 son marit. 11 I sobrevingué un gran  temor en tota la Iglésia i en tots los que 
Ac 9,31  s’edificava; i caminant en lo  temor del Senyor, i ab lo consol de l’  
Ac 10,4  fixant en ell la vista i ple de  temor, digué: –Què és això, Senyor? I ell  
Ac 19,17 que habitaven en Èfeso; i vingué un  temor sobre tots ells, i era exaltat lo  
Ac 22,9  realment la llum i tingueren  temor; emperò no oigueren la veu del que  
Ac 22,29  turment, i fins lo tribú entrà en  temor per haver-lo lligat, tan prest com 
Rm 3,18  la senda de la pau. 18 No hi ha  temor de Déu davant de sos ulls.» 19  
Rm 8,15  per estar altra vegada ab  temor, sinó que haveu rebut l’Esperit d’ 
Rm 13,3 sinó a les males. ¿Vols tu no tenir  temor de la potestat? Fes bé i tindràs  
Rm 13,7  a qui gabella, gabella; a qui  temor, temor; a qui honra, honra. 8 No  
Rm 13,7  qui gabella, gabella; a qui temor,  temor; a qui honra, honra. 8 No degau res  
1Co 2,3  vosaltres ab pusiŀlanimitat, ab  temor i tremolant. 4 I mon parlar i ma  
2Co 7,1 perfeccionant la santificació en lo  temor de Déu. 2 Doneu-nos cabuda. A  
2Co 7,11  purificació, què indignació, què  temor, què desig, què zel, què venjança!  
2Co 7,15  vosaltres, de com lo rebéreu ab  temor i ab reverència. 16 Me regositjo,  
Ga 2,2  ser d’alguna reputació, per  temor de que jo no corregués o no hagués  
Ef 5,21  -vos los uns als altres en lo  temor de Cristo. 22 Les mullers estiguen  
Ef 6,5  vostres senyors segons la carn, ab  temor i tremolor, en simplicitat de cor,  
Fl 1,14  en parlar la paraula de Déu sens  temor. 15 És veritat que alguns prediquen  
Fl 2,12  sempre obedients, treballau ab  temor i tremolant en l’obra de vostra  
Col 3,22 homes, sinó ab simplicitat de cor i  temor de Déu. 23 Tot quant façau, feu-ho 
2Tm 1,7  no ens ha donat Déu esperit de  temor, sinó de fortalesa, i de caritat, i  
He 2,15  diable, 15 i llibertar als que per  temor de mort estaven tota sa vida  
He 11,23  un noi hermós i no tingueren  temor de l’edicte del rei. 24 Per la fe,  
He 12,28  agradant a Déu, lo servim ab sant  temor i reverència. 29 Perquè nostre Déu  
1Pe 1,17  segons l’obra de cada u, viviu en  temor lo temps de vostra peregrinació, 18  
1Pe 2,18  siau obedients als amos ab tot  temor, no tan sols als bons i moderats,  
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1Pe 3,2  vostra santa conversació en  temor. 3 L’adorno de les quals no sia  
1Pe 3,16 en vosaltres. 16 Mes ab mansuetud i  temor, tenint bona consciència, per a què  
1Jn 4,Tit  que la perfeta caritat exclou tot  temor. 1 Caríssims, no cregau a tot  
1Jn 4,18  món. 18 En la caritat no hi ha  temor, emperò la caritat perfeta llança  
1Jn 4,18  la caritat perfeta llança fora lo  temor; perquè lo temor té pena, i així lo  
1Jn 4,18  llança fora lo temor; perquè lo  temor té pena, i així lo qui tem no és  
Jud 23 diferència. 23 I salvau a altres ab  temor, arrebatant-los del foc, avorrint  
Ap 11,11  sobre sos peus i vingué gran  temor sobre els que els vegeren. 12 I  
Ap 18,10  de sa crema. 10 Estant lluny, per  temor dels turments d’ella, diran: «Ai,  
Ap 18,15  estaran lluny d’ella per  temor de sos turments, plorant i gemegant, 
2Co 7,5  tribulacions, combats exteriors i  temors interiors. 6 Emperò Déu, que  
Tt 2,5  fills, 5 a ser prudents, castes,  temperades, a tenir cuidado de casa,  
1Te 5,6  altres, ans bé vetllem i viscam en  temperància; 7 perquè los que dormen,  
2Tm 1,7  de fortalesa, i de caritat, i de  temperància. 8 Per lo tant, no t’  
1Co 12,24  necessitat de res; emperò Déu ha  temperat lo cos, donant honra més  
2Tm 4,5  compleix ton ministeri, sies  temperat. 6 Perquè jo ja estic a punt de  
Tt 1,8 sinó amic d’hospitalitat, benigne,  temperat, just, sant i contingut. 9 Que  
Tt 2,6  amonesta als joves que sien  temperats. 7 Mostrant-te tu mateix en  
Mt 8,Tit  dilació lo seguesca. Sossega una  tempestat en lo mar, i cura a dos  
Mt 16,3  3 I al dematí: “Avui hi haurà  tempestat, perquè lo cel està nuvolós i  
Mc 4,37  barques. 37 I se mogué una gran  tempestat de vent, que feia entrar les  
Lc 8,24  -se, reprengué al vent i a la  tempestat d’aigua, i cessà; i vingué  
He 12,18  i al torbellí, i a l’obscuritat i  tempestat, 19 i al so de la trompeta, i a  
Jud 13  per als que està reservada la  tempestat de les tenebres eternes. 14 I  
Mc 4,Tit Altra paràbola del gra de mostassa.  Tempestat en lo mar sossegada de repente.  
Ac 27,14  poc donà contra del barco un vent  tempestuós anomenat euroaquilon. 15 I  
Rm 12,3  lo que deuen, sinó que pènsien ab  templança i cada qual segons la mesura de  
2Pe 1,6  virtut, ciència, 6 i a la ciència,  templança, i a la templança, paciència, i  
2Pe 1,6 6 i a la ciència, templança, i a la  templança, paciència, i a la paciència,  
Mt 4,5  i el posà sobre lo pinacle del  temple. 6 I li digué: –Si ets fill de Déu, 
Mt 12,5  los dissabtes los sacerdots en lo  temple trenquen lo dissabte, i no pequen?  
Mt 12,6  que aquí està qui és major que el  temple. 7 I si sabésseu lo que és:  
Mt 21,Tit  triümfant en Jerusalem. Trau del  temple als que estaven venent allí.  
Mt 21,12  de Galilea. 12 I entrà Jesús en lo  temple de Déu i treia fora a tots los que  
Mt 21,12  los que venien i compraven en lo  temple. I trabucà les taules dels  
Mt 21,14  a ell cegos i coixos en lo  temple, i els curà. 15 Mes veent los  
Mt 21,15  fet, i als petits clamant en lo  temple i dient: «Hosana al Fill de  
Mt 21,23  conseguireu. 23 I havent anat al  temple, los prínceps dels sacerdots i los  
Mt 23,16  dieu: “Qualsevol que júria per lo  temple, no és res; emperò aquell que júria 
Mt 23,16  aquell que júria per l’or del  temple, és deutor”! 17 Necis i cegos! Què  
Mt 23,17  i cegos! Què és més, l’or o lo  temple que santifica l’or? 18 I:  
Mt 23,21 ell. 21 I qualsevol que jura per lo  temple, jura per ell i per aquell que  
Mt 23,35  Baraquies, a qui matàreu entre el  temple i l’altar. 36 »En veritat vos dic 
Mt 24,Tit  la ruïna de Jerusalem i del  temple. Anuncia a sos deixebles lo que  
Mt 24,1  1 Havent Jesús eixit del  temple, se retirava. I s’acercaren a ell  
Mt 24,1 per a mostrar-li los edificis del  temple. 2 Emperò ell, responent, los  
Mt 26,55  estava assentat ab vosaltres en lo  temple ensenyant, i no em prenguéreu. 56  
Mt 26,61  –Aqueix digué: “Puc destruir lo  temple de Déu, i reedificar-lo en tres  
Mt 27,5 llançant les monedes de plata en lo  temple, se retirà i se n’anà, i es penjà  
Mt 27,40 i dient: –Eh, tu que destrueixes lo  temple, i el reedifiques en tres dies,  
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Mt 27,51 I veus aquí que es rompé lo vel del  temple en dos trossos de dalt baix, i  
Mc 11,Tit  Los mercaders trets fora del  temple. Poder de la fe. Perdó dels  
Mc 11,11 11 I entrà Jesús en Jerusalem en lo  temple, i després d’haver reconegut totes 
Mc 11,15  I havent Jesús entrat en lo  temple, començà a traure fora als que  
Mc 11,15  als que venien i compraven en lo  temple, i trabucà les taules dels  
Mc 11,16  ningú transportàs vas algun per lo  temple. 17 I els ensenyava dient: –¿No  
Mc 11,27  mentres estava passejant ell en lo  temple, se li acercaren los prínceps dels  
Mc 12,35  Jesús, deia ensenyant en lo  temple: –¿Com diuen los escribes que  
Mc 13,1  que preceiran. 1 I a l’eixir del  temple li digué un dels deixebles:  
Mc 13,3  muntanya de l’Oliverar de cara al  temple, li preguntaven a part Pere i Jaume 
Mc 14,49 estava ab vosaltres ensenyant en lo  temple, i no em prenguéreu. Emperò les  
Mc 14,58 havem oït dir: “Jo destruiré aquest  temple fet de mà i dins tres dies n’  
Mc 15,29  dient: –Ah!, tu que destrueixes lo  temple de Déu i en tres dies lo  
Mc 15,38  espirà. 38 I se partí el vel del  temple en dos trossos de dalt baix. 39 I  
Lc 1,9  li tocà per sort entrar en lo  temple del Senyor a posar encens. 10 I  
Lc 1,21  de que s’estés tant en lo  temple. 22 I quan isqué, no els podia  
Lc 1,22 que havia tingut alguna visió en lo  temple. I ell los ho donava a entendre ab  
Lc 2,Tit  edat de dotze anys, disputa en lo  temple ab los doctors de la Llei. Viu en  
Lc 2,27 27 I mogut de l’Esperit, vingué al  temple. I portant los pares a l’infant  
Lc 2,37  anys, la qual no s’apartava del  temple servint dia i nit ab dejunis i  
Lc 2,46 cap de tres dies, lo trobaren en lo  temple sentat enmig dels doctors, oint-  
Lc 4,9  i el posà sobre lo pinacle del  temple, i li digué: –Si ets fill de Déu,  
Lc 11,51  que fou mort entre l’altar i el  temple. Jo us ho dic que se’n demanarà  
Lc 18,10 als demés: 10 –Dos homes pujaren al  temple a orar; l’un era fariseu, i l’  
Lc 19,Tit  sa ruïna i desolació. Trau del  temple als que el profanaven comprant i  
Lc 19,45  visitat. 45 I havent entrat en lo  temple, començà a traure fora a tots los  
Lc 19,47  47 I tots los dies ensenyava en lo  temple. Mes los prínceps dels sacerdots i  
Lc 20,1 succeí un dia que, estant ell en lo  temple instruint al poble i anunciant-li 
Lc 21,Tit la viuda. Predicció de la ruïna del  temple. Senyals que preceiran a la  
Lc 21,5  5 I dient-li alguns que el  temple estava fabricat ab pedres hermoses  
Lc 21,37  37 I estava ensenyant de dia en lo  temple, i de nit eixia i s’estava en la  
Lc 21,38  acudia a ell, de bon matí, en lo  temple, per a oir-lo. 22,Tit Capítol  
Lc 22,52 dels sacerdots i als magistrats del  temple i als ancians que havien vingut a  
Lc 22,53  tots los dies ab vosaltres en lo  temple no posàreu les mans sobre mi.  
Lc 23,45 45 I lo sol s’obscurí i lo vel del  temple se rompé pel mig. 46 I Jesús,  
Lc 24,53  goig. 53 I estaven sempre en lo  temple alabant i beneint a Déu. Amén. Jn  
Jn 2,Tit converteix l’aigua en vi. Trau del  temple als que traficaven en ell. Anuncia  
Jn 2,14  14 I havent trobat en lo  temple gent que venien bous, ovelles i  
Jn 2,15 de cordills i els tragué a tots del  temple, ab ses ovelles i bous, i tirà a  
Jn 2,19  i els digué: –Destruïu aqueix  temple, i jo el reedificaré en tres dies.  
Jn 2,20  -sis anys s’edificà aquest  temple, ¿i el restablireu vós en tres  
Jn 2,21 dies? 21 Emperò ell los parlava del  temple de son cos. 22 Després, doncs, que  
Jn 5,14  Jesús trobà aquest home en lo  temple, i li digué: –Ja veus que has estat 
Jn 7,Tit  dels Tabernacles. Ensenya en lo  temple. Prova la veritat de sa missió i  
Jn 7,14  lo mig de la festa, Jesús pujà al  temple i ensenyava. 15 I els jueus se  
Jn 7,28  d’a on és ell. 28 I Jesús en lo  temple anava ensenyant en alta veu i  
Jn 8,2  2 I a l’apuntar lo dia, tornà al  temple; i tot lo poble vingué a ell i,  
Jn 8,20  mentres estava ensenyant en lo  temple, i ningú el prengué, perquè sa hora 
Jn 8,59  emperò Jesús s’ocultà e isqué del  temple havent passat pel mig d’ells, i  
Jn 10,Tit  del bon pastor. Va Jesús al  temple en lo dia de la Dedicació i declara 
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Jn 10,23  23 I Jesús se passejava en lo  temple, en lo pòrtic de Salomó. 24 I els  
Jn 11,56  a Jesús, i els que estaven en lo  temple se deien uns a altres: –Què pensau? 
Jn 18,20  he ensenyat en la sinagoga i en lo  temple, a on concorren tots los jueus, i  
Ac 2,46  cada dia, continuant unànims en lo  temple i partint lo pa per les cases,  
Ac 3,1  sermó de sant Pere. 1 I pujaven al  temple Pere i Joan a l’oració de l’hora  
Ac 3,2  posat tots los dies a la porta del  temple anomenada l’Hermosa, per a què  
Ac 3,2  almoina als que entraven en lo  temple. 3 Aquest, com vegés a Pere i a  
Ac 3,3  i a Joan que anaven a entrar en lo  temple, demanava li donassen almoina. 4 I  
Ac 3,8  i caminava, i entrà ab ells en lo  temple caminant, saltant i alabant a Déu.  
Ac 3,10  es sentava a la porta Hermosa del  temple a l’almoina, i quedaren plens d’  
Ac 4,1  los sacerdots, i el magistrat del  temple, i els saduceus, 2 queixant-se de 
Ac 5,20  20 –Anau i, presentant-vos al  temple, predicau al poble totes les  
Ac 5,21  això, entraren de bon matí en lo  temple i ensenyaven. Emperò arribant lo  
Ac 5,24  lo sumo sacerdot, lo magistrat del  temple i els prínceps dels sacerdots  
Ac 5,25  que posàreu a la presó, són al  temple i estan ensenyant al poble. 26  
Ac 5,42 de Jesús. 42 I tots los dies, en lo  temple i en les cases, no cessaven d’  
Ac 19,27  sinó que sia despreciat lo  temple de la gran Diana i comència a no  
Ac 21,Tit  de succeir. Allí se purifica en lo  temple i, maltractat dels jueus, és  
Ac 21,26  ab ells entrà lo dia següent en lo  temple, fent a saber lo compliment dels  
Ac 21,27 estaven allí, quan lo vegeren en lo  temple, alborotaren a tot lo poble, i el  
Ac 21,28  introduït ademés los gentils en lo  temple, i ha profanat aquest sant lloc. 29 
Ac 21,29  que Pau l’havia entrat en lo  temple. 30 I es commogué tota la ciutat i  
Ac 21,30  lo tragueren arrastrant fora del  temple, i tot seguit foren tancades les  
Ac 22,17  i estava fent oració en lo  temple, vaig ésser arrebatat fora de mi.  
Ac 24,6  qual intenta, ademés, profanar lo  temple, i havent-lo posat pres,  
Ac 24,12  adorar, 12 i no em trobaren en lo  temple disputant ab ningú, ni aplegant  
Ac 24,18 l’Àsia me trobaren purificat en lo  temple, no ab reunió de gent ni ab tumult. 
Ac 25,8  la Llei dels jueus, ni contra lo  temple, ni contra Cèsar. 9 Emperò Festo,  
Ac 26,21  aquestes causes, estant jo en lo  temple, me prengueren los jueus i em  
1Co 3,16  com per foc. 16 ¿No sabeu que sou  temple de Déu i que l’Esperit de Déu  
1Co 3,17 en vosaltres? 17 Si algú profana lo  temple de Déu, Déu lo destruirà; puix lo  
1Co 3,17  de Déu, Déu lo destruirà; puix lo  temple de Déu, que sou vosaltres, és sant. 
2Co 6,16  O quina consonància hi ha entre el  temple de Déu i els ídols? Perquè  
2Co 6,16  els ídols? Perquè vosaltres sou lo  temple de Déu viu, com diu Déu: «Jo  
Ef 2,21  ben construït, creix per a ser un  temple sant en lo Senyor, 22 en qui  
2Te 2,4  de manera que s’assentarà en lo  temple de Déu, mostrant-se com si fos  
Ap 3,12  que vència, lo faré columna en lo  temple de mon Déu, i no eixirà mai més  
Ap 7,15  i el serveixen dia i nit en son  temple, i el qui està sentat en lo trono  
Ap 11,1  i se’m digué: –Alça’t i amida lo  temple de Déu, i l’altar, i als que  
Ap 11,2  2 Emperò lo pati que està fora del  temple, deixa’l i no l’amídies, perquè  
Ap 11,19 corromput la terra. 19 I s’obrí lo  temple de Déu en lo cel, i l’arca de son  
Ap 11,19  de son testament fou vista en son  temple, i es formaren llamps, i trons, i  
Ap 14,15  15 I isqué un altre àngel del  temple, cridant en alta veu al que estava  
Ap 14,17  17 I isqué un altre àngel del  temple que hi ha en lo cel, tenint també  
Ap 15,5  veus aquí que s’obrí en lo cel lo  temple del tabernacle del testimoni. 6 I  
Ap 15,6  6 I isqueren set àngels del  temple, que portaven set plagues, vestits  
Ap 15,8  per los sigles dels sigles. 8 I el  temple s’omplí de fum per la majestat de  
Ap 15,8  i no podia entrar ningú en lo  temple fins que fossen consumades les set  
Ap 16,1  terra. 1 I oiguí una gran veu del  temple que deia als set àngels: –Anau i  
Ap 16,17 a l’aire, i isqué una gran veu del  temple des del trono que deia: –Està fet.  
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Ap 21,22 com vidre transparent. 22 I no vegí  temple en ella, perquè lo Senyor, Déu  
Ap 21,22  Déu totpoderós, i l’Anyell són lo  temple d’ella. 23 I la ciutat no  
Ac 7,48  casa. 48 Mes l’Altíssim no habita  temples fets de mà, com diu lo profeta: 49 
Ac 17,24  de cel i terra, no habita en los  temples fets de mà; 25 ni és servit per  
1Co 6,19  no sabeu que vostres cossos són  temples de l’Esperit Sant, que està en  
Lc 8,23  ell se dormí, i sobrevingué un  temporal de vent en l’estany, i s’  
Ac 27,18  -se furiosament combatuts del  temporal, tiraren lo càrrec al mar. 19 I  
He 9,1  del culto diví i un santuari  temporal. 2 Perquè fou fabricat un primer  
Lc 12,54  que s’alça de ponent, luego dieu:  “Temporal ve”, i succeeix així. 55 I quan  
2Co 4,18  Perquè les coses que es veuen són  temporals, mes les que no es veuen són  
He 11,25  poble de Déu que gosar los plaers  temporals del pecat, 26 tenint per major  
Mt 2,1  nat Jesús en Betlem de Judà en  temps d’Herodes lo rei, veus aquí uns  
Mt 2,7  informà d’ells cuidadosament del  temps en què se’ls aparegué l’estrella.  
Mt 2,16 de dos anys i en avall, conforme al  temps que havia averiguat dels magos. 17  
Mt 8,29  aquí a aturmentar-nos antes de  temps? 30 I no molt lluny d’ells estava  
Mt 11,21  que s’han obrat en vosaltres,  temps ha que, coberts de cendra i cilici,  
Mt 11,25  Sodoma que per a tu. 25 En aquell  temps, responent Jesús, digué: –Vos  
Mt 12,1  Reina del migdia. 1 En aquell  temps anava Jesús un dia de dissabte per  
Mt 13,30  una i l’altra fins al segar, i al  temps de la sega diré jo als segadors:  
Mt 14,1  o toquen son vestit. 1 En aquell  temps, Herodes lo tetrarca oigué la fama  
Mt 14,27  a cridar. 27 Mes Jesús, al mateix  temps los parlà, i digué: –Teniu bon  
Mt 16,2  arriba lo vespre dieu: “Farà bon  temps, perquè lo cel és vermell.” 3 I al  
Mt 16,4 no podeu discernir los senyals dels  temps? La generació perversa i adúltera  
Mt 21,41  a altres pagesos que a son degut  temps li pagaran lo fruit. 42 Jesús los  
Mt 25,19  de son senyor. 19 »Al cap de molt  temps, vingué el senyor d’aquells criats, 
Mt 26,18  i dieu-li: “Lo Mestre diu: Mon  temps s’acerca; en ta casa faré la pasqua 
Mt 26,50  –Amic, a què has vingut? Al mateix  temps arribaren i posaren les mans sobre  
Mc 1,15  de Déu 15 i dient: –Puix que el  temps s’ha complert i s’ha acercat lo  
Mc 2,26  26 Com entrà en la casa de Déu en  temps d’Abiatar, príncep dels sacerdots,  
Mc 4,4  un sembrador a sembrar. 4 I al  temps de sembrar, una part caigué prop del 
Mc 4,17  si, i així no dura sinó per algun  temps, i després, quan s’alça tribulació  
Mc 6,31  que anaven i venien, i no tenien  temps ni per a menjar. 32 I entrant en una 
Mc 9,20 20 I preguntà al pare d’ell: –Quan  temps ha que li passa això? I ell digué:  
Mc 10,30  cent vegades més, ara en aquest  temps, cases, i germans, i germanes, i  
Mc 11,13 trobà més que fulles, perquè no era  temps de figues. 14 I responent, li digué: 
Mc 11,20  la ciutat. 20 I l’endemà matí, al  temps de passar, vegeren que la figuera s’ 
Mc 12,2 n’anà lluny de son país. 2 I a son  temps envià un dels seus sirvents als  
Mc 12,23  de tots morí la muller. 23 Al  temps, doncs, de la resurrecció, quan  
Mc 13,33  orau, perquè no sabeu quan serà el  temps. 34 Així com un home, que anant-se 
Lc 1,5  coses que se t’han ensenyat. 5 En  temps d’Herodes, rei de Judea, hi hagué  
Lc 1,20  paraules, que es compliran a son  temps. 21 I lo poble estava aguardant a  
Lc 1,57  Emperò a Elisabet se li complí lo  temps en què havia de parir, i parí un  
Lc 4,13  retirà lo diable d’ell per algun  temps. 14 I per virtut de l’Esperit tornà 
Lc 4,27  leprosos hi havia en Israel en  temps del profeta Eliseu, emperò ningú d’ 
Lc 8,13  posa en ells arrel, puix per algun  temps creuen, mes en temps de la tentació  
Lc 8,13 puix per algun temps creuen, mes en  temps de la tentació tornen atràs. 14 I la 
Lc 8,27  se li acercà un home que molt  temps havia estava posseït dels dimonis, i 
Lc 8,29  que eixís de l’home; puix llarg  temps havia que estava apoderat d’ell, i  
Lc 9,51  que, estant per a complir-se lo  temps de ser rebut en lo alt, posà lo  
Lc 10,13  que s’han obrat en vosaltres,  temps ha que, cobertes de cilici i cendra, 
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Lc 12,42 donàs la mesura de blat a son degut  temps? 43 Benaventurat lo tal sirvent, a  
Lc 12,56 ¿com, doncs, no sabeu reconèixer lo  temps present? 57 »I ¿per què no judicau  
Lc 13,1 dels profetes. 1 I en aquest mateix  temps hi havia allí uns que contaven noves 
Lc 14,18  tot està a punt. 18 »I tots, a un  temps, començaren a escusar-se. Lo  
Lc 17,22 22 I digué a sos deixebles: –Vindrà  temps en què vosaltres desitjareu veure un 
Lc 18,4  del meu contrari. 4 »I ell en molt  temps no ho volgué. Mes després digué  
Lc 19,44  en tu, per quant has desconegut lo  temps en què Déu t’ha visitat. 45 I  
Lc 20,9 pagesos, i ell s’ausentà per llarg  temps de son país. 10 I arribada l’  
Lc 21,6 rics dons, los respongué: 6 –Vindrà  temps en què tot això que veeu serà  
Lc 21,8 nom dient: “Jo só lo Cristo”, i “Lo  temps està pròxim.” Guardau-vos de  
Lc 21,24  gentils, fins que es cúmplien los  temps de les nacions. 25 I hi haurà  
Lc 21,36  36 Vetllau, doncs, orant en tot lo  temps, per a què siau dignes d’evitar  
Lc 23,8  a Jesús, tingué un gran goig, puix  temps havia que ho desitjava, per haver  
Jn 4,27 só jo que parlo ab tu. 27 Al mateix  temps arribaren sos deixebles, i s’  
Jn 5,4 un àngel del Senyor baixava en cert  temps a la piscina i agitava l’aigua; i  
Jn 5,6  que jeia, i coneixent que molt  temps havia estava malalt, li digué: –Vols 
Jn 5,35 i iŀluminava. I vosaltres per algun  temps volguéreu alegrar-vos en sa llum.  
Jn 7,6  6 Llavors Jesús los digué: –Mon  temps no ha arribat encara; mes vostre  
Jn 7,6  no ha arribat encara; mes vostre  temps sempre està preparat. 7 A vosaltres  
Jn 7,8  encara a eixa festa, perquè mon  temps no s’ha complert encara. 9 Havent  
Jn 7,33  estaré ab vosaltres un poc de  temps, i després me’n vaig a aquell que  
Jn 12,35  –La llum encara està per un poc de  temps ab vosaltres. Caminau, doncs,  
Jn 13,33  luego. 33 Fillets, per un poc de  temps encara estic ab vosaltres. Vosaltres 
Jn 14,9 nos basta. 9 Jesús li respon: –Tant  temps ha que estic ab vosaltres, i no m’  
Jn 14,19  a vosaltres. 19 Encara un poc de  temps, i lo món ja no em veurà. Mes  
Jn 16,2  trauran de les sinagogues, i ve el  temps en què qualsevol que us màtia creurà 
Ac 1,6  –Senyor, ¿si restituireu en aquest  temps lo Regne a Israel? 7 I els digué:  
Ac 1,7 –No us toca a vosaltres lo saber lo  temps o els moments que posà lo Pare en  
Ac 1,21  estat en companyia nostra tot lo  temps que el Senyor Jesús entrà i isqué ab 
Ac 3,20  pecats, 20 per a quan vinguen los  temps del refrigeri davant del Senyor i  
Ac 3,21  menester que lo cel rèbia fins al  temps de la restauració de totes les  
Ac 5,25  fet d’ells. 25 Emperò al mateix  temps arribà un i els digué: –Mirau,  
Ac 5,37  s’alçà Judes de Galilea, en lo  temps de l’empadronament, i arrastrà tras 
Ac 7,17  de Siquem. 17 »I quan s’acercà lo  temps de la promesa que Déu havia jurat a  
Ac 7,20  de que no visquessen. 20 En aquell  temps nasqué Moisès, que fou grat a Déu i  
Ac 8,1  a l’eunuc d’Etiopia. 1 En aquell  temps s’alçà una gran persecució contra  
Ac 8,11  11 I l’atendien perquè feia molt  temps que els tenia encantats ab sa màgia. 
Ac 12,1  rei Herodes. 1 I en aqueix mateix  temps, lo rei Herodes alçà la mà per a  
Ac 13,11  cego, no veent lo sol fins a cert  temps. I luego caigué sobre ell obscuritat 
Ac 14,3 I per això se detingueren allí molt  temps, treballant ab confiança en lo  
Ac 14,16  bé des del cel, donant pluges i  temps favorables pels fruits, omplint de  
Ac 14,27  27 I se detingueren allí no poc  temps ab los deixebles. 15,Tit Capítol XV  
Ac 15,7  germans, vosaltres sabeu que molt  temps ha, ordenà Déu entre nosaltres que  
Ac 15,21 i de sang. 21 Perquè Moisès, des de  temps antic, té en cada ciutat qui el  
Ac 15,33  haver-se detingut allí per algun  temps, los germans los despediren en pau  
Ac 17,21  que residien allí no passaven lo  temps en res més que en contar o escoltar  
Ac 17,26  la terra, senyalant l’ordre dels  temps i els límits de sa habitació, 27 per 
Ac 17,30  l’home. 30 I Déu, dissimulant los  temps d’aquesta ignorància, ara intima a  
Ac 18,20  li ells que es quedàs allí per més  temps, no hi consentí, 21 sinó que es  
Ac 18,23  Antioquia. 23 I havent estat algun  temps allí, partí i recorregué per son  
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Ac 19,22  Erasto, ell se mantingué per algun  temps en Àsia. 23 I en aquell temps s’  
Ac 19,23 algun temps en Àsia. 23 I en aquell  temps s’alçà una pertorbació no petita  
Ac 20,9  son. I com Pau predicàs per llarg  temps, vençut de la son, caigué des del  
Ac 20,18  quina manera m’he conduït tot lo  temps que he estat ab vosaltres: 19  
Ac 24,3  per vostres providències, 3 en tot  temps i lloc ho reconeixem, excelentíssim  
Ac 24,4  4 Mes per no detenir-vos molt  temps, vos suplico que, segons vostra  
Ac 27,9  9 I com s’hagués gastat molt  temps i no fos ja segura la navegació, per 
Ac 27,21  -nos. 21 I havent passat molt  temps sens menjar, s’alçà llavors Pau i,  
Rm 1,10  en mes oracions, si al fi en algun  temps me serà concedit, per la voluntat de 
Rm 3,26  a demostrar sa justícia en aquest  temps; a fi de que ell sia trobat just i  
Rm 5,6  estàvem encara flacs, morí, al  temps senyalat, per los impios? 7 Perquè a 
Rm 5,8  essent nosaltres pecadors, al  temps senyalat 9 morí Cristo per  
Rm 7,1 llei té domini sobre l’home tot lo  temps que viu? 2 Perquè la dona que té  
Rm 7,9  9 I jo vivia sens Llei en algun  temps; emperò quan sobrevingué lo  
Rm 8,18  de comparar los treballs d’aquest  temps ab la glòria venidera, que es  
Rm 9,9  paraula de la promesa: «En aquest  temps jo vindré, i Sara tindrà un fill.»  
Rm 11,5  5 Doncs, així també, en aquest  temps, hi ha un remanent segons l’elecció 
Rm 11,30  Perquè així com vosaltres en algun  temps no creguéreu a Déu, i ara haveu  
Rm 13,11  de la Llei. 11 I això sabent lo  temps, que és ja hora d’alçar-nos del  
1Co 4,5  5 Per lo que no judiqueu abans de  temps, fins que vinga lo Senyor, lo qual  
1Co 7,5  un a l’altre, si no és per algun  temps i de comú consentiment, per a  
1Co 7,29  que jo us dic, germans, és que el  temps és curt. Lo que importa és que los  
1Co 11,Tit  los desordres que es cometien al  temps de la comunió. 1 Siau imitadors  
1Co 16,7  ans bé espero detenir-me algun  temps ab vosaltres, si el Senyor ho  
2Co 6,2 va. 2 (Perquè ell diu: «T’oiguí en  temps accepte, i et socorreguí en lo dia  
2Co 6,2  de salvació.» Veus aquí ara és lo  temps accepte, veus aquí ara és lo dia de  
2Co 7,8  carta, encara que per un poc de  temps vos contristà, 9 ara m’alegro, no  
Ga 1,13  de quina manera vivia jo en altre  temps en lo judaisme, i ab quin excés  
Ga 1,23  ara predica la fe que en altre  temps impugnava.» 24 I glorificaven a Déu  
Ga 4,2  baix de tutors i curadors, fins al  temps determinat pel pare. 3 Així mateix,  
Ga 4,4  Emperò quan vingué la plenitud del  temps, envià Déu a son Fill, format de  
Ga 4,10  los dies, i els mesos, i els  temps, i els anys. 11 Temo de vosaltres no 
Ga 6,9  doncs, de fer bé, perquè a son  temps segarem, si no desmaiam. 10 I així,  
Ga 6,10  desmaiam. 10 I així, mentres tenim  temps, fem bé a tothom, especialment als  
Ef 1,10 la dispensació de la plentitud dels  temps ell instauràs en un totes les coses  
Ef 2,2 pecats, 2 en què visquéreu en altre  temps, conforme a la costum d’aquest món, 
Ef 2,3  visquérem també tots nosaltres en  temps passat, segons nostres desigs  
Ef 2,11  ’s que, essent vosaltres en altre  temps gentils en carn, que sou apellidats  
Ef 2,12  carn feta per mà, 12 que en aquell  temps éreu sens Cristo, separats de la  
Ef 2,13  Jesús, vosaltres que en altre  temps estàveu lluny, vos haveu acercat per 
Ef 5,8  ab ells. 8 Perquè en algun  temps éreu tenebres, emperò ara sou llum  
Ef 5,16  16 sinó com prudents, recobrant lo  temps, perquè los dies són mals. 17 Per lo 
Ef 6,18  la paraula de Déu; 18 orant en tot  temps ab tota pregària i súplica en l’  
Col 1,21  lo cel. 21 I vosaltres, que algun  temps vos havíeu estranyat de Déu i fet  
Col 3,7  caminàreu també vosaltres algun  temps quan vivíeu en elles. 8 Emperò ara  
Col 4,5 aquells que estan fora, redimint lo  temps. 6 Sia sempre vostra conversació  
1Te 2,17  germans, privats per un curt  temps de vostra presència, no de cor,  
1Te 5,1  a Déu per ell. 1 I en quant als  temps i als moments, no necessitau,  
2Te 2,6  deté que ell sia revelat en aquest  temps. 7 Perquè ja està obrant lo misteri  
1Tm 2,6  tots, per a ser testimoni en degut  temps. 7 Per lo qual jo he estat  
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1Tm 4,1  diu clarament que en los darrers  temps prevaricaran alguns de la fe, donant 
1Tm 6,15  15 La qual farà manifesta en son  temps lo benaventurat i sol poderós Rei de 
2Tm 3,1  que en los darrers dies vindran  temps perillosos. 2 Perquè los homes seran 
2Tm 4,2  la paraula, que ínsties a  temps i fora de temps; reprèn, prega,  
2Tm 4,2  que ínsties a temps i fora de  temps; reprèn, prega, amonesta ab tota  
2Tm 4,3  i doctrina. 3 Perquè vindrà  temps en què els homes no podran sofrir la 
2Tm 4,6  de ser sacrificat, i prop està lo  temps de ma mort. 7 He peleat bona  
Tt 1,2 no pot enganyar, prometé abans dels  temps dels sigles, 3 però manifestà en sos 
Tt 1,3  sigles, 3 però manifestà en sos  temps sa paraula per la predicació, que em 
Tt 3,3  nosaltres mateixos també algun  temps fórem necis, incrèduls,  
Flm 11  estant en cadenes, 11 lo qui en  temps passat te fou inútil, mes ara és  
Flm 15 vegada no s’apartà de tu per algun  temps, sinó per a què el recobrasses per a 
Flm 22  de lo que et dic. 22 I al mateix  temps prepara’m allotjament, perquè  
He 1,1  de diverses maneres parlà en altre  temps a nostres pares per los profetes, 2  
He 1,13  dels àngels digué jamai en ningun  temps: «Senta’t a ma dreta, fins que  
He 2,1  havem oït, a fi de que en ningun  temps les deixem xurriar com l’aigua. 2  
He 2,4  4 confirmant-la Déu al mateix  temps ab senyals i meravelles i ab vàrios  
He 4,7  per David: «Avui, després de tant  temps, com sobre està dit: “Avui, si  
He 4,16  gràcia per a ser socorreguts en  temps de necessitat. 5,Tit Capítol V  
He 5,12 oir. 12 Puix quan vosaltres, per lo  temps, deuríeu ser mestres; encara teniu  
He 9,9  figura de lo que passava en aquell  temps, en què s’oferien dons i  
He 9,10  imposades sobre ells fins al  temps de la reformació. 11 Mes sobrevenint 
He 10,37  37 Perquè, «encara un poquet de  temps, i el que ha de venir vindrà, i no  
He 11,11  concebir, per més que era fora del  temps de l’edat; perquè cregué que era  
He 11,15  què isqué, certament hauria tingut  temps de tornar-se’n a ella. 16 Emperò  
He 11,32 més diré, encara? Perquè me faltarà  temps per contar de Gedeon, de Barac, de  
Jm 4,15  un vapor que apareix per un poc de  temps i luego se dissipa. En lloc de dir:  
1Pe 1,5  per a ser mostrada en l’últim  temps. 6 En lo que vosaltres vos  
1Pe 1,6  que siau afligits per un poc de  temps en vàries tentacions, 7 per a què la 
1Pe 1,11 escodrinyant quan o en quin punt de  temps la significava l’Esperit de Cristo  
1Pe 1,17  obra de cada u, viviu en temor lo  temps de vostra peregrinació, 18 sabent  
1Pe 1,20  món, però manifestat en los últims  temps per amor de vosaltres, 21 que per  
1Pe 2,10  llum. 10 Vosaltres, que en altre  temps no éreu poble, mes ara sou poble de  
1Pe 3,20  en presó, 20 los quals en altre  temps havien estat incrèduls, quan en los  
1Pe 4,2  en lo pecat. 2 De manera que el  temps que li queda d’estar en la carn no  
1Pe 4,3 3 Puix basta per aquestos que en lo  temps passat hagen complert la voluntat  
1Pe 4,17 en esta part. 17 Puix ha arribat lo  temps en què lo judici comència per la  
1Pe 5,6  per a què vos exàltia quan sia lo  temps de sa visita; 7 tirant sobre ell  
2Pe 1,21  particular. 21 Puix en lo  temps antic no fou donada la profecia per  
2Pe 2,3  la condemnació dels quals ja fa  temps que no para, i la perdició d’ells  
2Pe 3,3 això primerament: que en los últims  temps vindran impostors artificiosos que  
2Pe 3,5  de Déu los cels foren des de  temps antic, i que la terra subsistia fora 
2Pe 3,6  6 Per lo qual, lo món d’aquell  temps, essent inundat per aigua, fou  
Jud 18  quals vos deien que en los últims  temps vindran impostors que caminaran  
Ap 1,3  en ella estan escrites, perquè lo  temps està cerca. 4 Joan a les set  
Ap 2,21  als ídols. 21 I li he donat  temps per a què s’arrepentís; i de sa  
Ap 6,11 dit que reposassen encara un poc de  temps, fins que es complís lo número de  
Ap 10,6  hi ha en ella, que no hi haurà més  temps; 7 mes en los dies de la veu del  
Ap 11,18  i vostra ira ha arribat, i el  temps de ser judicats los morts, i de  
Ap 12,12  gran còlera, perquè sap que té poc  temps. 13 I quan lo dragó vegé que havia  
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Ap 12,14 son lloc, a on és alimentada per un  temps, i dos temps, i la meitat d’un  
Ap 12,14  és alimentada per un temps, i dos  temps, i la meitat d’un temps, lluny de  
Ap 12,14  i dos temps, i la meitat d’un  temps, lluny de la presència de la  
Ap 17,10 encara; i quan vinga, deu durar poc  temps. 11 I la bèstia que era i no és, i  
Ap 20,3  que sia deslligat per un poc de  temps. 4 I vegí cadires, i s’assentaren  
Ap 22,10  d’aquest llibre, perquè lo  temps està prop. 11 Lo qui danya, dànyia  
2Pe 2,9  9 lo Senyor sap com llibertar de  temptació als justos i reservar los  
1Te 3,5  -me de vostra fe, tement que el  temptador no us hagués temptat i que fos  
He 3,9  lo desert, 9 a on vostres pares me  temptaren, me provaren i vegeren mes obres 
1Te 3,5  que el temptador no us hagués  temptat i que fos va nostre treball. 6 Mes 
He 2,18  per lo mateix que ell sofrí i fou  temptat, és poderós per a socórrer als que 
He 4,15  de nostres dolències, sinó que fou  temptat en totes les coses com nosaltres  
He 2,18  poderós per a socórrer als que són  temptats. 3,Tit Capítol III Mostra l’  
Lc 23,40  lo reprengué dient: –¿Ni tu  tems a Déu, encara, estant en lo mateix  
Mt 18,17  I si no oigués a la Iglésia,  ten-lo per un gentil i un publicà. 18 En 
Rm 14,22  o se tórnia flac. 22 Tens tu fe?  Ten-la per a tu mateix davant de Déu.  
Lc 9,33  és que ens estem aquí i façam tres  tendes, una per a vós, altra per a Moisès  
Ac 18,3  perquè son ofici era fer  tendes. 4 I disputava cada dissabte en la  
Mt 24,32 comparació. Quan ses branques estan  tendres i les fulles han brotat, coneixeu  
Mc 13,28  figuera: quan ses branques són ja  tendres i les fulles han nat, coneixeu que 
Mt 4,16 gentils: 16 Poble que sentat en les  tenebres vegé una gran llum, i als que  
Mt 6,23 Perquè si la llum que en tu tens és  tenebres, quant grans no seran les  
Mt 6,23  quant grans no seran les mateixes  tenebres? 24 »Ningú pot servir a dos amos. 
Mt 8,12  del Regne seran llançats a les  tenebres exteriors: allí seran los plors i 
Mt 10,27  de saber. 27 Lo que jo us dic en  tenebres, dieu-ho en la llum, i lo que  
Mt 22,13  de peus i mans i tirau-lo a les  tenebres exteriors; allí seran los plors i 
Mt 25,30  I al criat inútil tirau-lo a les  tenebres exteriors: allí seran los plors i 
Mt 27,45  des de l’hora de sexta hi hagué  tenebres sobre tota la terra fins a l’  
Mc 15,33  fou l’hora de sexta, se cobrí de  tenebres tota la terra fins a l’hora de  
Lc 1,79  als que estan sentats enmig de les  tenebres, i en la sombra de la mort, per a 
Lc 11,35 que la llum que hi ha en tu no sien  tenebres. 36 I així, si tot ton cos fos  
Lc 12,3  les coses que haveu dit en les  tenebres, seran dites en la claredat; i lo 
Lc 22,53 és la vostra hora i lo poder de les  tenebres. 54 I en seguida lo prengueren i  
Lc 23,44  sexta, i tota la terra se cobrí de  tenebres fins a l’hora de nona. 45 I lo  
Jn 1,5  5 I la llum resplendeix en les  tenebres, i les tenebres no la  
Jn 1,5  resplendeix en les tenebres, i les  tenebres no la comprengueren. 6 Hi hagué  
Jn 3,19 al món i los homes han amat més les  tenebres que la llum, perquè ses obres  
Jn 8,12  em segueix a mi no camina en les  tenebres, sinó que tindrà la llum de la  
Jn 12,35  mentres teniu llum, per a què les  tenebres no us sorprenguen, puix lo qui  
Jn 12,35  sorprenguen, puix lo qui camina en  tenebres no sap a on va. 36 Mentres teniu  
Jn 12,46  que creu en mi no permanesca en  tenebres. 47 I si algú ou mes paraules i  
Ac 2,20  de fum. 20 Lo sol se convertirà en  tenebres, i la lluna, en sang, abans que  
Ac 13,11 luego caigué sobre ell obscuritat i  tenebres, i girant-se a totes parts,  
Ac 26,18  los ulls i es convertesquen de les  tenebres a la llum, i del poder de Satanàs 
Rm 1,21  vans, i son cor insensat quedà en  tenebres. 22 I jactant-se de savis se  
Rm 2,19  de cegos i llum dels que estan en  tenebres, 20 mestre d’ignorants i  
Rm 13,12  Llancem, doncs, les obres de les  tenebres, i vestim-nos ab les armes de  
1Co 4,5  les coses escondides en les  tenebres i farà manifestos los designis  
2Co 4,Tit  per a uns és llum, per a altres  tenebres. Los apòstols, agoviats de  
2Co 4,6  6 Perquè Déu, que digué que de les  tenebres resplendís la llum, ell mateix  
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2Co 6,14  I quina comunió té la llum ab les  tenebres? 15 O quina concòrdia té Cristo  
Ef 4,18 tenint l’enteniment oscurit en les  tenebres, alienats de la vida de Déu per  
Ef 5,8  ells. 8 Perquè en algun temps éreu  tenebres, emperò ara sou llum en lo  
Ef 5,11  ab les obres infructuoses de les  tenebres, ans bé al contrari, condemnau- 
Ef 6,12  contra els governadors de les  tenebres d’aquest món, contra els  
Col 1,13  nos ha llibertat del poder de les  tenebres i ens ha traslladat al Regne de  
1Te 5,4 Mes vosaltres, germans, no estau en  tenebres, de manera que aquell dia vos  
1Te 5,5  no ho som de la nit ni de les  tenebres. 6 Per lo tant, no dormim com  
1Pe 2,9  d’aquell que us ha cridat de les  tenebres a sa meravellosa llum. 10  
2Pe 2,4  i els entregà a les cadenes de les  tenebres per a ser aturmentats i reservats 
2Pe 2,17 està reservada l’obscuritat de les  tenebres perpètuament. 18 Perquè parlant  
1Jn 1,5  Que Déu és llum i no hi ha en ell  tenebres algunes. 6 Si diguéssem que tenim 
1Jn 1,6  tenim comunió ab ell i caminam en  tenebres, mentim i no fem la veritat. 7  
1Jn 2,8  en ell i en vosaltres; perquè les  tenebres ja passaren, i la verdadera llum  
1Jn 2,9  i avorreix a son germà, està en  tenebres fins ara. 10 Lo qui ama a son  
1Jn 2,11 lo qui avorreix a son germà està en  tenebres, i camina en tenebres, i no sap a 
1Jn 2,11 germà està en tenebres, i camina en  tenebres, i no sap a on va, perquè les  
1Jn 2,11  i no sap a on va, perquè les  tenebres cegaren sos ulls. 12 Vos escric a 
Jud 6  té reservats ab cadenes eternes en  tenebres per al judici del gran dia. 7  
Jud 13  està reservada la tempestat de les  tenebres eternes. 14 I Enoc, que fou lo  
Ap 16,10  de la bèstia, i es tornà ple de  tenebres son regne, i es mossegaren ses  
Lc 23,Tit  de la creu. Del bon lladre.  Tenebres. Mort del Senyor. Confessió del  
Mt 6,23 si ton ull és mal, tot ton cos serà  tenebrós. Perquè si la llum que en tu tens 
Lc 11,34  si fos mal, també ton cos serà  tenebrós. 35 Cuida, doncs, de que la llum  
Lc 11,36 resplendent, sens tenir part alguna  tenebrosa, tot ell serà lluminós, i t’  
Mt 5,6  6 »Benaventurats los que  tenen fam i set de justícia, perquè ells  
Mt 8,20  20 I Jesús li digué: –Les guineus  tenen caus, i los aucells de l’aire,  
Mt 14,16  menjar. 16 I Jesús los digué: –No  tenen necessitat d’anar-se’n; donau- 
Mt 15,32  dies que permaneixen ab mi, i no  tenen res per a menjar, i no vull  
Mc 2,19  està ab ells l’espòs? Mentres que  tenen ab ells l’espòs, no poden dejunar.  
Mc 4,17 instant la reben ab goig, 17 mes no  tenen arrel en si, i així no dura sinó per 
Mc 6,34  perquè eren com ovelles que no  tenen pastor. I començà a ensenyar-los  
Mc 6,36  comarca i cómprien pans, perquè no  tenen res per a menjar. 37 I ell,  
Mc 7,4  i observen moltes altres coses que  tenen per tradició, com és lo rentar  
Mc 8,2  fa tres dies que estan ab mi i no  tenen què menjar. 3 I si els envio dejuns  
Mc 10,23 entraran en lo Regne de Déu los que  tenen riqueses! 24 I els deixebles se  
Mc 10,42  les dominen, i sos magnates  tenen poder sobre elles. 43 Emperò no serà 
Lc 9,58  Jesús li respongué: –Les guineus  tenen caus, i los aucells de l’aire,  
Lc 12,24  que no sembren, ni seguen, ni  tenen rebost, ni graner; i ab tot, Déu los 
Lc 14,14  14 I seràs benaventurat, perquè no  tenen ab què correspondre’t; emperò te  
Lc 15,17  jornalers en casa de mon pare  tenen lo pa de sobres, i jo aquí m’estic  
Lc 16,15  cors, perquè lo que els homes  tenen per excels és abominació davant de  
Lc 16,29  29 »I Abraham li digué: »–Allà  tenen a Moisès i als Profetes, que els  
Lc 18,24 entraran en lo Regne de Déu los que  tenen riqueses! 25 Puix és més fàcil  
Lc 22,25  les tracten ab imperi, i els que  tenen poder sobre elles són apellidats  
Lc 22,37  les coses que foren predites de mi  tenen compliment. 38 Mes ells  
Jn 2,3  vi, la mare de Jesús li digué: –No  tenen vi. 4 Jesús li digué: –Dona, què  
Jn 4,9  só samaritana? Puix los jueus no  tenen tracte ab los samaritans. 10 Jesús  
Jn 15,22  no tindrien pecat; emperò ara no  tenen escusa de son pecat. 23 Lo qui m’  
Jn 19,40  en teles, conforme a la costum que  tenen d’enterrar los jueus. 41 En lo lloc 
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Ac 19,38  i els artistes que l’acompanyen  tenen queixes contra algú, audiència  
Ac 21,23 -te: “Aquí tenim quatre barons que  tenen vot sobre si. 24 Pren-los, i  
Ac 23,30 als acusadors que apèŀlien a vós si  tenen res que dir contra ell. Salut.» 31  
Ac 24,15 esperança en Déu, com ells mateixos  tenen, de que ha de venir la resurrecció  
Rm 1,20  i sa divinitat; així que ells no  tenen excusa. 21 Perquè havent conegut a  
Rm 2,14  14 perquè quan los gentils, que no  tenen Llei, fan naturalment les coses que  
Rm 3,13  forjat enganys: metzines d’àspids  tenen sota sos llavis; 14 la boca dels  
Rm 10,2 2 Puix jo els dono testimoni de que  tenen zel de Déu, mes no segons ciència. 3 
Rm 12,4  membres, i no tots los membres  tenen lo mateix ofici, 5 així nosaltres,  
1Co 7,29 curt. Lo que importa és que los que  tenen mullers visquen com si no les  
1Co 11,22  de Déu i avergonyiu als que no  tenen? Què us diré? ¿Vos alabaré? En això  
1Co 12,24  que en nosaltres són honestos, no  tenen necessitat de res; emperò Déu ha  
1Co 15,34  i no pequeu; puix alguns no  tenen coneixement de Déu; ho dic per a  
2Co 10,12 i comparant-se ab si mateixos, no  tenen enteniment algun. 13 Nosaltres,  
Col 2,23  23 I aquestes coses en veritat  tenen una apariència de sabiduria en lo  
1Te 4,13 us contristeu com los demés, que no  tenen esperança. 14 Perquè si creem que  
1Tm 6,2  no sien blasfemats. 2 I els que  tenen per amos a fiels, no els menyspreïn, 
He 5,Tit  hebreus per la poca disposició que  tenen d’entendre aquestos misteris. 1  
He 5,14  a aquells que per raó del costum  tenen ja los sentits exercitats per a  
He 7,5  fills de Leví reben lo sacerdoci,  tenen lo manament de prendre los delmes  
He 7,28  ja sacerdots a homes que  tenen flaqueses, mes la paraula del  
He 10,39  per a perdició, sinó dels que  tenen fe per a salvació de l’ànima.  
He 13,10  10 Tenim un altar del qual no  tenen facultat de menjar los que serveixen 
Jud 19  a si mateixos, sensuals que no  tenen l’Esperit. 20 Mes vosaltres,  
Ap 9,3 a les quals los fou donat poder com  tenen los escorpins de la terra. 4 I els  
Ap 9,4  sinó solament als homes que no  tenen en sos fronts lo sello de Déu. 5 I  
Ap 9,19  eren semblants als serpents, que  tenen cap, i ab elles fan dany. 20 I els  
Ap 11,6  que ell mòria també. 6 Aquestos  tenen poder per a tancar lo cel, que no  
Ap 11,6  los dies de la profecia d’ells; i  tenen poder sobre les aigües per a  
Ap 12,17  que guarden los manaments de Déu i  tenen lo testimoni de Jesucrist. 13,Tit  
Ap 14,11  per los sigles dels sigles; i no  tenen repòs de dia ni de nit los que  
Ap 17,13  després de la bèstia. 13 Aquestos  tenen un mateix designi, i donaran sa  
Ap 19,10 só coservo teu i de tos germans que  tenen lo testimoni de Jesús. Adora a Déu,  
1Co 12,30  doctors? 30 ¿Fan tots miracles?  ¿Tenen tots gràcia de curar? ¿Parlen tots  
Mt 3,4  sos camins.» 4 I lo mateix Joan  tenia un vestit de pèl de camell i un  
Mt 12,Tit  dels fariseus. Cura a un home que  tenia seca una mà i a un endemoniat cego i 
Mt 12,10 d’ells. 10 I veus aquí un home que  tenia seca una mà, i ells, per acusar-  
Mt 13,46 valor, se n’anà i vengué tot quant  tenia, i la comprà. 47 »També és semblant  
Mt 18,25  sa muller, sos fills i tot quant  tenia, i que pagàs. 26 Llavors lo criat,  
Mt 19,22  paraules, se n’anà trist, puix  tenia moltes possessions. 23 I Jesús digué 
Mt 21,26  temem al poble. Perquè tothom  tenia a Joan per un profeta. 27 I  
Mt 21,28 28 »Emperò, què us apareix? Un home  tenia dos fills, i acercant-se al primer 
Mt 27,16 ells volien. 16 I en aquella ocasió  tenia un pres molt famós, anomenat  
Mc 3,Tit  III Cura Jesús a un home que  tenia la mà seca. És seguit de totes  
Mc 3,1  i hi havia allí un home que  tenia seca una mà. 2 I l’estaven  
Mc 3,3  -lo. 3 I digué a l’home que  tenia la mà seca: –Alça’t al mig. 4 I els 
Mc 4,6  isqué lo sol, s’abrusà, i com no  tenia arrel, se secà. 7 I altra caigué  
Mc 5,3  de l’esperit impur, 3 lo qual  tenia son domicili en los sepulcres i  
Mc 5,26 de molts metges, i gastat tot quant  tenia sens haver conseguit millora, ans bé 
Mc 5,42  la noia, i se posà a caminar. I  tenia dotze anys. I quedaren atordits ab  
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Mc 6,20  que era un baró just i sant, i el  tenia en custòdia, i per son consell feia  
Mc 7,25  encobrir. 25 Perquè una dona que  tenia una filla posseïda de l’esperit  
Mc 10,1  i novament los ensenyava segons  tenia de costum. 2 I acercant-se los  
Mc 10,22  se retirà contristat, perquè  tenia moltes possessions. 23 I Jesús,  
Mc 11,13 13 I veent de lluny una figuera que  tenia fulles, anà allí per si acàs hi  
Mc 12,44  de sa pobresa hi tirà tot lo que  tenia, tot son manteniment. 13,Tit Capítol 
Lc 1,5  una de les filles d’Aaron, i  tenia per nom Elisabet. 6 I un i altre  
Lc 4,16  a on s’havia criat, i segons  tenia de costum, entrà en dia de dissabte  
Lc 6,6  I hi havia allí un home que  tenia seca la mà dreta. 7 I els escribes i 
Lc 6,8  d’ells i digué a l’home que  tenia seca la mà: –Alça’t i posa’t al  
Lc 7,41  –Mestre, dieu. 41 –Un acreedor  tenia dos deutors, l’un li devia cinc-  
Lc 8,6  quan hagué nat, se secà, perquè no  tenia humor. 7 I altra caigué entre  
Lc 8,42  que entràs en sa casa, 42 perquè  tenia sa única filla, de l’edat de dotze  
Lc 8,43  feia i que havia gastat tot quant  tenia en metges i ningú l’havia poguda  
Lc 10,39  Marta l’hospedà en sa casa. 39 I  tenia ella una germana anomenada Maria, la 
Lc 13,6  també aquesta paràbola: –Un home  tenia una figuera plantada en sa vinya, i  
Lc 15,11  11 Mes ell digué: –Un home  tenia dos fills. 12 I el més petit digué a 
Lc 16,1  –Hi havia un home ric que  tenia un majordom, lo qual fou acusat  
Lc 18,2  un jutge en certa ciutat, que no  tenia temor de Déu ni respecte als homes.  
Lc 22,39  39 I eixint se n’anà, segons  tenia de costum, a la muntanya de l’  
Jn 4,46  en vi. I hi havia un noble que  tenia un fill malalt en Cafarnaüm. 47  
Jn 7,32  estos enraonaments que la gent  tenia d’ell; i els fariseus i els  
Jn 11,38  al sepulcre, que era una gruta, i  tenia una pedra posada sobre. 39 Jesús  
Jn 13,5 a eixugar-los ab la tovallola que  tenia cenyida. 6 Arribà, doncs, a Simó  
Jn 13,29  què li deia. 29 Perquè com Judes  tenia la bossa, pensaven alguns que Jesús  
Jn 18,10 donàreu.» 10 Llavors Simó Pere, que  tenia una espasa, la desembeinà i, donant  
Jn 19,23  i la túnica; mes la túnica no  tenia costura, sinó que era d’un sol  
Jn 21,6  ’l per la multitud de peixos que  tenia. 7 Llavors lo deixeble aquell a qui  
Ac 1,17  Lo qual era contat ab nosaltres i  tenia part en aquest ministeri. 18 Aquest, 
Ac 1,23 Josep, que era anomenat Barsabàs, i  tenia per sobrenom lo Just, i a Maties. 24 
Ac 2,43  en les oracions. 43 I tota persona  tenia temor, i molts prodigis i senyals  
Ac 3,18  Emperò Déu ha complert així lo que  tenia anunciat abans per boca de tots los  
Ac 4,22  obrat aquell prodigi de la cura  tenia més de quaranta anys. 23 I posats  
Ac 4,35  se repartia a cada u segons lo que  tenia menester. 36 I Josep, a qui els  
Ac 7,5  després d’ell, quan no  tenia fill. 6 I li digué Déu que sa  
Ac 8,11  perquè feia molt temps que els  tenia encantats ab sa màgia. 12 Mes,  
Ac 13,7  cridar a Bernabé i a Saulo, puix  tenia ganes d’oir la paraula de Déu. 8  
Ac 14,8  fixant en ell los ulls i veent que  tenia fe per a ser curat, 9 digué en alta  
Ac 15,37  portar-se’n també a Joan, que  tenia per sobrenom Marc. 38 Mes Pau creia  
Ac 16,16  féu a l’encontre una minyona que  tenia esperit de Piton i donava molt guany 
Ac 17,2  sinagoga de jueus. 2 I Pau, segons  tenia de costum, entrà en ella i durant  
Ac 18,18 tallar los cabells en Cencres, puix  tenia vot. 19 I arribà a Èfeso, i els  
Ac 21,9  hospedàrem en sa casa. 9 I aquest  tenia quatre filles donzelles que  
Ac 27,39 no obstant, descobrien una cala que  tenia platja i discorrien com podrien  
Ac 27,41  41 Emperò donant en un lloc que  tenia mar per los dos costats, ells hi  
Ac 28,7  era un déu. 7 I en aquells llocs  tenia unes possessions lo príncep de l’  
Ac 28,11 havia passat l’hivern en l’isla i  tenia per divisa Càstor i Pòlux. 12 I  
Ac 28,30  dos anys enters en la casa que  tenia llogada, i rebia a tots los que el  
1Co 12,24  més complerta al membre que no la  tenia en si, 25 a fi de que no hi hagués  
2Co 11,32  de la gent del rei Aretas  tenia posades guàrdies en la ciutat dels  
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Ga 2,10  dels pobres, lo mateix que jo  tenia ànsia de fer. 11 I quan Cefas vingué 
He 2,14  destruir per sa mort a aquell que  tenia poder de mort, ço és, al diable, 15  
He 7,6  delmes d’Abraham i beneí al que  tenia les promeses. 7 I sens contradicció, 
He 9,1  que el primer pacte (testament)  tenia també reglaments del culto diví i un 
3Jn 13  és verdader. 13 Moltes coses  tenia que escriure’t, emperò no ho he  
Ap 1,16 com lo rumor de moltes aigües. 16 I  tenia a sa dreta set estrelles, i eixia de 
Ap 4,7  a un vedell, i el tercer animal  tenia la cara com un home, i el quart  
Ap 4,8  els quatre animals, cada u d’ells  tenia sis ales, i al rodador i dintre  
Ap 5,6  així com havia estat mort, que  tenia set banyes i set ulls, que són los  
Ap 6,2  blanc, i el que estava sobre ell  tenia un arc, i li fou donada una corona,  
Ap 6,5  i el que estava sentat sobre ell  tenia en sa mà unes balances. 6 I oiguí  
Ap 6,8  i el que estava sentat sobre ell  tenia per nom Mort, i el seguia l’infern. 
Ap 7,2  de la part a on naix lo sol, i  tenia la senyal de Déu viu, i clamà en  
Ap 8,9  criatures que havia en lo mar, i  tenia vida, morí; i fou destruïda la  
Ap 9,14  14 la qual deia al sisè àngel que  tenia la trompeta: –Deslliga los quatre  
Ap 10,2  sos peus, com columnes de foc. 2 I  tenia en sa mà un llibret obert; i posà  
Ap 12,3  aquí un gran dragó vermell, que  tenia set caps i deu banyes, i en sos  
Ap 12,6  6 I la dona fugí al desert, a on  tenia un lloc aparellat de Déu, per a ser  
Ap 13,1 i vegí pujar del mar una bèstia que  tenia set caps i deu banyes, i sobre ses  
Ap 13,11  bèstia que eixia de la terra i que  tenia dos banyes semblants a les de l’  
Ap 14,6  àngel volant per mig del cel, que  tenia l’evangeli etern per a predicar-  
Ap 14,14  semblant al Fill de l’home, que  tenia en son cap una corona d’or, i en sa 
Ap 14,18  18 I isqué un altre àngel [*], que  tenia poder sobre el foc, i clamà en veu  
Ap 14,18  el foc, i clamà en veu alta al que  tenia la falç ben afilada, dient: –Planta  
Ap 17,3  plena de noms de blasfèmia, que  tenia set caps i deu banyes. 4 I la dona  
Ap 17,4 de pedres precioses, i de perles, i  tenia un vas d’or en sa mà, ple d’  
Ap 18,1  baixar del cel un altre àngel que  tenia gran poder, i la terra fou  
Ap 19,12 I sos ulls eren com flama de foc, i  tenia en son cap moltes corones i un nom  
Ap 20,1  I vegí baixar del cel un àngel que  tenia la clau de l’abisme i una gran  
Ap 21,11 cel, de la presència de Déu, 11 que  tenia la claredat de Déu, i sa llum era  
Ap 21,12  jaspe, a manera de cristall. 12 I  tenia una muralla gran i alta ab dotze  
Ap 21,13  fills d’Israel. 13 A l’orient  tenia tres portes, a tramuntana tres  
Ap 21,14  14 I la muralla de la ciutat  tenia dotze fonaments, i en aquestos  
Ap 21,15  Anyell. 15 I el que parlava ab mi  tenia una mida de canya d’or per a amidar 
Ap 21,16  la ciutat ab la canya d’or, i  tenia dotze mil estadis; i la llargària, i 
Ap 21,17  iguals. 17 I amidà sa muralla, i  tenia cent i quaranta-i-quatre colzes  
Ac 27,20  i amenaçats d’una borrasca,  teníem ja perdudes totes les esperances de 
Mt 13,6 se cremaren i se secaren, perquè no  tenien arrel. 7 Altres caigueren sobre  
Mc 6,31 molts los que anaven i venien, i no  tenien temps ni per a menjar. 32 I entrant 
Mc 8,14 s’havien olvidat de prendre pa, ni  tenien ab ells més que un pa en la barca.  
Lc 1,7  i estatuts del Senyor. 7 I no  tenien fill algun, perquè Elisabet era  
Lc 1,53  humils; 53 omplí de béns als que  tenien fam i despedí als rics sense cosa  
Lc 4,20  quants se trobaven en la sinagoga  tenien la vista fixada en ell. 21 I  
Lc 4,40  I a la posta del sol, tots los que  tenien malalts de diferents dolències los  
Lc 8,29  apoderat d’ell, i encara que el  tenien tancat i lligat ab grillons i  
Lc 8,37  que se retiràs d’ells, puix  tenien gran temor. I ell se’n pujà en una 
Lc 22,63  amargament. 63 Entretant, los que  tenien a Jesús l’escarnien i li donaven  
Ac 2,44 tots los que creien estaven units i  tenien totes les coses comunes. 45 Venien  
Ac 8,7  que feia. 7 Perquè molts dels que  tenien esperits impurs, eixien donant  
Ac 13,5 Déu en les sinagogues dels jueus. I  tenien també a Joan en lo ministeri. 6 I  
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Ac 22,30  volent saber de cert la causa que  tenien los jueus per acusar-lo, lo féu  
Ac 23,30 I quan me digueren que els jueus li  tenien posades parades, vos l’he enviat a 
Ac 23,31  doncs, conforme a l’ordre que  tenien, prengueren a Pau i el portaren de  
Ac 24,19  davant de vós i acusar-me si  tenien alguna cosa contra de mi. 20  
Ac 25,19  dels que jo sospitava. 19 Solament  tenien contra ell algunes qüestions sobre  
Ac 27,27  cerca de mitjanit sospitaren que  tenien a la vista alguna terra. 28 I  
Ac 28,9 després d’això, venien tots quants  tenien mals en l’isla, i eren curats. 10  
Ap 6,9  de Déu i per lo testimoni que  tenien; 10 i clamaven en veu alta dient:  
Ap 7,1  en los quatre ànguls de la terra i  tenien los quatre vents de la terra per a  
Ap 8,6 terratrèmol. 6 I els set àngels que  tenien les set trompetes s’aparellaren  
Ap 9,7  per la batalla, i sobre sos caps  tenien com corones semblants a l’or, i  
Ap 9,8  cares eren com cares d’homes. 8 I  tenien cabells com cabells de dona i ses  
Ap 9,10  cavalls que corren al combat. 10 I  tenien cues semblants a les dels  
Ap 9,10  i hi havia agulló en ses cues, i  tenien poder per a aturmentar als homes  
Ap 9,11  als homes cinc mesos. 11 I  tenien sobre si per rei un àngel de l’  
Ap 14,1  cent i quaranta-quatre mil que  tenien escrit en sos fronts lo nom d’ell  
Ap 15,1  gran i meravellós: set àngels que  tenien les set plagues darreres, perquè en 
Ap 16,2 cruel i maligna sobre els homes que  tenien lo senyal de la bèstia i sobre  
Ap 17,1  1 I vingué un dels set àngels que  tenien les set copes i em parlà dient:  
Ap 18,19  la que s’enriquiren tots los que  tenien barcos en la mar per causa de sa  
Ap 21,9  9 I vingué un dels set àngels que  tenien les set copes plenes de les set  
Mc 8,7 i els distribuïren entre la gent. 7  Tenien també alguns peixets, i els beneí,  
Ac 5,4 quedava per a tu, i venent-lo, lo  tenies en ton poder? Per què, doncs,  
Fl 4,10  envers mi; puix encara que el  teníeu, emperò vos faltava l’oportunitat. 
1Pe 1,14  -vos ab los desigs que abans  teníeu en vostra ignorància; 15 sinó,  
Mt 3,9  dintre de vosaltres: “A Abraham,  tenim per pare.” Perquè jo us dic que Déu  
Mt 8,29  luego a cridar dient: –Què  tenim nosaltres que veure ab vós, Jesús,  
Mt 14,17 què menjar. 17 Li respongueren: –No  tenim aquí més que cinc pans i dos peixos. 
Mt 26,65  –Ha blasfemat! Quina necessitat  tenim ja de testimonis? Mirau, ara acabau  
Mc 1,24  24 dient: –Deixa’ns estar; què  tenim nosaltres que veure ab tu, Jesús de  
Mc 8,16  entre si dient: «Això és perquè no  tenim pa.» 17 I havent-ho conegut Jesús, 
Mc 14,63  digué: –Quina necessitat  tenim ja de testimonis? 64 Haveu oït la  
Lc 9,13  de menjar. I ells digueren: –No  tenim més que cinc pans i dos peixos, a no 
Jn 8,41  no som nats de fornicació;  tenim un pare que és Déu. 42 I els digué  
Jn 8,48  respongueren i li digueren: –No  tenim raó de dir que tu ets un samarità i  
Jn 19,7  -li los jueus: –Nosaltres  tenim una Llei, i segons aquesta Llei deu  
Jn 19,15  rei? Los pontífices responen: –No  tenim altre rei que Cèsar. 16 I llavors  
Ac 21,23  lo que anam a dir-te: “Aquí  tenim quatre barons que tenen vot sobre  
Rm 3,9 dels quals és justa. 9 Doncs, què?,  ¿tenim nosaltres algun ventatge sobre d’  
Rm 5,2  Jesucrist, 2 per qui igualment  tenim entrada per la fe a esta gràcia, en  
Rm 8,23  sinó també nosaltres mateixos, que  tenim les primícies de l’Esperit,  
Rm 12,4  4 Perquè així com en un cos  tenim molts membres, i no tots los membres 
1Co 2,16 què el puga instruir? Mes nosaltres  tenim l’ànimo de Cristo. 3,Tit Capítol  
1Co 4,11 anam nusos, i som abufetejats, i no  tenim domicili segur. 12 I treballam,  
1Co 8,1  als ídols, sabem que tots  tenim ciència. La ciència engreeix, emperò 
1Co 9,4  que m’examinen: 4 ¿Per ventura no  tenim potestat de menjar i beure? 5 ¿No  
1Co 9,5  potestat de menjar i beure? 5 ¿No  tenim, acàs, facultat de portar per totes  
1Co 9,6  6 ¿O jo solament i Bernabé no  tenim potestat de fer això? 7 ¿Qui va  
1Co 11,16  apareix contenciós, nosaltres no  tenim tal consuetud, ni la Iglésia de Déu. 
1Co 12,23  23 I els membres del cos que  tenim per menos nobles, a estos conferim  
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1Co 12,23  conferim major honra; i als que  tenim per menos honestos, los cobrim ab  
1Co 15,19  19 Si en aquesta vida solament,  tenim esperança en Cristo, nosaltres som  
2Co 3,1  -nos a nosaltres mateixos, o  tenim necessitat, com alguns, de cartes de 
2Co 3,4 sinó en taules de carn del cor. 4 I  tenim tal confiança envers Déu per Cristo. 
2Co 4,7  en la cara de Jesucrist. 7 Emperò  tenim aquest tresor en vasos de fang, per  
2Co 5,1  d’esta habitació se dissolgués,  tenim de Déu un edifici, una casa no feta  
2Co 5,8  per fe, i no per visió.) 8 Emperò  tenim confiança, i ans bé més ganes d’  
2Co 7,12  per a manifestar la solicitud que  tenim per vosaltres 13 davant de Déu. I  
2Co 8,22  molt més per la gran confiança que  tenim en vosaltres. 23 I en quant a Tito,  
Ga 2,4  per a espiar la llibertat que  tenim en Cristo Jesús, a fi de reduir-  
Ga 6,10  si no desmaiam. 10 I així, mentres  tenim temps, fem bé a tothom, especialment 
Ef 1,7  en son amat Fill. 7 En lo qual  tenim la redempció per sa sang, la  
Ef 2,18  Perquè, per ell, los uns i altres  tenim entrada al Pare en un Esperit. 19 De 
Ef 3,12  Jesús nostre Senyor; 12 en qui  tenim, mediant la fe d’ell, segura  
Fl 3,3 i ens gloriam en Cristo Jesús, i no  tenim confiança en la carn. 4 Encara que  
Col 1,14 de son Fill caríssim, 14 en lo qual  tenim la redempció per medi de sa sang i  
1Te 1,8  Déu, de modo que nosaltres no  tenim necessitat de dir cosa alguna. 9  
1Te 3,7 nostres necessitats i tribulacions,  tenim consol en vosaltres, per causa de  
1Te 3,12  envers tots, així com nosaltres la  tenim envers vosaltres. 13 Per a què  
1Te 4,11 i que treballeu de mans, com vos ho  tenim manat. 12 I que camineu honestament  
He 4,14  14 Veent, doncs, que nosaltres  tenim al pontífice que penetra fins als  
He 4,15  nostra confessió. 15 Perquè no  tenim un pontífice que no puga compadèixer 
He 5,11  ordre de Melquisedec. 11 Del qual  tenim moltes coses que dir, i difícils de  
He 6,Tit  peresa, i de l’àncora segura que  tenim en l’esperança cristiana. 1 Per lo  
He 6,19  se’ns havia proposat. 19 La qual  tenim com un àncora ferma i segura de l’  
He 12,28  I així, rebent un regne immovible,  tenim gràcia, per la que agradant a Déu,  
He 13,14  portant sos oprobis. 14 Perquè no  tenim aquí ciutat permanent, emperò cercam 
He 13,18  18 Pregau per nosaltres, perquè  tenim confiança que en res nos acusa la  
Jm 5,11  en l’aflicció. 11 Mirau que  tenim per benaventurats als que sofreixen. 
2Pe 1,19  en la muntanya santa. 19 I encara  tenim més ferma la paraula dels profetes,  
1Jn 1,6  algunes. 6 Si diguéssem que  tenim comunió ab ell i caminam en  
1Jn 1,7  com ell està també en la llum,  tenim comunió mútua, i la sang de  
1Jn 1,8 de tot pecat. 8 Si diguéssem que no  tenim pecat, nosaltres mateixos nos  
1Jn 2,1  no pequeu. Emperò si algú pecàs,  tenim per advocat, junt ab lo Pare, a  
1Jn 3,21  nostre cor no ens reprèn, llavors  tenim confiança envers Déu. 22 I quant li  
1Jn 4,21  a qui no veu? 21 I aquest manament  tenim d’ell: que el qui ama a Déu, ama  
1Jn 5,14  14 I aquesta és la confiança que  tenim en ell: que ell nos ou tot quant li  
1Jn 5,15  lo que li demanem, ho sabem perquè  tenim les peticions que li havem suplicat. 
Lc 3,8 comenceu a dir dintre de vosaltres:  “Tenim per pare a Abraham”, perquè jo us  
He 8,1 de tot lo que havem dit és aquesta:  Tenim un tal pontífice que està sentat a  
He 13,10  als que van detràs d’elles. 10  Tenim un altar del qual no tenen facultat  
Mt 12,11  home serà entre vosaltres que,  tenint una ovella, si cau en dissabte en  
Mt 18,8 entrar en la vida manco o coix, que  tenint dues mans o dos peus ser llançat al 
Mt 21,22 les coses que demaneu en l’oració,  tenint fe, les conseguireu. 23 I havent  
Mc 8,1  vegada un gran número de gent i no  tenint què menjar, cridant Jesús a sos  
Mc 8,18  cor? 18 Tenint ulls, no veeu? I  tenint orelles, no oïu? I no us recordau?  
Mc 9,21 si podeu alguna cosa, ajudau-nos,  tenint compassió de nosaltres. 22 I Jesús  
Mc 12,6  a uns i mataren a altres. 6 Emperò  tenint un fill a qui molt estimava, los  
Lc 15,4  –¿Qui de vosaltres és l’home que,  tenint cent ovelles i havent-ne perdut  
Lc 15,8  8 »O qui és la dona que,  tenint deu dracmes, si en perdés una no  
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Lc 17,7 vos obeirà. 7 »¿I qui de vosaltres,  tenint un servo que llaura o guarda  
Lc 20,28  escrit: “Si morís lo germà d’algú  tenint muller, i no deixàs fills, que es  
Lc 24,5  5 I estant elles atemorisades, i  tenint lo rostro inclinat a terra, ells  
Jn 12,6  pobres, sinó perquè era lladre i,  tenint la bossa, portava lo diner que es  
Ac 3,11 lo que havia succeït a aquell. 11 I  tenint per la mà a Pere i a Joan, vingué  
Ac 9,31 l’enviaren a Tarso. 31 La Iglésia,  tenint llavors pau en tota la Judea, i  
Ac 24,15  en la Llei i en los Profetes, 15  tenint l’esperança en Déu, com ells  
Ac 28,13  allí, costejant, anàrem a Règio, i  tenint un altre dia vent de migjorn,  
Ac 28,29  això, isqueren d’allí los jueus,  tenint entre si una gran disputa. 30 I Pau 
Rm 2,14  conté la Llei, aquestos tals, no  tenint Llei, són a si mateixos Llei, 15  
Rm 15,23  pogut fins aquí. 23 Emperò ara, no  tenint ja lloc de detenir-me més en  
1Co 6,1  1 S’atreveix ningú de vosaltres,  tenint diferències ab un altre, a anar a  
1Co 7,37 obligant-li la necessitat, ans bé  tenint domini sobre sa pròpia voluntat, i  
2Co 3,12  lo que subsisteix. 12 Així, doncs,  tenint tal esperança vos parlam ab molta  
2Co 4,1 de l’altra, eterns. 1 Per lo tant,  tenint nosaltres aquest ministeri, segons  
2Co 4,13 mes la vida en vosaltres. 13 Emperò  tenint lo mateix esperit de fe, conforme  
2Co 6,10  mes enriquint a molts; com no  tenint res, emperò posseint-ho tot. 11  
2Co 10,6  en obediència de Cristo; 6 i  tenint a la mà lo poder per a venjar tota  
Ef 2,12  als pactes de la promesa, no  tenint esperança, i sens Déu en aquest  
Ef 4,18  en la vanitat de son pensament, 18  tenint l’enteniment oscurit en les  
Fl 1,6  des del primer dia fins ara, 6  tenint per cert això mateix: que aquell  
Fl 1,30 que patiu també per amor d’ell, 30  tenint lo mateix conflicte que vegéreu en  
Fl 2,2  sentint tots una mateixa cosa,  tenint una mateixa caritat, un mateix  
1Tm 1,19 per elles milíties bona milícia, 19  tenint fe i bona consciència, la qual per  
1Tm 4,2  diables; 2 mentint ab hipocresia i  tenint sa consciència cauterisada; 3  
1Tm 4,8  mes la pietat és útil per a tot,  tenint la promesa de la vida que ara és i  
1Tm 5,10 que haja tingut més d’un marit, 10  tenint lo testimoni de bones obres: si ha  
1Tm 5,12 contra Cristo, volen casar-se, 12  tenint condemnació, perquè feren vana la  
1Tm 6,8 no podem portar-nos-en res. 8 I  tenint ab què alimentar-nos i cobrir-  
2Tm 2,19  lo fonament de Déu se manté ferm  tenint aquest sello: «Lo Senyor coneix als 
2Tm 3,5  amants de plaers més que de Déu; 5  tenint apariència de pietat, però negant  
2Tm 4,3  a sos apetits acumularan mestres,  tenint pruïtja d’orelles. 4 I apartaran  
Tt 2,8  qui és contrari se confónguia, no  tenint res de mal que dir de nosaltres. 9  
He 7,3  sens mare, sens genealogia, no  tenint principi de dies, ni fi de vida,  
He 10,1  en los treballs. 1 Perquè la Llei,  tenint la sombra dels béns veniders, i no  
He 10,19  lo pecat. 19 Per lo tant, germans,  tenint confiança d’entrar en lo Sant dels 
He 10,21  lo vel, és dir, per sa carn, 21 i  tenint un gran sacerdot sobre la casa de  
He 11,26  los plaers temporals del pecat, 26  tenint per major riquesa l’oprobi de  
He 12,1 a la llei del Senyor. 1 I per això,  tenint posat també sobre nosaltres un  
1Pe 2,12  que combaten contra l’ànima, 12  tenint vostra conducta honesta entre els  
1Pe 3,16  16 Mes ab mansuetud i temor,  tenint bona consciència, per a què en lo  
1Pe 4,8 vetllau en oracions. 8 Abans de tot  tenint caritat fervorosa entre vosaltres,  
1Pe 5,2  de Déu que està entre vosaltres,  tenint cuidado d’ell; no per força, sinó  
2Pe 1,Tit  1,Tit Capítol I Los exhorta a que,  tenint presents los dons rebuts de Déu,  
2Pe 2,14  estan en convits ab vosaltres, 14  tenint los ulls plens d’adulteri i de  
2Pe 2,14  halagos les ànimes inconstants, i  tenint un cor exercitat en avarícia, com  
Ap 5,8  se postraren davant de l’Anyell,  tenint cada u arpes i copes d’or plenes  
Ap 8,3 àngel i es posà davant de l’altar,  tenint un incenser d’or, i li donaren  
Ap 14,17  del temple que hi ha en lo cel,  tenint també una falç ben afilada. 18 I  
Ap 15,2  que estaven sobre el mar de vidre,  tenint les arpes de Déu 3 i que cantaven  
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Mc 8,18 Encara teniu obcecat vostre cor? 18  Tenint ulls, no veeu? I tenint orelles, no 
Rm 12,6  cada u membre l’un de l’altre. 6  Tenint, emperò, diferents dons, segons la  
2Co 7,1 els causà los fou molt saludable. 1  Tenint, doncs, caríssims meus, aquestes  
Flm 21  mes entranyes en lo Senyor! 21  Tenint jo confiança en ta obediència, t’  
2Jn 12  comunica en ses males obres. 12  Tenint moltes coses que escriure-us, no  
Mt 14,4  Puix li deia Joan: –No t’és lícit  tenir-la. 5 I volent-lo matar, temé al 
Mt 18,9  en la vida ab un sol ull, que  tenir dos ulls i ser llançat al foc de l’ 
Mt 18,33  33 ¿No devies, doncs, tu  tenir compassió també de ton company,  
Mt 27,19  envià a dir sa muller: –No vulles  tenir res que fer ab eix just, puix moltes 
Mc 6,18  Joan a Herodes: –No t’és lícit  tenir la muller de ton germà. 19 I  
Mc 9,42 te val entrar manco en la vida, que  tenir dos mans i anar a l’infern, al foc  
Mc 9,44  entrar coix en la vida eterna, que  tenir dos peus i ser llançat en l’infern  
Mc 9,46  ab un ull en lo Regne de Déu, que  tenir-ne dos i ser llançat al foc de l’ 
Lc 8,18  té, fins allò mateix que ell pensa  tenir li serà llevat. 19 I vingueren a ell 
Lc 11,36  tot ton cos fos resplendent, sens  tenir part alguna tenebrosa, tot ell serà  
Lc 11,43  de vosaltres, fariseus, que amau  tenir los primers sitis en les sinagogues, 
Jn 5,26  així ha donat també al Fill lo  tenir vida en si mateix; 27 i li ha donat  
Jn 10,24  i li deien: –Fins a quan has de  tenir nostre ànimo suspès? Si ets lo  
Jn 15,13  he amat a vosaltres. 13 Ningú pot  tenir un amor més gran que aquell que dóna 
Ac 24,16  pecadors. 16 I per això procuro  tenir sempre ma consciència sens culpa  
Ac 24,23  que guardàs a Pau i li deixàs  tenir llibertat, i que no s’impedís a  
Ac 25,26  a vós, oh rei Agripa, a fi de  tenir després de l’interrogatori alguna  
Ac 27,13  I corrent vent de migjorn, pensant  tenir ja lograt son intent, llevant  
Rm 13,3  sinó a les males. ¿Vols tu no  tenir temor de la potestat? Fes bé i  
Rm 15,5  consolació fer-vos la gràcia de  tenir uns mateixos sentiments entre  
2Co 2,3  d’aquells de qui jo deuria  tenir alegria; confiant en tots vosaltres  
2Co 6,13  en vostres entranyes. 13 I per  tenir la mateixa recompensa –vos parlo com 
2Co 11,10  és en mi, no se’m privarà de  tenir aquesta glòria en les regions de l’ 
Fl 3,4  en la carn. 4 Encara que jo podria  tenir també confiança en la carn. Si algú  
Fl 3,9 a Cristo 9 i sia trobat en ell sens  tenir ma pròpia justícia, que és de la  
Fl 4,12  a estar saciat i a sofrir fam, a  tenir abundància i a patir misèria. 13 Tot 
Tt 1,Tit  demostra les qualitats que han de  tenir los presbíteros i els bisbes. 1 Pau, 
Tt 2,5 ser prudents, castes, temperades, a  tenir cuidado de casa, benignes, obedients 
1Pe 5,3  de grat; 3 ni com que volguésseu  tenir domini sobre l’herència de Déu,  
2Pe 1,Tit  adelàntien en la virtut per poder  tenir entrada abundant en lo Regne del  
3Jn 9  emperò Diotrefes, que pretén  tenir la primacia entre ells, no ens vol  
Mt 6,32  coses, i vostre Pare sap que  teniu necessitat d’elles. 33 Buscau,  
Mt 15,22  dient: –Senyor, Fill de David,  teniu compassió de mi. La meva filla està  
Mt 15,34  34 I Jesús los digué: –Quants pans  teniu? I ells respongueren: –Set, i uns  
Mt 16,8  de vosaltres mateixos, perquè no  teniu pa? 9 ¿No compreneu encara, ni us  
Mt 17,19  Puix jo us dic en veritat que, si  teniu fe com un gra de mostassa, direu a  
Mt 18,26 peus, li suplicava dient: »–Senyor,  teniu paciència, que tot vos ho pagaré. 27 
Mt 20,30  dient: –Senyor, Fill de David,  teniu misericòrdia de nosaltres! 31 I la  
Mt 20,31 més, dient: –Senyor, Fill de David,  teniu misericòrdia de nosaltres. 32 I  
Mt 25,22  talents m’entregàreu vós; aquí en  teniu altres dos que n’he guanyat. 23  
Mt 25,25  ton talent en la terra. Aquí  teniu lo que és vostre. 26 »I responent- 
Mt 26,11  mi una bona obra. 11 Perquè sempre  teniu pobres ab vosaltres, mes a mi no em  
Mt 27,65  65 Pilat los digué: –Guardes  teniu; anau i guardau-lo tan bé com  
Mc 4,40  què estau tan temerosos? Què? No  teniu encara fe? I quedaren posseïts de  
Mc 6,38  38 I ell los diu: –Quants pans  teniu? Anau i veeu-ho. I quan ho  
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Mc 8,5  5 I els preguntà: –Quants pans  teniu? Ells digueren: –Set. 6 I manà a la  
Mc 8,17  –Què estau pensant? Perquè no  teniu pa? Encara no coneixeu ni enteneu?  
Mc 8,17  no coneixeu ni enteneu? Encara  teniu obcecat vostre cor? 18 Tenint ulls,  
Mc 10,47  dient: –Jesús, fill de David,  teniu misericòrdia de mi. 48 I molts lo  
Mc 10,48  cridava molt més: –Fill de David,  teniu misericòrdia de mi. 49 I Jesús,  
Mc 11,25  25 I quan vos poseu a orar, si  teniu alguna cosa contra d’algú, perdonau 
Mc 12,14 sabem que sou home verídic i que no  teniu respectes humans, puix no mirau als  
Mc 14,7  ha fet ella ab mi. 7 Perquè sempre  teniu pobres ab vosaltres, i quan vullau  
Mc 14,7  los podeu fer bé; mes a mi no em  teniu sempre. 8 Ella ha fet lo que ha  
Lc 6,21  Déu. 21 »Benaventurats los que ara  teniu fam, puix sereu saciats.  
Lc 6,24  de vosaltres, los rics: perquè ja  teniu vostre consol en la terra! 25 »Ai de 
Lc 11,39 li digué: –Vosaltres, los fariseus,  teniu gran cuidado de netejar per defora  
Lc 12,26  a sa estatura? 26 Doncs, si no  teniu poder per a les coses més petites, a 
Lc 12,30 món s’afana; i sap vostre Pare que  teniu necessitat d’elles. 31 Per lo tant, 
Lc 17,13  la veu dient: –Jesús, mestre,  teniu misericòrdia de nosaltres. 14 Quan  
Lc 18,13  cops al pit, dient: “Oh Déu!,  teniu pietat de mi, pecador.” 14 »Vos  
Lc 18,38  dient: –Jesús, fill de David,  teniu misericòrdia de mi. 39 I els que  
Lc 18,39  cridava més alt: –Fill de David,  teniu misericòrdia de mi. 40 I parant-se 
Lc 19,20  lo tercer i digué: »–Senyor, aquí  teniu vostra mina, la qual he tingut  
Lc 20,21 i ensenyau lo que és just, i que no  teniu respecte a persones, sinó que  
Jn 4,11  11 Li diu la dona: –Senyor, vós no  teniu ab què traure-la, i lo pou és  
Jn 4,11 la, i lo pou és fondo. A on, doncs,  teniu l’aigua viva? 12 Sou vós, per  
Jn 5,42  homes. 42 Mes jo us conec, que no  teniu l’amor de Déu en vosaltres. 43 Jo  
Jn 6,68  –Senyor, a qui anirem? Vós  teniu paraules de vida eterna. 69 I  
Jn 12,8  8 Perquè als pobres sempre los  teniu ab vosaltres, mes a mi no em teniu  
Jn 12,8  teniu ab vosaltres, mes a mi no em  teniu sempre. 9 I una gran multitud de  
Jn 12,35  vosaltres. Caminau, doncs, mentres  teniu llum, per a què les tenebres no us  
Jn 12,36 tenebres no sap a on va. 36 Mentres  teniu llum, creeu en la llum, per a què  
Jn 13,35  tots que sou mos deixebles si us  teniu amor los uns als altres. 36 Simó  
Jn 16,33  que sofrir afliccions; emperò  teniu confiança, jo he vençut al món.  
Jn 19,14  sexta, i digué als jueus: –Aquí  teniu a vostre rei! 15 Ells, emperò,  
Jn 21,5  5 I Jesús los digué: –Minyons,  teniu res per menjar? Ells respongueren:  
Ac 5,35  35 I els digué: –Barons d’Israel,  teniu compte lo que anau a fer ab aquestos 
Ac 13,15  a ells dient: –Barons germans, si  teniu que dir alguna paraula d’exhortació 
Ac 19,39  -se los uns als altres. 39 I si  teniu alguna pretensió sobre altres  
Ac 20,31  de si. 31 Per lo tant, vetllau i  teniu present que per espai de tres anys  
Ac 27,25  ab tu.” 25 Per lo qual, barons,  teniu bon ànimo, perquè crec en Déu que  
Rm 6,22 pecat i que sou fets servos de Déu,  teniu vostre fruit en la santificació, i  
Rm 12,18  en quant està de vostra part,  teniu pau ab tothom. 19 Amats meus, no us  
1Co 6,4 raó les coses del món? 4 Si, doncs,  teniu diferències sobre negocis d’aquest  
1Co 6,19  que està en vosaltres, lo qual lo  teniu de Déu, i vosaltres no sou de  
1Co 8,9  tindrem res de menos. 9 Emperò  teniu compte que aquesta llibertat que  
1Co 8,9  compte que aquesta llibertat que  teniu no sia ocasió als dèbils d’  
1Co 11,22  embriac. 22 ¿Que per ventura no  teniu cases a on menjar i beure? ¿O  
2Co 8,7  i ademés en la caritat que ens  teniu, així també abundeu en aquesta  
2Co 8,11  per a complir-ho d’allò que  teniu. 12 Perquè si la voluntat està  
2Co 11,16  em tinga per imprudent, o si no,  teniu-me enhorabona per imprudent) a fi  
Ga 5,15  i us devorau los uns als altres,  teniu compte que no us consumiau los uns  
Ef 1,15  després d’haver oït la fe que  teniu vosaltres en lo Senyor Jesús, i l’  
Fl 3,17 caminen així, segons l’exemple que  teniu nostre. 18 Perquè molts caminen  
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Col 1,4  fe en Cristo Jesús i l’amor que  teniu a tots los sants, 5 per l’esperança 
Col 4,1  sabent que també vosaltres  teniu Senyor en lo cel. 2 Perseverau en l’ 
1Te 1,8  propagà per totes parts la fe que  teniu envers Déu, de modo que nosaltres no 
1Te 3,6  vostra fe i caritat, i que sempre  teniu bona recordança de nosaltres, i que  
1Te 5,13  mostres de caritat per sa obra, i  teniu pau ab ells. 14 Vos pregam també,  
He 5,12  temps, deuríeu ser mestres; encara  teniu necessitat de que us ensènyia quals  
He 10,34  de vostres béns, coneixent que  teniu patrimoni més exceŀlent i durader en 
Jm 1,2  disperses, salut. 2 Germans meus,  teniu per goig complert quan caigau en  
Jm 3,14  de sabiduria. 14 Emperò si  teniu un zel amarg i hi ha discòrdies en  
Jm 4,2  vostres membres? 2 Cobdiciau, i no  teniu; matau i envejau; i no podeu  
1Jn 2,20 són de nosaltres. 20 Però vosaltres  teniu la unció del Sant, i sabeu totes les 
1Jn 2,27  unció que haveu rebut d’ell. I no  teniu necessitat que ningú vos ensènyia,  
1Jn 5,13  vos escric per a què sapiau que  teniu vida eterna los que creeu en lo nom  
Jud 22  Jesucrist per a vida eterna. 22 I  teniu compassió d’alguns, fent  
Ap 2,25  25 Emperò guardau bé allò que  teniu fins que jo vinga. 26 »I al que  
Mt 6,1 confiar en la divina providència. 1  »Teniu compte en no fer vostres bones  
Mt 9,27  dos cegos, cridant i dient:  –Teniu misericòrdia de nosaltres, Fill de  
Mt 14,27 al mateix temps los parlà, i digué:  –Teniu bon ànimo! Jo só, no temau. 28 I  
Mt 16,6  de prendre pa. 6 Jesús los digué:  –Teniu compte i guardau’s del llevat dels 
Mt 24,4  4 I responent Jesús, los digué:  –Teniu compte que ningú vos seduesca. 5  
Mc 4,24  per a oir, oiga. 24 I els deia:  –Teniu compte lo que anau a oir. Ab la  
Mc 6,50  parlà ab ells i els digué:  –Teniu bon ànimo! Só jo, no temau. 51 I se 
Mc 8,15  en la barca. 15 I els manà dient:  –Teniu compte i guardau-vos del llevat  
Mc 9,49  ab què li donareu sabor?  Teniu sal en vosaltres, i guardau pau  
Mc 11,22  22 I responent Jesús los digué:  –Teniu fe en Déu. 23 En veritat vos dic  
Mc 13,5  Jesús, començà a dir-los:  –Teniu compte que ningú vos engànyia. 6  
Mc 13,33  cel, ni el Fill, sinó el Pare. 33  Teniu compte, vetllau i orau, perquè no  
Lc 8,18  -se i fer-se públic. 18  »Teniu compte, doncs, com oïu, puix a  
Lc 12,35 allí estarà també lo vostre cor. 35  »Teniu vostres lloms cenyits i les  
Lc 12,39  són los tals sirvents. 39  »Teniu, emperò, per cert que si lo pare de 
Lc 21,8  per a complir-se? 8 Ell digué:  –Teniu compte que no us engànyien. Perquè  
Lc 21,34 emperò mes paraules no passaran. 34  Teniu-vos, doncs, compte, no sia que  
Lc 24,41  de goig i admiració, los digué:  –¿Teniu aquí alguna cosa per a menjar? 42  
Ac 23,23 cridant a dos centurions los digué:  –Teniu previnguts dos-cents soldats que  
1Co 16,18  referen mon esperit i el vostre.  Teniu, doncs, consideració a tals  
He 3,12  no entraran en mon repòs.”» 12  Teniu compte, germans, no sia que hi haja  
Jm 5,7 féu resistència contra vosaltres. 7  Teniu, doncs, paciència, germans, fins a  
Mt 6,23  Perquè si la llum que en tu  tens és tenebres, quant grans no seran les 
Mt 7,4  la volva de l’ull”, i vet aquí tu  tens una biga en lo teu? 5 Hipòcrita!,  
Mt 19,21  ésser perfet, vés, ven tot quant  tens i dóna-ho als pobres, i tindràs un  
Mc 10,21  cosa te falta: vés, ven tot quant  tens i dóna-ho als pobres, i tindràs  
Lc 4,34  alta veu 34 dient: –Deixa’ns! Què  tens tu que veure ab nosaltres, Jesús de  
Lc 6,41 germà i no t’adones de la biga que  tens en ton ull? 42 O com pots dir a ton  
Lc 6,42  ull”, no reparant tu la biga que  tens en ton ull? Hipòcrita!, trau primer  
Lc 8,28  exclamant en alta veu, digué: –Què  tens tu que veure ab mi, Jesús, Fill de  
Lc 12,19  a ma ànima: Oh, ànima! molts béns  tens de reserva per a molts anys; reposa,  
Lc 18,22  te falta una cosa: ven tot quant  tens i dóna-ho als pobres, i tindràs un  
Jn 4,17  li digué: –Tens raó de dir que no  tens marit, 18 perquè cinc marits has  
Jn 4,18  cinc marits has tingut i el que  tens ara no és marit teu. En això has dit  
Jn 8,57  jueus, doncs, li digueren: –¿Tu no  tens encara cinquanta anys i has vist a  
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Ac 8,21  Déu s’alcançava ab diners. 21 No  tens tu part ni sort en aquest negoci,  
Ac 23,19 a part, li preguntà: –Què és lo que  tens que dir-me? 20 I ell digué: –Los  
Rm 2,1  i de la voluntat. 1 Per lo qual no  tens excusa, tu home, sies qui vulles que  
Rm 2,20  i instructor d’infants, que  tens la regla de la ciència i de la  
1Co 4,7  7 Perquè, qui et distingeix? I què  tens tu que no ho hages rebut? I si ho has 
1Co 8,10  Perquè si algú te vegés a tu, que  tens ciència, estar sentat a taula en lo  
Flm 5  5 oint ta caritat i la fe que  tens en lo Senyor Jesús i envers tots los  
Jm 2,18  sola. 18 Emperò dirà algú: «Tu  tens la fe i jo tinc les obres. Mostra’m  
Ap 2,3 has trobat mentiders. 3 Has sofert,  tens paciència, has treballat per amor de  
Ap 2,6 ser que t’arrepentesques. 6 Emperò  tens açò, que avorreixes los fets dels  
Ap 2,14  contra tu algunes coses, perquè  tens allí als que segueixen la doctrina de 
Ap 2,15  fornicació. 15 Així també  tens tu los que segueixen la doctrina dels 
Ap 3,1 estrelles: »Jo conec tes obres, que  tens nom de que vius, i ets mort. 2 Sies  
Ap 3,4  en què jo vindré a tu. 4 »Emperò  tens encara alguns noms en Sardis que no  
Ap 3,8 oberta que ningú pot tancar; perquè  tens un poc de virtut, i has guardat ma  
Ap 3,11  Mira que vinc luego: guarda lo que  tens, per a què ningú prenga ta corona. 12 
Jn 4,17  –Jo no tinc marit. Jesús li digué:  –Tens raó de dir que no tens marit, 18  
Rm 14,22  escandalísia o se tórnia flac. 22  Tens tu fe? Ten-la per a tu mateix  
Jm 1,13  pot ser tentat dels mals i ell no  tenta a ningú, 14 sinó que cada qual és  
Mc 1,13 quaranta dies i quaranta nits, i lo  tentà Satanàs, i morava ab les fieres, i  
Mt 4,Tit  4,Tit Capítol IV Dejuni i  tentació de Jesucrist. Dóna principi a sa  
Mt 6,13 permetau que nosaltres caigam en la  tentació. Ans deslliurau-nos de mal.  
Mt 26,41 Vetllau i orau, perquè no entreu en  tentació. L’esperit, en veritat, està  
Mc 14,38  i orau, per a què no entreu en  tentació. L’esperit, en veritat, està  
Lc 4,Tit  de Déu. 4,Tit Capítol IV Dejuni i  tentació de Jesucrist en lo desert.  
Lc 8,13  temps creuen, mes en temps de la  tentació tornen atràs. 14 I la que caigué  
Lc 11,4  deuen. I no ens deixeu caure en la  tentació; ans deslliurau-nos de mal. 5 I 
Lc 22,40  –Orau a fi de que no caigau en  tentació. 41 I apartant-se d’ells com  
Lc 22,46  i orau a fi de que no entreu en la  tentació. 47 I encara estava ell parlant,  
1Co 10,13 càiguia. 13 No us ha alcançat altra  tentació sinó la que és comú als homes;  
1Co 10,13  sobre vostres forces; ans bé ab la  tentació vos donarà camí per a què pugau  
Ga 4,14  vos prediquí l’evangeli. 14 I ma  tentació que estava en ma carn, no la  
1Tm 6,9  que volen fer-se rics cauen en  tentació i en llaç del diable i en molts  
He 3,8  en la provocació, en lo dia de la  tentació en lo desert, 9 a on vostres  
Jm 1,12 12 Benaventurat l’home que sofreix  tentació, perquè després que serà provat  
Ap 3,10  i jo et guardaré de l’hora de la  tentació que ha de venir sobre tot lo món  
Lc 4,13 ton Déu.” 13 I acabades totes estes  tentacions, se retirà lo diable d’ell per 
Lc 22,28  que haveu permanescut ab mi en mes  tentacions. 29 I per això jo us preparo lo 
Ac 20,19  tota humilitat i ab llàgrimes i ab  tentacions esdevingudes per les insídies  
Jm 1,2  complert quan caigau en diverses  tentacions, 3 sabent que la prova de  
1Pe 1,6  per un poc de temps en vàries  tentacions, 7 per a què la prova de vostra 
1Pe 5,Tit  a que vétllien per a resistir les  tentacions del dimoni. 1 Suplico, doncs,  
Mt 4,3  fam. 3 I acercant-se a ell lo  tentador, li digué: –Si ets fill de Déu,  
Jn 8,6  què dieu? 6 Lo que li preguntaven  tentant-lo per a poder-lo acusar. Mes  
Mt 16,1 los fariseus i els saduceus a fi de  tentar-lo. I li demanaren que els  
Mt 19,3  acercaren a ell los fariseus per a  tentar-lo, dient: –¿És lícit a un home  
Mt 22,35  de la Llei, li preguntà per a  tentar-lo: 36 –Mestre, quin és lo gran  
Mc 8,11  -li un senyal del cel, per a  tentar-lo. 12 Emperò Jesús, sospirant en 
Mc 10,2  los fariseus, li preguntaven per a  tentar-lo si és lícit al marit repudiar  
Lc 10,25 de la Llei s’alçà i li digué per a  tentar-lo: –Mestre, què faré jo per a  
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Lc 11,16  los dimonis. 16 I altres, per a  tentar-lo, li demanaven algun senyal del 
Ac 5,9  –Per què us haveu concertat per a  tentar a l’Esperit del Senyor? Vet aquí a 
Mt 4,7  li digué: –També està escrit: “No  tentaràs al Senyor, ton Déu.” 8 Altra  
Lc 4,12  Jesús, li digué: –Dit està: “No  tentaràs al Senyor, ton Déu.” 13 I  
1Co 10,9  a Cristo, com alguns d’ells lo  tentaren, i foren destruïts per les  
Mt 4,1 desert per l’Esperit per a què fos  tentat del diable. 2 I havent dejunat  
Mc 1,Tit  després de batejat en lo Jordà i  tentat en lo desert, comença a predicar l’ 
Lc 4,2 2 a on estigué quaranta dies, i era  tentat del diable. I en aquells dies no  
Ac 5,3 digué: –Ananies, per què Satanàs ha  tentat ton cor, a fi de que mentisses a l’ 
Ga 6,1  -te tu mateix, per a què no sies  tentat també. 2 Portau les càrregues uns a 
Jm 1,13  l’amen. 13 No diga ningú quan sia  tentat que és tentat de Déu; perquè Déu no 
Jm 1,13  diga ningú quan sia tentat que és  tentat de Déu; perquè Déu no pot ser  
Jm 1,13  de Déu; perquè Déu no pot ser  tentat dels mals i ell no tenta a ningú,  
Jm 1,14  a ningú, 14 sinó que cada qual és  tentat quan és arrastrat i halagat de sa  
1Co 10,13  és Déu, que no permetrà que siau  tentats sobre vostres forces; ans bé ab la 
Mt 22,18 malícia d’ells, digué: –Per què em  tentau, hipòcrites? 19 Mostrau-me la  
Mc 12,15  d’ells, los digué: –Per què em  tentau? Portau-me aquí un diner per a  
Lc 20,23  sa mala fe, los digué: –Per què em  tentau? 24 Mostrau-me un diner. De qui  
Ac 15,10  ab la fe. 10 Doncs ara, per què  tentau a Déu posant un jou sobre el coll  
1Co 10,9  moriren vint-i-tres mil. 9 Ni  tentem a Cristo, com alguns d’ells lo  
1Co 7,5  a fi de que Satanàs no us  téntia per vostra incontinència. 6 Emperò  
Mc 12,Tit  Supèrbia dels escribes. Oferta  tènue de la viuda, preferible a tots los  
Ap 19,13  13 I anava vestit d’una roba  tenyida de sang; i son nom és apellidat:  
Ac 5,36  d’aquestos dies s’alçà un cert  Teodas, jactant-se de que ell era algú;  
Lc 1,3  -te-les ab ordre, oh digníssim  Teòfilo!, 4 per a què conegues la veritat  
Ac 1,1 per a l’apostolat. 1 He parlat, oh  Teòfilo, en lo meu primer tractat, de  
Mt 16,21  i que morís i que ressuscitàs al  tercer dia. 22 I prenent-lo Pere a part, 
Mt 17,22  22 I el mataran, i ressuscitarà al  tercer dia. I ells se contristaren en gran 
Mt 20,19  i el crucifíquien. Emperò al  tercer dia ressuscitarà. 20 Llavors se li  
Mt 22,26  26 I lo mateix féu lo segon, i lo  tercer, fins al setè. 27 I després de  
Mt 27,64  que es guàrdia lo sepulcre fins al  tercer dia, no sia que sos deixebles  
Mc 9,30  i després de mort, ressuscitarà al  tercer dia. 31 Emperò estos no entenien  
Mc 10,34  assotaran, i el faran morir; i al  tercer dia ressuscitarà. 35 Llavors s’  
Mc 12,21  I de la mateixa manera lo  tercer. 22 I així mateix la prengueren los 
Lc 9,22  que sia mort, i que ressuscítia al  tercer dia. 23 I digué a tots ells: –Qui  
Lc 13,32  perfeta salut avui i demà, però al  tercer dia seré finat. 33 Mes és precís  
Lc 18,33  assotat, lo faran morir, i al  tercer dia ressuscitarà. 34 Mes ells no  
Lc 19,20 sobre cinc ciutats. 20 »I vingué lo  tercer i digué: »–Senyor, aquí teniu  
Lc 20,12  sense res. 12 I envià encara lo  tercer, a qui ells feriren també, i el  
Lc 20,31 morí sens fills. 31 I la prengué lo  tercer. I així en seguida tots set, los  
Lc 24,7  crucificat, i que ressuscítia al  tercer dia.” 8 Llavors se recordaren de  
Lc 24,21  després de tot això, avui és lo  tercer dia després que han succeït estes  
Lc 24,46  ressuscitàs d’entre los morts al  tercer dia. 47 I que en son nom se  
Ac 10,40  40 A est lo ressuscità Déu al  tercer dia, i volgué que es manifestàs, 41 
Ac 13,30  30 Mes Déu lo ressuscità al  tercer dia d’entre els morts, i el  
Ac 20,9  vençut de la son, caigué des del  tercer pis de la casa a baix, i l’alçaren 
Ac 27,19  tiraren lo càrrec al mar. 19 I al  tercer dia tiraren també al mar ab ses  
1Co 12,28  apòstols; en segon, profetes; en  tercer, doctors; després d’això, do de  
1Co 15,4  fou sepultat, i que ressuscità al  tercer dia, segons les Escriptures. 5 I  
2Co 12,2  cos, no ho sé; Déu ho sap– fins al  tercer cel. 3 I sé que aquest tal home –si 
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Ap 4,7  animal, semblant a un vedell, i el  tercer animal tenia la cara com un home, i 
Ap 6,5  una gran espasa. 5 I quan obrí lo  tercer sello, oiguí al tercer animal que  
Ap 6,5 quan obrí lo tercer sello, oiguí al  tercer animal que deia: –Vine, i veuràs. I 
Ap 8,10  part de les barques. 10 I el  tercer àngel tocà la trompeta, i caigué  
Ap 11,14  lo segon ai, i veus aquí que el  tercer ai vindrà prest. 15 I el setè àngel 
Ap 14,9  de sa fornicació. 9 I els seguí lo  tercer àngel, dient en alta veu: –Si algú  
Ap 16,4 en la mar tota ànima vivent. 4 I el  tercer derramà sa copa sobre els rius i  
Ap 21,19  era jaspe; lo segon, zafir; lo  tercer, robí; lo quart, esmeralda; 20 lo  
Mt 26,44  i de nou se’n tornà a orar per  tercera vegada, dient les mateixes  
Mc 14,41  no sabien què respondre-li. 41 I  tercera vegada vingué i els digué: –Dormiu 
Lc 12,38  a la segona vetlla o vingués a la  tercera vetlla i els trobàs en eix estat,  
Lc 23,22  -lo, crucificau-lo! 22 I ell,  tercera vegada los digué: –Puix quin mal  
Jn 21,14  los peixos. 14 Aquesta fou ja la  tercera vegada que Jesús s’aparegué a sos 
Jn 21,17  –Apastura mos anyells. 17 Li diu  tercera vegada: –Simó, fill de Joan, m’  
Jn 21,17  ames? Pere se contristà de que per  tercera vegada li preguntàs: «M’ames?», i 
2Co 12,14  -me est agravi. 14 Veus aquí,  tercera vegada estic aparellat per a venir 
2Co 13,1  general. 1 Mirau que aquesta és la  tercera vegada que vinc a vosaltres. «En  
3Jn Inc  te saluden. 3Jn Inc Epístola  tercera de l’apòstol sant Joan Tit Alaba  
Ap 8,7  sobre la terra, i fou abrasada la  tercera part de la terra, i fou abrasada  
Ap 8,7 part de la terra, i fou abrasada la  tercera part dels arbres i cremada tota l’ 
Ap 8,8  encesa de foc; i es tornà sang la  tercera part del mar. 9 I la tercera part  
Ap 8,9  la tercera part del mar. 9 I la  tercera part de les criatures que havia en 
Ap 8,9  vida, morí; i fou destruïda la  tercera part de les barques. 10 I el  
Ap 8,10  si fos una atxa, i caigué sobre la  tercera part dels rius i sobre les fonts  
Ap 8,11  de l’estrella era Donzell; i la  tercera part de les aigües se convertí en  
Ap 8,12  tocà la trompeta, i fou ferida la  tercera part del cel, i la tercera part de 
Ap 8,12  la tercera part del cel, i la  tercera part de la lluna, i la tercera  
Ap 8,12 i la tercera part de la lluna, i la  tercera part de les estrelles, de manera  
Ap 8,12  de manera que s’obscurí la  tercera part d’ells, i no resplendia la  
Ap 8,12  part d’ells, i no resplendia la  tercera part del dia, i lo mateix de la  
Ap 9,15 i dia, i mes, i any, per a matar la  tercera part dels homes. 16 I el número de 
Ap 9,18  aquestes tres plagues fou morta la  tercera part dels homes: pel foc, pel fum, 
Ap 12,4  4 i la cua d’ell arrastrava la  tercera part de les estrelles del cel, i  
Rm 16,22  i Sosipatre, parents meus. 22 Jo,  Terci, que he escrit aquesta carta, vos  
Mt 20,3 vinya. 3 I eixint envers l’hora de  tèrcia, ne vegé d’altres en la plaça que  
Mc 15,25 portaria. 25 Era, doncs, l’hora de  tèrcia quan lo crucificaren. 26 I el títol 
Ac 2,15  vosaltres creeu, essent l’hora de  tèrcia del dia. 16 Emperò això és lo que  
Ac 23,23 dos-centes llances des de l’hora  tèrcia de la nit. 24 I aparellau  
Rm 6,21  de què ara vos avergonyiu? Puix lo  terme d’elles és la mort. 22 Emperò ara  
Rm 6,22  fruit en la santificació, i per  terme la vida eterna. 23 Perquè l’  
He 6,16  fet en confirmació és per ells lo  terme de tota disputa. 17 Per lo qual Déu, 
Mt 8,34 pregaven que se n’anàs fora de sos  termes. 9,Tit Capítol IX Cura lo Senyor a  
Ac 23,26 26 I escrigué una carta en aquestos  termes: «Claudi Lísias a l’excelentíssim  
Rm 1,Tit justificat, i de la raó s’abusa en  termes, que los preciats de savis vénen a  
Mt 2,Tit Maria i Josep tornen d’Egipte a la  terra d’Israel. 1 Havent, doncs, nat  
Mt 2,6  per lo profeta: 6 »“I tu, Betlem,  terra de Judà, no ets la menor entre les  
Mt 2,20  i sa mare, i vés-te’n a la  terra d’Israel, perquè són morts los que  
Mt 2,21  l’infant i sa mare, i vingué a la  terra d’Israel. 22 Emperò, oint que  
Mt 3,5  i tota la Judea, i tota la  terra de la comarca del Jordà. 6 I eren  
Mt 4,15  lo profeta: 15 «Terra de Zabulon i  terra de Neftalim, camí del mar, a l’  
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Mt 5,Tit  a sos apòstols sal i llum de la  terra. Declara que no ha vingut a destruir 
Mt 5,4  mansos, perquè ells posseiran la  terra. 5 »Benaventurats los que ploren,  
Mt 5,13  13 »Vosaltres sou la sal de la  terra. I si la sal se dessaborís, ab què  
Mt 5,18  que, fins que pàssia lo cel i la  terra, no passarà de la Llei ni una jota,  
Mt 5,35  és lo trono de Déu, 35 ni per la  terra, perquè és la peanya de sos peus; ni 
Mt 6,Tit  Que no s’ha d’atresorar en la  terra sinó en lo cel. Que no es pot servir 
Mt 6,10  ’s la vostra voluntat, així en la  terra com en lo cel. 11 Lo nostre pa de  
Mt 6,19  per a vosaltres tresors en la  terra, a on lo rovell i l’arna los  
Mt 8,Tit mar, i cura a dos endemoniats en la  terra dels gerassens. 1 Quan hagué baixat  
Mt 8,28  de l’altra part de l’estany a la  terra dels gerassens, vingueren a son  
Mt 9,6  de l’home té potestat sobre la  terra de perdonar pecats –digué aleshores  
Mt 9,26 corregué esta fama per tota aquella  terra. 27 I passant Jesús d’allí, lo  
Mt 9,31  ho publicaren per tota aquella  terra. 32 I luego que eixiren, li  
Mt 10,15 judici serà menor lo rigor per a la  terra dels de Sodoma i de Gomorra que per  
Mt 10,29  un diner, i ni un d’ells caurà a  terra sens la voluntat de vostre Pare? 30  
Mt 10,34  que vinga a posar pau sobre la  terra: no he vingut a posar la pau, sinó  
Mt 11,24  menos rigor hi haurà per a la  terra de Sodoma que per a tu. 25 En aquell 
Mt 11,25  glorifico, Pare, Senyor de cel i  terra, perquè ocultàreu aquestes coses als 
Mt 12,40  dies i tres nits en lo cor de la  terra. 41 Los ninivites s’alçaran en  
Mt 12,42  perquè vingué del fi de la  terra a oir la sabiduria de Salomó, i veus 
Mt 13,5  pedregosos, a on no hi havia molta  terra, i nasqueren tot seguit, puix no hi  
Mt 13,5  puix no hi havia fondària de  terra; 6 emperò a l’eixir lo sol, se  
Mt 13,8  sufocaren. 8 I altres caigueren en  terra bona, i donaren fruit, una a cent,  
Mt 13,20  del camí. 20 Emperò lo sembrat en  terra pedregosa és aquell que ou la  
Mt 13,23  sens fruit. 23 I el sembrat en  terra bona és aquell que ou la paraula i  
Mt 14,34 costat de l’estany, vingueren a la  terra de Genesar. 35 I havent-lo conegut 
Mt 16,19  I tot allò que llíguies sobre la  terra estarà lligat en lo cel, i tot lo  
Mt 16,19  i tot lo que desllíguies sobre la  terra serà també deslligat en lo cel. 20  
Mt 17,6  deixebles caigueren de rostro en  terra, i tingueren gran temor. 7 I Jesús  
Mt 17,14  un home, i posat de genolls en  terra davant d’ell, li digué: –Senyor,  
Mt 17,24  –Què t’apar, Simó? Los reis de la  terra, de qui cobren tribut o cens: de sos 
Mt 18,18  dic que tot quant lligueu sobre la  terra, lligat serà també en lo cel. I tot  
Mt 18,18  I tot quant deslligareu sobre la  terra, deslligat serà també en lo cel. 19  
Mt 18,19 vosaltres se convinguessen sobre la  terra per demanar alguna cosa, sia la que  
Mt 23,9  sou germans. 9 I a ningú sobre la  terra apellideu pare vostre, perquè un és  
Mt 23,15  perquè rodau lo mar i la  terra per a fer un prosèlit, i després d’ 
Mt 23,35  que s’ha derramat sobre la  terra, des de la sang d’Abel lo just,  
Mt 24,30  lamentaran totes les tribus de la  terra, i veuran al Fill de l’home, que  
Mt 24,35  coses se cúmplien. 35 Lo cel i la  terra passaran, emperò mes paraules no  
Mt 25,18 havia rebut un, se n’anà i cavà en  terra, i escondí allí lo diner de son  
Mt 25,25  i vaig escondir ton talent en la  terra. Aquí teniu lo que és vostre. 26 »I  
Mt 26,39  més enllà, se postrà de rostro en  terra orant i dient: –Pare meu, si és  
Mt 27,45  hi hagué tenebres sobre tota la  terra fins a l’hora de nona. 46 I cerca  
Mt 27,51  trossos de dalt baix, i tremolà la  terra, i les pedres se partiren. 52 I s’  
Mt 28,18  tota potestat en lo cel i en la  terra. 19 Anau, doncs, i ensenyau a tota  
Mc 1,5  5 I eixia envers ell tota la  terra de Judea i tots los de Jerusalem, i  
Mc 1,28  s’espargí sa fama per tota la  terra de Galilea. 29 I eixint tot seguit  
Mc 2,10  Fill de l’home té potestat en la  terra de perdonar pecats –diu al  
Mc 4,1 i tota la gent estava a la vora, en  terra. 2 I els ensenyava moltes coses ab  
Mc 4,5  pedregals, a on no hi havia molta  terra, i nasqué a l’instant perquè no hi  
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Mc 4,5  perquè no hi havia fondària de  terra; 6 però tan prest com isqué lo sol,  
Mc 4,8  fruit. 8 I altra caigué en bona  terra, i donà fruit, que pujà i cresqué; i 
Mc 4,20  algun. 20 I els sembrats en bona  terra són los que ouen la paraula i la  
Mc 4,26  home que tíria la llavor sobre la  terra, 27 i que dòrmia i s’àlcia de nit i 
Mc 4,28  que ell se n’adónia. 28 Perquè la  terra de si dóna fruit: primer herba,  
Mc 4,31  mostassa, que quan se sembra en la  terra és la més xica de totes les llavors  
Mc 4,31  totes les llavors que hi ha en la  terra. 32 Però quan és sembrada, puja i  
Mc 5,10  molt que no l’expeŀlís d’aquella  terra. 11 Estava llavors pasturant en  
Mc 6,47  barca enmig del mar, i ell sol en  terra. 48 I veent-los remar ab gran  
Mc 6,53  de Genesaret i atracaren a  terra. 54 I havent eixit de la barca, a l’ 
Mc 8,6 I manà a la gent que s’assentàs en  terra. I prenent los set pans, donant  
Mc 9,17  part que l’agafa, lo tira per  terra, i li fa traure bromera i cruixir  
Mc 9,19  a aturmentar-lo; i tirat a  terra, se rebolcava traient bromera. 20 I  
Mc 13,27  vents, des d’un extrem de la  terra fins a l’extrem del cel. 28 »I  
Mc 13,31  això sia complert. 31 Lo cel i la  terra passaran, emperò mes paraules no  
Mc 14,35  un poc més endavant, se postrà en  terra, i pregava que si era possible  
Mc 15,33 sexta, se cobrí de tenebres tota la  terra fins a l’hora de nona. 34 I a l’  
Lc 2,14  a Déu en les altures, i en la  terra pau, i als homes bona voluntat. 15 I 
Lc 4,25  que hi hagué gran fam per tota la  terra, hi havia moltes viudes en Israel,  
Lc 4,35  d’ell! I lo dimoni, tirant-lo a  terra enmig de tots, isqué d’ell, i no li 
Lc 5,2  i los pescadors havien saltat en  terra i rentaven sos filats. 3 I entrant  
Lc 5,3 li demanà que s’allargàs un poc de  terra. I estant sentat, adoctrinava a la  
Lc 5,11 homes. 11 I atracades les barques a  terra, ho abandoraren tot i el seguiren.  
Lc 5,12  a Jesús, se postrà de rostro en  terra i li suplicà dient: –Senyor, si vós  
Lc 5,24  de l’home té potestat sobre la  terra de perdonar pecats –digué al  
Lc 6,24 perquè ja teniu vostre consol en la  terra! 25 »Ai de vosaltres, los que estau  
Lc 6,49 a un home que fabricà sa casa sobre  terra sens fonaments i contra la qual pegà 
Lc 8,8  la sufocaren. 8 I altra caigué en  terra bona, i nasqué, i donà fruit a cent  
Lc 8,15  15 Emperò la que caigué en bona  terra són aquells que, oint la paraula de  
Lc 8,27 la Galilea. 27 I luego que saltà en  terra, se li acercà un home que molt temps 
Lc 9,39  se posà a cridar, i el tirà per  terra, i li causà fortes convulsions fent  
Lc 9,42  aproximava, lo dimoni lo tirà per  terra i el maltractà. 43 Emperò Jesús  
Lc 10,21 alabo, Pare, Senyor del cel i de la  terra, perquè escondíreu aquestes coses  
Lc 11,2  ’s la vostra voluntat, així en la  terra com en lo cel. 3 Donau-nos avui lo 
Lc 11,31  perquè vingué dels extrems de la  terra a oir la sabiduria de Salomó, i veus 
Lc 12,Tit  Jesús vingué a posar foc sobre la  terra. 1 I com s’hagués arreplegat al  
Lc 12,18  18 I digué: “Faré açò: tiraré a  terra mos graners i los faré més grans, i  
Lc 12,49  49 »Jo he vingut a posar foc en la  terra, i què he de voler, doncs, sinó que  
Lc 12,51  que he vingut a posar pau en la  terra? Vos dic que no, ans bé desunió. 52  
Lc 12,56  lo semblant del cel i de la  terra, ¿com, doncs, no sabeu reconèixer lo 
Lc 13,7  Per què ha d’ocupar encara la  terra? 8 »Mes ell, responent, li digué:  
Lc 14,35 sabor? 35 No és ja bona ni per a la  terra, ni per al femer, sinó per a ser  
Lc 15,14  vingué una gran fam en aquella  terra, i començà a patir misèria. 15  
Lc 15,15  a un dels ciutadans d’aquella  terra, qui l’envià a sa granja a guardar  
Lc 16,17  fàcil és que pàssien lo cel i la  terra, que no que déixia de complir-se  
Lc 18,8  home, ¿pensau que trobarà fe en la  terra? 9 I digué també aquesta paràbola a  
Lc 19,12  d’iŀlustre naixement anà a una  terra distant, per a rebre allí un regne i 
Lc 21,23  hi haurà grans treballs en la  terra, i la ira del cel caurà sobre d’  
Lc 21,25  lluna, i en les estrelles. I en la  terra, la gent estarà consternada per la  
Lc 21,33  sien complertes. 33 Lo cel i la  terra passaran, emperò mes paraules no  
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Lc 21,35  que habiten en la superfície de la  terra. 36 Vetllau, doncs, orant en tot lo  
Lc 22,41 tir de pedra, i posat de genolls en  terra, orava 42 dient: –Pare, si voleu,  
Lc 22,44 de gotes de sang que corrien fins a  terra. 45 I alçant-se després de l’  
Lc 23,44  cerca l’hora de sexta, i tota la  terra se cobrí de tenebres fins a l’hora  
Lc 24,5  i tenint lo rostro inclinat a  terra, ells les digueren: –Per què buscau  
Jn 2,15  ab ses ovelles i bous, i tirà a  terra la moneda dels canviadors i trabucà  
Jn 3,12  quan vos parlo de les coses de la  terra, com creureu quan vos pàrlia de les  
Jn 3,31 dalt és sobre tots. Lo qui és de la  terra és terrenal i parla de la terra. Lo  
Jn 3,31  la terra és terrenal i parla de la  terra. Lo qui ve del cel és sobre tots, 32 
Jn 6,21  la barca, i esta arribà luego a la  terra a on ells anaven. 22 Al dia següent, 
Jn 8,6  -se, escrivia ab lo dit en  terra. 7 I com perseverassen ells en  
Jn 8,8  inclinar, continuava a escriure en  terra. 9 I oït això, i estant convençuts  
Jn 9,6  Així que hagué dit això, escopí en  terra, i formà fang ab la saliva i l’  
Jn 12,24  si lo gra del forment que cau en  terra no mor, queda tot sol; emperò si  
Jn 12,32  fora. 32 I si jo fos elevat de la  terra, atrauré a tots envers mi. 33 Això  
Jn 17,4  4 Jo us he glorificat sobre la  terra; tinc acabada l’obra que m’  
Jn 18,6  jo», retrocediren i caigueren en  terra. 7 Ell los preguntà novament: –A qui 
Jn 20,5  -se inclinat, vegé les teles en  terra; mes no entrà dins. 6 Llavors Simó  
Jn 20,6  en lo sepulcre i vegé les teles en  terra, 7 i lo sudari, que havia estat  
Jn 21,8  de peixos (puix no estava lluny de  terra sinó com uns dos-cents colzes). 9  
Jn 21,9  -cents colzes). 9 I al saltar en  terra vegeren preparades unes brases i un  
Jn 21,11  ara. 11 Simó Pere pujà i tragué en  terra lo filat ple de cent cinquanta i  
Ac 1,8  Samària, i fins a l’extrem de la  terra. 9 I havent dit aquestes paraules, a 
Ac 2,19  en lo cel, i senyals baix en la  terra, sang, i foc, i vapor de fum. 20 Lo  
Ac 3,25  beneïdes totes les famílies de la  terra.” 26 Déu, ressuscitant a son Fill  
Ac 4,24  vós sou lo qui féreu lo cel i la  terra, lo mar, i tot lo que hi ha en ells. 
Ac 4,26 vanes? 26 S’alçaren los reis de la  terra i els prínceps se juntaren a una  
Ac 7,3  país i de ta parentela i vine a la  terra que jo et mostraré. 4 »Llavors isqué 
Ac 7,4 et mostraré. 4 »Llavors isqué de la  terra dels caldeus i habità en Caran. I  
Ac 7,4  morí son pare, lo trasladà a esta  terra, en què vosaltres ara habitau. 5 I  
Ac 7,6  que sa descendència habitaria en  terra estrangera, i que els reduirien a  
Ac 7,11  11 Vingué després fam en tota la  terra d’Egipte i de Canaan, i gran  
Ac 7,29  Moisès, i habità com un estrany en  terra de Madian, a on engendrà dos fills.  
Ac 7,33 tos peus, perquè lo lloc a on estàs  terra santa és. 34 He vist, he vist l’  
Ac 7,36  fent prodigis i miracles en  terra d’Egipte, i en lo Mar Vermell, i en 
Ac 7,49  49 “Lo cel és mon trono, i la  terra, la peanya de mos peus. Quina casa  
Ac 8,33  perquè sa vida és treta de la  terra.» 34 I responent l’eunuc a Felip,  
Ac 9,4  una llum del cel. 4 I caigué en  terra i oigué una veu que li deia: –Saulo, 
Ac 9,8 veent a ningú. 8 I Saulo s’alçà de  terra, i oberts los ulls no veia res. I  
Ac 10,11  quatre puntes baixava del cel a la  terra, 12 en lo qual hi havia tota mena de 
Ac 10,12 mena de quadrúpedos i reptils de la  terra, i aucells del cel. 13 I vingué a  
Ac 13,17 al poble, essent ells estrangers en  terra d’Egipte, i ab braç poderós los  
Ac 13,19  19 I destruint set nacions en  terra de Canaà, los distribuí per sort la  
Ac 13,19 de Canaà, los distribuí per sort la  terra d’estes. 20 I després d’això los  
Ac 13,49  del Senyor s’espargia per tota la  terra. 50 Emperò los jueus instigaren a  
Ac 14,14  al Déu viu, que féu lo cel, i la  terra, i el mar, i tot quant hi ha en  
Ac 17,24 ell, aqueix, essent Senyor de cel i  terra, no habita en los temples fets de  
Ac 17,26  habitàs sobre tota la cara de la  terra, senyalant l’ordre dels temps i els 
Ac 18,23 partí i recorregué per son ordre la  terra de Galàcia i la Frígia, confortant a 
Ac 22,7 una gran llum del cel 7 i, caent en  terra, oiguí una veu que em deia: »–Saulo, 
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Ac 26,14  I havent caigut tots nosaltres en  terra, oiguí una veu que em deia en  
Ac 26,20 després en Jerusalem, i per tota la  terra de Judea, i als gentils, que s’  
Ac 27,27  que tenien a la vista alguna  terra. 28 I tirant la sonda trobaren vint  
Ac 27,39  -se fet de dia no coneixien la  terra; no obstant, descobrien una cala que 
Ac 27,43  los primers al mar i escapassen a  terra. 44 I els demés foren trets, uns  
Ac 27,44  que tots escapassen salvos a  terra. 28,Tit Capítol XXVIII Pau és picat  
Rm 9,17  sia anunciat mon nom per tota la  terra.» 18 Per conseqüent, ell usa de  
Rm 9,28  abreviada farà lo Senyor sobre la  terra.» 29 I com Isaïes digué abans: «Si  
Rm 10,18  puix sa veu ressonà per tota la  terra, i ses paraules se oïren fins als  
1Co 8,5  déus, ja en lo cel, ja en la  terra (puix hi ha molts déus i molts  
1Co 10,26  26 puix «del Senyor és la  terra i tot quant hi ha en ella». 27 Si  
1Co 15,47  47 Lo primer home, de la  terra, terrenal; lo segon home, del cel,  
Ef 1,10  les que hi ha en lo cel com en la  terra, en ell, 11 en qui fórem també  
Ef 3,15 nom tota la família del cel i de la  terra. 16 Per a què segons les riqueses de 
Ef 4,9  als paratges més baixos de la  terra? 10 Ell que baixà és lo mateix també 
Ef 6,3  bé i tingues llarga vida sobre la  terra». 4 I vosaltres, pares, no provoqueu 
Fl 2,10  que estan en los cels, en la  terra i en los inferns, 11 i tota llengua  
Col 1,16  coses que hi ha en lo cel i en la  terra, visibles e invisibles, ja sien  
Col 1,20  ja sien les coses que hi ha en la  terra, o les que hi ha en lo cel. 21 I  
Col 3,2  les coses de dalt, no en les de la  terra. 3 Perquè sou morts ja, i vostra  
Col 3,5  vostres membres que estan sobre la  terra: fornicació, impuresa, luxúria,  
2Tm 2,20  de plata, sinó també de fusta i de  terra, i els uns són per a honor, i els  
He 1,10  Senyor, en lo principi fundares la  terra, i los cels són obra de tes mans; 11 
He 4,Tit  4,Tit Capítol IV De la verdadera  terra de promissió, envers la qual caminen 
He 6,7  exposen a l’escarni. 7 Perquè la  terra que es beu la pluja que cau molt  
He 8,4  4 Puix si ell estigués sobre la  terra, ni sacerdot seria, havent-hi  
He 8,9  per la mà per a traure’ls de la  terra d’Egipte; perquè ells no  
He 11,9  on anava. 9 Per la fe habità en la  terra de la promissió com en una terra  
He 11,9 la terra de la promissió com en una  terra estranya, habitant en barraques ab  
He 11,13  eren peregrins i hostes sobre la  terra. 14 Perquè los que diuen tals coses  
He 11,29 passaren la Mar Vermella com si per  terra seca; i lo qual, provant de fer los  
He 11,38 les coves, i per les cavernes de la  terra. 39 I tots aquestos, provats per lo  
He 12,25  al que els parlava sobre la  terra, molt menos nosaltres si refusam al  
He 12,26 La veu del qual commogué llavors la  terra; emperò ara nos promet dient:  
He 12,26  i jo commouré no tan sols la  terra, sinó també lo cel.» 27 En això que  
Jm 5,5 haveu viscut deliciosament sobre la  terra i en disolucions; haveu engordit  
Jm 5,7 pagès espera lo fruit preciós de la  terra, i l’aguarda ab molta paciència  
Jm 5,12  no jureu, ni pel cel, ni per la  terra, ni feu cap altre jurament. Emperò  
Jm 5,17  per a què no plogués sobre la  terra, i per espai de tres anys i sis  
Jm 5,18  novament, i el cel donà pluja i la  terra donà son fruit. 19 Germans meus, si  
2Pe 3,5  foren des de temps antic, i que la  terra subsistia fora de l’aigua i en l’  
2Pe 3,7  7 Emperò los cels que són ara i la  terra per la mateixa paraula són guardats, 
2Pe 3,10  se derritiran ab lo calor, i la  terra i les obres que hi ha en ella seran  
2Pe 3,13  sa promesa, esperam cels nous i  terra nova, en los quals habita la  
1Jn 5,Tit  la caritat. Tres testimonis en la  terra demostren que Cristo és verdader  
1Jn 5,8  són los que donen testimoni en la  terra: l’Esperit, i l’aigua, i la sang,  
Jud 5  que Jesús, salvant al poble de la  terra d’Egipte, destruí després a aquells 
Ap 1,5  morts i príncep dels reis de la  terra, que ens amà i ens rentà de nostres  
Ap 1,7  veure’l tots los llinatges de la  terra. Així serà! Amén! 8 Jo só l’alfa i  
Ap 2,27  ab vara de ferro, i com vasos de  terra seran fets miques. 28 Així com jo  
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Ap 3,10  per a provar als habitants de la  terra. 11 Mira que vinc luego: guarda lo  
Ap 5,3 ningú podia, ni en lo cel, ni en la  terra, ni davall la terra obrir lo llibre, 
Ap 5,3  cel, ni en la terra, ni davall la  terra obrir lo llibre, ni mirar-lo. 4 I  
Ap 5,6 esperits de Déu enviats per tota la  terra. 7 I vingué i prengué el llibre de  
Ap 5,10  nostre Déu, i regnarem sobre la  terra. 11 I vegí i oiguí veu de molts  
Ap 5,13  que hi ha en lo cel, i sobre la  terra, i davall la terra, i les que hi ha  
Ap 5,13  cel, i sobre la terra, i davall la  terra, i les que hi ha en lo mar, i totes  
Ap 6,4 ell, per a què tragués la pau de la  terra, i que es matassen los uns als  
Ap 6,8  poder sobre la quarta part de la  terra per a matar ab espasa, ab fam, i ab  
Ap 6,8  i ab mortaldat, i ab bèsties de la  terra. 9 I quan hagué obert lo quint  
Ap 6,10  nostra sang dels que habiten en la  terra? 11 I foren donades a cada u d’ells 
Ap 6,13  del cel caigueren sobre la  terra, com la figuera deixa caure ses  
Ap 6,15  de sos llocs. 15 I els reis de la  terra, i els prínceps, i els tribuns, i  
Ap 7,Tit  als àngels que vénen a destruir la  terra que no facen dany als sellats, tant  
Ap 7,1  drets en los quatre ànguls de la  terra i tenien los quatre vents de la  
Ap 7,1  i tenien los quatre vents de la  terra per a què no bufassen sobre la  
Ap 7,1  per a què no bufassen sobre la  terra, ni sobre el mar, ni sobre ningun  
Ap 7,2  era donat poder de danyar a la  terra i al mar, 3 dient: –No danyeu a la  
Ap 7,3  i al mar, 3 dient: –No danyeu a la  terra, ni al mar, ni als arbres, fins que  
Ap 8,5  de foc de l’altar, i el llançà a  terra, i hi hagué trons, clamors, llamps i 
Ap 8,7  ab sang, lo qual caigué sobre la  terra, i fou abrasada la tercera part de  
Ap 8,7  fou abrasada la tercera part de la  terra, i fou abrasada la tercera part dels 
Ap 8,13  –Ai, ai, ai dels habitants de la  terra per causa de les altres veus de les  
Ap 9,1  caure una estrella del cel a la  terra, i a ell li fou donada la clau del  
Ap 9,3 fum del pou isqueren llagostes a la  terra, a les quals los fou donat poder com 
Ap 9,3 poder com tenen los escorpins de la  terra. 4 I els fou manat que no fessen  
Ap 9,4 que no fessen dany a l’herba de la  terra, ni a cosa alguna verda, ni a ningun 
Ap 10,2  el mar, i l’esquerre sobre la  terra. 3 I clamà en alta veu, com un lleó  
Ap 10,5  vegí estar sobre el mar i sobre la  terra alçà sa mà al cel 6 i jurà per  
Ap 10,6  i les coses que hi ha en ell, i la  terra i les coses qui hi ha en ella, que  
Ap 10,8  que està sobre el mar i sobre la  terra. 9 I me n’aní a l’àngel i li  
Ap 11,4  que estan davant del Déu de la  terra. 5 I si algú volgués danyar-los,  
Ap 11,6  -les en sang, i per a ferir la  terra ab tota mena de plagues tan sovint  
Ap 11,10  sepulcres. 10 I els que habiten la  terra se regositjaran sobre ells, i s’  
Ap 11,10  als que habitaven sobre la  terra. 11 I al cap de tres dies i mig  
Ap 11,18 exterminar als que han corromput la  terra. 19 I s’obrí lo temple de Déu en lo 
Ap 12,4  del cel, i les féu caure sobre la  terra; i el dragó se parà davant de la  
Ap 12,9  a tot lo món; i fou llançat a la  terra, i sos àngels foren llançats ab ell. 
Ap 12,10  Cristo; perquè ha estat llançat a  terra l’acusador de nostres germans, que  
Ap 12,12  en ells. Ai dels habitants de la  terra i del mar, perquè el diable ha  
Ap 12,13  vegé que havia estat tirat per  terra, perseguí a la dona que parí lo fill 
Ap 12,16  se la’n pogués portar. 16 I la  terra ajudà a la dona: i la terra obrí sa  
Ap 12,16 16 I la terra ajudà a la dona: i la  terra obrí sa boca i se xuclà lo riu que  
Ap 13,Tit  adorada dels homes. S’alça en la  terra altra bèstia ab dos banyes, que dóna 
Ap 13,3  mortal. I es meravellava tota la  terra detràs de la bèstia. 4 I adoraren al 
Ap 13,8  adoraren tots los habitants de la  terra, aquells los noms dels quals no  
Ap 13,11  una altra bèstia que eixia de la  terra i que tenia dos banyes semblants a  
Ap 13,12  en sa presència, i féu que la  terra i tots los que habitaven en ella  
Ap 13,13  fins foc feia baixar del cel a la  terra a la vista dels homes. 14 I enganyà  
Ap 13,14  14 I enganyà als habitants de la  terra ab los prodigis que se li permetien  
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Ap 13,14 bèstia, dient als que habiten en la  terra que fessen una imatge de la bèstia  
Ap 14,Tit  L’evangeli és predicat en tota la  terra. S’anúncia lo judici final. Ve  
Ap 14,3  mil que foren rescatats de la  terra. 4 Aquestos són los que no se  
Ap 14,6 a predicar-lo als habitants de la  terra, i a tota nació, i tribu, i llengua, 
Ap 14,7 adorau a aquell que féu lo cel i la  terra, lo mar i les fonts de les aigües. 8 
Ap 14,15  puix està ja seca la mes de la  terra. 16 I el que estava sobre el núvol  
Ap 14,16  el núvol tirà sa falç sobre la  terra, i la terra fou segada. 17 I isqué  
Ap 14,16  tirà sa falç sobre la terra, i la  terra fou segada. 17 I isqué un altre  
Ap 14,18  verema los raïms de la vinya de la  terra, perquè ja estan madurs los grans d’ 
Ap 14,19 posà l’àngel sa falç afilada en la  terra, i veremà la vinya de la terra, i  
Ap 14,19  la terra, i veremà la vinya de la  terra, i tirà la verema en lo gran cup de  
Ap 16,Tit  els set àngels derramen sobre la  terra. 1 I oiguí una gran veu del temple  
Ap 16,1 set copes de la ira de Déu sobre la  terra. 2 I anà lo primer i derramà sa copa 
Ap 16,2  primer i derramà sa copa sobre la  terra; i vingué una llaga cruel i maligna  
Ap 16,14  fan prodigis, i van als reis de la  terra i de tot lo món, per a juntar-los  
Ap 16,18 des de que els homes estan sobre la  terra. 19 I la gran ciutat fou partida en  
Ap 17,2 cometeren fornicació los reis de la  terra i s’embriagaren los habitants de la 
Ap 17,2  s’embriagaren los habitants de la  terra ab lo vi de sa prostitució. 3 I m’  
Ap 17,5 de prostitutes i abominacions de la  terra.» 6 I vegí aquella dona embriagada  
Ap 17,8 es meravellaran los habitants de la  terra, aquells los noms dels quals no  
Ap 17,18  que té imperi sobre los reis de la  terra. 18,Tit Capítol XVIII Ruïna, judici  
Ap 18,1  àngel que tenia gran poder, i la  terra fou iŀluminada ab sa glòria. 2 I  
Ap 18,3  de sa fornicació, i els reis de la  terra han comès fornicació ab ella, i els  
Ap 18,3  ab ella, i els mercaders de la  terra s’han enriquit ab lo poder de ses  
Ap 18,9  los pits sobre ella los reis de la  terra que cometeren fornicació ab ella i  
Ap 18,11  11 I els mercaders de la  terra ploraran i es lamentaran sobre ella, 
Ap 18,23  eren los principals homes de la  terra, perquè en tos maleficis foren  
Ap 18,24  tots los que foren morts sobre la  terra. 19,Tit Capítol XIX Triümfo i càntic 
Ap 19,2 la gran prostituta que pervertia la  terra ab sa prostitució i ha venjat la  
Ap 19,19  I vegí la bèstia, i els reis de la  terra, i sos exèrcits reunits per a  
Ap 20,8  estan en los quatre cantons de la  terra, a Gog i a Magog, i els reunirà per  
Ap 20,9 9 I pujaren sobre l’amplària de la  terra i cercaren los reals dels sants i la 
Ap 20,11  la vista del qual fugí lo cel i la  terra, i no fou trobat lo lloc d’ells. 12 
Ap 21,1  de Déu. 1 I vegí un cel nou i una  terra nova. Perquè lo primer cel i la  
Ap 21,1  Perquè lo primer cel i la primera  terra desaparegueren, i la mar ja no  
Ap 21,24  la llum d’ella; i els reis de la  terra portaran a ella glòria i honra. 25 I 
Mt 4,15  lo que digué Isaïes lo profeta: 15  «Terra de Zabulon i terra de Neftalim,  
Mt 24,17  17 i lo qui es tròbia en lo  terrat, no bàixia a prendre res de sa  
Mc 13,15  15 i el qui es tròbia en lo  terrat, no bàixia a la casa, ni éntria  
Lc 17,31  hora, lo qui es tròbia en lo  terrat i tinga ses alhajes dintre de casa, 
Mt 27,54  fent guarda a Jesús, vist lo  terratrèmol i les coses que passaven, s’  
Mt 28,2  2 I veus aquí que hi hagué un gran  terratrèmol, puix un àngel del Senyor  
Ac 16,26 oïen. 26 I de repente esdevingué un  terratrèmol tan gran que es commogueren  
Ap 6,12 sello, i veus aquí hi hagué un gran  terratrèmol, i es tornà lo sol negre com  
Ap 8,5 hagué trons, clamors, llamps i gran  terratrèmol. 6 I els set àngels que tenien 
Ap 11,13 13 I en aquella hora vingué un gran  terratrèmol i caigué la desena part de la  
Ap 11,13  desena part de la ciutat; i ab lo  terratrèmol foren morts dels homes set  
Ap 16,18  i clamors, i hi hagué un gran  terratrèmol; tal i tan gran, qual no hi ha 
Mt 24,7  i hi haurà pestilències i fams i  terratrèmols en diferents llocs. 8 I totes 
Mc 13,8  i regne sobre regne, i hi haurà  terratrèmols en diferents llocs, i fam.  
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Lc 21,11  contra regne; 11 i hi haurà grans  terratrèmols en diferents llocs, i  
Mt 10,27  a l’orella, predicau-ho en los  terrats. 28 I no temau als que maten lo  
Lc 12,3  estàncies, serà anunciat sobre los  terrats. 4 »A vosaltres, doncs, amics  
2Co 5,1  1 Perquè sabem que si nostra casa  terrena d’esta habitació se dissolgués,  
Jm 3,Tit  i diferència entre la ciència  terrena i la celestial. 1 Germans meus, no 
Jm 3,15  no és la que baixa de dalt, sinó  terrena, sensual, diabòlica. 16 Puix allà  
Jn 3,31  tots. Lo qui és de la terra és  terrenal i parla de la terra. Lo qui ve  
1Co 15,47  47 Lo primer home, de la terra,  terrenal; lo segon home, del cel,  
1Co 15,48  del cel, celestial. 48 Com és lo  terrenal, així són també los que són  
1Co 15,49 així com havem portat la imatge del  terrenal, així portarem també la imatge  
1Co 15,40  mateix, cossos celestials i cossos  terrenals; emperò una és la glòria dels  
1Co 15,40  dels celestials, i altra, la dels  terrenals. 41 Una és la claredat del sol;  
1Co 15,48  així són també los que són  terrenals; i com és lo celestial, així són 
Fl 3,19 en sa confusió, que gusten de coses  terrenals. 20 Emperò nostra conversació és 
Mt 2,22 i avisat en somnis, se retirà a les  terres de Galilea. 23 I vingué a habitar  
Mt 19,29  o pare o mare, o muller o fills, o  terres per causa de mon nom, rebrà cent  
Mc 10,29  pare, o mare, o muller, o fills, o  terres per amor de mi i de l’evangeli 30  
Mc 10,30  i germanes, i mares, i fills, i  terres, ab persecucions, i en lo sigle  
Ac 2,10  10 en Frígia i Pamfília, Egipte i  terres de la Líbia, que està als confins  
Ac 12,20 rei, solicitaren la pau, perquè les  terres d’ells estaven abastades del  
Ac 20,2  d’haver recorregut aquelles  terres, i d’haver-los exhortat ab  
Ac 27,2  a la vela, intentant costejar les  terres de l’Àsia i portant en nostra  
Rm 15,19  de manera que des de Jerusalem i  terres comarcanes, fins a Ilírico, he  
Rm 15,23  de detenir-me més en aquestes  terres, i havent per molts anys desitjat  
Ac 11,6  i contemplant, vegí allí animals  terrestres de quatre peus, i fieres, i  
2Pe 2,Tit parla de sos deixebles i del càstig  terrible que vindrà sobre ells, i avisa  
Jud Tit  impios. Descriu son caràcter i el  terrible càstig que se’ls espera. 1  
Ap 16,Tit dels set àngels. 16,Tit Capítol XVI  Terribles efectes de les set copes d’or  
Mc 5,1  a l’altra banda del mar, al  territori dels gerassens. 2 I a l’eixir  
Mc 6,53  a l’altra banda, vingueren al  territori de Genesaret i atracaren a  
Mc 7,31  al mar de Galilea, atravessant lo  territori de Decàpolis. 32 I li portaren  
Mc 8,10 la barca ab sos deixebles, passà al  territori de Dalmanuta. 11 E isqueren los  
Lc 8,26  i l’obeeixen? 26 I navegaren al  territori dels gerasens, que està enfront  
Lc 8,37  37 I li demanà tota la gent del  territori dels gerasens que se retiràs d’ 
Lc 9,10  a un paratge solitari que és del  territori de Betsaida. 11 I lo poble, quan 
Jn 11,54  els jueus, sinó que es retirà a un  territori prop del desert, en la ciutat  
Ac 12,20  d’ells estaven abastades del  territori del rei. 21 I al dia senyalat,  
Rm 13,3  3 Perquè los prínceps no són  terror a les obres bones, sinó a les  
2Co 5,11 propi cos. 11 Penetrats, doncs, del  terror de Déu, persuadim als homes, puix a 
1Pe 3,14  Per lo qual, no temau de son  terror ni us torbeu, 15 ans bé santificau  
Ac 24,1  ancians i ab un orador anomenat  Tèrtuŀlo, i comparegueren davant del  
Ac 24,2  Pau. 2 I citant a Pau, començà  Tèrtuŀlo a acusar-lo dient: –Lo gosar  
Mt 12,37  en lo dia del judici. 37 Puix per  tes paraules seràs justificat, i per tes  
Mt 12,37  paraules seràs justificat, i per  tes paraules seràs condemnat. 38 Llavors  
Mc 12,30 i de tot ton enteniment, i ab totes  tes forces.” Aquest és lo primer manament. 
Lc 10,27 cor, i de tota ta ànima, i ab totes  tes forces, i de tot ton enteniment, i al  
Jn 21,18  mes quan te faces vell, estendràs  tes mans i un altre te cenyirà i et  
Ac 10,4  I ell li digué: –Tes oracions i  tes almoines han pujat en memòria davant  
Ac 10,22  et cridàs a sa casa i que oigués  tes paraules. 23 Pere, doncs, fent-los  
Ac 10,31  ta plegària ha estat oïda i  tes almoines han estat recordades davant  
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Rm 3,4 «A fi de que sies reconegut fiel en  tes paraules, i vències quan sies  
1Tm 5,23  vi per causa de ton ventrell i de  tes freqüents dolències. 24 Los pecats d’ 
2Tm 1,4 molt lo veure’t, recordant-me de  tes llàgrimes, per a omplir-me de goig;  
He 1,10  la terra, i los cels són obra de  tes mans; 11 ells pereixeran, emperò tu  
He 2,7 i l’has colocat sobre les obres de  tes mans. 8 Totes les coses posares en  
He 2,12  enmig de la Iglésia cantaré  tes alabances.» 13 I altra vegada: «Jo  
Ap 2,2  dels set candeleros d’or: 2 »Sé  tes obres, i ton treball, i ta paciència,  
Ap 2,9  i el darrer, que morí i viu: 9 »Sé  tes obres, i tribulació, i pobresa (emperò 
Ap 2,13  espasa aguda de dos talls: 13 »Sé  tes obres, a on habites i a on està lo  
Ap 2,19  a llautó fi, diu açò: 19 »Jo sé  tes obres, i ta fe, i caritat, i serveis,  
Ap 3,1 Déu, i les set estrelles: »Jo conec  tes obres, que tens nom de que vius, i ets 
Ap 3,2  a morir, perquè jo no trobo  tes obres perfetes davant de Déu. 3  
Ap 3,8  i tanca, i ningú obre. 8 »Jo conec  tes obres. Vet aquí, jo posí davant teu  
Ap 3,15  de la creació de Déu: 15 »Conec  tes obres, que no ets fred ni calent.  
Ac 10,4  és això, Senyor? I ell li digué:  –Tes oracions i tes almoines han pujat en  
Ac 17,Tit  Capítol XVII Pau converteix als de  Tessalònica. És perseguit dels jueus.  
Ac 17,1  Amfípolis i Apolònia, arribaren a  Tessalònica, a on hi havia una sinagoga de 
Ac 17,11 aquestos eren més nobles que los de  Tessalònica, puix reberen la paraula ab  
Ac 17,13  homes. 13 Mes, quan los jueus de  Tessalònica saberen que Pau havia predicat 
Ac 20,4  de Berea, fill de Pirro; i dels de  Tessalònica, Aristarc i Secundo; i Gai de  
Ac 27,2  companyia a Aristarc, macedoni de  Tessalònica. 3 I al dia següent arribàrem  
Fl 4,16  una i dos vegades m’enviàreu a  Tessalònica lo que jo necessitava. 17 No  
2Tm 4,9  d’aquest sigle i se n’ha anat a  Tessalònica; 10 Crescent, a Galàcia; Tito, 
1Te 1,Tit  Capítol I Alaba l’Apòstol als  tessalònics per haver estat un exemple als 
1Te 1,1  Silvà i Timoteu, a la iglésia dels  tessalònics en Déu Pare i en lo Senyor  
1Te 2,Tit  II Fa present l’Apòstol als  tessalònics la llibertat, desinterès i zel 
1Te 3,Tit  per Timoteu la constància dels  tessalònics en la fe de Jesucrist. 1 Per  
2Te 1,Tit I Dóna gràcies a Déu per la fe dels  tessalònics i per sa paciència en les  
2Te 1,1 Silvà, i Timoteu, a la iglésia dels  tessalònics en Déu nostre Pare i en lo  
1Te Inc  primera de l’apòstol sant Pau als  Tessalònics 1,Tit Capítol I Alaba l’  
2Te Inc  segona de l’apòstol sant Pau als  Tessalònics 1,Tit Capítol I Dóna gràcies a 
He 9,16  que intervinga també la mort del  testador. 17 Perquè lo testament no té  
He 9,17  manera no val, mentres que viu lo  testador. 18 I per això ni el primer  
Ga 3,15  15 Germans, parlo com a home: un  testament, encara que sia d’home, ab tal  
Ga 3,17  17 Emperò jo dic açò: Que el  testament confirmat per Déu en Cristo, la  
He 7,22  lo tant Jesús fou fet fiança d’un  testament molt més perfet. 23 I aquells  
He 8,6  quant és mediador de millor pacte  (testament), lo qual fou establert sobre  
He 8,7  7 Puix si aquell primer pacte  (testament) hagués estat sens defecte,  
He 8,8 Israel i a la casa de Judà un pacte  (testament) nou. 9 No conforme al pacte  
He 8,9  nou. 9 No conforme al pacte  (testament) que fiu ab sos pares en lo dia 
He 8,9  ells no continuaren en mon pacte  (testament), jo també los he menyspreat,  
He 8,10  10 Perquè aquest és lo pacte  (testament) que jo faré ab la casa d’  
He 9,1  1 En veritat que el primer pacte  (testament) tenia també reglaments del  
He 9,4  l’encenser d’or, l’arca del  testament coberta d’or per totes parts,  
He 9,4 havia florit i les taules del pacte  (testament). 5 I sobre de l’arca estaven  
He 9,15  ell és lo mediador del nou pacte  (testament), per a què per medi de sa  
He 9,15  que eren baix del primer pacte  (testament) rèbien la promesa de l’  
He 9,16 cridats. 16 Perquè a on hi ha pacte  (testament) és necessari que intervinga  
He 9,17  la mort del testador. 17 Perquè lo  testament no té força sinó després de la  
He 9,18  18 I per això ni el primer  testament fou celebrat sens sang. 19  
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He 9,20  «Aquesta és la sang del pacte  (testament) que Déu vos ha ordenat.» 21 I  
He 10,16  haver dit: 16 «“Aquest és lo pacte  (testament) que jo faré ab ells després d’ 
He 10,29  de Déu, tinga per vil la sang del  testament, en la qual fou santificat, i  
Ap 11,19  de Déu en lo cel, i l’arca de son  testament fou vista en son temple, i es  
Mt 26,28  28 Puix aquesta és ma sang del Nou  Testament, que serà derramada per molts  
Mc 14,24  digué: –Aquesta és ma sang del Nou  Testament, que per a molts serà derramada. 
1Co 11,25  dient: «Aquest calze és lo Nou  Testament en ma sang; feu això quantes  
2Co 3,6 fet també ministres idòneos del Nou  Testament, no de la lletra, sinó de l’  
2Co 3,14  permaneix en la lectura del Vell  Testament lo mateix vel sens remoure, lo  
He 8,Tit Jesucrist és mediador del Nou Pacte  (Testament), lo qual és molt més exceŀlent 
He 9,Tit  sobre lo de l’Antic Pacte  (Testament). 1 En veritat que el primer  
He 12,24  24 i a Jesús, medianer del Nou  Testament, i a l’aspersió d’aquella sang 
He 13,20  Déu de la pau, que per la sang del  Testament etern ressuscità d’entre els  
Ga 4,24  Perquè aquestos són los dos  testaments: l’un, de la muntanya de  
Ac 20,23  23 sinó que l’Esperit Sant  testifica per totes les ciutats dient que  
He 7,17  una vida perdurable. 17 Perquè ell  testifica: «Tu ets sacerdot eternament,  
He 10,15  15 I l’Esperit Sant també nos ho  testifica. Perquè després d’haver dit: 16 
Ac 2,40 I ab moltíssimes altres paraules ho  testificà, i els exhortava dient: –Salvau  
1Tm 6,13  Jesús, que davant de Ponç Pilat  testificà bona confessió, 14 que guàrdies  
Rm 3,21  la Llei s’és manifestada, essent  testificada per la Llei i els Profetes. 22 
Jn 3,11  et dic que diem lo que sabem i que  testificam lo que havem vist, i vosaltres  
Jn 1,7  vingué a servir de testimoni per a  testificar de la llum, a fi de que tots  
Ac 26,5  des del principi, si volguessen  testificar-ho, que jo, segons la secta  
Mc 14,57  testimonis. 57 I alçant-se uns,  testificaren en fals contra d’ell dient:  
Rm 9,Tit  IX Després d’haver l’Apòstol  testificat son amor als israelites, tracta 
1Te 4,6  com ja abans vos ho havem dit i  testificat. 7 Perquè no ens cridà Déu per  
1Jn 5,9 Déu, que és lo major, perquè ell ha  testificat de son Fill. 10 Lo qui creu en  
Ac 18,5  Pau, estimulat de l’Esperit,  testificava als jueus que Jesús era lo  
Mc 14,56  i no el trobaven. 56 Perquè molts  testificaven falsament contra d’ell, mes  
Ga 4,15  felicitat de què parlau? Perquè jo  testifico que, a poder ser, vos hauríeu  
Ef 4,17 caritat. 17 Això, doncs, vos dic, i  testifico en lo Senyor: que no camineu com 
Mt 26,62  –¿No respons res a lo que aquestos  testifiquen contra tu? 63 I Jesús callava. 
Mt 27,13  diu Pilat: –¿No ous quantes coses  testifiquen contra tu? 14 I no li  
Mc 14,60  –¿No respons res a lo que aquestos  testifiquen contra de tu? 61 Emperò ell  
Lc 16,28  tinc cinc germans, a fi de que los  testifíquia açò, no sia que vinguen ells  
Mt 8,4 ofereix lo do que manà Moisès per a  testimoni d’ells. 5 I havent entrat en  
Mt 10,18  dels governadors i dels reis, en  testimoni contra d’ells i dels gentils.  
Mt 23,31  profetes”! 31 I aixís serviu de  testimoni a vosaltres mateixos, de que sou 
Mt 24,14  serà predicat per tot lo món en  testimoni a totes les nacions, i aleshores 
Mt 26,59  i tot lo Consell buscaven algun  testimoni fals contra Jesús per a fer-lo 
Mc 1,44  ta limpiesa lo que Moisès manà en  testimoni a ells. 45 Emperò ell, luego que 
Mc 6,11  sacudiu la pols de vostres peus en  testimoni contra d’ells. En veritat vos  
Mc 13,9  i reis per causa de mi, en  testimoni contra d’ells. 10 I primer és  
Mc 14,55  i tot lo Consell cercaven algun  testimoni contra de Jesús per a fer-lo  
Lc 4,22 acabau d’oir. 22 I tots li donaven  testimoni, i se meravellaven de les  
Lc 5,14  ta netedat, segons manà Moisès en  testimoni a ells. 15 I tant més s’estenia 
Lc 9,5  fins la pols de vostres peus en  testimoni contra d’ells. 6 I havent  
Lc 11,48 los mataren! 48 Verdaderament donau  testimoni de que consentiu en les obres de 
Lc 21,13  mon nom. 13 I això vos succeirà en  testimoni. 14 Fixeu, doncs, en vostres  
Lc 24,48  per Jerusalem. 48 I vosaltres sou  testimoni d’aquestes coses. 49 I jo vaig  
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Jn 1,7  Joan. 7 Est vingué a servir de  testimoni per a testificar de la llum, a  
Jn 1,8  la llum, sinó enviat per a donar  testimoni de la llum. 9 Aquell era la  
Jn 1,15  gràcia i de veritat. 15 Joan donà  testimoni d’ell i clamà dient: «Aqueix és 
Jn 1,19 ha donat a conèixer. 19 I est és lo  testimoni que donà Joan quan los jueus li  
Jn 1,32  a batejar ab aigua. 32 I Joan donà  testimoni dient: –He vist l’Esperit Sant  
Jn 1,34  34 I jo el vegí i vaig donar  testimoni de que est és lo Fill de Déu. 35 
Jn 2,25 i no necessitava que ningú li donàs  testimoni de l’home, puix ell coneixia  
Jn 3,11  i vosaltres no admeteu lo nostre  testimoni. 12 Si no creeu quan vos parlo  
Jn 3,26 banda del Jordà, de qui vós donàreu  testimoni, veus aquí que bateja i tots van 
Jn 3,28  del cel. 28 Vosaltres mateixos sou  testimoni de que diguí: “Jo no só lo  
Jn 3,32 ve del cel és sobre tots, 32 i dóna  testimoni de lo que ha vist i oït, i ningú 
Jn 3,32  que ha vist i oït, i ningú rep son  testimoni. 33 Lo qui ha rebut son  
Jn 3,33  testimoni. 33 Lo qui ha rebut son  testimoni, sellà que Déu és verdader, 34  
Jn 4,44  44 Perquè lo mateix Jesús donà  testimoni de que un profeta no és honrat  
Jn 5,31  que m’ha enviat. 31 »Si jo dono  testimoni de mi mateix, mon testimoni no  
Jn 5,31 jo dono testimoni de mi mateix, mon  testimoni no és verdader. 32 Un altre és  
Jn 5,32  32 Un altre és lo qui dóna  testimoni de mi, i jo sé que el testimoni  
Jn 5,32  testimoni de mi, i jo sé que el  testimoni que dóna és verdader. 33  
Jn 5,33  enviàreu a Joan i ell donà  testimoni a la veritat. 34 Emperò jo no  
Jn 5,34 a la veritat. 34 Emperò jo no prenc  testimoni d’home, sinó que dic això a fi  
Jn 5,36  en sa llum. 36 »Emperò jo tinc un  testimoni major que el de Joan, perquè les 
Jn 5,36  mateixes obres que jo faç donen  testimoni de mi, que el Pare m’ha enviat. 
Jn 5,37  lo Pare que m’ha enviat, ha donat  testimoni de mi. Ni vosaltres haveu oït  
Jn 5,39  eterna; i elles són les que donen  testimoni de mi. 40 I no voleu venir a mi  
Jn 7,7  a mi m’avorreix, perquè jo dono  testimoni d’ell que ses obres són males.  
Jn 8,13  replicaren los fariseus: –Tu dónes  testimoni de tu mateix: ton testimoni no  
Jn 8,13  dónes testimoni de tu mateix: ton  testimoni no és verídic. 14 Respongué  
Jn 8,14  i els digué: –Encara que jo dónia  testimoni de mi mateix, mon testimoni és  
Jn 8,14  dónia testimoni de mi mateix, mon  testimoni és verídic, perquè jo sé d’a on 
Jn 8,17  En vostra Llei està escrit que lo  testimoni de dos persones és verídic. 18  
Jn 8,18  és verídic. 18 Jo só lo qui dono  testimoni de mi mateix, i el Pare que m’  
Jn 8,18 el Pare que m’ha enviat dóna també  testimoni de mi. 19 Llavors ells li deien: 
Jn 10,25  en nom de mon Pare, estes donen  testimoni de mi. 26 Mes vosaltres no  
Jn 12,17  d’entre els morts, donava  testimoni d’ell. 18 Per això isqué la  
Jn 15,26  de part de mon Pare, ell donarà  testimoni de mi. 27 I també vosaltres  
Jn 15,27 de mi. 27 I també vosaltres donareu  testimoni, ja que des del principi estau  
Jn 18,23  –Si jo he parlat mal, dóna  testimoni del mal, mes si he parlat bé,  
Jn 18,37  he vingut al món, a fi de donar  testimoni a la veritat. Tot aquell que és  
Jn 19,35 aigua. 35 I qui ho vegé n’ha donat  testimoni, i son testimoni és verdader i  
Jn 19,35  vegé n’ha donat testimoni, i son  testimoni és verdader i ell sap que diu la 
Jn 21,24  Aquest és aquell deixeble que dóna  testimoni d’estes coses, i les ha  
Jn 21,24  i les ha escrites, i sabem que son  testimoni és verdader. 25 I són moltes  
Ac 1,8  vindrà sobre vosaltres, i em sereu  testimoni en Jerusalem, i en tota la  
Ac 1,22  fou rebut a dalt, que un sia  testimoni ab nosaltres de sa resurrecció.  
Ac 3,15  els morts, de lo que nosaltres som  testimoni. 16 I son nom, per la fe en son  
Ac 4,33 gran fortalesa donaven los apòstols  testimoni de la resurrecció de Jesucrist,  
Ac 5,32  dels pecats. 32 I nosaltres som  testimoni d’aquestes paraules, i també l’ 
Ac 7,44  Babilònia.” 44 »Lo tabernacle del  testimoni estigué ab nostres pares en lo  
Ac 8,25  25 I ells, després d’haver donat  testimoni i anunciat la paraula del  
Ac 10,22  just i temerós de Déu, i que té el  testimoni de tota la nació dels jueus,  
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Ac 10,39  estava ab ell. 39 I nosaltres som  testimoni de tot quant féu en la regió  
Ac 10,42 predicàssem al poble i que donàssem  testimoni de que ell és lo qui Déu ha  
Ac 10,43  de vius i de morts. 43 A est donen  testimoni tots los profetes, de que per  
Ac 13,22  alçà per rei a David, al qual donà  testimoni dient: »–He trobat a David, fill 
Ac 13,31 Jerusalem, los quals fins ara donen  testimoni d’ell al poble. 32 I nosaltres  
Ac 14,3  confiança en lo Senyor, que donava  testimoni de la paraula de sa gràcia,  
Ac 14,16  16 Emperò ell mai deixà de donar  testimoni de si, fent bé des del cel,  
Ac 15,8  8 I Déu, que coneix los cors, donà  testimoni d’això donant a ells l’Esperit 
Ac 16,2  pare gentil. 2 D’est donaven bon  testimoni los germans que estaven en  
Ac 20,24  rebut del Senyor Jesús per a donar  testimoni de l’evangeli de la gràcia de  
Ac 22,5  lo consistori dels ancians me són  testimoni; dels quals, havent pres també  
Ac 22,12 just segons la Llei, de qui donaven  testimoni tots los jueus que residien  
Ac 22,15  de sa boca. 15 Perquè tu li seràs  testimoni davant de tots los homes de les  
Ac 22,18  de Jerusalem, perquè no rebran ton  testimoni de mi. 19 »I jo diguí: »–Senyor, 
Ac 23,11  Pau; perquè així com has donat  testimoni de mi en Jerusalem, convé que el 
Ac 26,16  a fi de constituir-te ministre i  testimoni de les coses que has vist i de  
Ac 26,22  fins al dia d’avui, donant  testimoni d’ell a grans i a xics, no  
Ac 28,23  als quals predicava, donant  testimoni del Regne de Déu, i demostrava  
Rm 1,9  en l’evangeli de son Fill, m’és  testimoni de que incessantment me recordo  
Rm 2,15  la Llei escrita en son cor, donant  testimoni sa consciència mateixa, i sos  
Rm 8,16  16 Perquè lo mateix Esperit dóna  testimoni a nostre esperit de que som  
Rm 9,1 Cristo, no mento; donant-me també  testimoni ma consciència en l’Esperit  
Rm 10,2 ells se sàlvien. 2 Puix jo els dono  testimoni de que tenen zel de Déu, mes no  
1Co 1,6 -se així confirmat en vosaltres lo  testimoni de Cristo, 7 de manera que res  
1Co 2,1 ni de sabiduria a anunciar-vos lo  testimoni de Cristo; 2 perquè jo no m’he  
1Co 15,15  envers Déu, perquè donàrem  testimoni contra Déu dient que havia  
2Co 1,12 Perquè nostra glòria és aquesta: lo  testimoni de nostra consciència, que en  
2Co 1,18  i no? 18 Emperò Déu verdader m’és  testimoni que en aquella paraula que us he 
2Co 1,23  cors. 23 Emperò jo crido a Déu per  testimoni sobre ma ànima de que per  
2Co 8,3  sa simplicitat. 3 Perquè jo els só  testimoni de que segons ses forces, i  
Fl 1,8  de mon goig. 8 Perquè Déu m’és  testimoni de quina manera vos amo a tots  
Col 4,13  voluntat de Déu. 13 Puix jo li só  testimoni de lo molt que treballa per  
1Te 2,5  ni un pretext d’avarícia: Déu és  testimoni. 6 Ni cercàrem la glòria dels  
2Te 1,10 estat cregut entre vosaltres nostre  testimoni) en aquell dia. 11 Per lo que  
1Tm 2,6  en rescat per tots, per a ser  testimoni en degut temps. 7 Per lo qual jo 
1Tm 5,10  més d’un marit, 10 tenint lo  testimoni de bones obres: si ha criat bé a 
2Tm 1,8  lo tant, no t’avergonyesques del  testimoni de nostre Senyor, ni de mi, que  
2Tm 2,14  14 Amonesta estes coses, donant  testimoni davant del Senyor. Fuig de  
Tt 1,13  i ventres peresosos. 13 Aquest  testimoni és verdader. Per lo tant, reprèn 
He 2,6  parlam. 6 I un en cert lloc donà  testimoni dient: «Què és l’home que així  
He 3,5 sa casa com un sirvent, per a donar  testimoni d’aquelles coses que s’havien  
He 7,8  allí los rep aquell de qui es dóna  testimoni que viu. 9 I (com jo puc dir-  
He 11,2 veuen. 2 Perquè per ella alcançaren  testimoni los antics. 3 Per la fe  
He 11,4  que Caín, per la que alcançà  testimoni de que era just, donant Déu  
He 11,4  de que era just, donant Déu  testimoni de sos dons; i per ella, essent  
He 11,5  puix abans de la traslació tingué  testimoni d’haver agradat a Déu. 6 I  
He 11,39  39 I tots aquestos, provats per lo  testimoni de la fe, no reberen la promesa; 
Jm 5,3  d’ells serà contra vosaltres  testimoni i menjarà vostres carns com si  
1Pe 5,1  jo que só ancià com ells, i  testimoni de la passió de Cristo, i  
1Jn 1,2  i la vegérem, i donàrem d’ella  testimoni, i nosaltres vos anunciam la  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

3389 
 

1Jn 4,14 14 I nosaltres lo vegérem i donàrem  testimoni que el Pare envià son Fill per a 
1Jn 5,6 i sang. I l’Esperit és lo qui dóna  testimoni, perquè l’Esperit és la  
1Jn 5,7  7 Perquè tres són los que donen  testimoni en lo cel: lo Pare, lo Verb, i  
1Jn 5,8  cosa. 8 I tres són los que donen  testimoni en la terra: l’Esperit, i l’  
1Jn 5,9  convenen en una. 9 Si rebem lo  testimoni dels homes, major és lo  
1Jn 5,9  testimoni dels homes, major és lo  testimoni de Déu, puix aquest és lo  
1Jn 5,9 testimoni de Déu, puix aquest és lo  testimoni de Déu, que és lo major, perquè  
1Jn 5,10 creu en lo Fill de Déu, té en si lo  testimoni de Déu. Lo qui no creu al Fill,  
1Jn 5,10  fa mentider, perquè no creu en lo  testimoni que Déu ha donat de son Fill. 11 
1Jn 5,11  de son Fill. 11 I aquest és lo  testimoni: que Déu nos ha donat vida  
3Jn 3  la vinguda dels germans i per lo  testimoni que han donat de ta veritat,  
3Jn 6  pelegrins, 6 los quals han donat  testimoni de ta caritat en presència de la 
3Jn 12  mal, no vegé a Déu. 12 Tots donen  testimoni de Demetri, fins la mateixa  
3Jn 12  lo donam, i tu saps que nostre  testimoni és verdader. 13 Moltes coses  
Ap 1,2 Joan, servo seu, 2 lo qual ha donat  testimoni de la paraula de Déu, i  
Ap 1,2  testimoni de la paraula de Déu, i  testimoni de Jesucrist, i de totes les  
Ap 1,5  de son trono, 5 i de Jesucrist,  testimoni fiel, primogènit dels morts i  
Ap 1,9  per la paraula de Déu i per lo  testimoni de Jesús. 10 Jo fui en l’  
Ap 3,14  diu l’Amén, lo fiel i verdader  testimoni, lo principi de la creació de  
Ap 6,9  per la paraula de Déu i per lo  testimoni que tenien; 10 i clamaven en veu 
Ap 11,7  vullen. 7 I quan hauran acabat son  testimoni, la bèstia que pujà de l’abisme 
Ap 12,11  l’Anyell, i ab la paraula de son  testimoni, i ells no amaren ses vides fins 
Ap 12,17  los manaments de Déu i tenen lo  testimoni de Jesucrist. 13,Tit Capítol  
Ap 15,5 lo cel lo temple del tabernacle del  testimoni. 6 I isqueren set àngels del  
Ap 19,10  teu i de tos germans que tenen lo  testimoni de Jesús. Adora a Déu, perquè el 
Ap 19,10  de Jesús. Adora a Déu, perquè el  testimoni de Jesús és esperit de profecia. 
Ap 20,4  aquells que foren degollats per lo  testimoni de Jesús i per la paraula de  
Ap 22,16  enviat mon àngel per a donar-vos  testimoni d’aquestes coses en les  
Ap 22,20  aquest llibre. 20 Aquell que dóna  testimoni d’aquestes coses diu:  
Jn 1,Tit  divinitat del Verb. Sa encarnació.  Testimoni de Joan Baptista. Vocació dels  
Mt 15,19 fornicacions, los robos, los falsos  testimonis, les blasfèmies. 20 Aqueixes  
Mt 18,16  per a què per boca de dos o tres  testimonis cònstia tota paraula. 17 I si  
Mt 19,18  No robaràs. No llevaràs falsos  testimonis. 19 Honra a ton pare i a ta  
Mt 26,60  haver-se presentat molts falsos  testimonis. I no el trobaren. Emperò a l’ 
Mt 26,60  Emperò a l’últim arribaren dos  testimonis falsos. 61 I digueren: –Aqueix  
Mt 26,65  Quina necessitat tenim ja de  testimonis? Mirau, ara acabau d’oir la  
Mc 10,19 màties, no ròbies, no digues falsos  testimonis, no faces fraus, honra a ton  
Mc 14,56  d’ell, mes no concordaven sos  testimonis. 57 I alçant-se uns,  
Mc 14,59  59 Mes ni en això convenien los  testimonis. 60 I alçant-se en mig lo  
Mc 14,63  –Quina necessitat tenim ja de  testimonis? 64 Haveu oït la blasfèmia! Què 
Lc 18,20  no robaràs, no llevaràs falsos  testimonis, honra a ton pare i a ta mare.  
Lc 22,71  –Què necessitam ja buscar altres  testimonis, quan nosaltres mateixos ho  
Jn 5,Tit  alega contra ells, a son favor,  testimonis irrefragables. 1 Després d’  
Ac 2,32 Jesús ressuscità Déu, de lo que som  testimonis tots nosaltres. 33 Elevat,  
Ac 6,13  al Consell, 13 i presentaren  testimonis falsos que deien: –Aquest home  
Ac 7,58 de la ciutat, l’apedregaven; i els  testimonis posaren sos vestits als peus d’ 
Ac 10,41  41 no a tot lo poble, sinó als  testimonis que Déu havia ordenat abans; a  
Rm 13,9  no robaràs, no llevaràs falsos  testimonis, no cobdiciaràs»; i si hi ha  
1Co 15,15 fe. 15 I ademés resultam ser falsos  testimonis envers Déu, perquè donàrem  
2Co 13,1  «En la boca de dos o tres  testimonis serà confirmada tota paraula.»  
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1Te 2,10  evangeli de Déu. 10 Vosaltres sou  testimonis, i Déu també, de quant santa, i 
1Tm 5,19  acusació sinó davant de dos o tres  testimonis. 20 Als que pèquien, reprèn-  
1Tm 6,12  fet bona confessió davant de molts  testimonis. 13 Jo et mano davant de Déu,  
2Tm 2,2  que has oït de mi davant de molts  testimonis, confia-les a homes fiels que 
He 10,28  sent-li provat ab dos o tres  testimonis, mor sens misericòrdia alguna.  
He 12,1  nosaltres un núvol tan gran de  testimonis, descarregant-nos de tot pes  
2Pe 1,16  nostre Senyor Jesucrist, sinó com  testimonis de vista de sa majestat. 17  
1Jn 5,Tit de la viva fe i de la caritat. Tres  testimonis en la terra demostren que  
Ap 11,Tit  de tocar l’última trompeta. Dos  testimonis del Senyor seran despedaçats  
Ap 11,3  mesos. 3 I donaré poder a mos dos  testimonis i profetisaran, vestits de sac, 
Mt 14,1  1 En aquell temps, Herodes lo  tetrarca oigué la fama de Jesús 2 i digué  
Lc 3,1  governador de la Judea, i Herodes  tetrarca de Galilea, i son germà Filipo  
Lc 3,1  de Galilea, i son germà Filipo  tetrarca d’Iturea i de la província de  
Lc 3,1  província de Traconite, i Lisànias  tetrarca d’Abilina, 2 essent sumos  
Lc 3,19 exhortacions. 19 Emperò Herodes, lo  tetrarca, essent reprès per ell a causa d’ 
Lc 9,7  7 I arribà a oïdos d’Herodes, lo  tetrarca, tot lo que havia fet Jesús, i  
Ac 13,1  germà de llet d’Herodes lo  tetrarca, i Saulo. 2 I estant ells  
Mt 5,23  lo tant, quan vages a oferir lo  teu do en l’altar, si allí te recordes  
Mt 5,24 cosa contra de tu, 24 deixa allí lo  teu do davant de l’altar, i vés-te’n  
Mt 7,3  ton germà i no veus la biga en lo  teu? 4 O, ¿com és que dius a ton germà:  
Mt 7,4  i vet aquí tu tens una biga en lo  teu? 5 Hipòcrita!, trau primerament la  
Mt 11,10  ton rostro, lo qual aparellarà lo  teu camí davant de tu.” 11 »En veritat vos 
Mt 20,14  mi per un diner? 14 Pren lo que és  teu i marxa. Puix jo vull donar a aquest  
Lc 6,30 demànien, i al que prenga lo que és  teu, no tórnies a demanar-li. 31 I el  
Lc 7,27  que aparellarà ton camí davant  teu.” 28 Perquè jo us dic que entre los  
Lc 10,27  i de tot ton enteniment, i al  teu proïsme com a tu mateix. 28 I li  
Lc 15,30  30 I quan ha arribat aqueix fill  teu que ha gastat tota sa llegítima ab  
Jn 4,18  i el que tens ara no és marit  teu. En això has dit veritat. 19 Digué-  
Flm 13  ab mi, per a què em servís en lloc  teu mentres estic en cadenes per a l’  
Ap 3,8 tes obres. Vet aquí, jo posí davant  teu una porta oberta que ningú pot tancar; 
Ap 19,10  –Mira no ho faces; jo só coservo  teu i de tos germans que tenen lo  
Mc 2,4 del tropell de gent, descobriren lo  teulat de la casa en què estava i, havent  
Lc 5,19  multitud de gent, se’n pujaren al  teulat i, per entre les teules,  
Lc 5,19  pujaren al teulat i, per entre les  teules, despenjaren lo llit posant-lo al 
Mc 5,19  –Vés-te’n a ta casa ab los  teus, i conta’ls quant grans són les  
Lc 4,7 si postrat m’adorasses, tots seran  teus. 8 I responent Jesús, li digué:  
Lc 5,33  i també los dels fariseus, i los  teus mengen i beuen? 34 Als quals ell  
Lc 15,31  estàs ab mi i tots mos béns són  teus. 32 Mes raó era que féssem un convit  
Mt 6,4  que fa la dreta; 4 a fi de que la  teva almoina sia en ocult, i ton Pare, que 
Mt 9,6 pren ton llit, i vés-te’n a casa  teva. 7 I s’alçà, i se n’anà a sa casa.  
Lc 8,39  dient: 39 –Torna-te’n a casa  teva i conta quant grans coses ha fet Déu  
Lc 18,42 I Jesús li digué: –Tingues-la; la  teva fe t’ha salvat. 43 I a l’instant  
Ac 8,22  -te, doncs, d’aquesta maldat  teva, i prega a Déu per si acàs te serà  
1Co 10,29  29 Consciència, dic, no la  teva, sinó la de l’altre, puix, ¿per quin 
Ac 16,14  anomenada Lídia, de la ciutat de  Tiatira, venedora de púrpura, temerosa de  
Ap 1,11  i a Esmirna, i a Pèrgamo, i a  Tiatira, i a Sardis, i a Filadèlfia, i a  
Ap 2,18  escriu a l’àngel de la iglésia de  Tiatira: »“Lo Fill de Déu, que té los ulls 
Ap 2,24  24 i als demés que estau en  Tiatira, a quants no segueixen aquesta  
Lc 3,1  I en l’any quinze de l’imperi de  Tiberi Cèsar, essent Ponç Pilat governador 
Jn 6,1  mar de Galilea, que és lo mar de  Tiberíades. 2 I el seguia una gran  
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Jn 6,23  23 Mes arribaren altres barques de  Tiberíades prop del lloc en què (havent lo 
Jn 21,Tit  Aparició de Jesús cerca del mar de  Tiberíades. Pesca milagrosa. Amor de sant  
Jn 21,1  vegada als deixebles en lo mar de  Tiberíades, i se manifestà d’esta manera: 
Ap 2,Tit  arrepentiment. Detesta al cristià  tibi i promet lo premi al vencedor. 1  
Mc 10,46 ab ells, Bartimeu, lo cego, fill de  Timeu, estava assentat a la vora del camí  
Ac 27,40  i afluixant també les cordes del  timó i alçada la vela de popa per a  
Jm 3,4  per vents impetuosos, ab un petit  timó se giren allà a on vol lo qui les  
Ac 16,Tit  XVI Pau en Listra. Circumcida a  Timoteu i se’l ne porta per company. Lluc 
Ac 16,1  allí hi havia un deixeble anomenat  Timoteu, fill d’una jueua fiel i de pare  
Ac 17,14  anàs envers lo mar; emperò Silas i  Timoteu se quedaren allí. 15 I els que  
Ac 17,15  son mandato, per a què Silas i  Timoteu anassen luego ab ell, se n’  
Ac 18,5 jueus i als grecs. 5 I quan Silas i  Timoteu hagueren vingut de Macedònia, Pau, 
Ac 19,22  a dos dels que l’assistien,  Timoteu i Erasto, ell se mantingué per  
Ac 20,4  i Secundo; i Gai de Derbe, i  Timoteu; i dels d’Àsia, Tiquic i Tròfim.  
Rm 16,21  ab vosaltres. Amén. 21 Vos saluda  Timoteu, mon coadjutor, i Luci, i Jason, i 
1Co 4,17  17 Per aquesta causa vos envií a  Timoteu, que és mon fill caríssim, i fiel  
1Co 16,Tit  de Jerusalem i los recomana a  Timoteu i a altres deixebles. 1 I en quant 
1Co 16,10 i los adversaris són molts. 10 I si  Timoteu vingués, procurau que estiga sens  
2Co 1,1  per la voluntat de Déu, i el germà  Timoteu, a la iglésia de Déu que està en  
2Co 1,19  ço és, per mi i per Silvà i  Timoteu, no fou sí i no, sinó que el sí  
Fl 1,1 sofrir treballs per Cristo. 1 Pau i  Timoteu, servos de Jesucrist, a tots los  
Fl 2,Tit  de Jesucrist. Recomana i alaba a  Timoteu i a Epafrodito. 1 Per lo tant, si  
Fl 2,19  Jesús que prompte vos enviaré a  Timoteu, per a cobrar jo també bon ànimo  
Col 1,1 Jesucrist per la voluntat de Déu, i  Timoteu, nostre germà, 2 als sants i fiels 
1Te 1,1  les tribulacions. 1 Pau i Silvà i  Timoteu, a la iglésia dels tessalònics en  
1Te 3,Tit  Consol de l’Apòstol al saber per  Timoteu la constància dels tessalònics en  
1Te 3,2  sols en Atenes. 2 I havem enviat a  Timoteu, nostre germà i ministre de Déu i  
1Te 3,6  va nostre treball. 6 Mes ara que  Timoteu ha retornat aquí de vosaltres, i  
2Te 1,1 les tribulacions. 1 Pau, i Silvà, i  Timoteu, a la iglésia dels tessalònics en  
1Tm Inc  primera de l’apòstol sant Pau a  Timoteu 1,Tit Capítol I Encarrega l’  
1Tm 1,Tit  Capítol I Encarrega l’Apòstol a  Timoteu que impedesca les doctrines noves  
1Tm 1,2  Jesucrist, esperança nostra, 2 a  Timoteu caríssim fill en la fe. Gràcia,  
1Tm 1,18  Aquest manament t’encomano, fill  Timoteu, segons les profecies que foren  
1Tm 5,Tit oiguen. 5,Tit Capítol V Adverteix a  Timoteu com ha de portar-se ab los fiels 
1Tm 6,20  alcançar la vida eterna. 20 Oh,  Timoteu!, guarda lo depòsit que se t’ha  
2Tm Inc  segona de l’apòstol sant Pau a  Timoteu 1,Tit Capítol I Exhorta a Timoteu  
2Tm 1,Tit a Timoteu 1,Tit Capítol I Exhorta a  Timoteu a predicar ab valentia l’evangeli 
2Tm 1,2 la vida que és en Cristo Jesús, 2 a  Timoteu, caríssim fill: gràcia,  
2Tm 2,Tit  molt bé. 2,Tit Capítol II Parla a  Timoteu de la fortalesa i prudència ab què 
2Tm 3,Tit  incrèduls i heretges. Encarrega a  Timoteu que guàrdia lo depòsit de la fe i  
Flm 1  1 Pau, presoner de Jesucrist, i  Timoteu, germà nostre, a Filèmon, amat i  
He 13,23 breument. 23 Sabeu que nostre germà  Timoteu està en llibertat, ab qui, si jo  
Mt 8,9 home constituït baix autoritat, que  tinc soldats a mes ordes, i dic a un:  
Mt 18,21  pecant mon germà contra de mi lo  tinc de perdonar? Fins a set vegades? 22  
Mc 5,7 7 I clamant en alta veu digué: –Què  tinc jo que veure ab tu, Jesús, Fill de  
Lc 7,8 home constituït baix autoritat, que  tinc soldats a mes ordres, i dic a est:  
Lc 7,40 li respongué dient: –Simó, una cosa  tinc que dir-te. I ell respongué:  
Lc 9,38  a mon fill, perquè és l’únic que  tinc. 39 I veus aquí que un esperit l’  
Lc 9,61  anar a donar disposició de lo que  tinc en casa. 62 Jesús li digué: –Ningú  
Lc 11,6 arribar de jornada un amic meu i no  tinc res que donar-li.” 7 I si l’altre  
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Lc 12,17  si, dient: “Què faré jo, perquè no  tinc a on recollir mos fruits?” 18 I  
Lc 12,50  baptisme he de ser batejat, i com  tinc l’ànimo afligit fins que es cúmplia! 
Lc 14,18 li digué: »–He comprat una granja i  tinc d’anar a veure-la. Vos suplico que 
Lc 16,4 demanar caritat. 4 Mes ja sé lo que  tinc de fer a fi de que, quan m’hagen  
Lc 16,28  a casa de mon pare, 28 perquè  tinc cinc germans, a fi de que los  
Lc 18,4  si: “Encara que no temo a Déu ni  tinc respecte als homes, 5 ab tot, com  
Lc 19,8  –Mirau, Senyor, la meitat del que  tinc ho vaig a donar als pobres. I si he  
Lc 24,39 ni ossos, com vosaltres veeu que jo  tinc. 40 I dit això, los mostrà les mans i 
Jn 2,4  vi. 4 Jesús li digué: –Dona, què  tinc jo que fer ab vós? Encara no és  
Jn 4,17  Respongué la dona i digué: –Jo no  tinc marit. Jesús li digué: –Tens raó de  
Jn 4,32 menjau. 32 I ell los respongué: –Jo  tinc per alimentar-me un menjar que  
Jn 5,7 malalt li respongué: –Senyor, jo no  tinc ningú que em fíquia en la piscina  
Jn 5,36  -vos en sa llum. 36 »Emperò jo  tinc un testimoni major que el de Joan,  
Jn 10,16  dono ma vida per mes ovelles. 16 I  tinc altres ovelles que no són d’aquest  
Jn 10,18  que jo la dono de ma voluntat, i  tinc potestat de donar-la i tinc  
Jn 10,18  i tinc potestat de donar-la i  tinc potestat de recobrar-la. Aquest és  
Jn 12,49  és lo qui m’ha ordenat lo que  tinc de dir i lo que tinc de parlar. 50 I  
Jn 12,49 ordenat lo que tinc de dir i lo que  tinc de parlar. 50 I jo sé que son mandato 
Jn 13,18  de tots vosaltres. Jo sé als que  tinc elegits. Sinó per a què es cúmplia l’ 
Jn 16,12 món ha estat ja judicat. 12 »Encara  tinc moltes altres coses que dir-vos,  
Jn 17,4 Jo us he glorificat sobre la terra;  tinc acabada l’obra que m’encarregàreu  
Ac 3,6  alguna cosa. 6 I Pere digué: –No  tinc or ni plata, mes lo que tinc t’ho  
Ac 3,6  –No tinc or ni plata, mes lo que  tinc t’ho dono: en nom de Jesucrist de  
Ac 18,10 t’arrimarà per a danyar-te, puix  tinc molta gent en esta ciutat. 11 I  
Ac 25,26  -lo a ell. 26 Del qual jo no  tinc cosa certa que escriure al senyor.  
Ac 26,2  començà a justificar-se: 2 –Me  tinc per ditxós, oh rei Agripa, en poder  
Rm 9,2  en l’Esperit Sant, 2 de que  tinc gran tristesa i un dolor contínuo en  
1Co 4,4  consciència; emperò no per això me  tinc per justificat, perquè qui em judica  
1Co 5,12  -hi aliment. 12 Puix, què en  tinc de fer de judicar d’aquells que  
1Co 7,25  25 En quant a les verges, no  tinc precepte del Senyor; emperò dono  
1Co 7,40  segons mon consell, i penso que jo  tinc també l’Esperit de Déu. 8,Tit  
1Co 9,16  encara que predico l’evangeli, no  tinc de què gloriar-me, perquè estic  
1Co 13,1  d’homes i d’àngels, si no  tinc caritat só com coure que ressona o  
1Co 13,2 que pogués remoure muntanyes, si no  tinc caritat no só res. 3 I encara que jo  
1Co 13,3  mon cos per a ser cremat, si no  tinc caritat de res m’aprofitarà. 4 La  
1Co 15,31  moro per a glòria vostra, la qual  tinc en Cristo Jesús, nostre Senyor. 32  
2Co 2,4 coneguésseu l’amor tan gran que us  tinc. 5 I si algú m’ha contristat, no m’ 
2Co 7,4 junt ab vosaltres. 4 Gran confiança  tinc envers vosaltres, i molts motius de  
2Co 7,16  doncs, de que en totes les coses  tinc confiança en vosaltres. 8,Tit Capítol 
2Co 11,21  –parlo ab imprudència–, també  tinc jo atreviment. 22 ¿Són hebreus? Jo só 
2Co 11,28  d’urgència, la solicitud que  tinc de totes les iglésies. 29 ¿Qui és  
Fl 1,7  això de tots vosaltres, perquè us  tinc en mon cor i en mes cadenes, i en la  
Fl 1,20  ma viva expectació i esperança que  tinc de que en ninguna cosa seré confós,  
Fl 1,23  em trobo apretat per dos costats:  tinc desig de ser deslligat de la carn i  
Fl 2,20  de vostres coses. 20 Perquè no  tinc ningú posseït d’igual ànimo, qui ab  
Fl 3,8  per Cristo. 8 I en veritat tot ho  tinc per pèrdua per l’exceŀlència del  
Fl 4,18 a vostre compte. 18 Així que tot ho  tinc, i estic abundant i ple, havent rebut 
Col 2,1  quant gran és l’ansietat que  tinc per vosaltres, i per aquells que  
Jm 2,18  dirà algú: «Tu tens la fe i jo  tinc les obres. Mostra’m ta fe sens obres 
1Pe 5,12  Silvà, fiel germà vostre, segons  tinc entès, vos he escrit breument,  
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2Pe 1,13  en la present veritat. 13 Perquè  tinc per just, mentres estic en aquest  
2Pe 1,14  14 estant cert de que luego  tinc de deixar aquest mon tabernacle,  
3Jn 4  com tu camines en la veritat. 4 No  tinc jo major goig que oir que mos fills  
Ap 1,18  visc en los sigles dels sigles, i  tinc les claus de la mort i de l’infern.  
Ap 2,4  nom i no has desmaiat. 4 »Emperò  tinc contra de tu que has deixat ta  
Ap 2,14  a on Satanàs habita. 14 »Emperò  tinc contra tu algunes coses, perquè tens  
Ap 2,20 excedeixen a les primeres. 20 »Però  tinc algunes coses contra tu, perquè tu  
Ap 2,28  miques. 28 Així com jo també ho  tinc rebut de mon Pare, li donaré també l’ 
Mc 8,2  Jesús a sos deixebles los digué: 2  –Tinc compassió d’aquesta gent, perquè fa 
Jn 8,26  lo mateix que us parlo. 26  Tinc moltes coses que dir de vosaltres, i  
Jn 19,28  es complís l’Escriptura, digué:  –Tinc set. 29 I hi havia allí un vas ple  
Mt 6,24  pot servir a dos amos. Perquè o  tindrà odi a l’un i amarà a l’altre, o  
Mt 13,12  12 Puix al que té, se li donarà i  tindrà més; emperò al que no té, fins allò 
Mt 25,29  a quiscun tinga, li serà donat, i  tindrà abundància; emperò al que no tinga, 
Mc 3,29  contra l’Esperit Sant, mai més  tindrà perdó sinó que serà reo de pena  
Lc 1,33  per a sempre. 33 I son regne no  tindrà fi. 34 I digué Maria a l’àngel:  
Lc 12,10  contra de l’Esperit Sant, no  tindrà perdó. 11 »I quan vos pòrtien a les 
Lc 19,26  tot aquell que té, se li donarà, i  tindrà més; emperò al que no té, se li  
Jn 4,13  que bega d’aquesta aigua  tindrà altra vegada set; mes lo qui bega  
Jn 4,13  de l’aigua que jo li donaré, no  tindrà mai més set, 14 ans bé l’aigua que 
Jn 6,35  pa de vida: aquell que ve a mi no  tindrà fam, i aquell que creu en mi no  
Jn 6,35  fam, i aquell que creu en mi no  tindrà mai més set. 36 Emperò jo us diguí  
Jn 8,12 no camina en les tenebres, sinó que  tindrà la llum de la vida. 13 I replicaren 
Rm 6,9  els morts, ja no mor, ni la mort  tindrà ja més domini sobre d’ell. 10  
Rm 6,14  de justícia. 14 Puix lo pecat no  tindrà domini sobre vosaltres, perquè no  
Rm 9,9  «En aquest temps jo vindré, i Sara  tindrà un fill.» 10 I no solament ella,  
1Co 4,5  dels cors; i llavors cada home  tindrà de Déu l’alabança. 6 I jo,  
Ga 6,4  pròvia cada qual sa obra, i així  tindrà glòria en si mateix solament i no  
Mt 24,10  i es trairan uns als altres, i es  tindran odi entre si. 11 I s’alçaran  
1Co 7,28  ella no peca. Mes aqueixos tals  tindran tribulació en la carn, emperò jo  
Ap 7,16  habitarà entre ells. 16 Ells no  tindran mai més fam, ni mai més set, ni el 
Mt 21,37 Finalment los envià son fill dient:  “Tindran respecte a mon fill.” 38 Emperò  
Mt 19,21  tens i dóna-ho als pobres, i  tindràs un tresor en lo cel. Després vine  
Mc 10,21  tens i dóna-ho als pobres, i  tindràs tresor en lo cel; i vine, pren ta  
Lc 1,14  i li posaràs per nom Joan. 14 I  tindràs goig i alegria, i molts se  
Lc 18,22  tens i dóna-ho als pobres, i  tindràs un tresor en lo cel. Després vine  
Lc 19,17  Ja que en lo poc has estat fiel,  tindràs potestat sobre deu ciutats. 18 »I  
Lc 19,19  cinc mines. 19 »Digué a est: »–Tu  tindràs mando també sobre cinc ciutats. 20 
Jn 13,8  li respon: –Si jo no et rento, no  tindràs part ab mi. 9 Li diu Simó Pere:  
Rm 13,3  temor de la potestat? Fes bé i  tindràs alabança d’ella. 4 Perquè el  
Rm 9,15  del que em compadeixeré, i  tindré misericòrdia del qui tindré  
Rm 9,15  i tindré misericòrdia del qui  tindré misericòrdia.» 16 Així que no és  
1Co 9,17  lo qual, si ho faç voluntàriament,  tindré recompensa; mes si per força, la  
Mt 19,27 havem seguit. Què és, doncs, lo que  tindrem? 28 I els digué Jesús: –En veritat 
Mt 21,38  és l’hereu, veniu, matem-lo, i  tindrem sa herència.” 39 I agarrant-lo,  
1Co 8,8  a Déu, perquè ni que mengem  tindrem res de més, ni que no mengem  
1Co 8,8  res de més, ni que no mengem  tindrem res de menos. 9 Emperò teniu  
Mt 5,46  als que us amen, quina recompensa  tindreu? ¿No ho fan també los publicans?  
Mt 6,1  vistos d’ells; d’altra manera no  tindreu gallardó de vostre Pare que està  
Mt 26,11 pobres ab vosaltres, mes a mi no em  tindreu sempre. 12 »Puix, derramant ella  
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Lc 6,25  los que estau saciats, puix  tindreu fam! »Ai de vosaltres, los que ara 
Jn 6,53  de l’home i no beveu sa sang, no  tindreu vida en vosaltres. 54 Qui menja ma 
Jn 16,33  a què tingau pau en mi. En lo món  tindreu que sofrir afliccions; emperò  
Ga 5,10  de vosaltres en lo Senyor que no  tindreu altre sentiment; mes aquell que us 
Ap 2,10 la presó, per a què sien provats; i  tindreu tribulació deu dies. Sies fiel  
Jn 15,22 vingut i no els hagués predicat, no  tindrien pecat; emperò ara no tenen escusa 
Jn 15,24  obres que ningú altre ha fet, no  tindrien culpa; mes ara ells les han  
Jn 19,11  -te? 11 Jesús respongué: –No  tindries poder algun sobre mi si no et fos 
Jn 9,41  los digué: –Si fósseu cegos, no  tindríeu pecat. Mes ara dieu: “Nosaltres  
Mt 5,22 22 »Mes jo us dic que qualsevol que  tinga ira a son germà, estarà subjecte a  
Mt 25,29  té deu talents. 29 Puix a quiscun  tinga, li serà donat, i tindrà abundància; 
Mt 25,29 tindrà abundància; emperò al que no  tinga, li serà llevat fins allò que  
Mc 7,16  a l’home. 16 Si hi ha algú que  tinga orelles per a oir, oiga. 17 I luego  
Lc 1,61 –No hi ha ningú en ta parentela que  tinga aqueix nom! 62 I preguntaven ab  
Lc 17,31  lo qui es tròbia en lo terrat i  tinga ses alhajes dintre de casa, no  
Lc 18,41  I ell respongué: –Senyor, que jo  tinga vista. 42 I Jesús li digué: –Tingues 
Lc 22,16  ja no menjaré més d’ella fins que  tinga son compliment en lo Regne de Déu.  
Jn 3,15  que creu en ell no peresca, ans bé  tinga la vida eterna. 16 Puix Déu ha amat  
Jn 3,16  que creu en ell no peresca, ans bé  tinga la vida eterna. 17 Puix Déu no ha  
Jn 4,15  aqueixa aigua a fi de que mai més  tinga jo set, ni haja de venir a traure- 
Jn 6,40  que veu al Fill i creu en ell,  tinga la vida eterna, i jo el ressuscitaré 
Ac 25,16  a ningun home sens que l’acusat  tinga davant sos acusadors i sens donar- 
Rm 15,32  ab goig per la voluntat de Déu, i  tinga refrigeri junt ab vosaltres. 33 Lo  
1Co 7,2  a fi d’evitar la fornicació,  tinga cada home sa muller, i cada dona son 
1Co 10,12 tant, lo qui es creu estar de peus,  tinga compte que no càiguia. 13 No us ha  
1Co 16,6  per a què m’acompanyeu allà a on  tinga d’anar. 7 Puix no us vull veure de  
1Co 16,12  ara a vosaltres, mes vindrà quan  tinga oportunitat. 13 Vetllau, estau ferms 
2Co 2,3 fi de que quan vinga a vosaltres no  tinga tristesa sobre tristesa d’aquells  
2Co 11,16  vegada ho dic (perquè ningú em  tinga per imprudent, o si no, teniu-me  
2Co 11,21 aquesta part. En tot allò que altre  tinga atreviment –parlo ab imprudència–,  
2Co 12,21 altra vegada entre vosaltres, i que  tinga que lamentar-me de molts que han  
Ef 4,28 ab ses mans lo que és bo, per a què  tinga de què donar al menesterós. 29 No  
Ef 5,27  si mateix Iglésia gloriosa, que no  tinga màcula, ni arruga, ni cosa semblant, 
Col 1,18  dels morts, per a què ell  tinga en tot la preminència. 19 Puix  
1Tm 3,4  que sàpia governar bé sa casa; que  tinga sos fills en subjecció ab tota  
1Tm 3,7  diable. 7 Ademés és menester que  tinga bona reputació entre aquells que són 
1Tm 4,12  coses i ensenya-les. 12 Ningú  tinga en menos ta joventut; emperò sies  
Tt 1,6 sens nota, marit d’una muller, que  tinga fills fiels, sens ser acusats de  
Flm 8 germà! 8 Per lo qual, encara que jo  tinga molta llibertat en Jesucrist per a  
He 8,3 per lo qual és necessari que aquest  tinga també alguna cosa que oferir. 4 Puix 
He 10,29  que trepítgia al Fill de Déu,  tinga per vil la sang del testament, en la 
Jm 1,4  4 Mes vejau que la paciència  tinga obra perfeta, perquè siau perfets i  
1Jn 3,17  vida per los germans. 17 Lo qui  tinga riqueses d’aquest món i vègia a son 
Ap 21,6  fi. Jo donaré beure de grat al que  tinga set de la font de l’aigua de vida.  
Rm 5,1  1 Justificats, doncs, per la fe,  tingam pau ab Déu mediant nostre Senyor  
Rm 15,4  i consolació de les Escriptures  tingam esperança. 5 Vulla, doncs, Déu de  
2Co 1,24  vingut encara a Corinti. 24 No que  tingam domini sobre la vostra fe, sinó que 
2Co 9,4  ab mi vos tròbien desprevinguts i  tingam que avergonyir-nos nosaltres (per 
Fl 3,16 en quant a lo que havem ja arribat,  tingam uns mateixos sentiments i  
1Tm 2,2  en autoritat, a fi de que  tingam una vida quieta i tranquila en tota 
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1Jn 2,28  en això, per a què quan aparega,  tingam confiança i no siam confundits  
1Jn 3,1  nos ha donat lo Pare volent que  tingam lo nom de fills de Déu, i ho siam.  
Mt 28,5  la paraula, digué a les dones: –No  tingau por vosaltres, perquè sé que buscau 
Mt 28,10  10 Llavors los digué Jesús: –No  tingau por. Anau, donau la nova a mos  
Lc 9,3  ni alforja, ni pa, ni diners; ni  tingau dues túniques. 4 I en qualsevol  
Lc 12,29  que haveu de menjar o beure, i no  tingau l’ànimo suspès. 30 Puix totes  
Jn 5,40 mi. 40 I no voleu venir a mi perquè  tingau vida. 41 »Jo no rebo glòria dels  
Jn 16,33 Vos he dit aquestes coses per a què  tingau pau en mi. En lo món tindreu que  
Jn 20,31  lo Fill de Déu, i per a què creent  tingau la vida en son nom. 21,Tit Capítol  
Ac 27,22  22 Emperò ara vos amonesto que  tingau bon ànimo, puix no es perdrà de  
Rm 12,16  ànimo l’un envers l’altre; no  tingau l’enteniment en coses altes, sinó  
Rm 12,16  acomodau-vos a les humils. No us  tingau per savis en vostra opinió. 17 A  
1Co 4,15  caríssims. 15 Perquè encara que  tingau deu mil instructors en Cristo,  
1Co 10,20  i no a Déu. I no vull jo que  tingau societat ab los dimonis. No podeu  
2Co 5,12  -vos per nosaltres, a fi de que  tingau què respondre als que es glorien en 
Ef 5,7  los fills de la incredulitat. 7 No  tingau, doncs, participació ab ells. 8  
Fl 4,6  homes. Lo Senyor està prop. 6 No  tingau afany per cosa alguna; ans bé en  
2Te 3,14  nostra carta, senyalau-lo, i no  tingau comunicació ab ell a fi de que s’  
2Pe 3,2  ab amonestacions, 2 per a què  tingau presents les paraules dels sants  
1Jn 1,3  això vos anunciam, per a què  tingau també vosaltres comunió ab  
Ap 18,4  d’ella, poble meu, per a què no  tingau part en sos pecats i no quedeu  
Mt 4,2  dies i quaranta nits, després  tingué fam. 3 I acercant-se a ell lo  
Mt 12,3  haveu llegit lo que féu David quan  tingué fam, i els que ab ell estaven, 4  
Mt 14,14  vegé una gran multitud de gent, i  tingué compassió d’ells i curà sos  
Mt 14,30  Emperò veent que el vent era fort,  tingué temor, i com començàs a enfonsar- 
Mt 21,18  dematí, quan tornava a la ciutat,  tingué fam. 19 I veent una figuera prop  
Mc 6,34  vegé Jesús una gran multitud, i  tingué compassió d’ells, perquè eren com  
Mc 11,12 dia següent, a l’eixir de Betània,  tingué fam. 13 I veent de lluny una  
Lc 4,2  no menjà res, passats los quals  tingué fam. 3 I li digué lo diable: –Si  
Lc 6,3  encara això que féu David quan  tingué fam ell i los que eren ab ell? 4  
Lc 10,33 camí s’acercà a ell, i al veure’l  tingué compassió. 34 I acostant-se, li  
Lc 10,34 son jument, lo portà a un hostal, i  tingué cuidado d’ell. 35 I al dia  
Lc 23,8  8 I Herodes, al veure a Jesús,  tingué un gran goig, puix temps havia que  
Jn 19,27  ta mare! I des d’aquella hora la  tingué ab ell en sa casa. 28 Després d’  
Ac 15,34  havien enviat. 34 Silas, emperò,  tingué a bé lo quedar-se allí, i Judes  
Rm 4,20  en Sara. 20 Tampoc titubejà ni  tingué la més petita desconfiança en la  
1Co 16,12 vosaltres ab los germans; emperò no  tingué voluntat de venir ara a vosaltres,  
2Co 7,5 arribat a Macedònia, nostra carn no  tingué repòs algun, ans bé sofrírem moltes 
2Co 7,7  sinó també ab lo consol que  tingué en vosaltres, al referir-nos  
Ga 4,22  22 Perquè escrit està que Abraham  tingué dos fills, l’un de l’esclava, l’ 
Fl 2,6 qual, essent en la forma de Déu, no  tingué per usurpació lo ser ell igual a  
Fl 2,27  malalt, i casi a la mort; mes Déu  tingué misericòrdia d’ell, i no sols d’  
1Tm 1,12  que m’ha confortat, perquè em  tingué per fiel, posant-me en lo  
He 11,5  puix abans de la traslació  tingué testimoni d’haver agradat a Déu. 6 
Ap 13,14  fessen una imatge de la bèstia que  tingué ferida de l’espasa i visqué. 15 I  
Lc 10,7  casa, menjant i bevent lo que ells  tinguen; puix digne és lo treballador de  
Lc 20,13  pot ser que quan lo vegen li  tinguen respecte!” 14 Quan los pagesos lo  
Jn 10,10  Jo he vingut per a què elles  tinguen vida, i la tinguen ab més  
Jn 10,10  per a què elles tinguen vida, i la  tinguen ab més abundància. 11 »Jo só lo  
Jn 17,13  encara en lo món, a fi de que  tinguen goig complert en si mateixos. 14  
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1Tm 6,1  los sirvents que estan baix lo jou  tinguen a sos amos per dignes de tota  
Ap 22,14  en la sang de l’Anyell, per a què  tinguen part en l’arbre de la vida, i  
2Co 1,8  que ignoreu les tribulacions que  tinguérem en l’Àsia; perquè nos oprimiren 
2Co 1,9  de la vida. 9 Mes nosaltres  tinguérem en nosaltres mateixos la  
1Te 1,9  de nosaltres quina entrada  tinguérem en vosaltres i com vos  
1Te 2,2  afrontats, com sabeu, en Filipi,  tinguérem valor en nostre Déu per a  
He 12,9  i no fills. 9 Ademés d’això, si  tinguérem a nostres pares carnals que ens  
Mt 12,14  eixint d’allí los fariseus,  tingueren consell sobre com lo podrien fer 
Mt 17,6  caigueren de rostro en terra, i  tingueren gran temor. 7 I Jesús s’acercà  
Mt 21,46  46 I discorrent com prendre-lo,  tingueren por del poble, perquè era mirat  
Mt 22,15  los fariseus se n’anaren i  tingueren consell sobre com podrien  
Mt 26,4 sumo sacerdot, anomenat Caifàs, 4 i  tingueren consell com podrien prendre  
Mc 2,25 David quan se trobà en necessitat i  tingueren fam, ell i los que ab ell  
Mc 3,6 6 Mes los fariseus, eixint d’allí,  tingueren luego consell ab los herodians  
Mc 5,15  vestit i en son cabal judici, i  tingueren temor. 16 I els que ho havien  
Mc 12,23  serà muller? Perquè tots set la  tingueren per muller. 24 I responent  
Lc 20,33  ells serà muller, puix tots set la  tingueren per muller? 34 I Jesús los  
Lc 24,11  que estaven ab elles. 11 I ells  tingueren per un desvari estes paraules i  
Jn 6,19 mar i que s’acercava a la barca, i  tingueren temor. 20 Emperò ell los diu:  
Ac 22,9  ab mi vegeren realment la llum i  tingueren temor; emperò no oigueren la veu 
2Co 8,2  com en la gran prova de tribulació  tingueren ells abundància de goig, i sa  
2Co 8,3  forces, i encara sobre ses forces,  tingueren voluntat, 4 demanant ab molts  
Ga 4,Tit  de la Llei, les que per Cristo  tingueren fi. Ismael, nat d’Agar, figura  
He 11,23  el vegeren un noi hermós i no  tingueren temor de l’edicte del rei. 24  
2Co 7,9  m’alegro, no de la tristesa que  tinguéreu, sinó de que us entristíreu per  
He 10,34  mateix estat. 34 Perquè vosaltres  tinguéreu compassió dels que estaven entre 
Mc 5,36  al príncep de la sinagoga: –No  tingues temor, creu solament. 37 I no  
Lc 14,9  lo puesto a aquest”, i aleshores  tingues tu, avergonyit, que acudir a  
Ef 6,3  promesa: 3 «per a què et vaja bé i  tingues llarga vida sobre la terra». 4 I  
Lc 18,42  tinga vista. 42 I Jesús li digué:  –Tingues-la; la teva fe t’ha salvat. 43 
Mt 18,12 perdut. 12 Què us apar?: si un home  tingués cent ovelles i s’esgarriàs una,  
Mt 18,25  devia deu mil talents. 25 I com no  tingués d’a on pagar, manà son amo que  
Mc 12,19  germà d’algú i deixàs muller i no  tingués fills, que prenga son germà la  
Lc 11,5  digué també: –Si algú de vosaltres  tingués un amic, i anàs a ell a mitjanit i 
Ac 4,37  levita natural de Xipre, 37 com  tingués un camp, lo vengué, i portà el  
1Co 13,2 campana que dringa. 2 Encara que jo  tingués lo do de profecia, i comprengués  
1Co 13,2  i tota ciència; i encara que jo  tingués tota fe, de modo que pogués  
Fl 2,27  sinó també de mi, per a què jo no  tingués tristesa sobre tristesa. 28 I així 
1Tm 5,4  viudes. 4 I si alguna viuda  tingués fills o néts, aprenga primerament  
2Te 3,9  de vosaltres. 9 I no perquè no  tinguéssem potestat, sinó per a oferir-  
He 6,18  que era impossible que Déu mentís)  tinguéssem nosaltres un poderós consol,  
He 7,26  Perquè tal pontífice convenia que  tinguéssem nosaltres: sant, innocent,  
1Jn 4,17  de Déu ab nosaltres, per a què  tinguéssem confiança en lo dia del judici; 
Mt 12,1  uns sembrats, i sos deixebles, com  tinguessen fam, començaren a collir  
Mc 3,9  9 I manà a sos deixebles que li  tinguessen una barca a punt, per causa del 
Lc 7,42  altre, cinquanta. 42 Emperò com no  tinguessen de què pagar-lo, condonà als  
1Co 7,29 tenen mullers visquen com si no les  tinguessen; 30 i els que ploren, com si no 
1Co 12,25  lo cos, sinó que tots los membres  tinguessen igual solicitud l’un per l’  
Ap 13,16  rics i pobres, llibres i servos,  tinguessen un senyal en sa mà dreta o en  
Mt 21,21  digué: –En veritat vos dic que, si  tinguésseu fe i no dubtàsseu, no tan  
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Lc 17,6 nos la fe. 6 I digué el Senyor: –Si  tinguésseu fe com un gra de mostassa,  
2Co 1,15  venir abans a vosaltres per a què  tinguésseu un segon benefici. 16 I anar a  
Mt 18,33  de ton company, aixís com jo en  tinguí de tu? 34 »I irritat son amo, lo  
Mt 25,35  de la fundació del món. 35 Puix jo  tinguí fam, i me donàreu menjar; tinguí  
Mt 25,35 jo tinguí fam, i me donàreu menjar;  tinguí set, i me donàreu beure; era  
Mt 25,42  diable i per a sos àngels. 42 Puix  tinguí fam, i no em donàreu menjar; tinguí 
Mt 25,42 tinguí fam, i no em donàreu menjar;  tinguí set, i no em donàreu beure; 43 era  
Lc 19,21  dins d’una tovallola. 21 Puix  tinguí temor de vós, sabent que sou home  
Jn 17,5  vós mateix, ab aquella glòria que  tinguí ab vós abans que fos lo món. 6 »He  
2Co 2,13  una porta en lo Senyor, 13 no  tinguí repòs en mon esperit, perquè no  
2Co 7,7  zel envers mi, de modo que jo  tinguí gran plaer. 8 Perquè encara que jo  
2Co 10,2  que quan sia present feu que no  tínguia d’usar ab llibertat de la  
Mt 22,25  lo primer, morí, i per no haver  tingut successió, deixà sa muller a son  
Mt 27,7  perquè és preu de sang. 7 I havent  tingut consell sobre això, compraren ab  
Mc 5,19  Senyor i la misericòrdia que t’ha  tingut. 20 I se n’anà i començà a  
Mc 15,1 los prínceps dels sacerdots, havent  tingut consell ab los ancians, i els  
Lc 1,22  parlar, i comprengueren que havia  tingut alguna visió en lo temple. I ell  
Lc 13,16  filla d’Abraham a qui Satanàs ha  tingut lligada, com veeu, divuit anys, no  
Lc 19,20  aquí teniu vostra mina, la qual he  tingut guardada dins d’una tovallola. 21  
Jn 4,18  marit, 18 perquè cinc marits has  tingut i el que tens ara no és marit teu.  
Rm 10,21  21 I diu a Israel: «Tot lo dia he  tingut esteses mes mans a un poble  
Rm 15,26  Perquè la Macedònia i l’Acaia han  tingut a bé lo fer una colecció per als  
1Tm 5,9  menos de xixanta anys, ni que haja  tingut més d’un marit, 10 tenint lo  
Flm 7  per Jesucrist. 7 Puix havem  tingut gran goig i consol en ta caritat,  
He 10,2  una vegada purificats, no haurien  tingut més consciència dels pecats. 3 Mes  
He 11,15  de què isqué, certament hauria  tingut temps de tornar-se’n a ella. 16  
1Jn 2,7  sinó manament antic, que l’haveu  tingut des del principi. Lo manament antic 
2Jn 5  un nou manament, sinó lo que havem  tingut des del principi: que ens amem los  
Ap 1,Tit  de Déu la revelació que havia  tingut, a les set iglésies de l’Àsia,  
Rm 8,36  a la mort tots los dies, som  tinguts com ovelles per a l’escorxador.»  
Rm 9,8 los que són fills de la promesa són  tinguts per del llinatge. 9 Puix aquesta  
2Co 3,3  per nosaltres i escrita no ab  tinta, sinó ab l’Esperit de Déu viu, no  
2Jn 12  us, no ho he volgut fer ab paper i  tinta, perquè espero anar a veure-us i  
3Jn 13  ’t, emperò no ho he volgut fer ab  tinta i ab ploma, 14 puix espero veure’t  
Ac 20,4  Derbe, i Timoteu; i dels d’Àsia,  Tiquic i Tròfim. 5 I havent-se aquestos  
Ef 6,21  i lo que faç, vos informarà de tot  Tiquic, germà nostre caríssim i fiel  
Col 4,Tit  avisos de l’Apòstol. Recomana a  Tiquic i a Onèssim i saluda a diferents. 1 
Col 4,7  a cada u. 7 Mon caríssim germà  Tiquic, fiel ministre i conservo meu en lo 
2Tm 4,12  m’és útil per al ministeri. 12 A  Tiquic l’he enviat a Efesi. 13 Quan  
Tt 3,12  12 Quan jo t’enviï Artemas o a  Tiquic, dóna’t pressa a venir a mi a  
Lc 22,41  -se d’ells com cosa d’un  tir de pedra, i posat de genolls en terra, 
Mt 4,6  6 I li digué: –Si ets fill de Déu,  tira’t de dalt a baix, perquè escrit  
Mt 17,26  no els escandalisem, vés al mar,  tira l’ham, i pren lo primer peix que  
Mt 21,21  a esta muntanya: “Aparta’t i  tira’t al mar”, se verificaria. 22 I  
Mc 9,17  qualsevulla part que l’agafa, lo  tira per terra, i li fa traure bromera i  
Mc 11,23  diga a esta muntanya: “Alça’t i  tira’t al mar”, i en son cor no dúbtia  
Lc 4,9  i li digué: –Si ets fill de Déu,  tira’t de dalt baix. 10 Puix escrit està  
Ac 12,8  I ho féu així. I li digué:  –Tira’t dessobre tos vestits i segueix- 
Ap 14,15  que estava sentat sobre el núvol:  –Tira ta falç, i sega, perquè ha arribat  
Mc 10,50  Alça’t, que et crida. 50 Lo qual  tirà la capa, i saltant, se n’anà envers  
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Mc 12,42  42 I vingué una pobra viuda i  tirà dos peces petites del valor d’una  
Mc 12,44  emperò aquesta, de sa pobresa hi  tirà tot lo que tenia, tot son  
Lc 9,39  se posà a cridar, i el  tirà per terra, i li causà fortes  
Lc 9,42  I quan s’aproximava, lo dimoni lo  tirà per terra i el maltractà. 43 Emperò  
Lc 15,20 compadesqué. I corrent a ell, se li  tirà al coll, i el besà. 21 I lo fill li  
Jn 2,15  temple, ab ses ovelles i bous, i  tirà a terra la moneda dels canviadors i  
Jn 21,7  la túnica, puix estava nu, i se  tirà al mar. 8 I els demés deixebles  
Ap 14,16  16 I el que estava sobre el núvol  tirà sa falç sobre la terra, i la terra  
Ap 14,19  i veremà la vinya de la terra, i  tirà la verema en lo gran cup de la ira de 
Ap 18,21  com una gran mola de molí i la  tirà al mar, dient: –Ab tanta fúria serà  
Ac 19,9  los dies en l’escola d’un tal  Tirà. 10 I això durà per espai de dos  
Mt 6,30  camp que avui existeix i demà és  tirada al foc, vesteix Déu així, ¿quant  
Lc 12,28  que avui està en lo camp i demà és  tirada al forn, vesteix Déu així, quant  
Mt 27,35  repartiren ses vestidures,  tirant a sort; per a què es complís lo que 
Mc 15,24  crucificat, repartiren ses robes,  tirant a sort sobre d’elles, per a veure  
Lc 4,35  –Calla i ix d’ell! I lo dimoni,  tirant-lo a terra enmig de tots, isqué  
Jn 21,8  deixebles vingueren a la barca  tirant lo filat ple de peixos (puix no  
Ac 18,17  17 Llavors tots los grecs,  tirant-se sobre de Sostenes, príncep de  
Ac 20,37 es mogué un gran plor entre tots; i  tirant-se al coll de Pau, lo besaven, 38 
Ac 27,28  a la vista alguna terra. 28 I  tirant la sonda trobaren vint braces d’  
Ac 27,38  saciats alleugeraven lo barco,  tirant lo blat al mar. 39 I havent-se  
1Pe 5,7  quan sia lo temps de sa visita; 7  tirant sobre ell tota vostra solicitud,  
Mt 15,26  just lo prendre lo pa dels fills i  tirar-lo als cans. 27 I ella digué:  
Mc 7,27 no és bo prendre lo pa dels fills i  tirar-lo als cans. 28 Emperò ella  
Lc 4,29 on estava edificada sa ciutat per a  tirar-lo dalt baix. 30 Mes ell, passant  
Jn 8,7 tròbia sens pecat, sia lo primer en  tirar-li la pedra. 8 I tornant-se a  
Jn 8,59  59 Llavors prengueren pedres per  tirar-les-hi, emperò Jesús s’ocultà e 
Jn 10,Tit  Los jueus prenen pedres per a  tirar-les-hi com a blasfemador, perquè 
Ac 9,5 a qui tu persegueixes. Cosa dura és  tirar coces contra l’agulló. 6 I  
Ac 26,14  què em persegueixes? Cosa dura és  tirar coces contra l’agulló. 15 »I jo  
Lc 6,38  apretada i crumullada, se us  tirarà a la falda. Puix ab la mateixa mida 
Mt 13,42  que obren iniquitat. 42 I els  tiraran a la fornal del foc. Allí seran  
Mt 27,35  mes vestidures, i sobre ma túnica  tiraran a sort.» 36 I sentats li feien  
Lc 5,5  res, emperò baix de vostra paraula  tiraré lo filat. 6 I havent-ho fet  
Lc 12,18 mos fruits?” 18 I digué: “Faré açò:  tiraré a terra mos graners i los faré més  
Mc 12,8  8 I agarrant-lo, lo mataren i el  tiraren fora de la vinya. 9 »Què farà,  
Mc 12,43  viuda que tots los demés que hi  tiraren en l’arca. 44 Perquè tots hi han  
Lc 23,34  fan. I dividiren sos vestits i els  tiraren a sort. 35 I el poble estava  
Jn 19,24  partiren mos vestits entre ells, i  tiraren a la sort ma túnica.» Això és lo  
Jn 21,6  de la barca, i encontrareu. L’hi  tiraren, doncs, i ja no podien traure’l  
Ac 1,26  per anar-se’n a son lloc. 26 I  tiraren sorts, i caigué la sort a Maties,  
Ac 27,18 furiosament combatuts del temporal,  tiraren lo càrrec al mar. 19 I al tercer  
Ac 27,19  càrrec al mar. 19 I al tercer dia  tiraren també al mar ab ses pròpies mans  
Ac 27,29  que donassen en algun escoll,  tiraren quatre àncores des de la popa, i  
Ac 27,30  volent-se escapar del barco,  tiraren lo bot al mar, ab lo pretext de  
Ap 18,19  a esta gran ciutat?» 19 I es  tiraren pols sobre sos caps i prorromperen 
Mc 9,41  al coll una mola de molí i que el  tirassen al mar. 42 »I si ta mà t’  
Lc 17,2  al coll una mola de molí i lo  tirassen al mar, que no que escandalisàs a 
Ac 22,23  i llançassen de si sos vestits, i  tirassen pols a l’aire, 24 lo tribú manà  
Ac 27,43  manà que els que sabessen nedar se  tirassen los primers al mar i escapassen a 
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Mt 3,10  que no fa bon fruit serà tallat i  tirat al foc. 11 En veritat jo us batejo  
Mt 13,47  lo Regne del cel a un filat que,  tirat al mar, arreplega tota mena de  
Mc 9,19  l’esperit a aturmentar-lo; i  tirat a terra, se rebolcava traient  
Mc 9,21 infància. 21 I moltes vegades l’ha  tirat al foc i a l’aigua per a destruir- 
Mc 12,44  en l’arca. 44 Perquè tots hi han  tirat de lo que els sobrava; emperò  
Lc 3,9  que no fa bon fruit, serà tallat i  tirat al foc. 10 I li preguntaven la gent  
Ap 12,13  quan lo dragó vegé que havia estat  tirat per terra, perseguí a la dona que  
Mt 22,13  »–Lligau-lo de peus i mans i  tirau-lo a les tenebres exteriors; allí  
Mt 25,30  que té. 30 I al criat inútil  tirau-lo a les tenebres exteriors: allí  
Lc 5,4  a Simó: –Allarga’t més endins i  tirau los filats per a pescar. 5 I  
Jn 21,6 respongueren: –No. 6 Ell los digué:  –Tirau lo filat a la dreta de la barca, i  
Mc 12,41  estava mirant com la gent  tirava diners en l’arca, i molts rics n’ 
Lc 21,2 2 vegé també una pobra viuda que hi  tirava dos petites monedes, 3 i digué: –En 
Mt 4,18  i Andreu, son germà, los quals  tiraven lo filat al mar, puix eren  
Mc 1,16  a Simó i a Andreu, son germà, que  tiraven sos filats en lo mar, puix eren  
Mc 12,41  en l’arca, i molts rics n’hi  tiraven molts. 42 I vingué una pobra viuda 
Ap 4,10  viu per los sigles dels sigles, i  tiraven ses corones davant del trono  
Jn 19,24  entre si: –No la partim, sinó  tirem a sort per veure de qui serà. Per a  
Mt 7,6  doneu lo que és sant als cans, ni  tireu vostres perles als porcs, no sia que 
Mc 4,26 és lo Regne de Déu, com un home que  tíria la llavor sobre la terra, 27 i que  
Mt 11,21  Ai de tu, Betsaida! Que si en  Tiro i en Sidon s’haguessen obrat les  
Mt 11,22  dic que hi haurà menos rigor per a  Tiro i Sidon que per a vosaltres en lo dia 
Mt 15,21  d’allí, se retirà als confins de  Tiro i de Sidon. 22 I veus aquí una dona  
Mc 3,8  del Jordà. I els de la comarca de  Tiro i Sidon, quan oïren les coses que  
Mc 7,24  d’allí, se n’anà als confins de  Tiro i de Sidon. I entrant en una casa, no 
Mc 7,31  I deixant novament los confins de  Tiro, se n’anà per Sidon al mar de  
Lc 6,17  de Jerusalem, i de la marina, i de  Tiro i de Sidon, 18 que havien vingut a  
Lc 10,13  ai de tu, Betsaida!, que si en  Tiro i en Sidon s’haguessen obrat los  
Lc 10,14  arrepentit. 14 En veritat, per a  Tiro i Sidon hi haurà en lo judici menos  
Ac 12,20  20 I estava aïrat contra los de  Tiro i de Sidon. Emperò ells, unànims,  
Ac 21,3  ab rumbo a Síria, i arribàrem a  Tiro, a on la barca havia de deixar lo  
Ac 21,7  nostra navegació, passàrem de  Tiro a Ptolemaida, i havent saludat als  
Mt 5,18  de la Llei ni una jota, ni una  titlla, sens que tot sia complert. 19  
Lc 16,17 que déixia de complir-se una sola  titlla de la Llei. 18 »Qualsevol que deixa 
Ac 18,7  entrà en casa d’un que es deia  Tito Just, temerós de Déu, la casa del  
2Co 2,13  perquè no encontrí a mon germà  Tito, i així, despedint-me d’ells, me  
2Co 7,6  nos ha consolat ab la vinguda de  Tito; 7 i no sols ab sa vinguda, sinó  
2Co 7,13  havem regositjat més en lo goig de  Tito, per quant son esperit fou recreat de 
2Co 7,14  també l’haver-nos gloriat ab  Tito ha resultat ser veritat. 15 I son  
2Co 8,6  de Déu. 6 De manera que pregàrem a  Tito que, així com començà, acabàs en  
2Co 8,16 gràcies a Déu que posà en lo cor de  Tito lo mateix zel per a vosaltres, 17  
2Co 8,23 tenim en vosaltres. 23 I en quant a  Tito, és mon company i coadjutor envers  
2Co 12,18  que us vaig enviar? 18 Ho demaní a  Tito, i ab ell envií un germà. ¿Per  
2Co 12,18 ab ell envií un germà. ¿Per ventura  Tito s’és aprofitat de vosaltres? ¿No  
Ga 2,1  ab Bernabé, prenent ab mi també a  Tito. 2 I pugí per revelació, i els vaig  
Ga 2,3  no hagués corregut en va. 3 Mes ni  Tito que era ab mi, essent gentil, fou  
2Tm 4,10  10 Crescent, a Galàcia;  Tito, a Dalmàcia. 11 Solament Lluc està ab 
Tt Inc  Epístola de l’apòstol sant Pau a  Tito 1,Tit Capítol I Després de saludar a  
Tt 1,Tit  Capítol I Després de saludar a  Tito, li recorda l’esperança de la vida  
Tt 1,4  de Déu Salvador nostre: 4 a  Tito, fill amat segons la fe que ens és  
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Tt 2,Tit  bona. 2,Tit Capítol II Manifesta a  Tito com s’ha de portar ab los fiels de  
Mc 15,26  quan lo crucificaren. 26 I el  títol escrit de sa sentència era: «Lo rei  
Jm 1,6  titubejar en res, perquè lo qui  titubeja és semblant a l’ola del mar,  
Rm 4,20  ja extinguida en Sara. 20 Tampoc  titubejà ni tingué la més petita  
Ac 11,12 Esperit que me n’anàs ab ells sens  titubejar. I vingueren també ab mi  
Jm 1,6  6 Emperò demània-la ab fe, sens  titubejar en res, perquè lo qui titubeja  
Mt 9,16  vell, puix se’n du tot lo que  toca del vestit i l’esquinç se fa més  
Lc 7,39  espècie de dona és aquesta que el  toca, perquè ella pecadora és.» 40 I Jesús 
Lc 15,12  »–Pare, donau-me la part que em  toca de vostres béns. »I ell los repartí  
Ac 1,7  a Israel? 7 I els digué: –No us  toca a vosaltres lo saber lo temps o els  
Ac 22,10  i allí se’t dirà tot lo que et  toca fer. 11 »I com jo no hi vegés per  
1Co 14,7  sons, ¿com se distingirà lo que es  toca ab flauta o lo que ab arpa? 8 Puix si 
2Co 11,17  encara. 17 Lo que dic per lo que  toca a esta glòria, ho dic no segons lo  
2Te 3,4  I confiam en lo Senyor, per lo que  toca a vosaltres, que feu i fareu lo que  
He 10,30  coneixem al que digué: «A mi em  toca la venjança; jo recompensaré, diu lo  
He 12,20 se’ls intimava: «Que si una bèstia  toca a la muntanya serà apedregada.» 21 I  
1Jn 5,18  a si mateix i el Maligne no el  toca. 19 I nosaltres sabem que som de Déu  
Ap 11,Tit  la bèstia i ressuscitats per Déu.  Toca lo setè àngel la trompeta; se descriu 
Mt 8,3  net. 3 I extenent Jesús la mà, lo  tocà dient: –Vull, sies net. I  
Mt 8,15  en lo llit i ab febre. 15 I li  tocà la mà i la deixà la febre; i s’  
Mt 9,20  i se li acercà per detràs i li  tocà la vora del vestit. 21 Puix deia  
Mt 9,29  –Sí, Senyor. 29 Llavors los  tocà los ulls dient: –Segons vostra fe,  
Mt 17,7  temor. 7 I Jesús s’acercà i els  tocà, i els digué: –Alçau’s, i no temau.  
Mt 20,34  I Jesús, compadescut d’ells, los  tocà los ulls. I en aquell mateix instant  
Mc 5,27  entre la confusió de la gent i  tocà son vestit, 28 perquè deia: «Tan  
Mc 7,33 dits en ses orelles, i escopint, li  tocà la llengua. 34 I alçant los ulls al  
Lc 1,9  la consuetud del sacerdoci, li  tocà per sort entrar en lo temple del  
Lc 5,13  net. 13 I ell, extenent la mà, lo  tocà, dient: –Vull, sies net. I luego lo  
Lc 7,14  –No plòries. 14 I s’acercà i  tocà les andes. I els que el portaven se  
Lc 8,44  44 s’acercà a ell per darrere i  tocà la vora de son vestit. I en aquell  
Lc 22,51 digué: –Deixau-lo fins aquí. I li  tocà l’orella i el curà. 52 I Jesús digué 
Ap 8,7  a tocar-les. 7 I el primer àngel  tocà la trompeta, i vingué calamarsa i foc 
Ap 8,8  l’herba verda. 8 I el segon àngel  tocà la trompeta, i fou llançada al mar  
Ap 8,10  les barques. 10 I el tercer àngel  tocà la trompeta, i caigué del cel una  
Ap 8,12  amargues. 12 I el quart àngel  tocà la trompeta, i fou ferida la tercera  
Ap 9,1  sexta trompeta. 1 I el quint àngel  tocà la trompeta; i vegí caure una  
Ap 9,13 dos ais després. 13 I el sisè àngel  tocà la trompeta, i oiguí una veu dels  
Ap 11,15 ai vindrà prest. 15 I el setè àngel  tocà la trompeta, i hi hagué en lo cel  
Mt 9,23 casa d’aquell príncep, i veent als  tocadors de flautes, i a una multitud de  
Ap 14,2  tro; i la veu que oiguí era com de  tocadors d’arpes que tocaven ses arpes. 3 
Ap 18,22  mai més s’oirà en tu la veu dels  tocadors d’arpes, ni de músics, ni de  
Ap 18,22  d’arpes, ni de músics, ni de  tocadors de flautes i trompetes; ni mai  
Mc 1,41  d’ell, estengué sa mà i,  tocant-lo, li digué: –Vull, sies net. 42 
Lc 14,4  Emperò ells callaren. Llavors ell,  tocant a l’hidròpic, lo curà i despedí. 5 
Jn 3,25  els deixebles de Joan i els jueus  tocant a la purificació. 26 I anaren a  
Ac 12,7  una llum en aquell lloc, i  tocant a Pere en lo costat, lo despertà i  
Ac 19,8  disputant i persuadint les coses  tocant al Regne de Déu. 9 Mes com alguns  
Ac 28,22  oir què és lo que penses; perquè  tocant a aquesta secta, nos és notori que  
Rm 9,27  Déu viu.» 27 Isaïes també exclamà  tocant a Israel: «Encara que el número  
1Co 7,1  virginitat. Avís a les viudes. 1 I  tocant a les coses sobre què m’  
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1Co 12,1  deuen ajudar-se mútuament. 1 I  tocant als dons espirituals, no vull,  
Col 4,10  en presó, i Marc, cosí de Bernabé  (tocant al qual ja rebéreu mos encàrrecs): 
1Te 4,9  donat també son Sant Esperit. 9 I  tocant a la caritat fraternal, no  
2Tm 3,8 homes corromputs de cor, i rèprobos  tocant a la fe. 9 Mes no aniran mes enllà, 
He 7,14  de qual tribu no parlà res Moisès  tocant al sacerdoci. 15 I encara se  
Mt 14,36  36 I li suplicaven que els deixàs  tocar tan solament la vora de son vestit.  
Mc 3,10 algun mal s’abalaçaven a ell per a  tocar-lo. 11 I al veure-lo los  
Mc 5,28  perquè deia: «Tan solament puga jo  tocar sa vestidura, me curaré.» 29 I en  
Mc 6,56 suplicaven que almenos los permetés  tocar la vora de son vestit; i tots quants 
Lc 6,19  19 I tota la gent procurava  tocar-lo, perquè eixia d’ell una virtut 
Ac 17,27  a Déu, si per ventura lo podien  tocar i trobar, encara que no està lluny  
1Co 7,1  escriguéreu, bo seria a l’home no  tocar dona. 2 Emperò, a fi d’evitar la  
Ap 8,6  set trompetes s’aparellaren per a  tocar-les. 7 I el primer àngel tocà la  
Ap 8,13  dels tres àngels que havien de  tocar encara! 9,Tit Capítol IX Lo que  
Ap 9,Tit  Capítol IX Lo que esdevingué al  tocar la quinta i sexta trompeta. 1 I el  
Ap 10,7 del setè àngel, quan ell comència a  tocar la trompeta, serà consumat lo  
Ap 11,Tit  XI Senyals que hi haurà abans de  tocar l’última trompeta. Dos testimonis  
Mt 14,36  de son vestit. I tants quants la  tocaren quedaren sans. 15,Tit Capítol XV  
Mc 8,22  un cego i li suplicaven que el  tocàs. 23 I prenent per la mà al cego, lo  
Mc 10,13  uns infants per a què els  tocàs. Emperò los deixebles renyaven als  
Lc 18,15  també alguns infants per a què els  tocàs. I veent-ho los deixebles, los  
He 11,28  de la sang, per a què no els  tocàs aquell que matava als primogènits.  
Mc 5,30  envers la gent, digué: –Qui ha  tocat ma vestidura? 31 I sos deixebles li  
Mc 5,31  està oprimint, ¿i dieu: “Qui m’ha  tocat?” 32 I mirava al rodador per a veure 
Lc 7,32  entre si i dient: “Vos havem  tocat flautes, i no haveu ballat; nos  
Lc 8,45  sang. 45 I Jesús digué: –Qui m’ha  tocat? I negant-ho tots, digué Pere i  
Lc 8,45 i oprimeix, i preguntau: “Qui m’ha  tocat?” 46 I Jesús digué: –Algú m’ha  
Lc 8,46  46 I Jesús digué: –Algú m’ha  tocat, puix jo he conegut que ha eixit  
Lc 8,47 de tothom la causa per què l’havia  tocat i com al moment havia quedat sana.  
Ap 10,Tit misteri així que el setè àngel haja  tocat la trompeta. Una veu del cel mana a  
Lc 11,46  no poden dur, i vosaltres no les  tocau ni ab la punta del dit! 47 »Ai de  
Mc 6,56  de son vestit; i tots quants la  tocaven quedaven sans. 7,Tit Capítol VII  
Ap 14,2  era com de tocadors d’arpes que  tocaven ses arpes. 3 I cantaven com un  
Mt 9,21  deia entre si: «Si tan solament  toco son vestit, quedaré sana.» 22 Mes,  
Mc 6,11  dic que Sodoma i Gomorra seran més  tolerablement tractades en lo dia del  
Mt 10,3  Joan, son germà; Felip i Bartomeu;  Tomàs i Mateu, lo publicà; Jaume d’Alfeu  
Mc 3,18 Felip, i a Bartomeu, i a Mateu, i a  Tomàs, i a Jaume d’Alfeu, i a Tadeu, i a  
Lc 6,15  Joan, Felip i Bartomeu, 15 Mateu i  Tomàs, Jaume d’Alfeu i Simó, anomenat lo  
Jn 11,16 que cregau. Emperò anem a ell. 16 I  Tomàs, anomenat Dídimo, digué a sos  
Jn 14,5  i sabeu també vosaltres lo camí. 5  Tomàs li digué: –Senyor no sabem a on  
Jn 20,24  quedaran retinguts. 24 Emperò  Tomàs, un dels Dotze, anomenat Dídimo, no  
Jn 20,26  vegada los deixebles dintre, i  Tomàs, ab ells. Vingué Jesús, estant  
Jn 20,27  sia ab vosaltres. 27 Després diu a  Tomàs: –Posa aquí ton dit, i mira mes  
Jn 20,28  i no sies incrèdul sinó fiel. 28  Tomàs respongué i li digué: –Senyor meu i  
Jn 20,29  29 Jesús li digué: –Tu has cregut,  Tomàs, perquè m’has vist. Benaventurats  
Jn 21,2 manera: 2 Estaven junts Simó Pere i  Tomàs, anomenat Dídimo, i Natanael, lo  
Ac 1,13  i Joan, Jaume i Andreu, Felip i  Tomàs, Bartomeu i Mateu, Jaume d’Alfeu i  
Mt 4,6  ses mans, per a què no encepèguia  ton peu en pedra alguna.” 7 Jesús li  
Mt 4,7  escrit: “No tentaràs al Senyor,  ton Déu.” 8 Altra vegada lo diable lo  
Mt 4,10  escrit està: “Adoraràs al Senyor  ton Déu, i a ell sol serviràs.” 11  
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Mt 5,23  l’altar, si allí te recordes que  ton germà té alguna cosa contra de tu, 24  
Mt 5,24 vés-te’n primer a reconciliar ab  ton germà, i llavors vine i ofereix ton  
Mt 5,24 ton germà, i llavors vine i ofereix  ton do. 25 »Avén-te luego ab ton  
Mt 5,25  ton do. 25 »Avén-te luego ab  ton contrari, mentres que estàs ab ell en  
Mt 5,25 estàs ab ell en lo camí. No sia que  ton contrari t’entréguia al jutge, i lo  
Mt 5,29  ab ella en son cor. 29 I si  ton ull dret te serveix d’escàndol, trau  
Mt 5,29  un de tos membres, que no que  ton cos sia llançat a l’infern. 30 I si  
Mt 5,30  un de tos membres, que no que  ton cos vaja a l’infern. 31 »També fou  
Mt 5,36  del gran rei. 36 Ni júries per  ton cap, puix no pots fer que un cabell  
Mt 5,43  43 »Oíreu que fou dit: “Amaràs a  ton proïsme, i avorriràs a ton enemic.” 44 
Mt 5,43  a ton proïsme, i avorriràs a  ton enemic.” 44 »Emperò jo us dic: Amau a  
Mt 6,4 que la teva almoina sia en ocult, i  ton Pare, que veu en l’ocult, te premiarà 
Mt 6,6  Emperò tu, quan préguies, entra en  ton aposento, i tancada la porta, prega en 
Mt 6,6 tancada la porta, prega en ocult, i  ton Pare, que veu en l’ocult, te  
Mt 6,18  als homes que dejunes, sinó sols a  ton Pare, que està en l’ocult, i ton  
Mt 6,18 a ton Pare, que està en l’ocult, i  ton Pare, que veu en l’ocult, te  
Mt 6,21  i roben. 21 Puix allà a on és  ton tresor, allí ton cor està també. 22  
Mt 6,21  Puix allà a on és ton tresor, allí  ton cor està també. 22 »Llum de ton cos és 
Mt 6,22  ton cor està també. 22 »Llum de  ton cos és ton ull. Si ton ull és senzill, 
Mt 6,22  està també. 22 »Llum de ton cos és  ton ull. Si ton ull és senzill, tot ton  
Mt 6,22  22 »Llum de ton cos és ton ull. Si  ton ull és senzill, tot ton cos serà  
Mt 6,22 ton ull. Si ton ull és senzill, tot  ton cos serà lluminós. 23 Emperò si ton  
Mt 6,23 ton cos serà lluminós. 23 Emperò si  ton ull és mal, tot ton cos serà tenebrós. 
Mt 6,23  23 Emperò si ton ull és mal, tot  ton cos serà tenebrós. Perquè si la llum  
Mt 7,3  doncs, veus la volva en l’ull de  ton germà i no veus la biga en lo teu? 4  
Mt 7,4  en lo teu? 4 O, ¿com és que dius a  ton germà: “Deixa, jo et trauré la volva  
Mt 7,5  trau primerament la biga de  ton ull, i aleshores hi veuràs per a  
Mt 7,5  per a traure la volva de l’ull de  ton germà. 6 »No doneu lo que és sant als  
Mt 7,22 Senyor, ¿no profetisàrem, doncs, en  ton nom, i en ton nom llançàrem los  
Mt 7,22  doncs, en ton nom, i en  ton nom llançàrem los dimonis, i en ton  
Mt 7,22 ton nom llançàrem los dimonis, i en  ton nom férem molts miracles?” 23 I  
Mt 9,6  al paralític–: »Alça’t, pren  ton llit, i vés-te’n a casa teva. 7 I  
Mt 11,10  aquí, jo envio mon àngel davant  ton rostro, lo qual aparellarà lo teu camí 
Mt 18,8 escàndol! 8 Per lo tant, si ta mà o  ton peu t’escandalisen, talla’l i llança 
Mt 18,9  ser llançat al foc etern. 9 »I si  ton ull t’escandalisa, trau-te’l i  
Mt 18,15  petits. 15 »Per lo tant, si  ton germà pecàs contra de tu, vés i  
Mt 18,15  I si t’escoltàs, hauràs guanyat a  ton germà. 16 I si no t’escoltàs, pren  
Mt 18,33  doncs, tu tenir compassió també de  ton company, aixís com jo en tinguí de tu? 
Mt 19,19  falsos testimonis. 19 Honra a  ton pare i a ta mare. I amaràs a ton  
Mt 19,19  a ton pare i a ta mare. I amaràs a  ton proïsme com a tu mateix. 20 Lo jove li 
Mt 20,15  que em plau de lo que és meu? ¿És  ton ull mal perquè jo só bo? 16 »Per lo  
Mt 21,5  «Dieu a la filla de Sion: Mira que  ton rei ve, ple de mansuetud, envers tu,  
Mt 22,37  li respongué: –Amaràs al Senyor,  ton Déu, de tot ton cor, i de tota ta  
Mt 22,37  –Amaràs al Senyor, ton Déu, de tot  ton cor, i de tota ta ànima, i de tot ton  
Mt 22,37  cor, i de tota ta ànima, i de tot  ton enteniment. 38 Aquest és lo més gran i 
Mt 22,39  segon és semblant a ell: Amaràs a  ton proïsme com a tu mateix. 40 D’  
Mt 25,21  sobre lo molt. Entra en lo goig de  ton senyor. 22 »I s’acercà també aquell  
Mt 25,23  sobre lo molt. Entra en lo goig de  ton senyor. 24 »I havent arribat també  
Mt 25,25 de temor, me n’aní i vaig escondir  ton talent en la terra. Aquí teniu lo que  
Mt 26,52  li digué Jesús: –Torna a son lloc  ton coltell; perquè tots los que prenguen  
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Mt 26,73  tu també ets un d’ells, puix  ton parlar te descobreix. 74 Llavors  
Mc 1,2  aquí, jo envio mon àngel davant  ton rostro, lo qual aparellarà ton camí  
Mc 1,2  ton rostro, lo qual aparellarà  ton camí davant de tu. 3 Veu del que clama 
Mc 2,9 pecats”, o dir-li: “Alça’t, pren  ton llit i camina”? 10 Per a què, doncs,  
Mc 2,11  11 »A tu t’ho dic, alça’t, pren  ton llit i vés-te’n a ta casa. 12 I a  
Mc 5,9 impur!» 9 I li preguntava: –Qual és  ton nom? I li diu: –Mon nom és Llegió,  
Mc 6,18  –No t’és lícit tenir la muller de  ton germà. 19 I Herodias l’insidiava, i  
Mc 7,10  10 Perquè Moisès digué: “Honra a  ton pare i a ta mare.” I: “Aquell que  
Mc 9,37  vist a un que llançava dimonis en  ton nom, lo qual no ens segueix, i l’hi  
Mc 9,44 mor i lo foc mai s’apaga. 44 »I si  ton peu t’escandalisa, talla’l: més te  
Mc 9,46 mor i lo foc mai s’apaga. 46 »I si  ton ull t’escandalisa, trau-te’l: més  
Mc 10,19 testimonis, no faces fraus, honra a  ton pare i a ta mare. 20 Mes ell li  
Mc 12,29 de tots és: “Ou, Israel, lo Senyor,  ton Déu, un sol Déu és. 30 I amaràs al  
Mc 12,30  sol Déu és. 30 I amaràs al Senyor,  ton Déu, de tot ton cor, i de tota ta  
Mc 12,30 I amaràs al Senyor, ton Déu, de tot  ton cor, i de tota ta ànima, i de tot ton  
Mc 12,30  cor, i de tota ta ànima, i de tot  ton enteniment, i ab totes tes forces.”  
Mc 12,31  segon és semblant a ell: “Amaràs a  ton proïsme com a tu mateix.” No hi ha  
Mc 14,70  ells, perquè també ets galileu, i  ton parlar és semblant. 71 I ell començà a 
Lc 1,42  les dones i beneït lo fruit de  ton ventre. 43 I d’a on me ve tanta ditxa 
Lc 2,48  portat així ab nosaltres? Mira com  ton pare i jo, afligits, t’hem estat  
Lc 4,8  perquè escrit està: “A Déu,  ton Senyor, adoraràs, i a ell sol  
Lc 4,11  sostinguen en ses mans, per a què  ton peu no ensopèguia en pedra alguna.” 12 
Lc 4,12  –Dit està: “No tentaràs al Senyor,  ton Déu.” 13 I acabades totes estes  
Lc 5,24  »A tu t’ho dic, alça’t, pren  ton llit, i vés-te’n a ta casa. 25 I a  
Lc 6,41 per què mires la volva en l’ull de  ton germà i no t’adones de la biga que  
Lc 6,41 no t’adones de la biga que tens en  ton ull? 42 O com pots dir a ton germà:  
Lc 6,42  en ton ull? 42 O com pots dir a  ton germà: “Deixa’m-te traure, germà,  
Lc 6,42 ’m-te traure, germà, la volva de  ton ull”, no reparant tu la biga que tens  
Lc 6,42  no reparant tu la biga que tens en  ton ull? Hipòcrita!, trau primer la biga  
Lc 6,42  Hipòcrita!, trau primer la biga de  ton ull, i després hi veuràs per a traure  
Lc 6,42  per a traure la volva de l’ull de  ton germà. 43 »Puix no és bon arbre lo qui 
Lc 7,27  aquí envio mon missatger davant de  ton rostro, que aparellarà ton camí davant 
Lc 7,27  de ton rostro, que aparellarà  ton camí davant teu.” 28 Perquè jo us dic  
Lc 8,30 I Jesús li preguntà dient: –Qual és  ton nom? I ell respongué: –Llegió. Puix  
Lc 9,41  i vos sofriré? Porta’m aquí  ton fill. 42 I quan s’aproximava, lo  
Lc 10,27  digué: –Amaràs al Senyor,  ton Déu, de tot ton cor, i de tota ta  
Lc 10,27  –Amaràs al Senyor, ton Déu, de tot  ton cor, i de tota ta ànima, i ab totes  
Lc 10,27  i ab totes tes forces, i de tot  ton enteniment, i al teu proïsme com a tu  
Lc 11,34  éntrien vegen la llum. 34 Llum de  ton cos és ton ull. Si ton ull fos  
Lc 11,34  la llum. 34 Llum de ton cos és  ton ull. Si ton ull fos senzill, tot ton  
Lc 11,34  34 Llum de ton cos és ton ull. Si  ton ull fos senzill, tot ton cos serà  
Lc 11,34  ull. Si ton ull fos senzill, tot  ton cos serà iŀluminat; emperò si fos mal, 
Lc 11,34 iŀluminat; emperò si fos mal, també  ton cos serà tenebrós. 35 Cuida, doncs, de 
Lc 11,36 no sien tenebres. 36 I així, si tot  ton cos fos resplendent, sens tenir part  
Lc 12,58  lo que és just? 58 Quan vas ab  ton contrari davant del magistrat, fes lo  
Lc 15,27  li digué: »–Ton germà ha vingut, i  ton pare ha fet matar lo vedell gras,  
Lc 15,32  un convit i nos alegràssem, puix  ton germà era mort i ha ressuscitat, s’  
Lc 16,6  d’oli. »I ell li digué: »–Pren  ton albarà, assenta’t immediatament, i  
Lc 16,7  de blat. »Ell li digué: »–Pren  ton albarà i escriu-ne vuitanta. 8 »I el 
Lc 17,3  d’aquestos petits. 3 »Ateneu: Si  ton germà pecàs contra de tu, corretgeix- 
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Lc 18,20 llevaràs falsos testimonis, honra a  ton pare i a ta mare. 21 Ell digué: –Tots  
Jn 4,16  16 Jesús li digué: –Vés, crida a  ton marit i torna aquí. 17 Respongué la  
Jn 4,50  mòria. 50 Jesús li digué: –Vés,  ton fill viu. L’home cregué la paraula  
Jn 5,8  jo. 8 Jesús li diu: –Alça’t, pren  ton llit i marxa. 9 I aquest home fou  
Jn 5,11  que m’ha curat m’ha dit: “Pren  ton llit i camina.” 12 Ells li  
Jn 5,12 és aqueix home que t’ha dit: “Pren  ton llit i camina”? 13 Emperò lo qui havia 
Jn 8,13  –Tu dónes testimoni de tu mateix:  ton testimoni no és verídic. 14 Respongué  
Jn 8,19  19 Llavors ells li deien: –A on és  ton Pare? Jesús respongué: –Ni em coneixeu 
Jn 12,15  «No témies, filla de Sion: mira a  ton rei que ve assentat sobre un pollí d’ 
Jn 19,26  digué a sa mare: –Dona, vet aquí  ton fill! 27 Després digué al deixeble:  
Jn 20,27  27 Després diu a Tomàs: –Posa aquí  ton dit, i mira mes mans, i dóna’m ta mà, 
Ac 2,27  en l’infern, ni permetràs que  ton Sant veja corrupció. 28 Me faràs  
Ac 4,25  per boca de nostre pare David,  ton servo, digueres: »“Per què bramaren  
Ac 4,27 se coŀligaren en esta ciutat contra  ton sant infant Jesús, a qui ungires,  
Ac 5,3 –Ananies, per què Satanàs ha tentat  ton cor, a fi de que mentisses a l’  
Ac 5,4  a tu, i venent-lo, lo tenies en  ton poder? Per què, doncs, posares  
Ac 5,9  los peus dels que han enterrat a  ton marit, i se te’n portaran a tu. 10 A  
Ac 7,3  3 i li digué: »–Vés-te’n de  ton país i de ta parentela i vine a la  
Ac 8,21  ni sort en aquest negoci, perquè  ton cor no és recte davant de Déu. 22  
Ac 8,22  serà perdonat aquest pensament de  ton cor. 23 Perquè veig que estàs en fel  
Ac 8,37  37 I Felip digué: –Si creus de tot  ton cor, bé pots. I ell respongué i digué: 
Ac 9,14  de prendre a tots quants invoquen  ton nom. 15 Emperò lo Senyor li digué:  
Ac 22,18  de Jerusalem, perquè no rebran  ton testimoni de mi. 19 »I jo diguí:  
Ac 23,5  està: “No maleiràs al príncep de  ton poble.” 6 I sabent Pau que una part d’ 
Rm 2,5  5 Emperò tu, per ta duresa i  ton cor impenitent, atresores per a tu ira 
Rm 4,18  que li havia estat dit: «Així serà  ton llinatge.» 19 I no se debilità en la  
Rm 10,6  de la fe, diu així: «No digues en  ton cor: Qui pujarà al cel?» (ço és, a  
Rm 10,8  està la paraula, en ta boca i en  ton cor», ço és, la paraula de la fe que  
Rm 10,9  al Senyor Jesús i creguesses en  ton cor que Déu lo ressuscità d’entre els 
Rm 12,20  diu lo Senyor. 20 Per lo tant, «si  ton enemic té fam, dóna-li menjar; si té 
Rm 13,4 el príncep és ministre de Déu per a  ton bé. Emperò si fas mal, tem, perquè no  
Rm 13,9  en aquesta expressió: «Amaràs a  ton proïsme com a tu mateix.» 10 La  
Rm 14,10  vius. 10 I tu, per què judiques a  ton germà? O tu, per què desprècies a ton  
Rm 14,10  germà? O tu, per què desprècies a  ton germà? Puix tots compareixerem davant  
Rm 14,15  15 Emperò si per la causa de  ton menjar, ton germà se contrista, ja no  
Rm 14,15  si per la causa de ton menjar,  ton germà se contrista, ja no camines  
Rm 14,15  No pèrdies, doncs, per raó de  ton menjar a aquell per a qui Cristo morí. 
Rm 14,21  carn, ni beure vi, ni cosa en què  ton germà encepèguia o s’escandalísia o  
1Co 15,55  és ta victòria? Oh mort!, a on és  ton agulló?» 56 Agulló de la mort és lo  
Ga 5,14  resumeix en una paraula: «Amaràs a  ton proïsme com a tu mateix.» 15 Mes si us 
Ef 6,2  perquè això és just. 2 «Honra a  ton pare i a ta mare», que és lo primer  
1Tm 4,15  ocupa’t en elles a fi de que  ton avançament sia manifest a tots. 16  
1Tm 5,23  sinó usa un poc de vi per causa de  ton ventrell i de tes freqüents dolències. 
2Tm 4,5 l’obra d’un evangelista, compleix  ton ministeri, sies temperat. 6 Perquè jo  
2Tm 4,22  22 Lo Senyor Jesucrist sia ab  ton esperit. La gràcia sia ab vosaltres.  
Flm 14  per a l’evangeli; 14 emperò sens  ton consentiment no he volgut fer res, a  
Flm 14  no he volgut fer res, a fi de que  ton benefici no fos com per necessitat,  
He 1,8  Ceptre d’equitat és lo ceptre de  ton regne. 9 Tu has amat la justícia i  
He 1,9 avorrit la iniquitat; per això Déu,  ton Déu, t’ha ungit ab oli d’alegria  
He 2,12 -los germans dient: 12 «Anunciaré  ton nom a mos germans, enmig de la Iglésia 
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Jm 2,8  a les Escriptures: «Amaràs a  ton proïsme com a tu mateix», feu bé. 9  
Jm 4,13  Emperò, tu, qui ets que judiques a  ton proïsme? Anau, vosaltres que dieu:  
Ap 2,2  d’or: 2 »Sé tes obres, i  ton treball, i ta paciència, i que no pots 
Ap 2,5  vindré a tu promptament, i remouré  ton candelero de son lloc, a no ser que t’ 
Ap 10,9  -lo i devora’l, i farà amargar  ton ventre, emperò en ta boca serà dolç  
Lc 15,27 què era allò. 27 I aquest li digué:  »–Ton germà ha vingut, i ton pare ha fet  
Jn 4,53  l’hora en què Jesús li havia dit:  «Ton fill viu»; i cregué ell i tota sa  
Jn 11,23  la concedirà. 23 Jesús li digué:  –Ton germà ressuscitarà. 24 Marta li  
He 1,8  de foc.» 8 Mes al Fill li diu:  «Ton trono, oh Déu, és per los sigles dels 
Ac 8,32  i com anyell mut davant del  tonedor, no obrí sa boca. 33 En son  
2Tm 3,6  en les cases i captiven a dones  tontes carregades de pecats, que són  
Ap 21,20 crisòlit; lo vuitè, beril; lo novè,  topazi; lo desè, crisopraso; l’onzè,  
Ac 27,26  m’ha dit. 26 Emperò és precís que  toquem a una altra isla. 27 I quan arribà  
Mt 14,Tit  los malalts que se li presenten o  toquen son vestit. 1 En aquell temps,  
Ap 8,Tit  set àngels ab set trompetes.  Toquen los quatre primers cada u la seva,  
2Co 6,17  apartau-vos, diu lo Senyor, i no  toqueu lo que és impur; 18 i jo us rebré i 
Col 2,21  món 21 («No mengeu, ni gusteu, ni  toqueu», 22 totes les quals coses porten  
Jn 20,17  “mestre”. 17 Jesús li diu: –No em  tòquies, perquè no he pujat encara a mon  
Mt 2,3  3 I lo rei Herodes quan ho oí, se  torbà, i ab ell tot Jerusalem. 4 I  
Lc 1,12  12 I Zacaries, quan lo vegé, se  torbà, i lo temor s’apoderà d’ell. 13  
Jn 13,21  Jesús dit aquestes paraules, se  torbà en son esperit, i declarà obertament 
Mt 14,26  caminar per sobre el mar, se  torbaren, dient: –És una fantasma! I de  
Mc 6,50  50 Puix tots lo vegeren i es  torbaren. Emperò immediatament parlà ab  
Lc 24,37  só jo, no temau. 37 Emperò ells,  torbats i espantats, pensaven que veien  
Lc 24,38  38 I els digué: –Per què estau  torbats, i per què alçau tals pensaments  
He 12,18  palpable, i al foc encès, i al  torbellí, i a l’obscuritat i tempestat,  
2Pe 2,17 fonts sens aigua, núvols agitats de  torbellins, per als quals està reservada  
Mt 24,6  i rumors de guerres. Feu que no us  torbeu, puix totes estes coses convé que  
Ac 20,10  ell, i abraçant-lo digué: –No us  torbeu perquè hi ha vida en ell. 11 I  
1Pe 3,14  qual, no temau de son terror ni us  torbeu, 15 ans bé santificau al Senyor Déu 
Lc 1,5  un sacerdot anomenat Zacaries, del  torn d’Abies, i sa muller, una de les  
Lc 1,8  de Déu, segons l’ordre de son  torn, 9 conforme la consuetud del  
1Co 14,27  així dos, o al més tres, i per  torn, i un interprétia. 28 I si no hi ha  
Lc 11,25  casa d’a on he eixit.” 25 I quan  torna, la troba escombrada i alhajada. 26  
Lc 17,7  o guarda bestiar, tant prest com  torna del camp li diu: “Vine, senta’t a  
Jn 4,16 li digué: –Vés, crida a ton marit i  torna aquí. 17 Respongué la dona i digué:  
Ac 18,Tit  al procònsol. Parteix a Èfeso i  torna a Jerusalem. Apolo és instruït per  
Rm 2,25 trenques la Llei, ta circumcisió se  torna incircumcisió. 26 Si, per  
Mt 26,52  orella. 52 Llavors li digué Jesús:  –Torna a son lloc ton coltell; perquè tots 
Mc 10,Tit  totes les coses per a seguir-lo.  Torna a anunciar a sos deixebles que havia 
Lc 8,39  Mes Jesús lo despatxà dient: 39  –Torna-te’n a casa teva i conta quant  
Jn 18,11  Malcos. 11 I Jesús digué a Pere:  –Torna l’espasa a la baina. Lo calze que  
Ac 19,Tit  era lo Cristo. 19,Tit Capítol XIX  Torna Pau a Èfeso i bateja a vàrios que  
Mt 22,1  de David. 1 I responent Jesús, los  tornà a parlar de nou ab paràboles dient:  
Mt 26,42 carn, dèbil. 42 Segona vegada se’n  tornà i orà dient: –Pare meu, si no pot  
Mt 26,44  44 I els deixà, i de nou se’n  tornà a orar per tercera vegada, dient les 
Mt 27,3 l’havien condemnat, s’arrepentí i  tornà les trenta monedes de plata als  
Mc 2,1  fariseus. 1 Al cap d’alguns dies  tornà a entrar en Cafarnaüm. 2 I corregué  
Mc 8,13 esta generació. 13 I deixant-los,  tornà a entrar en la barca, i passà a l’  
Mc 10,1 Judea, a l’altra part del Jordà, i  tornà la gent a reunir-se ab ell, i  
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Mc 12,4  sens donar-li res. 4 I  tornà a enviar-los altre sirvent, i l’  
Mc 14,39  la carn, dèbil. 39 I altra vegada  tornà a orar, dient les mateixes paraules. 
Mc 14,61 ell callava, i no respongué res. Li  tornà a preguntar lo sumo sacerdot i li  
Lc 1,56  com cosa de tres mesos, i se’n  tornà a sa casa. 57 Emperò a Elisabet se  
Lc 4,1  ple de l’Esperit Sant, se’n  tornà del Jordà i fou impelit per lo  
Lc 4,14  14 I per virtut de l’Esperit  tornà Jesús a Galilea, i sa fama s’  
Lc 8,37 ell se’n pujà en una barca i se’n  tornà. 38 I l’home de qui havien eixit  
Lc 17,15  quan vegé que havia quedat net,  tornà atràs glorificant a Déu en alta veu. 
Lc 18,14 declaro que est, i no aquell, se’n  tornà justificat a sa casa; perquè tot  
Lc 19,15  régnia sobre nosaltres. 15 »I quan  tornà, després d’haver pres possessió de  
Lc 23,11  posar una vestidura blanca, i el  tornà a enviar a Pilat. 12 I aquell dia  
Lc 23,48  i veia lo que passava, se’n  tornà pegant-se cops al pit. 49 I tots  
Lc 24,12  allí sola la mortalla, i se’n  tornà admirat de lo que havia vist. 13 I  
Jn 4,3  3 deixà la Judea i se’n  tornà a Galilea. 4 I com hagués de passar  
Jn 4,28  deixant allí son càntir, se’n  tornà a la ciutat, i digué a la gent: 29  
Jn 8,2  Oliverar. 2 I a l’apuntar lo dia,  tornà al temple; i tot lo poble vingué a  
Jn 8,12  ’n i no pèquies mai més. 12 Jesús  tornà a parlar-los dient: –Jo só la llum 
Jn 8,21  no era arribada. 21 I Jesús los  tornà a dir: –Jo me’n vaig i vosaltres me 
Jn 9,7 “enviat”. Hi anà, doncs, se rentà i  tornà ab vista. 8 Per lo que los veïns i  
Jn 19,9 oigué aquesta paraula temé més. 9 I  tornà a entrar en lo pretori i digué a  
Jn 19,9  a on ets, tu? Emperò Jesús no li  tornà resposta. 10 Per lo que Pilat li  
Jn 20,21  ab la vista del Senyor. 21 I els  tornà a dir: –La pau sia ab vosaltres. Com 
Ac 10,16  tres vegades, i luego lo vas se’n  tornà al cel. 17 I mentres Pere dubtava  
Ac 11,10  fet tres vegades, i tot això se’n  tornà al cel. 11 I veus aquí que luego  
Ac 13,13  Joan, separant-se d’ells, se’n  tornà a Jerusalem. 14 I ells, passant de  
Ac 15,34  lo quedar-se allí, i Judes se’n  tornà sol a Jerusalem. 35 I Pau i Bernabé  
2Pe 2,22 diu lo refrà verdader: «Lo ca se’n  tornà a lo que havia vomitat, i la porca,  
Ap 6,12  hi hagué un gran terratrèmol, i es  tornà lo sol negre com un sac de silici, i 
Ap 6,12 com un sac de silici, i la lluna se  tornà com sang. 13 I les estrelles del cel 
Ap 8,8  gran muntanya encesa de foc; i es  tornà sang la tercera part del mar. 9 I la 
Ap 10,10  tan prest com l’haguí devorat, se  tornà amarg mon ventre. 11 I em digué: –És 
Ap 16,3  derramà sa copa sobre el mar, i es  tornà sang com de mort; i morí en la mar  
Ap 16,10  sobre lo siti de la bèstia, i es  tornà ple de tenebres son regne, i es  
Mt 20,5  que sia just. 5 »I ells hi anaren.  Tornà a eixir envers l’hora de sexta, i  
Lc 20,11  lo despatxaren sense res. 11  Tornà a enviar altre criat, emperò ells  
Jn 18,33  de quina mort havia de morir. 33  Tornà, doncs, Pilat a entrar en lo  
Lc 10,35  de més, jo t’ho refaré a la  tornada. 36 »Qual d’aquestos tres te  
Ac 13,46  eterna, des d’aquest punt nos ne  tornam als gentils. 47 Perquè lo Senyor  
Ga 1,9  9 Així com abans diguérem, ara ho  tornam a dir també: Si algú vos predica un 
Mt 7,6 porcs, no sia que les trepítgien, i  tornant-se contra vosaltres vos  
Mc 6,25  –Lo cap de Joan Baptista. 25 I  tornant luego a entrar apressuradament a  
Mc 9,17  i cruixir les dents, i se va  tornant sec; i diguí a vostres deixebles  
Lc 14,21  i per això no hi puc anar. 21 »I  tornant-se’n lo criat, donà compte al  
Lc 15,17  i ningú les hi donava. 17 Emperò,  tornant en si, digué: “Quants jornalers en 
Lc 23,56  depositat lo cos de Jesús. 56 I  tornant-se’n, prepararen aromàtics i  
Jn 8,8  primer en tirar-li la pedra. 8 I  tornant-se a inclinar, continuava a  
Ac 12,11  d’ell l’àngel. 11 Llavors Pere,  tornant en si, digué: –Ara conec  
1Pe 3,9  modestos, humils; 9 no  tornant mal per mal, ni maledicció per  
Mc 9,2  en lo món que puga fer-los  tornar tan blancs. 3 I se’ls aparegué  
Lc 12,36  que esperen a son Senyor que ha de  tornar de les bodes, a fi de que quan  
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Lc 19,12  per a rebre allí un regne i  tornar-se’n després. 13 I havent  
Jn 3,4  nàixer un home essent vell? ¿Pot  tornar al ventre de sa mare i nàixer de  
Ac 13,34  d’entre els morts, per a no  tornar mai més a la corrupció, ho digué d’ 
Ac 20,3  a la Síria, i així determinà  tornar-se’n per Macedònia. 4 I l’  
Rm 10,7 baixarà a l’abisme?» (ço és, per a  tornar a portar a Cristo d’entre els  
Ga 1,17  que me n’aní a l’Aràbia i vaig  tornar altra vegada a Damasco. 18 Des d’  
He 11,15  certament hauria tingut temps de  tornar-se’n a ella. 16 Emperò ara n’  
Lc 10,6  pau sobre d’ell; i si no, se’n  tornarà a vosaltres. 7 I perseverau en la  
Lc 14,34  la sal se dessaborís, ab què se li  tornarà lo sabor? 35 No és ja bona ni per  
Lc 3,5 serà abaixat, i los camins torts se  tornaran drets i los escabrosos seran  
Lc 1,20 -te aquesta bona nova. 20 I tu et  tornaràs mut i no podràs parlar fins al  
Mt 12,44 no el troba. 44 Llavors diu: “Me’n  tornaré a ma casa d’a on he eixit.” I  
Lc 11,24  I quan no el troba, diu: “Me’n  tornaré a ma casa d’a on he eixit.” 25 I  
Jn 14,3  preparat lo lloc per a vosaltres,  tornaré i us prendré ab mi, per a què allà 
Jn 14,18 vosaltres. 18 No us deixaré òrfens:  tornaré a vosaltres. 19 Encara un poc de  
Jn 16,22  patiu en veritat tristeses, mes jo  tornaré a veure-us, i vostre cor s’  
Ac 15,16  està escrit: 16 »“Després d’això  tornaré i reedificaré lo tabernacle de  
Ac 18,21  festa que ve en Jerusalem; emperò  tornaré a veure-us, si Déu vol. I partí  
Mt 13,15  s’ha engrossit, i ses orelles se  tornaren dures per a oir, i se’ls  
Mt 17,2  com lo sol, i ses vestidures se  tornaren blanques com la neu. 3 I veus  
Mc 9,2  d’ells. 2 I sos vestits se  tornaren resplendents i en extrem blancs  
Mc 10,10  juntà, l’home no ho sepària. 10 I  tornaren a preguntar-li sos deixebles en 
Mc 11,27  vos perdonarà vostres pecats. 27 I  tornaren altra vegada a Jerusalem. I  
Lc 2,20  en son cor. 20 I els pastors se’n  tornaren, glorificant i alabant a Déu per  
Lc 2,39  a la Llei del Senyor, se’n  tornaren a sa ciutat de Nazaret, en  
Lc 2,43  43 i acabats los dies, quan se’n  tornaren, se quedà l’infant Jesús en  
Lc 9,29 aparegué diferent, i sos vestits se  tornaren blancs i resplendents. 30 I veus  
Lc 10,17  a aquell que m’ha enviat. 17 I  tornaren los setanta-dos plens de goig,  
Lc 24,23  23 i no havent trobat son cos,  tornaren dient que havien vist una visió  
Lc 24,33  I alçant-se immediatament, se’n  tornaren a Jerusalem i trobaren congregats 
Lc 24,52 cel. 52 I havent-lo adorat, se’n  tornaren a Jerusalem ab gran goig. 53 I  
Jn 7,45  les mans. 45 I així los ministres  tornaren als prínceps dels sacerdots i als 
Jn 9,26  jo que era cego ara hi veig. 26 Li  tornaren a dir: –Què et féu? Com t’obrí  
Jn 18,40  dels jueus? 40 Llavors tots ells  tornaren a cridar dient: –No a est, sinó a 
Ac 1,12  vist anar al cel. 12 Llavors se’n  tornaren a Jerusalem des de la muntanya  
Ac 5,22  i obrint la presó no els trobaren,  tornaren a donar l’avís, 23 dient:  
Ac 7,39  lo refusaren, i ab sos cors se’n  tornaren a Egipte, 40 dient a Aaron: »–Feu 
Ac 8,25  la paraula del Senyor, se’n  tornaren a Jerusalem i predicaven l’  
Ac 12,25  multiplicava. 25 I Bernabé i Saulo  tornaren de Jerusalem, després d’haver  
Ac 14,20  ciutat i ensenyat a molts, se’n  tornaren a Listra, i a Iconi, i a  
Ac 21,6  entràrem en la barca, i ells se’n  tornaren a ses cases. 7 I nosaltres,  
Ac 23,32 cavall perquè anassen ab ell, se’n  tornaren los demés a la fortalesa. 33 I  
Rm 1,22  22 I jactant-se de savis se  tornaren necis, 23 i mudaren la glòria de  
Ap 8,11  homes per les aigües, perquè es  tornaren amargues. 12 I el quart àngel  
Jn 16,17  em veureu, emperò al cap de poc me  tornareu a veure”? I: “Perquè me’n vaig  
Jn 16,19  no em veureu, mes al cap de poc me  tornareu a veure.” 20 En veritat, en  
Lc 17,18  nou? 18 ¿No hi ha hagut altre que  tornàs i glorificàs a Déu, sinó aquest  
Lc 19,23  diner al banc, a fi de que quan jo  tornàs lo recobràs ab ganància? 24 »I  
Rm 7,13 que era bo, a fi de que el pecat se  tornàs sobremanera maligne per lo  
Mt 2,12 12 I hagut avís en somnis de que no  tornassen a Herodes, regressaren a son  
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Lc 7,24  en mi. 24 I quan se n’hagueren  tornat los missatgers de Joan, començà  
Lc 8,40  fet Jesús. 40 I succeí que, havent  tornat Jesús, lo rebé la multitud, puix  
Lc 9,10 cercava com veure-lo. 10 I havent  tornat los apòstols, li contaren lo que  
2Co 5,17 ja passaren: veus aquí totes s’han  tornat noves. 18 I totes les coses són de  
2Co 12,11  llavors só fort. 11 M’he  tornat un neci en gloriar-me: vosaltres  
Fl 4,10  en lo Senyor de que ja per fi haja  tornat a florir vostre cuidado envers mi;  
Flm 12  és útil a tu i a mi, 12 a qui he  tornat a enviar: rep-lo com a mes  
He 5,12  dels oracles de Déu, i us haveu  tornat tals que necessitau de llet, i no  
Ap 11,15  –Los regnes d’aquest món s’han  tornat regnes de nostre Senyor i de son  
Lc 7,10  he trobat una fe tan gran. 10 I  tornats a casa los que havien estat  
1Co 7,5  al dejuni i a l’oració; i de nou  tornau a cohabitar, a fi de que Satanàs no 
Ga 4,9 essent coneguts de Déu, ¿com és que  tornau altra vegada als elements flacs i  
Ap 18,6  s’ha recordat de ses maldats. 6  Tornau-li a donar, així com ella vos ha  
Mt 21,18  allí. 18 I l’endemà dematí, quan  tornava a la ciutat, tingué fam. 19 I  
Jn 13,3  que havia vingut de Déu, i que  tornava a Déu, 4 s’alçà de la cena i,  
Ac 8,28 per adorar en Jerusalem; 28 i se’n  tornava, i sentat sobre son carro llegia  
He 7,1 isqué a l’encontre d’Abraham quan  tornava de la derrota dels reis i el  
Lc 23,21  deslliurar a Jesús. 21 Mes ells  tornaven a cridar dient: –Crucificau-lo, 
Ac 15,36 d’alguns dies digué Pau a Bernabé:  –Tornem a visitar als germans per totes  
Mt 2,Tit  en Betlem. Jesús, Maria i Josep  tornen d’Egipte a la terra d’Israel. 1  
Mc 7,4  la tradició dels ancians. 4 I quan  tornen de la plaça, no mengen si abans no  
Lc 8,13 creuen, mes en temps de la tentació  tornen atràs. 14 I la que caigué entre  
Ac 14,Tit  ciutats de Licaònia. Van a Derbe i  tornen a Antioquia de Síria. 1 I succeí en 
Ap 8,Tit  la mar s’altera, les aigües se  tornen amargues i les estrelles perden son 
Rm 12,17  savis en vostra opinió. 17 A ningú  torneu mal per mal; procurant coses  
Ac 22,17  son nom. 17 »I succeí que, quan  torní a Jerusalem i estava fent oració en  
Mt 24,18  i lo qui es tròbia en lo camp, no  tórnia a prendre sa túnica. 19 Emperò, ai  
Mc 13,16  16 i el qui estiga en lo camp, no  tórnia atràs per a prendre son vestit. 17  
Lc 4,3  Déu, digues a aquesta pedra que es  tórnia pa. 4 I Jesús li respongué: –Escrit 
Lc 17,31 el qui es tròbia en lo camp, tampoc  tórnia atràs. 32 Recordau-vos de la  
Lc 19,13  »–Negociau ab elles fins que jo  tórnia. 14 »Emperò, com sos ciutadans l’  
Rm 14,21  encepèguia o s’escandalísia o se  tórnia flac. 22 Tens tu fe? Ten-la per a 
1Te 5,15 soferts ab tots. 15 Mirau que ningú  tórnia a altre mal per mal, ans bé seguiu  
Flm 6  a què la comunicació de ta fe se  tórnia eficaç per lo reconeixement de tota 
Mt 4,3  Déu, digues que aquestes pedres se  tórnien pans. 4 Lo qual, responent, li  
Lc 12,33 almoina. Feu-vos bosses que no es  tórnien velles, tresor en lo cel que mai  
Lc 14,12  ni a tos veïns rics, no sia que et  tórnien a convidar, i te sia donat en  
Col 3,21  a vostres fills, per a què no es  tórnien pussiŀlànims. 22 Sirvents, obeïu  
Lc 6,30  i al que prenga lo que és teu, no  tórnies a demanar-li. 31 I el que vullau 
Jn 14,28  Oíreu que us diguí: “Me’n vaig, i  torno a vosaltres.” Si m’amàsseu, vos  
Mt 22,4  aquí he aparellat mon dinar; mos  toros i los demés animals grassos són ja  
Ac 14,12  portant davant de les portes  toros i guirnaldes, volia sacrificar ab lo 
He 9,13  si la sang dels crestats i dels  toros i la cendra de la vedella espargida  
He 10,4 Perquè és impossible que ab sang de  toros i de crestats se tràguien los  
Col 3,8  malícia, blasfèmia, paraula  torpe de vostra boca. 9 No mentiu los uns  
Tt 1,11  lo que no convé, per amor d’una  torpe ganància. 12 Digué un d’ells, propi 
Tt 1,7  al vi, ni violent, ni codiciós de  torpes ganàncies, 8 sinó amic d’  
Mt 21,33  féu allí un cup, i edificà una  torre; i l’arrendà a uns pagesos i s’  
Mc 12,1  cerca, i féu un cup, i fabricà una  torre, i l’arrendà a uns pagesos, i se n’ 
Lc 13,4  homes sobre els quals caigué la  torre de Siloè i els matà, ¿pensau que  
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Lc 14,28  és que, volent edificar una  torre, no fa càlculs primer dels gastos  
Jn 18,1  sos deixebles a l’altra banda del  torrent Cedron, a on hi havia un hort, en  
Mt 20,13 a un d’ells: »–Amic, jo no et faig  tort. ¿No t’ajustares ab mi per un diner? 
Lc 2,24 la Llei del Senyor, d’un parell de  tórtoles o dos colomins. 25 I en aquella  
Lc 3,5  i coll serà abaixat, i los camins  torts se tornaran drets i los escabrosos  
Mt 5,29 perquè més te convé lo perdre un de  tos membres, que no que ton cos sia  
Mt 5,30  tu; perquè més te val perdre un de  tos membres, que no que ton cos vaja a l’ 
Mt 5,33  en va; ans bé compliràs al Senyor  tos juraments.” 34 »Mes jo us dic: De  
Mt 9,2  té confiança, que et són perdonats  tos pecats. 3 I luego alguns dels escribes 
Mt 9,5  fàcil, lo dir: “Perdonats te són  tos pecats”, o dir: “Alça’t i camina”? 6  
Mt 12,2 -ho los fariseus, li deien: –Mira,  tos deixebles fan lo que no és lícit fer  
Mt 12,47  I un li digué: –Mira que ta mare i  tos germans estan defora, i et demanen. 48 
Mt 15,2  de Jerusalem, dient: 2 –Per què  tos deixebles traspassen la tradició dels  
Mt 22,44  ’t a ma dreta, fins que pòsia  tos enemics per a peanya de tos peus”? 45  
Mt 22,44  pòsia tos enemics per a peanya de  tos peus”? 45 »Doncs si David l’anomena  
Mt 23,37  Quantes vegades volguí arreplegar  tos fills així com la gallina arreplega  
Mc 2,5 d’ells, digué al paralític: –Fill,  tos pecats te són perdonats. 6 I estaven  
Mc 2,9 dir al paralític: “Perdonats te són  tos pecats”, o dir-li: “Alça’t, pren  
Mc 7,5  escribes li preguntaven: –Per què  tos deixebles no van conforme a la  
Mc 12,36  ’t a ma dreta, fins que pòsia  tos enemics per peanya de tos peus.” 37  
Mc 12,36 que pòsia tos enemics per peanya de  tos peus.” 37 »Puix lo mateix David l’  
Lc 5,20  digué: –Home, perdonats te són  tos pecats. 21 I els escribes i fariseus  
Lc 5,23  més fàcil, dir: “Perdonats te són  tos pecats”, o dir: “Alça’t i camina”? 24 
Lc 7,48  I digué a ella: –Perdonats te són  tos pecats. 49 I los que estaven allí  
Lc 8,20  20 I li digueren: –Ta mare i  tos germans estan defora, que et volen  
Lc 13,34  Quantes vegades volguí reunir  tos fills, com l’aucell sa niuada sota  
Lc 14,12  un dinar o un sopar, no convidis a  tos amics, ni a tos germans, ni a tos  
Lc 14,12  no convidis a tos amics, ni a  tos germans, ni a tos parents, ni a tos  
Lc 14,12 a tos amics, ni a tos germans, ni a  tos parents, ni a tos veïns rics, no sia  
Lc 14,12 tos germans, ni a tos parents, ni a  tos veïns rics, no sia que et tórnien a  
Lc 16,25  »–Fill, recorda’t que reberes  tos béns en ta vida, i que Làssaro no rebé 
Lc 19,39 gent li digueren: –Mestre, reprèn a  tos deixebles. 40 Ell los respongué: –Vos  
Lc 19,42 la pau! Emperò ara està escondit de  tos ulls. 43 Perquè vindran dies contra de 
Lc 19,43  vindran dies contra de tu en què  tos enemics te circuiran ab trinxeres, i  
Lc 19,44  44 I et derrocaran, aixís com a  tos fills que estan dintre de tu, i no  
Lc 20,43  43 fins i a tant que jo pòsia a  tos enemics per a peanya de tos peus.” 44  
Lc 20,43 pòsia a tos enemics per a peanya de  tos peus.” 44 »Anomenant-lo, doncs,  
Lc 22,32  estigues convertit, confirma a  tos germans. 33 Ell li respongué: –Senyor, 
Jn 7,3 vés-te’n a la Judea, a fi de que  tos deixebles vegen les obres que fas. 4  
Ac 2,35  ’t a ma dreta, 35 mentres poso  tos enemics per a peanya de tos peus.” 36  
Ac 2,35  poso tos enemics per a peanya de  tos peus.” 36 »Sàpia, doncs, de cert tota  
Ac 7,32  que deia: 32 »–Jo só lo Déu de  tos pares, lo Déu d’Abraham, lo Déu d’  
Ac 7,33  li digué: »–Trau-te lo calçat de  tos peus, perquè lo lloc a on estàs terra  
Ac 12,8 així. I li digué: –Tira’t dessobre  tos vestits i segueix-me. 9 E isqué, i  
Ac 14,9  en alta veu: –Alça’t dret sobre  tos peus! I ell saltà i caminava. 10 I les 
Ac 22,16  Alça’t, i bateja’t, i renta  tos pecats invocant son nom. 17 »I succeí  
Ac 23,35  35 li digué: –T’oiré quan vinguen  tos acusadors. I donà ordre de que fos  
He 1,9 t’ha ungit ab oli d’alegria sobre  tos companys. 10 I tu, Senyor, en lo  
He 1,12  mudats; emperò tu ets lo mateix i  tos anys no minvaran.» 13 Puix a quin dels 
He 1,13  ’t a ma dreta, fins que pòsia  tos enemics per peanya de tos peus»? 14  
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He 1,13 que pòsia tos enemics per peanya de  tos peus»? 14 ¿Per ventura no són tots  
2Jn 4  he regositjat perquè he trobat de  tos fills que caminen en veritat, així com 
Ap 3,9  los faré venir i adorar davant de  tos peus; i sabran que jo t’he amat. 10  
Ap 3,18  vergonya de ta desnuesa; i ungeix  tos ulls ab coŀliri, per a què veges. 19  
Ap 11,18  los morts, i de donar gallardó a  tos servos, los profetes, i als sants, i  
Ap 18,23  mai més serà oïda en tu; perquè  tos mercaders eren los principals homes de 
Ap 18,23  homes de la terra, perquè en  tos maleficis foren enganyades totes les  
Ap 19,10 no ho faces; jo só coservo teu i de  tos germans que tenen lo testimoni de  
Ap 22,9  perquè jo só servo ab tu, i ab  tos germans los profetes, i ab aquells que 
Ac 8,20  Esperit Sant. I Pere li digué: 20  –Tos diners sien junt ab tu en la  
2Co 11,6  majors apòstols. 6 Perquè bé que  tosc en lo parlar, encara que no en saber, 
Mt 1,22  poble dels pecats d’ells. 22 Mes  tot això fou fet per a què es complís lo  
Mt 2,3  quan ho oí, se torbà, i ab ell  tot Jerusalem. 4 I convocant a tots los  
Mt 3,10  a l’arrel dels arbres. Puix  tot arbre que no fa bon fruit serà tallat  
Mt 4,23  l’evangeli del Regne, i curant  tot mal i tota dolència en lo poble. 24 I  
Mt 5,18  una jota, ni una titlla, sens que  tot sia complert. 19 Qualsevol, doncs, que 
Mt 5,37  parlar, sí, sí; no, no; perquè  tot lo que excedeix d’açò, de mal  
Mt 6,22  és ton ull. Si ton ull és senzill,  tot ton cos serà lluminós. 23 Emperò si  
Mt 6,23  23 Emperò si ton ull és mal,  tot ton cos serà tenebrós. Perquè si la  
Mt 7,8  trucau, i se us obrirà. 8 Perquè  tot aquell que demana, rep; i lo qui  
Mt 7,12 als que els hi demànien? 12 »I així  tot allò que voleu que els homes facen per 
Mt 7,17 figues dels esbarzers? 17 Així, que  tot arbre bo fa bon fruit, i tot arbre mal 
Mt 7,17  que tot arbre bo fa bon fruit, i  tot arbre mal fa mal fruit. 18 L’arbre bo 
Mt 7,21  sos fruits los coneixereu. 21 »No  tot aquell que em diu: “Senyor, Senyor”  
Mt 8,33  arribant a la ciutat, ho referiren  tot, junt ab lo cas dels esperitats. 34 I  
Mt 9,16  en vestit vell, puix se’n du  tot lo que toca del vestit i l’esquinç se 
Mt 9,35  l’evangeli del Regne, i curant  tot mal i tota dolència en lo poble. 36 I  
Mt 10,1  per a llançar-los, i per a curar  tot mal i tota dolència. 2 I los noms dels 
Mt 10,14  pau retornarà a vosaltres. 14 I  tot aquell que no us rèbia ni oiga vostres 
Mt 10,32  que molts aucells. 32 »Puix  tot aquell que em conféssia davant dels  
Mt 10,33  mon Pare que està en lo cel. 33 I  tot aquell que em néguia davant dels  
Mt 10,42  just, rebrà gallardó de just. 42 I  tot aquell que donarà per beure a un d’  
Mt 13,5  hi havia molta terra, i nasqueren  tot seguit, puix no hi havia fondària de  
Mt 13,33 ab tres mesures de farina, fins que  tot ha fermentat. 34 Totes aquestes coses  
Mt 13,44  de l’encontre, se’n va i ven  tot lo que té, i compra aquell camp. 45  
Mt 13,46  de gran valor, se n’anà i vengué  tot quant tenia, i la comprà. 47 »També és 
Mt 14,7  que prometé ab jurament donar-li  tot quant li demanàs. 8 I ella, previnguda 
Mt 14,23  I arribat lo vespre estava ell  tot sol allí. 24 I la barca, enmig del  
Mt 15,17  comprensió? 17 ¿No compreneu que  tot allò que entra en la boca passa al  
Mt 16,19  les claus del Regne del cel. I  tot allò que llíguies sobre la terra  
Mt 16,19 la terra estarà lligat en lo cel, i  tot lo que desllíguies sobre la terra serà 
Mt 16,26 què li serveix a l’home lo guanyar  tot lo món si perd sa ànima? O què donarà  
Mt 18,18  publicà. 18 En veritat vos dic que  tot quant lligueu sobre la terra, lligat  
Mt 18,18  lligat serà també en lo cel. I  tot quant deslligareu sobre la terra,  
Mt 18,25  vengut ell, sa muller, sos fills i  tot quant tenia, i que pagàs. 26 Llavors  
Mt 18,26  »–Senyor, teniu paciència, que  tot vos ho pagaré. 27 »I compadescut l’  
Mt 18,29  poc de paciència i jo t’ho pagaré  tot. 30 »Emperò ell no ho volgué, sinó que 
Mt 18,32  »–O criat pervers! Jo et perdoní  tot lo deute perquè m’ho suplicares. 33  
Mt 18,34 aturmentadors fins que hagués pagat  tot quant devia. 35 [*] 19,Tit Capítol XIX 
Mt 19,21  –Si vols ésser perfet, vés, ven  tot quant tens i dóna-ho als pobres, i  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

3411 
 

Mt 19,26  això és impossible, mes per a Déu  tot és possible. 27 Llavors, prenent Pere  
Mt 19,27  aquí nosaltres ho havem abandonat  tot i vos havem seguit. Què és, doncs, lo  
Mt 20,6  los digué: »–Per què us estau aquí  tot lo dia ociosos? 7 »I ells li  
Mt 20,7  vosaltres a ma vinya, i rebreu  tot allò que sia just. 8 »I havent arribat 
Mt 20,12  ab nosaltres, que havem suportat  tot lo pes del dia i del calor. 13 »Mes  
Mt 21,3 li que el Senyor los ha menester, i  tot seguit los deixarà. 4 I tot això fou  
Mt 21,4  i tot seguit los deixarà. 4 I  tot això fou fet per a què es complís lo  
Mt 22,4 demés animals grassos són ja morts;  tot està a punt. Veniu a les esposalles!”  
Mt 22,37  –Amaràs al Senyor, ton Déu, de  tot ton cor, i de tota ta ànima, i de tot  
Mt 22,37  ton cor, i de tota ta ànima, i de  tot ton enteniment. 38 Aquest és lo més  
Mt 23,3  fariseus. 3 Observau, doncs, i feu  tot allò que us diguen. Emperò no ho feu  
Mt 23,20  per l’altar, jura per ell i per  tot lo que està sobre d’ell. 21 I  
Mt 24,2 ell, responent, los digué: –No veeu  tot això? En veritat vos dic que no  
Mt 24,14  del Regne serà predicat per  tot lo món en testimoni a totes les  
Mt 24,33  de la mateixa manera, quan vejau  tot això, sabeu que està ell cerca, a la  
Mt 26,13  es predíquia aqueix evangeli per  tot lo món, se contarà també lo que  
Mt 26,49 jo bésia, ell és, preneu-lo. 49 I  tot seguit s’acercà a Jesús i digué:  
Mt 26,56  i no em prenguéreu. 56 Emperò  tot això fou fet per a què es complissen  
Mt 26,59  dels sacerdots i els ancians i  tot lo Consell buscaven algun testimoni  
Mt 27,25  Allà vos ho vejau. 25 I responent  tot lo poble, digué: –Sobre nosaltres i  
Mt 28,11 avís als prínceps dels sacerdots de  tot quant havia ocorregut. 12 I havent-  
Mc 1,10  per Joan en lo Jordà. 10 I pujant  tot seguit de l’aigua, vegé los cels  
Mc 1,20  una barca adobant los filats. 20 I  tot seguit los cridà. I ells, deixant en  
Mc 1,29  la terra de Galilea. 29 I eixint  tot seguit de la sinagoga, se n’anaren a  
Mc 4,11  de Déu; mes als que estan fora,  tot se’ls anúncia ab paràboles. 12  
Mc 4,34 ab sos deixebles, los ho desxifrava  tot. 35 I aquell dia, havent-se fet  
Mc 5,2  2 I a l’eixir Jesús de la barca,  tot seguit li isqué a l’encontre, dels  
Mc 5,16  que ho havien vist los relataren  tot lo fet tal com havia succeït a l’  
Mc 5,26  en mans de molts metges, i gastat  tot quant tenia sens haver conseguit  
Mc 6,30  los apòstols ab Jesús, li contaren  tot lo que havien fet i ensenyat. 31 I els 
Mc 8,36  li aprofitarà a l’home si guanya  tot lo món i perd sa ànima? 37 O, què  
Mc 9,12 que Elies ja vingué, i feren d’ell  tot lo que els plagué, conforme està  
Mc 9,14  ab ells. 14 I a l’instant,  tot lo poble, al veure a Jesús, quedà  
Mc 10,20  ell li respongué dient: –Mestre,  tot això ho he observat des de ma  
Mc 10,21  –Una sola cosa te falta: vés, ven  tot quant tens i dóna-ho als pobres, i  
Mc 10,28  aquí nosaltres ho havem deixat  tot i vos havem seguit. 29 Respongué Jesús 
Mc 10,35 li: –Mestre, volem que ens concediu  tot quant vos demanem. 36 I ell los digué: 
Mc 11,3 -li que el Senyor lo necessita, i  tot seguit vos lo deixarà menar. 4 I se n’ 
Mc 11,23  bé crega que succeirà lo que diu,  tot li serà fet. 24 Per lo tant, vos dic  
Mc 12,30  30 I amaràs al Senyor, ton Déu, de  tot ton cor, i de tota ta ànima, i de tot  
Mc 12,30  ton cor, i de tota ta ànima, i de  tot ton enteniment, i ab totes tes  
Mc 12,33  fora d’ell. 33 I amar-lo de  tot lo cor, i de tot l’enteniment, i de  
Mc 12,33  33 I amar-lo de tot lo cor, i de  tot l’enteniment, i de tota l’ànima, i  
Mc 12,33  i de tota l’ànima, i ab  tot lo poder, i amar al proïsme com a si  
Mc 12,44  aquesta, de sa pobresa hi tirà  tot lo que tenia, tot son manteniment.  
Mc 12,44  pobresa hi tirà tot lo que tenia,  tot son manteniment. 13,Tit Capítol XIII  
Mc 13,23  vosaltres previnguts. Mirau que  tot vos ho he pronosticat. 24 »Emperò en  
Mc 13,30  passarà aquesta generació sens que  tot això sia complert. 31 Lo cel i la  
Mc 14,9  se predíquia aquest evangeli per  tot lo món, també lo que aquesta ha fet se 
Mc 14,55  55 I els prínceps dels sacerdots i  tot lo Consell cercaven algun testimoni  
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Mc 15,1  ab los ancians, i els escribes, i  tot lo consistori, lligaren a Jesús, se l’ 
Mc 16,15  15 I els digué: –Anau per  tot lo món i predicau l’evangeli a totes  
Lc 2,23  escrit en la Llei del Senyor: que  tot baró que nasca primer, serà consagrat  
Lc 3,5  5 Tota vall serà rublerta, i  tot serrat i coll serà abaixat, i los  
Lc 3,9  a l’arrel dels arbres. Puix  tot arbre que no fa bon fruit, serà tallat 
Lc 3,21 la presó. 21 I succeí que, al rebre  tot lo poble lo baptisme, Jesús fou  
Lc 4,6 l’univers 6 i li digué: –Te donaré  tot aquest poder i la glòria d’ells, puix 
Lc 5,11 les barques a terra, ho abandoraren  tot i el seguiren. 12 I succeí que, estant 
Lc 5,28  -me. 28 I alçant-se, ho deixà  tot i lo seguí. 29 I li donà Leví un gran  
Lc 6,49 la qual pegà ab ímpetu la riuada, i  tot seguit caigué, i fou gran la ruïna de  
Lc 7,29  de Déu, és major que ell. 29 »I  tot lo poble, i els publicans que l’  
Lc 8,43  dotze anys feia i que havia gastat  tot quant tenia en metges i ningú l’havia 
Lc 9,6  predicant l’evangeli i curant per  tot arreu. 7 I arribà a oïdos d’Herodes,  
Lc 9,7  a oïdos d’Herodes, lo tetrarca,  tot lo que havia fet Jesús, i estava  
Lc 9,25  li aprofitarà a un home lo guanyar  tot lo món, si es perd ell a si mateix i  
Lc 10,5  casa que entreu, dieu abans de  tot: “La pau sia en aquesta casa.” 6 I si  
Lc 10,11  la sacudim contra vosaltres. Ab  tot, sabeu que s’ha acercat lo Regne de  
Lc 10,19  serpents i els escorpins i sobre  tot lo poder de l’enemic, i res vos  
Lc 10,27  –Amaràs al Senyor, ton Déu, de  tot ton cor, i de tota ta ànima, i ab  
Lc 10,27  ànima, i ab totes tes forces, i de  tot ton enteniment, i al teu proïsme com a 
Lc 10,35 hostaler, i li digué: »–Cuida’l, i  tot quant gàsties de més, jo t’ho refaré  
Lc 11,10  trucau, i se us obrirà. 10 Perquè  tot aquell que demana, rep; i el qui  
Lc 11,34 és ton ull. Si ton ull fos senzill,  tot ton cos serà iŀluminat; emperò si fos  
Lc 11,36  tu no sien tenebres. 36 I així, si  tot ton cos fos resplendent, sens tenir  
Lc 11,36  sens tenir part alguna tenebrosa,  tot ell serà lluminós, i t’iŀluminarà com 
Lc 12,8  aucellets. 8 »També vos dic: Que  tot aquell que em conféssia davant dels  
Lc 12,10  davant dels àngels de Déu. 10 »I a  tot aquell que pàrlia contra lo Fill de l’ 
Lc 12,20 a demanar l’ànima; ¿per a qui serà  tot quant has arreplegat? 21 »Això és lo  
Lc 12,24  ni tenen rebost, ni graner; i ab  tot, Déu los alimenta. Puix, ¿quant més  
Lc 12,36  i trúquia a la porta li òbrien  tot seguit. 37 Benaventurats aquells  
Lc 12,48  càstig, serà poc assotat. Perquè a  tot aquell a qui li fou donat molt, de  
Lc 13,17  tots sos contraris. Emperò  tot lo poble se complaïa en ses glorioses  
Lc 14,17  dir als convidats: »–Veniu, perquè  tot està a punt. 18 »I tots, a un temps,  
Lc 14,21  lo criat, donà compte al senyor de  tot això. Llavors, irritat lo pare de  
Lc 14,33  de vosaltres que no renunciï  tot quant posseeix no pot ser mon  
Lc 15,13 de pocs dies, juntant lo fill menor  tot lo que era seu, se n’anà lluny a un  
Lc 16,20 estava ajagut a la porta d’aquell,  tot ple de llagues, 21 desitjant saciar- 
Lc 18,5  ni tinc respecte als homes, 5 ab  tot, com aquesta viuda m’importuna, li  
Lc 18,12  vegades la semana, pago delme de  tot lo que posseesc. 13 »Lo publicà, al  
Lc 18,14  tornà justificat a sa casa; perquè  tot home que s’exalta, serà humiliat, i  
Lc 18,22  –Encara te falta una cosa: ven  tot quant tens i dóna-ho als pobres, i  
Lc 18,28  veeu que nosaltres ho havem deixat  tot per a seguir-vos. 29 Ell los digué:  
Lc 18,43  i lo seguia glorificant a Déu. I  tot lo poble, quan vegé això, donà  
Lc 19,26  mines. 26 »–Puix jo us dic, que a  tot aquell que té, se li donarà, i tindrà  
Lc 19,48 no sabien què fer-se ab ell, puix  tot lo poble estava ab la boca oberta  
Lc 20,6  6 I si diem que dels homes,  tot lo poble nos apedregarà, puix està  
Lc 20,45  a sos deixebles, estant-lo oint  tot lo poble que l’escoltava: 46 –Guardau 
Lc 21,4  aquesta ha donat de sa pobresa  tot lo que li quedava per a sa  
Lc 21,6  respongué: 6 –Vindrà temps en què  tot això que veeu serà destruït, de tal  
Lc 21,22 de venjança, a fi de que es cúmplia  tot lo que està escrit. 23 Emperò, ai de  
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Lc 21,26  les coses que han de sobrevenir a  tot lo món, puix les virtuts del cel seran 
Lc 21,36  terra. 36 Vetllau, doncs, orant en  tot lo temps, per a què siau dignes d’  
Lc 21,38  anomenada de l’Oliverar. 38 I  tot lo poble acudia a ell, de bon matí, en 
Lc 22,13  I havent-se’n anat, ho trobaren  tot com los ho havia dit, i aparellaren la 
Lc 22,27  lo qui està sentat a taula? Ab  tot, jo estic enmig de vosaltres com lo  
Lc 23,14  com un pervertidor del poble, i ab  tot, havent-lo interrogat davant de  
Lc 23,18  a un en lo dia de la festa. 18 I  tot lo poble començà a cridar, dient: –Via 
Lc 23,48  aquest home era just. 48 I  tot lo gentiu que assistí a est espectacle 
Lc 24,9  del sepulcre i anaren a contar  tot això als onze apòstols i a tots los  
Lc 24,19  i en paraules davant de Déu i de  tot lo poble. 20 I com los prínceps dels  
Lc 24,21  a Israel, i no obstant, després de  tot això, avui és lo tercer dia després  
Lc 24,25  necis i tardos de cor per a creure  tot lo que los profetes han dit! 26 Puix,  
Lc 24,44  que era necessari que es complís  tot quant està escrit de mi en la Llei de  
Jn 1,9  la verdadera llum, que iŀlumina a  tot home que ve a est món. 10 Ell era en  
Jn 2,5 Sa mare digué als que servien: –Feu  tot quant ell vos diga. 6 I hi havia allí  
Jn 3,20  ses obres eren males. 20 Puix  tot aquell que obra mal avorreix la llum,  
Jn 4,27  de que parlàs ab aquella dona. Ab  tot, ningú li digué: “Què li preguntau?”,  
Jn 4,29  a veure un home que m’ha dit  tot quant jo he fet. ¿No és aquest lo  
Jn 4,39  que assegurava que li havia dit  tot lo que ella havia fet. 40 I havent  
Jn 4,45 los galileus lo reberen havent vist  tot lo que havia fet en Jerusalem en lo  
Jn 5,20  el Pare ama lo Fill i li manifesta  tot lo que fa, i li manifestarà obres  
Jn 5,22 a persona alguna, sinó que ha comès  tot judici al Fill, 23 a fi de que tots  
Jn 6,15  en a la força i fer-lo rei, fugí  tot sol altra vegada a la muntanya. 16 I  
Jn 6,39  ha enviat: que jo no pèrdia res de  tot lo que m’ha donat, sinó que ho  
Jn 6,40  de mon Pare que m’ha enviat: que  tot aquell que veu al Fill i creu en ell,  
Jn 6,70  escollí a vosaltres dotze?; i ab  tot, un de vosaltres és diable! 71 Deia  
Jn 7,19  Moisès no us donà la Llei, i ab  tot, ningú de vosaltres l’observa? 20 Per 
Jn 7,23  contra de mi per haver jo curat a  tot un home en dissabte? 24 No judiqueu  
Jn 8,2  apuntar lo dia, tornà al temple; i  tot lo poble vingué a ell i, assentant-  
Jn 8,34 –En veritat, en veritat vos dic que  tot aquell que comet pecat és esclau del  
Jn 9,30  no sabeu d’a on és aquest i, ab  tot, ell ha obert mos ulls. 31 Lo que  
Jn 12,19 com no adelantam res? Veus aquí que  tot lo món se’n va detràs d’ell. 20 Hi  
Jn 12,24  que cau en terra no mor, queda  tot sol; emperò si mor, produeix molt  
Jn 12,42  sa glòria i parlà d’ell. 42 Ab  tot, molts dels senadors cregueren en ell; 
Jn 12,46  llum, he vingut al món per a què  tot aquell que creu en mi no permanesca en 
Jn 13,10  rentar-se los peus, puix està  tot net. I vosaltres nets estau, emperò no 
Jn 14,13  perquè jo me’n vaig al Pare. 13 I  tot quant demaneu al Pare en mon nom, ho  
Jn 14,26  totes les coses i vos recordarà  tot lo que us he dit. 27 »La pau vos  
Jn 15,7 permaneixen en vosaltres, demanareu  tot lo que vullau i se us concedirà. 8 És  
Jn 16,23 »En veritat, en veritat vos dic que  tot quant demaneu al Pare en mon nom, vos  
Jn 16,30  30 Ara coneixem que vós ho sabeu  tot i que no necessitau que ningú vos  
Jn 17,7  paraula. 7 Ara han conegut que  tot lo que em donàreu ve de vós. 8 Perquè  
Jn 19,12  a est, no ets amic del Cèsar; puix  tot aquell que es fa rei contradiu al  
Ac 1,21  que han estat en companyia nostra  tot lo temps que el Senyor Jesús entrà i  
Ac 2,21  del Senyor. 21 I esdevindrà que  tot aquell que invóquia lo nom del  
Ac 2,34  Perquè David no pujà al cel, i ab  tot diu: »“Digué el Senyor a mon Senyor:  
Ac 3,11 Joan, vingué apressuradament a ells  tot lo poble, atordit, al pòrtic anomenat  
Ac 3,22  germans, com a mi; a ell oireu en  tot quant vos diga. 23 I succeirà que tota 
Ac 4,10  10 sia notori a tots vosaltres i a  tot lo poble d’Israel, que en nom de  
Ac 4,23  vingueren als seus i els contaren  tot lo que els havien dit los prínceps  
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Ac 4,24  féreu lo cel i la terra, lo mar, i  tot lo que hi ha en ells. 25 Lo qui en  
Ac 5,4  doncs, posares semblant cosa en  tot cor? Tu no mentires als homes, sinó a  
Ac 5,34  de la Llei, home ben reputat de  tot lo poble, manà que isquessen fora  
Ac 8,19  també aquesta potestat, per a què  tot aquell a qui jo impòsia les mans,  
Ac 8,37  37 I Felip digué: –Si creus de  tot ton cor, bé pots. I ell respongué i  
Ac 9,42  presentà viva. 42 I fou notori en  tot Jope. I molts cregueren en lo Senyor.  
Ac 10,8 ses ordres. 8 I havent-los contat  tot això, los envià a Jope. 9 I a l’  
Ac 10,33  qual quan vinga te parlarà.” 33 I  tot seguit t’envií a buscar, i tu has fet 
Ac 10,39  39 I nosaltres som testimoni de  tot quant féu en la regió dels jueus i en  
Ac 10,41 i volgué que es manifestàs, 41 no a  tot lo poble, sinó als testimonis que Déu  
Ac 11,10  10 »I així fou fet tres vegades, i  tot això se’n tornà al cel. 11 I veus  
Ac 11,26 conduí a Antioquia. 26 I estigueren  tot un any en aquesta iglésia, i  
Ac 11,28  hi havia d’haver una gran fam en  tot lo món, la que esdevingué en los dies  
Ac 13,10 los ulls, 10 digué: –Oh home ple de  tot engany i de tota astúcia, fill del  
Ac 13,24 vinguda lo baptisme de penitència a  tot lo poble d’Israel. 25 I quan Joan  
Ac 13,38  la remissió dels pecats i de  tot lo que no poguéreu ser justificats per 
Ac 13,39  Moisès. 39 En aquest és justificat  tot aquell que creu. 40 Per consegüent,  
Ac 14,14 féu lo cel, i la terra, i el mar, i  tot quant hi ha en ells. 15 Lo qui en los  
Ac 16,26 fonaments de la presó, i s’obriren  tot seguit totes les portes, i quedaren  
Ac 17,26  i tota cosa; 26 i d’un sol féu  tot lo llinatge humà, per a què habitàs  
Ac 20,16  se en l’Àsia, puix s’apressurava  tot quant podia per a celebrar en  
Ac 20,18  Àsia de quina manera m’he conduït  tot lo temps que he estat ab vosaltres: 19 
Ac 20,20 20 Com no m’he retret de dir-vos  tot lo que us fos útil, i d’ensenyar-  
Ac 20,27  no he fugit d’anunciar-vos  tot lo consell de Déu. 28 Mirau per  
Ac 20,28  Déu. 28 Mirau per vosaltres i per  tot lo ramat, en lo qual l’Esperit Sant  
Ac 21,24  lo cap, i sabrà tothom que és fals  tot quant oigueren de tu i que, al  
Ac 21,27 vegeren en lo temple, alborotaren a  tot lo poble, i el prengueren cridant: 28  
Ac 21,30  tota la ciutat i s’amotinà  tot lo poble. I prenent a Pau, lo  
Ac 21,30  arrastrant fora del temple, i  tot seguit foren tancades les portes. 31 I 
Ac 21,31  avís al tribú de la cohort de que  tot Jerusalem estava alborotat; 32 lo qual 
Ac 22,5  5 com lo príncep dels sacerdots i  tot lo consistori dels ancians me són  
Ac 22,10  i vés a Damasco, i allí se’t dirà  tot lo que et toca fer. 11 »I com jo no hi 
Ac 22,30  que es juntassen los sacerdots i  tot lo Consell, i traent a Pau, lo  
Ac 24,3  per vostres providències, 3 en  tot temps i lloc ho reconeixem,  
Ac 24,5  mou sedicions entre els jueus per  tot lo món i és cap de la secta revoltosa  
Ac 26,2  -me en vostra presència de  tot quant m’acusen los jueus. 3 Majorment 
Ac 28,10 l’embarcar-nos, nos proveïren de  tot lo necessari. 11 I al cap de tres  
Rm 1,8  perquè vostra fe és divulgada per  tot lo món. 9 Puix Déu, a qui servesc ab  
Rm 1,16  és virtut de Déu per a salvació a  tot aquell que creu, al jueu primerament,  
Rm 3,4  modo! 4 Perquè Déu és verídic, i  tot home, faŀlaç, com està escrit: «A fi  
Rm 3,19  de sos ulls.» 19 Emperò sabem que  tot quant la Llei diu, ho diu als que  
Rm 3,19  a fi de que tota boca sia tapada i  tot lo món se reconega culpable envers  
Rm 4,16  la gràcia la promesa sia segura a  tot son llinatge, no tan sols al que és de 
Rm 4,21  que també és poderós per a complir  tot lo que havia promès. 22 I per això li  
Rm 5,14  lo pecat no era imputat. 14 Ab  tot, la mort regnà des d’Adam a Moisès,  
Rm 7,1 que la llei té domini sobre l’home  tot lo temps que viu? 2 Perquè la dona que 
Rm 9,33  i pedra d’escàndol; i  tot aquell que creu en ell no serà  
Rm 10,Tit  Per això és predicada en  tot lo món. Los gentils l’abracen,  
Rm 10,13  aquells que l’invoquen. 13 Perquè  tot aquell que invóquia lo nom del Senyor  
Rm 11,26  gentils. 26 I que així se sàlvia  tot Israel, com està escrit: «De Sion  
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Rm 14,2 Perquè l’un creu que pot menjar de  tot, mentres lo qui és flac no menjarà  
Rm 14,23  perquè no ho menja segons la fe. I  tot lo que no és segons la fe és pecat.  
Rm 15,13 -us, doncs, lo Déu d’esperança de  tot goig i pau en la creència, per a què  
Rm 15,14  també plens de caritat, plens de  tot saber, de modo que us podeu amonestar  
Rm 15,15 amonestar los uns als altres. 15 Ab  tot, germans, vos he escrit ab algun més  
Rm 16,2 los sants, i per a què l’ajudeu en  tot quant sia menester; puix ella ha  
1Co 2,10  perquè l’Esperit ho escodrinya  tot, fins les coses profundes de Déu. 11  
1Co 3,22 sia mort, o lo present, o lo futur,  tot és vostre. 23 I vosaltres, de Cristo,  
1Co 6,12  Déu. 12 «Tot m’és lícit», mes no  tot m’és convenient. «Tot m’és permès»,  
1Co 9,Tit  no escandalisar a ningú, fent-se  tot per a tots, i sofrint mil treballs per 
1Co 9,Tit  treballs per guanyar per a Déu a  tot lo món. 1 ¿No só jo apòstol? ¿No só jo 
1Co 9,12  aquesta potestat, ans bé ho sofrim  tot per a no posar destorb algun a l’  
1Co 9,22  per a guanyar als flacs. M’he fet  tot per a tots per a salvar a tots. 23 I  
1Co 9,23  a tots per a salvar a tots. 23 I  tot això ho faç per amor de l’evangeli,  
1Co 9,25  per a què pugau obtenir-lo. 25 I  tot aquell que ha de combatre en la  
1Co 10,Tit  de sos vicis, especialment de  tot ressabi d’idolatria, de la vana  
1Co 10,23  23 «Tot m’és lícit», emperò no  tot és edificant. 24 Ningú búsquia lo que  
1Co 10,25  sinó lo que és de l’altre. 25 De  tot lo que es ven en la carnisseria,  
1Co 10,26  26 puix «del Senyor és la terra i  tot quant hi ha en ella». 27 Si algú dels  
1Co 10,27  convida i hi voleu anar, menjau de  tot quant vos preséntia davant, sens  
1Co 10,31  feu qualsevol altra cosa, feu-ho  tot a glòria de Déu. 32 No doneu ofensa  
1Co 10,33 a la manera que jo procuro també en  tot agradar a tots, no buscant lo meu  
1Co 11,2  2 I vos alabo, germans, perquè en  tot vos recordau de mi i guardau mes  
1Co 11,3  que sapiau que Cristo és lo cap de  tot home, i l’home és lo cap de la dona,  
1Co 11,18  a lo pitjor. 18 Perquè, abans de  tot, quan vos congregau en la Iglésia, oic 
1Co 12,17  ¿per això no serà del cos? 17 I si  tot lo cos fos ull, ¿a on estaria l’oïdo? 
1Co 12,17  ull, ¿a on estaria l’oïdo? I si  tot fos oïdo, ¿a on estaria l’olfato? 18  
1Co 13,7  en la veritat. 7 Tot ho aguanta,  tot ho creu, tot ho espera i ho sofreix  
1Co 13,7  7 Tot ho aguanta, tot ho creu,  tot ho espera i ho sofreix tot. 8 La  
1Co 13,7 ho creu, tot ho espera i ho sofreix  tot. 8 La caritat mai decau, per més que  
1Co 14,21 llavis parlaré a est poble, i ni ab  tot això m’oiran, diu lo Senyor.» 22  
1Co 14,26  té interpretació: faci’s  tot per a edificació. 27 Si algú parla en  
1Co 14,40  lo parlar en llengües. 40 Faça’s  tot ab decoro i ordre. 15,Tit Capítol XV  
1Co 15,24  Déu i al Pare, quan haja destruït  tot imperi i tota autoritat i tot poder.  
1Co 15,24  tot imperi i tota autoritat i  tot poder. 25 Perquè és necessari que ell  
1Co 15,28  totes les coses, per a què Déu sia  tot en tots. 29 D’altra manera, què faran 
1Co 16,16 que siau obedients a eixos tals i a  tot aquell que ens ajuda i treballa. 17 I  
2Co 1,4 consolar a aquells que es troben en  tot treball, ab lo consol ab què nosaltres 
2Co 4,8  sia de Déu i no de nosaltres. 8 En  tot patim tribulacions, mes no ens  
2Co 4,15  colocarà ab vosaltres. 15 Perquè  tot és per amor de vosaltres, a fi de que  
2Co 5,16  a Cristo segons la carn, ab  tot ara ja no el coneixem. 17 Per lo que  
2Co 6,10 no tenint res, emperò posseint-ho  tot. 11 Oh, corintis! Nostra boca està  
2Co 7,11  desig, què zel, què venjança! En  tot vos haveu mostrats purs en aquest  
2Co 7,14  no m’avergonyesc; ans bé, com  tot lo que us parlàrem fou en veritat,  
2Co 8,7  esta gràcia, 7 a fi de que com en  tot abundau en fe, i en paraula, i en  
2Co 9,8 fi de que estant sempre proveïts de  tot, abundeu també per a tota obra bona. 9 
2Co 10,5  de Déu, i reduint a cautiveri  tot enteniment en obediència de Cristo; 6  
2Co 11,6  parlar, encara que no en saber, en  tot nos havem donat a conèixer a  
2Co 11,9  que vingueren de Macedònia, i en  tot m’he guardat de servir-us de  
2Co 11,21  molt dèbils en aquesta part. En  tot allò que altre tinga atreviment –parlo 
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2Co 12,19  Davant de Déu parlam en Cristo; i  tot, caríssims, per a edificació vostra.  
2Co 13,4  bé fou crucificat per flaquesa, ab  tot viu per virtut de Déu. Puix nosaltres  
Ga 3,10  puix està escrit: «Maleït  tot aquell que no permanesca en totes les  
Ga 3,13  perquè està escrit: «Maleït  tot aquell que penja en un arbre.» 14 Per  
Ga 3,22 Llei. 22 Mes l’Escriptura enclogué  tot baix del pecat, per a què la promesa  
Ga 4,1 del servo, encara que sia senyor de  tot, 2 sinó que està baix de tutors i  
Ga 5,3  de res. 3 I declaro de nou a  tot home que és circumcís, que està  
Ga 5,17  entre si, per lo que no podeu fer  tot lo que voldríeu. 18 Mes si sou guiats  
Ef 1,21  en los llocs celestials, 21 sobre  tot principat, i potestat, i virtut, i  
Ef 1,21  i virtut, i dominació, i sobre  tot nom que s’anomena no sols en aquest  
Ef 1,23  la plenitud d’aquell que ho omple  tot en tot. 2,Tit Capítol II Béns grans ja 
Ef 1,23  d’aquell que ho omple tot en  tot. 2,Tit Capítol II Béns grans ja  
Ef 2,21  pedra cantonera; 21 en el qual  tot l’edifici, ben construït, creix per a 
Ef 3,19 també l’amor de Cristo, que supera  tot enteniment, a fi de que siau plens de  
Ef 4,16 és lo cap, ço és, Cristo. 16 De qui  tot lo cos, connexo i unit per tota  
Ef 5,Tit  de Jesucrist, a què s’apàrtien de  tot vici i s’empleïn en obres bones, i  
Ef 5,5  haveu de saber i entendre que  tot fornicari, o deshonest, o avaro, lo  
Ef 5,13  manifestes per la llum, perquè  tot quant se manifesta és llum. 14 Per lo  
Ef 5,24  -ho les mullers a sos marits en  tot. 25 Vosaltres, marits, amau a vostres  
Ef 6,18  és la paraula de Déu; 18 orant en  tot temps ab tota pregària i súplica en l’ 
Ef 6,21  i lo que faç, vos informarà de  tot Tiquic, germà nostre caríssim i fiel  
Fl 1,9  abúndia més i més en ciència i en  tot coneixement, 10 per a què aproveu lo  
Fl 1,13  s’han fet notòries en Cristo en  tot lo pretori i en tots los demés llocs.  
Fl 1,22  és lo fruit de mon treball. Ab  tot, jo no sé lo que escolliré. 23 Perquè  
Fl 1,24  lo que és molt millor. 24 Ab  tot, lo permanèixer en la carn és més  
Fl 2,9  i li donà un nom que és sobre  tot nom, 10 a fi de que al nom de Jesús se 
Fl 2,10 fi de que al nom de Jesús se dóblia  tot genoll de les criatures que estan en  
Fl 3,8  pèrdues per Cristo. 8 I en veritat  tot ho tinc per pèrdua per l’exceŀlència  
Fl 3,8  Senyor meu, per amor del qual  tot ho he perdut i ho conto com fems ab  
Fl 4,7  7 I la pau de Déu, que sobrepuja a  tot enteniment, guàrdia vostres cors i  
Fl 4,8  Jesús. 8 Per lo demés, germans,  tot lo que és verdader, tot lo que és  
Fl 4,8  germans, tot lo que és verdader,  tot lo que és honest, tot lo que és just,  
Fl 4,8  és verdader, tot lo que és honest,  tot lo que és just, tot lo que és sant,  
Fl 4,8  que és honest, tot lo que és just,  tot lo que és sant, tot lo que és amable,  
Fl 4,8 lo que és just, tot lo que és sant,  tot lo que és amable, tot lo que és de  
Fl 4,8  que és sant, tot lo que és amable,  tot lo que és de bona fama, si hi ha  
Fl 4,14  en Cristo, que em conforta. 14 Ab  tot, haveu fet bé en haver participat de  
Fl 4,18  a vostre compte. 18 Així que  tot ho tinc, i estic abundant i ple,  
Col 1,6 ha arribat a vosaltres, com també a  tot lo món, i dóna fruit i creix, així com 
Col 1,10 dignes del Senyor, agradant-li en  tot, fructificant en tota obra bona i  
Col 1,17  ell mateix. 17 I ell és abans que  tot, i totes les coses subsisteixen per  
Col 1,18  dels morts, per a què ell tinga en  tot la preminència. 19 Puix plagué al Pare 
Col 1,22 cor per les males obres, 22 ara, ab  tot, vos ha reconciliat en lo cos de sa  
Col 1,28  per a què pugam presentar  tot home perfet en Cristo Jesús. 29 En lo  
Col 2,10  en ell, lo qual és lo cap de  tot principat i potestat; 11 en qui estau  
Col 2,19  no estant unit ab lo cap, del qual  tot lo cos, sustentat i organisat per  
Col 3,11  ni servo, sinó que Cristo és  tot en tots. 12 Revestiu’s, doncs, com  
Col 3,17  de paraula, sia d’obra, feu-ho  tot en nom de nostre Senyor Jesucrist,  
Col 3,20  20 Fills, obeïu a vostres pares en  tot, puix això és de l’agrado del Senyor. 
1Te 3,9  donar a Déu per vosaltres, per  tot lo goig ab què ens regositjam, per  
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1Te 4,6  perquè el Senyor és venjador de  tot això, com ja abans vos ho havem dit i  
1Te 5,18 alegres. 17 Orau sens cessar. 18 En  tot donau gràcies, perquè aqueixa és la  
1Te 5,21  les profecies. 21 Examinau-ho  tot, i abraçau lo que és bo. 22 Guardau’s 
1Te 5,23  Déu de pau vos santifíquia en  tot, per a què tot vostre esperit, i l’  
1Te 5,23  vos santifíquia en tot, per a què  tot vostre esperit, i l’ànima, i el cos  
2Te 1,11  dignes d’esta vocació i cúmplia  tot lo plaer de sa bondat i l’obra de fe  
2Te 2,4  4 lo qual s’oposa i s’alça sobre  tot lo que s’anomena Déu, o que s’adora, 
2Te 2,9  és segons l’obra de Satanàs ab  tot poder, i senyals, i ab meravelles de  
2Te 3,15  a fi de que s’avergonyesca. 15 Ab  tot, no el mireu com a enemic, ans bé  
1Tm 2,Tit  i redemptor de tots. Devem orar en  tot lloc. Modèstia de les dones, sa  
1Tm 2,1  1 Recomano, doncs, lo primer de  tot, que es facen peticions, oracions,  
1Tm 2,8  desitjo que els homes préguien en  tot lloc, alçant les mans pures sens ira  
1Tm 4,8  poc; mes la pietat és útil per a  tot, tenint la promesa de la vida que ara  
2Tm 2,10  10 Per consegüent, jo ho sofresc  tot per amor dels elegits, per a què ells  
2Tm 2,19  i: «Apàrtia’s de la iniquitat  tot aquell que invoca lo nom del Senyor.»  
Tt 2,9  a sos amos, donant-los gust en  tot sens ser resposters. 10 Que no els  
Tt 2,10  les coses, per a què adórnien en  tot la doctrina de Déu, salvador nostre.  
Tt 2,14  nosaltres, per a redimir-nos de  tot pecat i purificar-nos per a si com  
He 1,2  Fill, al qual constituí hereu de  tot, per qui féu també los sigles. 3 Lo  
He 5,1  aquestos misteris. 1 Perquè  tot pontífice pres d’entre els homes és  
He 5,13  i no d’aliment fort. 13 Perquè  tot aquell que s’alimenta de llet és  
He 8,1  que l’Antic. 1 La suma, doncs, de  tot lo que havem dit és aquesta: Tenim un  
He 8,3  i no per home algú. 3 Perquè  tot pontífice és constituït per a oferir  
He 9,19  havent llegit tots los preceptes a  tot lo poble, conforme a la Llei, prengué  
He 9,19  un hisop, i n’aspergí lo llibre i  tot lo poble, 20 dient: «Aquesta és la  
He 10,11  feta una sola vegada. 11 I així  tot sacerdot se presenta cada dia a  
He 12,1  testimonis, descarregant-nos de  tot pes i del pecat que ens té rodejats,  
He 13,18  portar-nos honestament en  tot. 19 I tant més vos prego que façau  
Jm 1,17  caríssims. 17 Tota dàdiva bona i  tot do perfet és de dalt i descendeix del  
Jm 1,19  meus caríssims. Per això sia  tot home prompte en oir, però tard en  
Jm 2,10  en un punt, s’ha fet culpable de  tot. 11 Perquè lo qui digué: «No cometràs  
Jm 3,2  perfet, i capaç també de refrenar  tot lo cos. 3 I si posam fre en la boca  
Jm 3,3 a què ens obeesquen, governam també  tot lo cos d’ells. 4 Mirau també les  
Jm 3,6  nostres membres la que contamina  tot lo cos, i inflama la roda de nostra  
Jm 4,2  pledejau i feu la guerra, i ab  tot no alcançau, perquè no demanau. 3  
1Pe 2,1  1 Deixant, doncs, tota malícia, i  tot engany, i hipocresia, i enveges, i  
1Pe 2,18  siau obedients als amos ab  tot temor, no tan sols als bons i  
1Pe 3,15 aparellats sempre per a respondre a  tot aquell que us pregúntia la raó de l’  
1Pe 4,8  i vetllau en oracions. 8 Abans de  tot tenint caritat fervorosa entre  
2Pe 1,5 ademés d’això, vosaltres, aplicant  tot cuidado, anyadiu a vostra fe virtut, i 
2Pe 2,19 són esclaus de la corrupció, perquè  tot aquell que fou vençut queda esclau del 
2Pe 3,4  des de que els pares dormiren  tot permaneix així com en lo principi de  
1Jn 1,7  Jesucrist, son Fill, nos neteja de  tot pecat. 8 Si diguéssem que no tenim  
1Jn 2,2 pels nostres, sinó també per los de  tot lo món. 3 I en això sabem que l’havem 
1Jn 2,16  del Pare no està en ell. 16 Perquè  tot lo que hi ha en lo món és  
1Jn 2,29  que ell és just, sabeu també que  tot aquell que fa justícia és nat d’ell.  
1Jn 3,3  lo veurem així com ell és. 3 I  tot aquell que té aquesta esperança en  
1Jn 3,6  que permaneix en ell no peca, i  tot lo qui peca no l’ha vist ni conegut.  
1Jn 4,Tit i diu que la perfeta caritat exclou  tot temor. 1 Caríssims, no cregau a tot  
1Jn 4,1 tot temor. 1 Caríssims, no cregau a  tot esperit, emperò provau los esperits si 
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1Jn 4,2  això se coneix l’Esperit de Déu:  tot esperit que confessa que Jesucrist  
1Jn 4,3  vingué en carn, és de Déu. 3 I  tot esperit que no confessa que Jesucrist  
1Jn 4,7  perquè la caritat ve de Déu. I  tot aquell que ama és nat de Déu i coneix  
1Jn 5,1  és lo Cristo, és nat de Déu; i  tot lo qui ama al que l’ha engendrat, ama 
1Jn 5,4  d’ell no són pesats. 4 Perquè  tot lo que naix de Déu venç lo món, i esta 
1Jn 5,14  que tenim en ell: que ell nos ou  tot quant li demanam, essent conforme a sa 
1Jn 5,15  15 I si sabem que ens ou en  tot lo que li demanem, ho sabem perquè  
1Jn 5,18  que no és de mort. 18 Sabem que  tot aquell que és nat de Déu no peca, sinó 
1Jn 5,19  I nosaltres sabem que som de Déu i  tot lo món està posat en lo Maligne. 20 I  
3Jn 2 prego al Senyor que et prospéria en  tot i que et consérvia en salut, així com  
3Jn 5 Caríssim, te portes ab fidelitat en  tot lo que fas ab los germans, i  
Jud 5  -vos present, ja que haveu sabut  tot açò, que Jesús, salvant al poble de la 
Ap 1,7  aquí que ve ab núvols, i el veurà  tot ull, i els que el traspassaren. I es  
Ap 3,10  la tentació que ha de venir sobre  tot lo món per a provar als habitants de  
Ap 6,15  i els rics, i els poderosos, i  tot servo i llibre s’escondiren en les  
Ap 9,20 foren morts d’aquestes plagues, ab  tot no s’arrepentiren de les obres de ses 
Ap 10,Tit  àngel anuncia lo compliment de  tot lo misteri així que el setè àngel haja 
Ap 12,9  diable i Satanàs, que enganya a  tot lo món; i fou llançat a la terra, i  
Ap 13,12  parlava com un dragó, 12 i exercia  tot lo poder de la primera bèstia en sa  
Ap 16,14  i van als reis de la terra i de  tot lo món, per a juntar-los per a la  
Ap 17,8  la bèstia que era i no és, i ab  tot és. 9 I aquí està lo sentit que té  
Ap 18,2  de dimonis, i en guarita de  tot esperit impur, i en gàbia de tot  
Ap 18,2 de tot esperit impur, i en gàbia de  tot aucell asquerós i abominable. 3 Perquè 
Ap 18,17  desaparegut tan grans riqueses.» I  tot capità de barco, i tots los que  
Ap 22,15  i els que serveixen als ídols, i  tot lo qui ama i fa mentida. 16 »Jo,  
Ap 22,18 aigua de vida. 18 Perquè protesto a  tot lo qui ou les paraules de la profecia  
Mt 4,9  i la glòria d’ells, 9 i li digué:  –Tot això t’ho donaré, si postrant-te,  
Mt 7,19  ni l’arbre mal, fruit bo. 19  Tot arbre que no porta bon fruit, serà  
Mt 12,25  sos pensaments, los digué:  –Tot regne dividit contra si mateix, serà  
Mt 15,5  que diga a son pare o a sa mare:  ‘Tot do que jo ofresca vos aprofitarà’, 6 
Mc 6,23  ho donaré. 23 I li va jurar dient:  –Tot lo que em demànies, t’ho donaré,  
Mc 7,37  I tant més se meravellaven, dient:  –Tot ho ha fet bé, ha fet oir als sords i  
Lc 6,47  i no feu lo que jo us dic? 47  Tot aquell que ve a mi i ou mes paraules i 
Lc 11,17  sos pensaments, los digué:  –Tot regne dividit contra si mateix serà  
Jn 6,37  que m’haveu vist i no creeu. 37  Tot lo que el Pare me dóna, vindrà a mi, i 
Jn 6,45  “I tots seran ensenyats de Déu.”  Tot aquell, doncs, que oigué i aprengué  
Jn 16,15  del meu i vos ho anunciarà. 15  Tot lo que té lo Pare és meu. Per això he  
Jn 18,37 fi de donar testimoni a la veritat.  Tot aquell que és de la veritat, ou ma  
Rm 10,11  11 Perquè diu l’Escriptura:  «Tot aquell que creu en ell no serà  
Rm 10,21  em demanaven.» 21 I diu a Israel:  «Tot lo dia he tingut esteses mes mans a  
1Co 6,12  i per l’Esperit de nostre Déu. 12  «Tot m’és lícit», mes no tot m’és  
1Co 6,12  mes no tot m’és convenient.  «Tot m’és permès», emperò jo no em posaré 
1Co 10,22  som nosaltres més forts que ell?  «Tot m’és lícit», emperò no totes les  
1Co 10,23 totes les coses són convenients. 23  «Tot m’és lícit», emperò no tot és  
1Co 11,4 la dona, i Déu, lo cap de Cristo. 4  Tot home que fa oració o profetisa ab lo  
1Co 13,7  que es complau en la veritat. 7  Tot ho aguanta, tot ho creu, tot ho espera 
1Co 15,27  los peus d’ell. I quan diu: 27  «Tot està subjecte a ell», s’exceptua,  
Fl 4,13  abundància i a patir misèria. 13  Tot ho puc en Cristo, que em conforta. 14  
Col 3,23  de cor i temor de Déu. 23  Tot quant façau, feu-ho de cor com per  
1Jn 3,4  a si mateix així com ell és pur. 4  Tot aquell que fa pecat, traspassa la  
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1Jn 3,6  pecats; i no hi ha pecat en ell. 6  Tot aquell que permaneix en ell no peca, i 
1Jn 3,9  a destruir les obres del diable. 9  Tot aquell que és nat de Déu no fa pecat,  
1Jn 3,10  de Déu i els fills del diable.  Tot aquell que no practica la justícia no  
1Jn 5,1  fe troba l’home la vida eterna. 1  Tot aquell que creu que Jesús és lo  
2Jn 9 sinó que rebau complert gallardó. 9  Tot aquell que s’aparta i no persevera en 
Mt 2,16 infants que hi havia en Betlem i en  tota sa comarca, de dos anys i en avall,  
Mt 3,5  eixia envers ell Jerusalem, i  tota la Judea, i tota la terra de la  
Mt 3,5  ell Jerusalem, i tota la Judea, i  tota la terra de la comarca del Jordà. 6 I 
Mt 3,15  ara, perquè així nos convé complir  tota justícia. Aleshores lo deixà. 16 I  
Mt 4,4 viu l’home de pa solament, sinó de  tota paraula que ix de la boca de Déu.” 5  
Mt 4,23  23 I anava Jesús recorrent  tota la Galilea, ensenyant en les  
Mt 4,23  del Regne, i curant tot mal i  tota dolència en lo poble. 24 I corregué  
Mt 4,24 lo poble. 24 I corregué sa fama per  tota la Síria, i li portaven tots los  
Mt 5,11 i perseguesquen, i diguen, mentint,  tota espècie de mal contra vosaltres. 12  
Mt 8,32 se n’anaren als porcs. I veus aquí  tota la ramada corregué furiosament i per  
Mt 8,34  lo cas dels esperitats. 34 I luego  tota la ciutat isqué a l’encontre de  
Mt 9,26  noia. 26 I corregué esta fama per  tota aquella terra. 27 I passant Jesús d’ 
Mt 9,31  eixint d’allí, ho publicaren per  tota aquella terra. 32 I luego que  
Mt 9,35  del Regne, i curant tot mal i  tota dolència en lo poble. 36 I al veure  
Mt 10,1  -los, i per a curar tot mal i  tota dolència. 2 I los noms dels dotze  
Mt 12,23  de manera que parlà i vegé. 23 I  tota la gent quedava pasmada, i deia: –¿És 
Mt 12,25  contra si mateix, serà destruït; i  tota casa o ciutat dividida contra si  
Mt 12,36 coses males. 36 I jo us dic que, de  tota paraula ociosa que els homes pàrlien, 
Mt 13,2 entrant en una barca, s’assentà, i  tota la gent estava dreta en la vora. 3 I  
Mt 13,47  filat que, tirat al mar, arreplega  tota mena de peixos. 48 I quan està ple,  
Mt 14,35  homes d’aquell lloc, enviaren per  tota aquella comarca, i li presentaven  
Mt 18,16  de dos o tres testimonis cònstia  tota paraula. 17 I si no els escoltàs,  
Mt 21,10  entrat en Jerusalem, se commogué  tota la ciutat, dient: –Qui és aquest? 11  
Mt 22,37  ton Déu, de tot ton cor, i de  tota ta ànima, i de tot ton enteniment. 38 
Mt 22,40 D’aquestos dos manaments dependeix  tota la Llei i los Profetes. 41 I estant  
Mt 23,27  estan plens d’ossos de morts i de  tota immundícia! 28 Així també vosaltres  
Mt 23,35  35 per a què vinga sobre vosaltres  tota la sang innocent que s’ha derramat  
Mt 27,27  -lo al pretori, feren formar  tota la cohort a son alrededor. 28 I  
Mt 27,45  de sexta hi hagué tenebres sobre  tota la terra fins a l’hora de nona. 46 I 
Mt 28,18  los parlà dient: –Se m’ha donat  tota potestat en lo cel i en la terra. 19  
Mt 28,19 terra. 19 Anau, doncs, i ensenyau a  tota la gent, batejant-los en lo nom del 
Mc 1,5  dels pecats. 5 I eixia envers ell  tota la terra de Judea i tots los de  
Mc 1,28  28 I luego s’espargí sa fama per  tota la terra de Galilea. 29 I eixint tot  
Mc 1,33  malalts i els esperitats. 33 I  tota la ciutat s’havia reunit a la porta. 
Mc 1,39  en les sinagogues d’ells i per  tota la Galilea i llançava los dimonis. 40 
Mc 2,13 vegada envers lo mar, i venia a ell  tota la gent, i els ensenyava. 14 I al  
Mc 4,1 barca s’assentà dins, en lo mar, i  tota la gent estava a la vora, en terra. 2 
Mc 5,33 se postrà davant d’ell, i li digué  tota la veritat. 34 I ell li digué:  
Mc 6,55  lo conegueren. 55 I recorrent  tota aquella comarca, li portaven de tota  
Mc 6,55  aquella comarca, li portaven de  tota ella los malalts en sos llits tan  
Mc 9,48  Perquè tots seran salats ab foc, i  tota víctima serà salada ab sal. 49 »Bona  
Mc 11,18 -lo morir, puix lo temien, perquè  tota la gent estava meravellada de sa  
Mc 12,30  ton Déu, de tot ton cor, i de  tota ta ànima, i de tot ton enteniment, i  
Mc 12,33  cor, i de tot l’enteniment, i de  tota l’ànima, i ab tot lo poder, i amar  
Mc 15,16  a l’atri del pretori i convocaren  tota la cohort. 17 I lo vestiren de  
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Mc 15,33 hora de sexta, se cobrí de tenebres  tota la terra fins a l’hora de nona. 34 I 
Lc 1,10  del Senyor a posar encens. 10 I  tota la multitud del poble estava pregant  
Lc 1,39  alçant-se Maria, se n’anà a  tota pressa a les muntanyes de la Judea, a 
Lc 2,10  que seran d’un gran goig per a  tota la gent: 11 perquè avui vos ha nat en 
Lc 3,3  en lo desert. 3 I vingué per  tota la comarca del Jordà, predicant  
Lc 3,6  los escabrosos seran aplanats; 6 i  tota carn veurà la salvació de Déu.» 7 I  
Lc 4,4 viu l’home de pa solament, sinó de  tota paraula de Déu.” 5 I el portà lo  
Lc 4,14 a Galilea, i sa fama s’espargí per  tota la comarca. 15 I ell ensenyava en les 
Lc 4,25  de modo que hi hagué gran fam per  tota la terra, hi havia moltes viudes en  
Lc 5,5  responent Simó, li digué: –Mestre,  tota la nit hem estat treballant sens  
Lc 6,12  muntanya a fer oració i passà allí  tota la nit orant a Déu. 13 I al ser de  
Lc 6,17  i d’una multitud de gent de  tota la Judea, i de Jerusalem, i de la  
Lc 6,19  esperits impurs se curaven. 19 I  tota la gent procurava tocar-lo, perquè  
Lc 7,17  aquest rumor d’ell s’espargí per  tota la Judea i sa comarca. 18 I els  
Lc 8,37  de la llegió. 37 I li demanà  tota la gent del territori dels gerasens  
Lc 8,39  Déu per a tu. I anà publicant per  tota la ciutat quant gran mercè li havia  
Lc 9,13  nosaltres a comprar vianda per  tota aquesta gent. 14 Perquè eren com cosa 
Lc 10,27  ton Déu, de tot ton cor, i de  tota ta ànima, i ab totes tes forces, i de 
Lc 12,15  –Anau alerta, guardau-vos de  tota avarícia, puix la vida de cada qual  
Lc 12,27  puix jo us dic que mai Salomó, ab  tota sa glòria, se vestí com un d’ells.  
Lc 13,21 ab tres mesures de farina, fins que  tota la massa quedà fermentada. 22 I anava 
Lc 15,30  aqueix fill teu que ha gastat  tota sa llegítima ab dones de mala vida,  
Lc 19,6  en ta casa. 6 I ell baixà a  tota pressa i lo rebé ab alegria. 7 Al  
Lc 23,1  Sepulcre de Jesús. 1 I alçant-se  tota la multitud d’ells, lo portaren a  
Lc 23,5  ab la doctrina que espargeix per  tota la Judea, començant des de la Galilea 
Lc 23,44  I era ja cerca l’hora de sexta, i  tota la terra se cobrí de tenebres fins a  
Jn 4,53 dit: «Ton fill viu»; i cregué ell i  tota sa casa. 54 Aquest fou lo segon  
Jn 11,29  luego que ella ho oigué, s’alçà a  tota pressa i vingué a ell. 30 Perquè  
Jn 11,50  per lo poble, i no que es pèrdia  tota la nació. 51 Mes ell no ho digué de  
Jn 16,13  Esperit de veritat, vos ensenyarà  tota veritat, perquè no parlarà de si  
Jn 17,2  2 com li haveu donat poder sobre  tota carn, per a què dónia la vida eterna  
Ac 1,8  sereu testimoni en Jerusalem, i en  tota la Judea, i la Samària, i fins a l’  
Ac 2,2  com una ratxada de vent, que omplí  tota la casa a on estaven ells sentats. 3  
Ac 2,17  que jo derramaré mon Esperit sobre  tota carn; i profetisaran vostres fills i  
Ac 2,36  peus.” 36 »Sàpia, doncs, de cert  tota la casa d’Israel que a est Jesús, a  
Ac 2,43  del pa, i en les oracions. 43 I  tota persona tenia temor, i molts prodigis 
Ac 2,47  alabant a Déu i trobant gràcia en  tota la gent. I el Senyor anyadia a la  
Ac 3,23  quant vos diga. 23 I succeirà que  tota ànima que no oiga a aquell profeta,  
Ac 4,29  i concediu a vostres servos que ab  tota firmesa pàrlien vostra paraula, 30  
Ac 5,11  11 I sobrevingué un gran temor en  tota la Iglésia i en tots los que oigueren 
Ac 6,5  5 I agradà aquesta proposició a  tota la junta, i elegiren a Esteve, baró  
Ac 7,10  el féu governador d’Egipte i de  tota sa casa. 11 Vingué després fam en  
Ac 7,11  sa casa. 11 Vingué després fam en  tota la terra d’Egipte i de Canaan, i  
Ac 7,14  féu venir a son pare Jacob i a  tota sa parentela, que constava de setanta 
Ac 7,22  seu. 22 I Moisès fou instruït en  tota la sabiduria dels egipcis i fou  
Ac 9,31  La Iglésia, tenint llavors pau en  tota la Judea, i Galilea, i Samària, s’  
Ac 10,2  2 religiós i temerós de Déu ab  tota sa casa, que feia moltes caritats al  
Ac 10,12  a la terra, 12 en lo qual hi havia  tota mena de quadrúpedos i reptils de la  
Ac 10,22  de Déu, i que té el testimoni de  tota la nació dels jueus, rebé avís per  
Ac 10,37  paraula que ha estat publicada per  tota la Judea, i començant des de la  
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Ac 11,14  per les quals seràs salvo tu i  tota ta casa.” 15 »I quan comencí a  
Ac 12,11  llibertat de la mà d’Herodes i de  tota l’expectació del poble dels jueus.  
Ac 13,6 lo ministeri. 6 I havent atravessat  tota la isla fins a Pafo, trobaren un cert 
Ac 13,10  –Oh home ple de tot engany i de  tota astúcia, fill del diable, enemic de  
Ac 13,10 astúcia, fill del diable, enemic de  tota justícia! ¿No deixaràs de trastornar  
Ac 13,44  dissabte següent concorregué casi  tota la ciutat a oir la paraula de Déu. 45 
Ac 13,49  paraula del Senyor s’espargia per  tota la terra. 50 Emperò los jueus  
Ac 14,6 i a Derbe, ciutats de Licaònia, i a  tota aquella comarca, i allí predicaven l’ 
Ac 15,12  així com ells. 12 Callà aleshores  tota la multitud i escoltaven a Bernabé i  
Ac 15,22  als apòstols i als ancians ab  tota la iglésia elegir alguns barons d’  
Ac 16,33  i immediatament fou batejat ell i  tota sa família. 34 I havent-los conduït 
Ac 17,25  dóna a tots vida i respiració i  tota cosa; 26 i d’un sol féu tot lo  
Ac 17,26  humà, per a què habitàs sobre  tota la cara de la terra, senyalant l’  
Ac 19,26  no tan solament en Èfeso sinó en  tota l’Àsia, retrau ab ses persuasions  
Ac 19,27 cas de la majestat d’aquella a qui  tota l’Àsia i el món adoren. 28 Oït això, 
Ac 19,29  Diana dels efèsios! 29 I s’omplí  tota la ciutat de confusió, i tots a una  
Ac 20,19  vosaltres: 19 servint al Senyor ab  tota humilitat i ab llàgrimes i ab  
Ac 21,30  en lo temple. 30 I es commogué  tota la ciutat i s’amotinà tot lo poble.  
Ac 23,1 avui m’he conduït davant de Déu ab  tota bona consciència. 2 I Ananies,  
Ac 23,24  en què sia conduït Pau a cavall ab  tota seguretat al governador Fèlix. 25  
Ac 25,24  veeu a aquest home contra del qual  tota la multitud dels jueus ha recorregut  
Ac 26,20  i després en Jerusalem, i per  tota la terra de Judea, i als gentils, que 
Ac 26,26 lo rei, a presència de qui parlo ab  tota llibertat, puix crec que ninguna d’  
Ac 28,31  que són del Senyor Jesucrist ab  tota llibertat, sens que l’hi prohibís  
Rm 1,18  de Déu se manifesta del cel contra  tota la impietat i injustícia d’aquells  
Rm 1,29  coses que no convenen, 29 plens de  tota iniquitat, de malícia, de fornicació, 
Rm 3,19 que estan baix la Llei, a fi de que  tota boca sia tapada i tot lo món se  
Rm 7,8  ocasió del manament, obrà en mi  tota concupiscència, perquè sens la Llei  
Rm 8,22  fills de Déu. 22 Puix sabem que  tota criatura gemega i està de part fins  
Rm 9,17  per a què sia anunciat mon nom per  tota la terra.» 18 Per conseqüent, ell usa 
Rm 10,18  certament, puix sa veu ressonà per  tota la terra, i ses paraules se oïren  
Rm 13,1  de Jesucrist. 1 Subjéctia’s  tota persona a les potestats superiors.  
Rm 14,11 doblegarà son genoll davant de mi i  tota llengua confessarà a Déu.» 12 Puix  
Rm 16,23  23 Vos saluda Gai, mon patró, i  tota la iglésia. Vos saluden Erasto,  
1Co 1,5  coses sou enriquits en ell, en  tota paraula i en tota ciència; 6 havent- 
1Co 1,5  en ell, en tota paraula i en  tota ciència; 6 havent-se així confirmat 
1Co 5,6 sabeu que un poc de llevat fermenta  tota la pasta? 7 Netejau, doncs, lo llevat 
1Co 11,5  cap cobert, deshonra son cap. 5 I  tota dona que fa oració o profetisa ab lo  
1Co 13,2  i comprengués tots los misteris, i  tota ciència; i encara que jo tingués tota 
1Co 13,2  ciència; i encara que jo tingués  tota fe, de modo que pogués remoure  
1Co 14,23  sinó als fiels. 23 Si, doncs,  tota la Iglésia se congrega en un lloc, i  
1Co 15,24  quan haja destruït tot imperi i  tota autoritat i tot poder. 25 Perquè és  
1Co 15,39 de les llavors son propi cos. 39 No  tota carn és una mateixa carn; mes una,  
2Co 1,1  ab tots los sants que hi ha en  tota l’Acaia. 2 Gràcia sia a vosaltres i  
2Co 1,3  Pare de les misericòrdies i Déu de  tota consolació, 4 lo qual nos consolà en  
2Co 1,4  4 lo qual nos consolà en  tota nostra tribulació, per a què pugam  
2Co 7,1 aquestes promeses, netegem-nos de  tota impuresa de carn i d’esperit,  
2Co 7,4  consol i sobreabundant de goig en  tota nostra tribulació. 5 Perquè quan  
2Co 8,7  i en paraula, i en ciència, i en  tota diligència, i ademés en la caritat  
2Co 9,8  de tot, abundeu també per a  tota obra bona. 9 (Així com està escrit:  
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2Co 9,11  en totes coses, abundeu en  tota beneficència, la qual fa que per  
2Co 10,5 fortaleses i destruir consells, 5 i  tota altaneria que s’alça contra la  
2Co 10,6  a la mà lo poder per a venjar  tota desobediència quan vostra obediència  
2Co 12,12  obraren entre vosaltres en  tota paciència, en miracles, en prodigis i 
2Co 13,1  o tres testimonis serà confirmada  tota paraula.» 2 Ja us diguí abans, estant 
Ga 5,3  circumcís, que està obligat a fer  tota la Llei. 4 Oh, vosaltres que us  
Ga 5,9 crida. 9 Un poc de llevat fa llevar  tota la pasta. 10 I confio de vosaltres en 
Ga 5,14 la caritat de l’Esperit. 14 Perquè  tota la Llei se resumeix en una paraula:  
Ef 1,Tit  sobre totes les coses, fet cap de  tota la Iglésia. 1 Pau, per voluntat de  
Ef 1,3 Jesucrist, lo qual nos ha beneït ab  tota benedicció espiritual en llocs  
Ef 1,8  ab abundància sobre nosaltres en  tota sabiduria e inteŀligència, 9 havent- 
Ef 1,22  sos peus» i el constituí cap de  tota la Iglésia, 23 la qual és son cos i  
Ef 3,15  Jesucrist, 15 del qual pren lo nom  tota la família del cel i de la terra. 16  
Ef 3,19  a fi de que siau plens de  tota la plenitud de Déu. 20 I a aquell que 
Ef 4,2  la vocació a què sou cridats, 2 ab  tota humilitat i mansuetud, ab paciència,  
Ef 4,16  qui tot lo cos, connexo i unit per  tota juntura, per la qual subministra  
Ef 4,19 mateixos a la disolució, a obres de  tota impuresa, a l’avarícia. 20 Mes  
Ef 4,31  31 Sia desterrada de vosaltres  tota amargura, i ira, i indignació, i  
Ef 4,31  i clamor, i blasfèmia, ab  tota malícia; 32 ans bé siau benignes los  
Ef 5,3  de suavitat. 3 Mes fornicació i  tota impuresa i avarícia, no es menciónia  
Ef 5,9  (puix lo fruit de l’Esperit és en  tota bondat, i justícia, i veritat), 10  
Ef 6,13  los aires. 13 Per lo tant, preneu  tota l’armadura de Déu, per a què pugau  
Ef 6,18  de Déu; 18 orant en tot temps ab  tota pregària i súplica en l’Esperit, i  
Ef 6,18 Esperit, i vetllant en lo mateix ab  tota perseverància, i pregant per tots los 
Fl 2,11  en la terra i en los inferns, 11 i  tota llengua conféssia que Jesucrist és lo 
Fl 2,29  tristesa. 29 Rebeu-lo, doncs, ab  tota alegria en lo Senyor i ab l’honor  
Col 1,9  del coneixement de sa voluntat, en  tota sabiduria e inteŀligència espiritual, 
Col 1,10  -li en tot, fructificant en  tota obra bona i creixent en lo  
Col 1,11  de Déu, 11 fortificats ab  tota virtut, segons lo poder de sa glòria, 
Col 1,11  segons lo poder de sa glòria, en  tota paciència i longanimitat, ab goig, 12 
Col 1,15 del Déu invisible, lo primogènit de  tota criatura; 16 perquè per ell foren  
Col 1,19  plagué al Pare que en ell habitàs  tota plenitud. 20 I havent fet la pau per  
Col 1,23  que haveu oït i que fou predicat a  tota criatura baix lo cel, del qual jo,  
Col 1,28  a tothom i ensenyant a tothom en  tota sabiduria, per a què pugam presentar  
Col 2,9  Cristo. 9 Perquè en ell habita  tota la plenitud de la divinitat  
Col 3,16 Cristo abundantment en vosaltres en  tota sabiduria, ensenyant-vos i  
Col 4,12  a què siau perfets i complerts en  tota la voluntat de Déu. 13 Puix jo li só  
1Te 4,10  ab tots los germans que hi ha en  tota la Macedònia. Emperò vos suplicam que 
1Te 5,22  lo que és bo. 22 Guardau’s de  tota apariència de mal. 23 I el mateix Déu 
2Te 2,10 i ab meravelles de mentida, 10 i ab  tota seducció d’iniquitat en aquells que  
2Te 2,17  vostres cors i us confírmia en  tota paraula i obra bona. 3,Tit Capítol  
1Tm 1,15  Fiel és aquesta paraula i digna de  tota acceptació: que Cristo Jesús vingué a 
1Tm 2,2  una vida quieta i tranquila en  tota pietat i honestedat. 3 Perquè això és 
1Tm 2,11  11 Aprenga la dona en silenci ab  tota sumissió. 12 Emperò jo no permeto a  
1Tm 3,4 que tinga sos fills en subjecció ab  tota honestedat. 5 Puix lo qui no sap  
1Tm 4,4 que conegueren la veritat. 4 Perquè  tota criatura de Déu és bona i no és de  
1Tm 4,9 Fiel paraula és aquesta, i digna de  tota acceptació. 10 Puix per això  
1Tm 5,2  a les joves, com a germanes, ab  tota puresa. 3 Honra a les viudes que són  
1Tm 5,10  dels atribolats, si ha practicat  tota bona obra. 11 Viudes més joves no les 
1Tm 6,1  tinguen a sos amos per dignes de  tota honra, per a què el nom de Déu i sa  
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2Tm 2,21  servei del Senyor, aparellat per a  tota obra bona. 22 Fuig també d’apetits  
2Tm 3,17 sia perfet i estiga previngut per a  tota obra bona. 4,Tit Capítol IV L’  
2Tm 4,2  temps; reprèn, prega, amonesta ab  tota paciència i doctrina. 3 Perquè vindrà 
2Tm 4,18  18 I el Senyor me deslliurarà de  tota obra mala i em preservarà per a son  
Tt 1,16  i desobedients i reprovats per a  tota obra bona. 2,Tit Capítol II Manifesta 
Tt 2,15 aquestes coses, exhorta i reprèn ab  tota autoritat. No et despreciï ningú.  
Tt 3,1  que estiguen apercebits per a  tota obra bona, 2 que no diguen mal de  
Tt 3,2  ans bé modestos, mostrant  tota mansuetud envers tots los homes. 3  
Flm 6  eficaç per lo reconeixement de  tota obra bona que hi ha en vosaltres per  
He 2,2 fou dita per los àngels fou ferma i  tota transgressió i desobediència rebé la  
He 2,15  als que per temor de mort estaven  tota sa vida subjectes a esclavitud. 16  
He 3,2  tal, així com ho fou Moisès en  tota sa casa. 3 Perquè aquest fou reputat  
He 3,4  major honra que la casa. 4 Perquè  tota casa és edificada per algú, emperò lo 
He 3,5  5 I certament Moisès fou fiel en  tota sa casa com un sirvent, per a donar  
He 6,16 confirmació és per ells lo terme de  tota disputa. 17 Per lo qual Déu, volent  
He 13,21  Jesucrist, 21 vos faça perfets en  tota obra bona, per a fer sa voluntat,  
Jm 1,21  de Déu. 21 Per lo tant, llançant  tota immundícia i abundància de malícia,  
Jm 2,10  10 Perquè qualsevol que guàrdia  tota la Llei, com fàltia tan sols en un  
Jm 3,7  ella del foc infernal. 7 Perquè  tota espècie de bèsties, i d’aucells, i  
Jm 3,16  disputa, allí hi ha inconstància i  tota obra mala. 17 Emperò la sabiduria que 
1Pe 1,24  «Tota carn és com l’herba, i  tota sa glòria com la flor de l’herba: se 
1Pe 2,1  de Cristo. 1 Deixant, doncs,  tota malícia, i tot engany, i hipocresia,  
1Pe 2,1  engany, i hipocresia, i enveges, i  tota classe de calúmnies, 2 com infants  
1Pe 2,13  13 Someteu-vos, doncs, a  tota ordenança d’humana criatura per amor 
1Pe 5,7  de sa visita; 7 tirant sobre ell  tota vostra solicitud, puix ell té cuidado 
1Pe 5,10  igual tribulació. 10 Mes lo Déu de  tota gràcia, lo qui ens cridà en Jesucrist 
1Jn 1,9  pecats i per a limpiar-nos de  tota iniquitat. 10 Si diguéssem que no  
Ap 5,6 los set esperits de Déu enviats per  tota la terra. 7 I vingué i prengué el  
Ap 5,9  per a Déu, ab vostra sang, de  tota tribu, i llengua, i poble, i nació,  
Ap 8,7  tercera part dels arbres i cremada  tota l’herba verda. 8 I el segon àngel  
Ap 11,6  en sang, i per a ferir la terra ab  tota mena de plagues tan sovint com  
Ap 13,3  sa ferida mortal. I es meravellava  tota la terra detràs de la bèstia. 4 I  
Ap 13,7  vencés. I li fou donat poder sobre  tota tribu, i poble, i llengua, i nació. 8 
Ap 14,Tit  justos. L’evangeli és predicat en  tota la terra. S’anúncia lo judici final. 
Ap 14,6 -lo als habitants de la terra, i a  tota nació, i tribu, i llengua, i poble, 7 
Ap 16,3  sang com de mort; i morí en la mar  tota ànima vivent. 4 I el tercer derramà  
Ap 16,20 vi de la indignació de sa ira. 20 I  tota isla fugí, i les muntanyes no foren  
Ap 18,12  i de seda, i de grana, i de  tota fusta olorosa, i de tota mena de  
Ap 18,12  i de tota fusta olorosa, i de  tota mena de vasos de marfil, i tota sort  
Ap 18,12  de tota mena de vasos de marfil, i  tota sort de vasos de fusta preciosíssima, 
Ap 21,4 ells serà son Déu. 4 I eixugarà Déu  tota llàgrima dels ulls d’ells, i ja no  
Ap 21,19  de la ciutat estaven adornats de  tota pedra preciosa. Lo primer fonament  
Mt 15,13  13 Emperò ell, responent, digué:  –Tota planta que no ha plantat mon Pare  
Lc 3,5  Senyor. Feu dretes ses sendes. 5  Tota vall serà rublerta, i tot serrat i  
2Tm 3,16  la fe que és en Jesucrist. 16  Tota Escriptura divinament inspirada de  
Jm 1,17  errar, germans meus caríssims. 17  Tota dàdiva bona i tot do perfet és de  
Jm 4,16  en vostres vanes presumpcions.  Tota jactància semblant és mala. 17  
1Pe 1,24  permaneix eternament. 24 Perquè:  «Tota carn és com l’herba, i tota sa  
1Jn 5,17  jo que préguia ningú per ell. 17  Tota iniquitat és pecat, i hi ha pecat que 
2Pe 2,12  coses que no entenen, pereixeran  totalment en sa corrupció 13 i rebran la  
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Mt 1,17 anomena lo Cristo. 17 De manera que  totes les generacions des d’Abraham fins  
Mt 6,32 32 Perquè los gentils s’afanen per  totes aquestes coses, i vostre Pare sap  
Mt 6,33  lo Regne de Déu i sa justícia, i  totes aqueixes coses vos seran anyadides.  
Mt 9,35 dimonis. 35 I Jesús anava recorrent  totes les ciutats i viles, ensenyant en  
Mt 11,27  27 »Mon Pare posà en mes mans  totes les coses. I ningú coneix al Fill,  
Mt 13,32  gra certament és la més petita de  totes les llavors, emperò després que  
Mt 13,32  després que creix, és major que  totes les llegums, i se fa un arbre, de  
Mt 13,51  I Jesús los digué: –¿Haveu comprès  totes aquestes coses? Ells digueren: –Sí.  
Mt 13,56  56 I ses germanes, no habiten  totes entre nosaltres? Puix d’a on li  
Mt 13,56  Puix d’a on li vénen a aquest  totes aqueixes coses? 57 I s’  
Mt 17,11  vindrà Elies, i restablirà  totes les coses. 12 Emperò jo us dic que  
Mt 19,Tit  aquells que per amor seu renúncien  totes les coses. 1 I succeí que, quan  
Mt 19,20  20 Lo jove li diu: –Jo he guardat  totes aquestes coses des de ma joventut.  
Mt 21,22  ’t al mar”, se verificaria. 22 I  totes les coses que demaneu en l’oració,  
Mt 23,5 apliquen per a moure-les. 5 I fan  totes les obres per a ser vistos dels  
Mt 23,36  altar.] 36 »En veritat vos dic que  totes aquestes coses vindran sobre aquesta 
Mt 24,6 guerres. Feu que no us torbeu, puix  totes estes coses convé que succeesquen,  
Mt 24,8  en diferents llocs. 8 I  totes aquestes coses són principi de  
Mt 24,14  per tot lo món en testimoni a  totes les nacions, i aleshores vindrà lo  
Mt 24,30  lo cel. I aleshores se lamentaran  totes les tribus de la terra, i veuran al  
Mt 24,34  passarà aquesta generació fins que  totes estes coses se cúmplien. 35 Lo cel i 
Mt 25,5  a venir l’espòs, s’endormiscaren  totes i se quedaren dormides. 6 I a  
Mt 25,7 a rebre-lo! 7 »Llavors s’alçaren  totes aquelles verges i compongueren ses  
Mt 25,32 sobre el trono de sa majestat. 32 I  totes les gents se juntaran davant d’ell  
Mt 26,1  que, quan Jesús hagué conclòs  totes aquestes plàtiques, digué a sos  
Mt 28,20 Sant, 20 ensenyant-los a observar  totes les coses que us he manat. I mirau  
Mc 1,45  deserts, i acudien a ell de  totes parts. 2,Tit Capítol II Cura Jesús a 
Mc 3,Tit  que tenia la mà seca. És seguit de  totes parts. Elegeix als dotze apòstols i  
Mc 4,13  paràbola? ¿Com entendreu, doncs,  totes les paràboles? 14 Lo sembrador és lo 
Mc 4,31  en la terra és la més xica de  totes les llavors que hi ha en la terra.  
Mc 6,2  dient: –D’a on trau aquest  totes estes coses? I quina sabiduria és  
Mc 6,33  i concorregueren allí a peu de  totes les ciutats i arribaren abans que  
Mc 8,25  sa, de manera que veia clarament  totes les coses. 26 I l’envià a casa seva 
Mc 9,11  vindrà primer i restablirà  totes les coses; i com està escrit del  
Mc 9,22  I Jesús li digué: –Si pots creure,  totes les coses són possibles per a aquell 
Mc 10,Tit  i el premi d’aquells que deixen  totes les coses per a seguir-lo. Torna a 
Mc 10,27  és, mes no per a Déu. Perquè  totes les coses són possibles per a Déu.  
Mc 11,11  i després d’haver reconegut  totes les coses, sent ja tard, se n’anà a 
Mc 11,17  que ma casa serà anomenada per  totes les nacions casa d’oració? Emperò  
Mc 11,24  fet. 24 Per lo tant, vos dic que  totes les coses que demaneu orant, creeu  
Mc 12,30  i de tot ton enteniment, i ab  totes tes forces.” Aquest és lo primer  
Mc 13,4 coses? ¿I quin senyal hi haurà quan  totes aquestes coses comèncien a complir- 
Mc 13,10  que sia predicat l’evangeli a  totes les nacions. 11 I quan vos pòrtien  
Mc 14,36  hora. 36 I digué: –‹Abbà›, Pare!,  totes les coses vos són possibles, apartau 
Mc 16,15 tot lo món i predicau l’evangeli a  totes les criatures. 16 Lo qui crega i sia 
Mc 16,20  20 I ells eixiren i predicaren en  totes parts, cooperant lo Senyor ab ells,  
Lc 1,48  moment me diran benaventurada  totes les generacions, 49 perquè ha fet en 
Lc 1,65  i es difundiren aquestes veus per  totes les muntanyes de la Judea. 66 I tots 
Lc 2,19  pastors. 19 Emperò Maria guardava  totes estes coses, meditant-les en son  
Lc 2,20  glorificant i alabant a Déu per  totes les coses que havien vist i oït, del 
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Lc 2,39  39 I quan ells hagueren complert  totes les coses, conforme a la Llei del  
Lc 2,51  sumís a ells. I sa mare guardava  totes aquestes paraules en son cor. 52 I  
Lc 4,13  al Senyor, ton Déu.” 13 I acabades  totes estes tentacions, se retirà lo  
Lc 7,18  deixebles de Joan contaren a ell  totes estes coses. 19 I Joan cridà a dos  
Lc 9,44 poder de Déu; i meravellant-se de  totes les coses que Jesús feia, digué ell  
Lc 10,27  ton cor, i de tota ta ànima, i ab  totes tes forces, i de tot ton enteniment, 
Lc 11,21  armat guarda sa casa, estan en pau  totes les coses que ell posseeix. 22 Mes,  
Lc 11,22  fort que ell, lo venç, li prendrà  totes les armes en què ell confiava i  
Lc 11,29 guarden! 29 I com la gent acudís de  totes parts, començà a dir: –Aquesta raça  
Lc 11,41 lo que us resta feu-ne almoina, i  totes les coses seran límpies per a  
Lc 11,42  de la menta, i de la ruda, i de  totes les herbes, i traspassau la justícia 
Lc 12,30  no tingau l’ànimo suspès. 30 Puix  totes estes són coses per a les que la  
Lc 12,31  lo Regne de Déu i sa justícia, i  totes aquestes altres coses se us seran  
Lc 16,14  que eren avariciosos, oïen  totes estes coses i se burlaven d’ell. 15 
Lc 17,10  Així també vosaltres, quan façau  totes les coses que vos són manades, dieu: 
Lc 18,31  a Jerusalem, i seran complertes  totes les coses que escrigueren los  
Lc 19,43  et posaran siti, i t’apretaran de  totes parts. 44 I et derrocaran, aixís com 
Lc 21,12  cel. 12 »Mes antes que succeesquen  totes aquestes coses, s’apoderaran de  
Lc 21,24  i seran portats en cautiveri per  totes les nacions, i Jerusalem serà  
Lc 21,32  passarà aquesta generació sens que  totes estes coses sien complertes. 33 Lo  
Lc 21,36  per a què siau dignes d’evitar  totes aquestes coses que succeiran i d’  
Lc 24,24  anat també al sepulcre, han trobat  totes les coses com les dones les havien  
Lc 24,27 tots los profetes, los explicava en  totes les Escriptures lo que s’havia dit  
Lc 24,47  i la remissió dels pecats a  totes les nacions començant per Jerusalem. 
Jn 1,3  ab Déu. 3 Per ell foren fetes  totes les coses, i sens ell ninguna cosa  
Jn 3,35 mida. 35 Lo Pare ama al Fill i posà  totes les coses en ses mans. 36 Lo qui  
Jn 4,25 Quan haja vingut, ell nos declararà  totes aquestes coses. 26 Jesús li digué:  
Jn 10,29  lo que m’ha donat és superior a  totes les coses, i ningú pot arrancar-ho 
Jn 10,42  no ha fet miracle algun, 42 mes  totes quantes coses Joan digué d’aquest  
Jn 13,3  sabent que el Pare li havia posat  totes les coses en les mans, que havia  
Jn 14,26  enviarà en mon nom, vos ensenyarà  totes les coses i vos recordarà tot lo que 
Jn 15,21 també guardaran les vostres. 21 Mes  totes estes coses les faran ab vosaltres  
Jn 16,13 parlarà de si mateix, sinó que dirà  totes les coses que haurà oït i us  
Jn 17,10  donàreu, perquè són vostres. 10 I  totes mes coses són vostres, i les vostres 
Jn 19,28  Després d’això, sabent Jesús que  totes les coses estaven complertes, per a  
Jn 21,17 i així li digué: –Senyor, vós sabeu  totes les coses, vós sabeu que jo us amo.  
Ac 1,1  en lo meu primer tractat, de  totes les coses que Jesús començà a fer i  
Ac 1,18 penjant-se, se rebentà pel mig, i  totes ses entranyes quedaren espargides.  
Ac 2,5  jueus, barons piadosos, de  totes les nacions que hi ha baix del cel.  
Ac 2,44  que creien estaven units i tenien  totes les coses comunes. 45 Venien ses  
Ac 3,21  fins al temps de la restauració de  totes les coses, les quals parlà Déu per  
Ac 3,25  “En ta descendència seran beneïdes  totes les famílies de la terra.” 26 Déu,  
Ac 4,32 propi res del que posseïa, sinó que  totes les coses eren comunes entre ells.  
Ac 5,20 -vos al temple, predicau al poble  totes les paraules d’aquesta vida. 21  
Ac 7,10 Déu era ab ell 10 i el deslliurà de  totes ses tribulacions, i li donà gràcia i 
Ac 7,50  de mon repòs? 50 No féu la meva mà  totes estes coses?” 51 »Vosaltres, caps  
Ac 8,40  I passant, predicava l’evangeli a  totes les ciutats, fins que arribà a  
Ac 9,39  a l’aposento alt, i el rodejaren  totes les viudes, plorant i ensenyant les  
Ac 10,33  en la presència de Déu per a oir  totes les coses que el Senyor t’ha manat. 
Ac 13,11  i tenebres, i girant-se a  totes parts, cercava qui li donàs la mà.  
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Ac 13,22  home segons mon cor, lo qual farà  totes mes voluntats. 23 »I del llinatge d’ 
Ac 13,29  vida. 29 I quan hagueren complert  totes les coses que estaven escrites d’  
Ac 14,26  i congregat la iglésia, contaren  totes les coses que Déu havia fet ab ells, 
Ac 15,4  i per los ancians, a qui referien  totes les coses que Déu havia obrat ab  
Ac 15,36  –Tornem a visitar als germans per  totes les ciutats a on havem predicat la  
Ac 16,26  la presó, i s’obriren tot seguit  totes les portes, i quedaren desfetes les  
Ac 17,22  atenienses, ara advertesc que en  totes les coses sou excessivament  
Ac 17,24 anuncio. 24 Lo Déu que féu lo món i  totes les coses que hi ha en ell, aqueix,  
Ac 17,30  ara intima a tots los homes en  totes parts que s’arrepentesquen, 31 per  
Ac 18,21  que es despedí d’ells dient: –De  totes maneres he de guardar aquesta festa  
Ac 20,23  que l’Esperit Sant testifica per  totes les ciutats dient que m’aguarden en 
Ac 20,35  ab mi. 35 Jo us he mostrat en  totes les coses que, treballant d’aquesta 
Ac 21,19  los saludat, los contà una per una  totes les coses que Déu havia fet entre  
Ac 21,28  ajuda. Aquest és l’home que per  totes parts ensenya a tothom contra lo  
Ac 24,14 servesc jo a mon Pare i Déu, creent  totes les coses que estan escrites en la  
Ac 26,3  jueus. 3 Majorment quan vós sabeu  totes les coses i les costums i qüestions  
Ac 26,11  11 I freqüentment los castiguí en  totes les sinagogues, i los compelia a  
Ac 27,20 d’una borrasca, teníem ja perdudes  totes les esperances de salvar-nos. 21 I 
Ac 27,37  ànimo i menjaren ells també. 37 I  totes les persones que anàvem dins del  
Rm 1,5  perquè s’obeesca la fe en  totes les nacions per son nom, 6 entre les 
Rm 3,2 quin profit és la circumcisió? 2 De  totes maneres és gran lo ventatge,  
Rm 8,28  a Déu. 28 I sabem també que  totes les coses cooperen al bé d’aquells  
Rm 8,32  ¿com no ens donarà ab ell també  totes les coses? 33 Qui farà acusació  
Rm 8,37  per a l’escorxador.» 37 Emperò en  totes estes coses triümfam per medi d’  
Rm 9,5 Cristo segons la carn, que és sobre  totes les coses Déu beneït en tots los  
Rm 11,36  d’ell, i per ell, i en ell són  totes les coses. A ell sia la glòria per a 
Rm 15,4  caigueren sobre mi.» 4 Perquè  totes les coses que abans han estat  
Rm 16,4 i no ho agraesc jo sols, sinó també  totes les iglésies dels gentils. 5 I del  
Rm 16,19  obediència està divulgada per  totes parts, de lo que jo em regositjo ab  
Rm 16,26  de l’etern Déu, declarat a  totes les nacions per a obeir a la fe, 27  
1Co 1,5  donada en Jesucrist 5 perquè en  totes coses sou enriquits en ell, en tota  
1Co 2,15  aquell que és espiritual judica  totes les coses i ell no és judicat de  
1Co 3,22  se gloriï en los homes. 22 Perquè  totes les coses són vostres: sia Pau, sia  
1Co 4,17 en Cristo Jesús, com jo ensenyo per  totes parts en totes les iglésies. 18  
1Co 4,17  com jo ensenyo per totes parts en  totes les iglésies. 18 Alguns van tan  
1Co 6,7  i això davant dels infiels? 7 De  totes maneres, és ja un delicte  
1Co 7,17  i així és com jo ho ordeno en  totes les iglésies. 18 ¿És algú cridat  
1Co 8,6 ha sinó un Déu, lo Pare, de qui són  totes les coses, i nosaltres, en ell; i un 
1Co 8,6  i un Senyor Jesucrist, per qui són  totes les coses, i nosaltres, per ell. 7  
1Co 9,5 tenim, acàs, facultat de portar per  totes parts una germana, una muller, així  
1Co 9,25  la palestra, guarda continència en  totes les coses; i això ell ho fa per a  
1Co 10,11  morts per l’exterminador. 11 I  totes aquestes coses los esdevenien a ells 
1Co 10,22  ell? «Tot m’és lícit», emperò no  totes les coses són convenients. 23 «Tot  
1Co 11,12 també l’home és per a la dona; mes  totes les coses són de Déu. 13 Judicau-  
1Co 11,26  en memòria de mi.» 26 Perquè  totes quantes vegades menjareu aquest pa i 
1Co 12,6 emperò un mateix és lo Déu que obra  totes les coses en tots. 7 Mes la  
1Co 12,11  intepretació de llengües. 11 Mes  totes aquestes coses les obra un sol i  
1Co 14,18  18 Gràcies dono a Déu, puix parlo  totes les llengües de tots vosaltres. 19  
1Co 14,33 sinó de pau, així com jo ensenyo en  totes les iglésies dels sants. 34 Càllien  
1Co 15,26  serà destruït és la mort. Perquè  totes les coses les subjecta sota los peus 
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1Co 15,27  sens dubte, aquell que posà  totes les coses sota d’ell. 28 I quan  
1Co 15,28  les coses sota d’ell. 28 I quan  totes les coses estiguen subjectes a ell,  
1Co 15,28  subjecte a aquell que someté a ell  totes les coses, per a què Déu sia tot en  
1Co 16,14 a homes i siau forts. 14 Sien fetes  totes les vostres coses ab caritat. 15 Vos 
2Co 1,20  que el sí fou en ell. 20 Perquè  totes les promeses de Déu són en ell sí; i 
2Co 2,9  si vosaltres sou obedients en  totes les coses. 10 Aquell a qui vosaltres 
2Co 2,14 Jesús, i manifesta per nosaltres en  totes parts l’olor del coneixement d’ell 
2Co 5,17 coses velles ja passaren: veus aquí  totes s’han tornat noves. 18 I totes les  
2Co 5,18  totes s’han tornat noves. 18 I  totes les coses són de Déu, que ens ha  
2Co 6,4  nostre ministeri. 4 Ans bé en  totes les coses conduïm-nos com a  
2Co 7,16  16 Me regositjo, doncs, de que en  totes les coses tinc confiança en  
2Co 8,18  del qual està en l’evangeli per  totes les iglésies. 19 I no solament això, 
2Co 9,11  11 A fi de que, enriquits en  totes coses, abundeu en tota beneficència, 
2Co 11,28  urgència, la solicitud que tinc de  totes les iglésies. 29 ¿Qui és dèbil, i no 
Ga 3,8  dient: «En tu seran beneïdes  totes les gents.» 9 Així los que són de la 
Ga 3,10  tot aquell que no permanesca en  totes les coses que estan escrites en lo  
Ef 1,Tit donats per Jesucrist, exaltat sobre  totes les coses, fet cap de tota la  
Ef 1,10  dels temps ell instauràs en un  totes les coses en Cristo, així les que hi 
Ef 1,11  lo designi d’aquell que obra  totes les coses conforme al consell de sa  
Ef 1,22  també en lo venider; 22 i «posà  totes les coses sota sos peus» i el  
Ef 3,9  dels sigles en Déu, que crià  totes les coses per Jesucrist. 10 Perquè  
Ef 3,20 I a aquell que és poderós per a fer  totes les coses més abundantment que lo  
Ef 3,21  per medi de Cristo Jesús, per  totes les generacions del sigle dels  
Ef 4,6  de tots, que és sobre tots, i en  totes les coses, i en tots nosaltres. 7  
Ef 4,10  tots los cels per a què omplís  totes les coses.) 11 I ell mateix donà a  
Ef 4,15  la veritat en caritat, crescam en  totes les coses en aquell que és lo cap,  
Ef 5,13  que ells fan en secret. 13 Emperò  totes les que són reprensibles són fetes  
Ef 5,20  gràcies sempre al Déu i Pare per  totes les coses en nom de nostre Senyor  
Ef 6,13  i sostenir-vos havent complert  totes les coses. 14 Estau, doncs, ferms,  
Ef 6,16  de la fe, a fi de que pugau apagar  totes les fletxes enceses del maligne. 17  
Fl 1,4  ab goig per tots vosaltres en  totes mes oracions, 5 per vostra  
Fl 1,18  18 I què? Ab tal que Cristo sia de  totes maneres predicat, sia en pretext o  
Fl 2,14  segons son beneplàcit. 14 I feu  totes les coses sens murmuració i  
Fl 3,21  ab què pot subjectar també a si  totes les coses. 4,Tit Capítol IV Última  
Fl 4,Tit  de l’Apòstol a la pràctica de  totes les virtuts i son agraïment per lo  
Fl 4,6  afany per cosa alguna; ans bé en  totes les coses, ab pregàries i súpliques, 
Fl 4,12  i sé viure en abundància; per  totes parts i a totes les coses estic  
Fl 4,12  en abundància; per totes parts i a  totes les coses estic avesat a estar  
Fl 4,19  a Déu. 19 Però mon Déu suplirà  totes vostres necessitats, segons ses  
Col 1,Tit imatge perfeta de Déu, lo Senyor de  totes les coses, lo cap de la Iglésia i el 
Col 1,16  16 perquè per ell foren criades  totes les coses que hi ha en lo cel i en  
Col 1,16  o principats, o potestats;  totes foren criades per ell mateix i en  
Col 1,17  17 I ell és abans que tot, i  totes les coses subsisteixen per ell. 18 I 
Col 1,20  sa creu, per a reconciliar per ell  totes les coses a si mateix; per ell, dic, 
Col 2,2  estant units en caritat i en  totes riqueses de la plena certesa d’  
Col 2,22  mengeu, ni gusteu, ni toqueu», 22  totes les quals coses porten sa destrucció 
Col 3,8 elles. 8 Emperò ara abandonau també  totes aquestes coses: ira, indignació,  
Col 3,22 pussiŀlànims. 22 Sirvents, obeïu en  totes coses a vostres amos segons la carn, 
Col 4,7  vos informarà de l’estat de  totes mes coses. 8 Al qual he enviat a  
Col 4,9  és dels vostres. Ells vos contaran  totes les coses que aquí es fan. 10 Vos  
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1Te 1,8  l’Acaia, sinó que es propagà per  totes parts la fe que teniu envers Déu, de 
1Te 3,7  7 per això, germans, enmig de  totes nostres necessitats i tribulacions,  
2Te 1,4  Déu, per vostra paciència i fe en  totes les persecucions i tribulacions que  
2Te 3,16 de la pau vos dónia pau sempre i en  totes parts. Lo Senyor sia ab tots  
1Tm 3,11  no maldients, sòbries, fiels en  totes les coses. 12 Los diaques sien  
1Tm 5,Tit  ha de portar-se ab los fiels de  totes edats. Com han de ser les viudes que 
1Tm 6,13 et mano davant de Déu, que vivifica  totes les coses, i de Cristo Jesús, que  
1Tm 6,17  Déu viu, que ens dóna abundantment  totes les coses per a nostre ús. 18 Que  
2Tm 2,7 el Senyor te dónia inteŀligència en  totes les coses. 8 Recorda’t que lo  
2Tm 3,11  persecucions he sofert, emperò de  totes elles m’ha llibertat lo Senyor. 12  
2Tm 4,5  rondalles. 5 Tu, emperò, vetlla en  totes les coses, suporta les afliccions,  
Tt 1,15  de la veritat. 15 Per als nets  totes les coses són netes; mes per als  
Tt 2,7  7 Mostrant-te tu mateix en  totes les coses l’exemple de bones obres, 
Tt 2,10  ans bé mòstrien-los lealtat en  totes les coses, per a què adórnien en tot 
He 1,3  de sa substància, i sostenint  totes les coses per la paraula de son  
He 2,Tit del Fill de Déu fet home, Senyor de  totes les criatures, redemptor,  
He 2,8  mateix d’haver subjectat a ell  totes les coses, no n’ha deixat una que  
He 2,8  subjecta a ell. Emperò ara no veem  totes les coses encara subjectes a ell. 9  
He 2,10  convenia que aquell per qui són  totes les coses i per a qui són totes les  
He 2,10 són totes les coses i per a qui són  totes les coses, havent de portar molts  
He 2,17  17 Per lo que fou necessari que en  totes les coses fos fet semblant a sos  
He 3,4  per algú, emperò lo qui ha criat  totes les coses és Déu. 5 I certament  
He 4,4  «I reposà Déu en lo setè dia de  totes ses obres.» 5 I en aquest lloc,  
He 4,13  alguna invisible a sa vista, i  totes les coses estan desnuses i patents  
He 4,15  dolències, sinó que fou temptat en  totes les coses com nosaltres ho som, però 
He 7,2  qui Abraham donà també lo delme de  totes les coses, essent primerament per  
He 8,5 tabernacle: «Mira», diu, «que faces  totes les coses segons lo patró que et fou 
He 9,4  del testament coberta d’or per  totes parts, en la que estava l’urna d’  
He 9,22 los vasos del ministeri. 22 I quasi  totes les coses, segons la Llei, se  
Jm 3,7  de l’home les ha domades  totes. 8 Però ningun home pot domar la  
Jm 5,12  i piadós. 12 Emperò abans de  totes coses, germans, no jureu, ni pel  
1Pe 1,15  siau vosaltres també sants en  totes les accions. 16 Perquè escrit està:  
1Pe 4,7  en l’Esperit. 7 Emperò lo fi de  totes les coses s’ha acercat. Per lo  
1Pe 4,11  virtut que Déu dóna; per a què en  totes coses sia Déu honrat per Jesucrist,  
2Pe 1,3  nostre Senyor. 3 Així com  totes les coses que pertanyen a la vida i  
2Pe 3,11  seran abrasades. 11 Doncs, ja que  totes estes coses han de ser disoltes,  
2Pe 3,16  que li fou donada. 16 Com també en  totes ses epístoles, parlant en elles d’  
1Jn 2,20  teniu la unció del Sant, i sabeu  totes les coses. 21 Jo no us he escrit a  
1Jn 2,27  sinó que sa unció vos ensenya en  totes les coses. I és veritat i no és  
1Jn 3,20  Déu és major que nostre cor, i sap  totes les coses. 21 Caríssims, si nostre  
Jud 15  impietat que feren impiament i de  totes les paraules injurioses que els  
Ap 1,2 Déu, i testimoni de Jesucrist, i de  totes les coses que vegé. 3 Benaventurat  
Ap 2,23  entregaré a la mort a sos fills; i  totes les iglésies sabran que jo só lo qui 
Ap 4,11  i virtut, perquè vós haveu criat  totes les coses, i per lo vostre plaer  
Ap 5,Tit  abans havia estat mort. Per lo que  totes les criatures li tributaren càntics  
Ap 5,13  i glòria, i benedicció. 13 I a  totes les criatures que hi ha en lo cel, i 
Ap 5,13 terra, i les que hi ha en lo mar, i  totes quantes hi ha en ells, les oiguí  
Ap 6,14  com un llibre que s’enrolla, i  totes les muntanyes i totes les isles  
Ap 6,14 s’enrolla, i totes les muntanyes i  totes les isles foren remogudes de sos  
Ap 7,4  -i-quatre mil senyalats de  totes les tribus dels fills d’Israel. 5  
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Ap 7,9  que ningú podia contar, de  totes nacions, i tribus, i pobles, i  
Ap 7,17 fonts d’aigua viva, i Déu eixugarà  totes les llàgrimes de sos ulls. 8,Tit  
Ap 12,5  un fill baró que havia de governar  totes les nacions ab vara de ferro; i son  
Ap 14,8  la gran ciutat que donà a beure a  totes les nacions del vi de la ira de sa  
Ap 15,4  nom? Perquè vós sol sou sant, i  totes les nacions vindran i adoraran  
Ap 18,3  asquerós i abominable. 3 Perquè  totes les gents han begut del vi de la ira 
Ap 18,14 ànima ansiava se retiraren de tu, i  totes les coses substancioses i hermoses  
Ap 18,23  en tos maleficis foren enganyades  totes les nacions. 24 I en ella ha estat  
Ap 21,5  lo trono: –Veus aquí jo faç noves  totes les coses. I em digué: –Escriu,  
Mt 13,34  fins que tot ha fermentat. 34  Totes aquestes coses les digué Jesús a la  
Lc 4,23  “Metge, cura’t a tu mateix.”  “Totes aquelles grans coses que havem oït  
Lc 10,22 Pare, perquè així vos ha plagut. 22  »Totes les coses me són entregades de mon  
Rm 14,20  un menjar destruir l’obra de Déu.  Totes les coses en veritat són netes, però 
Rm 16,16  -vos uns a altres ab bes sant.  Totes les iglésies de Cristo vos saluden.  
He 2,8  sobre les obres de tes mans. 8  Totes les coses posares en subjecció baix  
Mt 10,22  I per causa meva sereu avorrits de  tothom. Emperò aquell que persevéria fins  
Mt 21,26  homes”, temem al poble. Perquè  tothom tenia a Joan per un profeta. 27 I  
Mt 24,9  i vos mataran, i sereu avorrits de  tothom per causa de mon nom. 10 I molts  
Mt 24,39  arribà lo diluvi i se’n portà a  tothom, així serà també la vinguda del  
Mc 2,12  son llit, se n’anà a vista de  tothom, de manera que tots se meravellaren 
Lc 2,1  edicte de Cèsar August manant que  tothom fos empadronat. 2 I aquest primer  
Lc 8,40  Jesús, lo rebé la multitud, puix  tothom l’estava esperant. 41 I veus aquí  
Lc 8,47  a sos peus, i declarà davant de  tothom la causa per què l’havia tocat i  
Lc 17,27 arca; i vingué lo diluvi i acabà ab  tothom. 28 I com esdevingué en los dies de 
Jn 3,15  l’home sia alçat, 15 a fi de que  tothom que creu en ell no peresca, ans bé  
Jn 3,16  son unigènit Fill, a fi de que  tothom que creu en ell no peresca, ans bé  
Ac 2,7  parlar en sa pròpia llengua. 7 I  tothom estava pasmat, i es meravellava,  
Ac 3,9  saltant i alabant a Déu. 9 I  tothom lo veia caminar i alabar a Déu. 10  
Ac 8,10  ell era un gran personatge; 10 i  tothom l’escoltava, des del més xic al  
Ac 9,32  32 I succeí que, visitant Pere a  tothom, arribà als sants que habitaven en  
Ac 9,40  40 Mes Pere, havent fet eixir a  tothom defora, s’agenollà, pregà i,  
Ac 19,19  llibres i els cremaren davant de  tothom; i calculat son valor, trobaren que 
Ac 21,24  a què s’afèitien lo cap, i sabrà  tothom que és fals tot quant oigueren de  
Ac 21,28  home que per totes parts ensenya a  tothom contra lo poble, i contra la Llei,  
Rm 12,18  està de vostra part, teniu pau ab  tothom. 19 Amats meus, no us vengeu  
Rm 13,7  en això mateix. 7 Pagau, doncs, a  tothom son degut: al que se li deu tribut, 
Rm 14,11  «Com jo visc, diu lo Senyor, que  tothom doblegarà son genoll davant de mi i 
1Co 4,13  d’aquest món, com l’escòria de  tothom fins ara. 14 No us escric aquestes  
2Co 9,13  de vostra comunicació ab ells i ab  tothom. 14 I en ses oracions per vosaltres 
Ga 6,10 així, mentres tenim temps, fem bé a  tothom, especialment als que són de la  
Ef 3,9  de Cristo, 9 i de manifestar a  tothom qual és la comunicació del misteri  
Col 1,28  nosaltres anunciam, amonestant a  tothom i ensenyant a tothom en tota  
Col 1,28  amonestant a tothom i ensenyant a  tothom en tota sabiduria, per a què pugam  
1Tm 5,20 que pèquien, reprèn-los davant de  tothom, per a què los demés també témien.  
2Tm 2,24 li convé altercar, sinó ser mans ab  tothom, apte per a ensenyar, sofert, 25  
2Tm 3,9  sa necedat se farà manifesta a  tothom, com també ho fou la d’aquells. 10 
Tt 3,8  coses són bones i profitoses a  tothom. 9 Emperò evita qüestions nècies, i 
1Pe 2,17 sinó com servos de Déu. 17 Honrau a  tothom. Amau la germandat. Temeu a Déu.  
Jn 2,10  cridà a l’espòs 10 i li digué:  –Tothom dóna lo bon vi al principi, i  
2Co 6,18  mos fills i filles», diu lo Senyor  totpoderós. 7,Tit Capítol VII Mostres del 
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Ap 4,8  dir: «Sant, sant, sant, Senyor Déu  totpoderós, lo qual era, és i ha de  
Ap 11,17  17 –Vos donam gràcies, Senyor, Déu  totpoderós, que sou, que éreu i que haveu  
Ap 15,3  són vostres obres, Senyor, Déu  totpoderós, justos i verdaders són vostres 
Ap 16,7  l’altar: –Certament, Senyor, Déu  totpoderós, vostres judicis són justos i  
Ap 16,14 a la batalla en lo gran dia del Déu  totpoderós. 15 Mirau que vinc com un  
Ap 19,6  Perquè regnà lo Senyor, nostre Déu  totpoderós. 7 Regositgem-nos, i alegrem  
Ap 19,15  del vi del furor de la ira de Déu  totpoderós. 16 I té escrit en sa vestidura 
Ap 21,22  en ella, perquè lo Senyor, Déu  totpoderós, i l’Anyell són lo temple d’  
Ap 1,8  i que era, i que ha de venir, lo  Totpoderós. 9 Jo, Joan, vostre germà i  
Mt 2,4  ell tot Jerusalem. 4 I convocant a  tots los prínceps dels sacerdots i als  
Mt 2,16  irrità molt; i enviant, féu matar  tots los infants que hi havia en Betlem i  
Mt 4,8 una muntanya molt alta, i li mostrà  tots los regnes del món i la glòria d’  
Mt 4,24  per tota la Síria, i li portaven  tots los faltats de salut i acomesos de  
Mt 5,15 un candelero, per a què iŀlumínia a  tots los que estan en casa. 16 Bríllia  
Mt 8,16  llançava los esperits, i curà a  tots los que estaven malalts. 17 Per a què 
Mt 10,30  los cabells de vostre cap estan  tots contats. 31 No temau, doncs, puix  
Mt 11,13  violents l’arrebaten. 13 Perquè  tots los profetes i la Llei, fins a Joan  
Mt 11,28  volgut revelar. 28 Veniu envers mi  tots los que estau cansats i agoviats, i  
Mt 12,15  I molts lo seguiren, i els curà a  tots. 16 I els manà que no el  
Mt 13,41  àngels, i aplegaran de son Regne  tots los escàndols i aquells que obren  
Mt 14,Tit  sobre les oles del mar, i cura a  tots los malalts que se li presenten o  
Mt 14,6  filla d’Herodias ballà davant de  tots i agradà a Herodes, 7 per lo que  
Mt 14,20  i aquestos a la gent. 20 I  tots menjaren i quedaren saciats. I  
Mt 14,35  aquella comarca, i li presentaven  tots los malalts. 36 I li suplicaven que  
Mt 15,37  los donaren a la gent. 37 I  tots menjaren i quedaren saciats. I dels  
Mt 16,Tit  lo Senyor a sant Pere i exhorta a  tots a que prenguen la creu i lo  
Mt 19,11  casar-se. 11 Ell los digué: –No  tots són capaços d’això, sinó aquells a  
Mt 21,12  en lo temple de Déu i treia fora a  tots los que venien i compraven en lo  
Mt 22,9  a les eixides dels camins i a  tots quants trobeu convidau-los a les  
Mt 22,10  sos criats als camins, reuniren  tots los que trobaren, bons i dolents, i  
Mt 22,27  fins al setè. 27 I després de  tots, morí també la muller. 28 Doncs, en  
Mt 22,28  set serà la muller, puix ella de  tots ho fou? 29 I responent Jesús, los  
Mt 23,8  sol és vostre mestre, lo Cristo, i  tots vosaltres sou germans. 9 I a ningú  
Mt 24,31  i congregaran sos elegits de  tots los quatre vents, des d’un extrem a  
Mt 24,47  vos dic que el constituirà sobre  tots sos béns. 48 Emperò, si aquell criat  
Mt 25,31  Fill de l’home en sa majestat, i  tots los sants àngels ab ell, llavors s’  
Mt 26,27  i els el donà dient: –Beveu  tots d’aquest. 28 Puix aquesta és ma sang 
Mt 26,33  Pere i li digué: –Per més que  tots s’escandalísien en vós, jo mai m’  
Mt 26,35  morir ab vós, jo no us negaré. I  tots los demés deixebles digueren lo  
Mt 26,52  a son lloc ton coltell; perquè  tots los que prenguen coltell, a coltell  
Mt 26,56  escriptures dels profetes. Llavors  tots los deixebles lo desempararen i  
Mt 26,70  galileu. 70 Mes ell negà davant de  tots dient: –No sé lo que et dius. 71 I a  
Mt 27,1  i custodiat. 1 Arribant lo dematí,  tots los prínceps del sacerdots i los  
Mt 27,23  de Jesús anomenat Cristo? 23 Diuen  tots: –Sia crucificat. Los diu lo  
Mt 28,20  I mirau que jo estic ab vosaltres  tots los dies fins a la consumació del  
Mc 1,5 envers ell tota la terra de Judea i  tots los de Jerusalem, i eren batejats per 
Mc 1,27  eixí d’ell. 27 I es meravellaven  tots, de tal manera que es preguntaven los 
Mc 1,32  tarda, post ja lo sol, li portaven  tots los que estaven malalts i els  
Mc 2,12  a vista de tothom, de manera que  tots se meravellaren i glorificaren a Déu  
Mc 3,10  curava a molts, de manera que  tots los que patien d’algun mal s’  
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Mc 3,28  dels homes los seran perdonats  tots los pecats, i les blasfèmies als que  
Mc 4,32  és sembrada, puja i creix més que  tots los llegums, i fa branques grans, de  
Mc 5,20  Jesús per a ell, i se meravellaven  tots. 21 I havent Jesús passat en la barca 
Mc 5,40  ell. Mes ell, havent-los tret a  tots fora, pren ab si al pare i a la mare  
Mc 6,6  d’ells. I anava predicant per  tots los poblets de l’encontorn. 7 I  
Mc 6,11  ella fins que iscau d’allí. 11 I  tots los que no us rèbien ni vos  
Mc 6,12  ciutat. 12 I eixint, predicaven a  tots que s’arrepentissen. 13 I llançaven  
Mc 6,39  I els manà que els fessen sentar a  tots en pletes sobre l’herba. 40 I s’  
Mc 6,41  a la gent, i ell repartí entre  tots los dos peixos. 42 I ne menjaren tots 
Mc 6,42  los dos peixos. 42 I ne menjaren  tots i quedaren saciats. 43 I alçaren les  
Mc 6,50  un fantasma i exclamaren. 50 Puix  tots lo vegeren i es torbaren. Emperò  
Mc 6,56  tocar la vora de son vestit; i  tots quants la tocaven quedaven sans.  
Mc 7,3  3 Perquè los fariseus i  tots los jueus, si no es renten les mans  
Mc 7,14  al poble, los deia: –Oïu-me  tots, i enteneu: 15 No hi ha res fora de  
Mc 7,19  llança en llocs secrets, depurant  tots los menjars. 20 I deia: –Les coses  
Mc 9,34  ser lo primer, serà el darrer de  tots i el criat de tots. 35 I prenent un  
Mc 9,34  el darrer de tots i el criat de  tots. 35 I prenent un infant, lo posà  
Mc 9,48  i lo foc mai s’apaga. 48 Perquè  tots seran salats ab foc, i tota víctima  
Mc 10,44  entre vosaltres, serà criat de  tots. 45 Perquè fins lo Fill de l’home no 
Mc 11,32  “Dels homes”, temem al poble. Puix  tots estaven persuadits que Joan era  
Mc 12,Tit  tènue de la viuda, preferible a  tots los grans oferiments dels rics. 1 I  
Mc 12,22  descendència. I l’última de  tots morí la muller. 23 Al temps, doncs,  
Mc 12,23 de qual d’ells serà muller? Perquè  tots set la tingueren per muller. 24 I  
Mc 12,28  li preguntà quin era lo primer de  tots los manaments. 29 I Jesús li  
Mc 12,29  respongué: –Lo primer manament de  tots és: “Ou, Israel, lo Senyor, ton Déu,  
Mc 12,33 proïsme com a si mateix, és més que  tots los oferiments i sacrificis. 34 I  
Mc 12,43 hi ha posat aquesta pobra viuda que  tots los demés que hi tiraren en l’arca.  
Mc 12,44  hi tiraren en l’arca. 44 Perquè  tots hi han tirat de lo que els sobrava;  
Mc 13,2  I responent Jesús, li digué: –Veus  tots aquestos grans edificis? No quedarà  
Mc 13,13 i els mataran. 13 I sereu odiats de  tots per causa de mon nom. Emperò lo qui  
Mc 13,37  37 I lo que vos dic a vosaltres, a  tots ho dic: Vetllau! 14,Tit Capítol XIV  
Mc 14,23  gràcies, los el donà, i begueren  tots d’ell. 24 I els digué: –Aquesta és  
Mc 14,27  27 I Jesús los digué: –Aquesta nit  tots vos escandalisareu en mi, perquè està 
Mc 14,29  29 I Pere li diu: –Encara que  tots s’escandalísien en vós, emperò jo  
Mc 14,31  us negaré. I lo mateix deien també  tots. 32 I anaren a una granja anomenada  
Mc 14,50  -lo sos deixebles, fugiren  tots. 51 I un jove anava detràs d’ell,  
Mc 14,53  del sumo sacerdot, i se juntaren  tots los sacerdots, i els escribes, i els  
Mc 14,64  Què us n’apar? I el condemnaren  tots ells a que era reo de mort. 65 I  
Lc 1,6  Déu, caminant irreprensiblement en  tots los manaments i estatuts del Senyor.  
Lc 1,63  dient: «Joan és son nom». I  tots se meravellaren. 64 I a l’instant s’ 
Lc 1,65  a Déu. 65 I s’ompliren de temor  tots sos veïns, i es difundiren aquestes  
Lc 1,66  les muntanyes de la Judea. 66 I  tots los que les oïen les depositaren en  
Lc 1,71  de nostres enemics i de la mà de  tots los que nos avorreixen, 72 exercint  
Lc 1,75  i en justícia davant d’ell  tots los dies de nostra vida. 76 »I tu,  
Lc 2,3  governador de la Síria. 3 I anaven  tots a allistar-se cada qual en sa  
Lc 2,18  estat dit d’aquell infant. 18 I  tots los que ho oïren ne quedaren  
Lc 2,31  la qual aparellàreu a presència de  tots los pobles: 32 llum per a iŀluminar  
Lc 2,38 alabà al Senyor, i parlava d’ell a  tots los que esperaven la redempció d’  
Lc 2,41  era ab ell. 41 I sos pares anaven  tots los anys a Jerusalem, en lo dia  
Lc 2,47 oint-los i preguntant-los. 47 I  tots quants l’oïen, s’atordien de sa  
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Lc 3,16  Cristo, 16 respongué Joan dient a  tots: –En veritat jo us batejo ab aigua,  
Lc 3,19  muller de son germà, i per  tots los mals que Herodes havia fet, 20 hi 
Lc 3,20  Herodes havia fet, 20 hi anyadí, a  tots los demés, lo de fer tancar a Joan en 
Lc 4,5  molt alta, i al moment li mostrà  tots los regnes de l’univers 6 i li  
Lc 4,7  lo tant, si postrat m’adorasses,  tots seran teus. 8 I responent Jesús, li  
Lc 4,15  sinagogues d’ells i era alabat de  tots. 16 I anà a Nazaret, a on s’havia  
Lc 4,20  entregà al ministre i se sentà. I  tots quants se trobaven en la sinagoga  
Lc 4,22  escriptura que acabau d’oir. 22 I  tots li donaven testimoni, i se  
Lc 4,28  fet net sinó Naaman de Síria. 28 I  tots los que estaven en la sinagoga, a l’ 
Lc 4,35  tirant-lo a terra enmig de  tots, isqué d’ell, i no li féu dany  
Lc 4,36 no li féu dany algun. 36 I quedaren  tots plens d’espant, i se parlaven uns a  
Lc 4,37 i ixen. 37 I se difundí sa fama per  tots los llocs de la comarca. 38 I eixint  
Lc 4,40  servia. 40 I a la posta del sol,  tots los que tenien malalts de diferents  
Lc 5,9  só un home pecador. 9 Puix ell i  tots quants estaven ab ell quedaren  
Lc 5,17  de la Llei, que havien vingut de  tots los pobles de Galilea i de Judea i de 
Lc 5,26  glorificant a Déu. 26 I quedaren  tots atordits i glorificaven a Déu, i  
Lc 6,10  -la? 10 I, mirant-se’ls a  tots al rodador, digué a l’home: –Extén  
Lc 6,19  d’ell una virtut que els curava a  tots. 20 I ell, alçant los ulls envers sos 
Lc 6,30  se te’n duga la túnica. 30 Dóna a  tots los que et demànien, i al que prenga  
Lc 7,16  mare. 16 I un temor s’apoderà de  tots, i glorificaven a Déu dient: –Un gran 
Lc 7,35  sabiduria ha estat justificada per  tots sos fills. 36 I li suplicava un dels  
Lc 8,45  –Qui m’ha tocat? I negant-ho  tots, digué Pere i los que eren ab ell:  
Lc 8,52  pare i a la mare de la noia. 52 I  tots ploraven i se condolien d’ella. I  
Lc 8,54  era morta. 54 I ell los tragué a  tots fora i la prengué per la mà, i cridà  
Lc 9,1  los donà poder i autoritat sobre  tots los dimonis, i virtut de curar les  
Lc 9,15 així ho feren, i los feren sentar a  tots. 16 I prenent los cinc pans i los dos 
Lc 9,17  davant de la gent. 17 I menjaren  tots i quedaren saciats. I de lo que  
Lc 9,23  al tercer dia. 23 I digué a  tots ells: –Qui vulla seguir-me, néguia  
Lc 9,44  a son pare. 44 I s’atordien  tots del gran poder de Déu; i meravellant  
Lc 11,4  així com nosaltres perdonam a  tots los que ens deuen. I no ens deixeu  
Lc 11,50  esta raça se li demània la sang de  tots los profetes, que fou derramada des  
Lc 12,7  los cabells de vostre cap estan  tots contats. Doncs, no temau, perquè més  
Lc 12,18  faré més grans, i allí recolliré  tots mos fruits i mos béns. 19 I diré a ma 
Lc 12,41  per a nosaltres o també per a  tots? 42 I el Senyor li digué: –Qui creus  
Lc 13,2  foren més grans pecadors que  tots los galileus per haver patit tals  
Lc 13,3  si no us arrepentiu, vos perdreu  tots de la mateixa manera. 4 Així com  
Lc 13,5 que no. Emperò si no us arrepentiu,  tots vosaltres pereixereu de la mateixa  
Lc 13,17  aquestes coses, s’avergonyiren  tots sos contraris. Emperò tot lo poble se 
Lc 13,27 sou, vosaltres. Apartau-vos de mi  tots los que obrau iniquitat.” 28 Allí  
Lc 13,28  Abraham, i a Isaac, i a Jacob, i a  tots los profetes en lo Regne de Déu, i  
Lc 14,18  perquè tot està a punt. 18 »I  tots, a un temps, començaren a escusar-  
Lc 14,29  fonaments i no poder-la acabar,  tots quants la vegen comèncien a traure  
Lc 15,13  a un país estrany i allí dissipà  tots sos béns vivint dissolutament. 14 I  
Lc 15,31  »–Fill, tu sempre estàs ab mi i  tots mos béns són teus. 32 Mes raó era que 
Lc 16,16  és anunciat lo Regne de Déu, i  tots hi entren a pura força. 17 I més  
Lc 17,Tit s’han de perdonar los agravis; que  tots som servos inútils. Cura a deu  
Lc 17,29 foc i sofre del cel i els consumí a  tots. 30 Lo mateix serà en lo dia en què  
Lc 19,7  rebé ab alegria. 7 Al veure això,  tots murmuraven dient que havia anat a  
Lc 19,28  a Jerusalem, i anava davant de  tots. 29 I succeí que estant cerca de  
Lc 19,37  de la muntanya de l’Oliverar,  tots los deixebles, en gran número,  
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Lc 19,37  a alabar a Déu en altes veus per  tots los prodigis que havien vist 38  
Lc 19,45  lo temple, començà a traure fora a  tots los que venien i compraven en ell, 46 
Lc 19,47 l’haveu feta cova de lladres. 47 I  tots los dies ensenyava en lo temple. Mes  
Lc 20,31  lo tercer. I així en seguida  tots set, los quals moriren sens deixar  
Lc 20,33  de qual d’ells serà muller, puix  tots set la tingueren per muller? 34 I  
Lc 20,38  sinó de vius, perquè envers ell  tots són vius. 39 I responent alguns dels  
Lc 21,3  pobra viuda ha donat més que  tots los altres, 4 perquè tots ells han  
Lc 21,4  més que tots los altres, 4 perquè  tots ells han fet oferiments a Déu de lo  
Lc 21,15 que no podran resistir ni contradir  tots vostres enemics. 16 I sereu entregats 
Lc 21,17  vosaltres. 17 I sereu avorrits de  tots per causa de mon nom. 18 No obstant,  
Lc 21,35  35 Puix com un llaç vindrà sobre  tots los que habiten en la superfície de  
Lc 22,53 un lladre? 53 Sent aixís que estant  tots los dies ab vosaltres en lo temple no 
Lc 22,70  del poder de Déu. 70 I digueren  tots: –Tu ets, doncs, lo Fill de Déu? Ell  
Lc 23,49 tornà pegant-se cops al pit. 49 I  tots sos coneguts i les dones que l’  
Lc 24,9  tot això als onze apòstols i a  tots los demés. 10 I les que referiren als 
Lc 24,27  per Moisès i en seguida per  tots los profetes, los explicava en totes  
Jn 1,7  testificar de la llum, a fi de que  tots creguessen per medi d’ell. 8 No era  
Jn 1,12 i els seus no el reberen. 12 Mes, a  tots los que el reberen, que són los que  
Jn 1,16  quant ell era abans que jo.» 16 I  tots nosaltres havem participat de sa  
Jn 2,15  assots de cordills i els tragué a  tots del temple, ab ses ovelles i bous, i  
Jn 2,24 fiava d’ells perquè els coneixia a  tots 25 i no necessitava que ningú li  
Jn 3,26  testimoni, veus aquí que bateja i  tots van a ell. 27 Joan respongué i digué: 
Jn 3,31  31 »Lo qui ve de dalt és sobre  tots. Lo qui és de la terra és terrenal i  
Jn 3,31  terra. Lo qui ve del cel és sobre  tots, 32 i dóna testimoni de lo que ha  
Jn 5,23  tot judici al Fill, 23 a fi de que  tots hónrien al Fill així com honren al  
Jn 6,13  dels cinc pans d’ordi després que  tots n’havien menjat. 14 I havent vist  
Jn 6,45  45 Escrit està en los Profetes: “I  tots seran ensenyats de Déu.” Tot aquell,  
Jn 7,21  i els digué: –He fet una obra i  tots vos ne meravellau. 22 Per això vos  
Jn 8,3  i havent-la colocada enmig de  tots, 4 li digueren: –Mestre, aquesta dona 
Jn 11,Tit Jesús i que ha de morir un home per  tots. Jesucrist se retira a Efrem, ciutat  
Jn 11,48  miracles. 48 Si el deixam fer,  tots creuran en ell, i vindran los romans  
Jn 12,32  fos elevat de la terra, atrauré a  tots envers mi. 33 Això ho deia per a  
Jn 13,10  I vosaltres nets estau, emperò no  tots. 11 Puix sabia qui era lo qui l’  
Jn 13,11  d’entregar; per això digué: «No  tots estau nets.» 12 Després, doncs, que  
Jn 13,18 si les practiqueu. 18 »No ho dic de  tots vosaltres. Jo sé als que tinc  
Jn 13,35  35 En això coneixeran  tots que sou mos deixebles si us teniu  
Jn 15,2  mon Pare és lo vinyader. 2 Tallarà  tots los sarments que no porten fruit en  
Jn 17,2  per a què dónia la vida eterna a  tots aquells que li haveu donat. 3 I  
Jn 17,21  medi de sa paraula; 21 a fi de que  tots sien una mateixa cosa, així com vós,  
Jn 18,20  i en lo temple, a on concorren  tots los jueus, i en secret no he dit res. 
Jn 18,40  al rei dels jueus? 40 Llavors  tots ells tornaren a cridar dient: –No a  
Ac 1,19  espargides. 19 I fou notori a  tots los habitants de Jerusalem, de manera 
Ac 1,24  Senyor, que coneixeu los cors de  tots; mostrau-nos d’aquestos dos qual  
Ac 2,1  se los dies de Pentecostes estaven  tots junts en un mateix lloc. 2 I vingué  
Ac 2,4  sobre cada u d’ells. 4 I quedaren  tots plens de l’Esperit Sant i començaren 
Ac 2,7  meravellava, dient: –Mirau, no són  tots aquestos que parlen galileus? 8 Puix, 
Ac 2,12  de Déu. 12 Se pasmaven, doncs,  tots i es meravellaven, dient-se los uns 
Ac 2,14 digué: –Barons de Judea i vosaltres  tots los que habitau en Jerusalem, sia-  
Ac 2,32  Déu, de lo que som testimonis  tots nosaltres. 33 Elevat, doncs, per la  
Ac 2,39  i per a vostres fills, i per a  tots los que estan lluny, i per a quants  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

3434 
 

Ac 2,44  eren fets per los apòstols. 44 I  tots los que creien estaven units i tenien 
Ac 2,45  i béns i los repartien entre  tots, conforme a la necessitat de cada u.  
Ac 3,2 de sa mare, era portat allí i posat  tots los dies a la porta del temple  
Ac 3,16  aquesta perfeta salut a vista de  tots vosaltres. 17 »I ara, germans, jo sé  
Ac 3,18  tenia anunciat abans per boca de  tots los profetes: que son Cristo patiria. 
Ac 3,24  serà exterminada del poble.” 24 I  tots los profetes, des de Samuel i quants  
Ac 4,6  i Caifàs, i Joan, i Alexandro, i  tots quants eren del llinatge sacerdotal.  
Ac 4,10 ha estat est curat, 10 sia notori a  tots vosaltres i a tot lo poble d’Israel, 
Ac 4,16  un miracle notable, és manifest a  tots los habitants de Jerusalem, i no ho  
Ac 4,21  -los per temor del poble, perquè  tots glorificaven a Déu per lo que havia  
Ac 4,24 els ancians. 24 I quan ho oigueren,  tots unànims alçaren la veu a Déu, i  
Ac 4,31  què estaven congregats, i quedaren  tots plens d’Esperit Sant, i parlaven la  
Ac 4,33  Senyor, i hi havia molta gràcia en  tots ells. 34 I no hi havia ningú  
Ac 4,34 ningú menesterós entre ells, perquè  tots quants posseïen camps o cases les  
Ac 5,5  i s’apoderà un gran temor de  tots los que ho oïren. 6 I alçant-se uns 
Ac 5,11  gran temor en tota la Iglésia i en  tots los que oigueren aquestes coses. 12 I 
Ac 5,12  i prodigis en lo poble (i estaven  tots unànims en lo pòrtic de Salomó. 13 I  
Ac 5,16  aturmentats dels esperits impurs,  tots los quals eren curats. 17 Emperò  
Ac 5,17  -se lo príncep dels sacerdots i  tots los que estaven ab ell (que era la  
Ac 5,21  ab ell, convocaren lo Consell i a  tots los ancians dels fills d’Israel, i  
Ac 5,32  Sant, lo qual ha donat Déu a  tots los que l’obeeixen. 33 I quan  
Ac 5,36  seguiren; i després lo mataren, i  tots quants li donaren crèdit foren  
Ac 5,37  si al poble; ell fou mort també, i  tots los que el seguiren foren dispersats. 
Ac 5,42  injúries per lo nom de Jesús. 42 I  tots los dies, en lo temple i en les  
Ac 6,Tit diaques. Esteve se distingeix entre  tots; fa grans miracles i s’alcen contra  
Ac 6,15  15 I fixant en ell los ulls,  tots quants estaven en lo Consell, vegeren 
Ac 7,57  veus, se taparen les orelles, i  tots plegats envestiren impetuosament  
Ac 8,1  la iglésia de Jerusalem, i foren  tots dispersos per les províncies de Judea 
Ac 8,27  lo qual era superintendent de  tots sos tresors i havia vingut per adorar 
Ac 9,14  dels sacerdots de prendre a  tots quants invoquen ton nom. 15 Emperò lo 
Ac 9,21 Fill de Déu. 21 I quedaven atordits  tots quants l’oïen, i deien: –Puix no és  
Ac 9,26  -se ab los deixebles; emperò  tots lo temien, no creient que fos  
Ac 9,35 l’instant s’alçà. 35 I el vegeren  tots los habitants de Lidda i de Sarona, i 
Ac 10,33  fet bé en venir. I ara nosaltres  tots estam en la presència de Déu per a  
Ac 10,36  Jesucrist (aquest és lo Senyor de  tots). 37 Vosaltres sabeu la paraula que  
Ac 10,38  lo qual anà fent bé i curant a  tots los oprimits del dimoni, perquè Déu  
Ac 10,43  de morts. 43 A est donen testimoni  tots los profetes, de que per son nom  
Ac 10,43  que per son nom seran perdonats de  tots sos pecats tots los que creguen en  
Ac 10,43  seran perdonats de tots sos pecats  tots los que creguen en ell. 44 Estant  
Ac 10,44  baixà l’Esperit Sant sobre  tots los que oïen aquesta plàtica. 45 I  
Ac 11,23  s’omplí de goig, i exhortava a  tots que ab propòsit de cor perseverassen  
Ac 13,48  la paraula del Senyor; i cregueren  tots quants havien estat predestinats per  
Ac 14,15  en los sigles passats ha permès a  tots los gentils anar per sos camins. 16  
Ac 15,3  gentils, i donaven gran contento a  tots los germans. 4 I quan arribaren a  
Ac 15,17  al Senyor los demés homes i  tots los gentils, sobre qui ha estat  
Ac 15,21  en les sinagogues, a on és llegit  tots los dissabtes. 22 Llavors plagué als  
Ac 16,3  hi havia en aquells llocs perquè  tots sabien que son pare era gentil. 4 I  
Ac 16,26 quedaren desfetes les lligadures de  tots los presos. 27 I havent-se  
Ac 16,28  veu dient: –No et faces dany, que  tots som aquí. 29 Llavors ell demanà una  
Ac 16,32  la paraula del Senyor, així com a  tots los que estaven en sa casa. 33 I  
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Ac 16,34  presentà la taula i s’alegrà ab  tots los de sa casa creient en Déu. 35 I  
Ac 17,7  7 als quals ha acollit Jason; i  tots aquestos van contra los decrets del  
Ac 17,11 paraula ab gran ànsia, escodrinyant  tots los dies les Escriptures per si estes 
Ac 17,17  i ab los prosèlits, i en la plaça  tots los dies ab los que se li presentaven 
Ac 17,21  aquestes coses. 21 Perquè  tots los atenienses i els forasters que  
Ac 17,25  cosa, puix que ell mateix dóna a  tots vida i respiració i tota cosa; 26 i  
Ac 17,30 d’aquesta ignorància, ara intima a  tots los homes en totes parts que s’  
Ac 17,31  ordenat, donant una prova certa a  tots ressuscitant-lo d’entre els morts. 
Ac 18,2  Claudi havia manat eixir de Roma a  tots los jueus), se juntà ab ells. 3 I com 
Ac 18,8 la sinagoga, cregué en lo Senyor ab  tots los de sa casa; i molts dels de  
Ac 18,12  de l’Acaia, los jueus s’alçaren  tots a una contra Pau i el conduïren al  
Ac 18,17  fora del tribunal. 17 Llavors  tots los grecs, tirant-se sobre de  
Ac 18,23  Galàcia i la Frígia, confortant a  tots los deixebles. 24 I vingué a Èfeso un 
Ac 19,7  i profetisaven. 7 I eren en  tots com dotze persones. 8 I entrant en la 
Ac 19,9  separà los deixebles, disputant  tots los dies en l’escola d’un tal Tirà. 
Ac 19,10  espai de dos anys, de manera que  tots los que habitaven en l’Àsia oïen la  
Ac 19,17  casa. 17 I això fou notori a  tots los jueus i gentils que habitaven en  
Ac 19,17  en Èfeso; i vingué un temor sobre  tots ells, i era exaltat lo nom del Senyor 
Ac 19,29 omplí tota la ciutat de confusió, i  tots a una envestiren ab ímpetu al teatro, 
Ac 19,34  luego que conegueren que era jueu,  tots a una per espai de dos hores,  
Ac 20,25 Déu. 25 »I ara, veus aquí jo sé que  tots vosaltres, entre qui he anat  
Ac 20,26  dia que estic net de la sang de  tots. 27 Perquè no he fugit d’anunciar- 
Ac 20,32  i donar-vos herència entre  tots los santificats. 33 »No he codiciat  
Ac 20,36  això s’agenollà i féu oració ab  tots ells. 37 I es mogué un gran plor  
Ac 20,37  37 I es mogué un gran plor entre  tots; i tirant-se al coll de Pau, lo  
Ac 21,5 isquérem d’allí, acompanyant-nos  tots ab ses dones i criatures, fins a fora 
Ac 21,18  en casa de Jaume, a on se juntaren  tots los ancians. 19 I havent-los  
Ac 21,20  mils jueus hi ha que han cregut, i  tots són zelosos de la Llei. 21 I han oït  
Ac 22,3  zelós envers Déu, així com ho sou  tots vosaltres en lo dia d’avui. 4 I he  
Ac 22,12  la Llei, de qui donaven testimoni  tots los jueus que residien allí, 13  
Ac 22,15  tu li seràs testimoni davant de  tots los homes de les coses que has vist i 
Ac 25,24  24 I Festo digué: –Rei Agripa i  tots los que aquí estau ab nosaltres,  
Ac 26,4  principi de ma joventut, la saben  tots los jueus, 5 coneixent des del  
Ac 26,14  anaven ab mi. 14 I havent caigut  tots nosaltres en terra, oiguí una veu que 
Ac 26,29 per molt, no tan solament vós, sinó  tots los que m’ouen, arribassen a ser  
Ac 27,Tit  la barca prop d’una isla, emperò  tots se salven. 1 Mes com estava  
Ac 27,17  havent-lo alçat, se valgueren de  tots los medis, cenyint lo barco, i  
Ac 27,24  aquí que Déu t’ha fet gràcia de  tots los que naveguen ab tu.” 25 Per lo  
Ac 27,33  a fer-se de dia, Pau suplicava a  tots que menjassen alguna cosa dient:  
Ac 27,35  donà gràcies a Déu en presència de  tots, i partint-lo començà a menjar. 36  
Ac 27,36  -lo començà a menjar. 36 Ab això  tots prengueren ànimo i menjaren ells  
Ac 27,44  del barco, i així se conseguí que  tots escapassen salvos a terra. 28,Tit  
Ac 28,2 encenent un gran foc, nos referen a  tots de la pluja que queia i del fred. 3 I 
Ac 28,9  curà. 9 I després d’això, venien  tots quants tenien mals en l’isla, i eren 
Ac 28,30  casa que tenia llogada, i rebia a  tots los que el venien a veure, 31  
Rm 1,7  també cridats per Jesucrist. 7 A  tots los qui estan en Roma, amats de Déu,  
Rm 1,8  Déu per medi de Jesucrist acerca  tots vosaltres, perquè vostra fe és  
Rm 1,25  al Criador, lo qui és beneït per  tots los sigles. Amén. 26 Per això Déu los 
Rm 2,10  10 Emperò glòria, honra i pau a  tots los que obren bé, al jueu  
Rm 2,12  ha accepció de persones. 12 Perquè  tots los que han pecat sens Llei, sens  
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Rm 2,12  sens Llei, sens Llei periran; i  tots quants pecassen en la Llei, per la  
Rm 3,9 ja provat que jueus i gentils estan  tots baix de pecat, 10 com està escrit:  
Rm 3,12  a Déu. 12 Tots se desviaren i  tots junts se feren inútils, no hi ha qui  
Rm 3,22 de Déu per la fe en Jesucrist per a  tots i sobre tots los que creuen en ell,  
Rm 3,22  fe en Jesucrist per a tots i sobre  tots los que creuen en ell, perquè no hi  
Rm 3,23  perquè no hi ha distinció, 23 puix  tots pecaren i estan privats de la glòria  
Rm 4,11  a fi de que fos pare de  tots los que creuen, encara que  
Rm 4,16 de la fe d’Abraham, que és pare de  tots nosaltres 17 (com està escrit: «Jo us 
Rm 5,12 la mort, així també passà la mort a  tots los homes per aquell en qui tots  
Rm 5,12  a tots los homes per aquell en qui  tots pecaren. 13 (Perquè fins a la Llei lo 
Rm 5,18  d’un caigué la condemnació sobre  tots los homes, així també per la justícia 
Rm 5,18  també per la justícia d’un sol,  tots los homes rebran la justificació de  
Rm 6,3  encara en ell? 3 ¿No sabeu que  tots los que havem estat batejats en  
Rm 8,14  de la carn, viureu. 14 Puix que  tots los que són moguts per l’Esperit de  
Rm 8,32  sinó que l’entregà per amor de  tots nosaltres, ¿com no ens donarà ab ell  
Rm 8,36  per tu som entregats a la mort  tots los dies, som tinguts com ovelles per 
Rm 9,5 sobre totes les coses Déu beneït en  tots los sigles. Amén. 6 I no que la  
Rm 9,6  de Déu haja mancat; perquè no  tots los que són d’Israel són israelites; 
Rm 9,7  perquè són llinatge d’Abraham són  tots fills, sinó que: «D’Isaac te serà  
Rm 10,4 lo fi de la Llei per a justificar a  tots los que creuen. 5 Perquè Moisès deixà 
Rm 10,12 per quant un mateix és lo Senyor de  tots, ric per a tots aquells que l’  
Rm 10,12  és lo Senyor de tots, ric per a  tots aquells que l’invoquen. 13 Perquè  
Rm 10,16 anúncien coses bones!» 16 Emperò no  tots han obeït a l’evangeli; perquè  
Rm 11,32  32 Perquè Déu los ha enclòs a  tots en la incredulitat, per a usar de  
Rm 11,32  per a usar de misericòrdia ab  tots. 33 Oh profunditat de les riqueses de 
Rm 12,Tit la fe de Jesucrist. Diu que, essent  tots membres d’un mateix cos, havem de  
Rm 12,3  que m’ha estat donada, dic a  tots los que estan entre vosaltres, que no 
Rm 12,4 en un cos tenim molts membres, i no  tots los membres tenen lo mateix ofici, 5  
Rm 12,17 davant de Déu, sinó també davant de  tots los homes. 18 Si és dable, en quant  
Rm 14,5  i dia, i l’altre considera iguals  tots los dies. Abúndia cada qual en sa  
Rm 14,10  què desprècies a ton germà? Puix  tots compareixerem davant del tribunal de  
Rm 15,11  «Alabau al Senyor, vosaltres  tots los gentils, i pobles tots, ensalçau  
Rm 15,11  tots los gentils, i pobles  tots, ensalçau-lo». 12 I així mateix diu 
Rm 15,33 Déu de pau, doncs, sia ab vosaltres  tots. Amén. 16,Tit Capítol XVI  
Rm 16,15  i a sa germana, i a Olimpiada, i a  tots los sants que estan ab ells. 16  
Rm 16,24  de nostre Senyor Jesucrist sia ab  tots vosaltres. Amén. 25 I a aquell que és 
1Co 1,2  Cristo Jesús, anomenats sants, i a  tots los que en qualsevol lloc invoquen lo 
1Co 1,10  nostre Senyor Jesucrist, que siau  tots d’un mateix parlar, i que no hi haja 
1Co 7,7  7 Perquè jo voldria que fósseu  tots vosaltres com jo mateix. Emperò cada  
1Co 8,1  sacrificades als ídols, sabem que  tots tenim ciència. La ciència engreeix,  
1Co 8,7  i nosaltres, per ell. 7 Mes no en  tots hi ha aqueix coneixement. Puix  
1Co 9,Tit  a ningú, fent-se tot per a  tots, i sofrint mil treballs per guanyar  
1Co 9,19  Per lo qual, essent llibre envers  tots, m’he fet servo de tots, per a  
1Co 9,19  envers tots, m’he fet servo de  tots, per a guanyar molt més. 20 I així,  
1Co 9,22  als flacs. M’he fet tot per a  tots per a salvar a tots. 23 I tot això ho 
1Co 9,22  fet tot per a tots per a salvar a  tots. 23 I tot això ho faç per amor de l’ 
1Co 9,24  corren l’estadi, realment corren  tots, emperò un sol guanya lo gallardó?  
1Co 10,1  que nostres pares estigueren  tots baix del núvol i atravessaren tots lo 
1Co 10,1  tots baix del núvol i atravessaren  tots lo mar. 2 I que tots, en Moisès,  
1Co 10,2 i atravessaren tots lo mar. 2 I que  tots, en Moisès, foren batejats en lo  
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1Co 10,3  en lo núvol i en la mar; 3 i  tots menjaren una mateixa vianda  
1Co 10,4  una mateixa vianda espiritual, 4 i  tots begueren la mateixa beguda  
1Co 10,17  molts, som un pa i un cos, perquè  tots som participants d’aquell mateix pa. 
1Co 10,33  jo procuro també en tot agradar a  tots, no buscant lo meu profit, sinó lo de 
1Co 12,6  lo Déu que obra totes les coses en  tots. 7 Mes la manifestació de l’Esperit  
1Co 12,12  lo cos és un i té molts membres, i  tots los membres del cos, encara que  
1Co 12,13 mateix Esperit havem estat batejats  tots nosaltres per a ser un mateix cos,  
1Co 12,13 gentils, així servos com llibres, i  tots havem begut en un mateix Esperit. 14  
1Co 12,19 la manera que li ha plagut. 19 I si  tots fossen un sol membre, ¿a on seria lo  
1Co 12,25  dissensió en lo cos, sinó que  tots los membres tinguessen igual  
1Co 12,26  26 I que si un membre pateix,  tots los membres pateixen ab ell; o si un  
1Co 12,26  ab ell; o si un membre és honrat,  tots los membres se regositgen ab ell. 27  
1Co 12,29  de llengües. 29 ¿Per ventura són  tots apòstols? ¿Són tots profetes? ¿Són  
1Co 12,29  ventura són tots apòstols? ¿Són  tots profetes? ¿Són tots doctors? 30 ¿Fan  
1Co 12,29  apòstols? ¿Són tots profetes? ¿Són  tots doctors? 30 ¿Fan tots miracles?  
1Co 12,30  ¿Són tots doctors? 30 ¿Fan  tots miracles? ¿Tenen tots gràcia de  
1Co 12,30  30 ¿Fan tots miracles? ¿Tenen  tots gràcia de curar? ¿Parlen tots  
1Co 12,30  tots gràcia de curar? ¿Parlen  tots llengües? ¿Interpreten tots? 31  
1Co 12,30 ¿Parlen tots llengües? ¿Interpreten  tots? 31 Aspirau, emperò, vosaltres als  
1Co 13,2  lo do de profecia, i comprengués  tots los misteris, i tota ciència; i  
1Co 13,3  res. 3 I encara que jo distribuís  tots mos béns per alimentar als pobres, i  
1Co 14,5  Iglésia de Déu. 5 I jo voldria que  tots parlàsseu llengües, emperò molt més  
1Co 14,18  puix parlo totes les llengües de  tots vosaltres. 19 Emperò en la Iglésia  
1Co 14,23  se congrega en un lloc, i parlant  tots ab llengües, entren ignorants o  
1Co 14,24  haveu perdut lo judici? 24 Mes si  tots profetisen i entra un infiel o un  
1Co 14,24  un infiel o un ignorant, ell de  tots és convençut i de tots judicat. 25 I  
1Co 14,24  ell de tots és convençut i de  tots judicat. 25 I així es fan manifestos  
1Co 14,31  31 Puix així podeu profetisar  tots un per un, a fi de que tots aprenguen 
1Co 14,31  tots un per un, a fi de que  tots aprenguen i sien tots amonestats. 32  
1Co 14,31  a fi de que tots aprenguen i sien  tots amonestats. 32 I els esperits dels  
1Co 15,7 aparegué a Jaume també, i després a  tots los apòstols. 8 I finalment se m’  
1Co 15,10 bé he treballat més copiosament que  tots ells; emperò no jo, sinó la gràcia de 
1Co 15,19  en Cristo, nosaltres som de  tots los homes los més desditxats. 20  
1Co 15,22  morts. 22 I així com en Adam moren  tots, així en Cristo també seran tots  
1Co 15,22  tots, així en Cristo també seran  tots vivificats. 23 Emperò cada qual en  
1Co 15,25  que ell régnia fins que haja posat  tots los enemics sota sos peus. 26 I l’  
1Co 15,28 les coses, per a què Déu sia tot en  tots. 29 D’altra manera, què faran  
1Co 15,48  i com és lo celestial, així són  tots los que són celestials. 49 I així com 
1Co 15,51 Veus aquí jo us declaro un misteri:  tots certament no dormirem, mes tots serem 
1Co 15,51  tots certament no dormirem, mes  tots serem mudats. 52 En un moment, en un  
1Co 16,20  em trobo allotjat. 20 Vos saluden  tots los germans. Saludau-vos los uns  
1Co 16,24  ab vosaltres. 24 Mon amor sia ab  tots vosaltres en Cristo Jesús. Amén. 2Co 
2Co 1,1  de Déu que està en Corinti, ab  tots los sants que hi ha en tota l’Acaia. 
2Co 2,3  deuria tenir alegria; confiant en  tots vosaltres de que mon goig és lo goig  
2Co 2,3  de que mon goig és lo goig de  tots vosaltres. 4 Perquè per la molta  
2Co 2,5  en part, per no agoviar-vos a  tots vosaltres. 6 Basta-li al que és tal 
2Co 3,2 nostres cors, coneguda i llegida de  tots los homes; 3 sent manifest que  
2Co 3,18  allí hi ha llibertat. 18 I així  tots nosaltres, contemplant a cara  
2Co 4,2  mateixos a la consciència de  tots los homes davant de Déu per la  
2Co 5,Tit  i agradar a Jesucrist, jutge de  tots. Per ell som reconciliats ab Déu. Los 



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

3438 
 

2Co 5,10  a ser-li acceptes. 10 Puix devem  tots comparèixer davant lo tribunal de  
2Co 5,14  això, que si un morí per  tots, tots, per consegüent, som morts. 15  
2Co 5,14  això, que si un morí per tots,  tots, per consegüent, som morts. 15 I que  
2Co 5,15 som morts. 15 I que Cristo morí per  tots, per a què los que viuen no visquen  
2Co 7,13  quant son esperit fou recreat de  tots vosaltres. 14 I si en alguna cosa m’ 
2Co 7,15 quan se recorda de l’obediència de  tots vosaltres, de com lo rebéreu ab temor 
2Co 13,2  als que pecaren abans, ni a  tots los demés. 3 Ja que cercau una prova  
2Co 13,13  comunió de l’Esperit Sant sia ab  tots vosaltres. Amén. Ga Inc Epístola de  
Ga 1,2  ressuscità d’entre els morts, 2 i  tots los germans que són ab mi, a les  
Ga 2,14  evangeli, diguí a Cefas davant de  tots: «Si tu, essent jueu, vius com los  
Ga 3,10  ab lo fiel Abraham. 10 Perquè  tots quants són de les obres de la Llei  
Ga 3,26  estam baix lo preceptor. 26 Perquè  tots sou fills de Déu per la fe, que és en 
Ga 3,27 fe, que és en Cristo Jesús. 27 Puix  tots los que haveu estat batejats en  
Ga 3,28  no hi ha mascle ni fembra. Perquè  tots vosaltres sou un en Cristo Jesús. 29  
Ga 4,26  és llibre, la qual és la mare de  tots nosaltres. 27 Perquè escrit està:  
Ga 6,6  en la paraula, comuníquia en  tots los béns al que l’adoctrina. 7 No us 
Ga 6,12  he escrit de pròpia mà. 12 Perquè  tots aquells que volen agradar en la carn  
Ef 1,1  de Déu apòstol de Jesucrist, a  tots los sants que hi ha en Efesi i als  
Ef 1,15  lo Senyor Jesús, i l’amor envers  tots los sants, 16 no cesso de donar  
Ef 2,Tit  en l’herència dels fills; i de  tots, així gentils com jueus, forma  
Ef 2,3  3 entre els quals visquérem també  tots nosaltres en temps passat, segons  
Ef 3,8  poder. 8 A mi, que só el menor de  tots los sants, m’ha estat donada aquesta 
Ef 3,18  18 així que pugau comprendre ab  tots los sants qual és l’amplària, i la  
Ef 4,6 fe, un baptisme, 6 un Déu i Pare de  tots, que és sobre tots, i en totes les  
Ef 4,6 un Déu i Pare de tots, que és sobre  tots, i en totes les coses, i en tots  
Ef 4,6  tots, i en totes les coses, i en  tots nosaltres. 7 Mes a cada u de  
Ef 4,10  és lo mateix també que pujà sobre  tots los cels per a què omplís totes les  
Ef 4,13  del cos de Cristo. 13 Fins que  tots arribem en la unitat de la fe i del  
Ef 6,18  tota perseverància, i pregant per  tots los sants. 19 I per mi, a fi de que  
Ef 6,24  Jesucrist. 24 La gràcia sia ab  tots los que amen a nostre Senyor  
Fl 1,1  i Timoteu, servos de Jesucrist, a  tots los sants en Cristo Jesús que estan  
Fl 1,4  4 pregant sempre ab goig per  tots vosaltres en totes mes oracions, 5  
Fl 1,7  com és just que jo pènsia això de  tots vosaltres, perquè us tinc en mon cor  
Fl 1,7  i confirmació de l’evangeli,  tots vosaltres sou participants de mon  
Fl 1,8 testimoni de quina manera vos amo a  tots vosaltres en les entranyes de  
Fl 1,13  en Cristo en tot lo pretori i en  tots los demés llocs. 14 I molts dels  
Fl 1,25 sé que permaneixeré i continuaré ab  tots vosaltres, per a profit vostre i goig 
Fl 2,2  2 feu complert mon goig, sentint  tots una mateixa cosa, tenint una mateixa  
Fl 2,17 ’n regositjo i me’n congratulo ab  tots vosaltres. 18 I d’això mateix  
Fl 2,21  tant per vosaltres. 21 Perquè  tots busquen ses pròpies coses i no les  
Fl 2,26  26 Perquè ell ansiava estar entre  tots vosaltres, i estava angustiat, perquè 
Fl 3,15 Déu en Cristo Jesús. 15 I així siam  tots los que som perfets d’un mateix  
Fl 4,5 ’s. 5 Sia notòria vostra modèstia a  tots los homes. Lo Senyor està prop. 6 No  
Fl 4,21  dels sigles. Amén. 21 Saludau a  tots los sants en Cristo Jesús. 22 Los  
Fl 4,22  ab mi vos saluden. Vos saluden  tots los sants, principalment los que són  
Fl 4,23  de nostre Senyor Jesucrist sia ab  tots vosaltres. Amén. Col Inc Epístola de 
Col 1,4  Cristo Jesús i l’amor que teniu a  tots los sants, 5 per l’esperança que us  
Col 2,3  Jesús, 3 en qui estan escondits  tots los tresors de sabiduria i de  
Col 2,13  juntament ab ell, perdonant-vos  tots los pecats; 14 esborrant l’escrit  
Col 3,11 ni servo, sinó que Cristo és tot en  tots. 12 Revestiu’s, doncs, com elegits  
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1Te 1,2  Donam sempre gràcies a Déu per  tots vosaltres, fent memòria sens cessar  
1Te 1,7  vosaltres haveu estat l’exemple a  tots los que han cregut en Macedònia i en  
1Te 2,15  l’agrado de Déu i són contraris a  tots los homes 16 prohibint-nos de  
1Te 3,12 los uns envers los altres, i envers  tots, així com nosaltres la tenim envers  
1Te 3,13  vinga nostre Senyor Jesucrist ab  tots los sants. Amén. 4,Tit Capítol IV  
1Te 4,10 10 I en veritat vosaltres ho feu ab  tots los germans que hi ha en tota la  
1Te 5,5  sorprenga com un lladre. 5 Perquè  tots vosaltres sou fills de la llum i  
1Te 5,14  als flacs, i que siau soferts ab  tots. 15 Mirau que ningú tórnia a altre  
1Te 5,15  que és bo entre vosaltres i per a  tots. 16 Estau sempre alegres. 17 Orau  
1Te 5,26  pregau per nosaltres. 26 Saludau a  tots los germans ab bes sant. 27 Vos  
1Te 5,27 Senyor que se llegesca esta carta a  tots los sants germans. 28 La gràcia de  
2Te 1,10  sants i a fer-se meravellós en  tots los que cregueren (perquè ha estat  
2Te 2,12  la mentida 12 i sien condemnats  tots los que no cregueren la veritat, ans  
2Te 3,2  i perversos, puix la fe no és de  tots. 3 Emperò Déu és fiel, que us  
2Te 3,16  i en totes parts. Lo Senyor sia ab  tots vosaltres. 17 La salutació de mi,  
2Te 3,18  de nostre Senyor Jesucrist sia ab  tots vosaltres. Amén. 1Tm Inc Epístola  
1Tm 2,Tit  és l’únic medianer i redemptor de  tots. Devem orar en tot lloc. Modèstia de  
1Tm 2,1 pregàries, accions de gràcies per a  tots los homes, 2 pels reis i per tots los 
1Tm 2,2 a tots los homes, 2 pels reis i per  tots los que estan constituïts en  
1Tm 2,4  4 lo qual vol fer salvos a  tots los homes i que vinguen al  
1Tm 2,6  es donà a si mateix en rescat per  tots, per a ser testimoni en degut temps.  
1Tm 4,10  Déu viu, lo qual és lo salvador de  tots los homes, especialment dels que  
1Tm 4,15  que ton avançament sia manifest a  tots. 16 Vetlla sobre tu mateix i sobre la 
1Tm 6,10 mort i perdició. 10 Perquè arrel de  tots mals és l’avarícia, ab la codícia de 
2Tm 1,15 habita en nosaltres. 15 Tu saps que  tots los que estan en l’Àsia m’han  
2Tm 3,12  m’ha llibertat lo Senyor. 12 I  tots los que volen viure piadosament en  
2Tm 4,16  defensa ningú m’ajudà, ans bé  tots me desempararen. Prec a Déu que no  
2Tm 4,17  complís la predicació i l’oïssen  tots los gentils, i vaig ésser deslliurat  
2Tm 4,21  Eubul i Pudent, Lino i Clàudia, i  tots los germans. 22 Lo Senyor Jesucrist  
Tt 2,Tit com s’ha de portar ab los fiels de  tots estats, sexos, edats i condicions, i  
Tt 2,11  porta salvació, s’ha manifestat a  tots los homes, 12 ensenyant-nos que,  
Tt 3,2  mostrant tota mansuetud envers  tots los homes. 3 Perquè nosaltres  
Tt 3,15 no sien infructuosos. 15 Te saluden  tots los que estan ab mi. Saluda tu als  
Tt 3,15  en la fe. La gràcia de Déu sia ab  tots vosaltres. Amén. Flm Inc Epístola de 
Flm 5  tens en lo Senyor Jesús i envers  tots los sants, 6 per a què la comunicació 
He 1,6  en lo món, diu: «I adórien-lo  tots los àngels de Déu.» 7 I en quant als  
He 1,11  emperò tu permaneixeràs, i  tots s’envelliran com vestit. 12 I els  
He 1,14  tos peus»? 14 ¿Per ventura no són  tots esperits servidors, enviats per a  
He 2,9  de Déu gustàs ell la mort per  tots. 10 Puix convenia que aquell per qui  
He 2,11  i los que són santificats,  tots són d’un. Per qual causa no s’  
He 3,13 Déu viu; 13 ans bé, amonestau-vos  tots los dies los uns als altres, mentres  
He 3,16  oïda, lo provocaren; mes no  tots aquells que havien eixit d’Egipte  
He 5,9  ser l’autor de salut eterna per a  tots aquells que l’obeeixen, 10 cridat  
He 8,11  dient: “Coneix al Senyor”; perquè  tots me coneixeran, des del més petit fins 
He 9,19  19 Perquè Moisès, havent llegit  tots los preceptes a tot lo poble,  
He 9,21  aspergí ab sang lo tabernacle i  tots los vasos del ministeri. 22 I quasi  
He 11,13  la vora del mar. 13 En fe moriren  tots aquestos sens haver rebut les  
He 11,39  per les cavernes de la terra. 39 I  tots aquestos, provats per lo testimoni de 
He 12,8 estau fora de correcció, de la qual  tots han estat participants, llavors  
He 12,14  bé sia curat. 14 Seguiu la pau ab  tots i la santedat, sens la qual ningú  
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He 12,23  en lo cel, i a Déu, jutge de  tots, i als esperits dels justos ja  
He 13,4  també en son cos. 4 Sia en  tots honest lo matrimoni, i lo llit,  
He 13,24  aniré a veure-us. 24 Salut a  tots vostres superiors i a tots los sants. 
He 13,24  Salut a tots vostres superiors i a  tots los sants. Vos saluden los germans d’ 
He 13,25  d’Itàlia. 25 Sia la gràcia ab  tots vosaltres. Amén. Jm Inc Epístola  
Jm 1,5  demània-la a Déu, que la dóna a  tots copiosament i no impropera, i la hi  
Jm 1,8  d’ànimo doble és inconstant en  tots sos camins. 9 Lo germà que és humil  
Jm 3,2  rebrem major condemnació. 2 Perquè  tots tropessam en moltes coses. Lo qui no  
1Pe 3,Tit  casats en particular, i exhorta a  tots los fiels a la caritat i innocència  
1Pe 3,8  oracions. 8 I finalment siau  tots d’un mateix ànimo, essent  
1Pe 5,Tit  i la humilitat. Amonesta a  tots a que vétllien per a resistir les  
1Pe 5,14 altres ab bes de caritat. Sia pau a  tots vosaltres, los que sou en Jesucrist.  
2Pe 3,9  que ningú es pèrdia, sinó que  tots se convertesquen a penitència. 10  
1Jn 2,Tit  especialment del primer. Consola a  tots i amonesta que ens apartem dels  
1Jn 2,19  per a què es veja clar que no  tots són de nosaltres. 20 Però vosaltres  
2Jn 1  de veres, i no jo sol, sinó també  tots los que han conegut la veritat; 2 per 
Jud 15  sos sants, 15 a fer judici contra  tots, i a convèncer a tots los impios de  
Jud 15 judici contra tots, i a convèncer a  tots los impios de les obres de sa  
Ap 1,7  I es feriran los pits al veure’l  tots los llinatges de la terra. Així serà! 
Ap 3,19  ab coŀliri, per a què veges. 19 »A  tots quants amo, reprenc i castigo. Arma  
Ap 7,11 sobre el trono, i a l’Anyell. 11 I  tots los àngels estaven drets al rodador  
Ap 8,3  els oferís ab les oracions de  tots los sants sobre l’altar d’or que  
Ap 13,8 i llengua, i nació. 8 I l’adoraren  tots los habitants de la terra, aquells  
Ap 13,12  sa presència, i féu que la terra i  tots los que habitaven en ella adorassen  
Ap 13,15  parlàs; i que fes que fossen morts  tots los que no adorassen la figura de la  
Ap 13,16  figura de la bèstia. 16 I manà que  tots los homes, grans i xics, rics i  
Ap 16,16 vegen sa vergonya. 16 I els reunirà  tots plegats en un lloc que en hebreu s’  
Ap 18,17 riqueses.» I tot capità de barco, i  tots los que naveguen en la mar, i els  
Ap 18,19  ciutat, en la que s’enriquiren  tots los que tenien barcos en la mar per  
Ap 18,24  dels profetes, i dels sants, i de  tots los que foren morts sobre la terra.  
Ap 19,5 veu que deia: –Alabau a nostre Déu,  tots vosaltres servos d’ell, i els que el 
Ap 19,14  lo cel en cavalls blancs, vestits  tots de tela finíssima, blanca i pura. 15  
Ap 19,17  sol i clamava en veu alta dient a  tots los aucells que volaven per mig del  
Ap 19,18  que cavalgaven en ells, i carns de  tots, llibres i esclaus, i xics i grans.  
Ap 19,21  cavall. I es saciaren ab ses carns  tots los aucells. 20,Tit Capítol XX L’  
Ap 20,Tit  Després Jesucrist judicarà a  tots los morts. 1 I vegí baixar del cel un 
Ap 21,8  i hetxisers, i idòlatres, i  tots los mentiders, sa sort serà en l’  
Ap 22,21  de nostre Senyor Jesucrist sia ab  tots vosaltres. Amén. Fi  
Mt 26,31  31 Llavors Jesús los digué:  –Tots vosaltres patireu escàndol en mi  
Mt 26,55  ’m a mi ab coltells i bastons.  Tots los dies estava assentat ab vosaltres 
Mc 1,37 I quan l’encontraren, li digueren:  –Tots van en busca de vós. 38 I ell los  
Mc 7,23  la supèrbia, la fatuïtat. 23  Tots aquestos mals ixen de dins i fan a l’ 
Mc 14,49  -me ab espases i bastons? 49  Tots los dies estava ab vosaltres  
Lc 18,21 ton pare i a ta mare. 21 Ell digué:  –Tots aqueixos manaments los he guardat  
Jn 10,8  que só la porta de les ovelles. 8  Tots los que han vingut fins ara són  
Ac 1,14  Zelós, i Judes germà de Jaume. 14  Tots aquestos perseveraven unànims en  
Rm 3,12  no hi ha un que búsquia a Déu. 12  Tots se desviaren i tots junts se feren  
2Co 13,12 -vos uns a altres ab lo sant bes.  Tots los sants vos saluden. 13 La gràcia  
Ef 1,Tit sant Pau als Efesis 1,Tit Capítol I  Tots los béns de gràcia i glòria nos són  
1Tm 6,1 emplear-se en obres de caritat. 1  Tots los sirvents que estan baix lo jou  
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3Jn 12  Déu; qui fa mal, no vegé a Déu. 12  Tots donen testimoni de Demetri, fins la  
Lc 19,20 qual he tingut guardada dins d’una  tovallola. 21 Puix tinguí temor de vós,  
Jn 13,4  -se ses vestidures, prengué una  tovallola, i se la cenyí. 5 Posà en  
Jn 13,5  deixebles i a eixugar-los ab la  tovallola que tenia cenyida. 6 Arribà,  
Mt 21,12  venien i compraven en lo temple. I  trabucà les taules dels canviadors i els  
Mc 11,15  venien i compraven en lo temple, i  trabucà les taules dels canviadors i els  
Jn 2,15 a terra la moneda dels canviadors i  trabucà ses taules. 16 I als que venien  
Jn 19,4  i els digué: –Veus aquí, jo us lo  trac fora, per a què reconegau que no  
Lc 3,1  d’Iturea i de la província de  Traconite, i Lisànias tetrarca d’Abilina, 
Ac 26,Tit  davant d’Agripa. Festo lo  tracta d’insensat. Agripa reconeix sa  
Rm 9,Tit testificat son amor als israelites,  tracta de la vocació dels gentils i de la  
Ef 5,Tit vici i s’empleïn en obres bones, i  tracta de la santedat del matrimoni. 1  
1Co 11,Tit  cap descobert, i cobert les dones.  Tracta de la institució de la sagrada  
Ga 4,Tit  a la promesa. 4,Tit Capítol IV  Tracta del bon ús de les ceremònies de la  
Ac 28,7  hospedà tres dies en sa casa i ens  tractà molt bé. 8 I succeí que el pare de  
Mc 6,11  i Gomorra seran més tolerablement  tractades en lo dia del judici que aquella 
Mc 9,32  los preguntava: –De què estàveu  tractant en lo camí? 33 Emperò ells  
Ac 21,31  les portes. 31 I mentres estaven  tractant de matar-lo, fou donat avís al  
Ac 27,3 següent arribàrem a Sidon; i Júlio,  tractant a Pau ab humanitat, li donà  
Lc 12,45 Senyor tarda a venir”, i començàs a  tractar mal als criats i a les criades, i  
Lc 22,4  dels Dotze, 4 lo qual se n’anà a  tractar ab los prínceps dels sacerdots i  
1Co 5,Tit  als de Corinti que evítien lo  tractar-se ab los pecadors públics. 1 És 
Jn 16,3  una cosa agradable a Déu. 3 I vos  tractaran d’aquesta manera perquè no han  
Lc 6,23  puix d’aquesta manera sos pares  tractaren als profetes. 24 »Emperò, ai de  
Ac 28,1  Melita. I els bàrbaros nos  tractaren ab molta humanitat. 2 Perquè,  
Ac 7,6  els reduirien a esclavitud i els  tractarien mal per espai de quatre-cents 
Ac 1,1  oh Teòfilo, en lo meu primer  tractat, de totes les coses que Jesús  
Mt 21,36  número que els primers, i foren  tractats del mateix modo. 37 Finalment los 
Lc 14,32  encara està lluny, demanant-li  tractats de pau. 33 »Per lo tant,  
Lc 15,19  digne de ser anomenat fill vostre;  tractau-me com a un de vostres  
Lc 16,19  i de tela finíssima i que es  tractava sempre ab esplendor. 20 I també  
Ac 9,29  i disputava ab los grecs, i ells  tractaven de donar-li la mort. 30 I quan 
Jn 4,9 samaritana? Puix los jueus no tenen  tracte ab los samaritans. 10 Jesús  
Tt 3,Tit  obres. Fugir de disputes i del  tracte dels heretges declarats. 1 Amonesta 
Lc 22,25 digué: –Los reis de les nacions les  tracten ab imperi, i els que tenen poder  
Lc 23,31  31 Perquè si a l’arbre verd lo  tracten d’aqueixa manera, què faran ab lo 
Col 3,19  amau a vostres mullers i no les  tracteu ab asperesa. 20 Fills, obeïu a  
Mt 15,2  què tos deixebles traspassen la  tradició dels ancians? Puix no es renten  
Mt 15,3  lo manament de Déu per vostra  tradició? Puix Déu digué: 4 “Honra al pare 
Mt 15,6  va lo manament de Déu per vostra  tradició. 7 Hipòcrites!, bé profetisà  
Mc 7,3  freqüència, no mengen, seguint la  tradició dels ancians. 4 I quan tornen de  
Mc 7,4  moltes altres coses que tenen per  tradició, com és lo rentar copes, i  
Mc 7,5  tos deixebles no van conforme a la  tradició dels ancians, sinó que mengen pa  
Mc 7,8  manament de Déu, vos agafau ab la  tradició dels homes, com lo rentar de les  
Mc 7,9 manament de Déu per observar vostra  tradició. 10 Perquè Moisès digué: “Honra a 
Mc 7,13  la paraula de Déu per la vostra  tradició que transmetéreu; i fent moltes  
Col 2,8  i sofismes vans, segons la  tradició dels homes, segons los elements  
2Te 3,6  desordenadament i no segons la  tradició que rebé de nosaltres. 7 Perquè  
Mt 15,Tit  Capítol XV Condemna Jesús les  tradicions humanes oposades als preceptes  
Ac 6,14  destruirà aquest lloc i mudarà les  tradicions que ens donà Moisès. 15 I  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

3442 
 

Ga 1,14  essent extremadament gelós de les  tradicions de mos pares. 15 Mes quan  
2Te 2,15  estigau ferms, i manteniu les  tradicions que aprenguéreu, o per paraula  
Lc 20,15  hisenda sia per a nosaltres!” 15 I  traent-lo fora de la vinya, lo mataren.  
Jn 13,4  a Déu, 4 s’alçà de la cena i,  traent-se ses vestidures, prengué una  
Ac 5,19  de nit les portes de la presó i  traent-los fora, los digué: 20 –Anau i,  
Ac 7,58  impetuosament contra ell; 58 i  traent-lo fora de la ciutat, l’  
Ac 16,30  als peus de Pau i de Silas. 30 I  traent-los fora los digué: –Senyors, què 
Ac 16,39 I vingueren demanant-los perdó; i  traent-los fora, los suplicaven que  
Ac 22,30  los sacerdots i tot lo Consell, i  traent a Pau, lo presentà enmig d’ells.  
1Co 5,13  als que estan fora. Per lo tant,  traeu fora de vostra companyia aqueix  
Jn 2,8  fins a dalt. 8 I Jesús los digué:  –Traeu-ne ara i portau-ne al mestre de 
Jn 2,16 I als que venien palomes los digué:  –Traeu això d’aquí, i no feu la casa de  
Jn 11,39 pedra posada sobre. 39 Jesús digué:  –Traeu la pedra. Marta, germana del  
Mt 22,5 l’un a sa granja, i l’altre a son  tràfic. 6 I els altres agarraren als  
Jn 2,16  no feu la casa de mon Pare casa de  tràfic. 17 Llavors se recordaren sos  
2Pe 2,3  ab paraules fingides, faran  tràfic de vosaltres; la condemnació dels  
Jn 2,Tit  en vi. Trau del temple als que  traficaven en ell. Anuncia sa resurrecció. 
Ap 18,17 en la mar, i els mariners, i quants  trafiquen per mar se pararen lluny. 18 I  
Ap 12,4 la dona que estava de part, a fi de  tragar-se lo fill luego que ella l’  
Ap 11,5  eixirà foc de la boca d’ells i  tragarà sos enemics; i si algú volgués fer 
Mc 8,23  23 I prenent per la mà al cego, lo  tragué fora del lloc, i escopint-li en  
Lc 8,54  sabent que era morta. 54 I ell los  tragué a tots fora i la prengué per la mà, 
Lc 10,35  35 I al dia següent, quan partia,  tragué dos diners, i els donà a l’  
Jn 2,15  com uns assots de cordills i els  tragué a tots del temple, ab ses ovelles i 
Jn 19,13 I Pilat, havent oït estes paraules,  tragué a Jesús fora del pretori, i s’  
Jn 21,11  agafat ara. 11 Simó Pere pujà i  tragué en terra lo filat ple de cent  
Ac 7,27  qui agraviava a son proïsme se’l  tragué de davant, dient: »–Qui t’ha fet a 
Ac 7,40  què s’ha fet de Moisès, que ens  tragué d’Egipte. 41 »I fabricaren un  
Ac 13,17  d’Egipte, i ab braç poderós los  tragué d’ella. 18 I per l’espai de  
Ac 18,16  jutge d’aquestes coses. 16 I els  tragué fora del tribunal. 17 Llavors tots  
Col 2,14  lo qual nos era contrari, i el  tragué del mig clavant-lo en sa creu. 15 
Mt 20,19  als gentils per a què se’n  traguen mofa, i l’assòtien, i el  
Ac 16,38  així, sinó vinguen 38 i que ens  traguen fora ells mateixos. I els aguasils 
Mt 21,39  herència.” 39 I agarrant-lo, lo  tragueren fora de la vinya i lo mataren.  
Mc 15,20  i el vestiren ab ses robes, i el  tragueren fora per a crucificar-lo. 21 I 
Lc 4,29  s’irritaren, 29 i s’alçaren i lo  tragueren fora de la ciutat, i lo  
Lc 20,12  a qui ells feriren també, i el  tragueren fora. 13 Digué aleshores l’amo  
Jn 9,34 ple de pecats, i ens ensenyes? I el  tragueren fora. 35 Oigué Jesús que l’  
Jn 19,16  I prengueren a Jesús i el  tragueren fora. 17 I portant sa creu al  
Ac 14,18  al poble, i apedregant a Pau lo  tragueren arrastrant fora de la ciutat,  
Ac 19,33  per a què s’havien aplegat. 33 I  tragueren a Alexandre d’entre la turba,  
Ac 21,30  tot lo poble. I prenent a Pau, lo  tragueren arrastrant fora del temple, i  
Jn 11,41  veuràs la glòria de Déu? 41  Tragueren, doncs, la pedra. I Jesús,  
Mt 21,16  boca dels petits i dels que mamen  tragueres alabança perfeta”? 17 I deixant  
Rm 6,21  de la justícia. 21 I quin fruit  traguéreu d’aquelles coses de què ara vos 
Ap 6,4  estava sentat sobre ell, per a què  tragués la pau de la terra, i que es  
Jn 19,31  que els trencassen les cames i els  traguessen d’allí. 32 Vingueren, doncs,  
Ac 23,10  manà venir als soldats i que el  traguessen del mig d’ells i que el  
Jn 17,15 só del món. 15 No us demano que els  tragueu del món, sinó que els guardeu del  
Lc 14,5  o son ase caigut en un pou no el  tragui immediatament encara que sia dia de 
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Ac 23,15  significau al tribú que us lo  tràguia fora, com que voleu conèixer ab  
He 10,4  ab sang de toros i de crestats se  tràguien los pecats. 5 Per lo qual, a l’  
Jn 18,2  i sos deixebles. 2 I Judes, que el  traïa, sabia també aquest siti, perquè  
Jn 18,5  també entre ells Judes, que el  traïa. 6 A penes Jesús los hagué dit: «Só  
Mt 26,Tit  Jerusalem, en la qual parlà de la  traïció de Judes. Institució de l’  
Jn 6,Tit  Parla del pa del cel. Anuncia la  traïció de Judes. 1 Després d’això passà  
Jn 13,Tit los peus a sos deixebles. Prediu la  traïció de Judes. Recomana la caritat i  
Jn 21,20  «Senyor, qui és lo qui vos farà  traïció?» 21 Pere, doncs, havent-lo  
Lc 22,Tit per a oir-lo. 22,Tit Capítol XXII  Traïció de Judes. Cena pasqual i  
Mc 14,44  i dels escribes i ancians. 44 I el  traïdor los havia donat un senyal, dient:  
Lc 6,16 Jaume, i Judes Iscariot, que fou lo  traïdor. 17 I baixant ab ells, se deturà  
Ac 7,52  del qual vosaltres haveu estat  traïdors i homicides. 53 Vosaltres, que  
2Tm 3,4  cruels, sens benignitat, 4  traïdors, protervos, orgullosos i amants  
Mc 9,19 -lo; i tirat a terra, se rebolcava  traient bromera. 20 I preguntà al pare d’ 
Mt 8,31  dimonis li pregaven dient: –Si ens  traieu d’aquí, enviau-nos a la ramada  
Jn 13,21  vos dic que un de vosaltres me  trairà. 22 Los deixebles, doncs, se  
Mt 24,10  aleshores s’escandalisaran i es  trairan uns als altres, i es tindran odi  
1Co 11,23  Senyor Jesús, en la nit en què fou  traït, prengué pa; 24 i quan hagué donat  
Rm 11,9  -se’ls sa taula en llaç, i en  trampa, i en pedra d’ensopec, i en paga.  
Ap 21,13 13 A l’orient tenia tres portes, a  tramuntana tres portes, a migdia tres  
1Tm 2,2  fi de que tingam una vida quieta i  tranquila en tota pietat i honestedat. 3  
Lc 22,42  orava 42 dient: –Pare, si voleu,  transferiu de mi aquest calze. Emperò no  
Mt 17,2 part a una muntanya elevada. 2 I se  transfigurà davant d’ells. I son rostro  
Mc 9,1  alta, en un lloc apartat, i es  transfigurà a presència d’ells. 2 I sos  
Mt 17,Tit  de l’home. 17,Tit Capítol XVII  Transfiguració del Senyor. Cura d’un  
Mc 9,Tit  que ve ab poder. 9,Tit Capítol IX  Transfiguració de Jesús. Cura a un  
Lc 9,Tit  i dels peixos. Confessió de Pere.  Transfiguració de Jesús. Cura d’un  
2Co 11,15  és molt que els seus ministres se  transfigúrien en ministres de justícia, lo 
2Co 11,14  perquè el mateix Satanàs se  transforma en àngel de llum. 15 I així no  
Fl 3,21 nostre Senyor Jesucrist, 21 lo qual  transformarà nostre vil cos per a fer-lo 
2Co 3,18  mirall, la glòria del Senyor, som  transformats en la mateixa imatge de  
Rm 12,2  us conformeu ab aquest món, ans bé  transformau’s per la renovació de vostre  
2Co 11,13  són operaris fraudulents, que es  transformen en apòstols de Cristo. 14 I no 
Rm 5,14  aquells que no havien pecat ab una  transgressió semblant a la d’Adam, lo  
He 2,2  per los àngels fou ferma i tota  transgressió i desobediència rebé la justa 
1Jn 3,4  la Llei, perquè lo pecat és  transgressió de la Llei. 5 I sabeu que ell 
Ga 3,19  doncs, la Llei? Per causa de les  transgressions fou posada fins que vingués 
Jm 2,11  que no hages comès adulteri, ets  transgressor de la Llei. 12 Parlau així i  
He 2,Tit  de salvació? 2,Tit Capítol II Los  transgressors de la Llei nova seran  
Jm 2,9  essent represos per la Llei com a  transgressors. 10 Perquè qualsevol que  
Jn 13,1  que havia arribat l’hora de son  trànsit d’est món al Pare, havent amat  
Mt 8,28 tal manera ferotges que ningú podia  transitar per aquell camí. 29 I començaren 
Ac 8,4  4 I els que havien estat dispersos  transitaven d’una part a l’altra  
Mc 7,13  de Déu per la vostra tradició que  transmetéreu; i fent moltes coses  
Mt 1,11  a Jeconies i a sos germans en la  transmigració de Babilònia. 12 I després  
Mt 1,12  de Babilònia. 12 I després de la  transmigració de Babilònia, Jeconies  
Mt 1,17  i des de David fins a la  transmigració de Babilònia, catorze  
Mt 1,17  catorze generacions; i des de la  transmigració de Babilònia fins a Cristo,  
Ap 4,6  del trono hi havia com un mar  transparent de vidre, semblant al  
Ap 21,21  de la ciutat era or pur, com vidre  transparent. 22 I no vegí temple en ella,  
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Ac 7,43  que féreu per adorar-les. Jo us  transportaré, doncs, més allà de  
Mc 11,16 palomes. 16 I no permetia que ningú  transportàs vas algun per lo temple. 17 I  
Lc 8,29 i cadenes, rompia los vincles i era  transportat pel dimoni als deserts. 30 I  
Lc 19,37 tots los deixebles, en gran número,  transportats de goig, començaren a alabar  
Lc 24,41  no acabassen de creure’l, estant  transportats de goig i admiració, los  
Ac 7,16 ell i els nostres pares, 16 i foren  transportats a Siquem, i posats en lo  
Ac 5,37  de l’empadronament, i arrastrà  tras de si al poble; ell fou mort també, i 
Ac 20,30  per a portar-se’n deixebles  tras de si. 31 Per lo tant, vetllau i  
Ac 27,6  Alexandria que anava a Itàlia, nos  trasbordà a ell. 7 I com navegàssem molts  
He 11,5  havia trasladat; puix abans de la  traslació tingué testimoni d’haver  
Mt 17,19 de mostassa, direu a esta muntanya:  “Traslada’t d’aquí allí”, i es  
Ac 7,4  I després que morí son pare, lo  trasladà a esta terra, en què vosaltres  
Mt 17,19  “Traslada’t d’aquí allí”, i es  trasladarà. I res vos serà impossible. 20  
He 11,5 mort, encara parla. 5 Per la fe fou  trasladat Enoc, per a què no vegés la  
He 11,5  no fou trobat, perquè Déu l’havia  trasladat; puix abans de la traslació  
Col 1,13  del poder de les tenebres i ens ha  traslladat al Regne de son Fill caríssim,  
1Jn 3,4  és pur. 4 Tot aquell que fa pecat,  traspassa la Llei, perquè lo pecat és  
Lc 2,35  dels homes 35 (i una espasa  traspassarà ta pròpia ànima), per a què  
Jn 19,37  diu: «Miraran a aquell a qui  traspassaren.» 38 Després d’això, Josep,  
Ap 1,7  i el veurà tot ull, i els que el  traspassaren. I es feriran los pits al  
Mt 15,3  los digué: –I vosaltres, per què  traspassau lo manament de Déu per vostra  
Lc 11,42  la ruda, i de totes les herbes, i  traspassau la justícia i l’amor de Déu!  
Mt 15,2  dient: 2 –Per què tos deixebles  traspassen la tradició dels ancians? Puix  
Lc 17,6 esta morera: “Arranca’t d’arrel i  trasplanta’t al mar”, i vos obeirà. 7 »¿I 
Ac 26,24  si, Pau. Les moltes lletres t’han  trastocat lo judici. 25 I Pau digué: –No  
Ac 15,24  alguns que han eixit de nosaltres,  trastornant vostres cors, vos han alarmat  
Ac 13,10  de tota justícia! ¿No deixaràs de  trastornar los camins drets del Senyor? 11 
Ga 1,7  ha alguns que us perturben i volen  trastornar l’evangeli de Cristo. 8 Emperò 
Tt 1,11  és menester tapar la boca, perquè  trastornen famílies enteres, ensenyant lo  
Mt 5,29  ull dret te serveix d’escàndol,  trau-te’l i llança’l fora de tu;  
Mt 7,5  una biga en lo teu? 5 Hipòcrita!,  trau primerament la biga de ton ull, i  
Mt 12,35  cor parla la boca. 35 L’home bo  trau coses bones del bon tresor de son  
Mt 12,35  i l’home dolent del mal tresor  trau coses males. 36 I jo us dic que, de  
Mt 13,52  semblant a un pare de família que  trau de son tresor coses noves i coses  
Mt 18,9  9 »I si ton ull t’escandalisa,  trau-te’l i llança’l fora de tu;  
Mc 6,2  de sa doctrina, dient: –D’a on  trau aquest totes estes coses? I quina  
Mc 9,46  46 »I si ton ull t’escandalisa,  trau-te’l: més te val entrar ab un ull  
Lc 6,42  que tens en ton ull? Hipòcrita!,  trau primer la biga de ton ull, i després  
Lc 6,45  home bo, del bon tresor de son cor  trau lo bé, i l’home dolent, del mal  
Lc 6,45  dolent, del mal tresor de son cor  trau la maldat. Puix de l’abundància del  
Jn 1,29 anyell de Déu, veus aquí aquell que  trau lo pecat del món! 30 Aquest és lo  
3Jn 10  als que els voldrien rebre, i els  trau fora de la iglésia. 11 Caríssim, no  
Mt 21,Tit Jesús entra triümfant en Jerusalem.  Trau del temple als que estaven venent  
Lc 19,Tit  i anuncia sa ruïna i desolació.  Trau del temple als que el profanaven  
Jn 2,Tit on Jesús converteix l’aigua en vi.  Trau del temple als que traficaven en ell. 
Ac 7,33  33 Llavors lo Senyor li digué:  »–Trau-te lo calçat de tos peus, perquè  
Ac 22,22  llavors alçaren lo crit dient:  –Trau fora del món a semblant home, perquè 
Ga 4,30  ara. 30 Mes què diu l’Escriptura?  «Trau defora l’esclava i a son fill,  
Mt 13,48  de peixos. 48 I quan està ple, lo  trauen a la vora los pescadors i,  
Ac 16,37  nos posaren a la presó; ¿i ara nos  trauen fora en secret? No, no serà així,  
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Jn 16,2 per a què no us escandaliseu. 2 Vos  trauran de les sinagogues, i ve el temps  
Mt 7,5  ull, i aleshores hi veuràs per a  traure la volva de l’ull de ton germà. 6  
Mc 9,17  agafa, lo tira per terra, i li fa  traure bromera i cruixir les dents, i se  
Mc 11,15  entrat en lo temple, començà a  traure fora als que venien i compraven en  
Lc 6,42  dir a ton germà: “Deixa’m-te  traure, germà, la volva de ton ull”, no  
Lc 6,42  ton ull, i després hi veuràs per a  traure la volva de l’ull de ton germà. 43 
Lc 9,39  causà fortes convulsions fent-li  traure bromera, i ab dificultat se separà  
Lc 14,29  tots quants la vegen comèncien a  traure burla d’ell 30 dient: “Aqueix home 
Lc 19,45  entrat en lo temple, començà a  traure fora a tots los que venien i  
Jn 4,7  7 Vingué una dona de Samària a  traure aigua. Jesús li digué: –Dóna’m  
Jn 4,11  dona: –Senyor, vós no teniu ab què  traure-la, i lo pou és fondo. A on,  
Jn 4,15  tinga jo set, ni haja de venir a  traure-la. 16 Jesús li digué: –Vés,  
Jn 9,22  los jueus estaven ja convinguts en  traure de la sinagoga a qualsevol que  
Jn 19,38  suplicà a Pilat que li permetés  traure d’allí lo cos de Jesús, i havent- 
Jn 21,6  hi tiraren, doncs, i ja no podien  traure’l per la multitud de peixos que  
He 8,9  en què els prenguí per la mà per a  traure’ls de la terra d’Egipte; perquè  
He 9,26  sola vegada en lo fi del món per a  traure lo pecat ab lo sacrifici de si  
He 10,11  mateixos sacrificis que mai poden  traure los pecats. 12 Emperò aquest,  
1Jn 3,5  5 I sabeu que ell aparegué per a  traure nostres pecats; i no hi ha pecat en 
Mt 7,4 que dius a ton germà: “Deixa, jo et  trauré la volva de l’ull”, i vet aquí tu  
Rm 11,27  aquesta és ma aliança ab ells quan  trauré sos pecats.» 28 Certament que,  
1Co 6,15  cossos són membres de Cristo?  ¿Trauré jo los membres de Cristo i els  
Ac 27,8  de Salmó. 8 I navegant ab molt  treball lo llarg de la costa, arribàrem a  
1Co 3,8  qual rebrà son gallardó segons son  treball. 9 Perquè nosaltres som coadjutors 
1Co 15,58  obra del Senyor, sabent que vostre  treball no és en va en lo Senyor. 16,Tit  
2Co 1,4  a aquells que es troben en tot  treball, ab lo consol ab què nosaltres som 
Fl 1,22  la carn, aqueix és lo fruit de mon  treball. Ab tot, jo no sé lo que  
1Te 1,3  nos de l’obra de vostra fe, i del  treball, i de la caritat, i de la  
1Te 2,9  ja us recordau, germans, de nostre  treball i fatiga: treballant nit i dia,  
1Te 3,5  hagués temptat i que fos va nostre  treball. 6 Mes ara que Timoteu ha retornat 
2Te 3,Tit  i temeraris, i recomana l’amor al  treball i la correcció dels dolents. 1 Per 
2Te 3,8  de grat a costa de ningú, sinó ab  treball i fatiga, treballant de nit i de  
1Tm 3,1  l’ofici de bisbe, desitja un bon  treball. 2 Puix és necessari que el bisbe  
Ap 2,2  d’or: 2 »Sé tes obres, i ton  treball, i ta paciència, i que no pots  
Mt 10,10  ni calçat, ni bastó; perquè qui  treballa és mereixedor de son aliment. 11  
Rm 4,4  fou imputat a justícia. 4 I al que  treballa, no se li conta lo jornal per  
1Co 16,10  sens recel entre vosaltres, puix  treballa en l’obra del Senyor així com  
1Co 16,16 tals i a tot aquell que ens ajuda i  treballa. 17 I m’alegro de la vinguda d’ 
Col 4,13  jo li só testimoni de lo molt que  treballa per vosaltres, i per los que  
2Tm 2,6  pelea segons llei. 6 Lo pagès que  treballa deu ser lo primer que particípia  
Rm 16,6  Cristo. 6 Saludau a Maria, la que  treballà molt per nosaltres. 7 Saludau a  
Rm 16,12 Saludau a nostra amada Pèrside, que  treballà molt en lo Senyor. 13 Saludau a  
Ac 17,29  no a l’or, o plata, o pedra  treballada ab art o indústria de l’home.  
Lc 10,7  que ells tinguen; puix digne és lo  treballador de son salari. No passeu de  
Mt 9,Tit  Paràbola de la collita i dels  treballadors. 1 I entrant en una barca,  
Mt 9,37  és gran, emperò pocs los  treballadors. 38 Pregau, doncs, al Senyor  
Mt 9,38  al Senyor de la collita que enviï  treballadors a sa collita. 10,Tit Capítol  
Mt 20,1  que isqué de bon matí a llogar  treballadors per a sa vinya. 2 I havent  
Mt 20,2  2 I havent fet l’ajust ab los  treballadors de a diner per dia, los envià 
Mt 20,8  vinya a son majordom: »–Crida als  treballadors i paga’ls son jornal,  
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Lc 10,2  collita certament és gran, mes los  treballadors, pocs. Suplicau, doncs, al  
Lc 10,2  al Senyor de la collita que enviï  treballadors a sa collita. 3 Anau, veus  
Jm 5,4  el jornal que haveu defraudat als  treballadors que segaren vostres camps  
1Co 4,12  i no tenim domicili segur. 12 I  treballam, obrant ab nostres pròpies mans; 
1Tm 4,10  tota acceptació. 10 Puix per això  treballam i som vituperats, perquè confiam 
Lc 5,5  –Mestre, tota la nit hem estat  treballant sens haver agafat res, emperò  
Ac 14,3  se detingueren allí molt temps,  treballant ab confiança en lo Senyor, que  
Ac 20,35  he mostrat en totes les coses que,  treballant d’aquesta manera, és menester  
Fl 1,27  unànims en un mateix esperit,  treballant units en la fe de l’evangeli.  
1Te 2,9  de nostre treball i fatiga:  treballant nit i dia, per a no ser  
2Te 3,8 de ningú, sinó ab treball i fatiga,  treballant de nit i de dia, per a no ser  
Mt 20,Tit  Paràbola dels jornalers cridats a  treballar en la vinya a diferents hores.  
Mt 21,28  primer li diu: »–Fill, vés avui a  treballar en ma vinya. 29 »I responent  
Lc 13,14  –Sis dies hi ha en què es pot  treballar; en aqueixos veniu i que us  
Jn 9,4  el dia: ve la nit en què ningú pot  treballar. 5 Mentres estic en lo món, jo  
Rm 12,Tit  membres d’un mateix cos, havem de  treballar a favor de la Iglésia i amar-  
2Te 3,10  intimàvem açò: Que el que no vol  treballar, no méngia. 11 Perquè havem oït  
Jn 4,38  no haveu treballat; altres  treballaren, i vosaltres haveu entrat en  
Fl 4,3  fiel, que ajúdies a aquelles que  treballaren ab mi en l’evangeli, ab  
Mt 20,12 12 dient: »–Aqueixos darrers no han  treballat més que una hora i los haveu  
Jn 4,38  a segar lo que vosaltres no haveu  treballat; altres treballaren, i vosaltres 
Rm 16,9 lo Senyor. 9 Saludau a Urbà, que ha  treballat ab mi en Cristo Jesús, i a mon  
1Co 15,10  no ha estat vana en mi, ans bé he  treballat més copiosament que tots ells;  
Ga 4,11  de vosaltres no sia que jo haja  treballat en va en vosaltres. 12 Germans,  
Fl 2,16  que jo no he corregut en va, ni he  treballat en va. 17 Encara que jo sia  
Ap 2,3  3 Has sofert, tens paciència, has  treballat per amor de mon nom i no has  
Fl 2,12  aixís com fóreu sempre obedients,  treballau ab temor i tremolant en l’obra  
Jn 6,27  d’aquells pans i vos saciàreu. 27  Treballau, no per lo menjar que es consum, 
Ac 18,3  seu mateix art, estava ab ells, i  treballava, perquè son ofici era fer  
Ac 19,25  quals ell convocà, junt ab los que  treballaven en obres semblants, i digué:  
Mt 6,28  los lliris del camp. Ells no  treballen ni filen. 29 Emperò, jo us dic  
Lc 12,27 27 Mirau los lliris com creixen: no  treballen, ni filen; puix jo us dic que  
Rm 16,12  Saludau a Trifena i a Trifosa, que  treballen en lo Senyor. Saludau a nostra  
1Te 5,12  que siau reconeguts als que  treballen entre vosaltres, i us governen  
2Te 3,11  que van desordenats, que no  treballen de ninguna manera, sinó que s’  
1Tm 5,17  doble honor, especialment los que  treballen en predicar i ensenyar. 18  
1Te 4,11 us ocupeu en vostres negocis, i que  treballeu de mans, com vos ho tenim manat. 
Ef 4,28 ròbia més aquell que robava, ans bé  trebàllia, obrant ab ses mans lo que és  
2Te 3,12  per nostre Senyor Jesucrist, que  trebàllien quietament i méngien son propi  
Col 1,29  Cristo Jesús. 29 En lo que encara  treballo jo també, combatint segons sa  
Lc 21,23 aquells dies! Perquè hi haurà grans  treballs en la terra, i la ira del cel  
Jn 4,38  i vosaltres haveu entrat en sos  treballs. 39 I molts dels samaritans d’  
Ac 21,Tit  Lo profeta Àgabo li prediu los  treballs que li han de succeir. Allí se  
Rm 8,18  entenc que no són de comparar los  treballs d’aquest temps ab la glòria  
1Co 9,Tit -se tot per a tots, i sofrint mil  treballs per guanyar per a Déu a tot lo  
2Co 4,Tit tenebres. Los apòstols, agoviats de  treballs, però plens d’esperança. Los  
2Co 6,5  en presons, en sedicions, en  treballs, en vigílies, en dejunis, 6 en  
2Co 10,15  gloriant-nos fora de mida en los  treballs dels altres, sinó esperant que,  
2Co 11,Tit  sens rebre ningun auxili, i dels  treballs que ha sofert. 1 Plagués a Déu  
2Co 11,23  Jo ho só més; en moltíssims  treballs, en presons moltes vegades, en  
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2Co 11,27 perills entre falsos germans; 27 en  treballs i fatigues, en moltes vigílies,  
Fl 1,Tit  en los fiels. Los exhorta a sofrir  treballs per Cristo. 1 Pau i Timoteu,  
2Tm 1,8  seu; ans bé sies participant dels  treballs de l’evangeli segons lo poder de 
He 6,10 a què s’olvídia de vostres obres i  treballs de caritat que haveu mostrat  
He 10,Tit  als hebreus a la paciència en los  treballs. 1 Perquè la Llei, tenint la  
Jm 5,10  per exemple de paciència i dels  treballs en l’aflicció. 11 Mirau que  
Ap 14,13  perquè ells descansen de sos  treballs, i ses obres los segueixen.” 14 I 
Mt 12,11  en un fosso, no l’agàrria i no la  trega? 12 Puix quant més val un home que  
Mt 21,12 I entrà Jesús en lo temple de Déu i  treia fora a tots los que venien i  
Lc 7,12  portes de la ciutat, veus aquí que  treien fora a un difunt, fill únic de sa  
Ac 5,15  creien en lo Senyor), 15 tant, que  treien los malalts als carrers i els  
Mt 27,51  en dos trossos de dalt baix, i  tremolà la terra, i les pedres se  
Ac 4,31  Jesús. 31 I quan hagueren orat,  tremolà lo lloc en què estaven congregats, 
Mc 5,33  33 Llavors la dona, espavorida i  tremolant, sabent lo que li havia passat,  
Lc 8,47  la dona se vegé descoberta, vingué  tremolant i se llançà a sos peus, i  
Ac 7,32  i el Déu de Jacob. »Emperò Moisès,  tremolant, no s’atrevia a mirar. 33  
Ac 9,6  tirar coces contra l’agulló. 6 I  tremolant i espavorit, digué: –Senyor, què 
Ac 16,29  demanà una llum, i entrà dintre, i  tremolant se llançà als peus de Pau i de  
1Co 2,3  ab pusiŀlanimitat, ab temor i  tremolant. 4 I mon parlar i ma predicació  
Fl 2,12  obedients, treballau ab temor i  tremolant en l’obra de vostra salvació,  
He 12,21  Moisès digué: «Espavordit estic i  tremolant.» 22 Mes vosaltres haveu vingut  
Mc 16,8  pressa fugint del sepulcre, perquè  tremolaven i estaven espavorides, i no  
Jm 2,19  bé. També los dimonis ho creuen, i  tremolen.» 20 Emperò, ¿vols saber, oh home 
Ef 6,5  senyors segons la carn, ab temor i  tremolor, en simplicitat de cor, així com  
Rm 11,17  17 I si alguna de les branques és  trencada, i essent tu oliver bord ets  
Rm 11,19  tu diràs: «Les branques han estat  trencades, a fi de que jo sia empeltat.»  
Rm 11,20 Bé dius: «per sa incredulitat foren  trencades»; emperò tu per la fe estàs  
Rm 2,23  en la Llei, deshonres a Déu  trencant la Llei? 24 Perquè lo nom de Déu  
Mt 12,20  ningú sa veu en les places. 20 No  trencarà la canya cascada, ni apagarà la  
Jn 19,32 32 Vingueren, doncs, los soldats, i  trencaren les cames del primer i de l’  
Jn 19,33  Jesús, i veent-lo ja mort, no li  trencaren les cames, 34 mes un dels  
Jn 19,36 a què es complís l’Escriptura: «No  trencareu ni un os d’ell.» 37 I també  
Jn 19,31  dia, suplicaren a Pilat que els  trencassen les cames i els traguessen d’  
Jn 5,18  fer-lo morir, perquè no solament  trencava lo dissabte, sinó que deia que  
Mt 12,5  los sacerdots en lo temple  trenquen lo dissabte, i no pequen? 6 Puix  
Rm 2,25  si guardes la Llei; emperò si  trenques la Llei, ta circumcisió se torna  
Rm 2,27  que ab la lletra i la circumcisió  trenques la Llei? 28 Perquè no és jueu  
Mt 13,8 a cent, altra a seixanta, i altra a  trenta. 9 »Qui té orelles per oir, oiga.  
Mt 13,23 a cent, altre a seixanta, i altre a  trenta. 24 Una altra paràbola los proposà, 
Mt 26,15  l’entregaré? I ells li senyalaren  trenta monedes de plata. 16 I des d’  
Mt 27,3 condemnat, s’arrepentí i tornà les  trenta monedes de plata als prínceps dels  
Mt 27,9  que digué: «I prengueren les  trenta monedes de plata, preu de l’  
Mc 4,8  que pujà i cresqué; i una donà a  trenta, altra a xeixanta i altra a cent. 9 
Mc 4,20  i la reben i donen fruit: un a  trenta, altre a xeixanta i altre a cent.  
Lc 3,23 mateix Jesús començava a ser com de  trenta anys d’edat, fill, segons se  
Jn 5,5  5 I hi havia allí un home que feia  trenta-vuit anys que estava malalt. 6 I  
Jn 6,19 remat com cosa de vint-i-cinc o  trenta estadis, veuen a Jesús que caminava 
Ga 3,17  la Llei, donada quatre-cents i  trenta anys després, no pot anuŀlar-lo  
He 10,29  no creeu que serà digne aquell que  trepítgia al Fill de Déu, tinga per vil la 
Mt 7,6  perles als porcs, no sia que les  trepítgien, i tornant-se contra  
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Ap 19,15  governarà ab vara de ferro; i ell  trepitja lo cup del vi del furor de la ira 
Mt 5,13  de res, sinó per a ser llançada i  trepitjada dels homes. 14 »Vosaltres sou  
Lc 8,5  caigué a la vora del camí, i fou  trepitjada i se la menjaren los aucells de 
Lc 21,24 totes les nacions, i Jerusalem serà  trepitjada dels gentils, fins que es  
Ap 11,2  ha estat donat als gentils, i serà  trepitjada la ciutat quaranta-i-dos  
Lc 10,19  jo us he donat potestat per a  trepitjar les serpents i els escorpins i  
Ap 14,20 gran cup de la ira de Déu. 20 I fou  trepitjat lo cup fora de la ciutat, i  
Mt 12,40  40 Perquè així com Jonàs estigué  tres dies i tres nits en lo ventre de la  
Mt 12,40  així com Jonàs estigué tres dies i  tres nits en lo ventre de la balena, del  
Mt 12,40  modo lo Fill de l’home estarà  tres dies i tres nits en lo cor de la  
Mt 12,40  Fill de l’home estarà tres dies i  tres nits en lo cor de la terra. 41 Los  
Mt 13,33  que pren una dona i el barreja ab  tres mesures de farina, fins que tot ha  
Mt 15,32  d’aquesta gent, perquè ja fa  tres dies que permaneixen ab mi, i no  
Mt 17,4  estem aquí; si voleu, farem aquí  tres tabernacles, un per a vós, altre per  
Mt 18,16  per a què per boca de dos o  tres testimonis cònstia tota paraula. 17 I 
Mt 18,20  a on se troben congregats dos o  tres en mon nom, allí estic jo enmig d’  
Mt 26,34  que el gall càntia, me negaràs  tres vegades. 35 Pere li digué: –Encara  
Mt 26,61 temple de Déu, i reedificar-lo en  tres dies.” 62 I alçant-se lo príncep  
Mt 26,75  que el gall càntia, me negaràs  tres vegades.» I havent eixit defora,  
Mt 27,40  lo temple, i el reedifiques en  tres dies, salva’t a tu mateix. Si ets lo 
Mt 27,63  quan encara vivia: “Després de  tres dies ressuscitaré.” 64 Mana, doncs,  
Mc 8,2  d’aquesta gent, perquè fa  tres dies que estan ab mi i no tenen què  
Mc 8,31  mort, i que ressuscitàs al cap de  tres dies. 32 I clarament deia aquesta  
Mc 9,4  bo serà que ens estem aquí i façam  tres tabernacles, un per a vós, altre per  
Mc 14,5  podia vendre-se per més de  tres-cents diners i donar-se als  
Mc 14,30  cantat dues vegades, me negaràs tu  tres. 31 Mes ell ab major firmesa deia:  
Mc 14,58  aquest temple fet de mà i dins  tres dies n’edificaré un altre sens ser  
Mc 14,72  càntia dues vegades, tu em negaràs  tres vegades.» I començà a plorar. 15,Tit  
Mc 15,29  destrueixes lo temple de Déu i en  tres dies lo reedifiques, 30 salva’t a tu 
Lc 1,56  se detingué ab ella com cosa de  tres mesos, i se’n tornà a sa casa. 57  
Lc 2,46  d’ell. 46 I succeí que, al cap de  tres dies, lo trobaren en lo temple sentat 
Lc 4,25  d’Elies, quan lo cel fou tancat  tres anys i sis mesos, de modo que hi  
Lc 9,33  bo és que ens estem aquí i façam  tres tendes, una per a vós, altra per a  
Lc 10,36  a la tornada. 36 »Qual d’aquestos  tres te sembla que fou lo proïsme d’  
Lc 11,5  i li digués: “Amic, deixa’m  tres pans, 6 perquè acaba d’arribar de  
Lc 12,52  en una casa, estaran dividits los  tres contra los dos, i los dos contra los  
Lc 12,52  los dos, i los dos contra los  tres. 53 Lo pare estarà dividit contra el  
Lc 13,7  7 I digué al vinyader: »–Mira, fa  tres anys que vinc a cercar fruit en  
Lc 13,21  una dona prengué i lo barrejà ab  tres mesures de farina, fins que tota la  
Lc 22,34  avui lo gall sens que hages negat  tres vegades que em coneixes. I els digué: 
Lc 22,61  que el gall càntia, me negaràs  tres vegades.» 62 I eixint Pere defora,  
Jn 2,1  Obra vàrios miracles. 1 D’allí a  tres dies se feren unes bodes en Canà de  
Jn 2,6 cada una de les quals cabien dues o  tres mesures. 7 Jesús los digué: –Ompliu  
Jn 2,19  temple, i jo el reedificaré en  tres dies. 20 Los jueus replicaren: –En  
Jn 2,20  temple, ¿i el restablireu vós en  tres dies? 21 Emperò ell los parlava del  
Jn 12,5 què no s’ha vengut est ungüent per  tres-cents diners i donat son preu als  
Jn 13,38 lo gall abans que tu m’hages negat  tres vegades. 14,Tit Capítol XIV Plàtica  
Jn 21,11  lo filat ple de cent cinquanta i  tres peixos grans. I a pesar de ser tants, 
Ac 2,41  ’ls anyadiren aquell dia cerca de  tres mil persones. 42 I ells perseveraven  
Ac 5,7 l’en, l’enterraren. 7 I d’allí a  tres hores entrà també sa muller, no  
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Ac 7,20  que fou grat a Déu i per espai de  tres mesos criat en la casa de son pare.  
Ac 9,9  en Damasco. 9 I estigué allí  tres dies sens vista, i no menjà ni begué. 
Ac 10,16  tu comú. 16 I això se repetí  tres vegades, i luego lo vas se’n tornà  
Ac 10,19  li digué l’Esperit: –Vet aquí  tres homes que et busquen. 20 Alça’t,  
Ac 11,10  tu comú. 10 »I així fou fet  tres vegades, i tot això se’n tornà al  
Ac 11,11  11 I veus aquí que luego arribaren  tres barons a la casa a on jo posava,  
Ac 17,2  de costum, entrà en ella i durant  tres dissabtes disputà ab ells sobre les  
Ac 19,8  parlà llibrement per espai de  tres mesos, disputant i persuadint les  
Ac 20,3  a la Grècia, 3 a on permanesqué  tres mesos. I els jueus li pararen  
Ac 20,31  i teniu present que per espai de  tres anys no he cessat nit i dia d’  
Ac 25,1  vingut a la província, al cap de  tres dies pujà de Cesarea a Jerusalem. 2 I 
Ac 28,7  Públio, lo qual nos hospedà  tres dies en sa casa i ens tractà molt bé. 
Ac 28,11 de tot lo necessari. 11 I al cap de  tres mesos entràrem en un barco d’  
Ac 28,12  a Siracusa, nos detinguérem allí  tres dies. 13 Des d’allí, costejant,  
Ac 28,17  que el custodiava. 17 I passats  tres dies convocà Pau als principals dels  
1Co 10,8  i en un dia ne moriren vint-i- tres mil. 9 Ni tentem a Cristo, com alguns 
1Co 13,13  conegut. 13 Ara permaneixen eixes  tres coses: fe, esperança i caritat;  
1Co 14,27  pàrlien així dos, o al més  tres, i per torn, i un interprétia. 28 I  
1Co 14,29  quant als profetes, pàrlien dos o  tres, i els demés que judíquien. 30 I si a 
2Co 11,25  jueus quaranta assots menos u; 25  tres vegades he estat assotat ab vergues;  
2Co 11,25  ab vergues; una vegada, apedregat;  tres vegades he naufragat, un dia i una  
2Co 12,8  8 Per lo qual supliquí al Senyor  tres vegades que fos apartat de mi. 9 I em 
2Co 13,1  a vosaltres. «En la boca de dos o  tres testimonis serà confirmada tota  
Ga 1,18  Damasco. 18 Des d’allí, al cap de  tres anys vinguí a Jerusalem a veure a  
1Tm 5,19  acusació sinó davant de dos o  tres testimonis. 20 Als que pèquien,  
He 10,28  Moisès, sent-li provat ab dos o  tres testimonis, mor sens misericòrdia  
He 11,23  fou ocultat per sos pares durant  tres mesos, perquè el vegeren un noi  
Jm 5,17  sobre la terra, i per espai de  tres anys i sis mesos no plogué. 18 I  
1Jn 5,Tit  Cristo és verdader home, i altres  tres en lo cel lo demostren verdader Fill  
1Jn 5,7  l’Esperit és la veritat. 7 Perquè  tres són los que donen testimoni en lo  
1Jn 5,7 Verb, i l’Esperit Sant. I aquestos  tres són una mateixa cosa. 8 I tres són  
1Jn 5,8  tres són una mateixa cosa. 8 I  tres són los que donen testimoni en la  
1Jn 5,8  i l’aigua, i la sang, i aquestes  tres coses convenen en una. 9 Si rebem lo  
Ap 3,Tit  III Dóna avisos importants a les  tres iglésies de Sardis, de Filadèlfia i  
Ap 8,13  altres veus de les trompetes dels  tres àngels que havien de tocar encara!  
Ap 9,18  i fum, i sofre. 18 I per aquestes  tres plagues fou morta la tercera part  
Ap 11,9  veuran los cossos morts d’ells  tres dies i mig; i no permetran que sos  
Ap 11,11  sobre la terra. 11 I al cap de  tres dies i mig entrà en ells l’esperit  
Ap 16,13  i de la boca del fals profeta,  tres esperits immundos a manera de  
Ap 16,19  19 I la gran ciutat fou partida en  tres parts; i caigueren les ciutats de les 
Ap 21,13  d’Israel. 13 A l’orient tenia  tres portes, a tramuntana tres portes, a  
Ap 21,13  tenia tres portes, a tramuntana  tres portes, a migdia tres portes, i tres  
Ap 21,13  a tramuntana tres portes, a migdia  tres portes, i tres portes a ponent. 14 I  
Ap 21,13  portes, a migdia tres portes, i  tres portes a ponent. 14 I la muralla de  
Ac 2,Tit  Primer sermó de sant Pere.  Tres mil persones se converteixen. Vida  
Ac 28,15  a rebre fins al Foro d’Àpio i les  Tres Tavernes; i quan los vegé Pau, donà  
1Jn 5,Tit  de la viva fe i de la caritat.  Tres testimonis en la terra demostren que  
Mt 6,21  i roben. 21 Puix allà a on és ton  tresor, allí ton cor està també. 22 »Llum  
Mt 12,35 L’home bo trau coses bones del bon  tresor de son cor, i l’home dolent del  
Mt 12,35  son cor, i l’home dolent del mal  tresor trau coses males. 36 I jo us dic  
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Mt 13,Tit  gra de mostassa, del llevat, del  tresor escondit, de la perla preciosa, del 
Mt 13,44  »És semblant lo Regne del cel a un  tresor escondit en lo camp, que quan un  
Mt 13,52  un pare de família que trau de son  tresor coses noves i coses velles. 53 I  
Mt 19,21  dóna-ho als pobres, i tindràs un  tresor en lo cel. Després vine i segueix- 
Mt 27,6  –No és lícit posar-les en lo  tresor, perquè és preu de sang. 7 I havent 
Mc 10,21  i dóna-ho als pobres, i tindràs  tresor en lo cel; i vine, pren ta creu i  
Lc 6,45  esbarzers. 45 L’home bo, del bon  tresor de son cor trau lo bé, i l’home  
Lc 6,45  lo bé, i l’home dolent, del mal  tresor de son cor trau la maldat. Puix de  
Lc 12,33  bosses que no es tórnien velles,  tresor en lo cel que mai falta, del qual  
Lc 12,34  34 Perquè allà a on és vostre  tresor, allí estarà també lo vostre cor.  
Lc 18,22  dóna-ho als pobres, i tindràs un  tresor en lo cel. Després vine i segueix- 
Jn 8,20  aquestes paraules en lo lloc del  tresor, mentres estava ensenyant en lo  
Rm 11,12  12 I si el pecat d’ells és lo  tresor del món, i la disminució d’ells,  
Rm 11,12  món, i la disminució d’ells, lo  tresor dels gentils, ¿quant més la  
2Co 4,7 de Jesucrist. 7 Emperò tenim aquest  tresor en vasos de fang, per a què la  
Lc 12,Tit  afanar-se per a menjar i vestir.  Tresor i cor en lo cel. Majordom fiel i  
Rm 16,23  la iglésia. Vos saluden Erasto,  tresorer de la ciutat, i lo germà Quart.  
Mt 2,11  -se l’adoraren, i oberts sos  tresors, li oferiren dons: or, encens i  
Mt 6,19  vullau atresorar per a vosaltres  tresors en la terra, a on lo rovell i l’  
Mt 6,20 20 Ans bé atresorau per a vosaltres  tresors en lo cel, a on ni lo rovell ni l’ 
Ac 8,27 qual era superintendent de tots sos  tresors i havia vingut per adorar en  
Col 2,3  3 en qui estan escondits tots los  tresors de sabiduria i de ciència. 4 I  
He 11,26 riquesa l’oprobi de Cristo que els  tresors de l’Egipte, perquè mirava la  
Mc 5,40  d’ell. Mes ell, havent-los  tret a tots fora, pren ab si al pare i a  
Lc 16,4  de fer a fi de que, quan m’hagen  tret de la majordomia, tròbia qui em vulga 
Jn 9,35  fora. 35 Oigué Jesús que l’havien  tret fora i, havent-lo encontrat, li  
Jn 20,1  al sepulcre i vegé que havien  tret d’ell la pedra. 2 I corregué, i  
Jn 20,15 –Senyor, si sou vós lo qui l’haveu  tret, dieu-me a on lo posàreu, i jo me  
Ac 8,33  sa boca. 33 En son abatiment fou  tret son judici. Sa generació, qui la  
Ac 12,17  de quina manera lo Senyor l’havia  tret de la presó, i digué: –Feu-ho a  
2Te 2,7 ara reté, retindrà fins que ell sia  tret del mig. 8 I llavors se descobrirà  
Mt 9,25  dorm. I se burlaven d’ell. 25 I  treta fora la gent, entrà i la prengué per 
Jn 2,9  vi, i no sabent d’a on l’havien  treta, encara que los sirvents que l’  
Jn 2,9  que los sirvents que l’havien  treta ho sabien, cridà a l’espòs 10 i li  
Ac 8,33  la declararà?, perquè sa vida és  treta de la terra.» 34 I responent l’  
Ef 6,11  Déu, per a què pugau resistir les  tretes del diable; 12 perquè nosaltres no  
Mc 11,Tit  de la figuera. Los mercaders  trets fora del temple. Poder de la fe.  
Ac 27,44  a terra. 44 I els demés foren  trets, uns sobre posts, altres sobre  
Ga 4,15  que, a poder ser, vos hauríeu  trets los ulls i me’ls hauríeu donat. 16  
Lc 15,16  desitjava omplir son ventre de les  triadures de què els porcs menjaven, i  
Lc 2,36  Anna, filla de Fanuel, de la  tribu d’Aser. Era ja d’edat molt  
Ac 13,21  a Saül, fill de Cis, baró de la  tribu de Benjamí, per l’espai de quaranta 
Rm 11,1  del llinatge d’Abraham, de la  tribu de Benjamí. 2 Déu no ha llançat de  
Fl 3,5  dia, del llinatge d’Israel, de la  tribu de Benjamí, hebreu d’hebreus; en  
He 7,13  aquestes coses pertany a altra  tribu, de la qual ningú serví a l’altar.  
He 7,14  Judà nasqué nostre Senyor, de qual  tribu no parlà res Moisès tocant al  
Ap 5,5 –No plòries: vet aquí lo lleó de la  tribu de Judà, l’arrel de David, ha  
Ap 5,9  per a Déu, ab vostra sang, de tota  tribu, i llengua, i poble, i nació, 10 i  
Ap 7,5  dels fills d’Israel. 5 De la  tribu de Judà, dotze mil senyalats. De la  
Ap 7,5 de Judà, dotze mil senyalats. De la  tribu de Rubèn, dotze mil senyalats. De la 
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Ap 7,5  Rubèn, dotze mil senyalats. De la  tribu de Gad, dotze mil senyalats. 6 De la 
Ap 7,6  Gad, dotze mil senyalats. 6 De la  tribu d’Aser, dotze mil senyalats. De la  
Ap 7,6 d’Aser, dotze mil senyalats. De la  tribu de Neftali, dotze mil senyalats. De  
Ap 7,6 Neftali, dotze mil senyalats. De la  tribu de Manassès, dotze mil senyalats. 7  
Ap 7,7  dotze mil senyalats. 7 De la  tribu de Simeon, dotze mil senyalats. De  
Ap 7,7  Simeon, dotze mil senyalats. De la  tribu de Leví, dotze mil senyalats. De la  
Ap 7,7 de Leví, dotze mil senyalats. De la  tribu d’Isacar, dotze mil senyalats. 8 De 
Ap 7,8  dotze mil senyalats. 8 De la  tribu de Zabulon, dotze mil senyalats. De  
Ap 7,8 Zabulon, dotze mil senyalats. De la  tribu de Josep, dotze mil senyalats. I de  
Ap 7,8 Josep, dotze mil senyalats. I de la  tribu de Benjamí, dotze mil senyalats. 9  
Ap 13,7  I li fou donat poder sobre tota  tribu, i poble, i llengua, i nació. 8 I l’ 
Ap 14,6  de la terra, i a tota nació, i  tribu, i llengua, i poble, 7 dient en alta 
Ac 21,Tit  dels jueus, és deslliurat per lo  tribú Lísias. 1 I havent-nos fet a la  
Ac 21,31  de matar-lo, fou donat avís al  tribú de la cohort de que tot Jerusalem  
Ac 21,32 ells, los quals així que vegeren al  tribú i als soldats, cessaren de  
Ac 21,33  a Pau. 33 Llavors, arribant lo  tribú, lo prengué i el manà lligar ab dos  
Ac 21,37  a Pau en la fortalesa, digué al  tribú: –¿Me serà permès dir-te alguna  
Ac 21,40  40 I havent-li donat permís lo  tribú, posant-se Pau en peus sobre les  
Ac 22,Tit  Furor d’estos contra ell. Vol lo  tribú fer-lo assotar i ell se declara  
Ac 22,24  i tirassen pols a l’aire, 24 lo  tribú manà ficar-lo a la fortalesa i  
Ac 22,26 Quan lo centurió oigué això, anà al  tribú i li donà avís dient: –Mira lo que  
Ac 22,27  és ciutadà romà. 27 I venint lo  tribú li digué: –Digue’m si tu ets romà.  
Ac 22,28  –Si, ho só. 28 I respongué lo  tribú: –Jo per una gran suma obtinguí  
Ac 22,29  havien de donar turment, i fins lo  tribú entrà en temor per haver-lo  
Ac 23,10  dissensió que hi havia, tement lo  tribú que ells no despedaçassen a Pau,  
Ac 23,15  ab lo Concili, significau al  tribú que us lo tràguia fora, com que  
Ac 23,17  digué: –Condueix aquest jove al  tribú perquè té que participar-li certa  
Ac 23,18  -lo lo centurió, lo conduí al  tribú i digué: –Pau, lo pres, me demanà  
Ac 23,19  alguna cosa. 19 I prenent-lo lo  tribú per la mà i retirant-lo a part, li 
Ac 23,22  promesa de vós. 22 Llavors lo  tribú despedí al jove, i li manà que no  
Ac 24,7  Llei. 7 Emperò sobrevenint lo  tribú Lísias, ab gran violència nos l’  
Ac 24,22 altra ocasió dient: –Quan bàixia lo  tribú Lísias vos donaré audiència. 23 I  
Mt 13,21  de poca duració, i en sobrevenint  tribulació i persecució per causa de la  
Mt 24,9  9 »Llavors sereu entregats a la  tribulació i vos mataran, i sereu avorrits 
Mt 24,21  21 Puix hi haurà aleshores gran  tribulació, tal que no n’hi ha hagut d’  
Mt 24,29 àligues. 29 »I luego, després de la  tribulació d’aquells dies, s’obscurirà  
Mc 4,17  temps, i després, quan s’alça  tribulació i persecució per raó de la  
Mc 13,24 en aquells dies, després d’aquella  tribulació, s’obscurirà el sol, i la  
Ac 7,11 terra d’Egipte i de Canaan, i gran  tribulació. I nostres pares no trobaven  
Ac 11,19  que havien estat espargits per la  tribulació que havia ocorregut per causa  
Rm 5,3  en les tribulacions, sabent que la  tribulació obra paciència, 4 i la  
Rm 8,35  doncs, de l’amor de Cristo? ¿La  tribulació, o l’angústia, o la fam, o la  
Rm 12,12  en l’esperança, soferts en la  tribulació, en l’oració perseverants; 13  
1Co 7,28  no peca. Mes aqueixos tals tindran  tribulació en la carn, emperò jo us  
2Co 1,4  lo qual nos consolà en tota nostra  tribulació, per a què pugam també  
2Co 7,4  de goig en tota nostra  tribulació. 5 Perquè quan nosaltres  
2Co 8,2  2 ço és, com en la gran prova de  tribulació tingueren ells abundància de  
Fl 4,14  fet bé en haver participat de ma  tribulació. 15 Ja sabeu vosaltres,  
1Te 1,6  rebent la paraula enmig de molta  tribulació, ab goig de l’Esperit Sant. 7  
1Pe 4,12  no us sorprengau en lo foc de la  tribulació, que és per a provar-vos, com 
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1Pe 5,9  per lo món sofreixen igual  tribulació. 10 Mes lo Déu de tota gràcia,  
Ap 1,9  Joan, vostre germà i company en la  tribulació, i en lo Regne, i en la  
Ap 2,9  que morí i viu: 9 »Sé tes obres, i  tribulació, i pobresa (emperò tu ets ric), 
Ap 2,10  per a què sien provats; i tindreu  tribulació deu dies. Sies fiel fins a la  
Ap 2,22  ab ella se veuran en gran  tribulació, a menos que s’arrepentesquen  
Ap 7,14  són los que vingueren d’una gran  tribulació, i rentaren ses robes, i les  
Rm 2,9  la injustícia, ira i indignació. 9  Tribulació i angústia sobre l’ànima de  
Mc 13,19  en aquells dies seran tals les  tribulacions, quals no han existit des del 
Ac 7,10  ell 10 i el deslliurà de totes ses  tribulacions, i li donà gràcia i sabiduria 
Ac 14,21 que ens és precís passar per moltes  tribulacions per a entrar en lo Regne de  
Ac 20,23  m’aguarden en Jerusalem cadenes i  tribulacions. 24 Emperò no temo ninguna d’ 
Rm 5,3  sinó que ens gloriam també en les  tribulacions, sabent que la tribulació  
2Co 1,8  no volem, germans, que ignoreu les  tribulacions que tinguérem en l’Àsia;  
2Co 4,8  i no de nosaltres. 8 En tot patim  tribulacions, mes no ens acongoixam; estam 
2Co 6,4  de Déu, en molta paciència, en  tribulacions, en necessitats, en  
2Co 7,5 repòs algun, ans bé sofrírem moltes  tribulacions, combats exteriors i temors  
Ef 3,13  vos demano que no desmaieu en mes  tribulacions per amor de vosaltres, que és 
1Te 1,Tit  esperança i caritat enmig de les  tribulacions. 1 Pau i Silvà i Timoteu, a  
1Te 3,3 que ningú es contúrbia per aquestes  tribulacions, puix vosaltres mateixos  
1Te 3,4 us prediguérem que havíem de passar  tribulacions, com ha succeït i sabeu. 5  
1Te 3,7  de totes nostres necessitats i  tribulacions, tenim consol en vosaltres,  
2Te 1,Tit  i per sa paciència en les  tribulacions. 1 Pau, i Silvà, i Timoteu, a 
2Te 1,4  i fe en totes les persecucions i  tribulacions que sofriu; 5 lo que és un  
He 10,33  33 Per una part, ab oprobis i  tribulacions servíreu d’expectacle, i per 
Jm 1,Tit  Capítol I De la utilitat de les  tribulacions, i com la paciència deu ser  
Jm 1,27  als òrfens i a les viudes en ses  tribulacions i preservar-se de la  
Jm 5,Tit  Exhorta a la paciència en les  tribulacions i a no jurar. Parla de la  
1Pe 1,Tit  a la qual s’arriba per moltes  tribulacions. Exhorta als fiels a la  
Mt 27,19  19 I estant ell sentat en son  tribunal, li envià a dir sa muller: –No  
Jn 19,13  del pretori, i s’assentà en lo  tribunal en un lloc anomenat Litòstrotos,  
Ac 12,21  vestit de rei, se sentà en lo  tribunal i els arengava. 22 I el poble l’ 
Ac 16,19  a Pau i a Silas, i els portaren al  tribunal davant dels prínceps. 20 I  
Ac 18,12  a una contra Pau i el conduïren al  tribunal 13 dient: –Aquest persuadeix als  
Ac 18,16  coses. 16 I els tragué fora del  tribunal. 17 Llavors tots los grecs,  
Ac 18,17  lo maltractaven a colps davant del  tribunal, sens que Gàlio fes cas d’estes  
Ac 25,6  al dia següent, sentant-se en lo  tribunal, manà que li portassen a Pau. 7  
Ac 25,10  de mi? 10 I Pau digué: –Davant del  tribunal del Cèsar estic, en ell dec jo  
Ac 25,17 al dia següent me vaig sentar en lo  tribunal i maní portar davant de mi aquest 
Rm 14,10  Puix tots compareixerem davant del  tribunal de Cristo. 11 Perquè escrit està: 
2Co 5,10  devem tots comparèixer davant lo  tribunal de Cristo, per a què cada qual  
Jm 2,6  prepotència i no us arrastren als  tribunals? 7 ¿No blasfemen ells aquell bon 
Mc 6,21  als magnates de sa cort i als  tribuns i als principals de la Galilea. 22 
Ac 25,23  entrat en l’audiència ab los  tribuns i ab les principals persones de la 
Ap 6,15  de la terra, i els prínceps, i els  tribuns, i els rics, i els poderosos, i  
Ap 19,18  a menjar carns de reis, i carns de  tribuns, i carns de poderosos, i carns de  
Mt 19,28  tronos per a judicar a les dotze  tribus d’Israel. 29 I qualsevol que haurà 
Mt 24,30 I aleshores se lamentaran totes les  tribus de la terra, i veuran al Fill de l’ 
Lc 22,30  tronos per a judicar a les dotze  tribus d’Israel. 31 Ademés digué lo  
Ac 26,7  veure complerta les nostres dotze  tribus, servint a Déu de nit i de dia. Per 
Jm 1,1  Senyor Jesucrist, a les dotze  tribus que estan disperses, salut. 2  
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Ap 7,4 -quatre mil senyalats de totes les  tribus dels fills d’Israel. 5 De la tribu 
Ap 7,9  podia contar, de totes nacions, i  tribus, i pobles, i llengües, que estaven  
Ap 11,9  també crucificat. 9 I els de les  tribus, i pobles, i llengües, i nacions  
Ap 21,12  que són los noms de les dotze  tribus dels fills d’Israel. 13 A l’  
Mt 17,Tit  llunàtic endemoniat. Jesús paga lo  tribut al Cèsar. 1 Al cap de sis dies,  
Mt 17,23  a Pere los que cobraven lo  tribut de les dos dracmes, i li digueren:  
Mt 17,23  –Què, vostre mestre no paga lo  tribut? 24 –Sí –respongué. I havent entrat 
Mt 17,24 Los reis de la terra, de qui cobren  tribut o cens: de sos fills o dels  
Mt 22,Tit de son fill. Si ha de pagar-se lo  tribut al Cèsar. Doctrina sobre la  
Mt 22,17 Què t’apareix? És lícit o no donar  tribut al Cèsar? 18 Emperò Jesús,  
Mt 22,19  19 Mostrau-me la moneda del  tribut. I ells li presentaren un diner. 20 
Mc 12,Tit  i els reconvé. Sobre pagar lo  tribut al Cèsar i sobre la resurrecció  
Mc 12,14  de Déu en veritat. ¿És lícit donar  tribut al Cèsar o no? 15 Li donarem o no  
Lc 20,22  veritat. 22 ¿Nos és lícit pagar lo  tribut al Cèsar, o no? 23 I ell, coneixent 
Lc 23,2  nostra i prohibint-los de donar  tribut al Cèsar, i dient que ell és Cristo 
Rm 13,7  tothom son degut: al que se li deu  tribut, tribut; a qui gabella, gabella; a  
Rm 13,7 son degut: al que se li deu tribut,  tribut; a qui gabella, gabella; a qui  
Lc 20,Tit  dels vinyaders. Pedra cantonera.  Tribut al Cèsar. Resurrecció dels morts.  
Ap 5,Tit  Per lo que totes les criatures li  tributaren càntics d’alabances. 1 Després 
Mc 2,Tit a l’apostolat a Mateu, cobrador de  tributs, i reprimeix ab sa doctrina l’  
Mc 2,14  que estava sentat al banc dels  tributs, i li digué: –Segueix-me. I  
Lc 5,27  que estava sentat en lo banc dels  tributs, i li digué: –Segueix-me. 28 I  
Rm 13,6  6 Per aquesta causa, pagau també  tributs, perquè són ministres de Déu,  
Mt 13,48  los pescadors i, assentats allí,  trien los bons i los posen en sos coves, i 
Rm 16,12  creuen en lo Senyor. 12 Saludau a  Trifena i a Trifosa, que treballen en lo  
Rm 16,12 lo Senyor. 12 Saludau a Trifena i a  Trifosa, que treballen en lo Senyor.  
Lc 19,43  en què tos enemics te circuiran ab  trinxeres, i et posaran siti, i t’  
Mt 19,22  oí aqueixes paraules, se n’anà  trist, puix tenia moltes possessions. 23 I 
Lc 18,24  molt ric. 24 I Jesús, quan lo vegé  trist, li digué: –Oh quant difícilment  
Jm 5,13  en condemnació. 13 ¿Hi ha algú  trist entre vosaltres? Faça oració. ¿Està  
Mc 14,34  34 I els digué: –La mia ànima està  trista fins a la mort, esperau aquí i  
Mt 26,38  -se. 38 I aleshores los digué:  –Trista està l’ànima meva fins a la mort. 
Lc 22,45 i els trobà dormint per causa de la  tristesa. 46 I els digué: –Per què dormiu? 
Jn 16,6  coses, vostre cor està ple de  tristesa. 7 Emperò jo us dic la veritat:  
Jn 16,20  estareu tristos, mes vostra  tristesa se convertirà en goig. 21 La  
Rm 9,2 l’Esperit Sant, 2 de que tinc gran  tristesa i un dolor contínuo en mon cor. 3 
2Co 2,1  venir altra vegada a vosaltres ab  tristesa, 2 perquè si jo us entristesc,  
2Co 2,3 que quan vinga a vosaltres no tinga  tristesa sobre tristesa d’aquells de qui  
2Co 2,3 a vosaltres no tinga tristesa sobre  tristesa d’aquells de qui jo deuria tenir 
2Co 2,7  que el tal se pèrdia consumit de  tristesa. 8 Per lo que vos prec que  
2Co 7,Tit  entre sant Pau i els corintis. La  tristesa que els causà los fou molt  
2Co 7,9  9 ara m’alegro, no de la  tristesa que tinguéreu, sinó de que us  
2Co 7,10  sofert per nosaltres. 10 Perquè la  tristesa que és segons Déu, produeix  
2Co 7,10  durader per a salvació; emperò la  tristesa del món produeix mort. 11 I veus  
Fl 2,27  de mi, per a què jo no tingués  tristesa sobre tristesa. 28 I així l’he  
Fl 2,27  a què jo no tingués tristesa sobre  tristesa. 28 I així l’he enviat més  
Fl 2,28  regositgeu de nou i jo estiga sens  tristesa. 29 Rebeu-lo, doncs, ab tota  
He 12,11  present apar ser de goig, sinó de  tristesa; emperò després donarà fruit molt 
Jm 4,9  rialla en plor, i vostre goig en  tristesa. 10 Humiliau-vos a la presència 
Jn 16,22  al present, patiu en veritat  tristeses, mes jo tornaré a veure-us, i  
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Jn 16,21 quan està de part, està posseïda de  tristor, perquè ha arribat sa hora; emperò 
Mt 6,16  16 »I quan dejuneu, no us poseu  tristos com los hipòcrites, puix  
Lc 24,17  en lo camí? Per a què estau  tristos? 18 Un d’ells, anomenat Cleofàs,  
Jn 16,20 se regositjarà; i vosaltres estareu  tristos, mes vostra tristesa se convertirà 
2Co 6,10  emperò no morts; 10 com a  tristos, emperò sempre alegres; com a  
Jm 2,13  de misericòrdia, i la misericòrdia  triümfa sobre lo judici. 14 Què  
Ap 19,Tit  bodes de l’Anyell. Lo Verb de Déu  triümfa de sos enemics. 1 Després d’això  
Rm 8,37  37 Emperò en totes estes coses  triümfam per medi d’aquell que ens amà.  
Mt 21,Tit  21,Tit Capítol XXI Jesús entra  triümfant en Jerusalem. Trau del temple  
Mc 11,Tit  lo camí. 11,Tit Capítol XI Entrada  triümfant de Jesús en Jerusalem.  
Lc 19,Tit  de les cent mines. Entra Jesús  triümfant en Jerusalem. Plora sobre  
Jn 12,Tit maquinen la mort d’aquest. Entrada  triümfant de Jesucrist en Jerusalem.  
Col 2,15  los exposà atrevidament al públic,  triümfant sobre d’ells en si mateix. 16  
2Co 2,14  gràcies a Déu que sempre nos fa  triümfar en Cristo Jesús, i manifesta per  
Col 3,15  és lo vincle de la perfecció. 15 I  triúmfia en vostres cors la pau de Cristo, 
Ap 19,Tit  sobre la terra. 19,Tit Capítol XIX  Triümfo i càntic dels sants per la ruïna  
Mc 3,17  Boanerges, que vol dir «fills del  tro»; 18 i a Andreu, i a Felip, i a  
Jn 12,29  allí i ho oigué deia que era un  tro. Altres deien: –Un àngel li ha parlat. 
Ap 6,1 quatres animals deia, com ab veu de  tro: –Vine, i veuràs. 2 I mirí, i vegí un  
Ap 14,2  aigües, i com la veu d’un gran  tro; i la veu que oiguí era com de  
Ac 16,Tit  per company. Lluc se’ls junta en  Tròada. Van a Macedònia i arriben a  
Ac 16,8  atravessat la Mísia, baixaren a  Tròada. 9 I una visió de nit s’aparegué a 
Ac 16,11  11 Per lo que, embarcant-nos en  Tròada, navegàrem via recta a Samotràcia,  
Ac 20,Tit recorregut la Macedònia, predica en  Tròada a on ressuscita a Eutic. Plàtica de 
Ac 20,5  adelantat, nos aguardaven en  Tròada. 6 I nosaltres, després dels dies  
Ac 20,6  Filipos i arribàrem en cinc dies a  Tròada, a on ells eren, i ens detinguérem  
2Co 2,12  maquinacions. 12 I quan vinguí a  Troas a predicar l’evangeli de Cristo i  
2Tm 4,13  porta’m la capa que em deixí en  Troas en poder de Carpo i els llibres, en  
Mt 7,8  que demana, rep; i lo qui busca,  troba, i al que truca, se li obrirà. 9 O  
Mt 12,43  deserts buscant repòs, i no el  troba. 44 Llavors diu: “Me’n tornaré a ma 
Mt 12,44  d’a on he eixit.” I quan ve, la  troba desocupada, escombrada i alhajada.  
Mt 13,44  en lo camp, que quan un home lo  troba l’escondeix i, gosós de l’  
Lc 11,10  que demana, rep; i el qui cerca,  troba; i al que truca, li obren. 11 I si  
Lc 11,24 àridos, cercant repòs. I quan no el  troba, diu: “Me’n tornaré a ma casa d’a  
Lc 11,25 a on he eixit.” 25 I quan torna, la  troba escombrada i alhajada. 26 Llavors va 
Lc 15,5  haver-la trobada? 5 I quan la  troba, se la carrega a les espatlles ple  
1Pe 2,6  Déu en Jesucrist. 6 Per lo qual se  troba en l’Escriptura: «Mirau, jo poso en 
1Jn 5,Tit  verdader Fill de Déu, en qual fe  troba l’home la vida eterna. 1 Tot aquell 
Mt 1,18  abans que visquessen junts se  trobà haver concebut en son ventre de l’  
Mt 20,6 I eixí envers l’hora undècima i ne  trobà d’altres que estaven sense fer res, 
Mt 26,43  43 I vingué altra vegada i els  trobà dormint, puix sos ulls estaven  
Mc 2,25 mai llegit lo que féu David quan se  trobà en necessitat i tingueren fam, ell i 
Mc 7,30 filla. 30 I quan arribà a casa sua,  trobà sa filla ajaguda sobre el llit i que 
Mc 11,13 alguna cosa. I quan hi arribà no hi  trobà més que fulles, perquè no era temps  
Mc 14,37  sinó lo que vós. 37 I vingué i els  trobà dormint, i digué a Pere: –Simó,  
Mc 14,40  paraules. 40 I quan retornà, los  trobà novament dormint, puix sos ulls  
Lc 4,17  Isaïes. I quan obrí lo llibre,  trobà lo passatge en què estava escrit: 18 
Lc 13,6  a buscar fruit en ella, i no n’hi  trobà. 7 I digué al vinyader: »–Mira, fa  
Lc 22,45  vingué a sos deixebles, i els  trobà dormint per causa de la tristesa. 46 
Jn 1,41  Simó Pere. 41 Lo primer a qui ell  trobà fou son germà Simó, i li digué:  
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Jn 1,43  Jesús determinà anar a Galilea, i  trobà a Felip. I Jesús li digué: –Segueix  
Jn 5,14 que hi havia allí. 14 Després Jesús  trobà aquest home en lo temple, i li  
Jn 11,17  ab ell. 17 Arribà, doncs, Jesús i  trobà que havia ja quatre dies que Làssaro 
Jn 12,14 nom del Senyor, rei d’Israel. 14 I  trobà Jesús un pollí, i s’assentà sobre  
Ac 8,40  gosós per son camí. 40 I Felip se  trobà en Assoto. I passant, predicava l’  
Ac 9,33  sants que habitaven en Lidda. 33 I  trobà allí un home anomenat Eneas, que  
Rm 4,1  per la fe. 1 Què direm, doncs, que  trobà Abraham, nostre pare segons la carn? 
Lc 15,4  de la que es perdé fins haver-la  trobada? 5 I quan la troba, se la carrega  
1Pe 1,7  (lo qual és acrisolat ab foc), sia  trobada en alabança, i honra, i glòria, en 
Ap 14,5  5 I en la boca d’ells no fou  trobada mentida, perquè estan sens màcula  
Ap 18,21 aquella gran ciutat, i mai més serà  trobada. 22 Ni mai més s’oirà en tu la  
Ap 18,24  les nacions. 24 I en ella ha estat  trobada la sang dels profetes, i dels  
Ap 16,20 isla fugí, i les muntanyes no foren  trobades. 21 I caigué del cel una gran  
Ac 23,9  fariseus, altercaven dient: –No  trobam ningun mal en aquest home; i si li  
Mt 21,19  del camí, s’acercà a ella, i no  trobant-hi més que fulles, li digué:  
Lc 2,6 sa muller, que estava prenyada. 6 I  trobant-se allí, esdevingué que es  
Ac 2,47  de cor, 47 alabant a Déu i  trobant gràcia en tota la gent. I el  
Ac 4,21  los, los deixaren anar llibres, no  trobant motiu de castigar-los per temor  
Ac 12,19  havent-lo fet buscar i no  trobant-lo, després d’examinats los  
Ac 13,28  compliren condemnant-lo. 28 I no  trobant en ell ninguna causa de mort,  
Ac 18,2  Atenes i se n’anà a Corinto. 2 I  trobant un jueu anomenat Aquila, natural  
Ac 27,6  a Mira de Lícia. 6 I allí,  trobant lo centurió un barco d’Alexandria 
Ac 27,18 eren arrastrats. 18 Al dia següent,  trobant-se furiosament combatuts del  
Mt 15,33  li digueren: –¿Com havem de  trobar en aquest desert tants pans per a  
Mt 18,13 esgarrià? 13 I si li esdevingués lo  trobar-la, vos dic en veritat que es  
Mt 26,14  Judes Iscariot, se n’anà a  trobar als prínceps dels sacerdots 15 i  
Mt 27,58  de Jesús. 58 Aquest tal anà a  trobar a Pilat i li demanà lo cos de  
Lc 15,8 casa, no la busca ab cuidado fins a  trobar-la? 9 I després que l’ha  
Lc 17,4  i set vegades en un dia vingués a  trobar-te dient: “Me n’arrepentesc”,  
Lc 23,52  de Déu. 52 Aquest, doncs, anà a  trobar a Pilat i li demanà lo cos de  
Jn 3,Tit  3,Tit Capítol III Nicodemus ve a  trobar a Jesucrist. Instrucció que est li  
Jn 3,2  dels jueus, 2 que vingué de nit a  trobar a Jesús i li digué: –Rabbí,  
Jn 4,47  venia de Judea a la Galilea, anà a  trobar-lo i li demanà que baixàs i curàs 
Jn 5,15  pitjor. 15 Aquest home se n’anà a  trobar als jueus i els contà que era Jesús 
Jn 5,39  les Escriptures, ja que creeu  trobar en elles la vida eterna; i elles  
Jn 7,35  –A on anirà aquest que no el pugam  trobar? ¿Se n’anirà, per ventura, entre  
Jn 11,46  alguns d’ells se n’anaren a  trobar als fariseus i els contaren les  
Jn 19,39  havia primerament vingut de nit a  trobar a Jesús, portant ab si com cosa de  
Ac 7,46  gràcia davant de Déu, i demanà  trobar tabernacle per al Déu de Jacob. 47  
Ac 17,27  si per ventura lo podien tocar i  trobar, encara que no està lluny de cada u 
He 4,16  què pugam conseguir misericòrdia i  trobar gràcia per a ser socorreguts en  
Mt 10,39  pèrdia sa vida per amor de mi, la  trobarà. 40 »Qui vos rep a vosaltres, me  
Mt 16,25  pèrdia sa vida per amor de mi, la  trobarà. 26 Puix de què li serveix a l’  
Lc 18,8  lo Fill de l’home, ¿pensau que  trobarà fe en la terra? 9 I digué també  
Jn 10,9  se salvarà, i entrarà, i eixirà, i  trobarà pastura. 10 Lo lladre no ve sinó  
Ap 18,22  flautes i trompetes; ni mai més se  trobarà en tu ningun artista; ni tampoc s’ 
Mt 24,40  Fill de l’home. 40 Llavors dos se  trobaran en lo camp: l’un serà pres i l’ 
Ap 9,6 buscaran los homes la mort, i no la  trobaran, i desitjaran morir, i la mort  
Mt 17,26  que isca. I obrint-li la boca  trobaràs una moneda de quatre dracmes.  
Ap 18,14  estan perdudes per tu i no les  trobaràs mai més. 15 Los mercaders d’  
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2Co 12,20 vegada quan vinga a vosaltres no us  trobaré tals quals vos voldria, i que  
Ac 5,23  portes, mes havent-les obert no  trobàrem ningú dins. 24 I quan oigueren  
Mt 2,11  manera. 11 I entrant en la casa,  trobaren a l’infant ab Maria sa mare, i  
Mt 22,10  als camins, reuniren tots los que  trobaren, bons i dolents, i s’ompliren  
Mt 26,60  per a fer-lo morir. 60 I no el  trobaren, a pesar d’haver-se presentat  
Mt 26,60  molts falsos testimonis. I no el  trobaren. Emperò a l’últim arribaren dos  
Mc 11,4  deixarà menar. 4 I se n’anaren i  trobaren lo pollí fermat davant de la  
Lc 2,16  16 I partiren corrent, i  trobaren a Maria i a Josep, i a l’infant  
Lc 2,46 succeí que, al cap de tres dies, lo  trobaren en lo temple sentat enmig dels  
Lc 7,10  casa los que havien estat enviats,  trobaren sa al criat que havia estat  
Lc 9,36  -lo. 36 I a l’eixir aquesta veu  trobaren a Jesús sol, i ells callaren, i  
Lc 19,32  doncs, los que ell envià, i  trobaren lo pollí que estava del modo que  
Lc 22,13  allí. 13 I havent-se’n anat, ho  trobaren tot com los ho havia dit, i  
Lc 24,2  aromàtics que havien preparat. 2 I  trobaren remoguda la llosa del sepulcre. 3 
Lc 24,3  3 Mes, havent entrat dins, no  trobaren lo cos del Senyor Jesús. 4 I  
Lc 24,24 les havien referit; mes a ell no el  trobaren. 25 I ell los digué aleshores:  
Lc 24,33  se’n tornaren a Jerusalem i  trobaren congregats als onze apòstols i  
Ac 5,10  I havent entrat los joves, la  trobaren morta, i se la’n portaren a  
Ac 5,22  ministres i obrint la presó no els  trobaren, tornaren a donar l’avís, 23  
Ac 13,6  tota la isla fins a Pafo,  trobaren un cert mago, profeta fals i jueu 
Ac 19,19  de tothom; i calculat son valor,  trobaren que pujava a cinquanta mil  
Ac 24,12  a Jerusalem per adorar, 12 i no em  trobaren en lo temple disputant ab ningú,  
Ac 24,18  és quan certs jueus de l’Àsia me  trobaren purificat en lo temple, no ab  
Ac 24,20  diguen aquestos mateixos si  trobaren en mi alguna maldat quan jo  
Ac 27,28  alguna terra. 28 I tirant la sonda  trobaren vint braces d’aigua, i després  
Ac 27,28  i després un poc més enllà ne  trobaren quinze. 29 I tement que donassen  
Mt 7,7 »Demanau, i se us donarà; buscau, i  trobareu; trucau, i se us obrirà. 8 Perquè 
Mt 11,29  mi, que só mans i humil de cor, i  trobareu lo descans per a vostres ànimes.  
Mt 21,2  està davant de vosaltres, i luego  trobareu una somera fermada i un pollí ab  
Mc 11,2  i luego que haureu entrat en ell,  trobareu un pollí fermat, sobre el qual no 
Mc 14,13  i els diu: –Anau a la ciutat, i  trobareu un home que porta un càntir d’  
Lc 2,12  12 I servesca-us de senyal: que  trobareu a l’infant embolicat en bolquers 
Lc 11,9  Demanau, i se us donarà; cercau, i  trobareu; trucau, i se us obrirà. 10  
Lc 19,30  i luego que entreu en ell,  trobareu un pollí fermat sobre el qual  
Lc 22,10  aquí que a l’entrar en la ciutat  trobareu un home que porta un càntir d’  
Jn 7,34  34 Vosaltres me buscareu i no em  trobareu, i allà a on jo só no hi podeu  
Jn 7,36  que ha dit: “Me cercareu i no em  trobareu. I allà a on só jo, vosaltres no  
Lc 12,38 o vingués a la tercera vetlla i els  trobàs en eix estat, benaventurats són los 
Mt 2,8 ’s bé de l’infant, i quan l’hajau  trobat, feu-m’ho a saber per a què jo  
Mt 8,10  –En veritat vos dic que no he  trobat fe tan gran en Israel. 11 I vos dic 
Mt 13,46  perles bones. 46 I havent-ne  trobat una de gran valor, se n’anà i  
Lc 1,30 digué: –No temau, Maria, puix haveu  trobat gràcia envers lo Senyor. 31 Veus  
Lc 2,45  i coneguts. 45 I no havent-lo  trobat, regressaren a Jerusalem en busca  
Lc 7,9  vos dic, que ni en Israel he  trobat una fe tan gran. 10 I tornats a  
Lc 15,6  “Donau-me l’enhorabona, puix he  trobat l’ovella que se’ns havia perdut.” 
Lc 15,9  “Donau-me l’enhorabona, puix he  trobat la dracma que havia perdut.” 10  
Lc 15,24  s’havia perdut i ha estat  trobat. »I començaren a menjar alegrement. 
Lc 15,32  s’havia perdut i ha estat  trobat. 16,Tit Capítol XVI Paràbola del  
Lc 23,2  a acusar-lo dient: –Havem  trobat a aquest subvertint a la nació  
Lc 23,14  davant de vosaltres, no l’he  trobat culpable de ningun dels crims de  
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Lc 24,23  dia a son sepulcre 23 i no havent  trobat son cos, tornaren dient que havien  
Lc 24,24  havent anat també al sepulcre, han  trobat totes les coses com les dones les  
Jn 1,45  Andreu i de Pere. 45 Felip, havent  trobat a Natanael, li digué: –Nosaltres  
Jn 2,14 se n’anà a Jerusalem. 14 I havent  trobat en lo temple gent que venien bous,  
Jn 11,15  m’alegro de no haver-me  trobat allí, a fi de que cregau. Emperò  
Ac 5,23 l’avís, 23 dient: –Certament havem  trobat la presó molt ben tancada, i els  
Ac 11,25  en busca de Saulo, i quan l’hagué  trobat lo conduí a Antioquia. 26 I  
Ac 13,22  al qual donà testimoni dient: »–He  trobat a David, fill de Jessè, home segons 
Ac 17,6  lo poble. 6 I no havent-los  trobat, portaren ab violència a Jason i  
Ac 21,2  i des d’allí a Pàtara. 2 I havent  trobat una barca que passava a Fenícia,  
Ac 24,5  per curts moments. 5 Havent  trobat que aquest home és pestilencial i  
Ac 28,14  a Puzol, 14 a on, després d’haver  trobat alguns germans, nos pregaren que  
Rm 3,26  aquest temps; a fi de que ell sia  trobat just i justificador d’aquell que  
Rm 7,10  que era ordenat per a vida, fou  trobat ser-me per a mort. 11 Perquè lo  
Rm 10,20 Isaïes s’atreví a dir: «Vaig ésser  trobat dels que no em buscaven, me  
Fl 2,7  fet a semblança dels homes; i  trobat en la condició com a home. 8 S’  
Fl 3,9 ab tal que guànyia a Cristo 9 i sia  trobat en ell sens tenir ma pròpia  
He 11,5  a què no vegés la mort, i no fou  trobat, perquè Déu l’havia trasladat;  
1Pe 2,22 passos; 22 «lo qual no pecà, ni fou  trobat engany en sa boca»; 23 lo qual,  
2Jn 4  4 Molt m’he regositjat perquè he  trobat de tos fills que caminen en  
Ap 2,2 són apòstols i no ho són, i els has  trobat mentiders. 3 Has sofert, tens  
Ap 12,8  8 I estos no venceren, i no fou  trobat mai més son lloc en lo cel. 9 I fou 
Ap 20,11  fugí lo cel i la terra, i no fou  trobat lo lloc d’ells. 12 I vegí als  
Ap 20,15  la segona mort. 15 I el que no fou  trobat escrit en lo llibre de la vida fou  
1Co 1,8  també fins al fi, perquè siau  trobats sens culpa en lo dia de l’  
2Co 5,3  que és del cel, 3 si és que siam  trobats vestits i no desnusos. 4 Perquè  
2Co 11,12  que desitgen l’ocasió per a ésser  trobats com nosaltres en allò de què es  
Ga 2,17  ser justificats en Cristo, som  trobats també pecadors, ¿és per això  
1Tm 3,10  exercesquen lo ministeri si són  trobats irreprensibles. 11 Les mullers  
2Pe 3,14  aquestes coses, procurau ser  trobats per ell en pau, sens màcula i  
Mc 11,13  fulles, anà allí per si acàs hi  trobava en ella alguna cosa. I quan hi  
Jn 2,1  bodes en Canà de Galilea, i s’hi  trobava la mare de Jesús. 2 Fou també  
Jn 12,17  coses. 17 I la turba que es  trobava ab Jesús quan cridà a Làssaro del  
Ac 28,8 8 I succeí que el pare de Públio se  trobava al llit, en aquella ocasió,  
Mc 14,55 Jesús per a fer-lo morir, i no el  trobaven. 56 Perquè molts testificaven  
Lc 4,20  i se sentà. I tots quants se  trobaven en la sinagoga tenien la vista  
Lc 9,18  18 I succeí que, estant orant, se  trobaven ab ell sos deixebles i los  
Lc 9,32  Pere i los que estaven ab ell se  trobaven carregats de son, i despertant- 
Ac 7,11 gran tribulació. I nostres pares no  trobaven què menjar. 12 Mes quan Jacob  
Ac 12,12  de Joan, anomenat Marc, a on se  trobaven molts congregats i en oració. 13  
He 10,33  fóreu fets companys dels que es  trobaven en lo mateix estat. 34 Perquè  
Mt 7,14  a la vida, i pocs són los que el  troben. 15 »Guardau’s dels falsos  
Mt 18,20  en lo cel. 20 Puix allà a on se  troben congregats dos o tres en mon nom,  
2Co 1,4 nosaltres consolar a aquells que es  troben en tot treball, ab lo consol ab què 
2Pe 1,8  8 Perquè si aquestes coses se  troben i abunden en vosaltres, no us  
Mt 16,23  que m’escandalises. Perquè tu no  trobes gust en les coses que són de Déu,  
Mc 8,33  -me d’aquí, Satanàs, perquè no  trobes gust en les coses que són de Déu,  
Mt 22,9 eixides dels camins i a tots quants  trobeu convidau-los a les esposalles. 10 
Ac 5,39  podeu desbaratar, i no sia que us  trobeu fins a combatre contra Déu. I es  
2Co 12,20  vos voldria, i que vosaltres no em  trobeu a mi qual no em voldríeu. Que no hi 
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Ac 17,23 passant i veent vostres simulacres,  trobí un ara en què estava escrit: “Al Déu 
Ac 23,29  lo portí al Consell d’ells 29 i  trobí que l’acusaven sobre qüestions de  
Ac 25,25  no devia viure més. 25 Mes jo no  trobí que hagués comès res que el fes  
2Co 11,9  9 I quan era ab vosaltres i em  trobí necessitat, a ningú vaig ésser  
Mt 10,39  segueix, no és digne de mi. 39 Qui  tròbia sa vida, la perdrà; i qui pèrdia sa 
Mt 24,Tit  per a què la segona vinguda no els  tròbia desprevinguts. 1 Havent Jesús eixit 
Mt 24,17  a les muntanyes, 17 i lo qui es  tròbia en lo terrat, no bàixia a prendre  
Mt 24,18  res de sa casa, 18 i lo qui es  tròbia en lo camp, no tórnia a prendre sa  
Mt 24,28  home. 28 En qualsevol part que es  tròbia lo cadàver, allí se juntaran també  
Mt 24,46  aquell criat a qui son senyor  tròbia fent això quan vinga. 47 En veritat 
Mc 13,15  a les muntanyes; 15 i el qui es  tròbia en lo terrat, no bàixia a la casa,  
Mc 13,36  No sia que venint de repente, vos  tròbia dormint. 37 I lo que vos dic a  
Lc 12,37  aquells sirvents a qui  tròbia vetllant lo Senyor quan vinga; en  
Lc 12,43  a qui quan lo Senyor vinga lo  tròbia fent això. 44 En veritat vos dic  
Lc 16,4  m’hagen tret de la majordomia,  tròbia qui em vulga rebre en sa casa.” 5  
Lc 17,31 home. 31 En aquella hora, lo qui es  tròbia en lo terrat i tinga ses alhajes  
Lc 17,31 bàixia a prendre-les. I el qui es  tròbia en lo camp, tampoc tórnia atràs. 32 
Lc 17,37  –En qualsevol part a on se  tròbia lo cos, allí se juntaran també les  
Jn 8,7  digué: –Aquell de vosaltres que es  tròbia sens pecat, sia lo primer en tirar  
2Tm 1,18 m’encontrà. 18 Vulla lo Senyor que  tròbia misericòrdia davant del Senyor en  
Mt 24,16  entenga), 16 llavors los que es  tròbien en la Judea fúgien a les  
Lc 9,12 i masies del veïnat, s’allòtgien i  tròbien què menjar, puix aquí estam en un  
Lc 21,21  a les muntanyes; i los que es  tròbien enmig d’ella, retírien-se; i  
Lc 21,21  ella, retírien-se; i los que es  tròbien en los camps, no éntrien. 22  
2Co 9,4  vinguen los de Macedònia ab mi vos  tròbien desprevinguts i tingam que  
1Pe 3,7  la gràcia de la vida, per a què no  tròbien destorb vostres oracions. 8 I  
Lc 13,7  en aquesta figuera, i no n’hi  trobo. Talla-la, doncs. Per què ha d’  
Lc 23,4  i al poble: –Ningun delicte  trobo en aquest home. 5 Mes ells insistien 
Lc 23,22 –Puix quin mal ha fet aquest? Jo no  trobo res en ell que meresca la mort; lo  
Jn 18,38  los jueus i els digué: –Jo no  trobo en ell causa alguna. 39 Emperò, com  
Jn 19,4  fora, per a què reconegau que no  trobo en ell causa alguna. 5 Isqué Jesús,  
Jn 19,6  i crucificau-lo, que jo no  trobo en ell causa alguna. 7 Respongueren  
Rm 7,18  lo voler lo bé està en mi, mes no  trobo lo modo de fer lo bé. 19 Puix lo bé  
Rm 7,21  lo pecat que habita en mi. 21 Jo  trobo, doncs, una llei, que quan jo  
1Co 16,19 la iglésia de sa casa, en la que em  trobo allotjat. 20 Vos saluden tots los  
Fl 1,23  lo que escolliré. 23 Perquè jo em  trobo apretat per dos costats: tinc desig  
Fl 4,11  -me de l’estat en què em  trobo. 12 I sé viure humiliat, i sé viure  
Ap 3,2  promptes a morir, perquè jo no  trobo tes obres perfetes davant de Déu. 3  
Ac 20,4 i Timoteu; i dels d’Àsia, Tiquic i  Tròfim. 5 I havent-se aquestos  
Ac 21,29  vist anar ab ell per la ciutat a  Tròfim d’Èfeso i cregueren que Pau l’  
2Tm 4,20  20 Erasto se quedà en Corinti i a  Tròfim lo deixí malalt en Milet. 21  
Mt 6,2  no ho publíquies abans a so de  trompeta, com ho fan los hipòcrites en les 
1Co 14,8  o lo que ab arpa? 8 Puix si la  trompeta dóna un so incert, ¿qui es  
1Co 15,52  en un tancar i obrir d’ull, en la  trompeta final; puix la trompeta sonarà, i 
1Co 15,52  ull, en la trompeta final; puix la  trompeta sonarà, i els morts ressuscitaran 
1Te 4,16  i ab veu de l’arcàngel, i ab  trompeta de Déu, baixarà del cel, i els  
He 12,19  i tempestat, 19 i al so de la  trompeta, i a la veu de les paraules, les  
Ap 1,10  detràs de mi una gran veu, com de  trompeta, 11 que deia: –Lo que veus,  
Ap 4,1 la primera veu que oiguí era com de  trompeta que parlava ab mi dient: –Puja  
Ap 8,7 -les. 7 I el primer àngel tocà la  trompeta, i vingué calamarsa i foc  
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Ap 8,8  verda. 8 I el segon àngel tocà la  trompeta, i fou llançada al mar com una  
Ap 8,10  10 I el tercer àngel tocà la  trompeta, i caigué del cel una gran  
Ap 8,12  12 I el quart àngel tocà la  trompeta, i fou ferida la tercera part del 
Ap 9,Tit  al tocar la quinta i sexta  trompeta. 1 I el quint àngel tocà la  
Ap 9,1  1 I el quint àngel tocà la  trompeta; i vegí caure una estrella del  
Ap 9,13 després. 13 I el sisè àngel tocà la  trompeta, i oiguí una veu dels quatre  
Ap 9,14  deia al sisè àngel que tenia la  trompeta: –Deslliga los quatre àngels que  
Ap 10,Tit  que el setè àngel haja tocat la  trompeta. Una veu del cel mana a sant Joan 
Ap 10,7 àngel, quan ell comència a tocar la  trompeta, serà consumat lo misteri de Déu, 
Ap 11,Tit  hi haurà abans de tocar l’última  trompeta. Dos testimonis del Senyor seran  
Ap 11,Tit  per Déu. Toca lo setè àngel la  trompeta; se descriu la resurrecció dels  
Ap 11,15  prest. 15 I el setè àngel tocà la  trompeta, i hi hagué en lo cel grans veus  
Mt 24,31  31 I enviarà sos àngels ab  trompetes i ab gran clamor; i congregaran  
Ap 8,Tit  s’apareixen set àngels ab set  trompetes. Toquen los quatre primers cada  
Ap 8,2  de Déu, i els foren donades set  trompetes. 3 I vingué un altre àngel i es  
Ap 8,6 I els set àngels que tenien les set  trompetes s’aparellaren per a tocar-  
Ap 8,13 per causa de les altres veus de les  trompetes dels tres àngels que havien de  
Ap 18,22 músics, ni de tocadors de flautes i  trompetes; ni mai més se trobarà en tu  
Mt 5,34  jureu. Ni per lo cel, perquè és lo  trono de Déu, 35 ni per la terra, perquè  
Mt 19,28  Fill de l’home s’assentarà en lo  trono de sa glòria, vos sentareu també  
Mt 23,22  I qui jura per lo cel, jura per lo  trono de Déu i per lo qui està assentat  
Mt 25,31  ell, llavors s’assentarà sobre el  trono de sa majestat. 32 I totes les gents 
Lc 1,32  i lo Senyor Déu li donarà lo  trono de David, son pare, i regnarà en la  
Ac 2,30  lo Cristo per a sentar-lo en son  trono, 31 preveent-ho, parlà de la  
Ac 7,49  diu lo profeta: 49 “Lo cel és mon  trono, i la terra, la peanya de mos peus.  
He 1,8 de foc.» 8 Mes al Fill li diu: «Ton  trono, oh Déu, és per los sigles dels  
He 4,16  -nos, doncs, ab confiança al  trono de gràcia, per a què pugam conseguir 
He 8,1  que està sentat a la dreta del  trono de la Majestat en los cels. 2  
He 12,2  i està sentat a la dreta del  trono de Déu. 3 Considerau, doncs,  
Ap 1,4  esperits que estan davant de son  trono, 5 i de Jesucrist, testimoni fiel,  
Ap 3,21  sentar-se ab mi en lo meu  trono; així com jo també he vençut i estic 
Ap 3,21  i estic sentat ab mon Pare en son  trono. 22 »Lo qui té orella, oiga lo que  
Ap 4,Tit  IV Veu l’Apòstol en un èxtasis lo  trono de Déu en lo cel, rodejat de vint- 
Ap 4,2  en esperit, i veus aquí un  trono que estava posat en lo cel, i sobre  
Ap 4,2  estava posat en lo cel, i sobre el  trono estava un assentat. 3 I el que  
Ap 4,3 jaspe i de sàrdio; i al rodador del  trono hi havia un arc iris, que a la vista 
Ap 4,4  una esmeralda. 4 I al rodador del  trono, vint-i-quatre sitis, i sobre  
Ap 4,5 caps, corones d’or. 5 I eixien del  trono llamps, i veus, i trons. I davant  
Ap 4,5  i veus, i trons. I davant del  trono, set llànties que cremaven, les  
Ap 4,6 set esperits de Déu. 6 I davant del  trono hi havia com un mar transparent de  
Ap 4,6  semblant al cristall; i enmig del  trono, i al rodador del trono, quatre  
Ap 4,6 i enmig del trono, i al rodador del  trono, quatre animals plens d’ulls davant 
Ap 4,9  gràcies al que estava sentat en lo  trono, que viu per los sigles dels sigles, 
Ap 4,10  davant del que estava sentat en lo  trono i adoraven al que viu per los sigles 
Ap 4,10  i tiraven ses corones davant del  trono dient: 11 –Digne sou, Senyor Déu  
Ap 5,1  dreta del que estava sentat en lo  trono un llibre escrit per dins i per  
Ap 5,6  6 I jo mirí, i vegí, enmig del  trono i dels quatres animals i enmig dels  
Ap 5,7 dreta del que estava assentat en lo  trono. 8 I quan hagué obert lo llibre, los 
Ap 5,11  veu de molts àngels al rodador del  trono, i els animals, i els ancians; i el  
Ap 5,13  dir: –Al que està sentat en lo  trono, i a l’Anyell, benedicció, i honra, 
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Ap 6,16  del que està sentat sobre el  trono i de la ira de l’Anyell. 17 Perquè  
Ap 7,9  que estaven drets davant del  trono i davant de l’Anyell, coberts de  
Ap 7,10  Déu, que està sentat sobre el  trono, i a l’Anyell. 11 I tots los àngels 
Ap 7,11 àngels estaven drets al rodador del  trono, i dels ancians, i dels quatre  
Ap 7,11  sobre son rostro davant del  trono i adoraren a Déu, 12 dient: –Amén.  
Ap 7,15  15 Per això estan davant del  trono de Déu, i el serveixen dia i nit en  
Ap 7,15  temple, i el qui està sentat en lo  trono habitarà entre ells. 16 Ells no  
Ap 7,17  l’Anyell, que està enmig del  trono, los guardarà i els portarà a fonts  
Ap 8,3  altar d’or que estava davant del  trono de Déu. 4 I el fum dels encens, ab  
Ap 12,5 fill fou arrebatat envers Déu i son  trono. 6 I la dona fugí al desert, a on  
Ap 14,3  com un càntic nou davant del  trono, i davant dels quatre animals, i  
Ap 14,5 perquè estan sens màcula davant del  trono de Déu. 6 I vegí un altre àngel  
Ap 16,17  una gran veu del temple des del  trono que deia: –Està fet. 18 I vingueren  
Ap 19,4  a Déu, que estava sentat sobre el  trono, i deien: –Amén! Aŀleluia! 5 I isqué 
Ap 19,5  –Amén! Aŀleluia! 5 I isqué del  trono una veu que deia: –Alabau a nostre  
Ap 20,11  dels sigles. 11 I vegí un gran  trono blanc i a un que estava assentat  
Ap 20,12 xics, que estaven en peu davant del  trono, i foren oberts los llibres; i fou  
Ap 21,3  espòs. 3 I oiguí una gran veu del  trono que deia: –Veus aquí, lo tabernacle  
Ap 21,5  digué lo que estava assentat en lo  trono: –Veus aquí jo faç noves totes les  
Ap 22,1  com cristall, proceint del  trono de Déu i de l’Anyell. 2 enmig de la 
Mt 19,28  sentareu també vosaltres en dotze  tronos per a judicar a les dotze tribus d’ 
Lc 22,30  en mon Regne, i vos senteu sobre  tronos per a judicar a les dotze tribus d’ 
Col 1,16  visibles e invisibles, ja sien  tronos, o dominacions, o principats, o  
Ap 22,3  mai més maledicció, sinó que els  tronos de Déu i de l’Anyell estaran en  
Ap 4,5  eixien del trono llamps, i veus, i  trons. I davant del trono, set llànties  
Ap 8,5  i el llançà a terra, i hi hagué  trons, clamors, llamps i gran terratrèmol. 
Ap 10,3  I després que hagué cridat, set  trons articularen ses veus. 4 I quan los  
Ap 10,4  ses veus. 4 I quan los set  trons hagueren articulat ses veus, anava  
Ap 10,4  les coses que han parlat los set  trons, i no les escríguies. 5 I l’àngel  
Ap 11,19 son temple, i es formaren llamps, i  trons, i clamors [*], i gran pedregada.  
Ap 16,18  –Està fet. 18 I vingueren llamps i  trons, i clamors, i hi hagué un gran  
Ap 19,6  aigües, i com una veu de grans  trons que deien: –Aŀleluia! Perquè regnà  
Ac 23,27 de matar-lo, sobrevenint jo ab la  tropa, lo deslliurí, sabent que era romà.  
Mc 2,4  -li al davant per causa del  tropell de gent, descobriren lo teulat de  
Mc 3,9  una barca a punt, per causa del  tropell de la gent, a fi de que no l’  
Mc 9,24  Jesús que la gent anava venint ab  tropell, amenaçà a l’esperit impur dient  
Lc 18,36 camí demanant almoina. 36 I oint lo  tropell de la gent que passava, preguntà  
Ap 2,14  que ensenyava a Balac a posar  tropés davant dels fills d’Israel, per a  
Jm 3,2  en moltes coses. Lo qui no  tropessa en paraula, aqueix tal és baró  
Jm 3,2  major condemnació. 2 Perquè tots  tropessam en moltes coses. Lo qui no  
Mt 27,51  es rompé lo vel del temple en dos  trossos de dalt baix, i tremolà la terra,  
Mc 5,4  havia romput les cadenes i fet  trossos los grillons, i ningú el podia  
Mc 15,38 I se partí el vel del temple en dos  trossos de dalt baix. 39 I quan lo  
Lc 20,18  caiga sobre aquesta pedra se farà  trossos, i aquell sobre qui ella caiga  
Ac 27,44  uns sobre posts, altres sobre  trossos del barco, i així se conseguí que  
Mt 7,8  i lo qui busca, troba, i al que  truca, se li obrirà. 9 O ¿qui de vosaltres 
Lc 11,10  i el qui cerca, troba; i al que  truca, li obren. 11 I si algú de vosaltres 
Ac 12,13  molts congregats i en oració. 13 I  trucant ell a la porta del pati, una  
Ac 12,16  –És son àngel. 16 I Pere continuà  trucant, i havent-li obert, lo vegeren i 
Lc 11,8  ’ls.” 8 I si l’altre insistís en  trucar a la porta, jo us dic que si no es  
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Lc 13,25  quedareu defora, i començareu a  trucar a la porta, dient: “Senyor, Senyor, 
Ac 10,18  arribaren a la porta 18 i, havent  trucat, preguntaven si posava allí Simó,  
Mt 7,7 i se us donarà; buscau, i trobareu;  trucau, i se us obrirà. 8 Perquè tot  
Lc 11,9 i se us donarà; cercau, i trobareu;  trucau, i se us obrirà. 10 Perquè tot  
Ap 3,20 te. 20 Vet aquí, estic a la porta i  truco; si algú oigués ma veu i m’obrís la 
Lc 12,36 les bodes, a fi de que quan vinga i  trúquia a la porta li òbrien tot seguit.  
Mt 2,6  està escrit per lo profeta: 6 »“I  tu, Betlem, terra de Judà, no ets la menor 
Mt 2,6  les principals de Judà, perquè de  tu eixirà lo cap, que regirà mon poble d’ 
Mt 4,6  està: “Enviarà sos àngels cerca de  tu i te prendran en ses mans, per a què no 
Mt 5,23  ton germà té alguna cosa contra de  tu, 24 deixa allí lo teu do davant de l’  
Mt 5,29  trau-te’l i llança’l fora de  tu; perquè més te convé lo perdre un de  
Mt 5,30  talla-la i llança-la fora de  tu; perquè més te val perdre un de tos  
Mt 6,3  ja reberen son gallardó. 3 Emperò  tu, quan faces almoina, que ta mà esquerra 
Mt 6,6  que reberen son gallardó. 6 Emperò  tu, quan préguies, entra en ton aposento,  
Mt 6,17  reberen son gallardó. 17 Ans bé,  tu, quan dejúnies, ungeix-te lo cap i  
Mt 6,23  tenebrós. Perquè si la llum que en  tu tens és tenebres, quant grans no seran  
Mt 7,4  la volva de l’ull”, i vet aquí  tu tens una biga en lo teu? 5 Hipòcrita!,  
Mt 11,10  aparellarà lo teu camí davant de  tu.” 11 »En veritat vos dic que, entre los 
Mt 11,21  no s’havien arrepentit: 21 –Ai de  tu, Corozain! Ai de tu, Betsaida! Que si  
Mt 11,21  21 –Ai de tu, Corozain! Ai de  tu, Betsaida! Que si en Tiro i en Sidon s’ 
Mt 11,23  en lo dia del judici. 23 I  tu, Cafarnaüm, que t’has alçat fins al  
Mt 11,23  les meravelles que s’han obrat en  tu, tal vegada hauria permanescut fins al  
Mt 11,24  per a la terra de Sodoma que per a  tu. 25 En aquell temps, responent Jesús,  
Mt 15,28 digué: –Gran és ta fe, oh dona! Com  tu vols, així se’t faça. I des d’aquell  
Mt 16,18 en lo cel. 18 I jo et dic també que  tu ets Pere, i que sobre aquesta pedra  
Mt 16,19  contra d’ella. 19 I a  tu te donaré les claus del Regne del cel.  
Mt 16,23  que m’escandalises. Perquè  tu no trobes gust en les coses que són de  
Mt 17,26  dóna’ls-e-la per a mi i per a  tu. 18,Tit Capítol XVIII Doctrina de Jesús 
Mt 18,8  talla’l i llança’l fora de  tu; puix més te val entrar en la vida  
Mt 18,9  trau-te’l i llança’l fora de  tu; perquè més te val entrar en la vida ab 
Mt 18,15  tant, si ton germà pecàs contra de  tu, vés i corretgeix-lo entre tu i ell  
Mt 18,15  de tu, vés i corretgeix-lo entre  tu i ell solament. I si t’escoltàs,  
Mt 18,33  suplicares. 33 ¿No devies, doncs,  tu tenir compassió també de ton company,  
Mt 18,33  company, aixís com jo en tinguí de  tu? 34 »I irritat son amo, lo féu entregar 
Mt 19,19  mare. I amaràs a ton proïsme com a  tu mateix. 20 Lo jove li diu: –Jo he  
Mt 20,14  a aquest darrer lo mateix que a  tu. 15 ¿No m’és lícit fer lo que em plau  
Mt 21,5  rei ve, ple de mansuetud, envers  tu, assentat sobre una somera i son pollí, 
Mt 21,19  digué: –Per mai més nasca fruit de  tu. I al punt quedà seca la figuera. 20 I  
Mt 21,23  digueren: –Ab quina autoritat fas  tu aquestes coses? I qui t’ha donat tal  
Mt 22,39  a ell: Amaràs a ton proïsme com a  tu mateix. 40 D’aquestos dos manaments  
Mt 25,26 li digué: »–Criat dolent i peresós,  tu sabies que sego allà a on no sembro i  
Mt 26,62  lo que aquestos testifiquen contra  tu? 63 I Jesús callava. I lo príncep dels  
Mt 26,63  per Déu viu, que ens digues si  tu ets lo Cristo, lo Fill de Déu. 64 Jesús 
Mt 26,73  allí i digueren a Pere: –Certament  tu també ets un d’ells, puix ton parlar  
Mt 27,11  preguntà lo president dient: –¿Ets  tu lo rei dels jueus? Jesús li digué: –Tu  
Mt 27,13  quantes coses testifiquen contra  tu? 14 I no li respongué a paraula alguna, 
Mt 27,40  movent sos caps 40 i dient: –Eh,  tu que destrueixes lo temple, i el  
Mt 27,40  en tres dies, salva’t a  tu mateix. Si ets lo Fill de Déu, baixa de 
Mc 1,2  qual aparellarà ton camí davant de  tu. 3 Veu del que clama en lo desert:  
Mc 1,11 deia: –Tu ets mon Fill, l’amat, en  tu m’he complascut. 12 I l’Esperit lo  
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Mc 1,24  què tenim nosaltres que veure ab  tu, Jesús de Nazaret? ¿Has vingut a  
Mc 2,11  pecats –diu al paralític–: 11 »A  tu t’ho dic, alça’t, pren ton llit i vés 
Mc 5,7  digué: –Què tinc jo que veure ab  tu, Jesús, Fill de Déu altíssim? Te  
Mc 5,19  són les coses que ha fet per a  tu lo Senyor i la misericòrdia que t’ha  
Mc 5,41  cumí›, que vol dir: “Noia, a  tu t’ho dic, alça’t.” 42 I al moment s’ 
Mc 7,11  (ço és, lo do) que jo ofresca, a  tu t’aprofitarà”: 12 i no li permeteu que 
Mc 7,29  Aleshores li digué: –Per això que  tu has dit, vés, que el dimoni ha eixit de 
Mc 11,14  –Per mai més méngia ningú fruit de  tu. I sos deixebles ho oïren. 15 Vénen,  
Mc 11,28  digueren: –Ab quina autoritat fas  tu aquestes coses? I qui t’ha donat tal  
Mc 12,31  a ell: “Amaràs a ton proïsme com a  tu mateix.” No hi ha altre manament major  
Mc 14,30  cantat dues vegades, me negaràs  tu tres. 31 Mes ell ab major firmesa deia: 
Mc 14,60  que aquestos testifiquen contra de  tu? 61 Emperò ell callava, i no respongué  
Mc 14,61  lo sumo sacerdot i li digué: –Ets  tu lo Cristo, lo Fill de Déu beneït? 62 I  
Mc 14,70  allí deien a Pere: –Verdaderament  tu ets un d’ells, perquè també ets  
Mc 14,72  que el gall càntia dues vegades,  tu em negaràs tres vegades.» I començà a  
Mc 15,2  Pilat. 2 I Pilat li preguntà: –Ets  tu lo rei dels jueus? I ell, responent-  
Mc 15,29 ell, movent sos caps i dient: –Ah!,  tu que destrueixes lo temple de Déu i en  
Mc 15,30  dies lo reedifiques, 30 salva’t a  tu mateix baixant de la creu! 31 I d’  
Lc 1,20 portar-te aquesta bona nova. 20 I  tu et tornaràs mut i no podràs parlar fins 
Lc 1,42  en alta veu i digué: –Beneita  tu entre les dones i beneït lo fruit de  
Lc 1,45  en mon ventre. 45 I benaventurada  tu que cregueres, perquè es complirà lo  
Lc 1,76 tots los dies de nostra vida. 76 »I  tu, infant, seràs apellidat profeta de l’ 
Lc 3,22  cel: –Tu ets mon fill, l’amat; en  tu m’he complagut. 23 I lo mateix Jesús  
Lc 4,23  aquell proverbi: “Metge, cura’t a  tu mateix.” “Totes aquelles grans coses  
Lc 4,34  veu 34 dient: –Deixa’ns! Què tens  tu que veure ab nosaltres, Jesús de  
Lc 4,34  a destruir-nos? Conec bé qui ets  tu: lo Sant de Déu! 35 I Jesús lo  
Lc 5,24  pecats –digué al paralític–: »A  tu t’ho dic, alça’t, pren ton llit, i  
Lc 6,42  la volva de ton ull”, no reparant  tu la biga que tens en ton ull?  
Lc 7,14  se pararen. I digué: –Jove, a  tu t’ho dic, alça’t. 15 I el difunt se  
Lc 7,44 aquesta dona? Jo entrí en ta casa i  tu no em donares aigua per a los peus;  
Lc 8,28  en alta veu, digué: –Què tens  tu que veure ab mi, Jesús, Fill de Déu  
Lc 8,39  quant grans coses ha fet Déu per a  tu. I anà publicant per tota la ciutat  
Lc 9,60 morts entèrrien a sos morts; emperò  tu, vés i anuncia lo Regne de Déu. 61 I un 
Lc 10,13  que per a la tal ciutat. 13 »Ai de  tu, Corozain!, ai de tu, Betsaida!, que si 
Lc 10,13  13 »Ai de tu, Corozain!, ai de  tu, Betsaida!, que si en Tiro i en Sidon  
Lc 10,15  rigor que per a vosaltres. 15 I  tu, Cafarnaüm, que t’has exaltat fins al  
Lc 10,27  enteniment, i al teu proïsme com a  tu mateix. 28 I li digué: –Bé has respost, 
Lc 10,37  vés –li digué llavors Jesús– i fes  tu lo mateix. 38 I succeí que, seguint son 
Lc 10,41  li respongué dient: –Marta, Marta,  tu estàs molt afanada i et fatigues en  
Lc 11,35  doncs, de que la llum que hi ha en  tu no sien tenebres. 36 I així, si tot ton 
Lc 14,8  convidat de més consideració que  tu, 9 i que vinga el qui et va convidar a  
Lc 14,9 i que vinga el qui et va convidar a  tu i a ell, i et diga: “Cedeix lo puesto a 
Lc 14,9  a aquest”, i aleshores tingues  tu, avergonyit, que acudir a ocupar l’  
Lc 14,10  honrat davant dels que estiguen ab  tu en la taula. 11 Perquè el qui s’exalta 
Lc 15,31  »Llavors lo pare li digué: »–Fill,  tu sempre estàs ab mi i tots mos béns són  
Lc 16,2  »–Què és això que he oït a dir de  tu? Dóna’m compte de ta majordomia,  
Lc 16,5  i digué al primer: »–Quant deus  tu a mon senyor? 6 »I ell li respongué:  
Lc 16,7  7 »Després digué a l’altre: »–I  tu, quant deus? »I est respongué: »–Cent  
Lc 16,25 és que ara ell és aquí aconsolat, i  tu aturmentat. 26 Ademés de que hi ha un  
Lc 17,3  Si ton germà pecàs contra de  tu, corretgeix-lo, i si s’arrepentís,  
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Lc 17,4  perdona’l. 4 I si pecàs contra de  tu set vegades en un dia i set vegades en  
Lc 17,8  bec, que després menjaràs i beuràs  tu.” 9 ¿Per ventura l’amo li ha d’estar  
Lc 19,42 plorà sobre ella, dient: 42 –Ah, si  tu reconeguesses al menos en aquest dia  
Lc 19,43  43 Perquè vindran dies contra de  tu en què tos enemics te circuiran ab  
Lc 19,44 com a tos fills que estan dintre de  tu, i no deixaran pedra sobre pedra en tu, 
Lc 19,44  i no deixaran pedra sobre pedra en  tu, per quant has desconegut lo temps en  
Lc 20,2  –Digue’ns ab quina autoritat fas  tu aquestes coses o qui és lo qui t’ha  
Lc 22,32  blat. 32 Emperò jo he pregat per a  tu a fi de que ta fe no et fàltia. Quan,  
Lc 22,58  veent-lo un altre, li digué: –I  tu ets d’aquells. Mes Pere digué: –Home,  
Lc 22,66  a son Consell, i li digueren: –Si  tu ets lo Cristo, digues-nos-ho. 67 I  
Lc 23,3 Pilat li preguntà dient-li: –¿Ets  tu lo rei dels jueus? I ell li respongué i 
Lc 23,37  -li vinagre, 37 i dient: –Si  tu ets lo rei dels jueus, salva’t a tu  
Lc 23,37  ets lo rei dels jueus, salva’t a  tu mateix! 38 I hi havia també sobre ell  
Lc 23,39  ab ell l’insultava dient: –Si  tu ets lo Cristo, salva’t a tu mateix i a 
Lc 23,39  –Si tu ets lo Cristo, salva’t a  tu mateix i a nosaltres. 40 Emperò l’  
Lc 23,40 responent, lo reprengué dient: –¿Ni  tu tems a Déu, encara, estant en lo mateix 
Lc 24,18 prenent la paraula li digué: –¿Sols  tu ets tan foraster en Jerusalem, que no  
Jn 1,21  I li preguntaren: –Què, doncs? Ets  tu Elies? I digué: –No ho só. –Ets tu lo  
Jn 1,21  tu Elies? I digué: –No ho só. –Ets  tu lo Profeta? I els respongué: –No. 22  
Jn 1,22 als que ens han enviat. Què dius de  tu mateix? 23 –Jo só –los digué– “la veu  
Jn 1,25  digueren: –Per què, doncs, bateges  tu si no ets ni el Cristo, ni l’Elies, ni 
Jn 1,42  digué: –Tu ets Simó, fill de Jonà,  tu seràs apellidat Cefas, que vol dir  
Jn 1,48  –Abans que Felip te cridàs, quan  tu estaves sota de la figuera, jo et vegí. 
Jn 2,10  del que no és tan bo; emperò  tu has guardat fins ara lo bon vi. 11 Ab  
Jn 3,10  10 Jesús respongué i li digué: –I  tu ets mestre en Israel, i ignores  
Jn 4,9  samaritana li digué: –Com és que  tu, essent jueu, me demanes beure a mi,  
Jn 4,10  10 Jesús respongué i li digué: –Si  tu coneguesses lo do de Déu i qui és lo  
Jn 4,10  és lo qui et diu: “Dóna’m beure”,  tu li ho hauries demanat a ell, i ell t’  
Jn 4,26  li digué: –Eix só jo que parlo ab  tu. 27 Al mateix temps arribaren sos  
Jn 4,42  a la dona: –Ja no creem per lo que  tu has dit, puix nosaltres mateixos l’  
Jn 7,4  en públic, fa res en secret. Si  tu, doncs, fas estes coses, manifesta’t  
Jn 7,52  respongueren i li digueren: –Ets  tu, per ventura, també galileu? Examina  
Jn 8,13  fariseus: –Tu dónes testimoni de  tu mateix: ton testimoni no és verídic. 14 
Jn 8,25  25 I ells li deien: –Qui ets,  tu? Jesús los respongué: –Lo Principi, lo  
Jn 8,33  esclaus de ningú. Com dius, doncs,  tu que serem llibres? 34 Jesús los  
Jn 8,48  digueren: –No tenim raó de dir que  tu ets un samarità i que estàs posseït del 
Jn 8,52  és mort, i los profetes, també, i  tu dius: “Si algú observa ma paraula no  
Jn 8,53  no tastarà mai la mort.” 53 Ets  tu, per ventura, major que nostre pare  
Jn 8,53  que també moriren? Qui et fas  tu mateix? 54 Jesús respongué: –Si jo em  
Jn 9,17  doncs, novament al cego: –I  tu, què dius del que t’ha obert los ulls? 
Jn 9,28  de maldicions i li digueren: –Sies  tu deixeble seu, que nosaltres som  
Jn 9,35  -lo encontrat, li digué: –Creus  tu en lo Fill de Déu? 36 Ell respongué i  
Jn 9,37  en ell? 37 I li digué Jesús: –I  tu lo vegeres, i és lo mateix que està  
Jn 9,37  i és lo mateix que està parlant ab  tu. 38 Llavors digué ell: –Crec, Senyor. I 
Jn 10,33  per la blasfèmia, i perquè, essent  tu home, te fas Déu. 34 Jesús los  
Jn 11,26  en mi no morirà mai més. ¿Creus,  tu, això? 27 Ella li respongué: –Senyor,  
Jn 12,34  eternament. Com dius, doncs,  tu que és necessari que sia elevat lo Fill 
Jn 13,7  Jesús dient-li: –Lo que jo faç,  tu no ho comprens ara, i ho sabràs  
Jn 13,27  li digué: –Fes prestament lo que  tu fas. 28 Emperò ningú dels que estaven a 
Jn 13,36  li respongué: –Allà a on jo vaig,  tu no pots seguir-me ara, mes me  
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Jn 13,38  dic: no cantarà lo gall abans que  tu m’hages negat tres vegades. 14,Tit  
Jn 18,17  la porta digué a Pere: –No ets  tu també dels deixebles d’aquest home?  
Jn 18,25 -se. Digueren-li, doncs: –No ets  tu també un de sos deixebles? Ell ho negà  
Jn 18,33  i cridà a Jesús i li digué: –Ets  tu lo rei dels jueus? 34 Jesús li  
Jn 18,34  Jesús li respongué: –Dius això de  tu mateix o altres t’ho han dit de mi? 35 
Jn 18,37  37 Llavors li digué Pilat: –Doncs  tu ets rei? Jesús respongué: –Tu ho dius,  
Jn 19,9  i digué a Jesús: –D’a on ets,  tu? Emperò Jesús no li tornà resposta. 10  
Jn 19,11  lo que aquell que m’ha entregat a  tu és reo de pecat més grave. 12 I des d’ 
Jn 21,3  ells: –Nosaltres també venim ab  tu. Marxaren, doncs, i entraren en una  
Jn 21,15  Pere: –Simó, fill de Joan, m’ames  tu més que aquestos? Li diu: –Sí, Senyor,  
Jn 21,18 dic que quan eres jove te cenyies a  tu mateix i anaves allà a on volies, mes  
Jn 21,22 es quédia així fins a ma vinguda, a  tu què t’importa? Tu segueix-me. 23 I  
Jn 21,23 es quédia així fins a ma vinguda, a  tu què t’importa?» 24 Aquest és aquell  
Ac 5,4  que conservant-lo, quedava per a  tu, i venent-lo, lo tenies en ton poder? 
Ac 5,9  a ton marit, i se te’n portaran a  tu. 10 A l’instant caigué davant de sos  
Ac 7,27 de davant, dient: »–Qui t’ha fet a  tu príncep i jutge sobre nosaltres? 28 ¿O  
Ac 7,34  baixat a llibertar-los. Ara vine  tu i t’enviaré a Egipte. 35 »A est  
Ac 8,20  digué: 20 –Tos diners sien junt ab  tu en la perdició, perquè has judicat que  
Ac 8,21  s’alcançava ab diners. 21 No tens  tu part ni sort en aquest negoci, perquè  
Ac 9,5  respongué: –Jo só Jesús, a qui  tu persegueixes. Cosa dura és tirar coces  
Ac 10,15  Déu ha purificat no ho anomènies  tu comú. 16 I això se repetí tres vegades, 
Ac 10,33  I tot seguit t’envií a buscar, i  tu has fet bé en venir. I ara nosaltres  
Ac 11,9  Déu ha purificat, no ho anomènies  tu comú. 10 »I així fou fet tres vegades,  
Ac 11,14  paraules per les quals seràs salvo  tu i tota ta casa.” 15 »I quan comencí a  
Ac 13,11 vet aquí ara la mà del Senyor sobre  tu, i seràs cego, no veent lo sol fins a  
Ac 16,31 lo Senyor Jesucrist i seràs salvat,  tu i ta casa. 32 I li anunciaren la  
Ac 17,19  és aqueixa nova doctrina de què  tu parles? 20 Puix poses en nostres  
Ac 18,10  silenci, 10 perquè jo só ab  tu, i ningú se t’arrimarà per a danyar- 
Ac 21,21  de la Llei. 21 I han oït a dir de  tu que ensenyes als jueus que estan entre  
Ac 21,22  se júntia, perquè oiran que  tu has vingut. 23 Fes, doncs, lo que anam  
Ac 21,24  que és fals tot quant oigueren de  tu i que, al contrari, tu continues  
Ac 21,24  oigueren de tu i que, al contrari,  tu continues guardant la Llei. 25 I acerca 
Ac 21,38 I ell respongué: –Saps grec? 38 Ets  tu per ventura aquell egipci que pocs dies 
Ac 22,8  »–Jo só Jesús de Nazaret, a qui  tu persegueixes. 9 »I els que eren ab mi  
Ac 22,15  la veu de sa boca. 15 Perquè  tu li seràs testimoni davant de tots los  
Ac 22,27  lo tribú li digué: –Digue’m si  tu ets romà. I ell digué: –Si, ho só. 28 I 
Ac 23,3  Pau li digué: –Déu te ferirà a  tu, paret emblanquinada! ¿Tu estàs sentat  
Ac 23,4  estaven allí digueren: –¿Maleeixes  tu al sumo sacerdot de Déu? 5 I digué Pau: 
Ac 26,15  Senyor digué: »–Jo só Jesús, a qui  tu persegueixes. 16 Emperò alça’t i posa  
Ac 26,16  perquè per això m’he aparegut a  tu, a fi de constituir-te ministre i  
Ac 27,24  gràcia de tots los que naveguen ab  tu.” 25 Per lo qual, barons, teniu bon  
Ac 28,21  rebut cartes de la Judea sobre de  tu, ni ningú dels germans vingué a avisar  
Ac 28,21 a avisar-nos o a dir-nos mal de  tu. 22 Emperò nosaltres desitjam oir què  
Rm 2,1  1 Per lo qual no tens excusa,  tu home, sies qui vulles que judiques;  
Rm 2,1 que judiques; perquè en allò en què  tu judiques a altre, te condemnes a tu  
Rm 2,1 tu judiques a altre, te condemnes a  tu mateix, puix fas les mateixes coses que 
Rm 2,3  aquells que fan tals coses. 3 I  tu, home, que judiques als que fan tals  
Rm 2,5  guia a l’arrepentiment? 5 Emperò  tu, per ta duresa i ton cor impenitent,  
Rm 2,5 ton cor impenitent, atresores per a  tu ira en lo dia de la ira i de la  
Rm 2,17  per Jesucrist. 17 Doncs, si  tu que et prècies del sobrenom de jueu, i  
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Rm 2,21  i de la veritat en la Llei; 21  ¿tu, doncs, que ensenyes als altres, no t’ 
Rm 2,21  als altres, no t’instrueixes a  tu mateix? ¿Tu que prediques que no s’ha  
Rm 2,27  la Llei, ¿no et judicarà a  tu, que ab la lletra i la circumcisió  
Rm 8,36  Així com està escrit: «Perquè per  tu som entregats a la mort tots los dies,  
Rm 9,17  t’he elevat, per a mostrar en  tu mon poder, i per a què sia anunciat mon 
Rm 9,19  i endureix al qui vol. 19 Emperò  tu em diràs: «Doncs, de què es queixa?  
Rm 9,20  sa voluntat?» 20 Mes home, qui ets  tu per a replicar a Déu? ¿Per ventura dirà 
Rm 10,9  de la fe que predicam. 9 Perquè si  tu confessasses ab ta boca al Senyor Jesús 
Rm 11,17  les branques és trencada, i essent  tu oliver bord ets empeltat en elles, i  
Rm 11,18  I si te’n jactes, sàpies que  tu no suportes l’arrel, sinó l’arrel a  
Rm 11,18  suportes l’arrel, sinó l’arrel a  tu. 19 Emperò tu diràs: «Les branques han  
Rm 11,19  sinó l’arrel a tu. 19 Emperò  tu diràs: «Les branques han estat  
Rm 11,20  foren trencades»; emperò  tu per la fe estàs dret. No t’  
Rm 11,21  tal vegada no et perdonarà a  tu tampoc. 22 Considera, doncs, la bondat  
Rm 11,22 caigueren i la bondat de Déu envers  tu, si permaneixes en la bondat; d’altra  
Rm 11,22 en la bondat; d’altra manera seràs  tu també tallat. 23 I ells també, si no  
Rm 11,24 empeltar-nos novament. 24 Puix si  tu fores tallat de l’oliver bord natural  
Rm 13,3  bones, sinó a les males. ¿Vols  tu no tenir temor de la potestat? Fes bé i 
Rm 13,9  «Amaràs a ton proïsme com a  tu mateix.» 10 La caritat no obra mal  
Rm 14,4  Déu l’ha rebut per seu. 4 Qui ets  tu que judiques al servo d’altre? Per a  
Rm 14,10 ser Senyor de morts i de vius. 10 I  tu, per què judiques a ton germà? O tu,  
Rm 14,10 tu, per què judiques a ton germà? O  tu, per què desprècies a ton germà? Puix  
Rm 14,22  o se tórnia flac. 22 Tens  tu fe? Ten-la per a tu mateix davant de  
Rm 14,22 flac. 22 Tens tu fe? Ten-la per a  tu mateix davant de Déu. Benaventurat  
1Co 4,7  qui et distingeix? I què tens  tu que no ho hages rebut? I si ho has  
1Co 7,16  ha cridat a pau. 16 Perquè, ¿saps  tu, muller, si salvaràs al marit? ¿I saps  
1Co 7,16  si salvaràs al marit? ¿I saps  tu, marit, si salvaràs la muller? 17  
1Co 7,21  en què ha estat cridat. 21 ¿Ets  tu cridat essent servo? No et dónia  
1Co 8,10  10 Perquè si algú te vegés a  tu, que tens ciència, estar sentat a taula 
1Co 14,16 poble senzill, dirà «Amén» al donar  tu gràcies, veent no comprèn lo que tu  
1Co 14,16 tu gràcies, veent no comprèn lo que  tu dius? 17 Certament tu bé dónes gràcies, 
1Co 14,17  lo que tu dius? 17 Certament  tu bé dónes gràcies, emperò l’altre no  
1Co 15,36  quin cos vindran?» 36 Neci, lo que  tu sembres, no es vivifica si abans no  
Ga 2,14  diguí a Cefas davant de tots: «Si  tu, essent jueu, vius com los gentils i no 
Ga 3,8  primer a Abraham, dient: «En  tu seran beneïdes totes les gents.» 9 Així 
Ga 4,27  27 Perquè escrit està: «Alegra’t  tu, l’estèril, que no pareixes; prorromp  
Ga 5,14  «Amaràs a ton proïsme com a  tu mateix.» 15 Mes si us mossegau i us  
Ga 6,1  de mansuetud, considerant-te  tu mateix, per a què no sies tentat també. 
Ef 5,14  Per lo tant diu ell: «Desperta’t,  tu que dorms, i alça’t d’entre els  
1Tm 1,18  profecies que foren abans fetes de  tu, per a què per elles milíties bona  
1Tm 4,14  14 No menyspreïs lo do que és en  tu, lo qual se t’ha donat per profecia ab 
1Tm 4,16  manifest a tots. 16 Vetlla sobre  tu mateix i sobre la doctrina. Continua en 
1Tm 4,16 coses, puix fent això te salvaràs a  tu mateix i als que t’oiguen. 5,Tit  
1Tm 6,11  a moltes penes. 11 Emperò  tu, home de Déu, fuig d’aquestes coses i  
1Tm 6,21  de la fe. La gràcia sia ab  tu. Amén. 2Tm Inc Epístola segona de l’  
2Tm 1,3  de que sens cessar me recòrdia de  tu en mes pregàries nit i dia; 4 desitjant 
2Tm 1,5 aquella fe sens ficció que hi ha en  tu, la qual habità primer en ta àvia Loide 
2Tm 1,5 ta mare Eunice, i estic cert que en  tu també. 6 Per lo qual t’amonesto que  
2Tm 1,6  la gràcia de Déu que habita en  tu per la imposició de mes mans. 7 Perquè  
2Tm 1,18 quants serveis ell me féu en Efesi,  tu ho saps molt bé. 2,Tit Capítol II Parla 
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2Tm 2,1  agenes del cristià. 1 Doncs  tu, fill meu, fortifica’t en la gràcia  
2Tm 3,10  ho fou la d’aquells. 10 Emperò  tu ja has comprès ma doctrina, mon modo de 
2Tm 3,14  enganyant i sent enganyats. 14 Mes  tu persevera en les coses que has après i  
2Tm 4,11  ab mi. Pren a Marc i porta’l ab  tu, puix m’és útil per al ministeri. 12 A 
2Tm 4,15  segons ses obres. 15 Guarda’t  tu també d’ell, perquè s’ha oposat molt  
Tt 2,1  havem rebut de Jesucrist. 1 Emperò  tu ensenya’ls les coses que convenen a la 
Tt 2,7 que sien temperats. 7 Mostrant-te  tu mateix en totes les coses l’exemple de 
Tt 3,15  tots los que estan ab mi. Saluda  tu als que ens amen en la fe. La gràcia de 
Flm 4  a mon Déu, fent sempre memòria de  tu en mes oracions, 5 oint ta caritat i la 
Flm 7  dels sants han estat recreades per  tu, oh germà! 8 Per lo qual, encara que jo 
Flm 9 per caritat te suplico; més, essent  tu, ja com Pau, vell, i ara també presoner 
Flm 11  te fou inútil, mes ara és útil a  tu i a mi, 12 a qui he tornat a enviar:  
Flm 15  ell tal vegada no s’apartà de  tu per algun temps, sinó per a què el  
Flm 16  de mi; ¿puix quant més de  tu en la carn i en lo Senyor? 17 Per lo  
Flm 19  jo ho pagaré, per no dir-te que  tu mateix te’m deus a mi. 20 Sí, germà.  
Flm 20  Sí, germà. Deixa’m regositjar en  tu per lo Senyor, recrea mes entranyes en  
He 1,10 d’alegria sobre tos companys. 10 I  tu, Senyor, en lo principi fundares la  
He 1,11  mans; 11 ells pereixeran, emperò  tu permaneixeràs, i tots s’envelliran com 
He 1,12  un manto, i seran mudats; emperò  tu ets lo mateix i tos anys no minvaran.»  
He 2,7  fet un poc menor que els àngels;  tu l’has coronat de glòria i honra, i l’ 
Jm 2,3  li diguésseu: «Senta’t  tu en aquest bon lloc», i diguésseu al  
Jm 2,3  i diguésseu al pobre: «Esta’t  tu allí en peu, o senta’t aquí, davall la 
Jm 2,8  «Amaràs a ton proïsme com a  tu mateix», feu bé. 9 Emperò si feu  
Jm 4,13 que pot salvar i perdre. 13 Emperò,  tu, qui ets que judiques a ton proïsme?  
3Jn 3  han donat de ta veritat, així com  tu camines en la veritat. 4 No tinc jo  
3Jn 12  i nosaltres també lo donam, i  tu saps que nostre testimoni és verdader.  
3Jn 14  i parlarem boca a boca. Sia pau ab  tu. Te saluden los amics. Saluda a nostres 
Ap 2,4  desmaiat. 4 »Emperò tinc contra de  tu que has deixat ta primera caritat. 5  
Ap 2,5  obres, perquè si no vindré a  tu promptament, i remouré ton candelero de 
Ap 2,9  i tribulació, i pobresa (emperò  tu ets ric), i sé la blasfèmia d’aquells  
Ap 2,14  habita. 14 »Emperò tinc contra  tu algunes coses, perquè tens allí als que 
Ap 2,15  fornicació. 15 Així també tens  tu los que segueixen la doctrina dels  
Ap 2,16 te, perquè d’altra manera vindré a  tu promptament, i pelearé contra ells ab  
Ap 2,20  20 »Però tinc algunes coses contra  tu, perquè tu permets a Jezabel, una dona  
Ap 2,20  algunes coses contra tu, perquè  tu permets a Jezabel, una dona que es diu  
Ap 3,3  Perquè si no vigiles, jo vindré a  tu com a lladre, i no sabràs l’hora en  
Ap 3,3  sabràs l’hora en què jo vindré a  tu. 4 »Emperò tens encara alguns noms en  
Ap 3,10 sabran que jo t’he amat. 10 Perquè  tu has guardat la paraula de ma paciència, 
Ap 3,17  vomitar-te de ma boca. 17 Perquè  tu dius: ‘Só ric, i estic ple de béns, i  
Ap 18,14  ta ànima ansiava se retiraren de  tu, i totes les coses substancioses i  
Ap 18,14  i hermoses estan perdudes per  tu i no les trobaràs mai més. 15 Los  
Ap 18,22  trobada. 22 Ni mai més s’oirà en  tu la veu dels tocadors d’arpes, ni de  
Ap 18,22 trompetes; ni mai més se trobarà en  tu ningun artista; ni tampoc s’oirà lo  
Ap 18,23  d’antorxa mai més resplendirà en  tu, i veu d’espòs i esposa mai més serà  
Ap 18,23 espòs i esposa mai més serà oïda en  tu; perquè tos mercaders eren los  
Ap 22,9  no ho faces, perquè jo só servo ab  tu, i ab tos germans los profetes, i ab  
Mt 26,25  jo, per ventura, mestre? Li diu:  –Tu ho has dit. 26 I quan ells menjaven,  
Mt 26,64  lo Fill de Déu. 64 Jesús li diu:  –Tu ho has dit. I encara més vos dic: que  
Mt 26,69  i se li acercà una sirventa dient:  –Tu també érets ab Jesús, lo galileu. 70  
Mt 27,11  lo rei dels jueus? Jesús li digué:  –Tu ho dius. 12 I essent acusat per los  
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Mc 1,11  I s’oí una veu del cel que deia:  –Tu ets mon Fill, l’amat, en tu m’he  
Mc 3,12  davant d’ell i cridaven dient: 12  –Tu ets lo Fill de Déu! Mes ell los  
Mc 10,19  Ningú és bo, sinó Déu solament. 19  Tu saps los manaments: No cometis  
Mc 14,67  li pegà una mirada i li digué:  –Tu també érets ab Jesús de Nazaret. 68  
Mc 15,2  I ell, responent-li, li digué:  –Tu ho dius. 3 I els prínceps dels  
Lc 3,22  i s’oigué aquesta veu del cel:  –Tu ets mon fill, l’amat; en tu m’he  
Lc 4,41  los dimonis, cridant i dient:  –Tu ets lo Fill de Déu. I ell los reprenia 
Lc 7,43 més li condonà. I Jesús li replicà:  –Tu has judicat rectament. 44 I girant-  
Lc 19,19  cinc mines. 19 »Digué a est:  »–Tu tindràs mando també sobre cinc  
Lc 22,70  poder de Déu. 70 I digueren tots:  –Tu ets, doncs, lo Fill de Déu? Ell los  
Lc 23,3  jueus? I ell li respongué i digué:  –Tu ho dius. 4 I Pilat digué als prínceps  
Jn 1,19 i los levites per a preguntar-li:  –Tu, qui ets? 20 Puix ell confessà i no  
Jn 1,42 Jesús, havent-lo mirat, li digué:  –Tu ets Simó, fill de Jonà, tu seràs  
Jn 1,50  50 Jesús li replicà, i digué:  –Tu creus perquè t’he dit que et vegí  
Jn 8,13 vida. 13 I replicaren los fariseus:  –Tu dónes testimoni de tu mateix: ton  
Jn 8,57  57 Los jueus, doncs, li digueren:  –¿Tu no tens encara cinquanta anys i has  
Jn 13,38  la meva vida. 38 Jesús li replicà:  –Tu donaràs la vida per mi? En veritat, en 
Jn 18,37 –Doncs tu ets rei? Jesús respongué:  –Tu ho dius, que jo só rei. Per això jo he 
Jn 20,29  meu i Déu meu. 29 Jesús li digué:  –Tu has cregut, Tomàs, perquè m’has vist. 
Jn 21,22  a ma vinguda, a tu què t’importa?  Tu segueix-me. 23 I s’espargí aquesta  
Ac 5,4  posares semblant cosa en tot cor?  Tu no mentires als homes, sinó a Déu! 5  
Ac 12,15  a la porta. 15 I ells li digueren:  –Tu estàs fora de si! Mes ella assegurava  
Ac 13,33 també està escrit en lo salm segon:  “Tu ets lo Fill meu, avui t’he engendrat  
Ac 21,20  glorificaven a Déu i li digueren:  –Tu veus, germà, quants mils jueus hi ha  
Ac 23,3  ferirà a tu, paret emblanquinada!  ¿Tu estàs sentat per a judicar-me segons 
Rm 2,21  no t’instrueixes a tu mateix?  ¿Tu que prediques que no s’ha de robar,  
Rm 2,22  que no s’ha de robar, robes? 22  ¿Tu que dius als homes que no s’ha de  
Rm 2,22  cometre adulteri, comets adulteri?  ¿Tu que abomines als ídols, comets  
Rm 2,23  als ídols, comets sacrilegi? 23  ¿Tu que et vanaglòries en la Llei,  
2Tm 1,15  Sant que habita en nosaltres. 15  Tu saps que tots los que estan en l’Àsia  
2Tm 4,5  i els aplicaran a rondalles. 5  Tu, emperò, vetlla en totes les coses,  
He 1,5  a quin dels àngels digué jamai:  «Tu ets mon Fill, avui jo t’he  
He 1,9  és lo ceptre de ton regne. 9  Tu has amat la justícia i avorrit la  
He 2,7  de l’home que així lo visites? 7  Tu l’has fet un poc menor que els àngels; 
He 5,5  sinó aquell que li digué:  «Tu ets mon Fill, jo avui t’he  
He 5,6 6 Com també digué en altre paratge:  «Tu ets sacerdot perpètuament, segons l’  
He 7,17  17 Perquè ell testifica:  «Tu ets sacerdot eternament, segons l’  
He 7,21  lo Senyor i no s’arrepentirà:  “Tu ets sacerdot eternament”»), 22 per lo  
Jm 2,18  essent sola. 18 Emperò dirà algú:  «Tu tens la fe i jo tinc les obres. Mostra 
Jm 2,19 et mostraré ma fe per les obres. 19  Tu creus que Déu és un; fas bé. També los  
Ac 4,Tit  i examinats sobre la curació del  tullit, confessen la fe de Jesucrist. Se  
Lc 14,13  un convit, convida als pobres, als  tullits, als coixos i cegos. 14 I seràs  
Ac 24,18  temple, no ab reunió de gent ni ab  tumult. 19 Los quals devien comparèixer  
Ac 19,40  la qual pugam donar raó d’aquest  tumulto. I havent dit això féu retirar la  
Mt 5,40 vulga moure un plet i prendre’t la  túnica, cedeix-li també la capa. 41 I al 
Mt 24,18  en lo camp, no tórnia a prendre sa  túnica. 19 Emperò, ai de les que estan  
Mt 27,35  mes vestidures, i sobre ma  túnica tiraran a sort.» 36 I sentats li  
Lc 6,29  tampoc a que se te’n duga la  túnica. 30 Dóna a tots los que et  
Lc 22,36  i qui no té espasa, venga sa  túnica i ne cómpria. 37 Perquè us asseguro 
Jn 19,23  parts, una per cada soldat; i la  túnica; mes la túnica no tenia costura,  
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Jn 19,23  cada soldat; i la túnica; mes la  túnica no tenia costura, sinó que era d’  
Jn 19,24  entre ells, i tiraren a la sort ma  túnica.» Això és lo que feren los soldats. 
Jn 21,7  que era lo Senyor, se vestí la  túnica, puix estava nu, i se tirà al mar.  
Mt 10,10  10 Ni alforja per lo camí, ni dos  túniques, ni calçat, ni bastó; perquè qui  
Mc 6,9 sandàlies, i que no es posassen dos  túniques. 10 I els deia: –En qualsevulla  
Lc 9,3  ni pa, ni diners; ni tingau dues  túniques. 4 I en qualsevol casa en què  
Ac 9,39 les viudes, plorant i ensenyant les  túniques i els vestits que els feia  
Ac 14,13 apòstols Bernabé i Pau, rompent ses  túniques saltaren enmig de la gent,  
Ac 16,22  després d’esquinçades les  túniques d’aquells, los manaren assotar  
Mt 8,18  18 Mes com Jesús vegés una gran  turba a l’entorn seu, manà que es passàs  
Mt 14,23  gent. 23 I quan hagué despedit la  turba, se’n pujà a una muntanya a fer  
Mt 21,9  i les estenien en lo camí. 9 I la  turba que anava davant i la que venia  
Mt 26,47  dels Dotze, i junt ab ell una gran  turba de gent ab espases i bastons,  
Mt 26,55 55 En aquella hora digué Jesús a la  turba: –Com si fos jo un lladre, haveu  
Mt 27,20  i els ancians persuadiren a la  turba que demanàs a Barrabàs i que fes  
Mc 7,33  I prenent-lo a part d’entre la  turba, li posà los dits en ses orelles, i  
Mc 14,43  dels Dotze, i junt ab ell una gran  turba de gent ab espases i bastons, de  
Lc 9,38  gent. 38 I veus aquí un home de la  turba que exclamà dient: –Mestre, vos  
Lc 22,47  ell parlant, quan comparegué una  turba de gent, davant de la qual anava un  
Jn 5,13 perquè Jesús s’havia retirat de la  turba que hi havia allí. 14 Després Jesús  
Jn 6,24  lo pa. 24 Havent, doncs, vist la  turba que Jesús no estava allí, ni tampoc  
Jn 7,49  en ell? 49 Emperò sols aquesta  turba que no comprèn la Llei és maleïda.  
Jn 12,17  havien fet aquestes coses. 17 I la  turba que es trobava ab Jesús quan cridà a 
Jn 12,18  d’ell. 18 Per això isqué la  turba a rebre-lo, per haver oït que  
Ac 17,5  dolents de la plebe, i juntant una  turba, alborotaren la ciutat, i assaltaren 
Ac 19,33 I tragueren a Alexandre d’entre la  turba, empenyant-lo en avant los jueus.  
Ac 21,34  i què havia fet. 34 I dels de la  turba, los uns cridaven una cosa, i els  
Ac 22,24  -lo a la fortalesa i donar-li  turment assotant-lo, per a saber per  
Ac 22,29  d’ell los que li havien de donar  turment, i fins lo tribú entrà en temor  
Ap 9,5  per espai de cinc mesos; i son  turment era com turment de l’escorpí quan 
Ap 9,5  cinc mesos; i son turment era com  turment de l’escorpí quan pica a un home. 
Lc 16,23  alçant los ulls quan estava en los  turments, vegé de lluny a Abraham, i a  
Lc 16,28 vinguen ells també a aquest lloc de  turments. 29 »I Abraham li digué: »–Allà  
He 10,29  alguna. 29 ¿Puix de quant majors  turments no creeu que serà digne aquell  
Ap 14,11  de l’Anyell. 11 I el fum dels  turments d’ells pujarà per los sigles  
Ap 18,7  en plaers, tant donau-li de  turments i plor; perquè diu en son cor:  
Ap 18,10  10 Estant lluny, per temor dels  turments d’ella, diran: «Ai, ai, ai de la 
Ap 18,15  lluny d’ella per temor de sos  turments, plorant i gemegant, 16 i dient:  
Ga 4,2  de tot, 2 sinó que està baix de  tutors i curadors, fins al temps  
Mt 19,29  causa de mon nom, rebrà cent per  u i posseirà la vida eterna. 30 »Emperò  
Mt 20,9  anat envers l’hora undècima, cada  u rebé son diner. 10 I quan arribaren los  
Mt 20,10  però no reberen sinó un diner cada  u. 11 I després d’haver-lo rebut,  
Mt 26,22  en gran manera, començà cada  u a dir: –Só tal vegada jo, Senyor? 23 I  
Mc 14,19 a contristar-se i a dir-li cada  u de per si: –Só jo, acàs? 20 I ell los  
Lc 4,40  I ell, posant les mans sobre cada  u d’ells, los curava. 41 I de molts  
Lc 13,15  li digué: –Hipòcrites! ¿Cada  u de vosaltres no desferma en dissabte son 
Lc 19,15  per a informar-se del que cada  u havia negociat. 16 I arribà lo primer i  
Jn 6,7  per a donar-ne un bocí a cada  u. 8 Un de sos deixebles, que era Andreu,  
Ac 2,3  com de foc i es posaren sobre cada  u d’ells. 4 I quedaren tots plens de l’  
Ac 2,8  ¿com nosaltres los oïm parlar cada  u en nostra llengua nativa? 9 Partos i  
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Ac 2,38  –Arrepentiu’s i sia batejat cada  u de vosaltres en lo nom de Jesucrist en  
Ac 2,45  conforme a la necessitat de cada  u. 46 I cada dia, continuant unànims en lo 
Ac 3,26 perquè us beneesca a fi de que cada  u s’apàrtia de sa maldat. 4,Tit Capítol  
Ac 4,35 dels apòstols, i se repartia a cada  u segons lo que tenia menester. 36 I  
Ac 12,4  piquets de quatre soldats cada  u, volent-lo presentar al poble després  
Ac 17,27  encara que no està lluny de cada  u de nosaltres. 28 “Perquè en ell mateix  
Ac 20,31  d’amonestar ab llàgrimes a cada  u de vosaltres. 32 »I ara vos encomano a  
Ac 21,26  fins que fes l’oferta per cada  u d’ells. 27 I quan estaven per acabar  
Rm 2,6  de Déu, 6 lo qual pagarà a cada  u conforme a ses obres: 7 a aquells que  
Rm 12,Tit  als fiels, segons l’estat de cada  u i segons los dons rebuts de Déu ab la fe 
Rm 12,5  som un sol cos en Cristo i cada  u membre l’un de l’altre. 6 Tenint,  
Rm 14,12  confessarà a Déu.» 12 Puix cada  u de nosaltres donarà compte a Déu de si  
Rm 15,2 mateixos. 2 Procúria complaure cada  u de nosaltres al proïsme per a son bé, a  
1Co 3,5  i segons que el Senyor donà a cada  u. 6 Jo plantí, Apolo regà; mes Déu donà  
1Co 3,10  edifica sobre ell. I míria cada  u com edifica sobre ell. 11 Perquè ningú  
1Co 3,13  13 serà manifesta l’obra de cada  u; perquè el dia del Senyor la descobrirà, 
1Co 3,13  lo foc; i qual sia l’obra de cada  u, ho provarà lo foc. 14 Si permaneix l’  
1Co 7,7  com jo mateix. Emperò cada  u té de Déu son propi do, qui d’una  
1Co 7,20  de Déu. 20 Permanesca cada  u en la vocació en què ha estat cridat. 21 
1Co 12,7  de l’Esperit és donada a cada  u per a profit. 8 Perquè a un li és donada 
1Co 12,11  i mateix Esperit, repartint a cada  u com ell vol. 12 Perquè així com lo cos  
1Co 12,18  ara Déu ha posat los membres, cada  u d’ells en lo cos, de la manera que li  
1Co 14,26  germans? Quan vos congregueu, cada  u de vosaltres té salm, té doctrina, té  
1Co 16,2  2 Lo primer dia de la semana cada  u de vosaltres pòsia a part en sa casa  
2Co 9,7  abundantment segarà. 7 Dónia cada  u conforme se proposà en son cor, no ab  
2Co 11,24  dels jueus quaranta assots menos  u; 25 tres vegades he estat assotat ab  
2Co 12,6  de mi més de lo que veu en mi  u ou de mi. 7 I per a què la grandesa de  
Ga 6,5 solament i no en altre. 5 Puix cada  u portarà sa càrrega. 6 I aquell que és  
Ef 4,Tit  la perfecció de la qual deu cada  u procurar segons son grau. Vida dels  
Ef 4,7  i en tots nosaltres. 7 Mes a cada  u de nosaltres l’hi ha estat donada la  
Ef 5,33 i a la Iglésia. 33 Emperò àmia cada  u de vosaltres a sa muller com a si  
Col 4,6  com haveu de respondre a cada  u. 7 Mon caríssim germà Tiquic, fiel  
1Te 2,11  com sabeu de quina manera a cada  u de vosaltres, com un pare a sos fills,  
1Te 4,4  de fornicació; 4 que sàpia cada  u de vosaltres posseir son vas en  
2Te 1,3  i més, i abunda la caritat de cada  u de vosaltres entre vosaltres mateixos; 4 
He 6,11  11 I nosaltres desitjam que cada  u de vosaltres maniféstia lo mateix zel  
He 8,11  mon poble. 11 I no ensenyarà cada  u a son proïsme, ni cada qual a son germà  
1Pe 1,17  judica segons l’obra de cada  u, viviu en temor lo temps de vostra  
3Jn 14  Saluda a nostres amics, a cada  u en particular. Jud Inc Epístola de l’  
Ap 2,23  i els cors, i donaré a cada  u de vosaltres segons ses obres. »Emperò  
Ap 4,8  8 I els quatre animals, cada  u d’ells tenia sis ales, i al rodador i  
Ap 5,8  davant de l’Anyell, tenint cada  u arpes i copes d’or plenes de perfums,  
Ap 6,11 la terra? 11 I foren donades a cada  u d’ells unes robes blanques. I els fou  
Ap 8,Tit  Toquen los quatre primers cada  u la seva, cau foc, la mar s’altera, les  
Ap 20,13  en ells; i fou fet judici de cada  u d’ells segons ses obres. 14 I l’infern 
Ap 22,12  va ab mi, per a recompensar a cada  u segons ses obres. 13 Jo só l’alfa i l’ 
Jm 5,1  1 Anem, doncs, rics, plorau,  udolant per les misèries que vindran sobre 
Mt 5,29  ab ella en son cor. 29 I si ton  ull dret te serveix d’escàndol, trau-te 
Mt 5,38  38 »Oíreu que fou dit: “Ull per  ull, i dent per dent.” 39 »Emperò jo us  
Mt 6,22  també. 22 »Llum de ton cos és ton  ull. Si ton ull és senzill, tot ton cos  
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Mt 6,22 »Llum de ton cos és ton ull. Si ton  ull és senzill, tot ton cos serà lluminós. 
Mt 6,23 cos serà lluminós. 23 Emperò si ton  ull és mal, tot ton cos serà tenebrós.  
Mt 7,3 per què, doncs, veus la volva en l’ ull de ton germà i no veus la biga en lo  
Mt 7,4 “Deixa, jo et trauré la volva de l’ ull”, i vet aquí tu tens una biga en lo  
Mt 7,5  trau primerament la biga de ton  ull, i aleshores hi veuràs per a traure la 
Mt 7,5  veuràs per a traure la volva de l’ ull de ton germà. 6 »No doneu lo que és  
Mt 18,9  llançat al foc etern. 9 »I si ton  ull t’escandalisa, trau-te’l i llança  
Mt 18,9  te val entrar en la vida ab un sol  ull, que tenir dos ulls i ser llançat al  
Mt 20,15  em plau de lo que és meu? ¿És ton  ull mal perquè jo só bo? 16 »Per lo tant,  
Mc 7,22  lo frau, les deshonestedats, l’ ull maligne, la blasfèmia, la supèrbia, la 
Mc 9,46 i lo foc mai s’apaga. 46 »I si ton  ull t’escandalisa, trau-te’l: més te  
Mc 9,46  -te’l: més te val entrar ab un  ull en lo Regne de Déu, que tenir-ne dos 
Lc 6,41  41 ¿I per què mires la volva en l’ ull de ton germà i no t’adones de la biga 
Lc 6,41  adones de la biga que tens en ton  ull? 42 O com pots dir a ton germà: “Deixa 
Lc 6,42 -te traure, germà, la volva de ton  ull”, no reparant tu la biga que tens en  
Lc 6,42 reparant tu la biga que tens en ton  ull? Hipòcrita!, trau primer la biga de  
Lc 6,42  trau primer la biga de ton  ull, i després hi veuràs per a traure la  
Lc 6,42  veuràs per a traure la volva de l’ ull de ton germà. 43 »Puix no és bon arbre 
Lc 11,34  la llum. 34 Llum de ton cos és ton  ull. Si ton ull fos senzill, tot ton cos  
Lc 11,34  Llum de ton cos és ton ull. Si ton  ull fos senzill, tot ton cos serà  
1Co 2,9  9 Emperò, com està escrit: «Que  ull no vegé, ni orella oigué, ni han estat 
1Co 12,16  si digués l’orella: «Perquè no só  ull, no só del cos», ¿per això no serà del 
1Co 12,17  del cos? 17 I si tot lo cos fos  ull, ¿a on estaria l’oïdo? I si tot fos  
1Co 12,21  sien molts, lo cos és un. 21 I l’ ull no pot dir a la mà: «Jo no t’he  
1Co 15,52  un moment, en un tancar i obrir d’ ull, en la trompeta final; puix la  
Ef 6,6  a Cristo; 6 no servint-los a l’ ull, com per a agradar als homes, sinó com 
Col 3,22  segons la carn, no servint a l’ ull com per a agradar als homes, sinó ab  
Ap 1,7  que ve ab núvols, i el veurà tot  ull, i els que el traspassaren. I es  
Mt 5,38  proceeix. 38 »Oíreu que fou dit:  “Ull per ull, i dent per dent.” 39 »Emperò 
Mt 5,28  us dic que qualsevol que pòsia los  ulls en una dona per a cobdiciar-la, ja  
Mt 9,29  Senyor. 29 Llavors los tocà los  ulls dient: –Segons vostra fe, així se us  
Mt 9,30 se us faça. 30 I se’ls obriren los  ulls, i Jesús los amenaçà dient: –Mirau  
Mt 13,15  per a oir, i se’ls tancaren los  ulls; per a què mai hi vegen ab sos ulls,  
Mt 13,15 ulls; per a què mai hi vegen ab sos  ulls, ni oiguen ab ses orelles, ni  
Mt 13,16  »Emperò benaventurats los vostres  ulls, perquè veuen, i vostres orelles,  
Mt 14,19 pans i els dos peixos, i alçant los  ulls al cel, beneí i partí los pans, i els 
Mt 17,8  i no temau. 8 I ells, alçant los  ulls, no vegeren a altre més que a Jesús.  
Mt 18,9  vida ab un sol ull, que tenir dos  ulls i ser llançat al foc de l’infern. 10 
Mt 20,33  que s’òbrien nostres  ulls. 34 I Jesús, compadescut d’ells, los 
Mt 20,34  compadescut d’ells, los tocà los  ulls. I en aquell mateix instant vegeren,  
Mt 21,42  i és cosa meravellosa a nostres  ulls”? 43 »Per lo tant, vos dic que us  
Mt 26,43  i els trobà dormint, puix sos  ulls estaven pesats. 44 I els deixà, i de  
Mc 6,41  pans i los dos peixos, alçant los  ulls al cel, beneí i partí los pans, i els 
Mc 7,34 li tocà la llengua. 34 I alçant los  ulls al cel, sospirà i li digué: –‹Effatà› 
Mc 8,18 teniu obcecat vostre cor? 18 Tenint  ulls, no veeu? I tenint orelles, no oïu? I 
Mc 8,23  del lloc, i escopint-li en los  ulls i posant-li les mans dessobre, li  
Mc 8,24  hi veia res. 24 I ell, alçant los  ulls, digué: –Veig los homes com arbres  
Mc 8,25  altra vegada les mans sobre els  ulls, i començà a veure, i quedà sa, de  
Mc 10,21  ma joventut. 21 I fixant Jesús los  ulls en ell, li mostrà carinyo i li digué: 
Mc 12,11  i és cosa meravellosa a nostres  ulls”? 12 I ells maquinaven com prendre- 



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

3471 
 

Mc 14,40  trobà novament dormint, puix sos  ulls estaven pesats, i no sabien què  
Lc 1,2  les vegeren ab sos propis  ulls i foren ministres de la paraula, 3  
Lc 1,48  mon Salvador, 48 perquè posà los  ulls en la humil condició de sa esclava,  
Lc 2,30  a vostra paraula. 30 Perquè mos  ulls han vist la vostra salut, 31 la qual  
Lc 6,20 curava a tots. 20 I ell, alçant los  ulls envers sos deixebles, deia:  
Lc 9,16  pans i los dos peixos, alçà los  ulls al cel, los beneí i partí i donà a  
Lc 10,23  digué: –Benaventurats los  ulls que veuen lo que vosaltres veeu. 24  
Lc 16,23  23 »I en l’infern, alçant los  ulls quan estava en los turments, vegé de  
Lc 18,13  no s’atrevia ni a alçar los  ulls al cel, sinó que es pegava cops al  
Lc 19,5 fou Jesús a aquell lloc, alçant los  ulls lo vegé, i li digué: –Zaqueu, baixa  
Lc 19,42  Emperò ara està escondit de tos  ulls. 43 Perquè vindran dies contra de tu  
Lc 22,64  64 Havent-li posat una bena als  ulls, l’abufetejaven i li preguntaven  
Lc 24,16 en companyia d’ells. 16 Emperò sos  ulls estaven com detinguts per a què no el 
Lc 24,31  31 Ab lo que se’ls obriren los  ulls i el conegueren, i ell dels ulls d’  
Lc 24,31  ulls i el conegueren, i ell dels  ulls d’ells se desvanesqué. 32 I se deien 
Jn 4,35  Veus aquí jo us dic: alçau los  ulls i contemplau los camps, que són ja  
Jn 6,5 dels jueus. 5 I com alçàs Jesús los  ulls i vegés que una gran multitud de gent 
Jn 9,6  ab la saliva i l’aplicà sobre els  ulls del cego. 7 I li digué: –Marxa, vés,  
Jn 9,10  –Com és que se t’han obert los  ulls? 11 Respongué: –Aquell home que es  
Jn 9,11  Jesús féu fang i l’aplicà a mos  ulls, i em digué: “Vés a la piscina de  
Jn 9,14  quan Jesús féu lo fang i obrí sos  ulls. 15 I novament los fariseus li  
Jn 9,15  Ell los digué: –Me posà fang als  ulls, me rentí i hi veig. 16 Per lo que  
Jn 9,17  què dius del que t’ha obert los  ulls? I ell respongué: –Que és un profeta. 
Jn 9,21 ni tampoc sabem qui li ha obert los  ulls. Té l’edat, preguntau-lo, ell  
Jn 9,26 a dir: –Què et féu? Com t’obrí los  ulls? 27 Ell los respongué: –Ja vos ho  
Jn 9,30  aquest i, ab tot, ell ha obert mos  ulls. 31 Lo que sabem és que Déu no ou als 
Jn 9,32  oït jamai que ningú haja obert los  ulls a un cego de naixement. 33 Si aquest  
Jn 10,21  ventura lo dimoni pot obrir los  ulls dels cegos? 22 I se celebrava en  
Jn 11,37  –Aquest, doncs, que obrí los  ulls d’un cego de naixement, no podria  
Jn 11,41  la pedra. I Jesús, alçant los  ulls al cel, digué: –Pare, vos dono  
Jn 12,40  Isaïes digué ademés: 40 «Cegà sos  ulls i endurí son cor, per a què no vegen  
Jn 12,40  son cor, per a què no vegen ab los  ulls ni comprenguen ab son cor i es  
Jn 17,1  coses digué Jesús, i alçant los  ulls al cel digué: –Pare, l’hora és  
Ac 1,9  rebé un núvol que l’ocultà a sos  ulls. 10 I estant mirant al cel quan ell  
Ac 3,12  d’això? O per què fixau los  ulls en nosaltres, com si per nostra  
Ac 6,15 donà Moisès. 15 I fixant en ell los  ulls, tots quants estaven en lo Consell,  
Ac 9,8  s’alçà de terra, i oberts los  ulls no veia res. I ells, prenent-lo per 
Ac 9,18 18 I immediatament caigueren de sos  ulls unes com escates i recobrà la vista,  
Ac 9,40  –Tabita, alça’t! I ella obrí los  ulls, i veent a Pere, s’assentà. 41 I ell 
Ac 13,9  l’Esperit Sant, fixant en ell los  ulls, 10 digué: –Oh home ple de tot engany 
Ac 14,8  a Pau, lo qual, fixant en ell los  ulls i veent que tenia fe per a ser curat, 
Ac 23,1  horrible. 1 Pau, doncs, fixant los  ulls en lo Consell, digué: –Barons  
Ac 26,18  ara, 18 per a què els òbries los  ulls i es convertesquen de les tenebres a  
Ac 28,27 oïdos estan pesats i han tancat sos  ulls; no sia que vegen ab sos ulls i  
Ac 28,27  sos ulls; no sia que vegen ab sos  ulls i oiguen ab ses orelles i comprenguen 
Rm 3,18 No hi ha temor de Déu davant de sos  ulls.» 19 Emperò sabem que tot quant la  
Rm 11,8  ha donat esperit d’estupiditat;  ulls per a què no vegen i orelles per a  
Rm 11,10  paga. 10 Obscuresquen-se’ls los  ulls per a què no vegen i vagen sempre  
Ga 3,1  a no obeir la veritat, davant los  ulls dels quals ha estat representat  
Ga 4,15  a poder ser, vos hauríeu trets los  ulls i me’ls hauríeu donat. 16 ¿M’he fet 
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Ef 1,18  d’ell, 18 iŀluminant los  ulls de vostre cor, per a què sapiau qual  
He 4,13  coses estan desnuses i patents als  ulls d’aquell de qui nosaltres parlam. 14 
He 13,21  lo que sia agradable a sos  ulls per Jesucrist, al qual sia glòria  
1Pe 3,12  12 Puix lo Senyor té fixos los  ulls sobre els justos, i sos oïdos a les  
2Pe 2,14 convits ab vosaltres, 14 tenint los  ulls plens d’adulteri i de pecat  
1Jn 1,1 oiguérem, lo que vegérem ab nostres  ulls, lo que miràrem i palparen nostres  
1Jn 2,11 va, perquè les tenebres cegaren sos  ulls. 12 Vos escric a vosaltres, fillets,  
1Jn 2,16  de carn, i concupiscència d’ ulls, i supèrbia de vida, la qual no és  
Ap 1,14  com llana blanca i com neu, i sos  ulls com una flama de foc. 15 I sos peus,  
Ap 2,18  »“Lo Fill de Déu, que té los  ulls com flama de foc i sos peus semblants 
Ap 3,18  de ta desnuesa; i ungeix tos  ulls ab coŀliri, per a què veges. 19 »A  
Ap 4,6  del trono, quatre animals plens d’ ulls davant i darrere. 7 I el primer  
Ap 4,8  rodador i dintre estaven plens d’ ulls, i no cessaven dia i nit de dir:  
Ap 5,6  mort, que tenia set banyes i set  ulls, que són los set esperits de Déu  
Ap 7,17 eixugarà totes les llàgrimes de sos  ulls. 8,Tit Capítol VIII Obert ja lo setè  
Ap 9,13 l’altar d’or que està davant dels  ulls de Déu, 14 la qual deia al sisè àngel 
Ap 19,12  judica i fa la guerra. 12 I sos  ulls eren com flama de foc, i tenia en son 
Ap 21,4 4 I eixugarà Déu tota llàgrima dels  ulls d’ells, i ja no hi haurà més mort, i 
Mt 12,45  i entren dins i habiten allí. I l’ últim estat d’aquell home és pitjor que  
Mt 25,11  i la porta fou tancada. 11 »A l’ últim vingueren també les altres verges,  
Mt 26,60  I no el trobaren. Emperò a l’ últim arribaren dos testimonis falsos. 61  
Mt 27,64  d’entre los morts.” I l’ últim error serà pitjor que el primer. 65  
Mc 4,28  primer herba, després espiga i per  últim gra ple en l’espiga. 29 I quan ha  
Mc 6,21  oïa de bona gana. 21 Fins que per  últim arribà un dia favorable, en què  
Lc 14,9  avergonyit, que acudir a ocupar l’ últim siti. 10 Ans bé, quan sies convidat, 
Lc 14,10  convidat, vés i assenta’t en l’ últim puesto, a fi de que quan vinga lo  
Jn 6,39 donat, sinó que ho ressuscítia a l’ últim dia. 40 I aquesta és la voluntat de  
Rm 16,Tit  XVI Recomendacions, memòries i  últim avís de Pau als fiels residents en  
1Co 15,26  los enemics sota sos peus. 26 I l’ últim enemic que serà destruït és la mort. 
1Te 5,Tit se ab bones obres i els demana, per  últim, que préguien a Déu per ell. 1 I en  
1Pe 1,5  prompta per a ser mostrada en l’ últim temps. 6 En lo que vosaltres vos  
Mt 5,26  d’allí fins que hages pagat l’ última malla. 27 »Haveu oït que es digué  
Mc 12,22  i no deixaren descendència. I l’ última de tots morí la muller. 23 Al  
Lc 12,59 eixiràs d’allí fins haver pagat l’ última malla. 13,Tit Capítol XIII  
1Jn 2,18  per a sempre. 18 Fillets, ja és l’ última hora, i com haveu oït que l’  
1Jn 2,18  per lo qual coneixem que és l’ última hora. 19 Isqueren d’entre  
Ap 11,Tit  que hi haurà abans de tocar l’ última trompeta. Dos testimonis del Senyor 
Mc 14,Tit XIV Principi de la passió de Jesús.  Última cena i institució de l’eucaristia. 
Jn 13,Tit  m’ha ordenat. 13,Tit Capítol XIII  Última cena del Senyor. Jesús renta los  
Fl 4,Tit  totes les coses. 4,Tit Capítol IV  Última exhortació de l’Apòstol a la  
He 1,2 a nostres pares per los profetes, 2  últimament, en aquestos dies, nos ha  
Mt 20,8 ’ls son jornal, començant des dels  últims als primers. 9 »Quan vingueren los  
1Co 4,9  a nosaltres, los apòstols, los  últims, i com destinats a la mort; puix  
1Pe 1,20  del món, però manifestat en los  últims temps per amor de vosaltres, 21 que 
2Pe 3,3 Sabent això primerament: que en los  últims temps vindran impostors  
Jud 18  18 los quals vos deien que en los  últims temps vindran impostors que  
Col 4,Tit  de persones. 4,Tit Capítol IV  Últims avisos de l’Apòstol. Recomana a  
He 10,29  en la qual fou santificat, i  ultràgia a l’Esperit de gràcia? 30 Perquè 
Ac 14,5  sos capitans s’amotinassen per a  ultrajar-los i apedregar-los, 6  
Mt 22,6  criats i, després d’haver-los  ultrajat, los mataren. 7 I el rei, quan ho 
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Lc 22,Tit  Sa agonia en l’hort. És pres i  ultrajat en la casa del sumo sacerdot. 1 I 
Mc 15,32  que estaven crucificats ab ell l’ ultrajaven. 33 I quan fou l’hora de  
2Pe 2,7  llibertà al just Lot, afligit dels  ultratges i de la conversació impúdica d’ 
Mt 1,21  de l’Esperit Sant és. 21 I parirà  un fill, i l’anomenaràs Jesús, perquè ell 
Mt 2,12 Herodes, regressaren a son país per  un altre camí. 13 Després que ells se n’  
Mt 2,13  que ells se n’anaren, veus aquí  un àngel del Senyor s’aparegué en somnis  
Mt 3,4  camins.» 4 I lo mateix Joan tenia  un vestit de pèl de camell i un cenyidor  
Mt 3,4  tenia un vestit de pèl de camell i  un cenyidor de cuiro a l’entorn de sos  
Mt 3,12  graner. Mes cremarà les palles en  un foc inextinguible. 13 Llavors vingué  
Mt 5,15  -la sota una mesura, sinó sobre  un candelero, per a què iŀlumínia a tots  
Mt 5,19  19 Qualsevol, doncs, que viòlia  un d’aquestos mínims manaments, i  
Mt 5,29  tu; perquè més te convé lo perdre  un de tos membres, que no que ton cos sia  
Mt 5,30  de tu; perquè més te val perdre  un de tos membres, que no que ton cos vaja 
Mt 5,36  per ton cap, puix no pots fer que  un cabell sia blanc o negre. 37 Sia,  
Mt 5,40  altra. 40 I al que et vulga moure  un plet i prendre’t la túnica, cedeix-  
Mt 6,24  dos amos. Perquè o tindrà odi a l’ un i amarà a l’altre, o s’adherirà a l’ 
Mt 6,24  a l’altre, o s’adherirà a l’ un i despreciarà a l’altre. No podeu  
Mt 6,27  pot anyadir a sa estatura  un sol colze? 28 I ¿per què us afanau per  
Mt 6,29  enmig de sa glòria anà vestit com  un d’aquestos. 30 Puix si a l’herba del  
Mt 7,10  dóna una pedra? 10 O si li demana  un peix, li dóna una serp? 11 Doncs, si  
Mt 7,24  i les compleix, serà comparat a  un home sensat que edificà sa casa sobre  
Mt 7,26  i no les compleix, serà semblant a  un home neci que edificà sa casa sobre  
Mt 7,29  29 Perquè los ensenyava com  un que té autoritat, i no com los seus  
Mt 8,Tit 8,Tit Capítol VIII Cura Jesucrist a  un lleprós, al criat del centurió, a la  
Mt 8,Tit  altres malalts. No vol admetre a  un escriba que volia seguir-lo, i mana a 
Mt 8,Tit  que volia seguir-lo, i mana a  un de sos deixebles que sens dilació lo  
Mt 8,2  molta gent. 2 I veus aquí vingué  un lleprós i l’adorava dient: –Senyor, si 
Mt 8,5  en Cafarnaüm, s’acercà a ell  un centurió pregant-li 6 i dient-li:  
Mt 8,9  tinc soldats a mes ordes, i dic a  un: “Vés”, i va. I a un altre: “Vine”, i  
Mt 8,9 ordes, i dic a un: “Vés”, i va. I a  un altre: “Vine”, i ve. I a mon sirvent:  
Mt 8,19  l’estany. 19 I acercant-se-li  un escriba li digué: –Mestre, jo us  
Mt 8,21  no té a on reclinar lo cap. 21 I  un de sos deixebles li digué: –Senyor,  
Mt 8,32  ramada corregué furiosament i per  un barranc se precipitaren en lo mar; i  
Mt 9,Tit  9,Tit Capítol IX Cura lo Senyor a  un paralític. Murmuració dels escribes.  
Mt 9,Tit  calúmnien. Deslliura a una dona d’ un fluix de sang. Ressuscita a una minyona 
Mt 9,Tit  i dóna vista a dos cegos. Cura a  un esperitat mut i obra altres miracles.  
Mt 9,2  2 I veus aquí que li presentaren  un paralític postrat en lo llit. I veent  
Mt 9,9  9 I passant Jesús d’allí vegé a  un home anomenat Mateu, que seia en lo  
Mt 9,17  nous, i d’aqueix modo se manté l’ un i l’altre. 18 Mentres ell los deia  
Mt 9,18 ell los deia estes coses, veus aquí  un príncep de la sinagoga se li acercà, i  
Mt 9,20  I veus aquí una dona que patia d’ un fluix de sang dotze anys havia, i se li 
Mt 9,32 I luego que eixiren, li presentaren  un mut posseït del dimoni. 33 I llançat lo 
Mt 10,29 ventura no es venen dos aucells per  un diner, i ni un d’ells caurà a terra  
Mt 10,29  dos aucells per un diner, i ni  un d’ells caurà a terra sens la voluntat  
Mt 10,41  que ha enviat a mi. 41 Qui rep a  un profeta en nom de profeta, rebrà  
Mt 10,41  gallardó de profeta; i qui rep a  un just en nom de just, rebrà gallardó de  
Mt 10,42 I tot aquell que donarà per beure a  un d’aquestos petits un got d’aigua  
Mt 10,42  per beure a un d’aquestos petits  un got d’aigua fresca tan sols en nom de  
Mt 11,Tit  lo Messies o si devien esperar a  un altre. Lo que ab est motiu digué Jesús  
Mt 11,3  ha de venir, o havem d’esperar a  un altre? 4 I responent Jesús, los digué:  
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Mt 11,9  A qui, doncs, isquéreu a veure? ¿A  un profeta? Certament vos dic, i encara  
Mt 11,19  menja i beu, i diuen: “Veus aquí  un glotó i un vinós, amic de publicans i  
Mt 11,19 beu, i diuen: “Veus aquí un glotó i  un vinós, amic de publicans i de  
Mt 12,Tit la murmuració dels fariseus. Cura a  un home que tenia seca una mà i a un  
Mt 12,Tit a un home que tenia seca una mà i a  un endemoniat cego i mut. Parla del pecat  
Mt 12,1  1 En aquell temps anava Jesús  un dia de dissabte per uns sembrats, i sos 
Mt 12,10 la sinagoga d’ells. 10 I veus aquí  un home que tenia seca una mà, i ells, per 
Mt 12,11  una ovella, si cau en dissabte en  un fosso, no l’agàrria i no la trega? 12  
Mt 12,12  no la trega? 12 Puix quant més val  un home que una ovella? Així, que lícit és 
Mt 12,22  gentils.» 22 Llavors li portaren  un endemoniat cego i mut, i el curà, de  
Mt 12,29  podrà entrar ningú en la casa d’ un home valent i robar ses joies, si  
Mt 12,47  desitjant parlar ab ell. 47 I  un li digué: –Mira que ta mare i tos  
Mt 13,3  ab paràboles dient: –Veus aquí que  un sembrador eixí a sembrar. 4 I quan  
Mt 13,23 paraula i l’entén, i dóna fruit; i  un dóna a cent, altre a seixanta, i altre  
Mt 13,24  –Lo Regne del cel és semblant a  un home que sembrà bona llavor en son  
Mt 13,31  –Lo Regne del cel és semblant a  un gra de mostassa que un home prengué i  
Mt 13,31  semblant a un gra de mostassa que  un home prengué i sembrà en son camp. 32  
Mt 13,32  que totes les llegums, i se fa  un arbre, de manera que els aucells de l’ 
Mt 13,44  44 »És semblant lo Regne del cel a  un tresor escondit en lo camp, que quan un 
Mt 13,44  escondit en lo camp, que quan  un home lo troba l’escondeix i, gosós de  
Mt 13,45 modo és semblant lo Regne del cel a  un negociant que busca perles bones. 46 I  
Mt 13,47  és semblant lo Regne del cel a  un filat que, tirat al mar, arreplega tota 
Mt 13,52  en lo Regne del cel és semblant a  un pare de família que trau de son tresor  
Mt 14,5  al poble, perquè el miraven com a  un profeta. 6 Mes en lo dia del cumpleanys 
Mt 14,13  se retirà d’allí en una barca a  un lloc desert i apartat. I havent-ho  
Mt 14,15 deixebles i li digueren: –Aquest és  un lloc desert i l’hora ja és passada.  
Mt 15,14  són cegos i guies de cegos. I si  un cego guia a altre cego, los dos cauen  
Mt 16,4  perversa i adúltera demana  un senyal, i no se li donarà senyal, sinó  
Mt 16,14  Elies, i altres que és Jeremies o  un dels profetes. 15 I Jesús los digué: –I 
Mt 17,Tit  Transfiguració del Senyor. Cura d’ un llunàtic endemoniat. Jesús paga lo  
Mt 17,4 voleu, farem aquí tres tabernacles,  un per a vós, altre per a Moisès, i altre  
Mt 17,5  5 Encara estava parlant, quan  un núvol resplendent vingué a cobrir-  
Mt 17,14  a on era la multitud, se li acercà  un home, i posat de genolls en terra  
Mt 17,19 dic en veritat que, si teniu fe com  un gra de mostassa, direu a esta muntanya: 
Mt 18,2  Regne del cel? 2 I Jesús, cridant  un infant, lo colocà enmig d’ells 3 i  
Mt 18,5  lo Regne del cel. 5 I qui rèbia a  un tal infant en mon nom, a mi em rep. 6 I 
Mt 18,6  6 I qualsevol que escandalísia a  un d’aquestos infants que creuen en mi,  
Mt 18,9  més te val entrar en la vida ab  un sol ull, que tenir dos ulls i ser  
Mt 18,10  10 »Cuidado que no menyspreeu a  un d’aquestos infants. Perquè jo us dic  
Mt 18,12  estava perdut. 12 Què us apar?: si  un home tingués cent ovelles i s’  
Mt 18,14  que està en lo cel que es pèrdia  un d’aquestos petits. 15 »Per lo tant, si 
Mt 18,17  oigués a la Iglésia, ten-lo per  un gentil i un publicà. 18 En veritat vos  
Mt 18,17  Iglésia, ten-lo per un gentil i  un publicà. 18 En veritat vos dic que tot  
Mt 18,23 això lo Regne del cel és semblant a  un rei que volgué prendre comptes a sos  
Mt 18,24  a prendre’ls, se li presentà  un que li devia deu mil talents. 25 I com  
Mt 18,28 aquell criat isqué fora, encontrà a  un de sos companys criats que li devia  
Mt 18,29  company, li suplicava dient: »–Té  un poc de paciència i jo t’ho pagaré tot. 
Mt 19,3  a tentar-lo, dient: –¿És lícit a  un home repudiar sa muller per qualsevol  
Mt 19,16  anà d’allí. 16 I veus aquí vingué  un i li digué: –Bon mestre, què faré jo de 
Mt 19,17  –Per què em dius bo? No hi ha sinó  un que és bo, i és Déu. Emperò si vols  
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Mt 19,21  i dóna-ho als pobres, i tindràs  un tresor en lo cel. Després vine i  
Mt 19,23  vos dic que ab dificultat entrarà  un ric en lo Regne del cel. 24 I altra  
Mt 19,24  vos dic que és més fàcil passar  un camell per lo forat d’una agulla que  
Mt 19,24  forat d’una agulla que l’entrar  un ric en lo Regne del cel. 25 Los  
Mt 20,1  1 »Lo Regne del cel és semblant a  un pare de famílies que isqué de bon matí  
Mt 20,10  donarien més, però no reberen sinó  un diner cada u. 11 I després d’haver-  
Mt 20,13  13 »Mes ell, en resposta, digué a  un d’ells: »–Amic, jo no et faig tort.  
Mt 20,13  tort. ¿No t’ajustares ab mi per  un diner? 14 Pren lo que és teu i marxa.  
Mt 20,21  meus s’asséntien en vostre Regne,  un a la dreta i altre a l’esquerra  
Mt 21,2 luego trobareu una somera fermada i  un pollí ab ella. Desfermau-la i menau- 
Mt 21,26  Perquè tothom tenia a Joan per  un profeta. 27 I respongueren a Jesús  
Mt 21,33  »Oïu una altra paràbola: Hi havia  un pare de famílies que plantà una vinya i 
Mt 21,33  d’una tanca, i cavant féu allí  un cup, i edificà una torre; i l’arrendà  
Mt 21,35  agarraren als criats, feriren a  un, mataren a un altre, i a l’altre l’  
Mt 21,35 als criats, feriren a un, mataren a  un altre, i a l’altre l’apedregaren. 36  
Mt 22,2  2 –Lo Regne del cel és semblant a  un rei que féu les esposalles per a son  
Mt 22,5  no en feren cas i se n’anaren, l’ un a sa granja, i l’altre a son tràfic. 6 
Mt 22,11  per a veure als hostes, vegé allí  un home que no anava vestit ab robes d’  
Mt 22,19  del tribut. I ells li presentaren  un diner. 20 I Jesús los digué: –De qui és 
Mt 22,35  se juntaren en consell. 35 I  un d’ells, que era doctor de la Llei, li  
Mt 23,4  dels homes, emperò ells ni  un sol dit apliquen per a moure-les. 5 I 
Mt 23,8 no vullau ser anomenats rabís, puix  un sol és vostre mestre, lo Cristo, i tots 
Mt 23,9 terra apellideu pare vostre, perquè  un és vostre Pare que està en lo cel. 10  
Mt 23,10  10 Ni us apellideu mestres, perquè  un és vostre mestre, lo Cristo. 11 Aquell  
Mt 23,14  de les viudes. Per això sofrireu  un judici més rigorós! 15 »Ai de  
Mt 23,15  rodau lo mar i la terra per a fer  un prosèlit, i després d’haver-lo fet,  
Mt 23,24 aquelles. 24 Guies cegos, que colau  un mosquit i vos engulliu un camell! 25  
Mt 23,24 que colau un mosquit i vos engulliu  un camell! 25 »Ai de vosaltres, escribes i 
Mt 24,31  de tots los quatre vents, des d’ un extrem a altre del cel. 32 »Apreneu de  
Mt 24,40  dos se trobaran en lo camp: l’ un serà pres i l’altre deixat. 41 Dues  
Mt 24,41  deixat. 41 Dues dones moldran en  un molí: serà presa l’una i deixada l’  
Mt 25,6  dormides. 6 I a mitjanit s’oí  un clamor: »–Mirau que ve l’espòs, eixiu  
Mt 25,14  de l’home. 14 »Perquè això és com  un home que, a l’anar-se’n lluny,  
Mt 25,15  i els entregà sos béns. 15 I a l’ un li donà cinc talents, a l’altre, dos,  
Mt 25,15  a l’altre, dos, i a l’altre,  un, a quiscun segons sa capacitat. I se n’ 
Mt 25,18 18 Emperò aquell que n’havia rebut  un, se n’anà i cavà en terra, i escondí  
Mt 25,24  també aquell que havia rebut  un talent, digué: »–Senyor, jo sé que sou  
Mt 25,24  digué: »–Senyor, jo sé que sou  un home de caràcter dur, que segau allà a  
Mt 25,40  que sempre i quan ho haveu fet ab  un d’aquestos petits mos germans, ho  
Mt 25,45  dic, que sempre que no ho féreu ab  un d’aquestos petits, tampoc ho féreu ab  
Mt 26,7 7 se li acercà una dona que portava  un vas d’alabastre ab ungüent preciós, i  
Mt 26,14  ha fet en memòria seva. 14 Llavors  un dels Dotze, anomenat Judes Iscariot, se 
Mt 26,18 digué: –Anau a la ciutat, a casa d’ un cert home, i dieu-li: “Lo Mestre diu: 
Mt 26,21  los digué: –En veritat vos dic que  un de vosaltres m’ha d’entregar. 22 I  
Mt 26,39  ab mi. 39 I havent-se’n anat  un poc més enllà, se postrà de rostro en  
Mt 26,47  veus aquí que arribà Judes,  un dels Dotze, i junt ab ell una gran  
Mt 26,51  i el prengueren. 51 I veus aquí  un dels que estaven ab Jesús, estenent la  
Mt 26,51  desembeinà son coltell, i ferint a  un criat del pontífice, li tallà l’  
Mt 26,55  Jesús a la turba: –Com si fos jo  un lladre, haveu vingut a prendre’m a mi  
Mt 26,73  a Pere: –Certament tu també ets  un d’ells, puix ton parlar te descobreix. 
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Mt 27,5  retirà i se n’anà, i es penjà ab  un llaç. 6 I els prínceps dels sacerdots,  
Mt 27,7 això, compraren ab elles lo camp d’ un oller, per a enterrar als forasters. 8  
Mt 27,15 festivitat entregar llibre al poble  un dels presos, lo qui ells volien. 16 I  
Mt 27,16  16 I en aquella ocasió tenia  un pres molt famós, anomenat Barrabàs. 17  
Mt 27,28  28 I despullant-lo, li posaren  un manto de grana. 29 I teixint una corona 
Mt 27,32  32 I a l’eixir fora, encontraren  un home de Cirene, per nom Simó, a qui  
Mt 27,33  la creu de Jesús. 33 I vingueren a  un lloc anomenat Gòlgota, és dir, «lloc de 
Mt 27,38 crucificaren dos lladres ab ell, l’ un a la dreta, i l’altre a l’esquerra.  
Mt 27,48  crida aquest. 48 I a l’instant  un d’ells, corrent, prengué una esponja i 
Mt 27,57  I havent arribat lo vespre, vingué  un home ric d’Arimatea, anomenat Josep,  
Mt 27,59  Josep lo cos, l’embolicà ab  un llençol net. 60 I el posà en un  
Mt 27,60  ab un llençol net. 60 I el posà en  un sepulcre seu nou, que havia fet obrir  
Mt 28,2  2 I veus aquí que hi hagué  un gran terratrèmol, puix un àngel del  
Mt 28,2  hi hagué un gran terratrèmol, puix  un àngel del Senyor baixà del cel i,  
Mt 28,3  d’ella. 3 I son rostro era com  un llampec, i ses vestidures, com la neu.  
Mc 1,6  vestit de pèl de camell, i portava  un cenyidor de cuiro a l’entorn de sos  
Mc 1,7 predicava dient: 7 –Detràs de mi ve  un que és més fort que jo, davant del qual 
Mc 1,19  filats i el seguiren. 19 I anant  un poc més en avant, vegé a Jaume, fill  
Mc 1,22  doctrina, perquè els instruïa com  un que té potestat, i no com los escribes. 
Mc 1,23  I hi havia en la sinagoga d’ells  un home posseït de l’esperit impur, que  
Mc 1,35 se de bon matí, isqué i se n’anà a  un lloc desert, i allí feia oració. 36 I  
Mc 1,40  los dimonis. 40 I vingué a ell  un leprós; pregant-li i agenollant-se, 
Mc 2,Tit  2,Tit Capítol II Cura Jesús a  un paralític en prova de sa potestat de  
Mc 2,3  3 I vingueren a ell portant-li  un paralític, que el duien entre quatre. 4 
Mc 2,4  en què estava i, havent-hi fet  un forat, baixaren lo llit en què jeia lo  
Mc 2,21  en aquells dies. 21 »Ningú posa en  un vestit vell un pedaç de panyo nou; d’  
Mc 2,21  21 »Ningú posa en un vestit vell  un pedaç de panyo nou; d’altra manera lo  
Mc 3,Tit  3,Tit Capítol III Cura Jesús a  un home que tenia la mà seca. És seguit de 
Mc 3,1  en la sinagoga, i hi havia allí  un home que tenia seca una mà. 2 I l’  
Mc 3,24  Satanàs llançar a Satanàs? 24 I si  un regne està dividit contra de si mateix, 
Mc 4,3  doctrina: 3 –Oïu: Veus aquí, isqué  un sembrador a sembrar. 4 I al temps de  
Mc 4,20  paraula i la reben i donen fruit:  un a trenta, altre a xeixanta i altre a  
Mc 4,21 No la porten per a posar-la sobre  un candelero? 22 Perquè no hi ha cosa  
Mc 4,26 deia: –Així és lo Regne de Déu, com  un home que tíria la llavor sobre la  
Mc 4,38  estava en la popa, dormint sobre  un coixí; i el desperten i li diuen:  
Mc 4,40  de gran temor. I es deia l’ un a l’altre: –Qui és aquest a qui  
Mc 5,Tit  V Jesús expeŀleix los dimonis d’ un home i els permet entrar en una ramada  
Mc 5,Tit ramada de porcs. Cura a una dona d’ un fluix de sang inveterat i ressuscita a  
Mc 5,2  a l’encontre, dels sepulcres,  un home posseït de l’esperit impur, 3 lo  
Mc 5,11  ramada gran de porcs a la falda d’ un serrat. 12 I li demanaven los esperits  
Mc 5,22 prop del mar. 22 I veus aquí vingué  un dels prínceps de la sinagoga, anomenat  
Mc 5,25  oprimien. 25 I una dona que patia  un fluix de sang dotze anys havia 26 i que 
Mc 6,8  en lo cenyidor, sinó solament  un gaiato. 9 Emperò que se’n portassen  
Mc 6,15 emperò deien: –Que és profeta o com  un dels profetes. 16 Quan Herodes ho oí,  
Mc 6,20  temia a Joan, sabent que era  un baró just i sant, i el tenia en  
Mc 6,21  gana. 21 Fins que per últim arribà  un dia favorable, en què Herodes, en  
Mc 6,21  celebració de son cumpleanys, donà  un convit als magnates de sa cort i als  
Mc 6,27 disgustar-la, 27 sinó que enviant  un de sa guàrdia, li manà portar lo cap de 
Mc 6,29 prengueren son cos, i el posaren en  un sepulcre. 30 I reunint-se los  
Mc 6,31  els digué: –Veniu, apartem-nos a  un lloc solitari i descansau un poc. Puix  
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Mc 6,31  nos a un lloc solitari i descansau  un poc. Puix eren molts los que anaven i  
Mc 6,32  en una barca, se retiraren a  un lloc desert i apartat. 33 I molts los  
Mc 6,49  sobre el mar, pensaren que era  un fantasma i exclamaren. 50 Puix tots lo  
Mc 7,Tit  del dimoni a sa filla. Cura a  un home sord i mut. 1 I s’acercaren a ell 
Mc 7,32  de Decàpolis. 32 I li portaren  un sord i mut, i li suplicaven que posàs  
Mc 8,Tit  a sos deixebles. Dóna vista a  un cego. Pere lo confessa per Messies. Los 
Mc 8,1  havent-se juntat altra vegada  un gran número de gent i no tenint què  
Mc 8,11  a disputar ab ell, demanant-li  un senyal del cel, per a tentar-lo. 12  
Mc 8,14  pa, ni tenien ab ells més que  un pa en la barca. 15 I els manà dient:  
Mc 8,22 vingueren a Betsaida; i li portaren  un cego i li suplicaven que el tocàs. 23 I 
Mc 8,28  alguns, Elies; i altres, com  un dels profetes. 29 Aleshores los digué:  
Mc 9,Tit  IX Transfiguració de Jesús. Cura a  un endemoniat mut. Poder de la fe, de l’  
Mc 9,1  portà sols a una muntanya alta, en  un lloc apartat, i es transfigurà a  
Mc 9,4  aquí i façam tres tabernacles,  un per a vós, altre per a Moisès i altre  
Mc 9,6  aterrats d’espant. 6 I se formà  un núvol que els feia sombra e isqué una  
Mc 9,16  entre vosaltres? 16 I responent  un de la multitud, digué: –Mestre, vos he  
Mc 9,16  aquí mon fill, que està posseït d’ un esperit mut. 17 I en qualsevulla part  
Mc 9,35  i el criat de tots. 35 I prenent  un infant, lo posà enmig d’ells; i  
Mc 9,36  digué: 36 –Qualsevol que rèbia a  un d’aquestos infants en mon nom, me rep  
Mc 9,37  Joan dient: –Mestre, havem vist a  un que llançava dimonis en ton nom, lo  
Mc 9,40  I qualsevol que vos dónia a beure  un got d’aigua en mon nom perquè sou de  
Mc 9,41  41 »I quisvulla que escandalísia a  un d’aquestos infants que creuen en mi,  
Mc 9,46  trau-te’l: més te val entrar ab  un ull en lo Regne de Déu, que tenir-ne  
Mc 10,12  repudiàs a son marit i es casàs ab  un altre, comet adulteri. 13 I li  
Mc 10,15 el que no rèbia lo Regne de Déu com  un infant, no entrarà en ell. 16 I  
Mc 10,17  per posar-se en camí, vingué  un corrent a ell i, agenollant-se-li  
Mc 10,25 riqueses! 25 Més fàcil és lo passar  un camell per lo cos d’una agulla, que  
Mc 10,37  ens assentem en vostra glòria, l’ un a la dreta i l’altre a l’esquerra de  
Mc 11,2  que haureu entrat en ell, trobareu  un pollí fermat, sobre el qual no s’ha  
Mc 12,1  i la voltà d’una cerca, i féu  un cup, i fabricà una torre, i l’arrendà  
Mc 12,2  de son país. 2 I a son temps envià  un dels seus sirvents als pagesos, per a  
Mc 12,5  moltes befes. 5 I novament envià  un altre, i lo mataren; i a molts altres,  
Mc 12,6 i mataren a altres. 6 Emperò tenint  un fill a qui molt estimava, los envià  
Mc 12,15  què em tentau? Portau-me aquí  un diner per a què ho veja. 16 I ells l’  
Mc 12,28 anau molt errats. 28 I se li acercà  un dels escribes, que els havia oït  
Mc 12,29  “Ou, Israel, lo Senyor, ton Déu,  un sol Déu és. 30 I amaràs al Senyor, ton  
Mc 12,32  en veritat haveu dit bé que  un és Déu i no hi ha altre fora d’ell. 33 
Mc 13,1  1 I a l’eixir del temple li digué  un dels deixebles: –Mestre, mirau quines  
Mc 13,27  elegits dels quatre vents, des d’ un extrem de la terra fins a l’extrem del 
Mc 13,34  quan serà el temps. 34 Així com  un home, que anant-se’n lluny, deixà sa 
Mc 14,3  taula, vingué una dona que portava  un vas d’alabastre d’ungüent molt  
Mc 14,10  d’ella. 10 I Judes Iscariot,  un dels Dotze, anà als prínceps dels  
Mc 14,13  diu: –Anau a la ciutat, i trobareu  un home que porta un càntir d’aigua,  
Mc 14,13  i trobareu un home que porta  un càntir d’aigua, seguiu-lo. 14 I en  
Mc 14,15  deixebles?” 15 I ell vos ensenyarà  un menjador gran amoblat i preparat.  
Mc 14,18  Jesús: –En veritat vos dic que  un de vosaltres, que menja ab mi, m’  
Mc 14,35  aquí i vetllau. 35 I havent anat  un poc més endavant, se postrà en terra, i 
Mc 14,43  parlant, arribà Judes Iscariot,  un dels Dotze, i junt ab ell una gran  
Mc 14,44  44 I el traïdor los havia donat  un senyal, dient: –Aquell a qui jo bésia,  
Mc 14,47  mans sobre i el prengueren. 47 I  un dels que estaven ab Jesús, desembeinant 
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Mc 14,47  desembeinant l’espasa, ferí a  un criat del sumo sacerdot i li tallà l’  
Mc 14,48 paraula, los digué: –¿Com si jo fos  un lladre, haveu eixit a prendre-me ab  
Mc 14,51  sos deixebles, fugiren tots. 51 I  un jove anava detràs d’ell, cobertes ses  
Mc 14,51 ell, cobertes ses carns solament ab  un llençol, i el prengueren. 52 Emperò,  
Mc 14,58 de mà i dins tres dies n’edificaré  un altre sens ser fet de mà.” 59 Mes ni en 
Mc 14,69  a dir als circunstants: –Aquest és  un d’ells. 70 Emperò ell ho negà altra  
Mc 14,70 deien a Pere: –Verdaderament tu ets  un d’ells, perquè també ets galileu, i  
Mc 15,6 dia de festivitat donar llibertat a  un dels presos, qualsevol que ells  
Mc 15,7  ells demanassen. 7 I n’hi havia  un anomenat Barrabàs, que estava pres ab  
Mc 15,7  altres sediciosos per haver comès  un homicidi en un motí. 8 I reunit lo  
Mc 15,7  per haver comès un homicidi en  un motí. 8 I reunit lo poble, cridant,  
Mc 15,21  crucificar-lo. 21 I compeliren a  un que passava, anomenat Simó Cirineu,  
Mc 15,22  sa creu. 22 I el conduïren a  un lloc anomenat Gòlgota, que s’  
Mc 15,24  d’elles, per a veure lo que cada  un se’n portaria. 25 Era, doncs, l’hora  
Mc 15,27 crucificaren ab ell dos lladres, l’ un a sa dreta, i l’altre a sa esquerra.  
Mc 15,36 –Mirau, a Elies crida. 36 I corrent  un, i empapant una esponja ab vinagre, i  
Mc 15,37  -lo. 37 Emperò, Jesús, donant  un gran crit, espirà. 38 I se partí el vel 
Mc 15,46  el cos a Josep. 46 I Josep comprà  un llençol i, baixant-lo, l’embolicà en 
Mc 15,46  en lo llençol, i el posà en  un sepulcre que estava obert en la roca, i 
Mc 16,5 I entrant en lo sepulcre, vegeren a  un jove sentat a la dreta, cobert d’una  
Lc 1,5  d’Herodes, rei de Judea, hi hagué  un sacerdot anomenat Zacaries, del torn d’ 
Lc 1,6  i tenia per nom Elisabet. 6 I  un i altre eren justos davant de Déu,  
Lc 1,11  de l’encens. 11 I se li aparegué  un àngel del Senyor, estant en peu a la  
Lc 1,13  i ta muller Elisabet te parirà  un fill, i li posaràs per nom Joan. 14 I  
Lc 1,17  justos, per a aparellar al Senyor  un poble perfet. 18 I digué Zacaries a l’ 
Lc 1,27  27 a una verge desposada ab  un baró anomenat Josep, de la casa de  
Lc 1,31  en vostre ventre, i parireu  un fill, i l’anomenareu Jesús. 32 Aquest  
Lc 1,36  cosina, també ella ha concebut  un fill en sa vellesa, i aquest és lo sisè 
Lc 1,57 temps en què havia de parir, i parí  un fill. 58 I sos veïns i sos parents  
Lc 2,1  en aquells dies que es proclamà  un edicte de Cèsar August manant que  
Lc 2,7  en bolquers i lo reclinà en  un pessebre, puix no hi havia lloc per a  
Lc 2,9  aquí que s’aparegué cerca d’ells  un àngel del Senyor i la claredat de Déu  
Lc 2,9  de Déu los circuí de resplendor, i  un gran temor s’apoderà d’ells. 10 I l’ 
Lc 2,10  jo us anuncio noves que seran d’ un gran goig per a tota la gent: 11 perquè 
Lc 2,13 I de repente comparegué ab l’àngel  un exèrcit de la milícia celestial que  
Lc 2,24  escrit en la Llei del Senyor, d’ un parell de tórtoles o dos colomins. 25 I 
Lc 2,25  ocasió hi havia en Jerusalem  un home anomenat Simeon, i aquest home,  
Lc 2,44  ab los de la comitiva, feren  un dia de camí, i llavors lo buscaven  
Lc 3,16  batejo ab aigua, emperò ne vindrà  un més fort que jo, de qui no só digne de  
Lc 3,17 en son graner i cremarà la palla en  un foc inextinguible. 18 I així anunciava  
Lc 4,33  33 I estava en la sinagoga  un home posseït d’un dimoni impur, i  
Lc 4,33  en la sinagoga un home posseït d’ un dimoni impur, i exclamà en alta veu 34  
Lc 4,42  de dia isqué per a anar-se’n a  un lloc desert, i la gent lo buscava i  
Lc 5,Tit  Pere. Pesca milagrosa. Curació d’ un leprós i d’un paralític. Vocació de  
Lc 5,Tit  Curació d’un leprós i d’ un paralític. Vocació de sant Mateu. Per  
Lc 5,3  de Simó, li demanà que s’allargàs  un poc de terra. I estant sentat,  
Lc 5,8  apartau-vos de mi, que só  un home pecador. 9 Puix ell i tots quants  
Lc 5,12  en una d’aquelles ciutats, vingué  un home cobert de lepra. I quan vegé a  
Lc 5,17  al desert i orava. 17 I succeí que  un dia, estant ell ensenyant, hi havia  
Lc 5,18 veus aquí uns homes que portaven en  un llit a un paralític i buscaven com  
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Lc 5,18 uns homes que portaven en un llit a  un paralític i buscaven com ficar-lo  
Lc 5,27 27 I després d’això isqué i vegé a  un publicà anomenat Leví, que estava  
Lc 5,29  tot i lo seguí. 29 I li donà Leví  un gran convit en sa casa, i hi havia un  
Lc 5,29  gran convit en sa casa, i hi havia  un gran número de publicans i altres que  
Lc 5,36  en aquells dies. 36 I els digué  un símil: –Ningú posa un pedaç de panyo  
Lc 5,36  I els digué un símil: –Ningú posa  un pedaç de panyo nou en un vestit vell,  
Lc 5,36  posa un pedaç de panyo nou en  un vestit vell, perquè d’altra manera lo  
Lc 5,38  deu posar en bots nous, i així l’ un i l’altre se mantindran. 39 I ningú  
Lc 6,6 senyor del dissabte. 6 I succeí que  un altre dissabte entrà també en la  
Lc 6,6  i ensenyava. I hi havia allí  un home que tenia seca la mà dreta. 7 I  
Lc 6,17  17 I baixant ab ells, se deturà en  un pla, junt ab la companyia de sos  
Lc 6,39  sereu amidats. 39 I els deia també  un símil: –¿Per ventura un cego podrà  
Lc 6,39  deia també un símil: –¿Per ventura  un cego podrà guiar a altre cego? ¿No  
Lc 6,48  a qui se sembla: 48 És semblant a  un home que edificà una casa, lo qual  
Lc 6,49  que ou i no fa, és semblant a  un home que fabricà sa casa sobre terra  
Lc 7,2  molt mal, i a punt de morir,  un criat d’un centurió a qui est volia  
Lc 7,2 mal, i a punt de morir, un criat d’ un centurió a qui est volia molt. 3 I  
Lc 7,12 ciutat, veus aquí que treien fora a  un difunt, fill únic de sa mare, que era  
Lc 7,16  I Jesús l’entregà a sa mare. 16 I  un temor s’apoderà de tots, i  
Lc 7,19  ha de venir, o devem esperar-ne  un altre?» 20 I havent arribat a ell  
Lc 7,20  ha de venir o devem esperar-ne  un altre?” 21 I Jesús en aquella mateixa  
Lc 7,34 que menja i beu, i dieu: “Veus aquí  un glotó i un vinós, amic de publicans i  
Lc 7,34  beu, i dieu: “Veus aquí un glotó i  un vinós, amic de publicans i de  
Lc 7,36  tots sos fills. 36 I li suplicava  un dels fariseus que anàs a menjar ab ell. 
Lc 7,37  a taula en casa del fariseu, portà  un vas d’alabastre ple d’ungüent. 38 I  
Lc 7,41  –Un acreedor tenia dos deutors, l’ un li devia cinc-cents diners, i l’  
Lc 7,45  ab sos cabells. 45 No em donares  un bes; emperò ella des de que ha entrat  
Lc 8,4  béns. 4 I com hagués concorregut  un número crescut de gent, que venia  
Lc 8,16  encén una candela i la tapa ab  un vas, ni la posa sota del llit, sinó que 
Lc 8,16  del llit, sinó que la posa sobre  un candelero, per a què los que entren  
Lc 8,22  i la practiquen. 22 I succeí que  un dia entrà ell ab sos deixebles en una  
Lc 8,23  ell se dormí, i sobrevingué  un temporal de vent en l’estany, i s’  
Lc 8,27  que saltà en terra, se li acercà  un home que molt temps havia estava  
Lc 8,33 la ramada se despenyà ab ímpetu per  un barranc en l’estany i s’ofegaren. 34  
Lc 8,41 esperant. 41 I veus aquí que vingué  un home anomenat Jairo, que era príncep de 
Lc 8,43  43 I certa dona que patia d’ un fluix de sang dotze anys feia i que  
Lc 8,49 havia acabat de parlar, quan vingué  un al príncep de la sinagoga i li digué:  
Lc 9,Tit  Transfiguració de Jesús. Cura d’ un llunàtic. Passió predita. Disputa dels  
Lc 9,8 Elies havia aparegut; i altres, que  un dels antics profetes havia ressuscitat. 
Lc 9,10  -los ell a part, se retirà a  un paratge solitari que és del territori  
Lc 9,12  què menjar, puix aquí estam en  un lloc desert. 13 I els digué: –Donau-  
Lc 9,25  25 Puix, què li aprofitarà a  un home lo guanyar tot lo món, si es perd  
Lc 9,34 Mentres estava dient això, se formà  un núvol i els cobrí i s’ompliren de  
Lc 9,38  multitud de gent. 38 I veus aquí  un home de la turba que exclamà dient:  
Lc 9,39  únic que tinc. 39 I veus aquí que  un esperit l’agarrà, i repentinament se  
Lc 9,47 lo que pensaven en son cor, prengué  un infant i se’l posà prop de si. 48 I  
Lc 9,49  digué: –Mestre, havem vist a  un que llançava los dimonis en nom vostre, 
Lc 9,56  a salvar-les. I se n’anaren a  un altre lloc. 57 I succeí que, mentres  
Lc 9,57 que, mentres anaven caminant, digué  un a Jesús: –Jo us seguiré a on vulla que  
Lc 9,59  no té a on reclinar lo cap. 59 I a  un altre li digué: –Segueix-me. I ell li 
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Lc 9,61 vés i anuncia lo Regne de Déu. 61 I  un altre li digué: –Vos seguiré, Senyor;  
Lc 10,18  vegí a Satanàs caure del cel com  un llamp. 19 Mirau, jo us he donat  
Lc 10,25  oïu, i no ho oïren. 25 I veus aquí  un doctor de la Llei s’alçà i li digué  
Lc 10,30  prenent la paraula digué: –Baixava  un home de Jerusalem a Jericó, i caigué en 
Lc 10,31  que baixava per lo mateix camí  un sacerdot, i quan lo vegé, passà de  
Lc 10,32  passà de llarg. 32 I igualment  un levita, arribant cerca d’aquell lloc,  
Lc 10,33  passà també de llarg. 33 »Emperò  un samarità que feia son camí s’acercà a  
Lc 10,34  -lo sobre son jument, lo portà a  un hostal, i tingué cuidado d’ell. 35 I  
Lc 10,38  seguint son camí, entrà Jesús en  un lloc, i una dona que es deia Marta l’  
Lc 11,1  cert lloc, quan concloí, li digué  un de sos deixebles: –Senyor, ensenya’ns  
Lc 11,5  –Si algú de vosaltres tingués  un amic, i anàs a ell a mitjanit i li  
Lc 11,6  perquè acaba d’arribar de jornada  un amic meu i no tinc res que donar-li.” 
Lc 11,11  per ventura una pedra? O si demana  un peix, li donarà una serp en lloc de  
Lc 11,12  en lloc de peix? 12 O si demanàs  un ou, li donarà tal vegada un escorpí? 13 
Lc 11,12 demanàs un ou, li donarà tal vegada  un escorpí? 13 Si vosaltres, doncs, sent  
Lc 11,14  14 I Jesús estava llançant  un dimoni, lo qual era mut. I quan hagué  
Lc 11,22 que ell posseeix. 22 Mes, si venint  un més fort que ell, lo venç, li prendrà  
Lc 11,24  »Quan l’esperit impur ha eixit d’ un home, divaga per llocs àridos, cercant  
Lc 11,31  de Salomó, i veus-ne aquí  un que és més que Salomó. 32 Los ninivites 
Lc 11,32  de Jonàs, i veus-ne aquí  un que és més que Jonàs. 33 »Ningú,  
Lc 11,33  encenent una candela, la posa en  un lloc escondit, ni sota d’una mesura,  
Lc 11,33  ni sota d’una mesura, sinó sobre  un candelero per a què los que éntrien  
Lc 11,37  37 I mentres estava parlant,  un fariseu lo convidà a dinar ab ell. I  
Lc 11,45  sens que ho coneguen! 45 Llavors  un dels doctors li digué: –Mestre, dient  
Lc 12,13  lo que us convinga dir. 13 Llavors  un del poble li digué: –Mestre, dieu a mon 
Lc 12,16  una paràbola, dient: –Lo camp d’ un home ric havia portat abundància de  
Lc 12,25  molt que discórria, pot aumentar  un colze a sa estatura? 26 Doncs, si no  
Lc 12,27  ab tota sa glòria, se vestí com  un d’ells. 28 Doncs, si a l’herba que  
Lc 12,50 doncs, sinó que s’encenga? 50 I ab  un baptisme he de ser batejat, i com tinc  
Lc 12,54 54 I deia també al poble: –En veent  un núvol que s’alça de ponent, luego  
Lc 13,19  què el compararé? 19 És semblant a  un gra de mostassa que un home prengué i  
Lc 13,19  semblant a un gra de mostassa que  un home prengué i el sembrà en son hort. I 
Lc 13,23 caminant a Jerusalem. 23 I li digué  un home: –Senyor, és cert que són pocs los 
Lc 13,33 i lo dia següent, perquè no cap que  un profeta mòria fora de Jerusalem.” 34  
Lc 14,Tit  14,Tit Capítol XIV Curació d’ un hidròpic en dissabte. Paràbola del gran 
Lc 14,1  Jesús en dissabte en casa d’ un dels principals fariseus per a menjar  
Lc 14,2 l’estaven observant. 2 I veus aquí  un home hidròpic que estava davant d’ell. 
Lc 14,5  veent son bou o son ase caigut en  un pou no el tragui immediatament encara  
Lc 14,12 que l’havia convidat: –Quan dónies  un dinar o un sopar, no convidis a tos  
Lc 14,12  convidat: –Quan dónies un dinar o  un sopar, no convidis a tos amics, ni a  
Lc 14,13  en recompensa. 13 Sinó, quan faces  un convit, convida als pobres, als  
Lc 14,15  15 Havent oït estes paraules  un dels que menjaven a taula, li digué:  
Lc 14,16  16 Mes ell li digué: –Un home féu  un gran sopar i convidà a molts. 17 I quan 
Lc 14,18  tot està a punt. 18 »I tots, a  un temps, començaren a escusar-se. Lo  
Lc 14,31  que, volent eixir a pelear contra  un altre rei, no considera despai abans si 
Lc 15,7  hi haurà més goig en lo cel per a  un pecador que s’arrepentesca, que per a  
Lc 15,10  goig davant dels àngels de Déu per  un pecador que s’arrepentesca. 11 Mes ell 
Lc 15,13  lo que era seu, se n’anà lluny a  un país estrany i allí dissipà tots sos  
Lc 15,15  15 Llavors se n’anà i s’arrimà a  un dels ciutadans d’aquella terra, qui l’ 
Lc 15,19  fill vostre; tractau-me com a  un de vostres jornalers.’ ” 20 I alçant- 
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Lc 15,22  bona i vestiu-lo, i posau-li  un anell en son dit i calçat en sos peus,  
Lc 15,23  i matau-lo, i menjam i celebrem  un convit, 24 perquè aquest fill meu era  
Lc 15,26  música i la dansa. 26 I cridant a  un dels criats, li preguntà què era allò.  
Lc 15,29  haveu manat, i mai m’haveu donat  un cabrit per a menja’l alegrement ab mos 
Lc 15,32 són teus. 32 Mes raó era que féssem  un convit i nos alegràssem, puix ton germà 
Lc 16,1  també a sos deixebles: –Hi havia  un home ric que tenia un majordom, lo qual 
Lc 16,1  –Hi havia un home ric que tenia  un majordom, lo qual fou acusat davant d’ 
Lc 16,5 rebre en sa casa.” 5 »Cridà, doncs,  un per un als deutors de son amo, i digué  
Lc 16,5  sa casa.” 5 »Cridà, doncs, un per  un als deutors de son amo, i digué al  
Lc 16,13  a dos amos; perquè o avorrirà a l’ un i amarà a l’altre, o s’aficionarà a  
Lc 16,13 amarà a l’altre, o s’aficionarà a  un i despreciarà a l’altre. No podeu  
Lc 16,19  també comet adulteri. 19 »Hi havia  un home ric que anava vestit de púrpura i  
Lc 16,20  ab esplendor. 20 I també hi havia  un pobre anomenat Làssaro, que estava  
Lc 16,26  aturmentat. 26 Ademés de que hi ha  un abisme insondable entre nosaltres i  
Lc 17,2  al mar, que no que escandalisàs a  un d’aquestos petits. 3 »Ateneu: Si ton  
Lc 17,4  pecàs contra de tu set vegades en  un dia i set vegades en un dia vingués a  
Lc 17,4  vegades en un dia i set vegades en  un dia vingués a trobar-te dient: “Me n’ 
Lc 17,6  el Senyor: –Si tinguésseu fe com  un gra de mostassa, direu a esta morera:  
Lc 17,7  7 »¿I qui de vosaltres, tenint  un servo que llaura o guarda bestiar, tant 
Lc 17,12  de la Galilea. 12 I a l’entrar en  un lloc, isqueren a son encontre deu  
Lc 17,15  hi anaven, quedaren curats. 15 I  un d’ells, quan vegé que havia quedat  
Lc 17,22  en què vosaltres desitjareu veure  un dels dies del Fill de l’home, i no el  
Lc 17,34  que en aquella nit estaran dos en  un llit: l’un serà pres, i l’altre,  
Lc 17,34  nit estaran dos en un llit: l’ un serà pres, i l’altre, deixat; 35  
Lc 17,35  presa, i l’altra, deixada; dos en  un camp: l’un serà pres, i l’altre,  
Lc 17,35  altra, deixada; dos en un camp: l’ un serà pres, i l’altre, deixat. 36 Ells  
Lc 18,2  i no defallir, 2 dient: –Hi havia  un jutge en certa ciutat, que no tenia  
Lc 18,10  homes pujaren al temple a orar; l’ un era fariseu, i l’altre, publicà. 11  
Lc 18,17 lo qui no rèbia lo Regne de Déu com  un infant, no entrarà en ell. 18 I un home 
Lc 18,18  un infant, no entrarà en ell. 18 I  un home principal li preguntà dient: –Bon  
Lc 18,22  i dóna-ho als pobres, i tindràs  un tresor en lo cel. Després vine i  
Lc 18,25  25 Puix és més fàcil passar  un camell per lo cos d’una agulla que  
Lc 18,25 per lo cos d’una agulla que entrar  un ric en lo Regne de Déu. 26 I los que l’ 
Lc 18,35 que, acercant-se a Jericó, estava  un cego assentat a la vora del camí  
Lc 19,2  passava per Jericó. 2 I veus aquí  un home, anomenat Zaqueu, lo principal  
Lc 19,4  I s’avançà corrent i se’n pujà a  un sicòmoro per a veure-lo, puix havia  
Lc 19,7  anat a hospedar-se en casa d’ un home pecador. 8 Emperò Zaqueu,  
Lc 19,12 una terra distant, per a rebre allí  un regne i tornar-se’n després. 13 I  
Lc 19,21  de vós, sabent que sou home d’ un geni dur, que preneu lo que no haveu  
Lc 19,30 i luego que entreu en ell, trobareu  un pollí fermat sobre el qual ningú s’ha  
Lc 20,1  avarícia dels escribes. 1 I succeí  un dia que, estant ell en lo temple  
Lc 20,10  10 I arribada l’estació, envià  un dels seus criats als pagesos per a què  
Lc 20,24 –Per què em tentau? 24 Mostrau-me  un diner. De qui és l’efígie e inscripció 
Lc 21,18 causa de mon nom. 18 No obstant, ni  un cabell de vostre cap se perdrà. 19 I ab 
Lc 21,20  ànimes. 20 »I quan vejau que  un exèrcit està circuint a Jerusalem,  
Lc 21,27  de l’home, que vindrà sobre d’ un núvol ab gran poder i majestat. 28 Quan 
Lc 21,35  a sorprendre-us. 35 Puix com  un llaç vindrà sobre tots los que habiten  
Lc 22,3  en Judes, per sobrenom Iscariot,  un dels Dotze, 4 lo qual se n’anà a  
Lc 22,10  a l’entrar en la ciutat trobareu  un home que porta un càntir d’aigua;  
Lc 22,10  ciutat trobareu un home que porta  un càntir d’aigua; seguiu-lo fins a la  
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Lc 22,41 I apartant-se d’ells com cosa d’ un tir de pedra, i posat de genolls en  
Lc 22,43 vostra. 43 I llavors se li aparegué  un àngel del cel que el confortava. I  
Lc 22,44  ab major ànsia. 44 I li vingué  un suor com de gotes de sang que corrien  
Lc 22,47  de gent, davant de la qual anava  un dels Dotze anomenat Judes, i s’acercà  
Lc 22,48  Emperò Jesús li digué: –Judes, ab  un bes entregues lo Fill de l’home? 49 I  
Lc 22,50  –Senyor, ¿ferirem ab espasa? 50 I  un d’ells ferí a un criat del príncep  
Lc 22,50  ab espasa? 50 I un d’ells ferí a  un criat del príncep dels sacerdots i li  
Lc 22,52  d’espases i de bastons com contra  un lladre? 53 Sent aixís que estant tots  
Lc 22,58  –Dona, no el conec. 58 Al cap d’ un poc, veent-lo un altre, li digué: –I  
Lc 22,58  58 Al cap d’un poc, veent-lo  un altre, li digué: –I tu ets d’aquells.  
Lc 22,59  com cosa d’una hora, afirmava  un altre i deia: –Certament aquest estava  
Lc 23,8 I Herodes, al veure a Jesús, tingué  un gran goig, puix temps havia que ho  
Lc 23,14 –M’haveu presentat aquest home com  un pervertidor del poble, i ab tot, havent 
Lc 23,17  obligat a entregar-los llibre a  un en lo dia de la festa. 18 I tot lo  
Lc 23,19  ocorreguda en la ciutat i per  un homicidi. 20 Pilat los parlà de nou  
Lc 23,26  quan se’l ne portaven, prengueren  un home de Cirene anomenat Simó, que venia 
Lc 23,33  allí a Jesús i als lladres,  un a la dreta i altre a l’esquerra. 34  
Lc 23,38  38 I hi havia també sobre ell  un rètol escrit en grec, en llatí i en  
Lc 23,39  és lo rei dels jueus.» 39 I l’ un dels lladres que eren crucificats ab  
Lc 23,46  rompé pel mig. 46 I Jesús, donant  un gran crit, digué: –Pare, en vostres  
Lc 23,50  aquestes coses. 50 I veus aquí  un baró anomenat Josep, lo qual era  
Lc 23,53  baixat de la creu, l’embolicà en  un llençol i lo posà en un sepulcre obert  
Lc 23,53 embolicà en un llençol i lo posà en  un sepulcre obert en una roca en lo qual  
Lc 24,11  ab elles. 11 I ells tingueren per  un desvari estes paraules i no les  
Lc 24,13  d’ells aquell mateix dia anaven a  un lloc anomenat Emmaús, que distava de  
Lc 24,15  estaven parlant i conferenciant l’ un ab l’altre, i assolint-los Jesús,  
Lc 24,19  Nazaret –respongueren–, que fou  un gran profeta en obres i en paraules  
Lc 24,32  se desvanesqué. 32 I se deien l’ un a l’altre: –¿No és veritat que sentíem 
Lc 24,39  mateix só. Palpau i considerau que  un esperit no té carn ni ossos, com  
Lc 24,42  a menjar? 42 I ells li presentaren  un bocí de peix fregit i una bresca. 43 I  
Jn 1,6  no la comprengueren. 6 Hi hagué  un home enviat de Déu que s’anomenava  
Jn 1,26  emperò enmig de vosaltres hi ha  un a qui no coneixeu. 27 Ell és lo qui ha  
Jn 1,30 de qui jo he dit: “Després de mi ve  un baró que m’ha estat preferit, perquè  
Jn 1,40  era com l’hora dècima. 40 I  un dels dos que havien oït dir això a Joan 
Jn 1,47  -lo, li digué: –Veus aquí  un verdader israelita, en qui no hi ha  
Jn 3,1 de Joan a sos deixebles. 1 Hi havia  un home de la secta dels fariseus,  
Jn 3,2  –Rabbí, nosaltres sabem que sou  un mestre enviat de Déu, puix que ningú  
Jn 3,4 Nicodemus li digué: –Com pot nàixer  un home essent vell? ¿Pot tornar al ventre 
Jn 3,5  veritat jo et dic que, a menos que  un home no renasca de l’aigua i de l’  
Jn 4,Tit  Cura milagrosament al fill d’ un gran senyor. 1 Quan, doncs, Jesús  
Jn 4,19  dona: –Senyor, jo veig que vós sou  un profeta. 20 Nostres pares adoraren en  
Jn 4,29  digué a la gent: 29 –Veniu a veure  un home que m’ha dit tot quant jo he fet. 
Jn 4,32  –Jo tinc per alimentar-me  un menjar que vosaltres no coneixeu. 33  
Jn 4,44  mateix Jesús donà testimoni de que  un profeta no és honrat en sa pàtria. 45  
Jn 4,46  l’aigua en vi. I hi havia  un noble que tenia un fill malalt en  
Jn 4,46  vi. I hi havia un noble que tenia  un fill malalt en Cafarnaüm. 47 Havent oït 
Jn 5,4  lo moviment de les aigües. 4 Puix  un àngel del Senyor baixava en cert temps  
Jn 5,5  que fos son mal. 5 I hi havia allí  un home que feia trenta-vuit anys que  
Jn 5,7  és agitada, i mentres jo hi vaig  un altre hi baixa primer que jo. 8 Jesús  
Jn 5,9 marxa. 9 I aquest home fou curat en  un instant, i prengué son llit i se posà a 
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Jn 5,9  i se posà a caminar. I era aquell  un dia de dissabte. 10 Los jueus, doncs,  
Jn 5,36  vos en sa llum. 36 »Emperò jo tinc  un testimoni major que el de Joan, perquè  
Jn 5,43 mon Pare, i no em rebeu; si vingués  un altre en son nom propi, lo rebreu. 44  
Jn 5,45  d’acusar davant del Pare: hi ha  un que us acusa, ço és, Moisès, en qui  
Jn 6,7  pa no els basten per a donar-ne  un bocí a cada u. 8 Un de sos deixebles,  
Jn 6,9  Simó Pere, li digué: 9 –Aquí hi ha  un minyó que té cinc pans d’ordi i dos  
Jn 6,70  a vosaltres dotze?; i ab tot,  un de vosaltres és diable! 71 Deia això  
Jn 6,71  Iscariot, fill de Simó, qui essent  un dels Dotze l’havia d’entregar. 7,Tit  
Jn 7,23  de mi per haver jo curat a tot  un home en dissabte? 24 No judiqueu per l’ 
Jn 7,33  digué: –Encara estaré ab vosaltres  un poc de temps, i després me’n vaig a  
Jn 7,50  que a la nit vingué a Jesús i era  un d’ells, los digué: 51 –¿Per ventura  
Jn 8,9  per ses consciències, marxaven l’ un detràs de l’altre, començant per los  
Jn 8,40  buscau com llevar-me la vida, a  un home que us he dit la veritat que he  
Jn 8,41  no som nats de fornicació; tenim  un pare que és Déu. 42 I els digué Jesús:  
Jn 8,48  –No tenim raó de dir que tu ets  un samarità i que estàs posseït del  
Jn 8,55  i si digués que no el conec, seria  un mentider com vosaltres. Mes jo el conec 
Jn 9,Tit 9,Tit Capítol IX Jesús dóna vista a  un cego de naixement. Murmuren los  
Jn 9,1  l’adora. 1 I al passar vegé Jesús  un home cego de naixement. 2 I sos  
Jn 9,16  Emperò altres deien: –¿Com  un home pecador pot fer aquestos miracles? 
Jn 9,17  los ulls? I ell respongué: –Que és  un profeta. 18 Emperò los jueus no  
Jn 9,24  nosaltres sabem que aquest home és  un pecador. 25 I ell respongué i digué:  
Jn 9,32  que ningú haja obert los ulls a  un cego de naixement. 33 Si aquest home no 
Jn 10,1  que puja per altra part, lo tal és  un lladre i un robador. 2 Emperò qui entra 
Jn 10,1  altra part, lo tal és un lladre i  un robador. 2 Emperò qui entra per la  
Jn 10,5  perquè coneixen sa veu. 5 Mes a  un estrany no el segueixen, sinó que fugen 
Jn 10,16  i oiran la meva veu, i se’n farà  un sol ramat i un sol pastor. 17 »Per això 
Jn 10,16  veu, i se’n farà un sol ramat i  un sol pastor. 17 »Per això mon Pare m’  
Jn 10,21 deien: –Aquestes no són paraules d’ un que està posseït del dimoni. ¿Per  
Jn 11,Tit  la mort de Jesús i que ha de morir  un home per tots. Jesucrist se retira a  
Jn 11,1  de Galilea. 1 I hi havia malalt  un home anomenat Làssaro, resident en  
Jn 11,37  doncs, que obrí los ulls d’ un cego de naixement, no podria fer de  
Jn 11,44 mans ab faixes, i tapada la cara ab  un sudari. Jesús los digué: –Deslligau-  
Jn 11,49  nostre lloc i la nació. 49 Emperò,  un d’ells, anomenat Caifàs, que era lo  
Jn 11,50  50 ni reflexionau que us convé que  un sol home mòria per lo poble, i no que  
Jn 11,52  sinó també per a congregar en  un als fills de Déu que estaven dispersos. 
Jn 11,54  els jueus, sinó que es retirà a  un territori prop del desert, en la ciutat 
Jn 12,2  cena, i Marta servia i Làssaro era  un dels que estaven a taula ab ell. 3 I  
Jn 12,4  perfum. 4 Llavors Judes Iscariot,  un de sos deixebles, que era lo qui l’  
Jn 12,14  rei d’Israel. 14 I trobà Jesús  un pollí, i s’assentà sobre ell, conforme 
Jn 12,15  a ton rei que ve assentat sobre  un pollí d’una somera.» 16 Los deixebles, 
Jn 12,29 estava allí i ho oigué deia que era  un tro. Altres deien: –Un àngel li ha  
Jn 12,35 respongué: –La llum encara està per  un poc de temps ab vosaltres. Caminau,  
Jn 13,21 –En veritat, en veritat vos dic que  un de vosaltres me trairà. 22 Los  
Jn 13,23  dubtant de qui parlava. 23 I  un de sos deixebles, a qui Jesús amava,  
Jn 13,33  glorificarà luego. 33 Fillets, per  un poc de temps encara estic ab vosaltres. 
Jn 13,34 ho dic ara a vosaltres. 34 Vos dono  un manament nou: que us ameu los uns als  
Jn 14,19  tornaré a vosaltres. 19 Encara  un poc de temps, i lo món ja no em veurà.  
Jn 15,6  en mi, serà llançat fora com  un sarment, se secarà, i el prendran, i el 
Jn 15,13  a vosaltres. 13 Ningú pot tenir  un amor més gran que aquell que dóna sa  
Jn 16,21  de sa congoixa, ab lo goig de que  un home ha nat en lo món. 22 I vosaltres,  
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Jn 18,1  del torrent Cedron, a on hi havia  un hort, en lo qual entrà ell i sos  
Jn 18,10 una espasa, la desembeinà i, donant  un cop a un criat del pontífice, li tallà  
Jn 18,10  la desembeinà i, donant un cop a  un criat del pontífice, li tallà l’orella 
Jn 18,14  lo consell de que convenia de que  un home morís per lo poble. 15 Anaven  
Jn 18,22  jo he dit. 22 I havent dit això,  un dels ministres que era allí donà una  
Jn 18,25  -li, doncs: –No ets tu també  un de sos deixebles? Ell ho negà i digué:  
Jn 18,26  i digué: –No ho só. 26 Li digué  un dels criats del pontífice, parent d’  
Jn 18,30  dient: –Si no fos aquest  un malfactor no te l’hauríem entregat. 31 
Jn 18,39  vosaltres de que jo us lliberti  un per la Pasqua, ¿voleu que us pòsia en  
Jn 18,40  sinó a Barrabàs! I Barrabàs era  un lladre. 19,Tit Capítol XIX Passió, mort 
Jn 19,2 posaren sobre el cap, i li vestiren  un manto de púrpura. 3 I venien a ell i  
Jn 19,13  i s’assentà en lo tribunal en  un lloc anomenat Litòstrotos, i en hebreu, 
Jn 19,18  i dos altres ab ell, l’ un a un costat, l’altre a l’altre, i  
Jn 19,18  i dos altres ab ell, l’un a  un costat, l’altre a l’altre, i Jesús al 
Jn 19,19 i Jesús al mig. 19 I Pilat escrigué  un rètol i el posà sobre la creu. I l’  
Jn 19,23  no tenia costura, sinó que era d’ un sol teixit de dalt baix. 24 I digueren  
Jn 19,29  –Tinc set. 29 I hi havia allí  un vas ple de vinagre, i ells, posant al  
Jn 19,31  i aquell dia de dissabte era  un gran dia, suplicaren a Pilat que els  
Jn 19,34  no li trencaren les cames, 34 mes  un dels soldats ab la llança li obrí lo  
Jn 19,36  l’Escriptura: «No trencareu ni  un os d’ell.» 37 I també altra Escriptura 
Jn 19,41  lloc a on fou crucificat hi havia  un hort i, en ell, un sepulcre nou, en lo  
Jn 19,41  hi havia un hort i, en ell,  un sepulcre nou, en lo qual no havia estat 
Jn 20,12  àngels vestits de blanc sentats,  un al cap i altre als peus del siti a on  
Jn 20,24  retinguts. 24 Emperò Tomàs,  un dels Dotze, anomenat Dídimo, no estava  
Jn 21,9  vegeren preparades unes brases i  un peix posat dessobre, i pa. 10 Jesús los 
Jn 21,18 te faces vell, estendràs tes mans i  un altre te cenyirà i et conduirà a on no  
Ac 1,9 vista d’ells fou elevat, i lo rebé  un núvol que l’ocultà a sos ulls. 10 I  
Ac 1,12  dista de Jerusalem la jornada d’ un dissabte. 13 I quan entraren, pujaren a 
Ac 1,18 ministeri. 18 Aquest, doncs, posseí  un camp ab lo preu de la iniquitat, i  
Ac 1,20  haja qui habítia en ella, i prenga  un altre son bisbat.” 21 Convé, doncs, que 
Ac 1,22  nosaltres fou rebut a dalt, que  un sia testimoni ab nosaltres de sa  
Ac 2,1  Pentecostes estaven tots junts en  un mateix lloc. 2 I vingué de repente un  
Ac 2,2  mateix lloc. 2 I vingué de repente  un ruido del cel, com una ratxada de vent, 
Ac 3,2 a l’oració de l’hora de nona. 2 I  un home, que era coix des del ventre de sa 
Ac 3,8  les cames i les plantes. 8 I d’ un salt se posà en peus, i caminava, i  
Ac 3,14  Just, i demanàreu que se us donàs  un homicida. 15 I matàreu a l’autor de la 
Ac 3,22  “Lo Senyor, vostre Déu, vos alçarà  un profeta d’entre vostres germans, com a 
Ac 4,9 avui se’ns demana raó del bé fet a  un home malalt, per virtut de qui ha estat 
Ac 4,16  Perquè, que ha estat fet per ells  un miracle notable, és manifest a tots los 
Ac 4,32 I la multitud dels creients eren d’ un cor i d’un esperit, i ningú d’ells  
Ac 4,32  dels creients eren d’un cor i d’ un esperit, i ningú d’ells deia que fos  
Ac 4,37  natural de Xipre, 37 com tingués  un camp, lo vengué, i portà el preu i el  
Ac 5,1 després d’haver-los assotat. 1 I  un home anomenat Ananies, ab sa muller  
Ac 5,1  ab sa muller Sàfira, vengué  un camp, 2 i defraudà del preu del camp,  
Ac 5,5  caigué i espirà; i s’apoderà  un gran temor de tots los que ho oïren. 6  
Ac 5,11  ab son marit. 11 I sobrevingué  un gran temor en tota la Iglésia i en tots 
Ac 5,25  25 Emperò al mateix temps arribà  un i els digué: –Mirau, aquells homes que  
Ac 5,30  vosaltres matàreu penjant-lo en  un arbre. 31 A est exaltà Déu ab sa dreta  
Ac 5,34 34 Emperò alçant-se en lo Consell  un fariseu, anomenat Gamaliel, doctor de  
Ac 5,34  isquessen fora aquells homes per  un curt espai. 35 I els digué: –Barons d’ 
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Ac 5,36  antes d’aquestos dies s’alçà  un cert Teodas, jactant-se de que ell  
Ac 6,15  son rostre com si fos lo rostre d’ un àngel. 7,Tit Capítol VII Plàtica de  
Ac 7,5  alguna en ella, ni l’espai d’ un peu. Emperò li prometé que li donaria  
Ac 7,18  en Egipte, 18 fins que s’alçà  un altre rei en Egipte que no coneixia a  
Ac 7,24  fills d’Israel. 24 I com vegés a  un que era agraviat, lo defensà, i venjà  
Ac 7,26  germans, per què us maltractau l’ un a l’altre? 27 »Emperò lo qui agraviava 
Ac 7,29  paraules fugí Moisès, i habità com  un estrany en terra de Madian, a on  
Ac 7,30  l’àngel del Senyor en la llama d’ un esbarzer que cremava. 31 Quan Moisès lo 
Ac 7,41  tragué d’Egipte. 41 »I fabricaren  un vedell en aquells dies, i oferiren  
Ac 7,58  posaren sos vestits als peus d’ un jove anomenat Saulo. 59 I apedregaven a 
Ac 8,6  lo que Felip deia, oient-lo ab  un mateix ànimo i veent los miracles que  
Ac 8,9  omplí d’alegria. 9 Hi havia allí  un baró anomenat Simó, que havia estat  
Ac 8,9  als samaritans, dient que ell era  un gran personatge; 10 i tothom l’  
Ac 8,27  I alçant-se, marxà. I veus aquí  un home etíope, eunuc, privat de Candace,  
Ac 8,36 mentres anaven de camí, arribaren a  un lloc a on hi havia aigua, i digué l’  
Ac 9,10  ni begué. 10 I en Damasco hi havia  un deixeble anomenat Ananies, i el Senyor  
Ac 9,11  Dret, i busca en casa de Judes a  un home de Tarso anomenat Saulo, perquè  
Ac 9,12  està orant, 12 i ha vist en visió  un home per nom Ananies que entrava i li  
Ac 9,15  li digué: –Vés, perquè est és  un vas escollit per mi per a portar mon  
Ac 9,25 prengueren de nit i, posant-lo en  un cove, lo baixaren per la muralla. 26 I  
Ac 9,33 habitaven en Lidda. 33 I trobà allí  un home anomenat Eneas, que vuit anys  
Ac 9,37  l’hagueren rentada, la posaren en  un aposento alt. 38 I com Lidda estava  
Ac 9,43  molts dies en Jope, en casa d’ un blanquer anomenat Simó. 10,Tit Capítol  
Ac 10,1  d’aquest. 1 I hi havia en Cesarea  un cert home anomenat Corneli, centurió d’ 
Ac 10,3  visió, envers l’hora de nona, que  un àngel de Déu entrava en ell i li deia:  
Ac 10,5 ara homes a Jope i fes venir aquí a  un tal Simó, per sobrenom Pere. 6 Aquest  
Ac 10,6  Pere. 6 Aquest posa en casa d’ un cert Simó blanquer, que té la casa prop 
Ac 10,7  cridà a dos de sos domèstics i a  un soldat temerós de Déu, d’aquells que  
Ac 10,10 I mentres li aparellaven, caigué en  un èxtasis. 11 I vegé lo cel obert i que  
Ac 10,11  cel obert i que baixava envers ell  un vas com un gran llençol, que lligat per 
Ac 10,11 i que baixava envers ell un vas com  un gran llençol, que lligat per les quatre 
Ac 10,22  dels jueus, rebé avís per medi d’ un sant àngel de que et cridàs a sa casa i 
Ac 10,28  sabeu que és cosa abominable per a  un jueu lo juntar-se o acercar-se a un 
Ac 10,28  lo juntar-se o acercar-se a  un estranger; emperò Déu m’ha mostrat que 
Ac 10,30 veus aquí que se’m presentà davant  un baró ab una vestidura blanca, i em  
Ac 10,39  qual ells mataren penjant-lo en  un arbre. 40 A est lo ressuscità Déu al  
Ac 11,5  en la ciutat de Jope i vegí en  un èxtasis una visió, que baixava un vas  
Ac 11,5  un èxtasis una visió, que baixava  un vas com una gran tela que per les  
Ac 11,13 ens contà com havia vist en sa casa  un àngel que se li posà davant i li digué: 
Ac 11,21  I la mà del Senyor era ab ells, i  un gran número cregueren i es convertiren  
Ac 11,26  a Antioquia. 26 I estigueren tot  un any en aquesta iglésia, i instruïren  
Ac 11,28  uns profetes. 28 I alçant-se  un d’ells, anomenat Àgabo, donava a  
Ac 12,10  I havent eixit, atravessaren  un carrer, i luego s’apartà d’ell l’  
Ac 13,6  tota la isla fins a Pafo, trobaren  un cert mago, profeta fals i jueu anomenat 
Ac 13,14  i havent entrat en la sinagoga  un dia de dissabte, se sentaren. 15 I  
Ac 13,25  Mes veus aquí, després de mi ve  un a qui jo no só digne de deslligar lo  
Ac 13,29  de l’arbre i el posaren en  un sepulcre. 30 Mes Déu lo ressuscità al  
Ac 14,7 l’evangeli. 7 I en Listra hi havia  un home coix des del ventre de sa mare, lo 
Ac 15,10  ara, per què tentau a Déu posant  un jou sobre el coll dels deixebles que ni 
Ac 15,14  als gentils per a prendre d’ells  un poble per a son nom. 15 I en això  
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Ac 15,25  aparegué bé, estant congregats d’ un acord, elegir barons i enviar-los a  
Ac 15,39  entre ells, que se separaren l’ un de l’altre; i Bernabé, havent-se’n  
Ac 16,1  I veus aquí que allí hi havia  un deixeble anomenat Timoteu, fill d’una  
Ac 16,9 s’aparegué a Pau: i estant de peus  un home de Macedònia, li pregava dient:  
Ac 16,13  alguns dies conferenciant. 13 I en  un dels dissabtes isquérem fora de la  
Ac 16,26  oïen. 26 I de repente esdevingué  un terratrèmol tan gran que es commogueren 
Ac 17,7  decrets del Cèsar dient que hi ha  un altre rei, lo qual és Jesús. 8 I  
Ac 17,23  i veent vostres simulacres, trobí  un ara en què estava escrit: “Al Déu no  
Ac 17,26  i respiració i tota cosa; 26 i d’ un sol féu tot lo llinatge humà, per a què 
Ac 18,2  i se n’anà a Corinto. 2 I trobant  un jueu anomenat Aquila, natural de Ponto, 
Ac 18,7 I partint d’allí, entrà en casa d’ un que es deia Tito Just, temerós de Déu,  
Ac 18,11  esta ciutat. 11 I permanesqué allí  un any i sis mesos, ensenyant-los la  
Ac 18,14  jueus: –Si fos una cosa iniqua, o  un crim enorme, vos oiria en justícia, oh  
Ac 18,24  los deixebles. 24 I vingué a Èfeso  un jueu anomenat Apolo, natural d’  
Ac 19,9  tots los dies en l’escola d’ un tal Tirà. 10 I això durà per espai de  
Ac 19,14  que feien això eren set fills d’ un jueu príncep dels sacerdots anomenat  
Ac 19,17  que habitaven en Èfeso; i vingué  un temor sobre tots ells, i era exaltat lo 
Ac 19,24  del camí del Senyor, 24 perquè  un argenter, anomenat Demetri, que feia  
Ac 20,9  a on estaven congregats. 9 I  un jove anomenat Eutic s’assentà en una  
Ac 20,12  viu al jove, de lo que reberen  un consol extraordinari. 13 Emperò  
Ac 20,37  oració ab tots ells. 37 I es mogué  un gran plor entre tots; i tirant-se al  
Ac 21,7  als germans, nos detinguérem  un dia ab ells. 8 I al dia següent,  
Ac 21,8  de Felip, l’evangelista, que era  un dels set, nos hospedàrem en sa casa. 9  
Ac 21,10  alguns dies, arribà de la Judea  un profeta anomenat Àgabo, 11 lo qual,  
Ac 21,16 Cesarea, los quals portaven ab ells  un deixeble antic de Xipre anomenat  
Ac 21,38  egipci que pocs dies ha mogueres  un alborot, i te’n portares al desert  
Ac 21,40  ab la mà. I havent-se seguit  un gran silenci parlà en llengua hebrea  
Ac 22,12  companys, entrí en Damasco. 12 »I  un cert Ananies, baró just segons la Llei, 
Ac 22,25 –Vos és lícit a vosaltres assotar a  un home romà i sens ésser condemnat? 26  
Ac 23,9  en aquest home; i si li ha parlat  un esperit o un àngel, no pugnem contra  
Ac 23,9  i si li ha parlat un esperit o  un àngel, no pugnem contra Déu. 10 I per  
Ac 23,16 16 I quan oigué aquesta conspiració  un fill de la germana de Pau, anà i entrà  
Ac 23,17 donà avís a Pau. 17 I Pau cridant a  un dels centurions digué: –Condueix aquest 
Ac 24,1  sacerdots, ab alguns ancians i ab  un orador anomenat Tèrtuŀlo, i  
Ac 24,23  vos donaré audiència. 23 I manà a  un centurió que guardàs a Pau i li deixàs  
Ac 25,14  la causa de Pau dient: –Aquí hi ha  un home que Fèlix deixà pres, 15 acerca  
Ac 25,19  sobre la seva superstició i sobre  un cert Jesús mort, lo qual Pau afirmava  
Ac 25,27  sembla una cosa fora de raó enviar  un home pres i no informar de les  
Ac 27,1 Pau fos entregat ab altres presos a  un centurió anomenat Júlio, de la cohort  
Ac 27,2  Augusta, 2 embarcant-nos en  un barco d’Adrumeto, nos férem a la vela, 
Ac 27,6  6 I allí, trobant lo centurió  un barco d’Alexandria que anava a Itàlia, 
Ac 27,8  lo llarg de la costa, arribàrem a  un lloc que s’anomena Bons Ports, prop  
Ac 27,12  Fenice a hivernar en ella, per ser  un port de Creta que mira a l’àfrico i al 
Ac 27,14 al cap de poc donà contra del barco  un vent tempestuós anomenat euroaquilon.  
Ac 27,17  lo barco, i temerosos de donar en  un banc d’arena, arriaren les veles, i  
Ac 27,28  vint braces d’aigua, i després  un poc més enllà ne trobaren quinze. 29 I  
Ac 27,34  que mengeu, puix no es perdrà ni  un sol cabell del cap de ningú de  
Ac 27,41  a la platja. 41 Emperò donant en  un lloc que tenia mar per los dos costats, 
Ac 28,Tit  Capítol XXVIII Pau és picat d’ un escurçó en Malta. Cura vàrios mals.  
Ac 28,2 molta humanitat. 2 Perquè, encenent  un gran foc, nos referen a tots de la  
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Ac 28,3  i del fred. 3 I havent Pau juntat  un manat de sarments i posant-los al  
Ac 28,3  -los al foc, isqué ab lo calor  un escurçó i se li agarrà a la mà. 4 I  
Ac 28,4  altres: –Aquest home segurament és  un homicida, puix havent-se escapat del  
Ac 28,6  Emperò després d’haver esperat  un gran rato, quan vegeren que no li  
Ac 28,6  mudant de parer, deien que ell era  un déu. 7 I en aquells llocs tenia unes  
Ac 28,11  I al cap de tres mesos entràrem en  un barco d’Alexandria que havia passat l’ 
Ac 28,13 costejant, anàrem a Règio, i tenint  un altre dia vent de migjorn, arribàrem al 
Ac 28,16 estar sol en una casa particular ab  un soldat que el custodiava. 17 I passats  
Rm 1,10  concedit, per la voluntat de Déu,  un viatge ditxós per venir a vosaltres. 11 
Rm 1,28 son coneixement, Déu los abandonà a  un ànimo rèprobo, per a fer coses que no  
Rm 3,10  10 com està escrit: «No hi ha  un que sia just, ni un. 11 No hi ha un que 
Rm 3,10  «No hi ha un que sia just, ni  un. 11 No hi ha un que entenga, no hi ha  
Rm 3,11 un que sia just, ni un. 11 No hi ha  un que entenga, no hi ha un que búsquia a  
Rm 3,11  No hi ha un que entenga, no hi ha  un que búsquia a Déu. 12 Tots se desviaren 
Rm 3,12  no hi ha qui faça bé, ni tan sols  un. 13 Sepultura oberta és sa gorja; ab  
Rm 3,30 cert, dels gentils també. 30 Perquè  un sol Déu és realment lo qui per la fe  
Rm 5,7  Perquè a penes hi ha qui mòria per  un just, encara que tal vegada hi hauria  
Rm 5,7  tal vegada hi hauria qui mòria per  un benefactor. 8 Emperò Déu fa brillar son 
Rm 5,12  12 Per lo tant, així com per  un home entrà lo pecat en aquest món, i  
Rm 5,15  perquè si per lo delicte d’ un moriren molts, molt més la gràcia de  
Rm 5,15  de Déu i lo do per la gràcia d’ un sol home, que és Jesucrist, abunda  
Rm 5,16 no fou lo do com lo pecat comès per  un. Perquè lo judici verdaderament fou d’ 
Rm 5,16  lo judici verdaderament fou d’ un pecat per a la condemnació, emperò la  
Rm 5,17  17 Perquè si per lo pecat d’ un sol regnà la mort per un sol home, molt 
Rm 5,17  pecat d’un sol regnà la mort per  un sol home, molt més regnaran en vida per 
Rm 5,17 home, molt més regnaran en vida per  un sol Jesucrist los que reben l’  
Rm 5,18  Per això, així com per lo pecat d’ un caigué la condemnació sobre tots los  
Rm 5,18  així també per la justícia d’ un sol, tots los homes rebran la  
Rm 5,19  així com per la desobediència d’ un sol home molts foren fets pecadors,  
Rm 5,19  fets justos per l’obediència d’ un sol. 20 Puix la Llei sobrevingué per a  
Rm 7,3  que si vivint lo marit s’unís ab  un altre home, serà apellidada adúltera;  
Rm 7,3  adúltera encara que s’unèsquia ab  un altre home. 4 Així també vosaltres,  
Rm 8,24  veu no és esperança, puix allò que  un veu, ¿com ho pot esperar? 25 I si  
Rm 9,2 Sant, 2 de que tinc gran tristesa i  un dolor contínuo en mon cor. 3 Puix  
Rm 9,9  temps jo vindré, i Sara tindrà  un fill.» 10 I no solament ella, sinó  
Rm 9,20 a replicar a Déu? ¿Per ventura dirà  un vas de fang al que l’ha fet: «Per què  
Rm 9,21  oller de fer d’una mateixa pasta  un vas per a honra, i altre per a  
Rm 10,12  de jueu i de grec; per quant  un mateix és lo Senyor de tots, ric per a  
Rm 10,19  «Jo us provocaré a gelosia per  un poble que no és mon poble, i jo us  
Rm 10,21 lo dia he tingut esteses mes mans a  un poble incrèdul i rebelde.» 11,Tit  
Rm 11,5  així també, en aquest temps, hi ha  un remanent segons l’elecció de la  
Rm 11,24  naturalesa has estat empeltat en  un oliver bo, ¿quant més aquells que són  
Rm 12,Tit  Diu que, essent tots membres d’ un mateix cos, havem de treballar a favor  
Rm 12,4  ha repartit. 4 Perquè així com en  un cos tenim molts membres, i no tots los  
Rm 12,5 5 així nosaltres, essent molts, som  un sol cos en Cristo i cada u membre l’un 
Rm 12,5  cos en Cristo i cada u membre l’ un de l’altre. 6 Tenint, emperò,  
Rm 12,16  ab los que ploren. 16 Siau d’ un mateix ànimo l’un envers l’altre; no  
Rm 12,16  16 Siau d’un mateix ànimo l’ un envers l’altre; no tingau l’  
Rm 14,2  disputes d’opinions. 2 Perquè l’ un creu que pot menjar de tot, mentres lo  
Rm 14,5  Déu per fer-lo estar dret. 5 L’ un fa diferència entre dia i dia, i l’  
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Rm 14,20  mútua edificació. 20 No vulles per  un menjar destruir l’obra de Déu. Totes  
1Co 1,10  Senyor Jesucrist, que siau tots d’ un mateix parlar, i que no hi haja  
1Co 1,10  bé estigau perfectament units en  un mateix esperit i en un mateix judici.  
1Co 1,10  units en un mateix esperit i en  un mateix judici. 11 Perquè se m’ha  
1Co 3,4  com a homes? 4 Perquè dient l’ un: «Jo certament só de Pau», i l’altre:  
1Co 3,10  fonament, com arquitecte savi; mes  un altre edifica sobre ell. I míria cada u 
1Co 4,6  s’ensuperbesca per causa de l’ un contra de l’altre. 7 Perquè, qui et  
1Co 5,Tit  Capítol V Excomunica l’Apòstol a  un incestuós i exhorta als de Corinti que  
1Co 5,1 -se ab los pecadors públics. 1 És  un rumor general que hi ha entre vosaltres 
1Co 5,6  no és bona. ¿No sabeu que  un poc de llevat fermenta tota la pasta? 7 
1Co 5,11 maldient o embriac o rapinyador; ab  un home semblant, ni prendre-hi aliment. 
1Co 6,1 de vosaltres, tenint diferències ab  un altre, a anar a judici davant dels  
1Co 6,7  infiels? 7 De totes maneres, és ja  un delicte verdaderament lo pledejar  
1Co 6,16  que es junta ab una ramera se fa  un cos ab ella? Perquè, «seran», digué,  
1Co 6,17  lo qui es junta ab lo Senyor,  un esperit és. 18 Fugiu de la fornicació!  
1Co 7,5  la muller. 5 No us defraudeu l’ un a l’altre, si no és per algun temps i  
1Co 7,13 repudiï. 13 I si una muller fiel té  un infiel per marit i ell consent en  
1Co 7,23 Cristo. 23 Haveu estat comprats per  un preu: no us façau servos dels homes. 24 
1Co 7,25  emperò dono consell, així com  un que ha alcançat misericòrdia del Senyor 
1Co 8,4  món i que no hi ha altre Déu sinó  un sol. 5 Perquè encara que hi haja alguns 
1Co 8,6  per a nosaltres no hi ha sinó  un Déu, lo Pare, de qui són totes les  
1Co 8,6  les coses, i nosaltres, en ell; i  un Senyor Jesucrist, per qui són totes les 
1Co 9,7  del fruit d’ella? ¿Qui apastura  un ramat i no s’alimenta de la llet del  
1Co 9,24  realment corren tots, emperò  un sol guanya lo gallardó? Correu, doncs,  
1Co 9,26  ab incertitud; i combato, no com  un que dóna colps a l’aire, 26 sinó que  
1Co 10,8  com alguns d’ells fornicaren i en  un dia ne moriren vint-i-tres mil. 9  
1Co 10,17 Perquè nosaltres, essent molts, som  un pa i un cos, perquè tots som  
1Co 10,17  essent molts, som un pa i  un cos, perquè tots som participants d’  
1Co 10,29  és judicada per la consciència d’ un altre? 30 Perquè si jo per gràcia ne  
1Co 11,20  vosaltres, doncs, vos congregau en  un lloc, ja no és per a menjar la cena del 
1Co 11,21  sa pròpia cena per a menjar. I l’ un té fam, i l’altre està embriac. 22  
1Co 12,Tit  utilitat de la Iglésia. Aquesta és  un sol cos místic, los membres del qual  
1Co 12,4  de dons, mes l’Esperit és  un mateix. 5 Hi ha diferències de  
1Co 12,5  de ministeris, emperò és  un mateix lo Senyor. 6 Hi ha també  
1Co 12,6  diversitat d’operacions, emperò  un mateix és lo Déu que obra totes les  
1Co 12,8  a cada u per a profit. 8 Perquè a  un li és donada per l’Esperit la paraula  
1Co 12,11  Mes totes aquestes coses les obra  un sol i mateix Esperit, repartint a cada  
1Co 12,12  vol. 12 Perquè així com lo cos és  un i té molts membres, i tots los membres  
1Co 12,12  del cos, encara que molts, són  un sol cos, així també és Cristo. 13  
1Co 12,13 així també és Cristo. 13 Perquè per  un mateix Esperit havem estat batejats  
1Co 12,13  batejats tots nosaltres per a ser  un mateix cos, així jueus com gentils,  
1Co 12,13  com llibres, i tots havem begut en  un mateix Esperit. 14 Perquè tampoc lo cos 
1Co 12,14 Esperit. 14 Perquè tampoc lo cos és  un sol membre, sinó molts. 15 Si el peu  
1Co 12,19  li ha plagut. 19 I si tots fossen  un sol membre, ¿a on seria lo cos? 20  
1Co 12,20  los membres sien molts, lo cos és  un. 21 I l’ull no pot dir a la mà: «Jo no 
1Co 12,25  tinguessen igual solicitud l’ un per l’altre. 26 I que si un membre  
1Co 12,26  l’un per l’altre. 26 I que si  un membre pateix, tots los membres  
1Co 12,26  los membres pateixen ab ell; o si  un membre és honrat, tots los membres se  
1Co 12,31  als dons majors. Mes jo us mostro  un camí encara més exceŀlent. 13,Tit  
1Co 13,11  lo que és en part. 11 Quan jo era  un noi, parlava com un noi, comprenia com  
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1Co 13,11  11 Quan jo era un noi, parlava com  un noi, comprenia com un noi i judicava  
1Co 13,11  parlava com un noi, comprenia com  un noi i judicava com un noi. Mes quan  
1Co 13,11 comprenia com un noi i judicava com  un noi. Mes quan vaig ésser home fet,  
1Co 13,12  coses de noi. 12 Ara veem com per  un mirall, obscurament; mes llavors cara a 
1Co 14,Tit  a edificació del proïsme. Déu és  un Déu de pau. Les dones deuen callar en  
1Co 14,8 ab arpa? 8 Puix si la trompeta dóna  un so incert, ¿qui es prepararà per a la  
1Co 14,23  tota la Iglésia se congrega en  un lloc, i parlant tots ab llengües,  
1Co 14,24  24 Mes si tots profetisen i entra  un infiel o un ignorant, ell de tots és  
1Co 14,24 tots profetisen i entra un infiel o  un ignorant, ell de tots és convençut i de 
1Co 14,27  dos, o al més tres, i per torn, i  un interprétia. 28 I si no hi ha  
1Co 14,31  31 Puix així podeu profetisar tots  un per un, a fi de que tots aprenguen i  
1Co 14,31  així podeu profetisar tots un per  un, a fi de que tots aprenguen i sien tots 
1Co 15,8  se m’aparegué a mi també, com a  un fill avortiu. 9 Puix jo só el menor  
1Co 15,51  51 Veus aquí jo us declaro  un misteri: tots certament no dormirem,  
1Co 15,52  mes tots serem mudats. 52 En  un moment, en un tancar i obrir d’ull, en 
1Co 15,52  serem mudats. 52 En un moment, en  un tancar i obrir d’ull, en la trompeta  
2Co 1,15  a vosaltres per a què tinguésseu  un segon benefici. 16 I anar a Macedònia  
2Co 3,13  13 I no com Moisès, que es posava  un vel sobre el rostro, per a què los  
2Co 3,18  a cara descoberta, com en  un mirall, la glòria del Senyor, som  
2Co 4,17  lleugeres, que no duren més que  un moment, operen en nosaltres un  
2Co 4,17  que un moment, operen en nosaltres  un sobreabundant i etern pes de glòria, 18 
2Co 5,1  se dissolgués, tenim de Déu  un edifici, una casa no feta de mà, que  
2Co 5,14  considerant això, que si  un morí per tots, tots, per consegüent,  
2Co 7,8  que aquella carta, encara que per  un poc de temps vos contristà, 9 ara m’  
2Co 11,1  1 Plagués a Déu que sofrísseu  un poc ma imprudència; emperò sofriu-me  
2Co 11,2 zel de Déu. Puix vos he desposat ab  un espòs per a presentar-vos com a verge 
2Co 11,16  imprudent) a fi de que em gloriï  un poc encara. 17 Lo que dic per lo que  
2Co 11,23  ministres de Cristo? –parlo com  un imprudent:– Jo ho só més; en moltíssims 
2Co 11,25  tres vegades he naufragat,  un dia i una nit estiguí en lo fondo del  
2Co 11,33  i per una finestra me baixaren en  un cove des de la muralla i així escapí de 
2Co 12,2 les revelacions del Senyor. 2 Conec  un home en Cristo que catorze anys ha fou  
2Co 12,4  inefables, que no li és lícit a  un home proferir-les. 5 D’aquest tal me 
2Co 12,11  llavors só fort. 11 M’he tornat  un neci en gloriar-me: vosaltres m’hi  
2Co 12,18 18 Ho demaní a Tito, i ab ell envií  un germà. ¿Per ventura Tito s’és  
2Co 12,18  de vosaltres? ¿No caminàrem ab  un mateix esperit i per unes mateixes  
2Co 13,11  exhortau-vos mútuament, siau d’ un mateix ànimo, viviu en pau, i serà ab  
Ga 1,6  us cridà a la gràcia de Cristo, a  un altre evangeli, 7 lo qual no és altre,  
Ga 1,8  encara que nosaltres mateixos, o  un àngel del cel, vos anunciàs un altre  
Ga 1,8  o un àngel del cel, vos anunciàs  un altre evangeli diferent del que  
Ga 1,9  a dir també: Si algú vos predica  un altre evangeli diferent del que haveu  
Ga 3,13  «Maleït tot aquell que penja en  un arbre.» 14 Per a què la benedicció d’  
Ga 3,15  15 Germans, parlo com a home:  un testament, encara que sia d’home, ab  
Ga 3,16  progènie com de molts, sinó com d’ un: I a ta progènie, que és Cristo. 17  
Ga 3,19  ordenada per àngels en mà d’ un mediador. 20 Emperò lo mediador no és  
Ga 3,20  20 Emperò lo mediador no és d’ un sol, i Déu és un. 21 ¿És, doncs, la  
Ga 3,20  mediador no és d’un sol, i Déu és  un. 21 ¿És, doncs, la Llei contra les  
Ga 3,28  fembra. Perquè tots vosaltres sou  un en Cristo Jesús. 29 I essent de Cristo, 
Ga 4,14 rebutjàreu; ans bé me rebéreu com a  un àngel de Déu, com a Cristo Jesús. 15 A  
Ga 4,22  que Abraham tingué dos fills, l’ un de l’esclava, l’altre de la llibre.  
Ga 4,24 aquestos són los dos testaments: l’ un, de la muntanya de Sinaí, que engendra  
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Ef 1,10  dels temps ell instauràs en  un totes les coses en Cristo, així les que 
Ef 2,14  nostra pau, lo qui ha fet dels dos  un sol poble, i rompent la paret de  
Ef 2,15 per a formar en si mateix dels dos,  un sol home nou, fent la pau, 16 i per a  
Ef 2,16 reconciliar-los ab Déu als dos en  un cos per la creu, matant les enemistats  
Ef 2,18  i altres tenim entrada al Pare en  un Esperit. 19 De manera que ja no sou  
Ef 2,21  ben construït, creix per a ser  un temple sant en lo Senyor, 22 en qui  
Ef 4,4  en lo vincle de la pau. 4 Hi ha  un cos i un Esperit, així com sou cridats  
Ef 4,4  vincle de la pau. 4 Hi ha un cos i  un Esperit, així com sou cridats a una  
Ef 4,5  vocació. 5 Un Senyor, una fe,  un baptisme, 6 un Déu i Pare de tots, que  
Ef 4,6 5 Un Senyor, una fe, un baptisme, 6  un Déu i Pare de tots, que és sobre tots,  
Ef 5,32  dos en una carn.» 32 Aquest és  un gran misteri; mes jo parlo concernent a 
Fl 1,27  que permaneixeu unànims en  un mateix esperit, treballant units en la  
Fl 2,2  cosa, tenint una mateixa caritat,  un mateix esperit, uns mateixos  
Fl 2,9  també l’exaltà altament i li donà  un nom que és sobre tot nom, 10 a fi de  
Fl 2,20  posseït d’igual ànimo, qui ab  un afecte sincer s’interèssia tant per  
Fl 2,22  vosaltres per experiència que, com  un fill respecte de son pare, ell ha  
Fl 3,15  siam tots los que som perfets d’ un mateix sentiment; i si en alguna cosa  
Col 1,7  conservo, que és per a vosaltres  un fiel ministre de Cristo Jesús; 8 lo qui 
Col 3,15  a la que fóreu també cridats en  un cos, i siau agraïts. 16 Habítia la  
1Te 1,Tit  als tessalònics per haver estat  un exemple als demés fiels en lo fervor de 
1Te 2,5  fou d’adulació, com sabeu, ni  un pretext d’avarícia: Déu és testimoni.  
1Te 2,11  manera a cada u de vosaltres, com  un pare a sos fills, 12 vos amonestàrem i  
1Te 2,17 Mes nosaltres, germans, privats per  un curt temps de vostra presència, no de  
1Te 5,2 bé que el dia del Senyor vindrà com  un lladre de nit. 3 Perquè quan diran pau  
1Te 5,4  que aquell dia vos sorprenga com  un lladre. 5 Perquè tots vosaltres sou  
2Te 1,5  que sofriu; 5 lo que és  un senyal manifest del just judici de Déu, 
2Te 3,9  oferir-vos en nosaltres mateixos  un exemple que imitàsseu. 10 Perquè fins  
1Tm 2,5 coneixement de la veritat. 5 Perquè  un sol és Déu, i un sol també lo medianer  
1Tm 2,5  veritat. 5 Perquè un sol és Déu, i  un sol també lo medianer entre Déu i els  
1Tm 3,1  desitja l’ofici de bisbe, desitja  un bon treball. 2 Puix és necessari que el 
1Tm 3,4 no pledegista, no cobdiciós, 4 sinó  un que sàpia governar bé sa casa; que  
1Tm 3,13  son ministeri, adquiriran per a si  un bon grau i molta confiança en la fe que 
1Tm 5,8  tal ha negat la fe i és pitjor que  un infiel. 9 No sia posada en lo número  
1Tm 5,9  anys, ni que haja tingut més d’ un marit, 10 tenint lo testimoni de bones  
1Tm 5,23 No bèguies més aigua sola, sinó usa  un poc de vi per causa de ton ventrell i  
1Tm 6,4  que és conforme a la pietat, 4 és  un superbo que no sap res, ans bé flaqueja 
1Tm 6,5  veritat, suposant que la pietat és  un guany. De semblant gent, aparta-te  
1Tm 6,6 Emperò la pietat ab contentament és  un gran guany. 7 Perquè no duguérem res a  
1Tm 6,19  19 atresorant per a ells mateixos  un bon fonament per a lo venider, a fi de  
2Tm 2,3  3 Suporta, doncs, la fatiga com  un bon soldat de Jesucrist. 4 Ningú que  
2Tm 2,9  jo sofrint fins en cadenes, com  un malfactor; mes la paraula de Déu no  
2Tm 2,21  purificàs d’aquestes coses, serà  un vas d’honor, santificat i útil per al  
2Tm 2,22  aquells que invoquen al Senyor ab  un cor pur. 23 Les qüestions nècies i que  
2Tm 4,5  les afliccions, fes l’obra d’ un evangelista, compleix ton ministeri,  
Tt 1,12  d’una torpe ganància. 12 Digué  un d’ells, propi profeta dels seus, que  
Tt 2,14  i purificar-nos per a si com  un poble peculiar, zelós de les bones  
He 1,4 àngels, quant per herència obtingué  un nom més exceŀlent que ells. 5 Perquè, a 
He 1,12  com vestit. 12 I els mudaràs com  un manto, i seran mudats; emperò tu ets lo 
He 2,6  lo món venider de què parlam. 6 I  un en cert lloc donà testimoni dient: «Què 
He 2,7  així lo visites? 7 Tu l’has fet  un poc menor que els àngels; tu l’has  
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He 2,9  9 Mes veem a Jesús, que fou fet  un poc menor que els àngels per la passió  
He 2,11  que són santificats, tots són d’ un. Per qual causa no s’avergonyí d’  
He 2,17  a sos germans, per a què fos  un sumo sacerdot piadós i fiel en les  
He 3,5 Moisès fou fiel en tota sa casa com  un sirvent, per a donar testimoni d’  
He 4,7  7 i altra vegada determina  un cert dia, dient per David: «Avui,  
He 4,9  altre dia. 9 Per consegüent, queda  un repòs, o dissabte, per a lo poble de  
He 4,15  confessió. 15 Perquè no tenim  un pontífice que no puga compadèixer-se  
He 5,13  paraula de justícia, per quant és  un infant. 14 Emperò l’aliment fort  
He 6,18  Déu mentís) tinguéssem nosaltres  un poderós consol, nosaltres que havem  
He 6,19  proposat. 19 La qual tenim com  un àncora ferma i segura de l’ànima, i  
He 7,15  això més clarament, ja que s’alça  un altre sacerdot a semblança de  
He 7,22 per lo tant Jesús fou fet fiança d’ un testament molt més perfet. 23 I aquells 
He 7,24  Emperò aquest, com dura sempre, té  un sacerdoci immutable. 25 I per això pot  
He 8,1  lo que havem dit és aquesta: Tenim  un tal pontífice que està sentat a la  
He 8,6  6 Mes ara ell ha alcançat  un ministeri tant més exceŀlent quant és  
He 8,8  casa d’Israel i a la casa de Judà  un pacte (testament) nou. 9 No conforme al 
He 9,1  també reglaments del culto diví i  un santuari temporal. 2 Perquè fou  
He 9,2  temporal. 2 Perquè fou fabricat  un primer tabernacle, en lo qual estaven  
He 9,11  pontífice dels béns veniders, per  un tabernacle més gran i més perfet, no  
He 9,19  ab aigua, i llana carmesina, i  un hisop, i n’aspergí lo llibre i tot lo  
He 10,5  i oferta vós no volguéreu; emperò  un cos m’haveu apropiat a mi. 6  
He 10,12  aquest, després que hagué ofert  un sol sacrifici per los pecats, s’  
He 10,20 Sants per la sang de Cristo, 20 per  un camí nou i de vida que ell nos consagrà 
He 10,21  és dir, per sa carn, 21 i tenint  un gran sacerdot sobre la casa de Déu, 22  
He 10,27  horrible expectació del judici i  un foc abrasador que ha de devorar als  
He 10,35 doncs, vostra confiança, la qual té  un gran gallardó. 36 Perquè a vosaltres  
He 10,37  la promesa. 37 Perquè, «encara  un poquet de temps, i el que ha de venir  
He 11,4  4 Per la fe oferí Abel a Déu  un sacrifici més exceŀlent que Caín, per  
He 11,8  quan Abraham fou cridat per anar a  un lloc que ell després havia de rebre en  
He 11,12 que havia promès. 12 Per lo qual d’ un sol (i casi com mort) isqué una  
He 11,21 Jacob, quan estava per morir, beneí  un i altre dels fills de Josep, i adorà  
He 11,23  tres mesos, perquè el vegeren  un noi hermós i no tingueren temor de l’  
He 12,1  tenint posat també sobre nosaltres  un núvol tan gran de testimonis,  
He 12,16  o profà, com Esaú, lo qual per  un bocí vengué sa primogenitura. 17  
He 12,28  ser commogudes. 28 I així, rebent  un regne immovible, tenim gràcia, per la  
He 13,10  que van detràs d’elles. 10 Tenim  un altar del qual no tenen facultat de  
Jm 1,23  i no la practica, ell és com  un home que contempla en un mirall son  
Jm 1,23 ell és com un home que contempla en  un mirall son natiu rostro; 24 perquè es  
Jm 2,Tit  i que la fe sens obres és com  un cos sens ànima. 1 Germans meus, no  
Jm 2,2  vestidura preciosa, i entràs també  un pobre ab un mal vestit, 3 i atenent al  
Jm 2,2  i entràs també un pobre ab  un mal vestit, 3 i atenent al que ve  
Jm 2,10  la Llei, com fàltia tan sols en  un punt, s’ha fet culpable de tot. 11  
Jm 2,14  14 Què aprofitarà, germans meus, a  un que diu que té fe, si no té obres? ¿Per 
Jm 2,15  pot la fe salvar-lo? 15 I si  un germà o una germana estiguessen  
Jm 2,19  les obres. 19 Tu creus que Déu és  un; fas bé. També los dimonis ho creuen, i 
Jm 2,25  los messatgers i enviant-los per  un altre camí? 26 Perquè així com lo cos,  
Jm 3,4  impelides per vents impetuosos, ab  un petit timó se giren allà a on vol lo  
Jm 3,5  Així també la llengua és certament  un membre petit del cos, i es gloria de  
Jm 3,5  i es gloria de grans coses. Mirau  un poc de foc quant gran bosc incèndia! 6  
Jm 3,6  incèndia! 6 I la llengua és foc,  un món de maldat. Així la llengua se conta 
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Jm 3,8  home pot domar la llengua, que és  un mal que no cessa i està plena de  
Jm 3,11  cosa. 11 ¿Per ventura una font per  un mateix canal mana aigua dolça i amarga? 
Jm 3,14  de sabiduria. 14 Emperò si teniu  un zel amarg i hi ha discòrdies en vostres 
Jm 4,15  15 Perquè, què és vostra vida? És  un vapor que apareix per un poc de temps i 
Jm 4,15  vida? És un vapor que apareix per  un poc de temps i luego se dissipa. En  
Jm 5,16 Confessau, doncs, vostres pecats l’ un a l’altre, i pregau los uns pels  
Jm 5,20  20 sàpia que lo qui faça que  un pecador se convertesca de l’error de  
1Pe 1,6 present convé que siau afligits per  un poc de temps en vàries tentacions, 7  
1Pe 1,19  la preciosa sang de Cristo, com d’ un anyell immaculat i sens taca, 20  
1Pe 1,22 vos uns als altres fervorosament ab  un cor pur. 23 Ja que haveu renascut, no  
1Pe 2,21  també per nosaltres, deixant-nos  un exemple per a què seguíssem sos passos; 
1Pe 3,4  del cor en la incorruptibilitat d’ un esperit pacífic i modest, que és de  
1Pe 3,7  donant honra a la muller, com a  un vas més flac, i com a cohereves que són 
1Pe 3,8  8 I finalment siau tots d’ un mateix ànimo, essent compassius, amants 
1Pe 4,15  no patesca ningú de vosaltres com  un homicida, o un lladre, o un maldient, o 
1Pe 4,15  de vosaltres com un homicida, o  un lladre, o un maldient, o un curiós en  
1Pe 4,15  com un homicida, o un lladre, o  un maldient, o un curiós en los negocis d’ 
1Pe 4,15  o un lladre, o un maldient, o  un curiós en los negocis d’altre. 16  
1Pe 5,2  segons Déu; no per amor d’ un vergonyós guany, sinó de grat; 3 ni com 
1Pe 5,10  glòria, després que hajau patit  un poc, vos perfecciónia, fortifíquia i  
2Pe 2,5  justícia, portant lo diluvi sobre  un món d’impios; 6 i condemnà a ruïna les 
2Pe 2,13  la iniquitat, ells que reputen per  un plaer les delícies del dia, que són  
2Pe 2,14  les ànimes inconstants, i tenint  un cor exercitat en avarícia, com fills de 
2Pe 3,8  no siau ignorants d’una cosa: que  un dia respecte del Senyor és com mil  
2Pe 3,8  és com mil anys, i mil anys, com  un dia. 9 No retarda, doncs, lo Senyor sa  
1Jn 2,4  i no guarda sos manaments, és  un mentider, i la veritat no està en ell.  
1Jn 2,8  del principi. 8 Emperò vos escric  un manament nou, lo qual és verdader en  
1Jn 5,16  16 Si algú sap que son germà comet  un pecat que no és de mort, demània, i  
2Jn 5  senyora, no com si us escrigués  un nou manament, sinó lo que havem tingut  
Ap 1,10  de Jesús. 10 Jo fui en l’Esperit  un dia del Senyor, i oiguí detràs de mi  
Ap 1,11  deia: –Lo que veus, escriu-ho en  un llibre, i envia’l a les set iglésies  
Ap 1,13  enmig dels set candeleros d’or, a  un semblant al Fill de l’home, vestit d’ 
Ap 2,17  pedreta blanca; i en la pedreta,  un nou nom escrit, que ningú el sap, sinó  
Ap 2,22  22 Veus aquí la postraré en  un llit, i els que adultérien ab ella se  
Ap 3,8  que ningú pot tancar; perquè tens  un poc de virtut, i has guardat ma  
Ap 3,17  de res’; i no coneixes que ets  un desgraciat, i miserable, i pobre, i  
Ap 4,Tit  4,Tit Capítol IV Veu l’Apòstol en  un èxtasis lo trono de Déu en lo cel,  
Ap 4,2  arrebatat en esperit, i veus aquí  un trono que estava posat en lo cel, i  
Ap 4,2  en lo cel, i sobre el trono estava  un assentat. 3 I el que estava assentat,  
Ap 4,3  i al rodador del trono hi havia  un arc iris, que a la vista pareixia una  
Ap 4,6  6 I davant del trono hi havia com  un mar transparent de vidre, semblant al  
Ap 4,7  7 I el primer animal era com  un lleó, i el segon animal, semblant a un  
Ap 4,7 lleó, i el segon animal, semblant a  un vedell, i el tercer animal tenia la  
Ap 4,7  el tercer animal tenia la cara com  un home, i el quart animal era semblant a  
Ap 5,1  del que estava sentat en lo trono  un llibre escrit per dins i per fora,  
Ap 5,2  sellat ab set sellos. 2 I vegí  un àngel fort que proclamava en alta veu:  
Ap 5,5  lo llibre, ni de mirar-lo. 5 I  un dels ancians me digué: –No plòries: vet 
Ap 5,6  animals i enmig dels ancians,  un anyell dret, així com havia estat mort, 
Ap 5,9  oracions dels sants. 9 I cantaven  un nou càntic dient: –Digne sou, Senyor,  
Ap 6,1 sellos. 1 I vegí que l’Anyell obrí  un dels set sellos, i oiguí que un dels  
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Ap 6,1  un dels set sellos, i oiguí que  un dels quatres animals deia, com ab veu  
Ap 6,2  –Vine, i veuràs. 2 I mirí, i vegí  un cavall blanc, i el que estava sobre ell 
Ap 6,2  i el que estava sobre ell tenia  un arc, i li fou donada una corona, i  
Ap 6,4  deia: –Vine, i veuràs. 4 I isqué  un altre cavall, vermell. I fou donat  
Ap 6,5  deia: –Vine, i veuràs. I aparegué  un cavall negre, i el que estava sentat  
Ap 6,6  que deia: –Dos mesures de blat per  un diner, i sis mesures d’ordi per un  
Ap 6,6 un diner, i sis mesures d’ordi per  un diner; emperò no faces dany a l’oli ni 
Ap 6,8  –Vine, i veuràs. 8 I mirí, i vegí  un cavall esblaimat; i el que estava  
Ap 6,11 I els fou dit que reposassen encara  un poc de temps, fins que es complís lo  
Ap 6,12 lo sisè sello, i veus aquí hi hagué  un gran terratrèmol, i es tornà lo sol  
Ap 6,12  i es tornà lo sol negre com  un sac de silici, i la lluna se tornà com  
Ap 6,13  ses figues quan és sacudida per  un vent fort. 14 I el cel se retirà com un 
Ap 6,14  fort. 14 I el cel se retirà com  un llibre que s’enrolla, i totes les  
Ap 7,2  ni sobre ningun arbre. 2 I vegí  un altre àngel que pujava de la part a on  
Ap 7,13  Amén. 13 I prenent la paraula  un dels ancians, me digué: –Aquestos que  
Ap 8,1  ell obrí lo setè sello, hi hagué  un silenci en lo cel com de mitja hora. 2  
Ap 8,3  donades set trompetes. 3 I vingué  un altre àngel i es posà davant de l’  
Ap 8,3  es posà davant de l’altar, tenint  un incenser d’or, i li donaren molts  
Ap 9,2  l’abisme i pujà fum del pou, com  un fum d’un gran forn, i s’obscurí lo  
Ap 9,2  i pujà fum del pou, com un fum d’ un gran forn, i s’obscurí lo sol i l’  
Ap 9,5  turment de l’escorpí quan pica a  un home. 6 I en aquells dies buscaran los  
Ap 9,9 ferro. I el soroll de ses ales, com  un soroll de carros de molts cavalls que  
Ap 9,11 mesos. 11 I tenien sobre si per rei  un àngel de l’abisme anomenat en hebreu  
Ap 10,Tit  10,Tit Capítol X Apareix  un altre àngel rodejat d’un núvol, ab un  
Ap 10,Tit X Apareix un altre àngel rodejat d’ un núvol, ab un llibre en la mà. Aquest  
Ap 10,Tit altre àngel rodejat d’un núvol, ab  un llibre en la mà. Aquest àngel anuncia  
Ap 10,1  llibre i el devória. 1 Vegí també  un altre àngel poderós que baixava del cel 
Ap 10,1  que baixava del cel cobert d’ un núvol, i l’arc iris sobre son cap, i  
Ap 10,2 columnes de foc. 2 I tenia en sa mà  un llibret obert; i posà son peu dret  
Ap 10,3  terra. 3 I clamà en alta veu, com  un lleó quan rugeix. I després que hagué  
Ap 11,12  –Pujau aquí. I pujaren al cel en  un núvol i els vegeren los enemics d’  
Ap 11,13  ells. 13 I en aquella hora vingué  un gran terratrèmol i caigué la desena  
Ap 12,Tit  vestida del sol, que pareix  un fill i és perseguida del dragó  
Ap 12,1  infernal. 1 I aparegué en lo cel  un gran senyal: una dona vestida del sol,  
Ap 12,3  dolors de parir. 3 I fou vist  un altre senyal en lo cel; i veus aquí un  
Ap 12,3 altre senyal en lo cel; i veus aquí  un gran dragó vermell, que tenia set caps  
Ap 12,5  que ella l’hagués parit. 5 I parí  un fill baró que havia de governar totes  
Ap 12,6  la dona fugí al desert, a on tenia  un lloc aparellat de Déu, per a ser  
Ap 12,10  foren llançats ab ell. 10 I oiguí  un clamor en lo cel que deia: –Ara és  
Ap 12,14  a son lloc, a on és alimentada per  un temps, i dos temps, i la meitat d’un  
Ap 12,14  temps, i dos temps, i la meitat d’ un temps, lluny de la presència de la  
Ap 13,2  2 I la bèstia que vegí era com  un lleopardo, i ses potes, com potes d’un 
Ap 13,2  i ses potes, com potes d’ un ós, i sa boca, com boca d’un lleó. I  
Ap 13,2  d’un ós, i sa boca, com boca d’ un lleó. I el dragó li donà son poder, i  
Ap 13,3 son siti, i gran potestat. 3 I vegí  un de sos caps com ferit de mort, i fou  
Ap 13,11  de l’Anyell, emperò parlava com  un dragó, 12 i exercia tot lo poder de la  
Ap 13,16  llibres i servos, tinguessen  un senyal en sa mà dreta o en sos fronts.  
Ap 13,18  la bèstia, perquè és lo número d’ un home, i son número és sis-cents  
Ap 14,2  de moltes aigües, i com la veu d’ un gran tro; i la veu que oiguí era com de 
Ap 14,3 tocaven ses arpes. 3 I cantaven com  un càntic nou davant del trono, i davant  
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Ap 14,6  davant del trono de Déu. 6 I vegí  un altre àngel volant per mig del cel, que 
Ap 14,14  segueixen.” 14 I mirí, i veus aquí  un núvol blanc, i sobre el núvol un,  
Ap 14,14  un núvol blanc, i sobre el núvol  un, assentat, semblant al Fill de l’home, 
Ap 14,15 mà una falç ben afilada. 15 I isqué  un altre àngel del temple, cridant en alta 
Ap 14,17  i la terra fou segada. 17 I isqué  un altre àngel del temple que hi ha en lo  
Ap 14,18  una falç ben afilada. 18 I isqué  un altre àngel [*], que tenia poder sobre  
Ap 15,1  entregades a set àngels. 1 I vegí  un altre senyal en lo cel, gran i  
Ap 15,7  per lo pit de bandes d’or. 7 I  un dels quatre animals donà als set àngels 
Ap 16,7  ho mereixen. 7 I oiguí que deia  un altre des de l’altar: –Certament,  
Ap 16,15  totpoderós. 15 Mirau que vinc com  un lladre. Benaventurat lo qui vetlla, i  
Ap 16,16  16 I els reunirà tots plegats en  un lloc que en hebreu s’apellida  
Ap 16,18  i trons, i clamors, i hi hagué  un gran terratrèmol; tal i tan gran, qual  
Ap 16,21  els homes; cada pedra, gran com  un talent; i els homes blasfemaren de Déu  
Ap 17,1  caps i les deu banyes. 1 I vingué  un dels set àngels que tenien les set  
Ap 17,4  precioses, i de perles, i tenia  un vas d’or en sa mà, ple d’abominació i 
Ap 17,5  5 I en son front, escrit  un nom: «Misteri: Babilònia, la gran, la  
Ap 17,10 set reis. 10 Los cinc caigueren: l’ un és i l’altre no ha vingut encara; i  
Ap 17,13  de la bèstia. 13 Aquestos tenen  un mateix designi, i donaran sa força i  
Ap 18,1 després d’això vegí baixar del cel  un altre àngel que tenia gran poder, i la  
Ap 18,8  ni veuré plors.” 8 Per això en  un dia vindran ses plagues, mort, i plor,  
Ap 18,19 per causa de sa ostentació; puix en  un dia ha quedat desolada!» 20 Regositjau  
Ap 18,21  Déu vos ha venjat en ella. 21 I  un àngel fort alçà una pedra com una gran  
Ap 19,11  11 I vegí lo cel obert, i aparegué  un cavall blanc; i el que estava sentat  
Ap 19,12 i tenia en son cap moltes corones i  un nom escrit que ningú comprenia, sinó  
Ap 19,17  i Senyor de senyors.» 17 I vegí  un àngel que estava en lo sol i clamava en 
Ap 19,20 Aquestos dos foren llançats vius en  un estany de foc ardent i sofre. 21 I els  
Ap 20,1  los morts. 1 I vegí baixar del cel  un àngel que tenia la clau de l’abisme i  
Ap 20,3  en l’abisme, i el tancà, i posà  un sello sobre ell, per a què no enganyàs  
Ap 20,3 d’això convé que sia deslligat per  un poc de temps. 4 I vegí cadires, i s’  
Ap 20,10  que els enganyava fou ficat en  un estany de foc i de sofre, a on estan la 
Ap 20,11  los sigles dels sigles. 11 I vegí  un gran trono blanc i a un que estava  
Ap 20,11  11 I vegí un gran trono blanc i a  un que estava assentat sobre ell, a la  
Ap 20,12  oberts los llibres; i fou obert  un altre llibre, que és lo llibre de vida; 
Ap 21,1  de l’Anyell de Déu. 1 I vegí  un cel nou i una terra nova. Perquè lo  
Ap 21,9  que és la segona mort. 9 I vingué  un dels set àngels que tenien les set  
Ap 21,18  la ciutat era or pur, semblant a  un vidre clar. 19 I els fonaments de la  
Ap 22,1  a son deixeble amat. 1 I em mostrà  un riu d’aigua de vida, resplendent com  
Mt 11,8  què és lo que isquéreu a veure?  ¿Un home vestit mollament? Certament que  
Mt 21,28  coses. 28 »Emperò, què us apareix?  Un home tenia dos fills, i acercant-se  
Mc 12,1  a parlar-los ab paràboles:  –Un home plantà una vinya, i la voltà d’  
Mc 14,20  jo, acàs? 20 I ell los respongué:  –Un dels Dotze, lo qui fica ab mi la mà en 
Lc 7,16  tots, i glorificaven a Déu dient:  –Un gran profeta s’ha alçat entre  
Lc 7,25 vent? 25 Mes, què isquéreu a veure?  ¿Un home vestit ab robes delicades?  
Lc 7,26  26 Emperò què isquéreu a veure?  Un profeta? Sí, jo us dic, i més que  
Lc 7,41  I ell respongué: –Mestre, dieu. 41  –Un acreedor tenia dos deutors, l’un li  
Lc 8,5  ciutats, los digué per paràbola: 5  –Un sembrador isqué a sembrar sa llavor, i 
Lc 9,Tit  indiscret dels fills del Zebedeu.  Un home que vol seguir a Jesucrist. 1 I  
Lc 13,6  I els deia també aquesta paràbola:  –Un home tenia una figuera plantada en sa  
Lc 14,16  Regne de Déu! 16 Mes ell li digué:  –Un home féu un gran sopar i convidà a  
Lc 15,11  s’arrepentesca. 11 Mes ell digué:  –Un home tenia dos fills. 12 I el més  
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Lc 19,12  lo Regne de Déu. 12 Digué doncs:  –Un home d’iŀlustre naixement anà a una  
Lc 20,9  a dir al poble aquesta paràbola:  –Un home plantà una vinya i l’arrendà a  
Lc 24,18  camí? Per a què estau tristos? 18  Un d’ells, anomenat Cleofàs, prenent la  
Jn 4,37  en això se verifica aquell refrà:  “Un és lo qui sembra i altre lo qui sega.” 
Jn 5,32  mon testimoni no és verdader. 32  Un altre és lo qui dóna testimoni de mi, i 
Jn 6,8  a donar-ne un bocí a cada u. 8  Un de sos deixebles, que era Andreu, germà 
Jn 12,29  deia que era un tro. Altres deien:  –Un àngel li ha parlat. 30 I Jesús los  
Ac 3,Tit  de ser salvos. 3,Tit Capítol III  Un coix de naixement és curat a la porta  
Ac 7,37  que digué als fills d’Israel:  “Un profeta vos alçarà Déu d’entre  
Ga 5,9 persuasió no ve del que us crida. 9  Un poc de llevat fa llevar tota la pasta.  
Ef 4,5  una esperança de vostra vocació. 5  Un Senyor, una fe, un baptisme, 6 un Déu i 
Jm 4,12  de la Llei, sinó jutge. 12  Un sol és lo legislador i el jutge de la  
Ap 9,12  i en llatí, Exterminans. 12  Un ai ja passà; i veus aquí que vénen dos  
Mt 2,23  Galilea. 23 I vingué a habitar en  una ciutat que es diu Nazaret, per a què  
Mt 3,17  venia sobre d’ell. 17 I veus aquí  una veu del cel que deia: –Aquest és mon  
Mt 4,8  Altra vegada lo diable lo conduí a  una muntanya molt alta, i li mostrà tots  
Mt 4,16  que sentat en les tenebres vegé  una gran llum, i als que estaven sentats  
Mt 4,21  del Zebedeu, i son germà Joan en  una barca ab Zebedeu, son pare, que  
Mt 4,25  i els curava. 25 I el seguia  una gran multitud de gent de la Galilea, i 
Mt 5,1  Jesús aquell gentiu, se’n pujà a  una muntanya, i després d’haver-se  
Mt 5,14  la llum del món. No es pot ocultar  una ciutat situada sobre una muntanya. 15  
Mt 5,14  ocultar una ciutat situada sobre  una muntanya. 15 Ni s’encén una candela  
Mt 5,15  sobre una muntanya. 15 Ni s’encén  una candela per posar-la sota una  
Mt 5,15  una candela per posar-la sota  una mesura, sinó sobre un candelero, per a 
Mt 5,18  la terra, no passarà de la Llei ni  una jota, ni una titlla, sens que tot sia  
Mt 5,18  passarà de la Llei ni una jota, ni  una titlla, sens que tot sia complert. 19  
Mt 5,28 que qualsevol que pòsia los ulls en  una dona per a cobdiciar-la, ja comet  
Mt 7,4  de l’ull”, i vet aquí tu tens  una biga en lo teu? 5 Hipòcrita!, trau  
Mt 7,9  demanant-li son fill pa li dóna  una pedra? 10 O si li demana un peix, li  
Mt 7,10  10 O si li demana un peix, li dóna  una serp? 11 Doncs, si vosaltres, sent  
Mt 8,Tit  sens dilació lo seguesca. Sossega  una tempestat en lo mar, i cura a dos  
Mt 8,8  en ma casa, mes dieu tan sols  una paraula i quedarà sa mon sirvent. 9  
Mt 8,18  dolències.» 18 Mes com Jesús vegés  una gran turba a l’entorn seu, manà que  
Mt 8,23  sos morts. 23 I entrant ell en  una barca, lo seguien sos deixebles. 24 I  
Mt 8,26 manà als vents i al mar, i se seguí  una gran bonança. 27 I los homes se  
Mt 8,30 molt lluny d’ells estava pasturant  una gran ramada de porcs. 31 I los dimonis 
Mt 9,Tit  que el calúmnien. Deslliura a  una dona d’un fluix de sang. Ressuscita a 
Mt 9,Tit  d’un fluix de sang. Ressuscita a  una minyona i dóna vista a dos cegos. Cura 
Mt 9,1 i dels treballadors. 1 I entrant en  una barca, passà a l’altre costat i se n’ 
Mt 9,20  ab sos deixebles. 20 I veus aquí  una dona que patia d’un fluix de sang  
Mt 9,23  veent als tocadors de flautes, i a  una multitud de gent que feien brogit,  
Mt 10,12  fins que marxeu. 12 Quan entreu en  una casa, saludau-la dient: “La pau sia  
Mt 10,23  23 I quan vos perseguesquen en  una ciutat, fugiu a una altra. En veritat  
Mt 10,23  en una ciutat, fugiu a  una altra. En veritat vos dic que no  
Mt 12,Tit  Cura a un home que tenia seca  una mà i a un endemoniat cego i mut. Parla 
Mt 12,10  I veus aquí un home que tenia seca  una mà, i ells, per acusar-lo, li  
Mt 12,11  serà entre vosaltres que, tenint  una ovella, si cau en dissabte en un  
Mt 12,12  12 Puix quant més val un home que  una ovella? Així, que lícit és lo fer bé  
Mt 13,2  de gent, de manera que, entrant en  una barca, s’assentà, i tota la gent  
Mt 13,8  en terra bona, i donaren fruit,  una a cent, altra a seixanta, i altra a  
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Mt 13,30  lo blat. 30 Deixau que cresca l’ una i l’altra fins al segar, i al temps  
Mt 13,33  niu en ses branques. 33 Los digué  una altra paràbola: –És semblant lo Regne  
Mt 13,33 lo Regne del cel al llevat que pren  una dona i el barreja ab tres mesures de  
Mt 13,46  bones. 46 I havent-ne trobat  una de gran valor, se n’anà i vengué tot  
Mt 14,8  sa mare, digué: –Dóna’m aquí, en  una plata, lo cap de Joan Baptista. 9 I el 
Mt 14,11  la presó. 11 I portaren son cap en  una plata, i donat que fou a la noia, esta 
Mt 14,13  ho oït Jesús, se retirà d’allí en  una barca a un lloc desert i apartat. I  
Mt 14,14 ciutats a peu. 14 I a l’eixir vegé  una gran multitud de gent, i tingué  
Mt 14,23  despedit la turba, se’n pujà a  una muntanya a fer oració. I arribat lo  
Mt 14,26  el mar, se torbaren, dient: –És  una fantasma! I de por començaren a  
Mt 15,Tit  fe, i dóna menjar en lo desert a  una gran multitud de gent ab set pans i  
Mt 15,22  de Tiro i de Sidon. 22 I veus aquí  una dona cananea que havia eixit d’  
Mt 15,29  del mar de Galilea, i pujant a  una muntanya, s’assentà allí. 30 I se li  
Mt 15,39  39 I despatxada la gent, entrà en  una barca i passà als confins de Magedan.  
Mt 17,1  Joan, i se’ls ne porta a part a  una muntanya elevada. 2 I se transfigurà  
Mt 17,5  vingué a cobrir-los. I veus aquí  una veu des del núvol que deia: –Aquest és 
Mt 17,26  I obrint-li la boca trobaràs  una moneda de quatre dracmes. Pren-la i  
Mt 18,6 mi, més li valdria que li penjassen  una roda de molí al coll i s’anegàs en lo 
Mt 18,12 tingués cent ovelles i s’esgarriàs  una, no deixarà les noranta-nou en la  
Mt 18,16 16 I si no t’escoltàs, pren encara  una o dues persones, per a què per boca de 
Mt 19,Tit  és indisoluble, que sols hi ha  una causa per la separació o divorci. Dóna 
Mt 19,2 altra banda del Jordà. 2 I lo seguí  una gran multitud de gent. I los curà  
Mt 19,5  unirà ab sa muller, i seran dos en  una carn.” 6 Així que ja no són dues, sinó 
Mt 19,6  6 Així que ja no són dues, sinó  una carn. Per lo tant, lo que Déu juntà,  
Mt 19,9  causa de fornicació, i ne prenga  una altra, comet adulteri. I aquell que es 
Mt 19,24  passar un camell per lo forat d’ una agulla que l’entrar un ric en lo  
Mt 20,12  darrers no han treballat més que  una hora i los haveu igualats ab  
Mt 20,29 a l’eixir ells de Jericó, lo seguí  una gran multitud de gent. 30 I veus aquí  
Mt 21,Tit  que estaven venent allí. Maleeix  una figuera. I confon als seus èmuls ab  
Mt 21,2  de vosaltres, i luego trobareu  una somera fermada i un pollí ab ella.  
Mt 21,5  envers tu, assentat sobre  una somera i son pollí, fill de la que  
Mt 21,8  i lo feren assentar damunt. 8 I  una gran multitud de gent estenia ses  
Mt 21,19 a la ciutat, tingué fam. 19 I veent  una figuera prop del camí, s’acercà a  
Mt 21,24  digué: –També jo us vull preguntar  una cosa, que si me la dieu, vos diré  
Mt 21,33  després per a creure-lo. 33 »Oïu  una altra paràbola: Hi havia un pare de  
Mt 21,33  un pare de famílies que plantà  una vinya i la rodejà d’una tanca, i  
Mt 21,33 que plantà una vinya i la rodejà d’ una tanca, i cavant féu allí un cup, i  
Mt 21,33 i cavant féu allí un cup, i edificà  una torre; i l’arrendà a uns pagesos i s’ 
Mt 24,32  del cel. 32 »Apreneu de la figuera  una comparació. Quan ses branques estan  
Mt 24,41  moldran en un molí: serà presa l’ una i deixada l’altra. 42 Vetllau, doncs, 
Mt 26,Tit XXVI Cena de Jesús en Betània, a on  una dona derrama bàlsam sobre d’ell. Cena 
Mt 26,7 casa de Simó Leprós, 7 se li acercà  una dona que portava un vas d’alabastre  
Mt 26,10  aquesta dona? Puix ha fet ab mi  una bona obra. 11 Perquè sempre teniu  
Mt 26,36 Aleshores se n’anà Jesús ab ells a  una granja que s’anomena Getsemaní, i  
Mt 26,40 Pere: –Què? ¿No haveu pogut vetllar  una hora ab mi? 41 Vetllau i orau, perquè  
Mt 26,47 Judes, un dels Dotze, i junt ab ell  una gran turba de gent ab espases i  
Mt 26,69  defora en lo pati, i se li acercà  una sirventa dient: –Tu també érets ab  
Mt 26,71  a l’eixir ell a la porta, lo vegé  una altra sirventa i digué als que estaven 
Mt 27,29  un manto de grana. 29 I teixint  una corona d’espines, la posaren sobre  
Mt 27,29  la posaren sobre son cap, i  una canya en sa mà dreta. I agenollant-  
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Mt 27,46  l’hora de nona exclamà Jesús ab  una gran veu dient: –‹Elí, Elí, lammà  
Mt 27,48  un d’ells, corrent, prengué  una esponja i l’empapà en vinagre, i la  
Mt 27,48  en vinagre, i la posà al cap d’ una canya, i li donava a beure. 49 I los  
Mt 27,50  Jesús, clamant segona vegada ab  una gran veu, entregà l’esperit. 51 I  
Mt 27,60  seu nou, que havia fet obrir en  una roca. I arrimà una gran llosa a l’  
Mt 27,60  fet obrir en una roca. I arrimà  una gran llosa a l’entrada del sepulcre,  
Mt 28,12 los ancians i pres consell, donaren  una gran suma de diner als soldats, 13  
Mc 1,11  sobre d’ell mateix. 11 I s’oí  una veu del cel que deia: –Tu ets mon  
Mc 1,19  son germà, que estaven també en  una barca adobant los filats. 20 I tot  
Mc 2,2  2 I corregué la veu que estava en  una casa, i acudí tal multitud de gent que 
Mc 3,1  havia allí un home que tenia seca  una mà. 2 I l’estaven observant si  
Mc 3,7 deixebles envers lo mar, i el seguí  una gran multitud de gent de la Galilea i  
Mc 3,9  a sos deixebles que li tinguessen  una barca a punt, per causa del tropell de 
Mc 3,13  no el descobrissen. 13 I pujant a  una muntanya, cridà envers si a aquells  
Mc 3,25  no pot durar lo tal regne. 25 I si  una casa estigués dividida contra de si  
Mc 3,32  I estava sentada al rodador d’ell  una multitud de gent, i li digueren:  
Mc 4,1  tanta gent, que entrant-se’n en  una barca s’assentà dins, en lo mar, i  
Mc 4,4 a sembrar. 4 I al temps de sembrar,  una part caigué prop del camí, i vingueren 
Mc 4,8 i donà fruit, que pujà i cresqué; i  una donà a trenta, altra a xeixanta i  
Mc 4,21  I els deia: –¿Per ventura se porta  una candela per a posar-la dessota d’  
Mc 4,21 candela per a posar-la dessota d’ una mesura o sota del llit? No la porten  
Mc 4,37  ell altres barques. 37 I se mogué  una gran tempestat de vent, que feia  
Mc 4,39  ’t. I parà el vent i sobrevingué  una gran bonança. 40 I els digué: –Per què 
Mc 5,Tit  d’un home i els permet entrar en  una ramada de porcs. Cura a una dona d’un 
Mc 5,Tit  en una ramada de porcs. Cura a  una dona d’un fluix de sang inveterat i  
Mc 5,11  llavors pasturant en aquell lloc  una ramada gran de porcs a la falda d’un  
Mc 5,21  a l’altre costat, se li acercà  una gran multitud de gent, i ell estava  
Mc 5,25  molta gent, i l’oprimien. 25 I  una dona que patia un fluix de sang dotze  
Mc 6,10  –En qualsevulla part que entreu en  una casa, quedau-vos en ella fins que  
Mc 6,25 demanà dient: –Vull que em doneu en  una plata lo cap de Joan Baptista. 26 I el 
Mc 6,27  li manà portar lo cap de Joan en  una plata. I el degollà en la presó 28 i  
Mc 6,28  en la presó 28 i portà son cap en  una plata, i lo donà a la minyona; i la  
Mc 6,32  ni per a menjar. 32 I entrant en  una barca, se retiraren a un lloc desert i 
Mc 6,34  34 I al desembarcar, vegé Jesús  una gran multitud, i tingué compassió d’  
Mc 7,24  de Tiro i de Sidon. I entrant en  una casa, no volia que ningú ho sabés, mes 
Mc 7,25 mes no es pogué encobrir. 25 Perquè  una dona que tenia una filla posseïda de  
Mc 7,25  25 Perquè una dona que tenia  una filla posseïda de l’esperit impur,  
Mc 9,1  i a Joan, i se’ls ne portà sols a  una muntanya alta, en un lloc apartat, i  
Mc 9,2 resplendents i en extrem blancs com  una neu, de tal manera que no hi ha  
Mc 9,6  núvol que els feia sombra e isqué  una veu del núvol que deia: –Aquest és mon 
Mc 9,13 a sos deixebles, vegé cerca d’ells  una gran multitud de gent, i que els  
Mc 9,41 li valdria que li lligassen al coll  una mola de molí i que el tirassen al mar. 
Mc 10,8  ab sa muller; 8 i seran dos en  una carn. Així que no són ja dues sinó una 
Mc 10,8  carn. Així que no són ja dues sinó  una carn. 9 Puix lo que Déu juntà, l’home 
Mc 10,11  repudiï a sa muller i es càsia ab  una altra, comet adulteri contra aquella.  
Mc 10,25  lo passar un camell per lo cos d’ una agulla, que entrar lo ric en lo Regne  
Mc 11,4 fermat davant de la porta, fora, en  una encreuada de dos camins, i el  
Mc 11,13  tingué fam. 13 I veent de lluny  una figuera que tenia fulles, anà allí per 
Mc 11,29  i digué: –També jo us faré  una pregunta, i responeu-me; i us diré  
Mc 12,1 -los ab paràboles: –Un home plantà  una vinya, i la voltà d’una cerca, i féu  
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Mc 12,1  plantà una vinya, i la voltà d’ una cerca, i féu un cup, i fabricà una  
Mc 12,1  una cerca, i féu un cup, i fabricà  una torre, i l’arrendà a uns pagesos, i  
Mc 12,37  d’a on, doncs, és son fill? I  una gran multitud del poble l’oïa ab  
Mc 12,42  n’hi tiraven molts. 42 I vingué  una pobra viuda i tirà dos peces petites  
Mc 12,42 tirà dos peces petites del valor d’ una malla. 43 I cridant a sos deixebles,  
Mc 13,28  a l’extrem del cel. 28 »I apreneu  una paràbola de la figuera: quan ses  
Mc 14,3  el leprós, sentat a taula, vingué  una dona que portava un vas d’alabastre  
Mc 14,11  donar-li moneda. I buscava  una oportunitat per a entregar-lo. 12 I  
Mc 14,32  deien també tots. 32 I anaren a  una granja anomenada Getsemaní. I digué a  
Mc 14,43  un dels Dotze, i junt ab ell  una gran turba de gent ab espases i  
Mc 14,66  Pere a baix en lo pati, arribà  una de les criades del sumo sacerdot. 67 I 
Mc 14,67  a Pere que s’escalfava, li pegà  una mirada i li digué: –Tu també érets ab  
Mc 15,17 I lo vestiren de púrpura, i teixint  una corona d’espines la hi posaren, 18 i  
Mc 15,19  jueus! 19 I lo ferien en lo cap ab  una canya, i li escopien, i arrodillant- 
Mc 15,21 d’Alexandre i de Ruf, que venia d’ una granja, a que es carregàs sa creu. 22  
Mc 15,36  crida. 36 I corrent un, i empapant  una esponja ab vinagre, i lligant-la a  
Mc 15,36  ab vinagre, i lligant-la a  una canya, li donava beure, dient: –Deixau 
Mc 15,46  estava obert en la roca, i arrimà  una llosa a la boca del sepulcre. 47 I  
Mc 16,5  jove sentat a la dreta, cobert d’ una vestidura blanca, i s’espavoriren. 6  
Mc 16,12  forma a dos d’ells que anaven a  una granja. 13 I aquestos anaren a contar  
Lc 1,5  del torn d’Abies, i sa muller,  una de les filles d’Aaron, i tenia per  
Lc 1,26  mes, Déu envià l’àngel Gabriel a  una ciutat de Galilea anomenada Nazaret,  
Lc 1,27  de Galilea anomenada Nazaret, 27 a  una verge desposada ab un baró anomenat  
Lc 1,39  a les muntanyes de la Judea, a  una ciutat de Judà. 40 I entrà en la casa  
Lc 1,58  que el Senyor havia manifestat  una gran misericòrdia envers ella, i se’n 
Lc 1,63  que l’anomenassen. 63 I demanà  una tauleta i escrigué dient: «Joan és son 
Lc 2,35 de la contradicció dels homes 35 (i  una espasa traspassarà ta pròpia ànima),  
Lc 2,36  de molts cors. 36 I hi havia  una profetisa anomenada Anna, filla de  
Lc 3,22  Sant en forma corporal com d’ una paloma i s’oigué aquesta veu del cel: 
Lc 4,Tit  Va a Cafarnaüm, a on deslliura a  una esperitada. Cura la sogra de sant Pere 
Lc 4,5  de Déu.” 5 I el portà lo diable a  una muntanya molt alta, i al moment li  
Lc 4,26  d’elles fou enviat Elies, sinó a  una viuda en Sarepta, ciutat de Sidònia.  
Lc 4,29  i lo conduïren a la punta d’ una muntanya a on estava edificada sa  
Lc 4,38  de Simó. I la sogra de Simó patia  una gran febre, i li suplicaren per ella.  
Lc 5,3 rentaven sos filats. 3 I entrant en  una d’aquestes barques, que era de Simó,  
Lc 5,6 6 I havent-ho fet aixís, agafaren  una multitud tan gran de peixos que es  
Lc 5,12  12 I succeí que, estant ell en  una d’aquelles ciutats, vingué un home  
Lc 6,9 9 I Jesús li digué: –Vos preguntaré  una cosa: ¿És lícit fer bé o fer mal en  
Lc 6,12 en aquells dies que ell se n’anà a  una muntanya a fer oració i passà allí  
Lc 6,17  la companyia de sos deixebles i d’ una multitud de gent de tota la Judea, i  
Lc 6,19  tocar-lo, perquè eixia d’ell  una virtut que els curava a tots. 20 I  
Lc 6,29  29 I al que et feresca en  una galta, presenta-li l’altra també. I 
Lc 6,48  És semblant a un home que edificà  una casa, lo qual cavà, enfondí, i posà  
Lc 6,48 fonaments sobre roca; i quan vingué  una riuada, pegà ab fúria lo riu contra  
Lc 7,5  a nostra nació i nos ha edificat  una sinagoga. 6 Jesús, doncs, anava ab  
Lc 7,7  -vos a rebre. Emperò dieu sols  una paraula i mon criat quedarà sa. 8  
Lc 7,9 vos dic, que ni en Israel he trobat  una fe tan gran. 10 I tornats a casa los  
Lc 7,11  11 I succeí després que anava a  una ciutat anomenada Naïm i l’  
Lc 7,11  i l’acompanyaven sos deixebles i  una gran multitud de gent. 12 I, a l’  
Lc 7,37  I veus aquí hi havia en la ciutat  una dona pecadora que, quan sabé que Jesús 
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Lc 7,40  I Jesús li respongué dient: –Simó,  una cosa tinc que dir-te. I ell  
Lc 8,Tit  el mar, sobre els dimonis, sobre  una dolència incurable, i sobre la mort  
Lc 8,5  sa llavor, i al sembrar-la,  una part caigué a la vora del camí, i fou  
Lc 8,8  i nasqué, i donà fruit a cent per  una. Conclòs això, començà a dir en alta  
Lc 8,16 fruit ab paciència. 16 »Ningú encén  una candela i la tapa ab un vas, ni la  
Lc 8,22  dia entrà ell ab sos deixebles en  una barca i els digué: –Passem a l’altra  
Lc 8,32  allí pasturant en la muntanya  una gran ramada de porcs, i li suplicaven  
Lc 8,37  gran temor. I ell se’n pujà en  una barca i se’n tornà. 38 I l’home de  
Lc 9,28  i a Jaume i a Joan i se’n pujà a  una muntanya a orar. 29 I mentres feia  
Lc 9,33 ens estem aquí i façam tres tendes,  una per a vós, altra per a Moisès i altra  
Lc 9,35  aquells en lo núvol. 35 I isqué  una veu del núvol dient: –Aquest és mon  
Lc 9,37  muntanya, los isqué a l’encontre  una gran multitud de gent. 38 I veus aquí  
Lc 9,52  i partiren i entraren en  una ciutat dels samaritans per aparellar- 
Lc 10,38 son camí, entrà Jesús en un lloc, i  una dona que es deia Marta l’hospedà en  
Lc 10,39 hospedà en sa casa. 39 I tenia ella  una germana anomenada Maria, la qual,  
Lc 10,42 fatigues en moltes coses, 42 emperò  una sola cosa és necessària, i Maria ha  
Lc 11,11 son pare, li donarà ell per ventura  una pedra? O si demana un peix, li donarà  
Lc 11,11  O si demana un peix, li donarà  una serp en lloc de peix? 12 O si demanàs  
Lc 11,27 27 I succeí que, estant dient això,  una dona del mig del poble alçà la veu i  
Lc 11,29  començà a dir: –Aquesta raça és  una raça perversa. Demana senyal, i no se  
Lc 11,33  més que Jonàs. 33 »Ningú, encenent  una candela, la posa en un lloc escondit,  
Lc 11,33  en un lloc escondit, ni sota d’ una mesura, sinó sobre un candelero per a  
Lc 11,36  serà lluminós, i t’iŀluminarà com  una llum resplendent. 37 I mentres estava  
Lc 12,16 coses que posseeix. 16 I los referí  una paràbola, dient: –Lo camp d’un home  
Lc 12,52  en avant si hi ha cinc persones en  una casa, estaran dividits los tres contra 
Lc 13,Tit Figuera estèril. Cura en dissabte a  una dona encorbada. Paràboles del gra de  
Lc 13,6  aquesta paràbola: –Un home tenia  una figuera plantada en sa vinya, i anà a  
Lc 13,11  en la sinagoga. 11 I veus aquí  una dona posseïda de l’esperit, que  
Lc 13,21  Déu? 21 És semblant al llevat que  una dona prengué i lo barrejà ab tres  
Lc 14,7  puestos en la taula, los proposà  una paràbola, i digué: 8 –Quan sies  
Lc 14,18  Lo primer li digué: »–He comprat  una granja i tinc d’anar a veure-la.  
Lc 14,28  vosaltres és que, volent edificar  una torre, no fa càlculs primer dels  
Lc 14,32 ab vint mil? 32 Sinó que li enviarà  una ambaixada quan encara està lluny,  
Lc 15,4  cent ovelles i havent-ne perdut  una, no deixa les noranta-nou en lo  
Lc 15,8  tenint deu dracmes, si en perdés  una no encén una candela, i escombrant la  
Lc 15,8  dracmes, si en perdés una no encén  una candela, i escombrant la casa, no la  
Lc 15,14  14 I quan ho hagué gastat, vingué  una gran fam en aquella terra, i començà a 
Lc 16,17  que no que déixia de complir-se  una sola titlla de la Llei. 18 »Qualsevol  
Lc 16,18  que deixa sa muller i en pren  una altra, comet adulteri. I aquell que es 
Lc 17,2  li valdria que li posassen al coll  una mola de molí i lo tirassen al mar, que 
Lc 17,24  del cel, resplendeix des de l’ una part a l’altra, així serà lo Fill de  
Lc 17,35  dues dones molent juntes: l’ una serà presa, i l’altra, deixada; dos  
Lc 18,3  3 I hi havia en la mateixa ciutat  una viuda que venia a ell i li deia: »–Feu 
Lc 18,22  Jesús, li digué: –Encara te falta  una cosa: ven tot quant tens i dóna-ho  
Lc 18,25  passar un camell per lo cos d’ una agulla que entrar un ric en lo Regne  
Lc 19,11  oient això, prosseguí dient-los  una paràbola, per causa d’estar prop de  
Lc 19,12  home d’iŀlustre naixement anà a  una terra distant, per a rebre allí un  
Lc 19,14  ciutadans l’avorrien, li enviaren  una ambaixada, dient-li: »–No volem que  
Lc 19,20  la qual he tingut guardada dins d’ una tovallola. 21 Puix tinguí temor de  
Lc 20,3  dient: –També jo vull fer-us  una pregunta. Responeu-me: 4 lo baptisme 
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Lc 20,9  aquesta paràbola: –Un home plantà  una vinya i l’arrendà a uns pagesos, i  
Lc 21,2  los rics en l’arca, 2 vegé també  una pobra viuda que hi tirava dos petites  
Lc 21,15 de respondre, 15 puix jo vos donaré  una boca i una sabiduria a la que no  
Lc 21,15  15 puix jo vos donaré una boca i  una sabiduria a la que no podran resistir  
Lc 22,5  alegraren i pactaren lo donar-li  una cantitat de diner. 6 I Judes s’obligà 
Lc 22,12  deixebles?” 12 I ell vos mostrarà  una gran sala alhajada; aparellau-la  
Lc 22,24  24 I se mogué també entre ells  una disputa, sobre qual d’ells seria  
Lc 22,47 estava ell parlant, quan comparegué  una turba de gent, davant de la qual anava 
Lc 22,56  entre ells. 56 I havent-lo vist  una criada sentat al foc, lo mirà ab  
Lc 22,59  no ho só. 59 I passant com cosa d’ una hora, afirmava un altre i deia:  
Lc 22,64  donaven cops. 64 Havent-li posat  una bena als ulls, l’abufetejaven i li  
Lc 23,11  i per a escarni li féu posar  una vestidura blanca, i el tornà a enviar  
Lc 23,19 havia estat posat pres per causa d’ una sedició ocorreguda en la ciutat i per  
Lc 23,26  Cirene anomenat Simó, que venia d’ una granja, i li carregaren la creu per a  
Lc 23,27  detràs de Jesús. 27 I lo seguia  una gran multitud de gent i de dones que  
Lc 23,53  i lo posà en un sepulcre obert en  una roca en lo qual ningú hi havia estat  
Lc 24,23 cos, tornaren dient que havien vist  una visió d’àngels los quals diuen que  
Lc 24,42  un bocí de peix fregit i  una bresca. 43 I havent menjat davant d’  
Jn 1,32  l’Esperit Sant baixar del cel com  una paloma i posar-se sobre d’ell. 33  
Jn 2,6  s’usaven entre els jueus, en cada  una de les quals cabien dues o tres  
Jn 3,25  posat en la presó. 25 I se mogué  una disputa entre els deixebles de Joan i  
Jn 4,5  passar per la Samària, 5 vingué a  una ciutat de la Samària anomenada Sicar,  
Jn 4,7  ja envers l’hora sexta. 7 Vingué  una dona de Samària a traure aigua. Jesús  
Jn 4,14 aigua que jo li donaré, serà en ell  una font d’aigua que rajarà fins a la  
Jn 5,3 té cinc porxos, 3 en los quals jeia  una gran multitud de malalts, cegos,  
Jn 5,35 a fi de que siau salvos. 35 Ell era  una antorxa que cremava i iŀluminava. I  
Jn 6,2 lo mar de Tiberíades. 2 I el seguia  una gran multitud de gent, perquè veien  
Jn 6,3  estaven malalts. 3 I Jesús pujà a  una muntanya i s’assentà allí ab sos  
Jn 6,4 I estava ja cerca la Pasqua, que és  una festa dels jueus. 5 I com alçàs Jesús  
Jn 6,5  alçàs Jesús los ulls i vegés que  una gran multitud de gent venia a ell,  
Jn 6,17  mar. 17 I havent-se’n pujat en  una barca, se n’anaren a l’altre costat  
Jn 6,22  vegé que no hi havia allí més que  una barca, i que Jesús no hi havia entrat  
Jn 7,21  Jesús i els digué: –He fet  una obra i tots vos ne meravellau. 22 Per  
Jn 8,Tit  VIII Deslliura Jesús de la mort a  una dona adúltera confundint a sos  
Jn 8,3 los escribes i fariseus li portaren  una dona que l’havien sorpresa en  
Jn 9,25  digué: –Si és pecador jo no ho sé;  una cosa sé, que jo que era cego ara hi  
Jn 10,19 que rebí de mon Pare. 19 I hi hagué  una nova divisió entre los jueus per causa 
Jn 10,30 mà de mon Pare. 30 Jo i lo Pare som  una mateixa cosa. 31 I los jueus  
Jn 11,38 mateix, vingué al sepulcre, que era  una gruta, i tenia una pedra posada sobre. 
Jn 11,38  que era una gruta, i tenia  una pedra posada sobre. 39 Jesús digué:  
Jn 12,2  havia mort. 2 Allí li aparellaren  una cena, i Marta servia i Làssaro era un  
Jn 12,3 taula ab ell. 3 I havent pres Maria  una lliura d’ungüent preciós de nardo  
Jn 12,9  mes a mi no em teniu sempre. 9 I  una gran multitud de jueus sabé que Jesús  
Jn 12,12  i creien en Jesús. 12 I l’endemà,  una gran multitud de gent, que havia  
Jn 12,15  que ve assentat sobre un pollí d’ una somera.» 16 Los deixebles, al  
Jn 12,28  glorificau vostre nom. I vingué  una veu del cel dient: –L’he glorificat  
Jn 13,4 traent-se ses vestidures, prengué  una tovallola, i se la cenyí. 5 Posà en  
Jn 13,5  cenyí. 5 Posà en seguida aigua en  una conca, i començà a rentar los peus  
Jn 16,2  qualsevol que us màtia creurà fer  una cosa agradable a Déu. 3 I vos  
Jn 17,11  me donàreu, a fi de que ells sien  una mateixa cosa com nosaltres. 12 Mentres 
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Jn 17,21  paraula; 21 a fi de que tots sien  una mateixa cosa, així com vós, Pare, sou  
Jn 17,21  i jo en vós, així també sien ells  una cosa ab nosaltres, a fi de que el món  
Jn 17,22 vós me donàreu, per a què ells sien  una mateixa cosa, així com ho som  
Jn 17,23 per a què ells sien fets perfets en  una mateixa cosa, i per a què conega lo  
Jn 18,3  3 Judes, doncs, havent pres  una companyia de soldats i els ministres  
Jn 18,10  10 Llavors Simó Pere, que tenia  una espasa, la desembeinà i, donant un cop 
Jn 18,22 un dels ministres que era allí donà  una bufetada a Jesús dient: –Així respons  
Jn 19,2 l’assotà. 2 I els soldats formaren  una corona d’espines i la hi posaren  
Jn 19,7  -li los jueus: –Nosaltres tenim  una Llei, i segons aquesta Llei deu morir, 
Jn 19,23  vestits i ne feren quatre parts,  una per cada soldat; i la túnica; mes la  
Jn 19,29 ells, posant al rodador de l’hisop  una esponja empapada en vinagre, li  
Jn 19,39  ab si com cosa de cent lliures d’ una confecció de mirra i àloes. 40 I  
Jn 21,3  tu. Marxaren, doncs, i entraren en  una barca, i aquella nit no agafaren res.  
Jn 21,25  féu, les que, si s’escriguessen  una per una, me sembla que no cabrien en  
Jn 21,25 les que, si s’escriguessen una per  una, me sembla que no cabrien en lo món  
Ac 1,13  13 I quan entraren, pujaren a  una habitació alta, a on estaven Pere i  
Ac 2,2  de repente un ruido del cel, com  una ratxada de vent, que omplí tota la  
Ac 4,26  terra i els prínceps se juntaren a  una contra el Senyor i contra son Cristo.” 
Ac 5,2  -hi sa muller; i portant  una part, la posà als peus dels apòstols.  
Ac 6,1  lo número dels deixebles, se mogué  una murmuració dels grecs contra els  
Ac 6,7  dels deixebles en Jerusalem. I  una gran multitud de sacerdots obeïa també 
Ac 7,31  per a considerar-la, sobrevingué  una veu del Senyor, que deia: 32 »–Jo só  
Ac 7,47  Jacob. 47 Emperò Salomó li edificà  una casa. 48 Mes l’Altíssim no habita  
Ac 8,1  Etiopia. 1 En aquell temps s’alçà  una gran persecució contra la iglésia de  
Ac 8,4  estat dispersos transitaven d’ una part a l’altra anunciant la paraula  
Ac 8,5  de Déu. 5 I Felip, baixant a  una ciutat de Samària, los predicava a  
Ac 9,3  lo rodejà de resplendor  una llum del cel. 4 I caigué en terra i  
Ac 9,4  cel. 4 I caigué en terra i oigué  una veu que li deia: –Saulo, Saulo, per  
Ac 9,36  al Senyor. 36 Havia també en Jope  una deixebla anomenada Tabita, que vol dir 
Ac 10,1  home anomenat Corneli, centurió d’ una companyia que es diu Itàlica, 2  
Ac 10,3  3 Aquest vegé clarament en  una visió, envers l’hora de nona, que un  
Ac 10,13  aucells del cel. 13 I vingué a ell  una veu que li deia: –Alça’t, Pere, mata  
Ac 10,30  se’m presentà davant un baró ab  una vestidura blanca, i em digué: 31  
Ac 11,5 ciutat de Jope i vegí en un èxtasis  una visió, que baixava un vas com una gran 
Ac 11,5  una visió, que baixava un vas com  una gran tela que per les quatre puntes  
Ac 11,7  i aucells del cel. 7 I oiguí també  una veu que em deia: »–Alça’t, Pere, mata 
Ac 11,26  en aquesta iglésia, i instruïren  una gran multitud de gent, de manera que  
Ac 11,28  l’Esperit que hi havia d’haver  una gran fam en tot lo món, la que  
Ac 12,7  l’àngel del Senyor, i resplendí  una llum en aquell lloc, i tocant a Pere  
Ac 12,9  feia, sinó que es pensava que veia  una visió. 10 I passant la primera i la  
Ac 12,13  I trucant ell a la porta del pati,  una minyona anomenada Rode isqué a  
Ac 13,41  ’s, desapareixeu! Perquè jo obro  una obra en vostres dies, obra que no  
Ac 13,50 principals de la ciutat, i mogueren  una persecució contra Pau i Bernabé, i els 
Ac 14,1  predicaren, de manera que cregué  una gran multitud de jueus i també de  
Ac 15,2  podeu salvar. 2 S’originà d’aquí  una gran dissensió i disputa de Pau i  
Ac 16,1  deixeble anomenat Timoteu, fill d’ una jueua fiel i de pare gentil. 2 D’est  
Ac 16,9  la Mísia, baixaren a Tròada. 9 I  una visió de nit s’aparegué a Pau: i  
Ac 16,12  12 I des d’allí a Filipos, que és  una colònia i la ciutat principal d’  
Ac 16,14  dones que havien acudit allí. 14 I  una certa dona, anomenada Lídia, de la  
Ac 16,16  l’oració se’ns féu a l’encontre  una minyona que tenia esperit de Piton i  
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Ac 16,24  que rebé aquest ordre, los posà en  una presó interior i de peus al cep. 25  
Ac 16,29  som aquí. 29 Llavors ell demanà  una llum, i entrà dintre, i tremolant se  
Ac 17,1  a Tessalònica, a on hi havia  una sinagoga de jueus. 2 I Pau, segons  
Ac 17,4  ab Pau i ab Silas, com també  una gran multitud de gentils i devots i no 
Ac 17,5  dolents de la plebe, i juntant  una turba, alborotaren la ciutat, i  
Ac 17,31  baró que havia ordenat, donant  una prova certa a tots ressuscitant-lo  
Ac 17,34 els quals fou Dionisi Areopagita, i  una dona anomenada Damaris, i ab ells  
Ac 18,9 9 I digué lo Senyor a Pau de nit en  una visió: –No témies, ans bé parla i no  
Ac 18,12  Acaia, los jueus s’alçaren tots a  una contra Pau i el conduïren al tribunal  
Ac 18,14  digué Gàlio als jueus: –Si fos  una cosa iniqua, o un crim enorme, vos  
Ac 19,Tit  dolents. Demetri Argenter mou  una sedició contra l’apòstol. 1 I succeí  
Ac 19,13  jueus exorcistes que rodaven d’ una part a altra, provaren l’invocar lo  
Ac 19,23  Àsia. 23 I en aquell temps s’alçà  una pertorbació no petita acerca del camí  
Ac 19,29  la ciutat de confusió, i tots a  una envestiren ab ímpetu al teatro,  
Ac 19,32  en lo teatro. 32 Uns cridaven  una cosa, altres, una altra, perquè en lo  
Ac 19,32  32 Uns cridaven una cosa, altres,  una altra, perquè en lo concurs reinava la 
Ac 19,34 que conegueren que era jueu, tots a  una per espai de dos hores, cridaren:  
Ac 20,1  Pau als deixebles i fent-los  una plàtica, se despedí d’ells i partí  
Ac 20,9  jove anomenat Eutic s’assentà en  una finestra i caigué en una profunda son. 
Ac 20,9 assentà en una finestra i caigué en  una profunda son. I com Pau predicàs per  
Ac 21,2 d’allí a Pàtara. 2 I havent trobat  una barca que passava a Fenícia, entràrem  
Ac 21,19  I havent-los saludat, los contà  una per una totes les coses que Déu havia  
Ac 21,19  -los saludat, los contà una per  una totes les coses que Déu havia fet  
Ac 21,34  dels de la turba, los uns cridaven  una cosa, i els altres, una altra; i veent 
Ac 21,34  cridaven una cosa, i els altres,  una altra; i veent que no podia saber cosa 
Ac 22,6  me vegí rodejat repentinament d’ una gran llum del cel 7 i, caent en terra, 
Ac 22,7  del cel 7 i, caent en terra, oiguí  una veu que em deia: »–Saulo, Saulo, per  
Ac 22,28  28 I respongué lo tribú: –Jo per  una gran suma obtinguí aquest privilegi de 
Ac 23,Tit  Pau, ab ses paraules, ocasiona  una disputa entre fariseus i saduceus.  
Ac 23,Tit  romà, a fi de deslliurar-lo d’ una conjuració horrible. 1 Pau, doncs,  
Ac 23,6  de ton poble.” 6 I sabent Pau que  una part d’ells era saduceus i altra  
Ac 23,7  7 I quan hagué dit això, se mogué  una gran dissensió entre els fariseus i  
Ac 23,9  les dos coses. 9 Així que es mogué  una gran clamor. I alçant-se alguns dels 
Ac 23,26  havia rebut diner. 26 I escrigué  una carta en aquestos termes: «Claudi  
Ac 24,22  d’aquest camí, los remeté a  una altra ocasió dient: –Quan bàixia lo  
Ac 25,23  venint Agripa i Berenice ab  una gran ostentació, i havent entrat en l’ 
Ac 25,27  que escriure. 27 Puix me sembla  una cosa fora de raó enviar un home pres i 
Ac 26,13  al migdia vegí, oh rei, en lo camí  una llum del cel que superava lo  
Ac 26,14  tots nosaltres en terra, oiguí  una veu que em deia en llengua hebrea:  
Ac 27,Tit  Júlio. Naufraga la barca prop d’ una isla, emperò tots se salven. 1 Mes com 
Ac 27,16  16 I llançats per la corrent a  una isla, anomenada Cauda, ab dificultat  
Ac 27,20  ni les estrelles, i amenaçats d’ una borrasca, teníem ja perdudes totes les 
Ac 27,26  26 Emperò és precís que toquem a  una altra isla. 27 I quan arribà la nit  
Ac 27,39  la terra; no obstant, descobrien  una cala que tenia platja i discorrien com 
Ac 28,16  a Pau se li permeté estar sol en  una casa particular ab un soldat que el  
Ac 28,29  d’allí los jueus, tenint entre si  una gran disputa. 30 I Pau permanesqué dos 
Rm 2,7  obres: 7 a aquells que per medi d’ una perseverància en fer obres bones,  
Rm 5,14  en aquells que no havien pecat ab  una transgressió semblant a la d’Adam, lo 
Rm 6,10 a haver ell mort per lo pecat, morí  una sola vegada; emperò en quant al viure, 
Rm 7,21  habita en mi. 21 Jo trobo, doncs,  una llei, que quan jo voldria fer bé, lo  
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Rm 7,23  l’home interior; 23 emperò veig  una altra llei en mos membres que combat  
Rm 9,10  sinó també Rebeca, que concebí d’ una vegada dos fills d’Isaac nostre pare  
Rm 9,21 O no té potestat l’oller de fer d’ una mateixa pasta un vas per a honra, i  
Rm 10,19  mon poble, i jo us mouré a ira per  una gent insensata.» 20 I Isaïes s’atreví 
Rm 15,6  a Jesucrist. 6 Perquè unànims, ab  una boca, glorifiqueu al Déu i Pare de  
Rm 15,12 I així mateix diu Isaïes: «Hi haurà  una arrel de Jessè que s’alçarà a  
Rm 15,26  i l’Acaia han tingut a bé lo fer  una colecció per als pobres d’entre els  
1Co 1,18  18 Puix la paraula de la creu és  una necedat per als que es perden; mes per 
1Co 3,8 8 I el qui planta i el qui rega són  una mateixa cosa. Mes cada qual rebrà son  
1Co 5,7  lo llevat vell, per a què siau  una pasta nova, com que sou sens llevat.  
1Co 6,16  sabeu que aquell que es junta ab  una ramera se fa un cos ab ella? Perquè,  
1Co 6,16  Perquè, «seran», digué, «dos en  una carn». 17 Emperò lo qui es junta ab lo 
1Co 7,7  u té de Déu son propi do, qui d’ una manera, i qui d’una altra. 8 Per  
1Co 7,7  do, qui d’una manera, i qui d’ una altra. 8 Per consegüent, dic als  
1Co 7,12 jo, no lo Senyor: si algun germà té  una infiel per muller i ella consent en  
1Co 7,13  ab ell, no la repudiï. 13 I si  una muller fiel té un infiel per marit i  
1Co 7,28  si et cases, no has pecat; i si  una verge se casa, ella no peca. Mes  
1Co 7,36  36 Mes si algun home pensa que és  una cosa deshonrosa per sa filla donzella  
1Co 9,5  facultat de portar per totes parts  una germana, una muller, així com los  
1Co 9,5 portar per totes parts una germana,  una muller, així com los demés apòstols, i 
1Co 9,7  guerra a ses expenses? ¿Qui planta  una vinya i no menja del fruit d’ella?  
1Co 9,11 en vosaltres coses espirituals, ¿és  una gran cosa que recolliam les vostres  
1Co 9,25  i això ell ho fa per a alcançar  una corona corruptible, mes nosaltres  
1Co 10,3  i en la mar; 3 i tots menjaren  una mateixa vianda espiritual, 4 i tots  
1Co 11,6  coberta, ràpia’s també. I si és  una cosa lletja per la dona lo tallar-se 
1Co 11,13  vosaltres mateixos. ¿És propi que  una dona préguia a Déu estant descoberta?  
1Co 14,4  i consol. 4 Aquell que parla  una llengua desconeguda, s’edifica a si  
1Co 14,13  13 Per lo tant, aquell que pàrlia  una llengua desconeguda, demània la gràcia 
1Co 14,14 -la. 14 Perquè si jo faç oració en  una llengua desconeguda, mon esperit ora;  
1Co 14,35  en casa, puix que és indecorós a  una dona lo parlar en la iglésia. 36 ¿Per  
1Co 15,38  dóna lo cos com li plau, i a cada  una de les llavors son propi cos. 39 No  
1Co 15,39  son propi cos. 39 No tota carn és  una mateixa carn; mes una, certament, és  
1Co 15,39  tota carn és una mateixa carn; mes  una, certament, és la carn dels homes;  
1Co 15,40  i cossos terrenals; emperò  una és la glòria dels celestials, i altra, 
1Co 15,41  claredat de les estrelles. I fins  una estrella se diferència d’altra  
1Co 16,9  9 Perquè se m’ha obert  una porta gran i eficaç, i los adversaris  
2Co 1,8 en l’Àsia; perquè nos oprimiren d’ una manera tan superior a nostres forces,  
2Co 2,12  evangeli de Cristo i em fou oberta  una porta en lo Senyor, 13 no tinguí repòs 
2Co 5,1  tenim de Déu un edifici,  una casa no feta de mà, que serà eterna en 
2Co 5,17  que si algú està en Cristo, és ja  una criatura nova; les coses velles ja  
2Co 7,8 Perquè encara que jo us entristí ab  una carta, no m’arrepentesc, encara que  
2Co 11,25  he estat assotat ab vergues;  una vegada, apedregat; tres vegades he  
2Co 11,25 tres vegades he naufragat, un dia i  una nit estiguí en lo fondo del mar. 26 En 
2Co 11,33  per a prendre’m, 33 i per  una finestra me baixaren en un cove des de 
2Co 12,7  no m’exàltia, me fou donada  una espina en ma carn: l’àngel de Satanàs 
2Co 13,Tit  s’haguessen esmenat, i conclou ab  una exhortació general. 1 Mirau que  
2Co 13,3  a tots los demés. 3 Ja que cercau  una prova que Cristo parla en mi, lo qual  
Ga 2,5 nos a l’esclavitud. 5 Als quals ni  una sola hora volguérem sometre’ns, a fi  
Ga 3,21 per cert, perquè si s’hagués donat  una llei que pogués vivificar,  
Ga 4,24  la promesa. 24 Les quals coses són  una aŀlegoria. Perquè aquestos són los dos 
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Ga 5,14  Perquè tota la Llei se resumeix en  una paraula: «Amaràs a ton proïsme com a  
Ef 4,4  un Esperit, així com sou cridats a  una esperança de vostra vocació. 5 Un  
Ef 4,5  de vostra vocació. 5 Un Senyor,  una fe, un baptisme, 6 un Déu i Pare de  
Ef 5,31 juntarà a sa muller, i seran dos en  una carn.» 32 Aquest és un gran misteri;  
Fl 1,28  contraris; lo qual per a ells és  una senyal clara de perdició, però per a  
Fl 2,2 feu complert mon goig, sentint tots  una mateixa cosa, tenint una mateixa  
Fl 2,2  tots una mateixa cosa, tenint  una mateixa caritat, un mateix esperit,  
Fl 2,15  fills de Déu sens màcula enmig d’ una nació depravada i perversa, entre els  
Fl 3,16  sentiments i permanescam en  una mateixa regla. 17 Siau, germans,  
Fl 4,16 rebre, sinó vosaltres sols. 16 Puix  una i dos vegades m’enviàreu a  
Col 2,23  I aquestes coses en veritat tenen  una apariència de sabiduria en lo culto  
1Te 2,7 petits infants entre vosaltres, com  una dida que acarícia als seus infants. 8  
1Te 2,18  a vosaltres, especialment jo, Pau,  una i més vegades; mes Satanàs nos ho  
1Te 5,3  sobre ells, com lo dolor de part a  una dona prenyada, i no escaparan. 4 Mes  
1Tm 2,2  en autoritat, a fi de que tingam  una vida quieta i tranquila en tota pietat 
1Tm 3,1  que serveixen a la Iglésia. 1 És  una paraula verdadera: si algú desitja l’ 
1Tm 3,2  bisbe sia irreprensible, espòs d’ una sola muller, sobri, prudent,  
1Tm 3,12  12 Los diaques sien esposos d’ una sola dona i govèrnien bé sos fills i  
1Tm 6,16  posseeix immortalitat i habita en  una llum inaccessible, al qui ningun home  
2Tm 1,9  9 que ens ha salvat i cridat ab  una santa vocació, no segons nostres  
2Tm 2,20  lo nom del Senyor.» 20 Mes en  una casa gran no sols hi ha vasos d’or i  
2Tm 4,8  8 Per lo demés, m’està reservada  una corona de justícia que el Senyor,  
Tt 1,6  6 Lo qui sia sens nota, marit d’ una muller, que tinga fills fiels, sens  
Tt 1,11  lo que no convé, per amor d’ una torpe ganància. 12 Digué un d’ells,  
Tt 2,3 3 Les ancianes, del mateix modo, d’ una conducta ajustada qual convé a la  
He 2,8  totes les coses, no n’ha deixat  una que no estiga subjecta a ell. Emperò  
He 6,4  és impossible que aquells que  una vegada han estat iŀluminats, i  
He 7,16  carnal, sinó segons la virtut d’ una vida perdurable. 17 Perquè ell  
He 7,27  los del poble, perquè això ho féu  una vegada oferint-se a si mateix. 28  
He 9,7 segon entrava solament lo pontífice  una vegada a l’any, no sens sang, que ell 
He 9,12  sinó per sa pròpia sang, entrà  una sola vegada en lo santuari havent  
He 9,26  del món; emperò ara aparegué  una sola vegada en lo fi del món per a  
He 9,27  està senyalat als homes lo morir  una sola vegada, i després, lo judici, 28  
He 9,28  lo judici, 28 així Cristo fou  una sola vegada ofert per a borrar los  
He 10,2  -los, perquè los sacrificadors,  una vegada purificats, no haurien tingut  
He 10,10 l’oferta del cos de Jesucrist feta  una sola vegada. 11 I així tot sacerdot se 
He 10,14  peanya de sos peus. 14 Perquè ab  una sola oferta féu perfets per a sempre  
He 10,22  complerta, purificats los cors d’ una consciència mala i rentats los cossos  
He 10,27  sacrifici per los pecats, 27 sinó  una horrible expectació del judici i un  
He 10,33  gran combat d’afliccions. 33 Per  una part, ab oprobis i tribulacions  
He 11,Tit  la força maravillosa de la fe per  una inducció dels pares antics, que foren  
He 11,7  no eren vistes, tement, aparellà  una arca per a salvament de sa casa; per  
He 11,9  en la terra de la promissió com en  una terra estranya, habitant en barraques  
He 11,12  d’un sol (i casi com mort) isqué  una multitud tan numerosa com les  
He 11,16  a ella. 16 Emperò ara n’apeteixen  una de millor, ço és, la celestial. I per  
He 12,20  lo que se’ls intimava: «Que si  una bèstia toca a la muntanya serà  
He 12,22  viu, la celestial Jerusalem, i a  una companyia de molts mils d’àngels, 23  
He 12,26  ara nos promet dient: «Encara  una vegada, i jo commouré no tan sols la  
He 12,27  cel.» 27 En això que diu: «encara  una vegada» declara la mudança de les  
Jm 2,15  fe salvar-lo? 15 I si un germà o  una germana estiguessen desnusos i  
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Jm 2,25  25 Així mateix, Rahab, essent  una prostituta, ¿no fou justificada per  
Jm 3,10  fets a semblança de Déu. 10 D’ una mateixa boca proceeix benedicció i  
Jm 3,11  que feu tal cosa. 11 ¿Per ventura  una font per un mateix canal mana aigua  
Jm 5,20  sa ànima de la mort i cobrirà  una multitud de pecats. 1Pe Inc Epístola  
1Pe 1,4  d’entre els morts, 4 per a  una herència incorruptible, que no pot  
1Pe 3,18 per fer mal. 18 Perquè també Cristo  una vegada morí per nostres pecats, lo  
2Pe 1,17  baixà a ell de la magnífica glòria  una veu d’aquesta manera: «Aquest és mon  
2Pe 1,19  a la qual feu bé d’atendre, com a  una antorxa que resplendeix en lloc  
2Pe 2,16 Emperò fou reprès per sa iniquitat:  una somera muda, en la que cavalgava,  
2Pe 3,8  caríssims, no siau ignorants d’ una cosa: que un dia respecte del Senyor  
1Jn 5,7  Esperit Sant. I aquestos tres són  una mateixa cosa. 8 I tres són los que  
1Jn 5,8  i aquestes tres coses convenen en  una. 9 Si rebem lo testimoni dels homes,  
Ap 1,9  paciència en Jesucrist, estiguí en  una isla que s’anomena Patmos, per la  
Ap 1,10  del Senyor, i oiguí detràs de mi  una gran veu, com de trompeta, 11 que  
Ap 1,13  al Fill de l’home, vestit d’ una vestidura llarga i cenyit en los pits  
Ap 1,13  llarga i cenyit en los pits ab  una cinta d’or. 14 I son cap i sos  
Ap 1,14  blanca i com neu, i sos ulls com  una flama de foc. 15 I sos peus, semblants 
Ap 1,15 semblants al llautó fi quan està en  una fornal ardent, i sa veu, com lo rumor  
Ap 1,16  set estrelles, i eixia de sa boca  una espasa aguda de dos talls, i sa cara  
Ap 2,17 daré jo mannà escondit, i li donaré  una pedreta blanca; i en la pedreta, un  
Ap 2,20  tu, perquè tu permets a Jezabel,  una dona que es diu profeta, predicar i  
Ap 3,8 obres. Vet aquí, jo posí davant teu  una porta oberta que ningú pot tancar;  
Ap 4,1 1 Després d’això mirí, i veus aquí  una porta oberta en lo cel, i la primera  
Ap 4,3  en l’aspecte era semblant a  una pedra jaspe i de sàrdio; i al rodador  
Ap 4,3  arc iris, que a la vista pareixia  una esmeralda. 4 I al rodador del trono,  
Ap 4,7  i el quart animal era semblant a  una àliga volant. 8 I els quatre animals,  
Ap 6,2  ell tenia un arc, i li fou donada  una corona, i isqué victoriós per a  
Ap 6,4 los uns als altres. I li fou donada  una gran espasa. 5 I quan obrí lo tercer  
Ap 6,6  en sa mà unes balances. 6 I oiguí  una veu enmig dels quatre animals que  
Ap 7,Tit  los que vegé sant Joan vestits d’ una vestidura blanca. 1 Després d’això  
Ap 7,9 9 Després d’això mirí, i veus aquí  una gran multitud, que ningú podia contar, 
Ap 7,14  –Aquestos són los que vingueren d’ una gran tribulació, i rentaren ses robes, 
Ap 8,8 trompeta, i fou llançada al mar com  una gran muntanya encesa de foc; i es  
Ap 8,10  tocà la trompeta, i caigué del cel  una gran estrella, cremant com si fos una  
Ap 8,10  gran estrella, cremant com si fos  una atxa, i caigué sobre la tercera part  
Ap 8,13 la nit. 13 I vegí i oiguí la veu d’ una àliga que volava per mig del cel dient 
Ap 9,1  tocà la trompeta; i vegí caure  una estrella del cel a la terra, i a ell  
Ap 9,13  àngel tocà la trompeta, i oiguí  una veu dels quatre corns de l’altar d’  
Ap 9,17  17 I així jo vegí als cavalls en  una visió, i als que cavalgaven, que  
Ap 10,4  veus, anava jo a escriure, i oiguí  una veu del cel que em deia: –Sella les  
Ap 11,1  i el judici. 1 I em fou donada  una canya semblant a una verga, i se’m  
Ap 11,1  em fou donada una canya semblant a  una verga, i se’m digué: –Alça’t i amida 
Ap 11,12  els que els vegeren. 12 I oigueren  una gran veu del cel que els deia: –Pujau  
Ap 12,Tit  contra la Iglésia, simbolisada en  una dona misteriosa vestida del sol, que  
Ap 12,1  aparegué en lo cel un gran senyal:  una dona vestida del sol, i la lluna sota  
Ap 12,1  lluna sota sos peus, i en son cap,  una corona de dotze estrelles. 2 I estant  
Ap 12,7  cents i xixanta dies. 7 I hi hagué  una gran batalla en lo cel: Miquel i sos  
Ap 12,15  llançà de sa boca aigua, com  una riuada, sobre la dona, per a què la  
Ap 13,1  vora del mar, i vegí pujar del mar  una bèstia que tenia set caps i deu  
Ap 13,11  i la fe dels sants. 11 I vegí  una altra bèstia que eixia de la terra i  
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Ap 13,14  que habiten en la terra que fessen  una imatge de la bèstia que tingué ferida  
Ap 14,2 ell i el nom de son Pare. 2 I oiguí  una veu del cel, com veu de moltes aigües, 
Ap 14,13 de Déu i la fe de Jesús. 13 I oiguí  una veu del cel que em deia: –Escriu:  
Ap 14,14  de l’home, que tenia en son cap  una corona d’or, i en sa mà una falç ben  
Ap 14,14  cap una corona d’or, i en sa mà  una falç ben afilada. 15 I isqué un altre  
Ap 14,17  que hi ha en lo cel, tenint també  una falç ben afilada. 18 I isqué un altre  
Ap 15,2  la ira de Déu. 2 I vegí com  una mar de cristall barrejat ab foc, i als 
Ap 15,6  portaven set plagues, vestits d’ una tela neta i blanca, i cenyits per lo  
Ap 16,1  derramen sobre la terra. 1 I oiguí  una gran veu del temple que deia als set  
Ap 16,2  sa copa sobre la terra; i vingué  una llaga cruel i maligna sobre els homes  
Ap 16,17  derramà sa copa a l’aire, i isqué  una gran veu del temple des del trono que  
Ap 16,21 foren trobades. 21 I caigué del cel  una gran pedregada sobre els homes; cada  
Ap 17,3  en esperit al desert i vegí  una dona sentada sobre una bèstia  
Ap 17,3  i vegí una dona sentada sobre  una bèstia vermella, plena de noms de  
Ap 17,12  emperò rebran poder com reis per  una hora després de la bèstia. 13 Aquestos 
Ap 18,4 lo poder de ses delícies. 4 I oiguí  una altra veu del cel que deia: –Eixiu d’ 
Ap 18,10  aquella ciutat poderosa! Puix en  una hora ha vingut ta condemnació!» 11 I  
Ap 18,17  precioses, i perles; 17 que en  una hora han desaparegut tan grans  
Ap 18,21  en ella. 21 I un àngel fort alçà  una pedra com una gran mola de molí i la  
Ap 18,21  I un àngel fort alçà una pedra com  una gran mola de molí i la tirà al mar,  
Ap 19,1  enemics. 1 Després d’això oiguí  una gran veu, com de molta gent en lo cel, 
Ap 19,5  Aŀleluia! 5 I isqué del trono  una veu que deia: –Alabau a nostre Déu,  
Ap 19,6  temeu, xics i grans. 6 I oiguí com  una veu de molta gent, i com soroll de  
Ap 19,6  com soroll de moltes aigües, i com  una veu de grans trons que deien:  
Ap 19,13  ell mateix. 13 I anava vestit d’ una roba tenyida de sang; i son nom és  
Ap 19,15  i pura. 15 I eixia de sa boca  una espasa de dos talls, per a ferir ab  
Ap 20,1  que tenia la clau de l’abisme i  una gran cadena en sa mà. 2 I prengué al  
Ap 21,1  de Déu. 1 I vegí un cel nou i  una terra nova. Perquè lo primer cel i la  
Ap 21,2  del cel, i estava ataviada com  una esposa adornada per a son espòs. 3 I  
Ap 21,3 adornada per a son espòs. 3 I oiguí  una gran veu del trono que deia: –Veus  
Ap 21,10  espòs. 10 I em portà en esperit a  una muntanya gran i elevada, i em mostrà  
Ap 21,11  de Déu, i sa llum era semblant a  una pedra preciosa de jaspe, a manera de  
Ap 21,12  a manera de cristall. 12 I tenia  una muralla gran i alta ab dotze portes; i 
Ap 21,15  15 I el que parlava ab mi tenia  una mida de canya d’or per a amidar la  
Ap 21,21  les dotze portes són dotze perles,  una en cada una; i cada porta era d’una  
Ap 21,21  són dotze perles, una en cada  una; i cada porta era d’una perla; i la  
Ap 21,21  en cada una; i cada porta era d’ una perla; i la plaça de la ciutat era or  
Ap 22,2  2 enmig de la plaça d’ella i a l’ una i a l’altra vora del riu, hi havia l’ 
Mt 11,7  que isquéreu a veure en lo desert?  ¿Una canya agitada del vent? 8 Mes, què és 
Mt 13,24  a seixanta, i altre a trenta. 24  Una altra paràbola los proposà, dient: –Lo 
Mc 10,21  ell, li mostrà carinyo i li digué:  –Una sola cosa te falta: vés, ven tot  
Mc 14,6  –Deixau-la, per què la molestau?  Una bona obra ha fet ella ab mi. 7 Perquè  
Mc 14,37  i digué a Pere: –Simó, dorms?  ¿Una hora no has pogut vetllar ab mi? 38  
Lc 7,Tit  los compara a uns nois que juguen.  Una dona li ungeix los peus. Paràbola dels 
Lc 7,24  –Què eixíreu a veure en lo desert?  ¿Una canya moguda pel vent? 25 Mes, què  
1Co 15,41  i altra, la dels terrenals. 41  Una és la claredat del sol; altra la  
Ap 10,Tit  setè àngel haja tocat la trompeta.  Una veu del cel mana a sant Joan que  
Ap 13,Tit  de Jesucrist. 13,Tit Capítol XIII  Una bèstia monstruosa de set caps i deu  
Ac 1,14  14 Tots aquestos perseveraven  unànims en oració ab les dones, i ab  
Ac 2,46  cada u. 46 I cada dia, continuant  unànims en lo temple i partint lo pa per  
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Ac 4,24  24 I quan ho oigueren, tots  unànims alçaren la veu a Déu, i digueren:  
Ac 5,12  en lo poble (i estaven tots  unànims en lo pòrtic de Salomó. 13 I ningú 
Ac 12,20  de Tiro i de Sidon. Emperò ells,  unànims, vingueren a ell i, havent guanyat 
Rm 15,6  conforme a Jesucrist. 6 Perquè  unànims, ab una boca, glorifiqueu al Déu i 
Fl 1,27  oiga de vosaltres que permaneixeu  unànims en un mateix esperit, treballant  
Jm 5,Tit  i a no jurar. Parla de la  unció dels malalts i de l’eficàcia de l’ 
1Jn 2,20  20 Però vosaltres teniu la  unció del Sant, i sabeu totes les coses.  
1Jn 2,27  27 I permanèsquia en vosaltres la  unció que haveu rebut d’ell. I no teniu  
1Jn 2,27 que ningú vos ensènyia, sinó que sa  unció vos ensenya en totes les coses. I és 
Mt 20,6  lo mateix. 6 I eixí envers l’hora  undècima i ne trobà d’altres que estaven  
Mt 20,9  que hi havien anat envers l’hora  undècima, cada u rebé son diner. 10 I quan 
Mc 15,40  de Déu. 40 I hi havia també allí  unes dones mirant des de lluny, entre les  
Jn 2,1  1 D’allí a tres dies se feren  unes bodes en Canà de Galilea, i s’hi  
Jn 21,9  saltar en terra vegeren preparades  unes brases i un peix posat dessobre, i  
Ac 1,15 eren los que estaven allí junts com  unes cent i vint persones), digué: 16  
Ac 2,3  sentats. 3 I se’ls aparegueren  unes llengües partides com de foc i es  
Ac 9,18 immediatament caigueren de sos ulls  unes com escates i recobrà la vista, i  
Ac 28,7  un déu. 7 I en aquells llocs tenia  unes possessions lo príncep de l’isla,  
2Co 12,18  ab un mateix esperit i per  unes mateixes petjades? 19 ¿O pensau  
Ap 6,5  sentat sobre ell tenia en sa mà  unes balances. 6 I oiguí una veu enmig  
Ap 6,11 11 I foren donades a cada u d’ells  unes robes blanques. I els fou dit que  
Rm 7,3  i no és adúltera encara que s’ unèsquia ab un altre home. 4 Així també  
Mt 6,17  17 Ans bé, tu, quan dejúnies,  ungeix-te lo cap i renta’t la cara; 18  
Lc 7,Tit  a uns nois que juguen. Una dona li  ungeix los peus. Paràbola dels dos  
Ap 3,18  la vergonya de ta desnuesa; i  ungeix tos ulls ab coŀliri, per a què  
Ac 10,38  38 a Jesús de Nazaret, com Déu l’ ungí ab l’Esperit Sant i ab poder, lo  
Lc 7,38 son cap, i li besava sos peus i els  ungia ab ungüent. 39 I quan lo fariseu que 
Mc 6,13  13 I llançaven molts dimonis, i  ungien ab oli molts malalts i curaven. 14  
Jm 5,14 de la Iglésia i préguien sobre ell,  ungint-lo ab oli en nom del Senyor. 15 I 
Mc 14,8  fet lo que ha pogut: s’anticipà a  ungir mon cos per a la sepultura. 9 En  
Lc 7,46  ha cessat de besar mos peus. 46 No  ungires mon cap ab oli; emperò ella ha  
Ac 4,27 contra ton sant infant Jesús, a qui  ungires, Herodes i Ponç Pilat, ab los  
Lc 4,18  és sobre mi, per lo que m’ha  ungit, i m’ha enviat a predicar l’  
Lc 7,46  mon cap ab oli; emperò ella ha  ungit mos peus ab ungüent. 47 Per lo tant  
Jn 11,2  I esta Maria era aquella que havia  ungit ab ungüent al Senyor, i netejat los  
2Co 1,21 vosaltres en Cristo i el qui ens ha  ungit és Déu, 22 lo qual també nos sellà i 
He 1,9  per això Déu, ton Déu, t’ha  ungit ab oli d’alegria sobre tos  
Mt 26,7  que portava un vas d’alabastre ab  ungüent preciós, i lo derramà sobre son  
Mt 26,12  12 »Puix, derramant ella aquest  ungüent sobre mon cos, ho féu per a  
Mc 14,3  que portava un vas d’alabastre d’ ungüent molt preciós de l’espiga del  
Mc 14,4  i deien: –A què est desperdici d’ ungüent? 5 Puix aquest ungüent podia  
Mc 14,5  d’ungüent? 5 Puix aquest  ungüent podia vendre-se per més de tres  
Lc 7,37  portà un vas d’alabastre ple d’ ungüent. 38 I posada a sos peus detràs d’ 
Lc 7,38 i li besava sos peus i els ungia ab  ungüent. 39 I quan lo fariseu que l’havia 
Lc 7,46  emperò ella ha ungit mos peus ab  ungüent. 47 Per lo tant te dic que li són  
Jn 11,2  era aquella que havia ungit ab  ungüent al Senyor, i netejat los peus ab  
Jn 12,Tit  Maria, germana de Làssaro, derrama  ungüent preciós sobre los peus de Jesús.  
Jn 12,3 3 I havent pres Maria una lliura d’ ungüent preciós de nardo verdader, lo  
Jn 12,5  5 –Per què no s’ha vengut est  ungüent per tres-cents diners i donat  
Lc 23,56  -se’n, prepararen aromàtics i  ungüents, i descansaren en lo dissabte  
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Ap 18,13  i de canyella, i de perfums, i d’ ungüents, i encens, i de vi, i d’oli, i  
Lc 7,12  que treien fora a un difunt, fill  únic de sa mare, que era viuda, i venia ab 
Lc 9,38  que vejau a mon fill, perquè és l’ únic que tinc. 39 I veus aquí que un  
1Tm 2,Tit  reis i magistrats. Jesucrist és l’ únic medianer i redemptor de tots. Devem  
He 11,17 havia rebut les promeses, oferí son  únic fill, 18 a qui s’havia dit: «En  
Jud 4  i neguen a Jesucrist, nostre  únic soberà i Senyor. 5 Vull, doncs, fer- 
Lc 8,42  en sa casa, 42 perquè tenia sa  única filla, de l’edat de dotze anys, que 
He 10,Tit  10,Tit Capítol X Jesucrist és l’ única víctima que pot espiar nostres  
Ga 6,Tit  La glòria del cristià ha de ser  únicament la creu de Jesucrist. 1 Germans, 
Col 4,11 de la circumcisió: aquestos són los  únics que m’ajuden en lo Regne de Déu, i  
Jn 1,14 vegérem sa glòria, glòria com de l’ unigènit del Pare, ple de gràcia i de  
Jn 1,18  18 A Déu ningú l’ha vist mai: l’ unigènit Fill, que està en lo seno del  
Jn 3,16  tal modo al món, que ha donat son  unigènit Fill, a fi de que tothom que creu 
Jn 3,18  mateix que no creu en lo nom de l’ unigènit Fill de Déu. 19 Aquest és, doncs, 
1Jn 4,9  en que Déu envià al món a son Fill  unigènit per a què viscam per ell. 10 En  
He 9,Tit  de la sang i sacrifici de l’ Unigènit. Preeminències del sacerdoci de  
Ac 4,Tit  los fiels i viuen ab perfecta  unió. 1 I estant ells parlant al poble,  
1Co 1,Tit  1,Tit Capítol I Los exhorta a la  unió i concòrdia. Los demostra com Déu  
Fl 2,Tit  2,Tit Capítol II Los exhorta a la  unió i caritat fraternal, a la humilitat i 
Ef 4,Tit dels sigles. Amén. 4,Tit Capítol IV  Unió dels fiels en la unitat de la  
Ac 5,13  13 I ningú dels altres se gosava  unir ab ells, emperò lo poble los venerava 
He 10,Tit  pot espiar nostres pecats, i devem  unir-nos a ella per la fe, esperança,  
Mt 19,5 “Deixarà l’home a pare i mare i s’ unirà ab sa muller, i seran dos en una  
Rm 7,3 De manera que si vivint lo marit s’ unís ab un altre home, serà apellidada  
Jn 15,4  de per si donar fruit si no està  unit al cep, així tampoc vosaltres si no  
Jn 15,5 vosaltres los sarments. Lo qui està  unit ab mi, i jo ab ell, aqueix dóna molt  
Ef 4,16  16 De qui tot lo cos, connexo i  unit per tota juntura, per la qual  
Col 2,19 de son ànimo carnal, 19 i no estant  unit ab lo cap, del qual tot lo cos,  
Ef 4,Tit  Capítol IV Unió dels fiels en la  unitat de la Iglésia, la perfecció de la  
Ef 4,3 ab caritat, 3 procurant mantenir la  unitat de l’Esperit en lo vincle de la  
Ef 4,13  13 Fins que tots arribem en la  unitat de la fe i del coneixement del Fill 
Jn 15,4  així tampoc vosaltres si no estau  units ab mi. 5 Jo só lo cep, vosaltres los 
Ac 2,44  44 I tots los que creien estaven  units i tenien totes les coses comunes. 45 
1Co 1,10  ans bé estigau perfectament  units en un mateix esperit i en un mateix  
Fl 1,27  en un mateix esperit, treballant  units en la fe de l’evangeli. 28 I en res 
Col 2,2 que sos cors sien consolats, estant  units en caritat i en totes riqueses de la 
2Co 6,14  -vos també vosaltres. 14 No us  uniu en lo mateix jou ab los infiels.  
Lc 4,5  li mostrà tots los regnes de l’ univers 6 i li digué: –Te donaré tot  
Mt 2,1  temps d’Herodes lo rei, veus aquí  uns magos vingueren de l’Orient a  
Mt 11,16 jo aquesta generació? És semblant a  uns nois que estan assentats en la plaça  
Mt 12,1  anava Jesús un dia de dissabte per  uns sembrats, i sos deixebles, com  
Mt 15,34 teniu? I ells respongueren: –Set, i  uns pocs peixets. 35 I manà a la gent que  
Mt 19,13  ho sia. 13 Llavors li presentaren  uns infants per a què imposàs les mans  
Mt 21,33 i edificà una torre; i l’arrendà a  uns pagesos i s’ausentà lluny. 34 I quan  
Mt 24,10  s’escandalisaran i es trairan  uns als altres, i es tindran odi entre si. 
Mt 25,32  davant d’ell i separarà los  uns dels altres, així com lo pastor separa 
Mc 1,27  tal manera que es preguntaven los  uns als altres dient: –Què és això? Quina  
Mc 2,23  vegada que, passant lo Senyor per  uns sembrats en dia de dissabte, sos  
Mc 10,13 comet adulteri. 13 I li presentaren  uns infants per a què els tocàs. Emperò  
Mc 10,26 se meravellaven més, i es deien los  uns als altres: –Qui podrà, doncs, salvar  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

3509 
 

Mc 12,1 i fabricà una torre, i l’arrendà a  uns pagesos, i se n’anà lluny de son  
Mc 12,5  molts altres, dels quals feriren a  uns i mataren a altres. 6 Emperò tenint un 
Mc 14,57  sos testimonis. 57 I alçant-se  uns, testificaren en fals contra d’ell  
Mc 15,31  dels sacerdots, se deien los  uns als altres ab los escribes: –A altres  
Lc 2,8  a ells en la posada. 8 I hi havia  uns pastors en aquella comarca que estaven 
Lc 2,15  ells al cel, los pastors se deien  uns a altres: –Anem fins a Betlem i vejam  
Lc 4,36 tots plens d’espant, i se parlaven  uns a altres dient: –Quines paraules són  
Lc 5,18  per a curar-los. 18 I veus aquí  uns homes que portaven en un llit a un  
Lc 6,1 després del primer que, passant per  uns sembrats, sos deixebles collien  
Lc 7,Tit  Reprèn als jueus i los compara a  uns nois que juguen. Una dona li ungeix  
Lc 8,25  se meravellaven, dient-se los  uns als altres: –Qui serà aquest que així  
Lc 11,49  i apòstols, i d’ells ne mataran a  uns i en perseguiran a altres.” 50 Per a  
Lc 12,1  molta gent, de tal manera que los  uns atropellaven als altres, començà a dir 
Lc 13,1  aquest mateix temps hi havia allí  uns que contaven noves a Jesús dels  
Lc 18,9  9 I digué també aquesta paràbola a  uns que confiaven en si mateixos com si  
Lc 20,9  plantà una vinya i l’arrendà a  uns pagesos, i ell s’ausentà per llarg  
Lc 22,23  començaren a preguntar-se los  uns als altres quin d’ells seria lo qui  
Jn 2,15  sentats en ses taules, 15 féu com  uns assots de cordills i els tragué a tots 
Jn 4,33 coneixeu. 33 Los deixebles se deien  uns a altres: –Si li haurà algú portat què 
Jn 5,44  creure, los que rebeu glòria los  uns dels altres, i no cercau la glòria que 
Jn 7,12 acerca d’ell entre la gent. Perquè  uns deien: –Ell és home de bé. Altres  
Jn 11,56  que estaven en lo temple se deien  uns a altres: –Què pensau? Per què no ha  
Jn 12,19  19 I los fariseus se deien los  uns als altres: –¿Veeu com no adelantam  
Jn 13,14  deveu rentar-vos los peus los  uns als altres. 15 Perquè jo us he donat  
Jn 13,22 22 Los deixebles, doncs, se miraven  uns a altres, dubtant de qui parlava. 23 I 
Jn 13,34  un manament nou: que us ameu los  uns als altres, i que de la manera ab què  
Jn 13,35  mos deixebles si us teniu amor los  uns als altres. 36 Simó Pere li digué:  
Jn 15,12  12 Mon precepte és que us ameu los  uns als altres com jo us he amat a  
Jn 15,17 17 Lo que jo us mano és que us ameu  uns a altres. 18 »Si el món vos avorreix,  
Jn 16,17  alguns dels deixebles se deien los  uns als altres: –Què ens voldrà dir ab:  
Jn 16,19  –Vosaltres estau inquirint los  uns dels altres perquè he dit: “Dintre de  
Jn 21,8  no estava lluny de terra sinó com  uns dos-cents colzes). 9 I al saltar en  
Ac 2,12  i es meravellaven, dient-se los  uns als altres: –Què ve a ser això? 13  
Ac 5,6  los que ho oïren. 6 I alçant-se  uns joves, lo retiraren, i portant-se- 
Ac 8,2  exceptats los apòstols. 2 I  uns homes piadosos portaren a enterrar a  
Ac 11,27  baixaren de Jerusalem a Antioquia  uns profetes. 28 I alçant-se un d’ells, 
Ac 14,4  de la ciutat se dividí, i els  uns eren de la part dels jueus, i els  
Ac 17,18  i estoics disputaven ab ell; i els  uns deien: –Què ens voldrà dir aquest  
Ac 17,32  «resurrecció dels morts», los  uns se burlaven, i els altres digueren:  
Ac 19,38  ha i procònsols: acúsien-se los  uns als altres. 39 I si teniu alguna  
Ac 21,6  oració. 6 I despedint-nos los  uns dels altres, entràrem en la barca, i  
Ac 21,34  fet. 34 I dels de la turba, los  uns cridaven una cosa, i els altres, una  
Ac 27,44  terra. 44 I els demés foren trets,  uns sobre posts, altres sobre trossos del  
Ac 28,4  penjant de sa mà, se deien los  uns als altres: –Aquest home segurament és 
Rm 2,15 se entretant, i també excusant-se  uns ab altres) 16 en lo dia en què Déu  
Rm 12,10  fraternal, anticipant-vos los  uns als altres per a honrar-vos. 11 No  
Rm 13,8  res a ningú, sinó amau-vos los  uns als altres; perquè aquell que ama a  
Rm 14,Tit  la fe deuen suportar als flacs, i  uns i altres edificar-se mútuament. 1 I  
Rm 14,13  No ens judiquem ja més, doncs, los  uns als altres, ans bé pensau en no posar  
Rm 15,5  fer-vos la gràcia de tenir  uns mateixos sentiments entre vosaltres,  
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Rm 15,7  7 Per lo tant, rebeu-vos los  uns als altres, com Cristo vos rebé per a  
Rm 15,14  de modo que us podeu amonestar los  uns als altres. 15 Ab tot, germans, vos he 
Rm 16,16 que estan ab ells. 16 Saludau-vos  uns a altres ab bes sant. Totes les  
1Co 11,33  per a menjar, esperau’s los  uns als altres. 34 I si algú té fam,  
1Co 16,20 tots los germans. Saludau-vos los  uns als altres ab bes sant. 21 La  
2Co 2,16  i en los que es perden. 16 Per a  uns som realment olor de mort per a mort;  
2Co 4,Tit  de sinceritat. L’evangeli per a  uns és llum, per a altres tenebres. Los  
2Co 13,12  de pau i caritat. 12 Saludau-vos  uns a altres ab lo sant bes. Tots los  
Ga 1,Tit als gàlates per haver donat oïdos a  uns falsos apòstols i per haver abandonat  
Ga 5,13  a la carn, ans bé serviu’s los  uns als altres per la caritat de l’  
Ga 5,15 Mes si us mossegau i us devorau los  uns als altres, teniu compte que no us  
Ga 5,15  compte que no us consumiau los  uns als altres. 16 Vos dic, doncs: Caminau 
Ga 5,26  vana glòria, provocant-nos los  uns als altres, envejant-nos los uns als 
Ga 5,26  uns als altres, envejant-nos los  uns als altres. 6,Tit Capítol VI Com deuen 
Ga 6,Tit  VI Com deuen ajudar-se los  uns als altres en l’exercici de les  
Ga 6,2  també. 2 Portau les càrregues  uns a altres i així complireu la llei de  
Ef 2,18  prop. 18 Perquè, per ell, los  uns i altres tenim entrada al Pare en un  
Ef 4,2  ab paciència, suportant-vos  uns a altres ab caritat, 3 procurant  
Ef 4,11  les coses.) 11 I ell mateix donà a  uns, apòstols; a altres, profetes; a  
Ef 4,25  son proïsme», puix som membres los  uns dels altres. 26 «Enfadau-vos, i no  
Ef 4,32  32 ans bé siau benignes los  uns als altres, misericordiosos, perdonant 
Ef 5,15  camineu ab circunspecció, no com  uns necis, 16 sinó com prudents, recobrant 
Ef 5,21  Jesucrist, 21 sometent-vos los  uns als altres en lo temor de Cristo. 22  
Fl 2,2 mateixa caritat, un mateix esperit,  uns mateixos pensaments. 3 Que no es faça  
Fl 3,16  a lo que havem ja arribat, tingam  uns mateixos sentiments i permanescam en  
Col 3,9  de vostra boca. 9 No mentiu los  uns als altres, ja que us haveu despullat  
Col 3,13  paciència; 13 sofrint-vos los  uns als altres, i perdonant-vos  
Col 3,16  -vos i amonestant-vos los  uns als altres ab salms, himnes i càntics  
1Te 3,12  crescau i abundeu en caritat los  uns envers los altres, i envers tots, així 
1Te 4,9  aprenguéreu de Déu l’amar-vos  uns a altres. 10 I en veritat vosaltres ho 
1Te 4,18  18 Per lo tant, consolau-vos los  uns als altres ab aquestes paraules. 5,Tit 
1Te 5,11  ’s mútuament i edificau’s los  uns als altres, així com ja ho feu. 12 I  
2Tm 2,20  també de fusta i de terra, i els  uns són per a honor, i els altres, per a  
Tt 3,3  avorribles i avorrint-nos los  uns als altres. 4 Emperò quan s’aparegué  
He 3,13  amonestau-vos tots los dies los  uns als altres, mentres que s’anomena  
He 10,24  promesa; 24 i considerem-nos los  uns als altres per a estimular-nos a  
Jm 4,11  11 Germans, no digau mal los  uns dels altres. Lo qui diu mal de son  
Jm 5,9  Senyor. 9 No us queixeu, germans,  uns contra altres, per a què no siau  
Jm 5,16  l’un a l’altre, i pregau los  uns pels altres, a fi de que siau salvos;  
1Pe 1,22  sincer de fraternitat, amau-vos  uns als altres fervorosament ab un cor  
1Pe 4,9  9 Practicant l’hospitalitat  uns ab altres sens murmurar. 10 Cada qual  
1Pe 5,5  I inspirau-vos humilitat los  uns als altres, perquè Déu resisteix als  
1Pe 5,14 mon fill Marc. 14 Saludau-vos los  uns als altres ab bes de caritat. Sia pau  
1Jn 3,11  des del principi: que us ameu los  uns als altres. 12 No així com Caín, que  
1Jn 3,23  son Fill Jesucrist i ens amem los  uns als altres, com nos ho ha manat. 24 I  
1Jn 4,7  error. 7 Caríssims, amem-nos los  uns als altres, perquè la caritat ve de  
1Jn 4,11  manera, també devem amar-nos los  uns als altres. 12 Ningú vegé jamai a Déu. 
1Jn 4,12  jamai a Déu. Si ens amàssem los  uns als altres, Déu està en nosaltres, i  
2Jn 5  des del principi: que ens amem los  uns als altres. 6 I aquesta és la caritat: 
Jud 16 parlat contra Déu.» 16 Aquestos són  uns murmuradors malcontents, que caminen  
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Ap 6,4  de la terra, i que es matassen los  uns als altres. I li fou donada una gran  
Ap 11,10  i s’enviaran regalos los  uns als altres, perquè aquestos dos  
Mt 16,14 de l’home? 14 I ells respongueren:  –Uns diuen que és Joan Baptista, altres  
Ac 19,32  no es presentàs en lo teatro. 32  Uns cridaven una cosa, altres, una altra,  
Rm 3,Tit  dels jueus sobre els gentils.  Uns i altres estan subjectes al pecat. No  
Fl 1,16  ho fan també de bona voluntat. 16  Uns per caritat, sabent que jo he estat  
He 11,35  resurrecció recobraren sos morts.  Uns foren desconjuntats, no volent  
Rm 16,9  en lo Senyor. 9 Saludau a  Urbà, que ha treballat ab mi en Cristo  
2Co 11,28  sobre mi diàriament ocurrències d’ urgència, la solicitud que tinc de totes  
Mt 1,6  a Salomó d’aquella que fou d’ Uries. 7 I Salomó engendrà a Roboam. I  
He 9,4  totes parts, en la que estava l’ urna d’or que contenia lo manà i la vara  
Mt 3,7  los digué: –Raça d’escurçons! Qui  us ha ensenyat a fugir de la ira venidera? 
Mt 3,9 Abraham, tenim per pare.” Perquè jo  us dic que Déu és poderós per a alçar d’  
Mt 3,11  i tirat al foc. 11 En veritat jo  us batejo en aigua per a arrepentiment.  
Mt 5,20  en lo Regne del cel. 20 »Puix jo  us dic que, si vostra justícia no fos  
Mt 5,22  condemnat en judici. 22 »Mes jo  us dic que qualsevol que tinga ira a son  
Mt 5,28  “No cometràs adulteri.” 28 »I jo  us dic que qualsevol que pòsia los ulls en 
Mt 5,32  li carta de repudi.” 32 »Emperò jo  us dic que aquell que repudiï a sa muller, 
Mt 5,34  Senyor tos juraments.” 34 »Mes jo  us dic: De ninguna manera jureu. Ni per lo 
Mt 5,39  i dent per dent.” 39 »Emperò jo  us dic: No resistiu al mal; ans bé, si  
Mt 5,44  a ton enemic.” 44 »Emperò jo  us dic: Amau a vostres enemics, feu bé als 
Mt 5,44  a vostres enemics, feu bé als que  us avorreixen i pregau per los que us  
Mt 5,44  us avorreixen i pregau per los que  us perseguesquen i calumniïn, 45 a fi de  
Mt 5,46 pecadors. 46 Perquè si amau als que  us amen, quina recompensa tindreu? ¿No ho  
Mt 6,8 a ells, puix vostre Pare sap lo que  us fa menester antes de demanar-li. 9  
Mt 6,14  als homes sos pecats, també  us perdonarà vostre Pare celestial les  
Mt 6,16  pecats. 16 »I quan dejuneu, no  us poseu tristos com los hipòcrites, puix  
Mt 6,25  25 »Per lo tant vos dic: No  us afaneu per la vostra vida, sobre què  
Mt 6,28  un sol colze? 28 I ¿per què  us afanau per lo vestir? Considerau com  
Mt 6,29  treballen ni filen. 29 Emperò, jo  us dic que ni Salomó enmig de sa glòria  
Mt 6,31  vosaltres, homes de poca fe? 31 No  us afaneu, doncs, dient: Què menjarem?; o: 
Mt 7,1 »No vullau judicar, si no voleu que  us judíquien. 2 Puix ab lo judici ab què  
Mt 7,7  vos despedàcien. 7 »Demanau, i se  us donarà; buscau, i trobareu; trucau, i  
Mt 7,7  buscau, i trobareu; trucau, i se  us obrirà. 8 Perquè tot aquell que demana, 
Mt 8,19 li un escriba li digué: –Mestre, jo  us seguiré a qualsevol part que aneu. 20 I 
Mt 9,29  dient: –Segons vostra fe, així se  us faça. 30 I se’ls obriren los ulls, i  
Mt 10,14 a vosaltres. 14 I tot aquell que no  us rèbia ni oiga vostres plàtiques, a l’  
Mt 10,16  a aquella ciutat. 16 »Mirau que jo  us envio com ovelles enmig de llops. Siau, 
Mt 10,19  manera, perquè en aquella hora se  us donarà lo que hajau de parlar. 20 Puix  
Mt 10,27  no s’hàgia de saber. 27 Lo que jo  us dic en tenebres, dieu-ho en la llum,  
Mt 11,17 i no dansàreu; nos lamentàrem, i no  us planguéreu.” 18 Puix vingué Joan, que  
Mt 11,22  arrepentit. 22 Per lo tant, jo  us dic que hi haurà menos rigor per a Tiro 
Mt 11,28  que estau cansats i agoviats, i jo  us descansaré. 29 Preneu mon jou sobre  
Mt 12,6 lo dissabte, i no pequen? 6 Puix jo  us dic que aquí està qui és major que el  
Mt 12,36  tresor trau coses males. 36 I jo  us dic que, de tota paraula ociosa que els 
Mt 13,11  dient: –Perquè a vosaltres se  us ha otorgat lo conèixer los misteris del 
Mt 16,9  pa? 9 ¿No compreneu encara, ni  us recordau dels cinc pans per a cinc mil  
Mt 16,11  compreneu que no és per lo pa que  us diguí: “Guardau’s del llevat dels  
Mt 16,22  lluny de vós tal cosa. No, no  us esdevindrà. 23 Mes Jesús, girant-se a 
Mt 17,12  totes les coses. 12 Emperò jo  us dic que Elies ja vingué, i no el  
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Mt 17,19  de vostra incredulitat. Puix jo  us dic en veritat que, si teniu fe com un  
Mt 18,3  –En veritat vos dic que si no  us convertiu i feu com los infants, no  
Mt 18,10 a un d’aquestos infants. Perquè jo  us dic que sos àngels en lo cel veuen  
Mt 18,12 salvar lo que estava perdut. 12 Què  us apar?: si un home tingués cent ovelles  
Mt 19,9 Mes al principi no fou així. 9 I jo  us dic que qualsevol que repudiï a sa  
Mt 20,6  fer res, i los digué: »–Per què  us estau aquí tot lo dia ociosos? 7 »I  
Mt 20,22  responent, digué: –No sabeu lo que  us demanau. ¿Podeu vosaltres beure lo  
Mt 20,32  cridà, i digué: –Què voleu que jo  us faça? 33 –Senyor –li respongueren–, que 
Mt 21,24  Jesús, los digué: –També jo  us vull preguntar una cosa, que si me la  
Mt 21,27  ho sabem. I ell los digué: –Ni jo  us diré, doncs, ab quina potestat faig jo  
Mt 21,28  jo aquestes coses. 28 »Emperò, què  us apareix? Un home tenia dos fills, i  
Mt 21,32  i vosaltres, veent això, no  us arrepentíreu després per a creure-lo. 
Mt 21,43 ulls”? 43 »Per lo tant, vos dic que  us serà llevat lo Regne de Déu i donat a  
Mt 22,42  Jesús los preguntà 42 dient: –Què  us apar de Cristo? De qui és fill? Li  
Mt 23,3 Observau, doncs, i feu tot allò que  us diguen. Emperò no ho feu segons ses  
Mt 23,10  Pare que està en lo cel. 10 Ni  us apellideu mestres, perquè un és vostre  
Mt 23,34 l’infern? 34 »Perquè veus aquí, jo  us envio a vosaltres profetes, i savis, i  
Mt 23,38 i no ho volguéreu! 38 Veus aquí que  us quedarà deserta vostra casa. 39 Puix jo 
Mt 23,39  deserta vostra casa. 39 Puix jo  us dic que des d’aquest punt no em veureu 
Mt 24,6  i rumors de guerres. Feu que no  us torbeu, puix totes estes coses convé  
Mt 24,26  ho he predit. 26 Per lo tant, si  us diguessen: “Veus aquí que està en lo  
Mt 25,12  dient: »–En veritat vos dic que no  us conec. 13 »Vetllau, doncs, pués no  
Mt 25,44  o malalt, o en la presó, i no  us havem servit? 45 »–Aleshores los  
Mt 26,15  digué: –Què em voleu donar, i jo  us l’entregaré? I ells li senyalaren  
Mt 26,29 per a remissió dels pecats. 29 I jo  us dic, que des d’avui no beuré més d’  
Mt 26,35  em sia precís morir ab vós, jo no  us negaré. I tots los demés deixebles  
Mt 26,66  acabau d’oir la blasfèmia. 66 Què  us n’apar? I ells, responent, digueren:  
Mt 27,17  los digué: –A qui voleu que jo  us desllíuria, a Barrabàs o a Jesús, que  
Mt 27,21 i digué: –A quin dels dos voleu que  us entréguia llibre? I ells digueren: –A  
Mt 28,7  Galilea: allí lo veureu. Mirau, jo  us ho he avisat. 8 I a l’instant eixiren  
Mt 28,20  los a observar totes les coses que  us he manat. I mirau que jo estic ab  
Mc 1,8  la corretja de les sandàlies. 8 Jo  us he batejat ab aigua, mes ell vos  
Mc 4,24  sereu midats, i als que oïu se  us donarà més. 25 Perquè al que té, se li  
Mc 4,38  i li diuen: –Mestre, que no  us fa res que ens perdem? 39 I alçant-  
Mc 6,11 iscau d’allí. 11 I tots los que no  us rèbien ni vos escóltien, a l’eixir d’ 
Mc 8,18  I tenint orelles, no oïu? I no  us recordau? 19 »Quan jo partí los cinc  
Mc 9,12 molt i ser despreciat. 12 Emperò jo  us dic que Elies ja vingué, i feren d’ell 
Mc 11,29  los respongué i digué: –També jo  us faré una pregunta, i responeu-me; i  
Mc 11,29  una pregunta, i responeu-me; i  us diré ab quina autoritat faç jo aquestes 
Mc 14,31  que jo mòria juntament ab vós, no  us negaré. I lo mateix deien també tots.  
Mc 14,64  64 Haveu oït la blasfèmia! Què  us n’apar? I el condemnaren tots ells a  
Mc 15,9  los respongué dient: –Voleu que  us lliberti lo rei dels jueus? 10 Perquè  
Mc 16,6  s’espavoriren. 6 Ell los diu: –No  us assusteu. Vosaltres buscau a Jesús de  
Lc 2,10  –No temau, perquè veus aquí jo  us anuncio noves que seran d’un gran goig 
Lc 2,12  Cristo, lo Senyor. 12 I servesca- us de senyal: que trobareu a l’infant  
Lc 3,8  per pare a Abraham”, perquè jo  us dic que poderós és Déu per a alçar d’  
Lc 3,13  los digué: –No exigiu més del que  us està manat. 14 I li preguntaven també  
Lc 3,16  Joan dient a tots: –En veritat jo  us batejo ab aigua, emperò ne vindrà un  
Lc 6,27  los falsos profetes! 27 »Emperò jo  us dic a vosaltres, los que oïu: Amau a  
Lc 6,27  a vostres enemics, feu bé als que  us volen mal, 28 beneïu als que us  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

3513 
 

Lc 6,28 que us volen mal, 28 beneïu als que  us maleeixen, i pregau per a los que us  
Lc 6,28  maleeixen, i pregau per a los que  us calumniïn. 29 I al que et feresca en  
Lc 6,32 ho per a ells. 32 I si amau als que  us amen, quin grat vos ne sentiran?;  
Lc 6,33 amen a ells. 33 I si feu bé als que  us fan bé, quin grat vos ne sentiran?;  
Lc 6,38  i sereu perdonats. 38 Donau, i se  us donarà; bona mesura, apretada i  
Lc 6,38  mesura, apretada i crumullada, se  us tirarà a la falda. Puix ab la mateixa  
Lc 6,46  Senyor!”, i no feu lo que jo  us dic? 47 Tot aquell que ve a mi i ou mes 
Lc 7,6  sos amics dient-li: –Senyor, no  us prengau tanta pena, puix jo no só digne 
Lc 7,26  a veure? Un profeta? Sí, jo  us dic, i més que profeta. 27 Aqueix és de 
Lc 7,28  ton camí davant teu.” 28 Perquè jo  us dic que entre los nats de dones no hi  
Lc 8,10  10 Ell los digué: –A vosaltres se  us ha donat lo conèixer lo misteri del  
Lc 9,3  los malalts. 3 I els digué: –No  us emporteu res per al camí, ni bastó, ni  
Lc 9,5  d’allí. 5 I si no hi hagués qui  us volgués rebre, eixint d’aquella  
Lc 9,27  i dels sants àngels. 27 Emperò jo  us dic en veritat que hi ha alguns aquí  
Lc 9,49  i l’hi havem prohibit, perquè no  us segueix ab nosaltres. 50 I Jesús li  
Lc 9,57  caminant, digué un a Jesús: –Jo  us seguiré a on vulla que aneu. 58 Emperò  
Lc 10,3  a sa collita. 3 Anau, veus aquí jo  us envio com anyells enmig de llops. 4 No  
Lc 10,4  com anyells enmig de llops. 4 No  us emporteu bossa, ni alforja, ni calçat,  
Lc 10,8  entreu i vos rèbien, menjau lo que  us pòsien davant. 9 I curau als malalts  
Lc 10,10  si en la ciutat en què entrareu no  us rebessen, eixint per ses places, dieu:  
Lc 10,12  lo Regne de Déu.” 12 Emperò jo  us dic que en aquell dia hi haurà menos  
Lc 10,19  del cel com un llamp. 19 Mirau, jo  us he donat potestat per a trepitjar les  
Lc 10,20  i res vos danyarà. 20 Emperò no  us regositgeu d’això, que els esperits  
Lc 10,24  lo que vosaltres veeu. 24 Puix jo  us dic que molts profetes i reis volgueren 
Lc 11,8  insistís en trucar a la porta, jo  us dic que si no es llevàs a donar-los- 
Lc 11,9  quants pans haja menester. 9 »I jo  us dic a vosaltres: Demanau, i se us  
Lc 11,9  us dic a vosaltres: Demanau, i se  us donarà; cercau, i trobareu; trucau, i  
Lc 11,9  cercau, i trobareu; trucau, i se  us obrirà. 10 Perquè tot aquell que  
Lc 11,41  de dins? 41 No obstant, de lo que  us resta feu-ne almoina, i totes les  
Lc 11,51 mort entre l’altar i el temple. Jo  us ho dic que se’n demanarà compte a esta 
Lc 12,5  no poden fer res més. 5 Emperò jo  us ensenyaré a qui haveu de témer: temeu  
Lc 12,12 vos mostrarà en aquella hora lo que  us convinga dir. 13 Llavors un del poble  
Lc 12,27  no treballen, ni filen; puix jo  us dic que mai Salomó, ab tota sa glòria,  
Lc 12,31  i totes aquestes altres coses se  us seran afegides. 32 »No temau, doncs,  
Lc 13,3  3 Vos dic que no. Emperò si no  us arrepentiu, vos perdreu tots de la  
Lc 13,5  5 Vos dic que no. Emperò si no  us arrepentiu, tots vosaltres pereixereu  
Lc 13,14  treballar; en aqueixos veniu i que  us cúria, mes no en dissabte. 15 Mes lo  
Lc 15,29  »–Veus aquí tants anys ha que jo  us servesc sens haver-us desobeït en res 
Lc 15,29  ha que jo us servesc sens haver- us desobeït en res de lo que m’haveu  
Lc 16,9  que els fills de la llum. 9 I jo  us dic que procureu guanyar-us amics ab  
Lc 16,9  I jo us dic que procureu guanyar- us amics ab les riqueses de la iniquitat,  
Lc 16,11 fiels en les riqueses injustes, qui  us fiarà les verdaderes? 12 I si no fóreu  
Lc 16,12  dels altres, lo que és vostre, qui  us ho donarà? 13 Ningun criat pot servir a 
Lc 16,15 I els digué: –Vosaltres sou los que  us veneu per justos davant dels homes,  
Lc 16,27  27 »I digué lo ric: »–Doncs jo  us suplico, pare, que l’envieu a casa de  
Lc 19,26  ja té deu mines. 26 »–Puix jo  us dic, que a tot aquell que té, se li  
Lc 20,3  dient: –També jo vull fer- us una pregunta. Responeu-me: 4 lo  
Lc 20,8 I Jesús los digué: –Doncs tampoc jo  us diré ab quina autoritat faç jo aquestes 
Lc 21,8  8 Ell digué: –Teniu compte que no  us engànyien. Perquè molts vindran en mon  
Lc 21,9  de guerres i de sedicions, no  us atemoriseu: perquè és necessari que  
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Lc 21,34 vos vinga de repente a sorprendre- us. 35 Puix com un llaç vindrà sobre tots  
Lc 22,29 en mes tentacions. 29 I per això jo  us preparo lo Regne, com mon Pare me l’ha 
Lc 22,37  sa túnica i ne cómpria. 37 Perquè  us asseguro que és necessari se cúmplia en 
Lc 22,67  -ho. 67 I ell los respongué: –Si  us ho digués, no em creuríeu. 68 I si jo  
Lc 22,68  digués, no em creuríeu. 68 I si jo  us pregunto, no em respondreu ni em  
Lc 23,15  15 ni Herodes tampoc, perquè jo  us dirigí a ell, i sembla que no se li ha  
Lc 24,6  Recordau’s del modo que  us parlà estant encara en Galilea 7 dient: 
Lc 24,44  –Aquestes són les paraules que jo  us deia quan encara estava ab vosaltres:  
Jn 1,15  dient: «Aqueix és aquell de qui jo  us deia: Lo qui ha de venir després de mi  
Jn 4,35  d’aquí a la sega? Veus aquí jo  us dic: alçau los ulls i contemplau los  
Jn 4,38  sembra i altre lo qui sega.” 38 Jo  us he enviat a segar lo que vosaltres no  
Jn 5,24  24 »En veritat, en veritat jo  us dic que qualsevol que escolta ma  
Jn 5,25  vida. 25 En veritat, en veritat jo  us dic que l’hora ve, i estam ja en ella, 
Jn 5,28  perquè és Fill de l’home. 28 No  us admireu d’això, perquè ve l’hora en  
Jn 5,42  rebo glòria dels homes. 42 Mes jo  us conec, que no teniu l’amor de Déu en  
Jn 5,45  45 No penseu que sia jo lo qui  us haja d’acusar davant del Pare: hi ha  
Jn 5,45  davant del Pare: hi ha un que  us acusa, ço és, Moisès, en qui vosaltres  
Jn 6,26 i digué: –En veritat, en veritat jo  us dic que vosaltres me cercau, no per raó 
Jn 6,32  –En veritat, en veritat jo  us dic: Moisès no us donà lo pa del cel,  
Jn 6,32  en veritat jo us dic: Moisès no  us donà lo pa del cel, mes mon Pare és qui 
Jn 6,32  lo pa del cel, mes mon Pare és qui  us dóna lo verdader pa del cel. 33 Perquè  
Jn 6,36 no tindrà mai més set. 36 Emperò jo  us diguí que m’haveu vist i no creeu. 37  
Jn 6,47  Pare. 47 En veritat, en veritat jo  us dic que aquell que creu en mi té la  
Jn 6,61 murmuraven d’això, los digué: –Açò  us escandalisa? 62 Puix què si vegésseu  
Jn 6,63  per a res. Les paraules que jo  us dic, Esperit i vida són. 64 Mes entre  
Jn 6,65  entregar. 65 I deia: –Per això jo  us he dit que ningú pot venir a mi si mon  
Jn 7,19  19 ¿Per ventura Moisès no  us donà la Llei, i ab tot, ningú de  
Jn 8,24 jo no só d’aquest món. 24 Per això  us he dit que morireu en vostres pecats;  
Jn 8,25  –Lo Principi, lo mateix que  us parlo. 26 Tinc moltes coses que dir de  
Jn 8,40  llevar-me la vida, a un home que  us he dit la veritat que he oït de Déu;  
Jn 8,46  me convencerà de pecat? Doncs, si  us dic la veritat, per què no em creeu? 47 
Jn 8,51  51 En veritat, en veritat jo  us dic que, qui obsérvia ma paraula, no  
Jn 10,26  no sou de mes ovelles, com jo  us he dit. 27 Mes ovelles ouen ma veu, i  
Jn 11,50  enteneu res, 50 ni reflexionau que  us convé que un sol home mòria per lo  
Jn 12,35  llum, per a què les tenebres no  us sorprenguen, puix lo qui camina en  
Jn 13,15  los uns als altres. 15 Perquè jo  us he donat exemple: perquè així com jo he 
Jn 13,34  34 Vos dono un manament nou: que  us ameu los uns als altres, i que de la  
Jn 13,34  i que de la manera ab què jo  us he amat, vos ameu recíprocament. 35 En  
Jn 13,35  tots que sou mos deixebles si  us teniu amor los uns als altres. 36 Simó  
Jn 14,2  habitacions; si no fos així jo  us ho hauria dit, puix vaig a preparar lo  
Jn 14,3  lo lloc per a vosaltres, tornaré i  us prendré ab mi, per a què allà a on só  
Jn 14,10  està en mi? Les paraules que jo  us dic, no les dic de mi mateix; i el Pare 
Jn 14,18  i estarà en vosaltres. 18 No  us deixaré òrfens: tornaré a vosaltres. 19 
Jn 14,26  coses i vos recordarà tot lo que  us he dit. 27 »La pau vos deixo, la pau  
Jn 14,27 vos deixo, la pau meva vos dono; no  us la dono jo com la dóna lo món. No es  
Jn 14,28  ni s’acovardesca. 28 Oíreu que  us diguí: “Me’n vaig, i torno a  
Jn 14,29  el Pare és major que jo. 29 I jo  us ho dic ara abans que esdevinga, a fi de 
Jn 15,7  demanareu tot lo que vullau i se  us concedirà. 8 És la glòria de mon Pare  
Jn 15,12  complert. 12 Mon precepte és que  us ameu los uns als altres com jo us he  
Jn 15,12  us ameu los uns als altres com jo  us he amat a vosaltres. 13 Ningú pot tenir 
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Jn 15,14  sou mos amics, si feu lo que jo  us mano. 15 Ja no us apellidaré sirvents,  
Jn 15,15  si feu lo que jo us mano. 15 Ja no  us apellidaré sirvents, perquè lo sirvent  
Jn 15,15  vos he apellidat amics, perquè  us he fet a saber quantes coses he oït de  
Jn 15,16  vosaltres a mi, sinó que jo  us he elegit a vosaltres, i vos he  
Jn 15,17 nom vos la concedesca. 17 Lo que jo  us mano és que us ameu uns a altres. 18  
Jn 15,17  17 Lo que jo us mano és que  us ameu uns a altres. 18 »Si el món vos  
Jn 15,19 mes com no sou del món, sinó que jo  us elegí d’entre el món, per això lo món  
Jn 15,20  -vos d’aquella sentència que jo  us he dit: “Lo sirvent no és major que son 
Jn 15,20  Si m’han perseguit a mi, també  us han de perseguir a vosaltres; si han  
Jn 15,26  que proceeix del Pare i que jo  us enviaré de part de mon Pare, ell donarà 
Jn 16,1 coses vos les he dites per a què no  us escandaliseu. 2 Vos trauran de les  
Jn 16,2  i ve el temps en què qualsevol que  us màtia creurà fer una cosa agradable a  
Jn 16,4  conegut al Pare ni a mi. 4 Mes jo  us he parlat aquestes coses per a què,  
Jn 16,4  l’hora, vos recordeu de que jo  us les havia anunciat. 5 »I no us les  
Jn 16,5  jo us les havia anunciat. 5 »I no  us les diguí al principi, perquè estava ab 
Jn 16,6  “A on anau, vós?” 6 Mes perquè  us he dit aquestes coses, vostre cor està  
Jn 16,7  està ple de tristesa. 7 Emperò jo  us dic la veritat: vos convé que jo me’n  
Jn 16,13  totes les coses que haurà oït i  us anunciarà les que han de venir. 14 Ell  
Jn 16,22 tristeses, mes jo tornaré a veure- us, i vostre cor s’alegrarà i ningú vos  
Jn 16,25  paràboles. Ja ve l’hora en què no  us parlaré ab paràboles, sinó que us  
Jn 16,25  us parlaré ab paràboles, sinó que  us parlaré obertament del Pare. 26 En  
Jn 16,26  dia demanareu en mon nom, i no  us dic que jo suplicaré al Pare per  
Jn 17,4 Jesucrist, a qui vós enviàreu. 4 Jo  us he glorificat sobre la terra; tinc  
Jn 17,15  com jo tampoc só del món. 15 No  us demano que els tragueu del món, sinó  
Jn 17,25  món. 25 Oh Pare just!, lo món no  us ha conegut; jo sí que us he conegut, i  
Jn 17,25  lo món no us ha conegut; jo sí que  us he conegut, i estos conegueren que vós  
Jn 18,8  de Nazaret. 8 Jesús replicà: –Ja  us he dit que só jo. Si, doncs, me buscau  
Jn 18,39 la costum entre vosaltres de que jo  us lliberti un per la Pasqua, ¿voleu que  
Jn 18,39  un per la Pasqua, ¿voleu que  us pòsia en llibertat al rei dels jueus?  
Jn 19,4 a fora, i els digué: –Veus aquí, jo  us lo trac fora, per a què reconegau que  
Jn 21,15  Li diu: –Sí, Senyor, vós sabeu que  us amo. Jesús li diu: –Apastura mos  
Jn 21,16  respon: –Sí, Senyor, vós sabeu que  us amo. Li diu: –Apastura mos anyells. 17  
Jn 21,17  totes les coses, vós sabeu que jo  us amo. Jesús li digué: –Apastura mes  
Ac 1,7  Regne a Israel? 7 I els digué: –No  us toca a vosaltres lo saber lo temps o  
Ac 2,14 los que habitau en Jerusalem, sia- us açò notori i prestau oïdos a mes  
Ac 3,12  poble: –Barons d’Israel, per què  us meravellau d’això? O per què fixau los 
Ac 3,14  Sant i al Just, i demanàreu que se  us donàs un homicida. 15 I matàreu a l’  
Ac 3,19  doncs, i convertiu’s, per a què  us sien borrats vostres pecats, 20 per a  
Ac 3,20 Senyor i enviï aquell Jesucrist que  us fou predicat. 21 Al qual certament és  
Ac 3,26  primerament a vosaltres, perquè  us beneesca a fi de que cada u s’apàrtia  
Ac 5,9  9 Llavors Pere li digué: –Per què  us haveu concertat per a tentar a l’  
Ac 5,38  foren dispersats. 38 Doncs ara jo  us dic que no us fiqueu ab aquestos homes  
Ac 5,38  38 Doncs ara jo us dic que no  us fiqueu ab aquestos homes i que els  
Ac 5,39  la podeu desbaratar, i no sia que  us trobeu fins a combatre contra Déu. I es 
Ac 7,26  »–Barons, sou germans, per què  us maltractau l’un a l’altre? 27 »Emperò 
Ac 7,43  que féreu per adorar-les. Jo  us transportaré, doncs, més allà de  
Ac 13,34  ho digué d’aquesta manera: “Jo  us donaré fielment les misericòrdies  
Ac 13,38  no ha vist corrupció. 38 Sia- us notori, doncs, barons germans, que per  
Ac 13,38  barons germans, que per aquest se  us anuncia la remissió dels pecats i de  
Ac 13,46  de Déu; mes, ja que la repeŀliu i  us judicau indignes de la vida eterna, des 
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Ac 15,1  que ensenyaven als germans: –Si no  us circumcidau, segons la costum de  
Ac 15,1  segons la costum de Moisès, no  us podeu salvar. 2 S’originà d’aquí una  
Ac 15,29  aquestes coses necessàries: 29 que  us abstingau de coses sacrificades als  
Ac 15,29  i de fornicació; de lo que si  us ne guardau, fareu bé. Déu sia ab  
Ac 16,36  han enviat ordre per a què  us pòsia en llibertat: doncs, eixiu ara i  
Ac 17,3 i: «aquest és Jesucrist, lo qual jo  us anuncio.» 4 I alguns d’ells cregueren  
Ac 17,23  conèixer-lo, aqueix és lo qui jo  us anuncio. 24 Lo Déu que féu lo món i  
Ac 18,21 Jerusalem; emperò tornaré a veure- us, si Déu vol. I partí d’Èfeso. 22 I  
Ac 19,13  dels esperits malignes dient: –Jo  us conjuro per Jesús que Pau predica. 14 I 
Ac 19,36 això no es pot contradir, convé que  us sossegueu i que no feu res  
Ac 20,10  ell, i abraçant-lo digué: –No  us torbeu perquè hi ha vida en ell. 11 I  
Ac 20,20  he retret de dir-vos tot lo que  us fos útil, i d’ensenyar-vos en públic 
Ac 20,26 més la meva cara. 26 Per lo tant jo  us protesto en aquest dia que estic net de 
Ac 20,35 a mi i als que estaven ab mi. 35 Jo  us he mostrat en totes les coses que,  
Ac 23,15 lo Concili, significau al tribú que  us lo tràguia fora, com que voleu conèixer 
Ac 23,18 digué: –Pau, lo pres, me demanà que  us conduís aquest jove, perquè té que  
Ac 26,3  ha entre els jueus; per lo qual jo  us suplico que m’oigau ab paciència. 4 »I 
Ac 28,20 doncs, vos he cridat, per a veure- us i parlar-vos, perquè per l’esperança 
Rm 1,11  vosaltres. 11 Puix desitjo veure- us a fi de comunicar-vos algun do  
Rm 4,17  nosaltres 17 (com està escrit: «Jo  us he constituït pare de moltes gents»),  
Rm 6,16  16 ¿No sabeu que a aquell a qui  us oferiu per servos per a obeir-lo, sou 
Rm 10,19 ha entès? Moisès diu lo primer: «Jo  us provocaré a gelosia per un poble que no 
Rm 10,19  un poble que no és mon poble, i jo  us mouré a ira per una gent insensata.» 20 
Rm 12,2  és vostre racional culto. 2 I no  us conformeu ab aquest món, ans bé  
Rm 12,14  l’hospitalitat. 14 Beneïu als que  us persegueixen; beneïu-los i no els  
Rm 12,16  acomodau-vos a les humils. No  us tingau per savis en vostra opinió. 17 A 
Rm 12,19  pau ab tothom. 19 Amats meus, no  us vengeu vosaltres mateixos, ans bé feu  
Rm 15,9  com està escrit: «Per això jo  us confessaré, Senyor, entre els gentils,  
Rm 15,13 confiaran los gentils.» 13 Ómplia- us, doncs, lo Déu d’esperança de tot goig 
Rm 15,14  plens de tot saber, de modo que  us podeu amonestar los uns als altres. 15  
Rm 15,22 vegades he estat impedit de venir- us a veure, i no he pogut fins aquí. 23  
Rm 15,24 mon viatge a Espanya espero veure- us al passar, i que m’acompanyareu fins  
1Co 1,4 vosaltres, per la gràcia de Déu que  us ha estat donada en Jesucrist 5 perquè  
1Co 3,1 de l’evangeli. 1 I jo, germans, no  us poguí parlar com a espirituals, sinó  
1Co 4,14  escòria de tothom fins ara. 14 No  us escric aquestes coses per a confusió  
1Co 4,15 no molts pares, perquè jo só lo qui  us he engendrat en Cristo Jesús per l’  
1Co 5,9  9 Vos escriguí en la carta que no  us acompanyeu ab los fornicadors. 10 No  
1Co 5,11  11 Emperò ara vos he escrit que no  us acompanyeu si algú apellidat germà és  
1Co 6,9  no posseiran lo Regne de Déu? No  us enganyeu: ni els fornicaris [*], ni els 
1Co 7,5 son propi cos, sinó la muller. 5 No  us defraudeu l’un a l’altre, si no és  
1Co 7,5 a cohabitar, a fi de que Satanàs no  us téntia per vostra incontinència. 6  
1Co 7,23  estat comprats per un preu: no  us façau servos dels homes. 24 Doncs cada  
1Co 7,28  tribulació en la carn, emperò jo  us perdono. 29 I lo que jo us dic,  
1Co 7,29  jo us perdono. 29 I lo que jo  us dic, germans, és que el temps és curt.  
1Co 10,7  com ells les cobdiciaren. 7 Ni  us façau idòlatres com alguns d’ells,  
1Co 10,13  tinga compte que no càiguia. 13 No  us ha alcançat altra tentació sinó la que  
1Co 10,15  vos parlo, judicau de lo que  us dic. 16 Lo calze de benedicció que  
1Co 10,28  en mengeu, per causa d’aquell que  us ha avisat i de la consciència. 29  
1Co 11,2  mes instruccions tals com jo  us les he ensenyat. 3 Emperò vull que  
1Co 11,14  a Déu estant descoberta? 14 ¿No  us ensenya la naturalesa mateixa que seria 
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1Co 11,22  i avergonyiu als que no tenen? Què  us diré? ¿Vos alabaré? En això no us  
1Co 11,22  us diré? ¿Vos alabaré? En això no  us alabo. 23 Perquè jo rebí del Senyor lo  
1Co 11,23 23 Perquè jo rebí del Senyor lo que  us he ensenyat a vosaltres: que el Senyor  
1Co 11,34 fam, méngia en casa, a fi de que no  us junteu per a condemnació. I les demés  
1Co 12,21  ni tampoc lo cap als peus: «Jo no  us necessito.» 22 Ans bé aquells membres  
1Co 12,31  vosaltres als dons majors. Mes jo  us mostro un camí encara més exceŀlent.  
1Co 14,6  vosaltres parlant llengües, de què  us aprofitaré, a no ser que us pàrlia o en 
1Co 14,6  de què us aprofitaré, a no ser que  us pàrlia o en revelació, o en ciència, o  
1Co 14,37  reconèguia que les coses que  us escric són manaments del Senyor. 38 I  
1Co 15,1  emperò, germans, l’evangeli que  us he predicat, lo que rebéreu vosaltres i 
1Co 15,33  i bevem, que demà morirem. 33 No  us deixeu seduir: les males companyies  
1Co 15,51  incorruptibilitat. 51 Veus aquí jo  us declaro un misteri: tots certament no  
1Co 16,7  allà a on tinga d’anar. 7 Puix no  us vull veure de pas, ans bé espero  
1Co 16,17 de Fortunat i d’Acaic; puix lo que  us faltava a vosaltres ho supliren ells.  
2Co 1,13  ab vosaltres. 13 Puix no  us escrivim altres coses sinó les que  
2Co 1,18  que en aquella paraula que  us he anunciat no hi ha sí i no. 19 Perquè 
2Co 2,2  ab tristesa, 2 perquè si jo  us entristesc, ¿qui m’alegra a mi  
2Co 2,4  ab moltes llàgrimes, no per a què  us contristàsseu, ans bé per a què  
2Co 2,4  coneguésseu l’amor tan gran que  us tinc. 5 I si algú m’ha contristat, no  
2Co 4,5  és la imatge de Déu. 5 Perquè no  us predicam a nosaltres mateixos, sinó a  
2Co 5,12 alabam de nou a vosaltres, sinó que  us donam ocasió de gloriar-vos per  
2Co 5,20  nom de Cristo, com si fos Déu qui  us amonesta per nosaltres. Vos suplicam  
2Co 5,20  Vos suplicam per Cristo que  us reconcilieu ab Déu. 21 Lo qual per  
2Co 6,14  -vos també vosaltres. 14 No  us uniu en lo mateix jou ab los infiels.  
2Co 6,18  no toqueu lo que és impur; 18 i jo  us rebré i us seré Pare, i vosaltres sereu 
2Co 6,18 lo que és impur; 18 i jo us rebré i  us seré Pare, i vosaltres sereu mos fills  
2Co 7,3 ho dic per condemnar-vos. Puix jo  us diguí abans, que vosaltres estau en  
2Co 7,8  gran plaer. 8 Perquè encara que jo  us entristí ab una carta, no m’  
2Co 7,9 tristesa que tinguéreu, sinó de que  us entristíreu per arrepentiment. Perquè  
2Co 7,12 aquest negoci. 12 I així encara que  us escriguí, no ho fiu per causa d’aquell 
2Co 7,14 avergonyesc; ans bé, com tot lo que  us parlàrem fou en veritat, així també l’ 
2Co 8,10  dono consell, perquè açò és lo que  us és útil, suposat que no sols començàreu 
2Co 9,1 dóna als sants, és per demés que jo  us escríguia. 2 Puix conec que vostre  
2Co 10,9 9 Emperò per a què no penseu que jo  us vull com aterrar ab cartes. 10 Perquè  
2Co 11,9  i en tot m’he guardat de servir- us de càrrega, i me’n guardaré. 10 Com la 
2Co 11,11  Acaia. 11 Per què? ¿Serà perquè no  us amo? Déu ho sap. 12 Emperò lo que faç  
2Co 11,20  savis; 20 puix sofriu al que  us posa en servitud, al que us devora, al  
2Co 11,20  al que us posa en servitud, al que  us devora, al que us lleva, al que exalta, 
2Co 11,20  servitud, al que us devora, al que  us lleva, al que exalta, al que us fereix  
2Co 11,20 que us lleva, al que exalta, al que  us fereix en la cara. 21 Ho dic per  
2Co 12,13  demés iglésies, sinó en que jo no  us vaig ésser de ninguna càrrega? Perdonau 
2Co 12,14  per a venir a vosaltres, i no  us seré gravós, perquè jo no cerco vostres 
2Co 12,16  16 Emperò sia així: jo no  us he gravat; no obstant, essent astut,  
2Co 12,17  vosaltres per algú d’aquells que  us vaig enviar? 18 Ho demaní a Tito, i ab  
2Co 12,20  vegada quan vinga a vosaltres no  us trobaré tals quals vos voldria, i que  
2Co 13,2 serà confirmada tota paraula.» 2 Ja  us diguí abans, estant present, i ho dic  
2Co 13,5 estau en la fe, provau-vos. ¿O no  us coneixeu vosaltres mateixos que  
Ga 1,6  vos apartau d’aquell que  us cridà a la gràcia de Cristo, a un altre 
Ga 1,7 és altre, sinó que hi ha alguns que  us perturben i volen trastornar l’  
Ga 1,11  germans, que l’evangeli que jo  us he predicat no és segons l’home; 12  
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Ga 1,20  germà del Senyor. 20 I en això que  us escric, mirau que davant de Déu no  
Ga 3,1  1 Oh, gàlates insensats!, qui  us ha hetxissat per a no obeir la veritat, 
Ga 3,5  sien en va? 5 Aquell, doncs, que  us comunicà l’Esperit i obrà miracles  
Ga 5,1  1 Manteniu-vos ferms i no  us subjecteu altra vegada al jou de l’  
Ga 5,2  2 Mirau, jo, Pau, vos dic que, si  us circumcidau, Cristo no us aprofitarà de 
Ga 5,2  que, si us circumcidau, Cristo no  us aprofitarà de res. 3 I declaro de nou a 
Ga 5,4  tota la Llei. 4 Oh, vosaltres que  us justificau per la Llei!, Cristo ja no  
Ga 5,7  7 Vosaltres corríeu bé! ¿Qui  us ha impedit que obeísseu a la veritat? 8 
Ga 5,8  8 Aquesta persuasió no ve del que  us crida. 9 Un poc de llevat fa llevar  
Ga 5,10  altre sentiment; mes aquell que  us inquieta, sia qui es vulla, portarà  
Ga 5,12  que fossen separats los que  us inquieten. 13 Perquè vosaltres,  
Ga 5,15 proïsme com a tu mateix.» 15 Mes si  us mossegau i us devorau los uns als  
Ga 5,15 tu mateix.» 15 Mes si us mossegau i  us devorau los uns als altres, teniu  
Ga 5,15 uns als altres, teniu compte que no  us consumiau los uns als altres. 16 Vos  
Ga 5,21  les quals vos denuncio, com ja  us diguí abans, que els que fan semblants  
Ga 6,7  los béns al que l’adoctrina. 7 No  us enganyeu: Déu no pot ser burlat, 8  
Ef 5,6  lo Regne de Cristo i de Déu. 6 No  us deixeu enganyar ab paraules vanes,  
Ef 5,18 qual és la voluntat de Déu. 18 I no  us doneu en demesia al vi, de lo que naix  
Ef 6,22  ministre en lo Senyor, 22 a qui  us he enviat per aqueix fi, per a què  
Fl 1,7  això de tots vosaltres, perquè  us tinc en mon cor i en mes cadenes, i en  
Fl 1,9  entranyes de Jesucrist. 9 I lo que  us demano és que vostra caritat abúndia  
Fl 1,27  Cristo, per a què, vaja a veure- us o estiga ausent, oiga de vosaltres que  
Fl 3,1  no m’és molest l’escriure- us les mateixes coses, i a vosaltres vos  
Col 1,5  los sants, 5 per l’esperança que  us està reservada en los cels, de la que  
Col 2,20 als elements d’aquest món, per què  us deixau governar d’ordenances com si  
Col 3,9  mentiu los uns als altres, ja que  us haveu despullat de l’home vell ab sos  
Col 3,10  de l’home vell ab sos fets 10 i  us haveu vestit lo nou, lo qual és renovat 
1Te 2,9 éreu vosaltres caríssims. 9 Puix ja  us recordau, germans, de nostre treball i  
1Te 2,12  a sos fills, 12 vos amonestàrem i  us consolàrem, protestant-vos que  
1Te 2,12  que caminàsseu dignes de Déu, que  us cridà a son Regne i glòria. 13 Per això 
1Te 3,4  quan encara érem ab vosaltres, ja  us prediguérem que havíem de passar  
1Te 3,5  fe, tement que el temptador no  us hagués temptat i que fos va nostre  
1Te 4,1 Per lo demés, germans, vos pregam i  us exhortam en lo Senyor Jesús que, com  
1Te 4,3  de Déu: vostra santificació. Que  us abstingau de fornicació; 4 que sàpia  
1Te 4,9  fraternal, no necessitau que jo  us escriga, perquè vosaltres mateixos  
1Te 4,11  procureu viure ab sossego, i que  us ocupeu en vostres negocis, i que  
1Te 4,13 d’aquells que dormen, per a què no  us contristeu com los demés, que no tenen  
1Te 5,1  no necessitau, germans, que  us escrigam, 2 perquè vosaltres mateixos  
1Te 5,12  que treballen entre vosaltres, i  us governen en lo Senyor, i us amonesten.  
1Te 5,12  i us governen en lo Senyor, i  us amonesten. 13 I que els doneu majors  
1Te 5,24  Jesucrist. 24 Fiel és aquell que  us cridà, qui ho complirà també. 25  
2Te 1,6  ell dónia en paga aflicció als que  us afligeixen, 7 i a vosaltres, que sou  
2Te 2,2 i de nostra reunió ab ell, 2 que no  us aparteu fàcilment de vostres  
2Te 2,2 fàcilment de vostres sentiments, ni  us pertorbeu, ni per esperit, ni per  
2Te 2,3  del Senyor estigués ja cerca. 3 No  us deixeu seduir de ningú en manera  
2Te 2,5 mostrant-se com si fos Déu. 5 ¿No  us recordau que quan jo era encara ab  
2Te 2,17  gràcia, 17 consòlia vostres cors i  us confírmia en tota paraula i obra bona.  
2Te 3,3  de tots. 3 Emperò Déu és fiel, que  us confirmarà i guardarà de mal. 4 I  
2Te 3,4 a vosaltres, que feu i fareu lo que  us manam. 5 I el Senyor encamínia vostres  
2Te 3,6 nom de nostre Senyor Jesucrist, que  us aparteu de qualsevol de vostres germans 
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2Te 3,13  pa. 13 I vosaltres, germans, no  us canseu de fer bé. 14 I si algú no obeís 
He 5,12  encara teniu necessitat de que  us ensènyia quals són los primers  
He 5,12  principis dels oracles de Déu, i  us haveu tornat tals que necessitau de  
He 6,9  condueixen a salvació, encara que  us parlam d’aquesta manera. 10 Perquè no  
He 6,12  de l’esperança; 12 per a què no  us façau peresosos, sinó imitadors d’  
He 10,6  i sacrificis per lo pecat no  us agradaren.» 7 Llavors digué: «Veeu-  
He 10,8  per pecat vós no volguéreu, ni  us són agradables» (coses que se us  
He 10,8 ni us són agradables» (coses que se  us ofereixen per la Llei). 9 Llavors  
He 12,3  contra sa persona, per a què no  us fatigueu, desmaiant en vostres ànimos.  
He 12,18  llàgrimes. 18 Perquè vosaltres no  us haveu acercat encara a la muntanya  
He 13,9  ahir, i avui, i per a sempre. 9 No  us deixeu desencaminar per doctrines vanes 
He 13,23 jo vingués prompte, aniré a veure- us. 24 Salut a tots vostres superiors i a  
Jm 2,6  haveu afrontat al pobre. ¿No  us oprimeixen los rics ab sa prepotència i 
Jm 2,6  los rics ab sa prepotència i no  us arrastren als tribunals? 7 ¿No  
Jm 3,1  i la celestial. 1 Germans meus, no  us façau molts mestres, sabent que  
Jm 3,14  ha discòrdies en vostres cors, no  us glorieu, ni siau mentiders contra la  
Jm 5,9  acerca la vinguda del Senyor. 9 No  us queixeu, germans, uns contra altres,  
1Pe 1,12  vos són anunciades per aquells que  us han predicat l’evangeli, havent estat  
1Pe 1,13  fins al fi per aquella gràcia que  us ha de ser presentada en la revelació de 
1Pe 1,25  I aquesta és la paraula que  us ha estat predicada per l’evangeli.  
1Pe 2,9  les alabances d’aquell que  us ha cridat de les tenebres a sa  
1Pe 2,11  com a estrangers i pelegrins, que  us abstingau dels desigs carnals que  
1Pe 3,14  lo qual, no temau de son terror ni  us torbeu, 15 ans bé santificau al Senyor  
1Pe 3,15  per a respondre a tot aquell que  us pregúntia la raó de l’esperança que és 
1Pe 3,21  era figura del baptisme d’ara que  us fa salvos: no la purificació de les  
1Pe 4,12 dels sigles. Amén. 12 Caríssims, no  us sorprengau en lo foc de la tribulació,  
1Pe 4,12  que és per a provar-vos, com si  us acontesqués alguna cosa estranya; 13  
2Pe 1,8  troben i abunden en vosaltres, no  us deixaran estèrils ni infructíferos en  
2Pe 3,1  és, caríssims, la segona carta que  us escric, procurant en les dos avivar  
2Pe 3,2 paraules dels sants profetes de qui  us parlí, i els manaments que us foren  
2Pe 3,2  qui us parlí, i els manaments que  us foren donats per los apòstols del  
1Jn 1,4  lo Pare i son Fill Jesucrist. 4 I  us escrivim aquestes coses per a què vos  
1Jn 1,5  anunci que havem oït d’ell i que  us anunciam a vosaltres: Que Déu és llum i 
1Jn 2,7  com ell camina. 7 Caríssims, no  us escric manament nou, sinó manament  
1Jn 2,21  i sabeu totes les coses. 21 Jo no  us he escrit a vosaltres com si ignoràsseu 
1Jn 2,26  he escrit respecte d’aquells que  us sedueixen. 27 I permanèsquia en  
1Jn 3,7  ha vist ni conegut. 7 Fillets, no  us engànyia ningú. Lo qui fa justícia és  
1Jn 3,11 que haveu oït des del principi: que  us ameu los uns als altres. 12 No així com 
1Jn 3,13 bones. 13 No estranyeu, germans, si  us avorreix lo món. 14 Nosaltres coneixem  
2Jn 5  ara vos demano, senyora, no com si  us escrigués un nou manament, sinó lo que  
2Jn 12  Tenint moltes coses que escriure- us, no ho he volgut fer ab paper i tinta,  
2Jn 12 tinta, perquè espero anar a veure- us i parlar-vos boca a boca, a fi de que 
Jud 3  desitjant jo ab ànsia escriure- us acerca vostra comú salvació, m’ha  
Jud 17  recordau-vos de les paraules que  us foren dites per los apòstols de nostre  
Ap 15,4 camins, oh Rei dels sants! 4 Qui no  us temerà, Senyor, i no glorificarà vostre 
Rm 1,26  les dones d’ells invertiren l’ ús natural en aquell altre ús que és  
Rm 1,26  l’ús natural en aquell altre  ús que és contra naturalesa; 27 i així  
Rm 1,27 i així mateix los homes, deixant l’ ús natural de les dones, s’abrasaren en  
1Co 9,12  nosaltres? Emperò no havem fet  ús d’aquesta potestat, ans bé ho sofrim  
Ga 4,Tit  4,Tit Capítol IV Tracta del bon  ús de les ceremònies de la Llei, les que  
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Col 2,22  coses porten sa destrucció en l’ ús), segons los preceptes i doctrines dels 
1Tm 6,17  totes les coses per a nostre  ús. 18 Que òbrien lo bé, que es facen rics 
Rm 9,16  que corre, sinó que és de Déu que  usa de misericòrdia. 17 Perquè diu l’  
Rm 9,18  la terra.» 18 Per conseqüent, ell  usa de misericòrdia ab qui li plau, i  
1Tm 1,8  que la Llei és bona per aquell que  usa d’ella llegítimament. 9 Sabent açò,  
1Tm 5,23  23 No bèguies més aigua sola, sinó  usa un poc de vi per causa de ton ventrell 
Lc 10,37  37 I ell respongué: –Aquell que  usà ab ell de misericòrdia. –Doncs, vés  
Jm 2,13  sens misericòrdia al que no  usà de misericòrdia, i la misericòrdia  
Ac 7,19 que no coneixia a Josep. 19 Aquell,  usant d’astúcia contra nostra nació,  
1Pe 2,16  imprudents; 16 com a llibres, i no  usant la llibertat per capa de la malícia, 
Rm 11,32  a tots en la incredulitat, per a  usar de misericòrdia ab tots. 33 Oh  
Rm 12,6  donada; o de profecia, que devem  usar segons la proporció de la fe; 7 o de  
1Co 14,Tit  inferior al de profecia. S’ha d’ usar dels dons per a edificació del  
2Co 10,2  sia present feu que no tínguia d’ usar ab llibertat de la valentia que se m’ 
1Co 7,31  usen d’aquest món, com si no n’ usassen; perquè passa la figura d’aquest  
Jn 2,6  per a les purificacions que s’ usaven entre els jueus, en cada una de les 
1Co 7,31  com si no posseïssen; 31 i els que  usen d’aquest món, com si no n’usassen;  
Ga 5,13  cridats a llibertat. Solament no  useu de la llibertat per a servir d’  
2Co 1,17  Doncs, quan jo em proposava això,  ¿usí, acàs, de lleugeresa? ¿O les coses  
Mt 25,27 venir jo, hauria rebut certament ab  usura lo que era meu. 28 Preneu-li,  
1Tm 3,8  molt al vi, ni aficionats a la  usura, 9 conservant lo misteri de la fe en 
He 5,4  per los pecats. 4 I ningú  usurpa per a si aquesta honra, sinó aquell 
Fl 2,6  en la forma de Déu, no tingué per  usurpació lo ser ell igual a Déu, 7 sinó  
1Tm 2,12  a la dona que ensènyia, ni que  usúrpia l’autoritat sobre l’home, sinó  
Mc 7,4 com és lo rentar copes, i gerros, i  utensilis de metall, i llits. 5 I els  
Ac 20,20  de dir-vos tot lo que us fos  útil, i d’ensenyar-vos en públic i en  
2Co 8,10 consell, perquè açò és lo que us és  útil, suposat que no sols començàreu ja a  
1Tm 4,8  aprofiten poc; mes la pietat és  útil per a tot, tenint la promesa de la  
2Tm 2,21  serà un vas d’honor, santificat i  útil per al servei del Senyor, aparellat  
2Tm 3,16  divinament inspirada de Déu és  útil per a ensenyar, per a reprendre, per  
2Tm 4,11 a Marc i porta’l ab tu, puix m’és  útil per al ministeri. 12 A Tiquic l’he  
Flm 11  passat te fou inútil, mes ara és  útil a tu i a mi, 12 a qui he tornat a  
1Co 12,Tit  distribueix entre els fiels per a  utilitat de la Iglésia. Aquesta és un sol  
Jm 1,Tit  sant Jaume 1,Tit Capítol I De la  utilitat de les tribulacions, i com la  
Mt 5,Tit  banda del Jordà. 5,Tit Capítol  V Sermó de Jesucrist en la muntanya.  
Mc 5,Tit  lo vent i lo mar? 5,Tit Capítol  V Jesús expeŀleix los dimonis d’un home i 
Lc 5,Tit  de la Galilea. 5,Tit Capítol  V Predica Jesús des de la barca de sant  
Jn 5,Tit  de Judea a Galilea. 5,Tit Capítol  V Jesús cura al paralític de la piscina.  
Ac 5,Tit  peus dels apòstols. 5,Tit Capítol  V Càstig d’Ananies i Sàfira. Los apòstols 
Rm 5,Tit  justificació nostra. 5,Tit Capítol  V Exceŀlències de la justificació per la  
1Co 5,Tit esperit de mansuetud? 5,Tit Capítol  V Excomunica l’Apòstol a un incestuós i  
2Co 5,Tit es veuen són eternes. 5,Tit Capítol  V Desitja l’Apòstol veure-se llibre del 
Ga 5,Tit  nos ha fet llibres. 5,Tit Capítol  V Danys de l’observància de la Llei i  
Ef 5,Tit  Déu per Cristo. 5,Tit Capítol  V Exhorta als efesis ab la imitació de  
1Te 5,Tit ab aquestes paraules. 5,Tit Capítol  V Los adverteix que la segona vinguda del  
1Tm 5,Tit  i als que t’oiguen. 5,Tit Capítol  V Adverteix a Timoteu com ha de portar-  
He 5,Tit  temps de necessitat. 5,Tit Capítol  V Descriu l’Apòstol qual és l’ofici del  
Jm 5,Tit  fa, té pecat en ell. 5,Tit Capítol  V Denuncia lo càstig que aguarda als rics  
1Pe 5,Tit  criador obrant bé. 5,Tit Capítol  V Exhorta als ministres de la Iglésia que  
1Jn 5,Tit  també a son germà. 5,Tit Capítol  V Virtut admirable de la viva fe i de la  
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Ap 5,Tit  són i foren criades. 5,Tit Capítol  V Mentres que sant Joan plorava perquè  
Mt 5,33 dit als antepassats: “No juraràs en  va; ans bé compliràs al Senyor tos  
Mt 8,9  a mes ordes, i dic a un: “Vés”, i  va. I a un altre: “Vine”, i ve. I a mon  
Mt 12,43  impur ha eixit d’algun home,  va divagant per llocs deserts buscant  
Mt 12,45 escombrada i alhajada. 45 Aleshores  va i pren ab ell altres set esperits  
Mt 13,44  i, gosós de l’encontre, se’n  va i ven tot lo que té, i compra aquell  
Mt 14,19  cel, beneí i partí los pans, i els  va donar als deixebles, i aquestos a la  
Mt 15,6 queda desobligat.” I així haveu fet  va lo manament de Déu per vostra tradició. 
Mt 15,9  està lluny de mi. 9 I m’honren en  va, ensenyant doctrines i manaments d’  
Mt 21,29  després s’arrepentí i se n’hi  va anar. 30 »I acostant-se a l’altre,  
Mt 21,30  »–Ja hi vaig, senyor. »Mes no hi  va anar. 31 »Qual dels dos féu la voluntat 
Mt 24,38  en matrimoni, fins al dia que Noè  va entrar en l’arca, 39 i no ho  
Mt 26,24  Lo Fill de l’home certament se’n  va així com està escrit d’ell. Mes, ai d’ 
Mt 28,7 que ha ressuscitat. I veus aquí que  va davant de vosaltres en Galilea: allí lo 
Mc 6,23  que vulles i t’ho donaré. 23 I li  va jurar dient: –Tot lo que em demànies,  
Mc 7,7  son cor està lluny de mi. 7 En  va, doncs, m’honren, ensenyant doctrines  
Mc 7,9 a estes. 9 I els deia: –Molt bé feu  va lo manament de Déu per observar vostra  
Mc 9,17  bromera i cruixir les dents, i se  va tornant sec; i diguí a vostres  
Mc 12,26  en lo llibre de Moisès com Déu li  va parlar en l’esbarzer dient: “Jo só el  
Mc 14,21 en lo plat. 21 I el Fill de l’home  va en veritat, com està escrit d’ell;  
Mc 14,41  Veus aquí que el Fill de l’home  va a ser entregat en mans de pecadors. 42  
Mc 16,7 i dieu a sos deixebles i a Pere que  va davant de vosaltres en Galilea; allí el 
Lc 7,8 a mes ordres, i dic a est: “Vés”, i  va, i a l’altre: “Vine”, i ve, i a mon  
Lc 11,26  escombrada i alhajada. 26 Llavors  va i pren ab ell altres set esperits  
Lc 14,9  que tu, 9 i que vinga el qui et  va convidar a tu i a ell, i et diga:  
Lc 15,4 les noranta-nou en lo desert i no  va en busca de la que es perdé fins haver  
Lc 22,22  és que el Fill de l’home se’n  va, segons lo que està determinat. Mes ai  
Lc 24,29  perquè és ja tard i lo dia  va declinant. I entrà ab ells. 30 I estant 
Jn 3,8  mes no saps d’a on ve, ni a on  va. Lo mateix succeeix a qualsevol home  
Jn 10,4  ha fet eixir ses ovelles pròpies,  va davant d’elles i les ovelles lo  
Jn 11,9 hi ha dotze hores en lo dia? Lo qui  va de dia no encepega, perquè veu la llum  
Jn 11,10  llum d’aquest món. 10 Mes lo qui  va de nit encepega, perquè no hi ha llum  
Jn 11,31  fora, la seguiren dient: –Aquesta  va a la sepultura per a plorar allí. 32 I  
Jn 12,19 res? Veus aquí que tot lo món se’n  va detràs d’ell. 20 Hi havia alguns  
Jn 12,35  qui camina en tenebres no sap a on  va. 36 Mentres teniu llum, creeu en la  
Ac 12,10  arribaren a la porta de ferro que  va a la ciutat, la que se’ls obrí per si  
Ac 15,36  del Senyor, a fi de veure com los  va. 37 I Bernabé volia portar-se’n  
Rm 13,4  si fas mal, tem, perquè no en  va, porta l’espasa; puix és ministre de  
1Co 9,7  tenim potestat de fer això? 7 ¿Qui  va jamai a la guerra a ses expenses? ¿Qui  
1Co 15,2  si és que no haveu cregut en  va. 3 Perquè en primer lloc vos he  
1Co 15,58  sabent que vostre treball no és en  va en lo Senyor. 16,Tit Capítol XVI  
2Co 6,1  a no rebre la gràcia de Déu en  va. 2 (Perquè ell diu: «T’oiguí en temps  
2Co 9,3  als germans per a què no fos en  va l’haver-me gloriat de vosaltres en  
Ga 2,2  corregués o no hagués corregut en  va. 3 Mes ni Tito que era ab mi, essent  
Ga 2,21 per la Llei, per consegüent morí en  va Cristo. 3,Tit Capítol III Ni abans ni  
Ga 3,4  4 ¿Haveu sofert tantes coses en  va, si és que sien en va? 5 Aquell, doncs, 
Ga 3,4  coses en va, si és que sien en  va? 5 Aquell, doncs, que us comunicà l’  
Ga 4,11  no sia que jo haja treballat en  va en vosaltres. 12 Germans, vos suplico  
Fl 2,16 Cristo, de que jo no he corregut en  va, ni he treballat en va. 17 Encara que  
Fl 2,16  corregut en va, ni he treballat en  va. 17 Encara que jo sia immolat sobre el  
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1Te 3,5  no us hagués temptat i que fos  va nostre treball. 6 Mes ara que Timoteu  
2Te 3,11 sinó que s’ocupen en lo que no els  va res. 12 A estos, doncs, que es  
Jm 2,20  20 Emperò, ¿vols saber, oh home  va, que la fe sens les obres és morta? 21  
Jm 4,5  ventura que l’Escriptura diu en  va: «L’esperit que habita en vosaltres  
2Pe 1,9 a qui falten estes coses, és cego i  va a palpentes, olvidant que ha estat  
1Jn 2,11 i camina en tenebres, i no sap a on  va, perquè les tenebres cegaren sos ulls.  
Ap 17,11  ell és l’octava, i és dels set, i  va a la perdició. 12 I les deu banyes que  
Ap 22,12  que vinc prompte, i mon gallardó  va ab mi, per a recompensar a cada u  
Lc 4,Tit  en lo desert. Predica en Nazaret.  Va a Cafarnaüm, a on deslliura a una  
Jn 7,Tit  d’entregar. 7,Tit Capítol VII  Va Jesús a Jerusalem per la festa dels  
Jn 10,Tit  Capítol X Paràbola del bon pastor.  Va Jesús al temple en lo dia de la  
Ac 9,Tit  Saulo. Predica després en Damasco.  Va a Jerusalem i és enviat a Tarso. Sant  
Mt 28,10  la nova a mos germans per a què  vagen a Galilea: allí em veuran. 11 I  
Mc 6,36  36 Despediu-los per a què  vagen a les granges i poblets de la  
Lc 9,12  –Despatxau aquesta gent, per a què  vagen als llocs i masies del veïnat, s’  
Ac 7,40 dient a Aaron: »–Feu-nos déus que  vagen davant de nosaltres, perquè no sabem 
Ac 23,23  previnguts dos-cents soldats que  vagen fins a Cesarea, i setanta de cavall, 
Rm 11,10  ’ls los ulls per a què no vegen i  vagen sempre encorbats d’espatlles.» 11  
2Co 9,5  necessari demanar als germans que  vagen primer a vosaltres, i apròmptien la  
Mt 5,23 de l’infern. 23 »Per lo tant, quan  vages a oferir lo teu do en l’altar, si  
Mt 2,8 -m’ho a saber per a què jo també  vàgia a adorar-lo. 9 Luego que ells  
Mt 21,30  I ell, responent, digué: »–Ja hi  vaig, senyor. »Mes no hi va anar. 31 »Qual 
Mt 25,25  25 I posseït de temor, me n’aní i  vaig escondir ton talent en la terra. Aquí 
Mt 26,36  –Assentau’s aquí, mentres que jo  vaig allà a orar. 37 I prenent ab ell a  
Lc 9,40  d’ell despedaçant-lo. 40 I  vaig suplicar a vostres deixebles que el  
Lc 19,8  Senyor, la meitat del que tinc ho  vaig a donar als pobres. I si he defraudat 
Lc 23,16  lo que meresca la mort. 16 I així  vaig a llibertar-lo després d’haver-  
Lc 24,49  d’aquestes coses. 49 I jo  vaig a enviar-vos la promesa de mon  
Jn 1,34  Esperit Sant.” 34 I jo el vegí i  vaig donar testimoni de que est és lo Fill 
Jn 5,7  aigua és agitada, i mentres jo hi  vaig un altre hi baixa primer que jo. 8  
Jn 7,8 Pujau vosaltres a eixa festa; jo no  vaig encara a eixa festa, perquè mon temps 
Jn 7,33  un poc de temps, i després me’n  vaig a aquell que m’ha enviat. 34  
Jn 8,14  perquè jo sé d’a on vinc i a on  vaig; mes vosaltres no sabeu d’a on vinc  
Jn 8,14  no sabeu d’a on vinc ni a on  vaig. 15 Vosaltres judicau segons la carn; 
Jn 8,21  I Jesús los tornà a dir: –Jo me’n  vaig i vosaltres me cercareu, i morireu en 
Jn 8,21  en vostre pecat. Allà a on jo  vaig no podeu venir vosaltres. 22 Los  
Jn 8,22  i per això diu: “Allà a on jo  vaig no podeu venir vosaltres”? 23 I ell  
Jn 11,11  amic Làssaro dorm, emperò jo  vaig a despertar-lo del somni. 12 I  
Jn 13,33  jo diguí als jueus: “Allà a on jo  vaig no hi podeu venir vosaltres”, així  
Jn 13,36  Jesús li respongué: –Allà a on jo  vaig, tu no pots seguir-me ara, mes me  
Jn 14,2  fos així jo us ho hauria dit, puix  vaig a preparar lo lloc per a vosaltres. 3 
Jn 14,4  també vosaltres. 4 I ja sabeu a on  vaig, i sabeu també vosaltres lo camí. 5  
Jn 14,12 farà encara majors, perquè jo me’n  vaig al Pare. 13 I tot quant demaneu al  
Jn 14,28  28 Oíreu que us diguí: “Me’n  vaig, i torno a vosaltres.” Si m’amàsseu, 
Jn 14,28  vos alegraríeu, sens dubte, de que  vaig al Pare, perquè el Pare és major que  
Jn 16,5  ab vosaltres. Emperò ara me’n  vaig a aquell que m’ha enviat; i ningú de 
Jn 16,7  jo me’n vaja, perquè si no me’n  vaig, lo Consolador no vindrà a vosaltres, 
Jn 16,7 no vindrà a vosaltres, mes si me’n  vaig, vos l’enviaré. 8 I quan vinga,  
Jn 16,10 mi. 10 De justícia, perquè jo me’n  vaig al Pare i ja no em veureu més. 11 I  
Jn 16,16  de poc me veureu, perquè me’n  vaig al Pare. 17 Doncs alguns dels  
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Jn 16,17 tornareu a veure”? I: “Perquè me’n  vaig al Pare”? 18 Deien, doncs: –Què  
Jn 16,28  deixo lo món i altra vegada me’n  vaig al Pare. 29 Los deixebles li diuen:  
Jn 21,3  3 Los diu Simó Pere: –Me’n  vaig a pescar. Li responen ells:  
Ac 18,6  jo net estic, i des d’ara me’n  vaig als gentils. 7 I partint d’allí,  
Ac 20,22 que jo, lligat de l’Esperit, me’n  vaig a Jerusalem, no sabent les coses que  
Ac 22,1 –Barons germans i pares, oïu lo que  vaig a dir-vos en ma defensa. 2 I quan  
Ac 22,17  i estava fent oració en lo temple,  vaig ésser arrebatat fora de mi. 18 I el  
Ac 25,17 la menor dilació, al dia següent me  vaig sentar en lo tribunal i maní portar  
Ac 25,20 dubte acerca d’aquesta qüestió, li  vaig dir si volia anar a Jerusalem i ser  
Ac 25,21  reservàs per lo judici d’August,  vaig manar que el guardassen fins que jo  
Ac 26,5 secta més segura de nostra religió,  vaig viure qual fariseu. 6 I ara só acusat 
Ac 26,10  10 I així ho fiu en Jerusalem, i  vaig posar presos a molts sants, havent  
Ac 26,10  I quan los donaven la mort hi  vaig consentir també. 11 I freqüentment  
Ac 26,19  »Per lo qual, oh rei Agripa, jo no  vaig ésser desobedient a la visió  
Ac 28,17  les costums de nostres pares,  vaig ésser pres en Jerusalem i entregat en 
Rm 15,25  vostra companyia. 25 Mes ara me’n  vaig a Jerusalem per a ministrar als  
1Co 13,11 noi i judicava com un noi. Mes quan  vaig ésser home fet, deixí córrer les  
1Co 15,32  nostre Senyor. 32 Si, com home,  vaig jo combatre ab les fieres en Èfeso,  
2Co 11,9  i em trobí necessitat, a ningú  vaig ésser gravós, perquè lo que em  
2Co 12,13  iglésies, sinó en que jo no us  vaig ésser de ninguna càrrega? Perdonau- 
2Co 12,17  per algú d’aquells que us  vaig enviar? 18 Ho demaní a Tito, i ab ell 
Ga 1,17  sinó que me n’aní a l’Aràbia i  vaig tornar altra vegada a Damasco. 18 Des 
Ga 2,2 Tito. 2 I pugí per revelació, i els  vaig comunicar l’evangeli que predico  
Fl 3,12  puc alcançar allò per a lo qual  vaig ésser pres de Cristo Jesús. 13  
Fl 4,15 en lo principi de l’evangeli, quan  vaig partir de Macedònia, ninguna iglésia  
2Tm 4,17  i l’oïssen tots los gentils, i  vaig ésser deslliurat de la boca del lleó. 
Ap 1,12 a Filadèlfia, i a Laodicea. 12 I em  vaig girar per a veure la veu del que  
Ap 4,2  d’aquestes. 2 I immediatament jo  vaig ésser arrebatat en esperit, i veus  
Rm 10,20  20 I Isaïes s’atreví a dir:  «Vaig ésser trobat dels que no em  
Mt 5,30  de tos membres, que no que ton cos  vaja a l’infern. 31 »També fou dit:  
Lc 4,43 Mes ell los digué: –És menester que  vaja jo també a les altres ciutats a  
Jn 16,7  la veritat: vos convé que jo me’n  vaja, perquè si no me’n vaig, lo  
1Co 16,4  la cosa meresqués que jo també hi  vaja, vindran ab mi. 5 I jo vindré a  
Ef 6,3  ab promesa: 3 «per a què et  vaja bé i tingues llarga vida sobre la  
Fl 1,27  l’evangeli de Cristo, per a què,  vaja a veure-us o estiga ausent, oiga de 
1Pe 3,11  del mal i òbria bé, búsquia pau i  vaja detràs d’ella. 12 Puix lo Senyor té  
Ap 14,4  a l’Anyell a on vulla que  vaja. Aquestos foren rescatats d’entre  
Ap 16,15  guarda ses vestidures per a què no  vaja desnú i vegen sa vergonya. 16 I els  
Lc 9,13  pans i dos peixos, a no ser que  vajam nosaltres a comprar vianda per tota  
Mt 5,30  -la fora de tu; perquè més te  val perdre un de tos membres, que no que  
Mt 6,25 vostre cos, sobre què vestireu. ¿No  val més la vida que l’aliment, i lo cos  
Mt 12,12  i no la trega? 12 Puix quant més  val un home que una ovella? Així, que  
Mt 18,8 i llança’l fora de tu; puix més te  val entrar en la vida manco o coix, que  
Mt 18,9 llança’l fora de tu; perquè més te  val entrar en la vida ab un sol ull, que  
Mc 9,42 t’escandalisàs, talla-la: més te  val entrar manco en la vida, que tenir dos 
Mc 9,44  t’escandalisa, talla’l: més te  val l’entrar coix en la vida eterna, que  
Mc 9,46  escandalisa, trau-te’l: més te  val entrar ab un ull en lo Regne de Déu,  
Lc 12,23  cos, sobre què vestireu. 23 Més  val l’ànima que el menjar, i lo cos més  
1Co 7,9  contenir, càsien-se; puix més  val casar-se que abrasar-se. 10 Mes  
Ga 6,15  en Cristo Jesús, ni la circumcisió  val res, ni la incircumcisió, sinó la nova 
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He 9,17  que l’otorgà; d’altra manera no  val, mentres que viu lo testador. 18 I per 
Jm 5,16  a fi de que siau salvos; puix  val molt l’oració perseverant del just.  
2Co 11,7  exaltats; perquè vos prediquí de  valde l’evangeli de Déu? 8 Jo he  
Mt 18,6  infants que creuen en mi, més li  valdria que li penjassen una roda de molí  
Mt 26,24 entregat lo Fill de l’home! Més li  valdria al tal que no hagués nat. 25 I  
Mc 9,41  infants que creuen en mi, més li  valdria que li lligassen al coll una mola  
Lc 17,2  d’aquell per qui vénen! 2 Més li  valdria que li posassen al coll una mola  
Mt 12,29  entrar ningú en la casa d’un home  valent i robar ses joies, si primer no ha  
Mt 12,29  joies, si primer no ha lligat al  valent? Aleshores saquejarà sa casa. 30  
Mc 3,27  27 Ningú pot entrar en la casa del  valent i robar ses alhajes si primer no  
Mc 3,27  ses alhajes si primer no lliga al  valent per a poder després saquejar sa  
Lc 11,Tit Blasfèmies dels jueus. Paràbola del  valent armat. Jesús reprèn als fariseus i  
Lc 11,21  a vosaltres. 21 »Quan l’home  valent armat guarda sa casa, estan en pau  
2Co 10,2  tínguia d’usar ab llibertat de la  valentia que se m’atribueix contra alguns 
Ga 2,Tit  Capítol II Sant Pau predica ab  valentia contra los falsos profetes i  
Ef 6,20  en cadenes, per a què pàrlia ab  valentia d’ell, com jo dec parlar. 21 I  
2Tm 1,Tit  I Exhorta a Timoteu a predicar ab  valentia l’evangeli per a manifestar  
He 11,34  de les dolències, foren  valents en lo combat i posaren en fuga los 
Mt 6,26  Pare celestial los alimenta. ¿I no  valeu vosaltres molt més que ells? 27 ¿I  
Mt 10,31  contats. 31 No temau, doncs, puix  valeu més vosaltres que molts aucells. 32  
Mt 15,25  vingué i l’adorà, dient: –Senyor,  valeu-me. 26 I ell respongué dient: –No  
Lc 12,7  Doncs, no temau, perquè més  valeu vosaltres que molts aucellets. 8  
Lc 12,24  Déu los alimenta. Puix, ¿quant més  valeu vosaltres que ells? 25 I, qui de  
Ac 27,17  lo bot. 17 I havent-lo alçat, se  valgueren de tots los medis, cenyint lo  
Lc 3,5  Feu dretes ses sendes. 5 Tota  vall serà rublerta, i tot serrat i coll  
Mt 13,46 46 I havent-ne trobat una de gran  valor, se n’anà i vengué tot quant tenia, 
Mc 12,42  viuda i tirà dos peces petites del  valor d’una malla. 43 I cridant a sos  
Ac 19,19  davant de tothom; i calculat son  valor, trobaren que pujava a cinquanta mil 
1Te 2,2  com sabeu, en Filipi, tinguérem  valor en nostre Déu per a predicar-vos  
1Pe 3,4  pacífic i modest, que és de gran  valor a la presència de Déu. 5 Puix d’  
Mc 1,37  l’encontraren, li digueren: –Tots  van en busca de vós. 38 I ell los digué:  
Mc 7,5  –Per què tos deixebles no  van conforme a la tradició dels ancians,  
Lc 12,20  li digué: »–Neci! Aquesta nit te  van a demanar l’ànima; ¿per a qui serà  
Lc 24,Tit  dels apòstols. Deixebles que  van a Emmaús. S’apareix als apòstols, los 
Jn 3,26  veus aquí que bateja i tots  van a ell. 27 Joan respongué i digué: –L’ 
Ac 17,7  ha acollit Jason; i tots aquestos  van contra los decrets del Cèsar dient que 
1Co 4,18  en totes les iglésies. 18 Alguns  van tan engreïts, com si jo no hagués de  
1Co 4,19 examinaré, no les paraules dels que  van així engreïts, sinó la virtut. 20  
2Te 3,11 vosaltres hi ha alguns inquiets que  van desordenats, que no treballen de  
He 13,9  viandes, que no aprofiten als que  van detràs d’elles. 10 Tenim un altar del 
Ap 16,14  de dimonis, que fan prodigis, i  van als reis de la terra i de tot lo món,  
Lc 24,Tit  Capítol XXIV Jesús ressuscita.  Van al sepulcre les santes dones.  
Ac 14,Tit Iconi i altres ciutats de Licaònia.  Van a Derbe i tornen a Antioquia de Síria. 
Ac 16,Tit  Lluc se’ls junta en Tròada.  Van a Macedònia i arriben a Filipos.  
Mc 7,13  queda desobligat; 13 fent així  vana la paraula de Déu per la vostra  
Rm 3,3  per ventura sa incredulitat farà  vana la fe de Déu? De ningun modo! 4  
Rm 4,14 de la Llei són los hereus, la fe és  vana, i la promesa anuŀlada. 15 Perquè la  
1Co 1,17  de paraules, per a què no sia  vana la creu de Cristo. 18 Puix la paraula 
1Co 3,Tit i exhorta a despreciar la sabiduria  vana del món i a abraçar la sàvia  
1Co 10,Tit  de tot ressabi d’idolatria, de la  vana confiança i d’ofendre al proïsme. 1  
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1Co 15,10  lo que só; i sa gràcia no ha estat  vana en mi, ans bé he treballat més  
1Co 15,14  14 I si Cristo no ressuscità, és  vana, doncs, nostra predicació, i també és 
1Co 15,14  nostra predicació, i també és  vana vostra fe. 15 I ademés resultam ser  
1Co 15,17  17 I si Cristo no ressuscità,  vana és vostra fe, puix encara estau en  
Ga 3,17  no pot anuŀlar-lo per a fer  vana la promesa. 18 Perquè si l’herència  
Ga 5,26  en l’Esperit. 26 No cobdiciem  vana glòria, provocant-nos los uns als  
1Te 2,1  nostra entrada en vosaltres no fou  vana; 2 ans bé, havent primer patit i  
1Tm 5,12 12 tenint condemnació, perquè feren  vana la primera fe. 13 I estant, ademés,  
Jm 1,26  son cor, la religió d’est és  vana. 27 La religió pura i sens màcula  
1Pe 1,18 que haveu estat rescatats de vostra  vana conversació (que rebéreu de vostres  
1Co 5,6  nostre Senyor Jesucrist. 6 Vostra  vanaglòria no és bona. ¿No sabeu que un  
Fl 2,3 Que no es faça res per tema, ni per  vanaglòria, sinó que ab humilitat d’  
Rm 2,23  comets sacrilegi? 23 ¿Tu que et  vanaglòries en la Llei, deshonres a Déu  
1Co 1,29  29 a fi de que ninguna carn se  vanagloriï davant d’ell. 30 I per ell sou 
Col 2,18  -se en coses que mai vegé, anant  vanament inflat en lo sentit de son ànimo  
Ac 4,25  gents i els pobles pensaren coses  vanes? 26 S’alçaren los reis de la terra  
Ac 14,14  predicam perquè d’aquestes coses  vanes vos convertiu al Déu viu, que féu lo 
Ac 19,19  aquells que havien seguit les arts  vanes, portaren los llibres i els cremaren 
Ef 5,6 6 No us deixeu enganyar ab paraules  vanes, perquè per això ve la ira de Déu  
1Tm 1,6  s’han entregat a parladuries  vanes, 7 volent ser doctors de la Llei,  
1Tm 6,20  ha confiat, evitant les profanes i  vanes parladuries i les contradiccions de  
2Tm 2,16  16 Emperò evita les plàtiques  vanes i profanes, perquè elles fomenten la 
Tt 3,9 sobre la Llei, perquè són inútils i  vanes. 10 Fuig de l’home heretge després  
He 13,9  deixeu desencaminar per doctrines  vanes i peregrines, perquè és molt bo  
Jm 4,16  ara vos regositjau en vostres  vanes presumpcions. Tota jactància  
Rm 8,20  la criatura està subjecta a la  vanitat, no de son grat, sinó per causa d’ 
Ef 4,17 com caminen los demés gentils en la  vanitat de son pensament, 18 tenint l’  
2Pe 2,18  parlant paraules entumides de  vanitat, atrauen per los desigs impurs de  
Tt 1,10  embaucadors i parladors de  vanitats, majorment dels que són de la  
Lc 15,Tit  per a confusió dels fariseus  vanitosos i aliento dels pecadors  
Rm 1,21 se desvanesqueren en sos pensaments  vans, i son cor insensat quedà en  
1Co 3,20  dels savis, i sap que són  vans.» 21 Per lo qual, ningú se gloriï en  
Col 2,8  engànyia ab filosofies i sofismes  vans, segons la tradició dels homes,  
Ac 2,19  baix en la terra, sang, i foc, i  vapor de fum. 20 Lo sol se convertirà en  
Jm 4,15  Perquè, què és vostra vida? És un  vapor que apareix per un poc de temps i  
He 9,4  d’or que contenia lo manà i la  vara d’Aaron que havia florit i les  
He 11,21  apoiant-se en la punta de sa  vara. 22 Per la fe, Josep, quan estava per 
Ap 2,27  les nacions, 27 i les governarà ab  vara de ferro, i com vasos de terra seran  
Ap 12,5  de governar totes les nacions ab  vara de ferro; i son fill fou arrebatat  
Ap 19,15  I ell mateix les governarà ab  vara de ferro; i ell trepitja lo cup del  
Ac 27,41  mar per los dos costats, ells hi  vararen la barca; i la proa estava  
Ef 3,10  per Jesucrist. 10 Perquè la molt  vària sabiduria de Déu sia ara notificada  
Jn 8,Tit  a sos acusadors. Declara de  vàries maneres ser ell lo Fill de Déu, i  
Ac 2,4  Sant i començaren a parlar en  vàries llengües, com l’Esperit Sant los  
1Pe 1,6  afligits per un poc de temps en  vàries tentacions, 7 per a què la prova de 
1Co 12,Tit  vinga. 12,Tit Capítol XII De la  varietat de dons que l’Esperit Sant  
Mc 1,Tit  i altres deixebles. Jesucrist obra  vàrios miracles. 1 Principi de l’evangeli 
Jn 2,Tit  ell. Anuncia sa resurrecció. Obra  vàrios miracles. 1 D’allí a tres dies se  
Ac 10,Tit Pere bateja al centurió Corneli i a  vàrios altres gentils parents i amics d’  
Ac 13,1 la iglésia que estava en Antioquia,  vàrios profetes i doctors, i entre ells  
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Ac 19,Tit  XIX Torna Pau a Èfeso i bateja a  vàrios que solament havien rebut lo  
Ac 28,Tit  picat d’un escurçó en Malta. Cura  vàrios mals. Continua son viatge a Roma, a 
Tt 3,3  desencaminats, esclaus de  vàrios afectes i plaers, vivint en malícia 
He 2,4  temps ab senyals i meravelles i ab  vàrios miracles, i ab dons de l’Esperit  
Ap 2,Tit Se li mana a l’Apòstol que escriga  vàrios avisos a les quatre iglésies  
Col 3,Tit  a la vida nova rebuda de Cristo.  Vàrios avisos als casats, als pares de  
Mt 26,7  li acercà una dona que portava un  vas d’alabastre ab ungüent preciós, i lo  
Mc 11,16 I no permetia que ningú transportàs  vas algun per lo temple. 17 I els  
Mc 14,3  vingué una dona que portava un  vas d’alabastre d’ungüent molt preciós  
Mc 14,3  l’espiga del nardo, i rompent lo  vas, derramà lo bàlsam sobre son cap. 4 I  
Lc 7,37 taula en casa del fariseu, portà un  vas d’alabastre ple d’ungüent. 38 I  
Lc 8,16  encén una candela i la tapa ab un  vas, ni la posa sota del llit, sinó que la 
Lc 12,58  mateixos lo que és just? 58 Quan  vas ab ton contrari davant del magistrat,  
Jn 19,29  –Tinc set. 29 I hi havia allí un  vas ple de vinagre, i ells, posant al  
Ac 9,15  li digué: –Vés, perquè est és un  vas escollit per mi per a portar mon nom  
Ac 10,11  obert i que baixava envers ell un  vas com un gran llençol, que lligat per  
Ac 10,16  se repetí tres vegades, i luego lo  vas se’n tornà al cel. 17 I mentres Pere  
Ac 11,5  èxtasis una visió, que baixava un  vas com una gran tela que per les quatre  
Ac 22,26  i li donà avís dient: –Mira lo que  vas a fer, perquè aquest home és ciutadà  
Rm 9,20  a Déu? ¿Per ventura dirà un  vas de fang al que l’ha fet: «Per què em  
Rm 9,21  de fer d’una mateixa pasta un  vas per a honra, i altre per a deshonra?  
1Te 4,4  cada u de vosaltres posseir son  vas en santificació i honra, 5 no ab  
2Tm 2,21  d’aquestes coses, serà un  vas d’honor, santificat i útil per al  
1Pe 3,7  donant honra a la muller, com a un  vas més flac, i com a cohereves que són ab 
Ap 17,4  precioses, i de perles, i tenia un  vas d’or en sa mà, ple d’abominació i de 
Mt 25,4 discretes se’n portaren oli en sos  vasos, junt ab les llanternes. 5 »I com  
Rm 9,22  suportà ab gran paciència los  vasos d’ira aparellats per a destrucció,  
Rm 9,23 les riqueses de sa glòria sobre los  vasos de misericòrdia que preparà per a  
2Co 4,7  7 Emperò tenim aquest tresor en  vasos de fang, per a què la grandesa del  
2Tm 2,20  Mes en una casa gran no sols hi ha  vasos d’or i de plata, sinó també de  
He 9,21  ab sang lo tabernacle i tots los  vasos del ministeri. 22 I quasi totes les  
Ap 2,27  governarà ab vara de ferro, i com  vasos de terra seran fets miques. 28 Així  
Ap 18,12  fusta olorosa, i de tota mena de  vasos de marfil, i tota sort de vasos de  
Ap 18,12  de vasos de marfil, i tota sort de  vasos de fusta preciosíssima, i de coure,  
1Pe 1,10  ab diligència los profetes que  vaticinaren de la gràcia que havia de  
Mt 8,9  i va. I a un altre: “Vine”, i  ve. I a mon sirvent: “Fes això”, i ho fa.  
Mt 12,44 a ma casa d’a on he eixit.” I quan  ve, la troba desocupada, escombrada i  
Mt 13,19  d’aquell Regne i no l’entén,  ve lo Maligne i arrabassa lo que s’havia  
Mt 13,54  meravellaven i deien: –D’a on li  ve a aquest tal sabiduria i tals miracles? 
Mt 15,23  dient: –Despatxau-la, puix  ve cridant al darrere de nosaltres. 24 I  
Mt 18,7  emperò ai de l’home per qui  ve l’escàndol! 8 Per lo tant, si ta mà o  
Mt 21,5  la filla de Sion: Mira que ton rei  ve, ple de mansuetud, envers tu, assentat  
Mt 21,9 al Fill de David! Beneït sia el qui  ve en lo nom del Senyor! Hosana en les  
Mt 23,39  que digau: “Beneït sia aquell que  ve en lo nom del Senyor.” 24,Tit Capítol  
Mt 25,6  s’oí un clamor: »–Mirau que  ve l’espòs, eixiu a rebre-lo! 7  
Mt 26,8  s’indignaren, dient: –A què  ve aqueix desperdici? 9 Puix això podia  
Mt 27,49 los altres deien: –Deixau, vejam si  ve Elies a lliurar-lo. 50 Emperò Jesús,  
Mc 1,7  I predicava dient: 7 –Detràs de mi  ve un que és més fort que jo, davant del  
Mc 4,15  emperò després que l’han oïda,  ve a l’instant Satanàs i els pren la  
Mc 8,39  fins que vegen lo Regne de Déu que  ve ab poder. 9,Tit Capítol IX  
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Mc 11,10  dient: –Hosanna! 10 Beneït lo qui  ve en lo nom del Senyor! Beneït sia lo  
Mc 11,10  lo Regne de nostre pare David, que  ve en lo nom del Senyor! Hosanna en les  
Mc 15,36  dient: –Deixau-lo, vejam si  ve Elies a baixar-lo. 37 Emperò, Jesús,  
Lc 1,43  de ton ventre. 43 I d’a on me  ve tanta ditxa que la mare de mon Senyor  
Lc 6,47 lo que jo us dic? 47 Tot aquell que  ve a mi i ou mes paraules i les compleix,  
Lc 7,8  i va, i a l’altre: “Vine”, i  ve, i a mon criat: “Fes això”, i ho fa. 9  
Lc 8,12  aquells que l’ouen, emperò luego  ve lo diable i se’n porta la paraula del  
Lc 12,54  de ponent, luego dieu: “Temporal  ve”, i succeeix així. 55 I quan corre vent 
Lc 13,35 lo dia en què digau: “Beneït lo qui  ve en nom del Senyor!” 14,Tit Capítol XIV  
Lc 14,26 girant-se, los digué: 26 –Si algú  ve a mi i no avorreix a son pare i a sa  
Lc 14,31 mil homes eixir a fer frente al que  ve contra d’ell ab vint mil? 32 Sinó que  
Lc 19,38  38 dient: –Beneït sia lo rei que  ve en nom del Senyor. Pau en lo cel i  
Jn 1,9  llum, que iŀlumina a tot home que  ve a est món. 10 Ell era en lo món, i el  
Jn 1,30  de qui jo he dit: “Després de mi  ve un baró que m’ha estat preferit,  
Jn 3,Tit  home. 3,Tit Capítol III Nicodemus  ve a trobar a Jesucrist. Instrucció que  
Jn 3,8  i ous sa veu, mes no saps d’a on  ve, ni a on va. Lo mateix succeeix a  
Jn 3,31 cresca i jo disminuesca. 31 »Lo qui  ve de dalt és sobre tots. Lo qui és de la  
Jn 3,31  i parla de la terra. Lo qui  ve del cel és sobre tots, 32 i dóna  
Jn 4,21  li digué: –Dona, creu-me que  ve l’hora en què vosaltres no adorareu al 
Jn 4,22  lo que coneixem, perquè la salut  ve dels jueus. 23 Mes ja ve l’hora, i ara 
Jn 4,23  la salut ve dels jueus. 23 Mes ja  ve l’hora, i ara és, quan los verdaders  
Jn 5,25  en veritat jo us dic que l’hora  ve, i estam ja en ella, en què els morts  
Jn 5,28  28 No us admireu d’això, perquè  ve l’hora en què los que estan en los  
Jn 5,44  altres, i no cercau la glòria que  ve de Déu solament? 45 No penseu que sia  
Jn 6,35  –Jo só lo pa de vida: aquell que  ve a mi no tindrà fam, i aquell que creu  
Jn 6,45  que oigué i aprengué del Pare,  ve a mi. 46 No perquè algú haja vist al  
Jn 9,4  m’ha enviat, mentres dura el dia:  ve la nit en què ningú pot treballar. 5  
Jn 10,10  i trobarà pastura. 10 Lo lladre no  ve sinó per a robar, i matar, i destruir.  
Jn 12,13  –Hosanna! Beneït sia lo qui  ve en nom del Senyor, rei d’Israel. 14 I  
Jn 12,15  filla de Sion: mira a ton rei que  ve assentat sobre un pollí d’una somera.» 
Jn 14,6  i la veritat, i la vida. Ningú  ve al Pare sinó per mi. 7 Si m’haguésseu  
Jn 14,30  no parlaré molt ab vosaltres, puix  ve lo príncep d’aquest món, mes no té res 
Jn 16,2  2 Vos trauran de les sinagogues, i  ve el temps en què qualsevol que us màtia  
Jn 16,25  vos les he dites en paràboles. Ja  ve l’hora en què no us parlaré ab  
Jn 16,32  creeu ara? 32 Veus aquí que  ve l’hora, i ja ha arribat, en què sereu  
Jn 17,7  conegut que tot lo que em donàreu  ve de vós. 8 Perquè jo els he donat les  
Ac 2,12 dient-se los uns als altres: –Què  ve a ser això? 13 Emperò altres, burlant- 
Ac 13,25  ell. Mes veus aquí, després de mi  ve un a qui jo no só digne de deslligar lo 
Ac 18,21  he de guardar aquesta festa que  ve en Jerusalem; emperò tornaré a veure- 
Rm 3,20  davant d’ell; perquè per la Llei  ve lo coneixement del pecat. 21 Mes ara la 
Rm 9,30  justícia, a saber, la justícia que  ve de la fe. 31 Mes Israel, que seguia la  
Rm 10,17  que ens ha oït?» 17 Així que la fe  ve de l’oir, i l’oir, de la paraula de  
1Co 15,24  de Cristo, en sa vinguda. 24 Luego  ve el fi, quan ell haurà entregat lo Regne 
2Co 3,5  sinó que nostra suficiència  ve de Déu, 6 lo qual nos ha fet també  
2Co 11,4  en Cristo. 4 Perquè si aquell que  ve predica altre Cristo que nosaltres no  
Ga 5,8  la veritat? 8 Aquesta persuasió no  ve del que us crida. 9 Un poc de llevat fa 
Ef 5,6  ab paraules vanes, perquè per això  ve la ira de Déu sobre los fills de la  
Col 3,6 és idolatria. 6 Per les quals coses  ve la ira de Déu sobre els fills de la  
Col 4,10  qual ja rebéreu mos encàrrecs): si  ve a vosaltres rebeu-lo bé. 11 I Jesús,  
Jm 2,3  un mal vestit, 3 i atenent al que  ve vestit magníficament li diguésseu:  
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1Jn 4,3  l’Anticrist, de qui haveu oït que  ve, i que ara ja està en lo món. 4  
1Jn 4,7  uns als altres, perquè la caritat  ve de Déu. I tot aquell que ama és nat de  
2Jn 10  té al Pare i al Fill. 10 Si algú  ve a nosaltres i no fa professió d’  
Ap 1,7  dels sigles. Amén. 7 Veus aquí que  ve ab núvols, i el veurà tot ull, i els  
Ap 14,Tit  terra. S’anúncia lo judici final.  Ve Jesucrist i es fa la misteriosa sega i  
Lc 15,23  calçat en sos peus, 23 i portau lo  vedell engreixat i matau-lo, i menjam i  
Lc 15,27  vingut, i ton pare ha fet matar lo  vedell gras, perquè l’ha recobrat ab  
Lc 15,30  vida, haveu fet matar per a ell lo  vedell gras. 31 »Llavors lo pare li digué: 
Ac 7,41  d’Egipte. 41 »I fabricaren un  vedell en aquells dies, i oferiren  
Ap 4,7  i el segon animal, semblant a un  vedell, i el tercer animal tenia la cara  
He 9,13  i dels toros i la cendra de la  vedella espargida sobre los contaminats  
He 9,12  12 ni per sang de crestats ni de  vedells sinó per sa pròpia sang, entrà una 
He 9,19  a la Llei, prengué la sang de  vedells i de crestats ab aigua, i llana  
Jn 9,41  pecat. Mes ara dieu: “Nosaltres hi  veem”, per lo que vostre pecat permaneix.  
Rm 8,25  esperar? 25 I si esperam lo que no  veem, per la paciència ho esperam. 26 Així 
1Co 13,12  córrer les coses de noi. 12 Ara  veem com per un mirall, obscurament; mes  
He 2,8  subjecta a ell. Emperò ara no  veem totes les coses encara subjectes a  
He 2,9 coses encara subjectes a ell. 9 Mes  veem a Jesús, que fou fet un poc menor que 
He 3,19  que foren incrèduls? 19 Així  veem que ells no pogueren entrar per causa 
Mt 9,2  un paralític postrat en lo llit. I  veent Jesús la fe d’ells, digué al  
Mt 9,22 sana.» 22 Mes, girant-se Jesús, i  veent-la, digué: –Filla, té confiança,  
Mt 9,23  a la casa d’aquell príncep, i  veent als tocadors de flautes, i a una  
Mt 12,2  a collir espigues i a menjar 2 I  veent-ho los fariseus, li deien: –Mira,  
Mt 14,30  per arribar a Jesús. 30 Emperò  veent que el vent era fort, tingué temor,  
Mt 15,31  manera que es meravellava la gent,  veent parlar los muts, caminar los coixos, 
Mt 18,31  fins que pagàs lo deute. 31 »I  veent los altres criats companys seus lo  
Mt 21,15  en lo temple, i els curà. 15 Mes  veent los prínceps dels sacerdots i els  
Mt 21,19  a la ciutat, tingué fam. 19 I  veent una figuera prop del camí, s’acercà 
Mt 21,32  rameres lo cregueren, i vosaltres,  veent això, no us arrepentíreu després per 
Mt 27,24  més dient: –Sia crucificat. 24 I  veent Pilat que de res aprofitava, ans bé  
Mc 6,48  del mar, i ell sol en terra. 48 I  veent-los remar ab gran fatiga, puix lo  
Mc 11,13  eixir de Betània, tingué fam. 13 I  veent de lluny una figuera que tenia  
Mc 12,28  que els havia oït disputar, i  veent que els havia respost bé, li  
Mc 14,69  i el gall cantà. 69 I novament  veent-lo la criada, començà a dir als  
Lc 8,10  als demés, en paràboles, per a què  »“veent no vegen, i entenent no  
Lc 10,32  arribant cerca d’aquell lloc, i  veent-lo, passà també de llarg. 33  
Lc 12,54  54 I deia també al poble: –En  veent un núvol que s’alça de ponent,  
Lc 14,5  –Qui hi ha entre vosaltres que  veent son bou o son ase caigut en un pou  
Lc 18,15  infants per a què els tocàs. I  veent-ho los deixebles, los renyaven. 16 
Lc 22,58  no el conec. 58 Al cap d’un poc,  veent-lo un altre, li digué: –I tu ets  
Jn 1,38  Jesús. 38 Llavors Jesús se girà, i  veent que el seguien, los digué: –Què  
Jn 1,47  digué: –Vine i veu-ho. 47 Jesús,  veent a Natanael que venia a encontrar-  
Jn 2,23  Pasqua, molts cregueren en son nom  veent los miracles que feia. 24 Emperò  
Jn 5,6 -vuit anys que estava malalt. 6 I  veent-lo Jesús que jeia, i coneixent que 
Jn 8,10  Jesús, alçant-se dret i no  veent ningú sinó la dona, li digué: –Dona, 
Jn 11,31  ab Maria en casa i l’aconsolaven,  veent que s’alçava de repente i eixia  
Jn 11,32  Maria al siti a on estava Jesús, i  veent-lo, se llançà a sos peus i li  
Jn 19,33  ell. 33 I havent vingut a Jesús, i  veent-lo ja mort, no li trencaren les  
Ac 3,12  al pòrtic anomenat de Salomó. 12 I  veent això, Pere digué al poble: –Barons  
Ac 4,13  lo qual degam salvar-nos. 13 I  veent ells la firmesa de Pere i de Joan, i 
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Ac 4,14  havien ells estat ab Jesús. 14 I  veent que estava també ab ells l’home que 
Ac 8,6  oient-lo ab un mateix ànimo i  veent los miracles que feia. 7 Perquè  
Ac 8,13 de ser batejat se juntà ab Felip. I  veent los grans miracles i prodigis que es 
Ac 9,7  atordits, oient la veu i no  veent a ningú. 8 I Saulo s’alçà de terra, 
Ac 9,40  alça’t! I ella obrí los ulls, i  veent a Pere, s’assentà. 41 I ell li donà 
Ac 12,3  a sant Jaume, germà de Joan. 3 I  veent que agradava als jueus, passà a  
Ac 13,11  Senyor sobre tu, i seràs cego, no  veent lo sol fins a cert temps. I luego  
Ac 14,8  lo qual, fixant en ell los ulls i  veent que tenia fe per a ser curat, 9  
Ac 17,16  s’inflamava en son interior,  veent la ciutat entregada a la idolatria.  
Ac 17,23 supersticiosos, 23 perquè passant i  veent vostres simulacres, trobí un ara en  
Ac 19,26  d’aquesta indústria; 26 i estau  veent i oint que no tan solament en Èfeso  
Ac 21,34  cosa, i els altres, una altra; i  veent que no podia saber cosa certa per  
Ac 27,20  mans l’aparell del barco. 20 I no  veent-se per molts dies lo sol ni les  
Ac 28,26  vostres oïdos i no comprendreu; i  veent, veureu, i no percibireu. 27 Perquè  
1Co 14,16  dirà «Amén» al donar tu gràcies,  veent no comprèn lo que tu dius? 17  
Ga 2,7  comunicaren. 7 Ans bé al contrari,  veent que m’havia estat confiat l’  
Fl 2,28  he enviat més prompte, a fi de que  veent-lo vos regositgeu de nou i jo  
Ap 6,Tit  VI Senyals misteriosos que anà  veent l’Apòstol conforme anava obrint l’ 
Mt 3,7  lo Jordà, confessant sos pecats. 7  Veent, emperò, que molts dels fariseus i  
Mt 5,1 complir-la i perfeccionar-la. 1  Veent Jesús aquell gentiu, se’n pujà a  
Ac 19,36 la gran Diana, filla de Júpiter? 36  Veent, doncs, que això no es pot  
He 4,6  «No entraran en mon repòs.» 6  Veent, doncs, que resta que alguns deuen  
He 4,14  aquell de qui nosaltres parlam. 14  Veent, doncs, que nosaltres tenim al  
1Pe 1,22  vostra esperança fossen en Déu. 22  Veent que haveu purificat vostres ànimes,  
Mt 13,17  i justos ansiaren veure lo que  veeu, i no ho vegeren, i oir lo que oïu, i 
Mt 24,2  ell, responent, los digué: –No  veeu tot això? En veritat vos dic que no  
Mt 28,6  ha ressuscitat, com digué. Veniu i  veeu lo lloc a on havia estat colocat lo  
Mc 6,38 los diu: –Quants pans teniu? Anau i  veeu-ho. I quan ho hagueren vist, diuen: 
Mc 8,18  vostre cor? 18 Tenint ulls, no  veeu? I tenint orelles, no oïu? I no us  
Mc 12,24  I responent Jesús, los digué: –¿No  veeu que anau errats, perquè no compreneu  
Lc 10,23 los ulls que veuen lo que vosaltres  veeu. 24 Puix jo us dic que molts profetes 
Lc 10,24  volgueren veure lo que vosaltres  veeu, i no ho vegeren; i oir lo que  
Lc 10,40  a ell, i li digué: –Senyor, ¿no  veeu com ma germana m’ha deixat sola per  
Lc 13,16  qui Satanàs ha tingut lligada, com  veeu, divuit anys, no convenia deslligar- 
Lc 18,28  per a Déu. 28 I digué Pere: –Ja  veeu que nosaltres ho havem deixat tot per 
Lc 21,6 6 –Vindrà temps en què tot això que  veeu serà destruït, de tal manera que no  
Lc 24,39  no té carn ni ossos, com vosaltres  veeu que jo tinc. 40 I dit això, los  
Jn 1,39 habitau? 39 Ell los digué: –Veniu i  veeu. Vingueren, doncs, i vegeren a on  
Jn 4,48  doncs, li digué: –Vosaltres, si no  veeu miracles i prodigis, no creeu. 49  
Jn 14,19  ja no em veurà. Mes vosaltres me  veeu, perquè jo visc, i vosaltres viureu  
Ac 2,33  sobre nosaltres, al qual vosaltres  veeu i oïu. 34 Perquè David no pujà al  
Ac 25,24  aquí estau ab nosaltres, vosaltres  veeu a aquest home contra del qual tota la 
He 10,25  alentant-nos, i tant més quant  veeu que s’acerca lo dia. 26 Perquè si  
Jm 2,24  i fou anomenat amic de Déu. 24 ¿No  veeu com per les obres és justificat l’  
Mc 5,31  31 I sos deixebles li deien:  –Veeu la gent que vos està oprimint, ¿i  
Jn 12,19  se deien los uns als altres:  –¿Veeu com no adelantam res? Veus aquí que 
Ac 9,10  en visió: –Ananies. I ell digué:  –Veeu, aquí estic, Senyor. 11 I el Senyor  
Ac 10,21  Pere envers los homes, los digué:  –Veeu-me aquí, jo só lo qui buscau. Qual 
He 2,13 ell ma confiança.» I en altre lloc:  «Veeu-me aquí a mi i als fills que Déu  
He 10,7  no us agradaren.» 7 Llavors digué:  «Veeu-me, jo vinc (en lo principi del  
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He 10,9  per la Llei). 9 Llavors digué:  «Veeu-me aquí, que vinc per a fer, oh  
Mt 4,8  al Senyor, ton Déu.” 8 Altra  vegada lo diable lo conduí a una muntanya  
Mt 11,23  que s’han obrat en tu, tal  vegada hauria permanescut fins al dia d’  
Mt 18,19  serà també en lo cel. 19 »Altra  vegada vos dic que si dos de vosaltres se  
Mt 19,24 ric en lo Regne del cel. 24 I altra  vegada vos dic que és més fàcil passar un  
Mt 25,9  respongueren dient: »–Com tal  vegada no bastaria per a nosaltres i per a 
Mt 26,22  començà cada u a dir: –Só tal  vegada jo, Senyor? 23 I ell respongué  
Mt 26,42  però la carn, dèbil. 42 Segona  vegada se’n tornà i orà dient: –Pare meu, 
Mt 26,43  vostra voluntat. 43 I vingué altra  vegada i els trobà dormint, puix sos ulls  
Mt 26,44  nou se’n tornà a orar per tercera  vegada, dient les mateixes paraules. 45  
Mt 26,72 era ab Jesús de Nazaret. 72 I altra  vegada negà ab jurament dient: –No conec  
Mt 27,50 lo. 50 Emperò Jesús, clamant segona  vegada ab una gran veu, entregà l’  
Mc 2,13  semblant cosa. 13 Isqué altra  vegada envers lo mar, i venia a ell tota  
Mc 2,23 en bots nous. 23 I esdevingué altra  vegada que, passant lo Senyor per uns  
Mc 4,12  no sia que es convertesquen alguna  vegada i se’ls perdónien sos pecats.» 13  
Mc 5,21  Jesús passat en la barca altra  vegada a l’altre costat, se li acercà una 
Mc 8,1  dies, havent-se juntat altra  vegada un gran número de gent i no tenint  
Mc 8,25  que caminen. 25 I li posà altra  vegada les mans sobre els ulls, i començà  
Mc 10,Tit fills del Zebedeu, i recomana altra  vegada la humilitat. Dóna la vista al cego 
Mc 10,24  Emperò Jesús los respongué altra  vegada dient: –Fills, quant difícil és  
Mc 10,32  plens de temor. I prenent altra  vegada a part als Dotze, començà a dir-  
Mc 11,27 vostres pecats. 27 I tornaren altra  vegada a Jerusalem. I mentres estava  
Mc 14,39  mes la carn, dèbil. 39 I altra  vegada tornà a orar, dient les mateixes  
Mc 14,41  què respondre-li. 41 I tercera  vegada vingué i els digué: –Dormiu ja i  
Mc 14,70  ells. 70 Emperò ell ho negà altra  vegada. I al cap de poc, los que estaven  
Mc 14,72  mateix punt cantà lo gall segona  vegada. I se recordà Pere de la paraula  
Mc 15,4  res. 4 I Pilat li preguntà altra  vegada dient: –No respons res? Mira de  
Mc 15,12 I Pilat, responent, los digué altra  vegada: –Puix què voleu que li faça a  
Lc 3,15  pensant en son interior si tal  vegada Joan era lo Cristo, 16 respongué  
Lc 11,12  O si demanàs un ou, li donarà tal  vegada un escorpí? 13 Si vosaltres, doncs, 
Lc 13,20  en ses rames. 20 I digué altra  vegada: –A què diré que és semblant lo  
Lc 23,22  crucificau-lo! 22 I ell, tercera  vegada los digué: –Puix quin mal ha fet  
Jn 4,13  bega d’aquesta aigua tindrà altra  vegada set; mes lo qui bega de l’aigua  
Jn 6,15  i fer-lo rei, fugí tot sol altra  vegada a la muntanya. 16 I arribada la  
Jn 8,22 jueus deien aleshores: –¿Voldrà tal  vegada matar-se a si mateix i per això  
Jn 9,27  voleu oir-ho de nou? Voleu, tal  vegada, fer-vos vosaltres també  
Jn 10,7  deia. 7 I Jesús los digué segona  vegada: –En veritat, en veritat vos dic  
Jn 10,40  de ses mans. 40 I se n’anà altra  vegada a l’altra part del Jordà, a aquell 
Jn 11,7  digué a sos deixebles: –Anem altra  vegada a la Judea. 8 Los deixebles li  
Jn 11,8  apedregar-vos, anau allí altra  vegada? 9 Jesús respongué: –No hi ha dotze 
Jn 11,38  38 Gemint, doncs, Jesús altra  vegada en si mateix, vingué al sepulcre,  
Jn 12,22 ho a Andreu, i Andreu i Felip altra  vegada ho digueren a Jesús. 23 I Jesús los 
Jn 13,12  hagué rentat los peus i pres altra  vegada ses vestidures, i havent-se  
Jn 16,16  de poc ja no em veureu, i altra  vegada dintre de poc me veureu, perquè me  
Jn 16,28  al món; ara deixo lo món i altra  vegada me’n vaig al Pare. 29 Los  
Jn 18,27  l’hort ab ell? 27 Negà Pere altra  vegada, i al punt cantà lo gall. 28  
Jn 18,38 I quan hagué dit això, isqué segona  vegada envers los jueus i els digué: –Jo  
Jn 19,4  I li donaven bufetades. 4 I altra  vegada Pilat isqué a fora, i els digué:  
Jn 20,10  deixebles se n’anaren altra  vegada a sa casa. 11 Emperò Maria estava  
Jn 20,26  Al cap de vuit dies estaven altra  vegada los deixebles dintre, i Tomàs, ab  
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Jn 21,1  1 Després, Jesús s’aparegué altra  vegada als deixebles en lo mar de  
Jn 21,14  14 Aquesta fou ja la tercera  vegada que Jesús s’aparegué a sos  
Jn 21,16  –Apastura mos anyells. 16 Segona  vegada li diu: –Simó, fill de Joan, m’  
Jn 21,17  mos anyells. 17 Li diu tercera  vegada: –Simó, fill de Joan, m’ames? Pere 
Jn 21,17  se contristà de que per tercera  vegada li preguntàs: «M’ames?», i així li 
Ac 7,12 allí a nostres pares per la primera  vegada. 13 I a la segona, Josep fou  
Ac 10,15 alguna comuna ni impura. 15 I altra  vegada la veu li digué: –Lo que Déu ha  
Ac 11,9  ni impura. 9 I em respongué altra  vegada la veu del cel: »–Lo que Déu ha  
Rm 5,7  mòria per un just, encara que tal  vegada hi hauria qui mòria per un  
Rm 6,10  mort per lo pecat, morí una sola  vegada; emperò en quant al viure, viu per  
Rm 8,15  d’esclavitud per estar altra  vegada ab temor, sinó que haveu rebut l’  
Rm 9,10  també Rebeca, que concebí d’una  vegada dos fills d’Isaac nostre pare 11  
Rm 11,21  a les branques naturals, tal  vegada no et perdonarà a tu tampoc. 22  
Rm 15,11  gentils, ab son poble.» 11 I altra  vegada: «Alabau al Senyor, vosaltres tots  
1Co 16,6  passaré per la Macedònia. 6 I tal  vegada me quedaré ab vosaltres, i hi  
2Co 1,16  i de Macedònia venir altra  vegada a vosaltres, i ser conduït per  
2Co 2,1  en mi mateix de no venir altra  vegada a vosaltres ab tristesa, 2 perquè  
2Co 11,16  serà segons ses obres. 16 Altra  vegada ho dic (perquè ningú em tinga per  
2Co 11,25  he estat assotat ab vergues; una  vegada, apedregat; tres vegades he  
2Co 12,14  est agravi. 14 Veus aquí, tercera  vegada estic aparellat per a venir a  
2Co 12,20  vostra. 20 Perquè temo que tal  vegada quan vinga a vosaltres no us  
2Co 12,21  quan jo vinga m’humiliï Déu altra  vegada entre vosaltres, i que tinga que  
2Co 13,1  1 Mirau que aquesta és la tercera  vegada que vinc a vosaltres. «En la boca  
2Co 13,2  dic ara, ausent, que si vinc altra  vegada no perdonaré als que pecaren abans, 
Ga 1,17 aní a l’Aràbia i vaig tornar altra  vegada a Damasco. 18 Des d’allí, al cap  
Ga 2,1  1 Catorze anys després pugí altra  vegada a Jerusalem ab Bernabé, prenent ab  
Ga 4,9  de Déu, ¿com és que tornau altra  vegada als elements flacs i miserables,  
Ga 4,19 19 Ai, fillets meus!, per qui altra  vegada estic de part fins que Cristo sia  
Ga 5,1 -vos ferms i no us subjecteu altra  vegada al jou de l’esclavitud. 2 Mirau,  
Fl 1,3  3 Gràcies dono a mon Déu cada  vegada que em recordo de vosaltres, 4  
Fl 4,4  ’s sempre en lo Senyor; i altra  vegada vos ho dic: regositjau’s. 5 Sia  
Flm 15  sinó voluntari. 15 Perquè ell tal  vegada no s’apartà de tu per algun temps, 
He 1,5  avui jo t’he engendrat»? I altra  vegada: «Jo li seré a ell Pare, i ell me  
He 1,6 i ell me serà a mi Fill»? 6 I altra  vegada, quan ell introdueix son primogènit 
He 2,13  cantaré tes alabances.» 13 I altra  vegada: «Jo posaré en ell ma confiança.» I 
He 4,5  obres.» 5 I en aquest lloc, altra  vegada: «No entraran en mon repòs.» 6  
He 4,7 causa de sa incredulitat, 7 i altra  vegada determina un cert dia, dient per  
He 6,4  és impossible que aquells que una  vegada han estat iŀluminats, i gustaren  
He 6,6  després han caigut, que sien altra  vegada renovats per l’arrepentiment, puix 
He 7,27  del poble, perquè això ho féu una  vegada oferint-se a si mateix. 28 Perquè 
He 9,7  entrava solament lo pontífice una  vegada a l’any, no sens sang, que ell  
He 9,12  per sa pròpia sang, entrà una sola  vegada en lo santuari havent alcançat  
He 9,26  món; emperò ara aparegué una sola  vegada en lo fi del món per a traure lo  
He 9,27  als homes lo morir una sola  vegada, i després, lo judici, 28 així  
He 9,28 judici, 28 així Cristo fou una sola  vegada ofert per a borrar los pecats de  
He 9,28 que l’esperen apareixerà la segona  vegada sens pecat per a salvació. 10,Tit  
He 10,2  los, perquè los sacrificadors, una  vegada purificats, no haurien tingut més  
He 10,10  del cos de Jesucrist feta una sola  vegada. 11 I així tot sacerdot se presenta 
He 10,30  diu lo Senyor.» I altra  vegada: «Lo Senyor judicarà a son poble.»  
He 12,26  ara nos promet dient: «Encara una  vegada, i jo commouré no tan sols la  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

3532 
 

He 12,27  27 En això que diu: «encara una  vegada» declara la mudança de les coses  
1Pe 3,18 fer mal. 18 Perquè també Cristo una  vegada morí per nostres pecats, lo just  
Ap 10,8  la veu del cel, que parlava altra  vegada ab mi i deia: –Vés i pren lo llibre 
Ap 10,11 I em digué: –És necessari que altra  vegada profetísies a moltes gents, i als  
Ap 19,3  de les mans d’ella. 3 I altra  vegada digueren: –Aŀleluia! I el fum d’  
Mt 17,14  i pateix cruelment. Puix moltes  vegades cau en lo foc, i sovint en l’  
Mt 18,21 -se a ell, digué: –Senyor, quantes  vegades pecant mon germà contra de mi lo  
Mt 18,21  mi lo tinc de perdonar? Fins a set  vegades? 22 Jesús li digué: –No et dic  
Mt 18,22 dic fins a set, sinó fins a setanta  vegades set. 23 »Per això lo Regne del cel 
Mt 23,37 aquells que et són enviats! Quantes  vegades volguí arreplegar tos fills així  
Mt 26,34 que el gall càntia, me negaràs tres  vegades. 35 Pere li digué: –Encara que em  
Mt 26,75 que el gall càntia, me negaràs tres  vegades.» I havent eixit defora, plorà  
Mc 5,4  4 Perquè havent-lo lligat moltes  vegades ab grillons i ab cadenes, havia  
Mc 9,21  –Des de la infància. 21 I moltes  vegades l’ha tirat al foc i a l’aigua  
Mc 10,30 de l’evangeli 30 que no rèbia cent  vegades més, ara en aquest temps, cases, i 
Mc 14,30  abans que el gall haja cantat dues  vegades, me negaràs tu tres. 31 Mes ell ab 
Mc 14,72 dit: «Abans que el gall càntia dues  vegades, tu em negaràs tres vegades.» I  
Mc 14,72  dues vegades, tu em negaràs tres  vegades.» I començà a plorar. 15,Tit  
Lc 13,34  als que et són enviats. Quantes  vegades volguí reunir tos fills, com l’  
Lc 17,4  ’l. 4 I si pecàs contra de tu set  vegades en un dia i set vegades en un dia  
Lc 17,4  de tu set vegades en un dia i set  vegades en un dia vingués a trobar-te  
Lc 18,5  a fi de que no vinga tantes  vegades a molestar-me.” 6 I digué lo  
Lc 18,12  com aquest publicà. 12 Dejuno dos  vegades la semana, pago delme de tot lo  
Lc 19,8  res a algú, li restituiré quatre  vegades més. 9 I Jesús li digué: –Avui ha  
Lc 22,34  lo gall sens que hages negat tres  vegades que em coneixes. I els digué: 35  
Lc 22,61 que el gall càntia, me negaràs tres  vegades.» 62 I eixint Pere defora, plorà  
Jn 13,38  abans que tu m’hages negat tres  vegades. 14,Tit Capítol XIV Plàtica de  
Ac 10,16  tu comú. 16 I això se repetí tres  vegades, i luego lo vas se’n tornà al  
Ac 11,10  tu comú. 10 »I així fou fet tres  vegades, i tot això se’n tornà al cel. 11 
Rm 1,13  que ignoreu, germans, que moltes  vegades m’he proposat venir a vosaltres  
Rm 15,22  han oït.» 22 I per lo qual moltes  vegades he estat impedit de venir-us a  
1Co 11,25  en ma sang; feu això quantes  vegades ne beureu, en memòria de mi.» 26  
1Co 11,26  de mi.» 26 Perquè totes quantes  vegades menjareu aquest pa i beureu aquest 
2Co 11,23  treballs, en presons moltes  vegades, en assots fora de mida, en  
2Co 11,24  de mort molt sovint. 24 Cinc  vegades he rebut dels jueus quaranta  
2Co 11,25  quaranta assots menos u; 25 tres  vegades he estat assotat ab vergues; una  
2Co 11,25  una vegada, apedregat; tres  vegades he naufragat, un dia i una nit  
2Co 11,26 fondo del mar. 26 En viatges moltes  vegades, en perills d’aigua, en perills  
2Co 12,8 Per lo qual supliquí al Senyor tres  vegades que fos apartat de mi. 9 I em  
Fl 3,18  (dels quals vos he dit altres  vegades, i ara ho repetesc plorant) que  
Fl 4,16  vosaltres sols. 16 Puix una i dos  vegades m’enviàreu a Tessalònica lo que  
1Te 2,18  especialment jo, Pau, una i més  vegades; mes Satanàs nos ho destorbà. 19  
2Tm 1,16 la casa d’Onesíforo, perquè moltes  vegades me consolà, i no s’avergonyí de  
He 9,25 25 I no ja per a oferir-se moltes  vegades a si mateix, com lo pontífice  
He 9,26 li hauria estat precís patir moltes  vegades des de la fundació del món; emperò 
He 10,11  son ministeri i a oferir moltes  vegades los mateixos sacrificis que mai  
Jud 12  arbres de tardor, sens fruit, dos  vegades morts, i desarrelats. 13 Oles  
Mt 2,16 mon fill.» 16 Llavors Herodes, quan  vegé que havia quedat burlat dels magos,  
Mt 3,16  I veus aquí se li obrí lo cel i  vegé a l’Esperit de Déu que baixava com  
Mt 4,16 16 Poble que sentat en les tenebres  vegé una gran llum, i als que estaven  
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Mt 4,18  per la ribera del mar de Galilea,  vegé a dos germans, Simó, que s’anomena  
Mt 4,21  21 I prosseguint d’allí en avant,  vegé altres dos germans, Jaume fill del  
Mt 8,14  arribat Jesús a la casa de Pere,  vegé a sa sogra jaent en lo llit i ab  
Mt 9,8  n’anà a sa casa. 8 I quan la gent  vegé això, temé, i alabà a Déu que donà  
Mt 9,9  homes. 9 I passant Jesús d’allí  vegé a un home anomenat Mateu, que seia en 
Mt 12,22  i el curà, de manera que parlà i  vegé. 23 I tota la gent quedava pasmada, i 
Mt 14,14  les ciutats a peu. 14 I a l’eixir  vegé una gran multitud de gent, i tingué  
Mt 20,3 eixint envers l’hora de tèrcia, ne  vegé d’altres en la plaça que estaven  
Mt 22,11  lo rei per a veure als hostes,  vegé allí un home que no anava vestit ab  
Mt 26,71  71 I a l’eixir ell a la porta, lo  vegé una altra sirventa i digué als que  
Mt 27,3  Judes, que l’havia entregat, quan  vegé que l’havien condemnat, s’arrepentí 
Mc 1,10 10 I pujant tot seguit de l’aigua,  vegé los cels oberts i a l’Esperit en  
Mc 1,16  per la ribera del mar de Galilea,  vegé a Simó i a Andreu, son germà, que  
Mc 1,19  19 I anant un poc més en avant,  vegé a Jaume, fill del Zebedeu, i a Joan,  
Mc 2,5  jeia lo paralític. 5 I quan Jesús  vegé la fe d’ells, digué al paralític:  
Mc 2,14  i els ensenyava. 14 I al passar  vegé a Leví, fill d’Alfeu, que estava  
Mc 5,6  i ferint-se ab pedres. 6 I quan  vegé a Jesús des de lluny, corregué a ell  
Mc 5,22  anomenat Jairo, i luego que el  vegé se postrà a sos peus, 23 i li pregava 
Mc 6,34  que ells. 34 I al desembarcar,  vegé Jesús una gran multitud, i tingué  
Mc 9,13  ell. 13 I venint a sos deixebles,  vegé cerca d’ells una gran multitud de  
Mc 9,19  l’hi portaren. I tan prest com lo  vegé, començà l’esperit a aturmentar-  
Mc 9,24  ajudau ma incredulitat. 24 I quan  vegé Jesús que la gent anava venint ab  
Mc 10,14  els hi presentaven. 14 I quan ho  vegé Jesús, ho prengué molt a mal i els  
Mc 10,52  ta fe t’ha curat. I al moment hi  vegé; i lo seguia per lo camí. 11,Tit  
Mc 12,34  i sacrificis. 34 I Jesús, quan  vegé que havia respost sàviament, li  
Mc 14,67  del sumo sacerdot. 67 I quan  vegé a Pere que s’escalfava, li pegà una  
Mc 15,39  lo centurió, que estava davant,  vegé que havia espirat clamant aixís,  
Lc 1,12  l’encens. 12 I Zacaries, quan lo  vegé, se torbà, i lo temor s’apoderà d’  
Lc 5,2  vora de l’estany de Genesaret, 2  vegé dos barques que estaven a la vora de  
Lc 5,8  anaven a fons. 8 I quan Simó Pere  vegé això, se llançà als peus de Jesús  
Lc 5,12  un home cobert de lepra. I quan  vegé a Jesús, se postrà de rostro en terra 
Lc 5,20  al mig davant de Jesús. 20 I quan  vegé la fe d’ells, digué: –Home,  
Lc 5,27  27 I després d’això isqué i  vegé a un publicà anomenat Leví, que  
Lc 7,13 ciutat. 13 Al punt que el Senyor la  vegé, mogut de compassió envers ella, li  
Lc 7,39  lo fariseu que l’havia convidat  vegé això, deia entre si mateix dient: «Si 
Lc 8,28 sepulcres. 28 Aquest, tan prest com  vegé a Jesús, se postrà davant d’ell i,  
Lc 8,47  virtut de mi. 47 I quan la dona se  vegé descoberta, vingué tremolant i se  
Lc 10,31  mateix camí un sacerdot, i quan lo  vegé, passà de llarg. 32 I igualment un  
Lc 13,12  mirar en alt. 12 Quan Jesús la  vegé, la cridà envers si, i li digué:  
Lc 15,20  »I quan estava encara lluny, lo  vegé son pare, i se compadesqué. I corrent 
Lc 16,23  ulls quan estava en los turments,  vegé de lluny a Abraham, i a Làssaro en  
Lc 17,14  de nosaltres. 14 Quan ell los  vegé, digué: –Anau, manifestau’s als  
Lc 17,15  curats. 15 I un d’ells, quan  vegé que havia quedat net, tornà atràs  
Lc 18,24  era molt ric. 24 I Jesús, quan lo  vegé trist, li digué: –Oh quant  
Lc 18,43  fe t’ha salvat. 43 I a l’instant  vegé, i lo seguia glorificant a Déu. I tot 
Lc 18,43  a Déu. I tot lo poble, quan  vegé això, donà alabances a Déu. 19,Tit  
Lc 19,5  a aquell lloc, alçant los ulls lo  vegé, i li digué: –Zaqueu, baixa  
Lc 21,2  que posaven los rics en l’arca, 2  vegé també una pobra viuda que hi tirava  
Lc 23,47 això, espirà. 47 I quan lo centurió  vegé lo que havia succeït, glorificà a Déu 
Lc 24,12  al sepulcre i, abaixant-se,  vegé deixada allí sola la mortalla, i se  
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Jn 1,29  batejant. 29 A l’endemà Joan  vegé a Jesús que venia a ell i digué:  
Jn 6,22  estava a l’altre costat del mar  vegé que no hi havia allí més que una  
Jn 6,46  sinó aquell que és de Déu; aqueix  vegé al Pare. 47 En veritat, en veritat jo 
Jn 8,56  se regositjà de veure mon dia; lo  vegé, i s’omplí de goig. 57 Los jueus,  
Jn 9,1  en ell i l’adora. 1 I al passar  vegé Jesús un home cego de naixement. 2 I  
Jn 12,41  cúria.» 41 Això digué Isaïes quan  vegé sa glòria i parlà d’ell. 42 Ab tot,  
Jn 19,35  isqué sang i aigua. 35 I qui ho  vegé n’ha donat testimoni, i son  
Jn 20,1  Maria Magdalena al sepulcre i  vegé que havien tret d’ell la pedra. 2 I  
Jn 20,5 sepulcre. 5 I havent-se inclinat,  vegé les teles en terra; mes no entrà  
Jn 20,6  -lo, entrà en lo sepulcre i  vegé les teles en terra, 7 i lo sudari,  
Jn 20,8 havia arribat primer al sepulcre, i  vegé i cregué. 9 Perquè ells encara no  
Jn 20,12  abaixà i mirà en lo sepulcre, 12 i  vegé a dos àngels vestits de blanc  
Jn 20,14 havent dit això, se girà endetràs i  vegé a Jesús dret; emperò no coneixia que  
Jn 21,20  -me. 20 Havent-se Pere girat,  vegé venir detràs seu al deixeble amat de  
Ac 2,31  fou deixat en l’infern ni sa carn  vegé mai corrupció. 32 »A aquest Jesús  
Ac 7,31  que cremava. 31 Quan Moisès lo  vegé, se meravellà d’aquesta visió, i a  
Ac 7,55  de l’Esperit Sant, mirant al cel  vegé la glòria de Déu, i a Jesús que  
Ac 8,39  arrebatà a Felip, i l’eunuc no el  vegé més. I se n’anà gosós per son camí.  
Ac 10,3  a Déu contínuament. 3 Aquest  vegé clarament en una visió, envers l’  
Ac 10,11  caigué en un èxtasis. 11 I  vegé lo cel obert i que baixava envers ell 
Ac 11,23 a Bernabé, 23 lo qual quan arribà i  vegé la gràcia de Déu, s’omplí de goig, i 
Ac 13,12  mà. 12 Llavors lo procònsol, quan  vegé aquest fet, cregué, meravellant-se  
Ac 13,36 morí i fou enterrat ab sos pares, i  vegé corrupció. 37 Mes aquell a qui Déu ha 
Ac 16,27 -se despertat l’escarceller, quan  vegé obertes les portes de la presó,  
Ac 28,15  i les Tres Tavernes; i quan los  vegé Pau, donà gràcies a Déu i cobrà  
1Co 2,9  com està escrit: «Que ull no  vegé, ni orella oigué, ni han estat en cor 
Col 2,18  ficant-se en coses que mai  vegé, anant vanament inflat en lo sentit  
1Jn 4,12 -nos los uns als altres. 12 Ningú  vegé jamai a Déu. Si ens amàssem los uns  
3Jn 11  fa bé, és de Déu; qui fa mal, no  vegé a Déu. 12 Tots donen testimoni de  
Ap 1,2 Jesucrist, i de totes les coses que  vegé. 3 Benaventurat aquell que llegeix i  
Ap 7,Tit  demés nacions. Quins són los que  vegé sant Joan vestits d’una vestidura  
Ap 12,13  té poc temps. 13 I quan lo dragó  vegé que havia estat tirat per terra,  
Ap 17,Tit  ab la sang dels màrtirs i es  vegé sentada sobre la bèstia dels set caps 
Mt 13,15 tancaren los ulls; per a què mai hi  vegen ab sos ulls, ni oiguen ab ses  
Mt 16,28  que no tastaran la mort fins que  vegen venir en son Regne al Fill de l’  
Mc 4,12  12 «Perquè mirant mírien, i no  vegen; i oient oiguen, i no comprenguen;  
Mc 8,39  que no tastaran la mort fins que  vegen lo Regne de Déu que ve ab poder.  
Lc 8,10  en paràboles, per a què »“veent no  vegen, i entenent no entenguen”. 11 »És,  
Lc 8,16 candelero, per a què los que entren  vegen la llum. 17 Puix no hi ha res  
Lc 9,27  que no gustaran la mort fins que  vegen lo Regne de Déu. 28 I succeí que,  
Lc 11,33 candelero per a què los que éntrien  vegen la llum. 34 Llum de ton cos és ton  
Lc 14,29  poder-la acabar, tots quants la  vegen comèncien a traure burla d’ell 30  
Lc 20,13  fill estimat: pot ser que quan lo  vegen li tinguen respecte!” 14 Quan los  
Jn 7,3 la Judea, a fi de que tos deixebles  vegen les obres que fas. 4 Perquè ningú  
Jn 9,39  a fi de que los que no hi veuen,  vegen; i los que hi veuen se quédien  
Jn 12,40 ulls i endurí son cor, per a què no  vegen ab los ulls ni comprenguen ab son  
Ac 28,27  i han tancat sos ulls; no sia que  vegen ab sos ulls i oiguen ab ses orelles  
Rm 11,8  d’estupiditat; ulls per a què no  vegen i orelles per a què no oiguen») fins 
Rm 11,10  -se’ls los ulls per a què no  vegen i vagen sempre encorbats d’  
Ap 16,15  per a què no vaja desnú i  vegen sa vergonya. 16 I els reunirà tots  
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Ap 17,8  des de la creació del món, quan  vegen la bèstia que era i no és, i ab tot  
Mt 2,2  qui ha nat rei dels jueus? Perquè  vegérem sa estrella en l’Orient i venim a 
Mt 25,37  justos dient: »–Senyor, quan vos  vegérem ab fam, i vos donàrem menjar; o ab 
Mt 25,38 i vos donàrem beure? 38 ¿I quan vos  vegérem foraster, i vos allotjàrem; o  
Mt 25,39  i vos vestírem? 39 ¿O quan vos  vegérem malalt, i en la presó, i vos  
Mc 2,12  i glorificaren a Déu dient: –Mai  vegérem semblant cosa. 13 Isqué altra  
Jn 1,14 habità entre nosaltres, i nosaltres  vegérem sa glòria, glòria com de l’  
1Jn 1,1  principi, lo que oiguérem, lo que  vegérem ab nostres ulls, lo que miràrem i  
1Jn 1,2  la vida fou manifestada, i la  vegérem, i donàrem d’ella testimoni, i  
1Jn 1,3  manifestada a nosaltres. 3 Lo que  vegérem i oiguérem, això vos anunciam, per 
1Jn 4,14  de son Esperit. 14 I nosaltres lo  vegérem i donàrem testimoni que el Pare  
Mt 2,10  a on estava l’infant. 10 I quan  vegeren l’estrella, se regositjaren en  
Mt 8,34  a l’encontre de Jesús, i quan lo  vegeren, li pregaven que se n’anàs fora  
Mt 13,17 ansiaren veure lo que veeu, i no ho  vegeren, i oir lo que oïu, i no ho oïren.  
Mt 14,26  per sobre el mar. 26 I quan lo  vegeren caminar per sobre el mar, se  
Mt 17,8  8 I ells, alçant los ulls, no  vegeren a altre més que a Jesús. 9 I al  
Mt 20,34  ulls. I en aquell mateix instant  vegeren, i lo seguiren. 21,Tit Capítol XXI 
Mt 21,20 la figuera. 20 I quan los deixebles  vegeren això, se meravellaren i deien:  
Mt 21,38  fill.” 38 Emperò los pagesos, quan  vegeren al fill, digueren entre si:  
Mt 28,17 Jesús los havia manat. 17 I quan lo  vegeren, l’adoraren; emperò alguns  
Mc 6,33  desert i apartat. 33 I molts los  vegeren com se n’anaven i els conegueren; 
Mc 6,49 los detràs. 49 Emperò ells, quan lo  vegeren caminar sobre el mar, pensaren que 
Mc 6,50  i exclamaren. 50 Puix tots lo  vegeren i es torbaren. Emperò  
Mc 7,2  vingut de Jerusalem. 2 I quan  vegeren menjar alguns de sos deixebles ab  
Mc 9,7 lo. 7 I mirant luego al rodador, no  vegeren ab ells a ningú més que a Jesús. 8 
Mc 11,20 l’endemà matí, al temps de passar,  vegeren que la figuera s’havia secat d’  
Mc 16,4  del sepulcre? 4 Emperò, observant,  vegeren la llosa remoguda, puix era molt  
Mc 16,5  gran. 5 I entrant en lo sepulcre,  vegeren a un jove sentat a la dreta,  
Lc 1,2 aquells que des del començament les  vegeren ab sos propis ulls i foren  
Lc 2,48  respostes. 48 I quan sos pares lo  vegeren quedaren admirats. I li digué sa  
Lc 8,34  i s’ofegaren. 34 Quan los pastors  vegeren lo que havia succeït, fugiren, i  
Lc 9,32  de son, i despertant-se,  vegeren la glòria de Jesús i als dos  
Lc 9,54  los seus deixebles Jaume i Joan  vegeren això, digueren: –Senyor, voleu que 
Lc 10,24  lo que vosaltres veeu, i no ho  vegeren; i oir lo que vosaltres oïu, i no  
Lc 20,14  respecte!” 14 Quan los pagesos lo  vegeren, pensaren entre si i digueren:  
Lc 22,49  lo Fill de l’home? 49 I quan  vegeren los que estaven ab ell lo que  
Jn 1,39  –Veniu i veeu. Vingueren, doncs, i  vegeren a on habitava, i permanesqueren ab 
Jn 19,6  els pontífices i sos ministres lo  vegeren, se posaren a cridar dient:  
Jn 21,9  colzes). 9 I al saltar en terra  vegeren preparades unes brases i un peix  
Ac 6,15  tots quants estaven en lo Consell,  vegeren son rostre com si fos lo rostre d’ 
Ac 9,35  I a l’instant s’alçà. 35 I el  vegeren tots los habitants de Lidda i de  
Ac 12,16  trucant, i havent-li obert, lo  vegeren i quedaren pasmats. 17 I signant- 
Ac 13,30 tercer dia d’entre els morts, i el  vegeren molts dies aquells 31 que pujaren  
Ac 13,45  de Déu. 45 Mes quan los jueus  vegeren la multitud, s’ompliren de zel i, 
Ac 14,10  i caminava. 10 I les gents, quan  vegeren lo que Pau havia fet, alçaren sa  
Ac 16,19  mateixa hora isqué. 19 I quan  vegeren sos amos que se’ls havia escapat  
Ac 21,27  l’Àsia que estaven allí, quan lo  vegeren en lo temple, alborotaren a tot lo 
Ac 21,32 corregué a ells, los quals així que  vegeren al tribú i als soldats, cessaren  
Ac 22,9  9 »I els que eren ab mi  vegeren realment la llum i tingueren  
Ac 28,4  a la mà. 4 I quan los bàrbaros  vegeren lo reptil penjant de sa mà, se  
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Ac 28,6 d’haver esperat un gran rato, quan  vegeren que no li sobrevenia mal algun,  
He 3,9  pares me temptaren, me provaren i  vegeren mes obres 10 per espai de quaranta 
He 11,23  pares durant tres mesos, perquè el  vegeren un noi hermós i no tingueren temor 
Ap 11,11 vingué gran temor sobre els que els  vegeren. 12 I oigueren una gran veu del  
Ap 11,12  I pujaren al cel en un núvol i els  vegeren los enemics d’ells. 13 I en  
Ap 18,18 per mar se pararen lluny. 18 I quan  vegeren lo fum de son incendi, clamaven  
Jn 9,37  ell? 37 I li digué Jesús: –I tu lo  vegeres, i és lo mateix que està parlant  
Ap 17,15  15 I em digué: –Les aigües que  vegeres a on la prostituta està sentada,  
Ap 17,16 i llengües. 16 I les deu banyes que  vegeres en la bèstia, aqueixes avorriran  
Ap 17,18  paraules de Déu. 18 I la dona que  vegeres és la gran ciutat, que té imperi  
Fl 1,30  30 tenint lo mateix conflicte que  vegéreu en mi, i que ara oïu estar en mi.  
Jm 5,11  Oiguéreu lo sofriment de Job i  vegéreu lo fi del Senyor, perquè el Senyor 
Mc 13,14  fi, aqueix se salvarà. 14 »I quan  veges l’abominació de la desolació, de  
Jn 1,33  aquell me digué: “Sobre lo qui  veges baixar l’Esperit i reposar sobre d’ 
Ap 3,18  tos ulls ab coŀliri, per a què  veges. 19 »A tots quants amo, reprenc i  
Mt 8,18  dolències.» 18 Mes com Jesús  vegés una gran turba a l’entorn seu, manà 
Mt 9,4  «Aquest blasfema.» 4 I com Jesús  vegés sos pensaments, digué: –Per què  
Jn 6,5  5 I com alçàs Jesús los ulls i  vegés que una gran multitud de gent venia  
Ac 3,3  en lo temple. 3 Aquest, com  vegés a Pere i a Joan que anaven a entrar  
Ac 7,24  los fills d’Israel. 24 I com  vegés a un que era agraviat, lo defensà, i 
Ac 8,18 rebien l’Esperit Sant. 18 Mes, com  vegés Simó que per la imposició de les  
Ac 22,11 que et toca fer. 11 »I com jo no hi  vegés per causa del resplendor d’aquella  
1Co 8,10  d’encepegar. 10 Perquè si algú te  vegés a tu, que tens ciència, estar sentat 
He 11,5 fe fou trasladat Enoc, per a què no  vegés la mort, i no fou trobat, perquè Déu 
He 11,27  rei; perquè ell sofrí ferm, com si  vegés a l’invisible. 28 Per la fe celebrà 
Ac 22,14 per a què coneguesses sa voluntat i  vegesses al Just, i oiguesses la veu de sa 
Jn 6,62 –Açò us escandalisa? 62 Puix què si  vegésseu pujar al Fill de l’home a on  
Lc 10,18 vostre nom. 18 I ell los digué: –Jo  vegí a Satanàs caure del cel com un llamp. 
Jn 1,34  ab l’Esperit Sant.” 34 I jo el  vegí i vaig donar testimoni de que est és  
Jn 1,48  estaves sota de la figuera, jo et  vegí. 49 Natanael respongué i li digué:  
Jn 1,50  –Tu creus perquè t’he dit que et  vegí sota de la figuera; coses majors que  
Ac 11,5 estava orant en la ciutat de Jope i  vegí en un èxtasis una visió, que baixava  
Ac 11,6  l’estigués mirant i contemplant,  vegí allí animals terrestres de quatre  
Ac 22,6 cerca de Damasco, enmig del dia, me  vegí rodejat repentinament d’una gran  
Ac 22,13  »I en aquell mateix instant lo  vegí. 14 I ell digué: »–Lo Déu de nostres  
Ac 22,18 ésser arrebatat fora de mi. 18 I el  vegí que em deia: »–Dóna’t pressa i marxa 
Ac 26,13  dels sacerdots, 13 al migdia  vegí, oh rei, en lo camí una llum del cel  
Ac 28,19  contradint-ho los jueus, me  vegí precisat a apeŀlar al Cèsar, no ab lo 
Ga 1,19  ab ell quinze dies; 19 mes no  vegí a ningun altre dels apòstols, sinó a  
Ga 2,14  dissimulació. 14 Emperò quan jo  vegí que no anaven rectament conforme la  
Ap 1,12 veu del que parlava ab mi. I girat,  vegí set candeleros d’or; 13 i enmig dels 
Ap 1,17  sol en son vigor. 17 I així que el  vegí caiguí a sos peus com mort. I posà sa 
Ap 5,1  càntics d’alabances. 1 Després  vegí en la mà dreta del que estava sentat  
Ap 5,2 per fora, sellat ab set sellos. 2 I  vegí un àngel fort que proclamava en alta  
Ap 5,6  sos set sellos. 6 I jo mirí, i  vegí, enmig del trono i dels quatres  
Ap 5,11  i regnarem sobre la terra. 11 I  vegí i oiguí veu de molts àngels al  
Ap 6,1  Anyell los sis primers sellos. 1 I  vegí que l’Anyell obrí un dels set  
Ap 6,2  tro: –Vine, i veuràs. 2 I mirí, i  vegí un cavall blanc, i el que estava  
Ap 6,8  deia: –Vine, i veuràs. 8 I mirí, i  vegí un cavall esblaimat; i el que estava  
Ap 6,9  I quan hagué obert lo quint sello,  vegí sota de l’altar les ànimes dels que  
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Ap 7,1 vestidura blanca. 1 Després d’això  vegí quatre àngels que estaven drets en  
Ap 7,2  el mar, ni sobre ningun arbre. 2 I  vegí un altre àngel que pujava de la part  
Ap 8,2  en lo cel com de mitja hora. 2 I  vegí set àngels que estaven en peu davant  
Ap 8,13  dia, i lo mateix de la nit. 13 I  vegí i oiguí la veu d’una àliga que  
Ap 9,1  el quint àngel tocà la trompeta; i  vegí caure una estrella del cel a la  
Ap 9,17  lo número d’ells. 17 I així jo  vegí als cavalls en una visió, i als que  
Ap 10,5 no les escríguies. 5 I l’àngel que  vegí estar sobre el mar i sobre la terra  
Ap 13,1  1 I em parí a la vora del mar, i  vegí pujar del mar una bèstia que tenia  
Ap 13,2 nom de blasfèmia. 2 I la bèstia que  vegí era com un lleopardo, i ses potes,  
Ap 13,3  i son siti, i gran potestat. 3 I  vegí un de sos caps com ferit de mort, i  
Ap 13,11  paciència i la fe dels sants. 11 I  vegí una altra bèstia que eixia de la  
Ap 14,6 màcula davant del trono de Déu. 6 I  vegí un altre àngel volant per mig del  
Ap 15,1 de Déu entregades a set àngels. 1 I  vegí un altre senyal en lo cel, gran i  
Ap 15,2  està consumada la ira de Déu. 2 I  vegí com una mar de cristall barrejat ab  
Ap 16,13  per als reis de l’orient. 13 I  vegí eixir de la boca del dragó, i de la  
Ap 17,3  m’arrebatà en esperit al desert i  vegí una dona sentada sobre una bèstia  
Ap 17,6  i abominacions de la terra.» 6 I  vegí aquella dona embriagada de la sang  
Ap 17,6  dels màrtirs de Jesús. I quan la  vegí, quedí meravellat de gran admiració.  
Ap 18,1  la victòria. 1 I després d’això  vegí baixar del cel un altre àngel que  
Ap 19,11  Jesús és esperit de profecia. 11 I  vegí lo cel obert, i aparegué un cavall  
Ap 19,17  de reis i Senyor de senyors.» 17 I  vegí un àngel que estava en lo sol i  
Ap 19,19  i esclaus, i xics i grans. 19 I  vegí la bèstia, i els reis de la terra, i  
Ap 20,1  judicarà a tots los morts. 1 I  vegí baixar del cel un àngel que tenia la  
Ap 20,4  deslligat per un poc de temps. 4 I  vegí cadires, i s’assentaren sobre elles, 
Ap 20,4  i els fou donat lo judicar; i  vegí les ànimes d’aquells que foren  
Ap 20,11  per los sigles dels sigles. 11 I  vegí un gran trono blanc i a un que estava 
Ap 20,12 no fou trobat lo lloc d’ells. 12 I  vegí als morts, grans i xics, que estaven  
Ap 21,1  esposa de l’Anyell de Déu. 1 I  vegí un cel nou i una terra nova. Perquè  
Ap 21,2  mar ja no existeix. 2 I jo, Joan,  vegí la ciutat santa, la nova Jerusalem,  
Ap 21,22 pur, com vidre transparent. 22 I no  vegí temple en ella, perquè lo Senyor, Déu 
Ap 10,1  aquell llibre i el devória. 1  Vegí també un altre àngel poderós que  
1Jn 3,17  qui tinga riqueses d’aquest món i  vègia a son germà que té necessitat i li  
Mt 5,16  llum davant dels homes, per a què  vègien vostres obres bones i glorifíquien  
Jn 17,24  ab mi allà a on jo só, per a què  vègien ma glòria que m’haveu donat, puix  
Ac 18,28  havien cregut. 28 Perquè ab gran  vehemència convencia públicament als jueus 
Mc 8,23  mans dessobre, li preguntà si hi  veia res. 24 I ell, alçant los ulls,  
Mc 8,25  a veure, i quedà sa, de manera que  veia clarament totes les coses. 26 I l’  
Lc 23,48  que assistí a est espectacle i  veia lo que passava, se’n tornà pegant- 
Jn 9,18  que cridaren als pares del que hi  veia. 19 I els preguntaren dient: –¿És  
Ac 3,9  i alabant a Déu. 9 I tothom lo  veia caminar i alabar a Déu. 10 I  
Ac 9,8 alçà de terra, i oberts los ulls no  veia res. I ells, prenent-lo per la mà,  
Ac 12,9 àngel feia, sinó que es pensava que  veia una visió. 10 I passant la primera i  
He 12,21  21 I era tan espantós lo que es  veia, que Moisès digué: «Espavordit estic  
Ac 2,25  ella. 25 Perquè David diu d’ell:  »“Veia sempre al Senyor davant de mi, puix 
Lc 24,37  torbats i espantats, pensaven que  veien algun esperit. 38 I els digué: –Per  
Jn 6,2  una gran multitud de gent, perquè  veien los miracles que feia sobre los que  
Jn 4,19  19 Digué-li la dona: –Senyor, jo  veig que vós sou un profeta. 20 Nostres  
Jn 9,11  i renta’t.” Hi aní, me rentí i hi  veig. 12 I li digueren: –A on és aqueix?  
Jn 9,15  posà fang als ulls, me rentí i hi  veig. 16 Per lo que deien alguns dels  
Jn 9,25 cosa sé, que jo que era cego ara hi  veig. 26 Li tornaren a dir: –Què et féu?  
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Jn 20,25  Senyor. I ell los digué: –Si jo no  veig en ses mans lo senyal dels claus, i  
Ac 7,56  la dreta de Déu. 56 I digué: –Aquí  veig los cels oberts, i al Fill de l’home 
Ac 8,23  pensament de ton cor. 23 Perquè  veig que estàs en fel d’amargura i en lo  
Ac 27,10  10 dient-los: –Barons, jo  veig que la navegació comença a ser  
Rm 7,23  segons l’home interior; 23 emperò  veig una altra llei en mos membres que  
2Co 7,8  encara que em pesà; perquè  veig que aquella carta, encara que per un  
Mc 8,24  24 I ell, alçant los ulls, digué:  –Veig los homes com arbres que caminen. 25 
Lc 9,12  a què vagen als llocs i masies del  veïnat, s’allòtgien i tròbien què menjar, 
Mc 1,38  digué: –Anem als poblets i ciutats  veïnes per a predicar també allí, puix per 
Lc 15,9 ha encontrada reuneix les amigues i  veïnes, i diu: “Donau-me l’enhorabona,  
Lc 1,58  de parir, i parí un fill. 58 I sos  veïns i sos parents oïren que el Senyor  
Lc 1,65  65 I s’ompliren de temor tots sos  veïns, i es difundiren aquestes veus per  
Lc 14,12 germans, ni a tos parents, ni a tos  veïns rics, no sia que et tórnien a  
Lc 15,6  a casa, crida a sos amics i  veïns dient-los: “Donau-me l’  
Jn 9,8  i tornà ab vista. 8 Per lo que los  veïns i els que antes l’havien vist  
Mc 10,51  cego li digué: –Mestre, que jo hi  veja. 52 I Jesús li digué: –Vés, ta fe t’ 
Mc 12,15  -me aquí un diner per a què ho  veja. 16 I ells l’hi portaren. I els  
Ac 2,27  infern, ni permetràs que ton Sant  veja corrupció. 28 Me faràs conèixer los  
Ac 13,35 lloc: “No permetreu que vostre Sant  veja corrupció.” 36 »Perquè David, després 
Ac 19,21  allí és necessari també que jo  veja Roma. 22 I havent enviat a Macedònia  
1Jn 2,19  ab nosaltres; emperò per a què es  veja clar que no tots són de nosaltres. 20 
Mt 27,49  49 I los altres deien: –Deixau,  vejam si ve Elies a lliurar-lo. 50  
Mc 15,32 que bàixia ara de la creu per a què  vejam i cregam. També los que estaven  
Mc 15,36  donava beure, dient: –Deixau-lo,  vejam si ve Elies a baixar-lo. 37  
Lc 2,15 uns a altres: –Anem fins a Betlem i  vejam això que ha ocorregut i que el  
Jn 6,30  miracle, doncs, feu vós per a què  vejam i vos cregam? Quina obra feu vós? 31 
Mt 24,15 vindrà lo fi. 15 »Per lo tant, quan  vejau que l’abominació desoladora,  
Mt 24,33  Doncs, de la mateixa manera, quan  vejau tot això, sabeu que està ell cerca,  
Mt 27,24 la sang d’aquest just. Allà vos ho  vejau. 25 I responent tot lo poble, digué: 
Mc 13,29  l’estiu. 29 Puix així també, quan  vejau que succeeixen aquestes coses, sabeu 
Lc 9,38  dient: –Mestre, vos suplico que  vejau a mon fill, perquè és l’únic que  
Lc 21,20  vostres ànimes. 20 »I quan  vejau que un exèrcit està circuint a  
Lc 21,31  31 Així també vosaltres, quan  vejau arribar aquestes coses, sabeu que  
Ac 18,15  nom, i de vostra Llei, allà vos ho  vejau vosaltres, que jo no vull ser jutge  
Jm 1,4  de vostra fe obra paciència. 4 Mes  vejau que la paciència tinga obra perfeta, 
Mt 27,51  51 I veus aquí que es rompé lo  vel del temple en dos trossos de dalt  
Mc 15,38 gran crit, espirà. 38 I se partí el  vel del temple en dos trossos de dalt  
Lc 23,45  nona. 45 I lo sol s’obscurí i lo  vel del temple se rompé pel mig. 46 I  
2Co 3,Tit  comparada ab la Llei escrita. Lo  vel que cobreix la inteŀligència de les  
2Co 3,13  I no com Moisès, que es posava un  vel sobre el rostro, per a què los fills  
2Co 3,14  del Vell Testament lo mateix  vel sens remoure, lo qual vel és remogut  
2Co 3,14 lo mateix vel sens remoure, lo qual  vel és remogut en Cristo. 15 I fins aquest 
2Co 3,15  dia, quan llegeixen a Moisès, lo  vel està posat sobre el cor d’ells. 16  
2Co 3,16  al Senyor, serà remogut son  vel. 17 Perquè el Senyor és Esperit, i  
He 6,19 que penetra fins en lo que està del  vel per a dintre, 20 a on ha entrat per  
He 9,3  santuari. 3 I després del segon  vel, lo tabernacle que és anomenat lo Sant 
He 10,20 de vida que ell nos consagrà per lo  vel, és dir, per sa carn, 21 i tenint un  
Ac 13,13  Senyor. 13 I havent-se fet a la  vela des de Pafo, Pau i los que eren ab  
Ac 20,6 dels dies dels Àzims nos férem a la  vela des de Filipos i arribàrem en cinc  
Ac 21,1  Lísias. 1 I havent-nos fet a la  vela després que ens separàrem d’ells,  
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Ac 21,2  entràrem en ella i ens férem a la  vela. 3 I quan haguérem arribat a Xipre,  
Ac 27,2  barco d’Adrumeto, nos férem a la  vela, intentant costejar les terres de l’ 
Ac 27,40  les cordes del timó i alçada la  vela de popa per a prendre vent, se  
Ac 27,17  en un banc d’arena, arriaren les  veles, i així eren arrastrats. 18 Al dia  
Mt 9,16  pedaç de panyo grosser en vestit  vell, puix se’n du tot lo que toca del  
Mc 2,21  dies. 21 »Ningú posa en un vestit  vell un pedaç de panyo nou; d’altra  
Mc 2,21  manera lo pedaç nou se’n porta el  vell, i es fa més gran l’esquinç. 22 I  
Lc 1,18  coneixeré jo això? Perquè jo só ja  vell, i ma muller, d’edat avançada. 19 I, 
Lc 5,36  un pedaç de panyo nou en un vestit  vell, perquè d’altra manera lo nou romp  
Lc 5,36  d’altra manera lo nou romp lo  vell, i ademés que no cau bé lo pedaç nou  
Lc 5,36  que no cau bé lo pedaç nou ab lo  vell. 37 I ningú posa vi novell en bots  
Lc 5,39  39 I ningú que beu del vi  vell vol després lo novell, puix dirà: “Lo 
Lc 5,39  després lo novell, puix dirà: “Lo  vell és millor.” 6,Tit Capítol VI Jesús  
Jn 3,4  –Com pot nàixer un home essent  vell? ¿Pot tornar al ventre de sa mare i  
Jn 21,18 allà a on volies, mes quan te faces  vell, estendràs tes mans i un altre te  
Rm 6,6  6 Sabent això que nostre home  vell és crucificat juntament ab ell,  
1Co 5,7  pasta? 7 Netejau, doncs, lo llevat  vell, per a què siau una pasta nova, com  
1Co 5,8  celebrem la festa, no ab llevat  vell, ni ab llevat de malícia i  
Ef 4,22  22 a despullar-vos de l’home  vell, segons lo qual fou vostra antigua  
Col 3,9  que us haveu despullat de l’home  vell ab sos fets 10 i us haveu vestit lo  
Flm 9  més, essent tu, ja com Pau,  vell, i ara també presoner en Jesucrist.  
He 8,13  lo primer. I el que es fa antic i  vell, està cerca de ser anuŀlat. 9,Tit  
2Pe 2,5  del judici; 5 i no perdonà al món  vell, sinó que preservà a Noè, vuitena  
2Co 3,14  avui permaneix en la lectura del  Vell Testament lo mateix vel sens remoure, 
Mt 13,52  de son tresor coses noves i coses  velles. 53 I quan Jesús hagué conclòs  
Lc 12,33  Feu-vos bosses que no es tórnien  velles, tresor en lo cel que mai falta,  
2Co 5,17  és ja una criatura nova; les coses  velles ja passaren: veus aquí totes s’han 
1Tm 4,7  7 Emperò desprècia les faules de  velles i exercita’t en la pietat. 8  
Lc 1,36  ella ha concebut un fill en sa  vellesa, i aquest és lo sisè mes d’  
Rm 7,6  novedat de l’Esperit, i no en la  vellesa de la lletra. 7 Què direm, doncs?  
Mt 9,17  17 No es posa vi novell en bots  vells. D’altra manera se rebenten los  
Mc 2,22  22 I ningú posa vi novell en bots  vells; d’altra manera el vi rebentarà els 
Lc 5,37  37 I ningú posa vi novell en bots  vells, perquè d’altra manera lo vi novell 
Jn 8,9  de l’altre, començant per los més  vells, i quedà sol Jesús i la dona, que  
Mt 13,44 i, gosós de l’encontre, se’n va i  ven tot lo que té, i compra aquell camp.  
Mt 19,21  digué: –Si vols ésser perfet, vés,  ven tot quant tens i dóna-ho als pobres, 
Mc 10,21  –Una sola cosa te falta: vés,  ven tot quant tens i dóna-ho als pobres, 
Lc 18,22  digué: –Encara te falta una cosa:  ven tot quant tens i dóna-ho als pobres, 
1Co 10,25 és de l’altre. 25 De tot lo que es  ven en la carnisseria, menjau-ne, sens  
Lc 11,22  si venint un més fort que ell, lo  venç, li prendrà totes les armes en què  
1Jn 5,4  4 Perquè tot lo que naix de Déu  venç lo món, i esta és la victòria que  
1Jn 5,4  lo món, i esta és la victòria que  venç lo món, nostra fe. 5 ¿Qui és lo que  
1Jn 5,5 lo món, nostra fe. 5 ¿Qui és lo que  venç lo món, sinó lo qui creu que Jesús és 
2Pe 2,19  fou vençut queda esclau del que el  vencé. 20 I si després d’haver-se  
Ap 2,Tit  cristià tibi i promet lo premi al  vencedor. 1 »Escriu a l’àngel de la  
Ap 2,7  l’Esperit diu a les iglésies: ‘Al  vencedor li donaré a menjar de l’arbre de 
Ap 2,17  diu l’Esperit a les iglésies: Al  vencedor daré jo mannà escondit, i li  
Rm 12,21  sobre son cap.» 21 No et déixies  vèncer del mal, ans bé procura vèncer lo  
Rm 12,21  vèncer del mal, ans bé procura  vèncer lo mal ab lo bé. 13,Tit Capítol  
Ap 6,2 una corona, i isqué victoriós per a  vèncer. 3 I quan ell hagué obert lo segon  
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Ap 11,7  farà guerra contra ells, i els  vencerà, i els matarà. 8 I els cossos  
Ap 17,14  contra l’Anyell, i l’Anyell los  vencerà, perquè ell és lo Senyor dels  
Ap 12,8 peleava, i sos àngels. 8 I estos no  venceren, i no fou trobat mai més son lloc 
Ap 12,11  i nit davant de Déu. 11 I ells lo  venceren per la sang de l’Anyell, i ab  
Ap 15,Tit  i de l’Anyell, que canten los que  venceren la bèstia. Les set plagues  
Ap 15,2 cristall barrejat ab foc, i als que  venceren la bèstia i sa figura i el número 
1Jn 4,4  4 Vosaltres, fillets, sou de Déu i  vencereu a aquell, perquè lo qui està en  
Ap 13,7  que fes guerra als sants i que els  vencés. I li fou donat poder sobre tota  
Ap 2,11  Esperit diu a les iglésies: Lo qui  vència no rebrà dany de la segona mort.”  
Ap 2,26  fins que jo vinga. 26 »I al que  vència i guàrdia mes obres fins al fi, jo  
Ap 3,5  perquè són dignes. 5 »Lo que  vència serà vestit ab vestidures blanques, 
Ap 3,12  ningú prenga ta corona. 12 »Al que  vència, lo faré columna en lo temple de  
Ap 3,21  ab ell, i ell ab mi. 21 »Al que  vència, li concediré sentar-se ab mi en  
Ap 21,7  font de l’aigua de vida. 7 Lo qui  vència posseirà aquestes coses, i jo seré  
Rm 3,4  reconegut fiel en tes paraules, i  vències quan sies judicat.» 5 Emperò si  
Jn 16,33  emperò teniu confiança, jo he  vençut al món. 17,Tit Capítol XVII  
Ac 20,9 I com Pau predicàs per llarg temps,  vençut de la son, caigué des del tercer  
2Pe 2,19  perquè tot aquell que fou  vençut queda esclau del que el vencé. 20 I 
1Jn 2,13  a vosaltres, joves, perquè haveu  vençut al Maligne. Vos escric a vosaltres, 
1Jn 2,14 Déu permaneix en vosaltres, i haveu  vençut al Maligne. 15 No ameu al món ni  
Ap 3,21  lo meu trono; així com jo també he  vençut i estic sentat ab mon Pare en son  
Ap 5,5  de Judà, l’arrel de David, ha  vençut per obrir lo llibre i desfer sos  
2Pe 2,20  nostre, enredats en elles són  vençuts, lo darrer fou fet per a ells  
Mt 26,9  desperdici? 9 Puix això podia  vendre-se a bon preu i donar-se als  
Mc 14,5  5 Puix aquest ungüent podia  vendre-se per més de tres-cents diners 
Ap 13,17  I que ningun home pogués comprar o  vendre, sinó aquell que té lo senyal, o lo 
Jm 4,13  a aquella ciutat [*], comprarem i  vendrem, i obtindrem guany.» 14 I no sabeu 
Ac 16,14  Lídia, de la ciutat de Tiatira,  venedora de púrpura, temerosa de Déu,  
Mt 10,29  a l’infern. 29 ¿Per ventura no es  venen dos aucells per un diner, i ni un d’ 
Mt 25,9  a vosaltres, anau abans als que el  venen, i comprau-ne per a vosaltres. 10  
Lc 12,6  és a qui haveu de témer. 6 ¿No es  venen cinc aucellets per dos diners, i no  
Mt 7,15  ’s dels falsos profetes, que  vénen a vosaltres ab vestit d’ovelles i  
Mt 13,32  manera que els aucells de l’aire  vénen a fer niu en ses branques. 33 Los  
Mt 13,56  entre nosaltres? Puix d’a on li  vénen a aquest totes aqueixes coses? 57 I 
Mc 2,18  dels fariseus, que solien dejunar,  vénen a ell i li diuen: –Per què els  
Mc 5,15  a veure lo que havia succeït. 15 I  vénen a Jesús i veuen al que havia estat  
Mc 16,2  en lo primer dia de la semana,  vénen al sepulcre eixit ja el sol. 3 I  
Lc 17,1  Emperò, ai d’aquell per qui  vénen! 2 Més li valdria que li posassen al 
Rm 1,Tit  termes, que los preciats de savis  vénen a ser los més viciosos. 1 Pau, servo 
He 7,25 salvar perpètuament als que per ell  vénen a Déu, vivint sempre per intercedir  
Jm 4,1  a la divina providència. 1 D’a on  vénen les disputes i plets entre  
Jm 4,1  i plets entre vosaltres? ¿No  vénen d’aquí, de vostres concupiscències, 
Ap 7,Tit  VII Se dóna ordre als àngels que  vénen a destruir la terra que no facen  
Ap 9,12  12 Un ai ja passà; i veus aquí que  vénen dos ais després. 13 I el sisè àngel  
Mc 11,15 de tu. I sos deixebles ho oïren. 15  Vénen, doncs, a Jerusalem. I havent Jesús  
Mt 21,Tit  Trau del temple als que estaven  venent allí. Maleeix una figuera. I confon 
Lc 19,Tit  als que el profanaven comprant i  venent. 1 I havent Jesús entrat, passava  
Ac 5,4  -lo, quedava per a tu, i  venent-lo, lo tenies en ton poder? Per  
Ac 5,13  unir ab ells, emperò lo poble los  venerava en gran manera. 14 I s’aumentava 
Lc 16,15  digué: –Vosaltres sou los que us  veneu per justos davant dels homes, emperò 
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Lc 12,33  Pare lo donar-vos lo Regne. 33  Veneu lo que posseïu i feu almoina. Feu- 
Lc 22,36 mateix alforja; i qui no té espasa,  venga sa túnica i ne cómpria. 37 Perquè us 
Rm 12,19 pau ab tothom. 19 Amats meus, no us  vengeu vosaltres mateixos, ans bé feu lloc 
Mt 13,46  una de gran valor, se n’anà i  vengué tot quant tenia, i la comprà. 47  
Ac 4,37  Xipre, 37 com tingués un camp, lo  vengué, i portà el preu i el posà als peus 
Ac 5,1  Ananies, ab sa muller Sàfira,  vengué un camp, 2 i defraudà del preu del  
He 12,16  com Esaú, lo qual per un bocí  vengué sa primogenitura. 17 Sapiau, doncs, 
Ac 7,9  els patriarques, moguts d’enveja,  vengueren a Josep per a ser portat a  
Ac 5,8  8 I Pere li digué: –Digue’m dona,  vengueres per tant l’heretat? I ella  
Mt 18,25 d’a on pagar, manà son amo que fos  vengut ell, sa muller, sos fills i tot  
Jn 12,5  digué: 5 –Per què no s’ha  vengut est ungüent per tres-cents diners 
Mt 3,16  de Déu que baixava com paloma i  venia sobre d’ell. 17 I veus aquí una veu 
Mt 21,9  la turba que anava davant i la que  venia detràs cridaven dient: –Hosana al  
Mc 2,13 Isqué altra vegada envers lo mar, i  venia a ell tota la gent, i els ensenyava. 
Mc 15,21  pare d’Alexandre i de Ruf, que  venia d’una granja, a que es carregàs sa  
Lc 7,12  únic de sa mare, que era viuda, i  venia ab ella molta gent de la ciutat. 13  
Lc 8,4  un número crescut de gent, que  venia ansiosa ab ell des de les ciutats,  
Lc 18,3  en la mateixa ciutat una viuda que  venia a ell i li deia: »–Feu-me justícia 
Lc 23,26  home de Cirene anomenat Simó, que  venia d’una granja, i li carregaren la  
Jn 1,29  A l’endemà Joan vegé a Jesús que  venia a ell i digué: –Veus aquí l’anyell  
Jn 1,47  ho. 47 Jesús, veent a Natanael que  venia a encontrar-lo, li digué: –Veus  
Jn 4,47  47 Havent oït aquest que Jesús  venia de Judea a la Galilea, anà a trobar  
Jn 6,5 vegés que una gran multitud de gent  venia a ell, digué a Felip: –A on  
Jn 11,20  20 I quan Marta oigué que Jesús  venia, isqué a rebre-lo, emperò Maria se 
Jn 12,12  a la festa, havent sabut que Jesús  venia a Jerusalem, 13 prengueren rames de  
Jn 20,6  dins. 6 Llavors Simó Pere, que  venia seguint-lo, entrà en lo sepulcre i 
Mt 12,32  ni en aquest sigle, ni en lo  venider. 33 O vosaltres feu l’arbre bo i  
Mc 10,30  ab persecucions, i en lo sigle  venider la vida eterna. 31 Emperò molts  
Lc 18,30  més en aquest món, i en lo sigle  venider, la vida eterna. 31 I prenent  
Ef 1,21  en aquest món, sinó també en lo  venider; 22 i «posà totes les coses sota  
1Tm 6,19  mateixos un bon fonament per a lo  venider, a fi de que puguen alcançar la  
He 2,5  Déu no someté als àngels lo món  venider de què parlam. 6 I un en cert lloc 
He 6,5  de Déu, i les virtuts del sigle  venider, 6 si després han caigut, que sien 
1Pe 5,1  que s’ha de manifestar en lo  venider: 2 apasturau lo ramat de Déu que  
Mt 3,7  us ha ensenyat a fugir de la ira  venidera? 8 Feu, doncs, fruit digne d’  
Rm 8,18  d’aquest temps ab la glòria  venidera, que es manifestarà en nosaltres. 
Rm 8,38  ni coses presents, ni coses  venideres, ni fortalesa, 39 ni altura, ni  
Ef 2,7  7 per a mostrar en los sigles  veniders les abundants riqueses de sa  
He 9,11  Cristo, pontífice dels béns  veniders, per un tabernacle més gran i més 
He 10,1 la Llei, tenint la sombra dels béns  veniders, i no la verdadera imatge de les  
Mt 3,7 molts dels fariseus i dels saduceus  venien a son baptisme, los digué: –Raça d’ 
Mt 15,30  gran multitud de gent, ab qui  venien muts, cegos, coixos, baldats i  
Mt 21,12  de Déu i treia fora a tots los que  venien i compraven en lo temple. I trabucà 
Mt 21,12  canviadors i els sitis dels que  venien palomes. 13 I els digué: –Escrit  
Mc 6,31  Puix eren molts los que anaven i  venien, i no tenien temps ni per a menjar. 
Mc 11,9  els que anaven al davant i els que  venien detràs cridaven dient: –Hosanna! 10 
Mc 11,15  començà a traure fora als que  venien i compraven en lo temple, i trabucà 
Mc 11,15  canviadors i els sitis dels que  venien palomes. 16 I no permetia que ningú 
Lc 3,7  7 I deia a la multitud de gent que  venien a que els batejàs: –Raça de  
Lc 16,21  ric, i ningú les hi donava; emperò  venien los cans i li llepaven les llagues. 
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Lc 17,28 Lot. Menjaven i bevien, compraven i  venien, plantaven i edificaven. 29 I el  
Lc 19,45  a traure fora a tots los que  venien i compraven en ell, 46 dient-los: 
Jn 2,14 havent trobat en lo temple gent que  venien bous, ovelles i palomes, i  
Jn 2,16  i trabucà ses taules. 16 I als que  venien palomes los digué: –Traeu això d’  
Jn 3,23 perquè allí hi havia molta aigua. I  venien i eren batejats. 24 Puix llavors  
Jn 7,Tit  i doctrina. Muda lo cor dels que  venien a prendre’l. És defensat per  
Jn 19,3  vestiren un manto de púrpura. 3 I  venien a ell i deien: –Salve, oh rei dels  
Ac 4,34  quants posseïen camps o cases les  venien i portaven lo preu d’elles 35 i el 
Ac 19,18  18 I molts dels que havien cregut  venien, confessant i declarant sos fets.  
Ac 28,9  lo curà. 9 I després d’això,  venien tots quants tenien mals en l’isla, 
Ac 28,30  llogada, i rebia a tots los que el  venien a veure, 31 predicant lo Regne de  
Ac 2,45  tenien totes les coses comunes. 45  Venien ses possessions i béns i los  
Ac 9,17  se t’aparegué en lo camí per a on  venies, m’ha enviat per a què recòbries  
Mt 2,2  vegérem sa estrella en l’Orient i  venim a adorar-lo. 3 I lo rei Herodes  
Jn 21,3  Li responen ells: –Nosaltres també  venim ab tu. Marxaren, doncs, i entraren  
Mt 13,27  aparegué també la sisanya. 27 I  venint los criats del pare de família, li  
Mc 9,13  conforme està escrit d’ell. 13 I  venint a sos deixebles, vegé cerca d’ells 
Mc 9,24 I quan vegé Jesús que la gent anava  venint ab tropell, amenaçà a l’esperit  
Mc 13,36  gall, o al dematí. 36 No sia que  venint de repente, vos tròbia dormint. 37  
Lc 11,22  coses que ell posseeix. 22 Mes, si  venint un més fort que ell, lo venç, li  
Jn 2,3  bodes Jesús, i sos deixebles. 3 I  venint a faltar lo vi, la mare de Jesús li 
Ac 22,13  los jueus que residien allí, 13  venint a mi i posant-se’m davant,  
Ac 22,27  aquest home és ciutadà romà. 27 I  venint lo tribú li digué: –Digue’m si tu  
Ac 25,23  l’oireu. 23 I al dia següent,  venint Agripa i Berenice ab una gran  
Mt 3,11  arrepentiment. Emperò lo qui ha de  venir després de mi és més fort que jo, lo 
Mt 11,3  -li: –¿Sou vós lo qui ha de  venir, o havem d’esperar a un altre? 4 I  
Mt 11,14  ell és aquell Elies que ha de  venir. 15 Qui té orelles per oir, oiga. 16 
Mt 16,27  27 Perquè lo Fill de l’home ha de  venir en la glòria de son Pare ab sos  
Mt 16,28  no tastaran la mort fins que vegen  venir en son Regne al Fill de l’home.  
Mt 17,10 diuen los escribes que primer ha de  venir Elies? 11 Ell los respongué dient:  
Mt 19,14  als infants i no els destorbeu de  venir a mi, puix dels tals és lo Regne del 
Mt 22,3  emperò ells no hi volgueren  venir. 4 Envià de nou altres criats dient: 
Mt 24,42  puix no sabeu a quina hora ha de  venir vostre Senyor. 43 Emperò enteneu que 
Mt 24,43  famílies sabés a què hora havia de  venir lo lladre, sens dubte estaria  
Mt 24,44  a l’hora menos pensada ha de  venir lo Fill de l’home. 45 »¿Qui pensau  
Mt 24,48  en son cor: “Lo meu senyor tarda a  venir”, 49 i començàs a maltractar a sos  
Mt 25,5  les llanternes. 5 »I com tardàs a  venir l’espòs, s’endormiscaren totes i  
Mt 25,13  lo dia ni l’hora en què ha de  venir lo Fill de l’home. 14 »Perquè això  
Mt 25,27  mon diner als canviadors, i al  venir jo, hauria rebut certament ab usura  
Mt 26,64  a la dreta del poder de Déu, i  venir en los núvols del cel. 65 Llavors lo 
Mc 9,10  i els escribes que primer ha de  venir Elies? 11 Ell los respongué i digué: 
Mc 10,14  molt a mal i els digué: –Deixau  venir a mi los infants i no els ho  
Mc 14,62  a la dreta del poder de Déu i  venir en los núvols del cel. 63 Llavors lo 
Lc 3,7  a fugir de la ira que ha de  venir? 8 Feu, doncs, fruits dignes d’  
Lc 7,19  dient: «¿Sou vós lo qui ha de  venir, o devem esperar-ne un altre?» 20  
Lc 7,20  vós, i diu: “¿Sou vós lo qui ha de  venir o devem esperar-ne un altre?” 21 I 
Lc 10,1  ciutat o lloc a on ell havia de  venir. 2 I els digué: –La collita  
Lc 12,39  sabés l’hora en què havia de  venir lo lladre, vetllaria sens dubte i no 
Lc 12,45  en son cor: “Lo meu Senyor tarda a  venir”, i començàs a tractar mal als  
Lc 22,66  i els escribes, i el feren  venir a son Consell, i li digueren: –Si tu 
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Jn 1,15  de qui jo us deia: Lo qui ha de  venir després de mi ha estat preferit a  
Jn 1,27 no coneixeu. 27 Ell és lo qui ha de  venir després de mi, lo qual ha estat  
Jn 4,15  mai més tinga jo set, ni haja de  venir a traure-la. 16 Jesús li digué:  
Jn 4,25 el Messies, ço és, lo Cristo, ha de  venir. Quan haja vingut, ell nos declararà 
Jn 5,40  testimoni de mi. 40 I no voleu  venir a mi perquè tingau vida. 41 »Jo no  
Jn 6,14  verdaderament lo profeta que ha de  venir al món. 15 Emperò Jesús, sabent que  
Jn 6,15  Emperò Jesús, sabent que havien de  venir per a portar-se-l’en a la força 
Jn 6,44  entre vosaltres. 44 Ningú pot  venir a mi si no és que el pòrtia lo Pare  
Jn 6,65  això jo us he dit que ningú pot  venir a mi si mon Pare no l’hi concedeix. 
Jn 7,34  i allà a on jo só no hi podeu  venir vosaltres. 35 I digueren los jueus  
Jn 7,36  a on só jo, vosaltres no hi podeu  venir”? 37 I en lo darrer dia, que era lo  
Jn 7,41  –¿Per ventura lo Cristo ha de  venir de Galilea? 42 ¿No diu l’Escriptura 
Jn 8,21  pecat. Allà a on jo vaig no podeu  venir vosaltres. 22 Los jueus deien  
Jn 8,22  diu: “Allà a on jo vaig no podeu  venir vosaltres”? 23 I ell los deia:  
Jn 10,12  no són pròpies les ovelles, veu  venir lo llop i abandona les ovelles i  
Jn 13,33  “Allà a on jo vaig no hi podeu  venir vosaltres”, així mateix vos ho dic  
Jn 16,13  oït i us anunciarà les que han de  venir. 14 Ell me glorificarà, perquè  
Jn 21,20 me. 20 Havent-se Pere girat, vegé  venir detràs seu al deixeble amat de  
Ac 5,15  en llits i lliteres per a què al  venir Pere almenos sa sombra passàs sobre  
Ac 7,14  a Faraó. 14 I enviant Josep, féu  venir a son pare Jacob i a tota sa  
Ac 10,5  doncs, ara homes a Jope i fes  venir aquí a un tal Simó, per sobrenom  
Ac 10,29 doncs, per quina causa m’haveu fet  venir? 30 I digué Corneli: –Quatre dies ha 
Ac 10,33  envií a buscar, i tu has fet bé en  venir. I ara nosaltres tots estam en la  
Ac 11,13 li digué: “Envia homes a Jope i fes  venir a Simó, per sobrenom Pere, 14 lo  
Ac 19,4  creguessen en aquell que havia de  venir després d’ell, ço és, en Jesús. 5  
Ac 23,10  ells no despedaçassen a Pau, manà  venir als soldats i que el traguessen del  
Ac 24,15  ells mateixos tenen, de que ha de  venir la resurrecció dels justos i dels  
Ac 24,25  la castedat i del judici que ha de  venir, espantat Fèlix, li digué: –Per ara  
Ac 25,3  contra ell, per a què el manàs  venir a Jerusalem, posant-li emboscades  
Rm 1,10  de Déu, un viatge ditxós per  venir a vosaltres. 11 Puix desitjo veure- 
Rm 1,13  que moltes vegades m’he proposat  venir a vosaltres (i m’ha estat impedit  
Rm 5,14  qual és la figura del que havia de  venir. 15 Emperò no és lo do com lo  
Rm 15,22  moltes vegades he estat impedit de  venir-us a veure, i no he pogut fins  
Rm 15,23  i havent per molts anys desitjat  venir a vosaltres, 24 quan emprènguia mon  
1Co 4,18  engreïts, com si jo no hagués de  venir a vosaltres. 19 Mes dins poc vindré  
1Co 16,12  emperò no tingué voluntat de  venir ara a vosaltres, mes vindrà quan  
2Co 1,15  15 I ab aquesta confiança pensava  venir abans a vosaltres per a què  
2Co 1,16  per vosaltres, i de Macedònia  venir altra vegada a vosaltres, i ser  
2Co 2,1 Mes jo he resolt en mi mateix de no  venir altra vegada a vosaltres ab  
2Co 12,14  vegada estic aparellat per a  venir a vosaltres, i no us seré gravós,  
Ga 3,14 a què la benedicció d’Abraham puga  venir sobre els gentils per Jesucrist, a  
Col 2,17  són sombra de les coses que han de  venir; mes lo cos és de Cristo. 18 Ningú  
1Te 1,10  nos deslliurà de la ira que ha de  venir. 2,Tit Capítol II Fa present l’  
1Te 2,18  desig. 18 Per lo qual volguérem  venir a vosaltres, especialment jo, Pau,  
2Tm 4,8  la sua vinguda. Dóna’t pressa en  venir prompte a mi, 9 perquè Demas m’ha  
2Tm 4,21  malalt en Milet. 21 Apressura’t a  venir abans de l’hivern. Te saluden Eubul 
Tt 3,12  o a Tiquic, dóna’t pressa a  venir a mi a Nicopolis, perquè he  
He 10,37  un poquet de temps, i el que ha de  venir vindrà, i no tardarà». 38 I «el just 
He 11,20 Esaú acerca les coses que havien de  venir. 21 Per la fe, Jacob, quan estava  
He 13,14  emperò cercam la que està per  venir. 15 Oferim, doncs, per ell a Déu  
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1Pe 1,10  de la gràcia que havia de  venir sobre vosaltres; 11 escodrinyant  
Ap 1,4  que és, i que era, i que ha de  venir, i dels set esperits que estan  
Ap 1,8 Déu, que és, i que era, i que ha de  venir, lo Totpoderós. 9 Jo, Joan, vostre  
Ap 3,9  que menteixen. Vet aquí, los faré  venir i adorar davant de tos peus; i  
Ap 3,10 de l’hora de la tentació que ha de  venir sobre tot lo món per a provar als  
Ap 4,8 totpoderós, lo qual era, és i ha de  venir.» 9 I quan aquells animals donaven  
Ap 11,17  que sou, que éreu i que haveu de  venir; perquè haveu rebut vostre gran  
Mt 3,14  he de ser batejat per vós, i vós  veniu a mi? 15 I Jesús, responent, li  
Mt 9,18  s’acaba de morir ma filla, emperò  veniu, posau-li la mà dessobre, i viurà. 
Mt 21,38  entre si: “Aquest és l’hereu,  veniu, matem-lo, i tindrem sa herència.” 
Mc 12,7  entre si: “Aquest és l’hereu,  veniu, matem-lo i serà nostra l’  
Lc 13,14  què es pot treballar; en aqueixos  veniu i que us cúria, mes no en dissabte.  
Jn 4,49  49 Aquell noble li digué: –Senyor,  veniu abans que mon fill mòria. 50 Jesús  
Mt 11,28 lo Fill ho haurà volgut revelar. 28  Veniu envers mi tots los que estau cansats 
Mt 22,4  són ja morts; tot està a punt.  Veniu a les esposalles!” 5 »Ells, emperò,  
Mt 25,34  lo rei als que estan a sa dreta:  »–Veniu, beneïts de mon Pare, posseïu lo  
Mt 28,6  puix ha ressuscitat, com digué.  Veniu i veeu lo lloc a on havia estat  
Mc 1,17  pescadors. 17 I Jesús los digué:  –Veniu detràs de mi, i jo faré que siau  
Mc 5,23  –Ma filla està a les darreries.  Veniu-li a posar la mà sobre per a què  
Mc 6,31  fet i ensenyat. 31 I els digué:  –Veniu, apartem-nos a un lloc solitari i 
Lc 14,17  son criat a dir als convidats:  »–Veniu, perquè tot està a punt. 18 »I  
Jn 1,39  a on habitau? 39 Ell los digué:  –Veniu i veeu. Vingueren, doncs, i vegeren 
Jn 4,29  a la ciutat, i digué a la gent: 29  –Veniu a veure un home que m’ha dit tot  
Jn 11,34  34 I digué: –A on l’haveu posat?  –Veniu, Senyor –li digueren–, i el veureu. 
Jn 21,12  rompé lo filat. 12 Jesús los diu:  –Veniu i dinau. I ningú dels que estaven  
Ap 19,17  que volaven per mig del cel:  –Veniu i juntau-vos a la gran cena de  
Ap 22,20 diu: «Certament, vinc prest.» Amén!  Veniu, Senyor Jesús! 21 La gràcia de  
Ac 7,24  un que era agraviat, lo defensà, i  venjà al que sofria l’agravi matant a l’ 
Rm 13,4 l’espasa; puix és ministre de Déu,  venjador en ira contra aquell que fa lo  
1Te 4,6  a son germà, perquè el Senyor és  venjador de tot això, com ja abans vos ho  
Lc 21,22 22 Perquè aquestos dies són dies de  venjança, a fi de que es cúmplia tot lo  
Ac 28,4  havent-se escapat del mar, la  venjança no el deixa viure. 5 Emperò  
Rm 12,19  a la ira; puix està escrit: «La  venjança és meva, jo recompensaré», diu lo 
2Co 7,11  què temor, què desig, què zel, què  venjança! En tot vos haveu mostrats purs  
2Te 1,8  poder, 8 en flames de foc, prenent  venjança d’aquells que no coneixen a Déu  
He 10,30  al que digué: «A mi em toca la  venjança; jo recompensaré, diu lo Senyor.» 
2Co 10,6  6 i tenint a la mà lo poder per a  venjar tota desobediència quan vostra  
Lc 18,8  oprimesca? 8 Vos dic que prest los  venjarà. Emperò, quan vinga lo Fill de l’ 
Ap 18,20  i profetes, perquè Déu vos ha  venjat en ella. 21 I un àngel fort alçà  
Ap 19,2  la terra ab sa prostitució i ha  venjat la sang de sos servos de les mans  
Ap 6,10  sant i verdader, no judicau i no  venjau nostra sang dels que habiten en la  
Mt 11,7  lo desert? ¿Una canya agitada del  vent? 8 Mes, què és lo que isquéreu a  
Mt 14,24  de les oles, puix era contrari lo  vent. 25 Emperò a la quarta vetlla de la  
Mt 14,30  a Jesús. 30 Emperò veent que el  vent era fort, tingué temor, i com  
Mt 14,32  com entraren en la barca, cessà lo  vent. 33 I els que estaven en la barca s’ 
Mc 4,37 37 I se mogué una gran tempestat de  vent, que feia entrar les oles en la  
Mc 4,39  39 I alçant-se, amenaçà al  vent, i digué al mar: –Calla, sossega’t.  
Mc 4,39  mar: –Calla, sossega’t. I parà el  vent i sobrevingué una gran bonança. 40 I  
Mc 4,40  és aquest a qui obeeixen fins lo  vent i lo mar? 5,Tit Capítol V Jesús  
Mc 6,48 -los remar ab gran fatiga, puix lo  vent los era contrari, i cerca de la  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

3545 
 

Mc 6,51  pujà ab ells a la barca, i parà lo  vent. I ells més i més se pasmaven en son  
Lc 7,24 en lo desert? ¿Una canya moguda pel  vent? 25 Mes, què isquéreu a veure? ¿Un  
Lc 8,23 dormí, i sobrevingué un temporal de  vent en l’estany, i s’ompliren d’aigua, 
Lc 8,24  I ell, alçant-se, reprengué al  vent i a la tempestat d’aigua, i cessà; i 
Lc 12,55  i succeeix així. 55 I quan corre  vent de migdia, dieu: “Farà calor”, i és  
Jn 6,18  a alborotar-se per raó del gran  vent que feia. 19 Així que, havent remat  
Ac 2,2  ruido del cel, com una ratxada de  vent, que omplí tota la casa a on estaven  
Ac 27,7  a Gnido, essent-nos contrari lo  vent, anàrem costejant l’isla de Creta,  
Ac 27,13 a l’àfrico i al coro. 13 I corrent  vent de migjorn, pensant tenir ja lograt  
Ac 27,14 cap de poc donà contra del barco un  vent tempestuós anomenat euroaquilon. 15 I 
Ac 27,15 abandonàrem la barca a la mercè del  vent, i aixís érem portats. 16 I llançats  
Ac 27,40  la vela de popa per a prendre  vent, se dirigien a la platja. 41 Emperò  
Ac 28,13  a Règio, i tenint un altre dia  vent de migjorn, arribàrem al següent a  
Ef 4,14  portar aquí i allí de qualsevol  vent de doctrina per la malignitat dels  
Jm 1,6  a l’ola del mar, agitada del  vent i portada d’aquí allí. 7 I així no  
Ap 6,13  ses figues quan és sacudida per un  vent fort. 14 I el cel se retirà com un  
Mt 3,12  en Esperit Sant i en foc. 12 Son  ventador està en sa mà, i netejarà bé sa  
Lc 3,17  en Esperit Sant i en foc. 17 Lo  ventador del qual està en sa mà, i  
Rm 3,2  2 De totes maneres és gran lo  ventatge, principalment perquè els foren  
Rm 3,9 Doncs, què?, ¿tenim nosaltres algun  ventatge sobre d’ells? De ninguna manera, 
Rm 7,Tit  Senyor nostre. 7,Tit Capítol VII  Ventatge de l’home en l’estat de la llei 
Rm 3,1  sinó que la perfecciona. 1 Quins  ventatges té, doncs, lo jueu, o de quin  
1Co 7,Tit  càrregues del matrimoni i de les  ventatges de la virginitat. Avís a les  
Jm 1,Tit  perfeta. Dels fruits de l’oració.  Ventatges de la pobresa. Reprimir la  
Mt 1,18  se trobà haver concebut en son  ventre de l’Esperit Sant. 19 I essent  
Mt 12,40 estigué tres dies i tres nits en lo  ventre de la balena, del mateix modo lo  
Mt 15,17  allò que entra en la boca passa al  ventre i se llança en lloc secret? 18  
Mt 19,12 hi ha eunucs que nasqueren així del  ventre de sa mare. I hi ha eunucs que ho  
Mc 7,19 entra en son cor, sinó que passa al  ventre, i després se llança en llocs  
Lc 1,15  ple de l’Esperit Sant ja des del  ventre de sa mare. 16 I a molts dels fills 
Lc 1,31  31 Veus aquí: concebireu en vostre  ventre, i parireu un fill, i l’anomenareu 
Lc 1,41  de Maria, la criatura saltà en son  ventre i Elisabet quedà plena de l’  
Lc 1,42  les dones i beneït lo fruit de ton  ventre. 43 I d’a on me ve tanta ditxa que 
Lc 1,44  l’infant saltà de goig en mon  ventre. 45 I benaventurada tu que  
Lc 2,21  abans que fos concebut en lo  ventre. 22 I complerts que foren los dies  
Lc 11,27  la veu i digué: –Benaventurat lo  ventre que t’ha portat i los pits que has 
Lc 15,16  porcs. 16 I desitjava omplir son  ventre de les triadures de què els porcs  
Jn 3,4 un home essent vell? ¿Pot tornar al  ventre de sa mare i nàixer de nou? 5 Jesús 
Jn 7,38  Lo qui creu en mi, eixiran de son  ventre, com diu l’Escriptura, rius d’  
Ac 3,2  2 I un home, que era coix des del  ventre de sa mare, era portat allí i posat 
Ac 14,7  hi havia un home coix des del  ventre de sa mare, lo qui no havia caminat 
Rm 16,18 nostre Senyor Jesucrist, sinó a son  ventre; i ab bones paraules i raons dolces 
1Co 6,13 de ningú. 13 Les viandes són per al  ventre, i el ventre, per a les viandes;  
1Co 6,13 Les viandes són per al ventre, i el  ventre, per a les viandes; emperò Déu  
Ga 1,15  plagué a Déu, que em separà del  ventre de la meva mare i em cridà ab sa  
Fl 3,19  perdició, lo Déu dels quals és son  ventre i la glòria dels quals és en sa  
Ap 10,9  lo i devora’l, i farà amargar ton  ventre, emperò en ta boca serà dolç com la 
Ap 10,10  haguí devorat, se tornà amarg mon  ventre. 11 I em digué: –És necessari que  
1Tm 5,23  usa un poc de vi per causa de ton  ventrell i de tes freqüents dolències. 24  
Lc 23,29  “Ditxoses les estèrils, i los  ventres que no concebiren, i los pits que  
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Tt 1,12  són mentiders, males bèsties i  ventres peresosos. 13 Aquest testimoni és  
Mt 7,25 i vingueren los rius, i bufaren los  vents, i arremeteren contra aquella casa;  
Mt 7,27 i vingueren los rius, i bufaren los  vents, i arremeteren contra aquella casa;  
Mt 8,26 alçant-se immediatament, manà als  vents i al mar, i se seguí una gran  
Mt 8,27  i deien: –Qui és aquest a qui los  vents i lo mar obeeixen? 28 I havent  
Mt 24,31  sos elegits de tots los quatre  vents, des d’un extrem a altre del cel.  
Mc 13,27  congregarà sos elegits dels quatre  vents, des d’un extrem de la terra fins a 
Lc 8,25  –Qui serà aquest que així mana als  vents i al mar i l’obeeixen? 26 I  
Ac 27,4 bordejant sota de Xipre, perquè els  vents eren contraris. 5 I havent passat la 
Jm 3,4 sien grans i estiguen impelides per  vents impetuosos, ab un petit timó se  
Jud 12  rubor, núvols sens aigua que els  vents fan córrer d’aquí per allà, arbres  
Ap 7,1  de la terra i tenien los quatre  vents de la terra per a què no bufassen  
Mt 7,16  los coneixereu. ¿Se cullen, per  ventura, raïms dels arços, ni figues dels  
Mt 9,15  15 I Jesús los digué: –¿Per  ventura poden estar afligits los fills de  
Mt 10,29  cos i ànima a l’infern. 29 ¿Per  ventura no es venen dos aucells per un  
Mt 13,55  sabiduria i tals miracles? 55 ¿Per  ventura no és aquest lo fill del fuster?  
Mt 26,25  qui l’entregà, digué: –Só jo, per  ventura, mestre? Li diu: –Tu ho has dit.  
Mt 26,53 coltell, a coltell moriran. 53 ¿Per  ventura penses que no puc pregar a mon  
Mc 2,19  19 I Jesús los digué: –¿Per  ventura los fills de les bodes poden  
Mc 4,21  altre a cent. 21 I els deia: –¿Per  ventura se porta una candela per a posar- 
Lc 5,34  34 Als quals ell digué: –¿Per  ventura podeu fer que els amics de l’  
Lc 6,39 39 I els deia també un símil: –¿Per  ventura un cego podrà guiar a altre cego?  
Lc 11,11  pa a son pare, li donarà ell per  ventura una pedra? O si demana un peix, li 
Lc 17,9  menjaràs i beuràs tu.” 9 ¿Per  ventura l’amo li ha d’estar agraït al  
Lc 17,17 17 I respongué Jesús i digué: –¿Per  ventura no són deu los que quedaren nets?  
Lc 22,35  i sens calçat, ¿vos faltà per  ventura alguna cosa? 36 I ells  
Jn 1,46  46 I Natanael li digué: –¿Per  ventura pot eixir alguna cosa bona de  
Jn 4,12  l’aigua viva? 12 Sou vós, per  ventura, major que nostre pare Jacob, que  
Jn 7,19 en ell no hi ha injustícia. 19 ¿Per  ventura Moisès no us donà la Llei, i ab  
Jn 7,26 públicament i no li diuen res. ¿Per  ventura los senadors han conegut de cert  
Jn 7,31  –Quan vinga lo Cristo, ¿farà, per  ventura, més miracles que els que fa  
Jn 7,35  el pugam trobar? ¿Se n’anirà, per  ventura, entre les nacions espargides per  
Jn 7,41  Emperò alguns replicaven: –¿Per  ventura lo Cristo ha de venir de Galilea?  
Jn 7,51 era un d’ells, los digué: 51 –¿Per  ventura nostra Llei condemna a ningú antes 
Jn 7,52  i li digueren: –Ets tu, per  ventura, també galileu? Examina les  
Jn 8,53  mai la mort.” 53 Ets tu, per  ventura, major que nostre pare Abraham, lo 
Jn 10,21  que està posseït del dimoni. ¿Per  ventura lo dimoni pot obrir los ulls dels  
Jn 18,35  mi? 35 Replicà Pilat: –Só jo, per  ventura, jueu? Ta nació i els pontífices  
Ac 7,28  i jutge sobre nosaltres? 28 ¿O per  ventura vols matar-me com matares ahir a 
Ac 7,42  Profetes: “Oh casa d’Israel! ¿Per  ventura no m’oferires víctimes i  
Ac 17,27  per a què buscassen a Déu, si per  ventura lo podien tocar i trobar, encara  
Ac 21,38  –Saps grec? 38 Ets tu per  ventura aquell egipci que pocs dies ha  
Rm 3,3 si alguns d’ells no cregueren, per  ventura sa incredulitat farà vana la fe de 
Rm 3,29  obres de la Llei. 29 ¿És ell, per  ventura, Déu dels jueus solament? No ho és 
Rm 7,1 llei de l’esperit. 1 ¿Ignorau, per  ventura, germans (puix parlo ab los que  
Rm 9,20  ets tu per a replicar a Déu? ¿Per  ventura dirà un vas de fang al que l’ha  
Rm 10,19  del món. 19 Mes pregunto: ¿Per  ventura Israel no ho ha entès? Moisès diu  
Rm 11,1  d’aquells. 1 Llavors jo dic: ¿Per  ventura Déu ha llançat de si a son poble?  
1Co 1,13  que està Cristo dividit? ¿Per  ventura Pau fou crucificat per a  
1Co 5,12  d’aquells que estan fora? ¿Per  ventura no judicau vosaltres dels que  
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1Co 9,4  a aquells que m’examinen: 4 ¿Per  ventura no tenim potestat de menjar i  
1Co 9,8  de la llet del ramat? 8 ¿Per  ventura dic jo aquestes coses com a home?; 
1Co 9,9  en la boca del bou que bat.» ¿Per  ventura té Déu cuidado dels bous? 10 ¿O  
1Co 10,18  Los que mengen les víctimes, ¿per  ventura no participen de l’altar? 19 Què, 
1Co 10,22  provocar a gelosia al Senyor? ¿Per  ventura som nosaltres més forts que ell?  
1Co 11,22  l’altre està embriac. 22 ¿Que per  ventura no teniu cases a on menjar i  
1Co 12,29  interpretació de llengües. 29 ¿Per  ventura són tots apòstols? ¿Són tots  
1Co 14,36  lo parlar en la iglésia. 36 ¿Per  ventura la paraula de Déu isqué de  
2Co 11,7  a conèixer a vosaltres. 7 ¿O per  ventura he comès jo alguna ofensa,  
2Co 12,17  vos he sorprès dolosament. 17 ¿Per  ventura m’he jo aprofitat de vosaltres  
2Co 12,18 Tito, i ab ell envií un germà. ¿Per  ventura Tito s’és aprofitat de vosaltres? 
1Te 2,19  goig, o corona de glòria? ¿Per  ventura no sou vosaltres en la presència  
He 1,14  per peanya de tos peus»? 14 ¿Per  ventura no són tots esperits servidors,  
Jm 2,5 5 Oïu, germans meus caríssims, ¿per  ventura no ha elegit Déu als pobres d’  
Jm 2,14 diu que té fe, si no té obres? ¿Per  ventura pot la fe salvar-lo? 15 I si un  
Jm 2,21 fe sens les obres és morta? 21 ¿Per  ventura Abraham, nostre pare, no fou  
Jm 3,11  no convé que feu tal cosa. 11 ¿Per  ventura una font per un mateix canal mana  
Jm 3,12  mana aigua dolça i amarga? 12 ¿Per  ventura, germans meus, pot la figuera fer  
Jm 4,5  enemic de Déu. 5 ¿Pensau per  ventura que l’Escriptura diu en va: «L’  
Rm 7,14 és espiritual; emperò jo só carnal,  venut baix lo pecat. 15 Perquè no aprovo  
Jn 1,Tit I Existència eterna i divinitat del  Verb. Sa encarnació. Testimoni de Joan  
Jn 1,1  deixebles. 1 En lo principi era lo  Verb, i lo Verb era ab Déu, i lo Verb era  
Jn 1,1  1 En lo principi era lo Verb, i lo  Verb era ab Déu, i lo Verb era Déu. 2 Ell  
Jn 1,1 lo Verb, i lo Verb era ab Déu, i lo  Verb era Déu. 2 Ell era en lo principi ab  
Jn 1,14  de l’home, sinó de Déu. 14 I el  Verb fou fet carn, i habità entre  
1Jn 1,1 miràrem i palparen nostres mans del  Verb de la vida: 2 perquè la vida fou  
1Jn 5,7  testimoni en lo cel: lo Pare, lo  Verb, i l’Esperit Sant. I aquestos tres  
Ap 19,Tit  i per les bodes de l’Anyell. Lo  Verb de Déu triümfa de sos enemics. 1  
Ap 19,13  sang; i son nom és apellidat: «Lo  Verb de Déu.» 14 I el seguien los exèrcits 
Lc 23,31  -nos.” 31 Perquè si a l’arbre  verd lo tracten d’aqueixa manera, què  
Ap 8,7 dels arbres i cremada tota l’herba  verda. 8 I el segon àngel tocà la  
Ap 9,4 herba de la terra, ni a cosa alguna  verda, ni a ningun arbre, sinó solament  
Jn 1,47  -lo, li digué: –Veus aquí un  verdader israelita, en qui no hi ha  
Jn 3,33  son testimoni, sellà que Déu és  verdader, 34 perquè aquell a qui Déu ha  
Jn 5,31  de mi mateix, mon testimoni no és  verdader. 32 Un altre és lo qui dóna  
Jn 5,32  jo sé que el testimoni que dóna és  verdader. 33 Vosaltres enviàreu a Joan i  
Jn 6,32 cel, mes mon Pare és qui us dóna lo  verdader pa del cel. 33 Perquè lo pa de  
Jn 12,3  lliura d’ungüent preciós de nardo  verdader, lo derramà sobre los peus de  
Jn 17,3  que vos coneguen a vós, sol Déu  verdader, i a Jesucrist, a qui vós  
Jn 19,35 donat testimoni, i son testimoni és  verdader i ell sap que diu la veritat, a  
Jn 21,24  i sabem que son testimoni és  verdader. 25 I són moltes altres coses que 
1Co 4,Tit  de Déu. 4,Tit Capítol IV Ofici del  verdader apòstol i estimació que es  
2Co 1,18  haja en mi sí i no? 18 Emperò Déu  verdader m’és testimoni que en aquella  
Fl 4,8  lo demés, germans, tot lo que és  verdader, tot lo que és honest, tot lo que 
1Te 1,9  a Déu per a servir al Déu viu i  verdader 10 i per a esperar dels cels a  
Tt 1,13  peresosos. 13 Aquest testimoni és  verdader. Per lo tant, reprèn-los ab  
He 1,Tit  Hebreus 1,Tit Capítol I Jesucrist,  verdader Déu i home, és infinitament  
He 7,Tit  7,Tit Capítol VII Jesucrist és  verdader sacerdot segons l’ordre de  
He 8,2 cels. 2 Ministre del santuari i del  verdader tabernacle erigit per lo Senyor,  
He 9,24  fet de mà, que era figura del  verdader, sinó en lo mateix cel, per a  
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He 10,22 Déu, 22 acerquem-nos a ell ab cor  verdader, ab fe complerta, purificats los  
2Pe 2,22  ha succeït allò que diu lo refrà  verdader: «Lo ca se’n tornà a lo que  
1Jn 2,8  escric un manament nou, lo qual és  verdader en ell i en vosaltres; perquè les 
1Jn 5,Tit en la terra demostren que Cristo és  verdader home, i altres tres en lo cel lo  
1Jn 5,Tit  altres tres en lo cel lo demostren  verdader Fill de Déu, en qual fe troba l’ 
1Jn 5,20  perquè coneguéssem a aquell que és  verdader; i nosaltres estam en aquell que  
1Jn 5,20  i nosaltres estam en aquell que és  verdader, en son Fill Jesucrist. Aquest és 
1Jn 5,20 en son Fill Jesucrist. Aquest és lo  verdader Déu i la vida eterna. 21 Fillets, 
3Jn 12  i tu saps que nostre testimoni és  verdader. 13 Moltes coses tenia que  
Ap 3,7  »“Açò diu aquell que és sant i  verdader, lo qui té la clau de David,  
Ap 3,14  »“Açò diu l’Amén, lo fiel i  verdader testimoni, lo principi de la  
Ap 6,10  –¿Fins a quan, Senyor, sant i  verdader, no judicau i no venjau nostra  
Ap 19,11  sobre ell era apellidat Fiel i  Verdader, lo qual en justícia judica i fa  
Jn 1,9  de la llum. 9 Aquell era la  verdadera llum, que iŀlumina a tot home  
Jn 15,1  plàtica de Jesucrist. 1 »Jo só la  verdadera vinya, i mon Pare és lo  
Rm 2,Tit ses males obres que els gentils. La  verdadera circumcisió és la de l’esperit  
1Tm 3,1  a la Iglésia. 1 És una paraula  verdadera: si algú desitja l’ofici de  
He 4,Tit  4,Tit Capítol IV De la  verdadera terra de promissió, envers la  
He 10,1  sombra dels béns veniders, i no la  verdadera imatge de les coses, jamai pot,  
1Pe 5,12  protestant-vos que aquesta és la  verdadera gràcia de Déu, en la qual estau  
1Jn 2,8  les tenebres ja passaren, i la  verdadera llum ara resplendeix. 9 Lo qui  
Mt 9,37  diu a sos deixebles: –La collita  verdaderament és gran, emperò pocs los  
Mc 11,32  estaven persuadits que Joan era  verdaderament profeta. 33 I respongueren a 
Jn 4,42  oït i havem conegut que ell és  verdaderament lo salvador del món. 43 Al  
Jn 6,14  Jesús havia fet, deien: –Aquest és  verdaderament lo profeta que ha de venir  
Jn 6,55 al darrer dia. 55 Perquè ma carn és  verdaderament menjar, i ma sang és  
Jn 6,55  verdaderament menjar, i ma sang és  verdaderament beure. 56 Qui menja ma carn  
Jn 8,31 –Si perseverau en ma paraula, sereu  verdaderament deixebles meus; 32 i  
Jn 8,36  lo Fill vos dóna llibertat, sereu  verdaderament llibres. 37 »Ja sé que sou  
Jn 17,8  i ells les reberen, i conegueren  verdaderament que jo he eixit de vós, i  
Ac 3,22  del món. 22 Perquè Moisès digué  verdaderament als pares: “Lo Senyor,  
Ac 4,27  i contra son Cristo.” 27 »Perquè  verdaderament se coŀligaren en esta ciutat 
Ac 12,11  tornant en si, digué: –Ara conec  verdaderament que el Senyor ha enviat son  
Rm 2,25  com està escrit. 25 La circumcisió  verdaderament aprofita si guardes la Llei; 
Rm 5,16  comès per un. Perquè lo judici  verdaderament fou d’un pecat per a la  
Rm 8,10 I si Cristo és en vosaltres, lo cos  verdaderament és mort per raó del pecat;  
Rm 8,17  fills, som també hereus, hereus  verdaderament de Déu, i cohereus de  
1Co 6,7  De totes maneres, és ja un delicte  verdaderament lo pledejar vosaltres ab  
1Co 14,25  adorarà a Déu, i declararà que Déu  verdaderament està en vosaltres. 26  
2Co 8,17  zel per a vosaltres, 17 perquè  verdaderament ell acceptà l’exhortació;  
Ga 3,21  una llei que pogués vivificar,  verdaderament la justícia seria per la  
1Tm 5,3  3 Honra a les viudes que són  verdaderament viudes. 4 I si alguna viuda  
1Tm 5,5  davant de Déu. 5 Emperò la que  verdaderament és viuda i desemparada,  
1Tm 5,16 hi haja lo que bàstia per a les que  verdaderament són viudes. 17 Los  
He 2,16  a esclavitud. 16 Perquè ell  verdaderament no prengué sobre si la  
He 7,18  18 Lo manament primer és abrogat  verdaderament per causa de sa flaquesa i  
He 7,23  molt més perfet. 23 I aquells  verdaderament foren molts sacerdots,  
1Jn 2,5  sa paraula, la caritat de Déu  verdaderament està en ell perfeta; i per  
Mt 14,33  s’acercaren i l’adoraren dient:  –Verdaderament sou lo Fill de Déu. 34 I  
Mt 27,54  s’atemorisaren molt i deien:  –Verdaderament, aquest era Fill de Déu. 55 
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Mc 14,70  los que estaven allí deien a Pere:  –Verdaderament tu ets un d’ells, perquè  
Mc 15,39 havia espirat clamant aixís, digué:  –Verdaderament aquest home era lo Fill de  
Lc 11,48  i vostres pares los mataren! 48  Verdaderament donau testimoni de que  
Lc 24,34 i als que estaven ab ells 34 dient:  –Verdaderament lo Senyor ha ressuscitat i  
Ac 10,34  Llavors Pere obrí sa boca i digué:  –Verdaderament reconec que Déu no fa  
Lc 16,11 riqueses injustes, qui us fiarà les  verdaderes? 12 I si no fóreu fiels en lo  
Jn 10,42  coses Joan digué d’aquest eren  verdaderes. I molts cregueren en ell.  
Ap 19,9  diu: –Aquestes paraules de Déu són  verdaderes. 10 I em postrí a sos peus per  
Ap 21,5  aquestes paraules són molt fiels i  verdaderes. 6 I em digué: –Està fet. Jo só 
Ap 22,6  –Aquests paraules són molt fiels i  verdaderes. I el Senyor Déu dels sants  
Mt 7,Tit  distingir los falsos profetes dels  verdaders, així com l’arbre bo del dolent 
Mt 24,Tit  i en sa segona vinguda. Avisa als  verdaders fiels lo que deurien fer per no  
Jn 4,23  ja ve l’hora, i ara és, quan los  verdaders adoradors adoraran al Pare en  
2Co 6,8  fama; com a seductors, encara que  verdaders; com a desconeguts, encara que  
Ga 5,Tit  la fe de Jesucrist. Quals sien los  verdaders exercicis del cristià. 1  
Ap 15,3  Senyor, Déu totpoderós, justos i  verdaders són vostres camins, oh Rei dels  
Ap 16,7  vostres judicis són justos i  verdaders. 8 I el quart àngel derramà sa  
Ap 19,2  2 Perquè sos judicis són justos i  verdaders, perquè ell ha condemnat a la  
Ap 14,Tit  i es fa la misteriosa sega i la  verema de sa hisenda. 1 I mirí, i veus  
Ap 14,18  dient: –Planta ta falç afilada, i  verema los raïms de la vinya de la terra,  
Ap 14,19  la vinya de la terra, i tirà la  verema en lo gran cup de la ira de Déu. 20 
Ap 14,19  sa falç afilada en la terra, i  veremà la vinya de la terra, i tirà la  
2Jn 1  i a sos fills, als quals jo amo de  veres, i no jo sol, sinó també tots los  
3Jn 1  al caríssim Gaio, a qui jo amo de  veres. 2 Caríssim, prego al Senyor que et  
Ap 11,1 fou donada una canya semblant a una  verga, i se’m digué: –Alça’t i amida lo  
Mt 1,23  profeta, que diu: 23 «Veus aquí la  verge concebirà i parirà fill. I l’  
Lc 1,27 Galilea anomenada Nazaret, 27 a una  verge desposada ab un baró anomenat Josep, 
Lc 1,27 de la casa de David, i lo nom de la  verge era Maria. 28 I havent entrat l’  
1Co 7,28 si et cases, no has pecat; i si una  verge se casa, ella no peca. Mes aqueixos  
1Co 7,34  dividit. 34 I la dona soltera i la  verge pensa en les coses del Senyor, per a 
1Co 7,37  determinat en son cor conservar sa  verge, fa bé. 38 I així aquell que casa sa 
1Co 7,38 fa bé. 38 I així aquell que casa sa  verge, fa bé; i aquell que no la casa, fa  
2Co 11,2  espòs per a presentar-vos com a  verge pura a Cristo. 3 Emperò temo que,  
Lc 1,Tit  de Jesús lo Fill de Déu. Visita la  Verge Maria a santa Elisabet. Càntic de la 
Lc 1,Tit  a santa Elisabet. Càntic de la  Verge. Naixement de sant Joan. Càntic de  
Mt 25,Tit  Capítol XXV Paràboles de les deu  verges i dels talents, ab les quals Jesús  
Mt 25,1  Regne del cel serà semblant a deu  verges que, prenent ses llanternes,  
Mt 25,7  »Llavors s’alçaren totes aquelles  verges i compongueren ses llanternes. 8 I  
Mt 25,11 l’últim vingueren també les altres  verges, dient: »–Senyor, Senyor, obriu-  
1Co 7,25 lo que és cridat. 25 En quant a les  verges, no tinc precepte del Senyor;  
Ap 14,4  contaminaren ab dones, perquè són  verges. Aquestos segueixen a l’Anyell a  
Lc 16,3  Jo no só bo per a cavar, i me dono  vergonya de demanar caritat. 4 Mes ja sé  
Ap 3,18  blanques, i no es descúbria la  vergonya de ta desnuesa; i ungeix tos ulls 
Ap 16,15  per a què no vaja desnú i vegen sa  vergonya. 16 I els reunirà tots plegats en 
Ef 5,12  condemnau-les; 12 perquè és  vergonyós fins lo parlar de les coses que  
1Pe 5,2  segons Déu; no per amor d’un  vergonyós guany, sinó de grat; 3 ni com  
2Co 4,2  de nosaltres les dissimulacions  vergonyoses, no caminant en l’astúcia, ni 
Ac 16,22  d’aquells, los manaren assotar ab  vergues. 23 I després d’haver-los donat 
2Co 11,25 25 tres vegades he estat assotat ab  vergues; una vegada, apedregat; tres  
Mt 22,16  dient: –Mestre, sabem que ets home  verídic i que ensenyes lo camí de Déu en  
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Mc 12,14  diuen: –Mestre, sabem que sou home  verídic i que no teniu respectes humans,  
Jn 7,18  la glòria del que l’ha enviat, és  verídic i en ell no hi ha injustícia. 19  
Jn 7,28 he vingut de mi mateix, sinó que és  verídic aquell que m’ha enviat al qual no 
Jn 8,13  de tu mateix: ton testimoni no és  verídic. 14 Respongué Jesús i els digué:  
Jn 8,14  de mi mateix, mon testimoni és  verídic, perquè jo sé d’a on vinc i a on  
Jn 8,16  16 I si judico, mon judici és  verídic, perquè no só jo sol, sinó jo i lo 
Jn 8,17 que lo testimoni de dos persones és  verídic. 18 Jo só lo qui dono testimoni de 
Jn 8,26  emperò lo qui m’ha enviat és  verídic, i jo parlo al món aquelles coses  
Rm 3,4  De ningun modo! 4 Perquè Déu és  verídic, i tot home, faŀlaç, com està  
Mt 13,14  no ouen, ni entenen. 14 I se  verifica en ells la profecia d’Isaïes que 
Jn 4,37  lo qui sega. 37 Perquè en això se  verifica aquell refrà: “Un és lo qui  
Lc 9,31 de sa partida del món, que havia de  verificar-se en Jerusalem. 32 Emperò  
Mt 21,21  “Aparta’t i tira’t al mar”, se  verificaria. 22 I totes les coses que  
Lc 1,20  fins al dia en què això s’haja  verificat, perquè no has cregut mes  
Mt 3,11  serà tallat i tirat al foc. 11 En  veritat jo us batejo en aigua per a  
Mt 5,18  -los compliment. 18 »Perquè en  veritat vos dic que, fins que pàssia lo  
Mt 5,26  i et pòrtien a la presó. 26 En  veritat te dic que no eixiràs d’allí fins 
Mt 6,2  per a ser honrats dels homes. En  veritat vos dic que ja reberen son  
Mt 6,5  per a ser vistos dels homes. En  veritat vos dic que reberen son gallardó.  
Mt 6,16 fer veure als homes que dejunen. En  veritat vos dic que reberen son gallardó.  
Mt 8,10  i digué als que el seguien: –En  veritat vos dic que no he trobat fe tan  
Mt 10,15  la pols de vostres peus. 15 En  veritat vos dic que en lo dia del judici  
Mt 10,23  una ciutat, fugiu a una altra. En  veritat vos dic que no acabareu ab les  
Mt 10,42 sols en nom de deixeble, vos dic en  veritat que no perdrà son gallardó. 11,Tit 
Mt 11,11  lo teu camí davant de tu.” 11 »En  veritat vos dic que, entre los nats de  
Mt 13,17  orelles, perquè ouen. 17 Puix en  veritat vos dic que molts profetes i  
Mt 16,28  recompensa segons ses obres. 28 En  veritat vos dic que dels que estan aquí n’ 
Mt 17,19  incredulitat. Puix jo us dic en  veritat que, si teniu fe com un gra de  
Mt 18,3 colocà enmig d’ells 3 i digué: –En  veritat vos dic que si no us convertiu i  
Mt 18,13  lo trobar-la, vos dic en  veritat que es complaurà més ab ella que  
Mt 18,18  per un gentil i un publicà. 18 En  veritat vos dic que tot quant lligueu  
Mt 19,23  I Jesús digué a sos deixebles: –En  veritat vos dic que ab dificultat entrarà  
Mt 19,28  tindrem? 28 I els digué Jesús: –En  veritat vos dic que vosaltres que m’haveu 
Mt 20,23  podem. 23 Llavors ell los diu: –En  veritat vosaltres beureu mon calze i sereu 
Mt 21,21 21 Jesús, responent, los digué: –En  veritat vos dic que, si tinguésseu fe i no 
Mt 21,31  –Lo primer. Jesús los diu: –En  veritat vos dic que los publicans i les  
Mt 22,16  i que ensenyes lo camí de Déu en  veritat, i que no et cuides de ningú,  
Mt 23,28 vosaltres per defora vos mostrau en  veritat justos als homes, emperò de part  
Mt 23,36 entre el temple i l’altar. 36 »En  veritat vos dic que totes aquestes coses  
Mt 24,2  los digué: –No veeu tot això? En  veritat vos dic que no quedarà aquí pedra  
Mt 24,34  està ell cerca, a la porta. 34 En  veritat vos dic que no passarà aquesta  
Mt 24,47  tròbia fent això quan vinga. 47 En  veritat vos dic que el constituirà sobre  
Mt 25,12  12 »Mes ell respongué dient: »–En  veritat vos dic que no us conec. 13  
Mt 25,40 »I responent lo rei, los dirà: »–En  veritat vos dic que sempre i quan ho haveu 
Mt 25,45  los respondrà ell dient: »–En  veritat vos dic, que sempre que no ho  
Mt 26,13  ho féu per a sepultar-me. 13 En  veritat vos dic que en qualsevulla part  
Mt 26,21  estaven menjant, los digué: –En  veritat vos dic que un de vosaltres m’ha  
Mt 26,34  34 Jesús li digué: –En  veritat te dic que aquesta nit, abans que  
Mt 26,41  entreu en tentació. L’esperit, en  veritat, està prompte, però la carn,  
Mc 3,28  després saquejar sa casa. 28 »En  veritat vos dic que als fills dels homes  
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Mc 5,33  davant d’ell, i li digué tota la  veritat. 34 I ell li digué: –Filla, ta fe  
Mc 6,11  en testimoni contra d’ells. En  veritat vos dic que Sodoma i Gomorra seran 
Mc 8,12  esta generació demana senyal? En  veritat vos dic que no es donarà senyal a  
Mc 8,39  sants àngels. 39 I els deia: –En  veritat vos dic que hi ha alguns dels que  
Mc 9,40 en mon nom perquè sou de Cristo, en  veritat vos dic que no perdrà son  
Mc 10,15 dels tals és lo Regne de Déu. 15 En  veritat vos dic que el que no rèbia lo  
Mc 10,29  29 Respongué Jesús dient: –En  veritat vos dic que no hi ha ningú que  
Mc 10,39  I Jesús los digué: –Vosaltres en  veritat beureu lo calze que jo bec i sereu 
Mc 11,23  los digué: –Teniu fe en Déu. 23 En  veritat vos dic que qualsevol que diga a  
Mc 12,14 sinó que ensenyau lo camí de Déu en  veritat. ¿És lícit donar tribut al Cèsar o 
Mc 12,32  I l’escriba li digué: –Mestre, en  veritat haveu dit bé que un és Déu i no hi 
Mc 12,43  a sos deixebles, los digué: –En  veritat vos dic que més hi ha posat  
Mc 13,30  està ell cerca, a la porta. 30 En  veritat vos dic que no passarà aquesta  
Mc 14,9  mon cos per a la sepultura. 9 En  veritat vos dic que, a onsevulla se  
Mc 14,18  a taula, los digué Jesús: –En  veritat vos dic que un de vosaltres, que  
Mc 14,21 plat. 21 I el Fill de l’home va en  veritat, com està escrit d’ell; emperò,  
Mc 14,25  per a molts serà derramada. 25 En  veritat vos dic, que no beuré ja d’aquest 
Mc 14,30  jo no. 30 I Jesús li digué: –En  veritat te dic que avui, aquesta nit,  
Mc 14,38  entreu en tentació. L’esperit, en  veritat, està prompte, mes la carn, dèbil. 
Lc 1,4  Teòfilo!, 4 per a què conegues la  veritat de les coses que se t’han  
Lc 3,16 16 respongué Joan dient a tots: –En  veritat jo us batejo ab aigua, emperò ne  
Lc 4,24 també en ta pàtria.” 24 I deia: –En  veritat vos dic que ningun profeta és ben  
Lc 7,9  la gent que el seguien, digué: –En  veritat vos dic, que ni en Israel he  
Lc 9,27  àngels. 27 Emperò jo us dic en  veritat que hi ha alguns aquí que no  
Lc 10,14  s’haurien arrepentit. 14 En  veritat, per a Tiro i Sidon hi haurà en lo 
Lc 11,48  de vostres pares; perquè ells en  veritat los mataren, mes vosaltres  
Lc 12,37  vetllant lo Senyor quan vinga; en  veritat vos dic que es cenyirà son vestit  
Lc 12,44  vinga lo tròbia fent això. 44 En  veritat vos dic que li donarà lo maneig  
Lc 18,17 dels tals és lo Regne de Déu. 17 En  veritat vos dic que lo qui no rèbia lo  
Lc 18,29 seguir-vos. 29 Ell los digué: –En  veritat vos dic que no hi ha ningú que  
Lc 20,21 sinó que ensenyau lo camí de Déu en  veritat. 22 ¿Nos és lícit pagar lo tribut  
Lc 21,3 dos petites monedes, 3 i digué: –En  veritat vos dic que aquesta pobra viuda ha 
Lc 21,32  està prop lo Regne de Déu. 32 En  veritat vos dic que no passarà aquesta  
Lc 22,22  està aquí ab mi a taula. 22 I  veritat és que el Fill de l’home se’n  
Lc 23,43  Regne. 43 I Jesús li digué: –En  veritat te dic que avui estaràs ab mi en  
Lc 24,22  que han succeït estes coses. 22 És  veritat que algunes dones de les que  
Lc 24,32  se deien l’un a l’altre: –¿No és  veritat que sentíem nostre cor abrasar-  
Jn 1,14  del Pare, ple de gràcia i de  veritat. 15 Joan donà testimoni d’ell i  
Jn 1,17  per Moisès, mes la gràcia i la  veritat fou feta per Jesucrist. 18 A Déu  
Jn 1,51  estes veuràs. 51 I li digué: –En  veritat, en veritat vos dic que veureu  
Jn 1,51  51 I li digué: –En veritat, en  veritat vos dic que veureu obert lo cel, i 
Jn 3,3  3 Respongué Jesús i li digué: –En  veritat, en veritat jo et dic que ningú,  
Jn 3,3  Jesús i li digué: –En veritat, en  veritat jo et dic que ningú, sinó aquell  
Jn 3,5  de nou? 5 Jesús li respongué: –En  veritat, en veritat jo et dic que, a menos 
Jn 3,5 Jesús li respongué: –En veritat, en  veritat jo et dic que, a menos que un home 
Jn 3,11  i ignores aquestes coses? 11 En  veritat, en veritat jo et dic que diem lo  
Jn 3,11  aquestes coses? 11 En veritat, en  veritat jo et dic que diem lo que sabem i  
Jn 3,21 sien reprovades. 21 Emperò qui obra  veritat s’acerca a la llum a fi de que  
Jn 4,18  no és marit teu. En això has dit  veritat. 19 Digué-li la dona: –Senyor,  
Jn 4,23  adoraran al Pare en esperit i en  veritat, perquè tals són los que el Pare  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

3552 
 

Jn 4,24  adoren, l’adórien en esperit i en  veritat. 25 La dona li diu: –Sé que el  
Jn 5,19  los respongué Jesús, dient: 19 –En  veritat, en veritat vos dic que el Fill no 
Jn 5,19  Jesús, dient: 19 –En veritat, en  veritat vos dic que el Fill no pot fer per 
Jn 5,24  al Pare que l’ha enviat. 24 »En  veritat, en veritat jo us dic que  
Jn 5,24  l’ha enviat. 24 »En veritat, en  veritat jo us dic que qualsevol que  
Jn 5,25 que ha passat de mort a vida. 25 En  veritat, en veritat jo us dic que l’hora  
Jn 5,25  de mort a vida. 25 En veritat, en  veritat jo us dic que l’hora ve, i estam  
Jn 5,33  a Joan i ell donà testimoni a la  veritat. 34 Emperò jo no prenc testimoni  
Jn 6,26 26 Jesús los respongué i digué: –En  veritat, en veritat jo us dic que  
Jn 6,26  respongué i digué: –En veritat, en  veritat jo us dic que vosaltres me cercau, 
Jn 6,32 cel.” 32 I Jesús los respongué: –En  veritat, en veritat jo us dic: Moisès no  
Jn 6,32  los respongué: –En veritat, en  veritat jo us dic: Moisès no us donà lo pa 
Jn 6,47  de Déu; aqueix vegé al Pare. 47 En  veritat, en veritat jo us dic que aquell  
Jn 6,47  vegé al Pare. 47 En veritat, en  veritat jo us dic que aquell que creu en  
Jn 6,53  sa carn? 53 I Jesús los digué: –En  veritat, en veritat vos dic que si no  
Jn 6,53  I Jesús los digué: –En veritat, en  veritat vos dic que si no menjau la carn  
Jn 7,Tit  Ensenya en lo temple. Prova la  veritat de sa missió i doctrina. Muda lo  
Jn 8,32  deixebles meus; 32 i coneixereu la  veritat, i la veritat vos farà llibres. 33 
Jn 8,32  32 i coneixereu la veritat, i la  veritat vos farà llibres. 33 Ells li  
Jn 8,34  llibres? 34 Jesús los replicà: –En  veritat, en veritat vos dic que tot aquell 
Jn 8,34  Jesús los replicà: –En veritat, en  veritat vos dic que tot aquell que comet  
Jn 8,40 la vida, a un home que us he dit la  veritat que he oït de Déu; això no ho féu  
Jn 8,44  principi i no ha permanescut en la  veritat, perquè no hi ha veritat en ell.  
Jn 8,44  en la veritat, perquè no hi ha  veritat en ell. Quan diu mentida, parla  
Jn 8,45  no em creeu, perquè vos dic la  veritat. 46 Qui de vosaltres me convencerà 
Jn 8,46  de pecat? Doncs, si us dic la  veritat, per què no em creeu? 47 Lo qui és 
Jn 8,51 ha qui la cèrquia i judíquia. 51 En  veritat, en veritat jo us dic que, qui  
Jn 8,51  i judíquia. 51 En veritat, en  veritat jo us dic que, qui obsérvia ma  
Jn 8,58  58 Jesús los respongué: –En  veritat, en veritat vos dic que antes que  
Jn 8,58  los respongué: –En veritat, en  veritat vos dic que antes que Abraham fos, 
Jn 10,1  deia que era Fill de Déu. 1 »En  veritat, en veritat vos dic: lo qui no  
Jn 10,1  era Fill de Déu. 1 »En veritat, en  veritat vos dic: lo qui no entra per la  
Jn 10,7  Jesús los digué segona vegada: –En  veritat, en veritat vos dic que só la  
Jn 10,7  segona vegada: –En veritat, en  veritat vos dic que só la porta de les  
Jn 12,24 l’home ha de ser glorificat. 24 En  veritat, en veritat vos dic, que si lo gra 
Jn 12,24  ser glorificat. 24 En veritat, en  veritat vos dic, que si lo gra del forment 
Jn 13,16  així façau vosaltres també. 16 En  veritat, en veritat vos dic que el criat  
Jn 13,16  vosaltres també. 16 En veritat, en  veritat vos dic que el criat no és major  
Jn 13,20  succeesca cregau que só jo. 20 En  veritat, en veritat vos dic que el qui  
Jn 13,20 cregau que só jo. 20 En veritat, en  veritat vos dic que el qui rèbia al que jo 
Jn 13,21  i declarà obertament dient: –En  veritat, en veritat vos dic que un de  
Jn 13,21  obertament dient: –En veritat, en  veritat vos dic que un de vosaltres me  
Jn 13,38  –Tu donaràs la vida per mi? En  veritat, en veritat te dic: no cantarà lo  
Jn 13,38  la vida per mi? En veritat, en  veritat te dic: no cantarà lo gall abans  
Jn 14,6  li respon: –Jo só lo camí, i la  veritat, i la vida. Ningú ve al Pare sinó  
Jn 14,12  per les obres que jo faç. En  veritat, en veritat vos dic que, qui creu  
Jn 14,12  obres que jo faç. En veritat, en  veritat vos dic que, qui creu en mi,  
Jn 14,17 eternament; 17 ço és, l’Esperit de  veritat, a qui lo món no pot rebre, perquè 
Jn 15,26  lo Consolador, l’Esperit de la  veritat que proceeix del Pare i que jo us  
Jn 16,7  de tristesa. 7 Emperò jo us dic la  veritat: vos convé que jo me’n vaja,  
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Jn 16,13 Emperò quan vinga aquell Esperit de  veritat, vos ensenyarà tota veritat,  
Jn 16,13  de veritat, vos ensenyarà tota  veritat, perquè no parlarà de si mateix,  
Jn 16,20  de poc me tornareu a veure.” 20 En  veritat, en veritat vos dic que vosaltres  
Jn 16,20  a veure.” 20 En veritat, en  veritat vos dic que vosaltres plorareu i  
Jn 16,22  I vosaltres, al present, patiu en  veritat tristeses, mes jo tornaré a veure  
Jn 16,23  no em demanareu cosa alguna. »En  veritat, en veritat vos dic que tot quant  
Jn 16,23  cosa alguna. »En veritat, en  veritat vos dic que tot quant demaneu al  
Jn 17,17  món. 17 Santificau-los en vostra  veritat. La paraula vostra és la veritat.  
Jn 17,17  veritat. La paraula vostra és la  veritat. 18 Així com vós m’haveu enviat  
Jn 17,19  ells sien també santificats en la  veritat. 20 »Emperò jo no prego per ells  
Jn 18,37  món, a fi de donar testimoni a la  veritat. Tot aquell que és de la veritat,  
Jn 18,37 la veritat. Tot aquell que és de la  veritat, ou ma veu. 38 Pilat li diu: –Què  
Jn 18,38 ma veu. 38 Pilat li diu: –Què és la  veritat? I quan hagué dit això, isqué  
Jn 19,35  és verdader i ell sap que diu la  veritat, a fi de que vosaltres ho cregau  
Jn 21,18 digué: –Apastura mes ovelles. 18 En  veritat, en veritat te dic que quan eres  
Jn 21,18  mes ovelles. 18 En veritat, en  veritat te dic que quan eres jove te  
Ac 1,5 ell, «de ma boca. 5 Perquè Joan, en  veritat, batejà ab aigua; mes vosaltres  
Ac 5,4  del preu del camp? 4 ¿No és  veritat que conservant-lo, quedava per a 
Ac 12,9  anava seguint; i no sabia que fos  veritat lo que l’àngel feia, sinó que es  
Ac 22,3 als peus de Gamaliel, conforme a la  veritat de la Llei de nostres pares, zelós 
Ac 26,4  que m’oigau ab paciència. 4 »I en  veritat que la vida que jo fiu en  
Ac 26,9  ressuscítia los morts? 9 »I jo en  veritat també pensava fer moltes coses  
Ac 26,25  Festo, ans bé dic paraules de  veritat i de sabiduria. 26 Perquè d’estes 
Rm 1,18  d’aquells homes que retenen la  veritat de Déu en injustícia. 19 Per això  
Rm 1,25  mateixos. 25 Los quals mudaren la  veritat de Déu en mentida, i adoraren i  
Rm 2,2  que el judici de Déu és segons  veritat contra aquells que fan tals coses. 
Rm 2,8  de disputes i que no obeeixen a la  veritat, sinó que obeeixen a la  
Rm 2,20 tens la regla de la ciència i de la  veritat en la Llei; 21 ¿tu, doncs, que  
Rm 3,7  Déu a aquest món? 7 Perquè si la  veritat de Déu cresqué per ma mentida a  
Rm 9,1  la reprovació dels jueus. 1 Dic la  veritat en Cristo, no mento; donant-me  
Rm 14,20  l’obra de Déu. Totes les coses en  veritat són netes, però mal és per a l’  
Rm 15,8  ministre de la circumcisió per la  veritat de Déu, per a confirmar les  
1Co 5,3 cometé aquesta maldat. 3 Mes jo, en  veritat, encara que ausent de cos, emperò  
1Co 5,8  ab lo pa àzim de sinceritat i de  veritat. 9 Vos escriguí en la carta que no 
1Co 7,35 món, i com agradarà al marit. 35 En  veritat dic això per a vostre profit, no  
1Co 11,7 se, cúbria’s lo cap. 7 L’home, en  veritat, no deu cobrir-se lo cap, perquè 
1Co 13,6  sinó que es complau en la  veritat. 7 Tot ho aguanta, tot ho creu,  
2Co 4,2  de Déu per la manifestació de la  veritat. 3 I si el nostre evangeli està  
2Co 6,7 caritat no fingida, 7 en paraula de  veritat, en virtut de Déu, ab les armes de 
2Co 7,14  com tot lo que us parlàrem fou en  veritat, així també l’haver-nos gloriat 
2Co 7,14 nos gloriat ab Tito ha resultat ser  veritat. 15 I son entranyable amor creix  
2Co 11,10  i me’n guardaré. 10 Com la  veritat de Cristo és en mi, no se’m  
2Co 12,1  gloriar-se –lo que no convé en  veritat–, vindré a les visions i a les  
2Co 12,6  -me, no seria neci, puix diria  veritat; mes me continc, perquè ningú  
2Co 12,12  encara que jo no sia res. 12 En  veritat les senyals de mon apostolat  
2Co 13,8  nosaltres res podem contra la  veritat, sinó per la veritat. 9 Puix nos  
2Co 13,8  contra la veritat, sinó per la  veritat. 9 Puix nos regositjam quan  
Ga 2,5 que permanèsquia entre vosaltres la  veritat de l’evangeli. 6 Mes d’aquells  
Ga 2,14 que no anaven rectament conforme la  veritat de l’evangeli, diguí a Cefas  
Ga 3,1  us ha hetxissat per a no obeir la  veritat, davant los ulls dels quals ha  
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Ga 4,16 doncs, enemic vostre dient-vos la  veritat? 17 Ells afecten zel per  
Ga 5,7  us ha impedit que obeísseu a la  veritat? 8 Aquesta persuasió no ve del que 
Ef 1,13  després que oíreu la paraula de la  veritat, l’evangeli de vostra salvació; i 
Ef 4,15  l’error. 15 Ans bé, parlant la  veritat en caritat, crescam en totes les  
Ef 4,21  estat ensenyats per ell, com la  veritat és en Jesús: 22 a despullar-vos  
Ef 4,24  Déu en justícia i en santedat de  veritat. 25 Per lo tant, deixant la  
Ef 4,25  tant, deixant la mentida, «parlau  veritat cada qual ab son proïsme», puix  
Ef 5,9  és en tota bondat, i justícia, i  veritat), 10 aprovant lo que és accepte a  
Ef 6,14  ferms, cenyiu vostres lloms ab  veritat, i armats de la lloriga de la  
Fl 1,15 la paraula de Déu sens temor. 15 És  veritat que alguns prediquen a Cristo per  
Fl 1,18  predicat, sia en pretext o en  veritat: i en això me regositjo, i encara  
Fl 3,8  com pèrdues per Cristo. 8 I en  veritat tot ho tinc per pèrdua per l’  
Col 1,5  la que haveu oït per la paraula de  veritat de l’evangeli; 6 la qual ha  
Col 1,6  i coneguéreu la gràcia de Déu en  veritat; 7 com també l’aprenguéreu d’  
Col 2,23  dels homes? 23 I aquestes coses en  veritat tenen una apariència de sabiduria  
1Te 2,13  d’homes, sinó, segons ella és en  veritat, com paraula de Déu, la qual obra  
1Te 4,10 l’amar-vos uns a altres. 10 I en  veritat vosaltres ho feu ab tots los  
2Te 2,10  perquè no reberen l’amor de la  veritat per a ser salvos. 11 Per això los  
2Te 2,12  tots los que no cregueren la  veritat, ans bé se complagueren en la  
2Te 2,13  de l’Esperit i la creència de la  veritat, 14 a la qual ell vos cridà per  
1Tm 2,4  i que vinguen al coneixement de la  veritat. 5 Perquè un sol és Déu, i un sol  
1Tm 2,7  constituït predicador i apòstol  (veritat dic, no enganyo), doctor dels  
1Tm 2,7  doctor dels gentils en fe i  veritat. 8 Per lo tant desitjo que els  
1Tm 3,15  Déu viu, columna i fonament de la  veritat. 16 I és gran sens dubte lo  
1Tm 4,3  los fiels i els que conegueren la  veritat. 4 Perquè tota criatura de Déu és  
1Tm 6,5  enteniment pervers i destituïts de  veritat, suposant que la pietat és un  
2Tm 2,15  dispensant justament la paraula de  veritat. 16 Emperò evita les plàtiques  
2Tm 2,18  Filet, 18 que s’extraviaren de la  veritat, dient que la resurrecció està ja  
2Tm 2,25  ab suavitat als que resisteixen la  veritat, per si algun dia los dóna Déu  
2Tm 2,25 Déu arrepentiment per a conèixer la  veritat, 26 i s’escàpien dels llaços del  
2Tm 3,7  i mai arriben a la ciència de la  veritat. 8 I així com Janes i Mambres  
2Tm 3,8  així aquestos resisteixen a la  veritat, homes corromputs de cor, i  
2Tm 4,4  4 I apartaran los oïdos de la  veritat i els aplicaran a rondalles. 5 Tu, 
Tt 1,1  de Déu i el coneixement de la  veritat, que és segons la pietat, 2 en  
Tt 1,14  d’homes que s’aparten de la  veritat. 15 Per als nets totes les coses  
He 9,1 de l’Antic Pacte (Testament). 1 En  veritat que el primer pacte (testament)  
He 10,26  després d’haver reconegut la  veritat, ja no resta més sacrifici per los 
He 12,10  i viurem? 10 I aquells, a la  veritat, per pocs dies nos corretgien a  
Jm 1,18  nos ha engendrat ab la paraula de  veritat, per a què nosaltres siam com  
Jm 3,14  ni siau mentiders contra la  veritat. 15 Perquè aquesta sabiduria no és 
Jm 5,19  algú de vosaltres se desviàs de la  veritat i algú lo convertís, 20 sàpia que  
1Pe 1,20  i sens taca, 20 predestinat ja en  veritat abans de la creació del món, però  
1Pe 1,22 purificat vostres ànimes, obeint la  veritat per medi de l’Esperit en amor  
1Pe 2,4  qual com a pedra viva, refusada en  veritat pels homes, emperò escollida de  
1Pe 3,18  a oferir-nos a Déu, essent a la  veritat mort en la carn, però vivificat  
1Pe 4,6  també als morts, per a què en  veritat sien judicats segons homes en la  
2Pe 1,Tit  està prop sa mort, i mostrant la  veritat de l’evangeli, proposa lo medi d’ 
2Pe 1,12  i confirmats en la present  veritat. 13 Perquè tinc per just, mentres  
2Pe 2,2  quals serà blasfemat lo camí de la  veritat. 3 I per medi de l’avarícia, ab  
1Jn 1,6  en tenebres, mentim i no fem la  veritat. 7 Emperò si caminam en la llum,  
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1Jn 1,8  mateixos nos enganyam, i no hi ha  veritat en nosaltres. 9 Si confessam  
1Jn 2,4 sos manaments, és un mentider, i la  veritat no està en ell. 5 Emperò lo qui  
1Jn 2,21  a vosaltres com si ignoràsseu la  veritat, ans bé com la sabeu, i perquè  
1Jn 2,21  mentida proceeix jamai de la  veritat. 22 ¿Qui és mentider sinó aquell  
1Jn 2,27  ensenya en totes les coses. I és  veritat i no és mentida. I permaneixeu en  
1Jn 3,18  ni de llengua, sinó d’obra i de  veritat. 19 En això coneixem que som de la 
1Jn 3,19  19 En això coneixem que som de la  veritat, i així alentarem nostres cors  
1Jn 4,6  ou: en això coneixem l’esperit de  veritat i l’esperit d’error. 7  
1Jn 5,6  testimoni, perquè l’Esperit és la  veritat. 7 Perquè tres són los que donen  
2Jn 1  també tots los que han conegut la  veritat; 2 per amor de la veritat que  
2Jn 2  la veritat; 2 per amor de la  veritat que permaneix en nosaltres i que  
2Jn 3  i de Jesucrist, Fill del Pare en  veritat i en caritat. 4 Molt m’he  
2Jn 4  trobat de tos fills que caminen en  veritat, així com havem rebut lo manament  
3Jn 3  lo testimoni que han donat de ta  veritat, així com tu camines en la  
3Jn 3  veritat, així com tu camines en la  veritat. 4 No tinc jo major goig que oir  
3Jn 4 que oir que mos fills caminen en la  veritat. 5 Caríssim, te portes ab  
3Jn 8  als tals a fi de cooperar a la  veritat. 9 Hauria jo escrit a la iglésia,  
3Jn 12  de Demetri, fins la mateixa  veritat; i nosaltres també lo donam, i tu  
Mt 16,2  “Farà bon temps, perquè lo cel és  vermell.” 3 I al dematí: “Avui hi haurà  
Ap 6,4  veuràs. 4 I isqué un altre cavall,  vermell. I fou donat poder al que estava  
Ap 12,3  lo cel; i veus aquí un gran dragó  vermell, que tenia set caps i deu banyes,  
Ac 7,36  en terra d’Egipte, i en lo Mar  Vermell, i en lo desert per espai de  
Ap 17,3  una dona sentada sobre una bèstia  vermella, plena de noms de blasfèmia, que  
He 11,29  29 Per la fe passaren la Mar  Vermella com si per terra seca; i lo qual, 
Mt 2,20  ’t, i pren l’infant i sa mare, i  vés-te’n a la terra d’Israel, perquè  
Mt 5,24  lo teu do davant de l’altar, i  vés-te’n primer a reconciliar ab ton  
Mt 5,41  a anar carregat mil passos,  vés ab ell altres dos mil. 42 Al qui et  
Mt 8,4  –Mira, no ho digues a ningú, sinó  vés-te’n, presenta’t al sacerdot, i  
Mt 9,6  »Alça’t, pren ton llit, i  vés-te’n a casa teva. 7 I s’alçà, i se 
Mt 17,26  això, perquè no els escandalisem,  vés al mar, tira l’ham, i pren lo primer  
Mt 18,15  si ton germà pecàs contra de tu,  vés i corretgeix-lo entre tu i ell  
Mt 19,21  li digué: –Si vols ésser perfet,  vés, ven tot quant tens i dóna-ho als  
Mt 21,28  -se al primer li diu: »–Fill,  vés avui a treballar en ma vinya. 29 »I  
Mc 1,44 –Mira, no ho digues a ningú; ans bé  vés, presenta’t al príncep dels sacerdots 
Mc 2,11 t’ho dic, alça’t, pren ton llit i  vés-te’n a ta casa. 12 I a l’instant  
Mc 7,29 li digué: –Per això que tu has dit,  vés, que el dimoni ha eixit de ta filla.  
Mc 10,21  li digué: –Una sola cosa te falta:  vés, ven tot quant tens i dóna-ho als  
Lc 5,24  ho dic, alça’t, pren ton llit, i  vés-te’n a ta casa. 25 I a l’instant  
Lc 9,60  entèrrien a sos morts; emperò tu,  vés i anuncia lo Regne de Déu. 61 I un  
Lc 10,37 usà ab ell de misericòrdia. –Doncs,  vés –li digué llavors Jesús– i fes tu lo  
Lc 14,10  10 Ans bé, quan sies convidat,  vés i assenta’t en l’últim puesto, a fi  
Lc 17,19 estranger? 19 I li digué: –Alça’t,  vés, que ta fe t’ha salvat. 20 I  
Jn 7,3  li digueren: –Parteix d’aquí i  vés-te’n a la Judea, a fi de que tos  
Jn 9,7  del cego. 7 I li digué: –Marxa,  vés, i renta’t en la piscina de Siloè,  
Jn 20,17  he pujat encara a mon Pare; emperò  vés a mos germans i digue’ls: “Jo me’n  
Ac 8,26  parlà a Felip dient: –Alça’t i  vés-te’n cap al migdia per la senda que 
Ac 9,11 11 I el Senyor li digué: –Alça’t i  vés al carrer que s’anomena Dret, i busca 
Ac 22,10 el Senyor me respongué: »–Alça’t i  vés a Damasco, i allí se’t dirà tot lo  
Mt 8,9  soldats a mes ordes, i dic a un:  “Vés”, i va. I a un altre: “Vine”, i ve. I 
Mt 8,13  13 I digué Jesús al centurió:  –Vés-te’n, i així com has cregut, així  
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Mc 5,19  no li permeté sinó que li digué:  –Vés-te’n a ta casa ab los teus, i  
Mc 5,34  digué: –Filla, ta fe t’ha curat.  Vés-te’n en pau i sies sana de ta  
Mc 8,26  26 I l’envià a casa seva dient:  –Vés-te’n a ta casa, i si entres en lo  
Mc 10,52  jo hi veja. 52 I Jesús li digué:  –Vés, ta fe t’ha curat. I al moment hi  
Lc 5,14  que no ho digués a ningú, ans bé:  –Vés-te’n –li digué– i presenta’t al  
Lc 7,8  soldats a mes ordres, i dic a est:  “Vés”, i va, i a l’altre: “Vine”, i ve, i 
Lc 7,50  a la dona: –Ta fe t’ha salvat.  Vés-te’n en pau. 8,Tit Capítol VIII  
Lc 8,48  té bon ànimo, ta fe t’ha salvat.  Vés-te’n en pau. 49 Encara no havia  
Lc 14,23  23 »I digué el Senyor al criat:  »–Vés als camins i als cercats, i obliga  
Jn 4,16  a traure-la. 16 Jesús li digué:  –Vés, crida a ton marit i torna aquí. 17  
Jn 4,50  mon fill mòria. 50 Jesús li digué:  –Vés, ton fill viu. L’home cregué la  
Jn 8,11  –Puix, jo tampoc te condemnaré.  Vés-te’n i no pèquies mai més. 12 Jesús 
Jn 9,11 i l’aplicà a mos ulls, i em digué:  “Vés a la piscina de Siloè i renta’t.” Hi 
Ac 7,3 que habitàs en Caran, 3 i li digué:  »–Vés-te’n de ton país i de ta  
Ac 9,15  nom. 15 Emperò lo Senyor li digué:  –Vés, perquè est és un vas escollit per mi 
Ac 22,21 que el mataven. 21 »I ell me digué:  »–Vés, perquè jo et vull enviar lluny d’  
Ac 28,26  Isaïes a nostres pares 26 dient:  »“Vés a aqueix poble i digue’ls: Oireu ab 
Ap 10,8  parlava altra vegada ab mi i deia:  –Vés i pren lo llibre obert de mà de l’  
Jn 20,19 i m’ha dit estes coses.» 19 I a la  vesprada d’aquell mateix dia, que era lo  
Mt 8,16 aixecà i los servia. 16 I vingut lo  vespre, li presentaren molts esperitats; i 
Mt 14,15  sos malalts. 15 I havent-se fet  vespre se li acercaren sos deixebles i li  
Mt 14,23 muntanya a fer oració. I arribat lo  vespre estava ell tot sol allí. 24 I la  
Mt 16,2  los digué: –Quan arriba lo  vespre dieu: “Farà bon temps, perquè lo  
Mt 20,8  sia just. 8 »I havent arribat lo  vespre, digué l’amo de la vinya a son  
Mt 26,20  la pasqua. 20 I vingut lo  vespre, estava sentat a taula ab sos dotze 
Mt 27,57 del Zebedeu. 57 I havent arribat lo  vespre, vingué un home ric d’Arimatea,  
Mc 15,42  pujat a Jerusalem. 42 I essent ja  vespre, puix era la Parasceve, que és la  
Mt 9,17  manera se rebenten los bots i es  vessa lo vi, i los bots se fan malbé. Sinó 
Mc 2,22  el vi rebentarà els bots i es  vessarà, i es faran malbé els bots. Sinó  
Lc 5,37 lo vi novell rebentarà los bots, se  vessarà lo vi i se faran malbé los bots.  
Mt 6,30  existeix i demà és tirada al foc,  vesteix Déu així, ¿quant més a vosaltres,  
Lc 12,28  lo camp i demà és tirada al forn,  vesteix Déu així, quant més a vosaltres,  
Mt 11,8  mollament? Certament que els que  vesteixen ab mollesa, en casa dels reis  
Lc 7,25  delicades? Certament que els que  vesteixen robes precioses i viuen en  
1Co 15,53  és precís que açò corruptible se  vestesca d’incorruptibilitat, i açò que  
1Co 15,53  i açò que és mortal se  vestesca d’immortalitat. 54 I quan açò  
Ap 3,18 en lo foc, per a què sies ric, i et  vestesques de robes blanques, i no es  
Lc 12,27  mai Salomó, ab tota sa glòria, se  vestí com un d’ells. 28 Doncs, si a l’  
Jn 21,7 a penes oigué que era lo Senyor, se  vestí la túnica, puix estava nu, i se tirà 
Ap 12,Tit  simbolisada en una dona misteriosa  vestida del sol, que pareix un fill i és  
Ap 12,1  en lo cel un gran senyal: una dona  vestida del sol, i la lluna sota sos peus, 
1Tm 2,9  mateix préguien també les dones  vestides honestament, i adornant-se ab  
Mc 5,28  «Tan solament puga jo tocar sa  vestidura, me curaré.» 29 I en aquell  
Mc 5,30  la gent, digué: –Qui ha tocat ma  vestidura? 31 I sos deixebles li deien:  
Mc 16,5  sentat a la dreta, cobert d’una  vestidura blanca, i s’espavoriren. 6 Ell  
Lc 23,11  i per a escarni li féu posar una  vestidura blanca, i el tornà a enviar a  
Ac 10,30  ’m presentà davant un baró ab una  vestidura blanca, i em digué: 31 “Corneli, 
Jm 2,2 algun baró, portant anell d’or, ab  vestidura preciosa, i entràs també un  
Ap 1,13  al Fill de l’home, vestit d’una  vestidura llarga i cenyit en los pits ab  
Ap 7,Tit  que vegé sant Joan vestits d’una  vestidura blanca. 1 Després d’això vegí  
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Ap 19,16  totpoderós. 16 I té escrit en sa  vestidura i en sa cuixa lo nom: «Rei de  
Mt 17,2 rostro resplendia com lo sol, i ses  vestidures se tornaren blanques com la  
Mt 21,8  gran multitud de gent estenia ses  vestidures en lo camí. I altres tallaven  
Mt 26,65 lo príncep dels sacerdots rompé ses  vestidures i digué: –Ha blasfemat! Quina  
Mt 27,31  lo manto i el vestiren ab ses  vestidures, i se’l ne portaren a  
Mt 27,35 hagueren crucificat, repartiren ses  vestidures, tirant a sort; per a què es  
Mt 27,35 profeta que diu: «Se repartiran mes  vestidures, i sobre ma túnica tiraran a  
Mt 28,3  rostro era com un llampec, i ses  vestidures, com la neu. 4 I els guardes,  
Mc 14,63  lo sumo sacerdot, rompent ses  vestidures, digué: –Quina necessitat tenim 
Lc 19,35  I lo menaren a Jesús i, posant ses  vestidures sobre el pollí, feren sentar  
Lc 19,36  Jesús anava passant, estenien ses  vestidures en lo camí. 37 I quan s’acercà 
Lc 20,46  que amen lo passejar-se ab  vestidures llargues i gusten de ser  
Lc 24,4  davant d’elles dos homes ab  vestidures resplendents. 5 I estant elles  
Jn 13,4  alçà de la cena i, traent-se ses  vestidures, prengué una tovallola, i se la 
Jn 13,12  los peus i pres altra vegada ses  vestidures, i havent-se sentat novament  
Ac 1,10  prop d’ells dos barons ab  vestidures blanques, 11 los quals los  
Ap 3,4 en Sardis que no han contaminat ses  vestidures, los quals aniran ab mi en  
Ap 3,4  los quals aniran ab mi en  vestidures blanques, perquè són dignes. 5  
Ap 3,5  5 »Lo que vència serà vestit ab  vestidures blanques, i jo no esborraré son 
Ap 7,9  i davant de l’Anyell, coberts de  vestidures blanques i ab palmes en ses  
Ap 7,13  –Aquestos que estan coberts ab  vestidures blanques, qui són?, i d’a on  
Ap 16,15  lo qui vetlla, i guarda ses  vestidures per a què no vaja desnú i vegen 
Ap 22,14  »Benaventurats los que renten ses  vestidures en la sang de l’Anyell, per a  
Ap 9,9  dents eren com dents de lleó. 9 I  vestien corasses, com corasses de ferro. I 
Ap 9,17  visió, i als que cavalgaven, que  vestien corasses de foc de color de  
Rm 13,12 doncs, les obres de les tenebres, i  vestim-nos ab les armes de la llum. 13  
Mc 12,38  dels escribes, que amen lo portar  vestimentes llargues i que els salúdien en 
Mt 6,28  28 I ¿per què us afanau per lo  vestir? Considerau com creixen los lliris  
Lc 12,Tit  No afanar-se per a menjar i  vestir. Tresor i cor en lo cel. Majordom  
Mt 25,38  i vos allotjàrem; o desnú, i vos  vestírem? 39 ¿O quan vos vegérem malalt, i 
Mt 27,31  d’ell, li llevaren lo manto i el  vestiren ab ses vestidures, i se’l ne  
Mc 15,17  convocaren tota la cohort. 17 I lo  vestiren de púrpura, i teixint una corona  
Mc 15,20  lo despullaren de la púrpura i el  vestiren ab ses robes, i el tragueren fora 
Jn 19,2  i la hi posaren sobre el cap, i li  vestiren un manto de púrpura. 3 I venien a 
Mt 6,25  Ni per vostre cos, sobre què  vestireu. ¿No val més la vida que l’  
Lc 12,22  ni per a lo vostre cos, sobre què  vestireu. 23 Més val l’ànima que el  
Mt 3,4  4 I lo mateix Joan tenia un  vestit de pèl de camell i un cenyidor de  
Mt 6,25 que l’aliment, i lo cos més que el  vestit? 26 Mirau los aucells de l’aire,  
Mt 6,29  ni Salomó enmig de sa glòria anà  vestit com un d’aquestos. 30 Puix si a l’ 
Mt 7,15  profetes, que vénen a vosaltres ab  vestit d’ovelles i per dins són llops  
Mt 9,16  posa pedaç de panyo grosser en  vestit vell, puix se’n du tot lo que toca 
Mt 9,16  puix se’n du tot lo que toca del  vestit i l’esquinç se fa més gran. 17 No  
Mt 9,20  per detràs i li tocà la vora del  vestit. 21 Puix deia entre si: «Si tan  
Mt 9,21 entre si: «Si tan solament toco son  vestit, quedaré sana.» 22 Mes, girant-se 
Mt 11,8  lo que isquéreu a veure? ¿Un home  vestit mollament? Certament que els que  
Mt 14,Tit  que se li presenten o toquen son  vestit. 1 En aquell temps, Herodes lo  
Mt 14,36  tocar tan solament la vora de son  vestit. I tants quants la tocaren quedaren 
Mt 22,11  vegé allí un home que no anava  vestit ab robes d’esposalles. 12 I li  
Mt 22,12 com és que has entrat aquí no anant  vestit d’esposalles? »Emperò ell callà.  
Mc 1,6 confessant sos pecats. 6 Anava Joan  vestit de pèl de camell, i portava un  
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Mc 2,21  aquells dies. 21 »Ningú posa en un  vestit vell un pedaç de panyo nou; d’  
Mc 5,15  aturmentat del dimoni, sentat,  vestit i en son cabal judici, i tingueren  
Mc 5,27  la confusió de la gent i tocà son  vestit, 28 perquè deia: «Tan solament puga 
Mc 6,56  los permetés tocar la vora de son  vestit; i tots quants la tocaven quedaven  
Mc 13,16  no tórnia atràs per a prendre son  vestit. 17 Emperò, ai de les prenyades i  
Lc 5,36  posa un pedaç de panyo nou en un  vestit vell, perquè d’altra manera lo nou 
Lc 7,25 Mes, què isquéreu a veure? ¿Un home  vestit ab robes delicades? Certament que  
Lc 8,27  posseït dels dimonis, i no portava  vestit algun, ni habitava en casa, sinó  
Lc 8,35  los dimonis, lo qual estava ja  vestit i en son cabal judici a sos peus, i 
Lc 8,44  per darrere i tocà la vora de son  vestit. I en aquell mateix instant s’  
Lc 12,23  que el menjar, i lo cos més que el  vestit. 24 Reparau los corbs, que no  
Lc 12,37  veritat vos dic que es cenyirà son  vestit i els farà assentar a taula, i  
Lc 16,19  19 »Hi havia un home ric que anava  vestit de púrpura i de tela finíssima i  
Ac 12,21 rei. 21 I al dia senyalat, Herodes,  vestit de rei, se sentà en lo tribunal i  
Ac 20,33 »No he codiciat ni plata, ni or, ni  vestit de ningú, 34 com vosaltres mateixos 
1Co 15,54 quan açò que és corruptible s’haja  vestit d’incorruptibilitat, i lo que és  
1Co 15,54  i lo que és mortal s’haja  vestit d’immortalitat, aleshores se  
Col 3,10 home vell ab sos fets 10 i us haveu  vestit lo nou, lo qual és renovat per lo  
He 1,11  i tots s’envelliran com  vestit. 12 I els mudaràs com un manto, i  
Jm 2,2  i entràs també un pobre ab un mal  vestit, 3 i atenent al que ve vestit  
Jm 2,3  mal vestit, 3 i atenent al que ve  vestit magníficament li diguésseu: «Senta  
Ap 1,13  a un semblant al Fill de l’home,  vestit d’una vestidura llarga i cenyit en 
Ap 3,5  són dignes. 5 »Lo que vència serà  vestit ab vestidures blanques, i jo no  
Ap 19,13  sinó ell mateix. 13 I anava  vestit d’una roba tenyida de sang; i son  
Mt 21,7  pollí, i posaren sobre d’ells sos  vestits i lo feren assentar damunt. 8 I  
Mc 9,2  a presència d’ells. 2 I sos  vestits se tornaren resplendents i en  
Mc 11,7  a Jesús i posaren sobre d’ell sos  vestits; i s’assentà en ell. 8 I molts  
Mc 11,8  en ell. 8 I molts estengueren sos  vestits en lo camí, i altres tallaven  
Lc 3,11  los deia: –Aquell que té dos  vestits, dónia’n al que no en té; i lo  
Lc 9,29 son rostro aparegué diferent, i sos  vestits se tornaren blancs i resplendents. 
Lc 23,34  saben lo que fan. I dividiren sos  vestits i els tiraren a sort. 35 I el  
Jn 19,23  crucificat a Jesús, prengueren sos  vestits i ne feren quatre parts, una per  
Jn 19,24  que diu: «Se partiren mos  vestits entre ells, i tiraren a la sort ma 
Jn 20,12 lo sepulcre, 12 i vegé a dos àngels  vestits de blanc sentats, un al cap i  
Ac 7,58  i els testimonis posaren sos  vestits als peus d’un jove anomenat  
Ac 9,39  i ensenyant les túniques i els  vestits que els feia Dorcas. 40 Mes Pere,  
Ac 12,8  I li digué: –Tira’t dessobre tos  vestits i segueix-me. 9 E isqué, i l’  
Ac 18,6 -lo ells i blasfemant, sacudí sos  vestits i els digué: –Vostra sang sia  
Ac 22,20 consentí en sa mort, i guardava los  vestits dels que el mataven. 21 »I ell me  
Ac 22,23  cridant, i llançassen de si sos  vestits, i tirassen pols a l’aire, 24 lo  
2Co 5,3  del cel, 3 si és que siam trobats  vestits i no desnusos. 4 Perquè també los  
1Te 5,8  que som del dia, vivim sobris,  vestits ab la lloriga de la fe i de la  
1Tm 2,9  rissats, o ab or, o perles, o  vestits costosos, 10 sinó com correspon a  
1Pe 3,3  o adornos d’or, o gala en sos  vestits, 4 sinó sia l’home interior del  
Ap 4,4  -i-quatre ancians assentats,  vestits ab robes blanques, i en sos caps,  
Ap 7,Tit  Quins són los que vegé sant Joan  vestits d’una vestidura blanca. 1 Després 
Ap 11,3  mos dos testimonis i profetisaran,  vestits de sac, mil dos-cents i xixanta  
Ap 15,6  temple, que portaven set plagues,  vestits d’una tela neta i blanca, i  
Ap 19,14  hi ha en lo cel en cavalls blancs,  vestits tots de tela finíssima, blanca i  
Lc 15,22  »–Portau aquí la roba més bona i  vestiu-lo, i posau-li un anell en son  
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Rm 13,14 no en quimeres i enveges. 14 Ans bé  vestiu’s de nostre Senyor Jesucrist, i no 
Ef 4,24  en l’esperit de vostre ànimo 24 i  vestiu-vos de l’home nou, que fou criat 
Ef 6,11  i en lo poder de sa virtut. 11  Vestiu’s l’armadura de Déu, per a què  
Mt 7,4 jo et trauré la volva de l’ull”, i  vet aquí tu tens una biga en lo teu? 5  
Jn 19,26  allí dret, digué a sa mare: –Dona,  vet aquí ton fill! 27 Després digué al  
Ac 13,11  camins drets del Senyor? 11 Emperò  vet aquí ara la mà del Senyor sobre tu, i  
Ac 27,24  comparesques davant del Cèsar; i  vet aquí que Déu t’ha fet gràcia de tots  
Ap 1,18  18 lo qui visc i he estat mort; i  vet aquí que visc en los sigles dels  
Ap 5,5 dels ancians me digué: –No plòries:  vet aquí lo lleó de la tribu de Judà, l’  
Jn 19,27 fill! 27 Després digué al deixeble:  –Vet aquí ta mare! I des d’aquella hora  
Ac 5,9  a tentar a l’Esperit del Senyor?  Vet aquí a la porta los peus dels que han  
Ac 10,19  en la visió, li digué l’Esperit:  –Vet aquí tres homes que et busquen. 20  
Ap 2,10 d’aquestes coses que has de patir.  Vet aquí lo diable n’ha de ficar alguns  
Ap 3,8  ningú obre. 8 »Jo conec tes obres.  Vet aquí, jo posí davant teu una porta  
Ap 3,9  paraula, i no has negat mon nom. 9  Vet aquí, los faré de la sinagoga de  
Ap 3,9  i no ho són, sinó que menteixen.  Vet aquí, los faré venir i adorar davant  
Ap 3,20  de zel, i arrepenteix-te. 20  Vet aquí, estic a la porta i truco; si  
Mt 14,25  lo vent. 25 Emperò a la quarta  vetlla de la nit, vingué Jesús envers ells 
Mc 6,48  era contrari, i cerca de la quarta  vetlla de la nit, vingué cap a ells  
Lc 12,38  38 I si vingués a la segona  vetlla o vingués a la tercera vetlla i els 
Lc 12,38  vetlla o vingués a la tercera  vetlla i els trobàs en eix estat,  
2Tm 4,5  a rondalles. 5 Tu, emperò,  vetlla en totes les coses, suporta les  
Ap 16,15  com un lladre. Benaventurat lo qui  vetlla, i guarda ses vestidures per a què  
1Tm 4,16  avançament sia manifest a tots. 16  Vetlla sobre tu mateix i sobre la  
Mt 24,43 venir lo lladre, sens dubte estaria  vetllant i no deixaria minar sa casa. 44  
Lc 2,8  en aquella comarca que estaven  vetllant i guardant son bestiar durant la  
Lc 12,37  aquells sirvents a qui tròbia  vetllant lo Senyor quan vinga; en veritat  
Ef 6,18 pregària i súplica en l’Esperit, i  vetllant en lo mateix ab tota  
Col 4,2  lo cel. 2 Perseverau en l’oració,  vetllant en ella ab acció de gràcies. 3  
Mt 26,40 digué a Pere: –Què? ¿No haveu pogut  vetllar una hora ab mi? 41 Vetllau i orau, 
Mc 14,37  dorms? ¿Una hora no has pogut  vetllar ab mi? 38 Vetllau i orau, per a  
Lc 12,39  en què havia de venir lo lladre,  vetllaria sens dubte i no deixaria foradar 
Mc 13,34  havia de fer, i manà al porter que  vetllàs. 35 Vetllau, doncs, perquè no  
Mt 26,38  fins a la mort. Aguardau aquí i  vetllau ab mi. 39 I havent-se’n anat un 
Mc 13,33  sinó el Pare. 33 Teniu compte,  vetllau i orau, perquè no sabeu quan serà  
Mc 14,34  fins a la mort, esperau aquí i  vetllau. 35 I havent anat un poc més  
Ac 20,31  tras de si. 31 Per lo tant,  vetllau i teniu present que per espai de  
1Pe 4,7  Per lo tant, siau prudents i  vetllau en oracions. 8 Abans de tot tenint 
1Pe 5,8  de vosaltres. 8 Siau moderats i  vetllau, perquè lo diable, vostre enemic,  
Mt 24,42 presa l’una i deixada l’altra. 42  Vetllau, doncs, puix no sabeu a quina hora 
Mt 25,13 veritat vos dic que no us conec. 13  »Vetllau, doncs, pués no sabeu lo dia ni  
Mt 26,41  pogut vetllar una hora ab mi? 41  Vetllau i orau, perquè no entreu en  
Mc 13,35  i manà al porter que vetllàs. 35  Vetllau, doncs, perquè no sabeu quan  
Mc 13,37 vos dic a vosaltres, a tots ho dic:  Vetllau! 14,Tit Capítol XIV Principi de la 
Mc 14,38 hora no has pogut vetllar ab mi? 38  Vetllau i orau, per a què no entreu en  
Lc 21,36  en la superfície de la terra. 36  Vetllau, doncs, orant en tot lo temps, per 
1Co 15,34  corrompen les bones costums. 34  Vetllau justament, i no pequeu; puix  
1Co 16,13  vindrà quan tinga oportunitat. 13  Vetllau, estau ferms en la fe, conduïu-  
1Te 5,6  tant, no dormim com altres, ans bé  vetllem i viscam en temperància; 7 perquè  
1Te 5,10  per nosaltres, per a què, sia que  vetllem, sia que dormim, viscam juntament  
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He 13,17  i estau-los somesos; perquè  vetllen, com que han de donar compte de  
1Pe 5,Tit la humilitat. Amonesta a tots a que  vétllien per a resistir les tentacions del 
Mt 3,17  sobre d’ell. 17 I veus aquí una  veu del cel que deia: –Aquest és mon fill, 
Mt 6,4  sia en ocult, i ton Pare, que  veu en l’ocult, te premiarà  
Mt 6,6  prega en ocult, i ton Pare, que  veu en l’ocult, te recompensarà  
Mt 6,18  està en l’ocult, i ton Pare, que  veu en l’ocult, te recompensarà  
Mt 12,19  ni cridarà, ni oirà ningú sa  veu en les places. 20 No trencarà la canya 
Mt 17,5  a cobrir-los. I veus aquí una  veu des del núvol que deia: –Aquest és mon 
Mt 25,20  cinc talents m’entregàreu vós,  veu-se’n aquí altres cinc que jo n’he  
Mt 27,46  de nona exclamà Jesús ab una gran  veu dient: –‹Elí, Elí, lammà sabacthani?›, 
Mt 27,50  clamant segona vegada ab una gran  veu, entregà l’esperit. 51 I veus aquí  
Mt 28,15  com se’ls havia dit. I aquesta  veu que es divulgà entre els jueus dura  
Mc 1,11 sobre d’ell mateix. 11 I s’oí una  veu del cel que deia: –Tu ets mon Fill, l’ 
Mc 2,2  en Cafarnaüm. 2 I corregué la  veu que estava en una casa, i acudí tal  
Mc 5,7 ell i l’adorà. 7 I clamant en alta  veu digué: –Què tinc jo que veure ab tu,  
Mc 5,38  casa del príncep de la sinagoga, i  veu l’avalot i als que ploraven i donaven 
Mc 9,6  que els feia sombra e isqué una  veu del núvol que deia: –Aquest és mon  
Mc 10,42  digué: –Sabeu que aquells a qui es  veu manar sobre les nacions, les dominen,  
Lc 1,42  Esperit Sant. 42 I exclamà en alta  veu i digué: –Beneita tu entre les dones i 
Lc 1,44 tan prest com arribà a mos oïdos la  veu de ta salutació, l’infant saltà de  
Lc 3,22  d’una paloma i s’oigué aquesta  veu del cel: –Tu ets mon fill, l’amat; en 
Lc 4,33  un dimoni impur, i exclamà en alta  veu 34 dient: –Deixa’ns! Què tens tu que  
Lc 8,8 Conclòs això, començà a dir en alta  veu: –Qui té orelles per a oir, oiga. 9 I  
Lc 8,28  davant d’ell i, exclamant en alta  veu, digué: –Què tens tu que veure ab mi,  
Lc 9,35 aquells en lo núvol. 35 I isqué una  veu del núvol dient: –Aquest és mon Fill,  
Lc 9,36  oïu-lo. 36 I a l’eixir aquesta  veu trobaren a Jesús sol, i ells callaren, 
Lc 11,27  una dona del mig del poble alçà la  veu i digué: –Benaventurat lo ventre que  
Lc 17,13  des de lluny 13 i alçaren la  veu dient: –Jesús, mestre, teniu  
Lc 17,15  atràs glorificant a Déu en alta  veu. 16 I caigué sobre son rostro als peus 
Lc 19,40  callen, les pedres alçaran la  veu. 41 I quan arribà cerca, al veure la  
Jn 1,23  mateix? 23 –Jo só –los digué– “la  veu del que clama en lo desert: Feu dretes 
Jn 1,46 de Nazaret? Felip li digué: –Vine i  veu-ho. 47 Jesús, veent a Natanael que  
Jn 3,8  alena en qualsevol part, i ous sa  veu, mes no saps d’a on ve, ni a on va.  
Jn 3,29 l’ou, s’omple de goig a l’oir la  veu de l’espòs. Aquest mon goig, doncs,  
Jn 5,19 fer per si cosa alguna, sinó lo que  veu fer al Pare; perquè qualsevol cosa que 
Jn 5,25  en ella, en què els morts oiran la  veu del Fill de Déu; i els que l’oiguen,  
Jn 5,28 que estan en los sepulcres oiran la  veu del Fill de Déu, 29 i los que hagen  
Jn 5,37  mi. Ni vosaltres haveu oït mai sa  veu, ni vist son semblant. 38 I sa paraula 
Jn 6,40  m’ha enviat: que tot aquell que  veu al Fill i creu en ell, tinga la vida  
Jn 7,28  lo temple anava ensenyant en alta  veu i dient: –Vosaltres me coneixeu i  
Jn 7,37  Jesús se posà en peu, i en alta  veu deia: –Si algú té set, vinga a mi i  
Jn 9,19  nasqué cego? Com és, doncs, que hi  veu ara? 20 Sos pares los respongueren  
Jn 9,21  cego. 21 Mes, com és que ara hi  veu, no ho sabem ni tampoc sabem qui li ha 
Jn 10,3  obre, i les ovelles escolten sa  veu, i ell crida per son nom a les ovelles 
Jn 10,4  lo segueixen, perquè coneixen sa  veu. 5 Mes a un estrany no el segueixen,  
Jn 10,5 fugen d’ell, perquè no coneixen la  veu dels estranys. 6 Aquesta paràbola los  
Jn 10,12  qual no són pròpies les ovelles,  veu venir lo llop i abandona les ovelles i 
Jn 10,16  he de recollir, i oiran la meva  veu, i se’n farà un sol ramat i un sol  
Jn 10,27  us he dit. 27 Mes ovelles ouen ma  veu, i jo les conec i em segueixen. 28 I  
Jn 11,9  qui va de dia no encepega, perquè  veu la llum d’aquest món. 10 Mes lo qui  
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Jn 11,43  43 Havent dit això, cridà en alta  veu: –Làssaro, ix fora! 44 I a l’instant  
Jn 12,28 glorificau vostre nom. I vingué una  veu del cel dient: –L’he glorificat ja, i 
Jn 12,30 Jesús los respongué dient: –Aquesta  veu no ha vingut per a mi, sinó per a  
Jn 12,44  de Déu. 44 Jesús, doncs, alçà la  veu i digué: –Qui creu en mi no creu en  
Jn 12,45  que m’ha enviat. 45 I lo qui em  veu a mi veu al que m’ha enviat. 46 Jo,  
Jn 12,45  ha enviat. 45 I lo qui em veu a mi  veu al que m’ha enviat. 46 Jo, llum, he  
Jn 14,9  m’haveu conegut? Felip, lo qui em  veu a mi, veu també al Pare. Doncs, com  
Jn 14,9 conegut? Felip, lo qui em veu a mi,  veu també al Pare. Doncs, com dius:  
Jn 14,17  lo món no pot rebre, perquè no el  veu ni el coneix. Emperò vosaltres lo  
Jn 18,37  aquell que és de la veritat, ou ma  veu. 38 Pilat li diu: –Què és la veritat?  
Jn 21,23  -me. 23 I s’espargí aquesta  veu entre els germans: que est deixeble no 
Ac 2,6  del cel. 6 Divulgada, doncs, la  veu, acudí molta gent, i quedà atordida,  
Ac 2,14  allí en peu ab los Onze, alçà sa  veu, i els digué: –Barons de Judea i  
Ac 4,24  oigueren, tots unànims alçaren la  veu a Déu, i digueren: «Senyor, vós sou lo 
Ac 7,31  a considerar-la, sobrevingué una  veu del Senyor, que deia: 32 »–Jo só lo  
Ac 7,60  60 I agenollat, clamava en alta  veu dient: –Senyor, no els imputeu aquest  
Ac 9,4  4 I caigué en terra i oigué una  veu que li deia: –Saulo, Saulo, per què em 
Ac 9,7  quedaren atordits, oient la  veu i no veent a ningú. 8 I Saulo s’alçà  
Ac 10,13  del cel. 13 I vingué a ell una  veu que li deia: –Alça’t, Pere, mata i  
Ac 10,15  ni impura. 15 I altra vegada la  veu li digué: –Lo que Déu ha purificat no  
Ac 11,7  del cel. 7 I oiguí també una  veu que em deia: »–Alça’t, Pere, mata i  
Ac 11,9  9 I em respongué altra vegada la  veu del cel: »–Lo que Déu ha purificat, no 
Ac 12,14  escoltar. 14 I així que conegué la  veu de Pere, de goig no obrí la porta,  
Ac 14,9 fe per a ser curat, 9 digué en alta  veu: –Alça’t dret sobre tos peus! I ell  
Ac 14,10  lo que Pau havia fet, alçaren sa  veu i digueren en llengua de Licaònia:  
Ac 16,28  28 Emperò Pau clamà en alta  veu dient: –No et faces dany, que tots som 
Ac 22,7  cel 7 i, caent en terra, oiguí una  veu que em deia: »–Saulo, Saulo, per què  
Ac 22,9  temor; emperò no oigueren la  veu del que em parlava. 10 I jo diguí:  
Ac 22,14  i vegesses al Just, i oiguesses la  veu de sa boca. 15 Perquè tu li seràs  
Ac 23,6  i altra fariseus, digué en alta  veu en lo Consell: –Barons germans, jo só  
Ac 24,21  paraules que proferí en alta  veu estant enmig d’ells: “Per la  
Ac 26,14  tots nosaltres en terra, oiguí una  veu que em deia en llengua hebrea:  
Ac 26,24  en sa defensa, Festo digué en alta  veu: –Estàs fora de si, Pau. Les moltes  
Rm 8,24 esperança. Però l’esperança que es  veu no és esperança, puix allò que un veu, 
Rm 8,24  no és esperança, puix allò que un  veu, ¿com ho pot esperar? 25 I si esperam  
Rm 10,18  ells oït? Sí, certament, puix sa  veu ressonà per tota la terra, i ses  
1Co 14,10  en lo món, i no hi ha res sens  veu. 11 Si doncs jo ignoro lo significat  
2Co 12,6  ningú pènsia de mi més de lo que  veu en mi u ou de mi. 7 I per a què la  
Ga 4,20 estar ara ab vosaltres i canviar ma  veu, puix estic en dubtes acerca de  
1Te 4,16  el mateix Senyor ab mandato, i ab  veu de l’arcàngel, i ab trompeta de Déu,  
He 3,7 Esperit Sant: «Si oiguésseu avui sa  veu, 8 no vullau endurir vostres cors, com 
He 3,15  que es diu: «Si oiguésseu avui sa  veu, no enduriu vostres cors com en la  
He 4,7 sobre està dit: “Avui, si oísseu sa  veu, no enduriu vostres cors.”» 8 Perquè  
He 12,19  19 i al so de la trompeta, i a la  veu de les paraules, les quals, los que  
He 12,26 al que ens parla des del cel. 26 La  veu del qual commogué llavors la terra;  
2Pe 1,17  a ell de la magnífica glòria una  veu d’aquesta manera: «Aquest és mon amat 
2Pe 1,18  a ell oïu.» 18 I aquesta  veu que vingué del cel l’oírem nosaltres  
2Pe 2,16  muda, en la que cavalgava, parlant  veu d’home refrenà la locura del profeta. 
1Jn 4,20  qui no ama a son germà al qual  veu, ¿com pot amar a Déu, a qui no veu? 21 
1Jn 4,20  veu, ¿com pot amar a Déu, a qui no  veu? 21 I aquest manament tenim d’ell:  
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Ap 1,10  i oiguí detràs de mi una gran  veu, com de trompeta, 11 que deia: –Lo que 
Ap 1,12  12 I em vaig girar per a veure la  veu del que parlava ab mi. I girat, vegí  
Ap 1,15  està en una fornal ardent, i sa  veu, com lo rumor de moltes aigües. 16 I  
Ap 3,20 la porta i truco; si algú oigués ma  veu i m’obrís la porta, entraré a ell i  
Ap 4,1  oberta en lo cel, i la primera  veu que oiguí era com de trompeta que  
Ap 5,2  àngel fort que proclamava en alta  veu: –¿Qui és digne d’obrir lo llibre i  
Ap 5,11  sobre la terra. 11 I vegí i oiguí  veu de molts àngels al rodador del trono,  
Ap 5,12  de millars, 12 que deien en alta  veu: –Digne és l’Anyell que fou mort de  
Ap 6,1  dels quatres animals deia, com ab  veu de tro: –Vine, i veuràs. 2 I mirí, i  
Ap 6,6  sa mà unes balances. 6 I oiguí una  veu enmig dels quatre animals que deia:  
Ap 6,7  quan obrí lo quart sello, oiguí la  veu del quart animal que deia: –Vine, i  
Ap 6,10  que tenien; 10 i clamaven en  veu alta dient: –¿Fins a quan, Senyor,  
Ap 7,2  senyal de Déu viu, i clamà en alta  veu als quatre àngels, als quals era donat 
Ap 7,10  en ses mans. 10 I clamaven en alta  veu dient: –Salut a nostre Déu, que està  
Ap 8,13  de la nit. 13 I vegí i oiguí la  veu d’una àliga que volava per mig del  
Ap 8,13  per mig del cel dient en gran  veu: –Ai, ai, ai dels habitants de la  
Ap 9,13 àngel tocà la trompeta, i oiguí una  veu dels quatre corns de l’altar d’or  
Ap 10,Tit  àngel haja tocat la trompeta. Una  veu del cel mana a sant Joan que prenga  
Ap 10,3  sobre la terra. 3 I clamà en alta  veu, com un lleó quan rugeix. I després  
Ap 10,4  anava jo a escriure, i oiguí una  veu del cel que em deia: –Sella les coses  
Ap 10,7  més temps; 7 mes en los dies de la  veu del setè àngel, quan ell comència a  
Ap 10,8  servos, los profetes. 8 I oiguí la  veu del cel, que parlava altra vegada ab  
Ap 11,12 els vegeren. 12 I oigueren una gran  veu del cel que els deia: –Pujau aquí. I  
Ap 14,2 i el nom de son Pare. 2 I oiguí una  veu del cel, com veu de moltes aigües, i  
Ap 14,2  2 I oiguí una veu del cel, com  veu de moltes aigües, i com la veu d’un  
Ap 14,2  com veu de moltes aigües, i com la  veu d’un gran tro; i la veu que oiguí era 
Ap 14,2  i com la veu d’un gran tro; i la  veu que oiguí era com de tocadors d’arpes 
Ap 14,7 i llengua, i poble, 7 dient en alta  veu: –Temeu al Senyor i donau-li honra,  
Ap 14,9  lo tercer àngel, dient en alta  veu: –Si algú adoràs la bèstia i sa  
Ap 14,13  i la fe de Jesús. 13 I oiguí una  veu del cel que em deia: –Escriu:  
Ap 14,15  àngel del temple, cridant en alta  veu al que estava sentat sobre el núvol:  
Ap 14,18  poder sobre el foc, i clamà en  veu alta al que tenia la falç ben afilada, 
Ap 16,1  sobre la terra. 1 I oiguí una gran  veu del temple que deia als set àngels:  
Ap 16,17 sa copa a l’aire, i isqué una gran  veu del temple des del trono que deia:  
Ap 18,4  ses delícies. 4 I oiguí una altra  veu del cel que deia: –Eixiu d’ella,  
Ap 18,22  22 Ni mai més s’oirà en tu la  veu dels tocadors d’arpes, ni de músics,  
Ap 18,23  mai més resplendirà en tu, i  veu d’espòs i esposa mai més serà oïda en 
Ap 19,1  1 Després d’això oiguí una gran  veu, com de molta gent en lo cel, que  
Ap 19,5  Aŀleluia! 5 I isqué del trono una  veu que deia: –Alabau a nostre Déu, tots  
Ap 19,6  xics i grans. 6 I oiguí com una  veu de molta gent, i com soroll de moltes  
Ap 19,6  soroll de moltes aigües, i com una  veu de grans trons que deien: –Aŀleluia!  
Ap 19,17  que estava en lo sol i clamava en  veu alta dient a tots los aucells que  
Ap 21,3 per a son espòs. 3 I oiguí una gran  veu del trono que deia: –Veus aquí, lo  
Mt 2,18  Jeremies, lo profeta, que diu: 18  «Veu fou oïda en Ramà, plors, lamentacions 
Mt 3,3  qui parlà lo profeta Isaïes dient:  «Veu del que clama en lo desert: Aparellau 
Mc 1,3 aparellarà ton camí davant de tu. 3  Veu del que clama en lo desert: Aparellau  
Lc 3,4 paraules del profeta Isaïes, dient:  «Veu del que clama en lo desert: Aparellau 
Lc 17,21  que es faça observar, 21 ni diran:  “Veu’s-el aquí”, o “Veu’s-el allí.”  
Lc 17,21  21 ni diran: “Veu’s-el aquí”, o  “Veu’s-el allí.” Puix, mirau, lo Regne  
Lc 17,23  i no el veureu. 23 I vos diran:  “Veu’s-el aquí” o “Veu’s-el allí”:  
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Lc 17,23  I vos diran: “Veu’s-el aquí” o  “Veu’s-el allí”: no hi vullau anar, ni  
Ap 4,Tit  a les iglésies.” 4,Tit Capítol IV  Veu l’Apòstol en un èxtasis lo trono de  
Mt 11,5  que haveu vist i oït: 5 los cegos  veuen, los coixos caminen, los lleprosos  
Mt 13,13  jo ab paràboles, perquè mirant no  veuen, i escoltant no ouen, ni entenen. 14 
Mt 13,16  los vostres ulls, perquè  veuen, i vostres orelles, perquè ouen. 17  
Mt 18,10  jo us dic que sos àngels en lo cel  veuen sempre la cara de mon Pare que està  
Mc 5,15 havia succeït. 15 I vénen a Jesús i  veuen al que havia estat aturmentat del  
Lc 7,22 que haveu oït i vist: que els cegos  veuen, los coixos caminen, los leprosos  
Lc 10,23  digué: –Benaventurats los ulls que  veuen lo que vosaltres veeu. 24 Puix jo us 
Lc 11,44 que sou com los sepulcres que no es  veuen, i sobre los que caminen los homes  
Jn 6,19  vint-i-cinc o trenta estadis,  veuen a Jesús que caminava sobre del mar i 
Jn 9,39  est món, a fi de que los que no hi  veuen, vegen; i los que hi veuen se  
Jn 9,39  no hi veuen, vegen; i los que hi  veuen se quédien cegos. 40 I alguns dels  
Rm 1,20  les coses invisibles d’ell se  veuen clarament de la creació del món, per 
2Co 4,18  contemplam no a les coses que es  veuen, sinó a les que no es veuen. Perquè  
2Co 4,18  que es veuen, sinó a les que no es  veuen. Perquè les coses que es veuen són  
2Co 4,18  es veuen. Perquè les coses que es  veuen són temporals, mes les que no es  
2Co 4,18  són temporals, mes les que no es  veuen són eternes. 5,Tit Capítol V Desitja 
He 11,1 esperen, evidència de les que no es  veuen. 2 Perquè per ella alcançaren  
Lc 3,6  seran aplanats; 6 i tota carn  veurà la salvació de Déu.» 7 I deia a la  
Jn 3,36  mes qui no creu en lo Fill no  veurà la vida, sinó que la ira de Déu està 
Jn 8,51  que, qui obsérvia ma paraula, no  veurà mai la mort. 52 I els jueus li  
Jn 14,19  un poc de temps, i lo món ja no em  veurà. Mes vosaltres me veeu, perquè jo  
He 12,14  i la santedat, sens la qual ningú  veurà a Déu. 15 Mirant atentament a que  
Ap 1,7  7 Veus aquí que ve ab núvols, i el  veurà tot ull, i els que el traspassaren.  
Mt 5,8  los nets de cor, perquè ells  veuran a Déu. 9 »Benaventurats los  
Mt 24,30  totes les tribus de la terra, i  veuran al Fill de l’home, que vindrà en  
Mt 28,10  per a què vagen a Galilea: allí em  veuran. 11 I havent-se’n elles anat,  
Mc 13,26  seran commogudes. 26 »I aleshores  veuran al Fill de l’home, que vindrà en  
Lc 21,27  cel seran commogudes. 27 Llavors  veuran al Fill de l’home, que vindrà  
Ac 2,17  i vostres filles, i vostres joves  veuran visions, i vostres ancians somiaran 
Rm 15,21  a qui no ha estat ell anunciat lo  veuran, i l’entendran los que no l’han  
1Pe 2,12  -vos per vostres obres bones que  veuran, glorifíquien a Déu en lo dia de la 
Ap 2,22  i els que adultérien ab ella se  veuran en gran tribulació, a menos que s’ 
Ap 11,9  i pobles, i llengües, i nacions  veuran los cossos morts d’ells tres dies  
Ap 18,9  ab ella i visqueren en plaer, quan  veuran lo fum de sa crema. 10 Estant  
Ap 22,4 ella, i sos servos lo serviran. 4 I  veuran sa cara, i son nom estarà escrit en 
Mt 7,5  la biga de ton ull, i aleshores hi  veuràs per a traure la volva de l’ull de  
Mt 27,4 ens importa a nosaltres? Allà t’ho  veuràs. 5 I llançant les monedes de plata  
Lc 6,42  la biga de ton ull, i després hi  veuràs per a traure la volva de l’ull de  
Jn 1,50  la figuera; coses majors que estes  veuràs. 51 I li digué: –En veritat, en  
Jn 11,40  –No t’he dit que, si creguesses,  veuràs la glòria de Déu? 41 Tragueren,  
Ap 6,1  deia, com ab veu de tro: –Vine, i  veuràs. 2 I mirí, i vegí un cavall blanc,  
Ap 6,3  al segon animal que deia: –Vine, i  veuràs. 4 I isqué un altre cavall,  
Ap 6,5 al tercer animal que deia: –Vine, i  veuràs. I aparegué un cavall negre, i el  
Ap 6,7 del quart animal que deia: –Vine, i  veuràs. 8 I mirí, i vegí un cavall  
Mt 6,16  desfiguren sos rostros per a fer  veure als homes que dejunen. En veritat  
Mt 8,29  dient: –Què tenim nosaltres que  veure ab vós, Jesús, Fill de Déu? ¿Haveu  
Mt 9,11  deixebles. 11 I los fariseus, al  veure tal cosa, deien a sos deixebles:  
Mt 9,36  tota dolència en lo poble. 36 I al  veure aquella gent, se compadesqué d’  
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Mt 11,7  dient: –Què és lo que isquéreu a  veure en lo desert? ¿Una canya agitada del 
Mt 11,8  8 Mes, què és lo que isquéreu a  veure? ¿Un home vestit mollament?  
Mt 11,9  estan. 9 A qui, doncs, isquéreu a  veure? ¿A un profeta? Certament vos dic, i 
Mt 12,38 i fariseus dient: –Mestre, voldríem  veure senyal de vós. 39 Ell los respongué  
Mt 13,17  molts profetes i justos ansiaren  veure lo que veeu, i no ho vegeren, i oir  
Mt 15,31  los muts, caminar los coixos,  veure los cegos; i glorificaven al Déu d’ 
Mt 22,11  11 »Quan entrà lo rei per a  veure als hostes, vegé allí un home que no 
Mt 24,27  llampec ix de l’orient i es deixa  veure fins en l’occident, així serà també 
Mt 25,36  en la presó, i me vinguéreu a  veure. 37 Llavors li respondran los justos 
Mt 25,39  i en la presó, i vos anàrem a  veure? 40 »I responent lo rei, los dirà:  
Mt 25,43  i en la presó, i no em vinguéreu a  veure. 44 »Llavors ells també li  
Mt 26,8  quan estava sentat a taula. 8 I al  veure-ho sos deixebles, s’indignaren,  
Mt 26,58  estava sentat ab los criats, per a  veure lo fi. 59 Emperò los prínceps dels  
Mt 28,1  Maria Magdalena i l’altra Maria a  veure lo sepulcre. 2 I veus aquí que hi  
Mc 1,24 ’ns estar; què tenim nosaltres que  veure ab tu, Jesús de Nazaret? ¿Has vingut 
Mc 2,16 havia molts que el seguien. 16 I al  veure los escribes i els fariseus que  
Mc 3,6  los herodians contra d’ell per a  veure com lo farien perdre. Emperò Jesús  
Mc 3,11  a ell per a tocar-lo. 11 I al  veure-lo los esperits impurs, se  
Mc 5,7 en alta veu digué: –Què tinc jo que  veure ab tu, Jesús, Fill de Déu altíssim?  
Mc 5,14  ciutat i en los camps. I eixiren a  veure lo que havia succeït. 15 I vénen a  
Mc 5,32  32 I mirava al rodador per a  veure a la que ho havia fet. 33 Llavors la 
Mc 8,25  mans sobre els ulls, i començà a  veure, i quedà sa, de manera que veia  
Mc 9,14 14 I a l’instant, tot lo poble, al  veure a Jesús, quedà pasmat i ple de  
Mc 15,24 tirant a sort sobre d’elles, per a  veure lo que cada un se’n portaria. 25  
Lc 2,26 Sant que ell no veuria la mort sens  veure abans lo Cristo del Senyor. 27 I  
Lc 4,34  dient: –Deixa’ns! Què tens tu que  veure ab nosaltres, Jesús de Nazaret? ¿Has 
Lc 6,7  l’estaven observant, per a  veure si curaria en dissabte, a fi de  
Lc 7,24  a la gent dient: –Què eixíreu a  veure en lo desert? ¿Una canya moguda pel  
Lc 7,25  pel vent? 25 Mes, què isquéreu a  veure? ¿Un home vestit ab robes delicades? 
Lc 7,26  estan. 26 Emperò què isquéreu a  veure? Un profeta? Sí, jo us dic, i més  
Lc 8,20  germans estan defora, que et volen  veure. 21 Emperò ell respongué i els  
Lc 8,28  alta veu, digué: –Què tens tu que  veure ab mi, Jesús, Fill de Déu altíssim?  
Lc 8,35  i en les masies. 35 I eixiren a  veure lo que havia succeït i vingueren a  
Lc 9,9  qui oic tals coses? I cercava com  veure-lo. 10 I havent tornat los  
Lc 10,24 que molts profetes i reis volgueren  veure lo que vosaltres veeu, i no ho  
Lc 10,33 feia son camí s’acercà a ell, i al  veure’l tingué compassió. 34 I acostant- 
Lc 13,9  seu rodador, i li posaré fems, 9 a  veure si així dóna fruit, i si no, la  
Lc 14,18 comprat una granja i tinc d’anar a  veure-la. Vos suplico que em doneu per  
Lc 14,28  gastos que són necessaris, a fi de  veure si té per a acabar-la? 29 No sia  
Lc 17,22  temps en què vosaltres desitjareu  veure un dels dies del Fill de l’home, i  
Lc 19,3  que era molt ric, 3 cercava com  veure a Jesús i conèixer-lo; emperò no  
Lc 19,4  i se’n pujà a un sicòmoro per a  veure-lo, puix havia de passar per allí. 
Lc 19,7  pressa i lo rebé ab alegria. 7 Al  veure això, tots murmuraven dient que  
Lc 19,41  la veu. 41 I quan arribà cerca, al  veure la ciutat, plorà sobre ella, dient:  
Lc 23,8 també en Jerusalem. 8 I Herodes, al  veure a Jesús, tingué un gran goig, puix  
Lc 23,8 dir moltes coses d’ell, i esperava  veure-li fer algun miracle. 9 Li féu,  
Jn 3,3  sinó aquell que nasca de nou, pot  veure lo Regne de Déu. 4 Nicodemus li  
Jn 4,29  i digué a la gent: 29 –Veniu a  veure un home que m’ha dit tot quant jo  
Jn 8,56  vostre pare, se regositjà de  veure mon dia; lo vegé, i s’omplí de  
Jn 11,33 mort mon germà. 33 Jesús, doncs, al  veure-la plorar, i que ploraven també  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

3565 
 

Jn 11,45  dels jueus que havien vingut a  veure a Maria i a Marta, i que havien vist 
Jn 12,Tit  en Jerusalem. Alguns gentils volen  veure a Jesús. Declara est que fins  
Jn 12,9  no tant per Jesús, quant per a  veure a Làssaro, a qui havia ressuscitat  
Jn 12,21 suplicaren dient: –Senyor, voldríem  veure a Jesús. 22 Felip vingué a dir-ho  
Jn 16,17  emperò al cap de poc me tornareu a  veure”? I: “Perquè me’n vaig al Pare”? 18 
Jn 16,19  mes al cap de poc me tornareu a  veure.” 20 En veritat, en veritat vos dic  
Jn 16,22 veritat tristeses, mes jo tornaré a  veure-us, i vostre cor s’alegrarà i  
Jn 19,24  la partim, sinó tirem a sort per  veure de qui serà. Per a què es complís l’ 
Ac 15,36  la paraula del Senyor, a fi de  veure com los va. 37 I Bernabé volia  
Ac 18,21  ve en Jerusalem; emperò tornaré a  veure-us, si Déu vol. I partí d’Èfeso.  
Ac 25,Tit  a Cèsar. Lo rei Agripa desitja  veure a Pau, i Festo lo presenta a ell. 1  
Ac 26,7  a nostres pares, 7 la qual esperen  veure complerta les nostres dotze tribus,  
Ac 28,8 de febres i disenteria. Entrà Pau a  veure’l i, fent oració i posant-li les  
Ac 28,20  això, doncs, vos he cridat, per a  veure-us i parlar-vos, perquè per l’  
Ac 28,30  i rebia a tots los que el venien a  veure, 31 predicant lo Regne de Déu i  
Rm 1,11  venir a vosaltres. 11 Puix desitjo  veure-us a fi de comunicar-vos algun  
Rm 15,Tit  fort desig que té d’anar-los a  veure quan estiga de camí per Espanya. 1 I 
Rm 15,22  he estat impedit de venir-us a  veure, i no he pogut fins aquí. 23 Emperò  
Rm 15,24  mon viatge a Espanya espero  veure-us al passar, i que m’  
1Co 16,7 on tinga d’anar. 7 Puix no us vull  veure de pas, ans bé espero detenir-me  
2Co 1,Tit visitar-los, després de fer-los  veure la sinceritat de son cor i de sa  
2Co 5,Tit  5,Tit Capítol V Desitja l’Apòstol  veure-se llibre del desterro d’aquesta  
Ga 1,18  de tres anys vinguí a Jerusalem a  veure a Pere, i estiguí ab ell quinze  
Fl 1,27  de Cristo, per a què, vaja a  veure-us o estiga ausent, oiga de  
Fl 3,12  emperò seguesc ma carrera, per  veure si d’alguna manera puc alcançar  
1Te 2,17  de cor, ansiàrem més abundantment  veure vostra cara ab gran desig. 18 Per lo 
1Te 3,6  de nosaltres, i que desitjau  veure’ns, com nosaltres també a  
1Te 3,10  i dia ab lo major ardor, que pugam  veure vostra cara i pugam complir lo que  
1Tm 3,14  esperant que en breu te vindré a  veure. 15 I si tardàs, perquè sàpies com  
1Tm 6,16  al qui ningun home ha vist ni pot  veure, al qui sia honra i poder etern.  
2Tm 1,4  nit i dia; 4 desitjant molt lo  veure’t, recordant-me de tes llàgrimes, 
He 13,23 qui, si jo vingués prompte, aniré a  veure-us. 24 Salut a tots vostres  
1Pe 1,8  haveu vist; en qui creeu ara, sens  veure’l; i creent en ell vos regositjau  
1Pe 3,10 Perquè «lo qui àmia la vida i vulla  veure los dies bons, refrènia sa llengua  
2Jn 12 paper i tinta, perquè espero anar a  veure-us i parlar-vos boca a boca, a  
3Jn 14 ab tinta i ab ploma, 14 puix espero  veure’t en breu, i parlarem boca a boca.  
Ap 1,7  I es feriran los pits al  veure’l tots los llinatges de la terra.  
Ap 1,12  Laodicea. 12 I em vaig girar per a  veure la veu del que parlava ab mi. I  
Ap 9,20  i de fusta, los quals no poden  veure, ni oir, ni caminar. 21 Ni s’  
Ap 18,7  com reina, i no só viuda, ni  veuré plors.” 8 Per això en un dia vindran 
1Jn 3,2  a ell, per quant nosaltres lo  veurem així com ell és. 3 I tot aquell que 
Mt 13,14  entendreu; i mirant, mirareu i no  veureu. 15 Puix lo cor d’aquesta gent s’ 
Mt 23,39 us dic que des d’aquest punt no em  veureu més fins que digau: “Beneït sia  
Mt 26,64  més vos dic: que d’aquí en avant  veureu al Fill de l’home assentat a la  
Mt 28,7  de vosaltres en Galilea: allí lo  veureu. Mirau, jo us ho he avisat. 8 I a  
Mc 14,62  62 I Jesús li digué: –Jo só, i  veureu al Fill de l’home sentat a la  
Mc 16,7  de vosaltres en Galilea; allí el  veureu com ell vos digué. 8 I elles  
Lc 13,28 lo plor i lo cruixir de dents, quan  veureu a Abraham, i a Isaac, i a Jacob, i  
Lc 13,35  deserta. I vos dic que no em  veureu fins que arríbia lo dia en què  
Lc 17,22  dies del Fill de l’home, i no el  veureu. 23 I vos diran: “Veu’s-el aquí” 
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Jn 1,51 –En veritat, en veritat vos dic que  veureu obert lo cel, i sobre lo Fill de l’ 
Jn 11,34  –Veniu, Senyor –li digueren–, i el  veureu. 35 I Jesús plorà. 36 Llavors  
Jn 16,10  jo me’n vaig al Pare i ja no em  veureu més. 11 I de judici, perquè el  
Jn 16,16  16 »Dintre de poc ja no em  veureu, i altra vegada dintre de poc me  
Jn 16,16  i altra vegada dintre de poc me  veureu, perquè me’n vaig al Pare. 17  
Jn 16,17 voldrà dir ab: “Dintre de poc no em  veureu, emperò al cap de poc me tornareu a 
Jn 16,19  he dit: “Dintre de poc ja no em  veureu, mes al cap de poc me tornareu a  
Ac 20,25  anat predicant lo Regne de Déu, no  veureu més la meva cara. 26 Per lo tant jo 
Ac 28,26  oïdos i no comprendreu; i veent,  veureu, i no percibireu. 27 Perquè està  
Lc 2,26  per l’Esperit Sant que ell no  veuria la mort sens veure abans lo Cristo  
Ac 20,38  les paraules que havia dit, que no  veurien més sa cara. I l’anaren a  
Mt 1,20  20 I estant ell pensant en això,  veus aquí l’àngel del Senyor se li  
Mt 2,1 de Judà en temps d’Herodes lo rei,  veus aquí uns magos vingueren de l’Orient 
Mt 2,9  oïren això del rei, marxaren. I  veus aquí l’estrella que havien vist en  
Mt 2,13  13 Després que ells se n’anaren,  veus aquí un àngel del Senyor s’aparegué  
Mt 2,19  19 I havent mort Herodes,  veus aquí l’àngel del Senyor s’aparegué  
Mt 3,16  batejat, pujà luego de l’aigua. I  veus aquí se li obrí lo cel i vegé a l’  
Mt 3,17  paloma i venia sobre d’ell. 17 I  veus aquí una veu del cel que deia:  
Mt 4,11  11 Aleshores lo diable lo deixà. I  veus aquí los àngels arribaren i el  
Mt 7,3  sereu midats. 3 I, per què, doncs,  veus la volva en l’ull de ton germà i no  
Mt 7,3  volva en l’ull de ton germà i no  veus la biga en lo teu? 4 O, ¿com és que  
Mt 8,2  muntanya, lo seguí molta gent. 2 I  veus aquí vingué un lleprós i l’adorava  
Mt 8,24  lo seguien sos deixebles. 24 I  veus aquí que lo mar s’alborotà en tanta  
Mt 8,32 eixiren i se n’anaren als porcs. I  veus aquí tota la ramada corregué  
Mt 9,2 costat i se n’anà a sa ciutat. 2 I  veus aquí que li presentaren un paralític  
Mt 9,18  Mentres ell los deia estes coses,  veus aquí un príncep de la sinagoga se li  
Mt 9,20  lo seguí ab sos deixebles. 20 I  veus aquí una dona que patia d’un fluix  
Mt 12,10  vingué a la sinagoga d’ells. 10 I  veus aquí un home que tenia seca una mà, i 
Mt 12,41  per la predicació de Jonàs, i  veus aquí que el que és en aquest lloc és  
Mt 12,42  a oir la sabiduria de Salomó, i  veus aquí que el que és en aquest lloc és  
Mt 12,46  ell estava platicant ab la gent,  veus aquí sa mare i sos germans que  
Mt 15,22  confins de Tiro i de Sidon. 22 I  veus aquí una dona cananea que havia eixit 
Mt 17,3  tornaren blanques com la neu. 3 I  veus aquí que se’ls aparegueren Moisès i  
Mt 17,5  vingué a cobrir-los. I  veus aquí una veu des del núvol que deia:  
Mt 19,16  les mans, se n’anà d’allí. 16 I  veus aquí vingué un i li digué: –Bon  
Mt 20,30  una gran multitud de gent. 30 I  veus aquí dos cegos sentats a la vora del  
Mt 23,34  sentència de l’infern? 34 »Perquè  veus aquí, jo us envio a vosaltres  
Mt 26,45  els digué: –Dormiu ja i descansau,  veus aquí que l’hora és arribada, i el  
Mt 26,47  47 I encara ell estava parlant,  veus aquí que arribà Judes, un dels Dotze, 
Mt 26,51  sobre Jesús i el prengueren. 51 I  veus aquí un dels que estaven ab Jesús,  
Mt 27,51  gran veu, entregà l’esperit. 51 I  veus aquí que es rompé lo vel del temple  
Mt 28,2  Maria a veure lo sepulcre. 2 I  veus aquí que hi hagué un gran  
Mt 28,7 sos deixebles que ha ressuscitat. I  veus aquí que va davant de vosaltres en  
Mt 28,9  donar la nova a sos deixebles. 9 I  veus aquí Jesús los eixí a l’encontre  
Mt 28,11  11 I havent-se’n elles anat,  veus aquí alguns dels guardes vingueren a  
Mc 5,22  i ell estava prop del mar. 22 I  veus aquí vingué un dels prínceps de la  
Mc 11,21  recordat Pere, li digué: –Mestre,  veus aquí la figuera que maleíreu, s’ha  
Lc 1,44  mon Senyor vinga a mi? 44 Perquè,  veus aquí, tan prest com arribà a mos  
Lc 1,48 humil condició de sa esclava, puix,  veus aquí, ja des d’aquest moment me  
Lc 1,65 sos veïns, i es difundiren aquestes  veus per totes les muntanyes de la Judea.  
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Lc 2,9  son bestiar durant la nit. 9 I  veus aquí que s’aparegué cerca d’ells un 
Lc 2,10  àngel los digué: –No temau, perquè  veus aquí jo us anuncio noves que seran d’ 
Lc 5,18  obrava per a curar-los. 18 I  veus aquí uns homes que portaven en un  
Lc 7,12  prop de les portes de la ciutat,  veus aquí que treien fora a un difunt,  
Lc 7,37 del fariseu, se sentà a taula. 37 I  veus aquí hi havia en la ciutat una dona  
Lc 8,41  tothom l’estava esperant. 41 I  veus aquí que vingué un home anomenat  
Lc 9,30  blancs i resplendents. 30 I  veus aquí que parlaven ab ell dos barons,  
Lc 9,38  una gran multitud de gent. 38 I  veus aquí un home de la turba que exclamà  
Lc 9,39  perquè és l’únic que tinc. 39 I  veus aquí que un esperit l’agarrà, i  
Lc 10,3  treballadors a sa collita. 3 Anau,  veus aquí jo us envio com anyells enmig de 
Lc 10,25  vosaltres oïu, i no ho oïren. 25 I  veus aquí un doctor de la Llei s’alçà i  
Lc 11,31  a oir la sabiduria de Salomó, i  veus-ne aquí un que és més que Salomó.  
Lc 11,32  a la predicació de Jonàs, i  veus-ne aquí un que és més que Jonàs. 33 
Lc 13,11  ensenyant en la sinagoga. 11 I  veus aquí una dona posseïda de l’esperit, 
Lc 13,30  a taula en el Regne de Déu. 30 I  veus aquí que són darrers los que seran  
Lc 14,2  pa, ells l’estaven observant. 2 I  veus aquí un home hidròpic que estava  
Lc 19,2  entrat, passava per Jericó. 2 I  veus aquí un home, anomenat Zaqueu, lo  
Lc 19,37  començaren a alabar a Déu en altes  veus per tots los prodigis que havien vist 
Lc 22,21  per a vosaltres. 21 Emperò  veus aquí, la mà del que m’entrega està  
Lc 22,38  38 Mes ells respongueren: –Senyor,  veus aquí dos espases. I ell los digué:  
Lc 23,50  des de lluny aquestes coses. 50 I  veus aquí un baró anomenat Josep, lo qual  
Lc 24,4  ab aqueix motiu molt consternades,  veus aquí que s’aparegueren davant d’  
Lc 24,13  admirat de lo que havia vist. 13 I  veus aquí que dos d’ells aquell mateix  
Jn 1,29 digué: –Veus aquí l’anyell de Déu,  veus aquí aquell que trau lo pecat del  
Jn 3,26  de qui vós donàreu testimoni,  veus aquí que bateja i tots van a ell. 27  
Jn 5,14  home en lo temple, i li digué: –Ja  veus que has estat curat; no pèquies més,  
Ac 1,10  al cel quan ell s’anava elevant,  veus aquí que s’aparegueren prop d’ells  
Ac 5,28 que no ensenyàsseu en aquest nom; i  veus aquí que haveu omplert Jerusalem de  
Ac 7,57 Déu. 57 Mes ells, exclamant a grans  veus, se taparen les orelles, i tots  
Ac 8,7  impurs, eixien donant grans  veus, i molts coixos i paralítics foren  
Ac 8,27 deserta. 27 I alçant-se, marxà. I  veus aquí un home etíope, eunuc, privat de 
Ac 9,11  de Tarso anomenat Saulo, perquè  veus aquí està orant, 12 i ha vist en  
Ac 10,17 seria aquella visió que havia vist,  veus aquí los homes que havia enviat  
Ac 10,30  hora nona pregava en ma casa, quan  veus aquí que se’m presentà davant un  
Ac 11,11 i tot això se’n tornà al cel. 11 I  veus aquí que luego arribaren tres barons  
Ac 12,7  de la porta guardant la presó. 7 I  veus aquí sobrevingué l’àngel del Senyor, 
Ac 13,25  que só, jo? Jo no só ell. Mes  veus aquí, després de mi ve un a qui jo no 
Ac 13,27  no coneixent a est ni a les  veus dels profetes que es llegeixen casa  
Ac 16,1  1 I arriba a Derbe i a Listra. I  veus aquí que allí hi havia un deixeble  
Ac 16,17 seguint a Pau i a nosaltres, donava  veus dient: –Aquestos homes són servos de  
Ac 20,22  nostre Senyor Jesucrist. 22 »I ara  veus aquí que jo, lligat de l’Esperit, me 
Ac 20,25  de la gràcia de Déu. 25 »I ara,  veus aquí jo sé que tots vosaltres, entre  
Ac 21,20  a Déu i li digueren: –Tu  veus, germà, quants mils jueus hi ha que  
2Co 5,17 nova; les coses velles ja passaren:  veus aquí totes s’han tornat noves. 18 I  
2Co 6,2  Veus aquí ara és lo temps accepte,  veus aquí ara és lo dia de salvació.) 3 No 
2Co 6,9 que coneguts; 9 com a moribundos, i  veus aquí vivim; com a castigats, emperò  
2Co 7,11  del món produeix mort. 11 I  veus aquí aqueix mateix contristar-vos  
Jm 2,22  fill Isaac sobre l’altar? 22 ¿No  veus com la fe acompanyava a ses obres i  
Ap 1,11  de trompeta, 11 que deia: –Lo que  veus, escriu-ho en un llibre, i envia’l 
Ap 4,1  1 Després d’això mirí, i  veus aquí una porta oberta en lo cel, i la 
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Ap 4,2  vaig ésser arrebatat en esperit, i  veus aquí un trono que estava posat en lo  
Ap 4,5  or. 5 I eixien del trono llamps, i  veus, i trons. I davant del trono, set  
Ap 6,12 mirí quan ell obrí lo sisè sello, i  veus aquí hi hagué un gran terratrèmol, i  
Ap 7,9  9 Després d’això mirí, i  veus aquí una gran multitud, que ningú  
Ap 8,13 de la terra per causa de les altres  veus de les trompetes dels tres àngels que 
Ap 9,12  Exterminans. 12 Un ai ja passà; i  veus aquí que vénen dos ais després. 13 I  
Ap 10,3  cridat, set trons articularen ses  veus. 4 I quan los set trons hagueren  
Ap 10,4  set trons hagueren articulat ses  veus, anava jo a escriure, i oiguí una veu 
Ap 11,14  del cel. 14 Passa lo segon ai, i  veus aquí que el tercer ai vindrà prest.  
Ap 11,15  i hi hagué en lo cel grans  veus dient: –Los regnes d’aquest món s’  
Ap 12,3  vist un altre senyal en lo cel; i  veus aquí un gran dragó vermell, que tenia 
Ap 14,1  verema de sa hisenda. 1 I mirí, i  veus aquí l’Anyell que estava en peus  
Ap 14,14  obres los segueixen.” 14 I mirí, i  veus aquí un núvol blanc, i sobre el núvol 
Ap 15,5  5 I després d’això mirí; i  veus aquí que s’obrí en lo cel lo temple  
Ap 22,7  han de ser fetes promptament. 7 “I  veus aquí jo vinc de pressa.” Benaventurat 
Mt 1,23  Senyor per lo profeta, que diu: 23  «Veus aquí la verge concebirà i parirà  
Mt 11,10  Puix aquest és de qui està escrit:  “Veus aquí, jo envio mon àngel davant ton  
Mt 11,19  l’home, que menja i beu, i diuen:  “Veus aquí un glotó i un vinós, amic de  
Mt 12,18  per lo profeta Isaïes, que diu: 18  «Veus aquí mon sirvent a qui he escollit,  
Mt 12,49  la mà envers sos deixebles, digué:  –Veus aquí ma mare i mos germans! 50 Puix  
Mt 13,3 de moltes coses ab paràboles dient:  –Veus aquí que un sembrador eixí a  
Mt 19,27  prenent Pere la paraula, li digué:  –Veus aquí nosaltres ho havem abandonat  
Mt 22,4 criats dient: »–Dieu als convidats:  “Veus aquí he aparellat mon dinar; mos  
Mt 23,38  de ses ales, i no ho volguéreu! 38  Veus aquí que us quedarà deserta vostra  
Mt 24,26  26 Per lo tant, si us diguessen:  “Veus aquí que està en lo desert”, no  
Mc 1,2  com està escrit en los Profetes:  «Veus aquí, jo envio mon àngel davant ton  
Mc 3,34  estaven sentats al rodador de si:  –Veus aquí –los digué– la meva mare i mos  
Mc 4,3  i els deia en sa doctrina: 3 –Oïu:  Veus aquí, isqué un sembrador a sembrar. 4 
Mc 10,28  Déu. 28 I començà Pere a dir-li:  –Veus aquí nosaltres ho havem deixat tot i 
Mc 10,33  que li havien de passar 33 dient:  –Veus aquí, nosaltres pujam a Jerusalem, i 
Mc 13,2  2 I responent Jesús, li digué:  –Veus tots aquestos grans edificis? No  
13,21  “Mirau, aquí està el Cristo”, o:  “Veus-el aquí”, no ho cregau. 22 Puix s’ 
Mc 14,41  Basta: l’hora és arribada.  Veus aquí que el Fill de l’home va a ser  
Mc 14,42  de pecadors. 42 Alçau-vos, anem.  Veus aquí, lo qui m’ha d’entregar està  
Lc 1,31  trobat gràcia envers lo Senyor. 31  Veus aquí: concebireu en vostre ventre, i  
Lc 1,38  res impossible. 38 I digué Maria:  –Veus aquí l’esclava del Senyor, faça’s  
Lc 2,34 los beneí i digué a Maria, sa mare:  –Veus aquí, aquest infant està posat per a 
Lc 7,27  27 Aqueix és de qui està escrit:  “Veus aquí envio mon missatger davant de  
Lc 7,34  l’home, que menja i beu, i dieu:  “Veus aquí un glotó i un vinós, amic de  
Lc 7,44 -se envers la dona, digué a Simó:  –Veus aquesta dona? Jo entrí en ta casa i  
Lc 13,35  ses ales, i no ho volgueres? 35  Veus aquí que vostra casa quedarà deserta. 
Lc 15,29  respongué a son pare dient-li:  »–Veus aquí tants anys ha que jo us  
Lc 22,10  que l’aparellem? 10 I els digué:  –Veus aquí que a l’entrar en la ciutat  
Jn 1,29  a Jesús que venia a ell i digué:  –Veus aquí l’anyell de Déu, veus aquí  
Jn 1,36  mirant a Jesús que passava, digué:  –Veus aquí l’anyell de Déu. 37 I los dos  
Jn 1,47  venia a encontrar-lo, li digué:  –Veus aquí un verdader israelita, en qui  
Jn 4,35  ha quatre mesos d’aquí a la sega?  Veus aquí jo us dic: alçau los ulls i  
Jn 7,26  busquen per donar-li la mort? 26  Veus aquí que parla públicament i no li  
Jn 12,19  –¿Veeu com no adelantam res?  Veus aquí que tot lo món se’n va detràs  
Jn 16,32  –I vosaltres creeu ara? 32  Veus aquí que ve l’hora, i ja ha arribat, 
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Jn 19,4  Pilat isqué a fora, i els digué:  –Veus aquí, jo us lo trac fora, per a què  
Jn 19,5  de púrpura. I Pilat los digué:  –Veus aquí l’home. 6 I luego que els  
Ac 8,36  hi havia aigua, i digué l’eunuc:  –Veus aquí aigua, què impedeix que jo sia  
Ac 12,22  22 I el poble l’aplaudia, dient:  –Veus de Déu i no d’home! 23 I al punt lo 
Rm 9,33  escàndol, 33 així com està escrit:  «Veus aquí jo poso en Sion pedra  
1Co 15,51  posseir la incorruptibilitat. 51  Veus aquí jo us declaro un misteri: tots  
2Co 6,2  socorreguí en lo dia de salvació.»  Veus aquí ara és lo temps accepte, veus  
2Co 12,14  Perdonau-me est agravi. 14  Veus aquí, tercera vegada estic aparellat  
He 8,8  8 I així, reprenent-los, diu:  «Veus aquí, vindran dies, diu lo Senyor,  
Jud 14  profetisà també d’aquestos dient:  «Veus aquí vingué lo Senyor entre mil de  
Ap 1,7 per los sigles dels sigles. Amén. 7  Veus aquí que ve ab núvols, i el veurà tot 
Ap 2,22  ella no s’ha arrepentit. 22  Veus aquí la postraré en un llit, i els  
Ap 21,3  una gran veu del trono que deia:  –Veus aquí, lo tabernacle de Déu és ab los 
Ap 21,5 lo que estava assentat en lo trono:  –Veus aquí jo faç noves totes les coses. I 
Ap 22,12  és sant, sia encara santificat. 12  «Veus aquí que vinc prompte, i mon  
Mt 9,17  se fa més gran. 17 No es posa  vi novell en bots vells. D’altra manera  
Mt 9,17  se rebenten los bots i es vessa lo  vi, i los bots se fan malbé. Sinó que  
Mt 9,17  bots se fan malbé. Sinó que posen  vi novell en bots nous, i d’aqueix modo  
Mt 27,34  Calavera». 34 I li donaren a beure  vi mesclat ab fel. I havent-lo gustat,  
Mc 2,22  gran l’esquinç. 22 I ningú posa  vi novell en bots vells; d’altra manera  
Mc 2,22  en bots vells; d’altra manera el  vi rebentarà els bots i es vessarà, i es  
Mc 2,22  bots. Sinó que deu posar-se el  vi novell en bots nous. 23 I esdevingué  
Mc 15,23  Calavera». 23 I li donaven a beure  vi mesclat ab mirra, i no el prengué. 24 I 
Lc 1,15  gran davant del Senyor, i no beurà  vi ni altra beguda forta, i estarà ple de  
Lc 5,37  nou ab lo vell. 37 I ningú posa  vi novell en bots vells, perquè d’altra  
Lc 5,37  vells, perquè d’altra manera lo  vi novell rebentarà los bots, se vessarà  
Lc 5,37  rebentarà los bots, se vessarà lo  vi i se faran malbé los bots. 38 Ans bé lo 
Lc 5,38  faran malbé los bots. 38 Ans bé lo  vi novell se deu posar en bots nous, i  
Lc 5,39  mantindran. 39 I ningú que beu del  vi vell vol després lo novell, puix dirà:  
Lc 7,33  que no menjava pa ni bevia  vi, i dieu: “Té lo dimoni.” 34 Vingué el  
Lc 10,34 ferides, xopant-les-hi ab oli i  vi, i cavalgant-lo sobre son jument, lo  
Lc 21,34  ab la glotoneria i l’excés de  vi, i ab los afanys d’aquesta vida, i que 
Jn 2,Tit  a on Jesús converteix l’aigua en  vi. Trau del temple als que traficaven en  
Jn 2,3  deixebles. 3 I venint a faltar lo  vi, la mare de Jesús li digué: –No tenen  
Jn 2,3  mare de Jesús li digué: –No tenen  vi. 4 Jesús li digué: –Dona, què tinc jo  
Jn 2,9  gustat aquesta aigua convertida en  vi, i no sabent d’a on l’havien treta,  
Jn 2,10  10 i li digué: –Tothom dóna lo bon  vi al principi, i després que n’han begut 
Jn 2,10  tu has guardat fins ara lo bon  vi. 11 Ab aquest, donà Jesús en Canà de  
Jn 4,46  a on havia convertit l’aigua en  vi. I hi havia un noble que tenia un fill  
Rm 14,21  21 Bo és no menjar carn, ni beure  vi, ni cosa en què ton germà encepèguia o  
Ef 5,18 Déu. 18 I no us doneu en demesia al  vi, de lo que naix luxúria, ans bé ompliu  
1Tm 3,3  apte per a ensenyar; 3 no donat al  vi, ni violent, sinó moderat, no  
1Tm 3,8  paraules dobles, ni donats molt al  vi, ni aficionats a la usura, 9 conservant 
1Tm 5,23  més aigua sola, sinó usa un poc de  vi per causa de ton ventrell i de tes  
Tt 1,7 no superbo, ni colèric, ni donat al  vi, ni violent, ni codiciós de torpes  
Tt 2,3  calumniadores, ni donades al molt  vi, mestres de lo bo, 4 ensenyant  
Ap 6,6 emperò no faces dany a l’oli ni al  vi. 7 I quan obrí lo quart sello, oiguí la 
Ap 14,8  a beure a totes les nacions del  vi de la ira de sa fornicació. 9 I els  
Ap 14,10 en sa mà, 10 aquest beurà també del  vi de la ira de Déu, mesclat pur en la  
Ap 16,19  Déu, per a donar-li la copa del  vi de la indignació de sa ira. 20 I tota  
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Ap 17,2  los habitants de la terra ab lo  vi de sa prostitució. 3 I m’arrebatà en  
Ap 18,3  totes les gents han begut del  vi de la ira de sa fornicació, i els reis  
Ap 18,13  i d’ungüents, i encens, i de  vi, i d’oli, i de flor de farina, i de  
Ap 19,15 de ferro; i ell trepitja lo cup del  vi del furor de la ira de Déu totpoderós.  
Mt 6,Tit  Pare celestial. 6,Tit Capítol  VI Jesucrist continua lo sermó i parla de  
Mc 6,Tit  cosa de menjar. 6,Tit Capítol  VI Jesús obra pocs miracles en sa pàtria,  
Lc 6,Tit  “Lo vell és millor.” 6,Tit Capítol  VI Jesús defensa als seus deixebles i  
Jn 6,Tit  en mes paraules? 6,Tit Capítol  VI Miracle dels cinc pans. Camina Jesús  
Ac 6,Tit predicar a Jesucrist. 6,Tit Capítol  VI Nombrament dels set diaques. Esteve se  
Rm 6,Tit  nostre Senyor. 6,Tit Capítol  VI Com deuen los fiels perseverar en la  
1Co 6,Tit  aqueix malvat. 6,Tit Capítol  VI Contra los desordres dels pledegistes i 
2Co 6,Tit  de Déu en ell. 6,Tit Capítol  VI Modo de proceir dels ministres de l’  
Ga 6,Tit  los uns als altres. 6,Tit Capítol  VI Com deuen ajudar-se los uns als  
Ef 6,Tit  a son marit. 6,Tit Capítol  VI Obligacions respectives dels fills i  
1Tm 6,Tit  estar escondides. 6,Tit Capítol  VI Los sirvents obeesquen als amos, sien o 
He 6,Tit  lo bé del mal. 6,Tit Capítol  VI Observa l’Apòstol que solen ser  
Ap 6,Tit  sigles dels sigles. 6,Tit Capítol  VI Senyals misteriosos que anà veent l’  
Ac 16,11  -nos en Tròada, navegàrem  via recta a Samotràcia, i al dia següent a 
Ac 21,1  que ens separàrem d’ells, anàrem  via recta a Coos, i al dia següent a  
Ac 24,14  açò davant de vós: que, segons la  via que ells anomenen heretgia, servesc jo 
Lc 23,18  lo poble començà a cridar, dient:  –Via fora aqueix i deslliurau-nos  
Lc 9,13  ser que vajam nosaltres a comprar  vianda per tota aquesta gent. 14 Perquè  
1Co 3,2  2 Vos he alimentat ab llet, no ab  vianda; perquè llavors no podíeu suportar  
1Co 8,8  dèbil, és contaminada. 8 Emperò la  vianda no ens fa acceptes a Déu, perquè ni 
1Co 8,13  Cristo. 13 Per lo qual, si la  vianda és ocasió d’escàndol a mon germà,  
1Co 10,3  mar; 3 i tots menjaren una mateixa  vianda espiritual, 4 i tots begueren la  
1Co 6,13  baix lo poder de ningú. 13 Les  viandes són per al ventre, i el ventre,  
1Co 6,13  al ventre, i el ventre, per a les  viandes; emperò Déu destruirà aquell i  
1Co 8,4  conegut de Déu. 4 I en quant a les  viandes sacrificades als ídols, sabem que  
1Tm 4,3 -se i manant abstenir-se de les  viandes que Déu crià a fi de que ab acció  
He 9,9  sacrificava per medi solament de  viandes i begudes 10 i de diferents  
He 13,9  lo cor ab la gràcia, no ab  viandes, que no aprofiten als que van  
Lc 19,28  meu. 28 I dit això, prosseguí son  viatge a Jerusalem, i anava davant de  
Ac 20,13  ho havia disposat intentant fer lo  viatge a peu. 14 I havent-se juntat ab  
Ac 21,15  dies, havent-nos preparat per lo  viatge, pujàrem a Jerusalem. 16 I alguns  
Ac 28,Tit  Cura vàrios mals. Continua son  viatge a Roma, a on predica a Jesucrist  
Rm 1,10  per la voluntat de Déu, un  viatge ditxós per venir a vosaltres. 11  
Rm 15,24 a vosaltres, 24 quan emprènguia mon  viatge a Espanya espero veure-us al  
Ac 21,Tit fins a la barca. 21,Tit Capítol XXI  Viatge de Pau a Jerusalem. Lo profeta  
2Co 11,26  estiguí en lo fondo del mar. 26 En  viatges moltes vegades, en perills d’  
Mt 12,34  se coneix l’arbre. 34 Raça de  víbores! Com podeu dir coses bones sent  
Mt 23,33 vostres pares. 33 Serpents, raça de  víbores, ¿com escapareu de la sentència de 
Lc 3,7  venien a que els batejàs: –Raça de  víbores! Qui vos ha ensenyat a fugir de la 
Ef 5,Tit Jesucrist, a què s’apàrtien de tot  vici i s’empleïn en obres bones, i tracta 
2Co 11,3  seduí a Eva ab sa astúcia, no sien  viciats vostres enteniments, i no  
Rm 1,Tit  de savis vénen a ser los més  viciosos. 1 Pau, servo de Jesucrist,  
1Co 10,Tit als corintis que es guàrdien de sos  vicis, especialment de tot ressabi d’  
He 6,Tit  perden la fe o s’abandonen als  vicis. Parla contra la peresa, i de l’  
1Pe 4,Tit  Capítol IV Exhorta a fugir dels  vicis antics i a la pràctica de les  
3Jn Tit  hospedar als pelegrins. Parla dels  vicis de Diotrefes i de la virtut de  
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Jm 3,Tit  obres és morta. 3,Tit Capítol III  Vicis de la llengua desenfrenada i  
Mc 9,48  tots seran salats ab foc, i tota  víctima serà salada ab sal. 49 »Bona és la 
Fl 2,17 jo sia immolat sobre el sacrifici i  víctima de vostra fe, me’n regositjo i me 
He 10,Tit  Capítol X Jesucrist és l’única  víctima que pot espiar nostres pecats, i  
Ac 7,42 Israel! ¿Per ventura no m’oferires  víctimes i sacrificis per espai de  
1Co 10,18  segons la carn. Los que mengen les  víctimes, ¿per ventura no participen de l’ 
Mt 12,20  fuma, fins que pòrtia lo judici a  victòria. 21 I en son nom esperaran los  
1Co 15,54  «Engullida ha estat la mort en la  victòria. 55 Oh mort!, a on és ta  
1Co 15,55  victòria. 55 Oh mort!, a on és ta  victòria? Oh mort!, a on és ton agulló?»  
1Co 15,57 Mes, gràcies a Déu, que ens donà la  victòria per nostre Senyor Jesucrist. 58  
1Jn 5,4  de Déu venç lo món, i esta és la  victòria que venç lo món, nostra fe. 5  
Ap 18,Tit  mes los sants del cel canten la  victòria. 1 I després d’això vegí baixar  
Ap 6,2 i li fou donada una corona, i isqué  victoriós per a vèncer. 3 I quan ell hagué 
Mt 6,25 vos dic: No us afaneu per la vostra  vida, sobre què menjareu. Ni per vostre  
Mt 6,25  sobre què vestireu. ¿No val més la  vida que l’aliment, i lo cos més que el  
Mt 7,14  i estret lo camí que guia a la  vida, i pocs són los que el troben. 15  
Mt 10,39 no és digne de mi. 39 Qui tròbia sa  vida, la perdrà; i qui pèrdia sa vida per  
Mt 10,39 sa vida, la perdrà; i qui pèrdia sa  vida per amor de mi, la trobarà. 40 »Qui  
Mt 16,25  25 Puix aquell que vulga salvar sa  vida, la perdrà. Emperò aquell que pèrdia  
Mt 16,25 perdrà. Emperò aquell que pèrdia sa  vida per amor de mi, la trobarà. 26 Puix  
Mt 18,8 de tu; puix més te val entrar en la  vida manco o coix, que tenint dues mans o  
Mt 18,9  tu; perquè més te val entrar en la  vida ab un sol ull, que tenir dos ulls i  
Mt 19,16  faré jo de bo per a conseguir la  vida eterna? 17 Ell li digué: –Per què em  
Mt 19,17 és Déu. Emperò si vols entrar en la  vida, guarda los manaments. 18 Ell li  
Mt 19,29 nom, rebrà cent per u i posseirà la  vida eterna. 30 »Emperò molts que són  
Mt 20,28  sinó per a servir i per a donar sa  vida en rescat de molts. 29 I a l’eixir  
Mt 25,46  suplici etern, i los justos, a la  vida eterna. 26,Tit Capítol XXVI Cena de  
Mc 3,4 de dissabte fer bé o mal, salvar la  vida o llevar-la? Emperò ells callaven.  
Mc 8,35  35 Perquè el qui vulla salvar sa  vida, la perdrà; emperò el qui pèrdia sa  
Mc 8,35  la perdrà; emperò el qui pèrdia sa  vida per causa de mi i de l’evangeli, la  
Mc 9,42 -la: més te val entrar manco en la  vida, que tenir dos mans i anar a l’  
Mc 9,44 ’l: més te val l’entrar coix en la  vida eterna, que tenir dos peus i ser  
Mc 10,17  què faré jo per a conseguir la  vida eterna? 18 I Jesús li digué: –Per què 
Mc 10,30  i en lo sigle venider la  vida eterna. 31 Emperò molts primers seran 
Mc 10,45  sinó per a servir i donar sa  vida per a redempció de molts. 46 I  
Lc 1,75  d’ell tots los dies de nostra  vida. 76 »I tu, infant, seràs apellidat  
Lc 6,9 bé o fer mal en dissabte, salvar la  vida o llevar-la? 10 I, mirant-se’ls  
Lc 8,14  afanys, riqueses i plaiers d’esta  vida, i no donen fruit. 15 Emperò la que  
Lc 9,24  24 Perquè el qui vulla salvar sa  vida, la perdrà, i qui pèrdia sa vida per  
Lc 9,24 sa vida, la perdrà, i qui pèrdia sa  vida per causa de mi, la salvarà. 25 Puix, 
Lc 10,25  què faré jo per a posseir la  vida eterna? 26 I ell li digué: –Què és lo 
Lc 12,5  que, després d’haver llevat la  vida, té poder de llançar a l’infern. A  
Lc 12,15  -vos de tota avarícia, puix la  vida de cada qual no està en l’abundància 
Lc 12,19  reposa, menja, beu i dóna’t bona  vida.” 20 »Emperò Déu li digué: »–Neci!  
Lc 12,22  No aneu afanats per a la vostra  vida, sobre què menjareu, ni per a lo  
Lc 14,26  i germanes, i fins sa pròpia  vida, no pot ser mon deixeble. 27 I el qui 
Lc 15,30  tota sa llegítima ab dones de mala  vida, haveu fet matar per a ell lo vedell  
Lc 16,25  ’t que reberes tos béns en ta  vida, i que Làssaro no rebé sinó mals.  
Lc 17,33 33 Qualsevol que procúria salvar sa  vida, la perdrà, i qui la pèrdia, la  
Lc 18,18 què podré jo fer per a conseguir la  vida eterna? 19 I Jesús li digué: –Per a  
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Lc 18,30  món, i en lo sigle venider, la  vida eterna. 31 I prenent després Jesús a  
Lc 21,34  de vi, i ab los afanys d’aquesta  vida, i que aquell dia vos vinga de  
Jn 1,4  que ha estat fet. 4 En ell era la  vida, i la vida era la llum dels homes. 5  
Jn 1,4  fet. 4 En ell era la vida, i la  vida era la llum dels homes. 5 I la llum  
Jn 3,15  en ell no peresca, ans bé tinga la  vida eterna. 16 Puix Déu ha amat de tal  
Jn 3,16  en ell no peresca, ans bé tinga la  vida eterna. 17 Puix Déu no ha enviat son  
Jn 3,36  36 Lo qui creu en lo Fill té la  vida eterna; mes qui no creu en lo Fill no 
Jn 3,36  qui no creu en lo Fill no veurà la  vida, sinó que la ira de Déu està sobre d’ 
Jn 4,14  font d’aigua que rajarà fins a la  vida eterna. 15 La dona li digué: –Senyor, 
Jn 4,36  i arreplega los fruits per a la  vida eterna, a fi de que gòsia així lo qui 
Jn 5,21 ressuscita los morts, i els dóna la  vida, així també lo Fill dóna la vida a  
Jn 5,21 la vida, així també lo Fill dóna la  vida a qui li plau. 22 I ni el Pare judica 
Jn 5,24  i creu al qui m’ha enviat, té la  vida eterna i no sofrirà condemnació, sinó 
Jn 5,24  sinó que ha passat de mort a  vida. 25 En veritat, en veritat jo us dic  
Jn 5,26  26 Perquè així com lo Pare té  vida en si mateix, així ha donat també al  
Jn 5,26  ha donat també al Fill lo tenir  vida en si mateix; 27 i li ha donat també  
Jn 5,29  eixiran per a ressuscitar a la  vida, emperò los que hagen fet obres males 
Jn 5,39  ja que creeu trobar en elles la  vida eterna; i elles són les que donen  
Jn 5,40 I no voleu venir a mi perquè tingau  vida. 41 »Jo no rebo glòria dels homes. 42 
Jn 6,27  sinó per aquell que dura fins a la  vida eterna; lo qual vos donarà lo Fill de 
Jn 6,33  aquell que baixà del cel i dóna la  vida al món. 34 Llavors ells li digueren:  
Jn 6,35  los respongué: –Jo só lo pa de  vida: aquell que ve a mi no tindrà fam, i  
Jn 6,40 veu al Fill i creu en ell, tinga la  vida eterna, i jo el ressuscitaré en lo  
Jn 6,47 dic que aquell que creu en mi té la  vida eterna. 48 Jo só lo pa de vida. 49  
Jn 6,48  la vida eterna. 48 Jo só lo pa de  vida. 49 Vostres pares menjaren lo mannà  
Jn 6,51  ma carn, la que jo donaré per a la  vida del món. 52 I els jueus, doncs,  
Jn 6,53 home i no beveu sa sang, no tindreu  vida en vosaltres. 54 Qui menja ma carn i  
Jn 6,54 Qui menja ma carn i beu ma sang, té  vida eterna, i jo el ressuscitaré al  
Jn 6,63  paraules que jo us dic, Esperit i  vida són. 64 Mes entre vosaltres hi ha  
Jn 6,68 a qui anirem? Vós teniu paraules de  vida eterna. 69 I nosaltres havem cregut i 
Jn 8,12  sinó que tindrà la llum de la  vida. 13 I replicaren los fariseus: –Tu  
Jn 8,40 vosaltres buscau com llevar-me la  vida, a un home que us he dit la veritat  
Jn 10,10  he vingut per a què elles tinguen  vida, i la tinguen ab més abundància. 11  
Jn 10,11  pastor. Lo bon pastor sacrifica la  vida per ses ovelles. 12 Mes lo mercenari, 
Jn 10,15  així jo conec al Pare, i dono ma  vida per mes ovelles. 16 I tinc altres  
Jn 10,17  mon Pare m’ama, perquè jo dono ma  vida per a què puga prendre-la de nou.  
Jn 10,28 i em segueixen. 28 I jo els dono la  vida eterna, i no es perdran mai, i ningú  
Jn 11,25  digué: –Jo só la resurrecció i la  vida; lo qui creu en mi, encara que hagués 
Jn 12,25  25 Així mateix, lo qui ama sa  vida la perdrà; emperò aquell que avorreix 
Jn 12,25  emperò aquell que avorreix sa  vida en aquest món, la conserva per a la  
Jn 12,25 en aquest món, la conserva per a la  vida eterna. 26 Si algú em serveix,  
Jn 12,50  50 I jo sé que son mandato és la  vida eterna. Les coses, doncs, que jo dic, 
Jn 13,37  seguir ara? Donaré per vós la meva  vida. 38 Jesús li replicà: –Tu donaràs la  
Jn 13,38 38 Jesús li replicà: –Tu donaràs la  vida per mi? En veritat, en veritat te  
Jn 14,6  –Jo só lo camí, i la veritat, i la  vida. Ningú ve al Pare sinó per mi. 7 Si  
Jn 15,13  més gran que aquell que dóna sa  vida per sos amics. 14 Vosaltres sou mos  
Jn 17,2 sobre tota carn, per a què dónia la  vida eterna a tots aquells que li haveu  
Jn 17,3  li haveu donat. 3 I aquesta és la  vida eterna: que vos coneguen a vós, sol  
Jn 20,31  Déu, i per a què creent tingau la  vida en son nom. 21,Tit Capítol XXI  
Ac 2,28  Me faràs conèixer los camins de la  vida, i m’ompliràs de goig ab ta cara.”  
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Ac 3,15  15 I matàreu a l’autor de la  vida, a qui Déu ressuscità d’entre els  
Ac 5,20 poble totes les paraules d’aquesta  vida. 21 Ells, quan oigueren això,  
Ac 7,38  pares; lo qui rebé paraules de  vida per a donar-nos-les. 39 A qui no  
Ac 8,33  qui la declararà?, perquè sa  vida és treta de la terra.» 34 I responent 
Ac 11,18  arrepentiment als gentils per a la  vida. 19 I els altres que havien estat  
Ac 13,28  a Pilat que li fos llevada la  vida. 29 I quan hagueren complert totes  
Ac 13,46  i us judicau indignes de la  vida eterna, des d’aquest punt nos ne  
Ac 13,48  havien estat predestinats per a la  vida eterna. 49 I la paraula del Senyor s’ 
Ac 17,25  puix que ell mateix dóna a tots  vida i respiració i tota cosa; 26 i d’un  
Ac 20,10  digué: –No us torbeu perquè hi ha  vida en ell. 11 I pujant, i havent partit  
Ac 20,24 d’aquestes coses, ni estimo més ma  vida que a mi mateix, ab tal que acàbia ma 
Ac 26,4  paciència. 4 »I en veritat que la  vida que jo fiu en Jerusalem entre los de  
Rm 2,7 glòria, i honra, i immortalitat, la  vida eterna; 8 als que són amics de  
Rm 4,17  a qui havia cregut, lo qual dóna  vida als morts i crida les coses que no  
Rm 5,10  reconciliats serem salvats per sa  vida. 11 I no tan solament això, sinó que  
Rm 5,17  un sol home, molt més regnaran en  vida per un sol Jesucrist los que reben l’ 
Rm 5,18  homes rebran la justificació de la  vida. 19 Perquè així com per la  
Rm 5,21  la gràcia per la justícia per a la  vida eterna, per Jesucrist nostre Senyor.  
Rm 6,Tit  gràcia rebuda en lo baptisme, fent  vida nova i entregant-se enterament a  
Rm 6,4  caminem nosaltres en novedat de  vida. 5 Perquè si havem estat plantats  
Rm 6,22  en la santificació, i per terme la  vida eterna. 23 Perquè l’estipendi del  
Rm 6,23 la mort; emperò la gràcia de Déu és  vida perdurable en Jesucrist Senyor  
Rm 7,10 i lo manament que era ordenat per a  vida, fou trobat ser-me per a mort. 11  
Rm 8,2  2 Perquè la llei de l’Esperit de  vida en Cristo Jesús, me deslliurà de la  
Rm 8,6 la prudència de l’Esperit és pau i  vida. 7 Perquè la sabiduria de la carn és  
Rm 8,38  lo qual estic cert que ni mort, ni  vida, ni àngels, ni principats, ni  
Rm 11,15  què serà son restabliment, sinó  vida d’entre els morts? 16 I si el primer 
Rm 16,4 en Cristo Jesús, 4 los quals per ma  vida posaren sos colls, i no ho agraesc jo 
1Co 3,22  sia Apolo, sia Cefas, sia món, sia  vida, sia mort, o lo present, o lo futur,  
1Co 15,19  són perduts. 19 Si en aquesta  vida solament, tenim esperança en Cristo,  
2Co 1,8  que arribàrem a desesperar de la  vida. 9 Mes nosaltres tinguérem en  
2Co 2,16 per a mort; i per a altres, olor de  vida per a vida. ¿I qui és idòneo per a  
2Co 2,16  i per a altres, olor de vida per a  vida. ¿I qui és idòneo per a aquestes  
2Co 3,6 lletra mata, emperò l’esperit dóna  vida. 7 I si el ministeri de mort, gravat  
2Co 4,Tit  d’esperança. Los mals d’aquesta  vida són de poca duració; los béns de l’  
2Co 4,10 Jesús en nostre cos, a fi de que la  vida de Jesús se maniféstia també en  
2Co 4,11  per amor de Jesús, per a què la  vida de Jesús se maniféstia també en  
2Co 4,12  la mort obra en nosaltres, mes la  vida en vosaltres. 13 Emperò tenint lo  
2Co 5,Tit -se llibre del desterro d’aquesta  vida i agradar a Jesucrist, jutge de tots. 
2Co 5,4  que és mortal sia absorbit per la  vida. 5 Emperò lo qui ens ha preparat per  
Ga 2,20  no jo, sinó Cristo viu en mi. I la  vida que ja jo visc en la carn, la visc en 
Ga 6,8  a l’Esperit, de l’Esperit segarà  vida eterna. 9 No ens cansem, doncs, de  
Ef 4,18  en les tenebres, alienats de la  vida de Déu per la ignorància que hi ha en 
Ef 5,26  de l’aigua ab la paraula de  vida, 27 per a presentar-se-la a si  
Ef 6,3  a què et vaja bé i tingues llarga  vida sobre la terra». 4 I vosaltres,  
Fl 1,20  glorificat en mon cos, sia per  vida, sia per mort. 21 Perquè per a mi lo  
Fl 2,16 lo món, 16 conservant la paraula de  vida, per a glòria meva en lo dia de  
Fl 2,30  estigué a la mort, exposant sa  vida per a suplir la falta de vostres  
Fl 4,3 dels quals estan en lo llibre de la  vida. 4 Regositjau’s sempre en lo Senyor; 
Col 3,Tit  de les costums conforme a la  vida nova rebuda de Cristo. Vàrios avisos  
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Col 3,3  3 Perquè sou morts ja, i vostra  vida està escondida ab Cristo en Déu. 4  
Col 3,4  Déu. 4 Quan Cristo, que és vostra  vida, s’aparega, llavors també vosaltres  
1Tm 1,16  havien de creure en ell per a la  vida eterna. 17 Al rei, doncs, dels  
1Tm 2,2  autoritat, a fi de que tingam una  vida quieta i tranquila en tota pietat i  
1Tm 4,8  per a tot, tenint la promesa de la  vida que ara és i de la que ha de ser. 9  
1Tm 4,12  dels fiels en paraula, en bona  vida, en caritat, en fe, en puresa. 13  
1Tm 6,12  batalla de la fe, agafa’t de la  vida eterna, a la que fores cridat, havent 
1Tm 6,19  a fi de que puguen alcançar la  vida eterna. 20 Oh, Timoteu!, guarda lo  
2Tm 1,1  de Déu, segons la promesa de la  vida que és en Cristo Jesús, 2 a Timoteu,  
2Tm 1,10  la mort i ha portat a llum la  vida i la immortalitat per medi de l’  
2Tm 4,Tit  Li diu que està cerca lo fi de sa  vida. I conclou ab les salutacions  
Tt 1,Tit Tito, li recorda l’esperança de la  vida eterna i li demostra les qualitats  
Tt 1,2  la pietat, 2 en esperança de la  vida eterna, la qual Déu, que no pot  
Tt 3,7 hereus, conforme l’esperança de la  vida eterna. 8 Paraula fiel és aquesta, i  
He 2,15  per temor de mort estaven tota sa  vida subjectes a esclavitud. 16 Perquè ell 
He 7,3  tenint principi de dies, ni fi de  vida, fet emperò semblant al Fill de Déu,  
He 7,16  sinó segons la virtut d’una  vida perdurable. 17 Perquè ell testifica:  
He 10,20  de Cristo, 20 per un camí nou i de  vida que ell nos consagrà per lo vel, és  
He 11,35  no volent rescatar sa  vida per a poder alcançar millor  
Jm 1,12  que serà provat rebrà la corona de  vida que Déu ha promès als que l’amen. 13 
Jm 3,6 lo cos, i inflama la roda de nostra  vida, inflamada ella del foc infernal. 7  
Jm 4,15  de demà. 15 Perquè, què és vostra  vida? És un vapor que apareix per un poc  
1Pe 1,Tit  haver-nos cridat a la fe i a la  vida eterna, a la qual s’arriba per  
1Pe 1,Tit  Exhorta als fiels a la puresa de  vida, recordant-los que han estat  
1Pe 1,3  ha reengendrat per a esperança de  vida, per la resurrecció de Jesucrist d’  
1Pe 3,Tit  fiels a la caritat i innocència de  vida, i a la paciència en l’adversitat a  
1Pe 3,7 són ab vosaltres de la gràcia de la  vida, per a què no tròbien destorb vostres 
1Pe 3,10 herència. 10 Perquè «lo qui àmia la  vida i vulla veure los dies bons, refrènia 
2Pe 1,3  totes les coses que pertanyen a la  vida i a la pietat nos han estat donades  
2Pe 3,11  de ser vosaltres en santedat de  vida i pietat, 12 esperant i apressurant- 
1Jn 1,Tit  nostre Senyor, la qual és  vida i llum que ens purifica dels pecats.  
1Jn 1,1  nostres mans del Verb de la  vida: 2 perquè la vida fou manifestada, i  
1Jn 1,2  del Verb de la vida: 2 perquè la  vida fou manifestada, i la vegérem, i  
1Jn 1,2  i nosaltres vos anunciam la  vida eterna que era en lo Pare i nos fou  
1Jn 2,16  d’ulls, i supèrbia de  vida, la qual no és del Pare, sinó del  
1Jn 2,25  és la promesa que ell nos féu: la  vida eterna. 26 Aquestes coses vos he  
1Jn 3,14 coneixem que havem passat de mort a  vida en què amam als germans. Lo qui no  
1Jn 3,15  I sabeu que ningun homicida té  vida eterna que permanesca en ell mateix.  
1Jn 3,16  caritat de Déu, en que posà ell sa  vida per nosaltres, i nosaltres devem  
1Jn 3,16  i nosaltres devem posar nostra  vida per los germans. 17 Lo qui tinga  
1Jn 5,Tit de Déu, en qual fe troba l’home la  vida eterna. 1 Tot aquell que creu que  
1Jn 5,11  lo testimoni: que Déu nos ha donat  vida eterna, i aquesta vida està en son  
1Jn 5,11 nos ha donat vida eterna, i aquesta  vida està en son Fill. 12 Lo qui té al  
1Jn 5,12  Fill. 12 Lo qui té al Fill, té la  vida; lo qui no té al Fill, no té la vida. 
1Jn 5,12  lo qui no té al Fill, no té la  vida. 13 Aquestes coses vos escric per a  
1Jn 5,13  escric per a què sapiau que teniu  vida eterna los que creeu en lo nom del  
1Jn 5,16  és de mort, demània, i serà donada  vida a aquell que peca no de mort. Hi ha  
1Jn 5,20  Aquest és lo verdader Déu i la  vida eterna. 21 Fillets, guardau-vos  
Jud 21  de nostre Senyor Jesucrist per a  vida eterna. 22 I teniu compassió d’  
Ap 2,7  donaré a menjar de l’arbre de la  vida que està enmig del paradís de Déu.’ ” 
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Ap 2,10 a la mort, i et donaré la corona de  vida. 11 »Lo qui té orella, oiga lo que l’ 
Ap 3,5  esborraré son nom del llibre de la  vida, ans bé confessaré son nom davant de  
Ap 8,9  que havia en lo mar, i tenia  vida, morí; i fou destruïda la tercera  
Ap 11,11  i mig entrà en ells l’esperit de  vida enviat de Déu. I s’alçaren sobre sos 
Ap 13,8 no estan escrits en lo llibre de la  vida de l’Anyell, que fou mort des del  
Ap 17,8  no estan escrits en lo llibre de  vida des de la creació del món, quan vegen 
Ap 20,5  los altres morts no entraren en  vida fins que hagueren passat los mil  
Ap 20,12  altre llibre, que és lo llibre de  vida; i foren judicats los morts per les  
Ap 20,15  trobat escrit en lo llibre de la  vida fou llançat en l’estany del foc.  
Ap 21,6 tinga set de la font de l’aigua de  vida. 7 Lo qui vència posseirà aquestes  
Ap 21,27  que estan escrits en lo llibre de  vida de l’Anyell. 22,Tit Capítol XXII  
Ap 22,1  1 I em mostrà un riu d’aigua de  vida, resplendent com cristall, proceint  
Ap 22,2  vora del riu, hi havia l’arbre de  vida portant dotze menes de fruits, i  
Ap 22,14  què tinguen part en l’arbre de la  vida, i éntrien per les portes en la  
Ap 22,17  prenga de grat de l’aigua de  vida. 18 Perquè protesto a tot lo qui ou  
Ap 22,19  detraurà sa part del llibre de la  vida, i de la ciutat santa, i de les coses 
Ac 2,Tit  Tres mil persones se converteixen.  Vida dels primers fiels. 1 I al complir- 
Ef 4,Tit  cada u procurar segons son grau.  Vida dels gentils, i qual ha de ser la  
Ac 15,26 i Pau, 26 homes que han exposat ses  vides per lo nom de nostre Senyor  
Ac 27,10  son càrrec, sinó també per nostres  vides. 11 Emperò lo centurió donava més  
Ap 12,11 son testimoni, i ells no amaren ses  vides fins a la mort. 12 Per lo tant,  
Ap 4,6  hi havia com un mar transparent de  vidre, semblant al cristall; i enmig del  
Ap 15,2  nom, que estaven sobre el mar de  vidre, tenint les arpes de Déu 3 i que  
Ap 21,18 la ciutat era or pur, semblant a un  vidre clar. 19 I els fonaments de la  
Ap 21,21  plaça de la ciutat era or pur, com  vidre transparent. 22 I no vegí temple en  
Lc 1,76 rostro del Senyor per aparellar ses  vies; 77 per a donar coneixement de  
Ef 6,Tit  Armes espirituals del cristià.  Vigilància i perseverància en l’oració. 1 
Ap 3,2 nom de que vius, i ets mort. 2 Sies  vigilant i fortifica les coses que queden  
Ap 3,3  i arrepenteix-te. Perquè si no  vigiles, jo vindré a tu com a lladre, i no 
Mc 15,42  puix era la Parasceve, que és la  vigília del dissabte, 43 vingué Josep d’  
2Co 6,5  en sedicions, en treballs, en  vigílies, en dejunis, 6 en puresa, en  
2Co 11,27  en treballs i fatigues, en moltes  vigílies, en fam i set, en molts dejunis,  
1Co 15,43 sembra en flaquesa, ressuscitarà en  vigor; 44 se sembra cos animal,  
Ap 1,16  cara resplendia com lo sol en son  vigor. 17 I així que el vegí caiguí a sos  
Ap 13,Tit  bèstia ab dos banyes, que dóna  vigor a la primera. 1 I em parí a la vora  
Mt 7,Tit  dia son propi afany. 7,Tit Capítol  VII Continuació i fi del sermó de  
Mc 7,Tit  quedaven sans. 7,Tit Capítol  VII Jesús reprèn la hipocresia i  
Lc 7,Tit ruïna de la tal casa. 7,Tit Capítol  VII Cura Jesús al criat del centurió.  
Jn 7,Tit l’havia d’entregar. 7,Tit Capítol  VII Va Jesús a Jerusalem per la festa dels 
Ac 7,Tit  rostre d’un àngel. 7,Tit Capítol  VII Plàtica de sant Esteve en lo Consell  
Rm 7,Tit  Senyor nostre. 7,Tit Capítol  VII Ventatge de l’home en l’estat de la  
1Co 7,Tit los quals són de Déu. 7,Tit Capítol  VII De les càrregues del matrimoni i de  
2Co 7,Tit  Senyor totpoderós. 7,Tit Capítol  VII Mostres del gran amor entre sant Pau i 
He 7,Tit ordre de Melquisedec. 7,Tit Capítol  VII Jesucrist és verdader sacerdot segons  
Ap 7,Tit sostenir-se en peu? 7,Tit Capítol  VII Se dóna ordre als àngels que vénen a  
Mt 8,Tit  i els fariseus. 8,Tit Capítol  VIII Cura Jesucrist a un lleprós, al criat 
Mc 8,Tit  i parlar als muts. 8,Tit Capítol  VIII Miracle dels set pans. Jesús  
Lc 8,Tit  Vés-te’n en pau. 8,Tit Capítol  VIII Paràbola del sembrador. Llum sobre  
Jn 8,Tit  a sa pròpia casa. 8,Tit Capítol  VIII Deslliura Jesús de la mort a una dona 
Ac 8,Tit consentia en sa mort. 8,Tit Capítol  VIII Saulo persegueix la Iglésia. Felip  
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Rm 8,Tit  a la llei del pecat. 8,Tit Capítol  VIII Confirma l’Apòstol lo dit  
1Co 8,Tit  l’Esperit de Déu. 8,Tit Capítol  VIII Ningú deu gustar coses ofertes als  
2Co 8,Tit  en vosaltres. 8,Tit Capítol  VIII Ab l’exemple dels macedonis exhorta  
He 8,Tit  per a sempre més. 8,Tit Capítol  VIII Jesucrist és mediador del Nou Pacte  
Ap 8,Tit  de sos ulls. 8,Tit Capítol  VIII Obert ja lo setè sello, s’apareixen  
Fl 3,21  21 lo qual transformarà nostre  vil cos per a fer-lo semblant a son cos  
He 10,29 trepítgia al Fill de Déu, tinga per  vil la sang del testament, en la qual fou  
Mt 10,11 aliment. 11 I en qualsevol ciutat o  vila en què entreu, preguntau qui hi ha  
Mt 9,35 anava recorrent totes les ciutats i  viles, ensenyant en ses sinagogues, i  
1Co 15,43  en incorrupció; 43 se sembra en  vilesa, ressuscitarà en glòria; se sembra  
1Co 4,10  vosaltres, honrats, i nosaltres,  vilipendiats. 11 Fins a l’hora present  
1Co 1,28  les fortes; 28 i les coses  vils i despreciables del món escollí Déu,  
Mt 27,48  prengué una esponja i l’empapà en  vinagre, i la posà al cap d’una canya, i  
Mc 15,36  un, i empapant una esponja ab  vinagre, i lligant-la a una canya, li  
Lc 23,36  -se a ell i presentant-li  vinagre, 37 i dient: –Si tu ets lo rei  
Jn 19,29  29 I hi havia allí un vas ple de  vinagre, i ells, posant al rodador de l’  
Jn 19,29 de l’hisop una esponja empapada en  vinagre, li aplicaren a la boca. 30 Jesús, 
Jn 19,30  Jesús, tan prest com hagué pres lo  vinagre, digué: –Està consumat. I  
Lc 13,7  vinyader: »–Mira, fa tres anys que  vinc a cercar fruit en aquesta figuera, i  
Jn 8,14  és verídic, perquè jo sé d’a on  vinc i a on vaig; mes vosaltres no sabeu  
Jn 8,14  mes vosaltres no sabeu d’a on  vinc ni a on vaig. 15 Vosaltres judicau  
Jn 17,11 mes aquestos queden en lo món, i jo  vinc a vós. Oh Pare sant!, guardau en  
Jn 17,13  l’Escriptura. 13 Emperò ara  vinc a vós, i dic això estant encara en lo 
2Co 13,1  aquesta és la tercera vegada que  vinc a vosaltres. «En la boca de dos o  
2Co 13,2  i ho dic ara, ausent, que si  vinc altra vegada no perdonaré als que  
He 10,7  7 Llavors digué: «Veeu-me, jo  vinc (en lo principi del llibre està  
He 10,9 Llavors digué: «Veeu-me aquí, que  vinc per a fer, oh Déu, vostra voluntat.»  
Ap 3,11  habitants de la terra. 11 Mira que  vinc luego: guarda lo que tens, per a què  
Ap 16,15  del Déu totpoderós. 15 Mirau que  vinc com un lladre. Benaventurat lo qui  
Ap 22,7  promptament. 7 “I veus aquí jo  vinc de pressa.” Benaventurat lo qui  
Ap 22,12  santificat. 12 «Veus aquí que  vinc prompte, i mon gallardó va ab mi, per 
Ap 22,20  d’aquestes coses diu: «Certament,  vinc prest.» Amén! Veniu, Senyor Jesús! 21 
Ef 4,3  la unitat de l’Esperit en lo  vincle de la pau. 4 Hi ha un cos i un  
Col 3,14  revestiu’s de caritat, que és lo  vincle de la perfecció. 15 I triúmfia en  
Lc 8,29  ab grillons i cadenes, rompia los  vincles i era transportat pel dimoni als  
Mt 9,15  que està ab ells l’Espòs? Ja  vindrà dia en què els serà pres l’Espòs i 
Mt 10,13  I si la tal fos digna, vostra pau  vindrà sobre ella. Emperò si no ho fos,  
Mt 17,11 Ell los respongué dient: –Certament  vindrà Elies, i restablirà totes les  
Mt 24,14  a totes les nacions, i aleshores  vindrà lo fi. 15 »Per lo tant, quan vejau  
Mt 24,30  i veuran al Fill de l’home, que  vindrà en los núvols del cel ab gran poder 
Mt 24,50  beure ab los que s’embriaguen, 50  vindrà el senyor del tal criat en lo dia  
Mt 26,2  2 –Sabeu que dins dos dies  vindrà la Pasqua, i el Fill de l’home  
Mc 9,11  i digué: –Elies, certament,  vindrà primer i restablirà totes les  
Mc 13,26  veuran al Fill de l’home, que  vindrà en los núvols ab gran poder i  
Mc 13,35  doncs, perquè no sabeu quan  vindrà l’amo de la casa, si a la tarda, o 
Lc 1,35 l’àngel li digué: –L’Esperit Sant  vindrà sobre vós, i la virtut de l’  
Lc 3,16  jo us batejo ab aigua, emperò ne  vindrà un més fort que jo, de qui no só  
Lc 12,40  perquè a l’hora que menos penseu  vindrà lo Fill de l’home. 41 I Pere li  
Lc 12,46  i beure, i a embriagar-se, 46  vindrà lo Senyor del tal sirvent en lo dia 
Lc 17,20  i digué: –Lo Regne de Déu no  vindrà de manera que es faça observar, 21  
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Lc 21,27  veuran al Fill de l’home, que  vindrà sobre d’un núvol ab gran poder i  
Lc 21,35  -us. 35 Puix com un llaç  vindrà sobre tots los que habiten en la  
Jn 6,37  37 Tot lo que el Pare me dóna,  vindrà a mi, i aquell que a mi vinga, no  
Jn 7,42 42 ¿No diu l’Escriptura que Cristo  vindrà de la raça de David i del lloc de  
Jn 16,7  si no me’n vaig, lo Consolador no  vindrà a vosaltres, mes si me’n vaig, vos 
Ac 1,8  la virtut de l’Esperit Sant, que  vindrà sobre vosaltres, i em sereu  
Ac 1,11 vosaltres ha estat rebut en lo cel,  vindrà així com l’haveu vist anar al cel. 
Rm 11,26  Israel, com està escrit: «De Sion  vindrà lo llibertador, que desterrarà la  
1Co 16,12  de venir ara a vosaltres, mes  vindrà quan tinga oportunitat. 13 Vetllau, 
1Te 5,2  sabeu bé que el dia del Senyor  vindrà com un lladre de nit. 3 Perquè quan 
1Te 5,3  llavors la repentina destrucció  vindrà sobre ells, com lo dolor de part a  
2Te 1,10 i de la glòria de son poder 10 quan  vindrà a ser glorificat en sos sants i a  
2Tm 4,3 tota paciència i doctrina. 3 Perquè  vindrà temps en què els homes no podran  
He 10,37  de temps, i el que ha de venir  vindrà, i no tardarà». 38 I «el just viu  
2Pe 2,Tit deixebles i del càstig terrible que  vindrà sobre ells, i avisa als fiels que  
1Jn 2,18  i com haveu oït que l’Anticrist  vindrà, així molts ara s’han fet  
Ap 11,14  ai, i veus aquí que el tercer ai  vindrà prest. 15 I el setè àngel tocà la  
Mc 12,9  farà, doncs, l’amo de la vinya?  Vindrà i destruirà als pagesos, i donarà  
Lc 17,22  22 I digué a sos deixebles:  –Vindrà temps en què vosaltres desitjareu  
Lc 20,16  ab ells l’amo de la vinya? 16  Vindrà i destruirà los vinyaders, i donarà 
Lc 21,6  de rics dons, los respongué: 6  –Vindrà temps en què tot això que veeu  
2Pe 3,10  se convertesquen a penitència. 10  Vindrà, doncs, com lladre de nit lo dia  
Mt 8,11  gran en Israel. 11 I vos dic que  vindran molts d’orient i d’occident, i  
Mt 13,49  en la consumació del sigle:  vindran los àngels i separaran los dolents 
Mt 23,36  vos dic que totes aquestes coses  vindran sobre aquesta generació. 37  
Mt 24,5  que ningú vos seduesca. 5 Puix  vindran molts en mon nom i diran: “Jo só  
Mc 2,20  espòs, no poden dejunar. 20 Emperò  vindran dies en què l’espòs los serà  
Mc 11,24  orant, creeu que les rebreu i vos  vindran. 25 I quan vos poseu a orar, si  
Mc 13,6  ningú vos engànyia. 6 Perquè molts  vindran en mon nom dient: “Jo só lo  
Lc 5,35 està ab ells l’espòs? 35 Emperò ja  vindran dies en què los serà pres l’  
Lc 13,29  vosaltres sou expeŀlits fora. 29 I  vindran d’orient i d’occident, del nord  
Lc 19,43  escondit de tos ulls. 43 Perquè  vindran dies contra de tu en què tos  
Lc 21,8  que no us engànyien. Perquè molts  vindran en mon nom dient: “Jo só lo  
Lc 23,29  i sobre vostres fills. 29 Perquè  vindran dies en què diran: “Ditxoses les  
Jn 11,48  deixam fer, tots creuran en ell, i  vindran los romans i arruïnaran nostre  
1Co 15,35  los morts, o ab quin cos  vindran?» 36 Neci, lo que tu sembres, no  
1Co 16,4  meresqués que jo també hi vaja,  vindran ab mi. 5 I jo vindré a vosaltres  
1Tm 4,Tit  4,Tit Capítol IV Li adverteix que  vindran alguns que ensenyaran diferents  
2Tm 3,1  saber açò, que en los darrers dies  vindran temps perillosos. 2 Perquè los  
He 8,8  reprenent-los, diu: «Veus aquí,  vindran dies, diu lo Senyor, en què faré a 
Jm 5,1  udolant per les misèries que  vindran sobre vosaltres. 2 Vostres  
2Pe 3,3  que en los últims temps  vindran impostors artificiosos que  
Jud 18  vos deien que en los últims temps  vindran impostors que caminaran segons sos 
Ap 15,4  sol sou sant, i totes les nacions  vindran i adoraran davant de vós, puix  
Ap 18,8  veuré plors.” 8 Per això en un dia  vindran ses plagues, mort, i plor, i fam,  
Rm 9,9  de la promesa: «En aquest temps jo  vindré, i Sara tindrà un fill.» 10 I no  
Rm 15,29  cert que quan vinga a vosaltres,  vindré ab la plenitud de benedicció de l’ 
1Co 4,19  venir a vosaltres. 19 Mes dins poc  vindré a vosaltres, si lo Senyor ho vol, i 
1Co 16,5  hi vaja, vindran ab mi. 5 I jo  vindré a vosaltres quan pàssia per la  
2Co 12,1 -se –lo que no convé en veritat–,  vindré a les visions i a les revelacions  
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Fl 2,24 I confio en lo Senyor que jo mateix  vindré quant antes a vosaltres. 25 I he  
1Tm 3,14  t’escric, esperant que en breu te  vindré a veure. 15 I si tardàs, perquè  
Ap 2,5  les primeres obres, perquè si no  vindré a tu promptament, i remouré ton  
Ap 2,16  -te, perquè d’altra manera  vindré a tu promptament, i pelearé contra  
Ap 3,3  -te. Perquè si no vigiles, jo  vindré a tu com a lladre, i no sabràs l’  
Ap 3,3  i no sabràs l’hora en què jo  vindré a tu. 4 »Emperò tens encara alguns  
1Co 4,21  sinó en la virtut. 21 Què voleu?  ¿Vindré a vosaltres ab bastó, o ab amor i  
Jn 14,23 mes paraules, i mon Pare l’amarà i  vindrem a ell, i farem mansió en ell. 24  
Lc 16,9  de la iniquitat, a fi de que quan  vindreu a menos, ells vos rèbien en les  
Lc 17,20 I preguntant-li los fariseus quan  vindria lo Regne de Déu, los respongué i  
Rm 4,18  esperança cregué en esperança que  vindria a ser pare de moltes gents,  
Mt 5,24 reconciliar ab ton germà, i llavors  vine i ofereix ton do. 25 »Avén-te luego 
Mt 19,21  un tresor en lo cel. Després  vine i segueix-me. 22 I quan lo jove oí  
Mc 10,21  i tindràs tresor en lo cel; i  vine, pren ta creu i segueix-me. 22  
Lc 18,22  un tresor en lo cel. Després  vine i segueix-me. 23 Quan ell oí això  
Ac 7,3 ’n de ton país i de ta parentela i  vine a la terra que jo et mostraré. 4  
Ac 7,34  i he baixat a llibertar-los. Ara  vine tu i t’enviaré a Egipte. 35 »A est  
Mt 8,9  a un: “Vés”, i va. I a un altre:  “Vine”, i ve. I a mon sirvent: “Fes això”, 
Mt 14,29 aigua cap a vós. 29 I ell li digué:  –Vine. I baixant Pere de la barca,  
Lc 7,8  a est: “Vés”, i va, i a l’altre:  “Vine”, i ve, i a mon criat: “Fes això”, i 
Lc 17,7  prest com torna del camp li diu:  “Vine, senta’t a taula”? 8 Ans bé li diu: 
Jn 1,46  bona de Nazaret? Felip li digué:  –Vine i veu-ho. 47 Jesús, veent a  
Ap 6,1  animals deia, com ab veu de tro:  –Vine, i veuràs. 2 I mirí, i vegí un  
Ap 6,3  oiguí al segon animal que deia:  –Vine, i veuràs. 4 I isqué un altre  
Ap 6,5  oiguí al tercer animal que deia:  –Vine, i veuràs. I aparegué un cavall  
Ap 6,7  la veu del quart animal que deia:  –Vine, i veuràs. 8 I mirí, i vegí un  
Ap 17,1  les set copes i em parlà dient:  –Vine aquí i et mostraré la condemnació de 
Ap 21,9  darreres i parlà ab mi dient:  –Vine aquí, i et mostraré l’esposa que té 
Ap 22,17  17 I l’Esperit i l’esposa diuen:  «Vine!» I el que ho oiga diga: «Vine!» I  
Ap 22,17  «Vine!» I el que ho oiga diga:  «Vine!» I el que té set, vinga; i qui  
Mt 10,23  ab les ciutats d’Israel fins que  vinga lo Fill de l’home. 24 »No és lo  
Mt 10,34  està en lo cel. 34 »No penseu que  vinga a posar pau sobre la terra: no he  
Mt 14,28 –Senyor, si sou vós, manau-me que  vinga per sobre l’aigua cap a vós. 29 I  
Mt 21,40  de la vinya i lo mataren. 40 »Quan  vinga l’amo de la vinya, què els farà a  
Mt 23,35  de ciutat en ciutat, 35 per a què  vinga sobre vosaltres tota la sang  
Mt 24,46  son senyor tròbia fent això quan  vinga. 47 En veritat vos dic que el  
Mt 25,31  i el cruixir de dents. 31 »Quan  vinga lo Fill de l’home en sa majestat, i 
Mc 8,38  també s’avergonyirà d’ell quan  vinga en la glòria de son Pare acompanyat  
Lc 1,43  ditxa que la mare de mon Senyor  vinga a mi? 44 Perquè, veus aquí, tan  
Lc 9,26  l’home s’avergonyirà d’ell quan  vinga en sa glòria i en la del Pare i dels 
Lc 12,36  de les bodes, a fi de que quan  vinga i trúquia a la porta li òbrien tot  
Lc 12,37  qui tròbia vetllant lo Senyor quan  vinga; en veritat vos dic que es cenyirà  
Lc 12,43  tal sirvent, a qui quan lo Senyor  vinga lo tròbia fent això. 44 En veritat  
Lc 14,9 de més consideració que tu, 9 i que  vinga el qui et va convidar a tu i a ell,  
Lc 14,10  l’últim puesto, a fi de que quan  vinga lo qui t’ha convidat, te diga:  
Lc 18,5  li faré justícia, a fi de que no  vinga tantes vegades a molestar-me.” 6 I 
Lc 18,8 que prest los venjarà. Emperò, quan  vinga lo Fill de l’home, ¿pensau que  
Lc 21,34  aquesta vida, i que aquell dia vos  vinga de repente a sorprendre-us. 35  
Lc 22,18  més del fruit de la parra fins que  vinga lo Regne de Déu. 19 Després prengué  
Jn 6,37  vindrà a mi, i aquell que a mi  vinga, no el llançaré fora. 38 Puix he  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

3579 
 

Jn 7,27  nosaltres d’a on és, mes quan  vinga lo Cristo ningú sabrà d’a on és  
Jn 7,31  cregueren en ell, i deien: –Quan  vinga lo Cristo, ¿farà, per ventura, més  
Jn 7,37  en alta veu deia: –Si algú té set,  vinga a mi i bega. 38 Lo qui creu en mi,  
Jn 15,26 sens causa alguna.” 26 »Emperò quan  vinga lo Consolador, l’Esperit de la  
Jn 16,8  ’n vaig, vos l’enviaré. 8 I quan  vinga, convencerà al món de pecat, de  
Jn 16,13  podeu portar-les. 13 Emperò quan  vinga aquell Esperit de veritat, vos  
Ac 2,20  i la lluna, en sang, abans que  vinga lo dia gran e iŀlustre del Senyor.  
Ac 8,24  per a mi al Senyor, per a què no  vinga sobre mi ninguna cosa de les que  
Ac 10,32  prop del mar; lo qual quan  vinga te parlarà.” 33 I tot seguit t’  
Ac 13,40 creu. 40 Per consegüent, feu que no  vinga sobre vosaltres lo que està dit en  
Rm 3,8  diem) fem mal, a fi de que  vinga bé: la condemnació dels quals és  
Rm 15,29 a Espanya. 29 I estic cert que quan  vinga a vosaltres, vindré ab la plenitud  
Rm 15,32  de mon servei, 32 a fi de que jo  vinga a vosaltres ab goig per la voluntat  
1Co 4,5  judiqueu abans de temps, fins que  vinga lo Senyor, lo qual aclararà les  
1Co 11,26  la mort del Senyor fins que  vinga. 27 Per lo tant, qualsevol que  
1Co 11,34 I les demés coses les ordenaré quan  vinga. 12,Tit Capítol XII De la varietat  
1Co 13,10  10 Emperò quan lo que és perfet  vinga, serà abolit lo que és en part. 11  
1Co 16,2  no es facen les coŀlectes quan jo  vinga. 3 I quan estiga jo present, aquells 
1Co 16,11 bé acompanyau-lo en pau per a què  vinga a mi, puix l’espero ab los germans. 
2Co 2,3  vos he escrit, a fi de que quan  vinga a vosaltres no tinga tristesa sobre  
2Co 12,20  20 Perquè temo que tal vegada quan  vinga a vosaltres no us trobaré tals quals 
2Co 12,21  i partits. 21 I no sia que quan jo  vinga m’humiliï Déu altra vegada entre  
Ga 6,16  quants seguesquen aquesta regla,  vinga la pau i la misericòrdia, i sobre l’ 
1Te 3,13  de Déu i Pare nostre, per a quan  vinga nostre Senyor Jesucrist ab tots los  
2Te 2,3  tal dia no serà sens que primer  vinga l’apostasia i sia manifestat l’  
1Tm 4,13  en fe, en puresa. 13 Fins que jo  vinga, ocupa’t en la lectura, en l’  
Ap 2,25  bé allò que teniu fins que jo  vinga. 26 »I al que vència i guàrdia mes  
Ap 17,10  altre no ha vingut encara; i quan  vinga, deu durar poc temps. 11 I la bèstia 
Ap 22,17 oiga diga: «Vine!» I el que té set,  vinga; i qui vulla, prenga de grat de l’  
Mt 6,10  sia santificat lo vostre nom. 10  Vinga lo vostre Regne. Faça’s la vostra  
Lc 11,2  cel, sia santificat lo vostre nom.  Vinga lo vostre Regne; faça’s la vostra  
Mt 24,Tit  de l’evangeli i en sa segona  vinguda. Avisa als verdaders fiels lo que  
Mt 24,Tit  sempre alerta per a què la segona  vinguda no els tròbia desprevinguts. 1  
Mt 24,3  i quin senyal hi haurà de vostra  vinguda i de la consumació del sigle? 4 I  
Mt 24,37 los dies de Noè, així serà també la  vinguda del Fill de l’home. 38 Puix així  
Mt 24,39  portà a tothom, així serà també la  vinguda del Fill de l’home. 40 Llavors  
Mt 25,Tit què no siam condemnats en sa segona  vinguda i judici final. 1 »Llavors, lo  
Mc 13,Tit  de Jerusalem i de la segona  vinguda de Jesús, ab los senyals que  
Lc 17,Tit a deu leprosos i parla de sa segona  vinguda. 1 Digué també a sos deixebles:  
Jn 21,22  vull que es quédia així fins a ma  vinguda, a tu què t’importa? Tu segueix- 
Jn 21,23  vull que es quédia així fins a ma  vinguda, a tu què t’importa?» 24 Aquest  
Ac 7,52  Ells mataren als que anunciaven la  vinguda del Just, del qual vosaltres haveu 
Ac 13,24 24 Havent Joan predicat abans de sa  vinguda lo baptisme de penitència a tot lo 
1Co 15,23  los que són de Cristo, en sa  vinguda. 24 Luego ve el fi, quan ell haurà 
1Co 16,17  i treballa. 17 I m’alegro de la  vinguda d’Estèfana i de Fortunat i d’  
2Co 7,6  als humils, nos ha consolat ab la  vinguda de Tito; 7 i no sols ab sa  
2Co 7,7  vinguda de Tito; 7 i no sols ab sa  vinguda, sinó també ab lo consol que  
1Te 2,19  de nostre Senyor Jesucrist en sa  vinguda? 20 Certament vosaltres sou nostra 
1Te 4,15  vivim i havem quedat aquí per a la  vinguda del Senyor, no ens adelantarem als 
1Te 5,Tit  V Los adverteix que la segona  vinguda del Senyor serà quan menos s’ho  
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1Te 5,23  consérvien irreprensibles per a la  vinguda de nostre Senyor Jesucrist. 24  
2Te 2,Tit  les senyals que preceiran a la  vinguda de Cristo i a la de l’Anticrist i 
2Te 2,8 el destruirà ab lo resplendor de sa  vinguda. 9 A ell, la vinguda del qual és  
2Te 2,9  de sa vinguda. 9 A ell, la  vinguda del qual és segons l’obra de  
1Tm 6,14  màcula, irreprensible, fins a la  vinguda de nostre Senyor Jesucrist. 15 La  
2Tm 4,1  ha de judicar vius i morts en sa  vinguda i en son Regne, 2 que predíquies  
2Tm 4,8  també a aquells que amen la sua  vinguda. Dóna’t pressa en venir prompte a 
Jm 5,7  paciència, germans, fins a la  vinguda del Senyor. Mirau com lo pagès  
Jm 5,8  vostres cors, puix s’acerca la  vinguda del Senyor. 9 No us queixeu,  
2Pe 3,Tit  falsos doctors. Parla de la segona  vinguda del Senyor i encarrega que l’  
2Pe 3,12  i apressurant-vos per a la  vinguda del dia del Senyor, en lo qual los 
3Jn 3  3 Gran ha estat mon goig per la  vinguda dels germans i per lo testimoni  
Ac 2,Tit los onze apòstols. 2,Tit Capítol II  Vinguda de l’Esperit Sant. Do de  
Mt 2,21  prengué l’infant i sa mare, i  vingué a la terra d’Israel. 22 Emperò,  
Mt 2,23  a les terres de Galilea. 23 I  vingué a habitar en una ciutat que es diu  
Mt 3,1  en lo Jordà. 1 I en aquells dies  vingué Joan lo Baptista predicant en lo  
Mt 3,13 en un foc inextinguible. 13 Llavors  vingué Jesús de la Galilea al Jordà, a  
Mt 4,13  13 I deixant la ciutat de Nazaret,  vingué i habità en Cafarnaüm, ciutat  
Mt 8,2  lo seguí molta gent. 2 I veus aquí  vingué un lleprós i l’adorava dient:  
Mt 11,18  i no us planguéreu.” 18 Puix  vingué Joan, que no menjava ni bevia, i  
Mt 12,9  9 I havent passat d’allí,  vingué a la sinagoga d’ells. 10 I veus  
Mt 12,42  generació i la condemnarà, perquè  vingué del fi de la terra a oir la  
Mt 13,25 25 I mentres que els homes dormien,  vingué son enemic i contrasembrà sisanya  
Mt 13,36  Llavors, despedida la gent, se’n  vingué a casa, i acercant-se-li sos  
Mt 13,54  paràboles, se n’anà d’allí. 54 I  vingué a sa pàtria i els instruïa en les  
Mt 14,25  a la quarta vetlla de la nit,  vingué Jesús envers ells caminant per  
Mt 15,25  la casa d’Israel. 25 Emperò ella  vingué i l’adorà, dient: –Senyor, valeu- 
Mt 15,29  29 I havent Jesús eixit d’allí,  vingué cerca del mar de Galilea, i pujant  
Mt 16,13 dels fariseus i dels saduceus. 13 I  vingué Jesús als confins de Cesarea de  
Mt 17,5  parlant, quan un núvol resplendent  vingué a cobrir-los. I veus aquí una veu 
Mt 17,12  12 Emperò jo us dic que Elies ja  vingué, i no el conegueren; ans bé feren  
Mt 19,1 estes plàtiques, partí de Galilea i  vingué als confins de la Judea, a l’altra 
Mt 19,16  se n’anà d’allí. 16 I veus aquí  vingué un i li digué: –Bon mestre, què  
Mt 20,28  28 Així com lo Fill de l’home no  vingué per a ser servit, sinó per a servir 
Mt 21,32  davant en lo Regne de Déu. 32 Puix  vingué Joan a vosaltres per lo camí de la  
Mt 25,10  que elles foren a comprar-lo,  vingué l’espòs, i les que estaven a punt  
Mt 25,19  senyor. 19 »Al cap de molt temps,  vingué el senyor d’aquells criats, i els  
Mt 26,40  jo vull, sinó com vós voleu. 40 I  vingué a sos deixebles i els encontrà  
Mt 26,43  faça’s la vostra voluntat. 43 I  vingué altra vegada i els trobà dormint,  
Mt 26,45  les mateixes paraules. 45 Llavors  vingué a sos deixebles i els digué:  
Mt 27,57  57 I havent arribat lo vespre,  vingué un home ric d’Arimatea, anomenat  
Mc 1,9  I succeí que en aquells dies Jesús  vingué de Nazaret de Galilea i fou batejat 
Mc 1,14  14 Mes després que Joan fou pres,  vingué Jesús a Galilea predicant l’  
Mc 1,40  i llançava los dimonis. 40 I  vingué a ell un leprós; pregant-li i  
Mc 5,22 estava prop del mar. 22 I veus aquí  vingué un dels prínceps de la sinagoga,  
Mc 6,48  de la quarta vetlla de la nit,  vingué cap a ells caminant sobre del mar i 
Mc 9,12  12 Emperò jo us dic que Elies ja  vingué, i feren d’ell tot lo que els  
Mc 10,17  eixit per posar-se en camí,  vingué un corrent a ell i, agenollant-se 
Mc 10,45  Perquè fins lo Fill de l’home no  vingué per a ser servit, sinó per a servir 
Mc 12,42  rics n’hi tiraven molts. 42 I  vingué una pobra viuda i tirà dos peces  
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Mc 14,3  de Simó el leprós, sentat a taula,  vingué una dona que portava un vas d’  
Mc 14,37  que jo vull, sinó lo que vós. 37 I  vingué i els trobà dormint, i digué a  
Mc 14,41 respondre-li. 41 I tercera vegada  vingué i els digué: –Dormiu ja i reposau.  
Mc 15,43  que és la vigília del dissabte, 43  vingué Josep d’Arimatea, iŀlustre  
Lc 2,27  Senyor. 27 I mogut de l’Esperit,  vingué al temple. I portant los pares a l’ 
Lc 2,51  havia dit. 51 I baixà ab ells, i  vingué a Nazaret, i estigué sumís a ells.  
Lc 3,2  i Caifàs, la paraula del Senyor  vingué sobre Joan, fill de Zacaries, en lo 
Lc 3,3 fill de Zacaries, en lo desert. 3 I  vingué per tota la comarca del Jordà,  
Lc 5,12  ell en una d’aquelles ciutats,  vingué un home cobert de lepra. I quan  
Lc 6,48  los fonaments sobre roca; i quan  vingué una riuada, pegà ab fúria lo riu  
Lc 7,33  i no haveu plorat.” 33 Perquè  vingué Joan Baptista, que no menjava pa ni 
Lc 8,24 a la tempestat d’aigua, i cessà; i  vingué bonança. 25 I els digué: –A on és  
Lc 8,41 estava esperant. 41 I veus aquí que  vingué un home anomenat Jairo, que era  
Lc 8,47  I quan la dona se vegé descoberta,  vingué tremolant i se llançà a sos peus, i 
Lc 8,49  no havia acabat de parlar, quan  vingué un al príncep de la sinagoga i li  
Lc 9,46 acerca d’aquesta plàtica. 46 I els  vingué lo pensament qui d’ells seria lo  
Lc 10,40  ab les feines de la casa, i  vingué a ell, i li digué: –Senyor, ¿no  
Lc 11,31  generació i els condemnarà, perquè  vingué dels extrems de la terra a oir la  
Lc 12,Tit  Criat violent i infiel. Jesús  vingué a posar foc sobre la terra. 1 I com 
Lc 15,14  14 I quan ho hagué gastat,  vingué una gran fam en aquella terra, i  
Lc 15,20  ” 20 I alçant-se, se’n  vingué a son pare. »I quan estava encara  
Lc 15,25  major estava en lo camp. I quan  vingué i s’acercà a la casa, oigué la  
Lc 17,27  dia en què Noè entrà en l’arca; i  vingué lo diluvi i acabà ab tothom. 28 I  
Lc 19,18  potestat sobre deu ciutats. 18 »I  vingué lo segon i digué: »–Senyor, vostra  
Lc 19,20  també sobre cinc ciutats. 20 »I  vingué lo tercer i digué: »–Senyor, aquí  
Lc 20,17  los que edificaven, aqueixa  vingué a ser la principal del cantó”? 18  
Lc 22,44  pregava ab major ànsia. 44 I li  vingué un suor com de gotes de sang que  
Lc 22,45 I alçant-se després de l’oració,  vingué a sos deixebles, i els trobà  
Jn 1,7 de Déu que s’anomenava Joan. 7 Est  vingué a servir de testimoni per a  
Jn 3,2  príncep dels jueus, 2 que  vingué de nit a trobar a Jesús i li digué: 
Jn 3,19  és, doncs, lo judici: que la llum  vingué al món i los homes han amat més les 
Jn 4,5  hagués de passar per la Samària, 5  vingué a una ciutat de la Samària  
Jn 4,46  també a la festa. 46 I Jesús  vingué novament a Canà de Galilea, a on  
Jn 7,50  aquell mateix que a la nit  vingué a Jesús i era un d’ells, los  
Jn 8,2  tornà al temple; i tot lo poble  vingué a ell i, assentant-se, los  
Jn 10,35  35 Si anomenà déus a aquells a qui  vingué la paraula de Déu, i l’Escriptura  
Jn 11,29  ho oigué, s’alçà a tota pressa i  vingué a ell. 30 Perquè Jesús no havia  
Jn 11,38  Jesús altra vegada en si mateix,  vingué al sepulcre, que era una gruta, i  
Jn 12,1  Doncs, sis dies abans de la Pasqua  vingué Jesús a Betània, a on ell havia  
Jn 12,22  voldríem veure a Jesús. 22 Felip  vingué a dir-ho a Andreu, i Andreu i  
Jn 12,28  28 Pare, glorificau vostre nom. I  vingué una veu del cel dient: –L’he  
Jn 18,3  los pontífices i per los fariseus,  vingué a est lloc ab llanternes, atxes i  
Jn 19,38  i havent-li Pilat concedit,  vingué i se’n portà lo cos de Jesús. 39  
Jn 20,1  quan era encara obscur, al dematí,  vingué Maria Magdalena al sepulcre i vegé  
Jn 20,2  d’ell la pedra. 2 I corregué, i  vingué a Simó Pere i a aquell altre  
Jn 20,4  corregué més de pressa que Pere i  vingué primer al sepulcre. 5 I havent-se 
Jn 20,19  deixebles, per temor dels jueus,  vingué Jesús i, presentant-se al mig d’ 
Jn 20,24  Dídimo, no estava ab ells quan  vingué Jesús. 25 I li digueren los altres  
Ac 2,2  tots junts en un mateix lloc. 2 I  vingué de repente un ruido del cel, com  
Ac 3,11 I tenint per la mà a Pere i a Joan,  vingué apressuradament a ells tot lo  
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Ac 9,21  invocaven aquest nom, i per això  vingué aquí per a portar-los presos als  
Ac 9,26  baixaren per la muralla. 26 I quan  vingué a Jerusalem, desitjava juntar-se  
Ac 10,13  la terra, i aucells del cel. 13 I  vingué a ell una veu que li deia: –Alça  
Ac 11,5  quatre puntes baixava del cel, i  vingué fins a mi. 6 I com jo l’estigués  
Ac 18,24  a tots los deixebles. 24 I  vingué a Èfeso un jueu anomenat Apolo,  
Ac 19,1  atravessat les províncies altes,  vingué a Èfeso i, encontrant alguns  
Ac 19,6  havent-los Pau imposat les mans,  vingué sobre d’ells l’Esperit Sant i  
Ac 19,17 i gentils que habitaven en Èfeso; i  vingué un temor sobre tots ells, i era  
Ac 20,2 exhortat ab moltes plàtiques, se’n  vingué a la Grècia, 3 a on permanesqué  
Ac 21,11  Àgabo, 11 lo qual, així com  vingué a nosaltres, prengué lo cenyidor de 
Ac 24,1  Festo. 1 I al cap de cinc dies  vingué Ananies, príncep dels sacerdots, ab 
Ac 24,24  -lo. 24 I després d’alguns dies  vingué Fèlix ab Drusila, sa esposa, que  
Ac 28,21  sobre de tu, ni ningú dels germans  vingué a avisar-nos o a dir-nos mal de 
Rm 11,11 No, per cert. Emperò per sa caiguda  vingué la salvació als gentils, per a  
1Co 14,36  de Déu isqué de vosaltres, o  vingué a vosaltres sols? 37 Si algú se té  
1Co 15,21 dormen. 21 Perquè així com per home  vingué la mort, per home vingué també la  
1Co 15,21  per home vingué la mort, per home  vingué també la resurrecció dels morts. 22 
Ga 2,11 tenia ànsia de fer. 11 I quan Cefas  vingué a Antioquia, li fiu resistència en  
Ga 3,25  per la fe. 25 Mes, des de que  vingué la fe, ja no estam baix lo  
Ga 4,4 los elements del món. 4 Emperò quan  vingué la plenitud del temps, envià Déu a  
Ef 2,17  les enemistats en si mateix. 17 I  vingué i predicà pau a vosaltres que  
1Te 1,5 de Déu. 5 Perquè nostre evangeli no  vingué a vosaltres solament en paraula,  
1Tm 1,15  tota acceptació: que Cristo Jesús  vingué a aquest món per a salvar als  
2Tm 1,17  les meves cadenes; 17 ans bé quan  vingué a Roma me cercà ab gran diligència  
He 5,9  obediència. 9 I així fet perfet,  vingué a ser l’autor de salut eterna per  
2Pe 1,18  a ell oïu.» 18 I aquesta veu que  vingué del cel l’oírem nosaltres quan  
1Jn 4,2  esperit que confessa que Jesucrist  vingué en carn, és de Déu. 3 I tot esperit 
1Jn 4,3  que no confessa que Jesucrist  vingué en carn, no és de Déu. I aquest tal 
1Jn 5,6  de Déu? 6 Aquest és Jesucrist, que  vingué per aigua i per sang. No en aigua  
1Jn 5,20 posat en lo Maligne. 20 I sabem que  vingué lo Fill de Déu i que ens donà  
2Jn 7 món, que no confessen que Jesucrist  vingué en carn; aqueix tal és impostor i  
Jud 14 també d’aquestos dient: «Veus aquí  vingué lo Senyor entre mil de sos sants,  
Ap 5,7  Déu enviats per tota la terra. 7 I  vingué i prengué el llibre de la mà dreta  
Ap 8,3  foren donades set trompetes. 3 I  vingué un altre àngel i es posà davant de  
Ap 8,7 el primer àngel tocà la trompeta, i  vingué calamarsa i foc barrejat ab sang,  
Ap 11,11  Déu. I s’alçaren sobre sos peus i  vingué gran temor sobre els que els  
Ap 11,13  d’ells. 13 I en aquella hora  vingué un gran terratrèmol i caigué la  
Ap 14,7  Senyor i donau-li honra, perquè  vingué l’hora de son judici; i adorau a  
Ap 16,2 i derramà sa copa sobre la terra; i  vingué una llaga cruel i maligna sobre els 
Ap 16,19 de les nacions; i la gran Babilònia  vingué en memòria davant de Déu, per a  
Ap 17,1 dels set caps i les deu banyes. 1 I  vingué un dels set àngels que tenien les  
Ap 21,9 i sofre, que és la segona mort. 9 I  vingué un dels set àngels que tenien les  
Mt 11,19  “Està posseït del dimoni.” 19  Vingué lo Fill de l’home, que menja i  
Lc 7,34  vi, i dieu: “Té lo dimoni.” 34  Vingué el Fill de l’home, que menja i  
Jn 1,11 per ell, i el món no el conegué. 11  Vingué a sa pròpia casa, i els seus no el  
Jn 4,7  i era ja envers l’hora sexta. 7  Vingué una dona de Samària a traure aigua. 
Jn 19,39  i se’n portà lo cos de Jesús. 39  Vingué també Nicodemus, aquell mateix que  
Jn 20,18  vostre, mon Déu i Déu vostre.” 18  Vingué Maria Magdalena, doncs, anunciant  
Jn 20,26 deixebles dintre, i Tomàs, ab ells.  Vingué Jesús, estant tancades les portes,  
Ac 7,11  d’Egipte i de tota sa casa. 11  Vingué després fam en tota la terra d’  
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Mt 18,7  dels escàndols! Puix és precís que  vinguen escàndols; emperò ai de l’home  
Mt 27,64  dia, no sia que sos deixebles  vinguen de nit i el ròbien, i diguen al  
Lc 16,28 que los testifíquia açò, no sia que  vinguen ells també a aquest lloc de  
Lc 17,1  deixebles: –És impossible que no  vinguen escàndols. Emperò, ai d’aquell  
Lc 18,16  los cridà i digué: –Deixau que  vinguen a mi los infants i no els ho  
Ac 3,20  vostres pecats, 20 per a quan  vinguen los temps del refrigeri davant del 
Ac 16,37  en secret? No, no serà així, sinó  vinguen 38 i que ens traguen fora ells  
Ac 23,35 Cilícia, 35 li digué: –T’oiré quan  vinguen tos acusadors. I donà ordre de que 
Ac 25,5  allí. 5 Per lo tant, digué: –Que  vinguen los principals d’entre vosaltres  
2Co 9,4  com diguí, 4 no sia que quan  vinguen los de Macedònia ab mi vos tròbien 
1Tm 2,4  fer salvos a tots los homes i que  vinguen al coneixement de la veritat. 5  
Ac 20,15  port en Samos, i al següent  vinguérem a Milet. 16 Perquè Pau s’havia  
Ac 28,14  quedàssem ab ells set dies, i així  vinguérem a Roma. 15 I quan los germans ho 
Mt 2,1 Herodes lo rei, veus aquí uns magos  vingueren de l’Orient a Jerusalem 2  
Mt 7,25  sobre roca. 25 I baixà la pluja, i  vingueren los rius, i bufaren los vents, i 
Mt 7,27 sobre arena. 27 I baixà la pluja, i  vingueren los rius, i bufaren los vents, i 
Mt 8,28  estany a la terra dels gerassens,  vingueren a son encontre dos esperitats  
Mt 9,10  seient Jesús a taula en la casa,  vingueren molts publicans i pecadors i s’ 
Mt 9,28  28 I havent arribat a la casa,  vingueren los cegos a ell. I Jesús los  
Mt 13,4  algunes llavors prop del camí, i  vingueren los aucells de l’aire i se les  
Mt 14,34  a l’altre costat de l’estany,  vingueren a la terra de Genesar. 35 I  
Mt 20,9  dels últims als primers. 9 »Quan  vingueren los que hi havien anat envers l’ 
Mt 25,11  porta fou tancada. 11 »A l’últim  vingueren també les altres verges, dient:  
Mt 27,33  carregàs ab la creu de Jesús. 33 I  vingueren a un lloc anomenat Gòlgota, és  
Mt 27,53  després que ell ressuscità,  vingueren a la ciutat santa i s’  
Mt 28,1  lo primer dia de la semana,  vingueren Maria Magdalena i l’altra Maria 
Mt 28,11 anat, veus aquí alguns dels guardes  vingueren a la ciutat i donaren avís als  
Mt 28,13  13 dient: –Dieu que: “De nit  vingueren sos deixebles, i lo robaren  
Mc 2,3  i els predicava la paraula. 3 I  vingueren a ell portant-li un paralític, 
Mc 3,8  quan oïren les coses que feia,  vingueren a ell en gran multitud. 9 I manà 
Mc 3,13  si a aquells que ell volgué, i  vingueren a ell. 14 I escollí a dotze per  
Mc 3,20  Iscariot, que l’entregà. 20 I  vingueren a la casa, i comparegué de nou  
Mc 4,4  una part caigué prop del camí, i  vingueren los aucells de l’aire i se la  
Mc 6,29 29 I quan sos deixebles ho saberen,  vingueren, i prengueren son cos, i el  
Mc 6,53 I quan estigueren a l’altra banda,  vingueren al territori de Genesaret i  
Mc 8,22 –Puix com no compreneu encara? 22 I  vingueren a Betsaida; i li portaren un  
Mc 10,46 vida per a redempció de molts. 46 I  vingueren a Jericó, i a l’eixir de Jericó 
Mc 12,18 Déu. I se meravellaren d’ell. 18 I  vingueren a ell los saduceus, que neguen  
Lc 1,59  ella. 59 I succeí que al vuitè dia  vingueren a circuncidar l’infant, i li  
Lc 3,12 té què menjar, faça lo mateix. 12 I  vingueren també publicans a ell per a què  
Lc 5,7  a què vinguessen a ajudar-los. I  vingueren, i de tal manera ompliren les  
Lc 8,19  pensa tenir li serà llevat. 19 I  vingueren a ell sa mare i sos germans, i  
Lc 8,35  a veure lo que havia succeït i  vingueren a Jesús, i encontraren sentat a  
Jn 4,30 30 Isqueren, doncs, de la ciutat, i  vingueren a encontrar-lo. 31 Mentrestant 
Jn 6,24  se’n pujaren a les barques i  vingueren a Cafarnaüm en busca d’ell. 25  
Jn 10,24 lo pòrtic de Salomó. 24 I els jueus  vingueren a son rodador i li deien: –Fins  
Jn 12,9 jueus sabé que Jesús estava allí. I  vingueren, no tant per Jesús, quant per a  
Jn 20,3  i també aquell altre deixeble i  vingueren al sepulcre. 4 Corrien los dos  
Jn 21,8  al mar. 8 I els demés deixebles  vingueren a la barca tirant lo filat ple  
Ac 4,23  23 I posats aquells en llibertat,  vingueren als seus i els contaren tot lo  
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Ac 7,45  45 Lo qual també nostres pares que  vingueren després lo portaren baix la  
Ac 11,12  n’anàs ab ells sens titubejar. I  vingueren també ab mi aquestos sis germans 
Ac 12,20  i de Sidon. Emperò ells, unànims,  vingueren a ell i, havent guanyat a  
Ac 13,13  de Pafo, Pau i los que eren ab ell  vingueren a Perges de Pamfília. Emperò  
Ac 13,14 I ells, passant de llarg en Perges,  vingueren a Antioquia de Pisídia, i havent 
Ac 14,23 creien. 23 I atravessant la Pisídia  vingueren a Pamfília. 24 I després que  
Ac 15,1  Pau i Bernabé se separen. 1 I  vingueren alguns de la Judea que  
Ac 16,39  quan oïren que eren romans. 39 I  vingueren demanant-los perdó; i traent- 
Ac 17,13  també en Berea la paraula de Déu,  vingueren allí a pertorbar i alborotar la  
Ac 21,16  16 I alguns dels deixebles  vingueren també ab nosaltres des de  
Ac 25,13  dies, lo rei Agripa i Berenice  vingueren a Cesarea a saludar a Festo. 14  
Ac 28,23  I ells, havent-li senyalat dia,  vingueren en gran número a son  
2Co 11,9  m’ho suplien los germans que  vingueren de Macedònia, i en tot m’he  
Ga 2,12  ab los gentils; emperò després que  vingueren se retirava i es separava,  
2Tm 3,11  11 persecucions, afliccions que  vingueren sobre mi en Antioquia, Iconi i  
Ap 7,13  blanques, qui són?, i d’a on  vingueren? 14 I li responguí: –Senyor meu, 
Ap 7,14  I em digué: –Aquestos són los que  vingueren d’una gran tribulació, i  
Ap 16,18 del trono que deia: –Està fet. 18 I  vingueren llamps i trons, i clamors, i hi  
Jn 1,39  39 Ell los digué: –Veniu i veeu.  Vingueren, doncs, i vegeren a on habitava, 
Jn 19,32  cames i els traguessen d’allí. 32  Vingueren, doncs, los soldats, i trencaren 
Mt 25,36 visitàreu; estava en la presó, i me  vinguéreu a veure. 37 Llavors li  
Mt 25,43  malalt, i en la presó, i no em  vinguéreu a veure. 44 »Llavors ells també  
2Tm 4,13  l’he enviat a Efesi. 13 Quan  vingues porta’m la capa que em deixí en  
Lc 5,1  Jesús. 1 I succeí que, com la gent  vingués atropelladament sobre d’ell per a 
Lc 7,3  dels jueus, suplicant-li que  vingués a curar a son criat. 4 I ells, tan 
Lc 12,38 passant, los anirà servint. 38 I si  vingués a la segona vetlla o vingués a la  
Lc 12,38  I si vingués a la segona vetlla o  vingués a la tercera vetlla i els trobàs  
Lc 17,4  en un dia i set vegades en un dia  vingués a trobar-te dient: “Me n’  
Jn 5,43  nom de mon Pare, i no em rebeu; si  vingués un altre en son nom propi, lo  
1Co 14,6  6 Ara, doncs, germans, si jo  vingués a vosaltres parlant llengües, de  
1Co 16,10  són molts. 10 I si Timoteu  vingués, procurau que estiga sens recel  
1Co 16,12  vos faç a saber que li preguí molt  vingués a vosaltres ab los germans; emperò 
Ga 3,19  transgressions fou posada fins que  vingués la progènie a qui era feta la  
Ga 3,23  creuen. 23 Emperò abans que la fe  vingués, estàvem baix la custòdia de la  
He 13,23  està en llibertat, ab qui, si jo  vingués prompte, aniré a veure-us. 24  
3Jn 10 ens vol rebre. 10 I per això, si jo  vingués allí, donaré a entendre les obres  
Lc 5,7 estaven en l’altra barca per a què  vinguessen a ajudar-los. I vingueren, i  
Lc 19,15  possessió de son regne, manà que  vinguessen aquells criats a qui havia  
Ga 2,12  era reprensible. 12 Puix abans que  vinguessen alguns de part de Jaume,  
Jn 16,28  eixit de Déu. 28 Isquí del Pare i  vinguí al món; ara deixo lo món i altra  
1Co 2,1 Esperit Sant. 1 I jo, germans, quan  vinguí a vosaltres, no vinguí ab  
1Co 2,1  quan vinguí a vosaltres, no  vinguí ab sublimitat de paraules ni de  
2Co 2,12 ignoram ses maquinacions. 12 I quan  vinguí a Troas a predicar l’evangeli de  
Ga 1,17  ni ab la carn ni ab la sang, 17 ni  vinguí a Jerusalem a aquells que eren  
Ga 1,18 18 Des d’allí, al cap de tres anys  vinguí a Jerusalem a veure a Pere, i  
Ga 1,21  davant de Déu no mento. 21 Després  vinguí a les regions de Síria i de  
Jn 16,4  aquestes coses per a què, quan  vínguia l’hora, vos recordeu de que jo us 
Mt 5,Tit llum de la terra. Declara que no ha  vingut a destruir la Llei, sinó a complir  
Mt 5,17  en lo cel. 17 »No penseu que he  vingut a destruir la Llei o els Profetes.  
Mt 5,17  la Llei o els Profetes. No he  vingut a destruir-los sinó a donar-los 
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Mt 8,16  i s’aixecà i los servia. 16 I  vingut lo vespre, li presentaren molts  
Mt 8,29  ab vós, Jesús, Fill de Déu? ¿Haveu  vingut aquí a aturmentar-nos antes de  
Mt 9,13 vull i no sacrifici.» Puix jo no he  vingut a cridar justos, sinó pecadors. 14  
Mt 9,23  quedà sana la dona. 23 I havent  vingut Jesús a la casa d’aquell príncep,  
Mt 10,34  a posar pau sobre la terra: no he  vingut a posar la pau, sinó l’espasa. 35  
Mt 10,35  la pau, sinó l’espasa. 35 Puix he  vingut a posar en desunió al fill contra  
Mt 16,5  -los, se n’anà. 5 I havent  vingut sos deixebles a l’altra banda, s’ 
Mt 18,11  cel. 11 Puix lo Fill de l’home ha  vingut a salvar lo que estava perdut. 12  
Mt 26,20  i aparellaren la pasqua. 20 I  vingut lo vespre, estava sentat a taula ab 
Mt 26,50  I Jesús li digué: –Amic, a què has  vingut? Al mateix temps arribaren i  
Mt 26,55  –Com si fos jo un lladre, haveu  vingut a prendre’m a mi ab coltells i  
Mc 1,24 veure ab tu, Jesús de Nazaret? ¿Has  vingut a destruir-nos? Sé qui ets: lo  
Mc 1,38  també allí, puix per açò he  vingut. 39 I predicava en les sinagogues  
Mc 2,17  los que estan malalts; puix no he  vingut a cridar justos, sinó pecadors per  
Mc 7,1  i alguns dels escribes, que havien  vingut de Jerusalem. 2 I quan vegeren  
Mc 8,3  lo camí, perquè alguns d’ells han  vingut de lluny. 4 I sos deixebles li  
Lc 4,34  nosaltres, Jesús de Nazaret? ¿Has  vingut a destruir-nos? Conec bé qui ets  
Lc 5,17  i doctors de la Llei, que havien  vingut de tots los pobles de Galilea i de  
Lc 5,32  los que estan malalts. 32 No he  vingut a cridar los justos a  
Lc 6,18 i de Tiro i de Sidon, 18 que havien  vingut a oir-lo i a que els curàs de sos 
Lc 9,56  sou. 56 Lo Fill de l’home no ha  vingut a perdre les ànimes, sinó a salvar  
Lc 12,49 molt, se li demanarà més. 49 »Jo he  vingut a posar foc en la terra, i què he  
Lc 12,51  que es cúmplia! 51 ¿Pensau que he  vingut a posar pau en la terra? Vos dic  
Lc 15,27  I aquest li digué: »–Ton germà ha  vingut, i ton pare ha fet matar lo vedell  
Lc 19,9  més. 9 I Jesús li digué: –Avui ha  vingut la salvació a esta casa, perquè  
Lc 19,10  10 Perquè lo Fill de l’home ha  vingut a buscar i salvar lo que estava  
Lc 22,52 del temple i als ancians que havien  vingut a ell: –Haveu vingut armats d’  
Lc 22,52  que havien vingut a ell: –Haveu  vingut armats d’espases i de bastons com  
Lc 23,55 dissabte. 55 I les dones que havien  vingut de Galilea ab ell, havent seguit a  
Jn 1,31  reconegut en Israel, per això he  vingut jo a batejar ab aigua. 32 I Joan  
Jn 4,25  lo Cristo, ha de venir. Quan haja  vingut, ell nos declararà totes aquestes  
Jn 4,40  lo que ella havia fet. 40 I havent  vingut a ell los samaritans, li pregaren  
Jn 4,54  miracle que Jesús féu quan hagué  vingut de Judea a Galilea. 5,Tit Capítol V 
Jn 5,43  amor de Déu en vosaltres. 43 Jo he  vingut en nom de mon Pare, i no em rebeu;  
Jn 6,17  ja de nit, i Jesús encara no havia  vingut a ells. 18 I el mar començà a  
Jn 6,25  li digueren: –Rabbí, quan haveu  vingut aquí? 26 Jesús los respongué i  
Jn 7,28 i sabeu d’a on só jo; mes jo no he  vingut de mi mateix, sinó que és verídic  
Jn 8,42  amaríeu a mi, puix jo he proceït i  vingut de Déu; no he vingut de mi mateix,  
Jn 8,42  he proceït i vingut de Déu; no he  vingut de mi mateix, sinó que ell m’ha  
Jn 9,39  digué: –Per a exercir judici he  vingut a est món, a fi de que los que no  
Jn 10,8  de les ovelles. 8 Tots los que han  vingut fins ara són lladres i robadors,  
Jn 10,10 a robar, i matar, i destruir. Jo he  vingut per a què elles tinguen vida, i la  
Jn 11,19  estàdios. 19 I molts jueus havien  vingut a Marta i a Maria per a consolar- 
Jn 11,27  Cristo, lo Fill de Déu viu, que ha  vingut a est món. 28 I dit això se n’anà  
Jn 11,33 ploraven també los jueus que havien  vingut ab ella, gemí en son esperit i es  
Jn 11,45  45 I molts dels jueus que havien  vingut a veure a Maria i a Marta, i que  
Jn 11,56  altres: –Què pensau? Per què no ha  vingut a la festa? 57 I els pontífices i  
Jn 12,12  gran multitud de gent, que havia  vingut a la festa, havent sabut que Jesús  
Jn 12,27 me d’aquesta hora? Mes per això he  vingut en aquesta hora. 28 Pare,  
Jn 12,30 respongué dient: –Aquesta veu no ha  vingut per a mi, sinó per a vosaltres. 31  
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Jn 12,46  que m’ha enviat. 46 Jo, llum, he  vingut al món per a què tot aquell que  
Jn 12,47  jo no el judico, puix no he  vingut per a judicar lo món sinó per a  
Jn 13,3  les coses en les mans, que havia  vingut de Déu, i que tornava a Déu, 4 s’  
Jn 15,22  m’ha enviat. 22 Si jo no hagués  vingut i no els hagués predicat, no  
Jn 18,37  Per això jo he nat, i per això he  vingut al món, a fi de donar testimoni a  
Jn 19,33  crucificat ab ell. 33 I havent  vingut a Jesús, i veent-lo ja mort, no  
Jn 19,39 aquell mateix que havia primerament  vingut de nit a trobar a Jesús, portant ab 
Ac 2,10  confins de Cirene, i els que han  vingut de Roma, 11 així jueus com  
Ac 8,27  de tots sos tresors i havia  vingut per adorar en Jerusalem; 28 i se’n 
Ac 10,21  Qual és la causa per què haveu  vingut? 22 I ells digueren: –Lo centurió  
Ac 10,29  comú o impur. 29 I per això he  vingut sens dificultat tan prest com m’  
Ac 10,45 de la circumcisió, los quals havien  vingut ab Pere, de que la gràcia de l’  
Ac 17,6  los que alboroten la ciutat i han  vingut aquí, 7 als quals ha acollit Jason; 
Ac 18,2  de Ponto, que feia poc havia  vingut d’Itàlia, i a Prisciŀla, sa muller 
Ac 18,5  5 I quan Silas i Timoteu hagueren  vingut de Macedònia, Pau, estimulat de l’ 
Ac 20,18  de la iglésia, 18 los quals havent  vingut i estant junts, los digué:  
Ac 21,22  se júntia, perquè oiran que tu has  vingut. 23 Fes, doncs, lo que anam a dir- 
Ac 24,17  17 I després de molts anys he  vingut a portar almoines als de la meva  
Ac 25,1  a ell. 1 Festo, doncs, havent  vingut a la província, al cap de tres dies 
Ac 25,7  portassen a Pau. 7 Luego que hagué  vingut, lo rodejaren los jueus que havien  
Ac 25,7  lo rodejaren los jueus que havien  vingut de Jerusalem, acusant-lo de molts 
2Co 1,23  de que per perdonar-vos no he  vingut encara a Corinti. 24 No que tingam  
He 12,22  tremolant.» 22 Mes vosaltres haveu  vingut a la muntanya de Sion i a la ciutat 
Ap 17,10  l’un és i l’altre no ha  vingut encara; i quan vinga, deu durar poc 
Ap 18,10  poderosa! Puix en una hora ha  vingut ta condemnació!» 11 I els mercaders 
Jn 21,4  i aquella nit no agafaren res. 4  Vingut lo matí comparegué Jesús en la  
Mt 11,19  i diuen: “Veus aquí un glotó i un  vinós, amic de publicans i de pecadors.”  
Lc 7,34  i dieu: “Veus aquí un glotó i un  vinós, amic de publicans i de pecadors.”  
1Co 6,10  els lladres, ni els avaros, ni els  vinosos, ni els maldients, ni els  
Lc 14,31  frente al que ve contra d’ell ab  vint mil? 32 Sinó que li enviarà una  
Jn 6,19  Així que, havent remat com cosa de  vint-i-cinc o trenta estadis, veuen a  
Ac 1,15  estaven allí junts com unes cent i  vint persones), digué: 16 –Barons germans, 
Ac 27,28  28 I tirant la sonda trobaren  vint braces d’aigua, i després un poc més 
1Co 10,8  fornicaren i en un dia ne moriren  vint-i-tres mil. 9 Ni tentem a Cristo, 
Ap 4,Tit  trono de Déu en lo cel, rodejat de  vint-i-quatre ancians i de quatre  
Ap 4,4  4 I al rodador del trono,  vint-i-quatre sitis, i sobre los  
Ap 4,4 -quatre sitis, i sobre los sitis,  vint-i-quatre ancians assentats,  
Ap 4,10  per los sigles dels sigles, 10 los  vint-i-quatre ancians se postraven  
Ap 5,8 lo llibre, los quatre animals i los  vint-i-quatre ancians se postraren  
Ap 5,14  quatre animals deien: –Amén. I els  vint-i-quatre ancians caigueren  
Ap 11,16  sigles dels sigles. Amén. 16 I els  vint-i-quatre ancians que estaven  
Ap 19,4  dels sigles. 4 I es postraren los  vint-i-quatre ancians i les quatre  
Mt 20,Tit jornalers cridats a treballar en la  vinya a diferents hores. Jesús prediu sa  
Mt 20,1 matí a llogar treballadors per a sa  vinya. 2 I havent fet l’ajust ab los  
Mt 20,2  de a diner per dia, los envià a sa  vinya. 3 I eixint envers l’hora de  
Mt 20,4  digué: »–Anau vosaltres també a ma  vinya, i vos donaré lo que sia just. 5 »I  
Mt 20,7  digué: »–Anau també vosaltres a ma  vinya, i rebreu tot allò que sia just. 8  
Mt 20,8  lo vespre, digué l’amo de la  vinya a son majordom: »–Crida als  
Mt 21,28  »–Fill, vés avui a treballar en ma  vinya. 29 »I responent ell, li digué: »–No 
Mt 21,33  un pare de famílies que plantà una  vinya i la rodejà d’una tanca, i cavant  
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Mt 21,39  -lo, lo tragueren fora de la  vinya i lo mataren. 40 »Quan vinga l’amo  
Mt 21,40  40 »Quan vinga l’amo de la  vinya, què els farà a estos pagesos? 41  
Mt 21,41  miserablement i arrendarà sa  vinya a altres pagesos que a son degut  
Mc 12,Tit  12,Tit Capítol XII Paràbola de la  vinya plantada i arrendada. Jesús convenç  
Mc 12,1  ab paràboles: –Un home plantà una  vinya, i la voltà d’una cerca, i féu un  
Mc 12,2  rebés dels pagesos lo fruit de la  vinya. 3 Ells l’agafaren, l’  
Mc 12,8  lo mataren i el tiraren fora de la  vinya. 9 »Què farà, doncs, l’amo de la  
Mc 12,9  9 »Què farà, doncs, l’amo de la  vinya? Vindrà i destruirà als pagesos, i  
Mc 12,9  destruirà als pagesos, i donarà la  vinya a altres. 10 ¿Ni haveu llegit  
Lc 13,6  tenia una figuera plantada en sa  vinya, i anà a buscar fruit en ella, i no  
Lc 20,9  paràbola: –Un home plantà una  vinya i l’arrendà a uns pagesos, i ell s’ 
Lc 20,10  a què li donassen del fruit de la  vinya. Mes ells, després d’haver-lo  
Lc 20,13  13 Digué aleshores l’amo de la  vinya: “Què faré? Enviaré a mon fill  
Lc 20,15  15 I traent-lo fora de la  vinya, lo mataren. »Què farà, doncs, ab  
Lc 20,15  farà, doncs, ab ells l’amo de la  vinya? 16 Vindrà i destruirà los  
Lc 20,16  los vinyaders, i donarà sa  vinya a altres. Lo que oït per los  
Jn 15,1 de Jesucrist. 1 »Jo só la verdadera  vinya, i mon Pare és lo vinyader. 2  
1Co 9,7  a ses expenses? ¿Qui planta una  vinya i no menja del fruit d’ella? ¿Qui  
Ap 14,18  afilada, i verema los raïms de la  vinya de la terra, perquè ja estan madurs  
Ap 14,19  afilada en la terra, i veremà la  vinya de la terra, i tirà la verema en lo  
Lc 13,7  i no n’hi trobà. 7 I digué al  vinyader: »–Mira, fa tres anys que vinc a  
Jn 15,1  verdadera vinya, i mon Pare és lo  vinyader. 2 Tallarà tots los sarments que  
Lc 20,Tit  i als escribes. Paràbola dels  vinyaders. Pedra cantonera. Tribut al  
Lc 20,16 la vinya? 16 Vindrà i destruirà los  vinyaders, i donarà sa vinya a altres. Lo  
Rm 4,15  a on no hi ha Llei, tampoc hi ha  violació. 16 Per lo tant, és per la fe, a  
Jn 7,23  la circumcisió en dissabte per no  violar la Llei de Moisès, per què vos  
Mt 11,12  fins ara, lo Regne del cel pateix  violència, i los violents l’arrebaten. 13 
Ac 5,26  ab sos ministres, i els portà sens  violència, perquè temien que el poble no  
Ac 17,6 no havent-los trobat, portaren ab  violència a Jason i alguns dels germans  
Ac 21,35  lo portassen en pes, a causa de la  violència del poble. 36 Perquè el seguia  
Ac 24,7  lo tribú Lísias, ab gran  violència nos l’arrancà de les mans, 8  
He 11,34  boques dels lleons, 34 apagaren la  violència del foc, escaparen del fil de l’ 
Lc 12,Tit cel. Majordom fiel i prudent. Criat  violent i infiel. Jesús vingué a posar foc 
1Tm 3,3  a ensenyar; 3 no donat al vi, ni  violent, sinó moderat, no pledegista, no  
Tt 1,7  ni colèric, ni donat al vi, ni  violent, ni codiciós de torpes ganàncies,  
Mt 23,Tit  que donen a la Llei, de la mort  violenta dels profetes i de la destrucció  
Mt 11,12  del cel pateix violència, i los  violents l’arrebaten. 13 Perquè tots los  
Mt 5,19  complert. 19 Qualsevol, doncs, que  viòlia un d’aquestos mínims manaments, i  
Lc 2,36  set anys ab son marit des de sa  virginitat. 37 I ella era viuda, i com de  
1Co 7,Tit  matrimoni i de les ventatges de la  virginitat. Avís a les viudes. 1 I tocant  
Lc 23,50  Josep, lo qual era senador, i home  virtuós i just 51 (que no havia consentit  
Mt 9,34  34 Emperò los fariseus deien: –Per  virtut del príncep dels dimonis, llança  
Mt 12,24  no llança los dimonis sinó en  virtut de Beelzebub, príncep dels dimonis. 
Mt 12,27  27 I si jo llanço los dimonis per  virtut de Beelzebub, per virtut de qui los 
Mt 12,27  per virtut de Beelzebub, per  virtut de qui los llancen vostres fills?  
Mt 12,28  »Mes, si jo llanço los dimonis per  virtut de l’Esperit de Déu, certament que 
Mc 3,22  deien: –Té a Beelzebub, i per  virtut del príncep dels dimonis, llança  
Mc 5,30  a l’instant en si mateix la  virtut que havia eixit d’ell, havent-se 
Lc 1,17  ell lo preceirà ab l’esperit i  virtut d’Elies, per a convertir los cors  
Lc 1,35 Esperit Sant vindrà sobre vós, i la  virtut de l’Altíssim vos cobrirà de sa  
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Lc 4,14  d’ell per algun temps. 14 I per  virtut de l’Esperit tornà Jesús a  
Lc 6,19 tocar-lo, perquè eixia d’ell una  virtut que els curava a tots. 20 I ell,  
Lc 8,46  puix jo he conegut que ha eixit  virtut de mi. 47 I quan la dona se vegé  
Lc 9,1 autoritat sobre tots los dimonis, i  virtut de curar les dolències. 2 I els  
Lc 10,17  dimonis se someten a nosaltres per  virtut de vostre nom. 18 I ell los digué:  
Lc 11,15  Emperò alguns d’ells deien: –Per  virtut de Beelzebub, príncep dels dimonis, 
Lc 11,18  dieu que jo llanço los dimonis per  virtut de Beelzebub. 19 Doncs si jo llanço 
Lc 11,19  Doncs si jo llanço los dimonis per  virtut de Beelzebub, vostres fills per  
Lc 11,19  de Beelzebub, vostres fills per  virtut de qui los llancen? Per això ells  
Ac 1,8  en son poder. 8 Emperò rebreu la  virtut de l’Esperit Sant, que vindrà  
Ac 3,12  en nosaltres, com si per nostra  virtut i poder haguéssem fet caminar a  
Ac 4,9  del bé fet a un home malalt, per  virtut de qui ha estat est curat, 10 sia  
Ac 4,10  ressuscità d’entre els morts, per  virtut d’ell està sa aquest davant de  
Rm 1,16 l’evangeli de Jesucrist; perquè és  virtut de Déu per a salvació a tot aquell  
Rm 4,19  de cerca cent anys), ni que la  virtut de concebir estava ja extinguida en 
Rm 15,13  a què abundeu en esperança per la  virtut de l’Esperit Sant. 14 Emperò jo  
Rm 15,19  de senyals i de prodigis, en  virtut de l’Esperit Sant; de manera que  
1Co 1,18  salven, ço és, per a nosaltres, és  virtut de Déu. 19 Perquè escrit està:  
1Co 1,24  tant jueus com grecs, Cristo,  virtut de Déu i sabiduria de Déu. 25 Puix  
1Co 4,19 dels que van així engreïts, sinó la  virtut. 20 Perquè lo Regne de Déu no està  
1Co 4,20 no està en les paraules, sinó en la  virtut. 21 Què voleu? ¿Vindré a vosaltres  
2Co 6,7  7 en paraula de veritat, en  virtut de Déu, ab les armes de la  
2Co 12,9 «T’és bastant ma gràcia, perquè la  virtut se perfecciona en la flaquesa.» Per 
2Co 12,9  per a què habítia en mi la  virtut de Cristo. 10 Per lo qual me  
2Co 13,4  per flaquesa, ab tot viu per  virtut de Déu. Puix nosaltres som també  
2Co 13,4 flacs en ell, mes viurem ab ell per  virtut de Déu en vosaltres. 5 Examinau’s  
Ga 5,4  per la Llei!, Cristo ja no té  virtut alguna en vosaltres: haveu caigut  
Ef 1,19  segons l’eficàcia de sa poderosa  virtut; 20 la qual efectuà en Cristo,  
Ef 1,21  sobre tot principat, i potestat, i  virtut, i dominació, i sobre tot nom que  
Ef 3,16  concedesca que siau corroborats en  virtut per son Esperit en l’home  
Ef 3,20  que demanam i comprenem, segons la  virtut que obra en nosaltres, 21 a ell sia 
Ef 6,10  en lo Senyor i en lo poder de sa  virtut. 11 Vestiu’s l’armadura de Déu,  
Fl 4,8  és de bona fama, si hi ha alguna  virtut, si hi ha alguna alabança, pensau  
Col 1,11  de Déu, 11 fortificats ab tota  virtut, segons lo poder de sa glòria, en  
1Te 1,5  solament en paraula, sinó també en  virtut i en l’Esperit Sant, i en gran  
1Te 4,Tit  Capítol IV Exhorta l’Apòstol a la  virtut i a l’arreglo de costums. Parla al 
2Tm 3,5  de pietat, però negant la  virtut d’ella. Fuig també d’aquestos  
He 4,Tit  entrar en ella. Quant gran és la  virtut i eficàcia de la paraula de Déu. 1  
He 7,16 del manament carnal, sinó segons la  virtut d’una vida perdurable. 17 Perquè  
He 11,11 mateixa Sara, que era estèril, rebé  virtut per a concebir, per més que era  
1Pe 4,11  ministra, minístria conforme a la  virtut que Déu dóna; per a què en totes  
2Pe 1,Tit  rebuts de Déu, adelàntien en la  virtut per poder tenir entrada abundant en 
2Pe 1,3 pietat nos han estat donades per la  virtut de Déu, mediant lo coneixement d’  
2Pe 1,3  ens cridà per sa pròpia glòria i  virtut, 4 per lo qual nos han estat  
2Pe 1,5  tot cuidado, anyadiu a vostra fe  virtut, i a la virtut, ciència, 6 i a la  
2Pe 1,5  anyadiu a vostra fe virtut, i a la  virtut, ciència, 6 i a la ciència,  
2Pe 2,11  que són majors en fortalesa i en  virtut, no pronúncien contra aquells  
2Jn Tit  Exhorta a Electa i a sos fills, la  virtut dels quals alaba, a perseverar  
3Jn Tit  dels vicis de Diotrefes i de la  virtut de Demetri. 1 L’ancià al caríssim  
Ap 3,8  pot tancar; perquè tens un poc de  virtut, i has guardat ma paraula, i no has 
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Ap 4,11 nostre, de rebre glòria, i honra, i  virtut, perquè vós haveu criat totes les  
Ap 5,12  és l’Anyell que fou mort de rebre  virtut, i divinitat, i sabiduria, i  
Ap 12,10  –Ara és arribada la salvació, i la  virtut, i el regne de nostre Déu, i el  
Ap 15,8  fum per la majestat de Déu i de sa  virtut; i no podia entrar ningú en lo  
1Jn 5,Tit  també a son germà. 5,Tit Capítol V  Virtut admirable de la viva fe i de la  
Lc 21,26  sobrevenir a tot lo món, puix les  virtuts del cel seran commogudes. 27  
Ac 2,22  aprovat per Déu entre vosaltres ab  virtuts, i prodigis, i senyals, que Déu  
2Co 12,12  en miracles, en prodigis i  virtuts. 13 Perquè, en què haveu estat  
Ga 6,Tit  als altres en l’exercici de les  virtuts cristianes. Per a collir és  
Fl 4,Tit  Apòstol a la pràctica de totes les  virtuts i son agraïment per lo socorro que 
He 6,5  la bona paraula de Déu, i les  virtuts del sigle venider, 6 si després  
He 13,Tit  Los exhorta a l’exercici de les  virtuts cristianes, com són: caritat,  
1Pe 2,Tit  què gosen, exercitant-se en les  virtuts pròpies dels deixebles de Cristo.  
1Pe 3,22  los àngels, les potestats, i les  virtuts. 4,Tit Capítol IV Exhorta a fugir  
1Pe 4,Tit vicis antics i a la pràctica de les  virtuts per atraure a la fe als gentils, i 
Jn 6,57  com lo Pare viu m’ha enviat, i jo  visc per lo Pare, així qui em menja a mi  
Jn 14,19  Mes vosaltres me veeu, perquè jo  visc, i vosaltres viureu també. 20 En  
Rm 14,11  11 Perquè escrit està: «Com jo  visc, diu lo Senyor, que tothom doblegarà  
Ga 2,20  junt ab Cristo. 20 I no obstant,  visc; mes no jo, sinó Cristo viu en mi. I  
Ga 2,20  viu en mi. I la vida que ja jo  visc en la carn, la visc en la fe del Fill 
Ga 2,20  vida que ja jo visc en la carn, la  visc en la fe del Fill de Déu, que m’amà  
Fl 1,22  i lo morir és guany. 22 Mes si  visc en la carn, aqueix és lo fruit de mon 
Ap 1,18 só el primer i el darrer; 18 lo qui  visc i he estat mort; i vet aquí que visc  
Ap 1,18  i he estat mort; i vet aquí que  visc en los sigles dels sigles, i tinc les 
Mc 5,23  la mà sobre per a què es cúria i  visca. 24 I se n’anà ab ell. I lo seguia  
Ac 22,22  home, perquè no és just que  visca. 23 I com ells continuassen cridant, 
1Pe 4,2  li queda d’estar en la carn no el  visca en les passions dels homes, sinó en  
1Te 5,6 dormim com altres, ans bé vetllem i  viscam en temperància; 7 perquè los que  
1Te 5,10  sia que vetllem, sia que dormim,  viscam juntament ab ell. 11 Per lo tant,  
Tt 2,12  la impietat i els desigs mundans,  viscam en aquest món sòbria, justa i  
1Jn 4,9  món a son Fill unigènit per a què  viscam per ell. 10 En això consisteix la  
Mt 23,30  justos. 30 I dieu: “Si haguéssem  viscut en los dies de nostres pares, no  
Lc 2,36  ja d’edat molt avançada i havia  viscut set anys ab son marit des de sa  
Fl 3,6 a la justícia que és de la Llei, he  viscut irreprensible. 7 Mes les coses que  
1Tm 5,11  admèties; perquè després d’haver  viscut llicenciosament contra Cristo,  
Jm 5,5  dels exèrcits. 5 Vosaltres haveu  viscut deliciosament sobre la terra i en  
Ap 18,7  quant ella s’ha glorificat i ha  viscut en plaers, tant donau-li de  
Col 1,16  que hi ha en lo cel i en la terra,  visibles e invisibles, ja sien tronos, o  
He 11,3  coses invisibles fossen fetes les  visibles. 4 Per la fe oferí Abel a Déu un  
Lc 1,22  que havia tingut alguna  visió en lo temple. I ell los ho donava a  
Lc 24,23  tornaren dient que havien vist una  visió d’àngels los quals diuen que viu.  
Ac 7,31  lo vegé, se meravellà d’aquesta  visió, i a l’acercar-se ell per a  
Ac 9,10  Ananies, i el Senyor li digué en  visió: –Ananies. I ell digué: –Veeu, aquí  
Ac 9,12  aquí està orant, 12 i ha vist en  visió un home per nom Ananies que entrava  
Ac 10,3  3 Aquest vegé clarament en una  visió, envers l’hora de nona, que un  
Ac 10,17  dubtava entre si què seria aquella  visió que havia vist, veus aquí los homes  
Ac 10,19  Pere. 19 I pensant Pere en la  visió, li digué l’Esperit: –Vet aquí tres 
Ac 11,5  de Jope i vegí en un èxtasis una  visió, que baixava un vas com una gran  
Ac 12,9  sinó que es pensava que veia una  visió. 10 I passant la primera i la segona 
Ac 16,9  Mísia, baixaren a Tròada. 9 I una  visió de nit s’aparegué a Pau: i estant  
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Ac 16,10 ’ns.» 10 I luego que hagué vist la  visió, procuràrem anar a Macedònia,  
Ac 18,9 digué lo Senyor a Pau de nit en una  visió: –No témies, ans bé parla i no  
Ac 26,19  jo no vaig ésser desobedient a la  visió celestial, 20 sinó que prediquí  
2Co 5,7  7 (Perquè caminam per fe, i no per  visió.) 8 Emperò tenim confiança, i ans bé 
Ap 9,17  I així jo vegí als cavalls en una  visió, i als que cavalgaven, que vestien  
Ac 2,17  filles, i vostres joves veuran  visions, i vostres ancians somiaran  
2Co 12,Tit  Pau contra els falsos apòstols ses  visions i revelacions, i conclou  
2Co 12,1  no convé en veritat–, vindré a les  visions i a les revelacions del Senyor. 2  
Col 2,Tit  les ceremònies de la Llei i de les  visions falses. 1 Perquè desitjo que  
1Pe 5,6 vos exàltia quan sia lo temps de sa  visita; 7 tirant sobre ell tota vostra  
Lc 1,Tit  i de Jesús lo Fill de Déu.  Visita la Verge Maria a santa Elisabet.  
Lc 1,68  lo Senyor, Déu d’Israel: perquè  visità i obrà la redempció de son poble.  
Ac 15,14 oïu-me: 14 Simó ha contat com Déu  visità primer als gentils per a prendre d’ 
1Pe 2,12  glorifíquien a Déu en lo dia de la  visitació. 13 Someteu-vos, doncs, a tota 
Ac 9,32  se multiplicava. 32 I succeí que,  visitant Pere a tothom, arribà als sants  
Ac 16,40 presó, entraren en casa de Lídia, i  visitant als germans, los consolaren, i  
Ac 7,23 quaranta anys, se li posà al cor lo  visitar a sos germans, los fills d’  
Ac 15,36 dies digué Pau a Bernabé: –Tornem a  visitar als germans per totes les ciutats  
2Co 1,Tit l’Apòstol de no haver anat abans a  visitar-los, després de fer-los veure  
Jm 1,27  de Déu i del Pare és aquesta:  visitar als òrfens i a les viudes en ses  
Mt 25,36  desnú, i me cobríreu; malalt, i me  visitàreu; estava en la presó, i me  
Lc 1,78  ab què l’orient de lo alt nos ha  visitat, 79 per a iŀluminar als que estan  
Lc 7,16  alçat entre nosaltres. I: –Déu ha  visitat a son poble. 17 I aquest rumor d’ 
Lc 19,44  lo temps en què Déu t’ha  visitat. 45 I havent entrat en lo temple,  
He 2,6  o lo fill de l’home que així lo  visites? 7 Tu l’has fet un poc menor que  
Ap 13,14  que tingué ferida de l’espasa i  visqué. 15 I li fou donat que comunicàs  
1Co 7,29  és que los que tenen mullers  visquen com si no les tinguessen; 30 i els 
1Co 9,14  que els que anuncien l’evangeli  visquen de l’evangeli. 15 Emperò jo de  
2Co 5,15  tots, per a què los que viuen no  visquen ja per a si, sinó per aquell que  
Ga 2,14  per què obligues als gentils a que  visquen com los jueus?» 15 Nosaltres,  
1Pe 4,6  segons homes en la carn, mes  visquen segons Déu en l’Esperit. 7 Emperò 
Ef 2,3 de desobediència; 3 entre els quals  visquérem també tots nosaltres en temps  
2Pe 2,6 posant-les per escarment dels que  visqueren en impietat; 7 i llibertà al  
Ap 18,9  que cometeren fornicació ab ella i  visqueren en plaer, quan veuran lo fum de  
Ap 20,4  en sos fronts, o en ses mans; i  visqueren i regnaren ab Cristo per espai  
Ef 2,2  per delictes i pecats, 2 en què  visquéreu en altre temps, conforme a la  
Jm 4,15  de dir: «Si el Senyor volgués i si  visquéssem, farem això, o allò.» 16 Emperò 
1Pe 2,24  a què, morts nosaltres als pecats,  visquéssem a la justícia; per les llagues  
Mt 1,18 mare, desposada ab Josep, abans que  visquessen junts se trobà haver concebut  
Ac 7,19  sos infants, a fi de que no  visquessen. 20 En aquell temps nasqué  
1Co 7,32  aquest món. 32 Mes desitjaria que  visquésseu sens cuidados. Lo qui no té  
Col 2,20  governar d’ordenances com si  visquésseu per al món 21 («No mengeu, ni  
Mt 2,9  I veus aquí l’estrella que havien  vist en l’Orient anava davant d’ells,  
Mt 9,33  la gent i deia: –Mai s’ha  vist semblant cosa en Israel. 34 Emperò  
Mt 11,4  –Anau i contau a Joan lo que haveu  vist i oït: 5 los cegos veuen, los coixos  
Mt 17,9  dient: –A ningú digau lo que haveu  vist fins que lo Fill de l’home  
Mt 25,44  dient: »–Senyor, quan vos havem  vist ab fam, o ab set, o foraster, o  
Mt 27,54 ab ell estaven fent guarda a Jesús,  vist lo terratrèmol i les coses que  
Mc 5,16  temor. 16 I els que ho havien  vist los relataren tot lo fet tal com  
Mc 6,38  i veeu-ho. I quan ho hagueren  vist, diuen: –Cinc, i dos peixos. 39 I els 
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Mc 9,8 que a ningú diguessen lo que havien  vist fins que el Fill de l’home hagués  
Mc 9,37  Joan dient: –Mestre, havem  vist a un que llançava dimonis en ton nom, 
Mc 16,11  que era viu i que ella l’havia  vist, no ho cregueren. 12 Mes, després d’ 
Mc 16,14  no haver cregut als que l’havien  vist ressuscitat. 15 I els digué: –Anau  
Lc 1,29  les dones. 29 I quan ella l’hagué  vist, quedà sorpresa de ses paraules i  
Lc 2,17  lo pessebre. 17 I quan ho hagueren  vist, comprengueren lo que els havia estat 
Lc 2,20  Déu per totes les coses que havien  vist i oït, del modo que els les havien  
Lc 2,30  paraula. 30 Perquè mos ulls han  vist la vostra salut, 31 la qual  
Lc 5,26 i coberts de temor deien: –Avui hem  vist coses meravelloses. 27 I després d’  
Lc 7,22  i dieu a Joan lo que haveu oït i  vist: que els cegos veuen, los coixos  
Lc 8,36  36 I els que ho havien  vist los contaren de la manera que havia  
Lc 9,36  cosa alguna de lo que havien  vist. 37 I succeí que al dia següent, al  
Lc 9,49  la paraula, digué: –Mestre, havem  vist a un que llançava los dimonis en nom  
Lc 19,37  per tots los prodigis que havien  vist 38 dient: –Beneït sia lo rei que ve  
Lc 22,56 estava entre ells. 56 I havent-lo  vist una criada sentat al foc, lo mirà ab  
Lc 24,12 se’n tornà admirat de lo que havia  vist. 13 I veus aquí que dos d’ells  
Lc 24,23  son cos, tornaren dient que havien  vist una visió d’àngels los quals diuen  
Jn 1,18 per Jesucrist. 18 A Déu ningú l’ha  vist mai: l’unigènit Fill, que està en lo 
Jn 1,32 32 I Joan donà testimoni dient: –He  vist l’Esperit Sant baixar del cel com  
Jn 3,11 sabem i que testificam lo que havem  vist, i vosaltres no admeteu lo nostre  
Jn 3,32  32 i dóna testimoni de lo que ha  vist i oït, i ningú rep son testimoni. 33  
Jn 4,45  los galileus lo reberen havent  vist tot lo que havia fet en Jerusalem en  
Jn 5,37  vosaltres haveu oït mai sa veu, ni  vist son semblant. 38 I sa paraula no està 
Jn 6,14  tots n’havien menjat. 14 I havent  vist aquells homes lo miracle que Jesús  
Jn 6,24  menjat lo pa. 24 Havent, doncs,  vist la turba que Jesús no estava allí, ni 
Jn 6,26  no per raó dels miracles que haveu  vist, sinó perquè menjàreu d’aquells pans 
Jn 6,36  36 Emperò jo us diguí que m’haveu  vist i no creeu. 37 Tot lo que el Pare me  
Jn 6,46  ve a mi. 46 No perquè algú haja  vist al Pare, sinó aquell que és de Déu;  
Jn 8,38  en vosaltres. 38 Jo dic lo que he  vist en mon Pare, i vosaltres feu lo que  
Jn 8,38  Pare, i vosaltres feu lo que haveu  vist en vostre pare. 38 Li respongueren  
Jn 8,57 no tens encara cinquanta anys i has  vist a Abraham? 58 Jesús los respongué:  
Jn 9,8 los veïns i els que antes l’havien  vist demanar caritat deien: –¿No és  
Jn 11,45  a Maria i a Marta, i que havien  vist lo que Jesús havia fet, cregueren en  
Jn 14,7 i des d’ara lo coneixeu i l’haveu  vist. 8 Felip li digué: –Senyor, mostrau- 
Jn 18,26  l’orella: –Puix que no t’he  vist jo en l’hort ab ell? 27 Negà Pere  
Jn 19,26  i Maria Magdalena. 26 I havent  vist Jesús a sa mare i al deixeble a qui  
Jn 20,18 doncs, anunciant als deixebles: «He  vist al Senyor i m’ha dit estes coses.»  
Jn 20,25  los altres deixebles: –Havem  vist al Senyor. I ell los digué: –Si jo no 
Jn 20,29  has cregut, Tomàs, perquè m’has  vist. Benaventurats aquells que no han  
Jn 20,29  Benaventurats aquells que no han  vist i han cregut. 30 Molts altres  
Jn 21,21  21 Pere, doncs, havent-lo  vist, digué a Jesús: –Senyor, i aquest què 
Ac 1,11 en lo cel, vindrà així com l’haveu  vist anar al cel. 12 Llavors se’n  
Ac 3,16  a est, a qui vosaltres haveu  vist, i coneixeu; i la fe que és per ell  
Ac 4,20  de parlar les coses que havem  vist i oït. 21 Llavors ells, amenaçant-  
Ac 7,34  a on estàs terra santa és. 34 He  vist, he vist l’aflicció del meu poble  
Ac 7,34  terra santa és. 34 He vist, he  vist l’aflicció del meu poble que habita  
Ac 7,44  el fes segons la forma que havia  vist. 45 Lo qual també nostres pares que  
Ac 9,12  veus aquí està orant, 12 i ha  vist en visió un home per nom Ananies que  
Ac 9,27  als apòstols i els contà com havia  vist al Senyor en lo camí, i que li havia  
Ac 10,17  què seria aquella visió que havia  vist, veus aquí los homes que havia enviat 
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Ac 11,13  baró. 13 I ens contà com havia  vist en sa casa un àngel que se li posà  
Ac 13,37  d’entre els morts no ha  vist corrupció. 38 Sia-us notori, doncs, 
Ac 16,10  i ajuda’ns.» 10 I luego que hagué  vist la visió, procuràrem anar a  
Ac 21,29  aquest sant lloc. 29 Puix havien  vist anar ab ell per la ciutat a Tròfim d’ 
Ac 22,15 tots los homes de les coses que has  vist i oït. 16 I ara, per què et detens?  
Ac 26,16  i testimoni de les coses que has  vist i de les que jo et mostraré en mes  
1Co 9,1  apòstol? ¿No só jo llibre? ¿No he  vist jo a Jesucrist, Senyor nostre? ¿No  
1Co 15,6  als Onze. 6 I que després fou  vist per més de cinc-cents germans  
Fl 2,23  enviar-vos tan prest com jo haja  vist l’estat dels meus negocis. 24 I  
Fl 4,9  que haveu après, i rebut, i oït, i  vist en mi, això feu; i el Déu de la pau  
Col 2,1  en Laodicea, i per quants no han  vist mon rostro en carn. 2 A fi de que sos 
1Tm 3,16  ha estat justificat en l’Esperit,  vist dels àngels, predicat als gentils,  
1Tm 6,16 inaccessible, al qui ningun home ha  vist ni pot veure, al qui sia honra i  
1Pe 1,8  qual amau, encara que no l’haveu  vist; en qui creeu ara, sens veure’l; i  
1Jn 3,6 no peca, i tot lo qui peca no l’ha  vist ni conegut. 7 Fillets, no us engànyia 
Ap 1,19 19 Escriu, doncs, les coses que has  vist, i les que són, i les que han de ser  
Ap 1,20  de les set estrelles que has  vist en ma dreta i els set candeleros d’  
Ap 12,3  i sofria dolors de parir. 3 I fou  vist un altre senyal en lo cel; i veus  
Ap 17,8  i deu banyes. 8 La bèstia que has  vist, fou i no és, i eixirà de l’abisme i 
Ap 17,12  12 I les deu banyes que has  vist són deu reis, que encara no reberen  
Ap 22,8 8 I jo, Joan, só lo qui he oït i he  vist aquestes coses. I després que les  
Mt 9,Tit  Ressuscita a una minyona i dóna  vista a dos cegos. Cura a un esperitat mut 
Mt 20,Tit  mare dels fills del Zebedeu. Dóna  vista a dos cegos. 1 »Lo Regne del cel és  
Mc 2,12  i, prenent son llit, se n’anà a  vista de tothom, de manera que tots se  
Mc 8,Tit  instrueix a sos deixebles. Dóna  vista a un cego. Pere lo confessa per  
Mc 10,Tit  altra vegada la humilitat. Dóna la  vista al cego Bartimeu. 1 I partint d’  
Lc 4,19  la redempció als catius, a donar  vista als cegos, a posar en llibertat als  
Lc 4,20  trobaven en la sinagoga tenien la  vista fixada en ell. 21 I començà a dir- 
Lc 5,25  casa. 25 I a l’instant s’alçà a  vista d’ells, i prengué lo llit en què  
Lc 7,21  i d’esperits malignes, i donà  vista a molts cegos. 22 Llavors, responent 
Lc 18,41  respongué: –Senyor, que jo tinga  vista. 42 I Jesús li digué: –Tingues-la; 
Jn 9,Tit n’anà. 9,Tit Capítol IX Jesús dóna  vista a un cego de naixement. Murmuren los 
Jn 9,7  Hi anà, doncs, se rentà i tornà ab  vista. 8 Per lo que los veïns i els que  
Jn 9,15  preguntaven com havia recobrat la  vista. Ell los digué: –Me posà fang als  
Jn 9,18 que hagués estat cego i recobrat la  vista, fins que cridaren als pares del que 
Jn 20,20  de goig los deixebles ab la  vista del Senyor. 21 I els tornà a dir:  
Ac 1,9  havent dit aquestes paraules, a la  vista d’ells fou elevat, i lo rebé un  
Ac 3,4  almoina. 4 I Pere, fixant la  vista en ell juntament ab Joan, digué:  
Ac 3,16 li ha donat aquesta perfeta salut a  vista de tots vosaltres. 17 »I ara,  
Ac 9,9  9 I estigué allí tres dies sens  vista, i no menjà ni begué. 10 I en  
Ac 9,12  les mans per a què recobràs la  vista. 13 I respongué Ananies: –Senyor, he 
Ac 9,17 m’ha enviat per a què recòbries la  vista i sies omplert de l’Esperit Sant.  
Ac 9,18  ulls unes com escates i recobrà la  vista, i alçant-se, fou batejat. 19 I  
Ac 10,4 –Corneli! 4 I est, fixant en ell la  vista i ple de temor, digué: –Què és això, 
Ac 22,13  digué: »–Saulo, germà, recobra la  vista. »I en aquell mateix instant lo  
Ac 27,27 mitjanit sospitaren que tenien a la  vista alguna terra. 28 I tirant la sonda  
2Co 3,7  fills d’Israel no podien fixar la  vista en la cara de Moisès, per la glòria  
2Co 3,13  los fills d’Israel no fixassen la  vista en sa cara, la glòria de la qual  
Ga 1,22  de Cilícia. 22 I no era conegut de  vista a les iglésies de Judea que eren en  
Fl 3,17  imitadors meus, i no perdeu de  vista als que caminen així, segons l’  
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He 4,13  ha criatura alguna invisible a sa  vista, i totes les coses estan desnuses i  
2Pe 1,16  Jesucrist, sinó com testimonis de  vista de sa majestat. 17 Perquè ell rebé  
2Pe 2,8  home just, habitant entre ells, de  vista i oïdos aturmentava cada dia sa  
1Jn 3,22  les coses que són agradables a sa  vista. 23 I aquest és son manament: que  
Ap 4,3  hi havia un arc iris, que a la  vista pareixia una esmeralda. 4 I al  
Ap 11,19 cel, i l’arca de son testament fou  vista en son temple, i es formaren llamps, 
Ap 13,13 feia baixar del cel a la terra a la  vista dels homes. 14 I enganyà als  
Ap 20,11 que estava assentat sobre ell, a la  vista del qual fugí lo cel i la terra, i  
Jn 15,24  culpa; mes ara ells les han  vistes i m’han avorrit a mi i a mon Pare, 
He 11,7  de les coses que encara no eren  vistes, tement, aparellà una arca per a  
Ap 22,8  coses. I després que les haguí  vistes i oïdes, me postrí als peus de l’  
Mt 6,1  davant dels homes ab lo fi de ser  vistos d’ells; d’altra manera no tindreu 
Mt 6,5  cantonades de les places per a ser  vistos dels homes. En veritat vos dic que  
Mt 23,5  5 I fan totes les obres per a ser  vistos dels homes. I aixís eixamplen ses  
Jm 1,11  herba, i cau sa flor, i es perd sa  vistosa hermosura, així també lo ric s’  
2Co 8,20  20 Evitant que ningú nos puga  vituperar en aquesta abundància ministrada 
Mc 7,2  sens haver-se-les rentat, ho  vituperaren. 3 Perquè los fariseus i tots  
Rm 14,16  morí. 16 No feu, doncs, que sia  vituperat vostre bé. 17 Perquè lo Regne de 
1Co 10,30  ne participo, ¿per quin fi só jo  vituperat per allò de què dono gràcies? 31 
2Co 6,3  d’escàndol a ningú, perquè no sia  vituperat nostre ministeri. 4 Ans bé en  
1Tm 4,10  10 Puix per això treballam i som  vituperats, perquè confiam en lo Déu viu,  
1Pe 4,14 l’aparició de sa glòria. 14 Si sou  vituperats per lo nom de Cristo, sereu  
Rm 15,3  escrit: «Los vituperis dels que et  vituperen caigueren sobre mi.» 4 Perquè  
Lc 20,11 feriren a aquest i, omplint-lo de  vituperis, l’enviaren sense res. 12 I  
Rm 15,3  ans bé, com està escrit: «Los  vituperis dels que et vituperen caigueren  
1Pe 4,4  de luxúria, omplint-vos de  vituperis. 5 Los quals donaran compte a  
2Pe 2,13  del dia, que són contaminacions i  vituperis, recreant-se en sos errors  
Mt 4,4  li digué: –Escrit està: “No  viu l’home de pa solament, sinó de tota  
Mt 16,16  –Vós sou Cristo, lo Fill de Déu  viu. 17 I responent Jesús, li digué:  
Mt 26,63  li digué: –Te conjuro per Déu  viu, que ens digues si tu ets lo Cristo,  
Mc 16,11  11 I ells, quan oïren que era  viu i que ella l’havia vist, no ho  
Lc 4,4  li respongué: –Escrit està: “No  viu l’home de pa solament, sinó de tota  
Lc 24,5  buscau entre els morts al que està  viu? 6 No està aquí sinó que ha  
Lc 24,23 visió d’àngels los quals diuen que  viu. 24 I alguns dels nostres, havent anat 
Jn 4,50  50 Jesús li digué: –Vés, ton fill  viu. L’home cregué la paraula que Jesús  
Jn 4,53  què Jesús li havia dit: «Ton fill  viu»; i cregué ell i tota sa casa. 54  
Jn 6,41  ell perquè havia dit: «Jo só lo pa  viu que he baixat del cel.» 42 I deien:  
Jn 6,51  d’ell no mòria. 51 Jo só lo pa  viu que he baixat del cel. Qui méngia d’  
Jn 6,57 mi i jo en ell. 57 Així com lo Pare  viu m’ha enviat, i jo visc per lo Pare,  
Jn 6,69  vós sou lo Cristo, lo Fill de Déu  viu. 70 Jesús los respongué: –¿No só jo  
Jn 11,26 hagués mort, viurà. 26 I aquell que  viu i creu en mi no morirà mai més.  
Jn 11,27  vós sou lo Cristo, lo Fill de Déu  viu, que ha vingut a est món. 28 I dit  
Ac 1,3  en lo alt; 3 als quals se mostrà  viu també després de sa passió ab moltes  
Ac 14,14  coses vanes vos convertiu al Déu  viu, que féu lo cel, i la terra, i el mar, 
Ac 20,12  fou de dia, marxà. 12 I portaren  viu al jove, de lo que reberen un consol  
Ac 25,19  mort, lo qual Pau afirmava que era  viu. 20 I estant en dubte acerca d’  
Rm 1,17 com està escrit: «Lo just per la fe  viu.» 18 Perquè la ira de Déu se manifesta 
Rm 6,10  vegada; emperò en quant al viure,  viu per a Déu. 11 Així també considerau’s 
Rm 7,1  sobre l’home tot lo temps que  viu? 2 Perquè la dona que té marit, està  
Rm 7,2  la llei al marit mentres lo marit  viu; emperò quan son marit mor, queda ella 



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

3594 
 

Rm 8,10  raó del pecat; emperò l’Esperit  viu per raó de la justícia. 11 I si l’  
Rm 9,26 allí seran apellidats «Fills de Déu  viu.» 27 Isaïes també exclamà tocant a  
Rm 14,7  7 Perquè ningú de nosaltres  viu per a si, i ningú mor per a si: 8 puix 
1Co 7,39  està lligada per la llei mentres  viu son marit; emperò si son marit mor,  
2Co 3,3 ab tinta, sinó ab l’Esperit de Déu  viu, no en taules de pedra, sinó en taules 
2Co 6,16  vosaltres sou lo temple de Déu  viu, com diu Déu: «Jo habitaré en ells, i  
2Co 13,4 fou crucificat per flaquesa, ab tot  viu per virtut de Déu. Puix nosaltres som  
Ga 2,20  visc; mes no jo, sinó Cristo  viu en mi. I la vida que ja jo visc en la  
Ga 3,11  Déu, és manifest, perquè «el just  viu de la fe». 12 I la Llei no és de la  
1Te 1,9  ídols a Déu per a servir al Déu  viu i verdader 10 i per a esperar dels  
1Tm 3,15  de Déu, que és la Iglésia del Déu  viu, columna i fonament de la veritat. 16  
1Tm 4,10  perquè confiam en lo Déu  viu, lo qual és lo salvador de tots los  
1Tm 5,6  i oracions nit i dia. 6 Mes la que  viu en plaer, és morta mentres viu. 7 I  
1Tm 5,6  que viu en plaer, és morta mentres  viu. 7 I aquestes coses mana-les, perquè 
1Tm 6,17  riqueses incertes, sinó en lo Déu  viu, que ens dóna abundantment totes les  
He 3,12  incredulitat, apartant-se de Déu  viu; 13 ans bé, amonestau-vos tots los  
He 7,8 aquell de qui es dóna testimoni que  viu. 9 I (com jo puc dir-ho) lo mateix  
He 9,14  obres de mort per a servir a Déu  viu? 15 I per això ell és lo mediador del  
He 9,17 d’altra manera no val, mentres que  viu lo testador. 18 I per això ni el  
He 10,31  és lo caure en mans del Déu  viu. 32 I feu memòria dels primers dies,  
He 10,38  i no tardarà». 38 I «el just  viu per la fe; emperò si s’aparta, ma  
He 12,22  de Sion i a la ciutat de Déu  viu, la celestial Jerusalem, i a una  
1Pe 1,23  per la paraula de Déu  viu, i que permaneix eternament. 24  
Ap 2,8  lo primer i el darrer, que morí i  viu: 9 »Sé tes obres, i tribulació, i  
Ap 4,9  que estava sentat en lo trono, que  viu per los sigles dels sigles, 10 los  
Ap 4,10  en lo trono i adoraven al que  viu per los sigles dels sigles, i tiraven  
Ap 5,14  sos rostros, i adoraren al que  viu per los sigles dels sigles. 6,Tit  
Ap 7,2  lo sol, i tenia la senyal de Déu  viu, i clamà en alta veu als quatre  
Ap 10,6  mà al cel 6 i jurà per aquell que  viu en los sigles dels sigles, que crià lo 
Ap 15,7  d’or plenes de la ira de Déu que  viu per los sigles dels sigles. 8 I el  
Lc 2,Tit  temple ab los doctors de la Llei.  Viu en Nazaret sumís a sos pares. 1 I  
Mc 12,Tit  dels escribes. Oferta tènue de la  viuda, preferible a tots los grans  
Mc 12,42  molts. 42 I vingué una pobra  viuda i tirà dos peces petites del valor  
Mc 12,43  que més hi ha posat aquesta pobra  viuda que tots los demés que hi tiraren en 
Lc 2,37 des de sa virginitat. 37 I ella era  viuda, i com de vuitanta-quatre anys, la 
Lc 4,26  elles fou enviat Elies, sinó a una  viuda en Sarepta, ciutat de Sidònia. 27 I  
Lc 7,Tit  centurió. Ressuscita al fill de la  viuda de Naïm. Respon als missatgers de  
Lc 7,12  fill únic de sa mare, que era  viuda, i venia ab ella molta gent de la  
Lc 18,Tit  Capítol XVIII Paràboles de la  viuda i del mal jutge, i del fariseu i del 
Lc 18,3 I hi havia en la mateixa ciutat una  viuda que venia a ell i li deia: »–Feu-  
Lc 18,5  als homes, 5 ab tot, com aquesta  viuda m’importuna, li faré justícia, a fi 
Lc 21,Tit  21,Tit Capítol XXI Almoina de la  viuda. Predicció de la ruïna del temple.  
Lc 21,2  en l’arca, 2 vegé també una pobra  viuda que hi tirava dos petites monedes, 3 
Lc 21,3  veritat vos dic que aquesta pobra  viuda ha donat més que tots los altres, 4  
1Tm 5,4 verdaderament viudes. 4 I si alguna  viuda tingués fills o néts, aprenga  
1Tm 5,5  5 Emperò la que verdaderament és  viuda i desemparada, confiï en Déu i  
1Tm 5,9  No sia posada en lo número ninguna  viuda de menos de xixanta anys, ni que  
Ap 18,7  estic sentada com reina, i no só  viuda, ni veuré plors.” 8 Per això en un  
Mt 23,14  plegàries devorau les cases de les  viudes. Per això sofrireu un judici més  
Mc 12,40  40 Que devoren les cases de les  viudes ab pretext de llargues oracions.  
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Lc 4,25  per tota la terra, hi havia moltes  viudes en Israel, 26 emperò a ninguna d’  
Lc 20,47  oracions, devoren les cases de les  viudes. Estos seran condemnats ab major  
Ac 6,1  contra els hebreus, perquè ses  viudes eren despreciades en lo ministeri  
Ac 9,39  alt, i el rodejaren totes les  viudes, plorant i ensenyant les túniques i 
Ac 9,41  alçà, i cridant als sants i a les  viudes, los la presentà viva. 42 I fou  
1Co 7,Tit  de la virginitat. Avís a les  viudes. 1 I tocant a les coses sobre què  
1Co 7,8 consegüent, dic als solters i a les  viudes que els és bo si permaneixen així  
1Tm 5,Tit  de totes edats. Com han de ser les  viudes que servesquen en la Iglésia. Que  
1Tm 5,3  ab tota puresa. 3 Honra a les  viudes que són verdaderament viudes. 4 I  
1Tm 5,3  a les viudes que són verdaderament  viudes. 4 I si alguna viuda tingués fills  
1Tm 5,16  Satanàs. 16 Si algun dels fiels té  viudes, mantingui-les, i no sia gravada  
1Tm 5,16  per a les que verdaderament són  viudes. 17 Los presbíteros que governen bé 
Jm 1,27 aquesta: visitar als òrfens i a les  viudes en ses tribulacions i preservar-  
1Tm 5,11  si ha practicat tota bona obra. 11  Viudes més joves no les admèties; perquè  
Lc 7,25 els que vesteixen robes precioses i  viuen en deleites, en palacis de reis  
Ac 4,Tit predíquien. S’aumenten los fiels i  viuen ab perfecta unió. 1 I estant ells  
Rm 8,8  ni pot ser. 8 De modo que los que  viuen segons la carn, no poden agradar a  
1Co 15,6  junts, dels quals la major part  viuen vui dia, emperò alguns han ja finat. 
2Co 5,15  morí per tots, per a què los que  viuen no visquen ja per a si, sinó per  
2Pe 2,18 que poc antes havien fugit dels que  viuen en error, 19 prometent-los  
Mt 9,18 veniu, posau-li la mà dessobre, i  viurà. 19 I alçant-se Jesús, lo seguí ab 
Jn 6,51  del cel. Qui méngia d’aquest pa,  viurà eternament. I lo pa que jo donaré és 
Jn 6,57  Pare, així qui em menja a mi també  viurà per mi. 58 Aquest és lo pa que baixà 
Jn 6,58  i moriren; qui menja aquest pa  viurà eternament. 59 Aquestes coses digué  
Jn 11,25 creu en mi, encara que hagués mort,  viurà. 26 I aquell que viu i creu en mi no 
Rm 10,5  de la Llei que l’home que la faça  viurà en ella. 6 Mes la justícia que és de 
Ga 3,12  emperò «lo qui faça aquelles coses  viurà en elles». 13 Cristo nos redimí de  
Jn 5,25  Fill de Déu; i els que l’oiguen,  viuran. 26 Perquè així com lo Pare té vida 
Lc 10,28  –Bé has respost, fes-ho aixís i  viuràs. 29 Emperò ell, volent-se  
Ac 25,24  demanant a crits que no devia  viure més. 25 Mes jo no trobí que hagués  
Ac 26,5  més segura de nostra religió, vaig  viure qual fariseu. 6 I ara só acusat en  
Ac 28,4  del mar, la venjança no el deixa  viure. 5 Emperò sacudí l’escurçó al foc,  
Rm 6,10 una sola vegada; emperò en quant al  viure, viu per a Déu. 11 Així també  
Rm 8,12  som deutors, no a la carn, per a  viure segons la carn, 13 perquè si viviu  
2Co 7,3 estau en nostres cors per a morir i  viure junt ab vosaltres. 4 Gran confiança  
Ga 2,19  la Llei só mort a la Llei a fi de  viure ab Déu. Jo só clavat a la creu junt  
Fl 1,21 sia per mort. 21 Perquè per a mi lo  viure és Cristo, i lo morir és guany. 22  
Fl 4,12  l’estat en què em trobo. 12 I sé  viure humiliat, i sé viure en abundància;  
Fl 4,12 trobo. 12 I sé viure humiliat, i sé  viure en abundància; per totes parts i a  
1Te 4,11  més i més, 11 i que procureu  viure ab sossego, i que us ocupeu en  
2Tm 3,12  lo Senyor. 12 I tots los que volen  viure piadosament en Jesucrist sofriran  
Rm 6,2  nosaltres ja morts al pecat, ¿com  viurem encara en ell? 3 ¿No sabeu que tots 
Rm 6,8 I si som morts ab Cristo, creem que  viurem també ab Cristo, 9 sabent que  
2Co 13,4  som també flacs en ell, mes  viurem ab ell per virtut de Déu en  
2Tm 2,11  «Si nosaltres som morts ab ell,  viurem també ab ell. 12 Si patim, regnarem 
He 12,9  molt més al Pare dels esperits i  viurem? 10 I aquells, a la veritat, per  
Jn 14,19  veeu, perquè jo visc, i vosaltres  viureu també. 20 En aquell dia coneixereu  
Rm 8,13  mortificau les obres de la carn,  viureu. 14 Puix que tots los que són  
Mt 22,32 Jacob”? No és Déu de morts, sinó de  vius. 33 I a l’oir això, la gent se  
Mc 12,27  27 No és Déu de morts, sinó de  vius. I així vosaltres anau molt errats.  
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Lc 20,38  38 I no és Déu de morts sinó de  vius, perquè envers ell tots són vius. 39  
Lc 20,38 de vius, perquè envers ell tots són  vius. 39 I responent alguns dels escribes, 
Ac 10,42 és lo qui Déu ha posat per jutge de  vius i de morts. 43 A est donen testimoni  
Rm 6,11  certament morts al pecat, emperò  vius per a Déu en Jesucrist nostre Senyor. 
Rm 14,9  per a ser Senyor de morts i de  vius. 10 I tu, per què judiques a ton  
Ga 2,14  de tots: «Si tu, essent jueu,  vius com los gentils i no com los jueus,  
2Tm 4,1 Senyor Jesucrist, que ha de judicar  vius i morts en sa vinguda i en son Regne, 
1Pe 4,5  que està aparellat per a judicar a  vius i a morts. 6 Perquè per això fou  
Ap 3,1  tes obres, que tens nom de que  vius, i ets mort. 2 Sies vigilant i  
Ap 19,20 imatge. Aquestos dos foren llançats  vius en un estany de foc ardent i sofre.  
Jn 4,10  a ell, i ell t’hauria donat aigua  viva. 11 Li diu la dona: –Senyor, vós no  
Jn 4,11  fondo. A on, doncs, teniu l’aigua  viva? 12 Sou vós, per ventura, major que  
Jn 7,38  diu l’Escriptura, rius d’aigua  viva. 39 Això ho digué de l’Esperit que  
Ac 9,41  i a les viudes, los la presentà  viva. 42 I fou notori en tot Jope. I molts 
Rm 12,1  li oferiu vostres cossos en hòstia  viva, santa, i agradable a Déu, que és  
Ga 3,Tit home ser justificat, sinó per la fe  viva en Jesucrist. 1 Oh, gàlates  
Fl 1,20  Esperit de Jesucrist. 20 Segons ma  viva expectació i esperança que tinc de  
He 4,12  12 Perquè la paraula de Déu és  viva i eficaç, i més afilada que ninguna  
1Pe 2,4  arrimant-vos al qual com a pedra  viva, refusada en veritat pels homes,  
1Jn 5,Tit  Capítol V Virtut admirable de la  viva fe i de la caritat. Tres testimonis  
Ap 7,17  i els portarà a fonts d’aigua  viva, i Déu eixugarà totes les llàgrimes  
1Co 15,45  home Adam fou format en ànima  vivent; lo darrer Adam, en esperit  
Ap 16,3  mort; i morí en la mar tota ànima  vivent. 4 I el tercer derramà sa copa  
1Pe 2,5  5 vosaltres també com pedres  vives sou sobredificats casa espiritual,  
Mt 27,63  aquell impostor digué quan encara  vivia: “Després de tres dies  
Jn 4,51  sos criats, dient que son fill  vivia. 52 I havent-los preguntat l’hora 
Rm 7,9  la Llei lo pecat era mort. 9 I jo  vivia sens Llei en algun temps; emperò  
Ga 1,13 Perquè ja haveu oït de quina manera  vivia jo en altre temps en lo judaisme, i  
Col 3,7  també vosaltres algun temps quan  vivíeu en elles. 8 Emperò ara abandonau  
Jn 6,63  estava? 63 L’Esperit és lo qui  vivifica; la carn no aprofita per a res.  
1Co 15,36  36 Neci, lo que tu sembres, no es  vivifica si abans no mor. 37 I al sembrar, 
1Tm 6,13  13 Jo et mano davant de Déu, que  vivifica totes les coses, i de Cristo  
Ef 2,1  Jesucrist sa Iglésia. 1 I ell vos  vivificà a vosaltres que éreu morts per  
Ef 2,5  que érem morts per los pecats, nos  vivificà juntament ab Cristo (per la  
Col 2,13  incircumcisió de vostra carn, vos  vivificà juntament ab ell, perdonant-vos 
1Co 15,45  vivent; lo darrer Adam, en esperit  vivificant. 46 Mes no fou lo primer l’  
Ga 3,21 s’hagués donat una llei que pogués  vivificar, verdaderament la justícia seria 
Rm 8,11  a Jesucrist d’entre els morts  vivificarà també vostres cossos mortals  
1Pe 3,18  a la veritat mort en la carn, però  vivificat per l’Esperit. 19 En lo qual  
1Co 15,22  així en Cristo també seran tots  vivificats. 23 Emperò cada qual en son  
Ac 17,28 nosaltres. 28 “Perquè en ell mateix  vivim, i ens movem i som”, com digueren  
Rm 14,8 si, i ningú mor per a si: 8 puix si  vivim, per al Senyor vivim; i si morim,  
Rm 14,8  si: 8 puix si vivim, per al Senyor  vivim; i si morim, per al Senyor morim. I  
Rm 14,8  al Senyor morim. I així, tant si  vivim com si morim, del Senyor som. 9  
2Co 4,11  cossos. 11 Perquè nosaltres que  vivim som contínuament entregats a la mort 
2Co 5,6  penyora de l’Esperit. 6 Per això  vivim sempre confiats, sabent que mentres  
2Co 6,9  9 com a moribundos, i veus aquí  vivim; com a castigats, emperò no morts;  
Ga 5,25  afectes i concupiscències. 25 Si  vivim per l’Esperit, caminem també en l’ 
1Te 3,8 causa de vostra fe, 8 per quant ara  vivim, si vosaltres estau ferms en lo  
1Te 4,15  del Senyor: que nosaltres, que  vivim i havem quedat aquí per a la vinguda 
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1Te 4,17  17 Després nosaltres, los que  vivim, los que quedam aquí, serem  
1Te 5,8  Emperò nosaltres, que som del dia,  vivim sobris, vestits ab la lloriga de la  
Lc 15,13  i allí dissipà tots sos béns  vivint dissolutament. 14 I quan ho hagué  
Rm 7,3  llei del marit. 3 De manera que si  vivint lo marit s’unís ab un altre home,  
Tt 3,3 esclaus de vàrios afectes i plaers,  vivint en malícia i en enveja, avorribles  
He 7,25  als que per ell vénen a Déu,  vivint sempre per intercedir per  
1Pe 4,3  complert la voluntat dels gentils,  vivint en luxúries, en concupiscències  
Rm 8,13  viure segons la carn, 13 perquè si  viviu segons la carn, morireu; mes si per  
2Co 13,11 mútuament, siau d’un mateix ànimo,  viviu en pau, i serà ab vosaltres lo Déu  
1Pe 1,17  judica segons l’obra de cada u,  viviu en temor lo temps de vostra  
2Pe 3,17 Vosaltres, doncs, germans, avisats,  viviu alerta, per a què no caigau de  
Rm 9,Tit  amor als israelites, tracta de la  vocació dels gentils i de la reprovació  
Rm 11,29  de sos pares. 29 Puix los dons i  vocació de Déu són irrevocables. 30 Perquè 
1Co 1,26  I així, germans, considerau vostra  vocació, que no són molts los savis segons 
1Co 7,20  de Déu. 20 Permanesca cada u en la  vocació en què ha estat cridat. 21 ¿Ets tu 
Ef 1,18  sapiau qual és l’esperança de sa  vocació, i quals les riqueses de la glòria 
Ef 4,1 suplico que camineu dignament en la  vocació a què sou cridats, 2 ab tota  
Ef 4,4  cridats a una esperança de vostra  vocació. 5 Un Senyor, una fe, un baptisme, 
Fl 3,14  per a alcançar lo premi de l’alta  vocació de Déu en Cristo Jesús. 15 I així  
Col 1,Tit  per anunciar lo misteri de la  vocació dels gentils. 1 Pau, apòstol de  
2Te 1,11  nostre Déu vos faça dignes d’esta  vocació i cúmplia tot lo plaer de sa  
2Tm 1,9 ens ha salvat i cridat ab una santa  vocació, no segons nostres obres, sinó  
He 3,1  sants, que sou participants de la  vocació celestial, considerau a l’apòstol 
2Pe 1,10 abans solícits de fer segura vostra  vocació i elecció, perquè fent això no  
Mt 4,Tit  Dóna principi a sa predicació.  Vocació de Pere, d’Andreu, de Jaume i de  
Mt 9,Tit  Murmuració dels escribes.  Vocació de Mateu lo publicà. Respon als  
Mt 10,Tit  a sa collita. 10,Tit Capítol X  Vocació dels dotze apòstols. Jesucrist los 
Mc 1,Tit  a predicar l’evangeli en Galilea.  Vocació de sant Pere i altres deixebles.  
Lc 5,Tit  d’un leprós i d’un paralític.  Vocació de sant Mateu. Per què no  
Jn 1,Tit  Testimoni de Joan Baptista.  Vocació dels primers deixebles. 1 En lo  
Mt 1,23 fill. I l’anomenaran Emanuel», que  vol dir «ab nosaltres Déu». 24 I  
Mt 8,Tit  Pere, i a molts altres malalts. No  vol admetre a un escriba que volia seguir  
Mt 16,24  Jesús a sos deixebles: –Si algú me  vol seguir, néguia’s a si mateix, i  
Mt 27,8  fins al dia d’avui Hacèldama, que  vol dir, «camp de sang». 9 Llavors se  
Mt 27,46 –‹Elí, Elí, lammà sabacthani?›, que  vol dir: «Déu meu, Déu meu, per què m’has 
Mc 3,17 quals donà lo nom de Boanerges, que  vol dir «fills del tro»; 18 i a Andreu, i  
Mc 5,41  li digué: –‹Talithà, cumí›, que  vol dir: “Noia, a tu t’ho dic, alça’t.”  
Mc 7,34  sospirà i li digué: –‹Effatà› –que  vol dir “Obriu’s!” 35 I a l’instant  
Mc 9,34  als Dotze i els digué: –Si algú  vol ser lo primer, serà el darrer de tots  
Mc 15,34  Eloí, lammà sabacthani?› –que  vol dir: «Déu meu, Déu meu, per què m’  
Lc 5,39  39 I ningú que beu del vi vell  vol després lo novell, puix dirà: “Lo vell 
Lc 9,Tit dels fills del Zebedeu. Un home que  vol seguir a Jesucrist. 1 I havent  
Lc 13,31  anau’s-en, perquè Herodes vos  vol matar. 32 I ell los digué: –Anau, i  
Lc 20,17 ell, mirant-los, digué: –Puix què  vol dir això que està escrit: “La pedra  
Jn 1,38 digueren: –‹Rabbí› (que interpretat  vol dir “mestre”), a on habitau? 39 Ell  
Jn 1,41  –Havem encontrat al Messies, que  vol dir lo Cristo. 42 I el conduí a Jesús. 
Jn 1,42 Jonà, tu seràs apellidat Cefas, que  vol dir Pere. 43 A l’endemà, Jesús  
Jn 7,20  –Estàs posseït del dimoni. Qui et  vol matar? 21 Respongué Jesús i els digué: 
Jn 20,16  ella i li digué: –‹Rabboní›, que  vol dir “mestre”. 17 Jesús li diu: –No em  
Ac 4,36 donaven lo sobrenom de Bernabé –que  vol dir «fill de consolació»–, levita  
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Ac 9,36  una deixebla anomenada Tabita, que  vol dir Dorcas. Aquesta estava plena d’  
Ac 18,21 emperò tornaré a veure-us, si Déu  vol. I partí d’Èfeso. 22 I quan hagué  
Rm 9,16  16 Així que no és del que  vol, ni del que corre, sinó que és de Déu  
Rm 9,18  ab qui li plau, i endureix al qui  vol. 19 Emperò tu em diràs: «Doncs, de què 
1Co 4,19 vindré a vosaltres, si lo Senyor ho  vol, i examinaré, no les paraules dels que 
1Co 12,11 Esperit, repartint a cada u com ell  vol. 12 Perquè així com lo cos és un i té  
2Te 3,10  vos intimàvem açò: Que el que no  vol treballar, no méngia. 11 Perquè havem  
1Tm 2,4  de Déu nostre Salvador, 4 lo qual  vol fer salvos a tots los homes i que  
Jm 3,4 ab un petit timó se giren allà a on  vol lo qui les governa. 5 Així també la  
3Jn 9  la primacia entre ells, no ens  vol rebre. 10 I per això, si jo vingués  
3Jn 10  com si això no li bastàs, ni rebre  vol als nostres germans, i impedeix als  
Ac 22,Tit  jueus. Furor d’estos contra ell.  Vol lo tribú fer-lo assotar i ell se  
Ap 4,7  animal era semblant a una àliga  volant. 8 I els quatre animals, cada u d’ 
Ap 14,6  de Déu. 6 I vegí un altre àngel  volant per mig del cel, que tenia l’  
Ap 12,14  dos ales de gran àliga, per a què  volàs al desert a son lloc, a on és  
He 6,18 poderós consol, nosaltres que havem  volat per a refugi a agafar-nos de l’  
Ap 8,13  i oiguí la veu d’una àliga que  volava per mig del cel dient en gran veu:  
Ap 19,17  alta dient a tots los aucells que  volaven per mig del cel: –Veniu i juntau- 
Jn 16,17  deien los uns als altres: –Què ens  voldrà dir ab: “Dintre de poc no em  
Ac 17,18  ab ell; i els uns deien: –Què ens  voldrà dir aquest enraonador? I altres  
Jn 8,22  22 Los jueus deien aleshores:  –¿Voldrà tal vegada matar-se a si mateix 
Rm 7,21 trobo, doncs, una llei, que quan jo  voldria fer bé, lo mal resideix en mi. 22  
Rm 16,19  em regositjo ab vosaltres. Emperò  voldria que fósseu savis en lo bé, i  
1Co 7,7  no per manament. 7 Perquè jo  voldria que fósseu tots vosaltres com jo  
1Co 14,5  edifica la Iglésia de Déu. 5 I jo  voldria que tots parlàsseu llengües,  
2Co 12,20  no us trobaré tals quals vos  voldria, i que vosaltres no em trobeu a mi 
Fl 1,12  de Déu. 12 Emperò, germans,  voldria que sabésseu que les coses que m’ 
Ga 4,20  Cristo sia format en vosaltres. 20  Voldria estar ara ab vosaltres i canviar  
Mt 12,38 escribes i fariseus dient: –Mestre,  voldríem veure senyal de vós. 39 Ell los  
Jn 12,21  i li suplicaren dient: –Senyor,  voldríem veure a Jesús. 22 Felip vingué a  
Ac 17,20  nostres orelles certes novedats, i  voldríem saber què signifiquen aquestes  
3Jn 10  germans, i impedeix als que els  voldrien rebre, i els trau fora de la  
2Co 12,20  no em trobeu a mi qual no em  voldríeu. Que no hi haja entre vosaltres  
Ga 5,17  per lo que no podeu fer tot lo que  voldríeu. 18 Mes si sou guiats per l’  
Mc 10,35  del Zebedeu, dient-li: –Mestre,  volem que ens concediu tot quant vos  
Lc 19,14  una ambaixada, dient-li: »–No  volem que aquest régnia sobre nosaltres.  
2Co 1,8 també de la consolació. 8 Perquè no  volem, germans, que ignoreu les  
2Co 5,4  gemegam oprimits, perquè no  volem ésser despullats, sinó revestits, a  
1Te 4,13  cobdicieu res de ningú. 13 Tampoc  volem, germans, que ignoreu respecte d’  
Lc 6,27  vostres enemics, feu bé als que us  volen mal, 28 beneïu als que us maleeixen, 
Lc 8,20  i tos germans estan defora, que et  volen veure. 21 Emperò ell respongué i els 
Jn 12,Tit  en Jerusalem. Alguns gentils  volen veure a Jesús. Declara est que fins  
Ac 23,20 presenteu a Pau al Consell, com que  volen inquirir d’ell alguna cosa ab més  
1Co 14,35 també ho diu la Llei. 35 I si elles  volen instruir-se en alguna cosa, que ho 
Ga 1,7 que hi ha alguns que us perturben i  volen trastornar l’evangeli de Cristo. 8  
Ga 4,17  mes no ab bon fi; ans bé vos  volen excloure perquè els seguiau. 18 Siau 
Ga 6,12  mà. 12 Perquè tots aquells que  volen agradar en la carn vos impeleixen a  
Ga 6,13  guarden la Llei, sinó que  volen que vosaltres siau cricumcidats per  
1Tm 5,11  llicenciosament contra Cristo,  volen casar-se, 12 tenint condemnació,  
1Tm 6,9  -nos ab això. 9 Puix los que  volen fer-se rics cauen en tentació i en 
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2Tm 3,12  lo Senyor. 12 I tots los que  volen viure piadosament en Jesucrist  
Mt 1,19  essent Josep son espòs, just, i no  volent infamar-la, volgué deixar-la  
Mt 2,18  Raquel plorant sos fills i no  volent ser consolada, perquè no  
Mt 14,5  –No t’és lícit tenir-la. 5 I  volent-lo matar, temé al poble, perquè  
Mc 15,15  més: –Crucificau-lo! 15 I Pilat,  volent contentar al poble, los llibertà  
Lc 10,29 -ho aixís i viuràs. 29 Emperò ell,  volent-se justificar a si mateix, digué  
Lc 14,28  »Perquè ¿qui de vosaltres és que,  volent edificar una torre, no fa càlculs  
Lc 14,31  31 »O qui és lo rei que,  volent eixir a pelear contra un altre rei, 
Lc 23,20 homicidi. 20 Pilat los parlà de nou  volent deslliurar a Jesús. 21 Mes ells  
Jn 7,1  anava Jesús per la Galilea, no  volent passar per la Judea perquè los  
Ac 12,4  piquets de quatre soldats cada u,  volent-lo presentar al poble després de  
Ac 17,5  i assaltaren la casa de Jason,  volent-los presentar davant lo poble. 6  
Ac 18,27 a fondo en lo camí del Senyor. 27 I  volent ell anar a l’Acaia, los germans  
Ac 19,30  macedonis companys de Pau. 30 I  volent Pau presentar-se al poble, los  
Ac 22,30  ciutadà romà. 30 I al dia següent,  volent saber de cert la causa que tenien  
Ac 23,28  sabent que era romà. 28 I  volent averiguar lo delicte que li  
Ac 24,27  Festo succeí a Fèlix, lo qual,  volent-se congraciar ab los jueus, deixà 
Ac 25,9  ni contra Cèsar. 9 Emperò Festo,  volent-se congraciar ab los jueus,  
Ac 27,30  es fes de dia. 30 I els mariners,  volent-se escapar del barco, tiraren lo  
Ac 27,43  nedant. 43 Emperò lo centurió,  volent salvar a Pau, prohibí tal cosa, i  
Rm 9,22  altre per a deshonra? 22 ¿I què si  volent Déu mostrar sa ira i manifestar son 
Rm 10,3  ignorant la justícia de Déu i  volent establir la seva pròpia, no es  
1Tm 1,7 han entregat a parladuries vanes, 7  volent ser doctors de la Llei, sens  
He 6,17  tota disputa. 17 Per lo qual Déu,  volent mostrar més complidament als hereus 
He 11,35  morts. Uns foren desconjuntats, no  volent rescatar sa vida per a poder  
2Pe 3,9 paciència per amor de vosaltres, no  volent que ningú es pèrdia, sinó que tots  
1Jn 3,1  quina caritat nos ha donat lo Pare  volent que tingam lo nom de fills de Déu,  
Lc 12,49  posar foc en la terra, i què he de  voler, doncs, sinó que s’encenga? 50 I ab 
Ac 27,30  lo bot al mar, ab lo pretext de  voler allargar les àncores de proa. 31  
Rm 7,18 ma carn, no habita lo bé; perquè lo  voler lo bé està en mi, mes no trobo lo  
Fl 2,13  lo qui obra en vosaltres, així lo  voler com l’obrar, segons son beneplàcit. 
Mt 7,1  arena. 1 »No vullau judicar, si no  voleu que us judíquien. 2 Puix ab lo  
Mt 7,12  demànien? 12 »I així tot allò que  voleu que els homes facen per a vosaltres, 
Mt 8,2 i l’adorava dient: –Senyor, si vós  voleu, podeu fer-me net. 3 I extenent  
Mt 11,14  a Joan han profetisat. 14 I si ho  voleu rebre, ell és aquell Elies que ha de 
Mt 17,4  bo és que ens estem aquí; si  voleu, farem aquí tres tabernacles, un per 
Mt 20,32  aturà, i los cridà, i digué: –Què  voleu que jo us faça? 33 –Senyor –li  
Mt 26,15  sacerdots 15 i els digué: –Què em  voleu donar, i jo us l’entregaré? I ells  
Mt 26,17  a Jesús i li digueren: –A on  voleu que disposem menjar la pasqua? 18 I  
Mt 26,39 Emperò no com jo vull, sinó com vós  voleu. 40 I vingué a sos deixebles i els  
Mt 27,17  juntat, Pilat los digué: –A qui  voleu que jo us desllíuria, a Barrabàs o a 
Mt 27,21 respongué i digué: –A quin dels dos  voleu que us entréguia llibre? I ells  
Mc 1,40  agenollant-se, li digué: –Si vós  voleu, me podeu fer net. 41 I Jesús,  
Mc 10,36  demanem. 36 I ell los digué: –Què  voleu que faça per a vosaltres? 37 I  
Mc 14,12  li diuen sos deixebles: –A on  voleu que anem i aparellem per a què  
Mc 15,12  los digué altra vegada: –Puix què  voleu que li faça a aquest a qui apellidau 
Lc 5,12 i li suplicà dient: –Senyor, si vós  voleu, podeu fer-me net. 13 I ell,  
Lc 9,54  vegeren això, digueren: –Senyor,  voleu que digam que bàixia foc del cel i  
Lc 22,9 pasqua. 9 I ells li digueren: –A on  voleu que l’aparellem? 10 I els digué:  
Lc 22,42 en terra, orava 42 dient: –Pare, si  voleu, transferiu de mi aquest calze.  
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Jn 5,40  que donen testimoni de mi. 40 I no  voleu venir a mi perquè tingau vida. 41  
Jn 6,67  als Dotze: –I vosaltres, vos ne  voleu anar també? 68 Simó Pere, doncs, li  
Jn 8,44  sou de vostre pare, lo diable, i  voleu satisfer los apetits de vostre pare. 
Jn 9,27  i vosaltres ho oiguéreu; a què fi  voleu oir-ho de nou? Voleu, tal vegada,  
Jn 10,38  cregau, 38 mes si les faç i no em  voleu creure a mi, creeu a les obres, a fi 
Jn 18,39  jo us lliberti un per la Pasqua,  ¿voleu que us pòsia en llibertat al rei  
Ac 5,28  Jerusalem de vostra doctrina, i  voleu fer caure sobre nosaltres la sang d’ 
Ac 9,6  i espavorit, digué: –Senyor, què  voleu que jo faça? 7 I el Senyor li  
Ac 23,15  que us lo tràguia fora, com que  voleu conèixer ab més certesa de sa causa. 
1Co 4,21 paraules, sinó en la virtut. 21 Què  voleu? ¿Vindré a vosaltres ab bastó, o ab  
1Co 10,27  algú dels infiels vos convida i hi  voleu anar, menjau de tot quant vos  
Ga 4,9  flacs i miserables, als quals  voleu servir de nou? 10 Vosaltres observau 
Ga 4,21 de vosaltres. 21 Dieu-me, los que  voleu estar baix la Llei, ¿no haveu llegit 
Mt 13,28  això. »I los criats li digueren:  »–¿Voleu que hi anem i la colliam? 29 »–No 
Mc 15,9  9 I Pilat los respongué dient:  –Voleu que us lliberti lo rei dels jueus?  
Jn 9,27  a què fi voleu oir-ho de nou?  Voleu, tal vegada, fer-vos vosaltres  
1Co 10,22  i de la taula dels dimonis. 22  ¿Voleu provocar a gelosia al Senyor? ¿Per  
Mt 1,19  just, i no volent infamar-la,  volgué deixar-la secretament. 20 I  
Mt 18,23  del cel és semblant a un rei que  volgué prendre comptes a sos criats. 24 I  
Mt 18,30 ho pagaré tot. 30 »Emperò ell no ho  volgué, sinó que marxà i el féu posar en  
Mt 27,34 ab fel. I havent-lo gustat, no el  volgué beure. 35 I després que l’hagueren 
Mc 3,13  cridà envers si a aquells que ell  volgué, i vingueren a ell. 14 I escollí a  
Mc 6,26 dels que estaven a taula ab ell, no  volgué disgustar-la, 27 sinó que enviant 
Lc 18,4  4 »I ell en molt temps no ho  volgué. Mes després digué entre si:  
Ac 10,10 hora de sexta. 10 I com sentís fam,  volgué menjar. I mentres li aparellaven,  
Ac 10,40  lo ressuscità Déu al tercer dia, i  volgué que es manifestàs, 41 no a tot lo  
Ac 16,3 estaven en Listra i en Iconi. 3 Pau  volgué que est anàs ab ell, i el prengué,  
Ac 24,6  temple, i havent-lo posat pres,  volguérem judicar-lo segons nostra Llei. 
Ga 2,5  5 Als quals ni una sola hora  volguérem sometre’ns, a fi de que  
1Te 2,18  cara ab gran desig. 18 Per lo qual  volguérem venir a vosaltres, especialment  
Mt 22,3 a les esposalles; emperò ells no hi  volgueren venir. 4 Envià de nou altres  
Lc 10,24 jo us dic que molts profetes i reis  volgueren veure lo que vosaltres veeu, i  
Lc 19,27 quant a aquells enemics meus que no  volgueren que jo regnàs sobre ells, portau 
Jn 6,11  peixos, donant-los-ne tant com  volgueren. 12 Després que quedaren  
Ac 7,39  a donar-nos-les. 39 A qui no  volgueren obeir nostres pares, ans bé lo  
Ac 26,21  me prengueren los jueus i em  volgueren matar. 22 Emperò havent obtingut 
Ac 28,18  després d’haver-me examinat, me  volgueren donar per llibre, no encontrant  
Jn 6,21  ell los diu: –Só jo, no temau. 21  Volgueren, doncs, rebre-lo en la barca,  
Lc 13,34  sa niuada sota ses ales, i no ho  volgueres? 35 Veus aquí que vostra casa  
Mt 23,37  polls dessota de ses ales, i no ho  volguéreu! 38 Veus aquí que us quedarà  
Jn 5,35  I vosaltres per algun temps  volguéreu alegrar-vos en sa llum. 36  
He 10,5 món diu: «Sacrifici i oferta vós no  volguéreu; emperò un cos m’haveu apropiat 
He 10,8  i holocaustos per pecat vós no  volguéreu, ni us són agradables» (coses  
Lc 9,5 d’allí. 5 I si no hi hagués qui us  volgués rebre, eixint d’aquella ciutat,  
2Co 12,6  sinó en mes flaqueses. 6 Emperò si  volgués gloriar-me, no seria neci, puix  
Jm 4,15  En lloc de dir: «Si el Senyor  volgués i si visquéssem, farem això, o  
Ap 11,5  del Déu de la terra. 5 I si algú  volgués danyar-los, eixirà foc de la  
Ap 11,5  i tragarà sos enemics; i si algú  volgués fer-los dany, és precís que ell  
Ac 26,5  5 coneixent des del principi, si  volguessen testificar-ho, que jo, segons 
Rm 1,28  a son error. 28 I com ells no  volguessen retenir a Déu en son  
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1Pe 5,3  guany, sinó de grat; 3 ni com que  volguésseu tenir domini sobre l’herència  
Mt 23,37 que et són enviats! Quantes vegades  volguí arreplegar tos fills així com la  
Lc 13,34 que et són enviats. Quantes vegades  volguí reunir tos fills, com l’aucell sa  
Mt 11,27  i aquell a qui lo Fill ho haurà  volgut revelar. 28 Veniu envers mi tots  
Lc 1,25 fet açò ab mi en los dies en què ha  volgut apartar mon oprobi d’entre els  
Col 1,27  a sos sants, 27 als quals Déu ha  volgut revelar les riqueses de la glòria  
Flm 14  emperò sens ton consentiment no he  volgut fer res, a fi de que ton benefici  
2Jn 12  coses que escriure-us, no ho he  volgut fer ab paper i tinta, perquè espero 
3Jn 13  que escriure’t, emperò no ho he  volgut fer ab tinta i ab ploma, 14 puix  
Mt 8,Tit  No vol admetre a un escriba que  volia seguir-lo, i mana a un de sos  
Mc 6,19  19 I Herodias l’insidiava, i el  volia fer morir, emperò no podia. 20  
Mc 6,48 cap a ells caminant sobre del mar i  volia deixar-los detràs. 49 Emperò ells, 
Mc 7,24 de Sidon. I entrant en una casa, no  volia que ningú ho sabés, mes no es pogué  
Mc 9,29 allí, atravessaren la Galilea, i no  volia que ningú ho sabés. 30 I ensenyava a 
Lc 1,62  ab senyes al pare de l’infant com  volia que l’anomenassen. 63 I demanà una  
Lc 7,2  un criat d’un centurió a qui est  volia molt. 3 I havent oït parlar de  
Lc 15,28  28 »Llavors ell s’irrità i no  volia entrar. Emperò, eixint son pare,  
Ac 14,12  de les portes toros i guirnaldes,  volia sacrificar ab lo poble. 13 I quan ho 
Ac 15,37  de veure com los va. 37 I Bernabé  volia portar-se’n també a Joan, que  
Ac 16,27 la presó, desembeinà l’espasa i es  volia matar, pensant que els presos s’  
Ac 19,33  senyal ab la mà de que callassen,  volia donar raó al poble. 34 Emperò luego  
Ac 25,20  d’aquesta qüestió, li vaig dir si  volia anar a Jerusalem i ser allí judicat  
Flm 13  a mes entranyes pròpies. 13 Jo el  volia detenir ab mi, per a què em servís  
Mt 2,20 d’Israel, perquè són morts los que  volien matar a l’infant. 21 Alçant-se  
Mt 27,15  poble un dels presos, lo qui ells  volien. 16 I en aquella ocasió tenia un  
Lc 11,52  i ho prohibíreu als que hi  volien entrar! 53 I dient-los aquestes  
Jn 7,44  causa d’ell. 44 I alguns d’ells  volien prendre’l, mes ningú posà sobre  
Jn 11,8 li diuen: –Rabbí, ara que los jueus  volien apedregar-vos, anau allí altra  
Jn 16,19  19 Emperò Jesús conegué que  volien preguntar-lo i els digué:  
Ac 16,7 I després d’haver arribat a Mísia,  volien passar a Bitínia, mes tampoc los ho 
Jn 21,18  a tu mateix i anaves allà a on  volies, mes quan te faces vell, estendràs  
Mt 15,28  –Gran és ta fe, oh dona! Com tu  vols, així se’t faça. I des d’aquell  
Mt 19,17  un que és bo, i és Déu. Emperò si  vols entrar en la vida, guarda los  
Mt 19,21  falta ara? 21 Jesús li digué: –Si  vols ésser perfet, vés, ven tot quant tens 
Mt 20,21  alguna cosa. 21 Ell li digué: –Què  vols? Ella respongué: –Dieu que aquestos  
Mc 10,51  Jesús la paraula, li digué: –Què  vols que et faça? I el cego li digué:  
Lc 18,41  cerca, li preguntà 41 dient: –Què  vols que et faça? I ell respongué:  
Ac 7,28  sobre nosaltres? 28 ¿O per ventura  vols matar-me com matares ahir a l’  
Jm 2,20  ho creuen, i tremolen.» 20 Emperò,  ¿vols saber, oh home va, que la fe sens  
Jn 5,6  havia estava malalt, li digué:  –Vols ésser curat? 7 Lo malalt li  
Ac 25,9 los jueus, respongué a Pau i digué:  –¿Vols pujar a Jerusalem i ser judicat d’ 
Rm 13,3  les obres bones, sinó a les males.  ¿Vols tu no tenir temor de la potestat?  
Mc 12,1  –Un home plantà una vinya, i la  voltà d’una cerca, i féu un cup, i  
Col 2,23 apariència de sabiduria en lo culto  voluntari: en humilitat, en la negligència 
Flm 14  no fos com per necessitat, sinó  voluntari. 15 Perquè ell tal vegada no s’ 
1Co 9,17  17 Per lo qual, si ho faç  voluntàriament, tindré recompensa; mes si  
He 10,26  dia. 26 Perquè si pecam nosaltres  voluntàriament després d’haver reconegut  
2Pe 3,5  5 I certament ells ignoren  voluntàriament que per la paraula de Déu  
Mt 6,10  lo vostre Regne. Faça’s la vostra  voluntat, així en la terra com en lo cel.  
Mt 7,21 lo Regne del cel, sinó lo qui fa la  voluntat de mon Pare que està en lo cel;  
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Mt 10,29 ni un d’ells caurà a terra sens la  voluntat de vostre Pare? 30 Fins los  
Mt 12,50  50 Puix qualsevol que faça la  voluntat de mon Pare que està en lo cel,  
Mt 18,14  esgarriaren. 14 Així que no és la  voluntat de vostre Pare que està en lo cel 
Mt 21,31  va anar. 31 »Qual dels dos féu la  voluntat del pare? Ells diuen: –Lo primer. 
Mt 26,42 que jo el bèguia, faça’s la vostra  voluntat. 43 I vingué altra vegada i els  
Mc 3,35  35 Perquè qualsevol que faça la  voluntat de Déu, eix és mon germà, i ma  
Lc 2,14 i en la terra pau, i als homes bona  voluntat. 15 I succeí que tan prest com  
Lc 11,2  lo vostre Regne; faça’s la vostra  voluntat, així en la terra com en lo cel.  
Lc 12,47  Perquè aquell criat que sabia la  voluntat de son senyor, i no es posà a  
Lc 12,47 es posà a punt, i no obrà segons sa  voluntat, serà molt assotat. 48 Emperò lo  
Lc 22,42  aquest calze. Emperò no es faça ma  voluntat sinó la vostra. 43 I llavors se  
Lc 23,25 i ells demanaven, i entregà Jesús a  voluntat d’ells. 26 I quan se’l ne  
Jn 1,13  no han nat de la sang, ni de la  voluntat de la carn, ni de la voluntat de  
Jn 1,13 de la voluntat de la carn, ni de la  voluntat de l’home, sinó de Déu. 14 I el  
Jn 4,34  los digué: –Mon aliment és fer la  voluntat d’aquell que m’ha enviat, per a 
Jn 5,30  judici és just, puix no busco ma  voluntat sinó la voluntat d’aquell que m’ 
Jn 5,30  puix no busco ma voluntat sinó la  voluntat d’aquell que m’ha enviat. 31  
Jn 6,38  he baixat del cel, no per a fer ma  voluntat, sinó la voluntat d’aquell que  
Jn 6,38  no per a fer ma voluntat, sinó la  voluntat d’aquell que m’ha enviat. 39 I  
Jn 6,39  que m’ha enviat. 39 I esta és la  voluntat del Pare que m’ha enviat: que jo 
Jn 6,40  a l’últim dia. 40 I aquesta és la  voluntat de mon Pare que m’ha enviat: que 
Jn 7,17  17 Qualsevol que vulla fer la  voluntat d’aquell, coneixerà per la  
Jn 9,31  que aquell que adora a Déu i fa sa  voluntat, aqueix és a qui Déu ou. 32 Des  
Jn 10,18  la pren, sinó que jo la dono de ma  voluntat, i tinc potestat de donar-la i  
Ac 13,36  a sa pròpia generació, segons la  voluntat de Déu, morí i fou enterrat ab  
Ac 21,14  cessàrem dient: –Faça’s la  voluntat del Senyor. 15 I després d’  
Ac 21,17  los germans nos reberen ab bona  voluntat. 18 I al dia següent Pau entrà ab 
Ac 22,14  per a què coneguesses sa  voluntat i vegesses al Just, i oiguesses  
Rm 1,10  temps me serà concedit, per la  voluntat de Déu, un viatge ditxós per  
Rm 2,Tit  és la de l’esperit i de la  voluntat. 1 Per lo qual no tens excusa, tu 
Rm 2,18 et glories en Déu, 18 i coneixes sa  voluntat, i instruït per la Llei aproves  
Rm 9,19 queixa? Perquè, ¿qui resistirà a sa  voluntat?» 20 Mes home, qui ets tu per a  
Rm 12,2  per a què experimenteu quina és la  voluntat de Déu, bona, agradable i  
Rm 15,32 jo vinga a vosaltres ab goig per la  voluntat de Déu, i tinga refrigeri junt ab 
1Co 1,1  cridat apòstol de Jesucrist per  voluntat de Déu, i Sostenes, germà nostre  
1Co 7,37  bé tenint domini sobre sa pròpia  voluntat, i ha determinat en son cor  
1Co 16,12  ab los germans; emperò no tingué  voluntat de venir ara a vosaltres, mes  
2Co 1,1  1 Pau, apòstol de Jesucrist per la  voluntat de Déu, i el germà Timoteu, a la  
2Co 8,3  encara sobre ses forces, tingueren  voluntat, 4 demanant ab molts precs que  
2Co 8,5  Senyor, i després a nosaltres per  voluntat de Déu. 6 De manera que pregàrem  
2Co 8,11 compliu-ho, per a què així com la  voluntat estigué prompta per a desitjar- 
2Co 8,12  d’allò que teniu. 12 Perquè si la  voluntat està prompta, és accepta segons  
2Co 8,17  ell molt solícit, de sa pròpia  voluntat anà a vosaltres. 18 I enviàrem  
2Co 8,19  i declaració de vostra prompta  voluntat. 20 Evitant que ningú nos puga  
Ga 1,4  present malvat sigle, segons la  voluntat de Déu i Pare nostre, 5 lo qual  
Ef 1,1  cap de tota la Iglésia. 1 Pau, per  voluntat de Déu apòstol de Jesucrist, a  
Ef 1,5  mateix, segons lo beneplàcit de sa  voluntat, 6 per a alabança de la glòria de 
Ef 1,9 -nos fet conèixer lo misteri de sa  voluntat, conforme a son beneplàcit, que  
Ef 1,11 les coses conforme al consell de sa  voluntat; 12 per a què siam en alabança de 
Ef 2,3  nostres desigs carnals, fent la  voluntat de la carn i de sos pensaments, i 
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Ef 5,17  ans bé compreneu qual és la  voluntat de Déu. 18 I no us doneu en  
Ef 6,6  a servos de Cristo, fent de cor la  voluntat de Déu; 7 servint de bona  
Ef 6,7  voluntat de Déu; 7 servint de bona  voluntat, com al Senyor, i no com als  
Fl 1,15  mes altres ho fan també de bona  voluntat. 16 Uns per caritat, sabent que  
Col 1,1  1 Pau, apòstol de Jesucrist per la  voluntat de Déu, i Timoteu, nostre germà,  
Col 1,9  siau plens del coneixement de sa  voluntat, en tota sabiduria e  
Col 4,12 siau perfets i complerts en tota la  voluntat de Déu. 13 Puix jo li só  
1Te 4,3  Senyor Jesús. 3 Puix aquesta és la  voluntat de Déu: vostra santificació. Que  
1Te 5,18 donau gràcies, perquè aqueixa és la  voluntat de Déu en Cristo Jesús respecte  
2Tm 1,1  1 Pau, apòstol de Jesucrist per  voluntat de Déu, segons la promesa de la  
He 2,4  l’Esperit Sant, segons sa pròpia  voluntat. 5 Perquè Déu no someté als  
He 10,7 està escrit de mi) per a fer vostra  voluntat, oh Déu!» 8 Dient dalt:  
He 10,9  que vinc per a fer, oh Déu, vostra  voluntat.» Aparta lo primer per a poder  
He 10,10  establir lo segon. 10 Per qual  voluntat som nosaltres santificats mediant 
He 10,36  la paciència, a fi de que fent la  voluntat de Déu alcanceu la promesa. 37  
He 13,Tit  castedat, i a la conformitat ab la  voluntat de Déu. 1 Continuï entre  
He 13,21  en tota obra bona, per a fer sa  voluntat, obrant en vosaltres lo que sia  
Jm 1,18  de canvi. 18 Perquè de sa pròpia  voluntat nos ha engendrat ab la paraula de 
1Pe 2,15  dels bons. 15 Perquè tal és la  voluntat de Déu: que fent bé poseu silenci 
1Pe 3,17 Cristo. 17 Puix millor és, si és la  voluntat de Déu, que sofriu per fer bé que 
1Pe 4,2 les passions dels homes, sinó en la  voluntat de Déu. 3 Puix basta per aquestos 
1Pe 4,3  lo temps passat hagen complert la  voluntat dels gentils, vivint en luxúries, 
1Pe 4,19  aquells que sofreixen segons la  voluntat de Déu, encomànien ses ànimes a  
1Pe 5,2  d’ell; no per força, sinó de  voluntat, segons Déu; no per amor d’un  
2Pe 1,21 antic no fou donada la profecia per  voluntat d’home, sinó que los barons  
1Jn 2,17 sa concupiscència. Mes lo qui fa la  voluntat de Déu permaneix per a sempre. 18 
1Jn 5,14  li demanam, essent conforme a sa  voluntat. 15 I si sabem que ens ou en tot  
Ap 17,17  ha posat en sos cors que facen la  voluntat d’ell, i donat son regne a la  
Ac 13,22  mon cor, lo qual farà totes mes  voluntats. 23 »I del llinatge d’aquest,  
Mt 7,3  3 I, per què, doncs, veus la  volva en l’ull de ton germà i no veus la  
Mt 7,4  ton germà: “Deixa, jo et trauré la  volva de l’ull”, i vet aquí tu tens una  
Mt 7,5 aleshores hi veuràs per a traure la  volva de l’ull de ton germà. 6 »No doneu  
Lc 6,41  lo mestre. 41 ¿I per què mires la  volva en l’ull de ton germà i no t’  
Lc 6,42  “Deixa’m-te traure, germà, la  volva de ton ull”, no reparant tu la biga  
Lc 6,42 i després hi veuràs per a traure la  volva de l’ull de ton germà. 43 »Puix no  
Ap 3,16  no ets fred ni calent, començaré a  vomitar-te de ma boca. 17 Perquè tu  
2Pe 2,22  «Lo ca se’n tornà a lo que havia  vomitat, i la porca, rentada, a rebolcar- 
Mt 9,20  li acercà per detràs i li tocà la  vora del vestit. 21 Puix deia entre si:  
Mt 13,1  Jesús de la casa, s’assentà a la  vora del mar. 2 I se li acercà gran  
Mt 13,2  i tota la gent estava dreta en la  vora. 3 I els parlà de moltes coses ab  
Mt 13,19  aqueix és lo que fou sembrat a la  vora del camí. 20 Emperò lo sembrat en  
Mt 13,48  48 I quan està ple, lo trauen a la  vora los pescadors i, assentats allí,  
Mt 14,36  els deixàs tocar tan solament la  vora de son vestit. I tants quants la  
Mt 20,30  I veus aquí dos cegos sentats a la  vora del camí oïren que Jesús passava i  
Mc 4,1  I novament se posà a ensenyar a la  vora del mar. I s’arrimà a son rodador  
Mc 4,1  lo mar, i tota la gent estava a la  vora, en terra. 2 I els ensenyava moltes  
Mc 6,56  que almenos los permetés tocar la  vora de son vestit; i tots quants la  
Mc 10,46 fill de Timeu, estava assentat a la  vora del camí demanant almoina. 47 I quan  
Lc 5,1  oir la paraula de Déu, estant a la  vora de l’estany de Genesaret, 2 vegé dos 
Lc 5,2 2 vegé dos barques que estaven a la  vora de l’estany, i los pescadors havien  
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Lc 8,5  sembrar-la, una part caigué a la  vora del camí, i fou trepitjada i se la  
Lc 8,12 paraula de Déu. 12 La sembrada a la  vora del camí són aquells que l’ouen,  
Lc 8,44  acercà a ell per darrere i tocà la  vora de son vestit. I en aquell mateix  
Lc 18,35  estava un cego assentat a la  vora del camí demanant almoina. 36 I oint  
Jn 6,16  tarda, sos deixebles baixaren a la  vora del mar. 17 I havent-se’n pujat en 
Ac 16,13  isquérem fora de la ciutat a la  vora del riu, a on s’acostumava fer l’  
He 11,12 i com les arenes innumerables de la  vora del mar. 13 En fe moriren tots  
Ap 13,1  a la primera. 1 I em parí a la  vora del mar, i vegí pujar del mar una  
Ap 22,2  d’ella i a l’una i a l’altra  vora del riu, hi havia l’arbre de vida  
Mt 3,11 del qual no só digne de portar. Ell  vos batejarà en Esperit Sant i en foc. 12  
Mt 5,11  benaventurats quan per amor de mi  vos maleesquen i perseguesquen, i diguen,  
Mt 5,18  compliment. 18 »Perquè en veritat  vos dic que, fins que pàssia lo cel i la  
Mt 6,2  ser honrats dels homes. En veritat  vos dic que ja reberen son gallardó. 3  
Mt 6,5 a ser vistos dels homes. En veritat  vos dic que reberen son gallardó. 6 Emperò 
Mt 6,8  seran oïts. 8 No vullau semblar- vos a ells, puix vostre Pare sap lo que us 
Mt 6,15  als homes, tampoc vostre Pare  vos perdonarà vostres pecats. 16 »I quan  
Mt 6,16  als homes que dejunen. En veritat  vos dic que reberen son gallardó. 17 Ans  
Mt 6,25  i a les riqueses. 25 »Per lo tant  vos dic: No us afaneu per la vostra vida,  
Mt 6,33 sa justícia, i totes aqueixes coses  vos seran anyadides. 34 I així, no aneu  
Mt 7,6  i tornant-se contra vosaltres  vos despedàcien. 7 »Demanau, i se us  
Mt 7,23 llavors jo els diré clarament: “Mai  vos coneguí. Apartau’s de mi, vosaltres  
Mt 8,10  als que el seguien: –En veritat  vos dic que no he trobat fe tan gran en  
Mt 8,11  trobat fe tan gran en Israel. 11 I  vos dic que vindran molts d’orient i d’  
Mt 10,15 pols de vostres peus. 15 En veritat  vos dic que en lo dia del judici serà  
Mt 10,17 17 »I guardau’s dels homes, perquè  vos entregaran a sos consells i vos  
Mt 10,17  vos entregaran a sos consells i  vos assotaran en les sinagogues. 18 I per  
Mt 10,19  d’ells i dels gentils. 19 I quan  vos entréguien, no penseu ni lo que haveu  
Mt 10,23 la fi, aqueix se salvarà. 23 I quan  vos perseguesquen en una ciutat, fugiu a  
Mt 10,23  fugiu a una altra. En veritat  vos dic que no acabareu ab les ciutats d’ 
Mt 10,40 per amor de mi, la trobarà. 40 »Qui  vos rep a vosaltres, me rep a mi; i el qui 
Mt 10,42 fresca tan sols en nom de deixeble,  vos dic en veritat que no perdrà son  
Mt 11,9  a veure? ¿A un profeta? Certament  vos dic, i encara més que profeta. 10 Puix 
Mt 11,11  camí davant de tu.” 11 »En veritat  vos dic que, entre los nats de dones, no  
Mt 11,24  al dia d’avui. 24 Per lo tant,  vos dic que en lo dia del judici menos  
Mt 12,31  ab mi, escampa. 31 »Per lo tant  vos dic: qualsevol pecat i blasfèmia seran 
Mt 13,17  perquè ouen. 17 Puix en veritat  vos dic que molts profetes i justos  
Mt 15,5 o a sa mare: ‘Tot do que jo ofresca  vos aprofitarà’, 6 i no honra a son pare  
Mt 16,28  segons ses obres. 28 En veritat  vos dic que dels que estan aquí n’hi ha  
Mt 17,16  estaré ab vosaltres? Fins a quan  vos sofriré? Portau-me’l aquí. 17 I  
Mt 17,19  aquí allí”, i es trasladarà. I res  vos serà impossible. 20 »Emperò aquesta  
Mt 18,3  d’ells 3 i digué: –En veritat  vos dic que si no us convertiu i feu com  
Mt 18,13 I si li esdevingués lo trobar-la,  vos dic en veritat que es complaurà més ab 
Mt 18,18  gentil i un publicà. 18 En veritat  vos dic que tot quant lligueu sobre la  
Mt 18,19  també en lo cel. 19 »Altra vegada  vos dic que si dos de vosaltres se  
Mt 18,26  »–Senyor, teniu paciència, que tot  vos ho pagaré. 27 »I compadescut l’amo d’ 
Mt 19,8  per la duresa de vostres cors,  vos permeté repudiar a vostres mullers.  
Mt 19,23  digué a sos deixebles: –En veritat  vos dic que ab dificultat entrarà un ric  
Mt 19,24 lo Regne del cel. 24 I altra vegada  vos dic que és més fàcil passar un camell  
Mt 19,27  nosaltres ho havem abandonat tot i  vos havem seguit. Què és, doncs, lo que  
Mt 19,28  28 I els digué Jesús: –En veritat  vos dic que vosaltres que m’haveu seguit, 
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Mt 19,28 assentarà en lo trono de sa glòria,  vos sentareu també vosaltres en dotze  
Mt 20,4  vosaltres també a ma vinya, i  vos donaré lo que sia just. 5 »I ells hi  
Mt 21,3 -la i menau-me’ls. 3 I si algú  vos digués res, responeu-li que el  
Mt 21,21  responent, los digué: –En veritat  vos dic que, si tinguésseu fe i no  
Mt 21,24  una cosa, que si me la dieu,  vos diré igualment ab quina potestat faig  
Mt 21,31  primer. Jesús los diu: –En veritat  vos dic que los publicans i les rameres  
Mt 21,31 dic que los publicans i les rameres  vos passaran davant en lo Regne de Déu. 32 
Mt 21,43  a nostres ulls”? 43 »Per lo tant,  vos dic que us serà llevat lo Regne de Déu 
Mt 22,31 dels morts, ¿no haveu llegit lo que  vos té dit Déu: 32 “Jo só lo Déu d’  
Mt 23,24 Guies cegos, que colau un mosquit i  vos engulliu un camell! 25 »Ai de  
Mt 23,28  28 Així també vosaltres per defora  vos mostrau en veritat justos als homes,  
Mt 23,36  temple i l’altar. 36 »En veritat  vos dic que totes aquestes coses vindran  
Mt 24,2  –No veeu tot això? En veritat  vos dic que no quedarà aquí pedra sobre  
Mt 24,4  los digué: –Teniu compte que ningú  vos seduesca. 5 Puix vindran molts en mon  
Mt 24,9  sereu entregats a la tribulació i  vos mataran, i sereu avorrits de tothom  
Mt 24,23  aquells dies. 23 »Llavors, si algú  vos digués: “Mira, lo Cristo està aquí”, o 
Mt 24,25  cauran en error. 25 Mirau que  vos ho he predit. 26 Per lo tant, si us  
Mt 24,34  cerca, a la porta. 34 En veritat  vos dic que no passarà aquesta generació  
Mt 24,47 fent això quan vinga. 47 En veritat  vos dic que el constituirà sobre tots sos  
Mt 25,12  ell respongué dient: »–En veritat  vos dic que no us conec. 13 »Vetllau,  
Mt 25,34  de mon Pare, posseïu lo Regne que  vos està preparat des de la fundació del  
Mt 25,37  los justos dient: »–Senyor, quan  vos vegérem ab fam, i vos donàrem menjar;  
Mt 25,37  quan vos vegérem ab fam, i  vos donàrem menjar; o ab set, i vos  
Mt 25,37  i vos donàrem menjar; o ab set, i  vos donàrem beure? 38 ¿I quan vos vegérem  
Mt 25,38  i vos donàrem beure? 38 ¿I quan  vos vegérem foraster, i vos allotjàrem; o  
Mt 25,38  38 ¿I quan vos vegérem foraster, i  vos allotjàrem; o desnú, i vos vestírem?  
Mt 25,38  i vos allotjàrem; o desnú, i  vos vestírem? 39 ¿O quan vos vegérem  
Mt 25,39 o desnú, i vos vestírem? 39 ¿O quan  vos vegérem malalt, i en la presó, i vos  
Mt 25,39  vegérem malalt, i en la presó, i  vos anàrem a veure? 40 »I responent lo  
Mt 25,40  lo rei, los dirà: »–En veritat  vos dic que sempre i quan ho haveu fet ab  
Mt 25,44 li respondran dient: »–Senyor, quan  vos havem vist ab fam, o ab set, o  
Mt 25,45  respondrà ell dient: »–En veritat  vos dic, que sempre que no ho féreu ab un  
Mt 26,13  per a sepultar-me. 13 En veritat  vos dic que en qualsevulla part que es  
Mt 26,21  menjant, los digué: –En veritat  vos dic que un de vosaltres m’ha d’  
Mt 26,64  diu: –Tu ho has dit. I encara més  vos dic: que d’aquí en avant veureu al  
Mt 27,24  de la sang d’aquest just. Allà  vos ho vejau. 25 I responent tot lo poble, 
Mt 28,9  los eixí a l’encontre dient: –Déu  vos guàrdia. I elles se li acercaren, i  
Mc 1,8  Jo us he batejat ab aigua, mes ell  vos batejarà en Esperit Sant. 9 I succeí  
Mc 1,15  lo Regne de Déu, arrepentiu- vos i creeu l’evangeli. 16 I passant per  
Mc 3,28  saquejar sa casa. 28 »En veritat  vos dic que als fills dels homes los seran 
Mc 3,32  vostra mare i vostres germans  vos demanen allà fora. 33 I els respongué  
Mc 5,31  li deien: –Veeu la gent que  vos està oprimint, ¿i dieu: “Qui m’ha  
Mc 6,10  que entreu en una casa, quedau- vos en ella fins que iscau d’allí. 11 I  
Mc 6,11  11 I tots los que no us rèbien ni  vos escóltien, a l’eixir d’allí sacudiu  
Mc 6,11  contra d’ells. En veritat  vos dic que Sodoma i Gomorra seran més  
Mc 7,8  deixant lo manament de Déu,  vos agafau ab la tradició dels homes, com  
Mc 8,12 generació demana senyal? En veritat  vos dic que no es donarà senyal a esta  
Mc 8,15  dient: –Teniu compte i guardau- vos del llevat dels fariseus i del llevat  
Mc 8,39  àngels. 39 I els deia: –En veritat  vos dic que hi ha alguns dels que estan  
Mc 9,16  un de la multitud, digué: –Mestre,  vos he portat aquí mon fill, que està  
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Mc 9,18 estaré jo ab vosaltres? Fins a quan  vos sofriré? Portau-me’l aquí. 19 I l’ 
Mc 9,40 per a vosaltres. 40 I qualsevol que  vos dónia a beure un got d’aigua en mon  
Mc 9,40  perquè sou de Cristo, en veritat  vos dic que no perdrà son gallardó. 41 »I  
Mc 10,3  ell, responent, los digué: –Què  vos manà Moisès? 4 Ells digueren: –Moisès  
Mc 10,5  causa de la duresa de vostre cor  vos deixà escrit aquest manament. 6 Emperò 
Mc 10,15  és lo Regne de Déu. 15 En veritat  vos dic que el que no rèbia lo Regne de  
Mc 10,28  nosaltres ho havem deixat tot i  vos havem seguit. 29 Respongué Jesús  
Mc 10,29  Respongué Jesús dient: –En veritat  vos dic que no hi ha ningú que haja deixat 
Mc 10,35  volem que ens concediu tot quant  vos demanem. 36 I ell los digué: –Què  
Mc 10,38  Jesús los digué: –No sabeu lo que  vos demanau. ¿Podeu beure lo calze que jo  
Mc 10,40  esquerra, no està en mi lo donar- vos-ho, sinó a aquells per a qui està  
Mc 11,3  -lo i menau-me’l. 3 I si algú  vos digués: “Què feu?”, dieu-li que el  
Mc 11,3  Senyor lo necessita, i tot seguit  vos lo deixarà menar. 4 I se n’anaren i  
Mc 11,23  –Teniu fe en Déu. 23 En veritat  vos dic que qualsevol que diga a esta  
Mc 11,24  tot li serà fet. 24 Per lo tant,  vos dic que totes les coses que demaneu  
Mc 11,24  orant, creeu que les rebreu i  vos vindran. 25 I quan vos poseu a orar,  
Mc 11,25 les rebreu i vos vindran. 25 I quan  vos poseu a orar, si teniu alguna cosa  
Mc 11,25  que vostre Pare que està en lo cel  vos perdónia també vostres pecats. 26  
Mc 11,26  Pare que està en lo cel tampoc  vos perdonarà vostres pecats. 27 I  
Mc 11,33  i digué: –Puix ni jo tampoc  vos diré ab quina autoritat faç aquestes  
Mc 12,38 els deia en sa doctrina: –Guardau- vos dels escribes, que amen lo portar  
Mc 12,43  deixebles, los digué: –En veritat  vos dic que més hi ha posat aquesta pobra  
Mc 13,5  dir-los: –Teniu compte que ningú  vos engànyia. 6 Perquè molts vindran en  
Mc 13,9  de dolors. 9 »Emperò guardau- vos a vosaltres mateixos. Perquè vos  
Mc 13,9 -vos a vosaltres mateixos. Perquè  vos entregaran en los consells, i sereu  
Mc 13,9 sereu assotats en les sinagogues, i  vos presentaran davant dels governadors i  
Mc 13,11  a totes les nacions. 11 I quan  vos pòrtien per a ser entregats, no  
Mc 13,11  sinó dieu lo que en aquella hora  vos serà donat; perquè no sou vosaltres  
13,21 aquells dies. 21 »I llavors si algú  vos digués: “Mirau, aquí està el Cristo”,  
Mc 13,23 vosaltres previnguts. Mirau que tot  vos ho he pronosticat. 24 »Emperò en  
Mc 13,30  cerca, a la porta. 30 En veritat  vos dic que no passarà aquesta generació  
Mc 13,36  36 No sia que venint de repente,  vos tròbia dormint. 37 I lo que vos dic a  
Mc 13,37  vos tròbia dormint. 37 I lo que  vos dic a vosaltres, a tots ho dic:  
Mc 14,9  per a la sepultura. 9 En veritat  vos dic que, a onsevulla se predíquia  
Mc 14,15  pasqua ab mos deixebles?” 15 I ell  vos ensenyarà un menjador gran amoblat i  
Mc 14,18 taula, los digué Jesús: –En veritat  vos dic que un de vosaltres, que menja ab  
Mc 14,25 molts serà derramada. 25 En veritat  vos dic, que no beuré ja d’aquest fruit  
Mc 14,27  Jesús los digué: –Aquesta nit tots  vos escandalisareu en mi, perquè està  
Mc 14,32  I digué a sos deixebles: –Sentau- vos aquí, mentres que jo ória. 33 I se’n  
Mc 14,36  –‹Abbà›, Pare!, totes les coses  vos són possibles, apartau de mi aquest  
Mc 14,42  en mans de pecadors. 42 Alçau- vos, anem. Veus aquí, lo qui m’ha d’  
Mc 16,7  en Galilea; allí el veureu com ell  vos digué. 8 I elles marxaren de pressa  
Lc 1,28 àngel a on ella estava, digué: –Déu  vos sàlvia, plena de gràcia. Lo Senyor és  
Lc 1,35  vós, i la virtut de l’Altíssim  vos cobrirà de sa sombra. I per això lo  
Lc 2,11  per a tota la gent: 11 perquè avui  vos ha nat en la ciutat de David lo  
Lc 3,7  els batejàs: –Raça de víbores! Qui  vos ha ensenyat a fugir de la ira que ha  
Lc 3,16  la corretja de ses sabates. Ell  vos batejarà en Esperit Sant i en foc. 17  
Lc 4,24  ta pàtria.” 24 I deia: –En veritat  vos dic que ningun profeta és ben rebut en 
Lc 4,25  rebut en sa pàtria. 25 Certament  vos dic que en los dies d’Elies, quan lo  
Lc 5,8  de Jesús dient: –Senyor, apartau- vos de mi, que só un home pecador. 9 Puix  
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Lc 6,22 »Sereu benaventurats quan los homes  vos avorresquen, i apàrtien de si, i vos  
Lc 6,22  avorresquen, i apàrtien de si, i  vos insúltien, i despreciïn vostre nom,  
Lc 6,23  del Fill de l’home. 23 Alegrau- vos, en aquell dia, i regositjau-vos,  
Lc 6,23  vos, en aquell dia, i regositjau- vos, perquè serà gran vostre gallardó en  
Lc 6,26  26 »Ai de vosaltres quan los homes  vos aplaudesquen, perquè així sos pares ho 
Lc 6,32  si amau als que us amen, quin grat  vos ne sentiran?; perquè els pecadors  
Lc 6,33 feu bé als que us fan bé, quin grat  vos ne sentiran?; puix los pecadors també  
Lc 6,34  de qui esperau rebre, quin grat  vos ne sentiran?; puix los pecadors també  
Lc 6,47  ou mes paraules i les compleix, jo  vos mostraré a qui se sembla: 48 És  
Lc 7,7  m’he considerat digne d’eixir- vos a rebre. Emperò dieu sols una paraula  
Lc 7,9  que el seguien, digué: –En veritat  vos dic, que ni en Israel he trobat una fe 
Lc 8,45  que eren ab ell: –Mestre, la gent  vos empeny i oprimeix, i preguntau: “Qui  
Lc 9,38  turba que exclamà dient: –Mestre,  vos suplico que vejau a mon fill, perquè  
Lc 9,41  Fins a quan estaré ab vosaltres i  vos sofriré? Porta’m aquí ton fill. 42 I  
Lc 10,8 en qualsevol ciutat en què entreu i  vos rèbien, menjau lo que us pòsien  
Lc 10,19  tot lo poder de l’enemic, i res  vos danyarà. 20 Emperò no us regositgeu d’ 
Lc 10,20  d’això, que els esperits  vos estan subjectes; ans bé alegrau’s de  
Lc 10,21  petits. Així és, Pare, perquè així  vos ha plagut. 22 »Totes les coses me són  
Lc 11,52  vosaltres, doctors de la Llei, que  vos apoderàreu de la clau de la ciència!  
Lc 12,1  a dir a sos deixebles: –Guardau- vos del llevat dels fariseus, que és  
Lc 12,4  4 »A vosaltres, doncs, amics meus,  vos dic que no temau aquells que maten lo  
Lc 12,5  de llançar a l’infern. A est,  vos dic, és a qui haveu de témer. 6 ¿No es 
Lc 12,8  que molts aucellets. 8 »També  vos dic: Que tot aquell que em conféssia  
Lc 12,11  Sant, no tindrà perdó. 11 »I quan  vos pòrtien a les sinagogues i als  
Lc 12,12  12 perquè l’Esperit Sant  vos mostrarà en aquella hora lo que us  
Lc 12,15  els digué: –Anau alerta, guardau- vos de tota avarícia, puix la vida de cada 
Lc 12,22 digué a sos deixebles: –Per lo tant  vos dic: No aneu afanats per a la vostra  
Lc 12,26  coses més petites, a què afanar- vos per a les demés? 27 Mirau los lliris  
Lc 12,32  és plagut a vostre Pare lo donar- vos lo Regne. 33 Veneu lo que posseïu i  
Lc 12,33 lo que posseïu i feu almoina. Feu- vos bosses que no es tórnien velles,  
Lc 12,37  lo Senyor quan vinga; en veritat  vos dic que es cenyirà son vestit i els  
Lc 12,44  lo tròbia fent això. 44 En veritat  vos dic que li donarà lo maneig dels béns  
Lc 13,3 que no. Emperò si no us arrepentiu,  vos perdreu tots de la mateixa manera. 4  
Lc 13,24  I ell los digué: 24 –Esforçau- vos a entrar per la porta estreta, perquè  
Lc 13,24 entrar per la porta estreta, perquè  vos dic que molts procuraran entrar i no  
Lc 13,25  Senyor, obriu-nos.” I ell  vos respondrà dient: “No sé d’a on sou,  
Lc 13,27  en nostres places.” 27 I ell  vos dirà: “No sé d’a on sou, vosaltres.  
Lc 13,27  d’a on sou, vosaltres. Apartau- vos de mi tots los que obrau iniquitat.”  
Lc 13,31  aquí, anau’s-en, perquè Herodes  vos vol matar. 32 I ell los digué: –Anau,  
Lc 13,35  que vostra casa quedarà deserta. I  vos dic que no em veureu fins que arríbia  
Lc 14,19 de bous i vull anar a provar-los;  vos suplico que em doneu per escusat. 20 I 
Lc 14,24 a què s’ómplia ma casa. 24 »Perquè  vos dic que ningú d’aquells que foren  
Lc 15,10 que havia perdut.” 10 »Per lo tant,  vos dic que hi haurà goig davant dels  
Lc 16,9  de que quan vindreu a menos, ells  vos rèbien en les eternes morades. 10 Lo  
Lc 16,24  »–Pare Abraham, compadeixeu- vos de mi i enviau-me Làssaro, per a què 
Lc 17,6 d’arrel i trasplanta’t al mar”, i  vos obeirà. 7 »¿I qui de vosaltres, tenint 
Lc 17,10  quan façau totes les coses que  vos són manades, dieu: “Servos inútils  
Lc 17,23  de l’home, i no el veureu. 23 I  vos diran: “Veu’s-el aquí” o “Veu’s- 
Lc 17,32  tampoc tórnia atràs. 32 Recordau- vos de la muller de Lot. 33 Qualsevol que  
Lc 18,11  d’esta manera: “Oh Déu!, gràcies  vos dono perquè no só com los altres  
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Lc 18,17  és lo Regne de Déu. 17 En veritat  vos dic que lo qui no rèbia lo Regne de  
Lc 18,28  ho havem deixat tot per a seguir- vos. 29 Ell los digué: –En veritat vos dic 
Lc 18,29  vos. 29 Ell los digué: –En veritat  vos dic que no hi ha ningú que haja deixat 
Lc 19,31 -lo i menau-me’l. 31 I si algú  vos preguntàs: “Per què el desfermau?”, li 
Lc 20,46  que l’escoltava: 46 –Guardau- vos dels escribes, que amen lo passejar- 
Lc 21,3  monedes, 3 i digué: –En veritat  vos dic que aquesta pobra viuda ha donat  
Lc 21,8 i “Lo temps està pròxim.” Guardau- vos de seguir-los. 9 I quan oigau rumors 
Lc 21,12  s’apoderaran de vosaltres, i  vos perseguiran i entregaran a les  
Lc 21,12  i entregaran a les sinagogues, i  vos posaran en la presó, i vos portaran  
Lc 21,12  i vos posaran en la presó, i  vos portaran davant dels reis i  
Lc 21,13  per causa de mon nom. 13 I això  vos succeirà en testimoni. 14 Fixeu,  
Lc 21,15  com haveu de respondre, 15 puix jo  vos donaré una boca i una sabiduria a la  
Lc 21,32 prop lo Regne de Déu. 32 En veritat  vos dic que no passarà aquesta generació  
Lc 21,34  paraules no passaran. 34 Teniu- vos, doncs, compte, no sia que vostres  
Lc 21,34  d’aquesta vida, i que aquell dia  vos vinga de repente a sorprendre-us. 35 
Lc 22,12  pasqua ab mos deixebles?” 12 I ell  vos mostrarà una gran sala alhajada;  
Lc 22,16  antes de ma passió! 16 Perquè  vos dic que ja no menjaré més d’ella fins 
Lc 22,18  -lo entre vosaltres, 18 perquè  vos dic que no beuré més del fruit de la  
Lc 22,30  i begau a ma taula en mon Regne, i  vos senteu sobre tronos per a judicar a  
Lc 22,31  –Simó, Simó, mira que Satanàs  vos ha demanat per a garbellar-vos com  
Lc 22,31  vos ha demanat per a garbellar- vos com se garbella lo blat. 32 Emperò jo  
Lc 22,35  em coneixes. I els digué: 35 –Quan  vos envií sens bossa, i sens alforja, i  
Lc 22,35  i sens alforja, i sens calçat,  ¿vos faltà per ventura alguna cosa? 36 I  
Lc 22,46 els digué: –Per què dormiu? Alçau- vos i orau a fi de que no entreu en la  
Lc 23,42 I deia a Jesús: –Senyor, recordau- vos de mi quan arribeu al vostre Regne. 43 
Lc 24,49  coses. 49 I jo vaig a enviar- vos la promesa de mon Pare. Mes entretant  
Jn 1,51 I li digué: –En veritat, en veritat  vos dic que veureu obert lo cel, i sobre  
Jn 2,5 als que servien: –Feu tot quant ell  vos diga. 6 I hi havia allí sis grans  
Jn 3,12  testimoni. 12 Si no creeu quan  vos parlo de les coses de la terra, com  
Jn 3,12 coses de la terra, com creureu quan  vos pàrlia de les coses del cel? 13 I  
Jn 5,19  dient: 19 –En veritat, en veritat  vos dic que el Fill no pot fer per si cosa 
Jn 5,35 per algun temps volguéreu alegrar- vos en sa llum. 36 »Emperò jo tinc un  
Jn 6,26  perquè menjàreu d’aquells pans i  vos saciàreu. 27 Treballau, no per lo  
Jn 6,27 dura fins a la vida eterna; lo qual  vos donarà lo Fill de l’home, puix en est 
Jn 6,30  doncs, feu vós per a què vejam i  vos cregam? Quina obra feu vós? 31 Nostres 
Jn 6,53  los digué: –En veritat, en veritat  vos dic que si no menjau la carn del Fill  
Jn 6,67  digué als Dotze: –I vosaltres,  vos ne voleu anar també? 68 Simó Pere,  
Jn 7,7 A vosaltres lo món no pot avorrir- vos, mes a mi m’avorreix, perquè jo dono  
Jn 7,21  els digué: –He fet una obra i tots  vos ne meravellau. 22 Per això vos donà  
Jn 7,22 tots vos ne meravellau. 22 Per això  vos donà Moisès la circumcisió (no perquè  
Jn 7,23  violar la Llei de Moisès, per què  vos indignau contra de mi per haver jo  
Jn 8,32 coneixereu la veritat, i la veritat  vos farà llibres. 33 Ells li respongueren: 
Jn 8,34  replicà: –En veritat, en veritat  vos dic que tot aquell que comet pecat és  
Jn 8,36  en ella. 36 Si, doncs, lo Fill  vos dóna llibertat, sereu verdaderament  
Jn 8,45  A mi, emperò, no em creeu, perquè  vos dic la veritat. 46 Qui de vosaltres me 
Jn 8,58  respongué: –En veritat, en veritat  vos dic que antes que Abraham fos, jo só.  
Jn 9,27 los ulls? 27 Ell los respongué: –Ja  vos ho diguí i vosaltres ho oiguéreu; a  
Jn 9,27 ho de nou? Voleu, tal vegada, fer- vos vosaltres també deixebles seus? 28  
Jn 10,1  de Déu. 1 »En veritat, en veritat  vos dic: lo qui no entra per la porta en  
Jn 10,7  vegada: –En veritat, en veritat  vos dic que só la porta de les ovelles. 8  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

3609 
 

Jn 10,32  los respongué: –Moltes obres bones  vos he mostrat de mon Pare; per quina d’  
Jn 11,3 li: –Senyor, mirau que aquell a qui  vos amau està malalt. 4 I oint-ho Jesús  
Jn 11,8  que los jueus volien apedregar- vos, anau allí altra vegada? 9 Jesús  
Jn 11,22  cosa que demaneu a Déu, Déu  vos la concedirà. 23 Jesús li digué: –Ton  
Jn 11,41  los ulls al cel, digué: –Pare,  vos dono gràcies perquè m’haveu oït. 42  
Jn 12,24  24 En veritat, en veritat  vos dic, que si lo gra del forment que cau 
Jn 13,14  si jo, que só lo Mestre i Senyor,  vos he rentat los peus, també vosaltres  
Jn 13,14  també vosaltres deveu rentar- vos los peus los uns als altres. 15 Perquè 
Jn 13,16  també. 16 En veritat, en veritat  vos dic que el criat no és major que son  
Jn 13,20  só jo. 20 En veritat, en veritat  vos dic que el qui rèbia al que jo hauré  
Jn 13,21  dient: –En veritat, en veritat  vos dic que un de vosaltres me trairà. 22  
Jn 13,33 podeu venir vosaltres”, així mateix  vos ho dic ara a vosaltres. 34 Vos dono un 
Jn 13,34  de la manera ab què jo us he amat,  vos ameu recíprocament. 35 En això  
Jn 13,37  Pere li digué: –Senyor, per què no  vos puc seguir ara? Donaré per vós la meva 
Jn 14,12  que jo faç. En veritat, en veritat  vos dic que, qui creu en mi, aqueix farà  
Jn 14,16  16 I jo pregaré al Pare, i  vos donarà altre Consolador, per a què  
Jn 14,22  li diu: –Senyor, per quina raó  vos manifestareu a nosaltres, i no al món? 
Jn 14,26  que el Pare enviarà en mon nom,  vos ensenyarà totes les coses i vos  
Jn 14,26  vos ensenyarà totes les coses i  vos recordarà tot lo que us he dit. 27 »La 
Jn 14,27  tot lo que us he dit. 27 »La pau  vos deixo, la pau meva vos dono; no us la  
Jn 14,27  27 »La pau vos deixo, la pau meva  vos dono; no us la dono jo com la dóna lo  
Jn 14,28  torno a vosaltres.” Si m’amàsseu,  vos alegraríeu, sens dubte, de que vaig al 
Jn 15,3  ja purs per medi de la paraula que  vos he parlat. 4 Permaneixeu en mi, i jo  
Jn 15,9  9 Així com m’ama lo Pare, així  vos he amat jo. Continuau en mon amor. 10  
Jn 15,11  en son amor. 11 »Aquestes coses  vos les he dites a fi de que mon goig sia  
Jn 15,15  que fa son amo. Emperò a vosaltres  vos he apellidat amics, perquè us he fet a 
Jn 15,16  que jo us he elegit a vosaltres, i  vos he destinat per a què aneu i façau  
Jn 15,16 cosa que demaneu al Pare en mon nom  vos la concedesca. 17 Lo que jo us mano és 
Jn 15,18 us ameu uns a altres. 18 »Si el món  vos avorreix, sabeu que primer que a  
Jn 15,19  a mi. 19 Si fósseu del món, lo món  vos amaria com a cosa seva; mes com no sou 
Jn 15,19  d’entre el món, per això lo món  vos avorreix. 20 Recordau-vos d’aquella 
Jn 15,20  lo món vos avorreix. 20 Recordau- vos d’aquella sentència que jo us he dit: 
Jn 16,1  la plàtica. 1 »Aquestes coses  vos les he dites per a què no us  
Jn 16,3  fer una cosa agradable a Déu. 3 I  vos tractaran d’aquesta manera perquè no  
Jn 16,4  per a què, quan vínguia l’hora,  vos recordeu de que jo us les havia  
Jn 16,7  7 Emperò jo us dic la veritat:  vos convé que jo me’n vaja, perquè si no  
Jn 16,7  a vosaltres, mes si me’n vaig,  vos l’enviaré. 8 I quan vinga, convencerà 
Jn 16,12  tinc moltes altres coses que dir- vos, mes ara no podeu portar-les. 13  
Jn 16,13  vinga aquell Esperit de veritat,  vos ensenyarà tota veritat, perquè no  
Jn 16,14  perquè prendrà del meu i  vos ho anunciarà. 15 Tot lo que té lo Pare 
Jn 16,15 Per això he dit que rebrà del meu i  vos ho anunciarà. 16 »Dintre de poc ja no  
Jn 16,20 a veure.” 20 En veritat, en veritat  vos dic que vosaltres plorareu i  
Jn 16,22  i vostre cor s’alegrarà i ningú  vos prendrà lo vostre goig. 23 I en aquell 
Jn 16,23  alguna. »En veritat, en veritat  vos dic que tot quant demaneu al Pare en  
Jn 16,23  quant demaneu al Pare en mon nom,  vos ho concedirà. 24 Fins ara no haveu  
Jn 16,25  goig sia ple. 25 »Aquestes coses  vos les he dites en paràboles. Ja ve l’  
Jn 16,27 vosaltres; 27 perquè lo Pare mateix  vos ama, perquè vosaltres m’haveu amat i  
Jn 16,30  tot i que no necessitau que ningú  vos pregúntia; per això creem que haveu  
Jn 17,1  Fill, a fi de que vostre Fill  vos glorifíquia a vós, 2 com li haveu  
Jn 17,3  3 I aquesta és la vida eterna: que  vos coneguen a vós, sol Déu verdader, i a  
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Jn 20,21 Com lo Pare m’ha enviat a mi, així  vos envio jo també a vosaltres. 22 Havent  
Jn 21,20  preguntat: «Senyor, qui és lo qui  vos farà traïció?» 21 Pere, doncs, havent  
Ac 2,29  germans, sia’m permès parlar- vos ab llibertat del patriarca David, que  
Ac 3,22  als pares: “Lo Senyor, vostre Déu,  vos alçarà un profeta d’entre vostres  
Ac 3,22  com a mi; a ell oireu en tot quant  vos diga. 23 I succeirà que tota ànima que 
Ac 3,26 Déu, ressuscitant a son Fill Jesús,  vos l’ha enviat primerament a vosaltres,  
Ac 4,19  –Si és just davant de Déu oir- vos a vosaltres abans que a Déu, judicau- 
Ac 5,20 los digué: 20 –Anau i, presentant- vos al temple, predicau al poble totes les 
Ac 5,28  28 dient: –Ab exprés manament  vos manàrem que no ensenyàsseu en aquest  
Ac 7,37  als fills d’Israel: “Un profeta  vos alçarà Déu d’entre vostres germans,  
Ac 13,32  d’ell al poble. 32 I nosaltres  vos anunciam aquella promesa que fou feta  
Ac 13,41  que no creureu vosaltres si algú  vos la contàs.” 42 I quan los jueus  
Ac 14,14  i homes semblants a vosaltres, i  vos predicam perquè d’aquestes coses  
Ac 14,14  perquè d’aquestes coses vanes  vos convertiu al Déu viu, que féu lo cel,  
Ac 15,24  trastornant vostres cors,  vos han alarmat ab paraules dient:  
Ac 15,27  també a Judes i a Silas, los quals  vos diran també de paraula lo mateix. 28  
Ac 16,17  servos de Déu altíssim, los quals  vos anuncien lo camí de la salvació. 18 I  
Ac 18,14  una cosa iniqua, o un crim enorme,  vos oiria en justícia, oh jueus; 15 emperò 
Ac 18,15  i de nom, i de vostra Llei, allà  vos ho vejau vosaltres, que jo no vull ser 
Ac 20,20  20 Com no m’he retret de dir- vos tot lo que us fos útil, i d’ensenyar  
Ac 20,20 lo que us fos útil, i d’ensenyar- vos en públic i en les cases, 21 predicant 
Ac 20,27 27 Perquè no he fugit d’anunciar- vos tot lo consell de Déu. 28 Mirau per  
Ac 20,28  ramat, en lo qual l’Esperit Sant  vos ha posat per bisbes per a governar la  
Ac 20,29 29 »Jo sé que després de ma partida  vos assaltaran llops devoradors que no  
Ac 20,32  a cada u de vosaltres. 32 »I ara  vos encomano a Déu i a la paraula de sa  
Ac 20,32 és poderós per a edificar i donar- vos herència entre tots los santificats.  
Ac 22,1  i pares, oïu lo que vaig a dir- vos en ma defensa. 2 I quan oigueren que  
Ac 23,18  jove, perquè té que comunicar- vos alguna cosa. 19 I prenent-lo lo  
Ac 23,20 –Los jueus han concertat suplicar- vos que demà presenteu a Pau al Consell,  
Ac 23,30  jueus li tenien posades parades,  vos l’he enviat a vós, intimant també als 
Ac 24,4  de gràcies. 4 Mes per no detenir- vos molt temps, vos suplico que, segons  
Ac 24,4  per no detenir-vos molt temps,  vos suplico que, segons vostra clemència,  
Ac 24,22 dient: –Quan bàixia lo tribú Lísias  vos donaré audiència. 23 I manà a un  
Ac 25,26 que escriure al senyor. Per lo qual  vos l’he presentat, i majorment a vós, oh 
Ac 27,22 aquest perill i dany. 22 Emperò ara  vos amonesto que tingau bon ànimo, puix no 
Ac 27,31  barco, vosaltres no podeu salvar- vos. 32 Llavors los soldats tallaren les  
Ac 27,34 lo tant, per lo bé de vostra salut,  vos prego que mengeu, puix no es perdrà ni 
Ac 28,20  de ma nació. 20 Per això, doncs,  vos he cridat, per a veure-us i parlar- 
Ac 28,20 cridat, per a veure-us i parlar- vos, perquè per l’esperança d’Israel  
Rm 1,11  veure-us a fi de comunicar- vos algun do espiritual, perquè siau  
Rm 6,18  18 I deslliurats del pecat,  vos haveu fet servos de la justícia. 19  
Rm 6,21  d’aquelles coses de què ara  vos avergonyiu? Puix lo terme d’elles és  
Rm 12,1  i amar-nos mútuament. 1 I així  vos suplico, germans, per la misericòrdia  
Rm 12,9  ficció. Avorriu lo mal, adheriu- vos a lo que és bo; 10 amant-vos  
Rm 12,10  -vos a lo que és bo; 10 amant- vos recíprocament ab amor fraternal,  
Rm 12,10  ab amor fraternal, anticipant- vos los uns als altres per a honrar-vos. 
Rm 12,10  los uns als altres per a honrar- vos. 11 No siau peresosos en vostres  
Rm 12,15 -los i no els maleïu.15 Alegrau- vos ab los que s’alegren, plorau ab los  
Rm 12,16  en coses altes, sinó acomodau- vos a les humils. No us tingau per savis  
Rm 13,8 8 No degau res a ningú, sinó amau- vos los uns als altres; perquè aquell que  
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Rm 15,5  paciència i de la consolació fer- vos la gràcia de tenir uns mateixos  
Rm 15,7  Jesucrist. 7 Per lo tant, rebeu- vos los uns als altres, com Cristo vos  
Rm 15,7  vos los uns als altres, com Cristo  vos rebé per a glòria de Déu. 8 Doncs dic  
Rm 15,15 uns als altres. 15 Ab tot, germans,  vos he escrit ab algun més atreviment per  
Rm 15,15 ab algun més atreviment per a fer- vos memòria d’això, a causa de la gràcia  
Rm 15,30 de l’evangeli de Cristo. 30 Doncs,  vos demano, germans, per nostre Senyor  
Rm 16,16  que estan ab ells. 16 Saludau- vos uns a altres ab bes sant. Totes les  
Rm 16,16  sant. Totes les iglésies de Cristo  vos saluden. 17 I vos demano, germans, que 
Rm 16,17  de Cristo vos saluden. 17 I  vos demano, germans, que observeu a  
Rm 16,22 Terci, que he escrit aquesta carta,  vos saludo en lo Senyor. 23 Vos saluda  
Rm 16,25  que és poderós per a confirmar- vos segons mon evangeli i la predicació de 
1Co 1,7  de Cristo, 7 de manera que res  vos falta en ninguna gràcia, esperant la  
1Co 1,8  nostre Senyor Jesucrist, 8 lo qual  vos confirmarà també fins al fi, perquè  
1Co 1,10  Jesucrist, nostre Senyor. 10 Mes  vos suplico, germans, en lo nom de nostre  
1Co 2,1  ni de sabiduria a anunciar- vos lo testimoni de Cristo; 2 perquè jo no 
1Co 4,14 coses per a confusió vostra; emperò  vos amonesto com a fills meus caríssims.  
1Co 4,16 per l’evangeli. 16 Per consegüent,  vos suplico que siau imitadors meus, com  
1Co 4,17  jo de Cristo. 17 Per aquesta causa  vos envií a Timoteu, que és mon fill  
1Co 4,17  caríssim, i fiel en lo Senyor, qui  vos farà memòria de quals sien mos camins  
1Co 5,2  I encara anau engreïts, i ni menos  vos haveu lamentat, per a què fos expeŀlit 
1Co 5,10 perquè en tal cas hauríeu d’anar- vos-en del món. 11 Emperò ara vos he  
1Co 5,11  -vos-en del món. 11 Emperò ara  vos he escrit que no us acompanyeu si algú 
1Co 7,5  comú consentiment, per a dedicar- vos al dejuni i a l’oració; i de nou  
1Co 7,35  a vostre profit, no per a parar- vos ningun llaç, sinó solament per a lo  
1Co 10,13  forces; ans bé ab la tentació  vos donarà camí per a què pugau suportar- 
1Co 10,15  de la idolatria! 15 Com a prudents  vos parlo, judicau de lo que us dic. 16 Lo 
1Co 10,27  en ella». 27 Si algú dels infiels  vos convida i hi voleu anar, menjau de tot 
1Co 10,27  hi voleu anar, menjau de tot quant  vos preséntia davant, sens preguntar res  
1Co 10,28  de consciència. 28 Emperò si algú  vos digués: «Això ha estat sacrificat als  
1Co 11,2  com jo ho só també de Cristo. 2 I  vos alabo, germans, perquè en tot vos  
1Co 11,2 I vos alabo, germans, perquè en tot  vos recordau de mi i guardau mes  
1Co 11,17  ni la Iglésia de Déu. 17 Açò  vos mano; mes no aprovo lo congregar-vos 
1Co 11,17  mano; mes no aprovo lo congregar- vos no per a lo millor sinó per a lo  
1Co 11,18  18 Perquè, abans de tot, quan  vos congregau en la Iglésia, oic que hi ha 
1Co 11,20  20 Quan vosaltres, doncs,  vos congregau en un lloc, ja no és per a  
1Co 11,33  33 Per lo qual, germans meus, quan  vos congregau per a menjar, esperau’s los 
1Co 12,3  éreu conduïts. 3 Per lo tant,  vos faç a saber que ningú que parla per l’ 
1Co 14,26  26 ¿Doncs, què, germans? Quan  vos congregueu, cada u de vosaltres té  
1Co 15,2 sou salvos també, si el reteniu com  vos lo prediquí, si és que no haveu cregut 
1Co 15,3  en va. 3 Perquè en primer lloc  vos he ensenyat lo mateix que havia après, 
1Co 15,50 imatge del celestial. 50 Emperò açò  vos dic, germans, que la carn i la sang no 
1Co 16,12  12 I en quant al germà Apolo,  vos faç a saber que li preguí molt vingués 
1Co 16,13  estau ferms en la fe, conduïu- vos com a homes i siau forts. 14 Sien  
1Co 16,20 saluden tots los germans. Saludau- vos los uns als altres ab bes sant. 21 La  
2Co 1,23  ma ànima de que per perdonar- vos no he vingut encara a Corinti. 24 No  
2Co 2,3  contristat per mi? 3 I això mateix  vos he escrit, a fi de que quan vinga a  
2Co 2,4  molta aflicció i angústia de cor,  vos escriguí ab moltes llàgrimes, no per a 
2Co 2,5  sinó en part, per no agoviar- vos a tots vosaltres. 6 Basta-li al que  
2Co 2,8  consumit de tristesa. 8 Per lo que  vos prec que confirmeu vostra caritat  
2Co 2,9  envers ell. 9 I per aqueix fi  vos escriguí també, a fi d’experimentar  
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2Co 3,12  Així, doncs, tenint tal esperança  vos parlam ab molta confiança. 13 I no com 
2Co 5,12  que us donam ocasió de gloriar- vos per nosaltres, a fi de que tingau què  
2Co 6,1  com a cooperadors de Déu,  vos exhortam a no rebre la gràcia de Déu  
2Co 6,13  I per tenir la mateixa recompensa  –vos parlo com a fills– dilatau-vos  
2Co 6,13  –vos parlo com a fills– dilatau- vos també vosaltres. 14 No us uniu en lo  
2Co 6,17  poble.» 17 Per lo tant, «eixiu- vos del mig d’ells i apartau-vos, diu  
2Co 6,17  -vos del mig d’ells i apartau- vos, diu lo Senyor, i no toqueu lo que és  
2Co 7,3  3 No ho dic per condemnar- vos. Puix jo us diguí abans, que vosaltres 
2Co 7,8  encara que per un poc de temps  vos contristà, 9 ara m’alegro, no de la  
2Co 7,9  per arrepentiment. Perquè  vos contristàreu segons Déu, de manera que 
2Co 7,11  aquí aqueix mateix contristar- vos segons Déu, quanta ansietat no  
2Co 7,11  què zel, què venjança! En tot  vos haveu mostrats purs en aquest negoci.  
2Co 8,1  pobres de Jerusalem. 1 Així mateix  vos fem a saber, germans, la gràcia de Déu 
2Co 8,10  rics per sa pobresa. 10 I en això  vos dono consell, perquè açò és lo que us  
2Co 9,4 quan vinguen los de Macedònia ab mi  vos tròbien desprevinguts i tingam que  
2Co 9,10  I el que dóna llavor al sembrador  vos dónia també pa per a menjar, i  
2Co 9,14  14 I en ses oracions per vosaltres  vos demostren singular afecte per raó de  
2Co 10,1  predicació. 1 Mes jo mateix, Pau,  vos suplico, per la mansuetud i benignitat 
2Co 10,2  só atrevit envers vosaltres, 2  vos suplico, doncs, que quan sia present  
2Co 11,2  emperò sofriu-me 2 perquè  vos zelo ab zel de Déu. Puix vos he  
2Co 11,2 perquè vos zelo ab zel de Déu. Puix  vos he desposat ab un espòs per a  
2Co 11,2  ab un espòs per a presentar- vos com a verge pura a Cristo. 3 Emperò  
2Co 11,7  vosaltres fósseu exaltats; perquè  vos prediquí de valde l’evangeli de Déu?  
2Co 11,8  elles assistències per a servir- vos a vosaltres. 9 I quan era ab vosaltres 
2Co 12,15  vostres ànimes; encara que amant- vos jo més, sia menos amat de vosaltres.  
2Co 12,16  gravat; no obstant, essent astut,  vos he sorprès dolosament. 17 ¿Per ventura 
2Co 12,20  vosaltres no us trobaré tals quals  vos voldria, i que vosaltres no em trobeu  
2Co 13,5  si estau en la fe, provau- vos. ¿O no us coneixeu vosaltres mateixos  
2Co 13,10  vostra perfecció. 10 Per lo tant,  vos escric açò estant ausent, per a què,  
2Co 13,11 11 Per lo demés, germans, alegrau- vos, siau perfets, exhortau-vos  
2Co 13,11  -vos, siau perfets, exhortau- vos mútuament, siau d’un mateix ànimo,  
2Co 13,12  Déu de pau i caritat. 12 Saludau- vos uns a altres ab lo sant bes. Tots los  
2Co 13,12  ab lo sant bes. Tots los sants  vos saluden. 13 La gràcia de nostre Senyor 
Ga 1,6 meravello com així tan lleugerament  vos apartau d’aquell que us cridà a la  
Ga 1,8  mateixos, o un àngel del cel,  vos anunciàs un altre evangeli diferent  
Ga 1,8 evangeli diferent del que nosaltres  vos havem predicat, sia anatema. 9 Així  
Ga 1,9  ara ho tornam a dir també: Si algú  vos predica un altre evangeli diferent del 
Ga 1,11 no seria servo de Cristo. 11 Perquè  vos faç a saber, germans, que l’evangeli  
Ga 4,12  en va en vosaltres. 12 Germans,  vos suplico siau com jo, perquè jo també  
Ga 4,13 que al principi ab flaquesa de carn  vos prediquí l’evangeli. 14 I ma tentació 
Ga 4,15  jo testifico que, a poder ser,  vos hauríeu trets los ulls i me’ls  
Ga 4,16  jo, doncs, enemic vostre dient- vos la veritat? 17 Ells afecten zel per  
Ga 4,17 vosaltres, mes no ab bon fi; ans bé  vos volen excloure perquè els seguiau. 18  
Ga 5,1 exercicis del cristià. 1 Manteniu- vos ferms i no us subjecteu altra vegada  
Ga 5,2 de l’esclavitud. 2 Mirau, jo, Pau,  vos dic que, si us circumcidau, Cristo no  
Ga 5,21 coses com aquestes, sobre les quals  vos denuncio, com ja us diguí abans, que  
Ga 6,11 fe. 11 Mirau quina carta tan llarga  vos he escrit de pròpia mà. 12 Perquè tots 
Ga 6,12  que volen agradar en la carn  vos impeleixen a circumcidar-vos  
Ga 6,12 carn vos impeleixen a circumcidar- vos solament per no patir ells la  
Ef 1,17  Jesucrist, lo Pare de la glòria,  vos dónia esperit de sabiduria i de  
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Ef 2,1 forma Jesucrist sa Iglésia. 1 I ell  vos vivificà a vosaltres que éreu morts  
Ef 2,13  que en altre temps estàveu lluny,  vos haveu acercat per la sang de Cristo.  
Ef 3,13  i accés a Déu. 13 Per lo qual  vos demano que no desmaieu en mes  
Ef 3,16  segons les riqueses de sa glòria  vos concedesca que siau corroborats en  
Ef 4,1 1 Per això jo, presoner del Senyor,  vos suplico que camineu dignament en la  
Ef 4,2  ab paciència, suportant- vos uns a altres ab caritat, 3 procurant  
Ef 4,17  mateix en caritat. 17 Això, doncs,  vos dic, i testifico en lo Senyor: que no  
Ef 4,22  és en Jesús: 22 a despullar- vos de l’home vell, segons lo qual fou  
Ef 4,23  concupiscències. 23 Renovau- vos en l’esperit de vostre ànimo 24 i  
Ef 4,24  de vostre ànimo 24 i vestiu- vos de l’home nou, que fou criat segons  
Ef 4,26  los uns dels altres. 26 «Enfadau- vos, i no pequeu»: no es pònguia lo sol  
Ef 4,32  misericordiosos, perdonant- vos recíprocament, així com també vos ha  
Ef 4,32 -vos recíprocament, així com també  vos ha perdonat Déu per Cristo. 5,Tit  
Ef 5,19 ’s de l’Esperit Sant, 19 parlant- vos a vosaltres mateixos en salms, i  
Ef 5,21  Senyor Jesucrist, 21 sometent- vos los uns als altres en lo temor de  
Ef 6,9  això mateix ab ells, abstenint- vos d’amenaces, sabent que el Senyor d’  
Ef 6,10  10 En lo demés, germans, afirmau- vos en lo Senyor i en lo poder de sa  
Ef 6,13  en lo dia fatal, i sostenir- vos havent complert totes les coses. 14  
Ef 6,21  estat de mes coses, i lo que faç,  vos informarà de tot Tiquic, germà nostre  
Fl 1,8 Déu m’és testimoni de quina manera  vos amo a tots vosaltres en les entranyes  
Fl 1,28  la fe de l’evangeli. 28 I en res  vos facen por vostres contraris; lo qual  
Fl 1,29  això de Déu. 29 Perquè a vosaltres  vos és donat per Cristo, no tan sols que  
Fl 2,18  ’s vosaltres i congratulau- vos ab mi. 19 I espero en lo Senyor Jesús  
Fl 2,19  en lo Senyor Jesús que prompte  vos enviaré a Timoteu, per a cobrar jo  
Fl 2,23  23 A ell, doncs, espero enviar- vos tan prest com jo haja vist l’estat  
Fl 2,25  25 I he judicat necessari enviar- vos a Epafrodito, germà, coadjutor i  
Fl 2,28 més prompte, a fi de que veent-lo  vos regositgeu de nou i jo estiga sens  
Fl 3,1  les mateixes coses, i a vosaltres  vos és necessari. 2 Guardau’s dels cans,  
Fl 3,15  pensau d’altra manera, Déu també  vos ho revelarà. 16 Mes en quant a lo que  
Fl 3,18 18 Perquè molts caminen (dels quals  vos he dit altres vegades, i ara ho  
Fl 4,4 sempre en lo Senyor; i altra vegada  vos ho dic: regositjau’s. 5 Sia notòria  
Fl 4,10  puix encara que el teníeu, emperò  vos faltava l’oportunitat. 11 No ho dic  
Fl 4,22  22 Los germans que estan ab mi  vos saluden. Vos saluden tots los sants,  
Col 1,21  21 I vosaltres, que algun temps  vos havíeu estranyat de Déu i fet enemics  
Col 1,22  les males obres, 22 ara, ab tot,  vos ha reconciliat en lo cos de sa carn  
Col 1,22  per la mort, a fi de presentar- vos sants i sens màcula e irreprensibles  
Col 2,4  això ho dic perquè no sia que algú  vos engànyia ab paraules sutils. 5 Perquè  
Col 2,8  8 Estau alerta per a què ningú  vos engànyia ab filosofies i sofismes  
Col 2,13 en la incircumcisió de vostra carn,  vos vivificà juntament ab ell, perdonant- 
Col 2,13  juntament ab ell, perdonant- vos tots los pecats; 14 esborrant l’  
Col 2,16 en si mateix. 16 Per lo tant, ningú  vos judíquia per lo menjar, o per lo  
Col 2,18  mes lo cos és de Cristo. 18 Ningú  vos extraviï, afectant en humilitat i  
Col 3,13  modèstia, paciència; 13 sofrint- vos los uns als altres, i perdonant-vos  
Col 3,13  los uns als altres, i perdonant- vos mútuament si algú té queixa contra de  
Col 3,13  de l’altre; així com lo Senyor  vos perdonà a vosaltres, així també  
Col 3,16  en tota sabiduria, ensenyant- vos i amonestant-vos los uns als altres  
Col 3,16  ensenyant-vos i amonestant- vos los uns als altres ab salms, himnes i  
Col 4,7  i conservo meu en lo Senyor,  vos informarà de l’estat de totes mes  
Col 4,9  lo qual és dels vostres. Ells  vos contaran totes les coses que aquí es  
Col 4,18  Pau, ab ma pròpia mà. Recordau- vos de mes cadenes. La gràcia sia ab  
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1Te 1,6  per amor vostre. 6 I vosaltres  vos haveu fet imitadors nostres i del  
1Te 1,9  tinguérem en vosaltres i com  vos convertíreu dels ídols a Déu per a  
1Te 2,2  en nostre Déu per a predicar- vos l’evangeli de Déu ab gran solicitud.  
1Te 2,7  com apòstols de Cristo, haver- vos estat gravosos; sinó que ens férem  
1Te 2,8  desitjàvem ab ànsia, no sols fer- vos participants de l’evangeli de Déu,  
1Te 2,9  ser gravosos a ningú de vosaltres,  vos predicàrem l’evangeli de Déu. 10  
1Te 2,12  com un pare a sos fills, 12  vos amonestàrem i us consolàrem,  
1Te 2,12  i us consolàrem, protestant- vos que caminàsseu dignes de Déu, que us  
1Te 2,14  14 Perquè vosaltres, germans,  vos haveu fet imitadors de les iglésies de 
1Te 3,2  de Cristo, per a confirmar- vos i esforçar-vos en vostra fe, 3 a fi  
1Te 3,2  per a confirmar-vos i esforçar- vos en vostra fe, 3 a fi de que ningú es  
1Te 4,1  morts. 1 Per lo demés, germans,  vos pregam i us exhortam en lo Senyor  
1Te 4,1  rebut de nosaltres de quina manera  vos convé comportar-vos i agradar a Déu, 
1Te 4,1  quina manera vos convé comportar- vos i agradar a Déu, així també proceïu  
1Te 4,2  2 Perquè ja sabeu quins preceptes  vos he donat per lo Senyor Jesús. 3 Puix  
1Te 4,6  venjador de tot això, com ja abans  vos ho havem dit i testificat. 7 Perquè no 
1Te 4,9  aprenguéreu de Déu l’amar- vos uns a altres. 10 I en veritat  
1Te 4,10  hi ha en tota la Macedònia. Emperò  vos suplicam que abundeu més i més, 11 i  
1Te 4,11  i que treballeu de mans, com  vos ho tenim manat. 12 I que camineu  
1Te 4,15  dormiren en ell. 15 Això, doncs,  vos diem en la paraula del Senyor: que  
1Te 4,18  Senyor. 18 Per lo tant, consolau- vos los uns als altres ab aquestes  
1Te 5,4  tenebres, de manera que aquell dia  vos sorprenga com un lladre. 5 Perquè tots 
1Te 5,12  altres, així com ja ho feu. 12 I  vos pregam, germans, que siau reconeguts  
1Te 5,23  de mal. 23 I el mateix Déu de pau  vos santifíquia en tot, per a què tot  
2Te 1,11 per vosaltres, per a què nostre Déu  vos faça dignes d’esta vocació i cúmplia  
2Te 2,1  doctrina que els ha ensenyat. 1 I  vos suplicam, germans, per l’adveniment  
2Te 2,5 que quan jo era encara ab vosaltres  vos deia aquestes coses? 6 I vosaltres  
2Te 2,13 de Déu, perquè Déu des del principi  vos escollí per a salvació, mediant la  
2Te 2,14  de la veritat, 14 a la qual ell  vos cridà per nostre evangeli, per a  
2Te 3,6  ab paciència a Cristo. 6 Emperò  vos intimam, germans, en nom de nostre  
2Te 3,9  potestat, sinó per a oferir- vos en nosaltres mateixos un exemple que  
2Te 3,10  fins quan estàvem ab vosaltres  vos intimàvem açò: Que el que no vol  
2Te 3,16  16 I el mateix Senyor de la pau  vos dónia pau sempre i en totes parts. Lo  
Flm 22  espero que per vostres oracions  vos seré restituït. Flm 23 Te saluda  
He 3,13  de Déu viu; 13 ans bé, amonestau- vos tots los dies los uns als altres,  
He 4,1  que algú de vosaltres, havent- vos estat deixada la promesa d’entrar en  
He 9,20  sang del pacte (testament) que Déu  vos ha ordenat.» 21 I així mateix aspergí  
He 10,36  gallardó. 36 Perquè a vosaltres  vos és necessària la paciència, a fi de  
He 12,15  brótia alguna arrel d’amargura,  vos incomòdia i per ella sien molts  
He 13,3 ho, hospedaren àngels. 3 Recordau- vos dels presos, com si vosaltres fósseu  
He 13,5 costums sens avarícia, contentant- vos ab lo present, perquè ell digué: «No  
He 13,7 que em puga fer home.» 7 Recordau- vos de vostres superiors, los quals vos  
He 13,7 vos de vostres superiors, los quals  vos han parlat la paraula de Déu, i la fe  
He 13,19  honestament en tot. 19 I tant més  vos prego que façau això, a fi de que jo  
He 13,19  això, a fi de que jo més prompte  vos sia restituït. 20 I el Déu de la pau,  
He 13,21  nostre Senyor Jesucrist, 21  vos faça perfets en tota obra bona, per a  
He 13,22 sigles dels sigles. Amén. 22 Emperò  vos suplico, germans, que sofriu aquesta  
He 13,22 aquesta paraula d’exhortació. Puix  vos he escrit breument. 23 Sabeu que  
Jm 1,22 no oïdors tan solament, enganyant- vos a vosaltres mateixos. 23 Perquè si  
Jm 4,7  gràcia als humils.» 7 Someteu- vos, doncs, a Déu i resistiu al diable, i  
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Jm 4,8  i fugirà de vosaltres. 8 Acercau- vos a Déu, i ell s’acercarà a vosaltres.  
Jm 4,9  purificau los cors. 9 Afligiu- vos, lamentau-vos i plorau: convertesqui 
Jm 4,9  cors. 9 Afligiu-vos, lamentau- vos i plorau: convertesqui’s vostra  
Jm 4,10  goig en tristesa. 10 Humiliau- vos a la presència del Senyor, i ell vos  
Jm 4,10  a la presència del Senyor, i ell  vos exaltarà. 11 Germans, no digau mal los 
Jm 4,16  farem això, o allò.» 16 Emperò ara  vos regositjau en vostres vanes  
1Pe 1,2  la sang de Jesucrist: gràcia i pau  vos sia multiplicada. 3 Beneït sia lo Déu  
1Pe 1,6  últim temps. 6 En lo que vosaltres  vos regositjareu molt, encara que al  
1Pe 1,8 ara, sens veure’l; i creent en ell  vos regositjau ab goig inefable i ple de  
1Pe 1,12  administraven les coses que ara  vos són anunciades per aquells que us han  
1Pe 1,14  fills obedients, no conformant- vos ab los desigs que abans teníeu en  
1Pe 1,15  15 sinó, segons és sant aquell que  vos ha cridat, siau vosaltres també sants  
1Pe 1,22  amor sincer de fraternitat, amau- vos uns als altres fervorosament ab un cor 
1Pe 2,4  dolç és lo Senyor; 4 arrimant- vos al qual com a pedra viva, refusada en  
1Pe 2,12  com a malfactors, considerant- vos per vostres obres bones que veuran,  
1Pe 2,13  dia de la visitació. 13 Someteu- vos, doncs, a tota ordenança d’humana  
1Pe 2,25  com ovelles esgarriades; mes ara  vos haveu retornat al pastor i bisbe de  
1Pe 3,13  13 ¿I qui és lo qui podrà danyar- vos, si abraçau lo bé? 14 I també si patiu 
1Pe 4,1  per nosaltres en la carn, armau- vos també vosaltres d’aquesta mateixa  
1Pe 4,4  ignomínia de luxúria, omplint- vos de vituperis. 5 Los quals donaran  
1Pe 4,12  tribulació, que és per a provar- vos, com si us acontesqués alguna cosa  
1Pe 4,13  cosa estranya; 13 ans bé alegrau- vos en quant sou participants dels  
1Pe 4,13  sofriments de Cristo, per a què  vos regositgeu també ab goig en l’  
1Pe 5,3  l’herència de Déu, sinó fent- vos exemples del ramat. 4 I quan aparega  
1Pe 5,5  ’s als ancians. I inspirau- vos humilitat los uns als altres, perquè  
1Pe 5,6  gràcia als humils. 6 Humiliau- vos, doncs, baix la mà poderosa de Déu,  
1Pe 5,6  la mà poderosa de Déu, per a què  vos exàltia quan sia lo temps de sa  
1Pe 5,8  vostre enemic, qual lleó rugint,  vos rodeja, buscant a qui devorar. 9  
1Pe 5,10  després que hajau patit un poc,  vos perfecciónia, fortifíquia i  
1Pe 5,12  germà vostre, segons tinc entès,  vos he escrit breument, amonestant-vos i 
1Pe 5,12  he escrit breument, amonestant- vos i protestant-vos que aquesta és la  
1Pe 5,12  amonestant-vos i protestant- vos que aquesta és la verdadera gràcia de  
1Pe 5,14  i mon fill Marc. 14 Saludau- vos los uns als altres ab bes de caritat.  
2Pe 1,11  això no caureu mai. 11 Puix així  vos serà donada abundantment l’entrada en 
2Pe 1,12  lo qual no cessaré d’amonestar- vos sempre sobre aquestes coses, encara  
2Pe 1,13  en aquest tabernacle, l’excitar- vos ab amonestacions; 14 estant cert de  
2Pe 1,16 havem seguit faules ingenioses quan  vos havem fet conèixer lo poder i la  
2Pe 3,12 pietat, 12 esperant i apressurant- vos per a la vinguda del dia del Senyor,  
2Pe 3,15  també Pau, nostre caríssim germà,  vos escrigué conforme la sabiduria que li  
1Jn 1,2  d’ella testimoni, i nosaltres  vos anunciam la vida eterna que era en lo  
1Jn 1,3  3 Lo que vegérem i oiguérem, això  vos anunciam, per a què tingau també  
1Jn 1,4  escrivim aquestes coses per a què  vos regositgeu i vostre goig sia complert. 
1Jn 2,1  anticrists. 1 Fillets meus,  vos escric açò per a què no pequeu. Emperò 
1Jn 2,8  oït des del principi. 8 Emperò  vos escric un manament nou, lo qual és  
1Jn 2,12  fillets, perquè vostres pecats  vos són perdonats per son nom. 13 Vos  
1Jn 2,26  la vida eterna. 26 Aquestes coses  vos he escrit respecte d’aquells que us  
1Jn 2,27  I no teniu necessitat que ningú  vos ensènyia, sinó que sa unció vos  
1Jn 2,27  vos ensènyia, sinó que sa unció  vos ensenya en totes les coses. I és  
1Jn 2,27  I permaneixeu en això que ella  vos ha ensenyat. 28 I ara, fillets,  
1Jn 5,13  no té la vida. 13 Aquestes coses  vos escric per a què sapiau que teniu vida 



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

3616 
 

1Jn 5,21  vida eterna. 21 Fillets, guardau- vos dels ídols. Amén. 2Jn Inc Epístola  
2Jn 5 rebut lo manament del Pare. 5 I ara  vos demano, senyora, no com si us  
2Jn 8  impostor i anticrist. 8 Guardau- vos a vosaltres mateixos, perquè no perdau 
2Jn 12 espero anar a veure-us i parlar- vos boca a boca, a fi de que vostre goig  
Jud 3  ara fer-ho per a exhortar- vos a què peleeu per la fe que fou donada  
Jud 5  i Senyor. 5 Vull, doncs, fer- vos present, ja que haveu sabut tot açò,  
Jud 17  vosaltres, caríssims, recordau- vos de les paraules que us foren dites per 
Jud 18  Senyor Jesucrist, 18 los quals  vos deien que en los últims temps vindran  
Jud 20  vosaltres, caríssims, edificant- vos a vosaltres mateixos sobre el fonament 
Jud 24  que és poderós per a guardar- vos sens pecats, i per a presentar-vos  
Jud 24  sens pecats, i per a presentar- vos sens màcula i plens d’alegria a la  
Ap 2,23 vosaltres segons ses obres. »Emperò  vos dic a vosaltres, 24 i als demés que  
Ap 12,12  mort. 12 Per lo tant, regositjau- vos, oh cels, i vosaltres que habitau en  
Ap 18,6  Tornau-li a donar, així com ella  vos ha donat a vosaltres; i pagau-li al  
Ap 18,6  ses obres: en la copa en què ella  vos donà a beure, donau-li beure al  
Ap 18,20  quedat desolada!» 20 Regositjau- vos sobre ella, cels, i vosaltres, sants  
Ap 18,20  apòstols i profetes, perquè Déu  vos ha venjat en ella. 21 I un àngel fort  
Ap 19,17  per mig del cel: –Veniu i juntau- vos a la gran cena de Déu. 18 Per a menjar 
Ap 22,16  he enviat mon àngel per a donar- vos testimoni d’aquestes coses en les  
Mt 11,17  a sos companys, 17 los diuen:  “Vos cantàrem, i no dansàreu; nos  
Mt 11,25  temps, responent Jesús, digué:  –Vos glorifico, Pare, Senyor de cel i  
Lc 6,9 se posà en peu. 9 I Jesús li digué:  –Vos preguntaré una cosa: ¿És lícit fer bé 
Lc 7,32 la plaça, parlant entre si i dient:  “Vos havem tocat flautes, i no haveu  
Lc 9,61  de Déu. 61 I un altre li digué:  –Vos seguiré, Senyor; mes primer deixau- 
Lc 10,21  en l’Esperit Sant i digué:  –Vos alabo, Pare, Senyor del cel i de la  
Lc 12,51  he vingut a posar pau en la terra?  Vos dic que no, ans bé desunió. 52 Puix d’ 
Lc 13,3  per haver patit tals coses? 3  Vos dic que no. Emperò si no us  
Lc 13,5 los demés habitants de Jerusalem? 5  Vos dic que no. Emperò si no us  
Lc 14,18 granja i tinc d’anar a veure-la.  Vos suplico que em doneu per escusat. 19 I 
Lc 15,7  ovella que se’ns havia perdut.” 7  »Vos dic que així mateix hi haurà més goig 
Lc 17,34  i qui la pèrdia, la salvarà. 34  »Vos declaro que en aquella nit estaran  
Lc 18,8  sempre que se’ls oprimesca? 8  Vos dic que prest los venjarà. Emperò,  
Lc 18,14  teniu pietat de mi, pecador.” 14  »Vos declaro que est, i no aquell, se’n  
Lc 19,40  deixebles. 40 Ell los respongué:  –Vos dic que, si aquestos callen, les  
Jn 10,25  clarament. 25 Jesús los respongué:  –Vos parlo i no em creeu. Les obres que jo 
Jn 13,19  mi, alçarà contra mi son taló.” 19  Vos ho dic des d’ara, abans que  
Jn 13,34  vos ho dic ara a vosaltres. 34  Vos dono un manament nou: que us ameu los  
Jn 14,25  sinó del Pare que m’ha enviat. 25  »Vos he dit aquestes coses permaneixent  
Jn 16,2  per a què no us escandaliseu. 2  Vos trauran de les sinagogues, i ve el  
Jn 16,33  sol, perquè el Pare està ab mi. 33  Vos he dit aquestes coses per a què tingau 
Ac 22,25  Pau al centurió que estava allí:  –Vos és lícit a vosaltres assotar a un  
Rm 6,19 haveu fet servos de la justícia. 19  Vos parlo com a home, a causa de la  
Rm 16,1  Pau als fiels residents en Roma. 1  Vos recomano a Febe, germana nostra, que  
Rm 16,21  sia ab vosaltres. Amén. 21  Vos saluda Timoteu, mon coadjutor, i Luci, 
Rm 16,23  carta, vos saludo en lo Senyor. 23  Vos saluda Gai, mon patró, i tota la  
Rm 16,23  Gai, mon patró, i tota la iglésia.  Vos saluden Erasto, tresorer de la ciutat, 
1Co 3,2 carnals, com a infants en Cristo. 2  Vos he alimentat ab llet, no ab vianda;  
1Co 5,9  àzim de sinceritat i de veritat. 9  Vos escriguí en la carta que no us  
1Co 11,22  als que no tenen? Què us diré?  ¿Vos alabaré? En això no us alabo. 23  
1Co 15,1  dels cossos ressuscitats. 1  Vos declaro, emperò, germans, l’evangeli  
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1Co 16,15  les vostres coses ab caritat. 15  Vos prego, germans (ja coneixeu la casa d’ 
1Co 16,19  consideració a tals persones. 19  Vos saluden les iglésies de l’Àsia. Vos  
1Co 16,19  saluden les iglésies de l’Àsia.  Vos saluden molt en lo Senyor, Aquila i  
1Co 16,20  en la que em trobo allotjat. 20  Vos saluden tots los germans. Saludau-  
2Co 5,20  Déu qui us amonesta per nosaltres.  Vos suplicam per Cristo que us reconcilieu 
Ga 5,16 us consumiau los uns als altres. 16  Vos dic, doncs: Caminau en l’Esperit, i  
Fl 4,22  que estan ab mi vos saluden.  Vos saluden tots los sants, principalment  
Col 4,10 totes les coses que aquí es fan. 10  Vos saluda Aristarc, mon company en presó, 
Col 4,12  Déu, i m’han servit de consol. 12  Vos saluda Epafras, que és dels vostres i  
Col 4,14  i per los de Hieràpolis. 14  Vos saluda lo molt amat Lluc, metge, i  
1Te 5,14  sa obra, i teniu pau ab ells. 14  Vos pregam també, germans, que reprengau  
1Te 5,27  a tots los germans ab bes sant. 27  Vos conjuro per lo Senyor que se llegesca  
He 13,24  superiors i a tots los sants.  Vos saluden los germans d’Itàlia. 25 Sia  
Jm 5,3  vostres carns com si fos foc.  Vos haveu atresorat ira per los darrers  
1Pe 2,11 ara haveu alcançat misericòrdia. 11  Vos suplico, caríssims, com a estrangers i 
1Pe 5,13  de Déu, en la qual estau ferms. 13  Vos saluda la iglésia que està en  
1Jn 2,12  les tenebres cegaren sos ulls. 12  Vos escric a vosaltres, fillets, perquè  
1Jn 2,13  vos són perdonats per son nom. 13  Vos escric a vosaltres, pares, perquè  
1Jn 2,13  a aquell que és des del principi.  Vos escric a vosaltres, joves, perquè  
1Jn 2,13  perquè haveu vençut al Maligne.  Vos escric a vosaltres, infants, perquè  
1Jn 2,14  perquè haveu conegut al Pare. 14  Vos escric a vosaltres, pares, perquè  
1Jn 2,14  a aquell que és des del principi.  Vos escric a vosaltres, joves, perquè sou  
Ap 11,17 rostros i adoraren a Déu, dient: 17  –Vos donam gràcies, Senyor, Déu  
Mt 3,14  dient: –Jo he de ser batejat per  vós, i vós veniu a mi? 15 I Jesús,  
Mt 3,14  –Jo he de ser batejat per vós, i  vós veniu a mi? 15 I Jesús, responent, li  
Mt 8,2  i l’adorava dient: –Senyor, si  vós voleu, podeu fer-me net. 3 I  
Mt 8,8  –Senyor, jo no só digne de que  vós entreu en ma casa, mes dieu tan sols  
Mt 8,29  –Què tenim nosaltres que veure ab  vós, Jesús, Fill de Déu? ¿Haveu vingut  
Mt 11,3 deixebles 3 a preguntar-li: –¿Sou  vós lo qui ha de venir, o havem d’esperar 
Mt 12,38  –Mestre, voldríem veure senyal de  vós. 39 Ell los respongué dient: –La  
Mt 14,28  Pere dient: –Senyor, si sou  vós, manau-me que vinga per sobre l’  
Mt 14,28  que vinga per sobre l’aigua cap a  vós. 29 I ell li digué: –Vine. I baixant  
Mt 16,22  -lo, dient: –Senyor, lluny de  vós tal cosa. No, no us esdevindrà. 23 Mes 
Mt 17,4  aquí tres tabernacles, un per a  vós, altre per a Moisès, i altre per a  
Mt 25,20  cinc talents m’entregàreu  vós, veu-se’n aquí altres cinc que jo  
Mt 25,22 »–Senyor, dos talents m’entregàreu  vós; aquí en teniu altres dos que n’he  
Mt 26,33  més que tots s’escandalísien en  vós, jo mai m’escandalisaré. 34 Jesús li  
Mt 26,35  –Encara que em sia precís morir ab  vós, jo no us negaré. I tots los demés  
Mt 26,39  Emperò no com jo vull, sinó com  vós voleu. 40 I vingué a sos deixebles i  
Mc 1,37  li digueren: –Tots van en busca de  vós. 38 I ell los digué: –Anem als poblets 
Mc 1,40 li i agenollant-se, li digué: –Si  vós voleu, me podeu fer net. 41 I Jesús,  
Mc 9,4  i façam tres tabernacles, un per a  vós, altre per a Moisès i altre per a  
Mc 10,37  dreta i l’altre a l’esquerra de  vós. 38 Emperò Jesús los digué: –No sabeu  
Mc 14,29  que tots s’escandalísien en  vós, emperò jo no. 30 I Jesús li digué:  
Mc 14,31  menester que jo mòria juntament ab  vós, no us negaré. I lo mateix deien també 
Mc 14,36  no lo que jo vull, sinó lo que  vós. 37 I vingué i els trobà dormint, i  
Lc 1,28  plena de gràcia. Lo Senyor és ab  vós. Beneita vós entre les dones. 29 I  
Lc 1,28  Lo Senyor és ab vós. Beneita  vós entre les dones. 29 I quan ella l’  
Lc 1,35  –L’Esperit Sant vindrà sobre  vós, i la virtut de l’Altíssim vos  
Lc 1,35  I per això lo Sant que naixerà de  vós, serà anomenat Fill de Déu. 36 I  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

3618 
 

Lc 5,12  i li suplicà dient: –Senyor, si  vós voleu, podeu fer-me net. 13 I ell,  
Lc 7,6  pena, puix jo no só digne de que  vós entreu en ma casa. 7 Per lo que ni jo  
Lc 7,19  i los envià a Jesús, dient: «¿Sou  vós lo qui ha de venir, o devem esperar- 
Lc 7,20  –Joan Baptista nos ha enviat a  vós, i diu: “¿Sou vós lo qui ha de venir o 
Lc 7,20  nos ha enviat a vós, i diu: “¿Sou  vós lo qui ha de venir o devem esperar-  
Lc 9,33 aquí i façam tres tendes, una per a  vós, altra per a Moisès i altra per a  
Lc 15,18  he pecat contra el cel i contra  vós. 19 Ja no só digne de ser anomenat  
Lc 15,21  he pecat contra el cel i contra de  vós. Ja no só digne de ser apellidat fill  
Lc 19,21  tovallola. 21 Puix tinguí temor de  vós, sabent que sou home d’un geni dur,  
Lc 22,33  –Senyor, estic prompte per anar ab  vós, encara que sia a la presó i fins a la 
Jn 1,49  respongué i li digué: –Rabbí,  vós sou lo Fill de Déu, vós sou lo Rei d’ 
Jn 1,49  –Rabbí, vós sou lo Fill de Déu,  vós sou lo Rei d’Israel. 50 Jesús li  
Jn 2,4  –Dona, què tinc jo que fer ab  vós? Encara no és arribada ma hora. 5 Sa  
Jn 2,20  aquest temple, ¿i el restablireu  vós en tres dies? 21 Emperò ell los  
Jn 3,2  que ningú pot fer los miracles que  vós feu si Déu no és ab ell. 3 Respongué  
Jn 3,26  –Mestre, aquell que estava ab  vós a l’altra banda del Jordà, de qui vós 
Jn 3,26  a l’altra banda del Jordà, de qui  vós donàreu testimoni, veus aquí que  
Jn 4,11  viva. 11 Li diu la dona: –Senyor,  vós no teniu ab què traure-la, i lo pou  
Jn 4,12  doncs, teniu l’aigua viva? 12 Sou  vós, per ventura, major que nostre pare  
Jn 4,19 -li la dona: –Senyor, jo veig que  vós sou un profeta. 20 Nostres pares  
Jn 6,30 digueren: –Quin miracle, doncs, feu  vós per a què vejam i vos cregam? Quina  
Jn 6,30  vejam i vos cregam? Quina obra feu  vós? 31 Nostres pares menjaren lo mannà en 
Jn 6,69  havem cregut i conegut que  vós sou lo Cristo, lo Fill de Déu viu. 70  
Jn 11,21  I Marta digué a Jesús: –Senyor, si  vós haguésseu estat aquí, no hauria mort  
Jn 11,27 li respongué: –Senyor, sí, crec que  vós sou lo Cristo, lo Fill de Déu viu, que 
Jn 11,32  a sos peus i li digué: –Senyor, si  vós haguésseu estat aquí, no hauria mort  
Jn 11,42  de mi, a fi de que creguen que  vós m’haveu enviat. 43 Havent dit això,  
Jn 13,6  Simó Pere, i Pere li diu: –Senyor,  vós rentar-me a mi los peus? 7 Respongué 
Jn 13,8  8 Pere li diu: –Jamai me rentareu  vós los peus. Jesús li respon: –Si jo no  
Jn 13,36  Pere li digué: –Senyor, a on anau  vós? Jesús li respongué: –Allà a on jo  
Jn 13,37  no vos puc seguir ara? Donaré per  vós la meva vida. 38 Jesús li replicà: –Tu 
Jn 16,5  vosaltres me pregunta: “A on anau,  vós?” 6 Mes perquè us he dit aquestes  
Jn 16,30 dieu paràboles. 30 Ara coneixem que  vós ho sabeu tot i que no necessitau que  
Jn 17,1  que vostre Fill vos glorifíquia a  vós, 2 com li haveu donat poder sobre tota 
Jn 17,3  la vida eterna: que vos coneguen a  vós, sol Déu verdader, i a Jesucrist, a  
Jn 17,3  Déu verdader, i a Jesucrist, a qui  vós enviàreu. 4 Jo us he glorificat sobre  
Jn 17,5  fer. 5 I ara glorificau-me  vós, oh Pare!, ab vós mateix, ab aquella  
Jn 17,5  glorificau-me vós, oh Pare!, ab  vós mateix, ab aquella glòria que tinguí  
Jn 17,5  ab aquella glòria que tinguí ab  vós abans que fos lo món. 6 »He manifestat 
Jn 17,7  que tot lo que em donàreu ve de  vós. 8 Perquè jo els he donat les paraules 
Jn 17,8  jo els he donat les paraules que  vós me donàreu, i ells les reberen, i  
Jn 17,8  verdaderament que jo he eixit de  vós, i han cregut que vós m’haveu enviat. 
Jn 17,8  he eixit de vós, i han cregut que  vós m’haveu enviat. 9 »Jo prego per ells. 
Jn 17,11  queden en lo món, i jo vinc a  vós. Oh Pare sant!, guardau en vostre nom  
Jn 17,11 guardau en vostre nom a aquells que  vós me donàreu, a fi de que ells sien una  
Jn 17,13 l’Escriptura. 13 Emperò ara vinc a  vós, i dic això estant encara en lo món, a 
Jn 17,18  vostra és la veritat. 18 Així com  vós m’haveu enviat al món, així jo els he 
Jn 17,21  sien una mateixa cosa, així com  vós, Pare, sou en mi, i jo en vós, així  
Jn 17,21  com vós, Pare, sou en mi, i jo en  vós, així també sien ells una cosa ab  
Jn 17,21  a fi de que el món crega que  vós m’haveu enviat. 22 I jo els he donat  
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Jn 17,22  22 I jo els he donat la glòria que  vós me donàreu, per a què ells sien una  
Jn 17,23  ho som nosaltres. 23 Jo en ells i  vós en mi, per a què ells sien fets  
Jn 17,23 cosa, i per a què conega lo món que  vós m’haveu enviat i los haveu amat així  
Jn 17,24 24 Pare, jo desitjo que aquells que  vós m’haveu donat estiguen ab mi allà a  
Jn 17,24  ma glòria que m’haveu donat, puix  vós m’haveu amat des d’antes de la  
Jn 17,25  he conegut, i estos conegueren que  vós m’haveu enviat. 26 I els he fet i  
Jn 17,26  vostre nom, perquè l’amor ab què  vós m’haveu amat sia en ells, i jo en  
Jn 18,9  no he perdut a ningú dels que  vós me donàreu.» 10 Llavors Simó Pere, que 
Jn 20,15 l’hortelà, li diu: –Senyor, si sou  vós lo qui l’haveu tret, dieu-me a on  
Jn 21,12  gosava preguntar-li: –Qui sou  vós? –sabent que era lo Senyor. 13 Jesús,  
Jn 21,15  que aquestos? Li diu: –Sí, Senyor,  vós sabeu que us amo. Jesús li diu:  
Jn 21,16  m’ames? Li respon: –Sí, Senyor,  vós sabeu que us amo. Li diu: –Apastura  
Jn 21,17  ames?», i així li digué: –Senyor,  vós sabeu totes les coses, vós sabeu que  
Jn 21,17 –Senyor, vós sabeu totes les coses,  vós sabeu que jo us amo. Jesús li digué:  
Ac 4,24  la veu a Déu, i digueren: «Senyor,  vós sou lo qui féreu lo cel i la terra, lo 
Ac 9,5 persegueixes? 5 Ell digué: –Qui sou  vós, Senyor? I el Senyor respongué: –Jo só 
Ac 22,8  8 »I jo responguí: »–Qui sou  vós, Senyor? »I em digué: »–Jo só Jesús de 
Ac 22,19 en les sinagogues als que creien en  vós. 20 I quan se derramà la sang de  
Ac 23,21  cosa ab més certesa. 21 Emperò  vós no els cregau, puix hi ha més de  
Ac 23,21 alerta aguardant aqueixa promesa de  vós. 22 Llavors lo tribú despedí al jove,  
Ac 23,30 posades parades, vos l’he enviat a  vós, intimant també als acusadors que  
Ac 23,30  també als acusadors que apèŀlien a  vós si tenen res que dir contra ell.  
Ac 24,2 -lo dient: –Lo gosar nosaltres per  vós de gran quietud i de que molts  
Ac 24,8  que sos acusadors acudíssem a  vós. Examinant-lo vós mateix podreu  
Ac 24,8  acudíssem a vós. Examinant-lo  vós mateix podreu prendre coneixement de  
Ac 24,11  ànimo lo justificar-me 11 Perquè  vós fàcilment podeu saber que no fa més de 
Ac 24,14  14 Però confesso açò davant de  vós: que, segons la via que ells anomenen  
Ac 24,19  quals devien comparèixer davant de  vós i acusar-me si tenien alguna cosa  
Ac 25,10  ningun mal he fet als jueus, com  vós sabeu molt bé. 11 I si els he fet  
Ac 25,26  vos l’he presentat, i majorment a  vós, oh rei Agripa, a fi de tenir després  
Ac 26,3  acusen los jueus. 3 Majorment quan  vós sabeu totes les coses i les costums i  
Ac 26,15  agulló. 15 »I jo diguí: »–Qui sou  vós, Senyor? »I el Senyor digué: »–Jo só  
Ac 26,27  ningun racó. 27 Rei Agripa, creeu  vós en los profetes? Jo sé que hi creeu!  
Ac 26,29 per poc i per molt, no tan solament  vós, sinó tots los que m’ouen, arribassen 
He 10,5  en lo món diu: «Sacrifici i oferta  vós no volguéreu; emperò un cos m’haveu  
He 10,8  i ofertes i holocaustos per pecat  vós no volguéreu, ni us són agradables»  
Ap 4,11  glòria, i honra, i virtut, perquè  vós haveu criat totes les coses, i per lo  
Ap 7,14  14 I li responguí: –Senyor meu,  vós ho sabeu. I em digué: –Aquestos són  
Ap 15,4 i no glorificarà vostre nom? Perquè  vós sol sou sant, i totes les nacions  
Ap 15,4  vindran i adoraran davant de  vós, puix vostres judicis s’han fet  
Ap 16,6  sang dels sants i dels profetes, i  vós los haveu donat a beure sang perquè ho 
Mt 16,16 jo? 16 Respongué Simó Pere i digué:  –Vós sou Cristo, lo Fill de Déu viu. 17 I  
Mc 8,29  só, jo? Respongué Pere i li digué:  –Vós sou lo Cristo. 30 I els prohibí  
Jn 6,68  respongué: –Senyor, a qui anirem?  Vós teniu paraules de vida eterna. 69 I  
Jn 8,5  en la Llei apedregar les tals.  Vós, doncs, què dieu? 6 Lo que li  
Ac 1,24  i a Maties. 24 I orant digueren:  –Vós, Senyor, que coneixeu los cors de  
Ap 16,5  a dir a l’àngel de les aigües:  –Vós sou just, Senyor, que sou, que éreu i 
Mt 3,9  9 I no vullau dir dintre de  vosaltres: “A Abraham, tenim per pare.”  
Mt 5,11 mentint, tota espècie de mal contra  vosaltres. 12 Alegrau’s i regositjau’s,  
Mt 5,12 als profetes que existiren abans de  vosaltres. 13 »Vosaltres sou la sal de la  
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Mt 5,48  també los gentils? 48 »Siau, puix,  vosaltres perfets, així com és perfet  
Mt 6,19  19 »No vullau atresorar per a  vosaltres tresors en la terra, a on lo  
Mt 6,20  i roben. 20 Ans bé atresorau per a  vosaltres tresors en lo cel, a on ni lo  
Mt 6,26 celestial los alimenta. ¿I no valeu  vosaltres molt més que ells? 27 ¿I qui de  
Mt 6,27  molt més que ells? 27 ¿I qui de  vosaltres, per més que discórria, pot  
Mt 6,30 foc, vesteix Déu així, ¿quant més a  vosaltres, homes de poca fe? 31 No us  
Mt 7,6  trepítgien, i tornant-se contra  vosaltres vos despedàcien. 7 »Demanau, i  
Mt 7,9  truca, se li obrirà. 9 O ¿qui de  vosaltres és l’home a qui demanant-li  
Mt 7,11  li dóna una serp? 11 Doncs, si  vosaltres, sent mals, sabeu donar coses  
Mt 7,12 que voleu que els homes facen per a  vosaltres, feu-ho també vosaltres per a  
Mt 7,12  per a vosaltres, feu-ho també  vosaltres per a ells, perquè aqueixa és la 
Mt 7,15  dels falsos profetes, que vénen a  vosaltres ab vestit d’ovelles i per dins  
Mt 7,23 “Mai vos coneguí. Apartau’s de mi,  vosaltres que obrau iniquitat.” 24 »Puix  
Mt 9,28  –¿Creeu que jo puc fer això per a  vosaltres? Ells digueren: –Sí, Senyor. 29  
Mt 10,13  no ho fos, vostra pau retornarà a  vosaltres. 14 I tot aquell que no us rèbia 
Mt 10,20 que hajau de parlar. 20 Puix no sou  vosaltres los que parlau, sinó l’Esperit  
Mt 10,20 Esperit de vostre Pare que parla en  vosaltres. 21 »I lo germà entregarà a la  
Mt 10,31  31 No temau, doncs, puix valeu més  vosaltres que molts aucells. 32 »Puix tot  
Mt 10,40  mi, la trobarà. 40 »Qui vos rep a  vosaltres, me rep a mi; i el qui em rep a  
Mt 11,21  les meravelles que s’han obrat en  vosaltres, temps ha que, coberts de cendra 
Mt 11,22  rigor per a Tiro i Sidon que per a  vosaltres en lo dia del judici. 23 I tu,  
Mt 11,29 descansaré. 29 Preneu mon jou sobre  vosaltres, i apreneu de mi, que só mans i  
Mt 12,11  respongué: –Quin home serà entre  vosaltres que, tenint una ovella, si cau  
Mt 12,28  de Déu, certament que ha arribat a  vosaltres lo Regne de Déu. 29 »O com podrà 
Mt 12,33  sigle, ni en lo venider. 33 O  vosaltres feu l’arbre bo i son fruit bo,  
Mt 13,11  Ell los respongué dient: –Perquè a  vosaltres se us ha otorgat lo conèixer los 
Mt 13,18  lo que oïu, i no ho oïren. 18 »Oïu  vosaltres, doncs, la paràbola del  
Mt 14,16  d’anar-se’n; donau-los  vosaltres de què menjar. 17 Li  
Mt 15,3  3 I ell, responent, los digué: –I  vosaltres, per què traspassau lo manament  
Mt 15,5 a la mare morirà de mort.” 5 Emperò  vosaltres dieu: “Qualsevol que diga a son  
Mt 15,7 Hipòcrites!, bé profetisà Isaïes de  vosaltres dient: 8 »Aquesta gent se m’  
Mt 15,16  16 I Jesús digué: –Encara estau  vosaltres sens comprensió? 17 ¿No  
Mt 16,8 fe!, per què anau pensant dintre de  vosaltres mateixos, perquè no teniu pa? 9  
Mt 16,15  profetes. 15 I Jesús los digué: –I  vosaltres, qui dieu que só, jo? 16  
Mt 17,16  i perversa! Fins a quan estaré ab  vosaltres? Fins a quan vos sofriré? Portau 
Mt 18,19 »Altra vegada vos dic que si dos de  vosaltres se convinguessen sobre la terra  
Mt 19,28  Jesús: –En veritat vos dic que  vosaltres que m’haveu seguit, quan en la  
Mt 19,28  de sa glòria, vos sentareu també  vosaltres en dotze tronos per a judicar a  
Mt 20,4  ociosos. 4 I els digué: »–Anau  vosaltres també a ma vinya, i vos donaré  
Mt 20,7  »Ell los digué: »–Anau també  vosaltres a ma vinya, i rebreu tot allò  
Mt 20,22 –No sabeu lo que us demanau. ¿Podeu  vosaltres beure lo calze que jo he de  
Mt 20,23 23 Llavors ell los diu: –En veritat  vosaltres beureu mon calze i sereu  
Mt 20,26  d’ells. 26 No serà així entre  vosaltres, sinó que qualsevol que vulla  
Mt 20,26  que vulla fer-se major entre  vosaltres, sia criat vostre. 27 I aquell  
Mt 20,27 criat vostre. 27 I aquell que entre  vosaltres vulla ser primer, sia criat  
Mt 21,2  a aquell lloc que està davant de  vosaltres, i luego trobareu una somera  
Mt 21,13  anomenada casa d’oració, emperò  vosaltres l’haveu convertida en cova de  
Mt 21,16 Jesús los respongué: –Sí. ¿No haveu  vosaltres llegit que “de la boca dels  
Mt 21,32 Regne de Déu. 32 Puix vingué Joan a  vosaltres per lo camí de la justícia, i  
Mt 21,32  per lo camí de la justícia, i  vosaltres no el creguéreu. I los publicans 
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Mt 21,32  i les rameres lo cregueren, i  vosaltres, veent això, no us arrepentíreu  
Mt 23,8  los apellídien rabís. 8 »Emperò  vosaltres no vullau ser anomenats rabís,  
Mt 23,8 és vostre mestre, lo Cristo, i tots  vosaltres sou germans. 9 I a ningú sobre  
Mt 23,11  11 Aquell que és major entre  vosaltres, serà vostre criat. 12 I  
Mt 23,13  serà exaltat. 13 »Emperò, ai de  vosaltres, escribes i fariseus,  
Mt 23,13  del cel davant dels homes! Puix ni  vosaltres entrau ni deixau entrar als que  
Mt 23,14  als que hi entrarien. 14 »Ai de  vosaltres, escribes i fariseus,  
Mt 23,15  un judici més rigorós! 15 »Ai de  vosaltres, escribes i fariseus,  
Mt 23,15  feu fill de l’infern al doble de  vosaltres mateixos! 16 »Ai de vosaltres,  
Mt 23,16  de vosaltres mateixos! 16 »Ai de  vosaltres, guies cegos, que dieu:  
Mt 23,23  assentat sobre d’ell. 23 »Ai de  vosaltres, escribes i fariseus,  
Mt 23,25 i vos engulliu un camell! 25 »Ai de  vosaltres, escribes i fariseus,  
Mt 23,27  lo que està defora! 27 »Ai de  vosaltres, escribes i fariseus,  
Mt 23,28 i de tota immundícia! 28 Així també  vosaltres per defora vos mostrau en  
Mt 23,29  hipocresia e iniquitat. 29 »Ai de  vosaltres, escribes i fariseus,  
Mt 23,31  31 I aixís serviu de testimoni a  vosaltres mateixos, de que sou fills d’  
Mt 23,34 34 »Perquè veus aquí, jo us envio a  vosaltres profetes, i savis, i escribes, i 
Mt 23,35 en ciutat, 35 per a què vinga sobre  vosaltres tota la sang innocent que s’ha  
Mt 24,44  sa casa. 44 Per lo tant, estau  vosaltres a punt també, perquè a l’hora  
Mt 25,9 no bastaria per a nosaltres i per a  vosaltres, anau abans als que el venen, i  
Mt 25,9  que el venen, i comprau-ne per a  vosaltres. 10 »I mentres que elles foren a 
Mt 26,11  11 Perquè sempre teniu pobres ab  vosaltres, mes a mi no em tindreu sempre.  
Mt 26,21  –En veritat vos dic que un de  vosaltres m’ha d’entregar. 22 I estant  
Mt 26,29  dia en què el bèguia de nou ab  vosaltres en lo Regne de mon Pare. 30 I  
Mt 26,31  31 Llavors Jesús los digué: –Tots  vosaltres patireu escàndol en mi aquesta  
Mt 26,32  haja ressuscitat, aniré davant de  vosaltres en la Galilea. 33 Respongué Pere 
Mt 26,55  Tots los dies estava assentat ab  vosaltres en lo temple ensenyant, i no em  
Mt 28,5  digué a les dones: –No tingau por  vosaltres, perquè sé que buscau a Jesús,  
Mt 28,7  I veus aquí que va davant de  vosaltres en Galilea: allí lo veureu.  
Mt 28,20  he manat. I mirau que jo estic ab  vosaltres tots los dies fins a la  
Mc 4,11  de la paràbola. 11 I els digué: –A  vosaltres és donat lo comprendre lo  
Mc 6,37  responent, los digué: –Donau-los  vosaltres de menjar. I li digueren: –Què?  
Mc 7,6 –Hipòcrites, bé profetisà Isaïes de  vosaltres, com està escrit: »“Aquesta gent 
Mc 7,11 sa mare, morirà de mort.” 11 Emperò  vosaltres dieu: “Si l’home diu a son pare 
Mc 7,18  18 I els digué: –Pués què, també  vosaltres careixeu d’inteŀligència? No  
Mc 8,29  29 Aleshores los digué: –I  vosaltres, què dieu que só, jo? Respongué  
Mc 9,15  –De què estau disputant entre  vosaltres? 16 I responent un de la  
Mc 9,18 incrèdula! Fins a quan estaré jo ab  vosaltres? Fins a quan vos sofriré? Portau 
Mc 9,39  de mi. 39 Perquè qui no és contra  vosaltres, està per a vosaltres. 40 I  
Mc 9,39  no és contra vosaltres, està per a  vosaltres. 40 I qualsevol que vos dónia a  
Mc 9,49  què li donareu sabor? Teniu sal en  vosaltres, i guardau pau entre vosaltres.  
Mc 9,49  en vosaltres, i guardau pau entre  vosaltres. 10,Tit Capítol X Ensenya Jesús  
Mc 10,36  digué: –Què voleu que faça per a  vosaltres? 37 I digueren: –Concediu-nos  
Mc 10,43 elles. 43 Emperò no serà així entre  vosaltres; ans bé, lo qui vulla ser major, 
Mc 10,44  44 I el que vulla ser primer entre  vosaltres, serà criat de tots. 45 Perquè  
Mc 11,2  –Anau al lloc que està davant de  vosaltres, i luego que haureu entrat en  
Mc 11,17  les nacions casa d’oració? Emperò  vosaltres l’haveu feta cova de lladres.  
Mc 11,26  també vostres pecats. 26 Perquè si  vosaltres no perdonau, vostre Pare que  
Mc 12,27  Déu de morts, sinó de vius. I així  vosaltres anau molt errats. 28 I se li  
Mc 13,9  dolors. 9 »Emperò guardau-vos a  vosaltres mateixos. Perquè vos entregaran  
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Mc 13,11  hora vos serà donat; perquè no sou  vosaltres los que parlau, sinó l’Esperit  
Mc 13,23  als elegits. 23 Estau, doncs,  vosaltres previnguts. Mirau que tot vos ho 
Mc 13,37  dormint. 37 I lo que vos dic a  vosaltres, a tots ho dic: Vetllau! 14,Tit  
Mc 14,7 mi. 7 Perquè sempre teniu pobres ab  vosaltres, i quan vullau los podeu fer bé; 
Mc 14,18  –En veritat vos dic que un de  vosaltres, que menja ab mi, m’entregarà.  
Mc 14,28  de ressuscitat, aniré davant de  vosaltres en Galilea. 29 I Pere li diu:  
Mc 14,49 bastons? 49 Tots los dies estava ab  vosaltres ensenyant en lo temple, i no em  
Mc 16,7 deixebles i a Pere que va davant de  vosaltres en Galilea; allí el veureu com  
Lc 3,8  i no comenceu a dir dintre de  vosaltres: “Tenim per pare a Abraham”,  
Lc 6,20  los pobres, perquè de  vosaltres és lo Regne de Déu. 21  
Lc 6,24  als profetes. 24 »Emperò, ai de  vosaltres, los rics: perquè ja teniu  
Lc 6,25  consol en la terra! 25 »Ai de  vosaltres, los que estau saciats, puix  
Lc 6,25  saciats, puix tindreu fam! »Ai de  vosaltres, los que ara rieu, puix  
Lc 6,26  gemegareu i plorareu! 26 »Ai de  vosaltres quan los homes vos aplaudesquen, 
Lc 6,27  profetes! 27 »Emperò jo us dic a  vosaltres, los que oïu: Amau a vostres  
Lc 6,31  vullau que els homes facen per a  vosaltres, això mateix feu-ho per a  
Lc 6,36  i dolents. 36 Siau, doncs,  vosaltres misericordiosos, així com és  
Lc 8,10  era aquesta? 10 Ell los digué: –A  vosaltres se us ha donat lo conèixer lo  
Lc 9,13  13 I els digué: –Donau-los  vosaltres de menjar. I ells digueren: –No  
Lc 9,20  algun dels antics profetes. 20 –I  vosaltres –los digué–, qui dieu que só,  
Lc 9,41  i malvada! Fins a quan estaré ab  vosaltres i vos sofriré? Porta’m aquí ton 
Lc 9,48  enviat, puix lo qui és menor entre  vosaltres, aqueix és lo major. 49  
Lc 10,6  d’ell; i si no, se’n tornarà a  vosaltres. 7 I perseverau en la mateixa  
Lc 10,9  i dieu-los: “S’ha acercat a  vosaltres lo Regne de Déu.” 10 Emperò si  
Lc 10,11 de vostra ciutat, la sacudim contra  vosaltres. Ab tot, sabeu que s’ha acercat 
Lc 10,13  los miracles que s’han obrat en  vosaltres, temps ha que, cobertes de  
Lc 10,14  en lo judici menos rigor que per a  vosaltres. 15 I tu, Cafarnaüm, que t’has  
Lc 10,16 al profundo de l’infern! 16 »Qui a  vosaltres ou, me ou a mi; i qui a  
Lc 10,16 a vosaltres ou, me ou a mi; i qui a  vosaltres desprecia, me desprecia a mi; i  
Lc 10,23  los ulls que veuen lo que  vosaltres veeu. 24 Puix jo us dic que  
Lc 10,24  i reis volgueren veure lo que  vosaltres veeu, i no ho vegeren; i oir lo  
Lc 10,24 veeu, i no ho vegeren; i oir lo que  vosaltres oïu, i no ho oïren. 25 I veus  
Lc 11,5  5 I els digué també: –Si algú de  vosaltres tingués un amic, i anàs a ell a  
Lc 11,9  haja menester. 9 »I jo us dic a  vosaltres: Demanau, i se us donarà;  
Lc 11,11  truca, li obren. 11 I si algú de  vosaltres demanàs pa a son pare, li donarà 
Lc 11,13 donarà tal vegada un escorpí? 13 Si  vosaltres, doncs, sent mals, sabeu donar  
Lc 11,18  podrà subsistir son regne? Perquè  vosaltres dieu que jo llanço los dimonis  
Lc 11,20  que el Regne de Déu ha arribat a  vosaltres. 21 »Quan l’home valent armat  
Lc 11,41 totes les coses seran límpies per a  vosaltres. 42 »Emperò, ai de vosaltres,  
Lc 11,42  per a vosaltres. 42 »Emperò, ai de  vosaltres, fariseus, que pagau delme de la 
Lc 11,43  sens ometre aquelles. 43 »Ai de  vosaltres, fariseus, que amau tenir los  
Lc 11,44  saludats en les places! 44 »Ai de  vosaltres, escribes i fariseus,  
Lc 11,46  46 I ell respongué: –Ai de  vosaltres, doctors de la Llei, que  
Lc 11,46  ab càrregues que no poden dur, i  vosaltres no les tocau ni ab la punta del  
Lc 11,47  ni ab la punta del dit! 47 »Ai de  vosaltres, que edificau los sepulcres dels 
Lc 11,48  ells en veritat los mataren, mes  vosaltres edificau sos sepulcres. 49 »Per  
Lc 11,52  compte a esta raça. 52 »Ai de  vosaltres, doctors de la Llei, que vos  
Lc 12,4  anunciat sobre los terrats. 4 »A  vosaltres, doncs, amics meus, vos dic que  
Lc 12,7  Doncs, no temau, perquè més valeu  vosaltres que molts aucellets. 8 »També  
Lc 12,14  fet a mi jutge o repartidor entre  vosaltres? 15 I els digué: –Anau alerta,  
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Lc 12,24  alimenta. Puix, ¿quant més valeu  vosaltres que ells? 25 I, qui de  
Lc 12,25  vosaltres que ells? 25 I, qui de  vosaltres, per molt que discórria, pot  
Lc 12,28 forn, vesteix Déu així, quant més a  vosaltres, gent de poca fe? 29 No aneu,  
Lc 12,40  foradar sa casa. 40 Estau, doncs,  vosaltres sobre l’avís, perquè a l’hora  
Lc 12,57  57 »I ¿per què no judicau per  vosaltres mateixos lo que és just? 58 Quan 
Lc 13,5  Emperò si no us arrepentiu, tots  vosaltres pereixereu de la mateixa manera. 
Lc 13,15  li digué: –Hipòcrites! ¿Cada u de  vosaltres no desferma en dissabte son bou  
Lc 13,25  haurà entrat i tancat la porta,  vosaltres quedareu defora, i començareu a  
Lc 13,25  dient: “No sé d’a on sou,  vosaltres.” 26 Llavors començareu a dir:  
Lc 13,27 I ell vos dirà: “No sé d’a on sou,  vosaltres. Apartau-vos de mi tots los  
Lc 13,28  profetes en lo Regne de Déu, i que  vosaltres sou expeŀlits fora. 29 I vindran 
Lc 14,5 respongué i digué: –Qui hi ha entre  vosaltres que veent son bou o son ase  
Lc 14,28  mon deixeble. 28 »Perquè ¿qui de  vosaltres és que, volent edificar una  
Lc 14,33  pau. 33 »Per lo tant, qualsevol de  vosaltres que no renunciï tot quant  
Lc 15,4 aquesta paràbola, dient: 4 –¿Qui de  vosaltres és l’home que, tenint cent  
Lc 16,26 abisme insondable entre nosaltres i  vosaltres, de manera que los qui vullen  
Lc 16,26 que los qui vullen passar d’aquí a  vosaltres no poden, ni tampoc d’allà a  
Lc 17,7 al mar”, i vos obeirà. 7 »¿I qui de  vosaltres, tenint un servo que llaura o  
Lc 17,10 manà? 10 Jo crec que no. Així també  vosaltres, quan façau totes les coses que  
Lc 17,21  lo Regne de Déu està dintre de  vosaltres. 22 I digué a sos deixebles:  
Lc 17,22 sos deixebles: –Vindrà temps en què  vosaltres desitjareu veure un dels dies  
Lc 19,30  a aquell lloc que està davant de  vosaltres, i luego que entreu en ell,  
Lc 19,46 “Ma casa és casa d’oració”, emperò  vosaltres l’haveu feta cova de lladres.  
Lc 21,12  aquestes coses, s’apoderaran de  vosaltres, i vos perseguiran i entregaran  
Lc 21,16 i amics, i en faran morir alguns de  vosaltres. 17 I sereu avorrits de tots per 
Lc 21,31  està prop l’estiu. 31 Així també  vosaltres, quan vejau arribar aquestes  
Lc 22,15  –Ab gran ànsia desitjava menjar ab  vosaltres aquesta pasqua antes de ma  
Lc 22,17  –Preneu i distribuïu-lo entre  vosaltres, 18 perquè vos dic que no beuré  
Lc 22,19  és mon cos, que és donat per a  vosaltres. Feu açò en memòria de mi. 20  
Lc 22,20  ma sang, que serà derramada per a  vosaltres. 21 Emperò veus aquí, la mà del  
Lc 22,26  benefactors. 26 Que no sia així ab  vosaltres; ans bé, lo qui és major entre  
Lc 22,26  ans bé, lo qui és major entre  vosaltres, fàcia’s com lo menor; i el qui 
Lc 22,27  a taula? Ab tot, jo estic enmig de  vosaltres com lo qui serveix. 28 »Mes  
Lc 22,28  com lo qui serveix. 28 »Mes  vosaltres sou los que haveu permanescut ab 
Lc 22,53  aixís que estant tots los dies ab  vosaltres en lo temple no posàreu les mans 
Lc 23,14  havent-lo interrogat davant de  vosaltres, no l’he trobat culpable de  
Lc 23,14  de ningun dels crims de què  vosaltres l’acusau; 15 ni Herodes tampoc, 
Lc 23,28  sobre mi, ans bé plorau sobre  vosaltres mateixes i sobre vostres fills.  
Lc 24,17  digué: –Què estau platicant entre  vosaltres en lo camí? Per a què estau  
Lc 24,36 d’ells i els digué: –La pau sia ab  vosaltres; só jo, no temau. 37 Emperò  
Lc 24,39 un esperit no té carn ni ossos, com  vosaltres veeu que jo tinc. 40 I dit això, 
Lc 24,44  jo us deia quan encara estava ab  vosaltres: que era necessari que es  
Lc 24,48  començant per Jerusalem. 48 I  vosaltres sou testimoni d’aquestes coses. 
Jn 1,26  batejo ab aigua, emperò enmig de  vosaltres hi ha un a qui no coneixeu. 27  
Jn 3,11 que testificam lo que havem vist, i  vosaltres no admeteu lo nostre testimoni.  
Jn 4,20  adoraren en aquesta muntanya i  vosaltres dieu que Jerusalem és lo lloc a  
Jn 4,21  creu-me que ve l’hora en què  vosaltres no adorareu al Pare en aquesta  
Jn 4,32  per alimentar-me un menjar que  vosaltres no coneixeu. 33 Los deixebles se 
Jn 4,35  compliment a sa obra. 35 ¿No dieu  vosaltres que encara hi ha quatre mesos d’ 
Jn 4,38  38 Jo us he enviat a segar lo que  vosaltres no haveu treballat; altres  
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Jn 4,38  treballat; altres treballaren, i  vosaltres haveu entrat en sos treballs. 39 
Jn 5,20  majors que estes, de manera que  vosaltres quedareu plens d’admiració. 21  
Jn 5,35 antorxa que cremava i iŀluminava. I  vosaltres per algun temps volguéreu  
Jn 5,37  ha donat testimoni de mi. Ni  vosaltres haveu oït mai sa veu, ni vist  
Jn 5,38 38 I sa paraula no està habitant en  vosaltres, perquè no creeu a aquell a qui  
Jn 5,42  que no teniu l’amor de Déu en  vosaltres. 43 Jo he vingut en nom de mon  
Jn 5,44  nom propi, lo rebreu. 44 Com podeu  vosaltres creure, los que rebeu glòria los 
Jn 5,45 que us acusa, ço és, Moisès, en qui  vosaltres confiau. 46 Puix si creguésseu a 
Jn 6,26  veritat, en veritat jo us dic que  vosaltres me cercau, no per raó dels  
Jn 6,29 i els digué: –L’obra de Déu és que  vosaltres cregau en aquell que ell ha  
Jn 6,43  i els digué: –No murmureu entre  vosaltres. 44 Ningú pot venir a mi si no  
Jn 6,53  beveu sa sang, no tindreu vida en  vosaltres. 54 Qui menja ma carn i beu ma  
Jn 6,64  Esperit i vida són. 64 Mes entre  vosaltres hi ha alguns que no creuen. Puix 
Jn 6,67  lo que Jesús digué als Dotze: –I  vosaltres, vos ne voleu anar també? 68  
Jn 6,70 respongué: –¿No só jo qui escollí a  vosaltres dotze?; i ab tot, un de  
Jn 6,70 a vosaltres dotze?; i ab tot, un de  vosaltres és diable! 71 Deia això per  
Jn 7,7  temps sempre està preparat. 7 A  vosaltres lo món no pot avorrir-vos, mes 
Jn 7,8  que ses obres són males. 8 Pujau  vosaltres a eixa festa; jo no vaig encara  
Jn 7,19 us donà la Llei, i ab tot, ningú de  vosaltres l’observa? 20 Per què anau,  
Jn 7,28  m’ha enviat al qual no coneixeu  vosaltres. 29 Mes jo el conec, perquè d’  
Jn 7,33  Jesús los digué: –Encara estaré ab  vosaltres un poc de temps, i després me’n 
Jn 7,34 i allà a on jo só no hi podeu venir  vosaltres. 35 I digueren los jueus entre  
Jn 7,36  no em trobareu. I allà a on só jo,  vosaltres no hi podeu venir”? 37 I en lo  
Jn 7,47  fariseus respongueren: –Què, també  vosaltres haveu quedat seduïts? 48 Acàs  
Jn 8,7  alçà dret i els digué: –Aquell de  vosaltres que es tròbia sens pecat, sia lo 
Jn 8,14 jo sé d’a on vinc i a on vaig; mes  vosaltres no sabeu d’a on vinc ni a on  
Jn 8,21  los tornà a dir: –Jo me’n vaig i  vosaltres me cercareu, i morireu en vostre 
Jn 8,21  Allà a on jo vaig no podeu venir  vosaltres. 22 Los jueus deien aleshores:  
Jn 8,22  “Allà a on jo vaig no podeu venir  vosaltres”? 23 I ell los deia: –Vosaltres  
Jn 8,23  sou d’abaix, jo só de dalt;  vosaltres sou d’aquest món, jo no só d’  
Jn 8,26  26 Tinc moltes coses que dir de  vosaltres, i que condemnar, emperò lo qui  
Jn 8,37  perquè ma paraula no té cabuda en  vosaltres. 38 Jo dic lo que he vist en mon 
Jn 8,38  dic lo que he vist en mon Pare, i  vosaltres feu lo que haveu vist en vostre  
Jn 8,40  les obres d’Abraham. 40 Emperò  vosaltres buscau com llevar-me la vida,  
Jn 8,46  vos dic la veritat. 46 Qui de  vosaltres me convencerà de pecat? Doncs,  
Jn 8,47  les paraules de Déu. Per això  vosaltres no les escoltau, perquè no sou  
Jn 8,49  sinó que honro a mon Pare, i  vosaltres me deshonrau a mi. 50 I jo no  
Jn 8,54  em glorifica, aquell de qui dieu  vosaltres que és vostre Déu. 55 I no l’  
Jn 8,55  no el conec, seria un mentider com  vosaltres. Mes jo el conec i observo sa  
Jn 9,19 aquest lo vostre fill, lo qual dieu  vosaltres que nasqué cego? Com és, doncs,  
Jn 9,27  los respongué: –Ja vos ho diguí i  vosaltres ho oiguéreu; a què fi voleu oir  
Jn 9,27  nou? Voleu, tal vegada, fer-vos  vosaltres també deixebles seus? 28 Llavors 
Jn 9,30  –En això està lo miracle, que  vosaltres no sabeu d’a on és aquest i, ab 
Jn 10,26 estes donen testimoni de mi. 26 Mes  vosaltres no creeu, perquè no sou de mes  
Jn 10,36 santificat i ha enviat al món, dieu  vosaltres que blasfemo perquè he dit: “Só  
Jn 11,15  –Làssaro és mort. 15 I per  vosaltres m’alegro de no haver-me  
Jn 12,8  als pobres sempre los teniu ab  vosaltres, mes a mi no em teniu sempre. 9  
Jn 12,30  no ha vingut per a mi, sinó per a  vosaltres. 31 Ara és lo judici del món,  
Jn 12,35  encara està per un poc de temps ab  vosaltres. Caminau, doncs, mentres teniu  
Jn 13,10 -se los peus, puix està tot net. I  vosaltres nets estau, emperò no tots. 11  
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Jn 13,12 los digué: –¿Sabeu lo que he fet ab  vosaltres? 13 Vosaltres m’anomenau  
Jn 13,14  vos he rentat los peus, també  vosaltres deveu rentar-vos los peus los  
Jn 13,15  perquè així com jo he fet ab  vosaltres, així façau vosaltres també. 16  
Jn 13,15  jo he fet ab vosaltres, així façau  vosaltres també. 16 En veritat, en veritat 
Jn 13,18  practiqueu. 18 »No ho dic de tots  vosaltres. Jo sé als que tinc elegits.  
Jn 13,21  en veritat vos dic que un de  vosaltres me trairà. 22 Los deixebles,  
Jn 13,33 per un poc de temps encara estic ab  vosaltres. Vosaltres me buscareu i, així  
Jn 13,33  a on jo vaig no hi podeu venir  vosaltres”, així mateix vos ho dic ara a  
Jn 13,33  així mateix vos ho dic ara a  vosaltres. 34 Vos dono un manament nou:  
Jn 14,2  puix vaig a preparar lo lloc per a  vosaltres. 3 I quan me n’hauré anat i  
Jn 14,3 anat i hauré preparat lo lloc per a  vosaltres, tornaré i us prendré ab mi, per 
Jn 14,3  què allà a on só jo estigueu també  vosaltres. 4 I ja sabeu a on vaig, i sabeu 
Jn 14,4 I ja sabeu a on vaig, i sabeu també  vosaltres lo camí. 5 Tomàs li digué:  
Jn 14,9 respon: –Tant temps ha que estic ab  vosaltres, i no m’haveu conegut? Felip,  
Jn 14,16  Consolador, per a què habítia ab  vosaltres eternament; 17 ço és, l’Esperit 
Jn 14,17  no el veu ni el coneix. Emperò  vosaltres lo coneixereu, perquè habitarà  
Jn 14,17  lo coneixereu, perquè habitarà ab  vosaltres i estarà en vosaltres. 18 No us  
Jn 14,17  habitarà ab vosaltres i estarà en  vosaltres. 18 No us deixaré òrfens:  
Jn 14,18  18 No us deixaré òrfens: tornaré a  vosaltres. 19 Encara un poc de temps, i lo 
Jn 14,19 temps, i lo món ja no em veurà. Mes  vosaltres me veeu, perquè jo visc, i  
Jn 14,19  me veeu, perquè jo visc, i  vosaltres viureu també. 20 En aquell dia  
Jn 14,20  que jo estic en mon Pare, i que  vosaltres estau en mi, i jo en vosaltres.  
Jn 14,20  que vosaltres estau en mi, i jo en  vosaltres. 21 Qui té mos manaments i els  
Jn 14,25  coses permaneixent encara ab  vosaltres. 26 Emperò lo Consolador, l’  
Jn 14,28  us diguí: “Me’n vaig, i torno a  vosaltres.” Si m’amàsseu, vos alegraríeu, 
Jn 14,30  cregau. 30 Ja no parlaré molt ab  vosaltres, puix ve lo príncep d’aquest  
Jn 15,4  en mi, i jo permaneixeré en  vosaltres. A la manera que el sarment no  
Jn 15,4 si no està unit al cep, així tampoc  vosaltres si no estau units ab mi. 5 Jo só 
Jn 15,5  estau units ab mi. 5 Jo só lo cep,  vosaltres los sarments. Lo qui està unit  
Jn 15,7  mi, i mes paraules permaneixen en  vosaltres, demanareu tot lo que vullau i  
Jn 15,8  8 És la glòria de mon Pare que  vosaltres porteu molt fruit i siau  
Jn 15,11  dites a fi de que mon goig sia en  vosaltres, i vostre goig sia complert. 12  
Jn 15,12  uns als altres com jo us he amat a  vosaltres. 13 Ningú pot tenir un amor més  
Jn 15,15  no sap lo que fa son amo. Emperò a  vosaltres vos he apellidat amics, perquè  
Jn 15,16  oït de mon Pare. 16 No m’elegíreu  vosaltres a mi, sinó que jo us he elegit a 
Jn 15,16  a mi, sinó que jo us he elegit a  vosaltres, i vos he destinat per a què  
Jn 15,18  avorreix, sabeu que primer que a  vosaltres, m’avorrí a mi. 19 Si fósseu  
Jn 15,20  a mi, també us han de perseguir a  vosaltres; si han guardat mes paraules,  
Jn 15,21  Mes totes estes coses les faran ab  vosaltres per causa de mon nom, perquè no  
Jn 15,27  donarà testimoni de mi. 27 I també  vosaltres donareu testimoni, ja que des  
Jn 16,5 diguí al principi, perquè estava ab  vosaltres. Emperò ara me’n vaig a aquell  
Jn 16,5 aquell que m’ha enviat; i ningú de  vosaltres me pregunta: “A on anau, vós?” 6 
Jn 16,7 ’n vaig, lo Consolador no vindrà a  vosaltres, mes si me’n vaig, vos l’  
Jn 16,20  En veritat, en veritat vos dic que  vosaltres plorareu i gemegareu, emperò lo  
Jn 16,20  emperò lo món se regositjarà; i  vosaltres estareu tristos, mes vostra  
Jn 16,22  que un home ha nat en lo món. 22 I  vosaltres, al present, patiu en veritat  
Jn 16,26 us dic que jo suplicaré al Pare per  vosaltres; 27 perquè lo Pare mateix vos  
Jn 16,27  lo Pare mateix vos ama, perquè  vosaltres m’haveu amat i cregut que jo he 
Jn 16,31  de Déu. 31 Jesús los respongué: –I  vosaltres creeu ara? 32 Veus aquí que ve  
Jn 18,31  digué Pilat: –Doncs, preneu-lo  vosaltres i judicau-lo segons la vostra  
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Jn 18,39  39 Emperò, com és la costum entre  vosaltres de que jo us lliberti un per la  
Jn 19,6  -lo. Pilat los diu: –Preneu-lo  vosaltres i crucificau-lo, que jo no  
Jn 19,35 sap que diu la veritat, a fi de que  vosaltres ho cregau també. 36 Puix  
Jn 20,19  d’ells, los digué: –La pau sia ab  vosaltres. 20 I després d’haver dit això, 
Jn 20,21  I els tornà a dir: –La pau sia ab  vosaltres. Com lo Pare m’ha enviat a mi,  
Jn 20,21  a mi, així vos envio jo també a  vosaltres. 22 Havent dit aquestes paraules 
Jn 20,23  l’Esperit Sant. 23 Aquells a qui  vosaltres perdonareu los pecats, quedaran  
Jn 20,23 quedaran perdonats, i aquells a qui  vosaltres los retindreu, quedaran  
Jn 20,26 d’ells i els digué: –La pau sia ab  vosaltres. 27 Després diu a Tomàs: –Posa  
Ac 1,4  la promesa del Pare, «que oíreu  vosaltres», digué ell, «de ma boca. 5  
Ac 1,5  en veritat, batejà ab aigua; mes  vosaltres sereu batejats en l’Esperit  
Ac 1,7  7 I els digué: –No us toca a  vosaltres lo saber lo temps o els moments  
Ac 1,8  l’Esperit Sant, que vindrà sobre  vosaltres, i em sereu testimoni en  
Ac 1,11  al cel? Aquest Jesús que des de  vosaltres ha estat rebut en lo cel, vindrà 
Ac 2,14  i els digué: –Barons de Judea i  vosaltres tots los que habitau en  
Ac 2,15  aquestos no estan embriagats, com  vosaltres creeu, essent l’hora de tèrcia  
Ac 2,22  baró aprovat per Déu entre  vosaltres ab virtuts, i prodigis, i  
Ac 2,22  que Déu obrà per ell enmig de  vosaltres, com també sabeu, 23 a est, que  
Ac 2,33  est sobre nosaltres, al qual  vosaltres veeu i oïu. 34 Perquè David no  
Ac 2,36  d’Israel que a est Jesús, a qui  vosaltres crucificàreu, Déu lo féu Senyor  
Ac 2,38  ’s i sia batejat cada u de  vosaltres en lo nom de Jesucrist en  
Ac 2,39 Sant. 39 Perquè la promesa és per a  vosaltres i per a vostres fills, i per a  
Ac 3,13  glorificat a son Fill Jesús, a qui  vosaltres entregàreu i negàreu davant de  
Ac 3,14  havia de ser deslliurat. 14 Emperò  vosaltres negàreu al Sant i al Just, i  
Ac 3,16  nom, ha fortalescut a est, a qui  vosaltres haveu vist, i coneixeu; i la fe  
Ac 3,16  perfeta salut a vista de tots  vosaltres. 17 »I ara, germans, jo sé que  
Ac 3,26  vos l’ha enviat primerament a  vosaltres, perquè us beneesca a fi de que  
Ac 4,7  quin poder, o en nom de qui haveu  vosaltres fet això? 8 Llavors Pere, ple de 
Ac 4,10  est curat, 10 sia notori a tots  vosaltres i a tot lo poble d’Israel, que  
Ac 4,10  Senyor Jesucrist de Nazaret, a qui  vosaltres crucificàreu, i a qui Déu  
Ac 4,10  d’ell està sa aquest davant de  vosaltres. 11 Aquest és la pedra que  
Ac 4,11  11 Aquest és la pedra que  vosaltres los arquitectes haveu refusat, i 
Ac 4,19  és just davant de Déu oir-vos a  vosaltres abans que a Déu, judicau-ho  
Ac 4,19  abans que a Déu, judicau-ho  vosaltres. 20 Puix no podem deixar de  
Ac 5,30  pares ressuscità a Jesús, a qui  vosaltres matàreu penjant-lo en un  
Ac 6,3  Escolliu, doncs, germans, d’entre  vosaltres, set barons de bona reputació,  
Ac 7,4  lo trasladà a esta terra, en què  vosaltres ara habitau. 5 I no li donà  
Ac 7,51 Sant; com feren vostres pares, així  vosaltres. 52 A quin dels profetes no  
Ac 7,52  la vinguda del Just, del qual  vosaltres haveu estat traïdors i  
Ac 8,24 24 I responent Simó, digué: –Pregau  vosaltres per a mi al Senyor, per a què no 
Ac 11,16  certament batejà ab aigua, mes  vosaltres sereu batejats ab l’Esperit  
Ac 13,25  sa carrera deia: »–Qui pensau  vosaltres que só, jo? Jo no só ell. Mes  
Ac 13,26 llinatge d’Abraham i los que entre  vosaltres temeu a Déu: a vosaltres és  
Ac 13,26  que entre vosaltres temeu a Déu: a  vosaltres és enviada la paraula d’aquesta 
Ac 13,40  consegüent, feu que no vinga sobre  vosaltres lo que està dit en los Profetes: 
Ac 13,41  vostres dies, obra que no creureu  vosaltres si algú vos la contàs.” 42 I  
Ac 13,46  los digueren ab gran firmesa: –A  vosaltres convenia que fos primer  
Ac 14,14  som mortals i homes semblants a  vosaltres, i vos predicam perquè d’  
Ac 15,7  Pere, los digué: –Barons germans,  vosaltres sabeu que molt temps ha, ordenà  
Ac 15,25  elegir barons i enviar-los a  vosaltres ab nostres molt amats Bernabé i  
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Ac 15,28 Sant i a nosaltres no imposar sobre  vosaltres més càrrega que aquestes coses  
Ac 15,29 us ne guardau, fareu bé. Déu sia ab  vosaltres.» 30 Ells, doncs, despatxats d’ 
Ac 17,23 Déu no conegut.” Aquell, doncs, que  vosaltres adorau sens conèixer-lo,  
Ac 18,15 i de vostra Llei, allà vos ho vejau  vosaltres, que jo no vull ser jutge d’  
Ac 19,15 –Conec a Jesús i sé qui és Pau, mes  vosaltres, qui sou? 16 I l’home en qui  
Ac 19,25  obres semblants, i digué: –Barons,  vosaltres sabeu lo guany que ens resulta  
Ac 20,18  tot lo temps que he estat ab  vosaltres: 19 servint al Senyor ab tota  
Ac 20,25 25 »I ara, veus aquí jo sé que tots  vosaltres, entre qui he anat predicant lo  
Ac 20,28 tot lo consell de Déu. 28 Mirau per  vosaltres i per tot lo ramat, en lo qual  
Ac 20,30  lo ramat. 30 I també d’entre  vosaltres mateixos s’alçaran homes que  
Ac 20,31  amonestar ab llàgrimes a cada u de  vosaltres. 32 »I ara vos encomano a Déu i  
Ac 20,34  ni or, ni vestit de ningú, 34 com  vosaltres mateixos sabeu, perquè estes  
Ac 22,3  envers Déu, així com ho sou tots  vosaltres en lo dia d’avui. 4 I he  
Ac 22,25  que estava allí: –Vos és lícit a  vosaltres assotar a un home romà i sens  
Ac 23,15 fins que matem a Pau. 15 Doncs ara,  vosaltres, ab lo Concili, significau al  
Ac 24,21  dels morts só jo judicat per  vosaltres en aquest dia.” 22 Fèlix, doncs, 
Ac 25,5  vinguen los principals d’entre  vosaltres ab mi, i si hi ha algun delicte  
Ac 25,24  los que aquí estau ab nosaltres,  vosaltres veeu a aquest home contra del  
Ac 26,8  ¿se té per cosa increïble entre  vosaltres que Déu ressuscítia los morts? 9 
Ac 27,22  bon ànimo, puix no es perdrà de  vosaltres ninguna persona, excepte lo  
Ac 27,31  homes no permaneixen en lo barco,  vosaltres no podeu salvar-vos. 32  
Ac 27,34  un sol cabell del cap de ningú de  vosaltres. 35 I havent dit això, prenent  
Ac 28,28  cúria!” 28 »Perquè haveu de saber  vosaltres que als gentils és enviada  
Rm 1,6  per son nom, 6 entre les quals  vosaltres sou també cridats per Jesucrist. 
Rm 1,7  de Déu, apellidats sants: gràcia a  vosaltres i pau de Déu nostre Pare i del  
Rm 1,8  per medi de Jesucrist acerca tots  vosaltres, perquè vostra fe és divulgada  
Rm 1,9  de que incessantment me recordo de  vosaltres, 10 suplicant sempre en mes  
Rm 1,10  Déu, un viatge ditxós per venir a  vosaltres. 11 Puix desitjo veure-us a fi 
Rm 1,12  ço és, per a consolar-me junt ab  vosaltres, per aquella fe mútua, vostra i  
Rm 1,13  vegades m’he proposat venir a  vosaltres (i m’ha estat impedit fins  
Rm 1,13  a lograr algun fruit també entre  vosaltres, així com entre les demés  
Rm 1,15  també a anunciar l’evangeli a  vosaltres que estau en Roma. 16 Puix jo no 
Rm 2,24  de Déu és blasfemat per causa de  vosaltres entre els gentils, com està  
Rm 6,11  a Déu. 11 Així també considerau’s  vosaltres certament morts al pecat, emperò 
Rm 6,13  d’iniquitat; ans bé oferiu’s  vosaltres a Déu com ressuscitats d’entre  
Rm 6,14  lo pecat no tindrà domini sobre  vosaltres, perquè no estau baix de la  
Rm 6,17 justícia? 17 Mes, gràcies a Déu que  vosaltres fóreu servos del pecat, emperò  
Rm 7,4  ab un altre home. 4 Així també  vosaltres, germans meus, sou morts a la  
Rm 8,9  no poden agradar a Déu. 9 Emperò  vosaltres no sou segons la carn, sinó  
Rm 8,9  és que l’Esperit de Déu habita en  vosaltres. Mes aquell que no té l’Esperit 
Rm 8,10  és dels seus. 10 I si Cristo és en  vosaltres, lo cos verdaderament és mort  
Rm 8,11  Jesús d’entre els morts habita en  vosaltres, lo qui ressuscità a Jesucrist  
Rm 8,11  per son Esperit que habita en  vosaltres. 12 Per lo tant, germans,  
Rm 11,13  la plenitud d’ells? 13 Perquè ab  vosaltres parlo, gentils: mentres jo sia  
Rm 11,25  a fi de que no siau presumits en  vosaltres mateixos: que la ceguedat ha  
Rm 11,28  evangeli, són enemics per causa de  vosaltres; emperò segons l’elecció són  
Rm 11,30  irrevocables. 30 Perquè així com  vosaltres en algun temps no creguéreu a  
Rm 12,3  dic a tots los que estan entre  vosaltres, que no pènsien de si més  
Rm 12,19 tothom. 19 Amats meus, no us vengeu  vosaltres mateixos, ans bé feu lloc a la  
Rm 15,5 tenir uns mateixos sentiments entre  vosaltres, conforme a Jesucrist. 6 Perquè  
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Rm 15,11  I altra vegada: «Alabau al Senyor,  vosaltres tots los gentils, i pobles tots, 
Rm 15,14  cert, germans meus, en quant a  vosaltres, que estau també plens de  
Rm 15,23  per molts anys desitjat venir a  vosaltres, 24 quan emprènguia mon viatge a 
Rm 15,28  entregat aquest fruit, passaré per  vosaltres a l’anar a Espanya. 29 I estic  
Rm 15,29  29 I estic cert que quan vinga a  vosaltres, vindré ab la plenitud de  
Rm 15,32  servei, 32 a fi de que jo vinga a  vosaltres ab goig per la voluntat de Déu,  
Rm 15,32  de Déu, i tinga refrigeri junt ab  vosaltres. 33 Lo Déu de pau, doncs, sia ab 
Rm 15,33  33 Lo Déu de pau, doncs, sia ab  vosaltres tots. Amén. 16,Tit Capítol XVI  
Rm 16,19 parts, de lo que jo em regositjo ab  vosaltres. Emperò voldria que fósseu savis 
Rm 16,20  de nostre Senyor Jesucrist sia ab  vosaltres. Amén. 21 Vos saluda Timoteu,  
Rm 16,24 nostre Senyor Jesucrist sia ab tots  vosaltres. Amén. 25 I a aquell que és  
1Co 1,3  d’ells i de nosaltres: 3 gràcia a  vosaltres i pau de part de Déu nostre Pare 
1Co 1,4 gràcies sens cessar a mon Déu per a  vosaltres, per la gràcia de Déu que us ha  
1Co 1,6  6 havent-se així confirmat en  vosaltres lo testimoni de Cristo, 7 de  
1Co 1,10  i que no hi haja divisions entre  vosaltres; ans bé estigau perfectament  
1Co 1,11  11 Perquè se m’ha denunciat de  vosaltres, germans meus, per aquells que  
1Co 1,11  de Cloe, que hi ha disputes entre  vosaltres. 12 I dic açò, puix cada qual de 
1Co 1,12  12 I dic açò, puix cada qual de  vosaltres diu: «Jo só de Pau», «I jo, d’  
1Co 1,13  ventura Pau fou crucificat per a  vosaltres? ¿O haveu estat batejats en nom  
1Co 1,14  a Déu que no he batejat a ningú de  vosaltres, sinó a Crispo i a Caio, 15  
1Co 1,30  davant d’ell. 30 I per ell sou  vosaltres en Cristo Jesús, lo qual per a  
1Co 2,1  1 I jo, germans, quan vinguí a  vosaltres, no vinguí ab sublimitat de  
1Co 2,2 jo no m’he judicat saber res entre  vosaltres, sinó a Jesucrist, i aqueix  
1Co 2,3  crucificat. 3 I jo estiguí entre  vosaltres ab pusiŀlanimitat, ab temor i  
1Co 3,3 carnals. 3 Perquè havent-hi entre  vosaltres enveges, quimeres i divisions,  
1Co 3,9  nosaltres som coadjutors de Déu;  vosaltres sou llaurança de Déu, sou  
1Co 3,16  i que l’Esperit de Déu habita en  vosaltres? 17 Si algú profana lo temple de 
1Co 3,17  puix lo temple de Déu, que sou  vosaltres, és sant. 18 Ningú s’engànyia a 
1Co 3,18 s’engànyia a si mateix. Si algú de  vosaltres se té per savi en aquest món,  
1Co 3,23  o lo futur, tot és vostre. 23 I  vosaltres, de Cristo, i Cristo, de Déu.  
1Co 4,3 a mi, poc m’importa ser judicat de  vosaltres, o de judici humà, puix ni jo em 
1Co 4,6  coses en mi i en Apolo per amor de  vosaltres, per a què en nosaltres aprengau 
1Co 4,6 lo que està escrit, perquè ningú de  vosaltres s’ensuperbesca per causa de l’ 
1Co 4,8  no ho haguesses rebut? 8 Ja estau  vosaltres saciats, ja sou rics: regnau  
1Co 4,8  què així nosaltres regnem també ab  vosaltres. 9 Perquè jo penso que Déu nos  
1Co 4,10  necis per amor de Cristo, i  vosaltres, savis en Cristo; nosaltres,  
1Co 4,10  en Cristo; nosaltres, flacs, i  vosaltres, forts; vosaltres, honrats, i  
1Co 4,10  flacs, i vosaltres, forts;  vosaltres, honrats, i nosaltres,  
1Co 4,18  com si jo no hagués de venir a  vosaltres. 19 Mes dins poc vindré a  
1Co 4,19 vosaltres. 19 Mes dins poc vindré a  vosaltres, si lo Senyor ho vol, i  
1Co 4,21  la virtut. 21 Què voleu? ¿Vindré a  vosaltres ab bastó, o ab amor i ab esperit 
1Co 5,1 És un rumor general que hi ha entre  vosaltres fornicació, i tal fornicació  
1Co 5,2  per a què fos expeŀlit d’entre  vosaltres lo qui cometé aquesta maldat. 3  
1Co 5,4 Senyor Jesucrist, essent congregats  vosaltres i mon esperit, ab la potestat de 
1Co 5,12 estan fora? ¿Per ventura no judicau  vosaltres dels que estan dins? 13 Perquè  
1Co 6,1  deshonests. 1 S’atreveix ningú de  vosaltres, tenint diferències ab un altre, 
1Co 6,2  I si lo món ha de ser judicat per  vosaltres, ¿sereu indignes de judicar  
1Co 6,5  no hi ha ningun home savi entre  vosaltres que puga judicar entre sos  
1Co 6,7  delicte verdaderament lo pledejar  vosaltres ab vosaltres. Per què no sofriu  
1Co 6,7  lo pledejar vosaltres ab  vosaltres. Per què no sofriu abans l’  
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1Co 6,8  no sofriu primer lo dany? 8 Emperò  vosaltres sou los que agraviau, i  
1Co 6,11  de Déu. 11 I tals foren alguns de  vosaltres; emperò haveu estat rentats,  
1Co 6,19  de l’Esperit Sant, que està en  vosaltres, lo qual lo teniu de Déu, i  
1Co 6,19  lo qual lo teniu de Déu, i  vosaltres no sou de vosaltres mateixos? 20 
1Co 6,19 teniu de Déu, i vosaltres no sou de  vosaltres mateixos? 20 Puix fóreu comprats 
1Co 7,7 7 Perquè jo voldria que fósseu tots  vosaltres com jo mateix. Emperò cada u té  
1Co 9,1 a Jesucrist, Senyor nostre? ¿No sou  vosaltres obra meva en lo Senyor? 2 I  
1Co 9,2  sia apòstol, ho só certament per a  vosaltres, perquè vosaltres sou lo sello  
1Co 9,2  certament per a vosaltres, perquè  vosaltres sou lo sello de mon apostolat en 
1Co 9,11  11 Si nosaltres havem sembrat en  vosaltres coses espirituals, ¿és una gran  
1Co 9,12  participen d’aquest poder sobre  vosaltres, ¿per què no abans nosaltres?  
1Co 9,23  per a ser participant d’ell ab  vosaltres. 24 ¿No sabeu que els que corren 
1Co 11,13  coses són de Déu. 13 Judicau-ho  vosaltres mateixos. ¿És propi que una dona 
1Co 11,18  oic que hi ha dissensions entre  vosaltres, i en part ho crec. 19 Puix és  
1Co 11,19  són aprovats sien manifestos entre  vosaltres. 20 Quan vosaltres, doncs, vos  
1Co 11,20 manifestos entre vosaltres. 20 Quan  vosaltres, doncs, vos congregau en un  
1Co 11,23  del Senyor lo que us he ensenyat a  vosaltres: que el Senyor Jesús, en la nit  
1Co 11,24  menjau; aquest és mon cos que per  vosaltres és partit. Feu això en memòria  
1Co 11,30 del Senyor. 30 Per això hi ha entre  vosaltres molts dèbils i malalts, i molts  
1Co 12,27  se regositgen ab ell. 27 Doncs  vosaltres sou cos de Cristo, i membres de  
1Co 12,31  tots? 31 Aspirau, emperò,  vosaltres als dons majors. Mes jo us  
1Co 14,6  doncs, germans, si jo vingués a  vosaltres parlant llengües, de què us  
1Co 14,9  per a la batalla? 9 Així també  vosaltres, si per la llengua no donau  
1Co 14,12  bàrbaro per a mi. 12 Així mateix  vosaltres, ja que sou cobdiciosos de dons  
1Co 14,18  parlo totes les llengües de tots  vosaltres. 19 Emperò en la Iglésia  
1Co 14,25  que Déu verdaderament està en  vosaltres. 26 ¿Doncs, què, germans? Quan  
1Co 14,26  Quan vos congregueu, cada u de  vosaltres té salm, té doctrina, té  
1Co 14,36  ventura la paraula de Déu isqué de  vosaltres, o vingué a vosaltres sols? 37  
1Co 14,36  Déu isqué de vosaltres, o vingué a  vosaltres sols? 37 Si algú se té per  
1Co 15,1  que us he predicat, lo que rebéreu  vosaltres i en lo qual estau ferms; 2 per  
1Co 15,11  sien ells, així predicam, i així  vosaltres haveu cregut. 12 I si es predica 
1Co 15,12  ¿com és que diuen alguns d’entre  vosaltres que no hi ha resurrecció de  
1Co 16,1  fan per als sants, feu-ho també  vosaltres així com ho ordení en les  
1Co 16,2  primer dia de la semana cada u de  vosaltres pòsia a part en sa casa guardant 
1Co 16,3 quan estiga jo present, aquells que  vosaltres aprovareu per cartes, a eixos  
1Co 16,5  vindran ab mi. 5 I jo vindré a  vosaltres quan pàssia per la Macedònia;  
1Co 16,6  6 I tal vegada me quedaré ab  vosaltres, i hi passaré també l’hivern,  
1Co 16,7  espero detenir-me algun temps ab  vosaltres, si el Senyor ho permet. 8 Però  
1Co 16,10  que estiga sens recel entre  vosaltres, puix treballa en l’obra del  
1Co 16,12  saber que li preguí molt vingués a  vosaltres ab los germans; emperò no tingué 
1Co 16,12  no tingué voluntat de venir ara a  vosaltres, mes vindrà quan tinga  
1Co 16,17  d’Acaic; puix lo que us faltava a  vosaltres ho supliren ells. 18 Perquè  
1Co 16,23  de nostre Senyor Jesucrist sia ab  vosaltres. 24 Mon amor sia ab tots  
1Co 16,24  vosaltres. 24 Mon amor sia ab tots  vosaltres en Cristo Jesús. Amén. 2Co Inc  
2Co 1,2 ha en tota l’Acaia. 2 Gràcia sia a  vosaltres i pau, de Déu nostre Pare i del  
2Co 1,7 7 De manera que nostra esperança en  vosaltres és ferma, sabent que així com  
2Co 1,11  nos deslliurarà. 11 Ajudant-nos  vosaltres també en vostres oracions, per a 
2Co 1,12  aquest món, i més abundantment ab  vosaltres. 13 Puix no us escrivim altres  
2Co 1,14  som vostra glòria, així com  vosaltres també la nostra en lo dia de  
2Co 1,15  confiança pensava venir abans a  vosaltres per a què tinguésseu un segon  
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2Co 1,16  16 I anar a Macedònia passant per  vosaltres, i de Macedònia venir altra  
2Co 1,16 i de Macedònia venir altra vegada a  vosaltres, i ser conduït per vosaltres a  
2Co 1,16  a vosaltres, i ser conduït per  vosaltres a la Judea. 17 Doncs, quan jo em 
2Co 1,19  que ha estat predicat entre  vosaltres per nosaltres, ço és, per mi i  
2Co 1,21 com aquell que ens confirmà junt ab  vosaltres en Cristo i el qui ens ha ungit  
2Co 2,1  mateix de no venir altra vegada a  vosaltres ab tristesa, 2 perquè si jo us  
2Co 2,3 he escrit, a fi de que quan vinga a  vosaltres no tinga tristesa sobre tristesa 
2Co 2,3  tenir alegria; confiant en tots  vosaltres de que mon goig és lo goig de  
2Co 2,3  de que mon goig és lo goig de tots  vosaltres. 4 Perquè per la molta aflicció  
2Co 2,5  part, per no agoviar-vos a tots  vosaltres. 6 Basta-li al que és tal  
2Co 2,7  7 De manera que, al contrari,  vosaltres deveu perdonar-lo i consolar- 
2Co 2,9  també, a fi d’experimentar si  vosaltres sou obedients en totes les  
2Co 2,10 en totes les coses. 10 Aquell a qui  vosaltres perdonau alguna cosa, també jo  
2Co 2,10  perdonat alguna cosa, per amor de  vosaltres ho he fet, en persona de Cristo, 
2Co 3,1  de cartes de recomendació per a  vosaltres, o de vosaltres? 2 Vosaltres  
2Co 3,1  recomendació per a vosaltres, o de  vosaltres? 2 Vosaltres carta nostra sou,  
2Co 3,3 tots los homes; 3 sent manifest que  vosaltres sou carta de Cristo, ministrada  
2Co 4,12  obra en nosaltres, mes la vida en  vosaltres. 13 Emperò tenint lo mateix  
2Co 4,14  ab Jesús, i ens colocarà ab  vosaltres. 15 Perquè tot és per amor de  
2Co 4,15  15 Perquè tot és per amor de  vosaltres, a fi de que la gràcia, que  
2Co 5,12  12 No ens alabam de nou a  vosaltres, sinó que us donam ocasió de  
2Co 5,13  i si estam en cabal seny, és per a  vosaltres. 14 Perquè l’amor de Cristo nos 
2Co 6,11  Nostra boca està oberta per a  vosaltres, nostre cor s’és dilatat. 12 No 
2Co 6,13  com a fills– dilatau-vos també  vosaltres. 14 No us uniu en lo mateix jou  
2Co 6,16  temple de Déu i els ídols? Perquè  vosaltres sou lo temple de Déu viu, com  
2Co 6,18  18 i jo us rebré i us seré Pare, i  vosaltres sereu mos fills i filles», diu  
2Co 7,3 -vos. Puix jo us diguí abans, que  vosaltres estau en nostres cors per a  
2Co 7,3  cors per a morir i viure junt ab  vosaltres. 4 Gran confiança tinc envers  
2Co 7,4  4 Gran confiança tinc envers  vosaltres, i molts motius de gloriar-me  
2Co 7,4  i molts motius de gloriar-me per  vosaltres; estic ple de consol i  
2Co 7,7  també ab lo consol que tingué en  vosaltres, al referir-nos vostre desig,  
2Co 7,11 Déu, quanta ansietat no produeix en  vosaltres. Sí, què purificació, què  
2Co 7,12  la solicitud que tenim per  vosaltres 13 davant de Déu. I per això nos 
2Co 7,13  son esperit fou recreat de tots  vosaltres. 14 I si en alguna cosa m’he  
2Co 7,14 alguna cosa m’he gloriat ab ell de  vosaltres, no m’avergonyesc; ans bé, com  
2Co 7,15  entranyable amor creix més envers  vosaltres, quan se recorda de l’  
2Co 7,15 se recorda de l’obediència de tots  vosaltres, de com lo rebéreu ab temor i ab 
2Co 7,16  totes les coses tinc confiança en  vosaltres. 8,Tit Capítol VIII Ab l’  
2Co 8,6  que, així com començà, acabàs en  vosaltres també esta gràcia, 7 a fi de que 
2Co 8,9  ric, se féu pobre per amor de  vosaltres, a fi de que vosaltres fósseu  
2Co 8,9  per amor de vosaltres, a fi de que  vosaltres fósseu rics per sa pobresa. 10 I 
2Co 8,13 que los altres estíguien aliviats i  vosaltres quedeu oprimits, sinó que hi  
2Co 8,16  lo cor de Tito lo mateix zel per a  vosaltres, 17 perquè verdaderament ell  
2Co 8,17  de sa pròpia voluntat anà a  vosaltres. 18 I enviàrem també junt ab ell 
2Co 8,22  per la gran confiança que tenim en  vosaltres. 23 I en quant a Tito, és mon  
2Co 8,23  és mon company i coadjutor envers  vosaltres; i en quant als germans nostres, 
2Co 8,24  caritat i de nostra glòria en  vosaltres. 9,Tit Capítol IX Continua la  
2Co 9,2  prompte, per lo que me glorio de  vosaltres entre els macedonis, perquè  
2Co 9,3  fos en va l’haver-me gloriat de  vosaltres en esta part, i estigau  
2Co 9,4  -nos nosaltres (per no dir  vosaltres) d’aquesta gloriació atrevida.  
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2Co 9,5  als germans que vagen primer a  vosaltres, i apròmptien la vostra  
2Co 9,8  Déu per fer abundant la gràcia en  vosaltres, a fi de que estant sempre  
2Co 9,14 ab tothom. 14 I en ses oracions per  vosaltres vos demostren singular afecte  
2Co 9,14  raó de la gràcia eminent de Déu en  vosaltres. 15 Gràcies sien donades a Déu  
2Co 10,1  humil, i ausent só atrevit envers  vosaltres, 2 vos suplico, doncs, que quan  
2Co 10,7  obediència sia complerta. 7 ¿Mirau  vosaltres les coses segons l’apariència?  
2Co 10,13  ha midat, mida que arribà fins a  vosaltres. 14 Perquè no ens extenem ab  
2Co 10,14  ab excés, com si no arribàssem a  vosaltres; perquè fins a vosaltres havem  
2Co 10,14  a vosaltres; perquè fins a  vosaltres havem arribat en l’evangeli de  
2Co 10,15  serem abundantment engrandits en  vosaltres segons nostra regla, 16  
2Co 10,16  en los llocs que estan més allà de  vosaltres, no per a gloriar-nos en la  
2Co 11,4  o si rebeu altre Esperit que  vosaltres no haveu rebut, o altre evangeli 
2Co 11,6 en tot nos havem donat a conèixer a  vosaltres. 7 ¿O per ventura he comès jo  
2Co 11,7  humiliant-me jo mateix per a què  vosaltres fósseu exaltats; perquè vos  
2Co 11,8  assistències per a servir-vos a  vosaltres. 9 I quan era ab vosaltres i em  
2Co 11,9 -vos a vosaltres. 9 I quan era ab  vosaltres i em trobí necessitat, a ningú  
2Co 11,19  de bon grat als necis, essent  vosaltres savis; 20 puix sofriu al que us  
2Co 12,11  he tornat un neci en gloriar-me:  vosaltres m’hi haveu compeŀlit. Perquè jo 
2Co 12,11  Perquè jo devia ésser alabat de  vosaltres, ja que en res só inferior als  
2Co 12,12  de mon apostolat obraren entre  vosaltres en tota paciència, en miracles,  
2Co 12,13  13 Perquè, en què haveu estat  vosaltres inferiors a les demés iglésies,  
2Co 12,14  estic aparellat per a venir a  vosaltres, i no us seré gravós, perquè jo  
2Co 12,14  jo no cerco vostres coses, sinó a  vosaltres. Puix los fills no deuen  
2Co 12,15  -vos jo més, sia menos amat de  vosaltres. 16 Emperò sia així: jo no us he 
2Co 12,17  ¿Per ventura m’he jo aprofitat de  vosaltres per algú d’aquells que us vaig  
2Co 12,18  ventura Tito s’és aprofitat de  vosaltres? ¿No caminàrem ab un mateix  
2Co 12,19 ¿O pensau encara que ens escusam ab  vosaltres? Davant de Déu parlam en Cristo; 
2Co 12,20  temo que tal vegada quan vinga a  vosaltres no us trobaré tals quals vos  
2Co 12,20  tals quals vos voldria, i que  vosaltres no em trobeu a mi qual no em  
2Co 12,20  em voldríeu. Que no hi haja entre  vosaltres disputes, enveges, quimeres,  
2Co 12,21  m’humiliï Déu altra vegada entre  vosaltres, i que tinga que lamentar-me  
2Co 13,1  és la tercera vegada que vinc a  vosaltres. «En la boca de dos o tres  
2Co 13,3  parla en mi, lo qual no és flac en  vosaltres, ans bé poderós en vosaltres! 4  
2Co 13,3  en vosaltres, ans bé poderós en  vosaltres! 4 Perquè si bé fou crucificat  
2Co 13,4  viurem ab ell per virtut de Déu en  vosaltres. 5 Examinau’s vosaltres  
2Co 13,5  de Déu en vosaltres. 5 Examinau’s  vosaltres mateixos si estau en la fe,  
2Co 13,5 fe, provau-vos. ¿O no us coneixeu  vosaltres mateixos que Jesucrist està en  
2Co 13,5  mateixos que Jesucrist està en  vosaltres, si és que ja no sou reprovats?  
2Co 13,7  aprovats, sinó a fi de que  vosaltres façau lo que és bo, encara que  
2Co 13,9  quan nosaltres som flacs i  vosaltres forts, i encara pregam per  
2Co 13,11  ànimo, viviu en pau, i serà ab  vosaltres lo Déu de pau i caritat. 12  
2Co 13,13  de l’Esperit Sant sia ab tots  vosaltres. Amén. Ga Inc Epístola de l’  
Ga 1,3 les iglésies de Galàcia. 3 Gràcia a  vosaltres i pau, de part de Déu Pare i de  
Ga 2,5 ’ns, a fi de que permanèsquia entre  vosaltres la veritat de l’evangeli. 6 Mes 
Ga 3,1  Jesucrist, crucificat enmig de  vosaltres mateixos? 2 Açò solament desitjo 
Ga 3,2  2 Açò solament desitjo saber de  vosaltres: ¿haveu rebut l’Esperit per les 
Ga 3,5  l’Esperit i obrà miracles entre  vosaltres, ¿ho fa per les obres de la Llei 
Ga 3,28 hi ha mascle ni fembra. Perquè tots  vosaltres sou un en Cristo Jesús. 29 I  
Ga 4,6  l’adopció de fills. 6 I perquè  vosaltres sou fills, ha enviat Déu a  
Ga 4,11 i els temps, i els anys. 11 Temo de  vosaltres no sia que jo haja treballat en  
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Ga 4,11  sia que jo haja treballat en va en  vosaltres. 12 Germans, vos suplico siau  
Ga 4,12 siau com jo, perquè jo també só com  vosaltres: no m’haveu agraviat en res. 13 
Ga 4,14  en ma carn, no la despreciàreu  vosaltres, ni la rebutjàreu; ans bé me  
Ga 4,17 la veritat? 17 Ells afecten zel per  vosaltres, mes no ab bon fi; ans bé vos  
Ga 4,18  perquè els seguiau. 18 Siau  vosaltres gelosos del bé en bé sempre, i  
Ga 4,18  i no tan solament quan jo estic ab  vosaltres. 19 Ai, fillets meus!, per qui  
Ga 4,19  part fins que Cristo sia format en  vosaltres. 20 Voldria estar ara ab  
Ga 4,20  vosaltres. 20 Voldria estar ara ab  vosaltres i canviar ma veu, puix estic en  
Ga 4,20 veu, puix estic en dubtes acerca de  vosaltres. 21 Dieu-me, los que voleu  
Ga 5,4  obligat a fer tota la Llei. 4 Oh,  vosaltres que us justificau per la Llei!,  
Ga 5,4  Cristo ja no té virtut alguna en  vosaltres: haveu caigut de la gràcia. 5  
Ga 5,10  tota la pasta. 10 I confio de  vosaltres en lo Senyor que no tindreu  
Ga 5,13  los que us inquieten. 13 Perquè  vosaltres, germans, haveu estat cridats a  
Ga 6,1  home fos sorprès en alguna falta,  vosaltres, que sou espirituals, amonestau  
Ga 6,13 guarden la Llei, sinó que volen que  vosaltres siau cricumcidats per a gloriar  
Ef 1,2  en Cristo Jesús. 2 Gràcia sia a  vosaltres i pau, de Déu, nostre Pare, i  
Ef 1,13  en Cristo. 13 En lo qual també  vosaltres esperàreu després que oíreu la  
Ef 1,15  d’haver oït la fe que teniu  vosaltres en lo Senyor Jesús, i l’amor  
Ef 1,16  16 no cesso de donar gràcies per  vosaltres fent commemoració de vosaltres  
Ef 1,16  per vosaltres fent commemoració de  vosaltres en mes oracions, 17 per a què el 
Ef 2,1  sa Iglésia. 1 I ell vos vivificà a  vosaltres que éreu morts per delictes i  
Ef 2,8  mediant la fe, i això no és de  vosaltres, sinó que és do de Déu. 9 No per 
Ef 2,11  lo tant, recordau’s que, essent  vosaltres en altre temps gentils en carn,  
Ef 2,13  món. 13 Mes ara, en Cristo Jesús,  vosaltres que en altre temps estàveu  
Ef 2,17 mateix. 17 I vingué i predicà pau a  vosaltres que estàveu lluny, i pau als que 
Ef 2,22 temple sant en lo Senyor, 22 en qui  vosaltres sou també edificats juntament  
Ef 3,1  presoner de Jesucrist per amor de  vosaltres, los gentils, 2 si haveu oït la  
Ef 3,2  Déu que em fou donada a mi envers  vosaltres, 3 de quina manera, per  
Ef 3,13  en mes tribulacions per amor de  vosaltres, que és vostra glòria. 14 Per  
Ef 4,20  impuresa, a l’avarícia. 20 Mes  vosaltres no haveu après així a Cristo, 21 
Ef 4,31  la redempció. 31 Sia desterrada de  vosaltres tota amargura, i ira, i  
Ef 5,3  i avarícia, no es menciónia entre  vosaltres, com és propi dels sants. 4 Ni  
Ef 5,19 l’Esperit Sant, 19 parlant-vos a  vosaltres mateixos en salms, i himnes, i  
Ef 5,33  Iglésia. 33 Emperò àmia cada u de  vosaltres a sa muller com a si mateix, i  
Ef 6,4  llarga vida sobre la terra». 4 I  vosaltres, pares, no provoqueu a vostres  
Ef 6,9  fet, sia servo, sia llibre. 9 I  vosaltres, amos, feu això mateix ab ells,  
Ef 6,9  sabent que el Senyor d’ells i de  vosaltres està en lo cel, i que per ell no 
Fl 1,2 ab los bisbes i diaques: 2 gràcia a  vosaltres i pau de Déu nostre Pare i del  
Fl 1,3  Déu cada vegada que em recordo de  vosaltres, 4 pregant sempre ab goig per  
Fl 1,4  4 pregant sempre ab goig per tots  vosaltres en totes mes oracions, 5 per  
Fl 1,6  mateix: que aquell que començà en  vosaltres la bona obra, la perfeccionarà  
Fl 1,7  és just que jo pènsia això de tots  vosaltres, perquè us tinc en mon cor i en  
Fl 1,7  i confirmació de l’evangeli, tots  vosaltres sou participants de mon goig. 8  
Fl 1,8  de quina manera vos amo a tots  vosaltres en les entranyes de Jesucrist. 9 
Fl 1,24  en la carn és més necessari per a  vosaltres. 25 I confiat d’això, sé que  
Fl 1,25  permaneixeré i continuaré ab tots  vosaltres, per a profit vostre i goig de  
Fl 1,26  Jesucrist, mediant lo meu retorn a  vosaltres. 27 Procurau solament en què  
Fl 1,27 veure-us o estiga ausent, oiga de  vosaltres que permaneixeu unànims en un  
Fl 1,28  clara de perdició, però per a  vosaltres ho és de salvació, i això de  
Fl 1,29  i això de Déu. 29 Perquè a  vosaltres vos és donat per Cristo, no tan  
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Fl 2,5  5 I el mateix ànimo hi haja en  vosaltres que hi hagué també en Cristo  
Fl 2,13  13 Puix Déu és lo qui obra en  vosaltres, així lo voler com l’obrar,  
Fl 2,17  i me’n congratulo ab tots  vosaltres. 18 I d’això mateix regositjau  
Fl 2,18  18 I d’això mateix regositjau’s  vosaltres i congratulau-vos ab mi. 19 I  
Fl 2,20  sincer s’interèssia tant per  vosaltres. 21 Perquè tots busquen ses  
Fl 2,22  són de Jesucrist. 22 Puix ja sabeu  vosaltres per experiència que, com un fill 
Fl 2,24  que jo mateix vindré quant antes a  vosaltres. 25 I he judicat necessari  
Fl 2,26 Perquè ell ansiava estar entre tots  vosaltres, i estava angustiat, perquè  
Fl 3,1  -us les mateixes coses, i a  vosaltres vos és necessari. 2 Guardau’s  
Fl 4,9  feu; i el Déu de la pau serà ab  vosaltres. 10 M’he regositjat sobre  
Fl 4,15  de ma tribulació. 15 Ja sabeu  vosaltres, filipians, que en lo principi  
Fl 4,15  mi respecte de donar i rebre, sinó  vosaltres sols. 16 Puix una i dos vegades  
Fl 4,23 nostre Senyor Jesucrist sia ab tots  vosaltres. Amén. Col Inc Epístola de l’  
Col 1,3  que estan en Colossi. 3 Gràcia a  vosaltres i pau de part de Déu, nostre  
Col 1,3  Jesucrist, pregant sempre per a  vosaltres, 4 des de que havem oït vostra  
Col 1,6 l’evangeli; 6 la qual ha arribat a  vosaltres, com també a tot lo món, i dóna  
Col 1,6  dóna fruit i creix, així com entre  vosaltres, des del dia en què l’oíreu i  
Col 1,7  estimat conservo, que és per a  vosaltres un fiel ministre de Cristo  
Col 1,9  no havem cessat de pregar per a  vosaltres i de demanar que siau plens del  
Col 1,21  o les que hi ha en lo cel. 21 I  vosaltres, que algun temps vos havíeu  
Col 1,24  me regositjo en mes afliccions per  vosaltres, i complesc lo que resta dels  
Col 1,25  de Déu que m’ha esta donada per a  vosaltres, a fi de complir la paraula de  
Col 1,27 entre els gentils: que Cristo és en  vosaltres l’esperança de la glòria. 28 A  
Col 2,1  gran és l’ansietat que tinc per  vosaltres, i per aquells que estan en  
Col 2,5  ausent en la carn, mes estic ab  vosaltres ab l’esperit, gosant-me i  
Col 2,10  de la divinitat corporalment. 10 I  vosaltres sou complerts en ell, lo qual és 
Col 2,13  d’entre els morts. 13 I a  vosaltres, essent morts en los pecats i en 
Col 3,4  vida, s’aparega, llavors també  vosaltres apareixereu ab ell en glòria. 5  
Col 3,7  7 En les quals caminàreu també  vosaltres algun temps quan vivíeu en  
Col 3,13  així com lo Senyor vos perdonà a  vosaltres, així també vosaltres. 14 Mes  
Col 3,13 vos perdonà a vosaltres, així també  vosaltres. 14 Mes sobretot revestiu’s de  
Col 3,16  paraula de Cristo abundantment en  vosaltres en tota sabiduria, ensenyant-  
Col 3,24  lo gallardó de l’herència, perquè  vosaltres serviu al Senyor Cristo. 25 Mes  
Col 4,1  i equitatiu, sabent que també  vosaltres teniu Senyor en lo cel. 2  
Col 4,8  mes coses. 8 Al qual he enviat a  vosaltres per això mateix, a fi de que  
Col 4,10  ja rebéreu mos encàrrecs): si ve a  vosaltres rebeu-lo bé. 11 I Jesús,  
Col 4,12  sempre solícit en pregar per  vosaltres en ses oracions, per a què siau  
Col 4,13  de lo molt que treballa per  vosaltres, i per los que estan en  
Col 4,16  aquesta epístola sia llegida entre  vosaltres, feu que sia llegida també en la 
Col 4,16  en la iglésia dels laodiceans, i  vosaltres llegiu també la dels laodiceans. 
Col 4,18  de mes cadenes. La gràcia sia ab  vosaltres. Amén. 1Te Inc Epístola primera 
1Te 1,2  en lo Senyor Jesucrist. 2 Gràcia a  vosaltres i pau de part de Déu nostre Pare 
1Te 1,2 Donam sempre gràcies a Déu per tots  vosaltres, fent memòria sens cessar de  
1Te 1,2  fent memòria sens cessar de  vosaltres en nostres oracions, 3 recordant 
1Te 1,5  Perquè nostre evangeli no vingué a  vosaltres solament en paraula, sinó també  
1Te 1,5  perquè sabeu quals fórem entre  vosaltres per amor vostre. 6 I vosaltres  
1Te 1,6  vosaltres per amor vostre. 6 I  vosaltres vos haveu fet imitadors nostres  
1Te 1,7 de l’Esperit Sant. 7 De manera que  vosaltres haveu estat l’exemple a tots  
1Te 1,8  Macedònia i en Acaia. 8 Perquè per  vosaltres fou divulgada la paraula del  
1Te 1,9  quina entrada tinguérem en  vosaltres i com vos convertíreu dels ídols 
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1Te 2,1 de sa constància en la fe. 1 Perquè  vosaltres mateixos sabeu, germans, que  
1Te 2,1  germans, que nostra entrada en  vosaltres no fou vana; 2 ans bé, havent  
1Te 2,6  la glòria dels homes, ni de  vosaltres, ni d’altres, 7 podent, com  
1Te 2,7  que ens férem petits infants entre  vosaltres, com una dida que acarícia als  
1Te 2,8  8 I estant així apassionats a  vosaltres, desitjàvem ab ànsia, no sols  
1Te 2,8  pròpies ànimes, perquè ja ens éreu  vosaltres caríssims. 9 Puix ja us  
1Te 2,9  per a no ser gravosos a ningú de  vosaltres, vos predicàrem l’evangeli de  
1Te 2,10  nos comportàrem entre  vosaltres que creeu. 11 Així com sabeu de  
1Te 2,11  sabeu de quina manera a cada u de  vosaltres, com un pare a sos fills, 12 vos 
1Te 2,13  de Déu, la qual obra eficaçment en  vosaltres que creeu. 14 Perquè vosaltres,  
1Te 2,14  en vosaltres que creeu. 14 Perquè  vosaltres, germans, vos haveu fet  
1Te 2,18  18 Per lo qual volguérem venir a  vosaltres, especialment jo, Pau, una i més 
1Te 2,19  de glòria? ¿Per ventura no sou  vosaltres en la presència de nostre Senyor 
1Te 2,20  en sa vinguda? 20 Certament  vosaltres sou nostra glòria i nostre goig. 
1Te 3,3  per aquestes tribulacions, puix  vosaltres mateixos sabeu que per això  
1Te 3,4  4 Perquè quan encara érem ab  vosaltres, ja us prediguérem que havíem de 
1Te 3,6 ara que Timoteu ha retornat aquí de  vosaltres, i ens ha fet a saber vostra fe  
1Te 3,6  veure’ns, com nosaltres també a  vosaltres, 7 per això, germans, enmig de  
1Te 3,7  i tribulacions, tenim consol en  vosaltres, per causa de vostra fe, 8 per  
1Te 3,8  fe, 8 per quant ara vivim, si  vosaltres estau ferms en lo Senyor. 9 Per  
1Te 3,9  de gràcies podem donar a Déu per  vosaltres, per tot lo goig ab què ens  
1Te 3,9  ab què ens regositjam, per amor de  vosaltres, davant de nostre Déu, 10  
1Te 3,11  encamínia nostres passos a  vosaltres. 12 I el Senyor faça que  
1Te 3,12  vosaltres. 12 I el Senyor faça que  vosaltres crescau i abundeu en caritat los 
1Te 3,12  així com nosaltres la tenim envers  vosaltres. 13 Per a què confírmia vostres  
1Te 4,4  fornicació; 4 que sàpia cada u de  vosaltres posseir son vas en santificació  
1Te 4,9  que jo us escriga, perquè  vosaltres mateixos aprenguéreu de Déu l’  
1Te 4,10 -vos uns a altres. 10 I en veritat  vosaltres ho feu ab tots los germans que  
1Te 5,2  germans, que us escrigam, 2 perquè  vosaltres mateixos sabeu bé que el dia del 
1Te 5,4  prenyada, i no escaparan. 4 Mes  vosaltres, germans, no estau en tenebres,  
1Te 5,5  com un lladre. 5 Perquè tots  vosaltres sou fills de la llum i fills del 
1Te 5,12  reconeguts als que treballen entre  vosaltres, i us governen en lo Senyor, i  
1Te 5,15 bé seguiu sempre lo que és bo entre  vosaltres i per a tots. 16 Estau sempre  
1Te 5,18  de Déu en Cristo Jesús respecte de  vosaltres. 19 No apagueu l’Esperit. 20 No 
1Te 5,28  de nostre Senyor Jesucrist sia ab  vosaltres. Amén. 2Te Inc Epístola segona  
2Te 1,2 lo Senyor Jesucrist. 2 Gràcia sia a  vosaltres i pau de part de Déu, nostre  
2Te 1,3 donar gràcies a Déu sens cessar per  vosaltres, com és just, perquè vostra fe  
2Te 1,3  i abunda la caritat de cada u de  vosaltres entre vosaltres mateixos; 4  
2Te 1,3  de cada u de vosaltres entre  vosaltres mateixos; 4 tant, que fins  
2Te 1,4  nosaltres mateixos nos gloriam en  vosaltres en les iglésies de Déu, per  
2Te 1,7  als que us afligeixen, 7 i a  vosaltres, que sou atribolats, descans,  
2Te 1,10  (perquè ha estat cregut entre  vosaltres nostre testimoni) en aquell dia. 
2Te 1,11 lo que pregam també sens cessar per  vosaltres, per a què nostre Déu vos faça  
2Te 1,12  nom de nostre Senyor Jesucrist en  vosaltres, i vosaltres en ell, segons la  
2Te 1,12  Senyor Jesucrist en vosaltres, i  vosaltres en ell, segons la gràcia de  
2Te 2,5  recordau que quan jo era encara ab  vosaltres vos deia aquestes coses? 6 I  
2Te 2,6  vos deia aquestes coses? 6 I  vosaltres sabeu ara lo que deté que ell  
2Te 2,13  donar sempre gràcies a Déu per  vosaltres, germans amats de Déu, perquè  
2Te 3,1  i sia glorificada, com ho és entre  vosaltres. 2 I per a què siam deslliurats  
2Te 3,4  en lo Senyor, per lo que toca a  vosaltres, que feu i fareu lo que us  
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2Te 3,7  que rebé de nosaltres. 7 Perquè  vosaltres mateixos sabeu com deveu imitar  
2Te 3,7  ens portàrem desordenadament entre  vosaltres, 8 ni menjàrem lo pa de grat a  
2Te 3,8  per a no ser gravosos a ningú de  vosaltres. 9 I no perquè no tinguéssem  
2Te 3,10  10 Perquè fins quan estàvem ab  vosaltres vos intimàvem açò: Que el que no 
2Te 3,11  11 Perquè havem oït que entre  vosaltres hi ha alguns inquiets que van  
2Te 3,13  i méngien son propi pa. 13 I  vosaltres, germans, no us canseu de fer  
2Te 3,16  totes parts. Lo Senyor sia ab tots  vosaltres. 17 La salutació de mi, Pau, ab  
2Te 3,18 nostre Senyor Jesucrist sia ab tots  vosaltres. Amén. 1Tm Inc Epístola primera 
2Tm 4,22  ab ton esperit. La gràcia sia ab  vosaltres. Amén. Tt Inc Epístola de l’  
Tt 3,15 la fe. La gràcia de Déu sia ab tots  vosaltres. Amén. Flm Inc Epístola de l’  
Flm 3  que està en ta casa: 3 gràcia a  vosaltres i pau de part de Déu nostre Pare 
Flm 6  de tota obra bona que hi ha en  vosaltres per Jesucrist. 7 Puix havem  
He 3,12  germans, no sia que hi haja entre  vosaltres algun cor mal d’incredulitat,  
He 3,13 s’anomena avui, per a què ningú de  vosaltres s’enduresca per l’engany del  
He 4,1 de Déu. 1 Temam, doncs, que algú de  vosaltres, havent-vos estat deixada la  
He 5,12  sou flacs per oir. 12 Puix quan  vosaltres, per lo temps, deuríeu ser  
He 6,9  ser cremada. 9 Mes, caríssims, de  vosaltres esperam coses millors, i que  
He 6,11  I nosaltres desitjam que cada u de  vosaltres maniféstia lo mateix zel fins al 
He 10,34  en lo mateix estat. 34 Perquè  vosaltres tinguéreu compassió dels que  
He 10,36  té un gran gallardó. 36 Perquè a  vosaltres vos és necessària la paciència,  
He 12,5  d’aquella consolació que parla ab  vosaltres com a fills dient: «Fill meu, no 
He 12,7  en la correcció. Déu s’ofereix a  vosaltres com a fills, perquè, ¿quin és lo 
He 12,8  han estat participants, llavors  vosaltres sou bastards i no fills. 9  
He 12,18 ho solicità ab llàgrimes. 18 Perquè  vosaltres no us haveu acercat encara a la  
He 12,22  estic i tremolant.» 22 Mes  vosaltres haveu vingut a la muntanya de  
He 13,1  voluntat de Déu. 1 Continuï entre  vosaltres la caritat fraternal. 2 I no  
He 13,3  Recordau-vos dels presos, com si  vosaltres fósseu presos ab ells, i dels  
He 13,3  ab ells, i dels afligits, com si  vosaltres estiguésseu també en son cos. 4  
He 13,17  perquè això no és profitós per a  vosaltres. 18 Pregau per nosaltres, perquè 
He 13,21  per a fer sa voluntat, obrant en  vosaltres lo que sia agradable a sos ulls  
He 13,25 d’Itàlia. 25 Sia la gràcia ab tots  vosaltres. Amén. Jm Inc Epístola catòlica 
Jm 1,5  sens faltar en res. 5 I si algú de  vosaltres té falta de sabiduria, demània- 
Jm 1,21  paraula que ha estat empeltada en  vosaltres i que pot salvar vostres ànimes. 
Jm 1,22  tan solament, enganyant-vos a  vosaltres mateixos. 23 Perquè si algú és  
Jm 2,4  4 ¿no sou, doncs, parcials en  vosaltres mateixos?, ¿i no sou jutges de  
Jm 2,7  bon nom que fou invocat sobre  vosaltres? 8 Si compliu la llei real,  
Jm 2,16  quotidià 16 i els digués algú de  vosaltres: «Anau en pau, escalfau’s i  
Jm 3,13 manar aigua dolça. 13 ¿Qui d’entre  vosaltres és savi i instruït? Mòstria, per 
Jm 4,1 on vénen les disputes i plets entre  vosaltres? ¿No vénen d’aquí, de vostres  
Jm 4,5  en va: «L’esperit que habita en  vosaltres cobdícia ab enveja»? 6 Emperò  
Jm 4,7  i resistiu al diable, i fugirà de  vosaltres. 8 Acercau-vos a Déu, i ell s’ 
Jm 4,8  -vos a Déu, i ell s’acercarà a  vosaltres. Pecadors, netejau vostres mans, 
Jm 4,13  que judiques a ton proïsme? Anau,  vosaltres que dieu: «Avui o demà anirem a  
Jm 5,1  per les misèries que vindran sobre  vosaltres. 2 Vostres riqueses s’han  
Jm 5,3  i el rovell d’ells serà contra  vosaltres testimoni i menjarà vostres  
Jm 5,6  just; i no féu resistència contra  vosaltres. 7 Teniu, doncs, paciència,  
Jm 5,8  i tardana. 8 Esperau, doncs, també  vosaltres ab paciència, i fortificau  
Jm 5,13  13 ¿Hi ha algú trist entre  vosaltres? Faça oració. ¿Està alegre?  
Jm 5,14  salms. 14 ¿Està malalt algú entre  vosaltres? Crídia als ancians de la  
Jm 5,19  fruit. 19 Germans meus, si algú de  vosaltres se desviàs de la veritat i algú  



PERE CASANELLAS  CONCORDANCES DE LO NOU TESTAMENT 

3636 
 

1Pe 1,4  -se, reservada en lo cel per a  vosaltres, 5 que sou guardats per lo poder 
1Pe 1,6  en l’últim temps. 6 En lo que  vosaltres vos regositjareu molt, encara  
1Pe 1,10  la gràcia que havia de venir sobre  vosaltres; 11 escodrinyant quan o en quin  
1Pe 1,12  no per a si mateixos, sinó per a  vosaltres, administraven les coses que ara 
1Pe 1,15 sant aquell que vos ha cridat, siau  vosaltres també sants en totes les  
1Pe 1,20  en los últims temps per amor de  vosaltres, 21 que per ell creeu en Déu,  
1Pe 2,5  escollida de Déu i apreciada, 5  vosaltres també com pedres vives sou  
1Pe 2,7  7 Ella és, doncs, honra a  vosaltres que creeu; emperò pels  
1Pe 2,9  per lo qual foren ordenats. 9 Mes  vosaltres sou lo llinatge elegit, lo  
1Pe 2,12  per a què així com ara murmuren de  vosaltres com a malfactors, considerant- 
1Pe 2,24  per les llagues del qual fóreu  vosaltres curats. 25 Puix vosaltres éreu  
1Pe 2,25  fóreu vosaltres curats. 25 Puix  vosaltres éreu com ovelles esgarriades;  
1Pe 3,7  flac, i com a cohereves que són ab  vosaltres de la gràcia de la vida, per a  
1Pe 3,15  la raó de l’esperança que és en  vosaltres. 16 Mes ab mansuetud i temor,  
1Pe 3,16  per a què en lo que diuen mal de  vosaltres sien confundits los que  
1Pe 4,1  en la carn, armau-vos també  vosaltres d’aquesta mateixa consideració, 
1Pe 4,4  4 Per lo que estranyen molt que  vosaltres no concorregau a la mateixa  
1Pe 4,8  tot tenint caritat fervorosa entre  vosaltres, perquè la caritat cobrirà  
1Pe 4,14  de glòria i de Déu reposa en  vosaltres; segons ells és blasfemat, mes  
1Pe 4,14  ells és blasfemat, mes segons  vosaltres és glorificat. 15 Mes no patesca 
1Pe 4,15  15 Mes no patesca ningú de  vosaltres com un homicida, o un lladre, o  
1Pe 5,1  doncs, als ancians que hi ha entre  vosaltres, jo que só ancià com ells, i  
1Pe 5,2  lo ramat de Déu que està entre  vosaltres, tenint cuidado d’ell; no per  
1Pe 5,7  solicitud, puix ell té cuidado de  vosaltres. 8 Siau moderats i vetllau,  
1Pe 5,13  en Babilònia, juntament elegida ab  vosaltres, i mon fill Marc. 14 Saludau-  
1Pe 5,14  ab bes de caritat. Sia pau a tots  vosaltres, los que sou en Jesucrist. Amén. 
2Pe 1,2  2 gràcia i pau complerta sia a  vosaltres en lo coneixement de Déu i de  
2Pe 1,5  ha en lo món. 5 I ademés d’això,  vosaltres, aplicant tot cuidado, anyadiu a 
2Pe 1,8  coses se troben i abunden en  vosaltres, no us deixaran estèrils ni  
2Pe 1,15  que fins després de ma mort pugau  vosaltres fer memòria d’aquestes coses.  
2Pe 2,1  profetes, així com hi haurà entre  vosaltres falsos doctors, que introduiran  
2Pe 2,3  paraules fingides, faran tràfic de  vosaltres; la condemnació dels quals ja fa 
2Pe 2,13  errors mentres estan en convits ab  vosaltres, 14 tenint los ulls plens d’  
2Pe 3,9 que espera ab paciència per amor de  vosaltres, no volent que ningú es pèrdia,  
2Pe 3,11  quina classe de gent haveu de ser  vosaltres en santedat de vida i pietat, 12 
1Jn 1,3  anunciam, per a què tingau també  vosaltres comunió ab nosaltres, i nostra  
1Jn 1,5  oït d’ell i que us anunciam a  vosaltres: Que Déu és llum i no hi ha en  
1Jn 2,7 Lo manament antic és la paraula que  vosaltres haveu oït des del principi. 8  
1Jn 2,8  lo qual és verdader en ell i en  vosaltres; perquè les tenebres ja  
1Jn 2,12  cegaren sos ulls. 12 Vos escric a  vosaltres, fillets, perquè vostres pecats  
1Jn 2,13  per son nom. 13 Vos escric a  vosaltres, pares, perquè haveu conegut a  
1Jn 2,13  és des del principi. Vos escric a  vosaltres, joves, perquè haveu vençut al  
1Jn 2,13  vençut al Maligne. Vos escric a  vosaltres, infants, perquè haveu conegut  
1Jn 2,14  conegut al Pare. 14 Vos escric a  vosaltres, pares, perquè haveu conegut a  
1Jn 2,14  és des del principi. Vos escric a  vosaltres, joves, perquè sou forts, i la  
1Jn 2,14  i la paraula de Déu permaneix en  vosaltres, i haveu vençut al Maligne. 15  
1Jn 2,20  no tots són de nosaltres. 20 Però  vosaltres teniu la unció del Sant, i sabeu 
1Jn 2,21  les coses. 21 Jo no us he escrit a  vosaltres com si ignoràsseu la veritat,  
1Jn 2,24  també al Pare. 24 Permanèsquia en  vosaltres lo que oíreu des del principi.  
1Jn 2,24  des del principi. Si permaneix en  vosaltres lo que oíreu des del principi,  
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1Jn 2,24  lo que oíreu des del principi,  vosaltres també permaneixereu en lo Fill i 
1Jn 2,27  us sedueixen. 27 I permanèsquia en  vosaltres la unció que haveu rebut d’ell. 
1Jn 4,4  a aquell, perquè lo qui està en  vosaltres és major que el que està en lo  
2Jn 3  ab nosaltres. 3 Gràcia sia ab  vosaltres, misericòrdia i pau de Déu Pare  
2Jn 8  i anticrist. 8 Guardau-vos a  vosaltres mateixos, perquè no perdau lo  
Jud 2  i pau, i caritat complerta sia ab  vosaltres. 3 Caríssims, desitjant jo ab  
Jud 17  per raó d’interès. 17 Emperò  vosaltres, caríssims, recordau-vos de  
Jud 20  que no tenen l’Esperit. 20 Mes  vosaltres, caríssims, edificant-vos a  
Jud 20  caríssims, edificant-vos a  vosaltres mateixos sobre el fonament de  
Jud 21  l’Esperit Sant, 21 conservau’s a  vosaltres mateixos en l’amor de Déu,  
Ap 1,4  que hi ha en l’Àsia. Gràcia a  vosaltres i pau d’aquell que és, i que  
Ap 2,10  lo diable n’ha de ficar alguns de  vosaltres en la presó, per a què sien  
Ap 2,13  mon fiel màrtir, i fou mort entre  vosaltres a on Satanàs habita. 14 »Emperò  
Ap 2,23  i els cors, i donaré a cada u de  vosaltres segons ses obres. »Emperò vos  
Ap 2,23 segons ses obres. »Emperò vos dic a  vosaltres, 24 i als demés que estau en  
Ap 2,24  com ells diuen: Jo no posaré sobre  vosaltres ninguna altra càrrega. 25 Emperò 
Ap 12,12  tant, regositjau-vos, oh cels, i  vosaltres que habitau en ells. Ai dels  
Ap 12,12  mar, perquè el diable ha baixat a  vosaltres ab gran còlera, perquè sap que  
Ap 18,6 donar, així com ella vos ha donat a  vosaltres; i pagau-li al doble segons  
Ap 18,20  -vos sobre ella, cels, i  vosaltres, sants apòstols i profetes,  
Ap 19,5  deia: –Alabau a nostre Déu, tots  vosaltres servos d’ell, i els que el  
Ap 22,21 nostre Senyor Jesucrist sia ab tots  vosaltres. Amén. Fi  
Mt 5,13  existiren abans de vosaltres. 13  »Vosaltres sou la sal de la terra. I si la 
Mt 5,14  i trepitjada dels homes. 14  »Vosaltres sou la llum del món. No es pot  
Mc 10,39  –Podem. I Jesús los digué:  –Vosaltres en veritat beureu lo calze que  
Mc 16,6  6 Ell los diu: –No us assusteu.  Vosaltres buscau a Jesús de Nazaret, que  
Lc 4,23  fill de Josep? 23 I ell los deia:  –Vosaltres, sens dubte, me direu aquell  
Lc 11,39 de dinar?» 39 I el Senyor li digué:  –Vosaltres, los fariseus, teniu gran  
Lc 11,52  de la clau de la ciència!  Vosaltres no entràreu, i ho prohibíreu als 
Lc 16,15 se burlaven d’ell. 15 I els digué:  –Vosaltres sou los que us veneu per justos 
Lc 22,70  lo Fill de Déu? Ell los respongué:  –Vosaltres dieu que ho só. 71 I ells  
Jn 3,28  sinó que li sia donat del cel. 28  Vosaltres mateixos sou testimoni de que  
Jn 4,22  muntanya ni en Jerusalem. 22  Vosaltres adorau lo que no coneixeu;  
Jn 4,48  -se. 48 Jesús, doncs, li digué:  –Vosaltres, si no veeu miracles i  
Jn 5,33  testimoni que dóna és verdader. 33  Vosaltres enviàreu a Joan i ell donà  
Jn 7,28  ensenyant en alta veu i dient:  –Vosaltres me coneixeu i sabeu d’a on só  
Jn 7,34  vaig a aquell que m’ha enviat. 34  Vosaltres me buscareu i no em trobareu, i  
Jn 8,15 sabeu d’a on vinc ni a on vaig. 15  Vosaltres judicau segons la carn; jo no  
Jn 8,23  vosaltres”? 23 I ell los deia:  –Vosaltres sou d’abaix, jo só de dalt;  
Jn 8,41  de Déu; això no ho féu Abraham. 41  Vosaltres feu les obres de vostre pare. I  
Jn 8,44  perquè no podeu oir ma paraula. 44  Vosaltres sou de vostre pare, lo diable, i 
Jn 10,34  en vostra Llei que: “Jo diguí:  Vosaltres sou déus”? 35 Si anomenà déus a  
Jn 11,49 pontífice d’aquell any, los digué:  –Vosaltres no hi enteneu res, 50 ni  
Jn 13,13  lo que he fet ab vosaltres? 13  Vosaltres m’anomenau “Mestre” i “Senyor”, 
Jn 13,33 de temps encara estic ab vosaltres.  Vosaltres me buscareu i, així com jo diguí 
Jn 15,3  los podarà perquè ne dónien més. 3  Vosaltres sou ja purs per medi de la  
Jn 15,14  que dóna sa vida per sos amics. 14  Vosaltres sou mos amics, si feu lo que jo  
Jn 16,19  volien preguntar-lo i els digué:  –Vosaltres estau inquirint los uns dels  
Ac 3,25  anunciaren aquestos dies. 25  Vosaltres sou los fills dels profetes i de 
Ac 7,51  la meva mà totes estes coses?” 51  »Vosaltres, caps durs i incircumcidats de  
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Ac 7,53  estat traïdors i homicides. 53  Vosaltres, que rebéreu la Llei per  
Ac 10,28  s’havien reunit, 28 i els digué:  –Vosaltres sabeu que és cosa abominable  
Ac 10,37  (aquest és lo Senyor de tots). 37  Vosaltres sabeu la paraula que ha estat  
Ac 15,24  vos han alarmat ab paraules dient:  “Vosaltres haveu de ser circumcidats i  
Ac 20,18  vingut i estant junts, los digué:  –Vosaltres sabeu des del primer dia que  
Rm 9,26  que en lo lloc a on los fou dit:  «Vosaltres no sou poble meu», allí seran  
1Co 12,2  que estigau en ignorància. 2  Vosaltres sabeu que, quan éreu gentils,  
2Co 3,2  per a vosaltres, o de vosaltres? 2  Vosaltres carta nostra sou, escrita en  
Ga 4,10  als quals voleu servir de nou? 10  Vosaltres observau los dies, i els mesos,  
Ga 4,13  no m’haveu agraviat en res. 13  Vosaltres sabeu que al principi ab  
Ga 5,7 sinó la fe, que obra per caritat. 7  Vosaltres corríeu bé! ¿Qui us ha impedit  
Ef 5,25 les mullers a sos marits en tot. 25  Vosaltres, marits, amau a vostres mullers, 
1Te 2,10  predicàrem l’evangeli de Déu. 10  Vosaltres sou testimonis, i Déu també, de  
Jm 1,19  com primícies de ses criatures. 19  Vosaltres ho sabeu, germans meus  
Jm 2,6  que prometé Déu als que l’amen? 6  Vosaltres, al contrari, haveu afrontat al  
Jm 5,5  oïdos del Senyor dels exèrcits. 5  Vosaltres haveu viscut deliciosament sobre 
1Pe 2,10  tenebres a sa meravellosa llum. 10  Vosaltres, que en altre temps no éreu  
2Pe 3,17  per ruïna de si mateixos. 17  Vosaltres, doncs, germans, avisats, viviu  
1Jn 4,4  ve, i que ara ja està en lo món. 4  Vosaltres, fillets, sou de Déu i vencereu  
Mt 5,16  que estan en casa. 16 Bríllia així  vostra llum davant dels homes, per a què  
Mt 5,20 del cel. 20 »Puix jo us dic que, si  vostra justícia no fos major que la dels  
Mt 6,10  Vinga lo vostre Regne. Faça’s la  vostra voluntat, així en la terra com en  
Mt 6,25  tant vos dic: No us afaneu per la  vostra vida, sobre què menjareu. Ni per  
Mt 9,29  los tocà los ulls dient: –Segons  vostra fe, així se us faça. 30 I se’ls  
Mt 10,13  casa.” 13 I si la tal fos digna,  vostra pau vindrà sobre ella. Emperò si no 
Mt 10,13  sobre ella. Emperò si no ho fos,  vostra pau retornarà a vosaltres. 14 I tot 
Mt 15,3  traspassau lo manament de Déu per  vostra tradició? Puix Déu digué: 4 “Honra  
Mt 15,6 haveu fet va lo manament de Déu per  vostra tradició. 7 Hipòcrites!, bé  
Mt 17,19  19 Jesús los digué: –Per causa de  vostra incredulitat. Puix jo us dic en  
Mt 20,21 un a la dreta i altre a l’esquerra  vostra. 22 I Jesús, responent, digué: –No  
Mt 23,38 38 Veus aquí que us quedarà deserta  vostra casa. 39 Puix jo us dic que des d’ 
Mt 24,3  coses i quin senyal hi haurà de  vostra vinguda i de la consumació del  
Mt 24,20 aquells dies! 20 Pregau, doncs, que  vostra fugida no esdevinga en hivern o en  
Mt 26,42  sens que jo el bèguia, faça’s la  vostra voluntat. 43 I vingué altra vegada  
Mt 28,14  l’hi farem creure, i mirarem per  vostra seguretat. 15 I ells, prenent los  
Mc 3,32  de gent, i li digueren: –Mirau,  vostra mare i vostres germans vos demanen  
Mc 7,9  va lo manament de Déu per observar  vostra tradició. 10 Perquè Moisès digué:  
Mc 7,13  així vana la paraula de Déu per la  vostra tradició que transmetéreu; i fent  
Mc 10,37 –Concediu-nos que ens assentem en  vostra glòria, l’un a la dreta i l’altre 
Lc 1,36  Fill de Déu. 36 I mirau, Elisabet,  vostra cosina, també ella ha concebut un  
Lc 2,29  en pau a vostre servo, conforme a  vostra paraula. 30 Perquè mos ulls han  
Lc 2,30  30 Perquè mos ulls han vist la  vostra salut, 31 la qual aparellàreu a  
Lc 5,5  haver agafat res, emperò baix de  vostra paraula tiraré lo filat. 6 I havent 
Lc 8,25  bonança. 25 I els digué: –A on és  vostra fe? I ells, plens de temor, se  
Lc 10,6  algun fill de la pau, descansarà  vostra pau sobre d’ell; i si no, se’n  
Lc 10,11  la pols que se’ns ha agafat de  vostra ciutat, la sacudim contra  
Lc 11,2  Vinga lo vostre Regne; faça’s la  vostra voluntat, així en la terra com en  
Lc 12,22  vos dic: No aneu afanats per a la  vostra vida, sobre què menjareu, ni per a  
Lc 13,35 i no ho volgueres? 35 Veus aquí que  vostra casa quedarà deserta. I vos dic que 
Lc 19,16 arribà lo primer i digué: »–Senyor,  vostra mina ha guanyat deu mines. 17 »I li 
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Lc 19,18  vingué lo segon i digué: »–Senyor,  vostra mina ha guanyat cinc mines. 19  
Lc 19,20  i digué: »–Senyor, aquí teniu  vostra mina, la qual he tingut guardada  
Lc 21,19  de vostre cap se perdrà. 19 I ab  vostra paciència posseireu vostres ànimes. 
Lc 21,28  i alçau lo cap, puix està cerca  vostra redempció. 29 I en seguida los  
Lc 22,42  no es faça ma voluntat sinó la  vostra. 43 I llavors se li aparegué un  
Lc 22,53 mans sobre mi. Emperò aquesta és la  vostra hora i lo poder de les tenebres. 54 
Jn 2,17  està escrit: «Me devora lo zel de  vostra casa.» 18 I els jueus respongueren  
Jn 8,17  i lo Pare que m’ha enviat. 17 En  vostra Llei està escrit que lo testimoni  
Jn 10,34  los respongué: –¿No està escrit en  vostra Llei que: “Jo diguí: Vosaltres sou  
Jn 16,20  i vosaltres estareu tristos, mes  vostra tristesa se convertirà en goig. 21  
Jn 17,6 ’ls haveu donat, i ells han guardat  vostra paraula. 7 Ara han conegut que tot  
Jn 17,14  en si mateixos. 14 Jo els he donat  vostra paraula, i el món los ha avorrit,  
Jn 17,17  só del món. 17 Santificau-los en  vostra veritat. La paraula vostra és la  
Jn 17,17 -los en vostra veritat. La paraula  vostra és la veritat. 18 Així com vós m’  
Jn 18,31  vosaltres i judicau-lo segons la  vostra Llei. Los jueus, emperò, li  
Ac 4,28  d’Israel, 28 per a fer lo que  vostra mà i vostre consell decretaren que  
Ac 4,29  servos que ab tota firmesa pàrlien  vostra paraula, 30 extenent vostra mà a  
Ac 4,30 pàrlien vostra paraula, 30 extenent  vostra mà a curar les dolències i a que es 
Ac 5,28 aquí que haveu omplert Jerusalem de  vostra doctrina, i voleu fer caure sobre  
Ac 18,15  de paraula, i de nom, i de  vostra Llei, allà vos ho vejau vosaltres,  
Ac 19,37 no són sacrílegs ni blasfemadors de  vostra deessa. 38 Emperò si Demetri i els  
Ac 24,4 molt temps, vos suplico que, segons  vostra clemència, nos escolteu per curts  
Ac 26,2 Agripa, en poder justificar-me en  vostra presència de tot quant m’acusen  
Ac 27,34  res. 34 Per lo tant, per lo bé de  vostra salut, vos prego que mengeu, puix  
Rm 1,8  acerca tots vosaltres, perquè  vostra fe és divulgada per tot lo món. 9  
Rm 1,12 ab vosaltres, per aquella fe mútua,  vostra i meva. 13 Emperò no vull que  
Rm 6,19  a home, a causa de la flaquesa de  vostra carn; perquè així com per a  
Rm 11,31  ara no han cregut, a fi de que per  vostra misericòrdia alcàncien ells  
Rm 12,16  humils. No us tingau per savis en  vostra opinió. 17 A ningú torneu mal per  
Rm 12,18  18 Si és dable, en quant està de  vostra part, teniu pau ab tothom. 19 Amats 
Rm 15,24  d’haver gosat algun tant de  vostra companyia. 25 Mes ara me’n vaig a  
Rm 16,19  los cors dels senzills. 19 Puix  vostra obediència està divulgada per totes 
1Co 1,26  26 I així, germans, considerau  vostra vocació, que no són molts los savis 
1Co 2,5  d’Esperit i de poder, 5 per a què  vostra fe no reposàs en la sabiduria d’  
1Co 4,14  aquestes coses per a confusió  vostra; emperò vos amonesto com a fills  
1Co 5,13  fora. Per lo tant, traeu fora de  vostra companyia aqueix malvat. 6,Tit  
1Co 6,5  consideració en la iglésia. 5 Per  vostra confusió ho dic. Doncs, ¿que no hi  
1Co 7,5  fi de que Satanàs no us téntia per  vostra incontinència. 6 Emperò això ho dic 
1Co 15,14  nostra predicació, i també és vana  vostra fe. 15 I ademés resultam ser falsos 
1Co 15,17  I si Cristo no ressuscità, vana és  vostra fe, puix encara estau en vostres  
1Co 15,31  dia, germans, moro per a glòria  vostra, la qual tinc en Cristo Jesús,  
1Co 15,34  de Déu; ho dic per a confusió  vostra. 35 Emperò algú dirà: «Com  
2Co 1,6  6 I si som atribolats, és per a  vostra consolació i salvació; i si som  
2Co 1,6  i si som consolats, és per a  vostra consolació; si som confortats, per  
2Co 1,6  si som confortats, per a  vostra confortació és i salvació; la qual  
2Co 1,14  en part, que nosaltres som  vostra glòria, així com vosaltres també la 
2Co 1,24  24 No que tingam domini sobre la  vostra fe, sinó que contribuïm a vostre  
2Co 2,8 8 Per lo que vos prec que confirmeu  vostra caritat envers ell. 9 I per aqueix  
2Co 8,8  d’altres la sinceritat de  vostra caritat. 9 Puix sabeu la gràcia de  
2Co 8,14  igualtat. 14 Al present suplesca  vostra abundància les seves necessitats,  
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2Co 8,14  la seva abundància suplesca també  vostra necessitat, de manera que hi haja  
2Co 8,19  glòria del Senyor, i declaració de  vostra prompta voluntat. 20 Evitant que  
2Co 8,24  de les iglésies, la prova de  vostra caritat i de nostra glòria en  
2Co 9,5 primer a vosaltres, i apròmptien la  vostra benedicció ja promesa, a fi de que  
2Co 9,10  pa per a menjar, i multiplíquia  vostra llavor sembrada, i auméntia los  
2Co 9,10  sembrada, i auméntia los fruits de  vostra justícia.) 11 A fi de que,  
2Co 9,13 de Cristo, i per la lliberalitat de  vostra comunicació ab ells i ab tothom. 14 
2Co 10,1  de Cristo, jo que en presència  vostra só humil, i ausent só atrevit  
2Co 10,6  a venjar tota desobediència quan  vostra obediència sia complerta. 7 ¿Mirau  
2Co 10,8 a edificació, i no per a destrucció  vostra, no deuria avergonyir-me. 9  
2Co 10,15 altres, sinó esperant que, creixent  vostra fe, serem abundantment engrandits  
2Co 12,19  i tot, caríssims, per a edificació  vostra. 20 Perquè temo que tal vegada quan 
2Co 13,9  forts, i encara pregam per  vostra perfecció. 10 Per lo tant, vos  
Ga 6,13  cricumcidats per a gloriar-se en  vostra carn. 14 Mes no permètia Déu que jo 
Ef 1,13  de la veritat, l’evangeli de  vostra salvació; i havent cregut en ell  
Ef 3,13  per amor de vosaltres, que és  vostra glòria. 14 Per aquesta causa doblo  
Ef 4,4  com sou cridats a una esperança de  vostra vocació. 5 Un Senyor, una fe, un  
Ef 4,22 de l’home vell, segons lo qual fou  vostra antigua conversació, que és  
Ef 4,26 pequeu»: no es pònguia lo sol sobre  vostra ira. 27 Ni doneu entrada al dimoni. 
Ef 4,29  29 No isca paraula mala de  vostra boca, sinó la que és bona per a  
Fl 1,5  en totes mes oracions, 5 per  vostra comunicació en l’evangeli de  
Fl 1,9  9 I lo que us demano és que  vostra caritat abúndia més i més en  
Fl 1,19  se’m convertirà en salvació, per  vostra oració i per l’auxili de l’  
Fl 1,27  27 Procurau solament en què  vostra conversació sia digna de l’  
Fl 2,12  ab temor i tremolant en l’obra de  vostra salvació, no sols com en ma  
Fl 2,17  sobre el sacrifici i víctima de  vostra fe, me’n regositjo i me’n  
Fl 4,5  dic: regositjau’s. 5 Sia notòria  vostra modèstia a tots los homes. Lo  
Col 1,4 a vosaltres, 4 des de que havem oït  vostra fe en Cristo Jesús i l’amor que  
Col 2,5  vostre bon ordre i la firmesa de  vostra fe en Cristo. 6 Així com, doncs,  
Col 2,13 los pecats i en la incircumcisió de  vostra carn, vos vivificà juntament ab  
Col 3,3  la terra. 3 Perquè sou morts ja, i  vostra vida està escondida ab Cristo en  
Col 3,4  en Déu. 4 Quan Cristo, que és  vostra vida, s’aparega, llavors també  
Col 3,8  blasfèmia, paraula torpe de  vostra boca. 9 No mentiu los uns als  
Col 4,6  redimint lo temps. 6 Sia sempre  vostra conversació assaborada ab gràcia i  
1Te 1,3  3 recordant-nos de l’obra de  vostra fe, i del treball, i de la caritat, 
1Te 1,4  4 Sabent, amats germans, que  vostra elecció és de Déu. 5 Perquè nostre  
1Te 2,17  privats per un curt temps de  vostra presència, no de cor, ansiàrem més  
1Te 2,17  ansiàrem més abundantment veure  vostra cara ab gran desig. 18 Per lo qual  
1Te 3,2 confirmar-vos i esforçar-vos en  vostra fe, 3 a fi de que ningú es  
1Te 3,5  més, envií a informar-me de  vostra fe, tement que el temptador no us  
1Te 3,6  de vosaltres, i ens ha fet a saber  vostra fe i caritat, i que sempre teniu  
1Te 3,7  consol en vosaltres, per causa de  vostra fe, 8 per quant ara vivim, si  
1Te 3,10  ab lo major ardor, que pugam veure  vostra cara i pugam complir lo que falta a 
1Te 3,10 cara i pugam complir lo que falta a  vostra fe? 11 I el mateix Déu i Pare  
1Te 4,3 Puix aquesta és la voluntat de Déu:  vostra santificació. Que us abstingau de  
2Te 1,3  per vosaltres, com és just, perquè  vostra fe creix més i més, i abunda la  
2Te 1,4  en les iglésies de Déu, per  vostra paciència i fe en totes les  
He 9,14  mateix sens màcula a Déu, netejarà  vostra consciència de les obres de mort  
He 10,7 llibre està escrit de mi) per a fer  vostra voluntat, oh Déu!» 8 Dient dalt:  
He 10,9  aquí, que vinc per a fer, oh Déu,  vostra voluntat.» Aparta lo primer per a  
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He 10,35  en lo cel. 35 No maŀlogreu, doncs,  vostra confiança, la qual té un gran  
Jm 1,3  3 sabent que la prova de  vostra fe obra paciència. 4 Mes vejau que  
Jm 2,2  de persones. 2 Perquè si entràs en  vostra congregació algun baró, portant  
Jm 4,9  -vos i plorau: convertesqui’s  vostra rialla en plor, i vostre goig en  
Jm 4,15  lo dia de demà. 15 Perquè, què és  vostra vida? És un vapor que apareix per  
1Pe 1,7 tentacions, 7 per a què la prova de  vostra fe, sent més preciosa que l’or  
1Pe 1,9 ple de glòria, 9 alcançant lo fi de  vostra fe, que és la salvació de vostres  
1Pe 1,14  ab los desigs que abans teníeu en  vostra ignorància; 15 sinó, segons és sant 
1Pe 1,17  cada u, viviu en temor lo temps de  vostra peregrinació, 18 sabent que haveu  
1Pe 1,18 sabent que haveu estat rescatats de  vostra vana conversació (que rebéreu de  
1Pe 1,21  i li ha donat glòria per a què  vostra fe i vostra esperança fossen en  
1Pe 1,21  donat glòria per a què vostra fe i  vostra esperança fossen en Déu. 22 Veent  
1Pe 2,12 combaten contra l’ànima, 12 tenint  vostra conducta honesta entre els gentils; 
1Pe 3,2  ésser guanyats, 2 quan considérien  vostra santa conversació en temor. 3 L’  
1Pe 3,16  confundits los que desacrediten  vostra santa conversació en Cristo. 17  
1Pe 5,7  sa visita; 7 tirant sobre ell tota  vostra solicitud, puix ell té cuidado de  
2Pe 1,5  aplicant tot cuidado, anyadiu a  vostra fe virtut, i a la virtut, ciència,  
2Pe 1,10  siau abans solícits de fer segura  vostra vocació i elecció, perquè fent això 
2Pe 3,17  alerta, per a què no caigau de  vostra firmesa enganyats pels insensats.  
Jud 3  jo ab ànsia escriure-us acerca  vostra comú salvació, m’ha estat precís  
Jud 20  mateixos sobre el fonament de  vostra santíssima fe, orant en l’Esperit  
Ap 5,9  i ens haveu redimit per a Déu, ab  vostra sang, de tota tribu, i llengua, i  
Ap 11,18  18 I els gentils s’han irritat i  vostra ira ha arribat, i el temps de ser  
Ac 18,6  sacudí sos vestits i els digué:  –Vostra sang sia sobre vostres caps; jo  
1Co 5,6  dia de nostre Senyor Jesucrist. 6  Vostra vanaglòria no és bona. ¿No sabeu  
Mt 5,12 ’s i regositjau’s, perquè és gran  vostre gallardó en lo cel. Puix així  
Mt 5,16  obres bones i glorifíquien a  vostre Pare que està en lo cel. 17 »No  
Mt 5,37  blanc o negre. 37 Sia, doncs, lo  vostre parlar, sí, sí; no, no; perquè tot  
Mt 5,45  45 a fi de que siau fills de  vostre Pare que està en lo cel, qui fa  
Mt 5,48  perfets, així com és perfet  vostre Pare celestial. 6,Tit Capítol VI  
Mt 6,1 altra manera no tindreu gallardó de  vostre Pare que està en lo cel. 2 »I així, 
Mt 6,8  vullau semblar-vos a ells, puix  vostre Pare sap lo que us fa menester  
Mt 6,9  estau en lo cel, sia santificat lo  vostre nom. 10 Vinga lo vostre Regne. Faça 
Mt 6,10  lo vostre nom. 10 Vinga lo  vostre Regne. Faça’s la vostra voluntat,  
Mt 6,14  sos pecats, també us perdonarà  vostre Pare celestial les vostres culpes.  
Mt 6,15  si no perdonau als homes, tampoc  vostre Pare vos perdonarà vostres pecats.  
Mt 6,25  vida, sobre què menjareu. Ni per  vostre cos, sobre què vestireu. ¿No val  
Mt 6,26  ni seguen, ni junten en graners. I  vostre Pare celestial los alimenta. ¿I no  
Mt 6,32  afanen per totes aquestes coses, i  vostre Pare sap que teniu necessitat d’  
Mt 7,11  bones a vostres fills, ¿quant més  vostre Pare que està en lo cel donarà béns 
Mt 9,4  digué: –Per què pensau mal en  vostre cor? 5 Quina cosa és més fàcil, lo  
Mt 9,11  a sos deixebles: –¿Com és que el  vostre mestre menja ab los publicans i  
Mt 10,20  los que parlau, sinó l’Esperit de  vostre Pare que parla en vosaltres. 21 »I  
Mt 10,29  caurà a terra sens la voluntat de  vostre Pare? 30 Fins los cabells de vostre 
Mt 10,30 vostre Pare? 30 Fins los cabells de  vostre cap estan tots contats. 31 No  
Mt 11,26  Així és, Pare. Perquè així fou de  vostre agrado. 27 »Mon Pare posà en mes  
Mt 13,27  ¿no sembràreu bona llavor en  vostre camp? Com és, doncs, que hi ha  
Mt 17,23  dos dracmes, i li digueren: –Què,  vostre mestre no paga lo tribut? 24 –Sí  
Mt 18,14  14 Així que no és la voluntat de  vostre Pare que està en lo cel que es  
Mt 20,21  dos fills meus s’asséntien en  vostre Regne, un a la dreta i altre a l’  
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Mt 20,26 se major entre vosaltres, sia criat  vostre. 27 I aquell que entre vosaltres  
Mt 20,27  vulla ser primer, sia criat  vostre. 28 Així com lo Fill de l’home no  
Mt 23,8 ser anomenats rabís, puix un sol és  vostre mestre, lo Cristo, i tots vosaltres 
Mt 23,9 ningú sobre la terra apellideu pare  vostre, perquè un és vostre Pare que està  
Mt 23,9 apellideu pare vostre, perquè un és  vostre Pare que està en lo cel. 10 Ni us  
Mt 23,10  us apellideu mestres, perquè un és  vostre mestre, lo Cristo. 11 Aquell que és 
Mt 23,11  que és major entre vosaltres, serà  vostre criat. 12 I qualsevol que s’  
Mt 24,42  no sabeu a quina hora ha de venir  vostre Senyor. 43 Emperò enteneu que si el 
Mt 25,8 les prudents: »–Donau-nos oli del  vostre, puix nostres llanternes s’  
Mt 25,25  en la terra. Aquí teniu lo que és  vostre. 26 »I responent-li son senyor,  
Mc 2,16  deien a sos deixebles: –Per què  vostre mestre menja i beu ab los publicans 
Mc 8,17  ni enteneu? Encara teniu obcecat  vostre cor? 18 Tenint ulls, no veeu? I  
Mc 10,5 i digué: –Per causa de la duresa de  vostre cor vos deixà escrit aquest  
Mc 10,43  bé, lo qui vulla ser major, serà  vostre criat. 44 I el que vulla ser primer 
Mc 11,25 d’algú, perdonau-lo, a fi de que  vostre Pare que està en lo cel vos  
Mc 11,26 26 Perquè si vosaltres no perdonau,  vostre Pare que està en lo cel tampoc vos  
Lc 1,31 Senyor. 31 Veus aquí: concebireu en  vostre ventre, i parireu un fill, i l’  
Lc 2,29  29 –Ara, Senyor, despediu en pau a  vostre servo, conforme a vostra paraula.  
Lc 2,32  gentils, i per a glòria d’Israel,  vostre poble. 33 I Josep i sa mare estaven 
Lc 3,14  el calumnieu, i contentau’s ab lo  vostre pre. 15 I com lo poble estava en  
Lc 5,22 los respongué dient: –Què pensau en  vostre cor? 23 Què és més fàcil, dir:  
Lc 6,22  si, i vos insúltien, i despreciïn  vostre nom, com a dolent, per causa del  
Lc 6,23  regositjau-vos, perquè serà gran  vostre gallardó en lo cel, puix d’aquesta 
Lc 6,24  los rics: perquè ja teniu  vostre consol en la terra! 25 »Ai de  
Lc 6,35  i prestau sens esperar interès, i  vostre gallardó serà gran, i sereu fills  
Lc 6,36  així com és misericordiós també  vostre Pare. 37 »No judiqueu, i no sereu  
Lc 9,44  ell a sos deixebles: –Gravau en  vostre cor aquestes paraules, perquè lo  
Lc 9,49  un que llançava los dimonis en nom  vostre, i l’hi havem prohibit, perquè no  
Lc 10,17  someten a nosaltres per virtut de  vostre nom. 18 I ell los digué: –Jo vegí a 
Lc 11,2  estau en lo cel, sia santificat lo  vostre nom. Vinga lo vostre Regne; faça’s 
Lc 11,2  santificat lo vostre nom. Vinga lo  vostre Regne; faça’s la vostra voluntat,  
Lc 11,13  bons a vostres fills, ¿quant més  vostre Pare celestial donarà l’Esperit bo 
Lc 11,39  les copes i los plats, emperò  vostre interior està ple de rapinya i de  
Lc 12,7  de Déu? 7 Fins los cabells de  vostre cap estan tots contats. Doncs, no  
Lc 12,22  sobre què menjareu, ni per a lo  vostre cos, sobre què vestireu. 23 Més val 
Lc 12,30 que la gent del món s’afana; i sap  vostre Pare que teniu necessitat d’elles. 
Lc 12,32  petit ramat, puix és plagut a  vostre Pare lo donar-vos lo Regne. 33  
Lc 12,34  destrueix. 34 Perquè allà a on és  vostre tresor, allí estarà també lo vostre 
Lc 12,34 vostre tresor, allí estarà també lo  vostre cor. 35 »Teniu vostres lloms  
Lc 13,26  Llavors començareu a dir: “Davant  vostre menjàrem i beguérem, i ensenyàreu  
Lc 15,19 Ja no só digne de ser anomenat fill  vostre; tractau-me com a un de vostres  
Lc 15,21  no só digne de ser apellidat fill  vostre. 22 »Mes lo pare digué a sos  
Lc 16,12  fiels en lo dels altres, lo que és  vostre, qui us ho donarà? 13 Ningun criat  
Lc 21,18 nom. 18 No obstant, ni un cabell de  vostre cap se perdrà. 19 I ab vostra  
Lc 23,42  -vos de mi quan arribeu al  vostre Regne. 43 I Jesús li digué: –En  
Jn 7,6  temps no ha arribat encara; mes  vostre temps sempre està preparat. 7 A  
Jn 8,21 vosaltres me cercareu, i morireu en  vostre pecat. Allà a on jo vaig no podeu  
Jn 8,24  si no creeu que só jo, morireu en  vostre pecat. 25 I ells li deien: –Qui  
Jn 8,38  vosaltres feu lo que haveu vist en  vostre pare. 38 Li respongueren dient:  
Jn 8,41  41 Vosaltres feu les obres de  vostre pare. I ells li repliquen:  
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Jn 8,42  42 I els digué Jesús: –Si Déu fos  vostre pare, certament m’amaríeu a mi,  
Jn 8,44 oir ma paraula. 44 Vosaltres sou de  vostre pare, lo diable, i voleu satisfer  
Jn 8,44  i voleu satisfer los apetits de  vostre pare. Ell fou homicida des del  
Jn 8,54 aquell de qui dieu vosaltres que és  vostre Déu. 55 I no l’haveu conegut; mes  
Jn 8,56  i observo sa paraula. 56 Abraham,  vostre pare, se regositjà de veure mon  
Jn 9,19  preguntaren dient: –¿És aquest lo  vostre fill, lo qual dieu vosaltres que  
Jn 9,41  “Nosaltres hi veem”, per lo que  vostre pecat permaneix. 10,Tit Capítol X  
Jn 12,28  aquesta hora. 28 Pare, glorificau  vostre nom. I vingué una veu del cel  
Jn 14,1  deixebles. 1 »Que no es pertúrbia  vostre cor. Creeu en Déu, i creeu també en 
Jn 14,27 com la dóna lo món. No es pertúrbia  vostre cor, ni s’acovardesca. 28 Oíreu  
Jn 15,11 de que mon goig sia en vosaltres, i  vostre goig sia complert. 12 Mon precepte  
Jn 15,16  per a què aneu i façau fruit, i  vostre fruit sia durader, a fi de que  
Jn 16,6  perquè us he dit aquestes coses,  vostre cor està ple de tristesa. 7 Emperò  
Jn 16,22  mes jo tornaré a veure-us, i  vostre cor s’alegrarà i ningú vos prendrà 
Jn 16,22  s’alegrarà i ningú vos prendrà lo  vostre goig. 23 I en aquell dia no em  
Jn 16,24  nom. Demanau i rebreu, a fi de que  vostre goig sia ple. 25 »Aquestes coses  
Jn 17,1  l’hora és arribada, glorificau a  vostre Fill, a fi de que vostre Fill vos  
Jn 17,1  a vostre Fill, a fi de que  vostre Fill vos glorifíquia a vós, 2 com  
Jn 17,6  que fos lo món. 6 »He manifestat  vostre nom als homes que em donàreu del  
Jn 17,11  a vós. Oh Pare sant!, guardau en  vostre nom a aquells que vós me donàreu, a 
Jn 17,12  jo era ab ells, los conservava en  vostre nom. He conservat los que em  
Jn 17,26  26 I els he fet i faré conèixer  vostre nom, perquè l’amor ab què vós m’  
Jn 19,14  i digué als jueus: –Aquí teniu a  vostre rei! 15 Ells, emperò, cridaven: –A  
Jn 19,15  Pilat los deia: –Crucificaré jo a  vostre rei? Los pontífices responen: –No  
Jn 20,17  “Jo me’n pujo a mon Pare i Pare  vostre, mon Déu i Déu vostre.” 18 Vingué  
Jn 20,17  Pare i Pare vostre, mon Déu i Déu  vostre.” 18 Vingué Maria Magdalena, doncs, 
Ac 3,22  als pares: “Lo Senyor,  vostre Déu, vos alçarà un profeta d’entre 
Ac 4,28  28 per a fer lo que vostra mà i  vostre consell decretaren que es fes. 29 I 
Ac 4,30  meravelles i prodigis en nom de  vostre sant infant Jesús. 31 I quan  
Ac 7,43  de Moloc i l’estrella de  vostre déu Remfam, figures que féreu per  
Ac 13,35  en altre lloc: “No permetreu que  vostre Sant veja corrupció.” 36 »Perquè  
Ac 22,20  20 I quan se derramà la sang de  vostre màrtir Esteve, jo estava present  
Rm 6,12  12 No régnia, doncs, lo pecat en  vostre cos mortal, de modo que hajau d’  
Rm 6,22 i que sou fets servos de Déu, teniu  vostre fruit en la santificació, i per  
Rm 12,1  santa, i agradable a Déu, que és  vostre racional culto. 2 I no us conformeu 
Rm 12,2  transformau’s per la renovació de  vostre esperit, per a què experimenteu  
Rm 14,16 16 No feu, doncs, que sia vituperat  vostre bé. 17 Perquè lo Regne de Déu no és 
Rm 15,9  entre els gentils, i cantaré a  vostre nom.» 10 I en altre lloc: «Alegrau  
1Co 3,22  o lo present, o lo futur, tot és  vostre. 23 I vosaltres, de Cristo, i  
1Co 6,20 a preu. Glorificau, doncs, a Déu en  vostre cos i en vostre esperit, los quals  
1Co 6,20  doncs, a Déu en vostre cos i en  vostre esperit, los quals són de Déu.  
1Co 7,35 marit. 35 En veritat dic això per a  vostre profit, no per a parar-vos ningun 
1Co 15,58  en l’obra del Senyor, sabent que  vostre treball no és en va en lo Senyor.  
1Co 16,3  per a què pòrtien a Jerusalem  vostre socorro. 4 I si la cosa meresqués  
1Co 16,18  18 Perquè referen mon esperit i el  vostre. Teniu, doncs, consideració a tals  
2Co 1,24 la vostra fe, sinó que contribuïm a  vostre goig, puix per la fe estau ferms.  
2Co 7,7  en vosaltres, al referir-nos  vostre desig, vostres plors i vostre zel  
2Co 7,7 -nos vostre desig, vostres plors i  vostre zel envers mi, de modo que jo  
2Co 9,2  jo us escríguia. 2 Puix conec que  vostre ànimo està prompte, per lo que me  
2Co 9,2  prompta des de l’any passat, i  vostre zel ha incitat a molts. 3 No  
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Ga 4,16  16 ¿M’he fet jo, doncs, enemic  vostre dient-vos la veritat? 17 Ells  
Ga 6,18  Senyor Jesucrist sia, germans, ab  vostre esperit. Amén. Ef Inc Epístola de  
Ef 1,18  d’ell, 18 iŀluminant los ulls de  vostre cor, per a què sapiau qual és l’  
Ef 4,23  23 Renovau-vos en l’esperit de  vostre ànimo 24 i vestiu-vos de l’home  
Ef 5,19  cantant i alabant al Senyor en  vostre cor, 20 donant gràcies sempre al  
Fl 1,25  ab tots vosaltres, per a profit  vostre i goig de la fe, 26 a fi de que  
Fl 1,26  i goig de la fe, 26 a fi de que  vostre regosig abúndia per mi en  
Fl 2,25  i company meu en milícia, i  vostre messatger, que m’ha assistit en  
Fl 4,10  que ja per fi haja tornat a florir  vostre cuidado envers mi; puix encara que  
Fl 4,17  sinó que cerco fruit que abúndia a  vostre compte. 18 Així que tot ho tinc, i  
Col 1,8  8 lo qui ens informà també de  vostre amor en l’Esperit. 9 Per aqueix  
Col 2,5  esperit, gosant-me i contemplant  vostre bon ordre i la firmesa de vostra fe 
1Te 1,5  fórem entre vosaltres per amor  vostre. 6 I vosaltres vos haveu fet  
1Te 5,23  santifíquia en tot, per a què tot  vostre esperit, i l’ànima, i el cos se  
Flm 25  de nostre Senyor Jesucrist sia ab  vostre esperit. Amén. He Inc Epístola de  
Jm 4,9  ’s vostra rialla en plor, i  vostre goig en tristesa. 10 Humiliau-vos 
Jm 5,12  ni feu cap altre jurament. Emperò  vostre parlar sia: sí, sí; no, no; a fi de 
1Pe 1,13 Per lo tant, cenyiu’s los lloms de  vostre enteniment, siau sobris i esperau  
1Pe 5,8  i vetllau, perquè lo diable,  vostre enemic, qual lleó rugint, vos  
1Pe 5,12  Amén. 12 Per Silvà, fiel germà  vostre, segons tinc entès, vos he escrit  
2Pe 3,1 escric, procurant en les dos avivar  vostre ànimo senzill ab amonestacions, 2  
1Jn 1,4  coses per a què vos regositgeu i  vostre goig sia complert. 5 Aquest és l’  
2Jn 12  -vos boca a boca, a fi de que  vostre goig sia complert. 13 Los fills de  
Ap 1,9  venir, lo Totpoderós. 9 Jo, Joan,  vostre germà i company en la tribulació, i 
Ap 4,11  criat totes les coses, i per lo  vostre plaer elles són i foren criades.  
Ap 11,17  haveu de venir; perquè haveu rebut  vostre gran poder i haveu regnat. 18 I els 
Ap 11,18  i als sants, i als que temen  vostre nom, petits i grans, i d’  
Ap 15,4 us temerà, Senyor, i no glorificarà  vostre nom? Perquè vós sol sou sant, i  
Jm 5,3  robes són menjades de l’arna. 3  Vostre or i plata és rovellat, i el rovell 
Mt 5,16 davant dels homes, per a què vègien  vostres obres bones i glorifíquien a  
Mt 5,21  cel. 21 »Haveu oït que es digué a  vostres antepassats: “No mataràs.” I lo  
Mt 5,44  44 »Emperò jo us dic: Amau a  vostres enemics, feu bé als que us  
Mt 5,47  47 I si tan solament saludau a  vostres germans, què feu de més? ¿No ho  
Mt 6,1  1 »Teniu compte en no fer  vostres bones obres davant dels homes ab  
Mt 6,14 perdonarà vostre Pare celestial les  vostres culpes. 15 Emperò, si no perdonau  
Mt 6,15  tampoc vostre Pare vos perdonarà  vostres pecats. 16 »I quan dejuneu, no us  
Mt 7,6  lo que és sant als cans, ni tireu  vostres perles als porcs, no sia que les  
Mt 7,11  mals, sabeu donar coses bones a  vostres fills, ¿quant més vostre Pare que  
Mt 9,14  fariseus dejunam tan sovint, i los  vostres deixebles no dejunen? 15 I Jesús  
Mt 10,9  porteu or, ni plata, ni diners en  vostres faixes. 10 Ni alforja per lo camí, 
Mt 10,14  tot aquell que no us rèbia ni oiga  vostres plàtiques, a l’eixir fora de la  
Mt 10,14  o de la ciutat, sacudiu la pols de  vostres peus. 15 En veritat vos dic que en 
Mt 11,29 de cor, i trobareu lo descans per a  vostres ànimes. 30 Puix que és suau mon  
Mt 12,27  per virtut de qui los llancen  vostres fills? Per això ells seran vostres 
Mt 12,27  vostres fills? Per això ells seran  vostres jutges. 28 »Mes, si jo llanço los  
Mt 13,14  d’Isaïes que diu: “Oireu ab  vostres orelles, i no entendreu; i mirant, 
Mt 13,16  16 »Emperò benaventurats los  vostres ulls, perquè veuen, i vostres  
Mt 13,16  los vostres ulls, perquè veuen, i  vostres orelles, perquè ouen. 17 Puix en  
Mt 17,15  en l’aigua. 15 I l’he portat a  vostres deixebles i no l’han pogut curar. 
Mt 19,8  –Perquè Moisès, per la duresa de  vostres cors, vos permeté repudiar a  
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Mt 19,8  cors, vos permeté repudiar a  vostres mullers. Mes al principi no fou  
Mt 23,32  32 Ompliu, doncs, la mesura de  vostres pares. 33 Serpents, raça de  
Mt 23,34  i d’ells n’assotareu en  vostres sinagogues, i los perseguireu de  
Mc 2,8 diu: –Per què pensau així dintre de  vostres cors? 9 Què és més fàcil, dir al  
Mc 2,18  Joan i els dels fariseus dejunen i  vostres deixebles no dejunen? 19 I Jesús  
Mc 3,32  li digueren: –Mirau, vostra mare i  vostres germans vos demanen allà fora. 33  
Mc 6,11 l’eixir d’allí sacudiu la pols de  vostres peus en testimoni contra d’ells.  
Mc 9,17  i se va tornant sec; i diguí a  vostres deixebles que el llançassen, i no  
Mc 11,25  està en lo cel vos perdónia també  vostres pecats. 26 Perquè si vosaltres no  
Mc 11,26 està en lo cel tampoc vos perdonarà  vostres pecats. 27 I tornaren altra vegada 
Lc 6,27  a vosaltres, los que oïu: Amau a  vostres enemics, feu bé als que us volen  
Lc 6,35  altre tant. 35 »Amau, doncs, a  vostres enemics; feu bé, i prestau sens  
Lc 9,5  ciutat, sacudiu fins la pols de  vostres peus en testimoni contra d’ells.  
Lc 9,40  -lo. 40 I vaig suplicar a  vostres deixebles que el llançassen fora,  
Lc 10,20  ans bé alegrau’s de que los  vostres noms estan escrits en lo cel. 21  
Lc 11,13  mals, sabeu donar regalos bons a  vostres fills, ¿quant més vostre Pare  
Lc 11,19  dimonis per virtut de Beelzebub,  vostres fills per virtut de qui los  
Lc 11,19  los llancen? Per això ells seran  vostres jutges. 20 Emperò si jo llanço los 
Lc 11,47  los sepulcres dels profetes, i  vostres pares los mataren! 48  
Lc 11,48  de que consentiu en les obres de  vostres pares; perquè ells en veritat los  
Lc 12,35  també lo vostre cor. 35 »Teniu  vostres lloms cenyits i les candeles  
Lc 12,35  cenyits i les candeles enceses en  vostres mans. 36 I siau semblants a  
Lc 15,12  donau-me la part que em toca de  vostres béns. »I ell los repartí los béns. 
Lc 15,19  vostre; tractau-me com a un de  vostres jornalers.’ ” 20 I alçant-se, se 
Lc 16,15  dels homes, emperò Déu coneix  vostres cors, perquè lo que els homes  
Lc 21,14  en testimoni. 14 Fixeu, doncs, en  vostres cors lo no pensar antes com haveu  
Lc 21,15  podran resistir ni contradir tots  vostres enemics. 16 I sereu entregats per  
Lc 21,16  enemics. 16 I sereu entregats per  vostres pares, i germans, i parents, i  
Lc 21,19  19 I ab vostra paciència posseireu  vostres ànimes. 20 »I quan vejau que un  
Lc 21,34  -vos, doncs, compte, no sia que  vostres cors s’engordesquen ab la  
Lc 23,28  sobre vosaltres mateixes i sobre  vostres fills. 29 Perquè vindran dies en  
Lc 23,46  un gran crit, digué: –Pare, en  vostres mans encomano mon esperit. I al  
Lc 24,38  i per què alçau tals pensaments en  vostres cors? 39 Mirau mes mans i mos  
Jn 6,58  del cel. No és com lo mannà que  vostres pares menjaren i moriren; qui  
Jn 8,24  Per això us he dit que morireu en  vostres pecats; perquè si no creeu que só  
Jn 15,20  mes paraules, també guardaran les  vostres. 21 Mes totes estes coses les  
Jn 17,6  homes que em donàreu del món; eren  vostres i me’ls haveu donat, i ells han  
Jn 17,9 aquestos que em donàreu, perquè són  vostres. 10 I totes mes coses són vostres, 
Jn 17,10  vostres. 10 I totes mes coses són  vostres, i les vostres són meves; i ab  
Jn 17,10  totes mes coses són vostres, i les  vostres són meves; i ab elles he estat  
Ac 2,17  sobre tota carn; i profetisaran  vostres fills i vostres filles, i vostres  
Ac 2,17  i profetisaran vostres fills i  vostres filles, i vostres joves veuran  
Ac 2,17  vostres fills i vostres filles, i  vostres joves veuran visions, i vostres  
Ac 2,17  i vostres joves veuran visions, i  vostres ancians somiaran somnis. 18 I  
Ac 2,38  lo nom de Jesucrist en remissió de  vostres pecats, i rebreu lo do de l’  
Ac 2,39  promesa és per a vosaltres i per a  vostres fills, i per a tots los que estan  
Ac 3,17  per ignorància, així com també  vostres prínceps. 18 Emperò Déu ha  
Ac 3,19  ’s, per a què us sien borrats  vostres pecats, 20 per a quan vinguen los  
Ac 3,22 Déu, vos alçarà un profeta d’entre  vostres germans, com a mi; a ell oireu en  
Ac 4,29  mirau ses amenaces i concediu a  vostres servos que ab tota firmesa pàrlien 
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Ac 7,37 “Un profeta vos alçarà Déu d’entre  vostres germans, com jo; a ell oireu.” 38  
Ac 7,51 sempre a l’Esperit Sant; com feren  vostres pares, així vosaltres. 52 A quin  
Ac 7,52 A quin dels profetes no perseguiren  vostres pares? Ells mataren als que  
Ac 9,13  d’aquest home, quant mal féu a  vostres sants en Jerusalem, 14 i aquí té  
Ac 13,41  Perquè jo obro una obra en  vostres dies, obra que no creureu  
Ac 15,24 han eixit de nosaltres, trastornant  vostres cors, vos han alarmat ab paraules  
Ac 17,23  23 perquè passant i veent  vostres simulacres, trobí un ara en què  
Ac 17,28  som”, com digueren també alguns de  vostres poetes: “Perquè nosaltres també  
Ac 18,6 i els digué: –Vostra sang sia sobre  vostres caps; jo net estic, i des d’ara  
Ac 24,2  molts desordres són corregits per  vostres providències, 3 en tot temps i  
Ac 28,26  aqueix poble i digue’ls: Oireu ab  vostres oïdos i no comprendreu; i veent,  
Rm 6,13  ses concupiscències. 13 Ni oferiu  vostres membres al pecat com instruments  
Rm 6,13  ressuscitats d’entre els morts, i  vostres membres a Déu com instruments de  
Rm 6,19  així com per a iniquitat oferíreu  vostres membres per a servir a la impuresa 
Rm 6,19  així ara per a santificació oferiu  vostres membres que servesquen a la  
Rm 8,11 d’entre els morts vivificarà també  vostres cossos mortals per son Esperit que 
Rm 11,3  Israel dient: 3 «Senyor, mataren  vostres profetes i soscavaren vostres  
Rm 11,3  vostres profetes i soscavaren  vostres altars, i jo he quedat sol i em  
Rm 12,1  misericòrdia de Déu, que li oferiu  vostres cossos en hòstia viva, santa, i  
Rm 12,11  -vos. 11 No siau peresosos en  vostres obligacions; ans bé siau  
Rm 15,30  l’Esperit Sant, que m’ajudeu ab  vostres pregàries a Déu per a mi, 31 per a 
Rm 16,20  quant antes a Satanàs baix de  vostres peus. La gràcia de nostre Senyor  
1Co 3,22  22 Perquè totes les coses són  vostres: sia Pau, sia Apolo, sia Cefas,  
1Co 6,15  son propi poder. 15 ¿No sabeu que  vostres cossos són membres de Cristo?  
1Co 6,19 son propi cos. 19 ¿Que no sabeu que  vostres cossos són temples de l’Esperit  
1Co 7,14  per lo marit fiel; d’altra manera  vostres fills serien impurs, mes ara són  
1Co 9,11 ¿és una gran cosa que recolliam les  vostres coses carnals? 12 Si altres  
1Co 10,13  no permetrà que siau tentats sobre  vostres forces; ans bé ab la tentació vos  
1Co 15,17  és vostra fe, puix encara estau en  vostres pecats. 18 I per consegüent, també 
1Co 16,14 siau forts. 14 Sien fetes totes les  vostres coses ab caritat. 15 Vos prego,  
2Co 1,11 11 Ajudant-nos vosaltres també en  vostres oracions, per a què per lo do que  
2Co 4,5  nostre, i nosaltres som servos  vostres per Jesús. 6 Perquè Déu, que digué 
2Co 5,11  i espero que ho som també en  vostres consciències. 12 No ens alabam de  
2Co 6,12  nosaltres, sinó que sou estrets en  vostres entranyes. 13 I per tenir la  
2Co 7,7  al referir-nos vostre desig,  vostres plors i vostre zel envers mi, de  
2Co 11,3  Eva ab sa astúcia, no sien viciats  vostres enteniments, i no degenérien de la 
2Co 12,14  us seré gravós, perquè jo no cerco  vostres coses, sinó a vosaltres. Puix los  
2Co 12,15  i seré desprès jo mateix per a  vostres ànimes; encara que amant-vos jo  
Ga 4,6  sou fills, ha enviat Déu a  vostres cors l’Esperit de son Fill, que  
Ef 3,17  a què Cristo habítia per la fe en  vostres cors, arrelats i fundamentats en  
Ef 5,25  tot. 25 Vosaltres, marits, amau a  vostres mullers, així com Cristo amà també 
Ef 6,1  en l’oració. 1 Fills, obeïu a  vostres pares en lo Senyor, perquè això és 
Ef 6,4  I vosaltres, pares, no provoqueu a  vostres fills a la ira, ans bé criau-los 
Ef 6,5  Criats, siau obedients als que són  vostres senyors segons la carn, ab temor i 
Ef 6,14  14 Estau, doncs, ferms, cenyiu  vostres lloms ab veritat, i armats de la  
Ef 6,15  de la lloriga de la justícia, 15 i  vostres peus, calçats ab la preparació de  
Ef 6,22  lo que és de nosaltres i consòlia  vostres cors. 23 Pau als germans i caritat 
Fl 1,28 evangeli. 28 I en res vos facen por  vostres contraris; lo qual per a ells és  
Fl 2,19  bon ànimo al saber l’estat de  vostres coses. 20 Perquè no tinc ningú  
Fl 2,30  sa vida per a suplir la falta de  vostres serveis envers mi. 3,Tit Capítol  
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Fl 4,6  de gràcies, sien presentades a Déu  vostres peticions. 7 I la pau de Déu, que  
Fl 4,7 sobrepuja a tot enteniment, guàrdia  vostres cors i vostres sentiments en  
Fl 4,7  enteniment, guàrdia vostres cors i  vostres sentiments en Cristo Jesús. 8 Per  
Fl 4,19  Déu. 19 Però mon Déu suplirà totes  vostres necessitats, segons ses riqueses  
Col 3,5  glòria. 5 Per lo tant, mortificau  vostres membres que estan sobre la terra:  
Col 3,15  de la perfecció. 15 I triúmfia en  vostres cors la pau de Cristo, a la que  
Col 3,18  Pare. 18 Casades, estau someses a  vostres marits, com convé, en lo Senyor.  
Col 3,19  en lo Senyor. 19 Marits, amau a  vostres mullers i no les tracteu ab  
Col 3,20  ab asperesa. 20 Fills, obeïu a  vostres pares en tot, puix això és de l’  
Col 3,21  21 Pares, no provoqueu a ira a  vostres fills, per a què no es tórnien  
Col 3,22 22 Sirvents, obeïu en totes coses a  vostres amos segons la carn, no servint a  
Col 4,1 saluda a diferents. 1 Amos, donau a  vostres sirvents lo que és de justícia i  
Col 4,8  a fi de que sàpia l’estat de  vostres coses i consòlia vostres cors, 9  
Col 4,8  estat de vostres coses i consòlia  vostres cors, 9 juntament ab Onèssim, mon  
Col 4,9  i fiel germà, lo qual és dels  vostres. Ells vos contaran totes les coses 
Col 4,12  12 Vos saluda Epafras, que és dels  vostres i servo de Jesucrist, sempre  
1Te 2,14  iguals coses sofríreu també de  vostres compatriotes, com ells dels jueus, 
1Te 3,13  vosaltres. 13 Per a què confírmia  vostres cors sens reprensió en santedat  
1Te 4,11  ab sossego, i que us ocupeu en  vostres negocis, i que treballeu de mans,  
2Te 2,2  2 que no us aparteu fàcilment de  vostres sentiments, ni us pertorbeu, ni  
2Te 2,17  per medi de la gràcia, 17 consòlia  vostres cors i us confírmia en tota  
2Te 3,5  us manam. 5 I el Senyor encamínia  vostres cors en l’amor de Déu i en  
2Te 3,6  que us aparteu de qualsevol de  vostres germans que camínia  
Flm 22  allotjament, perquè espero que per  vostres oracions vos seré restituït. Flm  
He 3,8  avui sa veu, 8 no vullau endurir  vostres cors, com en la provocació, en lo  
He 3,9 de la tentació en lo desert, 9 a on  vostres pares me temptaren, me provaren i  
He 3,15  oiguésseu avui sa veu, no enduriu  vostres cors com en la provocació.» 16  
He 4,7 “Avui, si oísseu sa veu, no enduriu  vostres cors.”» 8 Perquè si Jesús los  
He 6,10  Déu injust per a què s’olvídia de  vostres obres i treballs de caritat que  
He 10,34 i sofríreu ab alegria la rapinya de  vostres béns, coneixent que teniu  
He 12,3  a què no us fatigueu, desmaiant en  vostres ànimos. 4 Puix encara no haveu  
He 12,12  exercitats. 12 Per lo qual, «alçau  vostres mans caigudes i los genolls  
He 12,13  13 i donau passos drets ab  vostres peus», a fi de que lo qui és coix  
He 13,5  fornicaris i als adúlteros. 5 Sien  vostres costums sens avarícia, contentant  
He 13,7 puga fer home.» 7 Recordau-vos de  vostres superiors, los quals vos han  
He 13,16  lo fer bé i comunicar ab altres  vostres béns, puix Déu s’agrada de tals  
He 13,17  agrada de tals ofertes. 17 Obeïu a  vostres superiors i estau-los somesos;  
He 13,17  com que han de donar compte de  vostres ànimes; per a què fassen això ab  
He 13,24 aniré a veure-us. 24 Salut a tots  vostres superiors i a tots los sants. Vos  
Jm 1,21  en vosaltres i que pot salvar  vostres ànimes. 22 Siau, doncs,  
Jm 3,14  un zel amarg i hi ha discòrdies en  vostres cors, no us glorieu, ni siau  
Jm 4,1  vosaltres? ¿No vénen d’aquí, de  vostres concupiscències, que fan la guerra 
Jm 4,1  que fan la guerra en  vostres membres? 2 Cobdiciau, i no teniu;  
Jm 4,2  i envejau; i no podeu conseguir  vostres desigs; pledejau i feu la guerra,  
Jm 4,3  perquè demanau mal, per a safisfer  vostres passions. 4 Adúlteros, ¿no sabeu  
Jm 4,8  a vosaltres. Pecadors, netejau  vostres mans, i els que sou d’ànimo doble 
Jm 4,16  16 Emperò ara vos regositjau en  vostres vanes presumpcions. Tota jactància 
Jm 5,2  2 Vostres riqueses s’han podrit i  vostres robes són menjades de l’arna. 3  
Jm 5,3  vosaltres testimoni i menjarà  vostres carns com si fos foc. Vos haveu  
Jm 5,4  als treballadors que segaren  vostres camps està clamant. I els crits  
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Jm 5,5  i en disolucions; haveu engordit  vostres cors per lo dia del sacrifici. 6  
Jm 5,8  ab paciència, i fortificau  vostres cors, puix s’acerca la vinguda  
Jm 5,16  perdonats. 16 Confessau, doncs,  vostres pecats l’un a l’altre, i pregau  
1Pe 1,9 de vostra fe, que és la salvació de  vostres ànimes. 10 De la qual salvació  
1Pe 1,18  vana conversació (que rebéreu de  vostres pares), no ab or ni plata, que són 
1Pe 1,22  Déu. 22 Veent que haveu purificat  vostres ànimes, obeint la veritat per medi 
1Pe 2,12 a malfactors, considerant-vos per  vostres obres bones que veuran,  
1Pe 2,20  és, si quan sou abufetejats per  vostres faltes, ho preneu ab paciència?  
1Pe 2,25 haveu retornat al pastor i bisbe de  vostres ànimes. 3,Tit Capítol III Dóna  
1Pe 3,7  vida, per a què no tròbien destorb  vostres oracions. 8 I finalment siau tots  
1Pe 3,15  ans bé santificau al Senyor Déu en  vostres cors, aparellats sempre per a  
1Pe 5,9  estant ferms en la fe, sabent que  vostres germans espargits per lo món  
2Pe 1,19  i l’estrella del matí nàsquia en  vostres cors. 20 Entenent primer açò: que  
1Jn 2,12 escric a vosaltres, fillets, perquè  vostres pecats vos són perdonats per son  
Jud 12  12 Aquestos són los que contaminen  vostres convits de caritat, peixent-se a 
Ap 15,3  dient: –Grans i meravelloses són  vostres obres, Senyor, Déu totpoderós,  
Ap 15,3  totpoderós, justos i verdaders són  vostres camins, oh Rei dels sants! 4 Qui  
Ap 15,4  i adoraran davant de vós, puix  vostres judicis s’han fet manifestos. 5 I 
Ap 16,7 –Certament, Senyor, Déu totpoderós,  vostres judicis són justos i verdaders. 8  
Jn 6,49  eterna. 48 Jo só lo pa de vida. 49  Vostres pares menjaren lo mannà en lo  
Jm 5,2  que vindran sobre vosaltres. 2  Vostres riqueses s’han podrit i vostres  
Ac 18,18  los cabells en Cencres, puix tenia  vot. 19 I arribà a Èfeso, i els deixà  
Ac 21,23 “Aquí tenim quatre barons que tenen  vot sobre si. 24 Pren-los, i purifica’t 
Ac 24,17  als de la meva nació, i ofertes, i  vots. 18 I estant en això és quan certs  
Mt 28,15  divulgà entre els jueus dura fins  vui dia. 16 I los onze deixebles se n’  
1Co 15,6  dels quals la major part viuen  vui dia, emperò alguns han ja finat. 7  
Mt 5,Tit  en la muntanya. Comença ab les  vuit benaventurances. Anomena lo Senyor a  
Lc 2,21  21 I després d’haver passat los  vuit dies per a circuncidar a l’infant,  
Lc 9,28  Déu. 28 I succeí que, com cosa de  vuit dies després d’haver dit aquestes  
Jn 5,5  allí un home que feia trenta- vuit anys que estava malalt. 6 I veent-  
Jn 20,26  costat, no ho creuré. 26 Al cap de  vuit dies estaven altra vegada los  
Ac 7,8  a Isaac i el circumcidà al cap de  vuit dies; i Isaac engendrà a Jacob, i  
Ac 9,33  allí un home anomenat Eneas, que  vuit anys havia feia llit, perquè estava  
1Pe 3,20  en la qual poques persones, ço és,  vuit, se salvaren per aigua. 21 Lo que era 
Lc 2,37  37 I ella era viuda, i com de  vuitanta-quatre anys, la qual no s’  
Lc 16,7  »–Pren ton albarà i escriu-ne  vuitanta. 8 »I el senyor alabà al majordom 
Lc 1,59  ab ella. 59 I succeí que al  vuitè dia vingueren a circuncidar l’  
Lc 2,Tit  als pastors i és circuncidat al  vuitè dia. Càntic i profecia de Simeon.  
Fl 3,5  més, 5 que he estat circumcidat al  vuitè dia, del llinatge d’Israel, de la  
Ap 21,20 sisè, sardia; lo setè, crisòlit; lo  vuitè, beril; lo novè, topazi; lo desè,  
2Pe 2,5  món vell, sinó que preservà a Noè,  vuitena persona, pregoner de justícia,  
Mt 5,40 -li també l’altra. 40 I al que et  vulga moure un plet i prendre’t la  
Mt 16,25  i seguesca’m. 25 Puix aquell que  vulga salvar sa vida, la perdrà. Emperò  
Lc 16,4  de la majordomia, tròbia qui em  vulga rebre en sa casa.” 5 »Cridà, doncs,  
1Co 7,36  que es càsia, faça ell lo que  vulga; no peca si la casa. 37 Emperò lo  
Mt 9,13  què significa: «Misericòrdia  vull i no sacrifici.» Puix jo no he vingut 
Mt 12,7  sabésseu lo que és: “Misericòrdia  vull, i no sacrifici”, jamai condemnaríeu  
Mt 15,32  i no tenen res per a menjar, i no  vull despatxar-los en dejú, perquè no es 
Mt 20,14 Pren lo que és teu i marxa. Puix jo  vull donar a aquest darrer lo mateix que a 
Mt 21,24  Jesús, los digué: –També jo us  vull preguntar una cosa, que si me la  
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Mt 21,29 29 »I responent ell, li digué: »–No  vull anar-hi. »Emperò després s’  
Mt 26,39  mi aquest calze. Emperò no com jo  vull, sinó com vós voleu. 40 I vingué a  
Mc 14,36  aquest calze; emperò no lo que jo  vull, sinó lo que vós. 37 I vingué i els  
Lc 4,6 a mi se m’ha donat i ho dono a qui  vull. 7 Per lo tant, si postrat m’  
Lc 14,19 »–He comprat cinc parells de bous i  vull anar a provar-los; vos suplico que  
Lc 20,3  los respongué dient: –També jo  vull fer-us una pregunta. Responeu-me: 
Jn 21,22  farà? 22 Li respon Jesús: –Si jo  vull que es quédia així fins a ma vinguda, 
Jn 21,23 li digué: «No morirà», sinó: «Si jo  vull que es quédia així fins a ma vinguda, 
Ac 18,15  vos ho vejau vosaltres, que jo no  vull ser jutge d’aquestes coses. 16 I els 
Ac 22,21  ell me digué: »–Vés, perquè jo et  vull enviar lluny d’aquí, als gentils. 22 
Rm 1,13  mútua, vostra i meva. 13 Emperò no  vull que ignoreu, germans, que moltes  
Rm 7,16  és lo que faç. 16 I si lo que no  vull és lo que faç, aprovo la Llei per  
Rm 7,19  de fer lo bé. 19 Puix lo bé que jo  vull, no el faç; sinó lo mal que no vull,  
Rm 7,19 vull, no el faç; sinó lo mal que no  vull, allò faç. 20 I si jo faç lo que no  
Rm 7,20  allò faç. 20 I si jo faç lo que no  vull, no só jo lo qui ho obro, sinó lo  
Rm 11,25  en son propi oliver? 25 Emperò no  vull, germans, que ignoreu aquest misteri, 
1Co 10,1  i d’ofendre al proïsme. 1 Puix no  vull, germans, que ignoreu que nostres  
1Co 10,20  als dimonis, i no a Déu. I no  vull jo que tingau societat ab los  
1Co 11,3 com jo us les he ensenyat. 3 Emperò  vull que sapiau que Cristo és lo cap de  
1Co 12,1 1 I tocant als dons espirituals, no  vull, germans, que estigau en ignorància.  
1Co 16,7  a on tinga d’anar. 7 Puix no us  vull veure de pas, ans bé espero detenir- 
2Co 8,13  té, no segons lo que no té. 13 No  vull dir que los altres estíguien aliviats 
2Co 10,9  per a què no penseu que jo us  vull com aterrar ab cartes. 10 Perquè les  
Tt 3,8  fiel és aquesta, i estes coses  vull que les afírmies constantment, per a  
Mt 8,3  Jesús la mà, lo tocà dient:  –Vull, sies net. I immediatament quedà  
Mc 1,41  sa mà i, tocant-lo, li digué:  –Vull, sies net. 42 I a l’acabar de dir  
Mc 6,25  a on estava el rei, demanà dient:  –Vull que em doneu en una plata lo cap de  
Lc 5,13  extenent la mà, lo tocà, dient:  –Vull, sies net. I luego lo deixà la  
Jud 5  nostre únic soberà i Senyor. 5  Vull, doncs, fer-vos present, ja que  
Mt 5,42  et demània, dóna-li. I al qui et  vulla emmanllevar, no li giris l’  
Mt 18,19  demanar alguna cosa, sia la que es  vulla, se’ls serà otorgada per mon Pare  
Mt 20,26  vosaltres, sinó que qualsevol que  vulla fer-se major entre vosaltres, sia  
Mt 20,27  27 I aquell que entre vosaltres  vulla ser primer, sia criat vostre. 28  
Mc 8,34  sos deixebles, los digué: –Quiscun  vulla seguir-me, néguia’s a si mateix,  
Mc 8,35  i seguesca’m. 35 Perquè el qui  vulla salvar sa vida, la perdrà; emperò el 
Mc 10,43  entre vosaltres; ans bé, lo qui  vulla ser major, serà vostre criat. 44 I  
Mc 10,44  serà vostre criat. 44 I el que  vulla ser primer entre vosaltres, serà  
Lc 9,23  dia. 23 I digué a tots ells: –Qui  vulla seguir-me, néguia’s a si mateix i 
Lc 9,24 dia i seguesca’m. 24 Perquè el qui  vulla salvar sa vida, la perdrà, i qui  
Lc 9,57  un a Jesús: –Jo us seguiré a on  vulla que aneu. 58 Emperò Jesús li  
Lc 10,22  el Fill, i aquell a qui lo Fill ho  vulla revelar. 23 I girat envers sos  
Lc 14,Tit  Paràbola del gran convit. Qui  vulla seguir a Jesús ha de portar sa creu. 
Jn 7,17  que m’ha enviat. 17 Qualsevol que  vulla fer la voluntat d’aquell, coneixerà 
Rm 6,2  perquè abúndia la gràcia? 2 No ho  vulla Déu! Perquè essent nosaltres ja  
Rm 6,15 Llei, sinó baix de la gràcia? No ho  vulla Déu! 16 ¿No sabeu que a aquell a qui 
1Co 4,8  sou rics: regnau sens nosaltres; i  vulla Déu que regneu, per a què així  
Ga 5,10  aquell que us inquieta, sia qui es  vulla, portarà sobre si la condemnació. 11 
Jm 4,4 enemiga de Déu? Quiscun, doncs, que  vulla ser amic d’aquest sigle se  
1Pe 3,10  10 Perquè «lo qui àmia la vida i  vulla veure los dies bons, refrènia sa  
Ap 14,4 Aquestos segueixen a l’Anyell a on  vulla que vaja. Aquestos foren rescatats  
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Ap 22,17  I el que té set, vinga; i qui  vulla, prenga de grat de l’aigua de vida. 
Rm 15,5 les Escriptures tingam esperança. 5  Vulla, doncs, Déu de la paciència i de la  
2Tm 1,18  gran diligència i m’encontrà. 18  Vulla lo Senyor que tròbia misericòrdia  
Mt 3,9  digne d’arrepentiment. 9 I no  vullau dir dintre de vosaltres: “A  
Mt 6,8  que parlant molt seran oïts. 8 No  vullau semblar-vos a ells, puix vostre  
Mt 6,19  recompensarà manifestament. 19 »No  vullau atresorar per a vosaltres tresors  
Mt 7,1  sobre roca o sobre arena. 1 »No  vullau judicar, si no voleu que us  
Mt 23,8  rabís. 8 »Emperò vosaltres no  vullau ser anomenats rabís, puix un sol és 
Mc 14,7  teniu pobres ab vosaltres, i quan  vullau los podeu fer bé; mes a mi no em  
Lc 6,31 tórnies a demanar-li. 31 I el que  vullau que els homes facen per a  
Lc 17,23  aquí” o “Veu’s-el allí”: no hi  vullau anar, ni els seguiu. 24 Perquè així 
Jn 15,7  en vosaltres, demanareu tot lo que  vullau i se us concedirà. 8 És la glòria  
He 3,8  «Si oiguésseu avui sa veu, 8 no  vullau endurir vostres cors, com en la  
Jm 1,16  engendra mort. 16 Doncs, no  vullau errar, germans meus caríssims. 17  
Lc 16,26  i vosaltres, de manera que los qui  vullen passar d’aquí a vosaltres no  
Ap 11,6 tota mena de plagues tan sovint com  vullen. 7 I quan hauran acabat son  
Mt 27,19  li envià a dir sa muller: –No  vulles tenir res que fer ab eix just, puix 
Mc 6,22 rei a la minyona: –Demana’m lo que  vulles i t’ho donaré. 23 I li va jurar  
Jn 21,18  te cenyirà i et conduirà a on no  vulles. 19 Li digué això per a indicar-  
Rm 2,1  no tens excusa, tu home, sies qui  vulles que judiques; perquè en allò en què 
Rm 14,20  a nostra mútua edificació. 20 No  vulles per un menjar destruir l’obra de  
3Jn 11 fora de la iglésia. 11 Caríssim, no  vulles seguir lo que és mal, sinó lo que  
1Co 7,39  mor, queda llibre: càsies ab qui  vúllia, ab tal que sia segons lo Senyor.  
Mt 10,Tit  a sa collita. 10,Tit Capítol  X Vocació dels dotze apòstols. Jesucrist  
Mc 10,Tit pau entre vosaltres. 10,Tit Capítol  X Ensenya Jesús la indisolubilitat del  
Lc 10,Tit per al Regne de Déu. 10,Tit Capítol  X Missió i instrucció dels setanta-dos  
Jn 10,Tit  pecat permaneix. 10,Tit Capítol  X Paràbola del bon pastor. Va Jesús al  
Ac 10,Tit  anomenat Simó. 10,Tit Capítol  X Pere bateja al centurió Corneli i a  
Rm 10,Tit  no serà confundit.» 10,Tit Capítol  X Sens la fe en Jesucrist ningú pot salvar 
1Co 10,Tit  jo mateix reprovat. 10,Tit Capítol  X Després d’haver proposat los beneficis  
2Co 10,Tit per son do inefable. 10,Tit Capítol  X Conducta de sant Pau en contraposició a  
He 10,Tit  per a salvació. 10,Tit Capítol  X Jesucrist és l’única víctima que pot  
Ap 10,Tit  de sos lladronicis. 10,Tit Capítol  X Apareix un altre àngel rodejat d’un  
Ef 5,4 paraules deshonestes, ni nècies, ni  xanxes, que no convenen, sinó ans bé  
Mc 4,8  i una donà a trenta, altra a  xeixanta i altra a cent. 9 I els deia:  
Mc 4,20 i donen fruit: un a trenta, altre a  xeixanta i altre a cent. 21 I els deia:  
Mt 11,Tit perdrà son gallardó. 11,Tit Capítol  XI Joan Baptista envia dos de sos  
Mc 11,Tit  seguia per lo camí. 11,Tit Capítol  XI Entrada triümfant de Jesús en  
Lc 11,Tit  no li serà presa. 11,Tit Capítol  XI L’oració dominical. Perseverància en  
Jn 11,Tit  cregueren en ell. 11,Tit Capítol  XI Resurrecció de Làssaro. Consell dels  
Ac 11,Tit ab ells alguns dies. 11,Tit Capítol  XI Pere, reconvingut, dóna raó de sa  
Rm 11,Tit incrèdul i rebelde.» 11,Tit Capítol  XI Ab l’escarment dels jueus incrèduls  
1Co 11,Tit  a què sian salvos. 11,Tit Capítol  XI Ordena que els homes órien ab lo cap  
2Co 11,Tit  a qui Déu alaba. 11,Tit Capítol  XI Prossegueix contra los falsos profetes, 
He 11,Tit  de l’ànima. 11,Tit Capítol  XI Descriu la força maravillosa de la fe  
Ap 11,Tit  llengües, i a reis. 11,Tit Capítol  XI Senyals que hi haurà abans de tocar l’ 
Ac 8,10  i tothom l’escoltava, des del més  xic al més gran, i deien: «Aquest home és  
Mc 4,31  se sembra en la terra és la més  xica de totes les llavors que hi ha en la  
Ac 26,22 donant testimoni d’ell a grans i a  xics, no dient altres coses fora d’  
Ap 13,16  I manà que tots los homes, grans i  xics, rics i pobres, llibres i servos,  
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Ap 19,5  servos d’ell, i els que el temeu,  xics i grans. 6 I oiguí com una veu de  
Ap 19,18 carns de tots, llibres i esclaus, i  xics i grans. 19 I vegí la bèstia, i els  
Ap 20,12  ells. 12 I vegí als morts, grans i  xics, que estaven en peu davant del trono, 
Mt 12,Tit lleugera ma càrrega. 12,Tit Capítol  XII Los deixebles cullen espigues en  
Mc 12,Tit  faç aquestes coses. 12,Tit Capítol  XII Paràbola de la vinya plantada i  
Lc 12,Tit a poder-lo acusar. 12,Tit Capítol  XII Llevat dels fariseus. No témer sinó a  
Jn 12,Tit  a fer-lo prendre. 12,Tit Capítol  XII Maria, germana de Làssaro, derrama  
Ac 12,Tit  Bernabé i de Saulo. 12,Tit Capítol  XII Martiri de sant Jaume. Presó i  
Rm 12,Tit  a los sigles. Amén. 12,Tit Capítol  XII Dóna l’Apòstol regles conforme a la  
1Co 12,Tit ordenaré quan vinga. 12,Tit Capítol  XII De la varietat de dons que l’Esperit  
2Co 12,Tit  escapí de ses mans. 12,Tit Capítol  XII Relata Pau contra els falsos apòstols  
He 12,Tit  perfeccionats. 12,Tit Capítol  XII Los exhorta, ab l’exemple de  
Ap 12,Tit  i gran pedregada. 12,Tit Capítol  XII De la guerra del diable i de l’  
Mt 13,Tit  i germana, i mare. 13,Tit Capítol  XIII Predica Jesús ab paràboles i les  
Mc 13,Tit tot son manteniment. 13,Tit Capítol  XIII Profecies de la destrucció de  
Lc 13,Tit  l’última malla. 13,Tit Capítol  XIII Exhortació a l’arrepentiment.  
Jn 13,Tit  Pare m’ha ordenat. 13,Tit Capítol  XIII Última cena del Senyor. Jesús renta  
Ac 13,Tit  per sobrenom Marc. 13,Tit Capítol  XIII Saulo i Bernabé són enviats per l’  
Rm 13,Tit  lo mal ab lo bé. 13,Tit Capítol  XIII Recomana la submissió als superiors i 
1Co 13,Tit  més exceŀlent. 13,Tit Capítol  XIII Descripció de la caritat i de ses  
2Co 13,Tit  que han comès. 13,Tit Capítol  XIII Amenaça l’Apòstol ab forts càstigs  
He 13,Tit  és foc consumidor. 13,Tit capítol  XIII Los exhorta a l’exercici de les  
Ap 13,Tit  de Jesucrist. 13,Tit Capítol  XIII Una bèstia monstruosa de set caps i  
Ac 4,36  de consolació»–, levita natural de  Xipre, 37 com tingués un camp, lo vengué,  
Ac 11,19 Esteve, arribaren fins a Fenícia, i  Xipre, i Antioquia, no predicant la  
Ac 11,20  20 I entre ells hi havia barons de  Xipre i de Cirene, los quals a l’entrar  
Ac 13,4 Selèucia, i des d’allí navegaren a  Xipre. 5 I quan arribaren a Salamina,  
Ac 15,39  -se’n portat a Marc, navegà a  Xipre. 40 I Pau, havent elegit a Silas,  
Ac 21,3  vela. 3 I quan haguérem arribat a  Xipre, deixant-lo a mà esquerra,  
Ac 21,16  ab ells un deixeble antic de  Xipre anomenat Mnason, per a què ens  
Ac 27,4  d’allí anàvem bordejant sota de  Xipre, perquè els vents eren contraris. 5  
Mt 14,Tit  d’ells. 14,Tit Capítol  XIV Mort de Joan Baptista. Miracle dels  
Mc 14,Tit  ho dic: Vetllau! 14,Tit Capítol  XIV Principi de la passió de Jesús. Última 
Lc 14,Tit  en nom del Senyor!” 14,Tit Capítol  XIV Curació d’un hidròpic en dissabte.  
Jn 14,Tit  negat tres vegades. 14,Tit Capítol  XIV Plàtica de Jesucrist a sos deixebles.  
Ac 14,Tit  de l’Esperit Sant. 14,Tit Capítol  XIV Miracle de Pau i Bernabé. Lo que  
Rm 14,Tit  sos apetits. 14,Tit Capítol  XIV Los forts en la fe deuen suportar als  
1Co 14,Tit elles és la caritat. 14,Tit Capítol  XIV Lo do de llengües és inferior al de  
Ap 14,Tit cents xixanta-sis. 14,Tit Capítol  XIV S’apareix l’Anyell de Déu sobre la  
Mt 19,Tit  quant devia. 35 [*] 19,Tit Capítol  XIX Ensenya Jesús que lo matrimoni és  
Lc 19,Tit  alabances a Déu. 19,Tit Capítol  XIX Conversió de Zaqueu. Paràbola de les  
Jn 19,Tit  era un lladre. 19,Tit Capítol  XIX Passió, mort i sepultura de Jesús. 1  
Ac 19,Tit Jesús era lo Cristo. 19,Tit Capítol  XIX Torna Pau a Èfeso i bateja a vàrios  
Ap 19,Tit  sobre la terra. 19,Tit Capítol  XIX Triümfo i càntic dels sants per la  
Lc 24,13  Emmaús, que distava de Jerusalem  xixanta estadis. 14 I conversaven sobre lo 
1Tm 5,9 lo número ninguna viuda de menos de  xixanta anys, ni que haja tingut més d’un 
Ap 11,3  vestits de sac, mil dos-cents i  xixanta dies. 4 Aquestes són les dos  
Ap 12,6  alimentada allí mil dos-cents i  xixanta dies. 7 I hi hagué una gran  
Ap 13,18  home, i son número és sis-cents  xixanta-sis. 14,Tit Capítol XIV S’  
Lc 10,34  -se, li embenà les ferides,  xopant-les-hi ab oli i vi, i cavalgant 
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Ap 12,16  dona: i la terra obrí sa boca i se  xuclà lo riu que havia llançat lo dragó de 
He 2,1  de que en ningun temps les deixem  xurriar com l’aigua. 2 Perquè si la  
Mt 15,Tit  quedaren sans. 15,Tit Capítol  XV Condemna Jesús les tradicions humanes  
Mc 15,Tit  I començà a plorar. 15,Tit Capítol  XV Jesús és presentat a Pilat, assotat,  
Lc 15,Tit  per a oir, oiga. 15,Tit Capítol  XV Paràboles de l’ovella esgarriada, de  
Jn 15,Tit  ’s-en d’aquí. 15,Tit Capítol  XV Continua la plàtica de Jesucrist. 1 »Jo 
Ac 15,Tit  ab los deixebles. 15,Tit Capítol  XV Concili de Jerusalem sobre les  
Rm 15,Tit  la fe és pecat. 15,Tit Capítol  XV Conclou Pau sa exhortació ab mostres de 
1Co 15,Tit  ab decoro i ordre. 15,Tit Capítol  XV La fe i esperança de nostra futura  
Ap 15,Tit sis-cents estadis. 15,Tit Capítol  XV Càntic de Moisès i de l’Anyell, que  
Mt 16,Tit  confins de Magedan. 16,Tit Capítol  XVI Fariseus i saduceus, confundits.  
Mc 16,Tit  a on lo posaven. 16,Tit Capítol  XVI Resurrecció de Jesús: s’apareix a  
Lc 16,Tit  i ha estat trobat. 16,Tit Capítol  XVI Paràbola del majordom injust. Ningú  
Jn 16,Tit  en ma companyia. 16,Tit Capítol  XVI Jesucrist conclou la plàtica. 1  
Ac 16,Tit  i dels ancians. 16,Tit Capítol  XVI Pau en Listra. Circumcida a Timoteu i  
Rm 16,Tit  tots. Amén. 16,Tit Capítol  XVI Recomendacions, memòries i últim avís  
1Co 16,Tit  en va en lo Senyor. 16,Tit Capítol  XVI Exhorta als corintis a que facen la  
Ap 16,Tit  dels set àngels. 16,Tit Capítol  XVI Terribles efectes de les set copes d’ 
Mt 17,Tit  al Fill de l’home. 17,Tit Capítol  XVII Transfiguració del Senyor. Cura d’un 
Lc 17,Tit  tampoc creuran. 17,Tit Capítol  XVII Ensenya Jesús a sos deixebles quant  
Jn 17,Tit jo he vençut al món. 17,Tit Capítol  XVII Plegària afectuosa de Jesús a son  
Ac 17,Tit  i partiren. 17,Tit Capítol  XVII Pau converteix als de Tessalònica. És 
Ap 17,Tit  excessivament gran. 17,Tit Capítol  XVII Descripció de la gran prostituta, ço  
Mt 18,Tit per a mi i per a tu. 18,Tit Capítol  XVIII Doctrina de Jesús sobre la  
Lc 18,Tit  també les àligues. 18,Tit Capítol  XVIII Paràboles de la viuda i del mal  
Jn 18,Tit  ells, i jo en ells. 18,Tit Capítol  XVIII Jesús és pres; Malcos, ferit. Fugen  
Ac 18,Tit  ells alguns altres. 18,Tit Capítol  XVIII Fruit que féu Pau en Corinto. És  
Ap 18,Tit  reis de la terra. 18,Tit Capítol  XVIII Ruïna, judici i càstig de Babilònia, 
Mt 20,Tit  darrers, primers. 20,Tit Capítol  XX Paràbola dels jornalers cridats a  
Lc 20,Tit  escoltant-lo. 20,Tit Capítol  XX Jesús confon als sacerdots i als  
Jn 20,Tit  posaren a Jesús. 20,Tit Capítol  XX Resurrecció de Jesús, i algunes de ses  
Ac 20,Tit  retirar la reunió. 20,Tit Capítol  XX Pau, després d’haver recorregut la  
Ap 20,Tit  tots los aucells. 20,Tit Capítol  XX L’àngel encadena a Satanàs en l’  
Mt 21,Tit  i lo seguiren. 21,Tit Capítol  XXI Jesús entra triümfant en Jerusalem.  
Lc 21,Tit  ab major rigor. 21,Tit Capítol  XXI Almoina de la viuda. Predicció de la  
Jn 21,Tit  la vida en son nom. 21,Tit Capítol  XXI Aparició de Jesús cerca del mar de  
Ac 21,Tit  fins a la barca. 21,Tit Capítol  XXI Viatge de Pau a Jerusalem. Lo profeta  
Ap 21,Tit  l’estany del foc. 21,Tit Capítol  XXI Fi i estat ditxós dels justos després  
Mt 22,Tit mirat com a profeta. 22,Tit Capítol  XXII Paràbola del rei que convidà a les  
Lc 22,Tit  per a oir-lo. 22,Tit Capítol  XXII Traïció de Judes. Cena pasqual i  
Ac 22,Tit  hebrea dient: 22,Tit Capítol  XXII Plàtica de sant Pau als jueus. Furor  
Ap 22,Tit  vida de l’Anyell. 22,Tit Capítol  XXII Conclou la pintura admirable i  
Mt 23,Tit -li més preguntes. 23,Tit Capítol  XXIII Condemna Jesús lo rigor extremat  
Lc 23,Tit  oït de sa boca? 23,Tit Capítol  XXIII Jesucrist és acusat davant de Pilat; 
Ac 23,Tit  enmig d’ells. 23,Tit Capítol  XXIII Pau, ab ses paraules, ocasiona una  
Mt 24,Tit  lo nom del Senyor.” 24,Tit Capítol  XXIV Jesucrist pronostica la ruïna de  
Lc 24,Tit  conforme a la Llei. 24,Tit Capítol  XXIV Jesús ressuscita. Van al sepulcre les 
Ac 24,Tit  pretori d’Herodes. 24,Tit Capítol  XXIV Pau, acusat davant de Fèlix, se  
Mt 25,Tit el cruixir de dents. 25,Tit Capítol  XXV Paràboles de les deu verges i dels  
Ac 25,Tit  a Pau en la presó. 25,Tit Capítol  XXV Pau se defensa davant de Festo. Apeŀla 
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Mt 26,Tit  a la vida eterna. 26,Tit Capítol  XXVI Cena de Jesús en Betània, a on una  
Ac 26,Tit  que li fan. 26,Tit Capítol  XXVI Pau se justifica davant d’Agripa.  
Mt 27,Tit  plorà amargament. 27,Tit Capítol  XXVII Judes se penja. Jesús és assotat,  
Ac 27,Tit  apeŀlat al Cèsar. 27,Tit Capítol  XXVII Pau navega a Roma conduït per lo  
Mt 28,Tit  hi posaren guardes. 28,Tit Capítol  XXVIII Resurrecció de Jesús. Sa aparició a 
Ac 28,Tit  salvos a terra. 28,Tit Capítol  XXVIII Pau és picat d’un escurçó en  
Mt 4,13  ciutat marítima en los confins de  Zabulon i de Neftalim, 14 per a què es  
Mt 4,15  Isaïes lo profeta: 15 «Terra de  Zabulon i terra de Neftalim, camí del mar, 
Ap 7,8  mil senyalats. 8 De la tribu de  Zabulon, dotze mil senyalats. De la tribu  
Mt 23,35  d’Abel lo just, fins a la sang de  Zacaries, fill de Baraquies, a qui matàreu 
Lc 1,Tit  Naixement de sant Joan. Càntic de  Zacaries. Prodigis que antes i després  
Lc 1,5  hi hagué un sacerdot anomenat  Zacaries, del torn d’Abies, i sa muller,  
Lc 1,8  en dies. 8 I succeí que, exercint  Zacaries son ministeri de sacerdot davant  
Lc 1,12  de l’altar de l’encens. 12 I  Zacaries, quan lo vegé, se torbà, i lo  
Lc 1,13  l’àngel li digué: –No témies,  Zacaries, puix ta pregària ha estat oïda,  
Lc 1,18  Senyor un poble perfet. 18 I digué  Zacaries a l’àngel: –Com coneixeré jo  
Lc 1,21  21 I lo poble estava aguardant a  Zacaries, i se meravellava de que s’estés 
Lc 1,40  de Judà. 40 I entrà en la casa de  Zacaries i saludà a Elisabet. 41 I succeí  
Lc 1,59  i li donaven lo nom de son pare  Zacaries. 60 I responent sa mare, digué:  
Lc 1,67  mà del Senyor estava ab ell. 67 I  Zacaries, son pare, quedà ple de l’  
Lc 3,2  Senyor vingué sobre Joan, fill de  Zacaries, en lo desert. 3 I vingué per  
Lc 11,51  la sang d’Abel fins a la sang de  Zacaries, que fou mort entre l’altar i el 
Ap 21,19  fonament era jaspe; lo segon,  zafir; lo tercer, robí; lo quart,  
Lc 19,Tit  19,Tit Capítol XIX Conversió de  Zaqueu. Paràbola de les cent mines. Entra  
Lc 19,2  2 I veus aquí un home, anomenat  Zaqueu, lo principal dels publicans, que  
Lc 19,5  los ulls lo vegé, i li digué:  –Zaqueu, baixa immediatament, perquè convé 
Lc 19,8  casa d’un home pecador. 8 Emperò  Zaqueu, presentant-se davant del Senyor, 
Mt 1,3  engendrà de Tamar, a Fares i a  Zara. I Fares engendrà a Esron. I Esron  
Mt 4,21  altres dos germans, Jaume fill del  Zebedeu, i son germà Joan en una barca ab  
Mt 4,21  i son germà Joan en una barca ab  Zebedeu, son pare, que adobaven sos  
Mt 10,3  i Andreu, son germà; 3 Jaume, del  Zebedeu, i Joan, son germà; Felip i  
Mt 20,Tit pretensió de la mare dels fills del  Zebedeu. Dóna vista a dos cegos. 1 »Lo  
Mt 20,20  se li acercà la mare del fills del  Zebedeu ab sos fills, adorant-lo i  
Mt 26,37  ab ell a Pere i als dos fills del  Zebedeu, començà a entristir-se i a  
Mt 27,56  de Josep, i la mare dels fills del  Zebedeu. 57 I havent arribat lo vespre,  
Mc 1,19  en avant, vegé a Jaume, fill del  Zebedeu, i a Joan, son germà, que estaven  
Mc 1,20  I ells, deixant en la barca a  Zebedeu, son pare, ab los jornalers, lo  
Mc 3,17  lo nom de Pere; 17 i a Jaume del  Zebedeu, i a Joan, germà de Jaume, als  
Mc 10,Tit  Respon a la petició dels fills del  Zebedeu, i recomana altra vegada la  
Mc 10,35  a ell Jaume i Joan, fills del  Zebedeu, dient-li: –Mestre, volem que  
Lc 5,10 així mateix Jaume i Joan, fills del  Zebedeu, que eren companys de Simó. I  
Lc 9,Tit  Zel indiscret dels fills del  Zebedeu. Un home que vol seguir a  
Jn 21,2 de Canà de Galilea, i los fills del  Zebedeu, i altres dos de sos deixebles. 3  
Jn 2,17  lo que està escrit: «Me devora lo  zel de vostra casa.» 18 I els jueus  
Ac 5,17  dels saduceus), s’ompliren de  zel; 18 i prengueren als apòstols i els  
Ac 13,45 vegeren la multitud, s’ompliren de  zel i, blasfemant, contradeien les coses  
Rm 10,2  jo els dono testimoni de que tenen  zel de Déu, mes no segons ciència. 3 Per  
2Co 7,7  desig, vostres plors i vostre  zel envers mi, de modo que jo tinguí gran  
2Co 7,11  què temor, què desig, què  zel, què venjança! En tot vos haveu  
2Co 8,16  posà en lo cor de Tito lo mateix  zel per a vosaltres, 17 perquè  
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2Co 9,2  des de l’any passat, i vostre  zel ha incitat a molts. 3 No obstant, he  
2Co 11,2  sofriu-me 2 perquè vos zelo ab  zel de Déu. Puix vos he desposat ab un  
Ga 4,17  -vos la veritat? 17 Ells afecten  zel per vosaltres, mes no ab bon fi; ans  
Fl 3,6  a la Llei, fariseu; 6 en quant a  zel, perseguidor de la Iglésia de Déu; en  
1Te 2,Tit  la llibertat, desinterès i  zel ab què els predicà l’evangeli i també 
He 6,11 u de vosaltres maniféstia lo mateix  zel fins al fi, per la completa seguretat  
Jm 3,14 de sabiduria. 14 Emperò si teniu un  zel amarg i hi ha discòrdies en vostres  
Ap 3,19  i castigo. Arma’t, doncs, de  zel, i arrepenteix-te. 20 Vet aquí,  
Lc 9,Tit  dels apòstols sobre la primacia.  Zel indiscret dels fills del Zebedeu. Un  
Lc 6,15  Jaume d’Alfeu i Simó, anomenat lo  Zelador, 16 i Judes, germà de Jaume, i  
2Co 11,2  emperò sofriu-me 2 perquè vos  zelo ab zel de Déu. Puix vos he desposat  
Ac 22,3  de la Llei de nostres pares,  zelós envers Déu, així com ho sou tots  
Tt 2,14 nos per a si com un poble peculiar,  zelós de les bones obres. 15 Predica  
Ac 1,13  i Mateu, Jaume d’Alfeu i Simó lo  Zelós, i Judes germà de Jaume. 14 Tots  
Ac 21,20  hi ha que han cregut, i tots són  zelosos de la Llei. 21 I han oït a dir de  
Tt 3,13  13 Envia endavant ab diligència a  Zenas, doctor de la Llei, i a Apolo,  
Mt 1,12  a Salatiel. I Salatiel engendrà a  Zorobabel. 13 I Zorobabel engendrà a  
Mt 1,13 Salatiel engendrà a Zorobabel. 13 I  Zorobabel engendrà a Abiüd. I Abiüd  
Lc 3,27  que ho fou de Resa, que ho fou de  Zorobabel, que ho fou de Salatiel, que ho  
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